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םטריט. ויקס
 געצװאונגען זײנען פירכיעס רי ארע
 שאםערסץועײ בא־צעפטיגען צו !?ווארען

 פון געװארען אױיסגעיעיתט זיינען כע
.10 יאקאי ױגיאן, ?אטעלס בער

װײטער, באריכטעט ?עסטין ברורער
 גע־ געמאכט זײנען סטאפעדדצעט אז

 םארשי־ צוליב שעםער סך א אין װארען
:בײשפיל צום אורזאכען, ךענע

 הענדריקס 588 בראדערס*, ״סטײז
 שאפ דעם םון פינישערס די — :םטריט
 פאר־ א צו קומען געקענט גיט האבעץ

 די אויף פירטע רער כייט שםענדיגונג
 דער גארפענטס. ;עוױסע אױף פרײזען

 אין ערםאמרייך געװעז אבער איז אםיס
 די גונסטען צו פ־ײזען די סעטלען

ארבײטער.
 אל אױך. באריכטעט קעסטין ברודער

ארגאניזיישא, דעם פין צײט דער אין
 אנגע־ האט אפיס זייז װעיכען האםפײן,

 שע דרמס און קיאוק 10 זײנעץ םירט,
 הא־ ווערכע געװארען, ארגאניזירט פער
 דע, מיט סעקױריטיס דעפאזיטעט בען

 ארױםגע זיינען ארבייטער און ױניאן,
אםיס. דעם פון געװארען שיהט

, א אױך, בארינטעט פעסטין ברודער
 אי סטאפעדזש דזשענעראל דעם אין

 אפי<- זיין האט אינדוסטריע דרעכ רער
 א פון רײז אל:עפײ;עם אן געקראגען

 פו ארבײטער יעדען םאר דאיר 8 ערך
 זייע באנײט האבען ײעיכע םירסעס, די
ױניאן. דער כויט אגדיםענטס רע

-931 קאיעהטעט האס אפיס זײן
 אנעט דעם פאר פענט 31 םיט דאאר

 5317 ארן פאנד אינשורענס פלויפיענט
בעקפעי. אין סענט 13 מיט ךאלר

 װערט בארינט o’rsoyp בד*דעד
גוטגעהײסען.

 פון פעגעדזשער פארבער, בדודער
 בא־ לואמיטע, ארגאניזיישאז דרעס דער

 כצי רעזויטאטען םאלגענדע די ריכטעט
 האט קאמפײז דעד װאס װאבען, 7 די

״ : *ננעהאיטען
 ערקאערט זײנען שעפער אפען 828
— װעלכע פרן סטיײק, א־ן געװארען
 פיט נעסעטעלט האבען פירכיעס 169

;ױניאן רער
ביז־ םון אױיס זײ:ען םירםעס 16

נעס;
;סטרײק אין נאך זײנען 12

אױםגעגע־ זײנען סטרייקס 131
 הא־ סמרײקערס די װײי ג^ײארען, בען
פלעצעד. די םארראזט גען

 שעי ױניאז 94 זיינען צײט דער אין
 סטרײה, אין געװאיען ערהלערט פער

 ענט־ זיך האבעז זײ װאס דעם װ<יב1
 םון אכריםענטפ. זײעדע באנײען צו ואגט

 דער םיט געסעטעלט 89 האבען די
 און ׳סטיײה אין נאך זײנען 3 ױניאז,

געװארען. םארמאכט זײנען שעפער 2
 אין האט קאמיטע ארגאניזײשאן די•

 װעל־ עעפער, פון קאלעהטעט צײט ידער
 אינדעפענדענט, געסעטעלט האבען כע
 די םרן צאל גרויסע א דאלאר.־ 130^0

 אסא־ דעי דורך געסײנט האבעז עעפער
גאכיי־ אתאניזײשאן די אוץ סיאײשאז,

 געהראגען ניט דעריבער זײ םון האט טע *
סעקױריםי. קײן

א באצאילט האבען מעםבערס 407
 פאר פי אינישיאײשאן זײער םון 5טײ<

.89 ילאקאל םאר 137 און ,22 ןלאהאל
גע־ זײנעץ פרעסערס און האטערס

לאהאלען. זײערע צו נעװארען שיקט
 הן<״ דאלאר 6.660 איז צוזאמען אלץ
 אינײטיאיײטאז א%ן געװארען לעקטעט

םאלגט: װי צוטיילט פים,
דאלאר. 4,270 ־־־ 22 לאהאל
דאלאר. 2,390 — 89 לאקאל
 אלגעםײנעם דעם םיז םשך אילם

 איז אינדוסטריע דער איז סטאפעתש
בא־ געײעז קאפיטע ארנאניזײשאז די

 אינדעפענדענט אפסםאפען אין מעפםיגט
 זײ אז נעזעהן, האט איז שעפער ױניאז
 זײ ביז ארבײמען, אנםאננען ניט זאלען
דער םיז װערעז אינסמדואירט וועלען
ײניאן.

אױך, באריכטעם פארבער ברודער
 איז סענט 73 סיט דאלאד 25,077 אז

 ?אכײ דעם פאר נעװאדעז אויםנענעבעז
 אויס- די ענטהאלט סומע װעלכע פײן,

 קאםיטעס ארגאניזײשאז די םאר גאבען
 אינװמסטינײטארס, די פאר װי נוט *זױ

 פון געװארעז באשעםטיגט ז^נען וועלבע
 ביכער די אוגםערזוכען צו ײניאן דער
ע רי םון  ענט־ סומע די שעפעד. ײני

 וועל- רעליעף, ספעציעלע די אויר האלט
 סטרײ־ צו געורארען אויסגעצאלם איז כע

 באשלרס דעם כדם אײנקלאגג אין קערס
 װי דירעחםארס, אװ באארד דער םון

 אויסנעצאלם איז װעלמ חנלתוי, אױך
קייסעס. װיכםיגע איז געווארען

 ווערט באריכט םארבער׳ם כרודער
ניטגעהײסעז.

 חנד םון כדצערםאז גוזמז, במחנר
4 פ*ר באריכםמט קאצױט^

 טען10 דעם אנפאגגענדיג צײט, װאכען
םארט״ט. טען10 דעם ביז פעביואי
 *צעפעד, אי;רע*ע:דע:ט 444 די פון
 איד זײערע באגײט פירמעס 211 האבען

אגריםענטס. דעפע-דעגט
 אננעיצלאכען דך האבע; פירטעס 1״1

אסאסיאײיטאן. דער אז
ביזנעס. פון ארױס זײגען פירפעס 3
 א;רײ קי*אוק א געסײנט האט פי־טע 1
טע;ט.
ץ דדטאבער. א נעװארען איז פירמע 1

 זײערע באנײט האבען םירמעס 43
 האבען םירטעס 5 װעיכע םון אגריכיענטס

 אסא־ דער םון םעםבערס װערען געװארט
 סטרײק אין זײנען ׳טעפער 8 סיאײיטאן,

 30 יטטרייטיגחייםעז, םאר״טידענע צוליב
 צום געװארען איבעמעישיהט זײנען ׳שעפער

 אױםצופא־ דעפארטםענט ארגאניזײשאז
זײ. אויןי סעז

 אז װײטער, באריכטעט גוזםאן ברורער
 העכערוגגען געקראנען האט סאםיטע ןײז

 הא־ װעלכע םירמעס, םון ארבײטער פאר
 אז אוץ ׳ענםס6אגרי זײערע באנײט בען

 כאל יעדען כםעט אין דינען ^רבײטער
אפיס• רעם םון געװארען ארױפגעיטיסט

קארעק־ איז $59,500.00 םון סוםע די
 איג״ פון סעקױריטיס אלס געװארען טעט

םירמעס. עפענדענט
 סך א אין אז ערקלערט נוזטאז בדודער

 :עװען קאםיטע סעםעלמענט די איז ערע
 קאטיטעס ארױםצױטיקען עצװאועען

 פירטעפ די כדי שעםער די ;םצוסטאפען
סעטלען. לווםען ען אי

 ;וט־ װערט באריכמ גוזםאן׳ס ברודער
I•*4 .נלײסען.

 טענעדזיטער דדטײקאבסאז, ברודער
 דעפאים־ איניטורענס און לײבעל רעם פון

 םוץ ארבײט דער װעגען באריכטעס :־ענט,
 נאװעכד טען24 דעם םרץ דעפאיטםענט זײן

.1925 כיארטיט, טעןSin 21 ביז 1924 ־בער,
באריכ־ לײבעל, פאגיטארי דעם בנוגע

 די אין אז דזשײקאבפאן, ברודער טעט
 דעפארט״ דעם םון כיאנאטעז 4 ערשטע
 גע־ אפיס דער האס עקזיסםענץ, טענטס
—: םאלגט װי קאםפלײנטס 1424 קראגען

אײ־ דעם ניט נוצעז װעלכע םירפעס
.982 — בעל

 רעם באצו: שטרײטיגקײטען אנדערע
.442 — לײבעל
 געװארען באוױזען איז פעלע םך א אין

 אזוי ארבײטער די פון שולד די איז עם אז
 לײבעל דער װאם בתים בעלי די װי נוט

 די װי :אכדעם אבער באנוצט. ניט װערם
 אינ־ זײנעז בתים בעלי די און ארבײטער
 װארום געװארען ערקלערט און םטױאירט

 באנוצט זאל לײבעל דער נויטיג איז מס
 ;ע• דודכנעפיהרמ לײבעל דער איז װערען,
 אוץ אםע״יהאן די אין ערםאלנרײך װארען

שעפער. אינדעפענדעגט
̂, שעפעד פראטעקטיײ די אין  אכע

 אסאסיאײשאן די אז באװיזען זיך האט
קאנ־ א דעם. װעגען קלאהר זעהר ניט איז

I *•<*ח#לוו*| ijranm ייז םמרעגץ I‘
 ד*ו ?is פאר^ח??ר h ציױשען װאדען
o און מלאן n י־ אפאסיא פיאטעקטױו
 א 11? ג*ען1געי) איז טען װעיכען אויף שאן,

 דינ?נן דעטאלמן די םארשטענדעוגג.
 4א*ע1גע* אױסנעארנײט ניט גאך אבער
 קאגפמ״ א אױוי װע-ען ;עטאן װעט דאס

 װערען אנגעחאיטען חעט װעיכע רע:*ו,
צוקונפט, :אהעגטע- דעי אין

 פיי־פעס 1,דר האבען צ״ט דער אין
 די ;ל״בעל סאניטארי רעם פיכברױכט

 נ״ט געװאיען נאשוי״דעט וײגען םירמעס
 שעוע• ניט-ױגיאן צו י״בעל דעם געבע;
 •v: “*fi’ofin דינען ס״סעס די םון צװיי

 געװארען באוױזען איז עס וױיי װארעז
 ארױסנעדטען דיגען לײבעלס, עטליכע אז

 פירמעס די אהן שאפ דעם םון געחארעז
 יעוױן, אהרן פירסע, דריטע די וױסען.

 געפוגען איז סטריט, טע26 װעשם 122
 געװא״ געפײנט איז און שורדי; געװארען

דארא• 250 רען
 אי;• אונעטו^אירענט דעם באצו; אין
 דזשײ• ברודער באריכטעט םאנד שורענס
 גע״ וזאט דע«א-טמע:ט דער אז אאכסאז
 זײנען װעלכע האםפי״נטס 1928 קראנען

נעװאיען. אטענדעט
 געװען יך1א א״ז דעפאיטכיענט דער

 $98,222.07 קא^עקטען אין ערםאלנרײך
 גע־ איבעמעשיקט גלײך איז סופע װעלכע
דעפארטכיענט. אינשורענס װארען

 כאריכטעט דזשײחאבסאן בױדער
 אינשױ, אנעמפיאימענט דער אז װײטער,

 רעדזשיס״ א צו איצט גױײט םא;ד הענפ
 יט1ל מעטבערס, אינזערע םון טרײשאן
 װעלכע װערען ערקלערט װעט עס װעלכען

 די הױיגעז רארפען כיעפבעיס אונזעיע פון
 װעיט רעדזשיסט־ײשאן די אינשורענס,

 כארינטען װעכעגטריכע די פון געטאכט
 די דעריבער איז עם בתים. בע"י די פון

 שעפע־, די אין ארבײטער די פון פליכט
 צו טשערלײטע, יצאפ די םון םפעציעל און

 װע״ באריכטען װעכענטליכע די ׳אז זעהן
 אינ״ צום א^מגעשײןט ץסײכזײ?ל דעז

דעפארטמעגט. שורענס
 בא״יבט דזשײקאבסאךפ ברודע^

גוטנעהײפען. װערט
בארינט. םענעדזשער׳ס ישענעראל ז

*־4י אז באייכטעט פײנבעיג ברודע־
 אז אםיס דעם אינפארכ-דט האט 45 לא־ל

 אפױנטעט איז כױטשעל טר. געוױפער א
 מעגע• איס דינעז צו זײ םון געװאױען

 סעקרעטאר־ fn ערקלערט ער דזשער.
 אז געענםפערט, זײ האט פײצ טרעדשורער

אנערקעגען. ניט פערזאן דעם װעי׳ען טיד
 אז אױך באריכטעט םײגבערג ברודער

 געװא־ע; אפײנטעט אי^ מאזער בױדער
 די- קלאוק דעם פאר אג״יזע־ אד אלס

 ארגא• |לס1 פארבער ברודער אר« װיזשאן
דױױזשאן. דרעס דעם פאר נײזער

 װע־ט באריבט פײגבערנ׳ס ברורער
;יטנעהײםעז.

 געשלא״ טיטיננ דע־ װערט דעם מיט
סעז.

םיש, דזשאזעף
סעהרעטאר־טדעזשורעד.
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n׳»« *יענ>«ן ne י־ז וי׳וס a ד ױ װ  גי

«דו*ר«|. ד«יט
 (יף ooyrae יוד^ן רי ,ii׳vnp אין

v, יייחר פייעיען lym na^io *»יוניי 
am 11 ׳•סײמר״ גראנדיעז^ן » אױןי* 
 is( *מסדזסייע »ן •w »>ך ו»סט עס

mu ,ח*ט װ»ס ײיז כיויאקטעי via 
ט. פי< מנ מ דוינ

 די א•( *ײ«ו זע׳רכעד ̂ ר«ד »ין
 10ױגי חןר jib ש*ג״טע »ר»נז־*ר«נטס

IB )W יוױפ»ו;ע״ען נרייט ilm aa) 
o ד*ס mna אין פריינט n  )10 |n f " a 

 פויע די ׳*יינשען עס װעט im נ,1ט ײם
 טר׳פלאנפןa yaivm יוײפנזמרשואכיז״ט.

 (10 ספיס יוין ױערמן געשוישט• «ויען1
 פיי•* , םט ט׳פערי 1018 ױניסן׳ דער

דעי׳פ•*.

אל אנ ש ע ערנ ט ט אינ ס שלי  h בא
ע פאר טעקס טיג ױ א• נ מ אנ  ארג

ס אנ ארנײט■ צי
.41 9וײ ne (שלוס

̂וס ציעפ  טיט פארמטען זײנען ױ
לאקאוטע״. א-ן סטרײהס

 ראגאטען דרײ לעצטע די ״דורך
 אגגע״ אינטערנעשאנאל אונזער האט

 ארגאגיואצי^וגסײןאמ״ אײגיגע פיהרט
 ח?ד װאס סטרײקס, עטליכע םיט פײנט

 סטרייחס דיזע געיט. סך א געקאסט בען
̂ובען ד רעגעלען דעם אױפנעגעסען ה י  ן
o פון לונפט n און ןשיש, דזשענזװשי 

 ה?וט נ?וארד עקזעקוטיװ גענעיאל דער
 ארױס• כיוו טעקס א דאס אײנגעזעהן/

̂עגט  כדי טעכינערס, די אויןי װערען ;עי
 די םאדעגדיגען ערם?ולג ריט יזאגעז צו

ארבײט/ ?ו:;עםא;;ע;ע
#געז?וגט װערט סטײטםענט דעם אין

 אין ארײן געהט אסעסמעגט דער דאס
.1926 ״טש׳ מא טען15 דעם קראפט
 עמזע- די דאס האםען, צו איז עפ
 םון לאחאלס אי׳ע םון באארדס קוטױו
 םאד• װעיען אינטערנעשאגאל אוגזער
 •00 װעיען און לאגע, די ריכטיג שסעהן

o קאלעקטען אגםאנגען נאלד קע n
o דורך אסעסמעגט n 10 ספעציעלען*

דזשעגעראל חןר װאס סטעט• סענטיגען
 ארױסגעשיקס גלײכצײטיג האט אפיס

t נױםינ# איז עס לאקאלס* אלע צו i 
o |1פ געלס דאס n זאל אסעספעגט
 נױטיגמ H כמ ארײגפוםעז, גיכער װאס

 ױגי■? ךי װאס אמאגיוטציאנס״אדנײס
 1ער׳5אי שטעדט םארשײדעגע אין טוט

n נטערבראכען1א ניט זאל לאנד m♦?

עז שױן שינ ער
——ן  _———m*

The Womens
Garment W orkers

/
A  H is to ry  o f the In ternational Ladies Garm ent W orkers U nion

טע די כ שי אל דער פון גע אנ ש ע ע־נ ט ט לײדים אינ מענ אר אן וואירקערס ג ױני

נעכרנדען ?זעהן א*ן פארםאש גרויםער ױיםע;, הונדערט 6 איבער פץ בדך א
*ון גע׳זריבען

לעווין לואי דר.
■•#בע?. ע^אנאסישע און סאציפלע איבער װעיק אנדערע נאך אין וי־אנקרײך״ אין ״סינדי^אייזם *ון סא־־סאסער

/

ט איהד אױב ױל ען אן האבען ו ת׳ מ ער װעגען באגדיו? א אן אונז אבען און ױני  ה
ען גײסטיגען א ענינ אדנ דינ, ם ענ עז ט פארםעהלט טו ל ען צו ני ענ ײ ם ל ך. דע בו

^ איז בוך דעם פון פרײז דעד דאלאר. םינ
ט פאר בוך א באקרםען קאנען אינםערנדטאנאל אונזער פר; פ־טגלידער• פ על ו ה ױי »

S3'" ־ $2.50 פא״BT
כלויז בוך דעם באקוטען םען קא; פר**ז דעש פאר

jso m 3 זדנפערנעשמאכ אונזער פון $פ־ס אין  Bosm י. נ.י
r» דער וועם דאנערעטאנ און םאנטאג t  r e םיפמלידעד די בדי סארנא:&, 6^0 ביז יי״ש 

־־ . ארבײפ. דער פץ !עהענדע גוך דעם קרינעז קאנען זאלען

4 • W

M 0

(JUSTICE)
 ir(0 11• אוג״•*(•

ײ• לענחנמ «  ••י
ץ/ דג• י  n |1י י

 ויין wm מעימ
ו נ ר נ ײ •

 חחזפתי כצדסתי
ארפח. ולא

.)6 כ״ז, (אמג,
 גערעכטיג״ מײן אן

 V? איך ח^ט קזיט
 װע׳ און «טאר?/

אול^זען. גיפ איחר

אינסערנעשאנאל וער #וו אומו אפיציעלער
p r ic k  a c K ir r •

New York, Friday, April 17, 19252. 1926 ,»*־)>» |yP17 ,3 R m a
Vol. V II. No. 16.

ם גאװעדנאד פאר דדױנג  i)f ?)f םמיטה׳
םיע ■ ען אדױם דופט קאמי ם י דו אינטעדעס ג

ם טי א כ ע אל סען נ ט ארױס קו ע די מי ט ת אל ענו ען ט ענ אן. דער ג ט — ױני אינ ש ארד דז לנ בא א  ה
ל א אס ע ש ע טינג סי ען צו מי ט כ א ר ט א ען די נ ערוננ אד ם. די צו פ טי אן די—באלעבא  װעב ױני

חר פארלײגען אך •קײס אי װ ט ם. מי ענ װ ט — א ענ ד עד אן, ■ר ט ס זינ  וױיכי און דדלקוױט טארי
ט ■רעדדענ ערג י. • כ ײנ ען פ על קלעך װ אנ־ס דער עזער ט. ױני ק פונ ד אנ ט ש

 »כנע זיד ה«נען ^װענד »נט»גס
 נסיתמסר ם*ר חיריננס די־ פ»ננ*ן
 די אין קאסיסיע, ס««*ימי«י סנ־יט׳ס

 •סססיאיי׳פאן, נ»ר רער םון רוניס ללןונ
 חיריננס די סטריט. ט׳נר43 דןר או-וי

o װענען זיינען n דער איז >ױ^ט*נר 
 ח*ט שסמיםין די א־נהפםריע. לל*וה .

 -yto דער םון רעיפרט דעם דך פ*ר
 :ע״ איז װסס אינםערױכוננ, *יעי׳ער
̂ורען נש»נט  װעיכע עשסוערטען, ן1£ נעװ

 און סננעעטעיט. ח*ט ?*טיסיע (ד<
 eyn drum קאסיסין די װעט גש י
 אינחסטריל שיסוה דער אין צדדיס ; ׳,

 און ivoPMD די װעגן ז*נען m ר^נען
o פון ;'פערען n .רעיסרט ■ 

tw ערמטע .די in דאט נספוסעז 
i סון םאר׳פטמתער די לט4א n ט־  יי

m זײ |1א טסטסיאײטא( טעשטיװ an 
 און מטנטאג סײענדען, *װ״ (!ארנוטען
 *רױבנעסו- ױידעד זייגמן די דינסטא;.

 די *ז טענות, «יטע זייערע טיט טען
 וורות, *לע די אין ׳טולדינ איז ױניטן
 אינ־ pib>p דעד אין ד«ו זיינען ײסס

 איז זיי, זסנען ױניסו, די דוסטרי^
 זײ־ מנוסיקטעורערס די oau דינ,1עו
in נקװןוחון c iyaw rn, זײנפן עס װ«ס 

 םפנופיקם׳ןוורערם ־ טטנ אויסנ׳דוטחספן
 װיינתר. *זוי אין ה«ונטר»פטסיס, או(

מן <טaײ יײ. ז*נמו דארינער,  די מו
 אױםתעחןן <a« 1¥יוני די זין־, נקסטע

 די םיט מ»נופ«הטמורערם די •*םערע(
ד jawafl זײ ביזנעס... יונישן פו  נו

םטנו־ V װיא :דעם tna אויסנעשומען
ז*א טרבײטעד, די חאיט׳ןן פעהםטורפר

 זיי ער װיל ח»יםען, די ער
IVP, >»אװעש-שיסען. זיי ער ז 

o אין זיר דסרוי n מי׳טען. ניט
 װענען אויר דאסנלײכען

דענסט םטאנדטררם. נייטס

 אװעקשי־
ױנ־אן די

 אר• די
מאנו־ 8

 איז נעמעםט זיין פ«ר 18 םעהט׳&ורער,
 ביי מען ז?ל טא רבייט,8ו־8ײ בעסער

 אבער דיינקט ר.8וי פיז רכײטען8 אים
 םאר אז מאנוםעשטמורעד, *וױיטער 8

).7 אויף׳זײם (׳כרוס

נאארר דזשאינט קאנטראל סאניטארי א
* ^ ^ ^  < 4. 1 4.4k k.4 I 4.איןטאראנטא

 »£ריל. טען25 דעם װערען אמגעהאלםען דועט קאנפערענ״ן ערשטע
זײן. אנװעזענד װעט זיגםאן •רעזידענט

 גע־ װערט ,npiyp טאראגטא, אץ
:o n in סא־ אװ באארד דזשאינט א 

 אויםיאסען זאי װאס קאגטראל, ניטארי
 זיצער?ײט ארן רײנליכקײט דער אויף

 װע״ שע*ער די שע*ער. קלאוק רי אץ
 באשטימען, צו װערען, אוגטערזוכט לען

 דארט װערען װאס גארםענטס, די אויכ
 אויף האבען y װערט וײנען געסאפט,

o זיך n לײבעל. סאניטארי
^ וױ רו  אינטער־ ■*ליאפאװ, ס. כ

 טאראנטא, אין *רנאנײזער נײשאנאל
 ־26 דעם שבת, וועט וױסען, אונז לאזט

 װע־ איגעחאלטען דארטעז ׳א*ריל טען
m דער וועניז ?אנםערענץ ערשטע די 

 וועם קאנפערעמ די אנגעיקגענהײט.
 הא̂־ עיװארד ״קינג דעם אין פארמומען

און םיטינג א ׳ ?ײן וועט דאס כתל״/

 זײן װעלען עס װעלכען אױף דינער, א
 ױניאן, דער םון פאדשטעהער אנװעזענד

 פוב־ םון און מאנוםעקטשורערס די םון
 דאר־ צוזאםענקונםט דער אויןי לי?ום.

 כללים די װערען אױסגעארבײט םען
 דער אין סטאנדא^ס סאניטארי די םאר

טאראנטא. פון אינדוםטריע ?לאוק
 דר. און זיגמאן׳, מאריס פרעזידענט,

 סעהרעטאר דער כיאס?אוױט־ש, הענרי
).5 זיים י1אוי (שיוס

 פון דינמר יעחרליכער
העלפ_סענטןד ױניאן

 םון דינער יערליכער םיגםטער דער
 פארסמען װעט סענטער העלס ױגיאן

 אפריל, i>ujO דעם אװענד, מאנםאנ
 פרייס, מ. דזשארדזש דר. װעלכעז אויף

 װעט אינסטיטוציע, דער םון דירעקטאר
 גאנצזןר דער פון רעפארם א אינעבען

 אין ס-גנטער העלט ױניאן אין טעטיג?ײט
צײט. יאהר * פון םארלויף
 •גע־ איז סעגטער העלס ױניאן דער
 אויםימד װערט ארן געװארען גרינדעט
 אינט״ער־ צאל געוױסזנר א םון האלטען

 יאר?'און נ״ו אץ לאהאלס נײשאנאל
 באארר א פון םארווארטעט װערט ער
 דע־ פון באשטעהענד טארס,pדירע אװ

ױניאנס. לא?אל אלע די םון לענאטען
 געםינט סענטער העלט ױניאן דער

 און סטייט טע17 איסט 131 אין זיך
 און ?ליני?ס כיעדי?אל פארשײדענע האט

n אין חליניח. דמגצא»ל נרױסען א n 
 עקס־ גײעכטע די דא זײגען סענטער

 עלעלוטרישע בך א און אפאראטען רעי
 פארשידעגע הײלען צו איינריכטוננען
?ראנקהײטען.

 װעט אװענד םאנצדא; דינעד דער
 רעםטא־ ליכאורס אין װ^רען געגעבן
 װע־ עם און סםריט, טע14 אויױ ראגט,

 םארטרעטער דין אנװעזענד דארט לען
 האלטען װאס לאשאלס, אלע די םון

 צװי־ פענטער. העלט ױניאן דעם אויף
 ־ זיר געפינען געסט אײנגעלאדענע די שען

 באראף, סעסרעטאר זיגמאן, פרעזידענט
 אונזער םון פרעזידענטען װײס אײנינע

 םון באאמטע די און אינטערניישאנאל,
לאקאלס. די םון און כאארד תשאינט

 זועט יארק ניו פון קאונםיל רםטריטט
קאנצערט א חרו םאי וטען פײעךען :

םאסםיטינג א און

גרײם פאו? פארעסט אין אימעניע יזניטי
■ סיזאן m פאוז זז

פו לאקאלם זעקס כאטײליגען זיך וועלען םרכ ירם םאי טען1 דעם ^ין
־עםקאונסיל. דיספזריקט

\

 םי- די םון סאעסיל דיסטריקט דער
n איז םרײדס טעלענאוז n •לײדי^גאר 

 *ו בטשלאסען חאט אינדוסטריע סענט
o גוײערען n »ר־ ען5אינטעתאציאנ• 
o. טיכ ױס כײטער n מאי, ערשםען 

 און םארואםיונג םאסען גרויסער א ךזרך
 םריײ פארהוםען וועט דאס ^אנצערט.

o בייטאג, טאג n אין מאי, ערשטען 
 ססריט, טע67 חױז, אפערא טענטיאל

עווענױ. ט?נר3 נעמנן
 וחד םאי טעז1 סזן נג1םײפר רעי אין

 לאסאצס די םון זעסס כאטײליגען זיך <ען
דיסטריקט רעס צונויף שטעאען וואס

 װעלען לאקאלס דיזע אלע חאונסיל.
o אין באטײליגען זיד n אינטערנאציא־ 

ען ^  װעלכען דורך ױם־טוב, ארבײטער נ
dp אינטערנאציא־ אויסגעדריסט ווערט 

 ארבײטעד די םון סאלידארימעט נאלע
וועאט. תר איבער סאסעז
 נע: אגטײל װעאען םוב ױם תם אין

).7 זײם י1אױ (שלום

 ״נערעבטיג־ דער םון לעזער רי פאר
 װעגען רײדען צו פיל איברינ איז ?ייט״

 פארק, פארעסט אין הויד, ״ױניטי דער
 פעגסילװײ־ םון במרג, ״בלויע״ די אויף
 ״רעפריאײ־ און ״װא?ײשאן" דער ניא,

 אונ־ פון מיטגלירער די םאר םלאץ שאך
 געװא־ איז װאס אינטערנײשאגאל, זער
 פלאץ זומער בארימטעסטער דער רען
 םאר און ארבײטער די םאר לאנד איז
 אונ־ םון םערסטע די אינטעליגענץ. דער

 יארס נױ ארום און אין מיטגלידער זערע
 הענען זײ און <ארט געװען שוין זײגען

 נא־ דעם פון װייםען זײ םלאץ, דעם שוין
 םאר איז דאהט װאס רײכטום, טירליכען

 דעם דורך געניסען צו אגנענרײט זײ
 ארבײטער אן װאס װא?ײשאן, ?ורצען

 אבער האבען מיר םארגינען. זיך סאן
 װאס נײעסען, װיכטיגע אײניגע זײ םאר
װיסען. צו אינטערעםירען געװיס זײ װעט

 דער• נאכאמאי מיר װיילען ערשטענס,
איבער־ איז הויז ױניטי די דאם נואנען,

 נאנצער דער פון הענט די אין געגאנגען
 ?וםענדען דעם און אינטערנײשאנאל,

 אינ־ אלע פון םיטנלידער די וועאץ סיזאן
 םא־ זײערע און לא?אלס, טערנײשאנאל

 עס מױחסים. גלײכע זײן דארט מיליעס,
 םון מיטגליד א דאס זײן, ניט םער װעט

.)16 זײם אויןי (שלום

ם סארצײכני ט־ האל אע

.16 נוםער ״גערעבטיגדץימ״

ר * צי א ץ שי ם א או ע  ®ת מוו
ד טו א ע. נ ט כ שי ע ג

 געםאכפ וועפ א§ר< *ען25 דעס שבת,
 ?1• סוועאוס דעם אין vvnw » װ*רזנן
 fp ױן סארי• *זן77 גךפיכפע, נא*זר

 ותרעז געפאן יחן• דאס ציחנגױ. יאסברס
 fp סילװיי דד. •ון יוי«זיכ® די יןגשזני

nעי וחנ• װעלכצ •אלד׳ p V? מ• די ••י 
 דאר■ וואס דעס «ון מוךײאוגג די ווגע-

און ?njn ױ דא ייו
 אינ• נאנתר װילפן וואפ םיײגיידאר, יי

••יס יינ ימנמז ײד זאלצז •ארסאצין,
װצס■ 3 מפןראסןג* לדױקײעאגאל «ון

«נ « '■־ -------|

בױרא־ mm mmד פון קאנװענשאן עהרליכע / /

 םון קאנװענשסז יערליכע םערםע, די
 װ8 8בױר עייױקימו*( .יואירקערם תי

 םירם ויסם ייע,8רנאניז8 די אנמריהא״,
 אין םעטינקייט עדימיישאנאל די אן

 באװע־ *רבײטער אנמריהאנער דער
 שבת םרײטסנ, iwsinao ומט נוננ,
 און םעז18 «[,17' דעס ווגםיז^ יית
19»jj .וחנרט קאנײענעאז י1 אסריל 

 האטעצ אין םילארערםיא, אין נעחאלםען
פרײנאלין. נ*נדד»אטין

 חר1נ8 ייילעז תאנימנשאן חד אױוי
 ארניײ םיז דעלענאםען םך א זיח מגד
o «נד rv v m iriy ארבייםער־ סון אוןm, cm

T
 דערענאציע א זײן *ויו דארט װעט עס
ױניאן. אינטערגײשאנאל אונזער םון

 אין םארקומען עט1ו זיצונג ערשטע די
 בענדזשאמין דעם םון רום באל. דער

האטעל. םרײנהלין
 ױערען געעםענט װעט קאנװענשאן די

 םון פרעזי^ט הוירשבערג, אדאלוי םון
 ױניאן. לײבאר סענמראל םילאתלםיא די

 בײידער געםט געא^גע די נן4*וױש
roenyגילםארד זיר געפינם זיצונג, ר 

 ־5פענםי םון גאוועתאר רvר פיגםשאט,
n זײן ססט. װײניא n װערען װעט 

םי־ און ראדיא רpר םאר *בראדתעסם״
י״־.

 יאאקל בןואדר, עקזעלוטיװ םון סיםיננ .2 זײט
׳׳ פארטנאי. ד. - 22

 קיאופ אונזערע פון סע:װז ■וססע די .3 זייט
 ארבײםצר הײםאן. ל. — מןןגוםעקטשורער

?*נםערענץ. הילפס גאציאנאיע רופעז םיהרער
 װײםגודם דער פיז לעבעז דעם אויס .4 זייט

 סנײדער. אב. — 62 ר*ק. ײגי«ז, װארלעהם
ס?ולמאן. ה. —קאיענדאר איגטערנעשאנצל

 יא־ ױניאז, טײלארס לײדים רער איז .5 זײט
 ארבײטער• דעד צו דרייזין. ב. — 38 מאל

םײן. D — יארפ נױ נרײםזגר םון ש*פט
 פון באארר עקזעקוטױו םון בןןריכט .6 זייט

לא• ױניאז, אוצרײטאיס ריםער אוז ליאוק
ס.pמאר עליאס - 2 לאי

 דזשאז — םזןנש דעי און םלאר דער .7 זײט
 י. נחום — (נעריכםי טרײםט גאלסאורטי.

 נאטיצעז. רעדאלציאנערע .8 זייט
דײטשלאנר איז ענםעױװאהר1רעזי1 די «. ?ייט כאזאזנאװיטש. לעאן —
 —פיױעז־םאנ איגםערנאציאגא^ער דער .10 ?ײט

— שארף און קורץמיכאלעװיטש. ג. ב "ב.
 איצםינמו דעם םון םעםינהײםעז די .11 זײט

 — 2צ לןוקאר םוז באארד עקזעיןוםײו
 שסײ- נעה אדרבה. םײנבערנ איזראעל

לעבעדינער. דער - (פעליעםאןי i כעל
איגםערנעשאנאל. אונזער פוז געשיכםע רער װענעז מיעוננעז אינטערעםשנטע .12 זייט
 שסועסעז לורצע .13 זײט
 שלומו. אוז •דוחןרםײוםענםס 13 אוז 14 ?ײט
•רוגניםץנםענ©^ .1וײם.י#וו )שלו«וו 16 ?ייט v • *׳ * ״ ̂ •y* ״

\
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דעו פװ נ»װ מהזעקופיװ פון מיטיננ א
• 22 למאל יוניאן, םאמנר

וועפ־
 םין באארר עהזעסוטיװ פון זיצוגג א
 א*ז 22 איאי4' ױגיאן, דרעססאבער דער

 ׳אבענד דינסטאנ געװארען, אפנעהאלטעז
 דער פון אפיס אין מערץ, טעז17 דעם

 או:־ סטריט. טע21 װעסט 16 ױגיאן,
אב. בױדעי pc סארדץ דעם טער

ילן^ין
 ,4קע^טאי שעפער, די פון קאםיטעם

 זײגען אײער און "אגדער און נאסטױס
 איז באאײ עיןזעקוטױו צום נעסומען

 זײעיע אױפצערםען זאל פען םארלאנגט
 באטראכ־ געהעריגע א :*ך בקשות.

 בא־ באארד עהעזעהוטיזו דער דזאט םונג
שאריאננען. ױיערע וױליגט

 פריד-או ב. פון עװאנס ר. שװעססער
 פאד שװעסטער און קאכיפ. דרעס

 יאסי. דרעס ״אײ״ און ״די״ ךער ©ון
 :אאדד עקזעקוט״װ בײם נעװען זײנען

 םיהרען וײ װי אזוי אז ערקלעוזרט, און
 איז קאמיײז אר:*:יזאציאנס אן אן

 קו־ כעמבערס גײע פילע און בראנזװיל,
 פארלאגנעז ױניאן, דער אין אריין םקן
 גע־ זאל קאםיטע א אז דאריבער, זיי

 אױפצױ בראנזוױל ר,ײן װערען שיקט
 איז עס פעפבערם. דאזיג* די נעהסען

 איבערצואװײזעז :מװארען באשלאסען
 םעטבערשי■ דער צו םארלאגג זייער

 סאב*קאסי- א אהין שײןען צו סאטיטע,
טע.

 ער־ איז 9 יאקאל םון קאמיטע *
 און, באאדד עקזעיןוםײו פארין שינען

 ארדעגט ראחאל איהר אז םיםנעטײי׳ט,
 םאר אונטערנעהסונג טעאטער ,א אײן

 זי און כיעסבער הראנקען א זיינעם
 טי־ ;עהטעז זאל כיען אז פארלאנגט,

קעםס.
 איבער־ געװארען, באשלאסען איז עס

 פנאנץ דער צו םאײיאנג איהר צואוױיזן
חאסיטע.

 פ באויכט באארד דזשאיגט דער
 נצוו* אױסנענוםען איז כמנרץ דריטען

ijn סעפ באארד עלוזעהוםיװ םילע און 
 אפוינט רי װע;ען נערעדם האבעז בערס

 52 לאקאל םאר מענעדזשער םוז םענטם
 פעוײר ברודער א^וינםען װענען אויד און

 פרא דעפ פון ערrםענערז םאר
װיז^ן. טעקטמו  לײנגערע נאך.א די
 נע־ 1בא?גלאסע אײנשטיסינ איז דעכאטע

 פזנהטעז צוױ' די צודיקצואוױיזען װארעז
באריכס. באארד דזשאיגט דעם מון

 באארד עסזעחומיװ דער האט נאכדעם
 גע־ דעם םון באריכם דעם אויםגיננוםען

 גע- איז װאס מיטיננ, מעמבער נמראי
מערץ. םעז12 רעם געײארמן האלטעז

 איבערגענעבעה װערט באריבט אינ׳ם
 זײנען םיטינג פון אנהויב אין גלײך »ז

 4 פאר נאםינײשאגס נעװארען געםטכם
 דער םימגלידער. באארד עגןועקוםױו

 בייטנע־ *ארםגאי כרודער האם נאך
 אײדער םדיהער, טענ עטליכע אז טיילט,

 איידזמענםס בתנעס ^אר װאהלען די
 איז פארכעקוםען, זײנען נמנעדזעער און

 עהזע־ צום געקומען פײנבערג ברודער
 אויםכיעיהזאם איהם און באארד מוטיװ

 איז װאס ליפיעט א אױף נעגמכט
 אונזערע צגןיעען נעװארען פארשירײם

 שטיםען צו ניט זײ ראםענדיג םעםבערס
 ברודער תאנדידאטען. נעוױסע םאר

 עסזעקײ םון נעפארערט האט םײנבערג
 ער״ אן אונטערצרפרי״בען באאו־ד, טיװ

 פארבארײ־ האט ער װאס סלעהרוגנ
 דעם האבען װאס די םארדאםענריג טעם,

 עקזעסוטײו דער אתיםגעגעבען. ליםלעט
 אונמערצו־ אנםזאנם זיך ד*ם באארד

 איז אבער ערקלעהרוננ, אזא מרײבען
 צו בריעח א ארויםצושיקעז װיליג נעװעז

 מעםבערס, די זאנען או] *טעפער די
 װעכמן די םאר ?&טיםעז זאלעז זײ אז
 זײן צו פאסענד םאר באטראכטען ךײ

 ניט איז דאס סארטרעמער. זײערע
 נמנעו םאר׳ן צוםרידענ^טעלןעד נעווען

 רעזולסאט אלס און םענעדז׳טער ראא
 נעװא־ מעלטrנע9א וואהלען די זײנען

jjn האט באארד דזשאינט דער און 
 ביזנעס די אפומטען צו באמ<אסען

אײדדמנטם.
 עהזע־ גענעראל דער האט ^געםער

 לאקאל אז םימנעטײלם, באארד תוטיװ
 דער נענען פראטעסטירם האט 89

 נעםט װאס האנדלוננ, באארד דזמאעט
 םח מעםבערס די םון דעכט דאס אוועס

ר .  בא־ ערװײלעז צו איםײלונג דרעס מ
 א ארױסגענעבען האט ער און אטטע

 זאל באארד ד^אינט דער m בומלום,
 אױבענדער־ דעט פאר װאה^נן האביז

 דז״טאינט דער דעיארםסעגט. םאנטען
אויס• באשלוס דעם האט באארד

 םים אנצזנעהז באמםיםט און נ^סאלנט
. זײ ן י ^  םדן באאדד דזמאעט דער ו

 פאר קלאמנן אווםער #טאהט 22 אאיןא^
 םײנמרנ׳ט ברודער אונטעחארײבאז נים

 עקזעפיסױו דער קאן עךאלעהרונג
 באםײיינען גים זיך דארימר באארד

 נממנדאײס םינ^ אז jm ומולין די *יו
fpm דפר מאר ווערען אויסגמלימש 

.mi v m tfm האסיסע. אבדזטעהשאן 
tm בדױ האמ דעם םיט טאדנמדתנ
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 יענבאיכען א צוגע״-־יקט פ״גבעיג דעי
 5מיטינ דעם pc פארי*א;נענדיג בריעף,

 אניג־טאט קאמיטע אזא ערװעהיען צו
טיטערלײט. •צאפ די

 פײנ־ בױדער ;יט בריעף זײן אין
 א^גצידעגט גאנצען דעם איבעי בעינ

 פארבונדען ױיגעז װאס םאקטעז די און
 דער• ער װאזזלען. די אי^טעלען ריט׳ן

 דער ײעז אז ״י1בריע אין צעהלט
 בא־ עױטט צו האט באארד דדפאיגט
 כיד פאר װאהלע) האבען צו *צלאסען

 גע־ םאריעטאנען איז אײדדזגענטס :עס
 געהן צו זאלען װאהלען די אז װארען,

 אזא פאר פאסט עס וױ אופן אן אױױ
 סאקט א אלס או;זערזג װי ארנאניזאציע

 פוז מםבעדס מאנבע אז ׳אז ער װײזט
 בײם האבען דעלעגאציע אונזער

 איהם םיט אח מיטינ; באארד דזעאינט
 זעהן זאײעז כײר אז גערעדט, פערז^ייך,

 גיט זאלען גררפען םאױצידענע די דאס
 מעכד די ;אף קאמיײנס. יזײן אנפיהיען

 אלײן זײ וױ *ױט ׳עטימעז זאלען בערס
 וואהלען די פאר טענ צוױי פאר׳צטעהן.

