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nm א אן מנגט נאארו חעאינט
ײן8מ8ארג»ניו«ציאנסיק לענעױגען

it• •t 1••׳ a(
nw״׳opyu |j׳o '»״ח••«י  ײנ־יי יי 1י

na nyo״nyaa ,o ינייטעי די װ«ן• 
m an ייד pa ovyiyarna טעמ״ די 

״ man סיס,  געפונען tvonan *ױך ז
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 >-a ra  nn omn 
a rj׳»yo’oaroaa.זדינינע ״ man 

v ia  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 .tn iyerota 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

r נאסטאנער on סון n. יטט כאאײ 
on  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 on •ד 
on לױד  ,onaa און אתאגייזער נ״עם 

oyaro־a״oayrrn, 4פילי nvonp. אין 
on 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  in ער nae אנװע־ די 

naaortv on  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
on יוניאז שאנאל  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.

in אינדוםטריע • ’ ta .ata מוסטער.“ 
 עםענען t»p דאלאר רטnונn na■ a םים

a r a• ׳®וין איז ער און a נאלץנאס! 
 עװער זעחר איז טים8באלענ n>yta און
״ 1טע נאוט אט ז.nליaנטרaP *י  איז ז

ר אז א,י| זײ אנטלויפען ,ra«< ײייז ^  א
 ילאץ, נייעם אויפ׳ז זיי סען נאום טלױמ

 ילאץ. אלטען on י1אוי ײיחט־ זיי ויסען5
 ■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
ח^ n^yta און יראנלעםעז; מע  םי

 דארי־ ראט ער ס< *ו ניט טיר דיטגען
ד  *anonn און ?לאויד waooa3 די מ
ײ ta מר.  זײערע אנטװיסלען inat ז

 םון רnפיה זײז צו םעםבערם אײנענע
 י1אוי זיר סארלאזעז גיט און ימיאן זייער

:«n n ,נמטבערם ta זײ זאל םעז yta-> 
. ארטי^וימז. מ

in 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

jn זאנזערע miptVoat גטטיט n aa- 
m• םיר םותן vf>* ta <tw ארבייםער 

»in a םייר אויב װייל *תאגתידג^ וײן 
i m ירא־ 60 1בלוי פתטנײרמ 1זײ 
 נ׳ד » ןרווטירטעז נ>ם מיר \vm מנם,
 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.
im וורבייסער גער run וױגעגס־ דיזע

na aoanp ותלעז זיי »nw bnaoat t* 
n םען n  tv חד *רנטגיזיר^ 1« ארבײט 
in גאדיוניאז איעןױנ׳ס aa r כאם־ אץ 
י און אוטנענ^נו. אח סאן  nw״ona י

אמילו םאז, דזורםעז ow וחני״ען י^יח
afc AAA B a* a a a ^ « A ifc ^ »  »-*-—*• |A AAa 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.

tauunm  anar די איז naavr. נטר 
״ —‘ »H ד  natnSi inrorpatta ײי

s nvm \ ,באחמ. ®עסמען נעזוגמעז
־ י י ״ י ־ W—״׳״ - *—־ ׳ * ■■ —•

־ • 4די ־
חןר ״ jwsoatt גוז

ו ומד ױ חן i געסיכסױ c ו j ott&vifM ו«מר m §אר׳ן
»P ירינמחלוגנ

fVTPjtfjiy h  t»
m ח^פנומ די איו **p*i*fi y?g )is 
 •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
jy j ערװעקמן n  pg 

jyj;g^gB y^j ןײ ב*דיסט*רט און fy 
y®oyp| אוינ און חנרפאה jnyoyB g 

y און iy jyr ד וחניטg•̂ר «jy®ip no ji 
jyoip oy ojni •ד\רר חויפטמביץ- on 

 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
ע ז״ער מאג^ענטרירעז  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.

̂ט אלגעמײן אין  *אילע אין דך סיה
̂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^.

ס ס דרע  אםסץ קאנטראקטאר
ט ל ע ט ע די א& ש ױ ע שינ א  מ

ען ײן ל צוג ם סכסוכים אוי
).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׳

jK א«נע?)מ»לט• האט און rra a Jin ’a,.
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
nat ia םען t«p נעשרינען, t װיםען, ניט 

 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 ױני^ן tna ,p'ta מ 

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 
 amt nw מאר nn יוי1א i״t יע^םאלם

T םat1 ,r5a אױוי געבעז אכטתנ t tap
typp’tto'tna o n  n«•

on• otv tynyt nnp tatt מיט nn 
 at* באפאנט taort .tana oan צייטונ^
 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
m an טיט nan סםייל, ao onn ,״ 

n» די.•./cap o m  >ajaranaora 
nv״ tto די nao tta aeeam״yoontyo 

no ra  onaoam״n. ײניאן די oan

oan naw אינסצרנעמאנאל ao בא׳מם־
oaar ta טניאז 24 טינם w ia i 14 im.

?י ון » §rwj)0*1 m u  h i  n(

ta *i<m a m<r די ra׳ ^i fn r 
" ana* און ?ייאו? f  ita ,naiar •am 

j r t  M n  it j9i « f ' . W a• י ו ra?Hw r•ײ י a w
nn •an « 4»n«

a a w ttia  rta a f a fa rn ײ י י t י f
אױפזינס laaan »im mfn ס«יס,0סר

m א>מו  •an v J t  m ra a it  o n 
matt tatarai מדו s m  o n די 

n* אוין man ט־א-«*ס t i j a e m n 
n ’w ra a  m af o m  ■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 nava. ׳*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 ■ mat 
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 o ra rn  nynta־ 

 tyol8 oyn סאנ,myjan ta ׳taoa>c׳
ana njny■ >at ,namayo״nyo םון nyn 

tpaytaa ,m oonra oynn tia ptanp 
vo״o די nao אדב״ט ynrot? a׳  .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״ro to r ’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 on  on< די ס״עז 
otyomy onyaarn, גיייך tyoytP’ntv 

ana ,n״Tt ot'oyt oy oatt o איצט 
ra צי ,oaar נאריוניאן די אין  oy 

o r ’j'tyt ניס, צי
tnyt onyaarn n, צווײסעגס  tytto 

n’t m at oaar ta’rn aa  ru rn  ta 
oo, n  .ta’tr  nn  ta tPO'Praa>״ 

tat 6 typ 'rrna tto "'taaoaP o m־ 
 ona ttrtwyo nt onaopanoaap ױניא

tta ,m ar nn די ,natarynyora 
.onaopanoaaP ta'atnai 4 paaaoaP 

 גאנץ pa tarn ootyonyoyo ym ־
ז כאדײסוננ נרױמר י n ,t י t o״n  n 
 ־a>a 1¥ױני n גחיס׳ג jyrn סיממס

n n aa  tv *pt tvenya tv o ra  oynya 
tyo'ntvaa " t  tyaantv pa onyaarn

קאנדישאנס. יונימ _v, _.j;' ■- * . , * .
g s 5 S S 5S 5 ssr w<8W,^ S i r iT r ^  »■■wri ujviM ijii^M S

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 rn

a m itnaaa 1• ס*«יננ< a r*• 
n yra״opyo a tn'imwnvan ya

•1) ao ,דאיאו van ױ n«׳a׳nnaa• oa 
aa otunyayn a nt t t im rv rn  i t■ 

pa jjtm r ױ *a• (••an onyaoyo 
.nanan no pa opyo a n  wrvw 

tyaan ta 0*0 ד 'tr nn  pa a*atir 
pa n m r ודייד m  o n  oyonaitny, 

aa. tyanan man t o  i n.״ ;ynrita |y 
t rntyo pa oturm ta״ivatiattvyj t 

.tyunnaa-natra  nao lyaoyp tv 
ntaortv jy>y’v;aro  on  tniyom 

in  po ,1 ױדןן m an.״ ,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״ on  nao eo'oryt 

no דאלאד opyo, עס װען נדי ■tp oytt 
iv סען ta a  tv םאגריסענט, דעס »h  >a 
tr׳tv oan o’o ’ntrtno a man 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 on 

tytto ,opyo די onyaoyo אנסאנ־ גל״ר 
yt| א״נצוצאחיען opyo oyn, אויכ װײל 

oan ort |yo ניט pa irn a v r '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 ,t o 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״a r ny• יאיעו ntynyoror tynytt 
tvnnavivr’K ty::aa:a 1’ia mat |ta 

.Dpyo nanan 20 oyn
 סקױרט, קלאוק, ,nn»a3 דזשאינט

ױניאנס. םאבער nyan און דחןם
,nyrtnyayo .avrn חייםאן, ל.
,oan’iyna ,natayoo י.

׳r.nntrtno.־pyo פיש, חש.

ט ענ ד עזי ר אן מ. פ מ  זיג
ק ױ ױ אין צו ק נ אר י

)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
מ קאסיטע, גרויסע א עי  פוז באשםעחם וו
 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» T נעםינען װאס מעיעי נאדיוניאז t 
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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מרס aנ רופט סאטיםיע מזו r 
t o איז m אינחמת

 פדעז. - מעדץ. מען6 דעם עםענען זיך דא̂ד פאדהער דער
 און באארד דזשאינט די פון קאנםערענין א רוםט דגמאן
טאן. צו נױטינ ם׳איז װאס םאר לײגט און בעאמטע לאר,אל

 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
̂ל פון עות און מיינונגעז די הערען  א

 דער אין צרדים פאראינטערעסירטע
אינרוסטריע.

 קאפיישאן די װעט צװעק דיזעז “״פא
און זונטאג יטבת, הידינג א אשהאיטען

̂וס )5 זײט אויש (ש

t סכםוד o און נ«רד ח«רט 
d קאנפחמסארס דחט s t o

 נאך גלײך דאנערשטאג, היינם, מיטינג שאפ־טשעדמאן דרעם
 געסע־ םון ליסט א — האל. װעבסטעד אץ ארבײט, דער

 איצטיגען דעם אין שעפעד קלאוק און דרעס טעלטע
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
̂*אדפט. מעהר געײאיעז נאך איז פאר

 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

̂א־איזטענ גע פיי

 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

 צײײ אמאניזאציאנס־סאמפײז דער
 באס״ אין דךעסטאכער און קלאוק די לטען
 זויים״ םון םיהרעױט*פט די ,אונטער טאן

 איז איז האכמאן, דזיטואױס פרעזידענט
 םאר אויסזיכטען גוטע מיט גאנג, פוילען

ערפאי*נ.
גע־ געשאםען איז באפטאן אין אויך

ט אל ה ס אינ םאךצײכני

ם8 נוםער ״גערעכםיגקײם״
 *,tg די אין ױניאן־פמןמיג״פזען .2 זײט

ב*»רד. דזאזאינט פון סעס
 לאקאלם די פון לאגע פינאנציעלע .3 זײט

םעגי איז •ינחאװסהי. לואים ̂ק. ױני^ן, •על־מאכער תי רוביז• ״-ד.8 ל
ארגאגיזאוליאנס־פראגען. און םרײד .4 זײט
 סצ״יעחרי־ זײן פזיערט 48 לאקאל .5 ?ײט

 אין בילדוגגס־םעםוגקײם ױבילײ. גען
 די גרינבערנ. װיליאם — ס יי*ק*ל

(פזגליעטאז) ^װיגער אוגטערגע*ונדזננע
תבעדיהער. דער - עדימריעלס. ». זײט

 אוםכ^עפ״ די פון רעגיסטראציע .7 ?ייט
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

̂נװעגפזאז־אײגדריקעז זענבערג. אברחםרא״ — ת
 ענם־ עםי — 8נ«יסזנמימיז8 .9 זײט
ט ײ i^ ז b j lאדזוזגײײ!״ און !ן

 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

 אײנעע סיט אנרימענט, דעם באנײען
 עם װי אבער פארבעסערוגנען, נויטיגע
 באלעבאטים מעהרסטע די האבען שײנט,

 איז עס ענטםערען. צו געאײלט ניט זיך
 גאנץ דאדןי װאס לאגע ערנםטע גאנץ א

 פרעזידענט און װערען, באטראנט נענוי
 דורכאויכ א״ז אנװעזענהײס זיגטאנ׳ס

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
 וױיס־פרעזידענט און באיאף רעטאר

 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

דעס אוומנם, שכת הארלעם אץ סאנצקרם א
פעכרואר פען27

 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

if^gt מר זיך מממייתד ני

 אײנלאם־קארטיאך, םדײע כױט זאמען
 פוץ אפיס איז באקומען װעלען זײ װאס
ױגיא*. דער

 אין פכםוכ'ם אױםצונלײכעז פארטרעטער
 די זי, װאם צײם, דער אין שעםער, די

קלוירקם. איהיע טיט ניט שיקט אפס׳ז,
 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,
 באקלאגען צו װאס גישט זיך האט זי און

 מד שוין האט עס און ױניאן. דער אויף
 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
 די האט מינוט לעצטער דער איז אבער
 װי• געלאזען און געקראגעז חרטה אסס׳ז

 בריף, צװײטען א דורך ױגיאן דער פען
קאנפערענץ. דעד צו ניט סוםט זי אז

 װידער אסם׳ן דער האט ױניאן די
 דאם בריןי, א דורך אויך געענטםערט,

 קאגפע־ א צו קומצן נישט װיל זי װיבאלד
 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
)12 זײט אןיף (שלוס

 io W יוני»ן סאםקרם
 דיפילאדעלפיהר העלפם

פ ד ע פ א ?

 פילארעלפיא, פון ױניאן קאטערס די
ך באטײליגט ,5:1 ילאקאל  אר״ דעם אין זי

 װערט דארט װאס גאניזאציאנס־דרײװ
סט און דרעס דער אין געםאכט איצט  זױי

אן יואמערם די אינדוםטריע.  איז ױני
 קא־ אלע ארגאניזירעז צו ענטשילאםען,

 האט ױניאן די איז םאה דעם םון טערס
ד  ױניאן יזאטערם אונזער צו נעװענדעט זי
 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

).12 ז״ט אוין■ («לום

!אויפםעוסזאס דרעסמאכער, און סלאוס
 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
ױניאן דרעסמאכער און קלאות באארד תשאינט

.nyrtnyayo nanyaya חײםאן, ל.
.nntrtno-naonpyo פיש, חשאמ^ו .
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פװ אפיםעס ף אץ טעטיגקײטען זניאן
נאארד חשאינט

דעפארטטענט פראטעקטעו
 דעם םון מענעדזשעל קאפי*אן, ברודער

 א אפ גיט דעפאלטסענ.ט, ■לאט*קטיװ
 — :דעפא־*טסענט זײן פין באליבט

 גע״ אטענדעט זײגען קאספיײנטס 168
 אלײגנע־ זײנען צאל דעל אין װאלען.
 װעל־ דיסטשאלרזשײןײסעס, 25 רעכענט

 וױ געװאלען, געשיייבטעט זײגען כע
— : פאמט
ױגיאן. דעל גינסטען צו ,14
J1 צױ געװאלען צוליהנעצױגען זיינען 

 גיט זײנעז אלבײטעל די װאס דעס, ליב
 אל־ 5 אוגטערזוכונג. דער ב״ עלשיגען
 *ysB די פארילאזען אליין האבען בייטעל

 דיס־ :יט זיי־נען אלבײטער 2 יצעל
 אפמנלעגט נאל געױאלען, סשא־־ילז־צט

 דיס־ איז אלבייטעל 1 געװאלען.
 לאט־ זײן ניט פא- געװאלען טשאללז־צט

פעטענט.
 אשיס דין אז אויך באליכטעט על

 כדאנו־ געגען האספ^־ינטס געסאבט ראט
 ניט באשעפטיגען װערכע פעהטשולעלס,

 װא' און אפעלײטאלס צאהל ליכטיגע ,ד
 אפערײטאלס נאך װערען סעגליך, נא-

אלבייס. דעל צו נעשטעלט
װע־ אױך באליכטעט האפלאן בלורעל

— :קײסעס םאמעגדע לי גע;
— 498 םינדער׳/ ה. ״ה. פילסע די

 קאטעל דיסטשאררזשט האט עװענױ, טע7
 ער אז באהויפטוגג דעל אוי;* דײביצטײן

 אונטעלזוכונג אן קאספעטענט. ניט איז
 קא־ האס קאטער דער אז באוױזען האט
 און גאלסעגטס עסליכע נעסאבט ריע

 איג־ רי נעסעז צו אױך זץ־ ענטזאנט
 אסא• די פארמאן. דעם פון סטױקציעס

 צו איהם אנטזאגט זיר האט סיאײשאן
 איבעלגעגע־ הײס די איז ריאעסטייטען,

 אומפאלטייאישען צום נעװאלען בעז
 אז באשלאסען ר״אט װעלנעד טשערםאן,

 ווערען ריאינסטײטעט זאר קאטעל דעל
 אפצוהיטען װערע-ן נעװאלעגט זאא און
 איהם װערען װאס אינםםױקציעס, די

גענעבען.
 1370 קאוזען״, ״לואיס פיר&ע די

 אל־ אלע אויסגעשלאסען האט בראדוױי,
 ער אז פלעםענזיע׳ רעל אײױ בײטעד

 ער־ האט ױניאן די דזשאבעל. א װערט
 םילמע׳ רער גענען סטרײק א קלעלט

 האט ׳1925 אקטאבער׳ טען23 דעם און
 ספע־ א דורך צװעשטיםט פילמע די

:ױניאן דער מיט אנליסענט ציעלען
 עט־ באשעפטיגען צו צוריק גילײך .1
ארבײטער. רי םרן ליבע
 דער צו שטעלען צו צײטוױיליג .2

 זײ־ אין ארבייטער איבעריגע די א־יבייט
שעפער. האנטיאקטאר׳ם נע

 ארבײטער אלע באשעםטיגען צו .3
 יא־ טען15 דעם ארום םעהטארי זײן אץ

,1920 ניאר״
געװא־ איגםארמײ־ט א'ז אפיס דעי

 אז ,1925 נאװעמבער, טען25 דעם רען
 מא־ אלע ארויסנענוםען האט םירמע די

 האט און שאפ אינסײד דעם פון שינען
 אגרימענט דעם פארלעצט ארום אזוי
 דאס און אסטאבער, טען23 דעם פון

 גלײך איז םטרײק א <אהאוט. א בױינט
 געגען געװארען ערקלערט אמאל װידעד

 גע־ דאן האט םירמע רי םירמע. דער
 אנצושליםען זיך אפיליקאציע אן מאכט

 אםאםיאײשאן״ ,,םוירטשענס דער אן
 דעם, כעגען נעװען איז ױניאן די אבער

 נעװארען איבעמעגעכען איז קײס די און
 ־5װע טשערםאן׳ אום^רטײאישען צום
 דעם אונםער אז באשלאםען׳ האט כער

 םען23 דעם םון אגדימענט ספעציעלען
 מעמ־ ווערען ניט זײ קענען אקטאבער.

 אסאסי־ ״סוירטשענטס דעד אין בערם
אײשאך.

 »ז אייך, באייכטעט סאפילאן ברודער
 ;ע־ און אונמערזוכס האט אםיס זײן

 אםעדי״ און אידפענדענט 286 מאיכטעט
 דיש־ 21 אײנשליסענדינ קײסעס׳ סען

הײסעס. טשארתש
 ״קאפד הײט^ און ״הײט פירםעס די

 סליםשםײך ״מ. און <ןא.״ קאאוק וועל
 זײע־ םמ עטאיכע דיםםשארדזשט האבען

 נעװען איז אםים דער ארבײטער. רע
 אד־ אילע ריאינסטײטען אין ערסאמרײך

נײמער.
 וועסט 324 דארםםאך. ״סאםועיל

 אלע אויסנעשלאםען האט סטריט, טע35
 דענקט ער אז יג,1באהױ*טעג ארבײטער.

 איז שאם דער תשאבער. א װערע! צו
 איז און סטרי><ן אין געװארען עמןאזןרט

 אדגאנידי־ צום נעװארען איבערגמגעבען
דזגיארםמענט. שאן

̂אױן ״א^ײט רי  יתסט 227 קא.״, ק
 צו אנטזאנם זיך האט סטריט׳ טע36

 םאר ױניאז דער צו םײן א גאצאאען
 ארנײכ. די שנײחנז און פיעסען אאיין
 געיואײען״ איגעסםאימ איז שאי רעי•
 געווארען מצװאתנען איז מירםע רי אוז
n יסװײ אלס ד»<אר 100 באיאיעז^ 

. . חנםעדזשצם/ רייטצט
ijt n p“. ג׳ר

 זײן אױפגענעבען האט קאוגסיל״׳ טריעל
 איז אפיס דעי צוריק. צײט א כױט שאפ
 איו ער אז געװארען׳ איגםארמירט דאז

 ״שערמאן/ םירםע דער םיט סארבונדען
 עי אז געװארען, באװיזען אויך איז עס

 םיר״ דער פון טשעסס פארשידענע סײנט
 מען אז איצט, וױיען ארבײטער די מע.
ארבײט. ךעי צן ציךיק שטעלען זײ זאל

 צום איבערגעגענען װערט קײס די
אפיס.
 ״דזשענערא? דער םון ארבײטער די

 ׳סט. טע30 װעסט 327 ״קא. גארםעגט
 צו פירסע דער מיט צוגעשטימט האבען

 44 אנשטאט שטונדען 48 ארבײטען
 איז װאך אײן נאך װאך. א שטוגדען

 װענען געװארען אינפארמירט אפיס דער
 געװא״ געפײנט איז םירמע די און דעש,
 זיי־ ארבײטער די דאי!אר. 50 םיט רען
 גדױוענס דעד צי געװארען גערופען נען

קאסיטע.
 פון נרינשטײך׳ ״טאקס םירטע די

 אױפגע־ ד,אט סטריט׳ טע27 וועסט 152
 טע39 װעסט 323 אין שאפ א עםענט
 ״עקטיװ די נאםען דעם אונטער סטריט
 גע־ ערקלערט א\ז שאפ דער קא.״׳ קלאוה
 איבערגעגעבען איז אין ניט״ױניאן װארען

 דעפארט־ אדגאגידישאן צום געװארען
מענט.

 אז ׳א"ך באריכטעט קאפלאן ברודער
 :עסעטעלט האבען פירטעס פאלגעגדע די

: אפיס זײן טיט
 האנסעליעיי איז בענאטי
 סטיין און ביבולא

cyp דאן און 
 קא. גארםענט פינברא
 הא. און קראניש
האלאטאגאטי. און שװארץ

 האלעהסעט אויך האט אפיס זײן
 און ״כעקפעי״ ס̂א דאלאר 1,031.55

דעסעדזשעש״. ״ליקװידײטמ

דעפאדטמענט דרעס םון
 כיע־ צײטװײליגער פאיטנאי׳ בױדעד

 בא־ דרעס־דעפארטםענט׳ פון נעדזשער
 א דרעס״, מײר ״סעל די אז ריכטעט׳

 רענטנער״, ^מאדיס םאר ?אנטראקטאר
 סעטעלמענט, א נאך געװענדעט זיך האט

 ניט מעהר װעלען זײ אז ערקלערענדינ,
 נאד רענטנער׳׳, ״סאריס פאר ארבײטען

 רענםנער״. ה.״ פאר ארבײטען צז דענהען
 מיט א^יימענט אן האט פירםע װעלכע

 ערהלערט׳ פארטנאי ברודער ױניאן. דער
 געװען װאלט עס דאם דענהט, ער אז

םירםע. דער מיט סעטלען צו ראטזאם
 אסאסי־ די אז אויך׳ באריכטעט ער

 ביזנעס־אײרזשענטס די ניט גיט אײשאן
 אין זײ שטערט דאס און ?לוירסס, גענוג
 אינפאר־ זײ האס ער ארבייס. זײער
 נאכקױ ניט װעלען זײ אויב אז מירט,

 ביזנס־ די װעלען םארלאננ׳ זײער םען
 ארויסנעדזן מוזען אלײן אײדזשענטס

האםפלײנטס. די צו אטענדען צו מאגטאנ
װײ־ באדיכטעם פארטנאי ברודער

 אינ־ און אסאסיאײשאן דער םון טער
 דע׳ זײן םון אפטײלונגען דעפענדענט
 םון — צײט װאכען 4 פאר פארטמענט,

יאנואר. טען.30 דעם ביז טען4 דעם
אטענ־ אםיס דער האט צײט דער אין

 אסאסיאײשאן )KX5 געשליכטעט ארן דעט
 פון האמפלײנטס 179 און קאםפלײנטס

 נוס אזוי אפטײלוננ, אינדעפענדענט דעם
 אסאסיאיײ אין װיזיטעז 476 געמאכט װי

 איגדעפענדענס איז 222 און שעפער שאן
שעפעד.

אויך, באריבםעט םארטנאי ברודעד
 זײנען קײסעם דיסטשארדזש 73 די אז

:םאלגט װי נעװארעז געסעטעלט
 רײ ארבײטער די זײנען םעלע 53 איז

נעװארען. אינסטײמעס
 גע־ ארבײטער די האבען םעלע 4 איז
 םארלאזען האבען און באצאהלט סראנעז

פלעצער. די
 צוריה־ קלאגען די זײנען םעלע 3 אין

ארבײטער. די םון נעװארען געצויגען
 ״נע־ קײסעס די זײנען םעלע 12 אין

געווארען. דראפט״
 אפנע־ שאפ דער אױ םאיל 1 איז
 צו אימןרנעגעבען און געװארען סטאפט

האמיטע. ארגאניזײשאן דער
 אויך באריכטעט פארטנאי ברודער

:קײםעס ספעציעילע םאלגענדע די וועגען

מן פירטע די ״r» ״  Vtn 400 ׳«
 י ו0 אדנײט ארױסגעגענען האט עװעדו

 איגסײד די װעחרעגד שאפ דט״מדאן
 יײדיג׳ אװמגענאגנען דינען טרבײטער

 ח^ט אײחשענט ניזגעס א וױ נאכדעם
 פירטע די חאט שאפ, דעם אפ;עפטאפט

 האט סעטעימענט, א נאך געװעגדעט זיך
 1או סעלדוריטי דאי־פר looo רעפאױטעט

 ,ייהװירי אלס דאראי 500 כאצאהיט
 פארטנאי כרורער דעטערזשעס׳/ טעט

 געשריכטעט איז קײס די אז באריכטעט
 אנער ?ירערמאן, ברודעי• םון געװארען

 ער װען געלד דאס קאלעיןטעט האט עד אז
אפיפ׳ אין ארײן איז

עײ., טע8 523 דרעס׳/ ״מײלאױ די
 גיט־ױגיאן א צו *רבייט געגעבען האט

 ,M( דעפאדטעט האט םירפע די שאפ.
̂ט האט און סעקױױטי דאלאי  באצאהי

 דעםע־ ״ייקוױדײטעט איס דאלאד ססנ
 אפ* איז שאפ דער וױ נאנהעי דזשעס׳/

געװארען. געסטאפט
 טע27 װ. 153 דרעס׳/ ״עװערײט די

 רי םון אײגעם באצא^ט האט סטריט,
 אפיס דער סזײל. אונטער׳ן ארבײטער

 בעח־ אי־ס רא^א־ 115 חאלעהטעט האט
 גע־ אײך האט ארן ברודער רעם פאי פעי

 א- 4 פא־ דאלאר 5 פון רייז א קדאגען
בייטער.
 װ. 252 ל,א.׳/ ד-עכ ״בילטװעל די

 ארבײ־ די כאצאהי*ט האט סטייט, טע38
 האט אפיס דע־ נױגימום. אונטער׳ן טער

̂ס דאי־אי 100 קאלעקטעט  ״ריהװידײ־ א
 האט םירטע די אין דעמעדזשעס״ טעט

 ארבײטעױ די צאהרען צו םאר״עפראכען
פיגיכום. דעם

׳ע*ו. טעs» 41 7 רענטגעי״, ״טאייס
 ריײ ריאינכטײדען צו אגטזאנט זיך האס

 דעם לױט איבײטעד דיסטשאדדזשטע
 אוטפאיטײאישעז דעם פון צלוסיכא

 אגטזאגט אויך דך האט און ט׳טעיכאן,
 אויף שעפער אפע; צוױי ױניאניזירען צו

 װאכען דרײ נאך פרעמיטעס. זײגע
 ;זיא-וים;עקיאג פייכיע די האט סטרײקען

 אינ־ אן פא- ארדער צײטװײליגען א
 איבעײ נלײך איז קײס די דזשאנקשאן.

 ראטענבע״ג. פאייס צו געװארען געגעבען
פארטגעזעצט. איצט װערט סטרײק דער

עװענױ, טע7 4(!8 רענטגעי׳/ ״הערי
 זיײ אױף שאפ ניט-יוגיאן א געהאט האט

 ױניאגיזירט זי האט ער פרעטיסעס. גע
 געסטראשעט האט אפיפ דער װי נאנרעם

 ױניא; די אין ארבײט זײן אפצוסטאפעז
שעפער.
 אײב־ און פענטאן ״שיע-, פירטע די
 זיך האט סטריט, סע36 װ. 229 ראמם״

 אונטערזוכו:: אן ערלויבען צו אנטזאגט
 גי־ זײ צי אויפצוגעםינען ביכער די פון
 שעסעד ױגיאן ניט צו ארבײט ארויס בען

 נעהען ארבייטעי אינסײד די װעהרענד
 פארלאנגט האט פירמע די לײדיג. ארום

 סטריײ ארבײטער די רעארגאניזאציע. א
 פאיהאנדעלט אפיס דעי און איצט קען
סעטעלםענט. א װעגען פירכיע דער טיט

 געװארען אינםארמירט איז אםיס דער
 סט., טע15 װ. 42 דרעס״, ״נרײט די אז

 דער פיט פארבונדען געװען פריהער איז
 עװעגױ, בלײה 441 דרעכ׳/ ״פרי^מאן

 געװא־ ערקלערט איז שאפ דער ברוקלין.
 צײט הורצע א נאך און סטרײק אין רען

 צו צוריק צוגעשטימט פירכיע די האט
 דער פון ארבײטער איע באשעםטיגען

דרעס׳/ ״פר^דמאז
 אז אויפנעפונען האס אפים דער

 םע26 װ. VM װײגשטײן״ אין ״נלאםער
 באװאוםט געװען פריהער איז סטרים,

 רעזיגגירטעד א גלאםער״, ״םאמועל אלס
 אםאפיאײשאן. דרעם דער פון מעפבער

 םריהע־ די אז םארלאנגט וזאט אפים דער
 ריאינסטײטעט זאלען ארבײטער ריגע

 ער־ איז שאפ דער װי נאכדעם װערען.
 די זײנען סטרײק, אין געװארען קלערט

געױאדען. ריאיגסטײמעט אדבײטער
 אויך האט דעפארטפענט דכעס דער

 דער דורך 73 — שעפער 135 געסעטעלט
 24 אינדעפענדענט. 62 און אםאסיאײשאן
 אינדעפענדענט 11 איז אםאםיאײשאז

 זײערע אױםנענעבעז האבען פירמעם
 זוי דעפארטפענט דעם םיט אגריפענטס

— םאלנט:
 אד־ צום נעװאדען איבערגענעבעז 11

רעפארטפענט. גאניזײשאן
 אםאפי־ דעד אז אננעשלאפען זיך 3

אײשאן.
 דער כױט אפליקײשאגם געםײנט 2

 אנערהענט גיט נאר אבער אסאסיאײשאן,
דע&ארטפענט. דעם םון

ביזנעם. םון ארויס 16
 צום געװארעז איבערגענעבעז 1

דעיארטםענט. דזשאבערס
װערען. אױסגעפוגען ניט קענען 2
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,Tin נ*ריגט«ט ו«ורטנ*י נמדער
 סגײמר ׳דח<ס •ראוער סירכיעס די סו
 *2yp נעוועו זייגען װערנע טונרטן, און

 אינעתע״ וײנען 91 ל$04ל סון טר»<ירט
 ד׳ןיטרטממנט דחנס *ום געמארען נענען
רחנסעס. מאנע! ויי װןוס דעם «ולינ

t« f נטרינטעט ער w דחוס דער 
 ?*80 די ס^יעקטעט ה^ט רעססרטנ-ענט

— :םומען גענדע
 מײ׳ )■עי נעת »?ס ?»ר8ר 2,031.47

 דיםט׳עטרדדזוטע ם«ר נעיד און דז׳עעם
ארבייטער.

