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ײעסט ;איט ן פיט עגץ קאגפער אײן

בי#ליס. מ.

*;1>!האכ-א״- ״אנופעיזט-צורע־ש
 נא־ס דעי־ פיט קאגפעיעדל אײן או;

 ן.’אסס פאגוםעקטשורערס דרעס ױעבט
פיר װעיעז דרעספאכער די װע;ען

פעטעי ״ רײדען
ײאייודאנע־. די װעי״ע; יעצײ

 אג* יעצטע־ דעי* איז באגאיכט, וױ
 דע־ טע;15 דעט אױסנעגאננען ריפעגט

 האבען אן דא: פון . i)U4 1 צעפבער.
זאיען קאגםערעגצען אז נעײאיט טיר

 אפאס*איישא:ש
ם*ע* דע־

א: די פיט ען אנלא;: זיר
אנך־פעגט דעס ע ,א; נ צו
א־גטעי;״ רע־ פון :ט זידעו
זייענדי; פא/ זיג פ. דע־

•imos x קאנ: א אפיעי האט
*צייאנא אין ־,אבע האט

 אויןי הא;א ש אין װעדען אײג;עפיהרט
 אין ארבײט ער װי באזיס זעאבען דעב

;v .אײנ־ פאריאגגט װע-ט אױך יאדמ 
 אױך רייבעי*. סעניטערי דעם ציפי-רען

 גאי״ד־ די װאה אז פאױאננט, װעיט
 נא* אין רעיארטען װעט קאפישאן ;א־ב

 װאכען ארבײטס פין ;אראגטי א צי;
 םון טייל א װעי־ען אױך זא•* יאהר, א־ן

א;ריטע;ט. דיזען
די צו זאך פען איז יעצט ביז

 דערקלערפ ימיאו זמוריוערס נזוס ס
ו » re ססױין א ן מ ז ו n ד v

גיכען.צוגעקופען. ;יט כוניזטען איז .לטען פמ פאלגענדע די א:פײע:עז :יס .־טענדנ פאיי: א צו געיןופען MV1*\ 1 • ױג דעדפעז פע־ אױך זאייען פארער זױרט d פין ;עןכ־ דעי־ יייען ''«pi ,ראוטס א־בייג־<ז Ml.I > *' .•נײטער בעי. זפא̂. י * 1 י ט ♦ ט-זא ד• > * א דען׳-י -• ן זײן זאל מאג׳סיפ־טשערפאן צ’ דע־ )2 אין ארבײט די צוטײאען זאי װאכ דעי
•צײןאנא, ;

 ער ־עגץ.
 :*ם פעוז־

 באארד דזשאיגט דע־ און היכיען געקעגט
 יואנפע״ צל :עױאױען אױכאדיזידט איז

אגריפענט. דעם װדגעז רירען
 טען15 דעש אװע:ט, עדיצטאי. דא
 דער ;עױאו־ען אפנעהאאטען ז א יא:ו>ר

 גע* איז װערבד־ האנפע־־ענץ, ערשטער
̂עט ױיײ ׳:יבערזפרײ:ד א זעהר װען  א־

 ביײ־ע פון גע״וא״ען :עטא איז עב װאס
 פא•* ועװען איז זיצו:;, דער בײ זייטען

 בײרע ױעלכע ,,פ־■דערוננע די צוריײען
 פאיטיעטעד די געהאט. ־אבען זייטען

 פאי־ ״אבען פאניפעיטשודערס די פון
̂יסען זאי* כיען אז אאגנט,  קאנפע־ דעם יצ
 פיט*;ג א האבעז יױיען זײ װײר רע:ץ,
 כאד די דערא״ פעפבערס ז״צרע פימ
ױנקטען. די װע;ען האגדי׳ע, צו אן גען

 אם־ איז יא;פערע;*ז צוױיטעד דע.־*
 אײענט, טיטיו..;ך נעװארעז נעהאיימען

 איז ערשטענס יאניאי. טען21 דעם
 װאס פאי־עדוננ די געװארען אויפנענוטע;

 ׳.טעלט”כ; האבען מאגוםעקטשורערס די
 װאכ באטעדיעז טיר וױיען דעדבײ און
:זיי:ען םאדע־וננען די

פארקלעגע־ )2 ;ארב״ט שטיק )1
 עפ יאהר, אין ױם־טובים צאהר די רען
 :האדב א און 6 א:׳צט;יט 3 זײן זאל

 :אך יעבענען זיך זאי אװערמײם )3
 אר־ אן אױב הייסט, דאס יצטרנדעץ, 44

 1G — טענ 2 ארבײטען װעס בײטער
 פאר־ באאעבאס דער טע: — שטונדען

 און אזײגער 5 :אך ארבײטעז צו לאנגען
עס אז )4 ;טײם סיננעל צאהאעז

 סיסטעם א װערען אײנגעפיהרט זאל
 ״אנשטענדיגען אן פאיזיכעדען צו װי

 טא; אנשטענדיגען אז פאי ארבייט טאנ
געצאהרט״.
ער־ די איז זעהט, איהר װי ארזא,

 !ארבײט יצטיק געװעז פאדעדוגג שטע
 :עענטפערט, דעם אויף האט ױניאן די
 יעצ־ די אטבאטראפט אין נעטענדי; אז
 נאנץ טען זעהט פאדערוננען, 3 טע

 ניט גאי כױינען זײ אז ארויס, הלאר
 אר־ ״טטיק פאריאנגען זײ װען ערנכט,

 צי ערנסט גדינען זײ צי גאר בײט.
 אײנװיליגען ניט װעט ױניאן די ניט,

ארבײט. שטיה צו
 םאדע־ דדימע איז צוױיטע רי װענען

 װעגען זיך האנדערט עס װאס רונגען,
 און טובים ױם צאהיל די םארקדענערען

 גע־ ױגיאן די האט אװעי־טײם, װענעז
 זעאבסט־רעס״עקטי־ ״קיין אז ענטפערט,

 גוטען מיט׳ז אפ ניט גיט ױגיאן רענדע
 נענו־ איהר האט װאס זאך לןײן וױלען

 צו דאס אום סעמםעז צו יאזזרען מעז
 פאר געקעטםט האבען מיר !קריגען
 ביז געיזראנעז האבעז מיר װאס אאעפ
 א אהן דאס װעאען מיר און יעצט,
אװעקנעבען. ניט קאכיױ

 אז פארלאנג, פערטען דעם װענען
 ״פלאדאהשאך, פארזיכערען זאא מען

 ער־ אז געענטפערט, ױניאן די האט
 ׳און באארד״ אײבאר א דא איז שטענס

 אר־ באארד אײבאר די אױב צוױימענס,
 זײ זאאען צוםרידענשטעאענד, ניט בײט

 און פאאן דעם פאראײגען ׳צוערשט
רײדען. דעם װעגען מען װעט נאבדעם

 די װענעז װערטער פאר א יעצם
 האם ײניאן די פאדערוננעז. ױדאגס

 םון םאדערוננעז צאהא א ןןרויסגעשטעאם
 סאדי־ סאײנע נעז4זי מײסמע די וחנאכע

 אנרי״ יעצםיגעז דעם pk םיקײשאנס
:זײנען םאדערונגעז הוי«ט די םמנט.

 דאאאר 10 םון וױידדצעס אין אינהריז א
 די םאר דאאאר 5 קאםערם; די אאר

 .םאר די םאר אינסריז א •רעםערם;
 וחנא• ,“בײיסםערס ״עדזש אוז סאיעךס״

 וױיחשעס. חאיינע זעהר הריגען כא
Tm םאר אינסריז אן פאראאנגם ווערט 

 •14 60 םון — סאיערס״ ״באסאז די
 יעצט אי? t"po םאיערם״ .גאסאן די

וואד• » $20.50
 דער אז אויך פאדצרמ יתיאן די

זאא פאנד אינשוחננם ורבײםםאאזער ־ ־ ■ -.׳י .

,אײי::יט
ביזאן. כיער

 זא א-־בײטער קײן
 עס ב״דען ׳:אפ״ אי; װע־ען געדופען

 אדעי ארכײט, טא; האאבעױ א דא איז
 אא־“ א פאי באצאהלט קר*נע,־ זאי ער

טאג בען
 זא־ ױניאן סון טעטבערפ אקגײוע

 בייב װערעז דיכקריטיגייט
דז״צאב. א
פא־אויפי; איז דאכ

 פא*־\נדאו:גען. די י*ן
;זאגפעיע: :ע־רטער דעי־

;יט< • י*ין יד ןיײ• •״עי לוו
װערען

רעזואטאט *ער

:־;־ װעט

 גודפ W^rn די האט װאך אעצטע
̂̂ר )\}2 לאקאל יוניא̂ן װאירקערס  עללןא

 ברעגשטײן פ־דטא דער געגען צטרײלו א
אטניא 385 פון כײטאן, און  סטריט, יא̂י

נרוהיין•
 ױניא, ױאירלןעו• גודס װרוײט די
 קאטיײן זאציאנה אמאנ אן אן ם״הרט
 דעם אין שע*^ר נ*צד»ודאן איע געגען
 י ארױסצורוםען צו דף גרײט און טרײד

 צױ טרײד, גאנצען אין סטרײלן גענעראא
 יןאגדישאגס, אונערטרעגאיכע די ליעב

 א־ב״טע;, א-בײטער די װעאכע אונטער
אין גאי ע-יוארט װערט סטרײק דיזעד

 וןומט ל,אניפײן דעם דעגדיג
כיטינ״ יצאפ דרםען צו אױס ןן
 אר־ ארגאדדרטע ניט נאך ־י

 געװא׳ גערופען אױך איז אזױ
 ‘סיי־ און ברעגיצטײן פין כיטינג
די דאבען טיטינ; בײפ יצאפ.

 אױסדערצעהאט ט״דאאך טאליענ״צע
 עקפפמאטירט װערען די צדות. זייערע
 ־,,ארב די אוסן. שרעקייכסטען אויפ׳ן

 באדיגגונ״ שרעהאיכסטע די אוגטעױ טען
 די אלן גרױסעד, א איו יצאפ דער ג<ן.

 א א*ן וױ ערגער, דאיט איז דיסציפאין
 אז אןעאכע, זײגען װײדזשעס פליזאן.

 דערניא־ צו ׳צאנדע א אײנפאך איז עס
 פ־־אטעסט כינדעסטען דעם פאי אין ׳נע;

v ארכײט. רער םזן אפגעזאגט טען וזע־־ט

i נשחד חאנען ל^דראף די n 
w דט m i ,אד^מדטרא^ן

 -v חױ 1י אנגעשיאפ^ן ױך חאנען און
מ׳1 ױןער ®אר דאן, ײו  »1 חאט אנ

 ארצ^ט^ד- ̂(0 אױס^שיאפ^ן סירלע
®או• חאט און טאי, א^ן ט»ט טײדיאף

נט וי ••יל אז עדעי טזא; ו̂ו
 Tf jin ןywnyeyaiN® fyan צו װאגען

uyn ,fn רyד pH אדאליס^ w פ״ ד  י
דזשמנ. pc |jnyn געזאגט
 נא- ®אי ivvi אין חאט ױדאן די

 שא• oyi ט>ט nmjtin צו ״עלאס^
 ״yjy) oyi ביז /ymnn און.נ»ט נאילד,

 jyenyj ph שיאפ דער טטרײין, ראי
 אדנײטעי די און כטר״לן, אין נעװארען

 טייד״ n געענטפערט. דווי דעם האנען
 און טאג, |yiy> ׳צאס דעם סייןעטען י*אך

 די- ניו אנהאי״טען ®ייועטען דאס ווערען
 כעט- צו געצװאונגען ױץ װעט כאס זער
יודאן- טיט.דער יען

שטי״ םויע ,ד אױך האט סטריילן דער
 pD pn לאונסיי דיסטרייןט דעם pc צע

ס אינטערדישאנאי דער די ״  גאררענט י
ככיי. ױניאן װאירקערס

 גאנץ ;עםידורט װערט סטרײק דער
 ײ אױפגעװדעדט האט pn ענערדש

 יארק נױ דער פרעסע. ענניײעע גאנצע
 דער אױ«י האט דיגסטאג שון אטערייזען
 פון דיעס די דערצעהיט •ײרזש ער׳צטער

 שא■ דער וױ נירד, א טיט סטרײק דעם
גע*יקעט• װערט

־:ר.:יז6 דעם ׳ט^;;טא: ־וזגדען דא־טען
ry אז האפין צי איז עס יאייאד.
די ש־. ק.פ :יט טראבעא קײז ייי •צו װעט ב* פא־יטראטעז ־ז :vנײען אי ײניאז
פענע־ ביא״יס, *m •ײ דודך לא:תעיע:צעז

־, יצע א. : ^ארד; י■ '♦ k. דדצאעג ון פ *v :,ד׳
־א־ ♦A נאא־י־: דזשא•:ט ו י -• י י• ־L .זיניאן
פעיז־ 4 ’,,*י״דסט ני־ פ. איז יא״־ל־ט
יטעלצאן I; .פי ד 5 י לאקא ן ••♦ % - ױ«.ײ:ע»יה
טדױ פ. ;5!) •s דיױױס, . פ ;1 Q s v* <ף י.• S
.PNS ,גיאספא ר. •81• .pxs ̂הצ-ן®, ב
̂גיײ•, דא r. ,כ. רוכ-ער ו פיידפאן, רז. ;100
דער פין אײדדצענטס ו ז:עס בי נאװאק, פ.

קער ט ככדײ ע אונו ארוו « אץ פ ש ער כ? אנ ה ם הױי פ

גע־ זײנען טאנוםעקטיצורערסײגיאן.
 הירשהאיץ, ב. דורך פאיטיאטען װעז

 עלעס־ ה. וױינסטאג; ה. ;ר.־־עזירע:ט
 ס. ארבעטטאן, נ. טײצעא; כי. בערג;

 און טאביאם כי. ״צוכיאן; ה. :4י־יי׳ענטאי
דאנדכיאכער.

* +
\i ט אר ם ודעגען ױ טױײד. דדע

 װעאכע פרידמאן, טאאי שװעסמעד
 אר־ צו שיקאגא אין יעצט זיך פיגט1ג

 ארגאניזירםע :יט יד ד::;יזירען
 ד טוט נ-אכער,

6,אדװאײ “,ײ

 באטאךטאנער דער פון סטרײה דע־־
 ענערגיש װערט ,132 ״אקאל ױניאן,

 lysy^ ב^עבאמים ד׳י פאײטגעדדצט.
 ברע־ צו טיטעא ?ײ;ע פאר אפ ניט זיך
 ארום פײזעטס די און סטרײרן, דעם כען

 טערדערייך װערען פעלטאריס זײעדע
אטאקירט.

 אין ׳באי ױנגעי א סטריילעד, אײז
 תשייםס בלודער איט, יאהד 13 גאנצען

 ;ע־ געשאסען װאך יעצטע איז גאלדאן,
3אײ פיסעט דער אױף שטעהענדיג װאלען

דרעס־
עגעד־ זעהר אדבײט י

 זײנען מאכער ד״עס די
אעצ־ פון אױסגעדוט ניט איניאנצען נייך

 זײ קורען דאך סטרײה, דזשענעראא טען
 דעל םון *m דעם ׳אויף טאסען אין

- !ײניאן
 כיא״ דרעס די טיט אגריטענס דער

 טען31 דעם אויס געהט נופעקטשורערס
 די פיט האנפערעמ א מאנאט. דעם

 איז אסאסיאי״צאן סײד װעסס נארט
 און רעם, װעגען געװארעז ■פגעהאאטען‘;

 *בעא ^ קײן װעט אױס, זעהט עס װי
 װעגען שענמד ױניאן די אין זײן ניט
אנריטעגט. פון באנײאונג די

 האט על ססריײזעל. אנדערע טיט נאך
איז און דיט אין לױר א געקראגען

שנת, יעצטען •אסירט דאט דאס
 ארום גע״צטאגען דינען פירןעטס די װעז
 כאטאן אטעריחען ״•»ן די סון שאפ דעם

 גױ נױדנצן, גאדטה אין ק^טפאגי׳/
 #בטלײק אין איז שאפ דער דושױרז/

 כא״ דער צו באי׳אנלעז אדכײטעד די און
 נױ םון 132 ילאקאי ױגיאן טאךטאכער

יאױן.
 געכאיט, ניט םען האט יעיסעל דעם

 װער אנשטױסען, אײכט זיך ם׳קען אכעז־
 שיסען צו אינטערעסע א געהאט האט עס
 האבען װאס סטרײקער, םרידליכע די אין

 נא• ׳װעט דאס שא■. ״זײער״ געפיהעט
ה ריי  סטרײקצר די אפשרעקען ניט טי

 גע- ז״ערע ביז י,1האם דעם פארטצג»וצען
 נאכגע־ מוזען װעאען םאדערונגען רענטע
װערען. געבען

אױם״ די אוגטער איז סטיײק דער
 ס/ױ דער דובינסק/ ה. ברודער פון זיכט

 יוניאן, באטאן־ראכער דער םון נעדזשער
.132 אאחאי

ד זדזז
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ערשינעז שױן

T k c  W o m e n s

G a r m c n l W ־ o r k e r s
A  History of the International Ladies Garment Workers Union

שיכטע די אל דעד םון גע שאנ ט לײדיס א־נטע־נע ױניאן װאירקערם גאדמענ

געבונדען שעהן אץ פארםאט גרויםער זײטע;, ה־נדערט c איבער פץ בוך א
<*יז גע״ריבנז

. ר י ד א ו ן ל י װ ע ל
̂א־יזם פון פא־־פאכער פ*«גען. עקאנאמיעע און סאציאיע איבעי װערק אנדערע נאך און פראגקרײך״ אין ״סינדי

 האבען און ױניאן אונזער װעגען באגריה אמת׳ע,־ אן האבען װילט איהר אױב
בוך. דעם לײענען צו ניט פארפעהלט טו לעזענדיג, פארגענינען גייסטיגען א

ך דעם פון פרײז דער דאלאד. םינןש איז בו
ט פאר בוך א באקוטען קאנען אינטערנעשאנאל םץ׳אדנזער ם־־םגלידער ם על פדײז ה

.s״ ר ® א e־ $2.50 פ r ’
בלויז בוך דעש באקזמען טען קאז פרײז דעם פאר

ם פי « עו פון אין נז ס 3 אנאל, ז^בםעדנעש או ס ע ס. סע26 זו י. ג ס • * ־ ^ 1 /
 םיםגליחזר די כױ פארנאכם, 06̂ ביז אשען י*ץ אפים דער װעם דאנערשםאג ארן םאנטןזג

ארבייט. דער פון נעהענדיג בוך דעם קריגען ק»נען זאלען

aw

t i t  lit  w m
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ו פ ר נ ײ׳ •

GERECHT1GKE1T—{JUSTICE)
 חחזמתי בצדסתי

ארוח. ו<א
.)6 כ״ו, (אמב,

 געי־ענמיג• pia $ן
ויד איר ח*ל« קײ»

און
ילאזען.9 ני« איחר

אינטערנעשאנאל דער פון >רמז אפיציעלער
New York, Pi-May, Feb. 6, 1926 1W26 ,ר א ױ ענ פ  |J»fl

t o  m  m i n םסרײק  ®
. סטדיקערט די כאגריסט אינטערנעשאנמל — טןןרמנטמ. אץ סןונער pvft? די גײ אױך ספרייק גענעראל ערנ

 on סריח, דער אין רינסטןמ ה־יט-נען
 יױ ר*נ*ר0יזי#ו יי חסט סענרואר, טפן3

n ראנטרמסי, פון ד»ן y»p, *אױסמ 
 מעדנןר׳*׳• דער פון נס׳טלוס רעס פסלגט

 נת• סטרײה• גענער*י » דערקלעהרט או;
 אינטפמײ׳ססגאי ה<ונניאן, דדעוי׳וס דןר

 די *וגע׳סימט ייונז האט *מ«*נ-יזער,
 נײ«ס די נ«מ ױו טעיענרוום^, נייעס
 קיסיקמנמר די דינעז ;ע״״־רינען, װערט

 סטרײש, אין אדונסער ׳צוו-ן ראנטיעאל פון
 דינס- אננעפמננע; ייו הסט סטרייק דער
סריוו. דעד אין אױיגער 8 ט<ונ,

 ח*ט ױגיסז די ײ«וס רוזי סטרייין וע־
̂אזעו :פסלנט װי ויך לעזט *רויסנע־

 סוטטאנער און קלמוק אלע *ו
!םמנטרעמל פון

1 גרידער *זן ״מוזעסטער
 אי« עס ן נע׳עיאגעז הןוט ׳טטונדע ״ד-
 קיפופכיאכער *יע פפי *ייט, רי נעהודע;

 מלי ז״ערע וױיזען *ו מ<ו;ט־ע«ול םון
 ענסשיפמן פעסט זיינען די ד«וס נתים,

 ױני״ י-נדוסטריע רער אין •ײנױפיחרפו
 פרנײטם״ רע;שיינע ;סט*:ד*רדם 18

נ»דינגונ;ען.
 *Vi חפט אינטערנ״שאנפל ״אונזער

 פפר־ איהרע דורן פארװך, יעדען ם*כט
 ספנוםעק- חלפיס יי רוםעז «ו טרעטער,
̂ל 1ר« פוןרהאנדלוננען, צו ט׳פװעד פד ז

 פיינזו״ אױסגל״ו, פרימינןןן פ *ו רעו
 פר-ר• » *ויף ױכיפדנפדינגוננען ׳*טפי׳וי

 ױיסנע־ע-חט י׳פנען ריי ייפ;. יינפן
̂־ער, 1י«ד« *י נײף  ®יר און טפנופעשט״

n: «ײ פפר הפנעו s די נעריפכט ק־-אר 
 ■tn דיוע הפנען נ«ר דפ ®נ«ר יפגע.

 ?ױ *ו איינגעשטיסט דט נופץשט׳פירעד
|»® « n ,ה*״ זיי זאגדערעז פאנפערענץ 
tn נױטיגע ד• ארויסנפװיזןן ניט *;« 

ענטפער. אן ׳עיהען *ו ׳צטענדינס׳-ט,
 o»m דפס״דיטיננ, לעיטעז on ״ייי׳יי

נע• איחר ה*ט ®וגעהפי׳טען, ח«ונען ריר

 יוניאז, דעד פון נ*«טטע די פפיניענטעט
̂ס  קו־ צו נעליננען ניט װעט עס »ױנ ר
 פרידל-כען א *ו נאיענאט-כ די ריט רען

 די װערען *•#;עיצטעלט זאי סעטעלדענט,
 דורן־ נ׳יר םיהרען א-«טער »ון *רנײט.

 ד«ס זיכער, ז״נעז ריר נא׳פיוס. *ייער
 רעם ם<«ל:ע: דא| א״ן וױ ארע װעט איהר
 אץ ׳שטערען זיך און ױניאז דער פון רוף

רעכטע;. מ-ערע פאר ?פטף
 קלאוה־ *רע דער-נער רוםען ״ריד
̂טערס, ניפכער׳ סעטפעל־ אפערייטןודס, ק

?). ו״ט *ויף (׳!יום

־ ״ײטמאנופעקטשװער קלאוק נזיט אגרימענט י

 פ׳לאדעלס-א אין איז פוריפ ?*» נ׳ט
 די *וױ׳פען «נרימ;ט דער אױסגע;*מעז

 וױיס״פרע־ fits נפיפגפסיס, די ײ•.■■®)»ון
ops® o;n*t ,סענעדז׳עער דער אדדור 

 tpps® נמנוספז ה*ט ױנ־*ן יענער פון
v>n נ«נ״ען זו פ^רנאר״טוננען נױטינע

ns on®׳.opy
ױ־ *ונזער פו; ־o-'-si די »יו עס װי

 דער k לאקאל ױניאז עמבױדמרערס
סטרײקגענעראי 8 קלערט

M trm i,) פענרואר, סמן5 חנם
 חןר״ וחןרמ דערפמח, pH וײגער א 10

ŷ סטרײס גענעראיל h קלערט H pH 
 חנר שעיער. עפיכר^וידערי

 עסכ• דעד pc געתםען װערט סטרײק
 דעם מיט ,66 יאקאיל ױניאן חוידערי

 W דיסטריסס ojh םון סויארט סולען
 אץ טרײדס סיסעלענ^ווס *די פון סיל
אינדוסטריע. גארמענט יײדיס דמר

 pא געם^דעט געײען איו עס װי
 ױניאן די eyn ״גערעכטיגקײט/ די

 אגריסענט דמם באנ״ט ילאנג ניט ערשט
 פ׳אר״ כאדײטענחנ גאנץ מיט טרײד, אק

*בער ארב״טזנד, די פאר כעםערונגען

ס עי ײ צ ר א פ ט־ או ה נ אי

.6 דמער ״גערענטיגקײט״

לויידזשאזיאיייי?זמי,נםי ־־־־-ינ־ם ס ױג דרעססאכערי און ̂ייוק2 זײט
גינ״ דוד — 20 י»»ר ױני««, ממר מוס רײג ךןר אין ■•סירוגגעו יעצטע די 3 זײט

• a s מ״ מ ז . ף מ : ־ ו גוד® ונח״ס די נ״ סטרייין ערכ
זי
ליי ייט-׳י1 - -- - י' 'ינ-«ו, ס*מי מי״״נםייי ״י' •1?יי ..י,1

̂לער. ל. — ...PM ויעס ײער אוז םי« ■ ס
W ״ s M, ’י י,’מ ״ ״ י־םע8 י ־ ״ עײםײ - ̂ ױ;ט ̂ף pa otm tts a«nn דריי .u 0 וי ך

^ rn-

 »תן1נ«ײ נעסאנט rs סעטארענם דער
ip כאי?נ»סים. t'oos די ®ים נ«ר ps 
 פאר on 1םי נאלעסאטיס אי? ניט

ip;;s>sp ד «װpניט און אסאסיאיישפן ר 
 סאיאנ־ םאר on סון ארנײט?ר ׳אל?
IPJ װ» tn .םטרײח דער און ױניאן 

 tprt’Psns re .־popp tponpt װ?רט
םרייד. ד?ם

op פ̂ו נעילאנט ײ?לט m ױניאן 
ijtfporre*• ׳ איעtpsps/ ארניי־ די 

 tplpii שענ?י נ?ס?ט?י*ט? די סון סוןר
 ארסייט, ר?ד re tpipppnre דך נאלד

 •pj ניט די סיז אר:״ט?ר די װעהרענד
po?popo ׳Pp |P/pn ip »pc״ipp איז 

̂יעכאט-ס זייערע ניז סטרייס,  tplpn ב
tp̂ *ו איינשםינמז opo יר ר?ר ®יט 

pp̂ אױוי ניאן ptn . !?װי כאריננוננ 
^p*pe׳ אםס׳ז די א־ן

 tprtpj זיר וו?יען סטר״ס?ר די
po ip אין n  nn>: ,::•איסם 7 נילד 
פטריט. ט?15

”tpj םאינ?נדע די » )p:snpi ער״ 
.U זײס *וי«י (עלוק

 וױסען געראזעז כיל יןידם סעז האט ד*ן,
V1H באלעבאטים די פון אסאסיא״שאנס 
 אזיפגעפאדעדט װערען זײ אז טרייד, אין
 אויף ױניאז רער כייט צונױםצוסומען דך

 פראנע די אױםצונעהמעז קאנםערענץ א
 אגרימענט. דעם םון כאנײאונג די װעגען

 ױני־ דעי אין דינען צײט זעלבער רער אין
 קאנ־ איז טיטינגען םארגעיזומען גופא אן

 אויסנע־ זײנעז עס װעיכע אײוי םערענצען,
 װאס פוקטען, נײע די געײארען ארבײט

 ארײננעוזן זאילען זײ םארילאנגט ױניאן די
 ױגיאן די אגרימענט. כאנײטען דעם איז

 דזשא־ די ײיסען געלאזען אויר דאס חאט
 מאנופעק־ קאאוק אײנצעאנע און כערס

 קײן צו ניט כאאאנגען װעאכע טשורער,
 צוגע־ זיי ױניאז די האט נאכדעם אסס׳ן.
 װאס אגרימענט, נײעם פון קאייעס שיקט
װערען. אונטערנעשריבען דאחי
 רי אפגעלוםען דך האט עדשט צו

 םאנופעקטשורערס גארמענט ״װאוםענס
)4 זײט יו״ .*k (?ז־*וכ

Vol. VII. No. 6.

 נלאונעו נענען פנױיש
 פולען אין נר»דערפ■

גאננ
 ביז איז בראס. פירטע׳באאונער די

 אנ־ די םון אײנע געװען צוריק לאגג ;יט
 P& הײזער סוט און קלאוק געזעהענסטע

 אײנע געװען איז פירמע רי יארק. גױ
 דער אין םירטעז א:;עזעהע:סטע די פון

 םון די־באאעבאטים אסס׳ן. •ראטעסטױו
 pH באאםטע געװען זײנען פירסע דעי

 פראטעק״ דער םון טעכיבערס עקזעקוטיװ
 ? געװען ניט זיי זײנען װאס און — טיװ,
 כאטש טעהר, ניט זײ זײנען א'צם אבער

 און געשטארבען ניט זײ םון איז קײנעי
 אױםגעלעזט. ניט אויך זיך האט פירטע די
 די איז אבער אסס׳ן פראטעקטױו דער איז

 פיר־ די איז איצטער ניטא. סעהד פירכיע
!סטרײפ אין טע

• : אזױ געשיכטע די ph קויצען אין
 אין באשעםטיגט פירכיע די אטאא״האט

 הונדערם דרײ ארום שאפ איגסײר דעם
 איז עס װעז צו׳ שפעטער קיאוקטאכעל.

 סאב;מ«נוםעקטשוריננ די ענטשטאנען
 אנגעהויבען ,פירמע די אױך האט ם;פה,

 צױ אננעהױכען און ארבײט, אלויסגעבען
 אינסײד־ דעם פארקאענערען ביסאאך־װײז

 דאס דעם צו געקומעז איז עס או; סטעף.
 שאפ אינסײר דעם איז האבען אעצטענס
 ארבײ״ זעכצינ א װי כיעהר ניט געארבײט

טער.
 ניט נאך דעם מיט איז פירמע די אבער .

 גע־ זי האט איצטער געװען. צופרידען
 וי שחיטה, גרויסע א גאר טאכען ײאאט
 ארויס־ און ״רעארגאניזײשאן״ עס רופט

 מיט ארבייטער םופציג איבער װארםע;
 ארויסװאר־ געװאאט האט זי !סאא אײן
 דארט זײנען װאס ארבײטער אזעאכע פען

 יאהר. 20 און 15 צו באשעפטיגט געװעז
 מיט האבען װאם ארבייטער די הײםט דאפ

 פיר• די געהאאםע[ באוט און םיײש זײעד
באװאוסט. און יײר גרויס, װערעז פע

 גענען געשטעאם־ זיך חאט ױניאן די
 װאס אומגערעכטינקייט, שרײענדיגע די

.>10 זייט אױף (עיוס

K נעהמען 22 לאקאל פװ דרעםמאכער
אגרימענט דעםטױיד

J
 םון םיטיננ כיעסבער דזשענעראא דער

 װאס ,22 אאקאא ױניאן, דרעסמאכער דער
 פאראכטאכען געװארען אײנגערוםען איז

 נוט זעהר געװען איז אװענט, דאנערשטאנ
 אװענט יענער װאס דעם טראץ באזוכם,

 דער װעםער. שאעכטעד א זעהר נעװען איז
 גרויסען אין פארגעסומען איז מיטינג

 י־ער מיט האא דער און האא בעםהאװען
 חוץ א איבערפיאט. געײעז איז כאאוןאני

אזוי געװען איז סיטינג דער װאס דעם

דאנערשטאג לומענדען ױניאן דרעםמאכער אוז קלאוק אץ וזאהלען
אײדזשענטם. בײזנעס ארן מענעדזשערס מסםוײקם מאר דעען װאהלען דל

זעהר

#r

ניסימז. עדיסאריע?ע

______... — <ממגד*ר

X W -
נסם,tfermr קורזע •ד- I מייימו גיס— 22 יאיזיי , וװײ .12 !ײט *mw^rwie יח

2L ir.>w p3rwrgr, י 
ססדײק• תנ^ריי •STTTו

 מען12 דעם דאנעדשטאג׳ לוכשנדעז
̂רקומען וחנאען סענמאר,  וואחאען די פ

 ביד און דיסםריקט״םענעדזשערס םאר
 םאר ױניאן דער םאר נעס״אײדדצעגסס

 ביזגעס״ די םערסיז. סוכממדען דקם
 יראיאר״ ארוחנחאם וחנרצן ודידדמגסס

̂נצא  די םון נרויס דצר לומו זױ
 דזשאינם דעם צונויוי שטצאצן װאס

̂קצא יאדזןר באארד.  כארעבםינם איז א
̂חל ג*װ*ער א צו  כיונעס״איײ צ

 מכד וײ םון גרויס די לוים דדצעגםס,
ו צ י ישסײ. on »ן מ
 מיאאסס דײד שנדמן וחנם סצן

 PD 8 נאגצזנז on דאגצרשםאנ
̂ן p אוזצ־ ro 7 טריח דצר א a w ח*

 יארק נױ אין פאואינג־פאעצער איט
בראנזװיא. אח בריקאין
ijg פלעצער פאלינג דיי זײנען:

באארד• דזשאינט פח אפיס הױיט
סם, טע€5 איסט 130

,22 אאסאא ױניאן מײקערס דרעס
סט. טע21 וחנסם 16

בילדיננ, מאכער קיאוס איםאליעגער
סם. טע14 איסט 231

 עװ. סעהאגד 33 אפיס, טאון ראון
 סמ. טע121 א. 165 חארלמנ^שמיס,

 מאנטראוז 105 אמיס, ברוסליגער
4בררקיי עװ.,

גו). וײם ױיו• (איוס

 געװען אויך ער איז באזוכט, גוט
אײנדרוקסםול.

 מיטיננ דעם אױף פראגע הויפט די
 אין אגריכיענט נײער דער געװען איז

טרײד.
 אין געטעלרעט נעװען יצױן איז עס װי

 מיט ױניאן, די איז ״נערעכטיגקײט״, רער
 איעפאר״ אן צו נעקוטעז צוריק, װאך א

 רי און די־דזשאבערס מיט שטענדגיש
 איז עס פאך. דעם םון קאגטױאהטארם
 קאלעקטיװ א געװארעז אויסגעארבײט

 גע״ פונקטעז, נײע אײנינע כײט אגרימענט
 פריחער־• רער װאס פארבעס^רונגען, װיסע
 נימ האט טרײד אין ארגימענט דיגער

 רי האט מיטינג דעם אױױ און געהאט.
 דאס זאגען געדארםט פיםגלידערשאפט

 אנ־ זאל אגריפעגט דער צי ווארט לעצטע
ניט. אדער ווערען גענופעז

דער פײנבערג, י. וױיס־פרעזידענט
).3 ז״ט אוי(י (׳עיוס

 קאמױניטי און קאנצערט א
םעבר. טען2ו ׳שבת געזאנג

טאון דאון
 װעם םעברואי, צםעז1 רעם *װענם״ שבת
 געזאננ. קאםױניםי אוז האנצערם א םארקוםז

עװע. םע1 אוז םס. םע4 »,3 םלול •אבייל איז
 :באסײלינעז זיו װעלען קאנצערם אח

un ;סאאראנא שרײנער, עסםעלא tvn« םוקס 
באריםאז. זאבלאװסק/ נ. ?. ױײאיעיסם:

 ערײהײ• אינגתרנײמאנאל םו| •דאגזמירם
 םאי םרײ *ײנםרים רצמורםכמנס. מאנאל

מאםיליצ^ וײערע אוז םיםנלידער

!
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 דער פון באארד דזשאינט פזז מיטינג
.ץניאז דרעסמאכער און קלאזק .

 •1025 •אניא־, ס;;עען ל־״טימ,
קמסיםעס.

 םיו ערד*ן1ט״ דע- (,,;אכר נרודע•
 א-ן פאר. ••:טעיט :אאיד, דזיעא־נט דעפ

 אנ־אד^וױט־ש, נענאסע ועל{, vv-,p ״
:אצןאי-רעראהיא• וער ).# לטעה״.״אד1.

״בונד׳/ pc פאלטיי טי״טעל
זעה* רןליגט אבלאכיאזױטש ;ענאסע

 »ח אפיסעלס די *ון אױפנאנלן שעח;ע א
 ב^אלד״ דזשאיגט רעם פון דעיע־.אטען

 ‘Vi W2V7V{ איז אילם אז עײזרערט, על
 אדרע־ צו עלרע גלױסע א זעהר װארען
 יר vv'TH גרעסטע די pc אײגע סילעז

 אי־ ;אי יא;ד, אין ד* ג̂א ;יט :יאגס,
 אײ אן ;יט על ומך*ט. גאגצער ד;ל בעך

ײ אלגעטיינעם דעם װע;ען בערבי-יק אי  י
 ovi אזגסזנד װסלאנד אין יעבען טי״עען

 עליןלעדט, און רעזשים, שען קאכייגיסט
 דוה- אין ■ארטיי יאטזדסטישע די אז

 די אז און שאמאגגעגה״ט, א איז יאנד
 די איז יארם•• סאציאר־דעכיאמלאםיישע

 אברא־ גענאהע רוסלאנד. פון צױןוגםמ
 צי אנװעזענדע רי צו אפעלילט סאוױםש
פענריך. וױיט וױ *ארטײ זיין שטיצען

 שלאנט ,2 ייאקאר pc כיירער, בלודעל
 זאר אבראניאװ־מש irc*:jr; דאס פאל,

 ;טעיע״ א זיין פאר װערען באדאכקט
דעדע. סאנטעי
גוטנעהייסען, װע־ט פאל״טי״א: דער

 אי׳ וועלס שטיצע פאר פאילא;; דער און
טע ק*ט פ־נאנץ דעד צו בערנענענעז

 א־נאנזאציע דעל pc דעכיביצער, כי.
̂עלט ״איט״  די דעיענאםעז די פאד עריןי

 שון אדבײס דער pc גויטװענדיגיןײט
cm .אז וױיטעד, ערקלע־ט על ״אדט״ 

 ?ןלרצער א אין דחןט ארגאכיזאציע די
 א פאר קאמ*״ן א אגפיהרען א־־ום צײם

 דער כייט אנצוגזך׳ז כדי דאי״אל, כױליאן
 Din צו דאריבער אפעל׳־לט און אדבײט,

 א•; א*ד.ל הזדפען צו באאלד דזשאינם
יואפפײן. דעב

איבע־;ע:עד<: ײעלט פארלאננ דעל
קאכײטע. פינאנץ ד?ל צו

צױכריטםען.
 דדצאעט דעם אעפא־טירט 3 יאקא״

 גוטגעהײסען האבעז זײ דאס ׳ב$ארד
 בא־ דז״טאיגט דעם פון ייאטאקאל דעם
 רעד :ייט יאנואר, טען9 דעם פון ארד,

 פון v רעהאפיענראצ דער םוץ אױסנאהביע
 זאלען עס אז ׳?אכייםע סאיאריטעט דער
̂כי־ ׳2 כייט אפ״סצס דיסטױיהט 2 זײן  ק

האוירקם. צײ:ט5
 אינפאיבײרט יאקאר • זערבעי• דער

 די גזטנדהײסעז האכעז זײ דאס אױך,
 באארד דזישאינט דעם פון פראטאהאיזעז

 איז יאנואר טען10 אזן טען14 דעם פון
 '“דירע אװ באארד די פון באריכט דעם

יאנואי. טען7 דעם פון ט^יס
 זיי דאש וױסען, ראזט 22 ילאקאל

 פון פיאטאקאל דעם גוטגעהײסען האבען
 אויסנאמע דער מיט יאגואר, טעז16 דעס
 זא״ ארנאנײזעלס אז באיטלוס, דעם םון
^4באי א אױו• װערעז ערװעהלט ל?\ ^ 
 דאס אז כיײנוננ, דער םים ־<ײנעז זײ

 אוים״ געיעגעגהײט די באכרענעצט װאלט
 פאי כדלג-עז פאסענדסטע די צוסלײבעז

ארבײט. דעל
 איגפאלביײיט לאקאל זעלבער דער

 דעם נוטנעהײסען האבען זיי דאס אויך,
 טיט יאנואר, טעז16 הם םון באײכם

 דעם פון באיצלוס דעם םון אױסנאמע דער
באלאטס. 2 האבעז צו באארד דז״״טאינט
 דז״טאינט דעם אינםארמירט 21 לאיאי

 גאטהין וױליאם ברודער דאס באארד,
 דז״טאינט צום נעװאיעז עדוועהלט איז

ארטיט. יליא םון פלאץ דעם אויף. באארד
צוגעלאזען. ווערט ברודער דער

 ױי דאס וױסעז, אאזט 23 לאקאל
 םיז ■לאמאקאל דעם גוםנעהײסען האבען

 סען14 דעם p.c באארד דזעאינמ דעם
 ארי־ אן אז אויסנאמע, דער כיים יאנואר,

 דעפאיםטצנט דרעס דעם פון נאנײזעד
 האט לאקאל דער ווערען. עדװעהלם זאל

 םון *יאטאקאל דעם גוטנעוזייםעז אױך
יאנואל. טען16 דצם

 צרא׳ צו״טר*םם, א אין 35 לאיןאל
 וועל־ עדימאריעל, דעם געגעז םעסטירם

 ,.געיעבט׳ניזײט״ אין ער״טינען איז כער
נלױבט. לאקאל דעל יאנואד. טען23 דעם
 נעװא־ נעכיאכט איז װאס אטאסע*״ די אז

 סעקיעטעד נעוועזענ׳ים דעם אויף רען
 אפײסזןדס און דצלעגאםצז די אח לאמער

 באא-ז־. ד^אינט פריהעריגצן דעם םוץ
םארלאננעז, זײ כארעבטעס. ניט^ איז

 אײס*שארע- זאי באארז־ דזמאינט דער אז .

דעם. ווענען םײגוננ א כען .
 עס דיסהוםירס. וחןרט פראנע די
 פאלגזמדע די אז בא״טלאסזןן. ווערם
 א׳ין ײעדען פאחןליצנםליכם זאל לוציע

 גאנ־ דער אין און .גצלעכם-גקײם״ דעי
:וייעסע אדביײײ-י צצד

 דצר פ*ז באאיד דסאינם חױ »גדד.
 כױ״ ומזימ• ייי■ ימי״יי ײ*י*חיזי*»ודכײ ,

im נצחאיסעז ׳סצז30 דצס יאנראר

 װעסט 3 בילדיננ, איגטצ״ני״עאגאל^
 םארגצגדע לי אן נעדזכיע; סטריט, טע1«)

:רעזאױציע
 אײנ ניט איז באארר דזיעאיגט ״דער

 #•צטאנד«וגקט דעס טיט פאליפטאנרען
 •?דאלזטאד יאנאװסקי, *ט. בלודעל װאס

 ארױס־ ;האט ״געלענטיגסײט״/ דעי טון
 װענעז באטעלקוגגעז דיגע אין געזאגט
 :אז י*א;גער, ל. בדודער
 *שטעהז pc טערסיז י*אנגער גאג״ז ״דין
 נע־ האט באארד דזיטאיגט דעם סיט

 יטעײיך ;לאד ^עװיסען א זבי וױרקס
 אוטכאװאוסט, גאנץ איהם. אןיןי

פיה־ אגגעהױנען זיך על האט ׳שליאפ
 פון הבית בער דעל איס דערר, י־ען

 אמעיטטעל• זײן וױ באאלד, דז״צא־נט
 באאלד דז-״״אינט, דעם אן אז טעי.

 ׳אױס וױיזט עס וױ געפעהיט, האבע;
 איהם זאלען װאס טעניטען, אזעי״כע

 אײגענטליכעד זײן י^או אגיױיזע;
 ןצױ דאריבער דיגען זיי אלז לעעיע

 און נאיאלוטער *טװאכעז זײעל "ב
 ארונ־ אי;טעלי;ע;ץ) אין דאנגעל אױכ

 וברודער זײן אונטעל טערנעפאי׳לז
 אז א״נםלוס. *טטארייעז ראננעי׳ס׳)

 זיך צוליהצידזעז ראנכער׳ס בדודעל טיט
 באפרייט וױ אי׳ע זיך פיהלקן אטט פון
pc טיצא״. יפװצלעל א 

 צו סםיבא*של באארד דדפאינט ״דעך
 יפטדײטען טיד אז לעקארד, נעהן״אױפ״ז

 אויס־ אן איז װאס כטײטטנעט, דיזען אפ
 נע־ א*ז װאס עדיטאריעל, דעם פון צוג
 ״גערעכטיגקײט״ דער אין נעדרור,ט װען
.1925 יאנוא־, טטע;23 דעם

 אױסצודדיקען אױך באישליסען ״טיל
 אר״ נוטע די פאר אגעײקעגונכ אונזער
 געלײס־ רזאט לאגנעד ברזדער װאט בײנ^
 רע־ pc אטט דעש אין זײענדינ טעט,

 באדאנקעז אױך העקיעטעי־. קארדינג
 בא־ דדטאינט ארױסגעהענדען דעם דיר
 זײ וױיל אפיהעיס, די;ע אי;ע און אלד

 ;עטאן איאל6* איז אויפריכמיג לזאבען
ױניא;. דער צו פליבט זײעי

 קאפיעפ אז באיטלאסען, אויד עס ״זײ
 װע־ ;ע״טײןט זאלען רעזאלוציע דיזער פח
 איז און ,;געלעכט-נקײט״ דער אין רען
פרעסע. ארבײטעד רעל

 ברױ דאס איגפא־ד״רט, 45 י*א*אל
 געװארעז ערװעהלט איז דובין .1י רער
dss באארד דזיטאינם צום דעלענאט 
 מאס. פ• בױדער פון פיאץ דעם אויױ

 צוגעלאזען. װערט ברודער דעי
 זײ דאס אינפארמירט, 89 לאהאל

 ‘Pc פיאטאיזאלעז די גוטנעהײסען האבען
 טיט יאנואד, טעז16 או, טען14 ו־עם
: פאמענדע דאס םון אויסנאטע דע־

 וױיזט באאדד עקזעקוטײו די )1
 דדטאינט דעם pc בא״טלוס דעם צו־־יק

 pc באריכט דעם גוטהײסען איז באאדד
 זאל עס דאס ׳קאט*טע טינאריטי דער
̂אט סעפאראטעד א זײז  די פאר באי

דרעסטאכער.
 דעי טיט אױך איז לאיןאל זײעד )2

 די טאױגארעם ״טווצסםעד דאס טײנוגג,
 עניטא דזיצאהן ברוד^ר און דאדדביא

 צוזאײעז ײעדעז עקטעד1אבדזי״ ניט ײאנעז
 לאהאיל פיז כארעגיטטײז בלידער די טיט

 װעלכע ,48 אקאל4' פיז כיאליסאני און ?5
 פאד־ זײ באאכיטע. באצאהלטע זײנען

 זאל באאדד דדטאינט דער אז לאננען,
 זיײנעז דערסאנטע די צי אונםעלזובעז

לאחאלעז. זײערע פיז פעי־ראלס די אויף אלץ נאך
 איבעמעיטיקט װעלט צו״ש־יפם דער

דירעקטאיס. אװ באאיד דער צו
 אינפארמידט לאקאל זעלבער דער

 לאריטא־ נאהאלא בדידער די דאס אײך,
 ערוועהלט זײנען סקױטא פרענק pא נא

 די אויױ באארד דדטאינט צום ;עלואיעז
 און עניטא דזשאזיז בדודער םיז פיעצעד

 האבען װעלכע טאדזיציא, די ישװעכטער
סגזיננירמ.

 • צונעלאזען. ײערעז בדידעד ד•
 עד־ ווערט ס־ײטא פלענס בױדעד

 אןז האט״טע גליווענס דער צו וועוזלט
 אװ באארד דעד צד — אזא4ב*יי בלודער

.89 לאקאל פאיםדעטעז צו דירעקטא־ס,
באריינט. קאפיםע פינאץ

 דאס באי־יבטעט, קאסיטע םמאנץ ד♦
םאר פאדלאננען פילע נעהאט האט זי

?'hb דיוס רעמאסעגדירט זי *ון ־צט־צע

 1סא«-א<יסט״«׳ לןאונטי די'״נדא;לס’”נ״
 הא.נען א װערען נענעצען N»t "’#אז־טי

15 פאר ז־עורנאי זייןר ןאר עד ד«־ע’־8
̂אל דא

 םאײ סאציאליסטײשער אידימער ידער
 גענא־ פאר כאנלעט א אראנז״צירט באנד

 קאניײ םינאגץ די אבראמאוױטישען. סע
 פון יואטיטע א ראס רעקאטענדירט, טע

 .רזלצאיגט רעם זאל.פארטלעטען פיגף
באגקעט. דעם בײ באארד
 אז געמאכט, װערט אםעגדמענט אן
 געישילט זאל יאקאל יעדען פון אײנער
f װערען.

;וטגעחײסען. ווערט אטענדפענט דער

באריכטען. קאםיםע שפע־טעל
 אפאיגטעט איז װעלכע קאכייסע, די

 אבזײשעה־ דעם אונטערזוכען יצו געװארען
 געװא׳ אריינגעבראכט איז װעלכער יצאן,
 -,5 י*אראל פים״שענפק/ ברודער pc רעז

 ‘פא אױוא ישוועסטער אז רעקאםענדירט,
 װערעז צוגעלאזם זאל 9 יאסאל. pc יעער
o צום דעלעגאט אי*ס j^ r n .באארד

גוטנעזזיײ װערט דעהאטענדאציע די
שעז.

 אפאיגטעד איז װעלכע קאסיטע, די
 •ויסדתק 1א דעקאטענדירען צו געװארעז

 חד לאננער, ברודער צו אנערקענוננ פון
 גע־ זאל יאננער ברודער אז קאטענדידט,

 און װאידישאן, װאמןן 6 חערעז געבען
 אננעה״ זאל באארד דדשאינט דער דאס
 אר* זײן פאר דא;ס םון דעזאלוציע א ברעז

כײט.
אנגענומען. װעלט רעקאכיענראציע די

 זײן אױס דריקט לאננער ברודער
 דע־ אח אפיסערס די צו דאנה הארצינען
 םאר כאארד דזישאינט רעם פון לעגאטען

ארבײט. זײן פון אנערקענונ; דער
 די אז געראכט, װערט פאריצלאנ א

 זאלעז אײדזעענט ביזנעס פאר װאהלען
 טטאט אנ פעברואר טען12 דעם פארהומען

טען.10 דעם
נוטגעהייסצז. װערט פארישלאג דעי

 פײנכערג כיעגעדז׳עער דזישענעראל
 טע״ דיכטריקט די דאס דעלןאכיענדירם,

 םאראן איז עס װעלכע פון :עדדשערס,
 אויפ׳ן געהן נים זאלען יצאהל ריבטיגע א

̂ןערס זא^ען ;אר בא^אט,  עד־ װערען ערק
־ װעיזלט.
געסאכט. ײערט אםענדטעגם אן

 עס װעלכע \v:v: י־אנדידאטעז, די דאס
 געדזן זאלען אפאזיציע, קײץ ניטא איז

 װאו־ קאנען זאי טען און באלאט אויפ׳ז
נײן. אדער יע טעז

נוטגעהייכלז. װעיט אטענדמענט דער
ספע־ א אז באישלאסצן, װערס עס

 באארד דזישאינט דעם פון טיטימ •צעל
 דעפ טיטװאך, װערען נעהאי*טען5« 1זאי

 די• Dm דיסקוסיתזן צו פעבלואר, טעז4
דרעסטאבער. די פאר אגר-טענט עס
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בארינט. דירעקםארס אז באארד
ס. v ם י כי א ה

 פון סטרײקער די םיז קאטיטע א
 סם, טע32 וועסם 28 בלום״, איז ״ליבאז

 דירעק־ אװ באאדד דער אז פארלאננט
 בענע־ סטרײק זײער העכעיעז זאל טארס
 אין דינעז זיי אז באהויפטען, זײ פיט.