 איז װאה לים^עט א ;עקראנען ער האט
 םרײד דזנר pc געװארען ארױסגענעבען

 םאר־ םיט םול ליג, עדױקײיטאגאל ױניאן
 גע־ געגען זלדי;ו:;ען1בא און יויםדונגען

 מעכיבערס די און לואנדידאטען װיסע
 זײ פאר נעװארען, אויפנעפאדערט ז״יי־גמץ
 :לײך זיך האט ער *צטיטען. צו :ייטס

 #ארטנאי, ברודער צו נעװענדעט גאכרעם
 נעםדעגט איך״ם אזן סער«רעטאר, אונזער

 װען ליפלעט, פון ענעס וױיס עי צו
 אז געענםפערט, איהם האט פארטגאי

 האט ׳דעם װעגען גארניט װײסט ער
 עלזע״ אונזער צו קומען בא״טלאסען ער

 קלאהר איהם פאר איז באארד הוטיװ
 וױיל ע̂טsריפ פון אינהאלט דעם דאכען

̂ט, האט ״ר  אדםיניסטרא־ די אז נעפיהי
 אורױכנעדי! דאיף. 22 יאסא^ ^יז ״«

האנדלונ:. אזא פאידאפען און פען
 עק־ דער האט איבעריאיצו:; זײז צו

 אנצוגערד אנטזאנט זיך באארד עקוםײו
 זיך דערפיט pא פאר^לא; זײן -.•ען

 רעכטען די ב^יצען pc אױסדרעהען
 דאײמנר האם ער טעמבערס. זײ:ע וון
 וױ אויסוועג אנדעד סײז זyנעפונ ;יט

 גאנ־ דער און װאהלען די דעז7צױצם8א
 צום :ע״וא־עז באריכטעט איז ענין צער

באארד. דזי״אעט
 א נאך האט באארד דזשאינט דער
 א?וי אז »לאסעז,יבא דיםקוסיע לאנגע

 ניט דזאט באארד עקזעוןוםױו אונזער וױ
 זיך אנטזאגעגדמ נעהאנדעלט, ריכטיג

 בױדער װי ערקלעהרונג אן ארויסצולאזען
 זאלען פארלאנגט, עס האם פײנבערנ
̂נז אנשטאט דארביער  ווע־ געםאבט וזאי־־

איאינםטענםס. רען
מיטינג, באאי־ד דז^״אינט אוים׳ן

 דיסקוטירט איז םדאנע דאזיגע רי װען
 אנ־ ד*ע.ענאציע אונזער האט געװארעז,
 גע׳־ פארטנא/ ברודער פון ;עםיהרט
 ראט באאדד דז״טאיגט דער אז טענה׳ט,

 אװעקצונעדיכמז געהאט ניט דעכט קײן
 דעם צוליעב 22 לאקאל םון רעכטען די

 בא־ איז באאיד עקזעקוטעו זײעד װאס
 האט 89 לאקאל פעהלער. א נאנגען

זעלבמע. דאס נע׳טענה׳עט אויך
 נע־ זיעען א*וינטםענטם די אײדער

 אפע־ 89 לאקאל האט געװארען, ב־אכט
 אויו* איגמערנע״פאנאל דער צו לירט
 ניט איז ,89 לאקאל ער, אז גרונד, דעם

 אנט־ ער און םארברענען p'p באגאנגען
 םאר לײדעז צו דאדייבער זיך זאגט

 האנד־ לאקאל׳ס אנדער איז עס ײעלכען
 געגעראל פיז םארלאנגט האט און לוננ

 באטראכ־ צו דאם באארד עהזעקוטיװ
 באאדד עקזעקוטיװ נענעראל דער טען.
 בא• סא^כםיג םארלאנג רעם האט

 דז״עאיגט דעם ארארדענט6־ אוז םי־אכט
װאהלען. די םיט אנצוגעהן באאדד
 באארד עקזעקוטיװ נענצראל דער ײען

 לאמאל פון א*י#ל דעם דיסקוםירם האט
 אנבא- אין גענומעז אויך ער האט ,89

 ל*קאל סון טיםנליחגרמאפט די ט-אנט
 םון םענה די אז ערקלעהרם, און 22

̂ז *ננעיתנדעט ?*[ 89 לאי,אל  אויןי וועח
 דארי־ האם ער מיםגלידער. דאזיגע רי

?, פריהער *צײז יזי מנר,  םאר־ אנגעװי̂ז
 צוריקצױ באארד דזשאינט םיז לאממ׳
 בא־ איאיגסמז צו באשלוס זיץ ציהעז
תמאינט זמד װאיען. מאכעז איז אמטע

o האט באארד n אגנענוםין כא׳צלוס 
 י1סאר*' םארנוורײטוגנען געטאכט און

װסחײז.
 m*9 אױפגעגוטען נ*כדעם איז עס

iw* 22* םי! םראגע די רען f 
 אז.»וד רעקיסענרירס, ח^ט םײנכעת,

 די גאכגעסומען דט איז 22 יאקאל וױ
 זאל נאארד, דז׳פאינט םון םאדערוננען

 דאזײ דעם םון באארד עקועקוטיװ דער
 אנ״ פון װעחנן באזײטינט לאקאל נען

 י1אוי אױפפאסומ דער אין געחמען טײר
 אײחמענטס, ביזגעס פסר װאחיען די

 ntfp אוגטער *«טעהט לאקסל דער וױיל
 W רעקאג^ננדירם, אױך האט ער נען.

 אויסגע־ זאיען ׳שאי־טמערלײט צאדול א
 מיט צוזאמען זאלען און װערען קליבען

 דודכפיח״ מאמיטע באארד ר^פאי;ט דער
 כאארר דזיעאינט דער װאהיען. די רעץ

 אד רעקאמענדאציעס דאזיגע די האט
גענומען.

 געווארען ס׳איזאיבערגעלאוען וױ אזױ
 אױס״ דעם פאכען צו פײנבערג, בר. צו

n"0 דאדגע די םון וואהל m r i« r, 
 אז אױסגעטיממ^ דאס סאנכע האכען

 װאס אזעלכע נאר אױססלײבען וחנט ער
 אבער ער איו געפעהלען. איהס װעלען

 אבמנד הײנט אז געװארעז, נעװאהר
 מי״ מעסבער א חאבען 22 י״אקאל וועט
 װאס די איבערצוצייגען כדי אח טיננ,
 איז דאס אז איבעיצײגען, זיך וױלען

 אר- אן נאר זאך, ■ערזענליכע קײן :יט
 בא־ דך ער האט פראגע, :אניזאציאנס

 ׳עריי- צו געיעגענהײמ דער פיט נוצט
 םעכד די צו בריעוי דאזינעז דעם נען

 װאס מעג׳טעז 6 אױסצוקיײבען במרס
 דזשאינט דער םיט צוזאםעז

 װאהלען די אגםיחרע? קאםיטע באאיד
אײדזשענטס. ביזנעס פאר

 זאגט בריעןי זײז םון ׳פלוס צום
 א״נמאי מוז עס אז םײנבצרג, ברודער

 די פאר װערען הלאהר םאהל אלע פאר
 געסיהרט טוז ױגיאן אז״די טמטבעדס,

 זײטיגע קײן און אלײן זײ םגן װערען
 װע־ טאיעףירט :יט װעט אדײנמייפוגנ

 דײ וועט װאס אײנער יעדער און רען
 דײ העלפען ידעתט1איג אדעד רעקט

 זיך בײ האבען װעלכע גרופען, דאדגע
 ארגא־ אינזער צעברעכען צו אפגעםאכט,

װעחן?. םארדאסט װעם :חאציע,
 ערקלעהיענ־ בריעןי, דעם מליסט עד

 איו באארד עקזעקוטיװ אונזער אז דיג,
 :עהםען צו פאראינטערעסירט געװען ;יט

 ,“ijrtyor זײטינע גאגען יפטעלונ; א
 געצװאונגעז געררעז םען איז דערםאר איז
 מע- דאזיגער דער מיט דך נאנוצעז צו

 איז עס וױ וױיט אזױ אױף טאדע
.22 לאקאי םון אדכײניסטראציע די נוגע

 אויפ־ װעם בריעו• זתר אז ה*םט, ער
 אין גײםט זעלבען אין ורערע^ נענוסען
 און נעװארעז גמ״»יקט איז ער וחגלכען

 די אפיפאםעז העלםען ותלעז בדר אז
אמאניזאציע. אונזער איז םראקציעס

 אדױסטנרופען האט פראגע דאזינע די
 פילע וועלבער איז דיסקוםיע לאבעדינע א

 די כאטײליגט. זיך האבין מ*מבארס
 די אויפנעדריאט זזןובעץ דעבאמאנםען

 האמ באארו־ דז״מאינט דער אז אײינונג,
 אװעקצונהעמען רעכט סײן נעהאט גיט
 עקזע־ אוגזער םון םונהציע דאזינע די

 דא זײנען עס אױב באארר. קוטיװ
 #באארד ער,זעל.ומ*װ דער גענעז קלאנמן

 ניט? איהם מען מש*ט םארײאס מו
 לא־ םון דעלעגאציע די אז פאקט, דער
 האט באארד, דזשאינט צום 22 קאל
 נעהמט םראגעז, א^ע אין באטײליגט זיך

 האט און םארהאנדלונגען די אין אנטײל
 עס אז באוױיזט, ^םימען, צו דעכט א

 אונ־ סארװאס אורזאך מײן ניטא איז
 ניט זיך זאל באארד עיןזעקומיװ זער

װאהילען. די אין באטײליגען
 ערװעהלט איז באארד עהזעקוטױו דער

 ישטיםען, צאהל גרויסע א פיט נעװארעז
 6װער עס אז םיהלען, סעמבערם די און

 ווען אופרעכט אז באגאגנעז ױי נעגען
 םון בארױבט װערען םארטרעטער זײערע
רעכטען. געזעצליכע זײערע

 מעמבערם באארד עקזעקוטיװ אײניגע
 םיר װערענד אז רעקאמענדירט, האבעז

 דאזי״ דער נעגעז העםטינ פראםעסמירען
 םונדעסטװע־ מיר זאלען האנדלוננ, ;ער
̂ן נעז  עם כדי קאםיטע א ערוחגהל
 אונזער װאס קאמזי דעם *פטערען ־ניט

 בעלי- די סיט אז םיד«רם אמאניזאציע
בתים.
 דער האט דעבאטע לענגערע א נאך

 די פארגעלײגט באארד עהזעתוטיװ
: רעזאלוציע פאלנענדע

r דער װי ״אזוי nהאט נאארד אינט
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0 uni tfinm i m gn w tro ip e nד
*m» ון• j f tm o m  ftM p i» r  a n 

r ro v tv  jm ,t in m  a ry ir t i מ׳יסף 
Q-novmn (o•רירערדינס־ זיין i? rg l 
ו װ*חרען רי • fin n*«2 די • o ר^ר 

מן pm אוסײיונג דרעס לז ײ׳י  •jg * נ
••ױנסמנסס, ס»נ«ן 1» װ*ח<ען ־צטאט
««ריי חור ווי, איוי און  ׳מי׳וקד נ

w ניארר ט־װ «  ugn״»i n  ivivj o n 
 iin באירד רזעטינס סון ח»נריוננ

in 1 שנמױננ יוסנוורענטינטע זײן n•
in t o t m ייו a n  a im n w

 inn«n |V3ho iv נטטוו רזט^ינט
םיי• רחןס ד«ר סון נטיוסטע »»ר •י

_ •
 נטאדו דו«*ינט ידער װי, אזױ איון
o נענוסען ה»ט n סון בס׳יױוס o n ף» 

 ה*ט *נער נטארד, עי!««?וטױו נער*י
in נוסגעהייםען n  סייננ«ת׳ס 3

n נטרױנט ogn טענראצ־ע n  o n 
 פה נאאײ עקזעשוטױו ערוױירטען

די »י| ן vonnםײי;m פון 22 הפי
 no נטפסטע פ»ר װסהיעז קוםענד־נע

i n אפטייױננ. דרעס
 גוו»רד, עסיעקיםיװ דער װי, אזױ און

po זװריפנעוויזקז חאט 22 יפקפי o n 
 u אוועק• סטי באמלוס באארריס דזמפ־נם

 )זײנע נאארד עלזעקוט־ײ פון נעהמען
רעכטען. נעז^ייכע

 פרנטניזטפיק אונזעד וױ, אזױ און
 םיט קטסי א אין םארוױקעיט איצט איו
 גויסיגט ויסס יטנע א — נע<י*נתים די

 אײ־ עטטגדהטםסיגפר אונזער א<ן וין
 po נאארד עיוז«קוםױו רער און נינס״ט,

22 *?pgf1 נם«ר^רט1•«רו ערנםם איז 
 Trfo m״3i» םון א־נטעדעםעז די אין

 ווי ם״עחןר אונז זײנ«ז װאס בערם
פאייטיס. קל״ניליכע די

W i אז כא׳זיפמז, ז״ן עס n■ 
n צ2 יטקאי םון 11נאא זעקוט־װ o n 

 זעיכימן פון ם1כיעםבע יiv 1 ירט1םענ
ע פנצוגעטען, יפטפל ט *1■ 1אונ * 

ט, ם iv טע im «נ׳כ1םיינ w n■ 
 סאמיטע א ערדועהלען *ייז אצי«1םענ
in זאי װטט w m n o n ביי 22 יאקפי 

i בפטטם? סטו װאהלען בי n  no, 
o n i .;אפטיייונ

 «ז כט׳טלטסען, ז״ן ײ״םזר קס
 אינ• 1אינז« אין ?אנע י1 וג• עם1:אכ

 tjfiifi ,1קיקהר« m»n ײעט !וםםריע
to זײ און םיםימען 1#נמסג רוסען 

האנדלוננען י1 מיט נאסאנען נענפאיר
נאאר!. תעא־נם פונ׳ם
j'V י1 if’g in נפװ^• טננפנונמז איז
tvagn 310 ::׳*טימינ”* כמעט רען

”צוי איז 1איה םאר ;עמטיטם
m י1 v i^ t 0 זײנען ס1מפםבע? 

p |*(r»n* i נקװארעו װעהילט n  I'M■% 
,tnvtMWiiWB ז־םערסאן, :טיטע

«ין, ,,יןראװעצק סאהם, *  און יזפנמ י
כלום.
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 רעקאםענדא/יע, איהו■ נעהײסען
 ניצוואוננ זײן זאי־ען מעםבערם »לע

םיטיעען. 1מםכע 'י1 צי קוםעז
iy האט אווי i באארל עקזעסוטיװ 
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iv ivipn י1 באזוכ׳ס ipovr זפמ^ און 

 איציי• דסדם זפלעז יײט ן1ױני 1נא אז
 .IPTfnw נוסנעהיימן אויר איז טען
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ip 1םי  ra .m an טרבײ• וױיסינ! װעם 
 די פאר tpocurc און ויסהל tnv נמן

 יוניסן חװ• סאי־ און שאפ טין »רב״ם?ר
י ׳ »לנ?ם״ן. אין

^ססיס*: רייסלײיסגס
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קלאוק אןנזערע פה טענות פוסטע ד
מאנזפעקטשורערס

>rt .חײס«ן ל# w i i v w- 9 לאקאל.
 יצעאער? גרױסע האבען וױלט ״איהר

 דער — שטיש״ארנײט!״ איץ פיהרט
 אר- מאגכע כאמבאטים. די pc געיערײ
 ױגיאדפיחראר געוױסע זאגאר און בײטע-

 רער אז מימוננ, דער מיט אױך וײגען
 םאראגטװארםלץ• איו װאכעדסיסטעם

 •ptr נרױסע די םון אונטעמאנג דעם סאר
 דזיטא- דעם פון• ג3א;ט,יױקמ די און *עי
סיסטעם. סאב־פאנופעקטישוריגנ און נעד

חאבען פאל^ אבטאיוט איז דאס אז
 ערהלערט. געימ;ענהײטען םילע בײ כיר
 אנגעװיוען מאל אײן ניט אױך האנען ריר

 אור• די זײגען ם״נוננ, אוגזעד ;אך װאס,
 אינסײד^א■ גױיםער דער װאס זאכען
 גע־ װעלעז קלאויןס די און אונטער געהט
 סאב-מןגוםעקטיעורינג קלײנע אין מאכט

שעיע־*.
 גאװער״ דעם פון רעיארט דעם אין
 װערט אונטארזוכוננס״חאמי׳טיאן נאד׳פ

 גע־ װערט עס און כאחאנדערט, םראגע די
 פדיהער.וױ גאך אז פאקטען, םיט װיזען
 וואכען• דער געװארעז אײנגעפיהרט ס׳איז

 ■רא• דער סון פעפבערס האבען סיסטעפ
 גע־ זײגען און ,רעזיגגירט אסס׳ן טעקסױו

 אין כײשסיל, צום דז׳צאעברס. װארען
 עהױסטירט נאך האט עס װאן ,1918

 םון פעפכערס 61 האבען ״שטיק*ארבײט
 די פארילאזען אסס׳ן *ראטעקסױו דער

 #אכערס1דמ געװארען זײנען און אסס׳ן
 געארבײם חאט מען װען ,1919 איז בעת
 םון מעפבערס 29 בלויז זײנען װאך, םון

 און דזשאכערס. געװארען אסס׳ן דער
 דער םון אװעח 21 בלויז זײגען 1920 אין

 געװא״ זײנען זײ װאס דעם צולוב אסס׳ן
 אז אונז, באװײזט דאס דדטאבערס. רען
 זײנען װאך״ארבײט אונטעד יאזזר 2 אין

 גע• אסס׳ן דער םון מעמבערס װעניגער
 וועץ יאחד איץ אץ װי דזייממןדס, װארעז

 םיר ^טיק־ארבײט. עקזיסטירט האט עס
 גע״ זײנען וחנלמג די, אחוץ אז װײסען,
 אינגאנצען האבען און דדפאבערס װארען

 האבען אינסײד־שעאער, די אויםכענעכעז
 שיהען גענומען באלעבאטים אלע כמעט

 ארבײט זײער םון טײל גרעסטען דעם
 דאמאלס״ דער האט 1912 אין אויטסײד.

 א. ױניאז, דער פון קלוירק״ ״טיטיף דיגער
 די םיז פיאנע די אױםגעהױבעז ביזנא,

 שע־ אינסײד די אין עעפער. אויטסײד
 מים׳ן ארבײטער די זיך האלטען אער

 זיך קײקלען באנדעלס די און •ךײדליסט
 צײט יענע^ אין אק-ברוקליז. אװעק
 דעם געיצריבען פאסט״ ״נײע די האט

 דו—תננוב עדיטאריאל־-לא באריהפטע
 האט װאס —גנב״ענען ניט זאלסט

 דער כיצד פראטעםט א ארױסגערופען
 װאו <עזעהן דאן נאך האיט ביזנא אסס׳ן.

 װעט מעז ווען ®ארפיהרען סאךאונז דאס
 קאנ־ צו שאפ ״אױטסײד״ ערלויבען.דעט

 זינט שאפ. ״אינסײד״ דעם מיט קורירען
 םארקלע• pB •ראצעס דער אז געהט דאץ

 אינ־ די אויםגעבען אינגאנצען און נערען
 םען צו דעם םיז אםנעזעדיז סײד־שעפער,

 אט װאױארבײט. אדעד שטיש־ טרבײט
 און מםיס םון דרעס־פאכער די ארבײטען

. צרות. זעלבע די ס׳איז
A

 גאװער־ דעם םון רעפארט דעם אין
 איײ אנגעגעבען װערען קאמישאן נאר׳ס

 װאוסס דעם ערקלערען צו אורזאכען ניגע
 מײ־ אונזער נאך און דזשאבערס, די פון

 םון װײט ערסלערומעז זײעחנ זײנעז נונג
 סוזען זײ אבער צוםרידענשטע$ענדע.

 זײ םאר און אונפארטײאיש, זײן דאך
 ערקלערונגען, אזעלכע מיט ארױסצונעוזן

 פארט-י• אלם שטעסיילעז זײ זאלען װאס
 די געגעבען װאלט ױניאן, דער םון דיגער

 באשוא״ צו זײ מעגליכהײט א באלעבאטים
 צווײםד־ <ו און פארטײאישיןײט אין דינען

 דעם פון ריכטיגסייט דער איז לעז1
v ״ רעפארט.

םאק״ ®אר א ברעמעז םיד װעלען אט
 בארואוסט גוט גאנץ זײגעז וועלכע טמז,
 נעמאכט ה«כען וועלכע און טרײד איז

 אױפצמעבעז מאנוםעסטשורערס םעהד
 זױ דזשאבערס, ווערען און שעאער זײעיע

 װערעז װעלכע צוזאםען, אורזאכען אלע
 דער סון רעא^רט דעם איז אויסנערעכענט

אונטערזוכונגס־האסיש^ן•
 סען מאנופעקטשורער ,ערגםטעל דער

 אופד גמםאכם ?לאוקס קײן קדיגען ניט
 װיײ גרעסערע צאח^ט אײנער זיסט.

 וױײ מאענעמנ צאחילט צװײטזנד א דזשעס,
 ־אילע מוזען וױידזשעס אבער דזשעס,

 אםט _זעהר גןריגם דזשאבער א צאהיען.
געלט. יסעגט א אהן נארמענטס נעפאכט
 אד1 סאב״םאנוםעגןטשוחנר א קוםס עס

 ט איחם וזײזט דזמאבער חנר ארביים.
 *יל א<וי אז איחם^ זאנט און גארםעגם

 וץל ער אויב מעחר. ניט און ער צאחלט
o פאד ארבײט נעםעז n ער גים •רײז 
 אויב און גטיםענםס, 300 גיײד איהם

מ םיט צוםריחס זײן. ו^ט ער  טרבײט ,
 גאנמן g בהי חו^סען איחט ער וועט

< וווױ (1393 וויהם וחוט ער סיזאה ם
o קו װיפיר טרכײט m מנז. קצנון » r•# ־“־-- ׳ <• *;*«  y % M f x j z.‘־■״#

 :רעכעגט סאנופעסטשורער ״ סאב חנר
 לײ• אזויםיל, קאסט װארע יארד פיל טזױ
 ער אזויפיל. טריטינגס אזױפיל, דגג

 אר־ פאר גארנישט כלײבט עס *ז ועחט,
 ארגומעג• ער טצנח׳ט, ער נײטס־געלט.

 דעם םאר מאכען <ים ifp מען אז טירט,
 םארדרעהט דזשאכער דער אכמי •רײז.
 <אלדענע צו איהם זאנט jigp דעם איהם

 איהם ביײבט װאס און גליקען.
 יאחרעךלאנג חאט ער ¥ טאן צו איבער

יע־ א צו •עני א געיעגט און געהארעװעס
 טוי• עטליכע אפנעסײװס חאט ער ב»ז ני

 איגװעכמעט עס האט און דאלאר זעגט
 מאשינען די שטעוזען איצט און שא■, אין
 מא־ איהם זיו וױלט עס — ראסטען און
 אויב :זיך טראכט ער אנפאנג. אן כען
 ארדער, דעם אױף סאכען ניט װעי איך
 אר־ צײײטען א אוױי אפפאכעז איך װעי
 און גארמענטס די נעסס ער pא דער.

 די מאכען צו מיטלען אלע פיט זוכט ער
 װערען געםעלען זאל עס כדי גוט, ארבײט

 ער ארבייט. נאך קריגען זאר ער און
 גארםענטס, די צו נעלט דערלענס האט

 אר- צװײטען א צו קומט עס װען אבער
 װיל סאב״מאגוםעחטשורער דער און דער

 סענען זאל ער אום מעהר, דאלאר ■אר א
 ער ניט. דזשאבער דער ניט עתזיסטירעז,

 דארמ pא דזשאבער צוױיטען א צו געהט
געשיכטע. זעלכע די איבער זץ• חזר׳ט

 סאכ־םאנוםעקטשר דעם צװינגט דאס
 אויס־ נאכט, און טאג ארבײטען צו רער

 אפצױ װי ״סחיםס״ םארשײרענע צוזוכען
 זױ ארבײטער, די באשוױגדלען און גארען

 גארמענטס. ביליגער װאס •ראדוצירען צו
 סאב־ דער װען שעזאן, pc ענדע בײם

 סך- דעם אונטער ציהט מאגופעקטשורמר
 דער אין איז ער אז ער, דעדזעהט הכל,
 דער־ האט ער m גיעעי* די 0סי עדד

 אינװעס־ האט ער װאס סענם יעדען לעגט
 ארבײטער די שולדיג בלײבט ער ־ טעט.

 געהט און װײדזשעס צוױי אדער א׳װאך
״אפגעקאכטער׳/ אן כיונעס די םון ארויס

 קאסישאן דעד םון רעפארט דעם לויט
 א ביזנעס פון ארױס יאהר יעדען געהען

 סאב־מאנופעקטשורערס, די פון דריטעל•
 סאב״סאנופעק- 500 װעלכע סײנט דאס

 אננעמען אםילו זאל סען װען י טשורערס.
 די אין װידער געהעז זײ םון פילע אז

 סך א גאר אז זיכער, אבער איז ביזנעס,
 םאר־ זײערע און געבראכען ארוים נעהעז

דזשאבערס. די ביי בלײבעז מעגענס
 מא־ אינסײד אן װען עפעט. נאך און

 מוז סיזאן, דעם אן פאנגט גוםעקטשורער
 װען װײחשעם. צאהלעז ׳װאך יעדער ער

 300 זאגען, לאמיר באשעםטיגט, אײנער
 צום װײדזשעס די באטרעםט ארבײטער,

 דער װעכענטליך. 12,000 װעניגסטענס
 אר״ h ארויס שיקט םאנוםעקטשורער

 ניט מען קריגט געװעהנליך און דערס
 מען װאס טעג, 60 די חמ העש. די גלײך
 סטאר־ די pd מ׳סריגט ביז װארטען דארןי

 גארמענטם, די םאר באצןוהלט קיפערס
 די איידער װאכען פאר א עס געדויערם

 ״שיפען״ צום םארטיג װערען גארםענטס
 םאנוםעיד דעם אויס דעריבער קומט עס

 װײדזשעס אין אויסצולענען משורער
 דא־ הונרערט.טויזענט צו נאהענט אלײן
לאר.

 ארביײ 300 באשעםטיגען צו אנשטאט
 זײן דזשאבער דער גיט *אינסייד״, טער

 םאב־מאגוםעקטשורמרם. 20 צו ארבײט
 צאהלען סאב־םאנופעקטשורערס די .און
 נאך און ;ארבײטער די צו וױידזשעם .די
 ווען אז עם, טרעםט װארטעניש לאנגער א

 גאר־ עטליכע צוריק סריגט דזשאבער דער
 אלס אוים דאס ער נוצט סטאר םון מענטס

 םאב־ דעם םון ארוגטערצורײסען אויםרײד
 סאב־ דעם און ביל, מאנוםעקטשורערס
 אויגען די ארויס קריכען טאנוםעקטשוחגר

 סעטעלט ער ;דאלאר פאר א זעהט ער ביזג
זיך. לאזט עס װי אפ,

 אינםײד־מא• אז װען צײט דער אין
 זײנע אוועהשיקש ניט סען נופמיזטשורער

 פלע- זײערע אויוי נעםען און ארבײםער
 ארבײטען זאלען וועלכע אגדערע, צער

 סך 4דזשאבער. יעדער האט ביליגער,
 םיהרען זוע^כע םאב־םאנוםמקטשויערס,

 ארונ־ קאנסוחנמ האלז־שגײרענדע א אז
 סאב־ די און פרײזען, די טערצודריהען

 באװיײ סענען וועלכע םאנוםעסטשורערס,
 םאר־ צו "pnp גײ אדער בײ-^הוס זען

 סריגען ײעלכע די רולס,. יוניאן אילע לעצען
 זײנען וועלכע די ארבייטער, ביליגסטע די

 אר־ די קריגען שקלאפעדמרייבער, אמת׳ע
 קריגען ױניאן־שעפער בעסערע די דערם.

 IPP מעז ווען בדען, רעכטען אין ארבײט
באגעהן. נים זײ אחן זץ־’

 נעםאכט ארטיסע^ אונזער װא<ם עס
 אױםדעםננעז זאאען מיר ווען ל*נג צו

 דזשאבערס די ודןלכע סיט סקיםס, אאע
 שלאוסס געמאכט קרמען צו זיר באגומן

 וואם זאכען, עטליכע די פח אכמר ניליג,
 געגוג סלאר איז .אנגעוױזען חאב*ן םיי

 כמונוםמה־ תײז ניט זיד לומט מם •זוארום
מ־ גרויםע חאבען «ו ^טשורער ה ײ ס אנ
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 זאלען פיר אנריפענט אז פאד װאס
 פאר װעט דזשאכעדס, די פון ?ריגען דט

 איביײ די װערען גוט, אזױ דין ניט אוגז
 וױ לעבען, אזא פאכען קענען גיט טער
 אי;״ גרױסע עקזיסטירט װאלט עס װעז

 אן יעצט איז דאס אבער סײד־שעיער.
 פאנוםעק־ רי קען מען אונסעגליכהײט.

 געסרויגט זיך האבען װעלכע ט׳צוחנרס,
 זײערע פאכען און דזשאכער נאםען מיט׳ן

 צװינגען ניט שעפער, קלײנע אין ארבײט
 מיר אכעד אינסײד־שעפער. עםענען צו

 דזשאבער דעם מאמגז מוזען אה דארםען
 קאנדיצ*א;ען די םאר םאראנטװארטליר

ארכײטער. פוךדי
 12—10 לעצטע די םאר האבען מיר

 שטורמדיגע אזעלכע דורכגעמאכט יאהר
 אזיפ* האבעז סטרײקס אונזערע קעמםע,־

 יע־ נאך און לא;ד, גאגצע דאס גערודערט
 און נעװאוגען מיד האבעז סטיײק דען
 אונזערע גדאטולירט. אונז האבען אלע

 דערצעהי*ט. אונז םעז האט אגרימענטס,
 זיך קעז מעז וועלכע בעסטע, רי זײנען

 אזא דיר נא — סחי צום און וױנשען
 טויזענס 50 די םון סך־הכל. טרויעריגען

 טוײ 36 נעבליבען זײנען קלאוקסאכער
 פאי־ יארקער גױ א*ז םאכט מען זענט.
 דער םריהער. װי קלאוקס מעהר קעט

 *ראדױ פיר װאס קלאוקס, די פון ווערט
 פיי אזױ מאל 3 כםעט יעצט איז צירען,

 פופציג געװען זײנען דאן .1914 אץ װי
 זײנען יעצט און קלאוספאכער טויזעגט

דאס באשעסטיגט. טויזענט 36 בלויז

י W ו — -

 1ינסטע11ם« י1 .1טרײ סון אלויס נען
 PDOPi: י1 װאו ־׳פע»עד,1אויטסיי '1 |’א

ngv ארב״יטעי מערנערס איניע־ע םון 
k 22.88 d זיינעז w j 'e me .וואף 
c n ,זיי *ז ר־ינט ipj'umb סעחר, ניט 

 oayr טען װען װעכענטיױ 22.88 וױ
 •iv IPO און יגסט11םא יעהרייכען זײע.־

 פאדמנם• י1 װסכען. 52 אויף עס טיירט
 טלייו/ םון טיילען איבעליגע י1 םון טען
 קא־ אזן פלעסערס אפערייטארם, םיז װי

ipd: אביס?ל זיינעז טעלס pi, אויך סבער 
מאכ?ן. iv |P3*n א נענונ נ־יט

r אזא אין אז ה־ת:ן, io a n i'K, װאו 
h באיענאט־ם ivipn יאהל םון !ייכעל 
 אז מא:עז, קענען ניט פען זסל יאי-ר, צו
n אלכ־יטען װאס די, n׳ אין ״IPDMK 

 טאבען הוחוה י:ר זאדע* לי.פ־אלולטען
̂■ אלידען אן יעבען

*<■*
 געלעגענהײט דיזער בײ װילען כייד

 גענרכ״ען האבען װעלנע ארע, באדאגקען
 אויך װי בענעםיט, אונזער צו מילעטס

 כיאכעז געהאלפען האבען װעלכע די, אלע
ערפאלנ. אן פא־ בענעםיט דעם

A
 ;־אבעז ארבײט דעי נאך דיזען״שבת

 אין םעמבעד־מיטינג דזשעגעראר א כיײי
 סט. טע4 איסט 66 לײסעאום, כיאנהעטען

 װיכ־ זעהי װערעז פארהאנדעלט װערען עס
 פי־ םיטיננ. דיזעז בײ פדאגעז טעע

קומען. אוגבאדיננט מזזען נישערס

הילפס נאציאנאלע רופעו פ־הרער ארכײטער
מונפעוענ׳ן

 ארבײטער פון כאראטוגג א אויױ
 געװא־ גערופען איז װאס פארטרעטער,

 באריהפד םון אינציאטיװ דער לױט רען
 רענירוניג דײטשער דער פון פיהרער מען
 װעל־ קאהן, אסןאר דר. דײטשלאנד, פון

 אמעריסא אין איצט זיך געפינט כער
 װעלט דער פון אינטערעסען די איז

 געױא״ באשלאסען איז ^אגפערענץ, רזילפס
 הויפט די אויםצונעמען אמאל װידער רען

 PB אידעז לײדעגדע די םאר ארבײט
װעלט. דער

 עגט־ זײנען פיהרער ארבײטער די
 אר־ הילפכ די אז װירקען, צו שלאסען

 טײר געטאן איצט װערט װעלכע בײט,
 ארגאניזאציעס, פארש^רענע פון וױיז
 דער׳ איז דאס געאײניגטע. א זײן זאל

 ערפאלגרייכעד אן פאר װעג אײנציגער
 איז דאס און אמערײןא אין טעטיגקײט

 נוצלײכעך אוז פראקטישער דער• אויך
װעג.

 דא ארבײכ די פאראײניגען צו כדי
 שטיפוננען די אויסצוברײנגען. כדי און
 םאראינטערעסיר־ אלע פון־ מײנונגען און
 בא־ איבײטער די האט עלעמענטען, טע

 גרויסע א רופען צו באשלאסען ראטונג
 אדבײטער פון קאנםערעדז נאציאנאלע

 ארגאניזאצײ פראגרעסיװע אנדערע און
 און שטאאטען פאראײניגטע די םון עס

 אויסגעארבײט זאילען עס װאו ?אנארע,
 ערפאינריײ אן םאר פאננער די ײערען

טהעטיגקײטי• הילםס כער
 פארעםענטליכט האט באראטונג די

: ערקלעהרונג פאלגעגרע
אל־ דער פון אונז צו קוםט װידער

 די הילר. נאך רוף א הײנט װעלט טער
 קײן געשיקט האבען אײראפא םון אידען

 אונז דעלעגאציעם ספעציעלע אמעריקא
 אונזער האבען מיר אז דערםאנען, צו

 נויט די אז ;פארענדעט ניט נאו חוב
 איז שטיצע אונזער אז pא נרױם, איז

דריננענד.
 צו אלײן געזוכט זיך האט אײראפא

 רוה צו אמעייסא נעלאזט האט העלםען,
 דארט לאנע די אבער צײט, לעננערע א

 איז לײדענדע צאהל די שװער, צו איז
 אויםקוםען ?ענען זאלען זײ אז גרױם, צו

בײשטאנד. אונזער אהן
 טרוי־ אונז ברײננען דעלעגאציעס די

 דער גרוסען. שוידערליכע גרוסעז, עריגע
 די רוסלאנד, איז אידעז די &ח עילענד

 רדיםוח עקאנאםישע און פאליטישע
 םון טארלאנגען איידאפא םון אידען די

 הילף און באלדיגע היילרי — הילױ. אונז
סאנסטרוסטיװע.

הע״ מוזען אידען אמעריסאגער די
 און ברידער זײערע פון רחי דעם רען
pc איבערגע״ די אױםגעועזען נײ דאם 

 דא איז עם הילפם״ארבײט. ריסענע
 דער זײן אויר מוז עס און מוז דער

 ארגאניזירען נאר דארף םען װילען.
 קענען און ײילעז װעלכע סרעםטען, די

פליפט. .ברודער. זײער ערםיהלען
 נרײט זײנען זײט אונזער pc םיר

 זיײ מיר םליכט. פולע אונזער ט־אן צו
 אר- אירישע די װען אז זיכער, נען

 פראנרע- אנדערע די און בײטערשאםט
 ען5ײע פאלס, אונזעד םיז כחות םױוע
 אין אינציאטײוע די נעהםזנז זיר אויזי
 ונרבייט, חײליגער און גרויםמר דער
 אידענ- אסעריסאנ^ר נאנצע דאט װעם
םיטהעלםעז. טום

 ארבײטער םון באראטוננ א אויח
 טוער. כלל אייגיגע אוו םארטרעטער

 אינעהא^• מערץ םען25 דעם איז וואס
באריהפצזעז דעם סים גמװ^חנן טען

 דע־ סאציא־ו דײטשע־ דעד םון פירער
 זועלכער קאהן, אסקאר דד. כיאקראטי,

 רי אין אביעריקא, אין א־צט ריז נעפיגט
 הילםם .זועלט דער פון אינטערעסען
 באשלאסען אײגשטיכי״ג איז קאנפערענץ,

 קאגפערענץ גרויסע א רוםען צו געװארען
 פראגרעסיװע אנדערע און ארבײטער פ^

 פאראיממםע די פון אציעס1ארגאגי
 באטראכטמן צו קעגעדע און שטאאסען

 פיט־ און װעגען אנצואװײזן און פלענער
 באנײען צו ערםאלגרײך אזױ װי גען,

 ברײגגען צו אזוי װי אין ארבײט די
 צוטײלטער איצט דער p» אײניגקײט

ארבייט. הילפס צוריםענער און
̂־ איז װעלכע כיאסע, די-אידישע אל;

 פליכט, איהר טאן צו גדײט געװען םאל
 פארנעה־ װידער כיאל דאס אויך װעט
 הילפס דער אין פלאץ וױכטיגען א סען

 א': יײדענדע אונזעדע פאר ארבײט
ברידער. נױטבאדערפטיגע

 װאס קאנװענשאן, גרויפע א און
 די פון נאמען אין רײדען קאנען װעט

 צאוזא איהר דורך װעט טאפען, פאלקם
 איהר דורך און אײנםלוס איהר דורך

 טיילען אלע ברײנגען אפםערװיליגרױיט
 בא־ צו ױדענמום, אטערירןאנער דעם פון

הילפס״ארבײט. געאײניגטער אה נײטער
 אויןי אבעז7ו אונטערגעצײכענטע, די

 דעם און אינציאטױוע די געגומעז זיד
 װעט רחי הילפס דער אז גלויבען, םולען

 הער• די אין אפקלאנג טיפען א געםיגען
 ארבײטערשאפמ, אידישער דער סיז צער
 אוג״ פוז הרײזען פראגרעסױוע אלע און

 קאנװעג״ ד'י אז און פאלקס־כיאםען זערע
 דעם שטאטפינדען װעט װעלכע שאן,

 אין האל, װעבסטער א*ן טאי, טען10
 םאר• צאהלרײך זײז װעט יאיס, נױ

 אד• איהד איין ערפאלגרײך און טראטען
כײט.

: קאכײטעט איניציאטיװ דעם ’םאר
 א. םײנםטאן, מ. אײבראמםאן, א.

 גע• אידישע םאראײנמטע םאלאוױאװ,
ווערקשאפטען.

אינטערגיי״ פרעזידענט זיגסאן, מ.
).14 זײט אויוי (מיום
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ער ט ײנ כער נ הרלי ע ס י הליננ  םרי
ט אנצער אל און ק  ל. י. םון ב

בער פרץ ײ םאראיץ שר
םארקר• װעט באל און קאנצערט דעי

 אפריל, *טען18 אװענד, שבת דעם מען
 סטריט טע67 הויז, אפערא סענטראל איז
עװענױ. טע3 און

 גרויסער זיננער, אפערא בארימטע
 פי• באריפטער ארקעסטער, סאקםאםאן

 םארשטע• ספעציעלע אח שיילער דעל
לוננ.

 וױנעצ־• םאריא זיך: באטײליגען עם
 יא״ סאפראנא; מעצא באריממע סאיא,

 םאקסא־ נרויסער זײן און גורעוױטש שא
 כארסעל מאן; 30 םיז ארהעסטער .םאן

 אפערא״ אידישער גרויסער סאלזינגער,
 ״14 באריטטער שווארץ, מילםאן ;זינגער

 שוױיד כזארק שפילער; םידעל יעריגער
 דרא״ ססעציעלע אין מעסמעל יעהב און

 פיא״ וױינער, לאואר נומערען; מאטישע
ניםם.

םאר״ ביז טעגץ — פראגראם ?,נאכ
טאג.

אײגשליסענ״ דאל., 1.10 צו בילעטען
 בא־ צו העד־טשעקס, pk װאר״טעקם דע
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 סאר־ װאכעז אײנינע בלױז זײגען עס
 געמראל דעם האבען סיר זינט איבער,
̂ט. סטרײק ן געסעטעי  םון פארלױוי *

 צו־ שױן סיר האבען צײט סורצער דיזער
 צו מ*$ג<ידער אונזערע זאסענגערופען

 װעלכע בײ פיטינגעז, םארשידענע דרײ
 זײנען ױניאן אונזער פון נראביעמען די

 דיזע און געװארען. באשסראכען קלאר
 דאס נײע, קיין גיט זיינען פראבלעסעז

 סטרײק םון זיינען װאס אזעלכע, הייסט
 די זײנען דאס נאר געװארען, געשאםען

 ביסעא היבש א פארנעמען װעיכע זעלבע,
 יא׳ לעצטע די יוניאן דער po ענערניע

pn —םראנע אי*טע אלמע, די איז עס ־ 
 אצ־ זעיבע די שעפער, קאנטראקטיננ םון
 שעפער, טאון א(י אום פון םראנע טע
 דער פח פראגע אננעוױיטאגםע זעיבע די

 שעפער, ארנאניזירפע :ים צאל נרױסער
 אױף אױגען די אין זיך װארפעז וואס

 ברױד אין יאריז, נױ איז טריט, און שריט
 ױניאן אוגזער בראנזוױל. אין און לץ

 פאר לעצטע די םון םארלױױ אין האט
 דיזע פארזוך אײן וױ מער געפאכם יאר

 לעזעז, צו פעגליך, וױםיצ אןיןז םראנע,
געלומעז. ניט ליידעד איז עס

 דעם פימ אז מיר, האבעז געהאפט
 דאך זיך אונז װעס כטרייק איצטיגען

 געביט דיזען אױו* װאס עפעס אײנגעבען
 האבען אליין כײר װײל דעמרײכעז, צז

 איז סטרײק גענעראי א אז נעגיױבט,
 אז אוז סטרייח, סינגעל קיין גים דאך

 קאםםײה ארגאניזאציאנס גענעראל א
 יױ לאיזאל• אײן וױ פ?ר יםאר אננעםירט

 ײעם צייט, לענגערער א םאר אזן ניאן
 גרעס*רע א פארא׳יגםע^נסירע! םוזע*
 אח יוניאז, דער אין ארבײטער צאל

 זײ רעױלמאטען די שױן װעצאן םאלנליך
 דיזער יא, בעסערע. זײן םוזען כער

pam דעם פיט נוטער. א געווען איז 
 אה רענשעז הײציגע אפת׳ע םח ערנסם

 די כיר האבען ערװארטוננען מיט פול
 האםנוננ דער םיט און נעםאן ארבײט

 םיר ווען צוקונכט, באידיגער דער םאר
 איגאגיזייט םרייד דעם האבען וועצן

 דער םרץ קאנטראי נומער א אונטער אח
 פון כדידאעך גרופע א האבען ױניאז,

 בייגעטראנען םיעא רײען ױניאן ^אונזערע
 אינזערע צוגרײטעז םון ארבײט דער צו

 סטרייק דער סטרײק. צום ארבײטער
 פעב־ טען17 דעם געװארען ערקצעדס איז

 דרײ נענױע אנגעהאאםעז האט און רואר
 הא־ סםדײקערי;ס הונדערםער װאכען.

עױדםער ךער םון םארצױף אין זיך כען

ל א נ א ש ע נ ר ע ט נ י ד א א ד נ ע ל ^ ק

*j i  r •םקולםאז
צוריק זהר5י 12 ם״ם ודאך היעםיגע

 יארת נױ ®ון •וני*? «ר«סער 36 י«יז*ל
 ס*ר ם»נד אונםזנר-זםי«וננס i» איין •יהרם

 נתסבזרס נײםיײדמנדזן און מװינדזיכג^גע
 רוושמר דעם נר#טולירס «»סס" ״נײע די
 באםערקעגדינ, ?*םימער, חצר*ינצ? זצחד »

»י ד»ם «י  אונ* אין ערממר דער איז 35 \
*ני׳ אז• נרינדעז *ו ױניאז ורויסער ועד • 
 נוםעף םים ז*ל ער אז איהם, װע׳שצ? םיר אוז

 גא ה*ס *ר װ«ס דורכפיחרעו עראאמ
 םוז בעסםעז און װאהי דצם טאר עיאסעז

םיםגלידער״׳. זײנע
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 *מיימרחאאם?. ז«חר נעװצו ײ»ןז מװינס
 אז אזא׳ נצוחנו אמר איז םרײד אי? לאוצ ויי
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 צעבען און יײב פיט סטרײק פון װאך
 די אינאניזירען צו געװ*דםעז קאטוי אין

 האכען זײ װען *ו] ניט״ארנאניזירמע.
 רײ אפען״^עפער צאיל גרױסע די געזען

 סםרײקער, די זײ, זײנען ׳גיט זיך רעז
 דער װי נאכדעם, און נעװארען. מיד

 בציײ געסעטעיטער, א י&ױן איז םטרײק
 ורא- ?עיבען דעם בײ ארז נאך סיר כען

 מיר און סטרײס. דעם םאר װאס בצעם,
 איטע די צו צוריק אוכיקערען זיך מוזען

 ♦עטײנער איםען דעם אױף און מיטיען,
 טיט מזצ אונזער םרובירען נאכאסאצ

׳טעיער. אײנצעיגק
 האב איך אז זיך, םא^טעהט עס

 ארוםגערעדט אױבערםיעכגיך בצויז דא
 »רא־1בא- ניט רא האב איך ;פראנע די

 נים־געיונטד דעט םון אורזאכען די כען
 גײ טאז :אר איך װעצ דאם םארזוך. נעם

 מוזען איצט גערעגעגדױיט. אנרער אן
 אױפמערקזאפקײט אח צײט אונזער םיד

i יטעגקעז f דער םון אויסהאלטו;; דער 
 מעגליכע, אלעס טאן אױך און ױניאן

 דעם נאך םאר׳טטארחערע!. צו ױניאן די
 םארבציבען סיר זיינעז סטרײק געעגראל

 באצע־ װעביענס סטרײקער, צאל א מיט
 גע־ נעהאט :יט :אך האבען עש באטים

 אױף פראגע ערשטע די און ;העםעלט
 אזוי װי ;עװעז, איז טאנעס־ארדגונג דער
 אויך און םארזאדנעז צו סטרײקער דיזע

 הא־ םיר נעוױנען. צו סטרײקס זײערע
 פיעס־., גענעראי א צוזאמענגערופען בען
 ערש־ דעי געװען איז דאס מיטיננ. בעד
 די־ בײ איז ;סטרײה נאכ״ן מיטינג טער
 אז געװארען, באיטיאסען איז מיטינג זזגן

 זיד זאצ ץגיאן דער m מעמבער יעדער
 זאאען װעצכע דאצאר, דרײ מיט טעלןסען

 ױניאן די בדי װערען, אײנגעצאלט באלד
 סיננעא פאר די דערםירען קאנען זאצ

 אויך אח סעטעימענט, א צו סםרײקס
 א:־ קאנעז װײטער זאצ ױניאן די כדי

 טעטיג־ ארנאניזאציאנס איר מיט גקהן
 מעגציכקײטען אלע מיט זוכען און קײט

 ארגאניזירטע ניט די ארנאניזידען צו
•שעפער.
 פאר־ מיר האבען צװעק דיזען צוליב
 טא•י פעגי ישװעסטער אוכזער האלמען

 די זײן דארפען עס װעט װעלכע ׳פירא
 איז שאפירא טװעסטער4 ארגאנײזערין.

