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א איו ורעסנאנער אץ סלאוק נאספאנעו
ססױיה נענעדאל

)1 זײמ סון יעלוס
 *גדי־ גײעס דעם *;געזזפמן און סעטי״ען

םעגט
גע״ אױך שױן איז סעטע^יענט א

 עגנלאנד ״גױ דער מיט געװ^רען סאכט
 טאנופעקט׳עורערב גארםענטס *יידיס

 הא־ הערען, מיר וױ און אסאשיאײשאך,
 סטרײקערס די םון הערסט א ארום בען
 צו *וריקנעקערט שױן דך טאנםאג דעם
ארבייט. דעד

 אויסגע־ אן אלזא ער,ט7 סטרײק דער
צײבעגט.

הא־ סטרײק דעם פון אגםאגג װעגען
 בא־ סיע^יעי״ען א באקופען סיר בען

 דער װײנעי־, װאאוי ברודער םון ריכט
 און קלאוה־ באסטאן דעם jffc סעהרעטאר

 איז אט באארד. דזשאינט דרעשמאכער
געהט: און ׳טטעהט ער וױ באריכט, דער

 די םון סטרײק גענעראל דעד
 מאכעד דרעם און קלאוק

׳׳ באםטאן אץ
 דזשענעראי דער pc רווי דעם אויף
 אין דאנעדשטאג איז קאםיםע, סטרײח

 איגע־ םעברואר, טען25 דעם פריה, דער
 איז קיאוק־ גאנצע די געװארען שטעלט

 אי] באסטזןיז םון דרדעס-אינדוסטריע
אוםגעגענד.

 אנשטאט םי־יה דער אין אזײגער 8
 האבעז ארכײט, דער צו ארײגצוקומען

 בא^אנערט דרעסםאכער און קיאוק־ די
 אויס־ און ש^ער די צו ארײנגאנגען די

 דזשע־ דער םון סוירסולארס די נעטײלט
 די רוםענדיג קאסיטע, סטרײק נעראל

 און ׳טעפער די םאדיאזען צו ארבײטער
 דער םון העדקװאטערם די אין קוםען

ױגיאזי
יטע־ די ארום דעמאנסטראציע די

 און װאונדערליכע א געװען איז פער
 דעם אויפגערודערט האט עס גראנדיעזע.

 ארטיגע איע מאי־דיםטריסט. גאנצען
 אװענט־צייטוננען און מארנען־ ענגילי׳שע

 אלס סטרײק אונזער געםיטיטורט האבען
 זײ פון אײניגע נײעס. װיכטינסםע די

 דערצעהילענ- קאיוכיס, עטליכע אפ גיבען
 גע־ אונזערע װעגען אעזער זײערע דיג

 שזד סאניטארע םאו םאדערוננען רעכטע
 *מא״ אופפארטײאי׳פע אן םאר און ■ער

 סכסוכים שליכט^ צו אויח עינערי״
 באילעבא־ די און ארבײטער די צװישען

 אין ‘דדטאבעו דער אז אױך אוץ טים,
 זאל דחןס־אינדןםםריע און קיאױך דער
 קאנדי־ די םאראנטװארטליך זײז

שעפער, די םון װײדזמעס און ציאנען
 גע־ װערט ארבײט זײער װעלכע איז

מאכט.
 צוזאמעז האכמאז, דזעואױם ברודער

 דעם םון סאנםערענ״דקאטיטע דער מיט
 אילעס נעטאז האבען באאו־ד, תשאינט
 פרידליכען א צו קופען צו מענליכע

 אבער באילעבאטים, די םיט אויסגאײך
 סטרײק א אז זעהענדינ, ערםאיצנ. אהן
 נערוםען באיצד איז אוםםארמײדיליה איז

 דעם םון מיטיננ ספעציעאער א נעװארען
 איז עס וועילכען אױף באארד דזישאינם

 דזשעגעראי א געװארען ארגאניזירט
 האכםאן דז״טולױם פיט סטרײס־קאםיםע

ם^עדםאן. אלס
נע־ ^פגעהאלטען איז םאםםיטיגג א

 טען24 י דעם אווענם, מיטװאך װאדעז
 פרײנקלין ריזינען דעם אין םעברואד,

 פלאץ שטיסעל יעדעס װאו האל, ױגיאן
 װי ?זנעל, אזוי געװארען פארנוםען איז

געװארען. געעפענט זײנעז טירען די .
 דער פון גדיז װיליאם פרעזידענט

 לייבאר, אװ פעדערײעאן אםערײןען
 געװען טאנ יענעם גראד איז װעאבער•

קלאוס־ די אדרעסירט חאט באסטאז, אין
 באגעגענט איז• ער דרעסםאכער. און

אװאציע, ^טורםייטער א םיט געוואיחנן
 דער אויױ באװיזען זיך האט ער װען

 ;אכ־ און מעהנער א אין פלאטפאדמע.
 אין ארבײטער די ער רופט רעדע ליכער

 םון אינדוםטריע גארמעגט אײדים דער
 דעם םאלגען צו אוםגעגענד און באסטאן

 אינ־ די ארגאגיזאציע, זײער פון רוזי
 װאיר־ גארמענט לײדים טערנעמאנאל

 אויפגעטאן האט וויעאמנ יוײאז, קערם
םיועמ^טא• דעם אימאפענדיג װאונדער,

 לעבענם־סטא:־ דעם אױםהױבענדיכ און
 אין tnjror און ארבײטער, די םון דארד

 געװינען. וועמן מיר וואגעז ביז קאבמי,
 זיײ ער, ערסיערם מאדעתננעז, אונזעחנ

 נעװמען. מוזען םיר און גערעכםע, נען ״
 ^עבענס־ ומכעחנן א ®אר קעמםענדינ
 םנסטע ךז םאר םיר סעםמען סםאנדארד,

 פאר־ ער אםעריסאניזם. םיז פרינצייעז
 מי׳מנעפיהל דעם םטרײקערט׳ די זיכערם

 אתאנחירטע םי^יאן 4 ®ון ישטיצע און
לאגד. גאגמן פון ארבײמער

 גערעדט אויך חאם םױםיגנ דיועןי בײ
V לארנע/ r דער# *ח ■רעזידענם

באםטאז. םיז ׳יוגיאז לײבאר סענטדאא :
מז אין . א  ארגאניזירםע דזא;םf 80 6» נ

ת •רבײםזנר.  פאר־ פארטרעס, ער מעזו
^ילאױרנ

 צו צוױיטער דער צו א־גאגיזאציע ;ער
 כא* אומ&אניטארע מיט״די זײ באקעגען
 אין יטעיער, די םון םילע אין דיגגוגכען

 גע״ װערען גארפענטס ילײדים װעיכע
 מיטצװזעײ די אױםםאדערען »ון םאנט,

אפצױשאפען קאפןי אונזעד אין אילז פען
סװעט״^עיער. דיזע
 טהאמ*־ םוש. נערעדט אױך האט עס
 -טרייד וױםעגס די םון פרעזידעגט #סאן

 אר• איהר םון נאמען אין ליג. ױגיאן
 סטדיײ די זײ פארזיכערט גאניזאציע

 זי װאס מיט זײ םיטצוהעלםען ?ערס
קענען. נאי־ װעט

 אגװע־ די ברעננט האכמאן ברודער
 בא־ pc שטוםע העכסטער דער צו זענדע

 בא־ דעם םאר לעזט ער װען נײסטערונג,
 סטרײק־קא־ ןןדשענעראל דער סון וס6,יט

 ניט און ^עוער די םאי־לאזען צו פיטע
 ארבײט״ דער צו זיךיצוריק אופקערען

 םאדערונ־ געדעכטע אונזערע װאנען ביז
 א איז װעיען. נאכגעגעבען װעלען נען

 די דריהען אילאוז ברויזענדען לאנגען
 צופרידענהײט זײער אויס אנװעזענדע

 דדעעגעראי דעד פון באישאוס דעם םיט
סטרײק־קאסי׳טע.

 םון געילעזען ׳װערט טעלעגראםע א
זיגמאן. פארים פרעזידעגט

 ניט קען ער װאש באדױערט, ער
 װיכטיגע צוליב םיטיגנ, דיזען בײ זײן
 ארגאניזאציאגס־פראגען דרינגענדע און
 איז ער פילאדעלפיע. און יאדק נױ אין

 אין אז העדען, צו ער״שטוינט געװען
 ׳1H2(J אין ׳הײ;ט זיך געפיגען באסטאן

 םאדזיכערט ער סװעט־מעפער. אזוינע
 םון *טטיצע םאראלע און םינאנציעאע די
 ארביײ ארגאנידרטע טויזעגט 100 די

 לײדיס אינטערנעישאנאל דעי־ םון טער
ױניאן. װאירקערם ;ארפענט
 םאסםיטיננ דעם סון יטיוס בײם

 אנװעזעג־ די םון אײנער יעדער געהפט
 דעי פון סוידקףלארס פעיזעל א סיט דע

 אידײש, אין געדרוקט סטיײק־קאמיטע,
 װעלכע סיריש, און איטאליענייש ענגאיש,

 איבערצוגעבען אונטער זיך נעהםען זײ
אפעך^עפער. די םון ארבײטעד די צו

 גע׳טריבעז װערען ׳שורות די װען
 דער איז םעברואר), טעז28 דעם (זוגטאג,
 דער אין יעדען גאנג. םולעז אין סטריײז

 די װערען םאינאכט און בײטאג םדיה,
 פיהעטס. אונזערע פיז באװאכט ׳טעפער

oy פין עעפער די געפיהעט אויך װעדען 
 עװע־ קעפבדידדש, :װי טאון, אװ אוט

דען, באסטאז, איסט רעט,  ראקס־ פא̂י
דארטשעסטער. און בורי

 :אן־יױ די םון באלעבאטים אײניגע
 םאדמאכט אלײן האבעץ שעפעד נ'אן

 פאנ־ טענ. עטליכע אויף יטעפער זײערע
 וױדעי זײ דענקען פריה דער אין טאנ

 ערװאר־ זײ און ארבײטען אנצוםאנגען
 דער בײ צודיס ארבײטער זײערע טען

 סטדײס־קאמײ דזשענעראא די ארבייט.
 פי- ריזינע א דאריבער ארגאניזירט טע

 אין םאנטאנ םאױ קעט־דעפאנשטראציע
םריה. דער

v דער םון העדסװאטערס די :-»co 
 ױס־1ב האטעיל איז זיי געםינט קאמיטע

 סי־ אין — םטרײקערס די םון און טער
 אפ־ װערען דארטען אדיטארױם. ניח

 יעדען םיט שאפ־םי^יננען געהאלטען
 םיהלען ארבײטער די <שאפ. אײנציגען

 זײ אז װײסעז, זײ געישטיפט. נוט זיך
 זײנען און זאך גערעכטע א פאר קעמםעז
 לאגנ, נעהפען ניט וועט עס אז זיכער,

 אײנזעהן, װעילעז באלעבאטים• די און
 רי־ זײערע םון קװאל אײנציגער דעד אז

 זײע־ םיז ארגײט די איז פראפיטען זינע
 פו־ שעפער זײערע װען ארבײטער; רע

 איו קעיטײנס אויס זײ ווערען שטעװעז,
 נאכגעבען מוזען װעלען און אינדוסטריע

םאדערונגען. גערעכטע אונזערע
 אנגע־ שוין זײנעז שורות דיזע ײעז

 דרעס 4 אז זיך, מיר דערװיסען שריבעז,
 •np געװאלט האבע םאנוםעקסשורערם

 יױ דער גענען אינדזשאנקשאז אן נען
 זײער האט לזשאדזש דער גיאץ,_און

צוריסנעװיזע?. פארלאננ
דזשענע־ דעד אין זײנען פאלגענדע

:סטרײק־קאמיטע ראל
האכםאז דזשולױם — טשערמאז

װײגעה װאיוי — סעקרעטאר

י|מ.דדעםםאכער1די ער ממנרם

טאנ להכעיס׳דיגער זיץ
).8 ויים סוו («<וס

 זיך דארםט איחר נום, זאנען... נעדאראט
 ניט אייך װע< איך פארענםעםערעז... ניט

o םאר אראירעכענען n טאנ. ינען£5נעל 
 ארויםאר־ זיר איהר װעט *יים דער םיט

 אייןרע אויוי חעכעתננ א אויוי נייטען
 אין האבען n זעחם עיקר, דער שכיח^

 םאבריס די םוו אינר«ר«־יח אלע :זין
 די וױ םריהער, םך א ײערעז נזמפענם

 זאנם *הם,1' »ויםהעחנז~ װעאןן נימ איר ות< תירחױם מיין •tifmp אדבימתר
w זאל ׳גר ,-ימרזװ חנם n n«hw .ם  מזי
 זייז. *ו דארוי עם וױ אדנייג^ איתר םוט
j אין חאט אאר m דא האב איד וואם 

ttrtaii* cm■

&ע<ןדעטא

 ק^כױט^ ארגמגיזײשאן
 טשעדמאן — שאוירא פאריס

 - טײסעי״נאוס װיריאם
 באדשא םעדערימא

 דירעאיא דזש.
 בראסמאן ס.

פרידמאן דזש.
״ קאמיטע. •יקעט

 טשערמאן שריאגד, כ.
 וױדראװ דזשאו
 מאראביטא דזשאו
 שרעמער םיילי•
 מילעד םעם

 יעװין כ.
גארוױן דזשײח

קאםיטע. סעטעלםענט
 טשערמאן •אזעה א

 פינקעלשטײן אלעקס
 טײטעלבױם מערי
 פישמאן םעני
?אסטעייא דזש.

קאמיטע. לאו
 טשערמאן שפיגעל, סעם
 א4האסטעי דזש־

טיטשעלא מ.
קאמיטע. האלל

 טשערפאן שנײדער, דזש.
 דאיש העלען
 אסאװסקי פאקס

דדעזגער פאריש
קאפיטע. פיגאנס

 קודיאגד ב. גאדעס דײוױד
וױי:ע־* דזשאו װײנער װ.

 הורוױין סארא טײטעלבאו װיליאם
קאםיםע. מאון אװ אוט

 טשעדפאז טאקכיאז, ה.

 קושנעד א.
 רײפאנד הערי
םרײנס פאיר

 קאמיטע אינפארפײש>ןז
, בראון דא־א

 פאיאק 4עטהעי
• בראװערפאן ס.
פיראנריא. ה.

װייגער, ‘װאלןי
באסטאן. םון באאיד דזש. פעק.

 קאנפערענץ אץ דגמאן פרעז.
אסם׳ן דזשאבעדס דרעם מיט

)1 זײט םון (*לוס
 ס׳װערס קאגטראקטא^ס װעיכע צו —

 װעט עס אױב ארן ארבײט, געשיקט
 װערט ארבײט אז װערען, אויסגעםונען

 קאנטדאקטארם, ניט־ױניאן צו נעשיהט
אפשטאסען. ױניאן די עש זאל

װי־ ױניאן די האט אװענט מאנטאג
 מיט קאנסערענץ א אפנעהאלטען דער
 אסאסיאיײ קאנםראהטארס דרעם דער
 פא־ א אױף אײני;עז זיך װעגעז שאז

 אומפארטײ״ אן אלס טענשען סענדען
 דרעס־אינ־ דער פאױ טשערמאן אישען

דוסםריע.
 צד יעדען פון דרײ םרן קאםיטע א

 זא- װעיכע געײארען, אויסנעקליבען איז
פערזאן. אזא זוכען לעז

 גחוט- וױיור h דאס וױס*ן ר>ם
•n יו| 1•חוס* 1 * לאך

j w t װאס ln u n  v o איאט ניו 
yvspnm מים נעטאכט  n י״^ 

 אױ^ iirj^irvm אדער װענר
•jw ®ון ערמיערט זײנען

 אמד #•י םעהמ^רי-דימימזר וער
in או געזונד  ,!*tv נןךוך חנר •H 

ר צואװאריסטע די  אויא״ n און •ו
ד •J נחננניו קאן חאלץ רעטע • • 

כאפפשאן.
 •עטענס נײעם אונזער נאר ױזט

 *יװחננד, קויעמע די טיט
vn סח נמװאחון אנעריןעגט n 

 װא^מ״ אין עקסיערטען גרעסטע
 ״״11 סאניטארישע חעכסט •לס טאן
כרעטלאר• ער

די בײ באתיסען נו

 פמש אםעריסאן
 פרעס־ וועלװעם

האםפאני נאארו
ייארק גױ עװעגױ םינמטע 123

 6651*6650 א#לי»ד פוזןלעואן
 יײימסם די אויך פ»ר?וי*ען נזיר
םי» כםיס ®רוקענע סטימערס. בנוײל

̂נמיע. א .*אי־
פפ׳יי:® פינהיננ אויר חןוכען נזיר
מארקמ•. איז בלספע די aattwaaacwa{2KS

ט פ א ו פ ס
ג נ ו ל ̂ו א פ

 י’י^ועי א ססאאעז 'y ותנ בעסםער דער
\ ״0•נר תאס?ארא הימ׳ס איו ייגג 2’װ.יעדעז עס כעישםעםינעז מיייאנעז נין . .?1}וי

עםונסער.
*־ג אי? םער?יהלו;נ א סהא«ט עס

‘*ער?יי m א*ז דערינער וaonhnאותחערר,יחלו;געז.6 סון %א יוגנ ״° נעהאגילם זאד, וויכםלגע ז ®•7ײ, מעז װאם אוםז נעסםעז רעם י1אוי 55י איז ימ^5,״ג?ם£ני?ג ם'וי׳יך נעהפם ̂ם* א ?ריגט איהר £ייויר יי יזא  וױסעגישאסם. דער בעקאנם איז װאס אופז רער — אזפז דיעזעז אויף עס טהום .•נ2ייגי ני״ים ניײד עס ססא»ס — םעײטר
ם. .היי נן׳ןדיויםען דראגיססען אלע

30 ס.ירייז

 רומת לרינט
באיס

4SCUM
בילר סיט׳ז

ffihpwifa

 צו ױם־טוב אויה געלט געשיקט האבען װאם אלע
 לאטוױא, רוםלאנד, ליטע, פױלען, אין קרובים זײערע

 און אדגענטינא עםטרײה דײטשלאנד, פאלעםטינע,
ן י ע א ר ע ד נ ר א ע ד נ ע דעד דודך — ל

ל א נ א ש ע נ ר ע פ נ י
ק נ א נ

אין אױםגעצאהלט געקראגען האבען

ר ע נ א ק י ר ע מ ן א ע ד א ל א ד
געװארען צונעשםעלט אויך זײנען געלדער «לע

אײנעם יעדען צו

ל, ע נ ד ש י ל ט ק נ י ן און פ י ט א ײ צ
 די זײנען אײר»פע אין בענק די םים טארכינדוננען אוגזערע

 קאנםרא־ ווערען זײ ראיעלםםע. די און זיכערםטע די כעםםע,
קאייטאל. עננלישען סדן לירט

ײם נןןלם שיקילן איהר תענט באנק אײער דורך ך אח ר ח
»ין דאלארם ך

— ■ריײעז
עקםיענםעם. די אונז קאסט עם וױ $»עחר נים *

Union Bank
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 א נעלט שיהען איהר תענט באנק אײער דורך
 דא אטעריקאנער אץי ןראדיא או טעלעגר^ אםמ,8

ב<יגםטע די צו אריץ, הות אין ביז נױילען װעלט אלע

L -״ < - 'Bhti*- f-jk. £- '• *i>

1 9»י 11■ ארנײט׳נר
1 םפראײ• יענרער,

1 רי 1»י » ײו ניגט *
וײ] װ«ט װעלט 1 ' 1

ו 1ר ו ײ ו

CERECHTIGmr-OU?nCE)
/

1 1

 הזזזתתי בצדקת♦
ארוח. ו*א

ג (יױב, ״ ) 6 ב
 גןרעכפיג• סײן אן

 ויד אין חמלפ קײ•
 וסגל אין

«לןמז•6 ני« איחר

יוניאן װאהןעוס נארממס אינסןןרנעשאנאל.לײדם חןר פוז ארנאן אפיציעלער
PRICE 8 ClMTIsaNew York, Friday, March 12,1926 1920 , « 6 .Vol. VIII. No. 11ארט׳0 מער12 רײטאג,

ז מ פ ױ י י נ א S כ 5  w i s n n i s  n  r a m s!
 אײנדרוקסםולע האלטען היימאן מענעדזשער גענעראל און זיגמאן פדעזידענט הילקװיט, מא־יש

 דער בײ בעטען און זיך באקלאגען אססץ פראטעקטיװ די פון םארשטעזזער — רעדעס.
שעפעך זייעדע אץ סטאנדארדס אןױױ די ארונטעררױר^ן עןר,אנ צו ״רעליןפ״ א לאמישאן .

״דיסטשאידזש׳/ די סון אינטערעסעז די ד:עז אין פעזזד
 pn — #איעענע זײער וױ ארכײטער,

םאדיאננט ז״ האבעז גױנט דעם אױוי

 זיך ה*ט ג^כפיטאנ שבת עצטען4’
וױער־ םאר׳ן םארהעד דער אנגעהױבען  ̂ג

ןרגע־ זײגען עש ארן קאםישאן :אר׳ס  ̂פ
 זײ איגטערעסאנטע גאנץ איינינע יןרכרען
 דעד פאנטאנ. און זונטאג יטבת, צונגען

 ביל־ דער אין םאיגעחופעז איז שאיהער
אסאסיאײשאן. באר דער םון ;;,ד

 דער באטעל, גא־דאן דזשאדדזש
 גע־ האט סאמיעאז, דעי פון טשערפאז

 בייטאנ, שבת זיצונג עדשטע די עפענט
 גענעבען און רעדע יזורצע גאגץ א פיט
 םארשטעהער די צו װארט ערשטע דאש
 דער קאונסיר/ ״אינדוסטריעל דעם םון
 דע־ םון איבערגעבליבען איז װאס זנר

 ״פיאטעקטיװ שטאלצער אפא^יגער,
 פינ־ מר. געדעדט האבען עס אשס׳ן׳/

 ״אי;־ דעם פון פיעױדענט דער יעי־,
 און לוסטיק פר. יזאונסיל׳׳, דוסטייעיל

.- םוןיראפאפארט נ  עקזעקוטיװע, דער ׳
 רע־ זײערע לאיער. זײצר קלײז, יפד און

 זיצונג נאנצע די םארנוםען האבען דעס
פיטאנ. נאך ״טנת
̂ע די  ״חאונסיל״ דעם םון רעדנער א

 רעדען צום צוגענרייט געהאט זיך דזאבען
 עיעס פאדלאננט האט זײ םון יעדעד אין
 גאװעדגארם די װען און זאך. אנדער אן

 װאס אלץ :אכנעבען די זאל יזאםישאז
 מײנעץ, עם ט4װאי געפאדערט, האבעז זײ
 !...אױפלײזען זיך מענ ױניאז די אז
 אויסגעחױ איז טעגות זײערע ײט£י און

 אײנענ־ ײאלטען אי־בײטער די אז לדעז,
 זאדגען... זיך באדארפט ניט גאר ט^ך

 םארזיכערען צו פארפעלם ניט האבעז זײ
 םארע־ זײ ־װאס דאס אז האפישאן, ,דע־
 די םץ טובה דער פאר ניעהד איז יען,

טובה. זײעד פאר װי אדבײטעה
 אױסען ׳חי!יאה זײ, זײגען דען צו

 האבען זײ ,דך^ פא- עםעס חדיגעז *"
האבען ז״ אז אנצוהערעניש, נענעבעז

םאלנענדע: אס
 די פאריאנגט, האט םינדמר ט</

 ׳סולע ״דאס נאװיליגען זאל יןאטישאן
 ״רע־ טאכען צו רעכט״ אוטבאשרענקטע

 עס װעלען זײ ׳ווען אמאגיזײשאגס׳/
 ער אבער נױטוג״. סאר ״געפינעז נאר

 נאך איו אלײן דאס אז געמיינט, האט
 געפאדערט אױך האט ער און גענוג, ניט

 דיסטשארדזש׳/ פאי רעכט םולע ״דאס
 נאר אז׳דיקאטישאן םארזיכעדט האט ען

 אינ־ קייאוק די אװעקשטעלען קאן דאס
 פעסטע־ און בעסערען א אײף דוסטריע

 האט אבער שיי:ט עט װי באדעז. רען
mv םאר^אננט• ער אז דעדפ^חלט, א^יז 

 דא־ ער האט צופיא, קאפיטשיזעיא שוין
 דאס יזאפישאן, דעי םארזיכעדט דיבער

פון רעכט דאס נעבען זײ זאא כיען װען

 קאנצערט עדױקיישאנאל
 שבת, בראנקס, די אץ

אפריל טען3
 דעיאיממעגט עדױקײ^אנאל אונזעי■

 קאנצערם גרויסאיכיגען א געבען זועט
 *בת ׳נר»:קס די אין גױיען-געזאנכ און

 יאנלי? אין ׳ײל1» מען3 דעם אװענט,
און סםריט ,01 סקול

איסט. ■א־ק,
 ריײ א װערעז דורכגעפיחרט װעט עס

 רןאג־ נאנ׳ן *יאגראם. םוזיקאיי׳טע כע
כענץ. זײן װעם *עיט

 אײנ• פי־ײע מים גלײך זיך באזאיגט
 O’r̂ אין בא?וטען צו לאס-קארםייאך.

 אר=מעגט,1דע עדױקײ?א:אל אוגזער *ין
סטיים, טע10 װעסט 3

 טיט אפשד זײ װעלען
 וויאען זײ באנוצען. :יט גאר זיך דעם

 אװעקצושיהען יעבט דאס האבען אבער
 זײן זא״ען איבײטעד די כדי ארכ״טער,

t ״פלענםי געגעבען איז באיס״ ״גוד b 
 זעהט, איהר וױ זיינעז, דאס דאקשאן׳/

 פיאטעקטיװ, דער פון טענות אלטע די
 ry װעז פאא׳ iyiy' יטyה כי^ װאס
טרײד. אין די:ניה א oytoy פא• קופט

 אז באסאאגט, זיך דזאט לוסטית מד.
 איז איגדושטריע אוק4קי יארה נױ די

 סך דאס און ארנאניזירט, נוט גיט
 ד־yכ איז נעטאכט ןyרyװ׳י גטרמענטס

 זיך האט ־/sy זאנט יוניא; די רומס״
 •דאטעסטױו די אױןי נא״ צטyזyאננ

yiyr*. לאזט ששפער רומם״ ̂בילד די אזן 
 האס עי נאםיײ״ד, ארפאמאניױרם. ײ

 קא- חןד פאי iy*nmnyi צו זyםארגעס
 דא װייקליד iy״:T Dy אױב אז מישאז,

iV2n ק0שא רום״yדארט •ררערען ׳ס :v•
)12 זײט אויף («לוס

 יונילעאום ־י»הרינעד25
ױניאן מפעדס פון

io ל»האל
 גא־- לײדיס ״אראי׳גאטײטילד אונזעד

ד/ יאקאל יוניאן, קאם^מ מע;ט  רטyװ ס
 ^״yosyD קוטענדעז cyi יאהר 25 אלט
 יילצטעז cm אויף און בער,

 זyבאשלאס איז יאקאל □yi פון פיטינג
 יאהריג^ 25 די;ם ^y’^ צו געװאחןן

 עס ארגאגיזאציל. ד׳נר פון ױביל^ם
זyאי:טsא צן ג^ואיעז באשיאס^ איז

זיד
יי״גע־

 זאל װאש קאפיטי! ױבילעאום א
שפחה. די אראנזשירען צו זyבyאפ;

 ארגאניזירט איז 1901 יאהר איץ
ד די װא,^ן  רסyקאט קייאוק ,דונײט̂י
 האט עטעדsir יאיזר 5 פיט און ניאן״

 טשאיטער א ארױסגענומעז ױניאן די
 גאר־ לײריש איגטערנעשאנאל אונדלר םון

 דעם אונט^- ױניאן, װאירהערס טעגט
 דyיט,נאמ^אפא ״די :אמילז, זyאיצטינ
 יאק. ׳ױ:יאז קאט״לדס גארמילנט לײדיס

״.10
 װעט ^וארטען, Dy jyp פעז ־װי

 זיבילר 10 יאחאל םיז אוםyױביל רyד
Dyj״oiy װy״ א אויף רעזj״cy:ry און 

lyrvn i .אופץ

ק ו א ל ס און ק ע ר ר ד ע כ א ק מ ױ ט פון ס
ן א ט ם א ט ב ל ע ט ע ס ע ג

ארבײט. דער צד דגרײך ארם זיך קערען1XI׳יייריץי *♦ י

ר ע ט ד נ י א ש ז ד ד ר א א ן ד צו ב ן ה» ו א ל ס
ר ע כ א מ ם ע ר • ד

. . !ברידינר איז שוױ;שטעי
n בײם איצט איז עם װי אזוי :y 

^y םון װייםעז מיר און ,wyD פון ^ 
 זyבלײב זאןyס םון ענרע בײם אז ררנכ,

 שולדיג סאב־מאנוםעקטשור^ם סך א
 :אכ׳ז און װײדזשיעס, ארבייטער yרyזײ

 צו זײ םון נליךyאומפ דאס איז םיעזאן
iiw y ^ p, ניבען זײ. םון פיאע װײל 

 דארי־ איהר רטyװ ביזנעם, yרyזײ אויף
 אייעחנ אז זעהן, צו א^יםגעםאו^רט רyב

 פינהטליך |y:np איזזר זאילט װײדזשיעס
 ניט זאלט איהר אז און ׳װאך6רyד צו
:yj''p lyony טשyסעש. בלויז נאר ק̂ס 

 זײן וועט עם אז אײך, ײאחננען םיר
 ווען װיסעז, ̂אזען צו |y3'oy^808c װעט איהר אויב שולד, אײגענע אײעד
 אדער שכירות אײערע ניט קריגט איהר

 ױניאז די טשעסש. אין אייך צאלס
•עי. װאך א םאר בלויז קטעז9קאל סעז

 איהר אז ,pyr איהד פוזט דערםאר און
רע;ױ װײדזשילס אי^רע זאלט
 ןyיאז נלײך איהד זאלט ניט, אויב לער,

fycni ד איןyױניאן. ר

 באשלא־ האט באארד דזשאיגט ד*;ר
 איז װאם ארבײט, שטונדע די אז סעץ,

v: באשטימט ^ v\ ג צוyבyדי םאר ז 
 איז yrrtyii אבער םײנעדם, סטרײק^דע

o צוליב געװארען, זyבyגyג ניט זײ n 
 גע־ ^טyטyנעס איז סטרײס רyד װאס
v: זאא ן,yװאר ivwאסיײ די װערען ז■ 
nyp ,סטריײ וועלכע װעבער־ארבײטער 

)12 «ײ* אויף («לום

אוק־̂ק די פרץ דל:^־אל־סט*ייק י1יד
 זיך האט באסטאז אין דו^שפאכיפד און

 זינ פולשטילנדינען א מיט נדי:ט1םאח
 ױ־ רyד פאר און ד1יסטרײ? די סאר
 האי• דזשולױס װײס־^רעזידילנט ניאן.
 םיט סטדײק דילם דלפיהרט האט סאן
 און סטראטעגיה, גוטילר און טאקט םיל
cy צו גילפיהרט האט pm דyסטרײק ר 

yoyD **,yn'4- װעחגן. ניט זאל
o:yo אגג^וסילן איז :lin^iiy די פון 

 כייט דרעסמאכ^• און ?אאוק־ באשטאן
^טוזיאזם. און צופרי^הײט

^ װאלף רyברוד ױינ כילחריל־ דער ו
 באארד, דזשאינט נאססאז Dyi םין טאר

̂' םאנטעyרyאינט פריה^־ צומד^?ט אונז האט רyלכyװ :cyi iy:yii oy 
ycyD a וױלג^ איצט און סטרײ? n̂־  

:שרײבט כיזצנט,
 ללאוק די פון סטרײ? ראלyנyג רער

nyô זyאנטראקטp לט.yטyס 'Vi איז באסטאן איז רyסכיאכyדר און K iyrn 
 מאנױ סyדר די כייט נעװ^יעז זyשריבyנ

̂ רסyדזשאב oyii אסס׳ן, םעקטשורערס
ס אסס׳ן, ת  אסאסי־ ?אנטרא?טארס' ד

̂<ז אײשאז,  אסאסי־ ?אנטרא?טאדס׳ <זל
 צאהל רyגרויס א מיט אויך אח אײשאז

 מא:ױ דרעס און ?לאות איגדיװידתלע
• םע?סשורערס.

פארפר־כ־ יזאנטיאקם^ן, דיזיל לױט
 די און אםאסיאײשאנס yr'i זיך ט*לן

D:yi:yeyi:\x מאנוםpyטשודyצו רס 
ivl'w באארד דזשאינט א אײנםיהרעז 

 Dyi ;yynsya האנטראל, סאגימארי אװ
 פאר־ דזשאב^יס די סאניטארי־לײב^.

