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דעפ^טי טאון אוז אוט אינטערנןשאנאל
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
yp o די דוע״ נ. בעיאן, פון ppp1פי ״ 

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

 פילא ױ נײ ארגאניזאציאנס־קאטפײן
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
מנט ̂זשער דער רײזבערנ, ע. זי  מענעו

 מנ־ מאכער דרעם און װײסט דער םוז
אדעלסיע׳ אין יאז  אז באדיכטעט, פ̂י
 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

ײ ארבײטער. די  אניטאטאריש זײנען ז
 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  ױניאן סײמדס לידיס ד
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> ײ בא׳סלים?ז און םאר זין, ג
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 c p :c 'w נעהן צו ניט 
i לא:נ ווי ,Kרp»y רn א־ן n םםרײס

 העלט ױניאן פון דירעקטארם
 נײע ערװעחלען סענטער

באאמטע
)1 <••• |1• («לוס

in: עררוועהלם איז y u 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 IM AM  MfeAMM •*־-■»■ ער״ אי׳יגשטיטיג איז עד *אץ אםט, דעם

* ־ נעווארעץ, וחזהאט
wr ד וױז ײאסזנןא ױי  חנר ד*ם ̂נ
 DfiV מאמגז זאל סענמער העלט ױגיאן

 .דעילפע!• 7W ‘ ר|וןוס אונמער:עהטו:^ אן
ח אויססיםמ די w י rf יוג^ן

פ נ מו ז רו ו א ס נוס חײסס נן שלו מ מ  סשיןרלייס ו
ד » * m צו סעסס דןלאר t o w ו ל ו י נ ו י
)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
ױ זאציע,  זײערע געטאן האבען דאס ו

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
ײז אױםםאמגז  איהם און ארבײט טיייל ז

* 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

רענד אץ טרײנינג״ ״מידקעל
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
י םאר o י o 'tK B n, ײאם jp^pii 20 ביי װערען ג?מ»כט o nטען i y i : r, 

די חנכענען אײר באנמ ױגיאן אינטערנעשאנאא די וועט ,1926
ן 1926 יאנואר, וטען דעם ®ת אינטערעסט

 m ציינם״ דטפארםםענם אויםלענדישען דעם פ.ץ רעקארד אונזער
̂לט אריבער מיקען װע״ איע אץ פאםיליעם אײערע צו גן

_אטעױתאנער אץ אױסגעצאלט אריץ, הױז >ין במ .
ש פריתען, גילעסטע די «ו — «ייט »ין אץ ייגקטליך שנעל, ) 
עקססענסעס. די אונז קאסט עס װיפיל םעחר,
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 ח^זקתי נצדפת♦

ארפח. ויא
*)i v, /6 כ״י (

 גציעני̂י פ״ז ןן
 rt v* ח̂ל• פײ•

ן פפפיה/  װעל ױ
.1••לפמ ני• איחר

i w n r w ן » ן « ת אן װסרסמ־ם נארםןנם לײדיס אינסערנעשאנאל דער » יוני
PQICE 3 CUfFt,1926 ,29 יאנואר פרײטאג
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ו » מ ד מ &ח m׳ b  a צו i w ׳ױm r
m m m n  t o t s  a m פעכרואר

 ארגאניזא־ — אװענט. אין 7 ביז פריה דער אין 7 פון ׳טאג גאנצען א שטימען קאנען װעט טען
װע־ שעםער פילע — פארטגעזעצט. װערט שעפער קלאוק און דרעס די אױו» ציאנס*דױיװ

ארונטערגענומען. װערען שעפער נאד — געסעטעלט. און ארגאניזירט רען
 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

̂מען צו וואו  דעם אץ שט
:רעםערענדום

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 ברוקלין
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

 י אונײפסמהעו פונ׳ם
פאנד אינמורמס

 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
ן י  סון רעדזשיסטרירונג די אנםאנגען ז

 קיאוי< די חלאוקכיאכער. ארבײטסלאזע
 מיט פארבונדען ניט זײנען װאס םאכער,

 רעדזשיס־ דך קוםען דארפען שאפ, קײן
ײ טרירען.  רעחשיסטדי• זיך דארםען ז

 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

ײ סײ שפעטעד, בײטסאאז  פאד־י וועיעז ז
 בײ םירמע די אדער דזשאב, זײער לירען

ײ װעאכער  םון ארױס װעט ארבײטען ז
 אי:־ םון אםיס איז קומעז דארםעז ביזנעס,

 אזוי רעדזשיסטרירען, זיך ״שורענס־םאנד
ױ גיך ײ ו דזשאב. דעם םאראירען ז

 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

פארצײכניס אינהאלט

& נומער ״גערעבטעקײם״

 «ון בפארי דז«אינט פון מיטינג .2 זײט
. דרעסםמכזגר און דער ז י י נ ־־־ױ

 מערלײט רי *ו פייל «ן פיש• דזש.
עיער און קלאוק־ די פון א• — דחןס̂־
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י «8
 ירפגזנו. ןרגפניזןפיאנס און סרײד a זײט
 װחילמד. ן. — רפנמ גלייגפ יײגבמרג ^ — עמחנז״חוב דער .6 זײט
עךזפאריעלס. ס. זײט
טיװז. זײט

 גוט־ איז פאך דעם אין בטרײס דער
 גענעראא דעם םון געװארעז געהײסען

 אינטער• אונזער םון באארד עקזעקוטיװ
 האט בארא^׳ סעהרעטאר און געשאנאא,
 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 בארא̂ו
 דעם נעהאט האט אינטערנײשאגאא, זער

 נײעם דעם אינסטאאירען צו כבוד
דערבײ האט ער און באארד, דזשאינט

»  אויסםײדען וױלען כןמעס דרעס און סלאוס נ
אן דעם באנייען צו ני אנרימענפ ז

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
i געוואחנן אױמסראגט t בווםסאן, אין זײן 

 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
ײן צו נוםעז  דזשאינמ צום דעלענאט א ז

געזונ^צױ זײן לאקאל. זײן םון באארד )12 ז״מ אויןי (פלום

ו ■ ■...
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קלאוק פון נאארר דזשאינט פזן מיטינג
ױניאן דרעסמאכער אוז

 גאארד דדצאיגט cm פ*ן ?•ט»;נ »
4 21; 22; #23,2 לאחאלס ר* םין 0 ,1( A

 אי;<ד איו 80 און 82 ,04 ,4* ,45
 טעןcm 22 שדייטא;, nr,*nw הוולטען
סמריט* טע10 װעסט ן. אין urJO יאדאר,
 דזש^ינט דעם םון •ראטאלןאל דעי
 װערט #יויניו»ר טען15 דעס םין נאאי־ד

גוטגעה״סען. און םאוגעייעזען
 די• אװ באארד די םין נאריכט דער

 ומנרט יאנואר טען20 דעם פון רעחסארש
 רער מיט גוטגעוזײסען און םאמע^עזען

 בי״ װעיכער ט״ל, דעם פון אױסגאפע
c אױף רעפערעגדום דעס צו זץי ציהט m 

טעקס. דאלאר 20
?8 געמאכט, װערט אפענדפענט אן
 צו באחנכטיגט רין זאל יאיזאל יעדעד
אץ׳ ■ויינג איעעגעס אן ואבעז •י

 דער װעוט דיסקוסיע לעגנערע א נאו
 רע־ די און נידעמעשטיפט אטעגדפעגט
 דירעס״ אװ באארר די םון קאפענדאציע

 ראל״ א דורך אננעגוכרען װעיט טאיס
 און דאפיד שטיפען 24 פיט װאוט, קאר
ראגעלעז• ד׳ו

צושריטטען.
הא־ זיי אז אעפארכדרט J0 לאקאי:

 פון ■ראטאסאיען די ;וטנעדױיסען נען
c 30 פון באארד רזשאעט דעה mד םעז ז  י

 די אח יאנואר טעןcm 8 את צעסבער
 דירעלןסארס אװ באארד די םון ^אריכמען

?3 cm  p iיאנואר. םעז7 און טען
 האבען זיי אז אעפארמירט 21 יאקאל

c ■דאטאקאל cm גוט;עד.ײסען m  pc 
יאנואר. טעןcm &1 םון באארד דזשאעט

c מםנעדןײסעז האט 22 לאסאל m 
 דירעקסארס אװ באאדר די פון באריכט

 ידאטאקא- די און יאנואר טעןcm 7 םון
c םון באארד דזשאינט דעס םון לעז m 

יאנואר. טען15 און טען3
c גוטגעהייסען האט 82 לאפאל m 
c ■ראטאיןאל m  pc באארר דזשאינט 

c 8 סח mמןדיכסעז ?ײ *יז יאנואר בתז 
c םון דירעקטארױס אװ באארד רי םון m 
יאגואר. טען7 און טען6

 •רא״ די גוטנעחײסען האס 80 לאקאל
c סיז טאקאלמן m סון נאאדד דזשאינט 

80 cmאון טען8 דעס און דעצעכיבער טען 
 באדיכטען די אױן װי יאנואד טען15
 דעס םון רירעקטאדס אװ באארד די םון
יאנואד טען7 און טען0

נעשלא• דאז װערט זיצונג עישמע די
סען.

אינסטאלי״שאן.
 איבערגע־ אנסעל, ברורער טיצערמאן

 סעקרע״ גענעדאל צו ט״צעו־ דעם בעגדינ
 אינסטאלי• צו «iבארא טאײטרעזיצו-ער

 פאר כאארד דזשאינט נײעפ דעס דען
א- די באדאגיזט ,1020 יאהר דעם ענ ^ 
 זייענדיג קאאפעראציע,' זײער פאר טען
 באארד. דזשאינם דעם םון ט״עעדמאן דעי
 ניט מאכט עס או פאדזיכעיט,. ער

 ארגאני״ די דינעז װעט עי אזוי וױ אויס
 איכיער ער װעט צוסונםט דער אין זאציע

 די םון אינטערעסען די פאר ארבײטען
ױניאן. דער םון און אדבײטעױ

 ילעזט םיש םעסרעטאר־סיעדשורער
: נשע^סmקרע פאיגענדע די םאר דאן

קאלאװב, א. סםענזאר, י. — 2 לאסאל
 מ. רײזנער, ב. ראדיש, י. טאסקאװימש, י.

גערבסט. ס. ארן איקין, דזש. קופער,
צוגעלאזען. וןערען דערעגאטען די

 מאכיא סילװערמאן, סעם — 0 לאהאל
 נאאדבערג, אײב זירלין, אײב פױרלטאן,

 ראוז הארטטאן, אדארף ,PK3cm סאיר
רעח. טאקס און קאפיאן
צמעלאזען. װערען דעיעגאטען די

 מאיס סטאיצער, מאקס — 10 לאקאיל
 םארער, לואיס זאיקאװסהי, הערי ■עגיױן,
קװארט. דזשולױס איץ גאדדאז מאקס
צוגעלאזעץ. וייערען דעלענאטעז די ארטש. יליא — 21 לאהאי

צוגעלאזען. װעדט ברודער דער
 לינא טשײקין, סאניא — 22 לאקאל

 סארא לו&יז, א. הימעלפאיב, װס. הלײן,
 און האלפעח פערל כיילער, ב. דאמעד,

האהען. איעקס
צונעלאזען, װערעז ח^לענאטעז די

 טשאס. קאנסקי, םאיר — 23 לאקאל
 םרוכד סעס און רײס י׳ואיס אאגדבערנ,

ם״שיס.
צוגעלאזען. ײערעז לעגאטעןm די

 קודרײ ע. קראדיה ל. — 35 לאקאל
 גרינ־ ם. דײי^דא^ ל״ סײלער, י. נעצסי,
 און פרידמאן מ. גערטשיקאו*, דזש. בער^

קרײצער. ס.
צוגעלאזען. יחנחנן 1דעיעגאטע די

 ד. אםבראזעי, קאפױלא — 48 לאקאל
 דאטאל.מםיאזיםא, האטאניי, װ. באנא,

,j ,מאליסאני, עד. סױםארא m. םפינא 
וואלארא. ג. און

 צוגעלאוען. ויעחגן דעלעגאמע) ך
 בוש״ ח. ארן פאלעז כג — 82 לאקאל

לאװיץ.

m  .KTV^RP W l j m  —  80 7*PIP. 
;» ^ J ר><,3ש.סירעת « נ םי רי א  »נ» י

י ג מ ל רתיערא. אגא *ירן י
0מא»ט» ׳י ה 8 תו־ מנע-ל^זען. ו

 גײז די »י;סט*?ירט י1נאר* נחדער
ן דעא«»«ן. w » יי w p דאנקט רערע 

 פיר חױענאנמן ארוי««ו»נמ די .ער
 עד *מ«ניז*«ויע. חןר «ײ דינסט זײער

 רעיעגאטען ארײנקודענדע די ערקיזנרט
 װאס ננוד און װינטינקײט די וועגען

 אױס ניט ניאכט עס דינען, אין ניועטעחט
 ארנײטער אן אין ארט, אן פאר װאס אין

 אקטי• די װאו אונזערע, װי אמפגיזאוויץ
 דעם םאר סאר׳ןוידען, אזױ איו וױטעט

 איס םועציעי ארנייטער, די םון נענעםיט
 נאארר. רז־טאינט דעם פון דעיענאט א

 װיכטיגסײט די נאטאנט נאראזי נרודער
 װעלכע טעות׳ן, די װידערהאיען ניט םון

 םיר־ דער אין געװארען געמפנט ז״נען
 דז?). דער אז ערקיערט, און נאננענחײט

 אײ *ו סראסט גייעם סרינען סוז נאארד
 נרעג* ארום אזוי און שעיער די גאנידרעז

 אר־ די פון נאדינגוננעז יענענם די נען
 הע־ פ צו איגדוסטריע דער אין כײטער
׳שטוםע. כערער

 דע<ע• די או אפעאירט נאראןי כרודער
 נע־ האנט איז האנט ארנײטען «ו נאטען

סלאס. ארבייטער דעם םון שוגאיס די גען
 נא־ נרודער נאגריסעז דעילענאטען די
 אואאדיס* װארידע מיט רזןדע ראזי׳ם

. נרענםען
 באריכט, דירעקטארם׳ אװ באארד

 .20 יאנואר
p ם. ע ט י ס א

 פוז ארכייםער די םון האמיטע א
 עו״טײנט סםריט, ססיט 211 ״העספער׳/

 רירעסטארם אװ נאארד די םאר װידער
 ערצויבט זאלען זײ us פארלאננ, דעם מיט

 םיט ארבייט דער iv *וריתנעחן ויערען
 ניט װעאען זיי אז םארעםענרינומ, דער

 בא־ ײעילכע נארםענטם, י1אוי ארכייטען
 ערסילערען זײ קאהען. לאים *ו ̂אננען
אננ דער אוינ אז אױך,  זײ וועם םא̂ו

 נאפרייט זיי יױלען ויערען, נאײי^ינט נ«ם
 זאלעז זײ כד' סטרייה, דעם סון ײעיעז
 אד־ דער צו פלעצעי אנדערע זוכען קענען
ביים.

 מענעדזישער ט׳עיארטע־ארא, ברודער
̂יז דעם םיז  רעהאםענדירט, אםיס, נרוין
 װערען באםרײט זאלען ארבייטער די אז
, םטרייס. דעם םון

נוטנעהײ• װערם רעקאמענדאציע די
םעז.

װעא־ דעזײנערם, די באצונ סראנע די
 די צו נעײארעז איבערנענעבען איז כע

 אויםנע• װערט דירעסטארם, אװ באארד
 לא־ םון מענעדזעער שעק, ברודער נוםען.

 דזשאינט רער אז םארלאננט, ,45 האל
 500 םון הלואה א מאכען זײ זאל ב$ארד
 אלע םון םטרײק א נוםהײסעז ז<«ל דאלאר,

 װערען גערוםע; זאל װעיכער דעזײנערם,
 אײד־ ביזנעס די אז און מאיטש, א*ן

 צו װערעז אינסטרואירט זאלען זשענםם
 די םון די.םארלאננען אכט איז נענמז

 אר־ די מיט טוען זײ װי אזוי דעזיינערם
םאכען. אנדערע די סון ב״םער
 צום איבערנענעבען װערט םראנע די

 א מיט צוזאמען רענעדזשער, דזשעגעראל
 אויך װערט עס .45 לאהאל םיז סאםיטע

 אײדזשענטם ביזנעס די אז באשלאםעז,
 םון םארלאנג דעם אכט אין נעםעז זאאעז

*רעזיינערס. די
כאריכם. קאםיטע ספע׳טעל .

 םאר באריכםעט םטענזאר ברורער
 נע- אפוינטעט איז װעצכע סאמיטע, דער

 צו דירעקטארם אװ באארד די םון װארען
 רעדזשיםםרי• םון םראנע די באטראכטען

 םאר רעקאטענדירט ער מעםכערם. די רען
 רעדזשיםםרײשאן חןר *ז קאםיטע, רער
 םעברואר טעז16 דעם אנםאכנען זיר זאל
 מארם׳ט טען1 דעם ביז אנהאלטען זאל און
 ביז־ די זאלען צייט דער םון ם׳*ר 1אי איו
 ווערען אינםטרואירט אייתשענטס נעס

 װעל־ םעטבערם, אלע רעדזשיסםרירען צו
 די אוז שעפער, ױניאן אין ארבײטעז כע

 צו ירערען איכערנענעבען זאלעז רעקאררם
 וחן־ לאסאלען די לאהאלען. םארשירענע

 צו מענליכהײט א ה$בעז ארום אזוי לעז
 אר־ םעםבערט זײערע פון וועלכע ײיםען
 *8P די שעפער. נים־ױנ־אן אין בײטען

 שא■״ די »ז אויד, רעקאםעגדירט מיםע
 ווערען אינםטרואירט זאלען טשערלייטע

 ״ווארקיננ אהן םעםבערס ןרלויבען צו נים
ארבײטען. צו קארדם״

םון םענעדזשער ■ערלםוטער, בתחןר

p n  a n פי^ פאון* nr f•  j r t t ir v* 
r w  mm מסאכפ sa a ro vM irw ו ו ו י

rg« ח עןנטדאר  נעםאו איז דאס »ז י
טיזאו. יעתן אפיס ױין ■ון מודאתן

נרינד־ ווערט פראגע רי װי נאכחופ
 tv נא׳צלאסען, ווערם דאאזסידע ?יך

 אין װערען ארײגגעגענען ואיזנן גאטימן
y a rn  *an, מעם־ ארע פון פאריאמעלדיג 

 ״װאר״ זייערע נאגייען זאמן לײ ״מדס
ז ספרדס״ קינג ו  איע װעיען ארום פזוי י

 יאקאיען םארש־דענע די פח סזםנפרס
c i^ o c^ n m «רדקנר׳#ן

n דיסקױ דירעקםארס אװ כאארד 
 cm 20 םאר חנפזדזננדוס cm דאן טירס

 רעקא״ אין וועלכער #םזןקס דאלארדיגען
 טשער- שא« די םת געװארצן כיןנדירט

 nm צו ןmנעװא אימתענעמן און <ײטע
 ״pm'n אװ כאאדד רי קערפערשאםם,

— םךאגע דער ב;תע כאשליסט טארס
 איגע״ ואל רעפערענדוס דער אז )1

 או:- פעכרואר, טעןcm 2 װערען חאלטען
 דזשאינט דעם פון אױסדכט דער טער

באאדד.
 זאל קאמיטע רעפערעגדום די אז )2

 דע־ באאיר דזשאינט אײן פון באשטעהן
 םון באשטיטט לאקאל, יעדען פון לעגאט

 דעלעגאט 1 און באארד, דזשאינט דעס
 ?אכייטע די .4לאקאי דעם פון כאשטיטט

טעטבער. א דאלאר 12 צו קריגען זאל
‘זא פלעצער פיליננ םאל;ענדע די )3

:װערען גענוצט לען
- 22 לאהאל סטײט. טע21 װ. 10 ־
סטריט. טע14 א. 231 — 48 לאקאל

עװ. זעקסטע 725 — האל ברײענט
 טע25 װ. 130 — אפיס באארד דזש.
סטדיט.

עװ. טע2—33 — אםיס טאון דאון
 טע121 א. 105 — אפיס הארלעם

סטריט.
עװ. טאנטיאוז 105 — אםיס ברוקלין

סט. סעקםאן 219 — אםיס כראנווױל

^ סעגעתאזעד׳ס חזזענעראל נארינ
תד ח  גאי פז נאדזסזם, הױסאן נ

 סיערנעדן, טים פארחאנדלונמז לאנגז
 גאנצוקו״ צוגע׳פטיסט יעצטער רער האט
 גאוועתאו׳ס רעם פון בא׳ציוס דעס סען

 זייו צוריסנעצוינען חאם ער קאםישאן.
 אסס׳ן םערם׳צענט׳ס דער פון רעזיגנאציע

 םארמירע! סטרייק א איז אנרום אזױ און
נעוואחש,-

 װעט ער tv ער׳זיערם, הײפאז כדודעד
 צו נ״*ם מפמרס ל«8 ימםםתאירען

 צייט דער איז אווערםײם סיין ארנייםען
 -V0 ליידיגע tvnvv p׳J״t bvb׳ איז ווען

ײםייחנן שינען,  פון עחלויבעניש תריגען (
 כדױ tv אויה עו־קלערם ער אםיס. דעם
 vtv ארויםגעשיסט שוין חאם ?אפלאן דער

שעפער. פראטעסםיװ p“>v צו לעםער
 :וט״ װערט נאריכם הייםאנ׳ם ברודעד

נעהײםען.
 שליםט8נ דירעסםארס אוו נאארד די
 נעלע8פראפארצי םון םראנע די כנונע

 נאארד, דדטאיגם צום םארטרעםערשאפט
tv םיט לןןקאלצן v 3 סון דעל׳מאציע Vt־ 

 נאארד חןר אויוי םאדטראטען ז״ן לען
 ־VP נרױוענס p» >r»v דירע?םארם, אײ

 ־Vt דזלעגאםען 2 פים tp>vpv< ;מיטעס
”t לען t אװ כאארד דעי י1אוי פארטראםען 

vo נרױועגם אח דירעמםארם ’ovp; •לא 
 פאר• ייק לאלצז רעלזגגאט 1 פים קאלען

 דירעת־ אוו באארד דער אויוי טדאטעז
 דר״ םיז נמחר םים יא?אלען און םארם,

 אין פארםראםען זײז זאל׳זן רעלענאםען,
 ־’OVP םח פעםבערס ?אםיםעם. אלע
 יעדען פאד דאלאר 1 קרינען ואלען טעם

מ־םיגג
 *8נמל פיטינג דעד װעדט דעם ם־ט

םען.
פיש, דזשאזע,ת

םרעזש. םעת.

ל ע פי » מ ױ פון םשערליים לע8 צו «ן מ  ה
פער פון שקפער ־דרמס און ױ גױי י»רס נ

!טשערלײטע בדידער
ױגיאךקאגט״ דעם אױוי האלט איהר

 פיר װענדעז דערםאר שאפ. אין ראל
 אונזער העלםעז זאלט איהר אײך, צו זיך

c^ :^ rm ,זא״ דעזײנערש די אז לאקאל 
.45 לאר,. ױגיאן, זײער צו באלאגגען לען

 זײן אויך װעט דעזײנער דער װען
 פילע אין העלפען דאס װעט ארגאגיזירט,

 האבען צו העלםעז װעט עס היגזיכטען.
 באנד־ רי איבער קאנטראל בעסערעז »

 ױניאן־ איז װערען זאלען די אז לאך,
 װעט דעזײנער דער װען געמאבט. שעפעד

 ױניאן. דער פון םארטײדיגם זײן אױך
 אלגע־ אין מיטהעלפען געװיס ער װעט

 זיך קען טאנכען ױגיאךאדבײט. מײגער
 אז טרוים, א פאד אויסדאככ»ן אפשר

ײן קענען אוין זאל דעזײנער דער  דער ו
 אר־ אגדעיע אלע װאס ױניאךעלעמענט,

שאפ. אין כײטער
 דעױ װען םארגאננענהײט, רער אין
 די אין קאנצענטרירם געװען איז טרײד
 דע־ דער װירקליך איז יצעפער, גרויסע
m אנדערער גאנץ א געװען זײנער y־ 
 איז עס טאנ. הײנטיגעז בײ װי מענט,
 פארשטעהן, צו געבען צו שותר געװעז

 באלאנגען אויך דארף דעזײגער דער אז
 ניט װירקליך האט ער און ױניאן, דער צו

 יוניאן, די נױטיג אזוי האבען געדארםט
ױ  קלאוקס די װאס דעם, דורך איצט. ו

 ?לײ־ פיל אזוי אין געטאכם איצט װעדען
 דעזײנער דעם םאד זיך האט שעפער, נע

לאגע. די געביטען
 ײ אויב אז ערעכען, דאך איהד װעט

 ער־ פיל א אין איצם זײגען דעזײגערס
^ ע ײ דאדפען בעםאר, װי לאגע׳ ג  דאך ז
 רי האבען נו, — איגאניזירען זיך אלײן

 איינמאל ניט געהאט שױן דעזײנערם
 האט 45 לאקאל דער ארגאניזירט. זיך

 מעמבערס. 800 איבער געצעהלם שוין
 נעקענס נארניט מיר האבען אלײן נאר

 מיט נעװען זײנען מיר אויססעםםען•
c m ,?דער פון פיהרער די אז גלויבע 

 אױם־ אונז םאר װעלעז ױניאז גאנצער
 םא־ געוױסע באלעבאטיס די בײ פיהרעז

 האבען דעזײנערס מיר *וואס דערוננען,
 װעץ מאל, םילע ארויסגעשטעלט געהאט

 א אדער םטרײק א געײעז נאר איז עס
 םיהרער געװעזענע די און םטאפעדזש.

 מאל םילע אונז האבעז ױגיאן דער פון
 אויס־ אונז םאר װעט מען אז צוגעזאגט,

וואם םארבעסערוננען׳ נעװיםע זmםית
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 דעזימערש־ םון ראמען די אין זײנען
 האט עס ווען מאל, יעדעס און מרײד.

 קאג״ א באנײען וועגעז נעהאנדעלט זיך
 די זײנען באלעבאטיס, די מיט מ־אקט

 די ן.mנעװא אויסגעלאזען דעזײגערס
 םאר־ אגגעגעבען האבען ױגיאךפיהרער

*m אבער .cm םאר תידוצים
 איז און נעװארען אנטוישט איז דעזײגער

 איז איצט און לאהאל. דעם פון אװעק
ײ ר 1אי װי ארגאניזירעז, צו שװערער ז  ת

פאדגאנגענהײט.
 רm לאקאל. א נענרינדעט האבען מיר
 יאהרי 8 באלד שוין עקזיםטירט לאקאל
n גיט זאך קײן *האבען מיר אבער m 

 װאש דעזײנערס, צאל געװיסע א גרײכט.
 יאהרען לעצטע די םאר אז םארשטעהען,

 גע־ לאקאל דעזײנערס דער נאר ניט איז
 ױגיאך די םון םארטײדיגט שלעכט װען

 נזד איז ױניאץ נאנצע די נאר פיוזי־ער,
 שלעכטער דער צוליב צדות אויף וועז

 דזש. געװעזיענמ די םון םיהרערשאםט
 זײנערסm דאדגע די—באאםטע, באארד
 ניט לאקאל׳ דעס מיט געבליבען זײנען

 אנטוישונגען. םילע די אױו* קוהענדיג
 פיה״ נײע די אז מיר, גלויבען איצט און

 אז זעהן, װעט ױניאן דער פון רערשאםט
 געשלא״ ניט זאל יןאנטראקט קײן.נייער

 די אהן באלעבאטיס, די מיט װעיען סען
 דעזיי־ דער װאס פונסטען, דעזײנערס

 אײנםאל ניט שוין האט לאקאל נערס
 םארגאנגענ־ דער אין אױישגעשט/גלט

 צו אויסגעתוםען נאר איז עס װען הײט,
באלעבאטים. די טי« אגריכיענטס סײנען

 מיט זײן, אנדערש דאס װעט איצט
 nm םון אויפלעבוגג אלנעמײנער דעי

גאנצע. א אלם ױניאן

 האבען װאס דעזײנערס, אלע די װען
 ,45 לאקאל צוס באלאנגט אםאל שוין

 איז איצט דאס פארשטעהן, איצט זאאען
ײ פאר צײט די im זיר ז n i אנצױ 

 וואלם — ױניאז, דער אז שאיסען
 אײה צו איעליחנן געדארםט ניט מען

 א דאס איז באדויערען צוס טשערלײט.
 םארשטמחעז רעזײנערס די אז פאקט,

 חנד אין םאתע?ומען איז עס ײאס ניט׳
ר און ;ױניאז א ם ײ זײנען ^  אפאטיש ז

c טראץ ױניאן, דער צו m סײ\ װאס 
ם, די םון אײנער ר ע  םעז וחנן ^ײנ

mמונען, ניט וחנם •רױואט, אים מיט דמ 
ײז ניט דארוי מען אז  זיי אמאניזירא. ז

 חני וחנגאן םאמעמן ניט אבער <ןעגען
ח םעז םארגאנגענהיים. ח»נ מ» חי. א  4ד

ת די מרנסט װי אז o גי r tw m rv r c זאל 
ײז ניט  חדנאתןחנן וחנלמ איחר אין י
ױײ די חt ®אחנרוגמן די לעבען איז  חנ

ײז דאס וועט נעתז״ U םעגליר נאר ז n, 
 * •םװייגיגסםעז וואם רעזײגאר דאד ויעז
ױ ארגאגי^מ^ אזוי זיח  A924 אין ו

m נעםאר im n e o  c m;
אויסנא״ איצט אמ 46 לא<מל איו .