 הא־ דעם פאד און וואכעז 9 ישױץ סם־ײס
 סיזאז. *צלעכםעז א זעהר געהאם זײ בעז
סטרײרי• אין זײנען ארבײטער 44

 ׳M: ביז פארשיבעז װערט קײס דײ
װאך. סטע

 פון ארבײםער די pc לןאםיטע א
 םע22 װעסט 150 וױםקיך, pH ״זאפעל
 אװ באאלד דער אז פארלאננעז, סטריט,

 רעדו־ צו ערלויבען זײ זאל דירעקםארס
 װייד־ זײערע פון פראצענט 10 צילען
 זײ װעט פירםע די װעלכע פאר ז״טעס,

 דער אדבײט. װאבעז 37 נאראנטידעז
 פירמע, זייעד אז ערהיערט, טיטערסאז

 ה. ״ד. םאר קאנסראקטאר א איז וועלכע
 אנ־ די מיט האנקורירען ניט 1?א רובין״,

 ארבײטען װעלכע האנטראקטארס, דערע
 עי .״וײל דז״שאבער, זעלבען דעם פאר

 דארי־ איז װײדזשעס הויכע זײ צאהלם
לעמנן. א טאכען ניט זײ ר.אנעז בער

 צום בעלגע;עבעןיא װערט קײס די
אפיס.

בארינטען. םענעדזשער׳ם
 זײן אז באריכטעט, *שוסטער ברודער

 אז קאטפלײנט, א גצקראנען האמ אפיפ
̂אוק עס און י’א״ די 16 קאטפאני׳/ ק

ד וורנײט yol7 װעסט י • 
^ אזן ס ו י ד wm נ ^ ע n• װ  w י י  ,ן

ט דאן חי ט פי צ ^ n in ,סטרױין ft 
^ חאט אונטעחונונג ^ו ױ ױ  ‘•TB י' 1י ג

n ס 200 חאט ט ג טו ו i» גי n  r •ף  י
ך נײט W דצד פי t  i n ^ n i i s ױ 

ש דארינער זײנען ארנײטער  אינעסטאי
 -W עויןיעוט rn יצא• דער און געװאחנן

פטריײו. אין װארען
ט ״עוסטער׳ס ברודער ארינ  װערט נ

גוטגעחײסען״
ט סלוצקי כרודער ט ע ט רינ  lp)Vוו ני

/ יףיסעס: פאלגענדע די
מ ^8 ״,’3N«2NP ״נאקאד«ערל מ  ײ

ס דער סטריט: טע20 פי געחיס חאט י
ט פירכצ-סאר דעד מיט טראכעי  ׳ גענזןן ד

 ארנ״ס, גצ;וג ארכײםער איגסײד די
 עטייכצ בא״שצםטיגט האט ר װערעגד

 -NH עטייכע קאנטראקטארס. אויטסײד
ס דעד איז צורײן כען פי  ער״ געװען י

 די פירטע דער טיט מאמגן אין פאיגרײך
 אין דאס ארעגדז?גסעגטס, םאלגענדע

 ס״דצן אױטס״ד, אלבײט יטיתען צו נים
 באיעעפ״ װעדען ארנײטצר אינסײד די

 אבצד פידטע די ײאכען. פולע טיגט
ס. דעם נאכגעקוכיצז ניט איז  אראנד^סענ
 פירמע די האט צײט זעלבער דער ־אין

 ׳ וױלען די דאס ױניאן, דעד אינפארמיו״ט
 רעדוציהנן און ״שא* זײע• לעאמאגיזירען

 אפיס דער .8 צו pc 14 אפרייטארס ד»
o עריןיעדען צו געצװאוגנען געװען איז n 

סםדיײן. איז ישאפ
 אז ׳אױך נאריכטעט סלוציױ ברודער

 22 םיכטעלבער*, און ״קאחען פירםעס די
 אק ״ייבאו איז סטײט, טזן27 ורעסט

ט, טע32 וחזסט 38 :לום״׳,  זײנען סטיי
אי סטלײק. אין ;

 םע37 װעסט 134 בלאוס״, ״פילי■
פאבריק פ״ל א איז *צאפ דער :סטדיט

 איז נעײארעז ערקלערט איז און האוז
 דל וױיל דעצעטבע,- טען9 דעם ססרײק
 ׳*צא« נאגצעז דעם אפנעיעגט האט פירטע

 איז סיזאן פאל דער אז עלקלערענדיג,
 אנ״ אכער האבעז ךײ פאראיבעי ״טױן

:im r o r אױט- װאדע ביד^נצ לזײפעז צו 
 ישא• דער וױ :אכדעם צײם א ד. סי

 האם כטרײק, אין גצװאדען עיקיעדט איז
 סעכד א װעדען צו פא״יאגכט פירביע די

 אסאסיאיײ גיױרט״שענטס דער אין כער
 דעם געגעז געװען איז אפיס דעד

 םאר געװארען נעבדאכט איז קײס די אוז
i און טישעלכיאז אוטפארטײאי״צען דעם v 
 דער עגיאן. דער גענען בא״עלאסען האט

 אוכיפאר״ דעם pc איצט פאדלאנגט אפיס
אז טײאימען ט עי  די אװעקצוזעצען ^

p די א*ן איבײטעל אינסײז׳ iy rפון ,־ 
 קאנ״ רעדזישיסםרידטע פידמע׳ס דער

טלאמטארס.
 װעסט 221 דארפמאן״ ״סאסועל

 ע־קלעהרם׳ איז *צאפ דער סםדיט: טע35
 ה^ם סידפיע די וױיל סטרייק, אין נעײאלז

 קאטלער, פ. אפערײטאר דיסטיטארדדשט
 אױפ- א־ז קייס די טיטערטאץ. ישא• רעם

 אוכיפמדטײאי• !,^י2 נעװארען גענודעז
 װעלכער ראנמםײז, טר. טטערטא;, ישעז

 רי* ־דוז ברדדער דער אז כא׳טלאסען, האט
 זײנען ארכ״יזזזל די ײעדען. אינססײטעמ

אדבײם. דער צו צוריקנעגאננען יאן
אני״, תיאוק ״בייליאנט  137 קאמי

 ערי• איז עאפ דער :סטריט טע25 ײעסט
 די װײל סםיײת, אין נעװאדען קלעהרט

 טאישעען אלע ארױסגענומעז האם פירמע
 די אינפאלמירם האט pH שאפ דעם פון

 נאך דזישאבערס. ווערען זײ אז ארבײטער,
ט פידמע די האט ײאכען זעקס כי ^טי  צונ
 צו צוריק און לזאי דעם עםענעז צו צוריק

 אר־ פריהעלדינע זײערע אי*ע כאשעםטיגעץ
בײטער.

 טע6 484 גרינהאלץ״, אח ״גריננאלד
ד » םארלאנגמ האט םירכיע די :עווענױ  ה

 םים נעווען איז אפיס דער ארנאניזאציע.
 באי״ ניט איז םירמע די אז מײנוננ, דער

 האמ און רעארנאניזאציע א צו רעכטיגט
 אין &■r דעם ערקלעהרט דעריבער
 די האס צײט ײאכען פאר א נאך סטרײק.

ד א אדטטאט דאס םאדלאננט, פירסע ׳  ח
 אסערייםארט •4 זאלען ארגאניזאציע
 נים האם אםיס דער ײערען. אװעסגעיטיקט

 עםליכע נאך און דערצו צוישטיכיעז נעקענט
 נעצוואומען גערדעז פירםע די איז װאכעז
 סעא נאנצעז דעם באישעפטינעז צו צוריק

איבײטער.
:עווענױ מע7 305 פילארד״, ״סאריס

 נעןאיי■ האבען B*t? דעם םון ארבײטער די
 פ»י קאנםראפם צײט א אמםער בייט

 )זײ״ אין רעדוצירוננ א מיט ײאכעז 38
 יד;1דע«א איז נעלם דאס װײדזיפעס. עלע
 װא|י• יעדע ױגיאן דער כייט נעװארען טעט
 נאכ* נים וחום םיו־כיע די אויב אז אזוי,

 ‘געלט דאס זאל אנריטענט, דעם סוכיען
 ארבײםער. די צו װערצז אױסנעצאהלט

 ד< אז דערװאוסם, זיך האט אפיס דער
 »ו| אגרימענם דעם נאך נים סוטס םירםע
 אב״ דער םים ד,%אױטסי אלבײס שיקם
 אױס־ וועט אנרימענט דער װען *ז זיכט,

 אױסגעגלימנן, r« עס וױ דאס געהז,«מןם
 ביר; דמדיבער חאט אםיס דער װערעז.

 ן דעם צזריסצוציהען שאאסעז
 tm װעיבע נעאט׳ *דאס אױסצוםיילעז און

 יתי דער מיט געייארצז דעיאזיטעט
 20T8 n ארבײםצר. די צװישעז

די סאכען «ו אנטזאנס אבער דר
. (18 VUI D12T)
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S 1נ יונרויר,

מז יעצטע  ױנקאזט חןר אין מסיחנ
a לאקאר ױניאן מאכער

טעגעדזמעד דנגאלה דוד פון

 .דײ עלצממאנס אוגזערע וױ גאכדעם
 די און פאלאיבער ג»ן
M *זײנען באאפטצ וױדעד-ערװצהיט 

 I•אנוח דער אין גצװאחנן גינסטאי־ירט
 אינטעתע״עאגאי• אונזערע פון וצנהײט

 גאריכ־ געװצן עױן איז עס װי גווארטע,
 חאנען ״געחנכטי;קײט", דער אין ט«ע

 »ר- דער צו דירעקט צוטלעטענדיג ׳מיר
 די האבען• פיר װעלכער איבער {ײט,

 •Vi יאהר, פוטצנדעז דעש םאר אויפדנט
 :םיטואציע פאלגעגדע די טראפען
 אפ ניט ל*גע הי איז אלנעטײן אין
 סלעק, ׳ יעצטיגעד דער צוליב בעסטען
 *טרײד. אין אונז בײ העדעט \ןןיגע
 אױסעמצװעהנייף, ניט איז דאס ובער
 גיט אט צײט חנר אין יאהר אי־ע ץיל

 אױסער אכער סיר האבען בעסעי. יל1
 װעיכע ׳?ראנתוזײט געױעחגליכער ײןעל

jvi װילעז בעסטען אוגזער ביי אונז פון 
 Vi• ׳מאטענטאל#ווערען אויסנעתײגט נים

 האכען וועלכע םעלע, אײניגע אראפען
 אויסמעדק• באהדיגע אוגזער נעםאדערט

 pc סיל סאתומען האט און זאפקײט
 װאנען. «אר לעצטע די אין צײט אונזמל

 אור״ די אײגענטליף אויף איז דאס און
 ביסצל א זיף האבעז כייר װארוש ׳•אכע

מ אונזער טיט פאדפיעטיגט רי א  וחד ב
 דער אץ אונז בײ ואסידונגען רי גען

צײט. למצמער ד־״ד אין
פרא־ וױכטיגע הױ»ט pn עד״עטצ די

 בי?י, געהאלטען אונז האט װעלכע ׳גע
 עס. ױ. דער םיט סטדײה דער געװען איז

 מעכי אוגזערע פון אנציג ױאו םױםע.
 געצװאונגען געװען •ישוט זײגען בצוס

 ישטעלונג אנט״שײדעגע דיזע אגצוגעדצן
 אתכיצמד וךא עיכיעגרסילצוא די דידד
 פירמע. דעד . טצד באקאגדלו:; $יכע
 אײדגע אנגעהאלטעז האט סטלײק רע־

 םיהרומ די איכעמעטעגדע און וואכען
 די באגדײסענדיג סטלײח, ריזען סון

 דיזען םון אױשגאננ דעש פון זױכטיגיזי-ט
 אפ״ דכער ?יף װעט *לע^בעל פטרײה,
 אוג־ אין באדיגגוננען די אוי^ ץפ^גלען

 כייר האבען יטעפער. אנדערע אי־ע זערע
 אונזעד פון כיעהרסטע רי אװעקגענעבען

 קאמף דעם פילרען צו ענעלניע אי; צײט
 אוג־ דער דאנק א און ע־פאמ. אז ביז

 כי״טוױר־ איבערגעבענער און עררירי־יבער
 סיעציעל pH סטרײקערס, די טצד בוגנ
pis כיעמבערס די װעלכע קאשיטע, דעי 
 העל־ צו ערװעחלם ה^בען ישאפ cm פון
 pc פיהרונג דער אין אפיס cm פען
ישטע־ צו געלוננען אונז איז סטרייפ, דעם

 י®לע:ער וחנ
 דער דורך

 אײן מײז אויםצודאגעז
 סטריײ װאכען אײניגע נאך נארפעגט.

 געצװאוננען געװען םירםע די א-ז ^ען
 ױניאן, דער םארזיכערען און סעטיעז צו
 זײער אז םארדאכט א pc פאל אין אז

 אהן .געסאכט, ערגעץ װערט ארבײט
 צױ האבען מיר זאלען עילויבגײט, אונזע־

 באװײזע און רעקארדס אלע די צו מריט
 איבערצײגק צו זיף נויטיג זיינען מעלכע

 אדער באגרינדעט איז פארדאכט דע־ צו
 געקראנען האבען מיר װי :אבדעם גיט.

 pc ארבײט קײן אז פאיזיכערוננ, די
 װערען געמאכט ניט װעט םירכלע דעי

 ארבייםער די זײנען ש**, דעם אויםער
ארבײט. דעי צו צוריק גענאגנען

 סטרײק דיזען טיט צוזאמענהאנג אין
 דערםאנעז, םארגעניגען מיט מיר װילען

 ע•8קאא םולע געקראגען האבען טיר אז
 דעם אפיס, דזישענעראל דעש פון ראציע

 אויף און דעמארמסענט טאון א*ו אוט
עי םוז  װאר״ פלאדהינג אטאלגאטײטעד ד

 אר־ אפגעסטאפם האבעז *לעלכע .קערס׳
 אונזערע װאו #שעפער זײערע א-ן כײט

 די אז פאדדעכטיגט, האבען פאטיטעס
 איז געםאצט דארט װערט ײאצן ארכײט

םירםע. ס.״ ענד ױ.״ דער פון ארבײט די
 םיט — סטרײין דיזען דורף איז אױף

 און סטדײקערם די םון טיס״וייקונג דער
 לא־ האטערס דעם םון הילןי דער מיט
 קריגען צו געלונגמן אונז — 10 קאל

 שעדרײן, סירטע די קאנםראל אונטער
 גע״ יאהר עטליכע לעצטע די איז ווערכע

 געהאט האט זי קאנטראל. אויסער ייען
 נעזויסט האט און קאטערס נאדױניאן

 סקעב״נארעס• אאע אין אלבײט איהר
 אלע געוואלט. נאר זײ זיר האט עס יואו

pc ריעקאוטס און נאבאלדינס
 וחנחנן נעשיפט וױיטער און אז איצט

 צר מיר אח ױניאז־^נעיער, אונזערע 1י8
ט זאטען  װעלען אםאאנאםײםעד די פי

% .. םידמע. דיזע ^נטראלירען
 אגנעגאנגעז איז װאם סטריית, דער

s דער גענען גארװאצפ סאוטית אין im 
 ^ורגט״ צו אום פאםנטניע, עס.״״ צגד

c תנמם pc ארבײםער די ניזידעז « r 
PJJ תאג״ דעם אוגטער םירםע די קריגען 

מ מ;יאן, דער פון טראי  מר געװאונען »
M >דעם פאר הומס דימ,1קח סי 
איין, יי־ לי םון כתגעדזשאר חנם חי

 געלונגע אדנז איז כטיייק, רעם
 איחר אלע אין פידמע דעל ען1

pic געלונגען ניט איהר ס׳איז 
אויפצופאבעז צײט גאנצעל

 און דעיארטטענט׳ •וידאודטאון °9י
 יעגעם pc ארגאגײזער on ?וזנ, כרוחנר

 צײט יעדער צו זײגען זײ דיסטרימט.
 דיזער אין אונז חעיפען 1V גרײט געװען

ארכײט.
iv אלע אוגזעדע כאזוכענדי; . iW, 

 זײגען תאטיל״גטס פארשײדעגע װאו
pc גצשליכטעט און אױפטננורצן יוגז 

 אין אדסטנחוטען אונז איז געװארע!/
 פירסע דער בײ ״שע«עמ דיזע פון אײנעם
w אנםאנג סון גלײד רײגװער 

 צוזאמענשטױס שארסמן א צו קומען צו
 אונמענשליכער און גיגאבער דער צוליכ

 די סצד ארבײטער די צו באנעהלוגג
 סילע עוין פירםע. דיזער סון ♦חבודם

 כתים כעלי יצנע װי •אסירט׳ חאט ראל
 אר־ כאלײדיגען צו ערלױבט דף חאכען

 טשערםאן דעם שא•, דעם pc ־*כײטער
pn -ױניאן, חנר סון באאטםען א אפילו 
 סאמ״ א שייכטען ?יטצן םלעגט ער װען

 געשליכטעט םלענט פראגע די ■לײגט.
 ױניאן דער פון װארגוגג א נאך װערען

 זײט. וײער סוז אנטשילדיגונג .א| איז
 פלענט ארום צײט קורצער א אין אכער

 דיזעץ וױדערהאלען. נעשיכטע די דך
 נע־ בתיש כעלי די זײנען אבער דאא

 אין אונז צו פומען צו געװען צוואונגען
 דאלאר חוגדערט באצאהלען »יז אסיס

 געלד דאס און םאל, אזא םאר שטראף
 רעליןי*סאנד. אוגזער םאר גגעאנגען איז
 דער פון בוזים בעלי די חאבען דעם חוץ

 פארשפיעכען, געסוזט םירמע דאזעער
 פאסירמץ, ניט םעולד װעט אזוינס אז
נעװארען. נעשליכםעט איז זאך די און

 זײן װעט סאל דיזער אז האםען׳ מיר
 בערי אונזזןלע אלע פאר ילכאז ̂יטע א

 רעספעקט טיט פאדהאלטען צו דך בתיס
 דער פיט םארהאנדלונגען זײעדע אין

י ױניאז•
 ערסלעהרט, םדיהער האבען מיר װי
 שעפער, אלע באזוכט אוגז פון װערען

 אױסגענוסמז װעיען קאפילײנטס װאו
̂ען פיר געשאיכטעט. און  נאנץ אן גע

 ארגאניזאציאנס־אר״ דער, פיט טיכטיג
 םיטגלײ אונזערע אז האםען, מיר בײט.
 מיטיננען אונזערע צו קוכיעז װעלען דער
 אונ־ סון די׳באריכסען אויסהערען און
געטאן. װעלט װאס ארבײט׳ זער

וױדערהאלען׳ ענדע צו וױלען טיר
 אנ־ אן בײ שוין האבען כייר װאס דאס,
האבען טיר געזאגט. געלענענרזײט דעד

 דיגען צו אױםכאבע אאט נעשטצאט דך
 צו ן ױ;יאן די און טעסכערס אוגזערע

 אײגעקייט טעהר װאס פאר ארב״טען
 טעטכער צווישען פארשטעגדיגוגג און
 סאד בעםערען א פאר j טעטגער און

 שע״ די אין באדיגכוגגען די איכער טראל
 זיף גרײט טאל אלע זײגען טיר ■ער.

 #קריטיק קאגסטרוקטיװע צו צוצוהערען
 עיעס אערגעז צו דעס דורף חאסענדיג

טעטבערס. די פון װאױלזײן דעם פאר

8_
 זעלדגי דעי צו אױף אבער גלױנען םיד

 דער• ז״נען טעטנערס אוגזצרצ אז צייט,
 אוגםצדשיײ ארן פאדצטעהן צו װאקס?נן

 אײג• און קריטיק צחרייכצר צוױשען דען
 או; יריטשעיקעס, און שטעלוגגען םאכע

 אז טעטכעלס׳ אונזערע פארדכעלען טיר
 סאל אישטעיען גיט זיף װעלען טיר

 דעל טיט אגטנוזן און שטערוגגען קײ;ע
 אויפנאבען, די דורכצופיהרען ארבײט
אונטעלגוטען. זיך האבען כױר װעלכע

חשוינט נײם טעטיגתײט אה לעכען
כאסטאן אין באארד

סי־ ספרינג םון אנפאנג דעם ט*ט
פי־ א אנגעפאנגען אויך זיך האט זאן

 ארגאגיזא־ pcטעטיגקײט בערהאםטע
לא״ באסטאגעד  ד אין ציאנס״ארבײט

ױניאנס. קאל
 װאס יאקא^ס, פינוי די םון יעדער

 באארד, דדשאינט דעם צוזאמען שטעלען
 ארגאניזאציאנס־סאםי־ ערװײאט האט

 קאםי־ דיזע םון אױםגאבע די טעס.
 םיט בארירונג אי; קומען צו זײנען טצס

 שע־ דרעס און קלאוק נישכדױניאן די
 שאפ־טיטינגען, רופען צו אויך •עד.

 טאן אח ליטעראטור פארשפרײטען
 פא- עס װאס ארבײטען נויטיגמ אלע

פאטפײן. א אין זיך דערט
קאם־ דיזען אין ארכײט הויפט די

 אע־ דרעס די ארגאגיזירען צו איז ■ײן
ײ; דרעסטאכעד די װײל און דוסטריע  ז

 דזשאינט דעם םון ט״ל א יעצט בען
 באארד דזשאינט דער האט בןי.ארד,

 נע״ זאיעז לאקאלס אלע אז באשלאסען,
 דיזעד אין אנטײל אקטיװען אן מען

ארבײט. װיכטינער
 געטאבט יטױן איז אנפאנג דער און

 שאפ באזוכט, װערען שעפער געװארען.
 סױזײזולאדס מנדופען, ודערעז סיכדנמןן

 ארבײטער די צוױשען צוטײאט װערעז
 די פון און שעפער, ױניאן ניט די אין

 די פון קרינען מיר װאס רעפארטפ
 ארבײטער, אײנצעלנע pc און שעפעד

 אז פארלאנגען, אפיס אץ קוטעז װאס
 אמאניזירעץ, שעפער זײעדע זאל מען
 װעט קאטפײן דער אז האפען, צו איז
ערפאלג. מיט ענדיגעז זיך

 אױך האט באארד דזשאינט דער
 סאנאסאן װײס־פרעזידענט אנגעשטעלט

 דעם טאבען העלפען צו ארגאנײזעד אלס
 אנשמע־ די סװזסעם. א פאר פאםפײז

 טאנאשאץ ײײס־פרעזידענט םון לונג
 אײנשטימינ געװארען אננעגוםען איז
pc אלע באארד. דזשאינט גאגצען דעס

װאירקערם גודס זױיט ד נײ סטױק ערנ
K לאקאל יזניאן,

 האל. בעטהאװען אץ מאס־םים״נג א טען.םעברואר,10 דעם אװענם, דינסםאג
 םעקרע זיגםאן. פרעזידענט
פארזאמלונג. די אדרעםורען
װעל;ץ פענקין דזשאדזש אץ באראף סעקרעטאר זיגםאן. םרעזידענט

 יױ װאירקערס גודס װהײמ דער בײ
 בי״ זעהר איצס מען איז 62 לאהאל גיאן

 סטרײק גענעראל צום זיך צוגרײטענדיג זי
 ארויס״ קורצען איז ערווארטעט מעץ װאם

 װערען םארבערײטונגען אלע רופען. צו
 װעט סטרײק דער װען אז אזוי געמאכט,

 ארבײטע־ די זאצען װערען, ערהלעהרט
 אדער סילק מ׳כיאבט װאו שעיער אלע םון

 װערען, אפגעלײדיגט אונטערווער, סאזלען
 נישט זיר זא̂י פאשין אײנציגע הײן אז

 סעט־ װעלען באלעבאםים די ביז דרעוזען,
ױניאן. דער כײט לען

 געהאט ױניאן די האט דינסטאג דעם
 דער םון םארמרעטער מיט רןאנפערעגץ א

 מאנוםעקמשורערס גארםענט ״קאטטאן
 קאנפערענץ דױען בײ אסאסיאײשאן׳/

 נײע די גז1װעג דודכגערעדט זיך מען האם
ױניאן. דער פון פאדערונגען

 נאך זײנען פרעס, צום געהען מיר װען
 קאנםע־ פון רעזולטאטען די באקאגט ניט

 ױניאן װאירהערס גודם װהײט די רעגץ.
םארטרא• געװען סאנםערענץ דיזען בײ איז

 לעם־ ס. און זיגםאז פרעזידענט דורך טען י
 קאונסיל^ דיסטריקט דעם פאר לאװיטש,

 62 לאקאל pc מענעדזשער םנײדער, א.
 באשטעהענד 62 לאהאל םון סאםיטע א אין

 העל־ מאלאפססי, שאפירא, ״םיז.גרעקיז
־ ליבמרכמן. און .פאנד

 גקרופען מניאן די האט איצט ביז
 צױ װערען עס שעפער. םון םיםיגנען םילע

 אמאל. םים שעפער עטליכע זאםענגערוםען
 און באזוכט נום וחנרען םיטינגען דיזע

 י1אוי קלערעז ױניאן דער םון םארמחנםער
 םיםױ איצטיגער דער וועגען ארבײםער זײ

 אין ענטוויסאונג די וועגען און אציע
 םארבערײטזנט אױך ווערען זײ םרײד,

םטרײס* דעם םאר
םעב. םען10 דעם דינסטאג קוםעגדעז

Dim םאם גרויסער א וחגרען אפגעד,אלמעז 
װעט דאם #האי בעםוזאווא) אין סימיגג

 װערט עס כייטינ;. סטרײק ערב דער זײן
 אי־ זײן װעט האל דער אז ערװארטעט,

 אנפאנ״ זיך װעט כײטיננ דער בערפילט.
 מיטיננ דיזעז בײ אזײגער. 8 פונקט גען

 באריכט א אייסהערן ארבײטער רי װעלען
 אפגע־ איז װאס קאנפערענץ, דעם װעגען

 מאנוסעסטשד די םיט געײארען האלטעז
 פאךגעשלאגענע די װעגען אויך און רערס,

 אגרימענס, נייעם צום אויסבעסערוננעץ
 רע״ אױסצעארבײט. האט ױניאז רי װאס
 פרע־ פרן װערען געהאלטען װעלען דעם

 לעפקא־ ס. באראו*, סעק. זיגפאן, זידענט
 א. פענהין, דזשאדדט און אנטאניני ׳װיץ

 ױניאן דעד סון פענערזשער רער סנײדער
םארזיצענדער. זײן װעט

 מענעדזשער דעי סנײדער, א. ברודער
 םארעפעגט־ צו אונז בעט ױניאן, דער םון

:װארנוננ םאלגענדע די ליכען
 מעכד איהרע אלע װארענט ױניאן ״די
 אז טרײד, פח ארבײטער אלע און בערס

 מעשות די צו צוהערען גים זיך זאלעץ זײ
 לױט זײ. דלרצעהלען באלעבאטים די אס1ו

 ארב^טער די דורך קומען װאס באריכטען
pc מדאן, דער פון אפיס איז שעפער די 

 שא־ צו פארנוכיען זיף באסעס די האבעז
 זײ ארבײטער. די צישען טומעל א םען

 דארםען זײ אז מײדלאך, די אײן רערען
 נאכגע- זײ װעט אלעס אז טרײסען,6 נים

 פאר־ באסעס אנדערע װערען. געבען
 איז סטרײק דער אז קלאנגען, שםרײםען

 ױניאן רי נעפינט דארום געםעטמלט. שוין
 ארבײטער אלע װארענען צי נויטיג םאר
 כטײט־ קײנע זאלעז זײ אז טרײד, םח

 נעהפען ניט באלעבאםים די פון םענטם
 אר־ אלע אױח םאדערם ױניאן די ערגסט.
 ױגי־ דער םון אםים אין סוסעז צו בײטער

 נערײ װערען װאס םיטינגען די צו און אז
 ריכ־ די סליגען זײ װעלען דארמען און םען

איגםארםײשאנס. טיגע
ס פענעדזשער״. םגײדער, א

 גע־ צו אידזש םארפלינטעט דך האנען
א־בײט. דע־־ אין הילף נויטיגע די בען

קיאיק־אעדוסמריי. ז־עי אין
 אגלי- כייד האבען באסטאן אין
 שעפער. פופציג וױ מעהר כײט פעגטס

 דעם םאר ארבײטען װאס דרײסיג ארום
 קאנט־ איבעריגע די און דירעקט טרײד

 בלויז ארבײט כיאכען װאם ראקטארס,
 j8 ׳אויך האבען מיר דזשאבערס. פאד

 אסכא״ דזשאבעלס רי מיט אגרימענט
סיאײשאן.

 אויס״ הײן גישט אױך איז באסטאן
 קארפא״ םרן פראבלעם דעם אין נאסע

 באס״ אוייסער pn אין שאפחעס רײשאן
 געװיסע א דא אױך זײנען עס טאן.

 ױניאן די װאס קאנטראקטארלאך צאהל
 יעצטען סעטלען. ניט זײ םיט קאן

 אנ־ א געםאכט ױגיאן די האט סיזאן
 ארויסצױ שאפהעס די pc מאגכע פאננ

 סע־ דער וױיל נאר טרײז־, פון טרײבען
 איז שאעכטער א זעהר געװען איז זאן
 אבעײ זאל געלוננען. טײלװײז ,בלויז עס

 קײן גישט זײן סיזאן הײגטיגער דער
 זײן באארד דאזיגע די װעט שלעכטער,

 פאלטלײ־ זװ זזרזז אח ײ*ד דעד אױזי
 אינדוסטדי. דער פון פעסס דיזע בעז
 עדשט זיך םאננט קלאוהס בײ סיזאן דער
 אדער װאר א נאך׳נעמעז װעט עס אן.

̂אוק אלע אז צװי/ העכסטענם  סא־ ק
באשעפטיגט. ׳זײז זאלען כעל

 דער איץ לאגע די איז אגדעדש
 דינען דרעסעס בײ אינדוסטרי. דרעס

 אי• פיל אזוי ,דאי צוױי באשעפטיגט
 זיעען עס קיאוקס. בײ װי בײטער

 קלענעדע און גרױסע פילע דא אבעי
 ױ־ דער אויסער שצןעזזען װאס שעפעד,

 איז דרעסעס בײ אויך סאנטראל. ניאן
 א זעלר ׳געװען סיזאן לעצטער דער

 אױף אבער זיך ריכט כיען שלעכטער.
 אן. יעצט זיך פאנגט װאס סיזאן גוטען א

 אר;א;י■ צו מאקע מיר דענקעז דערפאר
 עס װי שנעל אזױ טרײד דעש זירען
שעפעד. די אין ביזי װערען װעט

̂• דרעססאכער דער ׳ ,49 לאקאל ל
 דעם אין לאקאל נרעסטער דער איז קאל,

 פיט־ אהטיװע די און באארד, דזשאעט
 װי זיכער, װעלען 49 לאקאל פון גלידער
 אלנאניזײ העלפעז צו אלעפ טאן איכיער,

טרייד. דעם רען
̂אקאל פון דרעסטאכער די  װעײ 49 י

 טען27 דעם ׳דע:ס און באל א האבען לען
 װערט אונטערכעביוננ דיזע פעברואר.

 יאהר, יעדען לאהאל פון ארנאניזירט
 סך א אױך און כײטגלידער אלע און

 פיט װאיטען באװעגוננ דער פון סענשען
 סאבער דרעס דעש אויױ אופגעדולד

 מא• נרויסער א אלעכיאל איז עס באל.
 עדװארטען דערפאר ערפאלג. ראלישער

 באל דעל װעט יאהר האי אױך אז אלע
 באל דער סוקסעס. גדויסער א זײז

 טען27 דעס םרײטאנ, שטאטפינדען װעט
 באס״ ׳האל רױועד פאל אין םעברואר,

בילדיננ. מעכאנילס טאן
מאנער ריעקאוט 7 יאקאל

אננעפאנ־• האמ לאהאל דיזער אויך
 ניט די ארגאניזירען צו קאפפײן א געז

 אויך און באפטאן איז שעפער ױניאז
 טרײר דעם אין אדיך באסטאן. ארום

 סיזאן גוטען א פון סיבינים זיך צײנען
האל דעל און  אױש״ קאנען צו דענהט ̂ל
ארגאניזאציאנס־ארבײס. סך א טאן

 אינטערניײ דער pc לאהאלען אלע
 ״לעקטיטורס״ אראגזשירט האבען שאנאל

 רער איבער מאנאטען װינטער די םאר
 לעקטשורם די באװעגונג. טרײד־ױניאן

 מיטגלידעד די פון באזוכט גוט װערען
 אל״ איז אאהאלען. פארשיידענע די םון

 רע־ די מיטגלידער די באזוכען נעטײן
 זיײ אח ױניאן דער פון םיט״ננען געלע

 פיאנען, אלע איז םאראינטערעסירט נען
 אייך איז ױנ״אז אין פאר סיםען װא^

טרײד. אין
 אלע״ האבמן ױניאנס באסטאנער די

 צאג- אעערליכע םון נעליטען מאל
 מאנא־ עטלאכע לעצטע די יןערייען...

 צום געענרערט לאנע די ױך האט טען
 אלע אז האפען צו איז עס און בעסערען

 אלע אװעקװארםען װעלען כייםנלידער
 דעט נוגסטען צו קייװדעס פערזענליכע

ײניאן. רער פון װאהלזײן
װײם־יחנז. זי'דםאן, סאל.
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ס *ון סודסען שוו פ ס ש אין מ י װ ו
מײיעז *אר׳יידענע א*ן דע«*רטםענם עדװק״עאנאל אוגזער פדן אראנזש־רט

< שט#דם *דן

אין לעקםשורען װעט ד,לל
נייט*ג• שבת בילדינג, 9 ל$קאל

 יד•• 1 סעברווימ טען7 שבת,-דעם
 ,9 לאקאל םון אױדיטא^ס אין בײטאנ,

̂יי״ הלל וועט עװענױ, רעקסימטאן 67  ראג
«די לעיןצתס סעריע א אנפאננעז

אםעריקא״. pc ציוױליזאציאן
 דך איז לעקציע דעד פזן צוועק דער

 ײילע PC ;עשיכנת דער מים באקאנען צו
 אמערײז** דעם םון לעבע; דעם pc טײלען

, םאלק• נעם
 יעלר סערת דער אין װעט ראנאזי הלל

 געגענ־ פאלנענדע די באחאגדלעז ציעם
 א■־ איז אמעריקא אזױ וױ .1 :שםענד*
 ראסזג וױיטער דער pc געווארען גצגוםעז

 עמד *#ליטיש* און עקאנאמישע די .2
 ארביײ די װאס ראל די י#נד, פון וױקלוננ

 םארשידעכע n אין נעשייים האבעז םער
 ענםוױקלמג קולטורעלע די ,3 עפאכען.

 עיאכע jrnr P0 לימעראטור די לאנד, פון
 די אזױ וױ p* tram *ײססזטירם וועס

 איז אײראפא בױט םארבינדוננ גײםםיגע
עננעד. און נעהעגטעד געװארען

דאוךםאץ.
 אד־זר 8 םעבדואד, םעץ6 דעם סרײטא:,

 210 האי, בעםהאווען p» וועם אודענט,
 ראכאו• הלל סי, רום סטרים, טע5 איסס

 ענס־ לולטודע^ע ״די :איבעד לעתטשדרעז,
אכרעריקא״. פון װײזלונג

 פעב־ סען13 דעם פרייטאג, קוירענדען
 די פאדטזעצעז ר#גאף הלל מעם רואד

נעיענשטאנד. זעלבען דעפ איבעד לעקזױע

הארלעם. אץ
. *p סענסער, יזלאוקםאכער i629 

 סם., טע103 קארנער עװענױ, לעקסיננטאז
 10.30 םעברואר, טע;8 דעם זונטאנ, דעם

 האםכיאן ב. דר. װעט פריה, רער אין אוהר
יאהר 25״ :איבער לעתטשורען (צבױן)
 ‘אביע איז באװענונג ארבײטער אידישע
ריקא״.

 פעב־ טען15 דעם זונםאנ, הוםענרען
 זײן פארזעצע; האםמאן ב. דר. װעט רואר
״די :זייץ װעט םעםא זײן *ח קודס

 װאיר״ גארכיענט לײריס £אנ#ילי,אינטערני
ױניאן״. קעדם

בראגק̂ג די אץ
 אוהר 8 פעברואר, טעץ6 דעם םדײטאנ,

 ,2 אאקאיל ®זן רוטס קלאב די איז אווענט,
 איזא- ד. ומןם עווענײ, װאיצינגמאן 1581

 ױני־ ״םרײד איבער לעקכדטודעז קאוױט^
סאציאליזם״. אזז אניזם

 אזהר 11 פעביואר, טען8 דעם ׳זו:טא:
 פארם־ לעײיז ט»קס װעט ׳פריה דער אין

 ענםוױרירונג ״די איבער קורס זײז זעצעז
נעזערישאפט׳׳. מארערנעד דער םון

 פעברואר טען13 דעם אװענד, פרײטאנ
 דעם איז לעקטיטוײעז הא־זען ױסף װעט

 וױבמעיןײם ״די איבער: ״פלאץ זעלבען
ערציהונג״. קינדער םון

רוסײש. אץ לעקציע א
 אוהר 8 פעבדואר, טעז6 דעם סרײטאג,

 סטרים, rplO איסם 515 איז אווענט,
 איבער: ילמקטטורעץ, םעטלמיז א. װעט
אײראפא״. אין טאראל נײע ״די

 די פאר גענעבעז ווערם לעיןציע די
 רוסייט־פױלײסעז דעם םון מיטגלידער

ױניאז• קלאוהטאכער דער םוץ ברענטיש

̂צע  »ין פאלקס-געזאנג, אידײפע און רופ
Tf mm עױןם דער װעלכע

 דיז װעט קאגצערט צזם אײגטרי©
 איגטמרגײ• ר/ןר פון טיטגילידעד צו םרײ

 װעיכע םווטיליען, דימרמ סיט עאנאי
ניכלווה ױדאן זײמרצ װעיען

 ®ון ■ראבלעמען ״עקאנאמישע
 אץ ®רד״/ ארכײטער דער

סענטער. ?ניטי בךאנקס
 דעם אװענ̂ט אין 8.45 #רינסטאנ

 ׳61 סקוחיל ■אכלימ א״ן סעברײמ סען10
 ■אדק יןראטאנא או; סט^ט ישארלאט

 װאלםסאז טיס װעט Oil on אץ איסט,
 פון •לאבלממעז ״די :איבער יעהט״טורען

̂׳ױ/ ארבײטעי דזןר ם
 טיײד דעד »ין םרױעז פון פדאגע די
 םזז #ראכיצמע די און באװעטצנ, ױניאן

̂ן  איז יוניאנס, טלײד אין זײ ארנאנידר
pc טיכטיגלוײט. נרױס

ען, ®ון מאנלו׳ דע גאסט ױ על  ב
ם“אונדוע, אדנזער אין ע ט  ׳ד

ת. דעם שב
rz r, בײ־ 2.30 פעברואד, טען7 דעם 

 אוניװערזי־ ארבײטער אונזער איז ׳טאג
 האי אױרוױנג טי;נטאזיװא אין ׳כמט

 מאנק. דע גאסט װעט (*&, ררפ סקזהי,
 rnv>w ארכייטצד מגיג^ ®לז עלהריצ

pc אכטיתיונ; ,״ד איבער: לעלוט״טירען
 אײדא־ אין באותנו;; מגיאן טדײד דער

פא״.

ענפ מ ה־ םים אנרי מ  ס
 איו םאנופעקטשורערם

א פי ל ע ד מ ס פי ײ אנ נ
f t 6ז״ p® יןלים
 די פון בא׳צטעתם וואס אסאסיאײשאן״,

 האט ן’אטס די מאנוםע?נמורער. אינסײד
 סאנפע־ צו נרײט איז זי אז געענטפערט,

 אסס׳ן דער כײט קאנפערענץ דער רירען.
in און ישבת, לעצטעז פאי-געקומען איז i“ 

 געםאהרען ס*עצת< איז דנםאז דדענט
.1פארחא:דלוגנע ד• איז :עהכיעז «;סײי

 .דער כײט דאס איז, רעזולטאט דער
 איינםאד- אן צו געקומען טען איז אסס׳ז

̂מענט דער ;•טטענדעני׳ט  נע־ איז סעטעי
 בא־ זעיבעען דעם אױף געװארען סאכט

 דער הייסם, דאס יארק. :יד px וױ זיס
o.'- אגדיטענם נײעד r זעאבע די האבען 

 קייאוק־ יאדקער ;ױ דעם פון פיאוױזיעאנכ
« אנדימענט.

pH ;פאר״ אויך דארט ורעלען קודצע 
 ד^אבעדס די טיט קאנפעדענצעז קוביעז

 איז עס און קאנטראקטארס, די מיט אח
 פען וועם זיי מיט אויך דאס האפען צו

 םרידאײ א אױף סעטעאמענט א צו קומעז
 אונמער- אח ̂״מערו;נעז אה;ע אוםן. כעץ

 דער איז פדאדוקציע דער פון בדעכדננען
םיאאדעלסיא. אין אינדוסטריע קלאוק

 לאהאל װניאן עמברױדעדעדם
געגעיאל א דערקלערט 66

כראנזװיל. אין
 8 פעבריאר, טעז12 רעם דאנערשטאנ,

 לײ־ בראנזװיל אין װעט ^װענט אין ארהר
 רום סםריט, סעהםאז 219 לײםעאום, באד
̂עססאנדער 405  לעתסישו־ פיטשהענדלער א
פסיכא- ״נעזמל^אפטליכע איבער: רען

 און באוועגוננ״. ארבײטער די און לאגיע
 אינסטינסט ״דאי :זיין װעט מעפא די
״טאםוננ״. םון

װע־ םארטנעזעצם וועלען ילעקציעס די
 און ןפלא״ז זעלבע דעם איז ײאר יעדע חוז
צײט. זעלבער דער איז

םטױיק.

 סעגעג״ ״קאטױנים' ארן קאנצערמ
 םען21 דעם אווטנט, שבת דאון״מאון
63# סקוהל פאבליק אץ פעברדאד,

פעברואר, טעז21 דעם אװענט, *שבת
לע״ סםריט םע4 ,63 סתוהל אין
 ווזד נעגעבען וועם עורענױ, posmr מנן
pn קאטײ- םים סאנמים א ממוננ. ניםי

 באםײאינעז זיד וועילמז קאנצערם **ן
 קעסםאער: באײאוססע םאאגעגדע ױ

דזמאזעו• סאפראנא; מרימצר,
,h>oמסא^װ נ. ל. ;וײיאאיגיםמ

פיז רירעהסאר דער ןm װנם

ל א ג מ ע ת ע ס נ ר אי ן פז ײ נ ר ו * חיגי ע ז טופז
מי׳ אףדודמ ״י ד י  p i n m
tt piriQ iw •̂ !יי  M*nri#י#ר w (n##

7 • ״  v t m 'y m  )in y r ?

)1 זײם ®וז ו״:'־וס
 דדטענעדאא דעד אין ;עװאדען וױיאס

: לאטיטש ססדײק
 טטרײק ;ענעראל פ.ץ מ״טערםאן

:קאםיםע
עסענפעאד. מ. מאיזס

קאםיטע: סעםעלםענט
 ריזעא, נ. ;ם״עערםאז פריםאן. א. ז.

 האא- ס. פוטטא^סקי, א. פעהייעטער;
אנהאוס. ס. ר״אטאכ, j פעדן,

ק#םיםע: פיקעם
 אור• ר. ;,סמערביאן עסענפערד ט.
 א. סמאאער, דזש. ;סעיןרעסעד באך,

דיאלעבתהי. ט. קאאקאוױטץ,
 קאשיםע: לאא פרן פדטערםאן

 pc מעגעדדפער ^קפקאווימ״ש, סעמדער
קאתס< דיסםרײןם

קאכדטע: ארנאנחיײםאן
 װײ ב« טיטזד־כיאז; האטטאב, לזןאז

 דע״ טײער ה^ניז, סאא. מקרעסעד; ניח,
 ק. יאפע, יעקב :דינבערנ. מ. דערטאז,

זד״אכסיו^
קאכױםע: האל .rn :םעקינזאז ריזענהאוז. ם. סעקחנםונר. מרנסםיין,

*וױוו

•עגױייר זפזען דעש )i.ao ענ̂ו
. סטאיפער״ י. נ. — ר*ט־ו״

̂ם די  ש^החןן # נ*שו«**ן מורס oyi אין זיך מןייינ*טי װ
tie י.11<י««ד«« ןגגלי׳׳ו׳אמוויןאמד דעי
iy־e עגשוױ^נג ״די - ס^צ. ש:ת, i  j שױ־ד «fN  Ifty n tti j t j i 

.pruo דע ג»ס« — ױר*•״,
f«» חןם •ריח, דער אין io.3o ױג«שג, W * * ,  — iitiiay• jy |* 
*װערססריט. א. ת דר. — ?•נ״רעח״

m׳on i נטמימן װ<ס קורס tmtm די ffw • •  * m t rw ty v 
oy i דיימן n w ״ וחוי׳נן נ m ד♦ )m נסטריומ תו i״«W 

tvop'iantp ין« n« wtmê tin nn רזר זוין rm״Jtim m  in 
 חןר JH גג1»נ«וױ?ל אמחסטר״עיע .די — li^o זוגטשנ,
ק«רמ«(. י. ח. — נעזעלשאסס״

on ־«t « »*׳fie oi‘in גסוויקלוננ ד«ר* n  lie• ייי 
יייש•. l»' יייז סמריקי יין יענ«ז

ץ ר^ידסען ל ױ א ן ו ג ן שן ע נ ר ע ט נ . אי ג ג י ד ל י נ
a וועסט jm ie ,ױ ססריס PW נ

 די און *•סימתןגיץ — •ענמאר ען#11 דעס• ס^ס, אװענט, םיטװאך
, j *•טשחאנדיער. אלעקסאגדער — נײםער־נאוועגוננ״.

o אין n מחןס׳ממאי׳נ די נאפראגס ײעחןן ין־רס• fn rm 
מן אץ י שי נ מר, מ מנ ח מן וו*ס כי « i די מ f f  im m  tm m*

w« ניט און w wn r w*imwi* m »n  e» , m *גיי
מן א־ן •אס־רממן די fie ׳איאען י »י m ט n, ן*« we, ר *יז  ת

נעזעל׳עאסט. אין אזן היים
 י5 און epvs9WPV« — פענו״אר טען12 דעם 6.30 אודענמ, דאנעױטטאנ

. קאסאיד. סילװיא — א־בי־־םער-באװעגונ:״.
 אינדוסיד דיינם־נע די אזױ וױ כאסדאנט ווערט קורס דעם אין

 י «ל•׳■ איהר ווי אזן «ונױסנ«שטעלם 1אי וי וױ אדנאדדרט, איז ריע
o װ«דט איגדוסטרמ יר וױ אױך ארנייס. ניזם t i f i m t )  ore

אל ױ שןונ ע ערנ ס סי אינ ס יוני סענטער
e p a r n • פ ״ ד ץנ ע ם נ ■ סז

eo. סארק ר,ראט«נא ,61 ם;:ל ס«בליק 'H
שער דער פדן סר«כלעםען די אװענט, דינסטא; א — פרױ״ ארנײ חןז  םע

װאלפםןמ.
ט ס ד אי ײ טי ש י נ ר. ױ ע ט נ ע ס

y לעגען םטרים, סע4 - 68 ט?ול סאכליק w n y ,עווענװ » ח«ן אנ  ,1ס
«לע ״די — j&ah אווענם, מיםױאך ע את ס**י י ״ ס מ ^  אין כוחות ע

ווילכערט. ל, א. — געשיכםע״ אםעריקאנער דער
o איז n א־נדיסםריעי׳ע נרױסע די נאטראכם ױערעז חורם 

מן* האנען ינטװייזלוננ איז אנטעםעהוננ ײעסעס האםבינאציעט, *
חז לענען *סעריהאכער דאס ;«נען ^ אזו כאראהטעריסטיקס. ב
ט ודערם עננלײס תנ ע על אײט ®נסן^נער, סאר ג  אך• און אינטערמידי

םמרירם ווענסד. שי גלײך ייר רעדז

מז מנ פ פ ה ו מ מ ז ד ו ױ
םאנ ט א־זאקאײ-טש ד. — פעכרדאר טען6 דעם אדענט, פר״  אין דיידעז װן

i:9׳’i« : טעמא בראנהס. די איז ,2 צ*?אל םין רונים יולאכ די n  I’■ |V3 ;nn •ליי 
ארנײםעד,״ די אױוי וױרהוג; די און א־נדוסטריע נארםעגט דיס

ת, אין אידי׳^ 1א* ׳׳עשטשורמ! ײעט ראנאף ה. — פעברואר. םען7 דעס דב ... * ״ ״ ■*־־־־־* ... ..... ״
צייט.

ru מאי,ם — פעדר־אד טען8 דעט זזנטאג, n קיןוצ יי י־ז לעהםשודעז װעט 
קאר i,־2 רורט o ל׳וקסשור יי בדאנסס. עװענױ, װאשינ:ט«ז 1581 .2 ̂י n אד זיר 

 אננװױן• אינרדסטריעלז ״די :איכעד ר״דעז װעט ער ם־יה. דער איז 10.30 פאננען
׳ געזעלשאטט.״ םארעמער דער פון לוננ

 א לןפםשו• א — פר־ה דער אין 10.30 םעברואר, טען8 דעם זונטאג,
 («גית האפםאן נ. דר, עװעדו. לעזםיננטאן 1629 סענטעי, קאאוק־אפערײםארם

*טעריקא״', אין באווענונ: ארבייטער יאהר 25« איבער: א׳דיש אין רײדען װעט
תאר טען12 דאנערשטא^  רייחןן ותם פיםיטהאנדלער אלעקטאניער — פעב

 pirfin'O«• :אינער «װ«;ט 7.30 אום ,301 רום אייפעאום, אײבאר בראנזװיא אין
נאװענומ״. ארכײטער די און

ען ייעס 1ראנא ה. — פעברואר. טען13 דעם אװענם, פרײטאנ ם״ר מ  אי| א
טױויאיזאזיפ*. ״אטעריקאנער • טעמא םטריט. טע5 א*םט 210 האא, בעםהאווען
 קאםימיםי |1א קאנמרם א — אודענט אדהר 8 פעברואר, טען21 דעם עבת,

 DrmiMP אין עוועדױ. ער׳פטע און סטדיט טע4 ,63 סקוהא •אכאיק רער אין סינניננ
 Jtn :«שריינער,סא«ר«נ עסטעאא :פינסטאער סאאנענרע די נאטײאינען זיך ײעאמן
p» נאך און באריטאז זאםאאװםסי, נ. ;וײיאאיניסט םוהם, tm.

