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ױניאן די באפעםטיגעז צו ענעוגיש װ נעמען לאקאלען קלאןק קאנאדעו
 די ש4אױ רודערט מאראגטא און םאנטרעאל אין כאזוך זיגםאנ׳ס עדדענמ

 פראקציאנעלע די — טעםיגקייט. ענערגישער און נײער צו יאסאלם
 פארשטארקעו צו כדי זײט א אן אװעהגעלײגט װערען עטרייםיגהײטען

ם יוניאן די ױי ש^קאגא. קענעדענאד פון אפג;£ארען האכמאן פרעז! -ו

 האבען 1924 םון וױנטער דעם ביז
 בײדע די םוז לאיזאלעז כער8הלאוקמ די

 סאגט* פון אי טאראלטא, םוז אי שם*דם,
 פאפיר אויפ׳ן בלױז עיןזישטירט רעאל,

 סקעלע־ געוומגן בלויז זײנען לאיןאלס די
 גיט האבען און טרײד־ױגיאן 8 םון טען

 אוױי אײנםלוס שום קיין אויםגעאיבט
 ספ*' שעםער. די איז באדיננונגעז די

 מאנם־ איז םאל דער געװען עס איז ציעל
 -1^4 םון וױנטער־קאםםײן דער רעאל.
 אונטער געװארעז דורכגעסיהרם איז װאס
 זיג־ פרעזידענט םון םיהרערשאםט דער
 האט האכםאז, װײס־פרעזידענט און םאן
 יעז׳8לאק דאזיגע די םארשטארקט םיל

 הלאייר די ארגאניזירם םעהר םיל האט
 טאראנ־ אוץ מאגטרעאל פוץ מאכער

 גוטע איבערנעלאזעז נאך האט און טא
 א א;ן ארגאניזירעז צו אויף האםנונגען

 פרויעךקלײ־ איבעריגע די צײט קורצער
שטעדט. דאזלגע די אין דער־ארבײטער

 אינ־ די האבען אוםגליקליכערװײז
 אז געשטערט, באדיננונגען דושטריעלע

 װזד םארוױרסליכט זאלען האפנונכען די
 דעי גלײך איז פאנטרעאל אין רען.

 גע־ איז עס װי נאכדענ* םיזאן, *רשטער
 די םיט אנריםענט דער נעװארעז שלאסען

 שלעכ־ א זעהר געװעז מאנוםעהטשורערס,
 שדעק־ א גענעבען האט ראס איז טער

 אמאניזאציע גאנצער דער קלאפ ליכען
 בוכ־ זײנען קלאוקמאכערס הונדערטער

 אר״ אוז דזשאבם אהן געבליבען שםעבליך
 קיאו?־ ?לײגעם אזא אין װאש בײטסלאז,

 נױט עס, מײנט מאנטרעאל׳ װי צענטער,
 דער צו צוגאב א אצם הומער. און

 לינחע, די נאך האבען צײט שלעכםער
 אומשטענדען, שלעכטע די אויסנוצענדיג

 םארלױםדונ־ םון האספײן• 8 אננעהויבעז
 אינטערנעשאנאל־פיהרער. די אויף נען
 א:רײ דעם ארונטערגעריםעז האבען ױי

 גלויבען דעם אונטערגענראבעז און םענט
 םיז װערט דעם םעםבערס^אוז די םון

 באלעבאטים. די מיט אגריםענט דעם
 מאנטרעאלער די ועלבסטפארשטענד^יר,

 די אױסגענוצט האבען ̂ באלעבאטים
 דעםאראליזאציע די איז לאגע מלעכטע

 אינטערעסען, זײערע פאר ױניאז חנר איז
 האט עם אז נעװען׳ איז רעזולםאט דער

 דער און חדשים, פאר א בלויז גענוםעז
 אר- די אויף ױגיאן דער םון אײנםלוס

 סאר־ װי כמגט איז בײטס־באדינגונכען
שװאונדעז.

לאגע. איצטײגע די
 סיזאן איצטיגעז פון אגסומען יםיט׳ן

 אביסעל םונדעסטװעגעז לאגע די איז
 שעפער די אין געװאחנן. םארבעסערט

 צושטע־ די און ארבײם. םעהר דא איז
 ־ ציאנעלע#םראק די םיז וױרקונג רענדע
 אבישעל װארשײנלין אויך האם םײטס

 דא־ די ארבײטער. די אויסנענ^טערט
 גע־ באםערלןפ קלאר איז ענדערוננ זמע

 זײנען װאס מיטיננען, די אויױ װארען
 פרעזידענט םיט געװארען אפנעחאלטען

 באזוכט לצטענס האט ער װען זיגםאן,
 איז װאם מאםמיטיננ׳ דער םאנםרעאל.

 *18 דעם םאנטאג, געװארעז אפגעהאלטעז
 האל, ארטור פרינס אין יאנואר, טעז

 םין געװארען אדרעשירט איז ותלכער
 װײס־פרע־ די םון און זיגמאז ®רעזידענט

 גע־ איז האכמאן, און אמדור זידענטען
 שמאנד־ פון סוקסעס גרויסער * ומנן

 קען מען באזוכער. צאל דער ־םון פונסט
 םרויען־קלײדער־ארבײ־ יעדער אז זאנען״

 דעם בײ געװעז איז זשאנטרעאל םון טער
 אויםמערסזאם זיך האבען זײ און מיטיגג

 װעל״ דיגמאז, פרעזידענט צו צמעחערט
 פלאוין־ארבײ־ מאגםרעאלער n חאם םנר
 האבען די אמת,-אז דעם געזאנט םער

 יױ די םארשםארסעז צו געטאז גאתיט
 כיאכען שטארקעי אנשטאט און ניאן

 רעם *ורשפרײטעז אתאניזאציע, זייער
 ארביײ קלאוס די צװישען ױניאדאיחנומ

 ארגא־ שטארקערע א םאר אגיטירען #טעי
מ א ^ז r ײ1 האבעז נ t טיט םארנומעז 

מן  ארונטעררײםען םים *ח /TOnon זו
םיה״ ב^ארד די'דזשאיגט מון ארגײט ךי

מנרלןפרײט״אוכד דעם םים אןן —
 דעםאראליזאציע. |iii ;חײט —

ם ®יז רעזולמוו^ דענ חנזי ד • י ז
ס  זיד חאס ם^נםח[** »יז בא?וד נמןג׳

ט «ז ל מ לייו. איז פיחלען. ט  אר• נ*ײך סי
ײ נרױסע א נעוואחנן נןןגיו^יט  ארגאױזי

 אלע סיז צוזאםענגעשטעלט יטע׳
ם׳ן פארבונדען זײנען װאס  מי

y די ב*ארז/ וינם r u p םרײװילינע 
i פאגײסטערם ימע^ i h ו־עזידעגם• 
ען זיך וחגט ותרטאר, :& ב מ  ^וי

אכט שער מאר נ  ארנאניזא־ ענעתי
ט. מארביי ײ נ  «ו טרייען וחניעז \

צ ®ח ארבייטער, מיאוק״ אי

» r  .......  !

ױ דער צו ארבײטער די םון צוטרױען  י
 װאס ׳אײנציגע די איז ױניאן די אז ניאן,

 אינטערעסען. זײערע םאדטײדיגען קען
 צוגעזאגט, זײ האט זיגמאז פרעזידענט

 םון װעט אפיס אלנטעמעשאנאל דער »ז
 שטאר־ א :עהסען װײםער ארן אן הײנט
 אנגעיע־ זײערע אין אינטערעס קע,י־ען

 מעג־ יעדע :עבען זײ װעט און :ענדזייטעז
שםיצע. ליכע

ג טינ א אץ מי ט אנ ך א ך ט  א אוי
לג גרעיסער א פ ר ע

זי:* פרעזידענט איז טאנטרעאל םון
מ צוזאמען מאן  האכ־ װײס־פרעזידענט מי
ײ טאראנטא. נאך אפגעםאהרען מאן  ^ז

 דעם םיטװאך, אנגעחומעז דארע זײנען
 זעלבעז דעם נלײך און ׳יא:ואר טען30

 מיטיגכ א אפנעהאקטען זײ האבען טאנ
 באארד דזשאינט טאראנטא׳עד דעם םיט
 עקזעקוסיװעס. לאקאי אײניגע מיט און

 דאנעױשטא:, טאג׳ צװײטען דעם אויף
 געװ*־ גערופען איז יאנואר, טען21 דעם
 טאר^נטא׳ער אי!ע םון םאסםיטינג א רען

 איז װעלכער פרועךסלײדער־ארבײטער,
^נ. גרויסער א נעװען פ ר טינג דער ע  מי

 טא־ דעם אין געװארען אפגעהאלטעז איז
 דער און לײסעאום, לײב^ר ר^נטא׳ער.

אגגעפאקט. געװעז איז האל
 זיך געפינט עס װאו טאראנטא, איז
 םארטיע• א^ס פאליאק^װ׳ סאול ברודער

 אלש ארץ אינטערנעשאנאל דער םון טער
שאינט-באארד, יענעם נ$ון מענעדזשער  דז

 איז װי אנדערע, גאנץ א לאגע די איז
 זױ פון קלאוק־סיזאן דער מאנטרעאל.

 געװען מ^ראנטא אין איז ,1925 מעו/
 מאנטרעאל. אין װי בעסערער׳ פיל א

 פראקציאנעלע די פון וױרסוננ די און
 אויך טאראנטא אין איז שטרײטײקײטעז

 טא־ אין נאר שװאנערע. פיל א געװען
 די צרות. אנדערע נעװעז זײנען ראנטא
 אגרי־ קאלעלטױוען א דארט האט ױניאן
 אסא־ מאגופעתטשורעדס דער מיט סענט

 לעצ־ דורכ׳ן האט ױגיאן און.די סיאײשאז
 מיט טראבי^ סך א נעהאט יאהר טען

 האבען װעלכע סלאול־םירמעס, אײניגע
ך םאדזוך א געםאכט  פון אפצורײפען ד

 םײט א געבען איז אמאסיאײשאז זײער
 געװען, איז רעזולעאט רער ױגיאן. דער

 א םיהרען צו. געהאט האט ױניאז די אז
 האט דאם װאם סטרײקס, אײנצעלנע סך

 אויסגע־ און כחות איהרע אפגעשװאכט
טרעזשורי. איהר לײדינט

ען קלאוקטא^ער טאראנטא׳ער די ^  פי
 צו אויסקומען איצט װעט זײ אז איצט,

 מיט סאמן^ ערנסטען נאנץ א אויםנעהמעז‘
 טאראנטא םיץ פירמעש ניט־ױניאן די

 איינ־ זאלען זײ לעסאן׳ א זײ נעבען און
אז װיסעז, אלעכיאל פאד מאל  םײטען .

 אפטמאל קאסט ארבײטער ארגאניזירטע
 קלאוק־ טאראנטא׳ער די טײער. צו

 אינטערנעשאנאל דער אז האפען, מאכער
 דאזיגען דעם איז העלפעז װעט־זײ אפיס

אן פרעזידענט און סאמף, י . י  זײ האט ז
 אן םארלאנג זײער געבען צו צוגעזאגט

. באטראנטוננ. ערנסטע
 אויך האבעז לאלא^ס טאראגטא׳ער די

 אדגאגיזא&ייאנש־ גרויסע א אויסנעקליבעז
 צװישען אניטירען זאל װעלכע קאםיטע,

 ניט־ױניאז די פון קלאוק־ארבײטער די
 ארגאני־ *ז אגהויבען אויך און שעפער

 ררעס־מא- די צװישען זאציאנס־סאמפײז
 װעל־ םעלד׳ א — טאראנסא פון מנרס
 באריהרט ניט איצט ביז נאך איז כער

 ארבייט גלענצענדע פיל און געווארעז,
 ארנאניזאציאנס־ די װערעץ. געטאן העז

 נעהמען ענערגיש גליץ־ זיך װעט סאמיטע
 איהר אז האםט, זי איז ארבײט, דער צו

 ער־ מיט װערען נעקרוינט װעט ארבײם
- .__________ד. מ. — פאלג

ר ע ײװ ד ט םוז דר אינ ש ד דז ר א א  ב
ח ־ ױ ם די א ע ר ק און ד או ל  ק

ד ע פ ע ש
)1 זייט «ון (׳ילום

 יעצ־ ביז ז״געו קאמימע, ארנאג־ז״עאן
 נע־ שוין שע*ער 150 ארום ם*נט«נ םען
 הא־ ארבײטער די און געםעםעלט, ווען
 ארבײט. לער צו *וריהנעקערט זיך בעז
 חאבען שעוער יענע םיז באלעבאטים די

 דער מיט אס־יםענם 1א אוכטעמעשריבעז
 םזיזיױ נונמ בען8נענ האבע) און יוניאן,
 א«- אנרימענם דעם ומיען «ײ אז ריטי,

 װערט ארבײם אתאניזאציאנס די חיטען.
 ער־ קאז נמז א\) עםעסטױו נאנץ נצסאן

דעזו<ם»ו נוטע ווארנמז
 האבעז to וועלעז װאר סוםענדע די

tn:« א .נערעכםיגהיים״ די אין r u 
 סאיד םיט ארביים. חנר ווןגען ד׳נאארט,

בר. pc צונויפג^טעאט ציפער, און ם׳נן
^4 י •0 י * ׳־*' -

אינשורןנס«נד מזקו אדכײםס פונ׳ס
 חאט סענרואה טעז1 דעם סאנטאג,

 ,ד פון רעגיסטרידוגג די אנגעהױבען זיך
 דעם םפר סלאוקמאנער ארכײטשלאזע
 אג״ װעט און 1926 םון ספרינג־סיזאן

 יעדער סיזאן. גאנצען דורכ׳ן האלטען
 פרבײטסלאז. .איז װאס ?לאוהסאכער,

^ין פארבעדען יט1 ^יז .װאס. ט.  שאפ׳ מי
 םון אפיס אין רעגיסטרידען זיך דארןי

 סטי טע18 װעסט 122 אינשורענש־םאנד׳
 T רעדסטרירען זיך קוםען דארפען זײ
 אומנאשעפ- ־ זײגען זײ װאס ׳װאך דע

^.. - טיגט״
 >עז_חעכסט זיך .^*דאם^רעגיטטרירעז

^ ר כ ^ ט ױ נ פיי צו ,וױסען, צו , ע ד ‘ו * 
 •yif ארבײטער רי בענעפיט בייטסלאזען

 שײ פו* סוף בײם כארעכטיגט זײן לעז
יה ״ ^הןובעז װאס .ארנוײטער, י די זאן.  ן,

און דער צו שאפ טי ײ ב ר ך װעלען א  ד
 װע״ באטראכט װעלען רעגיסטרירען׳ גיט
 באשעפטיגט נעװען װאלטען זײ װי רעץ,
 דעם באקוטען קענען ניט װעלעז זײ און

אינשורענס־בענעפיט.
ארבײטסלא״ די פון רעגיסטדירונג די

ט נ אי ש ד ח ד א א ט ב ל ה ע װ ר  ע
ע ט מ א ע ב

)1 זײט &ון (^נ^וס

 טשער־ דער — ,2 לאהאל ױניאן׳ סארס
לאקאל. דעם םון כיאן

 עד* זײנעז װײם־פרעזידעגטעז אלס
:געװאר^ז װעהלט
שװעס־ ,3 לאהאל פון ?ראװעץ בר.

 ברױ ,9 לאקאר פון קאפלאן׳ ראוז טער
 אוץ ,22 לאקאל פון קאהעז, עליקס דער

 אלס .35 לאהאל םיץ קודרינעצקי, ברודער
 עדװעהלט איז ארמס׳' עט ״סארדזשענט

 יאלןאל םון דײװידאף, ברודער געװארען
35.

 אץ מימיגג שאפ־טשערמאן דער
ױניאן. קופער

 דזשאינט דער האט אװענט מאנטאג
 מיטינג צוױצטען א אײננערופען באארד

 דרעש און קל^וק די פון טשערלײט ׳פון
 מײ דער יארק. גױ גרײטער םון שעפער

 איז געװארעז אפגעהאלטעז איז טינג
 איז מיטינג דער האל. ױניאן ?ופער

 איז אײלעניש׳ אין געװארען אײנגערופען
 איז א:ב אנאגסירטד גענוג געװעז גיט

 װע־ שעלכעטער א נעװען אויך מ^טאג
 גע- ניט איז האל דער װאס צוליב טער,
 זײן געדארםט האט ער וןי םול, אזױ װען
מיטיננ. װיכטיגען אזא פאר

 אױוי גײסט דער איז אבער דערפאר
 א און שעהנער א געײעז מיטיננ דעם

 די - ״פלאר׳/ פון רעדנער די - גוטער.
 געמללדעט זיך האבען װאס טשערלײט,

 האר״ו מיט נערעדט האבען װארט׳ צום
 םון בעסטען און װאויל פאר׳ן :שמה און

 די דוי נוט אזוי פונקט ױניאן, דער
פלאטםארמע. דער םון רעדנעד

טיננ דעםי אויף רעדנער די  זײנען מי
ל. רובין, מ. בארוכאװיטש, י. געװען:
 איז טשערמאן זימערמאז. ס. און הײםאן
סטענזאר. י. געײעז

 ארומגערעדט איז מיטינג דעם אױף
 יױ דער אין לאגע איצטיגע די נעװארען

 אנ־ איז עס און טרײד׳ אינ׳ם און ניאן
 בא־ אײנשטימיגער אן געװארען נענומעז

 אל״ז׳ װערעז געטאז זאל עס דאש שלוס׳
 די שטארהען צו םעגליך׳ נאר איז װאס

 יױ די באםעסטינען בעסער און רײהען
פינאנציעל. ניאז

 אויסנע־ זײנען םארזאטלונג דער פון
 אין טשערלײט אכט געװארען יזועהלט

 װאס באארה דזשאינט םוץ קאטיטע דער
 רעפע־ די אויפזיכט איהר אונםער האט

 דאלאר 20 א פאר רענדום־אפשטימוננ
 שטאר־ צו סטריײדםאנד, א פאר טעהם׳

ױניאן. די קעז

ק או ל ם, ק ד א ט ײ ר ע פ מ־ א ע  מ
ם ר ע ל םון ב א ק א .2 ל

 אונ־ פיז יןאמ־טע ערױקיישאנאל די •
םא^נענדען רעם אנאנםירט זער

.װאד היינטינע פ»ר פר^ונראם
 *6 דעם םעברואר אװענט, םדײטאנ

 V איינלייטען בראין םעם וועט טעז,
 װ»• 1581 קלאב־רוםם, די אין דיסקוםיע
 דער איבער בראנסס, עװעניו, שיננם«ון
אווערםיים׳. ניט אדעי טעטא:

אזיי־ 1 םענרואר. טען7 דעם זונםאנ,
 םא^עייםט הארלעם אין בייטאנ׳ נער

 ײעם םטריט׳ טע106 איסט 62 סענטעה
 דקר איבער ?עקט׳פורען ׳פיי<אק*ף ׳״. א.

 ייוניאן־ דער אין .פאאפעראציע טעםא:
“ .“באווענוגנ

 חא? זעאבען •n אין וועט רובייז ס.
ר איבער דיםפוםיע א ײםעז5א״ג  םזד ת
 -5וו»ח נישר דער .סלײםם סע:

יוניאן״^ דער איז סעטאד
ל א אנ ש ײ ק ױ ד ז ע » ע. ס םי א p 2 ק f i

... »'.1 M,גופערמאן. זכץ

r אן unvi קיאוקסאנ«ר וצ \ r ,¥׳“ײ 
פאיג׳וגמ אין גאר״ יאחאלס וי ױיט

.. . . ־״ט יעדען — צ יאהאי סון מעטנןרס
סאנטאג.

 יעחנן — 0 יאקטי סון סעכינערס
דינסטאנ.

JJG און 10 יאסאיפ די lie דעםנצרם .
סימיײר- י׳ניעו —
 יעדען — 48 יאי)א< סון מעסנ׳^ס <

דאנעױפמאנ.
 און 23 ,3 לאיואיס וי סון מעמנערס

; סרייטאנ. יעדען — 82

ס ר ע ק א ו און ט ש מ י ס. ר ע ט י ל  ו
טה 41 לאר^ : ען א א על מ ^זנ

p («יוס i •1 זיי(

 *e»nr און אוגזער'אינםערנע׳פאנא? פון
 מענעדז׳פע- םאמעניפטערען, פאיין טער
 רעדנעד די נעװען זיינען ,41 לאסא< םון

 סאנפערענצען די אױף ױניאן דעג פאר
אסאסיאיי״ דער םון פאר׳עטעעער די מיט

 סטעירענט דעם םון באזיס דעם אױף
 דע* םאר לייכטער זיין איצט עס װעט

 נאנצען דעם • ארנאניזירען צו ױניאן
טר״ר.

 נעװא־ נעסאכט איז סעטעלםעגט דער
jjn כאיע־ אסאסיאיי׳ןןאן די מיט נאר 

ױז און באט־ם,  יע־ סון ארנ״טער די ני
 צי צורישנעקערט זיך האנען שעפער ;ע

 אינעד נאף נייינען עס ארבייט. רער
 ״אינדעיעגדעגט צאל א שטרייה א־ן

 סטדײח דער װערט זײ נענען און סירסען,
 אונטעױ־ ױעלעז די כיז פארטנעזעצט,

אנדיסענטס. אינדױוידועלע ׳ערייבען
 *םא־ דער ריט סעטעלמענט דעם דורך

 נע־ נעסעםעיט אױך ׳פױן איז םיאיי׳פאן
 װאם סטדייס, םארצױנענער דער װאחןן

 רע־ נעגען אננעפיהדט האט ױגיאן רי
 שטרייח ,דער ?אםיא;י״. •ליטימ ״?טאר

 דאס חד׳שים. ■אר א געצוינען זין־ האט
 יױ דער ם»ד נעוױ^ם כאזונתר א איז

טרייד• אין סםרייק נענעראי דורג׳ן נ־אז
 די װאם *נריםענט, נייען דעם צױט

 װערען אונטעדנן׳עריבען, האט אסס׳ן
 טרייד דעש סון מאנוםעמט׳שורערס אאע

 ױניאן דעם מברױכען צו פארפ^יכטעט
צטערנע-טאנאל.’* אונזער טון <״נעי

 זינ• די האבען םארםיטאנ מאנםאנ
 פאד־ ׳שעהנע א נעהאם סטרייסערש ר״כע

 סקול. רענד םון נילדיננ דער אין זאסאוננ
 סט־ד ערקלערט האם באראוי סעסרעםאר

 זיין און םעטעלםענט, דעם םםרײקער די
 םיט נעװארען אױפנענוסען איז רעדע

 די אילאדיססענטען. און ענטודאזם
 שפ־ דעם נוםנעחייסען האבען פטר״קערס

 ארניי־ צוריפנעפערט זיר און טעלמענט
 ׳י *׳שע»ער.1ױ;יא פול׳שטעגדיגע אין טען

 אין דא נאך זײנען נעזאנט,• pie׳ װי
 פיר־ ,אינדע*ענדע;ט״ אײנינע םטרייס

 וועט זײ נענען סטרייח דער און מעז,
 סעט־ װעלען זײ ניז װערען, אננעםיהרט

 • ױעט ױניאן די יוניאז. דער מיט לען
 איצוישטע־ דריױו א מאכעז אויך איצט

 םאו, דעם םוז אפען־עע»ער די לען
 געװארען נאריהרט זיינעןיניט װעלכע

 ניט זיר האבען װעלכע סטרײק. דעם םח
 ױ״ דער סון רהי דעש אויף אפגערוםען

 ענער־ אז סאכען ױעט מניאן די ניאן.
 יענע אױך ארנאניזירען צו דריימ גי׳שען

 האבען אדבײטער די װעלכע אין ׳טעיער,
.פענעוועטשפאר זיך סטרײפ דעם אין  היטאײך

פארהיהלמג
k אלס _מהר אחר.8נע סײגם ®ערקיחלוגג 
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 ?רשםעי ױ געםאנם װערם
םעקס ואלאר 20 פאךץ איינצאלונג

̂ערשפאנ, !םײנעוס ױ פאד ארכײפ שםונדע א—פענרואר אופעז דעם ד
ד םת נ«ארד ח׳שאינט דעו  גיד ח

n r איז ױניאן דרעםמאכער את קלאױו 
 אר• װינטינע נאנץ טים פארמסעז איצט
 תרכ• ער האט סאמעגם דעם אין נ״ט.

 באזו<וסען, װיכטימ א״גינע צוסיהרען
נע- אננץפאננען ׳שוין איז ארבײט די און

װארען.
 נאארד דז׳שאינט פון סיטינג דעם אויף

 נאריכטעט pm פרײםאנ, םאיאכטאנען
 רעפע־ דעם םון רעזויטאט רער נעװארעז

 דאלאר 20 םאר׳ז א^׳שטיסוננ רענחם
 ארנאני־ און סטר״ס א שאפען צו טעהס

ױ- די כאםעסטינעז צו םאנר זאציאנס
pm w ניאז  pm מװ^חמ, נא׳זיאסדז 
 pm intni איינגעצאחלט זאל טעסש דער
pm עס דאלאר. םינןי צו צאחיוננען, פיר

vim צאח• די 1א נ׳נײ^רען, בא׳שיאסעז 
 *װײ• «<׳נ ומרעו נעסאנט זאיען לוננען

 גי♦ «¥ט מאנטאנ, אנםאננענדיכ מאנעז,
 זײן opyo דער זאל ׳<n*M טען15 דעם

o 8 טאנטאנ איזא, נאצאחלט. nסעז

 ער׳שטע די אננעפאמען זיך חאט םענרואר
איינצאהלע;,

im^» דמז^ינט םון םיטיננ זערכעז חןס 
™ א  די נעװארען ^יפנענומען pm נ
 ס״נער־שטרייקער, די ׳שטיצען פון פראנע

PM עס pm בא־ צו נעײארען נא׳שיאסען 
 געארנייט אל עס װען טאנ, א ׳שטימען

i n n זױ ד•.סטרייקער, פאר ׳שטװדע א 
דעם pe נעװארען נאמיאסען pm- ראם

jib nM עקעתוטיװ נענעראר ti נזער1א 
 אננע־ נאכחנם איז און אינטערנע׳שאגאל,

 עקזעקו־ רז׳שאינט א םון נעװארען ;ומען
 עסזעקוםי״ »לע pe מיטיננ, באארד טיױ
 אינטערנע׳שאנאל יארקער נױ די pe װעס

לאקאלם.
 דער אז נעװארען, באשלאםען pm עפ

דאנער׳שטאנ. םענרינער1ק 1זײ זאל •טאנ
» י1י1* לום#5 ״ ).12 ז

pt n אין צזױק זיגמאן ם. פרעװענט
 צר זיר מאנטאנ האט זינראן •דעז.

 ר1ט ארנאניזאציאנם זיין po רישנעסערט
 באלד זיר חאט iim ■ראװינץ דער אויף

 ױניאן־אר־ אינעםײנער דער iv נעטסעז
 םאר װי נוט אזוי יארס, נױ םאר נײט
■ראמינץ. רער

אםיס p׳i איז ׳שטימער, דער װי

 58 שטעלמ אסס׳ז קאנםראקטארס דרעם
סכסוכ״ם ארסצוגדכען מאש־נערי ר

ר ע כ א ט ס ע ר אן ד ט ױני ל ע ט ע ט ס ױי מי ע צו ס ױ ר ס ג ע ר ס ד ר ע ב א ש ח

 םילע םון געװארעז ״כאלאגערט״ באלד
 איז טוער און באאמטע די םון מענשען,

 באראטעז זיר קוסעז זועלכע ײניאז, דער
יױ דער אין םאר קומט װאס אלץ •וועגעז

״יאןנ
 באזוכט זיגמאן •רעז. האט לע^טענס

- פילאדעלפיא. און קלױולאנד שיהאגא,
 זיגמאן ■רעז. האט װאר םולמ א כמעט

 טען26 דעם םון שיקאגא, אין םארבראכט
 האט און פעברואר, טען1 דעם ביז יאנואר

 נענעראל און עקזעקוםיװ 5 איגעהאלטען
 ליײ ארגאניזירטע די מיט םארזאמלוננען

 יעגער םון װאירסערם נארמענט דיס
 שי־ דעד םון מיטינג דעם בײ שטאדט.

 *ו־ איז װאם באארד, דזשאינט קאג*
)r12 ?ײם אויף לוס(

 קםכראידערי פאראנפעד
 געװינען ארנײפעד

אפפױיק
װו דער ט ק ע סי ט ק ענ ם רי ט אג ־ טי ע ד

 « גאראנטירט אסאסיאײשאן
שאפ״. ״קלאוזד 9

 עםבר^ידערי אלע אין סטרייק דער
 דעם איז װאס טאראנטא, םון שע#ער

 געװארען ארױסנעױפען םעברואר טען4
 באארד דזשאינט דארטיגעז דעם ן1ם

 מאגטאנ, טעג. 5 כלויז געדויערט האט
 פון אסס׳ן די האט םעברואר טעז8 דעם

 אונ־ מאנופעקטשורערס עמבראידערי די
 אנריםענט קאלעקטיװען א טערגעשריבעז

ױניאן. דער כדט
 אנמאך דעם האבען ארבײטער די

 הם א האבעז און זןרײד םיט באנעגענט
 אגרימענט דער גוטגעהײסען. אײנשטימיג

 אר־ *שטונדיגע44 א אײננעשטעלט האט
 װײ־ םון סקײל באשטימטע א בײט״װאך,

 א אח אדבײם סײיעז אלע םאד דזשעס
 דעם םון װײדזשעס אין״די העכערונג
 אװער־ םאר ארכײטער; טײל גרעסטעז

 אייגס דזשולײ ביז געצאלט װערט ט״ם
 —יאנואר ?יז איז ם#י םערטעל א טיט

 איז עס םיל; ^זוי מאל אנדערהאלבען
 ױם לעגאל דרײ געװארען געװאונעז אױך

זעצאלט. םולען מיט טובים
גע־ איז םטרײס םון אנםיהרער דער

 מענעדזשער דער •אלאסאף, םאל. בו*; װעז
 װעל־ באארד, דזשאינט םאראנט׳ער םון

 אינ־ דער םיז פארשטעחער דער איז כער
 בר. שטאדט. יענער איז טשרנעשאנאל

 דעם רעסרעזענטירט אויך האט פאלאקאף
 ארבײטער עסבראידערי די םון לאסאל

 ארבײט־ די מיט סארהאגדלונגען די אין
נעבער.

 אסאסיאיײ מאנםראקטארס דרעס די
 דער איץ םאנטאג חאס יארק נױ םון שאן

 מושינערי. די א«געשםעלט •לוצאונג םריח
 גיט קיױרשס איחרע באםױלען חאט זי
 םון א״דזשעגםס כיזנעס די םיט געחן צו

 די אין קאמילײנםט אטענדען ױניאז דער
 נאנץ געטאן עס האט אסס׳ן די שע«ער.

 וועלכע אירגענד נעבען צו אחן ילוצלוגג*
ױניאן. דער צו נאטיס

 איז דאס אז םארשטעגדלץ/ איו עס .
 Dm no זולטאטm א אלס נעקוםען
 םאכם כאארד דזשאינט דער װאס דרײװ,

 ארגאנײ צו זײ דרעס-שעיער, די אויזי
זירען.

 ארום זיך דרײט חוייט״סבסוך דער
 איגע״ ?ײנעז דרײװ om איז ,װאס דעם

וואו מעיעה געװיסע געװארען שטעלט

a
ט ל א ה ס אינ כני ציי ר א ס

7 נוםער ״נערעכםינקײט״

ם
a

םימינג .2 זײט
אן דתסאייכעד *ון קיאוק מי  י

t :יידונגס
ק די *ו 3f ?ײט ו י  לאקיל •ון !יגישעדס ^

ײ ,/•דיסאניס׳״ דער .pmn א. — 0 ון בעל יי ײנ• דער וון םימגלידץר די י
מאסהא״ דד.חעגרי — ־

בןארד «ון
עי . נ י  דזש — ױגיאו ן

יא״ •ון •עמיגקײמ ביידונגס די םי^.

סריג*ן. *יו**יאנס
m r
ר ע ד ^ יי

ז י י י י י

םערגע׳ס^נסר
וױטש•

 יוון ®רײד .4 זייט
 ־ «יך .6 זײט

 םרים —
 — דינ«)

ײדיס  י
דאן

J ס זײט P W V _ ^
י ״׳ י• ײ *s r ’t w j i s................
. . ־ . .» 

ד םטנז סי ז ײ״ ן י נ י r — י t«׳D P  DPM 
8« « .n u eס י׳ י ן ו ־־־־ — 8ג

ס ױ זיי t» י  m >  iw

 ני¥י1י פאר ארבײט געטאכט האט םען
דז׳שאנערם.

 ״ױניאן־רז׳שא־ םיינט ױאם אנער
 אין ארבײט שיפען זיי מיבאלד כערם״,

 א האט ױניאן די «ע«ער>' ניט״יױנאן
 ותלכען אירנענד איצױשטעאע! רענט
 ניט ױניאן־שא•, סײן ניט pm װאם שאו,

 װערט דארט ארבייט װעםענם אגםענדינ
 ׳שי• ױניאן־דזשאברס די זאלען געמאכט.

 ױניאן־שעיער, אין צאר ארבײט זײער תען
 טאז, 1צ פארפליכםעט עס זיינען די װי

 שעסג יןנע nr זימר, זייז זיי ויעאען
jê tni װערען. אפגעשטעאט ניט

 קאנםראהטארס׳ דרעס די נאר סוסט
 po פריװדע די אן ויד נעחםם און אםם׳ן

 אםם׳ן דאזינע די .Die38e׳irii»,ip די
 םען אז ױניאן, דער pe געםאדערט האט
 יאטיס, ¥טונדען 24 געבעז איחר זאל

 11D שע«ער די 8א מ5שםע pm איידער
 םאר ארבײםעז װאם סאנטראשטארם,

)12 ויים יף1* ם1(׳»ל

mm  m  8 אז פאנגט נאארד 2
ארגאחאציאנס־קאםפײן לעכערגען

 די אן פיהרען גאדעם דײװיד און האבםאן דזשולױם װײם־פרעזידענםען די
 פאר באריכם םפעציײלער א — ױניאן. דער אין ארבײט ארנאניזאציאנם

װײנער. װמלןן כחדער םון ,גערעכםיגקײט״ די

 װי אזוי פונסט באסטאן, 1א* אתז ביי
 היאוק־ די לײדען שטעדט, אנדערע אין
pm קאנ־ — מנםח דער פון דרעםםאכער. 

 לעצ־ איז עם דז׳שאבערם. און טראהםארס
 םיאע דאם ווייט. אזוי דערנאננע! טענם

 זיך האבעז רlסמאכןnד אא ס־1סצא
 קאנ־ דעם אונםער פוז ארויםנענציםשט

 דאן האבען םיר ױניאן. ױער םון םראל
 אנ־ באשלאםען אצעםאצ םאר אײנםאצ
ארנאניזאציאנם־ ענערנישען אז צוםאננעז

 מאכער דרעם אןן וױיסם פילאחצלפיער
סטרײק גענעראל 8 צו װ גרײטען .

 אויס ארבײם ױניאן — כאארה חשאיינט דעם אדרעםימז זיגםמז ירעזידענמ
דאנערשםאג, — אגרימענט. פון כאנײאונג דער «ו פאדערונגען גײע
 אלע פאר מאם־פױםײגג א חאכען יוניאן מ װעמ פעכרואר טען18 דעם

. אן. געחט ארגאגיזאציאגם-דרײװ — טרײד. אין ארכײטער

 ניט־װניאן אלע ארגאניזירעז צו ־סאםיײן
 1א אוםגענענד. אוץ באסטאן םון שעפער

 םעם־ 200 םון אמאניזאסויאנס־סאסיטע
 איז לאסאלס באסטאנער אלזו םון בערס

װא^/ עםאבלירם  בחנן Dm לויט און גע
 קאםיטע דיזע װעלכע םיט איםיעט׳ און

 םעגעז ארבײט, nm צו געגוםעץ זיך האט
 םול־ 8 רטען8ערװ זיכערקײט םיט סיר

ערםאלג. שטענדיגעז
געװא״ גערופעז איז ס״םיטינג8מ א

 דעם אװענט׳ דאנערשטאס לעצטען רען
 ציאנם־סא־8גיז8ארנ די םעבױאר. טען4

 ברענ״ צו אונם^רגענומעז זיך האט מיטע
 רבײ־8 לע8 מיטיננ דאזינען Dm צו נען

 צענ״ שעפער. ניזירטע8ארג די טער*םון
 אװענט יעדען זײנען מעמבערס דליגער

 די רום8 נעז8געשט װאר םאריגער םון
 נע• סוירסולארס, געטײלט און שעפער
 ־8ב אײגיגע כעז.8ש*ר צװײ אין דרוסט

^/. װעלענדיג * לעבאסים, ײ ם ס  T8 אוי
m*'n דאזײ די קריגען זאלען ארבײמער 

 האבען ױניאן׳ nm םון סוירקולארס גע
).12 ו״® י1*וי (שלוס

ײ ג — חי

י «י ן ו ג8• .

