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r n g m  g pa ,w g rp ig m ra פון 

 e«ro nan זײ חאט גןרינם •לענעחנן
.IPBgnogTtfp) pa tgrnn *ו

. npn אװםײל tan r a ־גאטראכט 
nan tpngnpi אײנעם po גרויזאכ־ די 

pa poo ,מווערםםע g Dgn גערינט 
 םםריײ נענעז *רויסנענענען ותן זזאט
 ugn אורט״י npogrmi npn קער.

 אונײטער־בא־ pvig( די אויםנערודערט
 אינ־ אונזערע און טיקאנא אין זתטגנ

 גא;־ איבער׳: טעסבערם םעתע׳שאנא?
יאנד• מז

 לאקאלע די און ?aigrpinpora די
 י» איז סײם די ov?png האנען ױניאן

 npn האט איצט און נעריכם, העמרען
 דעם נעחייסעז נוט נעריכט העכןרער
אורטיי?. גרױזאמען
 אויך װעט אינטערנעטאנאל די אמר

 דער דעם. אין שוױינען ניט איצט
po pvpcn אזוי איז נעריכט העכערען 

 קלענע־ םון אורטײל npn װי נרויזאם,
 איז אינטערנע׳טאנאיל די נעריכט. רען

 די סאר איינצרשטעאען זיך אגטקאאסען
 די אוגזערע, םיםנ?ידער בראווע 91

tpipp tpv'rgs ישטראוי נרויזאמע( רעם 
 נעהן זאלען זײ »ז דערלאזען, גיט און

טורםע. אין שםאבמען
 האט זינםאן ירעױדענט װי גיד׳ *זױ

 האט אורטייל, opn םון דערװאוםט דך
np יאיעי דעט צו םעלעפאנירם נליױ 
 איינער זוםםאז, •יטעך ־וניאן, npn םון

• pn שי־ אין *לאיערס באריהמסטע די 
 טיט־ אננעהטען נלייך זאא np אז סאגא,

ptf א נאך איז סיים די איעצירעז צו 
 זינטאן ■רעזיחןנם נעריכט. חצכערען

 טװער װי אז באשלאסען, נלייך האט
 זאל עם טייער וױ און זײז גיט ם׳זאל

 םא־ אסיל דצס םען זאי סאסטען, נים
ן  סטײט. tin געריכט jpocapn.צום מ
 נעריכט דיזען אין אויםזיכםען די צי

 -nga עותר איז נעסערע׳ זײן ווע<ןן
 זינםאן *רעזידענם אבער אויסצוואנען,

1 r a די םארטײדיגען צו אנםשלאסען 
pm>pn ,כמן וױיט וױ ארבײטער IPP

9 ' ■ 1 ■ יי$ c 91 די איבער אורטײא דער m- 
םאמר5  נמיזא־ און מותרצר אזא איו ׳

 םענטען רעכםחןנקענרע אילע »ז מער,
 נע־ אויפנערודערט זיינען יאנד אינער׳ן
 זיך באנוצען פאר דעם. צזלוב וואמן

 אםעריתאנער די וואם רעככ^ (ײער סים
 צו — זײ גײדאנטירם האגסטיםחױן

ױננע זײנען — פיסצםצז און ■אטרייאען

 ווע־ װערעז, אױסנעפיהרט «א< אורטיי<
 װע־ אפנעריסעז קינדער פון םאםעם <ןן

«ן - ן  נעהן און במפחות וייצלע רן
 קלענשטער דןר םורםע, אין ען8מטאכ

 זיינען עס אבער טענ׳ שינא איז עטראא ,
 *ריזאן־׳פםדאוי וועםענס אזױנע, ,דא

 די טענ. C0 און 46 ,40 גיז דעתרײכם
נאט• jn*m קראוױץ, מארים ברידעה !
 באר־ איז־םאיר טאקאצאו* יואים ליעװ, ,

 צו פר־זאן אין שםאכםען דארפען קצן
 י1אוי ניאר אח דעם• אויםער און ימג, 60

 נעװארען ארויפנעלײנט אײנצינזס יצדען
 א דאלאר. 200 «ון י1ןע<ם־שםרא א

 װיסטאריא הינדער, פון סאטע » «רזי,
 נעווא־ םאר׳משפס איז ציסיאתצוױטש,

 דא־ 200 צו און פריזאז טענ 46 צו חח
 םעםבערס &ד א אויוי ״טראוי. לאי
 נמיםע נעווארען אדויפנעלייגט איז

 דאל. 460 ב־ז 360 פון מיט־שסראפען,
 בחדער ■ריזאן. טענ 20 ניו 10 שת און

 נעווארען םאר׳משפם איז קראנץ םאיר
 אח שטראוי ראלאר 460 נאצאיען צו
 20 אויוי פריזאז אין nf»n געחן *ו

מ די דא דדזקען םיר םעג אנ  <יםם נ
זייערע און נאשטראפטע אלע םון
OWt* 1 1י ® ד - •I י, iv

 אין נײיזאםער א איז אורםײל דער ׳: -
 אינםעתעשא־ די אוםנעחוכטער״און »ן

i >כחות איחרע אלע אנוחמדען מעס נא 
o באקעםפעז צו n גרויזאםען דאזינען 

 אורטײי. איךאוסנערפפמאז
 נרזי״ א ם־נאנציעל איז אורטייל דער £־

 אזגטעמעשא־ אוגזעד פאר תל*« סער
 באםרע- אלאן •*עלנדשטראפעז די 5נא

 אינ׳ די דאלאר. מויזענט 17 ארום םעז
t אויד״ עתוארם i די 

 די פון און םרײעל דעם
די אבער גרויסע. זײן

מנמשלא־ סןסם .אי«
----------------------------------------- - a מסעםםען צי כחזת r t

|^ |« ח * ו י  ,.ש'קאנערצ׳
 ם־ט םײנ׳ח זײ אױב ז8

ריו מ ^ ייז
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v* גײע » איז ד^ס r* ®יחיען, n o 
ד זײער אױף ק*«ים«^סטען די פון  י

 ױניאן די »ז #איין זעחען זײ און גי*ז,
 ?ײ - גןןמיןוערי^ אײג«ימ זיתר אי?

 דער ר®‘• מעסס איץם זיד ®אראײניגען
 איצט,גןונ״■ זײנען זײ און ארגמגיזאציע

 פעסטע * האבען צו אנטמילאסען כיעהר
 צו און «רגאניז»צת געאײגיגסע און

רעכם. זײער םאר קעמשען
 םאראור־ די פון ליסט די איו דאס
 מטראוי: אײנציגענט יעךען און ט״אטע

 דאאאר. 150 — סיעוחגרס •קארריע
 און דאאאר^125 — גאאדבערג פעני

טענ. 10
 און דאא^ר 150 — סײמאן אסקאר

טעג. 30
 און דאאאר 125 — סגײדער םארא

טענ. 10
 ׳ דאילאר 100 — בראװערמאז ס•

 דאיאר. 100 — םקאר סטענאי
 דאלאר. 50 — בראגסטרום עמסא

 200 —־ ט?זיסאאחעװיט?ז װיקטאריא
טענ. 45 און דאאאר

 דאאאר. 100 — ?זטייז בענדזשאםיז
דאיאר. 100 — סװײקאפסקי דזמאהן

 און דאאאר 125 — גודמאן ראוז
טענ. 10

 דאילאר. 150 — ײענטװארט וױייאם
 דאלאר. 150 — םימער יזאארא
 און דאיאר 200 — יאננ סאפיע

טעג. 25
 דאילאר. 100 — דוביעא איבערט
 דאלאר. 100 — אוליצקי מארים
 דאיאר. 100 — ארבאסקאם מאטט.

 דאל. 100 — גערגוסאז ,ד. אלבערט
 און דאלאר 150 — זאקאן קיאדא

טעג. 20
 דאלאד 150 — דארגפיעלד עװעליז

טענ. 30 און
 דאלאר. 125 — קלארא־נאבינס

טע;. 10 — סאדלאזוסקי עלע^אר
 טענ. 10 — באנציסקי דעי

 טענ. 10 — קאפפא קאםל.
 טענ. 20 — נאװאק מאהס

דאלאר. 100 — קראוזע דײװיד
 I* טעג• 50 — בארקיז מאיר
דאלאר. 125 — גוריװיטץ מערי
 דאלאר. 125 — ססאון ראוז

דאלאר. 1^ — מאנארך אפתר
דאלאר. 125 —• ראזען פעני
דאלאר. 125 — םעאדםאז אננא

 דאלאר. 125 — םי^מז בעססיע ,
דאלאר. 150 — סראוזע דיװויד

דאלאר. 200 — דיקסעז איזי
 און דאלאר 150 — סײדעל םיגי

טענ. 5
 אוץ דאלאר 200 —־ קראוױ״ו מאריס

טצנ. 50
 דאלאר 200 — גאטליעװ דזשאהן

טעג. 50 <און
 דאלאר. 100 — שלאטא עונעגיא

 טענ. 30 — חארן םיארעגס
 דאלאד 200 — ליבערםאן דזשעגי

טענ. 20 אוז
nK̂ 200 — רײקער פרידא KT און 

טעג. 30
 און דאלאר 200 — מאװיץ יענא

טענ. 20
 דאלאד. 150 ־— וועלטש מארגארעט

 דאיאר. 100 — םפזאט קאםיליא
 דאלאר. 175 — סעלקאף אײדא

 דאלאד 200 — בראסטיק םעריאן
טעג. 10 און

 דאל. 125 — סיעסעצקי װאלענטײן
 ראלאר. 125 — הארוױםץ סארא

 דאל. 200 — כדללער ם. טישאס.
דאל. 150 — דירינג עמםא
 ׳ דאל. 100 — •ענראם ל. םרם.

 דאלאר 200 יי- סאקאלאװ לואיט
טעג. 50 און

 דאלאר. 125 — פאקטאר סיליא
 דאלאר. 125 — שוגערמאן םיניע

 דאיל. 125 — ראסמאן יעםםא
 און *אל. 200 — דזשאנס אלםא

י טענ. 10 \
 אין דאל. B50 —״ םיללער דדפעני

טענ. 10
 און דאלאר 350 — םיצנעל מארי

טענ, 10
 און דאלאר 350 ״י- •מגץ ראוז ״״
.םעג• 10

 אח דאלאר 350 — אנאפירא ראוז
טענ. 10

̂י בראזא דזמוליא אוז דאל. 350 «
םענ. 10

 ן*ו דאל. 350 — דדפײקאבס אױוא
םעג 10

.Mn 850 — בערענבאום אנא
♦ םעג• 10
J i און דאל. 350 —.גרינבערג ליליאן
M*■ ‘י י 10 W
חי 4 תז ד 800 -י- *W מ א ו%ן מי

*.•״353?• •< 10 •̂
V מן אײדא Ii» דאלאד 860 — זיו

499 ױ| ,10. ל ” <־•;׳• ̂ ,״ ^
מל »ן דאלאר 860 — פיי

®״*י10

■M₪m

ײ. 880 — |8דים«ם אסתר יייו ד
■>n io

 און דאלאר 360 — ג»נין דזשעני
טענ• 10

ir»P|דאי. 860 — וועגלאספי <״
טע;. 10 **יז

 און ד»?. 360 — םיינםילװער ראוז
טענ 10

 און דאל. 350 — ראור טערעסא
םענ■ 10

אוז דאיל• 360 — געטסאן געססיע
10 90.)

 און דאיאר 360 — םילווער ראוז
10 90.) ~ ,

 דאיאד 360 — סאלעטא וואנרא
,םענ. 16 און

׳און»8הי סאיר

ראלא,־* 860
20 90•)

 חארנשטיין יעטטא
_ טענ• 20 און

 דאיאר. 200 — קאטץ נעססיע
 _ דאל• 176 - נאלױ אינא

 ראיאר. 175 — קרײנער איויראר
 דאלי. 176 — דארף סעם

 דאי־ 175 — קראוױץ חשאזעןי
דאי. 160 — שאלעםא װאנרא

 דאלאר. 260 — םימער, הייט ,
 דאי. HP) — 260 אלניגא
 ר.8דא< 260 — סאדלאװסקי עלענאר

10 און ל.8י 125 — הארריס ראוו
, טענ• .4 ״ - ״  דאלאר. 60 — קו:ץ מעםיע

דאלאר. 100 — נראהאם איפאנסא

 וון מארד דזמינט ורעסםאמר *ון וערודיספ
ארנײס דער םיפ ענערגיש »נעחפ פילאדעלפיע

פױיד דעס סרנאניזירשו צו
 און ארגאניזאציאנס־ ברײםען א אן פיחרמ און ארגאנײערס צװײ אן שטעלט

• מאכער. דרעס און װײסם פילאדעיפיער די צוױשען אגיטאציאנס-קאםטײז

 װאס אתאניזאציאגס״קאמפייז׳ חנר
 םון באארד דז׳שאיגט םילאדעלםיער די

 האט ױניאן דרעססאכ^ר און װײטט דער
 גא;־ דעם ארגאניזירען צו אנגעהויבעז

 ער״ גרויס מיט אז געהט םרײד, צען
 אז געהט כאארד דדפאינט דער םאלג.

 איז עס און קאמיײז, דעם מיט ענערגיש
 ברענ־ װעט קאספײן דער אז האםען, צו

 רעזולטאטען. נוטע גען
 דז״טאינס און,דרעסמאכער וױיסט דער .

 אנגע- צװעק דעם םאר האט באארד
 ארגאנײזערס, ספעציעיע צװײ שטעלט
 אפנעבען סנעציעל זיך זאלעז װעלכע

 װײסט גאנצען דעם ארגאניזירען מיט
 הי םילאדעלפיא. םון טרײד דרעס און

 א זײנען: ארגאנײזערש אנגעמטעלטע
 װעלכעד סאטער, א םאדארגאנײזער,

 דעם מיט אפגעבען םפעציעל זיך זאל
 א אזן םע;ער־קאטעדס. די אךגאניוירען

 װעלכע פרוײארגאנײזערין, ספעציעלע
 די מיט אפגעבען ספעציעל זיך זאל

 ארבײםערינס ־ פרויען ניט־ארגאניזירטע
 אינדוסםריע װײסט און דחגס דער םון
 אנישיישעז זיך זאיען זײ אז זעהן, און
ױניאן. דער אן

אתאנײוערס, סםעציעלע ד״ אויסער
 אנגעהױבען באארד דזשאינט די האט

 ליפ• דורך אגיטאציאנס־קאמפײן אז
 די צו צירקולארס און אויםרופען לעטס,

̂שטעז דעם ארבײטער.  אויזי ליפלעס ער
 ארויס• װאך די די'יוניאן האט ענגליש

 דרעס- ״סון נאמעז אונטער׳ן גענעבעז,
 זיךד לעזט און דרעשמאכער״, צו םאכער

םאלגט: װי
בדידער: און ״^וועםטער
 יױ זיך, םיר װענדען װידעראםאל

 ארבײטער אלע צו ניאז״דרעםםאכער,
 זיך זאילען זײ אינדוסטריע, אונזער אין

טליסעז יתיאן. דער אז א̂נ
 אײך צו מיר אפעלירען ודדעראמאל

 אײך אין ערװעקען צו אבזיכט דער םיט
 אײניגחײט באשאםט װאס גײסם, דעם
ארגאניזאציע. מטארקע א און

 אײן אין האלטען לעבענם־מיטלען די
 םארדיג־ אונזערע און טײערער, וןערען
 קלענער טאג צו טאג פיז ווערעז םטעז

 דעם םון אורזאכע די קלענער. און
 געגוג ניט זײנען מיר װאס דאשי איז

 אונ־ םארטײדמען ?ענען צו ארגאגיזירם
אינטערעסען. זערע

 אורזאכע, שום t"P ניטא איז עס
 דרעסםאכער, םילאדעלםיער םיר, װאתם
זעלבע די םון געניסעז סענעז ניט זאלען

דרעםמא־ די װי ארבײטס-באדינגונגען,
שטעדט. אנדערע און יארק נױ םון כער

 אורזאכע, שום סײ\ ניטא איז עס
 םײ אין דרעס־אינדושטריע די װארום

 םולשטענדיג זײן נים זאל אאדעלם״א
 אז אזוי, קאנטראלירט און אמאניזירם

 אינתם־ דער אין ארבײטען װאם דיי
 נא״ אנשטענדיג קענעז זאלעז םריע״
ארבײט. זײער םאר ווערמן ולם

 אויןי, דאריבער אײך פאדערען מיר
 אנצושליסעי זיך שװעסטעה און ברידער

 קורץ, א״ז צײט די ױניאן. דעי אן
 האגדלו:: שועלע ;אן קוסט יסיזאן דער
 פאראײניגען ־ זיך לאמיר נויטיג. איז
 קרמען צו כדי ױניאז, שטארקער א אין

 אונ• םון ארבייטס־באדינגונגען בעסערע
 מארש״רען לאמיר באלעבאטים• זערע

 צוקונםם, ליכטיגערע א םאר םארװערטש
 פאראײגיגען דורך סומען נאר קען װאס

ױניאז• שטארקער א אין זין
 םאראײנמט דרעססאכער׳ און װײסט

!זיך ארגאניזירט אין ךך
גרוס, מיט

 קאםיטע ארגאניזײשאן די
דדעס־ און וױיסט דער םון

.*50 לאק. '־וגיאז, מאכער
שםאר״ א געפאבט האט אויםרוף דער

 פילאדצלפיפר וי אוי«י אײנדרופ הען
 חנם האט מעז דרעסמאכער. און .װײסט

 גע• איז שעפער די אין צוכאפט אויםרוף
 אױפמערסזאמקײט, גרױס םיט לייענט

 איצ- דעם כױט אז האםט, ״וניאז די און
 צר געלינגעז איהד װעט קאםפײן טיגעז

 דרעסםא• און װײסט אלע ארגאניזירען
םילאדעלםיא. םון כער

מירמעס גרױסע סיט־אײנעע םעםעלט באארד חשאינט מליװלאנדער
)1 «״■ «ון («לום

 צײט טענ ררײ ארום אנריםענט. אסס׳ן
 צװישען נםערענצען8ס אנמגאננען זײנען

 ו-8* 1אי 18ױגי דעי n* ישםמומר8«
י *יו ׳פגמזמר  שיועצ די און jb?t« ת

 אונםזןרצושרײבעז אײגנעוױלינם מאם
 אנריםענט. אסס׳ן דעם

i ד חאם יוניאז די  אתםעדשרימז אי
או םים אגריםענט אז  םון צוױיםער א נ
«u« *יאױו ־־ t, םיר־ דער םיט titia•iiiiMitaיI־יr ■ W 7I •1י, פײערשט״ז.

תט T ו t מ ם ח « *ן  י8« יייוני
 זײן װעם וואו«ם אח פירנמז, 9

ס np*» די » .dp”«»־ ת
יו

IP

 מסזעסוםיװ נעג נײער
*רכיים ניײעד כסארד

owrt 1 ז״ם סוו.(
 נעלט־שטראפען אלע די נעלט-שטראפען.

 דאלאד. טויזעגט 17 ארום באטרעםעז
 אינסטרואירט האט זינמאז ■רעזידענם

 ©•עליחןן צו ױניאן דער םון רעם
 פון גערינם העכםםען צום קייסעם די

סט״ט.
 םון רעדע די האט אעעם״ז אין

 אײג־ נוטען א זעהר נעםאכט פרעזידענט
 צו םארפעהלט נים האם ער דדוק.

 פאוי־ איז װאם שםרײט, דעם דערםאנען
 נעזאנט, און ױניאי, דער אין געקוטען

is איצט 4ותרע פארנעםעז מוז אלץ 
 ניט םעהר טאר—נעזאנט ער האט—

 8 און ״טיר׳ א *וניאן דער אין ז״ן
ן זיין םוז עם .“״זײ י י  םאד ױניאן *

 נײםט איין טיט יוניאז אײן אלעטען.
 אין עלעמענםעז אלע !נשםה אײן און

 דעז־. צו נעהםען ז־ר דארםען ױניאן -דער
 ווי־ כח, םאראיינינטעז א םיט ארבײט

 ,cypsos םענליכע אלע דערצושטעהז
 *8ב די טצד ערװארטען קען מען װאס

-* לעבאטים.
 באארז? דעם םון ז׳צוננעז די אױף

 נײ־ער־ אלע נעװען אנװעזענד זײנען
 ־8ה און^יי װײם־פרעזירענםען זועהלםע

 םע־ זײער װעגען באריכטעט אלע בעז
 די ווענען און ױניאן דער אין טיזקיימ

װײטער. י אויןי אױםזיכטען
 םעקרע- און זמטאן ■רעז. חוץ א
 •9( נײער דער נאשטעהט באראוי׳ מאר

 םאל־ די פיז עקזןטוטיװ-באארד נעראל
ת: אלף לוים׳ן ■עחאנעז, גענרע בי

jrw פון אםדור, םאקס »P; •לו 
v :89 לאשאל אנאםאני, ,א־חשי n, 

 נרינגעת, ח. ;hp8> 2< בארונאוױטש,
 10 לאקאל ניננאלד, די ; 01 לאקאל

 נאטטאן באארר, דזשאינם נאדעם׳
 10 לאקאל דובמסקי, דיױױד

 ד» סאח יו8 אוט האלפעריז,
 ;9 לאקאל ׳ז8חייס <.

 י נינפא, jo ;22 קי<8< .180
 ;22 לאקאל י«8■ארטג ח׳פ.
 סיפארלם ;שיקאגא ־«ין,

ײזמר^ 4 או; מלױולאגר יא,0 * ר
 נצשרי וחנחןן שוחוו די

 *רעם צום געומן םיד
 ־ נים אי«ם ווך

די
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-n באשליסען שעפער Dim אוז קלאוק פה טשערלײט
ױניאן די כאפעסטימן צו דאלאו־ 20 פװ טעקס 8 שטימיג

נאלעבאפ די מיט קאמו» א קומען«ו שטארקען צו טעקס א גוטגוחייסמןשט חאל אין אלע — געזעהן. • ®אחאמלונג שעחנע און גרױםע א
 פון 18ױני דדעסמאכער ;ih חיאוס די

 או; פעסט שטארק, וױחנר מוז יאר? נױ
 דתס־ וךp>8« 8 די ױערען. מעגטינ
 נעאיינינטע, g זועחנן סוז ױניאן מאכער

 piip>P די ארנאניזאציע. קאםםס״םעהינע
 סוז png’ נױ םון ױגיאז דרעסםאכער און
 IPO’im g פאר מאנעז נרײט נלייר זיר

 *PWD80 די נאלענאמים, די םיט קאמוי
 אירע םאביליזיחןן גלייך טוז ;ס־שורערס

 אנחולגע; ׳פויז, ypgo נלײר, מה ;כחות
 איחר אנםילען פאנד, נרױםען א זאכלען

 או; *I08P םענליכען 818 פאו ־שורי1טרל
 גרױס״ אטאלינע איתר ;prnp צוריס םמ

 גלאריע. או; אייגיגפיים שטאר?ײט, שײט,
 ו;8 םעסגמר דער געוחס איז דאם אט —

n גרויסעז ועט פח ט1באשל הײלינער v• 
 און Pig>P יעin( 8 סיםיננ טסערטאן

n דרעם r■ ,ינע־8 איז וואס טשערלײט 
 דעם אווענט, דינסטאנ נעװארען חאלםען

חאי. װעבםטער איז יאמאד, סען12
 חדיגרײנט זאל איץ דאס כדי און
 אײכשטיםינ, כדגױנג דער האט װערען,

 רױ־ אונטער און זיר אויםשסעלעז דורן־
 באנייםטזד םיט אפלאדיםטעגטען שענרע

 דער אז םאר׳שלאנ, 8 אכנענוגמז רוננ
 8 באשליס?( גלײד זאל ארד8נ דזשאינט

 מעםבעד יערען אױןי דאלאר 20 פון טעקם
 אויס־ גלײר ז#ל ארד8נ חשאינט דער |1א

דער »י8 וױ מיםלע!, און ײמגען ארבייםעז

 אייננע״ םעםנערס די פיז יאל טעקם
,inini צאהלט

 די »ן אימער uniyj איז םיטיננ תר
 אס11 ענםױיאםםישםטע, pa שעחנםםע

 חאט ױניאן דרעסםאכער און pn^p די
 װענסםער נחיסער דער נןחאט. אמאל

«ע•tpiiv 8(זײ*ען גאלערים די סיט חאל

חיילינע א אח ברענ iv נחננ פון םילט
צױישען נעחןרשט חאט נאניישטעמע

 טשער״ |1א טשערלײם םארזאםעיטע
 נע״ חאמן •נים׳ער <עכתנס8 ליידיס.
 נלוי־ tim טוט נאגייסטערוננ, סים נליחט

 גא־ די סון סיי רעדעס, די אין ן1א ;בען
)12 ז״ם אויף 01(«ל

™־ » m דבסאז פרעדדענט ר א

 צו זיו נרייס 41 ממל
םפױיפ נענעראל פ
 אמדזשאנקשאדקײס געװינט ױדאן

״.זקוןםפ •לימינג ״סמאר מ געגען

פראזדמ חצר m םזר ציאנס
 דעם דינםםאנ, איז זינמאן פרעדדענט

 “iip 8 אױוי אפנעפאחרען יאנואר, טען12
 *רא־ חןר via םור אתאניזוציאנס מן

 םאג• ,tgoDga מן11א3 וועט ער וױנץ.
 ,8שי?אנ קלױולאנד, ,8נט8י8ט טרעאל,

םינםלנעםי. און יואיס סט.
v ia םיטיע םערטעל-יעחרליכען דעם 

pn 83 נןנעראלי אונזער ivDippipyארד 
 אר־ דער דאם ,tmtiiyi סען8אשי3 איז

ל8י פראװינ׳ז דער אױן• נס־טור8*י8גאגיז
 םאםענט דעם אין ותרען. נעסאנט אלד3

׳ נױםינ. הענםם 09 איז
די אוים געחען רואר3םע טען16 דעם

גרדםער‘ ־דער פה סיםינג גרדסארםיגער
קאמיםע ארגאנידישאן

 אין 1אי סאג, יי3 שכת (ען8םאראנט
 פ(עחאלסען8 ל8ײ ם1לײםעא טאנהעטען

 (רויסארטימר שעח(ער, זעחר א געװארע
 (יוי• יםער(«װײגליך1א דער פון מיטי((

pi8>P פיו yonsgP אמאניזײ׳פאן סער
pa .דרעסםאמר dp אטוע־ דס8י צייעז 

סלנמלידער. םויזע(ט אינ?ד jpiip( זענד
 ע(םר אן נעותן איז םארזאםלומ די

 18 גס8דערס אומ חאס און ז־אםטישע
 tin |8ױלי אוכזער pa םארזאםלתנעז יענע

1910 pa גאכדעם. באלד op איז )pup! 
 pn pt םולען pa טיסינג מאביליזאצש א

j r igii

 האמיםע אמאגיזאציאנס (רויסע די
 זיד האבען op .opao 8.איצם שױן אמ
 ארײ po’ogp ד?י «ו ס?ן8(»ךפל8 1׳*יי

o)Pino nps און םים(ליחנר tpoip op 
 ; (םיר?ן.1ל81ו נאר און (אר »לץ צו

pMpt; זיך זײ OPii op l tpnnpo זײן 
א י  איזר איז op \.%909ל פאר ארנײם «נ

npo דא )idp םאר ארבייס 
pa pia?p דער pn גליד

םארצײכניס אינהאלט ־
5 נוםער ,גערענפיגקייפד

 1i» nags דז««ינ« ti« «י*יגג .8 «״ט
•8TI-T •18ױ(י דרעסנאינעד p» piקלא

B״i .. .B
w VMo tn יאגע n & «ײט  t«n 

'»TD
________________ עדמיו .