 םיטגלידער טעטיגע גאר די םיז אײנע
 מיטגליד א איז זי ;יוניאץ אונזער איז
 אויך און באארד ;;קזעקוטױו דער א־ז
 ווא״ עטליכע באארד. עדווײזארי דעי אין
 האבען סםריײן גענעראל דעם םאר כעז
 אלגעמיײ לעד חדו א אז באשלאםאן, םיר
 ^יז װאס אדכייט, ארגאניזאציאנס נער
 דיסטריקט .םון געווארעז אנגעםירט דאן

 געװיסע טועז םי* זאלעז אלײן, קאונסיל
 אין העיפען םיל װעט וועלכע ארבײט,

 סטרײק. צום ארבײטער די םארבערײטעז
 'טוועםטער אױף געםאלען איז גורל דער

 ארויסגעגומעז האבען מיר װאס *טאסירא,
 סטרײק. דעם ^יבער םאר בלױז s»r פון
 םאר וױרדיג ארױםגאװיזעז דך האט זי

 אנ- איר האבען םיר װעלכען אסט, דעםי
 #סטרײק דעם נאך יצצט, און םארטרוים.

 אגצוגעהן באמלאסען האבען מיר װען
 אויך אתאניזיחון םיז ארביים דער םיט
 נאטירליך, מיר, האבען װײטער, אויױ

 ױניאן דער אין טען5ם#רהא עאיירא׳ז
 זײ־ טוב ױם צוליב׳ז אמאנײזער. א^ס
 נעוואיען געמםעדט אביסעל םיר בען
גלײך אבער םעממסייט, אונזעד איז

IfUm w* וחנם סוב װס דור װ̂י v i 
^ אוגמר אגפאננעז װייסאר מיד י רנ  א
 לײמ ױניאן אוווערע איע אז חאםעה מיד

ױ דאר אין העצפען עאוירא׳ן וועלען • 
 יד דצר פון אי;טערעסן די םאר בײם
ניאן.

 םײע״ צו באיצלאסען אױר האבען כייר
̂טטען דעם רען  נרױסמן דיזען ראי, ער

 #םונ ױם אדנײטער אינטערנאציאנאלען
mW דעם אין כאל פלאועד פאי א חרך  
 אױסגעאר- דעם לױט האל. מענ^׳אן נעט

 אד דך פײעחנג די װעט ׳•לאן בײטען
 בייטאג, אזײגער 1 םרײטאג, םאנגען

 פון באדײטוג: דער װעגען רעדעס כיט
 טוב; ױם ארבײסער ס5א םאי ער׳טטעז

 אנםאגגען זיך װעט רעדעס די* גאך און
 םון באגלײטונג דער אונטעד טא:ץ דער

 אנ״ װעמ װעלזער מוזיש, ארקעסטער אן
 יעניגע די אזײגער. 7 ארום ביז האלטען

 האבעז װעלכע םיטגיוירער, אונזערע םון
 ם״ערונג מאי עריצטע די בײגעװאױנט

 זיכער װעלען יאר, םארגאנגעגעם דעם
 דער צו נאר געדוז, :יט אנדער״פ ערנעץ

 האט ױניאן אונזער װעלכע םײערונג,
אדאנז׳עירט.

אלעס. ;יט נאך איז ראס
 באשלאסען אױך האט ױניאן אונזער

 זעלכען דעם באנקעט א * האבען צו
 באנקעט דיזער זאל. זעלבען אין אװענד,

 כדצערלײטע די פאר אראגד&ירט ווערם
 מײדלעך, דיזע זיי, שעפער. אונזערע םון

 די איז טיפערלײדיס אלס דינען װאס
 פארדינט, לא;ג םון ש('\ האבען ׳צעפער,

 א אויסדריקען זײ צו זאל ױניאן די אז
 סעטיג־י זייער פאר אנערקענונג געוױסצ

 כטרײק פון צײט דער פאר סײ קײט,
 די־ זײ װאס צײטמז, אלע פאר יזס איז
 דער םון אינטעיעסען די נעםרײ נעז

 די .אין ארב״טער די פוץ און ױניאן
 לויט איז, באנקעט דיזעד איץ *טעפער.
 וױ ׳אוםן בעסטער דער מײנוננ, אונזעי

 טעער״ אונזעלע באערען חאנען םיר אזוי
 אליין, טישערלײםע די אויסער לײטע.

 צאל ;א^רעגונטע, א פאראן גאך איז
 םארקױפען וועילעז םיר וועצכע פאײטס,

 ױניאן אונזער פון מעםבערס צו בלױז
 פער דאלאר צװײ pc פרײז דעם פאר

די * ®ון זעהן קאנעז מיר װי פלײט.

ער״ןטער דיזצ וחנט והמחסטןןנסס,
» ס»י ו «ו ״ ר*ס«(«ר99*'< י> ױי| ו
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jt יויז iNn *0 יי>00ג עהזעקוטיװ w• 
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tn |0ױני אונזער jirw o, נ«ן0וו i 0i 
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 *0fl |W סםרײק פזן ט»נ יערען נעװירקט
 סטמי• י1 )ווזי׳פען *רנייט י1 1«ט* נען

 tw ענןרגיע נסנומר זייער סיס קערס
 וסי• pmpv i»uw א־נעמענענענחייט.

 חערזר g אויסמײיקען בא׳סטיםט װע
 אמזפר חרך אילעםען זיי w דאנק יליכען

 g אױם ודיקען םיר אדגאן. אסיציעיען
jffg ׳«װעסטער די «ו דאנק i r» w•
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a זען0פ»רי סטרייס אונוער פון *^ט n
ן0ה װעלנע ז 1T י0פ נ

 trig ,twgn און קאיערזיא ברוסװאוד
ד אין נעהאילםען שיר *װייםעל,  ר•0 ח

< דאנה א אױך בייט. i״J׳» ײ0» r- 
 יינ, 1א’ױ; 1סרײ וױסענס דער פוז מאו,

 נרד *ו & ה»י0י פון וױיס כרודער *ו
r *ו ,20 <לאקאר סון יױױי דער n s ̂

 ׳*ויעסס^ר *ו ,66 ?»הא< pc עםפנסעיד
^ א אדן ; 1J1 יאהאל פון ׳שער ע ד מ או  נ

 מר־ ברודער »ו אױס סיר דריקען דאנק
 ;90 לאקאי סון lyrnyjyo נאדסיוי,

 נערנאדסקי נרודער םון פאי oyi אין
 נערעגדיג דאס אסען,5נא׳» אויך רטyװ

 ־itMiyo ברודער אז אננאטראכט, אין
ד סאםי אונזער אין זיר האם ססי ריי  י

מר זיין מ׳יט נעװ*רםען אנ  ענעתין נ
o סו) r נ*י ער׳?םמן go ffOFrTSr: 
 «|p;ytr איס |0ױני די זא< סםרייק, םון
 |W »:טוננ ;is אויסדרוק איס כיתנוז א

אנערק^ונ;.

ד א צי א פ ן ש ם אי או ע ז ן מז ו ד פ ו ם א ע נ ס כ שי ע נ
1925 אפריל, םעץ25 דעם ״טבת.

 אינםערניײ אונזער פון מיטגלידער די
 אין אײנטײלנעמעז װילען װאס שאנאל

 נאטור םון םוזעאום איבער׳ן שפאציר דעם
 א אין צונױםתוסעז זיך װעיעז נעשיכםע,
 סיל־ דר. אוץ מוזעאום, דעם איז קלאס־רום

 ער־ זײ קורצעז אין װעם קאפאלד װיע
 זײ װאס געגענשטאנדען די װעגען סלערען
 אלע װעלעז נאכחגס זעהן. דארט וועלען

 מד איבער׳ן ^•אציר דעם טאמז צוזאסעז
 םאחסײחד די באזובעז וועט כמז זעאום.
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 װאס נענענשטאנדען די ערקלערען אמאל
 פארקױ וועם דאס דארט. זיך געםינען עס

אפריצ. טען25 דעם מיטאנ, נאך שבת כיען
 װעלצן סםודענםעז די װאם זאכעז די

 אימ־ קאנעז םוזעארם איז שבת יענעם זעהן
קאםענאייעז. דרײ איז װערעז געםײלט

 לעבען pd ענטװיקלוננ די ערשטענש.
 סקע־ די דורך אילוסטרירט והגרט װאם

 און חױת סינים םארשידענע פון לעםען
עוםות.
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 ציװי״ דער פוז ענטװיקלונג און שםעהוננ
ליזאציזג

יריטײ דעם זעהן זײ װעיען דריטענס.

 צר אזױ וױ סענש, םארצײםינען טיװען,
i וועלצן ױי און געלעבט האם n קאנצן 
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הײנטינען. דעם און
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 און שטונדען אגגענעדיםע ■אר א ברײנגען
o װאס לערנען עסעס דערכײ n גוט די 

צוניצקוםען.

ם ס די ן ד ר׳ א ג. * נ רי » ם
 חניאדממ^ט עדיוקײשאנאל אונוער

 אין הײ?ס אראנדן»ירען צי בדעה האט
 it איבעריג איו עס סיזאז. ססרינג דעם

 סיעציעל #אי? דאס וױכסיג וױ ?אגען,
 אויוי ותגינ זײנען וואס יעגיגע די פאר
מר םײיער, דער ױ׳ יופם. פ

אג׳אלי־ ויך װילאן וואס מיםנלידער, די
F םיסנאהן, און ״הײסעדס״ די צו סעז ty[ 
ײ םאר זוענדען ?יך  וי« איג»רםיי«י^ םע

 אתזאו no אסיס אין באקוםען עס ?אנען
 Omni 8 דעסארםמנם, סגאצ1עדימוימ

סטריט. םע16

w וער i דעפארטסענט פובליקײשאן אוז ד
אן װ. ג. ל• א• יוני

 לאקאיס .אפיליאירטע די פון פעקרעםערל אלע אויף פאדערם
םען16 דעם בעפאר בזאנאמ יעדען ארײנצדסרממ

 איעאהםע די איץ ערײבען זײ װאו בלעטער בוק״ ״דײ אלע 1
םעםבערם. אונזערע פון

 נײןום יעדען פאר קארדם אינדעקס דונעגרײםע סיעגיעל די .2
םעסבער. ידריק־ארײגגענוםענעם אדער םרזמםטערירםען

 וואם םיםנליד יעחןן וועגען איעגעלהײטען אלע םיט רעפארט א ^
• , נע״אחןן. געשטראבען םאנאט דעם דדרך איז

ען םעםכערס וועלכע אדרעםען נײע די .4  כײםען זײ ודען אן נינ
w וואױנתנען. ?ייערע

 פאר ווערען גא׳טטראטם לאקאל א קען
ע. אײבעךבעפאדערםע די ן מי מ ת א עפ א

זײן «ו יתיאגם 'אונזערע טון באאסטע

 קאנסםים אונזער לױם
 פאתאכלעםעעז

 דעריבעד געםען םייי
פמקטליך. אבסאידם

ברידערליכען
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ױניאנם. ארבייטער בעקער די סזן אסיעל אן

 ש«עטער ניט אפיס איז םיקעטס׳צוריס
איריל. טעז25 *ון

 קאן םיקעטס, םון םארקױןי דעם צוים
 אוגטער- די אז םאראויסזאנעה שויז םעז

 דאך סרשסעס. געדכערטער » איז געסוגנ
ױי• o ?יך ו n גחד א נאך פאד טאכעז

 װענדעז כעקער־ארבײטער, די כײד.
 זאלט איר אײה כעטען און אײר צו דך
 צױ יעצטיגען אילם ארײגטראכטען זיר

בעקער-ארבײטער. די םון שטאנד
 בעתער״ארבײמעד אידישע די סיר.

 װעלכע בןןװעגונג. ארבײטער דער סון
 און קלםפער ערשטע די םיז געײען זײנען

 דעם פון ארויסצורײסעז ?ץ־ טארטירער,
 סװעט־שאפ אוסערטרעגליכען שרעקליכען

 באװײ נים אליט נאר האבען סיסםעם.
 דעם pc באםרײעז צו אינגאנצעז זיך זען

 איז װאס קעלער, פינסטערען שרעקליכען
 רער װי ערגער, מאל טויזענט נאך

 ? אזוי דאס איז םארװאס סװעט־שא•.
 װאס ערקלערוננ, אן זיך םאדערט רארױף

:קורצען אייר־אין דא גיבען פױר
 בעקער־ די זײנען וױיסט״ איר וױ

 ארביײ דער אין פיאנירען די ארבײטער
 ניט. דערצאזען װעלכע כאװעגוגג. טער

 זײן זאלען בעקער ארבייטסלאוע די אז
p הענט די איז געווער א t בעקער־ די 

 קאנען זאלען װעלכעיזײ מיט באסמס.
 אװעתנעסען בעקער־ארבײטער די בײ

 ארבײטער־קאנדײ אויםנעקעמ£םע אלע
 בעקער־אר־ די שעפער. וײ אין ציאגען
 אינדוסטריע יעדע דאס גלויבען, בײטער

 יעניגע. די אויםצוהאלמען פחויב $יז
 מיר און םאך; אין ארבײטען ו/ןילכע

דאס. םוען
Pit מוז בעהעדארגאניזאציעס ,י T

 מיט זיר טײצען מיר ארבײטען. דער
̂וס און אר־בייט. רער  די בײ שטעהט ד

 קײ| האלז״ אין כײן א װי בעסער־באסעס,
 בצקער־ די פאר צו־׳עוחור איז םיטעל
 שטעצס.זיד צו׳םארמאלגעז. אונז כאסעס

גע~ נימ &יצײכם האט ױניאן קײן ט*ר,  
 אזוי יאר צען םון םארצוױי אין קראגען

 האבען םיר װי אי^ןזשאנידמאנס. פ̂י
 ניט זײ ד?אט דאס אויב און געקראנען.
 ױניאן, אונזער צעברעכעז צו געהאלםעז

נײע גאנץ אויזי געםאלען זיי זײנען

 דער אין םארעםעגטליכען ניט גאר
 ש**ן יענעס אין דארטעה אז ׳•רעסע

סםרײק. א דא איו
 כעקערי די װערען זעהט, איר וױ

 םריט יעדען אויזי פארםאלגט ארבײטער
 גיט וױל כרויט־טראסט. דער שריט. און

 יארען• אונזערע צוצוברעכעז װי אנדערש
 גי־ װעלכע ױניאנס, עקזיסטירענדע לאנג
 םון יעדען ברויט שטיקעל א כאטש כען

 יעצטיגער דעי בײ מיטנלידער זײנע
צייט. שווער^ר
 ארבײטער, אדגאניזירטע די ׳איר װעט

̂׳ צו דערלאזעז דעם
 ביי ברויט, pc קאגסוםערס די איה
 שטונ• צען אםט ארבײםען מיר װמלכען

 די אז דערלאזעז, עס װעט נאכם, א דען
 די און יוניאנס די זאלען בעקער־באסעס

 וי״ זײנץן מיר באקעפםען? ארבײטער
ניט. »ז כער.

 צו װעג בעסמער און אײנציגער דער
 צו איז, בעקער״ארבײטער די העלםעז

 לײבעל. ױניאן םיט׳ן ברויט פאדערען
 קײן מעז קאז םאדעחנג דער געגען

אחימעסען. ניט איגדזשאנקשאגס
 ארביײ שוועסטער! א|ז ברידער

 םאכען אלע םון אדבײטערינס און טער
 פא״ אײך, צו אפעלירען מיר ארבײם!

בדענםש גראםערימאן, אײער םון דערט
רעסםא־ אין עסט איר אויב און יסטארם,

״“̂ר̂יארג ז?האב ךײ 'יסקימס \ יייזי חאבען״םיקעםס וואס # די און ױניאז. ױניאן דער פאר אח ;ויציאנס-ױניאנדעצ ו פארב^בענע די בר^עגען זאצען pivn די ז,  . 1ױ דער פאר אח ;דציאנס־ירניאגדעצ
 איס אז ארױםגענומען אויך זײ ד״אבען

 עם װען אז מײנט, דאס דזשאנתשאן.
 אונז, געגען לאסאוט א די ?יך םארוױלט

 אסאזישאךױניאז. דער מיט זײ סעטצעז
 אינדזשאנקשאז, אן האבען זײ װעז און
זא־ און פיקעטעז ניט םיד האנעז דאן

און בעטהראוכ דרעס, טשילדרענס
.m דרעםמאכער הױז
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).1 ון6 (אלוס

 ק^נ־ סאגיטארי י^רקער ניו דער םון
 אנװע־ זײן דארם װעצעז ב^ארד, טראל
 סאנײ דעם פארמירעז העלםעז צו זענד
 ערװאר־ אױך ווערט עס באארד. ט»רי
 םיס זײן אנװעזענד זאל דארט »ז ׳טעט

 הענרי יארק נױ די פון װאלד, ד. ליליען
סעטעלמענס. סט.

 גע• געפט אײגגעלאדענ־ע די צװישען
 פרעםיער דער םאקענזי, פר. :זיך םינען

 טאראנם*, םון׳ מעיאר דער קענערע, םון
 פין האטישאנערס דיסטריקט םיער און

טאראגט^.
 װעט באארר דער װי שנעל אזוי

 ̂ונגעשטעלט װעלען װערעז, עטאבלירט
 אונטערזוכ;ע צו אינספעקטארס װערען

 קלאוה די פון צושטאנד סאניטארען דעם
 װעלען װאס ער,6שע די און ̂זעםער,
 די נאו מפען זײ אז ־װערען. געםונען

 באסומען װעלן סטאנרארדס, םאניטארי
 דעם באסומען ציו אריח סערטיםיקײטס

 די אױױ אנצוגעהען לײבעל סאניטארי
 געמאצט, דארט װערען װאס נארמענטם.

 אגריפענט, דעם םון פוגגןטען די לויט
̂ובען באלעבאטים יענע װאס  רער מיט ה

מניאז.
 פראה־ דרײ אלע םון םארטרעטער די
 װעלען ב*ארד סאנימארי דעם אין ציעס
:פערזאנען םאלגענדע זײז

Dip םארטראטען זײן װעט פובליקום 
 פרקזײ פלאםפט;־־', פ. ה. מרס. דורך
 קריא״, ״רוימען קענעדער מון דענט

 ״סאשאל דעם פון ידאל א. י. םראםעםאר
 טאראנ־ דעם םון דעסארטםענט״״ םײענס

 וועסלי י. מדס. אונױוערזיטעט, טא
 ציבעראלע די םון פרעזידענט באונדײ,

 אגא מרם. קענעדע. םיז פארנ^י פרויען
 ם. רך. חגרױו״ ״דזשואיש די פון זעאיק,

 דע״ חיידזשין םון טשיעזי פענװיס, פ.
 פיאםע״ איז טאראנטא םון *ארטםענט

 אוםפארמיי• רער מאסםיצאן, וג י. םאר
 אינ־ ^.^יק רער אין טשערםאן אישער

םאראנטא. אין דו^טריע
 װעצען םאגופעתטשורערס הלאזס די

 ח. י. סיטי!, ב. דורך םארטראמען וײן
 און״ ראסה א. שעהנתסאן, ינ וױנטעדם,

ראיונצר. א.
 םארטראמע! זיץ וחגט יוניאן די

 .5m ארנאנײוער אינטעתײשאנא^ ד\רף
 אב. דר. קירזשנצר, אבדחם פאלי^ןאװ,

ריענאלד. ה. איז שאם״ו טשארלס עזעו/
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פײיי■) טעו11 דעפ ש:ת םעטכער-םיטיננ, g אדיןי (פארגעיעזען

 ! גוין כױטינג כיעפינער גענעראא ביים
 דעם געװןרען ןנוצחאיט^ ,2 א*ק*א

 ניאגהע• אין ,1924 נאוחנסנוו, טען29
 גרעדײכעד א נאןי איו ינײסעאום, טען

 דװס״ םון פראגע דער אין דיסקוסיאן
 ם*ײ רעזאאוצימ, א געװאחנן אנגעגופען

 נארוכאוױטש. בר. ביי געװאחןן געאיעט
 גע״ פאראאמט איז עס װעינער אין

 חד צו כאארד דזשאיגט דעפ םון ווארען
 סענט 60 םון םראגע די ?#סענדירען

 וחד אױסגעארבעט ואי עס אז און, דױס
 בותשעט, א כאארד דזשאיגם ביים רען

 די iv װערען געבראכט זאר װעיכער
 און גוטהײסונג םאר סיםגרידער

 סוטע דער פון םראגע זאא'די דעם גאןי
 בא־ םיטגלידער די דורןי ריוס׳ די פון

װערען. שםיםם
 אא־ אונזער דורף איז בןשאוס דיזער

 אײ צ״ט יעגער צו עקזעקוטיװע קאא
 דזשאינט צום געװארען בערנעגעבען

 טיײ ערשסצן דעם האט װעאכע באארד,
 די כױינט. דאס באשאוס, אוגזער םון

 סעגט 50 ד• רעקאנסידערען םון פראגע
 גאוױימנ האט און צוריקגעוױזען ״דױס

 פאראאנג אונזער פון טײא צוױיםזן די
 **P » ערװעחאט האבען זײ נעכיייף,

 אי; בודזשעט א אױסצוארבייטען פיטע
 ם םראגע די אי? ארט דיזען אױןי
 נעבאיבע 2 אאקוא אוגזעי איז ד־וכ

 פון ערװעהאוננ דער ביז איפנעבעטעיצט
imאױף און באארד ע?זעקוטױו נייער ־ 
צוםאנ. הײנט כיז

 איבער־ באארד׳ עלזזעקוטױו נײע די
 באגרײ האט א*קאא, דעם נעהמענדיג

 אין פוז דױס םון םראגע די אז סען,
 און װערעז סוסעטעאט 2 אאקאא דעם

 די׳ איז פיםינג ערשטען בײם גאײןי
m v:  yaipp [ומ3רד* טאן אוים׳‘ » 

 םרא״ די האט דעםלאאקאא פון האסיסע
 באהאנדעיט. גרינדאיך םאא עםאיכע נע

 די אין ארײגגעקותם האם קאםיטע דיזע
 םים אאסאא אונזער םח אױסנאמן

 םארקאע־ צו אױסנטבעז ךי אבזיכם דעם
 ?ױ אזױ*חאיץ •כזיכם תם םיט גערען,
 אאלואא׳ דעם םון אױסנאבען די םאבען

 םיט־ די אז ארױסהעאפען, זאא עס אז
 גע־ דארסעז גיט זאאען וײוס גאידערס
 דער םאר כאט*ש איז װעיעז. העכערם
 עקא־ די אז האאהר, נעװען איז ־האפימע

 נעפאבם דארזי אוז ?ען עם װאס נאםיע
 פון ניט איז אאקטא דעם אין װערען

 םראגע גאנצער דער אין םינורס הויאם די
ערען םוז  כײטנצײ די םון דױס די ע̂נ
 זיײ אויסגאבען הױים אונזער װײא דער
 צו און באארד דזיטאינם דער צו נען

 בא* איז דאד אינטערנ^אגאא. דער
 I ארונםערצומנײדען געװארע[ ̂ואאסען
 ע־: די אין אױסגאכען די םון דריטעא
 הןוםיםע און עקזעקדסײד םאר צאהאם

 ד• ננאגצען א אױסגעשניטען םיממגען;
 װאס מאמיטעס די םאר אויסנאכע
 א*נע• ;מיםינגען שא■ צו אםענדען

 •%פ ט^עראײט רי צו נעצאהאס די ׳פאםט
 אייוי פארקאענערט ;ivjj'fa'o סעקמאן

 דעכ םון *דזוערטייזסענם די דדיטצא 1
 םארסאענעדנ• צײטתנעז; די אין אאקטא

 בי• 80 פון געחאאם םענעדזמערס חנם
 םעסםנע אייד אוז װאןי א דאלאר 66

vov& צו צאהאען פון םאמט דעם 
 ברודער סעקדעטער צייטװײאיגע? דעם

 וױידדא דעם וואןי, א דאלאר 50 טארקס
 םײנם, דאם אטצרײטאר. דעם םון סקייא

דאלאר 100 איבער אאמטא דעם געסײפם
ייאה »

̂ום עקזעקוסװו די  פדאנע די אמנר ה
 אויםנעדד געקענט ניס דמס די וועגען

 געווארט טאץ נאך זז*בען םיר וױיא םען׳
 חמאינט דעם םון בודדפעם Din אויא

 1אי מארמ״ש םען24 דעם און באארד/
 מיםינג באארד עקזצקוםמו דעם בײ

 סאב־ דער םון רעקאםענדטציע דער אויא
 דיעד דער נעווארען כאשלאסצן סאםיםע

 אױוי געמםיצט לןןקאא, nb בודדפעט
 ײאך א סענט 14 *יז תעפיםא פער דעם
 דדפאינט צום כמנפבער, יעדעז םאר

באארד.
 אויסנעארבײטער דצר אין פאאגענדעס
 ;לאיןאא םיז בודזמעט װעכענםאימנר

 אױט מיםנלידער; 11,500 אויו• כאזידט
 דױס. װאך א סצנט 40
ע: ־ ם ה א נ ג י אי

$4,600.00 ----------------------------דיום
1,523.00----------------געאט אײנמרים

86.00 ----------------------מםראא
25.00 --------------------אינכמנדעסט

100.00 -------------------פארמידענעס

$5306.00 -------— צוזאסצן
: או ז ע ב א נ ס י

$ 306.00 — ------------------סאלאריס
מיסנאידערי־־את*־ צו טטיצצ

86.00 --------װ. א. m גיזאציעס,
96.00 -----------אױםגאבען פאםימע

.אד־י חמם, װי וטמױדענצ^
״ סאגװענמ$ז ומרטײזסענם,

m  M .305.00 ------^------------װ

 סטײיצאנע• אױסנאבען, אפיס
 טעאעפאן, ורינטימ, רי,

 99.60 — װ. א. א. פאסטײדז^
1 200.00 --------------נעגעפיט סטרײה

$1,902.50 ------------צוזאפען
 דעם צו קעפיטא פער אונוער

n״t. 1,610.00 ס. 14 אױןי כאארד 
דער צו ?עפיטא פער אונוער

 1,725.00 ס. 16 אױוי אינטעמעיעאנ.
 סאאארי איידו׳פענטס כיונעס
920.00 — סעגט 8 קעייטא ■ער

$5,347.60 אױסגאכ. װעכעגטא. צוזאמען
סענטי״ 40 א אױט דאס פײגט, דאס

 מיר װאלטען װאך א דױס םון רײט ;ען
 דאיאר 41.50 םון דעםיציט א געהאט

יאהר. א דאלאר 2,158.00 אדער װאף א
 װאןי א רײט סעגטינען 45 א אױוי

 אופגעפעהר געהאט פיר װאיטען רױס,
h װאך, א דאלאר 533.50 פון סורפיוס 

יאחר. א דאיאר 21,742.00 אדער
 דױכ׳ װאף־ א סענט 50״ אױוי אין

 פ.-ן סורפמס א געהאט פיר װאאטען
 ארער װאף׳ א דאי*אר 1,108.50

57,642X1 יאהר. א .*אילאר
 װעכענטילײ אױבענדערפאנטער דער

 באזירט איז יאקאל פון בודזיטעט כער
 און 45 ,40 םון אײננאהפעס די אױף

 אויסגאבען n און דױס װאף א סעגט 50
 «ער סענטיגען 14 א אױט ;ערעכענט

 צום פעפכער יעדען םאר קע«יסא
 סאלאריס די אויסער באארד רדפאינט

 װאס אײדז״טענטס ביזנעס אוגזערע פאר
 באצאהרען דארםען װעט אאקאל אונזער

באזונרער.
באפער־ צו וחןרטרי אויך איז ע©

 אנ־ באארד, דזשאינט דער דאס קען
 פאיל״שטעגדי־ א צוצױפטעאען אונז ״טםאט

 װי אױסגאבען, אלע pc כודז?ןעט גען
 םיר וועאכען פח פאריאננם, חאבען סיר

 סצנט 14 די צו זעחן געמעגט ױאאמען
 אדער כאגרינדעטער א איז *עריקעפיטא

 באויז כאארד דדשאינט n האט ניט,
 םון קעפ\טא «ער די דאס בא״פטיפט

 אנדערע די םח אױןי וױ לאסאא, אונזער
 אין אפיליאירט זײנען װאס אאקאלען
 פער סענם 14 זייז זאא באארד׳ דז׳שאינט
װאף• א פעפבער

 װען דאס זײז מעגאיך זעהר קען עס
 םאאשטעגדי- א בעקראגען װאאטען פיר
 בארד דדפאינט דער פח בודזישעט נען

 פאר״ .געהענט סיאאײכט םיר וואאטען
 זײ םארקאענערען צו אזוי װי ״פיאנען

 און כאארר דז^אינט pc אױסגאבען
 סער אונזער םאדקאענעחנז דעם דורןי

 pא באארד דזיפאיגט צ.*ם קעפימא
 קאיײ אונזער אב״פאסען אױך דעיםיט

דױס. װאך א סענט 40 אױט דעפיציט נעם
 םראגע דיזער פיט םארבינדוננ איז

pc .באארד עתזעקוםױו די האט דױס 
 צו באשלאסען מיטיגג זעאביגעז .ײם

 דדשאינט צום צױפריםט א פיקען
 פאראאנגםי זא/ עם װעיכעז אין לאארד
 בא• דעם םון רעק#נסידערוננ די ױערען
 אויף װי דױס, סענט 50 םאר שאוס,

 צו אאײז אאקאאען די םאר איבעראאזען
 רעמגנעז זאאען זײ וױםיא ב^טיכמז

דױק. װאך א מיטנאידער זײערע
 געװארען, כאמאאסען אויך איז עס
 כותמעט אאמאא דער װי אזוי דאס

 םים אױסקוכמז חענען םיר דאם צײגם,
 לאסאא דער זאא דױס, וואןי א סענם 40

 באארד דערידדפאינט וױ שנעא אזױ־
 גיט םאראאנג, אוגזמר נאכנעכעז װעט

א דױס סענט 40 וױ פזןהר דעכענען
ײאד•

 פאר־ אונזער סיט צושריפט דיזער
 גע• כאארד חשאינט צום איז אאננ

 ער װי ״פנעא ^וזוי און נעײארעז *שיקט
 גע־ גערואט געװארען, ם^רגעאצזען איז

ארדער. אויסער ווארען
 נעקס׳־ צום םראנע די חאמגז ם״ר

 באארד עקזעפוטיװ דער פון מיםיננ םען
 די צוריהגעוױזען אויםגענופעז. װידער

 אק באארד דדפאינט דעד םון האנדאוננ
 רעקאנסײ צו םאדאאנ^ אונז^ר באצונ
 און דױס, די וועגען םראנע די דערען

 22 און 9 אאקאאס די דאס וױסענדינ
 צום פאראאנג אוגזער פיט זײנען

 האבען אײנמםיםינ, באארד דדפאינט
 קאנםערענץ א ריפעז צו באמאאסעז סיר
 pk 22 9 ,2 לאפאאען: דרײ די םון
 ווערען נצטאז קען עס זואס זעהן צו

 םון בודפאוס דעם ענדערען צו אום
באארד. ד^איגם דעם

 סאםיטעס ארויסנעמיהט חאבען םיר
 אאתאאען 2 אױבענדערםאנטע די צו
 געװארען איעגצאאדען זײנעז זײ און
 הא• ךײ וועאכען תאגםערעגץ, דיזצן צו

אנגעגומעז. בעז
 ׳ זעא־ בײם האם באארד צקזעקוטױו די
 רומן צו באמאאסען אױד םיםימ בצן

מ סעםמר געגעראא ו  אא־ םח סי^
ר וממן באריכסצן זו ׳2 הטא זײוס׳ מ

y in* װאס mnrn \w n v* oy\ 
m $11- וױיט^ר דיחי cy װאס און m 
y• צו אום רען i r 0 ytn im p- 

 ןןWPP1PPP \PVi 1$J ,\prrn אױוי
w• גרוחןר חאט פיטימ^ נאאוד. ^ p\" 

iy i וון אדס^דסטדאטאר iy iiin $א-
fyrwyn«iii ד h y ire

yum מחוקטארפ, אװ נאארד  \pm 
oiM rn ״ jy§n tn ד lie Y m n w

a n נײ » געפאנט חאט און ^אהאאען 
 H’ttiyytpy nyfjiw ווױןי אטאקע yרyט

 ױן ג^ואוס׳ jytn fya*o פאר ניארד
 lywin iya$n ro וױ ו$כ?תם

•1 Pi• ביי״ אח פארטײדיגט דאר^ן 
 רד צו חננט א |ya$n מיר אז װיזאן/

פ^נץ אזא פען  H ראף האט סאנ
^opyi^i אװ באארד  געארחנרט אונו $

צורימממן. קאג^נחננץ דיזען
jyfin pc yigic p חאנען סיר ri 

 ןyחױנyאױםג גאכאפאא קאגפער^ץ א
iy מיטיגג געקסטען בײם i pc דדצאינט 

 חוי^נ- yערfאונ וױ נאכדעם אדן נאארד
 אוד םאר אמופענטירט האב^ גאטען

r א?א רופען צו רעכט, וער s p in w 
 פאי$״ א פיט נאארד, דז׳פאיגט די האט

 pc דעלעגאטען די םון ׳פטיפען ריטעט
 זײנען װעלנע לאקאילען, קהײנע די

 די צו בארעכטיגט גיט פראפארציאגעא
 אין האכען די װאס פארטרעטער״פאםט

 דעם גוטגעחײסען כאארד, דדעאינט דעם
 דיחוקטארס אװ באארד דער םון באיציוס
 אנצוהאא- פארנאטען אונז האט װעאכע

האנפערענץ. דיזען טען
 ביו ״עטעהט זי װי אאגע די vh דאק
 דױס, פון פרו^ע דער אין צוטאג היינט

 מיטואײ די #אײך םאו כאײבט עס און
 האנדאען צו אאקאיל׳ אוגזער םון רער

פראגע. דיזער איבער
 אי״ איןי וױא גע*ע;ענהי־יט דיזער נײ

 גע• פיטימ, פעפנער דיזען צו בערגעבען
באארד. עשזעסוטיװ םון כאיפאוסען וױסע
 געװאחון אבגעיעאפט איז עס — .1
 טיעערמאן סע#א| א םון הםתרות דער

 קאפריז זײן ײען מיםינג א ׳עליסעז צו
 חאט באארד עקזעקוטיװ אונזער וױא.

 גע- גיט קען פיטימ קײן או כאמאאסען,
 אחן צײט דער כעפאר װערען שאאסען

 סיטגאי• די jm גאמאוס מא.י«וימעט א
מיטיגג. כאטרעפענחנן דעם פון דער
 געװארמן געפאכט זײנען עס — 2

 סעק- זורן םראגע חןר אין ענדערונגמן
 װי דעם אדפסאט דאס ט״פעראײטמ, מאן
 ראס איצט, כיז געםיחרט זיר האט עס

 און אפױגטעד געװען איז כדפערםאן דער
 צום וטיווpyfpy דער פון DP̂יrארײנגע

 •pyo pc םשערסאן דער ווערט סעקמאן׳
 pc מיטנאידער די pc מרװעוזאם שאן

״ סעלדעאן.
 דאם אײגגעפיחרןא האבען טיר — .3

חנר זאא ^יסעס, א*יעא pc םעאע pא
 איעאיחןן צו חנכט דאס חאכעז פעפכער .

 דעם דורך pא בארד ע?זע?וםױו צום
v די זאא m  *o^p\ די צו איכמרגעהן 

. באעםיסונג. פאר *מיטנאידער
 ■אר אעצטע די תרןי איז עס — .4

 ?אםיטמס גמײארען ארױסגע^י?ט װאכעז
 אופגעזעצאיך ארבײםען װאס ׳פעיער צו

 אפגעסםא*ם זײנען יטעפער סך א אח
 אויפפאסען םיז ארכײט דמע געװארען.

 גע״ ורערט עס װאו ׳שעיער די אויוי
 זונטאג, און דינער נאןי שבת ארבײם

 סאר״ ישטאר? צײט אעצטע די סאר איז
געײארעז. נאכאעסיגט

 חנר סון ארמוגג טאגעס אױס׳ן — .5
 די איצמ ^םעחט באארד ע?זעקוטיװ

 און ארבײט ארנאניזאציאנס pc םראגע
 טיט־ א?טװוע אאע סון סאנפערענץ א

 סאר• דכען אין װעט אא?אא סון גאידער
ווערען. רופען
̂ואאסען אויר איז מס —־ .6  געװא- בא
 פון טיםיגנעז דיסםרי?ט רוםעז צו רען

 ברו?אײ pc אנחױבענדע אפערײטארס,
 וחנ״ םיטינגעז דיזע בײ דיסטריקט. נער
 םיטגמחנד באארד עקועקוםיװ אאע אען

 נעניי- א חעחנן צו אום זײן אנוחןזענד
 זעאנסט באטרעסענדע די סון רציארט ען

 אױסארבײטצן \vivp נאכהער אויר איז
 אאנע די אזױ װי מיסאעז, pא וועגעז

םארבעסערען. צו
 תאנסאס■- pc סראגע דער אח — .7

 nwpyfpy די האט פעפבערס טױוע
 דאס באשאוס, m אגגענומען באארד

רעױג• חאבעך וועאכע מיטנאידעת אאע

m  •m  t r i מן^> ns 
tv am r« w in b  iy i
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----------------------------------------------------* iy ^ r ^ n n i yft• ױ  iv
oiya

wo pm  in
nv»a p i — M <ר p״irin a  11• o 

in  )pom • onn ya?yii ,psn niro 
p״PWO'o jnjrfjiN o\ יין |1י •W
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iî די Viya^n |yn
up ר*• ov ײח invuyj mmp%

$«««, o-yuryj ון
pi IPV'I iPl'M װאס i* il•

iv n hy: ר»ס m -vn i v i  ip
צן ״ט װאי  ff IV* ; און מ

ipipirm• i r j p  im v m p, חאט 
מ ...................................... ו

E w m m n רד  ייהד <וי מחיײו׳נן ניי
 ׳•סו״ » מגוי •ראמ vvi ש<יגט,

 נר, » *ױסױמשינ׳נן ו«תן fin רירוןן
 on סארדיגס וױרזייר האט תנין

j** אױוי »*ז װאס מאראוי f i r r *  on״ 
w ד• |.jn#nj׳i <ײוט r.oנאטידוין^ ׳ 

 מיוירען מרנמסאר׳סט נרינדריו איז
 נאטראנט חאם שאטיטע *■•על די »ון

 די רוט זין on ייין רונין נרוד׳נר
ארײננן• אייזס \im איז װאס

 איחם גענענען אין נ׳ױו*ר«ן ברײכט
 סיסנייעך w װעיכען #ו רסנט דאס
נטרעכםמט. איז ױדאן אונזער פון

 נעתנענ• דיז׳נר ב״ ױיו וױל איך
 סי- ד׳וטנןד דעם ס»ר אנ^יגען הייט
jn די טימ y iir סון יאנע in •עקזעקו 
 זיינןן ז״ װערכער א־ן ניארד, טױו

 ניים גי״ר נעװארעו ארײננע׳ןוטןיט
̂יטען  *W הטנ*| זיי װאס ריט•;; ע־

 טיס ׳*ײנות »•) ראס ריין איןי ה*ט,
 .m דז׳וענעראל דזד סון ןורדער דעס

 סון• ערײעתלונג on נאך גלײו ניארד,
 מ• «וו רעלענטםעז, נטאדר עקזעשוטױו

אן כען  ײונ• סון דענעתשעד פ*ר עלען̂׳
 עיוז׳ד! דעד פון לאנע די ל*לאל. זןר

n » גמװען איז נאאדד קוט-װ » n r, 
 אפיס׳ אין אדיין זײנען ױי אײחנו נאר
 אייננא׳»נ)עלם חאנען זיי איידער נאןי

 סים אנ*ומהן סאדיטעס סטענדינ די
in ,ז״ זיינען ארנייט p ir ג«יתן 

 עלעה׳פאן אן rnn*onf3irw נמ«װאו«ען
ivn 1סא iy jyo. נאארד״ עקלעקוסײו די 

 mow דאס »ו <עפיל̂« חאט זי »ט<«3
n׳*i«o די iv נ«נ«נזאץ אין ג«סאן i״ 

o n* פון וננען3 »n i׳in n קא• 1פא 
iv «ו אאיע1אפע t’i נאארד, עסזעיןוטיזו 
 oin’ovjsm עי׳מ־זאז דימזלזז וי חאט
m 3 און ii3עמועחיפ איז אוױט׳ש3ו1א 

 לא- 1אונז* פון ivenwyo «ן1נןװא
 68 אין ראסיר עםיפען 894 מים מרל

fW’o r נמחמ• אס׳פ3 ״יז נענן״ 
 *לס אנזט ויח נאד חאט אוױס׳פ3נאמ

w tiv jp o נפוױזןן ניט r\iva* iv,\ 
s r^ v איז דאס וואס און תראנקחייס 

» א נעוחנן נראד נמױיסןן א iv ניז *r 
 tw>v m םון יים31א m 1פא יננ1

יים3אי די איל דאך נאאװ. שוטיװ
onjyov נ׳וױאימן i j jr v o r jn 'io tv.

