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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  דעד פאר טאג דער זו
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
רהאשטע  אפגע״טלאנען און רעדע ס̂ט

 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־ דז

 וױכ־ א ^ונגעריהרט האט ער ארד.
̂ט, ער אוץ פונקטעז טינע  אביסעל ה

 צוניעט ?זפאסיג* אביסעל און ערנסט
 די םיז טענות די םון מאנכע געםאכט

עקנ  פר̂א
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

גט. ער ד.#ט — יוניאן דער גע̂ז
 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

i דער t דזמאבער חנם סאמנן
 ארבײםס- די סאר םאראנםוטןדםליד

אמדוסמדחג חנר אין באדעגוננעז
גט איחר#  מד ײד ער חאם — ̂ז

 —־ םאטטעטםמוחנדס, n צו וחננחנם
 צוםוײי איז חלטודאיגדוסםריע די

מן גדר אמ̂ח ? ^גער «ו. עס ני
י ב יעם׳ 1י ײ f. י t

אנ־ האט ער באאעבאםים. נקטיװ
ײ וועז דאס דער קוםעז^ואד ז -------

 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
̂בען םוז  םאראגטװ^רטליכ• זעיבע די ה

 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

 אין ^חפל םון צױעטאגד אנגעגעהםען
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
2 לאקאל םון מעמבערס

ברידער!

טארס
!אױםמערהזאם

 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
 איצט ארבײטען םיםגלי^ר .אונזערע פון םעחרסםע די

 אפצוצאהלען. םעגליכקײם קײן ניט חאבען און אווערטײם
שולדען. זייערע

 בא־ דך װעלען מעמבערס אונזערע אז ערווארטען כדר
 און גוטשטעהענד דדערן און געיעגענדדיט דער נדם נחמןן

אונאנגעגעםליכקײמען. אוםזיסםיגע אױסכדמ־ען דערכױם

2 לאקאל #באארד עהזע^טיװ .
םשערמאז. ספזענזאר, ל.

, י. ז םז ױ מןו רו םמעדדשער-סעקרעטער, מ

 די w באארד דזשאינט דער
סמאכערדרע ץאו קלאוק

ן (^וס )1 זײפ וו
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

 איז שטונדעז, יאננע ארבײטענדיג ׳תנט
 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,
̂בען זאצ גאדמענטש, די  ‘לײבעי דעם ה

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 אי ו , י אן 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
 דר. סין ױניאז, װארקערס ;ארמענם לײדיס
 1ןד* כים װעט איהר או; לעװין, ל;איס

װערען. ב?ק«נט

ט ר הי ײ א
א ר א י * ®

פארהיהלונג
̂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
̂זען. קרינעז יזעגט איהר װעז פיםיעז ׳פױאכעיע צו ניט סרוים הימ״ס. עעדקויםעו דראניכםעז איע די

ס. 30 פוײיז ס־איז זיכער •ם

באהס רויםע קיינט

asm
ביוד כיט׳ז

פרעסערם
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

א׳ די און ■עך צואוואריםםע רי  צוי
 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
ײ םאניטאוישע העכםט אצס טאן  ווי
• ברעטא«ד. ער

י ד• •>3 באקיםעז י

 פלאש אםעוײסאן
 פרעם־ װעלװעם און

טאטפאני נאארד
ע 123 » מ p ניז עװעניז מ v t

i(וא^ןיין«מלוונד t f l -M K
 לײיעס• !יי «ײד •ײרקוימו ®יי

w ם«יסצרס. ײל1« p n a סי• ס»יפ 
ן 0 י ו ו ן י ן *

ד חאגצו סײ 0ײנ1ני •ינ^יננ ױי
r f

m ־jyp&fm
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 m ארנײטעז זחןלןןן קלאוקמאכער ך
אןן פאריער ר פאר טאג האלבען א

סטױיקער זועכער
 ד ענטפערען װעט דגסאז פרעדדענט
סעדז טען28 דעם זונטאג פראגעז

ארד דז״צא״נט פין אפיטI - iי % 4 —י *לן״וענט. אץ אדיעגער ס ביז אפען איז ב̂ז

 דזיצאינט דעם פון בייטיננ ן אױפ
̂וק־ דע־־ פון באארד  דרעסטאכער אין קי־
ע״-ו־ איז פרײטאג, לעצטען ױניאן  אוי

̂פען צו װי פראגע, די געװאיען טען  הצ
 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.
̂ד  א ארויפגעלײגט אבעד װע־־ט באא

הי א אר  אוק-4קי די אויף וב ח צערי ט
 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

ױ דרעסמאכער און קי־אוי־ר דעױ פון דער  י
 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
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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
י ds8 זיגטאן פאױס זידענט  לעקט״טור̂ע

 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

 א אן פיהרט באארד חשאינט קליװלאנד
קאמפיץ ארגאניזאציאנס מנעױנען

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

 װאוסטער אח רײנקאוטמאכער נאסטאן
לײן אין נעקסט דרעסמאבער

 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.
װ6סאאעק א געװארען *טטעלט  אגריםענם י

 אײנ־ נעהמעז זיך דארוי#ען איצס איז
 דעם פון פונקטען די לעבען אין יטטעלע[

I,*iאיצטער אופן. בעסטען אוים׳ן אצריעיענט
 קאנצערט עדיוקיישאנאל

 שבת, ׳בראנר,ם די אץ
אפריל טען3

 דעפארטמענם עדיורןײ^כאל אוגזער
 קאנצערם גרויסארמיגען א געבען יעש
 r)2w ׳ברא:קם די אזן גרוועךגעזאנג וץ

 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
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 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
ױ אונזער םון באאםםע איז םיטגלידער  י

 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

ץ וחגלצן  ערקװיקענדע מיט אנגעםילט זי
שםײז.

 ערםרישענדע רי צו צונאב א אלס
 שעה־ א װערען דורכגעםיהרם וחןט שפײז

 װעלכעז אין פראנראם, מוזיסאלישער נעד
̂לום l )11 זיים אויף ( f

 איגטע־געיטאגאל דער ן א פאכידוגיען
״ 3 לעצטע די פאד א־י  טער־ האם ע- איז י

 געיטפאגם ׳;יי־פ דעם געהאלטען סטענטײר
 ;עשילדעדט האט עד װאס בײזדער, טיט
 פאר־ אין ױגיאן דעי פח לעבען דעב אויכ
צײט. דער פון לױף

״ז אין האט זיגטאן פ־עזידענט לעק־ ז
ן ציע  איב^ען ;,1אי אוי,ה אםגעשטעלט זי
 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

̂טען  קאנפערעגץ, אזא ;עװאדעץ אפגעהא
 :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

I/U J I-  ̂J —(• ןי>»ץ*«ךי״כערעבם־

ס
פ־ן באא־ד ךזשאינט פון בזיטינג יניאן. יזײטW •ס ד־־עםדאבע־ און •יא'ק דע-
.־־י ־עסײי־ם s ־יא־־ איי םייט . דדט

;ארעצקי- דדט. - .05 יאקאי ניאן
נזיםגיי־ רי צו װעיטעי־ עטליכע *».1 > זײט

בארוכאװימיט. י. - .2 ‘אקא־1י פין ̂־ ױניאז.< י דײי ל דרעסמײקערס רדי־ענם י
עדיוקײשא־ גרינבערג■ ה. — וי!. ר m** ,״1*)!י • י ̂ י *•0 ׳ •J i״׳ ‘נאי
אנט־פיאנעז איגאניזאצי און פרײד .1 זעט

יאק• וני^ז׳ י פײייאיס ליידיס דער אין c
װישנעײםיוי. דאז 08

באיאגדעס. ײס־ג פלן װאי־ט א /» « W • •%♦%* ידיט 1תי - (עיצלחיוגג) ,ד ̂ײ•4 יא א י
עדיט^ריאים. .0 דיט

װעיט גע־נז און װײדזשעס י־עאייע r▼.4 ערק״ע־ אןדיט םראנה. הערמאז דר.
מיםכלידעי אינםערנעשאנאי די צז  ̂% % % .4*1 ׳

ביאליס. מ• ־ * ע/יקאגא ן ־טר
ט1  אינטעי־נע**־ אונזעי פון ענינים .8 "

 סינהעל־ ל• - ■רעסע דער אין נאי
 דער - זמד ם*ן װ«זנע א אין יטטײן.

עבעדיגער•1' ד. •ו״בײפםיאזעז פון .1( זײט  וויגשורענס־̂פ
געדאנ־ סיינע רעדאקגיע. פון ענמערם

ניאמשטײן. יעחב — (געדיכפ) קעז
 ̂רװערפײזמענפזס. .11 און 10 זייט
פדײער• .1 זײט y.t עלוסען .12 ױיט

mפײזנ־ל.מס.
V
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̂אר 20 דעם סון געיט אסעסטענט דא
פאגד.

 גוט־ אויך האט *אקא* זעי*בע־ דער
 באאיד דעם םון באריכטען די געהײםען

 ־24 און טען17 דעכ סון דירעקטאױס אװ
םעכרואר. טען

 דעם גוטגעחײסען האט 10 4י־אלאי
 םון באארד דזשאינט פונ׳ם 4פ־אסאתאי

 כאריכטען רי און םעברואר טען19 דעם
 דעם סון דירעקטאדס אװ באא־ד דעם פין
 ט*ט סעברואר, טען19 און טען17 טען,1ס

 עד־ ו9 כאש*וס דעם םון אױסגאמע דער
 אוג־ אן אנצױ&*יסען זיך 38 *אקא* יױבען

 כאהױסטען, זײ באארד. דזישאיגט זער
 ״עעסעד, מא:טרא*ירט ראקא* דער אז

 װע־ און ארכײט ה*אס א טאכען װעאכע
 זײגען ^עסער די אין באדיגנוננען סענם

 עקזיסטירען װ**כע די, םון 6א:דעי״ פי*
 קאנטראיידט װערען װאס שעוער די אין
באארד. דדצאינט אונזער םון

 קאמיטע א אז םארלאנגט, 22 לאהאיל
 אראג־ זאל װעלכע װערמן, ערװעהלט זאל

 סאר םײערונג מאי ערשםע אז ז״שירען
 םון לאקאי*ען די םון מיטגלידערשאםט דעד
באארד. דדטאיגט דעם

 אז געטוןכס, װערט אםענדמענט אן
 אײג־ זאל ארבײטעך־באװעגוננ גאנצע די

 א*ן נעהםען צו אנטײל ײעיעז געלאדען
םײערוננ. דעי

גוטגעהײסען, װערט אםענרכענט דער
 ;אר־ קראװעץ, מאסהאװיץ, ברידער די און

 ער־ װערען זימערםאן און עדזיטיטא דאן,
 קאמיטע, ארענדזשמענטס דער אין װעהלם

 םאלנענדע די ארײן שיקט :35 לאקאל
 גע־ אגנענומען איז װעלכע רעזאלוציע,

 :באארד עקזעקוטיװ זײער םון װאי־ען
 אז אנבאטראכט, אין ״נעהמענדיכ

 רער םון אדםיניסטראציע איצטיגע די
 ׳אפיס דעם איכערגעהמענדיג ױגיאן,

 מעםבערס אונזערע םארשיראכען האט
 םינאנצען די ווענען ערקלערען צו זײ
 די כדי באארד, דזשאיגט דעם םון

 זײן זאלען ױניאן דער םון מעמבערס
 פינאנציעלען דעם װעגען אינםארכײרט

 *91 װערט ױניאז, דער פון צױטטאנד
ריבער

̂שלאסען,  דז׳שענעראל דער אז ״בא
 באארד דזשאינט דעם םון טענעדזשער

 פראפינענטען א *פאינטען גלײר זאל
וועל־ אקאונטענט, פאבליק סערטיסײעד

 אונטער־ נרינדליכע א טאכען זאל כער
 דז׳שאינט דעם םון ביכער די םון זוכונג

 און יאהר, 6 לעצטע די םאר באארד
 י םארעםענטליכט ואל באריכט א אז

 מעמבעײ גאנצער דער פ*ר ײערען
. ישיפ."

 די m געכמוכט, 6ווער אמענדכמגנט אן
 באאדד דזמאיגמ דעם םוץ װאוטשערם

 דער אין סטאיעדזש למצםען דעם זעט
 ,1924 דזשולײ ח. ד. קלאוק-אינדוסםריע,

 סאטיטע 9 םון װעמןן אונטערזוכם זאלען
% , באארד. דזשאינט םונ׳ם

נוטנעהײסען, ווערם *מעגדמעגט דער
 זירלין, בארוכאװיטש, ברידער די און

 און אנמאניני נינסא, נארעצקי, פארטנאי,
i» איאינטעד ײעועז םיש n  r .סאםימע

י נוםגעחײסעז האט 89 אאסאל  ירא־ י
o םח טאסאלען n באאת•.םון דזשאינט 

 וײ און ®*בתאר ם*|26 און טען19 דעם
p אװ באארד דעם פון יכטען1בא jn n* 

 טען19 כמז,17 ם*ז,10 חןם פון טאו־ס
 n:*^9D די מים םמבמאר, ם*ן34 און

אויסנאםען:
 איז קא.י״ דחנס ,וראוער די או )1

 צום גאזואחגן טרענסנמנרירט נים נאד
o«באארד, דזשאינם n  r r אונ־ (9 װאס 

11דא דאס אז װיז*ן,9ב האט טערזוכוננ

 פא־ א *ויק*ן צו נאא-ד דזשאינט עם
 די ט*ט פעטייען װעי״ען ז״י װ*ן טיעטער,
י פיי־טעס.

באריכט: קאמיטע סיגאגץ
 אז נאדיכטעט, םינאדדקאטיטע די

 סאײאגנט חאט 23 יאקאל סון האטיטע א
 םאי• ד*עי םון פאט״ריע *ד1 םאר שטיצע

 פיגײעז, נרורער טעטנער, שטארכענעם
 ערשטע די סון א״ג^י געװען איז װעיכער

לאקאי״. !ײ*ר אין
סא• די אי רצקאטצנדירט, חאטיטע רי
אל.DO 1 טיט װערען געשטיצט זאל טיליע
גוטגעחײ״ װעלט רעיזאטעגדאציע די

3ס*
:באריכט מענעדזשער׳ס דזשענעראי

 אין רעקאטענדירט, הײטאן כרודער
i n ,איבעמעגע־ איהם איז װאס םראגע 
o פון נעװאדען נען n אװ 1באאי • ? ן  ױו

 י1 כאצוג אין מארטש, טען10 עם1 טארס,
 ■אסײקעד י1 און םאדיערם *1סטרײק*ג

 זא־ רעטכע-ס י1 אז װעכ*ר-סטרײ<ןעד,
 אדבײטען צו װערען אױסגעסאדע-ט לען

 האל״ א זונטאג (אדער גאנטיטאנ יעבת
 שבתא ניט איבײטען זײ אױב ׳טאנ כען
 י1 סאי־ געהן זאל שטונדען 3 אז און

 סאר שטונדע 1 איז םאריער סטרי^רע
װעכער״סטרײקעי. י1

גוטנעהײ• װעדט חנקאטענדאציע די־
סען.

באריכט דירעקטאר׳ס אױ באארד
.1926 ,10 םארטש

: ס ע ט י מ א ק
 עד1 גדאס, און שאסירא בױרער י1

i וױיס־ירעוירמנט א לעצטער n  po סא־ 
y ער1 סאד ע־שײגען ױניאז, יעים1 n i- 

 םארלאננען, און האטיטע סטרײק נעראל
 איצט ?אל וײתױזטארס אװ 1כאאר די אז

 סטרײק, זײער שטיצען צו גע*ט קאלעקטען
 זיך װעט אױס, װײזט עס וױ װעלכער,

 י1 אױב אז עדקלערען, ?ײ םאדציהען.
 3*1*11 קאיעסטעט ניט איצט װ*ט נעלט
i זיד װעט n קלאוסמא״ די סון סטרײק 
i כער n  3n * 0J * n n כארד װ*ט סיזאז 
 קלאוקמאכעײױ״ די און ׳1איב*1םא זײן

 צו ?ײ 1אי^*טאג זײן גיט װעט ניאן
3ה*לם*
 כאט׳יאכט ס1דיר*קטא אװ כאארד די

o מיט צוזאמעגהאנג אין אגע1ם רי n 
 ס1מ*מב* די או ,2 לאהאל סון ננ9ל1םא

 כײט1א *1שטונ א נײאםײעחנן זאלעז
 און ,1װעכער״םםרײסע 1ואסײה* רי פאר

i 1 אז באשליסט, n*פעגע־ אל1ושענ 
w n א ײנכ.*עננ*ז1א זאל j^ iP n־: 
 זש.1 סונ׳ם סיטינג נעקסטען צום ׳דאציע

.11פאא
: ן ע ט פ י ר ש ו ׳ צ

 *ק־ זײעד אז #םירט1אינםא 2 לאסאל
 י•1א h יג1באטראכטענ באארד, זעקוטיװ

שע״ צו געגעבען ווערען וואס וױלעניעס,

w j w S i  S S t S f l ן י ׳ / ן י י י י
« « w דיױון/אאײ, • וV* 1׳ רי «  in*•♦ י

i m  i n m t, אמ fit די r n r m t* 
i bbh״y j| (<נ •**•,iy i* iiy i mum

מן אי/ן1 מ מ׳ו װי * J r y n « מן,1ו? י  י
w י 4 ו 4 *m m 1א| n y ii•  i / i i i i i y  i d 

b **b ?•» ד/ר ן»ן m*>PBn■ י3»י « 
, אײן ואר ו ״ in א« |1א ו w i* i•  yi«p

1/1/11 •31W/1 U*J |,
n•*•ר/ל • די /iBu  b i / 11 /* y« ii/» if

ס/ו׳
e v ; ir n y iy aג^ריגמען ׳ i

•i זיד/רסאן ,13  ,b / b 3*i m ד/ר 
B/11 u •ר;אנ*זיי׳«מ i/B B ig im •אויפ 

1/3/1 1*B«B B1B0/11«BB• 11 |1א/B •« 
H רישהוס/ן  ew«3׳ Bi*gוארד/ Bspyj/

ײיד״
י / B/B3*1g3 0 די א« »ו,1אP*'1BB 
i/ i / i <טנ/ו׳' 6״כיא־  ״דאטוז די און ר/נ

BVBfl/ BV/1/lB1gB. /ר/|11 ״•
w«* רוד/ר3 i / o3;׳ bאדינט B i/ i i 

VB«fly)B11,|
 נ/חרט פ״ע ס/ה־עטאר״טרעז׳עו־עי

h h* דױס־נינ• נייע די מענען פראג/ די 
pyy .13 ו/לנע1 יאן*, ig i,* ג*ענ/דז׳»/ר 

 iyp*r iy זיד אנטזאנט ,3־. יאשאל םון
׳נט ¥־ם ̂וארד. דז־/̂י כ

 יאל ע־ אז נא׳ע״אסען, ױעיט עס
y אינסט־וא־יט iyn,) גי״ר נ־־ף, א דויד 

 c*v *נ*ניאד01די נ**ע די אפ^׳ע־לען
נאארד, דו׳עא*נט

די אז אױן/ ע־שיע־ט ,פ־״. נ־ודע־

ט1 ו יוי1» /י / Bow י  i i i m m ר״ו •
•׳ ז/חר • «ז « יסקסי/ /1»»ני 1• |1» י

1 0*1 19»•* »|*l  )/•«ftזיי/רע /»»כט 
/i* i«  i/iii>«yi**« / « n 0 ד/ס/.bp 

• / 0»3 0 i / i iי»כ/ן( «t ד/ר n׳yB־ 
r / i? טי• פאררופען •«»< ט/נ/ח׳פער 

 אינסטרױ זיי »ון 1פט/ ד/פ פון *»/ן0
ו איר/ן /י׳ו ז  זארען גי/מנ/רס די to, ו

ט/קס, ד/פ »/»ר/ן3
 פס׳שליסט דיר/שט*רס ng פ»»רד די

 נאארד דדש, פו;׳פ »פיס ד/ר 1» יך1»
י0 9 יזf/B 3» »^זיי|1 י B»* /ר1י ijn i« J 

 אר״ טעסניד־ס .די װאס /ייט, ד/ר »יך
•װ/רטייס. פייט/ן

 *in ײעכען פארינטעט פיס פרוד/ר
ט, די |1א פט/פיפ פוס/  אס-עס11 מי
o ד/ס שוסט i* « rn פאארד no פאר־ די 

 די אז /דשיערט, עד יאשאי/|. ׳*יר/נ/
 כא־ א*ן נאנל/סינ י/חר זיינען י»שאר/ן

נאארד. דז׳ש. bib שוולדען דיער/ ••י*/ן
 רי w אינ/ת/נעכען מערט פראג/ ד*

o ל»?»ר/ i/ r n / iy a.
 כאריכט: סענעדז׳טעדם דזשענעראי

 נאװער־ די אז נאריכטעג/ חיימאן בד,
 זיצוג־ *•נעחאלטען חאט ש*מי׳»ו•! נאר׳ס

 װעד־ יף1א סאנטאנ, |1א ױנטאג ׳פנת, גען
ya איהד פארנעכראכט חאט ױניאן די 

 פון הענט רי א*ז »י*ט א*ז עס ?ייס,
באשיוס. א סאר האסישאן דעד

 גוט־ װע־ט כאייכט הײטאנ׳ם 1נמד*
נ*חײס*ן.

געשלא־ טיטינ; דע־ װע.־ט דעכ טיט
פען-

עזשויע־־.1כעק.־ט םיש, דזשאזע•

 פרעסערס דרעס און קלאוקדער אין
35 לאקאל ױניאן,

פענעדז״עער. גארעצקי, דזש. ®ךן

 1פא א זא;ען צ• כדאי m עפ
o װע;*ן װע־טע־ n, האבען 1טי װאס 

 די פון אײניג* צי נאטיפ אי־ױסמשיאט
י א װאס באאטטע, ג**ו*ז*נ*  מיז טי

 *סטא״1 :ביז;*: אין דך געפ*;*ן ןײ
 קליגיגד ביזנעפ, איגשורעגס יאציעס,
 הא־ די pc א״ני;* װ. אז. א. סטאיס

i ״סיז אױס;*ש*אפען טי־ בעז n יױ
 אײבײטען װאס ע-,1וױ א:ד*י* גיאן.
 איצט איז עס כאטש ט*ײד, בײפ ניט
 גדיגכ װאימעז די און יןלאוספ כײ כיד

 קױפען1פא נא־ באש*פטי;ו;ג, נ*פו;*ן
 זײ םון (אייני;* ואליפיס *גס1אינשו
ט: נעגאנ;*ןיאזױ דינען  זײ 1א*יד* וױי
o לאז*ן1פא ׳האכען n ,די 1*וזאב אפיס 

 אײע־ די סרן *,יןא■ א ו:טערג*נוכי*ן1א
i ון9 ס*ן n 1אי ט*טב*ישיפ 1*גא;צ 

 אי:־ װ*;ען ב־יף אמיסתשיקט 1נאכח*
o ; n i r,( האבען t o די ג*ג*כ*ן 

 י?1צו נעקן זאלען זײ אדע־ :ירה1כ
i שאפ״ אין ארבײטעז n n ײ  זאל*ן ו

סגיאז־ניכלאך. זײ*־ע ײנשיק*ן1א
 על*ט*;ט*ן, טאנכע דאס יסט1סאיד

אזו/ האנדיען 1כױ וואתם
אומ־ דיגעז אטאי־כיססען י1 אויך

• in n o iv
 ג*- װאיט יט1ש אזא זיך, דאכט

jn יסט1כאג דאיסט * ii, אן אויב וױיל 
 ס-n א אדעי ושע;ט1*נס־אײ1אינשו

i אץ זאל 1אטא1טא n צײט 1*ז*לכ 
i אין חדז א האבען n ,גיטא איז ײניאז 

:9 ניט װאחם זאך1או קײז in״ 9 s 
 ק1יא נױ םון ס1סטאדאר*י«*1ד״ אל*
 םון ?ש*נטס1*:ס־אײ1איגשו אל* . און

t»n ״*קוױטעכל רער i«W  קאמואני*״ 9
 אײן זא* ׳װ*ל מיטינג. א *ן1אונז* צו

!האבען חטנות1 די אױף ;אט
 או פ*סטשט*לען, כלויו װיל איך

t o 1הונ האגדל*ז nאין אצ*גט1■ ט 
 סעקשאן ,8 ארםיהעל מיט׳ז איינסלאננ

קאנשטיטושאן. 1אי:ז* פון 17־19

 אונזאד* צו 1וו*רם* ■א׳י א איצט
i אײך, וױלעז 1מי מ*ממןן־ס. n ' i  ׳3

 די וו*ט אפיס אונזער אז ׳*ן1מי1אי:פא
 1אזײג* a ביז א!וען זײן וואכען צוױי

 מ*גליכסײם א נעכען צו אומנט, אין
m vm* *בײט*ן19 װאס ס,1מעסב 

in זײערע נאצאיעז צו איוארסײס » w
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 *ז1אי:פאימי אױך וױלען
זײ־יקרממן אײב דאס זכ*יס

%*י  טיר *ם^עקס.1
מעט־ *1ז*

בא״ נימ
 איז »װ*רםײם, 1פא אנעל1 צאי׳ט
 אםייס אין קאמילײנען צו צ״ט די איצט

 װעט ד*מאלט סיזאז, דעם גאד דט און
 םיר װעלען איצט *ט.6ש צו דין שױן

 װאס #ס*נט י*דעז קאלעקטען קאנען
 בײטער1א די ם*ן1דא אױך סוסט. א״ר
 1נא פ*י, םאר טשעקס קײן נ*הסען ניט

 סיזאן *ם1 גאר הענען םילע װײל קעש,
 זײן ניט ס׳װ*ט און כיז;*פ, פון אתיפ

ײ קעיט. די קאלעקטען צו װעס^ נ

מעמ־ אײר, צו *ן1אי*לי וױל איך
 זאלט 1איה יאקאל, 1אונז* םיז 01כ*

 מי־ ס*?שאן די צו טאסען אין הומען
i פין זײנ*ן װאס טיננעז, n סט̂ע1נ* 

 םאר־ װעל*ן םיםיננעז די װיכטעתײט.
o 22 כאנטאי., קוטען nאדםט, ט*ז* 

 םאלגע:- די אין אװ*גט, אין אוײג*ר 8
n *1ילעצ:

 (בײ האל בעטהאווען *— דאון־טאון
זײן). אנװעזענד איך װעל מיטיננ ד*ש

 229 לײסעאום, יײבאד — כיאגזוױל
יט.1סט סעקמאן

 3692 לײסעאום, כי־אנקס — בייאגקש
עװע:ױ. יט*1ד

 אפעז אן זײן װעט שבת הײנטיגען
 228 רום, קאונסיל 1אוגז* איז פאמם

 ,1ק*סל* .ה. 1נחדע עװ*נױ. סעקאנד
 װעט ׳שאפ קליססטײן םון מאן1טש*
 מענע־ גאיעצקי, בר. טש*רםאן. זײן

 אײנ־ װ*ט לאסאל, 1אונז* םיז 1דזש*
 ״דארפען :טעכיע דער איבער ל״טען

 I‘,d ננ1!«נטװיהי דעל נעגען זיין סיד
מא׳שינען?״

 דער iib באארד 1ט*ו1עקזעת דער
 נדיסם ,23 ױניאן, ידטם*כער1סק
 םריה־־דעם »איב בןמיעמננ זייז ים1א

ער tie םױט צייטיגמז ד  םינליז, סעם ■
 .גאקאל•1אי םעטנער עאטםםער נזער1א

.1 נוםער נעוועז r» לעדז׳שער ^יין
 אונזעי אין םעטכער • גןױארען איז ער

 דער םאר .1903 רעצעםבער, אין לאשאל
 םוז טאנ ל/צם/ן ביו׳ן צייט, נאנןוער

 ױניאן דער געדינט /ר האם יעבען, זיין
 האט ער װייל אינעתענעבעז, און טריי

 מיכטינ־ די נעםיהצט און פארשםאגען
 ית;אן. א יען1יםב1א פח ס״ם

 םים־ אונזער’ים1א אויך דריקען םיר •
 אונזער פון פאםיליע חזר *ו פאםיע

נתחס־. פארמטארכעגעם
' * «נד/נפוננ! ויין עחרע

. 23 ?אפאא באארד, עקזעקוםיװ
 Ifpurro י, p ם נ א ס 4,כ
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סיטגלידער ױ צז װערטער עטליכע
2 לאקאל פון

