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 משליסעו ררעסשעוןר אוז #מסמוס סשעמײס
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n o t י םון סיי און tin p ו in ,ױ פייל 

ו האם ,iv« םון םעעמײט י  מפיומט ו
 • אויו און גמינען, t און זיכערחיים *

m זײ tv ,opova די וו^רמננצו * t ניט 
 יר ררעסמוכער און קלאוס די tv םיינען״

 עוי| װעלעו זיי און עװאך שױן איו ני*ן
tpiyp די סיס םאן ptv>p ר־ ררעס און* 

י ניין, װימן. זיי װאס בייטער,  piipp ו
 דרעמרעג־ « איז ױניאן דרעסםאכער און
i n ,ו ערװאנט איצט חאם װאם ריז* t 
כזזות. נייע צו און לעכען גיי

 זיײ טיר tv ניט, קלאנט יס,1 ,זארנט
 נןוכ׳ן רעתער אײן חאט — ׳סײייך״ נעו

 צו נעזאנט טטערלײט די םון ׳ןוו״טען
̂רעםעחער די  — באארד רזעאינם םון ם

 נאך איז כוח םאראײנינטער אונזעד
 אביסעל איצט זײנען םיר שטארס. געגונ
» אין ניט. גאר איז ראס אבער ארים,
 זײז P’ire םיר וועלען ארום ײאכען ■אר

ipp סיין רייױ. i אונז ניי שוייוט p'P 
 דעם אװעסנענען װעלען מיר ניט. ראיע

נרוי־ » זאמלען וועלען םיר סענם. לע*םען
 אױםקוטען וועט אונז אױב, און םאנד טעז
 נאסעם אונזערע ,פיים״ v נעבען צו

 םיז נײםט דער ערװאכעז אונז 1אי ײעט
 גייסט קעמםענדער בראװער, דער ,1910

 האט װאם דרעססאכער, און סלאוס םון
 םיל אזוי קאמפען, העלדישע פי< אזוי שױן

 םיל אזוי אויך און אויםגעהאלטען נסױנות
 דעם יתלען מיר און ;איגעהאלםען וינעז
 ,ipcopp העלדי׳ןן קעםפעז, אויך סאל

 אויך און ;ויםיג, אויב ליין ■יהעט אױם׳ן
זינען״

 ט־שערםאךטיטיננ דער איז םאקטי׳ש
 מי• מאביליזאציאגס ערשטער רn געװען

 ,18VP נרויסעז סעגליכען דעם ם»ר םיננ
 םון ױניאן דרעםמאכער און היואוק די ויאם

נאהעג־ דער אין ערװארטע! ipp יארק גױ
צוקװםט. םער

 נרודער חאט םיטיננ דעפ נעעםענט
 דער ipmpi איז וואס ן,אזימורס אסאיפ

uniptro האם זיטערםאן מים־ננ. םון 
 אבער האט ער תת,. קורזמ א נאחאיםען

o n  ,ivd o n  tpapipj טי־ צוס ׳שליםער 
סיננ.

דזש. דער tv נעזאנם, האט זיםןנרםאן
 נרויםע דרײ זיך פאר אי«ט האט באארד

 זײ םוז זי וואס אױפנאנען, וױכטיגע
 װי< ױניאן די אויב <ײזעז, וםיד וויכוי
עמז  ־DPP טטארטע v ױי װימעז או| י
n ip o .ט׳שער־ דער און ארנאניזאץיע 

 דרײ ראזינע די װענען דארןי םאן־םיםיננ
בא׳פליםעז• אוז וזאנריען אויםנאבען

 עה׳טמענם, :זײנען אויפנאבעז דדײ די
;ױניאז די באםעםטעען םארעטארקעז,

 שםארקען א קריגען גלײך םוז יוניאן די
 איבעך׳ן און שעוער די איבער קאןטראל .

בא׳פא־ ן)רנ#ניזירען, .צװייטענם, סרײד.
 אתאניזיישאן־ שטארפע נרױםע, א סען

p פון קאםיטע in דריטענם, און םײ< און 
 םת טחחשורי די באפעסםינעז *ו זעהן
p פאר און ימיאן דאר p m  D n >נע־ זא 

םאנר. גרויםער א jnptt זאמעלט
 םארגעשטערט דאן חאט זים?רמ«ן
ipertp  w n ,רובין, ם. ברודער תונ^ר 

םוז טשעױכמן דער איצם^ איז וחמכאר
p in  i n קאטי־ און«פײ<^ורנאניזײשאז

םע• *
*pi האנעז .מיר :נעזאנט האם רוגין -

 חאבמז םיר *.idvp 1אינ?ר<יכ? אן האט
ovnpi און םײוונום־פארשידאהײמעז 

 םיינונגם־םאױפ^נהײםעז די חאבפן םיר
»pm r| איצט אבצר צ?צםםט.1אויס זיד 

 םאראייויוט םצםט איע זײז סיר מוזצז י׳
n טטארפצן v jpapi צו אויוי iw tn n ’tt 

 אזא jpapi שונא, יכ?ן1אויםער אונוע»
 •ptV>p םאר ■אםט op וױ ײירערשטצנד

 IV נעמאכם חאם רונין און מאכער״,
 חאט pan אײניופייט. םאר אפיל

̂פאתןףפלאנעז דא־ 20 פיז own) v אייך
?' .J m k י. -

t n \ 3 איז תת«■ צזזייםצר ipttpi.י 
< pipo* חייםאן, אואים npipm  i n 
̂נינט םח דדוער ̂ארד. דדש  ס חייפמג כ
r m גצוונו איז ppiip v תחר אנצר v

 «רוכד חאט וזײםאז .סמדאר וו»ריםצ. {
־ptvPP די װצלכער אין רי מחנדט

4 u p ir  *vats מנפיגט T t, עד• ײיד ח«ם  DintropwtMD די «זי וױ טצצר̂נ •
 םון יאר v איז יוניאן די אז םייגמ,

m אז םייוצן, זײ 2 פאתאווצוחייגג
p ױיגצן «יי י tr ז נעװארעז «םור י t י n 

 םא־ די נעװארענט האט ״at און יתיאן.
tv ^mtrdppBU זײ tvayn » טצות

im צו כחות to p יון iprovnp די 
ptitfp i און־ יתיאן n  fpapipmv און 

ipavaoni םון נלאריצ איחר ױניאן 
אמאי.

 •אטט?ן Dpova טאוטו ווען ״איצט,
מי3 איבער׳ן ױך  די tv ,tPiv» tiM ײ

 m םין ivt v איז ויטא, סער 1אי ױניאן
nipiivnva^  *VP ׳שויז װעל?ן ויי און ״

ipi םיט׳ן טאן ipsw pivpp די װאס 
 1VB צייט j״p יט1 אױ איצט ;װילען

n איצט חשנווות. ■ערזעניינ? v  iPtio 
pn און פאראייניגט v ipapi די װארנוונ 

״ זאנען און באסעם  װי ׳טטארת אזוי ז
 דרעםםאנאר און *ptv>p די tv מענליך,

 ip«t איב?רנענענען יט1 נאך האבען
 העגם די אין נאסעס, די זיי, צו ׳פיקזאל
ארייז.״

 ־ipa’v פאל םיל איו רעדע הײטאו׳ם
 אילא־ רוישענדע דורך נעװארען נעריסען

דיסדענטען.
ip געדעדט אוין־ נ*ר האט עס in a 

 opiavi און איטאליעניש אץ אנטאגיני
 פענעתשער בארוכאװיטש, ברורער האם

 אושטימווו א) צו נענונזען ,2 לאקאל םוז
 טעקס, ״דאלארv 20 םיז םארשראנ ,דעם

 גע־ אננענומעז איינשטיםינ איז װעלכער
זיך. אויםשטעלען דורך װארען

 נעהאלטען אויך האבען רעדען ?ורצע
 יינא און װאלקאװיטש רויז שװעסטער

 ױו־אן־ אנדערע צאי היבש? v אוז נודמאן
שאו־טשערלײט. די םיז טוער

 האט רעדנער די םון איינצינער יעדער
 מיינונו נאזונדער א אפשר אויםגעדריקט

 זעלבען צום נעסוטעז זיינען אלע א:ער
 יוניאן דרעסטאכער ̂א רי׳או? די :שלוס
 ט׳דארןי װערען. נאפעםטינט באלד דאחי

 ערםאלגרײכען אן צו ipdpi באלד זיר
 זיך דארף פען .1ײ1ארנאניזאציאנם־?אם

 די קאטםעז. ורויםע צו צונרײםען כאלד
pw5p און ip3v«Dni ארויסנצ־ כיוזען 
 לאנצ. איצטינער ip״t םון ווצ^ פיהרט

ד מחזז זײ  אויםז און צונרײםען באיד ז
לעבענם־באדיננוננעז. npopa קעםפען
 םון אײנער נעײעז איי מיט־מ דער

 אין לאנו נלײבעז װעלכע מיט־ננען, יענע
אנוועזענדע. אלע םון זכרון

 פון .ענטפערם
רעדאקציע

# ״, ר —ד. ען פושר *ץ ג  רעדיק- דעס ון
ד ן •# tmrtn ער »  געוױסעז » מדדוק® חן

p גדיןי, n  v«m ג. גווגיען רי ע ג  #ח»ל טיר יי
*w  ,ip ן גדיןי ה ױ חג לי מ לד װי סי  <ןר ני

ttt ווניחוואטען • ו ׳ י y״p ו i #ידלערײען? 
 װע• ױין״ ןג;ר«וען גל*פ #זוי «דעד

פ מען  װערעזי געדרוקס דפר״^ז פי?, גי
 רע• ?״ װען נעסער איו עס »ז ועגקען/ סיר
ו ?יו דען ן p« ן ע מ p חי n ׳*י«פוגג דער 

ר ײחג ן פרוסגעחן ז*לען ײt י ו מז י ע  וחד ר
ם 1גע  נריף אײער אין ״סארקעם׳/ פין מ

פ ג$ר איחר ענפפערפ ײ נריף יענעם גי  *וי
עי  פארעמענ*־ *ו װןןס סמ$ אי? עס פון ג

ב לזכען. ץט עגפוערען, וױל® איחר פוי  ז
 געבען אייך װעלען סיר וױלק^מזגן. יאיחר

ל  אײערע וולײן. װילט איחר «לאץ װיוי
 איחר קאנט רעדווקסאר אום ^כער מעגוו/
 לע־ די םיש *■ערזענלי[. איבער;ענען איחם

 עס ח$ם ^ערענםיגקײם״ די פון זער
ט גאר לחלוטין  ניט ק*נען םיר און ט$ן גו ני

ם מן מיר פלאץ. ®ארנעמען דעם סי א ו ח  י
 דעם אין זאנען, װיכמיגעדע פארעועגטליכען

גײםונג. אונזער פון ולאץ כא״מ־ענקטען

געװעריןשאמטעז.־־ די םון סעהרעטאר
 דעם ב«צו; אין בעקער, די אחפרוף דער

 #:געקומען איז ברויט, אויןי לײבעל ױני&ן
ו ט ה^מ און *פןןט, י  ערפײנען געק^גט גי

 װי ״גער׳גכסיגתײט׳/ נוטער לע«טען אין
 אין עס דרוקעז מיר געװאלם. עס ח^ם איחר

 לע־ אונזערע אז חןוןען, מיר און #נומער דעם
ען כעסטע ד#ש מ^ן װןןלען ?ערי עלן ח מו  םי

ײ בעקער. ד« ך, װעלען, ז לי ט ^ פ  זעחן, ה
̂ל עסען ?ײ װאש ברוים דאש אז  ח^בען זן

 בעקןןרש דער סון לײבעל דעם ?יך אויןי
$ז, אינטערגעפאגאל  ד*ס עשען זײ אויב יוגי

 רעסט*ז־ « אין *דער חײם דער אין ברוים
אן זײנעץ לעזער אונזערע ראנם.  ליים ױני

ײ ז . ן ו  בעקער־ די חעלשען זינער װעלען א
ר אין ארבײםעד ע  בעשערען * סאי־ קאםןי ז״

 דעם לײנעל, א אויך מיר חאנען לעבען.
 זאגש װי און לײבעל, ״*רןסאגיס״״פא^יטארי

 אז לװײטע. די װמ״אט האנט אי«ן חןס, מען
 אויף ל״ב^ל דעם יאיערען ײעלעז םיר

 קוימען זײ װען ׳בעקעד די װעלען ברויט^
 פאדע־ חעלשט, כעסערער ז״ער פאר קלײדער

ײן ז*ל קלײדער די ״jmh אז רען, אונזער ז

 לעדז׳שיס״ דער פון ערעםענונג דער צו
 נ*װ. חאט ״י#»חר נײעם םארץ ̂ײנדשור

̂רגעלײענם סמיט  װאס מעסעדזש, * ם
̂ט  מיט אינטערעס גרויס ארױסנערופען ה

םאכט. ער זו*ס םאחשלאגען אײנינע
 םון רעקאמענדאציע וױכטיגסטע די

̂ר  דעם םיט ט#ז צו ה*ט סםיט נאװערג
 דער פאר װ*זזנוננעז ביליגע אין מאנגעל
 יארת נױ אין באםעלקעחנג ארימער
 רעקאםענדירט, נאווערנאר דער טטײט.

 נעגרינדעם זאל באנק ספעציעיע א אז
 זײן זאל אויפגאבע איהר װאם ווערעז,

 װאס פלאז זעיבעז אוים׳ן הײזער בויען צו
 אויס״ האט רענירונג ווא^יננטאנער די

םארמער. פאר חײזער בויען צו נעארבײט
זא• װי< גאװערנאר דער יגאך.מעהר

 באװאוסט איז װאס געזעץ דער גאר,
 געענ״ אױך זאל דאםעין״ ״עםינענט איס

 דעם אין העיםעז צו כדי יהנרען, דערט
 פוז געזעץ דאס הײזער. די \ito בויען

 די װען אז םײנט, דאמעיז״ ״עמינענט
 פלאץ נעװיסעז האבעז״א דארןי רעגירוגג

 דער און .צוועס, איז עם װעלכעז םאר
 רעגײ די קען עמיצעז, צו באלאנגט «לאץ
 םארקוײ צו באלעבאס דעם צװינגען רונג
ײאץ. דעם איהר םעז

 נאזוער- דער עס װי< געזעץ דעם אט
 םאר *פייו אז אזוי, אויסברײטען נאר

 5זא #•לאנט ער וחנילכע הײזער, די בויען
 װאס ײאץ יעדעז נעמעז קענען אויך םעז
טיטיג* םאר נעפינען וועט כמז

 מע- דעם אין פארשצאג צװײטעד א
 אינטזד באזונדערען א האט װאס סעדדפ,

 48 אץ אז מינתם, ארבײמער, פאר רעס
 אנגענױ זא< ארבײטסמעזעץ *סונדיגער

 א ;קינחנר איז פרױיז טאר וחנרעז םען
 געגרינדעם זאי באארד ווײדדפ מיניסוט
 האםיצנםיײ װאימסענס דעוי אה ותחנז,

וחנחגן. אויםגעברײמןנם זא<׳ועזעץ שאן
וחננעז

m
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 חאס חייסאן
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ס. מ. אצי י - כי ע ״ עי • ק ײי א א  חן
 דעלױוער ״סיזליעל <ד»יק• «»ילו איחר
 *ו *1* 0 םי» געקוסען דאך אז? עס אבער
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ר טו?ען #נוטער דען י90 נאקוסעז טי ̂ 9ג
ח. P» דינסטאג איעטשטעגס  ?אגען מרמרי

ען ®■עטער אן קופען װאס ח p מ i r • ד ע  ײנ
ר ש«ר נלײבעז ר• אײער ו^ד• אוױימער מ  ן

ה דעס p» געדרוקט װערט ®יקעל ע מ  אחן גו
• דעס אונ׳ װ ד לי ײען צוס ;  איתר װאס י^חר נ
ײטונג דעד דורך גע׳טיקט ח^ט  ק^אית די «ו צ
 גליק״ אייער #יקאגא. פון דרעשםאכער און

ײ ח^ט איחר ןואס װאוג׳ט  *ום גע«יקמ ז
 דאס ?ײ ענטװעז־ער מיר, קאנען יאחר נײעם
ײו םאקע איבערגעבען אלװן ל  «»ר װײל ,9י ג

ך קײן איז — «ליין רעדאקציע דער  קזון ז̂ן
 עס קאנם איחר אדער, — אזיעמ, «ו ניט מן>ל

 אואיקען עם און י^חר, ? איבער ביז חמלטען
 רע־ אין ?גרןוםען ז*ל עש שריחער, אבישעל
 ארײנגעחן ק*:ען זןןל עש צײמ, אין ד#ק*יע

 װע; א«ין שאר גושער. ג״״י^חר דעם אין
 זױלען םיר ד^ס ׳ז?געז דא אײך סיר ווילען
ד װי ^ןט אזוי ^רײנען ז^לט איהר  םעג״ נ̂ו
׳ אונז זאלם איחר «ז װילען סיר ליך. י א ו  ג
 טעטיג־ און לעבען דעם פין כארינבעז קען

אן דער אין קײם <$• מיר שון ױני
 בארינטען ןןזעלכע אז פ*רזינערעז אײך נען

 פון אינםערעס גרויש סיט געלעזען װערען
 אײער דרוקען װעגען ללזער. אונזערע

ס- ענגלי׳נער אונזער אין אןיך 1*רםיקע• וי  י
 אינערגעבעז״־כרודער עס מיר װעלען ׳ג*בע

ד געװיש עש װעט ער *ון דעני׳ש,  דרוקעז איי
 די ׳אוישג»בע עג;לי״»ער אונזער אין

, ־ ״דז^אשציס״.
בריױע^ *זײעי — .2 אאקאל רודיז, א.
ט מיר ק*נען  דריקש איחר װײל דרוקען, ני
 מרויס־ װילם איחר װאס קלוןתר אויש ני?ט

י ען.נגערב /  קו^נען סיר װיפיל או
 צום מענות איחר ד»ןט עםויסעז
 אדער זאגט, איחר פא:ד. איגישורעגש זיגקײט

 דעד אז זןןגען, װילם איחר געזיןגם, בײסער
ט ד.אם פאנד ײט; די אײנטײלען געדארפט ני  נ
 ז^ס באפםימען געדארפט גיש חןןט עה ד?ש
 ;עדוי?רס קלןןוקס בײ ®רבײס־סיזאן דער
 יאחלעז א.ח <ר*וכען פיל אזוי און שיל ^זוי

 זןרבײבסלאזיגקײש דעי פ#ר נזןר בעגעפיש
ט; באששיממער יענער אין ײ  מיעם, איתר ג
 ןדיזהלען בעדאי־פש גיכער םען חןןם בענעפיט אז

 װען ^לעק־שיזיה׳ ס^מע פון גײש דער םאר
 ניאמ, ג^ר ®רבײמען קלאוקמאכער רוב ד^ס
 צײם זענער אין איחר זןןגט — און

 ארבײטס־ יזמײנששעז.אין זיך זײ נוישיגען
 געװים אי? ד*ס בענעפים. לןןזעז־אינשורענס

 ד^ן װעגען װעלען טיר און װאונ׳י גוטער א
 op מוז אבער דערװײל • ®םרײםען. ני׳טט

 דערװײל װאזנפ. גוםעי א בלויז בלײבעז
 פאנד אינישורענס ארבײשס^זיגקזים דער איז

ן געװןרען אײנג^יםעלם פ׳  • אז גרונם, אוי
 די דארפען ין^חר אין װאכען צ*חל געװיםע

ל¥  קײנער או< ®רנײמםלאז, זיין וקם>>כער9ק
 אפאד פארגי^יגען. גים גאר דערפאר זײ דארן״

 די װערזןן געענדערט צײש דער מיט װעלען
ש־פאנדחאט װעלבעדער אזין״ כללים,  אי^ורענ

 פמרלענגערם ס׳װעט און ®װעקגעיפטעלש, זיד
 אינ*ורענס צאהלען פון פערי^ד ״װעחןן

 אר־ סאנד דעך סוז אבעי, דערװײל בענעפיט.
ט כללים, די לויט בײםען  אויןי ישוד דעם לוי

 אײער אװעקגעפםעלפ. זיד האם ער •װעי*:ען
 געקאנם ײאלט פאנד אז־דער ׳טעגח *װײםע
 זאל ער *װען בענעפיט, גרעשעיען א !^ח^ען

 pא *זנגע^טעלםע פיל אזוי בא״שעפשיגען גים
ש דעם ס/ אע*װענ פי  איחר ווי ײעל:ע, ןן

 און געלם דאש אויןי ״עסעז זאגען, «װ מײנט
ט איז פאנד״,  םיר ווי לויש ריכםיג. ני

וי נאר באיטעפמיגש דארם װערען וױיםעה  אז
ל ג, איז עש פיל וױ אנגזףסםזןלמע יי מי  אז נוי

ע ז,יי ®רבייט די ל םי6̂ םי  ײעחנן גע^אז יי
ײן. גו י1באדאר עס װי  קאן יעדענשאלס ז

ט דאס ײן ני  ®אנד דעם װאױם מניע׳ די ז
 עס װי װאנען, מעחרערע בענעפיט ניש *אחל
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ױ •אנד דער ווען צײמ דעי  pi• געגריגדעפ א
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w הייטפ פארו חעונפ  boטמודפ $ה פ
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 דעד צו אפשטימוננ אן פאר געהן זאל דאס װען באשטימען װעט דירעקטארס אוו באאדד
 רענק — דרעסמאבער. די כײ ארגאנמאציאנס־דראיװ גרױסער דער — מיטגלידעדשאפט.

ארבײט. דער בײ גןאמיטע א־גאניזאציאנס פײל און
 דז^איגט פון מיטינג דעם אױןי
 דרעסמאכער און קאאוק דער םון באארד
 ברודער האט םרײטאג לעצטען ױניאן

 בא״ טעגעדז׳שער, גענעראל דעד הײמאן,
 ענטוזיאס־ שעהגעם׳ דעם םיז ריכטעט

 די םון טישערלײט די שון מיטינג טיישעז
 גע״ האט ער דחוס־?זעפער. און הלאוק־

 באגייסטע־ די פאארד פאר׳ן שילדערט
 יענער אױוי געהעױטט* האט װאס רוננ

 ענטוזיאזם װעילכען מיט און םארזאםלונג
 אנגענומען אײנ^טיםיג דאדט איז עס

 מימגלײ די דאס באישלום, א ׳ געװארען
 מאכעד דרעם און קלאוק דער םון דער

 געםעססט זאלען יארס גױ אץ ױגיאז
 באםעסטיגען צו דאלאר 20 מיט זוערעז

 א םאר צוגרײטען זי און ױניאן די
 בא־ די גענען װידעחפטאנד װירקזאמען
לעבאטים,

 גוטגע- האט באארד דדפאינט דער
 ̂שאפ״ דער םון באשלוס דעם הײסעז

איבערגעגע־ און םארזאםלונג משעמײט

 צו דירעקטארס אװ באארד צום כען
 איבעד- זאל פראגע די װען בא׳צטימען

 צו מעםבער^יי דער צו ורןען געגעבען
אװ באארד דעױ װארט. איזלזי זא;ען

 םיטװאד זיך ט>ש$רזאמעי דירעקטארס
 י־י װען אז זיין קען עס און אװענט,

 דעד װעט װערען געלעזען װעלעז ׳טורות
)12 זײם אוייי (׳נלוש

 באסטאן איז w דגמאנס׳ס פרעז.
ױניאן דער אין לעבען די s m חפט

/ ................ I

 םיט־ די םיט און באארדם עקזעקוםױו די טיט פארזאםלונגען אפ האלט ער
 דעם באנײען װעגען באלעבאםים די םים אונטערחאנדלומען — גלידער.

םאנטרעאל. אין איצט איז ױגםאן פרעזידענט — אוגעהויכען. אגריםעוט

ט ענ ד ד ע ר ם ו אן טארי מ  נע־ א־ז זינ
iv אין װעז d d v i או םוז װ ט D םי n 
ז3 טעז13 אנ י ט א טען17 דעס זינ *נו  ,1י

i ך1ת םאג. פינוי n ט ײ ט צ א ער ה

 טאקערם ױ נײ סטרײק ערכ־גענעראל
־ »אללאק ליטערםפ אזז ־ !

 םעק־ — םקול. 1רעו די פון אױדטארױט אין א'םאם־םיטיונ אװענט פאנטאנ
 פאלין מיר5שװעם הײםאן.און ל. װײם־פרעזידענם בארא^ אב. רעטער

רײדען. װעלען מארגענשטעוץ

העמ־ און #ליטערם טאסערס,
ל< ו<

די בײ
s איצט א־ז ,41 סט־םשערס, ip

i מיט ױניאז די םםריי?. גענעראל n 
 מאכמ אינטערנעשאנאי 1איוזע פון הילוי
 <עצטע די ויים ײטוונ?ז,1בא1םא אלע
 אל-1נ?נ? א innp?pip צו װאכען, פאר

o צי ipep3 אום םטריי?, n  ip i’ t’ iv n v 
D שט?יע)3א״ צוריק און 1ײ1ט n ױויאן

אטיס.3באלע רי םיט ימענט1אנ
 יז3 8 םון טאג עז1י« רופט ױניאן י1

 װע־ 1»רבייטע איז״^י שאו־מים־ננעז, 10
סטרײס. dpi צו ארי'טעט3םאר רעז

D n הא־ ױויאן די װעט סייטאנ שכת
 איע פגן שאו־םש^ימעךם׳טיננ א ען3

ip פאף. dpi סון טשערלייט i םיטיננ 
■ *ויןי («לוס )4 ז״

פאנד אינשזרענס ארנײטסלאהןן פונ׳ם
i האט װאכעז ח־ײ לעצטע י1 אין n 

3iv״D«pi’tv?0D אינשורעום * liv e 
 הלאוקטא־ ךי צו או'םנעצאיט.ב?ו?םיט

 re Di’DDnvi.IPitpi |Pi״t װאם כער,
o n. ?ס3איושור D'BpiP3 ג?צאים 1אי 

 ש׳ד די אין ארבײטער n צו געװארען
 IP3VP װאם ,P3*ptv צו אויך און «ער
r ?ייו ויט v tv v את T t m vn ל?צםעז 

jpa’in v o  ivt'D — נײמסלאז.1א .
D*'prtv»B” 3iv ip i 3שו3איnם־

o םאוד n v p n  bvn ײטער31א אלע פוז 
i איז n אי1 און י?,1וםט13קאאוידאי 

Ditm o די אט פיז D’tva אויפץ n v p n
jj'vpitra i נ«צאלט n ; ■ __.

W אויב in  iP3gnmv>p m v o.
o פון רולם די לוים tv ׳ n ײטם«מיג•31א 

t ,iivD קיים *Bin iri'v1״ ipiײ va* 
D i m צו D’DPipa tpotpva, ייי את

dp m v n גיט ”t |p>vt to  ,iPDtPva 
o i« a to v P  •  j n v i p n v י י 2? ״ 5 . 5 2 

o n .די אמשורענס־פ^ר ovp״>»ddi 
m vn eavepi tPtun מיו- דער אין 

o סו| n 2נ יייים״ז אוז י«מר ^םען 
*י■ יעחמ #ת מח׳מייד, ימחמ טאכט

כאזוגדער. גײםער
די■■

מ י N ח י
: .D3VDP1 IP>I . v ײע־ m
_______ ^  ta
m  •tvoss o n  

28 *׳־ םעז•  o n
־:■

י ם ? % מ ד « ^

 :35 און io לאקמלען די םון ימעםבערס
טען.28 דעם יאנואר דאנעױשםאנ,

קאלען די פון מעםבערס ,3 ,48 ̂ל
:82 און 23

 אוז טעז,29 דעם יאנואר םרײטאנ,
טען.30 דעם יאגואד שבת,
שןן&ער. פון ליםם א נאך

 שע־ םון לעזט א נאך דא דרױזען םיר
upo, בא־ ניט זײנען װעמענס.ארבייטער 

דעם בענעםיט אינשורענט צו רעכטיגט
✓ סנ>. זײם י1»וי (שױם

 מיט׳ז םאמאםלונגען געהאט דארט
 אװ באארד מיט׳ן און באארד דזשאינט

 א אדרעסירט האט ער דירעקטאדס.
 באאדדס עקזעקוטױו די םון םארזאמו!ונג

 אין לאקאלס איגטערנעשאנאיל אאע םון
 א אדרעסירט אויך האט און באסטאז
םעמבערשיפ. דער םון מיטינג גענעראל

 םארזאמלונגעז די אאע אויוי האט ער
 און אדגאניזאציע מעהר םון גזןרעדט

 געטאז דארוי דאם אזױ װי אננעוױזען
 איז סארזאמילונגעז די אויןי און װערען.

 אן אנצופאנכעין געװארען באשלאשען
קלאוק- דער אין ארגאניזאציאנס־דרײװ

)4 זיים אזיןי (סלום

 ימיןן פון ױחמפןדס
 עדװעח־ סענםער הקילם
נייסנאאםפע לען

 ערװעהלם װערט װאנדער ה. כרדדער
 ױגיאן פון םענעדזשער ניזנעס

סענטער. העלט

 יאנואר, טען^14 דעם דאגערשטאס
 רעגע־ דער געװארען אפגעהאלטען איז
 דייעק־ אװ באארד דעם םון מיטינג לער

 סעגטער. העליטה ױניאן דעם םון טארס
 אויפגענומען זײגען מיטיננ דעם אויף
 אײ:יג/ג געװארען פארהאנדעלט און

 ױגיאן דעם בנוגע פראנען װיכטיגע
 איז הױפט־םראגע די סענטער. העלט

 osvn ױניאן דער מאכען, צו װי געװען,
 דינען בעסער אלץ קאנען זאיל סענטער

 לאסאלס, אונזערע םון םיטגלידער די
 ״דעםיציט״, סײז האבעז ניט זאא ער און
 סױ ״סעלף זאנעז, צו אזוי זײן׳ ז̂א ער

פארטינ;״.
 נע־ געמאכט זיינען מיטיננ דעם אויח
 די ^ון באאכיטע םאר װאהלען װארען

 ערװעהלט זײנען פערזאנען םאלגענדע
געװארעז:

 דובינםקי; דײוױד װײס־פרעזידענט,
 ער״ איז 10 לאקאל םון מענעדזשער

 באארד דער םון ט^ערמאז םאר װעהלט
̂אץ אױם׳ן דירעקטארס, אװ  בר. פון פ

 װעל־ ,23 לאסאל םון װאנדער, העררי
 דער םון טשערמאן דער געװען איז כער

 יאהר, פיל םיז משך א םאר באארד
 האט ער װאס ארץ געטאן האט ארן
 ױניאן דעם העלפען צו געסענט, נאר

 אנטוױס־ זיך װאקסען׳ סענטער העלט
 אויס־ איהם האט באארד דער אוץ לען.

 אר־ גוטער זײז םאי דאנס א נעדריסט
 #ארט־ וױים־סרעזיחננטידזשולױם בייט.
 ,22 ,יאקאל םון שעה.־מעגעדזשער נאי,

”. ■■■■■'■■ , I g■‘.....)12 זײש אויף («לוס
 מיטינג נאארד עקזעקוטיװ דזשאינט. 8

ואמרעמג קומענדיגען
 יאנואר, טעז28 דעם דאנערשטאג,

 װיכטיגער א װערען א«געהא<טען װעט
 עקזעסוטמו אלע םון מיטינג תעאינט
 לאקאלס אינטערנע״טאנאיל די םון באארדס

יארק. נױ אין
 ב»־ װעאעז םארזאמלונג חנר אויןי
 װיכטיגע זעהר אײניגע וועדעז ?ןיראכען
 אבער װעט הויפט־פראגע די- םראנעןנ

 םאטעריעלע׳הילף שאפען צו אזוי װי זײן,
מײנערס. סטרײסענדע די םאר

 גע״ אויםגענומעז מזוין איז פראגע די
 דעם םון מיטינג ילעצטען דעם אויח װארען

 אונזער םון באארד עקזעסוטיװ געגעראל
 זיך האבמז דערוױיל אינטערנעמאנאל.