 אר־ זyבyנ צו דײלם, אחוץ 'זיך, זyפליבט
 ;קאנטראקטארס ױגיאן צו בלויז בײט

m'צו יילכט דאס האבען זאיל ױניאן די y*־ 
 אום ,ny3'2 y,־y''T ןyרזוכyאונט צו צײט

 קיין ניט lyn:' זײ צי אױסצוגעפינילן
קאנטראקםארס. ניט־ױניאן צו ארבײט
 ־pyאנופ,כ oy־n די פון ארבײנהנר די

 די פון אױך און pyayr אסס׳ז טשוחגרם
̂^,o*ir.ypy:p זיך זyהאב pyayD* קלאוק v 

4 — דינסטא^ ̂זי<עצט ארבײט צו
' )9 ףזייפ אוית (ע^ום

--------------4-------------------
נ<--------— פארצײבניס אינהאלט

11.נומער״גןןרעכטיגקײט׳

ם
ד דזשאינש סון מיטינגען .2 זײם  — נא̂א

 דזשױ — ערקיערונג אן םייש. דזש.
פארטנאי. לױס

 —ן 15 לאל#1י אין זיך הערם וו#ס .3 זי'ט
“ *py2*. עקזעקומיײ סון ערקלערוגג>is

 אין לעקטשורט זיגטאן םרעז.
זונמאג דעם בראנקם די

 •ריז^ דער «ין 10:90 זוגםנאג, דעם
 לעקכדיו״ ויגנמןן םאריס ײשיחנגמ םעוי

 ס«. םהנ170 לײסזגאזם, בראגקס איז יעז
 װיכפעסםע *די ייבער: עװ.« יזג63 «יז

 אינפערנעשאגןזל ד*ר »ין ■®סירומעז
יאזור״. דדײ לעצסע די ואר

 •יסאנרעס^ד |f עחר1 איו םעסע די
om און jnjrtiw די פון טיטגליךןר 

irtn בייוקס i וינער •  *ו •#ייעלזז ני
t w למסיע• חנל ױ

, .■■.1.111(1 II 1 -li Tli Ml

ע וי נ ץ מ ו א מ א צ מ ק ו מ י אוםנאש&יםפ ילן פ
»ן געהען באלעבמטים די און ױניאן רדע צװישען קאגפערענצען די

 אינ־ דרעם און װײםם דער tw לאנע די
 זיך חאט מילאדעלפיא .םיז דוםטריע
 נעזמן or נעענחנרט. נימ נאך ךערװ״ל

 דער *װישען ?אנםערענמז די ■ן *ךנ
 דורך םאנופעסטטורער, די און ױניאן

»n םח באםיחוננ דער  חארים m׳
 איי אויםנייױ פײן *ו םטייח^אמר

 ייניאז. די נןפונמז• נמ»ט דערוױיל נאר
 אלע •חןרווײי םאכט זיך,־ פארעטעהט

 ((רקלערזןן it פארבארייםוננען נויםינע
 םאנופעקטטורעי וי אויב סטרײס, «

 יער w irurnit װעלען גיט זיך ותלזנן
נערעכםינקייט. און יד*ר פון טטימע
ותרען ׳פותת ךי ומן זױיט חןר אין

 דאש װיםען, אונז םען לאזט נע׳פריבען,
 םארקו־ דארט װעט סאנםערמנץ א נאך
 פ־עז. װעלכער אויף םר״טאנ, דעם כיען

 אנ־ וועלעז הילקװימ מאריס און זינםאן
 אםאל נאר װעט םען און זײן, וועזענד

 אוים־ פרידליכעז א צו סונמן •רונירען
 זאי טרייר אין אנריטענם דער נלײך,

 םאדיםיהא־ נעײיסע םיט ווערען באגייט
 אינדוםטריע דער אין זאא עם *יןם,

 םעהר ניםעל א ײערעז אייננמםעלט
 זעהן, צו אלזא, ׳ בלײבט, or ארתוננ.

 ארױשװייד דערפח זיך וחנם or װאט
, . ____ ______ פרידעז, אדער סריג פראנע, די 4י«

■ י .מו״וי״י׳ני• '״י״

 עדױ־ גינגאיד. ד. — סצ לאקאי באארד
דעסארטמענט. קײ׳יאנעל

 וז«. דער מון ב^ריכם סינו«גציעלער .4 זייט
ק^םיםע. 1עק״?

- ־מ׳«ע'־מיה8«א «ראקםי*ער ̂ זײט -
 פיני^ערס קלאוק דער אין הארלין. אב.

זירלין. א — 9 יאקןזל ױני>>ז
 (;עדינם) װינטער עדוםאייעלם. .G זייט

דאדוצרױ. א.
 אוגםער ״•עדערײ^אניסם״ חיי •7 זייט

 װײז לאננ• ה. — רעדןןקייע גײנ׳ם
װהי־ ז. — (■זדיעמןוז) בינעי די און

לער.
 עם. על — *יביים פון רעליגיע די .8 זײט

 זכריה דר. — עסען צו װי און װ^ם
• אי » ס

 סםזרייה ײעסםאב^ר און קלאיק־ מ.־ זײט
ווײ־ װאלןי — געסעטעיים באסמז •ון

רעדיזקייע. וון ענבמערס #נער
 אדװערטײז• און ipoi>r .11 *ון 10 «ײט
םזגגםם. .

#דװלרםײז• .1 זײ* וון עיוסען .12 זײם
iiv
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ט פוז מיטינג נ י א ש ח• ח א m פוז מ p
ר און ע כ א מ ס ע ר ן ד א ד ױ

 באארד דזשאינט דעם םון כייטי:; א
 ,22 ,21 ,10 ,9 ,3 ,2 לאקאי־ס די פון
 איז 89 און 82 ,04 ,48 ,45 ,35 ,23

 רעם פרײטאג, געװארען אפנעהאלטען
םט. םע16 װעםט 3 אין מארםש םען5

 דזשאינט דעם םון פראטאהאל רער
 װערט םעברואר טען26 דעם פון באארר

 דער מיט גוטגעהײסען, און פארגעלעזען
 דער םון םארלאננ דער אז קארענירוגנ

 װעלט״ גײע ״רי ?דימוגנ איטאליעגישער
 נעקשםען בײם װערען אױםנענומען זאל

באארר. דזשאינט דעם פון טיטינג
 דײ אװ באארד די פון באריכם דער

 װערט סארמש סען3 דעם פון רעקטארס
 דעם פיט נוטנעתײסען, און פארגעלעזען
 זאי*ען טראסטיס 7 1י4אי אז אםענרפענט

 ארױסצו- טשעקס די אונטער׳חהם׳ענען
 אסעפ־ ראיואר 20 דעם פון :עי*ד צידזען
פאנד. פעגט

צושריפמען.
 דעם גוט:ער«ײסען ראט ‘י

 באאדר דזשאינט דעם םון פ~אסאקאל
 דעט אויך װי פעברואר, טען2<> דעם פרן

 ״רזשאעט דער םון באדיכט פינאנציעלן
 באשלוש דעם און עקשאן״ אװ קאפיםע

 װאױ אינע אז באארד דזשאינם דעם פיז
 ״דזשאינט דער פון אויסנאבן און טש־ס

 איבערגעגע- זאלע, ערןשאן״ א קאפיטע
 ן%פ קאפיטע פיגאנץ דער צו װעדען בען

באארד. רזשאינט דעש
̂אהאל דערזעלבער  אויך םארלאננט י

 רזשאינס רעם פון װאוטשערס איע אז
 ״דזש. די װאס צײט רעד פא** באאדד,
 ‘פונקציא האט עקשאן״ אװ קאפיטע

 צו ווערען איבערגעגעבען זארען נירט,
 םאר קאפיטע פינאנס איצמיגער דער

אונטערזוכוננ.
באװיליגט. װעדט פארלאנג דעד

 די גוטנעהײםעז האט 45 לאהא*
 באארד דזשאיגט דעם פון פ־־אםאהאלען

 װי פעברואר, טען20 און טען19 דעם פון
 אװ באארר די פון באריכטען די אויך

 טען24 און טען17 דעם פון דירעקטארם
פעברואד.
םאלגענ־ דעם אדײן שיקט 4S לאקאל

 — :צושריםט דען
 סעקרעטאר, פיש, דז״טאזעח ״סר.

 באאדד, דזשאינט
 סטרים, טע25 איסט 130
 סיטי. 'ארה נױ

— :בױדער װערטער
 אינפארםירען דא אײך וױדען פיר

 האט, באארד עקזעקוטױו אונזעד אז
 גוטגעהיײ סיטיננ, לעצטען איהר אױ,*
 דזשאינט דעם פון פראטאהאל ד*׳גם סען

 1926 פעברואר, טען26 דעם םון באארד
 צושריםט רעם םון אויסנאפע דער מיט
 םיט׳ן ככחוך דעם בנוגע 22 לאהאל םון

״פארװערטם/
 באהויפטונגען די אז פיהיעז, םיר

 אומבא־ זײנען ״פאדװערטס״ רעם געגען
 באארד עקזעהוטיװ אונזער רעכטיגטע.,

 *םאדװעיטס״ דער אז גלויבען, ניט ען)י
 באארד, דזשאינט רעם םארניכטעז װיל
 מא־ דער םים פארבונרען איז ער אז «ון

 געװע־ און אסאםיאײשאן נוםעקסשורערס
ױניאן. דער פון באאפטע זענע

 לעצטע די םאר אז װײסען, מיר
 נעוועזען ״םארווערטס״ דער איז יאהרען

 צײטוגג ארבײםער טענליכע אײנציגע די
 געהאילםען האט װעלכע לאנד, דעם אין

 אונ־ אין באוועגוגנ. אונזעד ארגאניזירען
 םא־ די םיט סעמםע פארגאנגענע זערע

 ״פאר־ דער אונו האט נוםעסטשורערס,
 םײ אי מאראלישע, אי נעגעבען “װערטס

 םאר־ ניט קעגען מיר - שטיצע. :אנצ^עלע
 קעז צײטוגג נעטרײע אזא אז שטעהן

 אונזערע םיט םאראײגיגען הײנט זץ־
 םאר״ צו מיטהעלסען זײ און שונאים
ױניאן. אונזער ניכטען
 די װי אזוי דאס אבער גלױבען מיר
 זײנען “^פארװערטם דעם םון םיהרער

 פאלי־ םאנכע מיט אײגםארשטאנען ;יט
 צו נעװאגט זײ האבען םײנונגען, טישע

 םיהרערשאםט איצטינע די הריטיסירען
 גלוי״ םיר באארד. דזשאינט אונזער םון
 קריטיס זײער װי אזוי דאס אויך בען
 די םון חארצן[ן צום נעװעזעז ניט איז

 ארםײ איצטיגער דעד םון םיהרער
 אנגעשרי־ גלײך זײ האבען ניסטדאציע,

 דורך און רעזאלוציע פארדאסונגש א בען
 אנגע־ זיך חאם פרעסע מעגליכער דער

םאראיםדונגען• םון יןאס;* א םאנגעז
 ביצויז וועלען שטעילוננען אזעאכע

 אוגזערע אץ שפאלמונג א צו םיחרען
 םאראיײ גיט נאך זײנען װעלכע רײחען״

 איז עס סכסיד. לעצטען םוג׳ם ניגט
ג אונזער  םיהרער די װי אזוי אז םיינ̂ו

 פאר־ זײנען באארד דזשאינט אונזער פון
 די םיז װאהלזײן דעם םאר אנםדוארטייך

 םיםנ^ידער טוױענדער און מויזענדער
m ום ״ויי זא^נן מאם^יעה וייערע» 

 אנבאםראכם אין נעכמן ערשטזנז אלעם
 םיטגיידער- חנר מון אינגמרעסעז ךי

איר- אויםםייחן אתם ווי* *ח זמצז

 מיט מיספארשטעגדניס װעלכע גענד
פרעשע. ארבײטער דער

 םיוד די װען געקוסען איז צײט די
 אװעקלעגען מוזען ױגיאן דער pc רער

 א אן אקטיװיטעם םאליםישע זײער
 זײער װאם אױס נים מאכט עס זייט,

 קאגסערװאטיװער אדער ראדיסאלער
 םיפד אונזער זײן. ניט מעג פראגראם

 םון צוזאםענגעשםעלט איז גלידערשאםט
 רעליגיעזע םארשירענע מים פעפבערס

 אונזערע און מײגונגעץ, פאליטייטע און
 בלויז פאראײנינט בלײבען קענען רײהען

 אבטונג װעלען םיהרער אונזערע װען דאץ,
 באדינ־ עקאנאסישע זײערע אויף געבען

 אגיטירען א'ן גלויבען װעלכע די, גוננען.
 זא״ מײנונגעז, פאליטישע און רעליגיעזע

 דער םון רײהעז די אויסער טאן דאס לען
 פאר סכנה קײן ניטא איז עס װאו ױניאן,

שטרײט. א
 ערקלערונג אוגזעד אז האפען םיר

 אין ווערען םארטײטשט ריכטיג װעט
 װאחל־ דעם פאר װעדען אנגענוםען װעט
מעםבערס. אונזערע פון זײן

באארד, עקזעקוטיװ דער פאר
ױגיאן. װ. ג. ל. א. ,48 לאקאל

מעגעדזשער. , א פ נ י : . ש
 ״פראפער דער םון ארבײטער די
 סטײטמענט, א אפ לײקעגען ,קא.׳ דרעם
 געמאכט האט אגטאניגי ברודער װאס

 באאדז/ דזיטאינט דעם פון םיםינג אױפ׳ן
פעברואי. טען19 דעם

*געטײבעלט״. װערט צױטריפט דער
 ער־ איז צושריפט םאלגענדער דער
 איטאליענײ דער םון געװארען האלטען

 איז װעלט״, נײע ״די צײטונג, שער
 קורצען אין געװארען באריכטעט איז
 טען20 דעם פון פראטאקאל דעם אין

:םעברואר
דרעס סוט, ק^אוק, באארד ״דזשאינט

 ױניאן, םאכער ריםער און
 סט טע25 קא־ עװענױ, לעקסינגטאן

 סיטי. יארק גױ
: ברידער װערטע
 איהר אײך, םון םארלאננען מיר װען

 אויפהאל־ איז םליכט אי״שר טאז זאלט
 די ט״,לװע גײע ״די צײטונג די טעז

 איטאליעגישע םא►* צ^יטוננ טעגליכע
 ניט איז עס אז כױר, םיהלען ארבײטער,

 פאר־ דעטאלען אין ארײגצוגעהז גויטיג
 צײ־ אדבײטער איטאליענישע אן װאס
 באװענוננ ערפאהרענע נויםיג. איז טונג

 פון װערט די גוט זעהר װײשען מענשען
 דענקען מיר צײטונג. ארבײטער אן

 אײך r»Ks אם געװען װאלט עס אז אויך,
 ערנ־ די װעגען אויפמערקזאם מאכען צו

 פאר איצט יטטײט װאס פראבלעמע םםע
 ארבײ- איטאליענײטע ארגאניזירטע די

 יע־ אויף אויך װי לא:ד דעם אין טער
ים. זײט נער

 מױ אז װאהדשײנליך, װײסט איהר
 דיקטאטאר םאשיסטישער דער סאליני,

 א פון הילף דער מיט איטאליען, םון
 מיטדער און םעגשען געדונגענע באנדע
 קאפי־ דעם םון גוטהייסוננ 1או שםיצע

 אונ־ םארניכטעט קלאס, טאליסטישען
 אר־ ירניאנש, ארבײטער די ברחםנות׳דיג

 גרױ פאליטישע קאאפעראטױוען, בײטער
 אנשטרעג־ ארגאניזירטע יעדע און פעז
 בארינגונגען די םארבעסערען צו גונג
 צוםרי־ זײענדיג ניט ארבײטער. די פון
 םאר־ 1צ אנשטרעננוננען זײגע םיט דען

 איטאליען, םון ארבײטער די ״שהלאםעז
 מיט צוזאםען מוסאליני, קאנספירירט

 אײ־ אנדערע אין אויך אנענטעז, זײנע
 דלרגרײכען װיל ארן לענדער ראפײאישע

 םאר־ צו כרי לאנד, אונזער אין אשילו
 און רעגירונג פון םארמע יעדע ניכטען

 דיה־ א אויםבויען פלעצער זײעדע איז
 אינ־ קאפיט^ליסטישע די פאר טאטור

טערעסען.
 אויסער װאוינעז װעלכע איטאליענער,

 מיט געסטראשעט װערען איטאליעז,
 בירגער אלם רעכטע זײערע פארלירען

 זײ אויב פראפערטי, זײער אויך װי
 װעל- אירגענד אז אנשליםעז זיך װעלעז

 נענען אדבײט װעלכע אסטױויטעט, כע
 איטאל־ אנדערע דרײ די םאשישםי. די

 שרעקען יארס נױ אין צײטוננען יענישע
 יעדע זײ אםלאדייעז דאריבער אח זיר

 ניט מאכט עס מוסאליני, םון שטעלונג
 םאראײ־ םיט טאן צו האט עם צי אוים
סטײט דעם מיט טשוירטש דעם ניגעז

אנחןרע צו סטראשונקעס מלחםה זײנע
 ױגי^יזם םון םארגיכטוגג די לענדער,

 די םאוימאכען צו םארזוכעז זײנע אדער
מ איםאליענעי, די פון מיילער חני  ו

ילאגד. אונזער אין װאוינען
 אמ&ריקא, אין ױגיאנס ארבײטער

 *יטאליענער האבען וועלכע רי בפרט
 איגנארי־ ניט קענען רײהען, זײערע אין
 ארנאגי־ ארבײטער סכגה. נײע די רען

 ער־ מחען נאציאנען אלע םון זאציעש
 סטראשעט װעלכע סכנה, דער צו װאכען

 אלע םון אדבײטער די בארויבען צו
 װעלכע איגאניזירט, זײן םון לענדער

 יאהרןז דורך ערװארבען זיך האבען זײ
 זעלבסנדאפ־ טרערען, ימים קאטף, פון

 בלוט דורך םעלע םילע אין און םערונג
 דערלאזען גיט טאר םאשױם םארגיםוננ.

 דאס כדי און אטעריהא אין װערען
 אן נויטיג זיעיהר איז םארחיטען, צו

 קיין האט װעלכע צײטוגנ, איםאליענישע
 ״איל די vk דעם צוליב זײ. םאר םורא

 עסאב־ װעלט) נײע (די כאנדא״ נואװא
 דארםט דעם צוליב און געװארען לירט
 אױםצוהאיטען. ראס העלםען אונז איהר
 װעלט״ ״נײע די װאס פראגרעס דער
 טא־ דרײ ערשטע די אין געמאבט האט

 באװײזט עקזיסםענץ, איהר םון נאטען
 דע״ א פא-־אן איז עם אז צװײםעל, אהן

 און צײטונג דער “פאי םעלד םיניםױוער
 אהן דאס װעט הילוי נוימיגע די םיט

 אין זעלבסט־״טטיצעגד װערען צװײםעל
צײט. יאהר א

געהאל^ אוגז האבען ױניאנס אגדערע
 םיר איצט. נאך אונז העלםען און םען

 א־גאגי־ אײער אויך אז ניט, צװײםלען
 עילויבט םליכט. איהר טאן װעט זאציע

 װע־ צוױי פארצושלאגען דאריבע־ אונז
 הע^פען, אונז העגט איהר אזוי װי גען
 אײנע, אז אײך, םארןיכערען מיר און
 ײעס איהי רועלכע אויס ניט מאכט עס

:צופרידעגשסעלען אוגז װעט אננעסעז,
 נעמען העז ארנאגיזאציע אײער .1
 ױניאן אוגזער אין פלאץ אינטשעם צװײ

 װעלכע צײט, יאהר א פאד דירעקמארי
 װעלכע מאנאט, א דאלאר 50 קאסט
 פאו־ םאדאויסצאהלען ארער הענט איהר
מאנאטליך. איער יאהר גאגצען רעם

 ■ אין סטאק הױפען גענט איהר .2
• האםפאגי. פאבלײשיננ אונזער
 שטיצע נעניגעגדע הדיגען פוזען מיר

 רינ־ םונהציאגידען זאל צײטוננ די כרי
 פי־א־ די אז געדענהט, װאהשען. און סינ
 באטראכ־ ערנסטע אײער םארדינט גע

 םון םראנע א איז דאס הילף. און טוננ
 קא- אײעד און פארטײדיגוננ זעלבסט

 נױטיג. זעהד דאריבער איז אפעראציע
 נים נױםיכ זעהר ־איז װעלס״ נײע ״די

 אקטי־ בײזװיליגע די באנענענען צו נאר
 אױך נאר םאשיסטי, דעי פון װיטעט

 צו אזוי װי װענ וױרקזאמען א װײזען צו
 די םארשפרײטען און םארשטארקערען

 ארביײ איטאליענישע םון ארגאניזאציע
אמעריהא. אין טער

 דע־ מעיזר ־האבען װילט איהי אויב
 װעלען צײטונג, אונזער װעגען טאלען

 אײך דאס צוםרידען ריי מעהר זײן מיר
 וױסען לאזען אונז ביטע געבען. צו

 װי שגעל אזוי באשלום אײע־־ װענען
פענליך.

גױס, ברודערליכען טיפ
טאנדא״, נואװא איל ״ײ

קאוםפאן. מ.
 םיגאנ״ד דעי פון רעקאפענדאציע די

 א דאלאר 25 פאר פלאץ אז האםיטע,
 דער אין װערען גענופעז זאל פאנאט

 א פאד דירעקטאייי, ױניאן צײטונג׳ס
גוטגעהייםען. װערט צײט, יאהר

באריכט. קאםיפוע ספעשעד
 דער םון פערלפאן, פאניא ״שװעסטער

 נעװא״ אפאינםעט איז װעלכע קאפיטע,
 צו זיך באארר דזשאינט דעם פון רען

 דער פון סאנםערענץ דער אין באטײליגען
 פא־ אװ פראםעקשאן די פאי ״קאמיטע

pm אז באריכטעט, װאירקערס״, בארן 
 גע־ זײנען םארטרעםער ארבײטער םילע
 ערקלערט זי קאנפערענץ. דער בײ ײען

 פון קאמיטע עקזעקוטיװ אן אז אױך,
 ײעל״ אין נעװארעז, ערװעהלט איז 25

 ארגאני־ אמזער םון ארײן זײנען עס כער
 אוז פארטנאי הײפאן, ברידע^ די זאציע

זיםערםאן.
נוטגעתײסען. ווערט באדיכט דער

ב»רײכם. פינאנץ־קאמײטע
 אז באריכםעט, האפיטע פינאנץ די

 פאר םארלאננ א אױםגענוםען האבען זײ
װעבער די םון אדװערטײזטענט אן
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זשורנאי. נ«ז#ר
 v »ז רעסאםענדירט, קאמיטע די

 אדווערטײזמענט ■יידז׳ש ג*גצער
װערען. גענוםען

 גוטגעחײ״ װערט רעק«וםענדא*יע די
םען•

 גע־ םיטיננ דער װערט דעם םיט
ש^סען.

סעקרעטאר. פיש, דזש.

הדסלעהרונכ אן
—רעדאקטאר: װערטער

 קלאר װערטער סאר א מיר ערלויבט
 דרעס־ און ?לאוק־ די םאר סאכען צו

 האט ״םארװערטס״ דער אזוי װי םאכער,
 טשאיענדזש, א פון ארויסנעדרעהט זיך

 צו באצוג אין געמאכט האב איך װאש
 םונ׳ם םיהרער די אױף אטאהעס זײנע

באאדד, חשאינט
 םעברואד, טען25 דעם דאנערשטאג,

 נע־ עוײטאריעל ״פארװערטס״ דער האט
 דאס דרעס־םכסוך דעם װענען זא;ט

:פאלגענדע
 אבער איז סארהאגדלוננ דער ״אין

 פאר האט מען װעלכען פונקט, א דא
 ר?׳־ די אויסגעזאנט. :יט װעלט דעי

 יױ דער םון באאםטע װאאוציאנערע
באקאג״ גוט א געשיקט האבען ניאן
 מעג- זײטיגען א אויך שתדלן, םען

 אויפ׳ן וױרסען זאל ער שען,
ארײנםישען, זיך זאל ער דזשאדזש,

 סכסוך דעם אויםגלײכען זעהן זאל ער
׳,באלעבאטים. די פיט

:װײטער ערקלערט ער
 געטאן איצט דאס האבען ״זײ

 װי^קליך האט װאס אוםן, אן אויף
 אר־ דער םון כבוד רעם ערנידעריגט
 ארויש־ ניט זײנען זײ נאגיזאציע.

 זײ אז ערקלערט, און אפען געקוםען
 «1אוי םארלאזען צו זיך װיליג זײגען

 אויסקליײ װעלעז זײ װאס מעגשען,
 ארום, הינטען האבען זײ :אר בען,

 געװעגדעט זיך נאהאלטענערהייד,
 זײ פאר זאל װאס שתדלן, א צו

 און חאלאבארײשאן״ ״חלעס פועל׳ן
שיק־ דעם איבערגעלאזען האנען זײ
 םון הענט די אין ױניאן דער פון 4זאי

 סאפיטאלײ א מאן, אײךאײנציגען
 הענט װעםעס אין דזשאדזש, סטישעז

 גראד איז אינדזשאנקשאךקײס די
נעװעןד דאפאלס

 כעטשאלענדזשם דארום האב איך
 דערװײזען זאל ער ״פארװערטס״, דעם
 די האמיםע אוםפארטײאישער אן םאר

 אין באהױפטוגגען זײנע םון ריכטיגקײט
עדיטאריעל. דערפאנטען רעם

 דעד װען אז קלאר, גאנץ איז עס
 באוױיזען נעסענט װאלט ״םארװערטס״

 געעגט־ ער װאלט באוזױפטוגגען, זײנע
 נעהסען םיר״ װערטער: 5 אין פערט

 דעם, אגשטאט טשאלענרזש." דעם אן
 םעל־ און טריסש םיט זיך עד באנוצט
 :פאלנעגדעס עגטשערט און שוננען

 םר. אן נעמט *םארװערטש׳״ ״דער
 באװיײ צו טשאלענרזש פארטנאי׳ס

םאי־ א אז םאלגענדע: דאס זען
 סאםונײ איצטיגער דער םון שטעהער
 דער סון אדטיניסטראציע סטישער

 בא״ גוט א צו נעקומען איז ױניאן
 צו געבעטען איהם און שתדלן קאנטעז

 אין שתדלן אלס דזשאדזש צום געהן
 צוזא־ דאפאלסדיגען דעם צו באצוג

קאנטראקטארם.״ די מיט פענשטױס
 ״פארותרםם״ פון װערטער די אט
 װאלט איך למשל, װי פונקם, קלינגען

 די באװײזען צו געטשאלענדזשט איהם
 באהױפטוגנ^אז א זײנע םון ריכטיגקײט

 םיר ער זאל דרײ, איז אײנם און אײנס
 טשא• מײז אז נעהמט ער אז ענטפערען,

םיעד. איז צװײ מאל צוױי אז לענדזש,
 דרעס״קאג־ די םיט סכסוך דעם אין

 זיך םאר געהאט םיר האבעז טראלסארס
 צו װי j'K דאש און פראגע אײן בלויז

 קאנ״ די םון םארלאנג דעם באקעםפען
 אין אינדזשאנקשאן. אן םאר טראקטארם

 אלעס, גענ^ן ױניאן די האט פרט דעם
 וײ באוןעםםען. צו םארלאנג דעם כדי

 זאך סײן געטאן ניט אבער האט ױניאז
שלום. זוכען צו

 טעז25 דעם עדיטאריעל, זײן אין
 צײ אויבען האב איך װעלכען פעברואר,

 קלאר, פארו»וערטס״״ דער זאגט טירט,
 בע־ צו שתדלן א געשיסט האבע[ מיר אז

 נע&שא״ איחם איד האב שלום. מעז
 קוםם באװײזזנן. דאס זאל ער לענדזשט

 ער װעיצמנן דודך עגםםער, אן םיט ער
 1אי באהױיםונג זײן פון אנטלויפט

מ צו אונטער גאר זיך געהמט ז ױי  מו
 ניט טאן צו נארניט האט װאס עטײאס,

 ניט אח עדיטאוײע^ ערשםען זײן םיט
5 ׳ - ״ . טשאלעגויזש. מיט׳ן

 צוױ' כעשימ^ אן דאן םון חאב איך
 קלא״ פארלאנגט און הערחנן די צו בריוי

 םשוד פײן אן זײ געמעז צי דבורינ^ רע
ט די באוױמען צו לענדזש ^ ע ם כ  1םי רי

ם עדיםאריצג זײער ת׳  טעבתאר סין6 י
ע חאב *ץ־ אדער דרײרלאך אחן  ז
pup אױד״גע^אוט 
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ט וזאם ר ע ד ה ץ ד ד א ע ס ד ר ע נ ל י א ק א ? 4s ל
 דער חאט צוריח װאכען אײ^יגע מיט

 ױ אין געשוײבען צײלען די סון שדיינעו
 יאקאל אונזער אין אז נערעכטיגקײט׳/

 •עריאדע, מנעסאגס א פאר איצט הופט
 אדמי- נײע די םון טעטיגקט די דאנח א

 װאס באאו־ד, דזשאינט םח דסטראציע
 קאכד ארגאניזאציאנס א אן איצט םיהרט

 זיד צײגט לאמאל אין רענעסאגס די פײן.
 שטימונג מאסענטאלער א אין אוים נישט
 או זזאםנונג, א אין אדער טיםימ בײם
 ירױפארכײ- אטאל זיך װעט לאחאל דער
 םאר- מען שאן איצט שוין ניין, א טען.

 די םאר חאט לאקאל דער א? צײכענען,
 גע־ א געפאכם מאנאטען צוױי רעצםע

 מעמכעיס אין סײ פארשרים װאלדיגען
לאקאל. םאר׳ן פראפאגאנדע אין סײ און

 מעמכערשיפ די פון רעקארד דער װי
 צוױי לעצטע די םאר זײנען צײגט, ליסט

 מעמ־ נײע 125 ארײגגעקומען פאגאטען
 האבען זײ םון צאהל גרעסטע די בערס.

 און לאהאל, צום כאלאנגט אםאל שױן
 ריאיגסטײטעטע צלס זײ קופען איצט

 5 פון געיד אײנטריטס הלײנע א פיט
 געמאכט איו דאס סענט. 60 פיט דאי־אר

 אין קאמ*ײן. םון צײט אין גאר געװארען
 דאלאר 15 קאסטען װעט קאפפײן נאנ׳ן
סעגט. 60 פיט

 10 לעצטע די םאד האט לאקאל דעד
 מײ םראםאגאנדע 6 אפגעהאיטען װאכען

 רע־ גוטע גענראכט האבען װאם טינגען,
 לעצטע די דורך אויך איז־ עס זו^טאטען.

 און ליםלעם א געװארען פארשפרײט צייט
 װע־ ענגליש, און אידיש אויף בראשורע א

 זעהר האט װאס יאגע רעזיעערס די גען
 באװאוסט־ צום געבראכט חוײינערס פיל

 כחות פאראײניגטע דורך גאר אז זיין,
 יזאנען מיר װעלן דעזײנערס א^ן צװישען

 אונ־ פארכײדינען אוז דערגרײכען עפעס
 די סיז פאד דעם פאר אינטערעסען זערע

דעזײגער.
 אי; אינטערעסאנט העככם איז עס

 לעצטע די פאר אז םאקט דער עי־פיעהענד
 גאנץ א ארײגגעקוםען איז װאכען עטייכע

 לא* אין דעזײנערס גרופע באדײטענדע
 םע־ די אסאל געײעז זײנעז װאס ,1קאי

 סטאפעדזש נאכ׳ן נאר םעפבערס, טיגסטע
 לאקאל, םון אװעק זײ זיעען 1924 פון

 יענע געגען ענסוישטע פארביטערטע,
 םילע און באארר, דזשאינט םון פיהרער

 הע־ נעװאלט ניט האבען נרופע דער פון
 אינדי־ האבען נאר לאקאל, פון פעהר רען

 זאל יאקאל דעם םון א? געזעהן, רעהט
 אזױ וױיל ווערעז נישט גאר וױרקליך שױן

 דײ אויב אז םארשטאנען, דאן זײ האבען
 דעם אזוי באהאנדעלם אינטערנעשאנאל

 פאר בעסער שוין איז יאקאל, רעזײנערם
 דעזײנערס די אז מײנוננ, עפענטליכע די

 און לאקאל, סײן גארנישט שױן האבעז
 אינדי־ האנדלען דעזיינער יעדער זיך זאל

ײידועל.
אדםיניסטראציע, נײע די דאנלו א
 םס ארבײט די אביסעל פארשטעהט װאס

 באטרעפענדע די מען האט איכאניזאציאן,
 אח קאנפערענץ א צו אײננעלאדעז נרופע

 און נעשפרמך הארץ צו הארץ א נעהאט
 אזא ביז מאל, צוױיםען א און פאל אײן

 סױ צו אײנגעגענעז זיך האט קאנפערענץ
 בעסער אדער םארשטענדעניס, א צו פען

 װאס דאס אז איבערצײגונג א צו געזאנט
 דזשאינט םון אדמיניסטראציע אלטע די

 לאגע שלעכטע אזא אין האט באארד
 דאס טאר לאקאל, דעם אװעסגעשטעלט

 זא־ סיר אז אודזאכע, די זײן נישט אבער
 צי טרײען מאל אײן נאך נישט זיך לען

 מיר וואם זעהן װירתליך און ארגאניזירען
 דזשאינט נײע די מיט אויפטאן קאנען

 די װען 1924 אין דאן אםילו אח כאארד,
 בעסערע געװען דאן װאלטען דעזײנערם

 גע״ זיי װאיםען םענשען, ארגאגיזאציאנס
 גישם אײנםאך גאגץ העלםען, זיך קע:ט

 זיײ װאנען ביז ארבײט דער צו צורײןגעהן
 נאכגעגעבען. ניט וחנרען םאדערונגען ערע
 ארונ־ זײנען םטאיעדוש בײם דאן װײל
 דעזײנערס די םון •ראצענט 80 בײ טער
 וחח איז מלאכות. בעלי אנדעחנ אלע מיט

 אר־ די םון דאן סטאיען דעוײנמרס די
 רע־ זײ מיט געםוזם זיר װאלם בייט,
 טײ און באארד דזשאינם די סײ כענען

 וחנלען האםענםליך נאר בתים. בעלי די
 צומתםט דער אץ זיץ דעזײנערס די

 דער איז נעוחנן אי? עס וואס םראהטישעו.
 דאם גאר םארםאיען, איז םאמאנגענהײם

 דער איז חאנד<עז צו וױ דינען אונו װעט
צוקונםט.