 האג באװאוסט, אלעמען איז עס וױ
o זױיטוױילינ םאמוסען איר n יסם 
 װי אווי און לאקאל פון סעקתכתר אלם

im in רלי« חאט־ נאחכאוויסמ* 
 זיין זי *טענדעז נעקזנם נים ״דאניזהיים

 סיין איז מנעדי׳מר, אלס מױפנאמ
in יזײט3סלי1אנטויא1פ« fiiw « •דא 

o’o יעלטזנ m אויו האב איו װאס 
o סארטראםען n כחזנעת׳מר. אלס *ניט 

 ׳א«ױע1אדםיניסם 1דיזע םון נענענער די
 1אל׳ 19אנ זיך האנעז עיינם׳ עס װי

 נע״ וזאנ?ן זײ און אננק׳זוטעלט ניט נאןי
iv osn ׳טםערען o n אונ* סון אגנאגנ 

 קלאנןן אח נאאיי עקזעקוטיװ זער
 געווא• ארײנמבראכם סיר נענען זײנען

in• * ערוועזזים גלײו איז קאסיסא 
 nOp די אוינ עז׳3אונסערוו iv נעײאותן

ח ממטות׳דינ. עסװאט ויינען נען  נאו י
 חאםי־ די האס אכסוננ,1ב«ם נקנויעד א

n אין ס.3בארי איחר ייעעבראנט1א 
 נוד נאנײז אין סיד ראט ד ומלמן
o לוים וױיל קל*נעז, די םון םרייט n 

m קלעגעד ז״נןן-די וזפארם m w אױם 
 אויפ־ נלויז האנען זיי נאר יזלענעד,

 fl’Oipvtw אמזעד ט3נעמ» טעײזזאם
 פאר פאסיחנ^ נעװיםע א ווענען נאאח־

מ1וײ  נעווארן |ymJbms גיימ 1י3 א*ר 1ל
' »זס 1 לאסאל no דעלענאם אאס

TO m .1922 אין באירד, דז׳שאמם

V- ^  —( m Wm

m
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e« האנדאונג אחד טלופ r ir n  in  n 
i » נאארד f i r #ײ> n il פאי־ג׳נלײנם

 סי׳ נמטבןר חלמנ׳ל־אל א נײ מװאחמ
j און ס־ג; w« גרױסלנ evonrvo 

 ינט8דו׳א m פיז חאגמונו רי 1אי
 איד און נ״ואחנן ארימאײימו נאאדד

«t י פאיניימן נין o m ייו i n עק־ 
»ײס. אהו1 א פאר כאאו־ד ת«טיװ

loomא  T איינ׳מ 1« ׳«»ס דימן 
 אט oinmrn אי פיסמיאה די פאר
in סריי׳ח ממנ׳ייו ךיוע ’iiro די אלט 

 כל<3 ױניאן די וחממן אײנ^מ״
in און w 3io m איו נפרס 

i׳t «י נ׳ופומז אר1 חאמן .1סיי» r 
 ivjiov’0 on איז אויפנאמ, א-ינ*ינ»
 פאתעח־ ייו ױניאז׳ in אין םאמגם

 ותימן ,1922 סון טיאנאן סיס ס»ן
 *ױ o״v י«»ר *ו חאס לאקאל אומ«ר

ױקגאוױמן.
 עקזאקמדוז די«< חאם אלמםיין אין

 נאוױמן o«v װאכאן 4 די אין נאארד
 .די לסוגת אפםױױס׳נס סון יעיזארד »

מ־םנ־׳יד^־.
 עקועסוםיװ יג»01א' די כריחמ■״

 אײן חאט זי געאיינינסע- » איז נאאײ
Ip'v איז ראם און w רי סארנעסערמן 
 אױך און omsms אונזערע פון לאנע

מי) א שאםען מ״  ױניאן בעסערז און י
in י1 װאו ^a o io ז םילען, זאל׳נן» 
 םון נ«לי*כתים אםת׳ע די וײנען זײ

 װע־ םיטנליחזר די אױכ און ױניאן רער
o נאארד עסזעקוםױי די נ«נ»ן למן n 

 ט3ערריי IV’V in װעט םופארג^ םולןן
 אתז »ון *וסרידמגהייט דןר » ויערען

איעמען•
םעק. פארהס, עליאם

^ר ®»ר הידינג ערנ אוו ס ג ט׳ מי  ס
ע סי מי א ט ל פ  א ארױס ח

ס גרױסען םערע אינ

).1 ו״ט שיו (שײס
 עט־ק־ארנייט, נעםער א׳ז נע־עעפם זײן
 סר־ *יס גײ יצאוען ױגי« רי זאל טא

 זיי, זאגען דעםאלם, ׳שםיקי פון נייטעז
 םיט בסלום לענען סאנען זײ װא-טען

m ,(אין אוז ױניא i n אינדז־ קלאוק 
 jim ידען1ם ער׳עט15נ װאלם םטייע

n אלע — הארמאנ־ע rv 1כ*ל װאלטען 
פאר^װאונדען.

 י1 חאבען טענות אזעלכע סיט אט
iynvDri»o פון m סאר־ ■ראטעלםימ 

nv m נוסען mען,1אוחננ ״ m" זי־ 
.S'D'otfP in םיז »ננעז
 װארט אם1 כאקוםען וועט ױניאן ר•

 םאחיםעהער די און אווענר, סיטװאר
in  no ׳ןוצדע ניט זיכער װעלען יוניאז 
 םאגופלנק־ די iv ענס»ןר פײן בלײבען

o נמארערם. innno ,מאו־יס זיננאא 
 םײנ• פרעזי^ם װײס און הילסוױם

 נאמבאטיס, די מסמו־מן ותל׳מ נ1בע
 on בסיזונמן מוױס וועלמן זײ און

 באריכם נענויןן ס ענממר. ריכטינןן
 הױ אין האמ« סיז־ ותלזנן on וועגעז

inipo געמכםינסײט נימר.”.
rn. האט פאתאכט םאנםאג  ip i 

 םי־ ס״מיע^ן « אאמתאלמלז כאארד
 *pj באטראכט |pi״i דארט ארן טינג,

 ױניאן די וואס סאדערוננ?ז, n װארען
 איצטינ^ on אין ארויס׳אסאלעז זאל

twpnoo; י1 6װאו־י po ipnpomoD 
m ױניאן ipVn םאי קונמן גיט in 

irP סאםיסימ n 6נלא in  po װעלט 
pm. םיס סחיז <»סם ױניאז די « 

 אײפמסמײמן דוממסוסכםאז ־ גום
 און tpopvo n אייא נסזירט פדאנרא̂נ

ipd’V פון on רעפארם in  no ססע־ 
iplp'v ,און אמגמחוכוננ opii םאחד 

ipi, >«אין »ײנאדססאל pvppp in אינ־ 
 זאל dp — אח־נוננ pipbpב א דוסטריע
 סאמן iv 1נייםע1א די ם«ר ייח סענליר

לעבעז• אנקםעגדיגעז אן
מי־ קײן ומס אווענט דאנערססאג

 װאס fin זװליכ ,tpomoo ניט ינג1
in םינאלידער טאנכע  po סאםיסיע 
היןינג די זיין. ו»תנד1אנ ניס סאנקן

prom bvptpiomc ovn םרײםאג 
ijpii* לאננ .וױ וױיטאר, אח op וועם 
 in איז זװדיס oyl זיין, גײםיג
 זייעו• חאבען זאלען איגדוסםייע לצאוס
 זא• האםיסיע י1 וועס 1»נאכח וואו־ם.

n מאכעז און םיינוננ איר גען־  nm* 
 on אויסזװתאלטעז כוײ קאסינגחוזיעס,

io׳m איו in .י• אינדוםםריא

ם י י ק ג י * כ ע ר ע rי■ י ־ »■ f  m ׳ *
rceorjeeu>oiOfooeoeoeQ900gcuorooeceoĝcec>cq»coĉOBceoEo ::פענש דט־ אוז מאו דזר

ען ד טי ענ עז  שאפ־ דעם פד
אן. מ ער ש מ

 קלאופ in סון *ו־בײטער י1 סיר,
90 ,r»M r poi'J ססריט, סע17 ומסם 

n v\ אמזעו־ ם1•חו»ננםי r־»»-ip ro 
ir £אן. n i3 «י1ח *ip in, דײ־ » סיט 
 זײז 1םא יןאכוננ1אנ? 6אי ײכג £1אנ

o פאר׳ן ײט31א יוניאן ;וכתר r■ און 
בכלא. יוניאז m יאד

 iPvi: op זן«ל ער א*ם, וױנ׳§אן םיר
געזונסמרחייד.
יןאסיסא: די

S3 לאה. סאלאםאז. ד. ^»Wr #|TwT* יי̂י * 9
a סילוחס*, m י *♦  w ip

. m  po חאט טיאך OJ01P3־. •
 זיינ?ן יאחר?ן םי<יאג?ן 1מנ׳א—,׳

PJJOJf>aiim| ניי n אויף ביזט i n 
 אז )אי»ט און ,m*PPi |P0«r*3 װ׳ויט

 ׳שוין doipp און פייחאן, טוין מגסם מ
j n n אײו פון pv יז3 ומלם i n •צװי־ 

ipo ייםט11 ׳טוין מנססו װאטאן, אזזן 
 אױף זאך ?יין ניססא איז op או זאמן,

i n ,ניט זאיסט דו װאס וואלט pp* 
P3K.|«נעז

 iP3״o ם1טריאוסםי חאט 1איח —
m ב?ר’א ,1יס»?סד31א i n ליםערא־ 
 אלע iP3’0 po סאיאו־ײ איכער םור,

ipocmripo'ii װײםער *ז אזױ״ jpp 
i r  ipo׳l האט 1איח נײן. ניסט כסעס 

u p  i n  po ipnvp ion o וואם איז 
 אראאנענוםען און oippp; האם איהר

1 p6 oipooioאיינװיק?! י po ?1איי 
non. שט?הט צױױליזא^ע 1"?א 

 1P3* לאפיר נאר ,poo |PiP’ *ױם?ר
3«Pds«io| נאםור. 1איה

— op'im’i n  imp און ?dp '̂i
ov'o ^הרניעט איחר חױת; ביליאנ 

 גאנצען אין װי mpo ,ov’P opl’ip און
 טיט דאם איז ג^ויכסע ip"« po לױוי

1נעזונד אייער 3p׳1iv אל*ל איהר
 סוטערם טים אײר ovi«»i3 1איה —

 אײעיע װי tJPiio ,tnpipo םיט און
poenp אויןי און נעטאז. חןוכען אנות 

 כיליאנ^ 1איה ניכט?ט1סא אוםן אזא
3?»pr';pcyi| תאוח אויס pip"? iv 

אלץ א'הר טוט ראס ;אםיר־קליידער.
!0” P3iiPB» 3P^1V

 י1 אין זיך באהלײדעט איהר —
PDDP3 אין ?לײחןר ip i ,ײען ציים 

p״ip ׳טםארנט ארבמטעד po 1?הוננ 
 *איהר ^אהיט ׳שלענם אזױ גוים, אח

נעגיםט. איהו־ װאס זאיען, יpo 1 איהס
 ־P3 צואיעב אלץ א־הד םוט רל«ס און

.Dope׳
 איץ יאהר ipipi iv נרײט 1איה—
mpo און i.ipa -םארניכטו:גם־דאז!י 

 ׳שחגקליכע |1א קאלאםאלא אזעלכע נען,
 י1 אין אסילו oenpi נימט איהד האט

 עקדס־ אײעד po דורות ־ ם׳נסטערסטע
P3PD —

׳ •שלום! »ליעב איהר םוט דאס
h«3 1איה —  dvo מ־טלען, «לע 

 סצײ־ אױוי מענשען יipo”ipv iv 1 י1כ
po ,װי סלענערע יף1א נאך סיצלאך ipo 

IPO'iiv— אםאל האם
כבה־! ’ »וצ-ענ 1איה dio דאם

 סאר• '?תרליכע אן זאםעלט 1איה —
“םאו וײ ים1א זוכס און ט?נ?נס*אחמ־ות

DPOIKO IV DP'V*3'30*P PDOipi''r* 
IPI'O אIP1POP111BO p 1אײע B«P־'
 ipppiiv אלע יiv 1 אויסנחוענזײנ םאל,
o n ב?סער,1א 1אוםנלי?ליכ? אױםען 

ip3^pn 1תסי איז ovioneo, סאר־ 
 חה קײן or'p*5 האם pm שטו׳בם

—נים.
Die Dip 8 נאסזנן אין 1איה po-ראנ 

!ojn
 םי<ט און ארנאניזירט אימ־ —

 mpo וװנעסאםם ןױיםעגען, סאנאנחט•
n  |io pnorw oiv שיכטען נידזרינע 

Dip ;oownptfc i n  po נעהט iv 
 ביז נאך 1אי װאס מנעלסײם, »זא םיס

»um נעװארען, באװיחט נישם —
dio oip ■11 נאםען אין איהו po-י 

םענשאסם!
 כיט אױנ ראם סארזאתט 1איה —
 אר-0 טיט ארעכםיסייט^; םינים אל»

 םיט קינקמאטאנראםען, טיס שסעצתגקז,
iP'iciv o נים dp Dipi סאארטען n

 גײססיגע זײנע פרן אירו כעסטען דעם
— אנמטרענגונגען, פיזישע און

 קוא־ פון :אפען אין א*הר טוט דאס
טור!
 קאפר גרעסטע די ■ראיע?טירט איר —

 אײצרע אין הײזער, אײערע אין םארטעז
 םאר״ אוים קיעהרט איהר האטעיען;
 אײער םאד באװענוננען מיגים שײדענע
 װאס באװעגונגען, אזעיכע קערפער:
 חאום אין אםיײ האבען אבות אײערע

געזעהן. גישט
 אין אדײן װײט אזוי דרינגט איהר —

 אערענט איהר ביז װיסענ^אסטען, די
 די האם אין אײגענ^זאפט וײער אויס

קרענ״ אײערע הײילצן צו םקגאיכקײט
— ,WP
 פע״ פון נאמען אין איהר טוט דאס
דיצין!
 אונ־ אאעס איהר אונטערזוכם אזוי—
 הערט איהר װאנעץ ביז זון, רעד טער
ענעס. אין גאויבעץ צו אויף עוין

 פארזיכערען צו אאץ איהר טוט דאס
גאיק! גײסנויג אײער

גאוה׳דיג; זעהר ביזט דו מענש

̂נש דער און :געענטםערט האט בי
פאר־ טו אונז, סשפם׳סט דו מאאך,—

תשוכה: אונזער נעם
 איז וועאם די בשעת אמאל, װען —
 די און צעזוםאאצענע, א געװען נאו

 נעקוםען, דיר צו איז םארם עדשםע
 גע־ דער באםויאען חקירוךו אהן האסטו

 אעבען םים זײן םטמא צו מאסע ריכטער
 ־םאר״ ביזט דו :כאאם •רעכממען דעס

 א איהם געכען צו געווען אינטערעםירט
 א פון חיה, א פון םיש, « pc םארם
 װאסער־געצעא־ אייז הײאען, אין מענש.

 גע״ אור־עאטעדעז אולזמרמ האמן םצז
 ,1שנעע איבעד טדכרױת, איבער אעבט.
 אופד איבער וחואדער, געדיכטע איבער

 ארומבלאנ־ זײ םאעגען ימים מנדאיכע
y rnאין איז טויט־^רעק. טיט םוא ן 
 דארט איהר זײנט צײם גאגצער דער

געתוקט. און געזעסען רוהיג
 יאהרען טויזעגדער הונדערטער —
 איבזר־ אור־עאטערען אונזערע האבען

 אאע קרעגת, םיגים סלע געטראגען
 ארום אזוי און נאטור דער םון פגעים
באװאוםטזיניק. געװארען זײ זײגען
 גע־ דארט דאמאלט זײט איהר און
T געקרימט און זעסעז t•
 דורך אײדען, אומגעהײערע דורך —
 דודך נאכט, די וױ פינסטערע צרור^

 יכדװאםער די װי רypוטאדr ביםערקײט,
 גצאעדענט^ אור־עאטערען אונזערע האבעז

 זיך חח צװײטען דעט אימן צו װי
אאײן.
 און געזעםען דארט זײט איהר אח

 פאײ אי׳יער פון םעדער א ארויסגענומען
געא!

 און פינסטער דער אין מאפענדיג —
 דורך גע״רודם״ם און נעשא^גמן זײענדינ

 אונזערע האבען אינסטינקםען, װיאדע
^ *גטחןםענדיג אור־עאטערעז, י  קײן נ

 דצם גזןאײנט װצג, אויס׳ן םכמוא אײן
געחגכטיג©ײם. םח םוגדאםענט ערשטען

 נע* חורט דצמאאט זיך זײט איחר און
 אין פעדער אייער געטונקט און זעסען

וואאקען! ר^זען א
 םאר־ אין בא^םעס, םאויםדיגע אין —

 פחד שטענריגן אין װעאדער, ואאנםערםצ
 אומזי־ די אנהױזענדיג און טױט, ©אר׳ן

 ה*בעז אײביגקײט, םון אפגרונמען 1ערכ
 םין אור־עאמערען אונזעחן דאםאאט

 איז אויםגעםונען שרעס אבערגאויבישאן
גאויביעזי אײגעג^ם דעם הערצעו• זײצחנ

f וגוי on <אױס i r <
- ®r -

ג*ל<

 :געפוגען טךײםם אי האב איך יע,
 ;גתים דו ביזט עלענעד, ת כיזם
 אױםגעשפרנען האט צער דיץ ודאם

אױם. גיט זאנ קײנעם קײנעם,

 באהאלמעז רועה גרױםער זײין א,ץ
 ;דיר אץ טיןש שםענדיג זאל זײן
 קאלםען דעם אומרײנעם, דעם און

באריהר. ם%נ יער%פ דיץ כדם

 זײנעז מענשען םענשען, פון וױץי
 וועג; אץ שםענדמע דעתער

 שײנען נאר דיר אױף בלות אז *עה,
טעג. דיתע פץ צער דער זאל

 ן1א נעזעסען דןרט זי׳יט איהר און
טעות׳ן. זײערע פארצײכעגט

 הא• װעאכע קינהןר, זייערע מיר, אץ
 גיוי״ און ׳כחות זײערע גמ״ירמגמ בען
T טאטערען בען, t פון טרויםען און 

 זיד און גראבען מיר פואקומענהײט,
 דערסעדונגען, פון איגרונט אין העז

 משוג^ פארװיאד^וועט, םארנארישט,
 סאראויס זיך מיר רוקען דאר אבער

 םיאר קענען מיר װאס אויןי, טוען און
מענ׳ןוהײט. ארעסערי דער

 רעכעגט און דאדט זיצט איהר און
חטאים! אונזער־ע אויס

 דער אױןי סענשאיכעס מיעס מאאך!
 אײ• אאע װי װ*רטה, טעהר איז װעאט

!הימעא אױם׳ן d'dcitd ערע י !

 נױארק ®ון קאונכדל דײסםריקט
תרען װעט ען ®י ט ך מ>י ו ר  ח

ט א אנצער מאסמײטײנג א און ק

.)1 ז״מ »ון (״לוס
 אא־ ױניאן, םײקצרס ריינקאום די מען
 ױניאן טײאארס איידיס די ; 20 קאל

 און ®איטערס מאקערס, די ;38 אאקאל
 די ;41 אאקוא ױניאז, רעמסטיטשינג

 ; 06 אאק. ױניאז, עםבראידערערס באנא?
 אאקוא יוניא!, דרעסםאכער קאסםאם וײ
 יױ דרעסמאכעי טמיאדחגנס די איז 90

 ווע־ אאקאאס אאע די .91 א*ק»א ניאז,
 מיםגאידער די אז בעסטע, דאס םאן אען

אען  דעם אין אנטײא א; נעמען קומען ̂ז
 ער־ צו איז עס און ױם״םוב. ארבײטער
 4זא זאל גרויסער דער דאס װארטעז,

אט.1אימד© זײן
 םײנבערנ איזראעל פרעזידענט װײס

 דז׳שאיגט םון מענעדז׳פער גענעראא דער
 דרעסמאכער און קאאוה דער םון באארד
 רמתצר הויפט דער זיין װעט ױניאן,

 טמערמאן דער םארזאםאוננ. דער םון
 װײס זײן װעט םארזאמלונג דער םון

 דצר אעםסאוױטש, סצמירעא פרעזידענט
 האונ־ ריםטריקט דעם םון מענערזשער

סיא.
 געגעבען װעט געאענענהײט דער צו
 בא־ פון קאנצערט שענער א װערען

 מודקאאי־ דער אין קיגסטאער װאוסטע
 אונ״ איז קאנצערט דער װעאט. שער
 זאסלאוױ א. נ. םון דירעתציאז דער טער
 ױגגער אח עפיאער זיײן װעאען עס סקי.
 םון טענצערין באריםטע v אויר און

 באוראוסטע די איז דןס טענץ, קאאםישע
דארשא. מיס םענצערין,

 דמם םרן אאקאאס די םון אײניגע
 פאראויוי אין האבען קאונסיא דיסטריקט

 קאמוײן א דורכנעמאכט יאר דצם פון
 זײע־ אין פארבצסצרוננען כצוױסע םאר

 וחנן און באדינגונגען. ארבײטם רע
 דער ווערען נעפײערט וחנט עם

 ארנײ־ םון ױם־טוב אינםעתאצי^נאאער
 ברידעראיכקייט, פון און אײנעקייט טער

 אאקאאס דיזמ םון מיטנאידער די וומאן
 אײגע־ ?ײער םון זיג דעם םײערצן אויך
 ארביײ ארגאניזירטע אלס אויפטו נעם

, םער.
 םיטגאײ די דאס האםען, צו איז עס

 וועאען ױניאנס אאקאא דיזע פון דצר
 באםייאײ ?יך קוטעז- fv םארםעאען נימ
 און מאי טען1 םיץ ױם־מוב h]n אין נען

 גדוי־ ijn אן אנמאיםען זיך ארוס אזוי
 ארבײסער ארגאניזירטע םון ארמײ םער

 פײערען וועט װאס וועלט, דער איבער
זיי. מיט גלײך װם־טוב דעם

ם סע ם נ^ני ער ױבילעאו מ  א—נו
אנצער »ו $\ך בוד ג אן נ ען; ט  די

ט טע ערזי װו  אץ הונסט םון אונ
ר טו א טער לי

 ױביאצאום־נױ א יסח־באאט, םוג׳ם
 ערשײגוגג ר9ר םון יאר טעז30 צום מער
 די באעםער, ׳ױנדטוב מיניקעם די םון

 שריםטשטצלער, אידישע 75 פון װערש
 ריכ־ אאע פון אאגערען, *אע פון שרײבער

 מיניקעס, י. חנן םון רעדאתטירט טונגען,
 ױם־ די םון ארױםגעבער און רעדאקטאר

 אידישער דער ערשט װעט באעטער, טוב
̂ער  םון אוצרות אאע א«שאצען קאנען אע

 מיט וועט, און שאםעז אידישען דעם
 ענט־ דער אויױ זײן שטאאץ סאנעז רעכט,

 איטעראטור, אידישער דער םון װיקלונג
 לעצמע די םון םאראוױי אין איז וואס

 אױג^עװאפסען. ריויג אזרי י*ר צענדאיג
 באנרי״ ער וועט םרײד באזונרצר א מיט
 יר כײניהעס דעד pd ערשײנוגנ די סען

 אוני• אן איז װאס בילעאום־אױסנאבע,
 ארבייט, אימערארישער םון װערזיטעט

 דינטונג,־*ורץ אין הונסט אידישער םון
 האאסען איע םאר געשרי־בען קאאר און

אזנזער.
*
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לנפ דעם אין סמג־ליוער נאסישע אלפע די פאסטפן נײע פון

ייי8

 אז מ״גען, נעקאנט װאאט איינעד
 םוז רעוארט דעם פון דיסקוסיע דער אין
 האם װאס או:טערזוכונ;ס*עקס«ערםעז, די

 דער פאר מאנםאנ, דעם אמעפאננען זיך
 איגזעדע װעאצן ג$װערגאל־קאסיסיע,

 א אנ׳טלאגעז יןיאוק־סאנופעיןטשורערס
 גיט מעהר pur װעט םען און םאן, גייעם
 זײ דאס זײערע, קינות א^טע די הערעז
 זיײ זיי וױייל אוםגלייןל-ף, נעבאך זײנען

 זײעל םון ױגיאן דער דורןי בארױבט גען
 אר־ סעיןעך צו און ״דינגעז צו I(! רעכט

 די דאס ;זײ ?ױ גאוסט oy װי בײטער,
 אװעקגע׳־ *שוט זײ האט װאך־אדבײט

 אין האיט ארבײטער דער װײ< הרג׳עט
ײ ״געגעצען׳״ אײן  איז טאשיז, דער נ

 ״די װײי ;ניט איהם זײ קענען סעקען
 באיטיצט װאס ױניאךפילאזאםיע, גאנצע

 איז ארבײטער גיט־פראדוצירענחנז דעם
 אבער, װ. אז. און װ. אז. און סאלשע״״, א

 הלא.*ק אונזערע זײנען אױס, זעהט עס וױ
 צו םעהיג גיט. •שוט מאנוםעקטעורערס

 די איז זײ פאר נײעס. עועם אערנען
ארױסנעװארפמן. אונט^יזיכונג גאנצע

V
 די אױוי רעפארם דעם אין בליק א .

 די .קאאר סאכט םאסטען *רױסנענראבטע ׳
 אעכעראיכ־ אח אומערעפטיגיוייט • גאנצע
mm אלםע ןײערע *?* פזן מײט o דעד 

 פון סיסנאם דער דא;ח א *רגייטמד.
םאקם, דעם דאנ<ן א און װאך־ארבײט,

 סמיזע?,. ניט איהם יןען באס -דער װאס ־
 סא; דער ביי ״געגאצער 1אײ אין האאם ־
 דער דאס טעגה, אלטע איזיזײער דאס .pw ׳

 דזשאב. אוים׳ן ״סאאדזשמרט״ אובײטער
אין אבער דאס אמ םאבאטאדשמװעם. ער

 איז גאט * % םאהטען די כױט א*ינסצאננ• *
 •אםת, נעווען װאלט דאס װען אייןי! כדט

 גענוײ זיף סאאוידאינדוםטריע די װאאט
ארבײטער• מעהר םיא איז איצט טינט

םון סיסטעם די װען צײט, דער אץ װי *
 די . אויב געבאיהט, האט ^וטיק־ארבײט *

■ראדוצירמ װערען װאס קאײדער ןצאהא
 װענען אכעד זיא דיזעאבע• נעכאיבען איז

 די צוױיםעא. ״שום קײז ניםא אעצטע דאס
 ברוף איז אפעריחא איז באפעאקערוגג

רעצ־ די פאר געווארען קאענער ניט היעם
 פונקט איז םאקט דער יאהר. עטאיכע טע *

 װאקסןןן. איח p* האאט זי פארקערט,
 די אז באתוי*טעז, גיט אייד קעז םמז

 •אזוי ןוײז אדעריחא איז באיםעאקערוננ
מעהר קען א אז נעװארען, םארארלמט

 ידי םאר פדײז דעם באצאהאען ניט .

 קװאנ־ די דאס איז, פאקם דער לןאאוקס; .
 ■ראדוץיר^, װערט װאס קאאוקס״ טיטעט

 אויב איז, ;יאהר צו יאהר םון מטײגט
 דער איז אסת םונק א געװעז װאאט עם

טוננ ^הויי  ויאף־ דער אז באסעס, די םון ג
 םאשין, דער בײ ״נענעצט״״ ארבײטער

 נע־ איצט אינדוסטריע ידער בײ װאאט
 די ניט אױב בא^עםטיגט, זײז מוזט

 םאר םון אךבײטער . צאהא דאפעאטע י
 אײנ־ איז װאןײארבייט רי אײרעד ,1919

הוחות, לכל האט, , געװארען !עפיהרט
דער איז בוושעםטינוננ געפיגען בטדארםט *
 אר- צאהיל דיזצאבע* קאאמ־איגדוסטריע *
אונ״ דו אבער * .1919 פאר װי בײםער, ;

 חנם ־ ארױטגעבראכט האם םערזוכונג
 אר- צאהא די דאס םאקט, פ#אנזנגדעז

 איצט באשעפםיגט זײנע[ װאס בײםער,
pw ט טאאוק־אינדוסטרימ חןר צ אי ז.  אי

 אט .1919 םאר וױ האזנגער, פיא ®יי,
 טויזענט 42 האנע( p 1918* זעזזט, .
 דער אין בומזזנפםיגתג נעםונען ארבײטער .

ײ 1924 איז 1אי מלאוק״אינדוסטריע,  ד
 נאנצער דער אין געװען באשעפטיגט גען

 באויז יארק, נױ אין קאאוק־אינדוסםריע
 ארביײ טויזענט 33 אאזא, טויזענם. 33

 םון ארנײם די אויםגעטאן האבען םער
הען .1919 םון ארבײטער םויזענט 42

מן *  ארבײטער״ פון רײדען םאא אזא אין נ
? סאבאטאזש

v
 ״אינסײד׳״־פאגופעסטשורער אוגזערע

 קאאנען, אײן אין אאץ נאד זיד חאיטען
 בע״ איז כיאדפעקטשורעד נײעד דער דאם
 נײע די וױיא אלטע, די זיי, םאר א■ סער

 גע״ ביאיגער פיא ארבײט זײער קרינען
 זײערע צאהאעז ניס דארפען זײ פאכט,

 אאםע, די זײ, װי םקײא, די ארבײםער
 וױדער אבער איז דאס געבאןי. עס מוזעז
 די װאס םאקטען, די צו אהייוך ■יגקט

 יע־ אדױסנעבראכט. האט אמםערזוכוננ
m די דוהא פח דריםעא א עס איז יאהר 

 יײ־ װ*ה סאאוס-שעפזזי. נעעםעגםע
mעס ױי װאאטען ביזנעס. פון ארױס ןן 

̂! װאןט׳ון ײ1 װען נעטאן, אגאר  נאוו
אעסײד״סאנוםמנק־ די וױ M גיט אזױ

 װי און ? האבען עס װיאאן טשורערס
 זײ דאס באהויפטוננ, זײער שטימט

 איבער ארבײטער זײערע צאהאען ניוזען
 :יײארײגגעקופעגע די כעת סקײא, דעם

 דעמ ביויז צאלאעז טאנוםעמטשורערס
 פאחט, דעם טיט סקײל, אגנעגופענעם

 ארבײ־ די פון ■ראצענט G7 גאנצע דאס
 דאס און סחײי, איבער׳ן קריגען טער

 ארבײטער די פון סיאצענט 20 ברײז
 סקײא? ױגיאן באשטיפטען דעם יזי־ינעז
 אינסײד־טאנױ די אז אלע, דאף וױיסען

יעצ- די איז באשעפטיגען םעקטיעורערס

גוןגחנג**©* נ«גץ א י^חר עטאיכא שע
•שוט דאןי עש איז ארבײטעו, אהיל9

 אר״ וראצענט 67 די אז אוג;לוינליך,
 ססײי, דער איבער יזריגען װאס בײטער,

 עטייכע זײערע אין געפינען זיף זאי׳ען
 װעדגער אלץ װאו שענער, ;עצעהאטע

 בא׳עעס״ װערען ארנ״ט»ר װעניגער און
> טיגט

 אנ״ איע מיט פאל דעד איז א?ױ און
 סיאוק־ אונזערע פון באהוייטוגנען דע־ע

 מײ״ אלץ דיגען דאס מאנוםעהטשורעלס.
 װעאכע אזפ̂נ דעד פון געכאפט גונגעז,
 װענען וױסעגדיג גיט פשוט דןי טאנען

 אין אונטערזוכוגג די װאס םאקטעז, די
 ארויסגע• האט קלאוק־אינדוסטריע דער

 קלאוק־מאנופעק״ אונזערע אױב בראכט.
 כייר האבען אננעהן, אזױ זאלעז טשורערס

 צו װעט דיסקוסיע גאנצע די אז ׳ס-רא
 אז האםען, מיר אבער םיהדען. נארגיט

 מא״ ז״ װעט דיסקוסיע וױיטערדינע די
 אװעק־ װעאעז זײ און טעות זײער זען כען

 הא״ און טענות, וסטע8 אלע די װאו־םען
 ;אײך םאקטען די קוקען צו פוט דעם כ^ז
 קו* דעם אין אז האפען, פיד ■נים. א'|

 װעאען ״נערעכטינקײט״ ;ופער פענדען
 באריכטען צו איפשטאגד זײן שוין פיר

 אונוער אין גורס נײעם דעם װעגען
 גאװעמאר־ די װאס ?לאוק־איגדוכטריע,

 דעם אױןי רעקאכענדירען װעט קאפיסיע
 װיסענשאםטלײ אעצטער דער םון גרונד
אונטערזוכוננ. נעװיםענהאפטער אין בעד

רםפלװס״ י״המלפ
טעטינ־ ױניאן דעף פון צוױיג הײז אין

 זיך ״העאםט װארם דאס איז קײט
 pא װי צוגעפאסט, גוט אזוי ניט זעאבסם״

 אויפנע־ איז װעאבער צװײג, נײעם דעם
 אי;םעד;ע*צאנאא אוגזמר אױף װאקםען

 אז;טער באסאנט איז װעאכער און בױם
 אײבעא׳/ ױניאן ״סאניטארי נאמען דעם

 דעי פאדערט אנדער*, .אלע • וױ מעהר,׳
 קאנען זיר זאא ער כדי צװײג, דאזיגער

 די צואװאקסעז, אח והין־מעהה־־זװב?ױמן
 ארנײטער ױניאז יעראן פון אדפפאסומ

t* שא■. אין o אוים־ רעם אויןי האבען 
 פעםבעוײצי• אוגזער נעסאכט מעדקזאם

 סאגײ דעם םאר באשאוס דער וױ 'גאייך;
 גע־ אנגענופען איז ־אײבעא טארי־ױניאן

 םיט אז אנגעװיזען, האבען מיר ;װארען
 םון זײט דער םון אנשםרעמוננעז אלע

 און אייבעא־באאפטע ספעציעאע אונזערע
 םונ׳ם דעפארטםענט אײבעא ספעציעאען

 װי נױטינ און וױכםיג בא*רד, דזשאינט
 יר סאניטארי יער אבער קאן זײנען, זײ

 ערװארטעטע די ברענגען גיט אײבעא ניאן
 אין ארבײטעי יעדער אױב רעזואטאטען,

 אאץ די פאר זארנען ניט װעט יפא■
 דורכםיהרונג יפטרעננערע און שטרענגערע

pD ײאס דאס, און באשאוס. דאזייגען דעם 
 װידער־ אױך און נעזאנם, דאן האבען פיר

 געאעגענהײטען, םארשײדענע בײ האאט
 Dim עס און איצט. אױך ריכטינ־ איז
 דאזיגע די ביז צײט, אאנגע א נעםען נאך

 יױ אינדױױדזעאןוז דעם פון אויםגאסונג
גױטיג. פעהר זײן ניט װעט פעפבער ניאן

v
 װעט עס אז נאטיראיך, האפען, םיר

 װאס עואם, דער װען ׳צײט די קושען
 דעם םון םאדערעץ װעם קאאוקס, יןויםט

 א מיט םרויעדמאנטעא א סטארסייער
 אזוי ױנקט אײכעא ױניאן סאני^ארי

 דער אז איצט, ם1פאדע ער וזי שםארה,
 ;סטײאיש און שעהן זײן זאא. םאנסעא

’p זאא ער אז t װאם ירײז, דעם װערם 
 דער װען פאראאמט. םטארהיפער תןר

 אזוי שוין וחנט אײבעא ױניאן סאגיטארי
 שטרעננע די װעט ואיואער, זײן װײט

 ארבײ־ ױניאן אונזערע פון װאכזאפקײט
 אוםבא־ אזוי שוין זײן ניט שאי pא טער

 װעט דאן אויך כאטש נויטוחננדיג. דיננט
 איײ ױניאן רער אז אױםאאסעז, פוזען מען
̂ז סארבאאנדזשעז גיט זאוא ־מא  נים־יױ א
 אז זײן; ניט טאר ד.ר װא׳ו שע*ער, גיאן
 נאר- אויוי װערען אנגענעהט גיט זא< ער

 צו איהם ראױ ניט זײנען װעאכע םענטם,
 י1אוי אײבעא דעם דורך אז טראגעז;
 דער זאא גארםענטס אומפאםענדע אזעאכע

 קױםען צו װערען פארםיהרט נים עואם
 אבער קויםען. ניט װיא ער װאס אזעאכע,

 דער־ ניט. נאך מיר חאאטען וױ״ט אזוי
 איײ ױניאן סאניטארי אונזער איז וױיא
 עואם נרויסער דער ױננ. גאנץ נאך בעא

 דער איהם. װעגען כמעט ניט נאך וױים
 אד־ גארניט װי כמעט גאך איז צײבעא

 יראיאנאנדע די נעװארען. װערטײזט
 אױםחצערען זאא וועאכע אײבעא, םאר׳ן

n n איז עס וױכטינ װי עואם, קויפענדען 
 אינטערע־ אײנענע זײנע אין איהם, םאר
 ױגיאן םאניטארי דעם םאדערעז צו םען,

 װאם גארפענט, םרויען יעדען אױח אײבעל
 אנג?ד ניט כפעט נאך זיך האט ?ױםט, ער

 םון איצט טאסע דערםאר איז םאנגען.
 ױניאן דעד אז וױכםיגקײט, .באזונדערער

 זאמען, זאא יוניאדשאי 1אי ארבײםער
 זײ• םון ארויס ניט זאא גארםענם הײז אז
אײכעא. ױניאן נויטינען דעם אהן הענט גע

אונז םאר געװען דערפאר איז עם

 באמערקעז צו עדסדעהאיך באזונדערס
 װאס פראנרעס, כאדײטעגדעז דעם
 שויץ האט אײבעא ױניאן סאניטארי דער

 װאס צײט, קורצער דער פאד געפאבט.
 ״זײנען ג^ויארעז, אײננעפיהרט איז ער

 י||אנארמענטם5םי האאב א און פיער שוין
 סאניםארי דעם פיט פארקעט 1אי ארײן
 ווערטער, אגדערע אין אײבעא. ױגיאן
 פענשען.ײעאען מיאיאז האאת א און םיער

 טךאגען.קיי! .אחןר נאר^ןגםס, ט^גען
 יױ פון שטעטיעא דעם מיט נארםעגםם.

 א עס איז או;ז .סאר .,זי אױף גיאניזם
 אײבעא נאנצער דער אז באוױיז. קאארער

o ־ אין דעפארטסמגט n באארד דזשאינט 
 סאסתא־ דר. אײבעא־דירעגןטאר, דער און

 אורסא־ כאארד דזשאיגט דצם םון װיץ,
 *טאפ־ די אױך וױ רןאנםראא, ניטארי

 שע״ םארשײדענע אונזעדע אין טשערמען
 נאר איז װאס אאעס, נעשאז האבעז ׳#ער

 אײנצו־ באשלוש דער אז פעגאיך, געײען
 זאא אײבעל ױניאן סאניטארי דעם פיהרען

 א װערען נאר ,tbbb אױם׳ן באײבען :יט
םאקט. אעבעדיגער

 דאס זעלבסטפארשטענדלץ־, איז עס
 האבען װעאכע בעאײבתים, אונזעיע װען

 דעם םון רעקאמענדײשאז די אנגענופען
 געײעז װאאםען קאםיסיע, גאװערנאד׳ס

 ערםיאען פון האלטען װאס פענישעז, אאע
 אלע די װאאטען פארפליכטונגען, זײערע

 גר1אב ;ויטיג. ניט נעריען אנשטרעננונגעז
 םיא צו ביסעא א שױן געװען װאלם דאס

 זײ בעאי*בתים. אונזערע םוץ עדװארטעט
 אין פאראינטערעסייט אזױ גארניט זײנען

 לײבעא. ױניאן דעם םח אײנפיהרוננ דער
 ליײ דער אז טראכטען, אפשר, םעג^ז, זײ

 ױניאן דער פון שטריק א נאך איז בעא
 מענען זײ העאזער. באסישע זײערע אויף
 אײנםיהרוננ דער מים דאס ,pv משער זיך
 זאא עס אז אזױ, אײבעא, י\ניאן דעם םון

 םאדע־ עפענסאיכע אץ איהם אויף װערען
 שטאר־ נאך ױניאן דער זײ העלםען רוגנ,
 שוין קאנען זײ דאם און װערעז, צו קער

 אראסצר ערװארטען ניט םעהר קײנפאא
 נא* יאך. שװערען איהר זיך םון װארפען
 קודצזיכטינ״ זײער באױז עס איז טיראיך,

 אזעל• ארײנגעבעז זײ האן װעאכעס קײט,
 א זאך די זעהען זײ ווען געדאנהעז. כע

 נע־ צום קומען זײ פוזעז טיםעד, ביסעאע
 אױך איז אײבעא ױניאן דער אז דאנק,

 יער װארים ;טובה גרעסטע די זײ םאר
 גע״ אלגעמײז נאר װמז אײבעא, ױניאן

 מיסעל בעסטער דער p’? וועט ברויכט,
 גע־ זײערע םון װערעז צו ®סור זײ פאי

 םארשיײ די קאנקורענטעז, וױסענלאזע
 ארביײ דער װאו שאפקעס, סוועט דענע
 עקם־ אום׳ברחםנות׳דינ אווי װערט טער

 גארםענט דער ײאס צואיב און פצואטירם,
 ביאיג. שיאט אזױ ײערעז םארקױםט קאן

 ניט נאך עם םארשטעהען דערװײא אבער
 pא זײ זעהען דערוױיא בעאײבתים, די

 אנןטיקע- ױניאז מין א נאך אײבעא דעם
 ניט זיי אױף מעז קאז דערםאר איז ניש.

 װען נאר, ניט האבען פאראיבעל שטארק
 אייבעא, דעם ניט פארלאנגען אלײן זײ

 םריהס, אאלדאײ אז זײ.ווענדעז װען נאר
 אבעד, נעברויך. זײז אויסצומײדען אום
 ניט דאס זאל אדבייטער ױניאז דער אז

 זאר• גיט וױרקאיך זאא און םארשםעחן,
 ױניאך סאניטארי דער אז דעם, םאר נעז

ײ א ווערען יטטולער װאם זאא אײבעא ױ  נ
 זאא װאס קראםט, א סראפט, ױניאן סע

 וױרק־ איז דאס העצםעז, םיא זעהר איהם
באנרײםען. צו שװער איך

r® tin װ*י**ו w ודריייו ri
j• ;יט ov װאי״טען פיר װען געגאױבט, i 

^דא om אין א״ענט  נרוחןך ון0 חני
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 פונ׳ס אפ״ם onאינאוח און א״מנא דעם
 וי אין •רניימעד די נ^ארה דזשאינט

ץ עי ואגט — שעועד " י !I רעי^רט — 
ר דער אין חאנען ^ ר  נעטאן דס ^ט9 ע
 צום נאצוג אין שאינט זײער

 ױדאן״ וױ געוזאנדאאט, דט חאכען די
 גאר״ פאנען צו ױך אוזאגעגדיג א״ט,

 דעד״ און אײנעא, יוניאן דעם אהן פענטס
 צו געטאדעייט שטארוו וײ פארדיגע! םאר

 psp גיט דינען ױי וױיא דט, װערען.
 עס װאאטען־ .מיר כאטש *ידעאליסטען,

 יד עכטע אסת׳ע, פון םאדערען געפעגט
 פארשטע- וײ וױיא נ#ר, פעפכערס, דאן
 מאר די, םאר ph עס וױכטיג וױ גיט, הען

 זאא אײנעא מניאן דער אז ■רגסה, זײער
 פאר״ נ*ר גארמענט. עדען1 אויף זײן

 אױםפא״ דאדגע די װאס איז, דריסאיכער
 אג- נאווגדערע קײן גיט פאדערט סוגג

 אין ארכײטער ױניאן דער שטרענגונג.
 וױטען אאזען נאר דארף ״גאפ ױניאן א

 קיץ װעיעז שא■ זײן אץ אז ױניאן, זײן
 געכדױכם, גיט לײבעלס ױגיאן סאניטארי

 אי״י דאס טאז שוין װעט אפיס דער און
ע. ע ר ע ^

 אלעס, דאס אױף אכטענדיג גיט אנער
 םון חשק גרויסען זעהר ניט דעם אױף

 אײג־ דער הצאםען צו בעלײבתים אונזערע
 אױןי אױך אח לײכעא, דעם םון םיהרתג

 זײט דער םון סארשטענדניש חנאפע די
 פאד vא עס וױכטיג וױ ארנײטער, די פון
 אײנ- דאך זאא אײבעא ױניאן דער אז זײ,

 דער ניטא אבער איז װערען, געפיהרם
 דורכפיהרונג די אז צװײםעא, םיגדעסטער

 לײ• ױניאן דעם װעגען באשלוש דעם פון
 פיר און ■ראגרעסירען אײן אין האאם בעל

 אין יאהד » איכער אז ערװארטען, פעגען
’p אײבעא ױדאן דער װעט צײט דער l א 

 אוגזעד איז םאקט עםאבלירטער גרויסער,
 ן׳י1נארמעגט,.ג יעחןן אױןי אינדוטטריע.