 סעחױדיט־ם א?ס דאלאר 2,800.00
םירפעס. ענדענט8אינדע םון

 ״ריהװידייטעט »?ס ד^יאר 9צ6סס.
דעניעדז׳עעס״.

 דער אז נאריכטעט, ■ארטנאי נרודער
 ערקלערט האט דע»ארטדענט דרעם

 דז׳טאכערס ניט״ױניאן גענען סטרייקס
 סאר־ װעיכע דז׳טאנערס, ױניאן אויר און

 נאריכטעט ער אנריכיענטס. ז־־ע־ע לעצען
ערםאלגרייר. א'ז א־כ״ט רי »ז

 ביזנעס רי אז אױך נאריכטעט ער
 «ו אימ׳»טאנד ניט זיינען א״דזיעענטס

 םי־ ■us׳ *אה? נרױסער דער צו אטענרען
 זיין איז נערוםען, װערען װעיכע ט־ננען

 אנ־ ארע רעריבער טאכט רעפאיטכ־עגט
 *,ניענ אקטױוע די קרינען עטרעננוננען

 א־ן העיסען צי זיי ױניאן דע־ סון נע־ס
א־ב״ט. דע־

 אינדע״ און אמעריקען דעם פון
דעפארטמענט פעגדעגט

 דעד םון פעגעדזשער פילער ברידעד
 דעפאיט״ אינדעיענדענט און אטעריקאן

 צײט׳ װאכען 3 פאר באריכסעט פענט
 אםענדעט אפים זײן האט צײט ךער אין
יואפייײנטס. 1244 צו

םא־ ;פעלדפאן און שער פירפעם די
 מא־ האלאנדער; און אײדענכערג רעי,

 באשעם־ האבען קא, קי-אוק דזשעסטיה
 די שטיק. םון אדבײטער זײעלע טיגט

 נעװא־ אוגטערזוכט זײנען קאםפלײנטפ
 באצאהלט האבען םילפעם לי און לען

 זײ״• אלבײטעל די פאלגעצונג. דעל פאל
 גריװעגכ דער צו ;עװארען נערופען גען

קאפיטע.
 װעסט 147 #פאגטאג״ ״ש. פירמע די

 ביזנ׳גס א באלײדיגם האט םט״יט, םע27
 אפגעסטאפט איז שאפ דעל אײדזשענט.

 א באצאהלט האט םילמע די געװארעז׳
 צוליקגעגאנ־ זײנען אלבײטעל די און פײן
אלבײט. דעל צו גען

 ״כילנ־ םילפע דעל םון יואטעל דעל
 געהאם ניט האט עװענױ׳ טע7 245 באך״,

 האט װאך פאלגענדע לי און אלבײט חײן
 אר־ אז אינפאלםילט ניט פילפע די איהם
 האט םירמע די אלײנגעקוםען. איז בײט
 אונ־ צום חלת איהר באצאהלט גיט אויך
 דער םאנד. אינשולענם א'פענט4עמפי
 געװא־ אפנעסטאפט דעליבעל איז שאפ
 בא״ םילםע ז־י האט נאכדעם און לען

̂ט  צום װײדזשעס װאך האי״בע א צאחי
 םילפיע די װאס םוסע די אויך און קאטעל

 אנעפפלאיםענט צום שולדיג געװעזען איז
פאנד. איגשולענס

אליװער״, און ״װײלעל םילטע די
 געאלבײט האט םט-יט טע27 װ. 34

 הײט־ און ״ספינלאד פאל אױפשליםליך
 די דזשאבעל. ױניאן גיט א ריננעל״,

 אין געװארען עלקלעלט איז םילפע
 דער האט צײט קולצע א נאך ארן סטלײק

 דעד םיט געסעטעלט דזשאבעל ױגיאן ניט
 צוריקנעגאננען זײנען לײטע די ױניאן.

אלבײט. דעל צו
 22 בלאס." ״ליםטשענסקי פירםע די

 די אז םארלאנגט האט סטליט טע20 װ,
 זײערע רעדוצירען זאלען אלבײטער
 די צװינגעז צו ניט כדי און װײדזשעס
 אר- די וײ האבען טאז צו דאס ארבײטער

 ארבײט. װעניג זעהר גענעבען בײםעל
 האט טענ, עטליכע םון סטאפעדזש א נאך

 אײ די געבען צו צוגעשםיםט םילמע די
 צו זײ און ארבײט װאכעז םולע בײטעל
סקײל. אלטען דעם צאחיען

 אז אויך באריכמעט פילער בלודעל
 דיס* 50 צו אטענדעט האט אפיס זײז

 סיײ די םון 37 אין קײסעיס. טשאלדזש
 ריאעסםײטעט אלבײטער די זײנען םעס

געװארען.
 רײ דזאבען םילמעס םאלנענדע די

— ארבייטער: זײערע אעסטײטעט
 און שווארץ שלאסבערג׳ און קופעל

 סאבאםסיןי, און םײגעלםאן גאלאדינסקי,
 שוױנגער שײנעםי און שוסטער האלפערן׳

 און *ייםאז r0P ג^או? ען און סי. בלאס.,
 ח^נר״ ל. #בראס. ציםטשענספי הײבעל,

 קא., גארםענם עטסא גארדאז, און קאץ
 1א' ^יבאוױץ קאשדאן, י. ראזען״ ־דזש.

 דזש. קא״ קלאוס מאםיא דזשײקאבם,
 רײ ^באװיץ, און שו^ץ קא^ און הענדע^

 ,WP קלאוק פ. װ. דוש. קא״ קאוט נאר
 וױינצר בוטשפו/ און ראוױץ בראם., האך
 קיי״ <מױי און וואאערשםײן שנײושר׳ און
w ל•9סײ< און געא i אח wotfjfii, 

 םײד מים גיבערםאן♦ און מאםםמי
 םרידםפן׳ און נראססאן רובין, דזש. סא.,

 ׳און י1בזן< »ון רוביז״ אין נלאםבצת
מינתלדארןי.

 i₪₪₪m̂ ו די םון 6 אין
 ריאיגו טמ ארבײטזור n זיינ^מ

די fw 3 אין מיחוחנן. , n • . . •־■ , . - ; .. A - — - - -VW PITF) . •'Jv.i__־־
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לאקאל פון לאגע פינאנציעלע ױ
ר ע נ

׳ יזתדממוממגןרקמףימלוי
ר(» ------------לן ־ון גמ״ע;־;י) ברודער *ו וױ״רבער ̂י ®ינקאװסקי לואים םון

 אונ- זיג. א געחאט האכען מיר יעס,
 גע־ די אײגגעזעהן האט מעסבערשי■ זעל

כטע  האט און לידעלס ד> םון טעגות ̂ר
 יױ דעל אין און טעקס. א םאר געװא,־ט

םײן* און װאויל ?ײן געחט גיאן
 זײן װעט װאס םלאגע: א זיך פלעגט

 מע־ גארעצקי, ברודער װאס ׳רעם װעגען
 זיך, באקיאגט ,35 יאקאל םון געדזשעל

 זיך געלט קײן גיט האט לאקאל דעל אז
>' אויפצוהאלטען

 לעצטען זײן »ין גאלעצקי שלײבט
 כאאלד עקזעקוטיװ ״אונזעל באליכטד

 נויטי־ די קליגט און אויס שױן זיך נלינט
 טױ םעהיגע און גוטע אלס עלפאלוננ גע

 צוױי פאררושען האט לאקאל לעל ער.
 עקזעקוטיװ דעש םון פיטינגען םפעציעלע

 פלא־ װיכטיגע אויםגענוםעז און באא-ל
 פי־ לי איז םי־אגען רי פין אײנע נען.

 .״4לאהאי אין לאגע ;אנציע^ע
 חשבון: א פאכט נארעצקי נלודעל און
 באצאלען צו האבען דאלח לאקאל דעל
 דאלאל טויזעגט 7 אינטעמעשאנאל דעל

 טויזעגט 8 און טעסס ראי*אל 2.50 אוים׳ן
 דלײװ אלנאניזײשאן דעם פאל דא^אל

 געיט, קײן און באאלד. דזשאינט צום
ט ; א ! ניטא איז על, ז

 גא־ בלודעל גלייט, כין איך װעל,
 איהל עצה. גוטע א אײך געבען צו רעצקי,
 ״לאגג אין אבעל אגנעהפען ניט עס פענט
 צי אנגעהםען, םוזען עס איהל װעט לאן״
 אויב — ניט צי גלייכען, ראס װעט איהל
 דעל אין פיהלעל זײן װעלען װעט איהל

ױגיאז׳
;איז גאלעצקי בלודעל צו עצה מײן

 ״פילאזא־ אײעל פיט סטאפט )1
 םעגסטי׳ד ביים ״שטעהט איהל װי םיע׳/
 ליבערשט אן פאנגט װ. אז. א. רעל״

 תכלית... םעפבעלס רי צו לײדען צו
 און איך װאס פעפפערס, די צו :אנט
 שוין זײ האבען איך װי אזעלכע נאך

 ״בלידעריאך, נעפליך: געזאגם, פליהעל
 איחר מוזט דאן ? ױ:יאן א װילט איהל

סד ױאך א סענט 50 צאלען ױ ר
אפת, דעם פעפבעלס רי זאגט )2
 װעל איך !זײ אוגטעלגעגארם ניט נאל
 פציײ אין זיי, זאנט זאך. זעלבע די טאז
 35 די םון ײעלט עס װאס װעלטער, נע

 עי־ צאלען. זײ װאס װאך, א רױס סע:ם
 נעהט סעגט 15 דאס טאקע, זײ קלעלט

 צו סענט 14 אינםערנעשאנאל, דעל סאר
 װאך א סענט 7 באאלד, דזשאינט דעם

 ביזנעס־אגענט, » אויםצוהא^טען קאסט
 —7 און 14 ,15 :אינאײגעס אלעס און

 םעהלט װאך. א סענם 36 אויס מאכט
 דעל־ צו אויח װ#• « סענט 1 שוין אײך

לײגען.
 ד«לף מעז אז םעםבעלס, די זאנט )3

 #זײ זאגט — םענעדזשעל « לאתאל אין
 בוק־ א מעז ראלח אײך ניט, אײך שעםט
 מיײ א און װינדאו בײם הלוילק א קיפעל,

 דאלםען זײ אויך און — אשיס אין דעל
״פעי״. הליגען
 לא?אל דעל אז ברידעל, די זאגט )4
 און ססלייק־בענעםיט צאלען אויך דא׳י־ח

 טעלע״ צאיעז מען דאלף דאן רעליעױ.
 סטײשא־ און עלעקטליה־בילס און םאך
װײטער. אזױ און נעלי

v5 עקזע־ די באצאלען אויך ס׳ראלף 
 טיטיג־ אטענדען םאר םעםנערס קוטיװ

 דעלענאטען באארד דזשאינט די און גען
 פאײ און סיטימען וײערע אטענדען םאר

 םײ זײערע םאר — קאםיטעס שידענע
!רארף מען און דאר\י םען הכלל, טינגען.
 35 לאתאל דארח אײנעם אין אלץ

 דא־ הונדערט 8 ארעל 7 ארום זײז.קורץ
 *אײעל״ סען לאנג װי טו ײאך. 0 לאי

 אין זײן יאקאל ״טײן״ אדער לאקאל,
 V ילאגע פינאנציעלער נעדריסםער אזא
 דערלײגען צו נעהסעז םען װעט װאו

 דערלײנט, האט םען יעס, װאך? יעדע
 דעי־ צו װאס גערוען איז עס ?מז כל

 ניטא ניט. נעהם םעהר אבער ליינעז,
דערלײנען. צד כעהר

אײ־ אויך גארעצסי, ברודער אלזא,
 גאארר עקזעוןוטיװ םון מעסבערס עלע

 און םענשען, *ראחםישע שוין װערען
 טו ױניאז, א באםת וױלט איהר אויב
 ניט <ןעז מען אז םעםבערם, די זאגט

א םענט 35 פיט ױניאז סײן ״ראנעז״
 אנגע־ דא חאב איך װאם דױס. ױאו

 טו אילײקענען. נים איחר רןענט וױזען
 דאס־ טוט און םריינדליר אזױ זײט

 מיטן געםאן חאט מען װאס זעלבע,
 םון מיטינגען אײן תפט טען טעקס.

 די וײ ישרצעחלט מען און משערלייטע
 םאל״ א טאכען דאן וחנט מעז <אגע.
 50 י1אוי דױם די הצכערען צו שלאג
 װי שױן, זײט איחר וױ אזױ און סענם.
 וײט מו טענשעז, אראמםישע זאנט, איחר
 שנעלער. וואס עט סוט אח נוט אזוי
 אנחאלטעז wm איחר לענגצר וואס וױי<

m אױוי יתיאז די id  X, אתאר חנססא 
o וועם f וסט? n  n װי מעמבערס

Of

 איך װאס דאס, »ז זײז, קאז עס
 אדלע־ געדאלסט גאל איך האב שלײב
 מענעדזשעל, גענעלאר אוגזעל צו סירען

 צו שלײב איך נאר הײכיאן. רלודעל
 בא־ איהר װײל גאלעצקי, כלודעל אײך,

 שוין ?יך באקיאגט איהר אז דך. ל^אגט
דודכלעדען. זיך אטיל‘/ טו יא,

 :עהמען ױעט איהל אז האפענדיג,
 גע־ דא ר.אכ א׳ך װאס אגבאטדאכט אין

איך, פאלבלײב זאנט,
גלוס, בלידערליכען דיט

פינקאװסרץ, לואים
.23 (איואל צ<ל טענעדז

 דער אין לעיאלם לעצטען מײן אין
 ארומגערעדט איך האב ״געלעכטיגקײט׳״

 אלכײטסלאזע די םון םל»;/נ דער איבער
 האב איך לאקאל. אונזעל אין שדידעל
 אוגזעלע םון געוױסען צום איעלילט
 און שעפעל די אין זיצען װאס שגײדער,

 וױ אלױםגעהםען, זעדזן צו אלנײטעז,
 גיט. אלבײטען װאס די מענליך, וױיט
 שעדליך וױ באװײזען ילובילט האב איך
 די פאל איז ראס איבעל א שאל װאה און

 װען אלבײטען, און שעפעל האכען װאס
 און לאקאל־טערבעלס ןןיעלע פון פילע

 װא־ אױם נעדזען שאך זעלבען דעם שון
 מײן אלבײט.אכעד אהן מאנאטען און כען

האבען, אלגומענטילען כײן און אפיעל
ר-געלאי װאס וױיגינ אױס, וױיזס עש װי

 דרעס־ און קלאוק באםטאן
 צו זיך גרײט ױניאן מאנעד

סטאפעדדט גענעדאל א
*nc oirr 1 זײם.(

 באלעבא* די צו בליף אויםגעשיקט ױגיאן
 אנצוםאנגען אויפפאדעלענדיג זיי טיש,

 אגלי־ לעם באנײען צו אונטעלהאגדלוננען
 בליף אײן אופן. פלידליכען א אױף טענט

 ניאנוםעח־ די צו געװאדען געשיקט איז
 רי צו בליף צװײטעל א און טשורעל,

דזשאבעלס.
 יאזט האבדאן וױיסיפלעזידענט װי

 אפגעהאל־ אויך שיין זײנעז וױסען, אונז
 צוױשען קאנפעלענצען 2 געװאלען םען
 דלעס* עגגלאנד ״נױ דעל ארן ױניאן דעל

 איז טען אבעל אסס׳ץ. טאנוםעסטשורעלס
 םאלשטענדע• קײן צו נעקומעז נישט נאד
 קאנ־ דליטעל א נעלופעז ײעלט עס או נ״ט

 בײ װאך. דעל פון ענדע דעל בײ פעלענץ
 פאלטרא־ ױניאז די איז קאגפעענצען לי

 בלײ הארטאז, ומיס־פרעזידענם דילר מעי
 דזשאינט פון טשערכיאן קורלאנד, דעל

 בלױ גאדעס, ד. וױיס־פלעזידענט באאלד,
 קלײ־ בודער ,12 לאקאל פון װײנעל דעל

 רע״ שוועסטעל און פאזעז בלודעל מעל,
.46 יאקאל פון שװאלץ בעקא

דאגערשטאג. דעם מאס־כױטיע א
 טען18 דעם אװענט, דאנעדשטאג

 נלויסען א ױניאז די לופט פעבלואי,
 אױדיטא־ סעני דעם אין טאס״־םיטיננ,

 באליכטעט וועם מיסיננ דעם אױף רױם.
 עס װאו מעםבעלישיפ, דעל צו װעלען
 אלגאניזאציאנס־קאמפײן. דעם םיט האלט
 געפאסם אױך װעט פאלזאםמננ דעל אויױ

 װײטער זאל עס װאס באשלוס א װערען
 אלױסנע״ האט ױניאן די װעלען. געטאז
 מיטגלי־ די צו בליל ספעציעלעץ א שיקט
 מאסעדפאר־ דעל צו לוםענדיג זײ דעל,

זאטלונג.
 אײנע דיולוױטץ, סאלא שוועסטעל

 דעל םון מיטנלילעל אקמיװסטע די פון
 צו• איז באסטאן איז 1ױדא דלעסטאכער

 אין א-בײט דער צו געװאלען געצויגען
 פון אײנע איצםעל איז זי קאכיפײז. דעם

 דעם פאל אלבײםען װאס אלגאנײזעל רי
באסטאן. אין אלגאניזאציאנס־קאםפײן

̂״ן :אך האבען מיל סעז.  זעיב־ע די א־
 םאיט כיוז עפעס אין אלבײטסיאזע. צאל

 לע-לא* :יט םאלען מיל װערען. געסאן
 וױ םעלל — שגײדעל םיל אזוי דאש זען,
 אלוםגעהן זאלען — יאהלען אנדעלע אלע
 דאש שאיט, זיבען£גי טיל אלבײט. אין
 שגײדעל״שע- אױסשליסליכע אלע די אין

 דעי־ פאל געפינען לאך זייך מוז פעל
.,־,לאקא אונזער פון אלבייםסלאזע צאל

 אונטעל• ;,גי־יגט-יכ א טאכען צו אום
 פאל־ ניט אלעל קען מען אױב — זוכונג

 — אלנײטסי״אזע די אלנײט מיט זאמען
 לופעז צו באשלאסען לאקאל אונזעל האט

 קאטײ א מיט מיטינג שאפ־םשעלטאן א
 שנײדער־שאפ, יעדען םון דלײ םון טע

 אין פעבלואל, ט^ן17 דעמ מיטװאך, פאל
 מיטינג דעל .,יאקאי אונזעל פון אפיס

 דע־ נאך באייד װעלען אפגעהאלטען זאל
אלבײט.
 ספע־ די דעלהאלטען שוין האבען מיל

 נאל, װאלטען כייר טעהס־סטעפפס. ציעלע
 קוטעז זײ זאלט בלידעל, איהל, דאס

 הסתם, טן שוין וױיםט איהל פאללאגגען.
 ױניאן אונזעל שאל איז עס נויטיג װי

 דעם אײנצוקאלעקטירען שנעלעל װאס
 םן װײםט איהל פא:ד. דאלאל סיליאן
 דא־ מיליאן דעל װאס צוליב אויך הסתם

 און נעװאלען. געםאכט איז טעקס לאל
 דאן זאכען צװײ די װײסט איהל אויב

 אפ ניט דאס לייגט און לאנג ניט װאלט
 באלד קומט נאל צייט, אגדעל קײן אויח
 עלשטע אײעלע מאכם און אםיס איז

 דאלאל סיליאן Din אויןז אײנצאלונב
 איז עס דאפ פארשטעהען, מיל טעסס.

 טעקס אזא באצאהען צו שװעל אײך םאל
 םארשטעהעז מיל צײט. סולצעל אזא אין

 אונז וױלט איהל װעלכע םלאנע, די אויך
 באצאלט :אײך זאגען סיל װען םלעגען,

 טעקס. ספיעציעלעז דעם שנעלער װאס
 דאס אזא, איז צייט די בלידעל, אבעל,

 זאלען זײ גערעכט װי םלאנעז, קײן מיט
 העלםען. גארניט זיך מיל ודעלעץ זײן, ניט
 עס צײט. אויסעלגעוועהנליכע אן איז עס
 םא• ״עמױלדזשענסי״ םון צײט א איז

 אזוי, איז ױניאז׳ אײער םאל און אײך
 אײג״ אין האנדלעז איהל דאלשט בלידעל,

 אויסעױ-עװעחנליכקײם דעל כױט קלאגנ
צײט. דעל פון

באצא־ צו זעהט און בעסטע דאס טוט
 איז על טעקס. דאלאר צװאנציג דעם לען

 יױ אונזעל פיז נאנצהײט דעל םאר נויטיג
 בעסעל. דאס—שגעלער װאס און ניאץ.
 םאלשטעהן װעט איהל דאס האםען, מיל

 האנדלען איז דעם פון נויםווענדיגקײם די
געהעליג. װי

אונױוערזיטעם ארכײטער אינםערנעש»נמל
גאס, וטע6 און פלײם אױרוױנג דדיםקול, אוירוױנג װאשיננטאן

• .530 רום
פעברואר םען20 דעם שבת,

 — ?יטעראטור. עננאײטער דער םון שםורױט סןוציאלער א — :אכמ־טא:. 1.30
?עסטשורער. ער,8םטאל ר. ב.

׳טא^־עקאנאטיקם?״ איז ״װאם — נאכמ־טאנ. 2.30
םעברואר םען21 דעם זונטאנ,

 צױױלי- טאדערנער דער א־ן ארבייטער די םון ?אץ8 ״דער — פריה. דעד איז 11
?עהטשורער• קאאהיז, װ. א. — זאציע״

כילדיננ אינפערנ. דער אין הורסען *ון לעסםשורס
םטריט. טע16 װעםט 3

 םיט~־ אלעקסאנרער — אװענט. אין 6.30 פעברואר, טען24 דעם םיטװאך,
 א איז דאס •םיכאלאניע״. ״סאציאלע :איבער סורם דעם םארםזעצען וועט האנדלער

 אץ אװענט םיטװאך יעדען װעחןן גענעבען װעט און לעקטטורם צעהן םון קורס
ילאמ. זעלבעז

״עסא־

פלעצער אנדערע אין
עװעניי לעקם-ננמאן67 — 9אין*נויםסוןיאקאי

 איבעל ^עקטשורעז װעט אעװין מאחס — םעברואר. טען27 דעם שבת,
 אינדוסטריע״. גאלמענט לײדיס דמר םון נאמיקס ׳

 אעװיז מאהס װעט טעמע ערזעלמור איבער סעברואר. מען21 דעם זוגםאג
2 אאחאל םיז רוםס קאאב די אין דעלםריח, אין 10:30 ?ונמאג, *עשטשותן

בראנסס. מוגענױ, וואשיננסאן 1581
 םםריט מע20 איסמ 320 — 40 גוג^ ססול יוובליס

ען דעם דינסםאג, ם  א קאנדאקםען װעט םאקס םיידרעד : 6.15 — ®עכךואר. ^
, ק^אס. סרײגינג םיזיסאא

געשיכמע# איבער; צעהסשורעז וועט קארסאן דר. — אותנט אין 8

 װאס מיטיגנ, לאקאל יעצטעל דער
 חנם פעכלואר געװאלען איגעוזאלטען איז

 60נאזוכ שיעכט ניט געװען אין טען,6
 מיר צופרידענשטעלענד׳ ניט אלץ אבעל
 צו טיטנרידעל כיעהל װאס האבען וױלען

rto דעל מיטיגגען. לאקאל די 'D איו 
 עטיײ אינטלעסאנטעל. נאגץ א נעװען

 אינענענען האכען טשערלײט די פון כע
 האנען מעמנעדס די און שאפ־לעפאלטס,

 דעם, מיט םאלאינטעלעסילט שטאלק זיך
 אויך האט מיטינג יאקאל תצטעל דע־

לאקאל- אלס האכמאן בלודעל עלװעהלט
נר, און 1926 יאהל דעם שאל טשעלסאן
 בלודער וױיס־טשעלסאז. פאל טורעגשײן

 געװא• ערװעהיט גאכאסאל איז שגײדעל
 לעחא-דיי־• סא״ לען

יאקאי*-סיטי:;עז.
די סון סעקלעטאל

װעטj <י י tמיט ,יאקאי נעקסטעל דעל
 טען20 דעש ש:ת, װעלעז אוגעהא^טען

 — ,3 יאחאל פיז אשיס אין םעבלואל,
 עלװאלסען סיל אלכײט. דעל גאך באלל
 פײ לעם צו ,4לאחאי םון מעסכעלס אײך,
 איצטיגע די דאס װײסט, איהל טי:;.
̂כע, איז ׳ידגיאן אונזעל אין צײט  דאס אזעי

 םאל״ זיך דאלף און סוז סעסבעל יעדער
 נעשעהעגישען אי*ע מיט אינטעלעסילען

 זײ״ געשעחענישען אין — ױניאן דעל פון
 פלאנען, סך א דא איז עש םילע. דא נען

 אייך מים זיך װילען מיר װעלכע מיט
 קולצע א איז צייט די צוזאםענליידען.

 םאנױ אוגזעלע םון פאללאננעז :ײע פאל
 הא־ אײך סוזעז מיל און פעקטשולעלס,

 וױסען זאלט מעסבעלס, אילל, אום בעז,
 באאלד עמזעקוםיװ דעל — אונז אױך און
 םאר םאללאגגען צו װאס װיסען לאזען—

 שניידער אונזעלע םון םאלבעסעלונג לעל
 אױך זײנען דאן סעמפעל״מאכעל. איז
 אלײן. לאקאל אונזעל בנונע פלאנען לא

 זײן זאל לאקאל דעל אז אויך, וױלען מיל
 םעס״ א אױף צושםאנד, בעסערען א איז

 ברײ אײך, םאל קענעז צו באדען, טעלען
 םאללאג־ לעכם סים און אלבײטען לעל,

 כאלעכ־ זײט איוזל װאס צו דאש, נען
 הא״ סיל מוזען אלעם דעם צוליב טיגט.

 גוט־באזו^ לאקאל-מיטיננען. גלױסע בעז
 יאקאי דעם מאכען מיטיננעז טע
 Jv: שױן no לעבט, װאס אײנעל, און

 םארילאנגמןן האבען אויך סמילא און סעז,
 לאקאל דעל דאס נעלענקט אלזא,

אםים. אונזער איץ שבת׳ דעם איז טינג
סעקלעסאל. ,ן י ב ו ר ד.

 ועפ פון מיטינג םאס 8
45 לאהאל דעזײנערס

אזײ• 2 פעבלואל, םעז20 דעם שבת.
 פענסילװײניא אין װעט נאכסיםאנ, נעל

 מאסמיםיגג א פאלקוסען 3 רום האםעי,
 םון איז םיטיגנ דעל דעזײנערס. די פון

 בא״ דארט װעם עס װיכטינקײס. נלויס
פלאבלעם. דעזײגער די װעלען שפלאכען

 םון דעזײנעלס נאל רעדען װעלען עס
 פרעזי״ געװעזענער דעל אויך װי טלײד,
 דעזנער אײד ^מױטשועל די םון דע:ט

 םאכד און םישעל, װיליאם סאסײעםי׳/
 די פין דעזײנערס נאך און בעלעלא,
שעפעל. גלעסערע

 טשערםאז יעדעל קאז מיטינג דעם צו
 דעם העיפען צו געלענענהײט א האבען
 טשער־ יעדער װאס דעם דולך ,45 לאקאל

 ״jn דעם סאכען אויפמעלקזאם זאל סאן
 מאכ״ דעם װענען שאפ זײן פון זײנער

סיטינג.
װ. ג. ל. א. ,45 לאקאל

מענעדזשער. שעק, א.

 םאר אםגעפארען זיגמאן פרעז.
•עלםיעפילאדע נאך טענ אײניגע

•*• 5 e 3 )|# kותויךימרם'ינייד נארםעגם ײדיס

)1 ז״ם *װ («לום
 באנריכוננ־ ם$?נענדע די ױניאן מיינעדם

— טעלענראםע:
 ױנ״טער רעדדענט8 ?ואים, זשאהן

*םעריקא. אװ װאיתןערם 1מ״
 גארמענט ל״ד־ס אינטערנעשאנא? רי

 די אין סיטנלידער די ױניאז, װאירהערם
 אייך םיט צוזאמען זיך םרעהען באאםטע,

 נרא־ די םון ארמיי איבערנעבענע רי איז
 האבעז װעלכע םטרײהער די מיינערם, װע

 צו ביז נעסעםפט און נעליטען םיל *זוי
זינ. א

 לעצטען דעם ערשמען.ביז דעם פון
 גע־ קאסף מעריןוױרדיגער דער איז טאג,

 פלינ- גלױסעז א פאר געװאיעץ םיהלט
 די םין לעכם הײליגע דאס םאר ציפ;

 םײ• די אלגאניױלט. זײן צו ארבײטער
 םאר נעװיזען פולשמעגדינ האבען געלס
 פאר• די אויוי זיך קאן מען אז װעלמ, דער

 ארבײטער ארנאניזידטע אלע און לאזען,
 וױ נעדענקען, אײביג וועילען אםעריהמ םון

 נעהצםםט האבען זײ בראװ און סוטיג
 אלגאנײ nb •רינציי הײליגעז דעם םאר

 דער םון דנ דער איז זיג ?ײער זאציאן.
\* ארבײטערשאפט ארנאניזירטע גאנצעל

זיגםאז, ם^רים
 אינםמתעשאגטל ירעזידענט

י 4ײניא װאיממרס נארסענט
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 קומען צו גלײכען װאס ,”״סומערם םילע
 אפילו אויב צוױיטענם, אוםגעבעטען.