לע־ נאנץ לאקאל אין אבער איז איצט

 •חאםיטע. דער בײ צד סײ\ םארטרמטען
w צו גיט װאנען זײ אבער i n סײנע 
 \ײ צי ס<אר ניט עגמפמחנן און בריוי

 אנשםאט םשאלענדזש. p*o אן נעהםעז
 אימר׳חזר׳קז Pnt אח «ײ האלםען דעם

«ן!םופייזש. אײגעגאם זיתר
ס דער אט א נאכאםאל, ב«וױ^ט ט

 נאד זוכם .®אתתויםם״ דאר אזוי װי
n» זאסו שיטאן צו  p קױ גמו אױננןי 
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 נאזוכט. גוט װערען מיטיגגען n כעדינ.
 נאדײטעגדען » אלע נעכיען פעפכעדס די

 קארפײן אמאניזאציאנס אין אגט״ל
 איגטערע״ אמער״ן אין און יאקאי סאר׳ן
 שטאדק זעהר טעפכערס די דך סירעז

 נישט אלכײט מניאז אלגעמײנע די מיט
 איגעמײגע אין נאר 45 יאקאל סאר׳ן גאר

םראגען. ױניאן
 װען אז נאמעיקע^ איך וױל סווי צום

 אכיסעל װאלטען אײדדעעגטס כיזגעס די
 די אין דעזײנערס פילע דעדפאנט פעהר

 גישט נאד נאלאננעז װאס שעוער
 צו כאלאנגען דאדםען זײ אז לאקאל, צום
 געוױס װאיט 45 יאקאל חגזיעער דעם
 געקאנט צײט קורצע א אין לאקאל דעד

 װי יאגע בעסערער א נאד אױף שטעהן
 פי• דער אין אגכאלאגגט װאס וױיל איצט,

 איבעד יאקאל דער לעבט לא;ע נא;ציעי*ע
 אין איצט דעפיציט, פינאנציעלעז א

 פעהר אװעק געהט לאפפײן פון צײט דעד
 דער כײ און איײן. לופט עס וױ טלנע

 :אך דערטאנען פיר וױיען געיעגענהײט,
 זאי*עז אײדז״עענטס כיזנעס די אז ,4אפאי
 עס װאו שאפ ר,ײן דורכלאזען נישט

 זאנען, צו איהם דעזײגער א :אר שטעהט
 אין נאי סאן. ױדאן א זײן פוז ער אז

 איצט לאי־ואל אין איז גענופען
 םון וױיי צ״ט, אינטעיעפאננ^ אן זעהר

 לעבעדיגע א געײאיעז איז זאך טױטע א
איגאגיזאציע

פענעדזשער. *טעק, א.

 בױדערליכעד םאר דאנק א
הילן:.

 אר* אן גראובארד, דײוױד ברודער
 ױדע• םון שאפ הלאוק דעם פון בײטער

 זײן א*ן אוגז בעט שװארץ, און רעװיטש
 אר־ די צו דאנק א אױסצודריקען נאפען

שאפ. דעיפאנטען דעם םון בײטער
עלסי־ אן געהאט האט ברודעד *,דע

 ארבײםער די און פינגער, א פ*ט דענט
 י1אוי ;עהאלפען אים ר.אפען שאפ םו;׳ם

 זײן אױס דרילט ער אוםץ. ברידערליכען א
 און שותסטער אלע צו דאגל הארציגען

 שאפ־ צום באזונדערס שאפ. םון ברידער
, נאלדםאן. ברודער טשערפאן,

 דער m נמדד עסזעסזסיװ דער פון קרהלעחרוננ
20 ממאל יוניןן, םאמר ױינמוט

ט ■ױריטאן די א־ז ארבײטער איהרע אויס שליםט קאפסאני ר״גקאו
׳טעפער. ״אמאלגאמ״טעד״ אין מרגייט
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 די האט צײט לעצטער דער םאר
עלכע ׳קא. רײנקאוט ■ױריטאן  גע״ האט ̂ו

 אגרימענט אז ױגיאז אונזעד מיט האט
 ;עפאכט יאהר, 12 לעצטע די םאר

 אױפרײדעז םאדשידענע דורך פארזוכען
 קאנטראל. ױ:יאן םון אױסצודרעחען זיך

 מאנופעקטשורער, אינסײד אז ?ײענדיג
 װי מיטלען, און װעגען געזוכט ער האט

 אױטסײד אין א־בײט די אדױסצוגעכען
 ארונטערדריקען דעם דודך כדי שעפער,

 האנ־ און װײדזשעס סיז סטענדערד דעם
 געלוגגען. :יט אבער זיי ס׳איז דישאנס.

 לאגטיא־ שא״ דעם האט ױניאן אונזעד
פראצענט. הונדערט לירט

אגטשטא־ א-ז צו-יק װאכען 9 סיט
 און פ״רפע דעי צוױשען סכסוך א נען

 פראגע דער איבע־ ארבײטער איהרע
pc האט םירמע די װעלכען פאי־טאז, א 

 די שאפ. איהר אין אנצושטעלען געזוכט
 בא״ דעם קענענדמ שאפ, םון ארבײטער

 גע־ האט װעלכער פעדזאן, טרעםענדען
 דעש אי״ס סארפאן, דער װערען זאי!ט

 ױ־ אונזער םון מענעדזשער געװעזענעם
 זעלבער, דער אז װיסענדיג, ארן ניאן,

 דעם םארלאזען האט ער װי נאכדעם
 א געװאיען איז ױגיאן, דער פח אפיס

 דאיט און שאפ א:דער אן אין םארמאן
 אױשנעפירט גרויזאם זעהר זיך ער האט

 נעםיהלט, האבען—ארבײטער,־ די בנוגע
 צו אופפענליך זײן זײ פאר װעט עס אז

 מענעדזשםענט p? אונטער ארבײטעז
 דער געגען פראטעסטירט האבען און

 זײ װאס דעש, פיט האנדלוננ םירםע׳ס
 ארױפצױ אנטזאגען זיך געװאיט האבען

 צו נויטיכ דא (ס׳איז ארנײטען. געהן
 גע־ איז צײט יענער צו אז באםערקען,

 יע־ האבען ארבײטער די און סלעק, װען
 האט ױניאן די נעארבײט). ניט טעג נע

מיט אונטערהאנדלוגנען אײניגע נאך

אוניװערזיםעם ארכײסער אינפעדנעשןנעל
גאס, וטע6 און פלײס אוירוױנג הייסר,ול, אױרוױננ װאשינגטאן

.530 חם
 רער פיז •צטורױם סאצ־אאעי א — נאכמיטאג. 1.30 מערין, ם;ץ13 דעם שבת,

לעקטמורער. ער,6סטאר ד. כ. — ליטעראםוד. ענגל־׳טער
*רביי־ די שון פל«ץ ״דער — פריה. דער אין n םערץ, ם;ץ14 דעם זונמאנ,

לעקט־שורער. קאאהון, װ. א. — צ־וױליזאציע״. מאדערנער דעד א־ן טער

כילוינג אינפערנ. דער אין הודסען און לעקסשרס
םטריט. טע16 װעסט 3

p; 6.30 טען17 דעם מ־םװאך y n פ־ט״" ?עקסאנדער1# — אװענט. אין 
תם האנררער  יער פוז באזים עקאנאמ״עעו־ ״דער :איבער קורס דעם םארםזעצען י

n נעזעא־טאפם״. םאדערנער n דער א־ן כױםװאך יעדעז װערען פארטנעזעצט װעט קורם 
̂־בעז רעש אין און ט”צ זע^בע־ פאא*ז. זע

פלעצקר אנדערע אין
? ' ל נ א י ס ו ק ט. ס ו ט 320 ,40 נ ם ־ 2 א ע0 ט. ט רי ט ס

תשימנ^יזום. אץ עװעניר צוױיטע און ערשמע צוױשען
 און איבונג ,סיזישע — אװענמ. אץ 6.15 םערץ, מען16 דעם דינסמאג,

 ^איקאנא־ — אװענם. אין 7.30 לעהרערין. םא?ס, םילדרעד — דענפינג״. סאשעל
 טעסיג־ בילדונגס די לעהרעד. לעווין, מאקס — אינדוסטריע״. פרויען דער פון מיקם

 דער אין און פלאץ זעיבען דעם אין װ^ך יעדע וועדען ס$רטגעזעצט װעלען קײטען
צײט. זעלבער

 עװעניו, װאשינגטאן 1581 רומס, ?לאב 2 לאקאל אין מער*{, טען14 דעם זונטאג,
מאקס ־־־ נעזעץ׳/ דאס און ארבײטער ארגאניזירטע ״די — םריוז. אוהר 11 בראנקם

^ _ לעהרער• לעװיז,
רער אין 10.45 סטריט, טע104 איסט 73 סענטער, םײקערם קלאוק הארלעם

יאגאן*, הלל — אײעריקא״. פון אנטװיסלונג פאליטישע איז עאקנאמישע ^די — םריה.
לעקטשורער.

 ײאד• יעי־ע ײערעז םארטגעזעצט װעלען הארלעם אין און וײבראנקס אין דיסורסען
 לעהרער און שילעל םון צוזאמענקונםט — אװענט. 7 םער״{, טען20 דעם שבר^

 עדױקײשאנאל דעם םון אראנזשירט לעסטשורם, אס קלאסען די כאזוכעז װאס די םון
 אין םארקומעז װעט וועטשערינקע די אינטעתעשאנאל, אונזער םון דעפארטטענט

 ״רעםרעשםענטס״, זײן וועט עם סקול. האי אוירווינג װאשיננטאז םון רום דיינעג
געזאנג נרופען יןינסטלער, באוואוסטע po דורכנעםיהרם •ראגראם סוזיקאלישער טענץ

 אונזער אין פאראױם אין גאקומע( צו טיהעםם םענט, 35 נ^ר איז אײנםריט
םםריט• טע16 יועסט 3 חנאארמםןגט, ערױסײ׳שאנאל

 רער פ^רסופעז װעט — בראנקם. אין אווענט, Wk> 70̂ םען3 דעם שבח,
 רעאארטכמנט, ערױפײשא;#ל אונזער םון אראנז׳שירט נצזאננ, נרווען סיט קאגצערם

.איםט. »»רס סרעטאנא אח םטריט שארלאט ,61 םיןול •אבלית םון אוידיםארױם 1אי
 זאםצאװםסי, ל. j ;םא«ר»נא נאומאוווער, מודאם :זײן וועלען ארםיםםעז די

ר זײן אויך זועט ומלכער באריטאן,  באװאוםטער א אוז נעזאננ נרויען םון דיחנפם^ר ת
שיעטער. trum *נאנםירט ווןט נאםען ווזננמם ש»יאער, םירעל

םעז װאו דדשיסנײזיאום אין םארזאם׳לעז ויד עולם דער ותט קאנצערם נאכ׳ן
טאנצעז. װעט

י״ערע טיט ױני«ז װ. j ל. א. רער םוז םימגליחנר םאר םרײ זײן וועם אײכטריט
tUSjh jU ן■
• vte די tv nrrv טיגמליחור די re דער m .םיעייעלע — י. װ. ג ל 

»m n r m ײ«וםיאנ«ו m n m n יין i m w i r a m n w םיז 
4 *w o n ט ״ ר ואן ז • ***מ iײי w  vmm . ר » » ש

 הא;ד• אזא אז אײננעזעהן, םירמע דעױ
 געװען ס4װאי ארבײטער די טצר לו:;

 דען4געטאי זי האט איבעראײלטע, אן
 דער צו ;עהן צו שריפטליך ארבײטער די

 יאנואר, טען11 דעם טאגטאנ, א־־בײם
 געלע־ א האבען דאן װעט ױגיאן די און

דעד װי איבערצײכען, צו זיך גענדױיט
 דעם א*ן אויםפיי־-ען זיך װעט םארטאן

שאפ.
 :יגע:ד4אויספאי ארבײטער, די װען

זיך האבען ױגיאז, דער םון װאונש דעם
 בא־ דעם זיא ארבײט דער צו געטעלדעם
 %ר געפונעז זײ האבען טאנ, שטיטטען

 האבעז און םארשלאשעץ, זײ פאר טירען
 סאשי־ די אז װיכעז, צו געקראגען נלײך

 זײ־ זײ אין אדונטערגעריםען זײנען נעז
 אײס, וױיזס עס װי אױםגעשלאסען. נעז
 צו הויפט־צײ, דער געװען דאס איז

 געשטרעבט האט כאלעבאס דעד װעאכען
ם האט ער װאש אוז  דערגרײכעז געװא̂י

 דעש אט פין ארויפגעהטען דעם מיט
פאי־טאן.

 האט אגע,4י די זיך ,פאי־ האבענדיג
 נעםונען זין נאטירליכערװײזע יוניאז די

 א מיט ענטפערען צו געצװאונגען
 ש:על אזוי האט, פירמע די סטרײק.

 געװאיען, געױפעז איז סטרײס דער װי
 אל־ מיט פארבינדוגג אין געשטעלט זיך

 פרא־ צו געטרײעט עלעמענטען, ערלײ
 פרן הילף די געזוכט אומרוהען, װאצירען

 טרײבען און שרעקען צו פאליצײ דער
 איז עס פאסטען. זײער פון פיקעטס די
 געלונגען. ניט זאך שום קײן אבער זײ

 פאי־ זײערע אויסגעםוגען ד,אבען מיר
 הא- זײ װאו פלעצעי, די מיט ביגדוגגען

 אר* זײער ^יפצוםאכען געטרײע^ בעז
 נעסטאפט. זײ האבעז מיר און בײט,
 גונ־ צו געווען זײנעז אויסזיכטען אלע

 ט4װאי עס און ױניאן. דער פיז סטעז
 האט אויסנ^יך. אז צו געקומען זיכער
 טרױע־י םאלגענדעד דער פאסירט אבער
: םאקט ריגער

 שעפעי, אויםגעםונען האבען מיר
 אסאלנאמיײ דעי צו באלאננען װעלכע

 אונ״ מאכט םען װעלכע אין ױניאז, טעד
 גע־ נלײר זיך האבען סיר ארב״יט. זער

 זײערע סיט פארבינדוגנ אין שטעלט
 װעלען זײ אז זיכער, זײעגדיג אפיסעס,

 סקע־ צו ארבייטער זײערע ערלױבען ניט
 באדױערען צום אונזערע. אויף בען

 איז עס װעלכע שטעלונג, די איז אבער
 פון אפישערס םון ערװארטען צו געווען

 אנ־ געװארען. געגוסען ניט ױגיאן, א
 שאפ, דעם סטאפען צו נלײך שטאט

 זײענ־ סקעב*ארבײם, די טאכט װעלכעד
 װע־י אינםארמירט פריהער פון שוין דיג
 הא־ מיר װעלכען סון סטרײס, דעם גען
 דעם גאך גלײך וױסען געלאזט זײ בען

 ערפארוננ, דער םון וויסענדיג לאקאוט;
 צװישען אנטשטעהט םכסוך א ײעז אז

 םירמע, א אונזערער און ױניאן דער
 װאס נארסענמס, מאנוםעקטשורס װעלכע
 זײערע אין װערען געמאכט אויך קענען

 דעי בײ רעטונג םירמע די זוכט שעפער,
 ער״ אונז זיי האבען — אמאלגאםײטעד,

 דערװאושט, זיך האבען זײ אז סלערט,
 בײ קא., רײגקאוט פױריטאן די אז

 אײ־ מיט איז סטרײקען, מיר װעלכער
 מיטנליד א געװארען צוריס סענ ניגע
 און אםאםיאײשאה באסעס זײער איז

 צו אוםמענליד ךײ סאר טאכט ראס
 מאכען װעלכע שעפעי, זײערע סטאפען

 דאס איז פירמע, דער םאר ארבייט די
 צו סארפייכםעט זאגאר זיך םיהלען זײ

 קא־ די םירמע. דער צו סאטערש שיסען
 גע־ געשיסם באלד טאסע זײנען טערס

 נאך אונז אױף סקעבען און װארען
 הע־ זײ װאם מיט אלץ, טאג. צו הײנט

 ער• אונז מעז האט העלפעז, אונז נען
 בעסאר סײס די ברעננען צו איז סלערט,

 pD םשערםאז אזמפארטײאישען רעם
 עײ ױניאן, דער pא אםאסיאײשאן רער

 ניט האט, סירמע די אז איהם, סלערען
 לא״ מים אנריםענט איהר אויוי קוסענדיג

 ארבײ• איהרע אויסגעשלאסעז ,20 סאל
 אנ־ זיך האט םירםע די אײרער מער,

 זײנען זײ און אסס׳ן, רער אז געשלאשען
 אנגעהערדסײט םירמע׳ם דער אז זיכ$ו,

 װע־ צוריסנעװיזעז וועט אםס׳ן דער צו
 אוםגעשטערט זײ װעלען דאן און רען,

הילױ. נױטיגע רי געמון קעגען
 וױנציכ האבען זייט אונזער pt םיר

 ײי״ גוסעז דעם אױף געלײגט האפגונגען
 אוםפארטײ• זאנענאנסעז דעם פון לען

 ניט קענעז םיר אין םשערםאז אישען
p't ניט באשליםע. זײנע צו געבונדען 

 to'o סאמוי א אין pארי אבער וועלענדיג
 בא• םיר האבען ̂וניא?, צװײטצר א

 ייײי אננעהםענדיג װארטען, צו שלאסען
 טרײען ותיעז זײ אז פארזיכערונ^ *ד

סס. זײם vw (איוס
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 וזמינס דער *ױסמנןןן»ון און ?ויננאחםעו וי
22 און 9,2 ®ץױלמאלס מםיסע עהשןן

,1925 נאױענ״פעד, סו:טען ביז דו״מון טען21 פין

טע א ײגג ט ;א **"* עיןדבי
ױגגן $27,250.07 ------------------— אגר6 דעןענס צופ בייפפייע

$ 5.00 — — וװייקגעקערמ *•וגפעיי: געחצ דעם ®ון
Too.oo — --- — - נו־יע? א״גגעלןלדןצעפעד ני® א

------ - צוזאגען

------- פאנד דעועגס ®ון חכל סך
:ױעיען *װיקגעגאחלמ דאיפען װעלכע זןלואות,

̂ל — ־־* — -—----י. ײ. ג. ל. א. ,2 לאק
״-•0,000$ די (#ײיגרענענדיג י. ײ. ג. ל. ». ,9 לאקיול

 נזאייבגיידזפ צמען א פון געקיאגען מ׳חאצ װאס
 1 י• נ■ ע־ו. לעקפי$ג«$ן סוױלס אין חויז דער אוין״

ײיניענענדיג י. װ. ג. ל. א. ,22 *ל|ר$4י  $10,000 די (א
 םא־־צגײדז׳פ צען2 ין פון גע־-אגען ט׳האט װאס
ן י נ. חא־ז, ױניגזי װארדןעיפ׳ דע־ פון

ו0סס.ה

$20,6n].o:

10,000.00

י0.8)

ײיאי־ונצעי געוזפ דעם פין .עצי)ד:,״'
 1ייסי .«10
()0 00)

10,000.00
5,000.00

18,510.82 
28,510 82

S0J.10

0( ) 0.00

22 יאלאי פון ב^נס
 יא־ :יו פון ױ:י»ן פא־יערפ באאיד דזשאינט

- - צורי?געצאהלש

------- ױגיאן פאריע^ס פון באלאנס
- - * - חלואות «*י*ידע:ע - • — -

- צודיקגעצאחלש - -............

ח^ואית n•:4 כך

ן:עפ ־־־*•־־. אין סא;ד דעס ם*ן אײ::אסע גאנצע די
:אױסגאבען

צינגס: אלגעמײגע --------------יו אז, k האי־פ, די פאי־ רעגצ מי
כטאדי-ם: יענקי אין מיטינכ ראס

8),300.00 ------------------------ —--------- סמאדױם פאר׳ן רענפ
2,200.00 ----------------------------------סיסםעפ אדי־עם •אבליון »אי רעג«

425.00 — -------------- פיעהע דער און דעז־נעי די -jkc פיאפםאים
408.80 א. א א*יכגא:ען כפעצ. ארנייטער, ס,5י**6עלער,פ גייםפעז,

700.00 — ------------—---------------------------------------אינמורענס
1,301.50-----------------------------------װ. א. א. פאפטעיס סירקולארס,

95,738.10

122,803.10

5,003.00

.— כצאדי,־ש יענקי אין מימינ; מאס הנל סך
ביגג . : אלגעמ״נע — ו־ינ

 װ. m א נאטיכעס *אי־לארדם, ריפלעטש, כירקולאיס,
 װ. א א װאימזערס, ר?סיטס, ביכלאך, קאנמריבױ**;

_ . , _ _-----------------חעדס לעטעי* און ענװעלאיס

8,125.30

7,092.75
077.00
358.50

-----------פי־ינטינ; אדגעמ״נע הכל םך
. — —-------------גײטונגען אין אדװערםײזען

, םראכןש און בע:ק פלעגס, בעדז׳םעס. סײנס,
 װ. א. א. צײטינגען פון קלי״ינגס צײפוגגען,

^ן האלמס • — סערװיס פראטעק
: לאיערס און ק^ורט אין חוצאות

-------------------_ ב^צאהלט לאיערס
קײפעס די םיהדען אויף אויכגאבען פאר^ידענע
----------------------------------------ר;#ורט אין «טלאפען

ס ױכ מ ע -------------------------------------ב*נדש בעיל פ«»ר ײ
---------------------------------------*ויסג*בען קאורם קיײנע

דונג אין אויםגמבען דער אוי« מא־טגײדזיט טען2 דעם מימ םאינינ
3,882.00 ------------------י. נ. עװעניו, לעקסינגטאן 05—07 אין חויז

דער אויןו טען'מא־טגי־ד^2 דעם מיט ם#רביגדונג אין אויסג»בען
טי װ^רקעיס׳ 2,000.00 -------------------------------------י. נ. ד.אוז, ױני

8,728 25
1,373.08 -----

805.40 
208.25 

1,384.30 —

20,350.00 
15,607.08 -----

700.00 ״ -
----- 720.00
-----51.130

% % » * • א א. קאויט, און לאיערס ןודװערטייזמענמם, חכל סך
------------------------------—------------— סםען״ דעם צן ס^ל^רים
--------------------------------קליגינג און דזשע:יט»ןר *ום סיזל^ריס

_ —______________—------------------חעלפעי עקסטרא ,
.______________________________#דרעסעז ערײבען . .______

-------------------------------------------------------------------פ^סםײדזע
_____________________________— םעלעגיאמען און מעלעפאן

___________________—-----------—;-----------מעסעגדז^ערס .
____________________________________־— ב^לײכטונג פןןר

— סופדײס פמלריבטען, ם»ןר בילדינג: דעי• אוין״ אויסג«בען
___ _______________________________עחנליבעס און ח#:םובער

_____________________________װ. א. m קאפס, װ*םער, .
---------אויסג^בען קלײנע און ביבער *פיס, «»ר׳ו כטײאזאנערי

— —-----------------------------------------ק»לעק״«ז מ*ר בענקס די
״ :אויסג»בען קאםיסע

מז רײזע ס א 588.8*2 ----------------------------------------------------------------ק
ז ײ ! — —------------------------------------------------------------;-------------------------------412.80

40,400.93
11,214.00

1,060.00
501.00
188.25

1.128.51
303.07
177.40
600.47'
803.50
104.88
282.30
225.95

10.05

-------------------------------— זעל סך
^ן ײ ^ניז רג :א*יסג»בעז קאםיבע א
ם ^רי 765.00 -----------------------------------------------------------------------מל

̂ריערם ®«י רענם 275,00.-------------------------ומדיקוו
̂סםא «אר ̂* ל רייזע ״אויסג»בען ¥רג*ניז**י#ז #לגעםיײע םױים

̂סמען, ̂םעז «?ה7םעל ק 4,99022 — —------י’מ.־ א M מזגלעג

1,950.21

loon ספרמא, Tvala ■רײפפג,
nrsuiMM י1אוי ■̂ ן ד ״ ו ןויסעיס און נ*אייד די •ון ‘ו

 2,307.20 י. װ, j .י א. וון בןאיד דזאןיגט נײ■ ,22 »ון 0 ,2 לן?, n וון
:22 און 0 ,2 לןל^ס די ודן װ*חלען די אויף אויסגןנען

1,107.20 ----------------א א רענ*, ׳*רן?ס בוטט, אויפנויען
07.05 — — — .............................פ*נד מפענפ «ון ?ןנפעיעגץ

ג *ויסגןגען ספנרײק
1.92fl.no------— .............. - - - *ײם״ /לפס« פ«ר בפפןחלפ

270.04 — —----—........װ. אז. און חןסויטאל, מעדיפין, מאי•
1DO00 —------------------ אויסגמבען *נדערע פאר׳יידעגע

—---------------—....................חכל סך
— —----- ---- ------בעגעפג* מװיײק אױסגעיפחל*

-------------- .רעל̂י נויטיגע און דןגיי^גס
-------------- - איבײטעי דיסםףו»רדז««ע *ו אויסגעצפחל*
̂יװאונדעטע ונו יױסגע«#חל« ----------------*רבײטער פ

נען פױנעד«ל ------- —---- . . - רו:ין> (מרס. אויס̂ג
̂חלסו נ׳ן לפלעקאןונס — ״פװיחײ■״ דער ני־  סעסועלמענט פדידען ̂ג

̂יפ דעי פון כיטינג (פאי  )1025 סע««עמ:עד, טען20 מעמבע־
̂נד אידעגזניצי דזןם rארי ו״עםמם  אין סעקױריסיס די (דעקענדי; ב

 1020 דזאולײ טעי2 ביז 1025 דזאולײ טען2 פון װ״ א. א. בא:ר,
̂דינגש די אוי־* אינאויענס פײעי פון ויעמױמס  ס און pip. 2 פדן בי
̂ט ̂צןןח ̂י■ נ ■------- ----- * אקאונטי:; און אדיצינג פ

— —-----— . ״ אויפגאבען פון חכל סך
̂רעידענע  — - - • - ויעיען וןייילגעקעי־מ :א־ ד**פען ױאס ,תיחלוא פ

:1בעיי פוןי דעווןזיטס
490.00 ----------- - * • - - ׳ אײנגעצאדיצ דעןאזיטס

150.00 ----- - ...........- ג־רירגעקיאג^

2,208.14
7.708.00 
1,,528.00

475.00 
im.oo
05.00

1.500.00

850.00 
214.81
387.50

121,002.51

:עי ־־ ere דעואזיצס פא־בליבען
י

L’fKJ.OO

צוריק• איז װאס (אויסער א־יכגאבעז פון ד,ני כך אלגעפײנער
_ ) י♦♦*•*•♦♦• נײי״ר״׳ יי— — — — * ־*” ־ ־ — י#ו'

זישעי־מאי׳) ס (ט׳טאייס V/ 1925( :אװ. צו באכ- אין בא־אנפ

------------------ . . ________ — - ■ - . . טאטיד

122,201.51
41.05

122,300 10

ץ ע נ י ו כ ־ ס נ א ל א ב  
1925 נאװעטכער, טען30 צום

י. װ. ג. ל. h 22 און 9 ,2 י׳אתאלה עיז״צאן, א*ו קאמיטע דיפאינמ
״ני״ עקזיבישו

41.05 —---------— צ־עז^.♦ זיפעימאן, ס« (מ«ארל© שאנק pm ?ע«
ס פאנד דעפענס ^נ ױ טי־ינ אנ :ק

בא:ק, דעי פון געװארען צוריקגעקעי־ט איז װאס נמעק דעם פאר
700.00 -------------------------קאיעדטעז עכ לאן פען אז רעכעגעגדיג

קײפעס (די װעיען צוריקגעגענען דאיזי װאס פעיל פמי־ דעפאזיטס
250.00 ----*----*----------ו*י*עז>יגע דיכמיסד זײנען
409.00 -------------װערעו אויפגעשאנט דאיפען װאפ חלואוח פאייצידענע

 פארמעגען 4,ד,: סך
דעפיציט רײנער

טאטון
ת ו ב ו ח

------------אויסגאבען קאמימע ארגאניזײעאן חבל סן•
ling אויםגאבעו קאמימע ®»ון אוו:

n m-----------^---------1396.17. * ?אסיעז, •ײמגגאו
rtg----וו. m m אדזוערפוײופענםם 3HP ווזיםגאנען: םימינג jjl

684.00 ------------------------------ *יי®•ו^יים״ :גאיאײליײי

̂י y — ייגימז יי
I י- — - פאםיטע

6,080.28

:װערען אפגעגאחלם דאיפען װאס ־ואות
it י. װ. ג. ל. א. 2 לאקאל------------- - - ....________
________ ״. - . — — י. װ. ג. ל. א. 9 לאקאל צו
_____________ . - - י. װ. ג. ל. ,א.22 יאקאל צו

........................ .................- דעש אוי,־* אויפגעצאחלמ

__________ - װעי־ען אפגעצאחלט נאך דאי־ע
אן פאײעיש באאיד דזעאיכט צוש ױ פ*ן ױני  יאי-ק נ

________________________-------דעם אןיף *»גע*אהש®

_________.... װערען אפגעצאדדט נאך דאי־י

 װערען אפגעצאהיט דא״פען װאס הלואות פון הנל סך
בא-צאחלען נאך מןן דא*־® אויפגאבען יאיערס פאר

l/4O0.p5
04,801.00

00,201.71

10,000.00
20,885.00

02,808.11)
3,000.00

10,000.00 —
5,000.00 —

50,803.10

5,000.00

05,748.10
453.52

00,201.71 ------------;---------טאטוןל
אקאוגטענם. פףפוןרבמעיד וואודס, קאללינגס ב*• דדצ■

ערפ»מ אן חאדלעם אץ האנצעדה אונזער
 אונזער םין מיטנילידעד הונדערטע

 םאמ־ליע; זייערע םים אינטערגע׳שאנאיל
 קאנצע־ט, צום םארזאמעלט זיך האבעז

 פון געײא׳־ען אראנזשירט איז ײעילכער
 אין דעפאדטםענט עד־וקיימאגע^ אונזער

 מים ,171 פןובליק־םיןוי פון אדיטארױם
* צוריק. װאך א

 דןודא :געײע; זיינען הינםטלער די
 זא־ העיען םא»ראנא, — באװשאװער

 זא״ ר נ. און ם־דעל־׳שפייעז• — פרים
 םו; לידער דער באדיט^, — םלאװםהי

 דורמיעםיחדט• ה#בען זײ נרופען־נעזאננ.
 רו־ אידישע, פון פר^נדאם שעהגעם »

 סאיסס־מוויק. איטאליעניישע אוז סישע
 אויפגענר זײ ה*בען םארזאםעלםע די

 א•:־ העכםט באנייםטערוננ■ םים םעז
 נרויעךנעזאננ די א^נעװען טערעםאנם

 זא־ י. נ. no פירער׳טאםט דער אונטער
 מענער, פארזאטעלטע די םלאווסקי.

מיטנעזוננען. האבעז הינחנר און פחתז
 נעווען, איז *נטוישומ אײנצינע די
 איז וועלכער זינםאן ■רעזידענם װ*ם

 האט ךמתער, אלס אנאגםירם געווען
צײט. אין סומען נעקענם ניט

באטער־ *ו אינכמחסאנם איו עם
 ח*ל חנר איז אוחר 7:40 ארום ד«ם מן

מן ײז איבערנעיאסט, מווןן י»ױ|  דער י
 זײנען א״נפאגנען, T« זמאי ת*ג»רס

ר ת  אונזקי פח ‘פױםגליחנו 200 םון מ
o װייל נעשטאגעז, ױניאז r נ׳ד נים איז

D p r r r *  .tm  mt,

 הונ־ נעםונען זיך האנען האל א־ן װאס
 אויו* סוקענדינ ניט און ק־נדער, רערטער

 זיינעז מענשען הונדערטער װאם רעם,
 האט נע׳שםאנעז, ציים שטונרען צוױי

 רער ^ון אדדנוננ, געהערשט האי אין
 א בײ זוי אויםנעםיהרא, דך האט עױם

 אין נענעבען װערט װעלכער יאנצעדם,
 מעםר^פאלי• אין ^רער זזאי קארנעניע

אפערע־הויז. טאן
הא־ וועלבע קינסטלער, די נאר ניט

 גאר סאנצערם, אין נאטײלינט זיר בען
 בײגעשטיי־ םיל האט עולם דער יירא

 גייםטי־ א אװענם רעם טאמן צו עדט
 נעזעלשאפטלי־ און סינסטלערישען נעז,
עיםאלנ. כען

______________________________״-̂י
ס ט דיו ענ מ ט ר א פ ע 2 ®מ ד

אװענט אין 9 זגי אפען
ר וחנט מרץ, םעז15 רעם מאנםאג, םוז  ת

 «ײן 2 לאפאל םון דױם־חנפארםטענט
 *n «ו טימנט, איו אזיינער 9 ביז אםעז

 וואם ניםניידמר, די םעגליכסיים א בען
v מ *ומרטיי^ *רבייטעז m\ צאלעז 

j»: די אוז דיום n n .זיי• ווטט שוידזמ 
יונ אירזמר «אי«ן1 .......................דארפען

ם מו  נט^אט ט לױט גפטאן י
ם פון באארד ן?ז«קוטיװ ־ ת ---------------—  n

‘ «ס טארס

.1סי

%ז
W,,

־ן

׳£<

,T ־ו״ג׳יןל'< * י »ןף;^

*־ " I M i l  "IT־ t i n ו ז 

13 4*n iר r, »10 «ן rw o

ו ל א מ מ א י ת י ס ר מ מ ח א ל ק ר ן ח ץ א
מנעדזעער ױרלץ, ». פון

m האט שעזאן רןר װען m o  r t• 
 •ר• סן • ג׳וחפט סיר זזאנען ען,נ

W «ון אגסאמ נ״ם :״טסלאזע. in, 
 איסזןר «ײנ«| ,1«רפארוג או״ער לויט

 ותי• טרנײטסיאזפ, «א< נרויסע » »ד
V זייערץ םאריארען חאנען כע BM 

 נאיןנאט׳ם ז״ערע װאס דעם, דירד
 צײס, » אין ניזגעס. םון ארוים ז״נען

 די פאר גונתר א איז שעזאן רער װעז
 ארנײטסיאזע די װערען פינישערס,

 ארנײט. סיט נאזאמט שנעלער װאס
 אונד די געװען ז״נען םארקערט אכןר

 ניט איז *ם — סעז«ן דעם שםענרעז
 פינישערם, סאר ארנייט פיל אזוי נעװען

 פרינען צו שװערער ;עווען איז עס און
טםל«ןזע.”ארנ די םאר נאעןפםינונג

 חפנען זפי ארנײם די שווער װי טכער
 נענוםען זץ־ םיר ה^בען אוישנעזעהן,

 יע־ ארב״ט. װיכטינע די ערםילען צו
 ניד סיי ױני*), דער םין אםיסער דער

 און מנןרזשער, ארןר נעם-א״דזשענם
 צ״לען, דיזע טון שריינער דער אויך

 W די אינער ארויסנעיאזעז זיך האנען
 ױאו דאדט, םינישערס ״פלייסען״ צו פער
 שאו pp אין פלאץ. א דא נאר א־ז עס
 אלנייטען צו נעװען ערלױבט ניט א־ז

 צוױי אדןר םינישער א ניז םי*ם אווער
 אד־ דעד צו נעײפיעז נעפלײםט ז״:ען
 דער םיט דרייװ, דיזעז דאנק א ב״ט.