 װייםס דער pt באארד חשאינט דמד
pm ױניאו דרעסםאמר pm ,םיצארזיםיא 

»רנאניזזוצי*נש־ f טיט וױיסער נןהט
 אויס מחט םעכתאר pml5 דעם דריױו.

 װקרען עם pm םרייד אין *גריםפנט דער
 נענעי * פאר פארנאריימומעז נפסטבט

 ומיעז באצעבאטים די אויב סםלײ^ ראצ
 »נרײ tun נאנײזמ tir אײנשםיםען גיט

נוםעז• מים מענט
תז pm imopi ירעזיחמש ■י־ PM מו

>re>rw יצצטען »ju ײיז ייז <י מ
o םיםיג j׳n ־ r fim  o n  po נאארד

 T«¥ י1ד«ר ױניצו די וואם סננפװיזפן. און
pm םאםענט. דעם

ר pm װייםט־ די מ מ ם חנ  יעיסן ד
ogn ונפ־ נײע איינינע אױסנעסרגײט■ 
pm טרייד איז סנרימענם דעם סאד PM 

oyn מאנר די צו ברי^ » סרויסנעשיקט 
a צו פעתטשורערם n  t m o s אנריטענט 

פמקםעז. נייע די סיס
T נעסינען ivopna ג*ת די צוױשעז 1 

ru די n tge: ס*נײ » אײנצחאממן 
מ » באארד׳ קאנטראצ םסרי  סעפױרי־ «

t 8*8» Bitirk*4 8׳(

w , ג נ ו ט ל מ ח ע ט נ ו ת, א ב  ש
ם ע ען27 ד ר ט א רו ב ע מ

 דעסיױ־םםענס עדיוקײשאסול אונזער
te®* א »זן אוג«צרזזאלםונג אן /*VU■ 

 ד*ם פװעג®* ®בת קאג«ערם« סיעינג״
פעברואר. פעז27

 סארקוםען װעם אוגפערדואלמוגג די
«p ריפ« פ*108 *171 סקול פאבליק®® 

 ®יפגלי• *נ*שאנאל1פינפ* ילע חארלעם.
פדיי• א*ינײ*פ נ*ל»ד*ן. וײג*ן ד*י
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ק$וק פוז באארד נט חשאי פזן םיםינג
יזניא דרעםטאכער און

 ב*ארד דזש*ינט דער שון םיטיגג א
 ,23 ,22 ,21 ,10 ,9 ,3 ,2 ל#קאיס רי שון
 *•געהאלטעז איז 89 און 82 ,04 ,45 ,35

 םעברואר, טען5 דעם פרײטאנ, געװאחנן
סטריט. טע16 װעםט 3 אין 1920

 דזשאינט דעם םון אר*ט$ס$ל דעך
 װערט יאנואר טען29 דעם םון באארד

גוטנעהייסען. און פ*רגעלעזען
 ¥ײ ב^ארד די פון באריכט דער

 םעברואר טען3 דעם םון דירעשםארס
 םיט גוםגעהײםען און םארגעלעזען װערם

 םאר־ םון םרמנע די אז גןארענירונג רער
 רוס־פוילישען דעם םון טרעםערשאםט

̂ול וױדער זאול בחגנםש  כאטראכט אכ
דירעתט^רס. אװ באארד די פון װערען

. ס ע ט י מ א ק
 איבערגענעבען װערט קרעדענשאל א

 פון קאסיסע א פון באארד דזשאינט צום
 שװעסםער פון באשםעהענד ,38 לאקאל
 װייקין. און רײא ברירער און ק*ה*ז

 רער םאר רערט װעלכער װילקין, ברודער
 װיל 38 י$קאל אז ערקלערט האםיטע,

 באארד דזשאינט אונזער פון טײג א װערען
 אור״ דרײ םאלגענדע רי אן גיט עי און

 גוטגעהײםען דארף דאס װארום זאבען
— באארדג רזשאינט אונזער םון װעדען
שעפער, די םון םעהרסטע רי אין .1

 לאהאל פון קאנטראלירט װערען ותלכע
 קלאוק םאר געסאכט סעםפעלס װערען ,38

• שעפער.
 זייערע םון צאהא גרעסטע די .2

 װעלכע שעפער, אין ארבײמען מעסבערס
 דזשאינט אונזער פון אנטראלירםזר װערען

באארד.
גערוםע, װערען סטרײר,ס װען .3

 זײערע װערען באארד. תשאינט דעם םון
אפגעסםאיט. אױך ישעפער
 די צו איבערגעגעבען װערט םראגע די

דירעסטארס. אװ באארר
. ן ע ט פ י ר ע ו צ

 האבען זײ אז אינפארמירט, 2 לאקאל •
 דעם םון פראטאהאל דעם גוטגעהײסען

יאנואר. טעז29 דעם םון באארד ךזשאינט
 זיך שטיצענדיג לאקאל, זעלבער דער

 חשאיגט דעם פון באשלוט דעם אויןז
 םטרײקענדע די העלפען בגוגע באאיד,

 זאלען בריף אז רעקאםענדירט םיעערם,
 טשער* שאפ אלע צו ווערען אדױסגעשיקם

 דעם וחגגען זײ איגםארמירעגדינ לײטע,
 זײ אויםםאדערענדיג אױך און באשלוס,

מײנערס. סטרײסענחג די שםיצעז צו
 דאנערממאנ אז באשלאסע^ ווערט עס

 און סלאוק די ׳וועלען םעברואר טען18 דעם
 ארביײ צו ווערען ערױיבט דרעסמאכער

 בײשםיײ זײער אילעס שטונדע, אײן טעז
םײנערם. סטרײקענדע די צו ערוגג

 האבען זײ אז אינםארמירט 3 לאהאל
 דעם םון סראםאפאל דעם נוםגעהײסעז

 יאנואר סען29 דעם םון באארד רזיטאינט
 אװ באארד די םון באריכט דעם אויך און

יאנואר. מען27 דעם םון דידעתטארם
 האבען זײ אז װיםען לאזט 9 לאהאל

 רעם פון פראםאקאל דעם גוטגעהײםען
 י*נואר םען29 דעם פון באארד דזשאינט

 דײ אײ באארד די םון באריכט דעם און
יאגואר• טען27 דעם פון רעקטארם

 דעם גוטגעהײםען האט 10 אאקאל
 דירעקטארכ אװ באארד די םין באדיכט

יאנואר. טעז20 דעם פון
 דעם גוטגעהײסען האט 21 לאקאל
 םוז באארד רזשאינט דעם פון יראםאקאל

יאגואר. טען29 דעם
 דעם גוטנעהי״סען האט 22 לא^ל
 םון באארד דזעאינט דעם פון אראטאהאל

 םון גאריכםעז די און יאנואר סען29 דעם
 םען29 דעם סיז דירעקסארס אװ באארד די
27 mיאנואר. טעז

 ברודער אז װיסעז לאזט 45 י%ןא<
 אלס געוואדען ערװעהים איז םראקאי

באארד. דזטאיגם צום דעלעגאט זײער
צדנעלאזען. ווערם בתדער דער
 אז אינפארכױרט לאהאי מלבער דעד

 פדאשאקאל דעם גוםגעה^סע! האבעז זײ
 סען29 דעם םון באארד דדצאיגם דעם םון

 באארד די םיז באריכט דעם און יאנואר
יאנואר. טען27 דעם פון דירצתםארם אװ

ם לאחום 48 לאיואל  תמאיגט ת
 דעם צו םארםרעסער 5 מײועז צו באארד

 *ראגז׳מירם האמגן זײ וועלכעז כאנהעט
w טכת, ױבילעאום טען10 זײער םײערעז 

םעברואר. טען13 רעם
 און אמענוםעז, ווערט אײגלאדונ; ײ

 דער אין אפויגסעט וחנרען פאלנפגדע די
 סאלערגא, נערבסג^ ״י1לע — תאסימע:

דארנעד. מװעסטער איז גארד^ז
מל א  ברודעך *ז אינפאדםירט 64 י

 חניריזזמםיחנז *t ותט סייסס םעם
באאחד. דזמאעט אינ״ם

ד ד*ר מ ר צמפלאזט. וחנרם ג
 «רא* וײ מזזײסען6גו האם 82 לאפאל
מ ^ א  ®ח באאדד דדמאמם דעם ®ון ט

 יאנזאר. םעז29 *ס טען22 יםצן15 חןם
 wn גוםטנהייםען האט 89 &ס*ל

 ®ון באארד דז^אינם חנם ®ח
בא• דעם אויר און יטנואר

פין **מקמארס אײ באארד די
m .״*.־ •־"•׳

ip*

 ערקילערט באארד עסזעקוטיװ זײער
 וואהל, רעם מיט צוםרידעכחײט זײער

 נע״ וזאט באארד דזמאינט די וחגלכען
 סיט ברודער װידעריערװעחלען אין םאכם

 סעלרעטאר־טות״ פון אםט וױכםיגען צום
 בא- באארד עקזעקוטיװ זײ זשורער.
 םאן ריכםיגען דעם אלם איחם םראכם

 ערקלערט זי פלאץ. ריכטיגען דעם אויף
 א געקראגען האם םיש ברודער אז אויך

 דעם מיט װאוט צוטרױענס גרויסארםיגען
 םא־ גרויסע אזא באלומען האם ער וואם

שםימען. יאריטעט
 אינפארםירט לאקאל זעלבער דער

 שלעכ־ איהר וועגען באארד דדפאינט דעם
 רעקא־ און צושםאנד םינאגציעלען טען

— :םאילגענדע דאס סענדירט
 דדטאינט צום קאפיטא פער די .1

װערעץ. רעװידירט זאל באארד
 װערען גענומען זאל צענזוס א .2

 לא־ יעדען םון םיםגלידערשאםט דער םון
 ריכטיגען דעם אויסצוגעפינען כדי יסאל

 דארף לאקאל יעדער װעלכען אויזי קויאטא
באארד. דזמאינט צום צאהלען
 איבערגענעכען װערט צועריפם דער

דירעהטארס. אװ באארד די צו
 זײן ארײן גיט ^ערפאן מ. ברודעו•
 באאכד באצאהלטער אלעס רעזיננאציע

 דריקט ער כאארד. דזשאיגט דעם םון טער
 םיטגלידערשאםט. דער צו דאנס זײז אויס
 זײער סאר באארד, ^שאינט דעפ דורך

 עד װאס יאהר 3 די אין קאאםעראציע
ײ האט אײדז^שענט. ביזנעס אלם געדינט ז

אנגענומען. װערט רעזיגנאציע די
 לאקאל םון סעמבער ?$עלי, ם. ברודער

 באגריסונג םאלגענדע די ארײז ׳טיהם ,2
באארד: דזשאעט ניײאינסטאלירטען צום

באארד, דזשאינט נייעם דעס
באגריםונג. א

 װעלכע אלע איהר געגריס׳ט, זײט
 דרעםמאכער און קלאוה ד% פארטרעטען

 רזשאינט ״באגײםען״ און נײעם דעם אין
 םון באגריסוגג די אן נעםט באארד.
 צעהנ־ א אריבער ר«אט װעלכער אײגענ^

 געשטרעבט, געטרוימט, יאהחנז םון דליג
 ‘גע״ צוזאםען, אײך םון םילע םים און

 פאר• םון רעםארםע דער םאר קעםםט
 דעם מיט איצט איז װאס טחנטערשאםט

 לעבען צום באארר דזשאינט באנייטעז
 ראס אםת, איז עם כאטש און נעקוםען.

 אין סיסםעם דעם פון רעםארםירונג די
 גע־ נישט נאך האט #ארגאניזאציע אונזער
 אונזער אין איבלען שרעהליכע די לײזט

 האםען, צו אבער עס איז אינדוסטריע,
 באנײ־ די םיט דאס זיכער, בין איר נײז,
 װע״ געמאכט וועם כװזות געםײגזאםע טע
 אפ־ נאר נישט םארזוך ערנסטער אן רען

 װי דריקען װעלכע איבלען די צושאםעז
 אונ״ אין ארכײטער די לאסט שווערע א

 םאראײ־ גאגצע די נאר איגדוסטריע, זער
 אנגע• ײע^עז כחות און ענערגיע ניגטע

 צו״ אזא עדרײכען צו ווערען וחננדעט
 םאד בענעפיט א זײז זאל װאם שטאנד

 אין טיטגלידער די םון אינטערעסען די
ארגאניזאציע. אוגזצר
 איז אײך שװעסטער, און ברידער יא,

 דורכ־־ דארםען וועלכע די זײז צו באשערט
 פעריאדע, דראנג און שטורם די םאכען

 אבער שווערע, א איז אויםנאבע אײער און
 כאטש און הײלינע. א און עתסםע אן
 זעלבער דער צו און םערקװירדיג איז עם

 די — פאםירונג די װאס םרויערי^ צײם
 פראפארציאנעלע םיז םאתוירהליכוע

 דזשאינט די צו םארמרעםערשאפט
 שטילשװיײ אזוי םארבײ איז — גאארדס

 איהר דארפט אונבאםערקם, כםעט גענד,
 פילע דאס זינען, איז האבע[ און וויסעז עס
 נעשםאנען אונז כדט זײנען װעלמ די םון
 זאגאר און רעםארםא, דער פאר «יm< איז

 חאט געווארעז, םארפאלנם *ח טנליםעז
 נעלאזען ודאמ און שטורם םון צײמ די

 אונבאפרידיגטע וױ און זיה חיגטער
 און שונאים באהאלטענע װי זײ לױפרען

imp חרכםאל. אייער אויוי אױס נאר 
 דא״ א אױפגאמ אײער איז דערפאר און

ר- זיך יועם איהר ײײל שוחנרע, «עים  מ
 אםענעם דעם י1אוי אויםער אנשיאגען םעז

 באצואל• א י1אוי אויר דרױסען, ®ון שמא
 o$n זאל אבער, אינסײד. םון טענעם

 םאר־ געהן צו םון איהאלטען ניט אײר
 די םארבעסעחנז צו ורעג אוים׳ז ײערטם

 שאיער. די אין ארבײטזגר רי םין לאגע
אלע |1שטיןחג.פ די מרעעז וועם איחר

 וחנלמ יוגיאן, רעד אין כמנגשען עחונסטע
 ארנײטמי רי תטאכט דשס חאבעז

 דיעחו פ»ר נחןמ ציל » םאר באוחוגוננ
.jpoאינטערע ■ערזענליכע

 סײן ענמגען צו סיר ערלױכט און
 איו װעיכע ציטאנת, א םיט באנריםונג

 םאטערס די פון געזואחנן ארויסגעכראכט
 וואס אינטערנאציאנאי, ערשטען דעם פון

 •אסט אבער אלט, יאחר 00 טאקע ווערט
 אדגאדוי״ אונזעד פאד גוט ועהר נאך זיך
— :טאג צו חײנט ציע

 אוגטערטע• די אז אנכאטראכט ״אין
 סא*יטאל צום ארגייטער םונ׳ם ניגקײט

 •א״ מאראיע, לאנמנ א פח קװעלע די איז
 שסלאפערײ. מאטעריאלע און ליטישע
 באםרײאונג עקאנאטישע די װערט דארום

 ראס אלס באטראכט ארבײטער זײ םון
 אנ* יעחנ װעלכען אונטער ציעל, העכסטע

 אונטערורארפעף/ ?יך טוז כאװעגונג דערע
 אײר גײסט, און נעדאנק דער זאל

 דעי װאס שויט יעדעז אויוי באהעדשען
 אונטערנע״ װעט באארר דזשאינט נײער

 םארכעסערען צו ארבײט אײער און #טען
 אונזער םון מיטנלידער רי םון לאגע די

 װע״ געלרױגט זיכעי װעט ארגאניזאציע
ערפאלג. מיט רען

 אונזער איך כאגײס נײסט דעם אין
 אלע און יארה, נױ פון באארד דזשאינט
 כאארדס דזשאינט ״באנײטע״ אנדערע

אינטערנעשאגאי*. אוגזער פון
אײערער,

 טיט־ איכיעד ױניאן, נוטער א םאר
חבר, און בױדער קעפפענדער

שעללי״. ס.
 ברודער .אז באשלאסען װערט עס
 זײן םאר װערען באדאנקט זאל שעללי

 ױעיען אייננעלאדעז זאל און באגריסונג
 אױוי באאףד דזשאינט דעם אדרעסירען צו

כױטיננ. נעקסטען דעם
• כאריכטען. קאםיטע ספעשעל

 באריכטעס קאםיםע רעםערענדום די
 יע״ דער םון רעזולטאט פאלגמנדעז דעם

 ׳טעסס דאלאר 20 דעם אױו* סערענדום
 נעײאיען אפגעהאלטען אױ וועלכער

 : 1926 פעברואד, טען2 דעם דיגסטאנ,
5,936 — — טעסס דעם םאר

3,930 --------םעקס דעם געגען
4-----------באיאטס ״ױאיד״ 3
5---------באלאטס לײדיגע 5

נוםגעוזײסען. װערט באריכט דער
 א אױוי מענעדזשערס, לאקאלע די
 םעברואר, טעז3 דעם מיטװאך, מיטעג
 רעקאמענ־ צו באשלאסעץ האבעז ,1926
 דזשאינט צום פאלנענדע דאס דידען

— :באארד
 צו װערען געשיקט זאל בריף א .1

 זא״ ױי װעלכעז אין שאפ־טשערלײטע די
 סטרײל דער אז װערען אינםארסירט לען

 געװארען באשלאסען איז ותגלכער טעסט,
 באצאה^ט דארף רעפערענמם, דורך.א
 פעב־ טען8 דעם מים אנםאגנענדיג װערען
 אזױ זואכען, צװײ יעדע דאלאר 5 רואר

 גאנצע די װעט אפריל, טען1 דעם ביז אז
האלעקטעט. דין דאלאר 20 פון סופע
ער־ זאל באאדד רזשאינט דער .2

 בא־ טראסטיס אװ באארד א װעהלען
 פענע־ דזשענעראל דעם פון שטעהעגד

 5 און סעקרעטאר־טיעזשודער דזשער,
קאנטראלידזנז װעלכע טראסטים,

םאנד. דעם
 נוטגע״ װעדען רעקאמענדאציעס די

הייסען.
 רעפ׳ ויעלען דעאעגאטען פאלגענדע די

 רערפאנםע די אין 9 לאהאל רעזענטירען
— :קאםיטעס

סילװעד״ — דירעקטאיס אװ באאדד
טאן.

 רעםבאק. — קאטיטע גרױוענס
לעף. ־— קאםיטע אפיל

באריכט. קאםיטע פײנאנץ
 או רעקאמענרירט קאםיטע פינאנץ די

 צו װערען בײגעשטײערט זאל דאלאר 10
 שױ רינג ארבײמער איילאגד ^האני דער
 זאלען טיהעטס דאלאר m אז און לע״,

 מםברוײ J56 לאלאל םיז ײערען גענומען
 זײ װאס באל דעם םאר ױניאז, דערערס

אראנזשירען.
 פינאגץ דער םון תנקאמענדאציעס די

גוטגעהײסעז. װערען קאמיםע
געשלא־ מיטיננ דער װעיט דעם מיט

סען.
 באײכט דיייעקטאר׳ס אװ כאארד

.1926 טען,3 םעברואר
. ס ע ם י מ א ק

 לעדזשער ,2 יאקאל העםאס, לואים
 די םון <אנדטע א אלעס ערשײנט ,1096

 48 בראס.״, ״פרידםאן םון *רבײטער
ער״ איז שאפ וחנלסנר םםרי^ סענאן
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iw וי רײדיג ארומעג»נמן r  w iw 
m »ז ם»ר<*גגטti» וו«מו np n 

 *m ױ עריוינמן זײ דיחוהטטרם »ײ
 טירסע די כדי װיירזטעס זייערע דוצירען

ױניטז• דער טיט סעטרען זא<
 «ום אינמרנןגמנען װערם ה״ם די
אפיס,

 לעחטעד 2. )נ«יד«*רנ דוט.
 יר• עײיױ״׳ ״ח• םירגמ דער פון ,3373

 געמ«• ערקל׳ורט איו דער t» המרט
ר םטרײס i«m רען  םטר *רב״םעז »

 וופמן עט<ינע נ*ו פונט״ און ״בראדי
 און נעוחןורען וןןפגענרענס ש»■ דער איז
 נקײפרעז. אויפגענענען איז םםרײס דער

 »ו אויה עריומרט נפידםטרב ברודער
̂ורד״ ברודער  ניזנ׳נם נעוועזענער » נ

 םיט פטרנונדען אי*ט איז אייח׳^ענט,
 םארזימרט, זײ חטט ער און םירםע דער

 נ<ויז *רניינײז גים ojm פירםע די »ז
 ם»ר<*נ»ן זיי םונם״ און ״כר^די םאר

 DPiwjrow זפ< a«r דער *ז דעריבער
 צו *וריהנעהן סענען ז<ויען ?יי כדי װעוען

ארנייט. דער
 צום אינעמענעבעז װערט הייס די
אםיס.

. ן ע ט פ י ר ש ו צ
 ביזנעס »לם רעדגנירט הופער ברודער
 »־ נ¥»רד וזעאינט דעם םון איידזשענט

 אכעד םארשפרעכט ער געזונד. זײן ^ינ
 ארבייטענרי; פעגאיכעס, »<לעס טאן צו
ױניפז. דער הע?םען צו ׳שאפ, ,ין)

אננענוםען. װערט לעזיננאציע די
געזיא־ םיטיננ רער װערט דעם כיט

 פײט, תשאזעףםען.
םעסעטאר־טרעזשורער.

2פוןל̂ול םעםעסײם נילװננס וי
גצפו״ האט ארבייט כילדונגס אונזער

 כױם״ אונזפרע צװישען אפקלאנג אן נען
 וועלכע בײ לעתציעס, םינןי די נלידער.

 באיןאנטע די אויםגעטראםעז האבען עס
 ע•״ שכנא לעקטשורערס, און שרײבער

 «. האלםםאן, ם. עפשטײז, מלך שטײן,
ח®־ וועלכע שיפליאסאף, י. א. און ױדיכדש

 ארבײםער גרינדליכע באהאנדעלט בעז י
 שײכות דירעקםען א האבעז פראנ^ןױואס

 באוח[• ױניאז אינטערנאצ. דער צו
 ערםאלנ, גרויס געהאט האבען — גונג,

 גאך האם זוײניגקײט מײן װאס אחוץ
 דיםקױ אײגלײםען םיט׳ן מיטגעלײסטעט

 ארגאניזאציאנא־ און טרײד איבער סיעס
 כאראק־ עלעםענטארעז אן םון פראנען לע

 סײ ארויס זין וױיזט ערסאלג דער טער.
 דער אין סײ באזוכערשאםט, דער טיט

 פון געגום גײסטיגעז און צוםרידעגהײט
מיטנלידער. אונזעיע

 אין דיסקוסיעס און לעהציעס די צו
 קױ געגענדען בעסערע אדער ערגערע די

 דאס מיטגלידער. 300 ביז 150 סון מען
 פילע ווען אגפאגג, נײם אלץ נאך איז

 גאך זײנעז םעלערען און שװע׳דיגהײטען
 האםען מיר געיוארעז. באזײםיגט ניט
 ביל־ אונזער לעתציעס װײטערע די מיט

אױסצובעסערעז. דונגס־ארבײט
 pMpi'oyo בילדוגגס די אנםיהרענדיג

 האלסענדיג שטײגער, גרויסען א אויח
 א םון פראגראם אונזער בײ שטדענג זיך

 גע- אבער מיר ותלען דערציאונג, ױניאן
 לעיד נעבען צו אײגזײטיג זײן ניט װיס

 ריכ־ באשטימטער אוין םון נאר ציעס
 םון אוצד דער אז האלטעז, סיר טוע.

 יאםעג״ סײז ניט איז קולטור און וױסעז
 ריכ־ יענע אחנר די םון דאגמא טירטע

 אין באלױכטעז נאר װען ספעציעל טוננ,
 גײסט. םרײהײטליכען אויםריכטיגעז אן

 שרעקען ניט זיך מיר וועילעז דאריבער
 קאםו־ די םון לעקטשורערם אײנצולאדען

 אגארמםםי־ טאציאליסםישע, ניסםישזנ,
 שולען. ױניאניםםישע מדײד און שע

 די םאכעז צו בלויז איז צוחנה, אונזער
 אינטערעסאנ״ װאס ארבײם כילדונגס

 די צו צונענגליך און באלערנטער טער,
 גרויםער אונזער םוץ שיכטען גרעסערע

 ציל: אײגזױגען םיט׳ן מיטנלירערשאפט,
 דעחזוײ און װיסעז זײער בארײכערען צו

 םאר חאמי אין קרלםור־שטופע זײער בען
 נע&נגוזארט, דער אין לעבען במסערען א

צמוגםט. אידעאלערע שעהנערע א און
װערען, גאז«מ םוז באדױערען צום

 םע״ זעלבסם־בילדוננם אתוער םים אז
 ניט אלץ 1גא אוגז עס געהט טיגקײט

 אור• געװאונשמ. ו^ולטען מיר זוי אזוי
jn םילע. דא זײנען זאכען m tw אוג״ 

 די צוױעתגס, אה דלוי^ גײסטינער זער
 םיז שרעשעזײגתײט איז נאכלעסיגקײט

 אײנלײמערס. ױגגע אונזערע פון םאנכע
 n — ס׳אתטמנ את װאס —־ דרימעם

 אוד tm סאבאטאזש און װילינהײם ניט
 סוםם דןוס איגםעקינעגנמז״. האקכ זערע
שא סעיעראטיסםישעז ®אליסישען געםUMBf kMaMn aa* * aw ■ alk ■ !kill‘* —■- ■ m + am A •אױפגעבלט״ד דעם צוייב אוםנאיק, ךום  

נאאאמגדימ די  m  1 םײ ןאױ יז̂סודג  
פו רוםס קלאב אונזערע אין דיספוסיעם | 

, op •am tv «רי האיטען כדר  j  ראקאק 
גטוטר רײױמנױוזטעוו איו וױ<מ• נ*ר  

w זײ־ f t iv און — ױניאגחם -אין וח»ס   
Jfl'4  S. S s »  ■ זײ יױזי יייי•

׳ ׳.«

*

י־

פינישפרס
טע;עדז־*«ר זירלין, .M »ח

I םיגישןרס נרידער און שוועסטער
 דורכרעדען אײך םיט וין וױ< איך

מ יעזםיגער דער ותגען *  -pivPp די פון י
 פון אקטװױטעט דער פון און׳ פינישערט

יא?אי.
 נרוחור איו נאוואוסט, איו אײך וױ

 פיר v»»jp פור איו װעלנער הייםפן,
 •(,P<* פון םענעדישפר דער נעומן יאחר

סענעדזשער דזשעכעראל דער נעװארען
o םון און ױגיאן, רער פון n ײאס טאג
vpv> o םאײאזען ה*ט ער n> דער חאט 

i טיט גאלדנעת, כרודער ט׳שערםפן, n 
m,באארז־ עהזעהוטיװ  w onijrov פר־ 

o כיז ,pvpv< סון כ״ט n ח׳ש׳ד יעצטען 
סעסנערס די ווען םעםבמר־כדסיננ, נעראיל
רעקאםענדי״שאן די נוטנעחײסען האבען

tvotpptpy i פוז n ,איך »ז באארד it 
i װערען n םענעחשעו־ no .ניי יאסאל 
תן איר װי< נעי׳ננענחײס ריוער ע חינ א  ס

 tv ,ibpv< םון כמםנערשיפ אינעטיינע די
p, א נעװען נין איד װי אווי in ת«« 

k in םילער״ o 1טעפמ pv i n  no-
 מיינע געגענען איר חאנ גאארד, זעסוטיװ

 איך ױעי יוניאן, די אויםנויען צו כחות
ibpbP no lyrm אים יעצם, tivo i n, 

 ינעז1 אינעתעמנחייט 1דעחעלכע סיט
 םפעציעל און ױניאו lyrnspi^v 1אומע

an פינישער f iw V 1ס« א»ך וועיכען- 
i אלם םרעט n שע .1מנעח

rv'o אונזעדע םון סליכט די יעצט 
i אין פ«ז1ארײנוװאװא זיך םקפכערס n 

 1םא ?.VPV? סי) בײם1» 1»לנעםיינע
 מאמענםאלע די יע«ם 1אי םינישעמ אונז

im או־םנאבע t tv עז1נייםסלא1» יעחןן 
i םיניעער n  tv די נ״ם.1א im^tpptpp 

did םענצימס *לעם inn’Divrtn o n. 
tv oiH חאבפ) 1טי irovpn ojjtovn

i n אז נאיח־, תשאינם p|  םיני־טער ״
רער ^חן ^יוערםי^ם ןןרכיממן נים זןדל

i ױב«ניש51« n  no .ספעציעלע מניאן 
 יא־ םון יסנעעיסט11א tnrtt קאםיגתס

 בײ*1א )to םיניסערס די סטאסען tv קאל
 איו עס װי לאנג *wv *מערם״ם טען
o גאך ivo ■לאז דא irr 'i’o. אינ־ אנער 
 Di’tippi D>von 1גא Dint ארביים זער

ipitnt כ«1י איחה יתן ערפאלג, סים>» 
 אונו Dint ׳שעפער, די אין זיו נעפינט
P פאתעסם בייט•1»1דיזע אין העלםען 'i 

m^ytt i »ז n שאפ איז בײם1א yp| 
i «1 זייז מאמעז n1םי .1נייםםלאוע 
 tv תסען tv נעמואוננען וײן 1אבע ויעלעז

 ײאס יעניגע, די םאראנטװאר^ליכס־ים
no im יזען1 אפחיטפן ניט ײע-לעז v 

tt»Dtpytpp i n .באארד

tr' א *ז כלא, 1*לםע »ן ס׳איו ii 
 כיעג־ חײםעלע » no הרטזנעם איז ױעילכע

 ױניאן, j«p גיס אסת׳ען m אין איו שען
 tv עם %010■ 1ש«עטע 1אדע 1םריהע אח
t א ^ in ’r^ vnpn .1סי צזשםאנד 

 דיזע נעחאט םאל אייניגע שוץ האבען
i אויי titv נײ םראנע n ננ:1םאנעס־ארת 

it׳ *tt' םען זאל m ’onpni’Vivo די 
 מי־ די באמכען ttf'מעםמרשיפ ברײםע
^oiv אסטמועז אן נעחנמן |1א טינגעז  ׳

1אנלעםע1■ איהרע אין
5vp»p uuik האט tv׳s in 'n v o  n 

 דיוע jnptvinvB tv נעםמיט פנים1א
t האמן 1מי אנע.1ם n r מ ם  נע־ 1«

 סאאענ־ נעדרוקט חױז״ איז *t׳io א שיפם
מ י*רמ מי jvtt o וזאמז ו iv o in די 

 dp אבער אפגפחאלטעז, mvtt םיטיננען
 וײנען «נדליו נעחאלסען. גים אצץ ה*ט

ivstpyi םעסשאנם לי no אלז לאיאי
ov 4הא־ע iw ovpn צו trotpyipy i n 

pn’t כאאח־, n o r  tv םעםמדם, די 
 אוים׳ן מיטיננעז. די ניט באזמען מעלכע

די האט ,oivrppo דית no םארצאמ
 יעד/ר tv ,ivov^rvo כאאת־ עסיעהויטױ

ווײגינםסענס ov םוז Jvpv? no נמנימר
דרײ אין םיםיגנ ivrpyo אײך באמכען

i נאינאםעז, n  no וועט וואס םעםגער 
מן tv םארפעחצע! אוו םמקשאך .די נ

m טיםימען m  oi'ortor otnt סיט v
ipptpp i דאיאה n  no t r r a  ipt'i

iw נאארד, טיװ m גזד אננענומעז איז 
n ומט םעפבז^ת^ די no tr ױ• o r» 

i >rvo iptn ^פנעהיט  ■tnm עחט;
ד דימ סיט dovip איז *רײן א מ מי

tn מיטינמן, m  oiftf אפנעחאליײז m*
m 15 אוחמי^ סאכסאג a nר«גת־ טעז

־ יםמג : tnvPV« נױםעג nvn>vo די אק *ר>
troyruvo — nve n n ,ל״סעאום

n איםט 66 A עג טו ס
 איסט 143 נייוײג^ ר. — תארלעס

סםו־יג^ טע103
W סלאב vm> 2<« 1א' — כראנתם t

.vspva tveanpvtt 1681
219 ל״מאמ^ לייגאר— נו־אנאױל

v  jntoo jvdppd
tv ,tm איחר iuvo o n ו <ײדים ח

in, ׳1 מיט י;1<ונפאגנע; |1א IVif'PVo* 
otrty i סיםימען v w, די וועלען 

 די נאוונען <vp»> n« 01םרױ«דסןטב«
ivrpvo״t y n m  ,|y»,o,o׳iv r נעהענ־ 

t tv ipo׳i r .װאױנוגנ

i טענ די  ovtt, ;כפיהרען1ח ױויפ 
n איגעט״נעס אן n׳s׳iDO״r|* די אין 

 n וױפען n*<׳t to oik שעי׳ד;
pipim 1אוגטע נאדיגנוננען  voljnt 

to .im׳ די I'M •,־בײםען סעסנערס e 
 די גענען tv ס׳ןפנערס ע1אוגז« נעסען

trit' iv ן1ם םארטתטער i נױטיגע די 
 םאס־ םיט !ןולען to כרי איגפאמ׳א^ע,

 *ivo vi'ooitptv יtv 1 ייטעז1נ דך טען
ט־ם.8י*ענ8נ ע1אונז« סיט האנײענען

ל־8»נעח8 ױע־עו נ״טןונ ׳צנת יעעדן
 יננ1כיי י8לאס ivtitK איו orvnyl טען

 ׳פבת דיזען נע).8־םר1נייטע18 אינע.־
 און יעקטהויען, כץ נדפה ױעט בייטןוג

^ען M 1אוה 8 ענם,11א סיטװאו י in( 
 לע־ און שתינען סערנערם yi»t;tK ויך
tvt ,נײט עננייה i n 1זעה א פון הילױ 

־.r־r קאפעטענטען

i r K [v.i’v to׳ o װילען  tir צופ־ 
 אסn, 11״n דעם tv א״פטע־לזאטק״ט

8;18 i nאז1ני ע i טסענט18עי1 ״ n  |to
 גאנײ1א tv w oiii'D באא־ר דזיטא־נט

t׳m אוניעחז ׳טעיער. נאדימיאן די 
 דדטע־ 1דע tv נע׳פיפט mvtt טעטבע־ם

n v;? סאםיטע אמאנידישאן iv i {to 
 voti 18* עז1ט זי> )1א נאאח־ ח־טאינט

i 1םא ב״ט n .18 ויד שליכם מניאז 
i אין n 08 אמיניי״יפאן דדפ׳וגעראיP׳״ 
 *18D איע ױמלעז סיד ן1א יי^קאל םיז טע

 פען18ר׳טס8פ tv מילען סיט׳ן איינינט
8 iptiiKדערנךייכען צי(ן8רנאנ'י iptitK 

ציי.
״ t וױלען נעלענענה״ט ד־יער נ o 

 *38H8D tv ניס דעועזאנען אויך אייך
 1איה oik (^1די צאהלען iv יעסינעז

 סאננענעפליכ־1א י1 אױסמייותן זאלט
 tv סעסנעה בענעם81נעשמ no 8 קייט

ן8אױםמ  1זײ )1א t8c״׳p׳1»8 נייזם 8 מ
i געהן tv אוננעז11נעצ n  tv ■נמסנעחסי 

 |1א 1םזסבע 1נײע 8 ײערען קאמיטע,
.180P81 otv נעה) אױך

m אן כיי i8 נעלענענהייט t o  tn m 
tn n n i8 ױעלכע םראנען, מינםינע נאך 

f”1 אמז. 1פא שםמהמ i n איו »'i n 
 ל8לאפ איו קוםעז tv ;עבעםען 1םינישע

 ootp עפ אט11 אוני, איגםארסירען און
n אייך no שאפ, אין איחם כיי םאר i*; 
תאל.8ל 1א' פ־נ״כער־קאמיל״נםם נען

מים ױ :אזז על 3rי 1-1פראסאניןc׳
עראינושערנעשאנאל ד פת ער גל?

ע«ארטדע;ט)1״4,יבע>? dpi םון ivopip'i( םןןסקמדיםש חענרי דר. פץ

ועיעגענהייט ipi׳ipn׳io א ניי
iP38n 1סי >o n  ipiptt om p ■א•1״

 pn tv Ppo’o*> א אלס ׳לעסאניס״*לײנ
i n  ipo נאנז״ די פאחזיס׳ו) ױגיאן 

 די tto tni'ttriMB ניט ip>k? יאך
iim ipw יוגיאן r ״נהא1א זיךPro! 