 יעט1 סאנדישאנס, ױדאן אונטער שאםען
rיונ סאניטאדי דעד ױיז r אח י־עיײב 

 װעצ• גאדםזןנם, קײן אויף זײן ניט װעט
 א.נץוי* pא געמאכט,גמװארעז;איז כער

 פיהדען פוזעז װעט דאם |4.א ױניאן-שאא.
 זאצ שא«, דט־ױדאן דער אז ךעם, צו

תארשוױנדעז. גאנמז אין ענדאיך

 ביז האבען מיר װאם זעאבע, דאם
 װיכ״ און ראאיע דער װעגען געזאגם איצט

 ל"ב?ל ױגיאז סאנימארי דעם סון טיגקײט
 •ונקט איז אינדוסםריע, קאאוק ד,ער םאר
 איגדוסם־• אונזערע אאע םאר ו*יכטינ אזױ

 דעד אײנגעםיהרט װערט װאך די ייזא.
 דעד אין אײבעא ױניאן סאגיםארי זעאבעד

 פאנוםעה״ דרעס די אינדוסםריע. דרעס
 םאדע• אנדערע צװישעז האבעז, טשורערס

 באװיליגט אױך ױניאן, דער םון רונגען
 סאניטארי א אײנצופיהחגן םאדערוננ די

 טיוי או ?יר. פארשטעחט אײבעא. ױניאן
 דעם אין זאאען זײ דאס ערװארטען,

 האלםען אלע.אנדערע, אין װי ■וגקט,
 נאויבען גוטען אין האנרלען און װארט,

 אז האםעז, װיאעץ םיר ױניאן. דער מיט
 ניט זײ װעאען האנדלוננ זײער דורך

 אזעלכש אנצונעמען ױניאן די צוױנגען
 װאאט 1ױגיא די װעאכע מיטאעז, שטרעננע
 *,9אבז ;געברויכען געײאאם ניט קײנמאא

ט זיד שטעאעז סיר בעת אפאל, װידער  ני
 די םיז אייטרופסים די זײן צו .אונםער

 בעאײבתים, דחנט אונזע.־־ע םון נעװיסענס
 *)py® אונזערע פון אבער םיר םאדערען

 װאכ• שטרענגסםא די 22 לאקאל םיז כערם
 אײ• ױניאן דעם צו באצונ איז זאמקײם

 זײט זײער םון געװען װאאט עם כעא.
 גרינגצױ םעהלער אוםפארצײהליכער אז

ד סאניסארי דעם פוז ראאיע די שעצעז  י
 עם וױיא דערפאר, נאר אײבעא ניאז

 שרײענדמא א איהם אוױי אפשר, םעהצט,
^ דאר פאט^. רעײאאוציאנעדע ^ א( ני ו  י

 וחןרי שטארהע אין ניט זיך נױםינם בעא
 רעװאאוצ'®• גרויסע א אלײן איז ער טער.
 ריכסח^ גאר ער־וחנרט װעז קראםט, נערע

 ציי־• ױניאן סאניטארי דער אנגעװענדעט.
 שארםע זעהר א אכער שטיאע, א איז כעא

 װאם מענשעז, פון הצנט די אין װאםע
ט באנוצאן צו זיר װי םארשטעהעז,  מי

 זיך ?ײנען װעאכע מצנשעז, םון איהם;
 ער• זײ װאס ציא, דקם װענען באװאוםט
שטרעבעץ.

V
 ציצ־ יעדעז םון ציא דער איז װאס און

 ניט אויב מעמבער, ױניאן באװאוסםען
 אין אינדוסםריע, נאנצע די ױניאניזירמז

 דאש און ט! באשעםטיג איז ער וועלכער
 נאול װען אויםטאן, אײבעצ ױגיאן דער קאן
 פאיד גיט זיך זאאען pאאי ארבײטער די

גאייכגיאםיג. איהם צו האלטען

 ארױט׳פו יוופט װאס גארפענט, דער
 אחנו קלאױןמאבער דעם םון העגט די

 חןן סראנען זיך י1אוי םוז דרעסםאכער,
 ®אד נים מאר נמ« אכער אײבעצ• יתיאז

 pin ײ\1 סוז גארפמגט דער אז געסען,
t בחנאינצ קײז ייגייז, לזיד jo ir

mm

ףיםמאנך אין פרעזירענםעז-װאחל ף
בערייז•

 סאא ערשטצן צום האאט דײטשלאגד
 די• אינעסײנצ, ןרעזידענטעךװאחאעז,

 דודנ׳ן יאהר) 7 י1(אוי װאחלע! דעקטע
 אפשי, #וױ אינדירעקטע p’P :יט םא״ח,

נארד״אפעריקא• און םראגקױיף אין
 דעד• װעאען שורות דאדגע די װען
 דורכ׳ר שױץ זיי װעאעז אעזעי/ די גרײנען

 אדער רעזולטאט דעם וױסען טעיעגראף
 ערשטער דער םון רעזולטאטלאזינקײט די

 ענערט׳ס איבער 1פאלקס״א«שטיטו;
 אדער ״רעזולטאט זאג איף נאבפאאגער.

 זעהר איז עס וױיא רעזולטאטלאזיגקײט׳/
 איישטימוגנ, ערשטע די אז װאדשײגאיו,

 ט1װז פער״ו, טען29 דעם קומט/םאר װאס
 גיט ■רעדדענט גײעם קײן דײט״שלאנד

 די אז אי?, סײנוגנ הערשעגדע די נעבען.
 א — איכער׳חזר׳ן פוזען זיןי װעט 6ןואלי
 אויסגע- כדי וױיא — שיעטער חודיט

̂יבען  -1א ערשטער דער בײ װעדען צו ל
 - ב א אן האבעז צו נױטינ איז שט-פוגנ

 pc קײגער און פעהרדױיט, ע ט ו א א ס
 ■רעדדענטעךשטוא 1אױפ׳* בעאנים 7 די

 פיז רוב דער אז אויסזיבט, די :יט האט
 אױסדרײ איהם זאא פאאק דײטשען דעם
 צוױיטער דער בײ םארטרויען. דין סען

 ״ א א ע ר א נענוג שױן איז אפיטטיפוננ
 באהופען צו ה. ד. סעהרהייט, ע ו ו י ט

 קאנדידאטען אלע װי גיט שטיפען פעהד
 בא־ זײ םון יעדער װי נאר אינאײנעם,

 ערשטער דער איז סדר אזא בײ .זתדעד
 ■ראבע־אפשטי־ א״ז נאר “״װאהל״גאנג

 אײנענט־ דער צו צוגרײטונג א פוננ,
װאהל. ליכער

 קאנ־ אין שםע דער זיך נעפט דערפון
 םון צאהל ניש׳השח׳דיגע די דידאטעז,

 •ער־ מיטעאםעסיגע ריבטינער, /,״נרויסע
 נאנ* גרײט זײנעז װעאבע זענאיכתײטען,

אעבענס טײעדע פון יאהר 7 צע
 אלס םאטערלאנד .דעם אװעתצושעגתען

גע־ װאאםעז עס .פאאקם״דינעד• געטרײע

גדע;פ9י,איעכ* "יי־יאיעיי׳יתז י־ניעי ייז
כיןזמנאוױטש. לעאן

 *m דעד פון פאינעל א״ן נ<ר אשציצ.
 ״פוט״ דעד דעכטעד, סאפע דעד אקציע,

 גע׳חלופ׳ט האט װאס דער, שיסטישער״,
 געױאיט״ מיט הײנט, נאך חי״ופ׳מ און

 און רעױבייק די פאבען צו חרלב מיטצע?
 איז פאנארכיע. די א״נצוםיהדעז צוריק

ט  בדידעד״ הײאיגען צום ציגעשטאנען ד
 אײגע־ אן אדױסגעשטעלט חאט און בוגד
 יודע;״ גענעראל דעם קאנדידאט, ;עם

 כארידזפ־ אאטעד דער דארןי״^דעגדארף,
 און װעאט״קרי; אין פ»אות פון לעאד טער

 ;ע־ ;יט קײגפאר גאף איז נירגערײןײג,
 זיכערע פעסטע, אזעלכע פיט גאנגעז
 װי דודכםאל, :אעגצענדען... זײן צי <״דיט
 פאל^יניגעז זיד אױף ײעט עי איצט.

 pM וױ * שטיכיעז װעגיגעד כך א :א•
 קאנדי- קאפוניסטישעד דער ׳א;טיפאדע

אי איז טלעידאז בעת טהעלפאן. ראט,  ד
 ״צעהײקאג־ עלנסטעד אן ׳װע;יגכםע;ע

װאש לאנדייאט. א רז. ד. דידאט׳/
עד־ פײאקטייטעז א דעגען טיקאערט

 פ־ן אנהענכעי די צעהאמן צד נאר ׳םאלנ
p f̂ ,;:*קאנדי״ לודעג״ארפ׳ס איז ריכט

 דער ױדים־שפיא. ר״נסטעד דעד דאטוד
 דיקםאטאר ידאקטיישער םרוהעדדיגער

 האם דײטשלאנד פאנאדכיסטישעז םונ׳ם
טא־ ״•אאיטיישע נרויסע זײ:ע דורך זיף

 ראלע דעד אויןי ארױפנעאדבײם לאנםען״
 רעפובציקאנישען דעם אין פאיאץ א ון6

 ״פיאײ נרױסער דעד ער, דײטשלאנד.
 פאליטײ א pc זיןי אאזם טער״זשעניע׳/

אויסנעשפיל־ דעם pc פשוגע׳נעם, ״עעז
 ער פענער. ארים ײיייאעז היטאער׳ז, טען
 קאנדײ האפנוננסלאזער היטאער׳ס איז

ארײנגע־ האם האנדידאםור זײן דאט.
 איצטינען אינ׳ם אוסטינעס ע#צס בדאכמ

 * פיט נעםיהרט װערט װאס װאהצ״קאמי,
tvrt ^ זישעכראס >1 אןגזי לטא ר^ד oon g, יגגווע מימ שכאט

נרעםמר
געאיידגט

 רעאקציאנערע די װען קאגדידאטען,
 n; איהר ־ איז :יט װאיט מהנה

 באצײטעגס זיד מעדיהײט
 •אאיטישע װעפעס קאנדידאט, אײן אױף

 ער װאס דעם, אין בא־הטעהט נרױסיױיט
 גארגיט מײנו;ג אײנענזר זײז אױט איז

 םײגוננ, א פאאיטיקער, ריכטמער יןײן...
 פוא־ שטיפען געננער זיינזנ דועאבאר איז

 באוױיזען און אייץ איהם מיט שטענדי:
 יא,־יעס וױיס. אויף שווארץ אויד דאס

 םערד״, ״שװארצער דאויגער דער הײסם
 אוכד דעד זאגען, אמעריסאנער די וױ

 ״אי־ ״אוםיארטײאישער״״, פאליטישער,
 ®רעזידענטשאב־ט־ בער$אדטײאישער״

םאראיעיגטעררע״ דער ־םון פרעטענדענט

 קאנדידאטור זײן איבער אבער טיפקײם.
 רעפוכליקא;ישעז דעם אין טען:ארי אבם>י

 אקציאנעדער1ח .׳דער איז כעת ’ אאגער,
 אודענ־ ,לפא די.זױ׳יהן פען. קדיצט םחנה
 פאר- צוריין לאננ ;יט ;אך דעד. דארף,

 שםערט גבור, גאציאנאלער העראיכטעד
 רי ה. ד. א״ינה״ט״, ״נאציאנא^עד דער

 שאוױניזכ ;אציאנאלעז ׳םונ׳ם א^ינהײט
 1זײ תדך דעאקציע. סאציאאער און

 פארלירט רעזידע;ט״״:אפט־ר)אגדידאטיר9
 אופ־ פח רעשט לעצטען זײז לודענדארף

״:סערבליכקײטס־קאפיטאל.
סאדטײעז. רעפובליקאני^ע ,דיי די

 דעפאקרא־ די כאציאא־דעפאלולאטיע, די
קאטײלישעד דעד pא !ארטײ טיי/יע

 שױן פכתפא זיןי *.*אי־טען צענטער,
 י,א;די־ א״ין אזיוי געאײניגט אבתח״לה

 אין געזעוזן װאלטען זיי װען ׳דאט
 עלנהטזן אן קאגדיראטוד cע^ארעס,

 גערענענט, װאאטען זיי װעז ה. ד. סכגה,
 האט רעאקציע ,ד װאס פאקט, דעל אז

 לאנדי־- שותפות׳דינען א אלויסנעלוקט
 אין פאזיציע איהד םאדיעטאדקם דאט,
 דאש האםט זי וױ פדרגה, הױכעל אזא

 אן באקוכיען קעגעז זאל זי אז א:ײז,
 שטימען. די פון פעהרה״ט אבסאיוטע

״  רעכענט אבער װאהל ציױיטער דער נ
 װעיען יאלטײען דערפאנטע די אז פעז,
 שותםות׳דײ אײז װע:עז צונױפרעדעז זיף
 אײגענטאיכער דעד לאנדידאט. ג^ז

 אגשטדענגונ״ איע די פון זיז •ראלטי״שער
 פאיטײ רעייבאײןאנישער יעדער פרן געז
״  ארױסצױ איז װאהל ערשטער דעי נ

 אנדערע די אז שטיפען, םיא אזוי שאאנען
 יארטיײ רעפובייקאנישע קאנקורירענדע

iy צוצױצטעהן נעצײאונגען זײז זאיען 
 סאציאל־ די כאטש קאגדידאט. איהר צ*

 פארטײ נרעפטע די איז דעפאקראטיע
 באקױ אודאי װעט און ד״טשלאגד אין
 דער װי שטיפען פיא אזױ דאפעאט פען

 דעפאקרא״ די און צענטעד קאטױלישער
 הײנט זי האט אינאײנעם, *ארטײ טישע
 רע״ בורזשואזע די אז אױסזיכט, װענינ

 איהר אונטערשטיצעץ זאלעז *באילוא:ער5
 געצײאונ־ זײן זי װעט ג^כער קאנדידאט.

 צענטער־קאנדי־ דעם פאל שטיפען צו געז
 עריטםער דער נעװען איז עבערט ראט.

 אופבאשטיפסער אן א׳־יף פסתפא און
 סאציאא״דעםאקלאטי״ אעצםער דער צײנז
 רע־ דײםשער דעד גון פרעזידענט ״טעד

פובאיין.
 באראקםעריסטײ פײסטען אם דעי

 פיטוא־ איצטיגעל דעד םדץ שטדיר שעד
 איצטינע די םון און דײט״שלאנד איץ ציע

 ד#ס.בירגער״ אז פאקם, דער איז װיאהלען
 אינגאנצזןץ וױ נום אזױ זיןי האט טום,

»#pr. Diypiu סאציאל״דעמצתרא- דער 
 פאראיײ די דערקאערם כאויז ניט טיע.

 הױאס־װאהל־ איהד אז לעאקציע, ניגטע
 סאציאל־ די צעשפעטערעז צו איז ציעא

 אײד צו םוא^שטעגדינ און דעפאקיאטיע
 מלוכדד אויפ׳ן השפעה איהר וױדירען
 באלעבאטיש־דעפא־ די אױף אעבען.

 אנםשר^סעזי זיינען ®אי^״יעז קראםישע
 פעהר װאס סאציאל־דעפ^קראםיע די
 דער־ צו ניט און זײט א אן צושםופעז9א

 זאל סאציאל־דעפצקראט א אז לאזען,
 געשטארבע־ פינ׳ם פלאץ דעם פארגעטעז

 פדעזידענט םאציאל־דעפאקראטילזעז ;עם
 נרײם געװעז אפילו זײנעז זײ עבע־־ט.

 רע־ דער טיט שידוך א איז ארײצוגעהן
שותפות־ א אױף אײנינען צו אקציע,*זיך

-איי ליט קאנדידאט. נו״דשיאזעז די;עז
m~*' v r: ̂ט יזודי** VI *רעיוביײ 1קי 

 f9 צװייפיען, צו דעלװעגט ;יט לאנע־
 דצר pc ורעזידעוט פילם פיאיל דעל

 ■אר- דעד געלעיט רעפוכליק דייטיצער
 לאט •ואס #י?ס״מיאס99 יעגעם פון טײ
 ^אייט איז גע״״ײפעז חוױבאײן דייטשע די
 איצט, קלבנות• ;רויסע טיט אוי̂. זי

 כמ אננעגוטעגער אן *צ**ן עס איז אבע־,
 נאאעבאטיש״לעױנאיקא- ע“אי פון אױף
 ויך ליטען ,,ז כאט־ע פאלט״ען, ני״יגע
 אוגטצר איז עס אז אםעז, זאגען צו דאס
 סאציאל• א אז כבוד, דײטיצען רעש

 םון ׳ע«יץ אויפ׳ן שטעהן זאר דעדאקלאט
 שטײ דאזיגע די מאוכה. ד״טשער דער

 א א• שיינעייט פוננס־איבעדקערעגיש
 היסטאריע די היסטאריע, דײטשע *צטיק
 אוים״ װאונדערבארען פלוציטדיגעז פוג׳ם

 אין סאציאליזם דײטשען פינ׳ם שטײגען
 כסדר׳דיגער אבער יאנגזאמער, זײן םון

י־לידה. טיפעד
 פאציאליסטײ פוג׳ם ליקװידאציע די

 מלוכה־ ען1״ידײט אױם׳ן אײנפלוס *טעז
 מיט דורכנעפיהרט באפת׳ן װעלט יעבעז

 אג־ איז סיסטעטאטיק. םעלקוױררינער א
 צ״אמענברוך, טיאיטערישען ;אכ׳ן ׳ר,ױכ
 ־פאדלרארטמער דער און .1918 סהי

 גאג- די איז האהענצאאעח, די pc פאיטדז
w סא- איז געלעבעז ביאכט ■אאיסישע 

 די האבען דעלנאך הענט. ציאיייסםישע
 זי סאציאל״דעםאקראםען לעפארפיפטישע

 !אר״ דעסאקראטי״שער דער פיט געפײלט
 אזוי <די צעגטער קאטױלישעז אוז טײ

 ױעל- קאאליציע. וױיםארער גערופענע
 אח קאגסטיטוצ-ע די נעשאםען עהאט כ

 אין שלום). װעיסאילער דעם נעשאאסען
 סאצ.״ די טמן האט ■עריאד דריטען דעם

 די טואיען צו געצװאנננען דעמאחלאטיע
 די צוראזענדינ כרוסט. דער בײ שאאננ

 גרוײ פונ׳ם •ארטײ די ״פאלקס־פארטײ״,
 קאבײ אילם אי:דוםטריע-קא«יטאל פען
 םון אנהויב דער נעװען איז דאס נעט.
 ״פאאקס די װען אז, רגע דער :\i סוף.

 רענידונג, דעי אין ארײז איז פארטײ״
 דער אונטעד געגראבעז בסדר זי האט

 ערםאצנ, מיט׳ן סאציאל־דעטאקראטיע
 איויסטד לכתדדלה איהר האט זי װאס

D t'o r רענירומ־איז צצגסדאל דיזר ־פון 
 אעצםצ די ■רײסישער. דער pc דערנאך
 סאציאל׳דעםאקראטיצ דעד pc יאזיעיע

 אמס דאס געװען איז רעגירונג דער אין
 װערט דאס 'מאונת״פרעזידעגם. פו:׳ם
 אידיחן םון ארױסנעריסעך אױך איצם

 אױוי שטײגער או׳א אויוי ווצרט ד העגט.
 אלםצד דער אין נמםריבעז ליניעס אלע

 איז דאס אסאזיציע־פאמדי. אן םון
 וױײ דער פון שטאנדפוניןט םונ׳ם אסשר

 סאציאליזם פונ׳ם צדקונםט טערדינער
 סאצ.- דײםיטע די שאעכט. אזוי ניט גראד

 דער פאר זיך האט ײעלכע דעכיאחראטיע.
 רײנער א אין פארײאגדעלט פאחפה

און בעת דעש צוליב האט ײאהל־טאשין,
־.!). זײם י1אוי יאזיוס

 מו־ דערםאר געפינען. ניט זיך איהם אין
 ארײן געהעז װאס טײאען, אלע אויך זען
 גע* ווערעז װאס און גארסענש, דעם אין

 אונ־ איז ארבײמער אנדערע פון כיאכט
 אונ״ זיינען ראס װי אינדוסטריען. זערע
 טאקערס, אךבײטער, עםבראידערי זערע

 מײקערס באםאן פאיםער, העםסטיטשער.
 לײ• זײערע זיך אויןי האבעז װ., אז. און

 ?לאוהמאכער די וױ •ונקט, און כע^ס.
 אז אויםיאסען, מוזען דרעסמאכער׳ און

ײנ־ אײבעצ ױניאן אאגעמײנער דער טר  ז^
סוזען אזוי נארמענט, יאין װערען גענעהט

 זיײ פח אײבעאס ױניאז די אז זעהן, זײ
mv שםדעגג זאלעז שװעסטער־ױדאנם 

 *רבײ־ אונזערע זאלען װערען. אפנעהים
 באט״ט אז םאדנעסעז, ניט קײנמאא טער

 זײ זײנעז באהװעמליכסײמס־צוועתז צואיב
 אא־ פארשײדענע איז םאנאנדערגעטײלט

 זײ נעהערעז אטת׳ן דער א*ז אבעי יןאלס,
 דעי צו מניאז, גדױםער אײז צו אאע

 װאד־ גארמענט אײדיס אינטעינײשאנאל
 פון קריװדע די דאס און ױניאן, יןערס
 פיז לןדיוודע די איז אײז-ביצכיבער בלויז
. ױגיאן. נאנצעד דער

אינםעדנעעמזנאל וער פון םקסס םפעציעלער דער
 בריוי באראם׳ס םעקחןטאר נצשאנאל ’
 באשלוס דעם װעגען לאתאלם אונזערע צו
 באארד עקזעסוטיװ גענעראל דעם םזן

 ברידזש־ אין םיסינג ספעציעאען דעם אויןי
 די אויף טעסס א ארױםצולעגעז אארט

 פון צאקאלס אונזערע אלע םון מוןמנעלס
 זאאען וחגאכע דאלאר, האלב א און צװײ

 װאך א םענט 10 ו1ז װערען אויסנעצאהלט
 מיר וױ איז, װאכען, 26 םון םשך דעם איץ

 אויפנענומען ניט אגשםויסעז, זיך יןאנען
 םיט מעמבערם אונזעחג םון נעײארען

 זיך קאנען םיר באגייסטערונג. נרויס
 גע־ זיר האבעז עס אז ,pn משער אויך
 סיעציעלער דער װעמעז אײניגע, פוגעז
 װאס און אויםגערעגט, שססרס האט טעקס

 באי דעם דורך אויםגעדריקם האבען זײ
נעאט!״ זײ ״ניט װערטעא: קאנטען

 םאר־ שטארק זײ אויוי חאנען מיר װעאא,
 םאר װאך א סעגט 10 האבצן. ניט איבעל

 םד גרויסע p'p ניט טאקע איז װאכעז 25
 גמ־ גיט האבען װאם די, םאר אבער מע,

 איז צײט, לעצטע די ארבײט גענוג דזאט
 אויך צאהאען צו ײאד א סענט 10 נאך
 םאר• קאנען םיר נאר לײכט. זעהר ניט

 בא־ דעו׳ אז מעםבערס, אונזצרע זיכערעז
 עקועסוטיװ רזשענעראל דער ײאס ״שאוס,

 ניט אויך איז אגגצנומעז, האט באארד
 האר* אײכטעז א כדט געײארען נעפאסט

 גענע־ דעם םון קײנעם זיר האט ov .צעז.
 געװאאט ניט באארד צסזעקוםױו לאא

 דער אױןי טע^ם דאזיגעז דעם ארױםאענעז
^ שי ר ע ב ט מ די אכער מ א אזא, איז צ

 באארד עקזעקוםיװ נענעראל דער דאס
 נעהאנט ניט אגדערש גאר װירקאיך האט

 אינטערצסען די אין טאקע און האנדאען
 גע* זיינען עס מעמבערשיפ. אונזער םח

 באארד עיןזעקומיװ גענעראל דעם םאר ווען
די אפצושטעאעז אדעד :מײרווז צװײ

 םון טעםיגקײט ארגאניזאציאנס גאנצע
 ױנײ פיאע לאזעץ אינטערנײשאנאל, דזןר
 אא־ קאםף. מימען סאמע איז אונמרע אנס
 גיט טעטינקײטען אנגעפאנגענע פיאע זעז

 I גאר.םיאע, אנפאננעז און,ניט דערענדיגט,
 אעבען דעם פאר װיכטיג העכסט אײ װאס

 ארגאניזאציע. דער פח געדײהעז און
 נױםיגע דאס ניםא איז עם װײא ■שוט.
 ארבײט, דער מיט אנגעהץ אדער געאם,

 דער אםענהערצינ נאנץ ערקלערעז אח
 בא־ דערםאר מוז זי דאם סעםבערשיפ,

 ;םליכט איהר .איז דאס וױיא צאהאעז,
 װאס רענק-ענד־םײל, דער איז עס װײל
 ברי־ זיינע העאםעז צו םארםליכמעט איז
 זיך גױטיגען װאס שוועסטער, און דער
 דער אז קלאר, איז עס היאוי. זײער אין

 גע־ ניט האש באארד עקזעקוטװי גענעראל
 אנצו־ ♦יט באשלוס דעם אננעמען קאנט
 איז צס ארבײט. נויטיגער דער כױם געהן

 אנדמי הײן נעבאיבעז ניט איהם דערםאר
 אויף טעסס דעם ארויםצדלעגעז װי ברירח,

 איז וועאכע מעםבערשי•. גא^ער דער
 גע־ צײטצז םארשײדענע צו pאאי דאך

 אין ברידער איהרע םון נעײארעז חאלממז
גענוימיגם. זיך האבען זײ ווען שװעםטער,

 װי כיעהר צייט, אעצטער דעד אין
 נעװארען אױפנעבויט זײנען װען־עס־איז

 נויטיגען װעלבע ױניאנס, נײע פיאע נאר
 אינ־ רער םון הייח דער pא שטארק זיך

 און לעבען קענען צו אום טעתמישאנאל,
 *ystr אדער ^ריהער זיך קענען צו אדם
 פיס אײנענע זײערע אויף יטטעלען טער

 די דעץ ^אט זעאבסטשטענדיג. דחןרען אח
 האנד־ אנדערש געקאנט טא:אליאי:טערנע

 דען איז ,נעהאנדעלט^ האט זי װי אעז.
 דער פון לעבענס־אױפנאבע די ניט לאס

 םארנעקױ׳ זײנען עס ,אינםערגעשאנאי^
 צײט אעצטער דעד אץ קעטפע פיאע כיען
 אדבײמער פון שטעדם םארשידענע אין

 נים אלײן האבען װעלכע ארגאױזאציעס,
 האט קעכיפע. זײעדע פינאנסירען נעקענט

 א:־ אן געהאט אינטערנעשאנאל די דען
 די אין זײ, העלפעז צו װי ברירה, רער

 ער־ באדײטענדעז כייט .ysyc מעהדסטע
פא^ג?

 טעקס דעי אז אײנגעזעהן, באלד אבער
 דמר אז נויטװענדינקײט, א פשוט איז

 טי״ און ברײטערער א אלץ םײנט טעקס
 אינםעדנעישאנאל, דער סוץ יעבעז סעדעד

 גע- גוםע, אלס דאס ערװארנמן, מיר און
 זין איע האבען ױניאךמעםבערס טרײע

 אונפארםײד- דאס צו אונטערגעגעבען
• אי:ע.

A

V
 אוץ קלײנע קעםפע, אלע די אבער

 סו״' גרויסע פאלשאונגעז האבעז גרױסע,
 דעם אן גאר זיך רערפאנט ;געלט פען

̂ן דרעס־םטרײק  די אז ישיקאנא, א
 מאראנטא, p» מאנטרעאל אין םטרײקס

 א:* פילע פילע, אין און באלםיטאר, איץ
 דעם אן זיך דערםאנט שםעדט. דערע

 אין קאפםײז ארגאניזײשאן אדן סטדײק
 יארק, נױ איז םרײדס כױסעלענאוס די

 װיכטיגקײט די אײנזערזץ דועט־ איהר און
 דאזינע די װארום און אלעם דעם םון

 אױסגאבעץ אונגעװעהנציכע נאנץ אלע
 םון ווערען נעדעקט געקאנט ניט האבען

 דער םון אײננאהמען נעװעהנאיכע די
 צואיב זײנען װעאכע אינםערנעשאנאל,

 געװעז ארבײמסלאזינחײט גרויסער דער
 בא־ האבען זײ װי װעגיגער, *שטארה אפט

 דער־ אט און 4זיי געקאנט און דארםט
 ספע• זײן אױף ב• ע. נ. דער האט פאר

 נע־ ניט אנדעריש גאר םיטיננ ציעאען
 ארוים־ םון באשלוס דעם פאסעץ װי קאנט,
 מעמ־ נאנצער דער אױוי טעקס א אײגען

 אינטער־ אונזער ביאדעט וועאכע בערשיפ,
נע״טאנאל.

A
 גרױ־י אונזער אז דאבום, האפעז מיר

 גע־ האט ער כאטיט רענק־ענד־םײא, סער
 ער װען פאמענט, ערשטעז om איז םעגם
 םיה־ םעקס, דעם ווענעז דערהערט האט
האט אנגענעהם, באזונדערס גים זיו אען

 אלע נדיו־ װילען צײט דעיזעלבער אין
 פאר־ זײנען װעאכע לאקאלס, אונזערע

 דערכיא;עןן םעקס. דעם פאר אנטװארטליף
 זיינען זײ װאס חוב, גרויסען דעם אן

 און איגטערנעשאנאל, אינזער יטולדינ
 װעאען זײ דאס ערװארטען, פיר דאס
 םאר ארױסוױיזען זיך קומיעז אץ ;אר

 m:און אפםער. געבראכמע אאע די װערט
 דעם באצאהלען בצסטען אם זײ קענען
 אײן אױו* ? זײ םון הוכיט װאס חוב,

 װעו־־ען זאלעז זײ דאס אוםן. איעצינען
 נויטײ ניט :אר ניט און זעאבסטשטענדיג

 זײערע םון הייף דער איץ ביעהר זיך נען
 ידי זײט זײעד םון העלםען :אד ביידזןר,
 טיעטעז װעאבע ױננ, נאף זײנען װעאכע

 אח קאטף איז ארוים כיאל ערשטען צום
 ױניאז קײז העאפעז. ניט אלײן זיך קעגעז

 פאדײאןךף אלפ װערעז געביאבט ניט קען
 זי װען ױ:נ. איז זי װאס םאקכ^ דער

 און פיוז הייױ די היאױ. אין זיך נױטיגט
 געגעבען הארצען נאנצעז בייט׳ן■ איהר זאל

 :עדױ װעךעס־איז םוז עס אבער װעיען.
 טאר ױניאךלאקאל א דערצו. סח• א כיעז
 בײ קעסט*קי:ד אײביגער אן באייבעז ניט
 pc אטביציע די אינטערנע״שאנאא. דער

 ארױסצוגעהן דיך דארוי לאקאל יעתגן
 זעיבסט־ װעדען צו קעסט, איינענע א״יף

אנדערזו. העאפעץ צו אוץ שטצנדינ
••

 די דאס ערװארטען, אלץ האפעז טיר
 באלארצינפ װעלען װערטער פאד דאזיגע
 װעפען ױניאנם, אונזערע אלע פון װערעז

 אנ• דער טיס האט אינטערנעשאנאל די
 גע־ כרחות איהיע אלע םון יטטרעננוננ

 װאשעד, איבער׳ז זיך האאטען צו האאםעז
 באאר װע^ען זײט, זײעי פון זײ, דאם און

 דער פזן לאקאלס טעבטיגע װעיען אליץ
 באיײםוױצינ איכער אינטעינעיטאנאל,

 אנגעהן אייל העלפמז צו יטטאגד p» און
 נוימ• ד׳גר אל,ן און ארבײט, דער טיט

 טעלסעש, םפעציעאע םון וחננדיגקײט
 טװע- א צײטען אלע צו זײגעז װעאיע

x:פא נויטוו^נדינע א כאטש רע,

r



 יווכיזנםו□ כפשס האנען ומנלט״מיחטח,
̂ױויעל ריט׳ן אױסגעריסען  םארעא״ םיא רר

 אײגגעםוגדעװעטע און השגות טערטע
 יעד םיי״ אין פױי. רער מבי אומרעכט

 גר״כנא־ פאי׳יטיש שױן זי איז דע•
 —•גדעחנ אין םענער, די כױט רעכםינט

 אעצ״ רי נעוױגען צו װענ אױם׳ן ד איז
קאסף. דאדגען דעם אין פאדציעס טע

 (אגצ?נ געםארערט ס״האט װאס ראס,
 ז»ה די ;קאמוי אנגעשםחוגגטען דורות

 באדינגדנגען אגדערע ב״ װאלט רועיכע
 קרכנות אומצעהלעע קאסטען געסוזט

 איז שלאכטען, דױערינדיגע ־ לאננ און
ץ געװארען דזןרגרייכט  מעכטיגען אײן י
 װאס שטורעם, סאציאלען םון אױםברױז

 אויס־ אײגמאי כױט װעלט די נכלל האט
 םארעיטערטע סך א סון געװארצעיט

 •אראזיטישע םון פרױױלעדעס און וכױת
 םארטרע- ״גאעסנעזאיבטע״ און גררפען

' עיד. דער אױןי טעי•
 די אין ערװארבען פיל חאט פדױ די
 »יץ. גיט נאך אבער &יא, יארע(. אעצטע

 םאר״ זײנע; װאס רעײאאוציעס, װ״אירי
 דער נאך פערב־אײראפא אין געקוסען
 דערגרײכט ניט בכלל האבען כ*חפה,

 זיײ ײערפירט :יט האמןן זײ ציל, דיער
 םאר־ סאציאי׳ע די סוף. ביז׳ז זאר ער

 גליינמןרעכ״ סאציאאע איחר דערשאאגעןכיענשען, איבער מענשעז םוז עהאאםוגג
 פסיכאיאד- םיל באקערפען און טיגו:;

 בא- די בײ אםיױ פאדאורטייאען צעי
 די גיםא פראאעסא^ימר ױאוהטדניגע

 ׳עױערע א וױ ריגט, פארגאנגעגוזײם
מ * באײז נמז ׳ד  איגײטאד דצד או
 ארנ״טער. דעם אױף אױך נאר פרױ,
 דו־כ- און דורכגעזאנט נאך איז ער אױך

 דער פון דזשגות און זיטען טיט געגומען
 ײ•1 פאמאגכ^נע די סון וועיט, איםער

 אױכען פון נאד קוהט ער אױך ;טען
ױען; די אױוי אראפ  T? האיט ער *ו
 דעם פאר אױסדערװעלמען, דעם םאר

 פרױ״״גע־ זײן מיט םארגליץ־ אין יחסן,
 ער״ באקװעמאיבהייטען און װאױגוזייטען

 באשאפט ע־ם און ביאד, דאס נאך גענצען
 איר פוז פרױ די אז פראקטיה, אזא זיך

 וױרטיעאםט, דער אפגעבען צײט לײדיגע
ען פוז לױנדער, אירע ׳?יך דער  ערפ̂י

 ניט האט זי און :^חויױםאיכטען״ אירע
 ריטיג• :אזוכען צז פענאיכסיעזעז הײן

:av ,אנ•־ און יעהציעס םארזאםיוגנען 
יןואםור״אײנריבטונגעז. דעיע

 די orypg פדױ סעררגײא דעד פאדפענע־־׳טער דער טערגעװארפענע
 געטיעזאם םירעגדיג אױםגאבע, וױכטיגע

 פראאעםאריאט גאגצען מיט׳ן קאמח דעם
 ואע»ציע5עהפ^ םון ארתונג דער קעגען

 זיך דעריטאאגען — אױן״מתאאםערי/ און
p lr, ,קאפיטאאײ דער אין גאך איצט 

 ױידבא״ זע^בע .די וױרט׳עאפט, סטישער
 די אױסגלײכען #מעגער די וױ דיננונגען,

 ■רײזען, די פיט ארבײם איר םון נרײזען
 אר• זעייבער דע־ םאר הריגען עס וועאכע

פענער־ארבײטע'־. די בײט
פאאי• יענדער םיל אין איז םרוי די

 דאזיגע די אבער גלײכבארמכטעט. טיש
 אויסגע־ ״פױן װערט גלײכבארעכטיגונג

 און היאסען הע.־־׳פענדינע די דורד נוצט
 הײנטיגער דעד םון יגױפעס •אראדטי^ע

 צו נאכמעד םפיט^ה זײער כדי װעלט,
קיײ די שפידען צו ענגער #פארםעסטעען

ט, אפ דע ין עאסע״לאססעז1דא אי
 גאגצע די — פיוטער, און ארבײטעגדיגע
 פינחןר־ און גריגדשעצונג פסיכאיאגײפע

 איז איץ דאפ — באציהוגנ, ווערםײןע
םריהער. װי פארבליבעז,

 העפםענדיגען גאנצען דעם פאר װי
 םרו• דער פאר אױך איז פיאלעטאריאט,

 ס*ציא- דער נ^ר אז ׳כלל דער נילטיג
 באהער־ װעט װעלכע אררנונג, די איזם,
 דער םון כחות םטיכײפע ינדע5ב די שען

 סארענדיגען װעט װעלכע עקאנאפיק,
 עהסםלואטאציע םון םארם יערער מיט
 צװעהפעסיג װעט װעלכע הערשאםט, און

 כח געזעישאםטליכען יעדען אויםנוצען
 אי>• פערזענליכע יעדע אכטען וועט און

 פון ארדגונג דער אין נאר ; גענשאםם
 פאיקא־ און ארגאגיזאציע הארפאנייטער

װעט — ׳הײט5גליי סאציאלער פעד
,rrjro נ*נ*זנ די ^roynjom ןװ ?9 ש ם י־יי<9  ■רצזידעגם״ ים9 ווןדזנו, אײסערװע̂ח

 ס^ראויסןוווןהן, עווער זעהר וױרקליזי איז ראז
 נרצגמן. זיןי פיס יאו דאס ם*מעז א םאר װאס

 איזט טיאכס איײז הינדענבודנ אז זײן, יאז עס
w איז סאנא־כיע די זורימנדעגנעז םוז נים n 

 אינןדחויים װי װןהלזנר^ופמ, די אבזר יא:ר,
 ;ד^נכורנ׳זיה איז זעהם ומלט אױסעיע גאנצע די
 אר״ז ראס און סאגאדכיזם םיז פןןרקער*עדוננ די

 כירנער• אעערייכןז אן זוו צוזיעם םיהרעו קאז
 װעלגד גײעי א צו דאז אוז דײסישלאנד, אין קיינ

 איז װעם היגרעננורג אז האפען, לאסיר סלחסח.
עטאיק איז ׳דורכמאל־<ז ײאהיעו י־י

 קעגזמס, איז קאורס לי־נטי זאנע;»;סע- דער
 ,ליי וײ םעדערײ^ז ינתייהאז די װזםיז נזןגאו
 ה»ם אר װײל געק׳נםפ^ עטאימ «זיי ה«ס נ#׳־

 #<־* נמזוואוננמגער jib •ײנ«יררונג די כאצותיזט
 ם»חז( דעס צוליב א״ז ותלנער אדז כיםרײזאז,

 »דבײ• די װײל כונשמג, טײפער א גענליבען
in איז ojr jjron )VW סעי׳  r^f»o»nn״ 

 אינגארירט, ירזוט איהם ראבעו נעװארעו, לעותם
 דעם דורןי טױם־קלא• זײן נעקיאתן װ*ך די ר.»ט

 ןןרקרעחננדינ לאורם, סו«רים סםײסס ױג״מד
 קאנ־ נים «לס מ;זצס, »יז אױפסי״ נ*נמז דזם

 חײ• דער אזיזי עונד איז ?י סחרת ׳טיםוציומעל6
 מװים מנסיאקס. ®יײעז דעם ®וז למקיים

 זיגעו »ין גתחר נזןהיט מורם סוירים דער ה»ט
 •דגיי• די ®ון װי ין««ינאר, ■•ן אינםערזןנמז די

 מ• ®רנײכתי די «יז סדייוזײם רער טימ סזר.
m מהרסםזן די אין vt םעו רעטאניעס i tf>vt 

 דורך זײן, נימ ואל סע׳אר די ווי ׳ג*ר װײגיג.
 נאר• צו 6ותר מורם מיריס םון באשלום דעם
נעם cjn סוז אויוסו דזןי נים  נ*ױ*דנ*ו געומ̂ז

rrn v ה*ם מזנלמד מגמס׳ pb !ללעז t ד«ם

 אבטאלײטע זי*ז צו יתכס זײעי אױף פזהעז1כא-
 אױ אוז *.rirr זייע־ע איז סאטאיע-^זעס

 עטזןחז עס םיז טױיעייג ױי נזןסיאכם: סיר האנ
 סזןנשעז, די »פ אז אינדוסטרין, רלאוק דעי םיט
 זײנעז װירעז, זײ וואס נים, אלײז וײיסעז װאס

 דער אח 1י'הרער6 איחרע ׳י»«יטא:עז אירסנ
̂דאגק,  *n פוז לאייםאגזז ד»«*נע די ד»ס נ

 בזןג• איז ענדיגעז אפאל ;אר קאנעז אינדוססית
 דאם איי;י וײינ*נםטע;ס vo האס קאודם, ?דו«סי

איבע־נעיטרא־עז. ;ים םינדעסטע

 רױו־״ זװייסזר דעי םוז קוכתז9נ נאר־עאס
 אוגזערע װאו לאכיייזןאן, נאװערנאר דער ם«ר

 דרײ םולע װארם דאס גזװזאם האנעז .אינסײדער־
 םר. װאס איץ, אויסגעהערט האכ איו עטונרע^

 אינדאםםדיעי דעם םון םעגעדזמער דןר סלײן,
 ױם־ םי. יראס ;זאכעז צו נמתאם חאט האיכסיל,

 .איגסײדזןרי׳, ■ראכינענםע די pb אײנער ם̂•
 סאגר די pb לאיער דער װאס אוז נעז«נם, ה*ם

 און זאנזוו. געױאלט האם קיײה טי פנתטזורער״
 אינ• אונזןניע אז ׳!לוס, ןיום ג*קום*ז כיז איך

 voo םיל. נים נאר אםח׳ן דאר אין וױל*ן פײדעד
 האכמו זײ וױיעז אגריטמנם או קלײנינחײם. א

 ױניאן די װאס דא^ אם *בער ;יוניאז דעי םיט
 א«הײ זאלעז אעסײר^ר, די זײ, »ז םארלאנגם,

1»ל ויי ז״נעז דזנם נענען ^־־ײאזנט! י-«%י **»י

jp איז הזןריא r אב-;ד !י־ײם־םיניסנדןי, אייס 
 נעװאיט, ד»ם בי-אז לײדיג. נא;י א*ז •יאץ זײן

 זײ «יז אוז סאצ׳אליםסעז״ ד• נים איהם וױלען
 עס אויפבויצז. ניט םיגיםטערײם ק״יז עי ק»ן
 עס װעי װינםע, נים אײעטעז׳ נ»ר אבעי, איז

 י־ייש־ פיאגצזיזי׳אעד ותיעז טאםעגטאו װ*ם
 סרא:ק• אין יאגע די דאס איז, װיכטינ םיניסנתי.

 עפ אדז לייטישע. ?עה• א מירה״ױ איז רײו
 אויפ־ גאגצז־ -jn אז געפזןלר, ניײסע א דא איז
 זאל ײײס־ײמיידצנם, א*;זןד דאוז, כד. pb םו

 *;* האם פיאנ^־ײף *ם“ױא נ*י:*ט. *ו װ«.־עז
 אז נלײבעז, דעס איז דאײ*א«םאי דעם נזנונתז

 ס*:«;מז. נריםינפ די נ*ע:נעז א*ר^ װעם עי
 דע־ איהר טוינ *ראס פא ;ינ^ דאס זױבאיד *כעי,

 צו זאל דאוײאײפםו דער *י איז עטק? ^אנזחגד
 !ווי״ בא«יהו::עז ד• ויעיעז דאו ױעיעז, נאתים

D מ־יחעײגע אײ־-־ז אוז פיאנקיײד מעז *tnr, 
אנמצוינענע. זעײי אםע־ילא, אין ענגיאגר
ױידע- א*ז ה*דעל •אליטיזתי דזזי־ ײיזוי-.