 האט געסומעז, יא זײנעז טשערלײט אלע
 איז דאם אז םאדשטעדזן, געהענט יעדער

 די םאל םאר־אניטאציע א װי םעהו־, ניט
דמיר צו אבער שעפער. די אין םעםבערס

 מעםבערס. די םאר סוד א װײטער בלײבט
 אז באז£ת, טאקע איך גיצױב דערםאר און
 איז רעםערעגדום דעם םון רעזולט^ט דער

 — נעמליך געװאונשטער, קיין ניט זעהר
 זא- װאוטם טויזענט צעהן לנאפע ביי אז
״אנענסס״... טויזענט םיער זײן לען

 ניט באאטטע איצטיגע אוגזערע זאאען
 אז ווערטער, אײנענע זײערע מאתעסען

נארעך. ניט מעהר םען סען םאלס *דאס
גרוס, ױניאן םיט

לײבאװיץ, דזשדלױס
.5 לעדזש. ,22 לאח. מעםבער

ען ד ױ מ צו מ ט או ט אן מי  ענ
ג נ דו ײ ץ ש ד « ע ס ד װענ  גרי

טע. טי קא

 ״נעיעכ־ דער פון רעדאקטאר ווערמער
—:םיגקײט״

 און בריף צוױיטען דעם *זייך אין^שיס
 דרױ איהם וועט איהר דאס ערווארט, איך
iw, די אז בארעכמיגט, בין איך װײל 

שםײ א אוחמגעבען םיר זאל רעדאקציע

ר ע ױ ר ע .פ צי לו א עז ר

מיר, באדויעחנז םרזיער םיפען נדם
 נארםענם ב. און י• 1« אדבײגמר »ל*

 דעם סםרים, טעcorn 26 236 מום•״
 דייםש, ױרל ברודער םח טויט ■מצליננען

 art םיםײאו׳ נעשם*רמז איז ותלמר
 אר- דער בײ טא■ איז פעכרואר, םעז10

ס ײ מן* יײן עוזרע .נ מ ח .נ
:לאנדםע חמאלחױאנס

35 ל*<זאל דמזוליוס, פיל

ו * ס & א ט װ # ען ח ט מ ױ ני ר ע  ג
ען ן « ע ג נ טי מי ױ ע נ מ ע װ מ ®

ןדדעס 7 עי־^
—:רעדאלטאי װערטער
 אוגעװארט אײגענטרץ/ האנ, אץי

 רעפערעד רעס נאך כיז נריןי דעם סיט
 כדי טעלס, -דאלארדיגען20 דעם ®ון דוס
 א םאר אױסטײטשען גיט עס זאי רען

 באטת נין איו װ״ל נעג*דאדטאציע,
טעקס. אזא מיט א״אטיכיע אויך אייץ

 שולדיגע די װער אוגטערשיד קיין
 אײגגע־ אזױ איז ױגיאן די װאס רעען,
 ארער ״יינלס״ חיבות, אין סונגןען

 כא־ עפ כיוזען סעטכערס מיר ״רעכטס׳/
צאחיען.
 װאס ניעגיטען, יע:ע סון גיט בין איך
 זײן אין אץ־היטױת‘?' איצט שטעיען

 די איז איצט ניט וױיל יל״טעבד. הצועק
 װאס טי?ס...י4פאי דיטיגע סאר צײט
 דאס װי איז יא, אבער םארררישט מיך
טאט דער און געװארען געטאן איז  רעז̂ו
רעסעויעגדום. רעם םון

̂טט ׳דא אט זיך, דאכט  יא:: ניט ער
 נױ םון גאסען די םאריטריען סען האט
 מעמבערס, די זײ, מערבע־ס, ״די :יארח
 בײשייל א וױסען.״ איעס םון מוזען
 מײגט מען אז געצײגט, אונז סען האט

 שילום נאכ׳ז באילד װען ערנסט, טאקע
 אװעידטיקען געװאיט אשיס אוגזער האט

 וויכטײ אזא קאײניגקײט, א ־— קאױרק א
 דזשע־ א גערופען מען האט — זאן גע

 דא׳ םון און פיטיגנ. מעמבער נעראיל
 װאכ ׳םאלק ראס םעז דעצעהילט אן סאילס
 גע דאס זײגען םיר ״כױחסים״ א סאר

!װארען
 דארף מען ורען אז אױס, זיך יאזם

 װעגען סראגע וױכטיגמ אזא כאלזטימען
̂אר 20 א  צוזאמען סען רופט טעקס, דאי

 בא• עס זאלען זײ אז ט^עדיצײטע, די
 איבערגעבע ארנז נאכדעם און ממיםען

סמסעדז^. דעם
 אוין איז עס און אץ־, נלױב ערשטענס,

 היב א אז ניט, סוד לײן קײנעם םאר
דעו אין געזעסען זײנען טשערלײט ביסעל
̂יז זייועז מייץײ• יחv i\u מײח רמהיר

 אוגזעי פרן קאי?וטס די אין #ראץ קעי
צײטונ;.
 נריוי, ער׳עטען מײן אוץי עגטפעי דער

 ועחר איז געגעבען, מיר וזאט איהר װאס
 רײבט,1ל איר וױ נאר ענטפעי/״ גוטער א

 האט ורעשער דער אז ׳אפת איז עס ״אויב
 דער צו איהם נעמט דאן ׳געי*^א;ען אײך

 דיפ״ ויכער װעט ער און כאארר, גריװעגס
װערען.״״ ציפ^גי־רט

 האב איך רעדאקטאר, איבעד ׳יעס
 טריײ א צו ױניאן דער אין נעגופען איהפ

יױ״ איז דאנקען נאר דארוי איך אןן
ך האט פען װאס בען,  געפײנט״. ניט פי
!טרײעיל פײגער א געװעז איז עס

געגע״ פיר האט ער םאי, זיך שטעיט
b אזא בען ^ p, געקענט האב איך אז 

 גרי־ א געהט — ילעבען טײן םארלירען
 f5 פיט איהם םיעט און באא־־ד װענס

 די און אפעיידט, גאך ער האט דאיאר;
 אופ;ע״ טאקע איהם האט אפיעיל־קאםיטע

 ק״ן ניט איז דאס דאאאד! 5 די קערט
 ןים געמאכט חוזק א איז דאס טרײעל,

 דיגען רעכט א םאר װאש מיט !פיר
 צו גויטוזערציג אזױ געװען ריכטער פײנע
 אפגעשאצט יעכען מײן האבען און איזזם

 דאש איז טאמער און דאלאר? 5 אין
 ״^יװע־ דער פון איהם פען ראט — צופייל

 םײנע א זעהר !לאפרײט מטדאף״״ רער
 אז ערװארטעז, איהר קע;ט !דיסציפייז

 טישע־־ דעם רעספעקטירען 4זאי באס פײן
צוזאמען? ױניאן דער מיט פאן

ריכ־ ניט זעהר איז דאס אז ׳דע;ק א*ך
 בריף דעם שרייב איך געהאנדעלט. טינ
 פעםכערשיפ, גרויסע די אז ׳וױי איך און
 די און ^אפ־טשערילײטע די ספעציעל און

 םען אזוי וױ וױסען זאילען טשערלײדיס
־ האם גערעכטיגקײט. געגעבען ד

 שאפ־טשערםאן
האילפעדן, און בערגעד םון
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רעדאקטאי: װעיטער
 אין זי®י« עטילער א טיר ערילױבט

״גערעכטיגקײט׳/ רער
 נױ יעצטען אין געיעוען האב איך

 שרײבט״ עד נריף, גארונ׳ס ברודער פער
 ביזנעס־ סאדיגע די נאך נײ;קט ער דאס

 ז״גען װא© פעהיגע, די אײדדעענטס,
ױגיאן. דעי אין ניט י*יעצט

 ביזגעס־ יעצטעע ,ד *ז ׳גול#יב איך
 דאר־ און גע;•;, גוט דיגען אײדדטענטס

 קענען פיר ״אדװײזערס׳/ קיעע סען
םאריאזען. די אױף זיך

 האבען צי־יק װאכען אײניגע פיט
 האבען ;,א געצוױיםעיט ברידער אײניגע

 דעד אין לאפז דער אז געזאגט, פיפיט
דדצאבס. פא־ ;אי געװען איז ױגיאן

 אג* יעצט דעגקען ברידער זערבע די
דער׳פ.

כאװאוגדע־ ׳̂*אפ אוגזער אין פיר,
 כיד דעם סין איבערגעכענהײט די רען

 דידא םון ^•איעי־, כר. נעס־אײדז״שענט
 אפירו םײר ניס איז עד אפיס, טאון
 טאפ- די אןיןי ארופקריכען זוגטא; »ום

; איך רוה״טאג. זיין אין םי״ארס, י ־  ד
דע״צו. ניט איהם צוױנגט ק״נעד אז

 4יאקא־ אין באאניטע אוגזערע אױך
 אידע־ א*ז גארעצ״ױ כר. אילר״ט. זײגעז

 א*י- יערען כאהאגדעיט און אפיס אין
 א־־ זײן טוט און רעסיעקט, פיט נעם

 א״ר א*: בעהטעז, און װאי צום בײט
 אז דע;י., איך אםיסעדס. איבערינע די

האנעז. פיי דארםען אפיסערס אזעײע
 ניט ׳#ארטיײנ״;גיט קײן גיט בין אץ־
יצטע־־י א*ך ״ייגל״. ניט און ״רעכט״

t בעװעדקעספםען o ארגא די פאר מםיטעפ 
פאלעפטינא אץ ארנײטער אױישע ניזידםע

■ v g- ,-ן

 דרעס־ אץ קלאו־ די צו ^פיל אן
מאנער.

 איצט פירט בא?א:ט איז אײך וױ
 געװערק־ אידישע םאראיינעטע די אן

 פירײ םערטעל א םאר דדיױו א עאפטען
 פארעסטינער די העיםעז צו ד^ויער *ז

 ארגאני־ אויך זיך האט עס ארבײטער.
̂אוק םון לאמיטע א זירט  דרעספא־ און ק
 אין געווערקיצאםטען די העלפען צו כער,
 ארױס־ האט האפיטע די קאפפײן. דיזען

 טשערלײט, שאפ די צו אפיל אן גע״שיסט
 שעפער. די אין האיעקיצאנס פאכען צו

 בײשטײע־ װעט װאס ארבייםער, יעדער
 ארויסנענע- סטעפפ א קריגען װעט רען,
 םאר־ אונזערע קאפיטע. דער םון בען

 שע־ די באזוכען אויך וועלען שטעהער
 דער װעגען ארבײטער די צו רעדען ׳פער

 אר* אידישע די העלםען צו וױכטיגקײט
ישראל. ארץ אין בײטער

 װענדעץ פיר ברידער, אדן שװעסםער
 םארגעסען ניט זאלט איהר אײך, צו זיך
 ארבײ״ אידישע די פון פיאנערען די אן

 אז צײגען, זײ פאלעסטינא. אין םער
 אקערען, הען ארכײטער אידישער דער

 װי שאסייעז, פאכען און בויעז, דיעז׳
 זײ גאציאנען. אגדעדע םון ארבײטער די

 אויפ־ און לאנד וױסטע א גענופען האבען
 קאאפעראטיװע שטעט, שעהנע געבױט

 ארבײטעד און הײזער, גרױםע קבוצות,
 א דארט םיהרען זײ און איגסטיטוציעס,

 האלטען זײ לעבען. סאציאליכטישען
 םא־ ארבײמ. דער םון פיטען אין איצט

 אײראפא םון ארבײטעד אידישע םען
 פאלעסטינא. הײן טענליך טאנ עפיגרירעז

 זײ נעמען ארבײטער אידישע דארטיגע די
 םארזארגען און ארפס אפעגע םיט אויןי

 מימגלײ טויזענט 20 ארבײט. מיט זײ
 געווערקשאפ־ פאלעפטינער די פון דער
 אופגע״ מיט װארטען הסתדרות, די טען,
 אידישע אפעריקאנעד יאײך אויף דולד

 הײליגע אונזמר איז עס און ארבײטער,
 זײ פאכען אוז מוט זײ גמבעז צו םליכט

 קופט װאס געאדער די אז םילען, צום
 געװא־ גענעבען איז אפעריסא פון די צו

 נדבות, אלס גיט ארבײםער, די סון רעז
בריךער. צו ברידער װי נאר

 דרעסמאכעד אוז לילאול םויזענטער די
 אר״ אנחנחנ געהאלפען איםער האבעז

 און םעאנציעל, און מאראליש בײטער,
 ארביײ די ft וועחק, געװיזען איצם זאל

 אונז בײ זיעען •אלעססינא םון
 שװעסמעד, און בריחנד אלס אנערקענם

 אוג״ זײ t« מחעסוויסשמחמען כדר און
מן דעם מ*ז איז חענם זערע  חוב, גרד
wrn פאד ףיי הדסט עס anror יאזד און 
tin• מן 6ד נעװים ז״ינען עס מ ײנ  וו
מ אונז, פון ליונג עוין ח^ב׳מ וועי

«ז

 איז איצט נא־ ארבײטעד, אידישע טיגער
 פדן אםיציער געלופען אגעיקעגונג רי

 אין באדדעניגכ אדכייטער אידישער דער
 פאבען פיר פוזען דארום און אפערייזא,

 טױ־ סנ םון קײאטא די דאס סוקבעס, א
 זיך האבען פיר װעלכע דא^אר, זעגט

 גענעבען פעהר נאך זאל פארפײכטעט,
דרעספאכער. און קיאוק־ אוגז םון װעדען

קדי־ טשערלײטע די קעגען בטעפפס
 געװעדקשאפטען, די פון אפיס אין גען

י. נ. בראדוױי, איפט 175
 קאפיטע, דרעםפאכער און קיאוק די

 אויך האט קאפפיין, דעם אן םירט װאם
 דאספיטינכ אין קאנצערט א אראנזשירט

 אינטערנע• דער םון פעפבערס אלע םאר
 איסט 210 ,4האי בעטהאװען אין ׳שא:»י

 אױםטרעטעז װעלען עם װאו פטריט, טע5
 איבײטער דער םון פיהרער באקאנטע
 פרײע םעברואר. םען24 דעם באװעגונג,

 םיז אפים איז קריגען כיעז קען טיקעטס
 בדאדוױי. איפט 175 געװערקשאםטען* די

 פוקסעס א זײז פוזען װעט פיטינג דער
 און קיאוק די אז הערען, לאזען צו אום

 אין זײגען איז אנערקענעז דרעספאכער
 ברידער אונזערע כײט סיפםאטיע םולער

םאלעפטינא. אין ארבײטער
גדוס, פיט

 דאראר כײליאץ םערטעי דעם םאר
 ארבײטער, םאלעםטינער פאר דרײװ

דרעספא״ און קיאוה םאר קאכימע
קאפפײן, געװערקשאםטעז כער

טשערפאן, ,2 לאקאל סקולמאן, ה.

;15 לאקאל גאלדאװסקי, מ.
װײם־טשערפאן,

םעקרעטער. ,2 לאקאל באגראד, כ

o 'w o v r w ארױס, זאג איף און
םיחל. און חננק yn װאס

נריף טײן װעט איחר אז ״חאף איר
-דדוקען

ברודער, און פרײגד אײער
,כאראן ה

.5084 לעדזשער ,35 לאה.

ען ר טי ענ עז ם םר אפ״ דע  ש
אן. מ ער ש ט

"7לטאר»רעד װעדטער
to, ״שאפ אונטערגעצײכענטע די 
 ארבײטער אלע פון נאפען אין ,לאמיטע

 טע38 װעםט ,עי;קע און לעגעל םון
 ״אכט אונזער פרעזענטירט האכען ,פטריט
 •סײטעל איזידאר .בר טשערפאן בארען

 און פראכטםולע א פיט ,23 לאקאי ,פאן
 ״טע זיין פאר ,םין דיאפאנד לאסטבארע

 אין םארטחגטער אונזער אלם טיגסײט
.הינזיכטען צלע

 זײן אין רוקםעס איהם וױגשען פיר
.אדבײט וױרדיגער

גדום, כרודער פ*ט
:שאפ-קאמ״טע די

.23 לאלז. אײזנער, כ.
.23 ראה. בלופענגארטען, ע
.2 :אק. שױידער, י.
.35 יאק. סעקםען, י.

םעקר. ,22 לאק. ררײגשםײן, דזשעק

ש. התונה א קװאונ גל״

: רעדאקטאי װערטער
בדאדערס, ט־אי פון ,א־בײטע־ די

 װאך די זיינען כטריט, טע17 װעפט 12
 גע״ פיר האבען טאפער שפחות. ,בעי*
 צו שאם אין או:ז בײ גריק דעם דאט

 און אװעק ער געהט ׳בא- אײן האבען
 דורכאױס װיל עי־ אז ןזא !חתונה האט

 געזיגדל, פארהײראםעד דער צו געהערען
 דאנעגען נעשטעלט נישט זיך םיר האבען

 געטרונקען איע שאפ אין האבען פיר און
 ארן יעקאך, םיט פארביסען און לחײם

פארי. יוגנע דאס ני״ײז נעװאונשען
 ארבײטער די פיר, : פינקט צופ יעצט

 ױנ״ אונזער װינשען בראדערם, טראי פון
 אהרן חתךבחור דעם מיטארבײטער, גען

 נליה״ ,2 לאקאל פעפבער בראפפקיא,
 באגלײטערין לעבענס זײן פ*ט זעליגקײט

 םיר יעכען. סארהײראטעז ז״יער אין
 פתנה, געלד די דאם אױך, איהפ װינשען

̂ע האבען מיר װאס  בײגעשטײערט א
 פארנוצען דאס עי זאל פארגעניגעןל סיט

 שטאטפינדען װעט חתונלז די געזונד.
 פעברואר. טען21 דעם זונטאג״ קוסענדען

גרום, •ברודערליבען פיט
קאמיטע, שאפ די

טשערםאן. לעװענטאל, גײטען

ס די צו ער ב מ ע ל פון מ ק» א 2 ל
אונ־ םון קאבױטע עדױקײשאנאל די

 םאלגענדען דעם אנאנסירט לאקאל זער
װאך: היינטעע פאר פראגראם

 םעב״ טען19 דעם אװענט, םרײטאג
 א אײנלײטען קורינםקי ם. װעט רואר,

 װא־ 1581 הלאב־רוסם, די אין דיסקוסיע
 סע״ די איבער בראנקס, עװענױ, שינגטאן

דער אין דיםטשארדזש־פראגע די :טע
ױניאז•

 1 פעברואד, טעז21 דעם זונטאג,
 לעקטשױ װלאדעק ב. װעט בײטאג, אוהד

 איםט 66 לײםעאום, מאנהעטען אין רען
 ראלע רי : טעמע די איבער סטריט, טע4

געזעלשאםט. דער אין ױניאנם די םרן
 םאר״ אויו װעט האל זעלבען דעם אין

 ם. ברידער די צװישען דעבאטע א קוכתן
 :םראגע דער איבער בלײכיאן י. און רוביז

 ױניאנס׳/ די און פארטײ לײבאר ״א
 און ן ע נ ע ג ארויס טרעט רובין ם.

ר. א ם בלײפאן י.
םארזיצער. דער זײן װעט שעללי ס. •

 מיםגלידער אלע םאר םרײ אײנםריט
ױניאן. דער פון

.2 לאק«ל םון קאםימע עדױקיישאנאל
טשערמאז. ררבין, מ.

שװאבעמענשען .
אבפיחר־םיםלען ?יםארקע «ון אפ זיר שרעקעז וועיכע

נעהםען זאלען

ם אין ל ם- ק ןן
ק א מ ש ע ץ ג ם א ױ מע ער א ו ער ײ ה סטוד ט מע האנ
 קרעםפען אחן נאפױרליר און געלאםען וױרקם ןןקס־לאקם

אלעםען. בײ כאייבם »זױ עס איז דערפאר ן,עשסעוע און
גרױס• און .קליק

25,10 *CO n ב«מם. » םע;ם »jnMMi w

,
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 יאחױמן צעהז n פײערט פ לאקאל
נאנסעט שעהנעם 8 מיט ױכילעי

,1010 אין פטרײק גענעראל טארישער

ק ג י מ נ ע ר ע •נ ^

 קלאוחטאכעד איטאליעגישע אוגזער
 איהר איצט םײערט ,48 לאקאל יוגיאן,

 גע־ דער צו און ױכילעאום יאהריגען סנ
 א געגעבען ױגיאן די האט לעגענוזײט

 םארגעקופען איז דאס כאנקעט. שעחנעם
 פעקארארא דעם אין שבת, םאראכטאנען
אײלאנד. קוני אין רעסטאראנט,

 דער צו געלאדען האט 48 יאקאל
 פון עקזעקיטױו גענעראל cm שפחח
 םון באאפטע די איגטעמעשאנאל, איגזער

 םון פארטרעטער און באארד, דזשאינט
 נױ אץ סsלאקא איגטערנעשאגאל זאי*ע

יאי־ק.
 איז אװענט פון טאםטםאפטער דער

 נינפא, םאלװאטאיע װײס״ירעז. געװען
.48 לאקאל םון דענעדזשער דער

 די םארגעשטעלט האט ער אײרער
 דערקלעיט קורצען אין ער האט רעדנער,

 ער טוכ. ױם דעם םון באדײטונג די
 װאם פיאנרעס דעם אויף אגגעוױזען י־אט
 10 די אין געדאנט האט לאראל דער

 צוםרידענ־ דער צו לעבען, זײן סון יאידר
̂איח איטאליענישע די םון קײט  ארבײ־ קי
יארק. נױ אין סער

 גע־ טעז^גי;רא זײנען רעדעס הררצע
 װײס־ הײמאן, װײס־פרעז. פון ױאיען
 באראו*, אב. םעסרעטער םארטגאי, םךעז.

 א נאך און דובינסק', ד. וײיס־פרעז.
רעדנער. פא־־

 געהאלטען זײנען רעדעס הױפט יי
 אין זינכדאן פרעדדענט פון ;עװארען

.,אנטאגינ לואידזשי וױיכ־פרעז.
 אי־ אין גערעדט האט אנטאניני יבר

48 ״יאקאל ענגליש. אין איז טא^עניש
 10 כייט האט — געזאנט עד י־אט

 פאר װעג רעם אנגעצײכענט צוייח יאי-
 ניױ אין ארבײטער איטאליענישע די

 אזוי און ארגאגיזירען, צו זיך' וױ יארי־,
 ארבײטער איטאליענישע די זייגען :אך

 ארגאגידרטער דער פון טײל א ;עװארען
 װײזט ער אמעריקא. אין איבײטערשאפט

 48 יאקאל פון הילף טיט*דעי דאס אן
 אי־ די געװארען געגריגדעט נאנדעם איז

 יױ דרעסמאכער און װײסט טאליענישע
 עס איז נאך אזוי און ,80 יאקאל ׳:יאן

 דזש. דער בײ דאס דעם, צו געתוטען
 דרעסטאנער און הלאוק דער פון באאיד
 איס טײדלאך איסאליעגישע זיצען ײניאן

דע^ענאטקעס.
 איז אװענט פון רעדנער יעצטער דער

זיגפאן. פאריס פרעזידענט נעװען
 פרז ױביילעאום יאהריגער 10 ״דער

 אננע־ זינמאן &רעז. האט — ,48 לאקאל
 טוב ױם דער כלויז ניט איז — פאנגען

 איז עס ארבײטער, איטאליענישע די פין
 םון כייטגלידער אלע םין טוב ױם דער
 שילדערם ער אינטעתעשאנאיל״. דער
 קלאוק דער אין צושטאנד *טקלאםען דעם

 וױיזט ער און 1010 פאר םון אינדופטריע
 דאן זײנען עס םארשהלאםט װי אז אן,

 די זײנען ארבײטער, אידישע רי געװען
 א נאך געװען ארבײסער איטאליענישע

 עקס־ זײנעז זײ םארשסלאפט. מעהר סך
 די װי מעהר סך א נעװארעז פלואטירט

 זיך האבען זײ װײל ארבײטער, אידישע
 שאפ אין צונויפרעדען נענונ נעקאנט ניט

 אױסנע• זײנען זײ און באלעבאס פיט׳ן
 ־— ער זאנט — און געװארען. נוצט
היס־ דער אויסגענראכען האט עס װען

 קיאוקפאכער איטאריענישע די זײנעז
 םײטערס. בעסטע די צװישען געװעז

 — זיגפאן פרעז. װײטער זא;ט *— איז
 בבלל באװעגונג ארבײטער די אויב
 פראנרעס, געטאכט צײט דער אין האט

 ארבײטער איטאליענישע די האבען
 אױס דריקט ער און אודאי. ןיא אודאי

 אד־ איטאליעגישע די דאם האפענונג, די
 :־,א גארטענט לײדיס רער אין בײטער

 םיט :,:,,א זײן װײטער װעיען דוסטייע,
̂ע  א*:־ רער ןיא ארבײטער אנדעיע אי

 בא־ די פיט קאסױ דעם אין דוסטריע,
 בעסער און שע־נער א פאר □,לעבאט
לעבען.

 קלױודאנד פץ לאקאל איטאליענישער
פארטרעטער. א שיקט

 הלױױ פון לאקאל איטאליעני״טעד דעד
 פאר־ ספעציעלען א געשיקט האט יא;ד

 פון ;אטעז אין יא״איטא. בר. טרעטער,
 לאקאל באנריסט עי האט ראיזאל זײן
ױבילעאום. יאהריגען 10 זײן צו 18

9 מהאל ייו סעסיגסײם נילמנגס די

 באגריסוגגס־טעלעגראםען.
אײ־אנגעקוײען זײנען באנקעט צום

 װאס פערזאנעץ, פון טעיעגראמען געיג
 באגריסוגנס־ קוכיען. געקאנט :יט האנען

 עק־ פיז אננעקומעז זײנען טעלענראמעז
 ױניאז, קאםערס דער פין באארד זעיווטיװ

 טשארלס װײס־פרעז. פוז ,10 יאקאל
 וױ^ס־פרעז. םון קלײולאני*, פון הרײנדלער

 טאחס פין פילאדעלפיא, פון רײזבערנ ע.

 די םין עדימאר אקטיגג דענ״ט, ד.
אנדעיע. נאך אין ״דזשאסטיס״

 דעם געשפילט האט ארקעסטער אן
 :א:*ז ראט עולם דער און אװענט נאנצען

פארבראכט. גוט
̂אחאל ניייק װינשען מיר  זײן צו 48 י

 האפען, טיר אין ױבילעאום יאהריגען 10
 אין װי גוט אזוי צוקונפט, דער אין דאס
 איץ טאן ער װעט פאדכאננענהײם, דער
 פאד־ העלפען צו מענליך, נאר איז װאס

 םיטגלידער, זײנע םון לאגע די בעסערען
 דער פון טיטנלידער די פון <א:ע די װי

ױניאן. אינטערנעשאנאל גאנצעד

 לאקאל jit לאטיטע עדױקײשאנאל די
 דאס אדבײט איהר צו צוגעטראטען איז 9

 םארגאעענע די אין זוי שפעטער יאהר
 אוננאיטאלע די איז, אורזאך די יארזרעץ.

 טאג. ו הײגט ױניאן אונזער אין יא;ע
 דע* צו צװעטדאטען מיד זײגען דאדיבער
 דעריאגען צו טריט, םעסטע טיט או־בײט

צײט. פאריױרענע די
בײ־ אזײגער איינס שבת, יעדען םאר

 כא־ םי;ף אראנזשירט טיר האבען טא:,
 אי־ שױן זײנען םיר לעקציעס. זונדערע

 באװאוסטע טיט ען,1געװ< געהאלטען
 יע־ טאקס לעקטארס, און זשורגאליסטען

 רשה און ױדיטש פ. עפשטײן, םיך װיז,
 גוט זעהר דיגען לעקציעס איע די קאץ.

 זײנען באזוכער די געװארען. באזונט
 די באגײסטעדט. און צופרידען געװען

 םיז םי־אגען, באהאנדעיט האבען טעכעס
באװענונג. ױניאן אמעריקאנער ד־;ר

 די פון פיאגיאם װײטערדיגער דער
דעם שבת :איז יעקציעס *טבת׳דיגע

 זשורנאליסט דער װעט פעברואר, טען20
 איבער לעקציע א געבען עפשטײן שבנא

 דעפ שבת, קאביף״. קיאסען און ״קויטור
 דער הײטאן, ל. װעט פעברואר טעז27

 דזשאינט דער םון טענעדזשער דזשענעראל
״ד :איבע- לעקציע א געבען באאיד,

 שבת. ױניאן׳/ אוגזער םון פראבלעטען
 א אן טיר םאנגען טארטש, טען6 דעפ

 בא דעם טיט לעקציעס פיר םון כעריע
 איבער לעװין, טאקס לעקטאר װאוסטען

 גאיטעננ לײדיס דער פון ״עקאנאמיע
אינדוסטריע״.

 א אזײגער אבט מיטוואך, יעדען
קלאס אןענגיישען אן מיר פירען אװענט,
 זעה צו כאראקטעריסטיש איז עס

 גרר״ װײפע, טיט טענשען עלסעדע װי
 ד לעינען אין ארײנגעטאן זיעען קעפ,

 א זאגען, טעגען טיר •טפראך. עגגלישע
 פי בײשפיל א נעטען דאיפען ױנגע בך א
 לע־נע זיך יןוטען און בדידער עלטערע די
 ניכ לעבען. מיר װאו לאנד־שפדאך, די

 א זײן צו כױינט לאנד־שפראך די קענען
לאנד. דעם אין בליגדער
 באצעדהע צו װערט איז ש<וס צום

 פרז האבען מיר װאס ריטהילף די װענען
 לא־ פון סעקרעטאר דער נעדן, ברודער

 קאהז, פעגי שװעסםער פון און ,0 ר,אל
אםינטערנעשא׳ דעם םון דירעקטארין די

םטױייו! נענעדאל פאױער
 פאר־ די האבען צוריה טענ פאר א טימ

 אויסנעשלאסען יאיח נױ פוץ באלעבאטים
 נע־ האט ױניאץ די און ארבײמער. זײערע

 דער נענעראל־סםרײק. א טיט ענםפערט
 דינסטאג אננעפאנגען זיך האס סטרײס

אינדערפריה.
 אויסגעפאלגט האבעץ ארבײטער די

 גע־ האבעז זײ ױניאן. דער ps רוח דעם
 די אץ טארשירט און ארבײט די װארםען
 יא:נ נענוטען ניט האט עס האלס. סטרײק

 איבער־ זײנעז האלס נרויסע זעהס און
סטדײקערס. די םון נעװארען פולט
 דא־ טרײד אין ארבײטער גריכישע די
 IX( ארום אפגערוםעז. נוט אויך דך בען

 הא־ םאריערס נריכישע די פון פראצענט
 די אין רעדזשיסטרירם דינסטאג זיך בעץ

 באסעס נריכישע טאנכע סטרײק־האלם
טרײר־צײ־ דער אין באריהטט זיך האבען

 אז םאר־םאנופעקטשורערס, די םון טונג
 דאס נאך. מען ארבײט שעפער זײערע איז
 באריהטערײ, פוסםע א געװען אבער איז

 זיײ אויר זיך האבען נאכדעם באלד װײל
סטרײק. אן אגגעשלאסען ארבי}טער ערע

 רעם פון טאג ערשטען סאטע דעם
 אנ־ שוין באסעס טאנכע האבען סטדײה

 סעטעלמענטס. װעגען רײדעז געהױבען
 ארױסנערױ איז סםרײק דער אײדער נאך
 תר טmגעמעל זײ האבעז געװארען, פען

 די אבער סעטלען. װילען זײ אז ױניאז,
 צו נאך ס׳איז ניט. זיך אײלט ױניאן
סעטעלםענטס. װעגען טראכטען צו םריה

גערוע; איז האלס די אץ *טטימונג די
 אין ארויס זײנעץ םאריערס די .ענוט א

 דער מיט און מוטיג. איז טונטער סטרײס
 זי' װעיען מוט און טונטערסײט זעלבער
 נאי װעט עס לאננ װי קאטן<, איז שטעהן
זײן. נויטיג

W
שווינער אונםערצונדענע וי

(,עליעםאן)
Wלעבעדיגען םין

:טאג־צײםונגען די יטרײבען
 “בא נעזאלין מיט האט איידים ״אן
 אונטערגעצונ־ זי און שװיגער זײן נאסעז

 אײ־ דער און טױט איז שװיגער די דען.
תםיםח״... pא — דים

 שװי־ םאדנעם דאזיגען דעם טען מעט
 הסתם םן און מש«ט׳ן זיכער גער־םערדער

 , טױט• צום סאראורטײלען
םעליעטאן. מיח הוםט דא אט אבער...

 ניט איהם דארף םען אבער, זאנ איך
!ניט טאר מען !םויט צום םאר׳םשפט׳ן

 אוז מיר, אן זיך ווענחןט עם װען
 אויםצוטרע״ רעכט דאס םיר גיט מען װען
 משפט םאדגעם דאזעעז דעם בײ טען
 איך װאאט אײדים, םון םארטײדיגער אצס
 :נעהאלטען mm אזא

ריכ־ און געשװאוירענע חעדרען םיינע
____. . ״J !טער

׳ױנגז|רמאן א דא שטעהט אײך םאר
 איהם דארטס איהר םארבחוכער. א

 םארברע־ שדעקלימנן דעם סאר םשטט׳ן
 דער סעגשען. א אונטערציגדעז װי #כען

זײנעז בוווױיזק אלע אין סש§ט
 לײקענס ער נאשולדמםען. דעם געגאן

op אוננמר• װירקליר חאט אד 4נארגמ 
 מײנע ״איחר און אװױןער• ױי\ נעצמחנן

irram שװאג?וm,גאי ח^מןבעז װעם נע 
ודרישות. rrtrpn וורבילג^תײן

 ־6לוא אהן און לײכם א־הם קענט איהר
 :אורטײל דעם ארױםטראנען ברעכעני׳ט

. ' ו א ר ט ש ־ ם י ו ט
 איהד װעט אבער טאן. עם הענט א־הר

̂' זיין נערעכט
 אויך און נעשװארענע הערדען םײנע

 א זין־ םארטראכט ריכםער! הערר איהר,
 ׳טוױנער, עניז דעם ווענען םתם װײאע

 אמת. נייעם א צו קומען װעט איהר און
 אז שלום, צום קוםעז םענאיך װעט איהר
 באשו׳לרינטער דער, יע, יע, אמת, אמח,

 םאר־ ׳סרעסליכעז א באנאנגען איז אײדים
 ׳שויי־ זייז אונטערנעצונדען — ברעכען

 םיטעלאל• א נאנאנגען איז ער נער...
 נמנ־ א אונטערצינדען — טאט -טערליכע

 גע־ מען חאט מיטעלאלטער אין !׳טען
 יש״טער־הויםעז• אױם׳ז םכ׳שסוח ברענט

 ער־ געוועהנליכע נאנץ א געווען איז דאס
 יאהרהונ־ אונזער אין אבער ש״נונג...