 *ראגמ D(8׳88i׳J8r8 ■ייי^אח A 0יי1
ם• — ׳**ורם דער A זײט

m
זײס

M i*
dkjy.7זיים»
«ײס

t ־■;■smom'זייט

nan p ומס npops אלץ i  op ן8ױגי דער 
npn nao pa .םים(לימדפאסט

8 po’inj n0(8אצי1מא(י pe'ogp 
npn npona r a אױםויפם .o npnra pn 

opnn pp nprnp)PD npn ,taonpo’t 
*.nai|3 o rg a n  pn opoonaapn

oo)pon)g צװישען npn 8ױ(י| tia 
onpmewptDaD opnn pa ma>p n 

nnan |ps pa ,tgoogn pa לײר) ,tnpt 
op ogn דאחי tpo .pnpn tgop) ongn 

ya3 |P))ao)g *nan״tpnnpo)gp o)po 
 אי ,onpnuroppDDHo קלאוס n מים אי

nooppnuao ווײסס pa opnn די םיט
onpn, א(רימ?נםם 9בײר װייל tnpi אױס

1 npn paצײס. ?לפ?ר
p r אל10(8ט?* •man gogngo pa 

ra ימיאן. די pnim כאפ?סםי(ט  op 
tanas ongn יוי1א ארבײט םך 8 (אך 

opn אתאנחאציאגס )Tia pa ■,o'3P 
tgp tpo ogn npopangs aig po יט)

).o”) vi 3* («יוס

 *dph tia ■ליטערס טאקערס, די
 9*ל סאכט ,41 ?אל8ל (יאן1י סםיטשערם

p))iD”np3ngD) סםרײט נ?נ'עראל א פאר 
opn pa ,םרייד pniv אײנצושט?ל?ן ’n 

’DDiPonirtgir, ?װזןלכ *ppoDgo ’n 
onpnirD םון opn םאך tP3g,n לא« (יט 

npn po PD’ogp « .tP3gn3P) pniv־ 
pdvpP r ױניאז a װאך v ia tprsrnp 

opn ))םיטי ptpp >snp)P) npi)ia pa* 
n ag s iroip, און npn ום־ האט באארר) 

nDo npn tg ,tponnp(״tpamp) Pgt p
.tpnpii

n שאפ־םטרײהם, צװײ npn ogn 
 pnp))pp א וײט שוין |g onn’o לאקאל

 ״i)«iOgp ■ליטי(( neoo,די tP)P( צײט
P)P) pa| די .npo” np ))ליטי• a»ogp• 

DVPtp»)ngo npo'ni tpnpii. ני״
ipjp: קאפפאני״ •ליטינ( .סםאר די 

Dgn ױ ’'(1 a D«np) ngn pdypP tgi)i 
omgp pa. די ogn ')sa»gp װאלם?) 

tpoipgp 1 .אן dp ,tgtrp)gnn)iaאל 
tg’)ii npn pn Dnpnnao צו tPDpp'n 

ם  אין איז ױניאן npn ngo .oar ו/
npooiang3 npn tPognop)nna Dntgp 

 Dgn n% tia rp3)Pogn cmgo לאי?ה
•IP)ianp) o״p די

 opnn tia pig^p וײ iv tPT*P08 מיי
tg ,tPDgmvn’ia npago םריםיננם, רי 

pa dvdp) )pnpn ogn די npnpr זאלען 
t»3gn אייוי »opn t טון לײב?ל מניאן 

n טריירס. םיס?ל?(יום t”t opn Dgn 
n  tg-,n>)gnaj g טריפיננם *p) tP)i't 

שאפ, ױניאן g pa tmgnp( פאכט
a ,ױניאז יןממור.tP))D)ing3.-'*■ •י

2 pq( זױכטיגען חפם t o o• מיםינג
tgiJi’ enppn'gn oni) D” nn »n, 

 (?נ?ראל a אוהאלטעז opn 62 לאפאל
nppopo ,))ת(סטאנ, סיטי tPolO opn 
nawai, איז )iPvfgnDP ,איםם 210 האל 

pd5 .סטױט
 דעלעגא־ n װ?יעז סיטי(( tprn ײ3

ag tgDpiDgp npDvpP npn po ;po*
a IP3P( נפרינט n  jp)pn םארהאנר 

US*tgr)pii)gp npn pn jpj 
opn op אויך(tpnpii t92939 אן

pn nnpo ogn pa ,pnrapjgj זײ »pipanpsig 1 o די אינ?ר pa tpwvoan 
tp>pn י גױט סאתפםען זיד " ײ «ן גי ------.---------- ז“או npi מחײם )no ot״nppvp> npn pa n 

n tpnpii )poDPiana dph op, *ײט.
na o)g'vgt')g)ng npi ipipn piano* 

 i) pa ng) opn• |8ױני די P3>pn ײם,3
tPipi tprvug tP3 ׳ נים־ױניא) ריpb- 

npn. די npn nao ra piano װזזײט־ 
onpprgn onu ױגיאן nan tia םיכד די

פאנד איגשורענס ארבײטםלאמצז פונ׳ם
pa »ן9חײנטי ppm npou| םיר a 

 tPon’i, פלאוין pn pnspi םיט ליסט
3na opopn״tgro opn ip i'm npo נים 

 r*» או־גײססל^יגיסײס w כטי(ט1נאח
oipmr כ«ים די <וים ra  npn pn* 

niga c ip v r. די yrv pnipmp ויעלמ 
tP3*?0)papnaa to נ«ד » ײ ױ א

"̂ *WOP) onpp ognחיי ל9«*99ס
nan, 1 סד א וױיל Uoaopuppמז יי

wn pppn T t גיי ng>p o»y r)a
ta םײ(עז, «ײ r th e r n  m

ס ײ רנ PO j מי r t a M i•
w «יי

rrn- .־i*  ,V’, 
•“ - -

oipm rra און tpoip אין cpo'ng h 
npn pn יוניאן tpr’Jnogp, זײ װאחם 

op ponp .יט) npn אינשוחןנש־סאנד 
nao ippo pj npanpn ogn )צו טיםי 

*pr n  pn ipoo’J  n  ipsiNMpopnan 
prm  npo” 3na opopn ,npn נים *as 
pip w tgro npn orospn ארנייםס־

.q'BP)P3 IPtgl
pirn og מ pa ipd pi ױ prtgn

p*i7 ■npn 88 *adp mama *םידי
g ifu i ,•29,.146 בארעו copaגוע .to

4pim *׳,*nan peso ■npn lU 
87 •opn 88714p*o tia ipanoימ *o 

m  p»17 ■qm 40 Aram po nppps 
 man pio an•• 60 *i»1p ;p*•—1«ל
pa * * ,868 בעתסייין •*up pays.

iin Hjf3 >8* ןו5#גןל jbo jnssi will
pa •ngm .408 «ריד up papsn•

p״«*o pan ■apn 80 48» 1» w
■'’? i ana mm״f 43• a

npn tia npn^i ,װיבםינםטע די ױניאן 
ם אין  זיך האט טדײד npn .oipngo ת
 און tPOPgiwiv םיל צייט pצטpל רי

npn)g)ga .שירייט?) npepr pn’D ■י) 
j n  tpn איצט Bg םים ipvvingnB םילפ 

npmpnia קאטטא! בי-ל־נע רי א(שטאט 
 נע־ P’niv לא:נ ניט 1כי tP3gn זיי װאם

מאכט.
 אײני• (עדאכט ין1ש האט ײניאן די

tP3itnaa pi ׳״ יד אריינצוקרינעןnppp 
ogn mgnoipp nnw npoim זיך האט 

tg) npag יט איצט ביז) K))״.tP3P)P 
tponana >”inpn םײ דיnלKאיז ד pm 

npona np»pr יט-ױניאן) ,tPiiiimgs 
 חמ און של?כט? nnpt tpi'n ?לכ?11

n  naap) pa npBpr prn tpppor opn 
 cp .npBpc׳ ױניאן «n איז באדינװננ?)

naa onan ra ?מ?םנ?רס אל tie .לאה 
 pi* (לײך no opap tg קלאה איצט 62
81 npBpr n  tg ,tpnmi |goאויך ל?ן 

npona r« סאנםראל• יװיאז
 piana prn װעט ,oigtpi שוין װי

pn וױיל װיכםינםםזן, וײ tg on'n op 
pn nroi'ana tpnr טר״ת *an ra  dp 
oii'ngaoia man ,)ויםי) tg אל*opo p 

opn pa onpa זאלען לאקאל niptpnia 
npn v ia  pn .))םיטי npn םיטי(נ 

D"3na npn ng) T ’»i t” i opn. אלע 
pa ipoip iv onpngapiB'ia tpnpii

«יים.

? פאקעט*בוק א מארלױרען האטװער
 npn pn םיםיננ ipovp? opn ײ3

tpopwao pa ,ptregp iggnpiang 
Ban 4iar tPigosanae * impoh? י־’א 

pisoppan a tpng>nao npi םיט ).e ft 
Dgn ogn nps»pn ,n p rtr npn 

tPng»nan• י8י '*ng pa tpnipn t i
Ttiprn nw ,nags e rg m  n  pn 

npnra ,nprnpipo h n ווײםאז. לואיש 
♦piinp ogn ep« np pa

ifm.i lb

Ur



N3P*a n ענצען*מים1י!אנםע   
IT* he סיםיננער אררעםיחמ  
0 £װ 8 םי |0<ט8ית0  ip׳. j* »  
נאארד׳ם ינסדזשא n&N ו  *i 
« ב נזננױ זיך  opia pn נאארדם
h i i m v i םיז 
hki ,דאחי װ#ס זעחן און שסעם  

ו יתי*ן דער פון *ימנ די  mil

1 i  fal l

ns t m d  s u m  n s m
t o דרעםםאמןר אװ 

נייןיי חיאןינט דעס פון פ־טינ; א
 ,c>npn 2, 3, 9, 10, 21, 22< די סון
 איו 89 און 28 ,64 ,48 ,48 ,35 ,23

tPo>Nnpa*H °0י פרײטאנ׳ נעװארען 
ipdS ,3 1926 יטנואר tn םע16 װעסט 

םטריט.
0P0O0i •  i n> ינם0811 רעם םון 

o 30 *ון באארד nרעמסנער, םען 
גוטנעחײםען. און םאמעיעזען װעיט
 אוו tinnj די jto בא־יכסען די

o 3 דירעהטארם n  peייד םען7 און טען 
 נוטנעהיי• און פאמעאעזען װערען נואר
סען.

קמטיטעם.
 םיז סאר׳שטעהער א סאראוי, סעם

m 5 ״דז׳סואישyp*tro װארקערס 
n03<״P* ,1»08 אז םאר^אננט mינט 

 ארזוערטייזמענט נעחםען וא< נןוארר
ז׳טורנאי. זייער אין «יאץ

n* טארלאנג oipaa אינערנענענען 
ד צו םינאנש״פאםיטע. ח

י צױסױטטען.
>10 <kpn דעם אינטארםירט 

 ער״ |P3fn ״t אז נאארד, רזשאינם
 .5 אװ ס. א. דעד טון Mbn אן ראילםען

 טיינערס כטוײקןנוע רי ׳שםיןוען צו
 ivbippIpp זײער ■ענםיילוױיניא. אין

i טיט איז נאארד n ,די א< םײגוננ 
v< אינדױויתעאע m  jp>kp0\ נישט 
 און poto napa’apa א נײ׳טטײערען

i אז .iP3*in חןהאםענדירעז זײ n 
 •U'o ניימטײערען <0t נאאדר דז׳טאינט
i טאר ראלאד טויזעגט m  o n.

 איבערנע• ווערם רעקאםענראציע די
ip *ו נעבען i .םינאנט־טאמיסע

הא־ זיי אז אינםארםירט, 48 ילאהאצ
o נוטנעהייםעז בען n שון ■ראסאראי 
30 o nטען iPBoron.

i n רוםיש־פויילישער roana אינ״ 
in די אז םאדסירט, ' ia .יאײירא־ א 

ro*aa 1אי m. ,ער־ ײיײז זוופרזאנטפי 
o>ipii נעװארען >«np**f e רעלענא־ 

באארר. חשאינט צום טען
t די n n w in ’ia .]?צונעלאז

 כאריכם. קסםיםע םסעשעל
i n m סא כאריכטעט סטאנזאר

pb'omp i n, אויםגענוםען האט וועלכע
o n >*אי i n n  a po 31חיםןלםא, 

 חאןונמנ־ און ,22 צאטאיל םוז סעםסער
m סאםלייט זאצ ער אז דילט׳ m סון 

i n ,געטמען אין ער וועצמ םוז הצאנע 
n«|iiw? םון ׳סויליײנ o n משאינם 

*וײק. צײם א ס*ט י1אא3
באריכט דיחןקםןןרם׳ אװ כאארד

.1926 ,6 1יאנוא
קאםיטעם.

 א•1, םון 1או־פײטע די פון קאםיטע א
ת3זענ  נמ25 וועסס 138 דיױױס*, איז ע

 זיינצן «ײ אז ט,1םי11אינסן םטריט,
 נעםײ און יואכען 7 שוין סםרײס אין

:iv ׳טטימ םינאנציעלע איז נויםינ זין 
i אז אויך־, צאננען1םא «ײ n סטױיה 

in װאס inpn נמסעםעצט זאא v a r.
a n n o 1םילע(• ism p aro פיו i n
n און אמעריפאן  ranam naw^ארנ■ 

 וועט םירםע n אז ערהצעיט, מענם׳
 וועם עם אױפ ,ovana אין ציימז3

m ט3אוי1ע 1איה ini 3 צו m o wאויז 
 *1פא3אי האט ip .01ײטא1אפ? 10 טיט

תו  *ip יםopai 3 דןום אז םירםפ, די סי
.inpai ם3צוי

 א■tn^opn’i 3 אװ 11אא3 די
i אז שאיסט, n ל ײק1סט%\ paoiifo- 

tnpia dspi |אז אי i n 1פא פארצאגנ 
p ro v זאא ^inP'i ipapapaipa צום 
אםיס.

ip ,2 אאקאצ אאפ?ר, אובן1 r t in
3793 oa»'cnp א אאס no Poiaip די 

 ווצל־ ,“יזען4פ .אואיפ פון 1ײם?31א
t P3״fpa 7 עויז טטמיק אין ipaoii 

pwvB i טי־אבעא tPaipi- און n  O'o 
 םאריאד ייטפר31א די וואכימ. 17 שוין
tva . מ »יעאע3א3פי םי  m »ייד 1»י ש

 lrum גאסו־ייט ואאען וײ no «*ח< א
p” ioo  a n  no; ■אצסס אז אויה apo* 

 IP»opb וװ rnra wopa זאא ליכעם
o n ׳ אזוי םסדייפpac> םצנאיך. וױ

 צוס (papapaipa'o ווצרט פײס די
אפיס.

 ipoopp“, 211, אשאגספי.סון npn, ־
 ךי אן ער?אערט, .*ו־ו&אין, סטריס, םנדם

און Ijpnoo סארי״סאיס ארכיים םצ1סי

ײט מג-ןןרג itp אויי . r באהויפטוננ no 
i אײגייטימ סייד1אי די m  w ס ײ רנ  י

tram גפפאכט no> ״i n  .*ipoopp 
m «ײ tor ט׳פפדםאןןי^שאפ^ m ניט

* ט ם או עוו d נ gjp op ii ד אוזבײס  ס
oaaoSiwe 3 0 R > W* מר *  או דע־י

iwm סרלוינט ip>o« זײ tpnw flrww
i n », יט םאחססריסמ זײ ײט.3או־»

ps9m j 1*9*9 '.ייײי-------- t ’tw
10

 אױס• ארנייט ״ipiopp, poi'o די
 m און “iprmp *צואיס סאר שאיסאיך

onibni pn bp האאםען צו Nr dpi• 
סםרייק. אין

.llfB**npaBia װערט alttpor רי
m n a ,פאחא^וייץ no ipaopa ר$> 

 in »00•• ארנײט ipa?pn און 9סא<*
n םיצארד״, יס1  ip i in ,0ip>np• 
t״ipa>pn ,ipa 1 חאטN• ' o«aiNpa 

מ pa>pii סיצארד״, .םןוױם ר  B0n סי
fpapapao’iN די opn ,opana ויד pa• 

onapii צום .oaps^PBPo n iva o'B0 
ip האט in ,0*00 o n  o r a i0oa*N 

ipavs iv opa**i ip 1•• אן• p*> in a 
in איו bp װי בייט, 0npa oaoopa 

א• ,םיצאו־ד׳ם״ אין D*a opn ip» ע  n 
jpapn jpbioi פיצ אזוי iPB**biN. 

 inporoa bph b*on m, 3אוי לאך,
ipa*ooprNa ip bpii ײ•31א םי< אזוי 

ipo, װיפיצ pa*napa bpii ip| פון *,i 
jnpaapa oa'oopnta tPa**t paJpai פון 

»B*i0o 11םיאא“.
p *i״papapaiP3*N b ip p  b| צוס 

00*0.
 22 אאפאא no ipaopo קאפאאן איאי

oa”trap pâ און paa א אאס ao po*B0p| 
opn i**o>pa i n  iao ipo**aiN *i 

m ,Binpip .0P זײ ipa**t אין p**ibb 
 ap*>a* ,jpa0aa 16 potp 5< די 1םא

«a i״ivo  IP30T3 pâ paa tao 8 .ipo* 
o אאזפן n .אז ט,330ל1םא זי םםרייפ 

 tnpaa tPt0>paipa*N זאא סאםיטע א
n« p**ibb  o n  ipatpaasoioo די אז 

jp>0t bipp” ibb  pa*ipa*o ײט1ס0פ 
inpaa; אז אױך pb*o0p n זאא *•ip 

jpa א aaaipapn אין t״*pa p**ibb ip 
.o'opa

p *i״oav jpapapaipa'N oipaa c
.D*O0

 iao י1סיטעראײ יז,1ה»איע ס״די
,poinpp (אז po7—550 ,“ips*Jpn 

b ip^pip  ,a*apaap די אי iPB**aiK זיי־ 
pa| אין iob״p |9 שוי «* .jpapaa

י ג|  ל0ז iiN0a ט3י0ח׳ש די to ם33אא1םא
o• טאז n מענאיכעם i  ipaoooaacoN*

ip אוט״אורטאון . o p r, ז״ער איז זאנםט 
א וי o'030 אין ניים1\ n  i n i ?103 סטריי* 

Bipaa B*a•
i* 'קײס jPapapaipa^ Bipaa צום

אםיש.
no ipaopo ,)0BOPD |po**a אאקאא

נרױןליך

82, JM30>10D 1 א אזP >01 P**1BB*
poi*D i n  jpapafnpaa bip>p • עיי ח , 

30P 151 ,“אםאם1ם .,bb po28 BOPaa 
poto pa>paa 3 האט ipapapao*aNד  י

aa iim opa>* אין שאיסען30 זיך i n 
oipaorn 0סיאײ׳ש0»ס.|

 oav ipapapaipa'N Bipaa b״p די
00*0.

.> nP> ,2 >0P0> ,IN003P11׳PB 
13061, o*V  poi'o *i m ,o in p ip* 

b 129 .״,0013 ׳שי׳ו 'ib b  po27 oopaa, 
 jpapapa pna* צײם א םיס זײ ט0ה
 1סא ,tP30aa 35 1סא BP01B30P צ**ס א

Bi'Pain IP301 ipo**ai0 *i ps>paa 
aa np**t״*i  .O3PP01• 10 Bprai 

poto איז o n  tpoappaa0a o*a ipao 
oaponao 0 איצט ט0ה איז'o i'o i0O3 

ipo*'3io *i ויי אז j ip a B m  tnPH 
J0oo3pn in n a ס,330ל1םא m א 

Oinpip POI’O i n  IP3P3 >0t P'*1D0 
tnpaa•

iptrnpapo >0iP3Prti הײםאן *ip 
10 ,B in? די poi'o איז *o*aB 

*pa• i n  tao moaapa tPB0>rpa 
0 i0p'i1פא 101׳!סיאײ0ס *in  jpp'r 
a״a* B א n  .10OP01B30P i0'3a'*o'a 

psi'O אי•10 אן נעטאכם איצט ט0ח
P'atop 30 זיד»tPB'?ra איז -ip o . i n 

l0r"N'B0O0 o'Dapro.״
o 03 די i0B pnn aao iiN 0a,שי*סט 

tnpaa B inpip >0» •o r  *un .in אין 
.p'noo

100100 *ipn a. 2 לאסאל l ip im n 
1866, m oi*oi0oa*N מ די מ ד סי ח ב . 

pol7 oopaa 29 /ipaatop tao ipa 
ד iao |npaaaro*nN opan םםז־יס.  בי

aiN *i m**o .opa״tPtana ip o ד» 
tpom r ח «י ײ«י j»pm**aa pip**t י?

pap tP3pap!rapa*N oipaa b**p *i
אםיס.

iair>P0 ,  i n  no •,*PQi'iaB j

in ,nmnp /.0• pmt יי •p»r 
N opn«  IPopp? •pji*a •1 ipawp״

ט0ח ipop«r 0**0 n 0*• un חו0י
jiNia»pa i*n *i |in tpaiBPM*iN *i ipo• 

jp*i0aapj tvj •ווי* iPi'BBproa ip די
0>0P'N >*11 POI'fl *1 ,1P0” 310 P0

a*ii0 m n a  , ip a tm  n in p n•
•ip  >0( PBI'fl *1 ■10 B330M0B *P0 nnp װע־ען A <P*'1B0 t'N

o in n p  ip>*o m n a, 2 אז i*a>a 
310"IVV303 0 n  [1B 1P0 «׳|Pa**t B0 

0 " |l T'N BP .0*80 010 IPBIPPa*** 
10 B"0 '1 B'3 1*N 00'N IN ,M1J

tpp**ioo די .po i*b
p n״papjp3*.pa'N oipaa b! צוס 

00*0.
צףסריסםען.

Ni3poa*aa in n a 3 י,1אא3רי'BP3t 
N10 1”|״ B'3 ,48 >0P0> )10 B3Pm

ip  B0ii opi ap*>av p*0033'tn ס0ה
03010> •P'>'O0O |'*l t'N

poi3paa0 oipaa p'0033'in n.| 
pp ip''t* אז ,bi*oi0B3'N 9 אאהאא

1 3'13PB301O03 ,11N03 11'BIPPT*
P, איז P3n< איצטינע 'loona'N  i n 

0 i n  B'O I'N0 10 ,3313ײ BONP”|
01> tPoa'aiNo 10 tnpai o i'i'30ai0
 •31א אז אױך, tax ipBpc׳ 10י31יט*'3 די
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ד ל א ש ״ ח י אן אי שי ענ מ פ  זײן א
קוננ ר ױ ר אױומ ו ע ר ד ע ט ײ ב ר  א

״ ג נ ו ג ע װ א ב
̂, דער  ארבײ- ארבײטסלאזער איצטע

 אנגעוועהטאגסטע די םון אײנע איו סער
 דער םרן יראב^עמען שארםסטןן און

 ארבײטער, אז אינדוסטריע. הײנטיגער
 בעסטע זײגע אװעקנעגעבען חאט ווע^כער

 צופרידעג־ צו כדי יאחרמן ב^הענדסטע
נעזעל־ רי םון באדערםגישעז די

 פרן װערט ער• »ז אויס, געפינט שאםם
 ער װען אויסגעשפינען געזע^אםט דער

 קײן הריגען ניט קאז ער און א?ט ווערם
 איז ער װײיל דעם צויליב נאר

אויםגע^פילט. א*ם,
דעם פאר ׳וועדען געטאן הען װאס

 זא? ע• אז ארבייטעו/ איטען דאזיגען
 אדויסגעװאר• און ברויטלאז ביײכען ניט
 װמען ארכײטס־געבער די V גאס אין םען

 םראגע אנגעװעהטאנטע דאזיגע די יצײזען
 פאר״טידענע דורך פיאאנטראפיע, דורך

 ארבײ־ איטע פאר פענ^יאז פון פיענער
טער.