 דער צװישען קאנפערענצעז אנגעהױבען
 סויל־באלעבא־ די *וץ ױניאז מאינערס

 אםשר אז ׳געמײנט, האט מען און טים,
 סעטעלםענט. א צו קומען באלד עס וחןט

אפגעברא־ זײנען קאנפערענצען די אבער

* 2 ממאל פון נופעמו סןןסמןן וױנסינע
dwpipp i n«« פון סאאח־ oivo” i p m  piv5p i n 2 לאסאל ױניצו 

o 25 סועשעל אײן חפט n  ,oiptiy iv o iip  ivd  ipirona tvrppoי*נו»ר, טען 
p״enMB י1 אין in שםאדט. פון םאל?ן1פװא
. v tv !?ד^סיטימ «t»p דיםקוטױט in pn װאם אציע1ם«וגיצי די op סוםם 

in* t »יצט r ip  i n  tm ivd די prem ipovpn םון D n מאז1?8שא«־׳ט׳
»n «י| W 11י0י0 tPTPIt D3VBPI >Vt DP tN ,T*V3 D׳ r 20 א pt DPPO 

PD"iraiv T צו דר 1ךאלא t  ,iPi’DOPWta| א צו ovp• פאלעבאטים. די םיט
o ®ון 11 דים אויף אנאנסמנט די otp> I או?וײט*דס n .און נוסער 

oetp םיםיננ?(. די צו איומסמן _
ו ח פ ו ס ע ז ש ל ע ר א א ל ג א ש א 2 ל

םענעדושערי באתכאװיטש, דזש. —י

 װײ־ געהס סטרײק דער און געװארען, כעז
 םאםי״ זײערע און כדינערס די אז. טער
 אין זײנען זײ ערעקליך. לײדען איעס
העלםען. זײ דארף מעז און נויט, גרוים

 דער פיז קאוגסיל עסזעסוטיװ דער
 האט לײבאר אװ םעדערײשאז אמערײןאן

 י1היי נאך רוןי א ארױסגדשיקט װאך די
)5 זײם *וייי (שלום

ט ל א ה ע ם א ױ כ ײ צ ר א ם

׳4 נומער ,גערעכםײגקיײט

 — באאיד דזשןןינש םון מיםיגג .2 זײט
םיש דזש.

 דרע^רע״ און יןלאוק דער אין .3 3זײ
 גא־ דזש — מ:. קאר0ל ױגיאן. סערס

 לא?אל ױגיאן״ עקזאםיגזןרם רעצסי.
 עוױ־ אונזער ראזענביאט. ל• — 82

םעטיגקײם. קײשאגאל
 ®־ז ̂פישעם דיסטרישט די אין .4 זײט

 לאי5יא *ױ װאחיעז באארד. דזמאינם
m — .טדיםטמאז. דזש

מ• יך דדעסמאנער און קראונך עון קאםיטוע ארגאניזײ^ז גױיםזן די .5 זײט
מולטאטולי. — םינאםאר רובין.

____ עדיםאריא̂ל ». ?ײט  דרעסמא־ דער פון רײחען די אין .7 זיים
פארטנאי. דזשוילױס — ױגיאן כער
י. נחום — (געדיכש) דאס v* »זוי

ם עולח אן ——------ —^ פארויכערונג• ארבייטסיאזיגקײם .8 די

- ן
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??swatI ■ ן רעוארםםענ אין ן »  p »  V9. פון »»* «
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סטאר
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ביזכעם

פוז נאארד נט חשאי ns מיפינג
יוניאו דרעסמאכער און

o מיטי;; * r j r n  o n  ns ד איו  נ
 ,22 ,21 ,10 ,9 ,3 ׳2 0לאיןאי* '1 |10
 89 און 82 ,04 ,48 ,45 ,36 ,23

o ״טאנ׳1מ געװארען א*;*וןאלטצן n 
 16 װעסט 3 אין ,1926 יאנואי, סען15

סטריט.
 חשאינט דעם םון ®ראטאקאי* דעי
 װעיט 1יאגו* טע8 ךעם םון באארד

גוםנצחײסען. און פאמעלעזען
 די סון כאריכט צום צוגאב חנר

o אוו 11באא i f o p n n 6 םון o nטען 
 גוט״ און םאמצלעז^ װעיט יידאד,

געה״סען.
צושױפטען.

הא״ ױ' אז *•נפאדסיוס, 82 י״אסאל
o גוסנעלוייסען נען n םון אטאקאל1• ־ 
o n 30 פון כאאיד חשאיגט o nטען 

דצצעסמה
ip i עחזאלטען האט לאקאל זעיבעי 

 ״ראיעען די םון שטיצע פאר אייל אז
 און אינין,״ פאדמס ריקאנשטראין״עאן

 באשלא־ האט באארזי עקזעקוטיײ ip?״
 דושאינט צום ׳איבערןווגעבען דאס סען

״ באאדד.  הערפער־ די אז גלױבען, ז
״ וױ אויפטאן טעהר jpp שאםט  איג״ ז

״ געבען דױוימעי״/אין שטיצע. ז
i n איבעמענעבען װערט םאריאמ 

עי צו םיגאנס־קאמיטע. ו
i אז לאננט,1םא 45 י׳אקאל n 
 אװעקשטעלען זאל באאדד דדעאינט

 םון םדאגע די טאגעס־ארתונ; אױןי
r n  o n: o לױט ,ip״ n פון באשלוס 

n* באאדד. עקזעסוטץו דמזצנעדאל
 צו .אינעמענעבען װעדט םיאגע די

דירעהטארס. אװ באאיד די
 אז םארלאנגט, לאסאל זעלבעי דעד

 א באשטימען זאל באארד דזשאינט וע־
n?״ אץ נעהמען צו אגט״ל יןאםיטע p 
 דעם פארסיסען ױעלען ויצלנצ װאחלען,

o 16 טבת, nיאנואר. טען
i די n n o סילער און לאײטאנא 
 געהםזןן צי אגם״ל אינסטדואירס װערען

.45 לאחאל םון װאהאעז די אין
i*onPPD״i n i n n o שלאגט פיש 

n די םאר w ^ o :חױןאםענדאציעס
o לױט )1 n סיז באשלוש i n -אינ 

 םילא-* אין קאנווענשאן טעתזדשאנאל
 ציאנעלע1א*א1י די בנמע דעלסיא

Dט1אnטעcn,ל#וקאלעז די זאלען אסט 
 ^עגאציעס ע1םאלגענ די ײנשיקען1א

ד:1באא דזישאינט צום
לאק. ;3 — 3 לאין. ;8 — 2 יאקאל

— 21 לאח. ;6 — 10 יאה. ; 8 - - 9
 ;4 — 23 לאק. ;8 — 22 לאק. ; 1

 לאס. ;1 —■ 45 לאס. ;8 — ,35 יאס.
 — S2 לאח. ;1 — 04 *לאה. ;8 — 48
 .1ב מס״פױליש^ .7 — 89 יאס. ;2

ז.pגאטpלn 67 םין חכל סןי א .2 —
 זאל ־םיעז״טודער1סעקרעםא חןי )2

1 75 |p n p.וואך. א אי
 זאל 11באא דזשאעט נײעי ךער )3

 עם1 ײטאנ,1ם זnװע ט1אינסטאלי
.1926 .1יאנוא םען52

o םון קאנסטיטוציע י1 )4 n 
in יאל 11כאא דזישאינט jm ia o iH 'i in.

i n די גום חײסם ד1בא* דזמאינט 
̂שטע o דױי ע y ^ i im w n די בנוגע 

nיעגאציעo די ד,1באא דזשאינם צום 
iK ׳ן1םא ות1עכי o n w rc ־.in i c n n o 
i איז n  lin t זאל באארז־ דזשאינם 

m ט1אינססאלי w.] תננ די די  ^וי
i n  no איבעתע״ ט1ווע סאגסט^םוציע 

 וועל־ מענעדדסעדס, לאסאל די צו געגען
n 1 ייננעז1יינב1א ואלעז מ p ' iצקא־ 

 םון סיטינג סומזמ^ צום םענדאציעס
̂ראחי. דזמאינט דעס ־ ב

כארייכם. םענעדזשער״ם .דזשענער#ל
 .װעגעז יכםעמ1בא הײםא? בהתד

o n 1ישאס־ט?ןע, ג נ י ט י מ - ז *  ט
 זnגעװא אסנעהאלטעז איז וחנלכעי•

o 12 דינססאנ. nװעי• און יאנואר םעז 
i געאאסט. געווען איו מד n םיטינג 
p צו אננענוםען אײנישםימינ חאם n ̂

 אז ״ד1באא דדסאיגט צום סעגדיחמ
 אתיםנע• ואל .5ד* 20 פון נתקס א

in גיעם jn i אויא in y  און םעםבער 1
m גדשסיםם ואל יטס in i חד א תרך

i פײז מחננתם n ^םעסמנרשי
 סאל- די או אױד״ באריכטעט אר
r w n ן מ נ ^ נ  גזד גאסאכס זיײען ע
j r m ביונעס־ די םון סםעא חנם איז 

מנסע i סמינאיץ, גר. אײדז n גצוחד 
o סון כתנצתעער תנפר n ײ גיזי מי  ט

 סאס־• איצמ איו ח^אלסםעגס, עאז
TTl m ■קײגןךקלזירק JW B i(H .B n  no 

ro sn e n m .סראנס־ אח נמריזס נד 
 ארסוניזיײ תם «ו נ«ו*חנו «רירס

W f איז ־י סארעץ בר. דעיאיםסעניה 
*o r חאארנד *חג»גיזײע|ן הנם םים

ארײנגזדשיסט ח*ם

 דער »ו *דה נאריננועט ה״םאן נד■
v כטרײק m\ ״מאריס i v io inוחורמ ״ 

 נאכצו• ױך אנסואנס w אגגעפיחוט.
o חוסען n פון נא׳ציוס o n •אונסיד 

o< טייאי׳מן o im| ױאינסמיממן צו 
^ן צו און ס״די»ר דד״ רי ^ו א ד  ױ

, מעיעל דס-מדאן ז״גע
i n מט חײסט כאאײ דזמאיגט 

o n גאייכט םצגעחמעל׳ס אל1ד?׳פענצ
i די 1א איע״טטימיג נעחםט און f p n 

 ׳שאפ״טיןןעדי״סע די פון מענלאציע
 אזיוי מצקס דאל, 20 א אוזיפצויײגען

in v  גזד זאל דאס אז און 1מעמבע 1
m מטימט in i סון i n ,■מעמנצחמי 

 דאס אז אויך עגדום;1רעםע א ר\רך
ױ ׳שנעיל אזױ אפט1ק אץ יין1א זאל  ו

o סון דעטאלען די אז און טעגיױ, n 
m בײט1אויםגעא זאיען טעקס in i פון 

 1היא אויף דירעקטאלס אװ באארד די
מיטינג. נעקסטען
o צולינ y i װאש i n םון יכט1בא 

o סון ס1עקטא1די אװ נאאחי די n 
ײ געװעוען איו 1926 ,1יאנוא טען6 ע  ז

̂נ די צו לא 1טי גיכען לאנג,  ע1םאלג
גאדיכטען.

o םיז 1זישע1מעגע זימעממון, בה n 
 יכט1בא א א@ גיט טמענט,1עס־דעפא11
 —. װאכען 12 1פא אםיס זײז 1פא
12 o n  noביז 1אסטאכע טען o n 
i, 1925, טעז31 n o n n

i איז האט אפיס זײן n אטע;״ צײט 
d p i אסאסיאײ- 1303 געשייכטעט און 
^ענ• 363 און קאמילײנם ׳טאן  אינ

 אטענ־ װי גוט אזוי קאמפלײגס׳ דעגט
 אשאסיאיײ אין ״װיזיטס״ 1379 צו עט1

i? שאז m t איג^ענ־ אין 363 און 
שעיער. עגט1

 אז אױך, כאריכטעם סאן1זיסע .1כ
 זיינען קייסעס ז״ש11יסס׳שא1 125 די

ם?לגט:. װי געװארען נעשליכטעט
 ארבײטער די זיינען סעיע 90 אין

^ן. יאינסטײטעט1 עײ ג
 גע• 1ארבײטע די האבעז סעלע 4 אין

 לא־1פא האבען און באצאהלט אגען1ס
.1ילעצע די זעז

 1בײטע1א די האבען םעלע 7 אין
קאמפלײנטס. ע1?ײע צווײסגעצױגמן

 גע״ קײסעס די זײ:ען םעלע 13 אין
ען.1געװא איט1ד

 שאל״ n קאלעקטעט האט אסיס זײן
סוםען: ע1גענ

 או; פעי בעס אלס — .1 4,246.97
ik װײדדשעס c קײ־ 124( 1בײטע1א 

סעס).
 סעקױריטיס אלס — .1 2.650.00

 געםאכט האבעז װעלכע סעס,1סי םיז
i סיט ימע:טס1אג אינדיװידועלע n ױ  י

ניאן.
 ליקװידײטעט אלס — .1 375.00

65( D jrrn jran (םאלגט: וױ קייסעס
 געשניסען א^ײז האבעז באלעבאטים

 שבת, אויבײםען 1שא ;53—:בײט1א דײ
 אוםגעזעצליכע און טוב ױם זונטאנ♦

.12 — טײם1אוח|
iעס־1ד 1דע n־1ע האט טטע:ט1א 

 םאלגענחג די גז»ען סטמיקס קלערט
םירטעס:

o, 247 אוז1 n i .סט. טע20 װ
c, 118 .לאיאל n i .סט. טע29 װ 

 אמאניזײמאן 1דע צו (איכעמעגעבען
עפט.)1

o, 124 וױלםאס n i .סט. טע24 װ 
ביזנעס). םון אתיס (איצט

pk it ik p טע7—550 ,1חעליצע און 
עװענמ.

סט. טע39 װ. 253 דחוס, בעיםייד
 װ. 22 פכיאז,1א1 און חאראוױץ

סטריט. טע32
i n  i nגעסעטעלט האט א^טמענט 

װ 43 — 1שעיע 70 i ח n אשאסי־ 
איגדױױדועל. 27 און אײשאז
 ביד פוז אחיס זײנען םעס1סי 90

נמס.
j r o v o .l געווא״ ט1י1אנסשע1ט איז 

in סלאוק צום i nטםענם.1א
 אימנתעגצבען זײנעו םעס1םי 20
 ם״1«אn אמאניזײעאן צום ןnנעװא
. * * מענם.
 אסלי• געםאכט זזאבען מעס1פי 2

i קאציעסצו n אבעו• אסאסיאײשאן

fW*t דט גאך w r m v ג*װאד*ן 
אפיס, פולס
גוט״ וחניס נאדיכס דנמרסאן׳ס גה

ה o פון טענעדדטעי סדאװעץ, נ n 
 דר״ פאד נאויכטעט אפיס, אנווױל1נ

 צײט דעי פון ס׳עך אין צײט, וואכ^ן
d אפיס ד»| וזאס ih^ k יײנטס, קאמ״ 132 צו•

װענען אױך יכטעט1נא קדאװעץ נר,
”ovo די p r w r t ij t:

 קא.״ עס11 ^אטלאנטיה roi^o די
 נאשעפטיגט האט עװ. אטיאנסיס 3000
 עטליכע איז און ארב״טער ױדאן נמד
 האכען זײ געװארען. געװאדענט טאל
 סעקיױ דיעד ט.1געקימע ניט 1אכע ױך

 נעגאנ־ סאױלארען דאוײבער איז ריטי
דײטעד אלס גען r ״ל^מ̂י n v o nזעס“ 
i און n שטעלוגג א נעחטען װעט אפיס 

i n  \vm 1א וױ ש:על אזוי מע1םי* 
אנפאנגען. דארטען דך װעט נײט

265 קא. רעש1 האום מעס:1פי די
ײ 152 קא. עס1ד קאסינאף סם. יאועל  י

 260 הא. דדעס הארטאני עװ. טי1בע
 בײטען צו לא:;ט1םא האבען עװ. סטאון

 אפיס עי1 ^טיק־אױכײט. צו װאך םון
o די האט n און אנטזאנט פאילאנג 
 צוגע־ זײ האבען צײס ביסעל א נאף

װאן. םון ארבײטען צו ׳עטימט
 315 הײפאן״, ״דזמאזעוי םידמעס רי

^ryn עװ., 1יסטאפא1ק y iy,470 ״ 
 הא." עס11 ״האום י1 און עװ. האואח•

 באצאהיט ניט האבען סט.׳ •אועל. 285
 ײײדזשעס. זײעיע 1ארבײטע ע1זײע
 אי; עדפאמרײך געװען איז אפיס 1דע

 אדבײטער י1 און געלט דאס קאיעקטען
געװאדען. אױסנעצאהלט זײנען

דםאן״ ״ם. פון 1בײטע1א י1  441 ם̂י
הלט ניט זײגען עװ. בלײס  געװא״ בא̂צ

y i| בא־ װאס צײט, װאכען דרײ 1םא 
i דאי. 1,500 םון סוםע א עםט1ט y i 

 דזישא־ דעם דורך קאאעקטעט האט אפיס
B כינג n״דאפאםא־ט םון טטענט1א 
 קײש די אה .,דאי 450 העדװיה״ און
 איבער־ איז ט4געי איבעדיגע י1 1םא

ראנדאן. םאיד צו געװארען געגעבען
 און ״עןז •n פיז ס1אמײיוא«ע זײ י
 עװענױ, סאוגטען 115 סא.״ קלאוק 1א

 ארבײטענדיג נעװאיען בעםרגען זײנען
 א- איבעױגע די 1װערענ עטיס, םון

 דעי װאך. םון געאיבײט האבעז 1בײטצ
 און געװאדען אפנעסטאפט איז מאפ

 אנ־ אז צונעעטימט, האט מע1םי רי
 װעיען סעזאן נעקסטען מיט פאנגענדיג

װעדען. ט1געהעכע ײזען1י י1
 בלײיז 327 סא.״, מיגסאוט ,בערמאז

 קיאוהס אויוי ארבײט םיחטע די —עװ.:
y איז און סעזאן איז װאמן עטליכע i- 

 פוץ צאהי א באישעםטמט ען1װע 6צײ
 '1 האט פירמע י1 ס.1םעםבע 2 לאהאל

 װעל־ אהן' זשט11דיסטשא ײטאיס1א«ע
 ײאס רמם ׳צוליב אורזאכע׳ איז עש כע
 בלױז בא״שעפסינעץ. געװארט חאם זי

 איז ק*יס י1 .20 לאקאל םון ס1מעמבע
 באדױ בד. צו געװארען איבערגעגעבען

 און ,2 יאק. םון פמנעתשער כאוױםיש,
 :סס'יםעטיר'א דינען ײטארס1אפע י1

געװאיען.
 פעטליצ־ און אװיץ1עמי1״ םידמע די
 יס-1 האט עװ., ראסאװײ 767 קי״,
 סאלאװײ בעקי פיני^עי. דזשט1םשא
גע־' חאט סאלאוױי מװעסטעד װי אזױ

o איז אדכײט n §*ױו ש tm 6 גי
 ױאינשמײ* געקענט ניט 1»יח סען חאט
טעז.

 גע־ חאט סאלאטאן ?לאדא 1סיד׳סע
 װאכמן, 4 װאלווך״ .i״ םאר *דנ״ט

n« די 1אבע n חאכען ס1פיגי^צ 
 איז m איחה צו אכח^ע?טעט

 קען o^p 1איח און פאדמאכט איצט
in אױפגענוסען גיט v n. אזױ 

ױ 1אבע v װעט ע«עס ו m\ געטאן 
in im, װענז m אױםנעחטען אפיס 

o.״p די
 בעט״ 110 גראסמאן, מעס:1סי די
o, 700 1גלעגםא עװ., םאדד n i ניעג״ 
o, 152 קאשיגאף עװ.׳ סאי n i לײ 

ײ צוטײלט ניט האכען עװ., בערטי  זי
ip זײ- ?אםפלײנטס די גלײך. ארבײט 
 גוגסטען צו גצװאתן נעישליכטעם נעז
ארבײטער. רי

 ־אז אויך, כאריכטעט קדאװעץ בר.
 קאמ״ 21 אגען1געק האט אפיס זיין

jn ס1קאטע אז סלײגטס, p it בא־ ניט 
 ?לאיס־און געוױסע אין שעםטיגם

 זײנען קאטפלײנטס די עס־שעפעי.1ד
 םע״ םילע אין און ען1געװא ?וכט1אונטע

 אין• בײט1א קײז געװעז גיט איז לע
i װאו שעיעי. די n אב&ר האט אםיס 

ײ זי האט ס,1קאטע געםונען  אינסטמ״ ז
 קאײס״ ינג01װא״ באלזומען צו אירט
.10 לאקאל םון אפיס אינ׳ם
י  116 סאן/ און 1״אוגגא פיימע ו

 עס״ ארױסגעשיסט האט סטריט׳ אסבאין
 בא״ איז פירםע רי גאדםענםס. ליכע

 און דאל, 50 מיט געװארען עטדאםט
 דאס טאן געגען געװארען געװארענט איז
צוקונםט. איז

 באישעם״ זײנען 1איבײטע ניםײוניאן
 ־i'D 1̂פאלגעג די פון געװארען טיגט
מעס:

 עװ.; סטאון 260 דיעש, הארמאגי
 עװ.; פ^נםילװײניא 252 ׳דיעס האואיד
o, 376 סע־״סקי n i עװעוױ; בליײן 
o, 434 סעלצער n i יט;1סט װײאגא 
‘עװ. האפקינסאן 434 ב. ׳ש:ײדע*

 אפגע־ זיינען 1שעפע ױניאן ניט י1
זיך געאיד׳עיט ארן געװאיען סטאפט

i אן אנצויטליסעז n .ױניאן
 גע־ נעשליכטעט זײנען פדײזען י1

 פאל־ די םון פרעסעם די פאר װארען
שעפעד: גענדע

o טאן1פר' n iעװ.ןי בלײה 441 ׳ 
o, 823 םישכיאז n i עםע• עװ. ראקאוױי 

 האום עװ.; גלענמאר* 13 דדעס, אי!ד1
285 ,o n i סט. פאועל

 *דזשאינט דעם םון קאפפלײנס
 און קאגטראא״ שאנימארי אװ באאײ

 אפיס״, אינשורענס ״אגעמפאאימענט
געװארען. עט1אטענ זיעען
 ארויס זײגען פירסעס nםאלגענ זײ

ביזנעס: פין
p\700 אוז בערמאן n n p io גלעג־ 

 ׳קא. קלאוס עקאנאםיע עװ.; מאד
 קיאוק אר און עױ עװ. סאטער 1011
 און קאילין עװ.; פאונטען 115 קא,

עווענױ. טעטפארד 207 אסטראװסהי,
 זײן אז באריכםעט, קראװעץ בר•

 אל.1 1,666 האלעקטעט האט אפיש
בעק־פעי. אין

גוט־ װערט באדיכט היאװעץ׳עס •בר
נעהײםען.

V דזשאזעפ 's,
1ע1עזשו1ט ־־ סעהיעסאר

2 לאסאל פון טעפימײפ נילדוננס די
i n מיטנלי־ אונזצדע םון לא:נ1םא 

i n, אין םארטזעצען זאלען 1םי אז 
 א אױף ס1לעהטשו '1 נענענט 1זײע

 בא־ זונםאנ. ען1יע 1שטײגע גתיסען
 פראנראם, בילדונגס אוגזער אז וױיזט,

o אױוי גצקוקט נים n צױ .מרעקליכען 
 זײנע איע מיט טוײיד אין שטאנד
 אוגזע־ בײ אויסנעגומעז האט — צרות,

 אס1 םארצייכענען 1מי .1ע1מיטנל' רע
v װײל צוםמ^הײט, םיט o האבען 
 װע־ 1םי דאם אהעז,1נעש ביסעל א זיך
ip איז ״טאפען אגםאנג אין לעז i פינ־ 

ipoo/ 1אונזע אז האבענדיג, םװ־א 
 י-1באפרי ניט וועמ אם1אכיוננס־פ״1ביל
o נעו n צו ס.1מעמבע '1 םון געשםאק 

^הײט 1אונזע םײ  ארגזע־ צו ?ומען צו
n גמיםע א דיסשםיעם און ס1לעסטשו 

 עט״ ײמצן1ב1םא ן1א שאםט1כאזוכע
 אטמאס״ ניישטיגע א אין שעה ליכע

בילתנג. און װיסען םון םזנר־ע
p געטצן 1װילצ סױר in ^  n p t:w 

dipoqpo, צו און 1געדול האבעז צו
—

G E R E C H T I G K E I T
4 JewUk Ukrn W M f __

PaUbhed « T F׳ rA r  br A . Iww^lw 4  U * *  C»cy.t w«k«״  IWw
OSes: I V m  IM i St, Ifc• T«k. It T. __

i.A iiw  SICMAN, Pmt■*־*• ^  riNM UITBlN , Actta* IMltor
A. BAROFF. Sc V T w t

t i c  iwid 1■ «dwBK>»! >1-00 >« WlBr r ד;
4 M S  Frid ay, January 22,1926  

April l t w T w  tht Pn»q*c« m H w T r t , W. V ,
V o L  VIIT. No. 4.
Entwwl M

AccepUmo• for
Act «i

 װעלען מיד נעהסט. זײער אױף װארטען
 יע־ אין לעקטשורס ען1ארא:דשי זיכער

t r i >אז אױי, עם^דט םון טײ *r t 
 ביל־ אונזער םון יאיעו סיאוסםאכער

 םיר נעניםען. קענען דוננס־ארבײט
 םון ס'ל צו האבען ניט אבעי הענען

 טיר װאנען כיז סעקעאן א•'! א'| דעם
 ̂עסט׳טורם קײן אראנזעירט ניט האבען

 אאע םאר עט^דט םיז טײיעז אלע 1אי
 מי<» אײנצ״טינ םיטנילידער. אונזערע

 -9ל די צו<יב אז מאכען, באקאנט טיר
 זונםאנ װעט מיטיננען ניױמעמאדיאי

 אראנזשירם ניט יאנואר טען24 דעם
לעהטשוד. הייו ײעיעז

 באטיחען זיך טיר ײעאען דערםאה
 אונםערנעהמונגען אינזערע מאכעז צו

 בא־ און א״נמרמסאנט מעהר װאם
 םיט• די אז אזוי, םעגליך װי לערענטער

 נע־ בעםטען חנם האבען זאלען נלידער
בילדוננ. איז םארװיילוננ םת נום

 8 יאכואר׳ םען22 דעם פרייטאנ,
 רוםם, קיאג אתזערע איז ןוװענט, אוהר
 41 בד. ימט עװ. ײאמיננטןין 1581

 §י* :דים«סי* א אײנלײגמן קאיראן
ר  יונים*רם א נויטינ ,איז פראנק. די מ

rrv M i מ פאר קיןאאטאםנרז״ א
 מםארסא. בר. זײן נממרס>«דיותם

 lirMm אײ׳מם דאכערטטאנ דעם
 פארזאגד ¥«דטאוזם I* וזאניו םיר

מי ײ• י•3 לונ^ א ח  אײנלײ• מ<ט *י
 יראבלעגמן י1 אימר דיםסוםיע א םעז
f אי| ױניאו רער טון in איצםימן #P*

,T7. . «נט.
«ן jnsnxip■ צדױקײשאנאי

[ wr %n ,•vm  e o m ח*ט v i מ מי םוזי . n •נ
מר ײנ תנוננ •רנ װ  t *מערימ• *ין ט

ט its מז  t o r n )  vn דער mי מז מ ײז ת מ ג י
h ם די ײ ס נוורסענם ו מי ר » ז׳ װ י גי ײ •יו ײ
r * »r ^ ץ םיט זזונם טיזור m מווי י י

t/ t׳ i ־ * וחנרעז• .



U I J U  l i l i !%

Sטעםיגקײםען m 1 ר« o r a 
w i נאאוד נט

 אינדעפענדעט אץ אמעױקען
דע»ארטמענט

 דעם פון מענעדדטער סיאעד, נרודעד
 ועואדט• איגדעיעגדעגט און אסערײןאן

 *»»&» װאכען 6 פאר באייכטעט מעגט,
 אפיס זײן חאט צײט דעי םון סשך אין

סאםיאיעטס. 1601 צו אטענדעט
 ארביײ די אז אוץ־ נאריכטעט ער
 װעסט 37 געץ׳׳, און *טײטעא פון טעד

 גע״ האט םירמע װעאבע סטריט, סצטע
ט  ״סאמועא םאר אױסישאיסאץ■ אינ״
 װערט סטרײק א װעמען געגען םעדאו״

 געװא״ אוגעשטאוט זייג/נז אגגעםיהרט
 געסע־ װעט שאן איגסייד דעי ניז רען

װעדען. טעיט
 דיױױס״״, און ״יאזעגבערג ^ירכעס די
 ״שאסירא און סטריט, טע25 װעסט 138
 שטריט, טע21 װעסט 54 סאך, און

 ארנײטער דיערע אױסגעשאאסען האבען
 װעיען זיי אז ידעטענזיע דער אױוי

 ער״ זיינען םידמעס די דושאבעדס.
סטײיק. א*ן געװאדען סאערט

lb קא.׳י/ און ״עהדאיו ״םירטעס די 0 
 ״םריסקא די און סטריט, ט?ג26 וחןסט
 סטריט, טע19 װעסט 87 ?א.", קאאזה
 די ארבײטער די באצאחאט ניט האבען

 סאאעק־ האט אפיס דעד וױידז״שעס.
 םיר• די םון $922 און *2240.71 טעט
 דעפאדטמענט דזשאבינג דעם דורך מעט

 אױסגעצאהאט זיינען ארבייטער די און
נעװארען.

 װעשט 132 סײטעאס״, און ״הערמאן
איגםאר־ איז אפיס דעד : סטריט טע21

ניט םירמע אן.^י געװארען׳ סירט
 װאס קאנטראסט צײט דעם נאכקומען

 דע־ איז עם דעד^וגיאן. םיט האט ױ
 םיר־ די אז געװארען םארשטאנען ריבער

 דעל מיט דעיאזיטעז װאך יעדע זאא מע
 רעדױ האט זי װעאמג סומע די ױניאן

ני  ארביײ די פת װײדדשעש די no מ1,
 בא־ דאן זײנען ארבייטער די טער.

 װעאען און $692.15 געװארעז צאהאט
שחײא. אאטען דעם אױט ארבײטען איצט

 סטריט: טע26 װ. 205 נאל/ ״װם.
m* האםואײנט, א געקראגען האט אםיס 
 אר־ די אאיין שנײדט באאעבאם דער אז

 כאוױזען חאט אונטערזוכונג אן כײם.
 די ריכטיג. איז קאמפילײגט דער אז

 און $50 באצאהאט דעדפאד האט םירמע
 דאס געװאדען אינסטדואירט איז

טאן. צו ניט וױיטעד
 װעסט 140 קעסאער״, און ״םעדיא

גע־ האט םירמע די ססדיט: טע21
 אונטערזו־ אן שעמפעאס. אויף ארבײט ־

 האט םירמע די אז באוױזען האט 'כוגנ
 דעריבעד האט זי ׳ סעמפעיס. געםאכם

 בא׳שעפטיגט האם. ארן םײן א באצאהאט
סעםיעאמאכער. א

 טע17 װ. 40 הא.׳״, קאאוק ״םמארט
באגסראטירט האט פירמע די .סטריט:

אדבײטעױ די באצאהאט ניט חאם און

ט ענ ד ד ע ר ם פ אנ׳ מ ג ך זי אזו ץ ב  א
טאן . ס מ בא ע ם ח ײ א ארױ  נ
ען ; עכ ן ל ער אי אן ד ני יו

)1 «״* f*ו («לוס
 עס באםטאן. םוז דרעם־אינדוםםריע און
 םארמירע; *ו נעװארען באעיאםען איז
 מעמ־ tic 100 ארגאניזײשאן־סאםיטע »ן

̂ייך ויך און בערם  דעד *ו נעהםען ג
ארניימ.

אננעװיזען, האט זינםאן ■רעזירענט
 אאנעםיי• דער םאר איז עם נויםינ ווי

דארט נאסטאן, איז יוגיאן נער
 אארסאניע mm אייניגקיים םעחר זײן

 די סון םיהרער׳שאםט חנר *װישען
 א וואאט דאס דרעםםאכער. אוז אלאוש

 ער ױניאן. די עםארהען נעהאלםען ?ך
 dv אדאנדזמםענטם נעםאכם אױן חאט

̂ען ̂טטעלם באיד זא  *װיי ויערעז אגנ
 םא־ ברודער איו אייגער אתאנײזערם.

 גאך רארף צווײטער א און ראניטא
.ווערען. אויסנעסליבען

 דארט זיך האט זינםאן •חהידענט . ־
 בא־ די םון אײנינע טים נעזעחן אױך

 אונטערחאנד־ אננעחוימן און צעבאםים
>warn nr אין אנרינמנמם די באנײען 

 רדעם־אינדוסםריע, און קיאוק ,תר
 15 קוםענדעז דעם אוים געחעו ותלמ

פעבתאר.
 בא־ אױך וזאט ױגםאן ■חמיחמט

ײי זוכט  אונמר סיט «וז*נמז |סמער1.
 ־אונזער נאחזם• א. וױיגדארקזירענם

U' 5 ה«יט וזןוןםנמר אין 5ל«קאי n fjעם 
 װאו נאגקעט, א ממממן •חמיחמם

U n שעזזז-םארבראכנג נאנץ האט «מם 
 tm וזאוםםער »ין י«״זאל חנר *ױך .

W 1«נ«וטאננ« באעצאסעז Bm  IM* 
!.”זיאנס־מאם•

a* p ירעױחנגט אמ «נם*ג a r t* 
ממטחןאל, ««־

י«ר יועט
סענעלע.

םיט):
J W W . . ,און האכסאן

און מאראנטא גאזומנז ביירע

 118 סומן דער אין 6׳#<n״n זייןרע
ײו וטד,< א»יס דער ססס,^,  •vm ני
 דער מען1נעמ איז װסס נערד רי טטאוט
p a re ײס די ן1א דזיטאנערס רי סון? 