 דער םון אפיטערם די םיז קאאפעראציע
 ״יייײ נעילוננע^*ו אונז עס איז ױניאז,

 דער צו םינישערם אאל נעװיסע א “סען
 האנען װאס םינישערם, די צו אינייט.

 צולינ אװערט״ם אביםעל םאדלאיעז
 איז עס »ז ערסלערעז, נדר װילען דעם,
 אז ױניןן, רער םון אינםערעשען די אין

 אזוי און ארבייטע). זאל מעמבער ־עדער
 «אר א םאד פלאץ דא א־ז עס װי ראננ

 קיינער זאל שא«, אײעד א<ן פ־נישערס
אװעדטײם. pp אדנייטען ;•ט

A
 י1אוי ניזי א נעװארעז א׳ז מיטאםאל

 הא־ כאלעבאט־ם די הענדם״. ״שעלער
 םיני• די םון אױסװענ »ן נעשונען בען
 הא״ מיר םינישערש. די םאר ס?ייל מוש
 דיזען פון נעפאר די אייננעזעהן בען

 ״פאלער םאר ׳םארלאננ אוםנארמאלען
 ערװאר־ האבען םיר װי און הענדם״,

 די אז ארויסגעװיזעז, עס ז־ך האט טעם,
 .םעלער די אױס נוצען באלעבאטים

 אבישעל עדזשעם׳, ״בייסםען צו דזענדם״
 אונזעױ ױי אזוי און װ. אז. א. לײנען
 ם׳ני׳שער אײגצינער דער טינ איז יא?אל
 לאסאל איטאליעניעער דער — יאקאל

 הא־ — םינישער־םעמנערם אויר דאם
 זײ אז זײ, צו געײענדעט ריז ט־ר בען

 אפצוםטאפען נלײך העלשען אונז זאלען
 אויפנע־ פיל האבען מיר אינעל. דיזען
 הענדס״ ״םעלער די אםםםאפעז צו טאן
 םע״מרם. די םון ארבײם די םאן פץ
 אייך, אן עש ז*ך װענדעם איצט אין

 איבעל דיזער אז צירידער, איז שװעםטער
 אױי װערען. אםנעשאפט אימאנצען זאל

 חענד״ ״םעלער א זעהט איהר ײי שנעל
 לאזט םינישער, » פיז ארבייט די טאן
 «ם װעלען מיר און וויםען, נלייך אונז

 באלעבאטים די ניט לאזם אפסטאפען.
 זאל און םס"ל. אונזער ארונטעררײסען

 םון ארבײם די טום וואם אײנער. יעדער
א םיז פרײז דעם בא?ומעז ם־נישער, א

פ־ני׳שער.
A

לאסאל אוגוער 'םון מעסבער יעדער

י,1גד* א ערמאיטען ױאך האט
 י•1א״ נאר-רט חאנ׳ון סיר װ«ינ«| אי|
 האנ׳נן ײאס סעמנןרש, ןרי פדאגען. מ

 גןנע־ וי׳גען נריו*, i״p «וזו*יס«ן גיט
 |1א יא?אר אין <״דtwiP 1 » ו

u׳r n » e׳orn« o n  |j, אין זײ װ«י«ן 
ר  נריף די ערהאלםען אויך צופונפט ת

«1 i n אױך און ױניאן o n •ייגיאן 
o אין ״נ׳נרןנטינזײט׳׳.) אמיו n נריף 
 סון נאשיוס iwjm Din»i סיר חאנען

in »ז יא?אי, r  אמװײ׳ no כממער 1
ivoon אײן נאזומן mvwo דיטיננ 

 ן tvpvoצװיי ח. ד. סאנאט«ז, דריי אין
n■ א אין סיטיגנען fn v מאגא״ 6 פון 

 כימל פון טשענדזשען נ״ם און טען.
 רnיע װעם ניאנאטען זעלפ די גאך

 ניט װעיען װאס זי״ אדער ער סערנער,
 אטענ- האנען זיי אז נאוױיזען, פענען

nױערען נאשטדאפט ס׳ט״מען, לי ט 
 באשילס דיזען דאנת א דאלאר. א ס*ט

 און נאזזכם, בעסער םיט־מען די װערען
 װאס האיס, :רעשעדע אן גריינמז םיר

 סעס״ נאנצע אונזער אר״ננזםעז װעלען
 די סע^דס״טיננעז, די ביי נער׳פי■

 יעדען אפנעוזאלסען יוערזן מיט־גנען
 װאםשט םאנט(ו;. 1טקידר און ערשםען

 ״נעחזב־ ^ אין אדװערםײזמענם די
 טענליכער דער אין און “טמפ״ט

ב־יםער־ירעסע.
 אינסארכירט אױך t«׳ האבעז םיר

o 0 װענען nדי װאס טע?ס, דאיאר צ 
 אדויפנעלייגט זיך אויף האבען נמםנערס

o א ײדך n m n n. זיך ײענחזן סיד 
 זיך ואלט איהר אטאל וױדער אייך צו

 זײן זאלען נדר כדי אום ,1א»מפע נלייך
 ריט באלענאטים די םרעפען צו נריים

 װי־ זאיעז זיי אז שא:ד, נעגינענדען א
 ?עםפע• צו נרײט זיינען מיר אז סען,
 פאדערומען, נערעכנמ אוגזערע םאר
 ארו־סנעשטעים. זײ צ; האבען כױר װאס
 סעזאן דער אז נוט, :אנץ װ״שען סיר
 ;ע?ענט װאלטען םיר װי אזא, ניט איז

 זיך מוזען אלע װעלען מיר נאר וױנ׳שען,
 אפצאלען צו אום אנ׳שםיעננעז, אביסעל
 טיד םעחם. דזס און שולדען אונזערע

 דעם װעגען ושרסאנעז אױך א״ך װילען
 דעי םון ?אכסםיטוציע דn אין ■ונפט

 ניקםיער, יעדזר אז אינטעמעשאנאל,
 כאנאםקן, 9 װי פעהר שולדיג איז װאם
 זיים דאריבער װערען. נע׳שטראמן זאל

 פאדנאכלעסינען צו ניט נעבעטען איהר
 דער א׳ן װ״ל א־צט, ד־וס די צאלען צו

 זײן א״ך םאר עם װעט סלעפ םיז צײט
 איהר װעט נאנדעם און אוםמענליר,

 נעשטראכענע, די צוױ׳שען נעפינעז זיך
 פארנאכלעסינען א־צם װעט איהר װײל

דיוש. די צאיען צו
A

 קלאזס־ די פון נ׳ם ערװארטען ם»ר
 רימ ה., ד. בארבערס, זייז צו טאנער

 |”אל דיר זאלען זײ אז ניט, ערװארםען
 צוםרי־ זיינען ם־ר םאר?ערט, שײװען.

 רא־ זיך בארבער צום נעהען ז״ װאם דען
 ױניאךבאר־ א צו דערצו נאך און זירען
 נאנרייםעז, נ־ט הע:ען מיר אבער בער.

 א-ן װאױנט װאש ?לאוהסאכער, א אז
 זאל ירא:?ש, די אין אדער נראנזװיל

ipnip 1א' זונטאנ יעדען ־שיױוען זיך 
 די פון מסםייהט דעם אין פריה דזר

 םאר אויד העגען סיר קלאוק־עעפער.
pp תלאופ־ א אז באנרייםען, גיט םאל 

 זונ־ שפאציר א נעהמען זיך זאל םאכער
דעם n* פריה דער א*ן אזייגער 8 טאנ

)V W צו קיאו?*׳«עןער רי וון mats 
tro 'ir ז״געז דאס אנער מסט. סרי׳אע 

מן  קלאוקסא״ n«׳ ne nveujy די »ו
 ניזנעס״איי• די און טיר װאס מר,

9 eeiyrn׳ חןד >טivuipyipj נאארד 
 lie «?ראגען האנ׳ןן קאמיסעס די און
 זוד נעט־אפען זײ חאט ט*ן ומן ז״,
i אין טאנ n די אמס פדיח ptrmrtp■ 
iva. אז יאנע, טרוי׳נריגע א איז עס 

״ ניט נאנר״»ען סןסנערס די  דיזען נ
 צו ניט איז עס װינטיג װי מאסעלס,
 T? נאנינענט טען «ו;טאנ. אדנ״ט«ן

 סען און אװערטײס *רנייטען סיט דט
^ זוגםאנ א ארײגכאיען נאך װיל  א

 פאר״ *ו שטרענען צו אנשטאט צװ״.
 אריינ• םען זונם ס׳זאגם, די יזןננ׳נישן
 עםליכע םון משך א אין איעס *ונאיען
 אינעל אן איז סיזאנס ?ורצע װאמן.

 אי־ סוז װאס אינדושסריע, אונזער אין
 םיר װעיען דאס און װערען, נעשאםט

מן, דאםאלס נאר יי תו  װעט עס װען מ
 פון ארנײםען דאס װערען א»:עשאםם
 םען װעז ניט, זינער און אותרטײס

 זוגטאג א אר״נצוכאטען inn נאו װעט
 אונזערע װארענען סיר צװ״. אדער

 ארניי״ װעט װאס יעדעי, אז םעפנערם,
 נע־ ױעט ׳שטונדען, אומעזעצליכע טען

m»n men פאראנטװארםלינ?ייט. צו

^aaKBjaaajmexajcaaKfacso ק«רלין אב. פון

פארזאםצזננ טפאגטאגע א איז אט
״ ״ הל^יס־ע*•• » םון ארבײטער פון  ״

ט נ ,אי דא, שילרער איך װאם דאם, סייז ׳מעמה היי|' נעשריבען נים אפילו איז עם צעהאוננ.
'דני ניייאיז װעאכעז םאד ^#! - י םענ א *שוט׳ער, א איז עם _ צוועס ^

_״״ םונ׳ם פאפט ליכער
 האט .װאם y פאםירט האט װאם

םי־ אלוצלוננדיגען דעם ארױםנצרוםען
טיננ?
 :מעשח אזא נעװען איז עס

^ פא^אננעגעם אאנגען, « נאך י  י
---- --------־םלעין

? * טײ«ו«געאױב יטרבײטען. נעזעצט
״ם5י^?* יי טי׳״ ׳ט״נ כײם ארבײםעז ותמו ענײחנר, די

פיג^חנרם• ך* #האנם

 אד־ די צי אײנס אלץ — עסען וועלעז צו
 אפעדײטאר םון םאיטיז די םוז געהט בײס
 םאי זײ זיך ?זם׳עילט .Tjmr אדער גריגג
 קױ דער און סילעס, ם»רג»נגענער חנר

חוװאאטירעז. זײ און — הונג^ר םענדער
 ־9ש» פלוצאונגען א צו ?ומט עס און
מיטיננ.
 1םי םיהחגר דער ^אנ־טשערמאז, דער

ט האוג־ דער איז אר «ז מיעם, ו̂ו
 זיך שנזעלט פראסטימםםער, דער סםער,
vrn אויןי רײחנן אװעמ w,\ א שפאאט 
 די איבעך גים ער ביז האר, » אויןי ה»ר

 םאר «ז אזוי, איעצעאחײכמן סלענסטע
 צו צײט קײן גיט באײבט ארבײטעד די

װארט• א ?אנען
 ױגיאז, דער םון ביונאם^ענט דער

 אוימםערקזאם, אוז m& נײ, איז וואס
 פאחפאאג: גוםען א און קורצען א מאכט

 1אי ניט, םעאען םא^גען יןי־ין ^או אין
 ניט אויך ®עאע( אאעדײםארס קײן םרייד

 \ײ\ דאחי — מאראו איז ארנײט און
די,ארגײסם• וײ\ it כדידך אאתר ניט

ברודער צו ענטפער אן
אי. טנ פאר

:רעדאקטאר װעדטער
 מיר אײך איך כעט סעמבער, א אילס

 ̂גע־ דער אין פלאץ מטיקעל א נעכען צו
 אמען איבערצוצײגען אום יעכטיגקײט״,

 #ארמנאי חבר און ברודער אויב :האפת
 שרײ• זײן מיט כאצװעקען געװאלט האט
 ״נערעכ־ דער אין צוריק װאך א מיט כען

 אנדער אן םין סעסבערס »ז םינקײם׳/
 גױ צו נעבאך, זץי״ .♦פעהכיעז ריכטונג

 נראדע אבער ער איז מיטינגען, צו מען
 אין יח # וױ ארײגנעםאלען סיר װעגען

 בײ סיך פעז זעהט נאר ניט 5װײי סוכה!.
 גאנץ מיך הערט טען נאד פיטינגעז, די

 זיך לאזט שטימע מײן *ױך!...
םיטינג. יעדען בײ הערעז נוט נאמ

 דער ארטנאי8 ברודער בײ טאקע איז
 ניט נעדעגהט ער אז שװאך, אזוי ?כרון

 א געטרײט האט אלײן ער װען ואנאר
 םײנע אויף עגםםערעז צו מיד מאל •אר

 םרענען ער זאל יא, אױב און V םראגען
 לױ ברידער די בײ עקזעקוטיוזע, זײן בײ
 װאא־ ראוז שװעסטער ארן סאביאש, פין,

 רערמאהנמז איהם זײ וחןלען תאוױטץ,
מיטיננען. די צו יא קום איך אז

 אוין מיר טרײעט פארטנאי ברודער
 םארװאס םראנע, מײן אױף ענטמערעז צו

 דזי&עגעראיצ קײן גערוםען ניט האט מען
 אצאר־r20 דעם וועגען פיטינג פעמבער

 עקזעקו־ די אז זאגס, ער טעקס. דיגעז
 אויםצױ םראנע די בא׳פיאםעז האם םױת

בחןנט^״עס. די בײ :עהטען
 אבער וױיס איך אלײן. איך װײס דאס

 צו ניט אום — דערםון צװעק דעם אויך
 אײנער אין, און בששיס. בטיל ויערען

 גאנ־ םים׳ן אײך םארגין פרײגד, די פון
 איהר װאס זיג גדויסען דעם האדצען צען

 רעםערענ־ לעצטען דעם בײ געהאט האט
 נאך געווען װאלם זיג אײער און דום.

 געװאוסט װאלט פאלס דאס װען גרעסער,
 עפעס אוץ דאלאר״, טויזענד 96״ די םון

 פאר־ איהר אז צונעבעז, מוז מען נאך.
גײם... די עןטעהט

 װעגען װערנתר •אר א ווולץ/ום
 צלכ ״כדעאיענדז״ע״ ■ארטגאי׳ס נדוחנר

 ״;עיעכ־ דעד םון ער^כער עדיטאדיעל
ע- דױש׳פי־אגע. דעױ װעגען טיגקײט׳׳

 יעצ־ די פון ״װעי :גאאױו גאגץ פרעגט
ת  אז אדטייט, דאפ חאט כאאטסע טי

 געגוג/״ איז דױס װאך א סעגט 35
 דער ױי אזױ •ארטנא/ נרוחנר װע?,

 די צו דט געהט ׳ער״בעד עדיטאריעי
ך און מיטינגען  דעפ אן איך נעהם יא, /י

 האט אױס, זעהט עס װי ״ט׳עאיעגדדש׳/
 ריבע אזו;דערע4 א ■ארטנאי כרודער

 הױאי ״ט״שאלענדזישעס״... מאכען םאר
!נוטעז צום דין כאר עס זאי

 דעם געדענקט •ארטנאי ברודער אױב
 ױניאן, קופער אין כדטינג היסטארי^יען

 יעצטיגע די םון אײנער גיט דארםען האם
 רעדעס, פײערדינע געהאיטען כאאמטע

 װע̂ל פיהרע־, קארויטע די ניט ״װען אז
̂ט״, די םארטאכלעװען כע  35 װאלט געי

געניג. ״פלענטי״ געװען דױס סעגט
 במדע־ כײ חולאת אזא מױן געבאך,
 יעפ אפט פאילייט ער װאס •ארטנאי,

זכרון...
נרוס, ױניאניסטײטען כיט

לײבא*ױ*ז, זדולױפ
.5 ױד לעיזש. ,22 יאק. כיעטנער

:רעדאקסאר װעו־טעד
 ע־קרערוננ IX טאבען צו פיר ערלױבט

 עדױקיי־ דע- םון טעטיגיױיט דער װעגען
 בא־ px ,2 4יאלזאי םיז קאכױםע יעאנאל

 ײ»י:;םאז 1581 פון דוסס הלאב די צוג
בראגקס. עותנױ,
̂ז האבען םיר  יעקטאר, דעם כאקוני

 נעיעהכדמורט האט װעיכער לעװיז, םאקס
̂וב אונזער איז  צופרידענמטע־ זעהר יול

 דארוב פיטנליחס״. אוגזערע םאר לעגד
 געםונעז קאפיטע דערפאהנטע די האט
 מיט סיזאז דעם פארסצוזעצען נויטינ םאר
 װעט טעםע די לעװין. חבר זעילבען דעם
און ארבײםעי ארגאניזירטע דיא :זײז
 װעט דאס אז האםען, מיר נעזעץ.* דאס

 מימ־ אונזערע צופדידענ״שטערעז וױיטער
 ידאכעז איז באזוכעז וועיען זײ און גלידער

̂עקט״שורס, די
אכטוגג, פיט
,ן י ק פ י ל .ל

ק:אב. פון סעק^טאר

ר די צו ע ד לי טנ 2 לאק. פון מי

אונ־ פון קאנײטע עדױקײשאנאל די
 פאיגענדען דעם אגאנסירט לאקאא זעד

 הײנטינע פא!- פראגראפ עדױהײשאגאל
:װאך

מער״ז, טען12 דעם אװענט, םרײטאג
 דיכ־ א אײנלײםעז וױיס ױסף בר. װעט

 ״פראיעםא־ פ־אגע: דער איבער קוסיע
 ורעמ עס פאסען׳/ די בײ קולטור רי׳טע

 1581 רוײס, 2xsp אונזערע אין פארקוסען
בראנקס. עװענױ, װאיטעגטאז
 א״הי 1 מעו־ץ, טען14 דעם זונטאנ,

 לעקטעורען אלפאזאף ר. װעם בײטאג,
 ג־יע־ די םון ראײע ״די טעמע: די איבער

Vo באותנונג״. ארבײטער דער אין
־1ןעי דעס אין געילענענהײט דער בײ

 רער אויפמיעמען אוין וועט האי, בען
 זודיז א ליפיטיץ, פ. זוײאליגיםט ױנגער •

 סי־ x אין ,2 לאקאל פון מעמבער א פון
 כייפ בײ אקאפסאנירט פראנדאם כען

רײדי.
 פיטנ^דער אלע צו פרײ איינטריט

אינטעדנע״טאנאל. דער פון
״2 לאקאל פון קאפ״יטע עדױקײשאנאל

טיצעומאן. רובין, מ.

 נ״ע די פארדריסען װעט רײטארס
 האט ינו ״קאנקורזןנ״ד ארויםקוכתנדע

 אויםגע׳סוסר׳מ, ביזגעס־אגענט דער זײ
טלאסעז ס׳איז און  נעג״ אהן געװארען ב̂א

 איערײ־ נאך ארױשצונעהמען נערמאפט
םאדם.

 1אי ם׳קוםט — געהאלפען האט נאט
̂עאפ.
 לןלאסע;• ?$וין זײנען אנערײטאדם די

 ילײדיגע יעדע איבערצײגט... באװאוסט,
 עש אפערײםאר. אץ האבען םוז מא^ין
 אויםםאלנען — זאך אײן בלויז בלײבט

 אר־ דעם און מיםינג םון באשלוס דעם
 צו ניט ה. ד. באארד, דזמאינט םון דער

אוחנרםײם. קײן ארבײםען
 באם דער איז .M? נאט אבער םום װאם

 סלא־ א — ^אסעךבאװאוםמער א אױך
 ער און קאפיטאליסט, סעךבאװאוסטער

 גרע־ װאפ אז דענפט, ער אנדעחמ, חןנקט
 אר* גייז לײדיג-געהער םח ארכמע די סער

 ביד די םאר איז בעסער אאץ בײמסאאזע,
 גרעסער אלץ געמעפט; זײן םאד געם,

 אר־ םיז סאפ אוים׳ן םורא די בײטש, די
!בײטער
 זאל מען ארדער, אן באס דער גיט

!אוחורםײם ארבײםען
 דעם םון נאם דער אמנר יאד װײסס

און םיםינג אאגעוזאלטעגעם פ1װא נאד
ןץתדםײס-• 1קײא - באשיוס ךעם

ארתג" דעם נימ ניט אלײז באס דער
 דאס םום ער — אװערםיים ארבײטען צו

 אז םײנם, ער שאפ־םשערםאז. דורכ׳ן
 אננד ניט מעז װעט שאפ־טשערמאז דעם

זאגען.
זע־־־* שאפ־טשערםאן דער איז גראד

.: מעגש פראקטישער א זעהר און
 ועײ1א ארבײמען הײנם װעט א'הר —
 צו װאס נים האבעז םינישעיס די טײם,
ט*ז•

 איבער״ דך האנען אפערײטארס די
 “באשלא מיטיננ, א ? סםײטש געקוהט.

 נע־ נים לײרינגעהער, נענוג פאראן סעז,
 ארבײ־ װעם סען אז דערהײם, אין זאגט
שפעטער... םען

אװערטיי□! ארבייטען :זאג איך —
 געטטרא־ שאפ־טשערמאז דער האט —

 אר־ ניט הײנט װעט איהר אױב—שעט
 ארויפ־ םען װעט אװערםײם, קײן בײטען
 *׳וועט אפערײטארס... נאך נעהמען
 איהד םינישערם, די םטאפען צום םאבען

 טי: אותרטײם הײן קײנםאל מעהר װעם
!...הרינען

 אפע־ די דאס געװען, איז םווי דער
 -פדאהטײ סלונעז. דעם האבעז רײםארם

נעפאלגס. ניט שאפ־טשערםאן שען״
 אווערט^ם קיין םאג יענעם מ׳האם

נעארבײט. נ*ם
 ספא:• גרעסערען, א צוױיטען, א אוױי
 ארבײטער די האבען שאפ־םיטיננ טאנעם

זײעי ,“״פיהרער זײער ארונטערגעזעצט
p r w m i . י1 •־טשערמא שא

• ״« f; 2 ״ 0. *.
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 רער םאר חנבאטען טעג דריי די םון הכל סך דעם
 אונטערשטרײכען גדינג פען קען קאפישאן נאװערנאר׳ס

 יןא באלעבאטים די :װערטער נעצעהלטע עטליכע אין
 סײ מאנוםעקטשורערס, רי סײ אינדוסטריע, דעריק^אוק

 גיבען סאב-מ*נוםעקטשורערס, די אדער דזשאבערס, די
 דער סון אפשאצוגג ױניאנ׳ס דער אז צו, נרונט אין

 ריכטינע, םאלקאפען א איז אינדוסטריע דעד אין לאגע
 איהר שטיצט ױניאן רי װעלכע אױןי םאקטען די אז און

אופבאשטרײטבאר. זיינען פראנראם
* * *

 זײ אז אפ, לײקענען באלעבאטים, די זײ, אפת,
 װי אדער צושטענדע, דיזע םאר ך>יםאראגםװארטי זײגען

 זײ״ באהױפטעט, האבען זײ •םון אויפריכטיגע כרעהר די
 דעם םאר םאראנטװארטליך גאנצען״ אין ״;יט זיי נען

 זיך האט באלעבאטים די אינדוסטריע. דער אין כאאס
 אונ״ אז אײנדרוק, דעם שאפען געװאלט שםארק זעהר

 דעפאראלי־ דיזער אין שולדיג ״אויך״ ױניאףאיז זער
 און טרײד נאנצען דעם ארופגעכאפט האט װאס זאציע,

 אזא אננעפלאריעס און שעםער די צעםיצעלט האט װאס
 גאמעל־שניידענדע אופםאראנטװארטליכע, םון אדפעע

 םארזוך דיזער איגדוסטריע. דער אין ?אנטראהטארלאך
 דער וױ גאכדעם און דורכגעםאלען, מיאוס אבער איז

 ארגױ זײער געשלאסען ױאכען םארשטעהער ױגיאנ׳ס
 רעדעס אײגדרוקספולע םון טאג גאנצען א נאך פענט,

 פענ׳ד און דגכיאז -פרעזידענט דױלקוױט, פאריס םיז
 1דזישא דער םון לאיער דער אפיצו האט הײמאן, דזשער
 זײנ^ אז ׳זײן טודה זיך געםוזט אןואסיאײשאן בערס׳

 און שעפעאאו אומיטויאדיגע הײן ניט זײנען קאיענטען
 ״שרעקאיך־ א אין טאקע זיך נעשינט אינדוםטריע די אז

ראגע. כאאטי״פער
* * *

 אסא־ דז^אבערס׳ דער םון אאיעד דערזעאבעד און
 זײן, צו פודה זיך געװען געצװאונגען אויך איז סיאײיטאן

 קײגע ניט .האבען דזשאבערם, רי קאיענטען, זײנע אז
 אאגע, אינדוסטריעאער שווערער דער םאר היאםס־םיטאען י

 ארויסצו־ אזוי װי רעםארמען, סאנסטרוהטיװע קײנע
 אופנאיקאיכ<ן דעם םון אינדוסטריע קאאוס רי שאעפען

 דז״שא־ די איצט. זיך געםיגט זי װעאכען איז פאאגטער,
 טיױ אזוי :עבאך, זײנען, באקאאנט, זיך ער האט בערס,

 הײז האבען זײ אז דאאאר׳/ דעם ״פאבען אין םארטאן
 פיט און טרײד־םדאנען מיט זיך אפצוגעבען ניט צײט

 אין סתם אזוי שוױפען זײ פראבאעמען. איגדוסטריעאע
 דער םאד און סיזאז, צום סיזאז םון ארײן װעאט דער

 נאנצען. אין גארגיט זײ ?יפערט ׳עס הײסט צוקונפט,
 זיך האט אזוי — באװעגונג, ארבײטער די ױניאן, די

 מיט אפגעבען ?יך קען — םארענטםערט, באופבערג פר.
 דער אױף באיס ברײטערען א האבעז זײ ;זאכען דיזע

 ;אױסדױער און געדואד םעהר האבען זײ אינדוסטריע,
 קאיענטען זײגע ,האבען עם דערםארלהײסט טאהע און

 פאענער פאזיטיװע סייגע םארשאעגע, באשטיפטע קײנע
 דעס פון אאגע טרויעריגע די םארבעסערען צו אזוי װי

טרײד. יזא^וס
« * %

אײנ־ די באריהרט האט ער װען םוגדעסטװעגען,
 געװא־ נעמאכט זײנען װאס םארשאעגע, םאזיטיװע ציגע
 דורכנע־ קאנסםרולןטיװע, די ״היריגגס׳/ די בײ רען

 ארױסגעשטעאט, האט ױגיאן די װאס םראגראם ׳מראכטע
 זיך גענומען פאוצאיננ באופבערנ פר. דערזעאבער האט

 ארײננעאאזען זיך האט און זײטען אאע אויוי קירעװען
 װאאטען װאס גאיקען, די װעגען טיראדע אאנגער א אין

 פאנוםעקטשורערס די ווען טרײד קאאוק דעם באםאאען
 ״ריאתא־ צו רעכט אוםבאגרעניצטע דאס סריגען זאאען

 אײגענט־ האט װאס פוגקט, א ־— שעפער זײערע גיזירען״
 די פיט אסאםיאײשאן, זײן מיט טאן צו נישט נאר איך

 נעװען באופבערנ פר. איז װאהרשײנאיך, רזשאבערס.
 זאגען צו װאס האבענדינ ניט םאראעגענהײט, א אין

 זיך ער האט חאיזןנטען, זײנע םאה מטשות׳דיגעס עיעם
ם אן אנגעכאפט  געװעזע־ דער םון *םערדעא״ אאטעז ̂ד

 יעצטיגען דעם און אסאסיאײשאז, ״פראטעסטױו״ נער
 צוזאמען זײ פיט האםענדיג קאונסיא״ ^איגדאסטריאא

ברענ. א צו ערגעץ צושװימען

 ווארנד די וױיםער. אוױ איז װײמער, אזוי אח
 װײ האבען סאנופעקטשוחנרס ״אינסײד״ די םון זאגער

 די אן ״סאאדזשעריננ ווענען גע׳טענח׳ם אםא־" דער
 זיך פויאען ארבײמער די אז הײסם, דאס דזמווב״,
 •ראדױןםיװײ גרעסעחנ וועגען ארבײם, דער גײ אווםער

 די *ז ״דרשח אאםע די װידערחאאמ האמנן »ח סעם,
 קלאוס דער וחנאכען פון צרות, אצזנ אין שואריג איו ױגי^ן
 םאנױ ״אינסײד״ די יזײ ױט טזנן װײא אײדם, םרײד

״דיס• צו חנכם פואע דאס גיס נאביך, פאקסשוחנרם, ״יז״״י
Sa««>

f a אז t^  m״ j•< די אין irirw
 י״ •JenK in» f« |in ׳#•״»ר, ריכ«יגען » אױף

m זײ t»דאמפ, m  |y^iדו ן • •p .r r s\  די«י אײן ״
p די«ר א״ן ?ײן )װ<ווט ^ m, ױה* איין פײן••)•? 
o די ivsiyn jb׳»<ibb ט׳ח^ר n  in iifflyamai ״איד 

a«ii ,u דט ?אונפיד דאפטריעי in m אניייטיו׳ 
«t ױ פין ■•ר<ױף אין חאנען זײ flr m V•׳

 די«ו פון ענטוױ^וסס־גאנג דעס פון oyay ג^ערענט
 פון oyyri■ oyi |ynyain«B זײ to און אינדוםטרי^

y וי n w w it  yin 0911 ,iv u n w y ח<וט w r n*
סין ujypyj האט |ya װאס ז*ך, די מאנט.
r v " i ט¥נות w(ea ,lyonyw’iig וײ yVn| די i n 

nyni x טאן pmy, און *t ז״ prn D*ni fysjn 
 ״yula y,^וטדי אינמפטר^ i»n אין בר^נ^ iv «וריה

iy װען *ײטען, i ״«lyi^rnyi iyryj די אין tptytff• 
I'ltBP iy און װי(?יר רער jynyj איז i םיז onitfM, 
r יעדעז iyo'a װען און g״iyo נעחמנגען איז o n 
̂ר i «ו ארױס;׳דוארפ^ סון ני׳ם׳ש yינPpy׳ r w פון 

ם — פארװאם, א אחן י»או  וײיעז זײ װאס נײט׳ןן ת
■י<• ״ריפתאדזייעאז״ א איס זyרypוyסאר ין[*נ\

n •׳*אגיאזע׳ דיזע *ו נענענזאץ אץ iy ;o ’iH׳VJVs, 
yiy״t 1םי און o׳Du:ymo די פון ט¥נות רעאשציאנעיע

 yojyiipyojyp .yjyomnyjD'w די האט װארטזאנסד
 וױדע־ ױניאן iytra םין פראנראס אדת״אאד׳עע און

p ינ«ינער’א דער ס1א ארױסגדע״גט אנ^א n o o w’ 
א׳נ־ פיאו? די אמאניזירען *ו אזױ וױ טױוער

 רעי נאדען. נעזונטען און רא*יאנא<ען א אױף דוסטריע
 גט’UDVcנ»׳ איז װאס ,pyo״oig ijny1 אז נעדאגפ,

 iyo״Pj א ריט םארייכערט זיין כזוו טרייד, ?אאוה אין
 זיין סאר אז און יאהר, דורנ׳ן ארנײט טײא ױ׳ער׳ריגעז

 די נעכען א־הם זאא װאס אױן, א ?רינען ער םוז ארבייט
 — יאה־ נאנצען דורכ׳ן אענען ס סאכען צו רענאיכסייט

 נאנ״ דעך דורן־ ׳ענור רױטער » װי אויפט נעדאנק דיזעי
 יעדען נאא״כטעט און ױניאן, דער סון פראנראם ^ער

 ס־ן םאד־צטעהער די װאס אמוניענט יעדען און װארט
 פאד״ i'M דר'קטyאו'ס; האנען <ורנאניזאציע אונזעד

פאדערוננען. דיזע טיידינען

 א־צט, נע־פאאסען. איצט איז דעבאטע אעצטע די
 רער.י)<ו־ צי וואיט נעקסטץ דאס נאאאנגט ניוטייאיי,

אן.  און װאנסן, yעםאיכ נעחסען זיכער װעט עס רי̂-
 סאר• ז״ן װעט ^וםי׳שאן די װאנען ביז מעחר, םיאייכט

 אונזער און ױניאן, די פארשאענע. איהרע מיט טינ
 פעס־ א מיט ציקונפט די באטראכט •,”רעטכער״. נאגצע

 א־כערציינוננ, טיםסטעי דער םיט און זיכערקייט טע
 און װערען נאככעכעבען װעאען סאדערוננען אונזערע אז
 עגדאיך, װעם אינדוםטר־ע קאארח רייכע נרויסע, די אז

 רער פון אןן כוןאם רעם םון ווערען באפרײט צנדאיר
 אונזערע םאר אוםסעגאיך ■יעוט מאכעז װאס רואינע,

קיאוק־שעפע־ די אין אעבען g טאכען צו אינ״טעד

 *me וױכטינע םון עװעא או׳ם׳ן יעצט ישטעהען כייר
 נאנ; דער און אינרוםטריע, קאאוה דער אין הירו/זן

 כאאיינםאוסט *װייםעא, ^הן װעט, ■אסירוננען די^ז פון
 נאװערנאר׳ס די װאס רעהאטענדאציעם די םון ײערען

 צו״ נאהענטער דער א'| ארויםברעננעז װעט סאפ״שאן
 ׳שײן דער וױ «זוי האאר איז ?בער ז«ד, אייז ?ינפט.

 א׳ז עס װי אזוי »ז נענזאיר, איז, דאס און טאג, פון
 און קען טר״ד האאופ דעם אין אגנענאננען יעצט ביז

 װארט, אעצטע דאס אז און ןוננעהן, ניט װייטער װעם
 פאם־רען, ניט ז*א עס װאס אנט׳טיידוננט־װארט, דאם
 נױיסער נאנצער אונזער און ױניאן דער נעהערען װעט

טערבער׳ציפ.