 1װא ,ip«pr*DPtto ױגיאן ניס רי אין
 <ס8גא* ipi״;׳tt |pi׳ip ipd״oik די

 אי״ ps^npojtM ipo״31m ipna אח
ipdiim ,in n orip i און אונסאניםארע 

80 0P1P' .PO'IOPpniKO PIPP'fltMל 
i  DipirrnMB oiptt op ipttנאכד״ ׳

 TPB P3>PtM I'M IPlKBtVr'IM לאך
i80׳PiPtt ,o( ׳ די יםען8נעהir ii ־1א 

p״upo ivrip tv ipo און נייט1א 
I8*״I1׳ |im ipiros׳ |8ױני לטקז8נה8
■i״Pt.(

 פאד אמוסעכט מניאז א איז ם81
dpi »לייבע'". י1סאניטא אסאניס1״

Dpi ילעז11 ל8ם v ipo8 to׳im 
*M081I, OtV D''POKtpiPOO'1K 1P"M

 ׳־otoi8P אלס לײב^' סאניםארי נים
t»'tM |ik ,ip i״it |ptאיוו,י אזוי ׳ 

o;8P העלםען iy i אױפהאלטוע |tc
i׳ .8P IK'it׳v׳dp לאמען1םא דורך o n

ootKP 1אל׳ אױוי ל״כעל״ ,פראםאניס
pnptt ,oponi UK אל״ן 1,איד ip»  4׳

 נת־ם בקלי די ipvii םאנ tv היינט
opi ׳ ל״בעל״ ״•דאםאנים■i n  Die*

DIJ'IIV JPO >”tt ,IPttO "t >"1t ,1MD
t” 08י opi im  ipo tv אנ• 1ויא1י 
i׳op • .o;po 9, סאנכק 8י זיינעזPD83 

 סך א אנריסןגם. dpi •8 היטען ױאם
no ipp8 ניט <ייב?לס די װאלטען וײ 
 נים ״t לט8ײ ניאו1י די װען !?נחיכט,

tPUtMttVPI 180 08י IV.
 סא־ tv t׳M ippmvKo to װאס

ipo די ipipv, ס8ײ i1״ ipiזי־ איז ײז
 מניאן* ipi'ip ארנייטקר די tMtt כ?ר,

oprtr'it אמיים׳ון און ipohm נמנ׳פ־ 
 אז nni8VMo זיר נאדיננוגנ?!, pp<׳
 ,נױ ippko ואצעז o׳18dppo ימיאן די
11 TO .“OPJf'3 PD0" 1׳ IK ,in' 

oim׳»ipd, זאלעז נ?לי־כתים די ס״ 
•no m ’O'DMi איגתס״ םזג׳שליכ? די 

 האל־ ׳׳t ppfwt פארה?לםניסע, םרי?ל?
ipd ים1א11 םעקטאריס. וײ אין אױןי to 

P1t tK ,!P0PJ1K0 O'! - IPD1K1| ײ 
 ניטע i״p ניס םאכ?ן שאפס ױניאן

תן ניזנ?ם, ״  בי׳־1ניין*א1י די אױך ל
 !?ל-1 בעלי־בת־ם, די iptt און ם?ר.

pp 1בייטע1א װניאן 18נ בא׳טעםטינען 
ipdoptpj pou ippko, פראםיםירען 

ipo.״pim די יד1א
1,« ip iלי־בעל״ י1סאניטא אסאגיס

im׳o א איז  >pd ?08י 1װעלכ '-ip

אונװוקרדםעס אובײ&עו נעמנעל אינסער
ן א ט נ נ שי א ג װ ױנ רו ױ ל, א הו ם די נ ו נ ױ ח ױ ן ®לײם א ע6 או ט ^ ו א ג

ם &30 ח
םעברזאר םען13 דעם ־דבת.

ip עםודיום 1סאציאלע א -- - ;אכט־טאנ. 1,30 i no ל־טעיאטר־ עננל״טע־ — 
.ipitropp? ,1לפע8םט ד.

1פעכתא םען14 דעם זונסאג.
 צ־ע1ל8עװ1 פראגצױז־״ע די — :״1ב״טע1א jik ״היסטצײצ — ס,־יה. דער א־ן 11

׳.0D8O דז?. א. לצפנמװרער, — דעײ^לוצ־ע. '׳??Du די אח

נילדיע אינסערג חןר אין סורסען זוװ להסםשורם
סםרי®. טע16 װעסם 8

^ — ײ?נט.8 1אי 630 פעכמאר, טען17 דעם םיםודאך, א ס ?פ  םיט׳ש• אל
 א איז ט8י פםינאלאני?״. ,סאציאל? :איבןר oitp opi iPvptoiMO optt 1האנדל?

inpv n» oitp לעקסזױרט inp» tn m  ipppipi dpii iim םיםײאו oipit8 אץ 
«לאץ. !עלבען

פלעצער אנדערע .אין
ץ ל פון א א ק 7 מ - אן »9 ס נ נ סי ה ע ״ו י ע װ ע

ipp'K inttropn a צשײיז סאקס — סענתאר. סען13 דעם שבת, n 8״PP• 
i נאםײוס n  tto אינמסםתע׳׳. נארנמגט לייוײס 

אה טען14 דעם זונםאנ, ת עכ popo ip׳k — פ ^ jn in  ipp יז11לס מאסס װעט 
tPTroppi 48ז»ם « n אין 10( iB in, תסם ב8סל די 1אי no 2 לצקאל

ifi81 װא׳טיננםצז .DPP813 ,ripttp

םענסערם ױניסי אונזערע
ע ש י ^ נ נ ר ע א ם - ־ ן ע ם א ל  ו׳־ינען סםודענםעז אתועגסד םאר און אגפאננצר ק

פון סענםערס יונימי ׳די אין םיםנלידצו אתזאחנ םאר נעווארען אראנזשירם
_ :סקולס •אבליה מאלנענדע די _ _

סאגחעםען. םמרים, םינפםע איסס 325 — 26 סהול »אכליס איו
ח םודימח mrmy נמ103 - 171 סאול פאבלי® אי עװענױם״ מע5 י
6סקול אי א1 אנ ס א ר ס בראני»• *ג, שארלאם און איסם אאמן -

mk בראנהם. מע196 אח ייס9® נוןון —׳י 48 סא^ ק4ווונ 
■t^r m y jo  i>bwpp n» n n w  nytyoonp Muo m

ד דער העיסען לאן •ונליקום פעגדע  י
 א״נצוסיחרען ארכײט איוזר אין ניאן

 קלאוק־ דער אין נאדינגוגגען טענשליכע
ױיכט איהר דרעס״אינדוסטריע. און  ו

 וזעלםט •וכליקום דאס אז גוט, גאנץ
 צו־ די אױסצובעסערען זעי^טען ?עחר

 דאפ אינדוסטריע. דעד אין שטעגדען
רט אסי  רע־ ארס כיאל מאנכעס גאד נ
 דורך סטריײן, לאגגען א םון זולםאט
 אױש יזוטט איבײטעד טױזענטעד ווזןלכען

 אנשטרעג־ די װען נױט. לײדען צו
 אױש״ די ציהען ססרײקער די פון גונגען

 פא־ דאן פובליקום, פון סערקזאמיױיט
 פונ־ שון שאדשטעהער דאס עס, סירט
ײע- דויך און ארײן זיך כישען ליקום  ז

 צו צדדים בײדע זײ ברענגען אײנםלוס
אײגסארשטענדעניש. אן

 איז קאדף דער וױ שנעל אזױ אכער
עסט םאיאיכעד,  פיבליקופ דאס פאי;

 צו־ װעדט אוץ אגגעלעגענהײט גאגצע די
 גיט איז דאס ״אי;דע»ע:דע:ט״. רית

 אל־ אין פובלײ^ם דאס װײל דערםאר
 װעלכע אוגטער גלײכגילטיג ?,א געמ״ז

 גע- װעדעץ קלײרעד ז״עדע אוסשטענדעז
 זײ װײל דערפאר, פשוט נאר סאכם,
ט חאבעז י אזױ וױ טיטעל קײז ד  ד

ײ- די העלסעז געהאגט װאלסען אניז  אינ
 אין אינדוסטריע דער אין ■ארםײען טע

 אדן בעסערע א״נצוםיהרעז סארזוך זײער
צױטטאנדען. טענשליכערע

 האט ל״בעל״ ״•ראסאניס דעם דורך
 נע־ גוטע א פובליקום דאס איצט אבער

עי העלפעז צו אזוי וױ יעגענהײם  ױ־ ד
 האבען װעלבע בתים, בעלי די און גיאן

 אין ױניאן, דער םים אגרימעגם אן
 םענשלי- אויםצוהאלםשז שסדעבעז זײע.־־

פאברייןען. די אין כאדינגימצן גע
 ארכאגיזירט לעצםעגס האבען סיר

 םו; קאסיםעט רעירעזענטאנטױועז א
 עס אויפגאבע װעפעס םרזי*דקאנסוסער,

 קוישע;־ דאס אױםצוקלעדען זײן וועם
 די אין פארלאנגען צו ■וביליקום דע

ם קלײדער סטארס  ״נראסאניס דעם פי
 םאר־ די באאײגםלוסען צו און לייבעל״
 אזעל־ םיט האנדלען צו בלויו פױםער

 תשאבערם, און כאגופעקטשורערס כע
 דעם האבעז וועלען קלײדער װעמעס

 קאפיםעם תןר לײפעל״. ״פראסאדס
 אײנםלרסרײכע זעהר םון באשםעהם

 סאציאלע א האבען װעלכע םדױעז,
 שםענדיג זײנעז וועלכע אוז נעוױסען

 אויסצוקעכר ארכײטער ולעלפען צו גרײט
 אינ־ די אין צושטאנדעז סעגשלימנ סעז

ארבײטען. זײ װאו דוסטדיעז,
ס  זיך האבען םדױען די אס װ/

 מו־ און כןאנען טאז צו אזנטערגעגוםען
 םאז. סרױען ארבײמעד n אויך זען
ם גאך א-יז  ענםוזיאזם. גדעסעדעז א מי
 פיינען, נים זאלעז ארבײטער ױניאן די
 די אז זעחען, זײ װאט דורכדעם אז

 הא־ זאלען פעקםאריעס די אין קלײדער
 אלעס שױן זײ האפען לײבעל, דעם בען

 אױסבעסע־ העלפען פוזען זײ נעטאז.
אי ניט ארבײטעי די פון לאנע די רען  נ

 קאי־ אלס אױך נאר פראדוצירער, אלס
סיטער.

שװעם־ טעכטער, פדױען׳ די אױב
 סיט־ 100,000 די םיז װ. א. א. טער

ײ ״איגממרגעשאנאל דער םח גלידער  לי
ס אן״ ווארקערס נאדסענט די  װאל״ ױני
ט זיך טען ר ד אני ת  »ן ארכיײ אן אין א

 Dm סארלאננם װאלטעז ורעאכזצ יןױםער,
 קאיטס אלע אויף לײבעל״ ״®ראסאניס

ײ וואס דדעסעס, און  ײאלטעז קױםעז, ז
 גע־ אלײז מאנוםעחם״שודזןרס די שױן

 האבען זאלען קלײדער זײערע אז זעהן,
 אזוי וואלסעז אלע וחןן לייבעל. דעם

ט ךײ װאלםען געהאגדעלט ^ ט מונ ע םנ  אוי
ײ ״ די סײ סאגוםעיסס׳צורערס, די ס «  פ

c נוצען צו קו״םער jn ,װײל לײבעל
אםין געלויגט זײ זיך וואלט דאס

־י  שטאגדסונהט. געשעםםס ריינעם
 סראשיטירט, דערסון װאלטעז ארבײמער

 סאנוםעיןםשורער ־ דעם ס׳וועט װאדים
פעהטאריס. יוניאז אױפצוהאלםען לױנעז

 מעמ־ די צו דערםאר אפעליר איך
 לײ־ *איגטערנעשאאנאל דער םח בערס

 וױ ױניאן״, װארקערס נארפמנט דיס
 טעכמער, און פרייעז זײעדע צו אױך
 םא־־ אכבײנמן איז פארגעסעז ־צו ניט
 םעקםארים, די אין נאר נים לײבעל דעם
 נאר נעםאבם, װערעז חלײדער די וואו
 קלײדער די װאו סםארס, די אין אױך

 וױיכען ךײ זאלען םארקױפם. ווערען
 םארקױםעז ותלכצ סנשעפםען, v:m «ח

 שעפעי״ נים־ײניאן אין געסאנס סלײרזר
לײבעל״. ״•ראסאניס דעם אהן את

 םיז דאםא די נים קיעםאל םוורמסם
סאניסארי אװ באארד *דזשאינם דעד
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ױי א ש ע ה־ג ע טי אן פון װ ײ ב  א־
ען אז ל8א אן און ל  די צו י

ע ט ט א ע ר םוז ב ע ױניאן• ד

!באאםםע װערטע
 הערשם באװאוסט, גוט איז אײך וױ

 — םגםה א פעסט, א ױניאן אוגזער אין
 פיגסטע- די ססעב־נעסטען, די ז״נען דאס
 גרא־ װעלמג קארפארײשאךשעפער, רע
 יױ אונזער םון גרונט דעם אוגטער בען

 ״סקע־ די זײנען אויבערםלעכליו !גיאן
 םכלוםר׳שט שעפער יענע םון באטשעס״

 זײ־ אמת׳ן דער אין אבער ױגיאךלײטע׳
 נעיזםען זײ !סקענם גרעסטע די זײ נען

 א םאר דזשאבערס די םון ארכײט ארויס
 סוב־קאנטראקטארי שום קײן װאס פרייז,

 קען ױגיאךשאם, א אן האיט װעלכער
 בארעכענט, ער וױיל באוױיזען. ניט דאס

 זײנען װעלכע אבײטער, די קען ער אז
 פא:־ בא*א,ען גיט ױניאן־לײט געטרײע

 געהען דעם צוליב און ארבײט, זײער
 ברידער אונזערע םון הונדערטער ארום

 און זיר םאר \v:vp און ארבייטסלאז
 4מאכע גיט לעבען קײז םאםיליעס זײערע

 װאו יעדע ?ומען צייט זעלבער דער אין
!סקעב־נעסטען גײע צו

װערטער, די אן מיך דערםאן איך
 ברודער זײן צו געזאגט האט אהרן װאס

 :םצרים סײן געגאנגען איז ער װען משה,
 בא ואתה םצטערים אנו הראשונים ״על

 עס װאס געגוג״ ניט — עליהם." להוסיו*
 םינסטע- די םארהאן לאגג פון שױן זײנען

 ארבײ־ װעלכע ססעב־?ארםארײשאנס׳ רע
 ױם־טוב און שבת נאכט, און טאג טען
 ברויט שטיסעל דאס ־אױעגן נעהמען און
 זײ און םעפבערס, אונזערע . פון

 לענג דער אין ״קרענק א םארדינען אלײן
 מען לאזט ברײט״, דער אין םכה א און

 קארפאריישאךשע־ נייע זיך גרינדען נאך
 אין עקשאז קיין ניט נעהםט םען און פער
 בלעםס די אגגעאעגעגהײט, דאזיגער דער

אונטערדריקען. צו
 בא־ װערטע איהר, דאס שײנט, םיו
 היליי דער םיט טאן דאס קענט אםטע׳

 און סאב״?אנטראקטארס ױניאן די םון
 ױניאך טרײע אונזערע םון היאו* דער םיט

 איז הרשע בלעם װי אזוי םעמבערם.
 מען האט אידעז׳ די שעאטען נעגאנגעז

 און מזה׳ וגדר םזה גדר געםאכט איהם
 און לײגען געמוזט זיך האט אײזעל דאס
 װאנט, צום צוגעקװעטשט באעס׳ען האט
 ױניאךבא־ #איהר אז איך, רעכעז אזוי״

 הענט ױגיאדמעםבערם די םיט אםטע,
 זײט׳ אונזער םון װאנט אײן םאכען אויך

 קענען סאב־קאגטראקטארס ױניאן די און
 זײט. זײעפ םון װאנט צוױיטע די םאכען

 איז לײגען׳ םרזען זיך זאאען אײזאען די אז
 צוגעקװמטשט באײבען זאאען בצעםס די

 זאלען זײ אז ווענט, צװײ די צװישעז
 קענען גיט תחית־הםתים קײן םעהר שוין

!אויפשטעהן
 די אז זעוזז, אןיך םוז מען נאטירליה .

 ניט ארבייט סײן זי' זאיצען דזשאבערס
 איהר װי צאנג, אזוי װײל ארויםגעבען,

 םאר װעט בושעותז, מגםה די צאזען וועט
 א זײן שװער זעהר ארבײטער אונזערע

מאכען. צו צעבעז
 םוצע טרײד דעם אין שױן בין איך

 2 די מיטגעמאכט האב איד יאהר. 22
 אזוי אבער געגעראצ־סטרימןס, גרויסע

 לײנ־ נאר איז איצט, איז עס װי שצעכט״
 יאהר נאנץ א םאר !געריען ניט םאצ
 האב סעזאנען׳ צװײ הײםט, דאס ׳צײט
 האצבע א מיט 10 בצױז געארבײט איך

 ארבײטסצאז ארום געה איך איז װאד
 איך און צײט חדשים דרײ ערף אן שוין
 דאם תײציגסטען, בײם שװערען אײך קען
 חת א צײט״ גאנצער דער םאר האב איך

 ניט יעגי קײן װײדזשעס׳ דיןעדםאנטע
מײן *1אוי זאגען ןvp איר םאװינט!

^.........- ■ ■..................B
אן ני ו ט י ל ע ר ה ע ט נ ע עס ס גייי

 נאר נישט נויטיג זײנען צײז געזונםע
< םון נעזונט דעם אויםצוועואטען  נאר טו

 קענם איהר י הער«ער. גאנצען דעם אויך
 קראנסה״ם ײע<כע וויםעז ג״שט קײנםא׳צ

 אורזאכע דירעקטע א זײנ«ז <ייתז און
 ווערט איחר אײדער *יין, ?וצצגטצ םון

 חגנםיסט. גוםען » פח עקזאםינירט נימט
 טאבען צו בא׳ציאםען חאבערמיר דערםאר

tun סליניק צ״| א אר6 םעברואר םאנאט 
 זיי• און םעטגערם אוגזערע ^אר מאכאט

 אײן םון ■רײז חנם טאר פאםיליעם, עחג
 צײן אײערע קרינען איהר סענט דאצאר

 דעג־ אײער pu געקיינם את עסזאםיגירט
u עװעגױ, םערםע 222 טאצ p.
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 צו גיט םארםאג איך ראס עחרעדװארט,
 אײגציג םײן םאר מילך גצעזעל א קויםען
 שוין איו באצאצען צו רעגט םון קיגד.

אפגערעדט.
 פרעסערם, איך קען אבער דערםאר

 ױניאךלײט, קײן גיט דוקא זײגען װאס
 יאהריאויס. יאהר״אײן, ארבײטען זײ און

 אײו צװי^עז איז סטאפען זײ װאס אצץ
 העכ• דאס און צװײטען, דעם און סעזאן

ײ צײט. װאכען צװײ א אויח סטעגם  ז
 קארפאריײ פינסטערע רי אין ארבײטען

 סטעדי זײ גיבען דדמאבערם די און ׳שאנס
 זײ װאס צוםריחגן, זײגען זײ ארבײט.

 דא־ די אבער װײדזש. סטעדי א האבען
ט װילען נשמות פארשאצטעגע זיגע  װײ ני
 האנדלען זײער מיט װאס דערםון, סען

 צו םאםיציעס פיצע זײ םאראורטײלעז
!גויט און הונגער

 װערטע אײך׳ צו איך אפעליר דאױם
 און אכט אין גוט עם :עםט באאםטע,
 ברי• און שװעסטער אונזערע צו אפעצירט

 מיטיג־ םאררוםט מיטינגען. די בײ דער
 מיטגלידער די אז צוועק, דיזען םאר נען
 זא־ י• װ. ג. ל. אינטערנעשאנאל דער םון
 די םיז םארםיהרען לאזען ניט זיך לען

שמות םארסויםטע  די זעהן זאלען און נ
 עס אז אויסצוראטען, סגםה םיגסטערע

ט זכר קײן זײ םון זאל בלײבען. גי
 שװעםטער די צו אויך אפעליר איך

 װער אז יוניאן, אונזער םון ברידער און
װיסט עס  סקעב־נעסט א םון נאר זיך דעי
 צו גלײר קארפארײשאן, םינסטערע און

 אז ?עדזט, און באאמטע, די װיסען לאזען
 גיט איהר װאס קאמפאײנטם׳ אײערע

 םיט װערען. אטענדעט גלײך זאלען ארײן
 קןועס״ ציבע אילײן, אײך איהר װעט דעם
 איהר און העלפען םיל ברידער״ און טער
 םארדינסם ניעסטעז דעם האבען װעט
 אן איצט געהט װאם באװעגונג, דער פאר

 ארן פקעב־נעסטען דערמאגטע די געגען
 מיטגלי־ אונזערע ראטעװען גלײכצײטיג

 הונגער םיז פאמיייעס זײערע און דער
נויט. און

 אונזע- דאס ערװארטע, און האף איך
 אוג־ םון מיטגלידער די און באאמטע רע

 אננעהמען אפיל מײן װעלען ױגיאן זער
 װי גיך׳ אזוי זאך דער אין האנדלעז און

מעגליך.
ברודער־גרוש, און אכטונג מיט

ך ל , ם ר ע ם י ו ה ג נ י ל ק
.2158 לעדזש. ,35 לאק. כעםבער

 נע״ א ארױסואגע) אטאל ?יר וױיט עס
 Ijroip װאפ זאכען סגוױסע װעגען דאגס,

* ivii ױניאן, דער אין םאר r m o איחר 
 סיע״ |1א אסטױױטעט טיט מענש א זײט
 ױמ^ט^דען יעצטיגע די אוגטעו ציעצ

 *ז זאגע̂ו \w סען ױניאן♦ אונזער אין
 פאר״ מ<ט בלײבען ניט טאיןע קען סײנער
 אז זיה דוכט אימער. םאר חעגט צײגטע

 ברודער• דער זינט פון צייט, שטיס אזא
 *ו יעצט, ניז אנגעםאגגעז זיף האט גריג

 באאבאנ״ איס בצויז זײט א אין שטעחן
גענוג. איז טער,

 א מיט געטאן דאס האכ איך אםת,
 יעצט אץ• וױצ דאס אבזיכט. נעװיםער

טאי, אנדערם אן מעגציך באריחרען. ניט
 זאגען יא יעצט אײך קען איך װאם

 געחאט y* האב אזעצמנר אצס דאס איז,
 אוטפארטײ• אן זײן צו מעגציכקײט די

 דערםון ציהען און באאבאכטער אישער
 װאס, איז װאס וױסען שליסע, ריכטיגע די

װער... איז װער און
אורחא, אגב זאגען, אײך םיר לאזט און

 פינאנציעלע בײ געװען װאצם איך װען אז
 אנשרײבען געלענט איך װאלט םיטלען

 אין לאמיזם םון בצויז און בון, גאגצען א
 םאראן איז אזעלכעס און ן ױניאן אוגזער

אזא טראגי־לאמיזם, אויך םאראן פלענטי.

iizJR i’ )1■ P r i  'im!

B E T* * * ■ * ײן ס אזן ,OI'OUP ׳עטיה א * ױ איו ד י ם ע J ג
ל א^;*װ«רט{ יעצטע ד*ם »
 וױמן םיר t» ׳טיר יירײ׳נן ״I ױין

am איינ׳נר נא׳צולדינט \n נ»ר )«»<וס
ט׳ון װ״ m אין צ a am  ,trunttaa
 דיײאםאםי׳צע די 1* עחנ(יו ווימ<ל
a'artw... זיד ׳עטעמו • m-,B, איז צי 

 נױטװעגדיג• wu vpbu א<ום װארט ד<וס
p איו ¥ מ;י*ן אונזצר אין סײט in 
 געױנטע ata ניט נאר איז דצם t» ג*ר,
ו ױניאן, » פ»ו ן»ך ו  סײנט ױניאן ן

 פאר׳ן נארניאט טוט »נ«ו נוט, אפ׳צר
טעסנעה
 טוז ױגי«ן a אין t» זפנ, איף

 איף: w ו«פיר װ. ז. א. קריטיק זײן
 םיר אינער ״׳*יוס״ װארט ראס («זט

o* איז דאדפןו םיר װפס דיפראטאט׳נן. r 
 איפג־װפרם, נעס׳נחנן » פ»ר אױםכײטןן

 אײ־ יערער טאיעראגץ. — איז דאם און
 אינמרציעען צו עחרריך טרייצן רארף גער
 אנער בזסטער, רעד איז געדפנס זײן אז

 אנערהענוננ הרינען ארױםצוױגנען... גיט
 ארגײט נוט׳נר פון נפזיס אויפ׳ן ז»ל«״ן

 דיפ־ דורך גים אח אמנצסטען, װאה< םאר
 פאייטי־צע אדער צונען״ יאמאטיטע
 זײט אײן נרויז איז דאס דר״ריאד.״

 איו ױניאו• אוגזער אין קאםיזס םונ׳ם
 כאחאנדיעז, צו זאנען םי<ע נאף האנ
 און נעדואר און צייט םיר םעחאט עס גאר

פ?א־ז... דער אויך
נרודער־נרום, פיט

. א < < א ו ו .ם ן
3G66 נום. יעדז׳צער

נױיפען םאכעד דרעס און ודיסס פילאדעלפיער
ספױיק גענעראל א צו דך

ץ אנ ר ע ל א ר איז ט ע טיג  נוי
ם... פון שלו

רעדאקטאר! געעהרטער
 ערלויבען םיר װעט איהר אז ׳האף איך

 ^נערעכטיג״ דער אין םלאץ שטיקעל א
 בארד םײן בײ אײך שװער איך קײט״.

 יענע, םון ניט ביז איו אז פאות, און
 אין נאטעז זײער זעהן צו גלײכען װאס

 גע־ ציבעךשט ײאלט איך ״פײפער״...
 מײנע צו מינדציך זאנען צו דאס גציכען

 אבער סעקשאז־םיטינגען. די בײ ברידער
 הא״ עס װען צײטען, הײנטיגע רעד נעה
 מכצ רעדנער םיל אזוי געיאוחגט זיר בען

 אײנעם אזא םאר בלײבט עס המינים...
ניט. טשענס קיין איך װי

װע־ מיר הענען װאס די »ז װײס, איד
 דאך האסט דו ? היתכן :םרעגען מיר לען

 רעדע... םרײע םאר אגיטירט מאצ אצע
 זאלען םעםבערס אז געזאגט, בעסער אדער

ױניאן. דער אין אקטױו מעהר זײן
 מענ־ מיט׳ן שױן דאס איז אזוי װעאא,

 צוםרידען. זײן ניט קײנמאה הען ער שמן.
און מענש. א ײי מעהר ניט דאך איז מעז

)1 זײ« פון (שלוס
 העכערונג א קאנטראקטארס׳ די םאר םי
 װאכעד די םאר װײדזש־סקײלס די פון

 העכערזגג פראצעגט 1ס איץ ארבײטער
 אײ׳ נ^ר און שטיק־ארבײמער די פאר
, ניגע.
ע א ד טונ ט ש ײ ב ר ד א א  ד״ פ

ס ר ע ־ טיינ
 אפ־ ױניאן די האט אװענט מאגטאכ
 אין אח מעמבער־םיטיננ, א געהאיטען

 איז קאמיײן אײגענעם דעם פון םיטען
 צו געװארען באשלאסען ענטוזיאזם מיט

 סטרײ״ די םאר ארבײט שטוגדע א נעבען
מײנערס. קענדע

ם א א עג ט ט ^ מי ט ש ר ע נ א  ד
ן8 ע ט ^ ו ץ פעברואר ד א א ב  ליי

ט טו טי ס אינ
 בא• איז מעםבער־מיטיגג דעם אויף
 מאס־ א אײנצורוםען געװארען שאאסען
 םאך׳ דעם אין ארבײטער איע םון םיטינג
 םאס־ דער צייט. ניט־ױניאן און ױניאך
 דאנערשטאג םארהוטען װעט םיטיגנ

 ציײ איז םעברואר, טען18 דעם אװעגט׳
 סט. זלאהוסם און טע8 אינסטיטוט, באר
 װעיען אדרעסירט װעט מאסמיטיגג רעד
 בא״ םעקרעטאר זיגםאן,. פדעזידענט םון

 םין האצפעדין׳ װײס־פרעזידענט און ראח
, . יארק. נױ

 מע- דער רײזבערג׳ ע. װײם־פרעזידעגט
 וױיסט־ םילאדעצםיער דעם םרן געדזשער

 דעד זײן װעט דזשאעט.באארד׳ דרעס און
םארזאםלוננ. דער םון משערמאן
 דרעסמאכער א^ װײסט־ די זאלען

 מאס־מײ דער אז זעהן, םילאדעצםיע םון
 אניטירט׳ ערםאצג• אן זײן זאא טינג

 ארבײטער די צו בריד$ר, און שװעסטער
 אוםבאדיננט ראצען זײ ם^ך, דעם םון

םארזאמלונג. דער צו קוםען
 בראדערס שטײנםעלד פירםע דרעס די

 ױגיאן. דער םיט סעטעלט ^אמפ. און
אױשנאבע םילאדעצפיער דער איז

מאגען שדעכםער א
 »נ• *יעיע »מ אפענדיםיפױם כלוט, אוגרײנע קאפ־עמעוזיען, ברענגם

קראנקהײטען. דערע

עקם־לאקם
ר ׳ ע ד ד א ל א ק א ש ל ט ע ט מי ר־ ה מי ב א

*רתונג אץ נ«גש אײער חאלס
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׳ טאנע*. שטאפטען
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 םפיד די פיד ילעזען ,פפרװערטס״, םון
:נייעס נענדע

 װעצ־ !־”פרנו»ניז»ציפנס*ק«ס■ ״דער
 דער םון פננעםיהרט איצט װערם כער

 האט ױניפן, דרעסס״העדס און װייסט
 כיז רעזוי׳-מפטען. ענוט נענראכט ׳שוין

 נעװארען פרנאניזירם שױן זײנען איצט
 צוױ־ און »««ער,5׳ ניט-«ורנאניזירטע 20

 אזעיכ׳}, דא ז״נען שעפער דיזע ׳פען
טרײד. טאר׳ז וױכטינ זעהר זיינעז װעינע

 דער איז נײ׳ט»'י, צום )שא» ״איין
 ״UP דרעס עטייגפעיד דער םון ׳עאפ

 פון איינער — סטריט םע6 נארטה 29
 םי^אדעל־ אין דרעש-׳שעוער נרעסטע די

 דער םיט נעטעטעילט האט םיררע די פיא.
ױגיאז•
 דעי םון האםיטע ארנאניז״שאן ״די
 יעדקן באריהרונג״םים אין איז ױגיאן

 נאך םייסםע די אין און דחןם־׳פאו,
 אר־ די זיינען שעצער ארנאניזירםע ניט

 אז כאװאוסםזיין׳ צום נעסוסען גײטער
•אאץ. זיי^ר איז ױניאן דער אין

 סיד־ א *חיםנע׳טיקם האט ױניאן ״די
 םירתויאי איכ׳ם ׳פעפער. אצע צו הולאר

 דער אז אדנייטער די ױניאז די דערםאנט
 םילאדעאסיא אין ׳פעפער אלע װען צייט.
 די ײאם און ארנאגיזירט, נעװען זיינען
 אר־ די םאר אויפטרטאן דאן חאט ױניאן

 שירסױ איז הינזיכטען. אין בייםער
 ארניײ אויף ױניאן די פאדערט י*אר
 פון םעםבערס װערען צו טדײד םון םער
תט ױניאן די ױניאן. דער  ידםען דאן ו

 אר־ די אח ניאגץ. אםאאינען איהר צו
 און בעםע׳ר רעבען סעגען װע^ען בייטער
פרייער•

ארביי־ די םון א*ז םירסדלאד ,דער
 נע־ אױפנענוםען כאנייםטערוגנ םיט טער

װארעז.
 צװײ אננעשםעילט האט ױניאן ״די

 חעא־ זאי׳ח װעלבע מעגישען. םפעציעלע
אתאניזאציאנם*»ר\ייט. דער איז שעו

 |רגא• צו אום אאעס, טוט ױניאן ,די
 איז עם און םרייד, נאנצען דעם ניזירען

 צי איהר מעםבערם א<ע שון פיליכט די
 אד־ צו ארבייט נוטער דער איז העאםען

 פרא־ חונדערט טרייד דעם נאניזירען
צעגט.

 רופען ױניאן די װעט סורצען .׳אין
 װייםט פון מאשען־םארואמלוננ א־ריזינע

 וועם פלאץ און צייט דרעםםײימרם. און
װערען." נעטאכט באקאנט

ק א מי לי ^ « ט־ ל א װ  די &ון ג
ען מ ם שי א ץ פ ל א א ר טי

 טיראל פיז לעחרער פאיקם־שוי; די
 אויטצוםאר־ כאפצהל א באסומעז האבען

w\ זיי מרענט נמנן צי סינחזר, די ניי 
 אױב ריים׳פ. סײן חײם דער אין ני׳פט

 ניט וחנימן איז אז ח׳פד, א «ײן וועט עס
 ,פאר־ אזא באגאגנפן יא ווערט חויז איז

 אתנמרנעםירם דארם דארןי בחנמנן״,
jnjm א j r m n פאנ• דאראען חנרניי 

מ אלע וועחנז םיססירט ס ײ #בימור ד
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 באיר דארסען מיםנ?יד,
זימן דאס אוינ און 4יא
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סךחו f« מחווט דו ;jnr’po)י
קארפילאװ. םרים ®ין

 ז״ערן גיו מױארם o*n עם מ«ר
מן קיגתר מ  חאס פס ומר אױסזמממז, ו

די»<סיגס — יױ׳פח, 8 אױי נצרינס דך
 גוטאר דןר אױוי opippjo׳nu חאנאן
מן וחון«יי צײא, מ  ״י׳וחרינע26 ןייןר ו

אױס־ חאנען פאייסי טױופנפדדאלאװינפ
נצצאחיט.

מן א פנ םיט זיי וועיזן טױזענטער נ
או חאנצן ו״ !אפנןחמן אטאי  אזוי נ

נים לענצן זייער אין פײנסאי־ קײגסו מלס פי<
געזןהן.

 דערטיט זײ װעיען ערך, אן װאס,
טא|¥

 סראנע װיכטינע א זעחר איז דאס
נעװען. זײ פאר

 ווען צורי?, יאחר 25 א מיט אמאי,
 פא״ די א״נרעדען געיאזןן זיך חאמן זײ

 װענען נאר ז״ חאנען נעחט׳נן, צו ריסי
 זײ זיר האט עס נעטראנט. גיט דעם
 װעלעו «יי דאס ניוינען, געיאזט לוים

 אױםצוצאחאען. פאייסי די דעריעכען
 דער- יא דאס חאבען זײ »ז אבער, איצט
 װאס נעוואוסט ניט נאו זיי האנען לענם,

 גאנצער דןר סאנען. צו פיענער א םאר
 אוסנעריכ■ ײי עפןס זײ צו איז האייםאל

1 נמקוטען איצם
 יאהרען־לאננ חאט וועלכער ננעסין,

 איין י1אוי (וױיל פו׳פקארט א גע׳פטופם
 ׳שטעהן), נעלאזען ניט איחם םען חאט ארט
 נע־ װאילם דאס גוט װי געטראכט האט
 ײי־ זיך. סאי סטארקע « חאבען צו װצן
 ניזטו, דא או איעמאי, סאר אײנסאי סען

 חיין נתהר ניט ניוט !נאאאננסטו אחער
 ילייטען םיט םענ׳ט א נאר חיח, נעיאנטע

גצײך.
 א םוז םעחר נעײאלט האט װיינ זיין

 א םארנעשטעיט זיך האט זי סטארקע.
 װאם ביזנעם, אגדער אן אדער ר א ם ס

 אנשטענדינען אן י1אוי ארײנטראנען זאל
 איז נים װייפיל דעם אױסער און לענען,

סאנ. דעמנדיגען א אױוי
 םארזארנען באדארפט זיך חאט םען

 צו זיין pw מ׳װעט ומז צײט, דער אױוי
טאן. <רפעם קענען צו אלט

 װעלכע דורך יאהמ 25 די אז איצם,
 הא־ פאליםי, » אויםנעצאחאט האבען זײ
 נאר עס האט אפנעיעבט, ׳פוין זיר נען
< אזױ זײן צו אויםנעזעחן דט  זיר ם

 נע־ נאך םען האט אייננעיצעבט, איינטאל
יעבען... אוז יעכען חענט

* * יי
 האבען זיי ויעאכעז אין טאנ, דעם

 זײ האבען אפנענומען, טויזענטער זײער
 די פאר בראנםען״ און ״יעיאר א נעםאכם

 בא־ און םריינד זייעחן םון ;עהענטערע
קאנכמ.
 די צו *« נעװאונ׳טען, זײ חאנעו איע
 נאך צותוםען זײ זא< דאלאר טויזעגט

אליין. זיך װינ׳פען די װיםיל םיל, אזוי
 קענעז צו מײאונ׳מן זיך חאבען ויי

 זאמ איבעריפע אחן דאלאר 1000 די םיט
 אױםיעבען. יאהרען וייעחנ פתסה םאר
 די נאר ס׳איז װיםי< וועט רערםון אז אוז

 וועילען איבערנלײמז, איח״׳ס יאהר 120
 נים װעלט יענער אויוי זיר םיט דאם זיי

 זייעיע צו עם חיעלען זײ םיטנעהסען.
 װעלט דער אויןי טייערע און נאהענםםטע
אינערלאזען.