 סאיר 1V ̂ד<ן11ג< א־נעמעגענען 1אי
י*;ר*ן.

 טע17 ,11 33 .״,op קיאוק ״אדװאגס
<״ט* דער װי נאנדעם גליױ סטריט:

 די ח*ט אױסנעג*;נען, 1אי קאנטיאשט
 זיי־ ארנײטער די נא<<וחיט ניט פירמע

 דעד ױןנען, 3 שא־ וױידז״.יעס ערע
 די אױסגעיטחיט דערינער ה<וט אסיס

 JtoVB די eyn «3,300 די ארבייטער
 *IV ױני«ן דער ריט דע»אזיטעט האט
 11א װיידזעעס, אין רעראה׳שאן די ליענ

tv»w<3 איז פ׳רסע די iiv . נעװטרען iv 
 $600 םון סעי)ױריטי א נאך דעואדטען

 נעחען פארהאנדלוננען ױני<ון. דעד מיט
 :ײעס א פאר פירסע דער מ׳ט אן טvאי

צייט־קאנטראשט.
 אז וױיטער כאריכטעט ס״לער נמדער

 דיס״ ריאינסטייטעט האט אפיס זיין
 פאל־ די אין טרנײמר 1טי1א-דז׳ד1ט״

^ . ׳שעפער: נע;דע
b ס1הלא מ״נדא מעס, ט, T o ,.hp,׳®״ 
 און מדענפרײנד הא״ ?1האא פונט מאן.

 םארער, קאדפ, און קאץ פ׳יננאיד,
 םרידמאן האיאנדער, »ון א״דענבעמ

 ■אפטערנאס, ן1א םרידםאן פיינער, ן1א
 1פאלי נעלסא(, ה. נער׳שענםילד. כ.

 מארק דענדעל, ן1א כעדקער ?א״ ה1קאא
 שא״ האאופ כעל יא יאקאװאט׳עי, און

׳טים־ א. קא״ און הענדעיל דז׳פ. נריז, י•
̂י־ט, מ. ׳שלאנסס•, א. טאן.  1י5על.. ם

 שענטאר,. |1א !ואידער קא., ס1האא עי
 ם. סא., ?ילאוס פייטאם רייף, דז־ע.

 אי היי שא., קיאוק עם ,א עס סטערן,
 םינהעל װארערשטיין, דזיפ. קא., סאאוק

r און r o, ענפעילד,81בל און ארנייטמאז 
 ניי• ל. ב. באומענקראנץ, און װעננער

 אפרואװד סענדעלבאום, ח• טענשאן,
 םיטעא״ ארן כעאער יןא., קאאוה סיסטעם

וחנבער. און מענענבאום דאחי׳
 ״אר דער םון שאי־טשעדמאן דעד

 עװעניו, טע8־־־291 קא.״, סאאוק סי און
 געװאדעז דיסטיצארתישעט איז װעאכער

 און קאמפאײנט דעם צוריפגעצוינען האט
«אאץ. דעם םאראאזט האט

 סאוט ״האדסאן דעד םון פינישער דער
 וועאכער סטריט, טע21 װעםט 30 קא.״,

 ניט איז נעװארעז דיסטשאדדז׳שעט איז
דעם צואיעב געװארען ריאינשםײטעט

׳מא• פוג׳ס אװעין jimw w ̂וד װ»ס
t חאצו אח 7 ft תד איגפןרסירט
•r r v די ^חוד I W״

 װעסט 118 װאואף׳/ און
n טע22  j unuo דײ האט ־ ס״רטע 

n  ow m w vo מאופ״ אוערײטארס 
 האצען״ און קאספאנעאא סעמועאס, מאן׳

n ̂ו ?״ס  מיט געװארען אױסגעגומען א
 און ט^ערמאן אוסואד&״א״עען דעפ
 אז כאוױזעה האט םירמע די וױ אזױ

 םון אדנ״ט לײן איחר געניטען האט ױ
 אדניײ די אז און יןאאוחס צו סוןױרטס

 האט ארנ״ט, די טאן דט \vm טער
 בא״ ט׳פערמאן אומפארטײאי^ער דער

 ארן קאוםמאן איעױיטארס אז עאאסען,
 יערערער $212 שריגען זאאען סאמועאס

 פאר־ זאיען זײ או און םירמע דעד םון
 קאמ־ אוערײטאדש *אאץ. דעם אאוען

 עױטיגען ניט זײנען שאצען און םאגעאא
 ניט דעייבער ז״נען קײסעס דיערע און

געװאיעה אױםמנומען
 די זײנען שעפע־ םאאגענדע די אין

 ריאיג־ ניט ארכײטעד דיסכדשארדדשטע
 װאס דעם צױיע; געװארען סטייטעט

 האבען אדןר עחעיגעז גיט האבען זײ
 טרײעי דעם װי װײד^ןר געארנײט

:פעריאד
 זימעד־ בוט״צעל, און ראוױץ ׳רובין ה.
w טעגענבאום׳ און מאן i ,גוטעגטאג 

כערמאן• און נארטגער
אז כאריכטעס םיאער ברודער

 $7,976.11 קאאעקטעט האט אפיס דין
בעק־פײ. און וױידדעעס םייגש, אאס

אפיס דאוךטאון דעם אץ
 פין מ^עדזשער פעראמוטער, כרודער

 די אז באריכטעט׳ אפיש, דאונטאון דעם
vnאיסט 28 ?אאו^קא.", דאכעאױ און ל 
 ב»• האם םירמע װעאכע סטריט, טע10

 זיך האט אפערײטאר^ 11 שעסטיגט
 ®ארט־ אין איצט איז און אױםנעאײזט

:j'vzv װעיכע פירמע חןך מיט
 אאעדײטארס. 14 כאשעםסיגט האט

 די אז באריכטעט׳ פעראמוטער כרודער
 באשעם־ װעט סירמע ניײאדגאגיזירטע

 און ״עי דער םון אפערײטארם 8 טיגען
 אפעדײטארס 8 און קא.״ קאאוש דאכעאױ

״ראד. םירסע דער םון
 פירכיע די אז ^זויך, באדיכטעט עד

 שטייט, קעבאן 48 אס\/1ב ״םרידמאן
 פאר ארבײט װעאכער קאגטראסטאר, א

 וױסען געאאזט האט גאאד״שטײך׳ ״אהח
 קריסטמעס, גאך מאנטאנ, אדבײטער די
 די האבען. ניט מעהד זײ דאחי ער אז

 דעוי אז םארילאגנט, דאן האט פירמע
 צו אדבײטער די ערילויבען זאיל אםיס

אי־ דער װמדזשעס. זײערע רעדוצירען  ז
 און געװארעז ענטזאגט זײ איז ̂אגג
 אין געװארען ערקילערט איז שאפ דער

סטרײה.

t o עטבראידער
ערוזעהלט

66 לאקאל m י
באאמטע

לא• דעם אין זײנען דעצעםבעד ענדע
j 66 שאא d. אינטערניישאנאל אונזעי 

 סאר װאחלען ^ןנואערן סען1פארנעס
 no רעזולםאטען די כאאמט׳ג ארע

 לעב־ א רזאכט1םארא האבען װעהרען
 tic קרייזען די אין דיםסוסיע האםטע

 איז יםנאננ1א אזא אםת, מניאן. דעד
 איבערראשוננ קײן נעװען נים װייט
 ױניא;, דער םון מיםכאיחןר סיאע םאר
 טיט־ די װאס ׳שטיםוננ, דער no װ״ל

 די אין ארויםכעװיזען האט נלירעד׳טאםט
 סאנ־ חןר iv דעלענאטעז no ײאהלען

 רערװארםען נמקענט םעז האם ווענשאן,
 א no דאם װערם דאר רעזולטאט. דעם
 נײאינ- נמיםע א םאר כאטראכט סך

 םאל ערשטער דער איז דאס װייל ק״ט,
 םיח• דער iv מאס ױניאן, או:זער■ אין

 אויםנעקלי־ זיינען לאקאל םון רערשאםט
 מעחרחייט נרױםער א אין נעױארען בען
 נאנצער דער דװץ זיינעז װעאכע די,

 אינעראי• סארשארסטעז דעם no ציים
 זייט דער אויף נעשטאנען סאמי בען
 דאמינירט ותלכער טײל, יענעם סון

 הא־ iiM באארד, דז׳אאינמ דעם איצם
 נעננער־ זײער אתיםנעזאנט אסען בען

 סיהרער־ סריהערדינער דער זװ ׳שאסם
. יוניאז. רער סון שאסם

 דערװעחלםע די זיינען םאלנענדע
 סאגא- 6 סוטענדע די סאו אמטע1נ«

 ער• ודדער איז ■רעזידענט סאר םען:
 סאר םרידםא!: ל. «. נפװאחנן וועמלט

 האלסערן; DVD . — וױיס־פחמיימס
 וױדער אי« ממרפטאר־םרפזשוחנר סאר

 סאר דיזעאן נײםפן נעײאחנן עתמתל•
 יאאנ• - תייס — סשתרעםאר רעקארדמנ

 דדיארחש —י סענעדזשער סאר שיאם;
 — איימשענס ביזנאס סאר מרישטםאן;

m, ;סיטער־—םראםטיפ סאר וזאאפערן 
 סאםיטע חןליזי סאר ויאיטץ; און 1םא

 םארדזשאגם סאר חןרשםאן; —־
 סאר ;1טאדי םאריס —• ארםם

 ♦. אועדבאר, ראוז גאארד: עפ״מוטױו
 תאל• א. אאיאבססי, מאהם םריםסםאן,

, מ י מ־סײנמחג «  סאגיאין, m סיי
ם, «סל מו  דימג־ jd *משאלסיי, א. יי
nm, •ד. גריגמת׳ ם f o .  jivaayn p

ױיינטדויב. םאריןו און םילאנא ני
 שוין אדםיניסטראציע^איז נייע די

 באנוצענ־ ארבייט. דער 1צ צװעםראםען
 א׳ן לאנע נינםטינעד• דער םיט זיר דינ

 ױ• די האט טרײד, עמנראידערי דעם
 ארנאני־ העםטינען א אננעהױבען ניאן

 םון נאננ דעם װעגען זאציאנם־סאמסײ!.
 צו אויסקומעז נאך יעט1 סאמסיין דעם

 .נערעכטינהײט״. דער 1אי שרײבען
 כאצײכענען בלױוז מיר ײיאעז דערװייא

 מ׳ט־ די דאס זיכער זײז IPP םעז אז
 א?טיװע איהר דורף װעט נלידערשאםט

 א־צטי• דעם דאכעז 1צ באװײזען הילוי
 א פאר ארנאניזאצ־אנס־קאםפײ; נען

לנ.1ערס« נחיסען
 : א מ טי ס י סר ש ז ד ר א ’״ י י

.66 יאקאר טענעתשער

וממו ד ווז רעזולמופ
45קאל8איןל

י אין איז שנת לעצטען  חעדקװ^טערס י
ns םסו* מניסן, רעזיינערס ,46 לסלאל 

נסארד, .pvwvםאר עלע?שסנם נעשרען
 וױיס־ טשערטסן, םענעדזשער, טעמבערס,
 די רעקסרדינג־םעקרעטסר. |1א טשערמא!

 חעכםט רורכנעגסננען זיינען עלעקשסנם
 יס<א-1א דער גסער1א סרירע;שטעלענד,1צ

 נסארד דז׳». סיו קסמיטע א no סונג
ט1צוזאטע ̂ן אן ,מי  no ססטיטע עילעט׳ש
לסלאל,
 ער־ אײנשטיטיג 1אי מענעדזשער שאד
 םאו שעק, י1אדסל נעװסרען. װעחלט

 םלא?מאן, דזש. יסלואל no םשערמסז
 רע״ סרידםסן, טסרים — װײס־טשערטאן

 סראלא■, דזשעק — סעקרעטאד ?ארדיננ
ii'o םאר ipyipy זיי־ םעסבערם בסארר 
 ססלנענדע: די געװארען ערװעהלט נען
 הערשלס־ ס. נראנראשטי, .8 קעסלער, ר.

 ריימענט, א. ?אחז, ם. ארליגא, װ. װ־טש,
 נלאד־ ד. טאםבערעלא, ס, װינער, דזש.

 א. שװארץ, ב. םיטיטערםקי, ד. םטאן,
\ ■ נידעלסאן. ם. און כפילער
 ,1926 אר,1יאנ ivp30 דעם שבת, םאר

 אינםטא־ צום רעזיינעדס אלע מיר רוםען
 הא־ סענסילוױיניא א^ כ־טינג, ליישאן

ו װעט מ־טיננ דער טעל. י  אנסאננען ז
 גרױ^ tio 1זײ װעט ער נאכמיטאנ, 2;:50

 איגסטא• דער חוץ א וױיל װ־כט־נקײט,
 סארהאג־ מיטיננ רעם ביי װעלען לײשא;,

 עס םראנעז. װיכטיגע זעהר װערען רערט
”i אנװעזענר װ«לען i זדכטיגםטע רי 

iv’ גמ דעם פון סארשטעהער p io .תש 
 חדיינערם אלע אז האפעז, מיר באארד.
״ז אנײעזענד װעלען  מי־ ראזינען צום ז
ט־ננ.

גרום, טד״ד־ױניסן ריט
כיענעתשער. שעק, א.

 די בײ סטרײק עדפ־גענעראל
 פליטערס און טאקעםם

41 לאלןאל *
)1 זײם פון (׳ילוס

םרן אםיס אין ווערעז אפנעהאיטמן וועט
ױגיאן. דער

 אפ־ ױניאן די װעט אװענט טאנטאג
 אדי־ אין מאכדמיטינג גרויסען א האאטען
 •15 איסט 7 סקױו, רענד דער פין טארױם

 אדרעסירט װעט כיטינג דער גאס. סע
 װײס״ ׳י1בארא אב. סעקרעטאר םון װערען

̂אז מאיס פרעזידעגט  שװעסטער און הייט
 םון מענעדזיטער טארגעטטטערען, פאילין

.41 ילאקאיל
 װערען יטורות די װען ׳צײט דער איז

 דערטראגען אוגז צו זיך האט געיטדיבען,
 די םון יאגעי דעם אין דאס קאאננ, א

 לעצ״ זיך האט םאך דעם םון באיעבאטים
 טעםיג״ באזונדערע א אנגעםאנגען טעגס
 באילע־ די אז יאקבי, זיה הערט עס קייט.

 אר־ די און ױניאן די אז זעהענדיג באטים,
 ער־ צו אננדטלאסען םעםט זײנעז בייםער
̂ערעז  נאנד גרײט שױן זײנען סטרײק, א ק

ױ דער םון םאדערונגען טאנכע צומבען  י
 אבער סםרײק. א פארמיידען צו אום ניאן,

 צי גיט, מיר װײסען טאטענט דעם אין
ניט. צי #אטת איז דאס

 ניט זיד קען ױדאן די נאטירליך,
 איע און קױאנגען, אזעיכע אויף פאו־יצאזעז

 ארויס־ געםאכט װעדען םארבארײטונגען
 וועט ױניאן די סטריײז. דעם צורוםען

 בא־ ערנסט דאטאילס נאד קלאנגעז די אט
 דעם םון באלעבאטים די װעז טראבםעז,

 קאנםערעגץ א צו רוםען איהר װעלען סאך
 אויסגילײך. אן צו הוטעז פרובירען און
 אין סטרייס א איז פאסירעז, ניס דאס זאל
 אין טאקע און אומפארמײדיליך, םאד דעם
 גאר טאקע צוקונםט, גאהענטעד גאנץ דער

אינניכען.
 סױ פיליטערס און טאסערס די זאילען

 גרוײ אין טאס־מיטינג צום מאגטאג טעז
טאסען! סע

• מענשען מידאנען
דעם דורך הייזער זײערע פון קראנקהײט פארםײדען

פון געכרױך צײםינען

ס ת א ל ־ ם ק ע
רעגולירער מאגען באריהמטער דער ^ל

מ איחר סענמ םיליאנעז, יענע פון אײנער ניט זײט איחר אויג כ  ייי
ד עקם־למסס וואם עקס־לאקס, בחיבען וועלכע די, פון אױסנעפמען  מ

ײ דארפט איתר דײם. י קענם איחר זוכען, נים לאנג ז י  אױמ געםינןװ ו
ט יעדער  טעאםער, אץ סקול. אין שא^ אין נאם״ אױפ׳ן טריט. און ערי
א אדער או מ* 1אי קעחחןז נאר זיך מעם יחרײ ח עג ^ —װ

 וועלען װאס נעבתימור. עקם־לאקם גען
w איז עקס־יאקס קלמעל װאומיערכארער

י ײ T#״r ־׳^״ 1' י
פאר וואס דעמעחיען אײר

 עקס-לאקס דדסציסםימ,פארפױפמ פראגמסיװפ אלע
.DVDPK3 םענם 60 1אי 25 ,10 1אי_

פון קאמיטע ארנאנידישאן גרױשע ױ
וחמממו־ אה קלאוק

̂אן #רוכין ם. םון קאטיטע. דער םון טישער

 ער־ כיטערער םון יארען םיאע נאך
יױדענקענדער יעדער איז פארוננ,  עח̂ר

 און יוניאךטוער באװאוסטזיניגער און
 און גאנער וועלכען םיז אפנעזעחז פיהרער,
 ־ רענס א אז ̂ילוס, צום געקומען ײכטוננ,

 דער איז חאסיטע אמאגיזײ^זאן םײא און
 םארוואס אורואכעז, די טאג. םון געבאט

 ׳מאום, זעילבעז צום נעהוסען זײנען אאע
םעגס, :םאיגט װי זײנען  ״טרעק־ דער ע̂ר
 אינתסטריע; דער p* צועטאנד ליכער

 אר- םאר אױסנאבען ריזמע די ײװײטענם,
 איז עס װעאכע אהן ארבײם, גאניזיײנאיז

איצט. ביז רעזולסאטען וטע
 צױ איצטינען דעם אבאםרעפט װאס
 םיא דא איז אינדוסטריע, דער איז י*.*טאגד
 צוצונעבען, אורזאכען אאגעמיינע אנדעחג

 איצפיגעז צום מיטגעװירה^ האכען װאס
 ישטריײ אינעראיכע די לטשל, װי חוו־בן,

 דיןט׳אםעז פון רעזואלטען און טיגקײטען
 דער אין םיהרעי און םיהרונגען די נענען
 פלעגמאטי־ישע נאכצעסיגע. די ;ױניאן

̂אזע און  די גענען קאמף אץ שטעאוגנ טוט
 און מאנופעק^טורערס, און דזיטאבערס

 אײ־ דעם באנוצען שטענדיגע דאס עגדציך
 א־לע אין ארביםריײטאז םון סטרוטענט

 םאר־ א םון טוסטער נאכ׳ן םארפמנן, זײנע
 אױסצוגלײ״ פאליסי ׳שוואכער עאטערטער

̂יםער די צוױשען םכסוכים אאע כעןי  ארב
 אפגעהיט איז װאס סאפיטאאיסטעז, אןן
 פערלא־ א אאס געווארען נעקעכעאט און

 ױניאז. אונזער אינסטיטוציע^פון :ע:טע
 באצידױג;ען.מיט הא;טרא.:ײ/יכ־ג די און
באסעם־אסאס*אימ»אנם. רי

 אורזאכע צװײטע די ט5אנבאאא: װאס
 יאיצם ביז אייבײט ארגאניזי<י«שאז דער יון

 גרויסע, א מדטפיאם אורזאכע ח דאט
 מיזע- איצטיגע די ®אר ראאע וױכטינע

 דרעס־ און קאאוק־ דעם אין םאאנען ראבאע
דער, ?ײן און ,*רײד.  אר* ױניאן — ווא̂ו

̂ט  די אין סטענדארדס די אפצוהיטעז כ
 דורך ארגאניזירעד׳ דאס. און יטעפער,

 עעםער, ניט־אר^אניןירטע די סטרײקס
 ארגא״ *ז ם̂ו דורכגעפיזזרט ווערט װאס

 אױם׳ז נעבױט דעפארטמענט, ניזאציאנם
 אײנצעאנע און אויסעראיכע פון באזיס
 ב^נגען מאא אאע וועט און מוז כדזות,

 נאכמעהר, רעזואטאטען. איצטיגע די צו
ארנאנײ אונזערע םארצעהרעז װעט יאם

 מאראלישען א פון סײ זאציאנס־קרעםטען,
 דאס װערטח. פינאנציאאען א םון סײ און

 פאר׳כישופ־ דעם צו געבראכט או:ז האט
 אנ* דארםען אייבינ און איטער קרײז, טען

 דאריבער איז עס גײ. דאס pc צופאננען
 דער אין עאעסענטעז אאע װארום י^אה
 אר־ די אז באגריםעז, האבעז ױניאז

 ױניאן אונזער םון גאנחאציאגס־ארבײט
 אז אזױ, װערען נעענדערט גרינדאיך טוז

 פא־ אאטע די װערען אפנעבראכען ס׳זאא
 אפ־ צום געפיהדט או:ז האט װאס איסי,
 סותטינג״ אח דעמאראאיזאציע םון נדונד

 רענק״ א פוץ ענדערונג די איז סיסטעם.
 װאס קאםיטע, ארנאניזאציאנס אוךםײא

 <ע:־ ׳טזין געװארען פראפאנאנדירט איז
 עאע־ אעבענדיגען דעט פון יאהרען געיע
 גרויס צו האט ױניאז, אונזער אין טענט
 פון אםיאו גוטהײםונג די געהראגען פרײד

 פיאא־ אין קאנװענ״שאן גאנצער דער
דעאפיא.

 שוין זײנען פאחוכען אײניגע אטת,
 אזעא־ אתאניזירען צו געװארען געכיאכט

 האבען באדויערעז, צום קאסיטעס. כע
 װיכ־ ניט *— ארגאניזאטארס רי אבער ?יך
 גרימישע- און חיטד מיט —1 װער טיג
 אר־ דאזיגער דער צו באצויגען צוננ

 גע־ נאטיראיכערװײזע האט װאש בייט׳
 אאטעז, מיט׳ז אויסאאזען זיך^ מוזט

 פראפעסיאנעאע פון םיױ ״שעדאיכעזב
 אבעד, ׳מיר מאסען. די א׳דן העארעז

 סא־ טיטערמאן׳ אאס איך, הײסט, דאס
 ארנא־ דזיטענעראא אאש זימערםאן ̂שא

 העקרעטאר, אאס קארעטץ און גײזער
 איצ־ די אז אונטעינוםען, זיך האבען

 װירקאיכ־ דער׳ אין זאא קאמי^ן טיגע
 אמת אן אין װערען אנםוױסעאט קײט
 םויזעג־ װאו אפאראנ*, פײא אוץ רענס

 ארײנ־ זאא טוערס אקטגוגע די פון דע
 מאביאיזירטע א >̂אט װערען געצױגען

 אן םיהאען צו קעםשער םון ארםײ
̂י אומאויפהעראיכעז  צוריקצושטע־ האם

 אין סםעגדארדס עראבערטע די אען
 סאדטרײמגז צו און ׳טעפער ױגיאן די

 םסע־ די װארצעא ביז׳ן אויסראטעז איז
 די םרן םארמען איהרע אאע אח בערײ

 דרעס־ קאאױדאון דער םון סקעב־נעסטען
אינדוסטרי.

 םיר האבען דערנרײמן, צו דאם כזײ
̂טטימטע א אויןי געהז צו זינעז אין  •בא

א תרך און מאסעךאקציע פון איניע

 װאס טעטיגקײט, אזא םון סיסטעם
 דער אנטומזען. ניט זיםנר אונז קען

 װע־ װאס סיםגאידעד די אז איז, פאאן
 ערװעהאען װעאען פארשדײבען זיך אען
 צזזאמען װעט װאס עקזעקוטױת, אן

 און שעקרעטאר, און ט׳שערמאן טיט׳ן
 די ריכטען סטעף׳ איבעריגען םיט׳ן

ארבײט. גאגצע
 װעט אתאגיזאציאנס־איבייט די

 נע״ עטאיכע אויוי װערען אײנגעטײאט
 ױניאך די "־^4קאנםראי יב. צ. ביטעז.

 אומ־ ארבײטעז ניט זאא מעז אז ̂שעפער,
 און דינעד :אך שבת וױ געזעצאיך,

 אוועדטײמ: אומגעזעצאיכע אוז זוגטאג
 אדוגטעררוםעז שאפ־מיטינגען, האאטען

 און ארבײט׳ פיקעטינג םטרײקעז, צום
̂יך  דער םון אנטװיסאונג דער םיט םענ
 ארייגגעגױ דעם אין אויך װעט ארבײט

 ׳שאפען םון געביט דער װערעז סען
 די מיט ארבײטסאאזע. םאר דדשאבס

 בא־ די אויף ארנאניזאציאנס־ארבײט
 באשעש־ זיך װעאעז געביטען זונדערע

 רער פון טײאען נאר אלע, ניט טעעז
 מײנט, דאס באזונדער. קאמיטע גאנצער

 בעשטע די אויםקאײבען װעאען מיר
 זײ פון צוזאטעניטטעיע] און רעדנער

 מ*ר אדער ^אפ־מיטיגגס־האםיטע. די
 טוער פלינססטע די אויסקלײבעז וועאען

 קא;־ די זײ פון צוזאםענשטעאעז און
 א. #״סע&ער די איבעד טראא־קאמיטע

װ. אז.
 רי ׳טװער פאאען ניט זאא עס כדי

 פיהעסיננ די פאר פיר וועאעז ארבײט,
 ארגאגי״ גאנצע רי באנוצען ארבײט

נס־ארםײ׳  זץ*, םאחשטעהט נאר, זאצ̂י
 אז ׳ה. ד. טײאען. אין אײנגעטײאם אויך
 טויזענט צװײ האבען װעאען מיר װען
 װע־ ארגאניזאציאנס־האמיטע דעד אין
 פי:ר אין א־םײ רי צוטײאען מיר אען

 דורך זײ און פחנח, א 400 צו טײאעז,
 צײטונגען די דורך און הארדם פאסםאא

 װעט עס װען פיקעט־פאיכט, או̂י דופען
 די דורך אז מײנמ, דאס נויטיג. זײן

 הא־ הענען םיר װעאען װאך אין טעג 5
 פי־ אוים׳ן םחגות באזוגדערע 5 בען

 רי פון סײנען זאא דאך און אײן קעט
r דאדפעז ניט ארגאנײזערם r אנ־ 

 װאך איך מאא אײן װי מעהר שמרעננען
 פיקע־ די נאטייאיך׳ פיהעטען געהן צו

 7 פון װערען געטאז װעט טינג־ארבײט
 דינער־ נויםיג װען און פדיה דער אין

ארבײט. דעד• נאך םארנאבט אח טײם,
 אין ווערען גערופען ותאעז פיקעטס דײ

 דארטען םון און העדהװאדטערס אונזערע
 פי־ אוים׳ז װערען צושיהט זײ װעאעז

 ער־ די עז גויטיג, איז דאם תעט־אײן.
 סטראטע־ צואיב באװיזען, האט פאהרוגג

 אדער מעהר נוצעז םון צװעסעז גישע
 גויטיג. איז עס װי פיסעטם, װינצינער

אדגאגיזירטע פאאנמעסיגע אזא מיט

i כאיעאפעז װעט ארסעע r j n i א jy o r• 
 װ*ט װאס ;;,,•יקעט פון ישטראם דיגער
 נעסערע און פעהד ברעגתז אודאי

 ביז געבראכט רזאט דאס וױ זולטאטעז
 אמאדזאציאנש- באוט״אדימע די איצט

f צובאלעװעטע פון ארבײט r r v n.
 זיך מיר יזארעז א-בײט דאזיגע די

 זײנען סיד צײ אוגזער םאד געשטעאט
 איײנצ^אעגען ארבײט דער אין װיאיג
 אבער איך. אונזער םון בעסטע דאס

 ױענ״ ערשאי״ג מיט געאימען זאא דאש אז
 פון באד״טוױאינקײט די אן זיך דעט

 :יט, טאמער טוערס. אקטיװע אוגזעדע
p איך װעא ’ t נצוהא״םצז אעצטעי דער? 

 קא* דער פון טשערטאן אאס אםט אז
 איך ;וצעז• אייז :אכדלז, זיא באויי סיטע
ץ װעא  אג״ אן צוצויאזען צוםרידען זי

 צו בעסער כדי פלאץ, מײן אויף דערען
יר.9 פאד ארבײט די טאן

ערװארטעז, און אבעד האפעז טיד
 יוניא? דער פון טועדס אקטיװע די אז

 פיא־ די אױס־איטען מאא דאש װעלען
 כאנײסטע־ כייט ארײנװאדפן זיך און בע

 דורכצופיחרען א״בײט דער אין ריננ
 ,אי־ :א-בײטער־קאאס םון יאזוננ דעם
 איז לעבען בעסערעז א סאר גרײט״ כיער
 ענײיכער דער פאר און געגעגװארט דער

צוקוגםט. דער אין באפרײאונג

 באאךד עקזעקוטװו דזשאײנס א
טינג דאנערשטאג קומענדען מי

.U זײט םוז <מרופ
 הױ, דער מײנערס. סטרײקעגדע די פאד
 ײניאנס, איע צו נעװארעז געיעיקט איז

 פעדע־ דער אז אנגעשאאסעז זײנען װאס
רײ״שאן.

 סעקרע־ לאט פריה ךער א'ץ דינסטא;
 סיםיננ א אײננערופען באראוי אב. םאד
 אונ־ םון כייטגרידער יארקעד נױ איע פון
 או̂י באארד. עקזעקוטײו נענעראא זער
 נע־ אױפנענועען װידער איז מיטינג דעם

 שאםעז צו אזוי װי פראגע, די װארעז
 עס כױיגערס. די פאר דױאף מאטעריעאע

 זאא פראגע די געװאדען באשאאסען איז
 דדשאינס דעם אריןי וועדען אױפנעגופעז
 • וחןט װאס מיםינג, באאדד עהזעקוטיװ

 דאנזגרש־ קומענדען זוערעז אפגעהאאטעז
 פארזאכד־ די״ יאנואר. טען28 דעם טאנ,
 אוידיטאוײום אין פארקומען װעט אונג
 ײ״ 3 ביאדיננ, אינטערנעשאנאא דער פון
 םראנע די וועם דארטעז סטריט. מע16

 מעז און װערען, ארומגערעדט געגוי נאנץ
 פא־ דעם אין קען עס װאס זעהן, װמט

 װי — ורערען נעםאז דעם װעגען מענט
 פאר הילױ ווערעז געשאפעז העז עס אזוי

מײנערס. די

 םוץ קיה די געמאאקען האט טיגאטער
 געםאא־ גוט האט זי און םאטער, איהר
< קען.  פאעגט ןי װאס םיאך, די װי

 מעהר געגעבען האט אחײם, ברײנגען
 םאענעז עס װאס םיאך, די װי פוסער,

 איר ברידער. איהרע אדױים ברײגנען
 איז דאס אזוי װי דערקאערעז, ריד אווע

 כדי ארײן׳ זיך טראכט דו און געשעהן,
 וחנט טאםער װי־סען... עס זאאםט דו

 ארויסנעהז םארותאען אםאא דיר זיך
 אבער דאש דיר דערקאער איך מעאקען.