 םי• דאזיגע די סיז געפאהר די אבער
 אין ליגט פלעגער טיאז׳פענ ?אנטראפיישע

̂יז פיז — דעם  װאס — עטאגדפונקט ױני
 אד־ די הבית בעל דער געוױנט דעם דורך

 זוערען זײ און זײט זײז אויף כײטער
̂ע  *טקילאםען איבערגעגעבענע און ̂איאי

הבית. בעל צום
 פארטראכט אויך זיך ־אט די.רעגירונג

 און פדאגע כיםעדער דאזיגער דער װענעז
ם. יצעזען צו װי ווענען זוכט  ^טא־ 4 אין ז
 א^ד־ געארעז אנגענומען יפױן זײנעז טעז

 אין נאך איז געזעצעז פעניטיאן אײדדט
 ארײנגע־ געזעץ אזא איז סטײטס עיף

 לעדדטיס׳ דער איז נעװארען בראכט
 איצד־ פון געזעצען אזוינע <ײט*טור«

^ד ^יז זײנעז פעניטאן אײדדש  אײנ- ב
 אײראפעאי־ אילע אין געװארען נעפיהרט

לענרער. יטע
 ניט זיך דארפען ױניאנס די אבער
 זײ און רעגירונגען די אויף פארילאזען

 דעם צו האנט א צואענען אויך דארפעז
 ^ײזען צו אזוי װי טאז צו עפעס זעהן און
 אויסנעדינטע אאטע די פוך פראבאעם די

טאקע. םוען ױניאנס די און ארבײטער
 אײננע״פטע^ט ׳טוין האבען ױניאנס סך א

 אינ• לײ\* ױניאן םון םארמען פאחפײדענע
 פלעצער אנדערע און םא^יסיס עורענס

פאנדס. אײדזיש אילד פון
 זועט קאפאאר דר. פיז לעקציע די

 די און פראבלעמע גאנצע די םארהאנדלען
 ילעזען צו אזוי װי מיטילען פאױפײחגנע

 ילעקציע די זיך װעט ספעציעיל פראנע, די
 ױניאנם װאס רא^ רער פיט אפנעבען
 דער סון ^ײזונג דער און יעפילעז דארםען

םראגע. װיכטיגער דאזמעד

ס די צו ר ע ב ט ע ל פון מ א ק א ! 2 ל
אונ* פון קאםיטע עדױקײשאנא^ די

 פאלגענדען דעם אנאנסירט לאקא^ זער
ײאך: הײנטיגע םאר פראגראם

 אונ־ אין אוהר, 8 אותנט, םרײטאג
 עוג, װאישיננטאז 1581 דוםם, ה^אב זערע

 אײנ^ײטען בילײמאן יהודה װעט בראנקס,
 אויפ״ ױניאז א ״קען :טעמע דער איבער
סטרײק?" פון רעכט דאם געבען

 װעט פריה, דער איז אוהר 10 זוגטאנ,
 ילעק־ סעריע זײן םארזעצען ^עװין מ.

 ״עשאנאםיקט טעסע: די איבער טיטורס
אינדוסטריע״. גארסענט ילײדיס דעד םון

 װיענא אין בײטאנ, אוהר 1 זונטאג,
 האיכד מ« װעט עװ. םאנטראוז 105 האיל,
 ״דער :טעמע די איבער ^עקטיפורען םאז

עננילאכד*״. אין ױניאנחם נײער
 אײנ־ האל זעלבעז איז װעם רוביז מ.
 מען נעמט ״װאו דיסקוסיע: א ילײטען

קיאוקט?״
איו שאנ מע עדיוקײ מי א  פון ק

צ, לאקאל
טיטערמאז. רובין, מ.

n א• איחי,  w m rnm  v t w$n nr
r» ג«ותנוגנ ן

אוניװעדזיםעם ארבײטער אינסערנעשאבעל
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ם .530 רו
אר״ םען16 דעם שבת, אנו י

 איטעראםור. ענג^ײעער דער םון שטודױם סאציא^ער א — נאכםימאג. 1^0
אעקטישורער. סטאלפער, ר. ב.

l»trn צארן. אחן יג באעולדיגענד — גאלםװ*ירפזח
פ ״אלד — נאכםיטאג 2.30 לעקטיפורער. קאפאאר סילוױא דר. — פעניטאנס״ אײד̂ז

טאג, ען17 דעם זונ ייאנואר ט
אעקטיפורער, געיטיכטע״. דער אין ארבײטער םונ׳ם סאאץ ״דער ־־־* םרי̂ד דער אין 11

מאםטי. י. א.
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.׳ געשטעלט צוטױדען ניט איחם חאט ערקלערונג די
: ivo p n n  ivoipn

 שעלי ם. נרודער ■ון עוײןרערוננ רי
pv ווא״ ״נערמכטינקײט״, נומער יעצטען 
 tvewttiVP ניים נעשטיטט זאט ip רום

• גענ*ן ו*’*iPvtn ו  די נאםרײען *
po vovoopiv * r ’O’Pw רוסישע די 

 נײם נאפרידינם. ניט םיד ovn טורמעם,
:*n ס*פט ip ערשלערוננ די ivo ״רי 

 ״■ערזעג־ ז״נע אויר זױ סיאוסםאכקר״
 ד*ען ווערכע מנאסען, און פרײנד ליכע
ire נאד v תסישע די אין אי*ט אויר 

טורמם״
 אומוארטיי־ יערער t* נלויב, איך
r: נעםען ניט jp; סע:ש אישער :v ערנסט 

 ניט רערסאנט ער ::.npppiy שעאי׳ס
 גע־ אמין איז ער tv ערקיערומ, p’t אין

o זעםעז ra  pv,* און iv m n, נלויב 
 םיטפיחלען ניט םי< *זוי ער סען )א<ך
!איצט זיצען װ*ם די,

 בלויז נעועםען בין איר שעלי, ברודער
 — טורםע חםישער * אין סאנאמפן 7

ivo « םיהל איך און — םםרייס Dip 
!חױם עד נאר

 און *רנײםער אנשמענדינער יעדער
 םיט מיטםיהמז דאחי ארנײטער־פריינד

 1*װעק:ע:עבע t*3*n וועיכע י*:י:*, די
 וײעחן pv ניום זײער נעוונט, זײער
i יאהחןן נליהענדע יתנע n  ivo נא־ 

 1אי pp*o .יײדענדעןon םון פרײאוננ
i:*Pon. פין ס*:כע דצ*ן *יצט און 

1 טורמעם די אין םענשען דיזע
p איד :n, אt שעלי, ברודער *op 

 פאו שטימען נערארםם ה*ט םריידענסער,
jrun5* tn  i n כא־ דער מיינר געווער 

o*n P*p האט ער !אינםטדואירט איהם 
 םריי- oP* םליכט זיין ט*ן געדארםט

 פאר זיך שטעיט ער װי חייםס־שעמפער,
פאר. אומ

עיייז׳ ם• י
.P*P. 23 מעםבעד

ערקלעוונג אן און ענטטער *ן
_ . 5 1ועו*;ט* װעדטער

 אוס ילסץ, שטיסעל » םיר ערלױנט
 רע״ o:*rppi*p «01 «*ו » ס*נ*ן *ו

 .PVP no מענעוזשער איצטיגען פח פארט
W* װ*ס ,’p*pi:* ברודער ,35 r v v 
 ר** סצטען רעם ״נערעכטיגלײט״ *ין

.1926 *עםנעל,
on עח*ט איך חאנ ו*נע:רי:, ארת: 

 אין *ויינפומתן ניט *ו:*ס*כט זיך ניי
 איןוטינער in מיט פאלעמיסעם הײנן

 «oip .85 לאקאל פון סדמיניםטיסציע
 ipipnwiw אי»טינער חד פרויס אבער

 סננעיי־ רעפארט, » טיט 85 לאלאל פון
 mnnpw״ |1א ״*יםעחון״ מיט קעװעט

 מײזט רערסינ^ זיך שטעלענדיג םאקטען״,
 פפרױימ־ i» אױפגפנץ גרויסע רי ים,1א

 פאר״ נעווען איז װ»ס אײמם, יערען רען
 סדטיגיס• םריחס־דיגער דער טים בונחןן

^P»p«> TIB 5 טרא*יע
י אננאלאגנט װאם  1פי באאפטע ו

 דעם jip »דטיניםטר**י« נעוועזענער דער
>vpv,? איך, נלויב tv זײ ipw p זײער 

 אננפ־ װ*ס נאשטעהן. אצײן שםעטעל
 װי *יינען, איך װיל מיר, אבער צןןגנט
 זיי־ איז,ציפעון״ "ipcpvp, דיוע וױיט

.opjnvp נעז
 ,ת. נעואגט: װערט רעפארט אינ׳ם

 נאו מעגעדזשער צייטוױילינער סאומי,
 חייב v איז *װיי רvם ברעםצאווער׳ן,

 646 װייחשעס גענונמן האט װאכמז,
 ■V3 אי? עהספענםעס ם«ע*יעאןן ;דאצאר

 ״vti* דאיאר. 721 מיטיננען, i* זומ1*י
דאאאר.״ 1,066 פען

 נעשטאנעז איד בין צאתאא אין )1
 איכער ג*ר װאכע], האאנ v אה *ודי ניט
 טאראאישע די שא*ען1אפצ ײאכען. דריי

 אוים*ױ נעחאם חאנ איו װאס ציידען,
 דינע םיט נארעצקי ברורער &וז שטמהן

 אין IV3VH עטאיכע די םאר כאוויירים
 םםאטיםםי־ עהםפערם vtv װאאט לא?אא,

!נעקענם ניט יד1א גארעצקי, װי קער,
t

 נעומרסשאווסען *יוישע פאחדנינפע ױ וזן אפיר
ארכײפער כעסער *יױשע ױ פאר ̂ •

 נעווערפ־ אידישזו ,םאראיעינםע די
 אפיעא «ן1די םיט «יד ווענתם שאםםען

*1 »  יוניסד םענשעז, רעכטמנימנדע »
 ארבייםער דער טים סימפאטײזער איים,

n םפעציעל אמ באויעמגנ jio פח פרײנד 
ס דער ר »  ?אנםעקשאנערי |1א מ

 :1אינטעתעשסנ»ל*יוני« װאירסערם
dp נעװאחןן גפזאגט פיל שויז איו 
 בע־ די ױאם *,tovp שװערעז דעם װפמן
d ip p נענען אי*ם.אן םיהרען מניאנם 

 נע־ ספעציעל און באלעבאטים, בעפפר ךי
 v 1ויא טאפפאני, בייפיננ פאבאיפ די נפן

 װעאכע אח אן, אי*ט געהט םטרייפ
 ערנםםע דאס פאר א■ גים זיך שטעיט

 cp *וברעמז. w ױני»ן בעקער די אום
 ווענען גפוואר*ן נע<»נט טך v אױך איז
 אין געשפיאמ ווערם װאס ראלע, דער
 .ױנייםער )אגענאגטע די פון פאםוי דעם

מי־ אינפאהפארײטעד־, ױניאן נייסארט  ו
 העלםען *ו דינער געטרײע וױ שטפוון «3

 פארזוך יעדען וײפר אין נאלענאטיס ךי
 בע?ערם די םון ילאסארען די כסספטפעז *ו

 אינטער־ װארפערם האנםעתשאנערי און
יוניסן. געשאנאא

 ארבײטער נעקער די סון •ovp דער .
 טאנ־םענ־ v אח אונערטידליכעי אן איו

 פרבנוו^ נייע ברעננם מאנ יפדער איכער.
מ  גײפ אין DPD״p אינדזשאנלשאז ני

 dp װי פייםעס. קאורם אױ סטגטפטסט
 און באיצבאטים ךי חאבעז אױם^ זעחט

מ ,יונײםנד די » ײ s אינפ.״ ימיסז, ב
m tt  n»>p«tp איגרזשאנלשא; די םים 

”e«D יאוורט אװ קאנםעמפם און P : די 
 מרעז־ די ווויםןװקײדיג!! —י- vm קחמםע
 1PPV3 די . פח פאקעטם די אח שורים

 די.קאורט־זסקפןנ־ ippjn *ו ארנײטער
 ותרעז *ו פטווי־ ־— אנרערע דאס ;ס*ש
י »ון•  *פםערוױאינע 'Mi PDDii’DPV י

 גיי־ אמם*תישאנאל דפד סון םעםבעיס
 טיט דאם חאפגת^ דער סים JBt« מרם

t |pi$M* UP” 1אי Mi DBDMMIO
[f p B p  ” t

•׳ 4j,, '׳״ i׳'*
ia o i i i i  iiaa ^ זעחר שטעחן

. M  1” P־
 ויימנן זײ שװסד; *י

------וי סיר גפש

 נע־ איטער האנען זיי חאכד. דערליכע
 |1א ברידער טים באםראכטעז די װאאט
 אמי ביסען דעם מיט ”t מיט זיך םיייען

 םעטבערם. אייגעכע ז״ערע מים װי נוט
 םיח םיל inpt האט נעװערלשאפטען רי

 םאאקם־ v םים אכיעז1*ו אוז אװעהנעלענט
pd ’ovp פרובירם *i ר די איבערצייגען י . 

 אױן• זײן דארן• פיאץ זײער tv נײטעד״״
 אר־ בעהער פעםםענדע די םח זיים דער

 די |1ם זײט דער אוי!י ניט אח בײטער
 האט ניעוערהשאםטען די באיעבאט־ם.

 tv 1* «np3’nvo די נענעגען אפט
 יער איז װערען ארייננענממן 1וועלע זײ
vרנv1א םשפחת׳ ארבײטער ניזירםער| 

 אינטערנעשס* בעסערם די 1אי םפעציעא
 באשרענ־ וועלכע אירגענד tn* ױניאן נאל

 דיזעאבע הרינען ײעלעז זןי יאש «סוננעז
 םעםבערם jnjn3v p?v ווי רעכם נאייכע

 ױניאן. בייפערס אינטערגעשאנאל דער פח
 ”t שםעסט ים,1א װײזט op וױ אבער
ײ ויך לוינט op אדפר  שפילצן 1* בעםער ז

 םים זײן 1* רpTאי רסלע, איצםינ? די
ט?ר ד*ר דר מ»י  •1* אמײספרשאפט א

 ארנײטצר־ דער פאר ipoopp און נלײו
וסך•

 •pnpiiPT אירישפ פאראיינינט? די
ip ש»פט?ז t 3p»v וארוס is »4אל tsopii 

י  איז ארגײםפר די םח לאנע י
 iprjpo רעכםד*נפ?נד» 9*ל *ו טייצר.

 IPD^pn 1* ארנייט»ר, טרג»גידדס» און
י w י m קאנמי• נצדצכםעז זייפד נ*וױג?ז 
 ■אייו״ w סועלירט tPDOWpnpiwi רי
tv אנדסוס און ברויט מיםפן זאלט איחר 

oppapt דסו סון ליינצל מניאז םיט׳ז
e v p n װארסצרם ?סנפעמשאנפרי און 

i און יוגי^!, אינםעדנמאנאל m n o ד  ר
tpv ל* טיר «  Tpdp ווסיכס אדגײסער, די
tpipnfo iM זיי רסססטרטנסז, איז vt 

 יסרימי»ון י״מל• ייניאז דפם םים ברױם
pp »ימ«מס אי*ם.די איז ל״בפל iv o v 
b די פאר װאםע p  b ip p p s אינסר־ איז 
ר P* פאר powt ^שםארלס חױסס  י
מינס ניאנ^ מ ח«ב?ז ו  ײיס לייב?לס^ו

א אויפסאם׳מ ־:־^ ־  otrt «י
די ^נן ר ביקסום וו׳ מ נצװינען זי

I
איבײםער

מ מ f דארוי י i t  op־ n
19093 P P P
חײױנן

 דסר-נס־ איו נין מײווש׳ןס ט״נ« סנ»ר
 tv גמינ, איך }.V01PV3 1* רענטיגט

ײי סלו*יס;עו״,1אויטוס«חנו vtv »פיױ
w נמדסר r iv i,אל« אױר »חטט ׳ ion 

n״PvpvP (to o p rn. עס, ויו ח»ד»לט 
void. ד»ו ipjvn ov חייסט
 איז דאלאד vsis 346 די יב1א )2

oyn ir t  ,vpnvp נארעצלי גרודער 
 קלײנ» v טאנען j v o v *1 ר v פ

tv ,uiptvsva 3 דיזער פון*n poto איד 
v o?nv*vjpnw ו*  at* װײרזשצס װ

 טרע־ חנר םיש, נחדער ג*ארד. חשסינט
 1אי ד*, נ*ר ג*ט ivptrt 1אי שור*ר,1

 נ*ר 1*דער ;נסשטעטינען ov ivp ער
 װי אליא, איחס. no ר*סיט v איר ח*נ
 און *וױי pp ניט ov 1אי אױס, onvt עס
דאלאר. 345 סיין גיט |1א 1P3V11 3חאל *

 ווענען דאלאר, 721 די |VJP11 יע*ט
 א*י'3 אין DPOJVIOPV VPV’»ViO״ די
1* »m .קאםע־ לייקען איך םיטי״ען״ 

 איף *ס11 *״ט, דער םסר tv גארמז»ס,
 א'ד חאכ ^5 ל*קאל אלט*ט11םאר ר*כ

 געלד, מדען איו ov װ*לכ* גצצױגען
 אוי״ שיין װי מייתשצם, טײנ* אױםצר

 *ייט, י?נער פסר אמת, ,vnnwtnv נען
 איר און, 1*ײםע סנדצרע סל* אין מי
 **’,יעװאלו* א טיט י?*ט 1אפי< ,3י1גל

 לא־ דער חאט סדטיניסטרסציע, נפרצר״
vp> רוטינ* ױינצ opo;p«opp: פילס 
*oi םסר חאיס ר*;ם, *ארד,3 דןשאינט 

 ארנסניזס״ סדוו?רסײזטענטם, מיטיננצן,
 אזוינל און װ. .t |1א אויסגאכ?) *יאגס

אויר *ייט םייז ם»ר דינצן אדסנסנצן

tv  arum iv iv  •invuvi vstmti ױ* 
W1 0״» |V3״*VJOMV V3’>JVnV0 vT 
|«V3

tin נרוחור גאר ט״נט אפשר mu•* 
pדי ׳ oyii ,ivoio •אץ avn אױסג״אלט 

ivpt’>» |” t i*7׳ jio'Difp iv v p i^v װאס 
vi fro jjnjnitr• אײן זױרסלױ חאט

 םי איחס tvopvnvi nv *רנייט
tn 1* נסוױיריס v ii םארװסיטער די tie 

Vi V אנױאחל 36 לא?«ל t  no iv i ” P* 
ivivtvn איו סוטיגיסטרססיס t ivivi« 

ױ ייט11 מי ׳OvovPvi ניט ו ivp י י ו
imvi’w, די חאט .VPi’P״ vלpvשvו

 סער־ ססר ילס3 סר״ננעכרסנט קאטיטע
 ססס v*uvi ססו עקםסענסעם וענליכע

״ און דאלאר *אלט,iVirtPVi 03 האנעו ו
y y n y i

דינעל סאניפאױ ״פראסאניס״ דער
ר אין שעפעו *אחל די ס־ ת ת  ד
 נארעכםינט ויינען װ*ס טריע,0אינרו

o *ען1אנ3 1* n זיי־ לי־בעא סראסאניס 
 ד?ר אין שעוער *אהל די .940 נעז

 כא־ זיינעז װאס אינדוםטריע, קלאוק
o אנוצ?ן3 1* ר?כטיגם n לייבעא — 

.1,468 זיינען
•pc *אל רער פון אונט?רזוכוגנ אן

■ip׳ tP3vn ovii י11יnנ ר.vpרדpליי״ רט 
 הא• op#v3 P/’c tv איב?ר*ײגט, בע^ם

 לייבעל dpi מאל איין נ?ארד?רט בעז
 opi םיט n’t זיי נאך?ר?ן nnpo און

. ניט•
ל?צ■ דורכ׳ן םארתױםט ה*ב?ן םיר

 איי־ ?אאוה סיאה tvtpo 248,560 טען
 אייבעאם, האטאן 1,430,150 פעאס׳

 םיאס 15,000 איינעאם, םקוירט 11,460
o n i סאטאן 844,200 און אייב?אס 
o n i אס.3אײ?

”inpt tpt די iiv3 inp■’* pj’tv i 
 IP3vn מאנום??טשמרם די tv קאאר,

 זײ• pip *ו אײכעאס היין באנוצט .ניט
n r ,װאס גאוםצנםם tה*בצז ״ »V i* 

 אצבצראיך דאד איז cp װארים דוצירט.
m 1צ  .|ppin װ?אכ? «ע«ער, פיא אמי 
t: o״ n  ipd ’ip  i* o rosnv3  |p אײ־
 װי פראתצירט mpo ניס ה*נ?ז עא,3

 סוטס, קאוטם■ נארט?:םם, 2,649,350
nv oponi 1צמאמעננ?נום? םסוירטם, 

 פאר־ דינען op ?אם3איי ױיפיא םיא *זוי
tn סויםט v iiv i?

T עם t o in vo 1* ניט Vpp tv m־

־י ־ז -■

ovu ,ip אויסער 3v jo ’iv  n m v זײ 
o האנעז sw vi די םיט ם^־נינדוננ אין 
 סדװער• (םיטימצן, ?אעפשאנס אעצטצ

 סא .)11 .1 |1א אאטסV3 טייזםענטס,
 •vt נצשטױגצנצ ניט צושרייכען װארוס

iw■ |1א מיר 1צ נען ” iim v און vnv3■? 
חו |1ם |P3V1 טען ח  ,nvvnn יו1פל «

 V מענשען אײנ?נע tppt זײ מייא
 םענשען, פײ ױשר mi נעח אבער

t jpn״np צ?ן1פאשמ 1* איז צי?א יפט1ח 
nv םvימ1ראnן n p ” i פאאיטישע )S׳) 

 i* נעאיננט פאא pיv ניט *נ?ר נער.
:o n  iponp דורר ?ואם vיא■pj” i 1* D 

pnptnn’j .אינפטינקםען
vאpנפv,פאר מיינ? אס -Divrppivp 
 אמת מייט וױ צייגען, i* געגװ ז״נען

iv| ספארטײאיש1א op יענער נעװצן איז 
 אסימ גארעצסי, מענעדזש?ר no באריכט

* די םים ,’■in p״ JVP, n n i v  nv• 
ipopvo popip3נאױ איך זיינע,* ״, iv 

opu op זיין tv ,*ivn |iv :u p j ן  1טיי «
jp פאר pt’n טיט איז וייט h ip ip o v  ךי 3

P0V3P1 גpשאpov.ז
גחם, נרור?ראיכען מיט

םלתנקי. ח.

 ניט וועאעז באסעס םיא אז פאדשםעהן,
o יםפאמ?ן1א n ״ פונאט, דאזינ?ז□t n 
in ױניאן, די v װ?א?ן ארביים?ר די 
o צו צוױגנען ניט זיי n• ,איײ סרן םיר 

ט, בעא ענ מ ט אר  נאטיראיד װעא?ן ^
 |iv םליכם aptiiv טאן צו עצען1פארט
ip''pii !די אוישפאדערע opcv3 זיי Vt* 

ip.< אכקום?ן: t״n p קאנטראסט־פאר־ 
 npo’iipt iptio םיר ip3v םייכטוננעו,

i אױוי אאז?ן1פא זיך מאס?ן n םאכם 
i n  tit ,װיג־ זײ זאא װ?אכ? ױניאן* 

jpi’tpi o נאכצוסוט?ן נען n .פונהט .
”IV>p« ■vr jib ipd די אױפ 3iv 

n נימ װ?אען און םאתאכא?םינ^ v o* 
ipi י1 םון opovs, אז i n צאוצ ?א3אײ 

inpii oipjphv אויױ ’?,Dipoivi i n 
i n  opn פאכוצט גיט אײפעא •in p ii

nv, װי ivtPD i n טען מוז. סוטט 
 מ?נאיך מי שט^ס ,itv אvמv נאך

i אז באטאנ?ז, צו n איג• סון פמיז 
ipip’iddh ,םון װי י1אז גערעכםיגסייט 

 שטעגדיג?! א ך1דו pk ייחײט,1ם
 ניט פ?מפט מ?ן װאש ראם און האמף
* נים. םען האט אם1 אױם,

שאא־טשערמאן. פדעזענטירען
וש* מאאכין |1פ 1נייט?1א די םױ/

1P3 ,.ם קאvחvײ3 םעאט vr v^*■ 
o 24 אנ?רשטאנ,1 טיננ nטען op*n* 
ipo, אונזער ם1«רעזעגטי האבען vr*• 

1P1H3 ,ivoipro גvא מימ פארא. דיא

w r  w b «  w > 3 i v j n r iip
קױםס דארזם
r f f M K M *3P3” >

א■ א m נו r t i t  iw

iv׳  ̂m< י mm m״ r m|«
i n  tv אין *ונפט o n םיט י&?נט1אנ 

1' tptto vt tv ,opeps

'סנעפאמס1א
in ,די וואש אנריםצנט ppdmvo*

סש
 פאי»_,.
אײבעא.