- ן M י

 ץ־־ן װעט א'>-נאסטאן סטרייק דז־פענעראא דעד אז
 םאראוים־ נעקענט מעז האט פרט, יעדען א-ן ערפא^נ אן

 איז סטרייק דיזער ײאם טאנ, ערשטען רעם םון זעהן
 פון ענד ערםאאנרייכער דער געװארען. ארױסנערוםעז

 הא־ ארכייםער די װי נאכרעם טאג צעהז באויז סםרייק,
 אנ־ אן װירקאיר אבער, איז, ׳פעפער, די םאראאזע; בען

 םרײד נ״ט אנפיאען װעט װאם א־בעדרא־טוגג, נענעהמע
 אינטע.־״ אונזעי פון ט־טכאידעד אאע םיז הןרצער די

נעיפאנאא.
* * *

 דז׳צענעראא־ באםםאנער די װאם םעטעאםענט דעד
 ברא״), האכראן װײם־פחנזידענט מים קאםיטע, כטרייס

 באםםאנער די מיט עבת אעצםען אונטערנעישריבען האט
 אװעקשטעאען האסען, אאמיר װעט, דזשאבערם, דרעס
 אין טיײד, קאאוק דעם װי נום אזוי טרייד, דרעס דעפ

 יד הונדערט־»ראצענטינעז װירקאיכען » אויױ כאסטאז
 די אױוי ארויף אענט אנרימענט נייער דער באזים. ניאן

 םאד־ די פאר פאראנםװארטאיכקי־ט פואע ךי דזשאבערם
 ארבייטס־באדינ־ די פאר און ארבײטער די םון דינסצזען

 און קאנטראקטארם, r,y״t םון שעפער די אין נוננען
 אין זאאעז דרעםעם און קאאוקם »ז םעםט, נאראנםירט

o יוניאן־׳שעיער. 1אי נאויו וחןרען נעמ»כט באםםאן n 
 םאניטארי אװ באארד ,רזשא^ם א שון אײנםיחרװנ
״ דעם און סאנםראא״ ס אני ם ^  נאר■ אאע אויף צײבעא .

Dears נעמאנט וועאעז ײאם m m באםטאנעד אין 
jam aa ומי״מ ןימןר יתם pw»n»M ךי j t s tm v j* •-T* .י י * . ■ . ״ - ־a ■* ’A T » < :־

ly • •^ , v w w m(‘*1' ״ •m  ,•yp in< יו*אין* 
fraim זיו חאט uM 11• יאאון1¥0*1א >T*ia 

. • * *
 פון ׳פאיואוו( yiiypyunyinBiy utiyn די
iy גאפטאן אין סאױיס i•  (u n, אויפןד«״ן lyo'm 

 iyuiN פפו גאד״טומ yvvp פ אויו ,nrtyn אאסאאפן
pgjg«<yiiyujm אין yj*g,|'« 1א| U rm to דפם נײ 

Ig'ggngrg ypgapygj lying ,uryuga w a r* 
uj<n t פיחרט fy i  fg uy<g׳y«iPiigrng• yj| מ׳ט p 

nj׳oiyurupyBuga oy*,i y u v  yo שיאאדואפיא אין 
yivupypgp g \ y m( ,פגריטפנט Pgr sgn פטאנאירפן 

ר איו |WJi«*iga ױדאן  אינ• oyr« סיאאהואפ^ר מ
y'luon. די ui'iyi Pgjgs'ynyui'g אויד אי«ט זיו 

iy אין ״|Bsgp גװיספן וײפם g פון ׳אװןא אויפ׳ן i 
oyn פון אינחסטדיפ gjg '̂ip, אונזער װאו guv| חאט 

 yo'Piyi y,אנytg aifl'gyug ingi jnyy yuyyp די א>ן
V)V) vmvp yreoys\ אן g»  פון yp’Pp iyDigB׳»y״

 yryui'g• די נתיסן ׳Pya נאוטיג^ױניאן״פײגדאינצ
synyjgPg pgjgty נאנץ אויף Pyjy אן אנצוםאנגען 

 עס װאו uoyivPra די א־ן באדרענוגנ אמאגיזאציאנס
 און שטעדט שיאע א׳ן יאחר, וטאיכע אוצטע די א*ן איז,

קא׳י- פדויען ט¥נדע”כאד א jyopgayjo'ig igpgiyss׳
א־גדוסט־יצ. דער

* * *
נאסטא־ אונזער שון ז•; ענטש׳רצנצ.- pypyiu׳ דער

iH געד 'W 'ivrn שא־ צו םארפעיען דט דכער װעט 
 ו>וד• אונזערע צוױשען אטפ^ספעדע פוטיגערע * פען

 ,6צוױיפעי אחן ׳װעט און #י«גד גאנצעז איכער׳ן בײטער
 אױף אײגפיוס פסינ^אאדשען באדײטענדען א *וז#בען

 קייעגערע אונזערע אין 4ספעציע* פאגופעקטשורערס, די
 פאפענט איצטיגען נײם זיר ש^גען װאס פארקעטס,

̂ייען זײ אייב — ׳דעה דעד פיט  סאפ,־י * אױפגעפען ז
 אײג״ זאיעז זײ אדער אינטערנעשאנא^ אונזער געגעז
 פאריאנגט ױניאן די ױאס באו־יגמגגען די אױף געהן
שילוט. ש^יסען אזן זײ פון

 דאס איז ארנײטעד כאכטאגעד די פון געװינס דער
 האט איגטערנעשאנאא די װאס ביאט, שעהגע עדשטע

 םילא־ אוגזער זינט בוך, געשיכטע איהר אין םארשריבען
 איז עס נעשילאסען. זץ־ ראט ^אנװענשאן דע^פיא
 אנקופען דאס אן זאגט װאס שוואאכ, עישטע אונזער

 אז האםען, לאםיר און ,1026 םרן פרױזילינג דעם פון
 װאס שטעדט, איבעריגע די אין אי־גאניזאציעס אוגזערע

 בעלי זײעדע גענען אדױםטיעטונגען איצט פאאנעװען
 לןאמף דורך סײ פארצײכענען, גיכען אין װעאען כתים,

 ערפאאג אזא פאיהאנדאונגען, םרידאיכע דורך סײ און
עדרײנט. איצט האבען ױגיאנס באכטאנעל אונזערע וױ

* * ♦

זײ״ און כטרײקער באסטאנער די באגדיסען פיר
 און האכפאן דזשואױס װײס־פדעזידענטס שיהיעד, עדע

 זיג אנטשידעגעם און שנעאען פיט-דיזען נאדעס, דײוױד
 װענ, איינדרוקספורען אױבענסװערטען, דעם פיט און
 דיזער געװארען. אמעםיהרט איז סטרײה דיז^ר אזוי װי

 באסטאנעד אונזערע אז צײגט, זיג םעסטעד שנעאער,
 און קעפפער איבעמעבענע ערנסטע, זײנען אדבײטער

ער און ;ױניאן־אײט דיסציפאינירטע געטרײע  זיג \יז
 באס־ די אז צוזא:, שעהנער א צײט, זעאבער דער צו איז,

 איצ״ זײער וועאען דרעספאכער און קאאוקפאכער טאנער
 װעאען זײ »ז און םארשאכערען, ניט געוױגס טיגען
 גענען פארהיטען און פארט^דיגעז איפער ױניאז זייער
צוקונםט. דער אין נעםאחר יעדער פון ארן אנםאא יעדען

װינטער

* *I

 פאלט עס וױנט, דער קאיט ם׳אטעםט
 ׳טנײ צארטער קיארער, א

 ױעקם און ערד די דעקט און פאלט
אױםגעשריי. ץבעל א

 פארשפרײט ם׳װערט שנײט, און שנײט עם
 קוים און שםוץ בלאםע, אויף

יוך, ?'? שארך׳ קײן פוך, וױיסער קלאהר
טויט. און שםום נאםען די

*

 ארום. זוײט איז שטום און שטיל און
 ;שנײ װייםער דער ם׳בלאנקם

 שטיל חןןרצען זדן •יל, ניט עהם1• םיך
, אזױ.״ עיעס נ*גם דאדס
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/ ״/ ט ס י נ א ש י ױ ע ד ע ר פ ע ט נ ז ס א ׳ נ י ר ע ג י צ ק א ד ע ר
o װאס ױניאן׳־צײט, n  lyoipga

iyiyo iMP’iyax״׳jge׳uo״( y’K'Bg*
ר ע ׳  yivo* אפעריסאן דער סון זשורנאי י

 םאר• ניט |ypgt ,iga״P ng ר״שאן
Pyp’Dia in* רעזען צו ן y יואס 

oy ,BPinyj iru װצרט ig i א איו 
 1אי און ,V’vgsiMBJ'M םון זשורנא?

yר r lvלv2םון צייט ר V’Dipo’i, די 
 דורגרונ־ צו זץ־ סעהר זונען שר״נער

iy צו אײדער פראגע א א־ן עװעןט i* 
 סיט אטת. פיקס־און־סארטיגען א .>א;;ען

 1אי אפטייצומען די פון אױסנאהמע דער
 די װענעו איגפארט׳ר^ מאס זשורנאי,

 ױניאנס, yjpyyj’^ םון ראנדצוננען
 רי װאס שריט, די םון דערצעהרען ארער

 י1םאררוי אין. מאכט נאװצנוננ ארנײטעד
 אר־ טעחרםטע די זיינען ראנאט, םון

 ״אםיציעלע םון ניט נע־ערינען טיקצען
 םיל־ זשורנאצ דעם נ־ט דאס רענ׳שען״.

אינטערע־ איהם רא:ט און םאינינקייט,
, סא;ט.

 זשורנאא, םרן רעדאסטאי דער אפ׳צו
 אםע־ דער םון «רעזידענט נרין, וױציאם

 שטי¥ננט רייכאר, אװ םעדעריישאן ריתעז
 ״אםיצ־ער״ זיין צו ניט אן אייר ז־ך

 דיסקױ אםט זײנען עריטאריעייס זײנע
 פראקאאמי־ אנשטאט סיאגס־ארטיקאען.

 בא־ ארבײטער דער םון שטעאוננ א רען
 אנשטאט איהר. ער םארשט װעגונג,

 סטײטפענט״ ״טרוקענעם א אװעקשטעין
 פיט װערגען זיך רעזער דעם יאזען און

 םאנאנ־ סטײטפענט דעם ע* זונט דעם,
 ביז םאנאנדערצוגאידערעז, דערצונעפען,

 םאײש די סײ זיך םאר האט יעזעי דעי
 פײ — םאייש םון זאםט דעם סײ און
 א סײ און סטײטסענט, םון םאהטען די

 םין אויסטײטשוננ אן און נאגרינדונג
 אינטע־ דאן קען רעזער דער פאחטען.* די

 אײנ״ זײן זאא ער צי אורטײאען, אי;ע:ט
 עדיטאריעא־שרײבעו^ דיט׳ן םארשטאגען

דט. צי — גױן פיעזידענט נדט —
 םון תנחה גרויסע א געװיס איז דאס
 דער אז אױס, קוכיט עס גי־ין. וױאיאם

 דארפען זיך זאא איהם אין •דעזידענט
 אין רעדאקט^ר םיט׳ן שאאגען שטענדיג

 ^אםי־ םאראאננט פי־עזידענט דער איהם.
 רעדאקטאר דער ארץ שרײבערײ״ ציעאע
 דער אז קענטיג, ברייטהײט..און מאנט

 םאר, זיך שטעאען מיר זיגט. רעדאלןטאר
 אי־ דעסק זיין בײ זיך זעצט גרין װען אז

 דארן* װאס טאטעריאא, רי בערהוקען
 ״םערע־ נומער ױיםענרען דעם אין איײן

 :אאײן זיך צו ער זאגט רײשאגיסט״,
 איצט ;םרעזירענט ניט איך בין איצט

 אין האבעז מוז און רעדאקסאר, איך בין
 ברײטען םדייעז, ;זשורנאריזם זינען

זשורנאאיזם.
 איז דעם פאר באװײז בעסטער דעי

 ״פעדערײ־ נומער םא־טיגער א טאהע
 דעם הריגען אעזעד, װען־סיר, שאניסט״.

 די םאר מיר האבען ״פעדעריישאניסט״,
 כרײ־ א נאר פאך־איגאן, א ניט אױנען

זשודנאא. טען
 הינםער־ אין אז דך, פארשטעהט

 אאעס באװעגונג. ארבײטער די איז ג־ונד
 רער אין זיך צאפעאט און לעבס װאס

 אפ״ אן קריגט באװעגונג איבײטער
 פון ארטיקאען די ארום אפיאו שפיגאונג.
 םארבינדונג דירעקטער איז ניט שרײבער

 די דא איז װעאט, ארבײטער דער טיט
 ארבײטער־באװעגונג. דער םון פיאאזאפיע

 ארב״טער־ דער כיח שטאנדפונקט דער
 דעם אין םאראאדען ניט װערט באװענונג

 נרין װאס טאן, דטורנאאיסטיש־ברײטען
 ״םעדערײשא־ אין ארײנצוברענגען זויט

 אבער מעהר. און מעהר אאץ ניסט׳'
 ארביײ דער םון שטאנדפונקט דער טאקע

 אװעיןגע־ אזוי װערט באװענונג טער
 זײן ניט דעם אין זאא עס אז שטעאט,

קלײזעא־גײסט. קייז
 װאם דערםיז, נעװים זיד נעםט דאס

 יצײבאר אװ םעדערײשאן אמעריהען די
 ניט קאײזעיצ־נײסט. קײן ניט בכלל האט

 צו חוץ א ״טעאריע׳/ קײן צו געבונדען
 באוועגונג ארבײטער די אז געדאנס, דעם
 איז מראגט װאס װעילט־באװעגונג, א איז
 גאײכ־ און םרײהײט םיז אידעאא אן זיד

̂ז מענשען, אאע םאר הײט  ד^ר ו5אפי א
 אםעריסאן דער םון ביליס ״אפיציעאער״
 וױינד און ברײט אײבאר אװ פעדערײשאן

 אינ־ קענען דעם צואיב און געחענד.
 נע־ פאאיטישע םראגען, טערנאציאנאאע

 םארשונגען עקאנאמישע און שעהענישען
 אין ^םעדערײשאניםט״ אין ארײנקוםען

 געסינסטעא־ אחן םארם״; ״רויחער א
 געמאס־ אחן צוגמפאםטסײט, אחן קײט,

דערמאר ענטחאאמעז זײ און ;טענסייט w, ריזזדדי■ »י  ttt'mM . ױ ,י  אינ־ באזוגדערע א אי אמת׳ען, טעהר אי
 קענ־ egn סך י א אבער טערעסאנטסײנג

 דער וואם םאסט, דער mgt צו אויף טינ
 ארײנצוברפנגען ?וכט גרין״ רעאדסטאר.

|.ge אצנעםײנעם אן זשורנאצ אין
 אין w אויוי פר פאםם םעוזר נאך
 ,תורא״• חנר זיץ נים Pgt זשומאצ

 שריסםון די אין רא איז ײאם נײםנ^
באוחד אח יארםייוז ho ארויסגעמבעז

•יןייײ־ «ו m מװוײנייד - ײ««ז•

בע»ב»נ«ער) » וון (גאםיצען

לאנג. ח. םון

 און אמת׳דיגקײט אז זץי, זעחט זשותאא
 אומגע־ דער אין דא נאר איז כשר׳קײט

 ארויס גיט װאס פארטײ, דער םון בוגג
 וױיטער איז װאס אלץ, זשורגאי. דעם
 איז יארטיײאוםגעכונג אײגענער דער םון

 חרם. אין זיין בכמ דארף און טריפח,
 בא־ געוױם דארף ״פעדערײשאניסט״ דער

 •ארטיײזשורנאכ א םאר װערען טראכט
 באשטיכד א םון ארגאן דער דאך איז ער

 כאשטימטעד א םון ארגאניזאציע, טער
 •ארטײ״ענגהארציגקײט קײן באװעגוננ.

 גיטא. ״םעדערײשאניסט״ אין אבער איז
 עס איז יאהרען גאמפערס׳עס אין אויו

 רע״ גרינ׳ס אונטער געװען. ניט ככעט
גיטא. נאנצען אין עס איז דאקציע
 קאםפאי־ א גרינ׳ען קומט עס און
 גאםפערס׳ן םון םארעהרער יעדער מענם.

געכען. קאטפאיפענט דעם איהם קען
״םעדערײשאניסט״ דער איז געװיס

 םון געגנער און ;קאפפםס־זשורנאי א
 נים װערען באװענוגג ארבײטער דער

 װאס םראנע, א אבער געשאנעװעט.
 םאר םון גרענע״ז אוים׳ן ניט שטעהט

 אינטערעסען, ־י ארבײטער געגען אדער
ברײט. און םרײ באהאנדעאט װערט

דורכבלעטע־ בײשםיא א םאר אאםיר
 פאנאט םיז ״םעדערײשאניסט״ דעם דען

יאנואר:
ארטיס״ ערשטע די עדיטאריעאס, די

 נײעם א װענען זײנען זשורנאא, םון אען
 אינ־ דער םוץ װערעז צו פטור םארזוך

 מאינער־ דעם װעגען ; דזשאגקשאךפנפה
 קויאען־פעאדער; הארטע די אױוי סטרײק
 אײזענבאהד די םון םאדערוננ דער װענען

 העכערעןי איצט זײ ם׳זאא אז איבײטער,
 מוץ כאציחוננ ךער װענען • יױידזשעס די

 פראבאע־ איגדוסטריעלע צו טשוירטשעס
 םון קאובען םאשיסטישע װעגען ;פעז

 אפעריסא; אין לאנדסלײט איטאליענישע
 ענטװאםנונגס-קאנםערענץ, דעם װעגעז

 האט נײשאנם אװ יציעג די װעאכעז צו
 שטא־ םאראייניגטע די אײנגעלאדעז אױך
 שטעדט, אין םאאיןס־םאעצער װענען. טעז;
 םי־ האבעז קענען זאיעד ארבײטער װאו

 םאדוױי־ נײסטיגע אוץ דערםרישוננ ?ישע
 װאס אגענטויעז, אלערלײ װענען אונג;
 איינרעדעני־ מיט ארבײטער אפ נארעז

 בארנ״; ״אױױ ארטיהלען קויםען צו שען
 גאפםערס׳ען נאר אנדעקונגס־װארט אן
 יאנואר, טעז27 םון נעלענענהײט דער צו

געבורטס־טאנ. זײן איז עס װען
 און זאכליד איז עדיטאריעל יעדער

 א פיט אבער קורץ, ;אױםסלעהרענד
 ײאס םיאגע׳ נאנצעי דער םון םארנעם

 דעם ארויס ברעננט עס ;באריהרט װערט
אנ־ איז עס און ארבײטער־שטאגדםונקט,

 אלגע־ דעם צוליב אויך לעזינן, צו גע;עם
 שלא־ איז שפראך די אינטערעס. םײנעם

 דיסקוסיאנס־פעסיג. אויך אכער גענד,
 דעם איבער לאזט עדיטאריעל יערער

 געװענדעט זיך װאלט גרין װי אײגדרוק,
— לעזער צום

 זעהט אזוי ;pip אונזער איז דאס
 עס ;באװעגונג ארבײטער די ואכען

 אג״ װאס אויך, אבער אוגז איגטערעסירט
 תאלסטו, װעפען פיט ;זאגען דערע
... ? יעזער

 איבער אפהאנדלוננ אן קוםט דאן
 םון געשריבען װײדזש־פראגע, דער

 םראי׳ס איבערצוגעכען םראי. ם. דזשאהן
 נעדאדםט םען וואלט נעדאנקעךגאנג,

 ארטיקעל. נאנצען דעם איכעמעבען
 זשור־ גלענצענדער א איז פראי דזשאהן
 פאדאגראן* שורה, נאך שורח נאליסט.

 :ע־ ארן נעקײטעלט איז פאראגראוי גאך
 ;דעם אין פוצאיץ קײן ניטא כוגדען.

 און םראזעאלאגיע; איבעריגע קײז ניטא
 שפראך־שעהנקײט א ארויס שײנט דאך
 א־נעדאנקעך זיך װיקעלט עס װי גוט אזוי

 םון בליק דעם באשפרעכט ער רײכקייט.
 אויף םארשער עקאנאפישע םארשײדענע

 אין ארבײטעױוױידזשעס םון פראנע דער
 ׳דעם גענען שטעלט און אינדוםסריען,

 האבען ױניאניסטען טרײד װאס דאס,
 םון נעלערענט װײדזש־םראנע דער װענען

 אר־ אין דורך געהט ער פ־אקטיק. דער
 ^םארשונג, עקאנאסישע טיםע א טיהעל

 :עקאנאפיסטען די םון בליק דעם םון
 און ריקארדא, און פאלטוס סמיט, אדאם

 לעצטע די ביז — םילל, סטוארט דזשאהן
 אפעריהאן דעד םון װײדזש־דעקלאראציע

 לעצ־ איהלי בײ לײבאר אװ םעדערײשאן
 סיטי. אטלאגטיס אין קאנװעישאז טער
 געראנקען פראי׳ס פיט דא װעלען פיר
 װילט עס װאס חוץ א דיסהוטירען. ניט
 םארשי־ בײ װעהרעגד דאס זאנען, זיך

 באטאנט, ער האט געלעגענהייטען דע:ע
 װײזט ^מארססיסט׳/ קײן ניט איז ער אז
 יאנואר־ אין ארטיקעל זײן םיט אבער ער

 דענקט ער אז םעדערײשאניסט״,״ נומער
 אפי־ אן איז םראי ״פארקסיסטיש״. יא

 בא־ ארבײטער דער אין פעגש ציעלער
 םונ׳ם רעדאקטאר דער איז ער װענוננ.

 פדעזי־ דער און זשורנאל״ ,פאלדערס
 םעדערײשאן סטײט אהײא דער םון דענט

 ניט אבעי איז ארטיקעל זײן לײבאר. אװ
 טיפע א איז עס אפט־ארטײזעל. קײז

 הײן גאי איז עס נעזאנט. װי םארשוננ,
 קא־ עהאנאמיסטען, אז ניט, צװײםעל

 ציטי־ איהם װעלען לעדזש־פראםעסארען,
 יאנואר־ דער לעהציעס. זײערע איז רען

 אין האט ״םעדערײשאגיסט״ נומער
 העכ־ פון בײטראנ א ארטיקעל פיאי׳ס

 טרײד־ פדאסטישער יערער רא:ג. סטעז
 אר״ געפינען איהם אין װעט ױניאניםט
פארהאנדלוג־ בײ געברויכען צו גופענטעז

אלגע־ אן און ארבײטס־געבער, מיט געז

די אוןוױין
(ןעליעםאן)

כיכמל
װהילער ז. םון

 » טיט פארז^מט זיך Dgn אםעריקא
 םראנע די װעם םאמער קאפ־דרעהעגיש.

 ,ױימכ די און װעצט־נעריכט דעם װענען
 רענםםערט8ם Pgog דןיך נײש^ונם״ אװ

 ניט לאננ צייט 8 װעט טאםער ;וועחןן
 אייאננ־ קײן און םםרייס הױצען רןײן זײן

 זײן מאל ארע אבסר װעם םטרײק, באהן
 דאם דורכםיהרען w אזוי װי סראנע רי

 ײעט דעם װענען נעזעץ. פראהיבישאן
 זיר יאהרען ביסעל היבש 8 נאן־ אמעריקא

•Bgp דעם ררעהען
 פראהיבישאן ראם אז אוים זעהט עם
 אויםגעסוקט תחילת האט װאם נעזעץ,

 נ־אל אלע װערט סלאר, און אייגםאך אזױ
 איז עם פארפלאנטערט. םעהר און .סעהר

 םא־" און נעמען :#שוט אזוי נעװען דאך
 רעם םארבאטען און שענקען די מאכען

 יאר וועט עולם דער םשיןה. םיט האנדעל
 זועט געזעץ, אזא רא איז עם rg װיםען

 טאר םעז אז טרינסען. אויםהערען ער
נים... םען טאר ניט,

 רער rg זיך, האט אבער אויםגעלאזם
 לחײם נישסשה׳דיגען g מאכט עולם

 » איז •ראהיבישאז. םון חשבון אויפ׳ן
 א סרינעז צו שווער איז סטײטם םר

 ר׳םשפט׳ז8פ וועלען Pgt װאס .דזשורי״
g אז אוים זעהם עס «ם־חע:דלער.8שנ 

 g װייל געװיטעז, g םארם חאט עולם דער
 םטראור־ ניט נעװיםען.וועט g םים מענש

ער װאם זינד g ר8ם *ווייםון g טײלען
׳ אויך.״ כטנעחט לײן8

 אבער םוז נעזעץ פראהיבישאן ראם
 נים איו אח-עס ותחמ, דורעעסיתרם

s «ס וױ גריע אזױ a n װי וױיל, ן זיד 
tgp ,r ן  אויםטײםשען oy מ

tmrt up lie
ורמער.

 ניט טאד מען אז למשל, װייסען, םיר
 הײז פארקויםעז ניט טאר םען און מאכען
 רע־ טכח דין רער אבער איז װי משקה.

 8 >' פשקה װענען שרײבען, אדער דען,
 ניטא איז עם אז : זאנט װערטעל נוי׳איש

 רעדען באטש לאםיר טא בראנםען, סײז
 שר״בען אדער רערען, איז בראנםען. םח

 פרא־ נענען םארברעכעז 8 ^שסה ײענש
V היבישאן

 עדנםט נאנץ איצט .״ע־ט םראנע די
 אטע־ אין פרײזען טך 8 1אי באהאנדעלט

 רי אזױ •u זיך ווענרט עם און ריקא.
 םיר צי ײעחןן פארעגטםערט װעם םראנע
ניט: ארער צרות נייע האבעז װעלען

ו זיך דאבם עס וױ גריע ?וי8
tgp ,fm«יודער y א «ס ם׳מ

»5»

 נע־ צײטוגג א האט זואשינגטאן אין
 םרעזירענט ערשטען דעם װעגען שריבען

 װא־ דזשארדזש רעפובליס, אונזער םון
 םלענט ער אז דערצעהלט, און שינגטאן,
 גע־ אלײן האט ער װאס ביער טרינהען
 װאשינגטאן ״די צײטוננ, די מאכט.
 אויך װעגס אײן םאר שוין האט פאסט״

 רע־ דעם אדער םארםולע, די אפגעדרוסט
 האט װאשינגטאן דזשארדזש װאם צעים,

ביער. דעם םאכעז צו אויף באנוצט
 קאנגרעםפאן ארויםגעקומען איו

 אז פאךארט און טעססעס, םון בלאנטאה
 אנגעקלאגט זאל יאםט״ ״װאשיגגםאז די

 •ראהיבײ דעם םארלעצען םאר װערען
 טענה׳ט, האנגרעסםאן דער געזעץ. שאן

 אדער שרײכען צו םארבאט געזעץ דאס אז
 אלהאהא־ מאכען צו אזוי וױ דערצעחלען,

 די וואם דאס און נעםראנ?עז. לישע
 חנצעיט דעם opi^p^« האט צייטוגג

r ®ון r r ^ m ,זי האט װ>ד»ינגםאן 
v געלערענט «שוט r r n\ מכען צו װי 

» » מ ת|ווו •

 א לעדנען איהם דודך װעט לעזער פײגעד
 פאדערגעד דער םון םראבלעם גרויסען

צ״ס. אינדוסטריערער
 דא זײגען סאדשוגגען עקאנאפישע

 ״פעדערײשאגיסט״ יאגואר־גופער אין
עטליכע. נאך

 םדאדוקציאן, איבער אפהאנדלו:; אן
 םון לעבענס־סטענדארדס, און װײדזשעס,

 װאדדיל און םאסטער טרופאנט װיליאם
 אי:־ װעגען ארטיקעל אן ;קאטשינגס

 װאודליעןי םון האנדעל, און ;וסטריע
 ,איגדוסט״ װעגען ארטיקעל אן ; טהאפאס

 ׳ ב. פארטיפער סון סםאטיסטיק, ריעלע
 הײפען װענען אדטיהעל אן און ;לעיז
 און ראיט; הענרי םון ארבײטער, םאר

 םון פארװײלוננעז, װעגען אדטילעל אז
ליע. דזשאזעח

 װערען םי־אגען אינטערנאציאנאלע
 דער װעגען ארטיקרען אין באשפראכען

 א־־נײ״ אמעריקאנער ךער םון שטעלונג
 םון װעלט־געריכט, צום באװעגוננ טער
 דאס װעגען ;ראדסאן א. םענלעי דר.

 חובות, א*:טער:אציאנאי*ע םון פראבלעם
 פונ׳ם בעארבײט און אויסגעםארשט

 װאשינג־ איז אינסטיטוט עקאנאפישען
 אינטערנאציאנאיען דעם װעגען ;טאן

 דזשײפס דר. פון ?אנםערענץ, קאטוילישען
 לאקארנא־םדי־ דעם װעגען ;רײען ה.

 ;סטאון ט. װיליאם םרן דעגה־אפטאך,
 םרעזי־ דער האטשיסאן, ל. װיליאם און

 קארפענ־ אװ בראדע־הוד די םון דענט
 אינטערנאציא־ אז םון דערצעהלט טערס
 האלץ־ארבײטער. פון קאנפערענץ נאייען
 פארגעקופען צוריק לא:נ ניט איז װאס

בעלגיען. בדיפעל, ןיא
 אינ״ דעם װעגען ארטיהעל דעם אין

 קאטוי־ פון קאנפעדענץ טערנאציאנאלען
 איבערגעגע־ װערט איגאגיזאציעס לישע
 גע״ פען תאט קאנפעיענץ בײם אז בען,

 םון ראלע דער איבער רעפעראט א לעזען
 א:־ אן פיס װעלט, דער אױו* אידען די

 אידען די און קאטױליקעז די אז װײז,
 פאר בחות שטארהסטע רי פון זיינען

 אין פארשטענדיגוננ איגטערגאציאנאלע
 קא־ דארםען דעריבער און לענדעד, ארע

 חבר׳שאםט עימונטערעז כסדר טויליקען
אידען. צו

 אפ־ שטענריגע די קופען דאן און
 אײננע״ האט גרין װעלכע טײלונגען,

״פעדערײשאניסט״. אין־ פיהרם
 קאונסיל עקזעקוטיװ םונ׳ם באשלוסען

 םען װעלכע אין םעדערײשאן, דער פון
 םונ׳ם םונקטען אינטערעסאגטע געםינט

 םארשײדענע םון לעבעז אינװעניגסטען
 אין םרוי דער םון ראלע די ;ױניאנס

 אוכד װענען םאל דיזען — אינדוסטריע
 װענען ;םרױעךארבײט בײ גליקם־םאלען

 בנוגע קאורט־ענטשײדונגען לעצמע די
 בילדונגס־טעטיג״ דער װענען ;ױניאגס

 אװ םעדערײשאן אםעריהאן דער פון קײט
 םיט ביכער איבער רעצענזיעס ;לײבאר

 ; ארבײטער םאר אינטערעס ספעציעלען א
 און געזעצען אלע׳ איבער איבערבליס אן

אין האנגרעס דער װעלכע איבער םדאגען
 םארהאנדלען צו• האבען װעט װאשינגטאן

א אין זיצונג; היײיאחריגער זײן בײ
)11 זײש אויף (ערוס

אנטאן האנגרעספאן  געוױס זועט ב̂י
 ״טרוקענע״ אלע םון שטיצע די קרינען

̂ע םון און  אמעריהא, םון געזעץ־היטער אי
 צײטונג די אז פעגייך זעהר איז עס און

 מאכען צו אום װערען אנגעהיאנט װעט
 װי אױפצוגעםינען ״טעסט־קײס״, א

 גע־ דעם מיט אפת׳ן דער אין עס וזאלט
 וחד רעדען און שרײבען פען פעג :זעץ
? ניט אדער פשקה, גען

 געריכט דער פסק׳ענט טאפער װארום
 אפשר מען װעט דאן ניט, טאר סען אז

 לי־ םוז ביכער איע איבערדרולועז פוזען
 װענעז זיך רעדט עם װעלכע אין טעראטור

 װעט םען עדגער, נאך װאס און משקה.
 םון שטיקער גאגצע ארױסװארםעז מוזען

 םראנע, א װערען װעט עס און ביבעל. דער
 רעי צי ביבעל די הײליגער, איז װאס

 ביבעל דער אין געזעץ? פראהיבישאן
 רערט עס װאו שטעלען סך א זץ־ געפינען

 טריג״ װעגען און װײן מאכען װעגען זיך
 נביאים די האבען באזונדערס װײן. קען

 װע־ םך א רערען צו שװאכסײט א געהאט
 װי הײנט װײנטרגיבען. און װײן געץ

 אזעלכע ררוקען ניט טאר מען אז באלד
 אויסנאמע אן פאכען םארװאס טא זאלןן,

 ער־ פען אז גענוג שויז צ ביבעל רער מים
הברלה... און קידוש םאר וױין לויבט

געזעץ. ראס

 נאף זײנען עס אז זיך, םארשטעהט
 אנריה״ װעמען בײ לײט םרופע גענוג דא
 זינד גרעסערע א נאך איז ביבעל די רען
 זיי״ זײ און ;פראהיבישאן םארלעצען װי
 דעם װעגען אוםרוהיג שטארס טאקע נען

 טאמער, פראצעס, דעם םרן אויסגאננ
 שנײ״ הײסען דזשאדזש דער װעט חלילה,

ביבעל. די רען
 אין ערװארטען מעגען מיר אז אזוי

 םראצעט סעגסאציאנעלען נײעם א גיכען
 ״עװאיוציע״ דעם נאר אמעריהא. אין

 בימבא ד^ם נאד און דעיטאן, אין פראצעס
 דער זײן עם װעט ברא?טאז, אין •ראצעם

 חעלםען אונז װעט װאם חונדוזםשולש
 וועלט דער אין1האלםצ מיר װאו דערגעחן

םרײחײם^ גיסעל אווזער נדט
י *
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 די זיך האט צייטען אלםע רי אין
 ײעי קרלח* א םאר גערעכעגט ארי־ייט

 װעגעז רעגעגדע ביבלישע די ;ים װײס
 גךעדז׳ אין חוה׳ן מיט אדם
 דאס .א םון גענאסען און גערעבט בעז

 DKny ארבײט• אקן און מיך, איזן גיםס,
 געגע געזיגדיגט, ראבען זײ ןךי נאכדעם

 עץ-וזדעוז, םארבאםענעם דעם פון סען
 א'| נךעח pc םארטריבען זײ גאט האט

 סא פים און מיה מיט אז פארשאלטען,
בדױט. זײער עםען זײ זארען טערגיש
 אײ די איז צײםען אלםע יע:ע אין

 איס נעװארען ארויםגעװארפעז בײם
 פאריעי׳ און יזנעכט אויף <סאט שװערע
 א םאי־ גערעבענט זיך האבען װעלכע

 הע םי גים פענשען, סארם נידערעען
 דזאבען הנעכם די און בהפזת. םון כער
 דעדסים עױן אוגגלמןליך :עפילט זיך

 אין ארבייטצז, טוזען זײ װאס אלײן,
 זײ־ פארװאלעער זייעי*ע װאס צײט דער
 ארבײםעז זײ ה. ד. פענשעז, פדײע נען

ניט. גאר
 רביגי׳ פשה אז ניט, װאונדעי• קיין

 מצרים, pc אירען די ארױספיהוענדיג
 י¥יר הונדערםעי נעװען זיעען זײ װאו
מי נעארבײם און פארשהלאפם רען  מו
 פאיגע־ זײ חאט ציגעא, אח לעם נײ

 םאר־ ojn םון אירעאל דעם שטעיט
 :ווערטער די םיט לאנד שפראכעגעם

 ותןאכע הײזער, אין װאוינען וועסט ״דו
 ,ײמ: וועסם דו געבױט, ניט האסם ו ד

 ניט האסם ן ד װעאכע םעלדער, די ךען
װ. א. א. פארזײעם״

 אי! זײנען אירען אז זין, פאושטעהם
 אויסנאהם. הײן געװען ניט הינדכט דער
 גערעכענט האנעז םעאקע- אאטע אאע

 אז זאך, :ידעריגע אזא םאד איבייט די
 דאך מעגשען סארס גידעריגעד דער נאר
 הא־ אזױ פארנעםען. דעם מים זיך פעץ
 אאטע די געאערענט און געטראכט בען

 רעכענעז װעאכע םילאזאפען, גריכישע
 פון םארשםעהער העכסטע די אאס זיך

קואטור. אאטער דער
 דך האט סעגשהײט די װען שפעטער,
 זדד אנדערע, עדװארבעז און אנטװיסעאט

 אױח אניטױאוגגען טיםערע און כערע
 םעהר גענוםעז םעז האט לעבעז, דאס

 אז ׳א:ערקע:ע;דיג ארבײט, די אכטען
 פראגדעס דער אונםעגאיך איז איהר אהן
 איבע גרויס קײן אבער װעאט. דער םיץ
 שפע־ די אויך האבען ארבײט דער צו

 נאד ארױסגעוױזעז. ניט דורות טערדיגע
 גע־ באםראכט ארבײם די איז אאעמען
 אהז ׳צרה נויםווזןנדינע א אאס װארען

 און ען6אױםקו נים הען סעז װעאכער
 איהר סטארען זיך דאריבער דארף םען

פארםײנערעז. צו און םאראײכםערעז צו
 דער־ האבען מענעען אײנצעאנע אפת,
 דאס געםינען צו םדרגה הויכע די גדייכט

 אר־ און אדבײםנדגענוס רוםען םיר װאס
 א װאם דעם צו עהנאיך בייטס־םרײר,

 (קינסםאער שאםען בײם פיאט ?ינסטאער
 באויז ניט פאראן זײנען שעםער איז

 אויך נאר שרײבער, און מאאעד צװישעז
 ארבײם). פענעאיכער םון ארטען אאע איז
 איביײ םיז םעהרהײט גרעשטע די׳ גאר
 ניט אויב ארבײט, די אויף הוהט טער

 וױ ניט וױיט אבער קאלה, א אויף װי
 מעז ^עאכעץ צו אידעאא, א אויף

 מיט דינט פען װעאכען און עטרעבט
 מיט׳ז באויז ניט נישםה, גאגצער רער
נוןי.