* * *
 פון עצות נעבען נענוםען האט מעז

טאן. צו נעאט םים׳ן וואס זײטען, אלע
ױי *ז װארים,  א דאלאר סויזענד איז ט׳ו

דאם נארני׳טם. עם איז ם׳װיל אז און סך,

כורשפמ
 זזנקס םעברואר, מעזcun 5 םרײםא̂ג

 pp נים נאך איז #פרי חור אין אזײגער
 דער געשסארבמן איעראןויע געצונגענער

 צ. ב. ךכטער, אידיש-רוסישמר ױנגעד
כורשםאה.

 אין איז װעצבער נורשסאמ, .v נ.
 געדועז איו #nnr 21 געװען אצט נאנצען
 די צװישען באנאכםטע די סון אײגער

ת •אעטען ױגגע םאר־ סך א זעחר חאט י
 אויך און רפwיTא דער פאד שיראמן
פראיעסא]

 א פאר וואס צו ,om אן זיך ווענדס
נעחמען. ?יי סינז דך *pro ניזנעס

 סון סעהר זײ איו mrp אן איעעס׳ס
נעויארען. נעמעיען אצעמנס
ר נערעדט. קיוג זעהר חאס אייגער ת

 יאהרען זײערע אין דאס #גע?אגס חאס ער
 אנשסרענ״ זיר וױינינער וואס בעסער איו
 מאכען דארםען זײ ארבײטען. צו נען

 םאר זאצ דאצאר טױזעגם די דאס #אוױ
 סא־ צעבעז » עיטער, דער אױזי איצס, זײ

 די אין געהן זאיען זײ ווען איצט, כעז״
 זיו װעילעז זײ, זאגט ר װאס כיזנעס,
בצאטע/ וױ געיס ״טאכען
 קויםעז םון באשטאנען איז ניזנעס די

 אוץ ״דזשיטני׳/ א ״באס׳/ סאשיז,.* א
 מענשען די שטעםעצ דערבײאיגען א אין
פיהרען. ארבײט דער סון אט צי
 אינ׳ם ביזנעס דער םון זײנען עטציכע .

 צײט אין אנרערע *יז שטעטעי זעצכען
 איצט מווארען. שט״ךרײך סלחםה םון

 א ס׳איז געצט. הויפענס טען םאכט אױך
 ארבײטער טײערע. א ביזנעס, צעבעדמע

 םאהרען, צו ״באס״ א אױף בעסער גיײכעז
 צו קארס די אין פאקען זיך לןוזעז וױ

 ארבײ־ אױםער און םערד... די װי ^שטעהן
 גאט האבעז װאס טענשען אױך אזױ םער,

 ניקעצ א געבען דכער װעיען הארצעז, איז
 שםא־ װי טאכעז, צו סענשען פרױואטען א

קאר־ק^פפאניע. דער אין נעצט נאך
 פאהרער די םון סימפאטיע די קורץ,

 דזשיטני׳ט דער אויף אענאנצען״כמעט איז
נעווען. זײט

 די האבען הדעת, ישוב אביסעצ נאך
 סאשינען אויף מבינים דורך גנעסינס

 א געדונגען ^באס״ א אײנגעהאנדעצט
 שעה מזצ׳דעער א איז — איז שאוםיר
ארײן. װענ אין ביזנעס די געשיקט

 זײ האבען םױזזמם די ®וץ חונ^רט 4
 :אװעקגעצײגט פראצענם אויף באנח אין

אין געצט גאנצע דאס געװעץ בעסער ס׳איז
 זיכערער.״ ארײנצוצײגען, נים ביזנעס

םרעהציכער...
 גע־ שלעכט ניט עס איז אנהויב פון
 האט עס װעז אוז גוט. װי כםעט גאמען.

 ר א נ אװעקגעהן װעט עס אז אױסנעזעהן,
 ״טרא־ אננעהױבען זיך האכען ס, ו נ

בעצס׳/
 מיט געװעז איז טראבצ ערשטער דער

 :טאיעיס איע כױט דערנאך טאיעד. אײז
 די מיט זיר האט קאר־קאמפאניע די

 האם און אפרעכעגען, נעוזאיט ״באסצאך״
 די אין טשװעקלאך שארםע אבער קיליינע
אננעשאםען. גאסען

 דער זיך האט טאיערס די אחוץ
 אפשסע־ גענוסען אםםער אציין ״באס׳צ״

 ס׳איז נעהץ. װײםער נעװאצט ניט און יען
 און — םארד א — אנסיסעכױט אז געייעז

 אצערצײ אידעז דעם אננעםאז ס׳האט
 מיט׳ן צרות גמווען איז װײטער צרות.

 און געבעטען. נעלט מעהר עננ. נאראדזש.
 צוגע־ דארט סען האט מא״שיז םון טײלען

 נע־ מען האט זאכען, די אויסער ננב׳עט.
 װער—״דרײװער״; םול״ם םצאצעז קענט

 איז זיך האט ער ניקעלס וױםיצ וױיסט
 גע- איהם מ׳האט !ארא*עלאזען פאקעט

 די פאר זאגעז דאנק א נאך נלויבען. מוזט
אפגעגעבען̂. זײ האט ער וואט ניי«עלס

 א זיך באקליידען ״מוםעז/ איב^ל׳ן
 איו אױסגאבען, ?ײטיגע גאד און ביסעל

 אדום געבליבען 400 אפגעלײגטע די םון
 גענומען^בעטען זײ מען האט דאן .200
̂עז זײ  גמילות אלס דאלאר עטליכע זא

גע־ אויו זיד האבען זײ אנמצײעז. דזסדים

 ״םיס״ צײנער די זיד מוזען זײ דאס #כאפט
 כאדארםט געלט סך א האט דאס אוז סען״

קאסטען.
 שאוםירס די געראטען זײ האט סען

 אײנער וואגט צײט ערשםע די כײטעז: צו
 זיי האכמז וײ גנכ׳ענעז... צו צוםיצ ניט

 אנדעחג שאוםיר יעחנן םון און געניטען,
 אײנאר אויסשטעהן. געטוזם סשונעת׳ן

 זײן אהן ארוספיהחנז געװאלט גים האס
 די םארנעסען םצעגם צװײטער א מײדעל.

 רעם םאר םען םלעגם אנצינדען, ״לאיםס״
 דריטער א באצאהצען. שטראןי סוזען

 צו םלעגט םערטער א טרינקען, םלנעט
גיך. צו — םינםטער א און םאהרען סלאו

 לעצםער דער האט לעצטען מיט׳ן אט
 געפאהרען ניך איז ער : פאסירם אומגליק

איבערגעםאהרעז. אײנעם גיך אויף און
צונױםנעלא־ זיך איז עולם גרויסער א

 אױזי שאוסער דעם מוואלס ס׳חאס פען.
w o r ,מן ױי  די פון אי? ער אנער )מ

 באוױזען האט ער געװארען. ניט חענט
לויםען. צו ^באס״ דין n® גיכער נאך

 אויס׳ז אלע צװישען ?ײנען מעסינס די
 צושראקע־ זײנען זײ אנגעקוסען. אומגליק

 עט געבליכען. שטעהן םארציטערטע נע,
 אוסכליק^יכעד זײער מאשיז, זײער איז

 זײז טרחם װער זיך וועט !געװען ״כאס״
 אײנ־ דעם ״באס׳/ דעם זײ העלםען און

 גאדאדזש אין זײערען, כעל־מםרנס ציגען
¥ ארײננעהמען
 איבעד״ אויפ׳ן איז רחםנות אלעפענס
 סען איז זײ אויף אװעק. געםאחרענעם

איו בײז. געװען  נע־ שולד ד ע י י ז ס׳
 אנגע־ דרײװער אזא האנען זײ װעז.

 האט ער װאס דערפאר, םסתסא שטעלט
ט וױיניגער זײ כײ  גע־ דאלאר פאר א מי

שעלס א נומען.  זײ בײ איז לעכען סענ
 דער־ איצט זײ זא^ען איז גו, גארגישט.

באצאהלען. פאר
 מיט זיי צו איז צארן פאלק׳ס דעם

 האבען זײ אויסגעגאעעז. ^באס״ זײער
 האט כיען און אױםקױפעז, נעקענט ניט זין
אדײנגעזעצט. דזשײל אין בײדען זײ

ס לידיס דער אץ טו ד קאסטום און נ
38 לאקאל ױניאן דרעםמאכערם

את טע23 דעם שבת, אגו  אין איז י
 געװארען אפנעהאלטען לאתאל אונזער
 לאס. ארגאנײזער־סעיןרעטער, םאר װאלען

 טרא־ רעקארדיננ־סעקרעטערי, טשעדסאן,
 עסזעקוטיװ און סראנקעךקאםיטע םטים׳

ױ אהן און שטיל דעלענאטען. באארד  ס
 הונדערט םינו* » בײ זיך האבען םעל

װאהלען. די אין באטײלינט םיםנלידער
 נעװארען ערװעהלט זײנען פאלגענדע

 פאר לאקאל אוגוער םארװאלטען צו
 ארגאנײזער־סעסרע־ :1926 יאהר דעם
 לאקאל־משער־ װישנעװסקיי דאן — טערי
 —װײם־טשערמאז אײבראהאם, װ.—מאן

 אר־ — רעקארדינג־סעסרעטאר גארדנער,
 :באארד עיקז דער אין סלאניםסקי, גאלד

 ,. דזש זאס װ., אײבראהאם ב״ שערמאן
 װילסס א., סלאניםססי דזש.׳ גודמאז

 ברױ ה. קארפ און א. םארםאן װ., לופא
 עק־ דער פיז רעזיגנירט האט דרײזין דער

זעקוטיװע.
 פארנעסומען איז אינסטאלײשאן די

 בריײ אין םעברואר, םען2 דעם דינסטאס
 פאב־ א נעהאט האבעז םיר האל. ענט
 נעלעגעג״ דער צו אינסטאלײשאן. ליק

 אײננעלאדעז עקזעהוטױוע די האט הײט
 ברודער װעלכע םון געסט, עטליכע
 םון סמסתנטאר דזשענעראל דער באראף,

ײ ברורער און אעטערנעשאנאל, דער  הי
 םון מענערזשער דזשענעראל דער 4מא

שאינט דעם  געסוםען. זײנען באארד׳ דז
ט איז זיגסאז פרעז.  שטאדט, אין געווען ני

 םאשא און צארוכאוױטש ברידער די און
 םארנױ שטארין געווען זײנען זיסערמאז

ט האבען זײ און אװענט יענעם מען  גע־ ני
קוםען. קענט

 א אפגעגעבען האט דרייזין ברודער
 דער םאר טעטיגקײט זײן םון באריכט

 בא׳ אלס נעארבײט האם ער װאס צייט,
 זײן לאקאל. ןזםאר באאםטער צאלטער

ט דורכגעדרונגעז געווען איז רעדע  א מי
 םעהר־ דער אויף* םארדרוס םון געפיהל

 נאכ• איהןו האמ װאם לאסאל, &ון הײט
ט אמאל  דער־ אטט. דעם צו ערװעהלט ני

 באראף ברודער נעװען אבער איז םאר
 נעוחנן איז רעדע זײן אויסגעצײכענט.

ם דורכגעדחנגעז איגנאגצען ^ י ט י ײ ם  ני
 גע• דעם צו ענטםער זײן און ;גײסט עם

 ארויסגעתםען האט סעסרעטאר װעזענעם
גע־ איז עס אפלאדיסםענטען. םיל זעהר

 אל־ דעם אס דמיעז צו פארגעניגעז א װען
 נײעי־ אזא איז רײדען װעטעראן טען

 די אינסטאלירט דאז האט ער !שפראך
 נעװאונשען און באאכיטע נײ״ערװעהלטע

 אר׳ פדוכטבאדעד און גוטער םון יאהר א
לאקאל. אונזער םאר בײט

םלאד... טײן
בורשטאק. צ. ב. פון

ייסעדאסור. פרצלזםארישער
j .* מרשסאס׳ס >iatv םון זײנעז 
 .נערעכ* רער p« ער׳פיגעז *ייס צז צייט

ד זייגצז מזער אממחנ «ון טינהײט״,  ס
 • «דט עחפם דינטען. ןיק סיס ק*נט
 געבראכט im ער ה*ט צודיס וואכען «אר

 )«חן»ענםלימן.8 «ו לידער r־wo גייע א
געדמסט װערט rnro דער פון t< איין

 שטענדיג, זײנען םלאכים אױב
;שעהן חלום קינדער א װי

 נעליגםע, דיר, אמ איך האב דאן
געזעהן... םלאכ׳ל שעהן א

 לעבעו׳ אץ גליק א דא ס׳איז אױב
 ;טענ םענשענ׳ם דעם כאלויכם װאם

 כאלויכטען װאם אײנע ביזםו
װענ... אוםעטינען םיין האם

 װאיז־ די צו איבערגענאננען זײנען מיר
 אײנשטיםינ איז וױלקס ברודער לען.

 בי טשערםאז׳ א״ס געװארען ערװעהלט
 בר. און װײס־טשערםאן — רײא

 די עסזעקוטױױסעקרעטאר. —- ניםסקי
 שטענדיגע אנדערע די םון ערװעהלוננ
 פאר. iגעװאדע אפגעלײגט איז קאםיטעס

סי:; קומענדען דעם  עקזעקױ דעד פון מי
װ באארד. טי

טשער־ געװעזענעד דעד פאסאנ', בר.
 באגריסט באארד, עקזעק. דער םיז מאז
 איהר וױנשט און עקזעקוםיװע די דאן

 אפעלירם ער ארבייט. איהר אין ערפאלג
 אר־ נײעם דעם וױשנעװסקי, ברודער צו

 אוים־ זאל ער אז גאנײזער־םעקרעטאר,
 דעם םון קאנדיציאנען אלטע די האלםען
 באדינ־ בעסערע אויסקעמשעז און לאקאל
צוקונפט. דער אין גונגען

 דעד אױך האט גערעדט
 האט ער און שורות ריזע
 פון אױפנארע שעהנע גאנץ

םײלערם.
 גע־ האט אױפנאײע װאריפע גאנץ א

 האם ער װען סײ הײמאןי ברודער קראגען
 האט ער װען אויך האיי. איז באװיזען זיך
רײדען. נעשטעלט זיך

 בדידער די :ערעדט אױך האבמז עס
 און טאטשינסקי װישנעיי׳ לופא׳ װילקס,

זאין.
 װאונדעד־ א געװעץ איז שטימונג די
 אי־ ניט װעל איך אז דענק, איך בארע.

 אז זאנעז, װעל איך װען בערסרײב^ן,
 נאך האט אינסטאלײשאן שעהנע אזא

ט קײנםאל לאקאל אונזער און געהאט. ני

 פין שרײבער
 א געקראנען

אין דענק די

זײנען מיר װאונדערען? זיר פארװאס
יאך

סאל!
לא־

ר װ*ס חיינממיו »תז<ר איז י
:W נחים n וחנס באדויערעז, גרױס *ת&ר

ט ׳שיח pm .vn ני t>  p u p ר» e y n ר8י 
o פיל אזוי * m  raun, ר » ן ־ ח*ט װן מ

 כלוםען, אזעלכע דא ם׳איז אויב
 ;לופט די פאר׳שיטר׳ען װאס

םו ח  ערשםע די םיץ ליבסםע ג
באדופט״ ה#ם לעבען םיין װאט

גןדמסמעז אין ליד » prn לײינם
זוארם!

געותן אייד «י אי« סאיט א אוץ א
שזד ר ז מ א ל ב ש לי נ ח סי י א י י ם ט
רדערען

l i t i i i f f i T r i s

אן דא ם׳איז אױג לןןבעז׳ אין װער ג
;רוח מיץ צונעטען קען װאם

ײז אלע״ צװחמעז
ןסמךעעד

ערשםע די
^ ז י - ב

 םאראײניגטער א איצם עפעס
 שװעםטעד עפעס דאך האבען סיר !קאל
 שװעס־ די זײ, און !רײהען אונזערע אין

ה  םאקע׳ האבען בלוםעז. גלײכען סטע
 דעי יצוליב צונעשײןט שוועסטער אכדדי
 קדענץ שעהנע 2 אדםיניםטראציע נײער

 נע־ געשיקט זיינען בלוםען די בלומען.
 שעפער. קארנעגי׳ם בײדע םון װארעז
 אונ־ פון גייסט דיזער אז האםען״ לאםיר

 אױםדריקעץ זיך װעט שװעםטער זערע
ײט אין נאר ניט  אינסטאלײשאנס, םון צ
 שװערער דער אין יאהר גאנץ א אױך נאר

 ניט-ארנאנײ די אמאניזירעץ צו ארבײט
 םים ׳פטעלעז װעלכע שװעסטער, זירטע

 נע־ אונזערע םאר געםאהר א םאר זיך
 איצםינען דעם אין פאזיציעס װאונענע
סיםטעם.
 מיך םארדריסם געזאגט, א«ת דעם
 רעזיג־ האט דרײזין ברודער װאם אביםעל׳

 צװײ צוליב עמזעתוםיװ^ דער פון נירט
ט דאט םאכט ערשטענם״ :זאכען  קײן ני
 אזן מזגםבערס״ די אויףי אײנדרומ גוםען

 קרױױ פערזענליכער א צוציב צװײםענם,
ך בין — דע  1אביסעי װערט ניט דען אי

 איך װי נאכדעם סיםארבײטערשאםט,
גע־ װי נאר און געהאצםען, איהם חאב

ז .דדיאז דרײ גאנצע כמעט וזאלםען,

 אסעם• םרײװיליגע םאר אפיצ דער
 גע־ האט םיינערט בראװע n םאר מענטס

 צװישעז אפסלאננ מיםען גאנץ א פוגען
 א װיחזליר איז עס םעמבערם. אוגזעחנ

 אונזערע װי גאאבאכטען. צו םאדנעניגען
 םון רווי דעם אויח ענטםעיען כמנםבערס

ערשטע, די עקזעקוטיװע. נעגעראצ דעד
)10 זײפ ■j* «וד (?לופ
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ע אײן ד נ טו ט ש ײ ב ר ט — א ר ע ד נ  הו
ט ענ ױז ר! ט א ל א ד

 פײ סטרײקענריגע די פאר ארבייט שטונדע אײן
 אױפרוף פאפואערער נאנץ א איצם איז דאס נערס!

ױניאז• אינטערגעשאנאא אונזער םון רײהען די אין
פטרײקער, בראווע די העאםען צו באשאום דעוץ

 אי- םון מיטגאירער אאע םון ארבײט ^םונרע א דורר
 אנגענוםען ערשט צו איז ױניאן, אינטערנעשאנאא זער

 כייטינג םערטעא־יעהריאיכען ערשטען דעם אויף געווארען
 גיט איז זואס באארד, עקזעקוטױו <ע:עראא אוגזער םון

 א^זא, איז, דאס יארק. נױ אין פארגעהוכיען צוריק אאנג
 םיז םיםגאידער אאע פאר גיאטיג איז װאס באשאוס, א

אינטערנעשאנאא. אונזער
 פון געװאדען גוטגעהײסען אויך איז באיטאום דער

 אאהאא אאע םון מיםינג באארד עקזעקוטױו דזשאינט א
 אפגעהאיטען א;ז װאס יארס, ניו אין עקזעקוטיװעס

 אוז יאנואר, טען28 דעם אװענד, דאגעריטטאג געװארעז
 יארקע״ נױ רעס םון געװארען אנגענומען אויך איז

 דרעסמאכער און קאאיק־ רער פרן באארד דזשאינט
ױניאז•

* * *

 פון ברײט און אייננ גאנצע די איבער לאזונג דער
 שטונדע ״א אאזא, איז ױניאן אינטערנעשאנאא אונזער
!״ םײנערס העפפענדינע די פאר ארבײט

 אבעי ארבײט, ע ד נ ו ט ש ן י י א באויז זיך, דאכט
' ט ר ע ד נ ו ה איבער ארײנברײננען װעט דאס י ו ט  

 אוי^עהונגערטע און בראװע די םאר טדא?אד נ ע ז
 זײ נױט, שרעקאיכסםע די איידען .װאס סטריײןערס,

!פאםיאיעס זייערע און אאײן
 אר־ װעאען מיטגאידער אונזערע װאס שטונדע, די
 היײ א זײן װעט טײנערס, העמפענדיגע די םאר בייטען

 ״גאםעס־ װעאכער אירגענד פון הײאיגער שטונדע, !ציגע
 פילוח םאר װערעז געארבייט װעט שטונדע די דינסט״.

 בראװע די אויםסונטערען עס װעט נאר ניט נםש!
 צו וױיטער מוט פרישען צוגעבען זײ און כטרײהער
 פא* גער/ןכטע זײערע געוױנען װעאען זײ ביז שמרײטען
עז*בײם8דערהאצ זײ פיטוט װעט דאס נאר דערונגען,

הינדער. און פרויען זײערע זײ, !אעבען
« • •

 אינ־ אונזער פון באארד עקזעקוטיזו גענעראא דער
 אפיצ ױאריכלען א ארױסגעשיקט האט טערנעשאנאצ,

 דזשאינט ילאהא:יס, אוגזערע איצע צו םײגערס, די םאר
 די םאר הילן* די אז קאונסילס, דיסטריהט און באארדם
װעיען. געשאפעז באצד זאל סײנערס

 :געזאגט »פיל דעם אין װערט אנדערעס צװישען
1 ברידער און ^װעסמער

 שוין סטרײק אין זײנען קויל־סײנערס מויזעגד 100^
 גרןיס *ין זײנען סםרײקערם די חדשים• מינן״ איבער

ם  װיג- ?אלטע די אין איצטער נאך, באזזנדערם און גוי
 און לײדען אלע אכטענדיג ניפו אבער מאנאטען. מער

 פיל םיט• םזםיג, און בראװ זײ קעםפען מאטערני^נען
 ארבײטער דער צו און ױגיאן, זײער «ו איבערגעבענקײט

 חײ• א פאר קעמפען זיי אז וױיםען, זײ בכלל. באװעגוגכ
אן ליגען *יו8 ױני  I קעמפען און לײדען זײ און רי:

 גרויס אין זײצעז סטרײקער בראװע די אט *און
ם,  טוז מען און קינדער, און טרויען זײערע זײ, — נוי

״ מוז םען I חעלפען ײ1  נישט זאלען זײ חעלפען, ז
 אונ־ זיך חונגער גרװזאשען דורכ׳ן װעיען געטריבען

ברויבד־געבער, זײערע דערמארטען דאס װי ®ערצונעבזנן,
קויל־סאגנאטען. ךי

 אין זזעכעררנג א ®אדערען םטרײקער בראװע
״ װײדזמעס. •  דער בײ מאכען נישם לעבען קײן קאנען .ז

 ארונטערלאזענדיג ייך ארב״ם, גע^ערליכער און שזוועחגר
^ ״ כאמש ערד« דער פון געדערים די אין מי  זײנען ז
 ארויס״ דארם פון ו*עלען זײ *י ויבער ני*מ סאל קיין

 פון ארויסםראגען זײ ןועם סען אחני לעמדיגע״ קומעז
אפט! אזוי לײדעד יאד יווםירא דאס און דארם, ^

 זאך קײן סים אבער זיך װילען קויל״מאגנאםען
א  ®אר• *ו םםדײק דעם בכױן יאיאיחען ײי רעכעגען. ני

 אונםערצו• זיד *װימען זײ און ססריממר די מונגערען
מן.  ניא דאס ױניאן־לײ■ אלע •ון •ליכ« די איו ןם מנ

ד ױ מז א ל חני
ײן נצויבעז, םא־ ר נ  Dip איב«ר«ײנם, זײנעז םי

V דעד w נעומורבם ■ינקםליר םיסנצידער די םון וחנם 
ר ותרען. m םי e n דערװארםעז, און « א ס ח  איין ני

T > a ro ,טםיצו i s o ט םרוי, *דער מ ד *רוביחנז ו  זי
ז «ו מן ד ח ד ם ױ n א s״s  iro ם*ר טמונרע s i s חייצינען 

wrrer. ר . פי מו ג ס חנ א ײ י ר ו כן י נ ען' תי ס ו  *ופרי־ סי
ט היי מ חנ זייער געבען ח נ מו ם, ס ײ ב  די חעלפעז «ו אי

ם- ר ע ײנ ,■׳ ־ה ״•, ff■ ט
ר »ון s סי  tvatsn ייין «ו גרונט טטען v s, טמײ* 

ט ר פיר סי מ ן ^ י רי m .1922 י*חר אין *ו s n די
ר ׳ י פח ת מ ג ט *ן ן ױן יזני a »וימנ׳נמ*צ«מ ע n

 פ«רוױ• limw מיינערם רי זייגען רעםפיט אויו ■רוף.
 נטיענ*טיס ו״ערע טיט nosp ביטערען s אין קעאט

 גע• הי(וי «ו זײ םיטגאידער אונזערע זיינען רעםןואט און
 אופן. נרידער(י?ען און ׳פעוזנעם גאנץ » אויף קומען

 נפ־ s םארהניפט זיך ה*ט is רעמאצט םון טאסע און
 פרגפניזאציעם, *װײ די צװישען םרײנדעאםט זונדער

 פײ ױניפז װ^ירהערס םײן ״ױנייטעד דער צװי׳טען
 גפר־ ליידיס ,אינםערגע׳»פנפ< אוגזער און אםעריקא״

ז ױניפו מיינערם די און ױניאן״ װ^וירהערם כע:ט י  י
 הע?פען *ו געװען נרייט שטענריג אויך דעטאאט זייט

 .1חי< אין נריטינען זיו זי נאר װען ױניאן, אונזער
 טיי׳ די חעאפען װירעראמ^ װעאען מיר מען איצטער,

 די ווװישען םריינדשאפט ברידעראיכע רי װעם נערם,
װערען. םארשטארלט ניי דאס אױןי ארנאניזאציעם צוױי

װערעז• פארמיוט מעהו נאך װעט פרײגד׳עאםם די
* * *

 און לא*ול נרויסער דער םון באארר דזסאינט דער
 אױפ• םראנע די האט י«ורל, נױ איז ױני?ן דרעסדאכער

 טטונדע די װען טאנ, רעם נא׳שטימט האט און נענומען
 כאיצא^■ אױ עס װערען. נעארנײט זאצ מײנערם רי פאר
 םעגרואר, טען18 דעם דאנערשטאנ, אז נעװארען, םען

 דער פאר נעצט דאס כרי טאנ, דער זיין זאצ ,1926
אריינתומעז. ניכער זואס זאצ ארבײט שטונדע

 אנרערע פון אונזערע, ױניאנס די נאםירציך,
 זייערע װען טאנ, דעם אציח נאשטימען קאנען שםעיט,

 האנען זיי שטונדע. די ארבייטען זאצען טיטגצידער
 טאנ, אנאנרער כעסער, זיי.איז םאר אויב באשטיטען,

 טען18 דעם זוי שפעטער ניט זײן טאג^יארח רער $בער,
 !נויםינ אזוי איצט שױן איז נעצט דאס װייצ פעברואר,

 אר״נהומען, װעט נעאט דאס םריהער װאם ניכער, װאס
בעסער. אצץ

 ד<ואאר טויזענר הונרערט — ארבייט ׳טטונרע איין
!סטרײקער בראװע די םאר

ם ־ער דו ענ ר ע פ ע ר ר א ם פ ע ס $20 ד ק ע  ט
ר דן ע ר, ד ר און קלאו ע כ א מ ם ע ד ױניאן ד

אפיעטימונג, רעםערענדום דער פון רעזולטאט דער
 מיטגלידער די אױף סעהס דאלאר צװאנציג א װעגען

 איז ױניאן, דרעספאכער און קלאוק יארקער נױ דער פון
 טעקס ספעציעלער דער באקאנט. אלעמען איצט שוין
 םאיא־ באדײטענדע א טיט געװארען גוטגעהײםען איז

 VW האט באארד דזיטאינט דער און שטיפען, ריםעם
 זאל געלט דאס אזױ װי אראנדצעמענםס, די געמאכט

ארײנצוקוסען. אנהויבען נאלד
 צו איז באװאוסט, װי טעקס, ספעציעלעד דער

 דער םאר פאנד ארגאגיזיײטאן און סטרײק א שאפען
 םון מיטינג דעם אויוי ױניאן. דרעסמאכער און ?לאוק־

 דעחועהלט איז פרײסאנ פאראכטאגען באאדד דז^אינס
 האבען װאס^װעט טראסטיס׳/ אװ ״באארד א געװארען

 װעלען טדאסטיס די אויםזיכט. זײן אונטער פאגד דעם
געלדער די םון קאלעקטירונג די אז אױםפאסען, אויך
םארנאכלעפיגט־װערען. גיט זאל םאנד דעט פאר

* * *
 בא־ צו כדאי איז מאמענט איצטיגען דעם אין

 רעםערענדום דעם באצוג אין םאקטען פאר א טראכטען
גוםא. טעקס דעם װי גוט אזוי ׳םעקס פאר׳ן

 װענדען צו זיך באארד דזישאינט פון באיטלוס דער
 און-דרעסײאכער קלא^ו־ דער פון פיםגאידער די צו

 ארויםגערוםען ד,אט טעקס, דאלאר 20 א םאר ױניאן
 ארגאגיזא־ רער פון רײהען די אין דים?וסיע ברײטע א

 געיטריבען און נערעדט םיל דעם װעגעז איז עס ציע.
 געװא־י אגיצ^ירט װײניג ניט אויך איז עס און געורארען,

 מיטינגען עאפ־טשערמאן אויװ ױני^ן, דער אין רען
 װעגען לאהאלס, די םון מיטיננען סעהעאן די אויף און

 האט מען טעקס. ספעציעלען דעם פון נויטיגקײט דער
 מיט־ צאל גרויסע א דאס ערװארטען< געקאנט דאריבער

 רעפערענרום דער אין באטײליגען זיך זאאען גלידער
אפ^טימונג.
 גע־ האט ראס און פאיל, דער ־ניט עס איז אײדער

ױניאן. דער איז סאנכע צו אנטוישונג אביסעא בראבט
 א«־ רעםערענחם דער אין דאס איז, פאהט דער
 טויזענט צעהן קנאפע באטײלינט זיך האבען שםיפונג

 מניאן דרעסםאכער און גןאאוק די װערענר םיטגלידער,
טויזענט. פוםציג איבער פון מיטגאידערשאםט א דזאט

 אין זיצען געבאיבעז מאסע גרויסע די איז װארום
 געגאננען ניט מאסע גרויסע די איז װארום ? הײם דער

 דער םאר אעבענס־םראגע װיכטיגע אזא איבער שטימען
 אין מיטנאידעחצאםט, גרויסע די האט װארום ? ױניאן

 טויבע, א םארגע׳שטעאט זיך סיט םראגע, זויכטיגער אזא
< װאנט? ^םומע

 דעם םון אויר מעז איז אנטוישט װײניגער ניט
 דורכ־ איז סעסס דער אאשטיםונג דער איז פראצענט
 פראצענט. זעכציג םון מאיאריטעם א םיט געגאנגען

 אינע״ זײנען וואס שטיכתן, מויזענם צעז סנאפע די םון
 * םאר געוועו נראצענט זעכציג איז געװארען, נעבען
 חאט דאס אוז Avm פראצענט פערצע און מעהס,

 וואט טעקם, » םאר *גיםאציע גאנצע n נאך פאסירט
 דרײ אעצטע די אין ױניא! דער אין אנגעגאננען אין

םארםראכטען. ױך נמז םענ דעם וועגען װאמן.
 עם גיט. םעז דאחי דאריבער םארצװײפלען אבער

 אזוי עס מוז מסתפא אבער םארדריסלאו, מאסע איז
pn אוםשםענדען, די אוגטער

 מימגאידערמאמם גרױמ n דאס, דענקען, סיר
 פארמםעחם ױגיאן דחנסטאכער און סאאוק• דער םת

 זיף יוניאז דער פאר איצט איז עם וױ־נויטע גוט, גאנץ
 םארומנא- די מו־אץ סטרײק״פאנד, א םיס באזארגען צו
)r o w s חנר איז נ»ם»{יװנג מאיעע ommnjjn 

JXp אוםבאמםיםט וױ נרט גאגץ װײסען זײ 
n ' w m ;זייגזמ עס אוסםדצטיסמ וױ אאגע 

n  i f m פארהעאטענישען rn n vt חנר ^nr בי און ■

a irra i ♦a its , ^ r a srtuaa r a w is n e♦ 
m עס ta ,as ו י *ו •>» י » ת י י*י * f״ י r 

ט מ »זן m mu (m נ r» n a  g s<a irtrn 
מד trifi #»גג«רײ««« זײן ת׳ wwa* v אי i i i u ד*» 
נ»יעגןט>ס. די

• • •

מן ױגי^ן ךי אין ױי ritu i װײס ל n גוט״ g tg 
m 1 »יז siroarog is isb תפערענמפ iר  קײן ן

 *juseflis נעסטע די אונט׳ור אפיױ ו»ך. ■^ווצערע
m אין זיך נאטײציגען דען, i n m m t t r y ן לײן» חי  נ

g*> .רינ«ר8ד »י« עס סיטגצידער is ogii * m זײן 
in וײנ׳נו Dgn שטימען <s« דער מיט אנםױשט tw m t 
o פאר פי׳צטימומ רעשערענחס דעך אין נצװ^רצן n 

ן ts אפשר, מעגציך טעלס.  גיט IW ח««ט *so stg יי
 ^נער דפו זואוט, גרעםערען s ערײארטען נעדארפט

פארדריסצאף. און •פיינציו עס איו
is תן ניט װעט רערנײ, יט ׳פויו הפצטען מיר מי  ׳

פונסט. s נ*ו *נצוריחרען
ט זײנעו עם  וויצען װפס ױניפו, דער אין רענשען י

ס8 טעסס״ פאר׳ן וואוט לציינעם רעם צושרייבען  s« י
 דזש. חנם פון םיחרערטאפט איצט־נצר רער ם*ו יולפפ״

 דענ• צו *זױ רינטיג ניט ס׳איז is גצױבען, מיר נ«ו»רד.
 8 יט לע8ט זיינען עס »ז )ויין ק«*ן עס לען.