 אזוי זאאםט דו כדי דעם, צואיב נישט
 דו כדי נאר טיגאטער, װי םעאקען,

 םוז סוטר א אראיגעהמען ױך זאאסט
ײ מיט האבען וועאכע בריחנר, איהרע  זי

 געסאכט״ בעסער םעאיןען שאעכטען ער
^דיגער. ־— יעדענםאאס׳

 סױ דארפסצײט ױמע די אײחנר נאו
m• דער צו צו םען t, םרי־ םך א נאך 
 און קיח די עויז עםעהעז דעם ם»ר הער

ײיזאא םען װארנתן  pfi באפרײען ז
 אױגעננד האבעז ױי וועאמ ישםע דער
 די קעאמנר. ריערע סאר צוגעגרײם איך

 ?עאבער, די אויף עסען אבער מענשען
 דעם אויןי זײגען זײ אז סיעעז, זיי װייא

איו דערםאר און — נעוואחנן כאאשפעז
; i {] צוטיא דא

vm מאת זםאר קוםט זואס

״ - ״ י r׳is י b^ * ^ ־״ ?PP1MB»תע
n מחיג אזוי rw n . jp ן  *י נישמ זי
dio, 1®י טייל ליינםםטער דער וחנרט 
״עטם׳ רןם ממנט, ךער ~ טי?ך רער

w דער אין f f i / p v i° ^ י י ײ י י י

a g s a r^ י ״ י ײ ^ ם ברייגנם סוןי, ײ 2' ״ז 2
dv דעם .»ם*אינער0 זיך, אײלם ךיםאנט, ״ . ;

 זיי אז געהאלטעז, האנען זײ וױייל
 אנדערש׳ עפעש נאך אויף רעכט האבשן
 םא־ זייער םעלסען צו אױןז בלויז נישט
 דעם װענען האט אבער זי קיה; טערס

נעםראכט. נישט רעכט דסזינען
 נעלע־ םיך האט שאטער מיין —
 — בוינען און סייל ט*ט שיםען רענט

ברידער: די םון אײנער נעזסנט ה̂ס
 און יאנד, no ?עבען iop איך —

 דער אין »װע?לאזעז װיל«־םיך איך
וזשבי!• אײגענעם «1י1א אוך״לעבצן װעלט
 כא־ םיש נעלערענט ער האט סיך —
 צמײ־ א אסנעמםען זיך האט — פען,
 נארישהייט א נעווען װאלט עם — טער.
 מעללען 1צ לענען נאמ םיין מיר סון

אנדערעז. »ן שאר
 אזוי װי נעװיזעז מיך חאט ער — _
tvo דריטער א האט — שיםעל א םאכט 

 יל1ה מים, א װארוי־אום איך—נעזאנט.־
 אויוי pviw טיר לאז iik ים1א איהם
 װיםען, װיל איך װאםער. איבער׳ן איהם
 זייט יענער אויןי זיך טוט dv װאם
״ טײך, ,

 ױאוינען צו מיר זיך נלושט ov — ־
 — גינעיי) בלאנדער דער םים צוזאמען

 אימען 18 — נעםאלדען פערטער א חאט
 יא־ דארטעז און האמז׳ איך וויל הוין
 נמל־ וועלען װןום טינאנמרם, זיין לען

p׳n פיח. די םיר סאר
 Vi• בחדער יערער האט אתם אזוי

 ײיל׳ח, א באנער, א םארלאנג, א האט
 גלויסמן באהערשט אזױ זיינען זײ און
no ײ אז םארלאננען, זײעחן  האמז ז

 םיטצונע־ י1אוי צייט t״p נעתסט נישט
o n  tVD .שמאנם , ,

ivp[ הסט אבער טינאםער ôbv ניז׳ן 
/9011{ W fX•| ___
— i n p t,  ̂ר ה*נמ 7״w זי fo j 

vBnv»y| נעהעז! סיר — ברירער, די
_ mm vrrm m ?תאט — םעלתען 
 נעסרעגט. סאטער דער

. 1טי«אםער — ;

 אויך ױעט זי אז זײן, װעט ױי —
 איזזר װען זיך, ש־סען צו חשה בא?ומעז

 י1אוי נע־! פארװעלען אויך זיך װעט
 ותןלט? א זעהן און פיש כאפען יאנג

 אױך זץ־ װעט איהר װען זיין, ותט ווי
 א מ־ט צוזאפען װאוינען צו םטעז1נל

̂נן און בלאנדען ארער ברוינעם  אן האב
 נע־ דערצו װאם אלץ. מיט הויז אייגען
 באנעהן, זיך איך ?עז אײך אהן הערם?

 װא~ מילך, די װייל נישט... איהר אהן
םעט... אזױ א־ז אהײם בריינגם זי

 האבען הדעת ישוב תלײנעם א נאך
, אפנעדוםען: זיהן די ןיך

 דא־ גארנישט; זי לעח םאטער, —
 1׳1בי מעל?עז טרײ זי װעט מאלסט
no *iid נישט, איהר ווייז לענע;. איהר 

 צױ זיך ציהט בוינען שםייפער דער מי
 רי זיך פון אדױס שיםט און זאמעז
ptrn l זי װעט ראמארסט פײל, ” P 
 פאר• יאנד; אויף נעהן 1צ האבען נישט

 פיש םון טבע די איהר no באה#?ם
 וועז ה*ק, שארםען א ארא«צושיי:נעז

 כיסעל א טיט באשםירם נאר איז ער
 נישט ראמאלםם װעט זי פלײשינם,
 װענרקעס אראפלאזען ותנען טראכטען

 י1אז װי נישט, איהר ײז11 נעצען; און
lvt> ivo ארי־ און בוים א אויםחױלעז 

 זייט יענער יח1א איהם אױו• בערסאחרעז
 הא־ נישט זי װעט דאםאלםם — טײך
 עם וואם (.nvt iv םארלאננ i״p בען
i אויו• זיד טוט n זייט• צװײטער tiK 
 רערװיםען, נישט ה״נםאל זיך זי זאל
 ארער בלאנדען א םיט סאן םען אזױ וױ

 iv רערשלאגען זיר ברוינעם א םיט
p װאס אלץ, און הויז אײנמ w in 

 דעם םיז םאטער, זיר, זי זאל נעהערטי
 דא- — דערװיםעז, ניט פיינמאל אלמם

 די 11א דיר בײ בלײבסן זי ovn מאלםט
 ויין תםיד װעט קיח דײנע no םילד
love אונו לאז דערװייל... און >inv, 

i פאטער, r u n v באגפתר זײן נאך!
 דמר זיהן. די נערעדט חאבסן אזוי

א: tVUVj • »יז װעלכער יאנער. פאםער

 דעם אױף האט — מענש פאדזיכטינער
געענםםערט:

 ישמזד איהר װעם װער אבער יא, —
 איך װאס דאס, זיך דעדװיסען צו רען

 זײז׳ װעס וױ אערנען? גישט זי װעא
 א שוױםם יזם װי זעדזן, װעט זי װען

 װי צװײנ, בױגעװדינען א אויף פאיגעאע
 אידור םיז פאדעם אננעצוינענער דער

̂ט געװעב  אץ טיטאטאא זיך םארהא
 צוזאםענ־ דך דעד אויף װערט סיטען׳

 ארױם צוםעאינ װארפט און געצױגען
 זי װעז װעבשםול? איהר םוז שפוא דעם
 בײם זיך יא;ט עם װי צוקוקען, דך װעט
 קריכענד- א :אך פייט א טײך בדע:

 סיף־ זיך ױעט זי װען און װארעם? געז
 ױאס נעסט. א אױף אנשטויסעץ כא־סוף

םריהייננ? אין זיך בויען שװאאבען
 און :עטראכט וױיטער האבען זיהן די

נעזאנם:
 ־־,;א פאטער. דערפון, דך װעט זי —
 נאריש צו איז זי אויםאעינען. נישט
 שעפעז קאנעז זאא זי דעם׳י׳,כדי אויף

 אויך וױסעניטאפט. דער פון םאראאגגעז
 דערװאופט, נארנישט זיך װאאטען מיר
זאנען• נישט אונז װאאסט דו װען

 ;ע־ וױדער האט אבעד םאטער דעך
עגטפערט:

 איך :ישט! זי איז נאר קײן גײן, —
 זיך פון זיך װעט זי אז כיורא, האב

 הדא' װאס אי.ץ, דאס אויסאערנעז אאײן
̂ך װאאט  אױסגעאערענט. ניט מיר אהן ז

!:אד קײץ ניט איז טיגאטער
 פאד• װײםער זיך האבען זיהן די

 — איינגער שויז מאא דאם — טראכט
אפנערופע?: זיך האבען און

 וױיסעז. אז איהד, זאג םאטער, —
 א :ישט טאר באנערען און באגרײםען

זינד! א איז דאס אז כױידעא,
 פא״ פארזיכטינער דער איז םאא דאם

 םריינע־ האט ער צוםרידען. געווען מער
 או̂י נעהז זײ זאאען דהן! זײנע אאזען
 זײ זאאעז פי^ כאפען זײ זאאען ״יאגד
וועייט ברײטער’ דער pא אאזען זיך

ײ װאוחין ..4אר" וױאען... ז
 פארבאםען ער האט םיגאטער׳ן,אבער

 אוז באנרײפעז וױסמז, עפעש ורעילען צו
 װײ נעהארכזאם האט ןי און נאגערען,

 םון סוןי ן ביז קיה די געמאאסען דער
— אעבעז• איחי

 הײג ביז׳ן דאס ױך ציהט אזױ און
טאס• טײ<ען
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יי§ 1

m צװיי סיס tyingo'np אוגזער a n יייו יװריש׳ 
ipvvp::g m רועאכען g n  t o תס ta ,opge די W P* 

o 'oasp la• נױ סון 'ipoarp: m g n  png פאריײ־ א 
a* סון o:gno ניגטען m  pa oipniroMfPi:ao*pig>P 
m צו olponap גיט ogn בערס, gn זײן ip vn.:: דער 
Dgn ,|gr"H נייע די Dgn סצלט, 'Dgoa ײ» m g n נע־ 

 אסאסיאײ׳ןןאן״, װעיר װימענס 1a:ge׳”*: די נרינרעט,
 צװיי :עװעזענע די םון ד־טנ^רער די םון בט׳שטעהט

 רזשאנערפ די און tvoppogn■ רי אסאטיאיי׳ט^גס,
 װערם ז«ך די און אציין. זיך סאר שױן רעדט פסס׳ן,

״ npn אין װען אױפפאלענד, nnpo גאך :np אסאסײ 
 ״איד pnpopn: די »רײננע«וינען אױך ווערען איישאן

o:pn:pppn״ d p o t p און דזטאנערס סון oppoi:ao׳ne 
m זועיבע רערם, g n אינריװידועילע געחאט פויווער 

 האנעו npsaomglp די ױניאן. npn נדט אמ־יסענטס
m נאיד ao rn ao, ײאס Dgn ,סייגט ogn נאיענא׳ די 
 *8« םאר רוןי אונזער און ;אױםען דעם נ״ט זײנען טים
* •vm  pvrav, נעחערינ, װי :itng iip: onpnp. אונזע־ 
m רע g n  nponpn יע?. דעם םארםעאם ניט*

ט ױגיאך זײנען ק־׳אוקסאכער אונזערע'  ׳פוין (יי
m זיי .חייגט. סון ניט g n שיאכם איין ניט ׳שוין 

̂ע די איז נא<ענאטים pnp״t סיט דורכגעמאכט  לע*
jnpppto ײ און יאהר  18ױני די אז גוט, נאנ׳ז וױיסען ז

vm, ,עצמנדינ אײגענטיאך :ipv p ו man אומ אק
 1אי אי נוט, r:g: זוייםען זײ J ברויםנענער זייערע סח .

 דאזינע די האבען יאחר סופמחן <ע*טע די pp םאראויןי
 די ארייגנעזוויגען אײנסאא נים ׳שױן באצעבאטים

 *,iobp ניםערען שװערען, א איז טאאופמאבער־ױניאן
 זאצען זיי באםרייען, זיך־או ױניאו דער pp זוכענדינ

jp»p נאוסט; הירץ זײער װאס ארבייטער, די מיט טאן 
ײ  אונטעריאכען נאכטעחר ארנײטער די ס׳גנען ואאץן ז
שטערוננ. טום ק״ן האבען ניט דערנײ און
 זיי נוט. ;אנץ דאם װײםען האאוקמאכער אונזערע ־

 און נערװען. זייערע pp *יטער יעחןן איז עס םיהאען .
ײ זײנען טאפע דאדיבער  1טיט׳ נעיו^ן, גרײט שטעגדינ ז

 סארטײ־ «ו ױנ־אז די ,now זייער םון פייער נאנ«ען
 סיט׳ן כאלץכאטיט. די מ*ד אננריוי יעדען נענען דינען
 ױ־ זײער פארטײדינט זיי האבעז הארץ זײעד pp באוט
 פעס־ איינצינע זײער בא׳שיזוערי!, אײנצינע זייער ניאן,
̂יט, עסאנאמי׳שען אויט׳ן סוננ  -Dpp די אט נאר ײעז נע
 די נאר װען ;נעפאחר אין נעשטאגען מיו זייעחן טונג

«־אין צי tvcy פארזוך, » י.עפאבט חאבעז נאאעבאטים : 
םאתיכטען. צו איהר הײם,

* * *
 איצםער דאר איז דכורים. אפענע ריידען אאפיר

 דייאאםאטיע״ ,אפצנעד זאגען, צו אזוי ,pp צײט א
 ,נע־ דער איז אלגעװיזען םריהער ׳טױן האבען םיר

 פארנעמםען איז ןואס ׳פטריינ^ דער »ו רעכטיגהייט״,
 אונזער האט זיך, צווי׳פען פריג דער רייחען, אונזערע אין

p ױניאן 'p ם םובח  pp צייט דער אין נעטאן. ניט מװי
 כמ־ רי ארגיים, יתיאד װירטאינע די האט ברודער־טרינ

 אין סײ און אפיטעס די אין םײ ױניאן, דער pp םינפייט
 םאתאכאז־ נראד נקװיםען א גיז געםוזט ישע«ער, ךי

ר אי« דאס pm וועחוז, סינט  ׳שאדען צום נעווען וינן
pp יעדער. דאו פאדטטעהט דאס ױני^ן. חןר
 ױניאד?*נ• דער דאס נעווען, איז ■ועא־ױצא דער >

מר טראצ  יארק נױ pp דחנס־טעמר pm*pm»?p די אי
 די pm ימיאךמאראצ די PM ׳ןװואמר, געװאחנן איז

 דאס עתערזן. צום פארענדערם בכצצ זיר האט שעיער
pe r iw די נאמאמן שםענדינ דאחי וואם יוניאז, חןד 

pm  *m pv י אז געמן, אכטוגנ  רי און יתיאדרואס י
 איז — ומחמ, ^יטגצתאציתז זאצאן יוניאד־סאראצ

w געווארען אינעווענחנט צייט » סאר  pm ריכ־ אגדער 
o( דװך האט ױניאן די pm סונ^ r צייחןן. נעמוזט

p חאס נרודער־מריג tan פון m תד אמ t  m 
 אמר איצט נאסמרתמז• מימנט ניט נום אזוי אפשר, .

d איז p מסער איו «ט און קאאר, אצזןטמן טאר pm נע־ 
 .סיס נצחםעז זיד pm אנערמנען, צז עש אסען זינםער

צ tw נום סיםצעז »י in  nt, װאס pp p m  dp מ ד י י  נ
ז ו נ ן ס ײ ו ם , א פ . י ו י  פאתרײזםגעװארעז, *

T* P« o שםיסען r« ווייחןד f•
ר איז^ימר ע מ  xt xnw* ווויך ^מנר אץ ןףים ן

o חאט טרײן דאס to דענמעז, irru o יתיןון דײ d t i vt 
r «  ,■m m nt מז מצ ץי נעםינם זי ו ד גאך xrrn ז  ו

̂דען דעחנ  דסד״ וחןלכע חנרבײ, נעװיוײש האכעו סססס
i !<: ־ 4ײמיע סארמחז גים פען

* • *
H׳ ניי 1« תצאוקמאבער ײי י ד «מ »ח י אוי  מו

m <«»*. נאנמז איבעד׳) pp ואנצז a n צעצס«א«ור די 
 אינחםםריזד טדער wvntyjww יח דודמעםטכם

?עחר א תרכגעלעבמ חאכען וי♦
א%«*' ■ ’ ״-11*ח^ם־די, ם ד r*יי ט ני גים וױי

t t r

M — ו*)*ג• \w, 1א| a »«*7« ומf 1'א #רנײטצר 
na»m *rpia>• i n• ימן<» •m  n w jif lia i a ir*

I m a n
r^ a ia w  la la amp •a |m ^dinanai׳i i 

pa m a  n a i  a pa r n t  m a « ia a n p a  m a 
a n a a w a  la r n a i a, ייתן> a p r n״n — י  י

agi j ' N i P i i  n  pa w r g׳p*i/ ד '» « > « 
a i טיס m״nta a<j >aai ( די וױ )«יצiaa« aia

i ייי m<״ •גיס׳ני אנצי a i<
Pa m n ;g  w ai די >p rp ia i?  i n  pa wa* 

m נמיס< די רוסטױצ, v  pa a ia a a m  n  ,asm 
m סאנופעקט׳צורצרפ, a n ניט pa aatanai וױיס״ז 

i דט איצט אויך n  pa ,a ian a •  1 anna p*a pp 
י aan צײט, Mfa laaan ig^ י a a r r a ia ג«י• פיצ 

pp n טצן m  pm זיי BiHJim gp a ir•  pnjm, *זײ 
m י pa a חערען ו m a r n •ורויס a im ra a a o iia o 

m? די נײ I ריינער pa ר״נןר אאץ נעװארען a m־ 
m וײנען נער n a ’*B’ in a  m w  op, צ״טען pa •חמ 
im ארנייטסיאזינקײט, pm נער jm נײ i»״r נאיע״ 

pp m« זײנען נאטיס n a 1 \w n  a ״פראסוצריטי״— 
ov זיינען pm מיאי«נןרסזע אױסגמװאשיען צײט דער 

 pm ארנײטסצאז זיינען לאאוהסאנער ,די פירמעס.
■Pi זײנען חוייט׳נאאענצט־ס ז״ערע jim חינגערען,

f rw a ’ i ‘3 m an!
p מיר m\ זיף pim* איצט דעס >g» ניט *ia 
a pm דעד ׳פטעאען.  ViP גרײטעי, גאנץ pa ײע־ מיר 

 חאנעז סיר דאא. צוױיטען a תס צי אוסקעיעז ויד אען
w די אנגערירט באױז aip וױיזען, צו fa ׳שיענ• די אט 

 דורננעסאנט ןpaw קי^קסאנער די pan צײט, טע
 אפער און זוײניגעד, ניט חאט יאחר, ■*ר אעצטע די

 דעם צו ױניאן וי נרעננען צו ניינעטראנען רעחו, נאך
 תר װי איצט, ויך געפינט «י װעאנען אין צו׳עטאנד,

 פאמעקודען איו ogn ׳צטרײט, רעו וױ, נרודער-יןאמף,
 נרורער״יןריג דער דאס זאנען, tap סען זיך. צװ־׳עען

 דער אין װארציען זיינע געחאט האט ױניאן דער אין
 דורננע־ האנען סיםנאירער די װאס צייט, לריטיטער

סאכט.
פארפער״ האט טרייד דעם אין צאגע קריטישע די

 אוסציפרי־ דאסע a (pparyi האט ov נרונט. דעם טינט
lo דער און סיטנציחןר, די צװישען רענחײט a r irw ip 

 אוכר אנזסיינע8 די םײער. אויפ׳ן אױצ וױ נעזוען, איו
 אויס־ apipttf ta געםונעז דעם אין ת*ט צופריתנחייט

• דרוק.
 ארױם נואט׳ער יץ8 זיר צײגט װייטער װאס און

m דעד a r רייחען די אין pp ױניאן, דער osaniMnaP 
 ליאול* דער אין צײט סריטי׳שער עאענםער דער דודר

 נרודער־יןדיןנ, רעם דורך און דדעס־אינדוסטריע אוז
 די נעײארען צויז איז געזאנט, שױן װי זייט, אײן פון

 חאכען ויי און מיטגצידעד די צװישען ייניאן״סאראא
 און ;ארנאגיזפצ־ע דעי נענען זיגדיקען צו אנגעפפנגען

pp אױס• נפיענאטים די סאנען זײט, צװייטער דער 
 צװעקען, פערזענאיכק זײערע nap מאסענט דעם נענוצט

 נעװא• זײנען ײ1 ,כיזנעם־אינטערעסען״. זייערע פאר
 זיף ליסערענד־נ גיט זעאנסטזינטינ, סעחר צץ8 רען

 ארײ די פון שיהזפא ווענען מינרעסטע דאם אױף אפיאו
Po דרעס־ און קיאול״ רײכעי זעחר חןר אין פרנײטער 

!אינחסםריע
 אז לצאוק־באאענצטים, די םיינען שיינט, עם װי
 .גיגסםינער a הכושר, ׳שעת a זײ nap איז איצטעד

 ניםעא דעס pp u׳”npaP צו אינגפנצען זיו םאנמנם״
נ .n n a,פיינען זײ זיי״ ניט ױניאן די װאס ״ nrcM, 
 קענעז זײ װען צײט, יכטיגעn ,n נעסומען איז איצט אז

m איננפנצעו n u y מיט פפמינתננען די njn ,יוגיאן 
 און ivea napngn נמיטעז זיך נענוממן האכען זײ און
pa .עתת זאנט דעם אויף נעחיים npn פפמוײנינטער 

a:gnB, זײ ײאס ipeary: m a n, ז״עדע פסס׳ן נייע די 
enn פון artn אח Dntniropppuao .די אינאײנעם 

ttnvn װעצעז באאץנאטיפ npsa באאז־ ta ,ipj'dpjo'im 
 אויסגע׳פעכונ׳ט, תכטינ כיט Igoa njnni חאכען זײ
on’oaa p װי ir  pgn ogn ויי ביי ng• a פריהע,־. מאל

m די lo p ig lp,אאס ־ yjjnapnjn ro la ױניאן־
ipnw איים, m gp אאנע, די גוט n  Dgii ,an n n  pa 

ogn tg«av אח־סנעאאזען a g o  ngpע י צ א ו י א  י
n g pa נ a ז י נ a איז י צ onpnnjn ^ aa נעווא־ 

npn npo’M ipjnlppaag ogn dp . .m אזןנ: נאנצער 
na pa״npn pp o און 18יוני n  onpninpjD’ iM ogn 
opasnpn^jo'o, נאנצצ

 נאײפניאםינלייט איז נאפאצםינפײם pp pngoa די
ו ogn ױניאן npn צו י  די .imwnpnaaagB ניר ipoup[ ז

aplpap'w ipagn npn^»’o^ אוז op װײ זיר פאננם 
n pm  tg npn’ מיחצן pp פאאול״ זײ opnn pm״npaao 

pinpapl a אױף םצםינפייט a נמיס׳$ן .aaoroao
• ׳ * *

o pp aailoatnap PfP’njana n׳h  tip o’ ^npe 
 pa מנסטאנ, tpagoanas ,np»pr-opnn pm פאאויד

o g r npomp npn tpppa PM ,Ign npoDaprt, ײאס n 
ppjaa ogn tra p״-aa-pigip n  pp nwa> pa onp 

ja'DaapI
r פאתאסאוננ די - • a נתיס גצװען pa צאא T in  pa
pg 4נײסג

a ipppj pm  iP lD a n a s panpr m ’vu n חוי 
u n  nt־tpoas pon האאוק v i  pp npaaorDpnn pm 

pm  ogn pm  m ta p ja n g  pa r m ^ v r o  nan m r 
npalpt npn pa אױר *ײס a pmw די װאתונג יו-

אעבאמים. , ׳• ̂ב
nr די ogn twaoa>aa די ut9eanaa נעזאנט: 
nma ra w .אױב n  nma יזזנט v n fiv ו־םאא8יז 

r t in n w  man to  ogn jan  na ביסןא• nan• 
 pm טססיאי׳נ nptpr’M nwaw pm ogn ,Tt יוױנס

a troiwonao לײג׳. wpi ידתר ana J rwp.a יךחי

M r m n a
ng ijn  in״iga זײס agn די *oa iiaa  ptnpr 

n  aigtpt « n סיס<איחד *pig>g npomi i n  pa 
J in n •  pa ipabppr* i i g w  igsaa*am  pa 

fjia  pa m a in *  pa a m n a a  r t  ipagn t o׳m 
n״t o  pa ,r irm ^ o g p  a l« iw  m g  pa pp ,|pn 

ipsgn יף» pa agn ,rla  .ipnpsprys'H |«  f«a צוױ׳
pa ipoippngi צײט p i p  pp, סוז *igp pa ipopnan 

a n a  m m  ippm  ipaipa ,(npn ipspj״«*oap i 
goM inpo pa op | |gMV pm pa aiM^angp ,p<> 

ppp ,oigfpf ogn lao-• װי — אונז ניי rt o tnpyn 
ipamp o n  p m p j סיטינג o n  pp ״ ;p j  op, .• — 

p׳t o * p״ pip pm * / ײ׳ ײ ז יצט8 איז ipopla אונז נ
ן א ^ ױ י Ig ו ijvn pa  , o p ) a n p a i M

 זי ,ipnpv Dfpngng3 און onpptyj נס׳ציצט, סוז
in w g  m ’ ljp o  ipnpi ipjpj onp rtp t in p n  tio 

ogn ,ppgoa npnpi )p;pj װערט nvo op iip jg lpp j
n נאאצנאטיס.״

pa ווי po p'M״;*npro ojppio ny3*M n  m gn t 
 a• otaniDfp* גמיס פיט און אױפנעשטעי׳ט זיף אייט

 ,npMPo npp naTn צװאנצ־ג pp dppo a ipogls׳
igMV h צו סטױיק״פאנה a שאפען צו  jptngraa סיט 

 ®עגייכען ipnpi inposnpnm קענען צו אסודצי?,
?lo g, צו m lv n ם’אענאט8ױ«נ iPO"nf צו. זיך

 גמי- npn pp OBgcnpnnHro VD״n3 »n זאא
 pp p’f נפחעחצט ױניסן np3ao&m pa •piglp סער
on ׳עעחנעם זעאנען ovnpnvi ogn ogn ,oo"rigMv 
n פאחאסאוננ נראנדיעזע׳• יענעל אױף  pp םשער״ 
 Mg גייסט הױכעז זעאנען opn אין זיי mgt !אײט

 פון באשאוס opn אעכען אין תרכםיהרען און געהסען
npn איז עם װי ניך, אזױ םאדזאסאוננ ngj ,צו סענאיד 

jv n  ipjngigs׳ig סיט M nn׳np:m !אסוניציע
* * *

nm pu ײ ^np3gop די נ p איצט הוסט *go ngn 
 חוייט־ ייר IPs פארנעהסט gn njpnvv ניאיזאציע;

n ip צו זעכאיך v r lip g o׳ IPO'nMangp pm  ipoDpnp 
P3njpo a ngp ig ':v  ,n[ אין קאסױ npojpng: npn 

 npDgoDpnn n — ניי הױפט־פראנע n איז צוהוגפט,
n g ג a ז י נ a י צ p, וױ ipagn t o ׳שוץ עס P3ig־ 

jpm i אעצטע *.Ign
 ױניאן־ נוטע igopj װערט הינזיכט opn אין אויך

pna״o ; אויף אױך Dpn נ?ביט pi'-wiv? a |g onpj 
̂״טצטיגקײט מאסשטאב. נתיסצן a אױוי ױני

 נע• צונויםג?שטעאט איז ציים nppnip a ngג אין
a m g n ?םון אמאגיזאציאנס־לאמיטצ פתױױאיג 

o :p n o  np3’na ^סיטנאית opnnאון ־ .npBao'PigPp 
 gP• די •D״3na npn בײ ׳עוין איז PD’ogp h אט און
o׳po טױזענט םון ivn’D Jilgv בײ איז npn ט  אײיי

 pinoon3'K־DPnn דער א׳ן ױגיאן n אױסצוב^יטען
.png’ נױ םון

 *8ניזaנng נמיסע זײ האט נייטאג שבת א?צטעז
po'ogp-ojg'p נעהאט a םnaזaמאנהעטען־ אין מאוננ 

 רי ipngvpj דיס?וטירט זיינען (pongn אײסעאום.
 צו־ אgז ?אסיטע npn םון א^ײט n אזוי װי »א?נ?ר,

np ,(npj’ ז ארביים זײgא ip;jpnp אאץ pn pnpDPB* 
p1pDs*fg opv po*ogp ,n .ipoao lv| א^ײט זײ 

’nppptropnn tg אין j r n w, װ?ט npip^ n  ipopp ’ p 
igo opn pa ,אאץ ogv איז:ng ,מענאיד 'npBpr piv 

3na h צו  .ip n n 'ja rg״o שוין איז .IPuanpHg
 •Dpnn n כיי אדנאניזאציאנס־א^ייט ,n אױך

nppao, סים npn און היאף p'aanpiggp פון piglp ,n• 
ogn ,nppao ז־ך ip^anpijg און באגייסטערונג, םיט 

npp’ t opn dp בר?ננען «pn poזואטaטp.ז
D :g 'Pa rang  ponnj ,n־PD'Dgp איז t'npojiM 

’no laonpo םיז אױפזיכט t .0  npmna אpg׳,בת .22 אא 
npn .איז ,2 אאלאא פון תנין, ס D npn׳iaonps פון 

Dnpognpnpn ,n .po’ogp njp םון PD'ogp npn איז 
 צװייט^■ npn אױוי ,Pgn חאסיגא סט־יװעסאנם אין

inpnp, ^סיסנאי ogn ^זיך װיא nw ” M״m אין 
ig j  dp ipjpp ,po'ogp npn אויר איצט .Igo

הילו^ בעטען קױל־מײנערס די

npnpD tppnpoa n״׳ng igs אײכogn ng נאך 
in  a op'irpoDnna ?goa,* צו pnאפpן noD n״jn jpp 

 opn סוז op'onn'p: איז אפיא npn ?ױא־מײנ?רס.
gp ivd נאנצ?ן ipp ippונDםון יא npnpp npn״g r|( און 

’Pafgrpfnpof’ צו on’opnna איז M pnp ,צו ױגיאז in 
,PDנטgnא ngoup״ ipooamppnpp, אאלאא אאע צו אוז 

np3’a w g 'jn׳i .צסגד dp איו npnjpffnn a ,סייא 
opnrpf צו .MP’ npoM po nppunnM PDn'PJang p la 
 orgtpf opnpnfB : צװישצז onpn אפיא opn אין

npjpo,, פתיסז n  po npnlpo n  pa ,npnvp \m 
ponan ,^ז ?ויא« ײ ’njropn npolap npn ! I ז npjnn 

ogn nporn pp נאך a סף pa r m r i f  nr m a fp n v 
nta נתיסזנ אױך ')i p t. חונגפמנע ip u n r npnvp צו 
ײ oolpn חיאוי!׳ נאך אונז tP ז iirean סוז *npoPM 

מן!״ , i'i מ ״ .
p םסו־ײס אין זיעען סייא־סײנערס די w 1כסא 

J פינזי ’m n ײ nr m ז g n סיחחמ nogp p n p n r g. 
ײ p<» סיט זײגקז ז a a אצבעז np«f nr nt3Piaryn*M 

p טיפ poDpnt n לייחזז זיי ימיפו• t tpfg^pg• pa■ 
ײ גינ^ צוםאא pespnpi nan ippo די ta ווייסעז ו pp 

•ta  JKo rung זיי twojrp • מחנכנמן PM »»b p 
מן ת פאס no rgno onr סנםעצפסען, dopd ןיי י י י  ז

yT JO rm גיו יממיעז n רייג׳נ pMgnw^np ןועאצן. 
iw ץי w ag f irn o  jpumpngp• ײ ממ, ז אויג tg יױי
njpn ungJngo pm גןיױגןן «יי  ,*®mp w n eg e tr i
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•* i.-* frr
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 neap חמידיאמ) • ippopp pa tpi<» ״t pa ׳ודסו,
ogn iPolanpnM * נ  זיי .pmatMang ip״t 1» ipמ

mppnroia d דינ?ן m  t » IPOglrofP oopp צי n n
n״o אאס ip l'ii n» ,pipnglnao ola ,pjpiglrpr 
na ip צו ipnppoiM «»ף i8״ Dאס a I'M npn n 

.laomap ipjpj *ioap נרױסען
i»ogn ig ני« n  poppI h די pp o rn p י  ו

noc״cnpvo  n;pp ,געסײנט ip fgna rl’ ip h  ta 
 Dnpr’o npn סיט dipoIpopo a i» ivoip ign ןpאpװ

 *pi opn פויסנאיױ im ta ,opgnpj ogn ipo ױניאן,
opn op ogn pa ,ipnpv osao נעחסען no a• מ צו 

M׳ipn םון ,nppunoo prin lpn n
Dgv npa» »אי pf׳? inpe

h  iP3gn npnno נעפװאװט טען8לויא״םאגנ *naD 
iPJVlnjannpofiM• n און ציהען  ippplonao סיט in 

 •gn opn:gi pa ,igMV onpj״o npn פון םארשטעהעד
 .mgnoPJig איננאנימו iPJjmiannporiM ױ זײ נען
 nnpo םיט igf אננעחן, װייטער no קאסוי npn און

iP3gn onpr’o n ווי *נט׳טאאסענהייט  .npn’np נאך 
fgoa ,נעזעהן n, זיי װצנינ IPfgP זיר iPfglnap אוים׳ן 

v׳nc פון in געאט־זעק pa ױי P3gn| נאר npDDPP זיך 
IPDan n• צו נענורען

opn pa זע־אכען Dgn Jgo צײטוננצן די pi m g n• 
רעט, a>P«g ip-» 1?םארהא:ואו:ג «n »a ר̂י r if  ogn 

in po npnposngp h צװי׳פ?ן png’ גױ pg נען
”«pj iP3gn3PJ»g |P קױא״מאננאםען רי pa מיינערס f•

n  m g n  Jgo ip^pt opn —  ,tpngin !?בא־ צייטוננ 
’onpino 103 ta ,dp׳ ,n D3aop: לאנט M pT lnp rie 

nn'p» ip»” i׳ipngvpi Dp |אי a !אין סױא״מיי npn 
n .ddpm, ?אוסנאיהאיכ tjpiocnpn ip rn  Dnpjno 

npnpoDi’ B a pa rvrv  ipngnpj .נמנ
ogn npig נאײר אאץ. ניט נאד א׳ו ina צו -'ngo 

opinnp» ipvp» n איז נם,pנ p m אין n, צייטוננצן a 
 Dn'Da■ ogn אוםנאיל npD״na a .dp’M pראיכpשויד

ddpii n  pg קויא וױחששיניא PDאpg npn צםאיכצ נאר 
:o צערנדל-נ ז.pבpא np״t ipngPnao:lP3gn D-,p״

ip in g, ביי o pipog nײאn  po np ?־גרר1תויא 
m נען, g n  P3spn ^סייננצשלוננ in .oponop i pm 
npn:'p pa ipnnpun ip פ'ינ?רס, קױא ia o rp i ip:nf.