 װי זאך? אזא טאן םענש א זאל דערם
? עס זיך שיקם

 דעי אונהט... צום איך קומ רא אבער
 נעמים.״ זיכער, םעררער, א איו אײדים

 ניט עם ipp קײנער הל<יר, איז שולד ןײז
 שזל־ כ־ט עד איז דאך און — לײסענען

׳ ג ף
 נאר.די *אראראסם, קײן נים ם׳איז
סולדינ״• נים איז ער *לײן. ווארתײם

 םאי־ דאם דערםאנם אויבען האב אץ־
 סײ־ איהר, ווען איז םבשםות, םון ברענען

 זיו װאלם נעשײארענע, העריען :ע
 שװינער־םראנע, דער אין ארייננעםראכט

 היינםיגע די אז געזעהן, איהר װאלט
 קולטור איהר םיט װעלט אויםגעסלערטע

 שוױגערם די בנונע האלט םארטשריט און
םיםעל־אלטער... םאמע אין אלץ נאך

 בא־ נאך רײנט װערט ׳שװינער די
םכ׳שםה... א פאר טראכט
 שוױנער אריםער דער אױח האט מען

 אננע׳- םיל אזוי אננערערט, פיל אזוי
 נעװא* םכשםה א איז זי כיז רכילות׳ם,

 דעם גענעבעז איהר האט םען רען...
מכשפח... א פון אויםזעהן

וױיט װי איז םכשםה, א וױנאלד אוז
ברענען... םיז שויז זי איז

 צו בנונע נעשװארענע. העררען םײנע
 * ר ע ט נ ו א אלע מיר זײנען שװינערם

!אל« — ר ע ד נ י צ
 אוג־ מיט עוםס זיך זײגען אלע םיר

 םער ותר שװיגערש, אונזערע סערצינדען
 זיינמו װאם וױיל װײנינער. װער און

 ניט אויב שװינערם, די אויף װיצען אלע
 דער פאר אונטערצינדוננם־מאטערי־אל

_ . ? פ*לה םון פאנטאזיע
 כלוםר׳שם־ אונאנרע אלע ז״גען וואם

 אויג שוויגער, רער אויןי שפאסען רינע
̂ געזאליו אוז שוועבעלאך :יט

 עוײי די »ז יאהרמז. טויזענםעד שוין
אוז םעשת׳לאד אלערלײ פון בחננט נער

. װיצעו•
 «י צינדט םאלה םון פאנמאזיע די

 און בחננט וי און — רגע יעדע אוכט׳נו־
פלאקערם..

f־׳  M '״י ••*i»י4 י » / *♦׳V* *fU

 דא;־ דעפאדטטעגט. עדױקײשאגאי גאי
 דע;־ כייך װײי ניט, זײ סיר װעלען קען
 J איגז אױפנאבע זײער איז עס אז חען,

 פוי־־ אבער איבײט, דער pn העיםען
יא. זײ קוטט אנערקענונ; שטעגדמע

גרינבערג, וױליאם
 עדױסײשאגאי דער םון טשערםאן
י. װ. ג. ל. א. .0 לאקאל קאמיטע

 ממיסיע נאוועדנאר־׳פ
 פא־הע־ נײעפ צו רופם
אינדוספױפ קלאוה אין

)1 זײכ פון (׳נלוס
א> -ײ < Iטעז,6 דעם מערץ  טןיונט^ג,

טען.8
 cyv טא; שבה׳דיגע־ גאנצער ״דעי

 די פארהאנדלעז צו װערען אװעקנענעבען
 דע״ ריאלגאניז״שאז. שאפ פרן םיאגע

 װע־ אפנענעבעז װעט טאג זונטאגדיגער
 צײט נאיאגטירםע פוץ םראנעז די פאר רעז
 קאג־ אװ ייטיטײיצאז אין ארבײט, און

 פאר־ טען װעט דאנטאג טראקטארס.
 װעגע: װי פראגען, איבעריגע די חאגדלעז

 די צי דעם, װעגען פקײעיל, װעידזש דעם
 װע־ רײט, ױגיאז זײז כוזען ;קזאטיגערס

 האהטען, פראדאהשאן טיניטום די ;ען
;*.,פראנ אײניגע נאך ►ון

 אדױפ־ sוױ צדדים די ןיפ װעד ״אױב
-עז,פאדעײיי״ז אין פיאנעז :ײע בדענגען

 יױ<־ וױסען י־אזעז קאמישאן דעי טען 4יאי
V} װאס־םריהער. דעם

אײער, ערגעבענסט
בעטל. ג^רדאן דזשארדזש

קאנייסיע״. רעל פיז טשעלטאן
דײטליך, נא:ץ אי־זא זאגט בליח דעי

 פונקטעז א.ין פלאנען אלטע די חוץ א ־אט
 ״לי־ דעל סא", קאנען שטלײס, cm אין

 פונקטען, :ײע װעיען אויפגענומען ־יגל׳
 עה :עפיגט צד װעלכעל אילגענד אױב
נויטיג. פאר

חאונ־ איז איז פלײל י1די אין כיאנטאנ
 אעטעלנעשאנאל אונזעד םון רום סיל

 קאנ־ א געײארען אפגעהאלטעז כילדינג
 האט זיגכיאן פלעזידענט װאס םעלענץ,

 פלאנע. די באטלאכטען צו אײננעלופען,
 גע- גע־ופעץ זײנען קאנפערענץ דעל צו

 4ראקאי און באאיד דזשאינט די װארען
 לאקאיס חלאועןטאכעל די םון באאכיטע

יאלס. נױ אין
 דעלקיערט האט זיגמאן פלעזידענט

 װאס פונקטעז עלא די אנװעזענדע די םאר
 נאך האט קאמישאן גאװערנאר׳ם דעם
 זי װעלכע זוענען פריהער, פיז זיך פאל

 לעהאכיענדא־ באשטיפטע כיאכעז דאלף
:זײנען פונהטען די ציעס.
 אלבײטס״ געװיסע א םאר גאלאנטי א
 די פון באשלענקונג ;יאהל דולכ׳ן צײט

 איז העבעלוננ א ; קאנטלאקטאלס צאהל
 ; cs"pc מיניפום די pא װײדזשעס

עקזאפינערס. די פזן אנערסענוננ
 דיכ־ אױך איז לאנפערענץ רm אױ̂ו
 פונקטען נײע װעלכע נעװארען, הוטירט

 איז עס און צוצושטעלען נויטיג זײנעז עם
 עס פארצובלענגען נעװאלעז באשאאסעז

 דזש. םון דירעקטאלס או באארר םאר׳ן
 דזשאינט פאל׳ן אױך נאכדילם און באאד,
 נע־ װעט נאפדעם עלשט גופא. באארד

י שאז• ־‘האפי דעל צו ענספעל אן װערעז שיסט
נעשװאלענע, העללען ליבע מײנע יע,

 פײער דער גלױס, איז שװיגער־שרפה די
ברענס.

 װאס איז, דעלפון טרויערדינע דאס און
שפאשי־י א פאל נאך עם נעהמט מען

 לאס נעהמט שפאסמעסינ אײכטזינינ.
שװיגער. די םאלין

אוג־ אז דכעל, װי כמעט בין איך און
 שװיגעל־אוג־ דער באשולדיגטער, זער

 מעחדי ניט אױך עס האם טעלצינ^,
נענוםען... שפאם א אויוי וױ

 נאם א װעלט א םאד עס האם װאס
 שװײ א אױױ געזאלין אבישעל טאן צו

 א װי מעהל, ניט דאך איז עס נער?
שפאס...

 איהד אויף שװעבעילע א װארםען אח
*םאני״... װי מעהר, נים אויך איז

 מאכט און ברענט שװיגעל די אז און
קלייגיניזיימ. א אויך עס איז — נװאלדען
 א װי מעהר, ניט דאך שרײט עם

שוױגער...
 איהר און נעשװארענע ןmהער םײגע
 פםײ חןר אין זיך םארטיםט ריכטער!
 און שװיגער־םערדער רעם םון כאלאגיע

 דאזיגעד רm םיז mpnm וועט איהר
אוינעז. די םאר ליכט נתים א—״שרםדד

 םאר• ניט םארט איהר העררען, םײנע
 וױיל ױנגענםאז, דאזיגען דעם םשיט׳ז

 אלײן זיך םארימשיט׳ז איהר דארפט דאן
אלעסעז!^ אתז און

 נעזאגט, װי זײנעז, אלע נדר װײל
 און מעדזר ווער—•שװעער־אוגמ*רצינדעו

װײניגער-. װער
געעגדעט. האב איך

*0*<׳•־: ?<דן«:אג-.
/ • י
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Othre . a Wê t־ loth *treet, New f^ hTl^ T, ̂־־

MOHUIH flkJMAft, I’realdeut 
Alin AH AM IIAHOKF, fk><-retary-Trea*urcr 

L. FINKKL8TEIN, Acting Kdltor
I>rt<־c paid In adtnotes >1.00 per year.

Vol. VIII■ No■ I. N«w York, frlity , brmry H, H2I

f i 1 ״1.ע ;  **s״i4 ׳ ״״״ י ״ ד i1״, a ״1 ״  w•1W •״ *■ ״יי  p•»־״ " at '"IW  ̂ofll, N, Y., under Hie a«־t of August ill, 1912«
A n ep ia״,v  for mailing at * kh lal rale of poet age provided 
for 111 Hoc. l l« l ,  Art o f  O o t.l, 1917, Authorized Jan. 23, 1918.

לע־ דעד װעט נופער דיזען אין פ*אץ אנדער *; אױף
 גאװעלנאר׳ש ־,דע פון טשערמאן פון בריוי א געפינען זער

אז,  ‘הא יי סדא סגאנסידט, װערט עס װעלכען אין קאמ̂י
 א'< ״וזירינגס״ אייגיגע אפצוהאלטען וצאנעװעט םישאן

 די װאס שראגעז, די באטדאכטען צו מארטש, אנפא:;
pזי װעלכע בנוגע און פארהאנדלען איצט דארןי וסישאן 

 רעקאפענדאציעס. ענמילטיגע איהיע ארױסגעבען דסחי
 טשעיםסן דעי אױס רעבעגט םדאגען, דיזע צוױשען

 בא־ די זיך געפיגען באטטעל, םר. קאמישאן, דעד פון
 ארבײטס־ נאראנטירטע א קאנטדאקטארש, םון גדענעצונג
 װאס וױידזש־סקיילס, אלע םון העכערוגג א און פעריאדע

 די װאס םאדערוגגען, עטליכע און םאײאגגט, ױניאן די
ארױשגעשטערט. האבען אסאסיאײשאגס באשעס

̂ע וױסען אױך לאזט בדיןי דער זײ־ װאס צדדים, א
 אז ״הידינגס״, דיזע אין פאיאינטערעסירט דירעקט נען
 פאי פונקטען נײע פאדצוברענגען יעכט דאש האבען זײ

 װערען באטיאכט איהר סון װעלען װאס קאמישאז, דעד
 פא־ אי־טע ;,6א־ וױ אױפריכטעקייט, זעלבער דער םיט

¥ ¥ ¥דערוננען.
 עקזעקױ דזשענעדאצ םון פיטינג לעצטען דעם ביי

 כיאנאט א געװארען אפגעהאצטען איז װאס באארד, טיװ
 אע• דער װי געװארען, אננענומען איז צוריס, האאב א און

 יאד גױ דער אז פארשלא; »געדענהט, װסרשייגציך וער,
 א קאטישאן דער צו צױשיקען זאא באארד דזשאינט קער
 צו כדי פאדערוגגעז אוגזערע אאע םון אױפםאסונג נײע

̂שטעאעז  הויפט־פונק־ די קי*ערער װאס סאכען און םעסט
 זײער און פדאגראם אינדוסטריעאער ױניאנ׳ס דעד םון טען

 עקזעקױ דדטענעראא דעד נויטװעגדיגקײט. דרינגעגדע
 דזשאינט דעם רעקאםענדירט אויך האט באארד טױו

 קאמישאן,• דער נײ פועא׳ן פרובירען זאא עד אז באארד,
 נײע םארצױטאאנען װערען עראויבט זאא ױניאן דער אז

 פארבעסע־ אנטהאאטען װאס פונקטען, אדער פאדערונגען
 סאמישאן די װאס פראנראם, אאטער דער םון רונגען
 מא־ צװאגציג אעצטע די פאר הענט איהדע אין האט

* « *נאטען.
 עקז. דזיט. דער װאס רעהאמענדאציע, אעצטע דיזע

 געװען איז באאױד, דזשאינט דעם געםאכט האט באארד
 צײט דער אין באזיס. אאנישען גאנץ א אויף באגרינדעט

 קאנװענ־ םיאאדעאםיער דער בײ דעבאטען הײסע די םון
 גוט, גאנץ זיכעד עס געדענסעז אעזער אונועדז^ װי ׳עאן

 סרײ העפטיג און שארף גאנץ םאדערונגען דיזע זײגען
 אינ־ דאזינער דער םון םארשאעגער די געװארען. טיקירט

 באשוא־ אאגעםײן אין אויך זיינען פראגראם דוסטריעאער
 געגאנגען גענוג װײט ניט זײנען זײ אז געװארען, דיגם
 זײ װאס דעם, צואיב »ז און םאדערונגעז, זײערע מיט

 םידיאײשאן, און ארביטריעזאן צו צוגעשטיםט האבען
ארויס־ זײ האבען טאהטיס, טרײד־ױניאניסטישע א טצס

באאעבאטים. די צו םרײנדאיכקייט צוםיא געוױזען
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 גיט װאש קאםישאז, דער םון שריט איצםיגער דער
 םאד*% נײע םארצוברענגעז צדדים אאע םעגציכקײט א

 באגענענט אאעמען םון זיכער װעט םארשאענע, און רונגעז
 דער פון שםעאונג דיזע צוםרידענהײט. גרויס פיט וחניען

 אינ־ דעם דורך געװארען געשאםען איז זי צי קאםישאן,
 אדער באארר עקז. ד;ש. אונזער םון אײגםאוס דיחנסטען

 באארד דזשאינט דעם נעבען האםען, אאםיר װעט, ניט,
 םאדיםיצײ אזוי אדער םארגרעסערען צו םענציכקײט זײ

 סא- דער םאר םאדערונגען אינדוסטריעאע אונזערע רען
 צוםרידענ־ איגגאגצען קענען זאאעז זײ אז םישאן,
 האםנוננ יעדע װעג קאנסטרוקטיװען א אויױ שמעצעז

 אר־ טויזענטער צעהנדציגע די פון ערווארטונג און
 יארק, נױ איז אינדוסטריע קצאו<ן דער אין בײמער
 םארבונדעז עננ אזוי איז שישזאא און יתסה וועםעט

 םאדע״ דיזע םון דורכםיחרונג ערםאאגרײכער דער סים
רזננעז.

ניט ארבײטען אגױטענטם װען
 יוניאךשא■ גוטעז א אין ווגרימענם עװאכער

oyn אגריםענט ״שטארקער״ א וױ ווערט, טעחר ®יצ 
יוניאךמא^״ מווטמן ט «ויז-
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 או| אײגםאכקײט דעד אױף אכטענדיג גיט דאך, און
 אז אדױס, אפט דך ציעט געדאגק, דיזען םון גיארהײט

 זא- — ארנײטער אסטיװסטע אונזערע םון םיאע זאגאו
 איגגאד םאמעסען — םיוזרער אונזעדע םון מאנכע גאר
 P* נאאגזשעג-א^ם און אטת פשוט׳ען דיזען אן צען
 װא״ ׳עדידלערען צו ■דובירען זײ װען םינסטערגיש, דער
 מיט אדעד ארבײטס־געבער אן מיט אנרימענט אן רום

 א אאס ארױס אראצ זיך צײגט ארבײטס״גענער גרופע א
 זוכען צו א;שטאט טײאוױיז. אדער איננאנצען דורכםאא,

 -סארנעח יאאץ, ריכטיגען אין דורכםאא םון אירזאכע די
 דעם אדונטעררײשען און אטאקייען מיט זיך זײ מען

 רעזואטאט דער און ;אאגעמיין אין אגרימענט םון װערט
 באױז םארשטעגדאיך, איז, א;יטאציע נעגאטיװע אזא פון
 אן ארן ארב״טער די םון מוחות די אץ צומישעגיש א

ארבײט קאאעקטיװעד םון געדאגלן דעם פון עי־שיטערוננ
שעםער. די אין סאאידאריטעט םון געםיהא דעם פון און
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 יד װען דאס ערקאערען, צו דא ;ױטיג קױם איז עס

 ארבײטס־גע־י פיט אגדימעגטס אוגטער שרײבען ;יא;ס
 דע־ 4פאי אין אז זינען, אין קײנםאא;יט זײ האבען בער,

 װעאען אנריטענט, דעם פאראעצען װעט ארבײטס־געבעך
 פינקטאיך אױסםאאגען האויט דורך צוױײען איהם זײ

 אוי־ ״דעמעדזשעם״. באצאאען צו אדער קאגטיאקט דעם
 ארבײטס־ אן װאס סעצױריטי, דאאאר כע£יעטי די שער

 אנדי־ אז בדעכט עד װען םאױאידען, אפאי״ שען געבער
 דעד דאס ׳גוט גא:ץ ױניאנס אוגזערע וױיסען םעגט,

אערנעז קענען זײ װאס אעססאן, װיריןזאמער אײנציגער
 זיין פון ארבײטער די ארונטעדצונעהמען איז ׳באס א

 פאדע־ גערעכטע די נאכצוקופען איהם צוױננען און שאפ
ױניאן. דעד פון רוגגען

 ארביײ דעד םון געזעץ ״אומגעיטריבענער״ דיזער
 פון פאא אין װירקזאם אזױ פונקט איז טער־באװעגונג

 קאאעסטיװע אין װי ארבײטס־געבער, אײנצעאנעם אן
 טיט ארב״ט־געבער, גרופע גאנצעו־ א מיט אגרימעגטס

 קאאעיז־ א פון פאא אין דאט אויסגאכע, איעציגער דער
 אבי־ קיאםט פון עאעמענט דיזער איז אנדיטענט טיװען

 אזױ ארױס :יט זיך זעהט און םארשטעאט מעחר פעא
ט,  א״נזמאגעם אן טיט אנרימענט אן פון פא^ אין װי ב̂ו

ארבײטס־געבער.
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 פיט אדע־ אדב״טס־געבעד אז מיט אגרימענט אן
 מעהר ניט אאמען, נאן ׳איז ארבײטס״געבעד גרופע א

 װע־ ;סי װאו רעקארד, סאיט א װי װײניגער, ניט און
 אונ־ ארבײטס־באדינגונגען, געװיסע םארצײכעגט רען

 גע־ א אויף זיך אונטערגעהמען צדדים בײדע װעאכע טער
 בא־ אינדוסטריעאע םרידאיכע אגצוהאאטען צײם וױסער

 געיטיכטע ;אגצער דער אין שעפע־. די אין ציהוננען
ן פאסירט נא^ האט אינטערנעשאנאצ אונזעי פון ײ  א

 צוױנגען צו םארזוך א געמאכט האט ױניאן די װען םאא,
 קא־ א נאכצוקומעז באאעבאטים גרופע א קאורט דורך

 דעם אין פאסירט האט דאס אגרימענט. אעקטױוען
 ,1921־22 פון װינטער אין אאקאוט־סטדײק, כאריהמטען

 ױגיאן דער ארויםנעגעבען האט וואגנעד דזשאדזש װען
 פיאטעקטיװ אמאאיגער דער געגען איגדזשאנקשאן אן

אסאסיאײשאן.
 איז און אויסנאסס־פאא אן געװען אבער איז דאס

 אומשטענדען. אױסערגעװעהנאיכע אונטער םאדגעקומען
 אפיניאן״ ״פאבאיק זאנענאנטע די אז ריכטיג, איז עפ

 אגרימענט אן אפצוהיטען ארבײטס־געבער אמאא צװיגנט
 אבער ;ארבײטער די םון זיזט דער אויױ זיך שטעאט און
 מאכט װאס םאקטאר, וױכטיגסטער דער איז געזאגט, װי

 סאנטראסט א םאר רעספעקט האבעז צו ארבײטסמעבער
 מאביציזירטע די — ארבייטער, זײערע און זײ צװישען
 איינצעאנע די םון גאנצע, א אצס ױגיאן דער פון קראםט
 ארבײטער. די םון גרופען אײנצעצנע רי םון און שעפער

 די װעאכען אויױ םוגדאמענט, אמת׳ער דער איז דאס
“ארבײטע צוױשען אגרימענט אן םון םמשות׳דינהײט

געבויט. איז באאעבאטים און
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 אונזערע דאס צי־ט, ׳שױן איז עס אז גאויבען, מיר
 פאר־ װאס ױי, פון יענע הויפםזעכליך איז ארב״טער,

 אין ארײננעמען זאאען םיהרער׳עאםט אױף זיך מעםטען
 נעדאנקען אוםבאשםר״טבארע עלעמענטארע דיזע קאפ
 צוםיל oyev הערעז מיר םאררײהען. מם זיי זאאען און
 װאם ״באלענאטים, װענעז טאם*לײנטם צײט לעצםע די

 טוי־ ״װאס אז קלאנען, פיל1צ אנרימענטם״, םארלעצען
 “אוים ניט זײ םאאנען באסעם די אז אנרימענטם, נען
װ. .1א אדן

 ענדאאזע םילםאכע, דיזע is 1צ זיר הערען מיר װען
 ניט צי באנהינדעט, איננאנצען זיינען זײ צי — סלאנעז

 נעטליך, איז, דאס און זיכער, זאך איין מיר װײסען —
 ארבײטער, נרופע די אדער ׳שא■ דער לאסאא, דער אז

 םארלעצ־ די װענען טרעיען ניםעז אײן אין האאטען וואם
 םאראנם־ ביסעא היבש א אאייז זײנעז אנריםענטם, טע

 םאראןורען אא״ן האנען זײ אז את דערםאר ווארםאיך
 קײ־ ן1א װיחןד׳שטאנדס־קראםם. זײער |1א did זײער

 באס א ווען ראם ,dp«b דעם אישטרײטען גיט וועט ^ער
 ער וועט *תאנױירט, dopb איז ׳טא■ זײן «ז וױיםם,

 ארביײ די קריכען ניט װעט און אנשםענדינ הטאטען זיו
 היגקט אנריםענט דער ווען זאנאר ביינער, די אין טעי

is פארמאנם אמ »גיםעא a ימקטען. .שװאכע׳ ■אר
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t op״n v ,אבער איו ניזנעס אוסערע ניינעס is טא־ 

is ,tpo זעינע« ip ;; is p>i «b די זיך זאאען cpogo ניט 
 קאא־ םיט ניט דערגרײכען, מיר |p;pp ד«ס און אױנען.

ip^’ipj, י*ניערען סיט גיט( is ניט חיטען ב^סעס ״די 
 װעאען םיר ױאם דעם, מדך נאר טגריטענטס״, די א■

 סאאידארײ נזער1א |1א op'S'is• jnpins סטרשטטרהען
 יע• אין שא•, יעדען אין <י;יע, npsisi דער אינעד טעט
 ניט װעט דאן אאסאא. יעדען אין און דיסטריקט רען

 פמת ׳טאעכטע די װענען נאחאאנען is יך1 דין וויטינ
 אגרימענטס, ערע1נ1א װעאען ראן ;נאשעס אונזערע »ן
 רורכנעםיהרט .שװאנע״ די סיי און ״שטארהע״ רי סיי

 און װארט םון זינען אסטען1פ אין אענען אין װערען
נ״סט.

 פליטערפ טארןערס, די פון געװינס דער
ױניאן. העמםטיטשערם און

 ־ונ־אי, העססטיטשערס און פאיטערס טאזעיס, די
 נענעראא־ דער זיג. שנעלען א געהאט ־זאט ,41 לאסאא
 װאד סנאפע א נעדויערט האט פאך דעש א־ן סטרייק

 גע־ באדײטענדען א כייט פאדעגדיגט דך ח>ןט אין צ״ט
ױניאן. דער םאי און ארבײטעד םאר׳די וױ;ס

 טויזענט עטציכע באשעםטיגט זײנען פאך דעם אין
 איז ארבײטעד די סון באשעםטיגוגנ די אדבײטעי״
 אינ״ דרעס און קצאוק דער פון אפהענניג אינגאגצען
 און קצאוקס בײ טריםינגס כך א מען דאיף דוכטריע.
 גוטען א טען האט צײט, גוטע א זײ בײ איז דרעפעפ

 טריפיננס, װעניגער מיט קצײרער דען טאבט פיזא;.
צײט שצעבטע א זײ בײ איז באפוצונג וועניגער נייט

 אײנגעשטעצט זיך האט פאך דער כאטש דעדיבער,
 אנדערע מיט טרייד, באזונדער א געװען װאצט עס װי

 די אבער זײנען ארבײטעד, אנדעדע און נאיעבאטים
 נאהענטע גאנץ העדסטיטשעים אין פציטעי־ס טאקערפ,
̂אוק די צו טחותגים  גע־ דער און דרעסטאנער, און ק

 םאד :עוױנס א אויך טײצוױיז איז 41 צאהאצ ןיפ װינס
ױניאזי דרעפטאכעד און ק^או? דעד

 בא־ א אייס שעפע־, דאזיגע די פון ענטשטעהוננ די
 טענדענץ דער פון רעזוילטאט א ב^ויז איז ׳פאך זוגדער

 ארבײט. דעי פון צוטײאונג פאר פראדוקציע דער אין
 העמסטיטשערס און פליטערס טאקע־פ, די זויבארד און

 קצעגצי״ א פאר ארבײטען און ארגאניזירט, גיט זײנען
 כײינט ארבײטס־באדינגונגעז, יטצעבטע אוגטער צוין, כען
 ױניאך די געגען סקעבערײ סאיט טין א פאקטיש עם

*טעפער! דרעס און קצאוק די פון איבײטער
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 יױ אינטערגעיטאנאצ אונזער פון פיהרעישאפט די
 מיט נאך פאריטטאנען און אײנגעזעיזן דאס האט ניאן

 א אננעהויבען דעטאלט שױן האט און צוריק, יאהרען
 פצי־ טאקערס, די ארגאניזירען צו אניטאציע ענערגישע

 צוריק צוױי יאהר א טיט העטכטיטיטעדס. און טערם
 ארבײ־ די ארױפנערופעז אינטערנעשאנאצ אונזער האט
 גע־ דעטאי״ט איז עס און סטרייה, גענעראצ א אױף טער

 גע״ געשאפען איז עס .41 יאהא^ דע״ געװאדען בארען
םאך. דעם פון ארבײטער די פאי ױניאן א װארען

 אויך האט ױניאנס, י״אקאא ױננע נײע, אאע וױ
 ״װענ שװערען א דורכגעהן געדארפט 41 צאקאצ דער

שטרויכצונגען. און יטטערוננען פאױפײדעגע דורכטאכען
 םון איז אינטערנעשאנאצ דער פרן היי״ף דעי טיט

 זוטער אעצטען 41 לאקאצ האט באארד, דזשאינט דעם
 צוריקצושאאגעז אדגאניזאציאנס־דרײװ, אן אנגעהויבען

 געװארען געפיאבט איהם אױף זײנען װאס אטאקעם די
באצעבאטים. די פנן

 דעםיםאד אין כאצעבאטים די פון אסאסיאײשאן די
 זיך און אנרימענט קאצעקטיװ דעם אפגעבראכען האט

 ארביײ די םון טאנכע ױניאן. דער געגען םארמאסטען
 ארויסגעפאלען אורזאכען םארשידענע צוליב זײנען טער
 עס און געװארען קלענער איז לאקאל דער רײרען, די םון

 אבער םרעהלאך. נישט גאר אויסנעזעהן האט
 וױרקונ: גוטע « געהאט האט דרײװ ארגאניזאציאנס דער
זיך. צו קומען אנגעהויבען באלד האט ױניאן די אוץ

 האט לאקאצ דער און לאנג, נענוטען נישט האט עם
 זין האט מיטגלידערשאםט די שטארקען. זיך גענוםען

 נײ דאס אויױ זיך האבען ארבײטער די פארגרעסערט,
 ווען און ױניאה דער פון פאהן דער ארום ארוםגעקליבען

 גענע־ א אין גערוםען זײ וױדער איצטער האט ױניאן די
רוו*♦ דעם געענטםערט פינקטליך זײ האבען סטרײה ראל

 ווידער איז טרײד אין אגריכיעגט קאלעקטיװ דער
 באריײ אײניגע מיט נאך און נעווארען, אײנגעשטעצט

אויםבעםערונגען. טענדע
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 דער אז םאדערוננ, די געװאונעז האט ױניאן די
 אין אנשטאט נאײעמבער, אין אויסגעהן זאל אגריפענט

דזשוצײ.
 פאר עס איז װאס :םרעגעץ אפשר װעלען מאגכע

? געוױנס א
געםא״ שויז עם האט ױניאז די דאס איז, םאסט דער

 האבען באצעבאטים די און צײט צענגערע א זײט דערט
 א שוין איז אצײן דאס דעם. געגעז געקעמםט שםארס
זאך. װיכטינע א איז דאס אז בסװײז

 אץ ביוי װערם נאװעםבער אין ישוט, גסנץ איז עס
nn נעװאצם, ז#ט ױניאז די און םסך, דעם  to סגרימענמ 
 מי איז חממוצם וױיצ ביזי, איז עס ווען אויםנעחן זאצ
 םסײ וחגגעז בסצעבסםים די םיט רעדעז צו סער

 •ttKowo ס איז עם סצצק-צײט• חװי אין וױ צאגגעז,
מר דן נסצצבסטיס די W& ביזי איז צס ווען שכצ,  גי

סצעס. אמ עס וחמ וױ רעדען,
o 1אי ױגקס גיחנר צוױיםאר ס n
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m דער אין ארבײטער אוננאשעפטיגטע ױ פה רעגיסטראציע m  P185P
 םאר״ כײ מאצ, פיצ שוין איז עס װי

 נע־ ער?צערט געל/וגעגחײטעז, שידענע
 װעלכען םאר •עריאד, דער vn װארעז,

 געצאלט איז נשורענס1א ארבײטסלאזע
 םון חדשים, 4 םון באשטאגען געװארען,

 דע־ טען1 דעם ביז אויגוסט טען1 דעם
 זעקס-חדשיס׳• דעס אגשטאט צעטבער,

 באשטיםט, איז עס װי פעריאד, דיגען
איייעןרענס־םאנד. ןםו רענ^ען די לױט

 נסטירכינערוױיזע זײגען צאלונגען די
 גע־ םארקלענערם םראפארציאנעל אןין

 םון םאהסימום א אנשטאט און ןןארען
GO ־חדשיט׳־6 א פאר סיזאן, א ראלאר 

 לױט זין, םאדערט עס װי פעריאד, ריגען
 איז אינשורעגס־םאנד, שון רעגעלען רי

 פאי דאלאר 40 געװען םאקסיםום ד־;ר
 װעלכעז פעריאד, ־חדשים׳דיגען4 דעם
 די .1925 פון פאל־םיזאן דער רופען מיר

 װעיכען םאי פעריאד, רעם אין עגדערוג:
 געאצלט זארען איג״טורענס איבײטסלאזע

 דעד כדי געװארען, געמאכט איז װערען,
 צו איניטורענס די אויסצאלען זאי* פאנד

 זײ־ זײ ײעז ׳צײט דער אין א-בײטער די
 עס װען ניט און באיטעםטיגונג, אהן :ען
ארבײט. דא ;עװעהגליך איז

 אפיס דער װעלכע פון שעםער, ארע
 פאי רעפארטען באקומען ר,אט פא;ד םין

 טען1 דעם םון ה. ד. סיזאן, פאל דעם
 זיײ דעצעמבעד, טען1 דעם ביז אויגוםם

 אי־ די און געװארען, באזוכט ״טרין גען
 זײנען װעלכע יטעפער, יענע פון בײטער
 הא־ איניטורעגס, צו בארעכטיגט נעװען

 געלט זײער אויסגעצאלט געקדאגען בען
יאנואר. חודיט אין

 געדע־ זיך האבען װעלכע ארבײטער,
 אומכאיטעפטיגטע, פאר איננאנצעז כע:ט
 ניט זײנען װעלכע אזעלכע, םײגט דאס

 דעם אין יטאפ הײן צו צוגערענענט נעװעז
 האבעז װעלכע און ,1925 פון פא^־סיזאן

 אגעמפלאי־ דעם אין י־עגיםטרירט זיר
 זײנען זײ און איג״טורעגס־אפים פע;ט
 הא־ איניטורענם, צו בארעכטיגט :עװען

 איניטורענס זײערע געקראגען אױך בען
 יד צײם• זעלבער דער אין אויסנעצאלס

 אז געדענהט, האבען װעלכע אדבײטער,
 זײ װאס צו באקומען ניט האבען זײ

 ארײנגע־ האבען בארעכטיגט, זייגען
 װאך, דער אין קלאגען זײערע בראכט
 דיזעז םאר באשט־פט געװען איז װעלכע

 אנגעהויבען זיך האט װאם װאך, די ,1פאי
 איז יאנואר׳ טען25 דעם פאנטאנ, כיט

 אונטער־ הלאגען דיזע אלע װעי־ען איצט
װערעז׳ געפונען ײעט עס אױב און דבט

װע־ גערעכטע, זײנען קלאגען זײערע
 בא־ טע; אײניגע פון צײט אין זײ עןױ

 בארעכטיגט, זײנען זײ װאס צו יזופען
 ןיא דאס ^רװאיםען, צו איז עס אז אזוי,

 צאלוננען אלע װעלען ארום װאךצוױי א
 םיז אינשורענס־םאגד ארבײטסלאזען םון

 פאר־ זײן ׳טוין 1925 פון פאל־סיזאן דעם
 גע־ װעט װאכען פאר די אין ענדיכט.