 אסטױוע *1אוגז* םון צאל היבשע א
 1וא לעצט* י1 אין חאבען *ר1כיטגלי
 שרײכ איך װאמם *גט,1געם םיך װאכען

i אין ניט1̂כ n *װע־ *כטיג?יים"1״ג 
i צאסאל, 1אוגז* גען n i אלגעמיץ אץ 

 כא״ איצט װ*רען װ*יכע אנען,1ם װעגען
 י1 צװיש*ז יסקוטירט1 אדער האנדעלט

o אויף װ*ל איר .1*1מיטגלי n ענט״ 
 שרײבט םעלע מ*רםט* י1 אין אז פערען,

 ״ch* אוחאכען. ײ11 צוליב ניט מ*ן
 שרײ• צו װאס ניט האט םען װ*ן טענס,

 ניט האט םען װען צװײטענס, ;ב*ן
 האט מ*ז װען יטענס,1ד און ׳צײט קײן

 זײ־ םאל מײן אין שרײבען. צו םיל צו
 װארום אורזאכען, י1 צװײ לעצטע די יען

 ניט׳חרכ־ צײט לאננע א 1םא האנ איך
 דוח־י 1ע1מיטגלי די מיט זיך גערעדט

״גערעכטיגקײט״. ,י־עי
 געװען איז שרײבען צו װאם װעגען

 װאכ*ן, *טליכע ל*צט* די אין כעגוכ
i אויױ זינט ספעציעל n טאגעס־ארו״ 

 אוים־ 1*1װי איז ױניאן דער פון ;זנג
 גאװ*רגאר׳ש וועגען םראנע רי געקוםען

i האטישאז n i נײע ק^םישאן; נים 
 פא־ נײע קײן נים אדער שאדעחננען

 איר אויב אלענפאלס, אבער דערו:ג*ן.
 שרײבען צו *ם1 װעגען פארפעלט -אנ
 איך האב *בםיגקײט׳/1נ*״ דער אין

 זאיען סיטנלידער י1 אז געזעהן, אנער
 בײ ה»גדל*ן און יסקוטיר*ן1 פראגע די

 - - - ר*י»<׳< און םנעציע^ע אונזערע
 1ג*פןנ* זיך האב*ן יעדענםאלס יג*ן

i םון ,״פרײנט׳ n ,במילא און ױניאן 
 גע־ האבען װעלכ* לאקאל, 1אונז* סון

 גע־ 1יז*1 צו טינט אין שװים א כאפט
 גראדע זלך האבעץ זײ און לעגענהייט

 זאל ״נו אויך. שמירט1םא ישלעכט ניט
 שוין איז אס1 אויך באקוםען. װאויל זײ
i פון זאך א n .און םארגאנגענהײט 

 1«ז 1מי דומתתן עס, הײסם איצט,
*סיזשאן.1 ?אםישאנ׳ס דער

 ג*־ 1אב* ם*ן1א1 םיט:ליד*ר די
 גע־ אלעםאל ראב*ן מיר װאש דעגחען,

 הענם, לײגטע1םא מיט װארטען m זאנט,
 װאר״ װ*ר*ז פאר׳חיש׳ם נאך פען ?עז

 עס, מײנט טער1װ* קלאר* אין םעגדיג.
 נרײט זײן םען1ל» *ר1מיטגלי די אז

 םאדעמנ־ אונזערע פון וױכטיגסטע דאס
 ״״ip צו *ז,1ארמשטענ אלע אזנטער גען,
 ט1מאביליזי זײן דארוי ױניאן די ג*ן.
i *1 צװעק. דיזען פאר nםאר־ 1*שט 
E גערואר*ז געסאכט איז זוך n  i i n 

o זאםל*ן צו באשלום n 1:ײק־םא1סט 
 םוז *ס טעקס. 1אלא1 20 ד*ם דורך
 צו 1מעםב* *ז1י* םון םליכט י1 זײן

 נעק־ י1 אין טעסס *ם1 איינצאלען זעהן
i װאס װאכען, פאר סטע n װעט סעזאן 
 צוגריײ װײטעחג י1 אנהאלטען, :אך

n טוגגש־ארבײט tn* םון i n :ױניא 
 ווע״ תרכנעםיההט און אויםגענוטען גרײך

 קלאוקמא־ אל* װאו װענ, 9 אויף יעז
 מאבילי־ פולשטעגדיג זײן זאלען כעד

דרט.
 ף1א1 בײט,1« 1יז*1 מיט אנגעהענדיג

 ווע־ אפגעשטזלט ניט סינוט קײן אױף
 י1 ען1ג»ניזי1א םון ארבײט די רען

o אנהאלטעז אױך און 1**ן־שעפ6א n 
 י1 .1*9ױניאן*ש* די אויז* קאנטראל

 איז דרײוױפעריאחנ װאכ*ן עטליכע
 און חמולטאטעז, גוטע םיט 1אריב*
 בײט1גאניזײשאךא1א י1 װ*ט איצם

o םון װערען םאדמכעזעצט n משאינט 
i םון אםיס באאוד n אײ םרײװיליגער 

 די .1בעפא װי קאםיט*, ו.אניזי§»אן
 און ינג־1ביל אײגשטעלמן םון ארבײט

in טגעזעצט1םא מוז בלאק־סאםיטעס jm 
1ב*םא װי ענערגיע, מ*הר מיט  מ*גי י1.

o 1פא ליכקײטען n בעם*ר* אויך זײנען 
 ענעתיע, רי װײל יםאד1*1 םריהער װי

 אויף זnאנװענ געםוזט האט םען װאס
 אנגעוועג־ קענען איצט וו*ם רײװ,1 *ם1

i םאר װערעז דעט n אײײ םיז ארבײט 
בלאק־קאמיטעס. און יגג•1ביל י1 שטעלען

A
ײ*־ פאסיתנג, וױכסינע צװייט* א

 ג*שריבען, ניט חאב איך װ*לכער צ*ן
i איז n ניט װעם *ס ײס.1םאריעסםט 
 זא־ װעל איך װען איבעתעטריבען, זייז
i אז גען, n ניט איז י*ר־סטרײק1םא 
i איז *ס נאר םאמער־ססױיס, קײן n 

 ניט שנײדער־םאכען לע9 םון םאר״קאמי
 גאנצען םון נאר יארק, נױ אין א1 נאר

 םאר־ ניט קעגעז 1סלאוסםאמנ די לאנד.
 זײער געװיגען די.םאריער װען ליחנז,

 זעחן, ם*ן דאמי דערפאר און ײ^1סט
 *סענליו זײ חאבען זא^נן םאריער י1 ?8

ױ רײק*ן,1סצ n קײטען  וחנ *ם לאנג ו
p נויטמ 1נא n. ארד9ב דזשאינס דער 

 גע9י זײ קלאד ו*חד ז*חס און פיחלט
 ד*ם אגגענום*? ער:חאם דמרפאר און

o צו באשלוס t m, חנר ווען
ץ xt אה גאד הסלט סזנזאן  קיאוקםי־ ו

ר  9 סרגײנתן xt דמסםסמר fiat מ
ת דעם םאג זזסצמנן ד «  פיר W גי
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 גלוי- מיר זאך. ג*צװאוגגעג* קײן גיט
 װ*ל*ז *ר1מיט;לי אוגז*ת אז אב*ר, בען
 װען וױ כעסער, סחױױאיג אורום*ן זיך
 ,1סא1*1 רט*ן9ערװ מיד זיי. צוױנגט מען
o אז n ,20 שבת o nם1 מ*ױז, טעז* 

 אונזער* יועילען טאנ« האלבען צװײטען
 סאריער־ י1 סאר רכײט*ז9 מ*טכ*רס
 אויף ג*הז װעט דאס און — 1סטרײין*

 א אייס ױניאן דער םון 11רעקא אונזער
םאלג.1* םולשט*נדיג*ר

A i צוליב n 1טדײ איז ביז' 1*ק1שטא 
 ײג־1א זײנען װאכען, 1פא לעצטע די 1םא

 #1שעו* םון לאנגען1פא כך א ג*קוטען
 *ט־ ארבײטעז ערלויבען זײ זאל מען אז

i *1 אויסער שטונדען ליכע nלויבט*ר 
 לאנג*ז1םא אזעלבע האבען פיר צײט.

 דאס, 1סי האבעז געםאן צוריקגעװיזען.
 ארבײטעי אונזערע אז גלויבען, טיר װײל

 עס װען !6אפיי מענשען לעבעדיג* זייינען
 שטוג־ 54 אז און קלאוקס, בײ ביזי איז
איז בײ כיאשין י1 רעה*ן1 ד*ז
 םיר זײגעז יעדעגפאלס װינציג. צו ניט

 1םי װעסען *ר,1ברי י1 *ובערצײגט״אז
 װעלען אנטזאגט, פײװילעגיע י1 האבען

 נאנדעם, בלײבען ניט שונאים קײן אונז
 אז באשלוס, צום קומ*ן װ*לען זײ װי

גענויט. אײזען פון ניט זײנען ם*נשען
 פון װ«רט*ז1* װאס *ר,1ברי י1 צו

 1ר* אויף 1ענטם* אן יטרײבען צו מיר.
 געװעזענע י1 פון יטיק1ג ״טאלעראנםעד״

 ױניאן־״ארבײטער׳/ און ױניאךםיהרער
 ים־1 1פא יגונג1אנטשול ב*ט*ן איו װעל

 װיל געװעזעגע װענען װײל זיי, אפאינטען
«r קײן פארנעהטען ניט איך sB אוג־ אין 
 גענונ, זײז װעט *ס *צײטוננ.1טרײ זער
 שריײ אנפאנגען ארםען1 װעלען טיר װען
 װעל־ און א1 נאך זײנען װאס די פון בען
 נ*־ די םון 1אונט* װינצינ זיך שײדען כע

 איבערצײגט, איך בין איענםאלס װעזענע.
 ריבטיגען זײא־עם גיבען מעטבערס רי אז

ענטםעד.
 געהט ,6לאהאי אין אנבאלאנגם װאס

 געוו*הגליכ*ן *ם1 אויף ארביוט י1 אז
o מיט װ*נ, n *איז *ס װאס שיד,1אונט 

 איז עס װײל אפיס, אין סלאוער איצט
 אס1 אז ערװארטען, מיר .1טרײ אין ביזי
 װאכען. עטליכע נאך םאר אנהאלטען זאל

*ש1 אין זיך נויסיגעז ער1פיט:ל' אוגזער*

 צײט געהאט ד*רװײ< װאלטען מיר און
 צוקונםטי- ד*ר װ*נען אחטצוקוקען זץ־
ארבײט. 1ג*

 בילס ארויסגמשיחט האט אפיס אונזער
*f װ*געז 1*1מיט;לי *1אונז* צו  n״

 הא־ ױי װ*לכע אױןי לאקאל, צום *ן1שוי
 זייג*ן עס אנגערופע̂ן ג*ה*ריג זיך ב*ן
 װ*ל- צאל, היבשע א ג*בליב*ן אב*ר גאך
o צו האבען כ* n קען עס *ט.1אטענ ניט 
 ־1אוו* ארכײטען זײ וױיל פאי,1*1 זײן

o נאך און טײם n פ*ן1ט אװערטײם* 
o זײ n האכען און מאכט1םא אפיס i n־ 
 טיר צאל*ן. צו סענליכקײט קײן ניט 1פא

 ק-1אויםמ* 1זײ* ציהען 1*רם»1 װילען
 טמ*נט1*פא1ויס־1 1אונז* או זאמקײט,

 אװענט, איז אזײגער 9 ביז אס*ן איצט איז
 מעגליכ־ די מעמבערס יז*1 ג*ב*ן צו אום

 אױסמײ־ און 1גוטשט*ה*נ װ*ר*ן צו קײט
 *ן1װ* פון אוכאנגענעמליכקײטעז *ן1

מעטבערס. נײע

 מעיץ, טעז22 דעם טאנטאג, קוכדענדען
ל*צ״ אונזערע װערען אפגעהאלטעז װעלען

 צייט, לאנגע יאנץ א *טוין איז *ס
 טיט ורכג*י*דט1 זיך האב איך זינט

 שואלמען די ורך1 מיטנליד״לר אונזעיע
 גיב איך און ״גערעכטיגקײט׳/ ד*ר םון
עולה. אן איז *ס אז ׳צו

 לאזען קורצען אין איצט װעל איך
ױ 1אונז* םון מיטנלידעד י1 װיסען  י

 װאס טעטיגקײטען, צאל » וועגען ניאז
 געװארעז, אונםערגענומען שױן זײנען

ri סען װאס אײניגע, װעג*ן און i i i איז 
אןנטערנעהמען. גיכען

 נײעס, וױבטינסט* אלז ערשטע די
 אונ־ װאס איז, ליך,1ז*לבסטפארשט*:

o באנײעז צו געילובנען איז ױגיאן זער n 
 סײ אדבײטם־געבעה די מיס אגרימענט

 פיט סײ און מאגופעקטשררערס י1 מים
 צו־ באמת ביז איך . ?אנטראקטארס י1

 אז באריכטעז, הען איך װאם *ן,1םרי
 ־־,אונט*. האבען באלעבאטים אלע כם*ט

 יױ או:ז*ר מיט אנרימענטש ג*שריבען
 װײדזשעס אץ העכערוננ א םיט ניאן,

װאך. א 1דאלא ײ1ד ביז אײז פון
o n ,העכערונג א קריג*ן צו *רפאלנ 

ארף1 ארבײטער, די פאר וױיתשעס אי)

 מא״ סון ס*קשאן־מיטינ;*ן *ג*ל*1 ט*
גאט.

 ט*ט• אוגזער* מא:*ן1*1 װיל*ן מיר
 כא״ טוז*ן סון נאשיוס דעם װ*ג*ן בערס
 •p*o יא?אל די טאגאט א מאל 1 זוכ*ן

 סאר־ האנ*ן זײ אױב און שאךמיטינגעז,
o *ן1»ט*ג צו פעלט n כיטינכ *ױטט*ן 

 ט*;ליכקײט א זײ האב*ן טאנאט, אין
 די־ םיז מיטיגג*ן לעצטע י1 *ן1אטענ צו

o טאנאט, זען n י1 כיאנטאג. ?וט*נרעז 
 מי־ קײן צו ניט *ן1אטענ װאס יעניג*,

o לויט ארם*ז,1 טאנאט, אין טינג n 
סענט 50 באצאלען לאקאל, םון באשלוס
שטלאן*.

 גע־ נעכיאכט ניט איז באיסלוס יזער1
 די באשטראפען צו צװ*ק טיט׳ן װארען
 אז אבזיכט, ד*ד מיט גאר ,1*1מיטגלי

 אנטײל אן ג*הפען *!6זאי *ר1מיטגלי י1
 װאס אלעס, װעגעז אינפא-״פירט זײן און
 א־ן איז ױניאן דער אין פאר קוײס עס

.4לאקאי

o צו צו־סרייבען מ*ן n ,מײ װאס פאקט 
 קאםױ א אנצופירען נרײט נעװען זיינען
 1װעלכ* איבײטס*ג*ב*־י, י*ד*ן מים

 ג*־ די נאכצוגעבען אגטזאגט זיך װאלס
ױניאו. אונזער פון סאדערונגען ד*כט*

 אגרי־ די באנײעז צו ום6כאשי י*ר
 איז באזיס, וועלכען אױף אױך װי ני*נטס,

 שאו־מיטינ־ אױוי געװארען אנג*נומעז
 געװא־ אפגעהאלטען זײנען װעלכע געץ,
 שעפער. די פון טיטגליד*י י1 פיט רען
 אנרי־ די זײנען םאל אײנציגען קײן אין

 נעװארען אונטערגעשדיבען ניט םעגםס
 ארי̂ו די, וױ יציאג*ן,1קאנ *ר*1אנ אויף

 ש*פ*י־ די פון אדבײטער י1 װעלכע
 כיםיג־ זײערע אויף באשלאסען האבען

געז.
 *ג*;־לא:נ* װיכטיג* און צװייטע דײ
 שטארס 1זעה באשעםטינט װאש היים,

 אוץ מיטגלידעד 1באאר *קזעקוטױו י1
 צו־ די איז ױגיאן, דער פון אפיסערס י1

 .גרויסען דעם פאר גרײטונגס־ארבײט
 אב־אינמסטריע.1בעטה *ר1 אין רײװ1

i n פארענדיגען נעװיס זיך װעט דרײװ 
גענעראל־סטרײס. א ׳טיט

מיטנלי־ די באטהראב־ארבײטער, די
 טע־ 1זעה זײנען ױניאן, אונז*ר פון דעד

 פיז צ̂א גדעסטע י1 אפילו כאטש ג.יט
 אונ־ פון מיטגליד*ר געװארען זײנען זײ

o אין עריסט ױניאן ז*ד n גענעיאל־ 
ײ םונדעשטוועגעז ,1923 פון סטרייק  זי

 איבעױצײנונג, *ר1 צו ג*קומ*ן זײ נ*ן
 ב*ס*רע צו בארעכטיגט זײנ*ן די אז

 זײ און האבען. זײ װי באדיננו::*;,
 *רנרײכ*ז1 צו אוס אז פארשטעה*ן,

 זײ טוזען *בען,1שט זײ װאס צו דאס,
 אין ̂ויז װאס אלעפ, טאן צו גרײט ײין

* *י  האמפײן ד*ם סאכען צו כחות, ײי
ערפאלג. אן פאר

בא־ דזאנען בײט*ר1באטהראב־א די
 מי־ ספעשעל א אפצוהאלט*ן שלאם*ן -

 קוםענדעז דעס ארבײטער אל* פון טינג
o 23 אװעגט, י:סטאנ1 nםארטש, טען
 פון אפיס דעפ אין פארנאכט, 1אזײג* 5
סטדיט. טע15 איסט 7 ױניאן, *ד1

נעוואי*;, באשלאסען אויך איז *ס
 זײן ניט װ*ט װאס כימגליו; יעדער אז

 בא־ װ*ט מיטיננ, יזעז1 בײ אנוועזעגד
i א'4דאי א מיט װערען שטראפט n 

 געײא־ אנגעגומען׳ איז באשלוס אזיג*ר1
 אנ־ זײן זאל ארבײטער *ר1י* כדי רעז,

o בײ 1וו*ז*ג n איז מיטינג ספ*שעל 
 םדא־ איע י1 אין אנטײל אן נ*המעז זאל
װערעז. סארגעבראכט װעלעז װאס גען,

 באסהדאב־ אלע אז ,1זיכ* בין איך
 ייס ארבײטעז, װאס י1 סײ בײט*ר,1א
 װאם די סײ גיט; ארבײטען װאס י1

 די סײ און ױגיאךשעפעד אין ארבײטען
 ,1שעפ* ניט־ױניאן אין ארבײטען װאס

 בײ אנװעזענד זײן װעלען אלע אלע, אז
o n ,הא־ זאל ױניאן די אז אזוי סיטיננ 
o םון ב״ז n ר־ מאראלעז א מיטיננ* 

o םון םינאנציעלעז, קײן גיט און פאלנ n 
 ג*־ באשלאסעז איז װאס דאיאר-שסראו*,

װארען.
 איז פאסט װיכטיגער ריטער1 דעד
 מיטנלידער די װאס איז, לאקאל אונזעד
o אפ יכטינ1 שאצען n זײ• פרן װערט 

אמאניזאצי*. 1*
,1מימגליד* י1 פון מיטיננ א בײ

 איז געװארעז א&נעהאלטעז איז װאש
 י1 םון םיטיננ א בײ אויר און בראנזוױל

 יאר?, נױ אין דרעסםײפערס *נם11טשיל
 פראג* י1 נעװארען פארגעבראכט איז

i װעגען n אונ־ םון לאגע םינאגציעלער 
 נעװארען גענומ*ן איז עם לא?אל. ז*ר
i אױך אכט1אנבאט אין n ,װאם םא?ט 
o 2.50 1 אײנצאלעז םען1א1 1םי n.אל 

 געווא״ ארויםגעלײגט איז וו*לכער טע?ס,
i n ס אינטעתעשאגאל. אונזער םון* 
 רעסא־ י1 געװארען אנגענוםעז אן1 איז

 באאי־ד, .p*tp* אונזער םון מענדאציע
מ) זײ:זי׳ אויי ו״ײייס

אוניװעוזיסעט ארבײטער אינםערנעשאנעל
רװיננ וואשינגטאן ױנג ׳הײםר,ול אוי גאם, טע16 און פלײם אױרו

.530 רום
 דער פון ׳:׳טודיום םאציאאעד א — נאבםיטאנ. 1.30 מערץ, טען20 דעם שבת,
לעקטעורער. םטאאפער, ד. ב. — ליטעראטור. ענגאישער

 א־בייי ד' פיז אאץ3 ״דער — פריה. דער א'ן H םערץ, טען21 דעם זונטאג,
לעקטשירער. היז,4קא װ. א. — צױױליזאציע׳׳. דארערנער דער א־ן טער

דערע~פלעצעד8 אין נ
ג, אינטערנײשאנעל דער אין לױנ ע6 װעפט 3 בי ט ט. ו םרי ם

 פיטש־ אלעקםאנדעד — אװענט. אין G.30 מערץ. טען24 דעם מיטװאךי,'
o םארטזעצעז װעט האנדצער n ד*ר פיז באזיס עסאנאמישער *ר1״ :איב*ר הורס 

d געזעלשאםס״. *רנער1םא t p  i *i דער אין מיטװאך י*דען װערען פאיטנעזעצט װעט 
o אין און צײס 1*ז*לב n פלאץ. ז*לב*ן

ה בלי א מ. סר^ל פ סטריט• טע2ס איםט 320 ;40 נו
דזשיםנײזום. אײן עוועניו צודײטע איז ערשטע צוױשען

 אח איבו:ג ״פיזיש* - א«ןגנם. אץ 6.15 מערץ, םען23 דעם דײגסבזאנ,
 א׳א ״א' אװענט. א'ן .ד30 ל*הרערין. פאקס, 1מילדר* — *נסינג'/1 סאשעל

dp 'd פרץ i n ט*טינ־ בײזדונגס י1 לעהדעת לעװין, מאקס — אינדוסמדיע״. םרויעז 
o אין װאך ־יעדע װערען טנ*זעצט1םא װעלען ?ײט*ן n ר*׳ אין אין פייאץ ז*לבען 
צײט. זעלבער

̂יזאל אין םערץ, פזען21 דעם זונםאנ,  *ײ., װאשינגטאן 1581 רומס, קלאב 2 ל
כיאחס — געז*ץ" אס1 און ארבײסער ארגאניזירס* י1״ — םריה. אוהר 11 בראנהס

i איז 10.45 ססריט, ט*104 איסם 73 םענטער, מײקערם קלאוק הארלעם יי^ n 
ראגאו*, הלי אטעריקא״. פון אנטװיקלונג פאליטיש* און עא?נאפישע י1״__יה.1ם

*ה1לע?סשו
ײאד• יעדע װערעז םארטגעזעצט װעלען הארלעם אין און בראנקם י1 אין קורסען י1

 לעהרער איז שילער םון צוז«מ*נ?ונםט — אווענםז. 7 מערץ, מען20 דעם שבת
 *דױקײשאנאל on םון ט1אראנזשי לע?טשורס, אוז סעז8לp י1 באזוכעז װאס י1 םוז

א  1אי 1פאר?וט* וועט װעסשערינקע י1 אינטערנעשאנאל, 1אונז* םון טםענט1^
 ״ ״רעםחנשםענטס זײץ וועט עם םקוצ. האי אוירװינג װאשימטאן םון on ד'ינינג

נעזאננ גתפען חינסמלעה באװאוסט* םון חרכגעפיהרט אנראם19 מוזי?אלישער

אונזער אין פאראו*ם אין באקומען צו טישעטם םענט, 35 נאר איז איינטריט3 'אי
םטריט• טע16 װעםט 3 דעוארטמענט, עדױסיישאנא?

 רעי פארקומען וועט - בראנקס. אין אװענט, 7.30 א<ריל, טען3 דעם שבת,
̂נאי אונזער םון אראגז׳שירט געזאנג, גדו«ען מיט סאנצערט  ארטמענט,8דע ‘עדױקייש

איסט. •ארק הרעםאנא און סטריט שארלאט ,61 םסול •אבליק פון אוידיטארױם -איז
 זאםלאװםקי, ל. j ;סאאראנא באוףפאווער, םאדאם :זיין ורןלען ארטיםטען די

 באװאוסטער א און נעזאננ נרווען פון דירעסטאר רער זײן אויך <ועט וועלנער באריטאז
׳!!■עטער. ווערען אנאנםירט ותם נאמען וועטעם פין^שפיצער,

סען וואו דזשימייזיאום אין םארואמלען זיך עולם דער וועט קאגצערם נאכ׳ן
m םוז גױמנליחורjrםאגצען. וועט  i n .ל

 •ט, ט י ו ו א נ ו i א כ י.
מענעדזשעד־כעקרעטאד.

 נאםה־ ורמס, סשילדרענ׳ס די נײ זיך העדפ װאס
91 לאהאל ױניאן, םייהערם הארזדרעסעם און ראכ

*n ;רינבערג, ה. פון ;*o׳i* o 91 לאי;א*ל.
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 פינ־ לואיס צו װערטער פאר א
 פון מענעדזשער קאװםיןי

.23 לאקאל ’
—רעדאקטאר: װערטער

 אין םי־אץ 4עטיקעי א מיר עילױבט
״נעדעבטעקײט״. דער

 לױט אז זאגט, פי:האװס?י ברודער
 Dtp אױס, ?ומט שרײבען, גארעצקי׳ס

 דער אין פײן און װאױל זיין נעהט עש
 ױניאן די זאך: איין ניט םעדזר ױניאן,

 אױס״ װאס םיט געלם גענונ ניט האט
 דױס װאך א סענט 35 די צוקוםען.

 עקספעג־ דעקען צו #ג:וג ניט איז
סעס.

 או;ז בײ םינהאױסהי, ברודער יעס,
 הײסט דאש אזױ, אױן איז ארבײטער

 און װאויל אלעס איז סעמבע־ס די בײ
 ניט מיר קעגען ילעבען קײן נאר ׳םײן

□!4אי דאס שעפער. די א*ן מאכען  ׳!
״אלרײט״... ;סי4אי איז װײטער

ברו־ םרענעז, אײך אץ־ װיל איצט
 אידזר זײט װארום פינקאװסקי, דער

 אזוי ערק^עױנ; דער מיט ארוישנעקוםען
 גע־ ניט איהר האט װאדום > שפעט
 בעםאי סםײטמענט זעילבעז דעם מאכט

 עס דױש? די װענעז רעםערעגדום דעם
 דעמאלט װאלם איהר װען אז זיין, קאז

 מיט אוסמזגגליך איז עס אז ער?לעדען,
 ״קאװערעך צו דױס װאך א סענט 35
 ט4װאי לאקארש, די םון עקספענסעס די

 אנדעיע געהאט רעםערעגדום ר̂ע אםשר
רעזולטאטען.
̂אסען איז עס װי נאכדעם  גע־ באש

 לוםט דױס, װאך א סענט 35 װארען
 :זאנט פען און מעמבערס די צו מען

 נענוג נאר איז סענט 35 די ״ברידער,
 ױ־ דער אין ביזנעש די טזם אנצוגעהן

 א האבען אױך דארםען פיר אבעײ ניאן,
 רעשע־ א געפאכט פען האט םאנד.״
 דורכ־ איז עס און ׳טעקס א םאד רענדוע

הױם... ׳קױם נענאננען
 אויסזעהן נאך עס װעט װי הײ:ט

 מעפר די צו קוםען װעט מען אז איצט,
 איץ דױס? די העכערען װעגען בערס
 דעם האב איך אבװאדול עס, זאנ איך

 איצטיגע״ דער צו צוטרױען םולסטען
 זיכער, בין איך און אדםיניסטרײשאז,

 תכאית נוטען א פאכען װעלען זײ אז
 דאך דארןן איעס אבער נעילט. םיט׳ן

ליםיט. א םיט זיין
 דרוקען דאס װעט איהי אז האױ, איך

 דא:ק איך ״נעדעכטיגקײט״. דעד אין
פא־אױס אײך

,ן א פ ו י נ ס.
.2820 יצעדזש. ,22 צאק.