םרא■גו&סידא א גאויאראן קליבען
t m  J n אין

B ^ p a ^ p a n p a

 ״m חור אז פארשםעחמה םיו און #0דז
 ארכיײ נרױסע די מון סײל א איז דעער

 גארםענט לײדיס im אין םאסען טער
v די און אינדוסטריע m\ חעיפען אויך 

 םון לאגע אײזסײנע די פארבעסע^ צו
w מען ש^ער. די אין ארכײטער ױ i 

 טיר כרידער. וױ םארשטענדיגען. גאר זיד
 זעל- דעס פון עקסאלאאטירט דאך װערען

 ארבײטער. אנדערע אלע װי נאס, נען
 אגדערע די א״;ע מיר דארפען דערםאר
העלםען.
 זײן דאם װעט טשערלײט, אײך, םאר

 r,y:^?m דער אז זעאן, צו גרינג גא:ץ
 זא״ שאפ׳ אין אײך כײ ארבײט װאס
 נא• דאל׳סט איהר מאן. ױניאן א ןײן
 ער אויכ און זאגען, דאס דעזײנער דעם

 מיט רורך זיך רעדט דאן ניט, אײך הערם
 דאס אויב און אײדזשענט, ביזנעס דעם

 גיט אדער טעלעםאנירט דאן ניט, וױרקט
^ אן אױן״ װיסען צו נ  דעד אין װעג א

 — טעלעםאן דעזײנערס: די פון ױניאן
 בראד־ 811 — אדרעש ׳1785 טשיהערינג

.14 רוס װײ,
 װעט איהר אז האםען, מיר !ברידער

 אפיל אונזער אויםנעהטעז ערנסט םיט
ױ וױכטיגער דער אין העלפען אונז און  י

 ארגאניזיר־ צחאסעז, און ניאךארבײט.
 זײן דורך יעדער מיר װעאעז טערהײר,

 אונזערע םײט אזא געבען קענען לאסאל
ײ אז כאלעבאטיס,  שנעל זיף װעלען ז

 ױניאן ?לאוקמאכער די אז דערסאנען׳
 זי םארהערט, נאר טויט, ניט נאך איז

ארײגגעקראנען. לעבען נײ ערשט האט
יןי י *

אינסטאליישאז
23 לאקאל יזניאן,

 א־;־ צום ציקופע; װער א־ך בעפאר
 ניי אז זאנען, א־ך וױל סטאליישאן

 א און ערעקיעא!, 1א נעייעז א׳ז אונז
 אװ־ די און עלעקשאן. שטילער זעהד
 ״כאװיירים״ רי ivf>«t דערפון זאכע

 אל״ן ניט ׳עאדט עס אנער ער?יערעז.
דעדצעהלען. װעדטעד ■אר א אױך

̂נםטאלײשאן ̂נג א  די ביי מ״ט
.45 לאקאל דעזײנערם

 בײ־ 2.30 יאנואר, טען30 דעם שנת,
 זזאטעל פענסילװײניא אין װעט טאנ,

 דער פון אינסטאלײשאן די פארקומען
 מענעדזשער, באארד, עקזעקוטיװ נייער

 רעקאר־ און װײס־טשערפאן טשערמאן,
סעקרעטער. דיגג

 גרױס פון זײן װעט מיטינג דער
 אינסטא־ די חוץ א װײל װיכטיגקײם,

 םראנען אנדערע םילע װעאעז לײשאן
װערען. פארהאנדעלט

־ פאזיטױו וועלען טיטינג דיזען ביי ףי
 דעד םון באראױ אב. סעקרעטאר דען

 לואיס װײס־ירעזידענט אינטערנעשאנאל,
אנדערע. און הײכיאן

 צו זאלט איהר אז זעהט ברידער,
 מי־ דעם םון װײל קוםעז, מיטענ דעם
 ארגאניזא• אונזער אז זיד םאנגט טינג

 זא״ דעזײנערס אלע אז ציאנס־קאםפײן,
 דער־ אוז ױניאז, דער צו כאלאנגען לעז

ײן איהר מוזט םאר  אלע סיס באקאנט ז
 ע-5אנ װעט מיטינג דער װאס פאענער

 םיז ארבײט וױכטיגער דער פאר טען
 װאהי דעס םאר און לאקאל אונזער

דעזײנערס. די פאר בעסםען און
גרוס, פיט

,45 לאקאי באארד עקזעקוטיװ די
םענערזשער. שעק, א.

 שדײען ״כאוױירים״ פאד אונזערע
ר א דאחי טען אז מיטיגגען, די בײ  י

 דיעס קײן דאך איז דאס אכער גיאן.
 נאך נעזאגט דאס ׳האכען מיר ניס.
 אונזערע און צוריק. יאהד 20 טיט

 ;א־ די א;;ענוטעז אלע האבען כאוױירים
 צו געװען סע־־טיג זייגען און מיגײשאן

 טעם־ ■ באארד עקזעקוטױו גוטע זײן
 אז םאל, דער איז װי אבער, בערס.

 גוט־ קײן ניט זײנעז כאװיירים אלע די
 ױ־ דעד אין טיטגלידער יטטעהעגדע

V :יאן
 א דארף כיען אטת, טאקע איז עס
 ױניאן, א האבעז טוז טען און ױניאן
 דױס די ניט באצאהלס כיעז אז אבער

 ױגיאן קײן טעז העז ױניאן דער אין
 ניט אױך קען םען און אנחאלטעז ניט

ײ װעט דאס אמט. אן פאר לױםעז  ז
 סאל. צװײטעז א לעסאז א םאר די:ען

 אםשר איצס שױן װעלען ברידער די
̂יבען הען מעז אז וױסען, םארשי־ ה

איז
װאס
איז
נע־

דער איז דױ^ אבער טײנונכען דענע
באצאהלען. טען טוז ױניאן * * *

עלעק״טאן. װעגען יעצט
 לאקאל פון מנעדזשער אלס

 זע^ביגע דער געװארען עדװעהלט
 דאכ אז ׳זײן קען עס יעצט. ביז

ײי דעדפאר,  ניט איז קײגער װ
 יעדענפאלס, אבער איהם, קעגען לאפען

 ערװעחלט א'ז מענעדזשעד דערזעאבער
געװארען.

ט־אש־ אלס זײגען אבעד דערפאר
 נײע נאנץ נעױאדען עדוועהלם טיה

ײ מעגשען.  פריהער טאל הײן זײנען ז
 זײנעז דאס געװען. ניט םראםטיס קײן

שערטאן. און דזשײקאבפאז ברידער די
יוע?* קאטיטע׳ רעלי(* אונזער אין

י איז נע י  —קאטימע װיכטיגע א אונז :
 געדעטע״ א געװען טאקע איז עס און
 עדװעהלמ ?ײנען — ״אױפער״ אױף נייש

 טעטבערס אננעזעיזענע דרײ געװארען
 די זײנעז דאס אאקאא. אונזער פון

 שאנ״ און קאנסקי פרעטעט,• ברדער
פעאד.

 עד זיינען באאדד עקזעהוטיװ צום
 טםאז,6אי :םאאנענדע די געװאדען װעאט
 סא־ פדוטטשיס, בלוטעננארדעז, באום,

 גאאדבעדג, קאנסקי, ריעס, דאװסקי,
 סאל״ ראבינאװיטץ, םיאער, אאנדסבעדנ,

שוגערטאן. סײסעאטאז, טוד,

אוניוחןחיפעם ארנײפער אינפערנעשאנמל
גאם. טע16 און פלײס אױרוױנג דדיםקול, אױרוױנג װאשינגטאן

.530 רום
יאנואר מען30 דעם שבת,

 די איטעראטור. ענגאישעד דער פון שטודױם סאציאאער א — גאכמיסאנ. 1.30
̂פע,'־, ר. ב. סאגראד. דזשאזעוי און טאסםיעאד :טעטע אעהטשודער. סטא

יאנדאר טען31 דעם זונטאג,
אעסמשורעד, טיטעא־אאטעױ״/ אין ארבײטער און ״קנעכט — פריה. דעד אין 11

מאסטי. י. א.

לדינג אינפקרנ. דער אין גןורםען און לעסםשורס ני
סטריט. טע16 וועםט 3

 םיטש־ אצעהםאנדער — אװענט. אין 6.30 פעבחאר, טען3 דעם םיטװאך,
a םארםזעצעז וועם האנדלער n 1אי דאם #ם־כאייאניע״• ״סאציאי׳ע :איבער ?ורם K 

 אין א־וענט מיטװאך יערע; װערען גענעבען וועם און צעסטשורם צעהן םון ?ורם
«אאץ. זעלכען

ע ר ע ד נ א ׳ ן י ר א ע צ ע ל פ
עויעניי לעסם־ננטאז 67 — 9 יאקאל *ון יס11א אץ

 ״עסאנאמיקס איבער אעקטשורען װעט אעוױן םאסם — ^ןנואר. טען30 דעם שכת,
י אינדוםטריע״. נארםענט אײדים דצר םון
 »וו^ ס?׳מא וועט טעפע יבעדערז̂ע איבער — יאנואר. םען31 דעם זונטאג״

אהא םון רוכיס קאאב די אין רםריח,m איז 10:90 זונטאג, אעסטשורען
בראנקס. עוחננױ, װאשיגגסאן 1681

ע ד ע ז נ ז י א ס י נ ם ױ ר ע ם נ ע ם
» » ײ . נ , > » . »- w «1ו H i י - י י י * י »■ *in J g g

אחמ אראגזמירט טי די אין סיםגאידןר אוכזערע פאר מוו תי m םצנטערם י
יצלם p7^3v■ םא^ןנדע די . .......... .״:ס

ט׳נ איםט 825 — 25 ססול mSave איו סאנחעטעז. םטרי̂נ פי̂ג
— maos אח ־  171 Mpo mtovs ,.ט«5 און נמדיםאז צוומזען םט

Jwo r 43 איז t m - 2? ם”•י גריח 2! ? nvaveonp is אאנ$יפ איו o  to o חננױ» joom m  tm •נימליז
a זאנעז םארנעסען ניט לאאץן םתולם. די אין זיך *שיםםרירעז-“ — — n 

ײז ייי חים »ח חןר«^גסעת»אל»ל Ha רארי^ס זימצן  ייי
׳מגםמי״ם- יתיסי

אױכגעיולי־ ז־ינען װאס אלע כדעט
 עהזעקוט־װ דער אין נעװארען בען

ױ אויסצ־ובירטע אלטע, דינען ארד8כ  י
 נעיױס אלע ײעלעז זיי און גיאךלײם,

 רינט־נעז אוש׳ן לאקאל דעם םיהרען
װענ.

H־ * ♦
איגסטאאיײ צום מיר קוטען עצט

שאן.
 אינסטאאיײ טאא אאע איז אונז בײ

 אכער האדציג, אטת אײגפאך, זעהר שען
 א כלױז האבען סיר בלוטען. אהן

 אלעס. דאס און געשסרעך האדדצדחארץ
 געפיחרט. אונז כײ עס װערט אזױ

 שטאט. אין גיטא איז זיגטאן •דעזידענט
 טאל אילע עד קוטט דא איז ער װען

 חײגטיגס אינסטאלײשאן. אונזער צו
 װײס איך אין געװען ניט עד איז פאל
 ענט״ איהם דארפען װעלען מיר צי ניט

אונז. ער אדער שולדיגען,
 סעקרע- איגזעד איז אבעד דערפאר

 גע־ יע נאראןי, כדודער טער־טרעזשורער,
 קײנ־ פארפעהלט ער אונז. בײ װען
 םארםעהלט ניט אױך זזאט און ניט מאל

 או:ז האט באראוי כרודער טאל. דיזען
 אז אפעלירט, האט ער און אינסטאלירט,

 םיר ױניאן. דער געטדײ זײן זאל סען
אײנגעשטיטס. איהם טיט האבעז אלע

 נעקראגעז האס באראןן ברודער נאך
 לאקאל, פון כד׳גנעדזשער דער װארט דאס
 ברודער װײל נעלענענהײט, דער בײ אח

c פון טענעדזשער אונזער םײנבערג, m 
 דערבײ, נעװען איז באארד, דזשאינט

שרײבער דער מע;מדזשער, דער האם
יוואן אט .געזאגט שורות, דיזע םון

 אםי־ די פײ ,23 לאהאל םון כײר,
 תאבען םעמבעדשיפ, די סײ און סערס,

 מיר ױניאן. דער געפאלגט פאל אלע
 א אין ארײגגעװיסעלט געװען זײנען

 ניט װינש איר װעלכעז םײט, שרעקליכען
 דורבצױ באװענונג ין^ן און ױױאן יןיין

 זיך האט םײט דער װען און פאנען.
 העל- צו גרײם פיד זײנען פארענדיגט,

 זי פאכעז צו ױניאן, די שטארקעז פען
 ױגיאן םעסטער שעהנער, דער םאר צוריק
נעװען. פאל אלע איז זי װאס

 וױייצ און זאנען, איך פוז לײדער
 איז הײפאן װאם געלעגענהײט דער בײ

 אז אמעצײגט, איך .האב דערבײ, געװען
 אדמיניסטרא־ יעצטיגער דער פון מאנכע

 האב איך ארויס. ניט דאס זוײזען ציע
 פענע־ דער װאס דעם, אויף אגגעצײגט

 פארט־ ברודער ,22 לאקאל פון דזשער
 עקםיננ אלס ארײנגעכאפט זיך האט ׳נאי

 אין פלאץ דפעדפאן׳ס אויף מענעדזשער
 םרע־ ניט און אפים, באארד דזשאינט

 באאדד דזשאינט דעם אפילו גענדיג
 פענע־ נענעראל דעם ניט אױך און

 ^ליג־ א דורכםיהרען ער נעהט דזשער
 פון פעפנערס די אויף פארטי״ טשינג
 די אין אדבײטען װעלכע ,23 לא?אל
 אננעװיזען, האב איך שעפער. דרעס

 אײנינ־ פאבען פעז װעט אזוי ניט אז
 דעד אין אלעס ױניאן. דער אין קײט

 דעם םייין. און װאױל איז אינדוסטדיע
 שיין פען האס דרײװ ארגאגיזײשאן
 זײנען שעפער די און דורכנעםיהרט,

 פעהלט עס אדגאנידרט. אלע שויז
פארטי״. ״לינטשיננ די בלויז

 לאקאל פאדטנאי, וױיס־פרעזידענט
 םאר־ ניט מעמאדע רm דורך וועט 23

jm ניכםעט yn. עס װאס אלעס IPP 
 איבערטרענספע־ זיך ותאען עס איז זײן,

 דער אבער מעםבערס. אביסעל רירען
 איהר לאקאל. א בלײבען װעט לאקאל

 זאל פען אז װעלען אודאי דאך װעט
 װײס־ רmברו באשליסע, אײערע םאאגען

 האט איהר און פארטנאי, זידענסmס
 רעם בײ קאמיטע א ערװעהלט דאך

ײ אבער באארד. עקזעקוטיװ גענעדאל  א
קא־ אײער םיז אינװעסטעײשאן די דער

jm( געביאכט איו מיטע wnjf ״ און ״  י
איר״ געפאבט איו ev דער
 זיך ייהר ראט באשלוס, װעלכער גע;ד
יאיןא?! אדנזעד צו גענומען שױן

 סארפעחיט דט אױך חאנען פיר
 fvoopyj דעם iVJSm דערפאנען צו

 רעחאפעג- יעצט װעדט װעלכער טעקס,
 ױניאן H אז געזאגט, ד׳אב אץ־ דירט.

 פען ;עייט׳ אהן פיהרען ניט זיך קען
̂ט געי״ט. האכען פוז  א״דגק^ט אין גע

 נײם שטארק. ױניאן אונזער מאבען װעט
 כלו װעלען פיטינג לאקאל נעקסטען

 און טעקס װעגען םראגע די אויפנעמען
 זא־ אײך װעלען פעפנערס אונזערע

איהם. װעגען מײנונג זייער גען
 א געהאלטען האט הײפאן נדודער

 װע- גערעדט האט ער רעדע. לענ;ער
 װע״ און ױגיאן דער אין אײדגקײט גען
 אין װעט עס װעיכער טעקס, נײעם גען

 םאר פעמבערשי■ דער צו געהן גיכען
cn א a m y cv i ,כרודער אפשטיפונג 

 רm אז ערקלערט, אױך האט הײפאן
 דער פאר גױטינ זעחר איצט איז טעקס

 ער״ הײפאן כרודעד האט אױך ױניאן.
 װאלט פארטגאי ברודער װען או קלערהם,

 דער בײ זאל ער אױב געפרעגט איד,ם
 בריןי אזא ארױסשיקען צײט יעצטיגער

 ארויסוע־ רזאט ער וױ פעפבערס די צו
 געיא־ ניט עש איי׳ש על װאלט יציקט,

טאן. צו טען
* * ♦

 ברודער האט געלעגענהײט דער בײ
 לאקא?, אוגזעד אז ערקלערט, װאנדער

 דארפען װעלען לאקאלען אלע אױך און
 טעקס דעם דורכםיהרען ׳ענעלער װאס

 די װענען טראכטען אנפאגתן אױך און
 קע• ניט װעט לאקאל קיין וױיל דױס.

 א סענט 35 אױןי אױפהאלטען זיך ;עז
 איג־ װעלעז יאקאלס די דױם. װאך

 האנדלען און ארײנטיאכטען דך גיכען
ניכער. װאס

 דעס :עזאגט האט וױינשטײן ברודער
 איז ער גוד־בי/ באארד עיזזעלוטױו

אפט. פאר׳ז געלאסען ניט פעהר
 מאא דיזען איז רינגלער ברודער

 כאטש אז ערקלערט, ער דורכנעםאלען.
 דאך נעװארעז, ״דעםיטעט״ איז ער

 איבערנעגעבמז און געטרײ ער בלײבט
 נע־ איפעד עס איז ער וױ ױניאן דער
װען.

 עײ איז לאקאל פון טשערמאן אלס
 װײס־ קאנסהי, ברודער געײארען װעהלט

 סעקרעטעײ, אלס ;אלטפאן טשערםאז,
ראכינאװיםמ.

K באא.*־ד דזשאינט cm סאר ^ m״
 קאגסקי, :געװאדען •עדװעחלט זײנען טען

לאנדסבעת. און ריעס םרופטציק,
 סעמבערס אונזערע אז האןי איך

 סי־ לאקאל נעקסטען צום קוםען װעלען
 װײל אנאנסידט, זײן זועט עס ווען סי:נ
 דיכ־ פיר װעלען פיטיננ נעקסטען בײם

טעקס. cm װעגעז םראנע די קוט״רען
פענעדזשער. פינקאװסקי, ל.

.2 לאלןאל פון מעמבעדם די צו
 אנאנסירט קאפיטע עדױקײשאנאל די

cm הײנטינע פאר פדאכיאם םאלנענדען 
:װאך

 יאנואד, טען29 דעם אװענט, פרײטאנ
 דישקוסיע א אײנלײטען שעללי ס. װעט

 װאשינג־ 1581 רופס, קלאב אונזערע אין
 םעסע: דער איבער בראנקס, עװענױ, טאז

סיסטעם״. דעלענאטען ״שאפ
 ■9 זועט :אכפיסאנ, אוהד 1 זונטאנ,

 לײ- בראנזוױל אין לעקםשודען ױדיטש
 סטריט, סעקפאן 219 לײסעאום,, באר

 לינקע און ״יעכטע :טעפע דער איבער
ױניאנס׳/ די אין

 א״נ־ האל זעלבען אין װעט רובין מ.
 :טעפע ^ איבער דיסחוסיע א לײטעז

סטרײקען״. אדעד ״ארביטרײשאז
בר. װעט אװענט דאנערשטאנ דעם

 אױוי דיסקוסיע א אײנלײטען לןאהעז ד.
 ארגאניזא־ לעצטער ״דער טעפע: דער

אינדוסטריע״. דער אין דו־ײװ ציאנס
.2 לאק. פון קאמיםע עדיץרץישאנאל

טשערסא!. רובײן, ם.

י ד דער פץ הןלע ו אן פױי אובײפמו דער אין יוני
באוועבוננ

tj םאפאס. דזש. דײוױד פון לעקציעם די םרן קורם

 צוואםענ• איו באווענוננ ארבייםער די
 םײ־ װיבטינע םארשידענע na נעמטעלט

a רירען ווןום לע\ n  tv שטרמ־ אח 1ןםג5י 
ז  ־vvp די לםשל, װי ארנײטער, די na מ

jn די ■אאיטישע, די סעראטיומ, ia t o- 
אז די און אונסערשטיצומם די <ע,  יוני

 דער םון נעשיכטע דער אין באווצטגג.
 םארשי־ שוין זײנען גאוועגוננ ארנײטער

f i n נעװארען ארויםגעזאנט םײנתגען 
p דער^ינטינפײט וועממ a נ יערען  *װיי

na םאר װאס און נאזוענונג דער v ראלע 
r סײל יעדער p a« רער 1אי םארנעםט 

N םעז«יר ׳פםעלם םמציעל מוועטגנ.
r f c p  i n די «ן »«ױעם8 די און

-----------------m ־ i איז ימיאונם םלײ^ n באוחד ארגייטעי 
* נוגכ

v נע־ װעט יעקציעס דרײ םון סורם 
 1אי סאםאס דײוױד מר. םון ווערען נעבען
 אין היםטארישע די נאהאנדלען ײעט

 ױניאנס טרײד די םון ראלע םאסטישע די
 די אין באװענוננ. ארבײטער דער אין

 באהאנרעלט באזונדערם וועלען לע?ציעם
 ווענען םײנוננען פארשימנע י1 װמרען

 יוגיאניזם, םימ«ל און ■ױר דער <וי רעם
 םאציאלים־ אנארכיםםישע, װ״ װ. י8 די

ע pv טימע  ווענען טעןוריעם קאםוניםט̂י
ױניאנם. די םון ראלע דער

i n ,דיױױד לעיאדפורער DKCKD »אי 
v דאדנער דער איגער םזעציאליסט *mid 

 ברוסױאיד 1אי •ראפעםאר v איי ׳גר נע.
. שראנען. דאדנע די איבער קאל׳נח׳ש
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־__ו מיטינג נער
iv ir v n ״געדענסיג* םין רעדסקטןור

— !קײמ״
 ״גערענטינקײט״ רער דורף וױר איו ׳

 די ;ענען וראטעסט מיין אויסדויקען
3יאיואי מיין no נססרטע 6.

 נאך סיטינג א אונזערען צו קוטענדינ
 ערװארטעט איך האנ קאנװענ׳עאן, דער

m צו n דעיעגאטען, די פיז נארינט א 
 מרכנע־ חאגען זיי נאשלוסצן װ׳דנע
ײ סיחרט  נ**ונ איז קאנזוענ׳פאז, דער נ

u o n *  o n, יאנע. זײן פארנעסערעו צו
 אנשטאט ז •אסירט האט װאס אנער

ט א ו גירעצקי נרודער האט ר»*ו י  ז
i פיו אננעפאננען אזן אװעסנע׳עטערט n 

i r w n n p אונערעדט און לאמיטע 
 זײן אין אויך האט ער ׳*טונדען. 2 גענו*ע

in פאמעםען גיט נארינט n jtm n  tv, 
tv די *וטרינען חאט פאריס די װען • ן  ו

 איז ער »ז געזאגט, זײ ער האט מגאטען,
ח u כננו rm w w  « p ’>v פען און 

 נכלל און ארױםגעטדינען. איהם חאט
 אײנדריסע זיינע אינערנענענען ער חאט

no דאס מאן, אזא אין האנװעניפאן דער 
ת איר t« ג׳נסײנט, חאכ איך  k ניי ז

t םון מיטינג in סאר סאפיטע׳/ ״עידפאן 
סואואגאנרא.

 רערמאנט, זיך ער ה*ט עגדיליר נאר
tv רעפארט א אפנעכען דארי-דאך ער 

י פ»ו אױפגעטאן האט ער וואס  פרע• ו
 חןר ווענען נאריכטעם האט אין סעדס

 און סאשיגען״. ״ירעס מ םון תזאיו׳פאן
 1םי אז טעניא, דער א/יוי ארויף װײטער

 אױף ציין די זיך מן זייטעזישארפן איע
o n ,מיט םארענדינט ער האט יאפאי 

אױפוװנױען און פאראיינינען tv אסיל אן
jm v o r  v .יאהאל

o מיט םילא n עהחליכער יעדער איז 
 אבער איינשםיםיג. איהם מיט מאן יוניאן

o דורך װערעז געטאן ניט װעט דאס n 
 לדי•1צאש סאבען tv זוכען װעט ער וואס

 *לםע די אױף פאױלױנזחננען און נונגען
o םיז אדמיניסםריי׳פאז n .לאסאא

תןלע־ טער2 דער נעיווהען איז 1ד»
 אגנעםאננעז און דײװידסאן, ברודעד נאט,

 ברודער אײן װען און נאויכט. זייז תנעז
 נעפומען איז ער אז אױסנ׳מריען, האם

 אוים־ האם מעז װאס רעאארט א הערעז
 דעם ם»ר סאנווענ׳פאן דער י1אוי «טאן

 אז נעענטםערט, דייײידאװ חאט פחןםער,
 סאנדוענשאן רn.ביי פאײױרעז חאט מר
 נעזעסען איז וואם ברוחזר א םונט... 10

 סאר• א םאכען נעװאלט האט סיר יעבען
 םאריארען טאקע האט ער אוינ אז ׳טיאנ,

אר איהם זעהי רען זאי םונט 10 ם  צו ^
נאניטינען.
נערט׳שיקא!*. ברוךער קומט נעקסם

 דענסט, נערטשיקאז• ברודער אוינ װעי,
tv ױ .חזיארטעז״ אזױגע מיט  האט ער ו

 םארשםאר־ סקנעז מען וועט אפנענעבען
W טעות. נרייםןן » ער האט 35 יאחאיל

ױי איו  םו; ריכטינ דאס איז סחןנען, ו
 בײ שװערען און קיוייניען וחןיכע מענשען

 v חאבען װייעז די או ■אות און בארד
 םון tv ױניאן, םאראיינינטע שטארקע,

אי o״t אײן  םוחות די םארפוױענען מעז ו
yp די t» נמםמרס, די סון jv אדםײ 

o אייי ױיערט ניסטראציע n ,און יאפאא 
n  |toדיט צײײטער ר tn '?v» v  tv םאד 

}׳ איינינקײם
 תםען װעט איהר «m אח, עצה 4מיי •

 צאסאל, אװזער סיז סיםיננעז וױיטעד
?oty דםיניםטראציע אלטע די* V■ ן1א 

D tru iin דאן ן1א םראנען. טרייד װענען 
ײו, איד םארדכער  מענע־ ליבער םיין יי

 יעם1 איהר דאס ,jnvotpytpp אין תשער
o חאנעז n טולען,סווארט ponn3tn no 

n 1םי ■רעסערס, ,רעכםזז״ n אלטער־. 
ױ מאשין׳,  די װייל די• רום׳מ םיר ו
u to n v אלע די צוריס שוין מ־יכם ro*v

^ אױסנעדרןישענע די ױ לי ,םאשין״, ו
מן. דאס און .יזלייזע״ ײ ײ ני  םא־ ײילעז ז

ײ את לעמז׳ v מו  האבען אױך ײילען ו
v ײניאן. שםאדהעדע

 נרו^ במדער את »toov סיס
םגמן, אכרחם וױי

.5924 נוס. לעדממר ^vpv* 5< םעמבער

f װאס דעם *וליב *) it  op• געדאײפ 
 רעדאקייע. ד• to «"*/ ׳יסימל V יעײמז
ע ײ יו»ער H ײי fom irm* ו י*ל י  *גי• ו

 «ון בריף םאגב* ײמןן .אימארגיימז״, סעל
מ • ••ייצגזז ייעסמים א״יי תז  און מײי
יוי י  סון«יי. אייג^ו איז ביי• װייסנאא׳ס בי
ty rra מ ײ 1ײ ײיסםיזו מ א אוגז אןלען י

^ n*׳ •2*2״ י* ״גז’י?**י r בייי
מז׳ ״ ״ י י i■ #ביסזי . n  —  ju iopanv.

 געגען איז און יושד וױל ער
״סלײטס״.

 ״גערענטינ־ דעד םון רעדאהטאל װערטער
p״o״ :

 ׳טטײ א מיר ערילױבט בעט איך
 ״נערעכטיגקײט׳/ *ונזער אין •י»ץ לעל

n עקזע־ •דאגרעסױחנן ױגזער סרעגען 
 בדודער דענעדזשער, און באאיד ?וטױו

 ̂ונגעהן נ#ך זײ װעיעז יאנג וױ סורעצקי,
?״ ״סיעיט״סיסטעם דעי מיט

הא־ מענשעז, •ראגרעסױח^ אטת איס
 ״סיעיטס״/ געגען זײן געדארםט זײ בעז

 האבען זײ דאס ׳אױס *בער זיר ^אזט
 םון סיסטעם די אײגגעפירט ריכטיג עחעט

 ׳אויס ניט אנדערש סומט עס ״סילעיט׳/
 עק־ אז ווערע׳ז װעילען מ׳עט באילד וױ דאס

 ביזנעס « אדער סעםבער כאארד ועקוטױו
״ענט  מען װעט ױגיאן, דער אין אײד̂ז

 שא־ דער םון יןארטעל א ברענגען דארפען
 ״טשעסט״ א אדער ■ארטיי, מודסטיטער

 באילשעװיקעס די םון יאװעדעגיע״ נאיע
 ניט מען זועט ׳ניט טאמעד רוסילאגד, אין

 מען און ״סילעיט״ אױם׳ז ארויפישטעילען
 איז הײם.״ דער אין זיצען כילײבען װעט
 ? ױניאן א םאר םיהרוגנ ריכטיגע א דאס
ירפר^׳ איז װאו און

גדוס, ױניאן מיט
.8869 נומ. ילעדדפער ,35 ילאק. כיעמבער

םאנד. דעבס ום בײשטײערונג
— רעדאקטאר: װערטער

 ״נערעכטיגקײס״ אונזער אין ערלױבט
 פון באריכט קגײנעם א איבערצונעבען

 גערופען איז װאס ^•אי־מיטינג אונזעד
 :צװעק םא^גענדען דעם םאר געװארען

ארבײ״ ארע םון מיטינג ׳צאפ א כײ
 אפ־ קעסיער׳/ ״נעט פירםע די םון טער

 ,3 נוטער לאקאה םון אםיס אין געהאילטען
 געװאדען באיטלאסען אײנשטימיג איז

 א ארבײטעז זארען ארבײטער אלע דאס
 בא־ װעט װאס יטטונדע די און יצטונדע
אי געלר אץ טרעפעז  בייגעיעטײערט ז

 יטטאיץ מיט דעבס־םאנד. דעם צו װערען
 באיצלוס דער דא־ם באדיכטען מיר קאנען

 און אלטען אונזער אײעטימיג געװען איז
 אב־ ׳דאס אפצוגעבען קעטםער בראװען

 אבער אינהארט, אין ני״פטיג אזוי װאהל
אונז. םון חוטט איהם -וואס דאך

 יטאפ יעדער דאס ׳איז מײגונג אונזער
 די צײגען און טאן געדארפט דאס װאלט

 אלעטענם אונזער צו פארעהרוננ גרויסע
יבליכען און געטרײען  כױט״ און קעטפעד ̂י

פעניט.
 פאר די דדוקעץ פא־ אײך דא:ק איך

• װערטער.
מעערטאן. יטאפ ברוסט,

מױב.
װערםדױימער.

שנײדער.
תאמייטע. די

אז פון אפיסעס ױ אין טעטיגקײטען זני
נאארר דזשאינט

mf l •ןײ אאזאא
* n  n•

̂ס בחקלעער דעם פון אפ
 םון מענעדזשער טטיארטישיארא, כר.

 זײן םאר באדיכטעט אםיס, ברוקילין דעם
 איבער־ ער?$ט װען צײט דער םון אסיס,

היינט. ביז אפיס זײן גענוסען
 געםונען האט ער אז באריכטעט, ער

 און ?יצאוק ױגיאן 105 דיסטריקט זײן אין
 176 אױך װי טעאער, דרעס ױניאן 29

 נינדױניאן 148 און קילאוק ניכדױגיאן
 צײט דער פון טשך אין עעפער. דרעס
 און ביזנעס פון ארויס שעפער 15 זײנען

 דים״ דעס םון ארױס;עמופט האבען 2
טריקט.
 די געסעטעאט אויך האט אםים זײן

 אױף• דרײװ דעם אין פירמעס םאאגענדע
:שעפער קאאוק ניט״ױגיאן

 לא־ און גענסי קאנאגעיא, ביסקאאדי,
 מארטסיענ־ און קרײמער ראמער, ראקא,

טע.
ד ײ  צו אטענדעט אויך האט אםיס ז

צײט. דער אין קאםיאיינטס 481
 םאא־ די צו אטענדעם האט אפיס זײן

:קײסעס גענדע
די — עװ. כיאנטראוז 33 ״נעלא׳׳,

 ארבײטער די אויפגעיטלאפען האט פירמע
ײ װאס ׳דעם צויליב  אנטזאגט זיך האבען ז

 אניטט־ענ־ איע שטיה. פון ארבײטען צו
 געװען זײנען קײס די סעטלען צו גונגען

 ערקלערט דעריבער איז םירטע די נוציאז.
סטרײק. איז געװארען

עװ. פרענקאין 523 קא.״, און ״אפעא
 גע־ ניט האט םינישערס די פון אײגע ־—

 נאך װײדדטעס. אװ סקײיצ דעם קראנען
 גע־ אפיס דער האט אונטערזוכונג אן

 די פאד דאי־אר 3 פון העכערונג א קראגען
פיגיעערס.