 אנשטרענגונג באזוגדערע א זוערען פאכט
 שע־ יענע םון רעפארטען די באקופען צו

 ניט אזעלכע נאך האבען װעלכע פער,
 איג־ די אױסצוצאלען און ארײננעשיקט,

ארבײטער. יענע צו שורענם
 ארבײט׳ די אז זעלבסםארשטענדליך,

 אויס־ די טיט םארבונדען נעװען איז װאס
 ,1925 םון םאל־סיזאז דעם םון צאלוגנען

 אר־ לויפענדע די אפגעשטעלט ניט האט
 אםיס. אינשורענם־םאנד דעם םון בייט

 הכנות אצע געםאכט איצט װערען עם
 אינשורעגם םין אויסצאלונגען די פאר
 רע־ .1926 םון ספרינג־סיזאן דעם פאד

 און שעפער, די םון ארײן קוםען פארטען
 גיך, אזוי טאבולירט װערען רעפארטען די
 םאל־ דעם אין װי אזוי אן. סוםען זײ װי

 א אלס דינען רעפארטען די וועלען סיזאן,
 ארבײטש־צײם די װעלכען מיט כאזיס,

 די םון ארבײטסלאזיגהײכדצײט די איז
 ־—װערען אויסגערעכענט װעט ארבײםער

װעיעז. נעמאכס װעלען צאלונגען די און
 םען באקומט שאפ־רעםארטעז די םון

 ארבייטער, יעגע װעגען אינםארמאציע די
 זײ־ רענולאר, באשעםטיגט זײנעז װעלכע
 שאפ. געװיםען א םיט םארבונדען ענדיג

 זײגען װאס צאל, א דא אבער איז עס
 אר־ אזעצכע רענולאר. באיטעםטיגט ניט

 םון צוםעציג, באשעםטיגם זײנען כײטער
 אין אדער שאפ אײן אין צײט, צו צײט

 די אין איז דערםאר און שעםער, עטליכע
נײ אםט גאנץ שעםער די םון רעפארטען

 ארבײטס• די אינדוסט^ע קלאוק דער פון ארכײמער די צו אױסצאחלונגען די
ך האבען ,1925 מון סעזאן םאל דעס פאר איגשורענס, לאזע  שױן ד

פארענדיגט. סאקטיש

קאלםשין, פאריס םין
פאנד. ורענס9איג׳ ̂נעסייייזיםעג® דעם פון ט׳נערטאן אסיסצענט

 אױך איז עס זײ. םון רעקארד קײן טא
 זײנען, װעלכע ארבייטעד, צאל א דא

 אימאג־ זײנען, זײ אז ערקלערען אדער
 וױיל סיזאן, דורכ׳ן באשעםטיגט ניט צען
 קײן געשיגעז צו געלונגען ניט איז זײ

 שי־ לעצטען באיטעםטיגונג. צײטװײליגע
 אר־ אזעיכע אז געםאדערט, זיך האט ?אן

 דעש אין רעגיסטרירען זיך זאײען כײטער
 פאד אינ״טורענס־פאנד אנעםפלאיםענט

 די פון זאל םען בדי פעריאד, קורצען א
 זײ- זײ צי אויסנעפינען, הענען זעייבשט

 איז ניט ײעיכען באשעפטיגט געװען :ען
סיזאן. פיז טײל

 האט רעניסטראציע פון אדדנונג דיזע
 ארויסגע- זעלבסטפאר׳טטענדליך, ׳זיך

 צופרידעניטטעלענד. ניט זײן צו צײגט
 די פון רעקארד סולען א האבעז צו כדי

 ערקלע־ אדער זײנען, װעלכע ארבײטער,
 זײ־ באשעפטינט, גיט זײנעז, זײ אז רען
 פוז שאפ, קײן פיט פארבוגדען ניט נען
 א כסדר׳דינע, א זײן רענישטרירונג די

 ארביי־ דעי װי לאננ, אזוי — יטטענדיגע
באשעפטיגט. ניט איז טער

 אנעפפלאיפענט דער האט דעם צוליב
 םעברואד טען1 דעם אינשורענס־פאנד

 רעניםטרי־ װעכענטליכע א אנגעהויבען
 ארבײ* אומכאשעםטיגטע אלע פון רונג
 אנחאל־ װעט רעניסטראציע דיזע טער.
 יעדע• סיזאן. גאנצעץ דעם דורך טען

 איז װעלכער ױניאן, דער םון פיטגליד
 זיך פוז שאפ, קײן פיט פאיבונדען ניט

 גע־ און דעגיסטרירען װאך איז אײנמאל
 יא א'ז ער צי אינפאיפאציע, פײע בעז

 דעי־ דורך באיטעםטיגט געװעז ניט איער
 אינפארטאציע, די װאך. םארגאנגענער

 די* פון װערען אויפגעזאפעלט װעט װאס
 װעט רעגיםטראציע, װעכענטליכער זער

 װעלכער רעקארד, דעם. צוזאםעגשטעלען
̂ס דינעז נאכדעם װעט  פא־ באזיש א אי

 אינשױ ארבײטלאזען פון צאלוגגען רי
 ארבײטער, אופבאשעפטינטע די צו רענס

 די אין דערפאנט זייז ניט װעלען װעלכע
שעעפר. די םון רעפאדטען

ארבײ־ די אז םארשטענרליך, איז עס
 ניט װעלכער צוליב װעלען, װעלכע סער,
 אין דזשאב זײער פארלירען אורזאך, איז
 שאפ װצםעס אדער סיזאן, םון צײט דער
 אז צײט, דער אונטער צוםאכען זיך װעם
אפיש דעם אין קופען דארפען זײ אױך

 אנהאל־ און רעגיסטרירען זיך םאגד פיז
 זיי װי לאנג, אזוי רענישטראציע די טען

באשעםטיגט. ניט זײגען
 אר־ די םון באקװעםליכקײט דער פאר

 ענגשאםט אויסצוטײדעז כדי און בייטער
 בא״ יאקאל יעד.ען פאר איז אפיס, אין

 אין טאג געװיםער א געװארען שטיפט
 די םאי רעגיסטראציע. פאר װאך דער

 בסשטיםט איז 2 לאקאל םון םיטגלידער
 מיטגלידער די םאר פאגטאג, געװארען

 פיט־ די םאר דינסטאג, — 9 לאקאל פון
 — 35 און 10 לאקאלס די פון גלידעד

 י*אקאל םון פיטכלידער די פאר פיטװאך,
 כױטגיײ די פאר און דאגערשטאג — 48

 — 82 און 23 ,3 סללאקא די םון דער
 יא־ די יױט רעגיסטרירונג די פרײטאג.

 זײן צו געװארען אויסגעפונען איז ען4קאי
 אײגאדר־ שנעלסטע און באקװעפשטע די

 זאר מען אויס, מײדט דאס װײצ ׳נונג
 ״צײר, א־יז לאנג שטערן דארפען גיט

 זיך האבען ארבײסער די װאס אויןז
 די אויך גיט עס און ׳באקי!א;ט שטארק

 פיט באשעפטיגט זײגען װאס הלוידקס,
 צו פעגריכקײט א רעגיסטרירוננ, דער

 די, צו אויפטערקזאמקײט םעהר שענקען
זיך. רעגיסטדירען װאס

 אופבאשעפ־ די פון רעגישטרירונג די
 עס װי געסאן, װערם ארבײטער םיגטע

 געװארען, דערםאנט םריהער שוין אזי
 באארד דעד םון פארשריםטען די לויט
 זא־ װעלנע פאגד, רעם םוץ טיאסטיס אװ
 ארבײטס־ םוץ אויםצאלונגעז די אז גען,

 װערען נעםאבט םוזען אינשורענס לאזען
 אר־ ןיי רעקאדדס. פון באזיס דעם לויט

 אבער ארבײטסלאז, זײנען װעלכע בײטער,
 װאך, יעדע ניט זיך רעפכטרירען זײ

 קו־ װעט צײט די װען נאכדעם, װעצען
 אופ־ אינשורענס, די אויםצאלען צו פען

̂א* זײערע װײצ טענות, האבעז זיסט  ?י
 און װערען. אנגענומען ניט װעצען גען

 פארפעיעץ װעט װעלכער סרבײטער, דער
 רעניסטרי- צו זיך װאך איז ניט װעלכע

 ער אז װערען, םאררעכענט װעם רען,
 װעם, עד און געארבײט װאך יענע האט

 “פא אינשורענס די פארלירען נאטירליך,
 — װערטעד אנדערע אין װאך. יעגער
 ארבייטער אוםבאשעםטיגטער יעדער

א:־ דעם פוז םארשריפטען די לויט ׳םוז
רע־ זיך אינשורענס־םאגד, עםפלאיפענט

2o o ^ w o o o o o o־ ^ o ^ jC 8?0»»> o־ocem oom ox io^oo^o^o .aoooo^o״.%. ,־;

איבערלעבעניש
גראם נפתלי פדן

געבליבן שטײן ער איז הרף־עין א
ערד דער «,ז פיםגעשטעלן די דורך װי

וונתורלג  .דערהערט װײם פון װאונדערלעכם װאם ער װאלט
 געגיבן צי א זיר ער ה«ט נאכדעם און

 ,אויםנעצױגן זיך ,הײך דער אין און םארױס
 פארקלערט אזוי זיך אין טיף עפעס און
 .באנײט אפםנײ זיך װאלט ער װי
 איננעװײד זײן אין האט װארעםקײמ זיםע «

 .אויגן זײנע ביז ארויןז איז און אויםגערונדט זיך
 ,בױגן־און־פײל א וױ ,כעװארן אים זײנען װאם
 .װײט דער אין צילפונקט פעםטן א זעט װאם

 אפג׳עלאזן זיך »לץ האט םיטאםאל און
 ,גראזן ױנגײ זומעררענן א פאר װי
 ארויםגעלאפן פײל די װאלם ;ים װי אוץ
 .געטראםן ציל באשטיםטן אין און
 אראםגעבויגן זיך האבן יגנדעקל;יך1א די
 געקניט איםיצן פאר װאלמן זײ װי
 ,מריט זיםע יענעטם געקושמ לאנג און
 צוגעשלאםן זיך זײ האבן נאכדעם און
 אױםנעגאםן זיך ליכטיקײט א ם׳װאלט װי
 ,געקוםען זײ איבער און
 ארוםגענומען װאס װאלטן זײ װי און
.ארײנגעזױגן זיר אין פעםט לאנגזאם און

 ז״ן י¥ל עי ms ײפו, יעיע נישטרירען
 אינ• פרנייטסל^זען דעם is נארעכטינט

שורענס.
*o'D די »ז ערײארטעט, װערט עם

 רעניסטרי• ױעכענטאיכער דער tic טעם
ipd חננ s iis רע• ױעכענטאיכע די םיט 

tvoso ױעאען שעיער די «ן #ארטעז
רעקארד jpMd s אױפ^שטעאען טענאיר

 אינדױ חןר r* ארבײטער יערען שון
 ארבייטם* רעם פון צ^אוגנען די סטריע.
 װע־ isi'D נעהשטען רעגס1אינש אאזען

 םון באזיס אוים׳ן װערען געטאכט אען
 !ועאכע ארבייטער, די רעקארדם. דיזע

 רעורא• די אויוי נעפינען ;יט «יך װעלען
 רעני• די אויױ אדער שע»ער רי םון טעז

 :ע־ נאט׳רי־ך, װעלען, סטראציע־איםטען,
 זיי• ו,־י.: עאכע,1א אאס װערען רעכענט

 א־נדום־ דער אין באשעשטיגט ניט נען
 בא־עכטינש ז״ן ניט װעיען און טריע

אינישורעגס. ארבייטסהאזע ה״ן 1צ

 פון םיםיננ אינססאליישאן
שיגאגא ,18 לאסאל

איגישטאצײ• אצעמאל איז או:ז בײ
 זעהד בלומען, איזן פאיאד, א אחן שאן

 האבען םאל הײנסיגס אבער אײגפאך.
 מאל זיעם אויסנאש. אן געטאכט מיר

 ױם״ ״רעגעלען״ א געםאכט בײר האבען
 געלאזט פשוט זיך זגאבען סיר — טוב

װאויצ־געהן.
 אײנפאף דאס מיר האבען ־געטאן און

 צױ געווסלט האבען מיר װײל דערפאי,
 מעםבערם אלע אונזערע זסמענקדיגען

 דורכרײדען זיך פיר זאלען צוזאמען און
 װאוילזײן דעם םאר טאן צו איז עס װאס

 זאגעץ, מעג איך און ױניאן. אונזער פון
 םעמבערס די נעלוגגען. אונז איז דאס אז

 טרײד־ פארשידענע און געקוםען, זײנען
 איץ געװארען, דיסקוטירט זײנען פראגען

 די םין נעזעהן טעז האט איבערהױםט
 אנטשלאסען, זײנען זײ דאפ מעמבעדס,

 אײ־ הערשען זאר ױגיאן אונזער אין אז
אלעס. איבער ניגקייט

 אונזערע אינסטאלירען צו כבוד דעם
 איבערגעגעבען. מיר האבען באאפטע נײע

 זי םרידמאן. םארי וױיס־פרעזידענט צו
 רעדע געלונגענע א זעהר געהאלטען האט

 אונ־ אין פראבלעמע• איצטינע די איבעד
 אפײאדירט הארצינ איז זי און ױניאן, זער

געװארען.
 זײ״ באאםטע גײ־ערװעהלטע אונזערע

 רײז א. טשערמאן, — פארקוס פ ::ען
 פעם• באארד עקז. װײם־טשערםאז,—

סעגדראװיץ, רײז, סטײן, ס. :בערס
 אײזענ־ טילקין, בארענסטײן, שנײדער,

דזש. אין לעװין, זךן אפססערד בערג,
פאד״ סענדראװיץ, רײז, סטיי^ : באארד

רײז. און קוס
 געװעץ ניט אבער איז שםחה אונזער
 געםעהלט אונז האט עס װײצ פאדפולט,

 אנ״ אונזערע םון אײנער אװענט דעם בײ
 איז דאס און פעםבערס, נעזעהענסטע

 איצט זיצט וועלכער דײוױס, םיליפ בר.
 איז ער פעניטעגטשערי. ברײדװעל אין

 םאר טעג 90 צו געװארען םאדאורטײלט
 איהם געגען איז װאס אפ״, ״םרײם א

 דרעס־ לעצטען אינ׳ם געװארען נעפאכט
 א*ז םיטינג דעם בײ סטרײס. םײקערס

 דאש רעזאלוציע, א געװארען אגנענוםען
 אכ״ גרעסטע אונזער אויס דריקען מיר
 איבערנענעבע:״ זײן פאר איהם צו טונג
ױניאן. דער צו הײט

 אױם״ םיר װיצן נעלעננהײט דער ביי
 אז פעמבערס, אונזערע םאכען מערהזאס

 סעאטער־אוג־ א האבען װעט 18 לאהאל
 מײ טארטש. טען11 דעם טעדנעהםונג

 םאר טעאטער דעם אפגעדדנכען האבען
 װעט ^יעסע נוטע א און אװענט, דעם

 דאדםען םעפבערס די װערען. געשפילט
 םאר געהן װעט פראםיט דעד דאס װיסעז׳,

 פעמבערס, נויט־באדערפטיגטע אונזערע
 סך. א איצט מיר האבען אזעלכע און

 אוניער םון פעפבער יעדעד דאר^ דארום
 םארקויםען און בעסט זײן טאן ױניאן
 געםט פעםבערס, טיקעטס. מעהר װאס
!אכט אין דאס

ן ש.דז א מ ם א ,ה
א.ל.נ.װ.י. (שיקאנא) 18 לאס. סעק.

 סעקױריטי״, ״יןעש א געבען זאצ אסאסיאײשאן די דאס
 אגרי־ דעם אפהיטען װעצען סאנופעקטשורערס די אז

סענט.
 געשסםען איז עס דאס איז, ■ונהט נײער ס נאך

 םארשטעהער םון סאםיטע״ •רייז ״דזשאינט ס ןnנעײא
 זאצ וואס ססאסיאײשאן, nn פון און ױניאן דער םון

 ?ײן איז עם און ״וױידוש־־םסײצס*, די רעווידירען
 װעצעז סרבײטער די םון װי^שעס די to ניט, םדסגע

וחנחנז. נעהעמנרט
 שעיער״ אינדעפענחננט די אסגסצסגגט װאם

איז וױידזסעם n איז דארטעז  געווארען, נצוזימנרט ג
•1W ס ד*<סר פיטי גיז דדײ no no העכעיומ ויי

 דעם דורך װאס אויך, איז געװינסעז די םון אײנעד
 םסרצוײ דער געװארען געסעטעלט איז םטרײק גענעראצ

 סאמפסני״ פציטינג סטאר ״די אנטהעגען סטרײק, גענער
 האם און צאנג מאנאטעז נעשצעפט זיך האט װעצכער

םארםענעז. א אפנעהאסט
 בסצעבסטים אצע וחנצען סנרימענט נײעז דעם צױט

 און צײבעצ, ױניאן דעם געברויכען מוזען פאך דעם אין
 בע״ העצמען געװיס וועט װאס געוױנם, ס אויך איז דאס
v צו סער w nםסרשטסרקזמ און םסך גסנצעז דעם יחןן 

• ♦ • .דיװטסו
ומםר און אציסערם סאקערס, ד נרססוצידזט סיר

 זינ. שנעצעז דעש פיט 41 צאקאל ױניאן סטיטשערס
 *1אוי זױרקונג נוטע א האבען װעט דאס אז האםען, מיר
 נישט װעט עס דאס םאך; דעם פון ארבײטער סצע

 פרא• 100 פולע זײז װעט םאך דער און צאנג נעהמען
ארגסניזירט. צענט

 םון סרבײםער אלע דאס האפען, און וױנשעז מיר
 עם נױטיג װי בסגרײםעז, אמאצ שוין װעצען םאך תם
 וױ סצע ררעצעז און ארגאניזירט, זײן צו זײ םאר איז

 נאה סזוי און ױניאן, דער צו אנשציסעז ייר איעער
 •דע םח טײצ ס זועחנז ,אינטעמעשאנסצ אונזער תרך

 •ט&סרכײטערשס סרגסנתירטער גסגצעו
, • ׳׳־ י ■%*
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לענענס־מאדזיבערונג זניאדקאאפעדאנדווע
®*•י״עצטעל דעי *י»(י שו»ן

IW ש#ן W *  i n  pc *עד" ג;ן ז*5?
 1 א /11/24 סווי על-פאו*, אין ל^נ»ד,

ע *ד ^ י י p ס C ר ע װ « ט א ^ פ # # ן ״ ל פ ^ נ ע  י
טיט געו^רען נאלאנדעיט פארדנעװנ;

? ײ ‘נטערעס^ מ / ״ ״ י  ^ונער ה*ס סיטי, אטיאנטיח אין ש״אן,
 גיינדען צו נאשל^שען ענמילטיג ׳טױן

H 'ד  *«־p *עשורענס ל»,יי ר*ני,י #ןו
 אינח^ײ אינצוױשעז איז װעלנע #אןייע׳/
 לערייעי-ד טט״ם אין fjrwuu פארירט

 װא^ינד אין הױוט*אפ»ס איהו וזאט און
 ‘®•עזי דעי• װ#ל, טאטױ סי. די. ט*ן,
 פאטא־ אעטעמעש*,^ דער סון דענט

 די םון א״גער אין ױדאן איגנר״װעלס
 אייעריחאן ךע־ פין וױיס־־פדעדדעגטען

 ־̂׳,b דער איז ׳,״באר, אװ ישאן פעדער
 דירעחטא-ס אװ באאי־ד דעל םון זידעגט

 א-נ״טער״אוגטעדגע־ד נ״ער דיזען־ פוז
 ־,צװ דירעיןטאיעז, 15 איבריגע די ײוגג
 טא-יס אױך זיך געפינט עס װעלכע שעז

 אינטעי׳ איגזער שון פדעזידעגט זיגטאן,
טוע־ *נגעזעלענע א"ע זײנעז נעשאנאי,

 איבײטער-נאװע- אמעדיין*;ער דער פ
 אי;* וױכטיגסטע די םין םיהרער ;ו;נ,

 קער#עד• גאציאנא^ע און טערגעש^גאיס
 אז *נגעשל#סע| דיגען װאס שאםםען,

לײנאר״ אװ םעחנרײשאן דער
 יןײג״ אסערײזע אין :אך איז איצט ביז
 ארב״טעד-איגשױ אזא געװען ניט מאל

 בא׳ דין ניט ftp װאס רענס״חאםפאגיע,
 טדײד׳ באשטימטען איין אױף שרעגיןט

 אדבײטעײ גאגצעל דעד דיגען זאל ;אר
 די בײשפיל, צום טועז, עם וױ שאפט,

 איצטיגען אין עלשט אדבייטער״בענק.
 ערי״- לעבעךדי אין אליין טיעט פואמענט

 קאאןעראטױוע ױגיאן אםעריסאגער טע
 װעי־ געזעלשאפט, לעבענס־םארזיכערוגגס

 זױכ־ ?עהר דער מיט אנפיויזדען דאחי פע
̂״ורענס ^ײןי נױנער  די אין ביזנעס אינ

 פאי*י,ס הארע*אט;ע די פון אינםעדעסעז
 קאמסאניע <ר , סון געבוי דער םאסען.

 םולען דעם איבעד ישטעגדיג אויןי גיט
 סון הענט די אץ איהד איבער קאנטראיל

 מײנט דאס ארכייטער, ארגאניזירטע די
 זי װי נאװעגונג, טרײד״ױניאז דער צו

 אםעדײ דעד פון רעירעזענטירט ווערט
 דער .^לײב אװ פעדערײיפאן קאן

 ז̂א סטאס דער אז באשטיפט, נדשארטער
 צו און ױניאנס טרײד צו נאר באיאננעז

 ניט אױב דריײםערטעל, ױניאךיצײטע.
 זיץ מוזען דירעקטארען די פון טעלזר,

 זײ״ װעילכע ױניאנס, די םון םאימטעהער
םעדעדײשאן. דער אן אננעשלאסען ינע
 (עד־ נאראטונגס־סאמיטע באזוגדער א

 םיז פאחשטעהער םון קאםיטע) װײזארי
 בײ־לאאס די לויט דאדןי, ױגיאגס אאע
 צוזאמענקוםען זיך קאמפאניע, דער םון

 איהד • יאהד. אין איממאל וױיגיגסטענם
 פארהאנדלעז צו ביױז ניט איז אױםגאכע

 נאר <»-יע,80קא דער םון םארטמרים דעם
 צו אזױ װי ■אענער, אויסצוגעפינעז אױך

 אינשורענס די (צוצופאסען) סאארדינירעז
 צייען און אויםנאבעז די םיט טעטינסײט

 יליײ אװ םעדערײ״שאן אמעריקאן דער םון
באד״

 הוייט־ די איז מאטיװעז װעלכע אויס
 אר־ אמערמןאנער דער סון העראערשאפט

 אײ דער צו געתומעז בײטער־באוועגוננ
̂וירענם- גרויסע אזא אז בערצײגוגנ,  אינ

 װיכטיג? און נויטיג איז אונםערנעהםוגג
 געדאנה, דער אויםסוםעז w< פיאע בײ
 נזד אויס״שליסאיך מען האט דערבײ אז

 ארביײ די אויסצוגוצען זײגען אין ה#ט
 ארבײטער־אינ־ די םאר םער־קאפיטא^ען

 דעי געוועז למשל, איז, עס וױ טערעסעז,
 םיר ארבײמער־בענהיננ. דער םיט 5ם*

 ניט נאך איז דאם אז זעהן, אבעד וועצען
 אנדע־ גאנץ וױל ערקאערונג, ריכםינע די
 הא- אוםמםענדען לריגנעגדע םעהר רע
 די םון םארזוך נייעם צום געמדיבעז בען

 אריעצױ וױדער *רבײסער אתאניזירטזנ
 א חענט אמאניזירטע די אין גזטזמז

 ביז־ אמעריקאנער םון צװײג וױכטיגען
געס.

 אין אנגעוױזעז שױן האנעז םיר װי
 ״יעבענס־םארזי־ ארטיקעיל, םאריגען דעם

 ווערט תאניטא^/ און ארבײם כעתמ,
 אמזד די םון איבעמעצאאט סאג *ו הײנס

 ניט אויב צענדציגער, אדביממר רימונזנר
 יאהד אלע דאיאר םיציאגען חתדערטעה

 ?אט- איג^וחננם קאאיטא^םטימע די *ו
 םאר- אמעריהאנער גויױסע »*ע

 ?יך בײ חאמן געזע^פאפטעז זימרמגס
 ברענ- ״אמדאםטר^ גזנתמענע אזױ די

̂יינע שרײבען װעלמנ מממס/ ̂י־ ק  •א
 וועמנטלימ אאייןע גאגץ אױ^ ס׳יס,
 דער צויציב ירעמממס. םאנאםאימ אזיזנר

 •חד די אײגצוקא^עפםען . נויטיגקײט
ח מיוםס מ י  אמסמוא- דח|בנא אזעי
p גאגדרייד, געהמ, מנםס m גאנץ א 

און בטדימאננחנר  אויו• איגקאם wn סײי
װידןר ואט ױוחנעחסאעג^

n J« m ױ 
*n ^ i i

ra פרמנק חערמן דה

 ײ אדױס נע^טען װעלכע הען,
v א ׳א״יסיש8 o t j 1א* נעי״ט/ סורע 

 וױ נוצען, ןv^טvד>ד איו עס ווערכען
 אױוי אױס;אנ^ דיזע דינען cv ג־ױס

 טען יןען יזאלעיזטא״ס און אײדדעענטס
rytװעי״ט״לןרמ דעם סאר אז דעיפון, ן 

 דיער גע״פאצט עדדאגד אין מען ד,אט
 דט װעינע םין טױזעגט, ;;r, אױי
וײגען ערזאנען6 וױ וױיגיגער

 יזאמ־ גיױסער אײן אין ;א־ טעטי; געװען
 ״•מדעניפמר/ י־אנדאנער די־ — #אניע

 יענענס־ ׳פע’-ײואט-חא#יטא^סט2 די
 אכעד יימען פאי-דכעמנלס-חאספאדעס

ד אינדאסטדיעיל דעי צו צי :א-ניט  ני
 דעי־ םון נאטיײין־, ׳יזוםט דאס נעס.

 םארזיכער- די םון אױסנוצונג גװאי*די;עד
 די אויסיער״כען נײם יוס'ראסעז4פאי טע

 דער בײ אבעי באזונדעדס פא^סיס,
 וױכט•* קינדע־ קילײנע םרן םארזיכעײנ;

 עס װעלכע ידמױילעדעס, אין רעכטע גע
 #אריסײהאל׳ געװעהנייכע די געגיסען

 »א- די אױף יאונס יפטײגער א װי דעלס,
 געכעכען ניט אימאנצען װערען לישיס,

 קס'פאד*4םא'׳׳ נערוםענער אזױ דעד אין
 װעיכע אײגעניטאפטעה א*ע זיכעמנ;״.

 ״אינ״ די אכיעריקע אין דא אונטעריפײדען
 ארדיגע- די םיץ אינ״שורעגס׳״ ‘דאסטייעי

 יעטענ״ זייינען ביזנעס, איניעורענס יײף רע
 װאס די, םיז אינטערעסעז די ;ע;ען ד*:

 יעבענס־פאד״ ביאיגער דעד צו אן קומען
 קיבנות דיזע סון פיאצענט 1K( זיכערד:;.

 קאויטא^ישטי״שער דאזיכעד דער פיז
 פארמאס״ קונצי; א אױף עקסיאואטאציע

 גיט און ארבײטער זײנען אישן קידטען
 בא־ זײ םון פראצענט 75 װי וױיניגער

 קען מען ױניאנס. די צו זיכעד יאננעז
 נאר אז פארשטעהן, לײכט ׳אײזא ׳דא
 קאמואניע ?אאפעראטױוע ױגיאך א װען

 קאגקױ צו פעלד אין ארױסטרעטען װעט
 אונטערי סטײשעי£,קאפיטא די מיט .רירען

 תע־ ארבײטער דער אויך װעט נעדיסוגגעז,
 אײנריכ־ גױטיגער אזא םין געגיסען ;עז

 קײן גיט בײ איג״שורענס אײף וױ #טונ;
 רײכעד דעד װי באדינגונגעז, אנדעיע

 סײהאי*דער.:>,אי6 םארמעגיליכער אדער
 אױף אויםסאסן גוט אזוי ניט װעט קײגער

 װי ארבײטער, די םון אינטעיעשען די
 טעאריע דיזע טאן. דאס װעצען אילײן די

 גדױ פילע פון פאדװירק^כט ׳טױן װערט
 נרוי־ א סיט ארבײטער איגאגיזידטע פען
 צװײ־ קײן גאר קען עס און סוהסעס, סען
 ילע־ ארב״טער די אויך אז זײז, :יט פעא

 װי אמעריקע, אין דא בענס־םארזיכערוגנ
 אײדא־ פיילע אין פאסירט ״שױן האט עס

 וועי-ען געמאכט װעט לענדעד, פעאיישע
״שטענדיגען א צו ערסאאנ. פ̂ו

 אד־ אזא םיז פראבלעם שפעציעלע די
 איז אונטערנעהכיונג, איגישורענם בײטער

 זעיזר אתאניזירען צו ״שוועריגקײם די
 דאך און אײדזיטענסים םון געץ ברייטע א

 אזוי פרעמױמס די פיז רײטס די האלטען
בא- יעס ווי מענייך. נאר װי נידערע,

r די וױיוט .rg ry;: און ענדאנד אין 
 ^רנײטעד די אנער יןענען ױיט׳צלאני/
 מיט קאנקורירען יײכט גאגץ חאמואדעס

 דײ י1אוי ?אנסױמש קאפיטא״יסטײעע די
 דעם/ מיט זיך ערקיערט דאס געניט. וען

 װי אונטעמעחסומען/ אדב״טער n װאס
ע־י קעגען שאאועראטיװען, און ױדאגס  ז

 איײ פראםעסיאנעי״ע די פארנײטען גוט
 אײנישפא- קאיעקטאדס, אין דזעענטס

 עקש־ טטעגדיגען אין גלױסען א רעגדיג
פעגס.