»I

ױן nmvi nv דאס  T» לסנ^ no יי
p ;nvi מן ניט nv o ו r i .גודועז v w 

pv ,nn גיט... קיינמאא  i v r i n ’i  v 
ו |VJV>o סיר װצלנען י  צו״ אםט MV ו

 ,op’vsv נלויס טוגמל וסטענסאײמן.
ו נלימצמר. מיט !,ViV3’tivo סלצגסט ו

T t opip ivo ivtt tv ויי, *ו ײ onvt 
o םאתע סמרל״ מען r»  .iv'O ’io די 

ר׳ שצחנע װענט מלי א ”tvi ז t ovu -נ*ן 
n vt !די סון גצנאינס in n v1 i n i ’P• 

 טינטצר v טיש שרײפ ovn»>p יפ׳ן1א
no iv אױפ׳ן p ii 3 *װײ .ivoivov>vיי 

tfv ” t no eppv נאר nmvi did v 
vm* טיר pv אפנענראנען  o* |V3vn 
 *”pp v nv ov <nee ivo דעננעקלעפט

iv: םים »לבאס 1גרינע v מיסטישער
vpuro םאװעל. ים׳|1א ipooivo i n 

ivo iv i nv D 'nv dpip• איז *P3 i n 
ivvtvpv no ppipo פלעגען מימצר T o 

i* ipd: זיך ” i די |.p:p” p ,o:VDVtPV 
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p טייך. א םליסט :np : t v סלטע, די 
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ip יף1א :v»rp: nv Pp : i p 3 v די 
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pv tp נ*ה*אסען1פ* :n  po היץ pv 
ip ’ov pv *סען1*נװ tie ipo pps  opoip 

T t pv ip d ’13 n אין שפילען t”. איך 
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 rPv איצם א*ױ איז דארט וױים״. מייט,
:P3’P3P| וױ :ppo po t  o n  .pmp איו 
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parw ביי i o n ותח :צהסט o n  IVD 
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 vrv* ,1םי po גיס בפהאיט .םראפטעז.
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iv b|׳ o:vn, סיט און i n ה«:ט צװייטער 
*.ov i n  tvoPvnv:i
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T■ וױםיל pv ■:ים t ovn tv:v i איהם 

ovn iv  .iv:v ib  in ’v OPvnv: יט: :y■ 
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Pvd’ov שטילע מיט זי א'ז שפעטער 
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pn .tvPvnm סויט *ivo’iv i”p ovn 
 o’liv* גיס ittrvmw’v נ*װ*חנאיכ*

:pv vvenv די ovn iv:vPipp*i םען 
 *ײםונ־ po >vov* on »ויסנ«ר*פ*:ס

 *iv■ •tnv ob’ipw ovn iv oyn ג*ן,
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ו עסזעסופיװ נענעואל דער מו  ױ v נ
יוני» רער פװ םיפנלידעו

1כרידער און שװעסטער
 פערםעל־יעחרליכער ערשטער דער פארענדיגט ו«אס נ«ר זיך האט עם
 אז פיהלען, סיר אץ באארד, עקזעקוטיװ גענעראל נײעם אונזער םון טיטינג

 אונזער פון םיטגלידער די םיט דורכצורײדען דך פליכם אונזער איז עם
 ;מיטיננ דעם אױף נעװארען געטאן איז װאס ארבײט דער וועגען יתיאן,
 שםעוזען װעלכע פראכלעםען, און פראגען ברענענדיגע אץ װיכטיגע די װענען

 און אויפגענומעז וײנען און םיטנלידערשאפט, דער אץ ױניאן דער םאר
 װעגעו אוו באארד, דעם פון םיטינג דעם אויןז געווארען דיםקוםירם גרינדליר

געװארען. געפאסט גאכדענקעז, גרינדליכען א נאן־ זײנען, װאם באשלוסען די
 סיםואציע די נעװען טאל דאם איז באארד אונזער פאר פראנע הויפם די

 דער אין לאגע די חויפםזעכליך ;מאםענט איצטיגען דעם אץ יארנ; נױ אין
 אונזערע פץ םארקעט חױפט דער יארק, נױ אין אינדוסםריע• דרעס און קלאוק

םריידם.
 זײנען עס געװארען; ארוםגערעדט כרײט און לאנג איז םראגע די

 אץ שאפען צו געוױרקט חאבען װעלכ$ אוחאכען, די נעװארען באטראכם
 זיך, געפינען זײ װעלכען אין צושםאנד םרויעריגען דעם פאכען דערםאנםע די

 חאכען םיר עגטפער. פאםענדען דעם געפינען צו נעזוכט האכען םיר און
 אץ איכלען די פון םיפעגיש םאםע דער צו דערנרונטעווען צו זיך געזוכם

או אזוי  צו אםבעםטעז דאס אזוי װי םיטלען, ריכטיגע די געפמען צו נ
 געטאפען זיר חאט װאס כאאס דעם פארטרײכען צו אזוי װי ;כאזײטיגען

 טעחר און ארתונג םעהר «ײ?שטעלען און אינדוםטריע קלאוק דער אין
 די ארגאניזירען צו פעםטער און אזױיבעםער װי און פאראנםװארםליכקײט,

 באציהונגעז געסערע אײגשטעלעו דארם pN איגחטטריע װײסט jw ,דרעם
םאנופעקטשורערס. די און ױניאן דער צוױשען

 פראגען זעלכע די ארגאניזאציע. אונזער אץ נײ ניט זײנען פראגען די אט .
 קאנוועגשאן לעצטער אוגזער אויף געװארען דיםקוטירט כרײט אויך זײנען

 פראכ־ און פראגען פארװיקעלטע די איבער דיםקוםיע די פילאדעלפיע. אץ
 אײניגע פארנוםען האט אינדוםטריע דרעם און קלאוק דער פון לעםען

 אויף וױ גום אזוי קאנווענשאן, דער אױף קאנווענשאז. דער אויןז זיצונגען
 כאשטיםען, צו געזוכם םען האט םיטינג יעחרליכען םערטעל ערשםען אונזער

 עם און װערען, נעלײזט קאנען פראבלעםען אדן פראנען דאזיגע די אװי דױ
 פון טיטגלידער אלע םיט צונויםצוריידען זיך דעם װעגען דערפאר נויטיג איז

ױגיאן. אינטעתעשאנאל אונזער
 פאר םיר האבען יארק, נױ פון אינדוםטריע קלאוק די אנבאלאנגט װאם

פראבלעס. צוױי״פאכיגע א זיך
 •אויפצולעבען וױדער אזױ וױ פראגע, זײ אונז פאר שטעהם ערשטענם,

 ױניאן־ יענעם קלאוקםאכער, יארקער אונזערע.נױ בײ סיםגלידער, די בײ
 צײטען, די אין י צײטעז פריחערדיגע די אין *צאהערשם זײ האט װאם גייםט

 אפגע־ געהעריג וױ זיך האבען און קאםפםלוםטיג אזוי געווען זײנען זײ װען
 נױר אזיפגעפאדערט. עפעס צו זײ האט ױניאן די ־ווען םאל יעדעס דופען

 גרויםעז יענעם פון באל§בט זײן וױדער חײגם זאלען ז׳יי דאס וועלען וואלטען
 פיתרט און העלדע^ פאר םענשען םאכט וועלכער יוניאן־נײםם, שעחנעם און
 שםעלען באלעבאטים די וואס לייחןן, און צײח pe נעץ דעם פון ארוים זײ

 אץ אץ אלייו זיר אין צוםחי םעהר חאבען זאלען זײ אז ;זײ םאר ארױם
 אין לעכען טעהר ארױםוױיזען זאלען זײ ;אתאגיזאציע אוגזער פון כח דעם
• - יוניאן. דער אין 1אי ««•

 אז יוגיאן, גרויםע א חאכען יארק נױ פון דרעסםאכער און קלאוק די
 אץ ארנאנמירם םיטנלידער, םויזענםער צעזעדליגער םון ארגאנתאציע

כאארד. חשאיגם איין אץ צונויפנעבונדען פעסם אכער לאקאלם, באזתדערע
 די םאםען, גרױםע די זײנען צײם לעצםער דער אין אז שיעם, עם אבער

 פארנאכלעםעעז און אפהענםיג אביםעל געײארען יוגיאן״ דער פון םיטנלידער
 נאכלעםיג אביםעל געװארען זיינען זײ אז שימט, עס ױניאדפליכםען. זייערע

זײ און אליין, זיר צו און יוניאן זייער צו נלײכנילםמ *עװארען זייגען זײ אז
 אץ ױניאךרולם די און ױניאן־םםאנדארדס די דאס אױ^ גענוג נים פאםען

 פון גײסט דער אחיעעקוםען איז וואו ווערען. איגעחיט זאלען שעפער די
 די אין חאכען קלאוקמאכער די וואם שעפער, די אין וױדערשטאנד און קאםןז

. - י אדױםגעװיזען צײםען פריחערדיגע
אפנעשטאנענקײם, די צושטאגז/ דעם אט אנבאטראבם אץ נעםענדיג

 דרעםםאכער, און קלאוק יארקער ניו די רליחעזפח די אין זיר םיחלם עם װאם
 אז באשלום, א אײנשםיםיג נעפאםט באארד עקזעקוםױו גו^עראל דער האט

 די אט ענדעחןן צו םעגליך נאר איז וואם אלץ, ווערען געטאן זאל עם
לאגע. שלעכםע

קלאוק־ ײ «ו א-רו^ ארױםצושיקען נױפױנ םאר דאריבער נעפמט ױניאן די
 אפצו־ געחפען װערען די I םאביליזאציע פאר יארק ניו פון דרעםםאכער און

 גלײכגילםעקײם, און נאבלעסינקײם פארברעכערישע די זיך פון שםױסען
קערמער. און ױיםם ךיעד פרעסם און אנגעזעזנמ אױף זיך זזאם ױאס

n

m

 זײער אץ און אמץ דך אץ איינמערעס םעחר נעחםען it געתמען דוערען זײ
^ יוניאן - «י ! » ,  דעם געפאהר אין שטעלם און'אפחענםיגקײם אילטיגקײם8ו
 מיל אזוי םיס געװארען אױמגזןמים זדז װאם אוגזעוי־ארגאניזאציע, פרן לעבען

/5 וטלב 1אי עוױים ^ s. [4M iו y״;
 אין יוניאז דרעםםאכער אוץ קלאוק אונזער, םון כאארד ךתזא^גמ

װערען עם פארזאםלומען• ®ון רײהע גאגצע א אײן איצמ רופם
שאפ־משערמען׳םיםייננען. און דמןמריקמ־םיםױמען

וואס םײטינגען, “ - —
וױזונדגער דער

. ̂ ^ _ r דעם אץ ימיאז
 דורכרי^ען זיך םען וועם ®ארזאםדדנגעץ אלע די אויף סאמענט.

it ;אץ ®ראבלעמען אזן םראגעז די חארץ ®T n דער אץ און
?5ײיי״ ?SSIUS23T ן יתיאז ו איודוסטוײעלע ך ן k ^ tsifhssf
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 י1 צױ גיכער, װאפ׳

םעחר, נאך ויף
 סיט ען?אאפעױר פו^פטענדיג מיטגלידער די םתען דערגױיכען צו ואפ

 םאכעז צו סעגליכקײטען אלע םיט ױניאן דער חעלפען םוזען וײ ױדאן, דער
 טרײה אץ נאאס דעס צו ajie א

פי םיר
א

 וױינױע ניט אליץ. זיך געגעז אץ יודאן ?ײער
טוען זײ חארצען. אין װעחטאג א טיט געפיחל, כיטערען

?עיײ| ױ פאר איז עס שװער וױ וױיםען,* און

 W ״עם •צען^זײ־טוען
הרכגעלן האט יע

 אכער טאן. צו ךאס נעווארען׳ געצװאונגען
it מידען ?

 פארו װערען *ו געצװאינגען זײגען זײ װעז ,
־־ זײ פץ וױיניגע ניט זמיץ, ־

. . טאג____________״ _. ״ םוען זײ חארצען. אין ,.ז . .....
 זיי ?ײגען חרכגעלעכט חאט אינחסטריע די װאס *ײטען, שלענטע זעחר

פיל אזוי שיעור דער איז װיפיל אכער םאז. צו דאס גאוואתזז נעצװאוגגעו
 מוז עם אץ ױניאן דער פאר שלעכט און פאר«ײ שלעכט איז עם

דערצו. סוף א ורערען געסאכט גיבער װאס
 אפרײדעץ זיך און אפען אחיסקוםען ,פארכרעכער״ דאזיגע ױ אט, זאלען

 דערפאר זײ וועט ױניאן די זײ״ שםיקט און זײ דריקט עס װאם חארצען, פמ
 נעםעז ליכערשט זיך װעלען זײ, םיט צוזאםען ױגיאן, די כאשםראפען. ניט

 אינדוםטריע, דער אין איכלען די באזײטינען צו ארכײט, דער צו ענערגיש
פארכרעכער. אזױנע װערען צו געצװאונגען זײ חאכען װאס

 לאקאל׳ זײ און כאארד חשאינט דער באארד, עקזעקוטיװ גענעראל חןר
 חעכסנד און נחיסער דער אט צו גענוםען שױן זיו חאכען אדםיניסטראציעס

 װיפיל אויף נעחםען, זיך םען װעט טעגש, איץ וױ צוזאםען, ארגײט. נויםיגער
 שע־ די אין ארכײטער־נאדינגונגען די םארבעםערען צו םענליך, נאר איז עם

ארכײטער. די פון טאראל די אױפצוחדיכען און פער
די כײ ווערען אויפגעלעבט גײ דאס אױף מוז אוםשטענדען אלע אונטער

 ארכײט די אט אליין. זיך צו אכםונג די און ױניאן זײער צו ליבע די מיטגלידער
 געחעריג װי אוז כאלד טוז דאם שפעטער, אויף ווערען איכערנעלאזען גיט טאר
די פון לײדען די צו סוף א ווערען געםאכט םוז עם ווערען. נעטאן איז

 טעגליך נאר וױ גיך אזױ םוז לאגע שלעכטע די שעפער. די אץ •ארכײטער
,ס . ווערען. םאצבעסערט

 קאנסט׳ א װערען אמעפיהרט כל קח־ם דארף דערגרײכען צו דאם כדי
 זאל דאם אויכ און םיטגלידער, די צװישען קאםפײן פראפאגאנדא תקטױוער

 רעזולםאט. געװינשען דעם כיענגען זיכער עם וועט װערען געטאן ריכטיג נאר
 שעפער די אין ארכײטס-כאדינגוגגען כעסערע אײנשטעלען העלפען װעט עס
 שםארקערע א נעםערע, א שאפען העלםען צײט, זעלבער דער אין וועם, און
ױניאן. נעזיכערטע מעחר און

 1אי פאר איצם שםעחם װאס חויפט־פראכלעם, דער פץ טייל צווײםע די
 די באקוטען צו דעם, אץ כאשטעחט יארק, נױ פון אינדוםםריל קלאוק גער

ארױםגעשטעלט צוריק האלכ א און יאהר א םיט זײנען װאם פאדערונגען,
 די אין אלץ נאך איז אננעלענענהײט די אט מאלעכאטי^ די צו געװארען

 ערװאר־ װערט עם און קאטיסיע, םפעציעלער סםיט׳ם נאווערנאר פון העגם
^ ארויסגעבען די.קאםיםיע זאל גיכען אץ דאם טעם, ה  ענדגילטיגע אי

חןקאםענעדאציעס.
 דאם אז זערן, צו אנםשלאםען איז נאארד עקזעקוםױו גענעראל דער

 אלע װערען געםאכם דארפען עם און װערען, םארצויגען ניט טעהר זאל
 םיט אונםערחאנדלונגען די םון אויסגאננ דעם פאר פארבארײטדננען, נױטיגע

 נײ דאס אויף זאל עם אז כאשלאםען, האט ב. ע. ג. דער באלעבאטים. די
 םאדערונגען. ארינינעלע די םון קאסיע א קאםיםיע דער צו װערען צוגעשיקט

 םאדערונגען, ױניאנ׳ס דער קאטיסיע דער דערםאנען װידעראמאל װעט דאס
 mo א םאכען צו צײט שוין איז עם אז חןרטאהנען, אויר איהר װעט דאם און
רעקאםענדאציעם. לעצטע איהרע ארויסגעבען אץ געשיכםע דער צו

4 *? * *
 באיורד עקזעקוםױו גענעראל פארן פראבלעם גרויםער ,צװײטער דער

 הויפט־צרה, די איז דא יארק. נױ פון אינדוסטריע װײסט אץ דרעס די איז,
 ניט. — צװײטע די און ארגאניזירט, איז אינדוםםריע דער ®ון םײי אײז וואם
כלײכען. נים אזוי טאר עס אץ לאגע אוםגעזונםע זעחר א געוױם איז דאס

 םאבען צו פלאן, א אױםנעארכײט לעצטענס האט באארד חשאינם חןר
 דרעם דער פמ םײל דעם אתאניזירען צו ארגאניזאציאנס־דרײװ, שטארקען א

 באארד חשאינם דער ארגאניזירט. ניט נאך איז וואס איגדוםטריע, װײםט און
 דרןןם גאנצע די ארגאױזירען און שאפ צו שא• פון געהן צו אנטשלאםען אח
 די חאבען געװים <עם אץ וועט ער און יארק, נױ פון אינדוםטריע װײסם אוז

 אוין אבער איז עם כאארד. עקזעקוטיװ גענעראל דעם פון קאאפעראציע םולע
ק אז נויםמ, זעחר  דרעסםאמור חזר פון טיטגלידער די ,“פײל אץ די,רענ
אתאנײ דעם אץ אריינװארפען זיך לעכען און טיט.לײכ זאלען נופא, יוניאן

 דאפ את שטעדטעל, זײטעער א אין יארק נױ פון שאפ םיט׳ן אנטלױפען
 פון ןפארטםעגט ד םאוך אװ .אוט דעם ,ביזי״ כאזונדערם םאכען וועם

 אץ חעלפען װעם »מ קאן דעפארטםענט דער אינטעהגעשאנאל. אונזער
 גחיםע םים • םארבונדען איז ארבײט אזא אבער םך, א גאר ארכײט דער

, 4 אױםגאבען.
 דעפארמ■ טאת״ אװ ,אוט דעם פון אויםנאבען די זײנען יאהר לעצםען

 צו כדי און אינטעתעשאנאל. דער פון געוואחןן געדעקם נאנצעז אין מענם
 עקזעסוטיװ נענעראל דער חאט ארכײט, דער םיט אנגעחן ;וױיטעד קאנען

 פאגז׳ דער פאנד. םפעציעלען א דערפאר שאפען צו גאשלאםען כאארד
 ארויםגעלײגט איז וואס אםעםטענם, $2ס^ דעט פװ װערען נעשאפען וועט

דעם אין אױך און .1925 יאחר אמ םיטגליהורשאפט חור אויןז נעוואחמ

 נעװיפ װעט יארק נױ אין איגחשטריע דרעס אתאנמירםע בעםער
 םיםגי אלע און פראמיגץ, דער פון דרעם־טארקעם אױפץ וױרקוגג גוטע

1̂1םיטהעלפען. דעם אין דארפען לאגד גאנצען איבעדן פון אמזערע
 די אין לאגע נאטראבט,די אויר חאט כאארד עקזעקוטיװ נעגעראל דער <

 דיםטריפט חןם פון אויפזיכם אוגטערץ זיינען וואם םריױש״ ,םיםעלײנרם
 דיםםריקם דעם צוגױןז שםעלען וואם לאקאלם די יארנ^ גיו אין קאונםיל
 זיץ צו זיי פאר גוט געװים אח עם און גחיסע קיץ ניט זײנען קאונםיל

 פאר■ אמ זײ נאו«קאנען אזױ קאונסיל. דיםםריקם דעם דורך פאראײגינט
אנדערע. די אימע אױםהעלפען זיך צייטען שידענןן
 נעמ פאיאז זיינען עס כאטש אז אח, ג $. ג חןם *ון םײנוננ די

 קאת דיסםריקט דעם אין לאקאלם מאגכע צווישען םיםפארשםענתישען
iron אױפגע• דאר^ קאוגםיל דער עקזיםטירען. װייםער קערפערשאפם די 

?.J דער און ווערען. ןאלםען W זיגםאן, פרעזידענט צו איכ^י עס גים ב ׳
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 געגוי גאגץ כאארד עקז. געג. דער האט טיםינג, דעס ®מ פארלויו׳ אין

 יעדער 1« אתאדזאציעס אוגזערע אלע פון צושטאגו דעס כאטראנט אױד
קענעדע. pa און לאנד איבער׳ן שטאדט
 די צװישען אגרימענםם די א־יסגעחן אינגינען וועלען כאסטאן אין
 און אינדוסטריע, דרעס און' קלאוק דער אין כאלענאטיס די און דדאנס

 צדמם. כײדע צװישען אונטערחאנדלונגען אגחױנען דארפען זיך װעלען נאלד
 אינדוסםריע קלאוק דער אין סײ סטרייק, א צו ק־םעז זאל עם םעגליך, איז עס
אינדוסטריע. וױיסם און דרעס דער אין סײ א:ן

 דרעס דער אין אגרימענטם די אױם אויך געחען פעגחאר טען15 דעם
שיקאגא. פץ אינדוסטױע

 טאנד דרעם ,אנטי־ױניאן״ םארכיסענע גרופע א םאראן איז שיראגא אין
 אץ ױניאן דער חינדעתןן צו פארשװארען זין־ חאנעז װעלמן םעקטשורערם,

 זײ חאכעז פאר-א-יאחרען אוםעטום. אױץ זיך םישען זײ און ארבייט, איחר
 3ױגיא די םיט אגרימענטס די כאנייען צו ױניאן חןר שטערען צו געזוכט

איצטער. אויך טאן אודאי עס וועלען ןײ און כאנופעקטש־רערס,
ארכײטען, אנצופאנסעז גלײך באשלאסען חאט כאארד עקז. נעג. דער

 אין װי גוט אזוי שיקאגא, פון טרײד דרעם אין אגרימענטס די באנײען צו
 פארט־ אויך גלײבצײטיג וועט םארקעט דחןס שיקאגא׳ער אין באסטאן.
 ארגוד «ו כעס?ןר אלגעםיין אץ ארגאניזאציאנס־קאמפיץ, ז/יר ווערען נעזעצט
 זײ פץ אטאקעם ניטערע די אויף אכםענדיג ניט אינדוסםריע, די גיזירען

םאנופעקםשורערס. אנטי״ױניאן סארניסענע,
 אפעלירען צו כאשלאסען אויך חאם נאארד עהזעקוטױו גענעראל דער

 דרעסםאכער שיקאנא׳ער 91 די אינער אורםײל דער נעריכם העכערען א צו
 שטראפען. געלד שװערע און פריזאן צו געװארען פאר׳םשפט זײנען וועלכע

 ־ פאר די אחז געװארען ארזיפגעלעגט איז װאס שטראמ געלד פזז בוםע די
 דערגיייכט םערםינעז פריזאן די און דאלאר n,ooo איכער כאטרעפם טשפם׳ע

 געוױםע א פאר געװארען געגעכען זײ איז שטראןס די טע;. 60 כיז 5 פרן
 דרעסםאפער גרויםען דעם פץ צײם דער אץ קאורם אװ האנטעםפם םון רלאגע

 כיז רוחען ניט װעט אינםערנעשאנאל די .1924 אין שיקאגא אין םטרייק
 װערעז ארונםערגענוםען ניט װעט שםראף גרויזאםער דאזיגער דער װאנען

 פעםט־ ניט װעט פרידליך פיקעםען צו םעםכערם אדנזערע פון רעכם די אץ
^ ררערען- געשטעלט
 פולע זיין גענען צו באשלאםען האט כאארד עקזעקוםױו גענעראל דער

 ארגאני־ אן אן איצט םיהרען וועלכע פילאדעלםיער-דרעםטאכער, די צו שטיצע
עקזע־ גענעראל כײם ס׳איז דעם ארגאגידרען צו זאציאגס־פאםפיץ

 אין טרייד דרעם וואקםענדער דער אז געװארען, פארשםאנען כאארד ק־םױו
 די םון אינטערעסען די צוליב נאר ניט ױערען, ױניאניזירם טוז פילאדעלפיא

 ױניאן נים םך א װאס דעם, צוליב אויך נאר אליין, דרעסמאבער פילאחולפיער
 שלעכט זיך םוז יארק נייו צו נאהענט אזוי איז וואס שטאדט א אץ שעפער

מארקעם. דרעם יארקער נױ דעם אריף אפרופען
פרעזי־ כאאויפטראנט האם כאארד ערזעקו&מו 'נענעראל דער

 אויוי אוועקצושטעלען ארגײט דער צו נעחםען נלײך זיך זאל ער זיגמאן ז־ענם
 םאנטרעאל. און טאראנטא אין לאקאלם אונזערע כאדען פעסםען געזונטען א

 צו גלײך נעװארען באאױםטראגם צוועק דעם פאר איז זינפאן פרעזידענם
 טוער אקםיװע די םיט באראםוגגען איחאלטען שטעדט, דאזיגע די כאזוכען

 באםעםטי־ און םארשטארקען צו נויםיג ם׳איז װאס מאן און שטעדט יענע פון
 הענט זײערע שםארקען און קאםפם־פעהיג םאר וײ סאכען לאקאלס, יענע גען
באסעם. ארםעע זייער^ סים קאםף זײער אין

 פילא־ כאזוכען צו געווארען כאאויפטראנט אױך איז זינםאז פרעזידענם
 יענע םון כאאח־ם חשאינט די חעלפען און באםטאן און שיהאגא דעלפיא,
אונטערנענוטעז• האבען זײ וואס אתאױז^ציאגם־קאמפײנם, די אץ שםעדם

 דער אין םאל ערשםעז צום חאט• באארד׳ עסזעסופױײ געגראל ׳.דער
 םחשעם־ באשםיטטעז א אננעגוםען איגםעתעשאנאל דער pa געשיכטע

 םיםטעם א אינםערנעשאנאל. דער pa דעסארטטענטם אלע םאר סיםםעם
 נעוױםע םיט יאהר, צוךי לעצםע די pa אױםנאכען די אוין* כאזירם איז װאס

. . ■- נאםירליך• ענדערונגען,
 גענעראל דער װאם ארכײט, חןר pa סרחכל חןר איז קמ־צען אץ דאס

 דער נאך טיטינג ערשטען זײן בײ אױפגענוםען האם כאארד עקזעסוםװו
ר ע פי ל ^  איגערכױ pa ■עריאד א אץ איצם זײגען םיר קאנװעגשאן. פי

• ניט געווענדעם איצט זײנען אויגעו אונזערע אדן  פארגאנגענחײם, דער או
^. צו גאר קונ רצו  .פארענםפערען צו פראבלעםען שווערע פיל חאבען םיר חו
pא שװעריגקײטען םיט ארוםנעריגגעלט «ײטש אלע. ra זײנען מיר און

!,ז5״ז,יגעז גלויבמ ®ולעז םיטץ קאנען םיר אבער הינדערנישען, ! ,?!ב52^
----------------------------------------שטארקײם אונזער צוריקגעפ;נען
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הײזגעת• 9׳״ י > M i*nm‘

יארה נױ אין מגיאן דרעסמאכער און דער פון נאארד דעו
 ארגאניזאציאנס^ײװ וױיט״םארצוױיגטען א פאר ײאן י אױטנאאדגײט חאט
 אנגעםאנגען שוין חאט און #יארק דו םון אינמסטדיע ײסט11 און חיעס דער אין

צעבען. אין דודכצוםיחרען עס אמאדוואױאנס׳קאטפ״ן נױיטען 0
 ארגא• ברײטער אזא פארנעם. גרויסען גאנץ א אױוי געטאן װערט ארגײט די

 אונטערנוםען ניט איז יארפ נױ םון אינדוסטריע דרעס דער אין דזא^אגפ״פאספײן
 אצע צו טאן צו נעם א ?יר — איז •ילאן דעד צײט, לאנגע א גאר שױן געװאדאן

 זײיען. װע*כע די, אויר און ארגאגיזירט, גיט זײנעז װאס ,ipbpv וױיסט און דועס
 הונדערטער רי צו טאן נעם א זיר ט׳װעט אז ׳נטז,ס דאס אמאדדרט טײלװײו נלױז

 טויזענ• באשעפטיגט ס׳זײנען כע5װע איז יארפ, נױ אין דרעס׳שעיער אוסאמאניויוטע
 ניט זײנען װאס דרעס־שעפער, אצע ארגאגיזיחנז נעמען ויו ס׳וחנט אדנץטערס טער