 ניט זיינען ײפס יוניין, דער »ין ״רעכטע״יםיטגצידער
 ;עוױסע צוצינ רעפערענדום דעם אין שטיסען גענאננען

 אפנערענענע די צײגט עס װי <ונער מ«וטיזוען,
 סך א שטיטען נעגאננען גיט אוין־ ר«ור זײנען שטירען,

 צעצטע די א־ן יפנען װעצכע טיטנצידער, יע;ע פז-ן
 א־צטי' דעם םון םיהרער די געשטיצט טאסונסן עטציכע

 צוריל־ « געװען אצזא, איז, עס ב«וארד. דזשאינט נען
זייטען. ניידע פון האאט

? אורזאכע די איז ײ^ס
 נע* 8י ה«ונעז זיכער tm שכ^, אױפ׳ן זיך צעגט עס

 זײז, ל«ו| עס געדאנחען, אנו נעפיהאען *נדערע װיריזט
 ניט נ«ור װ«וס נעװירקט, ip טה«ו »צץ פון רעהר »ז

 רי הפט פריהער, חדשים פ*,־ » מיט נצויז צוריק, לאנג
 דעפערענ־ » דורך באשטירט מ׳טגצידעױעאפט זעצבע

 ז«וצ יוניןין דער אין דױס װעכענטציכע די »ז רום,
 ■־8 און װאך. א םענט 1G מיט װערען םארקצענערט

 אירנענד םון און ״צינקם״, און ״רענטס״ פון נעזעהן
 םראגען, ױגיאן װעגען מ״נוננם־פארשידענהייט װעצנער

 הײסט ״װאס :נעםרעגט זיו מיטגצידער םאנכע האבען
 דאצאר 20 א אינו םון שױן טען פארלאננט ווארים i .עס

 םען ה^ט צוריל חדשים עטציכע טימ נצויז װען טעקס,
 אויםלוסען נוט נאנץ קאן ױניאן ,ד אז נעזאנט, אונז
 עס װעז אפיצי אייננאחםע, נעװיינטציכער א׳הר מ־ט
!״ דױס װאך א סעגט 35 זיין באויז װעט

אפשטי• רעפערענדום דער פון רעזוצטאט דעם אין
 געזונטעד נוםער, » פאר צעסאן א דעריבער צינט מונג
רש»פט.\1ךפיהח8ױ;י םאראנטװארטציכער און

אוג״ דאם װערען, פארשטאנען נא״ך דא עס זאצ
 פאכען צו כדי נעםאכט, נישט װערען נאסערלוננעז זעדע

 צו כאויז םיינען פיר פארװאורפען. איז עס װעטען
 |״פיה־8ױני גאנצע די פון אויפמערלזאסק״ט די צ־הען

 צאלאצס, די פון װי נאאררם דזשאינט די םון רערשאפט,
 מאנכע אויםצוהױכעז זיין דארף פען םארזיכטינ װי

 אטשר, אפעצירען װאם ״אי׳ןןום״ ױגיאן. א אין ״א־שוס״
 אונטער גישט האבען װאס אבער כאסען, נרױסע די צו

 אנהויבען אציין באצד מוז מען און באדעז, סיין זיר
 קײ] ױניאן ד«ר נעװים קען דאס רעם. גענען רעדען
אויםה־טען. דערפון זיך נוען.דארןי און טאן ניט גוםעם

* * •

 איצט — םאראינער, איז נעװען, איז װאס אנער
װערען. איינגעצאחצט טעקס דער םוז און דארןי

 פון טעקס, םאר׳ן פראצענט זעכצינ פון װאוט דער
 שטי־ געקוםען זיינען ײאס מיטגצידער, טויזענט צען די

 באשצום דער !ױניאן דער טון נעזעץ דער איז טען,
 קראםם, זעצבע די אויך האט און ניצטינ אנאצ נאנץ איז
 •ראצענט ז.עכצינ טון װאוט א געװען װאצט דאם װי
 סצאוק־ דער םון מעמבערשי■ נרויםער נאנצער דער פון
 םעלם םאר׳ן רעםערענדום דער ױניאן, דרעםמאכער און
 צינט עס און נעװארען, דורכנעפיהרט נעזעצציך איז

 ארנא• דער פון םיטנצידער די אױןי פציכט הײציגע א
 אראנזשזך די• צוים *ואהצען״ אנצוהויגען באצד ניזאציע
 דזשאינט פון טראםטיס אװ באארד דער װאם טענטם,
נעםאכט. האט נאארד

 :זיין איצט זאצ ױניאן דער אין אויםנעשריי דער
 דאצאר 20 דעם םענציך, נאר װי גיר אזױ אײנסאםירעז
 דעם אין סאםענט, דעם 1אי איצטער, אםעםםענם!
 ויך נעפינס עם וועצכען אין צושטאנר פינאנציעצען

 חײציגע די עם 1אי ױגיאן, דרעסמאכער און קצאוק די
 צאחצען אנצוהויבען נצייך מיטנצידער אצע פון פציכט

אםעםםענט. רום
 באארד חשאינט טון מיטימ צעצטען דעם אויף

 אײנמצאחצט זאצ טעסם דער געײארען, באשצאסען איז
ם ביז און דאצאר, םינר צו םאצ, םיר אין ווערען  ת

אײננעאאטצט. זײו אסעםנמנט דער זאצ אפריצ נמן15
 פון באשצוט רער דאס ערווארנתן, און האפען טיר
 אױסמ־ פינפםציר און רינטיג וחנט באארד דזשאינט

סטען אין וחנרען נעםאן no דאם און װערעז, םאצנם  מ
 אח ברידערצימן שעחנסםע! את מסםעו אויט׳ן זין״

אופן. ױניאדמעסינען
 דחנםםאכער ns הצאופ ו*י *ו איאט זאנען סיר

מ «וי נצואגס חאט נאפאצעאן װאם ײ  8• :ארםייען ז
im אױנען נדם וועלט p איץ• אניןי pa איצסיגען רעט 

״ ! ט מנ א ײס s איז עם ס  is פיז םון.פרעפערעתעם״, צ
T נרײגמז t פח אח prrom nss די r s s w s n s, און 

s אייאר נ«וך פאצנען םעגשעז טים װעצט u n r מ  סרי
is אין אויפםו• יעדעז און  ,tngn  t o ױן קצאויד די 

ר די tv יואמ^ דער וױיתן װעמז דרעססאמנר א  פ
purer די ריכםיג ^VH !Paso prtm pa jra ־ »
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in tons ,ו n׳w>j זיר צטען8ח
 די פון קענער און חכמיס גאגצע פאד

 נניאות חאנען דרמפטאכמר, און רןיאול•
 מנטעמע•8 װעט opus חןר is נצואנט.
-pig>p די איינם. i« צעחן װצרען שטידט

קיין גענען גיט וױצמן ררצסמאנןר אוו
 ייurn 1 און גע׳טענח׳ט׳ זײ האנצן נעצט,[צט<

 שטיסען צו סעגצינקײט s נאר האנ^ן
ען נענען  זינעי עם זײ װעלען נעיט, מנ
p י8פ חאנען מידער, «ױ, טאן, ’p סא־ 

 רעזוצ־ דעם אין געצװײפערט ניט מע;ט
 װייסען, םיר רעפערעגדום. דעס פון ט»ט

 ױניאן־צייט ויינען מעםנערט אוגזערע אז
 און ױניאן. די צטמן8אױםח וױצען און

 םינאנ־ איצטינע די וױיטען זײ ױי אזוי
 א אהו ז8 ׳1יװיא דער פון צאנע ציעצע
 ױניאן דעי ר8ם אוסםענציד איו טעלס

 יכער,1 נעװען םיר ויינען עסזיסטידען, צו
 און .Dpvo 1פאר׳ שטימען װעצען זײ אז

 — אפנענארט ניט טאחע יך1 האנען מ־ד
 א »~t גדפטיטט האנצן סא־אריטעט א

דאראר, 20 פון טעהס
װי־ טעלס דעם סיט םארניגדוננ אין

 תשאינט דער אז דערטא;ען, דא סיר צען
 אצע צו בריוי ארויםגעשילט האט באא־ד

 צו ײ1 אױפפאדערענדינ שאפ־טשערצייט,
 אנ- נצייך אצען1 מעמנערס די 1א זעוזן,

 טעהס. ־דאצאר20 דעם צאצען צו פאננען
 כדי נעװארען- באשטימט איז טעסס דער

 אנצופיה־ װאם מ־ם האנען ואצ ױניאן די
 םאדערוננעז. אוגזערע םאר 1לאני א רען
 ד• מ־ט אנריטענטס אוסערע װי אזוי און

 דזשון, נעלםטען אוים געהען נאצעבאט־ם
 r.a סטרײל, א ערװארטען ?ע:ען ס־ד און

 דעם נאך װערען לאצעלטירט טעלס דער
 אונטעררוהען יך1 װעט נ־ט, אױב כיזאן,

 מעסנערס די ײעצען דאן און םיע?. רעד
טעלם. דעם באצאצען ?ענען נ־ט

יי * *
ט צוזאמען ץ דעם מי  דעם װענען בר

 ברי:י א נאך געיצײוט מיר חואבעז טעיזס
צען כגוגע  סײנערס. סטרײהענדע די עטי

 צו איבעריג איז עם אז גאױבען, מיך
 דעד װעגעז מעמבערס אונזערע דעיסאנען

ײ די העאפען צו נױטװענדיגקייט  סטרי
 באארד דזיעאינט דער מיינערס. קעגדע

 דעם דאגערשטאג׳ אז באש^אסען׳ האט
מבעד זאא סעברואד׳ טען18 מע עדער־  י

 סטרײ־ די םאר ארבײט r.vv א אפנעבען
 גוט, גאנץ װײסען מיר סיינערס. קענדע

 געהאט האבען מעמבערם אונזערע אז
ט אילײן זײנען זײ אז סיזאנס׳ שאעכטע  ני

ױסע קײן  זי־ מיר זײנען דאר גביריט, גי
אן װעאען זײ אז ׳כער  הײאיגע זײער ע

מײנערס. סטרײקעגדע די צו פאיכט
 װי צײט, םאגאםעז זעקס איבעד ׳שײז

 םאר קאמח אין שטעהען מיינערס די
 םײךסאג־ די רעכטע. מענשאיכע זײערע
 װאר־ און אײנגע׳עסשנ׳כו זײנען נאםען

 סעםאען צו םארשאאנ יעדען צוריק פען
 יױ דער םון pt^p װעאכער סטדײס, דעם
 פערזא־ אומפארטײאישע םון אדער ניאז
 ברעכען צו אנטשאאסען זײנען זײ נעז•
 מײנערס. די באזיגען און סםרײ? דעם

 ניט זײ װעט דאס אז האםען׳ מיר אבער
 באװיזען האבען םײנערס די געאינגען.

 העארישע זײנען זײ אז *♦ײנםאא׳ ניט
 זײן מקריב זיך קענען זיי און ?עםפער

 סאמוי אין לעבענס זײערע אװעקגעבען און
 פון קעמםע די ז»ך. ארבײטער דער םאר

 גאיײ קײז ניט זיך צו האבען מײנערס די
 אמערײ דער םון געשיכטע רער אין כען

 אױך און «רבײטער־ב^װעגוגג. קאגער
 »ז» שטעוזעןישױן זײ כאטש מא̂א דאס

 םיט זײ כאטש און קאםןי אין צײט אאנגע
 און הוננערען קינדער און םרויעד זײעח|
 הײזער, די םון ארויסגעװארםען װערען
 אין קאםפאנים, די צו באאאנגען װעאכע

 א אהן באײבען זײ און קעאטעז, אזעאכע
 זײ זײנען ךאך — קא•, איבער׳ן חיד

 זיר און סווי ^ת׳ן שטעהן צו אנטשלאסען
אונטערגעבען. ניט

 גאנץ םון *רבײטער אמאניזירטע די
 סטרײ• די הילוי צו קוסעז םוזעז אמעריקע

 דאס חנרלאזען, ניט »ון םײנערס קענדע
 אויף »זױ זײנען וועלכע לעבענם, דיעחנ
 טוײ רי אין ערמארדעט ווערען אוז השתר

 נאכ־ ם*רבחנכערישע די דאנת v ועוגטער
 וחנלכע קאםפאנים״ די םון לעסינהײט

 די וױ יראםיטען, !ײערע חזננדנר שםעאען
 רען5וו זאלען םײנערם׳ די םון לעבענס

 באדימונ־ זייעדע און חםער, םעחר נאד
 ם»ג- די װילען דאם װי עתער״ נאד געז

נאטען.
שאו״טשעייאײט «ו *יעאיחנן סיר

 וײ tv דחנם־שעפער, »ון קלאו^־ די םון
ר װאט מחן מזאאען מ  די סאלעק^עז צו גי

b שסוגדיע ^ riv ױז n t« rt3 ii3 ^v די 
i^ דער «ו געלמ r, מיר כדי ir^vt עס
 וחנל• םײזעוים׳ די «ו אעערננכען קעעגן

T t אי

חײם«ן ל. םון
באארד. דזש. מענעדז׳יער גענ.

 ארונטערגעשיקט קאחען לואיס חאט
 * אאס פרכײטער. סע» דע^גפנצען

 אא־ װאס דאס אגגענעכען ער חאט תיחץ
 קאטערס, די איגעסטאיט חאם 10 ?אל

 גע״ איז שאפ גאגצער דער װײל דערפפר
 קא־ עקשאן דזשאינט דער םיט שטאנען

 נעמען ניט װיא ער װי אזױ און מיטע,
P|בעסער ער װעט קאטערס, אגדערע ״ 

 דזשא״ א ײערען איז דעם צוטאכען
 אפיס איז ארײן זײגען טיר װען בער.

 אויױ װירקעז צו געטרײט םיר חאבען
 שאם דעם עםענען צוריק זאא ער אז איהם

 אהן אבער ארבײטער, די ארויםנעמען און
 ערהאערט ד«ן איהם האבען מיר ערפאאג.

סטרײק. אין
 װאכען עטאיכע פון סטרײק א נאד

 מיט אגרימענט אן געמאכט מיר האבען
 באשעם־ צוריס זאי ער אז קאהען אואיס
 פארמאן א אנשטעיען דעזײנעד, » טיגען

 ארבײטער אױיםצונעסען אנםאנגען און
 ניט און מאאבות, בעא אאטע זײנע פון

 זאאען יאנואר טען15 דעם םון שפעטער
 איהם ביי אדבײםען צוריק ארבײטער אאע
 ער װעאכע די ער זאא דאן ביז שאפ. אין
 אין זיך צו גאייך ארויםנעםען גיט קעז

זײנע בײ פיעצער מיט כאזארגען ש**,

 אנשטאט אכער סאב־מאנוםעקטשורערס.
 יטר האט אגויםענט, דעם דורכצופיהרען

 ארויס״ זיך אזוי וױ װעגען געזוכט קאהען
 געוואיט האט ער דעם. םון צודרעהען

 בעל זײנע ארבײט דער צו שטעאען
 א פון שאפ אויטסײד אן אין מאאכות

 געװאאט ̂ורגז האט און קאנטראקטאה
 איז ?אנטראקטאר דער אז אײנרײדען

 אױך איז שאו דער און פארםאן « זײנער
 געװאיט ניט דערםון האבען מיר זײגער.
 זאא ער געםאדערט האבען און הערעז,

 ארױם־ ה. ד. אגרימענט, דעם דורכפיהרען
 אינסײד. זיך בײ מ_אאכות בעא די נעמען

 אין ערקאערט װידער איהם האבען מיר
סטרײק.
 האט סטרײהען, װאכען אײניגע נאך

 ״מױרטשענטס דער אן אנגעשאאסז זיך ער
 איבער־ הײס די און אסאסיאײשאן׳/

 טשער־ אומפארטײאישען צום געגעבען
 אוכיפאר״ דעם ערקאערט האבען מיר םאז.

 מיט האבען מיר אז טשערמאן טײאישען
 ער װעאכען אגרימענט, אן קאהעז אואיס

 א האבען מיר און, דורכפיהרעז ניט װיא
 צװינגען צו איהם כדי סטרײקען צו רעכט
 ניט קען ער אז און דורכצופיהרען דאס

דזשאבער׳ס דעד םון מעמבער א װערען

אומיארטײאישער ךעף טסאסיאײשאן.
 אײנגעשטימט אונז מיט האט טשערמאן

 אגער• ניט קען ער tא ׳ער?יערט האט און
 «אס ש«« קאנטראקטארס דעם העגען
 י«אט ױגיאן די אז און ?אחעז׳ס לואים

 װעאכער אגרימענט, אן ?אהען לואיס מיט
 דעם, דורך װערען באזײטיגט גיט קען

 אסא״ דער איז מעמבער א װערט ער װאס
 םארילא• האט ער וױ נאכדעם סיאײשאן.

 טשערמאן אוטיארטײאישען בײם רען
 איגעסטרײקם האבען טיר װי גאכדעם און

 וױדער אונז ער חאט װאכען, סאר א נאך
 איז עס און קאנםערענץ א צו גערוםען

 אז איהם מיט סעטאען צו געאוננען אינז
 זין* בײ שאפ א אײנפיקסען צוריס זאא ער
 װעא״ מאאכות, בעאי ארויפנעמעז און
 איהם. םאר געארבײט םריהער האבען כע

האבען ױגיאן דער איז װעניג זעהר
 צו ?אהען אואיס באװענעז צו געהאפט
זײגע אםיאו שאפ. זײן צוריק עפעגען

 האבען װעאכע ארבײטעמ אײגענע
 פאריא- נעהאט ?•*ױן האבען געסטר^ײקט,

 נעװינען צו האםנונג װעאכע אירגענד רען
סטרייק. דעם

 אפנעקאסט זיכער האט סטרײה דער
 פוגקט סטבעה שעהנע א קאהען א'איס

 ױניאן, דער אפגעקאפט האם עס װי אזוי
 זיך האט קאהען מר. אז האםען, מיר און

ט זיך אוינט עס אז איבערצײגט,  צו ני
ט מאחייה םיהרען  װעט און ױניאז דער סי

 שאפ ױגיאן א האבעז צוקונםט דער אין
 מעגאיכקײט א ארבײטער זיינע געבעז און
לערזזז אנשטענדינסז א מאכעז צו

פױלען אץ כאאס ודרםשאפםליכער מורא׳ױקער
ר. ז. פון טו ר א

)“״גערענסיגקייפ דער •t»t (ם״עגיעל

חיצוי. צדיגער8נ pa זיד נוינדנעז נע
• • •

pa a רןר s r צואים, ijmgp,8 ״p| 
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באיצור. דערםאנעץ דא וועלען םיד
ר ן מ ו W ז  pm אננעגאנ־ »יז

ר חנר יע מ צי מי ײ וי * יו* דפר 1»י «

 פון דערפער און שטעדט די איבער
 אי^פגעאאזט װידער זיך ה$ם פויאען

 הונגער. םון געשטאאט בײנערדיגע ר^וס
 די געשיאסען. שטע״ען פאבריקען די

 דערגרייכט ארבײמםאאזע צאא אפיציעאע
ט שוין  צאא םאהטישע די .300,000 הײנ
ט שוין הײנט אבער איז  םון װײניגער ני

 קאענערע םיא א !מיאיאן האאבען א
 פא־ די אין הײגט נאך זיך געפינען צאא

 ‘טײא נאר אויך ארבײטען װע^כע בריהען׳
 בוכ־ נעהען םאםיליעס טויזענטער װײז.

 דערװאקסע־ הונגער. םון אויס שטעבאיך
 איבער ארום זיך שאעפען קינדער און נע
 געקעכץ, אעפעא א בעטען און גאסען די

 מאחםה־ די אין געװען איז דאס װי פונקט
 פויאי־ די פון גאסען די איבער יאהרען.

 יעדען זיך ציהען םאבריקס־שטעדט שע
שע מאג  ״חוגגער־ די םון צוגען סטיכעאי

 דעמאנסטרא־ ארבײטסאאזע — געהער״
 דער זיך טראנט עס װעאכע םון ציעס,

 ניט וויאען ״םיר :רוף םארצװײפעאטער
 ברויט!״ אונז גיט !הוניער םון שטארבען

 פאאיצײ פויאישע די אבער װ. אז. א.
 םכבד דעמאכסטראנטען דאזיגע די איז

ט שװערדען.•. באאנקע מי
 אנ־ די צוזאמעננעקראכט האבען עס

 האנדעאס־םיר־ אזן באנק- געזעהענסםע
 אוים־ םואשטענדיג האט אאנד אין םעס.«

 און הרעדיט דער עקזיסטירען צו נעהערט
̂גרעאס־באציהונגעז. נארמאאע די  רי ה

 י׳ ם א ל ז רער װאאױטע, פויאישע גײע
 װערט זײן אין זינקען צו אנגעהויבען האט
 ער שנעאקײט. ?ארסברעכערישער א מיט
 קורם אויט׳ן סטאביאיזירט, געװען איז

 האאם איצט דאאאר. אייז םאר 5.18
 דא־ א םאר זאאטיס 12.10 בײ שוין עס

 הא־ װאס בירגער׳ דערשראקעגע די !אאר
 סזוםנים, אביסעא םארמאגט געהאס בען

 אויסצױ זײ אײאעניש אין זיך באםיהען
 אויסאענדישער זיכערער א אױח טוישען

 ארטיסאאן אאע אויױ יקרו־ר/ דער װאאוטע.
 םיט ארױו*. שפרונגעז גװאלדיגע םאכט

 געשטאאט האריגע דאס — װארט אײן
 כאאס װירטשאםטאיכעז און פאניס םון

 איבער׳ן טריט םעםטע םיט שפרײזט
יצאנד.

 םאר זײנען סריזיסען וױרטשאםטאיכע
םון דײ  נײעס סײז פויאען אײנװאוינע̂ר

 װי םארם, שארםער אזא אין אבער ניט,
 אין נאר געווען ?ריזיס דער איז איצט,

םאחמודיאהרען. די
̂יך איז װאס 1 געשעהן אײגעגט
 אױסערגע- שום סײן אמת׳ן דער אין

 אוײ בלויז זיך אאזען עם וועחנאיכעם.
̂ען סער<יד ̂מאטען די מיח  חנר םון רעזו

 כע5ווע װירםשאםט, אומגעאוםיערטער
 םאגנאטען די פון רעגירונג די פטזרט עם
 וױרטשאםט, v—אאנה איז ״•אנעס״ און

 א אוױ \י1 בוצם, זעהר נאװײזט װאס
ט דך דאחי צאנד וױרטשזומנתן. ני
>nn ̂ויז בחונגאז דא תיצען  אײניגע ב

:םאקטעז כאראסטעריםטישע
ישע די  1925 י1אוי חאט חנגיחמ •ו̂י

 ם^יייד 2 ®זן נודזשעם v טארםאגט
ojrov>tת ׳  וואם יגעאם גאנצע דאם מ

 גאטחנאמ ̂םאויוי״ אין פארםאנט •וי^מ
ם — כױליאן 750 ס״ת מ  t^v וױ םעחך ע

וצח-גודזשעם. חנם •מ |דיט% דאס ̂ס

 ציהט יאהר פון פאראויו* אין אז הײסט,
 ;אנ־ דעם אוםאויף פון ארויס רעגירוגג די

 ס׳לאנד װאם געאט־צײכענס, סכום צען
 זײן גורם געםוזט האט דאס םארםאנט.

ם אין דוחק שטענדיגען א םני  אאנד אין מזו
 גװארדיגען א — דעם םיט צוזאםען ארן

 גאך ניטא אומזאץ־האפיטאא. םון ילרות
 קרעדיט דער װאו ׳א»:ד קואטורעא אײן
 די ;פויאען אין װי טײער׳ אזוי זײן זאא

 ־12 נעהםעז פויאען אין בעגק אםיציעאע
 בענק פריװאטע יעהרליך׳ פראצענט 18
ט איז !יעהראיך פראצענט 30 ביז—  ני

 םאברי־ און סוחרים די אז װאונדער, קײן
 געגענזײטיגען דעם אין זײנען קאנטען
 דערגאנגען געאט־פארהער און סחורה־

 אנדערע א<ע איז פראצענט? 50*40 ביז
 הרע־ דער קאסט אענדער אינדוסטריעאע

 םאר־ פראצענט. 9־8 מאקסימום דיט
 םון טײערקײט דאזיגע די אז זיך, שטײט

 פרײזען די אויף 5א זיך שיאגט הרעדיט
 אין װעדען װאס פדאדוסטען׳ אאע פון

 גע־ האט דאס אױסגעארבײט. פויאען
איטעט די אוממעגאץ־ מאכט טינו  אין קאנ

 קאפיטאאיסםי־ יעדע פראדוקציע. דער
 אא־ אויו* ארבײטעז םוז פראדוקציע שע

טיג אבעד איז דעם צו גער.  ביאי־ א נוי
 הען פויאען אין אוםזא״דקאפיטאא. נער

ט אונטערנעהמער שיס קײן דערפאר  ני
 פרא- דאס װײא אאגעה אויף ארבײטען
 אײנ^ יאהר יעדעס װאאט איהם צענטירעז
 נאנצען זײן םון העאפט א געשאונגען

װערט.
הויפט־סבות. די םון אײנע איז דאס

 תירוץ םיט׳ן םארבונדען איז צװײטע די
 יע־ װאס פראגע, נאםיראיכער דער אויו*
 םויאען דאר^ װאס צו :שטעאען קעז דער
 תירוץ דער — בודזשעט? גרויסען אזא

 שזם הײן אין װאס דעם, אין באשטעהט
 םארדינסט נאציאנאאער דער װערט אאנד
 אומפרא־ אזא אויןי םארשװענדעט ניט

 נא־ דער פויאען. אין װי אוםן׳ דוסטיװעז
 מאכט פויאען אין םארדינסט ציאנאאער

 יעהראיך: זאאטעס מיאיאדד זעקם אויס
 םארשאינ־ מיאיארד, 3• דעם׳ פון העאםט א

 און רעגירוגנ דער פון בודזשעטען די גען
 א ־— אײנריכטונגען קאםונאאע די םרן

 שאינגט מאוכודבודזשעט דעם פון העאםט
 גרעסטע די װערט דאן ארםעע, די אײז
 אויםגעגעסען איבריגען דעם םון טײא
 שילעכטער און טורמעס םאאיצײ, אריױ

 םאר־ פויאען םאוכה־אדםיניםטראציע.
 מילוכה־באאםטע׳ םייאיאן האאבען א מאגט
 אינדױ ארבײטעגדער גאנצער דער בעת

 הײנט באטרעפט סטריע־פראלעםאריאט
 פארהעאטנים״ איז דאס םיא. אזוי ניט

 מיאוכה־אפאראט גרעםםער דער מעםינ
 אבער עס איז רערבײ ;װעאט דער איז

 אדםיניםטראציע״ ערגםםער דער אויף
 גאנצע די װעאט. דער אין אפאראט

 אויבען םון איז םלוכודאדםיניםםראציע
 סארופציע ם\ן חרכגעמוי^ט ארא• ביז
 נײע י1אוי חגקט מאג יעחןר גנבה. און

מ ״•אגאםעס״, #יב^י סנ געשיכטעס אוי
שעפעז באאםטע הויכע װי דעם, וועגעז

 םאוכה־קא״ םאגעחנר דער םון םימאגעזפילי
vo, באקאנ״ םאר משיחח« םאד זץ־, סאר 

וחד צו אײננןמונקען גרינדליך אזױ םע.
j»קאיו פון •oit אי? חנן n פאח^ויזי איז 
—אקטיק1ם׳לו^די יאחר דמנן באוח םון

 מםש.װירםואזען, ןײן סעז דוומי
 •ױ״ די n® v״prbrtrnp *מר-די

ער• גיט ^t iwp םיוכװזניחרעד %ישזנ

 ;רעכענען צו אאעמען דעם מיט זיך אויבט
 א מיט ארומגעטראגען זיך האבען זײ

 ״געפאסט״ ניט האט זײ גרויסקײט־שנעון, •
 די מיט פאאיטיק םרידאיכע א םיהרען צו

 זײערע ערװערבען און מאוכות שכלישע
 סחורות. פויאישע די פאר אפזאץ־םערק

 געשראקען כסדר מען האט דעם אנשטאט
 װאם מאחפה־געפאהרען, מיט בירגעד די

 דײטש״ מצד דא אאנד, דאס ״דראהען״
 28 אויף און רוסאאגד, מצד דא אאנד,

 אן באשאםען מען האט בימער מיאיאן
 סאאראטעז, טויזענט 350 פון ארםעע

 אאגד. דאם פאיארעמט און דריהט װאס
 ארמעע גרעסטע די אםיאו אבער אזוי־װי

 װאאט שאםען צו בכוח איז פויאען װאס
 גרעניצען די אפצוהיטען שװאך צו געװען

 דײטשאאנד מים מאחמה א װען אאנד, םון
 אויס״ באמת טאקע ז$א רוסאאנד אדער

 ארומ״ געםוזט זיך מען האם — ברעכען
 די ״קריגס־פארבינדעטע״. װעגען קוקען

 א. םראנקרײך װי ״פארבעדעטע׳/ ד^זיגע
 שמײכעא, פרײנדאיכען א פאר האבען א.,

 נעהײסען דך הארמאטען־האואה, אדער
 און האנדעאס- סקאגדאאיעזע מיט צאהאען

 די םון רעזואטאט אאס צאא־אפמאכען.
 האבען האנדעאם־טראסטאטען, דאזיגע

 ארײנגעװאנדערט כטדר פויאען הייז
 טשא״ סארדינען, פערםופען, פראנצויזישע

 מקסוס־ארטיהאעץ, אנדערע און קאאאדע
 ארויסגעזויגען פויאען סון האבען װעאכע
 װאס סחורות די פון ;מיאיאנען שװערע
 עקספארטירען צו אומשטאנד איז פויאען

 א צוריק באקומעז זיר האט אױםיאנד, קײז
 װאאיױ אויסאענדישע סומע קאענערע פיא

 ארויס״ האט פויאען װאס די אײדער טעס,
 סחורות. אימםארטירטע די םאר געצאאט

 םון גרויססײט־שגעון דער איז דעם, אחוץ
 דערגאננען מאוכה־מענער פויאישע די

 דערקאערט האט פויאען אז װײט, אזוי
 בעת ״צאא־מאחסה״׳, א דײטשאאנד
 הױפט״אפנעה״ די געװען איז דײטשאאנד

 פויאישע םון אוז סאיז םויאישעז םון םעריז
 דאזיגער דער םון רעזואטאט דער סויאען.

 אז דער, געװען באאד איז ״צאא־םאחמה״
 הא״ בערג״ארבייטער טויזענט 100 הנאפע

 ארבײטס-םאעצער זײערע םאראארעז בען
 פיא 8 אנגענומען האט סריזיס דער און

 נע״ םריהער האט ער װי פארם שארפערע
האט.

דאזי־ דער םון שורה אונטערשטע די
ט איז וױרטשאפט, גער  8 םתם נאר ני

 רער םון האנדעאס-באאאנס״ ^פאסױוער
 צוריס ציים סורצער 8 מיט נאר מאוכה,

ו האט י  פוילישע די ז8 ארויסגעוױזען, ז
 700 נד8אױםא אין שולדינ זײנעז בירגער
 םיא, אזוי dpjib ה. ד. זאאטעם, מיאיאן
 אין נעאט בכאא םארמאנט יויאען װיםייל

אזםאױף.-
 די און סםנים די זײנען אאץ 5דא
 קרײ באאערענרען זעהר דעם םון םיבות

 בא״ די דורך. טאכט ױילען װאם זיס,
 סורצזיכטיגע, 8 װאס צו ס<אר װײזען

 דערםיח״ קאן •אליםיס םיאיטווריסטישע
צוצוגעבען, איבערינ איז עם אאנד. 8 רעז
 V םען8געש האט גע8א דאזיגע די אז

' א א ■  נד.8י אין אטמאספערע יאציטישע חײםע
 אױם• צו t? באםיחט בורזשואזיע די

 ®ון חשכיז r®'tv נ^ויו אאגד דאם חייאעז
 ארױס רוקט ^נצטער דער ארבײםער-חיאם,

— •אסםואאטעז. װירטשאםטצימנ זײנע
•1925 *מאר, װארשזג
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 ילעצטע וזאבען דרעס-דזשאבעדס די
 די געבט. ױגיאן די אז דערפיחלט, װאך

 יעחגן ױניאז רער םוץ ®םטקעס די האבעז
 ®עו־יאדי׳שע א איס באטראכט סיזאן

 •ונקם ®נ״שיקעניש, אן אדער ®ראנקחײם
 אינםאוענציע די תוםט װינטער יעדען װי

 יעדעז ?ראנקהײט. אנדמר אן עפעס אדער
 בונטעוחנזי אז ױניאז די זץ־ ®אנגט יאדזר

 אי:־ די אפ סםאפט םען סטראשעט׳ מעז
 קאנםע־ מעז טעג, פאר א םאר דוסטריע

 “פרא ױניאז דער םון םיהרער די רירט.
 היטעז דזשאבערס די וואחם סעסםירען,

 לעצטע די און אגריםענט׳ דעם או ניט
 אין סרום אין נוט זײן צו צו מױן זאנען

 דאס און אלץ. םען םארגעסט נאכחגם
 יאהר. יעדען איבער זיך חזר׳ט זעאבע
 גד אונז דדטאבערס די ?יינען אםט גאנץ

 ארגאניזירעז צו ראטעז און םריינט טע
 דדש®־ ״יענעם אדער רזיטאבער״ ״דעם
 זײ באקלאגעץ נאוױנע א םאר און בער״

 :יט \yiyp זײ אז מזל, זײעד י1אוי זיך
 קאג־ האלדדשג״ו^נדע די אויסהאלטען

קורעמ.
אײעי/י־ דעם צוליב װען אעצטעגס,

 הו:־ זײנעז ױניאז׳ דער אין קאסןי כען
 םון געגאנגעז םארלױרען שע«ער דערטער

 דזישאבערס די האבען ױגיאךסאנטראא,
 זײ פויגלען. םרײע װי נעסיהלט, שוץ זיך

 נע־ ניט צײט קײן לעצטענס ®ױן האבען
 א צו זעהן אונז קוםען צו אםיאו האט

*ןאנסעחנגץ.
נוי־ םאר געהאלסען ניט וזאבען םיר

 גע־ האבען מיר באקיאגען. צו ויך מיג
 צוגעגרײט און קרעסטען אונזערע זאםעאט
 או;־ וױ גאבדעם״ און פלעגעד. אוגזעדע

 ארגא־ די ארמעע׳ סאםפסלוסטיגע זער
 א גע^טורעמט האט גיזײמאךסאםיטע,

 נעם א זיך םיר האבעז איען^טעסער׳ 350
 די ־— באאעבאטים אםת׳ע די צו נעטאן

 אא־ אןידי ניט ותנדען מיר דזשאבערם.
 האל־ איז זײ אטאקיחגז םון םעםאדעז מע

 זיך ^טארסערע די געאינגט עס װאו סײא,
 אײנ־ זײ אטאקירען מיר ארויסצודרעהען.

 רופעז מיר זײםען. ארע םוז אח ציגװײז
 ̂טעפער ניט־ױניאן זײערע סטרײס אין

ױניאדטעפער. די םיט צוזאםען
 נע־ םארטיג םיר ײנען1װאך. אעצטע

םראק״, .קאארידז׳צז די .2 מיט ײארען
 םאר־ האט װעלכער יוניאדדזמאבער, א

 םיר און אנריםענט׳ אז האט ער אז נעםעז,
 צוריקצונעהםען נעצװאוננען איהם האבען

 און ^טעיער נים״ױניאן די םון ארבייט די
 די אויך עטראף. דאאאר 500 באצאאעז

t'r״ n /דז״ואבער, נים־ױניאן א רעי 
 יןאגטראק־ א באשעםטיגט וחגאכער

 טאנ אײז נאד געסעטעאט האט סארם,
םטרײסען.

 אנ־ אן נאר געותז אבער איז דאס
 די צו זיך מיר נעהםעז װאך די םא:נ.

 םעפד אונזערע װען און העכט. .ריכסיגע
 װעאען שודות, רי אײענען כזןרס.וועאען

אינעםטאפס׳ זײן ער8שע הונדערמע שוין

 המחר״צו־ צום סוןי א מאכען צו אום
 בא־ האבען דזמאבערס די װאס ׳שטאנד,
 בא״ ניט מעהר זיך װעאען סיר שאסען.
 צוזאנונגען. איז רײד זיסע טים נונעמז

pat קרעכצען ויעילעז רזמאבערס די אױכ 
 ׳פױן ס׳איז !זיי זאאעז — ׳פרײען און

 אאנג׳ אזוי יטױן קרעכצען מיר !צײם
נעארט! זײ האט oy אוב אפיי, ןיא

C >5«
 קרילאװ׳ס הסתם מן געדענתט איהד

̂אזט ז׳טאבע די וױ םאבעי,  •־־־• זיד בי
 ררערען צו פארגיוסט איהר זיך האט עס

 זיך זי האט אתס. דער װי נדויס׳ אזוי
 גע־ האט זי ביז נעבלאזען לאנ; אזוי

!?ישאבע דער םיס אויס — און י*אצס3
 םאר* אין םאבעיל □yT דעיכיאז איך

אד־ רyד פון די מיט גאײך
 קאנ־ oy־n אונדלר םון םיגיםטראציע

 וױכםײ היין אסאסיאײיטאן. טראקטארס
 ניט הײגםאל זי האט םיײד אין ysרא גע

 כא־ אילעםאל האט ױניאז די ג^שפילט.
 אסא* תנר םיט פאיבינדונג די םראכט

 *y; באקװעמאיכקײט. א אלס סיאײעאז
 קאנטראק־ די |im צײס, א אמאל װען

 סאר־ א דיסקוטירט רנסטy האבען מאיס
 א*ן ם1םעםבע אלס אנצמזליםען זיך יאנג

 פיז טײי רyסטyנר רyד וױיא ױניאז, רyד
 איז װאס לא:ע, א אין דך געפינט זײ

 אדבײ־ אן פין לאנע די וױ עמעה פיל
nyo שט^אנ אן איןy:די:yד?ר .6׳שא ז 

 פראםיטעז, נאך :y'y: זײן איז דדטאבעי׳
 py װיפייל קאנטראקטארס, די אויס נוצט
 ךyצטyל רyד װי אזױ און נאר׳ זיך לאזט

 גאנ״ן זיך רy געםינט ארנאניזירט׳ ניט איז
 בא־ ♦שוצלאזען א פון לאנע א אין אפט

שעפענמז.
 יױ די האט יטטאנדפונקט דעם פון

 קאם̂ו אין אז ,inyTy::''x אילעמאיל ניאן
ר א'ז דדטאבער דעגילן  קאנטראקםאר ת

 בא־ העז וועילכמד פאקטאר׳ וױכטיגער א
 פאר אי בײדען, פאר ווײל װערען, נוצט
o פאר אי ױניאז׳ דער n קאנטראקטאר 
^ן קאנטראל דער א\ז ב  א דז׳שאבער אי

 נעלענענהײט, יעדער בײ לעבענס־םראגע.
̂נ*עז טיר װען  האנ־ די םיט טרעפען זיך פי

 ״גװאיד, :jy'n^ זײ םילעגעז טיאקטאים׳
 רyאיב קאנטראל קריגען צו עפעס טוט

דז״טאבערס!״ די
^c האט רyאב לעצטענס y גyםוזט 

 נע- פלוצילוגג האבעז זײ װײצ פאסירעז,
 ־yt^p אלע די אין םדאנט. cyi ןyביט

 די מיט D»ny: ד־יאבען מיר װאם נצעזיyר
 רyםיהר yny^t |y^n קאנטראקטארס׳

 האנ* צו װיכטיגקײט די iyDyn«c נאר
 צו אנישטאט רס.yטאבידז די טראאירען

 רyד אין נאו^^םײנער זײ #ד.^םען
y j'^ o^ ד םוןyױניאן. ר Djyoeny, 

 דורכצופיהר^ אם^ זיך זײ אנטז>ןנען
 צװײ־ אגריכד^גט. oyi םון פונקםיל} די

 הילױרסס גענוג ניט אונז זײ ניבען טענם,
̂ן די זy׳טליכט צו  ארבײטער. די פון קלאגי
^ זײ  אר־ די סאבאטאז׳טען מיט אז מיינ

 דעמאראיליזי־ צו געלינגעז זײ װעט כײט
jyi אזוי ארז ארבײטער די םון דעם־גײסט 

 די jyjy3 קאכיףי oyi זyילy^טEא ארום
 רyד םון אדםיגיסטראציע די דדשאבילדס.