 אעזער־ רוב דאס פאד װעט דאריבער
 אזא כמזונח׳דיג אויםהומען ארבײטער

 ארבײט. םח רעאיגיע וױ אויסדרוק מח
 א װעזען, העכערעס א ארבײט דען איז

 ׳איבע אױם דיגט מען וועאכער גאטהײם,
 מיט צונעבונדעז איז מען וחןאכער צו

 טײ־ און הײאיג איז וועאכע גשםה, דער
מעגשען? רעאיגיעזע די בײ ער

 ארץ איז אז אבער, איז םאהט דער
 װײ די געמםאנען איז עס װאו ישראא,

 נע־ װערט רעאיגיעס, אאטע די םון נעאע
רעלוציזן• שפאנעא־נײע די אם שאםעז
 איהרע האט רעאעיע דאזיגע די
 װינטיג״ (דער פרעדיגער איהרע כחנים,
 ט*ד־ דער געוחון איז זײ םון סכתר

o ׳ײעמעז גארחיז, ד. א. ^םארבענער v 
 ״רעא^ױזן אױשדרומ דער אויך נעהערם

 ש»ע* מארטירער. איהרע ארבײט*), םון
 איהדע אויך צוקוםען געװים װעאען טער

 נאר .קריטיקער׳״. איז 4״״דױסםאריקער
 טיר יעצט. םיך אינמערזגםירען דאע נים

 םון די.טרעגער וועגען רעדעז זיך װיאט
תד דער ען רעציגיע, ני  ■אמסטי• ^ג
. * . L. .׳< .. ׳ ׳ארבײמער. נער

 די װײם עס װער און זעהט עס ווער
 •אלעסטמעד םון באדינטנגען עװערע
 איז װאם מענשען א םאר בםרם אעבעז,

 און ארבײם םיזי^זער וו1 נעוואױנט גיש
 און םאחמטעהם דער קאיםאט, חיגען צום

 עקסםאז, ראליג^עז א אחן אז םלחלם,
 ״־ העכעדער » אהן

ארגײם, די באג^יט װאם אידעאא »
« p * * r א ו

 װאס נריביען, זיך נמםען איהר װעט
 רעאײ דיזער םון גרונד״זײאען די זײנען

 רא״ די״ :זאנען אײן מען װעט ״;יע
 אר״ד םון צוצײזײןראםט פאנטי״טע
 נע־ נײער א פון אידעאל .״דער י״טראא״,

 א װערען צו וױאען דאס#׳ זעא׳עאםם׳/
װ. אז. און םאאק״

 ‘טע״ םון ענטפערס זײנען דאס אבער
״םעאלאנעך. םאדעתע םון ארעםיקער״,

 *ישוט׳ן א פיט אבעד איהי רעדט
 אײו ער װעט חכפות, אי,ן איבײטעד,

 נאר נים... אאײן וױיש ״איך :זאנען
 ארץ״ אין ארנײט די דאס... איז אזוי

 עיעס גאר ארנײט גלאט :*ם איז ראאrי
 ער* ניט םעז קען דאס װאס... אזױנס,

ערזןן... .,םיהלען׳ מעז דארןי דאס ̂ק
 א םון ענטםעד טיפישער א איז דאס

מענמעיז• רעאיניעזען
 נא־ דעאידעזע אסת״ע װי אזוי נאי

 זעהד םאראז איבערהױאט זײנען םורען
 אױך םיר באסערקען דאייבער װינצינ,

 צאחא נרױסע א רזןאיניע נײער דער אין
 1א אננ^כאפם דך האבעז װאס ״נרים״,

 צואיב ניט ארבײם סון רעאיגיע דער
 אדער ׳עולם-הזה ;אר־צואיב עואם־הבא,

 אײג־ דעם אונםער םינוט, הײסער א איז
סםר. א םיז אדער דר״פה א פון פלוס

האא״ ״נרים׳״ אנגעלאפענע דאזינע די
 רע־ נײער דער בײ אאננ :ים זיך טען

געאעגע;־ עחשםער דער ,בײ און איגיע

 זײער צו אוס דך זײ קעהרען חײט
 אנ״ װען איז בעסער אז גאויבען, אאטען
ארב״טען״״ דערע
 םון או פאהרען װעאכע ^יםען, די

 אזעילכע מײסטעגס םיהרען אר״דישראי,
 רעאידע. גײער דער םון ,אבטרעיגע״

 זיך באנונענען זײ pc ״נעסעחד די
 די איכער שמייכעל איראגישען א מיט

 פארװאנד- וױאען װאס גאױבער, גאאמוע
 ער־ די און גךעדן. א אין סדבר א אען

 די אויף עוועבעא און §עך שיםען גערע
 כאחנכ־ צו דערםיט אום ״פאגאטיקער׳/

דעזעדטירען. דיער םיגען
 ארץ־ אין ארבײם םון רעאיניע די
 איגעשװאכט, דעם דורך װערט יעךאא

 םעהר װאש צו איהר צו ׳שטעהן עס װאס
עאעמעגטען. אונרעלייגיעזע פעהר און

 גע• רעאיגיעס, אנדערע אאע אין װי
 אסת אײן אויןי דא אױך םיר םינען

 פארםאסהירםע צעהן םענישען גאױביגעז
 אײז אין האאםעז װעאכע היפאיןריםעז,

 םרוכד םאדערען און ״קדױש״ ישפריגגען
יענעם• pc קיים...

״שטױ־ דעאיגיעס, אאע אץ װי
 נא־ דעם אויןי דא אױך אן זיך מיר סען

 גיט װיל װאס םאגאטיזם, נרענעצטעז
 די האאט און קריטיק תײן פון וױסעז

*שוגאים. פאד געגנער
 בא־ רעאיגיעס, אנדערע אאע אין װי

זיײ װאם םעגשען, דא אויך פיר געגענען

I ועז
mmmm m mm  — ■  1■

עם צו װי ׳ן

i 
f

1* i װאם
T

• mm mum mmimm m m m m m mm m

סאגאל זנריה דר. ״ון
ן ע ג א י5ב מ א י צ ט,1ע ן ה י ן ® א י ג ט ױ י ע  ה

סעגטער.

 פון אגוגר ׳לעבעז צו אום עסעז פיד
 דאס װי ׳פיר גראבען זײט, אנדעדער דער

 אוג־ מיט קברים אוגזעיע געהט, װערטעא
 א הױפטזעכאיך איז עם ציץ. זערע

 עסען. פיר ײעז און װי װאס׳ פון פײאגע
 V װיכטיג אזוי זײן עס זאל אבער םארװאס

 הא־ אור־עאםערן אל?זערע אײ זאנט, כתן
 רע׳ די בױט געזארגט ניט יטםארה זיך בען

 דעסטװע־ פון אח היגיענע םדן נולאציעס
 םארװאס״ נעזונט. געװעז זײ זײגעז נען

̂צע  פארזיכטינ אזוי זײן םיר דאדפעז ז
 פאדװאס ? נעזונט זײן װיאעז פיר װען
גאטור^ דער צו אאעס איבעראאזען ניט

 פארברױכען
פאד דינען

 טיד װאס
טרינקעגדיג

 ^פײז די
 vih עסעגדיג

צוועקען. פיאע
 אפ־ ׳&טענדיגע דאס צואיב עימטענס,

 אונזער איז פאר קומט װאס זיך, נוצעז
 ווערט קעיפער אויזער אין ארגאניזם.

 צױ געװעב זײן פון טײא געוױסע א כסדר
 אױפגע־ װערען צעאען נײע און עטערם

 םון פלאץ דעם םאדנעםען װעאכע בױט,
 צעלען. אויםנענוצטע אין צובראכענע די
 םוז פארברויכען מיר װאס ׳טפײז, די

 דעם פאר מאטעריאל דעם צו״שטעאען
 איז דאס צעלען. נײע די םח אויפבוי

 ױנג^ר דער םאר וױבטינ הויפטזעכאיך
 װאס דעם פאר אח פערזאן װאקסענדעד

 ׳טװערער א םון אויםגעישטאנען איז
 צעאעז צאא גרױסע א און קראניןהײט

 עס װערעץ. אױפגעבױט צורית דארפעז
 װעלכע עפײזען די אז וױכטינ, זעהר איז
 אק ענטהאאטעז זאאען םאדירויכעז טיר
 װעאכע םון עאעכיענםען נויםיגע די זיך

 אױםבויעץ קאנען זאא איגאניזים רעד
• נעוועב). (קערסער טיישױ

 א כסדד אניס נוצען סיר צוױיטענס,
 אונזער ענעתיע. פון באדײטענדע־םאם

 גאײכע א מטענדיג אז האאט קעריער
 ביז צװאנציג םון איז װאס מעמפעראטור,

 נאך צײם מינםער איז אוז גראד, דרײסיג
 םוץ טעמיעראטוד די װי העבער סעהר,

 זיך. געםינעז מיר װעאכער אין אופט דער
 פיגורא״ ויך אויסדדיקענדיג זײנען, מיר

 אנ־ אום ראדײאײםאדם. נעהענדע טױו,
 אין םעמאעראסור דאזיגע די צוהאלטען

 ענער־ סך א םיר םארבדויכעז יןערפער,
 מוז ענערניע דיזע און היץ, אדער גיע,

 וואס עפײז די םון ווערעז צוגע^נלם
 אויך םארברויכען םיר א"?, נעכמז סיר

 עקסער- די תרך ענעמי^ םך א׳ תהר
 מאכעז. מיר omf איבוננעז ^יי סײזעס,

 זיך. מייאעז דורר סײ ים,%דורך*רב םײ
 דורך ווערען צוגדטטעאט אױך םוז דאם

׳עפײז. אונזער
 װאס אפםאל דעם דורף דדיטענס,

 ארױס, ?יך םון װארםט קערפער אומער
 זאלצען, םאס די פארקלענצרט וועם
 כדר און איהם אין זיד נעמינם װאם
nmo ת מז ײ  צודית קצריער ךעם ^וי
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 כדלגאיך, װײט װי ׳זאא ארגאניזם אין צען
דיזעאבע. כסדר זײן

 ענט־ מוז קערפער אונזער םעיטענס,
 וױיטאכױינס. מאס נעניגענדע א האאטעז

 זײנען װעאכע ׳שפײז, pc םײאען דיזע
 ענט־ אאנג ניט עחשט םארהעאטניספעסיג

 צױ גרינג זעהר װעיען געװארען, דעגט
 ריכ־ גיט װערט ׳פפייז די ווען שםערט

 וױכטינ׳ זעהר איז עס צוגעגרײט. טיג
 םיט רײך זײן זאא דײעט אוגזער אז

 מענא-ך איז ניט אױב װײא װײטאמײנס,
 פא״ זאאען אומארדנונגען געװיסזן אז

געזװט. אונזער אין קופעץ
 א טרינקען מוזעז פיר צואעצט, אוץ

 װאס אוםט, די וואסער. מאס געניגעגדע
 ^טענדיגע, דאס ׳אויס אמעמען םיר

 אוג־ pc ישװיצען אומבאמערקבארע 6כאט?
 א ענטהאאטמז ױרין די קעו־פער, זער

 צוריק םוז וועאכעס װאסעײ פאס גרױסע
ותרעז. צוגזףשסעאס

 זײן ירעז6אראנז״ אײנער זאי אזױ װי
 אאע דיזע :אנקומען זאא עס אז דײעט

? םאדערונגען
 װי ישװער, אזוי ניט נאר איז עס

 דורב־ דער אויסדוכטען. זיך קאן עס
 צוזאמענגע־ איז װאס דייעט, ^ניטאיכער

 געניג גוט איז םארעטאנה מיט ׳&עאט
 מען מענשען. געזונטען נארסאא א םאר
 צאהא קאײנע א אפהיטען באויז דאר̂ו

 מיט טאן צו האבען כאאים די כאאים.
 זאא איינער װאס שפײז, סארט דעם

 צאהא דער ;?זפ״ז םוץ מאט די ;עסען
 צד װי און םאג; דורכ׳ן מאהאצײטען

ישפײז. די ■רעזערוױיען און צמרײםען
ר ע ט ג ר א : ס ז י װאס ^פפי

 אין עםײז די פארשידעגארטיג מעהד
 אז מעגליך, איז גיכער אאץ איז, דײעט

 נויטיגע אאע די ענטהאלמען װעט עס
 די צוםיא באגעםטענדיג ניט עאעמענטען,

 וועגעטאריא־ דער ארגאנען. םארדײאונגם
 כדי מפײז, מאס גרויםע א עסען םוז נער
 די ארויסקריגען דײעט זײז pc זאל ער

שטאסען. שפײזהאםטע נױםיגע
 צוטײאען מיר קאנען אלגעםײן איז

 נרופעס. גרויםע «ווײ איז מפײזעז אלע
 מיײזעז״ ם^יסיגע מעהר די עוי׳שטע, די

 װי םארדײען, צו גריגג זײנען וחגאכע
 נעהאקטע םיריעלם, געקאכטע גרט מילה

 םיש, גוט־אײגגעסאכטע ״אײער נו?ײש,
 #מאאסט קארםאטעל, צוריבענע זויעה

 דדשא;־ פודינגס, אײנםאכע קרעקערם,
. קעטס.
 גרופע נרויסער צוױיטער דער צו

 מורד זײנען ווזנאמנ עטאמען, באלאגגען
 איץ זיך האלטעז זײ פארדײען. צום חנר

 א נאטור םון זײנען און לעננער מאנעז
 גע״ זי״נעז .אזעלכע אױפרײצעגד. ביסעל

 מםאפען, זױערע מטארה און װירצטע
 קרויט, אוגערקעם, (װי נרינצייגען גראב^

 נעל״1געיר םלײש, חארםע עהגליכע), און
 םלייאחאפט די םלײש, פעטע און טע

עחנ• אפון עןײז, געילקעלפת ^גחגױוי),

 סעחר איז *«ײז גח«ע עחפטע די
fw מ»ר «אסיג m] דעליסאטמ סיט 

ם ^ י ד ר • • $v m v, ־ די ־ 1?

1038 מ«רנרס, «ער12

 װע; זייער .נאד «ז )»ינ׳גר*״:ט ;ען
 ■29 יויע I1N ייה5 א״נינען ow טיחרט
װייסט װעד פארפיהרען וועגען וערע

ך ײ  נאהױפםען, דר״סט סיר םע;ען מ
iw יור״ םון ר«<יני^ די לעריניע, די;ייע 

 ס*סע ס״יםיאטי׳טע, ס«סע די »יז בייט
 רע־ *יע פון •ר^דוקטױוע מומע פרייע,

(יניעס.
 װעיכע פדײנייסםער, פיא \tt< איד

 #יע פון נעננער אויסגע׳פפרטכעגע זײ;פן
 ייד ייי כאןויהעז ד«ד און רעא־ניעש

o מיט n עהדפורכט נרעםטעז iv 
ארנייט. פון רעליניע

 אונטערשיידט רערידע נייע די
n פוז n ̂יס דערםים, א'טע  זי רו

 פון גיױבען דעם אױןי גענרינדעט
מעז.

 רע־ געטליכע די װאס צײט, דער אין
 די אײנצופיאנצעז דך באםיהען מגיעס
 סיט נאדנ^ס איז מעדט דער אז ׳אידעע

 חגליגיע נײע n םארטר״לט ;אמישט,
 םיט קאן כמנגע דע־ אז געדאגס, דעם
יטא־ זןנעדניע זי־ין פיט און וױאעז ןײן
װעלטען. בױעז אח םעז

דע־ ׳ליגט אונטע־״שיד צוױיטער דער
?י נאי װעאם, יעגער י̂או שכרי r,p'צן גיט זאנט רעלעיע גײע די װאס יזר

 פא־ מכר cm אז אידעע, די פרעדיגט
 אויןי כק\:ש דעי באחודט מעיפים ;וסע
װעאט. דער

ל׳ קא^טעז פון צײט אונזער אין ^
 אויס־ pc באגריפען, מערקאגטעאע םיז

 ‘ביסמי ווערם העיצעי^ געסריסעגטע
 ייחד ורנז ג״שםד,, דער אױןי םרעהאיכער

 א;חע;־ ענטוזיאסםי״שזנ יעגע אט טרעםט
ארבייט. pc רעאיגיע דעד םון גער

 נײגוננ א ה^ען װעאכע םעגיטעז אזעלכע
(קאנסטייײסעד). הארט־ל״ביג זײן צו

י ס ו א ן ם ו P׳: פ ’ st לי ן ו א 
, צאר ן ע ט ײ צ י א  ;,כיעהרסט די פ

 אבע־ אגדעלע צו־פיא. עהען טענ״שען
יען דעט א״ן טעות א סאכען  זײט׳ אנד̂׳

 געװעהנאיכעד א איז עס װע;יג. צו עסען
 הא־־ם־אײבי: זיינען װאס די בײ טעות

 דאס וױיא דײעט, זײעד פארקלענערען צו
 דארף מען עי־ג*ר. צויעטאגד דעם סאכט
 מען ווען אדעױ זוםערצייט װעניגער עסען

 אר- װאס די אנגע״שטרענגם. גײסטיג איז
 מעהר םאדעײען הענט די מיט בײטען
 אויך מעסס ארבײטער. טאיך װי ׳עפײז,
 איהד אויב װאנ. אייער טיט *שפײז אייער
 און םרוכט מער,ר עסט צופיא װענט

 עסט װענינ װעצט איהר אױב נרינס.
 קראכמאא און םעטע מעהר
 םארדײ־ אײער דיט ״שטיטט עס אויב
 מאי־ דרײ וױ ניט טעהר עסם אונג.

 װאסעי נענוג םרינקט ^יז טאנ א צייםעז
 זעהד איז עס מאאצײטען. די צוױיפען
 איז יעדעז װאסער טרינקען צו נוצבאר

אױױ. עטער-ט טעז װעז ם־־יה דער
י ו ן ו  עכט .ען ס ע צו ען ו ו או
 הונ־ :יט זײט איהר אויב גיט קײנםאא

 זעהר עסס װענינספען אם אדעד נערי:,
 די צוקײט און אאנגזאם עסט װעניג.
 צו טענאיך וױיט װי זעהט גוט. ישפײז
 אײער בײ סביבה אנגענעהטע אז האבען

 װאסער םיא יןײן נים טרינקט טאאצײט.
 א אפצורװזעז זיך זעהט עסען. בעת׳ן
 וױיא.דאס מאהאצײם, נוטען א נאד ביסעא
םארדײאונג. צו גוט העאפט
 דאם .ן ע ט ע י י ד ע א ע י צ ע ם ס

 כאאיש אאנעםײגע זײגען געזאגטע אויבעז
 מענ־ נארטאאעז דורכשניטאינעז א םאר
 גע־ םון צױשטאגד דעד ןבער ויעז ^עז.
 אפא־ סארדײאוגגם דעם pc אדער זונט
 דײעםע די םוז םאאקאמעז ניט איז ראט
 איבערנעאנדער׳מט אעבען ארט דער און

 אוםישטענדעז אזעאכע אונטער װערען.
 אוגטער־ באזונדערם פאא יעדער דארוי
 ספעציעלע איז װערעז שטדדירט און זוכם

וחנרען. נענעבעז דאדםען אינסמרוהציעס

ם ננ דו ל ען בי ט ײ ק נ טי ע ר ט א  ם
ען ױ ר ר פון פ ע ד לי טנ ר ®ץ מי ע  ד

. י. װ. נ. ל. א
 ױני^גיםסען טרײד פון פרויפן די
 םיט 1צחאספ נ^פטאכפן אלפםאל זײנען

 טאר סאמי דעם איז םענער זייערע
 חנם פון צפבען סון פארבןסערונג דער

 װײל דעם «ויליב אמר סא»ם, ארנײםער
 פ<יכ־ די נעהאם זיר ייייוי האבעז זײ

 בא־ אנדערפ *ולינ און חײם » פוז טען
 ק״ן ה«ומן ?ײ וועלכע איבפר דמנוננען,

 נ«חאט ניט זײ ה*מז נעהאט, גיט דעח
 זייער נארײכערפן «ו גמנ^ימײם די

עניז. דעם ווענעז װיםעז
 םח ו/«ורטםענט ערױסײש^ונאל דער

 <אנע די םאר׳פטעהם י. ». נ. ל. א. דער
 דערםאי און אויםבעםערען. «ס אוז.וויי

 פאר פ^עגפר אויםנעארבײם םיר ה#נ«ן
 ריםסוםיפם און לעפציעם פון םעריעם

 אוגזפר פון זזיטגיידער pe םרויפן פאר
» יוני*ן. מם די v וחלליז יפסי i m 

מםורס נאקװפספ אין וועותן הפ^מעו  ס
pit ומלכע ׳*ירייר, דער אין on tiyn 

סיז ס p יויןרפן •אר׳ימזנפז מ t חוי
n r u*
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)1 זײ« 1 &ד («לום
 סטרײק דז״טעגעראא רער װי נאכרעם, טעג
געװארען. ערקאעהרט איז

 און דז״עאבערסי די געגען סטרײק רער
 םארטנעזעצט דאן איז סאנטראקטארס

 געצװאוגנען זײנען זײ אױך ביז געװארען,
 םאר׳שטנעדעני״ש א צו הוטען צו געװען

 דער םון קאנםערענ״דקאטיטע דער פיט
.1926 מערץ, טען0 דעם שבת, ױגיאן,
אר־ לײכטע קײן געװען ניט איז עס

 אסא־ פיא אזוי מיט םארהאנדיעז צו בייט
 זײ אז זײ, איבערצײגען און סיאײיטאנס,

 םאדע־ אונזערע נאכקומעז טוזען װעאען
 אײגגע׳שפארם שטארק באזונדערס רונגען.
 איבער־ און דזעאבערס, די געװען דינען
 -jjrp װעאכע דרעס־דזשאבערס, רי הויפט

 אז געדאנק, צום צונעװאוינען ניט זיך נען
 םאד פאיאנםװארטליר זײן דארפען די

 אר״ די םיז חאנדיציאנען לעבע^און דעפ
 זײ־ זײ םאר באשאפעז װעיכע בײטער,

 גע־ כאױז איז עס פדאסיטען. םעטע ערע
 אר״ א װעאכער מיט פעסטקײט, די װען

 פון רוף דעם געעגטפערט האבע; כײטער
 צו קאטיטע סטרײק דזישענעראא דער

 גע״ האט װעאכע שעפער, די פאראאזען
 דיעד בײטען צו דדטאכעיס צװאונגען.די

טיינונג.
 באסטאנער דער םון נעיטיכטע דער אין
 מיר האבען ױניאן דרעסטאכער און קאאוק

 סטרײסס, םארשידענע דורכגעטאכט עױן
 העטפע, לאנגע ביטערע, זעהר טאנכע —

 אויםטערס־ די צוגעצויגען האבען װעאבע
 ארבײטער״י גאנצער דער םון זאטקײם

 דורכגע־ אױך עוין האבען טיר װעאט.
 האבעץ מיר װעאכע אין סטרײהס, יעבט

 ניט אבער האט עס נידעראאנעס. געאיסען
 קאאוק־ באסטאגער די און ׳אאננ גענוטען
 צוזאטענלאײבעז װידער פאענען מאכער
 ביז יזעטםען, װידער און חרעפטען זײעי־ע

̂ענעז זײ  קײנעד קאטױ. זײער געוױנעז םי
 גיט האם אבער, סטרײהס, איוע די םון

 ניט האט עטאדם, די אױםגערודערט אזוי
 דער םון אויפטערקזאטהײט די צוגעצױגען

 יעצ־ דער װי כױינוגג, עםעגטאיכער נאנצער
 פרע־ טעגאיכע גאנצע די !סטריײז סיגער

 װעכען געיטריבען האט באסטאן םון סע
 נײעס קאאומנס גאנצע סטרײק אונזער

 עדי״ געװידטעט זאגאר האבען טאגנע און
 אונזער װעגעז ביאדער און טאייערס

קאט̂.
 עדיטאריעא, אז פון דא ציטירען טיר
 האט טעלעגראם״ ״באסטאז די װעיכען

 מערץ, טען2 רעם דינסטאג, געיצריבען
 סװעכ ״רי העפעא: דער אוגטער ,1920

געהן!״ טוזען עעפער
 קאמ קײן מאבען גיש קען ״באסכאז

 םאייעסםעטע עסוציגע, צײש ®יאנזיס
סעשעל״ װעלכער אייגענד עי*.8עע םװעש
םםרײש, ארבײ^ער׳ם ,נאדע־־ די pc רענש

 פארזיכעיונג א אנפזחאלכען זיך מיש נ*יז
p t ײניגונג ®אלששענדיגער  פון אויסר

 געזונדחייצ א^געפייגע די ^ע*ער. דיזע
עס. פזןזילאנכש

׳קאם;י דיזען צו וובליסישי ״געבעגדיג
 גע־ חעכעיען א םון באהערשש מיר זיינען
 סברײ- די ם^ר אטיע8סימ ביויז װי פיהל,
 דעם צו מליכש אונזער איז עס ;קעיס

!׳ינליק. איגעמיינעם
 מוז צוששאנד דיזען םאר עולד ״די

 גע^ד״ אויןי נאר :יט ײערען אױיפגע-עגט
 נא:־ דער אוין״ נאר באלעבאשים; גייציגע

 בילדינג p» חעלםה די פון לעסיגקייש
 שש*ש דער פון בא׳שעפטיגש ׳עד,טארם6אינס

ארבײטער. די באיגיצען צו סשייט אין
 מאן ארטמענטס8דע דיזע געחען ״װאס

 ערקלעחרונג אן סאר װאם דעם? װעגען
 צו צו^טאבד אזא װעגען געבען זיי קענען

V באסםאן פון בירגער די
 אי־ ניש טא-ען נאדעל־איבײטער ״די

 דיזען ן אי אלײן ווערען כעיגעי־אזען
קאבז,״.

 עס סטרײק. א מעהר ניש איז ״עס
 נאדעל- די •קרײץ־צוג. געזונדהייטפ א איז

 ב^שטימש זאל עס אז פארלאנגען, >>ד:יימער
אי־ד אי װערעז קאגם־־אל, ס^ניםארי אװ ב̂ן

 פון ב«לעב)ןשים, די מון פארשםעחער מיט
 ■וב״ קיימענדען דעם פון און ױג״אן דער

 אונםערזוכען זאל באארד דיזע ליקום.
לײ־ # ארויםגעבען און שענערי גארמענט

 די נאכקוםען װעלען ײעלכע די, צו בעל
שער «דן באדינגונגען  רײגליכ״ סאגינמײ

, קיים.
 דאם נים־קריגען װעלען שעוער ״סװעם

לײבעל. דעם געברויכען צו רענש
אן דער ®ון ®אישלאג ״ר?ר  V איז מני

 חיך באלעבאםים די *ון ®ילע גערענםער.
 ®ארשםזענדעניש א דערגרײכמ שוין בען

י דער מים ן י או ך א באזיס. דיזען ױני
 זייער נאכםאן םוזען ײעלען *אנדערע

ביזנעס. ®ון ארויסגעחן אדער ביישייל,
 סײעגד די ערװאכ®. איז *באםמאן

געחן!׳׳ סווען
pie געמריבען ח*בען זין זעלבען דעם 

Tin גזד חאמן מיר צײמוגגיז. »נח|רע 
 חאבען םיר טז דזשוומר^ די *ו ^ריכען
 וועג םרײד, pH איבלען נעװיסע

׳ גדר

 זײ אבער װענ, םרידאיכען א אױוי רען
 אפיאו גויטיג םאר געפוגען גיט האבען

עגטםערען. צו
 דער איז ארויס אבער זײגען טיר ווען

 סאגי• pc אישו דער טיט עסעגטאיכקײט
 געטראםען דאס זײ האט שעפעד, טארי

 זײ און הימעא, יױםערען םון דונער א וױ
 אונ־ צו געװען געצװאונגעז ענדאיך זײנעז

 יױ דער מיט אגרימענט אז טעױשרײבען
.,גיא

 םאר עס באטראנטען ארבײטער רי
 עחשטע דאס איז עס !זיג גרויסען א

 כאסטא- דער פון גע״שיכטע דער אין טאא
 פון אסאסיאײשאן אן אז ױניאז, נער

 צו װערען געצװאונגעז זאא דדטאבערס
 די פון םאחשטעהער טיט םארהאנדיען

 דזיפאינט״ באסטאגער די ארגײטער.
 ווײס־ירעזײ םרן הירוי דער טיט בארד,
 זא־ זיך נעתפט האכמאז, דזיטואױס דענט
 די ארגאניזירען צו ארבײט דער צו םארט

 אין דורכצוםיהרען אױף טאעיגערי :ױטיגע
 אוגטעמע־ דעם פון פונקטען איע רעבעז

אגריטענט. יטריבענעם
 ױגיא דער םאד געוױנס וױכטיגער א

 האב די בײ נעװאח!ז דערגרײכט איז
 כי־ א פאכריצירם פירטע ריזע קא. דרעס
 דער איז און הויױדרעסעס לײ\ ריגע

 ניױ די אין אײן דעד םון יטאפ גרעסטער
 דארט ארבײטען עס סטײטס. ענגראנד

 ,א\יך און מײדאאך יזננע טעוזרסםי׳גנס
 םארדינסםען די םױיען. מיטעא־יעהריגע

 21 םון געװען זײנען ארבײטער די םון
 הע־ ניט אבער העכער און װאך א דאױאר

 ארבײט טעז װאך. א דאאאר 24 םון בער
 שטיק. םון און איבײט סעקיטאז דארטען

 פרא- םון אױכדרוה סינדעסטען דעט פאר
 געווא־ ארונטערגעיטיסט טען איז טעסט

 סטרײה־ רער איז עס װי נאכדעם רען.
 אאע ארונטערצונעהמעז געאוננען קאטימע

 איז סטרײק, איז יצאפ דעם פון ארבײטער
 אונטעד״ צו געװען נעצװאוננען פירמע די

 אגדימענט אינדױױדועאען אן שרײבעז
 א געװינען ארבײטער די װעאכען אויט

 אנערקענוגג װאר, אדבײטס ־*טםוגדיגע42
 דיסקרימס־ קײנע את לאטיטעס מרײז םון

 װײא דערםאר ארבײטער די גענען נאציעס
 אום־ די אויט טעמבערס. ױניאן זײנעז זײ

 איז שאפ, סםעציעאען דעם pc •פטענדען
ױניאן. דער פאר געװינס גרויסער א דאס

 שע- אײניגע געבאיבען נאך זײנען עס
 אגט־ איז ױניאז די װערכע נענעז פער,

 זײ ביז סאטף, א אנצופיהרען יטאאכעז
 צװי- סעםילען. צו זײן געצװאונגעץ װעיען

 דרעס״ דער זיך געפיגם יצעפעד דיזע שעז
 שאפירא, ס. באװאוסטעף דעם םןן טאפי

 ביטערען א אנגעפיהרט האט װעלכער
 1907 אין :אך ױניאז דער געגען קאטף

 די באזינט דאן האט ער אז ׳אטת איז עס
 רואינירט דאן אויך איז ער אבער ױניאז,

 ביד םון ארויס נעטוזט האט און נעײארעז
 קאקראוטש מיט פעראען אנםאגגען און נעס

 געםעהאט אויס, װײזט עם װי פאודער.
 םיט פעדלען צו בעסער אויר יעצט איהם

 װאויא איהם עס זאא פאודער. האסראוט״ש
באקוטען.
 נעװארען געװאוגען איז סמרײק דער

 טעטיגקײט אונערטידאיכער דעד דאנס א
 און ארגאניזאציאנס־סאם^ע, דער םון

 מיט שכיל, און מאקס דעם דאנק א אויך
 האט האכטאן דדטואױס ברוזיער װעאכען

 סמרײק. דעם אנגעםיהדט און דירעהטירט
 און צוטרוי דעם געװאונען דא האט ער

 םו} טעפבער אײנציגען יעדען pc אבטונג
 די״ האבען ארבײסער די און ױניאן, דער
 און אאנגע איז אויםגעדריסט צוטרוי זען

 ברודער װען אפאאדיסמענםען, היאכיגע
 סע־ דעם װענען באריכטעם האט האככיאן

ססרײק. דעם םון טע^טענט
 װערען אױסגעדריסט אױך רא זאא
 וױינ־ אגא טיס צו אנעו־־קענונג אונזער
 דע־ דעם םון םארשטעהערין די ׳טטאק,

 ענערגישע די םאר אײבאר, אװ פארטטענט
 אין געאײםטעט האט זי װעאכע ארבײט,

 סאנ־ די װען מאא, יעדען סטרײס. דיזען
 די מיט ױניאן דער צװישעז םערענצעז

 געװא־ אפגעבדאכען זײנען באלעבאטים
 צױ צוריק געאוגגען אימער איהר איז רען,

 צדרים. סעמםעגדע בײדע זאםענברענגען
 מיר אז אנבאטראכט, אין נעמענדיג און

 *#רהאנדלונ- פירען נעדארםט דא חאבען
 קען אםאםיאײשאנס, םיל אזוי מיט געז
 אימעו- נים איז דאס אז פארשטעהץ, םעז

ארבי>ט. קײכםע זעהר א געוועז
 װערעז אויסנעדריקם אויף דא זאא
 םון מעפבערס די צו אנערסענוגנ אונזער

 דער םאר איג, יוניאז טרײד־ װיטענם דער
 האבען זײ וואם היאןי איבערגעגעבענער

 באזונדערס םטרײתערם. די צו געאײםטעט
 זײ גאדעסאן. םיס און טחאםיםאן מרס.