 הע־ געקראגען אױך האט אפיס דער
 פײ די פאר דאלאר 3 און 2 פון בערונגען
עװ. פארק 757 ״פאלאק׳/ פון גיעערס

ביאס.״, ״מארטיגא םון ארבײטער די
 בא״ ניט זײנע| כטריט, מעזעראל 362

 דער דעי. עלעקיטאן פאר געװארען צאהלט
 אר־ די פון מיטינג א נערוםעז האט אםיס

 געםױ איז האדפלײגט רער װאו בײטער,
 פירכיע די ריכטינ.• זײן צו געװארען נען

ארכײטער. די צו $24.96 באצאהלס האט4
 עוג טױרטל 362 בראם.'/ ״האכמאן

 סיננעל געקראגען האבען ארבײטער די —
אוים־ איז קײם די אװערםײם. פאר טײם

 ודעסםאנער און ודיספ פון *רנאניזאציאנסימםיפע
ארכײס דעד כײ פילאדעלםיע אין

 ארנאניוירען tv כעםער האמ«ײז דער
 םילא־ אין טרײד מײםט און דרעס דעם

 די • ענעמיש. נאנץ אן געהט חןלםיא,
 בײ 1אי האמיםע ארנאניזיישאן נרױםע

 צױ tv נעטאן ווערם אלץ ן1א ארבײט רער
tv u»tp ארבײטער די to| ניט־ױגיאן די 

in ;שע«ער n  tv ״ אח זײ םים  נעבען ז
tv ,אנ־ את זיר שאחזו וײ אז םארשטעהן 

 יױ חגר tv <יט באלאננען זײ ווען תוז,
• ניאן,

 ארבײט די אט אז נישט, סײנט און
 םאראן דארט זײנעז עס לײכמזג א איז

̂םנ  דאס ארבײטער, אאגעשסאנענע אוע
 די םון נזדפצעכט, שענערען דעם ®ון רוב

 ניט עס װילען װאם דאםעה אםעריקאנעד
 די אחוםטעז. ארוים הוםעז עס איז <ייחמ

mיענער אױוי ייך, םאחפטעחט איז, ואיןױי 
 גאלעגאםים די ®ון זײם דער אױכ

 און ארבייםער, אאגעשטאנענע n םים
 דארט םירם י׳וניאן די יואם סאטיי חנר

עוועחנר. א tm אז
ם ̂גיאן ואנתחנ .*נעזי p דיגען ייי r 

 זײנאן זײ זאמן. אזעלמנ «ו נעװאױגם
p r םארםאל־ אוימװיםעחן מוואוינם 

ח באיעבאםים די ®ח גוגגעז  •אלײ חגר י
 מוט גדס ארנײמ n מחנן זײ און ייי#
p i די באגײםמעוױגכ T ro v p t  \rrrn 
אןױאנמ פוןדןר נאר  קאמיטע אמא̂ג

^ חנ א י אן# וײמן •יצ אב״ י ד̂ז
«»סי«ימס ד«ר Dim מנייו די

 םי״ אין קאמפײן ארגאגיזאציאנס דער
 פיהרערשאםט דעד אונטער איז לאדעלםיא

 דער רײזבערג, ע. פרעזידענט װײם םון
 ררעס- און װײסט דעם פון םענעדזישער

באארד. דזשאינט מאכער

 •פמדיקאן דער מיט מװאחנן גענומען
 ו״fp חאט אפיס דער fTM אסאסיאי^אן

בעק-*עי. אין דאילאר 50 ^עקטעט
קצײ״ 185 ראסשין׳/ און ״אעװענכערג

 קאמ• חאס איערײטאר אן —סטריט. מער
 פון צאחאען זי< װיצ םירמע די אז פלײגט,

 כאוױזען, חאט אוגטערזוכונג אן ׳טטיק.
 שבתיס געארכײט האבען ארבײטער די אז
 חאאעקטעט חאט אפיס דער זונטאגס; און
̂ןט און איערײטאר דעם םאר דאלאר 35  ח

 גריװענס״ דער צו ארכײטער די גערוםען
?אמיטע.

קאםילײנט, חאט טעגענבאום קאטער
 86 קא,׳/ דרעס ״סיסליא םירמע די אז

 דיסטשאר״ איהם האט סטריט, טעזעראל
 א■״ דארטען האט ער װי נאכדעם דזשעט

 1א טעג. עטאיכע און װאד א געארבײט
 םיר- די אז באוױזען, האם אונטערזוכונג

 צײט״ באשעםטיגט ברודער דעם האט פע
 ארבײט װאס קאטער דער .ביז װײאיג,
 די צוריקקומען. װעט שטענדינ דארטען
 האט ברודער דער אז באהױפטעם, םירמע

 ריכ- ניט גע^״ניטען גארפענטס עטאיכע
 אויוי אבער באיטטעהט אפיס דער טיג.
 דעם צו בארעכטיגט איז ער אז ׳דעם

 צוריקקומען. װעט קאםער דער ביז דדטאב
 צו איהם אנטזאגט זיך וזאט פירםע די

 אאגע״ איז ׳טאפ דער און ריאינסטײטען
 טענענבאום קאטער געװארען. סטאפט־

 או אפיס, דעם אינפארמירט דאן ראט
 אין אן איצט זיר םאננט ארבײט װי אזױ
 געאר״ םריהער האט ער װאו יטאפ, דעם

 דער צוריקנעוזן. דאיטען ער װיל בײט,
 $61,10 קאלעקטעט איהם םאר האט אםיס

 צו צוריקגעגאנגען זײנען צײטע די און
ארבײט. דער

אויד, באריכטעט ט*טיארט״טיאדא בה
 אר״ 4 ריאינסטײטעט ר,אט אפיס זײן אז

 עס װעלכער אהן זײנען װעלכע בײטער,
געװארען. דיסטיטארדזשט אורזאכע איז

 אונטערזוכט אויך האט אפיס זײן
 ארביײ װעלכע עעפער, םון קאמפלײנטם

ױ אין םירפעס ניט־ױניאן פאי טען  ני
 קאםפאײנטס די םון מעהרסטע די יארק.
 אין גרונדלאז. געװארען געםוגען זײנען

 נעפונץן אפיס דעד האס אבער קײס אײז
 צו באלאנגט װעאכע ארבײמ, ביסעל א

ס״ און ״ראזענבערג  םירםע דער בײ דײווי
 1070 הארוסא׳/ און כאפינא ״באדאאױןא,

 דער שאפ. ניט־ױניאן א עװענױ, װייאבי
 נע״ אייז שװעריגקײט, אביסעל ,נאן אםיס

 דער באאײנפאוסען אין ערפאאגרײך װען
 ארבײם קײן םעהר םאכעז צו ניט פירכזע

םירפע. סטרײקענדער דער פאד
בא״ דעם םון צײט דער םון פ״טך אין

̂ 22.19 קאאעקטעט אפיס זײן האט ריקט
 אינ״ דעם פאר $549.50 און בעק־פעי אין

םאנד. שורענס

 ^גאנאױױישאן״ דעם פון
דעפאדטטענט

 דעם פון פענעדזשער סטיגליץ, בר.
 באריכטעט, דעפארטפענט, ארגאניזײשאן

 סטדײהם א; איצט םיהרמ אשיס זײן אז
־ : פײמעפ םאלגענדע די נעגען

 קאאוס װעל־נאת האוז, קלאוק גלאוב
 יעםסאוױץ דײװיס, און ראזענבערג קא.,

)10 זײט י1אוי (*לוס

באל א אראנזשירט 66 לאקאל
• — רעדאקםאר: װערטער

 5יאקאי ױניאן עפברוידערי באנאז די
 באא, א נעבעז צו באשלאסען האט ,66

 סעב״ טעז11 דעם אװענט, דאנערשםאג
ױ פארק אין רואר  װעסט 3 פאלאס, װ
גאס. םע110

 מיט״• אלע אײז דאריבער לאדען מיר
אז װ. ג. ל. א. אוגזעד םון גלידער  צום ױני

 וועמ באי דער אז םארזיכערען און כאל
םאר״ םיל םארשאםען אגװעזענדען יעדעז

געניגעז.
'באקאנטע♦ אײערע ברעגגט און קופם

גרוס, מיט
p האיעבסקמ p d.

.־ ?ו עקס־לאקם אץ װאס
 &מ ערפעדונגען וױכםינסטע די םון אײנע איז עקם־לאקם

טשאקאלאד-קענדיי א איז דאם װיםענשאסם. מעדיצינישער
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בפפרכײמ

פײגבערג. ל. פון

 יפטױבעעד א בעמ. און סטעפעס
 דער אין םליחען רײטער עטליכע װעג,

ײ צוױשען בערג. די םון דיכטוגג  דער ז
אפיציר. ױנגער א — עי״טסטער

ו האט זוז די י  ארונטער־* װאס נאר ז
 V? האט אונטען טא^ דער געלאזען.

 םינסטער־ געדיכטעד א אין אײגגעהלט
ג״ט.

אפרו. אן אהן פאראױס, פאראױם,
 ידיעה, א באקומען האבעז סאלדאטען די
 (קאװאקאזער טשעטשעגער צװײ די אז

 סאנא, און גאסאכאז בערג־אײנװאױנער),
 דארוי. ?ײער אין אוםגעקערט זיך האבען
 צו סאלדאטען די איצט דאס שליהען
םארברעכעי. צװײ דיזע אט כאפען

 םאל־ אין באשטעהט םאדברעכען זײער
:גענדען

 I םאר געגופעז נקטח האט גאסאכאן
 איז דאס — קרוב » זײנעם פון טויט

 אלטען לױטע׳ן — עהרעךחוב זײן געװען
 דעו־- ער האט נסםלז, בלוטיגער םון געזעץ

 קױב. זײן םון מערדער דעם שאסען
 די אין אוים אלײז זיד באהאלנדער איצט

 ער קומט אהיים סאאען. און װעלדער
בײנאכט. בלויז דאם אי זעלטען, זעהר

 געהעחשט דאטאלם האט קאװסאז אויף
 מארד » פאר באלאגערונגס־צושטאנד. א

 טוינדשטראף מיט באשטראםט םען האט
 מען נאר װי פלאץ, אוים׳ז שיסען—

מערדער.- דעם אן טרעפט
 גאסא־ ערװארט נורל זעלבער דער
 זיר דארף ער סאגא׳ן. פרײנט, כאג׳ס

 ארױס־ האט עײ װײל באהאלטען, אויך
 איהם מעדדעח-געטראגען דעם געהאלפען

 זיך, באהאלט ער װאו געװאוםט׳ שפײז,
 קופט ארױסגעגעבען. ניט איהם און

טויט־שטראף. אויך א'ךזם
 זיך טראגעז וױיטעד איז װײטער אלץ

בערג. די םון ריכטוגג אין רײטער די
 און בארג־טײכעל. א שוימט אונטען

ײ םאר שויז שטעהט אט  דארוי דאס ז
 פלאכע p» הײזער שטײ^ערנע די םיט

דענלאך.
באגעגע־ דארף ptf ארײג^אהר בײם

 אםגעריסע־ שמוציגעז א רײטער די נען
ײ טשעטשענער. נעם  איהם שטעלען ז
 פיסטא־ די איהם אויח אן שטעלעץ אפ,

ײ זאל ער אז םאדערעז, איז לעטעז  ז
ט ער הויז. גאסאכאלס אנװײזען  װײז

ײ  פאהרעז סאלדאטען די הױז. דאס אן ז
 איינער םערד. די םון אראפ הדיכען צו,
ײ םון  רעד םערד. די היטען בלײבט ז

 ארײ קריכעז ס^לדאטען די מיט אםיציר
 פלױט שטיינעמעם נידערינען דעם בער
הויז. דאם ארום רינגלען ארן

 גא־ זיר זיצט צײט זעלבער דער אין
 און פאדלאנע, דער אויוי הויז איז קאכאז

ײן ער עסט זאך, חײז םיז װיסנעדיג ניט  ז
 איהם טראגם װײב דאס אװענט־ברויט.

קופט נאסט. א דאד איז ער אונטער.

 וױנקעלע אין הויז. אין זעלטעז אזױ
קינדערלאך. די זיך שפילען

 און טיד, די זיך צופראלט פלוצים
סאלדאטען. ארײן זיך רײסען הזיז אין

 קײן ניטא אויף. שפרינגט נאסאכאז
דעטונג.

 — גאסאכאן, אונטער, זיך גיב ־—
אפיציר. דער איהם צו זא;ט

איהם. גענען רוהיג שטעהט גאסאכאז
 א מיט דאד, הױך־געװיקסינ, איז ער

 בלויז קען עש װי אויסזעהן׳ שטאלצען
ײז  לעבען דאס װעלכען םאר מענש, א ז
 שװאר־ גרױסע טיט טײער. גארניט איז
 אויפ׳ן טרױעריג ער קוקט אויגען צע

 אלטע, צוריסענע, טראנט ער אפיציר.
קלײדער. אפבליאקירטע

!איהם בינדט —
 די איהם םארבינדען סאלדאטען די
פלײצעס. די אויף אהיגטער הע:ט

:דאפראס צום צו טרעט אםיציר דער
 דאש אז גאשאכאן, עס, הײסט —
פאיד׳^ דעם באגאננען כיססו
!איך יא׳ —

ײן אפ ניט לײקענט ער פארברעכען. ז
 אזוי — חוב זײן בלויז ערםילט האם ער

 עהרעךגע־ דאס געהײםען איהם האט
 פאר, איצט שטעהט איחם װאס םיהל.

 אבער — דאס באנעהמט ער ער, װײסט
 װאלט ער װען באנג. ניט איהם טוט עס

 מיט באצאלט געװען ניט איצט ביז נאך
 װאלט קרוב, זײן םון טויט פאר׳ן םױט

 הענט די םון ארוישנעריסען איצם דך ער
 גוקם זיך נעלאפען און סאלדאטעז די םון
ײז ײז פאד ז  זײנען אזוי בלוט. קרוב׳ס ז
 די פון בערג־מענשעז, די םון פדות די

 פאר׳ן נוקם־זײן זיר — טשעטשענער
דורי צעהנטען ביז׳ן קרובים די םון בלוס

 אײזנ כעגעז שטעהט אםיציר דער
 אריני אנקוקעז גישט זאט זיך קען און

 איהש. םיץ ענטציקט איז ער גאסאכאנען.
 ס׳א־ שעהנער, ס׳ארא שטאלצער, ס׳ארא

 פי? זוהן סרעפטעער איז שטאדקער רא
 װאלט. םריײד א סאר װאס סיט !בערג די

 קופען נעװאלט איהם אפיציר, דער ער,
 ער, װען איהם, באםרײען אוץ היילױ צו

 אנצוהױ• צוזאגעז איהם זאל גאסאכאז
 אונטערװארפעז און לעבען נײ א בען
 — רעגירוננס״געזעצען. אלע אונטער זיך
ױ אזוינער, ״א,  גע־ װאלט נאסאכאן, ו

ײן וואלטען  בײ טראכט — װארט," ז
ײ איז ״דאס — אםיציר, דער זיך  ז

 בא־ אין נישט. קעז איר אבער כער,
שיםען! און כאפעז :שטעהט םעהל
 גא: כױר זאל העלםען? אין י,ען װאס
״ פוחל ! ז ײ ז

 אפיציר דער האט הױך שױן און
נעטאז: קאמאנדעװע א

!םאראויס פארש, —
 -מיט דער איז געפאננענעם מיט״ן

דארף, איבער׳ז סאלדאטעז די שפאנעז

ע כ ײ ל ע נ ם כ ע ר
)«לי?ססז(«

װהילער. ז. פון________

ײן קאן עס  םח בימער די םיר, אז ז
 איי זמלעז שטאאטען״ םאראײניגטע די

 םא׳ צװ״ם«| k שםיםען דארםען ניכען
סחיען. םאר רעכטע נאיינע מענען

 יאהר אײגינע םיט האבעז מיר װען
ײ און אסנעשטיםם צידיק  נעגעבען ז

ם נ^ך, םיר ח^בען שטים־רעכט,  ױייז
ו צײגט עם געױען. ױצא ניט אויס, י  ז

ײ, אז ים1אר  נאך דעעז םתיען, די ז
p נלייך״ ניט אלז it ײ דארזי מען  נע־ ז
גלײכח״ט. אביסעלע נאך כען

 א תנען1 יך1 עם האנדעלט איצט
 הסבעו ״1 װאס אםענדנמגם נײעם

עײ לױט קסננרעם, אין אר״נגעבראנט  וו
n עס כען tn t D r'ttPM K? תי »  ׳

 אויםנמ־ איצט ביז איז װאם שױרגעזעץ
^1געו קץסםט רוי גאשימן «ו א ס  די

i אין n אינחםמריע t n v• .נעזעלשאםט
מ דרײ די מר ת י םח םעםבערם וו  ײ

vn •ארםי״, נץשאנאל ,מאיםענס  eytt* 
״ °n דערלאננט אדtו יענע כען ? •7 

v ער •עםיציע, v דענט t> ײ  העלסעז ו
ר מאס מ o ןץרכפיהרע! . ני n םימד־  י

גיס <v» 09m ד«ר*אר זי«נ«ן גמנט,
ן ״ u 1ם» אונטערשיד t״p ז rm* 

סמש^ןיט א איז ארנײגמר אן םרוי.
ע » אי״• םאן א י יצי יי׳ ״2*1£י

___-^;-■-.• » ח.י יי  T» נזנסינט װאס
®מ אז זיי^ םענאיך מחר  tvo «ס 

° מײגעז מסס׳נרינם ךי «ן מ ״ ײי י

#  iR m ”  • ״ ״ ״ ־
w i i
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 אט ניט. אדער נלייכהייט אזא אין בען
ײ חאבען o אננעממען דאך ז n ראהי־• 
 אין :לויבענדינ ניט אמענדסענט נישאן

' איהם...
 מענליה ;עהר נאך נעזאנט, י1ו איז,

 שטי־ דארפען װעלען בירנער, די כדר, אז
 נלײכ־ די יען1םר די מיר גינען צו טען

ניט. אדער םארלאננעז, »t װאם הײט
 רארפט אירר אז דערצו קומט עם ײען

 נע־ א ענטש״דען שםיםע אײער מיט
 באשטיםע! ארער םראנע, זעלשאםםליכע

o n דאן מענשעז, סלאם א םמ שיקזאל 
 םאראור־ אלע אװעסלענען איהר מטם

 IV מײטננעז אינעמאנטע אוז ט״לען
ט,1 א o םאכט איהר בעםאר אױ, יי n 

o אױוי צייכען n ,אטאל גאר באלאט 
 לםnהאנ עם »אם װעגען איבערסלעהרען

iv אמןול ראר ivp עס װײל דף. o n o
ײן אייד זאל יענער אז ..M.Don»t ז

 א זיך םאר האט איהר או ובסרט
untio- ראגע0'  wtiv נלייכ־ סארלאננןן 

 חזס־1ש א נלײכחײט ניס m אי« חײט.
t i און ? םרייחייט פון םער n  wp״t 

 V גלײכחיים *וםיל אדער סרייוןיים צופיל
 v םיט שטיפען ivjvp עם ותט ומר

o «גמן נמװיםען רייגעם n אםענד־ 
, . םענט.

 אלע *ו tv דעריבער ןיף םיר הערען
 אםעני־ רעם מג«ן און פאר '*־נוםעגםען

i פת •נעגגער נרעםםע ךי סענט. n 
 ם»ר ויינעז, גלייכחײט גספלאגססי

מ י1 יךד שססחט «י מ וואס י  «אר זיינ
י איז אינט׳גושסירט ״ ל י . י

״נ 8 ײיי

 א דך געםינט דארף םון װײט נישט
 םארקױ װעט דארטען װעלדעל. קלײן

הינריכטומ. די פען
ײ  צו באוױזען נישט נ^ך האבען ז

ײ װי דארף, דאס םארלאזען  דער־ האט ז
 געפלוי־ איז זועלכער רײמער, א יאגט

 ריכ־ זײער איז בויגען אויס׳ן פײל גען
 א זעהר נ^ך געװען איז ד^ס טונג.

̂ןהר צװאנציג קוים כיאן, ױנגער  אלט. י
 אויבער־ דעד אויף פוך לייכטעז א מיט

ליפ. שטער
:אפ איהם שטעלען סאלדאטען די
טו? װער — ביז
 א גאסאכאג׳ס כאגא, בין אץ־ —

 װאש דאכזעלבע, םיר פיט טוט פרײנד.
 שטאלץ ער ענטםערט ־— !איהם מיט
זעלבסט־װירדע. פיט און

אום. זיך דדעהט אפיציר דער
 בא־ א עי גיט — !איהם בינדט —-

 זיך באגיסט הארץ זײן אבער פעהל.
 א אויך אלײן ד^ך איז ער בלום. מיט

 פארשטעהן צו פעהיג איז און פעגש
 איז ער טאט. נאבעלע שעהנע, אזא

 שעהנ״ און אםת פון אנהענגער אן אלײז
 װאס שבועה, זײן חוב״ זײן אבער קײט.

 צו — רעגירונג דער צו געגעבען האט ער
 צװינגען אויםריכסיג, און טרײ דינען
 טאט שרעסליכע אזא באגעהן צו איהם

 שטאל־ נאבעלע, צװײ אזעלכע שיסען —
 םארבונדען זײנען װעלכע פעגשען, צע

םרײנדשאםט. טרײע אײביגע, אזא פיט
גאפאכא־ אויסבעהאלטען האסטו —

 —? שפײז געטראגען איהם האסטו ? נען
 ױגגען צום אפיציר דער זיך װענדעט

סאגא.
!.געטאן אלעש דאס כ׳האב 'א, —

!געהאנדעלט אימער אזוי װאלט איך
 װערטער דיזע ארויס זאגט סאגא

ז נעפיז־זל. שטאלצזןן א מיט  אינ:- ײי
 א מיט באלויכטען ווערט פנים לישער

 װײסט, ער דרײםטקײט. םון שטײכעל
 װיל דערםאר ערװארטעט, איהם װאס

 זײן מיט צוזאמען שטארבען דרײםט ער
 באפעהלם אזוי װײל גאסאכאז, םרײנד
עהרעךחוב. זײן איהם

 וױלענס־ ס׳אדא םײנער, נאט —
ײ יןראפט  בײ טראכט — י םארמאנען ז

אםיציר. דער זיך
 אםיציר צום צו געהט דא אבער
 שטאלצ־ זייין באזיגענדינ און, גאסאכאז

 זאל ער אז איהם בײ ער בעט גײט,
סאגא׳ן. אפלאזען

- ױננ, אזוי נאך איז ער —  זאגט ־
 א כפעט דאך איז ער — גאסאכאן,

 לאזט איהפ און שיסט מיך נאך, הינד
פרײגעהן.!
 גאשא־ איבער רײסט סאגא אבער

:שםײבעלע א מימ רײד כאנ׳ס
דיר טיט !גאסאכאן שװײג, —

 מיר פאר איז שטארבען צו אינאײגעם
גליק! גרעסטע דאס

גיע;'־-, יאש איז טײגעד, נאט —
 פא־האן ;אך איז צײט אונזער א*ן אז

- טדײהײט? אזא  אפי־ דער ט*א:ט -
ציר.

ײ• ,;',אביכ הױ:ע־, א טיט אבער  ־
:אי־ב ער שרײט שטיטע זעדיגער
!״ םאראױס טאריצ, —
 אדונד װײטעי, נעהען סאלדאטען די

 גאסאיאנען געסאננעגע, בײדע רינגלענדיג
 בײדע כאנא׳ן. םרײד טרײען זײן מיט

 פילע;- ׳5קע געהויבענע הױך מיט שפאנען
ײ אז דיג,  זײעד װי אזױ, געטאן האבען ז

 אי־ איז סאגא געפאדערט. האט עהרע
 זײז באװיזעז י-אט ער גליקלץ־, בערהויפט
 מרײ־י זײז װעט אדן םדײנד א צו טרײהײט

םאר׳חתם׳עגעז. בלוט סיט באיד הײט
 געגאגגען זײ:ע; סאדלאטען די װען

 ;אסאכאנעז, ארעסטידען שטילערהײד
ײ ׳פאגא ער, האט  ע־ אבער באדעיחט, ז
 צו :עבען צו באוױזען נישט שוין האט

 א געבאיט ער האט גאפאנאנען, װיםען
 געטראכט: און אװעק איז און םערד פליגק
 בא־ צו ':;עז4;ייג דאך איהפ װעט אפשר
 האט ער װען אבעד גאסאנאנעז, פרייען

 אז פארבײנעהער, א פון דערװאוסט זיך
 נאסא־ פארהאלטען האבען סאלדאטען די

 נישטא, שױן איז רעטונג קײן און כאגען,
 די דעריאנט אופגעקערט, זיך עי האט

 עד שפאנט יעצט אט און... סאלדאטען.
טױט. צום פרײגד זײן כיט צוזאדען

 צום צונעקומען דינעז סאאדאטעז רי
 צוגעבונדען נעפאנכענע צװײ די װעלדעל,

בויסער. צװײ צו
״ ;אסאנאז!״ װידערזעהז, ״אויױ —
׳ג;אד םון גאדטעז אלאח׳ם ״אין —
------ !״ כא:א

 דינען קרעכץ א אהן ־— ״פ^י״ —
געפאלען• טױט פרײנד נײדע

 :אכט גאנצע א האט אפיצעי דער
געװײנט.

 טאריאגעטען אי־דישער דער
\n״מאדיאקאטי — טעאטער

 דער אוטז םעאטער מאריןינעטען א
 ערשײ־ נ״ע נאנץ א א־ז נאס אידישער

 דאם װ*ס נאר װייטען אלע ניט און נוננ,
אזוינס. איז

 אונטע־ נ־ט ז־ר נעהטען מיר אבער
 לעזעי אונזערע םאד ערקלעהרען tv דאס
 צו איז בעםטע דאס ײע־טע־. פ»ר א אין

iv עס נעהן t,|, און אנהוהען אליין עם 
 ־־tt װאס די אליין. דך םאר אורטײלען

 נעװ־ס םענען טאן, לאך הארצ־נען א לען
 ײערעז םארשטעלװנען די אהין. נעהן

 חייו א אװע:ט, ־עדעז נענעבען דארט
 איז שבת או־ך ;מ־טװאך אין מ^ונטאנ
ראטינעי. !וגטאנ

 נעפ־גט טעאטערל ״ט^דיאתאט״ דער
 צװ־שען נאס, טע12 א־םט 111 אי) זיך

עװענױם. טע4 ן1א טע3

 נלײנע און טעאריע 1אי רעכט גלייכע
 װאס ביו און •ראקטיק, דעד אין רעכט
 דאס t״t פרוי ארבײטער די װעם װען,

 סי־ רעם אפ איהר שאםט כפרה־הינדעל.
 נעזעץ , ראס און נעזעץ נימם־װײדזש

 פמיען פאר נאכט־ארבײט םארבאט ױאם
 קאפי־ די עלעו11 נעזעצע, עהנליכע |1א

 דעד םיט באטצען זיד יכער1 מאל־סטעז
 אר־ די אטירען1עקספל און .נלײכרוײט״

ג#<ר װעלעז זײ װײם »י פרו־ען בײםעד
•IV1VP

עסאנאמי־ םט,1מ׳ר װאם זײנען, דאם
 שוין םיר יבען1ה איצט טעםים. שע
 םאר טעםים ױרידישע אויך הערען אן

dkh דעם נעגען שטימען זאלען מיר 
אמענדמענט.