אפילו דר׳ערד איז האט אסאסיאײיט^ז

 ס/ןנר אימענמ איחרע םון אינסערעסען די
 נחות״ די פיט צופריד*ן איו pat בצרם
צר. ווארםען!״ אכ;נרסrדז די װאס ילאך,

 אנצד ג^יגנען די וועט עס יאגג װי
 ,ד זעחן. צו ניײבט עיייל׳ די האיטען

ט יאגג זיכער דאס װעאען רyסםאכJnד  ד
דוידען.

 צױ ס%'ל דעם זײ האב^ ^גנעטוןגנעז
 דער װי גלײך מאגאטען׳ ט^יכעy מיט ריק

 חאט ױניאז דעד אין קאמןי רyאיגערי:יכ
 גע־ דאן אין מניאן די םארענדיגט. זיו
 חאט איגע׳טװאכס. און צורודערט װען

n יןאג* די םון אדמיניסםראציע 
 חגפרע־ זײ אז דערמאנט, זיך םראקםארס

w o r n] בא- םון אסאסיאײשאן אן אױך 
 א ארױסגעלאוט האבען זײ באט'ם.yל

 מיראך. םײנער ניט א נאר כײט צירקוילאר
 ראז ה»יטעזyג ;יט וזאבען מיר
 דאױיף. אפצו^טעמן זיך נױטיג םאר
 צרות. yרגערy םייל נ^זאס זyהאב פיר
^’jyn: איז cv און y איז עס צי ו?הן, צו 

 א אדעד אױסברון מאמענטאנער א נאר
אזעלכער. קורס נײער

♦« *
ט דילר  םא-׳׳ סון םטדײס םון סyרyאי:

םנyר ריס  y^ ארומגעכאפט האם />רyנ
 װעיכען צו םאבילז׳ אי*ע םון ארבײםער

jy זײ טרײד ^ r ט  אזא בא^אנגען. ני
 כײט איםפעט׳ אזא און נאנײסטעריונג

 איז נילפיהיט, װערט סטרײה רער װ^כען
זעהן. צו זyט^yז

ט צוריח איך ׳יאהר םי*;ד כי
אפ אין ארױםגעקוםען בין איך װען  אין ע

טינג׳ א צו [yen זײ בײטאג פיטעז  מי
ר^. צו זײ אום אניזי  האס ;,םירפ די ארג

 ארבײט די אפצױשטילאילז אײנגעשטיםט
 ױניאן. דער אין ארבײטער די שי<ז?\ און
yj^ גר די װײיל דאס, זי האטyט  yס

 םון געװאחגן נעסאכט איז ארבײט נזײל
 איך ביז געקומעז ױניאן-סאנטראקטאדם.

טcrבא רyך אין מ ײט׳ רyטי  nyi |w צ
ט האט אלײן רytrדזyנyמ ל ע ט ^ פנ  די א

ק. רי ט ק  איהם האבען ארבײטער איצע ^
ט דאן א ע ג ^נ מג רו  םרן פארילאמט און א

ײ זאיצ ער איהם,  עס אויב ^^קילערעז׳ ז
 ױניאן. דער אין געהן צו זײ זיך לױגט
ט טpוpyג זײ האבען םיר אויח  םאר־ מי

 האט װאס מדעז,yםר א אויח װי דאכט׳
ך דױים. nyioynt א אין ארײננ^ײסען ד

 דאס םיהמןן רyארבײט y^בx̂ז די אט
 4 ^עצטע די פאר קאמוי. uvi אן איצט
 גענהײטyיצyג די האטyג זײ האבעז יאהד

 יױטר א םאר װאס אעערצייגען, צו זיך
 ע־5בא‘ זײערע פון ערװארטען |y:yp זײ

 אין סטרײס oyi האט םירםע די באםים.
 זי עםאס. א פאר באטראכט אנפאגג

 איהר אויח אויסגעשטעילט סייצ צו האט
 װ;מדעטyנ זיך זי האט איצט און כח.
ס^אן. — מיםעא צעצטען צום עאנ  אינדז
 דאס איהר װעט ׳אוים קוקט oy װי און

ען. װעניג פ ^ ה
* * *

 ברענטיט עננליש־יטפרעכענדער רyאונז
וננ.rר»yאיב אן געבראכט אונז האט

 די »ז געװאוסט״ אאעמאיל האבען מיר
 זypשט»ר א האםען ארבײטער אידישע

א םאלידארי״טעז ה ^ נרײט זײנעז און ג

ffawnrwrug ס סןן ת  w ♦<1« •ון ני
t K ד ת די A אין ג 9  ױן #

fim אױסגצנױ איו טזנמס מדד»<אר הנד 
n סען  tngiiyj -^נדאגט

 נאטראכט דאס סיר חאנען 4סיטיגג^
ט ®אר ר ד ח רי מ סי 0iff ײ1 $ו ^,װי(•  
 ו״נען סיר נוטח^ס®!, טצהס »ו» ?ען

 סיטי;ג א כײ to דמור, גוווען אנזנר
ru® פון w jn im r> M ס׳ ר ^ סנ  וואו מ
ט ט״< גחנסט® די ח מ ג ^  -Hjrog םון נ

m ח ז״נען ו^<כע #פרױצן קאנצר m  
 דעל אין חנרװײטען סון נע׳שטאגען צײט

ר טמהס אזא װעט מדאן, מ ד ד מז  דדע
 א•״ T? to חאנען גו, וועחנן. מטימט

 טען28 דעם דאנמחפטאג, pat נמגארט,
 ױך רס1סעסכ 60 ארוס זײגען ♦אנואה

yw די חאבמן [1* צוואםענגעסוסען io 
 ואכייר. און אינטעלינענט ארוםנערעדט

 חאט םופצעעו/ n איבער ״שוין #םרױ א״ן
 גמװארעז ג^באדען בין ״איך :ערקלערם

 T* W #סיר ?אגט סען און אמעדיקע, אין
 וױי איך דערמים, מטאיץ וײ\ דארןי

 אי־ די דאנק א נאר אז ׳זאגען דא רyאנ
^,y,nc*iyD» דישע i| צו גערונגען איז 

 און טרײד אונזער אביסעל ארגאניזירען
 אין jyir;yo איט וועתן צו באהאנדעיט

 עויו כיז איד כאנמז און שעיער. די
 “אפצ־ צוסרידען איך בין ?ןװאך pat א״ט

iyoMi מײן jyira הזןל־ צו כדי פױל, םון 
 יאגע׳ קריטישער א אין ױניאן ד׳;ר םעז

 האבען, איך וועל איוס אזוי נאר וױיל
 ני״ דאס ^ארטײדיגען פיך זאי cy װער
 כח האבען ;אך װעל איך װאס צייט, סי;ל

ארבײטעןד צו
ײ איז קסyט רyד  אג* מיםיננ דילם י

:yנומyר סיס געװאחגן ז ^  גרױסער א ז
מאיאריטעט.

 דער־ איו וױל ׳קסyט פין רײדענדיג
 צײם די אז םעםגערס, רעyrאוג םאנען

 דע״ און — באלד כאלד׳ ניט. ^טyשט,
 הןy^ט oyn קלאוקמאכ^• די םון קאפוי

 גרײט. זײז מוזען מיר םיר. ךעי בײ
nריב^yאײנגע־ נלײך טע?ם דער םוז ר 

v ווערעז. צאלט h .dv די סון סליכט די 
iy די אז זעי׳ן׳ צו סעמבעדס ::^ v זא־ 

 יױ די לאזעז ניט אוז װצרעז פלפאכט לעז
 װעס ךי ותז ׳המנם לײדיגע פיט ניאן

 און באלעבאםים. די ?y:y3y;»i דארםען
 ;אד ,o^ry: ״שוין וױ גע״שעדזן׳ װעט דאס

•־> ־>mאינניכען.
 מיײ די אז זץ-, דוכט וױיסילן, אלע

 מאגא־ ד;י.ס באלד ש\"\ סטיײחעז :ערס
 נס׳טות טױד;נדע הונחגרטע אז סען,
 1יאל זײינען דאך קעמםען. און זyרyהוגג

 ניט איצט ביז :אך האט רyײנp ;רוהיג
 ארנא׳ די אױפצוטרײסלען oysry געטאן

 סטריײ די זזעלםען צו ארבײטער דזירטע
קערס.

 עןיט18 דיעם ר*:ערשנ]#(. נעקססעז
 דחןס־ און קלאוק־ די |y>yn פעברואר,

 די פאר *שטוגדע 1 ארבײטעז רyפאכ
 הא־ צו איז cy פײגי^רס. ;:דעיסטרײס

 אפזאנען ניט זיד װעט קײנער אז פעז,
 די צו ברודער-האנט א אויסצוישטרעהילן

^>y i : y i ^ ק ײ ר ט ס
 זyרyװ ארײנגעבדאכט זאיל לטyג די

 זאנש פאר ױניאן. פון אפיס אין
 אויף DEoyoo קרינעץ איהר וױגט נעלט

 זיינען סEםyסט די ױניאךביכלאך. די
 קריגם דאלאר יעדען םאר ;־סענטיגע25

 ביל־ אי*ץ מזןהי• װאס סטעםפס. 4 איהר
סער.

י.

S*

ס ױ י & ס ס ע ס ש ע כ
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װהילער ז. םון

אוים, זוײזט פען, האט עננלאנד איז
 הװהיעד קײז זארנען. *ו וואס ניט נאר

 #ר^היבימאן קייז נימ, זײ ה«כעז םםרײס
 פאר־ זיך דעריבער זײ פאנען — אליךגים

 אונז װאם פראנען אזעלכע םיט נענמז
 ניט B»fP 1אי זיי ווןזלטע) אנמריסאנער

נעחראמ!.
 בא־ ױאם *ראבלעפע גײינםגמן די

 צי איז, קגנלעכרער רי איצט עעםטינם
nrw האם ppr בעם נוטע » נעזזאט 

g ung 1 בעם ניצינע .
egn \ n אלטע; אן נעפונ־ען לעצטענם 

ogn ^9»'ipougo ווארםם g »ייכט 5בים 
a אױו• n פח חגםענײש D'vwmrv 

pg jgmt י פראגע די» gn» ר מסוי  מ
 g*» איז נים, nng ווײב ויח Dgran <ינ

tn gn n  o m t n איבער g ר> בײ נייעם 
 Dgn *ואזז אין«ײן זױי< עמימחנר״

gtgftrs *urganir צוױיםע פרוי.די זײן 
did,ווייםם 4גי< ««ר סוחר ״ 

 אויםררוס |g נעווען egn איז «י נים, םען
מ סון  זיך ווענדם דאס ניס. אדער קי

ם םין ס ®סר װאס  v .timin דזו דאם מ
 שקקספיר׳ס וחננצז דימןוסיע די

pg ngrv ניט g ing .ווייסם נמז נרונמ 
pg tg יאהרען יסיטצלעדי Dgn דער g3־ 

מאל חיב׳• g ggnyj דיכנמי ריהםנמר  נ
מזדד־ זײניז pnwJgo זיינ<

W ייין »T•®
a t »6־

 טgה װאם נאר איז םראנע די נעבען.
 םgה ער װאס רערמיט נעמייגט ׳טעקםפיר

 זײן פרוי 1זײ םאר נעילאזם צואה זײן אין
בעם״. ״צװײםע־בעסטע

 נע־ חןר צו קונמז מען מוז דא און
 חתונה האם ׳פעפםפיר אזוי װי ׳שיבםע
 איז ׳פעקםויר װעז ,1582 אין געהאט.

 ogn יאהר, 19 ווי םעהר ניט געוועז איט
 g םארכמר׳ם g םיט נעהאט חתונה ער

 אכם םיט נעווען איז װעלכע טאכםער
 עלטערעז זײנע איהם. po עלמער יאהד
n געװעז זיינעו g o r גענען pn>r o n.• 

 אכ־ נים זיי איז יחום m ײייל נאר ניט
o»«< ױננער nn ווייל נאר נע׳פטאנעז, r 

ogn rgopyr ניט ow p»p Dgnjj םרײד 
w »«׳»«״ g .םאמיליע ,nng T»opjrp 

 ngo ogn ,iPevgg גיינםינע װי •תקם
gig נים «ױ תליינינסײט Tjwprwgg, 
pg נע- נעלינבמר זיין מיט נעהאט חתונח 
o גען n עלטעחון. וײגע פין ווילען

 אמע- האט «ר um ,*wag ׳פפעטער
 דיכמר אלס צרםאלגר״ך tram חויבצן

מן אמעהױמן pg ,rmgogri און  וו
 ,pro יײן ngo DVWgriDPg םרי׳פע

 זײז סים nrugwrvugjgi in ער איו
 pg ,01»׳ נים אב?ר ויד (Pagn וײ פריי.

מר, מ א  װעז יאחרוז, rwow י1 אז*י ׳
 די pg צוריק נענומען ףך ogn מעהםייר

 נעלאנט וזינים PtjfSgtf ירײז, ומננט
W f r t••׳ . .®,tea1  ̂'feV

£'*’ & *$*'** w & W ti

 מאנכע איצט טענה׳! אזוי, אויב
 ׳שטארק עעקספיר פרס. איז עננלענדער,
 האם םאז איהר ייעז נעװארעז געסרױח־עט

 בעט. אלטע אז בלוי) ירױשה געלאזם איהר
 איהר ער האט אויס װייזט עס װי װארים

 נענעכען ניט סופארט״ .סעפעראט ?״ן
 אין און עושר אין געלעבט ר,אט ער בעת.
 מרס. םארגענינענס. אלע אין און כסוד

 אז צרות אױף אזוי נעײעז איז שעהםפיר
 םון אײנעם ביי לײהען נעמוזט האם זי

 שײ פערצינ פאםטוכער טאםענ׳ם יאיהר
 אפצװעבעז נעהאט גים קיינמאצ און לינג
o n .חוב

 םאר שעהז ניט זעהר טאקע עס איז
 אנ־ זאל שעסםפיר םרס. tg נעשיכטע דער

 אבער שיליגנ. םערציצ •אסםוך » זעצען
tgp ogn העלםען םען tg .שעסםפיר םר 

”t פארט איהר האט P ניט ״םופארם״ 
 ער האט ירושזז נאנצע די און גענעבען,
טעכטער. זיינע םאר נעלאזט

ogn מעז זאל ? איצט םען טוט ושע 
*dpkd o n  ivtg איז, ער וױ ם^נלײנען 

o יןריגעז ואל װןלט די און n אײנדחס 
in  tg* שעקמיר גרויםער ogn נעהאנ־ 

Mtg g5n אײנען זײן געגען קלײנליד 
 ngo זאך gtg tg ייר פארשטעחט ? וױיב
 גים בלײבעז no שע?ס«יר נעשעהן. ניט
נאנעל. pg ריין אויד נאר ט־וים גאר

tPtg*ug*3 pg tngopogna pagn 
 נאכ־ pg ngw די אויסםייטשעז גענוכמז

 צײם. *van pa םטעיש די װעגצן זומן
op pg זין צייגט tg o*ng ױ nave םיט 

pg opa *in, ^דרבו* np* ועותן g 
 jpn D׳n*»oppr po ■יינהײט נתיסע

g t*g or ^םברי tv םעגער געםרייע 
n r  pa ייטעז* »-t ngo prtg9 pu>9e 

rw מ ד זיקא םרויען truru• pa מ

פענעל. שלאוי־ציפער
 שעקכפיר׳ס לי, ס*דגי סער אפת,
 ־װיילn »ז אםייו טענה׳ט ניאנראף,

 אז צואה אנדער קיין פון ניט פען װ"םט
 בעט, א נאר סרוי זיין לאזען זאל מאן א

 נלויבען. פ»רטײד*נער שעקפפיר׳ם אבער
 אזעלכע נאך זיין נעוויס פוזעז עם אז

 שעקם־ מרס. שייך איז װאס ײיז צואות•
 קרײ נעמוזט האט זי או זײ, נלויכען פיר,
 םארטענען םאנ׳ס איהד םון דדיטעל א נען

קאורט. 1רורכ׳
 נעװען אלץ זיה ראבט שויז, ױאלט

 צוםרידען ניט נאך אבער tpn איז יולאר.
 די געלאוט איהר ער האט למאי געװען
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::צײםונגען פזז«תוע 1
so ר ח א ש י ױ ר אי ע ט א ע  — ט

ם ה ר ב ען. א ד א מ ד ל א ג
 ליטערא־ און דראמאטי^ער דער אין

 אמע־ און אײראיא פון װעיט יישערר
 5C דעד געםײערט איצט וחנרט ריקא,

 «״yo אידי^ען םון ױכילײ יאהדיגער
iy□.

oy געװארען איז GO דגט יאהר py 
 און סעאטעה אידיש געישיילט װערט

 גוט אזױ טעאטער־װעלט, אירישע די
 #װעלט ליטערארישע ע1אידי״ n וױ

טוב. ױם » דערםון פאכט
 זיך זיכיער װאלט מאפענט אזא אין

 םון הכל סך א אונטערצוציחען נעפאסט
 אגװײ־ ̂רyטMyט אידי׳ט יאהר 50 די

 אויס־ האט אטערyט אידייש דאס װי זען
 זײן בײ ׳צוריק יאחר 50 סיט געזעהן

 איצ־ אויס הםyז oy וױ און געבורט,
 און iy2ŷ יאהר פוםציג נאך ׳טער

 װי נעװיזען, ױואיט דאס װאקסען.
 אידיש ראס װײניג װי אדילר ׳םיל

 50 די אין פראגרעסירט האס טעאטער
 שײגט Dy װי .iy2y< זײן םון יאהר
^י די האבעז ׳^:ער  װאס ׳טסחות ב
 דאס רyאטyט ןyדיע,א ארום דך זyפאר

 װי ׳ןyהאב זײ אױסמײרען. נעװאלט
cy נ מורא אויס, װייזטyצו דאס האט 

 רטyט6nםא אפאי ניט זאל cy טאן,
 nvi 50 םון שםחה גאנצע די װע,^ן

 יױ גאנצער nyi און ׳טוב ױם יאהריג^
 אפגע־ איז רyאטyט אידי״ש^ םון בילײ
 רי װי ׳— ,cyi צו lyinr.yj לטyװעקס

 גאטזעלי־ — זאגען פענ״עען טעאטער
גארדפאד^. אברהם גען

טעאטער, אידי^ען םוך אנישטאט
 ליבערשט ערײבט, זyפ און מילן, רעדט

 גאילדםאד^. אברהם גרינדער, זײן פון
 פ;עסע; גאלדפאדעלס אױף פיהרט מען
 *iŷ טוםyאומ םאר לי״לנט פעז און

m אי• ציעפ ^ ^ y i מענעז^גאלדפא־ 
 nvi פון און ׳שאפען. און י!עבען דעג׳ס

 טעאטער, אידיש יאהר 50 ׳טוב ױם
jr 50: איז ^ iy גאלד״ אברהם יאהר 

!...םאדען
בע־ עס איז אזוי אז אם׳טר, מגגליך

 הא־ װאס די אז זײן, קאן cy סער.
̂עז זיך בען  יאקר 50 די צעזyrBא געגרכ

 אז אײנגעז^זן, ןyהאב טילאטילר אידײט
 װע־ סyנוט פעהד ry;Kt צו iy^n זײ
 װי ר,yאטyט אידײטען פון נייגדילר גען
• גוםא. אטער1יט םון

 קיײ מיס רא זיך װילען פיר רyאב
 זאל ? נאלדםאדען הריגען. ניט נעם
 אפצױ ניט כדי און נארדפאדען. זײן

jnyor אנטײלנ אויך און הכלל פןy* 
jyD ד איןyדא םיר גיבען טוב, ױם ם 

 אפ־ ŷשריסטיyטpכארא נאנץ א איב^י
גרי:־ םyד םון שאםעז דילם םון

 אברהם ׳רyאטyט אידייט^ םון דער
 דער אין ערשינען איז װאס ז,yדפאדcגאי

 גדשרײ עטימע*, ארבײטער ״פרײער
V2\ ט דילם םיןy•אטערpריט'קyל. ר 

קדײעטאל.
ילן  יענעם אין זוערט אנדערעס, צװ̂י

:גילזאגט ארטיקילל
 יציטע־ אידישע םון דור ן׳סyגא^דםאד

 אטדאלעז,yט yDליגענyאינט און זyראט
 אי־ דעם צו געקוםען איז װאס דור רyד

 םון מאם רyד מיט ןyס־לעבlםאלר רישט[
 קול- רנעyמאד עגטװיקעלטע, םרעמדע,

 אפ׳שאצעז נטypגע ניט האבען ׳זyטור
nvi נאלדםאדמלס םון װערט אמת׳ז 

 ־yג האט ער װאס ראלע די און וחגרק
 טעאטעי־ א און דיכטער א װי שפילט
 זיײ טאג הײנטיג^ ביז׳ן נאך בויער.

 ס׳ד און שרײבער אונז בײ 1םאיא נעז
 װאם ידור גאלדםאדעז׳ס םון ןyאטראל

v גאלדםאד^׳ס צו זיר באציהעז o w- 
 מלט װערק גאלדםאדעז׳ם צו און קײט

 ביזץ נאך סנאביש?ײט. רyגעװיס א
 אלע ניט נאך האבעז טאג 0ה'ינטינז

 גאילדםא־ ברכה םאל װאס הזyזyאײננ
vi\ ביה־ אידישער דער םאר נעײען איז 
 ניט האט ער װאס דערםאר, דוהא נע.

 װאם מוסטערען די נאכנעמאכט בלינד
 דרא־ דער אין זיד םאר געהאט האט ער

 טעא״ די אין און ליטעראםור רyמאטיש
 װעלט^ר־םער־אנטוױהעל• ״ די םון טערס

םעלאער. yט
 נעשעפט האט גאיצדםאדען אברהם

 כאטש קװאא, אידישמן םון הויפטזעבל'ך
yצו אויך צוטריט א געהאט חאם ר 

 איכ־ איחם חאט עס ?װא<ען. םרעטדע
 כאטש אייגענעם צום נעצועען סטינתטױו

̂מעז איז עלאג־ווארט דאס  אינםע- צװי
 ארײנ* געוחנז צײם זיח ®ון איגענמען

 קו<• די <זנבצן אידישען אין צוברמגנעז
םרעםדע. םון םור

 האט צײט זײן םון אמםעייגעג® זײ
 געשזנצט .דט גא<דפאדילעז דערםאר

 1אי פ^רשסאגעז ניט איחם האמ ?י —
 איג־ זיד חאמ 1»<ײ ער ®ױ א ס׳איז

 no דינמער א פאדשטאנ^. נאנצעז
1 געפאלנמ ער האט נאסוה דער

ט אין םאל?סטימי!יכ?ײט האי  און אינ
 גע- און 1געװע איז ער און םארם. אין

ב^  פאלקס־טימליכ־ די םון אײנער בלי
i און רyדיכט סאידישע סטע v i פאל?ס־ 

 ניט אטראל.yט רyאידיש טימליכסטער
 c^iy פשוט׳ער nyi ״►יהם האט אוכזיסט

איז בא?וםען. ליב ט umya ס׳  נאר ני
 אײג״ געװעז איז נאלדפאר^ וואס דאס
איז םארשטענדליך; און םאר  -yj ניט ס׳

 און סyטעמ די װאס דאס נאר
 זײ־ אפערעטעס זײנע םון העלדען די

בא־ גוט ivr\nt< םון שוין נעז
איז םאלק. םyד קאנט  תויפכד געװעז ס׳

 גאלדפאדעניש־ רyד ׳טאז רער זעכייך
 נלײך האט רואס טאן םאלקםטימליכער

 םאלק׳ס צום װעג א זיך פאר געפונען
ז.yהארצ

גע* איז טעאטראלישקײט זײן אפילו
 אידיש־םאלקפטימליכען א אויף װען

 לאטײ• און טעסיהורװיט די שטײגער.
 נאך באלד געקופעז זײנעז װאס נערס

 טע־ געזוכט אויך האבען ןyגאלדפאדעג׳
 גע־ גיט האב^ זײ אבער אטראלישקײט,

שילן כעזוגםען דעם האם  חוש דיכט^י
 אויף אוױלק זײנען און גאלדםאדילן א םון

 טעאטראלישסײט זיײער װעגעץ. םאל׳צע
ן האט י  דײטש־ ויײער אין אויסכעדריקט ז

 נוזמאות, שונדישע װילדע און טיריyפ
 און זין קײן געהאט נים האבען װאס
cy רyאב האט ןyנאלדפאד ם.yט קײן i 

 טאקיע און געדאדםט ניט דײטשםעריש
 האבען גוזפאות זײנע און באנוצט ניט

 געזונטען א זיך אין געהאט שטענדינ
פערץ. קינסטלערייטעז

ש גאלדפאדען׳ס  די •גערוע; איז אידי
 זיינע און צײט זײן םון פארהס־שפראך

 אויס־ װי [vv>v: זײנען איבערטרײבונטלן
 װאט םאלקס־קלתשאפט. אין :עװאריםס

ר געבליבען איז ע ^  חברה, גאנצעד פון
 רyד פאר סyטyרyאפ פאכטyג^האט װאם

 דור? ס̂נyאדDגאי^ד אין ביהנע אידישער
 םyד זyפארדארב \V2^n זײ נארנישס.
װ כשר׳ען זײער םון געשפאק  זyנאאי

 *y: זיינען ןyנ׳yגאלדםאד פון עו<ם.
 םאלקם־ אין — רy^יד צענדליגעד בליב^

 זyהײנטיג ביז׳ן זיינען װאס — טאן
 א זיינען, רyליד yccy yאל װי טאג,

 גאלד־ טרײסט. איז םרײד פון קװאל
 סיט־ געװארען זײגען ״גוזמאות ס̂ןyםאד

ם באאעז ײ  וזאצ־ שמענדריק, םאלק. #
 yיאכג באבע די און ^yt:y'־^Jip מאך,

 אידיש. אין באכריםעז געװארען זײנען
 םון רײהע גאנצע א האט נאלדפאדען

 די בײ נודעןyג ypטא \v^vn זײנען
 קיױ• זײ האס ^ אבילר העולם. אימות

 ניט־אי• ײ![ר1 אין lycyjy: ניט פאיל
 אי־ זײ האט ער געשטאאט. דישער

 איהם דורך ןyהאב זײ בערגעשאםען.
 ארי־ םון שײ[ װארימעז דעם געקראנעז

 כא״ זיך װעט װער שאםונגעז. yלy:י:
fyE יאבנ באבע אזy סאאװישע די איז 

א״ ״באבא אנ  א איז שמגנדריס און י
 פון ? דוראטשא? אױואנושקא מין

 װײ< אײגענם, געװארען איז פרעמדס
 נעםyזעלט דעם האטyג האט נאיצרםארען

 דוקא נים jyiny^^ םון געמען צו חוש
 נאר אינטעליגענטיש־געוױנשטע, דאס
 גא״ אוים׳ן iyDy: זיך אאזט װאס דאס

 אין איז עס װײא שטײגער, טיראיכען
 גוטםױ אלמענשא'ר. אלגעמײן, נרונט
 זײ־ םכשםות y^*o און נאראנים טיגע

 מ׳דאדוי פאא?. יערען אין םאראן נען
 ריכטיגען אין ווייזען |y:yp נאר זײ

 נא־ ריכטעעז םyד 1V2V: זײ אין ליכט
 iy:ypnyT זײ װעט פאל? דאס און מען
.y:y:''K םאר ״ןyנypרy״אנ און

און נעקצנט גאלדפאדעז האט דאס
 באריײ נאלרםאדען אונז האט ייאר
כערט.־

 גאלד־ זyגאגצ דעם אין איז אוראי
 צוםע־ רינעyאיב סך א םאראן םארען

 זײנע אין — פסולת סך א ליגהײט,
jyoy'E, אין װי v:"i ,זיינעז לידער 

 זײ־ ריגעyאיב און שורות טויטע דא
 ׳חסרונות די זײגען דאס רײר. טיגע

 אײ״ נײע נעזוכט האט װאס דור א םון
 האט װאס דיכטער א םון םארמצה נענע

 ניט אויסו־רוק. אײגענעם אן נעזוכט
 איז •םולח איבער׳ן עכםע דאס זעהן

ט זעל^יגע דאם אבער ני ױ׳  מ זעהן ו
 חאם \ואס םעלז, א אין םעדים גאלדענע

גסלד. פון אוצד אן זיר אין
 אראפ גיט קײנמאל איז גאלדםאדען

 זיגם םרן ביחנע. אידישזןר חנר םון
 צונויםד צמײס יאהר 50 םיט חאט ער

 חײג• ביז׳ן טרויע ערשטע pn געשטעלט
אן אחן םאקטיש ער וחנרט םאנ, םיגען

מצמעי --------- :זחנם אין געשפילט. אויםהער
 אוחנק גיט איו יאחר־חונדערט חאלמנן

pיp *  p גאלדםיודענ׳עז ם״ז̂א אז יאחר 
 ייי 1מוי ייז p'to דאם ״ סיילען. ניט

 טד אמר ס׳איז אנערקענוגג חעכסטע
 *ןאיפי ססיכישצ^ אנעדמענונגא אן וחנן

 יעצב״נ די אין עח»ט בטוואוםטזיגינע.
ד *יח ליטצויאםמ זיך » 

מאראיגנמחד בסזואוסטזיניג

ט סירט  אידישען םון ״פאטער oyר םי
 אברהם דיכטער דעם מים און טעאטער״

גאלדפאדען,

ם וױ מ אייז ע ר ץז פ ע םג ױ  גע־ א
ר װארען ע ט ד ױ ל ט ײ ט ר  אײ או

ר ע אי ב ל א ק ע זײן און ני לי מי א פ
^ טעאטער־כיהנע דער םון פ א ײ כ  ס

 װאו װעלט־ביוזנ^ רyד צו אריבער זיך
 טאקע אויפגעםיהרט, אפאל װער^ עס
jy אין r^ p v n , ^  טרא־ דראטעס, ל

:cyny קאמ אוןyזײנען װאס ׳דיעס 
^־, מעהר סך א אנ פ  שפאג־ די װי ש
yנדסטjycy'3 y װאס yu־־,y| •אויפגע 

ר די אויף פיהרט ל ^ ר ^ רyד םון ב  ט
ביוזנע. אטעוי

 װעלט דער פון ?שיקען1יאװ דאס
אי צאר פון  פאטײ זײן מיט ני?אי

 דראטאטי־ א געװען נעװיס איז ׳לי^
 צײט צו צײט פון און ע«יזאד רyש

אין ?ופינן ס.  בא־ נײע פדעפע דיער ארוי
 ד^ס אזוי װי דערצעהל^ װאס ריכטען,

פpyפארג איז י ן.yו
 שײנט װאס ^רםיזyד באשרײבוננ א

 ערשי־ לעצטענס איז ^py-up זײן צו
 טעגלאכער סאציאי^יסטײטעי דער אין נען

 ״םאלקסציײ די װארשא, םון צײטוננ
y(( טונג׳/ ^ v פון איבער עס דרוקט 

״קראסנאיא :צײטדנג ‘רוסישער רyד
צײטונ;." ״רויטע /ŷטyגאז

 ״פ^ל?פ־ דער אין לy^נ\י? דילר
ײטונ:" : פאלגט װי זיך לייענט צ

 איצט האט גאזעטא״ ״קראסנאיא רי
 מאטעריא־ yלyאםיצי די ;פע:טליכםיפאר
:,icncnyi דער וױלגען <ען  גי־ צאר םון :

 פאמיליע, זײן םיט צװײטען דעם ?אלאי
 1918 יאהד אין וטעןpyפארג איז װאם

יעקאטעדינבורג. אין
:געזאגט װערט כי$ט#~'$ל^ די אין

 ראמאנאװס די האט מען װי נאכדעם
 םאבאלס? םון איבעדגעםיהרט משפחה

 אײנ־ זײ iyo האט יאטערינבורגpy• ?ײז
ly פון הויז DyT אין קװארטירט 'j'C ’Tj'H 
 P'P זyרפיהרyאריב םyד םיט איםאטיעװ.

 געװא־ זשיםyר דער איז רינבורגyאטpיע
ס cyi — רyשטרענג רעז  משפחה צאי

 שפא־ צו Dרלויבyד נישט מזגהר iyD האט
^fyr און ?ירך די באזוכען גאס, איבער׳ן 

 בא״ איז הויז דאס געסט. אויםנעםען
 אפ־ רyציעלyBס א דורך ג^ואדען װאנט

ײיונג ט׳ן זyרױט־ארמיסט םון ט  הויז־ מי
 ארויס־ האט ני?אלאי בראש. ?אמענראגט

 גלײכגילסיג?ײט נדיגעyםולשט א געװיזען
y« די צו : 'o n .האט #ער געשעהעגישען 

 אנ?ני־ סנפרואװט יא מאל אײגיגע אםילו
 רyאב װעכטער, זײנע םיט סyשםו א פען
 האט #געװאר;א םארמוטען איו דאס װען
 cpy די אפנעזאנם. דעם םון אויך זיך מד

 iy:y^ האט yסאנדרpyאל קײזעריז
כ‘אויסנענוצט לי ט  צוםאל,. פאסיניען ןyאי

 הארבען םyד געגען פראטעםטירען צו כדי
רעזשים.