 שמײס־ די ניט באקוטען װארום
 םאר באצאהלט ארבײטער

? טעג ױם־טוב
 ״גערעכ־ דער םון רעראקטאר װערטער
—:מיגקײט״

 אוים״ פילאץ שטיסעיצ א פיר ערלויבט
 גלױב, איך װעיכע, םײנוננ, א צודריקען

 םעםבער יערען איגטערעסירען װעם עס
 לײטע, די •ספעציעל ױניאן, אונזער ׳סיז

שטיה. שון ארבײטען װאס
 שטיק־ארבײטער די זאילען םארװאס

 באצאיט קרינעז ניט ױניאן אונזער איז
 װי גוט, אזוי ױם״טובים נעזעצאיכע שאר

'1 װאכען־ארבײטער די
 בא־ צו מעגליך זײן זאא דאס אויב

 די פון אײנע נעװען דאס װאצט הוםעז,
 װי פעהר ביז איך און זאכעז כעסטע
 אױסנע״ װאילט פראיעקט אזא אז זיכער,
 צװײ אוםצושרירענהײט שיל זעהר סיטעז

vv\ װאלט דאס און מעםבערם אונזערע 
 שאר געװינם “נרויםזס א געװעז אויך

ױניאן. אוגזעי
ברודערליכען־גרוס, םיט

ס, ס א י ל ו א ס
.15752 לעדזש. ,22 לאל. םעםבער

 שאפ־ זײער פרעזענטירען •
• משערמאן.

—:רעדאסםאר רערטער
 ־8ש« • אונםערנעןנײכענטע די מיר,
 ארבײטער די םון נאםען אין האםיטע,

 •רעזענטירט האבען בוםאאױיץ ם. פון
 לור םאיל. ברודער שאי־טשערםאן, אונזער

 פ»ר ירעזענם ווערטםרצען א גױט ײיז,
 נע־ האמ ער מעאמ *רבײם, טםע זײן

 םפר יאחל׳ 5 אע*צת די םאר לייםנמט
־ ט»פ. אונזער

̂יטער אויוי אויר א> האםעו. םיר  ו
 אונזער פאר *רביים גוטע מאן ער ײעם
i* r נר דאם זאא ער אי װינממן, יון 
׳ נמזונםערחיים. מן

־- סאצאראװ חערי
םאלםמאצסיןי סןקס

בוםלאוױץ חייכי

סיז

 ױ ױט איך קױג פארװאס
״געדעכטעלרט״ל

רעדאקטאר: העך װעוםער
 אז געשטראשט, אזױ איך בין װאס

 ״גע־ ,ד צוגעשיקט קויגעז ניט זאל איך
 פונקט פיך ס׳האסט רעכט-נקײט״^

̂ע װי נוט אזוי הי*אוקמאכעיס. א
 איך אז וואכעז, פאר היבשע א שױן

 ״גע־ די צוגעיטיקט געחראנען ניט האב
 געװען שױן בין איך און רעכטיגקײט״

 דע^ארט־ פאבריקײשאן פון אסיס אין
̂ײן. א געפאכט און פע;ט  די קאפפי

 דעם אויםגענופען האט דא־ט מײדעל
 אין נופעי רעדדטער דעם פיט קאםפרײן

 נאך און נאפען!) א ראב (איך :אפען
 ברויז איך האב װאיטען, װאכען עטריכע

 ״נערעכטיג־ די געקראגען װא:ען צװױי
 דדיטע די שוין איז איצט און קײט״,

ניט! װידער קדיג איך און װאך
 דעי־י
 מײן
הויז״

 קראיק- נאך װאױנען װאוין, איך װאו
 ציײ די קריגען אייע זײ און פאכע־־ס

 איך און ׳יא זײ קריגען שארװאס טרננ.
? גיס

 איצט פון אז עיװארט, און האוי איך
 פי:קט* פעזזר זײן כיר פיט מעץ װעט אז

 איך קריגען. צײטונג די זאל איך —־ ליך
 מעפבער. גוט״טטעהענדיגער גא:ץ א בין

 םײז אין אונטערזוכען עס פענט איהר
.2 לאקאיל

 װאס די אז אײך, בעט איך זעהט,
 זא־ ״נערעכטיגהײט״, די ארויס שיהען

 אד־ זײעי פיט *נחטליך5 מעהר זײן לען
בײט.

ױגיאן־גרוס, פיט
,1 ײ ל p ס י א ו ל

.2080 לעדזש. ,2 ראק. פעפבער

 אין יעטער־באקש א האנ איך
 נעהפט קײנער נאטען. א פיט הא̂י

אין פיר בײ א-ױס. :יט צײטוננ

אנחשעלעש לאס פון שטימע א
—רןגדאקטאד: װערטער
 איז יאהד עטליכע אעצטע די פאד
 אי־ די צװישען פאפולער זעהר געװאדען

 ;אך װאנדעיען דאס ארבײטער דישע
 לאש אז זיך, םארשטײט און קאאיפאדגיע;
 אײס־ גיט נאר ניט װערט אנדזשעאעס

 זא־ דער איז פארקערט״ נאר :עאאזט,
 אי־ רײזענדע םילע די װאו מעידפונקט,

 ג^ײבען םאכען פארשידענע םיז בײטער
 בא־ די צײט. אוםבאשטימטער אז אויף

 אנדזשעאע־ לאס די אין אבער דינגונגען
םען אוםערטרענאיך. זײנעז שעפער סער

 ערנסטע דאש אוגטערװאדשען
 און באהאנדאונג פענשאיכעד
סאניטארע

 סײ
סײ

 װענען באדיננוגגעז.
װאס ניטא גאר ״טוין

א*ז
 אין
אין

 איז םארדינסטען
דעדמאנען. צו

 איז. צושטאנד דער אנער אויב
 טוײ עס איז פאכען, אלע איז שאעכט

 דרעם־אי:* דער אין ערגער פאל זענט
 פרא־ גרויסער א װײא דערםאר דוסטריע,

 דרעש־ דעם אין באשעפטינטע צענט
 און פרויען מעחסיקאנער זײנעז טרײד

 נידעדנעשילא־ זײנען װעאכע םײדאאך,
 אונטערסעני־ שפראך־םרעמדע און גענע

 ;עזאגט קען עהנליכעס שקלאשען. גע
 ענגאיש־שפרעכענדע די װעגען װערען

 טרײד. זעאבען דעם איז עלעםענטעז
 װעט באאענאס א דאס זיך, םארשטעהט

̂ז אאעמאא  אונ־ די fit םארצונ דעם נעב
 דאס א'ז, רעזואטאט דער טערטעניגע.

 צו אבזיכט דער םיט קרכיעז װעאכע די,
 אזעיכע פונקט װערעז ארבײט, קרינען

 עננ־ און פעקסיקאגער די װי שקאאםען,
 פי־ אין און ארבײטער איש־שיױעכענדע

 טרעםט מען ערגערע. נאך םעלע לע
יארקע־*, נױ שעםעד פייע אין דאריבער

 דדעס־מא־ קאױױאגדעיי אדער שיקאגעי
 פא־־ אין שטיק םון ארבײטענדיג כער

װאך. א דאלאר 15 די:ען
 דאש אומ;לױבלױ, כטעט איז עס־

 קױ א־בײטעד אנדעדע און יארקער גױ
 ק״ן םרע;ען און שאפ א אין מען

 פען װאס דאגקבאר זױגען :אי׳ םדײז,
 פ־אטעס־ וועכען שהלאםען. זײ ראזט
 קען ױניאן דער צו קומען אדעד טירען

 אויסרײד דע־ זײן. ניט רײד קײן ;אר
 א״ןי ברױז דא דאך זײנען ״פיר :איז

 װא־ א אוגז בײ דאך איז עש װײלע, א
 אין געשפילט שױין האבען םיר קײשאן,

 טיאבלען?״ זיך װאס צו טא — ױניאן
 ״הינ־ די םיהלען אוםן אזא אױף און

 א ױגיאן־א־בײטע־ דערט־פדאצעגטיגע״
 אין אונטערטעניגקײט אין קאנקורענץ
̂אפערײ  גיט־א־נאגיזירטע די נעכען ישק
טרײד. אין א־בייטער

שא:־ אזא װא־פען צו װעה טוט עס
 נאך אין געװעזעגע םון פ:ים אין דע

 קלאסענגאװאוסטןי־ אױך איצט אפשר
 טאי אפת ^,ד אבעד ארבײטעד, ניגע
 צו אגשטאט װײל באהאלטען, ניט פען

 איצטעען דעם אגטוױקלען און קופעז
 א איז װעלכע־ ברענטש, דרעשפאבער

 ױ־ אול־פאכעי־4קי 52 יאקאי םון טײר
 די אנטוישען אדז אפ זײ שװאבעז :יאז,

 גא״כדל־ זײע־ פיט טועד געצעהלטע
טיגקײט.

 דדעס־ :װערען געזאנט פוז צולעצט
 הראי זײט לא;ד! איבער׳ן םין פאכער

די זיינען אנדזשעאעס אאס אין דאס

טים.

 אומ״ דרעסמאםןר די פון קאנדיציאנען
יאסא:״ אין איר קומט און

p ניט דיט דזשעייעס, p אינדירעקטע 
 װניאדביכיאך אי׳שט^ן מיט סחעכס

 דער !יאקאלס געװעזענע אײערע פון
 װא־ אויר זײט איהר דאס אויסרײד,

 —װײלע א אוױי בלויז דאס און ליישאן
 םאיכטען אײערע םון אײך גיט באםרײט

 איהר װי לאנג אזוי ױגיאן, דער צו
שאפ. אין אץ a איפיצענס םארנעהפט

בוי״ העיםט און פיטינגען די צו לופט
 אג״ יאש אין ױגיאן דדעספאכער די ען

 בעסע״ אויסקעמפען העלםט דזשע;עס.
 ארגאניזי• טרײד, אין כאדינגונגען רע
 םאדעיען, און ניט-ארגא;יזירטע די רען

א־Vב̂א אונזערע םון קופט אונז װאס י

 אאק. םון בדענטש דרעסמאכער
 יאש םון י. װ. ג. ל. א. 52

אנדזשעלעם.
.“סעקדעטא־ י י ו ו י ל ט.

דאס געפעלען איהם א־ז עס
ליד.

:רעדאחטאױ ב־יודעױ װעיטע־■
 פיײ־ םון ״נערעכטיגחײט״ די אין

געװען איז פאדטש, י*טען דעם ׳םאנ
ן דער ״ נאדען -׳ אונטעו.//ריר  א געדרוקם

 ארס זאנען אײך איך קען נישט״, פאנט
 ״נערעכטיגקײט׳/ פון לעזער און בדודער

 אײנ״ האב איך װאס זעהר פרײדט פיר אז
 ״גערעכטיג־ אונזער אין געלײענט פאל

 קענעז ארב;יטער, ׳פיר װאס ׳איד א קײט״
 דא־םען פיר און פארשטעחן, און לעזען
 איך און דערצו פאעטען װערען נישט
 צײטונג אונזער אין װעט איהר אז ׳האף

 ארנײ״ פיד װאס נשפה א ארײנזעצעז
לײעגעץ. קאנען איהד זאיען טער

פיר, פון
.500 לערז. ,10 לאק. פיין, סעם

38 לאק. ױניאז טײלארם דױם דער אין
 דעם פאדסש םון ״פא^ערטס״ אין

 װעל־ אין רעפאױט, א ערשיגען איז יטען3
אזגעװאיגעזאנט איז עס כען

 ;18 יאקאי; פון• םיהרעד האפוניסטישע
 פ~א־ די םאדשטיהען געהײם אין װילען

 א:־ זיך אפליקײשאן אונזער װענען ״גע
 דז״טאיגט יא־־קעױ נױ דעם אן צושליסען

באאדד.
 דעד זא:ט דעדג־־ײכען, צו דאס כדי

 פיטעג א גערופען םיר האבעז רעפארט,
 די אױםצונעלמען בעפאי װאך א מיט

 ערםאלג, אן זיכערען צו כדי און ם־־אנע,
 אײנלא־ סםעציערע געשיהט מיר האבעז
 ״קאפוגיסטישע אונזעיע צו נא* דוגגעז

נאכפאלגער״.
וױי־ זא:ט פעםבערשיפ, גרויסע די

 זין דעױױםע;דיג רעםארט, דעד טער
 האבען מיטענ, נעהײפען דעם װעגעז

 האבען פ*ר אײז. גענען ״רעװאאטירט״״
 צו-־־יהגערױ האבען און דערש״ראהען זיך
מיטיגנ. דעם פען

 װען אז אױך, זאיט רעפארט דער
 קענען פיד אז דערםיהרט, האבען פיר
 ״רעקאמענדא־ אונזערע תרכםיהרען ניט

 אפצוברע־ םארזוכט פיר האבען ציעס,
 אונז איז עס אבעי ,,מיטינל דעם כעז
געלונגען. ניט

װעל־ פון ײיסען, געװאאט װאלטען מיר
 ‘ייםאױוערטם״ דעי קדיגט הװאלען כע

 דער אז ׳איז פאקט דער רעפאדטען. זײנע
 פאנטאזיע װירדע א איז רעפארט גאנצער

 שטערען צו אםשד זוכט װאס אײנעם, פון
 לאקאא איגזעױ איז באארד רזשאינט דעם
ארבײט. דער אין

 וױרקרייקײט דע־• אין האט װאס
? פאשירט
 אלטע די האבען ,1025 םאדטש, אין
 אפגעטײלט באארד דזשאינט פון םיהדער
 סעמפעל־סאכער דעם םון לאקאל אונזער
 נעװען, איז רעזולטאט דער .3 יאקאל

געװא- אדױסנעװאדסען זײנען םיד דאס

יענע■•

יו%•

? מגרממס איז וזאס
 פ ערםינדוננען װיכםינםטע די פון אײנע איז עקם-לאקם

 טשאקאלאד־קענד א איז דאם װיםענעאפט. םעדיןיינמזער דער
 פון פל«ץ דעם פאתעחםם און םאגעז דעם תמולירם וועלכעם

 לאשתד ביטער־װאסער,• וב»רבער,1 ביםער׳זאלץ, קאםםאר־איל.
 אנ- פילע נאר און פיײען. נעפארבטע אז־ער בןמוקערטע פאודער,

 םאן, יעדער פאר.וועלכע אפפיחר־םיםלען אלט־םאדישע דערע
אפשרעקען. ךיז פלןןגןןן קינד אדזןר פרוי

 נןך איז עם דורך. און דורך טעאקאלאד « איז עקם־לאקם
 אל/י נעגען נאםירליך אמ געלאםעז װירקם און םעם אין *טאק

קרעםפפען ןךער עםעמען אחז םאגעז־פארשטאפתג, *ון פארםעז

 אײך. איבערןױינט און חײגט באקס א טרייעם

. 40 36 *bco  p. « יחמ־סטארפ איי איז כיהם׳

 םון באארד. דזשאינט פיז רען
 אונזער געװען שטענדיג זיא אן צײט

 אדײ:־ װידער זאלען מיר אז שטרעבען,
 באארד. דזשאינט אין װערען געגומען

 עס םאנטאזיע, לײן געװען ניט איז דאס
 נויט־ טענליכע א אונז פאר געװען איז

 טראנס־ איז טרײד אונזעד װענדיגקייט.
 טדײד האלסײל א אין געװארען פארמירט

כיאסשטאב. ניױשען א אויף
 פרא״ װעדען װעלכע סעמפעלס, די

 װערען װעלכע שעפער, די אין דוצירט
 אויך װערען ,3 לאקאל פון קאנטראלירט

 םאד־ ארץ שעפער, אונזערע אין גענוצט
 אר־ אונזערע כיטגלידער טײל הערס.
 קא:־ װערען װעי״כע שעפער, זיא בײטעז

 %ד און באארד, דזשאיגט פון טראלירט
 ,10 ,0 ,2 :יאק^ען די פין םיטגלידעי־
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 עס שעפער. אונזערע אין אויך איבײטעז

 א״װעקסלונ; שטענדיגע א םיןארן איז
4 ארבײטער. און ארבײם פון

 שוין ׳עס האבען מיטגאידעד אוגזערע
 דעלענאטעז, אונזערע אייגגעזעהן. לא:ג

 די צו געװאיען געשיקט זײנען װעלכע
 זײנען לאנװענשאנס, איגטערנעשאנאל

 םאר״ צו געװען אינסטרואירט שטענדיג
 ארײנגע״ צוריק זאאעז מיר אז לאגגען,

 נאר באארד. דזשאינט אין װערען נומעז
 אומ־ נעװען זײנעז םאדערונגען אוגזערע

 אונ־ פון אדםיניסטראציע יעדע זיסט.
 די םײ ״רעכטע׳״, די סײ לאלאל, זער

 םארזױ געמאכט שטענדיג האט ,”״לינקע
 דןשאינט אין ארײנצוברענגען אונז כעז

*׳ באארד.
 גע״ אויםגענומעז אויך איז פראנע די

 קאנװעגשאן לעצטע די אײדער װארעז,
 םאל־ די און געװארען, אפנעהאלטען איז

 םאדגעשלא״ איז רעזאלוציע גענדע
 רעכט־׳ג םון־די אײנעם בײ געװארען געז

 מײ לעצטען בײם גערעדט האט װעלכער
 האט ער אפגיקײשאן. דעי נעגעז טינג

: נעזאגט
 אז אנבאטראכט, איז ״נעהטענדיג

 ניט װעט םיהרערשאםט איצטיגע די
 םון טײל א װערען אונזער געגען קעמםען

 דארײ םיר דארםען קערםערשאפט, דער
 דע בײ אױםנעהמען ניט םראנע די בער

סאגװענשאן. ספעציעאער
 געװארעה באשלאסעז איז אזוי און

 סא״ זאל באארד עהזעסוטיװ נײע די אז
 איז באשלום דער אפליקײשאן. די כעז

 םרײ םון ועװאחנן אױםגענוםען צוערשט
 װעלכעד באארד, עקזעקוטװו הערדיגען

ז איז  ̂ליג־ און ״רעכטע״ םיז באשטא̂נ
 נאשםעסיגט עס איז נאכהער און עד,

ארעז  םעםבער״ אאגעםײנעם דעם םון *ו
 אפנעחאלטען איז וועלכער םיטיננ, שיפ

 ?אנ• סיעציעלער דעד בעםאר געװארעז
װענשאן.
סיקרעט? א געװען דא איז װאו

 גע״ האב איך או באהוייטונג, די
ע שיהט  צו גאר אײגאאתנגען סיעצי̂ע

̂לגער, אונזערע  םארשט?נחם איז, גאנם
 גריימ דממ םיר ריכמ̂י ניט אויד זיה
 חנחןר «ו ?אװײזעז או עם

נאר״ האבעז וועאמנ זואלעז טיר -
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 אדער שאמרגיים מיט׳ן טאן צו :יט
 לא- װעיען װעיכע אפיס, אוגזער מיט

 רײ כריוי טויזעגט וױ מעחר אז יױיזען,
 געװעג־ װי געװאדעה ארויסגעשיקט :עז

 אפ־ הא־בען סיר דאס. נאר :יט י״ין.
 יערען כטעט טעלעםאן אויפ׳ן גערוםען
 װעגען איגפארמירט זיי און שאפ נױיסען

כייטינג. רעם
 זיך האבען מיםגלידער די װען און

̂אגט,  םארגע״ אלײן זײ מיר האבען באח
 װארום מיטינג. דעם איליעען •טי־אגען

V ליגען א שרײבען ךאן
 קײן םא־ מורא ניט האבעז מיר
!מיטיננען גיױסע
 איז ״שאדװערטס״ פון רעפארטער דער

:m i רעפארטען, צו צוםרידען העכסט 
 באשלאסען האט טײל גרעסטער דער אז

 באארד. דזש. אז זיך אנשלישען בעכען
 ״סארװמיטס״ םאר׳ן זיג א םאר ױאס
 טײלארס לײדיס די םאר ספעציעל און
 םון !38 לאלאל םון דרעסמײקערס אין
 גענען ״םארװערטס״ דער איז אן ױען

 אר־ רעד אין קערפעושאםטען צענטראלע
 ,*אסעש־ גענען איז בײטער־באװעגונג

 אדבײטער־ די םון נויטען די םאר טענמס
? איגאניזאציעס

 ;־,ג איז רעפארט דאזיגען דעם אין
 םאלשער אנדעד אן געװארען ״אנט

 געזאגט, דארט װערט עס שטײטמענט•
ען די אז  די אז געזאנט, לאבען אפאנע̂נ

 אנ־ ניט זיך װילען זײ װארום אורזאכע
 צוטרוי קײן האבען זײ װײל איז, ־טליכען

 םאר־ זײ אז און םיהרער, איצטיגע די צו
 די קײנער.^ין געלט. סך א שװענדען

 נעזאנט ניט זאך אזא האט אפאגענטען
 דעױ דאס זאל געלט. צו באצוג אין

אכט. אין נעהמען ״פארװערטס״
w םון טײל דער םאלש אויך איז 

 ״אונזער װענען רעדט װאס רעפארט,
 סיטינג׳'. דעם אפצוברעכען פארראנג

 צײ־ אלטע די אן אונז דעדכיאנט יאס
 םאגראם יעדען :אך רוסי״אגד. אין סען

 טען פלעגט רוםלאגד אין אידעז די אױף
ױ האבען אירעז ״די :זאגען  גע־ אלײז ז

”קוירעט.
 אז געזעהן, ניט רעפארטער דער -,אט

 אנשלי־ גענען ;עװען זײגען װעלכע ־־י,
 האבען באארד, דזשאינט אן זיך שעז
 מענליכ־ קײן נענעיען ניט אפילו נײר

 צו כדי רעזאלוציע, רי לעזען צו הײט
 װערען װילען מיר םארװאס עדקלערען

 איז קערפערשאפט? דעד פון טײל א
 אנ־ ניט רעפארטעד דער האט פאדװאס
 V שטיםען צאל ריבטיגע די ;ענעבען

, דאן י ס ש ^ ו ע נ ש ז ו  ו
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לענד

 בא־ װסח םון װערטער פא• א
ראנדעס.

- :נעד^כטיגהײט ־עדאקציאן ־
באנרי־ די װעלכען אין טאן, דעם פין

 םיז אויסגאבע לעצטער דעד אין סו;נ
 םון געלענענהײט דער צו צײטונג, אײעד

 נעשריבען איז ױבילעאום־אװענד, נײין
 דער װער יא אםילו איך דערקען געװארען,

 גע־ װערט ענין דער אז אבער, איז, טחבר
ניט טאנען זיך איך פוז בסוד, יאלטען

 אז זאגעז, יא דאס אבער װיל איך
 פארשאםט מיר האט עדיטאריעל עריאי

 א עפעס ס׳איז רוח. נחת אוגענדליכען
 מײן םון קוטט װעלכער גרוס, כאיס

 גע־ דערצויגען ביז איך װאו הױם, אלטער
 איך װאס דעם צו אויפגעװארןסען װארעז,

 פון הבא ברוך הארציגער א ס׳איז בין.
 — ברידער און שװעסטער אײגענע ניײגע

 האב איך װעפען מיט — קלאוקטאכער די
 פאר־ יאהרען בעסטע און שעהנסטע כױינע

 ס׳האט כאטש — װעמען פון אס בראיט
 ניט זײ מיס האב איך אז פאסירט, אטאל

 םון דאך איך באן—שכנות...־ איז געלעבט
געװארעז. םארםרעםדט ניט קײנמאל זײ

 םיז בענק הארטע הוילע די אויף
 גאנצע זײ מיט איך האב האל, עאלהאלא

 בךויט שטיהעל א מיט ;םארבראכט :עבט
 אוים׳ן ;געפראװעט סעודות העריננ מיט

 נעגאנגען לאמן► אין זײ מיט םראנט סאמע
 אזוי ליב, אזוי געװען מיר איז אלץ און

 אזוי געווען מיר זײנען זײ װײל טײער,
 םילע זײ. צו ליב געװען בין איך װי ליב,

 צײ־ &ילע םארפלאסען, זײנען װאסערען
 זאכען םילע םארבײגעלאפען, זײנען טעז

 אונז םון םילע און געביטעז, זיר האבען
 איז געווארעז״ עלטער און אנדערש דינען

 ליבע םײנע חײם, אלטע טײערע מײן דאר
 דארט, איך האב גאד !האלעגען אלטע

 רעזעוץױר̂ט §לאץ א הײם אלטער מײן איז
 םײערעל ליבעס א טליעם נאד ;מיר םאר
 הארעפאשמ די פון הערצער, די אין

 איך וועלכעז ײ1ג מיר, םאר קלאוהטאכער
̂ינער• אלטע םיתע אן םיר װארעם  ב

t מעחלט ײאס״ץשע d ?
ט !גישט גאר

דאנת, א אוים חארץ ן%,מ דריסט
לוימעזאגג. א דט&מ מיין און

-ן5.ץם עי אגו ד » נ .

 טע־ אידישען א פון ארויס בין איך
 סעחאגד צו געהן ;ע*אזט זיך און אטער

 קאפע, אין אביסעל םאדבדעגגען עװעגױ,
 שדיײ צוזאדען אפט זיך קלײבען עס װאו

 װאס די און טאהי״ער איטיאיען, בער,
 דעד לןינסטײעי. די אױם זיך דרעהען
 ;א־ א און קאיטער א געװען איז אװענט

 גע־ טע; עטליכע שױן האט עש סער,
 גיױסע די און געשגייט און רענענט
 שטי־ אין געשטיקט װי זיך האט שטאט

 זי האבען װאס געבלען, צוריסע;ע קער
 םין ארומ;עדי::עיט װײט מײלען אױף
דיטען. אי־ע

 געציטעיט אין ;יך ;ע;א;;ען בין איך
 קאפע םון טייט פאר א םייכטקײט. שרן

 אפנע־ •לוצלוננ. איםיצער סיך האט
 האנט. םאר׳ן אננע־־יה־ט און שטעלט

 דע־ ״טרובאדור׳/ דער געװען איז דאס
 לא־ ליטערארישע די אין באלאגטער גוט

 איך ן.י4יבע דוד דיכטער אי־יטער םעס
 ;ע־ ניט צײט יא:גע א שױן אידש האב
אילם. כיט דערפרעהט זיך און זעהן

 קוטט איי־,ר? טאכט װאס בעלין, —
״ארלעאן״. קאפע אין

 צו צוגערולט נאהעגט זיך האט עד און
:;עזאגט שטיל און טיר

 ;יט אלין טעהד ריך לאזט טען —
ארײן.

 ;יט אײך י*אזט מען הײפט, װאש —
מיד. טיט קומט !ארײן

 דע־ אז דעדצעקלט, טיר האט עי און
̂עבאס  עס װאו ,,״אדיעאך קאפע פון בא

 האט לינסטלער, די צוזאמען זיך קלײבען
 אננע־ און ארויסגעטריבען פשוט איהם
 גא־־ איהם זאלען זײ װײטעדס, די זא;ט
 ער־ זיך װעט עד אױב דערלאגגען, נישס

 ער וױיס — םארװאס לוםען. צו לויבען
 איז דאס אז קלעדט, עױ נאױ ניט. אלײן
 איז ער װאס און אדימקײט, זײן צוליב

 ניט ̂אט קיאנת, זעהד צײט לעצטע די
 אנלוטען םוז און טאן צו עפעש כח קײן
 בא״ װאס מענשעץ, נוטע צו הייף נאך

 פאר־ סך א האט ע־ תאפע. די זוכען
 יאהד א מיט ערשט .,,ז צװישען עהרער
 אראנזשירט איהם םאד זײ האבען צוריל

 אויפ׳ן אנגעטאן א-הם און באנקעט א
 דאן האט ער און קיאגץ מירטען א קאפ

 און לידעד ליבע גײע זײגע דעסלאמירט
̂ס ערפאמ... גיויסען א געהאט  איז ד
 אווענט שעהנער אײנציגעױ דעד געװען

 םױי־ און טײדלאך סן א לעבען. זײן אין
 און באנקעם צום גצקומען זײנעז עז

 אויסער* און איהם צו גוט געװען זײנען
 אװענט דעד גאר פרײנדליך. געװעהנליך

 דערנאך האט ער א.יץ אװעס, בארד איז
 איז טאנאט דדײ קיענקען. אםט נעגוטען

דאק־ די און שפיטאל אין אפגעלעגען ער
r איהם װאס :יט, ־

* * mm•

 :י א^ײז וױיסען טוירים
איז.