 װעס מען אז נכ:1צײט איין םרענם
 נלײר, םאלשטעגדינ פחיעז די מאכען

 צעהנרלינע די םת װערען װעט אם11
 ״נאן־םײארט״ םון קײסעם יזענטער1ט
 t פאורםם די אין איצט לינען אס11

 ינ•11צ קאנען דעםאלט אויך מען װעם
 םרױ pn סופארטען tv מאן א גען
 םאר װאם אויןי* גיט? חיל ער װען

? נרתט א
 טעם א ין1ש איו איהר, עחט1 דאם,

 1אי !עהר םאראינטערעסיחגן מט1 װאם
נ1א און בירנער. סך א זעחר  הא* ״t י

 סעמים׳ עפאנאםישע ליב1צ םריחער, נען
tv e p in v t גלײכ־ דער נענען שטיםען 

 אם ליב1צ אפשר נאך «ײ מעלןן חײט,
o n םיי־ ז״ער בײטזןן .טעם, ױרידישען 
איו אםשר טראנטען: ןיד און נתנ

ppk d  dp אזױ נים גאר tv otip אגנעה־ 
?... אםענדםענט אוא םען

עפעם: נאך און
o (ויט n א ווערט נעסדו איצםינ׳מ 

 בא־ סרױ, זײן פארלאזס װאס סאן,
ער ײעו םארנחנמר. א אלם םראנט

י זיו ««< איחר. ןון אנםלױםט ״  י
א• (יס מר נאף איחם ן  נאנ״מ ן אי

ברעמם pv איוזם פא?ט ך גיז

־ו׳''־־׳
י,,\י.י י• י'77'̂צי■

 פרוי. זײן צו צודיק צוםיהרען איהם
 דעי איז ארײנגעשםעלט װערט בילד זײן

 און מענער פארשװאונדענע פון גאלעריע
 דער א\ן םארשריבען װעדט רעק^רד זײן

בױרא׳/ ״דיזוירשאן
 אבסא״ אײגפיהרען װעט סען אז

 דאדםען טען ײעט גלײכהײט, לוטע
־ ענטװעדער : בײדע די םיז אײגס פ י ו  א

ן ע ר ע  אנטלא־ דעם באטראכטען ה
 אדעד פארבדעכער, אלס פאן םענעם

 די אויך באטראכטען ז ע ב י ו ה נ 4
 םארברעכערין, אלס םרוי אנטאאםענע

 ‘נא א אױך האבען דאז סיר יועלעז
 די און םרױען אנטיאםענע סון אעריע
 איבער׳ז ארופיאנעז זיך זועט פאליס

 און םרױעז םאדשװאונדענע כאפען לאנד
ײ  מענעי. זײערע צו צוריס ברענגעז ז
 און זיםצעז און ארומגעהן אנשטאט און
 מאן דער װעט דערשלאגען, םיה^עז זיך
 ב*ז װארטעז און רוהיגער א דצען זיך
 הױז אץ ברעננען איהם װעט פאלים די

ײן ארײן פדױ.. םארשװארנדענע ז
 גענונענדער א זײן אויך האז דאס

 וועלכע בירגער, סך א װאם םאר טעם
 שטארק נראד זין עקאנאםישעז אין זײנען

ײ ראדיסאל,  געוױ־ רײנעם א מיט זאלען ז
 לי אט אײנפיחתז סאר שטיפעז םען

 סבדא א דא דאך איז עס גלײכהײט.
 ?א:־ װערט ^בען אין אצץ ניט אז

 אוםשטע:־ עק^נאמישע די פון םראלירט
דען

 זײז ניט װעט זעהעץ, מיר \(י איו
 דער־ םראגע די אפצו׳פטר׳ן אײכט אזוי
 אויסנע״ קאן גלייכהײט די וואס םיט

 םרויען. ארבײטער געגען ווערען נוצם
 בא״ אונזער םון טײ^ נרויסער א אויב

ד מעז טעאיןערוננ  גע״ גאײכחײט דער תי
 א םאראן איז םרײזזײט, געוױסע ניםעז

 זאל אמעגדמענם דער אז םעגאימײט
 די ?יר זאלען און דורכגעחז, נאף

 ״וראהיבי־^ מיט איצט װי דזשאדזשעם,
 אוים־י מיט כעי די פארדרעהעז שאן״

נלײכהײט..♦ בי טײם״מען
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 ספעציעלען א פאר רעםערענחם דעד
און קלאוק די נײ םאנד שג־ךײר,

דרעסמאכער.
i p i דרעס־ און קיאו?־ רער םון נ*ארד חשאינט
 ןודער אשלוס3 דעם נוטנעה״םען האט ױניאן ראכער

cp סון רעקןומעגדיזציע די i ׳ש«»־ט׳)וערמען* נרויסען 
 20 םון טע?ס א פאר ןווריה, װאך א -ט׳ט מיטיננ,
̂׳אר ip דא i אסי• מיט ױניאן די באזןומען צו רעכיבער 

V ' V ' i, םםרײס־ם^נד. ספעציעאען א עאםען צו
d ױי1א pi 1אאי3 תשאינט םון םיטיננ אעצטען 

 צום נעבראכט רירע<ןם*רם אװ באא,-ד דער האט
 ם«ר ס־לאן אויסנעארבײטען סול׳עטענדינ א מיטי;;

p דז׳צענעראל » ןײן װעט dp רעפערענדום. א e n־ 
 »הע םון פיטנלירער די םאר רענחם־אסשטימוננ

 צױ שטעלען װאם צאקא־׳ם, דרעסםאכער און קלאו?־
d נויוי pi פשטי• די פאאוד. תשא־נט רעםערענדום̂״
d 2 ינסטאנ,1 קוםענדיגען םארסומעז װעט מונג piטעז 

.1020 פעברואר,
 לאטיר איצט םאזטען■ טרוהענע די זיינען דאס

 אס1 באדייטוננ » םאר װאס ;םײנט דאש װאס זעזזן,
נרוי־ דער םון ילעבעז װ״טערע ד<ום םאר האבען קען

 אס1 װאס ;יתיאן דרעסטאכער און פאאוה־ םעד
 צו ריכטינ בכח זיין צו כדי ױניאז• דער סאר מיינט

* <n •אױםנאבע. איהר ע!־פיאען
̂ורס נױ םון דרעםטאכער און ?לאוה־ די פאד  י

 זיך נעםינט ױניאן זײער דאס סוד, ?ײן נ*ט dp איז
 האט זי יאנע. פינאנציעאער ׳שאעכטער א א־ן איצט

 נאר איז זי נ*כמעהר, פאנחמ. קיינע מעהר נים
 נעצװאוננען נעװען איז זי — היגטער׳שטעאינ אביסעא

 װייםען דאם פאר׳פואדינען. צו חובות^זיך מאכען צו
אאע. איצט

זײ־ טןוםער אין — אייר, וױיסעז אנער אאע
דאר• ניט, עס װייםען ױאם פישנאידער, מאגכע ד» נען
 ײאס אאץ, םון געזעהן2«ו ד*ם — װיםעז, עם זיי םען

 צו <זוםען ז«וא ױניאן די אז דעם. צו נעפיהרם הןוט
 נעענדערם אוטבאדיננט עס םוז אאגע, דאזינעד דער

 ניט אופן ב׳שום טןור םען ד#ם װײםען, «אע װערען.
נע־ זי װעאכער אין א*נע, דער 1א' ױני^ז די אאזען
 בא־ די װיישען און םיהאען ד*ם איצט. זיר םינט

 םײא, איז רענת דער םון טיטגאיחןר װאוםטזינינע
 *רנא־ דער םון םיהרער׳טאםם די װי נוט, אזוי וונהם

 אז וױיםעז, »אע צי פראנע, « נ<ור איז עם ניזאציע.
 נןיר װי ניך, »זוי ווערען 1מט« םוז און דארןי דאם

!׳שיין םאקע מענאיך,
̂רמאאע א נעװען איצט עס װאאם  הער 1אי צײט נ

̂ווק־ זא• א<וםיר צייט, א דחןם־אינדושטריע• און קא
ן דער צוױשען ווען נען,  עה־ באאעבאםים די און ױנ̂י

 צעננערען א םאר םארמםענדעגיע געװיםע א זיםטירם
 א םאר שאום־באציאוננען פון באזים אוים׳ן פעריאד

 שאעכ־ די קענען אםער םען װאאט *ײם, בא׳שםיםםער
n צאזע רערװייל ױניפן דער םון אאנע 'םינאנציעאעI 
 אאנע די אפער װאאט צײם דער םיט שיקזאא. צום
 רארםעז צו אהז אאייז, זיך םון אויםנענעםערם זיך

 װאאט ראמאאס אנ׳פםרעגנונגען. באזונדערע טאנען
 םיט־ די אויוי ארויפאײנען באדארםם ניט אפ׳שר מען

ױניאן. די מטארהען צו טעסם םיעציעאען א נצידער
פאא. רער גיט איצט ראך איו דאש אבער
 דער איז צייט איצםינע די דאם איז, םאסט דער
 קיין ניט גאר איז דרעםיאינדיםטריע און קאאוק־

 און ױניאן דער צוױשען באציאוננעז די נארטאאע.
י אננעצוינען. זײנען באצעבאטים די

פ׳פוט זעהם עס :ראם וױ נאכטעהר, איז עם
 באלע־ די צװיעעז סרינ אפענעם »ן ערב זזי או*ם,

זעחן, דייםליך קען נמן !ױניאן דער און מטים
 םארפןרטיגעז וײ וױ זיה נרייטען באלעבאטים די וױ

pn 2דענ זיך«וו  w  Dip צו, זיר פוקם מען והנז זןחן״ 
 באלע־ די פון לאנער דןם אין םאר איצם קומם עם װאס

מטים.
 דער האט סלאופ־אינרוסטריע, די אנבאלאננם וואט

 יארקער גױ דעם אימנר אמט העננט װאס פר̂י
 יאחר א םיט אױסכרעמן ניים נפחאלםןן מזדסעם,

 אריימעםיטם זיך חאם . oy ײען *ור^ חאלב א «ח
o n נע־ חאט און קאםיםיע םפעצלעלע נאװערנאר׳ם

o 1אויםח»לטע וױיטער פרזאוזט « n. א דזיד סלום
פױדלימ;

*י  מד די *רזיםג׳דפםעלם דאסאלסט חאם יתימ &
p. װאוםטע in צוױשען ,“פונסטען dp joJjni זײנען 

 וױ פאחןרוננ«ן, נױםיסנ ן1א וױכםיג« פזעלמ
ארבײטם־ באעטיםטער » םאר נאראנטיע

פאנסייפ■ פח נאשרענסוננ די יאזזר, :׳ן
 אק דממרוכנ » םאנ־מאטפעתסאיוחײ̂י ייון

םיניםוגדספײלם אייננמםעלגמ די
v w n n p o. : 

fn p w־ י ■■׳ ■ *4- ־* .׳

ען װני^ן n חאט ^םיסיע ט ^  װיכ• ןװױי כאױו נ
אײמעשטעיט איז עס נעס^יר: ס^דערומעז, טיגע

 סי* ^ראסאניש/ דער אינדוסטריע דער אץ געװ^רען
 דער געװ^רען געגוינדעט איז עס און <״נע<, גיטארי

 די װעאכען צו אעשורענס״פאגד, ארכײטסיאועהײט
 װאס ׳«ראצעגט דרײ און צוױי צאצען נאיעכאטיס

 ארבײטסילאזע די איז ניט וױפיא כאט׳ט ארױס חעיפט
 די האט דעם םיט צוזאמען אינדוסטריע. דער אין

 זיײ דדשאבערס די װאס דאש, געװאונען אויך יוניאן
 אין פאקטארעז גצײכע א*ס געװאיען אנערקעגט נען

 זײ אויך סאנוםעקטשורערס. די טיט איגדוסטריע דער
 ארבײטסאאזיגקײט צום טײא ?ײער בײטראנען םווען

 די זײנען דעם מיט צוזאמען און אינשורענס־םאגד.
 אנדערע אין נאך גראה געוױסען א ביז דזטאבערס,

 מעהר אביםעאע זײן צו געװארען געצװאונגען •רטים
 דער סון ארבײטעד די באצוג אין םאראנטװארטאיך

ײ וױ אינדוסטריע,  אײדער נעװען, םריהער עס זייגען ז
 גא־ פאר׳ן םארהערען די פארגעקומען זײנען עס

 האט קאנױסיע די אײדער און האםיסיע, װערנאר׳ס
רעקאסענדאציעס. איהר געמאכט
 בײם זיך האלט סכסוך םארצויגענער דער אט

 װען צײט, די זיך דערגעהנטעדט עס םארענדיגען.
 איהר ארױסנעבען װעט קאמיסיע גאװערנאר׳ס דעם

 רעקאטענדאציעס. אעצטע איהרע אדער ענטישיידונג,
ארום. חד״שים פאד א אין גיך, גאר געישעהן וועט דאס

קײ־ יאך יווײסט מאטענט איצטינעז דעם אין
 רעקא״ וועאכע אדער ענטטײדוגג, װעאכע ׳ניט נער

 רעקא־ די צי טאכען. װעט קאמיסיע די מענדאציעס
 רער פאר גינסטיג מעהר זײן װע^ען־ כענדאציעס

 באװעגונגען די פון באילעבאטים. די פאר אדער ױניאן
 פון לאנער דעם אין אעצטענס םאר קומען װאס אבער,

 שיצום, דעם ציהען מען קען באצעכאטים, ?ילאוק די
מען אז ;סורא עפעס םאר מען האט דארטען אז

וױדערשטאנד. א עפעס מאכען צו דארט זיך גרײט
« m ײ

 אוטרוהיגען אזא אין ױגיאן די טאן רארױ װאס טו
מאמענט? ערגסטען און

 זיך אויך —־ :אויבען־אױף םון איז ענטםער דער
!צוגרײטען
 אנגעװענדעט צייט אזא אין מוזען מיטעצ אילע

 ארגאני־ די באםעסטיגען און שטארהען צו װערען
 אזוי און װערען, געטאן פוז און דארוי דאס זאציע.

̂ד, — םעגליך, נאר װי גיך 1 שוין בא
 אי־ ניט פען קאן מאמענט אופרוהיגען אזא אין

 צײט דער פיט זאיל ארגאניזאציע די אז בערצאזען,
 אננעװע:־ מוזען עס אלײן. זיך םון שטארקען (יך

 נע־ פוזען עס מיםאעז, אויסערגעװעהנצ״כע װערען דעט
 אנ־ זיך פוז פען אנשטרעננונגען, אאע װערען םאכט

 וואש זאא ױניאן די אז כוח, באזונדערן א טאן
 באפעם־ בעסער נעקרעםטיגט, געשטארקט, זײן גיכער
 אילע ערפאלנ פיט װידערשטעהן קאנען צו כדי טיגט,

 פאכען צו זיך קיצײבט פען װאס אטאסעס פעגאיכע
 נויטינ, דורכאויס זאא׳זײן עס אויב און איהר, אויף
אנצוגרײםען. שונא דעם בכוח זײן אויך זי זאצ

 און קאאוק דער פון םיהדערשאםט גאנצע די
 עקזעקוטײו נענעראיל אונזער ױניאן, ררעספאכער

 באארר, דזשאינט דעם פון םיהרעדשאםט די באארד,
 דזשאינט v ל א פון םיהרערשאםט די װי נוט אזוי

 דאס האבען — אויםנאהם אהן יאהאלס, באארד
 כא־ פאר רוף א ארויסגעלאזען און אײגגעזעהן, באאד

!בילי[אציע
געװא• געהערט געהעריג װי איז רווי דער און

 אנגע- זיך האט טעטיגקײט םיבערהאםטע א רען.
 דער פון ברײט און יצענג נאנצער דער איבער םאנגען

ױגיאן. גרויסער
̂ף, זאגט פען װען בית. זאגען אויך פען פוז א

 ריכט פען װען נויטיג, איז עס װי גוט אזוי פוניןט
 פונקט סרעםטען, די מאביציזירען צו קריג, אין זיך

־ ו ם א ז v פ א ש צו נויטיג עס איז גוט אזױ
 נויטיגע ךי םיט זיך באזארגען צו ע, י צ י נ

נעצט־םיטאען.
 פומט שאפ־טשעראײט, די אײננעזעהן האבען דאס

 .יױ דער פון םיהרערשאםט גאנצע וײ װי גוט אזוי
 םון טעקס א — איז, באשצוס םעסטער דער איז ניאז,

 בא־ צו איהר !ױניאן די באםעסםיגעז צו דאצער 20
 זײן גיט זאיצ זי אםוניציע, נױטיגער דער מיט ?ארגען

 אטא״ אן וױדערשטײן קאנען צו גיט געםאהר, תגר אין
בא^עבאטים. די םצד קע

 רענס דער םון הענט די אין םראגע די איז איצט
 הא־ זײ דרעספאכער. און האאוק םון׳די םײא, און
װארט. דאס איצט בען

* * *
 אז צוױיםעא, מיגדעסטעז דעם ניט האבעז מיר

 יד דרעספאכער און קאאוק דער פון םיטגאיחנר די
 אז לאנע; די ריכטיג םארשטעהען און װײסען ניאן

י  דעם םון ערגטטהײט די םאדשטעחען און װײ^גן ױ
 דורך אז דערוואדטען, און חאפעז מיר און מאכמנט.

 װע־ םעברואר, טעז2 דעם דעססאג, שטיםען זײערע
ײ אען ײ אז װעאט, גאנצער דער פאר וױיזען ז  זײ• ז
 װײזעז, וחנאען ?ײ ארבײטעד. ציעאבאװאוסטע ‘נען
 םון הױכקײט געחעריגער חנד אױוי שמעחען זיי אז

 זײ דאס און אינטעצמענץ און גאוואוססזיניגקײמ
 שטארפען צו םאיכם פוצע זײער טאז צו גרײם וײגען

 איהר םארזיכערען צו ;יוגיאז ײ ^אפצסםיגען אח
 וואס קאםםס-םעחיג, מעהר איחר םאמן *ו מזיםםעגץ,

t מוין םײגם דאם y  u  #t w קאםםסי־ םעתר וחנרען
^סמיב

t o ?ארבײ• אז םאר איז עס שוחנר וױ וױיסע
 פאו אפיצו זײן דאס סעג דאאצוי, 20 נעמן זלז םער

 mp סאר פאצ רעט *ױן אבעי צומ^ חײצימן א
 אנגאטראכמ. איז Iוחנחנ מננומן גיסט סומרי^יס

 •10ס פאד זאצ דאס שוחנר י0מעחנ!,ר נעםאז no י*ם
m דו ̂יםצוחאצסע גיי יס1 ארנײנתר מ v,

jnr*f ®מ די סעסטו̂ג n אױםצוחאצטען
נעניט״ עקאנאמישען דעס אויוי איגטערעסען

 9«ר דער דיס ערװארטעה און חאפען מיר
 #ױדאן דרעססימנו און קצאוק דער םון םײצ און

ץ טעמט דעם םון פראגע דער אין װעט  אוױ «ונ?מ וי
r י י א אזױ פונקט און אײניג,  j ס ט  וױ (, י /

 אײד װדא|/ חנר פון פיוןחןרשאפט נאנצע n איז דאס
W װעיכ^ #שא*״טשערצײט רי אױך שציסענדיג "f| 

 שאו, אין מדאן דזנר םון םארטרעטער באשטענדיגע די
 *VI P* װעצעו וײ דאס ערװארטען, און האםען טיר
 רעמע״ חנד אין נאטײציגען ויך מאסען גרויסע ערע

 ות״ סאסען גרױסע די דאס און אישטימונג, רענדום
״ דאס טעקס, דאילער 20 דעם פאר שטימען אען  ומ• ז
 אס מיט ױניאן די באזאמען צו שטיפען ילען
 זעחד איצטיגען/ דעם אין סטרײק-פאנד, א שאפען צו

ױגיאן, דער פון צענען דעם אין םאסענט ערנסטען

 ®ױעט אונזער ®רן גאט< אונז ״באודט
 דך מיר װעלען שונאים די מיט —

ספראװען.״ אלײן
זי״ אױפ׳ן געקומען אונז איז געדאנק דיזער ̂ט

̂בען פיר װען נען,  אן איכעמעילעזען װאך אעצטע ה
 װאס שטימע׳/ ארבײטער ״םרײע דער אין עדיטאריעא

 םון נומער זעאבען דעם אין ארטיקעיל אן באהאנדעאט
 אונטער פערצשטײן, מ. פון געשריבען צײטונג, יענער

?״ טאן איצט פען דארןי ״װאס־זשע :קע״עיל דעם
שטי״ ארכײטער ״םרײע דער םון רעדאקטאר דער

 «ערצ- װ*ש פלאן, א ברײטציך גא;ץ אנאאיזירט פע״
 צו אזױ װי אדטיקעא, זײן אין םאר שצאגט שטײן

 יעצטיגע איהר אין ױניאן, קאאוקמאכער די ״ראטעװען״
 רעדאקציא• זײן פאאן דעם גיט און אאגע, קריטישע

 צױ אביסעצ אםיצו עס טוט ער אפת, הםכסה. נעאע
̂וך $בער ריקגעהאאטען,  עד םעסטקײט. גענוג מיט ד

 ׳• ״א אאס ׳עס רעקאפעגדירען צו ניט אויך םאהםעהאט
 פון אויפםערקזאפקײט די םארדינט װאס פארשאאג

אער ערנסט־דענקענדע אאע  קאאוק״ דער אין ארב̂י
ױניאן." פאכעד

 קורצען אין באשטעהט םארשאאג פעראשטײן׳ס
:דעם אין

 רעפ*רט דעם אױוי װארטענדיג ניט ױניאן, די
 חאכעז נאײף זאצ קאפישאן, נוןזװערנאר׳ס דער פיץ
 און דזשאבערס װיכטיגסטע די םיט קאנפערענץ א

 אמען *— און טרײד, קלאוק אין מאנוםעקטשורערס
 w פועא׳ן, זײ בײ ז$א און — אאיערס אהן השם
 ״צוריק שטעא אוים׳ן זאאען מאנוםעקטשורערם, די זײ,

 דעם םאר שענער״. אנשטענדיגע גרױסע, עםענען
 םא״ די״ און דזשאבערס די באצאהאען ױניאן די ז$א

 ?אנצע״ פראדוקציאנס ״געוױםע מיט נוםעקטשורערס
 סראת^• די האנטראאירען קענען זאאעז זײ אז סיעס,
שעפעד.״ זײערע אין ציאן

 אאע אז פיאן, דאזיגער דער אויטעט װײטער
 םארי זאאען באארד דזשאינט םון בעאפטע איצטיגע

 דער םון פארװאאטונג די און אפטען זײערע אאזען
 גע• גרופע א סון װערעז איבערגענופען זאא ױניאן
 צײט, םאגאטען זעסס אויף כאטש ״רעסיװערס׳/ ניטע

 ״שעכ״ אוים׳ז װערעז אײגגעשטעאט דאן װעט אאעס און
 ױניאן מאכער קאאוק די אוז אופז׳/ בעפטען און סטען
 נאך װי געדײהען, און באיהען אנפאגגען דאן װעט

פריהער. קײנפאא
m <r ״י

 רעדאיד דעד דאס ניט רעצעפט ראזינען דעם אט
 *8P8 זיין ׳פטימע״ ארבײטער ,םרייע דער םון ט$ר

םאנקציע. דעמי׳נוע
 דאזיסער דער אט זואלט זאנענדינ, אםת דעם
 ער• באשםעטינומ, עדיטאריעלע אזא מיט ״פלאן״,

 tv םיר װאלטעז ׳טריפט, אגדער אן אין ערנעץ ׳שינען
 עס םארנעסען. ניך נאמ און איגנארירם װארשיינליך

 ״נעניאלער אזא װאם םראדריםליר. וױרקליר אבער איז
 .0, דער םון ׳שיאלטען די אוסי ערעײנען זאל פלאן״

 די דאם םעהר, נאך אונז םאררריסט עם און ש.״, א.
ױ האט צײטוננ דער םון רעדאסציע  אננעמלא• אויו י

 װאס נירורנעז, און פראםעםארען נרופע דער אן סען
 “,אפעראציעם מאכען איין אין צײט לעצטע די האלטעז

o פאר רםואות, עסספעריטענטאלע םארשרײבען און n 
 ארבײםער אידישער דער םון ״חול־" נרויםען נײעם
ױניאז• טאכער דרעס און קלאױן די — נאס

'  יארס נױ םון ױניאז מאכער דדעם איז סאאיס י
 די וואם 'אפעראציע, די איבעמעסומען איןארשט איז

 יזך נעםאכ̂ג איהר אויוי האט פרעםע קאמוניםטישע
 .געראגמוחנם״, לאננ אזוי זי ה*בען םפעציאליםטען נע
 םאר• לענען דאם אינגאנצען ניט שיער האט זי ביז

״ !לארעז
 איזד זײנען אפעראציצ .נלענצענדער״ דיזער נאך

ו טיסיגם op א,« י.1טי אזוי יעצט נאו װאונדען רע י  ו
v צו אשטרענועען אומעהייעחן m\ ײ מנעלער זואט  ז

p ארנאניזאציפ די אום םארהײלען, m r ברעגגפן צו » 
צושטאגד. נארמאלען און נעזוגטען א

P אין אונטער אונז טעז טראנט איצט 'p d .  i n 
j נייעם א שטיםע״ ארכײטער s o n n שפאגצל א 

o וועם וואש רעטוננם־טיטעל, נײעם n וינסל חולח, 
םיס״. די אויוי אותקשטעלען * * *

o זאגעז, גלײר דא לאמיר ip 0ני װיצמ םיר 
r. די אװעפשטצלעז אוסן נשום n o שסי״ ארנייטער 
 סאםוניםטי׳מר י דער םיט נרעטעל איח אויוי םע״

 רעדאיד איחר זאגען •pp װילזמ םיר אבעו פרעסזג
ו אז ציים שויז איז op אז ו »  m סריעד «

w לען p ,pipoOUtt די אח־ אינטעתצשאגאל זײ J PiOp 
n  tip־op ייניאן, סאמר IPWP א סזד, ױן 

o n ,כאמח? .*מתויימ מױבצחפטען n  mg 
, pa■ ׳מיס f ln n m w #  p?a p 4ח־ױסי

i .

« ״

jethLii

i r t f i l i l t f  1̂

U l i U  H  U  i1

ד ע ט ד ד א פ ע מ ר ל ■ * א ד ע ענ װ ג טי קו ע קז ד ע ר א א ב
ר צו ע אן ד ש ענ װ אנ . ק

 i«fl i*ojm ס*ײ• ויעוידעני e«v »עוע (»
iy«*»nyj מו מי ג״ י ׳ י » ן *ו  0*0 111 זי

ן וןג yrn.iw? וו ig iiQ ,פען),,1 דע• סגעי

!נרידער און שװעסטער רעלענאטען,
 אינ• אונוער פון נײ־לפוס די לױט

 דזשענעראל דער צו גרײט טערנעשאנאל,
ivoipptpy צוס חניפרט א נאארד jpp* 

 ניי סנחג דער נעװען ס׳איז װענשאן.
 פארצױ ?אנװצגשאגס פריהערדינע די

 איגגאנצען חופפרט דפזינען רעם ל״ענען
ײ  װײם, איו און קאנװענשאן, דעד נ

 נעוזאט חאט ראש װירטונג א םאד װאס
ip פון דעלענאטען, די אויןי rnm jpp 

 װערען סיר עיטער ןןפם קאנװענשאן, צו
 װע״ ivpH און גרעסער איץ יאהדען, אין
o באריכטען. דאדגע די רען n סאל 

 זיי־ 200 צו טרונ רעפארט דער האיט
 טאנװענשסן לעצטער יער נ־י טען,
 פארצו״ טנהנ דאזיגןן דעם רען האט

 דער ניי רעפארט נאנצעז דעם לייענען
 איךי און אפנעשאפט. — יזאנװענשאן

 געװארען נעטאן א*ז דעדמיט אז רענס,
 ניט וױלען מיר װייל זאך, חאוגע א זעוזר

|p אװעקנעבען  אומ״ און אומזיסט צײט ״
 מעהדםטע די אז זינזןר, בין א־ך נ־שט.

 דורכנעשטודירט נוט האבען דעיענאטען
 שלאג איף און רעפארט היינטינען דעם

 מאל דאס זאלען סיר אז םאר, דאריבער
 דעם פארלייענען ניט און טאן אזוי אוץ־

 ?אנװענשאן. דעד ביי רעפארט ;אנצען
 דעם פארלייענען ניט דאריבער װעל א־ן־

 ?ורצע איינינע אין װעי נאר רעואדט,
 דעד׳דד װאם דאס, ערהלערען װערטער

ענטלאלט. פא־ט
* * *

 דער מיט אן זין־ הוינט רע»ארט דער
 ?לאו?־אינ• יאר?ער נױ דער א־ן יא;ע

 האנדעיט קאפיטעל ן,יא א׳ן דיסטדיע.
 מד» םארשירענע די ווענען עם זיף

 UraiPPJipo זיינען װאס האנדלונגען,
 דער פא יזניאנס יאר?ער נױ די צװישעז

 מא־ םארשידענע די און אינטערנעשאנאל
 אינ׳ם אסאסיא״שאנס. נופע?טשורערם

 יערצעהלט אויד װערט קאויטעל זןלנען
 װאם פראנראם, א־נדושטריעלער דער םיז

 חאט באארד עהזעסוםױו דזשענעראל דער
 םארהאנדלוננען די איידער אננענוםען,

 ?לאו?־םא■ די טים םארנעשמען זײנען
ױ אייר 1אי יאר^ ניי םוז ;וםעקטשורערם  ו

 טאםישאן, די לעכעז אין ijwipvj ס׳איז
 באשטימט׳ האט םמיט נאװערנאר װאם

 דער צװישען סכסוך דעם אויסצונלייכען
 מאנוםע?־ די און ױניאן קלאו?םאכערם

 רע• םון טייל דאזינער דער טשורערס.
 * דעלע די םון װעט —איד האוי — פארט
 ערנסט• די ק־ינען דארםען זיכער נאםען

 דאר־ װעלען זיי און באטראכטוננ, םטע
 װעגען טײנונג זייער אדויםזאנען שע־

דעם.
 דעד־ װערט רעפארט דעם אין װ״טער

 אן רוםען םיר װאם דעם, װענעז צעהלט
 קלאוט־ דער איז טראכעלס״ ״אינערליכע

 יאר?. נױ אין ױניאן דרעםםאכער און
 דעיענאטען די »ז װיכטינ, זעהר איז עס

 ישפארם פון טי־יל דאזינען דעם זאלען
 אויוי װײל אױםםעו־הזאם, זעהר ל״ענען

 וועם — איך האזי — קאנװענשאן דיזער
 אויםנעדרא־ שיטואציע נאנצע דאזינע די

 דעלענאטען די אויב און װערען. שעז
 ראטזאס, און נויטיג ם»ר נעפינען װעלען

ip 1אםש נאף װעט i פתנציפיעלער 
 אין טוטעל דעם װענען נדפונ?ט8שט
ip צי<8כי)8ארנ דער ou n איבעתענבען 

o צו װערען n םון טײל1או i n i 82 i n 
 איגםעתזד אונזער םון מיםנלידערשאםט

שאנאי.
־ י ײ *

ipo דער o ppj טײל 1װיכטינע זעהר 
o 'סון n טיט סאן צו חאס רעפארט i n 

 םים און נע8ל 1אינתםטריעלע 1איצטיגע
i אין דימוננעז8נ י1 n אח טלאױד 

 1םי .P18’ נױ סון דרעם־אינחםטריע
 לעטאן ארpp| 1 וואם לץ,8 נעסאן האבען
i n n, טחיםצוברטנגען n סיםווממ 

i אין און םעגליך. וזי קלאר, אזוי n דיס־ 
P’oip די ומנען n a n ’DB’ tpp אינוז־ 

ip װעלכ? םים איכלזט, סטריעלע t fm 
ן אויס איצם טוסט ארנטניןטציע ןי

ױגסמן, סאױס פון
א»(#צמ״א»«י>. אמו<ו m («ר«ויו«ו« ׳

 יארס נױ אין פדס אל פגיס נאנענצנען
n• אין און r o ,יאו?ט װאו שטעדט? 
 איך, חאוי געטטנט, װערען ררעסעס און
 <מצױ יטגץ » אין זיין װעלען סיר אז

 אזױנע ארױסצונרעננען און נעתסען
 האט ט1עפא1 אין װאס א״נצעיחײטען,

op װעחון. ארױשנענראנט נעהענט ניס 
* * * '

 םון ס*יל װינטינער נצ?סטער דעד
 ער1 צו שייכות 8 חאט װאס ט,1רעפא

 טיט טאן צו חאט נע,8ל 1»ינדוסטריעלע
 אי) דאס רנײט.8ניזאציאנס״8את דער

 פרא״ נרויםע און וױכטינע 1ןעח 8
 ער1 םון דערעגאטען די אױנ נלעם,

 םײ־ דיער מן8אפט װעיעז ?אנװעגשאן
 ער־ זײ האנען םיטנלידער די )8 גונג,

 דעם פ»ר ?אנװענשאן דער צו ותחיט
 עקזישטירענז־ע די שטודירען צו צװעס

 fin אינדוסטריע אונןער אי) נטדימונגען
 לעןען צו טזוי װי תדופה, 8 נעפינען צו
 אינדוםטריעלע ?אמפליצירטע א)יגע1 י1

 ײ )8 איך, האוי 181 — פראנלעסען,
 און זױכטינע 8 אױסטאן װעט קאנװענשאן
 פיי 0EJ1P1P דער ר8ם פרנייט װערטםולע

1ם אנער אוינ ציע.8ני)8את 1אונן« 8 
oipp, חער8 ןיינעז 1םי tpoipvj נאר ןיר 

 ־80 און מסרײםע(8 און ארומצופרינען
o אויף אײנער כען n שול-8נ פנחגרען 

 — נענעדבוןשולדיגומען, און דינוננען
 װעלען 1סי אוינ גיט, אין־ נלויב 181

 אנ־ אונןער צי און ושרנרײכען׳ עפעס
 אוג״ )יין. װערט עפעם ײעם שטרענגוננ

 אי־ נרויסער דער נאר אינדוסטריע, זער
 םאר־ 1איה אין אי) ױאס נער?ערעניש,

 יאהר, 1יא לעצםע די ר8פ נעפוסען
 א•1י ניית נאד תיס8 וױרק׳ייך בחמגם
 נאר ןוכען ם״ען װעלען טיר און כלעםען,

e און מעטאדזז םיטלען, נייע p 'd p80 
נע.8ל ניייע דאןינע י1 נענענען8נ צו אויף

י * * .
 דער װאס נע.8םר װיכטיןע םערטע ת
 מיט םארבינדוננ אין ׳גטריחרט ט1רעפא
 נױ 1אונןע איז 108P 1ליכע1אינע חןם

 מיט םאן צו האם ציע,8ני)8ארנ יארפער
 נייםט njn און עטיט י1 םאיטל, 1חן
p, 8 איף ציע.8ני)8ארנ אונןער סון in( 
i אין p i י י הא?עז נאר איו ײעל נע8םר 

 נע״ איין ןאגען. צו ע»עם נעלעגענהייט
 און אדויםברענגען, שוין א־ו װיל דאנס
), דאם  בײ?ר נים ?אז נײ! א) יי
צושטערען װאם ן ל נ י י םעז

 אײד דעס און ושספעהט דעם סאראל, די
 ד״מעטא־ סיט טעםכערס, ךי פון פלוס
 איצט ניז ב^נוצס חאט סען ױאש דען,
 רינ• ניט עטװאס נעטאן װערט עס אוינ
 ;יןאציע,8נײטעו־את18 |8 אין טינ

 כאשולדי־ סארלויטדונגען. סיט םען װעט
 ײ לײזעז ניט לינטשערייען און נוגגען

 מעהר טוען סעטאדען אזױגע פראכלעס,
ײ ;נוטס װי שלעכטס,  ני״ צושטערען ז

 װיל מען אױנ םטרריבטען. זיי װי נעד,
 םא־ רי אױסגעפינען טען מון הײלען, עס
o אוו־ןאכע, • טע n פון װארצעל סטטע 

i n 8?ר;ip8,״ .oשטענדיג עם װעט )ױ 
 מיר ארנאגיזאציעם. גרוישע אין ן״ן

 היםעל• םונ׳ם פראפגעםטלען ניט ןייגען
 םוז טייל א אין ציע8ני)8ארג אונזער

 ויעל־ אי| נעזעלשאפט, םענשליבער דער
 טעלות א'ר,רע אלע םיט לענען• םיר כער
 א־זן ניט ז״נען טיר און חסרוגות, און

ײ פעהלערען.  םא"א| ןיי;ען אונז נ
 — אגדערע :מעגשען סארטען אלעדליי

jvo o '?8 n ,H, םענ־ א־־נפאכע—אנדערע 
 װי־ און פראגרעסױוע — טנדערע |,1ש׳

 און רעװאלוציאנעדען, — אנדערע דער
 םאר־ און ארענטליכע ניט אױך—סטנכע

ברעכעו•
? נארען זיך פיר ןאלען װארום

 קען קײגער און םענשען, די )״נען אןוי
 רי װי װיסען, ניט נוט אזוי עס

 ס׳אין װייל ױניאן, 8 םון םיהדער
 כאװעגוננ, לעמדינע איינצינע די

i' לעבט װאס n v ,קעטםט טאנ 
 יעדען עטװאם דערנרייכט און טאנ יעדען

 צו״ איהר שטעיען װעלכע די, םאר טאנ
ןאטען.
 ל8טאר דער װענען דיםהוסיע 8

 איףים־ װעט ציע8ארגאגי) אונןער פון
’P איר װאם נ?ען,8נעד די בדענגען i i 

 אט באמערקוננען. פאר די אץ אױס דא
i n באהאד װאם׳ באריכט, פון טייל 
nפרי:* די און עט־קם די פאראל, די לט 

 װעט ארפאניזאציו^ אונןער פון ציפען
 נייעש א װי קייננען, ניאנכע םאױ מענליך

 אי) אבער םיר םאר רעפארם. 8 און
 עים האב איך נייעם. i״p ניט דאס

 דעם װענען נערעדט און פארטיידינט
’P יאהרען און יאהרען סיט שוין l i v. טיר 

ט, ^ר או  אין רעזאלוציע קײן װאש װ
 ניט רעםארמען ןויכטינע אזויגע װענען

 קאנ־ דער כיי נעװארען אריימעבראכט
p װענשאן in j 8  no.