ײ די אז נןנװאלם, נים זיי װ*לם*ו װײםער  ווג
 Vi האכעז זײ ױאס •יעט. ױי*גזנבןנז זאתז ט*ר

 נאנצ? סוז מםםע ביםערע פילזנ דורך װאוגעז
 וױלעז זמע װ*ס i וחלילה חס יאהר. צװאגצינ

 אײנפױז־ וױדנר די קלײנעהײם. א םאדם? וײ
 די אח יוניאן די אױב טםיידארבײם, pc רוגג

 רעכם ד»ס ;דאנזןנמז חאכען נים ירזןיאז קאםיסיע
 גןן־ אױא ניט טום מאס •רבײכתי, אז מתזןן «ז
 מאנוטעקט׳טו־ pb ני״נוננ דער לויס ארב״ס׳ נמ

 פא« דעם רעארנאניזירעז צו רעכם דאס ר«ר;
 דעם ןװליב דאיפעו גים אוז 1«ײג צר נײם פון

i 'ompd v i פיז םעהר אבער װניאז. דער סים 
 m געדאגת׳ ojn פארםראגעז נים זײ ק«:זז אלץ

 רזנכפ דאס האנזנז זאלעז Mr »יז ארבייפתר רי
t' סמאמדזזמע סאבןז

 אונזער דים ?סאל נא:ץ וײיקליןי האלם :
 א*ן קאורם א זv/ רעדזדסר־־יהײם, :עעהרגדגר

 רא• פאדאורטײלע! ־ מיאגט ר»ס ’דזזױרז
 היװיל דער םיז ד?:טי«רעז באלו־װיז, יס

 :'&.i:vtvi מאנאטעז זעקס צז יתיאן, ־םיס
 ■עםזיסאז איז איז צודיי ס«;אםעז א״נ״ת

 ם«ײ יאלים די האס װעמי־סכייי•®. א יז
 צו אוז ײד סאדזאסיעז צז סםדיימי ד• נז
 ליבער• סיץיל דעי־ םוז «רעז*דע:ם דעי נז.

p•* איז באלדוײן, פי. ײ:*«ז, r עם?ד* נ«י■ 
 דעדע־ םוז רעכם זײן אױף באעטעהז איס*/װ

 איהם האס ifo װאס דעם. rm זא אי ה״ס.
 מז ה*ס װ»ים, » אטילו ז*נ*ז נעלאזעז

t ^איחם האם נזייכט דע־ אוז ססירם.1*י* נא 
 נזד גןאגאנתז זעיס n פאראודם״יײם

rx, ^179• פוז נעיצץ • יז8 נרוגד דעס אוי. 
m x, ם-ם מםײ•ס, איז עס n« י1עי־י 'VW 
«נ *דאר ivovr v י t. צ*ח די ■r ,ר •נז

 pm יי־וו איז לאנת די איז איםיימיעי נאי
 '«* ■א-יסילת דע־ ױרי *ת'ט גאנןןער ד?־־ אין
 ■«** ?•;סעירואםױחנ די דיינדש־אנד. איז נע

 א*ס •יויסנעדומעים האבזז דײכד-ימגד pm םײעז
 הינרע;* גזגע־יאל דאפי•דזזידע:ם*יאבד ?ײעיזוז

 סײסיא דעי םיז *סיצ יזי אר6 ייו ײזןינז•־ בויג׳
מ נ?ײעז  איז ד»(ךטי*נד, א*ז *איגעסזנ־ט מ

 סאל איז •*•יתר. זזליי איצס נאר איז ימר1ײ
?109• דעם TF7nr״Dr*3 ?ובתכדע די איז ז»ל עד

 איד אוגזעיע װילעז 4»לזי זזהם, איהר וױ
 צײס ועלנער דער אח *בער יל.8 ניס •ײי^י
. ײייי• pb ײזי ■מזיס  אלײ! נױיבעז ?ײ w י־̂י

מיז ראס »ס א»ילו ייעלצז ײי ד*ס ניס,  קרי־ בי
 דער או*א א*? ת*»נמנ אײגצמע י1זײ מז.

w o rn. נרעגמו זײ וחס זי ד*ם n םימ9ײ 
 ס9ײ 49T)9o די dm תירדי^9י9ס ח.־*״אוז.9אא

r 19יייל i סון ttr’t ווייײיי nm ,היל«לסז Eh£bm! ׳:V• ״’

ד ז

עקזעקוטיװ איצטינש דעם טעטיגקײטען«ן ױ
22 לאקאל •ון כאארד

קיי• די יייו עחנגפיו ?»»,!» די פון (
, , י צ ל י ״ י י ,5״ ; ו , ״ י י מ מ ״ י פון סינפייפ״גתן רי וײומן נפריגש ר«ר

avi פפייפו «ן_1»י««י
 פין פ׳ופיגקײיתן י

 סון ניוארד וומיװ
י ךי מ מ פ נ ח *p ױניאן, ו דאס »

ט, ספע*יפ<׳נר פ fimw א<« פרינ  אין נ
ר נאארד׳ ׳ופזפפוטױו חור װעינען ת  פ
ר נעזאנם נעס«ר  פוו ספנפדזט׳ור חו

o n די פון אגגפארינפן חאס י«ק*י 
provu>1״n סאגא• דריי יפפטפ די אין 

o חוץ א סען, n נאריכם, מװײג<ינןן 
n װערם װאס r װאןי o p m w אין 

 םון סיסיננען די פון ״נעחזנירגה״ס׳ די
pp a n׳»ivoipj .נאארד Doip oy, 

 נאארד פסזפקוטיװ חנר ta אױס, »לזא.
a פון n ײ חאט יאפ»י מ ע װיי  טעטינ- י

 ײערט ײאס ט׳נםיגפײט איין ה״טען׳
o אין »ינעתענענ<ן n געויןחנייכען, י 
ט, װענענסיינפן ארינ  *ײייטע א און נ

 בפ* »|p עס װענען׳װעיכער טעטיגסײם,
m רינטעט in i מא״ דרײ אין סא< אײן 

נאם...
 דאם אױםעז. איר נין דאס ניט אכער

 װאס נ»מער?וגנ, זײםינע n נור א<ז
 נפארד עסזעקוט־ײ דער אז אננ, ץיינט,

 *וטומקיט. אכיסע< איז 22 <א?א< םון
a טיט n ,ו אױסען איו ניז מרייבען* 

 דעם װענען נאםערקוננען א״נינע מאכען
 טו איר און .באריכם. םארעםענטיינטען

e ניט דאם i n^  ארײנ״ וױ< איו װײיל *
 ׳פר״נער 1׳םיט ■אלעמיס א אין נעחן
 >ארtרn <<טוט נטר באריכם׳ דיזען םון

 דער דארןי סײנוננ, יםיין אויט װייא
 אר6 איכער«ײנוננ נוטע א זיין נאריכט

 װי אויוי 22 לאקא< מון מעםבערס רי
 איז אדסיניסטרא*יע איצטינע די װײט

 ילא־ נרניםען אזא סארװאאטען *ו פעהינ
קאי.

 ברי אויו ראם םו איד
ס נעוױסזן ס מ ס ס ײ ם  אמסײחחױעס און ס
ט װערעז װעאבע כ מ מ a נענען נ n 

 און קיאוק די סון כאארד אינט1דז״
?:-*,׳*•”a *ום ױניפן. דרעםםאכער

זאנט, בפריכם דעם םון ׳טרייכער דער
 די אז םארזיכערט, זײ האט .םען אז

 די טרינעז װעט קאמ־טע ארנאגיזאצ־אנס
 דזשאינם דעם םון מיטװירקונג םואע

 — װ״םעד׳ ער זאנט — און נאארר
 א איז ערםיילען ניז צוזאנען םון אז

 האם עס אז און סהלף, װײטער נאנץ
 א<ס פארקערט״. נאר ארויסנעװיזען זיך

 םפיצגענדען דעם ער ברעננם נאוױיזע,
—םאקם:

.a n ער זאגט—טלא• ער׳טםען — 
 רn ווען איז נעקראנעז, ה«ובען םיר װאם

 צוריטצואװײ• בא־טצאסקן ה*ט נאארר
 ארנאניזאצײ אונזער םון ׳בילם די זען

 נענעבען זיינען װעאכע קאםינמ, אגס
v באארד דזמאינט צים נעװארען m• 
 סעלע 15 א'| ׳ביײפ«י? צום רעטאר.

 בא־ ױניפו דער סון םעטכערס האנען
 ווערענד דאילאר, 55 ניז 50 םון קוםען׳

 באארד דזמאינט םון האפיטע פינאנ־ן די
 איז ארבייט די אז נערעכענם, האט

“םרײװיאינע. א אויסש^יסציד
 היאט שרײבער דער »ז זאנען, 5װי א־ף
אבדכטייד, «>רער װיסענדינ. ניט אדער

 נפמערקונגען) קריט׳׳פע פאד (א

עי םזן א מ. איזר ע כ ײנ פ

o n n n w די popob,( 3 צו נדי«p(» 
*in a ia ווענען םןמנפרס די n n זאגע־ 

 מנם־ נעװיטע םון פריױױיינפײט גאנטןר
 ארכײט. אמפגיזפציאגס טאן «ו נ׳ורס
 פפסירט, אמת׳ן ^ אי| חאט ov װאס

— איי
 אר־ װענען געחןדם חאט סען זחנן

 טאמיטע אדגאניזפציאנס די ג*גי«ידעז
 םרײוױיינקײט, pa כאזים דעם אױף
 י#קא< fio ארסיניסטרפציע די חאט

 נא־ א האנען ז״ אז נע׳טענה׳ט׳ 22
 זיינען וועיכע מסנערם, צאהל ד״םענדע

 ארכייט פרנפניזאציאנם ט«ן צו וױאינ
i ױניאן. דער *ר8 n נאארד׳ חשפינט 

 י•8 דער טון ניעמנערס די װי נוט אזוי
 מעמ־ »ייר 1ז״נ« וועלנע ?אמיטע, נאנץ
 האבען נאארד, דזשאינט דער פון נערס

 די באצאדזי׳ען דארף רען אז נעװאוםם,
 די ארנייט. די טוהען ײעינע מענשען׳

 lira וױטיי נעװען. נלױז ־איז םראנע
 טענה די וױ אזױ ייון צאהיצז• זיי זא<
 דאס טוען כ־עפבערם די אז נעװען, איז

 איז — נרינדע, אידעאיליסטישע אוים
 אז נעזעהן, האט קאםיםע סינאנץ די ווען
 א דאלאר 60 ביז 50 פין צפח<ט מן

 זעהן זײ אז נעזאנם, זײ האנען װצןי,
 הפ־ זײ אידעאליזם! •דעם א״ז גיט
 זאל רען אז ראנענען׳ געדאט :יט בען
 זיי־ װאס אבער נאצפהילען, קאס־טעפ די

 פײן נ*ך אוז נעװעז׳ איז ער״טענח
 מענשעז׳ די אז נעיעבטע, א ם״נוננ
i 1א' נעארב״ם האנצז וועלכע n זאנע־ 

 זאציאגם,נאנ1א ״םד־־וױי׳עער״ נאנטער
 50_ פון נעהלןגען הןבען און סאמיטע

 אזוי ניט זיינעז װצך, א 1איא1 00 ביז
א ^  נעװאי׳ט האם טען װי יסםיש5א

o סיז ם1מעדבע די אייגריידאן n 
נאאװ. דזשאמס

ip i 1יינע1ש no יענעם D ivan 
 1א נרא־אדיטעט .די — ײייטעמ ט1)א

ר מ ײ o םון נ n ת־ ארנאניזאציאנסי 
 1םעה ניט נעקראגעז האבען ■ארםמעגט

 וועכענטייך׳*. 1דאלא 30 ביז 25 װי
o n נע־ הטכצן זיי אםת. ניט אויך איז 

 1אי ײיאר,1 40 ביז 25 טון אנעז1ק
 סצ<ע, איז נעײעז באויז אױןי איז אס1

 קיי) ניט נייט1נעא האמן זײ װען
i* נפנצע, n װןוכעז• סוילע
i n־i r  i»a*m״o ? n n in  ipa אויןי 

* nn«M ii .זײנען זיי םון םך .א *ז 
 און נעװארעז צעשיאנע; און אםאסייט

 װפילט איף צו׳הינ׳עם״. שםאדק אײנינע
i* ג<וו*לט, n  t מ1ש •זעלכ־נןר  1ײ

 *מאניז*־ ײעלכע *נצייגען אומ ז»י
 אונמעו־ ה*ט ױניאן י1 נייט1» צי*נם

 םיט־ ע1אונזע pc דאגיע אין נענומען
a זײנען 1«1נלי inצושילאנעז ניט ״ 

:n *n v.; ,אונז טוט עם ;«ט*רל'ך
*i 1ליי באםת a in. ט עם ^  זיך פ
 װ*ס אוחאכע, י1 איז וי*ס — *בעת

i n םון ש־י־בעי n n *ננט1בר־ יכט1ב 
ױני*ז י1 *ס1 פאקט, dpi אמים ניט

. ה ב ר ד ה א ע י ג ל ע כ ײ מ ש
(פעליעם*!)

לעבעדיגען םח

 ריכםער און שרײבער לײט־ארטיתעל
 אזוי #סיכאלאגען. קנאפע םענ^ען זײנען

שױן. עס איז
 *ײ־ א םון שרײבער לײט״ארטיקעל א
 עצח אז געכעז nr םארגינען זיך קאז טוננ

 ״לאנד װײט םחןמד, א םןן םיניסטער א
 האנדלען געדארםט ה^ט יענער אזױ װי
מאמענט... אזא און אזא אין

יע־ םון •סיכאא^וניע די װײס ער ניט
ע די *ודאי.דם אח םאאס׳ נעם א^י כ סי • 
 ער איז אודאי אח םיניםםער, יענעם פון
 עד נאר םיניסטער, יענעם םון קאיגער ניט
עצות... ניס

 ריכטער, די מיט איז זעאמ דאם און
 «ו באםעהילעז איז עצות גיבען װעלכע

פאר־פא^סען.
אוםפםיכא- שרעקאיך זײנען זײ אויך

!לאגיש
 ריכמער א וךי אנוםעאמ, איד לײעז

ו PM א ארױסגענעבען האט  ׳מאן ן ו
 דער םיט גום אוױ ניט אעבם װעלכער

 און אהײם געהן ז** ער אז — װייב
״ מםייכאען.
שםײכ• ער זאא ו^כען ךדײ גאנצע

!מאז דאר אען,
של מרעקאיך דאט איז אגי ^ א(ס«סיכ

!חחכפיוורגאד גים ס׳איו וױיל
חאט ניס \vp רינמאר אוגזעד וױיצ

 םון אעבען דעם איז בכ̂א אעבעז םאסיליע
בפרט. •*ײאך צוקריגםע
 װאאט געקעגט, װאלם ער װען װײא

אתיםנעגעבעז. גיט «סק אוא ער
 I װײב דער צו ממײכלען װאבען דריי

 I שסײמא און בריה א זײ געח —
!געה אדרבה,

 ריכםער דעם ;עירואװם װאאט איר
 !ארבײט אזא נ#\ צו אײנמיאנען אלײן

 װי לײכם אזוי איהם ס׳איז םײנם ער
!«סק׳לאך ארויםצוגעבען
 קאײניג• אײז וױיב. א צו ממײכאען

מײט!
םרעמדער א צו W מז

 כמד םרעםדע n מײדעא, ױנג א nr וױיב,
̂ון Dm אםיאי, נער  םאספטעהז, כמן ק

!װײב אײגען אן צו נים *בער
 אין םאאכה שװערסטע די איז דאס

װעלט... דער
 א מאכען צו לײכםער םיא איז עם
 nr אײדאר אפיאו, מארס onr רײזע

 אין וױיב̂. אײגענער דער צו ן־שםײכאזנן
 א צו ממײכאען נים םון הינזיכט דער

 קולידזשעם. םענער אאע !ײנעז וױיב,
ברואים. שמײכעאאןוזא

ן איך . . עם װאאם װאם #סין א גים מ
נעאם-. •אר אפילו טאן געסאגט \

•סײ איד עס !איםםענ^ד איז עס

 טעגליכ־ איהרע אלע אנגעװענדעט ח^ט
 כיעםבערס די אז םארהיטען, צו קײטען

 צױטלאגען ניט זאלען ױדאז דער םון
̂ו̂ס ער פארשװײגט סארװאס װערען.  ד

 אײנ־ דעם טאכען צו ער ?וכט םארװ*ס
 די געשיקט האט ױניאן די אז דרוק,

̂וגען זאאען זײ מעמכערס ? װערען צושא
 ״ברױ — אז וױיטער, דערצעהאט ער
 די אױף אנגעװיזען האט םארבער דער

 אויןי און ארבײט דער םון רעזואטאטען
 :יט דיאט סײנער און אויסגאבען/ די

 זײגען רעזולטאטען די אז איגעאײקענט׳
אויסגעצײכענטע״״ געװען

פאהט, דעם **אײסענען ניט װיל איך
 האט קאפיטע ארגאניזאציאנס די אז

 װיא איך װאס בעסט. איד.ר נעטאן
̂ו אבער  ׳טע־ צאהל די אז ׳איז זאגען י
 נעװארען, ארגאניזירט זײנען װאס ■ער

 ז־אס װאס סוטע די און ׳169 נעםאיר
 30,000 אומגעפאהר — געקאסט חאט

 אױף נעניט טען זוען ארן — דאלאר
 צאא גדױסע א אז אנבאטראנט, אין
 קלײ־ א םון באשטעהען שעפער די םון
 איף, דענק דאן בעל־סאאכות, צאהא גער
 דער םאר םיעא זעהר ניט רעדט עס אז

 ארגאניזאציאנס דיעזער םון םעהיגקײט
 איז דאם אז ניט, איהר דענקט ק^מיטע.

>' ביסען טייערער צו א ביסעא א געװען
 גיט טראכט אױס, װײזט עס װי אבער

 בא־ דיעזען םון שרײבער דער סןי קײן
 דערצעהלט און װײטער געהט און ריכט
 אר״ די אײדער ״נאןי »ז מעשה׳ אזא

 צוזאמענגע־ איז קאמיטע נאניזאציאנס
 אײנגע־ געװען איז געװארען, שטעאט
 ארגאניזא־ די אז פארשטאנעז, אךן שטיםט
 קע־ ניט קײנמאל װעט ארבײט ציאנס

 װערען דורכגעםיהרט ערפאלגרײך נען
 ארוגטער;עדד אופן, אלטען דעם אויף

 די אײנצי־גווײז דארטען אמ *T בממדינ
 דאס אפיאו אויב און שעפער קאענערע

 דא״ די איז ערםאלג׳ אן זײז יע ^ויז זאא
 •jn איהרע װאס אזא, םעטאדע זעע

 ער און אונבאדײטענד/ זײנען זואטאטען
 אײנ־ ״דער אז אױםגעוױזעז, יואבעז1 זאא

 ניט־ די ארגאניזירעז צו װעג ציגער
 דזשאבערס די דורןי איז שעפער, מניאן

 הרי־ צו געסאאנעװעט האבען םיר און
 טרעט װעאכער דזשאבער׳ ױגיאן דעם נען

 ערש־ אנרימענט׳ דאזיגעז דעם איבער
 זײט אײן םון איהם דראהענדיג טענם,

 יױ זײנע איז סטרײק א אנצוםיהרעז
 אפעז זײנע אפשטעאעז און שעפער ניאן

 דע־ ארנאניזאציאנס דעם דורך שעפער
 איז אוםז אזא אויח גאר פארטמענט.'

ערפאאל׳. האבען צו געװעז מעגאיך
 באריכט דעם םוז שרײבער דער

 םײנבערג ״ברודער אז װײטער, זאגט
 פון ריבטיגתײט די אײמעזעדיז האט
 אנ־ עראױבט אונז און פארשאאג דעם

 אבער פאענער. אונזערע מיט צוגעהן
 צױ זײז געקראגען האט מען װי נאכדעם
 אנגעהוײ זיך האט צוזאנ, און שטיםוננ

 אױױ טאג אײן םון אפאײגען דאס בען
 דער י1אוי װאןי אײן םון צװײטעז׳ דעם

 גע־ גארניט איז איז,דערװייא אנדערער׳
 די איז דעם לורף און געװארען. טאז

נע• געװען קאםיטע ארגאניזאציאנם

 װײא... !אויסגעהאאטען ניט כאאאגיש
 קרימט זי װעז װײב, דער צו געהישםײכעא

 שפיזען, װארםען אויגען איהרע װען זיך,
 I חאםים מעסער, שװעררען, באאנקע
 װען שםייכעא, און העאר א זײ געה

 און אידענע א שטעהט דיר אנטסענען
 םאײצט און זידט איז שרײט און שיאם
!ײאואהאן א װי אאװא מיט

 דער אורטייא, נארישער א איז דאם
ריכטער. יענעם םון אורםײא
 דאם װעט פאר׳םשפם׳ער דער און
 װײא !זײן םקײם גיט לןיממאא זיכער
אוממעגאיך. ם׳איז

 םיז מאאכה די ניט קאנען מענער
שםײכאעז.
!...יע קאנעז זײ םרױען, איהר, זעהם

 נע־ האם פסיכאאאג א ריכםער א און
 די םאראורטײלען םארקערט, דארפט,

 צו מאז אומגאיקאיכען יענעם םון םרוי
מאץ... איהר צו שםײכאען
 הײנ־ םיז אוםנאיק גאנצע דאם וױיא

 די װאס דאם, איז אעבען םאפױאיען טיגען
 צו שטײכאען אויםגעהערט האט םרױ
מאן... איחר

געװא־ זויער איז םרוי הײנטיגע די
 געװארעז, םדײ געװארעז, ביטער חנן,
מעהר!... ניט שםײכעאט זי און

 ארבײט, רער םון סומם מאן א ײען איז
 א מיט םרוי זײז ניט איהם כאנעגענט
 די אױף שויט מיט נאר — שםײכעא,

לייעז.
 דער צו אװעת נעהט םאן א װען אח •

 מיט גיט םרוי די איהם באגאײט ארבײצ»,
םיט נאר — םאאגיים־שםײכעא, זימנן א
. ,אממ״^ »

ניט שוין פאסם םרױ חײנםיגער ותר

 אי;• שעפער ארוגטעדצונעמען צװאוגגען
g שון וזילף דער $חן גאנצען rn  ovi• 

ביגג־דעפארטפיענט״.
 סח שרײבער דער אז זאנען, װיל איך

 V אכית, דעם גיט זאגט כארינט דיזען
 וחן| היגזיכט דעם אין אמת חגם גיט זא;ט

 װאמן געדויערט האט עס אז זאגט, ער
 םארציהעגיש.• דאזיגער רער אין װאכען און

:םאיגעגדעס איז פאסירט האט װאס
דזשאבענ-זשפאי־ט״ דער װי גאכדעט

 בײ אוגטערזוכוגג די געמאכם האט מענט
 וײ״ שעפער ניכדױניאן און דזשאבערס, די

 גאײן מען האם געװאחגן, אויסגעפונען נעז
v דעם גענוםען v rn,\ ארג• האט וחנאמר 

 םון ניײד איהם און שאפ דעם טערזוכט
 גיט״ די צו *עשיהס ■לאץ דזשאבעדם דעם

 ארנאניזײ ?ײ זאא ער שעפער, ױגיאן
 נעײאושן סארמידעז איז ארום אזוי רען.

 דעפארטמענט אײן םון איכערשיקונג די
צוױיטען. צום

 שרײכער דער זיך באקיאגם דעם אזיוי
 באארד דזש. די אז זאנט, און רעפארט םון

 נויםיגע די לאסאל רעם געגעבעז נים האט
 פאר־ דאריבער זיך קאנם איהר הילף.

 םון האט ער באגריף א פאר װאס שםעאען
ארכײט. ארגאגיזאציאנם

 אז אױך, זאגם פערזאז זעלבער ך%ר
 האט סםאפעדזש דעם סון צײט דער אין

 אויפ־ דעפארטמענט ארגאניזאציאנס דער
 קיײ און ױניאן דער םאר םיל זעהר געטאז

 כײ אבער אפלײקעגען. ניט דאס הען נער
 זיך האם באריכם דיזעז םון שרײבער דעם

 ער און פאנטאזיע װילדע זײן צושפילט
 גע״ ניט ושלום חס װאלט עס װעז אז זאנט,

 דעפארטמענט, ארגאניזאציאנס דער װעז
 צוס געםראפעז װאס װײס גאם זיך װאאט

 טםא״ דער אז באהוי^םען, צו סטאפעדזש.
 מען און אונערװארםעט געװען איז פעדזש

 האן ׳דעם צו צונענרײם געװען ניט איז
 איבער, גיט טראכט װאס מעגש, א בלויז
 דער אין גאאט רעדם װאס זאגט, ער װאס

 דער אז װײסען, אאע װײא ארײן. װעאם
 ארויםגעגעבען, האם ױניאן די װעאכען רווי
 פ׳האם דאם ערםאנרײכער, אזא געווען איז

 דאם 4פאסירע געקענט גיט םאא קײן םאר
 םאנ״ דער אין אפ זיך שפיגעאט עס װאס

 באםראכם װאס אידען, אזא םון טאזיע
זאגט. ער װאס ניט,

 צונאידערען געק??נם נאד זואלט איך
 און באריכט יענעם םון פאראגראוז יעד^ז

 ס׳עגטהאאמ, װאס םאאשקײם די אנצײגצן
 ארײנצואאי זיך אזיסען גיט בין איך ̂ובער

 װאס איינעם מים פאאצמיק א איז זעז
 װאס באגריױ מינחגסמעז דעם ניט האס

cv א באויז איז עם ױניאן. א הײסט 
 םעכד די דערצעיעז צו טרײען םון םראגע
 די םארדעהעז דערמיט און מעשות בערס

 באויז האב איך אונפעהיגהײטען. אײנענע
 בא־ אין באמערקוננען אײנינע די געמאנט

 איך וױיא דערפאר, ניט באריכט צמ צוג
 םארדינט איז ער וױ באריכמ חןר אז דענק,

 דערםאר, נאר ענטםער, וחןאכעז אירגענד
 באריכט דער דאם זיכער, ביז איך וױיא
 אבזיכט אײז סיט געװארעז געשריבען איז
 באשמוצען צו *יז דאם און געדאנק איז
 אין געארבײט האבען װעאכע מענשעז, די

ױניא״. ד?נר ם^ר איצט אױך ארבײטען
 י.ע:יז1נע^ אנדער אן בײ װעא איר

 איבע־ איבערבליק אן געבעז פרובירעז
• ג־* דיזע פון אבזיכטעז איז אויםנאבעז

 איבײט װירסאיכער זײער איז מענ^עז
ױגיאן. דער אין ן

 זעאבסטשטענדינ איז זי צו״שמײכאען.
געװארען...

אומגלײן... דעד איגט דא און
װיא, זי װען שמײכאעז, האז םרוי א

צײט. יעדער צו
 באשאםען פרוי די שוין איז אזױ װײא

 איהר טבע, איהר איז דאס נעױארען.
בארוח...

 צי ׳ליבע אױס מאן צום שמײכעאט זי
קאײד. n» הוט נײעם א םאר

 וױא זי אבער — שמײכאען, האז זי
!גים

 האן ארן שמײכאען װיא םאן־ א אבער
 #םאכען הײםאיך מען מוז מאן א נים... ׳

צונרײטען... איהם שמײכאען. זאא ער כדי
 וןאן םען ־— י:רק א װי איז םאן »
 צו איהם מאכען און וױרקען איהם אויח

j שמײכאעז...
 א װי באװאוסטזיניגער איז פרױ א

 איהר איבער געװעאםיגען האן זי און מאז
 יעדער צו סארװאאטעז איהם שסײכעא,

צײט.
̂יאנישע נארישע, די אוי,  אומפסיכא
!ריכטער
פרױ, און פאן צוױיטען משפט׳ן וײ

!בײדען זײ חענענדיג ניט
פארגעשלא־ איך װאלט דערםאר און

 בית, שלום איבער ריכמער סאכעז צו געז,
ראםאניסטען. נאר — יוריסטעז, ניט

 טבע די קענעז ראמאגיםטעז, די זי',
 ריכ״ רי װי מעהר םיא םרױ איז מאן םיז

טער...
 צו װאס האבעז ראםאגיסםעז, די זײ,

 װאאםען. אח״זײ •םיכאלאניע, כיט טאז
 צו םאר׳משאםז װעבמן געװאוסם,. שױן

נים... װעמז און שמ^כיעז



 # באיןוכעז ה*ט דגניאז נרעדרעגט
 און נאױאוסטע םון בויןי צאחצ וױסע1

 ם*רשידעגע די ®ון •עוז*געז ריהמטע#3
 ‘נא אין געזערשוופט דער אין וייבםען

M אינטער* אוגזער םון געשיכטע דער 
 האנען.איבעמעצ׳ד זײ װען **ש»גאצ.

t«f װאירהערס׳/ גארסענט װאוםעגס *די 
 געפױ זײ ה*נען צעוױן, צואיס דר. סון
 כױיגוגג א אױסצוררייןען גױטיג םאך גען

 עס ה*בען די און װערס, דעם וחנגען
 אוג־ צו בריװעצ א צושײזענדיג נעם*;

 די װעצכען אין אינטערנעשאנאצ, ןעו־
געפיהלען* זײערע אױס !יריהען

 אגנעסומען ז״נען בריװצאך אזעצכע
#p אנ״ ?״נען עס םאסען. גרױסע 

 פ־ד- אגנעזעהעגע די םון ברױו >עקוטען
 םיז ארבייטער״באװענוננ, דער םון ער1

nrlפון באװענוננ, סאציאציםנ*ישער ־ 
 לזא״ *ון בעאמטע, שטאדט און שסאאט
 םין צעהרער, אין נראםעסארעז $*דזש

 סוז ל#יערס, און דאיןטױרים ,שרייבער,
 םאר- ם*ז טוער, כיצ םון ׳שאר*שעס11

 אוז ירעדינער און רעפארמער *יידעגע
וױיטער. #?וי

 בריװצאך אצע די איבעמעבעז צו
 ײ•1 גאנצמ סארנעוזמן געדארםט !ואצט

 און ״נערעכטעקייט׳׳, דער אין דזשעכ
 ד• כאטש ט*ן, גיט עס לאנען סיר

 זעח• דינעז ברױולאןי־ די םון ־סמהרסטע
 דאריבע; ווערען to ^עטערעסאנט.

 קורצע גאנץ םיט כאנוגעגעז סדזען ייד
 גרױסער דעו־ םון טי״, א פון *ויסצוגעז

 אין שויז, ה^בעז כײר וואס בריף ;צ
 םון *נהוכיען. אין *ךג ט*י»ה

 בלױז ארויס ריר נעסעז בריװ נן
 א ענטוזאצטען װאס ווערטער ■*ר א

 דעש װענען שטרץ־ כאראהטעריסטישעז
*רגאניזא־ אונזער וועגען אדער בוך,

*j r
מ . Dמ ir ,רי פון ■דעזידעגמ נרין 

 צייבןור, אװ םעדערײ^אז *פמריקען
ה*ט ארגאניזאציע ״אײער :מרײבם
 צו בײטראג אײגענארמיגען אן ^עםאכט

 איך און ציטעראטור, ארבײטער
 בוך באנײסמערעגדער דער דאס נגס,

העא־ װעט ד^ם ;אויםטאז סך א
 און ױניאן אײער סון מיטגציחנר די גן

̂וכתוםענדע איצושא־ ריכטיג דורות, ג
 םוז ארבײט דער nD װערט״ דעם [}
אוים־ געהאלפען האבען װאס די וצע

 סאנסטרוקטיװע און שעהנע אזא ייען
ווועגוג^
 סופרים־קאורט בראנדײם, ד. לואײם

 שטאאטצן, םאראײנמטע די <פון ריכטע־־
פק געש^כמנ א איז ״ראס ,מרײבה:

 אונטערנעהמונגעז נאבעיע און ^ויסע
 זעהען ױאס אויםטואונגען סך א און
 דערצעהלט װערט אאץ דאת און אן. זיר

 אינטעחנסאנטען שעהנעם, א אויח
איפז.״

 װעטעראן דען דעבס, װ. ױדזשין
 אץ באװעגוננ סאציאליסטישער דער םון

 אײ־ איז בוך דער שרײבט: וומעײקע,
 םאר־ אינטערעסאנטסטע <י פין נער

 ארבײ־ אויםקלערענדע אוז שטענרלאכע
 איז עס װען איז װאס דאקומענםען סער

 אנ:*־יײ5< ייײז נעװארעז. ארויסנעגעבען
 ניטא. װערס דעם אין זײנען זייטען |יגע
 האילט לעזער דעם פון אינטערעס ךגר

 בי*אט אעצטען כיז׳ן עישטעז םון א{1
 בא־ אוץ באװאונדערומ ארויס רוםט און

 םים א} איהם פיילט עס גײסטעױננ;
 אר״ דער םון צוקונפם דער אין !אויבעז
,באװעגוגג.' בײטער

 פון נאוחגתאר סםיםה, ע. אלפרעד
ױ בע ״דער :שרײבט סטײם, יאד? |
 היכ־ א םאכט װאם ראקוםענט א איז

 בא־ ארבײטער דער צו בײטר^ג טיגען
 עיעס סים האב איך אויב וועגונג.
 אינדוס־ די און ארבײטער די ןעדינט
 פרױויצעגיע מײן געװען עס איז מריע,

 ראס העדען, צו מיר פרעהט עס און
 נעשעצט זוערען אגשטרעגנונגעז מײנע

 איײ בע איך װאס פערזאנעז די םין
העלפען.״ צו נעװען סעז

 שםעהט װאס װאלד, ה ליליאן
 סעטעצםענם, םטריט תענרי די פון בראש

א שוצדינ אצע זײנען ״מיר :ערײבט
 בוך, רעם םון פארפאסער דעם ץיאנק
 אינ- היםםאר'ש_אן פארצײכענען יייי

 ס»ר װינםינ #זוי איז נזערענשיגג
M מ םך נ׳  ועיבער רער אין Vk אח jמ

נאלעמרעגר.״ שטארה אייר .>ײם
 האיאנדער, ה. דזשייקאב דר.

 y'DtpvPB •♦ליםישע םון ■ראסעםאר
 אמױמתיטעג^ האאהינם דדשאהן אין
im דעםערים אוו באארר סון םשערמאן 
 אינדוסטריע, קלאוה ק<י»<אנר m ײח

r® u .די :•רייבם a 'v n יד אייער
 אינ־ גדױםען א פת וחס־ק א איז ניאן

orwo גיש up ״בלוm יר סרײד 
 tvn'■ םיז ram a »י« av ;גיאניסםען

>m u uw*n םאר v"m די earn גימי 
 זדנרמד סון מםורױם גדםץ ■it ןיך

)וננןצונוגחײסון.* סריא^ו
מיז %אר8#מרא ״•וץף ••

 די in •עחאנען גאוואוסמע *ון נױו״ ®ון אױמוגען
געזעלשאמט. דער אץ שיכטען פארש״דענע

 פארשאפש טיר ד,אט נוך ״דער ;שרײנט
 א שײינען צו האף איך םאמעדגען,

 אדסגיכע נצקססע אוגזעד אין ״ועוױו״
 װאס אגודיוען װעי^ן ירמ װעצכער אין
אױפגעטאן/ האט צעוױן דר.

 וױיס-נרעדדענט #דאנקאן דזש״םס
 / אװ פעדערײשאן אטעריקען ד» נון

פין םעצד דעס ״אין שרײנט: ׳כאר
h אמו^דזא- עוןאנאסיש^ יןעס^גרע 

 צײ- אינטערנעשאנאי די שטעהט ׳ציעה
 א וױ ױדאן װאירתערס גארמענט דיס

 ארכיײ װאס אגװזעגדיג, צײכט־טודעם,
 דינעז די װען אױפטאן קאנען טער

 װײ די װאס וױיסען און םאראײגינט
יען.״

 ®יז ײואי׳ דזשאהן פראפעס^ר
 ״די שרײכט: אונױדערזיטע^ קאצאמכיא

 וױכ־ א איז ױניאן אײעד פון געשיכטע
 צו בײטראג איננתרעסאגטער און טיגעי

ייינרעריד פײין
 אײגעי ׳קאה;ק חעגױ דזשולױס

 יא איגדוסטריעצ כאװאוסטע די פון
 ״איוד־ שרײבט: יארין, ניו אין יערס

 ,הא פאר ווערען צו גראטוצירט פארדינט
 צו םיצ אזד איצ^ שוין םוט דעם נען

 נעשיכטע איגער^ר פון'׳דער דערצעהצען
 אינטער דער פון ענםוױקצונג דער און

 נרוײ א האבען װעט בוך דעד נעשאנאא.
 צײ נאהענטזןר דזןר אױף אײנפצוס סען

קוגפט׳/
 אװערסטריט א. ה. ■ראפעסאר

 :שיײבט האצעדזש, סיטי יארק גױ פון
 װעצכע; םאר ׳עפעם איז װערק ״דאס

 דאר* ארבייטער װי נוט אזוי םטודענטען
 םון דרוסען דאס דאנקכאד. זײן םען

ip rn מפענם־ דער אין כדעננם עסעשיכנ 
 גאנסטרוה־ אויםגעצײכעגטע די ציכקײט

 דאפ ייז ױניאז דער םון •אציסיס טיװע
 ײיר־ :וטע אפת אז האבעז געװיס וועט
 אין באװענוננ ארבײםער דער אוי«י ?וגנ

אפיעריסא.״
 פון וױיס־פרעזידענט װאהל, םעםױ

 ציײ אדו סעןתריישאז אמעריקען רער
 קוואצ א איז בוך ״דער :שרײכט באר,

 שפיגעצ, ̂א איז עס באגײסםערומ; םון
 דע־ פון שטאנר הויכעז רעס וױיזס וואס

באװעגונג." טרײד־ױניאן
נאציאנא־ דעם םוץ ׳ריען א. .,י דר.

 דעפאיטכיענט, וחדפעיר קאטאליין צעז
םארשטענד־ א*ז ווערק ״דאס :שרײבט

 צונויפגעשםעלט.״ גוט זעהר און ציך
לינ־ םעקוק סעםױעל פראפעסאר

 אוניװערזיטעט, ת^אמביא פון , ד,*י
באאאגסיר־ גוט א איז ״עם שרײבט:

 זיי־ װאס פאפירוננען פון רעקארד טער
 און װערעז צו פארצײכענט װערט נען

 װאס די נרצען סך א ברעננען װעס דאס
 או״ ארבײטער־באװעגונ: די שםודירען
פיאבצעםעז.״ ארבײטער

D J^trn .פרעדדענט כאורער, ה 
 אװ פעדערײשאן פענסיצװײניא דער פון

ארױסגעבען ״דאס :שרי־יבט צייבאד,
 דער פאד כבוד א א׳ז בוך דעם פון

״ באװעגוגנ אדבײטעד נאנעצר
 פון דײוױס, זשעראם פראפעסאר

ד/ שרײבט: אוניװערזיטעט, ױיעצ דעם  ״
 װערט װאס ירניאן רער פון געשיכטע

 רראטא־ איז בוך דעם אין נעשיצדעדט
 איז דראסא, װעצכער אירגעגד פון כישער

 בוך דער רעאציםטיש. מעהר אױך איז
 א גיט און אננעשדיבען ברייציאנס איז

 די פאי קאטף דעם פון בירד ריכטינ
 מויזענדע הוגרערמ פון באפרײאונ;
ױעזענס.״ מענשאיכע

 יױ .פון ריכטער םעק, װ. זשוליען
 קאורס, סירהוט סטײטס נײטעד

 אויסנעצײ־ אן איז בוך ״דעי שרײבט:
 פא• דאגקבאר בין איי־ װערק. כענט
 ,דערמא;. װערט בוך רעם אין װאס דעם
 פרױױ^ע־ פײן געײען איז עס װאס דאם
 אינ פון איגטעדעסען די אין מאן צו גיע

פרידעף. דוסםדיעצען
געװעזע־ ביערד, א. משארלם רת

 אוני קאצאפביא פון פהאפעסאר נער
 גרויס־ א איז ״עס :שרײבט ווערדטעט,

 אםת׳עד אן — ארבײט, שטיק ,ארםיגע
 סאצ־ אוםבאװאופמע די פאר מאנוטענט

 צעי די ױניאן, אײער פון יאמעז
 צײכע; א אױך איז ראס םױטע. די און
 םון נעשיכטע אינמעצעקטועצער דער אין

,באזתגונג.' ארבײטער אםערימאגער ער ז
 ןן;ד באריסנמר רער וועב, םיד̂נ

 שרײ• איז עהאנאסיסט י^נד ארנ צישער
 וואוג״ ״א :שרײבט נעשיכםזג םון בער

 יחר גענוכמן דארף יואם כוך דעךבארער
 סדײד־ אנדערע םין םאדעצ א םאר רען

 צאוויז רר. אױסקצײבצן כדט״ן
 נעםאן איהר זזאם דיסםאריימי א אלס

 מר:* מך חנד ואר. קצדמ נאנץ א
■די• *ון תדאר r» נאפמיו זיד

Dim אוני^רזי• אצע אין און
dpd קײברמריס ®p .*אמריק

נרינ־ דער אדיער, פעליקס דר.
 םאסײ־ הוילטשור״ ,׳גט-קעי די שון דער

 אײעי םון געשיכטע %י :שרײנט עטי׳/
 צו בײטרא; וחןרטפויער א איז ױדאן

לײנרערי/ מײן
 פון דירעיןטאר טחאםאס, גארםאן

̂וקרא־ אינדוסטריערע םאר ליג די  דצמ
 גרױסארטינע א איז ov״ • שרײכט טיע,

 ׳קאס,־י גרױסארטיגעז א פון געשיכטע
jn זעחר jfr מרצעהצט.״

 םון טאוסעג, וד. פ. •ראפעס^ר
 :שרײבט אוגױוערדםעט, האױדארד

 און איגטערעסאנט/גר אן איז כוך ״דעו
 פון געשיכטע רער צו כייטראג װיכטינער

פאר־ די אין באװעגונג ארכײטעי דער
שטאאטעז״. אייגיגטע

 םון סעקרעטערי גאיד, מע ר. ס%ס
 יאהרע/ פיצע םאר גאטנערס סעטױעצ
 אינטע־ זעהר איז בוך ״דער שרײבט:
 אעװין דר. שפאנענד.. זאגאר רעסאנם,

 געשיצדערם קרעפטיג און קאאר האט
 פדויען די םיז קאטןי דראמאטישען רעם

 זעצ״ דער מיט איז ארבײטער. קצײדער
 דעפ געשיצדערט ער האם גן,ארקײח כ*ע
 געי האבען זײ װאס פראנרעס י•—יײ•

 טעטיג קאיעהסױוער זײער דורך טאכט
 כיי• װאונדערבאדער א פאר װאס הײט.
 טרײד־ דער צו געװען װאצט עס סראג

 נעתאגט װאצט זי וועץ ציםעראטור ױגיאן
 ^י-ויגע ראס װי װערען נעשריבען אזוי
ארגאניזאציע!״. אײער טאן

 האלעםס, הײגעס דזשאהן דר.
 נװ םון קירך קאמױניטי דער םון רעקטאר

 צו אײך קוכש ״עס :שרײבט יארק,
 אײעד ־פרן געשיכטע די םאר גראטוצירען

 א-ן דערצעהצט װערט עס װי מניאן,
נוך.״ דעם

 מײגונגען עהנציבע און אזעצכע גאך
 אין ארויסגעזאנם ווערען בוך דעם װענען

 באװאוםטע פאצגענדע די פון בריןז די
:פערזאנעז

 פץ 1םיהר? דער םאראנעם, לואים
 צײ־ אװ פערערײשאן טעתסיקאנער דער

 אדבייטס-מיניסטעד איצםער און כ.אר,
סאבינעט. גאצעס •דעזידענם אין

 צאא םראנקםורםער, םעלײקס פראג^
אוניװערזיטעט. האװארד סקוצ

 אר- און צאיער םעקלײן, ר. דזשאהן
העטפשיר. נױ פון פארכײמיער בייט

 םקוצ נײע די םון טיעד, ארדװקי
װאירק. סאשעצ פון

׳ברו*ס גרעהעם תשאהן פראפ.
# טאסס. ?עטכרידזש, פיז

 גױ טעטבער פױרקינס, פרעגציס
באארר. sy'w,oDn:'K פטײט יאדק

 יױ גלאקער, װ. םעאדאר פראפ.
טענעס/ אװ ניװערסיטי

 שיענטאג, ל. בערנארד האנ.
יארק. נױ קאורט, סיטי םון דזשאסטיס
 דזשאחן האװעל, ה. װ. ־פראפ.

ױנױוערסיטי. האפהינס
 ט״^עימאן שיפעלין, דזשעי ודמ.

 פאנ״טאוי אװ באארד דזשאינט י. נ.
קאנטראצ.

אטע־ םעקרעטערי מאריסאן, םרענק
צײבאר. אװ פעדערײשאן ריקעז

פיעז. פוירקעם, וד. סשארדזש
ױגיאן. אינטערנעשאנאצ מײקערם סיגאר

 ױ:ײ קאטאגס, ר. חשאהן פראפ. •
וױםתאנםין. אין װערסימי

גענע־ עדשטע־־ באראץ, בערנארד
י• וי• ג♦ צ. א. סעקרע^ער ראצ

r n .פון ױײס־פרעזידענט נונאן, פ 
צ. אװ פ. א. דער

 פדזעידענט וױיס רײען, פארטיךפ.
צ. אװ פ. אכי.

 סעקר.־ט-עז< קענעדי, מהאםאס
אביעײתא. אװ װאירקע״ם מײן יוגײטעד
אינםער. פדעז. בורגין, פ. דזש.

ױניאן. טײךעדם װהיסק און ברום
אםארנאטײ־ פיעז. גארםאן, ע. פ.

 בוטשעים און האטעיס פיעט טעד
װאיזײן.