 דארט אבער ארגאניזירט, יא װעגען אינים דינעז װאס אזעאכע, אױך און אמאניזירט^
 דאס צי ארבייטס־באדיגגוגגען. ױניאן די מגיאן־רואס, די אפגעחיט דט װערען

 —דע אדער אפהיטעז, ניט ױניאךרוצס די וױאען כאאעבאטים די װײל דערםאמ איו
 סארנאכיצעסיגען און גצײכגילטיג געװארען זײנען איצײן ארכײטער די וױיל םאר,

 דאזיגע די אגאי*, גאנץ איז — *צ״ן, זיך צו און ױגיאן וײער צו םציכטען ז״עדע
 ױגיאך די דאס אנטשצאסען, םעסט איז ױניאן די !ווערען געענדערט no לאגע

פראצענט. הוגדערט פזיצע װערען אפנעהיט זאצען ivbvv די אין כאדיגגומען
 זעהר א איז פאדנעם גרױםען אזא םון אמאניזאציאנס־דרײװ אן נאטיו^ץ•,

 טויזענטער די אז זיכער, זײנען מיר און ױניאן, דער סצד אוגטעמעהמוננ כדױסע
 סיט װעלען ,22 יצאקאל םון טיטניצידער די װײסטמאכער, און דרעס טויזענטעד און

 װעלעץ זײ אונטערנעמונג. גרויםער דער אין נאארד דמ&, דעם העאפען ׳׳כאדיסטערומ
̂םען איחם ̂ען טאט.־־זײ פיט און ראט םיט חע  גרויסער דער צו אנשיציסען זיך װע

 זײ און איצט ארגאגיזירט ױניאן די װאס װאאונטידען םון קאמיטע ארגאגיזאציאנס
 בראװע די אז דכער, זײגען כיר קאגען. זײ װאס אלץ סיט מימהעלםען װעאעז

טאן. עס װעילען 'דרעסמאכער
* * *

ענטװיקעצט. שטארה יאהר פאד יצעצטע די אין זיך האט אינדוסטריע דרעס די
 גאנצען אין זי האט נאר ניט אױסגעברײט. און צעװאקסען כרײט זיך דיאט וי

 םריוזערדיגע די אין האט װעצכע אינדוסטריע, װײסט די וױנקעיצ א איז סאדרוקט
 געמאכט גראד׳ געװיסען א ביז אויך האט זי ;גע׳חךצז׳ט און גע׳שם׳ט אזױ יאהרען

 ניט אםילו זיך האט זי סוטם. און סקוירטס פון פראדוקציע דער אין חורבן א
 דרעס די קאוטם. פון פראדרקציע דער אויױ אטאקע אן מאכען צו אפגעשטעלט

 אין םאכען צו אויס זײ הומם עס װען אפ, ניט אויך זיך זאגען םאנוםעקטשורערם
 געביט דעס אויף אפעטיטען און אטביציעס זײערע קאוטס. ^ײכטע שעיער דיערע

אוםבאגרעגיצנג זײן צו שײגט פראדופציע פון
 אויסגע״ צװײ געשאםען ױניאן די האט מארקעט דרעס יארקער נױ דעם אין

 אפגעהיט ריכטיג ײאיצטען אגרימענטס די אט װעז און אגרימעגטס. צײכעגטע
 בעסערע סך א געװען שעפער די איז ארנײטס־באדיגגונגען די װאאטען געװארמןס

 און בעסערען א געמאכט זיכער װאאטען אדבײטער די און איצטער, עס זײנען זײ װי
צעבען. שעהנערען א

 גאגץ זיך מען רעכענט שעפער סך א אין .5םא דער דם עס איז לײדער
 ערגעץ אגרימענט דעם האבען בא^עבאטים די !אגרימענט גוטען דעם טיט װינצינ

 איז אגרימענט אין װאם קוקען, פארשפארען זאיל̂ע זײ ״אוועקגעםײאט/
 די ניט אויך זיו קימערען גראד געװיסעז א ביז און געװארצז. אײנגעשריבען

 דורכנעםיהרט. ניט װערט ער און אגרימענט גוםעז א האבען ךײ װאס ארבײטער,
 פריהער עם האט זי אויב נלײבגיצטע. בצײבען יט1 דעם צו אבער טאר ױניאן די

 רײהען, אונזערע איז םארגעקומען איז װאם מהומה, דער צוציב םארזעהן, געםוזט
 םויצ^טענדיג איז זיך צוױשען שטרײט דער ווען איצטער, טאז ניט מעחר דאס זי קאן

געװארען. אפגעשטעאט
אינדוםטריע. קצאוק די װאס חלאת, זעיצבער דער פון אײדט איגדוסטדיע דרעס די

 אט םיםטעם. דז^אבער־סאב־מאנופעהם^ורער דער — מכ(ז זעיצבער דער םיז ^ײדט זי
 ווערגט דאם און טרײד, אין כאאס ערעקליבען א ארײנגעבראכם האם םיסטעם דעו
 האמ עס !קאאו?םאכער די װי גוט אזוי דרעסמאכער, די ארבײטער, די שטיסט און

 םאב- קצײנע םון נע״ז א םארשפרײט און אינסײד*שעפער גרויסע די צובראכען
 אוץ מארך די אויס זויגען װעיצכע שאפקעם, קאנטראקטינג און מאנוםעקטשורינג

 שעפער די אבער םארגרעסערט, זיך האט מדײד דרעס דער !ארבײטער די םון ביצוט
 װערען באסעם נרױסע די שאפהעס. װערען שעפער די םון זיך. םארקאענערען

״אײבאר׳׳ס מיט באדערען ניט זיך װילען זײ אז אנשטעא, דעם טאכען און דזשאבערס
* * ♦

fe די w װאם אויד װײם זי צאגע. די אויסגעצײכענט פארשטעהט און װײס 
 צו ענדערען, צו לאגע די נעמען ענערגיש זיך װעט זי ווען פאר, איהר שטעהט עם

 געװארען, געשאםען דאך זי איז דעם פאר אז אויך, וױיס זי אבער פאדבעסערען.
 שטענדיג זוכען צו ױניאן, דער םון אויםגאבע הויפט די יאון ארבײט חויפט די דאך איו
אדבײטער. וײ םון צעבעז דעם םארבעסעחגז ׳צו אזױ וױ

אױ,* איצט װערט װאס ארגאניזאציאנס-דרײװ נרויסער דער דעריבער, און
אונטערנומען. נײ דאס

 הונדערטעי די װערען. ארגאניזירט בעסער מוז אינדוסטריע װײסט און דרעס די
 טויוענטער און ווערען, ױניאניזירט מוזעז עניאן־שעפער, הײן ניט זײנען װאס שעפער,

 ארבײטס־באדינגוננעז די רײהעז. אונזערע אין װערען ארײננעצױגעז םוזען ארבײטער
 ווערען נעצװאונגען מוזען באיצעבאטים די װערען, םארבמסערט מוזעז שעפער די אין

 זײן ניט עס זאצ שאפ, ױניאן א איז עס װאו רארט, אז אגרימענט, דעם אפצוחיטעז
פאקט. א זײן זאצ עס נאר נאמען, אין באױז

? אויםגאבע שװערע א דאס איז צי ? ארבײט שװערע א דאס איז צי
 װעם באגײםטערונג, און מוט םיט און װעדען. געטאז מוז עס אבער געװיסס גאנץ

 יעדענםאצס. ווערען נעטאז םוז דאס !צײכט װערען נעמאכט ארבײט שזחגרע די אט
 זאל דאס אז באשלאסען, האבען אינטערנעשאנאצ די און באארד דזשאינט דער

 ניט זאצ דאס שװער װי אכטענדיג ניט ווערען, געטאן וועט עס און וחנחנן געטאן
 פון צװעק דער ביז אנשטרענגונגען, קײנע פאר אפשטעלען ניט זיך וועט מען ?יין♦
ווערעןס דערגרײכם וועט מגיאז דער

 און ^רענס די אז נויםיג, דורכאוים איז ארבײט גרויסער דער אט פאר אבער
 קא״ םוצע זײער גמבען זאצעז דרעסםאכער. טויזענטער רי יתיאז, דער סון םײצ*

 טעטיג דארוי דרעםםאכער מאסע גרויםע די באארד. תשאינם דעם אפעראציע
 דארפען. סצאוסםאכער די אויך און ארגאניזאציאנס-דרײװ, pron*u דעם איו וואראז

tP>"*n ן  אײן אויוי בײדע דאר זיי םאהרען אצעםען, נאך װאנעןס צום אפםעצ י
ײנ« .וואגעו:  ידע אטת, מניאן. דערזעצגער איז אײז םון מיטגאידער דאד וײ ז

, איצטער איז דרעםםאמנר רי בײ אױםגעשרײ ע י צ א ז י ג א ג ר  דער וועחרענר א
. איז פצאוקםאכעך די מי "אױסגעשרײ ע י צ א ז י צ י ב א  זאכען בײדע אבער מ

נים אױב סרעםטען די מען מאביציזירם װאס צוציב האנט, אין האנס ד^• נעהען
1 # 8 ^י1 ידאמאניזא«

1ברידער און שוחנס^נר ארבײט, דער צו כאגײססנחנג און םוט מיט
1 וועחז* דערגויײכט זינפר צוועק נרויסער חנר וחנט ftbijnp פאראײגיגםצ מימ
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 אדבײםםלאזיגררט װעגש װעדטעד ®אד א
®ראגען ױניאן אנדערע און אינשורענם

 tviitPitvy די פון uvoiv דעס סיס
o פון iyitrrv tvtvPoo**3i«  on פױ 

 tpiivopiiv אויך זיך הטנען tvt*o דעם
 עס זיף: נפקיפנען ppv פפספי״גטס.
.opyro סרינען וועינע די זיך

» װ«ינע די זיך jyivPPV3 ov און  1ײי
 ייר, IWVPPV3 יוריגען, וועינע די ניט.

voPn* זײ oppro 4 tpltip ניט און P'P 
 זיכער, tppin גיט, קריגמן וועלנע די ;ס
rv אורזפכען רפכען זיי tv זיך. נפקיאנען

 און PP3?״ פון ,tvo3VP'*rn נרורער
 איעס טוט ,oiyooivopi א־געורענם
 איינעם. יעתן inyeoiy tv נתנילינעס

 קוסענדיג tv ,tppipi מעטנערס די *בער
tv נמהר א קרינען וײ ותלען סיר tv*

ipbdip tnippporon’iD. װיל איו *n 
 אונ־ אלע ערהיערען ipvhp אין ריבער
pipt ,פרנייטם• רער װען אז מענינערס 

 ערקרעדם o*ov oipitri*v לאזינסײט
 קײן tv נארעכטינט ניט זיינען זײ אז זײ,

o intri'V, זיי־ העיםעז נארניט זײ וח»ט 
in מיר, tv trotp ער  P**tt םאנד diph 

 ,1אליי tv'it* דער no ניט םאמופלטעט
 o*nv איע פוז פארטרעטער סון יך1א נאר
 oipuroppotiro די דז׳פאבערם, די —
 װעז H*t רערם.1ש1םעקנ1סאב־ם*נ די |1א

 ניט איך סען נעװאלט, אםייר oPvtt איר
tnn ip םין מלס די on .םאנד

cn װארום אורזאכע די  opnvv tro 
 tnvttPi oipppip איז opyro 4 סיזאן

to) .םר t*roPvP, נאף דא י<11 איך |1א 
*tpivovs >vo, אז nptnv מעמבערם 

tpPvt ,ז וױסען« tro ניט, זײ נא׳עול׳ט 
 נע־ זײ מן האט םיזאן jpovpp on װייא

מאנאטען. 6 ם«ר Dipurrv צאהלט
i ה*ם איצט n סאנד troiipi 1אי 

n צוטײלענען י1 »ז אנכאטראכם,  no 
 איז נעײעז, פריהער איז dp *it סיזאנס,

 *רניי־ יio tponporv| 1 די אין ניט
tv אױם םעד. 'nynn t o n סיסטעם 

 ארבייטסראזע י1 »ז ,tpotppio*iv וואהט
1 obivipi tro o>vn D in tri'v•עכע 

m םח נעז en t\ ביז סט1אוינ cnp o n־ 
 1#י1םעב itt נאכהער, ן1א ,1פענת» םען
iro ביז n y  o n נעחםענדינ ינוסם.1א 
 אױם קוטט Dip אז $הב»טר«כם, אין
 אם1 ז1א כיזי, איז עם [jnt «ױיט » אין
 י1 אין 1מעח זיך נויםינעז 1*רנ'יטע די
 האב׳ח ,pno no D״V אין 1דטיא 1פא
o 1 1גד in » w1 י nnt 0” Vי jt?nvv* 
ט זטלעז 1נע מכ ע  עם tv אזוי ,tnyfi ג
vt> אין אױסיװנמן i n פ״ט, סמק tr t 

 שםײרס irtpt סומען 1דאלא 1פא די דדען
rtnv. מן ספעציעל  אין געהםט םען ו
 מעניױ. נאגץ rv עס tv אבכ^10»גנא

tv נעחסטען >'°m v t tv 1טי tpoivi 
 חעעגעראל v אין »תויסעלט ךין

מ1 איז םטרײק,  *,,mv יtv 1 נױטינ, 1י
v o די ש־ינען יטלען טער jn trrK״i n 

תתן זײ 4סםתייי ז א אתיס דארעעז .י
 in אין t»:;nnw די גממן tv כרי

vצאחלוננעז רי םון ײט on no בײטס־1א 
די איצט םען צאהלט רענם,1אינש <ל*זען

on tto — irowvo 4 ivo o jn tn 'v 
tronv כיו אױטםט on , ער־טםעז *n 

.ivsoyv
n יײנ?ז סאנאםעז 4 די אין  tvivo 
 האבען n?jnt ארבײטער, די ן1א זיןימן,

 װאמן 9 ײאכען 17 לי אין נעאוינײט
m v אין ;וזײניגעל iroijnt inrun, 

 tnvtt 8 אמײטםלטז זײנפן ומלמ די
in v ,גאלעכםינט וײנעז םעמ־ IV tv* 

 גײשפיכ otv אינט^ם. נייםסצאזעז
in, •ױאכען 9 נעארבײם האט װעלנע 
 א״ז tv oroonvo 1אי ײטמן 17 די אין

 האט זמלמל ,in אינטװזעס; ײ*ד
 tv באחןכםינם אח ױאכען 8 געאו־בײט

מן 2 מ  וחזיכער ,in אינט^נם; ו
 באחנכטינט איז ײטכען 7 מארנײם האט

tnvtt 8 tv ,אעשוחמם «m  n ױעיד 
in ̂ט האם rv 6 געארבי  tnvtt בארעכ־ 

 איז היינעו־ אי»װחעם. ײאכען tv 4 טינט
 מי מעו־ tv tvno on גיטבארפנטיגט

4 opms. •
 נעמאכט or האב איך tv ,Pm איך

 איי־ יעײמ iv« לױ1פ»רטםענ און ?לאו־
 מיטינ זײן ניט זאל ov tv »ttv נע̂ג

tpotp tv ovr*p tvo םים n o  n » tv* 
o צייט די ivonyrtvo אה נען n  no 

n םיט בימ איז מפלמןר אסינ^ n tv 
* פףאנען.
ov עןן ד זי  טיד tv t»tpw »י

 — קאטפלײנסם מיט 1«רגײטע סיאנ
ײ םםײםיפ, i חאט שאפ אין מיר נ n נע־ 
פ תו פוניי tn 9 װי מ vtt אח ovn iv

v נעסראנען I  .o m trrv/׳im S;4dv8* 
מו ביים ען. ovn און װייגי אנ ט^ןו־  ,!י

n tvo אװעקנעגאמעז וײנען HBM tJw 
o o m n איז װאכעז, עטליצפ

ײנעו_____ אי איז tvovtva ז הא־ איז ע
tn יפנע, מי ײימימד, נססאנט m vn 
: .. -׳> “i■; itytippvt גיט

wr
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tJtnvt'vo זיר tvw סעלע. טזעיכע in 
tvtttinvv n נאזיס  ivo נעהסט i n 

 װעכענטייכע די no o'ov אינעורענס
 iff באלענפטיס די ױעינע נאוינטען,

iv  t»p״to ,i( יעײרטל^ ױעבענטיינע רי 
 פינקט״ ניט tnvtt ינטען1בא י1 אױנ |1א

o איו אױינגעשיפט ינסינ1 ן1א ליך n 
o סען ק*יז אפיס, אינ״.ורענס iv i ניט 

איי״ opvro װיפיל tv nv ,ivtt מיסען
בארעכטינט. א־ו נער

 *vrotvov irtte׳ איז א־נערהויפט
ivp ,ע) װעיכע לי  אײ־ איז ח׳שאנס מנ

 יס,1א ניט סאנט עס און .ivvvfi נינע
vivo ovn פמו סיססעס >tnroiv  Pv, 

iv'vtt ,ױעלכע מאנ:ע tvr't נא׳ ניט 
 oinvwtonv פרינען ראך עבט<גט,1

om trrv. נ״םער1א די ivo tpoivi* 
 װעלכע מיט עװעױנסייםעז, די יגטעהן

 tvttiPnvvo’tv יtnttoivo 1 !יינען עס
אימולענס. n פו;

tva tvtt אנט,1אננאט אין נעהדט tv 
ov וײנען ttv tvivo’ א!| ,1שעיע םיל 

oiv 1VD"01V VP'D tv״tvo 1* איןVD 
 איז ,ivvvPb vo’Pdv אין tvno no לױוי

o'dvovPvo n  tv ײנ*1א ניט דך איילען 
1 tvpTivי tnonvo אין פינקטליר o n 

 tv ויך, onvonvo ,o׳cv איניכורענם
 n't ivivt tntVDtrotv vspvtv 1אונטע
PV)t nvitv מאנכע  |tv ,ronttnpyj* 

i פומט. ״t װי מעהר tvrip כע n אינ־ 
*otyite ט1ט אםיס tv ovo'Ptvo oy>v 

 איז tvo״privtiB׳ איע י1 באנענענען
אוםעםענ״ n 1נטע1א בעסטע dvi טאז
tn•

i מיט ויינעז oiyrovo אלנזעלע n 
m ניייניננ, v ’ tv גערארפט ייאט איינעל 
”Dip .otntrt’V ivivpdd קרינע; oiv 

d איו ,it .vitvo ivrPvc v איז ip מעג־ 
tnvonvB iv״oiv n איך b iv i ivo,

1 tvי oiv״ytvPoo איו אידשורענס vt* 
 nvD'tiv itvo v o?v tnvttyt ׳סאםעז
 tvovn yoPytt ארבי־טער, י1 הצאפען

otvt’O m ip  I’Ptnytiytiyo’tv. אױב 
tvoyj Pvt tro יעדען v״iyo?pt ,oyj 

tvPoo” oiv ,ijvb otv oPnvv׳tJ איג־ 
oPvn ,otntr לי tv> roto״vt” itivc

 yt* גיט ײאים עם tv קלייז, אזוי נעױזן
p ovn)״ ntroo. 1יערע iyt”v װא<ט

tvrip נלויז ד»ן  otypyt פטלינע די vo* 
o?nvv iv <יר  ovn ,אײן trovttv םיט 

ovonvo in 2 די  ovn ,otyvria 
oPnvv. די opnvv tvo yypytt ,in to 
 וחד־ די tv ,ttv )<״|p אויף iw״t אױס,

p m vn n׳f׳iw v <ניט oiv in v”* 
ivo אין vspytv «׳iy iy װאו *iv  tvo 

 לי מיט tvjyp ,tvno v tyyvtt 6*8 נײט
 *ytt tvBPvnyt ױיניגmvt 1 אינ׳טורענפ
iip  .jn, איו איו, ניט װיפיל אױף ovi 

v ,חייןי tyo urn 4 ינט1ל » iy iv 
.tvno iny» opyro

pyttc׳ oyi אויף איצט iv״;t 1טי
oyi no נייפם D3vo o'bv i n  •tvno 

n v פארנער״םוננעז *tsvp v tvstvBtyyv 
»”tyiyp inyo iyj:yi3tvr'iv t אין 

yvvi’Jvnv * n אח tn ’njr:n  tv די 
iv’tV'O’j ׳v ivttyj t'v oy .iyiys 

tv tvrjypvD ׳שבת םאראנטאנען זעהן 
v טיטינג t'tvnv i n  tto”׳vd'dvp iVK 

 1איבע tvtt אייסעאום, כאנהעטען אין
ojynto זיינען סעםנערם ytttv tvnyj* 

 IV* 1ט#י tv נטירט1אי11 האכען |tv וענר
ytv otv'vvnjvt״o.

tvom n in ti3, װעיכער v nv־: 
 אוים־ די |VBvn tv invnv: נע?וטעלט

Div»n ivn'njvpv o אינ׳ד ויכט n* 
 *jv ivtno״iynvo i£v סאכט פענט,

o n  tvttvBtv ג  ttv iroroivniy מנ
vv? יrov3 1 קאמייין. טיטינען חצכסט

tvavh V3pytt n  tto זיו y«v׳iv tyov>e
njvnv iv i״׳vd’ovp tvu א־ז v גאנץ

m t” tv i ’o tvi'pyov iv i ,yo’tu 
v:״v׳ivroyo ivt, מיז in v ,װעל־ פרוי 

tv i't jvPtno vs די tvr’t םעהיג tv 
tvo בײט1א רי ttv מיט ovn ניט t’K 

tV’tv iv i tVBPyn אין o n איצטינען 
jyotp tv ,om vo רעתיט־סםרי־ ויד און 

i n  tto Divrovo opv tvi אמאנידי־ 
vt lyonvo in׳® v ’ .VD’OVP tv? נעהז 

i אין n  tv tyo’Ptwv t i  !1» >v?v> t”t 
n:vpv״׳youvp tve, י1 איז tvtiv’* 

t*״׳tto ovo’ovp tv איע dpvpvp שםע־ 
tvovttv tv< די tvo”nJVtiv ,קאםיטע 

o n  t n i ’D3in tPBPyn oyn yoPytt 
tt”i i, אין tv ,tPDVBB'tv שע״ די איז 

tvo Pvt ivo נים oiv״tyo קײן *yrotK 
n n tv  n v  tv ttv tnttDD yo’Pvvt 

jv'Jt’ יגגונגעז1בס *ytt D’nytBv tvPvt 
•in

tVQimmvr i n םיטיגג o n 
Dfn Pvn ivooovtt אין ojjmv דינסטטנ

jtoiviny nvtttv y?v tvovioivo’v*
vn iv גען. i? נעװען איו ;opvbv טיט 

Piynj״t;tv tvovn iyt;yt yiytttv .yo 
1 tv ,tyoivnytivo >v® y>vי n vtitv 

 איז׳ אונ* מיט |y״;t מאסען די ,אחם
 *nw ניט Pvt jyo tv אניטירעו 1םי חײ?
p ty<״ttv ,oyopyo ttv otn t ניס־ אזיןי 

 vooni nv ptvpp ypv tyj*״t צאהיען
in ,בעינים tvjPVew typyn ” t ttv 

'v tnv״lyoPyn ,oyt פיחרט vtv tv
אגיטאצ׳ע.

rv  o n  tv ליכטינ ניט ttV3״ot 
ly אוגז ru vo o j'i i n פאן1שאפ*טשע 

 *y» typvn לייטע1טשע ייהעv 1 סיטיננ,
i װענען ט1ע1 n ;1¥איצטי ytvp אין 
 tv ,orijyovpyi האנעז און ױניאן 1עד

v tyo’prvo Pvt nvvo ot’v r t i i n 
tn y ’ ivo iv p v i 20 no opyo •נממ 

”»tnytt DPnvvp בער, *  tyPvt yoPytt 
ovtt ,כרי אםשנעיסטען n יגיאו■' PVt 
 מנליכע yip* באנענענען tv נרײט זיין

oipti pppytt ,ypvov 1 געפיאנט titי 
i דזשאבערם n  .ointropytnvo ttv 

 בא־ מיט איז א״נשטיםינ איו נאשאום
 ppv פיז ארען1נעי troup״v נײסםעתנג

 זיי׳ 1םי tv נאװייוט, Dip א״טע.1טשע
 *VV tvovn 1מי tPtt נערעכט, געײען נען

p לי אז ןאנט, iijPp און iPOVODyn ײ׳? 
pvo ttv d נענען נ<ט נען ip  typiivv- 

 איז ט,1פ־אטעסטי האיען ז־י װען סעס.
d vi בלויז נעװען P” tt ,ivcip i די t',״ 
tyt ציינט,1איבע נעװען ניט *yn n  tv 

t opdppd pv Dt’i כערענען  pv:״ty 
נױטװענוײג. diPvddv נעװען

 נעגעז. tpnyt זײ זיינען איבערהויפט
o y i װי אוםן ttv, אזעאכע tytjnyDyn 

Dt'i pv םעהטעס און t״*y » i n  tyj 
 האבען ו*עפבערם ךי נעױא־ע;. פיהרט

o in v B p t, ניט זאי טען »ז tnv דיער 
 pv העכעתנג p»p דװנםיהרען צושטימונג

d v i און pv ,opdppd ייך1נאטי tPt” t 
 מעט־ די ורען איצט, נערעכט. ipvpj זיי

dipo באי?באטים רי דאס א'ין, זעהען 
iv 1צ ppvov iv ipovd 1צ זיך גרייטצן b־ 
tvcvD'Bv pv ,tvut> ip ר־כסען ” t די 

D'tv tP:"t poPpit |pj;tiyopnvB  pPv־ 
v t'v tn: געי,עמשט v n p יאה־ 1פי נדטך 

tpi, ?ים1א ניט טאכט צוםדידען, יזײ 1זיינ 
1צ זייז, ניט זאר צייט די יי1

 י-1פארטײ א האבען צו כדי זיך טעססען
נוננט־םאנד.

”PD די tv ערװא־טען, 1מי Pip:ro, 
t PoPpn״tPt'Pt jpj כױ־ בײם 1אכמעזעג 

ipd יעדעז tPinpppip װעאען מיננ, spd 
o דורכצופיהדעז ינ?ייט1?נ11נױם די n 

”PD פיז נאשאוס PiprD n.