 מענאיד נאר איז װאם אאעם, געםאן האבען
 מאן געחאלםעז :טאן צו זײ םאר געווען

 די צו נערעדמ ארבײס, סלעריקאל די
 די בײ םשער די געםיוזרם סטרײסערס,

 אונטער־ געמאכמ אויך און מאסמיטינגען
 _ םטרײשערם. די פאד ^אטונגעז

מ דחנסםאמד און קלאו* די «ז ' וויי m׳w< י

 שאס קײן װעאען געוױנסען אוגזערע אאע
 װעיען זײ אױב זיץ, װערט ניט ■ואװער

 איע יא גענען, אכטוגג גיט שעיער די אין
 דורכ- זאאען אגרימענטס די pc •לגקטען
 װע- די װען אעבען. אין װערען געפיחרט

 צונריײ דין מעגאיר װעט טאז, דאס יען
 געוױנסען װײטערע םאר באדען דעם טען
 שעהנע- און בעסעדעד א צו װעג דעם י1אוי
צוקונםט. רער

 גע• איז סטדײי! דעד אז כאריכט, דער
 האכ״ בדודער םון איז געװארען, סעטעאט

 pc אײנעם בײ געװאדען אפגעגעבען מאן
 ^אסמיטיגנןןן, אינםרעסעאנטסטע רי

 דרעס- און קאאוק כאסטאגער די װעאכע
 כיײ אױסגעקופען איז עס װען איז פאכער

 גערוםען איז טיםיגג דער צואוואױנען.
 אנאנסירען צו ציועה דעם סיט געײארען

 סטרײקער, די סײ ארבייםער, אאע םאר
 אר״ אװעס שױן דיגעז װעאכע די סײ און

 געסעטעאט איז סטרײק דעד אז כײטען,
 גע״ באשטימט איז עס רוי לויט געװארען,

 א קאנפערענץ אעצסער דער כײ װארען
 בא״ באסטאנער די אבער בעפאר. גאכט

 צו״ קײן גיט קײנעם צו האגעז אעכאםים
 אין און אאײן, זיר צו ניט אםיאו טרוי,
 דעי־־ זיך זײ האכעז פינוט אעצטעי דער

 און קאײגיגלוײטען אײגעע װענעז טאהנס
 'אונטערצױטרײבען אנטזאגט זיד האבעז

 ר,וטט האכטאן ברודער אגריפענט. רצס
 אגװעזענ״ די םאר ערקאעהרט און חאא pא

 איז קאנפעיענץ נײע א — ראגע, די רע
 אגװעזענדע די םרעגט עד און אראנזשירט,

 האא אין זיצען צו וױאיג זײגען זײ אויב
 דער פון אױסגאגג אױם׳ז װארטען און

 סון ״יעס!" ברויזענדער א קאנםערענץ.
 ענט״ דער געװען איז עויים, גרויסען רעם
סראגע. זײן אויף פער

 יןאנםערענץ דער פיט האכפאז ברודער
 אג־ די און האי דעם םארלאזען קאטיטע

 בא־ עס און האא אין באײבען װעזענח^
 שטיפונג היימישע א כאאד זיר שאפם

 טאאאנטען עיואם. ריזיגען דעם צװישען
 צוױײ נאב׳ן אײנעד באאד זיך באוױיזעז

 מעג״ איז עס װאס אאץ טועז װעלכע טען,
 סרעה־ און גוטפוםינע די אנצוהאאטעץ ליר

 און אנװעזעגדע. די בײ שטיםונג איכע
 אינטעדנאציא• דעד אדױס זיך ציעס דא

 פיר ױניאן. אונזער פון כאראקטער נאאער
 אז געװאוסט, גארגיט יעצט ביז האבעז

 טאאאנ״ אטת׳ע םיא אזוי םארםאגען מיר
 פארשידענע אױןי ױניאן אונזער אין טען

!שפראכען
אאה. טעטבער־סח א טרױזאב, ראבערט

 אי־ פיאע מיט עואם דעם אוגטערהאאט ,73,
 איטא־ ארן ענגאישע אידישע, — דער

 קאאסישע שפיאט דזשאדד ר. איעטשע.
 א בירנבױם, א. םידעא. זײז אויזי פוזיס

 דעם אונטערהאאט ,56 אאהאא מעטבערטח
 איינײ און אידער אידישע םיאע טיט עואם

 יטא^רא מאייס שמיקאאך. חזנ׳ישע גע
 און טײדאאך םון כאר א באאד ארגאגיזירט

 רעײאאוציאגערע זינגט טען און טענער,
 עננאישע, און רוסישע אידישע, — אידער

פיט. זיגגט עולם גאנצער דער און
איטאאיע״ אן באאד זיך באװײזט עס

 אײניגע זיננט און 80 אאקאא פון נער
 אונזער צו און, איטאליעניש, אץ אידער

 אין ליד א אױך איבערראשונינ, אאעמעגס
 באאד זיך טישען שפראכעז די אידיש.

 װער ניט שוין װײם טען אז אוי^ אזוי
 איד א איז װער און איטאליענער אן איז

סיריער. א אדער
״טשאראם־ דער ניט אויר םעהאט עס

 טענץ, קיאסישע אויך און דענס, מאן״
 אונ־ פון הינדערלאך אײניגע םון געטאנצט

 זיך נעפינען װעאכע סטרײקערס, זערע
האא. אין דאן

 אאע אויסרעכענען ניט דא קענען מיר
 האבען װעאכע טאאאגטען, די םון נעמען
 גוט־ די אנצוהאאטעז בעסט זײער געטאן

 נע־ אנװעזענדע. די בײ שטיפוגג מומיגע
 זיך האם טעז אז זאגען, צו זײן װעט גוג

 האכפאן ברודער װי ארוטנעקוקט גארניט
 דעד פיט האא אין באוױזען זיך האט

 איז סטרײמ דער אז בשורה, םרעהאיכער
 גע^אן קוח א' האם סען אז געסעטעאט.

 אזײנעד 8 געװען שוין איז אױם^זײגער,
אװענט. אין

ר, v נ י י ו ו ףי א א ו ו
 באארד דזשאינט סעקרעטאד

באסטאן. םון ____

פון ענטפערט
ע צי ן ד א ד ע ר

 ווער■ נרי,י מײער לײבאװיטץ. ד•
 מ«נ- צוליב נוםער. דעס אין ®®'•*®?;*לינ*

 קיעע זו»ד לעי*ע מיר חאכען ®לפ״ן אין געל
 גי« אויך און י?עז״יד געק^נש ני® גרי(י

י.1אײער-ברי
 אוגזער — .2 לאקאל קאיאאוױטש׳ מי

 דדוקען פאי «ל*ץ גענו; ני® ח®® ציי*וגג
 אין ערש״נען װ^ס ארשיקלען ״1»וי ענסויערס
ת ע  קאגען באזוגדערפ אין צײ*וגגען. אגי

» טיר  יזנ־ װעגעז דיסקוסיע א אנפאנכען ני
 איצמער, נ^ך סיעציעל און ארמיקעל, נעפ
 גאװער• ®מי׳ן פארחער tg ®אי קומ® עס װען

 אלזןן, איז, בדין״ אײער ?אמי׳נ^ן. נאר׳ס
■לאץ. אין ;ימ ארן צײש אין ניש

י — א*ט. ה.  גוש זעחי ®אישםעחען סי
 באגרײ£ען מיר און ענשריסםינ; אײער

 זיך גו« ג?ןנץ ק?נען מיר געפיחלען. מײעיע
 ד#ס גי^יחלש, חאש איחל װי ®#רש^עז,

 פיר אזוי אוגעגעבען חאש איחר װי נ^נדעם
אן, דעי ®>ןר ענעלגיע און כח  מען ה»ט יוני

שיס, ׳סום א אחן גאי ♦זםא*, םים «ייד  ג̂י
 געששיאכען זײנט *יד.ר ןוז וױסען, געלאזש

^ן. דער פון מעמבער אלס  דיוקען אבער ױני
 זיינמ איחר גיש. מיר קאנען בריף ער”¥

 דעם ה«>ש איחר װען כעס אין צופיל געװען
 יר^םעסשי• צו אגששאט און געשריבעך׳ בריף

 די װןזס אומגערעכטיגקייש די פמר ׳רען
 05 ל#ק»ל ®רן אדמיגיסםיאציע איצסיגע

 איחר ח*מ בןזגמנגען, אײך געגען איז
 מיר און ״ברין״. זידעל א ^נגעשרינען

ט אגב זידעל־נרין*. ?ײנע גיט דרוקען  גי
 קאן װאס פ#קט, א בי־יןי דעם איז 19 איחר

 אײער װילט איהר אויב מאן, שאיען ײך9
 איגסטאנץ. חעכעיען א צו אשעלירען רײם
 געזעץ און קאנסםיטוציע צו קומט עס װען
 דעם אויף פאיםײדיגעז ניט קײגער זיך קאן

̂ס גרונט,  אזוינע אנדעיע נאןי דא זײנען עס דן
 און גרעסעיע׳ נאד אמשי און פמרביעכעי,

 ק^ן פארמינדיגוג; א:א *עד.ן. טען ל^זט יןןגזן
קײס. 9 געוױגען .צו חעלפען ניש

 צײטוגג אונזער — .05 אאקאא םאײט, פ.
 דרוקען צו פלאץ נוימיגען דעם ניט האט

 אוין״ ענטפערען צו זיך פארנעמען װאס בר«ןי
 איחר װי צייטונגען. אנדעיע פון ארטיקלען

 זעלבען דעם אויך מיר גיבען זעחן, װעם
.2 לאק. נ*דן קאולאװיבש בלודער *ו עגפ»ער

 פרױעױ דער םמ ״עהאנאמיקם
 א — אינדוסטױע״ קליידער

לעוױן מאקס בײ געגעבען קורם
 7.45 טארטש, טעז16 דעם דינסטאנ,

 ,40 סקול פאבליה אין אװעגט, אץ אוהר
 דער צװישען סטריט, טע20 איסט 320

רום אין עװעגװס, צוױיטער אוך ערשטער
 א אנםאנגען לעװין מאיןס װעט 402
 ״עסא״ די איבער לעסאנס 3 פון קורס

 איג־ קלײדער פרויען דער פון נאמיקס
דוסטדיע״.

 לעװין מאחס װעט קורס דעם אין
 ארגאגי־ די איבער איבערבליק אן נעבען

 איבער אינדוסטריע, אונזער םון זאציאן
 םארשידענע די און פראבלעמען איהרע

 קורס דער לײזען. זי אזוי װי םײנונגען
 עדױקײשא־ אונזער םון אראנזשירט איז
דעפארטמעגט. נאל

 אן זיך פאננט לעקציע די אײדער
 װײ װעלכע מיםגלידער, אונזערע װעלען

 הא״ קורס, דעם אן אנשליסען זיך לןןן
 אין פארברײננען געלעגענהײט א בען

 סהוי, זעלבער דער פון דזשימנײזיאום
 נעלערענט װערט איבונג םיזישע וסע

 קאמיעטענ־ א םון אויפזיכט דער אונטער
 די םאסם. ד1מילדת דירעקטארין, טער

 אוהר 6.30 אן זיך םאננט איבונג םיזישע
אװענט. אין

פיטנלי״ פאר פריי ‘איז אײגטריט
י. װ. נ. ל. א. דער פון דער

וױרטהינם קלוגע
באקם « חױז אץ איםער חאלטען

ם ק א ל ם- ק ע
 םאםיליע נ«נ«ער דער פון םאגענס זײ רענולירם דאם

ד.ילל^ דאקפואר זײ און«*ח»יארט

ט 60 ווון 36.10 r.*לינ איז ,DM3 » «נ r«
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 ב«״עײש דער דאס ?עהן, צו בעסט זײער
ז״ דער גוגסטען צום דין זאא  ױג̂י

 און װארטעגיש נאך איז קייס די
 םארגעקומען מ#ל עטליכע #■ליעעדש

 טשערמאן ארטײאײעען8אוכי זײער פאר
 ביי׳שניי, א נ*ך מיר זזאבען דא און—

 ערװמד• ?ענען ארבײטער־ױניאגס װאס
 ״אוסוארטיײ קאניטאי?יסטישע פון טען

 ־,דע םייאנטראפען. ליבעראלע אישע״
 האטכא־ טשערמאן *אומיארטייאישער״״

 די טאר סיינונג זײן נאך אז שיאסעז,
 אונזער שטערען גיט אנאלגאמײטעד

 שטרײסען, מיד װעאכער געגען םירמע,
 זײןנרע אין ארבייט איהר םאכען צו

 אננע* זיך האט זי וױ נאכדעם שעפער,
אסאביא־י־ באסעס זייער אן ישלאסען

עאן.
 אט־ די איצט פקעבט ארום אזױ און

 כיים ױניאן אונזער געגען אצנאסײטעד
 אטפ׳ן. כאסעס זייער םי] דזכשר דעם
 סטריײן דעם װעלען זײט אונזער םיז מיר
 װאו אונטערשיר איזן אױםגעבען, נים
— װערעז געײאכט ניט זאל ארבײט די

 די *נטוױסעלס זיו האט עס װי איהר, ווייסם
 1אסערי?א איו נאװעגוננ ארנײםער אידישע

 איגטערגײשאגאל רער סוז געשיכטע די לעזם
 דר. פוז ױניאו, װארקערס גארכתנם ליידיס
אי•! כים װעט איהר אוז לעװיז. לואים

*I*.
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ץ ם װי ע ש אני ח ם צ ם
סעיות״ y»? סיס ״די

ץ ט ױ עו ש אני ל, מ ח ע ט ד ד צ , מ ל ע פ ר א פ ד ו צ ־ מ ק י ע  ק
ל ח ע ת און מ ו צ מ ־ ר ע י י ט - א ר ע כ ד ד א ם ® ע ־ ד ח ס ■ 

ן ע ע נ ע ג ר א ן מון פ ע אנ לי עו מי ד ץ אי א א לן ױ ע מ  און א
ר ע ב ־ ד א ע ר ד ע צ אנ ט. ג ל ע ,V ־ -Vhi , ־יץזװ

; . ו .4ק< מאנישעוױטץ נ
+*> U '*היי*. ^כ׳נסינעטי,

'*•י<׳ »ונ
:דיסטריב־וטאר יארק ניו

ױי 673 דו א ד ב
ינ.^784 ס«ריננ טעיעסאז

זײעד יחןמננוחןן
- ן א מ ר ע ש ט

̂ר װע.*טער  ״גערענ״ דעד פון רעדאמט
u־pi״«״ :— *

i ,i*a» יג״טער* oi>3 |ib אין yp.׳ 
 j«p,»׳B׳ נויװארד, סי׳איגען .0 024

 *ו u״piwp;n iyi;i» אױס דוי?*ן
 װימ•{, ore נר, ,tgsiyiPtt'Hip אונזער

 נײ •«,6׳ »ין פיג״ט y«« זיין פאר
 ;עח«יטען איז װעינער ׳#או־יפימ׳נג, א

jjnyiiw ױניאן י1 אין Diyo îipivn, 
vo ודעזעגטירט on •■»»׳ 

 און b*o«ii wni>*i 8 יט8 ט׳ןןערראן
̂ען און ט׳ט״ן ̂ר ער מינ׳  נוצען ר*ס י

נעזונטערחייר,
ק, ע ט א ס ׳». ז ר ן, י p א ט פ

vo די 'ow.

ט פ ױ ־ ק ץ ל ס לי ש ס ױ א

 פהעמ ממטניא
 טשאי צװענאםשני

סחעע לילי װזדיפ

■ii*

«1

 טראכטען װאם די פאר
ק װעגען א מ ש ע  איז נ

םיגארעט אנדער בףן ניטא
קעמעל וױ

ל ע ם ע ב ק ע י ל ו ט זײן צ ײ פ ס ט ו ט ג כ א ן ט ע ד ע  י

ם ע נ ה ע נ ש א ר, ט ע נ ה ע ט ש ר ע ס ע ר ג ר ע ל־י ױ פ  פו

ט ײ . ®ח ק ן ע ב ע ר ל א ל ם ע מ ע ץ ק קי ט איזי ע ר א ג  סי

ױ ע אז ו ט ג כ א מ ע ען ג ר א ו עו ר און — ג ע ײנ ך ק א  נ

^ ה י ז א אי א ס׳ ט י ײן נ ר ק ע ד נ ע ם ע ר ע £ ד א ט ש ע  ג

ץ ר הי ע ש טי ע ר א ג ם סי ע ט ־ ד ע ד ױ ץ ו ^ א ל ע מ ע  ק

ט י נ ג י ד נ ע מ כ ל א ע מי ױ ר ו ה ט אי ר ע ב ױ ש די. ר ײ  ב

ן ע כ א ען ם ז ען די ג צי ײנ ט א ע ר א ג ט סי ה ע ץ ג רי  א

י ע ר צ נ א ט נ ײ ק ג י ה ע ן פ ר פו ע ר ד ע מ ס ע ר ת ג א ב א  ט

ע י צ א מ נ א ג ר ץ א ר א ע ט. ד ל ע װ
■4

ז ר ל ם ב א ע ד ט ם ע ױ ב נ א ו נ ע ט ג ו ר נ א ^ פ ל ע ט ע  ק

י ע ר ט ס ע ט ל ה ע ו ת ע ם ױ ס א ר ץ עט ש ן י י או ־ ױ ע ם א

ד ע נ א ; ק ן ע ק א כ א י ט ע ד ט ס ט נ ע כ ײ צ ע ג ס ױ  א

ג נ שו ע רי־ ;מי מ א ע ם ט ם ע ב ט • ע ר א ג י ד ס ע פ ײ  י

ט כ א מ ע ר ג א י ם ץ ד ך. א י י ך ל נ א ר ץ פ ל קי ע ם ױי  צו

ען ענ ם, װ ע ען ד ר װ ה ט אי ד נ י ל א אן צ ע מ ע  ק

ט ס ױי ר ו ה ע די אי ט ס ע ד ל י מ, מ ײ ק כ ױי ם ו ע  ד
ן ע ט ס כ ײ ן ר ען או ם ם ש ױ פ א מ א ר , א ם ע ם ט א ז װ  אי

ען ן װ ױי ץ א ט. א א ע ר א ג סי

כ ד ר א ח ט אי כ א ר ן ט £ פו א מ ש ע ט ג נ ע פ  אויןן ע
ש א ח ע ק ע ס ■ ל ע מ ע ט און ק נ י פ ע ם נ ױ ע די א כ ױי  ו

ט ך ל ס ט ו ס נ # ט װ ג נ ע ר ען ב ד ע נ י א ־ ט נ ע ד י ר ם ו  צ
ט י ד ױ צו ו ל אז ע י . פ ן ע אנ לי ט מי נ י פ ע ס ג ױ ױ א  ו

ד לי ק ד ך און r® װי י ל ד נ ײ ר ט א פ ע ר א נ י עו ס ץ. ס ד
ט ט ה ע ל ג ע ט ע ק . i א

U'״
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ר ע ״ ד ט ס י נ א ש י ױ ע ד ע פ • ״ נ  או
ר ע ס ט נ׳ רי ע ג צי ק א ד ע ר

)7 ז״« p« (אלוס
 ױניאן״אמאנ״זע־פ פו^ באדיכטען רײהע

 סטײטס און ׳טטעדט םארט״דענע םון
איגרוסטריען, ם»ע«*ע?ע אין

 איטיילוננען עטענדינע דיזע אין
 א פון נס״פוקטען8א־נפארםא*י ל־נען

 סען םאננע אויף באראפסעי. זעיטענעם
 װעיכע סון אזעינע, איס אנוױיזען םען

 כאראקםער נאנ׳וען דעם לערנען קען עןם
 כאוחד ארנייטער אמעריהאנער דער םון

נאריכט א םון ׳פורות עםייכע אין נוננ.

ן א מ ד ל א ן ח ן או א מ ר ע ב י ל

M3 BROADWAY, NEW YORK
TabtkaMl f«ik MB MM

lie א ’JW irH’Ji״iy i אשט ווערט jM• 
 אינ״ גאנזען א פון נילד א נעי״נענט

 אן םון דראמע א נענענד, דוסטריעיען
 אױ אן םון נ^טח די ארנייטער־שאמף,
נייטער״׳טסאדט.

 דעם לעזען iv ייגטערעסאנט איו עס
,,םעדעריי׳פאניסט״,

ע ױ ש די ר אי טו ל תו רי אנ  
( ן א ר א ש) נ ר טי הי ע ײ ס א ס

יויתר יזיו «װ-;ײ«י^ י| .If?י;־י ז:״ * | » «  “  s in אײ«ר 
נ»ראט איחר יייו#י  ooM»vn 97 ײ9 וימ ימ ״   .ha סים v\

« מ י י ן « י •ר •נם*י.ט « JJJ ■יײצנרי הזנים •דער ׳•דײגט״ יײײי *.
״נ 9 פון  - -  w v אױס׳ני  im  tyiv

M «ז ג ,איחר. 1 ניו - ונםו »
ItWISri /•tflUâ TUlAL •OC1ETT. ■MB.

Ml 1 1י«*.

ה ו א ל ס ק ר א ט ײ ר ע פ ל m א א ק א 2 ל
אויפםערקזאנ^! י, װ. ג. א.

אלאמאזאןש ־.
אעקטשורען װעט

בייטאג, אזײגער ו מערץ, וטען4 דעם זונטאג,
םטױט טע2ו װעסט 2864 האל, קעסל ^טדדאן אץ

נאװעגונג ארבײטער דער אין פרעסע דער פון ראלע זײ מעפע: דער איבעי
 װײאליניםט ױנגער דער אויםטרעטען געאעגענהייט דער בײ װעט אײנצײטי;

 פי^נראם רײכען א אין )2 לאקאא םון טעטבער א םון זוהן (א ליפשיץ פ.
רײדי. דיפס בײ איאניפאני־ט

םאדדצער. זײן װעט רובין ם.
אינטערנעיטאגאל. דער םון םיטנצידער אלע צו פרײ אײניד־יט

2 לאקאל קאמיטע עדױקײשאנאל
ימזערםא!. רוכין, ם.

pisjp ם ו ע ע י נ י ! w פ
!אױםטערקזאם י., װ. ג. ל. א.
אפענדען צו אויםנעפאדערט זײט א*הר

ע ױ ר ע ל ו ג ע ן ר א ש ק ע מיטינגען ס
אוהר 8,15 ©*ופש אװענם, םאנפאג דעם

:פיטיננ סאצנענדע די אין
פטריט. טע4 איםם 66 לײםעאום, טאנהעםען — טאון דאון

סטריט. םע103 איםט 143 בילד־ננ, ר. א. — הארלעם
עװ. װאשיננטאן 1581 רוםס, קלאב 2 לאקאל — בראנקם

ל װי ז אנ ר םטריט. םעקםאן 229 לײםעאום, לײבאר — ב
 טאנטאג דיזען װעט זירלין, ברודער לאקאל, פון מענעדזשער דער

םיטיננ. םעקשאן הארלעםער צום קוםען
 אז מעםבער יערען םון אויפכוערקזאמהייט די אמאל וױדער ציהען טיר

 שטרא־ װעצען םיטיננען סעהשאן די באזוכע^ ניט וועלזןן װאס ־ענינע די
װערען. פ־־ט

גרו^ ביידערליכען םיפ
9 לאהאל באארר עקזעקוטיװ

םשערמאן. גאלדבערנ, א. ' טעגערזעער. זירלין, א.

״אינדעפענדענט״ ווערט
גארמענפזם,' סענס פון גרײדינג און דעזײגינג לעדענ■

דרעס־דעז״גינג, ®ײלאר־מײה לײדיס
יעפןערן־מײקינג. און דרײייגג פרענפףס

̂ןבען װאם די פ*ן פויזענשעי־ פויזענם 3 פין פארדיכען אויסגעלערענמ אונו בײ זיך ו
̂לאר יאתר. א דאלאר םויזענ® 10 ביז דן

סױרוױס דעזײנינג נרונבארנ
םעזןיו ס«ער2 עוועניו. פינםטע 122

.5400 װ**קינס סעלע״ון,
סיטי יאר? נױ

קאמערם אװ ב»נק הארלעם
2iis יארס נױ סטױט סוטע9 סאר. עװענױ צוױיטע

o■ פערארי, ם. פ. a n n n ר ען מי ע טו ל א
)J טראנסעסשאנם באנס מ״ײי יי ייײ ס׳ימרםו 1םאנקוס> עקם

ע װייס־ירזזיחןנם חובארד, װ. ת ט ענ כ י צי ע םנ ױ ■־ א דע»אדט םייםטי װײס־יחמימנט פערארי, פ. . ט ̂ מײם־יחנזיתגם לאזארום, ח. •
אד ט r םאאלז^ חן אנ r w.ס ־ ם ל או װ

ji נאגײ• פון ל«תר גמארדיא, לא

װ. ג ל. א. 22 םעםכערספוױמ.
די צו קוכיען צו אױםגעפאדעדט אייע זײט איהר

ש ט נ ע ר ן ב ע נ נ י ט י מ
1926 םאדםש, דעס«סען אווענו, ומערשםאג

:פלעצער םאלגעעדע די א*ן אװענד, אוהר 8
 סטריט. טע4 איסט 66 לײםעאום, מאנהעטען — דאון־טאון

 ראוד. באסטאן 1258 גארדען, סר,װעד מעקינלי - בראנקם
 סטריט. װטע6 איסט 75 גארדען, לאורעל — הארלעם

 סטריט. םעקטאן 229 לײסעאום, לײבאד — בראנזװיל
 עװענױ. מאנטראוז סו5 ױניאן, דעד פון אפיפ — ברוקלץ

סטריט. טע2ו װעפט 2864 האל, פיטיאן — אײלענד קוני
.‘קװארטאי דיזען פץ לעצםע ,ד זיינען םיטינגען ד״זע
:װע־ען פאדהאנדעי׳ט ײערען פ־אנעז םאצנענדע ,ד

באאדד. עטזעקוטץך פון באדיכט ו.
באאדד. דזשאינט דער פון באריכט .2

די־ פיטינג א"ז קיין בעזובט נים נאך האט װאס טעטכער יעדער
 װעט פיטיננ דעם אםענדען צו פארפעהלען װעט און קװארטאל זען

דאלאר. 1 כיט װעדען באששראפט פאױטױו
22 לאקאל ױניאן דרעסמאכער באארד עקזעקוטיװ

סעקרעטער. פארטנאי, חשולױם,

ק, ו א ל װ סקוירט ק ס א ע ר ס ד ר ע ס ע ר פ
;אױפמעדקזאט ׳י. װ. ג. ל. א. ,35 לאר,אל

ר א ו ש ט ק ע ה ל ער א א ט ו ט ג ר ע צ נ א ק
זײן װעט

1926 וסש,8ם זםען4 דעם זונפןג,
נ״טאכ. אױיכער 1

ט טע4 איסט 66 — לײסעאום מאנהעטען אץ ױ ט ם

י נ ש ח ט י ד ױ
: טעטע דער אויז יער,טשורען װעט ״ןריי־וײש״ דע;־ פין עדיטאי י":א'
אםעריקא.״ אץ אנריםענטם קאלעקטײוע טאדערנע ״די

םא־ברעננע;. צו *טסדנדען נ־סע אדת׳ע
;רוס, ברודער מיט
,25 לאקאל באאדד עקזעקוטיװ

מענעדזשעד. כארעצקי, דזש. ט־צערניא;. גערםשיקאף. י.

ע ש י ט ק א ר ן פ ע ר ט ע ג פ נ י ק ײ מ
 סעטןןדען. נײע לײכטעכטע די לוים פקעטשינג און גרײדינג

אװענט. אין א.ין בײטאג לעסאנס אינדױױדוע^ע
נאדינגונגען. לײכםע לערנען. צו ל״כט

דעזײנינג פון קאלעדזש לידיננ
דירעקטאר. ראזענפעלד, י. פראפ.

ױ סטריט, טע40 װעםט 20 רק נ 0S82 ברײענט טעיעפאן, י̂ו

£

ײ ױ פיא

ם נ ע ר ע נ ל י נ י י ז ע 4ד
װעכענטליו־ דאלאר 200 ביז 50 סון םערדינען קענט איהר

״ בעריהםםער דער אין קורם « נעהםט

םקוהל דעזײנינג מיטשעל
נארםענסס. םאר צײדים און קאײרער הינדער אוז םיסעס םרו®, םענ׳ם, םון
 im דרײ«ינג ניײךיגנ• •עםערנס׳ טאמןז צי רערנעז דעזײניננ אר8 סקוהל םיםשמל די

דע,י ? פענם אוז נארםענםס פאר םאר דרעסעם. םומס, קלאוהם. םינאנז
יאהר. 50 איבער נעגרינדעט

עררײכט ה»ם ססול די
רזגװאסאטעז. בעסטע סיסטעםען, נייע איחתז, דחנ

 באײיגע א סײנם סהוי דע^יניננ םיםשעל דער איו קורם א
vlvrsv וױירושעס. גוטע אוז

 tv אח \,rv\n און מעגער םאר פראםעםיאז גומזנ ■
אויטצולערנען. זיר אײגט זעתר איו

 אײנענער אײער איז װערעז נאעכעז װ«ם יעם«נם באזונדערע
m mMv, פארשמעתז. אלזןם ז«יס איווי א.ים

 לייכםזו זעחר זײנען זיו אויסרערנען *אר״ו כאדיננונמו די
 אוו אנתייסא איז אם»א:'ע1< ®זף»יאו קיםםםמ רי וײנ«ו םיר
v d אענמרנע אלערלײ ■נײרעז אח פןמיאנס םארקויםעז

סאאםע!. *ווענט איז טאנ
®יײםאנ• tut ©יםװאו סאנםאצ״ ■וחמודסיאםוז,

ן י ױ מוחצ. אתוער אין דעכתוגסטרײשאז ו
אינ#ארםא«< סרײע סאר מרוןנגלי^ «םם

ע ש ט י ג2מ נ י ג ײ ז ע ד _ p dל ה ן
•puipD'n 5970 טעלעפא) יארק. גױ םםריט, טע37 וועםם 15
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מװערנןר פ*ו פןועוונגעו די באנײם ױניאו
סזםיעמו

)1 זיי« «וז <*לוס
 זע.-ע די סון ט«?ע גארמענטס פאבט

 װאדום סאנוםעקטשורערס״♦ ״אינסײר
 ״עע- ״•ראטעקטיװ די םון וױםיל איז

 ^■געהיט טאג צו היינט װערס פער״
 די װעגען אנריפענט םון פוניזט דער
 ײז װאם אלץ טתן זײ מאשינען? 14

 איגסײד־ די םארסלעגערען צו קאנען
 ״בעד״ די אין ארב״ט די ♦טיקען שעפער,

 ק^געז זיך תוםען איז שעפער״, רום
 #ר־ ױגיאז די אז יןאפייטאן, דער סאר

 װאש ^אפקעס, סװעט די :ישט נאױזירט
 גע־ באיןופען צו כדי אז, סלאדיען זײ

 סענט ו^ר א מיט ארבײט זייער מ^כט
כירינער.