 אעס. םרעז. פרענקלץ, «. דזש.
ביארע־ם. שיפ און ר־יהערס באיאער

 בר#«■ אינט. םעה. כויתם, םעמהױ
פײקערם. פייפער אװ רערהור
 םטײט י. j רירעס. העםש, װ. י.

אײב. *װ דעפ. סטאםיסטיהם, «וו בױרןו
אינם. פרעי. םאיער, ה. םשאם.

 סםערםער ענד םי<צ פיין, אװ ױניאן
װאיחמרם.

 מאנקוזא. עקם םראנסים האנ.
 דזשענעראצ אײ האורם פון דזשאחש
י. j נמשאנם,
 קאםילא, א. םאלװאםארע האנ.
קאמ־ם. םופרים rap ניי םון רדפאדזש
 סעסר. מנאראל שיאסבערג, ױם^

וואיריזפרס. קלאדינג אםאלכאנזייטער
 •יכמח אחמ. װילמן, דזעײטם

אספריקא. אפדר ליפנ כױיקאדס
 םיז רןדיויזטאר ,n>Dr< יואלטער

וואירלד/ ̂־ar ,גױ

 דע»ט• כארנעט, ע. חשא. •רא».
חא•* דזשאהן פון עקאנאסיע, •אליטישע

 , אוניװערויטעט יןינס
דארט• גודחײ״ װ׳ עווערט <ראפ. י

קאלעדזש. מאוטוז
 אלן שרײנןר חןזלט, חאםילטאן

1 לעהטשורער.
 םאמד, דזש. אלפרעד האנ.
 סע־ ספןישעל אװ קאורט פון דזשאדזש

יארפ. נױ שאנם,
פעירםלז״לד, ר. פרעד פראפעםאר

אוניװערזיםעט. יעיל פון
 פון םטאקטאן, ט. פרענק •ראפ.
אוניױערױטעט. קענזעם׳ער
 ״זשורנאל אין ח^קינם, ה. פרענק

 אונױוער• בײם שרעםטען״, םאציאלע פוז
סאראלײנא. נארד םון דטעט

א׳ באטי,. :ארדאן דןשארדזש  נ
 א־ג־ א.ין לאיער יאר?ער גױ ריהכטער

םארמיטלער. דוסטריעאער
 םין װעיפארט, א. װיליאם פראפ.

 אוניװערויטעט• ראפקינם דזשאהן
 סיט־. יארק נױ םארגאן, רוט

 װאשיגטאן ליפינקאט, דזש. פראפ.
םא. אואים, םט. ױנ־װערסיטי,

?א. היקי־םדיסאז םטאן, י. ג. דר.
 הויפט־םטאטיםטיקע- פאםאן, ב. ע.

 • איינאר. דעפט..אװ סטײט יארה נין
 פון עתאנאםיסם, אנדערםאן, ם. ב.
 • יארה. כױ באנס, נעשאנאא ט׳שײם
 דע* פונ׳ם דירעקטאר קליק, װאן ם.

 שטודיען, אינדוםטריעאע םון פארטםענט
םאונדיי׳שא!. םיידזש רוםעא ביים

,די פו; רעדאסטאר קעלאג, װ. םאול
יארס. נױ סורװעי׳/

פראמ־נעג־ .בראנדװין, םאקםוועל
אא־ע־• יארסער נױ טער

 כו־א־ אינט. פרעז. היעלי, טיםאםי
 א־צערס• און םײערטען אװ דערהוד
 ניי םעק• מאםקארויטץ, הענרי דר.

 םאניטארי אװ באארר דזשאינט יארק
קאנט־אי.
 ברא־ א׳נט. פרעז. בוירק, פ. דזש.
 מיא פייפער ענד סאאפייט פאאפ, רערהוד

װאירהמרס.
א־■ םונ׳ם פרעז װארפיעלד, ם. ם.

האנדותטארס. האד םאיפיננ םון דער
 םיז םעקרעםער אלאנדער, א. וו.

לײבאר. אװ םער. סם״ט איאינאיז
 בריהאייערס פרעז. באװין, דזש. װם.
ױניא;. אינ. פאאסטערעדס אױ מייםאנס

אע־ ױנייטעד פרעז. בגײען, ע. װ.
ױניאן. אינטערנעשאנאא װאירקערם דער

 ברארערהוד. פרעז. העלט, װ. ד.
אמעריהא. אװ ס־גנאאמען רע־אראוד

 סעקרעטע־ דאנעלי, חש. טהאםאם
א״באר. אװ פעדערײשאז םט״ט אתייא
 ארדעד םרעז.־םון טאניאן, דזש. ע.

טעאענראפיםטעז• א־יזענבאהן פו;
 אפאאםטרע־ם *רעז. קאהן, װיליאם

ױניא;. א־נטערנעשנאא
 שיקאגא׳ר פון אבאט, עדיט פראפ.

אוניײערדטעט.
 םון אגבוירן, פ. רויליאש פראפ.
אוניײערויטעם. פאאאםב־א
 מאסטערם, פרעז. פרועט, ה. דזשאן

אמעריקא. אװ פ־אאטם ענר פייסס
 פון נאותרנא־ םמאלל, לען האנ.
א־א־גא־.
 דער פדן פדעדחגנט סקװינ,׳ םעם

אסםיז. אינטערנעשאנאא האטערם נדאניט
 פרעזירענט װאנדערגיםם, םרעד
. ױניאן. װארה. נאאם ײינדאו נעשאנאא

 אמאנייזער דזשעגעיאר פרעיני, הױ
א. אװ ם. א. דער פון

 נױ דער פיז פיטש, א. חשאהן
װאירס. םאשעא אװ סהיא יאדק

 העטערס ױנײטעד פרעז. גרין, פ. מ.
אםעריהא. נארד אװ

 דירעהטאר עקז. לעידלער, װ. הערי
 דעךאקראטיןג איכדוםטריעאער םון איענ׳

 סטיא אינט. פרעז. בארנעם, א. װ.
איענ. עננרײװערט פאייט און

 םון רעדאהטאד אנ"<ל, חשײםם
* * צידער״. ניו די

 און האטעא םדעז. פלאר, עדװארד
אאײענס. אינט. עמפאאיאיס רעסטאראן

 פערע־ אאאבאםא סעל. באװין, ל.
אײבאר. אײ ר«ישאן

 אינט. פרעז. בערי, ל. דזשארדזש
ױניאז. פרעםטענם פרינטיננ

 חשויתיםען פרעז. םיטשעל, וו. ם.
ױניאן. קאנמרם םםאן

 עדױסיי׳שאנעא ליע, אלדשערנאן
י. נ. סקוא, חמד חנר םיז דיממםאר

 .pro רזשענעראא ווןןנייעם, אנדרױ
ױניאן. j־<ar<« פאי א'נט«רנ«שאנאא

םוערין, הויפם אדאספ, דישײן טים
שיפאנא. האוז, הוא

ש. אגטאני  אינ־ *ישז. קלןןטעק״ ח
אסםץ. לאעש*דם«כם םערנעשאנאצ
tm  jtm. .ײאיר, *חמ. סק׳סארלי

►וייאז״ אינ. צ*טה*רט נמםאא פגד וױיער
o'm א.  mcrumw ,wagn .tm

>

f

_ l j----------

o» װאױןערס נרוערי r. יתיאן 
נרא• ?.in• )•יט«זחשעראלזי ח. ע.

 ססיסשי• עגי .דןילװיי אװ דערחוד
?מירקס״
 װאופענפ ירעז. שנײחןרםאן, ראוז

 יאר^ נױ פון איעג ױניאן נ־ר״ד
 חאנדעזפ ״.^וער, «חערנעו האנ.

.P ד. װאשינגטאן, ר־נ־םטער,
 ױניאן אינט. פרעז. חודעל, ם. א. .
אינרושינירס. אפערייטינג ענד םטים אװ

 פון וױל״טס, ח. חשאזעף פראפ.
אוניװערזיטעט. פענסייוױיניעד

נעשא״ ירעז. סטױארד, ס. ל״טהער
עםפאאיס. פעד. אװ פעדערײשאן נאא

אא־ נאריהמטער כלוםפילד, מ״ער
מאםס. נאסטאן, יער,

 אטעדיקאן ■רעז. קלארק, §. װיליאם
ױניאן. װארקערם נאאס פאינט

 פרעזירעגט שאנעסי, ס. דזש״יםס
ױניאן. אינפ. נארבערס דזשױרניסען

 גאאס םרעזידענט םאלאני, דזש״םם
אכשריקא. אװ אסם׳ן באאוערס באטא

 סא:- כערנער, ל. װיקטאר ־אנ.
ױיסיזאנסין. פון ניעסניאז

 רעיד םעליש, האװארד דר. רע*ו.
י. נ. ברוקליז, טרעיט/ האאי פון טאר

 אינט. מענעדזשער װאליגםקי, א.
ױניאן. פאלעטבוק.וואירקערט

 ױנ־אן א־נם. ■דעז. האנאן, ם. ס.
פאאישערם. שטייז און םאייט טא־כא, פון

און אאיער 'אדקער נױ לעװין, סאקש
אעתטשורער. י

ױניי־ כעק. נענ. ויוקערטאך מאקס
 אװ קעפמײקערס און העט קיאטה טעד

אנדעריקא. נא-ד
ברא־ פדעזידענט הענדריק, פ. דזש.

דעקאדײ־ און פײנטערס אװ הוד דעי
אמעריקא. אװ טארס _ ־

 מיט־רעדאקטאר גענעט, ם. ד־אים
יארק. נױ ;יישאז״ ,ד׳

 אםאאגאמייטעד פרעז, טאי, פ. מ.
װארק. ם׳ן ענד סט־א אייראז, אװ אטפין

 לאפאלענ^ x ךאבערם .־,אנ.
 װיס* פון םענאטאר םטייםס *ו;"םעד
קאנםין.

 אינט. פרעז. פאראסעט, אגדרױ
אםעריקז^ אװ ױניאן פיכיענס

נעשא־ פרעז. דזשארחש, ע. דעאן
 קאוירקס. אםים פאסט אװ פעד. נםא

יארס. נױ ראביגסאן, אלען
פיז מע־אר הײלען, פ. דזשאן ד,אנ.

יארק. ;־ו
 א־נט. פד׳א. ׳ד,ל"ן ו,-. דזשיימם

באעקכמ־טס. אװ בדאדערהוד
 אפדזערסט דאגלאס, ה. פאול פראפ.
קאאעדזש.

 אינטער־ פדעז. לינטש, ה. חש־יםס
ױניאז. םישאנראפיקאא נעשאנאל

 בראדערהוד »חגו. פלאידדאל, ה. פ.
עמפאאיס. ײעי אװ םעינםײנם אװ

 נױ •רעז. לינװיל, ר. הענרי דר.
ױניאן. טיםשערס •ארח

 .pro דזשאנעראא קאנבאי, א. םארא
 אםעריס^ אװ װןורק. טעקםטיא ױגיינמד

 דזשוניאר, ליערי, דזש. חשאהן
־ארק. נױ זשורנאאיסט,

 עק־ פיגםשאט, בריים קארנעליא
•א. האריסכומ, םעגשאז, זעהוטיײ

 כיענעדזש־מ קירטשװײ, פרידא
 יאר?. ניו ניישאן״, «יי פיז עדיטאר

 םארםאםערין. ביערד, םערי
 עדיה פיטשהאנדלער, אלעקםאנדער

י. וו. ג. א. m דירעתטאר ?״שאנאא
 פאקואטי םאפאם, חש. ריױזיד

 ימר אײמר ברמזוואוד םין סעםבער
אע־זש.
קאױו־ מענעדזשער באטלער, ם. פ.
אשם׳ן. מאנופעהטשורערס נארי״שנם אא;ד

t .באבסאן, װ. ראדזשער p ^wt 
םאםם. באםטאז, כ־סט,

 «רעז. װיים װאלף, ד. ארטהור
 באנ^ נעשאנאא פעניסם ענד טשעטהעם

יארס. נ־ו
בױרא, אײבאר בערגה^ים, ל.. א.

יארק. נ־ו
 דיראהםא־ פרײם, x דזש. דר.

סאנם־ סאניטארי אײ באארד דזשאינט
ניי-יארק. יאל׳

 די םון װײם־«רעז. םינגער, םאול
.p־up נױ םםייםמ ױנײםעד אוו באנק

 האאיאק סאונט ױהז, אמי פראפ•
סאסם. קאאעדזש,

 נעהיאזי־חד םהארן, ס. פלארענס
 ־.,מדזנוײישאגיםם ״אנאריהאן דאהטאר

יזני־ נראון םילער, ע. פרא^
ווערםיטי.

 ארקמר ם<העדי..ם«קח»»ר ם. ה.
לײבאר. אװ ןא<יש»־«פ םטייס זעס

 אע?םשורער וואלפםאן, טהערעזא
• XO’PIO-IWF יון

ש. א•  אינדיאנא .pro פריטץ, ח
לייבאר. אװ םעדעריישאז סטײט

• ״ * י ® נארד־ דיעבלער, ס. • .
יײױמרסיטי. ימםטערן

־ 3״ £^ ־ •S ״ ײ ״ * ״ ״ ׳
 נעוואדא J>ro כארבאור. ם. ליליע ^
°p o אײבאר. טא עיײשאןויײ
«1
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שסועסעז קורצע
p»np o *ײי׳*ען p̂ר  ט^

« יעזער די און מ

a אנדערע. ױן ס נ. סיאװערראו,־ -
ijf״« ײיחי/ זװ •תקט# j ץןן ועװען סיר ױי!י;( 

 •it ועדועניינע די יוינעײ״ענענריג ערשבוינט,
?JJP.JP ד*ר טין נרעניאו װײס*«רעזידןןנט *וו 

 ד*ט ער װעינע ׳ריי1ון טעזns 3 ״(ערעכטיניױיט״
?ור• טונזער ייז דער טיו #ײ״מעשיקט

 יטגןן סיר יטדק. נױ פוז טנװעזענחײט ווזןר
 טרױפנעי״ענם ח*ם /ןר §זוי וױ טטרשטעהן/ ןופור

 §ךן ®ריינן דער װעגעו װערטער «$ר אוגזעדע טון
 ווױף טטיוהע״ ״ו*נזינםליכע טו כיג^נגעו ײגיטז

v יייו ״טטריױסדונג״ in וןרטגט*8^יוור 
 :עו0י! טיר ו״ט. אונזער םוז טקט״ װטרטליכען

j יייןי jn y r r . i f i, נ*- נענענזײטינע אוגזערע דטס 
 ®ר״נדייגע גיוגץ נ׳וײ^ז איטעד ?ײנען ןויחוכגען

ra t זײו נרעס^או וױי<ד«ועזיד?נט יויז שזוצעז 
 דנײ•0 מרס •יו־׳»ט«ונד, נזןזונמיו זײן ענערני?.

נעגלויבם, אי^ט ניז הטכעז סיר ®*וזרער. טער
 עיעבנד,! ק״ו ניט ייוגז װעג^ז אויי ראט ער »ז

 יי:*0 נעץטנט זיןי י-טט it *זוי וױ »ון כױינונג,
 כייר ד.*נעז װערטעד נ«ר די דיט ר«פ ר״וען.

 »סוי פיר ליגען יזט^קירזמ, *וו נעםײגם איהם
 W*cvi*t «זײ «שוט חטנען סיר ב*נרייםזז.

 •tu דעי איז עישינעז *•ז וו*ס וןרםי?!^ זײן
 סיר װעז »וז יזןגומי/ טמטעז יטוז רעכטיניזיים״

 ־mi םראצע, די טרגזןםײן איז ב״רזונדרען, װעלעז
 םיטי;נעז, די :יט ב*?וכעז םעגנערס אוגזערע רום

 וױיס* «ז ׳ב#וױיזעז יז*נען ליינס עס נייד װעלען
 נרעגנען צו נעמײנם ה«ם בדעסלאו ®רעזידענט

 איז מעטבער־םיטיננען די װארוס ׳טרנוכע;םעז
 װיכ- מטיער ניזנז א ®ון זײגעז «זיױ; ^זגזער

יונדמרע איז װי װיכטינ. װ״ניגער םינקײט,
 קײן דעם »ין ;®יניט זערזען סיר אוז ױניטנם.

 םיי• ז״נע ןיו רעכט * הטם tr:jm ijnr _עולה.
 »ון ®^רטײדינעז, זײ רעכט v יוון גוננע?,
 געײטרעז איו ניעסיאו וײיס־טרעזײתנט װוורום

 tt2tiV2 1V391 סיר חזז אונז, זודף נרונז אזױ
 רע1אונז «#ין ^•יגוננ »ימע:*ר זײו זוו אויסדדו?
 װארום ®ארשטעהן. «סור פיר קטנען װזגרסער,

 מײס*טרעױ• דערם«נם איבעדײייט ו«כמז מיד
jr®?* דער *ין שסעיולג כרעסלאו׳ם דענט j איז 
 ®ון שטעלוננ די ס^געו צו רער0י,ל »ום •יטוט

 םי• כעסטער דער *זןילשפײז. װי־יס־שדעזידענס
 קטנסראמ^ דער ב*ק*נט, וױ ,r* דערצו טעל

 אײז שכאנדיונקנתז: «זײי ®וז נעגעגגעזעצםקי״ס די
ר ד«ס ׳איז שטטנדױנלזס  דער איו ױ;י*ו דער מ

 אוז װיכטינקײט, הערסנתר דעד ®וז כייטיגנ ױגיאז
 צװייט/ר א ; אױםטריםעט #הזגכסםער דזר סוז

םענע־ רער דער ד»ס איז. שםטנדטױהס
 נויטיגע די סום װ*ס ®יחרעד, יוניטז דער דזשער,

 דטס וויכטינסמזג, סאמע ד»ם איז *רבייט, »זיױג
 גאנץ-גום נעקטנט סיר װט^סעז נטםיוײױ, איצס.

 רזג־1וױיס־ אויסםײדענדיג גאנצעו איו ערקלערעו,
 ®כער װטלם ד»ס ;נאםעז ברעסלאו׳ס דדענט
 it װ«לם דטן ערשס שעהז. נים ?עהר נזלווען
 נע• 11ה«נ םיר דאס זאנעז, צו רזנט א געחטט

 גימ אוז אינדירעקם, *ם«קירעז *ד איחם זוכם
 ®בער ענגמזנרעז. nr ם׳**:ם א איהס נעגעבעז

מ כאנצז זו תװאוינם נים וײנ*ז םיר מי  *ס«- א
w חיגםער־ די ניט קײנמאל כדר,ב»נוצעז אוז, 

 אח אױם. tt דריקט ברעסלאו ברודער װי טיר׳׳,
 מיר װי איז, אזוי, דעני-ט אוז ®יהלם עד װארום
 ער פארשםעחן. נים םיר קטנעז געזאגט, האכעז

 חטבעז דאס״םיר אגצוחערעניש, אױך דארט גיט
זיכער נם.0נ«יײ ניט איבערהויים ארםיקעל זייז

און sovran r *«הם האבען נױר דאס ער, וױיס
 אנמטונמ) זײנ^ו »m בריזי, «לע נם1ו?יײ אױ^

 םוחל אוױ איהם זײנעז םיר ®ראגע. דער װענעו
 איבערהױטס ״װײסעז םיר אויב *וױיםלעז, ז״ז

 אז קלאר, איז עס ױני*ז״׳. אונזער nb עיעם
nm מרזזמלימ ויין משריבעו האס ער yypiv 

 און, שיעכם׳ זעחר נזןםיהלם זיר ער האם ױננ,
nm מד א איו איז גמנש א מכ  \m< אסיסוגנ, #
 ניט tip *ר וואס ®אר אזעלכעס״ ארויסזאנעז אר

iswiov t נזדמלםמ r im .י ••רןאםװארסיױ* 
 די ניט ב«זומו םזגםבערס די װארום ׳®ר»<ז דער

 ו*יעז זײ אז םאז, םו? םען װטס אוז םיםיננעז,
 אנםײל m געםען און םיםינגעז די צו קוםען 0*

 vo לעז1וה ױני*ז, זײ?ר נתע »יז ויאס ׳לץ0 אין
מיעמז 0 «נעבעז0 מהר. א*שי m רנזימל,0 םי

 רעמנםליכם00 נים קען ס0י — ~ד.ב ד.
rnvn, לס« tv ,יעמלט *ס וו»< ערמחלוגנ

אטויתי אייבאר ביעדאק, חשאזען*
Pftnp נאטטאן

 סאנשײן די םון סאגשיץ, דײוױד
א• מאיויאאנד קאמאני, פאאות
 דמתנעריל .רעתעיבצבןך ל. ח.

באלטיםאר. אין ל. *װ •. m אתאנײמר,
jitn i .ענםיאווײני• פון באי, נז. ר• 

ױנױוערסיםי.
 םיידזש ראםעא סעלעקס^), ם. נען

םאונדײשאן.
<*יז ראחשערם• לעדסעי יד*פ.

*wzm&i .אונױחנרדמעם
װאםוור מילם, ע. הערבערם

M A JHrm ^ ד  שיקאנאער םון נ
אונױועדוינתג^

tm s ^ ױי ד וותד נ

*••I איוזר ft0/ 0309 00ײ tg ערצזנײיוגג i t t 
>i7? 07 -ru m m i im r i0 ? 7 r אנער
 0 נלױו ארס ז,7י7וי o3PuJ7»f?gi (יט ױ,י0
0 f t v w10(יס|  א;דושעיעס ס0ל פ7י ר0• י

 לט0װ 7אדצאצי סארס 0ftf 7װײ מניטאוױס,
 גיט גער0 ׳ר7?יכד ׳*VI ■0 סט0§7נ או׳יך

 געװעז לט0ײ ריס סע;שעז. 7נ7רױאקס7 ®אר
 סיד אינמעלעענץ. זייעי ®אר נאל״דידנג 0

 דאס דרימעו, ניט י#וז7ד װעט איהר יו ׳170חי
 אג• ס0י צום אונטרײנדלױ זיזי ®יחי״עז סיר

 פיר םארקערט. «ונתט כיניטארױם. דזשמיעט
 ער װאס ארנ״ט, נרויסע די ־עעצעז יייז וױיטען

 עס כאנרענעצט וױ פיי/ ײ״סעז ,:,אי פוט;
װעל״ די, ארע העלפען צו םיטיען זיינע זײגעז

 איז עס נאר װע? או|/ העיםעז. דאיף טען כ*<
 דער• נעלעגענהײט, א און טעגי׳יכתײט א ד•

 אונזערע אוןי נז׳לסכערס אװזעדע פיר מנען
אנ־ ס0י דעם צו .®לינטעו זײערע •ז

דעסםװענען, ®ון במר0 סאניטארױס. דזשעלעס
 װאס אניטאציע, פאים גמװיסער א 0י איז עס
 אונװיר־ ®אר נוס, גיט ®אר נאטראכםען יר9

 רער וױ אינססיםוציע, װינטינע אזא ®אר יינ
אנרזשעלעס. לטס איז כאניפאריוכ

גע* האבעז םיר אײדער צוזאיעז, — ה. ג.
 םאר• זײ לעז7װ סיר דאס א־טיקלעז. די זעד-ו
 איהר װעז ניט. סיר לענעז דטס ׳נטלימז767
 גע־ װעלעו מיל אוז צױטיקעז. א.י:ז זײ װעט

 אינםע־ געװיסעז א ®יז ז״נעז זײ דאס ®ינעז,
 הא־ װערען םיר או? לעזעי, אונזערע סאר ס7י

 םיר װעלעז ׳ו״ םאר §יאץ נויטינעז ם7ד נעז
םארעיענטליכעז. זײ זינער

 ס«ײ«ננ יו״ער - טשאיקינד. 1דזש
 צוקונפם, דער ®אר בער0 װערעז. ערשילט ט7ײ

 װענ־ אדרעס, אײער כײטעז דארסט איהר ווען
 דער סון מענעזדשער צום דידעהט זי!י רץט

 איהר זײ;ט דאז ב?ויםאז. ב־ודער 4*ײטו;
 געענדערם באלד װעט אדרעס אייער אז זיכער,
 אונז, םאר טראבעל ?״; נים ?,א עס ו^רעז.

 םזננעדזשער, *ים ברי^ אײער אינערצו^עבזז
 װי ׳ל0אם ;םארנעסעז םיד ?עגעו אסאל טנער
 נעװעז סיר זײנעז :יאל, דאס ■א^רם האס דטס

 נעכליבקז איז י1ברי אײער אוז ר?,0י נױ אויסער
ejf0V7WJ אמ ןיודיקלוםזזז. אעזער בײ 

 אדער װא;י g םאר איהר דאט זייז׳ ז7? דזרוױיל
itw ניס *וויי rti איז דערפאר צײטונג. די 

 ׳או װיםע?, זאלעז טעםבערס אלנזערע אז נויטינ,
 דארםעז אדרעס, אז ענדעיעז דארםעז זײ ו^ן
 זײ אז ;םענעדזשער צום װענדעז דירעקם זיך ז״

 ארבײם זײער ותנען עםװאס צזיכאריכטמז הטנעז
 זײ דער0 יוניאז, זײעי־ װעגעז אדער ״1שא איז

 אמעםײנעם אז םוז עםוואם טננעשריבען הטכעז
 װענ־ זיר זײ זאלמז דעם. םים איז אינטעיזם,

 ארבײט זײן האט װאס סענעדזשער, צום ניט דעז
ר.0רעראקט צום נאי ׳טאז צו

 םאלשען נא:*ו א ציוזם איהר — צובין. *.2
 נאר־ נעהאם ניט בע?0ה םיר ס0װ דעם, םוז שלוס

 ״נערעכטמקײט״ נוםער לעצםעו איז יסח׳דינס נים
 יינסטעז, אם או:ז איז no® טוב ױס דער נעראדע

 *ױ 7םא? ר0ג קנײדיאד, די צוייב אזוי ניט אוז
 פרײהײם, םון ננ0געז א איז עס חגדה. דער ליב

 יעדע ®אר באנײםמרענד באסת אי? וחןלכער
 זאל זאר רי װי םור.0נ רצמיירינדע אח ®רײע

 אויםנעקלער־ אז צי סמשה, אסח׳ע אז צי זײז׳ נים
 אויב װיכטינקײמ. העבססער דער םוז וי איז ׳נמ
 g םון זי שסאםם כנ^0סר7אוי« גלויז איז זי

 ®ארשטע• וועםעס םצנשעז, א ®וז נאוז״ 0 מגשעז,
 אח כאװאונדערוננסװירדינ זיכער איז קראםם לוגנ

 הארץ נרױם ז״ז םוז בלום טרואעז יעדער ורעסעס
 װירקליןי דאם איז ■רױהײמ. ר0® גען0נעשל ם0ה

 ?י איז דאז סירוננ,0® חיםמאיישע אםת׳ע »ז
 איז עס ;צײם־אלכזער איהר דורו ר?וױרדינ0ם
 וד0י סויזענםער םיט אז ׳17נ?7י *ו ניגעז7רג0® 0

 נײס-0ב »<7איד ®רײהײסס דער חאם *ורית רעו
 נןך םיר סש0כ איז מענשעו. 7000 גרױס׳נ 0 םערם
 V« טיר פיהלעז בחרתנו׳קעס, אתה די צו ניט הערעז

 װעלכע אירעז״ די נעװעז זײנעז עם רטס ששאלץ״
 ®יןד װעלם דער אין ערשטע די כםעם בעז0ה

 םרײהײם. םעגשליכער פוז אידעאל דעם םירם0קל
 !0 אײנזעהז, םיר, גלויבעז איצם, װעט איהר

 ס0װ ׳אייהורםות״״ אונזער װעז7ג נים איו ע©
 דזגם דערמאנעז צו רנים0ג כם0נעם אונז ם0ח
®o?r איו iti ,איז עס דאס .גארעגסינקײם״ noB 

 ד«ר נאר דאס. נים איז עס״ נײז״ אידעז. נײ
 אוג• אז וױיסעז, םיר ישוט. נץ0ג איז ענםפזר

 ,גמ־ דער םיט ניט זיו 17נוגענ0ב לעזער זערע
 ס0וו צײםוננ, אײנצינע זייער לם0 ,רעכםינהײם״

 אירישע יעדע ז0 םיר, וױימז אויוי לײמנעו. זײ
 ■סח־אר• סים :•סח ם*ט םול nmgנ איז !ײםוננ

 דאם אזױ, פסח־וױצעה 37J0©7O7rno• |,7םי?ל
 לעזער דעם שויו םוז צ״טוננען די pm ■סזז דער

 נענלויבס, דערום םיר חאגעז האלז. פוז קרימז
 ״נערעב• די געמז וזאײז לעוער אונוערע וחנז ?0

 װענ*? מפינעו רגיס0נ אוז לײ^ניז, סיגקײסי״
v װײזט ו*ין. םח'ײ ®שום ויזי וײ ur>7n יסח׳ t 
 בײ נם0ם אײנער ווײנינםנמנס אז רױס,0 אנער
 אײזי םיר tjmo וחגיל, יסח״דיגזם. ^םוואס אומ

נ-0פ נ׳ס7רײז :מותז דאד א*ז *■עס אז זאגעז,
w h u  r r t o .כ0י ױו, דוכם אוגז אוז הנביא״ 

זײז... צוסרידעז םענט איהר »#ילו
 ךי דאם ריאננ,0® 'אײער — .tIPOD'lp מ.

 נעדרוק• יעז0ז שטרןי״׳ או« *״קורץ אוז ״שסועמו״
 איז .עם װײל בומטאמז, גרעמנר* אח װןרעו

 אותױת״, קלײנציקע די רײטנעו צו שוחנר שוס1
 נמווו, קײו גיט םטכעו ם*ר אױב דערווייל, איז
i t i לעזער. אונזערמ םוו ?יםם װאס ערשסער״ 

v ד»כט r, פח אײנקר האס *ורײן צײם 0 םים 
jngrnM װאם זציבע, דאס נצםארערם *א «ער7ל

joitmimn a 0» * סאור, ir •  10390 v o  no 
װ*סןי0ג i י0ג »ו*ג ,mo «ו עס רײם03 זײנעז

 1030 ס0ד. !.7י7ד0® עס װעט ר7י7ל ײי״וצנט
 17IP7JI0, 10 גים Vt נט7צ0®י זיגער0ד רער
 ױתיות׳ t״חיײג ,י ג*י געבליכמו זײנן פיר

 ןל7שט אוז אײגןר, ניוי #לזי׳ איחר׳ קוסט ייצם
 0ר ניחױיטעט, איחר אוז פאדערונג, 7ל?71 וי
P ׳ניט עס ®ייערמן אנרערע דאס אורזאכע. די i 

 7סליע צו זיף ivovp זײ וױיל דעופןר, ®שוט
 ^״0דר זעלכע0 יײענעו גיט ?ינעז ז״ ראס רעז,

 07 ל״ענען איהר׳ טײנט ׳7®יל שורח׳יאז. גי:?ע
 PM א*ו עב וױיל דערפאר׳ נפר 1אי ׳מיט0ג

 lg אױם״ ,עס טײטשעז ױי און אותױת# קלײנע
 ר|ר. װען װיכטיג, ב^זונרערס ;יט זײן סוז פ0ד

 קיע;* רי |’א 17דרו? עס ואזט יזל״ו רעדאקטאר
 טעגח, א״ער .0ר איו ס0װ כונשטאבעו, סט־ג

 ®ו־טיס ®ילע איו נאר איז צונענעז, םיר מוזעז
g צױ צז זיף שװער אוגז איז דאר אוו גערעכטע׳ 

 נען0ה מיר אװזױוז׳ראד. קלי/נע די טיט שיירען
 •03 נא:ץ א װארום, ניט וױיכעז םיר זײ, פאר

 אז אײנריירען, זיך וױ^עו םיר רינע. זתרערע
 17װיל אװ i7Jg? װאס לעזע־, קיאס g בעו0ר. םיר

 גיט םא:ם װןרטטול, איז ogn *ארעס, לײענעו
t בוכשםאכעז. די זײן םעגעז עס קלײז װי אױס׳ l 
ojn ׳איסשטא;ד דער צר נאר־ קוסט Dgi קלײ״ רי 
p f װיינין אזוי טאיע פארנעכיעז אותױת׳יאך 

 לם0ײ עס ס0װ דעם׳ ®וז העיםט א ט7כס ייאץ,
 ־7אײ רעם אין עס דיוחעז מיר װעז ®אריגומעז,

 װזדעז דעסםװענעז םוו צײםוננס־שריפם. םײנעם
 װי• כט.0טר0»נב איז נעביעו םארלאנג אײער םיר
 • *ייםוננ די לײענען ״עז0ל 7אי אז ריך, םיר יעז

 :״אמןן צו אױןי טרי<ען םיר איז דאו׳ סיר װײעז
,0אל פמי לײכםער װאס צונעננלינער, װאס איהר

 םניזנח א זײגעו אותױת׳לןאי קלײגע די אױנ אוז
 יזײן ניט י0ז הל0צ זײער קלײן װי םאגכע׳ פאר

 וחף םיר אלזא. וזעיעו. כאזײטינם זײ רארםעז
 אויב אוז צײם, שטיקעל א •■װארטזנז נאד לעז

 וחן- םאייאנגעז, אינז םוז עס װעלעו אייניגע ד0נ
 •0אויסק נאנצעז אין שריםם ?לײנע די םיר לעז

 אונ• אױף אוםגעאבטעט צײטוננ, דער םוז סירען
 איתױת. קלײנע די צו ליבע ®ערזעגליכער זער

 די זאלעז כייר דאם וױדער, אנב^םרעפם װאס
 P0 אוז שורןח ברײםע איז דרוקעו עדיטאריעלס

 מ0ד ניט וױרקרייי םיר זעהעז רעם פאר ®ייהע,
 זעןף איז ברעװיר־שריסט די נרונד. םינרעסמען

 איבזןך־ יאגעז װערכע ׳די םאי לײענען צו לײכט
 10ל7לײ ניט קאנעו װעיכע די, און לײענעז. וזויים

 יתו העי׳פעז״ װאם הנאפ ײעס די גאנצעז, איז גאר
 ר0ר א-ז עריטאריעלס די דרוקעז זאיען םיר

 0 יערענפאי־ע דא. איז ס0שריפס«*וו גרעםטער
 גױם ?#כיפליסענטעז, שעהגע זעהר די סאר דאנק

 7גום »זעהר רי םאר טכבד אונז זײם איהר װעלכע
 •0ל רעכהם און נצטיצעז שארפזינינע ענטפערס,

עדיטאריעלם״ גישע
 ס0י באשולדינוג:, ;רי,א־ — גינזבורג. ה.

 ־jm װאס ׳רי צו נענונ טארעראנט ניט זײלען מיר
 *ד אנטשײדעז מיר מוזעז םיר, וױ אנדעריש, קען

 אוגו אומבאנרינדעט. פאלשםענדיג אלם ריאוױיזעז,
 »( גיסעל א אפט עוין זײנעז םיר אז זין/ כט0י

 מיר אז מודה, זיר אבער זײנעז םיר םאלערןהט.
 ךי פאר מאיעראנץ םילדעסטע די ניט ראבעז

 נים ?א:עז װעיכע טענשעז, די אוםםאלעראגץ.
 ,0ר7’זי אויסער םײנוגנ, אנדער ?ײז םארםראנעז

 װעלמ אלע. ז7<ג0רפ0פ *ו בארײט זײנזז װזגלמ
r ודירקליד. םיר האסען די זיי, םיס ניט זײינעז o 

:|7יעב אונזער איז •עסם א םאר זײ באםראכמעז
 םענשימ^ן דעם שסמרעז װעיכע די, עם זיינעז זײ

 ■ון איבערבלײבאכץ \g ןײנעז «ײ םארםשריט;
 ומו טארקװעמאדא, םון צײםעז םינסםצרע די

 אוי■״! םארברצנט נלױבינע אגדערש די האם מעז
 פית• םיר װי טאלעראנם און שײםער־הויפעז.

ז ע  הינזינ• םירע איז דענקעז װעלכע אלע, צו י
iyo ,0? טיר װעמעז םיט און םיר, װי אנדערש* 
 -0ם די צו אבער איז םרײנד, בעסטמ די זײן נען

 rnoM *ז םיר ?7םיהל םארתװעםאדאס דערנע
הם נאטירליןי, שנאה.  MI0 שנאה אונזער נים ̂נ
 פאך- זײ זעהז נעװאלם װאלטעז םיר אז װײט״

 אי״ןישױן דאר םיר װאלטען יא, װעז םילינט.
 ר730 טי«מד.0®אנ יענע צו עהנלױ געװארעז

 אויף אנצואװייזעז בעסט אונזער מועז םיר
 אונו וױלעז װאס ׳אלע םאר קלאר םאכעז צו אוז

 געפעהרליכ«ן אוז שרקקליכעז אםת זײער הערעז,
ריאנט דורכאוים איז װעלכער כאראקםער, י  ־0'

 ־JOgr די םים אפערירם ער װען אפילו, גרעסיײ,
 נץ0ר7י0ט ,gt?0 זעז.0םר לסטע0רי?0ד און םסע
 םענס יעדעד װעלכע ׳םדה א ׳י1ז« םײערע א אױ

 -0ל0ם די אכער קויטױױרעז. נמגוזר ם0וו ד»רף
 איז גרענעץ דצר אוז נרענעץ. א האבעו םו? רגאץ

 ס$ר די םאנאםיקער. די םון אוםםאלעראנץ די
 ם0י אז װילעז. םיר אויב װערען׳ טאלערירט ניט

 און שעהנער אלץ װערעז זאל יעבעז נזענשליכע
נאבעלער.

 יײכם זעהר עם קאנט איהר ~ צערנער. ם.
^ ,■רײע ר7למ0אפ דער פון אויסנעפינ*! ר  א

 17נעװ איסער זײנעו םיר ס0ד שםימע/ םקר
 רע־ דער דורר רוםלאנד ®וז !נןרקענוננ דער ®אר

 •30 נים נמז,0שם יאײנינםע0ם ײ םון נירוננ
פ אױ* םענדינ  נר־ דעם ®וז בעז0ה םיר ס0װ ח

 יענירונג וױסטישמ7לש0ב די װי םאםענם, שס׳נז
 10 םאר איהר םראכם0ב ימז,0נעװ 17ר0מב יז0
 גאנצער דער ר0פ אוז נר0רוסי ®אר וםנ<יק0

 ן0נ נלויבעו און נענלויבמ, בעו0ד. םיר וועים.
 100 •#רזעהעניש ישעוױםםישע0ב די אז ׳י«ם0
 טד װעס נד0רוסל װעז קױ̂נ קײן חאבעז נים• ננ0ל

 . *30J דער םים באריהרוע םארםעגלינער איו מאו
ד די V! ים0ה איצם 43ותל איבערינןר מר  בי

V מוז:0ז אױ«י רענירתנ שעװיססישע im
 מהר א«שר, אוז. ביס•^ vm אוו ים0נ?»
vm 0 4«0כל ,n4י(0ו19ו ויןי tm •ל-03 ד 

mr*eo*n0tr יתן19ר* ogw 093* ניט I9J0P •wiipo 
®10 003 W ill *WP0 T O  0fO ^300 00,Oil 

ענד• xt זײז 100000 סחנר פריחיר
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ר ע כ א ם ק ו א ל
יי וו״ נ. ל״ א. ,9/ י״ןײאוץ 2 לאלןאר

= ױו ם א ו ן צ ע ט ש ר ! ע י » ט
״ צ*ר.•דעלע; v־ a r א חרך סאי ער׳צפען דעס פ״ערען צנסופען

קאנצעדט גדאנדיעזען
ן------- ----------אי

הח אפערא מעםרא־פאליטאן
*. נ. םטריט, מע40 אץ נרוןדװ״

נ מ ױ »ג, פ ײפ ען דעם 1*30 אום כ ס מאי ו
 נאען קאפעימײפטער באריהמטעד דער

 אלקעסטער םימפאני דין מיט פדענקא
 #רועראם א אין באטייליגען זיר װעדען

ױק״ ®אפולערע און ארבייטעד פון . םו
אנאנסירען. ׳שיעםער ס*ר ײעיען קרעפטעץ ע ג * ר ע ב • א ד•

 א*ן*יי*ןזי םיקעטם באקוסען וןעלען 2 לאקאל «ון םעםגערס די
 «} לןזקאד פץ סעסבערס די א.*ן פטרים טע2<־ א־פם 128 אפ־פ,

עװ״ לע?סיננט«ן in )יס8א ד־ער אין טיקעטפ כאקופען ײעללן

 דעם דאנע״שטטנ, *נפאנגענדע װע־ען *לטיאױסג«ט װעיעז ס־קעטה
נמס, ברירערליבן) נדיט *!־■". טעז23

 קאמיטע, מאי עדשטער
.9 און jpip 2 באארדס עקזעקוטיװ

אגריהולטוד אידישע די  
( סאסײעטי הירש) באראן

וווים פ*ס םארסערס זװמונסםינע • r>« העלפס 
•e*u» n ״ װענ״ קיגסנת  מי ײ ווי ײיז י  bcms איחד ותז *ײינדמי *  no »ro*m»  ̂ ^ פסר אי־ינד

ש1ב»,־ סיחר י״יעי דעמוזיסס קײגע נים  c* 4 י . *וגז. סים וחי .
cross* איז coo ח רסט אהזעי« קוסס סדעי ערײבם pi־T?:r ״ 

i t o i  iio — אנת יויסער  rXro treo .ז אומר  m  - ותסינ 
ItWtSH ACWCWLTVEAL

Ml X 14A tC,

WiNM• r ח»ם cv װי *ױוד, אײסס i• •ד Mrim בסײיסוג* *סדגײנמר *l im c t  r m v u M מ&ף־
r« •1״ײ* י״יי״

ק ו א ל ם ק ר ע ט י נ י i פ  w
!אױפמערקזאם י., װ״ ג״ ל״ א״
אטענדען *ו אדערט8»*י*גע ?״ט איחר

ן ע ז י ח ו «נ,’שנ ט ײ ,8 נ ל ױ « ן ע פ הו i ו או
I'M סטדיט »טע א־טט »6 ר־סעאוט, מאנהעטעז

 כאריכט א אסגעכען םעגעדז׳שער דער ױעט ם־ט־נג דיזען ג••
 רע»ארט װעגען א:ן םרי*ד פ־ן צ־׳טטאנד יעצטיגען דעם וועגען

e;• םיר ױעל:ע פאדערונגען די און ?אםיעאז גאדערנאר׳פ דעם 
נאלענאטים. די צ• עםעלען דארפעןי

• אטענדען צו אויפנעפאדערט א־י־ ױ־ט איהר

מיטינגןן רעגולערע.םעקשאן ר
וחנרען אוגעהא^טען װעיען װעלכע

ען ם, םאנסאב דיז פנ ם אוו ע ל ס?ן20 ו די פ א
לאחאלם: דיטי;: פאמענו־ע די א'|

 פטריט. טע5 איפט 210 ה#ל, בעםהאװען — טאון דאון
 םטריט. םע103 איסט 143 בילדונג״ ר. א. — חארלעם
- כחןנלןס  עװ״ דואשינגטאן 1581 ר:טס, קלאב <• לארןאד -

 םטריט. פעקםאן ‘י_29 ל״פעאום, ליינאר — בח^נזװיל
ש ל״דיס  לעק• G7 בילדינג, יאקאל א-ניער אין — ברענט

עװ. סיננטאן
נמם, ניירעדל־כעז ט־ט

רד עסזעהדפײו א א s לאהאל כ
םעערםאן. גאלדבערג, א. מענעדזשער. הײמאן, ל.