ם אנ ױני ד־ ײ ר ם ט ם אל ד ע ד ל א ה י ע ש
פראנק. הערםאן דר. םון

in  pv ,צייט pv v i tPtt 1אאנ ovn 
 iBtnvB tv tPPnnpHV”* י?צם?נס זיך
”ipd וײ טען oiv 1אי ננ1ניא”באם IVP*

*t ,op'vviv״ptn’tnvB jpt םײלעז 
i n  pb אייחו־ איז ־באװענ!נג1טע’בי1א 

vb א אױף tn n tv  nvt ווענ IPQtppy 
c v tv־Dti|p tnp'v:vt׳״PB ?v־r־ip 

 Ptr’KPBW’K אײניג? אין אינחסטרי?.
1 tPBvn intitfײד1ט י dov’JV 1אי 

irovpp i n צײט tv 4P3’tnp«v אינ־ 
 tv י1כ ,dp'jvbsvp PD’tit אין תסטצן1

p n  v tpovn י1 אינ׳ט־ p^ 'ov:vpp 
 IV TPnpt nPtnt ,oi״id די tie צגיגיס

t״oipaopa n p. חנמננ1נא דחע ovn 
o נאייך ,tPD'tnyt:v ocnptv זץ• n  w 

 rv ttv בעמיען אין טאסצנשטיאשםאנד,
 *rm tPivtiPt tPDUPJipi'V אינניכצן

 םען נצסינט צזטאנ חײנט סואנטר״ך.
 ױניטז .םו־ײד pipotipnttv די ׳שױן

 ייםש*1 אין יך1א םאנדם״ אינװעכטמצנט
tto jpvoip i שסאכיעז. ttv אאנד n ױ־ 

tn ציהט פאאן o v־nvtpipoB’tv pd’i* 
iPD”n יtpnttv 1 פײט v»  אין tPDi־
i איגײסםו־יעאזנ אאצ n m•

 סיט "oijvo ?סםםענם11,איג די
ײ«ר1א אייראמאיש? די ױעאםג  הוײ ב

»iy מז t tv נאטייייגתג אקטיױפ pv 
י  אמתס־ נו־וימ יtto 1 אגםיזץ־ונג מ

ppp ' id ,ועאנםט־ ייעחמ אתטעתעםומעז 
TPiJpoenvB מ?־ די 1» געטמעז נים

tv tpjtv>va ovn , in יתיטגם. די • vtv 
dpdd<d ױאאט tv pv tnvoem in n 

tv ^iveromtvoyatov ־ינצימן די* 
no ױניאנם די יתי«מח^ 1ס*ײ tnvo 
vptrtnn n ניט r n  irtioiveiv־'• 

 “ וועלכע ,iponyrtyottv *i tv טארעז
ov T M n םיט O’Ptv m oDtirv i n 

m,סראסיט  no jrraevtPVDnr pv 
tnyv קזננ׳ס■ ן>יט»ija די i ”td ד  י
 ptropp?VP די יג1צצנ1אױםנ ניאנם,

t pc oortP״vrvo Tt ,c in e jo  n y* 
v ipo גײעם rntpint איזניי־ די •■ר־

(. f 1 ' % 4£M lXkW *M *m ir& SVM .t
adntfanif19t

 או;ם?ד געביט, םינאנצי?א?ן on אױוי
on ט םרײד־ױניאנפ. די פון אא1^

 ױניאן גײע די װעיכצ pv ,oivo י1
T װעױם אײנריכטוננ?ן s:iriiPt בגע־1דו

־,pptpt ptrovipBvvP מיז v t’v ם,1םי
 אונבא־ אן מים יעיאן־אייט? tto שאפט

ipov’jru מצמערשיפ ttv 1נםע1א ip i 
 ״ר־1ט po !vr’^npo v pb אױסדכט
i מניאנס. n 11 צחשטער ttvיכטינסטצר

tto דיזמ in v  ,tPtvonpovvP י1צ tro 
opn ,זײ dddvid, אין זיו נספינט on 

onrv jyo'vu־»’pv onp’p iroppv*P 
ovn די n:pt>vo :אױםנאנפז P  tv־' 

tPB’tpivo pv ,)ponoo'tv ,tpo באנדפ 
jto tPi'Bva oiptt run:* pv אינ־ 
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oPvn ovn ,p*ivb זייז n*Piroitv tv

*P10» ,tv*11* 1**10 V IVO P3K1C'1V 
tyvtio’tv iyo**3iv pt*i tP3 די *i*v 
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,11*0*0 PViPipon It ” 3 ,P'lVBOVP 
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tv*it* i**io v tto oivrPviDDi'v *i 

*it ,oiv*it* yi*vi**v ivi ,jv n ’inpo 
Pinv3jpi"K n  iib  *i,| צװי־ פאשאסען 
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p3*Poii|ti״v tv  iy iv  oyi n*iv yivP iyi*tn iy i ivo o 
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it *pdopd tpi*i**vivo* װען tpooyp ttv ,iyn*io t*v oy 
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oyi tproppoon i*o אורםייא ttv 1פי 1111**0 די ovn ,*i 
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i  p*t* סאיכט tv opo*iv i*o i n  tto שםיצען pic’tv dpi• 
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o*nv איד ײיא ייגמז׳ 1םי *!iipptp ,oPvt in*v ,1PDP3 T 'v 
i* ישטPvoi**p ,p*iv 1 פנים pv 1םי אי«ט  tPDpnvo 

o**poonp, םיט m Pptt איר tv I'Ppov ײו ).ttvPtv( א
ttr ,די irov tPPn*o ttv oi*p*o*ip pivor tnptt ovn 
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p*Pv Tt typyor tv tyutvttvyi to  ttv **iyee*r ttv uto 
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T איו,11וןםסי ttv opyoipvyionv *ttv or*i ps איך v 
tPPtnrtv T» Pvt סאר o*tv ,oiypivo ,J*tt t *  ^*o*tp* 
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jotv, זוייל t v סארשסיי no לי yi**o no tPtrovo •קריםי 

ttv out■ tyi**t.” t rv ,ipp* ^אויסריכסי n n  ,t » nt 
«oyiP P*n t« iyo*'3iv. סאר tv׳  o n

m  Svt ■ריג«י» m *i3 fto־n*P^ *־o**tiyiyi ttf ״
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 זיך שעדיגען אויך כיאס דערזעצבער אין ניעט זאאט איהר
 טארט איהר און באװעגונג דער םון ט״צ א זײט איחד :אצ״ן

 אײגענעם אײער אין טעסער א אדײנעטעכען נישט אודאי
װעזעז. עהאנאסיעען

 םוזט איהר און אינטערעסעז אײערע אין דא רײד איך
 דער םון מאכען צו מאכט אײעו אין אמ עס אירוםען. ויר

 פאי םארטשריט, פאר קיאפט א באװעגונג נרױסער דאזיגעד
 איהר ביז ׳עטוייטינקײטעז, דורך זי אפשװאכען אדעד גוטס,
שונאים. אײערע פאר נעצעכטער א װערען װעט

 פ$ד א נאד אײך פאר *p אדױסצוזאגעז מיר ערצױבט
 tnpv װיצ איך אז #טאן צו םיצ אזוי האבמן• מיר געדאנקען.

 זײנען זײ װאס צו ׳אצץ געניסענדיג און פרײ ארבײטער אצע
 און טעטיגקײט די םארמירען אזוי װיצ איך און בארעכטיגט,

 שריט זאצעז םיר אז באווענוננ, גרויסעד אונזער םון טאקטיק
 ערצויבען, אונז עס װעצען אונמזטזננדען די װעדציג ׳^ריט נאך

 כחות, אצע פאראײניגעז און מאביציזירעז סוף כצ סוןי האנען
 ארבײטער די םון אינטערעסעז די צטובת פארםאגען, כײר װאס

כאסען.
םעדערײ״• ״אמעדיהען דער געמאכט צייטענוױיז װערט עס

 האמםס־פעטא* איהרע אז םארװאוחי, דער צײבאר״ אװ שאז
 איז עס האנסערװאטיװ. און פאחעימעצט ׳אצט זײנען דען

 איהר װאאט װאם אבער אמת, אביסעצ דעם אין פאדאן א^שר
םיד פצאץ? זײער אױף אװעקגעישטעצט  איהר או זאגעה י̂צ

 געקאנט זײ איהר װאצט װאס אויוי פארניכטעט, זײ װאצט
 זאאט איהר װען געטאז, ניעט עס װאצט איהר םארבײטען?

קאנען. אפיצו עס
דאם, קאםםס־טעטאדען אונזערע םון טאבען װיצען מיר

 אוםן, אזא אויח און זײן, דארםען זײ אז גאויבעז, מיר װאס
 פעדעריײ אפעריסען דער םון מעטאדען די זײנען םרײגד, םײגע

 אומבױגזאפע םארגציװערטע, תײז נישט צײבאר אװ ?ןאן
״יי בויגזאם, אזױ פונהט זײגען זײ נאר מעטאדעז,  אופד װי
 די צו שטענדיג צו זיך נאסען מיר און ׳עס עדצױבען שטענדען

אומשטענדען. נײ־ג^אפענע
 זועצכער נענעראצ, א װעגעז נעטראכט איהר װאצט װאס

 ארבײ• מיצי^ן פיגף םון ארמעע א; ?יך נאך געםיהרט װאצט
vo,צו מייציאז, צװאגציג וזאבען באדארםט װאצט ער װעז י 

שונא? עמארסען א געגען קעכםעז
 אופד די װעדציג נעקעםםט, נישט דעז אצײן איהר װאצט

 איהתםאר• װאס כחות, די מים ערצויבט, «ס װאצטעז ^םענדען
 אדמעע אײער םארשטארהט איז אויםנעבויט און איצט, פאנט
 םון פונהט העכסטען דעם דעמרײכען װעט זי ווען אז אזוי,
 זי ארײנצואװארפען גרײט זײן איהר זאצט שטארקײט, איהר

 (גרויסער געגטגר אײערע פון כוזוחי די נעגען קאמף אין
 זוכען סיר װאס קאםפס־מעטאדען, ךי זײנען דאס אט אפצאוז).

פארפאצגעז. צו
 זײגען צעבען אינרוסטריאצען און סאציאצען אונזער אין

 די באקעמפען. זײ פוזען מיר װאס איבצעז, פיצ אזוי פאראן
 גא־ אין קאכו* דעם פיהרט צײבאר אװ פעדערימןאן אכערילען

 פאר״ די פון קאגסטיטוציע דער אין אפענדמענט דעם םון םען
 ראטעװען צו ציצ דעם זיך עטעצם װאס שטאטען, אײניגטע

*י .,קינדעי די פון צעבע± די
 נעװארען גאנטראצירט איז אנדערעז נאכען ^״טאט א'ין

 אױםגעםױ חאבען םיר װאנעז ביז רעאקציע, פון כחות די פון
 זיך האבען מיר װאס שטאטען, פראגרעסױוע רי אױך אז נען,

אונז. םיז אפגעקערט זיך האבעז שטיצע, זײערע אױף פאדצאזעז
ד מוזען ?יגדער די גערעכטע. א איז זאך אונזער אבער  ̂י
 שטאט, אײן בצויז פון קינדער די נישט װערען; ראםעװעט

 זוערען• נעראטעוועט םוזען פאצק אונזער םון קינדער רי נאר
 האטםכדמעטא- רי באאײנםצוסען נאר האן איך װיפיצ אויף און
 אנםיהחגן מיר װעצען אמאגיזאציע, גרויסער דעד אט םון דען
 די פאר זיגען װעצעז מיר װאנעז ביז ?אמוי, דאזיגען דעם

אפצאוז). (נרויסער אסעריקע פון קינרער
 פראנע די םריינט, מײנע זיך, םאר װײטער האבעז מיר

 אײן םאראז איז עס אומטאצעראנץ,. און ראסעךהאס םון
 זיך נויטיגט ארבײט^באװעגונג ארגאגיזירטע די װאס זאך,

 םאראײני• צו איז, דאס און אצץ, אין װי מעהר, דעם אין איצט
 רא״ 1פי גײסט װאקסענדיגען אט־דעם נענען כחות איהרע געז

אומטאצעראנץ. און סען״האס
 בעסטע איוצרע געטרײ םארבצײבען זאצ אמעריקא אויב

 ועחנד־• שטארקסטען רעם ארויםװײזען זי פוז טראריציעס,
 סך א אין װאס צביעות, און אוסטאצעראנץ האס, גענען שטאנד

 ראסען. רי צויט יםאצה דאס פאנאנרער זײ טײצען נעמײנדעס
 צײ• אװ םעדערײשאן ״אמעריקען די ־וואס צופרידען, בין איר

 װאקסענדיגען אט״דעם געגען שטעצוננ א נענומען האט כאר״
אומטאצעראנ^ פון גײסט

 איצט זיו װײזט װאם זאך, אײן דא אח װידער און
 םון עקסטרעפױםט, דער — רײוזען, אונזעדע צװישען ארוים

 — ׳זײט אנדערער דער םון עסםטרעמיסט, דער און זײט, אײן
 די אויוי ארויםצעגעז וױצ װאס םאשיםמײבאוועגונג, אנדדי

 יענער אויוי צענדער אייגיגע אין װי פונסט ׳דא ארבײמער
 שקלא״ אינדוסטריעצעי און פאציטישער םון יאך דעם ים, זײט

 אצע םימ װערען באקעמםט םוז באווענוננ דאזיגע די סערײ♦
 צעשםערענדיגע א איז עם אפצאוז). (גרויםער כחות אונזערע
 געזעצשאםט• אונזער אין פצאץ סײן נלשט האט װאס קראםם,

 םון זוארט״םיהרער דער אצט צעבען, אינדוםטריעצען און ציכעז
 אם־די איך וועצ צײבאר״ אוו םעדערײשאן ^אמעריקעז דער

 זי וחנז ״םאצ יעדען כחוח םימע אצע מים באקעםםען באוועגונג
 (גרױסער סאפ דעם אויפהויבען אםעריסע אין ערגעץ וחנט

איצאוז).
 עקסםחנםיסטען פאראן זײנען ״זײם אנדערער דער םון

 מיר וו דאם, וועצמנ'צעשמעחנן ױיען, איעענע אונזערע אין
 חיגטער-געדאגסען;^ w קאנטראצירט וועחגן וחןצמ מאגען,

 וואם יראגרעסױו, אוי&רינמע וייגען װאס יזײ נימם
j נאוי ראדייןאצ, עחרצאר w און םאכען חרוב װיצען װאם 

רזד־ד געװאחמ אין־^ויםגעבוימ \ואס מין, דעם ױנמעתראבען

VV־“
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a׳p » i אײו I

1111• 
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מ .  nn Dחילל• דיגסינמ די קײו
ויר, !*”נ*ײ #מרקיחױע די iirti »ז

חימיס. ערתוי«זןו8 דד«ו»סטזגו
ר דיט ען  ו

IIININEסיייז
 דױטזן ^*•נט

ביוחס

ס.30 ירײז

אױסשליםליר קױ«ט
פהעמ ממםניא

*

י8פש צװעמפשני
טחעמ ללי װחײפ

̂זען פונ׳ם פ»נד אינשורענס ארנײםםל
««ון («לוס ״ ? . 1(

 .to מע28 װ. 87 װײגבערג, *ון קןחען
סם• מ33 װעסם 2 װחעלאן, »ון ק^חען

M M  4AO 1 •  4 A M  • ■ 4 «  -  -—  - _____n .f f r n. 7 408 ס*ן; »ון ק^חען®r עײ״ 
סש. מע35 װ. 2C1 קלאוק, ?#לאניןןל

 דוױי■0בר 1870• קויער, דז׳י.
עין 280 ריוו■ »ון קיםלער ל ^, .wn נוידק■ ס®.׳ י ע עג  בקלין עזו. מ^גמראוו 228 ד׳ו

ז דעניןןלס י סם• םע17 װ. 110 סגמלניק, י סם. םע20 וועסש 110 דעגענסמײן, &
^ן 28 •אסקוױיל■ ו*ע י.  ב׳קלין. ס®., ױגי

סם. םע27 װ. 28 ראזען■ »ון דלוגא#
סין, ח. סם. םע20 װעסם 20 דרו
 סם םע80 איספ 176 עדלימץ, ע. און י.

 סם. םע32 איסם 88 זזעין, און ®אבער
 סט. םע38 װ. 270 פרענקען, און פעלד

 שע33 װ. 20 סום, און קלוווק פלײ*נער
 סש. r»32 װ. 6 בלעיו/ »ון #לאססער

 סם. םע37 <ו. 241 ?וקער, און אריד
 ס=.־ כע10 א. 30 אױוןווימץ■ און גודסאן

ײ^ב ^י  ס& טע20 װ. 122 גוםענבעו־ג, דז
מי אנן ײן, און *^ז ט תס  סט. םע35 װ. 237 א
 סם. םע30 װ. 206 סאן, און חעימ .wn סםי םע36 װ. 142 סאנן, און ברןןס. חעריס

 ס&. סע21 װ. 80 סופ, און קאופ האדס^ן
 סם• םזן38 װ. 230 קעגעל, «וז קעגעל

װיסז  סם םע25 װ. 41 קר^ני^י, 1»י קאנ«
ךי, »יז קאחךי ח  סט. םע20 װ. 151 קי

סם. מע30 װ. 132 «סאן,1קא אלן קאופםאן ^ ב לי אג  סמ. «ע17 װ. 20 קנ
 סט• פע18 <ו. 120 ק^סםםאן, 4«

 עײ. זיבעטזג 883 חארװיץ■ און לי^בםאן
װיץ^ און לעװענפאל ת36 וו. 26חאר  סם. נ

װײ ה און לי ג קי  ספ. פע22 װ. 100 ליי
m. .סם. םע838 וו. 270 לודוויג■ דדי 

 עוו. פע7־352 פײגענבאום, און םאלאםזד
 ס». נזע12 א. 16 קאו«» מארקוועל
 xo בזע88 װ. 208 קפחען, און םעפמער

מיין, און םילנער א רוג  םפ. שע30 װ. 29 ג
ל חנ ^ מן  .so סע29 !ו. 106 קלאן

jo 60 36 ״אדעל1 \ג nsO j i. 
0« JO*0617 .3 138 ל,0י *M 

ױםאן  .60 0624 װ. 141 41«מל»60 |1א נ
ױמאן .iivpoio^ 87 11. 0628 60 און ג

אן, ו. ס סס^ im «ייס jomm סם. 0622 װ. 129 גיו ג0 06דרי 2148 נו  ו
 ספג r*o.\> 260 3. 0640 און •סיסלסקי

0« j mריז 269 יז«0ליק דג ײז לין .«30 ע  ג
0 60. נױ ראדיסנס ii9  m 89 »p0 tu r 

r u n »^60 0687 .3 148 ברא.

 .00 0038 װ. 230 ראו«, ג. און ל.
 xo 000 א. 00 ׳ר,אים רעכעקא

^/ 808 לאסקי, און ר^וענב^רג ו ד׳  1נלי נ
 0«28 .11 151 קעלגעי, און ריןזלגגאימען

 20 0125 װ. 24 ׳0סו און קלאוק ר^יאל
ד ע ^ . און «י י מ ד ג י  .10 0113 .11 51 ׳
 X0 0130 .11 145 *װארץ, און יפװארץ

 .10 0627 .3 144 קאץ. אזן זעליגמאן
 xo 0i85 .3 35 וריגץ. אלן יאײננ״דג
ם״ן, און סקסלאיי  .M 0125 .11 152 על׳ו
 .10 068 א. 4 ?*חען, אלן סשו«סקי
 .10 0118 .11 0 «6סו און ?לאוק סאםנער

 .60 0824 װ. 148 ינג.80<ןל סווער
 490 0620 װ. 215 ן«0ק!,יז און סזוירסקי

 .60 0624 .11 27 סײלןד, ב.
 .60 0627 .11 104 גארמעגש, װאגזע

 0622 װ. 150 ק*., און :^וױק ױײגסםוין,
 .80 0ט8 א. 50 אוק4?* מעיד װעל

 490 0610 א. .28 לעװיז, און חעדניק
ג, און לואלקס;״ גי סןן 323 קןי עג איי 60 װ

נ׳קייו
די 771 ?גף«ודינג,0מאנוש ג. ל. װ. סדו  בי

ל זעידענבעדג ! ו 027 .11 112 קא«מאן, 0א

סו. לאקאל ױניאן תאמעדס דער ®ח אווענט שעועער א
 קאםפרס דער סון נ*א יקהראיכער דער
 שבת, נעןgכטrאוD ,10 <*קאא ױניאן,

ערםאי^ נרויםער * נעווען איז
 פאר־ ׳שעחז זעהר האט עואם נרויסער א

 אריץ. נאכט דער אין ׳טפעט ביז בראכם
 .בעסנתן1אױפ׳ אטוזירט זיד ה*ם טען

איםז.
 אױם׳ן געייעז זיינעז קאטערם חוץ ט
 אכדורע דgנ פון מיםנאידער טפטינע ב*צ

 נע״ אויר זײנען עואם צװישען לאסאאם.
 םרוי, ויין םיט זינםאן פרעזידענט מען

 מד אוגזור pc סיטגאירעד אײנינע אייד און םרױ, זײן מיט *giga סעסרעטער
ב*אח־. עסזעקוםיװ נערא<

רסערחאלדעחש אלס טױיד־ץניאנס ױ
« «זן («לז« ״ ס) י

o n ״ארנ״ט^־־ק*!־״ גפרופפנפם אזױ 
 א׳ניצי־ די איז פמריחא אין טטלזס״

 yo’iij די פון אױנ^, פון lyoipyj טסױו
 *נער, איירטפא, אין ?טפיסטייסספן,

iiagn ארנ״טפר די oyyongng גופא 
 on אױף ערים lyocny on נוסטנט

 .o״prgyg טרײד*ױניטז סון ו»ג נייוס
 נאוופנוננ די װען פאר, אין ngi און

 ארבייםער־ די דודך און פון |g זיו הוינט
oy'ygnang, פראסיט־ וי םון ניט און 

 אר־ די ?אפיטאייסטען,'סענעז מדפסיגפ
 עחראיכען אן פרווארטען מאספן נײטפר
 סאציאיע זייפר פארנעספרפן *ו פארזוף

 רינט on אין og לאנפ. yrnsgjgpy און
 באדײםוננ און וױנט־נק״ט נרויספ די
 פאר־ 1אי פארזוך אייראפפאישפן on פון

 אטע־ אין ער׳ש״נוננ נייפר in סיט גאייך
gp’l.

סאםײעםי הירש> (כאראן ?ולטור אגיי אידישע ױ
 או»ס• 0*6 פאיםעוס *װקונפטינע mg ^ןיסם

 אויס• װי אח פארמערי װעגונו פמפספ
 tb'\P איהי װ״ן שװמדיזרס, פוו %זחימו

םארם. אײער
 6נ*ר» הרז» אײדןר ךעפאזיםס פימא ם ג

•V אונז. םיס
 •רי* אבם»ל.ש איז מאם אח דאם אמואר

מ־ופנריא. הוניס אדער #רײנם
איחר. 1 ?,נ — זזנםאו j גיו • פיו - J•JV אױסעי ומנליוי מ

jemsrf ׳*w«uc«’ltu*al soacTt. 
w  l .או   s<• ז »י 

ליבערטאן און ןןאלדמאן
לאי^רם

BROADWAY, NEW YORK.
n Wwtl W23• 54)4

פ נ ע ר ע ג ל נ י נ י י ז ע ד
װעכענטליד דאלאר ra so 200 ®ון ®ערדינען סענט אװד

כעריהםםער דער אין קורס « נעחמט

הל דעזיײנינג מיטשעל סקו
ס, סון נארמסנםם. םאר לײדים און קאײדער ר0סינד און מיססס ®רוימן, מג׳

 דד 6ל0װיק6אנ זיד 00 װי איחר, 80יי3
 אםעריקא? אין גאמעגלנג ר08ארבײ איךיאע

 דנײאןגאל06אינ דער פון אינםע0ג די 6ג0לײ
וד. 1«י ו«6יוגי דס0װןרק 6נ0גארם לײדיס
 לץ9 6םי •03 איחר און ין«30ל לואיס

• ג מ ז.0י0ײ מ

מי ד♦ פ י  3א ײייפיגג נרײדמנ, ■עטערנס. סאכעז i* לעמע? דעזײנינג §אר סקוחל י
היײרזנר. סענ׳ס אזן נארםענםס סאר םאר דרעסע^ סוס^ אלאוסס יז6•י

rw n ifi» יאחר. 60 איבער
י אררײכס חאם סשול די

tyn ’4 r l, מסטע סיסםעםען, כײפ tpogotitn.
f3 נאלדינפ v סײנם סקול דעוײגיגנ •♦ם׳יעל דער איו אורס א w חייײ׳מ^ נונת אח
 00 און מרױעז, און םענער םאר •ראסעסיאז גוסע •

fjrrw זיך ליינס זעחר ודו 3rr»3t.
o מסאנס ניותײרא n מו0מנ rwm? אויסיזרנ?? •אד׳ו באדיננונמז די פארשםעחז ייעס !אלם איזור אוש ׳*•יאזי, יײנעגפד אײאי איו tt וײמו וױר לײכמ ז?חר וײנעו n פעשיי! אימססע rmmaoo איאזיפלן י3« 1י.י א*נרימא א*ו• oxrrw פםןרגס איזןרלײ *נײדמ אח• 

0*31 jw jm p iip n n•
JM»1■ IW « N«

ו י י ד * pH ignnoeigon 3ספוח אתזער t i
rY w runm  r m  im  v ^ tn -in  oo«.

ש1 , מ ד0י _ ג0ל נ י נ ײ > ■** J n t P f t

)I »70 וױסקאנוין ?gcytyo, .pig’ נױ סטריט, םו87 וווסם 15

ר ע ט נ ױ ײעקיײשאן ו
i אח יזוםם n

ױו ױז- ו ה
Miאוו נק1מו הארלעם

zih 0מױיט r p .פסוםע קארpnrn tnao
j ג . נ ױ א ך ט א מ ח ױ רו ר • י י ו מ ע ו ע ט ל א
ם ט. ק ^ ע ם קו נ א מ ס ר מ ־ װ ט׳ ד --------------י י it7* una ט
ט חוכארד, וו. ת רונ מלווי ײ nrm װ tf
די, ®• רזי ע ײגדסר מ ד0וו ם0זי נ -------- - MMliOMAli 99^מרזס _1ווײצד§ר למז חנג .י • זי  •n

0 6 ל  א מ ׳............... ,  ? w J 5 « » n

אנחשע־ לאס אץ ר״יאגקע די פמ ן060נ 3 נײ סעטס ראױא
at■ ■  ■ ■«ii 11 jg | m mHסאניסווױום לעס

tny* סין oya o״ a ooyo-grgi
D im gw i” j איפט • y j ״ t typi«i?