מא־ םראנען דאןינע די װעגען ל)א,8
 אונ־ אין פארשלאנען איינינע מיר כען
 די אבער םך, i״p ניט באריכט, זער

p םאר■ שלאנען מיר װאס פאר, j p i ,איר

n װצרט, זײנעו  in\ ײ )אל  ?מסט ו
i אט •פילו נאטראנטמן. n סארשיאג״ 

in 8 אױסגעיאנט איז װאס  in p n p i 
 קארמיסטי־ • אין ••רשױן, נעװיסען

i צײטומ, שע n  fPii יאדאו «ר1דאוי( 
m 8 89 עטװאס נאסש װאיט mי ו ) 

i• ימי^ייס, 1טריי 1«י n 9)89 װאלט* 
 זיך, אין עמסטז״ט טװ»ס9 נאטש סען

 אט נט8ל9אויסג גיט געוױס 19 װאיט
 ײאלט 19 און ג8פארשי «ן1אזי1 ם91

n 180•) די פאושוױגען ניט אױך n* 
 •8נ 091 איו דא זיינעו װאס שלאנען,

ינט,1
ip 9אזינ1 די װאס װײס, איר o n*

 )|9ײט189 ,18« 19שיאנ 1פי זואס מען.
 *89 צו ןיו אױסנע?וטען אין ins ײײל

 •1017 אין 9צי8סיסו 8)8 מיט גענענען
 08ח ױניאן 19נ8קיאו?ט די װעז ,1018

 ,0180 סײן סון נעמפען דעםאלט מיר
i |9ר9וי ןאל איר v i 118נא חשאינט 

 ױ• קלאוקמטנער 1רע פון טענעדזשער
o אויוי ניאז y i װאם ,18)190 8 פון פיאץ 
 פון און מיד, םאר טענעחשער נעװען אי)

געווען זיינען 1נע8קלאופט n װעלכען
jn צו פטור ען1י1צום v n.

יי ♦ *
 אנ;ע• זיר אץ־ האכ צײט יענער אין

ױ אונזער אין סיטואציע א אן שטויסען  י
 גע״ זיף האט גרופע געװיסע א װאו גיאן,
 סטײט• מאכען צו רעכט דאש נופען

 האכען װאס כאשואדיגוגגען, און םענטס
 אוג• אויף חשד א װארסען צו כאצװעקט

 דאמאים האכ אץ־ ארגאגיזאציע. זער
 כיזנעס־אײדזשענטס »ז םאמעשצאגען,

 עף• אגשטאט װערען, אפױנטעט זאיען
 האב צײט יענער צו װערען. װעחצט

 סיסטעם נײע א םארגעשילאגען אויך איך
 װאו יאסאצ, דעם אין צאקאצ־װאהילען פון

 ילא־י ר91 •35 צאקאצ איז כאילאננ׳ אץ־
 פיענעד, םײנע אגגענומען דאז האט קאצ
 אײגצי״ דער נעװען איז 35 צאקאל און
 די באגרעניצט האט װאס יאהאי, גער

ױ צײט,  *ז זײן סען איעער צאנג ו
 36 צאקאצ אין מיטגיליד. עקזעקוטיװ

 דער םון העיםט א יאהר יעדען םצעגט
 םון צוריקציחען זיר באארד עקזעקוטױו

 געיע־ די געכעז םאענט דאש און אםט,
 און פאראינטערעסירעז צו גענוזײט

 םיטגצי- נײע און נײע אצץ ארײנציהען
 און אקאצ.5 םון ארבײט

 מענליכפייט י1 נעגענען אויך האט אס1
n n i s אלען זיי ם,1םעמבע( tn jm •טע 

8 בין איו טינ. i| לאננ נעומז נים 
 װייםט, אימ 1איח זוי װײל לאקאל, מיט׳ז

 -18D ציים 1יענע איז מיר האם מען
n 1אי ט18שי s n o שים.־1ח זעקם אויןי 
u און y iy i i 183 םיר’i n i ניט איצם עם 

D אוניער אין ירעקם1 i8 » n, (אבער אי 
 אריינ• )אל ?אנװענשאז י1 )8 װיכטינ,

 חאבען ײאם אבלעםען,1י לע8 איז קוסעז
ױניאנם. ל8לא? םיט טאז צו

i 1 אז אי), װאונש טײז nעפארט 
i צו םערםינט18ם זזאכעז טיר ײאם n 

i םיז וועאנז נעלײענט ןאל פאנענשאן n 
i בי) ערשטער n אי) עס ןיים. לעצטער 

o )8 ט,1װישענסײע ip in  i n ־83 )אל 
 םון םק״ט8אױםמער?) םולע די פומען

ױניאן. 1אונןע אין עלעמענטעז אלע
נע־ טינ3י1 ט5ײ אם1 )8 האוי, איר

i טאו n m.

 עקאנאמישע ״די סורס דעד
 אינדוס־ קלײרער דער פװ־ זײט

ןןרפאלג. נרױסער א טרי׳/
d i p  i n עי3אי לעוױן, טאפס םון 

.i n ח זײט 1עקאנאםישע» i n םתיען 
 נע־ ם1דוע װאם יע״1אינדוםט קל״דער

in'9 3קלי די אין «ן3גע tra יאפאל םיו 
n םאיג1ע 1ייסע1נ 8 אי) ,2 p u i8 סיגד 

 אינטע• גתיםען 8 ארוים צייגען 1נלירע
o איז רעס k p  d p i. זעהר )ײנען 1טי 
o פון ירעז1צום n, סט3הע ס׳אי) וױיל 

ײ318 אינטעלינענםעז אן םאר װיפטינ  י
 ע?אנאםישע רי טיט נם8?83 ןייז צו טער

i םון נעזעצען n ואס סון יע1אינתסט> 
IP3P3 8 0380 ip •

i n דאזינער o k p אפנעהאל• ט1װע
ipops8 די אין יה1פ ןיכטאג לע8 טעו i3 

3Pp 8וי 1681 ,2 ל8לא? פין ען1ציםע* 
 1םי JPD18H1P עז3ני אין .up שיננטאז

o צו n  ipsps ז?לכ?ז pip(si8 180 d i p 
oipsopn איז n n s  |io טײלען 8

שםאדט.
 |iE\Dipsopo 180 ײ10 אי) ם1אײנט

i n ל.8אינטערנ?שאג

 םיר, איבער לעכען דאס אדיןש גלים ט«רגען־רױט, דעם סון אויסכלי, אין
 ה«נט, אױםנעשםרעקטער אן םים װי באװעבם, גאלד םים אוי,ז םיך הױכט און

 םארגען־לאנד, דעם פץ אלעעם מ אין םיך ארײסװסיהחןן
שסאציר. אויף לאזען צו 1איה ל«דען, י1 זון 1דע סאר עסענם װאם

 רויך, און שטויב לעם פון ױם־טוב םים אחים ןיך חגלהױבען אין אץ
;שטאט פדן מױל דעם דורך סאבריקען, םיט קאסטען 1דע אױס אטעטם װ»ס

— ij r r n jn אד1 דאם יק1סאב אין באװעגען צו 1אתנטע איך;
כוח. ט־ין םיט באסאנצערט 1םעה װעחןן זאל 1םי 1איכע לעבען דאס —

 טעג, סון בוך םיין אױף איך קוק סארלאפען, חארכסט םיס ניט אױגען םיט
 ,1ביל « פון «טען1 אין װי אויסםאן, 1יעדע םיץ נעקריצם ס׳שטעחט װאו
איינגעשטילט. בענקען פון זײן לעבען אין ניט װייטעל םיך לאזט און

 ■ װעג, םײן פון אילוזיע די אויגען, םײנע סאר אויםגעװעכם חענגם
ו אריק עגײדפ װאם י ח ז  װײם. אויםגעטלאטעדיקען גאך־נים א י
ױגענל־צייט. גדין פון לינטעל סיט חאמזאנם דעם אױס ליכטיסט אמ

? ipspsoMi ויאס םרײװילינ טטחארצינוג די מוחל נען
19380, 1 צ יטעס1יטא1א אןא םים ןיך פארםעסטען

םענש״ א ימיאן ..  i n  po
,  »  m  m

pn .«לא|״,  pa 1. לשטיי19« אלאנגט3אנ װאס  
ױ *  tr>938J, m אן אביסעל, א«ז   op תדמאנם 
*V m  op o o iif t i חאס דייםש תשאן וואס נײם״  
איין  ppoo און • jo ן איז אחי איזצ־ •  ip  pm :יאן 

י״־כ־ לעצטמס  oyn יזניאן n  nm J a r t r ניס 
•io8P אמ)דליכען איחו* מטאכם

םײ־ מלגיז ׳י  a n  . * ) 1 ד שנײו־ט לשטיק י יי י אי
ן 1 י ״ ס »  p’Dp*e־־P3>« ׳ מ נאן• סאלגם  p a  ,ip;

nmumt » טי י »  a w r

ipn ,ipn, סע־לשסײן ooioips can ןיין i n 
)nr i pbpp סלע־ פאנסאםטישע םים יעצט נװסלזנן 
s*» און oroppsw . ons זיי או פתי̂נ פעלי י1 צז

n אין ■כאתפציאן מ pniJinosaP Popp' |9)אל p ” t
1 • m m Ihm

ײ לעצסע די אין ל־1«צ חאס ל,׳9צי9פס יאתר װ
in  pM |<w יתיאן opnps, צו אןױ ipsw, א rn o

י און חאנך, pn סאלגצן ו  po ייםס11 שטאםסאנשאםט
ip ח p אויד י ipua נאמ jsu

nt ,ipag ,זי• אין ניס 8י סיר חאממ נעןאנס
jpj ינ«זסיננ׳ש ipspu Sns pa  gtooart a, נאסייד

in הײגצםינים ליך, p n i80 שרייסצו 1צ D8ii איחם 
iso • 1נא האפצן 1םי ןיך. סט1נל  ipsiops טיטינ 

 8 אין ײםעז11אנצ טאן ליכען1סרײנ נאגץ 8 איז
ם1סש אי) ײניאן ער3?םא1סלא די אן רות1ש 1סא

o אין ־״.unsn. 9יםםיידינ1א פון ם19ט8סארמ n 
 ?תםט?ן נרױם?!, 8 װגיאן n מאפם מאםצנם איצטיגען

 אױ,־י )יר |9שםעל1))צ911א םארןוך אתאגיןאציאנצלען
 T( IPJPP צו אום ^onp |93אנקל״ pa פים די

pa שמאים 93לי1אויסצ איחרע מיט םארמעםטעז
inpo jpjjpi3i” i8 ?ין םאל« nn»M jp w n r o  in

oipaspo זאלען mpo pa inpoP3 a |P380 ipjpp 
o ױאלט dp pa לעבצן. ינעןען) n  ,1PDP3 *id •  (pups

VitiMPrtita n m a ^יחואי ttr5tct וויהר JtmUt
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w דןר ap״i דנר די אריא^יחון צו 
iy ױגיוון r^ סורען אין »יז J im די 

vu rry י האט װאו  הא׳ אמ*דזײ׳אאן ו
 fivivv 200 אינעו ccacoyica ריטע

 «ון יאהאי׳ו!, סאדאידענע סון נועמנ׳נרס
י וומיכע  ײ׳ איז יטע8הא אתאדוײ׳ןןאן ו

 אי• יייז טרײ אונייטען זאסאנגע׳טסעיט,
w נןרנענען, ir c r 1י)יי »אר א■ ניט זיך 

 ער״ סריידינע a וױרהריך *יז עס זייד.
IW «ײט «י»טיגער דעו *ין ׳#ײגוננ  nr 

 װעינע נוידער, און ׳*װעסטער סי< אױי
 «ײ דעד איז ארכייימז צו וױליג ז״נען

 נ«ױ”» גרײט «ײן שאפיטע, נאניז״׳טאן
 א»׳*רע• ניט און םרײהייט דיעו שטערען

ia זיך קען c די אױס«וראטען זאך קיין 
 נע• א־ן ׳ענתיעז װעינע יי»«*ו, פסענ

 סייע ױגיא,. דעד lie עקדכטענץ די םאר
 סאסי־ ארנאנידי׳טאן דער pc סערנערס

 זייערע און נא<ן(נאטים די סון זײנען טע
 איי׳ — נעװארען *מויאמן נענגסטערס

 ׳טחוסט דאס אבער ׳טטארק. נאנץ ;•נע
 נע;ענטייל, אין *•. ניט חאר א אױף זיי

 סארטנע־ ארנײט די װערט טאג יעדען
 טאיל, מעהר סיסטמם, סעחר פיט זע*ט
 נעקערע סיט און נאגײסטערוננ םעווו

 אר־ דער אז האפען, <אפיר תזויםאימ?.
 ערסאינ אזא זײן וועט דרייװ נאױזיי׳טאן

 נאדיג־ די אויף urenca זיך װעם עס »ז
 װאצ־ נעװײגטיױ יטעוער. די אין גוננען

 וועז אױםטאן סעחר Ve נעקענט םיר טען
 םי* נעטערען » א<ן נעװען װאאטען סיר

ען *ו׳טטאנד. נאנצי̂ע
* * *

 האבען *וריה װאכען איינינע פיט
 מיטיגנ, גושערטאז ■air a נעתאט נױר
 ױניאן דער pc לאגע סינאגציעיע די װאו
 ׳שא■ די און נעװארען, ארומגערערט איז

 אננענומען איינ׳טטיסינ חאנען גמעמײט
« ctfsrac ארויסצויציינען a 20 טעקס pc 

̂אר  נעסםטען מעסנער. יעדען אויף דא
̂ןן  וועילכע אנריםענטם, די אוים נעוזען סיז
 װע־ מיר נא<עבאטים. די מיט האמן םיר
 נאנייעז ב<ויז םיט נאנונענען ניט זיר יןן
 חאבען םיר ;*ר אנרינתגםם, איםע די

 סאדזןו־וגכעז, נעװיסע ארויסנעמםעאט
 סון י«נע די םארבעסערען ואאז» ווזיבע

 טיר pa עעוער. די pa סיאנות בע< רי
 •ועט יזניא; די אוינ או נוט, נאנץ וױיסען

 נא־ די וועאען געבראכעז,• ינאנציעאe זײן
 נאכנעכען ניט אונז גאו ניט לעבאםים

 זײ נאר םאדערוננען, די pc אײנע הײן
 איןר די נאנייעז ווע׳לזמ ניט אסיאו וועלען
 זײנען. זײ ווי ׳שלעכם אגריםענטס, טינע
 סאױטטענדליר און סלאחר נאנץ איו דאם

 האנעז דערימר pa סשערלײטמ, די צו
טעקס. דעם רזשאםענדירט זײ

 סעערלײטע די אז ערווארטעז, סיר
 איבעסױינען pa סליכם זײער טאן זאצען

 נױםװענדיג־ די *■ennoyo נרױסע די
o סון קייט n ,מעיןס pa ,כעס־ אז זזהז 
 ־ ו ר ב y ם טען2 דעם ̂ א ם נם י ד םטען

a ,פאסען נרויםע די זאלען ר pc אונזערע 
 רעםע־ דןם pa באטײלינעז זיר םעמבערם

 pc ■■נעהאיטען וחןרם וועיכער רענרום,
 20. דעם וועגען באארד ת׳*«וינט דעם

 ta נוט, גאנץ 1װײםע םיר םעהם. דאלאר
 לזוצ־ נעהאט האכעז םעםבערם אונזערע

 פיצע pa םיזאנם עלעכטע זעחר סעגם
pc ״  צאה־ צו אםילו ׳עווער זעהר םאלט ז
י לען  :יט זיד םיר סענען דאך וײום, י

 דער pc לאנע םינאנציעלע די וזערםען.
 ata pc דורנסיהרונג די םאדערט יוגיאן
 איין ר8ם ניט *װײסלען מיר pa נמשס

סאר םעסבער׳טי■ נחיםע די אז מאםענט,
entree נוט. גאנץ עם

* * *
p אנגעשאננען. זיר האם םיזאן דער a 
pu האט npwnr מאנכע r pto ;אננעםאננע 

 זעל־ דער *ו אווערטיים• ארבײנתן צו
 אמרײטארם, םילע סיר האמז *ייט בער

p יתםערם סינײטערם, a ,וועל־ האםערם 
r דער ניט. דד*אנס קײן האבסן מ n. 

c a n  *m ap ,באמלאםעז c a r  p 'P  ta 
Pat אזיי אווערםײם 1קײ «ורבימ»ז ניט 

ױ ליננ u «ס ו r n ארבײםסלאת. סאראז 
ו o האנעז סי n אדװערטײזט בא׳שלום 

Pa I'M» .מ מ סו  אײד־ ביזנעם ךי־ *ײ
p״t ד»ענטם o נעויאחמ אמטטרואױס 

 אד־ דער *ו ארבײםער אותסןװענמלעז
או בײם  ארבייםסלאזע, ו׳י םענליך. נאר וו

u וױדער, r ’ t אוגםונר o n ^אײנדרו ta 
e v נעםאן געגונ נים ווערט nr געטינעז 

u סאר n  xt w a P •  « t* ^ארבײנ o y 
p גיט ױי אמ r p tm a c  w. נמנשעז in n 

F חמגעחנץ■ tm לײדמ ארזם it ועחר 
ײ עווער *וסרידעצמוםעלע^ ז

t*a dv כיט nta קרינען צז לײכט 
o c a rn רנ״םער. •רנ״טםלאזע אאו* 

 רוי«עהגמן8 גים «זילען C’oaarPaa י1
 געד חױ■© ?ייעד יוחנייטע^ קייןניחנ

ד ארויםןװנעמעז  אדגײםזנד ̂נ
ra  nm ,tm אינײסער נייעד » וױ

 4^aH  t>4M& 4444 I444M M A------ מעז up ןװױי, ןודער ױאר • M ארבײט
jut דיסםטארדועען* ני©

גיס׳ײ,
4 ;> M ;

ײ טוען סארקיענעהנה ip איחס  איןעס ז
 קײן ארויפץוגעמען ניט אני טעמינ^ס

 בא?ע־ יעדער איז דאן ארנײטעד, דיע
 מען װען או אײנדרוס, דעם אונטעד נ*ס

dopj סײ ער װעט ארבײטער נאר י1»רױ 
 ארבײט קײן געױר מרי:ען גיט סײ וױ

ױיי געטאכט,  װעי׳עז ארבײסער ארטע די ו
 א-ז, דאס <ײכטער. אניסע^ ארנ״טען
ה  באאע־ די אכער ע. שאל זעחר גאטיײי

 זעחר איז עס און אזױ דענקען נאטיס
ip iisr דארםען זײ אז איבערציעען, ןײ 

ארבײטער. ארױסנצמען
* * »

 די אן אוהענדג איז טרייד אונזער
ױ סטײיס.  אין םאראן איז באװאוסט, ו

 אר- יננ6םיני? מעהר סיזאנס וױנטער די
ט ״ p און נ if װײני־ סיזאגס ס«רינג די 
 אפערײ־ מעהר און ארבײט םיגי׳טינג גער

 ספרינג צום קוכיט dp װען ארבײט. טאר
 אר־ קײן ניט םיני״עערס די האכעז סיזאן
 אר־ פינײטערס די אז אױס, יזומט כײט.

 אפערײטארס די כעת טענ האיכע בײטען
 מאא מאנכעס און װאכען םואע ארכײטען

 נא־ װאאט, אםיס דעד אװערטײם, זאנער
 ^עיער אזעלכע אין אז נעװאילט, טירייך,

 אפערײטארס, ארױםנעכיעדכיעהר מען זאל
 צו װאס האבען זאלען יצניידער די כדי

 סיזאן, װינטער דער אכער יןוכיט טאן.
 הא־ םיני׳טערס די םארקערט. װידער איז
 אםע־ די און ארבײט געבוג דאן *עױן נען

 אדער טעג האלבע ארבײטען• רײטארס
 נא- םאדערען אוערייטארס די װאכען.
ײ כדי אז דאן, טיראיו דארםען ניט זאילען ז

 םיגיעערם די װאס דעם צוליב סטאוען
 פען זאא ארבײט, מיט םאראײגט זײנען

םינישערם. נאך ארױםנעםען
 ער״ װאלט אונזערע ױניאן די ׳ווען

 דיסטיאאררושען צו באלעבאטים די אױבט
 געװען װאאט ׳צײט יעדער צו ארבײטער

 אין ארויפצונעמען זײ םאר מעגליך
 אפערײטארם, מעהר װאם סיזאן סירינג

 ארביײ צו האבען זאלעז םינישערס די א?
 סיזאן, װינטער צום און װאכען, ולע6 טען
 אפערײ־ װײניגער םאראן איז עס ווען
 טײא א דיסטי&ארדז״טעז צו ארבײט, טאר

 יע־ װי אזוי אבער אפערײטארם. די םון
 װעט ער װען אז װײם, באלעבאס דער

 אפערײ- סיזאן ספרינג אין ארויםגעמען
ײ ער דארף טארם,  װינטער איז האלטען ז
 אר־ גענוג זײן ניט װעט עס װען סיזאן,

ײ םאר בײט  בע־ באלעבאס דער לאזט ׳ז
 אין ארבײטעז אפערײטארם די סער

 צו ניט אבי אװערטיים, סיזאן ספריגג
 ער וױםיל אפערײטארס מעהד םארזעצעז

 וױג־ צום בא״טעםטיגען קאן ער דענקט
סיזאן. טער

 פינישערם די מיט איז זעלבע דאס
 באלעבאטים די װען סיזאן. װינטער צו

ײ אז וױסען, זאלען  עטלי־ די פאר הענען ז
 אזוי באזעצעז סיזאן װינטער װאכען כע

ײ װישיל םיני׳טערם םיל  דאן זיך נויטיגען ז
ײ זאל מען און ײ ערלויבען :אכהער ז  ז

 גע־ עס זיכער זיי װאלטען אװעקצועיקען,
 אזעלכע אבער מיר ערלויבען נו, טאן.

 אויס קומט דערפאר און טאן צו ניט זאכען
אפערײ־ דאס ׳טעפער םילע אין איצט

, ג ^ רי אר ט אגו 1926 <29 י

 חאגאן שנײחןר די און ביױ זײנצן טארס
 וױגטצר םאריוערט, און טאן. צו װאם ניט

 ד\ און ארבײט םינ^ערס האבען סיזאנם
טעג. האיבע אדבײטען אפערײטארס

 אז זאגע^ דט נײר קעגען נאטירליך
 ?אל םען װען בעסער געװען װאלט עס

 אױוי ארבײטער ארבײטען צו ערלױבען
 א•״ נאיעבאס דעם לאזען און דזשאבס

 םאר געפינט ער ווען דאן ארבײטער לײגען
 איבלען, אלע די צו װאלט דאם גויטיג.
 אינדוסט״ אונזער אין האבען טיר װעלכע

 איב״ גרויסע אנדערע נאך געשאםען ריע,
 מעהד געםאן .װאלטען װעלכע ׳לען

 געזאגט דא עס זאיל גוטעס. װי ׳שלעכטם
 נרידער־יוגיאדל״ט, אונזערע דאם װערען
 זײגען ׳שעיער, די אין ארבײטען וועלכע

 ארױם- םאראינטערעסירט ניט אויך אלײן
 אר־ דער צו ארבײטסלאזע די צונעמען

 םיגײ אדער אפערײטאר, יעדער בייט.
 גע־ בעסער װאאט פרעםער, אדער ^ער,

 אײדעד אווערטײם ארבײטען װאלט
 זײערע אין ארבײמער נאך ארױםנעמען

 אר־ די זײנען עעפער פיילע אין ^עסער.
 מען װאס דעם, אין שולדיג מעהר בײטער

 װי ארבײטער, נײע קײן ארויף ניט נעסט
 אלעס םאן װעלצן זײ באלעבאטים. די

 אוננעזעצ- ארבײםעז זאנאר םעגליכעס,
 אױפ״ דעריאזעז ניט אבי עטונדעז, ליכע

ארבײטער. גײע צונעמען
̂עס טוט אפיס דער  און מענליכעס א

 ווע״ װאכען קוסענדע די פון םארלויף איז
 דער םון הילף דער סיט זיכער, מיר <ען

 אוי: אן האלטען קאכדטע, ארנאניזײ^אז
 אוגגעזעצליכע קיין אז יטעסעו/ די אןיף

 זונטאגס, און ״טבתים ספעציעל ♦שטונדען,
 װע־י םיר װעדען. געארבײט ניט זאלען

 ארויםצויטטצ׳ טעגליכעס אלעס טאן לען
̂ן ארבײטער טעהר װאס לען  ״עע״ די א

פער.

רוננ׳ ע כ רזי א פ ם־ ענ ב ע ט ^ ײ ב ד ל און א א ט פי א ק
װעל־ ארבײטס־באדיננוננעז, בעסערצ די

 םאר האבען ױניאנס אמעריקאנער די כע
 אױסגעיזעסםט, יאהר צעהן לעצטע די

 פאר־ א צו םירען אומפארםײדליך מוזען
 ארבײטער די םון געזונט םון כצשערוגכ

ענכערונג א צו און  לע־ זײער םון פא̂ר
 לעבענם־ םון םארבעסערונג דיזע בען.

 אויך אז דדיננענד, פארלאמט סטאנדארד
 לײןי־אינ^ורענם פון געביט דעם אויןי

 ארבײםער־מאסען אמאניזירטע די זאיעז
 גרויסע זײערע םון פא<גען די ציהען

 פאר דעמרײכונגען סאציאל-עקאגאסימע
 אויך מוז דאריבער צייט. יעצםער דער

 איצטיגער דער װעתנן באנריםט װארים
 פעדערײ^אן אמעריקאן דער םון באמלוס

 גרוישע א ארגאגיזירען צו לײבאר אװ
 קאמפא״ םארזיכערונגם אעבענם ארבײמס

 ipoenp דער םון עםאבלירונג די ניע.
 אונ־ אינ׳שורענם ױניאןמןאאפעראטױו

 זעהר האבען זיכער װעט טערנעהמונג
 אמעריקאנער די םאר םאאנען וױכטיגע

 דײ גרויסען ־איהר אויםער אדבײטער,
 גע־ צו — נוצען עקאנאמישען דעקטען

 און בעסערע ארבײטערשאםט דעד בען
 לעבענס־ פון םעגלימןײסעז ביליגערע

פאדזיכערו;ג>
 האכד איניפורענם קאפיטאליסטי״פע די

 געזוכט לאנג םון pH? האבען פאגיעס
 םעהר װאם ארײנצוקריגען װי *מיטלען,
 ברײטע די צווישען פון האלדערס סאליסי

 אר״ די — באזונדערס און פאלקס־מאסען
 און םאציאלע די לויט בײטער־מאסעז.

 אונטער־ אבער אוכדשטענמון עקאנאסישע
 די םון דעריארבײטער־קלאס זיך ?ןײדעט

 גע־ אזוי דעם און קלאסען פארמעגליכע
 קליײ ט1מיי דאם םיטעל״קלאם׳ רוםענעט

 *ער$ר, אנגעמםעלםע, ביזנעס״לײטע, נע
 ארבײםער די װ. אז. א. •ראפעעאגאלס

 אין זײנען און סויל אין האנם םון לעבען
 אינקאם ?ײער םים זיכער פאל בעםמען

ײ ײאה צי װאך םון  דאריבער איז ו
 ■רא־ עםערע1ג צאלען צו אוממענליר

ױ מױמם,  לײף די בײ פאל דער איז עס ו
 עיכטען. םארםעגליכע די םון אינשורענס

 םאכען קאספאניעס קאייטאליסםמוע די
 םארלײכטע• פאחטידעגע לאנג םיז עויז

 האל־ •אליםי אריםערע די םאר דונגען
ראסעם ק^יינע צום װי דערס,

 םפדייי לײכםערא (וואדאיגסטאלםענםס),
 םזד קײן גאר אדער עקזאםינײ^מאגש קאג

 נל. ר. און גים אונםעתוכתג דיציני^ע
 אונטצחמיד וױכסינעד צוױיסעד חנד

ױי רי *װממנן װ  יעבעגס-פאר- טארטען ז
 •אלײ די םון ליםיס דער איו ויגאתנג

 m» דער בײ װזןן #צײט דער אין םים.
 *עבעגס״םארזיכערוננ גרויסער געתפענער

ip האס d סײ\ ארויסנצזזםען געקענט גיט 
npoo א אמםער ■אליסי 'D W D מינײ 

ױ סוםמ, ס*ל  דאי., 1600 אדעד 1000 ו
ip ®לענס d פ בײ ^ א מרתג6ם  רזי
^ װצרם ױ װי »חנד■  אנג־ אין אגגארו
 ^דנדאםמיתל אםאריקא, אין און (אנד

ip^poroopfi פארקעגט, .אמ^וריגס״,
o n ,סיעס דןס מוקסיםום spn o n*

פר»גק הערמאן דר. פון

 אינשורענס־פאלי• דער פון ליםיט סטעז
 איז איג׳טורענם אינדאססריעל די םי.