h סײיגס na pop'ann'npn h  po pontaimao pa* 
pn jim polppiipvnao PM ,npo”•רשאgנענippgn p 

tpinrpr PM, ovnipt " t. זײ IpinrPMi'na m gn 
pnpi't nn;p;"iign ig נרובעז, שװא-צע ,n 1אי j nta 

ogn pooaM pm pddp• יי» g>ngp ipongn iP3gn* 
iP3gn ” t ! ipn נאוױינט t״o 'o pm nppip^ pnp 

phnan pa igonpn a נאקאאנט *i»a? pp n u rp  h 
 פאױ ongn iP3gn fpoinj pangnr די ogn ס»א,

ip » if r. *
o npnp'״onao a t'M npf׳npn אצ• גאנצ^ זײן

 np na גחכ, npn pa ■gna ויך אאזט np |pn בעז.
a tpnppp'nia T נישט ליינראא t opn np ta ,npTt 

na np nprnpnp l ניט קיינסאא np3’ t, צי h פײכטע 
opn ipongn t ip איינשאינ;?ן נישט אילם pnnrn pa 

t .onpnpi fang n r״ jpvn די npn tie npvongo 
dp ipnn'o npvonao ,n og tp»p» pa ,pinDDinva 

n noap DpjpDMnao a tg, ,!?קױא^״סאננאט in 
ipg't ogn pptntfpi אין P3” n |?פאאאצ ]pnpn pg 

o׳־pnt אאט, !װאױאנמונ פון? a ing כpppnא ^n'BPt 
ם, p'noa וױ ^ ױו og po npnPDrngo n״t טי  iPJ 

tPDPtpi pptntfpi 'n גײ rtpnpDJgp npn מיט ngD ,n־ 
npnpo^ פון iP3gn pm npvonao ,n og זיר :ip::mp 

t צום pm ! o:pd ng» a tPfpn np3''n־pnao וױ. o 
IP3gn:p»eg npnpsjgp n  ,'t m g n.

npnpo^ngD n םון n ״npo '';n מיח bnppvgn״ 
0:'r3n\,n npn ogn ,iPoaj»ao ,n tp»'ng3 ipagn 

ooj'nnaD פון npjnoMnp a כאױז איז Dina פעף pg 
gn :,Di'nnאאig n  a n. זיי iPDgn זיי ogn ,jpnw :g 

Dgn o"Dng PDMnnpop; a ngo ,ז־ר איז -lpnpojma 
^h  pa ipongn irtg שװnaצ; nnp npn pc D’npnp: p 

”:iPDgn Dnp זיי o h  tm ,tpt'npijg " t IPDgn פמיצן 
npnj'P pa צו »dpbp on'DgB dp ipiv »a pm ,ip»"b 

"i זgאפא1ה באייבט npj״o a מיט אומאיה אן t נא:צע 
nvrp הויז i.

ng: npDg Dgn dp נ נישטgnpאפp.ן n, אאp רייר 
onp: Dgn .ipnpnM pd "» אױף :?פאא^ ip«״: ' id 

Dgn tg אpבDgn npng ,onpr'D h  pe IP ;ײאויאזיי 
”:Dnp פון o tpong npn פאמיאיnpn ?p פון קאוננ 

ײ בײ ogn ג?אט  -p: iPD^tr:po יעתן oponopifig ז
םיהא.

n onpn •ioap npn pm״oapfpjongD npo.
8 nponan npnייא npn tie פnpnpיש'tg צו 

ipnpn onpnp: man onpr'o pnjppunoD n  ippPpn 
IPOPD onp:’ ® n .npoi'3na pon'i':a:ng p'a po 

:p ״3 היאוי קיין נישט Ma:ng npn "3 nn'״  a ,dp 
ODarnpoi'3na npon't. צו tpos'r pnpn:a ,n פין 

npn גptpאשaפט t ipfpn״ :ig יט זיך י1היא: •ipn:pn 
dp pm איגט p rfi'n  a אויױ ט3םאי pon'tnang ,n 

npo'isna, צו pnא,ipnpi^ np"t pg onpr'D ,n IPD 
*.ioap IPonpo'snaD

 פון npn^:o'o ,n ,npo''Dng o:pona: D'n*M די
npD't ipfpn ,ig':n np»:iM יט: Bg׳t ; |npos,' װ?א?ן 

t ipsp: nps't'  onpjno pn:pp.״noD n צו היאוי np׳
tpoi'n זײ r:a: ign נוט dp ogn 3*" םײנטna nao 

tpngnp: ip:nvp::''na t'M ipo ipn ,npo אין a •אאנ 
ioap iPonpo'DnaD pa Dp:p:'ndaD ,ip:.* ״» IPDgn 

nnaonp :i:p: p ir:: אין opn, זײ און npD't iPfn'D 
m כ׳ט מיט, pn "t .Dnpj” D pnjpEopp ,pnans 'n 

iPD̂ pn D'np: >ר noD״npp, װצא?ז זיי ײיפ־א :ng 
.IP:gp

p: npn8נnpא nngga n-oipptpp פון nprng א־:־ 
ogn ,1a:grp:npo באטיאכט שוין v im  ,p:ano 'n 

 1זי |P3gn א”װnpn פיטי::. IPאיכnהpי fponpo זײן
n  tP3'inp;:g או:טעn:ann::אוonpr^ 'n tpr'v.p tp 

n pg, און ג:אט^,8הױא״פ :a ,Dp:pnp: ogn ipo 
:ט.pאפpטPD a צו ipoip ign dp opv אפש־

 "אnppng 0' נױ npn ogn n'nonpn אין די:פטא:
np:p: np»:ig peאא a oanpj nnggD :,,,oipptpp 

PlP'VPBD ,::1צ «'צו IPDDP3DM '11 |P03gn083 
pnpt:ig מ'ט:איnoD ,n iPDipn tv:gp npn*״ 

o pn:pp:  p::m pnp*«״ ip:ng«83 ןpאםpn צו .onp״
npnrp p:n שט' 8 פיטPPפמיט. א np:p: npnאא 

8 |po"3n8D'ig opv nnags ivoipptpp וי8 װי 18פא» 
< Pgi אט '̂n p ro 'i:  vnpt 'n ^צשאפ: pg ,ipnpv 

npn פאאן p la  ngo ipnpv 03gn3p:ngD opn3g: opv 
pv:a: n םון טייא^  ngo ,p'V8r:8:ng npt:ig סיט־ 

:5'D8rnpn® ' .
np»:ig יװיאז b  pnp»:ig pg'ט:א''m pv npn טאן 

nDD nאpn צו 1פ»אי ng: איז װאס אאץ  tPD״pn:pp 
ony:"o ; צו ̂pזײ אפען :p: npn tprv.p־.ioap |P03P•

*

י אין ען, ד ה ן ױי ר פו ע ם ד ע ר ד
22 אאקאא .ppd טנאי,1פא דזשולױם פון
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npDgoopnn 'n ip:gn יוניאן א npng 
':,to

opn dp פיאײכט p:ngo ip::'1p אזא 
npDg .p:gns װי n 'o opip op ,אױס 

pno np38oopnn n  ipnpii| נוט 1זי 
k  ipoDgnongs:־p־ D nptn־pa ,p;g 

ipdp: אן p ” 3 ?g» Dgn ,npDo:p:  dp״
p'P ?1צװייפ ':opn ip:pv  iptg? o 

.nnpo
g־:*gp ng■ m o:'»miip:” 3 3gn i 

I'D ,D'OM3PlM3 pnpt:ia O'O lPv:pnpD 
”:d pg p די ip״ pa ,po'in: n זײ 

.tppd:p im nac װארטעז
ipagn r:pnpD:gp pomp 'n פיוי :p• 

 ''־M'DgDM Dngopano:gp די מ׳ט האט
o::ainMD iPDgn t ז.gש o פון ,"» m» 

 I'M o:po'T38 opn ipnn'Dsvn |pngr זײ
IP3P<. ✓

np: png: pa oananao opn ig״ :  |pp 
 nng' ipoapp ogp פען װאס סופ?י,

״ opn ip:pv געפאכט :o:po'n:a op, 
n |p:pn' מעימוס־און OMi?Dnn>־p i, 

ip:ph ״nrnppD״ .op'o:ana: pig pa 
npng i צײ:ט ' t ,אמיס ta די *aoDPnn 
t np3: m: צתת! PD'in: אויף ip״ :  ig 

npD װי w  ip:"»jp t 'n a  'n .npn'no* 
m a o  dm IP3PP p'p ipp ipo ,tpp:u 

ivem ווען t'M dp •פיזי ppm 'n pp צױ 
m |p»gPp:D'ig i ' t  ogn ip:gt .טייך

pa אז tp:pnp v o די ,ongopMno:gp 
 t |pnpoo:p”, טאן, צו tppjpn זיי װאס

ta זיי t:  ױזשא־ ןײ ng:שואת:, :יט ip״
rnnga pdPpv  ,onps .יט:

3na o:po'n:g npn״o אױך :יט pa 
 t:iM :ימ סען ם?ן.3י1סי: pnpn:g א?8

 פיד pnpn:a ta pita ,Opn'^p :i:p::יט
:op־pa np ip r 80 t'D m gn  |po:p:a 

 די '«t ip:pp ipP'11 IP0DP3 np״t ריט
.lpn:poa :יט ?אפפאיעס

m םיר gn ניט מאא סײן :op:"np, 
inMOMMD npn ta אייבצא IPMunD ipp 

pn 'ro. א tio igMV יך» ipoPan אױס׳ן 
jnpsopo pnva po ns דאך IPO •nan 

pa« ipd'v :יט p : m ,tP:ppi'PnaD| קען 
Dtg> ^P3"> 'IMDMMD po m an  IPO

 סאײני:סײט min 1אסי< ta יס,1א זיר
mpd tnpt:ia ipnn'O ײח*. נים נתיס 

oingn? מייצ ipoptnao m an «t
!IgMV M gn t'M DP U

nr ipoipp: t d  ipv't מר גרױס• די 
m מיר Jfnwartn די ia צפגאס̂י an 

t :̂»>nap״ o n  umvonn tp igt
traaftwo T.אנו*יסמ:ט. o ײ זײ, נ

 ran זײ ogn פאעס פ<״1צ .:יט ״איאח,
ixdp: pm ,tgo ipp ארנײס IT3V pm 

n  ippngaas pa npapr װײ* oantgia 
iim npn jjjjm rra־ip:pii o:pdi ד*ם 

W  m p  (pp vfo tM ,ng* nta vm
■ ■ *׳ י טײט״ש̂ע ניט

 גע״ אונז ד.אבען זײ װאס זר1̂> װײסט
ענטפערט^

ײ  זײערע אםנע<ײקענט ניט האבען ז
 ־B* ניט דאס סענען זײ םארםליכטונגען,

 אויח שװארץ דא איו עם װײ< לײקעגעז,
 א דערצעהלט אונז האבען זײ נאר ׳װײס

 א ד# איצט זײנען עס װי אזוי םעשה:
 װי אזוי און דושאבערס, ױניאן ניט סך

 דזשא־ ניט־ױניאן די הײסט, ראס יעגע,
 אג־ דעם דורכםיהרען ניט דארםען מןרס,

̂עז רימענט,  ארגאניזי־ פריהער מיר זא
 אז און תשאבערס, נים־ױניאן יענע רען
 דאן דזשאבערס, ױני$ז זײן װעילען איע

ײ װאם זערזן זײ ורעילען  םאר מ$ן קעגען ז
 זעלבע די אלץ םארשטעהט? איהר אונז.

 איז עס צי ניט, וױיסען זײ — מעשה,
 ׳ניט אויב ניט! אדער ױניאז א דא

שעהן. אזוי גערעדט ניט זײ טען
 געבען זיד קלײבען דרעםמאכער די און

 אז זיכער, און שטארק אזוי ענטםער דעם
 װײ באלעבאטים אונזערע זאלען נאר ניט
 איז PV אז םיהילעז, זאיעז זײ נאר ״סען
ױניאן. א דא

 געגע״ שוין איז סיגנא^ ערשטער דער
 אײ אילײז זײגען מיר און געװארען בעז

 אונז, םון קיינער געװארען. בערראשט
 ניט זיך האבען איטימיסטען, אםיגג*די

 םי< אזוי דא איז עס אז םאתעשםעלט,
 בײ באגײסטערונג און מוט אזױ כח,
דרעסםאכער. די•

 געכא£ט ה$ט קילאפ ערשטען דעם
 פון ״קעניג״ דער גדעסטער, דער נראדע

איגדוסטרי. דרעס דער
 נעחערט ניט דאס ?זאט אײך םון װער

 טרוים דער נעװען איז עס ,רענטנער* פון
 זײן ̂מאניזירען צו יאהרען םילע פאר

! שאפ.
̂יכע מיט צוריק  דאס איז יאהר עם

 דורך אזוי ניט נעיונגעז! ױניאן אונזער
̂מאטיע. דורך װי כח, דיפה

 מיר האבען יאהר עטייכע ילעצטע די
 ׳שאפ פון נחת פיל צו קײן געהאט ניט

 ניט. גאר אײדער #עפזנס כעסער *בעד
 בא־ רענטנער טד. האט אנער לעצטענס
 צו ניט איהם זץ־ טינט עס אז שצאסען,

 האט ער און ױניאן דער מיט ״באדערען״
 נאטירליך, שעפער, נײע צוױי נעעםענט

 צײט כיאנאט עטייכע שעפער. ניט־ױגיאן
̂דערט, און געדוננען ןיך מיר האבען  געם

 מיט געענטםערט האט רענטנער מר. ביז
 קײז וזאבען ניט װייל עי נײזי זיכערען א

 האבען מיר און שעפער. זײנע אין ױגיאן
 גע״ און געהאט ניט ברירה אנדער סײז

סטרײהען. געהן מוזש
 ״נארמענט אין זיך געפינם שאפ דער

 אן קומט עס װאו *לאץ, א סענטער״
 צו שוומריגקײטען נדעסטע די מיט

 דער םון םעסטוגג די איז עם 4םטרײהע
 צעהגדיויגע מיט אינדוםטדיע׳׳, -גארמענט

אײגע־ מיט ארויסגאנגס, און ארײנגאנגס
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געװאױגען, און געמאסטעז מראם דער איז — װעםען בײ
— געקלײדט, װגענטלאך עלטער די איז — װעמען בײ .ײי

 אױגען, די אץ טרערען יםיס םען בעטעלם אזױ־א
פרײד. םראפען דעם זיך פאר אוים םען וױעם «זוי^

 ליבער, םיד צלר דער 1אי פרייחןן אלע פון ? איך ז«ון
ץ5  ים• דער וױ mwm װ«ם פיץ טורא׳דיגער י

 אריבער שױםט געבער םיץ 1גענאד קיץ ניפ דאח* איך
jnt פלאם. אװענדיגען םו[ גאלד חיטען חײםען

־ I־ 4k*־־4׳

 ״ספעציעילע״ אנרערע אאע און גארדס נע
סטרײקס. ןvm באװארעגישמן

̂ס  זוען געציטערט, אונז האט הארץ ד
סען זיך האבעז מיר  סטרײק. צום אנטש̂י

 םירמע דער פון ארבײטער די צװישעז
 איטאיזיעגישע פראצענט 90 דא זײנען

 ד«אבען װעיכע פרויען, אטערי?אנער און
 װעגען ערםאהרונג, גענוג געהאט ניט נאך

 םיר האכען סוף צום און סטרײקס,
 האבען םיר אז סורמרײז, אזא געקראנען
 נעװאלט ניט אויגען איינענע אונזערע
' גילויבען.
 דעם בײ גיוײך זײנען ארבײטער 250

 די סטרײק. אין אדונטער רוח ערשטען
 געארבײט, האבען װעיוכע ,50 איבעריגע

 דער װארטען. און הײם דער איז זיצען
 אז שטורם, אזא מיט געקומען איז אפרוױ

 רעװאיוציע, א װי םעהר אויס הוהט עס
סטרײק. געװעהגיליכער א אײדער
סיגנאי, ערשטער דער געװען איז דאס

 די געשטורמם ד»אבען דרעסמאכער די
̂יע ױ די אז וױסעז, געלאזט איז באסטי  י

 און ראטענבערנ ברידער די <עבט. ניאן
 אר־ סםרײק, דעם םיהרען װאס אמיקא,
 אבער איז מיה זײער שװער, זעהר בײטען

אומזיסט. ניט
* * *
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ײ/ טען4 דעם ט<ונטאנ, דנט נו  1®י יזי
 יור״ פון <ופ־ס רעד ש<קט י*הו, דעם

 אדױס פאנד *ינשורענס נ״טסיאזען
 1ייי ע*ער7?ר«וק־ רי אין פארםרעטער

 װעינע ארנײטער, די אויס צ»הי׳נן זײ
 אינ׳עוועגס״ קריגען צו נאועכט־גט זיינען

נעיטער. זייערע — גענעפיט
צאהיוג־ דאדנע די *ט דאנען צו נדי

 «ר * נעפאדערט ויך ח*ט מעגייך, נען
 שא«' די ארב״ט. םארנאר״טומס וױםע

 •si qp«rv־״«w זיינעז װאם נאויכטען,
 אינ׳עורענס״םאנד, פוז אפיס אין ױאוען
 אנאייזירט, נאדארפט פריהער האנען

 װערען צונעשטעיט און לראסיפי*ירט
 נא• ארנייטער יעדען םון חנכענוננ אויפ׳ן

 שיוי־ די װען םעזאן, סווי צום און זונחנר.
 ה*ט פארפויט, געױען זיינעז גאריכטען

 םיז קארדס די אנאדיזירען נאדארםט מן
 װיםיל זעהן״ נאזוגרער. מעמנער יערעז
 נע־ וואט ארבייםער אײנער יעדער

 אר־ נעיועז איז ער װיםיל און ארנ״ט
 ייד־ יענער אלער־ דער צי און נייטםלאז,

 נע־ קרינען צו נארעכטינט איז בייםער
 אויםנע־ זיינען עס ניט. אדער נעםיט,
M יעדען פאר ליסטען געווארען טאכט r 

 םולשטענדינע זיינען א■r יעדען פון און
 נאכדעם נעװארען. ערחאיטען באריכםען

 נעװא־ אויםנעדאכם זײנען ליםטעז די װי
 זיי־ א■r יעדעז פון נאויכטעז די רען,
 װעיכע סומע, די איז אױיננעקומעז נען

n דעם םון ארבייםער יעדער r■ בא־ איז 
 נע־ נאמטיטט איז קרינען, צו דעכטינט

 אויסנעםאכט טשעהס זייניען — װארען
 אדאנזשירט אזוי זיא מם 1או געװארעז

 איז ריםטריקט יעדען םאר אז נעװארען,
 אין טאנ אנרער אן נעװארען באשם־מט

 די טשעהם. די אויםצוצאהלען װעלכען
 ױניאךצײ־ <י דורך םען האם ארנייטער

 אלע זיד יאיעז זיי אז אנגעזאנט, טוגנען
 אין טאנ באשטימטע! דעם אי) נעפינעז

j t t r ארנ״טס־ םון םארשטעהער די כרי 
 8שא איז םרעםען זיי זאלען סאנד לאזפן

 זיי וואס נעיט, די זיי אױםצ*ה?ען און
 אינשױ pc ?ריגען צו בארעכטינם זײנעז

רענס־פאנד.
 םארעפענט־ ז״נען װאס ליסטזן, די
 ױניאדצינטונגעז, די 1אי נעווארען ליכם

 מעפער, די נאר נ<ט אנטהאלטען האבען
 אויס־ טאכען באדארפם האט מן וואו

 װאו ׳שעפער, די אויך נאר צאהצוננעז,
 נעװי־ אויםנעפינען באדארםט האט מען
 ארביי״ טאנכע בנונע אינםארםאציע סע

 אי^ורענם״ זייער צו באצונ אין טער
 ערקלערט שוין איז עם וױ אזוי בענעםיט.

 מעיחגנעז, םריהערדינע די איז נעמארען .
 ווערעז םעםטנעשטעיט זאל os כדי איי
 ארבייטםיאזע די און ארבייטם־צײט די

 די כדי אוז ארבייטער יעדעז םיז צײט
 קענעז איהם זאי אינ׳טוחננם־נענעםיט

 דער האט צייט, 1אי ותרען אויםגעצאחלט
 הא• נעמוזט אינשודענם־םאנר םון אםים

 נױ יאקאי זייז ארבייטער יעחזז סון נעז
 א םת װי אזוי נומער. יעדזשער און מער
 נעװאוסם ניט נמז האט ארבײטער םד

 האט לעחשער־נומער, לאהאל־און זײער
 אױםנעםינעז. נעמוזט םריהער דאם מען
װי אזוי ך.  אויםנעםונעז, עם האט םע| ני
 ארביי־ דאזינע די נלייד אםיס חןר האט
זיי אז בריןי, דורך װיסעז נעלאוט טער

קמיטשין. מןןריס פון

מן זאיען  זײערע אונעהרען און ?ו
)p m .ס

 גע• דערינער זײגען אױס^חיונגען
 אױך iim ׳עעוער די אין געװ^רען ראכט

 א| װען אינ^ורעגס-פ^נדו פון ^פיס אין
 גע־ איז pyro א וחומען פאר אוב״טעד,

 דאן איז #̂עאפ אין געװארען נראכט
 כיען חאט ״?,יאו, אין געװען ניט גראד
 םאר או ׳«עטעיע א איכערנעיאזען איחם
 הוטען זאר ער איז ׳ט״»עק » דא איז איהם

 דט נאטימיה אפגעהטען. עס אפיס אין
im? איע t- וױי ער׳פטע די אין דיגען» 

 דעם אױס צאהיט מען זינט — װאכען
 דײ עס געװאחגן, באזוכט ־״־ כענעפיט

 נאר״ דיגען װאס ׳עעפער, םארהאן נען
 מחמת #איג^ורענס vt בארעכטיגט ניט
ײ בײ  סיעק. יאנגע שײן גמװען נים איו ז

 חא״ װאס שעיער, םארהאן זײנעז וױדער
 ?יס• ןײעיע ארדנגעיעיקט ניט נאך בעז
 סע״ רעצטען םון כארוכטען די 1כיינ טען
ײ צי ניא װײסט טעז אח זאן  דינען ז

 די ניט. אדער כענעםיט, צו נארמכטעט
 און ביס^עכװײז. ארײן יןוטען באריכטען

ײ װעיכע ׳מאפ דעם םון ארבײטער די  זי
 דורד געװארען געמאידען גיט גאך נעז
 דורך געמאידען װערעז צײטוגגעז, די

yאפ-טr דיער צו בדיף rרמאז^ m די 
װערען. אויסנעצאהיט ?ײ װעט טיטעקס

 דאזיגע די איז אױס, וױיזט עס וױ
 בענעםיט די אױסצאהיען םון סישטעם
 די װי #ארנײטער די ;עםעאען בעסער

 קריגען זיי סיזאן. אעצטען סון סיסטעס
 און יטאפ אין צונעיטטעילט טיטעקס רי
 און אפיס אין תומען פאר^פארען זײ

 מיט #קריכעז צו עס כדי <ײן, אין ״שטעהן
 אר־ די םון נאטיריליך; אױסנאהם, דער

 1אי ניט טדעםט מעז װעמען בייטעד,
 טעעסס די אוים *אהלט םען ווען ׳עאפ

 ̂א• אוז ילעדזישער װעמענס די, אדער
 דא״ די באוואוסט. נים איז נדסער קאי
 און זײן םטריח זיך אאײן פירזען זיגע

ט״שעס. נאכ׳ן אפים אין צוקומען
 םון אפיס םיץ באריכט לויט׳ן ׳אױך

 אז זעדזן, צו איז ׳פאגד אדבײטסלאזען
 מיט צוםרידעז זעהר זײנען ארבײטער די

 אויסצאח״ םון מעטאדע איצטינער דער
 ̂שײגט םונדעשטװענעז׳ ט״שעקס. די יצען
ov, ארבײטער, 5צאה< גדויסע א אז 

 נעקראגען ניט איצט ביז האבען װעלכע
 ניט אאץ זײנעךנאך איניפורענס, קיץ

 ארבײט^אזעז דעם מיט צופרידעז
 איז, אוסצוםרידענקײם דאזיגע די פאנד.

 דעם םון רעזויטאט א װאחשײנליך,
̂כע באנריף׳ ״שװאכען  ארביײ םאנבע װע

 צװזד איז צילעז די װעגעז האבעז טער
םאנד. ארבײטסאאזען דעם םון קעז

 אומבאװאוסט־ אדער באװאוסטזיניג,
 הא״ װעיכע ארבײטער, דאזינע די זיניג,

 אינשױ הײז נעקדאנען ניט גאר בען
 נעפרא״ ניט האבען רועאכע אדער רענס,

 אינשורענס׳ סוםע םואע גאנצע, די גען
 א?וי אינימורענס־פאנד דעם באטראכםען

 איגװעסטםענט״קארפארײ־ סארט א װי
 דאילאר 4 אײנצאהילען םאר װאו ״טאז,

 קרײ צו ?ײ ערוץארטען סעזאז, דורכ׳ז
 זײ צי צורי?, אר5דא 40 כאגצע נעז

 ארביגטער אזא ניט. אדער ארבײטעז
 דאד האב איך ס׳טײםיט, זיך: טראכט

 בעל-הבית דער םאגד, צום אײננעצאיט
ארונטערגענױ װאר אאע מיר דאך האט

m ע/ דער פון וראצענט א^נס  טןן ו
 toאינ^ורענ קײן ניט איך שױג װאדוס
 נאגריף, ^עכטער א m דאס אנעד

ov דעד אז םאחפטענדריה דאך איז 
 נעהדט װעינער #םאנד אדנ״ט״^אזער

 אדבײטעי־, יעדען םון סומע געוױסע א
m ארכיײ יעדען צו אױסצאהיען דט 

 אזױ םאיל צעהן ארער םינף צוריק טער
 איז עס אײן. צאהיט ער וױפי* #פ^

םון אײגצאהיומען די אױס*ר אז אמת,

עולה אן
(זעליעפאז)
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 יעצטע די ניט »הט טויט־מטראוי
נאר! און םצליח ניט צייט.

 אא־ זיך פעז פלייבם וואשיננטאז אין
 אונזער אין און טויט־׳שםרא!*. צדטאפפן

 אינמיטעז האט גובעתיע יארקער נױ
 חד און גענימז טב̂ו לאצטען דדינעז,
םינג־םיננ!... םון ומנמר דער זיגגירט

גאנ־ טרײ נובעמת אונמר אפנצדינס
 עולם אױם׳ז אוועפנע׳איהט יאחר, 12 מ

 מענזתן־ םערצינ טיט חוגדערם חאסת
— םארברעכער

 רעזיג־ און ער נעהטט ■יוצלוננ «ת
!נירמ

 םיינסטעז דעם פון רעזיננאציע אזא
 פון 1<עב« דאם אן ריחרט טױגמן־סאמר

 יאריו״• נױ — םלומז׳מ קלײן אתזער
 y םען טוט »m■ «n« טיט ןןאס

a נרצכט אח טב• די זיצט—י n קא•.״ 
i n  <neM ו ער טעטז׳̂ג ומגהער י  י

 iv תאט עיםער רער אויא און אלם, שױן
pur נים כוו פײז n ׳אימז tsvtso אױא 

 — פריחזנר ווי נרמ^ •ױי וומ<ם •מצד
—T• טרייסלעו own די
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 ײ5נע די אויך צאהלען ארנייטער, די
 מאל דריי און צוױי פאנד צוס נתיס
קען רעם םיט אפילו אנעו 5פי אזוי
 זאל מען װען קלעקעז, טני םאנד דעד

 א־נ־ דער אין ארבײטער יערען דאופען
 —גיט אדער ארנ״ט ער צי — דוסטרי
 נאנצען דעם דורך אינמורעגס. צאוןלצן
 נעדויערט האט װעלכער םעזאן, לעצטעז

 םאנד דער האט חדטים, 4 איננאנצעז
 ארנייטער רי pc א' ארום, און ארום

 ארײנ־ כת׳ם, בעלי די םון שוין אי אוז
 אוים מאכט cv װאס פיל, אזוי נענומען

 יע״ אױף דאלאד 15 װי וױיניגער עפעם
 װאו םראנע: די א*ז ארבייטער. דען
 אויסצאה• צו ;עהםען םאנד דער חען
 אז ארבײטער, יעדען צו דאלאר 40 לען
 וױ אײמענומען ניט סעתר האט ער

 יע־ אויף דאלאו׳ 15 װי װיינינער עפעס
 קלא־, דאך איז דאס ארנ״טער?' דען
״ נעדאלט ניט קאן זאך אזא אז •1ז

 םיז פר׳נציפ דער אזױ. טעשה די איז
 דעד א?א: א־ז םא:ד אדנ״טסלאזען דעם

 ארנײטסייא־ סאר׳ן טינ װאם ארב״טער
 אינװעסט־ קיין ניט מאכט םאנד. זען

 ערװארטען קאן ער װעלכען םון םענט
 נאי סומע, ;דעסערע א ארוישצוסרינען

 אן פאר פרעמ׳ום םארם א צאהלט ער
 ארבייטסלא־ גענען אינעורענס־פאליםי

 םעיעןr פיעפױטס דאדגע די ויגפײ̂נ
 11םי װעלכע פון םאנד דעם צוזאםען עט

 זײנען װעלכע אדבייטער, די צאהלט
 םארזיכע־ ארבייטס^אזע ארבייטםלאז.

 דער אויף נעבויט דארינעד איז רו:ג
 װעלכע ארנייטער, די אז אידעע,
 ארב״ט, מעהר האבען צו נליקאיך זיינעז

 צאהלעז סיזאנש, ל״ננערע ארנייטען צו
 װעילכע ארבייטער, דאדגע די און םעהר

 לאנ־ אדכײטען צו נליק דאם ניט האבעז
 צום װײנינער צאחלען סיזאנם- גע

 נדאדע פאדהעהרט, װידער, און פאנד.
 צאח־ און וױינינער ארבייםען װאם די,
 אינשורענם, פעהר תריגעז װײנינער, לעז
 צאה־ און פעוזר ארבײטעז װאם די, את
 א׳נ־ װיינינער קדיגען מעהר, אױך לען

 סיק ניט נאד קרינען אדער ׳שורענס,
 אײי ײערטער: אנדערע אין אי^ורענם.

 נאיס* די אגדעדען. םאד׳ן צאהלט נער
 האל• ארבײטען, װאש ארבייטער, איכע
 נעהען ײאס רי׳ סאר צאחאען אױס, טעז

 פרינ־ דער איז דאם אט אייד'נ. ארום
 םארזיכערט איהר אינשורענס. םון ציפ
 ארבייטסלאזינקיים. פון םאל אין זיד

 און ארבי<ט איהר װען צאלט, איהר
 א,י- זייט איהר װען נעלט, הרינט א*הר

 אט דאדםעז ארבייטער די בייטסלןוז.
 דאך־ זײ און םארשטעהן פרינציפ דעם
 אינ״פױ יפדינעז צו ערװארטען ניט םען

ארבײטען. זיי װען אפילו רענם,
פרינ־ דער איז הינזיכטען׳ םיצע איז

pg ■<y »אינשוח »רנײטסי«ז»« n• 
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e«n ir;•*  pe, א״נ׳נר ogn חפט *y■ 
 פױרני- «ײנ« אדער חױו, «ײן שורט
 ערװיוײ ני& ivp פ״ער, א ן טשור

 װ«ן פ״ער׳אינשודענס, הדיגען צו טען
 װפס אײנמד געװעז, ניט איז פ״ער סייו
 ז״ן אוייי אינ׳»ורענס*פא?יםי אן הפט

 הרמען צו ערװארטען ;יט ivp לענעו,
 נאף. לענט ער זמן כל איג׳פורענס די

 אר־ די• מיט אױך איז זאך דיזןיניגע
 ארנײטער אן אינשװענס. נײטסלאון

 אר־ קרינצן צו ערװארטען :יט קאן
 איז עד אוינ אינ׳צװעגם, נייטסלאזע

 איז ׳ער אדער ארנײטשיאז, געװען ניט
 ארנ״טס־ צייט סלײנע א זפחר נעװען

לאז.
 פא:ד אינשורענם ארכ׳יטסלאזער דער

 צו צװעק םיט׳ז נעװארען נא׳שאפען איז
 דעם פאר אדנייטסיאזע. די העלפען
 ארבײםע-, די ;•נען צװעש דאזיגען

 זייעדע פון •דאצענט 1 ארנ״טען װאס
 אח צװיי נאטעם די און װ״דז׳שעם,

 ארבייטסלאזען דעס צום פ־אצעגט דריי
 ארבײטע- די אנבאלאננט װ«ש םאנד.