 — ץ איצט איהר נעלט װאוהין —
 איז עי־ װען געפרענט, איהם איך האב

געװארען. אנםשוױנען
 קאפע דער ארום נעדרעקט ץיך —

אוטעטי; זעהד טיר איז עס אךלעאן׳/
 גע־ דפץ א עד האט — אליין, זײן צו

 םרעה־ און ליכטינ איז דארטען — טאן.
 האלענעז מיט זיצט טעז װארים. אוץ ליך
 פא־ װענען דעדט מען און טישעל א בײ

 אנ־ 1ארי' קוטען װײלע אלע און עזיע,
 זײ שעהנע. און :נע0 פרויען, דערע

 אג־ רײך זײ:ען און לאכען אזן שמײכלעז
ןי צו פארגעניגעז א- איז עש און נעטא?,  י

זײ. אויח קען
 גע־ איך האב — !נאדישקײטען —
 אגדער אן אין ארײן קומט — לאבט.
 הײסע א סדינקען וועלען מיד און סאפע
שטעהן צו קאי״ט א'ז עש לאפע. גלאז
אזוי,

: דעדפרעהט ז־ך האט ער
 א־; פא־נ־טע; נ־ט ז־יט איהר —

מ*ר? מ־ט »הן וועט
!בעצין הוםט, —

 1אי קא£ע א אין ארײ! זייגען מיר
 ז״טי־ א ב־י װ־נקעי » אין נעזעצט זיך
טישעצ• געז

 בעצ־ן אז דעדזע־ן, א־ך ה#וב א'צט
 עטװאם 1זײ הראנח. זעהר באםת אין

 באהעך הויכע די מיט סנים ברייטער
 כאננ$י, » בײ װי סציינינקע, און בײנער

 װי לv: נעײעז א־ז אוינען, נוטמוטינע
 ציפ בלאםע אונטערעטע די און װאסם

 וייילע אלע םצענט מויצ נרײטען זײן םוז
 האט ער פ־בער. אין װי אויםציםערען

נעאטעמט. ׳סװער
 םיו ארױם איהו זײט םארװאס —

נעםוענט■ איך הןוב — «ה*ס#יט*צ
 ׳טם״כעל א :עםטארעט זיך ה*ט ער •

 װײ־ רער נעענטפערט. נארנישט אוז טאו
 םיט סאפע רערצאננט אוגז האט טער
 דער־ ב״דע «יך חאנעז םיר און סײפ

 נע־ איהם איך האב דעתאך וואריםט.
:פרעגט
אייערע מאכען וואפ —
 צױ זיך האט ׳ןוםײנעצ נרייטער א
:ונים «ײו איב«ר נאםעז

♦ ♦ 
♦ ♦

1 * ** • * * ' * ו { / I «י ו
 ♦ ♦טײזעי• י, לעס

♦ ♦

י • ו אין אװעק :ין איך טא;.<• * ײ א  אין ס
 הא־ זײ .rvc״ א וױ מעהר געשנ״זט ,,ז

 און דערװײטעגס ןיש דעױחענט טיך כען
 דסען א טיט טיר צו געטאן ths א דך

 טעיזר פ־־ײגד דיער געזע־זן :יט נױמען.
 דעי״ די ד,אב איך וזדשים. דרײ װי

 און קיאנק ;עיעגען כין איך אז צעהלט,
 און קומען, קענען ניט איך פלעג דערםאר

 געדרעהט ן“אי זיך האכען טויטען די
 און װײסע נעברוטט און קאפ מײן ארום
 זיגי״ פון רופט בלױליכעד דער אין רײגע

טא;. :ען
 בוזים־ פון אױיס;ע;יטעז האט בע^ן
 גע־ איז װאס פאפיר, שטילעי א קדטענע

 קיײגי:״ ט*ט אנגעפיקעװעט ;עדיכט װעץ
 ט*ר שם״כרענדי:, אי־ץ און, אותױת, קע

 דזאט װאס ליד, ;ײע א איבערגעלײעגט
 אין טױבען״. װײסע ״טויבען, געהײסעז

ד דאט דיל דאש  בענק• זײן :אזוננען ׳
 גע־ איז ער װען טױבע;, די ;אך שאפט
 װי און — קאספ־טאי* אין לי־אגק לענעז

 אין אײ:זאמי\יט פין נעכט יא:;ע די אין
 א;־ פי־וציוג; אטאי! זײ פי״ענען טרויעד
 טיט װע״ט א אידש ברענגען און פייהעז

חלוםות. ליכטיגע ;וטע
—הא אין צא־ט געװען איז ליז־ יאס

אננעשריבען. צינ
רעדאי־ר א אין אדײן עס טראגט —

 דא־ פאי א קדיגען װעט איהד ארן 1צי*
געראטען. א־־׳ם איך לאב — י*א-,

 זײ:ע טיר אײןז אנגעשטעלט ראט עי
 אונטעישטע די אין אך>אוי;עי קלײניגקע

ײ האט ליפ  אויפגע־• וױדעױ א'־זש נ
ציטערט.

 זא־ טיײע *ײחען:יט וױלען זײ
ײט.  שרײב איך ;יט. עס איט ־,טי און כעז,

 איך• צײטונגען. די פא־־ לידער מײגע ניט
 און םרײנד, מײנע פא־ פאר זײ לײען
 זאגט טײדעל א ;ענוג. טיד פאר איז דאש
 גליתליך. בין אץ־ אין װאיט נוט א טיר

̂ענ אטאל  א אין ארײנגעהן נאך איך פי
 אפ־ עפעס זאל טען בעטען יעדאקציע

 ניט. cy איך טו איצט אבעד דדוקעז,
 נאשען די אין דנגען טען דארף לידעד

 קלײבען מעגשעז װאו פלעצער אין און
 פאױ־ ריפ און פארברעגגען, צוזאמען זיך

 געלעבט :יט האב איך םארװאס דריסט
 זײ־ עס װען צוריק, יאהר הונדערט טיט
 טדובאדורען די אי־ומגענאגגען :אך נען

 גע־ זיבעױ װאלט איך װעלט. רער איבער
זײ... פון אײנער װען

 אנגעהוהט און געשוױגען האב א\ך
 האט װאס דיבטער, ה־אנהען אדימען דעם
 טאנ, א איבערצולעבען װאש טיט :יס
 ארדיסגעטרינען האט טען װעלכען און
 ב״ שנארענעז פאד ״ארלצאן״ קאפע פון

 האט. טיך און ;פדעמדע און באהאנטע
 פאר־ :יט איז עד װאס געװאונדערט,

 ערגידעדוננען די םון געװארען ביסערט
 און עבעז4י פײנליכעז שוועחגז אזא און
־,דע אין רײן און :אאײו אזױ נאך איז

 עטליכע שוין נעהענט איקש קאב אץ־
 א ארוםנעגאנגען ער איז תםיד יאחר•
̂ב  אפגעריסענער, ארן הוננעריגער יזאי
 געשטיטט, ;וטטוטיג איטעי־ כטעט אבער
 אױפ׳ן שמייכעל םרײנדליכען א מיט

 אין לידער פעקעל א און םיפ: בלאסען
 געלײענט זײ האט ער בוזים־תעקעגע.

 הא־ נאר םלענט עס װער אלעמען, פאר
 זא• אוז אױסצוהערען איהם געדולד בען
̂יבער די םון :אר װארט. גוט א גען  שר
 נע• ניט סײגער איהם האט פאעטען און

 איהם אױף האבען זײ און ערנסט נומען
נראםאםאז. א אויף װי געקוקט
 1מײ בײ געװען איך בין נעכטען —

נאר בעלין געזאגט ר-אט — געליבטער,
1י י

אנעמע־

»0,

 איז זי און — שװײגען, וױילע א
םיר. צו נוט ;עװעז

 איחם האב איך
:יט^נעז

̂׳ א האט איהר —- געליבטע
 יא זאגעץ אייך אץ־ זאל װי —

 האט זי און ליב זי האב איך גײן. און
 TK נאר צװײטען. א מיט :עהאט חתונה

 מיט סורצען. אין דערצעהלעז אײך װעל
 נעװאויגט איך האב צודיס יאהר פינף
 װעש־ א אלטנה אן בײ סטריט עסיס אויף

 אײך אן געהאט האס זי און װאשערין,
 מיײ א ~ מערי טאכטער, און־אײנציגע

 און בלאנדע א אכצעהן, יאהר א םון דעל
 װעז אװענט, אין טױב. א װי װײסע א
 ארבײט, דער םון אהײם סומען פלעגט זי

 און ליכטיג װערען שטוב א'ן םלענט
 זעהר געװעז זײנען זײ כאטש םרעהליך,

 ליך, אין םײער מאכעז פלעגט זי ארים.
 דעי־ און בולבעס חאכען אװעקשטעלען

 שםאסען און זינגען א'ין אין האלטען בײ
 וױציגע• א און סלוגע א איז ױ מיר. םיט
 גלײר איהר אין פארליבט זיך האב איך
 םלעג איך דערזעהן. נאר זי האב איך װי
 זי און סאנעטעז לאננע אין באזיננען זי

 אםאל געלאכט. און געשפאסט אלץ האט
 אין בלײבען װעטשערע נאך זי םלעגט

גליסליכ־ דער געװען איז דאס און חוין,
w * . m m m fr n

:טיר צו זאנען אפט
 צי ״“,,א דע־ט מעגש, א װעיט —

 א י,רעס אין לידי*אך גאדישע ש־ײבען
 "'\5 ;עבען אײך איך װעל דזשאכ, גיטעז

פרױ. א פאר טעײ׳ן
̂אפען ניט געכט ראב אץ־  אין :עש

 םא- אן טען הויבט וױ גע^עיזרט, אלץ
 אײנען די פא־ אין געי*ט, שך א דינען

 שטיםעיקע אנדע‘:' ,ד געשטאגען איז
;געי״אכט אין

בא*:א־ געי!ט, כיאנען װעט ער —
I אײן פאיט דיד װאס ׳טא !כא

 ײאס פין גי;*ע:ט. געװען א*ז v אין
 ;ױ א•; ־־:*,y; טאכען :עלעגט איל ךא:
 ;זיזי: דאן א-ך ד*: פאי־דינט *,*t ? אזױ

 :א־ שטאטעש • n vvrM װאך u דאייא־
;אנדערקלײבען.
 א־ײ:־ אנגעיזױבען ראט ארן,ךערנאך

 h ׳הױ:ע־ א באי, א איהר צו צוקומען
 דאנט שא־דינילי־. גועילי א און געזונטעד

 זיך האט זי הײם. ;ייד פון י.צב א זיך,
 ױ פי*־;;ט א*צט און איים, אין פארליבט

 א'; ;ט*;ן1ױיא די אץ זיין jysj^y? שױן
 :אך געבעגחט לאב איך און דעיהײם

 בײנאכט רערהערען פל♦;; איך אז איד־
'*r r טי־ז האט חאיידא-, אין ט־יט 

 בענקשאפט. פון :עװננען מיר אין גשטי,
 חדשים, פא־ א געצױגען זיך האט א?ױ
̂־־גאך און  חתוגה. טע־־י׳ס ;עװען איז ד
 ~vi טא; ײ;נעם אין איהר האכ איך

 :טתג־ז א געקױפט און |yc',sa בראכט
 יאט דאס בלוזקע. א םאי• זײד ;זירױט
 אין ארב״ט װא:עז צוױי אפגעקאסט טיר
 געלאט ניט י:אךyד ט׳;ג סך א האב איך

:i:y; צו jycy. איד די־, גלױבט און 
־,א טיט ;עפ״׳עי־ט באטת זיך י־אב ־
.p,s;

:איניליגעשי״אנען א-למ ראנ איך
געאי־ט, ;ארניט האט אײך און —

r י־אט זי ױאש r r n א;־ אז טיט :עלאס 
y i־־t iy,

 אן טיט געקאט חתוגל האט זי —
 וױױ*יר.אי!ט, ער ד,אט — אנדיליע;,

y די ־,;,אנ zP פא־־ דאך איז אילר צו 
 ק״נ־ד <זיח דאט און פיר, בײ בי׳יבעז

!!.,אװעסנעהם ניט טיד ביי
̂ל א װילענדיג :יט האב איך  ״צפײכי
טנטאז.

*y: :•לכטען זי איז ױאש טיט און —•
 אץ־ ־אב — ‘־׳ אײך צו שלעכם װען

.c:y^cy; אילם
yאיז ־ vmw mאיטעטע ן

 ארוט:ע:אגג*לז םיחגר א בין איך —
 פאי־בײ ב*ז און ס״ד איסט דyד איביע״
 יאך,ר צוױי שױן זי האב איך הױז. איהר
 האיץ טײן נעזעהן. •ניט געהאט צײט
 ךיא װען קיאפעז, שטאריז f^o':y; האט
 איך טיר• אירזר אין זyלו;;pyא:נ האב
 דעיצעה־ איל- איך :געטיאכט האב
 :יט ביז און ק-אגח בין איך אז לען,
 אין •שפיטאי, פון ארױס צוריק יא;נ

 וױ;־טעד גוטע זאכעז מיר זי וױלם אםשר
 איצ* טײן איז ארױסדדללפעז װעלען און

:ויט. גרויסער טי:י;ר
 א אױפנעעפענט טיך האט טיד די

 ׳פ:ים jyoyc רױטעז א מיט םדוי, !,דיק
̂־קילגט קױם האב איך און פיעלי׳ן• ד

' דארםט ןyװעם —  האט — איה̂ר
גי;פיע:ט. ד^יש־אק^ אביםעל מין זי

 אד ײעד געזאנט א*הר האנ איך
בין.

אגנע־ פאדװאונד״לי־ט מיך האט ױ
:אגגערוסען זיך אח ?וקט

 קוש }׳ צדות אױן* אלץ נאך ביזט —
 ײעז אװענט״ אין םאל אנדערש אז ארױו•

 האנ איצס הױז. אין זײן װעט םאן מײן
 זיך האט זי און — צײט. ?ײן ניט איך

 *טװעיע כײט טײילפ די פון אראפגעלאזט
טריט.

 ;•;ייא־ען ז1זײ;י אױגען מײנע
• רעז.yטר םיט

גע־עדט. ניט מעוזר האט נעלין
 איױש מיר זיינען שפעטער ווײלע א

 נע׳ רypשטא* איז רעגען דער קאפיל. םון
 דך טיר זײנען סאבװײ בײם װארעז.

 זײן צוגעזאנט האב איך און צונאגנען
 זעהן און ארום :yo סאר א אין איהם בײ

 ןyװ נאר העלםען. צו cvzy מיט איהם
 איהם םען האט געפומען דעמאך בין אץ־
 שפײ איז צובענומעז װידער געהאט שוין
stp, שםעם^־ װאכעז צװײ א אין און 
y: איז iiy| די אין y r 'T x אפ־ צײטוננען 

:Dprny נײעס שטי?על די:
 טיפ באקאנטער בעליז, דוד רyריכט̂׳
טוים. סײד, איסט דער אויף
wנעכטyג איז בײטאנ ןyשטארבyדוי ן 

̂ז איז װעלכער בעלין,  בא?אנט גוט געװ״
 דיב* ױנגער אי*ס סײד איסט דער אױף
 ט*ם באסאנטער א געװען איז און טעד,

?אפעס. ליטערארישע סײד איסט אין
 לעצטע די איז םארשטארבענער ״דער

 נעלעבט האט און קראנ? געוועז יאהרען
 שרײ• פלענם זד־ ארים?ײט. גרויס אין
 הײן ליידעד האם ער אבער לידער, כען

 אידי־ די םון געקראגען ניט אנער?ענוגנ
זשורנןןלען.״״ און צײםוננע; שע
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א־ א ט*ט דאדיא, אױפ׳ן לעחטשוד א אין  טילג י
 באױאוס- א אטאל לעפיןאױט׳ ע> *, ניר. דאט צודיק
̂אוק טעל  אנגעזעלע• אן היינט און מאנופעיזטשװער ק
 פעיוטארי־בילדעגס בױט רואס עסט״טטען״, ;ײע״ נעל
 טי׳* ער שאו׳/ *סוועט װעגען גערעדט יא־ה, דו אין

 * יצױן איז ש*י סױעט ״דע- אז געזאגם, דערבײ
װ תאט אין םאמאגנענה״ט׳/ דער זאך « 

 דעם וױדערשפלענען ניט קאן ק״גער ל*פ געזאגט,
 יעטאדלז, נאדויעדט ע״ דאס אין סטייטטעגט, דאדגען
 V2 נאר א*? שאו״ סװעט םון ״לעען דעױ װארופ
 ׳ע^נט ע׳ײ און געװארען׳/ כא;ראנעז ״גישט היעט

ר דעד אין קאכינ״ן ייבליסיטי א אנצופיחרען סא־ ח  י
ײ״ דע״ פון ׳עעיעד די אױעיזשטעלעז זאל װאש פע,  י
 יעם אין יאײ? נױ אין אינדוסטדיע גאדדעגט ךיס

איכט׳/ *״ײבטיגען
 אײדיס דעד אין אז ״לי;ען'/ א אלזא, א-ז, עש

דא גאד זײגען יא־ח נױ פון איגדופט־יע גא־־טענט
שעפעל. כײ<ט

 :ע־ א צו ביז דאס צוצוגעבען, גדייט זײגען ײיר
 מר״ פין טאטיװען רי טיל אנערלןענען גיאד וױכען

 ביידעד אלס עד, סטײטניענט. זײן פא־ צעפיזאורט
 פאנופעקטיעורערס׳ גאדטענט די פאר אאפטם די םין
 פאלפוצעז א*ז םאדאיגטעדעטידט מטארק זינער איז
טעגיױ אילפ פאר נאי־ איז דאס וױ יעעהן, אזד זאך די
טאו. צ

 פאראינטעדעסידט יצטאיק זעהד זײנען טי־ אױך
 איידיס דעד םון פראנרעס און ענטװיפאונג דעד אין

 נאטיראיך, װאאטען, כייר און אינדוסטדיע, גאדרענט
 דער םיט אױסכרײטוגג. ארן װאססען איה,־־ באנדיפט

̂•יק״ דעד פאדבונדען און םארקניפט איז אינדוכט״יע
 אונ־ מיטגאידער טויזענטער צעחגדאיגע די פון זאא

 זײנעז ױי אז ניט, קײנמאא סאיגעסען מיר :וערע
 און צעבען זײעד טיט אינדוסטריע דער םון אנהענגיג

עקזיסטענץ. י
̂ען כייר וױפיא אנעי, דאך טא־ די ״צעצען ניט זא

 ארויפ־ לעפקאירט נר־. כאװאויגען האבען װאס טיװען
 איידיס דער איבעד פאגטעא ̂*עה;עם אזא צוציהען

סעהד נאך אבער טיר שצצען אינדוסטריע׳ גארמענט
 אין צױפטאנד ריכטיגען דעם זאך, דער םון אטת דעם
 װע־ פארדעתט גײצט קאן װעיצכער אינדוסטריע, דעד
 פוב־ אוםכאצאהלטעד אדער באצאהאטער פיט רעז

 אינדוס־ דער אין צוישטאנד אמת׳ער דער איפיטי.
 יעפקאורט׳ס םר» םוצשטענדיג זױדעריטארעכט טריע

אז אפטימיזם, איבערטדיבענער זײן :באהויפטונגען
 איז ״גוט איץ איז טרײדס גארפענט יציידיס די אין

y זא:ט פען אז וױבאלד און פייז״, i;x־־.r עס איז
פאדאויפדונג״. ״א און פאדט

* * * *
 :ע־ האט אעםסאודט פר» צי ניט, װײסען פיר

 םון אינוועסטיגײטארס די װאס רענארם דעם צײענט
 האכען קאפיםיע סיעציעאעד ספיטה׳ס גאװערגאר

 אין האכען אינװעסטיגײטארס די ארויסנענעבען.
 אונטער״ גענויע א געפאכט יאהר אעצטען םון םאראויןי

 הא־ און אינדוסטוײע סוט און קאאוק דער אץ זוכונג
 דעד אינפאדמאציע. וױכטיגע נאמ ארױםגעבראכט בען

 אז םאקט, דעם דערצעהאט בײש*< צום ךעפארט,
 דאס און — סוטס, און קאאוקס די םיז פדאצענט 73

 װע־ — דרעסעס װעגען זאגעז אויך פעז קען זעאבע
 פון שעפער שעהגע די איז ניט געמאכט פארטיג רען
 םון סענטער גאדםענט דעם אין ״היפעאסראצערס״, די

 עװענײ, טע4 אדער בדאדװײ, און עוועגױ טער7 דער
 די םאר בויען נעהאאפעז חאט אעפהאודט מר. װעאכע

 אינ״ גארמענט אײדיס דער םון מאנופעקטשורערס
 גע״ רוערט עס זאנדערז יארפ, נױ אין דוסטריע

 סאב״פאנוםעקטשורינ; קאײנינקע די איז ערגעמ סאכט
̂טענער.

 אוי אאט מריע,
 אײ וױנצינסטעז

 סאב־פאנוםעהטשו
גע זײנעז םרײד

a

 נים אדער יע דאם סענ צעשהאורם מר.
 נעםם ער װיבאצד. אז איז, םיינוגנ אונזער וױסען.

אינדוס־ דער םאד ^ריידעז *ו אונטער זיך
D וויםע?, געמענט ip אנד 
 צאהל נאנצער רןר םון

 cm אץ קאנםראהטארם און
 פון ארױסצונעחז יעחרציך :ען

D ביזנעס. in ^םירםען קציינע חונדערנמ אז מייננ 
 האצםען נעװיס חעצפט Dm און -יאהר יערען ,פאצען״

̂ומימען א אין אינדוםטריע די  וועצ• םון וװ׳פםאנד, כא
אינדוסטריע. די אי אדבייטער, די אי ציידעז עם כען

וועצ־ אעפקאו̂ר םר. *י פוזנגע( ויך װיאט עם
 אין רײדען «ו אמיםגעמטעצט אצײן זיר האט מד

 וױים אינדוסטריע, נארםןמט דער^ײתם tw נ*מן
ap*o .1פי װיםענדינ נים זיך םאכט ער ארער ניט 

o n גרעסכמ די אז פאק» מם־נאװאוםטען h n נאר־
^ או צ ז m,׳ofc« י  Iran i ,o i * r r t - j t t . *Mi: -A

arium ifio2fl ■ronwo 8 ^ טער1ס7ױ
oj«*syi ׳« צ*וטס די אין«i צוק׳ ג׳יט »צ רײנע, די 
i« • is׳vje׳our, m » w i f /נויט ע• װע*כע רומס׳ 

MN• די סאך p u n ס און # דז׳אפנע־ס. ו
ט3גא* y»p י<וש נ*», עי װײבט דען *• «8

m mm א אין אויפ^טאגט סעלע; * i םיו p״>w׳
y w m ,װעפט און כי׳ר א-סט דער אױף ')ואוהעס

װל, א*ן און נמקרין אין פ»ד,  דאררעס אין נרןנו
D נל^גהפ. די א׳ן און ip פא־• צעםשאורט מ*. ה*ט

ראד׳ןו! דעי א••,׳ ״ניפדפעסטען״ י*זען «ו <ע?ען
* ♦ ♦

 נדונטאוחנ איינציגע די vn יאחד, דודג׳ן נ״טפ״צ״ט
 #װערען אױפגעפיחרט ואא דאס אױנ װעט, װאס רעפאיפ

 קאאו? דער םון םדיחער *w סװעט חנם ••דטדיימן
 איג- דדעס דער פון נאכדעם און איגדוסטריע פוט און

 אינ״ h פטאכעאיזירען העאפען װעט דאפ מפטייע,
 אדנײטם־פטאנאדדס. נ^פערע איעשט^ן און דופטױע

 כא־ א שאםען יןאן װאס רעפארם אײנציגע די איו דאפ
u גרעסעדען א םאר אינדופטױע דער אין זיס v, און 

 יענע אױף םאראנטווארטאיכקײט די ארױפאעגען װעט
דין. דארוי םאדאגטװארטאיכק״ט די װאו #עאעפענטען

v װאם דאפ נאפעפט״גען צו פעחר נאף כדי o 
 אנצואוױיוען שאאען דט אפשד װעט געזאג̂ט מאנען

עפעם. נאך אויף אעפלןאורט פי,
 געפאכט ױגיאן אונזער האט אא;ג דט דא ערשט

 יייז סוט יןאא̂ו דעס אין דרײװ ארגידזײעאן אן
 געװאדען איגעשטעאט זײגען עם און דיפטרימט^ דדעפ

 און הוגדערט און שעפער דרעפ חו;דערט פיר אדיכעד
̂אוק אכציג און עטאיכע  צוזאפען שעפעד, םיט אדן קי

 שעפ׳׳נ- די א*ע אין שע#עי» חוודערט ועשס א-ום
 אר־ 4,329 וױ פעהר דט באשעםטיגט געװען דינען

 אט אין אז פײנט, דאס סרױען. און מענער בײטער,
 אין באשעפטיגט װערען שעפעד צאא גלויסער דעל

שאפ. א אין ארנײטער אנט װי פעחל דט חרנ״צדט
 נתיסע די באטלאכט אין נעפם פען װען און

 טױיד קי״אוה אין ״שעפער״ דאזיגע די אט סון צאא
 אין דזשאנער״סיסטעם דער װאס טרײד, דרעס אין און
 אעצעצ די אין באשאםען האט •ראדוקציע יןא״דער דער

̂ץ באשאפען אין נאך האאט און יאהי, עטי״אנע  א
 באמטיפט, גאדז אנגעפען פען ?אן פעהר, אין פעהר
 איג־ גאגצע־ דע־ פא־ גוט איז דורכ״עניט דע• דאס

׳ דוסטדיע.
 פ־ זאי* !צושטאנד טרויעריגער א זעחר איז דאס
 װעט על אין דעם, אין ארײנטלאנטען זיך אעפקאורט

 באשטיפען, און אױםרעכענען אאײן זיך םאר קאנען
 גארפעגטס פעללפטע די שעפעל סאדט װאסער אין

ארנײטס־באדי;־ װעאכע אונטעל און ;עפאנט װעדען
*רט. פלאדוצ װערען זײ דנ;עז

לעפ* טר. סין :גשען טע די אט טיט איז צרה י ד
זײ אז :ען צוגעו זא״ טען ,ילו אפ װען דאס טיפ, ׳פ ?אודט׳
אבע־ זײ ־ינען זי רײנונגען, זײעלע אין על:סט זײנען
בויטע־ די יבעי אי דאס קײט, ,וױרקליכ דעד זון ײט װ אזױ

<־דע**ב קיטט עס װאלר. דעפ זעהן ניט זײ יזאנען
אין גראט ױב דאש רעדעז מענשעז אזױגע דאס אױס,

,,ז אז אנשטער, דעם״ טא:ען זײ כאטש אליין, װעלט דער
אױטאריטעט. טיט רעדעז
 פ״נט אעפסאודט פ*. פון אױפטייטשונג די אױט

 )אזא איז אינדוסטריע אײנגעםונדעװעטע נוט א דאס עפ,
 אױפנעשטא* דײר הונדערט פאר א סאראן איז עס װאו
 אין ״פאדעא־שעפעל׳/ טוץ פאר א רופס׳/ ״שאו טע

 אופזיכעלע און אופפאסיגע יזאײגע, טויזענד עטאיכע
 װאו שאפקעס, האנטדאקטינג און סאב־מאנופעסטשורינג

 זיך געצװאונגען זײנעז ארבײטעד טויזענטער צעחנדאיגע
 איז דאס אייב !אעבען אדעם אן פאנען צו פאאנען, צו

געלעכט. על א*ז צושטאנד, געזונטען א םון באגליןי זײן
 אױך און ארגאניזאציע, זייצל ארבײטעל, די אבעד

 גא:ץ א דעם װענען האבען פענשעז, רעכטדענקענדע *אע
 ױאכ כדינונג, אנדעי גאנץ א האבען זײ פײנונג. אנדער

 איז אינדוסטריע, עטאבאירטע גוט געזונטע, א איז עפ
 פין םאהסען אפת׳ע די אױף באזירט איז פײנונג זײער
 באגעגענט פען װאס פאקטען ; גופא איגדוסטריע רער

 אין שעפעל, די אין אעבען װירהאיכען אין טאג יעדעז
פובאיפיטי. אשם פע״שױת אױסגעטראכטע אין ניט

 פא־ דדימען קאאפעראטיװע
ארבײטער

נייעס, די נעהומען צעצטענס איז יוצ־װצאנד םון
 אוים״ תאנען ארנ״טער א״זעננאן די פון ױניאנס די אז

 קאאפעראט׳װע נאוו^ינאצע » פאי אן‘■ א געאדכ״ט
 טיטנאידער. זײערע םאר הייטען בױען צו ;עזעצ׳צאשט,

 נעצוי־ האט נ״עפ די אם דאס ניט, םיאנע קיין א־ז עה
 אינײ־ ארגאנ־דרטע די פון אויפטערקזא״קײט די נען

<אנד. נאנצען א־נעי׳ן טער
 אונטער׳ן געט׳טארטערט א׳ז אמאגיזאצ־ע ג<יע די
 נע־ און איני,.״, נ׳ידערס, האום ארערי־סען ,״ד ::אטען
 באוואוס־ דעם פון פיהרער׳פאסט דעי אונטער זיף םי:ט
 ״א״ב«ר דער םון נדינדער דער טעהאצענ, פ. דו. טען

 ׳טײ; איז דאפ און אטעריהא, אץ באװעגוננ נג״יכע;ק
 נוטע־ דעד פון ערש^ינ דעם םאר :אדאגט־ א טייצװייז

״׳ 1פי בױער די פון צװעק דער אונטערנע־טוננ. נ  א־
 צו , :־טזנר ײע פאױ א אין ע־דיעיט װע־ט הייטען טעי־

 ארנייטעד, אן פאר ד\־ם א םון קאפט רעס םארקאע;עלען
ױ װאו פיאץ, א •:•אפען צייט זעאנער רער א•; א<; « 

 אפנע־ פא־ ז־יעדע א־גװעפטע; קענען זאיען נ״טער
 אױף טא־טדידדפעפ דכע־ע א•; דאיא־ •גיפא־טע

ה״זער׳/ קיײ;ע
* * ♦

 קיטט הײכיעז, אי־בײטעל פ*:א:בירעז צו אידעע, די
 די געלוסען א*ז עפ װאגען םון איט, זעאבעז פי־ן איזא
 די פון קוכיט עס ארבײטער־באגקען. גרינדען צו ;,איד•;

 איז עס כייטעא־װעסט. רער פון אדבייטער אײזענבאלן
 אוים־ װעט געדאנק דער דאס צװײםעל, קײן ־:יטא,;,̂ב

 פון ארגאניזאציעס א־בײטער יד פון װעלען געברכרען
 ניטא איז עה יטטעדט. אגדערע און ט־יידס אנדע־ע

 אכטעג־ :יט אזוי. זיין ניט זאא עס װארום אולזאך, ל,ײן
 די פון פדאפאגאנדע די אױו* און רײד ארע די אויף די;

ט עבטײט ריעא די און ״רענדאאלדס״ ״  דעד — בנאא, י
 די אין באזונדערס און דירה־געאט, דאס איז, פאקט

 אר־ די װאוינען עס װאו שטעט, נרויסע די סון הײזעל
 אאץ נאד װעדט עס איז הױך, גאגץ איז ניאסען, כײטעל

 גאנץ װײסען אײגענע^טיטגאיחןר אונזערע טײעױער.
 אניטטעגדיג אז אביסעא קריגען נישט האז טעז דאס גיט,

 און יארק ניו םון טײא װעאבען אירגענד אץ װאױנוננ
 חודש א דאאאי 20 אדעד 15 װי וױינעער “פא בדוקאין

 איז עס וױפיא וױיסען, יואס די און ציטער. א פאי־
 אר־ אן פון םארדינסט דורשניטאיכעד יעחרריכער דער

 דירה־געאט, הויכע די אז נוט, גאנץ אױך וױיפען בײטעל
 צװײ אבױױיניגסטענס אױף עסס צאהאען, טוז טען װאס

 אי'נ־ יעהראיכען זייער פון טעהר, ניט אױנ פינפטעל,
 איבער באײבס ארבײטעד דעס אז כיײנס, דאס לזונפט.