 ענג־ אין געװארען אײגנעפיהרט צוערשט
 דאםאלט צוריק. 70 יאהר א םיט לאנד

 ^אמענט־אוגטער־ פ*. באזונדערע 8 האט ־
 ארבײטער די אז םעסטגעשםעלט, זוכונג

 זיכע־ א־ון בעסערע םיל 8 האבען דארםען
 װעיל־ די, װי סיםטעם׳ אינשורענס רערע

 אדער ארגאניזאציעס, םראטױרנעל די כע
ײ רוםט םען װי  ״םריענד־ ענגלאגד, אין ז
 ?ײן אימשטאנד פלענען םאסײעטיס״ לי

 עננ־ םיליאן דרײ כםעט צו-באשאםען.
 יענער אין שויז זײנען ארבײטער לישע
 בענע־ דיזע בײ אינשורט געװען צײט

 צו ארגאניזאציעס ארבײטער װאלענט
 טויטעךבעגעםיט. און קראנקען״ סריגען

 איז אינשורענם דער םוץ כאראסטער דער
 איעםאו זעהר נאטיר^ך, געװעז, נאד
עקאנאמיש. ניט און

 איג־ דעם אײנצופיהדען ערשטע די
 עלט־ די געװען איז ברענטש דאסטריעל

 אינשורענס ענגלישע גרעסטע און סטע
 װעלכע ״פרודענשעל״, די קאמפאניע׳

 פאלקס־םארזיכערונג די אנגעהױבען האט
 אמעריסאגישע די .1864 יאהר אין נאך

 די אויך װי *פרודענשאל״, קאםפאניע
f̂מpםראiהענ־ ״דזשאהן די און אליטאז״ 

p k pלאגד אין דא אײננעםיהרט האבען ״״ 
 אין ערשט אינשורענס איגדאשםריעל די

 ?אפיטאליסםישע גרויסע די .1874 יאהר
 אז דערזעהה באלד האבען ?אמפאגיעס

 ״88 די װאם ירעם אויף :r*uppip ניט
ײ ?ענען קלײגע, זעהר זײנען ליסיס  ז

 אינשורענס י1לײ לpאינדאםטרי דער בײ
 עם װי ראפיטען.8 גרוישע זעהר מאכען

 אויך האם םאל, דעד אםט זעהר איז
 י•8 זעלבען דעם םאר ?8 סירטי88 דא

 די נעגעז םארזיכערונג די — בזיסץל
 — אומגלי? אז םון םאלגען מרויעריגע

,DP די זpרם8ד ,̂o 8 t* iP o ,,D i8 באצא־ 
 םארםעגליכע די װי ^8טײ ם̂י ^גן

un  .ipd 8*pעס װי צאלט, מאן רײכער ־ 
ט ױיז ײ װאוינוננס־םםאטיסטיק, די ו נ  װיי

 ארביײ רpד װי װאוינונג, זײן פאר רpג
 קלײךה^ רpג^יכpרמ8װײניג־ם און רpט

^p^ אויב m r m  ipo אנבאטראכט אין 
^p5! די o אויזי םאלט װאם : n סpװpר 

P י1אוי אדעי פלאר םון םוט 'd v p  n n 
 צװײ די םון טסpפל די אין רוים םום

pd דאס 'W* דירות. סארט^ח p̂t קוםם 
n־03PDP̂ רn בײ םאר אזיד p D 'n 8 b.« 

רבײ» ־ די  םאר רpאיב צאח^גן ר1וו
o n ,ײ וואס בעגצפיט p ז in p? די םיז 

 צצהנךליגער, קאםפאנתם. אעמיחמס
ער, ים1 *ױב ס ^  דאלארש םיליאנען הונ

 אע• אויוי חאסטצז n םימ פסתיײך אין
v* בײ *ורצגס o w  m r u.)

 דאריבצר חאם פארטשדיטצ נרויסצ
un* רזיכערומ8םא<?ס״ם םח גצדסנק

d סמצוזוינצן p  f i n  ,u n  o m p  ipduo 
ד האבעו v איחם צו יי o \m\ סרניי• די 

 ו»וין» m דסס גופ** סr^̂צFנ8רנrמער
iPO'ru m געשעחן סאסשטצס.צוערזפט

ipipiw m מי* ג«ד * wot w r

 נאכגעטאן בײשפיל דעם האט שפעטער
 טױחגר8ער8״קאא דער דורך ענגלאנד

 איז װעלכע קאםפאניע״. איגשורענם
 8 לעבען צום געװארען ארויםנערוםען

 סא־ האלסײל טױוער8עי8קאא דער דאנק
 נעמט װעיכע מאנטשעסםער, אק סײעטי

 סטארם, םױוע8עי8קאא טױזענסער ארום
 גרױס־ באזונדערם פארסס. און שעפער
 עהגליכעױ דער געװען אבער א*ז ארסיג

 איז װעלכער דײטשלאגד, אין םארזוך
 .1912 יאר אין נעװארען אונםערגענומען

 ?לאסעךבא׳ איז ארגאניזירטע נוט די
 נע- זײנען ארבײטער דײטשע װאוסטע

 גרינדען צו אײראפא אין ערשטע די װען
c־ncr^ טיװע8ער8ױניאךקאא 8 ip- 
p״פאל^םאר־ נאםען .סיט׳ן ניע88אם 

 םט־8םטליך-גענאסענש8נעװער?ש זארגע,
 אקציעךגעז^ לעבעגם־םארזיכוערוננ ליכע

 אין באלד איז יטאל8קא איהר שאפט/
 דער און םיליאז.מארס, 1 געװען אנהויב

 טערס טויזעגט פון באשםאנען איז P8םט
 גע־ זײנען װעלכע מארק״ םויזענט צו

 די םון אױסשליסליך געװארען ?ויפט
 און (נעװערסשאםטען) טרײד־יתיאנש

 װי אדער סאסײעטים, קאאפעראטױוע
ײ רופט םען  ״*?אנ־ דײטשלאנד, אין ז

 ארגאניזא״ נאנצע די םום־םאראײנען׳/
 אין דורכאויס געלענען אלזא, איז, ציע

 און ארגאגיזירטער דער פון הענט די
 די ארבײטערשאםם. גוט״דיסציפליגירטער

i געטארט ניט האבען שערם m m) 
 די און דױוידענד, פראצענט 4 װי מעהר

 IPHP; איז קאמפאגיע דער םון אויפגאבע
 ?אם״ זעלבסט צום אינשורענש געבמן צו

רײז.8 טען
 גע״ נםpאינשור ארבײטער ערשטע רי

 גװאל־ די ארויםנערוםען האט זעלשאםט
 די בײ מורא און אוםצוםריד^זײט דיגע

בע ^י רג ײ דײםישלאנד. םון ?לאסען בי  ז
p די אז געװאוסט, גוט האבען d ' h j גpלט 

^ ט , םיז רשות איז מי  םאם?רלאנדס־י)די
 םאר־ םיט האט םען װי /iP7Pipa לאזע

םאןױס^חמוסקרא• די {ער\*ע\ אכטונג
avo װpלpז :o n  ip n n o n p D  nnpoDp

ipo די םון איינםלוש o '>8'P8d ױןי  די וו
 די tPכ8א•צושװ ־ אום םא^תם״םאס^.

u םון װירשנג nםארהאססזנר ־ ^ ל א  ״זו
 1918 יזוחר אין זיד ipditi םיףאמ^,

30 p o 'n i אינשורענס״קאםאא־ רײסשע 
d p o נ אי^ 1אי םאראײנמםbpײנוt̂םpר 

p ״די — אוגסעת^זמוגג r o 'n 
^8 פאחיכערונג עז ג ען־ צי  סים #פט״8?

m מיליאן ppjim 4 םיז סײימאי א io 
u םיר n n  IP3PP? ױ #זצחן r ו p  n o o r 

4n תאפיסאלים^ די אי שװאכט p i r 
ם3rHf n פון םאוזוך רpיי

po rip jonpyw? אין p i r ' t יצײ די ווצנס 
ru o * n w rw P D« 4ביזממ

ipd סוו m 4Pnpooa in n דײסאד 
םיז גרינתנג 0ר ד0פ גיד ח«ס

, r m o * p  •un
ס נעוסוס  ■ lB ia  * q g Lp i iT*|wroo'o
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)״יגקײס8גערענ״ דער (סועזיעל

 פון לעוער די אז גױיבען, \ויל איך
 p'P נעװיס װעיען ״גערעכטיגקײט״

 אנשטאט ירוען האבען, גיט םעראיבעל
 איך װעל זשורנאליסט׳' א םון ״נאטיצעז

 בריף ״א שרײבען זײ צײט צו צײט םון
 jup ןײן ניט דארןי מעז ארץ־ישראר׳/ םון

 אינ־ גרויסעז א נעםינען צו אום צױניסט,
 געשא־ װערט עס װאס דעם, אין טערעס

 איז װאס םאיס, םון טײל א דורך פען
 און טויזענדער םון אידעאל דער געװארען

 װאש אידען, םון טויזענדער צעהנדריגע
 דעם םון נשמה די זיך אין 8א שםיגעיט

 גאגצער איהר כיט מעגשען מאדערנעם
צובראכע;?ײט.
 איז דאס אז איה דענק ארעגםאלס,

 בא־ א םון אינטערעסאנט װעניגער :יט
 א אדער בוך נײעם א איבער *טפרעכוגג

 אסירוננ8 װעלכע־גיט־איז װעגען באריבט
װעיט. ליטערארישער דער אין

 ע ל 8 מיר געפינען ארץ־ישראל אין
 זיך איטעז8ש עס ׳װעלכע אויןי פא־־טײען

 ־— גלות*לע;דער די איז אידען אונזערע
צוגאב. 8 כיט נאך אפשר

ײ װענען ניט נאר  דער• איך װיל ז
ײ צעהרען.  ניט אר״דישדאל פאר זײנען ז

בא* דעם אױן< ניט כאראקטעריפטיש/
ײ ן|ייגע דען דאס ניט אויסגעוואיזסען, ז

ײ האט לעבען היגע  װעלט דער אויוי ז
p די אײנםאך זײנען דאס געבראכט. p b w* 

 די װעלכע הײם, אלטער דער פון יאך״
 מיט מיטנעבראבט האבען עטיגי־אנטען

 אלטװארג, איבעריגעץ דעם צװישען ׳זיך
הײם. :ײער דער אין

 דוהא אינטעדעסאנט זײנעז פיר פאר
 קײן געקופעז זײגעז װעלכע װעניגע, יענע
 באםרײען צו װילען tflh טיט ישראל ארץ
 אנהוײ און לעבען ן ע ט ל א דעם םון זיך
 םון בארען דעם אױוי ׳דא בויעז צו בען

ם 8 ארט־נײ־לאנד״גאר ע י י לעבעץ. נ
 אידעאליסטען דאזיגע די צװייטעז

 דער זוײל מינים, פאדשידענע םיר טיעפען
 ׳איז לעבען נײעם אידעאלען א םון באנריף

גלײך. אלעמען בײ ;יט זיך, פארשטעהט
 א אויױ אפשטעלען V? אץ־ װיל דא
 כיט באצײכענען קאן מען װעלכע נרופע,

אײראפעאיסטעז׳/ ״אנטי נאמען דעם
 מענשען, דיזע פון אידעאיאניע די

 םיל זיך געםינען עס װעלכע צוױשען
 אונגעםעהר איז נאטודען, ענטודאסטישע

:פאלגענדע
 קולטור אײדאפעאישע די איז כידוע,

 איז צײט די און צוםוילס דורך און דורך
 אראפגעהן װעט אייראפא װעז נאהעגט,

 איהר אױוי און ׳װעלט*סצענע דער םיז
אויםגעװאכטער דער ארויף שטײגט פיאץ

 איזא איז עס אזיען. גרויסע דאס ׳פזרח
 זאלען אידען מיר אז #צייט די גע<ןומען

 געהערען אײגעגטליו דאס דערפאגען, ןיו
 םון שטאמען מיר אײראפא, צו ניט מיר

 צורײך זיך דעריכער מוזען מיר אזיען,
nnnpp ברידער, אזיאטישע אונזערע צו 

 אויפ־ די םאר קעמםען זײ מיט צוזאמען
מזרח. םון לעבונג

 יאהר צעהנדליג אר8 א מיט נאך
 ױגג-םארשטארבענער דער האט צורי?

 ענט״ םײערבערג שרײבער העברעאישער
 בא״ זײן אין געדאגקען דיזע וױקעיט

״װאו• :ערצעהלונג ריהםטמעװארענער
>" הין

 אידע־ דיזע איז אן צײט יענער םון
 געװארען, פארטיםט ניט #אסת אלאגיע,

 װעלט־ א םון םאדם די אגגענומען גיט
 זעהר באקומען האט זי נאר אנשױאונג,

 זי גענופען האבען ׳װעלכע אהענגער, םיל
לעבען. אין פארװירהליכען
p קוסענדיג t ,אר״ד קײן אזיעז 

 דער״ טרויטער דאזיגע די חאבען ישראל,
 װערען... צו איז עס שװער וןי םיהלט,

אײראיעער. אױס
 צו נאאיװ געװעז זײ זײנען אנפאנגס

 זיך םון װעיען זײ נאר וױ אז גלױבעז,
 ?ראגען געפרעסטען דעם אדאפװארםען

 זײ װערען — בארװעס געהן גאר אדער
״אזיאטען׳/ גלײך

 צױ דורות עטליכע מיט האבעז (אזוי
 משכילים די צײט, השכלה דער אין ריק,

 קרא״ װייסען א אגטאן חרך אז געגלויבט,
 ריכ״ א טען ותרט שיר די פוצען און געז

״אײראפעער״.) טיגער
 געלעבט האבען זײ מעהר זואס נאר

 ארומיגע דאס םארשטאגען און אזיעז איז
 דערםיהלט, זײ האבען טיםער אלץ לעבען,

 הא־ זײ אויםגאבע שװערע 8 םאר װאס
גענומען. זיך אויף בען

 דער־ זײ האבען אזיען אין ךא ערשט
 אײננעםא״ גארניט איז זײ (װאס םיהלט

 דאס װי ,אײראפא), אין זײענדיג לען,
 און בלוט אין זײ שטעסט אײראפעאיזם

באםרײען. ניט איהם פון זיך קאנען זײ
 מאכען ניט װער זיך װיל טאםער און

 אפצוגארען דענקט און דעדםון װיסענדיג
 אויסגע־ האט ער אז אגדערע, איז זיד

 אײראפעאישעז זיך׳דעם איז װארצעלט
 עכטער אלס זיד םיהלט ער און גײסט

 די איהם דערמאנען אזוי — טזרח־מענש
 איז ער אז אמת׳ע, די אדאטעץ, ארומיגע

אײראפעער. א פרעסדער, א
 פא״ און פאסירט האט זעלביגע (דאס

 אי״ אסימילירטע די מיט איצט ביז סיו־ט
 אום ׳הויט דער פון קריכען װעלכע דעה

 פאר־ ניט איז זײ בײ אז דערװײזען, צו
p בליבעז 'P אפ״ אידישער זײער םון זכר 

שטאמינג).

 גרעסםענטײלס שטעקט דעם אין און
 אי־ די צװישען קאנפליקט פון סיבה די

 װאס ,4ישראי ארץ אין אדאבער און דעז
 דעם אין ארט װיהטיגען אזא פארנעהטט

קעבען. היגען
עקאנא־ די און פאליטישע די אוישער

 גערוםענער אזוי דער פון זײט מישע
p ניט דא שפילט ״אראבער־פראגע׳/ 'P 

זײט. פסיכאלאגישע די ראיזע קלעגערע
געהאפס, און געגלױבט האבען אידען

 םעטער םון שטאמען ׳װאס אראבער, די אז
ײ װעלען •ישמעאל,  װי אויפנעהטעז ז
 װאנ־ לאנגע נאך זײנען, זועלכע קרובים,
 צוריהגעקוטען פרערד, דער אין דערניש
אהײם.
 קײז טאנעז אבער אראבער די

 אנדעדע און זײ צװישען ניט אונטערשיד
ד זײנען װעלכע אײראפעער, פרעטד. װיי

 אידע־ די פאריירען ביסלעכװייז און
 און גרויבען זײער אזיעז פון אלאנען

 זיך צונויפגיסען װעז״עס־איז האפנונג
 צוגע־ זײער צוליב אראבער, די מיט

 קול־ אײראפעאישער דער צו בונדעגקײט
" טור.  צו ניט טעהר שוין שטרעבעז ז

 ״ברידער׳/ װי אראבער די טיט לעבען
״שכגים״... יװ נאר

 זײנעז ״ענטטוישטע״ די צװישען
 זוי־ װעלכע ״אײראפעער״, עכטע םאראן

 קרובה׳• פון אפזאגען זיך גאנצען אין לען
 אין האבען ״פיר מזרח. דעם מיט שאפט

 קול־ אײראפעאישע די איעגעזאפט זיך
 גיט איהר פיז זיך ?אנעז מיר און טור

 א צו קופען זאל עס װען און אפזאגען.
 אײראפא, און אזיען צװישען קאגפליהט

 פון זײט דער אױף שטעהן מיר װעלען
לעצטער״. דער

 אײראפעער ״ראדיהאלע״ דיזע גענען
 פאר* זועלבע יעניגע, די ארויט טרעטען
 צו אידעאל אלטען זײער סרײ בלײבען

ײ אויך אכית, פאלק. מזרח א װערען  װי־ ז
 אײראפעאישע די פארווארפען נים לען

 אײרא־ דער םון אפזאגען זיך און הולטור
ײ נאר ציװיליזאציע, פעאישער  ׳װילען ז

 מיט־ טזרדז, אין קולטור-טרענער די װערען
 װעל־ קויטוד, נייע די שאפען צו העלפען

 םון צונויפשפעלצונג א זײן •װעט כמ
אזיען. מיט אײראפא

 אפ־ ״טעארעטישע אלץ זײנעז דאס '
 װעלכע פראנע, דער ׳דוענען האנדלונגען״

 און צײטונגס־איטיקלען אין געםינען מיר
"האםע־דעבאטעז.

 דא באמערקט לעבען פראהטישעז אין
 נעאנדערשט דא פוז עפעס אז ׳איד יעדער

 פארבלײ־ צו אונפעגליך ס׳איז אז װערען,
 פיהלט דאך און אײראפא. אין װי בען

 װערען ניט ער װעם קײנפאל אז יעדעד,
אײראפעער. אויס

 טראגעןיעס די פון א"נע איז דאס און
לעבען. אידישען פון

 טויזענט צװײ זיב טויזענט םון דערע
 ל;8 18 אויף דאלאד), 500—250( פארק

 סארק, םיליאן 1850 םון סומע געםײנע
 די םון אױסגעשריבען;געװען שוין זײנעז

 קאמפא־ אינשורענס דײטשע פריװאטע
 האבען צאל דאזעער דער םון :יעס.
 צװײ צו באלאננט פראצענט 70 גאנצע
 געזעלשאפ־ פארזיכערונגס רײכע זעהר
̂ן םלעגען פרעמױםש יד זטען  דײטש־ א

 אין װי נידעריגער׳ באדייטענד I?" יאנד
 ־‘אדםיני דער װײל לענרער, אנדערע איע

 שטארח םלעגט עקספענס סטרײשאן
 םארלוסט דער און וועו־ען, אײנגעשפאדט

 גמ״ אויך איז פאליסים געקענסעלטע םון
 גרעשטער דער ב" ?לײן. גאנץ װען

 פלעגט ״װיסטאריא״ חאםפאניע דייטשער
 אויס״ DJPiDpp אדםיניסטרײשאז דער

 פרע־ די פון *ראצענט 24 ב^ויז פאכען
p געזpלD װאס מױםס, w r n  םון |8

 רpד בײ בעת פאלסס־םארזיכמדונג, דער
שאל״ לאנדאנער  עקש־ דער א'? ״פרו^

 בײ און נטp•ראצ p 40נצ8ג געװען פענס
ױ אין ״םעטראפאליטאך דער  —יארס נ
u אין פראצענט. 35 nר, צײט ־ ת  װעז װי

 דורכשניטליך האט ״מעטראפאליטאן״ יד
 פיז פראצ. 9.3 לטpנסpppנ יאהר יעדען
ײײ די פ^נגט פאליםײבאשסאנד, איהר  ז
iPV5n« ״װי?טאריא״״ טשע i יpחרליר 

o םון פראצ. 2.4 װי מעהר דט n בס־ 
ת םון שטאנד ה פאליסיס. אי
א אלס צ ^יו p םון פו ^ w p  m 

p די זpאבrד r o 'n מאסען • םאלהס 
08np3 פיצ ip p d  in p o פון i n 

 ארבײםוױ־־ די פאר .אינעורענם גער״
ipd po אין \ױ p i n i o ^ סםרי  איגדו

p ל&רזר. o חאס 1916 יאחר .•u n  tm 
lp o o p ia דײםממר p tp ro im p D 'n n o•̂ 

ip שאפס i> r F i l  n& בײ״ ur• i־־ 
pd יאוור, דדײסמ םון זאן p̂ u איו 

ױן * um w יאחר פיטי סארזימרם 
ip א םיט s^ e iPD im 10 סון צאלומ 

t חאלב א און 2(פעגינ m t,( ^באטראפ 
ו אין #סארפ 843 נ א י p די איז ^ d id 

m w גימ v ipo,* ױ  1אי »ח «ןרס 164 ו
*ויז אמעייהע n )0^30 122 נ i b (.ראי

ײ ג .$ ;vv&> ק^אח^ומשסעגי p 'P 
p-m uחסר װאס ד ip juPnrto

 םאראינטע־ בלוטינ איז ס8ארב"טער־?ל
 איגשו־ אײגענע ן8 האבעז צו רעסירט

 אנצושטא״ ניט כדי רענס״ארגאניזאציע,
 נעלט שװער־פארדינטע זײנע מיט פען
 פון דס4?־האלד8סם קאפיטאליסטישע די
 יאה־ םיט שויז ?אםםאניעס. שעיגרו די

 לא־ אװ ״בראדערהוד די האט צוריס יען
 בײ טגעםענט אינדזשינירם׳״ קאמאטיװ

 דמםארםםענט, איגשורענע לײף 8 זיר
 ר־8ם דעם םון םיהרערשאםט דער אוגטער

 ארבײטעל־טועה גרויסען שטארבענעם
 םיה״ און גרינדער דעם סטאון, ס. װארען
 דא נ?8רבי'טער־ב8 ערשטען םון רערע

 רזי-8לעבענס־ם טע8וויפר די נד.8ל אין
 דער 5צולי דזאבען ניעש8כערונגם*קאםפ

 םון געריסען יטייב8 געםערליכער זעהר
 לרינ8גװ איגדזשינירס לאקאםאטיװ די

 דײ ןpהאב םאנכע און פרעםױםס, הויכע
p זע p 'i' i אנ• געװאלם ניט אינגאנצען 

 געװען בראדערהוד די איז דאך נעהמען.
p זעהר n ^ i p• גץ8ג איהרע בי' אפילו 

pלײנp .טרײד• נדערע8 אויר פר^וםס 
 רשײ8ם זיך בײ נעהאט ?PDpn ױניאגס

3p*nrrK v m־©w jt f i,אינ״ די װי ־- 
 ױניאן״• םי?אל8ט"פאנר אנאלrpרנpט

prp:iptt3 ניט8״גר די אוו '8 Dipopp־ 
 שוין |P2ph pלכpװ אםאסיאיישאן/ נאל
D 8'8 לאגג םון in 'p p jrא"דזש ״אלד ן 

»ip r:p* ר8ם oipDDPo p ip " t.

in די חאט איצט p p  |8pnp38־"
 אינשו^ס [ippiippi 8 לײבאר אװ מואן

uionpripoiM* כאלאנ̂נ װעם װאם
un קײן צו ניט iim a• פון טײל •un 

rDP8«npD"n8 8 צו נאר>pt ארגאנײ 
i p o ^dio  p o i't דורך לאגד• פון o n 

P^m|׳ DIPDUP: )PDOP3D8 ,T^l'DIU 
um־D n  n  |p© פון אינטעיעסען די און 

'tu m v o  m P חאס opu אינטוךט זײן 
un  p i• גחיסעד ip:«p 'ipD8 רביײ<

 צוליב ״4wa8«^ptproliruo'ru« טער
i n מױג ױ u באדײםוננ ipו n  no• תר  גי

 צו נדאי איז ״חםוגנpתpר־אוגסpארב"ט
v באמונד<זנן p p־pip-wimo p

" *tm ) v o tw m פראבלזד םפעציעלע 
4P0 דטי ygjm אין טאז דאש dSh קד 

̂ מעניעז

ױ 'אהר, טויזענד צװי'  אידישע ראס ו
 געלעבט און אזיעז ר<אזעז8פ האט םאלק

 אײננע־ הימלען, אײדאפעאישע אוגטער
 קולטורען אײראפעאישע זיך אין זאפט

 םארשפארטען דעם אין אםילו (װארים
 די ארײנכעדרונגען אויך איז גהעטא
 פער- 8 איז אויר ײען דרויסען, םון סולטוד

 אײרא־ איבערגעגופען םארם), ענדערםער
 א:־ לעכענס־םאיפען, און זיטעז פעאישע
 אײרא־ אן װעניגער אדער פעהר גענוטעץ

 גע־ זײנען שפעטער אויסזעהן. פעאישעץ
 אנ* האט פאלק דאס װען צײטען, ?ומען

 אום קרעפטען, גייסטיגע לים געװעגדעט
 נאר אײיאפעאיש, זיך אויסבילדען .צו

 דורות הוגדערטער די נאך אלעמען, נאך
 און באפ־הוננען אלע נאך. אײראפא, אין

 (ניט אייראפעער די האבען ?רבגות,
 אפימ נאר אלײן, אנטיםעפיטען גראד
 דעם פיהלען צו נעגעבען םרײנד) גוטע

 דער- אויך עס האט אלײן ער און אידען,
איידאפעער, קײן ניט א'ז ער אז םיהלט,

אזיען. צו געהערט ער אז
 דו?א און םאלק, םון ט"ל א אבער איז

 שטארהסטען אם זיך םיהלען װאס יענע םון
 געקומען אירען, אלם טיפםטען אם און
"l אױען, זיא הײם אלטע דאס אין p 

" האבען דא און ארץ־ישראל,  אדא־ די ז
י' האבען אויר םלהלען, צו נעגעבען טען  ז

ײ אז אלײן א"רא־ ז'ינען ז
פעער...

 ביטע־ די געװיס דאך געדענ?ט איהר
m א'ראנישp באמpרpבא־ דעם םון ונג 
1'ipdoo רובינ״ אנטאז ?אםפאזיטאר 

j'8 ״די :שם'ין n 8 ד8ם םץ־ לםען8ה 
ipdd די קריסם, ' i p — אידען % ר8ם;

p רי on| בין איד אז מיר, אויוי זאונעז 
 א'ך 18 זאגען, דייטשען די אה ד"טש״ א

רוס״. א בין
w* גרונד איז w בלויז ניט עס איז 

o שי?זא? דאס n  no אפ- אײנצעלנעם 
opiponpa םון צװייג o n ^אױ־יש 

ip םון נאר שמאם, tu u ם,8שט אידישען 
1P18UP3 o איו װאם ^ p v i8 iw o 'io סון 

D"^ p n•ישpנים אח באדען ז ismp^pp 
np מיפע סײ\ i־p>p| ק א p די ' -rono 

נאחמס• .
u n o p tn,1925 ־ ipe24•

ס ר ע פ ט נ ן ע  פו

ע צי ק א ד ע ר

 פון מענעדז׳פמענט די — אביב. תל ם. ל
 ׳סילט מען פ? ״»ונז ז$גט גײםונ; אונזער

 פדרעס, גײעס »ײער אויף צײפוגג די «ײך
 די ^וין בפקוסש איחר אז ח**עז, מיר און

 די לײעגען ײע« אחר דאס און צײטונג
 מע־ דער «ון פארזיכערונג די לויט ׳סורו^

 בפקוםען פודאי ^וין איחר ח*ט נעדזממעגט,
̂ט איחר און נומערען, סריחערדיגע די  ח

ז« *ו ענסןפפי אן כעזעחן געװיס  8 טים ׳ךי
ר  חאבען םיר מעלכען אין צוויק, װאנען ̂נ

 װאס ענדערוגג די װעגען ^גגעמערקט, מײד
 דער פון רעד&קציע די אין &*רגע?וםען איז

 .V צו גרוסען ®ייערע «לע ״גערענטיגקײם״.
 זואס דעם װעגען איבערגעגעבען. יפנאװסקי

 » עיקען אונז צײם צו צײם פון װילט איהר
גדעגץ  P* לעבען ארבײמער דעם פון ק^רעס̂ו

 זעור״ 8 פון טיצען8»כ ם8נ׳צט8 לעסטינע88
 ייך,8 טיט םסכים מיר זײגען ליסם'/8נ
 דער י8& נדע:ץ8רעסי8ק סצעציעלע 8 ײערע8

 לעזער אונזערע סון װעט ״גערעכטעקיים״
 זעלביגען מים׳ן װערען געלײענט זיכער

ױ אינטערעס, ' ײ ו  ״:?טיצען ײערע8 לײענען ז
בריןי, ערעפער ײער8 ליסש".8ז׳סורג 8 מין
 אין געדרוקם װערם זעחן, װעט איהר װי

נוסער. הײגטיגען
— נאדיר״. פשת םוז פאטריאט 8״
 אונז זײגען חםינים םנל טען8פרי8« נאם׳צ
 דאך ײד8 מיר מוזען היזיצען, צום ניט זעחך

 מ8ח איחר ס8װ »םת גים איז עס עגפסערען.
 זיך חאט צײטוע אונזער ז8 ״געחערם׳/

 פון גסטענם8נ8 אן אגצונעחםען גם8:טז8
 מון ^ילדיגג דער אין ק»£ע, דיר׳ס8נ מ^ח
ען8קםי8 אידישען דעם  דער קלוב^ווי)״ י

 די אין *ויייבט ער װאס ר81דעי ׳ס8ג טער7
 אפ?זר רכילות, צעום׳ע איז ס8י ״פרײהײ:״.

 אונזער רלוימדען8ם צו אנזיבם דער םימ
 יט8ח דיר8נ םזזח ז8 איז׳ םאקם דער צײטונג.

 »גב צוגעעיקם. גים נסםענט8נ8 קײן אונז
 לײן8 קומען מיר ז8 זאגען״ ײך8 טיו־ װילען

 רברענ״8פ און סע8ק יעגער אין רײן8 םאל8
 צוז«• צײ®, אגגענעסע עטיקעל 8 יט8י גלז
 צװיעען ׳לעגעז8ק און סרײגם אונזערע שען

 און מוזיקער #רען8קטי8 עםעז,8® שרײבער■
 הײנט רם.8ד טרעפם םען ײאס קינסםלער סתם
״8ס םו חין,8 קוםען אלײז םיר לד8ב װי  י

 װעלען גיט ץ8פל 8ז8 מיר זאלען װאס
 װי איז, ס8י צײטונג? דער אין נסירעז8נ8

 עצעס ניט אויב אונזין, חװלער זעהט, איחר
 פריחער ^וין עס האבען סיר ררי ערגערעס,

אנגעםערקט.
 ניטא איז עם — .9 לאקאל פאלטץ׳ א.