 םארזיבערו:; ארבייטםלאזע איו זײ פאר
 סא־ אונט«רנעחםוננ חאאפעראטיװע א

 דעד פון ארנײםער אלע פון מצען דעם
 1SP ארנ״טער סײן װארים א־נדוסטרי.

 זיין. װעט םארגען װאס וױסען ניט
 ער איז ניט יעגער ארנ״ט היינט

 ער װעט טארנע! יענעם, פאר צאד,'ט
 װעט צװייטער א או) ארב״טען דט

̂עז  ארבייטסלאזעד דער א־שם. פאר צאה
̂נד  אינװעסט־ קיין ניט דאריבער איז פ
 אדבייטעי, די און ין*רפ*דייש*ן, מענט

 אי^ורענס, p'P נ־ט סרינען װעיי׳כע
 הא־ די אז פא^טעהן, ראר־בער מוזען

 אינישורענס, קיץ נעקראנען ג־ט בעז
 אר־ נענונ נעװען גיט זיינעז זיי כחמת

 צו :ארעכטיגען זײ זאל װאס נייטס^יאז׳
 ארבייםםיאזער דער א־ג־שורענש. סרינען
̂יט סא;ד  די צו• נאר אינשורענם • צאה

 אר־ נעײען זיינען ות^כע ארבייטער,
̂יאז  דודכ׳ן װאכען 7 װי מעחר ב״טם

 אי;שױ פון אפ־ם דער סעזאן. לעצטען
 םון טעז3כארי די האבענדיג רעגם־פאנד,

va די rr,בא־ צו י־אנע א א'ז זיא ־ 
 א־ז ארב״טער די שון װעד ׳שט־רען:

 און אינ״פורענס קדינען צו באדעכםינם
 בארעכטיגט א־ז ער םומע א פאד ויאס

 דאזי־ דעם אויף נאר און ?רינען. צו
 אנדערען, קײז אױף :•ט נרונט, נען

נעמאכט. אױסצאדולוננען די װערען

ען  • דיםקוסיעס םאדום״ ״איו
ר,לאור,מאכעד פאד

״;ערעבס';־ דעד פין דעדאקצ־ע װערטע
—:ק״ט״

 כזאכען צו באקאנט א״ך בעטען כ״ר
 ״נערעכטינסײם״, דער פון האי*וטס די אין
̂ווקכיאכער דער אז  דער pc ברעננדש ס

 אפעז אפ האיט פארטיי סאצ׳אליםטיהעד
 אין םריה, זיגטאנ איע דיסיויסיעס סאױם

 ױניאך א־בער סטריט, טע101 א־סט 73
פראבלעכיעז.

 הלאוה־ אלע אז וױנ׳שענסװערט, א־ז עם
 הארלעב, אין ײאוינעז װעלכע מאכער,

דיסקוס־אנם־פארזאם־ די באזוכע; זאלען
אוננע;.

שאראױס. 1א' א־יד דאנהעז ד־ר
בר־דערליכעךנמם, מיט

 ,2 לאק. מעפנער אינכבער, ה.
ברענטה. פונ׳ם ארנאגייזער

 איז טויט־׳טטרא!* פאר קלאפ א נאר
 םע־ אזא קרינען װעט נמן ביז און עם...
 הענ־ נעװעזענער דער \וי פענשען, היגען

 פאר » דערוױיל קענעז סינג־םיננ, םון קער
ווערען... אפנעלײנם סשפםים

‘ !...ערעס א
 גע־ דער פאר ?לאפ א שוין איז דאם

רעכטינהײט״•
 דעם ײענזמ זיו םארטראבס איד 1אי

 מוט *שטאאט רער זאנ: איך און עניז.
גיט... שכ< p»p בםחילח, האם, נום. נים

 איץ אויןז פאוצאוען ניט זיך םאר םען
 גאג־ די לינעז זאא איהם י1אוי ט׳מ׳שען,

 ! p’j םענמעז... סויטעז פוז הבבדח מ
 מ׳האט — ? דען װאס־דפע ניט. ם׳טויג

 םאר׳- די אז אזױ, פאמןן נעדארםט
 דעם רורכםיתרעז זאלפז אלײן ם׳פפט׳ער

 .12 די״«מ ״jm״i חנר לויט םשפם.
 אזױ םאר׳םשפט׳ן װעלמ געזזװארענע,

 fitov עיעהטריס צום םענ׳מן א ליינט
 דורכ־ םוזען זײ פח אײגער יצדער זאלען

׳ - כמפט^ דעם פ־־רמז
.,rm ריכטער די און
 א\יך- דעי.*ראסור*ר אי(

Brjm p'n 1 וו«<ס. דאס ' , i^ a y o v i< 
^ !י מ מוי חנ j \ן^ט מ w פוײחפלמן

רנע. א ז1או' אםילו נעװארעז
 טױט-שטראו* פון דורכפיהרוננ די
 נמנ־ אײן אױף נאר געלענען ניט װאלט
הענקער... pאי שעז,

 רעזיננירט, װאלט פענש אזא װען און
 נע־ װאס װינצינ טטאאט דעם עס װאלט

 רוה־נ זיך זואלט ׳שטאאט דער סימערט.
מויל... ;,א סיגאר א מיט נע״שלאפעז
 14 נאך דא שטענדינ זיינעז עם װײל
 נע־ טא] צו נרײה זיינען װעלכע מענשעז,

!...רעכטינקייט
אויך: עולה אז פדוט ען איז דריטענם,

 האנט א האבעז זאלען םענ׳שען 14
 אױם־ זאלען זיי אוז טעדשען טויטען אין

 די מ׳שפט, דעם און צדיקים, װי לוהען,
 נערוננענער א דורכםיהרען זאל רציחה,
!...םענש

 גע־ שטאאט דער האט םערטענם:
 אײנ׳שפארעז אויך אײנםאך דערםיט פ«גט

הוצאות.
 אטוירני דיםטריתט דער ריכטער, דער

 pit( געהאלט אײנם אלץ ראך נעהנמן
)געחאלם גוטען  נע־ זעלכען םאר׳ז און !
v האלט m\ האל־ א אפרייםען אויד זײ 

 איי־ זײער דפר׳תרנ׳עגען tm טאנ מן
 ןײ װאיט עס ,nrptp'i הרבז. נעגפם

נעשאדט... גאדגיט
נעשװארעגע. n 12 זעלבע דאם *ח

 קליי־ א איו — נאצאיט ד*ד קרמען די
n «לױגם ט״ טיספ a n  "HP שטאאט 

a n  m a ײ פרײז תלבען t ז W יזדב־ 
nyp t ̂ 1טוינד?ן n  pm poײמ It

:זיך איךאאנ און
 ותרט פלאן פיין ײען אז פענליך,

אל רורכנעפיהרט,  נע־ םיזי כל םוױ עם װ
םאר׳משפט׳ע... די פאי נוצפן בראכט

 זי־ מענשמן, א פאר׳כישפט׳עז זױיל
 נריגנ. א־ז זאל, שעהנעם א זיא צענדינ
 טױנד פאר רערע שעהנע א האלטען
שמער... ניט אויך איז — שטראו״

 זאל װעלכער פאפיר א אונטערשרײבעז
 א הינריכםען פאר טאנ א באשטימח

?ײכט... נאר איז — מענשזגז
 םויט״ א דורכפיהרען אלײן אבער
 אנדשרש• עפעם שייז איז — אורםייל

 םפנ־ א הת׳ענען הענט אײנענע די מים
p כמן דארױ דערצו — שעז i r |האמ 
ו S; ־י כח... אוז מוט

אי| נעשװארענצ די װען מעגליך און
אײ דער אוז פאקוראר דער ײ דן מ מ  רי
 מםוזט ונעצטס, 6בבבוד ,׳p*?• טע(

 —אורםייל זײע• ן ע ר ה י ם כ ר ו ד אייד
ײ ויאאטען  מסרײר־ געאיילט ניט זיך ז
טײלען...
ײ איי אלעטען נאך זו״ל ך םיר נ ױ  י

i n קרגז• * נאר חמנהער נעחנגענער
 eaip איחפ אח — זינדיפען *לע

לײחמ. צו אויס
 און ■— ארצײט רײנע די ט»מ אל׳נ

. שמוציגע. די ער
 ייר^יי באסיילינעז סמעען פיל אזוי

ל- »היגרינטען ״ מן מ ח ם ״ איחם י
.*♦***ypjyn |yo Ofiiiג י ז ^ י ^ ר י יס י ײ  ׳

8 *mז>ח v

•,t׳

f r
*יאנוארפר״< ײ ס ג י ט כ ע ר ע ג

ן ו פ פ א ן ש י ט א נ ע מ ט ר א פ ע ד ד א ט ם
ט עס  »יע סון *ז חאפען, דך װיי

וס ררעהטאגען,  אינטעדנע״שוןזנאר די ̂װ
 איז יוני*ן וראירקעדס גארםעגט הײדיס

̂כען חרכגעגאנגען, יאהרען ילעצטע די  ה
 יע־ ;רױטען דעס געיערנט ױניאךטוער די

ו עגדיגט אינדוסטריע ?ײעד אז ׳כאן י  ז
 טרײר־פראגע, קײן אז ;̂*אפ דיט׳ן ;יט
 גיט קען *מאניזאצי*נס־פר#ביעם, ןיל.י

 װערען, גערײזט געהעריג ניט װעט און
̂ור פעז כײדען  א:בא• אין נעהםען ז
 עיעמענט יעדען םון פאזיציע די טראכט

אינדוסטריע. דעי אין
עריש״ די םון — עיעטענט יעדען סוןי
י ביז פראדוקציאן, דער צו טריט טע  י

 סון ;קאנסומציאן דער פון טריט יעצםע
 געישעפטס־ דעם ביז ארבײטס־םעי״ד דעם

 דעפארט־ דער ביז יצאפ םונ׳ם ;כיאדק
סטאר. כיענס

 האט ױניאךברודער א װי ׳ןיא העי
:טענה א טיר צו

דערצעהיסםו נײעס « םאי װאס —
גע־ ארעטאי דאס האבען טיר >' דא אוגז
!טאו

׳ • : איך עגטפער
זאגען, איך קען װיי, אז׳איך )װער

;געטאן סאל א?ע ניט עס האט ײען אז
 אונזער אז זאגעה איך קאן װיר איך אז

 גאנ־ טיט׳זײן טרײד־ױניאניזם, אידי״-עד
 ״מאדערניזם׳/ און ״פראגרעסיװיזם״ צען

 פיס און הענט און קאפ נדיט נאך ריגט
 דעם׳ סכה ״א זוען פעריאדע, יענער אין

 װארט העכסטע דאס געװען איז באס״
 דא קום איך אבער היאסעךקאםוי. פון
 אננ̂; האב איך ;קריטיקירען איצט :יט

 צו אויפכיערקואמקײט ציהען מ*ט הויבען
 אינדוסטריע, דער פון ערעמענטען איע

 אינפאר־ םארירער הקדמדז א ארס ברויז
י אץ־ װאס טאציע  םון יעזער די געבען װי

 אינםארמאציע, —ז ״גערעכטיגקייט״ דער
וױבטיגע. זעהר

יטריט נעקסטע די זײן רועײמז ײאס *
גיױ פון טרײד דרעס און קראוק אין

̂׳ יארק
 אין ברענט פראגע די אז װײס איך

 ױניאךפאן; דענקענדעז יעדען םון כיח
 אונטערנעה־ דענסענדען יעדען אױך און

 סאנד יעדען דזשאבער, יעדען — פער
האנטראקטאר. יעדען םעקט״טורער,

 V ערים נעקסטע די זײן װעיען זואס
־  די — ק^אר! גאנץ ס׳איז זיך, דאכט ־

 פאדערונ־ עטערען מסתכיא רועט ױניאן
 אסאסיאיײטאנס פאר^ידענע רי ;גען

 געגעדפאדערונ־ ישטעיען דסתטאי װערען
״ארביטרײשאן״ און *קאכױסיעס״ ;:ען
 ״אפגעדי־ געװארעז זײ זײנען עפעס -

 בייאס־ עס ; נאדעי־טדײדם די אץ בען״
 דרע־ מסתפא זיך װעט ; טעהר ניט קעט
סטרײי(! א דאן, ארן— קרימאקס א צו הען

דאך. איז עס קראר? ניט דאס איז
אײנפאך!... אזוי

 האיט אײגפאכקײט דאזיגע די אבער
 סלאוק־אוך גאנצעז דעם איבער ײאילקעז א

 םראגעס, זיך פרענט מען און דרעס־מארק,
 פרא־ די און ענטםערס, זיך גיט מען און
 װאיקען דעם מאכען ענטםערס די און נעס
עװערער. נאך דיקער, :אך

 מײן היאוק־אוךדרעס־מארק טיט און
 מיט ארבײטער־בירדעע די ניט דא איך
 אד״ די איז פארצוױיגונגעז 'איהרע איזע

 ״עאױ די ניט אויר בײטער־קװארטאיען;
 דער װאו דזישאבערס, די פון דוכיס׳'

 געטריבען װערט ק^אוק־אוךדרעס־האנדער
 שאפ־קאג״ םון קאנקורענץ דער אונטער

 גאר־גדױםע די נים אפילו ;טראהטארס
 שטעט אזעיכע םיז סטארס דעפארטײענט

 שטעהען װאס ̂עיקאגא, ארן יאיק נױ װי
 סאגופעסמ״שורינג־פרא* דעם צו :אהענט

 םראגען אלע דערםאר װײפען און צעס,
 דעם אין םיט געהען װאס פדאנעיאך, און

 הוגדערטע די דא מײן איך פראצעס.
 אין שטעט הונדערטער די איז סטארס
 מען װאו ?אנד, םון נעגענדען װײטע
 םון קומען װאס ״סטײים״, די מ*ט לעבט

 ״קאוט״ גױ־יארקער א און יארק, נױ
 װיכטיג״ די זײ םאר איז ״דרעס״ אדער
סחורה, ^טיק סטע

 מאנו׳טעק־ דעט- צו אינטערעם זײער
 ארבײטס־ זײנע םיט טשורינג־פראצעס

 עגאאיססײ־ א( וײן מעג פראבלעמען
 מאנופעהטשורער, א װען װארים, ;שער

 חויכער מרײם\ווענען דזקאבער א אדער
 ארײן געשרײ חנר פאלט ארבײטס־סאסט,

ײ, און סטארס, דיזע איז  מוזעז וױדער, ו
 ״גייע די וחנגען שרײע\ מיט אפענטפערעז

 אבער גארכמננמם. אויוי •רײזען חויכע
 יעחנ צד, יעדאר דאד איז עגאאיסטימ

 אינדוס־• אן m עיאםאנט יעדער גחיע,
, טדיזס

 n $\ אז #םיר ׳וײגם יעדעגפאאס,
 אין ארױםגעזאגט זרערען װאס סײגוננעז,

D׳w^ יי n ip w rw T n ir, םוסם מײמ 
 צר זץ• מע[ מענ פר^דײזציאנס״םאלד♦

 סיינונמן די *יז ניטא אמ עם חעחנך.
 גזד מעז װאס ,,•ארםײאיאמײט״, יענע
נאחענט עטעמן 9ר* כײ ממט

 וואו ^אנטםאמ ציא
דתר פיתחמ

 דעיא׳י״מטענט די /ין רעדש מען װן>ס
די װעגען װעסש דער ®ין סטארם

 דרעס און קלאו־ איז סרי=׳
יןרק.־ :ױ פון כרײד

לאנג ה. פון

 נאאיװיטעט. אטת׳ע זײ אין דא יא איז
איגטערעסאגט. אלעטאר איז װאס

 מיר איז טאנאטען עטריכע לעצטע די
 גאגצער א אין זײן צו אױסגעקוכע;

 שטערט — װעסט דער םון ̂יטעדמ רײהע
 טוי־ צעהן און םופצעהן, און צװאנציג, פון

 כענען יארקער גױ אײנװאוינער. זענד
 יטטעדט־ קיײנע אױף װי זײ אויף קוקען
 זיך אגטפיעקט דערםאר אבעד יאך;
 דאס באאבאכטער פון אויג םאר׳ן גיכער
 אײגװאוינער. זײערע םון יעבען גאגצע

 מאדערנע איז יעבען פונ׳ם טײל ארא און
 קײן דאך דארף דעם װעגען — קרײדונג
 צו װירקריך איז עס זיין. ניט צװײםער

 םון װינקעיל יעדען אין װי באװאוגדערען,
 לעצטע די ארײן שנעי שראגט לאגד

 זיך באװײזט ״סטײר א װי אזוי טאדע.
 ניױ עײענױ, םינםטע און בראדװײ אויף

 די אין דא אױך גרײך עד איז אזוי יארק,
 ארע־ און ױטא, םון שטעדטיאך װײטסטע

 שטעדטלאך די אין קאליםארגיע. און ׳גאז
 קיאוק־אוךדרעס-סטארס; דא אלזא זײנען

 זײ ; סטארס זעלבסטיצטענדיגע קײן ניט
 סחורה; אנדערע מיט פארבונדען זײנעז.

 זײ. זײנעז סטארס דעפארטמענט סארט א
י אבער  היאוק־און־דרעס־דעפארטםענטס י
̂די ,זײנעז  די מיט און וױכטיגסט^ םרן

 האב־א*ך םאארם אזעיע םון בעאי־בתים
 זײ האב איך געשפדעכען. סך א געהאט

 אין היאבס, ״עלקס״ די אין באגענענט
 ״טװענ־ די אין טעטפלעך/ ^טאסאניק די
 װאו דארטען, — סענטישורי״־קילאבס טי

 ביזנעס־םרא־ און טרײד דיסהוטירט מען
 אװ־ צײט־פארטרייב. א אלס סעהר גען
 ארויס־ איך האב געיטפרעכען אילע די פון

 ניט קאנען כטאר״בעיײבתים אז נענומגז,
 פראדוקציאגס־ די סארװאס םאריעטעהן
 ררעס־ און קלאוק די אין סראביעטען

 אײ־ מיט ארומגעװיהעלט זיינעז טרײדס
 ן אז זײ, וױיםעז נאטירייך צרות. ביגע

 ״סטײיס״ די םון אומבא^טיםטקײט
עס װײסען זײ ראילע. גרויסע א שפילט
 דער אין עלעמענטען אנדערע װי גיכער

 װעס״ די אין יעבען דאס אינדוסטריע.
 אן אנגעװיזען אםט איז ^טעדט טערן
 (נאיד ״םאינינג״ ארום ספעסוילאציע דער
 מעטאיערובען), אנדערע און זיילבער און
 ;פארמס די אױן* גערעםענ̂י דער אן און
 קויןז״ די אז אםט, דערםאר טרעםט עס

 פלוצ־ נעהמם שסעדט דיזע אין קראסט
 מיט זײ בלײבען דאן און ;םאלען לוגג

 םון סחורה סארלעגענע ״סטאק״ נאנצען א
 װײ• דרעם. אדער קאוט ״סטייל״ נײעם א

ײ סעז  די רא<ע א פאר ײאס אילזא, ׳ז
 עקאנא־ גאנצען איטם עפילען ״סטײלס״

 אויב אינדוסטריע^ דער םון גאננ מישען
 ססײלס פון בײטעניש כסדר׳דיגצ א

 האנרעל א*$׳ם םיבער א אריין ברענגט
 גע־ עס ברענגט ררעסעס, איז קלאוסס םון

פדאדוסציאנס־םעלד. אױם׳ן פיבער װיס
 פראדוק־ די אז ׳זײ זיך דאכט דאך

 געקענט װאיטען פראבלעמען ־ ציאנס
װערען. געילײזם לייכט
 גאר דאר«» עם אז זײ, בײ הײסט עס

 אלע םון וױיען״ ״גוטער דער דערבײ זײן
אינדוסטריע. דער איז צדדים
 םאר אננעהמען ניט דאס דארף סעז

 םארמער, פון ישוב׳ניקעס, סון רײד
ײ מענשען. נאאױת גיאט םון  פאו״ ז

 דיס״ זײ רײד. גאאץוע זײערע טײדיגען
 קלא־ אין זאגעז און אײך, מיט קוטירען

 איײ מײנען. זײ װאם אײנצעלהײטעז רע
אזוי: םיר סיט טענה׳ט נער

 דרעס״ און סלאוק־ די זיך, ,דאכט־—
 אלע אתאניזירט. גוט זײנעז טרײדס
^ זײנעז צדדים  ארבײטער די ארגאניז
 קאנטראק״ די מניאנס. זײערע האבען
 דזשא־ די מאנוםעקטשורערם, די טארס,
v האבען בערס iv " i .א אסאםיאײשאנס 

 אסאסיאײשאנס אינדוסטרימלע דיזע חוץ
 וױ האנדעלס־םארכאנדען, דא אױך זײנען

 ביײ צום ליג׳/ זואומענם *ױנייטעד די
 ״גרויען״ און ״ליגם״ נאד און שפ<

 עס וחנלכער א צו אננעחעריגקײט אן דורך
 אינדוסטריעל גרופ^ ארגאניזירטער איז

 אז זאגעז< מען \vp געשע^יה אדער
 דעי אין אונטעמעוזמעו יעדער כמנמ

 ״געןעײ א םמחרער איז אינדוסטרחג
 ״א^דיווידואלים־ אן וױ שאפטס-םענש״

 אינרר די ®אר־זץ-ביזנעםמאן. טימער^
 אניי11 דעד און אנטװיסעלט, איו סמרימ

 געחט איעער און םארצוױיגנג איז דעל
 פיממנ א איז טאםמר צוױיסען. חנם נאך
 וחנימר א m טיי< זײחנמגמד קײז ניט

m  ov אסא־י אתאגיואצחג
 אנחד םים זיר זי באגעגעגם סלא^צז,

jn עטײגערע^ אנתנר< אויןי -טירםעס 
dp מזעלשאפטליכסײט א דא איו״ 

~ סמײד
ם א ײ ^ ג מ

 אלנעמײ־ םונ׳ם אױסררוק אמאניוירטען
 האבען צדדים ארע װאס איגטערעס, נעם
 דארף יעדענפאיס, אינדוסטריע. דער איז

שאפען. דאס
 םרענ — ‘1 קאגקורענץ די און נו, —

 גררטען און׳ צדדים אלע די—איהם. איך
 אנדערעי די טיט אײנע דאר קאנקורירען

 אײגענעם אדזד דאר האט גרוסע יעדע
אינטערעס

 דער דא אױך אבעד דאך איז עס —
 די הארטען צו אינטערעס אלגעמײגער
 צי־ קענען סען אז ׳אזוי אינדוסטרי

חװנה־ אדער פראפיטען, איהר פיז העז
ער. ענטפערט —

אינדוס״' גאנצע די םארנלײכט ער און
 )יצא« אײן פון פאיטנערשאםט א צו טדי

̂ט פארטנער יעדעי סטאר. אײן אדער  ה
 אינטעיעס זײז זינען אין הויפטזעכליד

 קען ער לעבען אין קאכיפאדס װיפיר
 גע־ פארטנערשען דעם פון ארויסקריגען

 ע האט צײט דערזעלבער איז שעפט;
 געשעפט, גאנצען דעם זינען איד איטער

 1װאס פון װעט געשעפט דעי אויכ וױיל
 חלק זײן האבען ער װעט יייז־עז, עס־איז

דערבײ. םארלוסט
 ^אוק־און דיזער ער, װיל װאסזשע

> ךרעס־ביזנעסראן
 א זײן — ער זאגט — דארף עס —

 אלע פון םארטדעטער םון צוזאמענהונפט
 און געשרײען אהן גרופען, און צדדים

 ,פאדע־ שטעיען אהן אויך טוטיען, אהן
 צו־ די און אנדערע, די צו אײנע רונגען

 אן דורכפיהרען דארױ זאטענקונפט
 אומ־ יעדען פון צונלידערוננ, א אנאליז,
 פון סאי - דער״א^דוסטרי אין שטאנד

 אר־ פונ׳ם יפראדוקציאנס־פראבלערען די
 מא־ און קאנטראקטאר דעם דורך בײטער

 און דזשאבער; דעם ביז נוםעקסשורער
 םון געשעפטס־פראבלעכיען, די םון סאי

 פטאר, דעפארטכיענט דער דורך רזשאבער
 אפט איז װאס סםאד, קלענעדע ־די ביז

 דעפאדט־ גרױסער דער םון ברענטש א
 שטודיר^ן זועמ טעז װעז און סטאר. מענט

 געםײנשאפט־ אזא דורך לאגע גאגצע די
 מען װעט — ער זאגט — אנאיציז ליכעז
 *ארבײטס־ אן פאד װאס געפינעז שוין

 אינ־ דער פאר בעסער איז עס סיסטעם
 פלאץ דער איז עס גרױס װי און דוסטרי,

 חשבונות די אין ארבײטס־קאסט׳ פונ׳ם
אינדוםטרי. דער פון

 א אױסנעדריקס האבען כײנוננ אזא
דרעס־״ריטײלערס״. קלאוק־און סך

 אז אנבאטראכט, אין זײ נעהמען צי
 זײ שטעהען ארבײטער, די שײך איז װאס

̂' באזונדערער א גאר אין  זײ נעהטען לאגע
 ארבײטער־רעכטע, שײך איז װאס אז ׳אן

 זײ האבען וױידזש־פראנעז, חשאב־און
 דער פון צדדים אנדעדע אלע זיך געגען

 ‘צוזאמע̂ן איגדוסטרי
 ; אנבאטראכט אין דאס נעטען זײ יא,
 װאלט דאס אז ארגומענטירען, זײ אבער

 שפי־ אנשםאט װען #פאי דער געווען ניט
 א געװען װאלט באהעלכ^גיש, אין לען

באנעגעניש. אפענע אן פרײע,
 ״רי־ א האט ׳אזא דיםקוסיע אײן בײ

 א קעשענע פון ארויסגענומען טײלער״
 טײמס״ יארק נױ״ דער פון ״קליפינל׳

 רעצ־ דזשורײ, טעז19 דעם זונטאג, םון
 גע־ געבענדיג מיד דאס און זומער, טען

זאגט:
 װאס א'ינזעהן, איהר װעט לײענט, —

םײן. איך
פטייטטענט, א פון איז ״קליפיננ״ דער

 ה. העגרי מר. געפאכט האט עס װאס
 אינדאם־ פרעזידענט.סונ׳ם אלס םינדער,

 פיאטעקטױו דער פון סאונםיל טריעל
 םאל־ לעצטען דעם פאר אםאסיאײ׳טאן,

 נע״ געװען איז סטײטפעגט דעד םיזאן.
 םון געשעפטם־האלופם די צװישען דרוקט

 דער־ איז און טײפס״ יארק נױ״ דער
 ביז־ די צו דירעקט געצילט געװען פאר

 1אי םרײד. קלאוק פון נעס־עלעפענטען
 אז םינדער, םד. זאגט סטײטפענט זײז

 האט יארק נױ פון פארקעט קלאוק רpד
 גארפענטס סון םרײזען די אז נט,pכpגער
 סלענעי, םיל זײן װעלען סיזאן״ ״םאל םון
 גאר־ םאר פרײועז די געװעז ס׳זיעען װי

ddjpo עפעס נאר ״ספרינג־סיזאן׳/ םון 
 פרײ־ די האלטען מוז װאס פאסירט, חאט

?tp װידpפאטירט? האט װאס הױך. ר 
dpi גאווערנאר׳ס P'o^*p ג גיט האטp״ 

ipdpj מאנו דיppDטשורpס 'p*nD* p:p 
mרpזײ אין וזאנט״ m  rw aw  p זײ 

p ipa*nחוארטp;ד טpרDבלײבט אר n 
רםארpד און ;jpiipa וױ ארבײטם־קאסמ

PD'in ipti© גארם • או̂יpנטם 
Avoftm .* ״םאל־םיזאן״ םון

 מיר צו זיד חאם — איחר הטpז —
—״ייטעלער״ rwaopii ח»י םpנדpװpנ

 צײ רpארבײם די דײר װיל רpינויD םר.
pt'n» po^ni |pn| דיטיײ אונז םון£ 

w.״ W  dp םר. אז זײן, גרײלאך חוף 
 בא״ א דורך ״•ו«יםײאיש״• vn םעמר

 ־־P5P p^ םיט *רבײסער n םון גישpגpנ
r וואיםעז אעדוססרי, דור אין 

m  j m  Dp^bbimnpn m א ׳ 
̂זשבpנpג חלאהר?ך מילייכם װאלם pס

 זציען מרבײטער די ipii אז גערײזעז,
גאר jw ̂ז ip װײרזשעס, הענערע m j11 

dp רי״ דעם ארױפגעטריבען ניט אויר 
 װאס #■רײזען חויכע צו טײל־פאוײןעט

 נײע םון קויף״קראפט די אװעק הרג׳עגען
גארפענטס״,

 דײנקעד אזעלכע מיט געשפרעכען אין
 אױסגע• אפט מיר איז ״ריטײלערס׳/ רע

 אױםמערסזאפד זייער ציזזע! צו קומען
 איו װײדזשעס םון םראגע די אז ׳קײט
 די אין הױפכרפראביעפ די פאל אלע גיט

 דאס כאטש טרײד, קלאוק אין מלחפות
ו דרעחט ארבײטער״לעבען גאגצע י  יא ז
 פראנע א איז עס צי וױידזשעם. ארום

 אנ- עםעס אדער ״דיםטשארדזש׳/ םון
 װע־ זיך האנדעלט פאל אלע — דערש

 א ״פאכען און דזשאב״ ״פטעדי א גען
 פיטואציע מין אזא איז דאך ?עבען״.

 ״פא״ םון םראגע די אז טרײד, קלאוה אין
 איהר אין ניט ערשיינט לעבען״ א כעז

 מיט ארופנעדינגעלט איז נאר אפענקײט,
 ״צרה׳לאך׳. און ״פראגעיאך״ אנדערע

 נאנץ דאס םאדשטעהען די־״דיסײלערם״
 צו טאהע דיגע רײד זײערע און גוט;
געװידמעט. דעם

)10 זײש אויף («לוס

 פון ענטפערם
רעדאקציע

m׳- S M .