;ingpy אין c itiv ru g  ogt סטגיי 
 גחי• g איז מדיןדסוטס די יוס.1טט
yo תי(וי igo די ypigip, חױפט• און 

 ogii ,ypjgip n סון די igo זעכייד
t״o ro ru w  jyj ו» t״iy .ט  oy נו

ט די זײ גיט <י«ײ  זיר פיחיון *ו «נ
in iiayjo ’iiw  mya סיט i n װן<ט 

n םוזיפ, raoya די jnyn און  egu 
g n»i ,םטחפפר״ט o n  nn g חפט 
i אי*ט n 1םטניטgױם g״o :n ig y jJ 

ya’tejyayu חט<טונגען1אונטס n  igo 
ypjgip םטניטטױום• אין
אונטערחאלטוננען ya’toyayp רי

׳ ז ײי י י  אויסנ׳ד |yagn תטרסיט, ®ײ י
Ivina lyjo ׳שטסרט ’tyoio .|g•
 ט׳שאריטי דזשואימ iyo”inyo די

 !oyopyo דאיאש, אין אינדיאנט סון
10 |yagn”ננסטיפט f״ny נײטטיין׳־ 

 חטואיט די פון igr”inyo די ײנגעז•
 אנ־ og< אין סתסניזט«יסס 1»ע<ססי

oytyrn, סון rm g rn  ya>jm •םאס 
מי א o איז פ jn ’fno i n, אויף חסט 
 חד א jyouy«g טיםיגג ילעיםעו ןײ׳ןר

o זײ װאו יסלוייע, n  troigny •םטגי םארױם.

פרעסערס
 »י3 וגטוזיטזס טן ארויסנסתםען האנען

םיל my« חעיסט ogi און ypjgip די
 og ציהט עס װ״< ערחאיוגנ, iy«״ *ו
t״iy זײסר סון אויסטזגמזטםפײט
.0"1PJ«1P

iycy>yrn:g og> iy i סטניטא־ 
 iyan» po ח»י*יט » איצט האט רױם

 נחיסעי t איז אלאר,1 טויזענט הונרערט
 לאנד ׳ן1איבע |g איוט נעהט באװענונג

 טתטניוט־ י1 צוױמסן הױסטזעפ<יך אוז
o חע<פעו «ו ציעס n ,סאניםאמום 
o’r חוץ ט װייל o n  o n, איצט זײנען 

b אוי(י ען3פארשרי n ליסט .וױיטיננ“ 
ypanp >g» rtra'n », םען18וי װאס 

oopyo. 1זייע אױוי
i n חשאינט i n  po ngga אנד 

 ארייכ* האט טיקטנט אין אאנאםײטעד
im ראצאר. GOO נעשיקט g  i n -כני 

 צו טצוציעm א *ננענוםען האם ברית
 אויך און ־6סאנים«רױ oyi ׳שטיצען

 דפען1צא טצע «ו ויווי א ארויסצטזען
 םאניטא־ ׳ן1םא היצוי נאר לאכר םון

 l»agn pig’ נױ po oiypya י1 רױם.
 דזשענע־ g אויף בא׳טצום » אגנענוםען

 א•1 טויזענט 10 שאפסן צו טיטינג ראצ
 עיסאגער וײ .n״ay: זײער ם»ר לאר

 two ערזטמקא g אױוי שטעיןן ב־לרער
 סון ציסםי, םאםיציע י1 בעטען. 24

 igo 12 קסטעתט * — האיװלאנו/
און ראפינסװיטץ םסםיציעם די כעטען.

קלאוסם ®װ
og װיסוז זײס i װייש• די u n a 

אי ט loon■ ױ י i און ותלווו a 
>’liagn t o  og« jm i אי«ט גיו 

 *”צ roayoזװנע די טים ט3גוסא
iwgPrww in ווענד g אויוי r5gn 
in עו־קצעו־ט זיינוו g in אוג• סון 

»1 igo  igopgi-ngopyB אוכד 
i* «ו נעזונו■ n  in  .pm סון יו1גע 

n «וסא• י1 און סעך יםגת1*ואװ* 
lyu na igp r*gn m n ו« *igp 

•Igroogo
 סעםענס נייעם אוגזער igo ױזם

 וועצכן צײוחמר, wiyoip די םיט
p אנערהעגט איז n g iw וי פון 

 ײאטימ• א'| iioiioopi גרעסטע
o*g igo העבסם yr’ig o ’jgo •וױי 

ברעםצאר. ער
• ••a )yo'Pga «י י

 ש8פל אםערמןאן
פרעם־ װעלװמס און
האם&אני אײ8נ
pnir גײ עוועגװ פינמםע 123

•851*8660 א*לאגד אן00ל06
ר ן0יארקויי מיר  •006לײ יי ײי
 •id 0*60 030pno 4n0O*6D גמײל

גאיאגסיס. •
םאאע• •ינקינג יך1א חאבען מיר

אין 06003 די —

ס ר א ם
t אויםטערסזאם2 לאקאל פון מעמבערם

ל דער ע ש ע פ עלעחשאן ם
באארד. עקזעקוטיװ דער צו מיטגלידער דרײ פאר

שטאםם־נרען ױ«ם

1926 יאנואר, ופען6 דעם שנ^
נשכנױטאג 4 ביז יח1ם חןר אץ אוהר 9 פון
סטױט טע25 איםט 128 אפים, לאקאל אץ

באטײ• *ו זיך ט1אויםנעםארע -ווערע] 5gpg< 1אמזע פון ם1סעםבע אאע
. וואהצען. די אין צינען

װ י ט ^ ע ז ק , ע ד ר א א ל ב א ק א 2 ל
םאן.1םשע סםענזאר. י.

.iyopipyD־iyE׳nwyo בארוכאוױןױ*, י.

נישערם סלאוס i w פי
m אױםטערקזאם װ. ל.'ג!
m איהר n אטענדען צו אויםגעפאדערם

םי wm רמנולערפ
יאנואר וגטען אװענם, טאנטאג

ם נ אל ק •?

n M K ^ ז ע ם ײ 6 ל ם 6 ס ע4 אי ט. ט רי ם ס
ג ב י ד י י מ 143 ג ם jm אי lo s .ט ײ טו ם אן 1581 תנמ נ״קיאב טז נ שי א עװ. װ

־ או ב ^ ליי אונ ע ם אן 228 ליי ם ק ע 4 ס ג0 פ  מ
D־W D 1 מ - 0 ר א ע גז י או א מ ן ג ל ג י ד ל י ק־ »7 ב ע ל

״ ״ ״ ־ ״ V* ײ

אן ם ײ שער• )ח מפנפדו
כאארד עקז.

; .... f '

!אױפטערקזאם ,23 לאקאל
שאז עלעק

פאר

 רעליעח טר»סטים« מענעדזשער^
\ מעםבערס באארד עקזער^טיװ און

שמאטםינדען װעט

1928 יאנואר, wdib דעם שנ^ ועם
ער םון אםים אין אן, אונז םט 231 ױני ע14 אי ט. ט טרי ס

:װאוטען העגט איהר װעםען פאר ?אגדידאטעז רי זיינעז פאצגענדע
ר: םאי• ע ש רז ע ענ אר מ ס: פ טי ס א טר

)2( גװײ פ>#ר (װאוט נײז) איעי 0י (װאום
דזשײקאבסאז טשאס. עערטאז ס. םינקאװסקי ל.

אר ה פ טע רעלי מי א :ק
)3( דרײ פאי (װאום

גאלרבעמ ס. שונערמאן ס. י פרעמעד ס.
שעהנפעלד מ. אצטטאן ה. לאגדסבערנ מ.
ריגגלער ג. קאנסקי מ. םרוםכדטיק ס.

אר ױו פ ט קו ע קז ארד ע א ען: ב ט א עג ל ע ד
)15( פופצעהן ־ms (װאום

2’ I l sבצומגארדען א. ס״ןעאמאן נ ײיינרעי ס. ״ײיא 
m נ. איםםאן ה. מאלאמוד נ סבערנ1לאנ ם. « * i באאום א. מילער ב. םאלאמיד נ. ריעס ל.
פאליי ם. בלאס װ האנםהי •מ נ1בע1נאל ס.
שונעלמאן ס. םאדאװסקי ה. הי1פרוםט״ ם. ראבינאוױטש ה.

םען ה דער אין 10 פון םען װעט שטי טאג. 4 ביז פרי םי ^כ נ
װ טי קו ע קז ארד ע א 23 לאקאל ב

װםקי, ל. טיצערפאן. קאנםקי, ם. מענעחשעה פינקא
saaaaaaao aaacstK scsan aaaan

ס קלאוק ר מ ױ מ 2 לאקאל m ס
!קזאם1אויםםע י, װ. ג. ל. א.

ע די ט רי ר ד שו ט ה ע ם פון ל אן דע סעז
פ*רהומען װעט

יאנואה וטעו7 דעם בײטאג זונטאג
ברוקלין. ענו., מאנטראוז 105 האל, װיעננא אין אזייגעה 1 פונקט ענגלאנד״. אץ יזניאנתם נײער .דער םעםע: 1דע איבער לעקטשורען װעמ האלטמאן .6 ?״ הלואקם מען נעהמט ״װאו דיסקוסיע: א אײנלייםען װעט רובץ מ.

!םוײי אײנםריט פארױצער. — כרײוױן ה. 2 לאהאל קאמיטע עדױרךישאנאל
םאן.1ע8ט׳ ובין,1 ם.

םטריט טע2ו קארנער עוועניו, טע5
 װערען הײנט קענט איהר

 אײער אין דעפאזיטאר א
ק.. . באנ

 דאלאר 5 םון אקאונט אן
 פראצענט 4 גלײך ציחם

עםט.1אינםע
 אפלײנעז נים פט1א1 איר
 איהד װען שפעםער, אויף

 דאלאר אײן מיט קאנט
 אקאונט• «ן עפענען

 אײר חגכענם באנק אײער
 יעדען אינטערעםט די צו

 אױם־ ט1ם׳װע און מאנאט
 מאנאטעיז. 3 אלע נעצאלם

 )4(1םי צאלט כאנק אײער
 אײ,ה עםט1אינטע פראצ.

אקאונםם. םסעשעל אלע

 אינ־ ער1 פון פראפיטען די
 באנק ױניאן טערנעשאנאל

 צװישען טײלט1םא ען1װע
 ע•1 און שערהאלדערם די

גלײך. פאזיםארם

 טעם־ א איז באנק אײער
 רעזױרװ פעד. פון כער

 קאנט־ ט1װע און סיםטעם
 pig’ נױ י1 םון ראלירם

עפארט.1 בענקינכ םטײט

 ירען1אנםםע1ט קענם איר
 םץ אקאונט באנק 1«*יע

 נים און בענקם אנדערע
 1םי צײט. קײן ען1םארל'
אײר• םאר טאן דאש װעלען

igo חןואייםם, רי «og גע״אכט װעלען «tny יאנוא־ טען20 דעם ביז 
w אײר »נה3 ױני*ן אינטערנעש*נאצ רי וועט ,1926 n n די 1926 יאנואר, טען1 דעם םון אעטערעסט

 1םי אז צײגט, דעסארטםענט אױםלענדישען דעם *ון רעסארד אונזער
םיילען װעלט אלע אין פאםיליעם ע1»ײע צו געלט אריבער שיקען דאלארם אמעױהאנער אץ אױםגעצאלט ארײן, במאץחױז
 גיט פרײזען, כילינסםע די צו — צײם אין אץ טינקםליך שנעל,
עקםסענםעס. די אונז קאםט עס וױטיל םעחר,
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 משליסעו ררעסשעוןר אוז #מסמוס סשעמײס
ימיוו ױ נאועססימו »ו2ס ווו סעקס אײנשפיםינ

%4Md

■V ’'

)1 <׳•■ 111 («לוס
n o t וי םון סיי און tin p in ,ױ פייל 

 מפיומט ויו האם ,iv« םון םעעמײט
 • אויו און גמינען, t און זיכערחיים *

m זײ tv ,opova די וו^רמננצו *t ניט 
 יר ררעסמוכער און קלאוס די tv םיינען״

 עוי| װעלעו זיי און עװאך שױן איו ני*ן
tpiyp די סיס םאן ptv>p ר־ ררעס און* 

 piipp וי ניין, װימן. זיי װאס בייטער,
 דרעמרעג־ « איז ױניאן דרעסםאכער און

i n ,ו ערװאנט איצט חאם װאם ריז* t 
כזזות. נייע צו און לעכען גיי

 זיײ טיר tv ניט, קלאנט יס,1 ,זארנט
 נןוכ׳ן רעתער אײן חאט — ׳סײייך״ נעו

 צו נעזאנט טטערלײט די םון ׳ןוו״טען
 — באארד רזעאינם םון ם^רעםעחער די

 נאך איז כוח םאראײנינטער אונזעד
 אביסעל איצט זײנען םיר שטארס. געגונ
» אין ניט. גאר איז ראס אבער ארים,

 זײז P’ire םיר וועלען ארום ײאכען ■אר
 p'P אונז ניי שוייוט ippi סיין רייױ.
 דעם אװעסנענען װעלען מיר ניט. ראיע

נרוי־ » זאמלען וועלען םיר סענם. לע*םען
 אױםקוטען וועט אונז אױב, און םאנד טעז
 נאסעם אונזערע ,פיים״ v נעבען צו

 םיז נײםט דער ערװאכעז אונז 1אי ײעט
 גייסט קעמםענדער בראװער, דער ,1910

 האט װאם דרעססאכער, און סלאוס םון
 םיל אזוי קאמפען, העלדישע פי< אזוי שױן

 םיל אזוי אויך און אויםגעהאלטען נסױנות
 דעם יתלען מיר און ;איגעהאלםען וינעז
 ,ipcopp העלדי׳ןן קעםפעז, אויך סאל

 אויך און ;ויםיג, אויב ליין ■יהעט אױם׳ן
זינען״

 ט־שערםאךטיטיננ דער איז םאקטי׳ש
 מי• מאביליזאציאגס ערשטער רn געװען
 ,18VP נרויסעז סעגליכען דעם ם»ר םיננ
 םון ױניאן דרעםמאכער און היואוק די ויאם

נאהעג־ דער אין ערװארטע! ipp יארק גױ
צוקװםט. םער

 נרודער חאט םיטיננ דעפ נעעםענט
 דער ipmpi איז וואס ן,אזימורס אסאיפ

uniptro האם זיטערםאן מים־ננ. םון 
. קורזמ א נאחאיםען ת,  אבער האט ער ת

o n  ,ivd o n  tpapipj טי־ צוס ׳שליםער 
סיננ.

דזש. דער tv נעזאנם, האט זיםןנרםאן
 נרויםע דרײ זיך פאר אי«ט האט באארד

 זײ םוז זי וואס אױפנאנען, וױכטיגע
 װי< ױניאן די אויב <ײזעז, וםיד וויכוי

מז ע  ־DPP טטארטע v ױי װימעז או| י
nipo .ט׳שער־ דער און ארנאניזאץיע 

 דרײ ראזינע די װענען דארןי םאן־םיםיננ
בא׳פליםעז• אוז וזאנריען אויםנאבען

 עה׳טמענם, :זײנען אויפנאבעז דדײ די
;ױניאז די באםעםטעען םארעטארקעז,

 שםארקען א קריגען גלײך םוז יוניאן די
 איבעך׳ן און שעוער די איבער קאןטראל .

בא׳פא־ ן)רנ#ניזירען, .צװייטענם, סרײד.
 אתאניזיישאן־ שטארפע נרױםע, א סען

p פון קאםיטע in דריטענם, און םײ< און 
 םת טחחשורי די באפעסםינעז *ו זעהן
ppm פאר און ימיאן דאר  Dn >נע־ זא 

םאנר. גרויםער א jnptt זאמעלט
 םארגעשטערט דאן חאט זים?רמ«ן
ipertp wn ,רובין, ם. ברודער תונ^ר 

םוז טשעױכמן דער איצם^ איז וחמכאר
p in  i n קאטי־ און«פײ<^ורנאניזײשאז

םע• *
*pi האנעז .מיר :נעזאנט האם רוגין -

 חאבמז םיר *.idvp 1אינ?ר<יכ? אן האט
ovnpi און םײוונום־פארשידאהײמעז 

 םיינונגם־םאױפ^נהײםעז די חאבפן םיר
»pmr| איצט אבצר צ?צםםט.1אויס זיד 

 םאראייויוט םצםט איע זײז סיר מוזצז י׳
n טטארפצן v jpapi צו אויוי iw tn n ’tt 

 אזא jpapi שונא, יכ?ן1אויםער אונוע»
 •ptV>p םאר ■אםט op וױ ײירערשטצנד

 IV נעמאכם חאם רונין און מאכער״,
 חאט pan אײניופייט. םאר אפיל

דא־ 20 פיז own) v אייך^פאתןףפלאנעז
?' .Jmk י. -

t n \ 3 איז תת«■ צזזייםצר ipttpi.י 
pipo >npipm* חייםאן, אואים  i n 
̂נינט םח דדוער  ס חייפמג כ^ארד. דדש
r m גצוונו איז ppiip v תחר אנצר v

 «רוכד חאט וזײםאז .סמדאר וו»ריםצ. {
־ptvPP די װצלכער אין רי מחנדט

4 upir *vats מנפיגט Tt, ד ח«ם עד• ײי  DintropwtMD די «זי וױ טצצר̂נ •
 םון יאר v איז יוניאן די אז םייגמ,

m אז םייוצן, זײ 2 פאתאווצוחייגג
t ייז נעװארעז «םור ptr ױיגצן «יי י n 

 םא־ די נעװארענט האט ״at און יתיאן.
tv ^mtrdppBU זײ tvayn » טצות

im צו כחות to p יון iprovnp די 
ptitfp i און־ יתיאן n  fpapipmv און 

ipavaoni םון נלאריצ איחר ױניאן 
אמאי.

 •אטט?ן Dpova טאוטו ווען ״איצט,
מי3 איבער׳ן ױך  די tv ,tPiv» tiM ײ

 m םין ivt v איז ויטא, סער 1אי ױניאן
nipiivnva^  *VP ׳שויז װעל?ן ויי און ״

ipi םיט׳ן טאן ipswpivpp די װאס 
 1VB צייט j״p יט1 אױ איצט ;װילען

n איצט חשנווות. ■ערזעניינ? v  iPtio 
pn און פאראייניגט v ipapi די װארנוונ 

״ זאנען און באסעם  װי ׳טטארת אזוי ז
 דרעםםאנאר און *ptv>p די tv מענליך,
 ip«t איב?רנענענען יט1 נאך האבען

 העגם די אין נאסעס, די זיי, צו ׳פיקזאל
ארייז.״

 ־ipa’v פאל םיל איו רעדע הײטאו׳ם
 אילא־ רוישענדע דורך נעװארען נעריסען

דיסדענטען.
ip געדעדט אוין־ נ*ר האט עס ina 

 opiavi און איטאליעניש אץ אנטאגיני
 פענעתשער בארוכאװיטש, ברורער האם
 אושטימווו א) צו נענונזען ,2 לאקאל םוז

 טעקס, ״דאלארv 20 םיז םארשראנ ,דעם
 גע־ אננענומעז איינשטיםינ איז װעלכער

זיך. אויםשטעלען דורך װארען
 נעהאלטען אויך האבען רעדען ?ורצע
 יינא און װאלקאװיטש רויז שװעסטער

 ױו־אן־ אנדערע צאי היבש? v אוז נודמאן
שאו־טשערלײט. די םיז טוער

 האט רעדנער די םון איינצינער יעדער
 מיינונו נאזונדער א אפשר אויםגעדריקט

 זעלבען צום נעסוטעז זיינען אלע א:ער
 יוניאן דרעסטאכער א^ רי׳או? די :שלוס
 ט׳דארןי װערען. נאפעםטינט באלד דאחי

 ערםאלגרײכען אן צו ipdpi באלד זיר
 זיך דארף פען .1ײ1ארנאניזאציאנם־?אם

 די קאטםעז. ורויםע צו צונרײםען כאלד
pw5p און ip3v«Dni ארויסנצ־ כיוזען 
^ פיהרט צ  לאנצ. איצטינער ip״t םון וו

ד מחזז זײ  אויםז און צונרײםען באיד ז
לעבענם־באדיננוננעז. npopa קעםפען
 םון אײנער נעײעז איי מיט־מ דער

 אין לאנו נלײבעז װעלכע מיט־ננען, יענע
אנוועזענדע. אלע םון זכרון

 פון .ענטפערם
רעדאקציע

# ״, ר —ד. ץ  רעדיק- דעס וןגען פושר *
ד  געוױסעז » מדדוק® חן« ער tmrtn #•ן

 #ח»ל טיר ייגעריג. גווגיען pn v«m גדיןי,
*w  ,ip ה ױן גדיןי חג מלי  <ןר נילד װי סי

ttt ווניחוואטען • ו y״p וי׳ i #ידלערײען? 
 װע• ױין״ ןג;ר«וען גל*פ #זוי «דעד

 װערעזי געדרוקס דפר״^ז פי?, גיפ מען
 רע• ?״ װען נעסער איו עס »ז ועגקען/ סיר
ו ?יו דען ען p« ן מ  ׳*י«פוגג דער pn חי

ן פרוסגעחן ז*לען ײt יײחגר ו מז י ע  וחד ר
ם 1גע  נריף אײער אין ״סארקעם׳/ פין מ

ײ נריף יענעם גיפ ג$ר איחר ענפפערפ  *וי
 פארעמענ*־ *ו װןןס סמ$ אי? עס פון געי

 זץט עגפוערען, וױל® איחר פויב לזכען.
 געבען אייך װעלען סיר וױלק^מזגן. יאיחר

 אײערע וולײן. װילט איחר «לאץ װיויל
 איחר קאנט רעדווקסאר אום ^כער מעגוו/
 לע־ די םיש *■ערזענלי[. איבער;ענען איחם

 עס ח$ם ^ערענםיגקײם״ די פון זער
 ניט ק*נען םיר און ט$ן גו ניט גאר לחלוטין

 יו חאמן מיר פלאץ. ®ארנעמען דעם סים
 דעם אין זאנען, װיכמיגעדע פארעועגטליכען

גײםונג. אונזער פון ולאץ כא״מ־ענקטען

געװעריןשאמטעז.־־ די םון סעהרעטאר
 דעם ב«צו; אין בעקער, די אחפרוף דער

 #:געקומען איז ברויט, אויןי לײבעל ױני&ן
 ערפײנען געק^גט גיט ה^מ און *פןןט, יו

 װי ״גער׳גכסיגתײט׳/ נוטער לע«טען אין
 אין עס דרוקעז מיר געװאלם. עס ח^ם איחר

 לע־ אונזערע אז חןוןען, מיר און #נומער דעם
 םימוחעלןען כעסטע ד#ש מ^ן װןןלען ?ערי

^טליך, װעלען, זײ בעקער. ד«  זעחן, הפ
̂ל עסען ?ײ װאש ברוים דאש אז  ח^בען זן

 בעקןןרש דער סון לײבעל דעם ?יך אויןי
 ד*ס עשען זײ אויב יוגי$ז, אינטערגעפאגאל

 רעסט*ז־ « אין *דער חײם דער אין ברוים
 ליים ױניאן זײנעץ לעזער אונזערע ראנם.

ײ  בעקער־ די חעלשען זינער װעלען און.ז
 בעשערען * סאי־ קאםןי ז״ער אין ארבײםעד

 דעם לײנעל, א אויך מיר חאנען לעבען.
 זאגש װי און לײבעל, ״*רןסאגיס״״פא^יטארי

 אז לװײטע. די װמ״אט האנט אי«ן חןס, מען
 אויף ל״ב^ל דעם יאיערען ײעלעז םיר

 קוימען זײ װען ׳בעקעד די װעלען ברויט^
 פאדע־ חעלשט, כעסערער ז״ער פאר קלײדער

אונזער זײן ז*ל קלײדער די ״jmh אז רען,

 לעדז׳שיס״ דער פון ערעםענונג דער צו
 נ*װ. חאט ״י#»חר נײעם םארץ ^ײנדשור

 װאס מעסעדזש, * ם^רגעלײענם סמיט
 מיט אינטערעס גרויס ארױסנערופען ה^ט

םאכט. ער זו*ס םאחשלאגען אײנינע
 םון רעקאמענדאציע וױכטיגסטע די

 דעם םיט ט#ז צו ה*ט סםיט נאװערג^ר
 דער פאר װ*זזנוננעז ביליגע אין מאנגעל
 יארת נױ אין באםעלקעחנג ארימער
 רעקאםענדירט, נאווערנאר דער טטײט.