ברץ*, *ייער פון כען8רעפע:טל8פ צו װאס
 8י ײעלען םיר ס8װ װערםער ר8& די חוץ א

 גא־ ברודעי ז8 םײגם׳ איהר איבערנעבען.
 ק.8ל פון מענעדזשצי איצטיגער דער רעצקי,

 סיט רנעחמען8ס זיך ליבערעם זאל 33
 נײע די ס8ײ װייזען און ארבײם, םישע)ל8פד
 ן8אויפ» ן8ק לאקאל דעם פון «יע8דםי:יסםר8
ו ל8י ער אײדער מעםבערס, די י8פ י  ר״8* ז

 דער םון חטאים די אויפדעקען טים געחמען
חר ציע.8דטיניםטי8 געװעזענער  ס8י װי ̂מ

 גיך געקאנט ניט בריף ײער8 איז םיי בען8ד>
 איזגעג״ גארעצקי שוין חאט ז־אס אבער סינען.
 ם8ח ער ריכם.8ב 8 איז גם׳8געז לײן8 טליך
ן  ״8ם איז איצמער ז8 אנגעװיזען״ אלײן «וי
 t8 טאן׳ צו רבײם8 נויםיגע סיל אזרי ראן
 זיך גרינלען ס8י זייט 8 18 לאזעז לף8ד מען
רכיװען.8 אלטע די אין

םרעגט, איהר װאס דעם װעגען — ה. ק.
ײן. נים דײד קײן י8כ איצם קאן  דערוויול ז

נ?  און י8דערפ אויסזיכםען כןײנע נים* ןזיו
זען.8רל8̂ רניט8ג דעם אויף זיך זאלט איחר

 זײנען ל8ם דאס — .8869 נום. לעדזשער
 איהר אויב םאל, צװײםען 8 םוחל. ײד8 מיר
 זײש אװן אויף שרויבם צושיקען, עפעס װעט
 *יטע״ ביםעל8 ^זרײבם און ׳פיר8« דעם םון
בעט עס װאו ל8ז מען עורות, די רער
׳ ו י !צופמןסען. ימזקע88ק 8 ז

 עגטפער אײער—.9 לאק. מעםבער ק.י מ.
ײי דעם אין רטיקעל8 דוײמאנ׳ם אויף  חר8ני

 ײ8ם לײדער׳ איז, ״גערעכטיגקײם״ נוםער
 געוויס עס איז איצטער און רען8געײ לעגען

 געחט אגב רעפענטלינען.8פ צו ̂ופעם צו פיל
 אויםלעבונגס• אן ז8ױני דער אין אן איצט

 די רקען8ר«ם8ע צו צװעק מים׳ן םפײן,8ק
 געזיכערט, מעחר איהר כען8ם צו און יוגיאן

̂צטער איז עס און  צו צײט אין ניט אודאי אי
 גע• מ8ח עס װער וווים׳םענח׳ן, זיך ^םעלען
ני די בראנט  װעל• אין :ד8«ואים דעם צו ן8ױ

ד סען י1ר8ד איצטער זיך. געפינט זי כען  זי
 עועט איחר יזפם רעטענען. ניט דעם װעגען

 ל8ז װאס /0ע8קטי8י8 עיעס פאוצושלאגען,
ײן  דער י8ם »ון מניאן דער פפי נוצען םון ז

 ײילקפמען. ייחר זײנט גוט, איז מעםבעחייפ,
 *יבער עס לןזט רות *ו ל*זט גןףייכטע די

 0געװי עס זועם זואס חיםטאריקער, דעם פאר
 אוםמרםיײ דזאי איז בעסעי ביםעל8 מ&כען

טאן. איטט עס נם8? איחר װי ׳אי^ער,
 גיצצו איז בריװעל פײער — האײן. מ.

קעז צום  ײמד װפס דאס *ײםוג^ v »ין ײו
 ר•8» ליבעמנט »'חר דאלפט דןןרט, צזרײבט
 1«י קאםיםע גריװעגם מר י8* ברענגען

 בןארד, דזשאיגט •ון אחןר לאקאל, &״ער
 נא• רעזײםאסוען. בעסערע ברעגנען עס װעט

י רעםיג״ גאד איז Dp אויב םירליך, ו  אימר ו
• 8חא 8רעדאק*י אונזמי שרײמג t גי " p 

h *נששיגעדי״ u m עס*״ 1»י *וגטערװכןן»
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jrin• יפעלען t ♦?״W,* יף1י r■ ז י י trie « נ*#ײ> גרױוענס
וי־ז דװקען ליר — .p ןן. ו ̂נ ײ  ע*״ י

 r;:?n דערװ״ל און גוסער, * אין צעחי*!נ;
ן *p״#•# חיב«ען » נןך מיו עו׳ די וו  וינ
 יד * געװןיעז צוגעיייק• *וגז איז װןס

 קןנצ 7ח•וי יייײב ״ני׳לם״. #ײער װי מריחער
 #•געיןמען, עס ?וסען איחד קעגפ וווןיצען ני*
 ל״ענזנזי ןוום עס זיך נעחמען מיר איידער נ#ך

 חמר*ערינס ״גערן םון שסס-סיעערמסז
־ ?;**״.  *ןןי־לעגען ד־געץ איז נריי• אײער ״

 «ךלינ« *יחר װאס ד*ס $:ער געװ^רען.
 דדו״ נום ניט ס ל y c נ ע ד ע י איז
 עש זוויב *עחן, ניט געוױס איז עס קען.
ד אז ׳וײיבט, איחר װי ריכטיג *יז מ״ יז  י
o* ׳ייסגען. «ײד גע:*י» זיך חאט סער r 

 ■רעסעי ד#זעען דעם דרפען *ו איז בעסטע
 *גגע־ ד#ריי ער *#*#נטװ^דטלי:?״®. צו

 ®רן ב*א*ד גײװעגס דער *ו װעדען קי#גמ
 און באײיה דזיי^ונם »ון אדער לאקאל, זיין
 ער װליען׳ דיסניולעיר® געװיס װעפ עד

 ןונ׳נצע:־ מעהי־ אוי^יוזיען ?יך װײפער ז*ל
ױגיאךסעסי;. מעחר אויך און די;

 ראדיקאא סעקרעטער סור׳ ב. ױסוי
 אייג• אײעי — פיאסדעאםיא. אײברערי,

ן ביןגקע* *ום לאדוגג ו  ױבי־ -#חרעעז20 ו
 לײבריך דאדיקסל אייער עדן לעאום״ױם־פוב

 מיר און שועט, צו ןוגגעקוסען אונז איז רי,
 אײך מיט זײן ;עק*;ט ניט יײדער, חאבען,

 סיר .nr.CT דע* אין אנםײלנעחסען »ון
 פוישטענדי; ײײד מיצ געװען *נער זײנען

 די ‘עס׳! פט4הע־ װ#ס $:ער גײסט. איז
 וװגעגרײט, דארם חן)ט ׳איחר װאס מאנלים,

 גע־ ניט אויך ״גיישם״ אוגזער אפילו חאם
̂ש און פ»רזוכעז׳ קאנם  אניסעל עױן »יז ז

 מיר װעלען מאל ױױיםען א פארדרום. א
דורכי*אזען. נים געװיס געלעגענהײט אז»

 אױבערגעשיקט האט ״איקאר״
 דײיא םאר דאלאר טױזענט 35
רוסלאנד. אץ קאלאניסטען שע
 וױדער ״איקאר״ דער וזאט װאך די

 מאס־ אין ״נעזערד״ צום איבערמדשיקט
 דאלאר טויזענט 2U םון סופע די .תווע
 רוס־ אין קאיאגיסטען אידי״שע די םאר
אנ  נעכ־ איז װאס סטײסמענם, א אויט ׳י
 הױיט־ םיז געײארעז ארויסגעגעבעז טען

 טע19 איסט, 112 ״איקאר׳/ פון אפיס
 טויזענט 15 די מיט צוזאמען םטריט.
 ארײ ״איקאר״ םונ׳ם זײנען װאס דאאאר,

 סעיטעמבער, אין געװאיעז בערגעשיקט
 װאס ארגאניזאציע, ױנגע דאזיגע די האט

 שוין היינט ביז יאוזר, א קוים עקזיסמירט
 פאר דאיאר טויזענט 35 איבערגעישיקט

רוסיאנד אין קאאאניזאציע דער
געװא־ אעגאאיזירט איז ״איקאר״ דער

 אפמאך אן האט און רוסאאנד אין רען
 ראטי־ ״געזערד׳/ אארוםישען דעם םיט

 מאוכה־קאמיטעט דעם דוךר םיצירט
 ״איקאד״ דער װעאכעז לויט ״קאסזעט״,

 אין צוצױעטערען םארםאיכטעט האטזיד
 דא־ טויזענט 50 פון סוםע די 1926 יאהר
 75 םון סומע די 1926 איז און אאר,

 צו װערעז געאטער די דאאאר. טויזעגט
 היואות אאס געגעבען סאיאניםטעז דו

 םון װערען און יאהר םעף ביז דרײ אויף
ײ  טארט־ און װעקסיען סיט גאראגטירט ז

 דער אינווענטאר. זײער אויף גײדדפעס
 ארויס־ זיך האט קרעתטען םון פרינציפ
 קא־ דער אין בעםטער דער אאס געװיזען

 קאאאניםטען די און ילאניזאציע-ארבײט
 נעהםען צו צוסרירענער םיא זײנען אאײן

צדקה. אײחגי קרעדיטען
 ״אײ דער האט דאאאר טויזענט 36 די
 קװאטא זײן אױף אריבערגעיטיקם לןאר״
 שוי* נאך ארום אזוי איז און 1925 םאר
 רעצ־ דעם םאר דאלאר טויזענט 15 דיג
 דאלאר טויזענט 75 די חוץ א יאהר, טען
 קײן איז עס יאהר. טיפענדעז חגם פאר

 אין םאסען אידישע די אז ניט, צווײםעא
 איצט ביז זיך האבעז װאס אמעריקא,

 םון רוף דעם אױן* אפנערוםען װארעם
 דערםײ װײםעד אויך וועאען ״איקאר״

 קאאאניזא־ דער צו םאיכמעז זײעחו ען5
רוסאאנד. אין ציע

 W( דאאאר טױזענט 15 ערשטע די
 ״געזערד״ דעם םון ױינען רובע<) סויזעגט

 אוםן: םאמענדען אויוי נעוואחח פארנוצט
 אײ אדעסער די פאר רובע< מויזענמ 8

 דער פאר רובי םומענט 5 בערװאנתחנר,
 טויזענט 3 סאיאניע, םוסמעד *ר״לוקער

 גאאאניסםען, װײס״רוסיזת די םאר 5דוב
 ארד־אײנארדנמג פאר רובי טויזענט 5

 אין רובל טויזענט 9 און קרמ^וראנ׳ אח
חרייז. כערסאנעד

חנגסממאיץ אויפסמח־ חױבם»ן«ן סענטןר חעלפח יונזן
 דער םון סעגטער העי״ט ױדאן דער

 א אנגעהויבען האט איגטעדנעיצאנאא
 װעגען קאטיײן אויפקאעדונגס ספע^יעיעז

 דער םון טיטגאידער די צװײצען געזונד
 אאמא״ םאריטידענע די װען איצט ױגיאן.

 אנ״ ד«אבען אינטערגעעאגאא דעד pc ילען
 צו קאמיײן אידוסטריעאעז אן געהױבען

 דער האט אינדוסטריע די אלגאנידרען
 נויטיג םאר געפוגען אױך סענטעי העי״ט

קאמפײן^ געזודהײטס א אגהױבען צו
 טײערער איז געזרנד אז ;עדאנק דער

 געװא־ אנערקענט אא;ג ״עוין איז געאד װי
 אינ־ די אבער ארבײטער, ,ד צוױיטען רען

 צו ערשטע די געװען איז טערגעיצאגאא
 װיר^יכקײס. א װערטעא דעם פון ראכען

ױ דער זינט אן טאג עדיטטען דעם םון  י
 געגרינדעט, דך האט סע:טע- העאט ניאן
 ארבײטער די געבען צו באװיזען ער האט

 געזונדהייטס אינפארכיאציע, געזוגדה״טס
 דעם בנוגע היאף װירקאיכע אויך און עצות

ארבײטער. טויזענדער די פון געזוגד
 דער װאס ארבײט, מאוגדעדבארע די
 ארבײ־ די פאר טוט סענטער העאט ױניאן

 איגדוסטריע קאײדער פרויען דעד פון טער
 אגדער קײן אין אונפאדגאייכבאר. איז

 האט אינדוסטריע אנדער ?ײ\ םון ױניאז
 סיט׳ן אפגעגעבעז ניט פיא אזוי זיך טען

 װי ארבייטער די סון צױטטאנד געזוגדס
 איגדוסטריע, קאײדער םרויען דער אין

 ױ• פון באריכט דער װי םונדעסטװעגען
 זיך האבען באװײזט, סענטער העאט ניאן

 באנוצט באויז סענסער הערס יזגיאן מיט׳ן
 איגטערנעשא־ דער פון מיטגאידער 1(000
 דע• האט סענטער העאס ױניאן דעד :אא.

 קאמפײן א אוגטעתענומעז איצם ריבער
ד אײנצינעז יעדען דעתרײמץ צד  מיםכ̂א
ײ און ױניאן דעד סון  רוי איבערצײגען, ז

ײ פאד פ׳איז וױכטיג  פח אפהיטען דאס ז
געזונד.
 װי ארן יטעצעז צו אזױ וױ װיסען צו

 די פון אײנע איז געזונד דאס אפצוהיטען
 מיט ארבײמער. םאר׳ן זאכען װיכטיגסטע

 דורכשניטס דער איז צורית יאהד 50
 םעהר ניס געװען ארבײטער םון עאטער

 דער יאהר. 58 עס איז איצט יאהד, 40 װי
 געװארען איז יטים ארינות דאזיגעו־
 אע־ בעסעיע די דאנק, א באױז #טעגאיך

 בעסע״ ארבײטער, םיז באדיננונגעז בע:ס
 רײנעיע שטונדען, סורצערע שכירות, דע

 ארבײטער די זואט דערהױפט און יטעפער
 באשיצען צו אזוי װי טעהר איצט וױיסעז

געזונד. זײער
 פאראנטװאדטאיר די:ען ױניאנס די

 אר״ פון באדינגונגעז די װאס פאר־ו־עם
 דעד םארבעסערט* זיך האבעז בײטער

 זיך אױף װיא אבער סענטעד העאט ױנ־יאן
 פאראנטוואדטאיכקײט די נעהטעץ איצט

ײ ארבײטעױ די העאפען צו  בעסער זאאעז ז
 פאראענגערען און געװנד זײער אפהיטען

יאהרען. זײערע
 פאב^יס פאר פא:ד אמעריקאנער דער
 בײגעשטײעדט ילאננ ניט האט סוירװיס

 סומע געװיםע א סענטער העלט ױניאן צום
 ערציהוננס אן אנצוםיהרען צװעה אױם׳ן

 ארבײ־ די צװישען געזונד װענען קאטפײן
 הילף דער מיט סענטער העלט דער טער.

 רײהע א צו איצט גרײס פא:ד דעם אט םח
 געשפרעכען זײן װעאעז װאס ליפלעטס,

ו' געזוגד. װעגען  עסען, צו װאס װעגען ו
 עהנ־ און (עצירות) קאנסטיפײשאז ײענען
 אינטע־ יוואט געזונד װעגעז פדאגען .ייכע

 דאזיגע די ארבײטער, יעדען רעסירען
 אץ װערען ^עדתקט װעלען ליפלעטס
 מען את איטאליעניש און אידיש ענגליש,

ײ װעט  ױניאן אין םרײ הריגען ?א:ען ז
סטריט. טע17 איסם 131 סענטער, העים

 גע־ װאלט סענטער העלט ױניאז דער
 םון פלענער און סײנונגען הערען װאלט

 װענ בעסמער דער איז װאס ארבײטער די
 געזונדהײטם די םארשפרײטעז צו אזוי װי

ארבײטער. די צוױשען פראיאגאנדע
 עצות און אזועע.אלענער ס׳האט װער

 עדױקײשאנאל צום שרײבעז גלײך זאל
אז םוז דעיארטםעגט טעגטער, העלם ױני

t איםט 131 ״ o .סטרים
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ץ סעטיגיךפען יוניןן אוו דממינס re $פיסעס די י מ
)4 זײט פון (^וס

 4סא און שאפירא קאהען, לואיס םריד, און
 ברײ קאפלאן, חײםאן טעדאו, סאמועל

 ;רינהאל״ו, און בערנשטײן מלאוין, ליאנט
 דע״ און טײטעי גאמבערג, זיגלער, הערמאן

 לאיאל ׳דרעס מײד בעל שוליק, עד. ריש,
 און קארזראק קא., דרעס ראוז קא., דרעס

 ״סי״ און ״עס״ קא., דרעס פיבי העליצער,
 ליבעדטי סאז, און סקאלניק ׳קא. דרעס
 פאאזא ׳קא. דרעס קװינאי ׳קא. דועס

 אקסהאח, אח עפשםײן ׳קא. יןאסטױם
 גאאד״ און (םוטערמאן ״דזשי״ און ״עף״

מאירסאז. ׳קא. דרעס גאלר בערג),
 פאל׳ די געסעטעלט האט אסיס זײן

:פירםעס ;עגדע
 קא., קאאוק סטײפעא שײדאינגעה י.
 האך סײםערט, און טאא קא., קאאוק ריגאר
 האד־ גודטאן, און אאוענשטײן ׳בראס.

 ווער״ ספארט אפעקס קא., דרעס סאן
 דרעס מײד ראוז קא., דרעס דזשענױס

 און בערנשםײן אערנער, סאטועא ׳גא.
 גאאדםראק װײנגארד, און שײנער ׳שאר
 גאמאס אבראמאװיץ, און ספעקטאר ׳קא.
 פאױ ס. קא., דרעס אטטא פײמאאד, און

ערס.
 אויפגע־ זײנען שעפער פאלגענדע די
:געװארעז אײזט

 ה. קאראסטאױ, דזש. #םונט און בראדי
עהראיך.
 אז ׳אױך באדיכסעט סטעאיץ בת

 סטריט, טע30 װ. 37 געץ׳/ און ״טײטעא
 אנ־ האט אםיס דער פירטע װעאכער גענען

 ביד פון ארויס איז סטרײס, א געפיהרט
 אונטער ארגאניזירט זיך האבען נעס^אח

 208 דעריש׳/ און ״טײטעצ נאטען דעם
 װערט סטרײק דער פטריט. טע27 װ.

םירמע. דער געגען םארםגעזעצט איצס
 155 צו אטענדעט האט אפיס זײז

 יד פאר שפער ױניאן איז האמפאײנטס
:אורזאנען םאאגענדע

 ױם־ און זונטאנ שבת, ארבײטען
 שטונ־ מעהר ארבײטעז ; 85 — טובים

 פון ארבײטען ; 66 — ערלניבט װי דען
.4 — שטיק
 איבערגענעבעץ זײנעז האכיפלײנטס רי

 דעפארט־ פאוי־שידענע די צו געװארען
 די געגעז שסעאונג א נעמען צו סענטס

 די באנאנגעז זײנען װעאכע ארבײטער,
פאדאעצונגען.

בױדא ר״באר דער פון
 אײבאר דעם פון באנאנא, שװעסטער

 די פון משן אין אז באריכטעט, בױרא,
 אײבאר* די האט צײט װאכען 14 אעצטע
 ״װאירקיננ 785 ארויסכעגעבען בױרא

ײ־ װעאכע ,28 אײגשאיסענדיג קארדס׳/  ז
 פון מעכבערס צו געװארען געגעבען נען
:אאקאאם פאאגענדע די

 23 אאהאא ; ?אררס 10 — 2 אאיואא
 ;לארד 1 — 41 אאקאא ; ?אררס 14 —.

 1 — 91 אאהאא ; קארד 1 — 48 אאקאא
קארד. 1 — 113 אאקאא קארד;

 ער־ אויך האט באגאנא שוועסטער
 ארבײ־ םאר קאאס טעאעפאן 472 האאטען

פאאגט: װי ׳טער
— דרײפערס ; 215 — אפערײםארס

 עקזאמיגערס :118 — פינישערס ;91
— 48.
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גילי •יי״ז

t o  m u ה נ מ
םטריט טע21 קארנער עווענױ, טטע

 דער דורך קרוכיס זייערע צו נעלס גע׳םיקם האבען װאם אלע
ל א אנ ש ע דג ע ט אן אינ ני ס געקראגען האכען ,pmבו ױ מי סגע אוי

דאלארען אמעריקאנער אין
ען צו נעװארען ןװגעשמעלם אױך זיינען געלדער אלע ד ע ם י ע נ  איי

ך ײ ל ױז, אין ג ל, ה ע ד שנ לי ט ק נ ן פי ץ או ט. א ײ צ

 דערנעהענטע־ טוכים ױם די װען ^עצט
 םליכט די טוט איהד און זיך רע; י

i אין םאמילעם אייערע צו n 
o טוט — דזיים, אלטער g i ך1דו g״ip

 אינטערנעשאנאל
באנק ױניאן

 בינדוננען1סא בעםטע די האבען םיר װייל
טיילען. װעלם «לע א־־ן

ע ער ען אונז דונג בינ אר  ט
ען ע די דינ ט ם ר ע כ י  ז

ן . די או ע ט ס ל ע י א ר

 םפעהעל אצע אזיןי צאהלען 1מי
אפאונטס עסט1אינטע

ט ס אעטערע
nאיגט די pצונעת־ ווערט סט 

^זיי ניאנסט יעדען כענט  און
tplngy אויס tpBgjgo 8 p ig• 

 ט1זוע אינטערעםם אצענט1י 4
 1דאלא 5 «ן וװנע^?נט נלייך

העכער. און
ט דאלאר ו מי

םוע׳שעל א עםענען איחו• הענט
oonpgn'g .א?אוגט

I n te rn a t io n a l U n io n  B a n k
21at S T R E E T  A T  9 th  A V E N U E

וױנ,טער.װעקיישאו אײער פאר
.ויו  . miNnp * י י.

ק ײ ו ל ױ ז ו ױ ה
איםסרואור אלע qdj ^סים חױו • 9 לייקװאוד, עווע hi 

jnupd Y זמױחי. נװ  .V • מײני
nםע אח םילוועד :עקא  I m ; ,עסמ«r ו fa\------,̂ײנענםחיםעד N o m m g ; I

* ?fs n S r .y a m  -L
אוננאיישע! ןן

Vסרײזען״  -9

m ס ר ע ש י נ י j פ  m
ס j װ. ג. ל. א. א קז ער מ !אדי

««ענדען צו אויסגעס^דעלט זייט איחר

מיטינגען mm רעגולערע די וענחאר וטען דעם *װענס, נאנטנ דיזשו
! olgpgl טיט־נג םאלנענת די איז

און דאון  סטריט. טע4 איסט ofl ל״םעאום״ מאנחעטען — ט
 סטריט. *ע1מ> איםט 143 בילדינג, ר. א. — חארלעם
 עװ״ װאשינגםאן 1M1 רומם, קל^נ 2 לאקאל — בראנקס

ל ױ אנזו ר סטריט. םעקםאן 220 ל״םעאום, ל״כאר — נ
ס די ײ ש ל ט נ ע ר  לעק־ 07 בילדינג, למקאל א־נזער אין — ב

עװ. סינגטאן
H דיזען צו קומען »ו געבציען 7ל1 יײנעז ביןנמ׳• לײדיס «ון ׳יוועססןד 

J5 ’* ’ o »לעצפער מי ד#ס »יו בןוורד, עלזעקומױו חןס פון מ׳ילוס דעס לוי 
 קרסען *ו »גע#«דעד«ז•וו דעײבער אימר און נרעגמ, לײדיס ®ון סיפיגג

 «וקוג§*עצר דעד װעגעז אינ^ימירען אײך זועפ סען װאו סיםי^, צופ
•t*7P?0 1נו יג?ײ«1סמ

 חד דער װעגען האנדאמן ניען װעט מיט*נ;ען סע?ש#ן דיזע בײ
v די שטיאםירעז צו באסחי עהזעקוטיײ דער םון קספתנדימוסן v w, 

מיטיגגען. די גיט באזונען װאס

ל די א אנ ש קיי ױו טע ע ער ®ון קאמי לאקאל אונז
«*י לעתיאוי » »ג»נסיר■

טאנ. שכת דיזען חי׳ 1 ב״ לאקאל, אונזער פון אפים אק או
דו לעקםינגטאן דס ע עוו

ח מלד ט ש « ע
מר: לע?נריירען װע« ײי

ער ד דער ®וז באראהטער ״ד ע אנ ק עױ מ ר א ע ט ײ רנ א
ענונג״ אװ ב

שירט אױך חאכען םיר ץ קלאם א ארזמז  װעט װעלכער עננליש, א
חןן #■נעחאלטען ע םװאר יעדען װ  אוגזער אין אוחר, 8 אװענט, םי

עװעגױ לעקםיגנםאן 67 לאקאל, ־
עיח̂ע דער ז י י ו מעי ו איחד און ןי^ (4» *עחיג©*ע ךי •דן ווי

̂כען ן ערײבען אויסצולעמען זיך געלעגגוזײפ 0 חו ו ענגלי׳י. לעוען י
גדוס, בריתיליכען סי«

װ טי קו ע הז 9 לאהאל באארד ע
טעערפאן. גאלדבעת, א. מעגערזשער. זירלין, א.

ר ע כ א ם ס ר י ז ק ס
א ®מ ־ א ט ,23 לל ס ױ םא א קז ר ־ ■ !ע

ל א ע ש ע פ טינג ם מי
1פא נערופען ײערט מאכער ט1םהוי אלע םון 1926 מנמו, \m דעם כײסמנ, .שכת

פינקטליך. 12:30 ארבייט, דער נאך גלײך

אן אץ לדינג, ױני ע איסט 231 בי ט ט, ♦ו ױ ט פלאו־) טער8( ס

ײ םיננ דיזען כ עגדיגקײט די װערען דיסקוטירט װעט מי  (ודן נױנױו
מעםבערם. די אויף ארױפגעליינם איצם װערט עם װאס םעקס א

ען םאכער סקוירט אלע  םיטינג, צום קומען צו אויפגעפאדערט זײנ
שעסער. אונזערע פון טשערלייט אלע םסעציעל

23 לאסאל נאארד עהז.
M סינקאװסקי, ל. טשערמאן. קאנםקי, ם. v n v w n

m 2 קל$וק  t n g r m
!אױפםערקזאם י, װ. ג. ל. א.

. סי־זאן דעם םון לעסטשוד מערטע די
ipn װעם ip igB - נ, זו;»*נ פן ײ יאנואר וממז דעם נ

ער i סוגקם ץ בײטאג, אזייג  םם. םעקםאן 219 לײםעאום, לײבאר א

M ש ט די ו ם י ע ײ :טעםע דער איבער לעקטשורען וו רעכטע ,
m י ע ד ס נ ן לי . ױ אי ״ ס נ א ני װ

ט חבמ מ. ע r איכער דיםקוסיע א אייגלייםען וו / t :טעםע
אן ש ױי ט בי ר א ר . ע ד ד. א ע ה ײ ד ט ס

ם טרי םנלידער אלע צו פרײ אײנ אן. דער פון םי ױגי *; ̂ ti ̂יל קאנדמע ערױקיישאנאל מג
ן׳ כי ח

I m
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?• '-.,.J;. *pjfi ?
»J w1״״ " »'I ״*£ ■3 ־ײייײ״ייייי,

dױפער»פער און קלאוק. צו u s t
ן פהממאל

, ו כרידער
שטי־ צו גערופען איהר װערם פעכחאר, ט;ין2 דעם דינסטאנ, סוסעגחין

 דארפען װעט װעלבער טעקס דאלער 20 דעס פאר רעפןןרענדוס דעם ־מען
 באלע- אונזערע םיט קאםןז קוםענדען דעם אין פאנד םטרײק אונזער זײן

כאטים.
 «ז ױניאן, אונזער פון געשיכטע דער אין םאל ערשטען צוס איז עס

 א װעגען װאוט רעפערענדום א װערען.צו גערופען זאלען םיטגלידער די
 די גענעכעז װערט אײך װאם םאל ערשטען צום איז עס טעקס. סטרײק

 די איבער א_באמלום םאכען און םיינונג אײער אױםצודריקען מנליפקײט
 אײ־ װי אלע .םםרײק. א אנפיהרען םאר צאחיען דארפט איהר ו׳ואס געלדער

 אר־ ױניאן זינינע5זױ־באװאום רעכט ־אייער אױסנוצען איהר דארפם נער
 פארל די פון אײנער איז טעקםעם איכער רעפערענדום דיזער ווייל כײטער,
 א אננעפיהרט האבען ױניאן אונזער םון םיםגלידער די װעלכע פאר לאמען
̂ר קאםןז יאהרען. לאננע יפ

 אײערע אום רעפערעגדום דעם אין שטיםען קומען אלע מוזט איהר
 םיטגלידער איהרע אלע םיט ױניאן די אז פיהלען, זאלען ארנײטסנעבער

פיהרער. איהרע פון קאםםס־רוף ערשטען דעם אױף םאביליזירט ?ײנען
 דעם פאר רעפערענדום דעם פאר רוף דיזער אז װײםען, םיר !ברידער

 לעבעז קײן קענען אײך פון סך א װען צײט א אין קוםם םעקם, דאלער 20
 אר־ ארום איצט געהען אײך פון התדערטער אז וױיסען, םיר םאכען. נים

 די װאס צײמ כיטערע די וױיםען םיר ארכײם. טאג א זוכען און בײטסלאז
 דעש װײםען םיר יאהר. פאר לעצמע די דורכגרםאכט האבען אפערײםארם

 לאקאל אונזער פון םיטגלידער םויזענדער װעלכען אין הונגער און עלענד
 םיר וױיל דערפאר, אכער נױט. גרויםער אין זיך ראננלענדיג זיך, געפיגען
 !געהן נים אזױ װײטער טאר עס אז זאגען, און אײך םיר רוםען דאם, וױיםעז

 צו לעבען א געכען אונז םוז ארבײםעז, טיר װעלכער אין אינדוםםרי, די
 אונז פאר זײן םוזען אונז כאשעפטיגען װעלכע ארבײטסגעכער די 'םאכען.