 קײן צו דורטט קײז האבענדיג דט *
 איביײ אן װעט פראפיטען, כאזונדעי״ע

 ניט אױך קאטפאניע אי;ישורענס טעד
 ײע־ געקעגסעיט זאלען עס אז דעריאזען,

 עהאגאטיעע ׳עװעיע צוליכ פאייסיס רען
 ארכײטסלאזיגקײט, װי אומ״עטעגדען,

 זיך האט עס וױ :ל, ר און סטר״קש
 םון סטאטיסטיק דער פון אדויסנע׳פטעיט

 זעלזר װערט קאמפאניעס, אםעריקאנער די
 :־,״א דעש פון פאיישיס טײיל גחיסעד א

 איז געקענסערט בדעגטע״ דאסטדי^
 גדעסטעד דעי־ :אטירליך, ׳סוז דעדנײ

 איננא;* ט>געי אײנגעצאיטע די םון טײ?
 קאפיטאליסטי־ די געהץ. םארלױרען צען
w עדהלעדט, אפימ האכען קאמפאניעס 
 וױייל ׳ניט זײ פ־אפיטידען דערפון אז

 גע־ ניוז עקספענס אדמיגיסטרײעאן דעי
 כיען צי דע־םון, אפגעזעהן װערען, טאכט

 :יט. צי פיעטױכי^ די אין פינקטיליך איז
 קאטפא• דיזע אבער באנמהעז גדונט אין

 פאדזײ די געגען עולות גרױסע זעהר ניעס
 אדויפ״צטעיענ־ כײ אדבײטער, כערטע

 אװעקנעהן מוז עס אז םאדערוגנ, די די;
 די ביז פעריאד) (וױיטינג צײט ׳.א;גע א

 עס װעז פא^ אין נילטי; װערט פאליסי
 און ׳אוט;ייק דער געטדאפען ש,ײ\ האט
 װי :אנרעם יןזךט, ארױסצאלען בײם סײ
 סארזיכערו:: דעי םון צור;ק טיעט טען
 אמאונט גדוישער א ישוין איז םדיהער און

געװארען. אײנגעצאלט
 צועדישט איז עס װאו ענגלאגד, אין

 *איגדאסטריער די געװאדען אײגגעפיהרט
 אױסגעדעכענט איז ביזנעס, איגישודענס״

 פארםעגלײ און רײכע די צו אז געװארען,
 55 (ארום סונט 7 יעדע םון װערט כע

אר)  צוריק אױסגעצאילט אינקאם םון דא̂י
 (ארום םו:ט 4 פארמען מעגליכע אאע אין
 םון אסעז‘?' ארימערע די דאלאר). 20

̂ח  קאמ־ די פון צוריק אבער קריגען פא
 פין םונט אײן װי מעהד, ניס פאניעס

 גע־ די ורעלכע אינהאם, םונט דרײ יעדע
 זעיבל די אויב זײ. םיז קדיגט זעאישאפט

 בײדע אץ באישטעהן זא־ל פיאפארציע
 פאד־ וױעיגער די אבער װאאטעז נרופעז,

 כיוזען װאס פאאיסי־האלדערם, טענאיכע
 פאאיסי־פאדדכעױנ־ג, דער צו אנקוטעז

 יאהר אאע חאםפאניעס די פון נעקראנעז
 שםער־ פונט מיאיאז ב4יד.א א און G ניט
 די איץ פאל דער געװען איז עס װי ׳ליננ

 10 גא:צע נאר סריג, דעם פאר יאהרען
מיאיאן האאב א און 3 גאנצע םייליאן.

אײנדרוקעו קאנווענשאן
געקיבעצמ) מעהר ערגסם, (אביסעל

ראזענכערג״ אברהם פון

W 'm
1

 די ׳שרײבען אמאיל װעט אימיצער װעז
 אינ־ אונזער םון פאסירוננען דױםטארישע

 אוכד זיך זי אדער ער װעט טערנעמאנאל,
̂םעילען טוזען באדינכט  דער אויף אפ

 נעשוילם האט םיאאדעלםיע װאס ראאע׳
 או:־ םרץ אנטװיקלונג און לעבעז דעם אין
ױניאן. אינםעדנעישאנאל זער

r< ז»נ
אײנוואוי־ די האבען 1776 •אהר א־ן

 ?יי tv ערקלערט. םילאדעלםיא םיז נער
 *ו עשלאםען סיין זיין ניט מעהכ װיאעז
 1ה/ונע #ון עננלאנד םון דז־שארדז׳ש קענינ

 ווי ווײגינער, עםװאם פריי. ערקלערט זיך
r איז םיני* אוז הונדערט מים tn rn 

̂וקנזאכער די האבען ע*עםער יאהר  קל
 םילא־ איז פאתאםעלט זיך אמעריקע םון

 צײט די אז ערסלערט, האבען און דעאםיע
 נעני־ ז/ולען זײ וועז נעקוםען, ענדליך איז
 רייכםיםער. די םוז םעהר אביםעל סען

 דער־ צו דאם אום בא־שאםען. ןײ װ*ם
 איג׳ די גענרינדעם זײ האבעז נריימן,

 וואיר־ נארםעגט ליידים םערגזדשאנאל
 םילאדעלפיע, אין ד*רט, און ױניאן קערם

w א־הר /■•נץהאלטץן rin u ip  menp.
 אלם באװאוסט אויך איז םילארעלםיע

 דעזײנע־ די ראז, מטםי ײאו xrv$ov די
 ה*ט םלעג, אםעריקאניעען דעם סון ריז

 וויינינזנר oynev םים איז נעװאוינם.
 דעלע־ די האמן ׳»מטער יאהר 160 װי

 46 יאתאי דעזײנערם דעם פיז נאטען
 .רעײאלחױ«יגעי«ר «לם ערהלערם זיד

 אין »un<3 ױנםאן• די.דעםיאסען נעמן
OfP...״.• . *

ןײ אי) ןיי ה#מן irw«זוײםם, .ומר
I »•׳r׳w.׳ 4 ■.״ ן

 פלענ נייעם 8 דעזיינען צו נעהאם נעז
 װער ? אינמזןרנעעאנאל אונזער םאר

 צי־טעז רעװאלוציאנערע אין װאס װייםט׳
?... פאםירען קעז

 װאו שטאדט. די אויך איז םילאדעלםיע
 אונ־ צו םארזאמעלט זיך האבען 19081א'

 ניט און מעהר ניט האנווענשאן 8 זערער
 דײ םון און דעלענאטעז, 17 װי װײנינער

 דעם טער־דעלענאטעז81י 5 האבען 17 זע
 ה^נווענשאן, יי םארלאזעז טאנ לעצטען

 צושטיםע; נעװאלט ניט האבען זיי וױיל
 סאנווענ־ די ײאם ס^נםטיםושאן. דער צו

 מיר יאוז אננענומען. דעםאלט האט שאן
 טים קאנװענ־טא; די נעענדינט האנען
דעלענאטעז• 12 בלויז

שטארט, די אויך איז םילארעלםיע
 אין קאנײענ׳שאן, זעלבער חןר בײ ײאו

 -8םיל דער סון דעלענאם 8 האט ,1908
 ארייננע־ ױניאן ײײםםםייסערס דעלםיער

 די אויםצולייזען רעזאלוציע tt נראכם
אינטערנעעאנאל.

 ברודער האט האנווענשאן יענער אויוי
 אויםגזװזױ־ מאל ער׳שםעז זװם יאלאקאוי

 ארײנ• ם»ר 17 לאפאל נענען םײט 8 מז
 םעם־ לס8 נאםאדנײהזנרמם נמהםען
 פאנםטיטוציע, חזר לויט וואם מרם,

־8< צו באלאננןן נערארםט זײ

קימר חנר אױוי  ווען מיגימנשאז, ז
י  און סארלאזצן. אמו האב׳ח סאטערם ו

וע־ jrnvo םתם איז ■אלאסאן• בתדער
ClMli *באטאךנ״חעו ■אר

o iv t h u d * o yip

m ib ,)מ די «לז<ו, חאנצ רי * m #9\ 
בײ איבעחו*ימן נעמוזט עמל«נד אין
 פאד״פפדײםעי נ»נץ און נױטיגען אזא

*fitp 'tn םארזיכע- סליעע גמגץ א וױ 
tv רוגג m ̂לגעז טדױעריגע די  אן פון ם

tnm m אםםמאל רײסט װמיכעד 
i פון n אײנצי־- דעם ןןרנײטער״םאםיליע 
ה טרבײם דערצו ״עפײועה גען  וױ ני

גט, שױ[  גע״ נוט און טענדינעr א גע̂ו
 צו מאז טױזעגם 35 םון #רמעע טויטע
 רײכ״׳נ די און #דימער אריסע די ט«כען

 םון דירעקטאדען און ׳שערה^דערס די—
 אינישורענש ?אפיטפליסטישע גרױסע די

 צױ אזא פונקט רײכער. — קאמפ^ניעס
ה אנ ט אן גיט אױב ע  עקזיסטירט ערגער, נ

 ניט אילזא אס עס און לאנו/ אין דא אױך
 זעד פיז געבאט דרינגענדער א וױ טעוזר

 אי־* די אין עקאנאמיע געװעהגליכסטער
 אי־ זאי*ען ױניאגס די אז בײטער־הײזער,

 הע;ט אײגענע זײערע אין כערנ^חמען
ײף די מיט אנפיהרונג די  איג״שורעגש י

ארבײטעי. אמאגיזירטע די פון
 גיצען איגדייעקטעי, צוױיטער, דעד

 ’c:vzvs ױניאךקאאפעראטױוער דער םון
 םין םאחשטארקונג די איז םאריזכעדונג

 אי־ רעם םון פאזיציע עקאנאםישעד דער
 :אציאנאי*עי דעי אין בײטעד־קלאס

 װיכ־ גאגץ א אױך איז דאס וױרט״פאפט.
 פארזעלן גיט טאד ד אדן אױםגאנע טיגע

 פאינע־ :יט קײנמאל דארף טען װעייען.
 קאםפא־ אינשורעגס נרױסע די אז סען,
 אנגעזע־ איז יטטארקע אויך זיײען ניעס
 ;י־ זײ ־— םינאגס־אינסטיטו״שאגש הענע

 פי־ אדן טארטנײדזשעס אױף געייט בען
 ^נטערנעהמוג־ פאייטידענע נאנסידען

 האבעז קאפיסאלען :לויסע גא;ץ גען.
 אינװעסטעט אופן דאדגען דעם אויף די

 פאי^קס לי װען יא־־ען, לעצטע די אין דוקא
 עדקלע־ כיאנכע װי ׳זיך האט פאלזיכעלונג

 פאי־ באדײטענד פלאדױבי״טאז, צוליכ רען
ס זיך, םאר״שטעהט גרעסערט. :י  זעייטעז אז

 אלבײטעי־געלטע- די דעלבײ פלעגען
 פיז *שאדען צופ דילעהט יוע־עז פארנוצט

 אי;־ די ;,דינענד אלבײטעל־קי׳אש, דעם
 באװעגו:: אפעךישאפ דעל םדן טערעסען

 זיך עפעגעז א*צט וױיטעד. אזוי און
 פא־־ כיענליכחײטען ניײסע נאנמ דאכענעז

 פינאג־ צו ארבײטער־אלגאגיזאציאנען די
 קאאפעראטױוע :וצי״יכע אזעאכע סילען

 הײזעי און הײסעז רױ או:טער:עהםו::עז,
 דע־ rל סון* כי סוף א״בײטי!־. די פאױ

 אינ־ באקװעמסטעי און זיכעלםטער
 חאכי־ איג״שורענש יעדעל םא- װעסטמענט

 איהיע האלטען דאיף װעאכע פאניע,
 טערסעעזד- לאננע זעהר אױח פאגדען

 וואױ־ אויל םאלטגײדז״ט ערישםער אן
געבײדעס. אנדעיע אין נוננס־ןזײזעד

 ״ױניאן דער פון גריגדוגנ דער מיט
 קאספאניע״ אינ״שורענם *1אײ אײבאר

 א־־־ אמעדיקאנער די איצט ארײן טרעט
 נײעם א אץ ארבײםעױשאםט ואניזירטע

 זעלבסט־ עדשאאגרײכער איר פון פעריאד
 נע־ עסאנאמי^עז דעם אויף םארװאאטוגנ

 פינאג־ םדיהערדיגע צוױי די צו ב*ט.
 צו איצט קוכיט עחספעליפענטען סיעאע

 םרוכט־ און אויסזיכמשרײכער דריטער א
 עסא־ די םאלסעסטינען צו פארזוך בארער

־ אפעיייואגער םון פאזיציעס נאמיישע  ד
בײטעל־היאס.

 אויס־ גוט 1̂א זיך טיר האבען S(. לאקאל
 נעה־ צו בא״טי־אסעז ;אכדעם און געוױינט

 אר־ צו איבײט דער צו טיכטינ זיך סען
אעטעינעישאנאל *שטא־־חע א גאניזירען

ױניאז״
 ‘,דע״ באדיהפט אױך איז םילאדעאםיע

 ־,דע אין מאיו עי״צטען דעס װאס םיט,
 אינםעלנע״שאנאל׳ אהזער פיז געישיכםע

 פאי״ א געװאיעז נעםאכם איז ׳191G אין
 קאנװענ׳שאז דער םון באזײטיגען צו זוך
 דע** דעלעגאטען. געװאונשטע קײן :יט

 מעמבערם צוױי אז געװעץ, איז יעזולטאט
 זיי־ פאװלאצחי און פינק ,1 יאקאל פון
קרבנות. די געװען נען

** ,
קאגװעג־ לעצטעי דער אויף איז עם

 ארויםגעבראכט סאל ער׳טטען צום ׳שאן
 קאג־ א בײ אז נעראנין. דער נעײארען
 רעלענא־ צװײערלײ ד» זײנען װענשאן

 ״ארטיםי־ און ״םאקטי׳שע״ נעמליר, ציעס,
 ־8ײ קינםטלינע. הייםט. ראס ׳שעלם״,

 נאר ווייםט נעװעז׳ אזוי איז דאם רום
 הא־ דעלעגאטען אלע זיך, דאכט נאט. אײן
 ־,׳שטי זעלנען אוים׳ן באנומען זיך בען

 וואס דערםאר, גאר עם איז אפער ;ער...
 נא־ האבמן זאל הײםאן לואים ברורער
 זאלע] דעלעגאטחעם מאנכע אז מערהט,
 ‘״האםםקםיסםי אביםעל נעױזט האבעז

ווײסט?.. ײער V מאכען צו ׳אעהנער זיך
 אז באםערקעז• צו װערט אויך איז עם

 ער׳שטע דאם איז קאנוחןנשאן דער אויוי
 אינטער־ דער פזז גע׳טיכטע דער אין םאל

 דער געווארען ארויםנעבראכט נעשאנאל
8« *י נעדאנפ׳ מיםער  ת«חנז׳ננ* איד 1
 ל*ױני»ן8»0 8 »ט1דעלע אלם טיחנז

 אט ארבײנתר. םון,■וילמר׳פ^רעמנדע׳
 נמדאנה םימן דעם און םראנע גרויםע די

 איז חײםאן. לרותר אחיםגעבראכם האט
 לד,אנ«רק«נם8ב עם ̂האט <ואנװצנ«אן די
 איחש תאס סען דאם איחר. תאט םיםן »

םאר נעמאכט חװשאר
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 איך (און לעזער פי< אז װײס, אין
 אריבערטראגען גיט קאגען בתוכם) אױך

 ׳אנטיסעטיטיזם איכער ארטיקלען אלע די
טע אונזעת װעלכע טיט  צײטוגגען איד̂י

 איז ז^ס שיאלטעז״ זײערע אן פירען
 האבען װעלכע װערטער, די םון אײנס

 מען װײל #לעזער דעם דערעסען ׳שטארה
אםט. צו זײ באנוצט
 די זײנען גערעכט או זײן, קאן עס
 גע־ װאלם עס דאס טענה׳ן, װאס יעניגע,

 אידײעער דער םאר געזינטער םיל ןןען
 און רעדען װעניגער זאל סען װען װעיט,

 אג־ און אנטיסעםיטיזם װ^ען ^דײבען
 •vtoni קײן ניט דארף כיען טיםעסיטען.

 םעג־ דעם פאר פאקט טלויעריגעז רען
 פלעגט דאך ״•צטארבען״.‘ דאס װי יטען
 זא* אייך זײ װעלען דאקטױרים, אלע בײ
 װעגען עטענדיג טראכטען דאס אז ׳יען

 דעם אױסער #טױט צום אםט םיהרט טויט
לעכען. יאס פארביטערט עס װאס

 אויסגע־ דאבען טאראליכטען נאר
 ״םא־ :װערטעל באחאגטע דאס טראנט
 אלע טויט). אז (געדענק טארי״ טענטא
 ‘םאל צו טעגליך וױיט װי זרכען כרענ״טעז

 דערפיט םועז זײ און טױט. אן געסען
קױג. זעהר

 אפילו כי^ש, יעדער װי־ פוגקט ראן
 א אפאל גיט םאראליסט, סײן ניט

 טיםער דיזער װעגען ׳טויט װעגען טראבט
 טעניש־ די פארנעטט װעלכע רעטעגייט,

 פאל־ אזוי עקזיסטירט, עס זינט הײט
 איד, יעדער צײט צו צײט םון זיך טלאנט
 דער װענען צױניסט, קײן ניט אפירו

 באקױ האט װעלכע ערעײגוננ, דאזיגער
 ״אנ־ נאניען װיסענ״טאפטליכעז דעב םען

טיסעפיטיזם״.
 אר־ מייליאגען איז ביכער טויזענטער

 געװארען, אנגע״שריבען זײנען טיקיען
 האט װאס סיבה, די עהרען4ערקי צו אום

 צום ש;אה די אנטיסעםיטיזם, גע׳שאםען
 נארײשע און קלוגע טויזענטער אידען.

 דערבײ זײנען היעערות און געדאנקען
 הױם עד אבער געװארען, ארױסגעזאגט

 פוגלט רעטענײט, א אוגז פאר עס איז
צורייז. יאהרען הונדערטער טיט װי

 ניט בין איך אז זיך, פארעטעהט
 א עאפען צו ארטיקעל מײן טיט אויסען

 פון טאמונג6אבל רי װעגען טעאריע נײע
 ניײ א יטטעלעז צו אדער אנטיסעטיטיזם,

 היץ־הראנלהײט, דיזער צו דיאננאז עם
 אװי װי און װען נביאות, זאגען צו ארעי
 םאחטוױנדען װעט אנטיסעטיטיזם דער
װעלט. אונזער םון

 באשײ־ סיל איז אױפגאבע טײן ׳נײן
 אײנינע כיאכען בילריז וױל איך דענעד.

 םון םיזאנאכױע די איבער באטערהוננעז
אנטיסעמיטיזם. הײסט װאס טײפעל, דעם

 אז װערעה נעזאנט טוז אײגענטיליך
 בשום קאן ״אנטיסעמיסיזם״ װארט דאס
 ריכ- אויסצודריקען אויױ דינען ױט אופן
 אידען צו שנאה םון ערשײנונג די טיג
 צײטען םארשידענע אין אידענטום אין
 העכסטענס, לעגדער. םארשידענע איז
אידענםײנד* די באשטעיעז נאר עס יאז

 געודסען א םאר דײטשיאנד אין ׳צאפט
 וױסעגשאםטס• דייטשע די ײען פעריאי/

̂יכעז מעגער  װע״ טע*ריע רי געשאפען ה
 ״סע• די םון ראסע״ ״נידעריגע די גען

כאקעמטען. דארוי פען װעלכע םיטען׳/
 װ^ס #װערטער יענע םון איז דאס ג^ר
 ארײן לייגט םאלק יעדעס און דוד יעדער

 רע״ דט איגהאלט, באזונדער א זיי אין
 װ#רט דןוס זו*ס דעם, מיט זיך כעגענדיג

דערצו, ניט פאסט אלײן
 ״אד דעם צו צו זיןיי קוקט איהר װען

 #לעגדער פאר׳שידעגע אין טיסעמיטיזם״
 יעדעס וױ באמעדקען, גלײך איהר ק*נט
 איהם אויף האט פאי*ק יעדעס יאגה

שטעמסעל. כאזונדער זײן ארויפגעלעגט
 דריקט בײשפיל, צום רוסלאגד, אין

 טין א אין אנטיסעמיטיזם דער אויס זיך
 א אין איבער געהט (װאס פאיאכטוננ

 שװאכען, א צו שטארהען א םון שנאה)
 פאר־ א צו ;אטור־טעגש װילדען א םון

לולטור־מעגש. וױיכטען
 טיןז״ גארקי האט שנאה דאזיגע די

 בא״ זײן אין געשילדערט פסיכאלאגיש
 ארטעם״ און ״קין ערצעהיונג קאנטעל

 דעם םון בילד סימבאליש א איז ״הין״
 איז — ״ארטעם״ ארן אידען שװאכען

 זײנען לאנג צײט א רוס. שטארקער דער
 דער אלז באפרײנדעט געװען כײדע די

 זא• האט אלטעם גרױזאמער שטארוןער,
 נעגען םרײנד זײן פאלטײריגט אםט גאר

 אר־ װארםט אבער ענדליך שונאים. די
 הין. חבר צופעליגען זײן אװעס טעם

 —ניט״• אלײן װײס ״איך ",װאס^ ״פאר
 מיר ביזט דו ״אבעל — אלטעס זאנט

 אנ־ ניט דיך קאן איך געװארען, מיאוס
לוקעז״.
 פויליטער דער איז כױן אנדעד אן םון

 פאר״ אפשר איז דא אנטיסעטיטיזמ.
 א צו שװאבען א םון יטנאה א :קעהרט

 װאס אױם, גיט טאנט עם שסאלהען.
 גרױסע א טאג הײנטיגען איז פוילען
 װעלט דער אין שפייעז װיל און טדיגה

 דער אין גרויס־ניאכט, א םון ראיליע די
 גע־ איז פאלק אידישע דאס װאס צײט

 פאר• און נעראגט נעשטיקט, און דריקט
 פוי• די אבער לעזט איהר װען פאלגט.

 צס זיך קולט איהר װען צײטונגען, לישע
 פוילישער דער פון באציהונגען די צו

 גלײר איהר קאנט אידעז, צו נעזעלשאפט
 אידעץ, דעם כא־ שרעק א באטערלען

 בא־ אלט דער איז אויס זיך דריקט װאס
 צייטען:' פרעה׳ס םון פארמולע האנטער

 זוכען נעהםעז לאכייר נתחכמה!׳/ הבה״
 שטאר״ דעם באגןעכיפען צו װי סיטלען,

שונא... לעז
 ניײאױם־ די אין אנטיסע^טיזם דער

 מדינות, הלײנע אדער גרויסע נעהוםענע
 ליטע, אדער רומעניעז שטײגער א װי

 האט אזוי סארט. נידעריגען א םון איז
 נע״ א חאם, אױפגעיןומענער א םײגט

 געפאלענעם דעם ױנג, גראבער װעזענער
 שריט און טריט אויף ױרד. דעם נגיד,
 אנטאן צו באלײדיגען, צו איהם ער זוכט
םנס. מיט׳ן געבעז בריס א יסורים, איהם

 װייםס, װער אינטערנעשאנאל... דער פון
 װען נדולה׳ אזא צו נעקומען װאלט עד צי
 אינטערנאציא־ אזא אױױ ניט הויבט ער

פראגע?... נאלע
 װעט קאנװענשאז םילאדעלםיער די
 װאס דערמיט, באריהםט בלײבען אויך

 דעלענאציע איהר םון העלםט א כםעט
 פריידי• אײן אין כםדר געהאלטען האבעז

 ײע״ געטאז ניט דארף זאך קײן אז נען,
 צושטיםונג און װיסמן ״דעם אהן רעז
 רעם אהן אבער הארעפאשניסעס״, די פון

 הארעפאש־ די םון צושטיסונג װיסען״און
 האג״. רי געשפאלטעז זײ האבען ניהעס

 אינ־ גאנצע די אויך דערםיט און װענשאן
!טערגע^אנאל

 ערשטען צום קאגװעגשאז׳ דיזער בײ
 ױניאן׳ דער םון נעשיכטע דער אין מאל
 ״רעװאלױ א אז ארויםגעװיזעז, זין האם
.9 לאה. םון װערען אנגעםיהרט לאז ציע״

 דער אין ״רעװאלוציעם״ םאריגע אלע
 געװא״ אננעםיהרט איםער זײנען ױניאן

 אינ־ אונזער אין סארפען־העפ די םון רען
 האט װאס ,1 לאסאל װי טערנעשאנאל,

 םון רוסעךבײן דער אלם גערעכענט זיך
 גע־ אםאל האט 1 לאסאל ױניאן. אונזער

 סלױולאנד״ אין סאנווענשאן א שפאלטעז
 באס־ אין םאל צװײטען א און ,1903 אין

 האמנן קאטערם די און 4904 אין טאן,
 .1908 אין פילאדעלפיע, 1אי געטאן עס

 ריכטען געסענט עס זיך האיט װער נאר
 םלענט מען וועלכע םינישערס׳ די אריוי

 םיט זאלען זײ ״טאבאידשמעחמר״, רוםען
 ברודער V דען5הע אזעלכע ײערען אםאא
 גע־ זײער עפעס דאך איז הײםאז לואיס
 באםעי וײן אױןי דאך זיד האבען !נעםא<

 םאר־ און דעלענאטעז 110 אויםנעחויבען
 אבער ס׳איז סאגוחננמאדזאי. דעם לאזעז
 אתיסםאר• רי tit באםערפעז, צו ווערט

 קאג• דער פון ד#יענ»«ן 110 שירענדצ
ח שטורם םים ווענ״ין׳  אויםנעשרײ״ י

----------צור^מומען צו,ןשאתענם אױן• זיינען ---------------- m

 רעטאנסטיא״ אהן — שטיל גאנץ פלעצער
 זיד פארהאלטען זײער לױס און ציעס...

 קאנװענשאן דער אױף טאג לעצטען דעם
 מײנען איצט אז געפיהלט, מיר האבען

 שטאי* א אויםצובויעץ העלפען ערנסט זײ
 די אפילו ױניאן. אינטערנעשאגאל קע

 דעלעגאט״ ^יןינסטליכע״ גערוםענע אזוי
 אױח קוקען אננעפאנגען האבען סעס,
 די שמײכעל א צוגעװארםעז האבען זײ,

!•..רעװאלוציע דער םון העלדען
 װעט קאנװענשאן םילאדעלפיער די

 װאם דערמיט׳ היסטאריש בלײבען אויך
 װאכען. דרײ כמעט געדויערט האט זי

 רעק בלויע זײנען װאך לעצטע די איז
 זײ רי בײ באזוכער אםטע... גאנץ נעװען

 זײי ניט װען אז זײן׳ קעז עם צונגען.
 געזעסען איצט אםשר :אך מיר װאלטען

 אונ־ פארטנעזעצט און םילאדעלםיע איז
זיצוגגעז... זערע

 בא־ אויך איז קאנװענשאן דיזער דורך
 םיט שפראך אידישע די געװארען נײט

 בײשפיל״ צום װי ווערטער, שפאגעל״נייע
 שעםעל ״א חוזס״י ״םארסאםטישער דער

 א אויםדריהע. אזעלכע נאך און ציםעם״
 דער םון ״שי?סעס״ די װאס נאר, שאד

 חײן םארשטאגען ניט האבען סאנװענשאז
 שפראך יענסי די װאלט זאנםט אידיש,

 װער־ נײע טיט געװאחנן בארײכערט אויך
טער.

 םײנוננ״ םײן נאך וועט, םיצאדעאםיע
 װאם דערםיט, היסטאריש ב^ײבען אויך

 לעצ• די געװאחנן אויםנעםאכטעז איז דא
 ״פרא- זאגענאנטע די צװישען שלאכט מע

 דער *רעאקציאנערעף. די און נרעסױחד
 םראנע די :אסט דראםאטישער לעצטער

 קאנוחננ• און באארד תשאינט חנר םון
 עלזנמ* די אויך םארטחנטערשאפט׳ שאן
 דאחי״ — באאםטע דזשעגעראצ פאר שאן
 אצע צופריחננשטעלעז םייגומ, כוײ\ נאד

AVW אונזער אין עלעמענטען
ר — איצמ און ח ו ®•י״ צו ארבײט, ו

*t m m ײי נ מי או ײ ס M - יי i a;

 אײראפעאישער דער ו1א אנדמרש
 דורנגעדאכט חאט װעלנער טיסעמיטיזם/

 ניו ׳»גטוױקלוג;ען םון רײהע גאנצע א
v אנגעטמען האט ער v i ,וואס פארם 

 הוד צײט. אונזער אין ױ האכען מיר
 אײראפעאישער דער איו יאחרען דערט;נר

 אױף לןויןען צו געװען געװאחנט מעגש
 סארט גױעריגען א אױוי װי אירען, דעם

 איו עס (און מעג סען װעלכען טעגשען,
 שטישען. און דריחען מצוה) א זאגאר

 טזצי נײע די געקומען איו אמא< םיט
 אלס אירען דעם פראתלאמירט האט און
 וזאט דאס בירגער. גלײכבארעכטינטען א

 עגטריסטוננ, פון ש^ויש א ארױסגערוםען
 פאט״ רױמישע די װאס דעם, צו עהגליך
 אויפ־ ר)ר כײ געםיהלט האבען ריציער
 די װאס אדעל פלעבײער, די םון הױבוגג
 איבערגע• האבען דװאראגיעס רוסישע

 פױ- די פון באםרײאונג דער כײ לעבט
ערים.