 לעבענס־מיטעא, נױט״גע אנדערע אי*ע פאי ײינציג נאגיז
אעבעץ. צום האבען אבסאאוט ט*ז טען װאײ

♦ * ♦
* * *

 ״אינען דעל רואלום גדרגט, גוטען א פון וױיסעז מיד
 געװאלעז, באניאבען גיט טאא קײן איז שאפ״ סרועט פון
 ניײט זיינען כײר ארן זיך, באסאאנס אעםהאורט מר» וױ
 די:ע און אעסקאילמ מד» צו כיאכען צו באקאנט עס

ראדיא. דער פון חברים
:אײנםאך גאנץ איז דאס
 צי הײנט פון ױד״ט זײן אדעי שאפ׳/ ״סװעט דער

 האנקורירןנדעד אומסאראנטװארטאיכעי, דער — טאג,
 נישט איז שא■, קאנטראקטיננ שנײדענדער נארגעא און
ליגע א םאהט, א איז דאס !ריגען קײז  װירקײכ־ טרו̂י

 א איז דאס אױגען. די אויס פשוט שטעכט זואס קייט
 די רואינירט איז אעבען דאס ארויס ציהט װאס צרה

 אומעדום. און יאלק נױ אין איגדוסטריע גאדמעגט אײדיפ
 די אונטער גראבט אינדוסטריע, די דעטאראאיזירט עס

 אינ־ די אלונטער שאעפט ארן ארבײמס־סטאנדארדס
 דעד װעאכען איז אפגרונט, זעאבען דעם אין דוסטריע
̂י־ כױט אלונטערגעשאעפט איהר האט שאפ״ ״סװעט  עטי

 cyri'.D גאנוא דעי אט ארן צוריק. יאהר צײאנציג און כע
 אנדעדע קײן ניט םון באשעםעניש די איז שאפ״ ״סוועט

 םאנופעהטשורעלס, און דזשאבערס דאזיגע די אט וױ
 היםעא• די אויס עס בױט צעפקאורט מר» װעאכע פאר

 רומס׳/ ״שאו די זיך געפינען עס װעאכע אין קראצערס,
״שעפעד״. אאס ראדיא אוים׳ן כאזינגט ער װעאכע

 נא:ץ איז אינדוסםריע דרעס און סוט קאאוק, די
 װערם דאס װי באדען, געזונטען א אויזי זײן צו פון װײט

 װזנרס זי עקאנאמיקס. םון װעאט דער אין פארשטאנען
 א איז זיך געפינט םארװאאטעט שאעכם גאנץ אױך

 םראדויד דעל צו אמבאאאנגט װאס צױשטאנד, הראני?ען
 א און םאראנםװארמאיכקײט דארט םעאט עס ציע»

 די :ױטיג. דורכאױם איז אומענדערונג םונדאםענטאאע
 קאן אײדעט, אינדוםטריע די וועאכער םון סראנסהײמ,

 ראדיא, אױפ׳ן ױבאיסיטי דורך ווערען אויסגעהײלט נים
 אױסגע־ קען פראנקה׳ייט די פחנסע. דער אין אדער
 .אנגעגומען וחנט עס וועז דעםאאט, נאר זוערען חײאם

 םאל- ווערט ײאס •ראגיאם מאנסםרוקטױוע די ווערעז י
ױניאז. דער םיז נעשאאגע!

 די באשרענקען צו ױניאז דעך םון פאדערוגג די
 סא:ױ און דזשאבערס די וואס מונםרומג^רס, צאחי

ffW m nm t , ק מ מ י מ י י ח נ ת » י צ םיי אנ ד n גי ii•

אײ־ צו װי װיכטיג, זעחר איז אדבײטער אי־ע פא־
י זען  האפיטאי* פלאבאעם. רענט און הױז שװערע י
 געאײזט ני״טט יחאן הױז־םראגע די אז צי, פאחטיש ג*ט

 האנען די װאס זעיזן ארבײטעד די דאלםען װערען,
טאן» אאײז

 פראיעקט א ארויס אפיאו קוטט צײס צו צײט פין
 ״צו קאפיטאאיסטען, גרופע אנדער אץ אדער אזא פון

 אבער װאוינונגען״ ביאיגע כיט ארבײטער די כאזא־־גען
 עס איז םאא בעסטעז איז ניט. גאר עס מײנט געוױיגאיך

 פא* א פויט םארשאאנ םיאאנטראפישער א װי כיעהל ניט
 פא* איז עס װעםען געבען צו אינטערשאאק, איסישעז

 דער אט אז האאדער, ארץ װעדט עס אין פואאדיטעט.
 זיך, כייט געבראכט האט פראנע רענט די װאס הרידס,

 ארבייטער די סײדען װערען, געאײזט ריכטיג ניט ר,אן
 ארגא־ זײערע דורך דעם צר נעהמען דך װעאען אאײז

ײ סײדעז ;ניזאציעס  אײזעז נעהכיען זיד אאײז ײעאען ז
 דורך קרעפטעץ, םאראײניגטע דורך הי־ים־פראבאעם די

 אפנעשפארטע אײגענע זײערע דורך כח, אײגענעם זײעל
נע״ט.

:1: « *
 די גענומען זיך אויף האט אויפנאבע די אט איז

 אנשטאט ארבײטער. רײאראוד פון ארגאניזאציע נײע
 אדבײטער די פאר הײמען די דאס פאראאזען, צו ?יך

 װערט װאס קאמפאגי, א םוז װערעז םינאנסירט זארעז
 סאפיטאאיסטישע םון םארײאאםעט ארן קאנםדאאיױט

 *מאר־ אײנענע אן םארמירט זײ האבעז אונטערנעהסער,
 אויטער־ די פינאנסירען וחנס װאס קאכיפאני״, גײדזש

 ארבײ־ די םאר היימען די אז זזנהן, װעט און נעהדרנג
̂עז טעי  עחאגא• בעסטען, דעם אױף װערען י.עב'ױט זא

אופן. יטעז%כ
ארבײ־ םאר חײמען אזעאכע בױען צו &יאז, דער

̂ע איז װעמן טער,  אויפגענומען קרײזעז ארבײטער א
 הינטער האט אונטערנעהמדנג די ענטודאזם. םיא ט*ט
 יצונג6סינאנציעא§^אונסערש און שטיצע פואע די זיך
 ארבײטער, רייאראוד די םיז באנהען ארבײטער די םון
 וחנמ אונטערנעחמונג דצ דאס ערװארטעץ, קאז סעז איז
 ^ןאפערא־ םאר באוועגוננ די אט און ערםאאג. אן זײז

 אדיבערג^אגען זיכער זיך וחנם ארב״סער־זזײמקז ט*וחו
ע קאיװאטנד ®יז  זײנ^ן צס ױאו אאגד, םון טײאען טאע *
׳ ■f אמ#ני!אציעס. ארב^טצד ־נאדממנדע דא נאד

װערט נעלט און וױדזשעם רעאלע
פראנק חערמאן דר» פון

ןטעט
־ואכ־

n ענדע־ עקאגאםישע וױנטינסטע
 די איז יאהר 10 אעצטע די פאי־ י:נר

 װײכע פרײז־איבעריערעניש, דואאדיגע
 פאלקיענער־ דער אין אפ זיך ע«י;עאט

 מען אױב דאיאר. םון קלאפט הױף סער
 דאיאל םון הראפט קוירי די נעפט

 כשגיטייכע1רו די רויט ,1913 יאהר אין
 װיכסיגסטע די אריףי פרייזען האאסײא

 אין װעט 100 פאר געברױכס־ארטיקאען,
 אר־ זעאנע די פון פדיײזען רי צו באצוג

 װערט ראלאר דער ט^נ צו הײנט טיהאען
 װעדט א מײנט דאס ״סענט 03 באויז דין

 פראצענט. 37 ארום םון םארםיגדערוננ
 םיט קויםען געהענט האט מען װאס יאס

 פאר האלסײל אין צוריק 12 יאחר א
̂אר, ײןא  א״ן קאסטעז הײנט דארף רא

 װעט נרעסעי נאך סענט. 58 און ראראר
 מען אויב אונטערשיד, פרײז רער ךין

 ריטײי־ די אגבאטראכט אין נעפען װעט
 שטארקער נאך געהען װערכע פ־-ײתן,

 סטאטיסטישע א ארבײטס־כיאן. דעם א;
 V)V גרויכע ysx איבער איגטערזובונג

ץ  דו אנומארט איז װערכע ראנד, י
 אז באוױזען, האט נעװאי־עז, נעפירמ

 דיטייל אין דאלאר פון קיאפט ףױק די
 43 1נא:צי אויוי געפאלען איז דאנדעל

 פא־ ארבײטער די װאס אױןז פלאצענט.
יע  געמוזט 1913 יאקר אין האט כ̂י

 הײנט דאיף דאלאר, 1 ברױז אױסגעבען
סענט. 73 און דאי!. 1 ײאסטען

 :יט זײנען פרײדענדערוגגען שארפע
ײן  עקאנאטישען אין עלשײנוגג נײע י

 זײ״ אענדער. ציװיריזירטע די פון יענען
 װע־ אײנגעטײאט קאנען אױיזאכען ע־ע
̂אםען צוױי אין י־ען  און טעכנישע — קי

 געהעדט קיאס ערשטען צום כאציאיע.
 דויך עדםינדונגעז גיויסע פון וױרקו:: ,י*

 פראצע־ כעמישע און טאשינעריעז :ײע
 בא־ םון קאסטעז די װעלכע דױ־ך סעז,

 װערען ארטיקלען פארטיגע שטיטטע
 אוט־ טעכנישע פאיביליגט. אוכינעלזױע״

 אן האבען אכאל אכער קעגען עטענדען
 פון פיײזען די אויח וױרקונג ארגעטײנע

 װען נעמייך פאסירט דאס סחורות. ע א
 םיז םײנם נײע אנטדעקט ױעלען עס

 סאכט מען װעלכע פון זילבער, און נארד
 םאר־ אויף קען עס כיטבעות. גערט

 בעסערעז א שאםט טעכניק די אז ?ופען,
 םון גערד דאס רײניגען צו װי מיטעל

 ג<פי:ט מען װעלכען אין רודע, דער
 פאד־ רערםון און כזעטאל, טײעלען דעם

 סירקויײשאן. אין געלד דאם דן כעללט
 ארטיקיען אלע מיט פאה דעד איז עס װי

 םאיען אנבאט פאדפעהרטען א ,,ב נדז
 גאלד ארן סחורה, דער פיז פדײז דער

 בילי־ באדײטענר יאנע אזא בײ װעלט
 רופט װערס, אין םאיט געיט אױב יע־.
די אויף אפ וטיד תיכ^ אבער עס זיך

צו אן הויבען װעלכע װא־עדפײיזען,
יטטײגען.

װאס אומשטענדען, םאציאאע רי צו
״-ע<ןרײ־יםען

 שװאנ־ פרײז אמעכױינע אלױס
 ^פאליטישע עיהר דער געהערען

 קריטישער דער לבוסל, װי נעשעהענישעז,
 קרינ, שטאטס־םינאנסען, םון צושטאנד

 צוליב קאנפליהטען אינטערנאציאנאלע
 ד.ג.ל» און אימפארט אדער עשספאדט

 אױסצוגלײ־ בכח ניט איז שטאט א װען
 זיך נעמט און הוצאה־הכנסה זײן כען

 מײ ״באבססעך׳ צום םאדצײײםלונג אויס
srJ דױקענ־ םינאנסען די םארמערען פון 
 מוז נעלט, פאפירענע שיעור א א־זן דיג
 אראפױנ־ בישלאכװײז װערט נעאט דער
 זיך שאפט דערםון , נור־פונקט. צום קען

 יע־ עקאגאםישען םון דיסארגאניזאציע א
 םאי• רעזולטאטען שמערצייכע םיט בען
̂ע  װערט צײט מלתמה א אין קלאסעז. א

 אויך שטאטס־הרעדיט דער געײעהנליך
 מען און מאס דער איבער אױסנענוצט

 װאס פאפירעלאך, צוםיל ארױס יאזט
 אזא געלט. םון קראפט סולע די האבען

 באלדײ א צו ניט אבער םיהדט פאריסי
 װײל שטאט, פון קראך םינאנציעלען גען

 םון םארמעהרוננ א צו םיהדט ?ריג דעי
 קױ ניט ;פראדוסציע נאציאנאלער דער

 שטײנם פרײזען העכערע די אויױ קענדיג
 סחורות. די סון סירקולײשאן די גװאלדיג

 װארעךמארקעט פון באלעבוננ אזא בײ
 לאנד אין ̂א שפירען, גארגיט מען קען
 אין נעלס, פון איבערםלום אן דא איז

 פרא* נרויםער א םון געניםט םאלק דאס
 פרײדרעװאלױ גװאלדיגע די ספעריט•.

 םארגעסומען אױך איז לאנד איז דא ציע
 םון פארמעהרוננ קינסטליכע דער צוליב
 מלחםה וחנן׳די םירקולײשאז, אין נעלט
 עיזס־ אוםגעהויערעז אן צו נעםיהרט דאט

 סײן גאלד אײראסעאישע םון פארט
אםערירןא.

 סרײדאי״ אלגעםײנער יעדער בײ
 געזעלטאםט די זיך סאסט בערקערעניש

 אומטםענדען מארקעט די.,-גײע צו צו
 און װײדזמעס די אין ענרערונגעז

ױײ נאגץ נאר גיבען אײדער !אריס.  ו
o וועגען טראכט א םענמעז ניג n, אז 
 חעמנרונ• גרויסע די אויוי תוקמדיג נים
W אץ #iw m  J iw n n חמ״ n גריי־

װ סאלאײ

 םון קדבן א םאלען פאיקס־מאסען טע
 ווערט, געלט אין פארקלעגערוג; דער

 װײדזשעס. גרעסערע די זײ גיט װעלכע
 \v:vp מאננאטען פינאגס אלמעיטיגע די

 סיסטעם בענהימ הײנטיגער דער בײ
 רענויירעז םאכיגאציעש קרעדיט דורך
 םרײ און סירקולײשאן אין געיט דאס

 קױױ־ די פארקיענערען אדער םארמערען
 םון םאדמעהרונג א געלט• פון קראפט

 די אין ניט אבער ליגט געלט״װערט
 קאפיטאליסטישער א פון אינטערעסען
 טארגעז קען װאדע א אױב װירטשאפט.

 בי־ נאך איבערםארגען און ביליגער זײן
 אײ• יעדער װעט הײנט, איז זי װי ליגער

 געלט אויסצוגעבען איהאלטען זיד נער
 הא־ ניט דארף ער װעלכע זאכעז, אױף
 פאלסינדעלוננ א םינוט. דער אויף בעז
 ארײן דאנענען טדאגט געאט־װערט םון

 פאר־ װארען דעם אין יענען םרישען א
 אױסצױ זיך אײיט אײנער יעדער קעט.

 די און שנערער, װאס נעלט דאס נעבען
 יעבען ארבײטעד און מאנוםעהטישורערס

 כל סוף פלאספעריטי. נרוישער א אין
 שטארקסטען אש אבעד געניסען סוף

 דאס םינאנסירען, גרויסע די נאר דערםון
 נרויסע די פון באלעבאטים די םיינט

 אינשורענס״ און בענה קאפיטאליסטישע
 די םון ארײן קריגזגן זייי קאמפאניעש.

 דעפאזיטס אומגעחױעלע פאלקס־מאסען
 20־10 אין ערשט אפט דעם, נאך און

 געפאלען איז געיט דאס װען ארום, יאהר
 נאר םאלק דעם אפ זײ גיבען װערט, אין

י פון טײל א  װעלבע קויף־קראפט, א
 אין אדײננעהראנען םדיהער האבען זײ

 אי:־ און סײװינגס בענק םון פאים דער
 װארט, אײן פיט פרימױמס. שורענס

 פו; םארמינדעלוננ װערט דעי צוליב
 אדער דאלאר דער װי סטאנדארד, געלט
 פון כטעט כייז ווע״כע שמעריימ, פונם

 אנטװי־ יעדער בײ םארקומ̂י אלייז זיך
 פיגאנס־קאפיטאריזם, פון מדרגה קעלטער

 אויטאםאטיש סראםעז רײכע די װערען
 שװאכע עקאנאטיש די און רײכעד נאך

 געמאכט שטילעדחײד װערען שיכטען
 גרוים םון אםהענגינ מעהר אין ארימער

קאפיטאל.
 םאלקס־מאסען גרויסע די אבער
 דער פון אז גיך, אזוי :יט באמערקען

װעלען פון םאדמינדערונג װערט
 די לײדען. סו,־י כל סוף כייזען זײ

ײ פון םארגדעסעדונג ציםער פשוט׳ע  װי
 ?ראםט כישוױ שטיקעל א האט דזשעש

 דער אויף קוה דעם םארבלענדעט און
 פאר־ דער פ\ן באדײטוננ אינװעניגסטער

 אבעל איז דאך סוסע. ט4נעי מערםער
 שטאנד־ אדבײטער פון וױכטיג ;װאלדי:

 לא:ע פרײז נײער דער בײ אז םונהט,
 געבעןי וױידזשעם גרעסעדע די זאלען

 צאל גלײכע די בלויז ניט ארבײטער דעם
 על װי געברױך, זײן פאר ארטיקלען

 נאך זאל ער גא־ געהאט, םריהער האט
 א*ן שכירות נײע די בײ לעבען קענען

 באדינגונגען. • געדנמעדע און בעסערע
 ײ צופאסען קענען צו לײכטער אום

 פרײז־סטאנדאדדש נײע די צו װײדזשעס
 צײט צו צײט םון :אטידליך דארפען

 אונטער־ ספעציעלע װערען פארגענומען
 אויסצוגעםינען, באצװעקען זײ זוכונגעז.

 שטונדע א םון װערט דער איז װאס
 סענטס און דאלארס אין גיט ארבײט

ןאלע אין נאד  דא»ש װײדזשעס, ר/
 הויף־סדאםט װידהליכער דער אין םײנט

 פיל אז\י קריגען קענעז צו שכירות די םון
 פעטס, פוטער, בדױט, פונט םיל אזוי און

 —װארט אײן מי« ל., ג. ד. און פלײש
 קען פאםיליע אלבײטער די װאס אלץ
 דעש אין סױםען װײדזשעס געלט די םיט

מאמענט. באשטיטטען
 אוי.יי פי־אהטיש ;יט אבער איז עס

 ײי אױםצװעםיגעז אוםן גענויעם אזא
 געװען װײדזשעס דעאלע די זיינען נרוים

ײ זײ װי און 1913 יאהר אין למשל,  זי
 אײנפאכע״ און לײכטער הײנט. :ען
 דורכשניטליכע די םארגלײכען צו איז

 דורב־ דער מיט געלט םון קראםט הויױ
 םער װײדזשעס די םון .הויך שגיטליכער

 װעלכע טארגלײכש־ציםמר, אזא שטונדע.
 װאס דורכשניט דעם אויף זיך בויט

 ׳כלל ביײטעז א-גאנץ ארום :עהמט
 בא״ װאם ם, ק ע ד נ י א אן זיך רוםט
 ״אינדײ װארט (םון ״אנצײגער״ דײט

 אינ־ םון מיטעל דעם דורך יןייט״).
 אז ןאגען נעמליך דאס מען <ןען דעססען

 1913 יאהר םיז דורכשגיט דעם אויב
 דער װעט ,100 םאר אננעהמעז מען זאל

 ,1925 יאהר פון אינרעקס ■רײז ריטײל
 ״ליװיננ־ םין מאסשטאב דער אדער

 וױידזש דער און ;173^ זײן יןאסט״,
 ;אײ ארבייטער 1ױנ״א םון אינדעיזס

2s7.9, פרא״ 137.0 פײט םיינמ דאם 
 .1913 יאהר דעם אץ װי העכער צענט

 קױוי* די םארנליכען ווערם אזוי אם
 אין װײדזשעס געלט די פון קראפם

 ערשט ךערםון און צײטען פארשיחננע
w ארגייםער חנר צו ^־ױםזןחן םען 
y איז  *wow• גתימ די בײ^ ~ ױי ו

 וױפ•? אױוי טא — יע אויכ דשעסיאון
 לא;ע מאטעריעלע םאדבעסערטע זײן קען

 כאקװע־ און געזיגטערען א צו םיהרען
לעבען. מערען
 נײעסטע די ארױס װײזעז עס װי

 ״ױנײטעד דעל םון ־ אונטערזוכונגען
 סטאטיסטיקס״ לײבאר אװ בױרא סטײטס

 די זץ־ האבען סי., די. װאשיננטאן, אין
 ארגאגידרסע די םון וױידזשעס רעאלע

 סארגדעסעלט אםעריקא אין ארבײטער
 אױך פראצענט. 37.1 אױןי 1913 זיגט
 האבען טדײדס ױניאניזירטע ניט די אין
 םאלגרעסעלט װײדזשעס רעאלע ,ד זין

 האט דערבײ יא־־זל. 12 לעצטע די פאר
 נאר ניט אז ארױסנעשטעלט, אבער זיך

 א~ אמאניזירטע די בײ צר זיך םאסען
 צו בע׳שער װײדזשעס רעאלע די בײטער

 דעי איז עס וױ נעלט־װערט, נײעם דעש
 אינלושט־ אדגאגיזירטע ניט די טיט פאל

 זײ בײ פאי אױך קוטט דאס :אל ריעז,
 םארגלײך אין שנעיער ה» ר. םריהער,

 גיט האבען װעיכע ארבײטעד, די טים
 די פון פאדמעהלונג די ױניאנס. קײן

 םאדנעקוםען איז װײדזשעס רעאלע
דער• און יאהי 5 לעצטע די אין עדשט

 שטוגדעך דעם כלױז זי נאוױיזט בײ
 גיט אנעל וױידזשעס, די םון פטאגדארד

 םין סאלדיגהט יעהיייכען אטת׳ען דעם
איבײטעל. דעם

̂זא, ?עחט טען מי״ דעם דױ־ך אז אי
 וױיד״ רעאלע די פון איגדעקש םון טעל

 לײכט אזוי ניט נאר מען קען זשעס
 איגטערעסירט װעלכע םרא;ע, די לײזען

 דאס שטא־ק. אזוי טאסען אלבײטער די
 איצט, אױך איז צו — םראגע די איז
 פון םארמעהלונ; גװאלדיגער אזא בײ

 בא־ יא:ד, פון רײכטום נאציאגאלען דעם
 םון לאגע די געװארען בעסער דײטענד

 האבען װעלכע טאסען, הארעיאשנע די
 באשאפוננ דער אין חלק גרעסטען דעם
 א געבען צו אום רײכטימער? די סון

 םרא״ דאזיגער דער אויןי ענטפער םולען
 װי וױסען, צו נויטיג כל הודם איז גע,
 רוםט ארבײטסלאזיגקײט פעריאדישע די

 סײנט דאש טרײד. יעדען אױףי אפ זיך
 ניט װײדזשעס רעאלע די זיינען װאס
 נאנצען דעם ם̂א נאר שטונדע פער

 אינשױ ארבײטסלאזע די רררך יאהר.
 צײט דער מיט אז האםען, מען קען רענס
 סטאטיסטישעד דער אנקלײבען זיך װעט

 אויןי װעט טעז װעלכען לױט כיאטעריאל,
 װײד- רעאלע םון םראגע וױכטיגער דער

 באםדידיגענדען א געבען קענען זשעס
 גענוײ םון זין אין װענ;גסטענס עגטפער,

 שטאבי־ דער אהן קלארקײט. און קײט
 אין כיען הען עטפראיטעגט פון ייזירוננ

 עקאנא־ די םארבעסערען ניט פאל קײן
אדבײטס״מאן. דעם פין לא;ע טישע

מיפנלידער אינםערנעשאנאל די צו עדהלעדוננ אן
שיהאגא פװ

̂עז, מיר  אן שולדיג דינען פיר אז פיי
 דרעכ־ביאבעי אין קלאוק• די צו עגטפער

 אורזאבע, די פרעגען װאס שיהאנא, פון
 אײרזשענטס ביזנעש אלטע די װארום

 באא-ד דזשא־נס פון מענערזשער דער און
 נאטי־ די אנצרנעכדען אגטזאגט דך האבען

 ױגיאן דעי־ אין עבייןער ףי םאר נײשאנס
טערמין. קוטענדען דעם פאר

 געעגטפערט ניט נאך האבען אלײן טיר
 האבען מיר וױיק ניט פראגען, די אויה
 ניט האנען טיד אדער װאס, געהאט ניט

 עס פשוט, גאנץ נאר עגטפערען, נעװאלט
 א*יך איז עס און צײט די געװען ניט איז
 פױינ־ אש װײל פלאץ, דעי געװען ניט

 נע־ געשטעלט פראגען די זײנען סטענס
 די װעז ױניאז, דער פון אפיס אין װארען

 זײעדע טאבען קוטען פלענען מעפבערס
 װענען טען האט דאן און האפפלײגטס,

 אבער יעצם רײדען. געקענט ניט דעם
 ״נערעכטיגקײט״ דער פון כײר פארלאנגען

̂יאץ, שטיקער א  אן פאבען צו אום פ
:ערקלערוננ

 די, געננעל אונזערע אז יאטת איז עס
 הא- יצולדיג, :שטה די גאט זײנען װעליע

 די אז ״קארנער׳/ אויפ׳ן צופױקס בען
 לױפען באאטטע אלטע די װאס אורזאכע

 גע־ שוין זײנען זײ וױיל איז, טעוזר ניט
 איהי, האט באוױיז א געװארעז... רײך נוג
 דרעס א געעפענט שוין האט אײנער אז

 אין ארײן איז צװײטער דער און ׳שאפ
ײ װאכ װאונדער א ביזנעס״. ״בענקיננ  ז

 געעפענט האט דדיטעי רער אז )ניט זאנען
טײן... גאלד א

אױכען. מיר זײנעז דאס נים גאר
 דיעס א*ן ללאוה־ די אז זיכער, זיינען טיר

 אויפ־ אן איז דאס אז װײםען, םאנער
 אונםאראנטװארס־ אן מעשוז, געטראבטע

 טעג־ נידערינע פון איבײם שטיקעל ליכע
 אױסצוטראכ• ניט זיך שעכיען װאס שען,
 אפטאז קאנען און װאס וױיסט װער טען

 האזאח א װעלכעױ פון ארבײט, שסיהעל א
!שאנדע פון נעװארען רויס זיבער װאלט

ערללערוגג. דער צו איצט אלזא
אונ־ איז איז באהאנט, איז א-ך וױ

 אינערליכער א אנגענאנגען ױניאן זער
 גאנצעד דער אבװאהל און בדורער-לאט,־*,

 פיז יארל, נױ אין אנגעגאנגען איז קאביף
 ״לינ־ שיקאגא׳על די האבען דעססװעגען

 אי־ונטער־ מעגליכעס אלעס געטאץ קע״
 אומעטום, באאמטען יערען צורײסען

 לײבעל. זײער געטראגען ניט האם װאס
 גע־ אלערלײ אויסגעטראכט האבען זײ

ײ וױםיל שםוץ געװארםען און שיכטען  ז
 גע־ האט דאס ביז געקענט, גאר האבען
 און קלאוק־ די אז שטוםע, א צו בראכט

 םאר־ צו אניעהױבען האבען דרעסמאכער
 און באאטטע רי צו צוטרויען זײער לירען
 זאל עס אז נענרג, נעװען איז אלײן דאס

 דע־ געםעה^יכע א ױגיאן דעד אין װערען
 שעהנע אונזערע אבער פאראליזאציע.