 נעגרינדעם זאל באנק ספעציעיע א אז
 זײן זאל אויפגאבע איהר װאם ווערעז,

 װאס פלאז זעיבעז אוים׳ן הײזער בויען צו
 אויס״ האט רענירונג ווא^יננטאנער די

םארמער. פאר חײזער בויען צו נעארבײט
זא• װי< גאװערנאר דער יגאך.מעהר

 באװאוסט איז װאס געזעץ דער גאר,
 געענ״ אױך זאל דאםעין״ ״עםינענט איס

 דעם אין העיםעז צו כדי יהנרען, דערט
 פוז געזעץ דאס הײזער. די \ito בויען

 די װען אז םײנט, דאמעיז״ ״עמינענט
 פלאץ נעװיסעז האבעז״א דארןי רעגירוגג

 דער און .צוועס, איז עם װעלכעז םאר
 רעגײ די קען עמיצעז, צו באלאנגט «לאץ
 םארקוײ צו באלעבאס דעם צװינגען רונג
ײאץ. דעם איהר םעז

 נאזוער- דער עס װי< געזעץ דעם אט
 םאר *פייו אז אזוי, אויסברײטען נאר

 5זא #•לאנט ער וחנילכע הײזער, די בויען
 װאס ײאץ יעדעז נעמעז קענען אויך םעז
טיטיג* םאר נעפינען וועט כמז

 מע- דעם אין פארשצאג צװײטעד א
 אינטזד באזונדערען א האט װאס סעדדפ,

 48 אץ אז מינתם, ארבײמער, פאר רעס
 אנגענױ זא< ארבײטסמעזעץ *סונדיגער

 א ;קינחנר איז פרױיז טאר וחנרעז םען
 געגרינדעם זאי באארד ווײדדפ מיניסוט
 האםיצנםיײ װאימסענס דעוי אה ותחנז,

וחנחגן. אויםגעברײמןנם זא<׳ועזעץ שאן
וחננעז

m
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 חאס חייסאן
אי איצם ויר ז

זו׳נט ױני*ן  
Ipapi : װצט און  

וחזיען די  tv

 צלידנ■■^ tv מען
פאראייןיננמ םיט
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m י■

IPVDVP D'lPOPTVfl Dn־
in םייטאן  oip^pip ,rptpi ,גאווצתאר 

B1SVPV0 m  tv »דאלאר 20םיז V וואר 
 אלניײ tv צי וצצאיט איצם ואורט וואס
r m װאס t'V 3 באשעדינם nrnpwiײ 
m די *וייב אח ײם,3אד poipspnpi 

װאראן לצמננזקאסםעז  און וויעי^ צו מ
tnpapnpi w ווײניגסטימס ומר׳מ

י י י * ג י ז ײ r « י m 
מ ד מ י ז ו ׳ ־ ו ח מ ^ ip u p n ip ט * i טין n 

אר ת חנ ן **• מוו י , tPV3V3 י P n ־ מי  ח
ם ט p <יי פיז יי3וצ ח i t .ט «די סםיי

v «»var ר
ו מ
p ווי v« אודי־ צװיי. אױזי

אויסמד אדן סענאסארען אמק סעגס#

ו ען י  ץנ־ ז
ארנײטסלא־

רעפןרםען װיכסיגע שמנה«ר םםיפ נ«װעת»ר
 ipiv יאהר, ם־ער או־וי ען1װע ען3קלי

יאהת 2 אויף 1נא לילײם3אסצט
iv u p m i i n *איצ־ רי »ז ם,3ניו

i םון סיסטעם טינע n סטיים i im p i 
 ט1םי און שײעת v און ומוס?טנ? V אמ

tv ,w in אננענױ װערען נעזעצעז צוםיל 
 ז*& ־טטייט, םון יבער3נעזעץ־ 'די םען.

ip, ועזעצען, םיט פול אזוי שוין ז״גןז 
ipp ipd tv אתיסולאוםצ־ ויט שויז זיך 

in םון t.״ re in שלאנם i n נאווער־ 
 די אין יאהרען, נעװיםע 1א־ *ז םאר, 1נא
8 ,6 ,4 ,2( ,n v n( לעדזש־ס־ די זאל 

”t אננעטען םארען ויט 1לייטשו p שום 
i םאר בורזשעט dpi 1אויםע ועזעץ n 

 ,3( ע1ניט־גרא י1 א־ן בלויז רענירוננ.
 זשיםלײטשור1לע די זאל יצהרען )9 ,7 ,5

ipipp נעזעצען. נייע םיהרען31דו
 טאן צו האט װ»ט םארשלאג v נאר

 לוי־ וננ1עגי1 םטייט י1 1וי?31איב? םיט
 P1V’ ויי 1אי קאװטים צאל• די tv םעט,

ווערען. םארסל?נערט זאל סםײט
מע־ DPi אין םארשלאנען pipd»״

1 rtipo1 25 :ײנעז» iiiipip>pivp v 
 dppd איגקאם סטײט dpi אין פראצענם

 DPDPPO י1 פיז םאמרעםערוננ p'P און
 1םי אבשאפוננ די ;עםטיים י?<1 אויף

ittipv i n ויקםשורם סואװיונ י1אוי; 
n פון אבשאפוננ i n זיך צענזום, םטײט 

in ip n v s טיט Dpavo ipJvinpo i n 
תוו ד« .און צ?חלוו^ תאויוי  v 1םי א

evil oDvenpvipp אכטוננ זאל ipspi 
י י ו i י n 1« אוטוױ?לוונ ?ל?סמ־ישעד 

Dtvipnpovtt m םםייט. יארה בױ איז
v* ov ליה1׳»טענ1פא tv מעהר די 

npflip i מאס opreinipDVPn סטע n 
p> pn די ומם »avo נאו־ ivp 'Jaw n* 

im מםתמא ירטש»<סשיח ivttim. וים 
r>v׳iP3V תט  וחד tPDi«nv»V ivtpp ו

dpw dpbp . in לעו־זשיםלײנישור די 
תז יאר  נאװ. יעחמםאלם. אוועמען. םו

כפ i״t tvsyi ovn סםים ט םיי  *av וי
iponvei'K . n u n  btpt im po' פץן 

iiv<. י יזי ip, י׳גגדיארדס, י rn w  v 
tpjpn 1 נ׳ױױם איחם i r ’unvDיס v

או אפשר און ״םאציצליםט״ v נ  o>v
,Tpuppwvwrv.די יי3 ״ t*v דאד T 

m ,*אימ׳ס onp ovn אי&» v נוט־ 
אר וו*רט ד3 *־גייטעו־, י v«p ײ i,  m־ 

ipun ti(.״
i תאם םאל דאם n גאײעתאר P’t 

 IV צונעשי?ם, ויט ו
ipotppi אוז IPtp>pnvB dp __ 

ט נ מ י i זיד מײאלט ויט ip מי v t
ן rrtw י vo  H  Mp tp im v

י מי י או • . מי ײ • איו ע• י • ײ מ ו מ י  n י
מן p« יליו■ ע ח 1סן ארגוייעין י  •ווי- י

ען, ס ס ^נו  אל1 קוייזו m װעז או או
jp^n op ו אויף י ן » ו י זאל 1 ױנ

op וזד י1אוי חאנען ■)f« fooopwt op ד מ
י מ ײ ר v•■ זיי י  p» i n w  • T t n r

נ»דינגו<ג;ן, «ונ«אן אוגפער #ארגײ»ער ניאן

עי - כיאציס. מ. ״ קעי • ײי  חןא א
 דעלױוער ״סיזליעל <ד»יק• «»ילו איחר
 *ו *1* 0 םי» געקוסען דאך אז? עס אבער
tptw א »ריע«וגעחןp גומןד לעליען p*m• 

pA'ospi,"*  **װןל* op ■yח איחר וזי ״
 לוייענ- pm ®ריזנגעחן דמר^ן װןס ו»כען

י90 נאקוסעז טיר טו?ען #נוטער דען  ^9ג
 ?אגען מרמריח. P» דינסטאג איעטשטעגס

p מחען ®■עטער אן קופען װאס ir •ײנעד 
ר ש«ר נלײבעז  ןר• אײער ו^ד• אוױימער מ

 אחן גומעה דעס p» געדרוקט װערט ®יקעל
 איתר װאס י^חר נײען צוס ;לידװאונ׳• דעס
 ק^אית די «ו צײטונג דעד דורך גע׳טיקט ח^ט
 גליק״ אייער #יקאגא. פון דרעשםאכער און

 *ום גע«יקמ זײ ח^ט איחר ןואס װאוג׳ט
 דאס ?ײ ענטװעז־ער מיר, קאנען יאחר נײעם
 «»ר װײל ,9י גלײו םאקע איבערגעבען אלװן

̂ך קײן איז — «ליין רעדאקציע דער  קזון זן
 עס קאנם איחר אדער, — אזיעמ, «ו ניט מן>ל

 אואיקען עם און י^חר, ? איבער ביז חמלטען
 רע־ אין ?גרןוםען ז*ל עש שריחער, אבישעל
 ארײנגעחן ק*:ען זןןל עש צײמ, אין ד#ק*יע

 װע; א«ין שאר גושער. ג״״י^חר דעם אין
 זױלען םיר ד^ס ׳ז?געז דא אײך סיר ווילען
̂ד װי ^ןט אזוי ^רײנען ז^לט איהר  םעג״ נו
׳ אונז זאלם איחר «ז װילען סיר ליך. אי  גו
 טעטיג־ און לעבען דעם פין כארינבעז קען

<$• מיר שון ױניאן דער אין קײם
 בארינטען ןןזעלכע אז פ*רזינערעז אײך נען

 פון אינםערעס גרויש סיט געלעזען װערען
 אײער דרוקען װעגען ללזער. אונזערע

ס- ענגלי׳נער אונזער אין אןיך 1*רםיקע•  יוי
 אינערגעבעז״־כרודער עס מיר װעלען ׳ג*בע

 דרוקעז אייד געװיש עש װעט ער *ון דעני׳ש,
 די ׳אוישג»בע עג;לי״»ער אונזער אין

, ־ ״דז^אשציס״.
בריױע^ *זײעי — .2 אאקאל רודיז, א.
 דריקש איחר װײל דרוקען, ניט מיר ק*נען
 מרויס־ װילם איחר װאס קלוןתר אויש ני?ט

נען סיר װיפיל או/י ען.נגערב  ק̂ו
 צום מענות איחר ד»ןט עםויסעז
 אדער זאגט, איחר פא:ד. איגישורעגש זיגקײט

 דעד אז זןןגען, װילם איחר געזיןגם, בײסער
 נײט; די אײנטײלען געדארפט ניט ד.אם פאנד
 ז^ס באפםימען געדארפט גיש חןןט עה ד?ש
 ;עדוי?רס קלןןוקס בײ ®רבײס־סיזאן דער
 יאחלעז א.ח <ר*וכען פיל אזוי און שיל ^זוי

 זןרבײבסלאזיגקײש דעי פ#ר נזןר בעגעפיש
 מיעם, איתר גײט; באששיממער יענער אין
 ןדיזהלען בעדאי־פש גיכער םען חןןם בענעפיט אז

 װען ^לעק־שיזיה׳ ס^מע פון גײש דער םאר
 ניאמ, ג^ר ®רבײמען קלאוקמאכער רוב ד^ס
 צײם זענער אין איחר זןןגט — און

 ארבײטס־ יזמײנששעז.אין זיך זײ נוישיגען
 געװים אי? ד*ס בענעפים. לןןזעז־אינשורענס

 ד^ן װעגען װעלען טיר און װאונ׳י גוטער א
 op מוז אבער דערװײל • ®םרײםען. ני׳טט

 דערװײל װאזנפ. גוםעי א בלויז בלײבעז
 פאנד אינישורענס ארבײשס^זיגקזים דער איז

 • אז גרונם, אויפ׳ן געװןרען אײנג^יםעלם
̂חר אין װאכען צ*חל געװיםע  די דארפען ין

 קײנער או< ®רנײמםלאז, זיין וקם>>כער9קל¥
 אפאד פארגי^יגען. גים גאר דערפאר זײ דארן״

 די װערזןן געענדערט צײש דער מיט װעלען
 אי^ורענש־פאנדחאט װעלבעדער אזין״ כללים,

 פמרלענגערם ס׳װעט און ®װעקגעיפטעלש, זיד
 אינ*ורענס צאהלען פון פערי^ד ״װעחןן

 אר־ סאנד דעך סוז אבעי, דערװײל בענעפיט.
 אויןי ישוד דעם לויט כללים, די לויט בײםען

 אײער אװעקגעפםעלפ. זיד האם ער •װעי*:ען
 געקאנם ײאלט פאנד אז־דער ׳טעגח *װײםע
 זאל ער *װען בענעפיט, גרעשעיען א !^ח^ען

 pא *זנגע^טעלםע פיל אזוי בא״שעפשיגען גים
 איחר ווי ײעל:ע, ןןפיס/ אע*װענש דעם

 און געלם דאש אויןי ״עסעז זאגען, «װ מײנט
 םיר ווי לויש ריכםיג. ניט איז פאנד״,

 אזוי נאר באיטעפמיגש דארם װערען וױיםעה
 אז נוימיג, איז עש פיל וױ אנגזףסםזןלמע ייל

 ײעחנן גע^אז ייל םי6̂ םיע ז,יי ®רבייט די
 קאן יעדענשאלס זײן. גו י1באדאר עס װי

 ®אנד דעם װאױם מניע׳ די זײן ניט דאס
 עס װי װאנען, מעחרערע בענעפיט ניש *אחל

v* אחלען, זאל ער געווארען בסססיסס* PM 
 pi• געגריגדעפ אױ •אנד דער ווען צײמ דעי

 ארבייפען זאל אפיס דעם אין ייצז װארעו.
 ניאס אייד ינ*א דער װעפ מענפ״ אײן ¥יג

 געוויך באאיפים• איז עס ווי םעחר« צאחלזנז
צאחלען. זאל ער אי ׳יען

i צ׳ןװין, ם• *  58  >vpv> ip3opp
 בארעכםזג®, ?ייפו איחר דאס •אדעדונג, אזיער

באקובא^ *ו ייגיאז« רער וון מקםבער ס4®•
 ״געדעכמיגסייא׳י. דער אין ילאץ **יקעל א

ג/ • ״ױימװדייקעז נ ו נ י iW ם/ P i tm 
״• ייבעריג« ^ן ר ח eon i געיגיס יי t

׳’•8י׳י מ ״ «״י H ״יז m nrn .y*rn»
«הי *תי1י ײיי » ײל׳. »• *u ןוזי ניי

tpa»*w• ייעיעז inv ז מ ׳ ס־ין^ י
"unpi V ^ •p  H^ ן ווץ• ייאס אין » ן י י  ו
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פ נ עו רו ח א w הייטפ פ  boפ $ה פ ד ו מ ט
ו ® 8 m  M \  a צו w m אן ף ױני

ד ד א א ו ב ו ס א ר א ט ק ע ר י ט ד ע ן װ ע מ י ט ש א ען ב ס װ א ל ד א ן ז ה ע ר ג א נ אן פ נ ו מ י ט ש פ ד צו א ע  ד
. ט פ א ש ד ע ד י ל ג ט י ר — מ ע ר ד ע ס ױ ר װ ג אי ר ד ־ ס נ א צי א מ נ א ג ר ײ א ר. די כ ע ב א מ ס ע ר ק — ד נ ע  ר

ל און ײ ס פ נ א י צ א ז י נ א ג ־ ע א ט י מ א ן ײ ג ר ב ע ט. ד ײ ב ר א
 דז^איגט פון מיטינג דעם אױןי
 דרעסמאכער און קאאוק דער םון באארד
 ברודער האט םרײטאג לעצטען ױניאן

 בא״ טעגעדז׳שער, גענעראל דעד הײמאן,
 ענטוזיאס־ שעהגעם׳ דעם םיז ריכטעט

 די םון טישערלײט די שון מיטינג טיישעז
 גע״ האט ער דחוס־?זעפער. און הלאוק־

 באגייסטע־ די פאארד פאר׳ן שילדערט
 יענער אױוי געהעױטט* האט װאס רוננ

 ענטוזיאזם װעילכען מיט און םארזאםלונג
 אנגענומען אײנ^טיםיג דאדט איז עס

 מימגלײ די דאס באישלום, א ׳ געװארען
 מאכעד דרעם און קלאוק דער םון דער

 געםעססט זאלען יארס גױ אץ ױגיאז
 באםעסטיגען צו דאלאר 20 מיט זוערעז

 א םאר צוגרײטען זי און ױניאן די
 בא־ די גענען װידעחפטאנד װירקזאמען
לעבאטים,

 גוטגע- האט באארד דדפאינט דער
 ̂שאפ״ דער םון באשלוס דעם הײסעז

איבערגעגע־ און םארזאםלונג משעמײט

 צו דירעקטארס אװ באארד צום כען
 איבעד- זאל פראגע די װען בא׳צטימען

 צו מעםבער^יי דער צו ורןען געגעבען
אװ באארד דעױ װארט. איזלזי זא;ען

 םיטװאד זיך ט>ש$רזאמעי דירעקטארס
 י־י װען אז זיין קען עס און אװענט,

 דעד װעט װערען געלעזען װעלעז ׳טורות
)12 זײם אוייי (׳נלוש

 באסטאן איז w דגמאנס׳ס פרעז.
ױניאן דער אין לעבען די s m חפט

/ ..... I
 םיט־ די םיט און באארדם עקזעקוםױו די טיט פארזאםלונגען אפ האלט ער

 דעם באנײען װעגען באלעבאםים די םים אונטערחאנדלומען — גלידער.
םאנטרעאל. אין איצט איז ױגםאן פרעזידענט — אוגעהויכען. אגריםעוט

ט ענ עדד ר  נע־ א־ז זינמאן טארים ו
או םוז ivddvi אין װעז װ ט D םי n 
 ,1י*נוא טען17 דעס זינטאנ יז3 טעז13

i ך1ת םאג. פינוי n ער האט צײט

 טאקערם ױ נײ סטרײק ערכ־גענעראל
־ »אללאק ליטערםפ אזז ־ !

טאנ װענט פאנ טיונ א םאם־םי  םעק־ — םקול. 1רעו די פון אױדטארױט אין א'
און ל. װײם־פרעזידענם בארא^ אב. רעטער אן. ם ײ  פאלין מיר5שװעם ה

רײדען. װעלען מארגענשטעוץ

העמ־ און #ליטערם טאסערס,
ל< ו<

די בײ
sip איצט א־ז ,41 סט־םשערס,

i מיט ױניאז די םםריי?. גענעראל n 
 מאכמ אינטערנעשאנאי 1איוזע פון הילוי
 <עצטע די ויים ײטוונ?ז,1בא1םא אלע
 אל-1נ?נ? א innp?pip צו װאכען, פאר

o צי ipep3 אום םטריי?, n  ipi’t’ivnv 
ױויאן Dn שט?יע)3א״ צוריק און 1ײ1ט

אטיס.3באלע רי םיט ימענט1אנ
 יז3 8 םון טאג עז1י« רופט ױניאן י1

̂י שאו־מים־ננעז, 10  װע־ 1»רבייטע איז״
סטרײס. dpi צו ארי'טעט3םאר רעז

Dn הא־ ױויאן די װעט סייטאנ שכת
 איע פגן שאו־םש^ימעךם׳טיננ א ען3

ip פאף. dpi סון טשערלייט i םיטיננ 
)4 ז״■ *ויןי («לוס

פאנד אינשזרענס ארנײטסלאהןן פונ׳ם
i האט װאכעז ח־ײ לעצטע י1 אין n 

3iv״D«pi’tv?0D אינשורעום * live 
 הלאוקטא־ ךי צו או'םנעצאיט.ב?ו?םיט

 re Di’DDnvi.IPitpi |Pi״t װאם כער,
o n. ?ס3איושור D'BpiP3 ג?צאים 1אי 

 ש׳ד די אין ארבײטער n צו געװארען
 IP3VP װאם ,P3*ptv צו אויך און «ער
rv ?ייו ויט tvv את Tt m vn ל?צםעז 

jpa’in v o  ivt'D — נײמסלאז.1א .
D*'prtv»B”3iv ip i 3שו3איnם־

onvpn םאוד  bvn ײטער31א אלע פוז 
i איז n אי1 און י?,1וםט13קאאוידאי 

Ditm onvpn די אט פיז D’tva אויפץ
jj'vpitra i נ«צאלט n ; ■ __.

W אויב in  iP3gnmv>p m v o.
o פון רולם די לוים tv ׳ n ײטם«מיג•31א 

 *va ײipi 1״t ,iivD*Biniri'v קיים
D i m צו D’DPipa tpotpva, ייי את

dp m vn גיט ”t |p>vt to  ,iPDtPva 
o i« a to v P  •  j n v ip n v 2? ״יי 5 . 5 2 

o n .די אמשורענס־פ^ר ovp״>»ddi 
m vn eavepi tPtun מיו- דער אין 

o סו| n ען ם ר ^ מ » ם״ז אוז י  2נ יייי
מ טאכט ח מ ד, י מיי ח׳ *י■ יעחמ #ת מ

כאזוגדער. גײםער
די■■

מ י N ח י
: .D3VDP1 IP>I . v ײע־ m
_______ ^  ta
m  •tvoss on  

28 *׳־ םעז•  on
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י ם ? % מ ד « ^

 :35 און io לאקמלען די םון ימעםבערס
טען.28 דעם יאנואר דאנעױשםאנ,

,3 ,48 ל^קאלען די פון מעםבערס
:82 און 23

 אוז טעז,29 דעם יאנואר םרײטאנ,
טען.30 דעם יאגואד שבת,
שןן&ער. פון ליםם א נאך

 שע־ םון לעזט א נאך דא דרױזען םיר
upo, בא־ ניט זײנען װעמענס.ארבייטער 

דעם בענעםיט אינשורענט צו רעכטיגט
✓ סנ>. זײם י1»וי (שױם

 מיט׳ז םאמאםלונגען געהאט דארט
 אװ באארד מיט׳ן און באארד דזשאינט

 א אדרעסירט האט ער דירעקטאדס.
 באאדדס עקזעקוטױו די םון םארזאמו!ונג

 אין לאקאלס איגטערנעשאנאיל אאע םון
 א אדרעסירט אויך האט און באסטאז
םעמבערשיפ. דער םון מיטינג גענעראל

 םארזאמלונגעז די אאע אויוי האט ער
 און אדגאניזאציע מעהר םון גזןרעדט

 געטאז דארוי דאם אזױ װי אננעוױזען
 איז סארזאמילונגעז די אויןי און װערען.

 אן אנצופאנכעין געװארען באשלאשען
קלאוק- דער אין ארגאניזאציאנס־דרײװ

)4 זיים אזיןי (סלום

 ימיןן פון ױחמפןדס
 עדװעח־ סענםער הקילם

נייסנאאםפע לען
 ערװעהלם װערט װאנדער ה. כרדדער

 ױגיאן פון םענעדזשער ניזנעס
סענטער. העלט

 יאנואר, טען^14 דעם דאגערשטאס
 רעגע־ דער געװארען אפגעהאלטען איז
 דייעק־ אװ באארד דעם םון מיטינג לער

 סעגטער. העליטה ױניאן דעם םון טארס
 אויפגענומען זײגען מיטיננ דעם אויף
 אײ:יג/ג געװארען פארהאנדעלט און

 ױגיאן דעם בנוגע פראנען װיכטיגע
 איז הױפט־םראגע די סענטער. העלט

 osvn ױניאן דער מאכען, צו װי געװען,
 דינען בעסער אלץ קאנען זאיל סענטער

 לאסאלס, אונזערע םון םיטגלידער די
 ״דעםיציט״, סײז האבעז ניט זאא ער און
 סױ ״סעלף זאנעז, צו אזוי זײן׳ זא^ ער

פארטינ;״.
 נע־ געמאכט זיינען מיטיננ דעם אויח
 די ^ון באאכיטע םאר װאהלען װארען

 ערװעהלט זײנען פערזאנען םאלגענדע
געװארעז:

 דובינםקי; דײוױד װײס־פרעזידענט,
 ער״ איז 10 לאקאל םון מענעדזשער

 באארד דער םון ט^ערמאז םאר װעהלט
אץ אױם׳ן דירעקטארס, אװ  בר. פון ̂פ

 װעל־ ,23 לאסאל םון װאנדער, העררי
 דער םון טשערמאן דער געװען איז כער

 יאהר, פיל םיז משך א םאר באארד
 האט ער װאס ארץ געטאן האט ארן

 ױניאן דעם העלפען צו געסענט, נאר
 אנטוױס־ זיך װאקסען׳ סענטער העלט

 אויס־ איהם האט באארד דער אוץ לען.
 אר־ גוטער זײז םאי דאנס א נעדריסט

 #ארט־ וױים־סרעזיחננטידזשולױם בייט.
 ,22 ,יאקאל םון שעה.־מעגעדזשער נאי,

.)12 זײש אויף («לוס . . . . . . ‘■I g , ■■'■■■■■ .”
 מיטינג נאארד עקזעקוטיװ דזשאינט. 8

ואמרעמג קומענדיגען
 יאנואר, טעז28 דעם דאנערשטאג,

 װיכטיגער א װערען א«געהא<טען װעט
 עקזעסוטמו אלע םון מיטינג תעאינט
 לאקאלס אינטערנע״טאנאיל די םון באארדס

יארק. נױ אין
 ב»־ װעאעז םארזאמלונג חנר אויןי
 װיכטיגע זעהר אײניגע וועדעז ?ןיראכען
 אבער װעט הויפט־פראגע די- םראנעןנ

 םאטעריעלע׳הילף שאפען צו אזוי װי זײן,
מײנערס. סטרײסענדע די םאר

 גע״ אויםגענומעז מזוין איז פראגע די
 דעם םון מיטינג ילעצטען דעם אויח װארען

 אונזער םון באארד עקזעסוטיװ געגעראל
 זיך האבמז דערוױיל אינטערנעמאנאל.

 דער צװישען קאנפערענצעז אנגעהױבען
 סויל־באלעבא־ די *וץ ױניאז מאינערס

 אםשר אז ׳געמײנט, האט מען און טים,
 סעטעלםענט. א צו קומען באלד עס וחןט
אפגעברא־ זײנען קאנפערענצען די אבער
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םענעדושערי באתכאװיטש, דזש. —י

 װײ־ געהס סטרײק דער און געװארען, כעז
 םאםי״ זײערע און כדינערס די אז. טער
 אין זײנען זײ ערעקליך. לײדען איעס
העלםען. זײ דארף מעז און נויט, גרוים

 דער פיז קאוגסיל עסזעסוטיװ דער
 האט לײבאר אװ םעדערײשאז אמערײןאן

 י1היי נאך רוןי א ארױסגדשיקט װאך די
)5 זײם *וייי (שלום
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׳4 נומער ,גערעכםײגקיײט

 — באאיד דזשןןינש םון מיםיגג .2 זײט
ש דזש. םי

 דרע^רע״ און יןלאוק דער אין .3 3זײ
ש — מ:. קאר0ל ױגיאן. סערס  גא־ דז

 לא?אל ױגיאן״ עקזאםיגזןרם רעצסי.
 עוױ־ אונזער ראזענביאט. ל• — 82

םעטיגקײם. קײשאגאל
 ®־ז ^פישעם דיסטרישט די אין .4 זײט

 לאי5יא *ױ װאחיעז באארד. דזמאינם
m — .טדיםטמאז. דזש

 קאםיטוע ארגאניזײ^ז גױיםזן די .5 זײט
ך דדעסמאנער און קראונך עון מ• י

מולטאטולי. — םינאםאר רובין.
____ עדיםאריאל^ ». ?ײט  דרעסמא־ דער פון רײחען די אין .7 זיים

פארטנאי. דזשוילױס — ױגיאן כער
י. נחום — (געדיכש) דאס v* »זוי
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