פאטיאיען, m איו אינטערנײשאנטא דער פון .•nסיטנאי פאר פרײ אײנטדיט

ע כ א ען שוו ש ענ מ
#כפיחר־סיםלען שםארקע פון «• זיך שרעקען וועיכע

נעהםען זאלעז

ם ק א ל - ם ק ז ;

קאנפעהטור טהײערער * וד םעם אץ נעשמאק
 קרעםסען אחן נאםירליך אדן נעיאסען וױרקם עקם־יאקס

אלעממ, בײ כאליכם אזױ עס איז דערפאר שםעחרען, און
ע און קלימ חי נ

*j/y$ao 9אל אין באקם. א םזנם 60 את 25 ,10 rn

E

■

i ד m r  p u r r t  w p» ־ « ו
,ד/ י|1 זי י ל« * « ? ן י ^י י י עו ג ק ע

׳8ױא* אינע ,9•אד׳« י«*ויא ?א־שמי״ •יילשאז, ײיי

SWuM
lit ײו«

mu ,W ג»»רי WfPI‘ «16׳ in |1» <119*1 » |9מ»9«99 'i iw iB די
on »«n *«n  o*n w m i

om ^n ײ פ־ן a rm i n« /I9li*n 
n >איט aan n « w  iviream 

u די »«ד<ט r n»>ארנײ^ 9ונדי
m איו vi יוי1א twao on-

H’o 1א־ ״,1»רת iw w  »»> •i •איג 
 *in |9״<1 עפ און m«i*9J א*ירטסט

 on 19 (MW9.V1 י1 |9א-1י91 <«1911
- נאאיד. דז^וינט

 ;אנדעם •> זיו, פא־־צטעזט עס
 טש׳נר״ • עמוייאט שזין tvser טיר װ•

m ;•דעאענאטען, נאארד רז׳צאיגט א 
 193סא 19 פראתטי׳ט mm דט איו
 מאאט on איגסט*לײש*ן, «#:*•??י•;
 » 1סא |9'11׳ח19נ’א »יינט9נ נ«ר ו»ר

w o n; ס11 אס1ע* ev ין1ש איז *•« 
 <ס.1ע |9י9<9<9 » פ*ד m*ii9< נעט*;
ײ k אינמר *  *־P סידער יד9 |9א9װ י

m אזוי *ן9אינסט*אײ׳ די טאנןן 
 •11 יאס,9 ;9<רױס א פאר און ‘סראכטסו•

 9099א ד• א•( <עט*ז עס *נען1 סיר
 או<• א'| |9ח*נ טיר יאחי. טאינ«9

 1909פ*ר< |9װ*חי די פון רעפ*רט זער
̂נקן *ו  T9 די פון |9נע« די יערמ
 ק*ז ii 09» דס9מנ99 ט'װיליעת9 90וייא1

״ iib טאגנע *ז 1או< אזיז* ז9ה*נ ז
 י1 םון ״1 ן9נארױנ 1םא י9פ*יינ

״ 93א9ײ ו9 #•נאיס׳ט/ א9גיס  דעען ז
 פון ר9וו טינט.391נא *ײ*יסער *הן
 «וו :•ט גא״כט ןvv:n זינדינע אונז

o חה .19«••■ אין 19נאד זײן הן91 n 
 סארא׳נ־ ,*ע9אונז -־ס9נ99ס ע“פ וײגען

 *19 1א* 09 יV• 11*190 911 י*ט0919ט
־,,נע ױי*רט :די ײנן1 *ט ;1א ;,9*

 מאסס ג,19ג*אדב א. אנטענבצ.':,
 עסכאר,1 נאאדשטייז, אע«, ;*אדנעת,

11 ,oiwyiמדסאן, האי־טמא;, ;:אד,9ב 
 ם־ז• ייט*ן,1 מין,19ה ה*טרא;, קאנ׳ױ,

,1ק«1א* ל*,011*1נ*א »ע־,1י, מאן,
■*אע ,091■ 9א9כ סינעא, ,1ידאא;1ס

'  » I9B11 T9 |9י911 193<י 1י
 •9119*« יטי«9 193999 »?1919*11

,03י1א3 |9א9'91*1•' |9?*ג119י י 193
» 1»י n 11* 1י mא*18*1״1ט 9*<יכט
י•m 9 1א 1901*1119 1'9 |1* ׳|91
 an »*ו ט.31נאז mi יייו ײשנו <1סי

Pl<03n9)» 19911 I908P91911 ״0״* 
>9| 9*1 a n ן,9ט״ז19111א כ״ט־גנ

 19 01א119*י9 יי 0י1*י |99*י 1*9
 זיינען 93י9ײ 0193999 919111* 9*א
 O'ER אין I901P91 יט1 *ר1 099* 1*3

1א*ה אז 1901*1119 ‘1*9 .19991 09
 ״א11 *«ה*ט«ן, oi9U9l*p *1 «*אט
 פדי ס*ח )1* אד9נ oi9M9i |9ד*נ סיר

1 1*1191*3 m991| 11*0*11* *אP0 
רי .193א*91נ 11* 19093 11» 19119׳׳.*
1*9*?9999*■' 191*P 1*9 191911 0*'P3! 

tit in אױט *a  a n ריטיגנען. די T9 
in יע*ס t*3 |9נ9פא i9 «o 1נדע91י1ט 
19 *019111**191 *919111 9*0*1911,
*193 9*1 1*93) 1*0 93**11 019P91! 
1* 13**90 9*in *1 l00. 1911׳E*C 11*י 

 11*י 119l*P*01 0911 ’1 |90*י1 0911
191! *1 *919111 9*0*911! 191911 ■*91* 

o 19 *ט,1ט* * ס*י 2 |9*<ט1 n- 
 »ט.1מ* tie ס*נט*נ |9ט3 *ין |9שט

 *91 19119ח*א *ױפ׳! ן91זי* דאטודם די
o p i i i ט11 מ*ט  »*ז עס !1* «!,19011 9י

*1*!1* ,1911*0*9 * !S*P9D |93*1^91B 
 ה*אס, די !עםעען »*הר 09ii *עטען

11*1 *919111 91*■ !91911 01*8*P90*
 די 119 193999 ־919’ !1* !,90*י1
9*0*911! «91190.!

םיני־ 1*ס א9י99ס« *!,1ס* 19ד
i i9i i*« ,oivtr « ,9פ*א **! ׳שעאנטער 

*1 ,01*9**19*■ *1 190'*31» 19I9C*
■1* oiyon! די oi9ii* oivo*p׳*,o

 .190 93ה*א !oipe *31**90*׳i*B די »ו;
t o םינײ בײטםא*זע1א ־ 9םיא ה*ב׳ון 
 ״911 ז*א עם אז ן9ערװ*רט *ון ס,1שע
 90DP91 0**31* 1199 א90י3א |91

iv i9t װ*ך. >p■* t o טיטער־ 9*א 
 iv ז9יב1א19 ים1 !9ז*א זײ אז אייט,

*3i01911**0״* t**p !9o 1א רי כיז• 
 «1*1* !91911 0191*3 19א911 91א*00ײ3

יך1 זאאען oi9c*׳i*c t» הט91 .1919■א

3 לאקאל ױניאן מאכער םעספעל דער אץ
 איז *צעפער ישנײדעד א*:זע־ע אין

 אײ נאנג. ם,ײלעז אין p׳״* סיזא: רע־
 פולע אױס מוין טען ארב״ג• בעי־אל
̂כען.  אבער איז אפיס איז א*:ז בײ װ
 היבשע א דא פריה דעד אין יעדעז
אזע. צאהי  דער אין יעדען א־נײטס̂י
״איז :םלאגע דיזערבע איך העי םריה

 יעדען און כדד?״ פאר דזשאכ א דא
 ,״נייר ענספער דעי־זעיבער איז טאג

 אין רעפארט פארלעצטען ט*ין אין
n געצױגען איך האב ״נע־עכטיגלדיט״ 
n אוגזערע םון אויםטערקזאכיקײט 

 זײ דאס ט״שערלײע שאפ און שניידער
̂ען  זאלען טלאכות בעל דאס זעהן ?א

 ארבײט דער צו װעדען ציכעראזען ניט
 װארקינג- קײן ניט האבען זײ רוען

 דאס ױניאז, יאלאל ?ײער פון קארדם
 אויף געלעגענהײט די נעבען אונז זאל
יך וױ*ט רױ ̂יאצי״ האנען צו םע̂ג  קאנט
 א האבעץ כאמת דאיםעז װעיכע :דען

 אי״ נאד וױצעז װעלכע n און דזשאב
 צוױײ א אויף דזישאב אײן כערבײטען

טען
 אויםמערהזאם איך וױל טאל ראפ

 זא־ זײ דאס ישנײדער, אונזעיע מאכען
 אװער״ p'P אדבײטעז אנםאנגען ניט לען

׳וחנ־ מאעינען אלע וױ לאננ אזױ טײם

!

 ^נײדער. מיט םארנומען זײן ניט לען
 אפ־ דאס אעטערעס אײעד אין איז עס

 גע- א דעם םיט ניט אױזד צוהיטען.
 אײער םון ארב״טסלאזע די לענענהײט

וועל־ אויוי אדבײמ, באיזוטען צו לאקאל
װאכען. םילע מאל מאנכעם ױאיט ער כע >

 ^®היטען דעם מיט צװאמען ׳דאס
 ^חן ארבײםען *ו ניט אײנעם יעדען ®ון ,

 םארלײכעטען װעט קארד װארקיגג א
 און ארבײססלאזע, די פון לאגע די

 אונ־ םון האנט n פאדשטארקען אויך ,
 צאקאל דער װאס דעם םים אאתאל זער ,

 ערמםענם נקאעגענהײט, די האמנ? ו^ט
 מןןפען װאס די צו דדשאבס נעבען צי .
 *װיײ און, דזמאבם, די האבצן װירקליך י
 דיסהריםיגירם נים קײנער וחןט טענס, \

 דזזזאב זײן קוײנקן וועמ *יז ימײו
̂גדצר |רn יוען צײם דער א•ו  באסראפ
o בארעכטמם איו ir .in n עחר אױ» 
in פראמ וזיכסממ • r  \m אײנמר

 פאר־ זײן דארף לאקאי אונזער םון
 שםאר־ די דעם. אי[ אינטערעסירט

 לאקאל א םיז בארעכטינלײט און קײט
 איהרע אלע װען װאס דעם אין ליגט

 צױ זײנען *אוץ ארבײסעז םיםנלידעד
 איחר דאס האפען לאמיר פרידען.

 הא״ נאר נימ אח געדענקען דאס װעט
 אינטערע־ אײגענע אײערע זין אין בען
 דאס געדענקען אויך און עאפ אין סען
 גע• א ווארםעז לאקאל אין אײך בײ

 יױ אייגענע אײערע םון צאהל ניגענדע
 דז׳פאב א בצאסומען צו ברידער ניאן
m אײך. פון

 אוי־ דאס מיט צוזאפיענהאננ אין
 עהזעקוטיװ ארנזער אויך ר.אט כערשטע,

 לא־ יעדען בײ ראס כא^לאפען באארד
 אפנעהאלטען װערט װאס מיטיננ לאל
 טאג-ארד־ אוים׳ן זאל אםיס אונזער אין
 װאו פראגע די ווערען אױםנעגוסען נונג
 הא־ דארוי מען עאפ רדעאכען אין אח
 מיטיגנ לאהאל יעדען בײ שנײדער. בען

 אונזערע אויב װעדען געפרעגט װעט
 הא- דארף מען װאו װײסען םיטגלידער

 בע־ דאױם װילען מיר שניידער. בען
 שניײ אוגזערע pn איינעם יעדען טען
 דארף מען װאו װײם ער אױב דאם דער

 צאקאל צום הומען צו שניידער, האבען
 װי־ מיר רעפארטען. דאס און מיטינג

 ארבײטסלאזע אלע צו זאגען אויך אען
 צוליב כייטינגען אאלזאצע די צו סומען צו

 טשער- יערער זאל צװעק. דעסזעיצבען 1
 מאכען שאפ שגײדער יעדען םון טאן
 יע־ צו הומען צו םל״כט זײן פאר עס
tin שאפ א אפנעבען און טיטיננ לאהאל 

 !ײן אין םאר געהם 0ע וואם רעיארט,
 דעם םאר זײן זיכער וועם דאס שא&.

 םאר אױך און שאפ זײן םאר בענעפיט
לאסאל. אונזער

םעברואר, מעז7 דעם שבת, וײזען
 םי־ לאפאל א ווערען אפגעהאלםעז װעט
זײ״ א אײנם אםים, אונזער אין טינג

 הױ איינער יעדער זאל נאכםיטאל. נער •
 םאר־ איצע איז נעכמז אנסײ$ און םען

 און װיל לאפאל דער װאם האנדאנגען
 אילעמאל איו עם חרכפיחריז. װאם
פארבעסערונגצז. םאר mM דא

םעקרעםער. רובין, ד.

ס דעם ע כײטא(, אדינער יי
o< חיי ®י»« r5 w  r^ n  0 10 w c
 צױויליזאציאן. *ט*דײןאטד ,י יינ׳ני

ווע״ א^עהאינתן וועי*ן oriPtf ד

 יאשאל, ,א;גזעד pc on יואנסול אין דען
 ױנען,5ג כױד ,עװעגױ. יעססינגטאן 69
 7אי דע־מאגען צו איז^אינעדע oj? אז
 איכיער ?ײגען לעקציעס ראנאוי׳ס »?

 אץ יןודט כא^ערענד. און איגסערעסאגט
 יןריגען צו זינער זײן איד.ר װעט צײט,

סיט. »

 פאד• די פון טיטינ; יעצטען נײם
jfeW'N װאס געװעדהשאפטען, אידישע 

 טאנטא; תװאדען אפגעחאיסען א״ז
 גוס״ ר. איז ׳יאנואר טען19 דעם ינענד,

PP אײנראפי ». און טשערטאן געװען 
װײס״טשערמאן. — סאן

 זײ;ען האטיטע אויטסײד דער אין
 קאס־ דעלע;אטעז די געװארען עײועחיט

;יידאן. ױן nשװא יער,
 לעצטען דעס פון ■ראטאקאייען די

 עלזעלוטױו דעי pc אױך װי מיטינג,
 גוט;ע״ און םאמעלעזען װעדען כאארד
הײסען.

 דער פון רעקארענדאציע דעי אױף
 א עדװעהלט װערט כאארד עקזעקוטיװ

 גאל״ •ײן, פרן כאשטעהענד חאכדטע,
 קאנםע״ א צו פײנסטאז, און דאװסקי

 אסא־ פױזעאום אידישעד דער pc חממ
סיא״שאן.

 pc כריעוי א םאיגעלעזעז װעדט עס
 אכיע־ דער םון ■רעדדענט גרין, װיליאם
 איז יײכאר, אװ פעדעד״שאן ריסאןי
 אנער־ טיםע זיין אױס דריר«ט ער װעלכען
 געװערק־ די םון אדנײט דעי צו חענרבג

 שרײבט אנדעלעס צוױשען שאפמעז.
פרע־ פון אםט דעם ״אננעהכעט־יג : ער

 באגרײןי ל., אװ ם* א. דעד איז זידענט
 פאראנטווארטליכסײט, ערנסטע די איך

 אײע־ זיך. םים טראנט אטט דעד װאס
in צוטרויען און ערםוטיגונג פון װערטער 
t צו o »דעד פאו־ עגערגיע צז סיר גיגן 

 מיר. פאר לינט װאס אױפגאנע, שװערער
 דערקענעז צו גליק דאס געהאט כ׳האכ

 זײנען װעיכע פרױען, און מעגער די
 געװערק־ איד. פאר. די מיט םארבוגדען
 רוםט כאקאגטשאםט דיזע אוץ שאפטעז,

 אנערקענונג טיעפע א םיר א״ז ארױס
 ליבע, און איבערגעבנעהײט דער םאר
 די צו האמנז פרױעז און םענער די ײאס

 אר־ דער פון אידעאלען און שטרעבוננען
ארבײטערשאפט״ גאניזירטער

 טא'נטידז דער פאר דעדט פיק נענ.
 ער־ און ױניאנס, בעקער די םון באארד
 א רופעז ױניאנס בעקער די אז קלערט,

 זונטאכ, פא• ױניאנס םון קאנפעדענץ
 סענט־ בראדװײ אין כיערץ, טען1דעם'
 קאנ־ דעם פין צװעה דעד האטעל. ראל

 די פאראינטערעסירען צו איז םערענץ
 סיט באםעיקעױנג ארבײמעױ גרױסע

 געװי־ צו און בעקעלפ די םון לאגע דער
 אױך־ װי זעי, םאר סימפאטי איהר נען
 און עננעיע אן שליםען צו אלגעמײז אין

 אלע צוױשען סאלידאריטעט הארציגערע
אמאניזאציעס. ארבײםער

 שטיצען צו באשלאסען װערט עס
 װערט אפיס דער און קאטפײז, דיזען־

 טעג־ אלע מיט העלפעז צו אינסטרואירט
 קאנפעדענץ די טאנען צו ליכקיימען

סוקסעס. א פאר
־ks דעלעגאטען דדײװערפ לאונדרי

 אן׳ פיהרעז זײ אז באריכטען, 810 קא*א
 װעט־ ״קלױולאנד דער געגען סטרײק א

 זײ בראנזוױל. פון קא." לאונדרי װאש
 לאנמראקט דער דאס אױך, באריכטעז

 באלעבאטים די כדט האבעז וײ װאם
 אן בעטען אין כיארטש, אין זיד ענדינט

 קאנ־ נײעם דיער פאר אינדארסטענט
 זיך אונטערשײדעט װעלכעד ׳טראר«ט

 מיני־ א װעגעז ענדערוננ קילײנער א מימ
 בא־ װערט עס סקי< װאך־ארבײט מום

i יצו איבערצונעבען פראנע די שלאסעז f i 
באארד. עקזעיצטיװ

 דאן שטעלט גוםהין טשערמא־ן דער
 ײאריםע אין אבראםאװיטש. גענ. פאר

 גיט און איהם ער באגריפט װערטער
 נא־ אין עליכם שילום הארציגען א איהם

 אבראסארױטש דעלעגאטען. די םון מען
 א אויס דריקט ־ווארט, דאס ראן קריגט
 זא;ט, אוז אײנלאדוננ, דער פאר דאנק

 רײ־ צו עהרע אן איהם פאר איז עס אז
 אידישע די םון פארמרעטער די צו דען

 זײן איז עס דאס םיהילט, עי ארנײטער.
 רוסלאנד םון גרוס א אפצונעבעז םיליכט

 װענען פאקטען מי־וקענע דערצעהלעז איז
 האט ער רארם. לאגע ארבייטער דער

ער דער איבער געחנדט  p,k עלאנאמ̂י
 רײדענ־ רוםילאנד. אין לאגע פאליטישער

 רוסלאנד װאס פראנרעס, דעם װענען דיג
 קאמוניסטײ רעם אונטער נעמאכט האט
 באזונדערס זיד ער האט רעושים» שעז

 וועגען םראגעז די אויױ אםגעשטעלמ
 רוסי־ n םון פראדוסציע איצטעער דער
 שטונ־ וױידזשעם, װעגען םאברימעז, שע

 ארביימס־ די פיז לאנע דער ווענעז דען,
 םאמלי״ אלעם דאם איז װ. א• א. לאזע
 צושטאנד. םריהערדיגען דעם םיס כען
 היץ גים זיכער איז מזולמאט דער איז

 אינדוסטײע ררםישע זײ םי־עזזליכעד.
T נעפיגם i צי־ טרויערינען חהר ̂א איז 
— נערועז נים קײנמאל איז ױ שטאנד,

 — צארען יד סון צײטעז די אין גאר
 װי ניעהד זי איז יעצט און רייכע, קײן
 זיא דאריבער געםאלען. פדאצעגט 50
 שרעלדײ א אדבײטעד דעם pc יאנע די
 א — א-־כײטסלאזע צאהל די און ׳כע

 באל־ געשריבענעד דעד לויט גװאלטיגע.
 דער איז לאנכטיטוציע שעוױססישער

 אבער יאנד, םון העױעער דעד ארכײטער
 דארט אדבײטער דעד האט אטת׳; אין
 ניטא איז םאליטיש זאכען. צו גיט גאר

 פאר״ םרײע װארט, םדײער א וױ אזױגס
 בלויז פרעסע. פרײע א און זאמיונגען

 ערלויבט װערען צײטונגען קאפוניסטישע
 ארבײ־ די װעז pא אנדערע. קיינע און

 מױ װארט, פרײען א זאגעז װילען טער
 פון מיטלען אלטע די געכרויכען זײ זען
 אונ־ אוגלעגאלע אין צײטען. צארישע רי

 יעצט װערען דרוקערייען טעראירדישע
 אויסגא־ סאציאליסטישע ארע געדרוקט

 ?א־ רײהע א געװיזען ער האט דא בען.
 פראתלא־ סאציאליסטישע פין לעקציעס
 פאמםלעטען, און צײטוננען טאציעס,

 נעהײם אין נעדרוקט איצט װערען װאס
 אזא אז ׳זיך םארשטעהט רוסלאנד. אין

 ריזיהאליש, געװאלדיג איז ארכײט סאדט
 יעבען. דעם אײנשטעלען מוז כיעז און

 װאס דערצעהלט, אויך ער האט דעדבײ
 אנארכיס־ סאציאליסטען, מיט טהוט מען
 אפאזיציגס־קאמוניםטעז, אפילו און טען

 א געבױיכען צו דך ערלויבעז װאס
 נע־ װײטער האט ער װארט. פרײען

 פא עקאנאכדשע איצטעע די שי־דערט
 אז ערקלערט, און רוסלאנד איז ליטיק
 פאר אוטגליק ערגסטער דער איז דאס

 דערצעהיט ער האט דערבײ און אידען.
 אנטיסעמיטיזם פון װאוקס דעם װעגמן

 געםאהד דער און רוסלאנד סאװעט איז
פאגראטען. םאר

בײ־ װעט רענירו:: די ענטװעדער
 א אײנפיהרען און פאליטיה איהר טען

 זי אדער רעפובליה, א־עמאהראטישע
 אופ װערען, געביטען מוזען װעמ אאײז

 פרייע פאליטיש א װערען זאל דוכלאנד
יא:ד.

̂ט רעדע זײן  פערק־ א געמאבט ה
 דעלעגאטען, די אויף אײגדרוק װירדיגעז

̂פ און  דאנהבארקײט • פון אויסדרוק א
 אין אויפגעשטעהט אלע זיר האבען

 לא:־ א פאי אײאדירט איהם שטורסיש
צײט. נע
װאהיל אויפגענופען דאז װערט עס -

 װערעז פאלגענדע די און בעאפטע, פאר
סעיורעטער־טרעזשורער פאר :ערװעהלט

— טשערמאן פאר ;פיינסטאן מ. —
 —װײס־טשערטאן פאר ;אבראמסאן ט.
גאלדאװסקי. ס•

 װערען באארר עקזעקוטיװ דעי אין
גאלדשטײן, דזש. גוםקין, ר. : ערװעהלט

װאאםערט, ט. גרינװאלד, א. בערגער, ל.
 א. טיגעל, ס. זיסקינ׳ד, ל. װאנדעד, ה.

 עפ״ דזש. און עפשטיין ס. ׳אװיאױ,ס^י
ראט.

 צװעלאזען װערען דעלעגאטען נײע
 טײפאנראםיקאל אטעריקען היברו די פון

 דזשאזעםסאן, װ. א. — 83 לאקאי ױניאן י
 קארפענ״ סטײדזש די פון ;גרושקין ה.

 ;גרין י לואים — 4 לאקאל ױניאן טער
״ 110 לאקא/ ױניאן בעקערס די פון
 ליפקא־ ד. און סײלס לואים אק־יז, י•

 —0 לאקאל קלאוקמײקערס פון ;וױטש
 און האפכיאן װאלױ לאפלאז, נאסהאן

 גרא־ ריטייל די םון ; פאמעריל סאריס 1
 הע- סעמױעיל —־ ױניאז קלוירקס סערי
 פין ;הילטאן הײכיאן ׳פײן רוביז ׳לער
 דז״י. — 22 לאקאל דרעסםײקערס די

ה^לפערין. פצרל און ראזענטהאל ׳סאקס
סעק. פײנסמאן, מ.

 22 לאהאל פון דרעסמאבער
 טרייד דעם אן נעהמען

אגױמעגט.
).1 זײט פון (שלוס

 דזשאינט םון < דענעדזשער דזשענעראל
 דרעסמאבער און קלאוק רער פון באארד
 אגי־י־ בײדע םארגעלעזען האט ױניאן,
 דזשא־ די מיט אנריםענט דעם — מענםס
 קאנ־ די מיט אגרימענט דער און בערם

 נעװא־ נעשטעלט זײנען עס טראהטארס.
 ױעגען כייטגלידער, מאנכע םיז םראנען רעז

 װאם אנריכיענמ. אין פונקטען געװיסע
 די און נעוחנז, קלאר ניט זײ פאר איז

געװארען. םארענםפערט זײנען םראנען
 שטימען צום איבערגענאננען איז מען

 גע־ אננענוםען זײנען אנרימענםס די אס
װארען.

 ױניאן דער צוױשען םכסיך רער אלזא,
 איז טרײד דרעס אין באלעכאכױם רי אח

געסקםעלט. םאאשםענדינ
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נרעסלא/ דזש. צו ענטשער אן
— :רעדאחטאר זוערט-׳ער

 םארעפעגט״ ראט ברעשייאו נרודער
 פאר״ א ״גערעכטיגחייט די אין <יכט

 ױעיען אפגעשאפט זאי־ען עס »? שאאנ,
 שטענדיגע די ױדיגס ייאקאי רי אין

 דעס אניצטאט און סעקשאךכייטינגען,
 יא־ דעם םון הױיט-אפיסעוס די זאיעז

״ אץ ראר אײן ױניאן י,אי  כיאגאטען דו
 כיעדנעלס, ,ד צו באריבט א אפגענען

 נאיוד, עקזעקוטײו די און זײ װאס
 פאר האט באארד דזשאיגט דעך אדער
 £או/ אױך שיאגט ער געטאן. צײט דער
 דער אין פראגען די-אויםו.עקוטענע אז

 אן נ״ װערען דעבאטירט ?אי״ען ױגיאן
כייטיגג. כיעטבעד אמעט״נעם
 אז באטאנט, האט כרעסראו ברודער

 ■ערוענליכעד, א איז פארשלאג דיזער
 גאנצער דער און מיינוננ, זײן אכעד
 םאיד אין װעלכע ריכטוגג, א איז פלאן

 אין אייגגעפיחדט איז פאלדע טישער
 יאדזר. פאר לעצטע די פאר 35 יאלאי

 ענדע־ פאר א בלױז טאכט ברעסראו בר.
 אי־ן כייטען כייוי וױ אנשטאט ױגנען.

 כיטען סען זאל טאנאט, א א־ן טאל
 די און כיאנאטען, דרײ אין כיאל אײן

 רענארטס זייערע כײט זאלען אםיסערס
 טי־ יעדען צו שאי יעדעז גאסטרארירען

 בא* אין םארקוכיען יאי*ען וועיכע טיננ,
 נױ גר״טער איז פלא״ז און צײט זונדער
יא״ח.

 פון פי־אן דיזער אז באהויאטע, איך
 יױ פון האנדלונ; און םארװארםונג ױגיאן

 צענםראריזיר• א צו פיה־ט פדאגען ניאן
 פרעכיד איז װעלכער בױראמדאטיזם, טען
 װערענד קערפצרשאםט. ארכײטער אן
 פיה־ ©y %\עילכע ל*יט ,fys־m© yoMi די

 ,2 לאקאל יאקאלען, איבעריגע די זיך רען
 ױגײ יאקאי נרױסע אגדעדע און 22 ,9

 סעקשאן״ צעגדלעערי זייערע כױט »נס,
 פון טײילען םארשיעדעגע אין מיטינגען

 פרײע א סאר זיך כײט *טטעלען יאר״ו נױ
 פארסע ־ םארװאילטונגס דעמאסראטייעע

 גיײ די ענטוױקיען צו פאאץ פוא מימ
 אץ־ ײגיאן. דער אין קרעפטעז סםיגע

 ברױ צוגאידערענדיג באוױיזען דאס װער
ארנומענטעז. ברעסראו׳ס דער

 בייטינגען סעקשאן ד־ דיגען װארום
באזוכט^ שמאןי
 עס אורזאבען. םױע דא זײנען עס

 דער םון םאיבט און אױםגאכע די איז
 אויסצוגעפינען אורזאכען די #בא«רד עסז.
 פאר- עטאיכע די אין כאזײטיגען. זײ און

 א זײנעז יאהרעז פראספעריטי נאנגענע
 גע־ ביזי, נעוזען םעײבערס צאיזא נרױסע

 פארנאכאעסינט און ״אװערטײם״ ארבײט
סיסימען. די

 צר געקומען אבעי זײ זײנען ״פפעטמר
 אונזעד סמעציעא אנבאאאגגט װאס זיך.

 סעקא״טךמיטיננען די זײנען ,35 אאקאל
 אפ״ בראנקס און האראעם, ברוקאין, אין

 פיאטעסט אונטער׳ן געװאדען, נעשאפט
 אין װאױנעז װעאכע מעמבערס׳ די פון

 צײט דער דורך נאבבארשאשטען. יענע
 םעם־ סון אפיעאס איײנגעקומעז זײנען
 זאנאר און באארד עסז. דעם צו בערס

 אינטער־ דער םון באארד עקז. נענ. צום
 סי• סעק-נזאז נאר עפענען צו נעשאנאא

 צום ערװארטעז, דען םעז קעז םינגען.
 פרע• דורכ^״ניטאיכער דער אז בײ׳אפיא,

 ארכײט, טאג א נאך בראנקס, די םיז סער
 בעט־ ברוין, .עװ., װאשיננםאז םון זאא

 פון אדער עװעגױס, וױאקינם און נעים
 איסט אין םיטעז םאהרעץ סט., םער180

 אפט, .■אסירט נאןי דערצו ? בראדװײ
 א םיז אינםערעס דער און עיםאאנ דער אז

 םון אפהענניג איז פיטיננ צום מעםבער
 פאר- זײ םאר װערען וועאכע םראגען, די

 זײ װי װײזע׳ און ארט די און געבראכט
 װעאכע פראגע, א םארהאנדעאט. ווערעז
 א אאס פעםבערס די צו געבראכט װערט

 גע־ ניט קען װעאיער בא^אוס, םארטינער
 פעםבערס די ניכער וועמ װערעז, ענדערט

 באזובען צו םיםינגעז די אםשטױסען
 פיהרעוײטאפט די צוציהען. זײ אײדער

 איז נעפעז דאס דארף ױניאן דמר םוז
אנבאטראבט.

 די יטסעאם ברעסאאװ ברודעי אבער
דארןי װאס צו פראקטייט: נאר םראגע

 ? פיטינגעז סעהשאז די גאנצען איז מעז
זײ?י ברעננען נוצעז וועיכע
 די ״ברוים־אוז־פוטער״־פראגען, די

 זײערע קאאוקפאכער, די םון ^אםפאײנטס
 און םארענטפערט װעתנז קרױודאס
 אײדז״פענט׳ ביזנעס דעם .ניח אטענדעט

 דיסטייקם די אין מאפ״םיטיננען, די ביי
 אנבא־ ײאס יוניא;. דער םיז אםיסעכ

 אח נערופעז ױי ומנרזנן סםרײהס, לאננט
 באארד, עסז. .m דורכ׳ן נעמאיכטעט

 די פים דירעקםארס אװ באארד תרכ׳ז
 םאשיגעריע נאנמ די סורץ: אםיסערם.

 אינטזד די איבער װאכט ױכײאן דער &ון
 »וז שא« א'ינ«עאגעם דעם ®ון חנסזנן

 װיכנדנע צו תופט עם ימז טרגיימר•
T מח ®ראנמ 'ip גאנמר חנר ניח או־ער 

,הױאנדמואםטע רי זײניז אמדוסםריע,

-גא אין דען,כואױוכ-רען
 פון פעפכערס זע^טעד>#ט. ,ד פון ניען
 כעסט״ דיער טוען ד• אין *וגיאן דער

 פיעוט׳ער דער ״,דא-, יואש צו הײנט׳
 װען פױאגען, דעבאטי-ען פיטע;, פעפנער

טוט און זא-נט דעגהט, בעאדטע-, דין

Mm

פ^ סאר אי̂ז
ױגיאן, דעױ פון פא״.ײ;ע-יע ד• אפת,

 כא־ פון סטען• יעבעדינער דער ח״ ד״
 באארטע, אופנאצאלי״טע און צאהלטע

 ארבײט די דודןי פיהרט און אטעגדעט
 ױגיארסיט־ ,ד םון אינטערעסען רי פאר

 זײן דארף עס ;א״ױ איז עפ ^ידער״
 ראס "[.1 ניט אנדעייע חען עש ;אזױ
 גע* כעסעד זײט, טענני״עע די אנער א־ז

 װעאכע פאועד/ ״עהזעקוטױו די זא;ט,
 דעם אין װא־־צי־ען טיפע אילרע האט

 ױדאן דער אין — ארגאניזש ;רױסען
פיטגלידעליצאפט.
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 אין זײז גיט זאאען באאפטע די װען
 פעפ־ די בייט כאדיזזרונג ״צטעגדיגעד

 זײער איננארילען זאאען די װען :ערס,
 זי־יעד פיט דך לע:ע:ען :יט דײנונג,

 דעפאראאײ צו בלענגעז דאס װעט ׳עה
 מגפבערס ,ד ;דיטען בײדע פו: אציע
 און גא״כניאטיג, און פױא ווערען וזואע;

 צױפיא ױערען װעט באאדטעל רער
 װי גדאות׳דינ, אלן זעאנסט״באװאוסט

 גע״שעפט, א אין אנגעלנטעיטע־ יענעל
בעא ^דעם על: זאנט צועד״עט װאס

 ײערט ער װען איז געיעעפט הבית׳עס״
 זאנען: צו זיך על עראױבט רױימיישער,
 א װערענדע און גע״״:עפט, ״אונזעד״

 :פישוט ישױן עד זא;ט בךביוז, נאנצער
״פײנס״.

 פאר• די זײנעץ פיטינגעץ ױניאן די
 צוױישען קאנטלאא דעל אין בינדוננעז

פעפבערס. די ארן באאדטע רי
 ױגיאן־ די פון אריפגאבע די איז װאס
׳׳ פיטינגען
פא׳:גע;דעל: איז ענטפער פײן

 אין אײגצעאנע, אאס באלעבאטים, די
 ארגאגיזירםזן, אלס און יטעפער׳ זײעיע

 זײנען אסאפיאײ״עאנס, זײעדע דורך
 והך און יצפינען די טל״עט״נ. טמעגדי;י

 אײנ־ דעם אונטעדדריקען צו פאענער בעז
 זײז אךן יעאפ אין אלבײטער צעאנעם

 אײנצעאנער דער נאנצע. א אאפ ױניאן
 איײ זײן צוערלזט דערפיהאט ארבײטעל

 ארבײטער־ זײן אי אוגטע־רריקוג;, גענע
 ♦טאפ. אין אאגע זײז דולך אינסעד^ס

 דעם ביי נאר גענונ. ניט אבעי איז דאס
 בא־ און עד דעלםיהאט טיט*;כ ײניאז

 ס*אע די פון אײנער איז ער אז גרייםט,
 ״עטרעבוגגען זעאבע די פיט טויזעגטעד,

אי ;ציאעז און  פיטינג ױניאן דעם בײ ־;
 די גייפט, ױגיאז דעי גע^אפען װערט

 די פאר קאפפסאוסטעקײט פון *שטיפרננ
ברידער. ױניאז אאע פון אינטעלעסען

 אפיציעאל• די מכח איז זואם איז
 סאמפאיצירטער דער פיט *ירניאךפיאנעז,

 אינ־ קאאוק אונזער װעאכער אין יאגע׳
 צו סעזאן םון זיך װארםט דוסטריע
 דורכישניטאיכער דעד דען יזעז סעזאן?
 און באקאנט גוט זײ פיט זײז ופיטנאיד

 אױןי נעדאנקען זײנע איז ״אױסדרעישען״
 ? פאנאטען דרײ אין פאא אײז מיטינג א

 פרי־ יטאפעז װענען עפעס איז װאס אוז
w, ױניאן? דער אין קרעפטען ;ײסטינע 
 אײביג־גע־ ניט דאןי זײגעז באאפטע די

 דאנאטען דרײ אין פאא א״ז שװארענע.
 װי פאמעסען אםיאו פעםבעדס די קעגען

אויס! זעהעז באאפטע ערװעהאטע זײערע
 זײט ברעסאאװ, ברודער אזוי, װי
 אנדערע צעהגדאיגער איז איר אה איהי

 און עפטער צו נעסוםעז ױניאז דער אין
 מיטנאײ די םון צוטיױ דעם געקראנעז

 פיטיננען, ױניאן די אױף צועריטט ? דער
 פראנען, ױניאז איז זיד באטײאינעגדינ
 אעדנענדיג אוז אנדערע אויפקלערענדיג

 דעם צו ערװעהאט ווערענדינ ז״, סיז
 א אאס דינעגדיג באארד׳ עקזעקוטיװ
 װײטער. אזוי און סעסרעטער ט׳פערדאן,

 א םין אטפאסםערע דער איז אבער
 זעאטעץ, זײנמז םיטינגען װאו ײניאז,
 ױניאך סײז ענםײיקאעז גים זיד הענעז

 פאדערט מס װאם צו טוער, אוז םיהרעד
 דאס װעט גיבער נעדואד. און צײט זיד
 דעםאגאנעז פאר באדען נינסםינער א זײן
 •אפואארי־ כיאינער צו זיך דערהױבעז צו

״עדע... סנאהעדמער אײז דורד םעס
 םאכט איהר ברעסאאו׳ בררדער נײז,

 פאר מיטימען ױגיאז אפטע סעות. א
אגצױ רענס דאס םים סימנאידעד, ײניאן

 ®יו נא״פאוסעז צוױסוױיזען ארער נעפעז
 חריטיק, םון רעכט מיט נאארד, עאז.

 קופט ov ווען נױטװענדיגקײט. א זײנען
 װדאך די דארפען קאפוי פון צײט די

 און אויםגעקאערט גוט זײן פעפנערס
 און אאגע די פאר׳עטעהן קאאר דאלסען
םאדעדונגען♦ אײגענע זײערע
 כר• װעאכע פראגע, גאנצער דער אין

 -כאלאקטע איז געעםענט, האט נרעסאאו
 יױ די צוױישען באציהוגגען די ריכטייפ

 פיהרעחעאפט. דער און ניאךפיטגאידער
 נרייכעז קען װײט וױ :איז םראנע די

 די אױוי םיהרער די פון א״גפאוס דעל
 ?עאבשט־ געוזן ער קען וױיט וױ /׳ פאסען

 ׳עטײ אינטערעסען, ?ײגע פאר ׳עטענדינ,
 פע• אײגענע דיגע אױף דןי צענדינ

* * *הינקײםעז
 עאע־¥ פיט׳ז טאג יעדען םאלרעגדיג

 זעה רױוער האראעם איבער׳ן ,יױיטעד״
 מעח״ עטאיכע װעסט״סײד דער אויןי איך
 דערװײטענכ םון ׳שיינען זײ ביאדינגס. גע
 צײט אענגעיע א הױך. נװאאריג זײן צו

 ערקאערעז, געקענט ניט זיף איך האב
 געהערט, ניט זײ םון האב איך װארום

 און ״פעטדאפאאיטאך n פון װי אזוי
 צױ אײנפאא, ביאדיננס. ״װאואװאירטה״

 נעהצנטער סײד װעסט דער צו קומענדע
 דער און דערקענט ביאדינגס די אץי האב
 גע־ ענטדעקט פיר פאר איז ״סוד״ דער

 ^סיטי ישעהנע די זײנען דאס װארען.
 גע־ זײנען װעאכע געבײדעס׳ קאאעדדש״

 באלג דער און באדג הויכען אוים׳ז בויט
גאאנץ. און פראכט חױכחיים, זײ גיט

 געפאכט מיר האט אינצידענט דיזער
 אםםפאא זאג איף איז דענקעז• צו םיא
 נרידעי/ ;אנדערע צו און אאיץ זיד צו

 דער- איהר װען !םיהרער און באאםטע
 מטע• געזעאיפאפטאיכע ׳עעהנע די גרײכט

 ככוד, און רוהם געניסט איהר און אונג
 די איז באדען אײער אז ניט, פארגעסט

 ײעאכע יוניאז׳ דער פון פעלזעךפעסטוננ
 די און געדאניןען די אויף געבויט איז

 טויזענטער און טױזענטער פון וױאענס
םיטגאידער. איהרע פון

, פ. ן י ו ו סאא
ק. מעםבער .35 ̂י

 א פון מעשים שעועע ױ
 באװאוסטען״ ״קלאםען

ארב^סער.
— רעדאקטאר: װעלטהער

«p יאנו־ טען6 דעם פון ״סרײהײט״
 א םון בריעןי א געדדוקט געװען איז אר,

 דעם בז<ס אאקאא אונזער םון כיעפבער
 וועא־ איז ישפעאלױנסאז, סײפאן נאמען

 פון םיםיננעז געוױסע באיערײבט ער בען
 אויך, זיך באקאאגט ער יאלןאא. אונזער

 ארס געײארען אבדעעקטעד איז ער דאפ
 סעהרעטער רעקארדינג פאר יןאנדידאט

 ׳שטיקעא א צואיעב נאר אורזאכען, אהן
עס. רופט ער װי ארבייט״ ״טא״שין

 געהאט :יט זיגען איז נאר האבען מיר *
 ער״ בריעף. דיזען אױף ענטםערען צו

 פעמ־ אונזערע םון פיעאע קאנעז ׳טטענס,
 װײסעז, זײ און ברודער, דיזען בערס
 אוץ, ערװארטעז, איהם פון קאן מעז װאס

 נא־ מיט םוא בריעף דער איז צוױיםענס,
 ניטא איז עס און אונזיז׳ מיט רישקײטעז,

 װען אבער ענטםערען. צו װאס אוױי
 האט ער דאס ׳&רײבט, ברודער דיזעד

 ♦טאפ, ניט־ױניאן א פיז ארבייט גענומען
 צו אום ביזנעס, אין געײעז איז ער ײעז

 ױניאז, דער צו אינפאהסײיטאז געבעז
 ניט־ױניאז יענעם אין זיך טוט עס װאס
̂״ייז מעז קעז ש**,  גאייכ־ באײבעז ניט ״

ענטפערעז. ניט און גיאטיג
באסת, יטמעאקענסאן ברודער דענקט

 אוועק עטײטמענט אזא טיט קאן ער דאס
 װאם די, דאס ער, דענקט אופבאפעדקט?

 ספע״ ? גאויבעז דאס װעאען איהם, קאנעז
 װעאכע פאסײק, םון אלבײטער די ציעל

נוט. גאנץ פאסירוננ די ;עדעניוען
 :םאאנט װי געװען איז גע״שיכטע די

 פא־ איז פירםע א ביאס., גאאדלןטײז
 איהרע אאע אויסגע׳שאאסעז האט סיײן,

 געהעץ זיי דאס ערהאערט, און אדבייטער
 םוץ ארױס אנישטאט ביזנעס. פון ארויס

 נײ ארבייט געיצנימעז זײ האבעז ביזנעס
 אין ארויסגעשיקט און *שאפ אין זיך

 סאכעז. צו ארבײם דיזע שעםער סלעב
 זאי ערקאערם שאם דעם האמ ײניאן די

 ארבײטער קײז װי אזוי אבער סמריײז.
 ניט זיך בײ בראס. נאא^טםײן האבעז

 נעמאבם ױניאן ד/ האט בא׳עעםטיגט,
 פא־ עס ײאס ׳וױסעז צו ארענד^סענטס

 אר־ די וואוהין אויך װי ̂האם׳ איז םייט
 אויס־ די און ארויסנעמיקט, װערס בײנז

 זו״ אוועק זייינען אדבײסער נע^יאסענע
מעפער. אנדערע איז ארבײט כעז

 יענער צו האט שםעאקענסאן כרודער
 אײנצם נאד טיט סטאר א כעהאט צײס
 םוז בעק די אין איז פאיטנער^יפ, איז

 איינגעפיקסס זיי האכעז סטאר דיזער
קרי• םאנ ny:nyr אײז איז מאיאינען.

י #ר״ יימס |m מיט ?עזזן
y דאס ׳קיערט in י9 דאחי ארג^ט 
 m י9 דיס מעחמ גאך און טאנען,

in און סאן, יוויאן גענטיגער iy^ f א 
 אאצ^ געװאוסט וזאט װאס פאסײקעמ

 \9Vi אין יאסירט וזאט װאס
 אר״ ytyn |y»nyj נאדארפט דט חאט

 •iwejy^yor 9% חאט ס9ר אױוי נײט.
oyjm דאס ענטםערט,  n ספאף אח 

ט איו  מ נעצװאוגנען vn 19 און נוט ד
y מעןyג in ,אוס אדב״ט m f i  \9)99 ni 

w אען i. 191 איו דאס אט jyiiyj 
 ״חיאספדגאװאוסטוןף avi פון עגטפער

ויה רופט ער וױ ארבײטעמ
i וואס אוגו, Diyijinn עס n ד  ״נו

iv i" דyאײו גאד גיט רמאנט y a w 
yj D »אס ׳איהם אױןי ^ a y j j ’nn pm״ 

 אד• דyאנyװ ארבײםנד, אײן פון װאחנן
 וראס אט ?א«. איז איהם מיט בײט
 און ימטnpyנ האט ארכײטעד דער

 איצדי װאגטyנ ניט האט ״צרעיחענסאן
׳פטרײטען״
 פון ארכײטעד אאע װען דעי, אײכאר

 אין ׳חײם דער אץ געװען זײנען עאפ
 pא יסעזm *:•מעיקענסאן ״כרודער״

 גאלמענטס פאד א געטאנט האט יעאפ,
 אױטאטאניא אימענעם זײז טיט דאן און

 דופא״ צום יארק נױ איז אװעקגעפיהרט
 אין קאאױןס.* םארטיגע באנדעא א כער
 םאפיךארבײם, יעטײןעא א אױך דאש

 #איחד דענסט >' ישמעאקענסאן ברודער
 וױ מיז אוא דאס *צמעאקעגסאן, בדודער

 אן פארנעהכיען צו פאסיג איז איהר
 נרוחנד איחר, ױניאן? דער אין אכיט

 חןו זײן געדאדםט האט שמעאקענסאן,
 כאקיאג^ בריעף, ♦שרײבעז צו אעצטער

 אוכד 1ב*9* זײט איהר דאס זיך, דיג
 קאנ״ אאס געװארען אבז״עעקטעד *שואדע
 יװיאן, דער אין אטט אײן םאר דידאט

 אין ױניאךמאז אאס רעקאלד אײער װײא
אײך• וואיכמ די, צו כאלןאנט גוט

״א וץ/ רופט איהר וױ זײט.אפ״שד, איהר
TJr Jfi f *y w ייי יw ww מי י /9

 געהאנ^ט םאא אײניגע ^וין האט איהר
 האם איחר און סקעב, אײנםאכער אן װי

 סיס מאן א דאס ערװארטמן, געמענמ
 ױניאן דער אין רעקארד שאעכםען אזא
 fyii װעלען, אבזע^טעד געוױס װעט

 רער אין אמט אן םאר אויםעז װעט ער
 וױסאן,! כאדארפט האט איהר ױניאז.

 זיד וועם איהר ײאס דעם, מיט דאס
 קאאסעךבא•״ אאס פראהאאמידעז אאייז

 גיט איהר װעט ארבײטער, וואוסטער
 אויפםיהרען׳ זy^אעכם אײער םארדעקען

 עם מענט איהר ױניאךכיאז. אאס זיך
מפאטעד. אוי\י זיגעז אין האבען

 JZ1 א. מענעדז״שער ׳ברוק ם.
" ר(ש. נואלין,

 דזשא>נט םון רעזאלוציע
באארד

̂• דער םון באארד דזעאיגט דער  קאאו
 יאנואר סיטינג זײן אויױ ױניאז׳ מאכער

 דעף איז אפגעהאאםען 1925 טע;,30 דעם
 װעסם 3 ביאדינג, אינטערניישאנאא

 פאאגענחנ די א| נעהטט סטריט, טע16
— רעזאאוציע:

 איע• ניט איז באאלד דזשאינט דער
̂טטאנען  0ווא שטאנדפונקט דעם סיט פאר

 פון יעדאקטאר יאנאװסלןי, x ברודער
 אי| נצנומצן האט ״גערעכטינקײט״ דער

 לאג• א. ברודער װעגעז באטערקונגעז זיינע
— :אז גער

 Viyo* וון טערםין ל»נגער גאנץ ״זײן
 בין געװירקם חאם באפלד דז*#י:ם דעם מיט

ג»גץ איחם. י1אוי אזעדליך גיאד געװיסען א

I
 H ^גגעאטעלטעי. זיין װי ב#ארד דז״^ינט

 • היי געיעמלט, חפבען באארד דזע^ינמ דעם אין
̂כע אוים, װײזט עס  וא• וזעלכע םלנ«עז אזע
 אײגענטלינצר זײן אויף אנװײזען איהם לען

 וײעד *וליב דעריבער זײגען זײ און *טעלע
̂בען | םאנגעל ווזים און כאראקםער אזװ  יי

̂לען אעטעלעענץ,  ױי| אוגטער ארוכטערגעיפ
̂רקען לאנגער׳ס) (ברודער  «ז אײגילוס. אזט

ויך ױריקניחען יאנגעי׳ס ביודער מים
 וון באורײט וײ אלע זיד ®יחיען ׳אמט

מ^א״ אזווערער
 באשאיסם באאיד דז׳מאינט דער

 מטריי סיר או רעסארד, אויפ׳ז געהז
 או אן איז װאס סטייטםענט, דיזעז אפ
 נעממ איז וואס עדיטאריעא, אז םיז צוג

 *נערעכםי^יים״ דער אין געדרוקט
.1925 יאנואר, טמז23

 אויםצודר אױך באשאיסעז מיר
 ארבי גומע די םאד אנערקענוננ אונזעי

 געאײג האט אאגגצר ברודער װאם
 רעהאו םון אםם דעם אץ זײענדינ

 םיר באדאנמאז אױך סעקרעמאר.
 , און באארד דזפאינט ארויסגעהענחון

 אויםר חאבען זײ װײא אפימרס זײנע
 פאיכם זײער נצםאן אאיאא אוז טינ
ױניאן. דער

in אויך מם זײ ^ rM n האפ־ אז
 ווע געמיקט ואל רעזאאוציא דיזער םון
 n צו און *נעחוכטעק״מ״ דער צו

צליטימין, אדבײטער דערע

דרעםםימר *ניז םקוירט היטוק,

m

■ ♦ י p ג י ■ a ן ר ן

K|< י1ג* ס•m •׳ו K  NNfl‘
»t m ייוו ח׳וו׳י׳ור ני׳ו׳ור k גי־ש  ײ«ר •n iNuyj man ״סו■-• ם-נדע ״

ייון ~־ר׳**ות «e״n o$p כעיי5
N«*J N N - ועע•,־, 3 • f r.