 װיײ שרײבט — רyאב צײם רyד צו
 האט — ^טא׳yגאז ״?ראסנאיא די טער
ן אנגעהױב^ מען ל ^ פ א  אין אז ב

־yאנטר־רp זיך .שטאדט
 ג;ך זיך חאבן yלכyװ כחות, װאלוציאנ^רע

 משפחה. ראמאנאװס באםרײען צו נרײט
 סך א געװארען איב^מעכאפט זײנען עם

ty װעלכע בריװ, ^ n באשט דאסy.טיגט 
 פון קארק חגם אין פען האס למשל, אזוי;

 א געבראכט האט עם װאס םלאש, םילד א
: לyטyצ םאלגענדינען געפונען םרוי,

 באםרײאוננ געשלאגען, האט שעה ״די
 אוזורפא־ רי םון גyט די גט.yנאה איז

 שרײבען דאס הלטע.yצyנ זײנען טארס
טyהyרנyד חילות רעyאונז םרײגם.  ןyרyנ

 סך זײנעז זײ רינבורנ.yיעקאט צו זיך
 גרײט שטאדט. פון װיארסט פאר א הכל
/ זיר a צו׳

l^!: אויר איז עס y ^ y ^ B s c y n y 
^ א ניסאלאיס װ רי  הינ־ חאט ̂,y װאו ב

 םון םוטער זײדעךפאפידענעם Din טער
 אויף ,yלyטyצ א באהאלטעז קאנװערט

כyאנג געײעז איז oy װעלכען טyצ'י  ןyנ
 אין שטאס ןyאויבערשט םונ׳ם םלאן דער

געװאוינט. האט ניקאלאי ער, װעלמון
^py'צו זיך האבען צײט יענער צו • » 

 מיליטע- נרויסע דערנעהענטערט רינבורג
 אבער װײסע, די םון אפטײלונגען רישע

 געװען זײנען רױטע די םון כוחות די
 דערםיט צוזאמענהאנג pא קנאפע. גאנץ

 םארצולעגען געװארען באשלאסען איז
 ראטעך םון קאגגלעם קומענדיגען דעם

 ספעציעלען א באשטימען זא< ער םאכט
 װעלכער ראםאנאװם, די איבער נעריכט

 א\ן סוועדדלאװס? pא םארקוםעז זא<
 ארויםטרעטען זאל מראצקי זחנלכען אויוי
 אבער שפעטעי חויפם־באשוגדיגער. סלם
 רעם אפצוהאלטען באשלאםען מען חאם

ידער נאד יעמוטפריגבומ, pא גפריכם  ̂א
 דעם צוטיפקוםען. זיף וחנט פאנגחנם דמר
 צױ ,יע#טפדיגבורג p» pk ױ<י סען12

 פרײד פ\ן זיצונג א געוואחגן טיפנערוםען
 גע״ םודיע חאט irt וועלמן אוױי ר»ט,

פ # v» נ

ם ר ע ־ ״ ו ״ ן ע ו פ

ע י צ ? > צ ר ע ר

 גע״ איז ליד ווװײצע אײער — דזש...
^•,אײ וױ מאסזיװ, זעלניגען אוי»׳ן ^נריבען

 װ*ם נ^ר דרוקבאר. אויך איז און ,jrerןן;ר
גי®, עין־חרע קײן האפען, מיר ארויס? קוםצ

 £רי• פון דזאבען װאס «*עמען, *פל ;רויסע א
 זײ און ׳«ײםוגג אויפ׳ן חזקח עפיקעל א חער

 באקומען *ו בילכער זיינען זײ אז פענח׳ן,
i אוים קומפ זײ אויך ״גי;ק&ם״. א f •װאר 

 װערפ ליד א זײערס איידער ח^כען 0־5 מען
 לי־ נאד נ\־.פען כיר װען און געדרוקש,

 ײאר• *ו אויס אלעמען קומט נײע, פון דער
 ליך אײן ־װי סעהר װארים לעגגער. נאך פען
 איתר דרוקען. ניש מיר קאנען נומער א אין

 געדולד אניסעל האבען פוזען ארז^ װעם,
ן8׳ װעש איהר װ^־־טען, און י ל«:ג ו
װארשען. ד^רפען :יט

 ח»מ עס — .2 לאר,אל ברײען, אב■
פאסש־ « אײערס פארװאלג^ט עיגעץ זיך

 «ז זיך, באקלאגש איוזר ײעלכער אין קאיה
 אינ^ורעגס־ דעם באקופען ניש האש איחר

 זײש איהר דענקש, איהר װאס בענעפיש,
 אן װילט איד«ד און קריגען, צו רעכפיגם

 גי>ר איצט ביז נאך חאט איהר אויב עצח.
 אין צוגעהן איהר זואדט דעם, אין געשאן ניט

 אינעורענס־פאגד. ארב״םכלאזען פון אפיס
 און ׳יארק נױ סטריט, מען18 װעסם 122

 זאלט איהר איז, בעסער קאםילײנט. & מ#בעז
 ק^ל״ מר. זעהן װילט איהר אז זאגען, ד^רט

 אײך סאר ט^ן געװיס װעם ער און טשין,
װערען• געט^ן קאן פאר דעם אין װאס אלץ

 פון — .35 לאקאל קליננהױפער, מלר
 האט איהר אז זעדזן, צו איז שרײבען אײער

״גע• נובזער א לײעגען צו פאיפעהלט אװדאי
 צורי^ װאכען ־,פא א כיט רעכטיגקײם״,

 פאיעפענשליכט • האבען כיר װעלנען אין
 גופער היינטיגען דעם אין ברױו. א אײערס
jypm און אײך, פון בריװ צװייםע; » מיר 

 מיר אז באקלאגען, גים אװדאי זיך קע:ט איהר
 איהר ײפרם. צום קומען ניט אײך לאזען

^ שוין ברױו אײערע עריינט ס אפש. צו אני
 איתר אלט1ז אמאל, נאר שרייבען װעט איהר אז

 2ש,ירור רי שימערער שרײבען חשם לכען
 *פיר.3 זײשלמך א נאך גיט זשאלעװעט

 שורת אײן צװישען אז געלעגענהײש, א גיט
 צושםעלען ל*ח8 זײן זאל צװײטער דער און

טיג א  װאס ברױו, דריםער אײער װארם• נוי
 װע• געדרוקט ניש ?אן זיך, םאר האבען מיר
 קיד יי װעגען שרײבט איהר װ*ס רען.

 װעגדען זיך דעם םיט איהר דארםט םערס
 אפים אין אדער ,10 לאקאל סון אפיס אין
 אפילו קאנט איהר באארר. דזשאינט פון

 אײער פון אםיס אין ק^מפלײנט דעם מאבען
 ק^כװענשאן־רעדעס די .35 לאקן»ל אײגעגעם

 פון צײם ער1 אין װײל איצט, מיד דרוקען
 רעדעס #לע דאך מיר ה^בען קאנװעגשאן דער

 װאש אזן ם^רעפענמלינ?גן. געתאנט נישם
 דוכטען, אײך זיך ז*ל ? אויס אײך עס ם*כם

 און נאך זיך קאנװענשאנם ?אנװענשאז די אז
 רעדמ. רעדגער דער װי איצם^ר. הערט איתר

 דער *ון טיפגלידער »לע ד>זס ׳דע:קע; מיר
 צו באיעכשיגט אזדי פונקם זײזען ױגיןח
 גע־ זײנען װאס רעדגער, די װאם װיפען,
 גע״ האבען קאגװענשיזז, די ב^גריהען קומען

 דער צו דעלעגאטען די װי זאכען, צד ױ״אם
קאנװענשאן.

 דעם דרוקען צו םאדערונג אײער — מ. ש.
ײװ אײער פון מולען,מעקסט  ניםנ מיר קאכען ב

װ דעם אי.ן נ^כקומען.  מעחר דא איז ביי
אן• װ^גען •װי ןןנןןרניסםען, די װעגען  מני

 די געגען !ריזםעשמ דעם אגגעלעגענח״טעו.
 א-יבײם-^ר• ״פרײזןר דער און *נזןרניסםען

 ®חין. דירעקט שיקען איחר ק#:ם שםימע״
 אװדאי םיר דארפען בריװ אייער סון טײל דעם
 פערלשםײנ׳ס אנבזזלמנגט װאס דרוקען. ניט

 גע־ אװדאי שוין דאך איהר ה*ט פרםיקעל,
לייז דעם אויף חאבען כיר אז זעהן,  גע״ ̂ז

 װילען מיר צורי?. װאך א מיט ענםפערט,
 # צײםונג אונזער אין אנהויבען ניט אויך

 רוםנז װ*ס בורעםין, ד־״ם װעגען פאלעמיק
 איהר װעלבען ױניאן־ארבײטער׳/ ״דער ויך

 ענטװעדער פארלאנג, אײער לוים קריפיקירט.
 אישיקען אײך אדער דרוקען עם איגגאנצען

 אוים־ ליבערשם מיר װעלען ט,8ם*נוסקרי דעם
̂ם פאלגען  עש שילן<ן מיר און צוױיםע, דן

.8א אײך

 ד#נק א — באסטאן. װיינער, װאאף
אג• דעם ®ךן רענארט *וגע׳»יקטען דעם ®®ר

 בײ קאםיײן ^רכאגיזאציאנם דעם מון פאנג
 גוט, גפנץ אזרײבט איחר בוןסטאן. אין אײך
 אפטער אן זײן ז*לט איחר װילען, םיר און

 ניט און *גערעכמ^קײט״. דער אין ג*סם
 א פון סעקרעטער ןזלס ,oy מיר וױלען נאר

 *ו עס מחויב איחר זײט בזןארד דזשאינט
 פז װיזסען׳ סיר װען איגםזער, און טאן.

א, ®עחנעם גוםוען, ®רײבט איחר  אידי
מ אױך םיר ־ײעלעז ײ םיר *ורוחלפזעןי ני  װ

 מעגליר, װי איט אזוי זאלס פיחר #? לען#
 פלץ פון נײעם ווון מוריכפען איקעז *וני
או קוםם ײאס ײ • אן• דער p» »ײר ג  ױני
 «אן• עס װע« איחר פז חא£ען, םיר און

»• nut לאו• ע צו נ פ  איבער• װארשען. ל
u < m או ר ism *ימהני״ נ ד בײ ױי ״  אין י

ע אי עוי ױ לזניעדיג נ ױניפן• ד*ר א



ע• חעל#ען װניאן די ז*ל  מענ
? אינדוסטדיע ױ רזשען

 ,cvrnMi• װענעז יןציסי ג״ע די
irw* איו װאס u i ivaiijoj םיו vi*׳ 

 נ*ם*נט ארנ״םעו^אןט. ■מדייואנמר
 *ד *ן געהטען *ו רענט אונייטש־׳ס יי

 אוניי־ די np V’VPnfi• דער אין «ײ<
 אונסעונעניונגען, סארטירענע די טמר.

 זיי־ ױנ׳אנס אמעויקאנש־ רי װעינע אין
tvi אריינגעטרא־ י«הוען יע*סע די אין 

 בדעדי חאנען יוניאנם יי »ז *ײגט, טען,
 פאײ דער אין אנטײיז אן נעהכיען «ו אי

 ױאס אונטערנעפמנען .די םון װאיםו״
 או״ג«וגעוזן אי״ז אי און עחזיסטירען

אוגטערנןטיננען. אײגענע *ין
 באלטימאר די םון אינײטעױ באחן די

 ס־מ ivvivprvp א״זעגנאהן אר״א און
 סו; פראושפ׳פאן די איז פאספאניעס רי
 גאנץ זיך האנען ױניאגס ;נאוזגען די

 עפענע; ד־ט ארייננעי^זען נאדייםענד
 םאר־ םאר׳פירעגע דים נענ^ ארנייטער

 ע־נ־ אין םארז־בע־וננ יזעבענס פון נמן
אונטערנעחמוננען. ליכע

 אטערײןא; רער םון ■רעזירענט דער
 'א;נ ;•ט האט <ייכאר up םעדער״׳פאן

 סא־ ט־ייוא־ דער םון טיטיננ א ניי *װיק,
 ארבייטעל׳ם רעם ווענען נערעדט סייעט/

 װיסענשאפטריכער ידער אין אינסערעס
גזדועסטען. םון רענערז׳טמענט

 ד־נען םאך נ*דעי פון ױגיאנס די
 נאנןוער רער אין פיאנערען די געװען

 אינטע־ ארבייטער׳ס דעם סין פראנראם
■ראדוחציע. איז סארװארםוננ אץ רעס

פלאנע וױנטינער דעל אט ײענעז

 ר׳מםשוחנן קאמלד םירװיא רר. װעט
מאשיגד אונױמרזיסעט, ארנ״טער אין

 טען13 שנת, ה״־סהוי, אוירוױנג טאן
 סםוד*נםען די נז. נ. 2.30 אום םענרואד,

 גוש זארןן די װערען, נעבעםען װערען
 װיכסינ״ רי נאםראנטעז און םארעטעהן

 V סאר װאס נאװענונג, רער סון י\יט
 רער «װ זאי אדנייטעו׳עאםם די ׳*טערוננ

 װאם <V’»vpo און נעיזרען נאװענוננ
 נאדײםען צוקונפט *in אין דאס װעט
 ■ונתטען״, 14״ די פון פ־אנ־אם דעל פאר
 אננענױ האט א־נטע־נע׳צאגאר ,ד װאס
כען.

ערס די צו מב 2 לאקאל פון מע
 ־־־- ז 2 לאהאל םרן פעדבע-ס די צו

̂ומיטע ערױיויישאנאצ די  אונזער םון ק
נו*ג־ םאלגע:רען דעם אגאגכייט

װאך: הײנטיגע פא־ ראם
 םעברױ טעז12 דעם אװענם, סרייטא;

 װאשינג־ 1581 ױוכיס, קי*אב די אין א;
 װײם m בר. װעט ב־אגקס, עױעניז, םאן

 טעמע: די איבער ריסקוסיע א אײנרײטע;
 זעאבסנרבילדונל/ ״פיאי־עטאיי׳טער

 הײ־ יל. װעט בײטאנ, אוהר 1 זונסאנ,
 םון כיענערזשער רזיצעגעיאא דעד ׳פאן
 אײ לעקטיטורען ױניאן, *אוחנ*א:ער,י: דעײ
מונזער פון -א:רעפען5,׳ : טעדע די בעד

 אײנ־ האיל, זעלבען אין װעט פלדוביז,
 :םראגע די איבער דיכקוכיע א לײטי;;

ױניאן״. אונזער אין נרופירוננען נײע ״די
.2 לאק»ל פון קאכױםע עדײרץישאנאל

ט׳עערמאי. רובין, ם.

עו אץ ױס ד ײ ײלארס ל  אץ ט
׳ױגיאן דרעטטאכעדס לןאסטום
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«)• «ײ• 11• (•לו•
 :ד דיגען אוגערופען, זיך חאנען װאס
 ראזעד געטטי ®ון ארבײטעריגס די װען

 ^װעסטער #טיעערלײדי די ׳עא•. סטײג׳ס
 14B 06 טמעיז א געכראכט האט #סאצין

 פ״געד גאנץ א סעגט, 50 מיט דאצאר
 ־IV סעגען מיר װעלען דך זעהר ̂ונפאנג.

געצט. סומע ;רויסע גא;ץ א ̂יהען
 גאג׳( אױך דיגען מעמבערס אוגזערע

 בא־ דעפענס ״צ״באר דעם םאר טעטיג
 ביצעטעז, וײ םארקױפען נאר גיט .״ז»ר
̂ר  ארך״ דרעסעס שע״נע צו גרײטען זײ ג
 לאקאל אונזער װעט אוים, וױיזט עס װי

 דעם אױןי פא־־ט־־אטען ״שעהן נא:ץ זײן
באזאי.
 דאגקעה אײך אץ־ וױל עלוס צום
 צױjdjh םא־ ׳טװעסטע• אןן כרידער
 ארועונע־ טיר ראט אידזר װאס טרױען׳

עצעלו״עאן. דעם אין װיזען
 א*ו װעצ דאגקבאר גאכטעהר אבעד

 פאר־ העיפען טיר װעט איר װען זײן, אײך
 יױ אונזער פא־שטארקען און גרעסערעז

גרױסער דער םון װאױצזיין פאר׳ן גיאן
®.1םעסבעי׳ט

י, p ס ו ו ע נ ש י ו ו ן א ד
ארגאנײזער״סעקרעטאי.

ט ױ ך ל טינ ע ט * ס תגג ל כי
r r א אק 2 לל

I( ו״• 1)י («לי«
m ;ען v i איינער אזא ivp א״גייי׳ 
 «וחו• סר״ד* עיענמנםארע נעוױסע טען

 דיספוםירען צוס שרגאניזןו*י«וגס*םר»נמן
נ ארום, אזױ און י ד ^ «י ס י ו  ס״' די י

 נייס »*ינ«ר געמנק דעס ׳שארפען נוכנען,
״ זיך האיטענדינ צוױיטען.  ניר, חנם נ

 פיס־ אוגזערע םון מאננע פאר טיר ׳שיאנן
 פיי¥ דיסהוסיעם. אײנ«וא״טען נלידער
 ז״ און פאמענינען סיט <ון ד#ס נעהמען
 נמונכע ערפ^ינ. סיט דורך ד#ס פיללען

 װען אבער *ן, ניױז דאס ;עחםען אנעל
 זיי, חאיםען דורכפיהחןן׳ «ום ?ומט עס

 נ•״ נאטירייך. !װארט ק״ן ניט ל״דעד,
 ריר חירוצים. םילע <•] נאכדעם ויי נען

 *ר׳ו זיינעז דאס אז «ונעל, וױיסען
 פאריםי׳פען h האנעז װעיכע תידוצים,

 חאבען םאלעז אזעיכע אונטערעיאנ...
נעמאל״ ד,אכען כיד נע-זו»ט: ׳טוין מיר
 *״ט דער װענען פרעםע דעל דולך דען
 װען אבער דיסתוסיע. דעל פון »־ם און
 ז־י זיינען נעקופען, זייבען ס־טנלידעל די

 ־,.‘,״ק דער װארים אנסױ׳פט, געבליכען
 םיד !נעפעל^ם לאט פאייטיקעד נעל״

 םאל *נם׳שולדינעז דעלםאל זיך װעלען
 אונזעל נ־ט א־ז עם כאם־ט מ־טנל־דעל, די

 נא־ צו כאפידזען זיך ײערען מ־ל ׳פואד.
 אוםא;נע;עמייכקײ• דאזינע לי זייטײען

 ײייםעל חאם נענעגטייד. א־ן און ;טען
 אויסצו־ זעדז כילדתנם־ארבייט אזנזער

 .בי1פי ט”צוםרידעגד, לע־ צו כעםעלען
ם׳פעלםאז. רזכין, ם. מ־טניידער.

דער אין
 סמוקען פה װעלט גאנצער

מא איז פרײנד אזא נאך ני
ױ קעמעל ו

ן ר אי ע ר ד ע צ נ א איז פיגארעטען פון ווע^ט ג
אך ניטא ע״ אזױ ערפרעהענד, אזױ םדײנד א נ  ב

טעל. װי רוהיגענד ט אנדער .קײן קע ע ר א  סל
ט א ט ה אכ ם ע ױ—אנגעהאלטען און—ג  ם״על אז

ד. ת ר טעלם ם  אײער .קײנמאל דערעסען הע
 זײ סמוקען. זײ זאלט איהר וױםיעל pבעשמא

ך אזױ ןײנען טלי ס  לאזעןן זײ אז• געמישט, קינ
 װידער־טעם. םיגארעטישען א איבער ״ינךנטאל

ױכערט איהר וועז על א פערר מ ע ט ק עג  אױזר מ
 דםעםטען דעם םערזוכט איהר אז זיץ, זיכער
סיגארעט. א םון נעהוטען װען איז ױאם סמות
 אױעגעגע־* װערט כדגארעט דיזען מאכען 'בײם
ר ־בען ע שטעלען, װאונש ®ולער ד ױדענצו  צופ

גדעס״ דער פון ד״ענען צו םעהיגקײמ גאנצע די

 קיץ װעלט. דער פון טאבאר־ארגאניזאציע טער
ע די קעמעלס. פאר גוט צו איז ואך ט ם ע  ב

שע  די טאבאקען. אטעריקאגער און מערקי
ע ט טליכס ס ײנםטע די .מישונג. קינ  סיגארעט פ

ר ע פ ײ ט • אב ט ע  קיץ פראנקרײך. אין זײ םאר ג
ר י ע ד ט אנ ע אר ע ם וױ איז ס על מ ע ע־ קײן און ס  ב

ט קען ס״גארעט םערער ט ני אכ ט ע  װערען. ג
ם על מ ע  םון אױסװאהל גרעסמער דער דינען ה

רױכערערכג ערפאהרענע

ױב ך וױיסט איהר א א ט נ א־ דעם ני אר על־ ט ע  ה
ט א ט טעם, און מ ענ ם ע די םון אײנעם ע ט מ ױ ע  כ

שעם ט און פעתעדז ביר ײך לאדען טיר !זײ פרו  א
ס םעדגלײכען צו אײו על ט ע ט ק  אירגענד מי

ט װערט װאס סינארעט, ױעלכען אכ מ ע צן ג
ט פרײז. יעדער . מ ה ע י א נ ע מ ע !ק

ש ט ע ר א נ י ט

u צײסונמןן אנחןרע ווז
4

)0 ז״» [1• (איו•
 פעטראגרא• םון נא«יחונ; ,*jn ivjvv װען

 און ראסאגאװ ענין «ום *עגטמר רvר
 בא־ הר״דראט דער חאט ססן רמס אױוי

*lyoavrc טייגדאור- דעם אויסצוםיחחס 
 אפװארטענדיג נישם וסיד תינוי טייר

 *ייט יענעי *ו וױי< נעריכט, דןס אםירו
 נא• ׳שטארק זעחר זױיסע די ׳פוין האנען
 פון דעחפיםען ראט יעסאטמריננורג. רראט

s שנגפסרױט איו nnare לאסאנאװס i 
 ״ויז־ דער און האטענדאנטור חןד װארען

 אננעזעהענע איינינע נאר און ׳פמירזז״
קןומוכיסטען.

 אורםייל טויט דעם אױםםיהדען דאס
פאינעכ• אויוי נעװארקן פאר׳טרינען איז
:אוםן רען

 צימער אין זיינעז ױיי טען13 דעם
 צונויםגעקוםעז זיך קאמענראנט הױו פון
 כאשםיפס (יינען ײאס רױט־ארכיייער, די

טויט־אור־ דעס אויסצופיהרען ;עװארען
Smט

 אויפ־ נ־עז ה«ום ביינאכט 12 פונהט
 און ארעםטירטע טיאםענריגע רי נעװעלט

 נישט כרי ייר. אנטאז זיי באםוילען
 מען האט חשד ׳טוט קיין איױסצורופע:

 *ריבער־ זיי ווייל מען אז נעװען, דוריע די
ן װייצ ארט, אגדער אן אין פיהלען  סאן מ

 אנהויבןן זןויען װייםע די »ז רערװארםען
׳שטארס. די בא׳פ־סע!
 1אונטע.-שט« אין אראי זײנען ארע
 םאר־ האם הױז־קאסעגראנט דער ־;•טאה.

 רערכ״ און טוינדאורטיייל דעם נעלײענט
 שום קיין האבעז זיי אי צינענעבען,
 ײע־ צו כאםר״ם אױף ניעט האפנוננעז

 זיך מאט יריעח אומרעמוארטעטע די לען.
 םאר־ די איכער איאפנעלאזען רונער א װי

 באוױזעז ?וים האט ניסאלאי טיצפט׳ע.
 1שוי האכען עס װי — פרענעז צו ע*עס

׳טאסען. די אונעהלוננען
 אויםנע־ האט נמן װי דעם נאר ת־כזי

 עלף אלע זיינען טוים־אורטײ? דעם פ־רט
 ראםא־ םון טיטנילירער. 7 — יעיפע־ם

 קרובים זייערע םין 4 און מ׳פפזזה נאװ׳ס
 טעג זינעז אין נעמארעז. '׳ארנ׳כטעט

 אײמע• *רטײען װייםע רי האנען *רים
מםאדט. רי נ-מען

1 0 0 0 , 0 0 0^

ק פ מ ס ס ו צ ד מ ק מ ן צ

 פאר li.om.ooo כעצאהלט יאבעז סיי
ס ״ י  עם וױיל קײאיגי?. כרסםאיר קאםקארא י

 אויסנעפו• װ•! איו ײסס כעסם׳ו וי יו־ז
ס פארקיחלומ. ־א סאר נעװסרעו געז מ׳  הי

 24 פון פזגגלזי!• אין םערסיחלונג א םשאים
 *MP 11* ■'מןר דעם ענדיגם עס ־:סיגרעז.
i רי *• שסעלט עם ױעי״סאג.  pm » n j

1ב?וי «■ ניט
די *•

מ. p* װירחוננ רי ד תג ^ אי o ם r  op 
־־ ־ יקױ9* י ‘ גיפסע?, זײערע טינם

:עלע
בעזײ• ס9 נ*ר יהיועע?, 09 cjpbp רעם אײד 'יענענס־קראסם. אײער צוריתצונרײגגעז קראפם ד• שאפם עס *.תאניזם. נאגצזגו on שםארקס — סאנעו

ר« ־יײ׳ם. 7רורמ אײר «יי 9סיקי*מדאםאק די ד»ס נים לאזם *ו. זיר סא:גט •^•פיחלוע די װי נאיר יעיצו !9גזנחס זיך דארןי tfo רקיחיונמו.9® סוז רעזויםאט דער וייגען 9י9דפ9םויט 15ססס.» ל9אינ זינד. 9ooj*\9 I* p* פארקיחלוגג יי
מ ו.9נריג9 רקןהיונן9ס נ *לם *ז סאננם איהר יער *ער״ 19דר»גיםם *

. 190 I p*jt« די
o n די שבע־ ײ*ס נרײם. סס9מ*כל די י*ם םימ *ו 09 שנתים רורמעחסזנ?. ר די זיר ם9יי ר9ניכ אלק *ז םאננם :ר
־ .........................._ •^רלי^יײ״•

ם. 30*1*ריי ^ ס׳איז י9ײכ יט

ס ?־יגס נילד סים׳זכאהס 9יוי

פרעסערס
װ ס ® ק ו א ל ק

נרעט־ ווײער די דאס וױסען זייט
סען יװ יײר חו  נ«• און ײעצוחנט •

w a p j w l חאנעו •  אי«ט ני
ם נעםאכט  <ײ• vcpvavm די טי

ר ײעגו  חאלץ אויף *וג׳דאלאגיו «דן
עו ״נ מארען ערקלערם ז  אונ• פי| ני

tv t אונד םאר פעקטארי-דאקטשר 
ינ ג ײ עז *ײיז. *י י  פון נערוך חנר י

 *ופא• די און ■ער צואװאריםטע די
v o n ה*צץ ivp קאנ♦ ’* כחןנגעו 

סאטפט»ן.
 פעטענס נייעם אונזער נאר ױזט

 יועצכפ צ״ווזננר, קופעתע די סיט ׳
 רי םון נעװאלען אנעלפענט איז

 וואטינג• איו עקספערטען נלעסטע
 וזיײ םאניםאריטק העכםט אצם םןין
בלעםלאה ער

״ כ*קוס«ן » ד• נ

ו א ס י ר ע ט ש א » ל  פ

ן ו ם א ע װ ל ע ו ־ ו ס ע ר  פ
ר ר א א י כ נ א פ מ א ה

יארק גײ עווענױ מינםטע 123
ן י ^ ע 6651-6660 מ

 לײטעסס די *ויר •*רקיייען םיר
גארמגטיע. * םי® סטים טרוקענע סמימנרס. הטײל
ן ח^כעו סיר ♦:•roo ■יגקיגג אוי

סיורק?®. »יז בלסםמ י♦ -
*5c

אלדמאן  ליבערמאן און ןן
לאיערם

I K  BROADWAY. NEW YORK

אויםשליםליר קױםט

א י כ ט ן ל א מ ה ע ה  פ

י נ ש ט א ס ע ו י צו א ש  ס

ט ײ ה י װ ל ע ל ע ח ם

שע ד־ ױ ר אי טו ^ל רי אנ  
( םאסייעפד הירש) באראן

*ריםיו םים פארפתרם ציסוגפםמ® 9»י יזעלסם  
n ■אוים סוי איהר ײ״ו שװינדלער̂»ח ®*רנזערי 19ועג1 קעסם• »'  ^ '  no 19 ה<ם1צ  

m*B 1**»י
ב*ר»ס איהר ר9אײי דעיאזיסס •ײג• נים אונז םים  . W

< *די אבםאליש  t r׳ סאס אוו   e n * oov ^מרועגלי אװחנר  *דצר רײבם
ביז • ®יו — אײסיי ותנליי  * tm I 1 א«חר. *  בי - ומסאנ

JEWISH /CmCHcTUtAL SOCIETT. MC. 
w  l  i«b. sl. hw ז »* a

IBfJT'»a_* i»<j׳a.לי£i3-5\~r 3E: X. A* litikt't* ■ii 3- 4 5 **׳ י

י א ר פ ע ײ ר א ע ט נ י ן װ א ש י י ק ע װ
דער אין קומם

ק ײ ו ל ױ ז ו ױ ה
ט 303 ם ע א־ לײקװאוד, עװע., ם

ױ . . נ י רז י שו ח
א ה ע כ ע ר ר ע מו א איז םי  םער

ען ם ײ ר.---------ק ע ס הי ט ענ ײנ א
I.287 צײסוואוד :טעצעפ«ון

 איםפרואװ־ *צע םימ הױז א
 אסמאסםע״ הײםמוע א םענטם.

 סארט, בעםטען םון עסען, ;רע
 אונגארישען א סוז םארםערטינט

•רײזען• צוג^מיםנ קוכער.

קאמערם אװ באנק הארלעם
ע9 סאר. עװענװ צווײטע 211• ט ט סו ױ ט n ניי ם r

x .רעזידעכט םעראףי, ם§ * TO
ס «י*ײב יי יײ ®יאיםו םאנקום^ עקט פ. אנ  ב
1« »n• ,חומרד mu
rmumh נוי ניעיוורי^ ם
n« >רעזידזגגט וךיס <אזמדוס•

JKfIwfi y t
m** ל«ייני נווארדי^ ל» ji •יארילא  I

! 5W פינישערם סלאוס
!אױפמערקזאם י., װ. ג. ל. ».

אטענדען *ו א־יפגעפאדערט זײט איהו

מיטינגען סעקשאז רעגזלערע וי
נ ן מ נ w מ n  m , ר א ו ר ב ע ר 8 פ ח ו א

צאקאצם: מ־טינ; פאאנענדע די 1א'
םטריט. טע4 איםט 6C לייםעאום, םאנהעטען — טאון דאון

םטריט. טע103 איםט 143 בילדינג, ר. א. — הארלעם
אנסם ע־ו. װאשינגםאז 1681 רופם, קלאב 2 לאקאל — בר

סטריט. םעקםאן 220 לײםעאום, לײבאר — בראנזװיל
כראנזװיל. אין נױטיננ דעם אויױ !,,ז אנװעזענר װעט ז־רליז כדודער

̂ן דעם באזובען מיםינגען סעלעאז דיזע מיס אגפאנגענדיג ריעלען״ 9 4לזזלא־ פין מעםבערס פױיען די װאוינען. זײ װאו גע;ע;ד דעם אין איז װעלכער נזיטי:; סעקש
 פאר נאני'ני'׳שאנס װעי־ען ;עטא:ט דועייען טיטינגען סעד,ש»ז דיזע בײ

רעזענירס♦ האנען וואס די פין ייאץ א*יפ׳ן מעכיבערס באארד עקזעלןוטיװ
 איז קיאס דער אז אנ*:סיי־ט, sj<p«s 0 פוץ קאכייטע עדױרױייעאנאצ די
̂כען רעגעיםעסי; װערט ׳י*ק»ל אוגזער אין אוהר, 8 אװענט׳ מיטװאר יעדעז געגעבען װעיט װאס ענגליש  זיך אויסגעפמחןרס זײט אידזר און אפגעהא

̂כמעמענטע- * #נצושליסען. עננייש• יעזעז אוז שרייבעז יעינעז אײר װעם לע־־׳־עי ר
לאד,אל אונזער פון קאמיטע עדױרןישאנאל די

פאר לעקפדיור » אנאנסירס
לאקא^ ארגזער פץ אפיס אין אוהר, 1 בײטאג, שבת דיזען

עװעדו לעקםינגטאן זס
ה ש ץ מ כ

:איבער יעלגמויעז װעפ
באװעגונג״ םרײד־ױגיאן דער פון פדאבלעמען ״גײע

 דאס ד,̂א1ל> פון םיטגליד יעדען פון אויפמעריקזאמקײט די ציהען מיר
̂סלוס דעם לויט  מעםבער יעדער etfn אנגענוםען, היבען םעםבעי־ס די װאם בא
 מאנאטען. דרײ אין סיטינג סעקישאז אײז װײניגסמענס אם אטענדען םוזען

n ♦̂ס יעגיגע ̂כקוסען גיט וזעיען װו ̂י. k סיט ײלרעו ר«יי•ur װעלען ב»«לוס דעס : ■ דאי
גרוס, נרידערלינען צים

9 לאקאל באארד עקזעקוטיװ
טשערטאן. גאלדכערג, א. מענעדדצער. זירלין, א•

2 לאקאל ױױאז, אפערײטארס קלאוק
!אויפטערקזאם י, װ. ג. ל. א.

ע6 די שוד ט םיזאן דעם םון רעהס
םארקומען העט

ג א ס נ ו , ז ג א פ ײ ם ב ע ן14 ד ע , ס ד א ו ר כ ע 1 פ 9 2 6
כרלװאחי• סאוטהערן און סטרימ מע163 פאלאס, פאינט האנטם אץ

׳טארפ, בײטאג, אזײגער 1
 ױגיאז, קלאוסמאכער דער םיץ מענעדזשער דזשענעראא דער ׳ה'ימאן לואײם

ױניאן.״ אונזער םון ״&ראבלעמען :מעמע דעי איבער לעקכד»ורעז װעק
 גרופי־ גײע די״ :פ-אנע דער איבער דיסקוסיע א איינצײטעז װעט רובין מ.

ױגיאן.״ אונזער אץ רונגען
!םרײ איעטריט םארזיצער. דער זײן װעט שעליי ם.

2 לאר,אל קאמיטע עדױקײשאנאל
מ. ץ, ' ב טמערםאן. רו

ועזײנינג רעוענם
ט איהר ענ װעכענטליד דאלאר 200 ביז so פון פערדינען ק

בעריחטםער דער אין קורם 8 נעהטם

ל ע ש ט י ג ט נ י נ ײ ז ע ל ד ה ו ק ם
no ,גארכמנגםםי םאר צײדים און הצײרער קינדער און םיסעס יסרוחנן םעלם
 t*K ירײ*ענ ץײייגג״ סערנם״9י ס»מז צו 19רנ9י «ײניננ9י סאר םיןוחל י9סיסש די

רזנר, ?ל םעגס אוז גא־םענסס פאר ם*ר םורא^ joe 1סל« םיםנו
י^חר. 50 איבער געגמנחנט

_ עררײכס ח*ם סהול די
רעזוצטאטען. מסטמ םיםטעםע?, נייע איחנען,

ײיגו • ®ײגס םפוי דעזײנמנ ל9םיםש דער r» ®ורס * בי
.09ױידזש1 נוס• »ח 9י9שם

 עפ אוז פרויש, און םענער םאר פדאפעטיאז נוטע »
אויסוװלערנעז• זיך לייכס ועחר •ױז

 פאישסעוזז ana ואלט *יחד *ופ •WOT יײגינסו י9יײ n* nrgm מממו am סןססנס גיזוגחנחן
v אייסמיניו «»רץ נסדיננונסנ• ד• i ז !ײניזw וױר ratoon ir m  woo99n nrm !טיו יזז יסירייין יױ a*i*m iia'inai וויורנ• י<ײ9»ל ®נייד׳נז אח 

 קלאסעז. אוחגנם און טאג
w n a 'a  j m m i  io a i0 8 ttv n i ג אח מ ײ ר  ו

» ײ ו  םפוחי. *ונזער m חנםאנסםריישאז •
m t.jtrnnm  ouw• »רײ» j i w w i

סי aרן 9 .» .a■ 1י 9> ג3י j מ n i p a
15 37 semi,װיםתאנזין טעצעפאן י«ד^ <ױ ט$סשדים JBno

rm
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nm א אן מנגט נאארו חעאינט
ײן8מ8ארג»ניו«ציאנסיק לענעױגען

it• •t 1••׳ a(
nw״׳opyu |j׳o '»ײנ־יי יי 1י״ח••«י 

na nyo״nyaa ,o ינייטעי די װ«ן• 
man ייד pa ovyiyarna טעמ״ די 

 געפונען tvonan *ױך ז״ man סיס,
nytata .סױרקויטרס .. . 

on  ,aaortyaan > אוגזער פיז טאנ 
 nyrnpnr ט ג«ומן ra מזום־סיטימ,

ײ pa חימ*< יטטורס. ט »ון עגײ  *an י
m יר» er*oyaayoam יין a וױידעו 

nananap, אויף װי >-ara nn om n 
arj׳»yo’oaroaa.זדינינע ״ man 

via tyanva tata״ *',*®oao o n  tya 
 ט»טיםיסםי׳ט־גע׳*טיסטע nnyo די טיננ

 יעד *י דארויוי׳ jyaaorao nyaa ףינען
 אונםעי װערען tvonanyaaa >atסיטיגג

pa .tniyerota yna איז נרויס װי 
 ׳aatrannyra איעמענס nytata נעװען

 איז אדיטארױס סיגיס נרויסער nn ווען
 ״Pia>P הונדעדטער םיט oTavaaa געװען

■nyaaooynn און
 taonyro nyn חורלאנה נ. כדודער

o סון n נאסטאנער r n. ײ א א  יטט כ
o n  oayanv .אין םיט׳ננ nnip װער־ 

 אי«׳ םון נאדייטונג רי ער onynpnv טער
 _ער און •״!oap-oaa’varaaana טינען
(ל

זנ

onyor סאר oannna'O’nt o n •ד 
o לױד n  ,onaa און אתאגייזער נ״עם 

oyaro־a״oayrrn, 4פילי nvonp. אין 
o n אמאנייזער, איטפליענישען arm־ 

 די אדרעס־רען װעלכע םאראניטא, 1זע
 אי) pa n>aay אידי׳ש- pa סארזאםעיטע

.8איטא<יעני׳
taonyro nn שטעלט tan סאר on 

 ברר oan’tna*o״ti ,nyann לעצטען
nי> איז האכםאן. חמולױס ר ayvayna־ 

onnVr n n  i n ער nae אנװע־ די 
naaortv o n  nayt אינ־ אונזער םון 

naaaryamto נאנצען איבער׳ן >naa■ ע-־ 
 אנ׳טטרענ־ yoona די ר*ס אן. מייזט
 ¥י* *י אינעראי נעםאכט tynytt נוננען

aaa״tnr די yvaaa ל״דיס oayonaa אינ־ 
 איגטערנע־ אונזער נרעננען pa דוסטדיע

o יוניאז שאנאל n  tv pntv אםאלינען 
naaomi םאנט; םון m ao iv איהר 

 עראבעי װייטערדיגע naa סאסםססעחינ
רומען.