— .2 אאקאיל פעפכער פדיה הערפאן
̂נען סכײטמענט אײער  דרוקען ניט מיר ר
̂גט ׳ער׳*םענס פועמים: דרײ אויס  איחר זן

 דעם אויןי געװען ניט זײנט איר.ר אז אלײן,
 װער און לזזקמל, ^ײער פון מעםבער־םיטינג

 איבערגעגע• ריכםיג אײר חאש מען צי װייס,
 וװ דעלעגפט באמרעפענדער דער װןןס בען,
̂אן דער ̂נװענ ̂ט ק ט? פײך װע־גען הן  געז̂ן

̂בען װ#ס די האנען אפ?זר  אינער־ עס אײך חן
 צװײמעגס, V אינערטריבען זאך די געגעבען,

̂גט ̂ר איוזר ז־ן  סטײטנזענם, אײער אין גיט גן
 חאט <ערזןח בזזטרעפענדע די אזוינס װןזס

̂גם אזוינס «ײך װעגען  מי־ יענעם אויף געז
̂לםען לעזער די .2 ל*ק*ל םון טינגי דערי״ װ

̂ט איחר *»רװ#ס וזיפען גיט בער .  .onm ?ידע
 דריםענס, ניט. אדער פארדינם עס ה#ם ער צי

 אנפד װ*ס כר*א ®זעלכע נן>ר מיר דרוקען
̂ק # חיזלצען  זידלזד ןןרגומענם, ̂דער געדןן

 עש דיוהעה ניט מיר װעלען אבער רײען
 זידלערײען די װעםען אויף אויס נים מ#כם

געםאבט. װערען
 האבען מיר גערעכם. זײנט איהר — ג. ד.
 גענע־ גײעם אונזער ■אין םעסבער קײן ניעש
̂זעלומױו רי>ל םען, בןןארד ער  ״ח. מיט׳ןי̂נ

̂נערג.״  םעםבער א יא $:ער זזאבען מיר גר
̂סען מימ׳ן ב>זארד דעם אין  גריננערג. ח. נ
 ח#ט איהר, םארשטעחם הזעצער, בחור דער

 גריננער; סון און ״ב״ דעם פארלןזיען ערגעץ
̂רעז איהם בײ איז אבעז־ ״גרינערג׳/ געװן

̂ארד דעם פון מעטבער צװײכען א  ה*ט בן
 ברידער ערן בא׳גזל׳מ. מעחר נ#ך זעצער ךעד

 גאנצע פרונטזנרגע׳גגב׳עם ער היןם אנטאגיני
 וװ (״ני״). ױד » מים נון * אותױת צװיי

 אינםםונקםױו זעצער דער ןןבער, שײגש עס
̂געחם איחם געגען «ז געפיחדט  » עוין על ב

̂ט גזלח, גרויסע צו  *ױ דערפאר איזזם ער חן
̂טאט און #(א) אלף, אינעריגען אן געלעגט  ̂נ

״מנאצאני״ ?>רויסגעקומען איז »נכ*ניגי
 ניס און איטןןליעניע נים איז װ*ס נאמען א
 ניט איהם ̂טעלם זעצער דער װען וילי^9

 ארויסכעקו• װאלם ׳אלף איבעריגען דעם צו
 גענוטען גאך אזוי װאלם ער און אנשןןני, מען

 און שם»מונג6א איםאליענישער םון אייגעם
̂ליאק. א יפאר געםאכם איהם  עש איז אזוי יו

̂ך ״אנאטאני/ ;עװארען  חאט ער װ*ס גוט גן
̂מיע״, געםאבט :ישם  דעם םון ארן ״אנאש

 װיסעגשמממ. א געװןןרען װ*לט מענשען
 דלי אז מענח׳ען, :*טירליך װעט, זעצער דער

 עס ח*ט ער שולדיגער, דער איז ק#רעקטאר
 קאילקטזןר דער װעט סאירינמען. געדאי־פמ

 םןןרריבט״ עס ״חאם ער אז מענח׳ען, געוױס
̂רע• צו עס פארגעסען זעצער,חאט דער ג*ר  ק

 שולדיג, דעם אין איז עס װער אבער גירען.
 נעםען צװײ גרײזען. בלײבען גרײזען די

 גןך זײנען װײס־סרעזידעגמען אונזערע פון
 זײ פ»ר זיך דאדפען מיר און צו׳חרג׳עט װען

 פזװ עוין זיך ה#נען מיר אז אנטשולדיגען.
 דער״ שוין מיר מוזען דעם, װעגען פאררעדט
 װאס ערשטער דער זאך. משיקאװע א צעהלעז

 גרע• אין אז ענדעקם פרײטאג לעצםען חאט
 געװען איז — ״ב״ דער געפעהלם חאם בערג

 גע• חאבען מיר נינפא. װײם־פרעזידענט
 ער װען פארשטעחפ ניגפא ברודער אז װאוםט,

 נים חאבען םיר אבער אידיאז, רעדען חערם
 דאס אידיע. אויך לײעגט ער אז געװאוסם,

 םורנרײו. א געװען װיר^ליך אונז פאר איז
 גרײ״ זעצערס דעם עס״ חייםט שוין, חאבען

אזיפגעטאן. עיעס דאך זען
^וגןףפיסט אונז ןpחאב װאס p«^ צו
 «ײנען םיר — מאנוסהריפמ^. און בריןי

 סיר פארגוםען, *ופיל געיוען אײ® לעצטע די
 ח*ב*ז םיר מאס •לץ לײענעו קאגען זאלען

 *פריעײ פון חװענדיג נים ן יw מקוםען.
 געודוק® קאן װאס דאס ^ויו^ צוס ®יגע^
ijnpii, די י1אוי עגמערפ נעבלז אויך און 

 צו. אונז שיקט װ«ס*םען •ר*גען ואריידענע
n ®אז op ימנלינו טײ tf םעגליד• נ#ר וזי גיד 

 װ?ט מקוםען מאבען סיר \\$ס זאד יעדער
 סײפסעוסוססקײ^ געוזעריגע די באהוסען

ד ניסצל » חןבןן »ו סלןםען בעטען מיר  ג
דולד•

■fik'1>* ׳־ 1■ .י 4':■
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דעוארסס־ יין m וון
oipo סמו

)0 ז״« in •1(«י
t»י« irp«ini> in ז*ר — ' r r v,
ױ חארטען טון עני סו ױו  יי »י**ג« ייו ח

ipaiw pe »:r,s י *f f« jvavr*«
tp* ,עו עצוו ט»ײ... *י

 עיע* p*p »ו ,,וצרצ דעונײ י*י;ען «>י
 דדעס׳טרײדס nrpi|pp ךי א־ן רענט
ײ׳ די אז וןווען, חייגט־ווױטאג װעט נ  או
ט דינען טער ' יי| «ו נאוענטיגט ד « 

/ די אין סאי יענען ־עטענר־גען »׳ * י י •  ״
״סיזאגס״... די iVL-rv ס־י

p׳#pi פייע p n i| נעדרעוזט זין־ האנען 
 קאגטראהטאר* דו׳עאנ״און דעם אװס

 ״ריטיימרס״ די pe נריק דער #ראירעם.
 אינטערעפאנט. סוע«יעי א־ז דעס אויף
 טאײ די אין אױס זיך רדיקט ני־ין ז־יןר

 נע״ האט איינער װאס װערטער, נענרע
צ״לצן: דיזע pc ׳עריינער דעם ז*נט
 םיג׳ם אױ£״.יט״ג דער װעדזרענד —

 דעם נעראנט יי׳נטער האט דדגאנער
 האד רער װ״ר דרעס״האנדער, קלאוה־און

o תרר אױ דעל n קןונצענטרירט iv א 
 ד'יע אנער האט •אעצעו, וואוזר הא״נעו

 די אװעמענומען ״ק^נצענטראצ־ע״
 האנד״ צו ״ריםײיעו״ סינ׳ס סעגאינסײט

 רא־ דעם יראדוצירעד, נױט׳ן רירעקט יען
 נרױ״ א האנען אזױ און ניםעקט״״יװעי,

 ן דיט טאן צו •אעצער פון א״םװאחי סען
ביזנעם. זײ

 דער אז צו, אנער גיכען ״ריט״א׳ױ־ס״
 ווארטײג• איז דז־עאנערס פון אױםשטיינ

 די פון ארױםװאוקס״ ״נאטירייער א ריר
ip ijporow 1ז״ און טריירם, די איז 

 נע״ ארער ,דזשאביננ״סיסטעם׳/ א םאר
ױיניד װעט ״דזיטאניננ״ם־סטעם״ א נען  ו

העלםען. װאם
ײ ױך רעס װערןן דיםהוטירען ז ף א  אוי

׳שטײגער• םאינענרען
- ״דז־שאניגנ־ס־סטעם׳/ רער אוינ -

 נרױסע! א נענראכט זיך סים חאט וואס
 ״קןונטראיזםנןג־סיס־ א j« אויטשנריים

1to m, איו ?eapN און ינײםער,1» די פאר 
 נר״ג* צו אמי װי זוענ א דא איו op אױב

• צוריק נען  נרױסע איו •ראדױן«יאז ז
iprpt,דירעקט חאנרילן יאיען װעלכע ־ 

 פארפיט־ דער אהן ,ריטײיןערס״ די םים
 א דאס איז דאן דז׳פאנערם, די םון אומ

 די און ארנייטער די װערכער אין םראנע
איצטע״ ניײנען א האכען ״ריטיילערס״

o n.
מען |pp ארזא, װאם, סקו  רייען פון אדוי
םד׳ ״נצײכען ע ר ע ט נ  אי

ײ: זאגען ז
ט ערשט, דאם, — ט די װייז קיי ױט־ג  נ

pc ט א עני׳ עג אנ ע םון נ ען אי ט ענ ד ע  עי
טרײדס. די אץ

ר רא װאקםען ע ״ ארוים אנ ר  בא־ ד
םראנען: •פטיםטע
 *ו אזוי זוי װענ א דא אי« — .איינם
 נרוי• אין פראדוסציאן די צורית נרייננען

 די־ האנדלען זארען וועלכע ׳פעפער, סע
,ריםיילערס״>ו די ס«ט רעסט

 מיינט דא, איז ווענ אוא ,אויכ— צוױי
 איצ־ די טים קאםןי א אנצוםיהרען עם,

גיט¥ אדער ח׳טאבערם, טינע
 שיאר װעדען םראנען דיזע ווען — דרײ

 צױ סען םיהרם אזוי װי צדדים, *לע םאר
 נעםײנ׳סאפטלי״ א םאר צדדים אלע נויוי
 »ון לאגע, נאנצער דער פון שטורױם כען

 הדיגערישע די אי( אויםגלײך אן פאר
או פונהטעז, o נ n, שטודױם דער וױ 

געםאכם^ 1זײ װעם
 נעשעםטם״ דײנסענדע ;״ריטײלערם״

o ווענען האבען לי>ט, n .איך םיינוננעז 
 בא־ א אין אינעתענען םײניננען די וו*ל

 1זײ אבער דארוי op ארטיפעל. זוכרער
 ״נערעכ־ דער סון לעזער די פאר שלאר

ד די ניט יוניאן, די ניט אז טינקיים״,  ח
 און ,נפרעכטינקיים״, דער םון דאקציע

 םיט זײן װעיען שרייבער, דער ניט אםילו
op«p ארויס״ די פאר םאראנטווארטלױ 

 זועט שרײבער רער מיינונגען. נעזאנטע
 נע־ האט «ר ווי אזוי איבערמנען, ױי

 םיינוננען די ײי או דײנסענרי^ הערמ,
 אכעי ויי זיינעז ,נאאױו״, זיח גים ואצקן

 שויז ipp אבצר רערװײל איגטערפסאגט.
 דער איז dp נרזים ווי jnpt לעזאר דער

 פיז ח««גר?<ס*וופלט דער *ין איכטפראם
o שלאוידאון די r n־o v n o אאםי־ די צו 

n רזממ״ y y n טארפר גיג?ן אי) טקנען 
ר סוז קוקט iso םרײרם. די אין טפן  א

א אוינמן.' אױםנפ׳טסאלטע סיט םעםום

g i m m  n tו י » ס מ ח ו ש נ י ס א ר ע ם פ ר פ
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a ביויס r, */n)(> ע*7 ;••

̂, :ײ״ער -1• *?17 -11 10 !״וןנוע
i״ .i:m ,*if4 11*־ s? .*י

 *19 ?120 *11 07 לןן., ן11 •*♦;•1נעי א
r «?207 11* 107? 10 :ענד *if!  in. 

t n. בע-נ•#W *i 11? סעיימוז.
i^ ir j•?* 127 ,11 121 ״ן.* און? *io
^i 11, 122? 10.•?* בעגרזי!. if j 

 ,1* •?25 *11 24 בעינ«*ײן* דזי•
.10 *?27 ,11 111 «ןן«1גו און נזיר«

 .io ׳•■?3H װ. 202 נעדוין, א
 .lis 11. 107? 00 *.,4יננסי אין ברינעב^ך

jm n נירעגנאופ, ou r קסןר«1נ
10 1<10 112? 10. 

on נייום jm גןן״ loo מ?דיii?  l ie* 
| :mU« 130 איסמ 1 קן., שיףין? •io 

 .10 ■?17 ,11 130 נרןס., ברי?סןן
■sin H2■ 1125? 0 קי*ןוין, :רונן

in 1333 קןסידי נ. ס, i ir s* 
 *to ג?25 .11 130 י*ינ?ימןן, און י«ןמי1

.to «גיעii no, 18 ,-ןח?ן
 .13 ?132 10אי 11 #{9ײ9? מ
ן1 ןו i,? 305 17? ?11?* י i1. 

 .10 ■?39 װ. 240 חי?י, !?נצ? דעי*
?װ. »?on, 852 7דדײ ח. אײר■

?30 .11 231 ?,‘in  jm nonafi?» «ס • 
 ».0 ■?10 ■0אי 30 ״,u* ״ןר״ ״עיו״

».0 ■?21 .11 19 רןייןולן, ?ס אין עי
 so ■?25 .11 134 !»,0 ?וןדמ •ײסןוס *

ס■ ?120 .11 131 «?מד ח.
ס«יעב?ײ, יייז רונדןן וײ?י,

27 ,11 lio?» .סמ
 ■0 «?39 .11 270 קןח;, ןut ויגג?ר

■.0 «?17 .11 13 ,;ן א••
 .10 «?26 .11 127 *ר, ןײ• און ^י׳ידגןז

 .10 «?25 .11 ־.[ רלןו;, .•ז«ײ?גם
r. ^10 ■?30 .11 225 490 |1י גןידנע.
ס■. ?125 .11 3 ס

? io■♦ 55 סןן, ji» גן^דג?יג il l  io. 
»?.23 װ. 137 ןס«ייגס?י, ן1א ןרנ0ד1;ןי

 ?װ. «?0 185 גןיידנ?*•? און
f. ,1? 0 51 גדןבעד» i B ’K.» 

 כ« ד?ii. 22 122 רידגזןן,0 און גריגנ?ר;
 סם. ?18 איס■ 43 קייןוק, גיינװיוד•

 סב. «?33 .11 237 סןן, אין גיןסמןן דזי».
.0? «?30 .11 201 ,‘ינויג? און גרןסמןן

ii. 17 חןגדלסןן, ?. •  1J18םע x o 
i. 120 122 ׳חן;דל?ר ס. ס. i? .»ס 

 .10 ס?23 .11 140 :סקי,1«ןי* און חמרניק
4ננעיוי10 און ײן1נ?ינ« תויר׳א

112 11. 118? 10.
«?.38 .11 202 דזיגײ״ןנ^ און דו׳«ײ?ן:ס

 נ׳קלין. ס«.# מב?װדיז 30 דדי״קןבס ד.
«.0 »?17 סיס■ 20 ׳ננײדעל, ידן יןגןף

r»M, 145 11. 30?» 0 מ. i|»|p.« 
 ס«. «?15 .11 20 דמןן,1; ••יז ?סםץ

 «?.20 .11 122 !•*??סןנדעי׳ און ?יר«נ?ד
o in. 11? ם?דיסןן 112 לןגדןזיסז׳. 
 to jri32. װ. a קוז?ל, .rn ?דװ.
 «.0 «?2® 31 202 סןנ«״ן, in ס1לןי«

 .60 קלײנמגד 185 ס?ין.1י ןim לעװעגבערג
בײיקליז•

 eo ?s27 .1115 סןן, און ברןס. ל?װין י.
 «.0 «ע27 .11 120 נרןס. «יץ0לי

.11? «?7 550 >9כק9ל ײרן װןרץ7 לןבעל,

דװײ, י1י1א שריט  #?װעטו כמ6 אחנר ב̂ר
 איקלאנגען pit אס זיר קיאיס יארס, נײ
 אדײמר וױים שםעדםיאד p» ססארס «ו
וױי״ חנוי pa װילדעדנישזןן «ח מרג די

------------אםעריחא טער
 דעוארםמעגם אין עא« םון װארים

 מאחשםעל• "\P נים חנג1 ד?ר ?,א סםאד,
םערי

ײעקײשאו ווינטער אײעו־ פאר
חסר p» קוםם

ן ג ײ ו ל ױ ז ו י ו ה
איטאתאור אלע םיט חױז «ן * לײקחאוד. ?װע^ 303

ױ . ג י ח י שו ח

l«7WV U

W חייס״ײ א סעגסס. f o o i*
m 
«

i f f י ס ען פנז 4י ס ס  םארם« מ
םיז סארמדםיגם

מרי סי

is גןרנעס לוסיז?  ?»31,11 01 r;>$kv.
ן ן ד ד ן י| מ, ו ו מי 1351 ׳«1ל ד רן  .,נ

!? • לינ מו  סצ. «?ii. 22 סו לךנ?*, סון גן
ל סו לן, סן i 170 ^ןו s  ?»22 .ii. 

 .10 ?122 .1• 130 ,0«ונס?ל 1
 .V? פ?7 353 י%.;״, און «זי*««יץ
n r i J i ’j *?18 «?38 .11 250 גןוסץ 
נן דן ע-  to• ?138 װ. 202 ’9י*ס«ן«י0 ני

VI אי 88 #?לןן? סןדערןid  ? n o  i o. 
v i 8 וןדלן» י ו ״ י  •1® ?125 .11.131 קן

ס סנןו i 490?י091ו א•*! וו t s  .ii io? .סם 
 .io ט?ii. 28 270 ׳ו?נחײנו?י9 פ. סון «.

ל?ינן, און ?ר1וי> id 131 סן  ?1,35 .n. 
ס., ןןדעץ  ■io «?25 װ. 130 גון

 .ii? צ?7 500 וןס■, סעסועל
0. |! סני  .ii. 128? 18 222 ױ«י«,1ר

סןן, ח.  .18 ?122 1איס 30 ריי
?ii ;jo. 120 און רןועגני״וס

 .18 ?110 א 20 ?.’1גאי־?* און ‘|1דןז?;
i רןזןיי n ,127? 18 45 ברוקס .ii. 

io 217 רודין, ס.  ?139 .H• •

װ״. 1372 סןדןװסקי« ס.  ברןד
 ■18 ?121 .11 102 »־ןזן.8 אין ?כ«מאן7

ii7? 18 20 לײבןוױץ, און «ולץ  .ii■ 
 ?.s4o װ. 215 ןל:?־־!, ן1א רנרײך111«
i׳.w װ. 115 «ינק?לחײס, ג. s  ? i 
 פם. ?132 .11 25 וי:?רנן*ן, &.

ן1סילװ?ר״נ ן און ״ סן ל ן  ?133 װ. 10 גי
 .18 »?38 װ. 203 ?רליגג,1« ך״

ױצקי, ן1א «םײן  ט8 ם?12 18אי io סןי
סןן ײג ן אט  .ii. 1.35? 18 131 .,8בי

 .4V110 127 11. 125? 18 ב.
i 252 ירן, iio ■׳•ןר^ס s  ?s38 .ii. 

0. »4900191 500 7?« ?11. 
 .re ?i25 .ii 130 ?,1קלן סונבוזיש

י1 | | י י  .18 ?117 .11 12 .,8ג
 .18 ט?22 װ. pi, 132|קל מײןי

 ii. 38?- 18 217 קײ? און װײגגרןד
״ קלןוק װעד״וײן  .18 ?120 .11 24 קן
סןן ײנ  .13 ?188 א. 451 גײד?ר,7 א*ן װ

ץ שי מ ײ קן ן im װ  ?.i20 א. 43 יץ,11קן:
i איסש 06 41??לס או; װײס s  ?io 
id 20 װײס, ללס171  ?r3 i .ii. 

i פ?27 װ. 104 ׳.8בלן װ??סל?ל s. 
 עװ. ם?7 500 אדל?־, און װילקין

?3 ױ. 3.8 סשיענ?רג, אזן װןלף ^ ( id. 
io 202 ,8דר? וןרק^ײר?  ?129 h. 

ס *. די  .1□ ם?ii. 35 29 ין
ץ, ן1א ־זעלענקן װי  .ii? ?17 408 בןסקן

.io בעii. 38 242 ׳«וק?ר מןקס

n ס ו ו ל ק
o* ר9\"1 די דאס ipom ז״ט ira 

ow■ר צו לאן־ ilVH  1P0P ,און pa* 
t װאט צױויע, o איטט ניו האב?ן 

 <ײ• pospspm רי סיט נעסאנט
 ח*<ץ אױא צוגעשלאנ?ן טיער הע;ר
 אוכ• טי| ג?װאר?| ?ריןלערם ז״נען

 אוט• םאר ם?יןטארי-דאהםאר זער
i ר?ן ױזען, צו נעזוכד n פון געײד 

 צוטא• די אין ««ד צואװארירטע די
 קאנ• ,צ. ברעננ?! קאן וזאאץ ועטע

ל 49:•■׳?נ
 סעטעגס גײעם אונזער :אר ױזט

 יועלכן לײװענד, הוסערנע די סיט
 די מרן נעװארען אגעדקענט איז

 וואמימ״ אין עסספערטען גלעסשע
ווײ״ סאניםאריעע העכסט אלס טאן
ברעטלאך. ?ל

n די בײ בןקמזקן

 ש81פ אםעריסאן
 פרעס־ װעלװעפ און

האםפאני כאארו
־ •ארק גײ עװענװ פיגפםע 123
 9651*6660 א«לו^ד ט?ל?מאן *

 . לײםעסם די אויד ?ן8מארקוי נייר
םי» כםים מרו?ז^? כםימעלס. לצײל

ואי^פי?. {ו
 •ינקינג אייד חןבען מיר

נמןרקץ•. אין ב?סי? די —

י י  i כ 
v א I
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ט ם ױ ך ק י ל ס י ל ש ס ױ א

 םהעע קאמטניא
־; טשאי צוועפאפשני
ל לי . ש ײ ח ע װ ע ח .פ

ע ד ע ; ש ט ג ע י כ •

K סע;ע?ז «זיז?;ד?ר i rי*.-.ד יעדעז יכ־;ז
M8 .־;י»ם איײז נױטאניא *עדיזיהיוכנען; 
פעיריהײוגג א איז דעריכער .150,000 *ו

 אײף עס נע״יאנדעים זאד. ײיכסינק א ז?לר
אופז. כעססעז יעם • ל?ן •גבונ• 24 איז זיי סםאיט — װי:טער יעדען סערלילױננעז מיריאנעז סםאיס עס ניז. קױאי• בראדאיד י־.אסד.ארא הירר׳ם איו ד«ס

 פערחיהיתנ א פאדענם דעם עס נמיזרס
ו םאגנם י  ס<ר• א ענרינעו צו עס געהדס או. ז

 דאס יזײגעד ני♦■. איצו־הנמרעז ?יחױננ׳
בײ וױ;נ. נעסערעז א 1_נעפײז ̂י_ם קץגמ^ל
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ס. 30 «ױיזס׳איז

כילד סים׳ןDTK̂לױגת *רינם
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אגער מן ם ק ט מע כ ױ ע ט ג פ ל ע  ה
סטרײק. א געוױנען ארבײטער

 מעקסיקא אין ?אורט סויריםי ד?י
ט כיטי  ענטשײדונג אן ארױסגעגעבעז חן

 אגײוא די אין סטרײק גרויסען דעם זועגען
 העב־ םון ענטעײדונג די 4?װאיע אויל

 גינסטיגער א זעהר איז געריכט םטען
האט געריכט דער ארבײטער. די פאי

 ןימען ארבײכמר די וחגז אז ערקאערט,
 אנדער קיץ זײ האבעז סטרײק אין ארױס
 סטרײק דער אז און געהאט ניט ברירח

 און נעזעצליכער, א געװען דאריבער איו
 א געװען איז סטרײק רער װאם דערםאר

 קאורט סופרים דלר האט געזעציליכער,
 דארף קאםפאגי אויל די אז ענט׳טירעץ,

 באדײטעגדען א סטרײקער *י כאצאלען
 פיער די םאר װײדזשעס זײערע פון טײל

אן. געהט סטרײק דער װאס מאגאטען
Ô0O0C8O0O0O0C080O0O0O0O9O®O305K0C8O0O0C850O0C0O9O0O0O8O0O6O0O0O0O0O0O0O0O0C6O0O0O0C8C8Oe®O8CyC8CfOO<̂

פרעסערס דרעם אןן סקוירט קלאוק,.
י אױפמערקזאם ׳י. װ. ג. ל. א• ,35 לאקאל

די אטענדען צו אויםגעםאדערט זײט איהר

ע ל ע ג ע ן ר א ש ק ע ן ם ע ג נ י ט י מ
?ר?ן11 ןיגעחאלמען ור?לען ױןס

אױינער 8 יאנואר, םען25 ועם אװענם, טאנפאנ

*

נלעצער: ®ןלגענד? די אין
 סנזריט טע5 איסט 210 האל, בעםהאווען — דאון-טאון

 .1ראו באםטאן 1258 גארדען, סקװער םעקעניי — בראנקם
סטריט. םעקםאן 229 לײםעאום. לײבאר — בראנזװיל

ם: »י איז *רדנונג טי)ג דער ג ל ^
a טיםינכ. םעקשאן דעם פאר םעוערמאן א ערװעהלען
רעםארט. םענעדזשער׳ם )2

באריכם. באארד עקזעקוטױו ::)
בעםטען. און װאהל צום )4

םינגען, די V*׳ »ז אוי«םער?ז«ם, *ײך ס»נעו סיר I :יידער־!יעםערם װ»ם םי
ען זיך װעיעז ^ג פ ג ר, טען25 ד?ם ן מוו  װי ■ל?נ?ר װיבפיגע פארלײגען םיר מעלען ין

י ו  יעס1«*זי די ארק?ן1פאר« «ו ן1א םרײד :ז?ל1א ihi לאגע די ל?ן1םארב?ס 1צ אז
?י1א אז אל־י ז ך זאל לןקאל : ם רײהע אײן אין '#!?לען זי ס ״טןרקסטע די מי ג ן  מגי
װעגונג. איבײטעל ד?ר אין סו

i #4 עגעײגי? אלן מוטת אז ׳בריד?ל ,1ני :איגעכט ? nג צום פיחרען גגז י  מיר א.ין ז
ך בלרזען  אװעקשסעלען און ארבײם דער אין ל?ב?ן און לײב מיט אלײגװארפען זי

אן א,י:ז?^ י נ ף1א ײ I בןדען שעסטען א י
גרוס, ברודער מיט ׳ ו

טױו ,35 לאקאל באארד עקזעקו
ר. גארעצק-, דזש. ; נדכערטאן. נערםשיקאןז, ע ש ת ע ענ ס
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ם ע ל ר א ק ה נ א װ ב ם א ר ע מ א ק
ע 2118 ט ײ װ װ צ נ ע װ ע9 אר.)ר ע ט ט סו ױ ט ױ ס ה נ אר י

 פרעזידענט ,,םערארי ם. פ.

̂ערמן םאנקוםא, עקס ם.  די אװ ט

 װײס״«רעזיד?נט הובארה װ\ ת.
 װײם*«רעזידעגט םערארי, פ.
 וױיס״«רעזידענט לאזארוס, ה.

קעשיער. פאאלא, דע אנטאני
בןןנ̂י פון לאיער גוואךדיא, ל« ה. פיאוײלא

¥= = = = = = = = = *= *

ר ען מי  אלע טו
ם :אנק אנ ש ק םע אג  טר

ע ם ענ ב ױי עו םג ױ  א
. טי ם ײ ט ס ד א פ ע  ד

ס ט װאגל

ריננ ארפײםער
p גרעםסער חןר אין i ראדיקאלער שטארקםטער 

וועלם. הןר אױןז פרדען ארבײטער א^שער

m2
$2,500,000.00 — פארטאנט

 83ססס, — מיטגלידער
740 ־- ברענטשעס

 «־’ «■*«* רינג «דג רןר
•*ayippp ײיב»*«צז דןז

»p tpv*a«yp• pm ip.»»*

» *רג ד?ר  קול■ חד־ ««m רי
ip rT••*• חד־ *ין «t-> 

מו *«ו מיי J31RTVP ו

 אית־ אײגציגער דער אח ױנג ארבײטער דער
 םאניטאר־ אײגעגעם »ן האט װאס ארדעז, שער

נדםגלידער. סאנםאמיםיװ דינע פאר װם
* 44*. jן . »* •

כת 18 «ין עלסער אין ארייגנענוםען װערען םעםבערם
« n n r

׳ k i I ■ *y ־ *
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!אויםמעדקזאש ,2 לאקאל פון מעמבערם

פלן מיטיננעז סעק״צאן די וועלען באא״ד עקז. דעי םון באשלוס דעם לויט

, ג א ט נ א ם ם ע 2 ד ן5 ע י ט א ו נ א י

ל ע ש ע פ אן ם ש ק ע ם ען • ג נ טי | מי
5 פאאגענדער דער װערע; ריםסום־רט און אױפגענונ־ען װעט עס װעלכע בײ

;ן :טאנעס־ארדנונ;
 ווערען. כעפ׳הרט דארף ער װי און סטרײק קוםעגדער אונזער .1 8
די װאס טער.ם דאלאר 20 דעש פאד רעקאםענדאציע דער װעגען .2 ;;

? י רעהןוםענדירעז. באא־־ד רזטאינט און טטערלײטע
פראטאקאלען. .3 !
J )

ט כויטנאידער אונזערע א^ע אויױ פאדערען םיר \  J| קי־ צו פארםעהרען צו ני
ל נעהמען און כען ן ײ ט < פדאכען. דע־כיאגטע די אין אנ

ן אום — פאעצעד פאאגענדע די אין װעדען געהארטען װעאען מיטיננען די
!1, .7.30 V ׳פאדפ: אװעגט

:כראנקם
j בולװארד םאוטחערן א־ן פט. םע1!;ס פאלאט, פאינט האנטם .1
 ii: םט. צװישען סם., טע145 א*פם 542 םעגמער, רינג ארבײמער .2

עװענױם. ברוק און ענס
סטריט. סזנטע קא־־נעד עװענױ, טע3—3090 לײםעאום, בר^בם .3 ?
:האדלעם \

םטריט. טע111 װעםט G פאלאם, פארקװױ .4
:דאון־טאון

5 s. בראדװײ. איפט 175 האל, ,פארװערטם 
םםריט. טע4 א*םט סס לײםעאום, םאנהעטען .6 !}'

:װיליאמםבורג
עװענױ. םאנהעםען סו פעלעס, ראיאל .7

:בראנזװיל
םטרימ םעקםאן 219 לײסעאום, לי״באר .8

ױ איפט :יאו־ק נ
םטריט. קלױולאנד 002 האל, רוזװעלט .9

פארק בא־א
עװ. טע14 קארנער םט״ טע42 — 1377 לײםעאום, לייבאר .10 \

:אײלענד ^וני־
;יװענױ. סױרף 3109 פענםער, ריננ ארנײםער .11

 יעדער״םעכד כוז אאקאיל פון באיטאום דעם אוימ אז געדענקט, !ברידער
 בא־ עד דארף ניט, װען מאנאט, א ט'ננייב ו אמװײגיגסטענכ אטענדעז בער

g שטראױ. סענט 50 צאהאען
! האבען װעאכע יעניגע די און מאנאט פון יעצטע די זײגען ‘כיטיננען די

פיטינגען.• גומענדע די אטעגדען זאייען טימ*::ען עדשטע די אטענדעד ניט
2 לאקאל עקזעקוטװו

מעגעדזשער באתכאוױםש, י. נדטערםאן. סםענזאר, י.
XXXXXX*

ם די י ל לי ײ ם8פ ם8ה_ר פ» ם, ס ר ה ס מיי ס ע ר ד

אל ס א 3 ל ם ,8 א סז ד ע מ פ ױ !א

בעאמטע אונבאצאהלטע און באצאהלטע פאר עלעקשאן
ו926 יאהר דעם פאך

װערען אפנעהאצטען װערע;

ז ע ז ^ די כ ם ש ע 2 ד ען3 ר, פ א נו א י
נאכםיטאג 4 ביז 12 פון

עװענױ. טע6 725 האלל, ברײענט אץ.
:קאנדידאםען די זײנען פאלגענדע

:א־ינעם) פאר (שטיטט םעקרעםער פינאנם
באר־ם דראם.ין, ראן װישגעװםהי,

אײנעם): פאר (שסיסס לאקאל פון טשערמאן
װ א״נרא־אם, ה. נארדנעי, א. סארטט־נסקי, ס. דדעזינסיק,

:ױײם־םשערצמןן
ה. נארדנ?ר

:פעקרעטער רעקארדינג
א. סאאניםסקי,

דדיי): פאד (טטיטט מראםםים
ם. אינטעדדאג״טיק, נ. וױאהעם, דזט. ראםעא,

ע. ד׳אאעםםאנדרי, ס. -יאק־ן
:קאנױםע קראנקען

,̂  ם. אאקין ס. טעאעסהא ה. גאררנער, מ. דעאאטא, מ רעזניקצ
 ):.5 םאר שםידט — ברענםש (א־טאאיעױטע קאנדםע עקזעקוטיװ
 י. רעא, ם. א-נםערדאנאם•, דזש. ח׳שיאנ?םםינא,

ם. ,pBspi'ip די דזש. ראמא, רזטיי. קא,Dpםעא ר. וױםולא,
ניין): םאר (עם-מט באארד עקזעקוטױו •

ײ. אײבראהאם, ה. ג*ררנ?ר, ־ א. באאז?ש, א. *ערמאן, מ דראסין,
זום. אוױ, נ. וױאהעס, א. דזשײ.םאןוניםסשי, גורסאן, דז׳שײ. ואס,

א. מארטטינםשי, ji םאמיז, א. סאוסאן,
̂וםשי, ס. דר?זינסקי, *י װם. נאאםם, ה. קאר< ר. װישנ

םיני): פאר (שםיםט באארד עיןזעקוםיװ
טילי ברוש, מיני צױזראוו, מאאי םארסאן, עווא (,prnpp רןווז לענדי,

שיװ 5 ארד,לאס»ל1ב עקזעהו 8 .
,TPPaiinirwm 4זךאםי ב ־. .נמערסאן. םאםומי, ר,

J. A aCv
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^טי טאון אוז אוט אינטערנןשאנאל דעפ

שאט־סטרײקס אייניגע פיחרט»ן ס^ט
 א־צט געהט טעט־נק״ט נטזונדערע א

o אין אן n ײ0 אוט אינטערנעשאנאר 
 אונטער א*ו װאס דעואוטנזענט טאון
i n ::װייס״ורעדרענט םון פאמוארםו
trn״ayp .חאייערין

 דער oyn װאכען דדיי <ע*טע די אין
 * םטרייס אין ארמטערנענוײען דע*ט.