*»ו דער  n»J9iN •<«« גנ•• ד*ז
i ס׳ורק ii« item ד> רנ<וו» m r  I’N 

פי׳ננט און ioio mm םר« און שסוומו
itn גיס r און ,•>* •jin o r ריױ״

הע־ '{iitvvגיט •י«ס *יש6 דאס
JW ומר«מר. נניא׳ס דאזיגען דעם יןן  N* 
m «י״ די אין גמרנײט «ר דאמ נט»» 
מר ומיד׳ןר נ«דינ«מ די *ין עי,ד  ניי ןז

 האט »ויף ;חיחןן ריינ« tw ג-ױסע די
פ פ*'יו ד»ס ײ ייי׳נ ד ttew מ m ee\ 

veer* e< ױן w נני» חןר »<יו r 
ין א«גטינ«ס«ר6 שאיח פין טײי•  •ײי• » י

p א׳ן • אװעיונעחן כ*,יט «ר » v ריין• 
 *ז נד• ני*נט«ן, גי׳ניעי » אױסטר׳נחזז

otm ד• »יז זדות ד> פטינעסען roitip 
IM ז׳ך האט י׳נחןר װ«ינע אונט»י W J 

ל*נד. ראדנען רעם אין
 •M ׳»ט*ד? ניט האט •»3; דעם ;אי

 ניט א׳חס הערט פאיק דאס װאס ארט,
 מ׳׳ פאיק דאס ;יט סײ װי ס־י האט ער

r־B ד• ;אר םוסר׳ם n־. tie די ײדן פאיה 
 פי׳ד — פארשיחדעד — ם־חרער ראדנע

 ׳ןוטרםע וױ ט־עםןן ײערטעי זײ;ע,• גןן
 זיי און טרייו ת«רץ 1א* ם״יענכױנ«;פ

:עײ«ן. ז״נ ז«הר א*הם אײל זי־נע;
 אױפין »י« «יע פאר כ״זער אגעד

o ה*ר• נרױסער M איינער נעװעו ננ־א n 
 נערוכט, ׳עטענרינ זיר חאט האי דאזיגעז

in ראס ;vy;m זאנט, נניא דער װאס מוסר 
vn וױיל איחס, םאר פוניוט אננעטאסטעז 

n r ,ד«י ײויס י־נד Oi*' חאט 
 יון געיעגעז נ׳שטה זיין »דף *•ו רעכזנט

Y נמםיהיט דך ־אם ער m n v •נ»<יי 
 א־יננענאננען ניט זײנעו א־הם »ון רינט
 נ־ט וױינןן, די ;־ט :ת«ידם זיינע אילע

 םטר פי«נם װ»ם דוזיפ, די ניט וױינער, די
o,t n ש«יר«ן jin ראט ;רימאארן זיין 

 ער iin םיטם״פייער » וױ נעםייטחוןדט
e װענען נעטראכט ״.׳טענ־׳; האט n v « 

:נ׳א. הי׳ייגעי רעם j'N *כיה עטאיסע
 זי*ו I'N £»רישטא<ט jin *ז»ײייד ג*י

 נ*ט |C1N כמום -־אט ער יייז נעײע^ ?»•
נססח. ■אסינע ק*ין דערקיעהרען מתיזנט
 און געיוען ס*׳*נ א״נמאי *יד עי האם

 אטנד ^וין חבם נרויםען *ום נעװענדט זיר
jin סר » *ונ׳מאנט האט rnviN דים 

 נענןן nip jn זעהן וויהם זאי ער נאיר.
נני*. אן נע^ןן זאי עי נהסה א פאי װאם

״ז! אזױ איהם אויוי בין איר — ב
 שאדין נעסי׳אנם זיך ע־ האט ב״ז אוױ
 cn’N זאל *i'N ײאס nip in ג'נ חכם

 אסמר חכם, נרױס?ר ט״נםטו ױ־ אפטאן.
t זאל n •כי i p>n on*N;'־i*pc p־p־, 
jin יטעד: jin jpop:»n '“אזען i|MN on*N

m יייו יי׳ים ײ׳ליי י׳יי m, וױ n in*;״ V3«B*> ,וי«י•
!נזענט*ערט חאט חנם ד«ר jin י

11 ׳»ויז 1אי נקכיוז M*»r< יי —
ו »**< ׳איעט,  p;**t איע האט נניא ת

 נעהאט חאט ip װאס ניט׳ור, HN פ׳ויײנר
n n ra, מ׳נ  jin פארטײיט 1ױ*ערע אי

א'נעיגע*אזט. נאמ*«ט <ר חאט זיף פ*ד
ױ י9י א#׳טי —־ v ה״םעו * :'" i

jp זאי«ו זײ מעגט m s איהם j'N ppnp 
 די on*N ;p:i׳i•:: »ט יוון ױינש׳וי ײ

? נ**»ר
npi חאט חכם p i׳v; ;1« d*P3"9P• 

pנטפpרD: י
 נ?פח j״p נ־ט חאר. יס«י1גי נייו״ —

 דאך װ"סם דו .naw » נאר ז״ן dp װעט
I p שאר jpaDn *סייים מיי ננ*א njn אז r'i 

 i'N רעדט ?ר װאס י״ניטןי, היייינע
m. 1 נאס׳ס m* « י ײ i'N דאס - ל  ז
 _ ז־ד ז״ן נוקפ אט0£»ני 1»ו עכי•

פ*ױינ?ן. Dn** װעסטו
 נלכול, א nn־N אױןי ראנעז יפמר —
np in טוימע איזן׳א״ן פטלכות טורד א 1אי 

W»**־jpn*i איחם ? opn װ- האר דער 
ipn זיינע סארנ?י?נט >». np;p

 K נאר ,n9pi ״|P נ־ס ײיימי —
naid ! חאט, oan npn י1י1 כ?לט.”נ׳»ט 
' vפטר׳ס׳מט חמחנד״ור די ׳»«;  טור־ 1י
n, װעט np פ־חלעו זיך npד‘•?־‘; וט• 
י1א די װ״ר פרײ, און  זי.;״• ?ייכ?’מ

t״npn-na pi אזי-־כא, חפרים. ױן nND 
npo'nj ,on'N ,האי n־i אונזע־ piiKi 

טורט?. » לאנד
in אננעכיינעז ה«ד זיו/דער ײאם דא

UvMtfBHWH*******
tv״  חכם דעם אי״ער אײפ׳ן

רויטט.
 ‘יא ;לכיל ל.״; :יט אײך א*ז ראש —
 ;:•א אונזע־ וױ שעגיפען אוױגע אױזם.
 ז•/ טױט. ;,םאל ניט טל־א ה״ז האנעז

 ביצעמ טױט פאר דך האי*טעז פא״קעהדט,
 ;א:׳ן — לעבעדיגע םאל און לענען די

טויט.
 צןזלן לעפט״גען א א*ז ל־אר דע־ א־ז דא

 קלי־ האט און נעװ#רען א־ײגנענלאשט
 נײט דליחענד•; און צייהן ד• כייט צעגדי;

:או״סגע^ליען פויםטען, יד  !:חדל א פ*לט אריס ע*עס חי״על — י
*Y איף !זײן נוקש איילם אין כייד טיז 

 ג־עסטעל כ״ין איז עי !רוהען ג״ם קען
\ *•.•ו:א

 א*ן ;ע״עטײנע״ט רוה•: האט חכם דע־י
:געעגטםעלט

 איך האי. :ייױסער זיך באדוהיג —
 אין זיך זאיסט אזױ• וױ עצל, אן האב

 *פטאלק פיהרען 4זאי ער אז ׳ז״ן נוקם איוזס
;קכיד,. די טיוי און

 *צדחה.ה#- בײזעל א םיט ןוננעצוגדעז
 ער איז לאר פרן אױגען סארע ד״ ױך בען

:אױסטדשריען האט
7 אזױ װי — זאנ גיכער, —
. געמנטםעלט האט חכם דעל און
 :ילם זיך װירקאיך וױלםט דו אױב —

 װע- •צאום איהש טיט מוזטו נכיא, אין זײז
 אריבעץ און םרײנד א זײנער װערעז דען,

 איהם, נר.*־שען און אײזם ריהםען און איהם
 נביא א םאי ניטא איז ערגערס יןײן װארום

 אזױנזן ישליש איהם דיט װערען עס װען
!...דו וױ סצניעען

ץ וחןם וועח און י ז
ם*לער. פל?

 םארד. איז םמרד און רויב איז רויב
 גל"ך. יעםורעדען פאר אײנעד איז משפס דער
 רײך ־עניגע װ• םערדער די ױינען אדן

םארד. א*ז כארד און רויב א*ז רױב

 מארד. א*ז מארד אלן רויכ, איז רױנ
 כיזרד פרן און רױב פץ העח ,ד יעבן אץ
 - װארם ק**ן ז?«כן ארן ריכםער די מסוםען א*ן

כארד. איז םארד אץ רויב איז רײנ

 םארד, זיא טארד און תיב איז רױב
 ודעח מא* טײזענד און ריכטער די n װעח אץ

 .”ז פ־ן ךדבבץ א פארלאננעץ װעט ש׳םאלק ױ;ץ
םארד. איז םארד אץ רויב איז רויכ

m ״m\ א פון טיפ א m
רעאארטער. סמעןן א פדן

 צליוע״ םון סיטינג לעצטען דעם ?1אוי
 ױגיאן, תאסערס׳ דער פון באארר קוטױו

 געמיכטע א זŷןוםyרגMם איו ,10
 װ^ס /Tyooyp ״ױניאן יינקען * םיט
וועחןן. צו פארצײכעגט װערט איז

אוױ: געשיכטע די איו יליו״צען אין
 מיםגאיעד א םאראן איו 10 לאקאי אין

 דעו־ ניט איו דאס טאסט. נאסעז סים׳ן
 ■חנוי״ גאוחגן אסאי איז וואס ׳םאפט
 מםאאמעז, פאראײגיגםע די םון חננט
צו אױןי אפילו גיט וױיסאן טיר
ל ^רוכ, א םאםם׳ס יענעם איז ער ר  ו

 מען אוז ״לינקאר״ א נאר איו טאפט חנר
 ני׳פפחח דאר אין אז ה״אד ניט קאן
אינתעד״ א וײן זאל טאמם יענעם סון

 מז ווצן געחנדם, צוריס װידער,
 ״יע• חנם אט םון םעשים די נאטראכט

ן קאן סאן, ױניאן מען״  אנםאנדוז מ
 V' דוקא ״שםאטט בחור חןר אז נלויכען,

טאםטס... יענע םון
 יצא?אל םון סאפט במדער דער אלזא,

^•יטי^רט װאס א איז 10
 כאאםסע. איחחנ און ית^אן די עטענדי;

 או ׳ארײט, װאס ,n םון אײנער איז ער
 או ױגיאניסם^ נעגוג ניט איו ױגיאן די
n איז און ייז, ד װי בוןסער וײן דאדף 
n ה^ם 10 יאתאל אין וואחלאן לעצטע 
 <ױפאז צו געווען nnoo אפילו זיר 19

 כדי ,192090 ב*ארד iPo.׳pytpy אן םאר
 קא־ די און ײדאן, סאת1כ א םאכען צז

 אגינדרם האט ,פױיחײס״ סוניסטי״&ע
 מםיסעז גאהײסען חאט וי ;איהם פאי
 %סאן יתיאז *פיאגראסײוען״ דעם סאר

 חאט ,פױיודארr n אױב און סאפט
אך ױ הײש איחס, פאי יגמױרם אודא״, י ■ ifli

 א איז ער אן ״אללרײט״, אין ער או
טאן. ױגיאן ׳י״פדאגחנסעחנר״

 םון כײטינג לעצטען דעם אויף און
ivoipyipy ה*ט10לאהאל״ פון כאארד' 

 ארױסגעוױזעז, כולט נאגץ ypgo ויף
 ױניאך ״•ראגרעסױוער״ א פאר וואס
 האט ״םרײהײט״ די כשטט איו, אר םאן

 םצײ לינ?ען איחר אונטער גענומן איחם
 סאר שטימען געהײסען האט און געל,

איחם.
נע״ איז טאםט ברודער דעם געכעז

 איז ער אז ,vwbv א געװארען מאכט
 קארפא־ נעוױסעז א צו שותוי א גצווען

 גע־ האט עוילם דער וואו שאפ, רײמאן
ozvvo, עס זײן. צו באדארזי עס וױ 
 דאס באוױיזע, גאוואחנז געכראכם דינען

iytoyp 19P2'10 iy *ס iפרא־ םאד׳ן ״, 
̂ום ױניאדזם גרעסיװעך  ?אר־ זײן אין ה
w •אריימאן w כדי ביכער, די גאפעלמם 

 אױסגעםינעזן ניט oy ואל ױניאן די
 דארט ויעען וואס ארבײםעד, n דאס
 געארכײט האבעז אוז בעווען טיגטcyrבא

 הרײ םכלסוריעט זײ םלעגעז אומרםײם,
 אכעד חעוי״, א און ״םײם באצאחלם בען

 דאכ צוריהנ^רם וײ חשמן גאכחנם
m i יױ. רעגעיע די אריכער

״לינ־ דאדגער דער השט אנםאנג םון
̂ימאנם חער״  ער בײן. איז *טײז געל
 אײנדרו^ דעם |y:ww צו ג^וכם האט

 א איהם אױו• אויס םראכם םפן אז
 נענען בראכםyג אכער האט .םעז בלב\ל.
 דאס באװײזע, vr^ovttt אזאצכע איחם

לייקענאן, אנסpyנ דט מחר האט אר
I ;̂ערס זיך חאס ער נעימן. םודח דך סוןי צוס חאט או האס רjnMr 9 אד

 און ארײנגעפאלען, איז ער אז געזעהן,
 ניט דעש פון זיך $ר װעט ליגעגס מים

!ארױסדרײען
 ארויסגעוױזעז זיך האט דערבײ און

 כא* זעהר איז ײאס זאך, ישעהנע א נ*ך
 ״יינ־ דער דאס נעמליך, ראקטעריסםיש.

 א*ז ארײנגעצויגעז האט טאפט קער״
 האט װאס עאפ, ?ארפארײיסאן זעלבען

 קאטפ.׳/ קיאוק ױרי? ״די נערוםען זיך
 נעװעזע־ םון טעמבער א אאײיטאר, אן

 ״ייג־ א אױך איז װאס ,1 לאקאל געש
 אין *טרײער א אױך איז וועלבער קער״,

 ױניאן די אז ליארעטט, און יוניאן, דער
 ״יינ־ צװײ די אט ביידע, זײ ניט. טױג

ypװאס ,4םאנטצי דער געװען זײנען ״ 
 יענעש אין םקעבעדײ די םארדעהט האט

 די אלס געדיגט עס האבען זײ שאפ.
 ױניאן, די אפצונארען םיר בײם מזוזה

 אלץ איז דארט אױסזעהן,.אז זאל עס
כער.

דער א*ן םא?טען אלע וױ דעם, נאך
אלעטען פאר געװארען זײנען קײס

זיך האט םאפם בדודער דער און קאאר,
עקזע־ דער האט שולדיג, ער?לעדט אילײן

בא־ זאיל ער גע׳פסה׳ענמ, באארד סוטיװ
און שטראף, דאלאר הונדערט צאהלען

10 לאהאל םון כײטיגנען דרײ בײ דאס
װערען. געטאדעי*ט עםענטיליך ער זאל
די םאר םארשטעלעז איהם וועט םען

ארקלערעז און מיטינכ פון מיטגלידער
״לינקעל׳/ אלס מעשים שעחגע זײנע

ױניאגיסט. ״פיאנתסױועד״ * ♦ * *
 צײ־ דער אין ארט צוױיטעז א אויוי

 ע-־י־ אן נעםינען לעזער די וועלען מוננ
urijtfp ם. ברוחנר םון pra, דער םון 

 אין נוארס, אין ױניאן קלאוסכיאמגר
 םאקטען אנגענעבען וועיעז עס וחולנמו

 וואס סאן, תברה לינ?ען״ײ א נאך םון
 ״קיאסעךבאוואוסטער אלס ■אר^רם
 װאו אונםער, ס?עבט און ארבײםצר״

 געילעגענהײט. א איחם זיך מאכם עס נאר
 םון מאנכע שויז האבען םבע אזא הפנים

ס זאגענאנמא די מניםאר•. 9\':

 קיאוק• פון שטױיק גענע־אר
; .,מאנטרעאי; אץ מאכעד •

u ז״ט no וסױס
 באטאן״ םיגי״שערס, ״שג״דער, טאכעל,
 פרױ, אדע- כיאן ארבײטער, יעדען גײוזעל,

 יישא« קלאוק א אין באשעפטיגט איז װאס
 דעם דינסטא;, א־־נײט די װארפען צו
 םײה, דעל אין אזײנעל H פעבלוא• טע;3

 האי, אױדיטארױם אין קוםען זאיען איז
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 די םון :;,טאש־דיט ;רױסעל א םאלקוטען
סט-ײלעל.

 א״ע פאמט !ברידעל און ״שװעסטעל
 דער צו מעהל ;יט ;עהט !רוף דעם אױס

 געיענענהײט קײז :יט ניט ארבײם.
 באשולדינען צו א*יך באלעכאטים אײערע

 הא־ זאי״ע; די אױפפיהרונג שלעכטע אי;
א־עסטען. דאבעז צו אויסרײד אן בען

 עה־ דזשענע״אל די אװ אלדער ״ביי
 רײריס א־נטעלנײשאנא'* באארר זעקוטיװ
ױגיאן״. װאילקערס נאי־טענט

 אױך ױניאן ד* יאט גלײכצײםיג
 קי*א*ק• ד• צו *,צידקײא א ארויסנעלאזמן

 פון סטייטטענט א א-ז דאס ־.,טאבע
 אײ איגטערגײשאנאל האכמא;, דזשולױס
 אגגערוייזען ס׳װערט װעיבען איז נאנײזער,

 האט ױניאן די װאס אײנצעיהײטעז, אי״ע
 אייגצו״ קאטף, דעש פאדטײדען צו נעטאן

 םריד־ א אריף באדי״נונגע: ױניאן םיהרעז
̂עבאט־ם די אבער אופן, ליכען  זײגען בא

 אויפפאדערוננען, אי״ע צו טױב געבליבע;
 אוטםאײ געװארען איז קאםוי דער און

 אוים״ װעלען א־בײטעל די אין סײדליך.
 ־שולטער, צו שריטע־ שטעהן צו געפאדעלט

 אנעיקע־ כירזען װעיען באלעבאטים די ביז
 פא״האנדיוג־ אנהױבען אין ױ;יאן ד• נעז
םר־דען. װעגען גען

 שטארתען א כיאכט צירקולאר דער
 אײכינ שסעהן צו אדב״םער די צו אפיל

 פארדכע-ען זיי װעט דאס און לאטף אין
זי;. שנעלען א

 די צו באנריסוגג־טעלעגראמע
סטדײקעד.

 אגנעלומען איז י׳ארנאבט ד-גסטאג
 אינ־ אונזער םון אםיס אין ענראםsטע א

 רער דאס ער^ערענריג, טעלנײשאנאל,
 נאר :עװעז איז סטרײל, אין ארײסגעהן
̂אוקטא־ סאסע גרױסע די פייערליך.  ס

 רי געװארפען האט מאגםרעאל םון בער
 כױט יןאנל״ אין געשטעיט דך ארבויטאון

בא^באםים. די
 דאן האט אינםערנײשאכאל אונזער

:־עניאטע טע פאלנענדע די געשיהט
 אין קלאול באארר דזשאיגט ״צום
כיאנט־עאל. פון װניאן “כיארע כקוירט
אדפ־ ר פ האבען פרייד םימל םיט
 קיאוקפיאנער די אז נייעס, די :ענודען
 דע־ םון ־וף דעם אױסנעפאלגט האבע;
 א'ן :עשטעלט זיך האבען און ױגיאן
 אדבײםס״באדינ־ בעפערע פאד קאפיױ

 כ־ננשליכעד מעהר א פאל און גרבבעז,
באלאנדלוגג.

 פטריײ בראװע ד• גדאטילירען םיר
 ט*ט ז״ כייט זיינען מיר !קעלס
 ז,“אי םא; װעלען אין נשטר, און האדץ
 זײ העלפען צו ביעגליך, נאר איז װאס
̂ענט 100 א פאר קאמף רעם א*ן  פרא

 שעהנער און בעסער א פאר ײניאן,
לעבען.

פרעדדעגט. זיגמאן, מאריס
 סעת• באראף, אברהש

 נאיכ״ענט לײדים אעטערנײשאנאל
ױניאן. װאירקערס

ב ר ל ע א ער ענ ײ ספזר^ק ג ק־ די ב או  קי
ר ע נ א ץ מ א. א ט אנ אר ט

 רי בײ סטרײה ערב אױך איז עס
 רא־ט כאס״ט טאדאנטא, פון ס^אוקמאבעי

אנדערש. אביסעל לאגע די איז
 א פארגעקוכיען איז טאראנטא אין

 די און ױניאן דער צוױשען קאנפערענץ
 עס װי און ן’אסס מאנופעהטשורערס

 א צו קוטען דארטען אפשד װעם שײנט,
 פירכיען די טיט סעטעלטמנט פרידליכעז

אסםז. טאנוםעקטשורערס דע־ צו באלאנגע; וואם
 דאנופעהטשױ קראוק אלע ניט אבער

 דער צו באלאננען טאדאנטא פון רעל
 גערױ כיוזען װעט םםרײה א און אסס׳ן.

 שעפער די ארנא:יזי.־־ען צו װערען פען
מאנופעקטשורער. אינדעפעגדענט די פון

 ןיאסס קײז נימא איז 4מאגטרעא אין
 דארםען מאנוםעקטשורער. קלאוין די פון

 %צ א ארױסגעשיהט ױניאן די האט
 אין באזונדער, מאנופעהטשודער יערעז

 צו אײפנעםאדערט װעיען זײ װעלכען
 א םאי־כײידמן וױל̂ע זײ אויב סעטלעז
 נעענט- ניט האנען זײ אבעי םטרײה.

 גע״ םאאגאיך איז סטיײק דער און םערט,
נעארען. רוםען
 אונטער איז לענעדע אין סיטואציע די

 האכ־ דזשראױס ברודער םון אױםזינט דער
 איצ־ ארנאגײזער. אינםערגײשאנאל מאז,
 פא־ ס. ברודעד דא אױך דארט איז טער

 אין גערוען איצט ביז איז װאס ליאהאװ,
 ארבײם דער אין העלפען צו באלטימאי

 דיי םארצוברײטען נעםאן װעיט אלץ און
 טאנ״ א*ן שמעדמ, איז.בײדע םטרײקס

םא־א;ט^ איז און םדעאל

<־־
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 ױניאז דער צװישען קאנםערענצעז רי
 דדעב* דער אין ארבײטס־־געבער די און

 רעצטע פראקטיש זיף האבען אינדוסטריע
 אין נעכיט מען װען און געענדיגט. װאף

 הא־ קאנפערענצען די דאס אנבאטראכט,
 נאװעם־ טען19 דעם אנגעפאנגען זיך בען

 כדעט אגנעהאאטעז האבען און בער,
 כיען קען צײט, נאנצער דער פאר טענאיןי

 אײנפאר־ ענדאיכע די אז זאגען, ניט
 די און ױניאן דער צװישען שטענדיגומ

 געװארען נעניאבט איז צדדים אנדערע
 איז פונקט יעדער אז און אײאעניש, אין
 געװארען באטראבט גרינדאיןי נאנץ ניט
זײםעז. *אע םון

V
 קא:־ די צו צוטרעטענדיג ױניאן׳ די

 צװײ אוינ אין נעהאט האט םערענצעז,
 געװען, איז ערשטצר דער הױפט־ציאעז.

 אויסצו־ ביעגאיף, נאר איז עס װײט װי
 זאא דרעס־אינדוסטריע די אז םיהרען,

 די אז סײנט, דאס ;װערען ױגיאניזירט
 סאב״מאנופעקטשורערה. אוז דזשאבערס

 קאנטראקט־ חאס ײײאז זײ װעכימז םים
 העגעז ניט זאיען םארהעאטניסע, ליכע

 ארבײט זײער םון טייא ומנאכען אירגענד
 ניט-יוניאךשעיעו. איז הריגען םארטיג

 ױג־ די װאס הױפט־ציא׳ צוױיטער דער
 kk זי אײדער געשסעאט, זיןי האט יאן

 איז םאוהאנדאונגעז, ,די צו צונעטראטען
 אװעקצושטערעז מענאיף וױיט װי געװען

 באשעפטינט׳ זײנען װאס ארבייטער, וײ
 שטו־ זעאבע די אוייי דרעס־מאכער, אאם
 סא^ארע םון און וױידזשעס םון פע

 שטע־ עפ װעאכע אויף שאפ־צושטענדע,
 בא־ זײנעץ װעאכע ארבײטער׳ די הען

 די קורץ, קאאוסכיאכער. אאס שעפטיגט,
 אױפנאבע די געשטעאט זיף האט ױניאן

 דעם ײעגאיך, װײט וױ איצואװישען,
 װיײ ;;נבאטרעפט װאס אוננמרשייד,

 ארביי־ ערװארבענע אנדערע און דזשצס
 געװען איצט ביז איז װאס טער״רעבטע,

 קאאױד און דרעס־כיאכער די צװישען
 די זיןי האט ציא דאוינען דעם סאמןר.

 :טעםים צװײ צואיב נעישטעאט ױניאז
 מינ־ דער ניטא טאקע איז עוײעטענס,

 דרעס־מא־ דער װארום נרונד, דעטטער
 הינזיכט װעאכער אירגענד איז זאא כער

 באהאנדעאם, און באצאהאט ערגער װערען
 האט צוױיטענס, האאוק־מאכער. דער װי

 איז װאס ענדערוננ, גרויסע די טאקע
 אמדוסטריעז׳ בײדע די אין םארגעקוםען

 אפגעםעקט פאיטײש האט װעאכע איז
 טרײדס, בײדע די איז אונטערשײד דעם
 אױסישאיסאײ אטאאיגער דער ךאס אזױ,
 אויך םאכט דרעס־מאנוםעקט׳טורעד כער

 פונקט און פעקטארי, זײז איז סאאוקס
 דערצו, פיהרען געםוזט פארקערט׳ אזוי

 האבען ארבײטער די װאס אאעס, אז
 קאאוק־ דער אין קריגען צו אויסנעםיהרט
 ארבײטער די אויך זאאעז איגדוסטריע

 בארעכ־ זײן דרעס־אינדוסטריע דער אין
דאסזעאבע. צו םיגט

 ביײ די פון דערנרײכונג דער אין און
 זיך ױניאז די קען ציאען געישטעאטע דע

 דעם דערנרײכט האבען צו באריהמען
 וױ ערםאאג. בעסטמן און שעהנסטען

 םארהיטען, צו מענאיך נאר איז עס• וױים
 נע־ זאא דא, איז ײאס ארבײט, די אז

 ױניאז־צוישטענדע, אונטער ײערעז מאכט
 די נעװארעז. אויסנעםיהרט עם איז

 אנרימענמ׳ דעם אויט אסס׳ז, דזיטאבערס
זיך: םארםאיכטעם

געבעז מעםבעיס איחיזג א^ע אז .1
ײער עי, אין נאר ארבײם ז אז־^עי  ח. ד. ױני

 £ולסםען דעם אונםער lrnyctr וױןלכזג «עיזני*׳
יוניאז-קאנםראל.

ך ז*ל עס װען און .2 ען. זי סװײז ארוי
 ה*ט אסס׳ן ךער ןךץ םעמבןר א אירגעכד דאם

ײן םאכען געלאזם ן ארביים ז י  קײז נימ *
אן ך איחם אסש״ן די מוז אזאי. ױני  :א־ גייי
ײן זוריקגעהםזןן ■וילעז  :יש םאכש *דב״ם, ז

ן איו עס אויב א*ילו, אויס י ו  םיםעז אין *
 אויס ניש *אלגש ער שאל אין ןזיבײט. דער
 ער !ארלירם עשונדען, C6 שון מ*ד דעם אין

 ■ײװיאעגיעז אדץ רעג*ע אלע אויםאמזםי^ס
 ^אויסגעןדנעז זאל *גרימענמ. דעם אונמיןר
 חאם אסס״ן דער ®דן םעסבזגר א דאס וײײדןז.
ײן םיכעז נעלאזש ד א אין ארבײמ ו א ױגי ר נ  גי

j « f עו וועש דאן i r o n y  b i s בא־ סאל 
ttffym וועלבע, א םיש וועיען

• ואל •»ל, קײן «אי ײ גי  די װי קלזנגער, 1י
f 800 וםע i t .אןן דאלאר «ce מעחר׳ *יל םים

ך זא- דזיגאנעד קײן אז אזוי, ט זי  לוינען ;י
ײן צו;^רען8א אן. די א*יך אין אסס׳ן ז  ױגי

אן, דעי־ צו געחעיען דערi,̂*ג•;‘טראy די  ײני
ע: צ> אום ג צי גי אי  גאנצען דעם פאי ־,איה ז

 אר1 אויך װי געייטען. ר.אב זי װאס ׳ט^דעז׳
 אום געמאכש, חאט זי װאט אויס;אבען, די

ע. דעם »ויסצוגע£ינען ג די ל  אזא **ttT ^ו
ך דזשאבער  מאי צװײטען א מאבען ׳שולדיג זי

ײן *סיקען און אן- א אין ארנײט ז ם־ױגי  :י
אן די חוךצ זזאפ,  די צו«שעלען1א רעכש א ױני

 אויס־ װעיט זאך די ביז זיינע, אי־בײט גא.:צע
געגיינען.

אז די .3 ט ױגי  מאי אײן יעבם דאס ד̂.
 די און ביכעי די אונטערזוכעז צו מאנאט א

 אויה*וגע• אוס סעסבעד, יעדען שדן רעקזןרדס
 ער־ מעםבער ע:דעי1ע,באטי דער אויב «י:ען
ע »ילם ע  װען ׳סעחר באד ליכטוגגעז.tאי־r זי

אן די ד א האם ױני ױנ  דאם גלויבעז׳ צו ג
 נים מיש ביזנעס מאכם דזע^בער געװיסעי א

 גיןר זי דארף ײגיאן־כאנופעקםשורער, קײן
 אן nnr אסס׳ן דעי צו *אדעיונג א

מערזו:ו:ג,  דעי־ װערט יעצטע די און *ונ
 «*y« אוא אל8 איז באוויייגט. גי««ר ♦^יניאן

ן דער ענטז»»גט בער ן י נ ו  די״ צו צוטרים א י
 די אז אויסכעןונען, װערט עס אדעי־ ביכע־,
עז ביכעד ײנ  ער ארלירמ8 געװאיע;, ;עסע^אזם ז
ײנע אלע גלײד  *דיװילעגיעס און רעכםע ז

אגריםענט. ד״ם אונםער
A

 אאעס, אז באישײנפערראןי, איז ־עס
 ײערעז, ;עטאז נעימגט נאר האט װאס
 צו נעהערען װעאכע דזישאבערס, די דאס
 זײער ארױסגעבען זאאען אסס׳ן, דער

 גע- איז ױניאךישעפער, איז באױז ארבײט
 פאר־ :יט זיך קעגעז טיר געװארען. טאז

 זיר האם ױניאן די אזוי װי *שטעאעז׳
 נאטיראיך, באװארענען. בעסעי נעקענט

 געהאאטען טעןרװא דזישאבערס אאע װען
 צו װי דעם, װעגען טראכטען אײן אין

 זײער ברעכעז און ױניאז רי פארדאםען
 באװא־ קײן דעם :עגעז קעז קאנטיאהט,

 אננע־ אבער כיוז םעז זײן. ניט רענייש
 זואס דזשאבערס, מאיאריטעט די אז םען.

ײ אםם׳ז, דער אן אננעישאאסעז זײנען  מ
 םאױ־ זײערע כייט עהראיך גאנץ עס נעז

 האנד״ :אר דאף זיך קעז ;פאיכטומעז
 זאא עס װעטען אײנצעאנע, וועגעז אעז
 ױניאז, די אפצונארען פארנאוסטעז זיך

 אגרי־ נעישאאסענער דער אז אונז׳ יעײנט
 באװארענײשעז זיינע אאע כײט םענט
 ניט אויב ״טװער, זעהי טאכען עס דועט
 דזישא־ א אייגענד פאי אונטעגאיןי, נאדז
 םאר זײן׳ ניט זאא ער כיטרע װי בער,

 אזא אויף אנצונעהן צײט אעננעיע א
אוםן.

A
 אנצוא־ נויטיג אױך אפיעד איז עס
 סארט יענעס אויסנעפינעז כדי דאס ײײזעז,

 נײ־ א םארשפירעז זאא װאס דדשאבער׳
 מיט אגריטענט דעם האאטען צו נים נונג
 אא־ ה. ד. באציהוננ, דער אין װגיאן דער
 געה״ים איז אדבײט זײן ניאכעז זעז

 טיט ניט־ױניאךקאנדי׳צאנם, אונםער
 בײ ארבײט זײן קריגעז צו צװעק דעם

 די זיין ניט עס װעט נעטאכט, איגער
 פאראינטע־ זיץ װעם װאם אלײז׳ ױניאז

 װאס דזישאבערס, די דעם. אין רעסייט
 די אונטער ארבײט זײער מאבעז װעאעז

 וועאען ױניאךקאנדיישאנס, אנגענומענע
 איגטע־ אײנענע זײערע איז מוזען און

 דער אויוי ♦טטארק אזױ פונקט זײז רעסעז
 דף קענען זײ גוםא. ױניאז די װי װאף/
 אײ־ זײער אין האבען צו פארגינעז ניט

 װאס מעםבעדס׳ אזעאבע ן7אסס נעגער
 דורף זײ מיט קאגקורירעז קענעז זאאעז

 םון ארבייטסײןאסטעז קאענערע פיא די
 אין געטאכט װערען ײאס דרעסעס, די

 וועאען דערפאי אוץ ױניאךיטעפער. ניט
 וחד זאאען װאס דזישאבערס, דאדנע די

 אהיפוך פוגקט האנדאעז בישתיהה אעז
 *טטעהן אגריטענמ, אגנענוטענעש דעם

 אונ־ אויפפאסוננ׳ דאפעאטער א אונטער
 ױניאז, דער פון אויפפאסוננ דער טער
 אסס׳ץ. דז״שאבערס דער פון אױך װי

 מען סעץ אומ״שטענדעז אזעאכע אונטער
 םיאע גאר אז פאר״שטעאעז, זיך אוים

 קענעץ אאנג אױוי זיך זאאען דזמאבערס
 דאפעאטער דער אם םון אויסבאהאאטצז

 אויס־ ניןי נאר זײ װעאעז זיכער ה״צנחז־?.
 וועט םראויr זײער און ווערעז, געאונען

 גים די.יזעאען גאר ניט דאצו אזא׳ זײז
 עס נאר זינדיגען, צו •מןוא נאר װאנין
היילזאםצ » ה^כען נעוױם אױו וועס

ון m י w m w u נו מו ד אױוי ו
^ װעקנע 'v| אנ׳^ר ח«ונען « עי ד »ז  זי

טחיענות..♦ דיגע
A

וױפי< אוין• אז אא?א, גאױנען, טיר
 די אונטער געװען טעגאיף נאר איז עס

 נאװאחד צו ױ\י אור^טעגדען איצטיגע
 מאגופעקט^ד און דדעאבערס די או ׳געז

 םיט אגרילעגט אן ״שאיסען װעיכע רערס,
 פאײ ט1ארכי זײער זאיען יודאן, דער
איו ױגיאד״עעיער, אין ניױז טיג

 ׳ציא עריפטער דער און געװארען, נעטאן
 אז געיעטעאט, זיך האט ױניאן די װעלכען

 גיט״ אין אװעקכיוםען ניט 4זאי ארבײט די
 װערען געכיאכט זאי נאר •״ענער, יןייאן

 דעײ איז ױדאךטעמכעדס, באויז פון
 דאס איז גאטירײך, געלואיען. גרײכט

̂ץ  ניאיאריטעט רי אויכ גערעדט׳ א
 ‘וײ און עחיאיןי עפ טײגען דדעאבערס

 אױסצופיהרען געטרײ אנטיעיאסען נען
 זאל ױניאן. זײער פיט אגריטענט דעכ
 גרעסטע די זאאען און זיין, אנדעדט עפ

 וױ האנדאען, אזױ ניט דזיצאבערס צאהא
 סאר באייבען װעט דאן רעכענען, מיר
 אױםצר וױ זייד, אגדער קײן ױניאן די

 ארוס אזוי און קאמף גיױפען א נעמען
 טיר װאר&. האאטען צו ױי צוױגגען
 קופיען ניט װעט עס אז אבער, האפען
 אונזער איז דאם וױיא ׳ניט און דערצו.
 #דט גאױבען טיר וױיא נאר׳ װאוניש,

 מיט קאדן• א וױאען דז״שאבערס די דאם
 נעװאאט, עס זײ װאאטען ױניאן. דער

 ז*ר אפ;עזן«;ט איצט גאײך ױי װאאטען
 ^ױניאן דער נייט פאדהאנדאען צו םון

אופן. פרידליכען א אױוי
A

ױנ־ די זױיט וױ זעהן אאדיר איצט
 אויס־ דער אין ערפאאג געהאט האט יאן

 ױ װאס ציא, צוױיטען דעם פון פיהרונג
 ןזועפצױ ;עםאיך :עישטעאט׳ זיך ל.אט

 דעם כידרגה גאײכער א אויןי *טטעאען
 אלע אין קאאוק־מאכער און דרעס־מאכער

 ישאפ״צויטטעג־ אנבאאאנגט װאס רעכטע,
in למצצמד ךעף וואס ׳5וױידזימע און 

 באקאנט, א*? עס וױ ערװארבען. ד.אט
 פאר דערװײא געקריגען ױניאן די האט

 נאוגערגאר״ דער דורך קאאוק־כיאכער די
 םײ־ אוגזער מיט פאאגענדע׳ קאמיסיע

 ער׳שטענס, :חמכט ותרטםואע זעהר נוגג,
 פאראנט־ זײן זאא דזישאבער דער אז

 די פון װײדז״שעס װאך א םאר װארטאיף
 באיעעפ־ װערען װעיבע ױניאךארבײטער,

 און םאב־טאנופעקטשורערס די פון טיגט
 גים ער װעטען צו ױניאךקאגטראקטארס׳

 אױסנצ״ rw צװײטעגס, ;ארבײט זײן
 אן־יאר־ פון נרינדונג די געװארען פיהרט

 צו פאגד, ־ פארזיכערונגפ בײטפאאזען
 בײטראגען כיוז דזשאבער דער װעאכער

 יעדע פיי־ראא זי*ן םון פראצעגט צװײ
 ;פדאצענט אײן ארבײטעד די און װאך,

 דער געװארען אײגגעפיהרט איז דריטענס
 אילע די דאן ױגיאךאײבעא. סאניטארי
 מון *טויז זײנעז װאס זאכען׳ איבעריגע

 דער אין געװארען אײנגעפיהרט אאגג
 צוױ״ *שײכות די אין קאאוק*איגדוסטייע

irir אמישא, װי באאעבאס, און ארגײטער
 אונפארטײ־ *ז מיט טרײעא*בא.׳״רד א

 באארד סאניטארי א טישערמאז, אישעז
 און ניטע אזעאבע נאף־ און קאנטראא׳ אװ

 רעפאר־ אאע די אײנםיהרונגען. נױטיגע
 אגריכיענס אעצטען דעם אויט זיינעז, טען

 דז״טאבערס די און ױניאז דער צװיישען
 אײגגעםיהרט אויד קאנטראהטארס, און

דדעם־אינדוסטריע. דער אין געװארען

 פונקט געװיסען א איז נאר, טעהר
 י1אוי גענומען דרעס־דזשאבערס די האבען

 װי פארפאיכטונג, דױכםינערע פיא א זיד
 קאאוק־אינדוס־ דער אין דזשאבערס די

 פאד בלויז ניט גאראנטירען ;ײ טריע.
 אין ארבײטער די פון װײדזשעס ײאןי א
 אר־ זײער ישיקען זײ װאוהין ישעפער׳ די

 די אויך גאראנטירען זײ :אר בײט,
 ארבייטס״קאם־ די ארבײטס־קאסטען.

 אױט זײנעז, םטײא, יעדען םון טען
 באיפטיסט. . םאראויס אגרימענט. דעם
 די װערען ארדער־באענק דעם אויף

 סטײא יעדען םון ארבײטס־קאפטעז
 באזונדע־ נאנץ א אאס אנגעגעבעז,

 םאר״ אסכ׳ז די און ״אײטעם״ רער
 פאסירען, עס זאא אז זיך, םייכטעט

 איײ װאס ארבײטער־װײדזיעעס, די דאם
 אױס, צאהאט מעטבערס איהרע פון נער

 בא״שטיפטע די װי װענינער, דין זאאעז
אן ארבײטסײקאסטעז, ־ ד כ י  םארפא

ט ע ד ט י י ז ן ד ׳ ס ם ס־ א י או
ד ןvא אה צ ו צ ע ן ד א י נ ו  י

עם .ד י י *ש ר y ט נ ו א ד

 וױײ די צו איבערגעהן אאפיר איצט
 בעאײ די האבען איצט ביז דזי״שעם.
 נע־ דרעס־אינדוסטריע דער אין פראכות
 די װי װײדזש, קאענערען פיא א קראגעז

 איז אזױ ;קאאוק־אינדוסםריע דער אין
 געוחןן קאטערס םון פיניםום־ססייא דער

 ,30 סעפיעא־פיײןערס פון דאאאר׳ 4«
 — דרײפערס פון J22 עקזאמינערס פון
 בעלם־ פון ,22 — פמי״צןרס פיז ,26

 העססטיכדצצרס םון ,25 — סטיטשערס
 (דעם טאינצרס םוז ׳42 ירעסערס םון 30

tvotnv (דעם קאינערס ,13 יאהר) צװיי־ 
אנוײ• נייעם דצם אױם .17 יאהר) טקן

□ i b ^ i r n - M r n H

m  m n ד ״י ת ק ם ם־ סו ד ו• p• סי
?resדס eo ײר ו ד* fp מ i ׳— W
e ר א ^ ו חור וױ «׳*חד/ ו ו ײ r י w ו 

מו19ס׳נ ד♦ »ון «י * «! — bo «י »  סי
s a w i «« ר * סי1סי ר  »8י
as n׳ די lie ;סשײ< vrss iP i . י  — דן

 fii« — דרײוערס ן צ׳עחר <»ר8ד 8 סיט
 8 מיט — פיניטורס ;מעחר ד^לאר 5

 דיט נעלט־ס«יטט«רס רעחר; ואלטר
 *IP 18 סיט Dwem• מעחר; דןויטר 16

 די *ז שיטר״ טיז עס רעהר, לאר
jo״n די פון הענערונג b  lie o m i 

 יפדבײבוען װןט מלטנות, נעי• סארטען
 גע־ איז דרעס״טרײד׳ ד«ס »ין װאך פון

 יטלען זיי *י טיט. געװארען דוונס
vcm גליינער b אױוי יעטעהן r די ריט 

o סון ונייט«ר8 n דער אין פ*ו זעלנען 
ז נאמערקט ק^ויראינדוסטריע^  דער י

nno די ון6 װײדז׳»*סשײ< נ״נידוס tn i 
 ״JBi B ייייוי נ/ךיפרען ערטoרגרעB̂ איז
 ער איז 42 טנץוטטט רױט־חיש. צען

o איז עס .,W ײ׳גט i ib i ,יאס שלטי 
 די ײטס צװ״טמך«יי, דעם אין יוױך

 וןיי־ צו ננוגע נעיססעלט דך ה«ט ױדטן
 )גרי«ננט8 דעס לױט זי, ה«ט דז׳עעם.
 -8די«ק ערפטל{. זעלטענע? b נעהאט
n« די םיניאזערס, די טערס, v o n און 

 אין יחסנים נלײכע אי«ט ז״נען װ. ז.
 םינימום־װײדז׳)ו*סשײל זייער iv כאצונ

 •UH אין נעל״מיאכות זעלנע די מיט
קלןווש־א־נדוסטריע.

מטיק-ארכיי• די אננאטרעפט װאס
 דדנזינט דער איןי r» אונז׳ ׳ס״גט טער,
 עטויטס אויסנעםיהרט ױניאן די האט

 ׳סטיח״ ne pyiiB נערט װ*ס אועלנעם,
 etvov און ע*ם, ;אנ*ען א־הר ארכייט

 כרעםעל אײן אויף נטעט אװעק איהר
 אונטער״ עצם וער װאןי־ארבייט. םיט

 װטןי־ און ׳סטיק״ארנייט *װי׳סען ׳שייד
 דער, איז מיינוננ, אינזער לױט ארכ־יס,

 נאנץ װייס װאף״ארבײטער דער װאס
 אוארכיי־ װעט ער װען דאס .באיסטינ׳ט-

jVu ,דואך D jm בא די וןרילקז עך
 םיניםום־ דעם געאד, סוםע ״שטימטע

 סעחר ד*לאר עטאיכע מיט אדעד סק״א
 דער יויט מיניכיום-סקײא, דעם איבער

 און איהם צוױ׳שען אײנפאר^טענדיגוגנ
ײ דער ארבײםס״געבער. זײן נ ו מ י מ  מ
 װי• זיכער, נים קײנמ^א אכער איז סער
 ■עי־עגוחד זײז אין קרעען װעט ער פיא
 םון א■ העגנק דאס װאי. ענדע אא•
 עד ארבײט סארם א פאר װאס דעם,
 צו ארבײט׳ *שװערע א צו קריגען, װעם

 זיןי באצאהאט װאס ׳אזא צו אײכמע, א
 סענעז אויו און ערגמר; אדער בעסער

 אומ^טענ־ י אנדערע םיאע מיטװירהען דא
 קײנ־ סען יטטית״ארבײטער דער דען.
 וחנט ער איפיא פאראױסזאגען, ניט פאא

 װאןי. דער פון כלטך דעם אין פארדינען
 צװי• נרונד־אונטערישײד דער איז דאס
jvir דעם אױם ;שטיק־ארבײט און װאןײ 

 אוג• דער װערט אכער אגריטענט נײעם
 םאר^װאונ- גאגצען אין כמעט סערשײר

ר דען. ע ר ד א ט ק א ר ט נ א  ק
ט ר י ט נ א ר א ז ג ע ד ע יק• י  ישט

ר ע ט י י ב ר ײ א א א ם נ ע כ ע ו  ו
^ ״כען ז ד ײ װ ״ ם ו מ י נ י  מ
 וחד םארדינען *עטיררארב״טער דער זאא

 מיניםום״ באשטיטטען דעם װי ניגער,
 קאנ• דער זיך פאיפאיכםצט װײדדש,

 אונטער• דעם מאכען צו גוט טראקטאר
 שטייך דער װאס דעם׳ צוױיטען טײר

 װאס און אױסנעארבײם, האט אדבײטער
 װײדדן װעכענטאיכער בא״שטימטער זײז
איז.

 דער אט איז דענקען, מיר וױ און,
 וױכםיגסטע דאס און בעסטע דאס פונקט

 ברענגט ער אנרימענט. גײעם דעם איז
 דעם צו נעהגטער *טטיק־ארכײטער דעם

 װאך-ארכײטער דעם און װאך-ארבײטער,
 חא• שטיק־ארבײםער.’ דעם צו נעהנטער
 םאי־ בײדע די צװיעען אפנרונד נרויסער

 און םאחטאטעז, װערט ארבײטען םעז
 או|א •אסירעז, עם קען צײט דער מיט

 אאע אז ■אםירען, םוזען עס װעט אפ*שר,
 דרעס־אינדוסםרחנ דער אין ארבײטער

 װאןײארבײםעו♦ רעגואערע װעיען זאאעז
 פארקערטע,, דאס אאסירען קעז עס אדער

 האאוק־ דער אין װאןי־ארבײסזןר »אמ אז
 װערען זאאען אינדוסטריע

 גאראד דורכאױס א מיט אבעד טמר,
ידידד*• ווצכענט^יכעז מיניכיום טירםען

 אננד נײעם גאגץ עפעס נאד אוז
 ךי םאר אגריםענם. דאזיגער דער האאט

 יעדמ אין גרופע, א אאס ארבײטער,
 א אנגעגוםצן ווערט טרײד דעם פון פאך

ר ע יםם ״שט  מאר דורכשגיםאיכער בא
n» איז דינסט׳ r ,אי| ווערםעד • 

 אמ״ 25 ארבײםען םיר, זאגעז ישא■,
 #1םעח ׳ םארדינען אײנער קען ו״טארס׳

 װײי n אבאר וועגיגער, צוױיטער א
 גימ ךײ\ irno צוזאםעז אאע פון דזמעס

 זא|י סומע. באיפסיםטצ א וױ ווצניגער,
 אמיייי איו fiwt דער ניס איז דאם אױב
 ארבײםער צאחא נעוױסע א ויען

c וױ מעחר, דיגאן r i בוךאפיםםמ 
 •רײועןן די סוזען סום״װײדזמ׳

n י»אי ומרע?, סעםעצם  m

it
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tig ר ע jm נאנ«׳ןר ו n j ו ת י ײ נ ר m א a t 
ען -י ר נ ר ן o ו n סטען טי סטעג־ נאשו

ײ• A י־
r איו עס א^וא, ? p r n אױסמ־י אן 

 אגרימעגט אן אגױמענס, ציינעגטער
צ ועחר אײניגע  װצאכעד און ייחנען, די

 זועחנן אױסגעארנ״ם געקענט נאר האט
mb צרםאחרװג ברײטער א מיט םעדצען 
 דעם פון׳ קענטניס טיפער א מיט אן

 אײנצעאחיײ ױי:ע אאע אין םאך גאנצען
 סעמנער- גרדסע אונזער װירקאיף, טען,
v v טאאץ ?ײן צו אורואכען אאע חאט^ 
 חאט װעאכצ׳ פיחרער^אפט, איחר מיט
 אגרי־ דעם דורך טאקע ארויסנעוױזען ךך

 ׳שטעאען, די פאר פאעענד אזױ םענט
 ױניאן. דער אין םאמעמען ןײ װאס

 אוגזערע דערמאנען כיוזען מיר ׳«בער
 אגרי־ כעסטער דער אז מאאכות, נעלי

 װען נוצען, קנאיען א פון גאר איז רענט
םאריעטעהען אין ארבײטער די

 בא־ צו דף װי ניט, װײסען ניס, איהם
 נאטיראיף איז עס איהם, פיט גוצען
 דער םון זײט דער פון ישעהן גאנץ נעװען

 א אויף האט זי װאס ררעסםאכער־ױגיאז,
 דא־ אעצטען מיטינג גוט־כאזוכטען זעהר

 אױםגעגופען ענטוזיאזם סיט געױצטאג
 זעהר זײנע אאע מיט אגרימעגט רעם
 װאאט עס ■ונסטען. דורכגעטראכםע נוט

 אנדעחע װאאט דאס װען טאדנע, נעװען
 װאאטען ■אאפאער אײניגע װען נעװען;
 װעגען םוחות די םארדדעהען זײ נעקענט

 און קאאר, אזױ איז װאס אנריכיענט, אן
 מיט נעןוארען אויסנעארכײט איז װאס
 אאץ, םון װאונדערכארער*קענטניס «זא

 װאס און פאןי, דעם צו געהערט װאס
 ארבײטער. די פון נויטען די אנבאטרעפט

 גענוג. ניט נאף איז אאײן דאס אבער
 וױ־ סוזען ׳שעפער די אין ארבײטער די

 װאונ- דעם םיט באנוצען צו זיף װי סען,
 איהם םוזען אינסםרוסענט׳ דערבארען

 ארויס־ זארגען םוזעז און פאױשטעהן נוט
 מעג־ איז װאס א;ץ, איהם םון צוקריגען

 ניט צײט זעאבער דער אין אבער ;יןי,
ײ גסאס. די איכערכאיעץ  דענ• אאס ז

 אז םאריטםעהן, מוזעז ארבײםער, קענדע
 אײדעאעי; איז אינסטרומענט דער װאס
 צו זיר םאדערס םעוזמקײס מעהר דאס

 חאיאח, זיך, זאא ער אז איהם׳ הענדלען
 עס הענט. זײערע אין צוברעכען ניט

 א און ^אד א וױרקאיף געווען ודאאט
 געקענט װאאט אימיצער װען שאנדע,

 םאא איז רעכט. םון *שײן א באויז מיט
 זײן ערפיאען ניט זאא אגרימענט דעו*

 די אויף ׳שואד די ארויםװארפען צװעק,
 אאע אז נױטיג, איז דערםאר ארבײטער.