ײ אז שרײעז, װאס טעגשען,  רא־ וױלען ז
ו האבען ױניאן, די טעװען י  אפגע־ ניט ז

 גע״ זזאנען און נארנישט, םאר שטעלט
 שלעב- דצי םון אםילו האפיטאל שלאנען

 ארבײטער הוגדערטע װען צײט. טער
 גע־ און ארבײט אהן ארוכגעגאנגען זײנען

 יעבען א מאכען צו װי םארזארגט ווען
ײ םען האט םאט^יען, זײערע םאר  ז

 גאנ־ אין זײגען דעם אץ אז אײנטנרעדם,
ײ באאםטע. רי שולדינ צעז  גע־ האבעז ז

 באאמטע די ראם אײגדרוה, דעם מאכט
 וזאל־ נאר אװםצוסײצצז, דזשאבס האכעז

 סענשען״... ,אײגענע פאר דאס טען
י * ̂טסאאזצ י צו גצוחנן ניס וודב

 אזעלכע גלויבען זײ װאס באשולדיגען,
 אז כלל, אלטער אן איז עס װײל ליגענס,

 האפ די קען לײדינ איז טאגעז ,־־in װען
 װאס און איז. געהעריג װי ארבײטען ניט
 אום פארגעשלאגען האבען ״אפישעלס״ די
 גע״ צונישס איז לאגע די פארבעסערען צו

 דענשעז, םיינע די פיץ נעווארעז כיאפט
ײ װען אפילו  גע־ פייהער זײנען אלײן ז

דאפיר. װען
 די זעהן מען קען בײשפיל אלס

 פון סיסטעם דעם בײטען װענען פדאגע
 צאהל גרויפע א האבען םריהער אדבײט.
 כיסטעם נײעם א פאי אגיטירט ״ליגקע״

 זײ״ כייר װי שנעל אזוי נאר ארבײט, פרן
 מיי־״ זעלבער דער טים געװען אױך נען

 פעלץ דעם איבערגעקערט זײ האבען נוננ,
 טאראראטעװען, אנגעהויבען און קאפויער

 ״פאליטי־ פאר דאפ טוען באאטטע די אז
̂ , צװעקען׳/ שע

 נאך און אױבענדערפיאנטע די אלזא,
 צוזא־ אלעס — ליגענס, שעהנע אזעלכע

 געזונטעל נישט א צו געבראכט האט טען
 קײן ױניאן אונזער טוט װעיבע לאגע,
 געדענקט, מיר האבען דארום ניט. גוטעס

 געזינטערי סך א זײן װעט עס אז
 טופלער די געבען צו ױניאן דער פאר
 אז א-ז, אמת דער וױיל װילען, זײ װאס
 אלע טיט טאראראם, נאנצען זײער מיט

ײ זײנען װאדםער^י שטוץ  אױסען ניט ז
 צו גאל ױניאן, רער פון װאהלזײן דעם

 ארײן די וױ ״דזשאבס״, די פארכאפען
̂זא, דאס.. רופען ײ זאלען אי  וזא־ דאס ז

ײ װעלען מיר !בעז  אז זאנען, נאר ז
 אטאקעס די אז געפיהלט, טיד זואלטען

 װאלטען שאדען, פערזענליך אונז טוען
 לויםען צו אנטזאנט ניט זיך זיכער מיר
 זינען, אין אבער האבען טיר אטאל. נאך

 איז װעלכע ױניאן, אונזער שאדט ראס אז
 געװא־ אויפנעבױט שוױיס און בלוט טיט
צוריק. דך טיר ציהען דארום רען.

 האבעז מיר אבװאהי אז פיהלען, טיר
 װאס צײט רער דורך םיינד געשאפע] זיך
 םיר האבען אפיס, אין געװען זײנען ט;ר
 גרױפע גאנץ א געשאפען אויך אבער זיך־

 זײגען פיר װעלכע אויף םרײנד, צאהל
שטאלץ.
אונ־ פון כזיטגלידער די וױנשען טיר

 האבען זײ װי צײטען בעסערע ױגיאן זער
ײ אז האפען, מיר יעצט. ביז געהאט  ז
 נײע אונזעלע אז צױזוהען, דך װעלען

 טאן ניט אמװײנינסטענס זאל פיהרער
ױ ארבײט ערגערע קײן  האבען אלטע די ו

נעטאן.
גדוס, ברודערליבען מיט
,5 לאקאל בײאייס, מ.

,5 יאהאל נאװאק, םאקם
.59 ראקאל רוסער, הערי

 ביזנע: דעם באדאנהען
אײדזשענט

 ברא־ םר־דראז םון ארבייטער די םיד,
 אינ־ *רעזענםירען םט., סענעז 48 רערם,

 נײטען ברודער ׳עאפ־ם׳שערםאן, זער
 או; בעכער זילבערנעם « מיט קרעםער,

 און ב׳פם׳ם םאר האריס זילבערנעם א
 עד אז וױנ׳שען, םיר םאונטעז־פעז. «

 נעזונטערהייר, נוצען ירעזענםען די זאל
 םאד סארדינט כשר עס ה*ם ער וױיצ
ארבי־ט. נוטער זײ]

ר י א , ם נבער י ד ו ר<
שןזםיפ׳ג די טאופ, רוד י
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1סצי! סארטש, טער19 פרייטמג,

פרעםע דער אין אינטערנעשאנאל אונזער פוז ענידם
 ®אדענדיגט דך האט עס װי

 און קלאולו עגערגישעד דער
 איז סטרײק דדעסמאכער

באסטאן.
 אעצטער פון ״גערעכטיגק״ט׳' רי אין

 אױס־ in פארעפעגטאיכט געװען איז װאך
 װאי״־י כרודעד םון רעפארט ;עצײכענטער

 עײ דעם פון שאוס רעם װענען וױעער,
 די םון סטריײז נענעראא פאאגר״מגן

באהטאן. אין דרעסמאכער און קאאוק
 האבען רעפארט, יענעם א״ענעגדיג

 איז *װעי״ : נעטראכט דך מנכע אפשר
 סעקרע־ דער וױעעד װאאוי ברודער דאך
 אנדעריט וױ טו באארד, דזשאינט פון טאר
 צו ׳אידאי זוכט, ער ? שרײבען ער זאא

 דעי פין דג דעם נרעסער וואס טאבעז
פיז שאוס רעם ישעהנער װאס און ױניאן,

סטרײק." דעם
 געפרײט זעהר דאריבעי, ארנז, האט עס

 מעניט זײטיגער א װאס עפעס, געפינען צו
̂ט עס און דעם, װעגען זא:ט  זיך שטעי

 אפייו האט וױינער ברודער דאס ארױס,
איבערטריכען. ניט האר א אױף

 םיז אױסגאבע באסטאן דער אין
 געסיגעז כיערץ, טען1 םון ״פארותרטס״,

 איז נערקאוױטש, מ. םון ארסיקעא אז מיר
— :געזאגט װערט עס װעאיען
 דעפ ■בײגעװאוינש ניט חאט עפ װעך
 ®ין סמרײקערס די ש,ין כאשפיטינג לעצטען

־ דרעסמאנער אין אוק4?* באשטאנער דער  ױ
 איגמערעסאנטען קײן געזע־־ןן ניט חאש ביאן,

 אײ;ס ארבײסער־מיטעג. בןך.ײםטערטען אוץ
ך האט גאנמיםאג אזיעער  דעד געעסענש זי

אוידיטארמם. פיניד, אין מ#סמיטינג
טינג דער װען ך דזאט מי  געזן&ענט, זי

 געמאלדען חאנמאז וױיפ-פרעזיהגנט
 זײנען ב#לע:#טים די *ז שאיזאמעלםע,

ג י  עי און קאנפזניענץ, נײער * צי געהן צו י
 צו געד.ן ער זאל י1 עארזאםע^טע די ס-עגם

באלץנ^טיכ. די סיט קאנפערענץ דער
 דעי פון מעםבערפ די אז זיך, שאײ׳גמעד״ט

אן  קאמיטע פטר״ק דער ;עהײסען האבען ײני
 •װ״ס״ורןך אבער ;קאנפערעגץ דער צו געחן

 אין אלע אז פאללאנגט, האט האכטאן זידענם
 װעט ער ביז װארטען בלײנען זא**עז האל

 קאג־ דער פון רעואיט א מים צוריק יןוכעז
סערענץ.

^ די אז ׳םען האם גערעכענט  ױעיז קאמי
 א חעכסטענס קאנפערענץ דער בײ זאםען זיך

ל עטוגדע. ז דאך זײנען *ונקטען די װיי י  עו
דעלט  אויפ־ .4טא• אײן ניט נעװאיען פארח̂ז

אזט ך ד,אמ גע̂י ך האט קאטיטע די אז ׳זי  זי
לענגער. ביסעל היב׳ט א פאיזאדט

 אײנגע־ קאמיטע האל דער פון װעטען אין
 ׳צכיקעל * דוי־בצופיח^עז דערװײל זיעז4פ

ײ פעםבערם, די אמוזירען צו קאנצעיט,  זא־ ז
*n ך ם זי  אבער וזאו־ז^ע לאנגװײליגען. ני

 עם I דאגח א אויך V קרעפםען כען קריגט
 אדי- סיניק אין און געדויעים ניט לאנג ?זאט

 קאנצעים דעגולער א אגגעגאגנען איז מאריום
כזן, עון  מאדיס װען טאנגען. און אופילען זינ

מע*טער*מענעדז*ער, אנדער אן אדער געסט,

האט
די
וזײ
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: דאצ ־ ־ » ״ •  געפיוד־ט :־ט !
 עס ז?גען. צ* נ*יצ•!־. ניט
x «ען ױי : v פוזגעי* פון

 יילז ׳*פילער א:א «
 ס?ר• און ׳גטימען ®»ו*ידענע

ן I צענצעי א-ן י אײג־ צו

I ̂
^עי פיךעל א ציי גייד

 סין זינגע•
 ינידעגע

*ענצעי. טןןי*
ען װאס אילען, יירע^ אינמליע:י׳»ע זינ;

 לידעי• אידי^ע זינגען ״אס איצאליעגער, א-ן
ט װאס איצאליענע•־, ךעי די׳נע זינ;  ,,לידעי אי
ך איז לי ףי  א:עי איבעילאזזונ;, אן געיןען ו
 מען אין איבעילאצונ; *יינציגע די ניצ

ך ל,אט  נעגעל-מײדדאך העיען געזאנפ א׳י
/ װ אײ,#/ זיגגען ;׳ ן צי בי  יענקי׳יע און ל

ען טײד־אך לעי א זי:; ע׳ ׳ ״וז י ו  ^בת״• א
 א ,’״*י* זינגען ניט עכ קען ױעל לײנט

ען קענען א-ע אז  איפאליעני׳נע זי;;
ם טאםעי־ ניט, נײעש ר\ין דאך איז  װיי

חי  פאיטיײ ס״דעל אידי׳»ע א אײך ױעט ׳אי
ליל. דעס פון װע־־טעל די ט?ען

טא:* דאס כײנען נזיל םענץ. די דאן אין
פ׳ן צען  ;עטאגצט חאבען עס סמײדז׳■. אוי

 ױנגעלײט. געטאנצט חאנען עס אלן סײדלאך
 א אבעי בעסעי. נאך זועל און בעפע'• װעל

כ״ לי  קלײנע די קינדעל, די געפאכט האבען ״
,ול דוינ;עפיל.**ט האבען ױעינע מײךלאך,  ־־־,־,

נ״מעלעזי קינסטיעי־י׳צע ליך
א*ז דאפ ? א־

V 1*1״
לידעל׳*

י • » »״-י*ו ♦ »י ײ « איז0 ‘׳ P י■ ײ
פיאגעקײזאוי:

 ו־ טעמנערקעפ, לאגגען
מעז אז

אן דעל צו בא־ ױני
 פ*ן מדםערם זײכען אפ

r געד»ם מען אז און .,קיגדעי z r צו בייטאג 
טי:;, א  ,‘טעבטעליי דאפ נזיט כען :עטט פי

 אין ק^גצעי־מ א פאי■ קוסט 1חא• אין אז אןן
ן פען געפינט קיעפטען׳ ז*:ט מען י  די *ו

״ ײי ע• דיט קעזעז ױאס ?•4ר ײ  בא־ טאנצען ז
עילפ. אן גײסטעי־עז

 דעל אין :־*,,פ •םיין איז זײגעל דעי אין
עי ײ; ן איז ז ״  װי וױיפט װעל אין זעקפ׳ ?

 א:ג־;־ געױען נאד ויאיט קאגצעלט דעי ל»ןנ;
ל גאנגען,  אײן אין געהא^טען האט דען וױי

 ױ־ די ציױעען צא^אנטען נײע אויפ;עפי:ען
ד אלײן קוטט אט נאי• מעסבעיס. ניאן י ױ  ו

 גאדעם, ד. איחפ נאך א*ן האכפאן, פי־עזידענט
 פיהו אנדעיע די א-ן קוי־^אנל י פאלעז׳ י.

ע זיך פ*:גט טיטינכ דער און פטר״ק, פון
'0

איבעי־אנײעפ.ייז
t,*,ג וזעלט עולם ־ ײ ע ג  װאפ װיםען צ* :יי
ײן װעט  עלע:ץ>1קאכ דעל פלן רעפאיט דעי־ ז
ל נזען קען האלטונג לאבטאג׳פ פון אבעי• ̂ג

 M ײדע ב״ 1 י
״•‘חאי0

* ׳»* ג*די
רײננזאי

 װי ט)-:ר6
,כטי* קיין

אז
אין

 איבעל איבעלבליק אן מיט
צײ דע־• אין באסטא:

.V י

ך ט  אזוי זי
נאפטאן
עזי
דעי־
עז

V*
* M י   •(%•***) m> ז ־ ״

און רוחיג
*• fcA י 1 i מ . *i ̂»4 ta

 פאנגט עי■
 פיטיאציע

דא איז עי־
אי אזן װי אגגעקזמען;  וז

 ;געװא־־עז אלויפגעױפען
 »ארהא;דלונ; אנצופיהיען

 װעכען י־עדג עי באטיפ.
 •װעלכע קאנפעלענצען, די בוי
י באלינטעט ליך י געישי^פענ נ

איז סטלײר, דער ם
 די

• I 0י *י י
די

 ?זװעייכקײטען
 באיע־ די טיט

עןפ>ןרד.א:דלו
*1 if lip•*

צונגען. ע זי
\0 0 '*

̂ל #ייץ עגט1* א:עי לאבדאן  מעמ־ די עאל פ
עו ׳קאמי זײעל איז עס נעיפ. אן׳ ?זי  ױני
װיסען. אלץ דעי־יבער זײ זאיען

- אט א-ן ך9 איך חאב — ער זא;ט -  ײ
 אונ*ער«ו*ר״בען אגלימענט אן געביאכט

 קלאוק־ק^:־ און ק^אזק-דז׳נאבערס די פון
קא:טלאקטאיס. דלעס די פון און ציאקטאלס,
ך האט עפ אז ׳עס חײסט  צו געלוינט זי

 רעיארמ. דעם העלען צו ל*נג אזוי •יאיטען
ן אין  פון ׳נםולעם א אויס בלעכם 4הא• *י

 האנטאן וזײס*ולעזידענט אבעל :א;ײסטעלו;ג
 על געענדיגט. ניט לעפאלט דע« טיט נ«*ך איז

$ן די װאס «ונקם פאי וינקט פאל יײענט ני ו  י
 פונקט יעדען כזיט און ׳אויפגעד,עטפט האמ

 גאװאופט־ דעל און באגייסםעלונ; לי ׳דצײגט
ײן ײ ן מאשען. די נ

ן ;עמט פיוצ^ו:; ־,א:״ ײ  אן אן לעלע ז
 ;,:‘װעי װעדטעל, מיט א*ן װענדוגג, אנלעל
ען  פין *,העלצע די אין אלײג;עדי:נגען זײנ
און : על פלעגט ,4האי אין אײנציגע) יעדען

i מעםבעיס אײך, מיט מיי־ ד״אלםען *וי rדעל ן 
גי  אײער םאן צו גלײם איל>ל זײט v ןkיי

ינצ  װעלט 4זאי אגרימענם דעל ׳זעחן און פ̂י
ײן  אפגעק^פט? אונז חאט על ױאפ טיה, די ז
ײ ך״ריא;;ט ער א־ן  װעגען לעקציע קולצע א ז
 חאט װאס ײניאךמעםבעל, *ן פון :טעןז4פי די

ז א־עטען י געליהלט. םלעחרען נ
פפאג־ ^זוי געװען איז ענטפעי• דעי אין

 װען גאטילליך, »ןזוי א-ן ׳ןןעחן אז,-י טאן״
 אויפ־ מע:ע אײן װי איז עדלם גאנצער דעל

 ״;עפמזילט״ או• עימער, די פון ;עזייונגען
ציע אן געמאבט אןן א״יאדילט א׳ין  אװ̂י

 געײא־ איז אלײן האבפאן אז פיחיעי, זײעי
טיעהרען. ניז געייהלט לען

י ע ד מ י ט ן ש י פו ױ ד נ א מ ־ ־ ב א  ס
פ ר ע ד ו ש ט ק ע ן פ ר׳ א ־ ם א  ג

ס ר׳ א נ ר ע . װ ן א ש מי א ק
 גאווערנאר׳ס פאל׳ז פארהער דעם בײ

 פאי־ נעװעז אגװעזענד זײגען לאט״טען
 די אסס׳ן׳/ ״אכיעריקען דעד פון טרעטער

 סאב־םאנופעלטיטו־ די פון. א-;א:יזאציע
 טרײד קלאוק אין קאנטראלןטארס און רער

 געהאט זיך, םאחמטעהט האבעז, זײ זיא
װארט. זײער אויך זאנען צו

 ״אמערײןען דער םון פאריטטעהער די
ד צו אפעלירט האבעז אסס׳ן״,  קאמי־ ̂ד

 בי״ א װערעז אײגגעיעטעלט זאל עס *טאז,
 דזשאבערם די צװי׳מען ארדנונג כעחד כעל
 פאר און סאב־מאנוםעקטעורער, די אדץ

 אינטע־ זײז געוױס װעט לעזער אונזערע
 פאדערונגען זועאכע וױכעץ, צו רעכאגט

 ארױסגע- האבען זײ פארלאננען אךער
 דײטאיך און תורץ איז דאט יטטעלט.

 ״טאדנעז־ ז%א געװאדען איבעיגעגעיבעז
 װאנען פרץ מערץ, טען9 פון ז־טורנאר״

 — :פא־יגענדע דאס ארויס נעהכען טיד
 אםא* אטעליקען דעל -פון זאיציעטער די

̂טאן ל. ׳י?אןיביא  יאױעליר, ח. און סאי
 עי־עטענס, פאלטײדיגם, פארחער בײם ד-אבען

 סאב־מאנופעקט׳צו־ די פון ־*אדעלונג איטע די
̂ען דזעאבערפ די אז לעיס,  אנעײ מיזעז זאי
בא־ פאל באזיס א אי*ס טיניניים א קענען

ען. ׳נטימען לײז ! 
פ׳ן חעלען ׳נטימט  פלאדוקצי־ פרן גרונד אוי

אן די לויט ;פ*קאסטמ  א־ז פטאנלאילפ ױני
־ לאט יאױעליל מר. ׳»ע«עי ןײעלע י  או

 ••-י״ז’ דעי פין פאדערונ; די פאדטײדיגט
אז ®אל ט״׳נ מי לי  ע־ ר,א:ט־א*־,טא־ס"• אװ ״
 י«־או<ס די פ:ן פלאצענט 70 אז עלקלערט חאצ

 סאב־מאנזפעיןמר־ די פון !לאדוצירט װעלען
 א איז עפ א,-ינ און דז׳נאבעיס די ®אל רעלס

חרען פלאג^פון  :אדינגונגען מעגליכע אײנוי
 פדי־ חעל׳טען זאל עס אז מרײה קלאוקס אין
 צופלידעגחײ:״/ װעגעעל אדער סעתר און ךען
־ ®״ן פיבטעס א װערען עט^נלזרט מוז ד׳ נ  ײ׳

 א־יל דז**:עלס די צװי׳גען באציחונגען די;ע
 איביעז ד.וי«ם די פאב־מאנופעקטעורעלפ.

ן ל:יט קיוטען, לײדטקלאוקס* אין ״ ג׳ ז  מײנונ
 ד• געװאדעז פאלק׳־קט איז עס וזאס דעם פון

 סאב־טא־ און דז«אבעלס דער פוץ עגםװיקלונג
 א־ז *ל׳אדוקציאו שיז סיפטעם נופערטיפולעלס

יי ױכעװאלעןאײנגעפיהלט גיט זײנען עש
-  t# י■ » * •  «»•  א2 ענטװיקלונ; דעד מיט צײטיג

.4קאנטלא־ און דינגוגגען
 כא:* די פון אסאפיאײ-טאז אסעליקען די

 גצ, איבעיצי דעליבעי־ איז טאנופעקט׳צולעיש
עז לאפ דולך *ז חי פי ב א פ:ן אײנ טו  מיני

 ®דז סיסטעם א ד,ירך אלן פרײזען פאי• באזיס
 סאב־טאגופעקט׳צולעיפ צאהל :אגיעניצטעל א

ײז מעגליך װעט דז׳נאבעד יעדען סאי  צ ז
דנונ; בי־ענגעז  דירעקצע א.*ן צי־ײה אין אי

z די פ*ן פאלאנטװאלםליכ^ײטען k t h:-•;  
באדינגונגען. ®יאדוקציאנס די פאל

 לע״ שיז נאטען אין האט יאװעליר מל,
 ®אלגע^לאגען אייך אפפ׳ן״ ״אמעליקעז

 ־,טעד. םטאניליזירען ,צו אויס פיענעל עפױיכע
 ־,ענע1®י די פון אײנעל קלאוקס־מרײד. דעם
ט זא־* עאפ נײער קײן אז איז,  קײן קליגעז גי

א װעלען געטאכט װעט עס ביז אגעיקעגונג
0פא״אינטע אי*ע  פ*ן אויספאלעונג גענויע

ט׳ן צדדים פייטע  מ״כער־ אוטפאי־־טייאישען מי
 ךע' אויב דעם, װעגען ׳גפיצע דעל אן מאן

 אנגענומענע די נאנקוטען קען עאפ נײער
 איז דאס װי אזוי טי־ײד. אין סטאגדאידם

̂ע קוטעז ׳על זאגט איצט,  נײע צו טאי א
 װעלכעחאיטען ^ע«על, אימפאיאנטװאלםליבע

י פון עקזיפטענץ די אונמעלגלאבען אין  י
ם״ אנעלרןענםע, מײ םי ^ אז ״דעדז גי  ׳יעיע־• יו

 זא״ עס אז ׳פאיגע?יא;ען אויך האם עי
 פאי־םדעםעי פ*ן ר,אנפיל א װעלען עטאנלילט

 צוזא־ נײ-יזל אין איגאניזאציאנען *;4,א םון
פ׳ן מען ען’אלטײא5אינ מי  װע־ ם׳דעימאן, ?
ן זא^ אויפגאבע טזןס ײ  רעגולירען צו ז

- ק׳לי^א־ן* t 0 *י> *• V.........נאדי* אלגעמײנע

ר ע ט ײ ב ר ט א ע ט י ר א ד י ל א ס
 “א געיטטאדבעז איז שאפ אונזעד אין

 איבערגעלאזט האט װעלכער אפערײטאר,
 ׳טיד האבען נױט. גרויס אין םאמיליע זײן
 נאלד־ א. םירטע דעי םון ארבײטער די

j װעסט 230 שטײן, j llH ,נע־ ססדיט 
 םאםיליע, דע־־ פאר דאלאר )XX( זאמעלט

 איז טיטנעפיהל אונזער פון אויסדרוק איפ
 אונזע־־ צו סאלידאײטעט בדידערליכער

ברודער. פאר״טטארבענעם
 יױנדער ןיא םרוי זײן טרײסטען כייר

עי א*ז !םארליסט נ-ײסען ײי
ט״טערמאן. סאי־יאװסיױ, א.

 ביאדסרױ ניעסץ, דײטיט,
 ניארקוס ׳ניח בע;י>

*טאיע, דאלינשהי,
.ע ט י ני א ק
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זינד &ון וואנע א *ץ
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Wלעבעדיגען. פון

חצות) :אך ידןודוױי .■',או אויפנעםיהרט נלדע־ 4 א־ן ׳עטיס (א

ן גום, איז עב־ח א״
״ װ בעםער. נאך — *

—: ס»י אײביגעז (פון
םענ׳•"). זינדיגער דער״

 מערקוױררינע דאזיגע רי ד,אי איך
 קום װי װייל נעזעהן, ניט םאױפטעלוננ

 םעהר ניט דאך בין איך דערצו? איך
 צו כדי םעליעםאגיםט. אידיטער א װי

 פאר׳טםעלוננ, אזא בײװאויגען הענען
ײן: געסוזט מעז האט  א באנקיר, » ז

 ריכטער, » םענאטאר, » קאננרעםמאן,
 אינספע?־ ■ראחיבי׳טאן א פראסוראר, »

װ. אז. א. ניח א מאר,
 דאזינער דער ווענען כ׳שרייב אויב אח

 און םאנטאזיע, םון עס איז םארשטעלוננ,
 האילבען דעם צוליב נאר עש טו איר

 צולינ ניט און מיינע ׳צעזער םיאיאן
#נדערש. עפעס

םצענע. ערשט,ע
 םאד־ דער ותן נאכט• האלנע נאף

 גע־ » טען זעהם אויף, זיך הוינט דזאננ
 שסעהם נעגס רי אויןו טעאטער. פאסטען

 די נים) םעז זיצט נאבט אזא <אין
 נעזעלשאפ̂ג אונזער םוז “״םםעכמגמ

 באלי ליכםינ. חאלב איז טעאטער אין
«ז  טע־ *וויי בינע דער י1אוי זיך ג»»״ז

ײ און נער װאנע. < *וועס שםעלען ז
זיך, םרעהם ל»כס, •ונליקום ראם

אפלאוירט. און גײנערינ איז
םאן, » י1«חי תוםט נאיד —

& «*
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װאם ׳אן דך שטױםט פיבליקום דאס
פז ״שכור ;וערט עסזײז װעט דא

אד'דט.SBא און פרײד
 וױין פאפ די ארויף עטעלט סאן דער

 קראץ, דעם 5א דרעהט װאנע, דעױ אױח
 רוײטיג, גיסען אז זיך הויבט װײן איז

שױכדג.
פרעהליכער. נאך װעדט עולם דער

 העשע־ הינטערשטע די פאד דך כאפט
 פלעעלאך—בוזים־קעישענעס די צו נעס,
 ??ען עחמײנעץ. פארמען אלערלײ פון

 מען יגארגע<ט מען זופט, מען טרינקט,
 אויף װערט טעאטער דער זיך. באנריסט

 יטענק. א אין פארװאגדעלט װײיע א
(פארחןזנג

ע. נ ע צ ם ע ט י י ו ו צ
םײער. םיט באנאסעז װעדט בינע די

 ױבלי־ דאם דזשעז. ש*ילט םוזי.ס די
 די םינגער. שפיץ די אוץ* מטעהט קום

 אויםנעצוינען. נאכמעהר װערעז העלזעד
 ברע־ אױ!ען די װאקסט. נײגעריגקײט די

 באלד אז ערװארט, םען ־— בי:ע. די נען
אויסעמעװעהנליכעס. ?ומען עיעס דארוי
 א זיך 0טראנ — קוםען דארוי זי
!...זי — פובליקום פון \9ש(ש<ז
 דער הײסער. נאד ווערט םוזיה די

פײער־קלעו. םיט שיש •ויק
 שיאנה, ׳ױנג עחמײנט. זי — שסױל.

m m און - ט. ־ * ק * / ג
םאראײניגטער א אוים בתןכט עס
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טעאטער• דאס פארקילכעז
 םײער־ נאך זיך צוברעגט טוזיח די
 בי־ דער פון םײער רויטעד דער. דיגער.