 פשיכאלאגישען דאזיגען דעם אין
 װארצלען די טיף ליגען אליסטאקלאטיזם

 אין אגטיפעטיטיזם טאדעמעם דעם םון
 אײראפע־ פון הומאניזם דעי א.9אײרא
 םארשטארקט אפשר האט מענשען אישען

 ברױ קלענערען צום רחמנות־נעםיהל זײן
 על לײרענדען. צום ארערען, צום דער,
 איבערביײ צו אױף שװאך צו אבער איז
 זאל על מעגשען, םונ׳ם פסיכיל די םען

 איז עס אז ׳דע:הען און םיהלען נענדען
 קײן ארן קלענערער ?ײן ניטא גאר

 קײן זײן ניט דאדף עס אז גרעסערער,
לײדענדער. און ארעמער

אי־ װען אז זיך, דוכט צײטענװײז
 גלײכבא־ קײן געװען ניט ײאלטען דעז

 ״שוץ־אײ ארעמע נאר בימעד, רעבטיגטע
 צו רעכט דאס אויס בעטלען װאס דען׳/

 מא־ די װאלט אלטװארג, פיט האנדלען
 זײ צי באצויגעז זיך אײראפע דערגע

 מיטעלאל־ די אין װי ״הוםאניסטישער״
 זאל איד דער אז אבער, צײטען. טערישע

 :אל בעטלען, ניט קאפ, דעש אויפהויבען
 די האגען דאס — רעכט זײן פאדעיען

 אזוי און םארטראגען, ניט אײראפעער
אנטיפעטיטיזם. דעד אוים װאקסט ארום

 דעם אננערופען אטאל האט אײנער
 ״עפי־ נאטען דעפ מיט אנטיסעסיטיזם

 אלע װי אז זיך, םארשטעהט דעמיע״.
 אין געפעהרליך די אויך איז עפידעסיעם

 נידע־ און קלײנע די װאו לענדער, יענע
 לאזט באסעלקעױנג דער םון קולטור ריגע
חורבן. א אנמאכען און בושעװען איהר

 װי באמעיסען, זיו לא?ט װײטער
 נעװיםען א םאר אז עפירעמיעס, אלע בײ

 און םארשװאונדען װי זי װערט פעריאד
 א אין ײאו, ניט װאו זיך באװײזט

 — אטאל כיט און וױנקעל. פארװארםעז
 — סיבה ריכטמע די ניט װײסט קײנער
 קראםט גרויסער א מיט אױס זי ברעכט

 אין שנעל בליץ זיך םארשפרײט און
װעלט. גאנצער דער

 אזוי עפידעסיעס, אלע וױ ענדלױ,
 בא־ װערט אנטיסעמיטיזם, דער זײ אויך

 מענש־ דער פון םרײגד אלע םון העמםט
 באםרײט זעדזן זי װילען װעלכע הײט,

 ביז נאך איז לײדער פלאנען. אלע םון
 באציל דער געװארען געםונען ניט הײנט

 און עפידעפיע אנטיסעםיטיזם רער פון
 געשאפען ניט דערװײל נאך איז דאריבער
 א זײן זאל װאם סערום, קײן געװארען

רפואה. ראדיהאלע
 געטאן איצט ביז װערט װאס אלץ

 בא־ אנטיסעמיטיזם דעם באהעמםען צו
 רע• ארטיהלעךשרײבעז, אין נאר שטעהט

 מליצות, שעהנע זאלוציעס־ארױםטראגען,
 מעהר ניט װידסען מיטלען דיזע װ. ז. א.
 באשװע־ פראצעסיעס, המיעות, יענע װי

 אין םלעגט מען װעלכע מיט רונגען,
 נרויזא־ אלע די באקעמםען מיטעלאלטער

עפידעמיעס. מע
 אז צײטונגעז, די אין איך לעז יעצט

 צו באשלאסען האט םעלקער־בוגד דער
 די איז װאם חהירה־ודרישה, א מאכען
 אנטיסעמיטיזם פארשטארהטען םון סיבה

צייט. אוגזער אין
 וױילע א אויו* זײן מיר זיך װילט עס

 חכמים די אז גלויבען, און אםטיםיםט אן
 די אױסגעםינען װעלען פעלקער־בונד פון

)תאםין — ומצאת (יגעת קיבח  אז נאר !
כוגד דער  מיטעל א געפינען וועט םעלסע̂ו

 אזא — אנטיםעםיטיזם דעם אפצושאפען
 מײז בײ זײן׳ ניט איך 9P אפטימיםט

_____________________יױלעז. בעטטעז

 לא• ®ון אםים אץ לעתטשור א
בײטאג שבת ̂ תאל

ל»■ םוז האםיטע עדױקײשאנטל די
 ריזען ר8ם לעסטשור 8 נםירם8ג8 9 ל8ס

 67 ל,8י*ק פון אםים אין בײטאנ שבת
 וועט עישטיין .שננח עוועגױ. לעססיננט/ון
 היטםענ־ את .הולםור אימר לעתטשורען

 אוחי 8 אווענט. מיםוואר יעתן םוי״.8ס
 א>ן שלאם 8 נעמבעז לאסאי אץ ווערט

נעלעגענ■ דיזע ניט טארפעהלט עננליש.
מ «ו חײם ת  יעזען און מרייבעז זיך מ

 האם־ א זןתר פון חייםע חנר נדט עמליש
ר, ן ר ח ע ן ־ עז ם ענ ם מ פ • ,

פרן
^yר א ױPר ^g ״

ןן אײעי — .2 לא?. אנ• װעפ ו
 אוינ װןו» קומע/דע װערען ®#רעוענפליגוו

 יינ«ע• פנדערע נןך אוי»ײען •iyp איחר
v װעיען פאו-ניײי»ד/ רענאנפע a גע• עם 

 »gn *יחו אויב •איעוע(»לינען. װיס
aip• ע.1רעדאלן« אווזער אין ארןזןו אסןי 

 12 צוױפען טיפןג״נײ•/ קולען קןני איחר
 מי*• חוץ א װעי״נען אידגעגד 1 און

 מיפ עיעש -וועגען ורילען מיר שנת. און יישד
״ד דררכרײדען. «יך ן

 איז ארטיןעל אײער — פיגקאװפקי. ל
 נומער. לעצטען ®אר׳ן איעט *ו שנגעקיסען

עדקלעלם/ טאל אײן ניפ אוין חןנען טיר
 *ו פיקען ?ײ װאס tg וױלען, װאס די דיןס
 טוזען ׳וסער1 לוינענדען אין ארײגגעחן ?אל
 מאנזא; װי שיע*עי ניט כאקומען עס מיר

מוז שמעעעי/ ין קיבימ װאס אלץ מריח.
נוסער. *װײמעז e< ®אר בלייבען

 גע״ ח»:ען נ?יר װאס — שיקאגא• ח. ד.
 גושו אויך איז יינק^״וסקי, נרודעי זיןגם
 לעונ• סאר׳ן ןנגעקוסען עט1ש צו אײך. פאר
 געװאל®. עס *gn איחר װי נזטער, טעז

 אײער פון זעלטען אזוי איחר שרײבם װאס
 ביסעל א שרײנען סענט איחר י^לאל?
*פצער.

 האל״ און הערגער סון שאפ־טשערטאז
 מיר דרוקען זעחן, װעם איתר װי ~ #ערין.
 זאגען, צו אזוי ברױועי, צוױיטען אײעד
 מוזען מיד שםעלען♦ צו צופרידען אײך
 «ו אונז מאכט עיעס ד*ס זאגען, ̂בער אײך

 װי אזוי ניט אפשר v» זאך די אז דענקען,
̂ם אפשר שילדעלט. איחר  וווױיטע א עס ח
 *דעל גיט׳ ועחט איחר װאס *יױ/ זײם

 שרײבען, לויםאײער זעחן״ ניט אפשר װילט
 מילד *ו געו^ן גריװעגס־ק^םיטע די איז
 אייל• די נאד קוםט פגגרײועוי. אײער צו

̂גען אין איז אזן קןזמיטע  די מנטל גא
̂ס ײאס שצראןי׳  ער אז, זאגען׳ צו מײנט ד

 םײגען, עס זאל שולדיג• נים גאנךען אין איז
tg אייל די אי יןאמיטע, גדײממ די *י 

̂מיטע ̂בען ק  אדער אײך? געגען עיעס ח
̂בען זײ  צו יענעם איגטערעס אן עיעס ח

 אנעל שולדיג? איז ער כאמש ביךגיצען,
 דעם, ig שוין פארגעסס זיין, ניט זאל עס װי

געשריבען. גענוג דעם װעגען שרין האמ איחר
 אײער — .33 לאקאל גינזבורג, םרענק

 קומע:* אין װערעז געדרוקש װעם בלױועל
נומער. דיגען

̂נמדענם דעם פאיאיין שױיכער פױן פװ ב«ל יעררנער זונם
 פאר• צו געלעגעגהײט אײנציגע די

 אי״ אלע מים שטונדעז עםליכע ברעננעז
 יעהרלימגן דעם אויף איז שרײבער, דישע
שרײבער. אירישע די פון באל

 זונטאכ דעם זײן װעט באל דער
 םעג״ אין פעברואר, טעז21 דעם אװענד,

 טע3 און סטריט טע67 הויז, אפערא טראל
עװענױ.

 זעלטען זיך טרעםען לעזער אידישע די
 וועםעס שרײבער, די םיט פנים אל פנים

 אין םאל אײן בלויז לעזען. זײ װערק
 םיט ילעזער אידישע די זיך טרעםען יאהר

 אױ«י איז דאס און שרײבער, אידישע די
 םאל אלע איז װעלכער באל, שרײבער דעם
 אינטערעסאגםסטעד און שעהנסטער דער
 ביז גאכט, די-גאנצע בעלער. אלע םון באל

 און הולען און טאנצען מען װעט פאלטאנ,
 שפיילען זועלען ארסעסטערס גרויסע צודי
טאנצען זיך װעט עם אז םרעהליך, אזוי
זיר״ םרן

 ױם־טוב, א איז צומארגענס אויח
 קײנער און געבורטטאג װאשיגגטאנ׳ס

 הײם. א איילען דארםען ניט זיך ײעט
 אווענם אז גוט םארברעגנען װיל עס װער
דארט. זײן צו םארםעלעז נישט זאל

םעברואר טען27 דעם שבת, אונטערהאלטוננ, אן
 דעיארםמעגט עדױקײ^אל אונזער

 »גדוו g און אונטערחאלטונג אן מאכט
 דעם װעגם,g שבת קאנצערמ, 41סינגינג

סעברואר. טען27
 WD^gc װעט אונםערחאלטונג די

 סםרי®, טע103 ,171 סקול בליקgB אין
ngn^ םיטגלי• איגטערנעשאנאל אלע 
פריי• אײנטרים געלאדען. זיעען דער
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 װאכעו עטליכע שאו םוג׳ם pviin טער
 םירםזנ דעי אי»*ומױט דט חינען און

 די האבעז ק״סעס 2 אין די *חוו
 טױיעל דעם אוגעאונ״ט ניט טרנײטער

 »ײ דעי איז t״p *״ן ph און •יױ*ד
ט נ״טער טיג ^ א  פאר ביזױו געװאדען נ

*חשאנ/ »
 צױ דיגען מײסעס ארדזי»1דיסט? 7

 קיײ די םון 3 אין געװ*רען. ריסגעצױגען
P* ארנ״טער די ה*בען סעס  “®א׳ײ¥ 7
 וײ־ קייסעס 4 אין און ■יעצער זײערע זען
ערמיגען. דט ארנייטער רי נען

 סייװערמאן׳/ און piur*< פירםע די
 דיםטיעארדזיעט ו.*ט ׳סט. טע22 װ. 147

 זײ עגטזאגט זץ־ האט און איערײטארס 3
 דערײ איז ׳עאו דער ריאינסטײטען. צו

סטרייק. אין געװארען ערסלערט כער
 סט.׳ טע17 װ. 18 רעי׳/ ״ס. פירמע די
 די און םיג״צער א דיסט׳שארדדפט האט

 געװארען באצא^ט ניט זײנעז ארבייטער
 אוגטערזױ »ן אװערטײם. םאר ריכטיג

 א גאך און נעװארען געמאכט איז כוגג
 סינײ דעי איז טאג, אײן םון סטאיעדז׳ט

 בעס■״ און געװאיען ריאעםטײטעט שער
 אר־ אי*ע סאי געװארען קאלעקטעט איז

בײטעה
 טע22 װ. 40 קא.״, קאארח ״ביקאן די

 די ריכטינ נאצא^ט גיט זזאט סטריט,
 סטא־ א נאך אװערםיים. םאר ארנײטער

 1f<0 סאי״עיזטעט אפיס דער האט ■עדז?£
ארבייטעי. די סאי• §עי בעק איז ראי׳אר

 1• יױר Iנאיינטעו טייןעד נרודעד
<?p 1013,03 קאיעקט^נט האט אפיס 

|1א •*י נעק װ״חיצעס, אין דאיאר פײגס,
 אוגאנידישאו־ דעד «ץ

קאמיטע
 דעד סון ט׳עעױמאן דמערלאן, נרודער

f נאריכטעט, חאסיטע, אמאדדי״עאן i 
 איחר אנגעםאמען האט לאריטע די דגט

 דד ערסלערט סטו״פס זײנען ארנײט׳
 און דחגס- גיטײוניאן 221 גענען ױא-ען

 ‘חא װעלכע קיאוש׳ט^וער, גיט״ױדאן 30
 ®ו| ארנײטעה 1980 בא^עפטינט בען
אי 1 און דרעס״ 104 דזאבען די ^ או  שי

 די פון 65 ױניאן. דעד פיט געסעטעי־ט
 אנגע^יאסען זיך האנען דרעס-עע*על

 *,אסאס קאנטדאמטארס דרעס דער אז
 אינדע״ געסײגט האבען 48 און איײ״אן

 סעטעי״מעגטס די אגריטעגטס. נעגדענט
 אי״ 1136 עיך אן א־ײננעניטען ראבען

בײטעי•
 די אז כאריכטעט^ זיטעדכאן בדודער

 איימע־ האנען פירסעט איגדעפענדעגט
סעקױריט/ אלס דאלאר lo׳X(7( צא^ט
 איסט "65 ׳קא.״ קייאוק ״דאחבדא די

 היאױד׳טא® :יט־ױגיאז א סטייט, טי;9
 און יוניאז דער סיט נעסעטעי״ט ̂אט
סעקױריטי. דאיאר G00 דעפאזיטעט האט

 זײן אױס דריקט זיטעיםאן ;•,ברוד
עײ דעם אין גיױבען אין ציס״ידענ־זײט

JSױ|
ר און MWijrrwMw תר »ון  י

w  , m םןןר׳יידעגע די ovo'o ip 
n און vso m ױד«ן דער סון •n rM W 
 וייעי 6*רוי וױיזען jim איחס סיט ן

 דעו אין ען8העי *ו יויחס ״יגןײט
.רנײט*

ר  נעײע• דעי t* אויך נ^ריכטעט ן
 *8אוי ח<וט ■ױזאדט, טענעדז׳טער״ זענער

t? « tavtivvi■« >וו*.,ו עטמ־נ p 
*lit סעטע?־ » נטך נעװעגד«ט דך חטט 

 טנטזטנט אנער «יר האט ער סענט.
̂ט iim סעחױריטי דעואזיטען «ו  ט«ר* ול

 ויע־ען װיסעז י<וזען *י איחם מייטנען
̂יכען 4 נ<וך טרענדז־עדענטס. וײגע  װ

 ״6’1אר קאם־טע * איו ^״ט דער סון
 ,out׳ דעם טטאוען צו נעװאדען גע׳*יקט

״ *נער  טאן. נעקענט גיט דאס הטנען ז
 אונץסטאוט ׳עא# רער איז אנעד עגדייך

̂ורען ה<יט «,־יזאדט םר־ה. דעד אץ געװ

אויסשליםליר קױםט

טחעמ יממםכיא
 טשאי צוועמפשני

פהעע לילי ווחײפ

מ׳יז׳ נתד׳נר איגסארטירט ד»ן םו  דמד
«t איחם טרונםןײוקוכמן חןנקט ער 

 מםעיסענט קײן איו איווט ניז זןחן.
נעװאחנן• געסאכט ניט נ^ך
n״uo ,וזי איחר sit ר• יויײימיס זיי ה«ם 
»r״n רנ״ם׳ור* uvrvn וויאן איו■• 

no n ר> <«יס rm א»נאל”א׳נס«רג וןר 
 ן דר. ווו •»׳», מירק׳ויס «,-סזס1 י״ריס

 rw סים {וזס in*• «יו יזװיו, איס1<
מערען. אגם .

זגען6אתןה9
טאג א אץ געסטאפט גריפ פיבער,

 סער• א הםאיעז היײים דאזעס אײנינע
׳מםונדעו. 24 איז עס טהועז זײ — קיחלונג

 tp?90r «1 קאוװעהסאג, סס»ו*;ז זײ
o גרי■׳ און םיבער n  wivtv שסאר־ םאנען׳ 

עז דעס יזעו  די «הן mm ארנאניזם, נא̂נ
סימיעז. םעהרססע די no וױ־קוננ מלעכטע

 םזרר ז«ר. ערנסטע אז איז סערי\ײו:נ א
 ר׳ן־ איס קוסעו טויט^נפעיע ססס,סר.ו וײ

םערקיהיוננע?. םין זויטאט
 פער־ א םים ׳פאגסעו קײז נ*ט <עחטט
 און הױל׳ס ריכםינז די קיינם קיהלוגנ
 זיר. בעװײזש םערקיהלוננ די װעז אז םאנגט

הילל־ס. ;!,םערקוים דראגיסטעז אלע
 זיכער זײט

^*^Uכ׳איז פ.30 פרייז \
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קעמעל
 טרײעםטער דער זײן װעט

האט איוזר וואם פױינד רױכונג
װעןגעהאט

־*״

t

* ;י׳י׳

-m

י
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 אױעע״ אן *־ײנד, נעזונטער א איז קעמעל
 ערפאדד טיליאנען ?ו קאםפאױאן צייכענטער

 אזל געהן מעגט איהר וױיל רדכערער. רענע
 אי־הר וױפיעל צאהלען אץ וױלט איהד וױ וױיט
 פוײעםטער דער דין װעט קעמעל — וױלט

 נעהאט. װען האט איהר װאם פױינד רױכערער
 סי־• קת טעם׳ דערעסענדען קיץ ביט חאט ער

 טאנ א אץ חרטה קײן וױדער־טעם, גארעטישען
 בלת קעטעלע פון לעבען גאנצען א אץ אדער
 םמוקען' אראמאטישען פון צופרידענהײמ יםולע
 פעררר״ מען װען לעבען אץ מוטה נײער גלויז
קעמעלכג נאר הערט
 די אױין נעהט כדנארעם דמען מאכען בײם

ארנאנײ נרעסטער דער פון פעודנקײמ נאננע

 אץ טאבאת־טענשען עקספעדטען םון זאציע
 פאר גוט איז כעסטע דאס כלױז װעלט. דער

 טערקישע אױסערװעהלטעסטע די־ מעטעלע
 עקם־ בעסטע די־ טאבאקען. אמעױקאנער אךן

 םײפער סעארעט םײנסטע די מישוננ. פערמ
 םינוט די פראנקױץ*. אץ זיי םאר געמאכט

 איהר מעגט קעטעל א אן צינדט איהר ןואס
 מילדען דעם מיט זיך בעקענט איהר אז וױסען

טיליאנען. פמ בעליבט איז װאם סטוה וױיכען און
 פון גוטםקײט די ניט נאד װײסט איהר אױב

 איץ t» לאדעו טיר זײ פרובירט קעמעלס,
 װעלכען א׳דגענד מיט קעטעלם םערגלײכען צו

פריײ די אכטע;דיג ניט סינארעט, געטאכטען !קעמעל א נעדשט

■
■
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גפרימ י ט כ
 ארבײטער די פון םלאץ ״דער

 ציװיליזא־ מאדערנער דער אין
 ארטהור דר. פון — ציע״

קאלהון.- װ.
 גע־ װערט לעסאגס םינןי םון קויס א

 מוסטע׳ס י. א. צו בײראגע א איס פי-אנט
 ארבײ־ און ״היסטארי די איבער הודס

 דעם אנצײגען זועט קורם דיזער טער״.
 ארבײטער דער װעלכען אין צויטטאנד,

 עקא־ פון צײט דער אין געפוגען זיך האט
 ענטװיקיוננ. םאציאלער און :אמײטעי־

 װע״ גע׳פאגקען װעט אויםטערקזאמקײט
 אלס ארבײטער די םון יטטעלוגג די צו רען

 א אלס םארברויכער, אלס פ־אדוצייער,
 א קראס. אויםװאכענדער איס כיטיזען,

 די םון װערען געמאכט װעט בעטאנונג
 ארבײ־ דער װי וױיזעז װעלכע פאקטען,

 צױ א אין געװארען געהארטען איז טער
 אײנ־ דער און אםהענגיגקײט פון יטטאנד

 םון אנטװיקרוננ די באװעגט װאס פמס
 פארטײ־ זעיבסט און אוגאפהענגיגקײט

קלאס. ארבײטער פרן דיגונג

פרעסערס

 אנריקולטור אידישע די
סאסײעטיי הירש) (באראן

 אויס־ םיט פארםערס ציתינפםינע א״ע ,זעיפש
 אוינד ייר װי אח םארכיערי װענעז סינפםע

םאים. אײער 61הויג איהר װ^ו דוױגרלעיס, פוז ציהימען
 באראש איהר אײד^ר דעןאזיטם ש״נ« ם נ

.V אונז. םיט
^צרוע:ריי. קוכים ארער ע־ײבט •רי» אבם*י.ש א־ז טאט אוז ראט אינזןר

אותר. i ניז — זונטאג r כױ • no — i w א\יסעד סענליר *פע:
iewis»i /*11יני cultural soarTt. me 

Ml 2. St.. N*» ▼•*k Chr

?לאוקם ױ®
̂וס װיסען זײט  ברעט״ װײער די ד

̂אך  בע״ און װעאװעט סרעסען צו י
 איצט ביז האבען מיר װאס *ױויע,

 ליײ צוגעיעכטע רי מיט געםאכט
̂יצאגען אדער װענר  האלץ אוי\י צוגע
 אונ• םון געװארמן ערקלערט זײנען

 אוס״ םאר םעסטארי־דאסטאר זער
 פון גערוך דער רען ױזמן, צו נעזונד

 צומא״ די און פעך צואװארימטע רי
כאטפ̂אז. קאנ״ צר כרעננען קאן האלץ רעטע

 פעטענט נײעם אונזער נאר ױזט
 װעלכע לײוועגד, ?ופערנע די מיט
 רי פון געװארען אנערקענט איז

 ײאממד אין עקספערטעז גרעסטע
 װיײ סאניםאריעע העכסט אלס טאן
נרעטילאך. ער

רי בײ באקומעו צו ש8פל אםשדיקאז  פרעם־ װעמועט «ן
סאמפאני נאארו

*ארק נױ עװענױ פינפטע 123
 8651*6650 א«ל«ד פחלעןאז

 לײםעסם רי אויר םארקויפען מיר
 םיפ סםיס ®רוקענע סטיםערס. כטײל

ג^ר^גםיע. >ן
בען טיר  c:»r(t־2 פענןיגג אויד ה̂ז

מארהזןם. אין בעסטע רי —

2 לאקאל יזניאג אפערײטארפ קלאוק
!אויפםערקזאם י, װ. ג. ל. א.

ע יד ט ע שור זיג םיזאן םון לעקט
םארקוכ״!! ײעט

L J j  it

>

✓ - £

192$ פעבח־או־, טען21 דעם אנ,
׳צ!א,־פ. בײטא:, אזיינער 1

 סטרינז טע4 איםט 60 לײםעאום, טאנהעטען אין
:םעםע דער איבער לעקטשורען װעם װלאדעק .2
ער אין ױניאנס די םון ראלע די ט ד אפ ש על עז ג

:פראנע די איבער פןס־קוטען האא זעלנען אין וועט רענאטע -עטע
?״ ױניאנם די אוז פארטײ לײבאר ״א

ן .י י כ ו ן .י און דא;ענעז ארוים מ,־עט ־ א כ י י ל ראפיר ב
!פרײ אײנטריט פארזיצער. דעד ז*ין V'M '

I

2 לאקאל קאמיטע עדױקײשאנאל
ם״יעדמא;. רוכין, מ.

ער ג ם נ י ר
 ראדיקאלעך שטארקםטער און נרעםטער דער אין

.װעלם דער ^אוי ארדען ארבײטער אידישער

$2,500,000.00 — פארמאנט
 83,ססס — טיטנלידער

740 — ברענםשעם

TM ריגג ןןרב. דער
̂נפםײ ײיכ*יגען דען  עק
ק»סןי. »יז ״עו

 קוא־ חד איו ריגג ®רג מר
 אידי• דער אין *ענסחנר ®ור
באײעגוגג ®רבײסחןר אזער

 איױ• אײנצינער דער איז ױננ ארבײטער רער
 םאניטאר־ איעענעם אן האט װאם ארדען, שער
̂ר ױם מיטנלידער. קאנםאמפטיװ דינע ם

נח 18 *ון עלטער אץ ארימנענוםען ווערען םעםבערם
י$הר. 46

• • י •
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I iv גצײך זיך שציםם ,םיטנציד סיין גיט נ^ד «ײט איתר אוינ

: יוצנמו ויו  »au<pcn« נ*ך

THE WORKMEN’S CIRCLE
175 EAST BROADWAY, NEVYORK.lt Y.

M

i f 1

מאכעד! דדעם און קלאוק
גרויסער א צו נערוםען װערטוו ו

t< אה טאםענפארזאמלונג n
אינטערנעשאנמל דער פון םיטגלידער לע8 פון

®^רקומען יװעט װעלנע ̂ד אוײנעד 8 פעכדואד, סען24 *ווענט, םיפוו
יאדק נױ סטריט, טע5 איסט 2סו האל, בעטהאווען אץ

: סי״דזאםלדנכ די אדרעכירען װעיען בדיךער םאלגענדע
ס לן א ץ מ י ם
 ײן5רא:> גע״עי״שאזטעי סון מ׳םערמאן
קאמיטעט.

פײנסטאן מ.
 די םון סעקרעמער

געװעיקשאפטען.
״ ג• איינ*סא ן י ״ א

באראןן אג.
 א־נ^י־נע^וןנא״ דער ס.ין טרעזש. כעל}.

װאירקעיס. גיזלמע:* לײדיס אײבראמסאן מ.
 אידישע סאראײ;י;טע ט׳סעימאן
פײנבע־נ איזראעלש^טען.

**•*MM M *I" * * *

גארדאװםל מ.
פארעסטינע

װאלינסרן אסיפ
פ•; ארבײטעך אידי׳עע ארגאניזירטע די פון דעיענאציע די און

באראטץ qor אץ רעמעז דוד
 װעלכער אין יוראגרא^ש קאנצערט רײכע א װערען די־נגעפיהרט א*יך װעט עס
ה:ע.יב אידײג••;.־ דעי םון אלטיסטעז באװאוסטע באטײאיגען זיך װעאען עס

!דרעפםאנער און קלאוק
̂ע ה־טט  אונזע-ע טיט באלידא״יטעט .אײער אויכדריקען פאיזאט^ונג דיזעי צי אי

מיטחעלפען און שאפ-:גען און לעבען זײער נזיט זיך בא^אנען א״ץ אין ברידער
 א**עפציגא9 אין געטאן איצם װעי־ם װעלכע איבײט׳ קאנסטרוקטיװער גרויסער דער אין
אידעאל• סאצימ־^יכטישען דעם פא־ א־ן סאלקס־טאסען אידישע די פאר

!«רײ אײנטריט !מאסען אין קומט
 קאםיטע םיןכער דרעם ארן קלאדק דער פון אדאנז׳שירט

.םפײן»ק םאלעםטינע געװערקשאפטען דעם פאר

ג נ י ק ײ מ ן ע ר ט ע פ ע ש י ט ק א ר פ
 סעםפדען• גײע לײבםעכטע די ל.יים סקעטשינג און גרײדינג

’ אװענט. אין און נײטאג עסא:ס!י אינדױוידועלע
.באדינכונגען לײכםע י ' .לערנען ־צ לײכט

דעזײנינג םון קאלעדזש לידינג
דידעקטא־ ראזענםעלד, י. פראפ.

ױ סטריט, םע10 װעסט 20 0*8:2 ב־־ײענט מע^עפאן, יאיל נ

ועזיינינג לערענם
װעכענםליד דאלאד 200 ביז 50 פון פערדינען קענט איהר

בעריהםטער דער אין קורם א נעהםט

םקוהל דעזײנינג מיטשעל
.נארסעגטם םאר לײדים און הלײדער קינדער און מיסעס ,םרױען ,ס׳מענ פון
 tut דרײויגנ נרץריננ, •עםערנס, טאכזז צו יעינעז דעזײניננ סאר םיזוהל םיםשעי די

הרײרער. פענ׳ס און נאיסענסס םאר פאר ר־עסעס, סוטס, קיאוקס, םיםעז
יאהר. 56 איבער נענרינדעט

עררייגט האם סגול די
רעװאמאטע?. בעסטע סיסטעםעז. נײע אידעעז. גייע

ס כיור רעױיניננ םיטשעל רער א־ז קורס א  נןןײינזן א די:
װײרזשעם. ניםע אוז ׳שטעי״ע

 עש און פרויעז, און מענער פאר פראפעסיאן נומע א
אויטצואערנען. זיו לײכט זעהר איז

 אײנענע־• אײער איז װערעז נענעבעז װעם לעסאנפ באזונדערע
םאישםעחן. עס“א זאים איהי אופ טפראו,

 יײכגש זעחר ז*ינען זיר אויכרערנעז םאי׳ז בארימוננעו רי
 א*ז אםעײסא איו קאכזפאניע םעשיא; עיםסםע רי וײנעו םיר
•עםע־נע ארערלײ ׳דנײדעז איז םעשיאנס 1םארסו*םע םיר

הלאסען. אװענט און טאג
םרײמא:. אוז םיםװןמי ייאנםאנ׳ •וחננם־קלאםעז״

ע ײ ר סמוהא. אונזער איז דעמאנםטרײש^ז ®
אינסארםאציע. םרײע םאד ■ערועגייך *וםם

ל ע ש ט י נ מ נ י נ ײ ז ע ל ד ה ן ק ם
רק. נ־ו סטריט, טע37 װעסט 15 .5970 װיסקצנזין טעאעפצן ̂י

kiauK •-»־־ ezr Si sj martagHLiMiiiUi■ *uufJiiHuw ■ iiiJiiiKPrenr in  z a m s װעקײשאן וױנטער אײער |פאי־
דער אין הופט הויז װױ לײה a

303 j ט ם ^ ר א יל פ ^י t אימ*רואוױ אלע טיט הױז א 9 קװאוי
.חשוירזי נױ

8יר;ס און סילװער רעבעקא
אײגענטהיטער.------יםען%ק
.287 ^ײהװאוד :טעלעםאן

a ntxttt *amts ryiaeaEMi uamnnau saagteamwNrti f t t aianaMttanA a« r»i * itnuatiaaiirw ^

 n אטםאספע״ הײםישע א טענטס.
 ׳סארט בעסטעז פון עסען, ;רע

 אונגארישען א םון םארפערטיגט
L- .פרײזען. צוגענג^יכע קוכער

הארלעם
2iis יארס נױ סטױט סוטע9 קאר. עװענױ צוױיטע

אלע טוען טיר ■רעזירענט םערארי, ם. .0
י אײ ם׳פערמז םאגקוםא, עקם ם. טראנסעקשאנם באנס לארלב י

דעפאדט םײפטיאױסנעצײכענטע ------ ----
װאולטם העשי*־. םאאלא, ״דע אנטמני

j i ב*נס• סון צןויער טוארזײ^ לא

 ווײס־טרעזידענט חובארד, װ. וצ
 װיים־ירעזירעגם פערארי, פ.
וױים־ורעזירענם יאזאחס, ח.

;י/
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 זי o'gn ניט * ױד^ן, דעד ד*ט טענט
געה»נדערט. ;•ט «זױ

 •2Vt טעז i« דעס ,jgomyjgi חײנס,
ו )רו*ר ״ ig ד j יױ די רופט *רנ״ט, תר 
«  ט׳ןןעײ סיע פון ט׳פערמדפ^טימ n ד
 ?)«* דרעס די פון טשעריייריס און יייט
 פיטיננ חו־ .png* נױ נדייטער פיז )«•
 טע11 הסי, ווענסטער אין פפ־הומן װ«ט
 עיועניוס. ס«4 ייון yo3 *ויי׳*«ן ,001
o אויף n נ««טר*נט נענױ װעט מיסיננ 

 נ׳ד װעט נ»׳פױס » און יאנע ר• װעיען
 רי ט«ן. *ו װ״טער װסס װערע;, פ»סט
 װעט װ*ו, -n אױף זיין װעט ױנ׳אן

P «00 א״וי »ױג אסען »ן ו/איטען 0 
d« ip נפ״עכאט־ם, ד־ פון יאנער אין פאר 

 כאנענענען, צו זיי ז״ן נדײט װעט און
 iViV*־״;•-■־ תרכאו־ס װירען ז״ אױנ

ק־•:. » א•( ױניאן די

חד ח#ט דו אי ט ש ל ח מ גןן ײג א
ן ײ׳ אד 20 א #ל o 7 ד m

f״ f l f t W K
ײ סר י lw«״ ,ivo'11 אונז oig? דען  יזיי
 פין 0100 אין i»*jipyj ררעססאנצר און

o rg rn וי גצראגט און ארך0נ vor-v
ןיומ.10נ«”א

r װי a נ«ד«ײ«ט ׳פוין נען0ה » י
 חלט0אױפ»« טעיוס m חאן װאר, «ט

 איז ײר>0ד פינןי ga> »1 סיר א*ן װ«ו«ן
 אויפ* װ«*«ן lyogooyn אח pig'p ד•

׳ נאיד. ypgo טאן צו עס נעפאדערט י  נ
 ׳ןואי׳ס׳פער״ וי גענעטען ז״נען ווגדעיס

W און pig-p די פון י״ט  oyn 
 גיו י110 יopyo 01 ד«ר אז אױפצופאסען

 זיי ).yiyu אײננעצאדדט נ־עגריר גאר וױ
in* אז נאגצוזעחן, נענעטען ז״נען y יױ 

 רי ניכעי 1זיי א*ן האנען זאי ;־אךמאן
m פאר׳ן סטעדוס o־y'y| .ט«תס

שעפער ורעס און קלאזק נעסעםעלסע
 האט װעיכער דמערראן, ס. נרודער

 ארגאגיזאצי- דעם אויגוויכט ן״ן אונטער
 באארד דז׳צאיגט דעױ ױאס אנס-דרימו

 אינ- קיאוק און דרעס דע- אץ אן פיחרט
 יאנגע; * צוגעיעיקט ארגז האט דוסטריע,

 ײע־ ׳פיינ|, די פון נעטעז די מיט ייסט
 גע־ און *■נעיפטערט דיגען ̂עעוער מעס

 די דרײװ. דעם אין געװארען סעטעיט
 םיר״ ״איגדעיענדעגט״ םון זײנען עעיעד

 דרעס דער פון םידדען םון און מען
 הײסט, דאס אסס׳ן. ק*נטר*וןטארס

̂יגען װעיכע םירכיען,  גע־ םארפייכטעט ז
 1זי אבעי עעיזגר ױניאן האבען צו װען

געהאט• ניט האכען
 צאל א רא אויף דעען י״פס דעם אץ
̂וק ̂יעיעד ̂ק ̂וס י  טעיט1איגע״ דינען װ

געװ^רען. נעסעטעיט און
גע״ צונױפגע־צטעייט איז ייסט דער
 און צוריק, װ^ך א מיט װי מגהר װ^רעז

 געסאכט דעמאיט זײט #מױן דיגען ״עס
 אט כעטעיסענטס. אנדעדע גאך געװארען .