 דעם אין זאאמן דרעס־םאכער אוגזערע
 זיף מאכען װאכען קוסענדע די םון מישך
 אגריסענט. םון םונקט יעדען װעגען ?אאר

 םאחפטעהן, ניט עפעס זאאען זײ פאא אין
 םרעזײ צום גאײך װענדעז זיך זײ קענעז
 װעםעס אינטערנע״טאנאא, דער פ;ן דענט

 זעהר א איז אגרימענט צום בײםראנ
 צוזאמענ־ נום זיןי דאז איז באדײטענדער׳

 ^עפער. די איז האנדצען צו װי רײדען,
 עטאיכע זײערע םארװעגדעז ניצאיכער
 יןענען מיטינגען זײערע אויף עטונדען

ניט. זײ

מ«לענד«ר אינטערנעשאגאל
 םקולםאן. ח. פת

? י»הר 12מיט װ»ך היינטינע ר' *ו

,23 לאקאל יז6 כאריכט םינאנס דעם איז
 דאס רע*ארםעס װערם 1912 יאהר דעם םאר

 492,883,01 נעװעז איז אײננאהםע :ײעי־
 םארטזןגעז דער »$.3,94745 — אויסנאנעז

 no סוםע דער םוז באשםאנעז איז יאקאר פוז
 באשסא* איז קאםיטע םינאנס די $47,00379

 אוז שעהנפעיד סיאיאק, ברידער די פוז נעז
 סעקרעםאר. געװעו איז אבראמסיזי דובעסטע.

• * •
 באארר דזשאינט קלאוקםאכער יארק נױ
 עס װעעעז בײ םיםיננ סיעציערעו א דאים

 6 אוז אידישע 34 די אינסטאלירם װערעז
 די װעלכע ביזנעס־אײדזשענםס, אימאריענישע

 דיםםריקם אים ערװעהלם. ראם דזםכעחשי•
 ערװעהלם: אײנשטיםיג װערעז ־ענעדזשערס

נראס־ בראנזװיל: םאר װישנעםסקי, ■*ודער
 דעם םאר — זיאנדשיז :ברוקליז םאר — :אז

 קאסאםע, ברודער און אםיס, סטרים ישהנםעו
אםים. הארלעם דעם :אי

 ױניאו ללאוקםאכער םילאדעלםיער דער פרז
 איינ• האבעז זײ זינם דאס״ באריכםעם, ײןדם

 ױניאן דער איז בענעםיטס נעװיסע :ןפיהרט
 רענעל־ דיוס זײערע םעםבערם די צאהרעז
 מעםבער א חעלפם םאנד רעליף זײער סעסינ.

 םוםע םאקסיםום א םים נויט םוז צײם איז
 ותלכער אין םוםע די י$חר. א דאיאר סה ױז

 םויט פח םאל איו אינשורם איז סעםבער יעי
 םארמםארבענצל דער וחמ םאלנם: יוי י’י

 ?יין קריגם 4אינ יאחר 40 ווי איננמר איז
 אינמר ן דאלאר ססמ פוז סוםע די ^אםיליע

 no װי אינגער דאלאר: 40 — יאחר 45 וױ
 n» י»חר 'פופצינ :ד*לאר סס$ — יאיןי

נ — ״זנמי  צאחיט יוני*ז ךי דאלאר. «
ו מנצםים 1$דיז יײס י נ ao י  דעם נ«י מ

•4םוי« ^אסמר׳ס

m׳תו mעטף מ מכעז וױיחדשים m
 װאס אדטיקעא, עױעטען אוגזער אין

 אאגעמײנעד סארט א נאױז געװען איז
 ב. ע׳ ג׳ יעצטען דעם סון אינערכאיק

 גויטװענדיגערוױיזע ריר האבען םיטיננ
 םרא• וױכטיגע גאמ אײניגמ אױסגעאאוען

)V,] ,זײגען, גאױנען, מיר וױ װעאכע 
 איגטערעס גרױס םון דין דארםען אדער
 גע- דאס און סעסנעחצי•׳ אונזער פאר
טאן. איצט מיר הען

 פרעדדענט םון רע«ארט דעם םון
 די פון םאראײגיגוגג דער איכער ?יגםאן

 גרײטער אין איערײטאר״אאקאאס דריי
 דאס אדױסגעוױזען, זיר האט יארס, גיו
 אין אעעאעגענהײט דאזיכער דער א*ן

 םארזוכט האכען םאזע אעצטער איהר
 ישטע• װעאכע מעניעען, זיף ארילצומײשען

 םיט באציהונג קײן איז ניט איצט העז
 װערען, ;עזאנט רוז עס און ױניאן. דער
 גרױס מיט האט ב. ע. נ. גאנצער דער אז

 אײ כאריכט דעש אױסגעהערט םארדרוס
 אריינמי- אוננעבעטענע דאויגע די בער

׳טוננ.
̂עס װעז איצט,  אויסגע־ ישוין איז א

 האט כ. ע־. נ. דער װי ;עװארען, םיהרט
 איז נאיטאאסען, און געפאאנעװעט עס

 איז אד״נצואאזען זיך כדאי נים אפ״שר
 און גוטא דאזינע די םון אבזיכטעז. די

 כונה זײער אז זיין, דעג אי*ט. םרוסע
 קען עס כאטיצ כעפטע, די געװען איז

 באצװעקט נאר האנען די אז זײן, אויך
 דעות בעאי נאנצע אאס אויםצוישייאען זיף
 כײנדעסטע די אהן און ױניאז, דער אין

 עס װעאכע אכער, דערצו; בארעכטיגונג
 האבען װאס מאסיװען, די ז״ן גיט זאאען

 אין אנטײא אז נערעז צו נעצװאונגען זײ
 אבער, האט אננעאעגענהײט, דאזיגער דער
 זיגכיאז ןדעזידענט רעיארט, זײן אויט

 סווי א מאכען צו נױטיג פאר געהאאטען
ארײגםישונס דאןיגער דער צו

 באטראכט עס האס זיגכיאן ורצזידעטט
 םאכען צו סלאר גאנץ םאיכט זײן פאר
 איגסערנײ״שאנאא די אויט אז זײ, םאר

 םענ^ זײטמער קײן קאז זיר, םיהוט
 אומגעבעטעגערהײם זיך ארײגסי^ען ניט
אנגעאעגמכהייםעז. איהרע אין

 צו וויכטיג םאר עס באםראכטען מיר
 מיט »ז גאױבענדיג, דא, םארצײכענען

 אין אז פארהיטען, אפיפר סיר יןענען דעם
 םרײנד גוטע אונזערע זאאען צוטונםט דער

 אינםערנײשא־ דער און זיך םארשפארען
 אין אומאנגענעמאיכקײםצז, אאעראײ נאא
 אנגעאעגענהײ־ אין זיך ארײנמישען ניט
 זאך די אויסשאיסאיך זײנען װאס טען,
 פעסט־ דא זאא אינםערניײשאנאא. דער טון

 דאס האבען מיר װי וחנחנן, נע^טעאט
 אנ־ אנדערע בײ נעטאז װידערהאאט ?ןךין

 אינטערנע^אנאא די אז געאעגענהײטעז,
 ארײנ־ <זײ\ דואךען ניט װעם און ניט קען

 אאע איז וחןמצן אימענד םיז סי׳שונג
 מעטבער־ איהר צו באציהוננעז איהרע

 אאץ, צו קורץ, אאקאאס. איהרע צו ^יפ,
 איגעראיכע אן אאם באטראכם, זי װאס

 ער עננ װי םעניש, קײן אנגעאעגענהײט.
 דער מיט םארכונדען זײז געםעגט האט

 םאמאננענ־ דער אין אינטערנעישאנאא
 אויטסײדער, אן ער איז איצט בעת הײט,
 מינ־ דאס טאז צו רעיט קײן ניט האט

 םון נאר םונקציע די איז װאס דעסטע,
 דער םון באאמטע ע ג י ט צ י א די

 װאס אײנציגע, די אינטערנעישאנאא,
 זײער מענ פאראנטװארטאיד. זײנען
 זײן אינטערנעישאנאא דער דינען צו חשק

 אננעםעז זיף אבער זײ מוזען גרויס, װי
 װע־ זײ ביז װארטען, און נעדואד, םיט
 םאראנטװארכד װערען װידער אאײן אען

 איצטיגע די ביז אדער באאמטע, איכע
 ראטזאם פאר האאטען װעאען באאמטע

 טובה עצה אן םאר זײ צו זיך ווענדען צו
 די־ טאז עפעס ?אאען זײ זאנאר, אדער
 נא־ אינטערנע^אנאא. די םאר רעחט

 םאא׳שםע:־ זײער עס איז ד*ן טיראיך,
 זײער אנטזאגען• צו אדער רעכט דיגעס
 דאן, טאן קענען זײ• ניט. אדער היאן*,

 אבער בעסטען. אם זײ פאסט עס װי
 םון באאמםע פאראנטװארטאיכע די ביז
 ניט זיך װענדען אינטערנע׳שאנאא דער

 םאראינטע־ נאײבען זײ מוזעז זײ, צו
טע p פרײנד רעס̂י c י רער י  װ

ס. ג ע ט
 איז װאס אנגעאעגענהײם, צװײטע א

 דזשע־ דעם פאר געװארען םארגעבראכט
 נעװען איז באארד, עקזעסוטיװ נעראא

 ארויסנע־ האט וועאכע דױם־פראנע, די
 אעצטער דער אין טומעא םיא אזוי רוםען
צײט.

 דער אז װערען, געזאנט םוז עם און
 דמס־העכע־ די װאס נעסיאדער, נרויםער

 געװען איו * ארויסגערוםען, האט תננ
 םון העיערונג מ י װ אוםן, דער מעהר

 די וױ געװארען, אנגענומען איז דױס די
 בא־ װי גוםא. דיום די פון העכערוננ

 םון באארד דדשאמם דער האט קאנט,
 אין ױניאנם האאוקםאכצר און דרעם די
 םיטינ־ דעע פון אײנעם אױןי יאר? נױ
 אאע איז דיוס די אז באשאאסען, נען

̂ןאאס,  א| אנגעמצאםעז דיגען װאם אא
 50 צו ווערען נעחעכערם ,זאאעןיאיהם
איו דאס . םעםבער. «ער וואך א סענם

 װאם ®ראגען, וױכטעע נאר
 געװאדען ■ארחאנדעלט זײנען
 ®ערטעל״יעהרליכעו דעם אדןי

 ב., ע. ג. דעם «ת מיטעג
מאנטרעאל. אץ
יאנאװסקי. ש. פון

 אא־ די איז אזןאכע ־־־ געװארען געטאן
 טאיארי־ די אײדער —־ נױינוגג געמיעע

 א:;עישיאסעז זײנען װאס אןוקאאס, טעט
 אננע־ האט באארד, דזישאעט דעם אן

 א:ט־ איז עם און נא׳שאוס, דעם נוטען
 דער אויכ םראגע, א פיאע בײ ישטאגען

̂וארד דז״שאיגט  ריכ־ ;עהאנדעאט ה?וט כ
 קאגסטי־ דעד כייט איעשאאנג אין טיג,

 איז אינטעמע׳מאנאצ. דער םון טוציע
 ג. דעם פון טיטינ; דעם צו האבען אט
 יא״ און 3 יאקאא אאקאאס, צוױי כ. ע.

 אנםראגע, אן כײט געװענדעט דך ,0 קאא
 אנט״מײדוגג אן פאראאננט האבען און
ב׳ ע. j דעם פון

 די זיינען פראגע דאזיגער דער אין
 עס צוטײאט. עטװאס געװען סײנונגען

 פון בוכ״שטאב דעם אױט אז זיכער, איז
 גע* באארד דזישאינט דער האט געזעץ
 װעאכער באישאוס, דעש אנגעמען סעגט

 אאקאאס, אאע םאר בינדענד אויף איז
 ;איהם אן אנגעישאאםעז זײנען װאס

 אאס באארד, דדעאינט דער צו אבער
 האט קערפערישאםט, רעורעזענטאטיװע

 געזעץ, דעם אויסטײטישען אזוי געטעגט
 נעװען מײנוננען די זײנען דעש װעגען

 געהערמט האט זײט אײן םון צוטײלט.
 ױניאךדעאע־ די באאד װי אז מײנוננ, די

 דדשאינט דעם כיצדען װאס גאסען,
 האנד״ זייערע אאע אין םוזעז באארד,
 װאס ױניאנס, די רע^דמזענטירעז אומען
 צום םארטרעטער אאס וײ ׳עיקען
 נעהאט ניט זײ האבעז באארד, רךש.
 העכערונג די םאר שטיםען צו רעכט לײן
 גע־ האבען זײ אײצער דױס, די פון

 אאקאאס זײערע װאס און װי װאוסט,
 הא־ זײ אויב און דעם. װעגען זאען1פי

 םון העכערונג די םאר געשטיםט דאןי בען
 זײערע םון װיאען דעם גענעז דױס די

 און װערטאאז, װאוט זײער איז אאל«אאס,
 פון באשאוס חןר אויך איז םאאנאיןי
 א געזעצאיף. ניט באארד דזשאינט
 דע־ די דאס נעװעץ, איז םײנוננ צוױיטע
 זיינען באארד דזשאינט צום ^נגאטעז

 גאר אין ׳שטימען צו םוא־בארעכטיגט
 האצ־ י י ז װי אנגעאענענהײטען, םיאע
 נויטיג ניט איז עס און גום, םאר טען
 יעדער װענעז אנצוםרענען זיך זײ פאר
 דעאענאטען די אאקאא. זײער בײ זאןי
 קײן ניט זײנען באארד דזשאינט צום

 אויםערװעהאט װערען זײ שיק־אינגאאך,
 װי האנדאעז, צו רעכט םואען דעם סיט
 די םאר בעסטען אם איז עס דענקען זײ

ױניאז׳
 איז םראגע דער איבער דעבאטע די
 איגטעתד און אעבעדיגע זעהר א נעװען

 נים איז ב. ע. נ. דער כאטש און סאנטע,
 פארשטענ״ אײנשטימיגער אן צו נעלוטעז

 רעכטע אין םונהציעס די איבער דיגוננ
 זיץ צו באצוג איז סײ דעאעגאט א םון

 באארד, דזשאיניט צום סײ אוז אאלאא
 נע- האט באארד דזשאינט דער אז דאןי

 קאנ־ דער מיט אײנחאאנג אין האנדעאט
 אאע געײען זײנעז דעם וחנגען סטיסוציע,

 געזעץ דער אז מענאיך, אײנשטימינ.
 דארױ ער דאס און נוטער, קײן ניט איז

 אפ־ איננאנצען אבער ווערען, אמענדירט
 דעם װעגען קאן ווערעז, נעשאפט
 קאנװענשאז. קוםענדע די נאר האנדאעז
 םון באשאוס דער איז אבער דערװײא
 ע. ג. דער און געזעץ, באארד דזשאינט

 מיט אײנקאאננ אין האנדאענדיג םוז, ב.
 צא־ די מנטפערען האנסטיטוציע, דער

 מיט געװענדעט זיך האבען זואם יןאאס,
 באארד, עתז. נענ. צום אנםראגע דער
 געהאנ־ האם באארד דזשאינט דער אז

 די איז פאאגאיך און געזעצאיד, דעאט
 בינ־ דױס די םוז העכערוננ באשאאסענע

 זײנעז װאם אאחאאס, אאע םאר דענד
באארד. דזשאינט דעם אן .אנגעשאאטעז

 אז װערען, צוגעגעבען נאר דא זאא
 בא־ די געוואלען נעמאכט אויד איז עס

 אאסאאס, םאיאריטעם די אז הויפטוננ,
 דזשאינט אן אננעשאאסען זײנען װאס

 באשאוס דעם אנגענומעז האט באארד,
 דאס און דױס, די םון המכערונג די םאר

 דזשאינט םון באשאוס דער איז דערפאר
 אכא געזעצאיד םאאשטענדיג באארד
הדינים.
 דעם בײ שױן האאטען מיר אז און,

 ומד באריהרט דא זאא טו ״נעזעץ״, ענין
 אאסאא וועאכער םיט שאאה, א נאןי רען
 ב. ע. ג. צום נעװענדעט זחי האם 35
■סס׳ענעז״ צו

שאאה. די איז אם -און
באתאנט, װי באארד, דזשאינם דער

 אטט דעם אפצושאםען כאשאאסען האם
םאראיײ און סעקרעםער רעיןארדינכ פון

 רעקארדינג• םון עדטער בײדע די גיגעז
 פערזאן. אײז אין פינאנ״דסעקרעטער און

 געװארעז. אויסגעפיהרט אױף איז דאס
 גריבאען װעאכע מענשעז, אבער האבען

 אױםגעפונען קאנסטיטוציע, דער אין זיןי
 טון קאנסטיטוציע דער אין געזעץ א

 רעקארדינג דער אז באארד, דזשאיגט
 דעאעגאט א ױין דוקא פיוז סעקרעטער

 באארד. דזשאינט צום אאקאא זײן םון
 אדער פינאנ״דסעקרעטער דער װארום

 באארד דזשאינט םון מענעדזשער דער
 דער און דעיןעגאטען, לײן ניט זײן מעגעז

 יא דוקא עס כרוז םעקרעטער רעחארדינג
 אױ־ אזוי אבער קשיא. א באײבט זײן,
 איצט, אט איז קאנסטיטוציע, די טעט
 װעא־ סעקרעטער, רעקארדינג דער װען
 פינאנ״דסעקרעטער, דער אױן־ איז כער

 דעאעגאט קײן ניט איז פיש, ברודער
 באארד, דזשאינט צום אאקאא זי*ז םון

 םיש צי שאאה, דער מיט 35 אאלאא קוטט
כשר. צי טריף, איז

 ניט פראגע דאזיגע די אבער איז
 פרעזידענט װײא געװארען, ריסקוטירט

 דין, פי עא אז גע׳פסק׳ענט, האט זינסאן
 פאר םארקוכיעז קעז םראגע די אײדער

 פארגע״ םריהער זי סוז ב. ע. ג• דעם
 דזשאינט דעש םאר װערען בראכט
 א אירגענד אויב דאן, ערשט באארד.
 דעם מיט צוםרידעז זײן ניט זאא אאקאא

 עם ער קען באארד, דזשאינט םון םסק
ב. ע. נ. םון דיז בית פאר׳ז פארברענגען

 און פונקטען, פאר א נאןי איצט און
 באריכט דעם מיט םארטיג זײנען מיר
מיטיגג. ב. ע. ג. דעש פון

 זײן אױוי נאר האט ב. ע. ג. דער
 פאראײ• די באשאאסען טיטינג אעצטען

 דרעס־מיײ און װײסט־ דעם פון ניגונג
 אא־ קאאוקסאכער gin און אאקאא קערס
 דזישאיגט איץ אין פיאאדעאפיע »ין ?*ל

 בײדע די אין לאנע די װײא באארד,
 די אז אזא, איז !יאאדעאפיא איז טרײדס

 םון װינשענסװעיט איז םאראײניגונג
שטאנדױנקטען. אאע

 אויסער• איז װאס אבער קאמיםע די
 בא־ דעם דורבצדםיהרען געװארען װעהאט
 שװיריגקײ• םיאע געםונעז האט שאוס,
 נים אאץ נאר איז באשאוס דער איז םעז׳

 פראגע, דאזיגע די איז דורכגעםװזרט.
 פארגעסומען אמאא װידעי נאטיראיד,

 װידער איז עס און ב. ע. ג. דעם םאר
 םאראײני־ די אז נעװארען, באשאאסעז

 אונבא־ איז אאסאאס בײדע די פון נונג
 פארשײדענע די דאס און נױטיג, דיננט

 שװעריגקײטען גרעסערע איז קאענערע
 זײ אז באדײטונג, אזא פון ניט זײנעז
 אויס־ דער צו שטערונג א זײן זאאען

 םון איז װאס באשאוס, דעם םון םיהרונג
 אע־ פון אפשר, יא, װיכטיגקײם, נרויסער

 טרײדס בײדע פאר ־ בענס־וױכםיגקײם,
פיאאדעאםיא. אין

 איז אינטערעס באדײטענדען םיט
 םון רעפארט דער געװארען אויםגענומען

 דער איבער פעראשטײן װײס־פרעזידענט
 םאראאננט װעאכע שיקאגא, איז אאגע

 זאא פעראשטײין ברודער אז ב., ע. ג. פון
 י1אוי כאטש שיקאנא נאך צוריק קומעז

 צייט די פאר װאכעז, זעקס נע?סטע די
 דרעס־קעמפײן, געפאאנעװעטען דעם םון
 םיהרערשאםט און אנװעזענהײט זײן װעז

 דצם איבער אויך און נויטיג, אזוי זײנען
 אאקאאס אונזערע םון צושטאנד געזונדען

 אויס, װײזט עס װאו קאױואאנד, אין
 מעהר פיאײכט כשורה, 4געהכ אאעם

 קאאוס־ אנדער אן אירגענד אין װי כשורה,
 קאױױ די אז קאאר, איז עם צענטער,
 אויוי פעסט שסעוזען ױניאנס אענדער
 פערא־ װײם־פרעזידענט םיס. זײערע
 איז ער װאס יאהרען די פאר האט שטײז
 םעסט ױניאז די געבויט געװעז, דארט

 ניט איז. ער אז איצט, און שטארק, און
 איבער״ ער האט קאיװאאנד אין מעהר

 ברודער אמשא, ווי, ױניאךטוער, געאאזען
 קאטאװסקי, סעקרעטער, דעם יןרײנדאער,

 אג• םיאע און ביזנעס־אײרזשענט, רעם
 און ענערניש ארבײטען װעאכע דערע,

 פארנד װערט זאןי נוטע די און נעטרײ,
 דער איז אאנג ניט ערשט נעזעצט.

 ױנ־ דער צװישען אגרימענט יעהראיכער
 בא• נײ אויפס בתים בעאי די און יאן

געװאר^. נײט
 אנעטפאאיטעגט דער ארבײט עס װי

 װעיי אײבעא, דער און םאנד אינשורענם
 באריכ־י ברײטאאך גאנץ האבען דעם גען

 און װאנדער זיגטאן, פרעזידענט טעט
םײנבערנ.

ארוים, זיך װײזט באריכטען די םוז
 מא־ און דזשאבערס אאע ניט װיים אז

 זײערע געטרײ ערםיאען נופעקטשורערס
 ארויסצר זיך טרײען םיאע םאיכטעז.

 םראצענט צװײ די צאהאען םון דרעהעז
 םרײען און םאנד אנעמפאאיםענט צום
 סאב־םא־ דעם אויף ארױםצואװארםע עם

 מיט קונץ־שטיה, די נוםעסטשורער.
 נארניט זײנען זיף, באנוצען ?ײ װעאכע

 עהרענהאמםיג• זײער םאר תרעריט הײז
םאב• די אויך װי ױניאז, די און קײט,

>.10 זײס 1»וי (שיום
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T איז״פױדממ נודפ §וm 2 תר i r o s
 ד• ז״-עז צירײן יא־־ א טיינ נאך

 נע־ ■ײי־עז אין א־נ״טד לי פון לוינען
 *ט* א צוױיטעז א-יפ׳ז ככמט שטאנעז

 פאײ אין ענגראגד). «;אך א״רא&א אין
א' טיט גלײך  אנע־ םרחביה. דעל י

 םױלישע די לאט 1924 פין א;פא:; איז
 כױליאל־ נעבען צו אױפגעדזױ־ט רעגיי־ונג

 זזאט זי ; פאב־ײןאגטע, רי דעךטתנית
̂אען פאברײןאנטען ײ אז פאיי־אגגט,  ז

 בא־ זײ װאס היואות ,ד אוטיע־ען איל.־
 פױ דיער א״ן לעדלוננ דעי פון הוכד;;

 א״נ* אגנעהױנעז האט אי; װע־ס לען
 ״זל*־ ■ױלי״צעז ;אלדאלעז cm ציפי־ען

 פריהערדיגעץ דעם אגשטאט ,,מע״
 בא־ געײעז שמענדינ איז װאה ,“״טאלין

װעלט. ז״ן א*ן ווזננראך
 דעלםיט ראבעז איגםעלגעםער די

 האבען צו מעגליכקײט די פאררא־יע;
 אױף רױוחים שפעיזולאטױת סאראסארזג

 אין מלובהײזאסע דעל םון חשבון דעש
 א צד אוםקערען ;עדדזמ זץ־ האבען זײ

 נארמא־ א כײט הראדויזצת נארסארעי
 נאך זײ האבעז דעם, חיץ א דױמז. יצן

 באדייסע:־ צאהאע. אנללױ׳בען געדארפס
 וראס צו רעגילונג, דער שטייעלען רינע

̂ם ב־ז זיינען ױי  גישמ גויאען אין דעכוא
 זיך זײ דאאבען — נעװזןן. געוואױנס

 אױןי נעװארפעז א־טנעט גאנצעז ן’כױט
 אױך אזױ זײערז, פיז בדי איבײנתר, די

 דאה, אגצונעכיעז פא־דינסםען, םאנע־־ע
רעגירונג. דער צאהי׳עז דארפע; זײ וואס

האבען, םאבדיהאנטעךטרעסט; די
 סטרא־ אדיסנעארבייטעל נענױ א אויט

 סיסטעכיאטישע א אננעהױמנן טעניע,
 כויט ארבײםער, די נעגען אםענסױוע

 יוי־ די רעדוצירען צו םאדערונג דער
 אדבײמס־ דעם פאלאײנגערען צו און גזנן

r םאנ. r n ״ חאב^ן ז
 סאסעךיאהאוטס, כייט אוגסעלגעשטיצט

 :א:• א טים ציזאםעי — האבעז וועלמנ
 כא־ אביעלזטײועז פון סיבות ריי צע

א נעבראבט — ראססער,
יזא הרידס וױרםשאפםריבעז

 ״שטארקעז
כױרא־ א

 אין שױ; אדבײטסי־אדגסייט. דינע
 פױלישען איז באױז זײנעז מבדואד

 טױזעגם 200 געייעז א\'בער־שי"עזיע
 טעטא^־ארביײ און בערנ־ אאהאיסי־רטע

 אױ טױזענטעד הוגדערסער און טער
 פוץ טײיען איבעריגע %ד אין בײטסאאזע

אאנד.
 גע־ כסדר איז צייט דערזעאבזןי איז
 נױטינסמע די אויןז יהיות דעי־ וואיןסען

̂טעי״.  צוזאטען אייץ דאה אזנמננס־ט
 אין ארײננעט־יבען ארב״טער די ה#ט

 די װעאכער אױױ נויט, אוםנעהויעי־ער אז
 געזעצם טאקע זיך האבעז פאבריקאנטען

 אױסצױ ד באפיהט זיך א*ז רײםענדע
̂יס־ :ערונגענע דיעיע ;ניצען זשורנא־

 די re טראגעױע תוננער-
«דלען אץ ארבייטער

W פאיבימנע B )ir t t ד• £יז 
 אי״ — א־ב״טע־׳ײיגען ,ד א••״ ײסטעז

 ne סע־״ס — ב-יטס־־יײגק״ט
 א־ט* דע־ -- ר*דז א*ז איבײטע־ ױעבע*

r ײ־אגטע־ “ D trrb*»s’o — •״יעי- ר 
c >־א־ײאז. אדע:‘• • — רעני־ונג. ‘ד•

מרמדר. %ז םון

 געבצטעגע גיט געוױסע, אםימ אין כע;
 נע־ רדאבען א־ב״טער די פון ״םרײנד״
̂ע אױף קאוגנען  ■אט־ פון גי״עקעי אי

:ריאט־זש
 פאוכח דער פון אינטציעס ״דער
 ״קאד ראמקצ*ע״.״1 ביאיגע א פ^דערט

אױםאאנד/ כיט יןורענץ-פעהיגתײט
 ,.כי־ םאבריהאנטען קאנעז וױ און

 :יט אז *רארוהציע׳/ די ראכער רינער
 ארבײטעד^.״ ד• םון חימבון אויפ׳ן

 •אט־ פא^־פארשטאגענער און גױט
 עצהעעבער; שאעכטע זײגען ריאס־זם

 אײן צװײסער, דער ;אך ישטאדט איין
 צוױיטער, דער נאך ארבײטער גרופע
 א״גציתחן געצװאוגגען געודען זײגאן
 יעגי״ די אױ;. פאר^ענערטעז א אױזי
̂־י צו נעקוםעז אױך איז רונג  די הי

 אױגוסט אין גאך און מאפיטאאיפםען,
 רץר פון א*גטערעסען די ̂צראיב זי האט

̂יס, א אנגענופיען כיאוכוז״,  אץ־ אז באש
 אוײ םון גדובען ‘טעטאי און קױאען די

 דעש פאראעגגערען טען טענ עאעױע—בער
 הא• סעהר .npr 10 כיז ארכײםס״םאג

נעדארפט... ;יט אונםעלנעטעי די בעז
״ אין יא*« א^יי עא«ען *י* פאדמיי  י

̂עטאריאט דעל יאהר  פײאע א״ן ®ראי
 הוננער״ מורא׳דיגןל א צו דעלנאנכ״ען
 די ז״גען פעבלואל דיט ;םי-אגעדיע

̂עלט ארלײטעל*אוי:עז  ;עװארען פארסאע
 דעל- א*ן פראצענט. 30 איבער אױױ

 :עװאקסען יקדות חןר איז צ'יט זעאבעל
 מןגירונגס״ציפערען, אםיציעאע די אויט
 ד.• ׳■ראצע;ט ררײסינ און עטאיכע אױזי

 די פון פאלדינסט םאקטישע־ דער אז ה.,
 געױאלען פאלקי־ענע־־ס זיא אלבײטער

פיאצענס. 00 גא:צע אויזי
 די צו טרעטעז יץהר נייעם צום

 םוײ ׳150 טיט פויאען, איז ארבײמעי
 נאכ־ םאמיליעס. ארבײטםלאזע זענט

 טעג 3—2 ארבײטען פיעל אזױ אסא<
 אלבײטען, ײאס די און װאך דע־ איז

 :עת טאנ, א זייאטעס 3—2 פאלדיגען
 ידייגעל » פ־ז הזגנער־עקזיסטעמ א

 די יןויט אפיילו כאסלעפט, פאטיייע
f דענ+רת:, תל םיז אױסדעבענונלעז

אטעפ בען4דא א טיט טאג.. א ̂ו
 ■ולישע די אין פא• טאהע דאס

̂ו אין יוװאלטאי״ען א״בײטע• ̂״  סאי ׳̂א
ען איךם ש ױ / אי ט׳ איו  געבױצעלועט, ״נ
 מא״ שױדערחאפטער גאנצעל וײן כ»ט

 ־־ ניז רונגעי, ^ורעסילינןר א יצסטעט,
* נעוי״אצט האט געתלר דאס

 האבען ׳צאטענס, א^ש^ב^ינטע
 װע־ אידישע און *ו^ישע טויזענט 130

 װעב־ דיעלע געיוארפען בעל-ארבײטעל
 גאװעט־ טעןsm 27 דיגעז און יעסויען

 כא׳ סטרײח. א צו צוגעטיאטעז בזי
 .םאדערוד. זײע• געװען איז שײדען

 פון אבער 7 יױךהזנכעלו;;. וראצעגט 15
 שײנ־ און ואמאנטײ םון פאייאצען די

 נעיןורען איז םאבדיקאנטע,) (די י״צר
:ת״צונלו הי״אלע א

 שי״עכטע ׳נ*ט יזאנען ריר -
צײטען...
 טעג 8 נעדױע־ט י¥ט סטלײק דעל

 דעטאנ״ גיענצעגדע א געװען איז און
 סא^דא״ ■יא^טא-ישעל םון סטלאציע

 פײעל הערייע א וױ האט על ;ליטעט
 דף ריט טיטמריטען איז פאלכאוט

 סא* אלנומידלטע, סאי אדבײטעד, אי״ע
(סיזעבס). אמאדדרטע :ישט

 דעם סטריײן, ®יז טאג טעז0 אויפ׳ן
 גאגצ^ל דעל האט׳ דעצעטבער, טעז4

 ילאסראמילט לאדזש פ,ין ■יא^עטאריאם
 הא; יעגעם אין סטל״ין. סיראאטיע א

 מאננדצעס ״•ויילי׳מר גאגצעל nm איז
 נע״ Dm: איז עש טױט... נעױען טזנד״
̂עקטליע, קײן װען  טעיעפאנען, קײז ע
̂ץ — בדויט קײן קאלס, קײן  אין אי

 איז א^ז און געסטליײןט לאט לאדוש
 דך חאט עס גאסען. די אין ארויס

 דעראנסטלאצ״ע טענטיגע א סא־כיילט
 גא־ 1£*ד»סמא?.לאט^דד״ די א״בע־

̂אצע; די פארבײ ׳סעז ̂ין •אי  טעק- די :
כט^״פאגנאטע?.

די־ סטרײס פין טא; טען8 אוים׳ן
ח נעז ״  א ̂,,אי י:;ןמא;;עןיא צדדיט נ

 און לעדלוג; דע־ םון שידס*?אריסיע
 ;עװא־ א״:ע־:ע־יסען אי? סטלײק דעד
 גע־ האט שידס-פאכדס-ע די רע;.

 וזע״ זאאען פאבדײןאנטען די אז #■סק:ט
■•אאענט. 10 ^ייט יױן דעם :עלען

 הא״ לוהע״ ״שויז איז לאדזש ״אין
 בירכעל- די טימנעטײלט עמחה בעדכױט

 אן א:ער איז דאס צ״םינגען. ליכע
 אײ:גע• אן פוז רוהיגקײט די שפה שום

 הוספה יזי״נע יד ;שטולם הא^ם^עם
 כיאס ר־ניטאי־שטעל דע־ אין ב^ויז לאז

 או; אלנײטעל יל פול ;ױט ד• לינלעלז
 נא־ וױיאע ק^ײגעי־ א אױף דלױז קאז

 טיא־ די נעכױטעל. זײערע ײאינעז
וױיטעל. ב^יבט הוג;על פוז ;עדיע

טעתשטיי׳ארבײ• די פין קאט«י דעי

m f @*ו  y w  fM M  y«n •^ט

vm א inwim חנו*<
Tf jjrei* cyi מר
לאט m גיו טערטין,

syi If צו ד^דלױנט iy jjm ii -אר 
, y4H נײטס-טאג r f r n w ^  PH 

W תר י1אױ HUiiir טיט קופען M fl 
^ ט א ’f ד « fo ו מ i 18 ׳ד n wר נ »
y^J נר^מן Tf טיט וווט ^אגויר

*רנ»>ט פאטפען פאי׳פאיפט^
im| ?«»ױ<׳נו> .*־ן ?««־•

 קאטו» און לעבען חדשים דױי
ן אינמעדנעשאנא• דעד *

p i •ikr( 9ד r.(
 mט«r דין רוואן טאגוםעקט״צורערפ,

ד/ גוגצן װאך דאד. ״,אױ.
אץ דעם א;נאטל^פט װאס

i ער m m m צו r̂ן •עט  סיזאן, א
p ואי רעז אז ir חניייחײן חעגמז r f 

r א*ן וױדפונג r o, יןײן אנ^ר »״? עס 
 א״נפיחרונ״ נ״חנ רי אז ׳דט צװ״םעל

 ודכ- גרױס^ד ;אר פון ז״ן ױ^ען נען
 פלאופ-א״נדוסטײן. דעי אץ טיגפײט

o דע;<ןט, טען יױט n  o w קורעגחןן 
 אנזמר• וױ װ*דמר, ניט דין אױגוםט
^ן וזאלכעז  אגעכד om »יז דאלאר ריי

 דאן און פ^נד, איגשללמס ■לאיטעגט
 וכמנט,n סען וױ אנהױבען, אױןי ער װעט

f» צו r i r w.| גאגמד חןר איז נאף 
 אר• דעד דין זאל עס נלױס •ױ •ילזין,

 וױפיל םאד און בעגמפיט כײטסיאזזד
 אבע־ םארטיג. גאגצמן איז ניט װאכעה

 דכעד ער װעט צײט שוײצער א גאד אין
 אײגצעיהײטעז, אלע אין פאלטיג דין
 װע• .געסאכט באחאנט ער װעט דאן און
 נימטנעחפי•׳ גא;*על mn טאר רען

 חןם פון פארכרײטוגג די פאר און
 זאי ער אז ׳om נענעז אױך און לײבעל

 זאל עד אז ה. ד. jmyn מיסכדויכט גיט
 #שעןעד אין ?mini כאגוצט קענעז גיט
 ױנ״ געפאדעלטע וארע פעהיען עס װאו

 גאגץ זארגט דעם פאר יאךקאגדישאנס׳
 טיט לײבעל^פארטכיעגט דעד שטאלפ

ir*n »ז טאסקאוױץ הענלי ד- m״m. 
 כדי אז װערען, באטאגט אבער כױז עס

 אר״וי, געבלױכט ויעלען זאי* אײבעל דעל
 געברויכט דט און ױניאךהלאופס, אאע

ױ ױגיאדגאלמעגסס, גיט אוי״ װעלען  מ
 n אין ארכײטאר די זאמען טוזען פאר

 ny«moir נוטעל׳ כייט ן.י,,אי שעיעל
 ױניאר רעי כיוז אװ לען אױפיױסוננ

 זעהר א גאר שפ״אען >ײכע'י> ס«:יטא־י
 פון בא׳טטאנד יעם פאר לאריע וױכטינע

 אױפהייטוננ די םאר איז ײניאן, איגזעל
 קלאוק־'' דעל אין ױגיאז״האנדישאנס פון

איגדוסםליע.
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ד א ד ״  װי — דײגט?־ בײזעי א וײגשעד, פ
 ס*־בע';עש גוםעז א ה*ס איתד אויב ותנמז. &אד

 .ריײ א'ע םים רײס •סעהגע־װא־ריכת א םוסע־״
 נאר װינגתד דער א*ז א*ס«'־ואװסע:טם״, סתטמ

moאז נ*ך, רעדסיװער וײגטער. טײעדעיי א ־ 
 סאכע אױף ז־ד’ נייטטען צו rrn א האט איהי

 װארים «ןין יש־ןדז ז״ם איהי *<; א־־ז, אםת׳ע;
־ כם העז «ג;עט*ז. י  גרעשערעד י,־יז ז1:עב־ :*ט :

ײך א־ז עס *ור:ע;י;עז.  אין ותז עבס, ׳ט :יט י
ו ׳פ־*סט רע־ סםאי־זנט דדויסעז  סאיברעננעז ז

m איז »*ת:ט jnהזיז איע־־א טזנטראאא־״־טא; ־ 
 סא־ב״סעז דאז אוז םעאכתי־, אנרעי אז י־ז *ד^י

 נעזעל־ יוסם*נעד זעהר א אין קאבא־* א ם*ט בס
ccwr איז װען עס, א*ז װיגםעד בײזער א 
 נים האס איהד ווען רלו.ת. דעי cfc״t מםוב

y§i:\ ירזנז ;קײיעז ■״י א קויםעז צ• אייף נ«*ט 
iV* נאד םונמר, קי־ז ;אי :יט :יט ה«ט איהר b 
נים אום ׳ױעז מאנםע'; ו־אייםעז נזנו; א נים
 ווזיס איהר טאכש מ*ט, ?יעקרינע די םיהרען *ו

jrn'nftורעם א*שד ;אכט׳ ־־ »him- דער• ד«ד ז*ך 
 אחן נעיס, אהז כתנטעז א־ע״כע שיוי — װאי״יםעז

 וײרקיױ וײנםער דזיײיאזזריגעד דעי איז ןןרכײט
• ־.1וױ:ם־ בייןער א

ציױ׳מו באזונרע־ס ד« ;jrr*r עט
 זו »ט איז דדנס. א פ״נט האבזז ,ועי־כצ איחנז,

 איז איײנצוטרוובמעז tt איי־ רזד*<זזנ:ריד ךי
 ראיט איאסחא. נ«ם, ײזןנעז **«ד דזןד סוז נ*יעט די

 ה*ם עס אוז דיםםעייע׳ ר• או־טנ^ב־אכעז יז«ם
תרי;ו דזני נעפעהיש ר»רם  אום אנט־טאיסיז «י

r דאכמיתו - t ע כ ^י  זײ א םוז גם־טות מנ
 M נעקימז איהר, »ײ:ם װ^ר, איז «י*ט. 11מ<*

ר ? א*סנ*ײדיכע דא־םיגע די זזירןי «  האם א
o« םים «י%יו*מ־מ « א*ײטנזנזי״ם סע« אירזןי r 

 חאט םום ■יל אזױ נײז, ? אנטימאתטין נוישי׳גןנז
e(׳ r'oey ] e אונזןדע בײ ?w n j r o e i. ,איז 

nrwr. איז cr אוינמוױ •וונםקניױ יחוז1נ ט«הע 
 הונ̂ג םיבירימעד דןר נעהידעז איז נון, •ײזדזמ.

 די *ייס װןאי א איו נעב־אכט צל'חאם איו
m *יוראאאחם הילןי. נױמימ '.v i זיײ חיגם די 

ײ מיאמעז. נים ארייז .ןצז , ומנעסרימז חאש ז

 ד*;* װאלם װי אבעל, םעג׳ש. דע־ פרײכד, זייער
w•~~: ארזם סאכ־;; געתאגם דוט גאגצע; דין םיט 

mo זאװעױמס, אין קעיטען גרעסטע די אין כ־יל 
 ם•'? הזגדערט *וױי נעבואזעז האט וױ;ם *jn װע;

 רזגסיעקט הו;ט? דעד גים װעז ׳עמי;ד» א
 רופעגדיג גים, איהס נאלייריגט אוז הו;ט, «אי׳ז

 םים אױםױאורף אח ם״גריג: צװיײםיסינע; דעם
J ;אטען זײן

 קו«עי;עם אזא ם;;ט א עש האם װי ג־;װא;ר,
 האב איך װזןן געטראכט״ איף האב — 1 ענתרען

 ס׳;ל־עטעי דעד רוטענבעינ״ םר. אז גערײעכמ,
 האט יאיט•'״ װאירמרס עדrלאסו;•םם• דער פח

 װער־ ס־סטעש, טעיקא«*טאריסט ״די אםאקירט
 rtf געפזןנננישע״״ די איז *jrr;po מ“םאד?יא כע

 לעצםעז געהאישעז ה«ט עי װעלמ דעדע״ זײז
 יעגינ׳ם צו נאדרעז, סקװעד מןדיסאז איז זוגםאנ,

 ? ;•ם בד׳שדז קײן נאד טע;ט דע־ האם יאהד־ציימ.
m װײפ וױנ איז קי;ד א אז ׳נ*ם דעז עי זױ־ס r 
 ותל• םויזעגםער, איז םױזזנגמי די װעגעז איצם

 באי־דע־ די ;א״ יאייטאײסםיטע, ז־י ניט מ
 םא־ט«א־ם ד-איט כיסטעש װיםס־ש־קאםיגיסם״שע

 א זיך עייױבס װי םו, ■ר*ו*:ס! די איז
 מיט ארויסצולוםעז םא־זאכירוננ נױיסער א אױף

 נעי״עגט האכ איל ? רײד חוצאה׳דינע אזעיכע
 צװי־ דאס איצט, נ«,י שטוי; און נעטםויגם. און

 א••* נעפוגעז ;ים זל׳י האם פזיזענם בנ די עען
 ניײך איהש זאיען װעיכע אײנע, ארעי גער

 טאקע אט אוז דעש. אז דעיםאנען ■לאץ אײם׳ז
 זיד האט םױזענם 15 ד• צװיעעז װאש ׳ד»ס

 א רײ ךאנײעז זאל װאס נעפונעז, נים אײגעי
r ; w, נאנחי דע־ איז םרויעײנסםע דאס איז 

געיטיכםנ

איגיעדע *<* טעםעדזט ספשציעלע; א איז
 נאװע־גאר פאדעים א^בא;• א*ז נעזעצנעכער

 אײ\י צענזוי דער פון אאאנאפוננ די סמיםה
 א*ן א*ז ז• אז םײנמ״ ער ■יממורס. םיאװינג
 װעם אײנע* אויב זוארים״ אמזנויםינ גאנצשז

n  n o n »זואם •ימסמור, א סאמ , ז  .חליל̂ו «
געזאגם, אינמסײנס פאראל, אונזער ®אר׳אאזתז

 איהם טיס א־ך כיז דזנש פא־ נןזעצעז ד* ױיגעז
 אין ;יט גרויב אל־י ;;,א״גפא^טא; ױי נטלט

 בא־ ‘זיי פאר בא־*ײגעז אכע־ װיר ,!,א ;לו*.7צ
 עױ םיז צזנגזרד, ד• אפ״;א£ע;דיג אז ט־אנטו;;,

 זײ םאל און ׳צ־;;זאיס ד• אפ-;אפעז ?וין אויןי
 םאכעז ױי ;ויטיג. זעה־ צןגזור די דןזי איז
 “ג«י.־ער;» חאט יענ־;ז. עעהגעם א דערכײ דאך

פאי־ס־אכט? זי׳י דעם װענעז סיד־טל

 וײיםאי יאנניעסםיז ־rr•cס,א',כ•צ רע־
 זעח״ א־ו וױ ?וײרזט, ■רעזידענס אוז בזן־נער
תז ײ ״ דע־ איז פ־- כיט אײנםאר׳שםאנזז ז  ד

 לא;ג ניט ארױסגעזאגס האכ איך װאר ׳נו;נ
 ױאס סעגאטאיעז, איז לאגגלעסי־־יט די אז צודיק,
 ryD«*rr*;: זיך קאםפײן לעצםזז רעם איז האבעז

o זיןי טאכעז ■א־מײ, דריכע־ דע־ א: m יע־ 
 ;א׳י ז״נעז ז״ אז איצם, יעז,דr זיי וועז כע־ליך,

«י אוז ישדא-ראשזז, ייוז .־?•וני־יקאנעד איץ ; 
 םשטל רי פארלירעז נימ וײלעז יז* וױיר ד?־פא•״
 זיזי־ *שארענדיג ל׳־ימז לזןנעז זיי ױאס בישענס,

 דצם«ר*אם*?זי איע־ רעױנריקאנער״ דעי א־ום
 דעסא־ אוז רעפוברייאגמי דאזינע די קא־עס?