פוביליקום. דאס באגיסט נע
 נאקעט־ ̂שלאנקע א מײדעל, דאס

 מאל. צװײ טאל, אײן זיך פרנײגט ׳קײט
טאל> דרײ

זײטען. אי׳ע אויף
שמײכלען. זינדיגע מיט װארפט זי

שמײכיען, די כאפט פובליתס דאס
 עסט פובליקום דאש הונגעדיגעת א װי

 ניט װערט און מײדעל־לײב יעטיקער
זאט.

 קרעכצען... עברות ־ בעלי אלטע
שװיצען... פייכעס בכבוד׳יגע

פאלס). (פארהאגג
. '־דריטע סצענע

 קלויסםער־מױ ארגאן אן שפילט עס
 רא־ מיט באראזט װערט בינע די זיק.

ליכט. זאװע
 נאקעט, און שלאנק ׳ױננ מײדעל, דאם

װאנע. איז ארײנצוגעהן אן הױבט
 םריהער א געאײלט, ניט לאננזאם,

 ראנד אוים׳ן פוס אײן אװעק זי שטעלט
וױין. װאנע פיז

פון זיך אויםער איז פובליקום דאס
התפעלות.

 ױ שטעלט נעאײלט, ניט לאננזאם,
 װאנע. דער אין םוש צװײטען דעם ארײן

 שטולען. די אויוי טאנצט 6עול דעד
מים זיך זי זעצט נעלאסעז, דודוינ,

״אה״. אז
אה, מיט: קרעכצט פוב^קום דאס

!א־־־, !אה
®אלם). (פאיהאנג

םצענע. פערטע
םוזיס. דזשעז שסילט װידער

 םיט באנאסען װידער װערט בינע די
. • פײער.

ק:;דשײ . ] דגאדי^ נ '* M

c,'2 דעם א'יס טײלען און 'P 's2 ב<־ 
כערס.

 א־ן אױף ז*ך *שטעלט מײדעל דאס
װאגע. דער

ל.״ ׳שא ט עם שטי שײנ באדי־ א ער
 •:״* א םײדעל דעם דערלאננט און נער

כעל>
ט אפלאדירט פובליקום דאס ־1קױ פי '

קולות.
 מיטין מאך א גיט מײדעל דאס

זאנען. עפעם װיל זי :האגט
 װעיען אטעמס ןןטיל... װערט עס

געדיכטער. אוז נעדיכטער
 דאס זאגט — דזשענטעלםען! —
 איע־ אונזער םאד טרינה איך — מײדעל

 דעם אויף הויבם זי — געזונט. מענס
 פאר טרינק איך — װײן מיט שיכעל

 אםע־ אין פראהיבישאז םון ערםאלג דעם
 גרויסעז דעם םאד טרינס איך ריהע...

 םאױפטע־ הײנטעעד דער םון ערפאלנ
!לונג

I בראװא !הורא
דונערט. עולם דער
 קוטט I דזשעגטעלמען ̂יצט, און —

 װעל איך און דודשטיגע אלע איהר
 פוס• קלײנעם מײז םון אנםרינקען אײך

 אײע־ ברענגט אלע, איהר חומט !בעכער
 אנ* זײ װעל איך און אהער כעכערם רע

 סים׳ן געמישט וױין, וױין! םיט םילען
 און אהער קוםט לייב!... םײן םון ריח

 גרױםע אונזער בענשט און םרעקט
!אםעריקע םאר הורא — םדינה

װילד. מכדן* װערט •ובליהום דאס
 שמויםם עס שיױמט עס לויטם, עס

 םיײ גאקעםע דאס בינע. דער צו זיך
 איהר מון בעמרש די איז וױין ניסט חגל

 דער םרינקט, מעז זינגט, מען ימיכעל»•
ברע:ט»• ®יתר דער שיי*ם. םוזיק״בענד
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פאנד אינשזרענס ארכײטסלאזען פונ׳ם
 םון סיזאן פאל םאר׳ן אקאונטס די

 טען1 דעם געשלאסען דך האבען נ925
 ארבײטסלא״ פאר טשעקס די טארטש>

 יוואט קלאוהמאכער, די צו בענעפים זען
 םאר׳ן בענעםיט צו גארעכטיגט זײגען
 עג־ געװארעה אויםגעצאלט זײנען פיזאן,

 אפיס אין אדער שעפער די אין טװעדעד
םא:ד. איגשורענס פון

 איגשױ דעם םון אפיס אין אבער
 צאחל א דא נאך זײנען פא:ד רענס

 זײ• װאס ארבײטער טאנכע פאר טיטעקם
 די אפנעהםען. זײ געקופען ניט נען

 ניט געװים זײנען קיאוקטאכער דאזיגע
 ןונטזאגען װאס םיראנטראפען, אזערכע

 בענעםיט אינשורענס דעם נעפען צי זיך
 דער־ עס איז גיכער זײ. קיפט עס װאס
 טשעקס די אז #ניט װײסען זײ װײל פא״

 דא״ ררוקען מיר און #זײ א"ף װארטען
 פאר מיטגלידער, םון ריסט א ריבעד
 טשעקס אויסגעטאכטע ס׳װארטען ױעיבע

 122 ״פא:ד אינשורענס פון אפיס אין
סטריט. טע18 *ועסט
 פיט ליסט א מיר דררקען װאך די
 נאך ,2 לאקאל םון פעפבערס פון :עפען

 די פון ליסטעז דרולען פ'ד .װעיען ד*;ם
 קלאוקפאכער אנדערע די פון פעפבערס
י־איאיוס.
 זײ אויב דאס לעזער, די בעטען פיר

 װאס פעפבער א םון גאפען א באפערקען
 יענעם זײ זאלען פערזענליך, קאנען די

 אפ״ געדזן זאל ער פאכען, אױפפערקזאם
בענעםיט. איגשורענס זײן :עהפען
A
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001.
.1017 ״
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.1171 ־

 1207 ״— קיװאלװאסער לואים
 .1200 — ®דידמאן רז.

 .1282 — האידיערי טאני
 . 128-1 — װיע״נער דא־ס

 .1309 — א^ראנזאװיפדן ט.

 .1380 — בעימאן ם.

 .1J38 — גע־שם מ.
 .1459 ~ סיגעל דיײנ^ן

 .1101 — װיל&*ז ײ.
 .1495 — װאלקא:* מ.

 פערדיגא ס*#גכען דזיש.
 .1017 — ברענזסקי י.

 .1001 — סײױע־־ניאן
.1711 — פישער ל.
.1787 — קאילינם א.
.1800 שויגעל “

 .1820 — בלאון
.2011 — קאחײן

 .2031 —* ב״און מ.
.2080 — רונינסקי ל.
 .2220 — קוגאפפקי ב.

 .2372 — גריגבלאט אלמור
 .2197 — זוסמאן פײעי־עצײן

.2511 — ג־יגבעיג דזיש.
 .2532 — גאלדעצװן זד
 .2592 — כוטעען ס.

 ,20*10 — סטי־אלסײר איזידא*
 .2000 — א-־אנדײר ס>
 .2739 — װאלף -■
 .2718 — קאשיאן י.
 .2850 — ®זנײדער א
 .3131 — קײגספיעלד מ.
.3242 — שײאיץ מ>
.3203 ־־* ®לאט ג.

 .3362 — סװערנאװפקי װ.
 .8414 — קאגכזדאװיץ ו1דז׳פ>

 .8545 — סילװערפמ״ן ל.
 .3580 — אבראמאװימש ה.

 .3699 — נעידער דז׳».
 .3819 — סילװערעטײן מ.
.3855 — בעקענ״טײן ם.
 .8800 — קארטען א.
 .4158 — גאלדםאן י.
 .4192 — ̂ענקלער מ.
.4248 — געדאלד א
 .4245 — *ואנמץ פ.
 .4340 — *וקםאן ת.
n. 4406 — אײזעגבערג. 
 .4500 — איאנאװיטץ א

 .4580 — אײנבײן סעם
̂ראגאןי .4000 — מ*ארל

.4774 — סאלקאיסקד ב.
# .5201 — סאנפיגער ג
Bll8:;<::. 1 ילוזו א 2ל876 — ויזמסזער *•
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עג װ ר  .5720 — סאשיאן אוי

 .5740 - גאלאמאװיץ דזי®.
 .5701 — אקען לואיס

 .5709 — דויט׳צ םעם
 .585S — חעלםאן ס.
 .0015 •״ סילװערגזאן מ.
 .0081 ״־< זאיאן ח.
 .0184 — ירא6יטא ב.

 - פארבנאי בענדז׳גאמין
 .0290 — פאקם

 .0350 — לעװיט דזאזײ.
r n. בין  .0137 — רו

 .0(735 — קאהן העדי
 .0Su8 — שעיסאן זזערי

 .0807 — *יטקאװיטץ מ.
 .7035 — פײװעל ל.
 77 — ינרן ראבמאיאװ ס.

.7080 — נזאימאל דזיגעק

.0218

 גארדצאן יד«
 װילפאן י.

 לאהען פעב
 ;א^דפאן דוד

קארזעז דז׳®•
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®ערלאװ י.

.7129 - 
.7108 

.7173 - 
<7218 —

 .7283 ־
 132 — י

7505.
 .7510 — קאנטראװינזץ ד.
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 .7547 — ק»\חען ם>

.7748 — שײגמאן
 .78512 ״ פיעלער ש.

 .7872 — בערנ*דטײן נזא*יפ
קעי לואיס .7922 — זו

 .7901 — 4דע״עי ד.
.7980 — יצראם פאול

- גאלדעטײן ג. - 8033. 
.8109 — חאפטאן מאריס

- מיכאיפעיק ד. - 8220. 
.8295 — קאעיגםר״י חײמאן

 &.307 — גראפמאן ב.
.8108 — נאװיק מאריס

 .8117 — ליעק ה.
 .8505 — ראאנ לואים
 .8580 — מימפ^רט הערי

 .8091 — גןזלדעפײן מ>>יים
.8721 — קופעי דז׳צ.

 .8798 ~ אברעםבערכ ב.
 .8799 — עלענטוד bפגילי

 .681,1 — יאמאװי*ן5 לואיס
איי  .8819 — פינם^י מ

.8820 — מינפדן איזי־אעל
 .8819 — זימערמאן ל.

 .8971 — :עטער סעם
י,־״  .8981 — ענײדעי א̂ל

e. 8990 — דאזענבלום.
 .9027 — קלײן ד.

 .9045 — ראזען דז׳צײקאב
 .9148 — קאחען אב.

.9158 — קאופמאן מא^פ
.9210 — שװארץ ס.
.9277 — פרידבעי־ג י.
.9330 — קרעל מ.
 9391 — װיענער ח.
.9-438 — קאטץ א.
.9057 — סנזיט מ.
 .9781 — עײנקאפסקי ס.

 .9792 — יטעכטער הערי
,992-4 — דז^ענאק*־״ דזט.

 .9973 — פײגאטײן נ.
.10247 — פראנק דז׳».

 .10344 — קארםען ל.

̂ינסקי א.  .10403 — מאלט
 .10477 — שניידער איזי

ץ ם. או װ * — 10632. 

 .10601 — פינמא א.

 .10609 — סאשט א.

 .10733 — גאלדמאן ח.
 .10857 — באלביגדער ל.
 .10807 — בזארמנזאן ס.
 .10871 — עדעל«ביין ם.
 .10945 — טארענץ מ.

 .11004 — קאזורא אלעקס.
 .11045 — םיעמאן דזעײקאב

 .11029 — קאלינסקי פעם
 .11120 — בלום א.

 .11200 — אלממאן טא?ס
 .11202 — קאחען ס

 .11200 — מאלי* דזאז.
 .11395 — איסטןךצער ם.
 .11402 — קאחען א.
 .11415 — גראםנער ח.
̂או «.  .11417 — חער

 .11472 — דענער לואים
j 11591 — לעװיט.
 .11607 — ?ןארגבערג א.
 .11672 — סםיט «.

 .11703 — םארקוס חײמאן
האװ̂י ת  .11741 — דמ̂ג
.11777 — זיגלער «.
 .11789 — קו«ער ב.
 .J5<118 — םולער װ.

 .11853 — ®ײנבערג דזע.
 .11879 — *יוארץ ם.

 .11923 — לאתער װיליאם
.1207̂ — בארנעט סעם

 M2219 — םעיר
.12223 — גראא י.
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ס ר ע ק ײ , מ ן א י נ ל ױ א ק א 9ו ל
).1 זײט םוז (שלוס

טגריד יעדעד »ז  װע־ געטעקכט זאל מי
 װעט פען װײדדטעס. ט$; » טיט רען

 אפצױ טא: דעמ ארבײםער די ערצויבען
ב ארבײטעז, ײ אוי  םאר־ אזוי װעלען ז

- פאחטיש װעט עס אז אזוי לאנגעז,  פיי
ט ט^ג א נעז אן. דער פאר ארבײ ױגי

 איז װעלכער טאג־אסעספעגט, רער
טינגען די בײ  געװארען, באשיאסען טי

ט װעט טײל  פאי־נענדען אױף װערען צו
:אוםז

 אפעס־ .6דאי 2.50 באצאלען צו .1
אינטערנעשאנאר. דער צו מענט
 טעקסטיל־פטדײ• די העלפען צו .2
פאסײס. פון קערס
 אסעס* דעם פון באי־אגס דער .3
 פז*ר גאר װעדען געברויכט זאל פענט

ארגאגיזאצי^נס־ארבייט.
באט־־אג־א־ב"■ די אז האפען, פיר

 װע־ פיט;לירער ברוקצינער די און טער
 װענען האנדרען פיטיננען זײערע בײ רען

׳גײסט ;י'כ*;ן,ז דעם אין אסעסמענט דעם
ױ איז נ  כראגזו פון ארבײטער די װי

געהאנדעיט. האבען יארק
 עקזעקױ אינזע״ פון מיטנלידער די

 צייט גאנצע זײער גיבעז באאדד טיװ
 אונזער פון ארבײטען םאדשידענע די צו

 זערבסטםאד• דאך איז עס אבער ױגיאן.
 וױכטיגער זעהי דער צו אז שטעגדציך,

 יא־ אונזער צו שײך איז װאס ארבײט,
 אנ־ אויף צײט צו צײט פון קאל,־הופען

 צײט אפ נעהפען װאס םראגעז, דערע
 פרא־ — באאײ עהזעקוטיװ אונזער םון
 פיט פאיבונדעז ניט זײנען װאס נען,

ארנאניזאציע. אונזער
 עהזעהוטױו דער םון םיטינג א בײ
 צושדיםמען, אנדערע צװישען באארד,

 צושריפט א געװארען פארגעילעזען איז
 זי װעיכען אין ״פדײהײט׳/ דער פון

 שיקען איהר זאלען פיר אז ׳או;ז בעט
 פיעד־יאחריגער איהר צו באגריסונג א

 דעבאטע לעננערער א נאך עקזיסטענץ.
 באשהאסען באארד עהזעהומיװ די האט

 5 םאי באנריסונג א איהר שיקען צו
 בא־ אױך האט עקזעקוטיװ די דאצאר.

 בא־ זאל באגריסוננ די אז שלאסען,
:פאלנענדען אי״ן שטעהן
 לאקאל פון באארד עקזעקוטיװ ״די

 ״פרײ- די באגריסט י. װ. נ. ל. א. 91
 עקדסטעניז גערי*יאחר4 איהר צו הײט״

 אין דאס האפנוננ, די אױס דריקט און
 די װעס צוקונפס נאהענםעי נאר דער

 טאהטיק איהר אז אײגזעהן, ״םרײהײט״
 יערען פארלוימדען און באיטמוצען םון

 א פאר באטראבט זי װעםען אײנעם,
 ליטערארישע אזעלכע מיט און געננער,
 ״פדא־ װי קאלוטס, איהרע אין פערעל

 אזעלכע נאך און ״זונה״ םטיטוטקע״
 איחר עררײכען ניט זי װעט אויסדריקע,

 די פון װעג־װײזעד דער װערען צו ציצ
 ארבײטעד־מאסען אידישע פראגרעסױוע

 ניט און אוי^קלעמננ אמעריקע. אין
 דאר;» שמו״דװאלםערײ און אויםהעצוננ

 וױ^כע צײטוננ, א םון מאטא די זײן
 רײךסאציאלי־ א זײז צו פרעטענדידט

איבײטער־צײטוננ. סטישע
ױניאךגרוס, מים

 אוץ באטה-אב דחנם, טשילדרען
לא־ ױניאן, מײקערם האוז־דרעס

4י.״ .װ. נ ל. א. 91 קאל
 בא־ דעם םון װעלען םיטנלירער די
 פיל־ ז%א לאקאל אונזער אז זעהן, ריכט

אקטיװ. זײטיג
 אונזערע אלע אויוי םאדערעז מיר

 די איז אנטײל אן נעהםען צו מיטגלידער
 זיך און ױניאן אונזער םון אסטיװיטעטען

 קאמי־ ארגאניזײשאון דער אן אנשציסען
 אר- צו קאמפײן א אז הויבט װעלכע ׳טע

 ארנײ- נים־ארגאנידרטע אלע גאניזירען
טער.

 מעהד זעהן איר װעל וױימער אוי(*
 כייט םאיבינדוננ אין שטעלען זיר אםט

 שפאלטען די דורך םיטנלידער די
פיז יו“״נערעכטינסײט דער

פון ענטפערם
רעדאקציע

r — ד,
«נוגע«י

צ ני
 לעצטענס

 דעי®®,־ ®«וט עשענפזלמנען.
ע־י לעצטענס  אין געע;;פ ז

טיר

 יו*גז ח#ט איחר ױאפ זאך>
צ מיל ת^נען קט  שיזי־• ני

ל ױי ר ו עז כי ײג ז
חא אגב®ל<ח

חזלציע

« M•» 0 -
רע• אונזער אין אײערע ז#כען אײניגע

י און ®ריחער, פון ו ז װי גיך ן
®ריחעיי מיר װעלען ®יאץ ד-יןבען װעלען מיר

ײ מיר ״סטאק״. ®ון זא-ען די אויסגוצען ?
װעט אפשי־ מ*:וס?רי§:ו, דעם 2א «ײך קעז

אן אין דדיר״ען ק?:ען עס איזזי
• I ■4 <*

y 0 ״>׳ ײי •» י

דעש\0*0 " יייויײיגאטי*ן>ד;ד -44 •לעװ ס.
 נו־ דעם אין שאיעפענטלינט װע־־ט פ־־עזענט,

ך ל,ןן:ט איחר נזעי.  דעם, מיט ם־ײפטען זי
ט איז ד>זפ װאס  דאפ ני

 לעצפע אויפעגגעבליבען
•2 דער אויפגעפעיג* נז א
» ״ • ף י 1 0 ׳ 0 ־• * ־ *

ו י
0 0 0*♦♦י

סעם
 rני גאר
 ברײען אב.

אויסגענוטען.
דאס אז אייך, טיצ

לאיאל ז״
 װ» דעם׳ ען

 בײ ד.זןט
x מיר v  

ו איז

איז װןןס 0M,0 0 אײגצ
היזש עס וןײי > IV ײ׳ ׳** M ̂  tf • * 0* ײי> א ,וא 4 1 ׳ ו 4?

ד.א:עז י־ מ 10
ב־־. שון ד ■ לי : דא: ופ
־*,שטא י אזו אייך

אײן :יט נער א שען
אײנציגע דאפ עײעז

mm m
א די

• י« * » י ^ «■  ד אין ־וקצ
 לעזען קאמן :ײנזער

 איח״ כעהםט װי עך׳נשעגס,
 #* י■[X גיסען אין רעדען

0

 ז ד-*פ יװאפ ליד
 װאס טיגקײש״

 פארששעחן. און
ך צו אונםער זי

 1איו> ♦ןז זאגען, צו איחר םײנש אי־בײבער?
ם ײ  די>£ ׳^עזיע2 אויןי טבין גי־ויםער >*זא ז
בען אדבײטער איע ד ̂ק  אוי.־* שאיל^זען זי

ת? אייערע גו  אײף מיר װ^לםןןן דמן מני
 ם6?* מ^אנח אײער אויפצוגעבען ראשען
ך און ̂אשעו־  לימע־ צו נעחמען ליבערשם זי

 ‘ןןנ די אויך און לידער, אלע ראשור־^רישיק.
 דער אין געדרוקש װערען װאפ זאנען, דערע

ך און געלײענש, קאן ״גערענטיגקײט״  אוי
n) יעדעז פין װערעז פארעמאנען לײכם V t* 
ל װאם םער>  פזוי״סשעוזן. און לײענען װי
 קוכגי עפ װען אוםג^יק, קײן ניש איז עס א*ן

 װאס װעגעז לײענען, צו עסעס אויס אמאל
ך דאין״ םען  ש6העל ח>ם עאדטראבשעז. זי
̂שמ  װעל־ מוה׳ דעם ״ש*דשאר*עך אניסעל ן
 לײענמ מען װען ט,2געששומ5# װערם כער

 ?עז ®ײז ברודער זאנען. לײכשע נ»>ר כפדר
 אנער ^1געשע־ איהם װ^ם ליד ד*ס לויבען

ײן הבטל װאם צו  ײ^ס לידעי׳ אנדעי־ע אלע ז
? דרו?עז מיו־

נאך ארוישנעהכלען

שוין אײך האבעז
מ ״ װ ליד : צ אײער

דאר־ װעש איחר ־

̂פ ײ״ ד װ צ __<,
שארעשעגפד גינעי*

— קלאוידשאפ א פון שאפ־טשערטאז
 װערײן. סארעשענטליכט װעט ברױועל אײער
 אײנציגער, דער ניט לײדער, איז׳ 2שא אײעי

 ששע* אלעילײ כאנען ארביימער מאנכע װאו
 דאיף מען װען רוגגען,

ארבײמער. אן

 מי״ — ברײעז. אב-
 דאם געענששעיט, פריהער

ך איז  *בער דרוקבאר, אוי
װאדמעז. אביסעל םען

 לאהא ראזענבערג. נ/
 ל.#ז אייערם ביױועל טע

 אםװײגיג־ ערשטע. דז>ס װי װערען ליכט
 צו טענח שטיקעל * דא דארנדען איז סטענס

 ער^טען אײעי אין װעי־ענד רעדאלציע, דער
ט בריװעל  צים גערעדם גאיגישט איהר ד̂.

 ה*ט איהר >>ז מײגט, איחר כ־אטש פונעט,
 איחר אויב א^זא, פונלןט. צום געלעדט יא

עי שארעשעגפױיכעז מיר װעלען ווילט.  איי
̂פמז ,4בדױועי צזוײטען  איחר ה*ש דאיפ בו

 אײך ז^גען מיר אלײן. אוגז צו טענה א
 ניט איז ברױו עישטעי אײער אמ^ל, נאך

פונקכ. צום געװען
ײ אייעד אין — .35 אאקאא מעמבער  בי

 ה#ם װאס — ט־זאך,1הוי די פעלם װעל
 אײער םון אגענט ביזנעם ב*שיעשענדער דער

^אל  דזזנקם איחר װ#ם אײך, פאר געם^ן ̂ל
̂ך ®עלט דאן אײזם. לויבם און  אן ע§עס> נן

ע יעדעל נ*מען. אײער אונטעישרישט, ײ  4,ביי
 דארןי רעדאקציע, א אין געשיכןט װערט װאס

 ניזמען א ^הן אונטערשיישט. אן האבען
ט זאך קײן &ארע*ענטליבט. ני

װעי®

געדאבסעו מײנע
גלאטשטײן. יעקב םון

 דיר. רײצען נעדאנקעז נדינע
 טױנען. שעכטענדיג םראציגע א זיצםט דו װען
ױ  זינגען, פליגעל זייערע שטיל (ו

 הענט). אוםדערבארעמדינע דײנע אונטער
 • םיר. צו זיך שטרעקען הענם דײנע
 גרויזאםקײט. פון צײכענם ליבע קלײנע, דייגע

 ;םלײש טײן אין דײנע נענעל די ם׳ױנקען
 לײב םײן זיגנט נאכנעביג און שטיל

 הענם. גרויזאםע דײנע אונטער
 — דיד צו אבער זײנען נעדאנקען םײגע

 גאבם. פיגםטערער א אץ פעםטונגען זיכערע שטוםע,
 זײ> םאר װײנסם און זיצםט באזינטע-זיגערץ א דו איז
ץ אין טתיעדיגער די
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1
ױ קװס רער ן.  6עק^אג״ד, אי
 •רדעו דער פון

אינװסטױע
׳

י *.,spy װענען״די הורם דעו . c פון 
״ אינחסט, קליידער פרויען רעי  ,.«>ס , ׳

 ײ*« ל׳ניײו״ dpho סר״ סון נענענען װע־ט
 שי*ס> ,-*ר עום«ומ. גרױסער נאזונחד־ס א

 ג׳וײס־ צונענוייט סועציעל איו נער4װע
 *V; װ*רט סיטניירער, אונזערע פ*ר רען

 יייז ענגי'», אין און א־ד־ש א־ן געפען
כזןנטעוס. עט״־נע
civ לע־ סר. װעט תװס סון ענדע

 1זיי פון איגוזאלט דעם אינערשוקען וױן
 ערפ*רוננ, דעו מיט אייגקראנג א׳ן יזו־ס
 הראפ״ די אין געקרןונען חאט עו װאס

 װערען נעדרו?ט װעט דאס און צ־טערען,
 אין אינאליעניש און איריש ענגייש, אין

 איו ״דזשאסטיס״ ״נערענטינקייט׳/ דער
 דאם ןןז ערװארטען, פיר ״דדצאסטיציא״.

ען סיל נרעננען װעט  נא־ װאס וי, *ו נ̂ו
̂•י •ד *י ,סשעציעי און קורסען ד־ זויען

 ?יכערמאו ינרן ןןאלדמאז
לאחןרס

BROADWAY, NEW YORK

*)in  * y r מו ױ י*דק. דו א
lY איצט װערט יוידס דיועױ i v m *יע

 1ייי אומנט׳ אין וןז״נער h דינסטאג, וען
מר •*גריק־סחוי דע■ שון 402 מס גו

 צוױטען סטריט, טע20 א-סט 302 /40
 ארייגנאננ עוועגיום. *װייטע און «ר*מן

 M דער פוץ מיטגיידער די צו סוײ »יו
י. װ, נ, י.

ץ ם ױ ו ע ש י נ א ה ם צ ס
סעאות״ איע סיט מצח *ױ

 קעיק־ צןצה־פארפעל, מצה־טעחל, מאנישעװיטץ
 ■סח־ דעם פארזיכערט — אייעו־מצות און מעהל

 און אמעדיקא אץ אידען מיליאנעז םון פאוגעניגען
װעלט. גאנצעד דער איבער

אגדמלטוד איױשע ױ  
סאכדיעטי חירש) ב#ר#ן )
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 I0pnjrog אין באױענוגג ארניממר אידישע די אנסוױמים ז*ו ראט עס װי איהר, זױיכם
אלץ םיט װעט איחר און לעװין, ױאיס דר. פון ױדון, ױאריןעיס גאיסענט ײידיס אינטזןרנײשאגאל דער םון נעישינטע די <עזם

אױסשליסליך קויפט

סחסע ממםכיא
י8טש צוועפןסשני!