שנײדער קלאוק את מאכער סעמ&על
!אױפמעדקזאם ׳י. װ״ ג״ ל״ א״ ,3 לאקאל

מיטינג לאקאל דעגעלעד א
ודערען אפגע־אלםען װעט

פ ען18 ׳שנ ל״ ט ױ פ ו א ל א אך נ ד נ ע ם ד ע ב ר א
סט. טע25 איסט 130 לאלאל, פון אפים אץ

 װאם ענדערומען די װיכטיגער. א זע־ר א״ז פיטינ: פון׳דעם צװעק דער
 קאנםאטפשאךםאנד און קראנקען־ דעש אין נעדוארען געםאבט זײגען
 גוטגעהײםען טעםבערם, אײך, פץ דארפען ארן װערען דיסקוםירט װעלען
 אלע די עד*ן האש באארד עקזעקוםיװ די װערען. *וריקגעװיזען אדער

ג־םגעה״פען. ענדעה־ננען
 דעם צו קוםען צו פארםעחלען צו ניט אױפגעפאדערט דאר:ם זײט איהר

 םראנען אנדערע נאך װעלען דעם ה;ץ א מיטיגג. װיכנדגען העכםט
רדערעז״ א״פנענלפען ז*:ער

' ,3 אל)לאר באארד עקזעקוטױו
םעקרעטער״ הבין, ד״ ׳

ר א ? א ן ל ח ע ט ע י מ מ
 חשאינם דעם צו פעד־קאפיטא די דאס טאכען צו אױפםערקזאש א*יך נױטע פאר חאלםען םיר

 צייט ®ת ארדיפגעלײגם לאקאלפ די אױ,ז ודערען וועלכע אסעסםענטס, אנדערע אלערלײ און כאארד
 דעם םון ביכער די אויןז האלט איהר וועלבע םיטגלידער צאחל די לרים כאשםיםם װערם צייפ״ צו

 װעט עס ױניאן״ וואירקערם גארמענט לייד*ס אינטעתעשאנאל דער pe דעיארםסענט חןקארד
 דעפארמםענט דיזען צד אופן אםיציעלען ייז אױף אינפארםירען צ• םוכח ייימןר אח יײז דעריבער

 נעםם םיטנליד דער וױיל דעם, צוליב זײן דאס םעג שםרײנם. איחר װעלכען םעסכער יעדען ווענען
 אנדער װעלכע אירגענד צוליב אדער דמם, אין ריק׳טטעוזענד איז ער װל דערפאר, אדער םראנספער א

 און פער־קאפיםא צאהלען דארפען זאלען לאקאלס ו.*או פעלע, פארסיידען װעם דאס און אוחאך״
 אוגז זיכער זײט אתאניזאציע״ דער אין םעהר נ*ם כאםת זײנען וועלפע םעםבערס, פאר אסעסםענםפ

 דעם אין שולדיג געבליבען אײך איז םעםבער נעעםראנעגער חןר דידם װאכען וױפיל וױסען לאזען
איח£ שםרייכם אדזר װאפ םאנ,

א*יעד כרידערליך

H. A. SCHOOLMAN,
Director Record & Pub. Dept., I. L. C. W. U*

tr: _ >־
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אץ ■ךעדדעגסען-װאחל׳ ױ

ד. אנ ל ש ט ױי
U* ־-*./. ,  I '•:׳ ׳♦• ■

•). זײ« •ו[ ס14(י
 יס11 ארויססנװיזען זיר סילחכץז דער נ^ןי

u היס• געװאילטיגע אמזרע סאר קלײן 
 םון טווקטיק די *ױ£ג»בען. ט^רימע

 דורכ• צוױמען איחר װעט געגגער איחחנ
DW■ ■ארטײנעוגגס א צוראבען ir און 

 אמת׳דיגער אן אין פארװאנדיען צו דןי
לאטןי־יארטײ.
 דער אז גיויבען, גיט םען,-דאחי

 דײטשיאנד איז ךזױוט-^טרײט״יוגקט
 אדער רעױכיליק :םראנע n איצט איז

 מיוכה- דער מון םראגע די ׳ ? דאגאיביע
 הינטער־ איז איגעםרןוטען אי? םארם
̂וכדעם גרונד,  זיף ה#ט רעאקציע די װי ג

 איז ^טעהט רע«וב?יס די אז איבערציעט,
 םונדא״ פעסםערען א אױף רײטיצלאנד

 םחמת ׳פוין—ה^וסנעקלויבט זי װי כענט,
 אויסענװײגינסטער דער םון םאקטארעז

 דורך װ*ס ׳דעם צוליכ און — ןאליטיק
 ענטװיקלויגנ ערrודיtהיסט גאנצער דער

 אלײן ער איז כ^ונארכיזם דײטמען םולם
 וואס וועגעז אײניג. ניט זיך צװײטען

 דער אין ^ײטיטלאנר אין הײנט נעלט
 רע־ סאציאלע די איז ריגיע. עהטטעי

 איע ליקוױדירעז צו טצנדענץ די ׳א?ציע
 ארבײטער־קלאס םונ׳ם :צחונות סאציאלע

 איהם אויף און רעיואלוציע־צײם דעי פון
 כייטא געװאלטעע גאגצע די

 שוק איז סך א דעיאראציעס.־ די פון
 דאדנער דער אין געײארעז דערגרײכט

דיגער דער ריבכונג. ארכײטס־ ^עה׳

ר ע נ
n p טױן איז «r אטג/נ״ טײ< נחיסען א

־־ ̂אגד ׳ ־ “•“ייי pip
יויײי

 וחנלט חנר םון
ארגייטעגדע די yuj/fi11* ײו ’ י ”i*״, ®ייליז

w' אמיכע טאמן u tf r iw ן׳יטטײערו
חנן—דירןניו̂ט ע ^ס״ ^ ח ײ און — וו

 אנצר דײט׳צןאנד. אין װי איגרירעקטע*
 גרױסור דער און מװעײאיגדוסטריע די

 אומצוסרידען״ אל״ו W זייגען ערד״כאדץ
̂ובען ךײ  די פון כח דעם דורך ד*ס ה

 אײ״ די דיקטירט װאהרם^גדען גרויסע
 ■ארטײען רעאקציןונערע ךי םון גיגקײט

 הןונעז ?ײ ירעזידענטעךװאהל. דער בײ
 װאס קאגדידאט, א ארויסגערוקט דאס
 נאך ם*ס נעוױסער א אין ■אליטײט איז
 טראגט װאס זיא בלאט אוכיגדעריבען אן
 דער־ טאסקע. האלב*יע«ובליקאני׳פע א

 גרייטקייט, די אױןי זיו דעדוןלערט טיט
 ארױסגזד האבען גיאנאי־כיסטעז די װאס

 רי כייט םאריטטענדינען צו זיןי וױזען
 א װעגען רענובליקאנער כורזיפואזע

 סקאנדא־ א האגדידאט, ׳עותםות׳ויגען
 האט פיל װאס ״טדוך, ■אליטײטער ליעזער

 גע״צלאסען װירקליף זאל עד געפעלט גים
װעיען״

 האיב־ א היינט חאט דײט״פלאגד
 םיז לאגיק די רעגירוננ. כיאגארכיסטײפע

 א אױף געםאדערט װאלמ .לאנע דער
 א אז פדעזידענט. האלב־מ^גארכיסטי׳שען

 שטעיח וױדער זאל ס^ציאל־דעכיאקדאם
 דײטשער דער ם*ז ׳צפיץ דקם אויןי

 כורדפוא־ דייכדפער דער פאר איז םלוכה
 אוטדער״ אז געװארען מאל יעדעז אין דע

 נעדארםט װאלט oy נעדאנל,. טו־עגאיכער
 זא^ בראון װען :ס, נרױסצר א טרעפמן
שסול. עבערט׳ס חבר זײן ירמ׳נמז

 דרעם m סקדרט קלאוק,
35 לאקאל ױניאו פרעסערס

!אויםמעדקזאם פדעםער^
 ארבײםער אינטערנאצ־אנאלעז דעם יאהר דעש פײערען מיר

א םים טאי■, סען1 דעם טוכ, ױב

דענס ארן קאנצערט
n פרײטאג, p אװענט אוהר 7 אום מאי, וטען

האל טעמעני אין
עװענױ. םע3 און םמרים םע14

װערעז״ אאנםירט יפסעטער וועאען קרעפטצז די

 אדײן ה*ניז באױז װעאצן ■אצצער צ*הא ב»׳«חוגקטאר דער צואיב
טיקעטס״ מיט באזארגיז זיך גאײך וועאען װצאכע די

 צו בארעכטיגט איז מעסבער יעתנר טיהעטם. נעמעז גאײד קומט
^סיס. אונזער אין באקומען צו טײןעטס. ^

35 לאסאל באארד ער,זעהוטיװ
טענעדזשער. ברעסלאוו, דזש.

j m i n m ו מ ס ז נ א נ
םטריט טע21 און עװענױ פינפטע

דעט ביז ,־וערען געםאכם װעלען װאס דעפאזיטס אלע

ן20 ע ל פ י ר פ ר,ריגען װעלען א

d

אפדיל טען1 דעםפון אינטערעסט
 די כ״ט נעלד אײער. םרענםפפר־רמז מ־ר בוך, באנה אייער אונז בלעננט

צייט. t״p םארלירענדיג נים אינםערעסט

In tern a tio n a l U nion  B an k
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Mtmber Federal Raaorva Oyotam

־ מ כ א ם ט ױ ז ק ם
אויפמעדקזאם ,23 לאר,אל םון

יטינג
פאר גערופעז װעדט טאבער סתוירט אלע פון

אנ שפ ענפ. דאנער 2?וו ו3 מ פ
פעקטליך. 7.30

םלאר) טער5( םטריט, וטע4 איסט 231 בילדיננ, ױניאן אץ
✓

 פייכט די איז cy אין װערעז, אויפ;ע;וטען װעאען םראנע; טרײד װיכטינע
פיאנעץ. די אין :עהכיען אגטײא זיא מיטיננעז די צו קוטעז צו טיטנלידער אי׳ע פין

. ז ק ד ע ר א א ל נ א ס א 2 ל 3
דענעדז׳מקר. פ־נקאװםקי, ר!-טשערמאן. קאנםקי, ם.

ם נ ע ר ע ג ל נ י נ י י ז ע ו
װעכענטליר דאלאד 200 ביז 50 פון םערדינען קענט איהר

בעריהמטער דער אץ קורס א נעהמט

שקוהל דעזײנינג מיטשעל
;ארמענטם. פאר ציידיס און קאײדער קינדער און ״םיסעס םרויעז, מענ׳ם, פון
 אח דרײייגנ נרײדיננ, ■עט־;ר;^ טאכעז צו יערנעז דןזיינײ״נ םאר סלוהי סיטמעל די

סיײד*ר. םענ׳ס איז גאי־םענסס םאר ם*ר דרעסע^ סוסס, היאוקס״ םיטעז
יאהר. 50 איבער נעגריגדעט

עררײכט האט סקור די
דעזולטאטען. כמסטע סיסטעמעז, נײע אידעען, :ײע

בארדינע א ס**;ם םלוו? דעזײניננ םיטשער דער איז קורם א . wmi וזײדזשעס. גוםע אוו שסעיע
* 1# עס און פױיעז, און םענער פאר פר^םעסיאז נוטע א

B אויסצואערנען. זיד אײכט זעהר איז
 אײנענע* אײער אין װער«ן גענעבעז װעט לעס*נס נאזונדער^

פארשםעהז״ סלצם זסים איהר »\ם שפראו־,
 יײכטע. זעהר זײנעז זיו אויסי^רנעז םאר׳ז באדיננונבעז די

 איז אסעריקא איז ום«»ניע1# םעשי«ז עיםססע די זײננז סיר
•עםז־גס. סלערלײ שנײדעו און םעשיאנם םארקויפעז סיד

קאאסען. ^ווענט און טאנ
פר״טאנ. אוז מיםײאד ׳ם«נס»נ *װענם־מאסעז,

סקוחא. אונזער איז דעסאנסטרײמאז ע י י ר פ
אינם«רםאציע. ®רײע םאר ■ערזענריך יןורט

ל ע ש ט י ג ט נ י נ ײ ז ע ל ד ה ן ק ס
,1674 םיטצר*' טעלעם«»ן י«ורק. נױ םטריט, ם«37 װעסט 15

 ליבערםאן און װאלדמאן
לאיערס

302 BROADWAY, NEW YORK
Telephone: Worth 562S S614

Dr. Maurice Perlstein
סוירדדשען און פיזישען

1310 Morris Ave., Bronx, N. Y. 
Tel. Bingham 9315

דאלאר 1
אקאונט אן עםענט

דאלאד 5
אינטערעםט ציהט
 אפ ױט לעגם

!שםעםער
אױף

 אנצױ צײט די איז איצט
 סיזאן דער װײל פאננעץ,

 םלעק רי איז אן. נעהט
 צוניץ זעהר דאס וועט

קומעזי

 אױבער־ געלדער
 אלע אץ געשיר,ט

 טהײלען ט ל ע װ
 פינהטליך שנעל,
!ביליג און

פרעםערס
ן ם םו ק ו א ל ק

ברעם״ װײער די דאם װיסען זײם
 בק״ און װעלװעט סרעסעז צו לאך

 איצט ביז האבען מיר װאס לױויע,
 לײ• צוגעפאכטע די םיט נעםאכם

 האלץ אויזי צוגעמלאנען אדער װענד
 אונ״ םון געווארזנן ערסלערם זײגען

 אוכד םאר םמסטארי-ראפםאר זער
 פון געדוך דער דען ױזען, צו געזוגד

 צו#א״ די און פעך צואװאריםטע די
 קאנ״ צז ברענגצז קאן האלץ רמטמ

כאטפשאן.
 פעטענס נײעם אונזער נאר ױזם

 וחןלבע לײװצנד, קופערנע די מיט
 די םוז געװארעז אנערסענט איז

 װא*עג• אין עקספערטעז גרעםטע
 װיײ סאניםארימע העכסט אלם טאן
• ברעטלאך. ער

די בײ באקוסען צו

אן ס רי ע ט ש א א ל  פ
ם און װע  פרעס־ װעל

רו א א אני ב פ ט א פ
 יארק נייו עװענװ פינםםע 123

.2צ20 אשלאנד טעיעםאז
 לײסצס• י' אײד ••ורקוייען םיר
 t*o ססיס טרוקענע םםיסערס. סםײל

• גוזייןגסיצ. א
 er'wrs •ינהינג אויד חאבען םיר

םארמ■. יין בעסימ די —
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U זײם no וא*ופ
 טיט; א און פי*, אזױ צאיט 4,ראי;* א״ן
 יוזי• צא*ט י*אק*י* צוױיטען א םין גליד
 ארע םאר איין זײן ױעט עס ®יל.

 שאטול,י,אי;;ןערנ אינזער םון סיטגיידער
 זעיבע די באקודען איע וועי־ען זײ און

אױםטערקזאכוקייט.
 דערראגען, צי כדאי א-ז צוױיטענכ,

 אױם* איגנאגצען װעדט פיאץ דעד דאס
 סיזאן. קוטעגדעז דעם פאי־ נעפרישס

n שענססער דער c i, ניט װערט ער װען 
 טיט סוז ארדנונג, גוטער אין נעהאיטעז

װערען. ;ע*״.עדיגט צײמ רער
 באןאגגט האט הױז ױגיטי די װען

 בעסער אדער ל$?איס, פאר א יצ, בלױז
 עכ איז יאקאי* צו ברױז געזאנט,

 דעי פו; אױםזייט דער נעװעןיאונטער
 יאקאי דעם םון יואםיטע הױז ױניםי

 אומ* זיך האט עס װען כיאי־, יעדעס און
 ‘יא פון באארד עקזעל,וטיװ דעי- געביטען

 ױניטי די אױךיגעביסען דך האט קאי:,
 כטענ איז *ראץ רער און יןאכײטע, הויז

 א:דע אן אונטעי ;עווען סיזאן יעדען
 א :עמאכט, האט דאס םארווארטונג.

 ;עזוכנ האכען טעס קאמ הױז ױניטי די
 א כייט סיזאן דעס איבערצוקיטעז בלױז

 *,א ערפאלנ, קלענערען אדער גרעסערען
 םארפאמ געשעשט דאס א-ז נאכדעם
 הױ ױניםי צוױיטער דער פאד געװארען
 ערװערי שפעטער איז װאס קאמיטע,
 א:גע• אזױ זאי* דאכ װען געװאו^ן.

 $ײט לעננעיעי־ א פאר װערעז האלטען
 ,רוא אינגאנצען בײןדינגס אלע װאלט*,

 געװא ל“אי םון װאייט עס געױאיען, נירט
תר. א רען

 * א אגדערש. עס איז אבער איצט
 איג־ דעי פון הע:ט די אין נערגעהעגדיג

 דגכיא פרעדדענט הץט טערנײ״צאגאר,
פא* הױז ױ;יטי ספעציעלע א

 יעדע, ב״יטען ניט זיך װעט װאס ׳עטםי
 פרא״ז דעי אױםפאסעז, װעט אין סיזאן

 פאדיטע די װערען. רואינירם ניט זאא
 כ־אכען צו ארבײט דער ניי יטױן איז

 צא- דע- פאר פארבעסערונגען אײניגע
 די באזוכען װאס ׳די פון קי;עטליכרױיט

 פארברײנגען װאס ׳די םאר הױז, מניטי
װאהיײטאן. זי־יער דארט
 אונזעי פון פאסיטע הויז ױניטי די

 באיטטעהט באארד עקזעקוטײו גענעראל
 פיעזירעגט :*ערזאנען פאיגענדע רי םוץ

 װײס ׳:י:םא ס. פרעזירענט וױיס ?יגמאז,
 פרע- וױיס ברעסלאװ, .crn •רעדדענט

 פרעזידעגט וױיס הארפעריז, דזיש. זימננט
 רײז״ •ה ־עז•2 װייס און אםדור םאקס
 דער איז באראף אב. סעקיעטאר בעדג.

 צי׳ ער, און פאכיטע דער פ*ז טמערםאן
 ארבײ־ האפיטע, גאגצער דער טיט זאסען

 4זאי פלאץ דער אז #ע:ערגי׳צ זעהר םען
 את יעענסםעז אױם׳ן װערצן פארװאיםעם

א־םן. כעסטעז
אײגגעזעהן, באלד אמ קאבױטע די

 ניט טאױ און ניט דארף פראץ דער אז
 ״פיזאו א ארס װערען אויפגעהא־.טען

ײ׳/ אםער  אפצו׳פטױ׳ען הײסט דאס אנ
 גרויסער אזא פארטיג. און סיזאן דעם

 םת אוגטערנעטונג ריזיגע אזא און §לאץ
 :אך אויםסערסזאמקײט פויע די חאבען

 גוט אזױ סיזאן, םאר׳ן און סיזאן דעם
 שטענדי: דארף עס גופא. סיזאז אין וױ

 פאר־ גוטער א םון אױנ דעם אונטעד זײן
 סיזאז׳ םאר׳ז און סיזאז נאכ׳ן וואלםונג,

 סיזא;. פון צײט דער אין וױ גוט *זױ
 באיצס*טט דאקיבער האט האםיטע די און

 פאר־ אלס עעהנהאלץ פיעזידענט וױיס
 עי *יסעניע, ױניטי דער פון וואאטער

 זעהן, און פאאץ אױם׳ן דארט זײן זאל
 ארד־ בעסםער דער איז זײז זאי אלץ אז

 אײניגע זײם דארט שוין איז עד נומ.
 װערעז אויפזיכט זײז אונטער װאכעז.

 קארפענטערס, בא^עםטיגט דארט
גיײ אאע אין ■יאסטערעיס, און םצרס

!‘אױפמערקזאם סעקרעטערע
 ווערען ביכער דײ יעצםיגע די

אבגעש^פט.
 םיר פאדםערטיגען דעם אנשםאט און

 און דײ קאםבינײ^שאז א דרוק צום איצט
 ארױסגע״ זיך האט װעאכער ביה רעסים
 ניצ״ און פראקטי^ער םיא זײן צו *ײנם
 בוהס. דײ איצסיגע ביז די וױ ליכער

 אױםטעיק־ דעריבער ווערען סעהרצטערע
 און דרוהעז אאזעז צו ניט געמוכט, זאם
 אד<ר רעסיטס מים אננרײםצן נים זיך
 קאסבענירטער מנר וױיא״ ביכער דײ
 האבען גיכעז 'איז ווצאען םיר וואס בוך

 םון וו^רעז באנוצם סוזעז וחנם
 אםילירמע אונזערע פדן סעהרעםעמג »אע

 םאדםען *גדערע אאע ,אמאניזאציעס,
 וחנאעץ רעסיםס אדער ניכער רײ ײח

 און אמיציעי נים םאר ווערען באםראכט
נעזעצליו. גים

גע:. .H *ײער, בדידערייד
*PPD ״

«»« וי• ג. יל. א. 3׳

 דרו־סען םדן אױפנע^״י׳צט װע־ען ריננה
.נ י ; י י ו ו נ י א םון »ין

 ד*ס אונטעריעטי^נען ה*בעז ט*ר
 פ«ע• די iva** iv נד• ״איגװיידג׳/ װא־ט
 פרי״ רי וױיר אױסדעייוזאסין״ט, צ־עיע

ררוי פון *נען סארװאיטוננען ערר־גע

» »ט*רט7»ג; אויך »« פןויט« די
0 w n iv mר׳ן» ijn jjw is ,אײ* סיזאן 

e«n ,am ײ׳זי• איו ערפארונג פף א האט 
 רר. איז ניענןחעער חגי ו*נ«ן. נע

 » סאר האט װעינעי טוייאאן, ט׳זואײס
 זזרער־ סטמנססי׳ס פארװאיטעט «*יט
 אנ* נאף און ״vn נעיסאר, אין •ראץ
 ער האטעיען■ און דרע־״פיעווע־ דעדע

א האט און רי׳ן דער אי; טאגטאן » א׳ז

M •ך tt vn  ,ini n r
• »<r «1• ׳ןיװארט׳(/, r  t ואט׳ןן f t t
 יד י1י׳ 1אי פארװאלא*( די «ז

w |«» 1 קור׳ננחנן חױי ניטי t'i♦ 
װי• װפא דאס און נ׳וסט׳נ,  *jw »1♦» מ

t די סון סטען v t ,װאס נאיוג׳ד ?ir> i 
.IBf'ft סו| שאריױף אין «אין

» ניויז נארינטפט דא האנפן דיר
 ד׳נר*׳»«) *ו דא איז ov •וניוט׳ון. «אר

 מיר נאף, און נאר on ױענעז
ג׳נ<««חײט. *װײטער » נײ טאן עס

I
 ביידיגג, א געטאן שריר א אטאר יא

 פון ציטעיען n אין ׳אנער וױנװ״ד;
 װ• כרעט רען האט קאטעדז״עעס, א^ע רי

 איע װע-ע; אבע־ איצט ;עטאן. גא־ניט
 פון יון אעוױידג פון געם׳י!סט ציטערען
 אייוכטעמעריסען װערט עס דרויסען.

 שאאןי״ די פון װענט n םון •״•ער דאס
 די נעפארכט װערצן עס און צימערעז,

 װערען ציכ^רונן די ן סיייננס די און װעגט
 װע״ װאס געסט, די און ;נײ וױ ;עטאכט

װעיען #סיזאן דצם אוזין אמיסקודען יען

 ס,ץ קאנװענשאן יעהרליכע רי
 עדױקיישאן ״װאירקערס די

בױרא״

׳• ׳• /• /« / t׳ י /♦

ו 1 ו־י• pa יס‘!'*•
m* ײעיען כיעניטען יא:ען v, ער װאס 

נעיעגעגהײט. אזא נײ זאגען צו אט
 באט א װערען גענעבען װעט זונטאנ

v i םון וױיס־פרעדדעגט װאל טאטױ 
יײבאד, אװ פעדערײשאן אטעייקאן

טאסטמײסטער. רער זײן עט
געהאר־ ײעלען באנקעט דעם אױף

 ײאכיי- םיז רעדעס אײנינע װערען גן
 פרע־ גרין, ר. װיליאם רעדנער. גנטע

 םעי־ערײ^אן אפעריקאן דער םון •דע:ט
״כייצ• איבער רעדען װעט אײכאר, :ײ
J Iפיא• םרידען״. אינדוסטריערעד און ג 

 הא• פון ישאטװעיל, ט. דז*צ;ימס עס/ןר
 רעדען װעט אוגיװערזיטעט, ומביא
 אינטערנאציא־ ארן ״עדױקײ״־אן ינע•:
^ . פרידען״. איער
 בייקױאוד cm פון ססדדזהסעז די

 דער בײ ײעיען יזאיעדדצ/ ו-ב״טער
 דראדאטישע צוױי געבען עלע;ע;הײמ

 םארשטעלען װעלען זײ £ארשטערוגגען.
 װע״ ״די הױפטטאןס, םון סצענעס צוױי
 אן קוייען׳/ פון פרײז ״דער און בער״
.בדײהױז. העראלד םון אקטער אײן

די־ האגױענשאז דער צו רווי אונטערן
 פאלגענדע רי אונטערשריבען :ען

 עדװקײ־ ״װאירתעדס דעי םין נאאמטע
:בױרא״ שאז

 פרעזידעיט טאורער, ה. דזעײטס
 װייס־פיעזידענט ׳קאהן ט. פאניא

 טרעזיפורעל פערלינס, װ. דז^ארדזש
. עקזעקוטיװ ט״צעיטאן װאר, טאטײ

 ^קאטיטע.
 ביאפ־ דזשאהן
 םרײ פ. דדצאהן
 טיליער פרידא
ראסעל הערי

ײארענעוױק װאן דזיצאהן
סעקיעטאד. דזשוניאר, טיאלקך, ספענסער

R

ז ע סד ר ע נ
!אױסמערקזאם

 טרייד דרעס און םקױרט סום, קלאוק, ט-ן דעױיגערם איע
װינטיגען זעהר * צו אײנגעלאדען דינען

טיםינג *״ענעס
ם. נ. אזײנעד 2 אפרימ אושןן דעם שנ̂ר

סט• טע29 קאר. עװענױ, סינסטע 26♦ ׳האר אונזער אץ
 ימגז־דג ?י טאר וואם װער<ן באשפראכען וועט מיט־נג דעם ניי 1
 ;,א שטאני צז הםקר דער כדי נעםען, זאלען דעז״נערס די

 .י־עחמ געגוםען אויר װעם עכ אײפהערען. ‘ז» פראפעכיע דער
 אז װילען װאם םאנופעקטשורערם, ד* שטעלונג;עגען ששרעגגע א
 װאך פון ״אגרימענטלאך״ א-:טערשר*יבען זאיע; דעדינערם די
װאך. צו

טע םץ װערען אדרעשירט טדער ענ פ״אמינ
I «אייב גוט־באקאנטער אלעטענס אי־ער דען*>*י י

דעזײנערט.טיטעג
. ---------...--------- ״ <| ו . אדי, רועט עם

 װעלכעד י., װ. ג. ל. א. דער ם.־ן ד״ס־טרעײדענט ע־ש ט־טשעל,
 אױפרוז אן םים ארויםצוקוטען 1916 א*ן ערשטער ־ער ;ע-ען אײ
ארגאניזאציע. אן האבען םוזען ױי אי ־עז-נערש, ־* צ•

אנטונג, םיט

w 45 ד m.עסז
ױניאן. װארקערס גארםענט לײדיש אינט.

4

מ י ה נ ע פ ט כ ע ל ס ש ל י ם נ א 1 ט ט ד ד

1 הײלען לייבט עס קענט איהר

ן א י נ ט ױ ל ע ר ה ע ט נ ע 1 - ם
I3 t ע17 א־טט ט ט טר־ 1 ס

 1 און טאנסילס אויף אםערײשאנם פאר
 1 םאר גערעמננט: ווערט אדענאידס

דערװאקסענע םאר דאל., 25 קינדער

 :זײנען שטונדען די 1
 ביז 5 פון דאנעישטא:, און טאנטאג 1

12 ביז 10 פיז *טבת פארנאכמ, 7
ft דאלאר. 20

«»ינ ■ ■ ■ ־־ -----

ז םארםיטאג.
1

עדשינען שױן

W o m e n s

G arm en t W o r k e r s
A  H is to ry  o f the International Ladies Garment W orkers U nion

ױניאן װאירקערם גארמענט לײױס אעםעדנעשאנאל דער פון געשיכטע די
הונדערג• 6 איבער פץ בוך א

דץ" I •ך

א־ן פארםאם גר־יבער דימען,
פרן געשײבען

לעװין לואי
»• V געכוגדען״

rt

̂םישע א.*ז כאצימ־ע איבעי־ װערק אנדעיע נאך אדן פיאנקרײד״ יויף ״סינדילמדיזם ®דן ס*י£*=עי סי-פגןן. עקאנ

 האבעו און ױניאן אונזער װעגען באגריה אמת׳ען אן האבען וױלט איהר אױב
בוך. דעם לײענען צו ניט פארפעהלט טו לעזענדיג, םא־געניגען גײםטיגען א

דאלאר. פינןש איז בוך דעם פון פרייז דעד
ט םאר בוך א באקוםען קאנען אינטערנעשאנאל אדנזער זױן מ־םגלידער פ ל ע פךײז ה

S$2.50 פאי׳ ̂־־׳
בלויז בוך דעם באקוםען מען ־אן פרײז דעש םאר

י. נ. ס̂ס 9Q26 װעםפ 3 זדנ&קרנעשןנאל, אונזער פון $פ*ס אין
 כױטגיידער די כדי פארנאשם, 6.30 ביז אםען דין אפיש דער װעס דאנערשםאנ אדן םאנטא:

׳ י - ארבײם. דער טץ נעהענדיג כוך דעם קריגען קאבען זאלען

j mim r.1י ?ר־
*f.Hfrjl[. -י f•■

GERECFfncKElT—(JUSTICE)

n r a w

ױניאן װארהערם נארםענם רױיס אינסערנמשאנאל וער פון ארנאז אפיצימלמר

 פון *דנײטער
 פ*ר»ײ• לענדער,

 די און *״ו״ ניגט
 ןיין װעט װעלט

ע ר ן ײ «1

PRICE 3 CENTS,1925 אפריל, דנטען פרייטאגNew York. !,Yiday, April 24, 1925.Vol. VII.~TNo. 17.

ד ע כ י ל ט נ ע פ ר ע ע ה ־ א ־ פ א נ ר ע װ א ; ד א ם פ ט׳ י ב זיד נדי׳ים פילאדעלפיא ן ם  די פון ױכילעי צום
דרעפטאכער ט ג י ד נ ע ר א פ קאמיםיע םפעציעלעד

 פרעזירענט זאגט — טרייד אין פאראנטװארטליכקײט פאר סטרײקען צו גױיט קלאוקמאכער
 צו צודיק לןלאוקמאכער די אומקעדען ניט קאן װעלט דעד אין מאכט קיץ — דגמאן.

 לעצטע לאס האט פײנבערג וױיס־פרעדדענט—הילקוױט. מאדיס זאגט — שטילן־ארבץט
אװענט. רינסטאג פארהער בײם װאדט

עפענטליכעי  גא־ פאר פארהער עפענטריכעי דער
 קאטיסיע, סיעציעלער סט-טה׳ס װעדגאר

 קיאוק דער פין צױטטאנד באצוג*דעם אין
 האט װאס ׳יארק נױ םון אינדוסטריע

 דעם אװענט, טאנטאג אנבעםאגגען זיך
 דיג־ פארענדיגט זיך ה^ט אנדיל, טען13

אפריל. טען21 דעם אײעגט, סטא;
אי־ געדױערט האט םארהער דער

 האט האכײסיע רי און צײט װאך א בער
̂אוק דער אין צדדים ארע אױסגעהערט  קי
 צום שותפים זײגען װאס אי;דוסטריע,

 געשאםען איז װאס אגייםענט, יעצטען
ױ דער כייט געװארען  קאמי־ דער םון ה̂י

 גע- האכען קאםיס^ע דער פאר סיע.
 פרא־ דער םון םארשטעהער די רעדט

 םון םאר׳טטעהער אסאסיאיי^אן, טעקטיװ
 פאר- אסאסיאײשאן, דז״שאבערס דער

 אסאכיאײ״ אמערי?אן דער םון שטעהער
 יױ אונזער םון םארשטעהער און׳די אן1?

ניאז•
 באילעבאטישע די םון פארעטעהער די

 דער םאר געסומען ז־ײנען ארגאניזאציעס
 אױסגעארבייטע שום א אהן האםיסיע
 הא־ זײ םון מעהרסטע די און •ראנראם

 םארצושלאגען װאס געהאט ניט גאד בען
 דער אין צױשטאנד דעם םארבעסערען צו ־

אינדוסטריע.
 ״ױגײ דער םון םארטרעטער די בלויז

 אנ־ האם דגםאן, •דעזיחננט װי — אן״
 םאר אװעגד, מאנםאג רעדעגדיג נעװיזען,

 םים געחוםע* ״זײנעז — קאטיסיע דער
 דורכגעטראכ״ און אויסגעארבײטער אן

 םאדערונ• קאנסיעטע און פראגראם טער
נען״.

 אינדוסטרי קלאוס דער אין צדדים אלע
 כאאס א איצט הערשט עס אז װײהען,

 חוץ א זײ פון קײנער אבער טרײד, איז :
 שײנט, עס װי ניט, איז צד, ױניאן דעד

 א־ זוכען צו פאראינטערעסירט כאםת
 װאיצ־ םאל בעסטען אין דעם. צו רםואה

 װײטער עס זאל מעז ווע^ען, זײ .טעז
̂ז  זוכען ניט און איצט ביז װי געהן ילאז
 גע־ באזונדערס איז דאס נײעסען. קײנע

 םארשטע־ די םון שטאנרפונקט דער װען
 גע־ ניט ײאלט זײ דזשאבערס. די םון הער
 װײטער אויוי בלײבען אצץ ס׳זאל #אדט
קײן ■טור. און .יעצט, ס׳איז װי אזוי,

י יז•נײעסען  האבען זײ און :יט זײ דארפע:
םארגעיטלאגען. :יט אױף עס

 פון םאריטטעהער די אנבאי׳אנגט װאס
 עס איז אסאסיאיישאן, פראטעקטיװ די

 טענות דיעיע לױט ערגער. :אר זײ טיט
 אז ׳אױס קוטט קאמי״שאן דער בעפאר

 און װאײל זיף לעבט קלאוקטאכער דעם
 פאר געקוביען :יט די זײגען נור :יט ג׳וט.
ציװ יי״אן א עפעס טיט קאטיסיע דער

 דער אין "א;ע •צלעכטע די פארבעסעלען
 זײנען זײ זאגדעדן איגדוסטריע, קי־אוק

 דינגען, צו ארונטער נאך עפעס געקוכען
 נאך לא;ע די פאקכייצ, כײינט דאס װאס

 פא- קוכיעז צו טטץ,טיאנ ניאכען! עלגער
 אויסגעאד־ אן עפעס כייט קאטיסיע דעי

 אניאל וױדער זײ זייגען פראן, בײטען
אויסנעררא־ yosN זײערע נייט ;עלונען

צ). זײט אױף (שיוס

 ז־נטא: מאפ־מיםינ; .און קאגצערסא
 ארטש אין ׳מא* טען24 בײטאג,

 א-ן באנקעט א — טעאטער. פט.
בײנאבט. דגםאג טאנ״ן

 איז טױו ־דרעס אץ לינעל סאניטארי
קראפט אין ארײז אפיציעל מאנטאג

 אײ 22 לאקאל פ״ן ביבעל ױג״אז א בקא-םט מאבמער פםײט׳ם גאװערנאר
 מענשען פראםינענםע — דרעס. א אױף לײבעל ערשםען דעם אן ױיהם

געלעגענהײט. דער בײ רעדעס האלטעז
 סא־ דער איז בײטאג םאנטאנ דעם
 אםיציעל טרײד דרעס אין לײבעל גיטארי

 אײ:־ זעהר א אױןי קראםט, אין ארײן
 גע־ געטאז איז דאס אוםן. דרוקסםולמן

 דעם אין ״לאנטשעאן״ א תרך װאכעז
 עס װאו רעסטאראן, סענםער נאדסענט

 ױנײ דער פון םארםרעטער געװען זײנען
םאנוםעק־ דרעס די םון םארטרעטער #אז

 םאר־ דזשאבערס, דרעס די און סשורער
 דער פון און פרעס דער םון טרעטער

איגעםײן. אין מי־ינוננ עפענטליכער
געהאל־ זײנען ^לןונטישעא̂ן דעט בײ

 רעדעס, אינטערעסאנטע געװארען טען
 דעם םון באדײטונצ גרויסע די װעגען

 אנגעװיזען איז עס ליימנל. סאניטארי
).4 זײם אויף (׳סלוס

 אונזער פון ױבילײ יאלריגער 10 דער
 פי• ןיא ױניאן ניאכער וױיסט אץ דדעס

 געםײערט װעט ׳50 לאקאל יאדעלפיא,
 י1אוי און ישטײגער גיויסען א אויף װערען

 ױם• א דין װעט דאס אופן. יטעהנעם א
 אונ־ פון טיטגלידער די פאי נאר ;יט טוב
̂אדעלפיא, אין אעטערנעישאנאל זעי  פי־

 ארגאניזירטע גאנצע די פ\ן זאנדעיעז
 די ̂טטאדט. יענער פון ארבײטערישאפט

 כייט םור איז ױניאן דיזער פון געשיבטע
 אין רײף איז ; פאסירונגען דראטאמישע

 געלעגענ־ דעד צו ^ון מאסםען העלדישע-
 ױניאן די גיט ױביליי, דעם פון הײט

 די װאו פאפפלעג/ ספעציעלען א ארױס
 יױ דער פון אעבען אין פאסירוגנעז אלע
 דער״ װעלען צײט יאהר צעהן די אי; ניאן

 מענ־ םאישײדענע די פון ווערען צעהאט
 װאס מיטנעכיאכט, עס האבען װאס שע\

באטײלינט. דעם אי; זיף האבען
 און דרעס די םון שאפטישערלייט די

 ספע־ א ערװעהלט האבען שעפער וױיסט<
 צווא־ ארבײט װעלכע קאטיטע, ציעלע

 קאסיטעס סםענדינ אנדערע די כײט מען
 טוב ױם דעם מאכען צו ױניאן, דער פ־ון

 אימםאזאנ־ מעהר װאם עעהנער, װאס
 נעפײערם װעט טוב ױם דער און טער.

 שטײגער. גרויסעז א גאר אױוי װערען
 װעט סאי, טען24 דעם בײטאג, זונטאג

)4 זייס אויןי (אלוס

דעם,וטען פײעדעז לאיןאלם אינטערנעשאנאל
' אופן גדאנדיעזען א אױף מאי

 האל. קארגעגי אץ 22 לאקאל—הױז. אפערא םעטראפאליטאן אין םאי טען1 דעם פײערען 9 לאקאל ארן 2 לאקאל
פלעצער. אנדערע אץ לאקאלם, אנדערע אץ 35 לאקאל —הױז.' אפערא סענםראל אץ קאוגסײל דיסטרײקט

 דער איז מאצ ערשטען צום איז עס הויז, פ<ע־ אמוזירונגס שעהנסטע און גרעסםע אינטערנע־ אוגזער םון לאקאלס די ׳
 םייערען װעלען יארה, נױ אין שאנאל

נרויסען א אױף טאי׳גאר ערשטען דעם
 צו באשלאסען האבען זײ שטײגער.

 ארבײ־ אינטעינאציאנאאען דעם פײערען
 איז װאס ױם־טוב דעם ױם־טוב, טער
 סאלידארײ ארבײטער םון אויסדרוק דער
די אין םעלקער־םארברידערוננ, און טעט

שיקאגא נאזוכט זיגמאן פרעזידענט-
 — אגרימענט. קלאדק דעם אײנשטעלען בעסער העלפען דארט װעט ער

מאבער. הרעם אץ קלאוק די פון טוב ױם מאי דעם אוייף ױין אױך
װעט

שיקא־ םיז מיטגלידער אונזערע אױך
 אויױ פאי טען1 דעם פײערען װעלען נא
 ‘אינטערנאציא דער שטײגער. גרױסען א

 דארט װערט ױם־טוב ארבײטער נאיער
 באארד דזשאינט דעם םון אראגזשירט

 דרעסמאכער און וןלאוה דער םון
 םון מיטגאידער אלע פאר יוניאן

 שיסא״ אין אינטערנײשא;אל אונזער
 װערען געפײערט װעט טוב ױם דער נא.

 איז מאי, טען1 דעם אװענם, פרײטא;
 גרעסטע די םון איינער דריטרענד׳/
 עס שיקאגא. איז פלעצער פארזאפלוננס

 כיאס־ א װע.-ען געהאלטעז דארט װעט .
קאגצערט. און כייטינג
 אװענד םון םיטשןר באזוגדער א

 םארשטע־ k ^■ײחשענט/ א זײן װעט .

 םארבערײמעט םאצציעל איז װאם לונג .
 דרעס סון םיטגלידער די םון .נעװארעז

ia לאאאל יתיאן, מאכער וױ׳יסס אין o 
 באטיײ זיך װעלצן ״•ײדזש$נם" דעם איז .

לע1סיעציז איז מײדייה סך א .ליגעז

#י »

 םארשטעלען װעלען זײ און קאסטױמען
 און בילדער אינטערעט^נטע םארשײדענע

פרײ־ און ארבײטער דעם םון סצענעס
).16 זײט י1אוי (שרוס

 פ<ע״ אמוזירונגס שעהנסטע און גרעסטע
 שעהנם־ און גרעסטע צװײ די אין צער,

יארק. נױ םון קונסט־טעמפילעז “טע
msmsnmam ץ— —— m₪mm₪m₪₪₪₪₪₪₪₪mmmm₪mM

 אפערײטארס ריםער און דיהראוס
 קצאוק־פיניש־ די און ,2 לאקאל ױניאן,

 נענוכיעז האבען ,9 לאתאל ױניאה ערס
 אפערא סעטראפאליטאן די בשותםות

 טען1 דעם בײטאג, םרײטאג םאר ׳הױז
 װערען גענעבען דארט װעט עס און כיאי

 דעם לכבוד מאס־מיטינג און קאנצערט א
 ױם־טוב, ארבײטער אעטערנאצי^ניילעז

 װערען דורכגעםיהרט וארט װעט עס אוץ
 ספעציעל פראגראם, רוזיקאלישע רײכע א

לידעי. ארבײטער און פאלקס־פוזיק פון
 דאס אז זאגען, צו איבריג א*ז עס

 אויפטו, נרויסער א פארזיף און א; איז
 גרויסען א נאר םון ארנטערנעהמוגג אן

 בא־ אונז איז עס װײט װי פארנעהם.
 אין טאל ערשטען צום עס איז קאנט,

 ארגא־ ארבײטער אן װאס געשיכטע, דער
 אריס־ דער אין קאנצערט א גיט ניזאציע

אפערא מעטראפאליטאן טאלראטישער

 געפײערט װעט דארמװאס געשיבטע
 ױם־טוב. ארבײטער אן װעחןן
כיעטדאפאליטאן די דאס אטת, איז עס

.)16 וײם אױו• (שלום

 שיבטע
אז נרעז

נאטודנעשיכטע פון םוזןנאום אין שפאציר דעד
• שבת דעם

s א כיאכען פעכיבערם אינםעמעשאנזןא די װעאען בײטאנ שבת דעם r־»
 םױ פיהדערשאםט די אונטעד נאםור־נעשיכטע, םון מוזעאום א־בער׳ן צ־ד
 נעגענעטא:־ פיאע יד ערקלערען זײ םאר װעט װעצכע פא«אאר, םילװיא דר.
זיך. נעפ־נען רארט װאם דען

 זייערע און א־נטערנעשאנאצ דער פון מעמבערס די פאר םרײ איז עס
 ם־ט סוטען טען הען םוזעאום צום טיסעטם. קיינע נים דאחי ־מע[ םריינם.

 ביל םאבוױי, סייר װעםם די מיט ארער .א״, עװענױ םע9 ארער טע6 די
םם״שאן. םם. טע79

אינהאלט־פארצײכנים

.17 גומער ״גערעבמעקײט״ם

̂רחער* דער .2 זײט  גאװע-נאי׳ש פ^י׳ן פ
קאמיסיע.

 פון ב^איד דזשאינט פון מיטינגען .3 דים
 — ידניאן דרעסםאכער און קלזןוק די

פיש• דזשאזעף
 דעם פאי פאדערונגען יוגיאנס דעי .4 זײט

װערנאר׳ס \ן*מיסיע. ̂ג
 פיעסײרם דרעס און קראוק דער אין ד.. זײט

̂קאר ױגיאן, ברעסראוג דזש. — 3j ל
ארגאנזזפציןןנס־פיאגען. און םיײד M זײט
 ־א־ באא־־ר עקזעקושױו פון מיטינג .7 זײט

(עי• נא־;צ פארטנאל ר. — 22
אפאסאשו. י. — צעה־ונג

̂נעיע .8 זײט :*טיצען. רעדזןקצי
 »ין אי-ביםיײשאן איגדוסטריעלע .0 ?ײט

םראגה• הערכיאז רר. — קענעדע
 — 2 ~אק*' פון פיחרער נײע די .10 זײט

 י — אזאי** און קײץ פערישטײז. ם.
̂נפל ג. ב.  ד — קמלעגדמר איגםערנײש

̂טעז בזוןדע־־נע די n זײטסקוימאז.  - ̂ריספמקר
— געשיבט״י דער פון אי־רוןגיע די עם. על
װהיילער. 4  קע אין סםיײק קר#וקם*־ײ דער .12 דיט

 אונב^טיםפמ שובערט. ױס^ — נעדע
̂רי»נגעז רײד•; אברהם— (געךיבםז) ײ ״םועסען. קורצע .13 זייט

ןדװערמײזםענפס. .15 און .14 זײט
.1 זײט *יז *לוסען .16 זײמ