 רעםע־ דיזער און קעםםען םיר םוזען אכער דעם םאר פאראנםװארםליך.
 און קלאוק דער צו קריכס־רו־ ערשטער דער איז טעקם דעם פאר רענדום

 פאר באלעבאטים די. םיט םטרײק קוםענדען דעם םאר ארכױי דרעסטאבער
• ױניאן. אונזער פון םיטגלידער די םאר באדינגונגען לעכענם בעסעחן

 איהר װעלבען לאקאל, אונזער פון נאארד עיקזעקוטיװ דער ברידער!
 מיר :װערטער קלארע אײך צו רעדט און אײך צו רופט ערװעהלם, האט

 זא־ מיר װערען. געענדערט מוז צושטאגד איצטיגער דער אז אײך, זאגעז
 אז אײך, זאגען םיר קאםף. א צו צוגרײטען זיך מוזען טיר אז אייך, גע<

 װעט דאם װײל רעפערענדום דעם אין שטיםען קוטען דארף אײך פון יעדער
 און קלאר אײך זאגען םיף ארמײ. אונזער םון רעדזשיםטראציע די זײן

 פאר־ װילט איהר אויב ױניאן, די םארשטארקען װילט איהר אויב אז אםען,
 םארטײדיגונגס־ א חאבען מיר םוזען לעבענם־צושםענדע, אייערע בעםערען

 דעם פאר שטימען דארפט איהר אז אםען, און רלאר אײד זאגען םיר פאנד.
 װארט דאם ױניאן. בעםערע און שטארקע א האבעז װילם איהר אויב טעפט,

 נדד זאגען. דארםען דינסטאג איהם וועט איהר און אײך, צו איצט באלאנגט
 שטיםען צו אינםערעםען אײערע אין איז עם אז אבער, אײד ןורסלערען

 קאםף, קוטענדען דעם םאר אײנער װי אלע טעקס, דעם םאר אייגער ווי אלע
ױניאן. םאבער דרעם און קלאוק שטארקע א פאר אײנער װי אלע

.2 לאקאל באארד, ער,זער,וטױו
מענעדזשער־רעקרעםאר. כארוכאוױטש, י.
טשעדמאן. םטענזאר, י. • _ -

א אין העםסטיטשערם און פרפערס פאסערס,
ז םסױיס נמנעראל

 m דעמרפםמנס לײנעלוירעהטאר
םאנוטעססשורערם די צו נױ« א

אדױס

 םון דירעקטאר דער מאסקאװיטש, דר.
 דעיארט״ ^ײבעיצ ״•ראסאניס״ סאניטארי

 די iv כריף א ארויסגעשיקט ח*ט םענט,
ק  װאו מאנופעקטשורערס, דרעס און ^או

ײ םאדערט ער ײ אז אויף ז  שטרענ״ זאלען ז
 אגרי־ דעם אין ■ונסט דעם אפחיטען :גער

 ■ראסאניס װעגען ױניאן דער מיט סענט
̂ײבעיל.

̂וט מאסקאװיט׳ט דר. * ־־  די געקר*גען ה
 צו איהם ױניאן דער םון םארזיכערונג

 חונ־ סאספײן ^ײבעצ דעם אין העאםעז
 רוש. םון באאמטע די פראצענט. דערט

 צו גענומען ענעמיש זיך האכען באארד
ס די אז קאנטראליהג^  *ייבעיל װעגען ר̂ו

 זסאסקאידמש דר. וועדען. אפגעהיט זיאאען
 ביד די אדרעסדט אויך ^עצטענס האט
ײ איז ױניאז דער םון אײדזשענטס נעס  ז

 א האט װאס אילץ מיט געםאכט באקאנט
לײבעל. צום שײכות

 מאסקא־ דר. װאס ׳בריף דער איז ־דאס
 קילאוק־ די צו ארויסגעשיקט האט װיטש

:מאנוםעקטשורערס דרעם און
:״דזשענטעלמען

 אנהויבען באלד זיך װעט עם װי אזוי
 אױם־ אײך איך װינש סיזאז, ספרינג דער

 םאר־ אײערע װעגען מאכען צו םערקזאם
 מיט אגרימענט נאכ׳ן ילויט ם^יכטונגעץ

 דעם אנצונײען אין שויםעז צו ױגיאן דער
 גארמענט, יעדען אויף יצײבעיל פראסאניס

מאכט. איהר װאם
 מאנופעקטשורערס אנדערע װערענד

 םארםאיכטונג, דאזיגע די אפ היטען
מאנױ ביסע̂י היבש א דא אבער זײנען

 כאגוצט זיר חאכען װאס #םעקטשורערס
 דער אין יאגע צײטװײייגער דער מיט

 פון ארױסצודרעחען דך זוכען און ױנןאן
 דעם בנוגע םארםייכטונ^ דאזיגער דער

לײבעל.
 צו םארזיכערט מיר חאט ױניאן די
 דער אז ון,1ז* *ו און חייצוי יעדע געבען
 ואיל יײכעיל װעגען אגרימענט סון •ונסט

 םאשינערי די וועחנן. אפגעחיט שטרעננ
 אױסצו• איסשטאנד איז אפיס מײן םון

 אומגעזעצייכקײט איז גיט יעדע געםינעז
 דעם בנוגע ורערען באגאגגען וחנט װאס

 ארויפ־ שטח^וחנט שװערע און לײבעל
 עאנופעקםשד די אױף װערען געאענט

 ■וגקט דעט םארכרעכען וועגען װאס רערס
, אגרימענט. דעם םון

באדיננונגצן, די כיט באקאנם װערט
 ,לײבעל װעגען רעגויײשאנס און רואס די

 ארדעד אײער אויף זיך געםינען װאס
 שאנ• דער איז באעגק ארדער דער בילענק.
 אײער צו<יעעז לײבעל דעם סאר טראקט
 סא״ םון באארד דדטאינט די און םירמע
.‘קאנטראי ניטארי
 ארדער אײער םון טערמינעז די כײ
 םארםליכטעט געזעצייך איהר זײט באענק

 רולם *לע אפצוהיטען און אויסצוםאילגען
לײבעל. םלאסאניס דעם שײך איז װאס

 באנער א זײן 1026 יאהר דער ^ל
 לײ~ פראסאניס סאניטארי דעם פאר יאהר
בעיל.

אײערער, ערגעבענסט
ש, ט י װ א p ס א מ י ר נ ע ה דר.

דירעקטאר׳/ <ײבעיל

 רי שטאדהען צו פמהס סמ א פאר רעפעוענדופ
פענדואר סען2 דמס ױנהסאנ, - ױניאן

)1 זייש פון (אלום .

 ם^רײס דעכ געװארען, באשילאסען איז
 דערפריה. אין דינסטאג אנחויבעז זיך זא<

 םון אײנער נעװען איז באראף סעקחןטאר
ער םארזאמױוננ. דער אויח חנתער די

 ז א און ר־׳נדע געהונדלגע « גער.א;טען -חאט
געזוארעןי אפילארירט װארים

 די ארום איז םריה גאנץ דינסטאנ
 גע־ אויסגעטײלט םאך דעם פון שעפער
 װי זיך ילעזט װאס סטרײק־רוף, א װארען
:םאלגט

̂לום )1 זײם םון (
 געכיאכט באלד זאיל טעקס דער אז װארען,
װערען.

אויו* פאסירט אויך האט זעאבע דאם
 מיטינגען מעפבער און סעקשאן איצע די

 אאקאילס, באארד דזשאינט אילע ככעט פון
 בײ פארגעקומען. יצעצטענס זײנען װאס

 ק^אוהםאכער די בײ מיטיעען, איצע די
 אקטײ די האבען דרעסמאכעו/ די בײ װי
 באגײםטע־ מיט גערעדט ױניאךיצײט װע

 אויח אומעטום, און ׳טע?ם אזא םאר רונג
 אנגעגוטען זײגען םארזאמ^ונגען, די

טעקס. א פאר באשלוסען געװארען
 דער צו פראגע די איבער געהט איצט
 צענדליגער די צו מעמבערשיפ, גרויסער

̂אוק־ דער םון מיטגלידער טויזענטער  הי
 אורטײצענדיג און ױניאן דרעסמאכער און
 האט װאס ױניאךגײסט שעהגעם דעם פון

 ױגיאךמיטינגעז, אילע די אויף געהערשט
 האן גוטגעהײסען, טעקס דעם האבען װאס
 מיטגילי־ מאםע גרויסע די אז זאגען, מען
 טעקם דעם םאר שטימען געװיס װעט דער

 ױניאן די םארזיכערען און שטארהען צו
 מא־ ערנסטען גאנץ איצטיגען דעם אין

 ארגאני־ דער פון לעבען דעם אין מענט
זאציע.

 די װעט דינסטאג קומענדיגען אילזא,
 װערען נערוםען מיםגאידערשאםט גרויסע

 הא־ צו איז עס און װארט, איהר זאגען צו
ײז װעט װאוט דער דאס םעז,  גרויסער, א ז
װעאען מיטגאידער טויזענטער םיאע דאס

 אפ־ דעפערענדום דעם אין באטײאיגען זיך
 װעט סאסע גרויסע די אז און שטיםונג,
 און שטארחעז צו טעקס םאד׳ן שטימען

ױניאן. די באפעםטיגען
דינסטאנ, קאנען פען וועט שטימען

 ביז דערםריה אין 7 םון ׳טאג גאנצען דעם
 ארבײטען װאס די און אװענט, אין 7

̂עאען אװערטײם  אסיאו שטימעז האנען ו
 זאא קײנער אז אזוי, שפעטער, אביסעא

ײ אז זאגען, קאנעץ נישט  געװאאט האבעז ז
געקאנט. נישט און שטימען

 פאא• די ן א קאגען כיען װעט שטימען
פאעצער: גענדע

 דזשאינט פון אפיםעם די אץ
באאדד.

 און כםריט טע25 ׳אפיס הויפט אין
עװעניג אעקסינגטאז

עװ. טע2—3<°י א^ס, טאון דאון אין
 מע121 א. 165 אםיס, הארלעם אין
. םםריט.
 מאנטראוז 105 אפיס, ברוקאין איז
עװעגױ.
 סעלוכיאן 219 אפיס, בראנזװיא איז
סםריט.
עװ. טע6 725 ׳האא ברײענט אין
 װעסט 16 ,22 לאקאא םון אםיס אין

סטריט. טע21
 איסט 231 ,48 לאהאל פון אםיס אין

סטריט. טע14

פארטגעזעצט ווערס ®דגאניזאציאנס״דדײװ דער 1 נאװעלטי־ארבײטער m פליטערם העמםטיטשערם, טאקע̂ר
 ארוים איהר ךארםט םדיה, אזײנער 10 יאגואר, טע]26 דעם דינםטאנ, הײנס,

םםר״ס. נענעראל אין
גריי־ פון ;אװעלט־־טרייד און ■איטעדם העםסטיטשערם, טאקערס, גאנצע די

ױניאנזירט. װערען םוז יארס נױ מער
ױניאן־םעםבער. א ארבײטער יעדער און ױניאן־שאפ, א ווערען סוז שא■ יעדר
 אינ־ דער םון באארד עקזעקוטיװ גענעראל דער האט דורכצופיהרעז, ר$וס נדי

 נא:* אונזער םון באשלום דעם לױט ױניאן, װאירקערם נארנמנט לײדים טערשאנעל
 טאקיננ, נאנצען אין גענעראל־סטרייק א רוםען צו נוטנעהייםען םעםנערשי•, «ער

טרײד• ^װעצםי איז •לײםײג העםםטיטשינ^
• I נרידער את שומסנמר

 א םאר ניט װארט ארבייט. דער םון םטאפעז צו אויפנצפארערט זײט 1אי
םןן לאזעז אײך צו ?וגמן צו •}אםיםצ םטרײס. דעם ווענען װי

 אװעיד זאל אײך םון אײנער יעדער ימוםיטע. אייזנר «ײ| צירקולאר דער ז*ל ־
 צוזאםען אלע געהן אוז לאננזאם און רוהיק שאפ חנם פארלאמן ארבײנג די <ימןן

t צום y t.
t םיר n y n חעט־ טאטיננ, דער אײנצופיהרעףאין געלענענהײם געסטע די תצם 

ױ נרייטער טון נאוחןלצוײמײיד אוך •ציטיכנ םםיטטיע,  אונםער קאנדישאנט יארק נ
מ ל מ t ארנײםש״זאלצן די ן mזעוור קען ד«ס •סענשעז• װי ארבײטען און לצמח ן 
-געגערארםטרײס. ן םיט וחנחמ דורמפיתרס -ילײנם

ר וחנליז ארבייטער אלע םני 7 סקול, רעגד אין טארזאטלזמ יי  םטריט. ^טע6אי
rumpe^ א. 41 לאהאל ױניאן, טליטערם און זמנםהמיטשערם j  S .י. מ

» חנר פון תזי ח«י און ני  נע־ איז יו
 האבען ארבײםצר די ״נעװארעז. הערט

m ^ v n און אדנײמ די fjrrn ארתםער 
V2 קעסםעז וחנײז ויי יון םםריימ• אין
ײ גיו ,in צ *ו  ו

■ צו ים
n  \m

prm םטריימ אין
o r

 מד די צוױנוצז
ױניאדנאדינ

160 *mu ,שזניער
 2,000 אדום
סטריי־ די

̂נערשט̂א הײנ̂נ  וחד בױמז^ 2 ז
 •לי־ און ומםסםישערם מאקער̂נ די לעז

 פאר־ אלגעםיינע אן א,חאלטע] ־ צמדם
 םימימ דמר סק̂ו רענד »ין זאםלונג

 נאוואוסטע «ון יחנריז אדרעםירט וועט
7 רעתער
 באלד װעט פאטיטע םעטעלםענט די

 אין םעטעלטענטם אויםנעחםען אנםאגנעז
 t»jm 8 בילדי̂נ איממונעשאנאל ׳חנד

0| W ill־ / רש•

 בעסער דרײװ, ארגאניזאציאנם דער
 איג־ דרעם און הלאוח די איגןוגיזירען צו

 םארטגע־ װערט יארק, גױ דוסטרידםון
 א אויוי געטאן װערט ארבײט די זעצט.

 איבערגעבעג־ םיט און מאסשטאב גרויסען
 אמאני־ גרױסע די ױניאן. דער צו חײט

 און, ארבײט, דער בײ איז קאםיטע זײשאז
 םראנט. דעם םון איבער אונז גיט מען װי

 רעזולטא־ גוטע בריינגעז ארבײט די װעט
 ארבײ״ די םאר און ױניאן, דעזי םאר טעז
טרײד. אין מער

םאר קומען ^ײז פיקעט דער אױױ

 דרעם־ און קלאוס־ באםטאן
עו ודילען באסעס מײד ס  צו אױ

אנײען אן ב ט װני ענ מ ױ אג
)1 «ײ■ »וז (אלום

בייטאנ. רינסטאג ,ינעפ^הרען איז
 אינ־ אונזער םון ,םים נענעראל חנר

 אג־ אויך נאסטאן אין חאט מערנעשאנאל
 אײנער אמאנייזעז־ם. צוױי נצשטעלט

 גוט איז וואס מאראביטא. ברודער איז
 דחנסמאכער און קלאוס די <ו באקאנט

 צװײטער חנר• און שטאדט׳ יענער טח
לא־ סון קריימר, איייחזר גרויעי איז

.78 yw
 חשאמרם דחנם אח סלאײ) די אויב

ז ׳םאנוסעהםשורערם און י י  װיי־ «יד ײי
 ומט איצמר, וױ זזאלםען אזױ םער

 IP019 םומז דארם װארשילגליד העכםט
 חאם יוניאן די איו קאסא, אמנעם אן צו

ך «זין מן«י דעם* « נריממן מנו

 ניט קיינעם שרעסט. דאם אבער ארעסטעז,
 ביז געטאז, ײייטער ױערט ארכייט די או,
 זײן וועלען שעפער ארנאניזירטע ניט די

ארנאניזירט.
 עם שע«ער װעמעם םירמען, צאל א
 דעם אין נעװארען אפנעסטאצט זײנען

 ױ־ דער םיט נעסעטעלט האגען דרייװ,
 צוריק־ זיר האבעז ארבייטער די און ניאז

ר ארנאניזירטע איז ארבייטען נעסערט  י
 ווע־ נוטער סוםענרינען אין שעפער. ניאן
 די 1םי ליםם א םארעסענטייכען טיר לעז

שע«ער. נעםעטעלטע

ער ט נײ נ אי ש  באארד ח
ט ליו א ט ס אינ

ח (׳ילום )1 «ייי י
 *Mf אביםעיל זיך זאל ער םאדערט שסאנר
 נממר די אינערגעבען נײם איז תחען.

 אײנרחקסטולע •אר א נעזאנם ער חאט
ו»ר«מר.
 «רײ«אג דעם בעאג^ע סאך װאדולען

H םת יאסאלם יאר * w i tun■ 
 «־ •(ים ̂ןף װ<ןך לצצטע האמז באארד

 דעלצסד נײצ זייעחג ארייננעשיתט האם
ח ציי^ מיז יס י  מ- גישט דערימד יי
םינאציצס קיינצ נצייאחה סאכט  rat ̂נ

נאאטמע. באארד דז׳יאינט םאר וואחלעו

זייז־ שוץ am באארד ר
י jr*< טון דמינאייעס י

;uk. * ■

* ■ •4
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זיין יחנם װעלט

ר » ײ •»1

̂נעשאנאל פוו־דער ארגאו אפיציעלער אינטן
PRICE 8 cum,1926,'־5 פעברואר פרײםאגN e w  Y o rk ,  F r ld y ,  F e b ru a ry  5, 1926V o l. V III. N o , fl.

is m־  ms &
םיינערס ®ױ«ת ד

 באשלוס דעם אן נעמם מיטיננ באאךד עקזעקוטיװ .דזשאינט
 אונזערע אלע — באארד. עקזעקוטיװ גענעראל אונזער םון

 ־אױםצױ גערופען װערען פראוױנץ דער םון טיטגליחןר
 װערען געשאםען מוז עס — באשלוס. זעלבען דעם פיהרען

!םטרײקערס. די פאר דאלאר טױזענט הונדערט
 פון באארד עקזעקוטידי גענעראל םון מיטינג פערטעל־יעהרליכען דעם אױוי

 אנפאננ יארק, נױ אין געווארעז אפגעהאאטען איז װאס אינטערנעשאנאל, אוגזער
 טײנערס םארצויגענעם דעם םון פראגע די געװאדען אויםגעגומען איז יאנואר,
 בעסטע דאס טאן זאל ױניאן אונזער אז געװארען, באשלאסען. איז עס סטרײס.
 געםינען װעלכע סטרײקערס, בראװע די העלפען צו אוכדשטענדעז איצטיגע די אונטער

ר קעמפען אין לײדען װעלכע קעמפער די ;נ<יט גרויס אין זיך ײן  קאםף. גערעכטעז ז
 אײזענבאהן״ און קוילעךכיאננאטען םאראײנעטע די םון קאפבעאציע דער נעגען

א^גענטיסער,
 אינטערנעשאנאל ■ אונזעד םון מ־טנל־ד יעדער דאס נעװען, איז נאשלוס דער

ן נעבען זאל ױניאן  סטרייקערש בדאװע די ארויסצוהעלפען ארבייט, שטדנדע א'י
נ־ױם־קאפ־טאל. נענען קאכף יטערען3 דעם אין

̂וט זין, דעם אין  <ל6א אן אויםנעארבײט באארד עהזעסוט־װ נענעראל דער ה
 ארויםנעשיקט ניט ?ובער איז םיינערם די םאר יצ8א דער מ׳טנלידערשאםט. דער צו

 מיטינ: באארד עקזעקזמ־װ דזש««'נט דער םצרנעסוכען איז עס אײדער נעװארעז
ױ אין באארדם עסזעקוטױו אאע פון  פאד־ נעװארען אפנמהאאטען א־ז װאם יארק, נ

ביאריננ. אינטעתעשאנאל אונזער םוז אוידיטארױם אין דאנערשטאג, אכםאנען
 באשאום דעם אננענוטעז האט ב^א־דש עקזעקוטװו אאע די פון פיטיננ דער

 זאאע; ױניאן דער םון מיטנאידער אאע אז באארד, עקזעקוטיװ נענעראא אונזער פון
 אײ־ אױך האט און קױאעךסטרייקערס, די העאםען צו ארבײט שטונדע 1א״ נעבען

n דארםירם jp םאד־ האט בן!ארך עקז.״ נענ. דער װאס מיטנאידער, די צו אייא 
־ו אייענט״א<יא דער פערטינט. :פאאנט װי טייאװײז, ז

!כרידער און שװעסטער
הדשים. פינ,ש איבער שוין םטרײק איז זײנען קויל־מײנערם טויזענד 160

 די אין איצםער נאר״ כאזונ־ערט און גױט גרױט אין זײנען סטרייקערם די
 םאטערנישען און לײדען אלע אכטענדיג ניט אבער סאנאטען. װינםער קאלםע

 און ױניאן, זײער צו איכערגעבענקײט םיל םיט םוטינ, און בראװ זײ קעםפען
 הײליגען א פאר קעםפען זײ אז װײםען, זײ בבלל. באװדגונג ארבײטער דער צו

!קעמפען און לײדען זײ און ױױאן־פרינציפ
 פרויען זײערע זײ — :ױט, גרױכ אין זײנע,• םטרײ^ער בראװע די אט און

 נישט זאלען זײ העלםען, זײ םוז מען !העלפען זײ םוז םען און קינדער און
 דאם װי אונטערצוגעבען, זיך הוגגער, גרויזאםען דורכ׳ן װערען געטריבען

̂ םאגנאטען. קויל די געבעד, ברויט זײערע דערװארטען
 קאנען זײ װײדזשעם. אין העכערונג א םאדערען םטרײקער בראװע די

 ארונ• זיך ארבײם, נעפערליכער און שװערער דער כײ םאכען נישט לעבען קיץ
 םאל קײן זײנען ױי כאטש ערד, דער םון געדערים די אין ־םיעח טערלאזענדיג

ײ צי זיכער ניט  זײ װעט םען אדער לעבעדיגע, ארױםקוםען דארט פון װעלען ז
!אפט אזוי לײדער דאך פאםירם דאם און דארט, פון ארויםטראגען

 םאר• זײ רעכענען. ניט זאך קײן םיט אבער זיך וױלען קויל־םאננאטען די
 זיך צװינגען זײ און םםרײקער די פארהוננערען צו םטרײק דעם גכװן ציהען

דערלאזען. צו ניט דאם ױניאן־לײט אלע פון פליכט די איז עם אונטערצוגעבען.
 לײדיט אינטערנעשאנאל דער פון םיטגלידער ברידער, און שװעםטער

 מײנט עם װאם גוט גאנץ אלײז װײםם איהר !ױניאן װאירקערם גארםענט
 הונגערען װאם םײנערם םםרײקענדע די םםרײק.- א פון צײט א'ן הוגגעחןן צו

 בײ פיעל׳ן קענען נישם זיכער װעם איחר הילף. אײער כעטען קעםפען, און
ײ זיך, t אפצוזאנען. דאס ז

 םיטגליד יעדער דאם רעקאמענדירט, כאארד עסזעקוטױו גענעראל דער
 אײן ביישםײערעז זאל פרוי, אדער םאן ױניאן, אינםעתעשאנאל אוגזער םון

 פאם*ל*עם. זײעדע און םםרײקער חוגגעריגע די חןןלםען צו ארכײט. שטונדע
 םען און גײטראנ קלײנער גאנץ א עם איז ביממזיעד. ארבײםער יעדען םאר

 * נ ו ח שאפען אבער קאן דאם אנשטרײננען. וױנ*ינ נאנץ דערנײ זיך דארןז
ט ר ע ל ד ו «1ט נ  חעלפען וועט אוןדאם «ארדיםםרײקעו־. אר ל* 1 ע

ײ « אויפצוחאלטען ז  ארבײטער־קאםף. גרויסען דעם אין גײספױג און פױי
ל איגטערנעשאנאל דער פון םאמלידער ז און יאחן ניו ז ׳ מי י לאנדז י

וש — •— — —יער,אט
קוםעז, װעט

4ו לאקאל ױניאג פליטערם און טאקערס
- דג שנעלעז א האט

 דער מיט קאנמערענץ א אויף געװארען געסעטעלט איז סטרײק דער
 פאר• האט באראף סעקרעטער — אסאסיאײשאן. םאנופעקטשררערס

 כאיע־ די מיט קאאנפערענצען די אױף *ינטערנעשאנאל די טראטען
 אפען ״אינדעפענדענט די צו נעמען דך ױניאן די װעט איצט — באטים.
ענטוזיאזש. מ״ט םעטלמענמ אן נעהמען סטרײקער — שאפס״.

 העמשטײ און פליטערס טאסערס, די
 צו האט ,41 יצאקאל ױניאן׳ טשערס

זיג. שנעלען א פארצײכענען
 טען26 דעם דינסטאג, ®אראכטאגען

 אינרערםריה\זײנעז אזײגער 10 יאנואר,
 גע״ נערופען פאך דעם םון ארבײטער די

 פינקט־ האבען זײ סטרײק. א װארעךאין
ױ דער םון רוף דעם אויסנעםאנגט ליך  י

 שעפער יענע אין רעדער אלע און ניאן,
 אלבײטער די !געבליבען שטעהן זײנען
 אין אין םטרײיק־האל׳ אין אװעק זײנען

 פוץ שזןפזןד נרעסטע אוץ סץהדסםע זײ
ײי געװארעז, שטיל איז טרײד דעם

בית־עולם. א אויף
 סטרײק דעם געדוםען האט ױניאז די
 צײט, דער אין מאמענט, ריכטיגעז אינ׳ם

־ איז םאך דעם אין װען דז  און ביזי, ז
 שעםעױ גרויסע די םון באלעבאטים די

 גליײ איז עס אז אײנגעזעהן׳ באלד האבעז
 אײדער ױניאן, דער מיט סעטלען צו כער

 זיד האבעז עס סעזאן. א םארלירען צו
 צװישען סאנפערענצען אנגעהױבען באאד

 און צדדים, בײדע םון פארשטעהער די
 גע־ געווען שויז סטרײק דער איז שבת

 באדאוי, אביהם סעתחןםאד, סזןםעיס.
).12 זײט אויןי (*לוס

כעאמטע הלטעחוע ארדנא דזשאינט
 סעקרעטאר־טרעזשורער. פאר ערװעהלם וױדער 10 לאקאל פרן פיש דזשאזעף

ױניאן. קופער אין מיטינג פ־טשערםאן8ש> דער

 דזשאינט דעם פון מיטינג דעם אױוי
 זײנען םרײטאנ, פאראכטאנען באארד׳

 עס באאמטע. געװארען ערװעהלט
 די געװארעז אײגנעשטעלט אויד זײנעז

 קער־ די און קאםיטעס״, ״סטענדיגג אלע
 םונין־ צו אנגעםאננעז האט פערשאםט
נעהעריג. װי ציאנירעז׳

 ברודער גענעראל־מענעדזשעד׳ ׳*יער
 ערװעהלט צודיק לאנג ניט איז הייםאז׳

 דינעץ םענעדזש^ר םאר און געװאיעז׳
מען געװארען. געמאכט ניט װאהלעז קייז

 סע״ א עדװעהלען געדארםט אלזא׳ ד״אט׳
 אדעד טשערמאן, א קרעטאר־טרעזשורער,

װײס־פרעזידמנטען. םיער און פרעזידענט,
ױ״ איז סעסרעטאר־טדעזשורער םאר ו

 דזשא־• ברודער געװארען ערװעהלט דער
 לא״ קאטערסיױניאן, דער םון םיש׳ זעף
.10 קאל

 םון טשערמאן אדער פרעזידענט אלס
 בר. נעײארען ערװעהאט איז באיארד דעם

 הלאױדאפעריײ דער םיז סטעגזאד׳ י.
לוס )12 זייט אוי!* ̂(

װ ױ  אויו» נאארד חשאינט פון ד
שעפער קלאוק אןן דרעס ר

 ז1חיל די שנעלער װאם נאלד. עס םװם און םפזרײקער די צו
ײ װעלען וףינעער - דארםען.ליידען. ז

2גרוג םימברח־ערליכןןן
װ נענעראל טי קו ע קז אנ»ל באארד, ע ש טערנע  אינ

ם ט לײדי אידהערס גארטענ .Vtnvיז
סעקדטחנזש. באחמז״ אברחם ־׳’ פחנזיחמם זיגםאן, ם^רים

 אלווס

לואיגי

כארוכאיױמש .m גיגפא
חאבםאו דזשולװס ין ׳צוזניס .,,יי

מאר :

̂נםקל דייױױד  .תנ
 ו; געגאלד דײטיד
 ^'\Z נאדעם דײװיד

עי םשארלס קײמדי

 די אויף דרײװ אדנאניזאציאנס דער •
 ארגאני־ האלב אדער ניט־ארגאניזירטע,

 געהט שעפער, קלאוס און דרעם זירטע
 װערט דרײװ דער ענערגיע. םיעל מיט אז

 אוג־ באארד, דזשאינט םון אנגעםיהרט
 זימ^ר־ ס. ברודער םון אויםזיכט די טער
 בא־ דזשאינט םון מענעדזשער דער מאז,
דעפאיטמענט. דרעס ארד

 דרײװ דער װאם זואכען פאר די פאר
זײגען מאגטאג, לעצטען ביז אז, געהט

 משטי• רעפמרענדום די
סעהס ס» 8 פאר טוננ

*m

 צום געהז םיר ודעז צייט, דער אין
 אונז מען לאזט נוםער, דעם מיט פרעם

 רעפערענ־ דער פון רעזולטאט דמם װיםען
 טעהם דאלאר 20 א סאר *פשטיטונג, דום
 שלאוה רי גאםעםטינען און שטארקען צו
n נױ איז ױניאז דרעםמאכער און r. 

ױ איו רעזולטפט דער :םאלנט ו
 5936 געשטינזם ח*מן opjre פאר׳ן

• . םיטגליחנר.
 געשטיםט tvsyn טעהם דעם נצגצן '־

םיטנלידער. 3990
.יופיד״ נעוועו זיינעז בפלאטט 43

 ארײננעיואר־ םען ח*ט באלאטט 65 און
 םים־ 56 רי w חפגי̂נ פצן..בלײנק/

ט ניט האנצן גליחנר  גײ פחני׳ז סן̂ק
 ,iron נים אוז פאר ניט שטינמז, צו זיך
 <יײ פ ארײננצזופרמן זזאבען זיי און

. נאלא̂כ דיגען
תרמענאננצן. אלזא, איז, bpvo דער

A שםיכיען. סאיאריטעם וםיש^ ן f. .

 שע״ 300 איבער געװארען אפגעשםעאט
 50 איבער אח שעפער דרעס 250 :פער

 גע״ געמאכט איז עס װאו שעפער, קלאוק
 םיר״ קלאוק געװיםע םאר ארבײט װארען

• סםרײק. אין זײנעז װאס פען
 דער םיז איבער אונז גיט מען וױ

).12 זײם י1אוי (אזלום

םא*יצײכנים אינהאלמ

.6 נוםער ,גערעכטיגקײים״

ן םיטינג .2 זײט ו  »— באארד יגט4דז**> ו
מי״ אינסט^ייחנאז ךער םיש. דזש.
שעק. א. — .45 לאקאל ן טר מינג

דרעסםאבער און קיאווך דעו־ אין «. זײט
 נאחנצקי דזש — 35 לאק«ל ױניאן

 יאקאל ױניאן, םאנער םעםיעי דער אין
a — .רובין. ד

 •ראנלן. ארנ*ניז»«יאנס *ון •רײד .4 זײט
ײ .5 זײט  ענ״ — (ערצעחױנג) לויות צוו

 קאסטעלינאװא ריקא
 עדיטאריילס. .6 זײט
 אין הפםם גוידםעגנז יארקער ניו » .7 זײט

 דאיאר So און 15 םיט וועסט דער
ג 9 לאנג. ח. — סױיעיצי־  4- ליד װי
גריגבערג. אליעזר

 יב — 1905 יאתר ריי«ע דאס .8 זײט
י נייו״ טיכאלעװיטש. י  צײוד קיין נ

•• ריו לעבעדיגער. חנר — •י
םיג• <. — *יי*ו«ען יגחדע ױן ס וײם
 רעדיהניע. «ין עטמערס לןצישטײן. .

*דװער•״?• און ̂ולוסען ,11 אזן 10 זײס

,A.• .Ji.׳ ׳*. .* *