 דעי־ געװארענט האט ראפאפא־־ט פד.
 :אכ־ :יט ה״טם יפען זאל זי ?אםײטאן,

 םיז םאדערוננען די ױגיאן דער געבען
 און האנטראקטארס׳/ אװ ״ליפיטײ-טאן

 בעת האט ער ארן גאראנטי״, טײם ״א
 איז דאס אז :עםיהלט, ניט גאר מעיטה

 חב״ זײן װאס דעם צו וױדעריטפרוך איז
 לוסטייז מר. םאיראננט האט לוסטיס

 אז ארויכנערעדט, :עםריד, זיך, האט
 א זײגען קאנטראקטארש־יטעפעד די

 באזײטינעז, די דארןי פען אין פעסט,
 ;עפא־ און דאפאפארט פר. געקופען איז

 ױ־ דער נאכנעבען :יט זאיל פען דערט,
 כדי ״לימיטיי׳שאן׳/ פון פונקט דעם ניאז

 יטעפעד קאנטדאקטארס די עס, הײסט
 זײ םארפינדערעז, :יט זיך חלילה זאלען
 מעה־ און פרובפערען וױיטער זיך זאיןען

באיטרענקונג. װעלכער אירגעגד אהן רען
 געװעז איז רעדנער לעצםער דער

 גע־ האט עד יאיעי־. זייעד קיל״יז, מר.
 האט ער װאס רעדע לאננע א האלטעז
 עד װעלכער אין אױםגעשריבעז, פריהער

 ״טעארע־ באגרינדעז צו פרובירט האט
 האבעז קליענטען זיינע װאס טייש״,‘

 ער ;.,פיאלטית דער ןיא פארלאננט
 איבערזעצוג־ פיט פאיז א נעבראכט האט

 קיאוק־ װענעז ארטיקלעז נעוױסע jid גען
 דע• אין עדטינען זײנען װאס טרײד

 אנגעװי־ און פרעסע אידײטעד גאנצער
 אז אז נער,ט מגיאן דער אין אז זעז,

 פון האט ער און יטטרײט, אינערלייכער
 האפי״טאן די אז... ארױסנעדרוגגען, דעם

 ;•,״א דער װאס אלץ נאכגעבען ״דארף
 שױן װעט םאדערט, ‘סאונסיל׳ דוסטריעי

רוהיג!... און שטיל װערען

אנ, ט נ ו ר ז ע ג ד א ר ט א ד פ ע  ד
אן. װני

קא״ די דזאט םריח דער אין זונטאנ
 דעד צו װארט דאס געגעבען מײטאן
 גאר באקופען האם בילד דאס און ױניאז,

אױסזעהן. אנדער אן
מא־ גענ. :ערעדט האט ער״שטער דעד

 דער פאר לאיער דער הילקװיט, ריס
 צו נעגעבען ראיטית האם ער ױניאן.

 פאנופעקכדשורעד רי אז פארעטעהעז,
 א דא איז עס צו אנגעהן ניס גאר זאל

 ױניאן דער אין סכםוך איגער^יכער
ניט. אדער

 כרי־ א געהאלטען האט הילהוױט
 אפגע״טלאנען און רעדע סט^רהאשטע

 אנגעריהדט זײנען װאס פונקטען אלע
טטעהער די פון געװארען  דער םון םא.̂י

 ארום נעדעדט האט ער פראטעקטיװ.
 די איז רעדע זײן צײס. שםונדען 2

 און איגטערעסאנט נעװען צײט גאנצע
 מעיק־ א געמאכט האט און ״טפאנענד

אײנדרוה. שטארקען װירדיג
אויס־ סײנע גיט דא ברײננען םיר

 די װען רעדע. הילהװיט׳ס פון צוגען
 םארטיג װעלען הירינג דער סון םינוטס
 איבערדרוקען דאן םיר װעלען װערען,

רעדע. נאנצע די
 יױ דער שאר רעדנער צװײטער דער

 דער הײמאן, ל. ברודער געװען איז ניאן
טאינט פון מענעדזמער נענעראל  בא־ ד̂ז

 וױכ־ א ^ונגעריהרט האט ער ארד.
 אביסעל ה^ט, ער אוץ פונקטעז טינע

 צוניעט ?זפאסיג* אביסעל און ערנסט
 די םיז טענות די םון מאנכע געםאכט

 פרא^עקנ
געודזעז,

 ווען #בער ״שעהן זײ חנחון קאםיעאן
 עיעס נ*ר ̂טוין איז אין סוםם עס

 זיך װי טען זוכם דארטעז אנדעמט.
 םיט אגרימענט דעם םיז אויםצודרייעז

געז^גט. ער ד.#ט — יוניאן דער
 יד דער םאר רעמער ^גצטער דער

m אי« ניאז w זמ־ םאדים אחנזיתנט 
̂וט ער מאן.  איבערצײ- םיט גערקיס ה

c י1אוי אנוױיזענדינ סראמם, גענחנר n 
t יחוס כאאס ־נתיסעז v דער אין הערמם 

אינחסטריזג טלאוק
 הוייסזעכייד זיך חאט ומםאן ירעו•

 םח פאדערומ דער אויןי /*•פדטטעלט
דזמאבער חנם סאמנן it דער

 ארבײםס- די סאר םאראנםוטןדםליד
אמדוסמדחג חנר אין באדעגוננעז

 מד ײד ער חאם — ז^גט איחר#
 —־ םאטטעטםמוחנדס, n צו וחננחנם

 צוםוײי איז חלטודאיגדוסםריע די
מן גדר אמח^ ? ^גער «ו. עס ני

י ײב יעם׳ 1י f. י t

אנ־ האט ער באאעבאםים. נקטיװ
דער קוםעז^ואד זײ וועז דאס

---------------------------------------------------

 סראוס דער אין צוטרײסלונג די אװזד?
 צוליב ארױסגעקוסען איז אינדוסטריע

 די און דעס^ראליויציע די כאאס, דעם
 זזעחצט װ^ס אוםםאראנםװארטליכקײט,

 ד^אבער דער אמדוסטריע. דעד אין
 םאראגטװ^רטליכ• זעיבע די ה^בען םוז

 אזוי און מאנופעקם׳פורער, א װי קײט
 װע־ אפגע^אפט ניט װעט עס וױ לאנג

 װעם עס יאנג אזױ כאאס, דיזער רען
̂וגט״ מעהר װערען אײננעשטעיט גיט  ק
 װע״ אייגגעפיחדט ניט װעט עס און ראי*
 ק^נטראק־ אװ יימיטײ^אן קײן רען

 דעי־ נים יזאך קײן מיר װעיען טאיס,
 צוױנ־ ניט סאנען מיר װעהרענד נדײכען.

 ארײגגעהסען זאל ער דז׳פאבער דעם גע;
 אבער ער םוז אעסײד, איבײטער די

 די םאר פאראנטװארםריכסײט א האבעז
 קאגטראק- זײנע איז קאנדיעאגס ײניאז

 אר־ זײן פאכס ער װאל עעפער, טאר
נײט״.
 די מיט םארענדיגט האט ער און

:װערטער םארגענדע
 באדיננונ- אונזערע אז װילען, ״פיד

 ׳ניט אױב ווערען, םארבעסערט זאלען נען
 אונ־ דעם האבען גיכעז אין מיר װעלען

ל םון צױעטאגד אנגעגעהםען פ ח  אין ^
אינדוסטריע׳״. קי*אוק דעי

 האט פאריטטעהער ױניאן די :אך
 ביומבערג, מר. נערעדט אויך זונטאג

 דזשאבערס דער םון םארשטעהער דער
 זאגען צו געהאס ניט האט ער אסס׳ץ.

 איבערגע״ אויך האט און נייעס, קײז
קאמיש פראזען. אלטע די בלויז רעדט

 געמא- חאט ער װען געװען, נאר איז
 רעכט דאש קליענטען ךינע םאר דערט

 ס׳שטײגס ארבײטער, דיסטשארדושען צו
 דזשאבערס די טרכײטער װיםיל #געזאגט

!שאױרומס וײערע אין כאשעפטיגען
 מאד געװען איז זיצונג לעצטע רי

 חאנען דצונג דער• כײ נאכסיטאג. טאג
 אמעריקאן דער טון םארשטעהער רי

 םאדע״ זײערע ארויסגעשטעיט אסס׳ן
 געפאדערט, .חאבען זײ אןיך מגןען.

 אײגשטעיען זעחן זאר קאטישאן די דאס
 םון •רארוקציע דער אין ארדנוגג מעהר

הראומס.
 פראטעק־ דער םון םארשטעחעד די
 א נאך געזאנט מאנטאג האבען טיװ
 סא־ דער געסטראשעט און װערטער פאר

 זיר אױןי םעהר װעלען זיי אז םישאן,
 הא־ זײ װאש יאך׳/ דעם ״טראגען גיט
גענוסען. זיך אױף םריהער בען

 װײ װעט דעדעער.«ראגע די
װערען. אױםגענומען דער

 א*- ?אםישאז די האט םאראיאהרען
 םראגע, דעזײנער די זייט א אן געשארט

 א איז דאס אז ערקאעהרונג, רער פיט
שפעטער. םאר זאך

 וױדעד ױניאן די האט מאל דאס
 אוז דעזײגעלי־םראגע, די אויםגעהױבען

 גרײט קאפישאן די איז פאנטאנ לעצטען
 דע• פון קאסיטע א אױסצוהערען געװען

 אבעל איז ק^ייטע די ױניאן. דעזײגעי־ס
 גע־ איז עס און געװען נישט דעפאלט
 װעט ראגע11 דעזײנער די אז בליבעז,

 לעצטעי דער בײ װערען אויםגענומען
 ד אײרעי ?אמישאן, דער פון הירינג

 ענטשײדוגנען איהרע ארױסגעבען װעט
 האט ױ װאס פיאנעס אלע די װעגען

זיד• םא-

 דער אין פאםידובנען װיכםיגםםע די
י§הד 3 לעצםע די פאר אינסערנעש»נאל

לעחט׳עורען װעט טעפע דיזער אויוי

ם י ר א ן מ א מ ג י ז
י. װ. נ. ל. א. דעד פון פרעזידענם

מארטש טען14 דעם זונטא;,
פריה דער אין 10:30

עװענױ טע3 און םטדיט סלוטע לײםעאום, בראנקם אין
 םאיאינטע־ זײנען בפרט דרעספאכער און קלאוק בכלא, פעפבעדס ױניאן

 ױניאן דער אין פאסירט האט עס װאס דעם װעגען אפת דעם װיסען צו רעסירט
יאהר. פאר לעצטע די

 און קלאוק יארקער נױ דעי אין צאגע דער פיט באקענען זיך איהר וױצט
? צוריח יאהר 3 כיט געװעז איז עס װי ױניאן דרעסמאכער

 צאגע אינדוסטריעצעד דער פרץ אײנפאוס דעם םארשטעהן איהד וױאט
? פעסבערשיפ דער אױױ

 עקכטריפע די פון אײנפצוס םארדערבציכען דעם אויסנעפינען איהר װיצט
 נעגען איז װאס קאפף דעם און ױניאן, דער אויױ פיהרער רויםע און שװארצע

נעװארען? געפיהרס עקסטדעמען בײדע די
 װעט זיגפאן בררדער װאו זונםאג, דיזען צעקטשור דער צו קופט דאן

 אײערע ברענגט און קומט פראגען. אנדערע םילע אי״ז די באהאנדלען
!צײט אץ קומט !זיך מים פרי״נד

פון אראנזשירט
דעױ פון גרופע אנאדכיםטישער דער

ױניאן װ. ג. ל. א.

קלאוק
ס ר ע ב מ ע ל םון מ א ק א 2 ל

ברידער!

טארס
ם א הז ר ע מ ם ױ !א

 אפצו- םענליכקײם « םעםבערם אונזערע געכען צו אום
 עקזעקוטױו די האם יוניאן דער צו שולדען זײערע צאהלען
 דעפארם־ דױם אונזער אפען האלטען צו כאשלאסען באארד

 דעם םאנטאג, אנםאננענדיג אװענט. אין אוהר 9 ביז םענט
p טען15 y o.

 װײל דערפאר, נעװארען נןעצאבט איז כאשלוס דיזער
ר .אונזערע פון םעחרסםע די ^ םגלי  איצט ארבײטען םי

 אפצוצאהלען. םעגליכקײם קײן ניט חאבען און אווערטײם
שולדען. זייערע

ך װעלען מעמבערס אונזערע אז ערווארטען כדר  בא־ ד
ם נחמןן ד  און גוטשטעהענד דדערן און געיעגענדדיט דער נ

אונאנגעגעםליכקײמען. אוםזיסםיגע אױסכדמ־ען דערכױם

װ . י ט ^ ע ז ה ד ע ר א א ל #ב א ק א 2 ל
םשערמאז. ספזענזאר, ל.

ז, י. םז ױ מןו רו םמעדדשער-סעקרעטער, מ

ר ע ט ד נ י א ש ז ד ד ר א א  די w ב
ק ו א ל ע ץאו ק ר רד ע כ א מ ס

)1 זײפ וון (^וס
jvp אמאניזירט, זײן צו רעכט דער םאר 

 פאר- זײ זאיען װעצכע װײדזשעס, פאר
 און יעבענס-עקדסטענץ, רדיע זיכערעז

 באדינגו;- די באחאנדיװנ. מעגשייכער
:v,\ געאר- חאנען די װעיכע אוגטער 

 אום׳י אזעיכע ?ײגען איצט, כיו בײט
 ײעיכע אומערטרעגליכע, און מענשייכע

 ניט גל״כעז קײן אםייו זיך צו ח#בען
 גרעש״ די טרײדס. ניט־אמאגיזירטע א*ן
 סאר־ װעבער א װעילכע ױיידזשעס, טע

ט  איז שטונדעז, יאננע ארבײטענדיג ׳תנ
 איבער• זײנעז מיר װאך. א דאצאר 20

 אויסשםרע- זיכער װעט איחר אז צייגט,
vp\ קעמ־ די צו האנט ברידערציכע א 

 די ארכײטען װעם איז װעבער םעגדע
 ארײנברע:- און װאך די טאקע שטונדע

 יוניאז,־ דער פדן אפיס אין געצט די גען
 נױ־ אבס^ייוט איז הײ*וי באצדיגע וױיא
• טיג.

 אײער ציהען טיר װיצען װײטער
 סון באשיוס דעם צו אויםסערקזאמקײט

 קלאוק־ יעדער אז באארד, דזשאיגט דעם
 פאר־ ד' אז זעי־ן, כיוז דרעסטאכער און

 אויויי אן נעהען זײ װעאכע טײםימס,
 ‘לײבעי דעם ה^בען זאצ גאדמענטש, די

יױ\אן. פאייעי־ס דער פון
 נלײך אייפנעפארערס איהר זײט אויך

 ־װײסט איהר אױב זײן, צו כיודיע אוגז
 א״ן .א־בײטען װעיכע פאריערס, םון

 בירדינגס, די אין אדער שעפער אײערע
 נע־ האבענדיג ניט אדבײט, איהד װאו

ױניאן. םאריערם דער פיט סעטעצט
 באא-ד דזשאינט םון נאמען איז

 ׳אןיױנ דרעסםאכעל און קצאוה־
ס י א ו , י ן א מ ײ ח

גענעױאל־מענעדז״צער.

 די אנםװיקעלם זיך האט עס װי איהר, װייסש
ןk באװעגוגג ארבייםער אידי*ע  V אטערי־א י
 ‘אינטעינײעאגא־ דעי־ .ין1 געעיבשע די לײע:ם
אז, װארקערס ;ארמענם לײדיס  דר. סין ױני
ם װעט איהר או; לעװין, ל;איס  1ןד* כי

װערען. ב?ק«נט

ט י ר ה ײ א
א ר א י * ®

ג נ ו ל ה י ה ר א פ
̂נעים , א;דערע צעהמאזינע אוז איײז. סאגיא י ניי־ םוז ׳עשארבען יאדר א םענ׳שען 150.000 אים ס*;רר נעםאיר. *פ״;ם םעריױחיוננ א םעדקיד,יו;נעז. םון קופעז םר

םעריזיהיוננעז. כסא*עו צו װענ נעסעךען א אויסנעפונעז קײנער גאר דאם יאדר מג אין װײי יעצט, עס געברוימןן סיריאגעז םענ. ך. איז גיי• און עםונרען, 24 , אי? םערקיהלונג א ik D>por עם קװאיניז. נראפאיד ארא).י,אםי הייל׳ם נעהםם װעג. װירתזאססטקז מנעיססעז״ דעם אין עם סהום איסאננ. פין באלד גןערקיריוגנ א סםאיש
עז ׳פױאכעיע צו ניט סרוים םי  װעז פי

ע די^זען. קרינעז יזעגט איהר  דראניכםעז אי
הימ״ס. עעדקויםעו

ס. 30 פוײיז  זיכער •ם
ס־איז

ט באהס רויםע קיינ

asm
ט׳ז ד כי ביו

ם ר ע ס ע ר פ
ן ו ס פ ק ו א ל ק

 ברעט־ װייער די דן»ם װיםען ז״ט
 בע• און װעלװעט פרעסען צו לאך

 איצט כיז הןובעז מיר װ*ם לױויע,
 <יײ צתעפעכטע די םיט נעמאכט

 לץ1ה« אויף צונע׳פלאנעז אדער װענד
 אוג• סון געווארען ערסלערמ זיינעז

 אום־ סאר םעקםארי-דאסטאך זער
 פון נערוך רער דען ױזען, צו נעזונד

 צויא׳ די און ■עך צואוואריםםע רי
 ה*ג• צ.־ ברעננען סאן האלץ ועטע

כאספשא}.
 עטענם9 נ״עם אונזער נאר ױזט

 וועלכפ לייװענר, טויערנע די טיט
 רי פון נעװארען אגערקענם איז

 װאשינג- אין עקם«ערטען נרעםשע
 וויײ םאניטאוישע העכםט אצס טאן
• ברעטא«ד. ער

ד• •>3 באקיםעז יי

 פלאש אםעוײסאן
 פרעם־ װעלװעם און

טאטפאני נאארד
ע 123 » מ p ניז עװעניז מ v t

itfl-MK(וא^ןיין«מלוונד
 לײיעס• !יי «ײד •ײרקוימו ®יי

w ם«יסצרס. ײל1« p n a סי• ס»יפ 
ן 0 י ו ןו י *ן

0ײנ1ני •ינ^יננ ױיד חאגצו סײ
rf

m ־jyp&fm
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ר ך ע כ א מ ק ו א ל ז זחןלןןן ק ע ט ײ נ ר  m א
ן א ע ב ל א ג ה א ר ט א ר ר פ ע י ר א אןן פ

ר זועכער ע ק י ױ ט ס

ט נ ע ד ד ע ר ז פ א ס ג ט ד ע ן װ ע ר ע פ ט נ  ד ע
ז ע ג א ר ם זונטאג פ ע ז טען28 ד ד ע ס

*לן״וענט. אץ אדיעגער ס ביז אפען איז בז^ארד דז״צא״נט פין אפיטI - iי % 4 —י

 דזיצאינט דעם פון בייטיננ ן אױפ
וק־ דע־־ פון באארד  דרעסטאכער אין קי̂־
 אויע״-ו־ איז פרײטאג, לעצטען ױניאן

 הצ^פען צו װי פראגע, די געװאיען טען
 נױ אץ פאריער־סטרײלער די דאטעריעל

 פא* אין װעבעױ־סטרײקער די און יארק
 באיטלא־ איז עכ אין דדצױרז; נױ סייק,

 זאי״ען אוקטאכערזקי די אז געװאי-ען, סען
 עחסטרא אן ארבייטעז צװעה דעם פאױ

 טען20 דעם ״שבת, דעם ׳טא: האיבען
טערץ.

 גימ אויך איז בא״צלוס ז^בער דער
 דרעס־ אין נא־ דדעסכיאבער. די פאי

 און ארבײט, קיין גיטא איצם איז טרײד
 דעם אפארבייטען װערען דרעסטאכער יי

̂בען  איז װען שפעטער, אביסעל טאכ ראי
ארבייט. טעהר זײז װעט דרעס־יטעפער די

 ק^אר: גאנץ טאכען עס וױלען כיר
 בא־ האט באארד דזשאינט דער װאס ׳דאס

 א איז עס טעקס. קײן :יט איז *טיאסען,
 און קלאוק״ די צו אפעילירעז צו באשלוס

 םרײ־ גאנץ זאיען זײ אז דרעסטאכער
 אין פאריער־םטרײסער די העיפען וױלינ

 אין װעבער־םמןײקער די און יארק :ױ
 דדט. פון בןךשלמ דעם דורך ״אסײק.
 א ארויפגעלײגט אבעד װע־־ט באא^ד

י ה א ר א רי ט ע  אוק-4קי די אויף וב ח צ
 העלפען• צו יארלז נױ פון דרעסטאנער און
 דער םון כייטגליד קײן און סטרײקער, די

 נאכ־ אפזאגען נים געוױס זיך װעט ױניאן
 קלאוק־ די א;ן באיטלוס. דעם צולושיא
 אניטטאט זונטאנ כי׳אדגײט װאו ־טעפער,

 דעם זוגטאג איבײטען כיעז װעט *טבת,
 די אין װי נוט אזױ ^אנ, האלבען צװײטען
 שבת ארבײטעז כיען װעס ״טעפער אנדערע

טאנ. הארבען צוױיטען דעם
מיטגלי־ אילע דאס האפען, צו איז עס

 יױ דרעסמאכער און קי־אוי־ר דעױ פון דער
 דעם אױספאלגען פיניזטליך װעי!ען גיאן

 ;ע־ פרײװיליג גאגץ װעיען און בא״טלוס
 חאי!־ עקסטיא אן — בײטראנ זײער בען
 סטרײ־ בלאװע די פאי ארבײט טאנ בען
 עס פאסײק. אין און יארק r: אין לןער
 אר־ ארנאניזידטע איע פון פריכט די איז

 געװינען סטרײקער די העיפען צו בײטער
 און קיאור־ די און קאכיף, נערעבטען זײער

 אפיצטעהן ניט געוױס װערעז דרעספיאכער
 קלאוק־ אונזערע !נ״ן העייפען. צו זײ
 סאמע די pc זײן װערען דרעסטאבער איץ

 טיט העי־פען און ^אדפען, צו זײ ערשטע
 ברידער־ אטת אן אויף ׳הא:ט בײיטע־ א
איפן. כעןי6י

♦
 פעקיעטאר־ דער ׳פי״* דדט. בױדער
 בעט באאי־ד דזשאינט פון טרעז״טורער

 אפיס דעד דאס ײאבעז, צו באקאגט או:ז
און .סטריט טע25 יבאאיה דדטאינגן םון

)12 זײם אןזף (?•וס

ערפאמ. גרױפער א זינטאנ לעצטען פ*ז יעקטש־ר
גרוישען פון אלואציע אן פיט

i / ׳ײי -ס 1X* Sי■ %% י%*י

 ן טיטכלידער פון :רופע אגא־־ניפטײעע די
 . איאנ־ ר,אט ‘איגטערנעיטאנאי דער פון

 j פאי ב,י־א:הפ די א*ן לעקט״טור א זשירט
 פרע־ טיט םריה, דער אין זונטאנ לעצטען
 לעקט״טורע^י ds8 זיגטאן פאױס זידענט

 נרויפע• א ;עװען איז פאדזאטיוננ די און
 15 ארום הינזינטעז. איזע אין ערפאלג

 אנגעפילט, האבען טעגיטעןי הונדערט
 דעם אגגעפאקט ׳נעזא:ט בעסער אדער

 כדט האבען און האל לײסעאום בראני,ס
 רעד־ צום צוגעהעיט זיך אינטערעס :רויס
נער.

 א באלוטען האט זיבפיאן %פרעזידע:ט
 א־ײנ־ איז ער וױ באלד אװאציע גדויסע

 עולם נדויסער דער האל. אין געקוטען
 אפי־א־ פילע טיט אױפנעגוײע; איהם האט

 אי״ניגע אויך איהם האט און דיסטענסען
 םון פארלויף אין אפלאדירט יצטאדק טאל
 איבער־ ניס האר א איז עס רעדע. דער

̂ם גרויסער דער דאס זאנעץ, צו טריבען  עוי
 ריט אױםגענוכיען איהם האט האל אין

 גע־ האט ער ל״ב״שאפט. און אבטונג
װיכטיגסטע ,.די : טעפא דער איבער ,־עדט

ד נ א ל װ י ל ט ק נ י א ש ד ח ר א א ט ב ר ה י  א אן פ
ן ע נ ױ ע נ ץ ארגאניזאציאנס מ י פ מ א ק

באארד דעם פאר ״דוײדזש־דױרינג״ א פאר פארבערײםונגען טא:ט׳־ •V' יײ
רעפערים. אװ

 פון אױסנאבע אנדער4ײ-לױוי דער אין
 ערשינען װאך יעצטע א*ז ״פארװעדטס״

 לעבען דעם אױס ;ײעס אינטעדעסאנטע
'וניאן דרעסטאכער און יולאוק־ דעי פון

ן א ט ס א ר נ ע כ א מ ט ו א ק נ ײ ח ר ר א ע ט ס ו א  װ
ר ע ב א מ ס ע ר ט ד ס ק ע לײן אין נ

 ב*א חשאינט y איינשטעלען יעצט זיך נעהטט האבכאן װ״ט־פ־עזידענם
- אינשורענם. ארבייטסלאזען און קאנטראל םאניטארי אװ

! I

 איז האנטאן דז״טולױס וױיס־פרעז.
 יאעח. נױ אין טעג צװײ געװען װאך %ד

 א זיגטאז פי־עז. איבערגעגעבען האט עי
 ער־ דעם װענעץ באריכט פולשטענדיגען

 די פיז סטרײגן גענעראא פאלגרײכען
 און באסטאז אין דרעסמאכעד און קי׳אוק

 גע־ געכיאכם איז װאס סעטעאפענט דעד
 אײנגע־ באסטאן אין עס*א'ז װארען.
 אגריםענם יװ6סאאעק א געװארען *טטעלט

 אײנ־ נעהמעז זיך דארוי#ען איצס איז
 דעם פון פונקטען די לעבען אין יטטעלע[

I,*iאיצטער אופן. בעסטען אוים׳ן אצריעיענט
ל א אנ ש י קי ו י ד ט ע ר ע צ נ א  ק

ץ ם די א ר, אנ ר , ׳ב ת ב  ש
ן3 ע ל ט י ר פ א

 דעפארטמענם עדיורןײ^כאל אוגזער
 קאנצערם גרויסארמיגען א געבען יעש
אנג וץ עךגעז  r)2w ׳ברא:קם די אזן גרוו

 פאבליק אין איריל, מעןfljrr 3 װעגמ,
 קראמאנא pn סמרזם עארלאמ ,01 קול

איסםז. וורק,
 ריד * װערעז%דורננע&יחרמ װעפז עס

 קאנ־ גאב׳ן פדאגראם. מוזיקוןל״יזנ ע
®ןנץ. זײן װעם ערם

*ײנ״ ®יײע «יט גלײד זיד באזארגסו
 א*ים ►ויז באקיסעז «ו אסיקארסד*«ד.<

׳דע«אוי=םענם צדױפ״אאנאל יונזער וז

 געהעריג װי אײנשטעיען דך ניען נעדוטט
 אנרי־ נײעם דעם פון טאיטינערי די איז

טעגט.
 די װערען אײנגעשטעלט 5דא־;־ עס ״

 אױסצו־ אויױ מאשינערי איביטרײ״עאז
א שעפער; די כבסוכים^אין די גלײכען

)12 זײב א-יף לוס X

 איגטערע־ זינעד װעט װאש קלױואאנד״ אין
 נײעס די אונזעי־ע.טיטנלירעד. אי!ע פירען
: פא^ט װי זיך יעזט

 איצט װערם קאפפײן לעבעדינעד ״א
 :אן־ױניאז די ארגאניזירען צו אנגעפיהרט

 די טרײד. קלאוקםאבער דעם אין שעפער
 ער־ איז װאם ארגאניזיײשאן־קאמיטע,

 טאנאטען עטריכע טיט געװארען װעהלט
 דא איז זינטאן פרעזידענט זוען צוריק,
 ארבײט, דעד צו צוגעטראטעז איז נעװען,

 נאן־ די ארנאנידרען צו קאמפײז דער און
 א:־ װעיט קליװלאנד איז שעפער ױניאן

 סיסטע־ און ענערגישעז אן אױף נעפיהרט
אוםן. ראטישען

 ‘ב» האט ארנאניזײשאךהאמיטע די
 אויפ־ איהר קאנצענטרירען צו שלאסען

 שעפער. אײנצעלנע אויף מערקזאמלןײט
 א^נאניזאציאנס־ארבײט די וױ ש::[ל אזוי
 שאפ אײן אין װערעץ םארענדיגט װעט
 יטאפ, צוױיטעז א צו נעהמען זיך סען װעט

 ביז כסדר, געהן ארבײט די װעט אזוי און
קלױױ אין שעפער נאן־ײניאז אלע װאנען

).12 זײם אןיף («לוס

 אונזערע פון לעהרער און שימןר פון דדזאמענסונפפ
מעח טען20 שנג דעם סלאסען

אױפ׳ן סקול האי אדיתױגג װאשעגטאן פרן דײױנג־אם אץ ױעמשעײגקא״
פלאר. טען4

 אוהר 7 מארטיש, טען20 ישבת דעם
 *יי צונויםקוכיעז זיך וועלען אװענט, אין

 די םיט שילער נעװעז'ענע • און יעצטינע
 קלאסען, םארשידענע די םון לעהרער

 עדױמײשא״ םון אננעםיהרט װערען וואם
 אינמעמע־ אונזער םון דעפארטמענט נאל

 מיםבלענ־ אויך ח#ען ?ןילער די שאנאל.
פרײנד. זײערע גען

 טעםינע די נעלאדעז אויך זײנען עס
 יױ אונזער םון באאםםע איז םיטגלידער

 דײ־ אין סארזאםלען זיך װעט מעז ניאן.
האי אױרוױננ םוז.װאשיננטאן רום ־ניננ

 ערפאלנ דעם םײערען װעלעז מיר און
 ערױקײ־ אונזער םון טעטינקײטען די םון

דעפארטמענט. שאנאל
 ד'י- דער װעט נעלעגענהײט דער צו

 האי אוירװיננ װאשיננטאץ םיז רום ניננ
 עס דעהארירט. טוב׳דיג ױם זײן סקול
 טישעז די און ״וועטשערינסע״ א ױי\ וועט

 ערקװיקענדע מיט אנגעםילט זיץ וחגלצן
שםײז.

 ערםרישענדע רי צו צונאב א אלס
 שעה־ א װערען דורכגעםיהרם וחןט שפײז

 װעלכעז אין פראנראם, מוזיסאלישער נעד
l )11 זיים אויף (^לום f

 איגטע־געיטאגאל דער ן א פאכידוגיען
 טער־ האם ע- איז יא־י״ 3 לעצטע די פאד

 געיטפאגם ׳;יי־פ דעם געהאלטען סטענטײר
 ;עשילדעדט האט עד װאס בײזדער, טיט
 פאר־ אין ױגיאן דעי פח לעבען דעב אויכ
צײט. דער פון לױף

לעק־ ז״ז אין האט זיגטאן פ־עזידענט
 איב^ען ;,1אי אוי,ה אםגעשטעלט זין ציע
 עס װאס איז קלאויז־אינדוסטריע דער אין

 אנער די װאס ׳cm צו ;עב־אכט האט
).12 זײש אויף (יסלוס

 8פילאדעלפי אץ לאנע
אזמבאשםיםש אלן נאך

װײשט־ פילאדעלפיער אין י״אגע די
 זעלבע, די ן“אי :אך איז דרעס־טרײד און
 טא; יעדען אבעי קעז עס געװען. װי

ענדערוננ. אן קומען
 געמעלדעט געװען יטױן איז עס װי

 דער אט7 ״;ערעכטיגקײט״, דעד אין
 און װי-יסט־ דער פרן באארד דז״פאינט

 זיך פ^אד^פיע אין ױניאן דרעסמאכער
 צװיג־ צו געגע^ל־סטרײח, א צו געגרײט

 ױ־ דעש באגײען צו ם,עבאט£באי די נען
 בעסע־ א״נשטעלעז און אנרימענט אןי:

 שעפעי. די אין א־בײטש־בארינגוננעץ דע
 דאש געטאכט, אזױ אבער זיך האט עס

 ־זא־ דזיטאדז״ט פין באטיהונגעז־ די דורך
 קא:־ אנגעהױבען זיך האבען הטױרן ריס

 פיץ פא-צטעדע־ רי צוױ״עען פעדענצען
 בא־ די פין פאדשטעל,ער און אזיױג דעד

 קו־ ;עפײאװם דאט כיען און לעכאטים,
 פײר^בעז א אױף אױשנדײך אז צו ניען

איפן.
 .ױיךעד איז פ־ײטא; פאראכטאנען

 קאנפערעגץ, אזא ;עװאדעץ אפגעהא^טען
 :עלוען אנװעזענד איז עס װעלבער 6“,‘א.*

 ־"־־ טאי־־ס ;ע:. און זינניאן פרעזידעגט
 כיען איז אױשני־ײך קיין צו אבעד קוױט.

 אבער איז עש געקוטען. :יט א^ן ;אך
 די װען צײט, דער אין׳ אז טענליך,

 געלעזען װעלען יטורות
 ־א*ן c<נײ עפעס באקאנט זײן

אנגעלענענהײט.

יצוין זא" ע־ען,
‘ V ז י ד

פארצײבניס אינהאלט
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ר m** ,״1*)!י • י̂  י *•0 ׳ •J i״׳ ‘נאי

עז אנ פי ט־ אנ ײד צי און פר א ז י אנ ג אי .1 ט ע ז
^ז׳ י נ יאק• ו ס דער די ס ליי אי ײיי י פ אין c

אז . ד י ו םי ײ ע שנ װי 08
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ם. אי ט^רי עדי .0 ט י ד
ט גע־נז עי װ שעס י־עאייע ײדז און װ r▼.4 ט י ד

ערק״ע־ אן אז דר. מ ר ע ה. ה אנ ר ם
עי ד לי כ ם מי אי די צז שאנ םערנע אינ  ̂% % % .4*1 ׳

ביאליס. מ• ־ * ע/יקאגא ן ־טר
ט1 ם .8 " ני י עי פון ענ ז נ  אינטעי־נע**־ או

אי ן נ  סינהעל־ ל• - ■רעסע דער אי
 דער - זמד ם*ן װ«זנע א אין יטטײן.

עבעדיגער•1' געדאנ־ סיינע רעדאקגיע. פון ענמערם וויגשורענס־פ^ד. •ו״בײפםיאזעז פון .1( זײט
ניאמשטײן. יעחב — (געדיכפ) קעז

 ^רװערפײזמענפזס. .11 און 10 זייט
פדײער• .1 זײט y.t עלוסען .12 ױיט mפײזנ־ל.מס.
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