ער׳ ערסלערט קלי^ר״אינרוסטריע, די
 װייל ריע,6אינדוס םונדאםענטאלע a איז
 ארנאנאירםער אן סוז הױסט־יסודות די

 און װאויגוננ מיייז, :ז״נען נעזעלעאסט
 סליידער־ די בערa איז <ייתו קל״תו.

i אינדוםטריע n • ’ ta .ata מוסטער.“ 
 עםענען t»p דאלאר רטnונn na■ a םים

ar a• ׳®וין איז ער און a נאלץנאס! 
 עװער זעחר איז טים8באלענ n>yta און
 איז ז״ 1טע נאוט אט ז.nליaנטרaP *י

ר אז א,י| זײ אנטלויפען ,ra«< ײייז ^  א
 ילאץ, נייעם אויפ׳ז זיי סען נאום טלױמ

o י1אוי ײיחט־ זיי ויסען5 n ילאץ. אלטען 
 ■ראנלעטען דא ריבער8י זיעען אונז בײ

?nnim t איז nytm 'H oap, איז מי 
:«n n .עס אינחסםריע tnnao זיר 

 רnיהD םעהינע זעהר אונז נײ דארום
 םארװימל־ *לע די סטר׳פטעהן tnvp צו
^ n^yta און יראנלעםעז; מע ח  םי

< *ו ניט טיר דיטגען  דארי־ ראט ער ס
ד w די מ aooa3 און ?לאויד anonn* 
 זײערע אנטװיסלען inat זײ ta מר.

 םון רnפיה זײז צו םעםבערם אײנענע
 י1אוי זיר סארלאזעז גיט און ימיאן זייער

:«n n ,נמטבערם ta זײ זאל םעז yta-> 
. ארטי^וימז. מ

i n m 1דא זיך ׳פטעלט האכםאז a■
 איצטײ נײ כאםטאז איז אאנע nn אויוי
 •ניס ער, ערפיערט ויינען, טיר *ײגג נער
 לאנע. nyrnrnp a מהר םיט •נים אל

 בא• nyt«a ײיסעז נ^יאזם חטבמז כױר
)ta .D'aasjr םיל pr*t| פארםינ ao tv־ 
 איצט נעהעז זועלמ טנריכמנםם, די יי«ן1

ta ,inw« םיר *בער אוים• nao iyt 
 באלע־ nyttta סין םטרלאננען םיר אױנ

 -jnnaa זאנזערע miptVoat גטטיט
m• םיר םותן vf>* ta <tw ארבייםער 

»in a םייר אויב װייל *תאגתידג^ וײן 
i m ירא־ 60 1בלוי פתטנײרמ 1זײ 
ם, v מנ m\ נ׳ד » ןרווטירטעז נ>ם מיר 
 60 זוי נמחר tvt^nna■ nyttta זױנען

•e im n■
 ײילענס־ און טוט ויך onnaa עם

 טר־ ינע1דא די מאן ?י «י> otat או»ס»
 נאסטא־ די יטס רעיא^ ער אבער נייט.
וױגעגס־ דיזע imrun וורבייסער גער

na aoanp ותלעז זיי »nw bnaoat t* 
n םען n  tv חד *רנטגיזיר^ 1« ארבײט 
in גאדיוניאז איעןױנ׳ס aar כאם־ אץ 
 nw״ona יי און אוטנענ^נו. אח סאן

אמילו םאז, דזורםעז ow וחני״ען י^יח
a f c  A A A  B a * a a a ^ « A i fc ^  »  »-*-— *• | A A A a A ^ ^ -•------— מד הרינעז זװ נעקיננמ וזעם אוגז יעז1

a a a A  M A A k A A f l g Aב¥לע אמזעחנ פון אטייסאנסס סיינםע 
 בזד uttnp,גאר נים tana םיר גטסיט.

tau u n m  anar די איז naavr. נטר 
״ —‘ »H ײיד natnSi inrorpatta 

s  nvm \ ,באחמ. ®עסמען נעזוגמעז
־ י י ״ י ־ W—״׳״ - *—־ ׳ * ■■ —•

־ • 4די ־
״ jwsoatt גוזחןר

ד ױ מ חןו ו ױ c ו ס כ י ס ע i ג j
ן ׳ ר א § m ר מ » o ו t t & v i f M

»P נ ג ו ל ח מ נ י ר י

fVTPjtfjiy h t»
 m**p*i*fi y?g )is ח^פנומ די איו
 •רג^מ^ױגן״ n און ערדחנױגמ^ און

 JiWfiitfs טחיד״ױד^ן די זזא װ*גו;ג
n די װ^כע ,yeoyp די וױי< w חרא^

m י3 נעםעיע פטר 11̂י
jyj ערװעקמן n  pg 

jyj;g^gB y^j ןײ ב*דיסט*רט און fy 
y®oyp| אוינ און חנרפאה jnyoyB g 

̂•gד וחניט yiyjyr און  jy®ip no ji» ר
jyoip oy ojni •ד\רר חויפטמביץ- o n 

 טדנייט^ די jib ״iogp פאראײדגטען
 or^yBg iy טו״ד״מדאנס, yiy»n דורד

 iy?gf ײtg nyg^ng n 1 צו דטריכער
 סײגונגש״סאדפ^נד וײערע םטמעסעז

 ײו| lyjgio ו^יט^וע איבער חײטען
ענטרירעז ע ז״ער מא̂ג  yniy:y גא̂נ

ױניאן. דער אױף
 ג#ךױד*ן די םון ארכײטער םיילע

 דער *ן ^נגע^אאסעז זיך חאכען שע*ער
מיטינג. דיזען נײ מגיאן

אײדטטי־ אויך איז מיטינג דיזען בײ
 g געכען צו געװארען כאיטיאסען טיג

 סטרײהענדע די םאר טרבייט מטונדע
טײנערס.

 *אילע אין דך סיה^ט אלגעמײן אין
̂ס נאסטאגער  דיסט״ נײער א ?אסאי

 װעיכע אמאניזאציאגס-חאמיטע, די
 װעינע מעסבערס׳ 200 פון באשטמהט

 האט אנגע^אסען׳ םדײוױיליג זיך האבען
 אזוי וױ ׳ילענער8 רייהע א אויסגעארכײט

 גאךיױ אײנציגעז יעדעז אמאגידרען צו
 כאסטאן אין דרעס־שא■ און קאאוק־ גיאן
 דעם׳ םון אורטײיענדיג אומנענענד. און
 ארנאניזאציאגס־קאמיײן דער אזױ וױ

 סיט סיר מענען אנגעםאנגען׳ זיך האט
 פיאצענט הונדעלט א ערװארטען רעכט

/ ערםאיג.
 יטװעריגלײ אילע כאזײטיגען צו אום

 אמאניזאציא;ס*?אמיסע די חאט טען,
 אױוי י8א;נישיא״מאז״ די סארקאענערט

 םאר דאאאר 3 און מאן א םאר דאיאר 5
םרוי. א

 ארבייטער אאע צו ׳אאזא רוםען, םיר
 np זאאען זײ מעפער נאךױניאן די פון

י אונזערע אן זיך אנשאיסעז. און םען  ױ
 סיט צוזאסען׳ אאע זאאעז םיר אום הען,

 -אונזע צוױגגען סרעםטעז׳ םאראײגיגטע
 גע־ אונזערע גאכצוקומען באצעבאטים רע

םאדערונגען. רעכטע
ה וי ל א ו ו ע נ ײ סעסרעטאר. װ

באסטאן. םון כאארד דז^.

 אםסץ קאנטראקטארס דרעס
ט טעל שינעױע די א& ש  מא

סכסוכים אויםצוגלײןען
).t"0 1 פוו (איזס

n ױניאז n ח׳טאבערם. ’^n'oat .tap 
oyo^pta צוליב נאכנעבען, ניט rtat םאר־ 

 panotap ,n- און םעםים, מסענדליכע
 ניך אױף נעכאפט אט1ו i'ooa טארם׳

.,jKrraaJin’a א«נע?)מ»לט• האט און
otny אננעהױבקן זיד האט :אכדעם 

nnno a סט״טפענםם. און בתוי שי?ען םון 
 נעש־קם i׳ooa ,n ran םnכaנ ערשם

taort e tn 'tn •  tv nno און,'orv
nn’a ער?לןרענדינ באאח־, שא־נט1ד
p״o, און •tta ,iaot»t o tn ’tn, נוט 

 דעוארט־ onn םון nynnptvn nn ײי
 נעעגט־ ivoan פארםנאי, כרודער םע;ט,
סערט.

 װערעז שורות די ווען צײט, nn איז
 װיםען, ניט nat iat םען t«p נעשרינען,

 רי צ:טוױ?לען. זיך lap רעם פון ײאס
 ,tf'nn םים׳ז' ta װײטער נעהט ױניאי

ta) יך1א צטענדעט oot”?aoaP ,n tv 
 קליירקס n ניטא ײגען1 שעפער. ’n איז

nn no ,צםם׳ז n m at< ביזנעם־אײ־
nn |to rotynn ̂ן  מ tna ,p'ta ױני

ao״?;.nyo
-panotap onn n  ta ,nyo’t ra  oy 

 נאנץ o^yntanyi האט אסס׳ן נ*ארס'
 מסתסא oy oytt זי אח אװאיסערלײנס,

nPao אלײן oy .אײ«עהז n’ ױניאן oytt 
n יוי1א i״t יע^םאלם n מאר amt nw 

Tt tap םat1 ,r5a אױוי געבעז אכטתנ
typp’tto'tna on n«•

on• otv tynyt nnp tatt מיט nn 
 at* באפאנט taort .tana oan צייטו̂נ
 tnatta( נעסאכט tarn aa oan טטכט.

 נײיםע די tto ״nv םיט םזנםעלםענטס
onaoartn ־״ אין«ODtyoPyoyo n .n 

t״tat נaםaכט nn i i n  tamptat ■פאר 
 tta taort םאו־יס ׳ .tana no סיטלונג

o«n־tana. ארסנאי. ח׳פויױס•
 as* נמםאנט tarn oojao>aoao די
man טיט nan סםייל, ao onn ,״ 

n» די.• . /cap om  >ajaranaora 
nv״ tto די nao tta aeeam״yoontyo 

no ra onaoam״n. ײניאן די oan

oan n אינסצרנעמאנאל a w a o ם־ מ א׳ ב
oaar ta טניאז 24 טינם w ia i 14 im.

ן ?י ו » §rwj)0*1 mu hi n(

ta *i<m a m <r די r a׳ ^i fn r 
 ana "f ita ,naiar •am* און ?ייאו?

jrt Mn itj9i « f ' .W a• ײ יוי•
r a ? H w  r a w
nn •an « 4»n«

a awttia rtaaf afarn ײ י י t י f
אױפזינס laaan »im mfn ס«יס,0סר

m א>מו  •an v Jt  m r a a it  o n 
matt tatarai מדו sm  o n די 

n* אוין man ט־א-«*ס t i j a e m n 
n ’w r a a  maf om ■n no nn?a j

a (•a mvtt״.a
tarn an די ttaנריף, ״ oan ז״;ען 

ytonia׳y׳naro n  ta m n m  op,״
טו ״ י

nanan ׳B'*as*־I iatsny 
ra oy א״ו naan נאתאנט nyn 

narn'an ,קאמי taanan ר״נעדס די 
 יי נעגמי ta oa<a סיחרען apnaoa פון

m ם״ן n a v a. ׳*וין atao 0 naa*a־ 
v tyo״o די זױ s״onyj סאר קערפען 

t״yayp ny( און t״,n .rtvoonpy ny 
 פימומעו ויך |yaan tyoattao מ״ן

ivnywimvona די o״ia onyt( פאר־ 
t lyoan״*inac ana .vvatnatna ny 

 Tt man P״noo oyn ivnoyo iv כעז
a on»  ־a»iw ״|0 די ״<it ,tyayjy״

a tarn tyo״ytJ׳tia ona»e ״ א״ננמ 
ny׳;^u און mm יט; tic tyoanoaa 

i״vna» ny׳y אױף ,nan a
 ״aa ynytjta Inynna און nyooyne׳

nt |y»i;rn ׳t oayne״ ty>at ,ז״ו nyaa 
 די סיט סאתר״ו pa ,lyiyuoon םון
o״yrn onyj| ז״ a־y>ayn. צ״טונ״ די 

v nc tnnyo tyt״v iv o״tatyn o ד,
 tanaopy |ta oyoanooaoaP aanpyns*׳

o yonynjin tan ,otar״tyrnao onyj 
t״otaaan lna. ס״ן די o-a taaaaaas 

a nntatno ,nyonyntm oan on'״ 
!yoaraa tia tyaantaa man onyj 

nnyrnaay<״t -aa ,o״ taaao ■ m at 
oan• naoynt־Dyna oan tia ,|yo 

t .m ניט נאף ״t onyos׳ ’noiv״ *nt 
ty< נאף y ’̂nnnyotia nnyo,) נאך nnyo • 

lyn’oamiopy און o ,n tyannaa״onyj 
 tyaan ״t oan aoan vnyo’a רי פון

Tin jyananny ■pt רי oaao ז״ער •יז 
•tann

tn*oai on nao oan nyaa און 
ana y>a •tn’oa■ on oyn״nyo פיז 

nyvtat nyn tie tia apnyoa nat 
iv jyaip tvra o>vn די חייף noo״nyp 

.nyooyp ynana nw yn
aa oan nnaaa orarn  nynta־ 

 tyol8 oyn סאנ,myjan ta ׳taoa>c׳
ana njny■ >at ,namayo״nyo םון nyn 

tpaytaa ,m oonra oynn tia ptanp 
v״o די nao אדב״ט ynrot? a׳ o  .Dnyj 

a ta tyoan־oyn ,taonyro •ar ,nn 
nyn ta ,|nyt פון כא׳שמס .trn oyn 

cytanjfcJat Jnaaa־'i  tia tram onn 
nfrttw ״tram oaanayirn'a m ar 

n ,nynyjr oan>די ״ o״tyt'O’U onya 
 tynne yny״t הילוי. yt’Taa אין זיד

inyttin nynrp tta.
t tytto nno״ oyn tpnn’ota (Po>yn 

tie oaao ’n ra »iaap די o״t סאגנא־ 
t tia tynyn manayj oyn tyo״ny 

tram orrtpyj oyn noap סיט »j>aen 
ana y>a ta ,(••an to״tna ,nyo אונ־ 

myo״rotor ’n tvaytaa |y>yit ,n 
ana״.onyrna n  nao o

 -nyoya ort tytytt oan y’vatoatna די
nan nyaa ,t'ooa onyaarn nyn oyn* 

oaaoyt Tt tyo oan tyo גים anjyotn 
n  |ta ,oyn tytytt (¥מני nnaa oan 

o*aooy»a די a.׳ytn tto nyayr y 
.oyoro

otyonyovo o n  on< די ס״עז 
otyomy onyaarn, גיייך tyoytP’ntv 

ana ,n״Tt ot'oyt oy oatt o איצט 
 ra oy צי ,oaar נאריוניאן די אין

o r’j'tyt ניס, צי
tnyt onyaarn n, צווײסעגס  tytto 

n’t mat oaar ta’rnaa rurn ta 
oo, n  .ta’tr nn  ta tPO'Praa>״ 

tat 6 typ'rrna tto "'taaoaP o m־ 
 ona ttrtwyo nt onaopanoaap ױניא

tta ,mar nn די ,natarynyora 
.onaopanoaaP ta'atnai 4  paaaoaP 

 גאנץ pa tarn ootyonyoyo ym ־
n ,t ייז כאדײסוננ נרױמר t o״n  n 
 ־a>a 1¥ױני n גחיס׳ג jyrn סיממס

n n a a  tv *pt tvenya tv o r a  oynya 
tyo'ntvaa "t tyaantv pa onyaarn

קאנדישאנס. יונימ _v ,  _ . j;' ■- * . , * .gs5SS5S5ssrw<8W,̂ SiriTr̂ »■■wri ujviMijiî MS
H ■>yptraat זיך eyn cy װו איחר, װײס»

 V אסעדיקא אין aataynaa אינ״יתר איו״מ
 *aiar riyn n nyn |1« געאיבימ ד• ל״ענ•
 דד. *יז ייגייז׳ ■nypyn נײסעו■ ל״דיס

at4׳a ,לעתיז tta ייחד B«o ■yn לץ*

aa pa »י« n« njn״nya נר-ף i 
I laonyra •aa* w״ a r n

a m itnaaa 1• ס*«יננ< ar*• 
nyra״opyo a tn'imwnvan ya

•1) ao ,דאיאו van ױ n«׳a׳nnaa• oa 
aa otunyayn a nt t t i m r v r n  i t■ 

pa jjtm r ױ *a• (••an onyaoyo 
.nanan no pa opyo a n  wrvw 

tyaan ta'tr nn 0*0 ד  pa a*atir 
pa n m r ודייד m  o n  oyonaitny, 

aa. tyanan man to i n.״ ;ynrita |y 
t rntyo pa oturmta״ivatiattvyj t 

.tyu n n aa-n atra  nao lyaoyp tv 
ntaortv jy>y’v;aro o n  tniyom 

i n  po ,1 ױדןן man.״ ,oprnyi 
v n־  ta״tvotayt ra o װען t״ myp 

tytyynoa Tt סיס nn ’*״im ta 
nra lytrnvanna די n a״nyo די 

voony .כאדינגוננען onyaoyo nvttta 
nyaa oy tyaan וט; tta tytaornae 
t iyaan naann״ o n  nao eo'oryt 

no דאלאד opyo, עס װען נדי ■tp oytt 
ivtaa סען  tv םאגריסענט, דעס »h >a 
tr׳tv oan o ’o ’ntrtno a m an ta 

tytt lyaoyp .נויטיג
,inyit ivtaornao nyanan tto oy 

n<o na ta סענען זאיען oyn nao נ-py 
noo |yoo״P איעקטען? nanan 20 o n 

tytto ,opyo די onyaoyo אנסאנ־ גל״ר 
yt| א״נצוצאחיען opyo oyn, אויכ װײל 

oan ort |yo ניט pa irnavr'a םאר־ 
 lie tyaan ־1a■ y-<ppyt pa לױף

oyti ,taro זירי n tvpnnyora tan< 
tia pyno די tynytt onyaoyo ניט t״t 

.tynnavaa tv oan ntaoro’a 
oan tyoanraa naynyn tyaan n*o 

a tto nyaoyo n n r:״tvnnav -אמװיי 
 lyaatt ״nv אי׳ע nאיאn 6 דנסטענס

nyna דס ti״nanan 10 po nyi>t א 
opyo nn ra oatao װעט onnavytaa 

.tynytt
 אויפ־ ny״a iyn׳v n׳o װייען אױך

Poatpnyo«  ;־ta rnjyppnva'M oan ״
Dnnapyn ynyt, נעשינען oan ,to םילע 

 ־nytyn ז״נען onyaoyo ynytra פון
pnnaa n'o pa ,cm  ,n pa rnvor 

 nn'a ,taonyro ■ar oyna ,•ina א״ר
 pa nyo״ana די אז זעהן, נל״ך זאלט

a״ar ny• יאיעו ntynyoror tynytt 
tvnnavivr’K ty::aa:a 1’ia m at |ta 

.Dpyo nanan 20 oyn
 סקױרט, קלאוק, ,nn»a3 דזשאינט

ױניאנס. םאבער nyan און דחןם
,nyrtnyayo .avrn חייםאן, ל.
o י. a n ’iyna ,natayoo,

׳r.nntrtno.־pyo פיש, חש.

 זיגמאן מ. פרעזידענט
ױק יארק נױ אין צו

)1 זײט טון (עלוס
 דעם נאכמיטאג שבת נעווארעז געהאאטען

 דיסקױ הױפטזעכיליך איז יאנואר, סן׳יטען
 בעסטען דעם געשינען צו נעװארען טירט
 און ארבײט מעוזר סארזיכערען צו װעג

 צו <עבען א פאר באדינגוגגעז כעסערע
 וועילכע קילאוקכיאכער, די םאר טאכעז
 שטארק סעזאנס 3 ^עצםע די אין האבעז

 ארבײם. געוועןווענינ ס׳איז וױיי געיליטעז
 איז דרעססאכער די םיז מיטיננ כײם

 ארנאני־ צו װי געװארעז גערעדט
 פון מיי̂י ניט־אמאנידרטע נאך די זירעז
i n ,צונויםנ;ד איז עס און אינדוססרי 

 ארגאניזיײ גרויסע א געװארען שטעילט
 אונטער־ זיר האט װעיכע קאמיטע, מאז

ארבײם. דער אין העילפעז צו געגומנן

 העלםען ארבײםער קמרולאנדער זײ
כדעערס. די

 ־םעברױ טעז2 דעם אווענט, דינסטאנ
 אנוועזענד געװעז זיגמאז פרעז. איז או/
 נע9א איז װאס מיטיננ, דזשאעט א בײ

 האטעיל. סטאטילער אין געװארען האיטען
 זיך זײנען מיטיננ דעם צו סיליװלאנד.

 באארד דזשאינט אלע צונויםגעסימעז
 םוז מיטנילידער עקזעקוטײו דעילענאםען,

 און טשערילײטע Bgr ̂אקאילס, אילע
 אוײ אן געװען איז עס סאמיםעס. פרײז

 צוזאמענסונםס שעהנער סעמעוועחנייד
 קלױוילאנחגר די םון םארשטעהער די םון

 חנם בײ ארבייטער. גארמענט לײדיס
 יעל tg געווארעז, בא^אסען איז םימיננ

 עםונדע א ארבייםעז זאל ארבײטער דער
 דעס אויוי םײנערס. סטרײקענדע די םאר

 מנזמארעז ארגאגיוירמ אויך איז סיטיננ
 פוז באשםעחם וועימ קאסיטע, גרויסע א
 באאדד תמאינט ®ח כױסגלירער 15 רי

 עקזעיןיגױװ די ®יז םימנילידער איע און
 יאסאילס, מ<יװלאנדער די םון באא,ת־ס

 אלע אױוי דריײו iwngor א אנםאננען
 p» Tt נעםינען װאס מעיעי נאדיוניאז
ח שיװויאנד  מטעםילאך. ארדמיגע די איז י

 דדא. די וזאט דעם םים פארנעדזגג איו
 ^רגאגײמוי מיהען צו באמיאסזןן כןסורד

 » וואוחח אישטאקולא, »י| מעדאילא,
 «-נ מקפאר דרעם אוםאדגאגיזיממ צאחי
 אנ איע סאםנז עד זיה ®יגעז
*דגאגיזיחמ. w וײ ;וגנמ
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 arנ רופט סאטיםיע מזומרס
t o איז m אינחמת

 פדעז. - מעדץ. מען6 דעם עםענען זיך דאד^ פאדהער דער
שאינט די פון קאנםערענין א רוםט דגמאן  און באארד דז

ע לאר,אל ט מ א ע טאן. צו נױטינ ם׳איז װאס םאר לײגט און ב
 ילאיער דער הילקוױט, םאדים גענ.

 ̂ צוגע״פיפט האט ױניאן, אונזער סא~
 ער װאס זינדאז, פרעזידעגט צו בריף
 גארדאן דדצארדדט שון באקוטען האס

 גאװערנאד םון טיטערכיא; דער ,4באםעי
 דעד אין קאמיסיע פפעציעיע סמיטה׳ס

אינדוסטדיע. קיאוס
 די אז געזאגט, װערט בריף דעם אין

 טען8 און טען7 טען,6 דעם װעט קאמי״שאן
̂ע די װאו הירינג, א אפהאיטען טערץ  אי

 און אינדוססרי, קיואוק דער אין םראגען
 די צו ױניאן דער פון םאדערונגען די

 דאס אויף ײעיעז כיאנוםעקטיפורערס קי*אוק
װערען. אויםגענומען נײ

 האמייטאן דער םיז טשערכיאן דער
 גריײ זיך זאר ױניאן די אז וױסען, ^אזט

 װייל זי אויב ארן היריננ, דעי צו טען
 עס זי זאל םראנען, נײע אדױםברעננעז

סאיאויס. אין קאםישאז דער װיסען י־אזען
 קאמישאן גאװערנאר״ס םון בריױ דער
:אזוי זיך יײע:ט

היילסוױט. כיר. ״נעהערטעד
 קא־ די :אך דארח וױיסט, איהר וױא

 װיכ־ צאהיל גרױםע א פארהאנרילען מיישאן
 אין םראנען פארסיאנטערטע און טיגע
אינדוסטריע. קיאוח דער

װעגעז םאתז׳גרען אײניגע ״װעחדענד

 אפגעהאלטען יטױן זײנען פיאגען ys8 די
 װיג־ פאר קאט״צאן די געפינט געװארען,

 ארץ פארהער א נאר האבען צו יצענסװערט
 א^ל פון עות און מיינונגעז די הערען

 דער אין צרדים פאראינטערעסירטע
אינרוסטריע.

 קאפיישאן די װעט צװעק דיזעז “״פא
און זונטאג יטבת, הידינג א אשהאיטען

ײט אויש (ש^וס )5 ז

t סכםוד o און נ«רד ח«רט 
dsto קאנפחמסארס דחט

שעדמאן דרעם שטאג, היינם, מיטינג שאפ־ט אך גלײך דאנער  נ
 געסע־ םון ליסט א — האל. װעבסטעד אץ ארבײט, דער

ע ט על  איצטיגען דעם אין שעפעד קלאוק און דרעס ט
ארײנהומען. אן םאנגעז םאנד פאר׳ן געלדער — דדייװ.

 װאך ילעצסע איז װאס סבסוך, דעד
 דרעס־אנטראק־ דעד צוױיטען אנטישטאנען

 ארן ״אז אלץ נאך osgn אסס׳ן טאר׳ס
פאר^*אדפט. מעהר געײאיעז נאך איז

 האט אסס׳ן יאקטאר'ס1קא:נ דרעס די
 זיגניאן, פרעזידענט צו בריױ צוגע״טיקט

 באקלא־ זיך באארד, דז״טאינט צום ארן
איהרע <טיקט ױניאן די הלטאי גענדיג,

אײניגע פאר אפגעפאהרעז זיגמאז פרעז.
־ פילאדעלפיע נאך טעג

מײנערם. קױלען די צו טעלעגראפע באגריסונג א קט

אפ־ דינסטאג איז זיגטאן פרעזידעגט
 פאר געפאהרען

דעיזפיע.
איז עס װי

•V ײײ

געטערדעט נעװען *טוין

פיי^א־איזטענ גע

 זיך גרײטעז ״גערעבטיגקײט״ דער אין
 דרעט־ און וױיסט די םילאדעלפיא אין

סטרײק. גענעראל א צו פאכער

 ױדאן דרעסמאכער און קלאוק נאסטאז
םטאפעדזש אכענעראל צו דך גױט

 באלעבאטיט די פון אםאפיאײשאנס די םיט אונטערהאנדלונגען פיהרט ױניאן
 אפגעהאלטעז װעט דאנערשטאג — אגרימענטס. די באנײען ודעגען
מאס־מיטינג. גרױםער א װערען

ײז דער ס־סאמפ אנ אצי  צײײ אמאניז
 באס״ אין דךעסטאכער און קלאוק די לטען
 זויים״ םון םיהרעױט*פט די ,אונטער טאן

 איז איז האכמאן, דזיטואױס פרעזידענט
ט גאנג, פוילען  םאר אויסזיכטען גוטע מי

ערפאי*נ.
גע־ געשאםען איז באפטאן אין אויך

םאךצײכניס אינהאלט

8 נוםער ״גערעכםיגקײם״
ם

 *,tg די אין ױניאן־פמןמיג״פזען .2 זײט
ב*»רד. דזאזאינט פון סעס

ײט  לאקאלם די פון לאגע פינאנציעלע .3 ז
אים הי. לו ס װ א ח י איז •ינ ג ע ם י  ת

^ן, •על־מאכער רוביז• ״-ד.8 ל^ק. ױני
ײט ארגאגיזאוליאנס־פראגען. און םרײד .4 ז
ײן פזיערט 48 לאקאל .5 ?ײט  סצ״יעחרי־ ז

 אין בילדוגגס־םעםוגקײם ױבילײ. גען
 די גרינבערנ. װיליאם — ס יי*ק*ל

(פזגליעטאז) ^װיגער אוגטערגע*ונדזננע
תבעדיהער. דער -

עדימריעלס. ». זײט
^עפ״ די פון רעגיסטראציע .7 ?ייט  אוםכ

קלאוק־אינ־ דער אין ארבײטער םיגטע
 איבער״ חאלכדטיז. םארים — דוםטריע
—18 דאקאל פון אינסטאליזאמח־םיטינג גראס. נםתיי — (געדיכט) לעבעניא

חאיםאז״ דזיש.  לעבעגס״ ק^נעראטױוע - יוגיאן •8 זײט
 ®ראנס חערמאז דר. — ■ארזיבערונג

זענבערג. אברחםרא״ — ת^נװעגפזאז־אײגדריקעז
ײט  ענם־ עםי — 8נ«יסזנמימיז8 .9 ז
אדזוזגײײ!״ און !ןibjl^ זײט

 ארגאניזאציאנס־יןאמי־ גרויסע א װארען
 דער־ צו ארבײט, גוטע טוט װעלכע יטע

 ניט-יוניאן די סון ארבײטער די גרײבען
 צירהולארען, םארטײלט סעז שעפער.

 אר• און מיטינגעז, שאפ אײן רופט מען
 שליסען שעפער ניט־ױניאן די פון בײטער

ױניאז. דער צו אז זיר
 די האט װאך דער פון פארלױױ אין

)3 זײש אויף (שלוס

 אויפגע־ איז אנריפיענט טרײד דער
 פעברואר. טעז15 דעם טאנטאנ, נאננען

 ארויםגעשיקט םריהער נאך האם ױניאן די
 צו רופענדיג זײ ׳בתים בעלי די צו בריף

ט אנרימענט, דעם באנײען עע סי ײנ  א
 עם װי אבער פארבעסערוגנען, נויטיגע
 באלעבאטים מעהרסטע די האבען שײנט,

ט זיך  איז עס ענטםערען. צו געאײלט ני
 גאנץ דאדןי װאס לאגע ערנםטע גאנץ א

ט נענוי  פרעזידענט און װערען, באטראנ
ס  דורכאויכ א״ז אנװעזענהײס זיגטאנ׳

נויטיג.
 טעז18 דעם אװענט, דאנער״טטאג

 כיא־ װײםט און דרעפ די װעט פעברואר,
 אין מאם־מיטיגנ א האבען ױגיאן כער

 ארבײטער אייע םאר אינפט״טוט, לײבאד
 אדרע־ װעט ביאם־מיטינג דער טרײד. אין

 םעיד זיגטאן, פרעזידענט פוץ װערען םירם
אף רעטאר  וױיס־פרעזידענט און באי

 רײזבערג, ע. װײם־פרעזידענס האלפערין.
 דזשאינט דעם פון מענעדזשער דער

טשערמאן. דער זײן װעט באארד,
 די צו באגריסונג־טעלעגראםע

םײנערם.
 די געװארעז באקאנט איז עס װען

 רעם איז סעטעלמענט דעם םון נײעס
 פרע־ האט םטרײק, קוילעז םארצוינענעם

 דעד צו *אװעקגעשיקט זיגמאן זידענט
)3 זײט אויןי (שלוס
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2 ן7 ע ר פ א ו ר כ ע פ

 ערױקײשאנאל אינטערנע״טאנאל דער
 איז וןאנצערט א מאכט דעפארטמענט

 טעז27 דעם אװעגט, שבת הארלעם,
 טע103 ,171 םקול פאבליס אין םעברואר,

עװענױס. םע5 און מעדיסאן צװישען גאס,
 זײן װעט האנצערטיסטען די צװישעז

 באשא־ דארא זינגערין, באװאוםטע די
 שפילער. םידעל באװאוסטער א און ר׳עװ

 באקאנמ גיט איצט נאך סאז נאמעז זיין
 גרו־ זײן אויד וועט עס וחנחןן. געמאכט

 װעט ואסיאװס<ןי%ל, נ. םר. פעךגעזאננ.
זינגען. דאס אנפיחרעז
 טאנצען. מעז װעט סאנצערט נאכ׳ן

 די אנםיחחנן וחנט םאלןס םילדרעד מרס.
 נע־ ײעחנז אנשטחננגונגעז אלע טענץ.
 גענוסרײך אוועגט דעט מאכעז צו מאכס

 גום זיך געװים וחנלען םיםגיידער רי אח
אמוזיחנן•

 מיםגלידער די פאר פרײ אײנםריט
 זײערע »ח איגטזנדנמשאגײ אוגתד

if̂ gt מר זיך מממייתד ני

 אײנלאם־קארטיאך, םדײע כױט זאמען
 פוץ אפיס איז באקומען װעלען זײ װאס
ױגיא*. דער

ם אױםצונלײכעז פארטרעטער  אין פכםוכ'
 די זי, װאם צײם, דער אין שעםער, די

ע טיט ניט שיקט אפס׳ז, הי קלוירקם. אי
 װי אז געענםםערט, האס ױניאן די
 איהר אפנעשםעלט האט אםס׳ן די באלד

 שי״ ניט קלױדקס קײן װיל און מאשינערי
 שולד, אײגענע איהד עס דאך איז קעז,
שט זיך האט זי און  באקלאגען צו װאס גי

ד שוין האט עס און ױניאן. דער אויף  מ
 יױ די «א< טאנטאג אז דערב״, האלטען

 קאנטראקטאר׳ם דרעס דער מים ניאן
 קאנפערענץ, א אויף טרעפען זיך אסס׳ן

 ווערען. נעטאז דארף עס װאם זעהן און
ט לעצטער דער איז אבער  די האט מינו
 װי• געלאזען און געקראגעז חרטה אסס׳ז

 בריף, צװײטען א דורך ױגיאן דער פען
ט סוםט זי אז קאנפערענץ. דעד צו ני

 װידער אסם׳ן דער האט ױניאן די
 דאם בריןי, א דורך אויך געענטםערט,

שט װיל זי װיבאלד  קאגפע־ א צו קומצן ני
 אויס־ כיעגליך זאל םכםוך דעד װאו רענץ

 פארשטעהער די זועילען װערען, .געגליכ-ז
 דער מיט אגגעהן װײטעד ױניאז דער פון

 ױניאן די קלױריןס. זײערע אהן ארבײט
!אפשטעילען ניט פאשיגערי די װעט

ערגםטע. גאנץ א אלזא, איז, לאגע די
 קאנטראק• דרעס די דאם אוים, זעהט עם

אגדי־ דעם אפברעכען װיל אםס׳ן םארס
ף (שלוס י ײט אן )12 ז

ם ר ק ם א ן ס « י נ ו i י o  W 

ם פ ל ע ר ה ה י פ ל ע ד א ל י פ י  ד
?אפעדפ

 פילארעלפיא, פון ױניאן קאטערס די
 אר״ דעם אין זיך באטײליגט ,5:1 ילאקאל

 װערט דארט װאס גאניזאציאנס־דרײװ
 זױיסט און דרעס דער אין געםאכט איצט

 איז ױניאן יואמערם די אינדוםטריע.
 קא־ אלע ארגאניזירעז צו ענטשילאםען,

 האט ױניאן די איז םאה דעם םון טערס
 ױניאן יזאטערם אונזער צו נעװענדעט זיד
 אױך און פינאניעיער נאך יארה נױ אין

הילף. מאדאלישער
 א געהומען איז טאג בײ שבת לעצטעז

 צו קאטערם, פילאדעלפיא די פון קאמיטע
 באארד עקזעהוטיװ דעם םון מיטיגנ דעם
 און ,10 לאקאיל ױניאן, קאטערס דער םון

 אין קאטערם די פון לאגע די ערהלערט
םילאדעלפיא.

 םון טשערמאז דער וױניס, ברודער
 שװע־ די דערקילערט האט קאמיטע, דער

ט אוין■ («לום ״ ).12 ז

ס ו א ל ן ס ו , א ר ע כ א מ ס ע ר ס ד א ז ס ו ע ם פ י ו !א

 געבורטם־ װאשינגטאנ׳ם פעברואל, טען22 דעם םאנםאנ, קיםענדינעז
 טאר עם-םאכערnn און קלאוק־ קײן אץ םוב, ױם געזעצליכער א 1אי םאג,
 פונקט באצאהלם באקומען דארפען װאך־ארגייםער אלע ארבײטען. ניט
ארבײטען. װאלמען זיי וױ

 שאו־ די סאםרולירען םאנםאג װעלען לאקאלם די פון קאמיטעם
 װעט א^ײט nyn כײ tynytt tyatayi װעט עס װער אץ דיסטריקטען

■tynytt באשה^אסם אץ קאמיםע Diytrna nyn tv tynytt געתפעץ
ט אינ ש אכער און קלאות באארד ת מ ױניאן דרעס

.nyrtnyayo nanyaya חײםאן, ל.
שאמ^ו . .nntrtno-naonpyo פיש, ח