 גיו א'| ררעס־׳שעוער און •piyip *אי
 ׳שטעדטלאו די אין און סטייט דזזױרזי

 סטרײקם די פון נזאנבע איי^ונד. ::y< םון
 *yn פירמען די :עסעטעים. עוין זײנען

 מיט אנרימענם אן אונטעמקשריבען בען
m זיך ח*נעז ארבייטען די און ױני*ן 

ארנייט. דער צו צוריקנעקערט
ip׳ Py* א tpc או זיינען  סטרייק, איז :
 דעיאדטדענט טאון אװ אוט חור און

i: איז װאס אלץ, טוט y ,די רענייך y i־ 
ױניאניזירעז. *ו ׳פעפער זינע

זיי־ װאס םיוימעם, אײנינע זיינעז אט
"d 1אי :אך נען  סטא־ און ם״ןער : P«־

y:ipp, די — קא. דרעס סטעמםארד די 
 םטעגד אין זיך נעםיגען שעפער *װײ

סאנעטיסוט. פ^רד,
 םירמע די אויו איז סטריי? אין
 א־ייאנד. י«וננ ?ארא:א נראס., שװאר״ז

 נױ רער םאר געארנײט חאט םירמע די
 די [.pnyp יואיס ,povc*piyPP יארקער

 ל. ?אראנא, םון .,yp דרעס ראבינאװינדש
i: און א. y ױ אין יגעפעו אנדערע: 

סטייט. דז׳שוירזי
 האט קאטפאני דרעם דאב־נאװ״ז די

 אוים׳ז ױניאן־״פאפ, א נעהאט טריהער
 ארבייט. װאר א ׳שטונרען 40 פון כאזים

 ראכען נענומען פידמע די חאט אעאטענס
 און חעאכערם ניט־ױניאז םאר ארנייט

 האט מוח, א דרעהעז *ננעםאננען oyn ױ
ױניאן־אר־ די צו ט׳שעפען נענומען זיר

iy׳ דער און נייטער, s ער״ נערויט האט 
oippp סטר״פ. אין װערען
 yn oyn* םירניעז, אײנינע זיינען *ט

 אנרי״ »ז אונטעמעטרינעו רע*טענס נען
i ריט רענט n ,דער דורו ױניאן op׳TJ 

 טיו) ny אום דעם פון טעטינטיט טיװער
 .,yp piypp ראיאל רי :רעואדטטענט

 .yp לינחױרסט די דז׳ט., חאקענןע?, פון
 1פי ״yp oppp די דוע״ נ. בעיאן, פון

o <ענען רז׳פ. נ. הא?ע:סאק, n ד*זיגען 
*vs■ אנגעםיהרט איז piy«pa( סטרייי) א 

 םון מיאנױער, ס. «ײט. ײאלען ניין פאר
 *דיוער, און פיקון :.,yp ברידז-פפארט,

r יעוױן, און לעװיז י. נ״ נױנורנ, w 
:.yp ט׳צעסטער,

 ם«<ר־ איצט ראכט ע:ט2דעפארט דער
 םטרײ? אין ארו:טער*ו:עמען נרייטו::ען

 דער־ די אין ׳פעוער אנתרע אאל » :אך
 אץ און עםעדטיאך און ׳פטעדט מ«:טע

א:דערע. :או
 ע־קלערט, האיפערין װייס־«רעזידע:ט

 ײאס ו()רנ«ניזאציא:ס־דיײײ, דער ראס
 און •piypp דער אין נעםאכט איצט װעדט

p’ :ױ םון דרעס־אי:דוסטריע iy, װעט 
 » םידמען נזא:כע י1אוי וױר?ען :עװים

 אין ער:עץ אויסבאחאאםען זיך ■רוכירען
 ױ:יאן די אנעד ׳עטעדטעל. ח^יעער א

 :יט זאיען זײ װאוה̂י :עם':ען, זיי װעט
# אנטאױםען. װעאעז
 פאר־ דעפארטסע:ט םאון אװ אוט דער
 :ע־ רע:פיער, דער םיט אויר זיד :עהטט

 זיין אין ױדאן־טעטיגקייט װעה:ליכער
 &אר׳טידע- iv א«ע:דעט ער טע־יטאדיע.

 און א,מ»טער די פון הארפליעטם :ע
 אר* s«v א ריאעסט״טעט יעצטע:ם האט

 װײזע אומערעכטער זײ:עז װאם ב״טעי,
. ארנייט. דער פון נעװארעז א:טזא:ט

ײ ארגאניזאציאנס־קאטפײן  פילא ױ נ
גאנג פזלען אין דרעסמאכער דעלפיער

 די בײ ציא;ס*סעםפײז¥8רג«ניז דער
,50 מאכער דרעס און װײסט

 םויעז איז איצם ?זױן איז םייאדע^פיע,
 גע־ װערט ױניאךאדבײט גוטע און גאנג
טאז>

 דער' בײ איז םיילאדעאםיע אױך״אין
 קא• ארנאניזאציאגס גרױסע א ארבייט

 פרע־ װײס און װאיצונטירען, םון מיטע
̂זשער דער רײזבערנ, ע. זימנט  מענעו

 מנ־ מאכער דרעם און װײסט דער םוז
̂אדעלסיע׳ אין יאז  אז באדיכטעט, פי
 די ערםאאג. מיט אז געהט ארבײט די

 דעם םיץ ארבײטער ניט־אתאניזירטע
ױניאן. דער צו צוגעצויגען ווערעז םאד

 ^אפ־ םילע אפגעהאילטען ווערע) עס
 אן אנגעפיהרט ווערט עס םיטינגען.
 םון און מו̂י צו מוייל םון אניטאציע

עא®. צו ?אפ

 צירקױ ארויס אויך ניט ױניאז די
 און ארבײטער די װעקעז װעיכע לארעז,
 די ארײז. ױניאן דעד אין זיי רופען

 די אין םארטייילט װערעז צירקוילארעז
 דרעס װײסט.און די צװי^עז טויזענטע

 ױיםילעטס, און צירסויצאחגז די מאכער.
 גע־ זײנעז ׳ארױם גיט ױניאן די װאס

 זײ און שיראך אײכטער א אין שריב^
 ם*> קעפ די און הערצער די צו רעדען

 אניטאטאריש זײנען זײ ארבײטער. די
 נוטעז א מאכען און אױםסלערענד איז

 ותילכע צו ארבײטער, די אױןי אײנדרוק
 אנ־ זיך זאיען זײ אפעינירט, ױניאז ־די

 נאך אזוי אוז ױניאז׳ דער אן שיליסען
̂אגע. זײער פארבעסערען צו

 שוין זיך צײגען העיעז, םיר װי ילויט
 פון ארבײט דער םון רעזוילטאםעז נוטע
ארגאניזאציאנס־דרײװ. דעם

עו אין וואהלעז ס ד ס לידי מד ײ  ױניאן ס
י שבת דעם 38 לאקאל .

װע־ יאנואר, טען23 דעם ׳טצ̂ו דמם
i איז װאחיעז וםעןpרyם לען n ליידים 

 װאהיעז די .38 לאקאר ױניאן, טיילארם
 באצאהל־ ניט און באצאהיטע פאר זײ:ען

 די .1026 יאהר דעם ם*ר באאםטע םע
 ברײע:ט איז םאריוימעז וועלען וואהלען

pddppt 725 (5yn .וועם מעז עווע:ױ 
ppp|: ישבת אזײנער 4 גיז 12 םון ׳פטינמן 

בייםאנ.
ציי־ רn אין ארם *װײטען א אױף

*o«f« סן tprcp: יל?ז?ר די |pppw סמג
o נממט n  tie ,י מיט לאפאל פין tpop:ו

די ip?yt באל¥ט. אױפ׳ן ס«גדימט?ז די
י ypy> 38< םון מ?מב?רם «ו : :inptpy

n n  o n> םאר זין, גײ בא׳סלים?ז און
ו עסיטען. \ועם?ן«ו

ײ ip:pp סיר ip נלויז ז o n, «חT »  jo
p>yt ,b :po| י געחן *ו ippppiko נים זי

»*
_

» װי  וואח־ די אין זיך נסםיי<יגמ op י
ip אי׳ו <עז, o w איז dp םאר m .ימיאן 

 גסנץ נד«<יד?ר• די tp^yt ײטענ^
ip :סס o sn b y s, םאר. vsv ntpopn׳

ײ : ip ז jyt ימנרי־ די פאד עטינחח

 און אםבעסטזא וחגלען כיעגשעז דאזיגע זײ
 וױנמנחד זץ םארמרעטעז אספעחיגסטעז

t פח n•”^ און pc ארבייםזר די

nמאכט װידער ז״:?ן צייט י?צטער ר?: 
o םאדזוכעז אייגיג? נעװאר?ן n סטר־יק 

iy איז רערװײל רpבy םעטלען, צו :  op 
?רפאלנ. אהן אילץ

אי:ם?ר:ע׳פא־ דער םון םיט:ליד?ר די
o זיינען :אל in y cp :c 'w נעהן צו ניט 
i לא:נ ווי ,Kרp»y רn א־ן n םםרײס

ם אר ט ק ע ר אן פון די ט ױני ל ע  ה
ער ט ענ ען ס ל ח ע װ ר ע ע ײ  נ

ע ט מ א א ב

)1 <••• |1• («לוס
in: עררוועהלם איז yu p םעקרע־ אים 

i םון טאר n .ב**רד
o 1אוי * n םיסיננ oyn ארויםנ?־ זיך 

p n i.,| אז y w  i n? 1 ה?יטPDJPD 
jpayn h k i א op:r’ i־np:po׳.iPB 
jptJpnwo’wt .וד r m y m .ײס1« ם 

ip:p*puy*Dpjt'a pc o‘ אין i•  o n 
 אײנ• איו 1וואנדע npn ־.a און חײט?ן,
 דעם נואר געווארעז עמועחקם שטיםיג

tpayn n ע5א אםט. jp m u y איימ׳ד 
 וועלמר װאנדער, בר. דאש שםיםט׳

oyn יז זיך | pip:p:cy םי r m r| 6נױ 
 ס̂ע D/pn ױניאז ׳פון סעטינקײםעז די

םאר יערזאן ■אסזןנדסטע די אח םזנד,
MbIM I M A M  MfeAMM •*־-■»■ ער״ אי׳יגשטיטיג איז עד *אץ אםט, דעם

* ־ נעווארעץ, וחזהאט
wr ד וױז  חנר ד*ם נ^ײאסזנןא ױי
D מאמגז זאל סענמער העלט ױגיאן fiV 

 .דעילפע!• 7W ‘ ר|וןוס אונמער:עהטו:^ אן
ח אויססיםמ די w י rf יוג^ן

מונפ מ משלוס נוס חײסס נןארו וז ד סשיןרלייס ו » * m צו סעסס דןלאר t o w יוניוו ל
)1 ײ■1 11• 01ל9(

 כא• זײן שױן נאאדד דעם םון נאשאוס
•רעסע, טענאיכער- חןר דורך לאנט

 דרעשסאכער און קאאוס דער אץ
 םיבערהאםטע א אן איצט געחט יודאן

 םאבײ םון צײט א איו עס טעטיגלײט.
 גע״ טוז עס ױען #צײט א איואציע;
 דער װערען געסרעפטעט און ש^ארקט

 און אמאגיזאציאנעא יוניאן חןר פון כח
 הא־ צו איז עס און םינאנציעא. אױך
 מיטגאידערשאםט גרױסע די דאס םען,
 די םארשטעהן װעט ױניאן דער פון

 זעא״ דעם אין אנשטרענגונגען איצטיגע
 םאחשטאנען דאס*איז .װי דיסט כען

 אויף טשעריײט זײערע םון געװארען
 האא װעכסטער >דן םארזאמאוננ דער
 ׳האפעץ צו איז עס צורײז. װאך א מים
 םאר שטיסען װעאען סיטגאידעד די דאס
 מוז מען װאס טעקס, דאאאר 20 דעם

 די באפעסטיגען צו אום האבעז איצט
 כאגײסטערוננ זעאכער דעד םיס ױניאן,

 אמאני״ דער צו איבערגעבענקײט און
 זײערע געטאן האבען דאס וױ זאציע,

טשערלײט.
 די םו; אונאניזאציאנס־דרײװ דעד

 אין שוין איז מאכער דרעס און קאאוח
 ארגאגיזא־ ריזיגע* די גאננ. םואען

 װאאונ״ טױזענט א םון ציאנס־מאסיטע
ארבײט. דער בײ איצט שוין איז טירען

 מאנ־ אין איז כײטאג ילעצטען/שבת
 די םאמעקומען האא אײסעאום העטען

 גרויסער דער םון נרינדוננס־םארזאמאונג
 מאנטאג און אמאניזאציאגס-קאמיטע

 צוגע־טדאטען שוין זי איז םריה דער אין
 איז םארזאמאונג די ארבײט. דער צו

 דער ויובין, מ. םון געװארען אדרעסירט
 זימער־ ס. ;קאםיטע דער םון טשערםאן

 דעד םון אמאגײזער גענעראא דער ׳מאז
 אואידזשי װײס־פרעזידענט און קאמיטע,
 איטא־ דער פון מענעדזשער ׳אנטאניגי
 מאבעד דרעס און װײסט איענישער

 שוחגס־ נערעדט אויך האבען עס ױניאן.
דעד פון םון בדידער און טער

פײא״. ענד ״רענק
 בײ אתאניזאציאנס־אדבײט די אויך

 און היאף דער םיט מאכער, דרעם די
 האט קאאולמאכער, די םון קאאפעראציע

 און באגײסטערוננ, סיט אנגעםאנגעז זיך
 רעזוא• גוטע ברעננען זיכער וועט עס

\ טאטען.
 װי צײגט׳ װאם פאקט, א איז אט

 זײנען שעפער .די םון ארבײטער די
 אר־ דער אין םאואינטערעסירט כאמת
 דרעס- דער םון ארבײטער די בײט.

 װעסט 248 ׳בו-אדערס פאםאש םירמע
 1 דאש באשאאסען, האבען סט., טע23

 אפגעבען זאא שאפ דעם סון ארבײטער
 ארגאניזיי־ דער םאר צײט נאנצע זיין

ײ אוז שאדפאםיטע  שאפ איז װעלעז י
 איהם און ארבײט טיייל זײז אױםםאמגז

* געאט. דאס אפגעבען

אסת איז שעחז וױרסאץ• איז דאס
אז #פאקטיש מ״נט דאס ױדאדסעסיג.

אד חאנען שאפ דעם סון ארכײטער די
חעיפען צו אמאנײזפר אן געשטעיט

וחון חשבון, וײער אױוי יוניא̂ן דער
נעװא• געםאכט באסאגט איז פאסט דער
חאט פארזאסיומ, דער אױף שנת רען
אײאדישממד סף א ארויסנערופען עס

׳ טען. ײ « ♦ *
*ו וועיכע  נאכפאא- וועיען שעיער נ

ל שעהנעם דעם גען שיי  אר״ די םון נ״
שא«? דערמאגטען דעם םון כײטער
 איז חאסױטע - ארגאניזאציאגס די

 אר״ ov ארבייט. דער כײ פעסט שױן
 ענטודאזם מיט ארמעע נרויסע א גײט

 און. #ױדאז דער צו איבעמעבעגחייט און
 רעזוי- גוטע ברענגען דכער װעט דאס

טאםען.
 זײגען טעג פאר ערשטע די גאײך

 איען- 00 ארום געװארען אפגעשטעלט
 אכ־ אויף דט קאםיטע די און שעפעד,

 נרויסער דער םון שעפער די אויוי טונג
 ױניאן די װעאכע רענטנער, דרעס־שירמע

 םרײ נאך סטרײק אין דערקלערט האט
העי.

 האבען ױיסעז, אונז לאזט מען װי
 דע־ מיט נעסעטעיט באלד םירסען 15

 ױניאן־ א אונטערשרײבענדיג ױניאז׳
 םירםעז אנדערע גאך און אגרימענט.

 אםליסײ־ אויסגעםאכט באיד האבען
 ארונ־ בײם סעטעלמענט. א םאר שאנס

 ניט־ די פון ארבײטעד די טערנעמען
 א םאמעקומעז זײנען שעפער ױגיאז
 קיײ האט דאס אבער ארעסטען, צאהא

 ארבײט די אםגעשראתעז. ניט נעם
 נאך מיט פאדטגעזעצט וױיטער װערט
טוט. מעהר

 רוםם ארגאניזאציאנש־קאטיטע די
 םון םעלד דאס !װאאונטירען נאך פאר

 העלםטי! אוץ קוטט נרױס. איז ארנײט
 די איז מעאדעז זיד זאאעז װאאונטירען

 אין קאמיטע, דער םון העדקװאדערס
 עװ. טע2 האל, קאסיגא סטײװעסענט

סט. סע8 און

ל ע ק ד מי ״ ״ ג נ ני ײ ר ץ ט ד א ענ ר
םקול.

 נעהמעז קענעז מיטגלידער אונזערע
 די אין טרײניגל׳ ״פיזיקעל אין קודס א

 םאד עס באקומעז זײ און סקול, רענד
 ארבײטער די םאר פרײז. ספעציעלען א

 דער בײ טאג גאנצען דעם זיצען װאס
 זײער סאר גױטיג זעהר עס איז ארבײט
j געזונט.

 דעפאו־ט־ עדױקײשזאנאל זיא קומט
 לי אינטערנעשאגא^ אונזעד םון מענט
 באהױ זר1אי װעט סטדיט, טע16 װעסט

 םארשטע־ אײך װעט װאס לןארד, א מען
סחײ. רעגד דער אין לע\

)10 ז״ם א:זף (פלוס

»■

j w n m מ כאנס ױ
םטריט טע21 קארנער עווענױ, טע5

 װערען הײנט קענם איהר
 אײעד אין 1דעפאזיט» א

כאנק.
 דאלאר 5 פון א־אונט אן

 פראצענם 4 גלײך ציהט
איגםערעםם.

 אפלײגען ניט פם1דא איר
 איהד װען שפעטער, אויןש

 1לא81 אײן םיט קאנט
 אקאונט. אן עפענען•

 אײך רעכענט באנק אײער
 יעדען אינםערעםוט די צו

 אוים־ ם׳װערט און םאנאט
 םאנאטען. 3 אלע געצאלט

 )4(פיר צאלט באנק אײער
 אויס אינטערעסט פר«צ.

אקאונטס. םפעעעל «לע

 אינ־ דער םון פראפיטען די
 באנק ױניאן םערנעשאנאל

 צװי׳שען םײלם1םא װערען
 דע־ א-ן שערהאלדערם י1

גלײך. פאזיטארם

 םעם־ א איז באנק אײער
 רעזױרװ םעה פון בער

 קאגמ־ װערט און םיםטעם
 יארק נױ די םון אלירט1

עפארט.1 בענקיננ םםײט

 םראנםםערירען קענט איר
 פין אקאונט באנק אײער

 ניט אץ בענקס אנחןרע
 נױר צײט. נןיץ םארלירען

אײף, פאר טאן דאם וועלען
o 20 ביי װערען ג?מ»כט jp^pii ײאם ,oo'tKBn יי םאר nטען i y i : r, 

די חנכענען אײר באנמ ױגיאן אינטערנעשאנאא די וועט ,1926
ט ס ע ר ע ט ם ®ת אינ ע ען ד ט ר, ו א אנו ן 1926 י

 m ציינם״ דטפארםםענם אויםלענדישען דעם פ.ץ רעקארד אונזער
̂לט אריבער מיקען װע״ איע אץ פאםיליעם אײערע צו גן

מ ױז >ין ב ץ, ה רי ט א ל א צ ע סג ץ אױ ר א ע אנ ת ױ ע ט _א .
 (ש פריתען, גילעסטע די «ו — «ייט »ין אץ ייגקטליך שנעל,
עקססענסעס. די אונז קאסט עס װיפיל םעחר, Union Bank
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ט טען ע ען װ אנ ען ק מ טי צען א ש אנ ער אין 7 פון ׳טאג ג ה ד רי ז פ ט. אין 7 בי ענ װ א־ — א אניז  ארג
װ ױי ד * ס אנ ס די אױו» צי ק און דרע או ר קל ע פ ע ט ש ר ע ט. װ צ ע עז טג ר א לע — פ ר פי ע ם ע ע־ ש װ

ט רען ר זי אני רג ט. און א טעל ע ס ד — גע א ר נ ע פ ע ען ש ר ע ען. װ מ ענו רג ע ט רונ א
 םעב• טען2 דעם דינסטאג, קוכענדען

 רעפערענדום דער םארקומען װעט רואר,
 דרעספא- און קלאוק־ די בײ אפשטיטונג

 דאלאר 20 א װענען יאר<ז, נױ פון כער
 באםעסטיגען און שטארקען צו אויף טעקס

ױניאז. די
 םארזיכע״ א שאםען צו באשלום דער

 דעם אין ױניאן דער ־םאר רוגגס־סאנד
 סאגק• םויע די האט מאטענט, איצטיגען

 נרױסער רער םון טיילען איע םון ציע
ױניאץ. דרעסמאכער און קלאוק

 פארגע״ איז טע?ס סיעציעלער דער
י׳ן געװארען שלאגען  שאפ־ גױיסען או̂י

,האל װענסטער איז מיטיננ טשערמאן

או ו ץ שט^מען צו ו  דעם א
ם דו ענ ר ע ם ע :ר

באארד, דזש. פון אפיס חויומ אין
 עװע:ױ. לעקסינגטאן און םשריט טע25

עװ. םוע2 — 33 ••יס, םאון דאון אין
סמ. טע121 א. 105 אפיס, חארלעם אין
*יס, אין עװ. םאנפראוז 105 ברוקלי̂ן
סצ. סעקםאן 219 אויס, בראנזװזל אין
עװ. טע0 — 275 ׳חאל ברײענט אין
 זועסש 10 ,22 לאקאל פון אפיס אין

סמריט. מע21
 איפט 231 ,13 לאקאל פון *פיש אין

סטריט. טע14

 אנווע־ אלע און װאכען,צוריק צװײ א מיט
 טשער״ הונדערט 15 ארום האל, אין זענדע
 הא־ שעפער, דרעס און יןלאוק די םון לייט
- אננענומען םאדשלא: דעם בען נ י י  א

j י ס י ט ט

 גע־ אויםגענומען דאן זדז פראגע ן•
 בײ און באארד, דזשאינט בײם װארען

 אויך און דירעקטארס, אװ כאארד דעם
 נע־ באשלאסען ענטוזיאזם מיט איז דארט

).12 זײמ אויןי (פלוס

mpv נאך אפגעפארען זיגמאז פרעז.
מאראאוא און מאנטרעאל אץ גענרינדעם אתאניזײשאן־^םיטעס גחיםע

ױניאן. די שטארקען צו

 װאך אעצטע האט זיגכאן פרעזידענט
 קענעדע, אין טעג ביזי אייניגע םארבראכט

 איז סאראגטא, אין און פאנטרעאל אין
 םיז זײן זיכער װעט דארטען באזון זײן

 לעבען װײטערדיגעז אין נוצען גרויסען א
 יעמנ אין ױניאן חילאויןמאכער דער םזן

שטעט.
 אדרעסירט ער האט שטעט בײדע אין

 פיט קאנפערענצען גפהאט םארזאמלוננען,
 אלגעםײן אין האט און טוער ױניאן די

 דארטען לאגע די אונטערזוכט גענזי גאנ״ז
 ײע־ געטאז דארף עס ןואס אגגעװיזען און
 זאא ױניאן דער םון לאגע די אום רען

װערען. פארבעסערט
פדעס צום ;עחן פיר װען צײט דער איז

העםסטיטשערס און פליטערס טאקעוס,
סטױיקן גענעראל א אין

 באקומען מיר האבען צײטונג, דעד סיט
 לאגע דער װענען באשרײבוגג לײננערע א

 דער אין שטעט, יענע אין ױניאן דער םון
 װעט עס םריחעד. אויך און צײט לעצטער

 ״גערעכנדגקײט״ דער אין געדרוקט זײן
װאך. הוסענדע די

 אפגעםאדד זיגמאן פרעז. איז מאנטאג
 באארד דזשאינט דער שיקאגא. גאך רען
 גע־ כסדר האבען לאקאלס רי אויך און

 דורכ־ איו עס דאס טעלעגראפעס, שיהט
 זעהן און אהין, קומען זאל ער נויטע אויס
 דעם אין ווערען געטאן דארף עס װאס

 ער װעט שײןאגא אין מאמענט. איצטיגען
 וױיס־פרזד םיט צונויםטרעםען װידער זיך

 אויך וועט ער האכמאן. דזשויצױס זידענט
 סינ־ און לואיס, סט. קליװלאנד, באזוכען
סינעטי.

נו־ קומענדיגען אין דעם װעגען מעהד
״גערענטיגקײט׳/ מער

פאנד אינמורמס י אונײפסמהעו פונ׳ם
 אן זץ־ פאגגט םעברואר טען1 דעם

 פאר רעדזשיםטרײשאן די
ארבײטסלאזע.

 װעט פעבדוא,י*, טען1 דעם טא:ט*ג,
 איג־ ארבייטסלאזען דעם םון אםיס אין

 סטריט, טע18 ׳וועסט 122 ם#נד, שורענס
 סון רעדזשיסטרירונג די אנםאנגען זין

 קיאוי< די חלאוקכיאכער. ארבײטסלאזע
 מיט פארבונדען ניט זײנען װאס םאכער,

 רעדזשיס־ דך קוםען דארפען שאפ, קײן
 רעחשיסטדי• זיך דארםען זײ טרירען.

 טא̂: דעם אין גאך, לאקאלס די לויט רען
אנגעצײגט. דא װערט עס װי

קלאוקטא״ ארבײטסאאזער קײן זאא
 ניט ניט, שאפ סײן איצט האט װאס כעד,

 רעדזשיטטרײ קומען צו זיך פארסעהאען
טאנ. באשטימטען דעם אין און רען,

 איצט זײנען װאס קלאוקסאכער, די
 אר״ וחנרען אםשד ײעאעז איז באשעםםיגט

 פאד־י וועיעז זײ סײ שפעטעד, בײטסאאז
 בײ םירמע די אדער דזשאב, זײער לירען

 םון ארױס װעט ארבײטען זײ װעאכער
 אי:־ םון אםיס איז קומעז דארםעז ביזנעס,

 אזוי רעדזשיסטרירען, זיך ״שורענס־םאנד
דזשאב. דעם םאראירען זײ וױ גיך

 גע־ שוין װי רעדזשיסטרײשאז, די
 טען1 דעם מאגטאנ, אז זיד םאנגט זאנט,

 סדר, םאאגענדען דעם אויט פעברואר,
:נאד ילאסאאס די לויט

 יעדען — 2 לאקאא פון מעמבערס
מאנטאג.

 יעדען — 9 לאקאא םון פעמבערס
דינסטאג.

 35 און 10 אאקאאס די םון מעפבעדס
מיטװאך. יעדעז —

 יעדען — 48 אאיזאא םון מעםבערס
דאגערשםאנ.

 און 23 ,3 אאקאאס די םון מעסבערס
פרײטאנ. יעדען — 82

אינםטאלרט נאארד דזשאינט נײער
 זײ־י װאם אונטערהאנדאוננעז אאע פון

 טאקערם, דער צװישען ם^-געקומעז נען
 אא• ױניאץ, העמסטיטשערס און פאיטערס

 דעם םון באאעבאטים די און ,41 קאא
 און אויסגעאאזען ניט גאר זיך האט םאך,

 דער־ צו געצװאונגען געװען איז ױניאן די
 אײגצושטע־ סטרײפ, געגעראא א קאערען

 שעפער. די איז ױניאךבאדינגונגען יעז
 אנגעהױבען זיך חאט סטרײק דער

 דעם דערםוײז, אין אזײגער 10 דינסטאג,
.1926 יאנואר, טען26

ט ל א ה נ ס אי כני ײ צ ר א פ

& נומער ״גערעבטעקײם״

 «ון בפארי דז«אינט פון מיטינג .2 זײט
־־־ױנייז. דרעסםמכזגר און דער

 מערלײט רי *ו פייל «ן פיש• דזש.
א• — דחןס־^עיער און קלאוק־ די פון

•PW
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י «8
 ירפגזנו. ןרגפניזןפיאנס און סרײד a זײט
 יײגבמרג ^ — עמחנז״חוב דער .6 זײט

 װחילמד. ן. — רפנמ גלייגפ
עךזפאריעלס. ס. זײט
ז. זײט

טיװ

 גוט־ איז פאך דעם אין בטרײס דער
 גענעראא דעם םון געװארעז געהײסען

 אינטער• אונזער םון באארד עקזעקוטיװ
̂׳ סעהרעטאר און געשאנאא,  האט בארא
 יואנםערענצען אאע אין גענומעז אײנטײא

ױ דער צװישען פארגעקוסעז זײען װאט  י
 באאעבאטים, די פון פארשטעהער און ניאז
 םארמײדעז, צו סכדײק דעם םארזוך א אין

אײגגענעבען. ניט זיך חאט דאס אבער
 אפ״ יוניאן די האט א-װענם, םאגטאג

 אוידיטא־ אין טאס־מיםינג א געהאאטמז
 מיטיננ דעם אויף און סקוא רענד םון רױם

)12 זייט אויף (שלוס

 דעם אינסמאלידט באראף םעקרעטער
 אץ אײױגקײם און דערליכקײם

פרײםאג. דעם

 ברײ אםת׳ער פאר אפעלירם און באאו־־ד
בעאםטע פאר רואהלען ־ ױניאן. דער

 אינסטא־ איז אװענט פרײטאג אעצטען
 דזשאינט נײער דער געװארעז אירט

 דרעסמאכעד און קאאוק דער םון באאדד
.1926 יאהר פאר׳ן ױניאן,

̂, אברהם סעיזתנטאר אונ־ םון באראו
 דעם נעהאט האט אינטערנײשאגאא, זער

 נײעם דעם אינסטאאירען צו כבוד
דערבײ האט ער און באארד, דזשאינט

» אנרימענפ זניאן דעם באנייען צו אויסםײדען וױלען כןמעס דרעס און סלאוס נ
העי־ צו באםםאן אין אפגעםאהרען האלפערין דזשײקאב װײס־פרעזידענט

ױניאן. דער פ;ץ
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 אויס־ זאא ױניאז דער אז ?ײן, סאן עס
 בא־ םירמע יעדער מיט סעטאען צו פוםען

 גע־ וועט דאס צו װײס, ווער און זונדער.
 איז עם סאמי? א אהן טאן צו אינגען

 שאאגען, דארםען זיך זאל מען םעגאיך,
ױ דער םיט סעטאען צו אװיגגען זײ און  י

גיאז•
 איז ?יגםאן ירעז. אעדער מאנטאג,
 בא־ ער האט שיסאנא, נאך אפגעפאחרען
 האא־ דזש. יחנזידעבם וױיס אױםםראנט

 העא־ און באסטאן פײן פאחרען «ו •עוײן,
 מניאנם דחנסםאכער »ון פלאויד די םעז

 בא־ איז ער ארבײט. דער םים אגגעהן
 בווםסאן, אין זײן it געוואחנן אױמסראגט

 ביז נמנג<יך #pn טיםינ װעם עם לאמ ווי
 וחד באלעבאםים די מים אנריםענםס די

 חאליעריז ברודזנר וחװ־ען. ׳ נאגײם ען5
D( ׳ iV 18 |ײ• או̂י.(

 האיציגע א אבער קורצע א נעהאילטען
ועדע.

 גע־ דער בײ האט באראף סעקרעטאר
 געװעהנליכע די געהאלטען ניט לענענהײט

 ״אײנ־ דעם כיט אינסטאלײשאן-רעדע
 לי־ האט ער זױיטער. אזוי און שװערען״

 װערמער, הארציגע פאר א געזאנט בערשט
 נע• ־אט ער צײט. אין און פונקט צום

 באארד, דזשאיגט נײעם דעם װאונשען
 אײניגקײט אםת׳ע הערשען דארט זאל עס
 אז אננעװיזען, האט ער הארמאניע. און

 טויזענטע הונדערטע, םון שיסזאל דער
 אפהענניג איז קינדער און םרויען מעגער,

 זיך, םיהרט באארד דער אזוי װי דעם םון
 דארט זאל עס געוואונשעז, האט ער און
 צװישעז סאאםעראציע, םולשטענדינע זײן
 1אי י״אקאילס איע םון דעלעגאציעס די

* הערפערשאפט. דער
 םרײטאג זינכיאן, פרעזידענט װאלט

 אויך געװיס ער װאלט שטאדט, איז געווען
 נע• און אינסטאלײשאן דער בײ געװען
 םארנו• אבער איז ער װארט. זײן זאגט
 פרא־ דער אויןי טור א םיט איצםער םען

 אױזי האט באראף, סעקרעטאר איז װינץ,
 איג־ דעם םארטראטען אלײז מיטיננ דעם

אםיס. מערנעשאנאל
 אויף האט װערטער וואריםע פאר א

 יןאטערם דער םון אנסעל, ברודער געזאנט
 דער םון טשערמאז דער ,10 לאסאל ױניאן

 יאה לעצםע די ם*ר באארד דזשאיגם
יאחר.

 אגגע• גיט םעהר האט אנסעל ברודער
 דזשאינמ צום דעלענאט א זײן צו נוםעז

געזונ^צױ זײן לאקאל. זײן םון באארד
)12 ז״מ אויןי (פלום
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