 ײאב דא:הץז׳ נאט סענפז דןזערסירזנר לראטי׳מ
אדע־ א*ז א טיס םאז *ו דאבעז זי:

 ײעז נזנאננעז, עינעד םי״ ז*י װאלם עס רילא.
i זי• r־i jr ־אדיניס־ לזגם א•: ■א^יכיל סיז אזא' 

רושי״אנד. ם־זעז

 איך װאיט נעװעז, מענריו נא״ עס ױאיט
 נ^לעל־י־איעיט. ;״•;ש דעם צו צינזג?םיטט אודא•
 אכט“;:?ביא** לאכ האקענבדינ אשקסבײםאז ויאס
 בא־טט־אפעז צ• ,’איבא; איז אסעטבלי דע־ א•:
 טטש־־זןז ײע^כז ד• *.-זאז ס־ט אד?י :ע*מ ט־ט

 י־־אפיס ••־•*•ב פרײזז״ס ■עיזעני״יכע א־־נעפ׳ש
 פילע גא־ בנאטגות, «יי. דינכט פען וױיל אדע־

או־דעל «יאםזס־א:ע*ז »י;ז*־ע מי, *ז *  סא• ז
 יעפא־ם־ זײעי £*ז ב־זנעפ נוסע זעהר א כ*;ז

 *עס7 צי irony; נזדייע זי־י ײאיטעז ־••1סאנ*
 ■:•ם, כ• ŷ ;•צייכע, *nrס א סיאכלי׳ אני^י אז

ן אזא ;־ט ־: ד , אלא ;יפ ד, ש י י  ד• ױ• מ
 :א• א*ז חשי־ון אייז .‘סאיא איגיע־ ־עטעז פוז
 ?־ ירןז ;׳ןזע״ז׳ דאײגע• יע• ײאש דע-־ב•״. דא

ת־זז, אגתנוכתז אש־יי זא•  י•♦* אבזי וחגס ו
oא:נ ;y;rn :יש “קייגדא סא*, n ;y r r ײזני\ל 

 איו אי*יםשש״יא1יד א*ז היאאקר״טען ס־ט ײא״־ם
m די m .אי^יפילם

fv ״•ם *•;״r•■ ■•עב יײ״מנש י* rtrx ^ n

מ ׳אל« r.eri?o iy;y: סיט^ל גוםען נא;ץ א ?  װן
iy*ynyj א* איז איהר, צוyryr. ,y סיסיאסיױ״ 

in איה׳י סיט iy*yn פנ’אוtyאדyצו רם ;jyony
אלפ ,cy ^r?ny r,.* :נדר ו1ם*י;ז;ד־ ז*ר א•*,־״
 העלפןן״ צו ;ים הײ;ס*ל באלזיוס םעסטעז סײן

̂מסה״ א נוםצול׳ײס^ אדע-  אד^ר •®ענסײוצ יז ס
 צױױ״ -־ynH אעטלרנאציאנאיע אן דעפעגסיױי!׳

 nyn* סאכעז דורןי סיי ;ים אופז, ה״ן איי,׳ לע,
 1אי העלםעו דורו סײ קריגס־ױאפעז דזעכדלעז

 אר״ אדזנר נ*לס סים ?ye^rn ארעד הרינס-זײואות,
y אירנעגד בי־ם ryn י*נ  װעלמ אםם,rלyזyה̂י

 ny2i נדר. טײערעך א םלהסה״. או;ט*;־עט־צט
 -אױ«י זאלען מדױען די אז איז, דאש וױ ױיכטיג

 וױכסי״ נאןי אנעי oy איז ;דד, ^וזא נעלסעז זיד
עי1כל1די אז ׳נע*  די סלתסח, איז irny; װאש ׳;

 סאדד־װאפ^ פאיעײרענז ד• סאכען ויאס מע:ע־,
 האלגתו, םאשע איהם און טאן, ;דר אלא זאיעז

םלחסה. צו סוף א נעײניזנז ז־כע־ ױא*ט דא;

 יארמר נױ א םיז רעדאלסאר געיײסער א
 מר- טענ די איז ברעקפייל־נלצמר עננריזעל
 און ■דיזאו יאר,ר yכ’טלy צו נעװאיעז אויםײרט

o א «וי rאויי דאיאר. טויז׳;נם זעלש םון **,־״ 
 אזעימ *אי א איך iyp מיוםות אר;זע*ע איז

 עלןזיססעלז נאנצע זייעי כרעתסײל-כרזנטלאןי.
rוואפ לודיחדךדאלאר®* די אויוי ביױז זיןי צס,ם 

 עפ איז קרננות. זײערע פוז ארױס הײעסישעז זײ
 אוגזמרצ צװי״שען אויזי אז ,jyo־inny צו צופיל

lyrey; v ז*ר ליבנות אידיט•; i װ•® אײנזי״ 
 נאתמ^ נ״ם ײעקסײלער אזא א;כא«עז ‘זא

ir;:p*r •אnדײד איחם אוז נזןריכס, פא־׳ז ט* 
ypn? בנאסנות- ? יטהר עסלימ פאי ■ײזאז איז 

r י«ױ\*ר r v n סענ־מו םוםינעז »ז» ײאים קחלה 
 זייוןר פאר ערליד־ם ,opyn פ־יעז סיט אוז «ט מ
כאםדײער. אלז *יזער%<*

מ >י•:  קויימל •י־דאז, בענ פאיב^ מי• ד׳י
מד נז»ן?זענער דפד סאיבס,  *מ״• דזני פוז דירןינ

nyo מי נױרן״ ײצסעיאנס י םםיײ חני מד ו  איז.
rעז גם’וי•ד *.י ״'  בא׳נזל▼ אװ *•׳נננ׳עגעז איז !
;if סאידיםעז, ליייע^םע שאי ײ tpom ער tm 

 זנז־יממ בא^מו״ *ו צזנײאיעז אגנמסזגלם דאס
ו א פוז ישולדינ נמײארעז י ר ו ז ז  ?וי• איז צס ד
מויי » *ז לויביױ, י ו«ו. »1» װאג«ז ו*ל דז י נ * 

מי *אקם׳ א אוז פאלם׳ א איז מ ל ^ איז מ  וייי
ױ  גאםידליוי׳ אגמנעמנר. זןחר זעחר, א י
ספ פאיבס דעד to ניט. ניר עש ו ג י  י*« ױ

njn .lit 2 בחורU99 con
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2.
נומער לעצמען אין
^Djy די נא׳אפראכען מיר חאכען 3׳ Jir 

 דער כאצוג אין A1 nyoi; פײס דער אץ
 און פארפאס ד, / סע1פי חשאנינג
?אמואג/
 צוױי נאך r? םאר to האנען איצט

 #נאארד ל1םרײ דעס פון ענטשײדוגנען
 אוסיאר• דעס פון געזאג^ כעסעד אתר

 נאאדד, om םון טשערסאן טײאישען
n װ* רײסאנד מר.  Jtm w n ענט״ 

 נוסמרען די r? אױוי טראנען שײדוממן
 oyoMp צוױי n אױן־י און .43 און 42

 נונסטען צו געװארען ענטשיעדען די;ען
ױגיאן״ דעל

 צו עהגיױ זעהד ?,א 42 נוסער קײס
 כא- וזאבען מיר װאס #41 גומעי ?ןײס

 א איז עס װאך. <עצסע שפלאנען
 דזשא• די און ױניאן דער צוױשען סכסוך

 לאיאי די נאמען מיט׳ן פידסע נינג
 זעיד װעגען טאקע און קאמיאני, קאוט

 T? האנדעיט דא אויך עבין, בע;
 דעי־ ארן סעמפעיס. סאכען ורעגען

 בא״ איז ין״ס רער אין כאארד טר״על
 וױ פערזאנען, ?עיבע n םון שטאנען

 וױיס־ נעכדייך: ׳קײס ל,אריאס דער אין
 טענעד״ דער װאנדעד, ה. •יעזידענט

 דעיארסטעגט משאכינג om lie זשער
 םאדטראטעז האט #באארד דדעאינט אין
 האט שסײגהארדט, ע. יל. מר. ױניאן. די

 יײדיס ״סױרט״צענט די סארטראטען
 װ. רײסאנד מר. און אסס׳ן׳/ גארסענט

 אוסיארטײאישער דער איננעדסאי,
טשערמאן.

 געהאגדעיט זיך האט םאל רעם אין
 האט פירמ דז״טאכינג א צד ׳דעם װע;ען
 פינישערס אנצושטעיען רעכט דאס

 נאך טאן איז טרימינגס ארויםצונײהען
סיג^ זאכע[ א;דערע  ק*נטם♦ n אויסצו

 ■K? א אין עמעץ געםאכט irnrni װאס
 סאב־טאנױ nm» קאנטרא?טאר, א סון

 דער אין ענטשײדוננ די פעקטשורער.
 דעם םוז איבעתעגעבען ווערט קײס

 דעם אץ טמערמאן אומיארטײאישעז
סטײםמענס: פאלגענדעז

 אױסערנעװעה:י!יכעל אן ״צוייעב
 קא. קאוט ראיאי די האם אײיעניש

 בילויז םינימערס, פינוי ארײנגענוםען
 טרײ אנצונעהען וױייע, רץר אויף

 די נארמענמס. סאנכע אויזי כיינגס
 ׳אנ־ נים זיר ̂עטאן עס האט פירמע

 ױ און ױניאז, דער נײ פרעגענדיג
 יױ p'P אײגגעפיקסט ניט אייר האט
םאמעשרי• װערט דאס װי שאי. ;יאן
 דעם םון ױנקם צװײםעז רעם איז בעז

ן ױגיאן דער צװישען אנרימענט % 
 גארסעגטס ^ײדיס ״מוירטשענמ דער

אסאסיאײשאן׳׳.
פאר־ געװעז שייז איז פאסירוננ די
 םון הירינג די איידער נאר איבער

 יױ די םארגעקומעז. איז קײס דער
 ענט־ אן םארילאננט אבער האם ניאן

 װאס ירינציפ, דעם צויליעב שײדוננ,
פארוױסע^ט. דעם אין איז ־

 ורעגען ניט־זאגען ?איל מען ״װאס
 nmw םירכיע. דער םון מאטױוען די

 הא־ װאס שוועריגקײטען, די וחןגען
 טאן, צו דאס באװױנעז איהר בען

 זי װאס דאם זיכער, איו אבער איינס
 הארמאניע אין ניט איז געטאז •וזאט

 די זאל טרײד. איו אנרימענט מיט׳ן
 זי שירכיע, די אגזאנען אסאסיאיישאן

 אונטער טאן, גיט םעהר אזעילכעס זאל
׳.̂זmאוסשטענ קײנע

באארד, טרײעל דער
 אינגערסאל, װ. ריימאנד

טשערסאן/ * * *
ארונסער, איז 42 גומער קײס די

 ניט האט עס גלאטיג. זאנמז, צו אזוי
■ראטעסט. לןײז ארויסנערוםען

 דער מיט עס איז אבער rרmאנ
 ענטשײ־ די .43 נוםער קײס דליםער

 א םאראורזאכט האט יױיס nm איז דוננ
שטורם. נאנצען

 pnyiyn אוז העכערע ארע צו אגעלירעז אוו רעז
 װאס *לײן, דאס איז דערוױיל אבןא• ?אורםס.
 דעם פוז ■רײנד םײזןרער דער םארבס, קױרנעל

o םאײשטארב^נם ;y rtym ,א שון איז הארדיננ 
 נעםייגעד אלס זולדינ, נעװ*רען lyneyi דזטורי

באדײםוגג. קלײנער קײז םוו ;יט נעוױס איז מכ,

 ;יט נאר איז רוסלאנד מיז נ״עס ;צםע,יי די
;n*;pn באל׳עעװיססי״צע די זיעכסע. ק״ז  האט ;

 אלע״ צו ׳שלום םח חאנס אמזר אזיסתשםרעיןס
d װעלכע bo ppp ; iyo*n נזד םון ארסײעז די אין 
 ה«:םר־ אנדעיע איע אוז דמניקיו װראננער, נעראר

אנןרעו.  ע•* אוז קאצעס אונז«רע םאר יזײאױצי
 עש איז 4מסל>ורא.־וןוענ jr;jftyry; די ^ט״נס,

ײ גייעפ. גוסע nnyt א נזנײיפ  איצם דארפעז ז
trm אוז האנעז סודא ניט p םייחיעז סםעלי נאנץ 
w .די אז האמנמג. א דא איז או*ו רוסיאנד 

דזננ אי  וזאנם אײזערנזנ איחר אראינעםען cyn י
«ו9 ימם *ח נ י ל » ײו מ י *יזזר. זעחס קייםיי^ ג
ייי״ז סרימית .v* *װ״מו יעממ ד»ם »ין

חסזת. od p» ומיזם

פיגקעיעטײן. ל. פץ

צוױ• סנסוך א איז 43 גוטעד יסיל.
 נאװאוסטע די און ױגיאז דער יןמן

 אײנע כראדערס. נראונער פירטע היאוק
 דער פון םירטען אנגעזעןזענסטע די פון

אסס׳ן. פיאטעקטױו
 פון איז קײס דער אין סכסוך דעד

 םון וױ כאראקטער, ערגסטערען אן קף א
 האט דא קײסעס. סריחערדיגע צװײ די

 ״רעארגאני- א װעגען געהאגדעיט עס ױך
 א טיט ?יך האט סירמע די ?ײשאן״.

 ״סאר־ דארןי זי אז ארופנעזעהען. טאי־
 בעסער. אדער געשעפט׳/ דאס קלענערען
 אינסייד דעם םאלקיענעדען געזאגט,

 פירמע דער םון ישון דעם אױף שאפ.
 ״רעאמאניזײ־ א מאכען׳/ עס הייסט
 גע־ עס האט אבער פאקטיש שאן׳/
 װעל־ ארכײטער, 50 איבער דאס ׳טי״גט

 פירמע דער םאר אפגעארבײט לאבעז כע
 זאיען יאהר, 20 און 15 װאסערע א

איבײטסיאז• כלײנען
 זיך. םארשטעהט האט, ױניאן די

 אױסען איז פירםע די װאס פאדיצטאגען
 ״רעארגאניזיײ זאנעגאנטען om םיט

 םירמע די אז געװאוסט, האט זי שאן׳/
 םארקלע־ :יט נעהט בראדערס ביאונער

 גע־ האט זי ;געשעםט איהר געדען
 באויז מײנט סירמע די דאס װאוסט,

 װערען צו ■טור עישטענס. :א:ען. צוױי
 םאר ארבייטעז װאס ארבײטער, 50 פין

 מיט האבעז אוץ יאהר. 20 א שויז איהר
 דער געהאלםען בלוט און שוױיס ?ײער

 אדויס־ צוױיםענס, !װערען דײך פידטע
 קאנ״ צו עיגעץ ארבײט די צױטײןען

 װעט דארט אז מײגענדינ, ט־אקטארס,
 װא־ ביליגער. געטאכט ארבײט יזרינעז ױ

n  on סת םאסיכבארע r a r e  nm. 
 לוקסוס. נרויס איז אלייז לעבען װעיכע

 ארבײטער זײערע דאס ניט, פארגינען
 לעבען. אנשטענדיגען אן מאכען זאאען

 םײסען צו כאשאאסען האט ױניאן די אוץ
 זאא םירמע די דעראאזען גיט לױיס, די

 די געגען אוסרעכט נרױסעז אזא כאגעהן
 דער םאר ארבײטען װעאכע ארבײטער.

 באלעבאטים. די זײ, מיט נלײך םירסע
 רײך װערעז געהאאפעז איהר האבען און
 יאנואר, טען15 דעם און גרױס. און

 םאר׳ז םאמעקוסעז קײס די איז .1925
 אינדוסנד nm איז טריבונאא העכסטעץ

באארד. טרײעא םאר׳ן ריע,
 קײם דער איז באארד טרייעא דער

 פערזא־ mםאלגענ די םון באשטאנעז איז
םײנבערנ, י. וױיס־פרעזידענס :נען

 םון סענעדזשער דזשענמראי דעד
 די םארטראטעז האט באארד, דדטאיגט

 די םון אאיער חנר קליין, ס. טר. 3ױניא
 םאימראסען חאט אסס׳ז, וראסעקטיװ

 אוםפארטײאי־ דעם און באאעבאטים, די
 אינ־ װ״ רײטאנד מר. טשערדאז. שען

נערסאי.
 קײס די איז צד ױניאנ׳ס דעד פון

 טרײעל פאר׳ז ןmנעװא ארגו^ענטירט
 פערל־ מאיר וױיס־פרעזידענט םוז באאדד
 מענעדדטער םאראױפיגער דער שטײן,

 רוביה ר\ש. ברודער און ,2 אאהאל םון
 דיװי־ ■ראטעקטױו םון מענעדזשער דער

באארד. דזשאינט פון זשאז
 ױניאן די דאס איז, רעזולטאט דער

 טרײעא פוץ משיט nm געװאונען. האט
 ניט זאל םירמע די דאס איז, באארד
 ארגאניזיײmw.געיאאנםען om מאכעז
איהר מיט אנגצהן זאל זי דאס שאן״ t

י י :-----■■ , —  _______  ■t s

װי  שט״גער, זעאכען אוים׳ן געשעםט
. יעצט. ביז

 אומ״ דעם םון סטייטםענט om אין
 ענט־ דער םון טיעערטאן פארטײאישען

 נע- אגדערעם צוױשען װערט שײדונג
;זאגט

 מאנען צו פאריאנגט פירטע ״די
 םעק- איהר אין ״רעאמאגיזײשאז״ א

 םאר- סך א גאר װאיט װאס #טארי
 אםילו ארבײטער. צאחל די קיענערט

 טאשינען 14 םון סטאנדארד דער
 נאר געװארען אויםנעחאאטען װאלט

 אויך שוין זא< ס̂ע װען דעדאלט,
 דרעס־אפעריײ 5 די ארײנרעכעגען

 קיאוק רעגעיע די סיט צוזאטען טאלס
איערײטארס׳/ סוט און

 נרויסע. די אז אאזא, מײנט, דאס
 קיאוק־פילסע אײנגעםונדעװעטע אאטע,

 ער־ די םון אײנע בראדערס. באאונעל
 ׳אשס'ן פלאטעקטױו די םון פילםען שטע

 די םון אײנע איז ױ אז זיך, דאכט
 פראטעקטיװ, דער םיז פירםען טשארטער

 ניט איבעלאאזען זיך געװאיט האט —
 אפערייטאלס. סוט און הלאוק 9 װי מעהל

 אין פונקט דעם וטען);אכצול כדי און
 ״אפערייטיננ 14 די װעגען אגרימענט
 אנ־ געװאיט םירמע די האט טאשינס״
 5 אפערײםארס קאאוק 9 די צו טשעפעז

 :יט האט פירסע די אפרײטאלס. ורעס
 פון אז וױיט, אזױ אפיאו נעהן געװאיט

 געהאט האט זי װאס שאם, גרױסען דעם
 גאנצע איבעראאזען זי זאל איצט, ביז
 זינ־ אזױ אט ! אםרײטארס קלאוס 14
 װען מענשען. טאגכע ארונטער עס קען
 טאכען צו געלענענהײט א דעלזעהעז זײ
 געהט װאס ! ״טויער״ פאל עקסטרא אן
 די װאס םענשען, אזעלכע אן דאז עס

 אר־ לאזעץ וױלען זײ װעלכע ארבײטער.
 אין האבעז בוױטי*?. אין כייססיאז

 בעסטע זײערע גע׳פטר׳ט פעתטארי זײער
 םאױקענטעניש, זײער מיט איז יאהרעז

 געהאלםען כלוט איז שװײס זײער מיט
 װערען כאװאוסט. װערען םירמע ד׳צר
? מעכטיג און רײך
 אופד דער װאס זעיזן לאכױר אבער .

 װײטער זאגט טשערםאן פאלטײאישער
ענטשײדונג. 1זײ אין

 םילמע רm םון טענות די ״אין
 עריט״' שװאכקײטעז. צו׳ױי דא זיימס
 םארקלענערען נעהט זי דאס טענס,

 אל־ דעם רעדוצירען און ביזנעס די
 אן אלס ^רװײלעm נור סטעו* בײםם

כיזאן. ספרינג פאי׳ז עססםערימענט
 רעזויטאט. א נים איז דאס אז אא

 איהד םארקלענמרט זיר האט עם־ װאס
 סך א האט זי דאס אדער יןאפיטאל,
 םריהעלדיגע איהרע םון םארלארען

באהויפטעט. פירמע די װי ביזנעס.
 פארקלענעלען צו צװעס איהר איז

 און סעזאן. אײז םאר געשעםט דאס
 י•1װיך אםשי זי װעט שפעטער דאם

 אויף געשעפט דאס םיהרען אנםאננעז
מאסשטאב. גרעסערעז א

#צו גיט םירמע די '״צוױיטענס,
 געשעםט, דאס םארקלענערענדיג דאס י

 אלבײט טײל גרעסטע די זי װעט
 אױפ־ לאזען עס װעט זי ארויסשיקעז,

שעפער׳/ אנדערע אין מאכען
משער״ אומםארטײאישער דער אלזא.

 איז ױניאן די אז שלוס, צום ?ומט מאז
 באװיזען האט ױניאז די דאס ;נערעכט

 ״רעארגאניזיײ דעם מאכעז װיל זי אז
 נעשעםט איהר װײל דערפאר נים שאן״

װילט םירמע דער וױיל נאר עס. םא^ט

 געדאנקען געקליבענע
שריפטען גאמפערס׳

 אינדוסםריערער צו װעג nyvnip יײז ניכ•
 אר• די ipnyii בעזyנענ גיט ipp דאס פרײחײם.

 וyDםyאויםק אלײז tyno זײ םתנת. איס נײטער
 רע־ dpt אלס oy ?yo’jyj און מרײהײם, זײער

קא«י. זײעד no זויםאם

ײ וועז איע. םוז זײז  אין צוטײלם אבער זײנען ז
 לױט tptr'rm ?ײ iyn .ty;;i«ynor«; זײערפ

ny;yp• yjyv^nwe. געװיסער א זײז םוז דאז 
ניװעץ. איז נעהם םזנסינקייס םיל און קאגפליקם

 נאנציל די םוז קאורםס די ניט, קענם איהר
 *םע• m)"\w ניס, קענעז טטאאמעז פאראײגיגםע

nyi«pn במלײבתינ^ םאר ארב״םעו צו בןרנער 
 צוזאםען ארבײםען אדמר נים, סיײעז זײ װעםעו

 nyTc נים נלײכעז זײ װעםעז ארבײםער. םים
ניט. אכטעז

 ארבײטס• yאונזער װארום הױאנדאורזאכע, די
nyooyiir אסט און באלוינם. מלעכם אזױ װערעז 

 זײגזט זי' װאס די. איז באהאנדעלס נעםײן אזױ
ארנאגיזירם. וױיניג אזוי גאד

נליי• םאר וױידזה ניײכעז » פוו פאדערוננ זיי5
 דעד צי רעם, אוי^ אבםענדינ נים ארביים, מ

 טא־ א איז פרױ, » nyn« םאז א איז ארבײסער
 ׳שװע• דורזי אויפאפערוננ םיל פיײגם װאס דערוגנ׳

 זאוי אײו איז עם סםרײק^ ביםשרע אוז רע
 םיט׳ז םראזעו y;nyr *יערלײ *רוממורײדען

ײד צו זאר צװײםע א אכער איז dp ניויל: ר נ
nyeic tPJ סאר ny«t לעבעז. אין דורבפיהרוננ

o די װעיכע מוז צרות. אלע פון "n r ;y o ,לײדם
 צו סעטאועז נרויזאמע אח אוסגפרעכסע *לע םוז

ire c rca ם אונוער אח רײכםום ײ  די איו ׳ז
קינרער־ארבײם. — גרעסםע די אוז מרעקליכסםע

עי , ױז מנ ן ן װי  ®אראיינינם זײנעו ךײ װעז ו
n »יז n ^או אײסארבייםעו קענעז ײניאנ 

ס §אר *לאן אמצסײנים W יי ' m m i •מאויל

ײט אונזער איז  עיעסםרי• אוז סטים םוז ו
 טאיטי• העכסם־ענםוױקעיםסטער דער פוו ציכמם״
 אויא ערנזלדװאו iy;'ep; ימז םעז װאם געריע,

 ענט־ םינדעסםע די ניכא איז .Py;ip״ny דעם
 ?ינדער פוז עיזםאלואםאציע דער פאר שולדינוננ

 םאנ• רער םוז זpאדp זום ■רױואגדיראםינ^ םאר
 אונז¥י םוו םרױענחאפסינחײס אוז חאסםינקײם

n איז וײם n  tie װער־ יענינע. די םון צוהונפם 
ם דורך •ארקדימלם װונרןן? מ  נעלד־דורשמ ̂ד

אז! •וז סינגי ארגײםםמענ«ר. מוזי

 ער און אגדעײ״ג/ עפעש צוליב עס זיר
 ״לעארגאניזײיצאן״ אזא אז ׳אײ; שטיטט

 »ר»ן*אף11 ועם רױט פארנײטען, »;ז
ױ״ דעל צוױשען אנליטענט דעם פון

 ענט״פײדוגג דין 1או אספיז. די און נ*אן
 אז הײפט. דאם אפפ׳ז, דער גענען איז
 כיאכעז צו פארװערט איז פירמע דעל
 ״רעאמאגיזײיעאן׳/ געפלאגטען דעם

 פוז סטײטסענט אץ ■אראגראןי אײז
 איו טשערטאן אומפארט״אישען דעם

 כא־ אױד און אינטערעסאגט באזונדערם
 פאיאניאף רעם אין רא״טעליטטיש.

 כאטלעפעגדעל דער םאל צצה אן דא איז
: געזאנט דאלט װערס עם םירמע.

אנצונעה״ וױגיפט פילמע די ״אױב
 וױיניגער סיזאן קומענדען דעם טען

 מעג׳ װײט וױ זעחן. זי דארוי ארדערס.
 װאס דעם, דודך אױפצופילען עס ייר,

 ארבײט וױיגמער ארױפשיקען זאי זי
 אנדעליפ עינע״ז געכיאבט װערט װאס
 אױב און ״פעפעד). אויטפײר די (אין

 אזוי װעט פילביע די װאש דעם טרא*ו
 אל־ אינסײד די דאך זאלען י־אמ׳לען,

 וױ אלבײט, וױיניגעל האכען בײטעל
 סי- אנדערע א*ן געהאט עס לאבען זיי

 ערוואל־ ארבײטער יל P2 וועט זאנס,
 אוכי־ ’ל וױסענדיג דאפ ײערען, טעט

 פילכיע דעל געבען די זאלען שםענדעז.
דעם כיאבען צו קאאפעלאציע, פויע די

ערפאיגרײך״ סיזאן
* * ̂

 :יס נא̂י ניט איז ײאס טעניט. יעדעל
 אז זעיזז, האן עפעס, םון פאלברענדעט

 באאי־ד טר״ע^ דעם פץ ענטשײרונג די
 אומפארטיײ וױרקליך איז קײס דער אץ

אוז צדדים כײדע אויסהעלצנדיג :איש
̂ע די נאכזוכענדינ  cm איז פאחטעז אי

 איטפארטײא״פער דעל איז סכסוך,
 די אז *ציוכ, צום נעקוכיעז טשערמאן

 ״רעאלגא־י דעם טאכען ניט דאלף םירמע
ניזײשאן״
 בראדעלס בלאונעל פילניע די אבער

 :יט וױל זי װיסען. ניס דעם פון וױר
י ענמשײדונג די אננעהמען

אײן ניט םאסירט יטויז האט עס__
 *7טלײ פײ לנסדױידתלזןן די אז מ#ל,

 ,ױניאן דעי געגען :עװען זיינעז באארד
 פאר״ די װען פאלען. גמײעז זײנעז עס

 גע״ וזאבען ױגיאן דער פון שמעהער
 בא־ האט ענטשײדונג די אז דענקט.
 די אבער ױדאל. דער פאר זײן רארםם

 דאס איז י דאפ אז װיסענדינ 3ײניא
 אז געגען אז וױסעגדינ. ווארט. ׳עצטע

 מע קאן באא־ל היײעל םון ענטשײדונג
 זיד ניעז ה?»ט אפעלייען. ניס ערנעץ *ין

באשלוס דעם אונטעלגעײאלפען
 די געהאנדעלט האט אבעד אזוי ניט
 גע־ האט ױ בלאדעלכ. בלאונער פיר־מע
 םשרי פאלצװייפעלםען ^גאנץ ניאכט

̂ס צודיקנעצױנען זיר חאט פיינלע די  א
 אסס׳ז פראטעחטיװ דעל פון מעמבער

 פוז טשארטער״פײ־כיע א איז זי כאמיט
 ‘זײ ניט זאל זי ארנאניזאציע, יענער

 פסק דעם אויסצוםאלגען םארפליכטעט
 טאכע; דאך אוז באאלד. טרײעל דעם םון
״רעאדנאניזאציע״. די

 ;ע*עז פ״רכיע די האט אבער איצטעי
 קלאוקפא־ דער םרן פאכט גאנצע די זיך
 זנדקלערם איז שאפ דער ייג״אן. כעל

 װעט ר^עיפ לי און סמרײק אין געװארעז
 נאך איז עס אז אײנזעהן. בא^ד איצטער

j זי װי פעטלױטקע, הםקל אזוי {,א׳ ט 
 װעט סטרײס פון װאסען דודכ׳ן מיינט.

 פאלאנט- צו ייערען געױםעז פירכיע די
 נעפײ װעלט ״עאפ דעל װארטליכקײט.

 װאס אי״ו. טאז װעט ױניאן די און קעט
י• זאי פירטע די נויטיג ס׳איז  דיסצי̂פ
 .באײ װעט םירמע די וחנחנן. גייט

 וועט זי צו אז אויסנע^יגען.
 ניט אדעד אסס׳ן פראטעתט״װ דעד צו

אויפהא^ פירזען זי װעט שאפ א^ןוניאז

*
 םאר- די איז קדיגם כי־׳ה ױאם -םציאויז״. די

•y;yn” c .דע־* ז״נעז רעפאיםטענט־פטאיכ tv-E
 ציאייאוימגסע םוי יזינדעי. םארפייניננמ םיז

 יאסט די טיפנעז כייזעז װעלמ הערציאי- ?יײ:ע
מן זײ אײדעי נ>ד ,W< פוז  עטױאס םוז װ״
;*oynyn. י’א קינדער זײנעז  די אוז בירינ. י

 זא-ען זײ צו־-יב דאכ ײעיטפור. אזי' םציאית
̂ענעי* לע־ שון װערעז באיײבט לי:ר־;ר די  ג*<

v יעבעז צו היימ

 אונ• א־; ײײגיגכטענס אוז צי־ט, אוגזער איז
nyt קײז נ־טא נט״עדט. ארנילםײז איז איז, לאגר 

 םדוי פארהייראמער דער םאר נויםמעגריגשײט
װײדזישעס. םאי א איז ארב״סען tny; צו

 װי םרוכטבאי, איז רייד ׳לא:ר nyi;iH איו
^n;yn רי ב־עננט ותיט, רער איז לא;ד א 

 •;יאגאכי־־טעז פוז װײדזיט־ארב״יטעריז, אלס ׳םדוי
׳שאיעז. שםאנדױנקם,4

און אײפצוהאדע.•••;: פיז וױבענטאשט די
 v; אונעױיבען נאר־װאס האם ?ינדער ערציהעו

•*lyvpy לר א א*ם טאסעז, 1גדויכ־ די צו;•* 
yoD;np .א־ז הער>עד •וננע די װעז םראנע 

 א/טעיי• אז אױ.« jynyv דיצוינעז יע!pױ סחות
ipoiyi. טײ• נזעניצליכעז ארז װיםעג־צאפטייבעז? 

 םוז אויסז״אבטױנ nyn פון צײט די װעם גער,
 ען%י*ע וײ א־ז םאי׳שוױגדעז, הינדער אוסמוירמק

 ir.ltv !,א אוכי*דו*ר. np'*t אױ ווערעז *«ג«הים
פי צו רעז9װ קולםיװירט  :י־סמינעז. פויסנמז זיי

װאוילוײו. יאיציאיפו «יי« ײאראי״

־ י
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באארד עקזעקוטיװ פזן ן 22 לאקאל יזניאן שסאכערמיטינגע צוױי דרעו דער פוז
 ם״ז ב*א־־ד עלןתיןוטיװ פון זיצונ; א

 איז 22 ראקאי ױניאז דרעססאכער דער
 אװעגד״ דינכטאג געװאלעץ א«נעהאיטען

 דעי סון אםיס אין יאנואר טען13 דעם
 דעם אונטער סם. טע21 װעסט 16 ױגיא;,
יופין. אב. ברודער םוז םארזיץ
 פין באריכטען באארד דזיטאינט די

 טען9 און טען2 דעצעמבעל, טען26 דעם
 באארד דעם סון באריכט דער און ,יאנואי

 יאנואר טעז7 דעם םון דירעקטאיס אװ
 געהעריגע א גאך איז אויפנענודעז זײגען

געװאי־ען• גוטנעדזייסען באטראנטוגנ
 דעב איבער דיםיןוסיע דער נאך

 טען9 דעם פון באריכט באאיר דזשאינט
 צװײטען װערט עס װעלכען אין יאגואר,
 דאזיגע די װאס איבערגענעבעז אנדעלס

 רע־ מיס׳ן טאז צו דיינקט <ןער*ערשאפט
 דער פון דעפארםביענט ארגאגיזאציאנס

 דע־ אונזערע זיינען אינדוסםליע, דרעס
 אינסטרױ באאיד דדעאינט צום יעגאטען

 פיעגליככט זײער םאז צו געװארעז אירט
 דעפארטביענם ראזינער דעי זעהן,־יאז און
װערעז. אפנעשאפט ניט זאל

 צושריפט א דורך אוגז האט 25 לאחאל
 עקזע־ לעצטען זײז בײ אז איגפארכײרט,

 גע־ באשלאסען איז כייטינג באארד קדטיװ
 ער־ זאלען כױר אז םארלאננען, צו װארען
 דא־ דעם פון דרײ פון קאםיטע א לױבען
 אונ־ בײ זייז צו אנװעזענד ראיאל זיגען
 ביז זיצונגען באארד עהזעקוטיװ זערע
 25 יאקאר מיט אנגעלעגענהיימעז אלע

װערעז. אױסכעגליכען װעלעץ
 אײנגעלאדען אױך האט 25 ל$י*אל

 צוזא־ צום באא־ד עקזעקוטיװ אינזער
 שבת, פארקוכיען װעט װאס טענקונפט,

איז איינלאדונג די יאנואד. סען17 דעם
טנוואמע*. אגנענוטען

 ארײנגע־ האט קאמיטע פינאנץ די
 כדטינגעז די פון באריכטען איהרע בראכט

 און טעז6 • דעם געהאט האט זי װאס
 עקזעקוטױו דער און יאנואר מעז13

נעהאנדעלט. זײ איבער האט באארד
 פאר־ די צו דעלעגאטען די פאר װאלען
 זײנעז געװעדקשאפטען אירישע אײגינסע
 7הא שװעסטער אוז געװארען געמאכט

 ראזענ־ און סאקס ברידער די און פערן
 עד״ פאד געװאלעז ערהלערט זײנען טאל

װײלט.
 ,ד געװארען אױפגענומען איז עס
 װאס מעטבעד^יטעג דעם װענען פראגע

 דאגערשטאנ, פאר געװארעז נערופען איז
 ארגאניזא־ די און יאנואר םען15 רעם

 געװא־ אינסטרואירט איז קאמיטע ציאנס
 אײנארדנונגעז נויטיגע די מאבען צו רען
 אנכעפירט ריכטיג זאל טיטיגג דער כדי

=1» * *וועיען.
 פון באארד עקזעהוט־װ פון זיצוגנ א

 איז 22 <אקאר ױניאז דרעסכיאכעד דער
 אװענם, דיגסטאנ געװארען אפגעהאדטעז

דע־ פון אפיס אין יאנואר םען20 דעם

 דעם אונטער :ט• טע21 װעסט 16 ױגיאן
 ױיין* אב בלודער פון םאדזיץ

 גע־ דך האבען *צעפע־ פון ־אםיטעס
 פאריאגגען פאר״עײדעגע מיט וועגדעט

 איבער האט באארר עהזעהוט־װ דער און
געהאגדערט• זײ

באװייליגונג, רער טיט אײגלןיאנג איז
 גע* האט באא־ד עקזעלוטיװ אונזער װאס

 צו 25 יאיזאי נעױעזעגעם דעם געבען
 עסועשיטיװ די בי• קאטיטע א האבען

יקאי דאדגעד דעי האט זיצוגגען,  ̂י
 טאמעד יפװעסטער די״ ארי׳גגעיעיהט

 אז ערידעדעגדיג, װאירטיס און ״צטערן
 טיטינג באאיד עקזעחוטײו יעצטען בײם

 גע־ ערוױייט זײ זײנען 25 יאלאי* פרן
 םיז זיצינגען די בײצואװאײנען װארען
 אננע־ די נ״ז באא־ד עקזעתוטיװ אונזעד

 נע־ װעינעז 25 רא״אר כ*ט יצעגעגהײטען
ווערען. ׳שייכטעט

 די געװארען אויפ:ע:וײען זײגען עס
 דע^ םון באריכטען באאיד דדטאיגט

 עקזע־ דער און יאנוא־ טען16 און טען14
 געהעייגע א נאך האט באא-ר קוטיװ

טעןיער דעם גוטגעהײסען באטראכטוננ ? 
 ארנאנײ״ אז פו:קט, דעם חוץ א באריכט

 בא־ א דודן װעדען ערוױירט זאי*עז זערס
נ די יאט.  עקזעקוטיװ די פין ;;,די

 דאס אז געװען איז מיטגלידער באארד
 מעגיליכקײט אונזעי באגרעגיצט װאיט

̂ען און אױסצרקלײבען  אר־ נאר אנצױטטע
 צרוױ״לט דינען װאס די צו נאנײזערס
 עס װי אזײ אין באיאט. אויפ׳ז געװארען

 טע;* פאהינען א געפינען צו ישװעי איז
 אמאנײ• אן װאס טעיות איע טיט •טע;
 אױבענ־ דער װעט באױצע; באדארוי זער

 פון אװעקנעהםען בא״טיוס דערמאנטער
 דעם געפיגע! צר כעיעגענחײמ די אונז

 דאזיגעי דעי פאד טעדטען פאסײסטען
ארבײט.
 פון באריכט דעם א:בא*א::ט װאס

 גוטנע־ אױך עױ איז 'אנוא־ טען16 דעב
 עקזעקו־ דער אבער געװארען.־ הײסען

 בא־ דעם צרײקכעוױזען האט באאיד טײו
 באזונדע־־ע צוױי זײן זאיעז י;ס אז ^לוס,

 האט באאדד עיןזעהוטײו דע־ באיאטס.
 אג־ דער אין אז כײינונג, ,ד אױסגעדריהט
 דדטאינט איטעד דעה זאל געילעגענהײט

 און גןדאפט איז ביזײבעז בא״טרום יאארד
 איצטיגע די אין וארען ענדערונגען לױינע

רוערען. כעטאבט ניט װאיען
 צי כעװארען בא״ציאסעז אוין איז עס
 באאדד דזיטא״גט ציס פראטעסט א יטיקעץ

 אױס;עיאזען#או:זער ־זאס עד בארװאפ
 םינאנ״ז באא־ד רדטאיגט דזנם אין יאלא^

 אױך זיך זאי פראטעסט רע־ אין שאדיטע
 גאגצעד דער װאס דעם איײ לאציהעז

 פאר־ הײן :יט האט דע»א'טדענס דרעס
 קאבי*־ דאזיגעי דעי א*ן ט־־עטעדיטאפט

 בא׳ האט באאיד עסזעקוטײו דע־ טע.
׳פאיט דעם אויף •ראטעטס זיין דרט

א כטעם צא״אט י־אחא' אונזער װאס :

טן״ דדטאי:ט שןן • םעדט
 • י J יייי *ח אױסגינעז, א־ד

̂ט sin lie נא^ו״האטיטע נוןוארד דויטאי
 דערנע ג־טגדדער, *ire פון נא/יטיןהט

 אוים־ די האנען װאס %»נ«עע, ד■ ז״נען
רי דז־עא-נט ארע א-נער זינט י נייי  ®;,י

 נא דארינער יאמאי אוגזער א׳ז נאנען,
״ יטװײניגסט׳ןנס האנען «ו רענטינט  1י
לאד־טע. דער. א־ן ד*ט;רד
וא־טגאי, ברודער סעיןרעטער, דער

 ‘עקזע דעם געטאכט אויפטערקזאם דאט
̂ארד קוטױו  עגין: פאמענדען דעם אױף נו

 נאאײ דז״טאינט דער האט וואך ״יעצטע
 סבסיה א סיד צו איבערגע׳טילט אפיס
;עװיסען א פדן ארבײטער צוױי װאס

 בײרע געהאט. דך צװײטעז ראנען
 נארעכ־ ?ײ״זיינען אז ;ע׳טענה׳ט, ףאנען
 דדטאינט דער דזיטאב. זעיבעז צום טיגט

 מי״עט עד אז ׳זיך פיחרט אפיס באאדד
 האנ* עס װאו ׳פאי*ען אין אדײן :יט זיך

 צװי׳ קככוך א עייכטען װעגען זיך דעיט
 הא נױדער איז ארכײטעד. צוױי ״צען

 אסאסיאיײ דעס םון מענעדזיטער ראוױץ,
 דאריבער ט*ר האט דעפאיטכ״-גגט, יטאן

 סכסוך דעם *טײכטען צו אויפגעפאדערט
 טעטבערס. צװײ רעיטאנטע די צוױיטען

 און בא״טלוס, א ארױסיעגעכעז חאנ איך
 זיר האט װאס דע-, איז געוױעילאך, װי

 צױ געװען ניט געיןרױודעט, געפיהי״ט
 םאד־ און בא׳טרוס, מײן טיט םרידען
 1זײ ברײגגען צו ערילױבנייט די יאגכט

 העראערשאפט. העכערער א פאר ״קײס״
 דער צו איבערכעוױזען זאך די האב א-ך

 האט ילעצטע די און קאדיטע, גדױוענס
 בא״טיא״ באטראכטוגג געהעריגער א נאך
 איז ניט און איצט ניט װעט זי אז ס־;ן,
 אזעיכע אויפנעהטען צױזונפט דעי

סכסוכים.
 װעילעז עס אז ערװארטען, קען איך

 צװײטעז סנסובים אזעיכע פאילוסזןן נאך
 פאר־ איך און ארבײטער, און ארבײפמר

 בא־ עקזעקוטױו דער אז דאריבער, י!א:;
 זײן ז̂א עס װער באיטריפען, זאר איד

 הא־ צו יןעיפער״טאפט אױטאריזידטע די
̂טאכט בען  אןזףיכע א*ז האנדמז צו פ-

פארען.
 א*ז אז געװאדען, כא״צילאסען איז עס

 אין סעקיעטעד דע־ זאר צותונפט דעד
 לזאמיטע א אױסקלײכען פאי״ען אזעיכע

 װעײ סעטנעדס, באארד עלןזעשדטיװ פון
̂ובען זאר כע  האנדיעז צו פוידאכט די ה
אנג^עגענהײטען• אזערכע אין

 א־ײנגע־ האט װײנכיאט ברודעד
 גענעראי דעם פון טכבארי א טבב־א

 אפגעהאיטען איז װאס כױטייגג, מעטבער
יאנואר. טען15 דעם נעװארען
עדיטמעד, דער געװען איז ט*טינ; דער

 אײ:* האט אדטיניפטראציע :ײע רי װאס
 איבער־ געװעז איז האל דעד גערופען.

 דא־ט האט עפ און טעטבערס, ידיט פויס
 אטטאפפערע. בדודערלייע א געהער״טס

 אזוי טעטבערס, אײנפאכע יעדנער, איע
 זײנען ױניאן, דעי פרן בעאטטע וױ גוט

 אײפ־ פוילןך טיט געװארען אויסנעהעדט
̂ע און טערהזאמלױיט,  אוגםגענומענע א

 פא־־הא:־ און דיססוטידט דינען פ-אגע■
 איז ױאס גײטט, א א*ז נעװארעז דעי־ט

ײניאן. אוגזע• ‘פא כביד א

ן יין ח*ט גייומט^ן נרודעד ^  נ
t*m דער פון w א איג^אנען

o װומן נאױנ^ ?ורצען n ון אױם*אמ• 
 h »י עדהיערמ, ה«ט ער װיחרען, וי

 יוײניעיחייטען יײע מיט נארינט פויער
 «ו• עיעח׳״ייז די ח*ט װאחרען וי ננוגע
 פריחערדימן *װם »»עגענען נ<וך מ-טע

 )N י־נ׳ד, גיט ער ׳נ*ארד עקזעהוטױו
 irunw געפיחרסנדור ןיינען װאהיען די

ד ױנ**ן א »ין אופן פאסיגען m אױןי » 
ivro .גייפט

 גוטגע• אייג׳פטימיג איז טכנארי דער
 נפ׳פיאסןן איז עס און געײארען, ווייםען

 דער *י דאנה א אױסצודריקע! ;עװארען
רעזאיד א םון סארם דער אין יואד*טע

•V’V
 םאד־ געװען ׳ןןוין א־ו רעזאמ*יע ודי
 נוסעד םריהערדיגען א אין טכיעפע:טי

״גערעכט־נזייט״). דער שון
 נא׳פיאסען איז פאדפילאג א אויוי
 נאריכטען םיער או־פצוגעהםען נעױארען

 נאארד, עסזעחוט־װ פריחערדיגען פונ׳ב
 מעסכערס. די םאר װינסינ ז״נען װעיכע

 מ«• טען4 דעם פון נאריכטעז, «וױי א׳ן
/ טען21 דעם פון און טעםנעד ו בן ^  א

 םריחערדײ דער אז איבערגעגעבעז, װערט
 כאשיאסען האט באארד ערןזעקוטיװ גער

 חגר צו חױז ױגיטי די אינערצוגעכען
אינטערנײ״פאגאי.

 א.םאר״ געװארען טכגעטא איז עס
 בא• דאזיגען דעם צװיקצואוױיזען שלאג
 עקזעקוטיװ איצטיגער דער אז און שטס

 דער מיט אױםנעחמען זאך די זאיל באארד
אינטערנײ^אגאיל.

 םאד גערעדט האבען טיטניידער צוױי
 די, ;ענען. — צװײ און פאר״טיאג דעם
o געגעז געװען דיגען װאס n ^םאר׳צ 

 םריהערדיגעו דער אז גע׳טעגה׳ט, ד»אבען
 דעם געסאכט האט באארד עקזעיןוטױו

 #סא?ט דעם אױוי *עטיצעגדיג זיך באיעילוס
 געװארען נעקויפט איז הויז ױניטי די אז

 זאין ױ אז אבזיכט, און געדאנה דעם םיט
 אין אכער אינסטיטוציע, ױגיאז א זיין
 #;עװען גיט דאס הויז די איז אטתץ דער
im אדן זױיט די און v iv, אמ װאס 

 ד»ויז, דער אױוי געװארען אװעלוגעגעבען
 אנגע־ געקענט נוצען כעסערע כײט האט

 צווע־ וױכטיגערע אויןי װערען װענדעט
 איז אבער אינטערניײטאגאי די קען.

 די פארײאיטען צו בעסער איטעטאנד
הויז.

םאד״ פאר׳ן געװען .ױינען װאס די,
 עקזע־ פײז אז אננעוױזען, האבען יטלאג,
 הײן דורכםיהרען ניט קאן כאאדד קוטיװ

 דער פון גוטהײסונג דער אהן באיטלוסעז
 ױניטי די װי אזוי און טיטגיידעױטאפט,

 אהן געװארען איבערנעגעבען איז הויז
 איו מעטבערס, די ׳םון צױטטיטונג דעי

 אומנע־ דאריבער פארהאנדלונג גאנצע די
 דער אין איצט זיך נויט״גען טיר זעציליך.

 דעד װען דעטאלט, װי פונקט הױז ױגיטי
קויפען. צו איהר באיטיאסען האט לאקאין

 ױניאן לױין געװעז :יט איז הויז ױגיטי די
 פארװאילטונג דער דאנק א אינסטיטוציע

̂״עז, די און  דיקטירט האבען װעיכע מענ
 דער הױז. ױניטי דער פרן פאליפיס די

 האט נעקױםט, הויז די קאט װאס ,6לאיזאי
מעכד זײנע אױף טעיזס א ארויפגעאעגט

m אפש־ ־ i ־ שלאפען? נים
<פ?ריעטאז)

לעבעדיגען. פון

פוט׳טוריסטען, פר« אסיפה אן אויף
 פארגעיטגא־ אײגעד האט איטאריען, אין
 שלאו*. דעם אםען8אפצױ פלאן, א געז

 אפגע־ זיך כיזזעז עד, זאגט ״םעניטען,
 בײ נעהמט װאם ישילאפען, פון וואוינען

אוכיזיסט״. צײט םיעל אזוי אוועל« זײ
 און געילײענט דאס איך האב איז

יע:ער טאקע איז אפיצר :כעזאגט זיך
 אםיטר גערעכט? כײטוגעיער״ ,םאדעדנער

 װאס פאר 'i שלאפעז אױםהערען מאהע
ניט?

 א אױסמאהילעז אן זיך הױב איך און
 ̂טלאםט װאס םענשהײט, א םון ב*לד
 אזש פרעהיאך, אזוי װערט מ*ר ארן ׳ניט
יאכען... צום

 מענשען װעלעז ׳איך זאג ערשטענס,
 פען אז באילד װײיל דירות, פאדשפארען

 אוט־ וואס צו טא שלאפען, ניט דאדח
? דירה־געיד צאהלען זיםט
שלאפ־זז, ניט דאד־ף װאס א

 אין אתןר אפיס, איז דצעז אדעד הען
רעסטאראנט... אין אדער סעאטעי,

 א הױפםזעכיליך דאך איז דירח א
 בעט די וױבאילד און בעט, א פאי &לאץ

!.. דירה אויס איז — געהס,ארועק
! דידה דער םון גטוי

פאר־ קומם, דירה דער נאך איז
 וױ־ האבען... ח.זתה דאס זיך, שמייט .

 װעיען רואה נאר זײנעז מענמעז באלד
 די יועיעז ;האבעז חתונה נים שײז זײ

אינםערע־ זײערע פא׳ישיאפען כ*ט מױן
-..|VD

 בכיליל דאך מען קעז דירה א אהן און -
האבען. חתו:ה נים

 א האמנז דאך םיעם האבען חתונה
 וױבאלד און—*ױש א זום, א הײ̂נ
איז — ?יין ניס םעזזר ורעם וגדיו ךאט

קײז

 הארבסטע ד• פו; אײ;ע בײ:י די וויגעז
װערט• דער אין סוגסטען

חתונרז... גאגצעד דעי ט*ט אױס
 ״אב״שאפונגען״ ב^דע די פרן אוץ
:װאס אט געוױנען םיר װעיען
 טיד װערע; דידות ד* אבשאפען פון

 לענד־ דעם פון אביטאםונג די געוױנען
 ײעא־ כיענ״ט, כיין טיאוסעד א רא״ר־ט־פ,

̂ע דך הוטט נעד  טאכט איז טאנאט* אי
קעשענע... אײער אױף איבערפאא אז

האבע; חתוגה פון אבשאפעז םון אין
יליבע• די געװינען װעט

 נ*ט דאך דארף ז* ריבע, די וױיר
 װאגאבוגדי־ ̂ איז vz^ די הײם. קײז
 אומע־ הײם איהר האט זי נשמה.׳ שע

 םו| אקסעל דער געגוג איז איהי דום...
 א פיז אקסעי אן און נעריבםען... דעם

 אוטעדום.. טרעםעז טעז קאן געליבטען
 צאחלען גיט כדען דאיח דעם צו

דידה־געיד...
ן ! הויא :זץ־ זאג אץ־ און
 יא זאל'שױז מעז דתז אפילו אוי
 שיא־ ניט דאס איוץ װעט האנען, חתונד,

מענשהײט... דעד פאי• גריק א זײז םען
 װעט ׳טלאפען, ניט וױבארד וױיא

 וואױ 1געה ביאן חס לאזעז וױיב א דאך
װיל... ער וױפיעל אױף אוז יוױל ער הין

 װעט — אפען>?ױ גיט וױבאלר און
 — דירה א לױט שײז אפיילי מאן א דאך

ײ< עי ייעז אהײם קוםען קענמז
 האבען מודא נ*ט ער וועמ דערצו און

. אײ״ט. דעי צו םאדשי״אפען צו
 פון פיאבי־עש די איז אוואו הײנט
בײביי די פארוױגען

 צו געיתז ו־זדיט עס נרינג וױ יעך
 ניט דאי־ז כיען ורע; צײט, א אין לעבאן.