— :יליסט דער איו

ע ט על ט ע ס ע ם נ עד דרע » ע  ש
ם אץ ען דע טיג צ װ. אי ױי ד

 קאנםראק- דרעס אסס׳ן מון (שעאער
שעפער). אעדעפענדענט אץ סארס

סט. טע30 װ. 115 ׳יןא. ד.יעס ה. און א.
 סט. טע811 װ. 323 קא., דרעס ר. .rn א

 פם. טע17 װ. p,.* 138 דרעס עקטיװ
 סט. צטע1 װ. 19 #טאקס אײזענטאן,
 סט. טע36 װ. 251 ״קא. דרעס אטחױרסט

 סט. טע21 װ. 22 קא., דרעס אפמליא
 סט. טע27 װ. 153 ׳קא. דרעס אםיטי

 סט. טע24 װ. 149 קא״ דרעס אגנעםע
 טע.27 װ. 132 סא., דרעס איו^פריאײט

 סט. טע32 װ. 28 קא., דרעס ארמא
 סט. טע27 װ. 137 האוז, דרעס אטקאס

סט. טע31 װ. 30 ׳קא. דרעס אװין
 סט. םע25 װ. 147 #קא. דרעס א. און כ.

סם. טע30 װ. 24 ^ווארץ, און באער
 טע.20 װ. 215 ׳סא. דחנס בארכ«רא?ן א.

 סט. םע25 װ. 159 קא., דרעס ביכ
 סט. טע21 װ. 37 םרײגעה און בערנ
 עװ. טע7 282 קא., דחנס כאנד
 סט. טע21 װ. 133 טאריס, בריז,

 סט. טע9 א. 42 קא., דרעס כעמדמורי
 טע.37 װ. 133 תא., דרעס פמארילסטאן

 i סט. טע22 װ. 38 סטײן, און סיםראן
עםסי  סט. טע22 װ. 150 סא., דרעס ̂?
 סט. טע30 װ. 100 <«*., דרעס ?יעוחןר

̂ײג?אשם  סט. ^טע װ. 150 קא., דרעס <ן
 םט. טע27 וג 245 א.,<ז דרעס טאנקער

 סט. טע27 װ. 45 קא., דרעס קאסטאס
nmP סט. טע25 װ. 1̂ס קא., קאסטױם

 סט. טע19 װ. 135 <ןא., דרעס דאנארא *
 סט. טע27 װ. 208 קא., און דאווידאוי &

 סם. טע26 װ. 134 דןורוױן, איז דארװיז
 םע.22 װ. 132 ראדדשערס. איז דײוױס

n אן םע.33 װ. 127 ,<זא ^אסטױם ^י
 טע.27 װ. 40 #קא. דרעס דע^יװעני ל.

n סט. םע8 א. 48 יןא״ דחנס ^ױזס 
p m fin סט. טע20 וג 143 װאגנער, און 
ג 38 ימא״ וחנס עלימור  סט. טע25 \

o rr .ס̂נ טע26 וו. 233 #קא
ם.

םט.
.DO

j סט. טע39 װ. 323 הערריסאן׳ 
טע.27 װ. 154 ראזעגטאי, און ;ערטאן

א,
העדטאן

 סט. טע22 װ. 20 #קא. דרעס דױײיזרעס
 סט. טע17 װ. 138 טיטיםען, און הויר״ש

 טע.20 װ. 140 >׳קא און האכנערג אי.
 סט״ טע3̂2 ױ. 115 בראס״ ראפטאן

 כראדוױ/ 1385 דארםטאז, און ד-אראוױץ
 סטי טע23 װ״ 115 ׳קא. דרעס אײדיער

 סט• טע21 ױ. 19 לזא״ דרעס אײרין
 סט. טע27 װ. 154 ׳קא. דרעס אױרװינ;
 סט• טע27 װ. 122 >׳קא גארטעגט איזטאר

 סט״ טע21 .־ו״ 102 ׳קא. דרעס רן״עײ
 סט• טע31 װ״ 5̂12 ׳קא. דרעס דזיפיין

 סט• טע25 װ. 147 יזא., דרעס דדשאגיער
 סט. טע17 װ. י/קא דדעס דדשערטעי

 טע.30 װ. 115 ?א., דרעס דזישעסעטיר
 סט״ טע35 װ. 2.30 יןא״ דרעס דז״ש״דז״עא

 עװ. טע7 282 הער/ #חא;טאר
 טע.24 װ. 50 כעינאטה, און קרײטער
 סט. טע32 װ. 38 ׳ייעף סעטױעי

 סט״ טע31 װ. J2 ׳קא. דרעס דע-ביא;ק
 טע.21 װ. 100 קאפיאז, און יעסיננער

 סט. טע21 װ. 19 כרא., איז יעוױן י.
 טע.22 װ. 18־10 סאדאװני^ און רעוױט

 עװ. טע6 368 רוש״ ייעבער,
 סט. טע20 װ. 148 קיטםאן, און ייטאףי
 טע.26 װ. 23)5 ׳קא. קאסטױם לאנדאן

 טע.37 װ. 237 •ריזטאט, און יוטיגגער
 סט. טע30 װ. 145 ׳קא. דרעס עף און עם
 סס. טע32 װ. 38 ׳קא. דרעס עם און עם
 סס. םע21 װ. 22 ׳קא. דרעס א און עב
 סט. טע33 װ. 132 ׳חא. דרעס עס און עם

 סט. טע2)1 װ. 134 קא״ דלעס טעין
 סט. טע15 װ. 30 קא., דרעס טעיםעיר
 סט. טע21 װ. 4S קא., קאכ־טיום טאקסין
 סט. טע28 װ. 15 קא״ קאסטױם טײיא
 סט, טע20 ײ. *'1 לןא., דרעס טאוכ

 סט. טע29 װ. 143 קא., דרעס טאגייז
 סט. טע17 װ. 12 ׳קא. דרעס טאנטראוז

 סט. טע25 װ. 159 קא״ דרעס טאראי
 סט. טע16 װ. 55 פאור, סי עז

 סט. טע21 װ. 22 נױטאז, דדשײ.
 סם. טע2.3 װ. 133 קא., דרעס נױאארט
 .,בראדוױי 530 סעיכיאן, אןן נודעימאן

 סט. טע31 װ. 115 קא״ דרעס אדד
 עװ. מעדיסאן 108 סא., דדעס הװאייטי

 סט. טע21 װ״ 22 קא., דרעס עס עם אר
 סט, טע26 װ. 233 ׳<א. דרעס אר און אר

 סם. טע30 װ. 20̂ #קא. דרעס ראעכערט
 סט. טע20 װ. 36 ראפאפארט, ילואיס

 עװ. טע7 462 3סא איז ראפאפארט װ.
̂אזער, און רײנישטײן  טע.27 װ. 230 גי

 טע.20 װ. ix קא., דרעס רײםער טיעאס.
 טע.22 װ. 138 ראטהבלום. איז ריגגיוער

 טע.31 װ. 18 דרעס טײילארד רוט
 סט. טע31 װ. 120 ראזענטא^ דזשעש

 טע.21 װ. 22 כרעגהאילץ, און ראוענבילוט
 סט. טע26 װ. 177 ראזאזי, י. געאז
 סט. טע27 װ. 245 דרעס רוטה

 םע.24 װ. 124 ׳קא. דרעס סעי און עס
 סט. םע22 ״װ 10 ׳קא. דרעס עם און עס
 טע.27 װ. 12 ״קא. דרעס דאבילױ און עס
 סט. טע21 װ. 48 #קא. דרעס זי און עס

 סט. טע22 װ. 132 #י. י. ס״פערסאן,
 טע.40 װ. 250 פרידמןדג, און סאילעסקי

 םט. םע25 װ. 152 ט״ שמעילצער,
 סנג^ םע23 װ. 117 <ז$ג, שװארץ
 טע.25 וו. 138 סארדינס^, און עווארץ
iro25 .V 48 a דרעס סענאט p .סס 

 סט. טע23 װ. 119 י., שאסראן.
 םע.32 װ. 39 קא., קאסם. און דר. כיגעי
 סע.32 וו. 2־4 םארםארינא, אדן סינעי

 סס. סע36 װ. 241 קא״ דרעס כאמי
 םזנ21 װ. 100 סאגעגרייד. און סאנםאנ
 סם. טע34 װ. p,.* 162 דחנס סאייעח
 סט. םע20 װ. 87 חאים, און ס«אח
 סע.23 װ. 119 גארםענם פקיוער
 סס. 9020 א. 81 װן^אװיגדפ, lot ססײז

 סס. 9ס26 יו. 200 ביאגה no סטויח
 .9024 װ. 37 תא.. ס9ח־ ז*גם9ססייװ

 jro23 װ. 115 ס9דד 909סייווסג
jp 115 ני סון סי & m .סנג 9ס30 װ

 .00 ע0צצ ,ii M ״0P •im ’0 נ?ױ0ד
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 ײ.1דו0נד pig'p, 771 סראנאפא
 סס. ם«20 .11 35 נארד«נט, «סס״ ״ני

 טע.30 .11 115 ;רינחאי׳ז, |1א יין0נ«ר;׳«
 סט. ,־עטע .1• 135 ס«ס, )רפי«יד1ני
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ט ס ער די העל מי על אד ל  ®י

ס טער א ק

)i n  o i l r ■ ״ )1 ז

 ר*0 ד«ם 1אי נ«ן0ח זײ ogn רינפײטען
י.1היל פארלאננט און נאניזאציאנס־דרײװ,

iv« ד«ר 01p»tp 8 ארד0כP0> JK>
in גאנץ פאםיטע די ogn סנ »r •אױם 

 פז.1א 1נריד«רליכ« אמת אן אױף נ«נוס«ן״
 נאשיאסעז 0gn נאארד iv0ip»ip« חנר

 יױ קאםערם פילאד«<פיא די שטיצען 1«
 פוםצינ און גר«רט1ח «װיי מיט ג־אן

 נא־ אויו האט און נרייך, טאקע דאלאר,
*רעקאםענדירען «ו שיאסען, ר דעם 1. ? 
 ,0Pg> IK> 10 נזעמכער־טיטיננ מ«נדיג«ז

 אויסלײ־ דעם חוץ » זאל יאהאר ד«ר אז
 קאטערם חןר 1« ראל. חונדער םיגף «ן

 איז עס און פילאדערםיא, א<; ײנ־אן
 רעחאמ«נדאציע די ראס זיכער, וױ כסעט

 דע־ ]K ײעט באארד ii׳0ip»tp« דעם סון
רוערען. נוטנעה״סען טעמנער׳שי)

סאמפאני גאדםענם נןשאנאל דער נענען סגױיז
18 נ»ד מאנםרעאלנעחם אין

 גאך געהט לענעדע, פאנטלעא^ אין
 צײט א םיט איז װאם פטיײק, דער אן

־יט םדיהער  די נעגען ;עװארען ױ^דק̂י
יע־ סון קאטיאגי״ גאדטענט ״גע״פאנאד

 איז כאאדד רז״שאינט דער *שםאדט. נער
 ביז סטרײק דעם אגצוםיהדען עגט^אםען

vt א r tטען יאגג װ• אויפ ניט םאכט ׳ 
 סטדײק דער םטרײקען. דארםען גאר זאי
 וױיסי־ םון םיחדערשאםט ,ד אונטער איז

 םאיטרע־ דער ׳אטדור מאקם •רעדדענט
 אין אינטעמעמאנאי אונזער p® טעד

סאנטרעאי.
פירמע די האט צוריק, ײאך א טיט

 דעם איבערצוגעבען צוגעישטימט געהאט
 ארביטרײ״ צו ױניאן דער מיט דיספױט

 געקרא״ חרטה באיד אבער האט זי שאן.
״אויסגעכעקט׳/ און גען

 האס און פירמע, די סאז ױגיאן די
 מעץ אײדער דאס םאיילאנגט, דעריבער

 נײדע זאיעז ארביטרײשאן צו געהט
 ענבדפיײ די אז כדפכן, א אײניענעז צדדים

 װעט באארד ארביטריישאן דעם םון דוגג
 האט אנפאנג אין ווערען. אויפגעםאלגט

 די איז אבער אײנגעישטיםט, םירטע די
 און אױסנעבעקט, זי חאט מינוט יעצטע

 אנגעפיהרט װײטער װעט סטרײק דער
םריהער. װי װערען

םארסקלאוה
ס ער מכ ע אל םץ מ ק א ם ,2 י א קז טער !אױוו

ע די ט עצ ל

ע ל ע ג ע ן ר א ש ק ע ן ם ע ג נ י ט י מ

ם אץ ט דע א אנ אר מ בדו ע פ
װערען אפגעהאלטען וועלען

1926 פענדואר, םען22 דעם םאנםאב,
פאעצעד: םאאנענדע די אין *פארי, אװענט 7:30

ס ק אנ g ;בר
בולװארד סארמהערן אץ סט. טע163 פאלאס, םאינט האנמט .1
סם. צװישען ׳סמ. טע145 איסמ 542 סענטער, רינג ארבײםער .2

עװענױס. ברוק און ענס
סטריט. טע170 קארנער עווענױ, םע3~3690 לײסעאום, כראנקס .3

ם: ע ארל \ ה
םטריט. טע110 דועסט 6 פאלאפ. פאדקדױו .4

און ט און־ :ד
בראדװײ. איםם 175 חאל, ״פארװערטם 3
םטריט. טע4 איםט 66 לײםעאום, םאנהעשען .6

רנ םבו מ א ױלי :ו
עוועניו. מאנהעטען 16 םעלעס, ראיאל .7

ל ױ אנזו :בר
םטריט שעקםאן 219 לײםעאום, ל״נאר .8

סט ױ אי ק נ אר :י
סטריט. קלױולאנד 602 האל, רוזװעלם .9

א אר ■ארס ב
עװ. טע14 קארגער םם״ טע42 — 1377 לײסעאום, לײבאר .10

ד קוני ענ ל ײ :א
עווענױ. סוירף 3109 םענטער, ריננ ארבטער .11

 ט«כד יעדער מוז לאקאא שון ם1בא*של ד«ם אױם אז נעדענסט, !כרידער
in נ«ד iro0 בא־ ער דארוי ניט, ײען מאנאט, א מ־ם־ננ 1 אממ״נינםםענס 
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I

p ר9ארבײמ b אלע 
 םאראײי־ יענדער,

 n און אײר, ניגט
 ויין וועם װעלם
19 י9 יי•

 ח*זזתתי כצדסתי
אריח. א5ו

ב ױ י , ׳( ו ״ )1 נ .

 גערענמיג• מי«ן ןן
 ויד איר חןןלפ קײפ

 װעל יזן 4שס«רל
«לאזען.9 ני• איחר

יוניאן װארהערס נארנמנם ליריס אינסערנעשאנאל וער פון ארנאן אפיצימלמר
n tic t i 3 cKN״raNew York, Friday, February 26, 1926 .1926 , Vol. Vפעברואר טען26 םרייטאג, III, No. 9.

אסאסיאײשא קאנטראקטארם דרעם חןר מיט סכסוד וער
אופז ידליכעזפר א א̂ױ כעזאױפגעגלי

 — קאורט. אין אנװעזענד זיגפאן פרעדדענט — טשײמבער. פראםקאוערס דזשאדזש אין אנגענוםעז כעםעלמענט
 האל װעכסטער אין דרעסםאכער פון םאסםיטינג — שםרײט. דעם אײן פונקטען אלע כמעט געוױנט ױניאן
סבסוך, דעם אין פאםירונגען און סאקטען פרױזערדיגע — סעטעלםענט. דעם גוט הײםט

 גע־ האט װאס פםרײל גענעראל דער
 אלע אין טעג די ווערעז נעיוםען ?איט

 קאנטראקטארס דיעס דער םון *שעפעי
 געװארען םארםידען איז אסאסיאיײטאן

 קאורט, סופרים אין ;ײטאנ, דינםטאנ
 פראס־ רזיטאדזש םיז באםיהונג דער דורך

 סאראינטערע״ זיך האט װעיכער האוער,
 יױ דעױ צוױישען שטרײט דעם אין סירט
 זײ־ אסס׳׳ן. האנטראקטארס די און ניאן

 סע־ א געבראכט האבען באמיהונגען נע
 האט ױניאן די װעלכען רורך טעימענם
 דעם אין פונקטען אלע ככיעט נעװאוגען
שטרײט.

 םאר־ די זײנעז אזײגער 4 דיגסטאג
 ררעס דער פיז און ױגיאן דער םון שטעהער

 צױ װידער זיך אסס׳ן יןאנטראיוטאר׳ס
 דזעאדז״פ pc האורט אין נױםגעקוטען
 אן װענעז :יט מאל דאס .פראסלאוער,

 חאגסערענץ א אויוי נאר אינדזשאגסשאן
 לאנםערענץ דער סעטעלמענט, א װעגען
שטונדען. דרײ ארום אנגעהאלטעז האס

 םרץ פארשטעהער די pD טענות די
 געװעז זײנען אססץ קאגטראקטאר׳ס דער

 זיך האבען זײ און לעכעריליך, איז פאליט
 אױם״ זײער טימ געכיאכט נאריש כלויז
 גע־ זײנען זײ ױניאן. רער געגען טריט
 איגדזשאנסשאן אז נאר קאורט אין יזומען
 געםוזט גאר האבען און ױניאז דער נעגען

 זײ אז אפכיאך, נייעם א אונטערשרײבען
 אין אנריסענט דעם אױסםאלגען װעיען
מרײד.
 נײעם דעם אין פינסטען די זײנען אט

האבען צדדים בײדע װאס כעטעלםענם,

 רעקא־ דער אױף קאורט, אין אגגענוכיעז
 :פראסקאוער דזשאדזש פון טענראציע

 יױ דער צװישען םאישינערי די .1
 ניט טאר אםאסיאײשאן דער און ניאן

 :יט טאר ױניאן די װערען. אפגעבראכען
שטרײס א אדער סטאםעדזש קײן רופען

 אנרײ לויט׳ן ערלויבט, איז דאס סײדען
מענט.
 צושטעלעז זאל אטאסיאײיטאז די .2
 צוזאםען זאלען װעאכע קאױרקס, גענוג
 יױ דער פון ביזנעס־איידזשענםס מיט

)5 זײם אויף וס‘(?'

 ו־רעסמאכער און זוײםט פילאדעלפיא
.סטױק גענעראל א צו דך גױיטען

 רײזבעיג װײפ־פרעזידענט און באראף םעקרעטער ,זינמאן פרעזידענט
 סט הערי דזעאח׳ם — .םאםםיםיגנ ענטוזיאםטישען *ן אדרעסירען

.ן־קאנםערענ א אויןז צדדיש בײדע צוגױף ברענגט
דזוי

 דרעס און װײסט דער אין לאנע די
 זיך האט םילאדעלםיא םון אינדוסםריע

 טרײד איז אנרימענט דער געענדערט. ניט
 די און געװארען באנײט ניט נאר איז

 םארבערײטונ־ נויטיגע איע מאכט ױניאן
סטרײק. געגעראל א פאר נען

 אפ־ איז װאש מאסעךםארזאמלוגנ, די
 דאנערשטאג לעצטען געװארען געהאיטען

 אן געײעז איז אינסטיטוט, לײבאר אין
 15 אריבער הינזיכטען. אלע אין ערםאלג

 הא־ דרעסמאנער און װײסט הוגדערט
 ענ־ םים און זאל דעם אננעפאקם בע

 פרע־ םון חנדעס די אויפגענומען טוזיאזם
אב. סעקרעטער זיגמאז, מאריס ?ידענט

 באםטאן דער אץ סםױק גענעראל ערב
ינדוםטריעא דרעפ אזן קלאוק
װײנער. װאלף פון ״גערעבטיגקײט״ דער םאד ספעציעלע

 אפנע־ מאסםיטינג, ריזיגען א אױו*
 ־18 דעם אװענט, דאגערשטאג הא^טען

 אדיטא־ סיגיס איז ,1926 פעברואר, טען
 אין הלאוק־ די האבען באסטאן, רױם,

 סאנםע־ די באשאלםעכטעט דרעשטאכער
 צו באארד דזשאינט pc ?אמיטע רענץ־
דער אין םטרײק דזשענעראל א רוםען

ט אל ה ס אינ ארצײכני ם

□.9 נוםער ״גערעכטיגקײט״
 באארדסון דזשאינט פיז מיםיגגען .2 זײט

ש—ױגיאן דרעסםאכער און ?יאוק־  דז
םיש  דרעס־פרע־ און קיאוק־ דעי אין .3 זײט
 גא־ דזש• ־— 35 לאקאי יוגיאן ?ערס

יו״ דרעסמאכער און קיאוק״ רעצקי.
ן ניאן ו  —אוין״• לעכט אנדזשעלעס י*ס ו

נאיד. לואיס  ארגאניזןזציאנס־פלא און םרײד- .4 זײט
טאלסטאי• לעװ — קארן״ ״דער ז.5גזײט

.1 זײט ®ון שלוסען
 דרעםמא• דער וזז רײחען די אין .7 זײם עדיטאריעלס. .6 זײט

מורםנאי. דזשולױס — ױגיאן
ינטעד

כעי
נײע י. נחום—ןגעדיכ•)װיו אין (ג •

בינעו. *ידי**
איז גא» לאננ. ח. — .8 זײם

׳ ר•9ווחי< ז. — (פע^עמאו) לי«ע
אי־ סעהסימנעי י9י ¥ון גדוש » .0 זיים  רא• —שרגײשער-מװעגונג גאניזירמי

לזד *יז 9י9»9 הובערםאז. רסוו9ב
ם m\ 11 ז(י w, 1רי«י9•דזו »ון

 די אויב דרעס־אינדוםטריע און ?לאוק־
 סאנ־ און דזשיאבערס מאנוםעקטשורערם,

 םא־ די נאכגעבען ניט ײעלען טראסטארם
ױניאן. דער םון דערונגען

 דרעסםא- און קלאוק־ באסטאנער די
 פױמינג. דיזען געדענסעז לאנג װעלען כער
 גע״ איז אודיטארױם סיניס ריזיגער דער
 גע־ ניט האט מען אז נעפאקט, אזוי װען

באשטאן ארײנװארםען. שפילקע א קענט
)12 זײפ אוי^ (שלוס

 רײז־ ע. װײס־פחגזידעגט אח באראן*,
 םארזאם־ דער pd נדטערםאן דער בערג,
 אויך זײנעז םארזאמלונג דער אויף לונג.

 פילאדעלםיא דער pd םארסרעטער נעװען
 דער pc און ױניאן לײבאר סעגטראל

)10 זײט אויז (שלוס

 םיי־ רער פון פרעזױענפ
 דעד דאנקפ ױניאן נעדם

אינפעדנעשאנאל
 דער אין געמעלדעט געװען איז עס װי

 פרע־ האס ׳װאך לעצטע ״גערעכטיגקײט״
 גראטויאציאך א געישילט זיגטאן זידענט

 װען ױניאן, מײנערס דער צו טעלעגראטע
 אז נײעס די כעװארען באקאנט איז עס

 האט סײנער־סטרײק םארצױגענער דעד
 זיג באדײטענדען א טיט פארעגדיגט, זיך

ױניאז. זײער מײנערס^; די םאר
 בא״ זינמאז פרעזירענט הא̂ז װאך די
 םײ־ דער פון דאנה א ענטםער, אן קוטען
 װאס אינטערעס דעם פאר ױניאז, נעיס

 אין גענומען האט ארגאניזאציע אונזער
סטרײסער. די םון 4שיקזאי דעם

 פרעזידענט דער לואיס, ל. דזיטאחן
 װאירקערס טײז ״ױנײטעד די םיז

 אונזער צו צוגעשיקט האט אמעריקא׳/
 :בריח פאלגענדעז דעם איגטערנעיטאנאל

זיגטאז, טאייס מר.
 גארמעגט לײדיס אינטערנע״שאנאל פרעז.

 ױניאן. װאירקערס
!ברודער און םרײנט ווערטער
הארצי־ אײער באקוכיעז האבעז מיר

 איהד װאס טעלעגראמע, די און בריו* גען
 פעברואר. טעז15 דעם נע״טײןט האט

אנטרא־ דער אין געקוטעז איז פרידען
 װאס סטרײק א נאך אינדוסמריע, ציט
 דאס חדשים. זעקס כמעט נעדויערט האט

)5 זײט אויןי (שלוס

פאהן דער אונםער צזריס מאכער ױינסאופ כאספאן
אינםערנעשאנעל אונזער פװ

אודא/ געדענקען לעזער אונזערע װי
 ריינ־ באסמאן*א אין נעװען םאל א איז

 װעלנד דער נאך .7 לאקאל קאוטסאכער
- זעהר לאקאל דער איז מיחמה  אפ̂ג
 פאי א זיך האט ער געװארעץ. שװאכט

 געקומען איז עס אבער געמאטערט, יאהר
 געװען איז טרײד דעם איז אז דעם צו

 די םון סך א און ארבײט װינציג גאנץ
 אר־ אנגעםאנגעז האבען מאכער רײנקאוט

 אונטער זײנעז װאס יעעפער איז בײטעז
 אמאלנעטיײ דער םון ױריסדיקציע דער

 צו װאס װעגעז געווען ניט איז עס טעד.
 מיט pא פײם, ױריסדיקציע א םיהרעז

 אינטערנע• אונזער םון צושטימונג דער
 רײנהאוטםאכער ביסעל דאס איז שאנאל

 אםאלגעמײ• רער פון מעטבערס געװארען
טעד.

 קײז געבראכט ניט אבער האט דאם
 רײנהאוטםאכער. די םאר צופדידעניזײט

 דעם pc מיטנלידער אקטױוע ביסעל דאס
 נע־ כםדר האבען 7 לאקאל געװעזענעם

 מיט אגאל,5אינטערנע? זייער נאך ינ?ט1ב
םאר איעגעלעבט זיך האבען זײ װעלכער

 סאנצערפ מדױסיישאנאל דער אװענפ, שכת דעם
̂ונעשא»ל, פון-אונזער הארלעם אץ אינ

 העלזמ ;סאאראגא באשאװער, דארא :באםײלייגען דך װעלען קאנצערם אין
געזאנג. גרויען ;בארעזאן זאסלארוםק', ל. נ. ;װייאליגיסם חשעפתס,

 האנצערט דער איז אװענט שנת דעם
 צדמ־ דעם םיז אראנזשירם הארלעם, אין

 ראינ-9םחאונז דעיארםסענט שײשאנעל
 “9נ ווערם רט9האגצ דער טעתעשאגאל.

 ססול ■אבליש םון אודיםארױם איז געבען
 און םעדיסאן צוױשעז נאס טע103 ,171

עװעניוס. טע5
T ן9ל911 שאנצערט ם9ד אין t בא״ 

 דא־ 4קמסםלער. 9נד9םאלג די -טייליגען
 דזשע־ העלען סאיראנא,—באשאווער רא

 זאסלאװססי <* j װײאליניסם,—םערים
ץ אוין ט9וז av באדיםאז.— חי זי ך9ג

•J 5 און לײםונג רזר אונםזמ• געזא̂נ
זאסלאװססי•

 גע־ װערעז אנשטרענגוננעז אלע טענץ.
 גענוםרײך אווענט דעם םאכען צו מאכט

 גום זיד געװים ורעלען ר9ליד1מיט די pא
אמוזירען.

 מיםנלידער די םאר םרײ אײנםריט
pd וײערע איז איגטעתעשאנאל אונזער 

 ג*״ זיך בױטנלידער די 19זאל םאםיליעם.
 אײניאם־קארטיאך, םרײע מיט זארגען

 םון אפיס איז באשומעז וועלען זײ וואס
ײניאז. דער

 א ווערען דורמעפיחרט ט9וי עם
מר #ר9גחיס  םימ־ די איז •ראנראם, ױי

 אין 19קוצ* צו I9D9391 |91זײ גלידער
 ז9יאז9אוױינג ז9ל9וי 7:30 גאך *ײנג

frw i אויב קארטלאך, אחן ר9םיםגליד

 האבען זײ און יאהדעז, פון פיטך א
 מיט־ זײן צו ײידער געהאםט, ״טטענדינ

אינטערנעשאנאל. רעי םון גלידער
 האבען דעלענאטען באסםאנעי די

 אונזער אױף אויםגעהױבען םראגע די
 פילאדעלפיא, אין קאנװענ^אז יעצטע

 ױירער געײארעז, באשיאסעז איז עס און
 רײנ־ די צו טיטאיטעד א ארויסצוגעבען

 צוריק זײ און באסטאן פון קאוםסאכער
 אינטערנעמאנאל דער אין ארײננעהמען

טיטפחה.
 באסטאנער די יטוין האבען איצט
 אונזעי םון ט^ארטער א מאכער רײנקאוט

 איז 7 יאקאל אנשטאט איגטערנעיטאנאל.
 דעם איז .׳24 לאקאל איצטער דאס

 הא״ זײ און ארבײט דא איצט איז טרײד
לאהאל. שעהגעם א צונויםגעשטעלט בען

 דאס װעױעז, געזאגט דא דארױ עס
 ױ־ פאכער רײנסאוט אונזער ,20 לאקאל

 געהאלםען פיל האט יארק, נױ םון ניאז
 צוריח מאכער רײנקאוט באםטאן די

 אינטערנעשא־ אונזער אין ארײנצוקוםען
 דעם אויך העלפט 20 לאקאל דער און נאל,

 שטעלען זיך אסטאן אין לאקאל גײעם
פים. די אויף

 איז קאנװעגשאז, דער נאך גלײך
 דער ניננאלד, ד. װײס־פרעזידענט אונזער

 אין געװען ,20 לאקאל םון מענעדזשער
 פון טלזערמאן מיט׳ן צוזאמעז באסטאן,

 זײ pn סאראוי, ש. ברודער ,20 לאסאל
 רײנקאוט• נײעם חנם נעהאלםעץ האבען
 ברורער לעבעז. צום קומעז לאסאל מאכער
 באסטאן, אין איצטער »ייר איז םאראזי

 שטע־ זיך לאסאל נײעם דעם העלםען צו
 רי האמגן װאך לעצטע םיס. די אויוי לען

 אפגעהאל״ באסםאז pd רײגקאוטםאכער
מאס-מיםינג. ענטוזיאסטישען אן טען

 אױפ• ^עױיטארם, ״ קלאוק
מערקזאם!

 סעםבזגײםיפימ גענעראל סיעשעל א
 יוע• 2 לאקאל ױז סי*גלידער רי •ון

 אזיעצי 1 4שבי דעם ײערען ♦•געחאלמן
 דער ״in* חאל, װעבנאהנר *ין בײ»א^

גאס. *ער11
 ויסא• װע* שאוזאסלונג דער וווי^

*■חנלונג יוגיאג׳ס