בײביי די ®ארוױנאז
פאר־ א-ז פײני-; כױיז נאך וױיל,

שפי״ צו וױ ײ'װערער, פ• איז עס
«**י.״צען רע־, בען י to וויײיי טעאטע־ לע;

טאדלען. *-<) ואלז געו :**ר װעלען אלץ ראס אח
דער “וי א ען של^פ ראש אב׳צאפען פיז

ט... 6װעי
גרויכער דע־י םאלזע איז װאו ט הײ:
אויױ האבעז װעלען כייר װאס געױ•:ס,

 טעא׳ אין זיצענדיג און יײזעס אונזעדע
? קאנצערטען אויף אדן טער

 דער אין צט א גוהג זיך איז וײ־פען
 איז פאהרט כיעז אז א*ז •טי־אל־עפאכע,

 קײנטאל מען אין ״ער״, א־ז צ* לא־,
 אלע (און קאפ פ־עניד א אז זיכער, :יט
 א אדעל ניזבה אבט־פודיגער א; פון טאל

 אױױ אנלעהנען ניט זיך ואי כינעזערו
 טו.-א דך האט איל^ אין אקסעל, א*יעי

!םאן ריר א
 וױ פאהרעז א־־זד רועט יעצט אבע־

פריץ... א
קאנצער־ בײ או; טעאטער איז הײנט

 געשטערט פאישפארעז א*הר װעט טען
׳ נאז־מוױק פון װעיעז

 פאר נרצען אין ארץ איז דאס און
 פאר און םענשהײט, אלגעמײנער דעל
 ניט דאס איז ספעציעל ארבייטער דעם

נעוױנם. דאפעי״טעד א שלאפעז
 ניט קײנםאל װעט ארבײמער אץ אז

 אױף שםעהן שטענדיג װעט אפעז,4״:•*
 ײעט אינצןערעסעז, זייבע פון וואך רעי

 נליקליכער זײז ער װעט גיט. זײז איהם
געװינסען. זײנע כױט זיכערער ארז

 פאסירט ׳צטיא ס׳איז וױ װײל
 דרײ א כאפט ארבײםער אן אז אטאל,

 כאפט דערוױיל און סםרײק, א נאך ׳טעי
 ־דוקא איז װעלכמר קאפיםאליפם, דער

 רויב־אינטערע־ זײנע צו וואכזאם זעהר
 סםרײק־ סך א פון תל א סאכט און ׳סען

:עװינסען...
 ניט דאם איז ארבײטער אן םאר
ענין. גתיסער א שלאםעז
*n סיז דויד עס נמז םיחרט וד א/

 דענשען אפ טעז געװאױנט וױ ? בעז
 א איז עס אז זײן, זאל V שלאפעז פון

 שױן ר^ך איז עס אבער געװאוינהײט,
!געוואוינהײט איטע אזא

 אפגע״ מעגשען א בנלל כיען קאן און
 יצלאפעח.. פ׳יז װאױנען
יע. אז ;רויב, איך
 | פאד די מיר פאר זײגען ראיה א און
פארלאך. ליבטע

וױנציג, זעחר שלאפעז פארליעבטע
ניט. גאר טאקע אפשר און

 fv נים» צײט האבעןיקײז פארליעבטע
 אכטוננ|| אויך ׳זיך ליבען חוץ כריזלגז זײ

 . םא״ ניט זאל זי ׳בעיל דער אוי,? געבען
 גע״| אנדער אץ (א״ן פ״יטה ק-ין כען

K ׳ גענד...)י
 נרינג־פי״ א זעהר איז ריבע יד װײר

/ כ*גע...
 איז דריטעל א אפילו זײ כאפען און

K. אױנ... אײן אױף ב^ויז
 גע״ צום ניט דיר עס שאדט דאך און

 איע זײנעז פארליעבטע אררבה, זוגט.
 6*1פעח^ עס אויב און רבריאה. בקו טאל
 ליםגי*ן מעהר אביסעלע נאר נאר איז זײ,

 צום נים >מילו זײ שאדט עב און
גײםט.

 תמיי. זײגען פארליעבטע אדרבה.
 rii,! t אױפנעלײגם. טוגטער
 rH ניט מענשען קענעז םארװאס איז

 םארליענדן םון טדרגה דער אין שטענדיג
? טע

 שלאםען ניט דעם טיט וױבאלד
 אין דירה, די אפנעשאפט װעדען

 וועט הײראם, די אױך דירה דער
 אױ«י ליבע די לןענעען המילא שוין

!•װעלט
 מײנט — ליבע, ײיבאלד ארן

 מענשהײם.̂. שלאםלאזע א דאך
 אונ< םיך, זיר ס״נעהערמ ײאם

 וחנמן גאנצעז םיט׳ן איך שםיץ
 םוטעוריסם. איטאליענישעז דעס
 1«ל» *an אײגלעםאל*ן ס׳איז כעז

װיי< מר אויוי אישאםען
m 4i n& מ^ז ח^ט ער־ tt.

l i ®
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 און #•וויסצוח»יס^ן חױו רי כדי #בירס
 חני סאדוואס אורזיה ניםא איז 0ע

אגחאג״ גיט וױיטער חױז n זאל
 איײ סון טענות די אגכאלאגנט װ»סטען,
w לא- אוגזער פון ®אריאננ יױפ׳ן אז 
 יוינװעד אינטערדישימאל די ד*ט סאל

p* !vr איכערצױ נאשלאסען ?ליװלאנד 
 דט טע;ח רי אט איו #חױז די נעחרען

 יענער גאר גלײר וױיל ׳טיגעכרי רײן
 רחןס געװעזענער דער ח^ט א;װענשאןק

 באשיאסען נ^ירד דזשאינט װײסם און
 דעם מיט און ׳חױז יודםי די אגצוהאלטעז

 הױז ױניטי דער װעגען םראגא די אין
געװארען. נעשייכטעט

̂בוכרען איז עדן דער װען  נעװארען ג
 זיך אלע כטעט חאבען שםיםען, צום

 כא- חנם צוריקצואוױיזעז ארױסגעזאגט
 עהזעקוטױו סריהערדיגען דעם פון שלוס

♦). בןוארד
 פ,״ן כאריכט באארד עקזעקוטיװ דער

25 onםאר־ געורען איז נאװעםבער טען 
 כא״ כױם׳ז און פראגע דער מיט נוסעז
 םון סעסכערס די פאראײניגען צו שיוס

 איז עס יאיןאל. אונזער םיט 25 לאיןאל
ז, אנגעװיזעז איהם אין  עס וואס געווא̂ו

 25 לאקאל אז ,on צד טכגעביא הפט
 א וחנרען און װערעז״ אויםנעלײזט זאי

אמאניףאציע. אונזער םון טײל
 גרינדליכער און לענגערער א נאך

 גוט* טככארי דאדנער דער איז דיסיןוסיע
געװארען. געחײםען

נעװא־ אױפגענוםען דינען דעםכנא
 עקזע/ :ײעם דעם םון בארינטעז די רען

 כױטיננעז, דדײ די םון ב^ארד קוםיװ
 איז געהאט, דעמאלט כיז האט עד װאס

 אוז קאגטיאקטארס די צו פאדערונגען די
 לעצטק רי אין װערען װאס דדשאכעדס,

 דינען איבערגעכעבין, באריכטען צוױי
 מעמבערס די און געװארעז, דיסקוטירט

 א :אך אפצוהאלטעז באשלאסעז האכען
 דיסהוסיע די פאלטצוזעצען אוש פיטינג

 באארד עקזעקוטױו פון םאריאנגען ארן
 מיטינג לוטענדיגען צוס ארײנציכרײנגען

 ארגאגידרעז צו בעסער אזױ גגי פלאן, א
איגדוסטריע. דרעס די

געווא־ נוטנעהײפעז איז באריכט דער
 האט באארד עקזעקדטױו דעך איז ׳תז

 טעםבער־מיטינ; א רופען צו באשלאסעז
יאנואר. טעז29 דעם דאנעד״שטאנ, פאל

 אפיעל די איז קאבדיטע נריװענס די
 באריכטען ארײנגעבראבט האבעץ קאטיטע

 עק־ דער און דצוננעז לעצטע זײערע פון
 אױ^גךומז זײ האט באארר זעקוטױו

פארהאנדעלט. און
ארגאניזאצי־ דער פון באדיכטען די

 זי װאס כייטעגעז, די סון קאמיםע אגט
 םעז20 און טען15 ׳טעז7 דעם נעהאט האס

געװארעז. אױםנענומען זײגעז יאנואר,
 האמיטע די גיט כאריכט ערשטעז אין
 ארגאניזאציעס, די פון נעמען די איבער

 געװענדעט, איהד צו זיך האבען װאס
 און געווען זײנעז פארלאנגעז זײעמז װאס

 נע־ פאלעז אלע איז האט זי אזוי װי
 דער אז איבער, אויך נימ זי האגדעלט.

 פארלאנג̂נ האט קאוגסיל דעפענס לײבאר
 צום רעזאלוציע א ?זיקעז זאלעז םיר אז

 די נעגען סטײט מישיגעז פרן גאווערגאר
 װאס נעזעצעז, סינדיקאליזם״ ״קרימינעל

 שטאאט באמדעפענדעז דעם אין זײנען
 עם װעלנע פון און געװארען אמענומען

 ארבײ״ דאדסיגע די אממעהרסטען לײדעז
 גע־ באוױלינט איז פאילאננ זייער טער.

. װארעז.
 אז אן״ זי וױיזט באדיכט צװײטעז אין

 פראגע, די באטדאכט אין גענומען האט ױ
 די פאראינטערעסירען צו מעדזר אזוי װי

 רעקא• זי און ױגיאן דער אין םעמבערס
 זאלען ברענטש־מיטיננעז אז כיענדירט,
 א און װאבען צװײ יעדע װערען נערופעז
 אפגעהאל״ זאל םיטיננ טעמבעד נענעראל

 פאגא־ צװײ איז מאל אײז װערעז טען
 בא- איוזר אין װײמער זאגט זי טען.

 אין האלם פארטנאי ברודער אז כט,רי
 אפיס, איז ענדערואעז אייגיגע מיכען

 פעמבערס, נײע 1צ באצוג אין ספעציעל
 הומען אלע דארםעז נ־ט זאלעז זײ אז

 דער צו נוכיערעז פאר װארטען און שבת
 קריגעז זאלען נאר ?אםיטע, מעמבערשיפ

 גאר וועלצן זײ װעז םא:, יעדען נינ־מרעז
 ערשטע מאכען איז אםיס אין קומעז

 נייע אזעלכע וועלען אויר איעצאהלונג.
 אין קוםען דארםעז טעהר גיט כיעכיבערס

 םוץ באשלום דעם אויסצונעםינען יאםיס
 ביכלאך זײערע װיםיעל קאמיטע, ^

 דעם ווענען זײ װעט מע[ נאר קאסטעז,
 ארום אזױ בריעף. דורך װיסען ׳אזעז
 וױיניגער האבעז סיםגלידער נײע די װעלז

יד זײערע ארויסצוקריגען שווערינקײטען

אויף - רעדאקציע. פיז אנמערקונג •)
 נ<ד סוז ריםיננ םערםעל׳יעהרריכעז יעצטעז יעם

 ר»נע»ב«ד1ן ד♦ איז ב*ארד עקעזקוםיװ י*'יענ
 בא• האם ב. .r נ. דער אוז נעײאיעז יאראכעז
 כאארר עקזעקוםױו איזםינער דעי־ דאס ׳טיאסעז,

 ב*• דעם !זריקווײזעו נים ח*« יאק«י דעם םיו
 אי־ באארד. עקזעהוםיװ פריהערדיגזןז nc ?ײס

 סאר• אויד *יז •®ראנע די ריעו נאד׳ *םינ*ױזו
 דער &יז mr«n>MP א אויו• נעײארעז ייאנדע^ט

 •M? דער ne בודטיוס דער *עסערנײשאנאר.
 װערעו «*ל תויז יוגיטי די נעוחנז איז ײעגישאז

 אינםערנײמאנאל ואגמר דער סון אײנעגםום יאס
w» באארו עק״נקזסיװ דער *ח n ii ו ראהאי•? 

«טמיזמ. גיס «י*ס ײ•®

«

שסועפען קורצע
רעדאקטמי דעם *ײי׳יעז

:ן לעזער די און «

ווין גא*;יט בע#יגעז פיר — א׳
ט1 ר*"< ױייו ייינ ו *י » in נ*יי«ר

 געווארען נמיאנם ניט j*ir יויי וייס ײימיײדו׳/
מי, •איז '“״נערעכטינקײס דןר איו מזו וי  •בער י

 סערז, רעס אגנײסרזוסס .ײ»ס «ר»זע. נוסער
 צ״ט׳/ וער ״פאר פא-נעמז אידיס ה»ם םען ד«ס
 י,״;עד רינגײנ. ג*נץ ניט ,0עײצעענ <ov איי

 איז װיכי*ג?יז פאינזןכעז. גיט איהס *ז האם
r זאל ױ»ס מןג״-/ אז# נעװזנו גיס t פאר״ יאזעז 

 נים אײגעפ •ז מז יזעו צװייגמגס׳ ײיז/ נעסעז.
עי סאר םאיגעסעז  ta a* דעז ®אינעסם צי*ט י

 1 י י ז אז באיױיז, נעטסע- דעי ov איז אײנעם,
פאראינער איז יײס

מו א אי  וועיט fנ-י א*יעל — ז לעיױ ם
 אז עײויעי־ע/ ב<יa כיוזעו סיר סארעפענםריכס.

 א-יער דיט א־ינפאר׳דטאנען נאמיס ז״נעו סיר
 יכנ״דעז זי׳י סוו ׳שגײדעי סאיכ נױדער אז חשד,
 ס״;י;נ. א ט8די ער ױ**ל דער*אר, באס v פאי
 יעדען נאסזןס די ער״ױבעז דאי,״ ױ:״>ז די דאס

 אר• די בײטען nra* a ראה צ־ױי דIדזa י*הר
 סײ• די אז ציגענענעז׳ וײי. *7 או*כ כײטער״

 גלייך ײאיום פבעד ייינצינע. יז*•? ניט איז נומ
sipo’na!?* כד ײאױם ? פאדדעכטינוננזו נייט 

ײיב* א*ז אלגוסענטייעז ניט סעי  דא: א־ײכ, ז7״
 אפשי ? פאיש־; א trir;*; איז איז סײ;ו:נ זײז
 פאדידיאנ ז״• פיט נ״ס״נם שנײדעי• *רודער האט

 די פין פ״יגיעז די איתמזדןר״עגײיעז *,אביסע
*,א ײעדעז מיע א־כייטער״, .אינפײד  זײט ;,,מי "

 א*ז אידאי ? ב־עןוז ״•וה נא;צי;ז איז :יט אויזי
 אינזעיע ײע״כע• סיט אזזיכע, ס״נונג, וvז

 און )טא;־;זr‘אc:,,א ז*יז :יט י.ענעז *וניוודלײם
 ױא״טעז באסקס די ױען וויײ, -יעכט׳ פויזןן מים

 נע־ ,ז* ולאי״עען ־עכט׳ דאזינע דאס נעידאגעז
ŵ״ a איב״סעי די נענען ייא^ע ״.׳איםע זזןהר א 

 נעהאיפעז איז *«ז,3*י גא;*עי י7י נענזז אוז
 יעדעי• אבעי :יט. געױיס א־בײסער די עס װארט
 y?ao איז דעם װענעז ר״דעז זיך era? פאיס

י ראכעז דעיפאר  ב־יף, דעם םאייעפענםייכט ד
 ד.אט איזזד װאדזם ׳:אי װאינדזןרט אונז אוז

 רעדאד די פארדעכמינט :יט גא;נ א״ז פאי *טויז
 7אט*2ביד איז ״נערעכטינל״ס״ דעי םוז 7צי

ב¥סעס. די טים
 ברי^, א־יעי פארעפענכײנעז פי־ — צעיצ. נ.

aבrי וײלעז טיד* ר ״  םיר אז ערײערעז, ד» י
 דז״פע• א אײנפא־־שמאנעז. :יט אײך םיט זײנעז
 'l־2a ױ»פע׳ שאיפז זעהר א איז סטר״ין :עיאר

ia איז זי r»יעז עפ אוז זייטזז בײדע פוז ,־ 
 א*לר, נעברײכט eav .דזןד״ ניאדע אז •אסידעז,

 װע• נענעז ׳ד׳;ר װ• א״גיצגיײ־עז, סעהי זיזי זא<
 כיוז דעיפאד לאד«. א־ז אי־ײם נעהט ער דעז
 גענרױכם מעז א״ידער פארזיכםינ׳ זעד,.־ ײיז םעז
 זײנעז פ*טי־;ז איע ױעז עד׳טט ױאםע. די

 נע• :ים ה«נלן ^יז נעװאיעז אײסנעירובירם
 און נדירה, ^דער י\יז a:ימ איז דאן חאיפעז,
 רזשעגעראל־ א סוז ל7םי« דעם נעכױיכעז סעז-סוו
 סט־י׳י̂י א ארייסױסעז לייכטזינינ בערa כםיייק.

oai םאראנםװארםליכע קײז װעט ia’:v זיך 
 ס8י זיכעי זײם א*ר.ר ־;ריויבעז. נ*ט יaנם’קי

̂עס אידר םוזט סםרייק דדבעגע־אי א דורד  א
p נים וױים איז דאם אבער געװי:?!. a דער 

̂זא פיז נעיױגס דער איז אםט גאנץ פאר.  סטיײק ו
̂»ס אז ׳ני״:ט' איהר דויערדאפם. זעהר :יט  ז

 נאוחנרנארײ־ואטיסיעס איערלײ םים זיוי כאדערעז
 אז אבעי. פארנןסט איהר אוםזיסט. r;aa איז

 דז;ר מיט כטרײח יזןדער זיך ענדינס אםט נאנץ
 גאר ניט אוז םענ׳טעז, זײםינע פוז אדײגםישוננ

 אפט נאר פארװערעז. :יט זײ עס איהר קע:ט
 האבען עס װאם זופרידעז. ארכייסער די זײגעז

 זיו איז מענשעז י־אסינענטע נעפונעז זיד
 קאנם איהר אז ד*י;ם, איהר ..א־״ננזוט״שט

 ז״ם אייעי אןיף פ*י:ו:ג עפענםליכע די נעװינעז
ײנןז װעם ױגיאן די װאס דעם, םים ר נז אויי , 
 פאר׳ז נאר קעםפעז פיי דאס צײםוננעז״, אלע איז

 פארנעסם, איהר נאאיװ! וױ בדוים. שםילעל
 דרוקע?. צו סחױב זײנעז צײטיננעז איע ניט אז

 םיר וױיעז אײןי אלײז. •פדײבם ױניאז די װאס
 י,ענעז בתים בןרי די דאס סוד, א אױסזאנעז אײןי
 זא־ זײ װעיכע איז צײטיננעז, נענונ קדינעז אויד
 ה** זײ װאס ארע̂כ ״ארײנשרײבעד קעגען לעז
 אײער םארעםענטייכעז םיר איזא, זאנעז. צו בעז

 םאר־ צו ביסעיע a א-:י בעפע« מיד אבער בריף,
 צו האבעז מיר ױאס דאפ״ ױעגעז זיזי מראכטעז

 אױי עם אז אײנזעהז, יהרa װעם אפדןר זאגעז,
 אײז א*ז ה^׳סעז צו ריכםינ אזױ ניט גאר

דזשענעראר׳סםרײה ׳דז*מנעראר*בסדײח :יפרײעז
iPo אנ^רע אלע גאיניט צו טאכעז און־ 'o. װאס 
 אוז זײ גענרױכט און נעברױכעז, העז ױניאז די

עפעלם. שטארקעז א נאר םיט
אבראמאוויטש סעל^טער ׳ריםי.יז ם.

 םאר- אױך װעם דאס אין ניאךביכלאד,
 אוסבאקװעמליכקײטען אנדערע מײדען

ױניאז. m םוז אפיס איז ענגשאפט און
 האםיםפ די ניט באדיכט דריסעז איז
 פרא״ די לטnסארהאנ האט זי אז. א<בער,

 מזןםבערס די טראנסםער^ז וועגען גע
 א נאך לאהאל. אונזער צו 25 לאסאל םון

 דיסקוסיע אלוײטינער או; זןרכנרינדלי
 צױ די נוםצוהײסעז באשלאסען זי האס

זאםענשכיעלצוננ.
 בא• די האט באארד ער«זעקוטיװ דער

גוםגעהײסען. און םארהאגדעלם טעןכרי

י,י~א ט־<זאריטע7נאנק רעסעוףמאו ד ו ײ  י
װו ih י*ר h w m * V *l n דעס אױןי e p ja 3, 

אניאסאװיט**, ג«נ ?ננוד ממנצז ײור• 0יל»
 איו אונז פאר פאינ׳ננינעז סיס m •יי

 נניד. ורויסער א וזיריליו •ײגיאית( •ײןר
o** א*יןר װיז n װ»יס<ן א״ז, גיט אונו r o 
1M ט חצנסט נעפײ/יט ^״דיג  גצקיצגלט. »יו נ
 עס* איז יצולדינ וזי גמ«יײט ייך װאיסעו כיר
 פאר• אנראסטװיט׳צ נענ װאריס וױנטיגעס ױאס

 •יטםעסט, גאגצקו דצס זיןי טיט א*זט הציו^רס
 פיח־לע םוז סענ־צ דעגתצנדער רענט יעדער װטס
ipjyi 0 רו־טצ ריyp .rn r*rM, יי;ן סיר אח? 

 אין םוער יעדער דטס טײגונ;, דער פוז דארום
 PM איס פיהײעו, עס װ?ט נאװעגוננ אונזער
 אנ־ on אױןי •נװעזמני «ײז צו םלינט גיויכע

 אויפ• 1א?ײ דערםים אוז נאנימט ראסאיױנדפ
 ד/ וvan ער׳»פזננס׳ עגטייסטמ(, זי״ו דריחען
i װ*ײע n n אויזי צרוח םיל א«וי נצכיאנס 

 •^rpo סשינח׳רינמ וײןרזן סיט רוסיאנד נאנץ
na, צוױיסזננס,)m v וײע םיט חאנעז וזעלמ ׳די 
n נעס•! נידערסרעכממ*ײםען opa רואי צו 

 ארנייטער אוז סאציאײסםישע נאנמ די ז7ניי
 אוז ארערידא איז רוסיאנר״ אױסע־ נאחןגוננ
̂י*חעס זײעיע א*ירא«א  אניאסא• נע;. א*יף %
 נאוױיז, נעסםעי דעי איז סיסיגגעז וױסיפ׳עש

ta נעטרא• מ*ט פאיכאנד סאציאײסס־שער דער 
v ריכטינעז דעם אײנצויאדעז ם«ז r jn.» י״ זײ* 

 דעד• װארס, אבדארטװים״-״עס נענ פאר טערעז
 י1אוי יןאנדיונבזז פא־צױײםניסז זײעיע פאר

ס דאס אכער טיטיננעז זײנע r *'ז a גראדע 
 װעט איבײטער דענלענדעי דער נעװאונשעז. וױ

ז דערפאר ״ י  א סיט זײ פוו זיז ••ימר,ר*;ז י
or c םון נעםיהל nאײוסטעז M’TV פיר ippn 
״ז זיכער כזי ז״געז סי־ אלז ׳כא;י,עט ב״ם ז  זי

 םוז נאנצי״ט די ײעסען איע, דארט םרעפען צו
ם״זר. ױ%י>ידל איז כאײענוננ אונזעד

 אז יזיא*, אי;ז פאי איז עס — יוארליז א
 דאזינען דעם ייכטינ ניס זעהר נאראנדעים איהר
 אז א-ר.- םוט סעדר נאד אין א״עיעז״ העײ

 םעי־ א-ז ארנײטער אינלרינע איצ ,ד אודרעכט
 פאר־ ניט נאר ־;כ זײ■ מ;־;ז ײיר יפאפ זאײצע׳ס

rד*י )םערעז a נאגדזר sar זאי א״ב־יטעי 
p זיא טלוסעז. איעײע םוז באשםעהז a זאײ;ן 

 זעחד איז עס ?•יאיזיז א״ז פיר TPPP̂׳gnn זיו
a א* דיכסיג גיס it am 5ד ויאיפעז W l i j i u 

v ia ןז נים זאר •;־ שײעכט ױי סענשעו׳ א״ן.. 
 א איז קויאיױז יע־ אז טעני׳׳ז, איהר/קעגט

 דאב אוז ױניאז ?יאוקסאכער יעי־ איז םי■
 דעכ נאר א־עצ־נײנע̂ג אז ניט דא םיינס איהר

 נוסז די ;עיזױיעט ׳;ס ד״אט װעיכער פיפ, נאנצעז
v איז איינפיהרונגען אוז םראדיציעס ia  .aac 

 אײנפאדישט^עז. זײז נים סיר לענעז דעס פים
̂ז טי■ איא אײנ  דער אויסז־ זײן י7 םוז ד*, א

 אינעםײן, איו ױניאז. דער אין ניט אבער ױניאז,
איז אםת, םדיימז a דא איז בירד דעם איז כאט׳פ

 דאיום יועז קפ איבזודםריבען. שיעקײד אבןר
pa םארעפענפײכם נים ״נערעכטינקייצ״ דער 

װערעו•
^ באסטאז באארד. דזשאינט מעמבער

 נאמעז. אייער י1כרי אײער איז אז 6ני נים איהד
ורום יזעגעז םיר  איחר ױאס אי*ד*ס^יעכםס, צו ̂?

 די Tp:jrr :יט באאדטע. אײערע אוי^ זאנם
 פארלאננצ איד.ר אויפבחנרקזאםלײט כינדעסטע

 וזמבו:. דיז פאדעיעז זיי םוו זאיעז טיר אז
 פוז גרונד דעם אז•;״ »ז9 עכ םיר tp;p װי אנער

 אזע-כע ? :יסוד א נרייבעז 1P װעל ? ססירה א
ײו  *ר•1!א א•: ני*י־;י אלײנװאיפעז מיל םוזעז ב
קארב

ra - .2 לאיאל ;ריי!עבינ לןויער. טאריס
 apa? nc:> 2 םזגסבעריגיי רער צו צורוף אונזער

oan און באדיננוננ. וױנסינע א״ז פאיזעהז איהר 
 רא :ײנע? זײ װיפי? צד׳ יעדער אז איז, ד^פ
pa י דעםa.ראר ?a? זיינע םיט אדויסלומז 

 אויס־ צד יעדער *,זא דעש צוליב און ם*<:ות,
 פאר רײדעז זאר װאכ אײנעם׳ זיד פוז קי״בען

 פאר׳טטע• םיר װי אנער, ראס, צד. גאנצעז דעם
 בדיף אײער אוז ;נעװאיעז נעטאז ניט איז העז,

 דעלצו ;פיינוגנ פערזענייכע אייער אויס דריקט
 בליף אײעל' איז ■ונקטעז םעהיסטע די דאכעו

 איהר װאהיעז. איצטינע רי מיט טאז צו נים
 רי װאס כא^עייס, הױכע די (ענעז יכדשל, זיים,

 זײם איהר אז זאנעז, יאטיר קריגעו. באאםםע
 טאר אלנאגיזאציע ילאיעטאלישע א אז נקרעכט,

 סארעריס, ■ר*יע«ארימע קײן נארניט צאהיע: ניט
 נאך האבעז םיר דאם איז, פאיט דער *כער

 צד װעלכעז צו קאנדידאם, קײז םון נעהערט ניט
 דאס ערקיערעו, ז*ר ער געהעדעז, ניט זאי ער
 •ראיעטא־ א מיט בױיז באנוגעגעז זיך־ װעט ער

 גארניט ■ונהס דער האט םאינייד כאיעײ. ריעער
 װענעז ׳דאז װאהיעז. איצטינע די םיט טאז צו

 דאס איז, םײנתנ אײער סטאנעדזיש לעצםעז
ip נעדוזט האם ױניאו די c d p ונקט דעם פאר• 

 איז דאס וױיל קאנטראקםארס*׳, *ױ .ייםיםײמאו
 א*יג• ױגיאז. דער םאר וונהס װיכמינסםער דער

 א̂ז נעזאנט, אײך האט װער אבער. םארשטאנע?.
 םארי קע״פעז צו ־*•געזאנם זיוי ראט ױניאו די

o n ?דער עב? איחר םט1נ? װאנעז םוז •ונקם 
 *ר ד.*ם נאװערנטר־הטםיסיע די דאם איז, פאקט

 װווס ׳עיןס«^רמעז-פ«רימע אז בא״שטיםט דעם ליב
 ברעננעז אוז יאנע נאנצ* די אונטערזומו זאל

ױניאז די אז נים, הײםם ר***רם. איהר
 אלביםרײמאז. צו #ראגע די בען7איבערנ?נ האם
 ױניאז די אז נעםעעז, ײשם קןאזיסיע די אויב
Pa ײעם ניט. אױב נום אודאי ד»ו אי« נערעכ̂כ 
 די טאז. צו האט זי װאם זעחו״ דא« ױניאז די

 םאלםייכטעט. נים ואד "«p צו ײך ראמ ױניאן
 מיט טאז צו ניט האס ױגקם דער אױזי אמר

 באאי־ד עהזעקוטיװ אז פיז ןpחaײ איצסינק ײ
 פ״נוננ, אייער אנכאםלעפט ויאס 2 יאחאי פח

 עיזזע־ אלם ױערעז. א״סעדײמ^ם רא־י עם ויזר
 איז איױ מים םיר זימעז פי;טבעל. ר,ינדײ

יזנתנדגי״ש. פײסםזני  ו נ״ט איז «ס אז אײנפא̂י
ת ־ נ« צחרלימר אז ברויז זײז צו איימם מ

ד צי יוס אלבײסעי, ל מ י t §9י •יי י tp f 
n*aip /י נטארי ו ifpjjn יי*ז אױד טיז עד נ  a• 

yp ײיז אדנ״טעל ד<י p a  v ia,* • 7 אט»t 
p סוט דעס דטנעו o p  iv>־as i,* דײגמו, «י,י 

17אפ5״-שא אידס ױעס דטס צי י-יסגעאמתט
nr*a יױ וניטז״4 א וױיל ׳o*anr *דעי םלײנד
V דיילם I קהל׳׳עזן א א*י רינט*נ׳ נ»נץ אויס 

i״‘' איז טל»כט/ •אבליק >.א־י ׳צ*ע10אי;בטי p 
ײ P סיכעז דט איחו •יז ט ’P .־ױ-אפ־נעזאניס• 

 \•tvryo די ויז:עי 4jrn• רעצטעז יעם װענעז
 €אר איז על אז ׳ערי,יעלעז סיי ivn® םיסיננען,

 חיאז• ;*ט אי־־ים דאכט א*^ר טתזעי. זעהר או;ז
ײ,י ל7א״ איז איצט אײזא, נענונ.  צים ניט נ

na .orr.a *,דעכטװענעז pa*sripn ••א נ f t 
 pa פא״עסי^טײכעז״ הסיא פיר ותלעז לענמנהײם

 •וגייגמז, די םירעו1דיסק יעיעי :זעלמ1א יאזעז
9WH1 ז ריהרם איחר ד pa י י י ו כרי,«״ י
D .א*י*ר גע*ײע;ם האנעו — קריטיואװיץ 
 0זא( א״הר אטת, איגטיגרעס נרױס כי*ט נלי!י
 יזיוא• אי״כמ דאש איז ov נ״עס יז״ז נים דארם

 ײאןי* ?pu׳i א־נײטער ערטעדען רעס nc ?יד
 או ג״ויבזז, זייט׳ אונזעד פח ס*ד, ארנ*ים.

זיכצי, כפ-;ם זײנעז םיד טעױז. איז זי־ט אירר
 א״ננע״ צי•*־י־ איצט װאיט ײגיאז די ױ*;ז אז

 0V ױאלס ׳פס״ידאלכײט׳ no ס־סטעש די .סיהלט
סןו, עיטעלע לי נעהאלפעז saiP נאר ארץ ״ נ  יוי

 דעם ג«לאט ;:עד•;יא יי ױאלטעז דאז אויך װ״י
 pa אזױ װײ״ ;•ט ע^טע־ע׳ די אינעל ג1םארצ

 ראייטאליס־ ד• םאדעיט י1אי װ״ל נאר יױער׳דע,
 פאר• לאיי איז לציאז.1■ראד םיז סישם״ם טײטע

 ov אייןי. ט־ש ריט פיחלעז pa אי״ל סיר שםעהעז
׳שרײט. אילר pa ױעמ, שטאלה װעזן, אײך ם1ט

 אינפעלעסאנט״ וײלהליך איז נעישריי אײער אין
p א״עיצ איו לאט איהל אריגינעל. p n a יאוד 

 tia כ־לרײ,-.׳־•• צו ;עהמעז ז*ך באדאיסט רעז
 ניםען א צי ענטײי־ע״ט זיכער זיך מ»לט אידזר

 ניט איהל פאײ׳לכ ל*ידעז א״ערע איז ארײכער.
 אײער ײעט פיגדעסטיועג־נז איעל דװניאל דעם

 און פע;טײ:ט.7פאל ניט כי־״ב׳!? סוזעז נדיזי
 pa ה^:דײ;נ אונזער םאר נרונל א״נצינער דעל
טוציע,יא*;סש א: *צויז א*ז טיװ«ןי*אלבי דאפ יע־,

fp איצם ;;.,װעי נעענדעים ;יט וד;ט זי און ’ii 
 פאינענדע .־טזי׳;:” זיף זאיט איהר אז :אר, מיר

דש טעל׳לסטע ,ד pa i פרא<ע  ג* *טטד7ה טד̂י
 דא־־ט דוז׳;ו פאיױייך װאײאיב״ט. םח ביסטעס

v ia אלמ די יײדען ארב״טער עלטערע די 
 pc ra ישװאכי!־. ra עיטער װערעז nc פאלגעז

 זא- ,זיי אז געהעיט, נים איהר האט דעסטװעגעז
 ״.•טײ־ארכיים. פוז אײנםיהרתנ די פארעלעז ז1,’י

io אין דאי׳םעז קיאוקמאכעל די זארעז װארום 
 דאס שטיי׳א־כ-ט? אםאלינע די טאנעז א״ז

 איב״טעד עיםע־ע ,ד װאס איז, אכער ערנסםע
 )זײ פאיד־יכט עם לאס אוז היתל׳ א זיך כ-אכעז

 קוםען ז*י דעם. איז זיי שםערם ײניאז די װעז
 זיןי פארגי״כעז אלגוטענטען. אלערריי םים ארױס

 דעם איז כ73<’ זוכזח װאס יזעץ׳ ra הינט םים
דזש־בארעל,  דאס נ*;ז■7' צו איז עס װי אום גארב̂׳

 פאד• ניט זיך טאל מעניפ א ישרעח״יד. ם1■ש איז
ra א אדער חונם a טיט ניײכעז  .rap ױגיאז, יי 

 טאכען צו כוחות איהרע איז איזס טוט זי װעז
 pa ײכער ה*ס יטמיידארבייט, די אומםענליך

j זינעז v ia ק׳;ן זי אדח, אלבײטעײ. עיטעדע די 
ו ן י  פא-לוהענדינ יאם האבעז צו באריהםעז נים ז
j .שוידיו אײי נאך איז^ וד;ר אבע־ דערנר״כם 
 װעגעז בא־זאנטעי, אלטער אײער יײ דעש״ איז ■
j ־,”א איז זיעדצעהים איהר װעיכעז; ? י ־י P ב k 
 P*ז יעכטפע־טינט על װעלכע סיט תילוצים׳ ז״נמ ן

״ז  !יגיט :ייט תיריציש פוי־־ע ז״:עז האנדלונג. ז
 יעכטפאלטינעז כיעז קעז ארגיטענטעז אזעי־כע

 זיינפז דעבםװענעז פוז םאלביעכענם איעללײ
 זײ פא־ב־עב•;׳־ רייז נים םענשעז םעהרסט־; די

 ♦,א־׳על' ב־יצױטג־עלז כח נויטינשז דעש ־ יראבעז
נסיונות

 *.־האלטזמ האבעז מױ - ליטװאקאװ. א.
ra צדשי־ים̂נ יד אינטעלעס ים1ני םיט נעלײענט 

oan פון סעקיעםער צוש צונעשיקם האט איהר 
 אז םאיראגנענדינ. פייאלערפיא, ?,א ,50 לאקאל ,
j דער איז ארײננעהסעז צןריק אײר ז»י םעז 

 זאנם, איהד װי דאט. איהר ווערכעד פאי ניא?,1י
 נעטריי... אזוי געאלבײט פארנאנגענה״ט רעד איז
עי װאס ;י.ט, װ״סען כייר  יאתאי פיו כעידעטאי י
can או:ו אבער ענצפע־ע;. אייך ,ױעט אלער 

 דעדםאנם צויט־־פט אייער אין װאס מאונרערט,
 170 װארום ױאי־י:. איין דים זאנאר ניט איהי־
 אײסנעש^אסמו אנדערע עטריכע די ra אײר האט
nc האם מעז אז אריס, הוסט עס ױגיאז. אײער 

 און נעםריי־צאפט אייער םאר אױסנעש׳״אסעז אײף
 pa דאס װאכ ױניאו, אײער צו איבעינעכעגהײט

 צורינ ילניאז״ יעיע װאריש אוסזח. אז גמוױס
 no דיי, האי־־ט עקזיסםזןנץ, אײנענער ייהר

 פאר ארבײטעז ױעלכע .,ר ריהא טײעד האלטעז
 םארשװײנען אײער איזן^ געטרײ. אײי איהר
 מימוננ, אוגזער לויט איז׳ נקט1« דאזיגעז דעם

a זײט איהר אויב װארי^ סעהלער. נרױסער 
o העיםעז צו בארײס ra וױליג וײרקיױ n  pa 

 מיײ ײײסט לײדיפ די ?id ״?ioap ?ונחנדינעו
 באדאלפם איהד ה«ם םײאדעלפיא, איו מרס
 זאל זי אז מענייכק״ט. יערע יוניאן דער נעבעו
 רײ־ איהלע א־ז ארײננעהםען ריח1צ קענעז אײך
 זאל עס אז האבעז, טולא דאלםעז ניט אוז ׳העז

 ז*ים אײער פוז װערעז נעשאםעז צוריק קעכעו
 אמאל ײידער ז*״ט איהר מעלכער דורר יאנע, אזא
pro? אידזר װי דאה, װאס װערעז, אויכנעישיאסעז 
 קײן ניט זעריל זעהר, איז איינזעהן, איײז װקט

 א^יד לאגמז םיר ױניאז. a פאר זאד אננענעםע
 איז צו׳שריםט. אנדער אז םאלפאסעז 1צ דארום

 די אז יזיאר. גא;ץ מאכעז זאיט אידר ױעיכעז
 א״ד ה*ם ױ;*אז אײער װעלכער ליב1צ סב̂ר

 די ויעט דאז ;ניט» מעהר איו אײסנע׳שיאפעז.
לז ra אייםנעהםעו װירער אײזי זיכער ױניאז  איי

 למנעו װזולעז אנדערע די אוז איהר na רײהעז,
v וײר?ליך t םא־ סײ ניצריך מאמז na v t סיי 

ײגי«ן. אײער פאר
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t, דאנלךרעזארוודע. א
v s דדניזןן םי; א-בײטע• רי ph שאו, ןיץואוױטש ro טע1ס אישפ 

 נ??טעז אינזעי א״ס ד״ײזעז טריט,8
ך צ.י רא;ח ײ ײ  ב*ז;על דעפ האטלע*, נ

 טינ״ זײז &אר ױגיא;, דע• £*; אײדךעענט
 רעי־פע; אי; א־בייט :׳;•,rvc אין טיגע•־

 ר,א;די״ע*גס, y-ycv: איי;£יײען או;ז
דעם אײנשטערען אי;ז -זןיפע• אױך און

v דאכ סיזאז s י*ע:ע; א יעגען זאיען
טא:ע•

־  ברודע־ דאס וױגיצען, אי; ־אמ; ד
אױך אוגז ד־ט פא־בײיײען ױעט סאטדע־

#:נע־זן יזעגעז “זא ע־ איש װ-טעי אױץ
א״בײט. פעלױגע• זײן טיט

טשערטאז* *•r זירבער, ״&.
תאני״טע. שאיישעבאו. r.r© נאפטא;, יעק:

 אגריסלטוד א-ךישע די
סאס״עט־ דדרש) (נא־אן

 סי,א Cfi סא־טע־ס j;־’L*t:’r״ r» «טי1ר*
**y o r •אויל• זיןי וױ ;,א. פאיצזערי

 קויםפ איחר ורעי ׳•ע*ױ;דר:ניס עדז *•ר,־:«ען
פאים אײער

 1בא־א־ איהר • א״רע דע«*זינ*ס ?י*;ע ש.נ
אונז. סיט זיד

 ריי.8 א:ס«יוט איז טאט איז ראה אי;י<־
«ע־־זע:ר-י. הוםס «רער ש*ײ:ט
 z כיז א lit -- מנת אױשער סעײ־ד
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פחעע דל חדיס
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קלאוק
י. װ. ג. ל. א. ,2 לאהאל פון מעםנעדס

r א a n טיטיננ טזצנער
װעיען *פגעחא^טען װעט

פעבדואד טען7 דעם שבת,
i אנמ־שא: אוד,־:

לײםעאום מאנהעטען אין
סטריט טע4 איבט ;*•*

דיזעז בײ װעט קאמיטע עלעקשאן דעד פון ־עפארט א
װערען־ אפגעגעבעז מיטינג •

גרוט, ברודער מ*ט

 און סוס קלאוק, נאארד, עלזעסוםיװ
2 לאקאל יוניאו, אפעױיטארס ױפןןר װ. נו * א.

 אץ גרייט ױין צו אדערט8א.־יפגע איז אפערי־טאר קלאוק יערער ב. ג.
באארל, עקזעקדטיװ אן פאר דואהלען די אין באם'יליגען זיך

פארקדםעז• ג־בען אין װעם װאם

ם נ ע ר ע ל
װעכענטליר דאלאר 200 ביז 50 םון םערדינען קענמ איהר

בעריהםטער דער אץ קורס א נעהםט

סמוהל דעזיינינג מיטשעל
גארמענטס. םאר אײדיס און קאײדער קינדער און מיסעס םרױען, םעלס, פון
 און דרײייננ ניײדיגנ״ ■עטערנס, טאכעז «ו רערנעז דעזייניננ םאר סיזוד.ר מערשער די

הל״דזןר. סענ׳ם אוז גאי־םענםס םאך פאר דיעשעכג סוםס, הי*או?ם, פיטעז
,יאהר. 50 איבער נענדינדעט

עררײכט רןום סהוי די
רעזואםאטעז. בעסטע סיסםעמען, נײע אידעען, נײע

n קודם «r כמילדינע א םײ;ט סלוי דעזײניננ דעזז>םינהתי 
װיידז׳ןעם. ניטע אוז שםערע

ן נוטע א ̂ר *ראםעם̂י  עס און םרױען, און סעגעד ם
אויסצואעדנען. דך צײכט זעהר איז

ס באזונדערע מ: פ ר איז ijnjrv. גענעכעז רועט י ײן W אײנענזןר * '.iv, םאדשםפהז. «רעס «*ים איחר אים
 לײכםע. זעחר זיינען v? ווויסלוגיגעו מ»ר׳ן נאדיננדנגןנז ד♦

 י*ח אכתייקי* איז האמאניע םזןשי*ו עיססםן די זײ:«ז ם-ר
מםעינם. ארערליי ׳סנײרען אוז פעשיאנס ;jrf'.pnim םיר

קאאסען. אווענט און טאג
םרײסא^ אוז םיטתן^ םאכסאנ. אותנס*לראמז,

םקוהא. אתזעד אין דעטאנסםדיימאז v י י ד ם
.1אינ#»דסא¥י ®רײע פאר אעריעגרױ קוםא

ל ע ש ט י ג מ נ י נ ײ ז ע ל ד ה ן ס ם
.1674 םיט*וזוי םעצעס«ון , - יסרמ. גױ ס*ריס, ««37 ומסם 15

ק ו א ל ס ק ר א פ ײ ר פ א
1 מעדל,זאס8אץ2 לאלאל פון מעטכעדס

ערשטע די
« רעמןלע סיפי® פ

פעכדואר מאנאט אין
װערען *•געחאלטען דע־־ען

פענרואר טען9 מאנטאג
שאר■ אכענד 7.30 :האלס nj«‘*e די *־ן

I. כולװארד ס»,־»חערן אץ סט. ע#1»3 «אלאם, »אינט ה«נמס 
ען סט., «ע14״ tdb*H 54a סעגטער, רינג ארבײםעי צ. פ•. *דו̂י

עװעניוס. בר״ק און ענס
ט .3 אנ מ עװ. «ע3 אץ •אררןוױי קלעדטאנט קאסינא, קלער

:האדלעם
סטריט מע1»ס איסט »2 סענטער, ■ םמעעל״םם .4

:דאון־טאון
 נראדוױי איםט 175 האל, ״ןארו־ערטס״ .5

סטריט טע5 איסט צ1ס חאל, בעט־,א״עז ».
:װיליאמסבורג

j האל, ױיעננא .lor עװעדו. כאנטרא־ז
:בדאנזוױל

סטריט טעיןטאן 21«! ל״סעא־ט, ל״נאר .8
:יארק נױ איםט

a. .רט־יט ׳*............... זיר
:«ארק כא־א

טע15 נעבען סטריט, טע43 1;ו78 בעגטער, רי;ג ארב״טער .10
:איילענד קוני

I I. ערועניר. כױר־ ס10«.! סענטער, ר*;ג ארבײטער
א״פגענוכען מ־טיננען די ־,ב ״צלען טדײד־פראגע; וױכטיגע זעהר

* ױערען. פארהאנדעלט אוז
 יעדער ם:ז לאקאל נאשלזס.סץ א •*ט1■ דאס א־יך געדענקט נרידער,

 װען מאנאט, א נדטינג שעק־טאן ו דױעיגםטע, אט אטענדען טעםכער
•טטרא,ז. דאלאר א ער צאהלט נ*ט

2 לאקאל באא־ד. עקזעקוטיװ
ץניאן. איעױיטארם ױםעד אדן סוט <׳קלאור

יוניןןן. דמדקערש ;אדמע״ט לײדיש .אעטערנעשאנא

דרעס סקױרט.און קלאן?,
35 לאקאל ױניאן פרעסערס

!אױפמערקזאם פרעסערם, קלאוק

םיטינג ועגעלעו א
פדעםעס קלאוק ניױאדקעד אלע םון

Uk2 — < דדערעז אפגעהאדםען *ועט

פקכרואר פטען דעם מ»נס«נ,
אכענד א־הר 8

סט. טע4 א. 66 לײסעאום, מאנהעטען אץ
:װע־עו £»וייז«:דע־» ײעלעז £יאגען *#יגענדע

* באריבם. באארד דזיצ־ינם ארן עקזעקוטדו )1
כאריביט. מענעדזשער׳ם )2
, םיםינגען. די װענען >3
רעקאםענדײ׳ט#נם. א־ן בעםטען אץ װ«חל צום )4

 סםמרען צו ■ר«סער יעיעז םין פאיכט •ד איי עס !בר־דער
 םארחאנחנלם ײעאען פר*כען וױכם*נע זעהר וױיא נייםעכ, דיזקן

װערען.

פרעםער בראנװױלעד אלע
מיטען װעאעז

אבעגד אווזר » אום פעברואר, טען7 דעם ׳שבת
םטרים. םעקםזןן 219 לײםעאום, לײבאר בראגזױיל דעש אין

J35 לאתאל נאארד עקזעהומװו
םענעחעער. בדעסלאוז, חש.

[?•WtfMYiMi: :■JwrdB
n g jnw n הליזס פןזוער
יוניןן וחןסםאמו

זד>««•««

JVB W "
i n  iifftNw w if w i i * m i  " \m \

חדיג<ר ייואי| דו׳סרמטס
n ר> ■*»%. r t #*מד $ 1#1 ח ר ייון BDivorHim וי *ננ^מ^ן »>יט ?ו M |»l״t ךי
*רנײמ. דור

 246 ■»*״,90p און וױן1א« ״ראחפ
י :ססריט ROW ױ«סט n 0309 ו v t 

o »ון ויוכ0א9 w n, י1«0 סס,10קי די 
W די »* נוט a v e סןן דווייק״טס און 
0309W in דרעסעס, וי r ii |*אױס׳ א 

m. 110• דר«ס סייד m» ל08 י׳ור װי 
mro יו« iw id 0ח ׳אאענס׳נמ 0 ז׳ױ׳ר• 

 פידי די פ» פאריפננט׳ אלנ״פ׳ני די ב«ז
n מן אויןי ז*א פ  א«נם««ד, פסאפ די ר
 '03 ,0101010 נ«ר0 זיו ה*ט פ־ירע די

o די m ידוטענד׳נ, ro m סיר״ דו׳נדען 
ip׳os און 1ני<« ««הר o n )  on י ויך»» 

 «131גס«ןרז1» סן אינפייד. דפנעז i« נ־ט
 -03 סנ«ו eon נינ׳נר פירר׳ן׳פ ד«ל פ״

 א־נסייר רי װפן צײס ד«ר אין א« ,j»ni י
 ליידינ, סחמ׳ננסנתן דינמן *רנ״טער

 חונרערםער ארױסנעסיפט ם־־נ׳ע ר- ה«ט
 דערי״ איז יטא■ דןר אױטס־ױ.- היוטס

 א•! סטר״ק אין געמטרען ערקאעלט נןר
ד 1« נזצ־ואוננען גןמען איז פ׳רלע >ד  ג

 חטנטרטקט צייט * ארנייטיןר ד• נען
 ספדיננ דעס א«ז טרנ״ט |V30H 13 םפר

סיזסן.
,00O0P |1א ivr»p ״ד. ' ׳  א׳סט 44 ;

דיס״ לטט פירר׳ו ו• סטר־ט: טע32
 ורעטענ״ וער אױןי יזאטער א ט׳ןא־דז־עט

 » הסנעז :עדארפם ט0ה זי דאס ז־ע.
 דערינער ר*ט אפ-ס דער חאטער. ל«ר

i ער?א«לט * r  o n ין« mo»״n« p נסןי 
it ^ov נ*״ ריח1* פ׳רדן די לטט טענ 

moop o. ׳מפטינט n
ין ה»ט *••ט זעאנער דער »־ן  דער ז

o 10 תרװאיסט, ופיס n  r «  onroop a 
»np m י׳נלנןן  0י 50 סיז ««נמעדt 11׳

i ײסד. א א»ר n עײ נמװען »יז אפ־ס 
 פ*ר הקכעתננ » ?רינ«ן »»ן אנרי«ן0פ
?»טע*ס. די

 ױעסט 151 ססו׳, »־ן •ראפאס ״דזיט.
o סטריט סע28 n  nc vo’opp p 
r*« ־ז« tm n v ־ר00ב דער פ»ר! no 

 כאארד די 10 ננט,0ם»רי און ד־^קטא־ס
110 i־o i«opn וזח• » מאװיאינען זא 

 זייעד כדי װ״דמתע, זייערע »־ן צ־מננ
די ניזגעס. פון ארויס ;־ט זאל פיידע

 ניפ ױ נײ ססוײס עדנ
w 55 ארנײפעד גודס

 ילאקאיצ ױנ^ן, ארכײטער דט־גודס די
 אץ ס5ילאקאי דיע די פון אײנער איז ,55

ונאי. אוגזער  האם יוני^ן די אינטערנעי̂ע
 ארנא• אוגזער םון ט״עארטער א ביקוםען
 ס^נאםען עםיליכע מיט כיױז ניזאציע

 אױם- דעד אונטער איז ױדאן די צוריק.
 איסטעח אינטערנעשאנ*? דעם פון דכט

̂״ םיז אמאגיזאציאנס־דעיארטמעגט,  װע
 איז האיאעריז דדש. וױיס-»רעזידענט כעז

מנעדדשער.
 האט אינטערגע״עאגאיל אונזער װעז

 מניאן, דער צו ט^ארםער א מוױימט
 אן געײאותן אנגעפאנגע? איז;יײכצײטיג
 אר־ רי צווישעץ קאסיײז אתאניזאציאגס

 א שאפעז צו אום פאך דעם פון נ״טער
orארקP̂ ^זא< וואס יוןיאן, סרעפסי 

 דע־ פון און סרײד, on קאגטראיידען
 געמאכם ױגיאן n האם ויײנט ביז סאיט

 נײע סך א םארװערסס. שריט היכ׳שעז א
 און אממיאסען זיו האבקן מסכערס

 ססרײק, א ®ח רײדען גענומעז האט סען
אינדוססריע. גאנצע די ארנאגיזירען צו

 אײנ־ ױניאז די האט זונטאנ יעצטען
 אין נרוק^ין, אין כיאס־מיםיגג א געײפעז
 נע־ געודעז איז האי ijn האי. וױענא
 ענ־ םייל סיט האט עױלם דער און ••קם

 װאס רעתער, די אױפנענוסען סוזיאזם
 םרײד. איז יאגע די געםאכט קיאר האבען

 םולםאכט די גענעבען האט מיטיננ דיר
 ױגיאן דער םון באארד עקזעקוטיװ צוס

 א רוםעז אין ארבײס, דעד מיט אגצוגעוזן
זײן. גזיטיג וועט דאס אויכ סםדײק,
 אוועגט, דאגצדמםאג און םיםװאר דעס

 די וועס פעכרראר, טען5 אין טעז4 דעם
 םארזאמלוננזז. צוױי נאד האבען יתיאן

 איגםערנע־ דער אין — אװעגם ניםװאר
אי  סצאייט, םע16 ותםט 3 ביילדיננ, ^נ

 בראנד דעם *יז אװענם^ דאנער׳שטאג יייז
 סם״ סעקמאן 219 יײסעאום, י״נאר יײל
 וחניעז פארזאמילונגען בײדע י•זוי%יצ22£

 װײס-פרעזידעגם פון װערען ילדעסירם
מ.  י. וױיס״ירעזידענט האיפעדין, י

 דער גאיז־מםײז, ם. ברוזדעד מםקאוױנדפ,
 װאירקערס גינדגודס דער ®יז עדrגעדזסי

ד אזז ,55 ייאקאי ;תייז׳ רעד אנדערע ני *T* ונס דעם ײין  יזאםפײז ־י אדגאניזאצ̂י
ו%מים־!ז בדידקר^ימנ די ײגיאן די ^ןט  י
וואידקפדס *,םעפסם ױגײםעד %י 2 ׳ ?נ.ימל*קי״, , *

 איד זעינער דער pH פידלע
 וײ וױ Mf• oi$i #אפיס om פארסירט

ivviip « 1W  V W סיזאן, סירעג 
t" טעחד נא״עעפטיגען קאנען דט 

 פא<״ די איעו״טארס. n 18 סון 10 פון
vuio מיט •דפנח׳צטעגטס j/ovb vn 

*V געװארען געמ$נט:
 בא׳צעפ װעיען יעױיטארס8 18 פיע

 סיואן. ספרימ םin אין finri טיגט
 אדניײ אנפאנ^ן װעיען די פון 10 גאר
 און דוייײןײטס ואן סעטיעיס אױף טען
 אר- אגפימען װעט דען וױ ׳צגעי אזױ

 אוע- jtf 18* װעיען סטאש, אױף נ״טען
 טיט װערען נא׳עעפטינט צודיק ד״טאדס

 איערײ- די דאס פא^טענדיגוגג, דעד
 oroci/r$3 ;יט זײגען װעינא טארס,

 װע?ען צײט יעגגערע א פאר ג^וארען
 םאריארענ? זײער אױסגי״כען דארפען

 נעארנײט האנען װציכע ד/ טיט צײט
 דעפ יייז דוייליקײטס און סעטפעיס אױף

 ױיגען •רײזען ז״עדע סיזאן. סורימ
 n און געװאמןן אײסגעגייכען אױך

 דער צו צורימע;א;;ען זײנען ארכײטער
ארכײט.
ך  פיר די האט אראנז״עטעגטס ד.י ̂נ

 אין ביןײבעז װעט ד אז ערקיעהרם, כיע
ניזנעס.

 נוט װערט כאריכט כיוצקי׳ס נרודער
געדױיסען.

 אז באריכטעט, *ער^כדטעד כרודע־
 ;ע־ סטיײק א יןילזךזרט ער דיאט אפיס דין
 25 דאבעיױ״ איז עס׳׳ םירדע דער גען

ססריס. וױי״עט
 זייז אז :א־יכטעט, רובין כרודער

 ״א. גענעז סטרײמ א עדקיעיט האט אפיס
װאגעי׳/

 דידעק־ אװ באארד פין באריכט א גאך
װאך. קוטענדע די — טארס

פעתדטרעדפ פיש, 5^דז

דעזאלוציע. אנערקענוננ
ס. פון ארבײטעי די גייר,

 און סיטיננ, א בײ םארזאטזנלט שאפ,
 אוגזצר םון רעפארט דעם אױסחעחזנדמ

nyrTiyjyo, .סעט־ װזןגען גענאלד, בר 
 דערכיאנטער דעד נײ סםדייק דעם יען

 צו אונזער.צוטרויען אױס דריקען פירפע,
 װײג־ בר. סעקרעטער, דעם צו איז איהם
 קאכייטע. סטרײק גאנצער דער און נארד,

 זײמר אין ײי פיט ישטעלזן ײעלעז מיו־
 לאקאיל אונזער פאר ארבײט וױיטערער

 איז ארבײט אזא אין עהראיכקײט וױיא
פארדינסט. אײנציגער דער

, ל. ף רא א אט ל א סעק. ז

 ®ז מעדעױישאן דער «ן נײעס
אנשטאלטען פילאנםדאפישע

די א״ן געלם לײהם פעזיערימזאן די
נענק.

דעפי־ א האט פעדערײיטאן רי װען
 אניטטאיטעז, די אז ניט, עס כיײנט ציט

 קע־ אננעשלאסעז, איהר 1א זײנען װאס
 דאס ארבײם. דער םיט אנגעהז ניט נען

 ניט דאס קען םעדמרײ״שאז די • ניט.
 באנה א אין נעלט זײלײהם אסארדען.

 אן זײנען װאס אגשטאיטען, די ניט און
 זײ װאס סוממ, די אנגעשלאספז איהר
בארמכםיגם. ױינעז

 פע־ די בא״שטימט יאהר א מאל אײז
 וױםיעיל און בודזשעט איהר דערײשאן

 צו בארעכםיגט איז אינסםיטוציע יעדע
̂ד דאכ קריגעז.  םעדעריײ די קריגם גע

 די אױב און מעמבערס, איהרע פון שאן
 נױםינע די *רײז ניט ברעננמז םעמבערס

 דע־ צו דרײװ א געםאכם װערט סוםע,
jyp זעיל־ דער אין אבער דעפיצים, דעם 
 זײער אנשםאלמען די קריגמז צײם בקר

̂יכע  פעהלט עס אויב און ׳סומע מאנאטי
 באנק אין נעליהען ווערם קאסע, אין

 אנשםאי־ יד פון ארבײם די כדי נעיד,
װערען. פארקדיפעלט גיט זאל טען

 ײעט זי אז האםט, םעדערײשאן די
 קײן מאכען דארםעז :יט צײט דער מים

 בודזשעט נאנצער איהר אז דרײװס,
מעםבערס. םיז ווערען געדעקט װעם

יונש דרעסמאכער און סלזוס ױז װאחלעז
ד»נערשס« גןוםענוען

.)1 ?ײם פרן (׳•יופ
 כעקטאן 219 אפיס׳ נראנזוױיער

נדוקיין. ׳סט.
עוועגױ. טע0 725 חאי, נר^ענט

 װע<ען •אויינג״פיעצער איצ ,ד אט
 7 ביז פריה דער אין 8 פין אפען ז״ן

אװמנט. אין אז״נער
 כאלאט. אױפ׳ן קאנדידאטען די

ייפ־ גיהצע די איכער דא דכען כ׳יר
 קאנדידאםעץ אילע די פון נעטען די טע,

 לויים באיאט, אױפ׳ן ארדף זיינען װאס
 פאיגט: וױ נאך, אקאיס4י די

 דיװיז״דאן. קלא-ק פון מענעדזשערס
 .2 ראיזאי םון יזש., דונין

 .9 יאיואי פוז דזש.׳ ?עסטען
 .9 יאקאל םיז ׳ה. שיסטער,

 .10 יאקא< פון יס. ׳»עריטוםער
 .23 יאקאי פון ד.עררי, וואנדער,

 .35 יאקאי פון ׳ר,עררי טי״וצקי
.35 יאקא׳. םיז נ. שעכטער

 דױױזשאז. דרעס פץ מענעדמזערם
̂אקאל פיז איזראעי, האראוױץ,  .22 י
ױס, לאכפאן, .22 לאקאי ®יז דזש̂ו

 .2 לאקאל אי^שענטס ביזנעס
סעם. פאום,

דדט. סעטױעל רינגער,
טשאס. פיק׳

פאריס. פײנכערג,
פאקס. רוכין,

אברהפ. שװארץ,
פ. ס. טאקער,
̂קינס, םײער. עי
 מאקס. קאהען,

דזשײקאב. ווארשאװסקי׳
װיליאם. בארקצז,

 דזשײקאב. פרעס,
 לואיס. גאלדטטײז,
כיאריס. סאיאםאן,

4בגיטי םאוצר,
אבדד״ם. ראטעגבערג,

עליאס. וועסצה
סרץ. קאםלער,
דיז, . סעםױמיל. ז̂צ

סאלס. קושנער,
 בערנארד.. :אלאכ,

םקי, <ואיכ. בער̂ל
 סאקס. קאהמן,

 דדטאזעף. גוטעיפאז׳
סײמא;. באוםרינד,
ילואיס. פאילטער,
מאריס. סינאםאן,

4552CK פרעסערס
ן ו ם פ ק ו א ל ק

 ברענד װײער די דאס װיסען זײם
 מן־ איז וועלװעם פרעסעץ צו לז>ך

 איצס ביז האבעז מיר װאס איװיע,
 ליײ צוגעפעכםע די םים נעםאכט

 האלץ אויף צוגעשלאגעז אדער װענד
 אונ״ םון נעווארען ערקלערט זײנמז

 אום• םאר פעקםארי־דאקטאר זער
 םון גצרוך רער דען ױזען, צו געזונד

 צופא״ די איז פעו צואװארימםע די
 קאד צו ברענגעו קאן האלץ רעטע

סאכיפשאן.
 פעטענס נײעם אונזער נאר ױזט

 װעלכע אײװענד, קופערנע די מיט
 די פיז געײארעז אנערהענם איז

 וואשינג״ אין עקספערטען גרעסטע
 װיײ סאניטארישע העכסט אלס סאן
ברעטלצך• ער

*י בײ באקוםען *ו

 פל»ש אםעריקאן
 פרעס־ װעלװעם און

סאםפאני כאארר
 4יארר נײ עװענױ פינםטע 123

 22סצ אשלאנד טעלעםאז
 לײמעםם די אייד »רקוי#עז8 מיר
 סטים םרוקענע סםיםערם. כםײל

גאראגםיע. »
ך חאבען םיר קיגג *וי  מוזשינפ יינ

םארקצ®. p« בעסםע די —

LAKEWOOD RESORTS
L A K E  V IE W  C O T T A G E

O901B. קאמען, םערא אוז סילװער רעבעקא

דזש. נ. •לײקװאךדעװענױ פארעסט ו5
 אמרז איז װאכעז עטליכע אדער טענ צטליכע פארברענגעז װילט איהר אױב
 א קאםעדזש. וױו ל;יס דעם אין רעזערװײזזאז אײער כיאכם האבעז, הגאה

װעםע לעיק, דעם אנמהענען ׳לאץ1 ש^הנער פראכטפולער, הײכױשע רופס. ב̂ז
עםען. נוטע

 לאקאל אײדזשעגטש ביזגעפ
ה. בערקאיױץ,

איזידאר. ריטש,
.9 5לאקאי אײדזשעגטם ביזנעס

גײטהען.
רואיס. הײט׳

סאוי. כילער,
העררי. פישער,
ע־ אכי טאקס. ב

הײכיאן. גאידבערנ,
אידדאד. כארקין,

וזענרי. וױלענבערג,
■ הע־די. שקויגיק׳

 .10 לאקאל אײדזשענםס ביזנעש
איזידאר. גאגלער,

בניטין. זאקס,
דוד. פריהליננ,

װם. דז^א־ן סעטםל,
דז״שויױס. בעגדער,

דזשײקאב. םרײשער,
 ־.22 לאקאל אײדשעגטס :יזנעס

אבי־ם. בערנשטײן.
איזידאי. רױיסכערג,
הײכיאן. :רינבערג,

אברהם. עלניק,
אײב. יטטאום,
העררי. םילער,

דזשײלאב. גאלדשםײן,
העיײ. װײסנלעס,
ראבערט. פארבער,
פענגי. גאיאס,

ביאקכ. בלױסטײן,
סעמױעי*. :אלדסטײן,
דזשאזעןי. •טפילמאץ,

כיאקס. פאסקאוױץ,
ס. בײלינסאן׳
דז״פאזע,י. •צאפירא,
ם. קראװעץ,
טערי. נעדריק,

סעם. סאובער,
 דײוױד. האיאנדער,

א;;א. קראנהארדט,
 סייםאן. פארבער׳

ציטעױ. ראטענמנרג,
 ;23 לאקאל אײדז־שענמס ניזנעס

 סעטײעמ פרעביצד,
פאקכ. בראדפייד,

פאקס. שערמאן,
 35 לאקאל אײדזשענטם ביזנעס

מעררי. ױביגסהל
 כיאקס. גוזסאן,

כיאקב. האראיינסקי׳
העררי. לעװין,
בעני. ניילעי,

 טיצאױ:. אראנסקי,
פ. ־״:א־ אײזענסטאדם,

לואר&: בעצאהלער,
 דזיצאזעף. ׳:אלד

.4איזראעי ד«עגדעלטאן.
אײזיק. פײנסםײן,

.48 לאקאל אײתשעגםס בייזנעס
.5 םוטשיגר^סי,

ד^טי׳
 א. װעלארדי,

 נ־ײק. פאריאק^ונדא,
י. טשיארנדטיארא,

א. קאטאנע,
ס. דעסטי,

 םרענק. קאמונאלע,
טשאס. לואראטעגוטןו,

א. טערטיני,
ס ע נ ז ם בי נ ע ש ז ד ײ ל א א ק א  .82 ל

לעאן. ראזענבלאט,
 לאקאל אײדזשענם ביזנעס

פרענק. ליבערטי,
פרענק. אלױוא״

תשאהן. סאביאנױ,
 דזשאלז. יאנדאלי,

קײםי. קאםפאנעלא,
א. קרױחולא,

סאלײאטארע. אמיקא,
נ. דײנאלא,

טארגארעמ. טאנגיא. די

ען ע ^ ר א פ
. גױפ פיבער,

זיכער דיט — שנעל זיים
 שםונדזן יעדע ז*פ*רט. יארט א באימםאשם

אן א״ד םענ״יד װעמ געװינם איהר װ*ס  ^אר
 או^^לױזןסייכקײנ^ איז ר)־־־4געפ> שטוגרען פימלע

 וי»ס ײעג בעםםעז דעם אין עם באיזעםים^ט
 י-וסם י-אס ורעג רעם איז—וױים װימנשאפם

ת נאד םארערוגגעז. א
 י.אלם א בהא«ם or הילרם. איז װענ דיעזער

 םהום עב טע:. ה אין גרי■ רי שםוגדעז: 24 איז
םיליאגעז. פאר עס

 גאראגכירם די־אניבם אײער ד*ם ײכער אזױ
 פארבעסערעז. צז ראס וועג א נוןפונען נים ה«ס »״ה יאהר בצ ראס ם*לק»סען אזױ עם.

 פארייהיוננ. א םיט נים ריןיקירט
 בע«ת. דאס איהר דאגפם פאל אז* איז אט

סענם 30 רײז1א§טי'קעז אלפ יןא

£689ca$cara לײקװאוד טעלעםאןטױרמם מעםינע quinine
>o r v •כײם׳ז ד

•אדםרעם בארם רויםז
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שיקאגא ױ נײ ארגאחאציאנסיקאמפק
גאנג פולען אין דרעםמאכער

 באסעס אסאסיאײשאן — שעוער, ױגיאן די אץ אגרימעגטס די באניימ ױגיאן
— לדאן> דער *ן אנצושליסען דם דך ארביימער די *•שרעקען וױלעז

ארב״מעו, די אוגטערשר״גען חײסען זיי װאס שקלמסעז־אגרימענמ דער
• W קומעגדע שיקאגא איץ זיץ װעט פרעײדענט־זיגמאן —

 נל״בען צו א״נמ םארפליכטען דך 7~יע
שיןלאםען,

 געײען א»ו ״פאװו*רטס״ ׳ייהאגא אץ
 on פון פוגהטען א״גיגע איגעדרויןט

 פאלגענחנ די טיט שקיאפעחוגויטעגט,
 j מוטעוהוננען כאראיןטעריסטישע

 די םון באאטטע ד» םון הענד די *אין
» אדײנגעסאיען איו יודאן דרעסמאפער

 איען די װעלכען אגרירענט, אן םון קאפיע
 האבען טאנוםעיןטשורערס דרעס שאפ

די״ אדב״טעו/ דיערע צו ארױסגעשיקס
אםערי״ פאר װאפ וױיזט אנרימענט זער

מאנופעק״ ךרעש דיזע סאטריאטען קאגער
 דינען די גאהענט וױ און ױיגען טשורערס

אסאל. פון האי״טער שיולאפען די צו
 צוױי ענטהאיט אגריטענט ״דער
 די ארױסרוםען בירזען װעלכע ''פוגקטען

 יעדען פון פאראכטוגג און ענטריסטונג
 חיטע טראפען א האט ײעיכער איינעם,

 שקרא- די געגען ארערען, זיינע אין בלוט
 איעף דיזע םון חוצפה טרײנערשע םען

באלעבאטים. שאפ
:פונקטען הױפט רי דינען ״דא
 געבעטען ווערען ארבײטער די ״נ.

 כאזונדערען א אײנער יעדער סײנען צו
אונ״ ײעיען זײ וױ יענעיל אזױ אגריכיענט,

 מאנוםעתעשױ דרעס די װעט טערשרייבען
 קאפוי א אנפאנגעז אסאסיאײשאן רערס
 װעט אוז ױניאן 1דרעסמאכע די געגען

 ער- ניט זאל טען פאליציי די אױױ וױרהע;
צוױ־ סידלןולא־ען קײן טיילען צו לױבען

 װעיען זײ און ארכײטער זײערע שען
 די געגען איגדזשאגקשא; דעס אויפלעבע!

כײטגלידער. ױניאן
שענד״ דער אי? פינלזט צוױיטער ״דער
כא־ אפעךשאפ װאס אלעס פון לידסטער

ערילױבס. װען האכען.זיך העס
טא״ דרעס די םון ארבײטער די .2״

 דורך זיך פארפליכטען נופעפכדשורעויס
 אין ^עםטיגט איו כיע־ װאס צייט דער

 װערען צו ניט שעפער, אסאסיאײ׳שאן די
 האבעזי ניט ױניאן, קײן םון םיטגייד קײן

 אדער שריפטליר פארהאגדלונגען קײנע
 מעמנערס אדער באאדטע כײט מינדליך

 מיטגיליד א װערעז װעגעז ױניאן דער פון
אר־ אן אױב ױניאן; דרעסכיאכער דער םון

ײני״ דער אז אנשליסען זיך װעט בײטער
 און בא^עפטיגונג זײז ער פארילירט אן

שאפ. סון צוריקצוציהעז זיך אײז שטימט
X רײדען ניט טאר ארבײכער קײן 

ארײג־ װעגען ארבײטער צוױיטען א טיט
ױניאן. דעד אין געהן

אינ״ דעם םון אינחאלט דער איז ״דאס
 װעא- אנרימענט דאג״ ״יעאא דױוירועאע״

טאנוםעחטיפודערס דרעס אפען־שאפ די כע

׳ ii

 בײ ?אמםײן ארגא:*זאציאנס דער
 אין איו ׳עיקאגא אין דרעסמאכער די

 בא־ אסס׳ן רי דארט גיט א׳יז גאנג׳ םואען
 געגען איינגע״שפארט געטפען װאס סעס,
 פאפ־ררע־ ביפער היב״ט א ױניאן, דער

העגי׳ט.
גאטיר־ איז, הויפט־אויפגאבע ?ײער

 רער אין ױניאן רער עטערען צו ליך,
 ייער״ ניט זײ קעגען דאס אנער ארכײט. .

 גע־ ׳פטארק ׳ערייס האבען, זײ וױיזען.
 דרעס־מאנוםעקטיעורערס, די אז װאיט,

 געסעטעיט יאהר יעצטען דאבען װאס
 דעם באנייען ניט זאיען ױניאן, דער מיט

 זײ צו אנשייסען זיך זאיען אגרימענט;
 אכער ״אפעךיטאפס״. אױםהאיטעז און

 זיך האכען ױניאךמאגוםעקט״עורערס דיזע
 הא* זײ ,bkp א םארדרעהען ;עיאזט ניט
 נעזו־נטער א טיט חריבען געװאיט ניט בען
 רי וזאבען און בעט, קראנקער א אין קאפ

 די באנײט. ױניאן רער מיט אנרימענטם
 איבער נאו און כראדערס רײמאז םירטע

 םיר־ באדײטענדסטע די פון אנדערע 50
 אוגטערגעיעריבען האבען טרײד איז מען
 נאך סא־ ױניאן דער נייט אגריײענט אן
 צוריקנעװיזען האבען זײ צײט. יאהר א
 אסס׳ן די פון פארשפרעכוננען איע די

 וױיטער פארבייכען זײנען און באםעס
 דער פיט באציהונגען פרײנדליכע אין

ױניאז•
 ילעצ־ געמעידעט יטוין האבען כײר װי •

 םרידמאן מאיי שװעסטער איז ׳װאך טע
 באגײסטע־ םיט געװארען אויפנענוכיען

 און שימאגא♦ אין דרעםפאכער די פזן רזגג
 יןאנ־ לעבעדיגעז, א אן דארט םיהרט זי

 געװיכ װעט װאס יןאמפייז, סטרוהטױוען
רעזויסאטעז. גוטע ברענגען

 זיגמאן פרעזידעגט װעט װאך קומענדע
 צו־ פאהרען װעט ער יטיקאגא. באזוכען

 פערישסײן. וױיס־פרעזירעגט מיט זאסען
 ר-איטען ^יסאגא םיז ױניאנס אונזערע

 זיג־ פרעזידענט אז פארערען, אײן אין
 אר־ דער אין העיםען זײ קומען זאל מאן

 עד כאטש םאהרען, װעט ער און בײט,
םארשידע־ םיט םארנומעז זעהר איצט איז
אינטערנעשאנאל. רער אין ארבייטען נע

געװא־ אפגעהאלטען איז װאך לעצטע
 ררעס־ םון פאס־מיטינג גרויסער א רען

 פרױען הונדערט אכט איבער מאכער.
 דער אויף געקומעז זײנען מע:ער אין

 אויפגע״ ענטוזיאזם מיט אט פארזאםלונג
רעדעס. די נומען

 אױפ־ װארים אויך האט פיטינג דער
 שותסםעד םון באריכט דעם גענומען

 ארגא־ אינטערנעשאנאי פרידפאז, סאלי
 איצט, ביז ארבײט די וועגען נײזמריז,

םאמעג־ אננענוםען אײנשטיכײג דאן און
רעזאלוציע: דע

 שיקאגא םון דרעספאכער רי ״פיר,
 ,100 און 60 ,81 ,18 לאקאלם, די םון

 דעם פאס־מיטינג א בײ םארזאפעיט
 שאהענהאםענס אין 1925 יאנואר, טען29

 אין האנדישאנס די אז באשליסע?, האל,
 שיסאגא אין שעפער דרעס נאךױניאז די

 און גאנצקײט דער םאר געפאהר א זײגען
 אין אינדוסםריע דער םון סטאביליטעט

 ארבײ־ םוזען װאס די, פון געזונט םאר׳ן
ערנעדר סעגען צו זיך אום זײ אין טען
t ;רעז

 אז באשלאסען, דאריבער עס ״זײ
 גע- האבען װעלכע ררעסמאכער די מיר,

 יױ אונזער םון פרינציפ דעם פאר ליטען
 מעהר איצט איבערצײגט, זײנען ניאן *

 שטאר״ דער דורך נאר אז פריהער, װען װי
 די קענען ארגאניזאציע אונזער םון קײט

 אינדוסטריע דרעס דעד םון ארבייטער
 אונז םאר לעבעז בעסער א צו דערגרײכען

 װאס די םאר וחןלט בעסערער א צו און
;אונז נאך קופען װעלען

 מיר אז באשלאסען, װײטער עס ״זײ
 גאגצען אונזער מיט זיך םארפליכטעז

 אז פיהרעז וואס די שטיצען צו הארצעז
 װע־ מיר קאפפײן. ארנאניזאציאגס דעם
 םא״ ױניאז, אונזמר סופארםעז ןוידעד לען

 נאר װעס דאס ווען םינאנציעל און ראליש
 וױיטער און אז הײנט םון נויםינ. 1*זײ

 םילע פון מאטא אונזער באנײען לאמיר
אויסצובעםע־ ױגיאן א *בוים :יאהרען

 וועסעס ארבײטער, די *םון לאגע די חנן
 שטאר״ די איז ליגמ האםענונג אײגצינע

ארגאגיזאציע״. דער םון סײט
 די םון םאנוםעקטשורער דחנס די
 דער נענעז *קעםםעז״ װאס שע«ער, אסס׳ן
 געװא־ צוםוםעלט אײנסאך זײנען ױניאז,

 ןורנווגיזי^גס״ באנײמען דעם םון רען
 זײ (.9 פיחרם מניאן די יואס הוןםיײז״

 ארביײ זײעחנ אז באװארענען, ויך וױצען
 נידעריגע םאר האממז זײ וועלכא מער,

 *גמיי- ניס חאילח זיד זאאעז
 יעחון נימנן ויי און ״יוגי*ז חנר «ו סימ

 »ן אוגנמרצדפרײבען שא« םון ארנײםער
ר$1 ארבײסער די וחנלכמן אין ןןנדיסענט,

;A . %£* י ״- ׳זי

mm

ט מ ®ויזון «> ל װ{«ר » וו מ
מ ח r װ נ ™  ?rw w  8 a

 1דיש« - ד»ער«ט»ג. יעגטען ידגיאן דער »ון סו«ס-מ»ט»נג טעחגער דער
נ#»מטע. ;•רװעחיט ק^נסיו ױ?ט

 ױגי)|, דתפד״יו«דס ט׳וויידרענס ד>
 ויסט־ דעס פון חייוי תו ט־ט )w «וס*י
 טרייי ריס׳ורײגפיס רי פון יןווונסױ וייוט

m; ווינרוסטריע, גארמגט יײדיס רער 
 Vi‘ טעטיגסײט ל«נחטפט׳נ » »ן פיחרט

 ײיו יייי פיר׳ דעס טמפדוירען 1« סער
 * מרנ *טיפ «ם חפרט ױ;י*ן ד«ר נײ

פטר״פ. נענערפר
ivtnvy די ת*ט טװענט ד*נ«ח#ט*ג 

 טין ר־טינג ova vטײנמחפ׳ןן ױגיטו
 ײי גרייסעי דער טון י׳*י, טריינגטטוי

 װטם דעס טיטץ טינערפייט, נעװען »יו
 יון װעטער רעפייגעדv » נעװען »»ז עס
m דער »ו געדײנט, טגפטנג אין ה#ט 

 נ«• גוט ניט ז־ין דעם *ויינ זןוי ריטיננ
 פרויען טון טייד<טר ױננע טויזענטע זוכט.

 נעפוניען זײנען עיטער םטר׳פיידענעם סון
 ענטודפזם ריט »יז פטרזטמיונג דער *ו

 §רעזידע;ט םון רעדעס ד< אױפנענורען
 יעםמט־ ס. נטרט,«, סעיןרעטער דנרטן,
 נרודער טנטטדד, רו»ידז׳»י און װיט־ןן

 דער םון םענעדז־עער דער גריננעדנ, ה.
פ«רזי«ענדעי. ;עװען »ויז ירניאן,

 ערױעהלט קאונסיל דישטריכט
באאטטע.

 קאונסיל דיסטרילט פון נ״ט״ננ אױפ׳ן
 רי געויארען ערװעחיט זיינען װ#ך יעזטע

 די ן.יטערר ?ונ׳ענדען ועם פאר נאטמטע
 גע״ ערװעהיט די;ען פערזאנע; םאמענרע

:װטרען
וױ־ א־ז יז,1 לאקאל םון נריננעת, ה.

פרעדרענט. נעװארען ערװעהלט רער
 ערװעהיט איז !),לאפאי םון וױיז, ט.

 ט־פערםאן און װ״ס״פועזידענט נעװארען
יירע^טארס. אװ כאארד זיז

 איז ,66 לאסאי פון עסענםעלד, דאקס
סעקרעטאר. איס נעװארען ערװעחיט

 א ;עװארען ערײעהיט אויף א׳ז עפ
 א און םינף םון דירעתט^־ס אװ נאאדד
דריי. פון יןאדיטע עדיוק״עאן און פינאנץ

 אינסטא־ דיז ײעט סיטװאר יויניענדען
 איז נאאמטע, עיװעחרטע די םון ריי׳עאז

־16 װעסט 3 נילדיננ, אינטערנ״׳צטנאל

 אר״ זײערע אױף *רױם«וױגנען וױלען
 און םרױען םײדלטר, די אױב ר״םעי
 נזאנוםעק־ דרעס •r~. אפען די פו; מענער

 מענ׳פ־ טראפען » זיך אין ראכען טיפודערס
 רויט« טיטפען » האנעז זײ אױנ ליכקייט,

 «ו• זיי װעלען אדערען זײערע אין ניוט
 זייערע *ו ט1טנריםע דיזען ריס׳פליידערען

 זײ ײעאעז אח 1*רי* פנים א•; באסעס
 פאר־ «ו נרייט ניט ו״נעז זי♦ אז וױיזען
 בייט און רעכטע רענ׳פי׳יכע ז״עיע י׳ו־םען
 םאר׳פהלאםען זיך. העגט איינענע ז״ערע

׳פטעגדינ״. אױוי

 עמוארטעט, װערט עפ און םטריט, טע
 סעקרעטאר און וינב׳אן פיעוידענט דאם

אינפטט־ די דורנפיחרען ו«ויען 1נאו»
, פו פ י׳ י י

 )פ#ונפיא דיסטריפט םון תחונדיג
פטט׳זרפ די ד*ס ווערען, דערספנט דארף

 1פײ װטד מיטע ײפט ,10 לפפטל ױגיפו,
 טין ?אימרס די םון סיםיגג א גערופען

 און יוניטדלייט טדײדס, מים׳נליינטוס די
 ‘Vi גערעדט איו עם וואו ניט־ױניטו״לײט,

 טמ»ניז*«י«. די שטארפען ױענען װטרען
in אדרעסירט א*ו טיטיגנ דעי fiiW פון 
 ,10 י<וס*< 1פי ער14טע;ערז׳ רונינפפי, דוד
 פו רענעדז׳פער רעםחטײיט׳פ, ס, און

 יטקאל פון זן, ׳פע ס. ברודער לטונסיל.
io, מיטינג, פון ס׳פערמטן נעײען איז 

פטר׳פײטכען, ח*ט דונינסש• נרודער
 און טטרטליו ,10 יאהאי םון נטסען אין

 *תט־ דעם םאר חילף, םינאנ^עלע או׳ר
 ריםעי״נטוס די אין האספ״ן ניז*«יטנם

 ■Vi אױםנענוניען איו רערע די טריידס.
ענטוזיאזם. ריט װארען

 נר#• כלאונער געגען סטױיר,
גאנג. ■ולען אץ דערם

v ס אױ : *,•ן ( ״ .1 ז
 און באגעהן צו געפלאנט האט פירפע די

 טרײעיצ צום הײס די געכראכט האט
 פעגע• דער רונין, דזש, כרודער באארד.
 דױױזשאן, יראטעקטױו דעם םון דזשער

 יערלשטײן פאיר וױיס־פרעדדענט און
 יױ די און אמומענטירט קייס די האכען

 JM1 װעגען מעחר נעוואוג^. האט גי#ן
 צוױיטען א אױ«י געםינען יעזער די װעלען

 :ארטיקעל דעם אין צ״טוננ, דער אין ארט
 כאארד׳/ טרײעל !,םאר פשפטים די״

ענטשלא• געװען איו םירפע רי אכער
 אין שחיטה די דורכצופיהרע; דאך סען

 אױיי ■אגראם א פאכען צו דאך שא•,
 עצח אן זיך חאט ד און ארבײטער, איהרע

 דער פון רעזיגנירט האט זי געגעבען;
 םאר• זײז צו ניט כדי אססין ■ראטעקטױו

 ענטשײדונג די אױסצוםאלגען סליכטעט
• כאארד. טרײעיל דעם םון

 צו געכאיבען אאזא איז ױניאן דער
 א דערקלמחרען צו ?אר, אײן כאויז טאן

 איצ• טאה1ג מעז האט דאס און סטרײח
ס באאונער םירמע די איז טער ^ א  אין כר

i סטריײז. n »און געפיקעט, װערט שא 
 אױם• ^אן םען װאס אאץ טוט ױניאז די

 אדױסצױ זוכט םירפע די װאו צוגעסינען
 זיך, פארשטעהט עס ארבײט. די שיפען

 ארבײמ דערטאפעו זועט מען װאו »ז
 איגע• כאלד עס וחנט פירפע רער םאר

װערען. סטאפט ;'*/y•'י,;y• ׳,'y :1 i•yj•y ̂;ty.׳::^'׳:y;: •/ ;v.vy•'. ׳•; •/,; ty;׳..ty::■•yji־*y;i,v*yj׳,v#y1״r\*y;״׳ */ . fy;
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T h e  W o m e n ’s  
G a r m e n ir  W o r k e r s
A  H i s t o r y  o f  t h e  In t e r n a t io n a l  L a d ie s  G a r m e n t  W o r k e r s  U n io n

ױניאן װא״רקערם גאדמענט לײדיס אינטעדנעשאנאל דער פון געשיכטע די
געבונדען עעהן אץ פארםאם גרױסער ױיםען, הרנדערם 6 איבער פ־ן ברך א

סון גע׳«רינ;ז

לעײין לואי דר.
^ מר»גען. עלןאנאסישע אזן סאציאיע איבער וועדק *נדעיע נאך יידן פר»:קײיך״ אין ״סיגדיקאליום »ון א:ער8ס

 האבען און יוניאן אונזער װעגען באנױה אטת׳ען אן האבען וױלט אית־ אויב
נוך. דעם לײענען צו ניט ®ארפעהלט טו לעזענדיג, מאדגענעען גײםמיגען א

דאלאר. פינף ׳איז כוך־ דעם ®ון םױיז דער
פדיץ העלפט פאר כוך א באקיסען קאנען אינטערנעמזאנאל אונזער םדן מ־םגלידער

5®t־ $2.50 פאר ״nsr
בלויז בוך דעם כאקרםען םען קאן פרײז דעט פאר

י. ג ס̂ס סע28 זועסס 3 *ינפערנעשןגאל, אונזשר פװ איס *יז
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 החזהתי בצרקתי
אדפח. ו<א

.)6 כ״ז, (אױב,

 געי־עבטיג־ מײן אן
ך איך חיזלט קײ»  זי

 װעל און שטאיק,
^■לאזען. ניט איחר

אינסערנעשאנאל
P R IC E  3 CENT!New York, Friday, Feb. 13, 1925. 1925 ,־W C yC , מ?ן13  H T HVol. VII. No. 7.

מאנטיעאל אין םטדײק גענעראל קלאוקמאכעד
עדפאלג גדױםער א טאדאנםא אח

 שנע״ דעם פדן באױיסמערמ סםר״יקער — ארבײמ. דער ייב צוריק שוין שםעט כיידע םץ סטרײקער צאל יגרױסע ף
ױניאן. דער םיט אגריםענט אן אונטעי שריייכם אסס׳ן פראטעקטױו מאנופעקטשורערם טאראנט^ — דג. לען ־

 גע־ די פץ ארביײטער — אגרײזענםש. אײנצעלנע א״נטער שרײבען מאגטרעאל אץ פירמען גרעסמע די סון 60
סטרײק. דעם ורײטער םיהרען צו וױידזשעס די פון פראצענט 10 גיבען שעפער סעםעלטע

 יעצטע געפעלדעט געװען איז עס וױ
 די זײנען ״גערעכטינקײם׳/ די אין װ*ך

̂והמאכער  ארױסגערױ מאנטרעאיו פון קל
 רינ־ לעצטען סטרײק אץ געררארעז םען

 די וחנז און םעברואר. טען3 דעם ססאג,
 אין נעװען שױן איז ^עחנכטיגקײט״

 פון טעיענראפע א *נגעקומען איז דרמ
 ערקיערט װעט דארטען דאס מורןונט^ו,

 דע̂ם דאנערשטאג, ־סטרײק דער ורערען
 דאס שפעטער. טענ צוױי פיט סען,5

פא;םרע*ל 1אי שטעט^ גײדע אין מײסט♦
̂ובען טאראנםא אין און  סטיײקס רי ח

\y צײט. זעיבער דעד איז אנגעהויכען 
 הא־ שפעטער, װאר אײן מיט הײגט, און

 םולען דעם כפעט זץי םאר שױן טיר
 די סון <ןאפױ גרויסען דעם םון חנזולטאט

 אנגעםיהרט־ הענעד^ אין קלאוקכמכער
 י ױניאן. אינטערנעשאנאי אונזער סון

 אין שטעט, בײדע אין סטדײ? דער
 געװען איז טאראנטא, אין װי סאנטרעאי

 דעם גלײך זיג, און ערםאלנ נרויסער א
 ע ל א בוכשטעבליך ווען ׳טאג ערשטעז

ר מ ט ײ נ ר  איג־ סילאוק דער םרן ^
 ארבײט די נעװארםען האבען דוסטריע

.ױניאן דער םון רווי אױפ׳ן  סילארה די !
 זיך האבען שטעט יענע םון נאלעכאטים

 זײערע אז *ײנשמועסען, געפרוםט
 ,סטרײסעז. געהן ניט װעלעז ארבײטער

 אויוי געדוםעט זיי האבען איבעדהױיט
 די ארבייטער, ״םרענטש־קענעדיעז״ די

 פראנצויוישער םיז ארכײםער !מעגען-יער
 אין באשעםטיגט ?יינעז װאס מוננ9ישם9

 אבער האט סטרײס דער שעפער. יענע
 םאנסטרא״n ײאונדערבארע א נעשאםען

 םראנצוי״ די ;ט*י/ידאריטעט םון ציע
 געשלאסען האבען קענעדיער און ,זען
 ארביײ אידישע די מיט הא:ט אין נט#1

 זײ האבעז אהסעיל צו אקסעל און תר5
םארמירעז צו שעפער די פון טארשירט

 און אייניגלױיט פון ױניאן פעכטיגע א
 םאר־ האבען אלע אלע, !ברידעריליכקײט

 גוט אזוי םײדלאך די שעפער, די יאזען
 נע־ זײנען שעפער די און כיענער רי *וי

 געװען עס איז אזוי יער. ארן פוסט כליבעז
 איז אזוי אס טאנטרעאל אין דינסטאג

טא־ אין דאנערשטאג געװען אויך עס

 פארשטעלען זיך קען םעז און ראנטא.
 געפיהיט, האבען באלעבאטים יענע װי

 איז דארט װאס געזעהן האבען זײ װעז
םארגעקומען.

 האבען טאראנטא םון סטרײקעי די
א אפנעהאי*טעז בײטאג דאנערשטאנ

.1«. זײט אויף (ש?וכ

 תםאן מ. פרעזידענט
שיקאגא אין

 צו באשליסט ל. אװ פ. ע־קאגא׳ער
 אתאניזאציאנס־ דעש העלםען
 גאנץ — דרעםםאבער. פון קאםפיין
 טעטיג־ דער םימ רעש׳ט שיקאגא

 ארגא־ צ־ ױניאן אונזער פון קייט
דרעםםאבער. די ניזירען

פילאדעל אין סטױק גענעואל קלאןק
פארענריגט כמעט פיע

̂ן פרעױדענמ— ױױאן. דער מיט סעטעלט אסאסיאײשאן דזשאבערש  זיגמא
ססרײק. אין נאך זײנען שעפער אײניגע — םעטעלםענט. בײם אנװעזענד

 קאאוק־ די פון סטרײס גענעראל דער
 שוין כמעט איז םיאאדעלםיע אין מאכער

 אינ־ די םיט פארענדיגט. איננאנצ^גן
 יױ די האט מאנוםעסטשורערס סײד
 נע־ שוין איז דאס װי געפעטעלט, ניאן
 .גערעכטיגקײם״, די אין געםעאדעס װען
 גערוםען איז סטרײק דער אײדער נאך־

געװארען.
 דערהצערט איז סטרײ? דער װע]
 איז מיטװאן/ פאראכטאנען געײארע̂ן

 תשא־ רי גע<ען הוי^טזעכליד נעװען עס
 &אב״םאנד און מאנטראססארס בערם,

 הא־ קלאוסמאכער אאע םעסטשורערס.
 יױ דער םון ררוי דעס אױסנעםאאגט בען
 צײט באשטימטער דעו־ צו און ניאן

 באאע־ די האבען שעפער. די פאזילאזען
 און קונצען הײן געמאכט נישט באטים
 יױ דער מיט סעטאען אגנעהויבעז באאד
׳ ניאז•

פעברואר, טען7 דעם בײ׳טאג, שבת
 קאגפע- א געװארען אפגעהאאטעז איז

 יױ דער פון פארשטעהער צוױשען רענץ
 אסס׳ן. דזשאבערס דער פון און ניאן
 אין פארנעהוכיען איז קאנפערעמ דער

 צדדיפ בײדע און װענדיל׳, ״האטעל
>.16 זײט אײף (שױס

 נאך 2א ט“פא) זיגמאן פרעזידענט
 צוזא״ פאיט ער םדייטאג. דעם שיקאגא

 פערעישטײן, װײס־פרעזידענט םיט מען
 אינטעױ;עשא:אא דעם פרן ארגאנײזער

 זײ װעלעז דעפארטסע:ט..שבת װעסטערן
 װיכטי־ זעהר א אויף קאיװלאנה אין זײן
 רעפעריס, אװ באארר פאר׳ן הירינג גע
 צװײ־ א פון זעהן עס װעלען אעזעי די װי

 נאך צײטונג. דער אין נייעס שטיקעא טער
 שי־ גאך אפפאדען זײ װעלען היריגג דער

קאגא.
 די בײ ארגאניזאציאנם־האטפײז דער

 זעהר צו געהט שיקאגא איז דרעפםאכער
 און פרידכיאן, מאלי שװעסטער לעבעדינ.

 דזשאינט שיהאנא םון באאטטע די אויך
 שאם־םי״ טאנ יעדעז אדרעסירען באארד
 אויר און מיטיננעז דיסטריקט טינגען,

 פארזאמלונ־ איע מאסען־םארזאמלונגען.
 רעדנער די און באזוכט, נוט װערען געז

 די ענטוזיאזם. םיט אויםנענוםען װעיען
 אר־ זײן וױילען שיקאגא םון דרעסטאכעי

 דער צו אן זיך שליסען זיי און גאניזירם
 זײע־ פון סטראשונקעס אלע טראץ ױניאן

שװעריגקיײ אלע טראץ באלעבאטים, רע
).7 זייט אויף (שיוס

 גודס זױיט ױ נײ םטריק גענעראל ערנ
דרעסמאכזנר טשילדרענם אה אובײטעו

האל• בעטהאװען אץ 62 לאקאל םון מיטיננ ענטוזיאםטישער שעהנער א

 פאראײניגטען ועם אין זואהלען ערשטע
21 פעכרואר - 2 לאקאל אפערײטארם

 פעב־ טען21 דעם שבת, קומענדען
 וואחלען, די פארחומען װעיען וואר,
אי  א און באארר עקנעקוטיװ אן י

 פאר־ דעם אין לאגןאל, פארין משערמאז
 אפערײ־ ריםער און האאוק ״אײניגטען

 די זײז װעאען דאיס .2 לאקאא סארס
o םון װאהלען עישטע n םאראײנייגטען 
 מיטגאי״ די םון באשטעהט ײאס מקאצ,

 11 ,1 לאהאלם געװעזענע די םון חנר
 װערען געשטימט װעט עס .17 *ח

װ  קאנע; װעט מען אוז באלאט, א ח
 אײניגע אין טאנ, נאנצען דעם מסימען
 וועלען פאעצער די פאעצער. יוגינג

 נומער קומענדען אין ױערען אגאנסירט
ט״. ײ ק טיג עכ ער ^

וױכ־ וױ זאגען, צו איבעריג איז עס
o אין וואהלען די זײנעז עס צמ n ניײ

 קאמיוניטי און קאנצערט א
 עבר.1 טען2ו שבת, געזאנג

. טאון דאון
 װעס ׳®עברו»ר מםעו דעם *•זע;ם, שבת
 געזאנ^ קאםיוניםי אוז ל*נצערט « ײרקוטז

jm םע1 אוז םט. «ן4 ^3 סקול ■אברי? 1ייי f 
פ י’י . עי » v וחויעו לי: t טײ<מזנו:1בו 

um :סא«ו»גא שיײנעד, nm< םוקס 
נאריטאז. זאפלאװסק/ נ. <. :ײײאיעיםם

 עדײקיי״ אינמתײפאנאל ®וז ■•ראגזשירם
®«ר פרײ אימםײם דמארסכמנם. ?^גאל
ײגי ^ זײ י י ״ ^4י ײ ם א י

 איז עס. דאס און אאקאא פאראייגיגטען
 גרויסע די אז װינשענסװערטה, העכסט

 צונױח שטעלען װאס מיטגצידער צאהא
 באטיײ זיך אאקאא,.זאלעז גרויסען תם
װאהלען. די אין איגען

אפערײטארס ריפער און קאאוס די
).5 זײם אױף (שיוס

 װאס ױניאנס, לאקאל די פון צװײ
 דיסטריקט צום אנמנשאאסעץ זײנען

 טרײדס מיסעלענאוס די םון האונםיל
 אינדוסטריע, גארמענט לײדיס דער אין

 גע־ א פון שװעל אוים״ן איצט שטעהען
 לא׳ די םארבעסערען צו סטרײין, נעראל

 די זײנען דאס ארבײטער. די םון גע
̂האל ארבײטער וױיטגודס  די און 62 ל

 דער .91לאק. דרעסםאכער טשילדרענס
 װעט און אומםארמײדליך איז סטרײק

 קומענדע די װערעז ארויסגערופען זיכער
 אורזאכען םארשטענדליכע צוליב װאך̂.
 פארעםענטליכען ניט נאך מיר האגען

 זיכער, גאמ אבער איז עס דעם׳טאג.
ס  װעיען גערוםעז װעט סטריײן דער ̂ד

 אראנרזשמענטס אלע ארן װאך פומענדע
 גע־ שויז וןערען םטרײק דעם םאר

אױסנעקלי- אפילו שוין איז עם סאכם.

 אוו קלאוק איז באאמטע פאר װאהלען
דאנערשטאג דעפ ױניאן דרעםסאכער

 טען12 דעם דאנערשטאג, הײגטעען
 װאהלען די ם^ורפוםען װעלען םעברואר,

 ביזנעס און מענעדזשערס דיםטריהט םאר
 דרעס״ און קלאוס די סאר אייחשענטס

 ער־ םלעגעז מאל אלע ױגיאן. מאכער
 איײ ביזנעם די בלױז װער*ן װעהלט

 םלעגט בארד דזשאינט דער און דזשענמם, •
 א זײן יזאל עס ווער באשטימעז, נאכחגם
 דיסטריקם א װער און אײדזשענט, ביזנעם

 אוים״ן צויםען מאל דאם מענעדזשער.
 מזונחנר אײדזשענטם ביזגעס באצאם

 ר,nונtבא םענעדזשערס דיסטריסט *ח
^ די׳ אח מגצי  דײ שטימען וחנלעז מי

opn ײ זעהי א איז עס בײדען. םאר  ײ;
 םיטגלי־ גרױםע די און עצעקשאן םיגער

o o w n n איז זיף דאחי o n .באסײליגען 
v ניי/ס די אץ m\ צעצ• װאחצעז, די

 איז ״נערעכטיגקײט״ די אין װאך טע
 געװארען אויםגעלאזען םארזעהן א דורך
ם נאטעז דער י ר א , ם י ק ס װ א ד ל א  ג
 באװאוס־ n סון אײנער ,35 לאהאל םון
 קלאוק־ דער םוז אײדזשענטס ביזנקס טע

 גאלדאײסקי ברודער ױניאץ. סאכער
 זײן און אײדזשענט ביזנעס אלם לויםט
 בלויז באלאט. אויםין דא איז נאםעז
 לעצםע נאמען דין איז םארזעהז א דורך
 צעטעל פון געװארעז אויסגעצאזען װאך
 םארעפענכד האבעז מיר װאס נעמען מים

ליכם.
 שטימען םעז װמט עלעסשאן דעם אי;
 םען וועם שטימען און באלאטס, דורך

 םריח דער אין 8 םון דאנזנרשטאנ <ןא:עז
 שטיםען וחנט םען אוחננט. אוחר 7 ביז

)16 זײם אוי* (שיוס

 סטדײס דזשענעראל א געװארעז בען
 כאריכ־ שױן קאנען מיר און קאמיטע

באשטעהן. װעט זי װעמען פון טען
 דזשענעראל דער פון טשערטאן דער
 וױיס־פרעזי־ זײן װעט האםיטע סטרײה

 ,מענעדזשער דער לעפסאװיטש, ס. דענט
 הערי ברודער קאונסיל. דיסטריקט פון

דיסט־ פון טשערכיאן דער גדינבעת,
).15 זײט אויף (שלוס

אינהאלט־םארצייכניס

.7 נוםער ״נערעבטיגקײט״,

ט  רער םון באארד רזשאינט םוז מיטיננ .2 ױי
ש — ױניאן ררעםםאכער און קראוק םיש. דז

ט  — יארק םארעסם איז רויז ױניםי די .3 זיי
 בײ ײז6יאמ ארנאניזאציאנם קאמיטע. די
םייארערםיא איז דרעסםאכער און װײכמ רי רײזבערג. ה. -

ט ײ נאםיצעז. שאנאר עדױקי .4 ז
ט ײ  אינטעד־ דער םון ערקרעױננ װיכםינע א «׳׳.. ז

קאפלע• פיליפ — בא;ק ױניאז גײשא^אר
ט ײ םיאנעז. ארנאניזאציאנס און טרײד .6 ז
 שפװאלזאן. מ. — םארצװײמױננ םה .7 דיט

װהילער. ז. — םוחות ?יײנע
ט ײ נאםיצעז. עדיםאריערע .8 ז
ם י .9 ױי  אינטעיגײשאנאר רער םיז נעשיכטע ו

 סטוארט ױגיאז- װארהערס נארםענם רײדיס
שײז. סימוערמאן. מ. — (נעריכט) ? ער איז ווער ס

 נע«• אוסיאינער אז פון װעה־נעשיײ א .10 זייט
•3 *0 “■־ שארף אוו קורץ יאסעלעװסקי. ל. — פאו

ט  — םדאצקי׳ן איבער נצחוז זינאװיעװ׳ם .11 זיי
אנאװיטש. לעאז כאז

ט  מיכאלע־ ב. — בעינשטײז ערוארר .12 זיי
 נאםימרם׳ םוז געראנמז נעקריבענע ײיטש.

שריםםעז.
 סייאקאװ ברורער שטועםעז. ?ורצע .13 ?ייט

שטײן. ח. - «ר0באיט' פ*ריאזם בערינ
ם  אדװערםײזגמננםם און שרוסען .14 זיי
ט ײ  ארװ^רםײזםענםס איז שלוםען .1C ז
ט ײ ײויאן. דעד םוו ימימז פון נײ׳יס .16 ז
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