פהעע לילי װחײט

 װעט איהר
 נעפינען ניט מאל קײן
פרײנד רױכערונג א נאך

קעמעל וױ

װילט איהו װי װײט אזױ געהן םעגט איהר
 איהר װעט ודלט, איהוי וױפיעל צאהלען את

 רױכערוננם- אנדער אן געפינען גיט קײנמאל
 נע״ זײנען קעטעלם וױיל קעטעל. וױ ®ױינד
 םאבאקען אױסערװעהלטעסטע די ®ון מאכט

 זײ — װעלט גאנצעד דער אץ װאקםען װאס
 אפטעגריג; גיט טעם, אײער קײנמאל דערעסען

 רער זײנער קעםעלם זײ. רדכערט איהר וויפיל
 אינער קוינמאל לאזען זײ — מײםפמןר־נדשוע

 פריידען אלע וױדער־םעם. סיגאר־עפדשען א
 צופדדענז־ךט קעטעלס איז דאס—רדכערען םון

רױנערערט ערפאהרענע מיליאגען סאר

 דינעו כדגארעטען סארט אײנציגען דיזען אין
און קענפושאםט, טאכאר, די האנגענםױדט

 אדגאניזאציע גרעסטער דער םון פעהיגקײט
 קיץ װעלט. דער אין עקספערטען טאכאק םון
 אין װעדען צו ארײגגעוױהעלט גוט צו איז .זאך

 טערקישע אויסערװעהלטעסטע ױ ,העםעלם.
 עקס- בעםטע טאבאקעו; אטעױקאנער 'און

 פײפעד םיגאךעט םיעםטע די ;מישונג ,פערטען
 םראנקרײד. אץ די פאר סםעציעל 'נעטאכט :
i םעארעטען אץ העכםטע דאס זײנען קעטעלס 

 געטאכמ ניט קען םיגארעט בעסערער ׳^-קיץ
װערעו•

*

 אוו אראמאט קעטעלם גיט ווײסט איהר ;אויג
ײ! סתבירט ׳!ױיכתיייט,  אליץ אױם געפינט ז

 אױינ־ װען איז ױאס טעם אנגענעהמםטען ןדעם
j נעהמט סעארעט. א אץ געװארעו געשימט

1(«הןממעל

it׳«

י

און ?דלער *ח צח»מענסונ«ט
 קלאסען אונוערע ®ון רעהרער
מערץ טען20 שב̂ת דעם

)1 «ײ• 11• (׳•לוס
רנעגדע די  כ«״ זיך װעיקן *רטיסטען ̂פ

 סאירא• מימער, ■ארטער ר. :טײייגען
 j וױי^^דסט, רוינארט, גוסטאװ

 זאס^אוױ ל. נ. באריטאן. ׳זאסיאװסקי יר
י , י  גרו«עך םון יידער דער זײן אױך װעט ס

 באטי^יגען װעילען״זיך דעם אין ;עזאננ.
פארזאסעלטע. אי־ע

ווע• פארטיג װעט מען װי דעם, נאך
 דעם און ״רעםרעשמענטס״ די םיט דען

 דער זיר װעט ■ראגראם, טוזיקארײטען
 און דזמיםנײזװם אין םארזאמיען עורם

רענסינג״. אין שארכרײנגען
 יארק גױ פון ױניאנס ̂אקאל אונזערע
 םון טוב ױם דעם אין זץ־ באטײהיגען

 ערװעחלט חאבען זײ סטודעגטען. אונזערע
 וײן אגװעזעגד ײעיעז װעיכע יאריטעס,

״װעטשערינקע׳/ דער אײוי
 ״רעפ״ די םאר אױסגאבען די דעקען צו

 קא• אראנזמטענטם די האט ־עיטטענטס״
 אײנטריטס״ יעכענען צו בא-טיאסען :♦יטע
 כא״ םען קען טיקעטס סענט. ריס :ערד,
 דע#ארטמענט עדױקײשאנאיל אין היטען

 װעסט 3 אינםערנע׳טאנאיל, ־,אונזע, פין
 װא^ינ״ אין בײטאנ *ג־בת סטריט. זינטע
 און ,530 רום סקויל, האי אױרוױנג ;טאן

 װאיטיג־ םון אשיס באהס אין א״ענט א־ן
רום. דײנינג אויױױנג ;טאן

איגטערנע״שא־ אונזער פון כײטנרידער
̂ט, און ױג; ;אי־,  פענער, און פרויען א

 ״װעםשעריגקע׳/ רער צו נע״אדען װע-ען
 פאר א סארברײנגען זיכער װעיען זײ װאו

 געזעיל־ גוטער אין יצטונדען אײגגעגעדזכיע
 אטמאסםערע. גײסטיגער א אין און ־צאפט
צ״ט. איז ייטט

טשערמאן. שאפ פ-עזענטדען
 קיליפסטײן, ט. סון ארבײטער רי :יײ

זאטערט  )שבת מיטינג, שאפ א בײ פ̂א
 לא• פון אםיס אין פעברואר, סי-טען דעב
r; ביזנעפ* םון אנװעזענהײט דער אין 

 כא־ האבען װײס, ברודער אײדז־טענט
 צו אנערהענונג אױסצורריקע^ ־:*יאסען
 קעם״ הערי גר. ^אפ־ט*פערט«ן, או;:עך

 דעם םאר ארבײט גוטער זײן פאר '־•;־־,
 דא־ הונדערט םין םרעזענט א דויך •:•אפ,

 װײטער זאל ער װינ׳טען טיר אין ,“י־א
יעצט. ביז װי ארבײט, די פאיטיעצען

• :ע ט י מ א ק י ד
ל םרידמאן, דז*ט. * ס * .2 ל

.2 ילאטאיל פארטנאי,
.9 יצאקאיצ עפסטײן, עני

.35 ילאקאל האספאן,
.82 יאקא^ םאהס,

 ליטעראטד װעגען קלאס דער
פארטגעזעצט. װערט

 ״די װע;ע; קלאם סטאליער׳ס מר.
 ע;;רי׳«ער דער פון ׳פוטודירוננ ס*«י*יע

 דיזע ם*רטגעזע*ט װערט ליטער>טור"
 דעס ׳שנת, דעס נעװעחנלױ. װי װ*ד,

 ודד לעקטשירען ער וועט פארט׳פ, טען20
t םיו סלאטס די און ״דיקענס גען n t y. " \

 »ומעמו*רטעט יייז סטןולפער סר.
 ניט דערם*ר ח*ט ער און געװ<ורען קר»גק

 יע*טען לעשט׳שור ויין נענעו נעקענט
 ם*רט• סורס זײן װעט ער *נער ׳טנת.
 אױר• װא׳פינגטאן אין װאר, דיזע זעצען
 נאב■ אדינער 1,530 מס היײסקול, וױמ

מיטאנ.
פ־טנלי• די ם»ר םדײ איז ארייננאננ

י. װ. נ, י. M םון רער
 האט סטאלפער םר. װען שנת, לעצטען

 k יעוױן, סר. האט הוסען, נעקענט ניט
 אננע־ פאקואטעט, אונזער םון םיטנריד

 נעיעק־ ה<וט ער קלאס. דעם טיט פיהרט
 דער פון עקאנאטיקס ״די װעגען ט׳פורט
c דעם אינדוסטריע״. קאיידער םרױען k p̂ 

 םאראינטעיע־ ׳עטאי? יעקציע די האט
 עדױקיי־ דעם נעכעטען ה<וט און סירט

 א אראנז״״״דען צו דעפארטטענט שאנעי
 א או•״ פיאנע זעלבעױ רער ײענען סורם

דאטום. עפעטערען

2 לאקאל פון מעמבעדס די גוי
 אונזער םין קאמיטע עדױקײ^אנאל די
 פרא־ פאאנעגדען דעם אנאגסירט לאסאל
װאך: הײנטיגע םאר גראם

טעדץ, טען19 דעם אװענד״ םרײטאג
 װאיטיג־ נ581 ״רומס קלאב אונזערע אין

 שקאל״ א. בר. װעט בראגשס, ״עװ. גטאז
 דער אינעי דיסקוסיע א אײנלײטען ניק

 ־,ױ: די אין ״אסאילגאכייײטאן :פראנע
אגס׳/

 אוהר 1 ׳מעיץ טען21 דעם זונטאג,
 טאגס־ 105 האיל, װיעננא אין נאכמיטא;,

 אײב־ װייליאם װעט ׳כרו?לין עווענױ, ראוז
 :טעטע דער איבער לעקט^ורען ראםס

אמא^גאמײטעד׳/ דעד אין סיטואציע ״די
 זעלבען אין װעט כיצײמאן יהודה בר.

 דער איבער דיםקוסיע א איינילײטען האל
ארבײט׳/ דערי בײ ״ראציאנאליזם טעמע:

.2 לאק»ל פון קאםיטע עדױקײשאנאל
טיטערמאן. תבין, מ.

v4.►0I
%
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פרעסערס דרעם און סקדרט קלאוק,
!אױפטערקזאם י., װ. ג. ל. m ^5 לאקאל

די אטענדען צו אויפגעפאדערט זײט איהר פרעסעױם,־ער

מיטינגען םעקשאן דעגעלע
װערען איגעדואלםען וועלען װאס

זײגער8 ז מארפש, טען22 דעם אווענט, טאנםאב
■לעצער: פאלגענדע די אין

 סםרים טע5 איםט 210 האל, בעטהאװען — דאון־טאו*
 עװענױ. דריטע 3692 לײםעאום, בראנקם — בראנקס

םםריט. םעקםאן 229 לײםעאום, לײבאר — בדאנזװיל
̂ג דער •פלגט: ײי איז ארתוגג ם

— באריכט. באארד עקזעקוטיװ
אן דער אין פאםירונגען לעצטע די  םאדערונגען אונזערע און ױױ

אגריםענט. נייעם דעם צו
כעםטען. און װאהל צוש

 סע?שו»ן די מאכען און מאםען אין קומען אוםבאדינגפ םוזמ איהר בי־ידער!
 עקז. דעם פון כאשלוס דעם לויט אז געדעגקט, ערמ^לג. גרעסמען דעם פאר טיטיגגען

ײ אין מ$ל אײן םיטיגגעז די אםענחןן מעםבןןר יעדער מוז באאיד װ  אויב םפנפמען, צ
ם סענפ. 50 מים שפוראפירפז ע* װעי

35 לאתאל באארד עקזעקוטיװ
םעגערזשער. גארעצקי, ט^ערמאן- גערטיטיקאח׳ י.

ן װעט אפים אונזער י י ײ נעקםטע די פאר *פען ז װ  0 ביז אװענם יעדען ^ו^כען *
 אזולדעז זײערע אמופ^חלען סעגליכקײמ א סעםבערם אינזערע געבען צו כדי אזײגעו,

* ®עקס. דעם אויך און דירס איז
פארום״ ״איען אן דין װעט 2:30 בײטאג, שבת

עוחננױ• סעהאנד 228 רום, סאונסיצ אינזער אין
̂סטןןן ■ון משערםאן קעם<ער« ברודער  ברודער ;טשערםאן זײןדער װעט שאו״ קל

 מזנטע: דער איבער אײגלײטחנז װעם לפקאל אונזער «ון םענעדזעער גארעצקי,
מאשינעז?׳ •ון אנטװיסגונג דער זי^קענען .דארםעז׳םיר

קאמערם אװ הארלעטיבאנק
יארק נל סטױט סוטע9 תאר. עװעניו צוױיטע 2118

אלע טוען נדר . טחמימנם פערארי, נג פ.
x ײ3 יי ®ײימ«ײ םאנקוסײ׳ עקם טראנסעסשאנס באנס •י
מויחמס חובארד, װ. ת ט ווײם־י ט טנ כ ציי ט םנ אױ

m פאאלז< דע אנםאני n w.• • ס ם ל או • װ
«־vrifJ נװאחרי̂ז ל» ji פיארילא

ס ר א ם

מ

!אױממערקזאם ,2 לאקאל re מעמבע־ס

לעצטע די

מיטינגעז םעקשאן רעגעלע
\ מעױן םאנאט דעם אין

j װערען *•געחאלטען װעלען

i אדוענם 7J0 םעדז, םעו22 דעם םאנםאנ,
! :ה<ולם פאלנענדע די אין

:בראנקס
נולו־ארד סאוטהערן אדן סט. טע163 פאלאש, פאינט האנטס .1
? כט. צװישען בט., טע143 איסט 542 םענטער, ריננ ארבײטער .2

J עװענױם. ברוק און ענס
J סטדיט. סלנטע קארנער עװענױ, םע3—3690 לײסעאום, כראנקס

7 :הארלעם
סנ טע110 יועשט

:דאוךטאמ
; פא־אב, פא־ק־ױו

* \
,1,הא ״פארװערטם״

ל״םעא־ םאנהעטען׳6 }

16 פע־עס, ראיאל ך \

ל״סעא״ם ל"באר .
\

** י

ײײ

»•*%
־ • י /

:װיליאמסכורג
עװענױ. ונ־עטען

:כראנזװיל
2iu כטריט סעקםאן
:יאדק נױ איסט

סטריט. אנד4ר,לי,־וי 602 ,1הא־ ר־דועלט .9
פארק בארא

טע14 נענען סט״ טע43 — 1373 נענטער, רעג ארכ״םער .10
״ . :אײלענד קוני

עװעניר. םוירןז 3109 סענםער, רעכ ארביי״טער װ.
 $1 ;,א אױפנעניניען נײט־ננען די בײ װעלען טר״ד־פראנען װיבטיגע זע־ר

 } אטענדע•. צי אויםנעםאדערט װערען מעדבערס אאע װערען. פאיהאנדערט
} ארװייניג־ אטענדען טעדבער יעדער כריז לאקאל פון בא־טלוב דעם לויט

n סע:ם 50 דאצא־יפז ע־ יא־וי נים, יתז דזזנאט א ײ״םי:; 1 סכע:ס ז r.*־*־ 
J האבען װאפ יעגינע די און מאנאט םון יעצטע די זײנען נ־־טיגנען די 
j קוטענדע די אטענדען צו זעזזן דארםען ט־ט־ננען עױטטע די אטענדעט ניט 
װערען. געםטעפפט עיט־נג ביים זאל ניבער א״ע־ אז זעיזט טיט־ננען. 5
2 לאקאל באארד, ער,זעקוטיװ 8

מענעדזשעד. כארוכאװיטש, י. םשעדמאן. סטענזאר, .
<Ui*36»6»S3«3S30tStS0a0t*SaX3K3aSS*3S3a0«St3^«0t3«S8SSStaatSt3«S6*50^

̂קאל m'אפערײטארם קלאוק 2 ל
!אױפםערקזאם י, װ. ג. ל. א.

ס א י ל י ס װ אם ר כ אײ
טעמע דער איבער אעקטעורען װעט

ױ ״אמאלנאמײטעד״ דער אין סיטואציע ״

ה»ל, וױעננא אין טעףן, טען21 .דעם זונפאג,
י. נ. ברוקלץ, עװענױ, םאנטראוז 105

 איבעד דיםקופ־ע א אגינצײםען האל זעאבען אץ װעט בליימאן יהודה ב־
% ארבײט״. דער בײ ״ראציאנאליזם :טעכע דער

םןוחיצער. דעד זיין ײעט בריײוין ה. בד.
̂ע צו פרײ א״נטר־ט אינטערנעעאנאל. רער פון ט־טנאידער א

2 לאקאל קאמיטע עדױקײשאנאל
טשערםאן. רובין, ם.

דעזיינינג לעוענפ
װעכענטלױ דאלאר 200 ביז 50 פ,ץ םערדינען קענמ איהר

בעריהםטער דער אין קורם » נעהמט

םקוהל דעזײנינג מיטשעל
נארםענט^ םאר ליירים און קאײדער לזינדער און טיםעס פו־ױעז, מענ׳ס, פון
 ווון ענייײ* נרײײני׳ ■עםערנם׳ םאכען צו יערנעז דעזײניגנ •אר ססוחל םיםשעי די

־.un ק׳ םזננם אוז גאר&נמס םאר ם«ר דרעסעס, סו̂ט קיאוסס, פימעז
* יאוזר., 5G איבער גמנרינדעט ־*

עררײכט האם םהול די
רעזואטאטעז. בעסטע םיםטעמע^ נײע אידעעז, נײע

װײדושעס נוםע »ון שםעיע ג*ידמ• א םײנם סהול דעזימיננ םיםשעל דער אין •ורס »
v און םרייעו, און כיענער סאר ■ראפעםיאן נוטע C9 

אוישצולערנעז. זיך צײכם זעחר איז
י1אײנענ« «ײער איז װערען נענעבעז וו«ם יעס*נם נ»זונדערע ®שישםעח!. אלעס ז«ים איחי אום י, v יכמרימו איז קיםיאניע ®עשי«ו עיםסגת n ®יר לייכטזן. זעחר וײנען זױ אויםיערנעו nםא נאדיננמנןןן ךי m זנםעדנ* איערלײ שנײרעז *וו #זנשיאנם םארשױםעז ®יר•

סצאסעז. אװענט און טאנ
M em  .uweM ui»W. פר״מזונ• יוז םיםוו«ו

ו י י ו  5mro• אונזער אין דעםאנםטרײשאן ו
vmp רם«*יי.8»ינ «רײע פאר מרזענייר»

ע1מ ש נ5ט נ י ג ײ ז ע ד _ . ל ה ן ק ם
̂ז .5970 וױסקאנדן טעלעם ■0יאיס. נ;ו סטריט, טע37 ̂עםם 15



UIJU IIilli
חדס חמינס הרוזמנו *וו!י * נ

מםויױ ן־מניזמדןגס מנעױגעו *
)i וײ• m •1יי»ל

m* װעיען ר*גד a n* ד׳ןי *ון ײעי־׳נן״ 
m r m i v ין« p׳?ug ?n ״ן יסט ײ י * 

u. חוגחנ־ט ט;יזירט1 jy y g ii
ig ד«ר טרס  c*  ■«r*»«<
n קר*בעו u rn r in  i g r  i n  ir m m 

0 ywfe |1H i r r a i B  ,.ona.״
 אי| •״)sgp ד«ד ogn טכטענריג נ*ט

v ה<וט •g? יע;עם n m im *  u rn  *yt,
n r  \r> ivp ו» ig *נ ig i־ig fo׳fj גי*ט

sgp i» זיגער?ײט, פױעי n  t! ״  װ«ט •
e חונדעוט דץ m ip i ך מריי »י  אין ׳«י
tg ארנ״טמו די r g u r  no ,װ׳ד נר*ס 

ד דער פון טעדנע-ש \ערעןm 1 יען י
m גיאז.

 אועלידט חאנ*»טע אמאגיד״עאן די י
 »ץ טיטצוחערפען ?ראו?סאכ*ו איע צו

p דעם ia o p. ׳ חאבען ארב״טעי די י  נ
 *ון ״צא•, אין יןרביײםען װעונע יא;טע,

ט דעו צו געהעגדע נ״  דער &ון און •ו
׳ חיאוקטאכער די זין דארםען ארנײט, י * 
 דעי העלםען אין ״$אן יעגעם בײ שטעלען

 א־נאדזאציאגס־ טוט װעיכע יואטיטע,
ײ אלבייט  זעײע דאס שא®. יענעש נ
 pin דעם ב״ טאן •רנײטער די דארפען

h פ״הדט דאטען שא# נרײוױיו און  \n 
 דער פדינציי. א סאר חאטוי א ױדאן
 נטוײטײ צו פאװוארט זאך וזאט םירסע

 צושטיטוגג דעי אהן ארבייטער אן נען
 רעפעריס. די םון אדער ױניאן דער םון
 זעיבסטפאר״שטענײיד, האט, ױניאן די

 *נבד איז זי און קאכ*(י דעם אױםגענוםען
 צו סט-ײח דעש חנרםױזדען צו ״שלאסען

זיג. עגדליכען אן
A

 חאאודשענער די אין קאלעק״עאן די
 איז װאס טיינעײ:, סטרײ^דע די םאד

 אױםםאדע־ דעל אױ«י געװאחגן געטאכט
 עקועקוטױוע דז*»ענערטי דער פון רונג
 א געװען איז איגטעמעשאגאי, דער םון

 ערפאלגרײכעד, םײז ערפאלגרײכע, זעהר
 גע־ ה#נען ^®טיטיסטען די אפילו וױ

 ארױסת־ האבעז קילאוהטאכעל די האםט.
 סטרײ־ די כיט סאילידאריטעט זײער וױזען

 צו טרײחײט זייער און םיעערס קענדע
 נ״* האכען און אינטערנעיטאנאל דער

 די םאר האנט ברײטער א כױט נע^טײערט
 געי*ט געגעבען האבען עס סטרײסערס.

 ױניאן דעל פון מיטגיידער ׳טע*ער די אין
סעטבעלס. נאךױניאן אויך און

־ דעי אז ■אסירט, גדאדע חאט עס די
 געװארעז, ;עסעטעלט איז סטר״ק נער

 גע־ אוחנמע״שיחט איז געילם דאס אײדער
̂ערונג דער יױט און ווארען, ד פיז עלק ר  ו
 טאין ױנײטעד די םון ילואיס, דדענט

 די ניט איצט זיך נױטיגען װאירקערס,
 באאדד רז״שאיכמ דער געי״ט. אין מײנערס

 דארום דיטינג יעצטען איהר איי,־״ האט
 געזאפיעיטע די אודצוסערען בא״עיאסען

̂טעד  װעיכע ׳טא*״ט^עליײט די צו נע
 ארב״' די צו געיט די אומקערען װעלען

A״גיעיעד. די א*ז םער
 אי׳צט האט כאאלד דזשאינט דער

 די דעוױדירען צו חאםןי דעם אויפגענוםעז
 די ̂שענער. סאנכע אין סטאגדארדם
 סטאנ־ די אז פארלאנגען, קילאוסמאכער

̂ען דארדס  און וועדעז, אױסגעבעסעלם זא
 װערען םארגעכרא•□ װעט פארילאגג דעך
t o• פאר״ דער אױב אסאסיאײישאן. דער 

דעל סון װערען צוריקגעוױזעז װעט ילאנג

 און ױינקאוטמאכער באסט#ו
 נער,סט דרעסמאכעד װאוסטעד

לײן איו
» *רן («לוס )1 ז״

 קאנט־ סאנ־טארי אװ באאדד ח׳שאינט
 אינעורענם ארבייטםל^זען אן און ראל,

 נ׳ו איז װי באזיס זעלבעז אויפ׳ן םאנד,
יארק.

 וואום״ און םאכער רײנקאוט באסטאן
ליץ. אין נעקםם דרעםםאכער טער

 יעצם זיר זועט האבמאן יחמ.־ װײם
 ארנאניזאןויאנם־רריױו אן פאר נעהםען
 מאכער רי־נקאום נאסםאן ־ די צווישען

דחנםמאכער. וואוסםער די און
ייי־ 1בפ#זי ן1ם רײנפאוטמאנער די

 • אלס אתאניזירם װידער איצםער נעז
 לא־ אינגתרנעשאנאל, זיונזער סוז לאמאל

a םיז שעיער ע5* נים אכער סאא n 
 אנשםרענ־ אלע אתטניזירט. זײנען פטר

 ווערען נעטאכט דאריגער וועלען נוננעז
 דעם פון ארבײםער %1ל אתטגיזיחמ צו

 אײנ• םז־ײד דזןם אין אױך אוז םרי^
 אני׳מעגם. קאאעהטיװ • •דםעלעז
~9ל שםעטעא » װאזסםער, קוסט 1דא

 לאסאל זיך נעםיגם דארט באסםאן. :עז
 V אינםערנע-טאנאא, אונזער י|0 75

אבער יאכ#ר.5דרעם און תאאוק־ םח סאא
אא־

 זיינען פאך דעם סיז ארבייטער טלע ניט
 נזר דאריי ךאדטען אױד אוז *תאנייירס

 <ױם ארבײס טרגאניזיישאן יתיען סאו
u r i מן האכמאז נר. םוז םײגומ  די זיי

m טמץ אויםזיכטמז u בטסםאז, אין אי 
yoomiv *

צי איו אסאג׳איי׳אאן,  נןארד דז׳צטמט ו
* נאר״ט * )*m m טי» ■אדצרמי די 

m■ און טשערסיו, »*דטײאי׳«<ן8או 
 ר<ר יט8 — נויטין ייין ױ«ט עס אוינ

ר אי mmטיס יעפ׳נריס אװ נן

 ױן ניזי. ועחר »י«וט איז טרייר אין
 גאר ?יאופמאנער, yfg ארנײטפן ;יט;אד

 «•r *ו איר׳וטאנד יעוחנן א*ז יודאן די
iy די אין נא־צעפטינוגנ פען ivr*ep i«pp 

 ניט איצט ניז ז״נען װצינ« פייפ, פאר
 זעינסט־ סרייד. אין נאשעפטיגט נעװען

 פיןוהמאנער די זײנען פאדשטענײיד,
 װאם און *רנ״טען, *רע װאס צופרידען,

 טר־ l״p גיטט איצט זײגען סרייד אין
נ״טכיאיע.

 ראנען ױניאן דער פון אפיסערס ױי
 פאר פפרנארייטוננעז נױם־גע רי איצט
 ivoipigp װעט ogn חיריגג, װיידזש רעי
 דעט פון בא׳פיוס א י׳ױט אוריי. אין

 אינ־ באאניטע די זײנען נאארר, דז׳עא־נט
 די אויסצוארנייטען נעװארען סטרוא־רט

ײ זיינען װעינע דאטעריאיצז, נו׳ט־נע  נו
 װעט װאס חירימ, װיידזש דער פאר טמ

 פון -פראנע רי אפריל. אין םארמוטען
 װעט א־נדוסםריע ד«ר אין װיידז׳עעס

 די רעםעריס. די סון װערען אוים;ע;ודצן
 הע־ א פאדעדן צו אנטשיאסען איז ױניאז

 צונע־ ײעיען עס װיידזשעס. א*ן נערונ;
 רעפע• די פאר םאחטען װערען ׳צטע״ט

 די אז נאוױיזען, װע״ען װעינע דיס,
 בא,*ענםינט װי רעהר ז״נען ארנ״טער

 ײיידזשעס אין חערערוננ א נאהוטען צו
 װעיט פאלטען די פון זאריוננ די און

 פון נאאדטע די םון סאיעגד־גט יעצט
יונ־אן. דער

״ א  פון מיטיניג כטיגער <••
שבת דעם דעדינע־ס,

 אױפנעפאדערט ז־ינען דעז״נערס א״ע
 ט־טינ;, וױכט־נען א זעהר צו קידען «ו

2:30 סארם׳ס, טען20 דעם שנת, דעם
.0 רוש האטעי, פענםילװ״דא א•; ר.,

 דיסחוטירט ײעיעז פדאנעז פאלנענדע
א א•( אלו־ם נ׳יד זא־־ען צי :װערען

 צוריל־ װעט חאס״שאז די װען סטר״ח,
 םאדערוננעז, נעיעכםע אונזערע וױיזעז

 עקזעקו״ נײער דער פון יעפאיט » און
 אויף מאנאסען, 3 לעצטע די פאד טיװע

 א דאו האנעז װאש פדאנען, אלנעסיינע
 דעזיי־ אונז, פאר אינטערעס ספעציעלען

נע־ס.
 אדדעסייט װערען ײעט מיט־ננ דער

דעז״געיס. פראם־נענטע פ־ז
 דעז״נערם, איע דאס לאפ׳נן, ד•־

 װעיען נאט־ץ, דעם לייענעז װעלען װאש
ס*טיננ. צום ?ומען דדעד

 45 לאק. :אאדד, עסזעקוטױו
כעסרעטאד. ח, ע ׳ש א.

«1 (19 0(«יו " 1(
r פון r p ig ? p»״nw ט איצט א*ז•; p״i 

m i. די אזױ מי פננעוױיען, הפט ער 
י מלחמװ,  עחניינע און סט״יס ריינטע ו

 אי־ גאנצע » נענראנט הןנץן אורזאנען
 ?יאופ״אינדוסטריע. דער אין גערפפרעניש

 פאראייד די אז אגגעוױזען, אױף האט «ר
 *ו נענראנט האט ארנײט פון פאנוננ

oy t« ,o n אנט־ נעחענט זיך חאנען 
 אוט־ און פאנטרא?ט*ר'׳פעפער וױפיפן

׳פעפפה אװ״טאון
אינמסטריע־ די װענען ר״דענדינ און

 װא־ :נעפרעגט ער חאט באדימיננען, יע
 פריטי־ לאנ׳וגיפטישע ארע די האנען מם
 ניט ווארט א״ן ?ײן ױני^ן דעד אין ?ער

 נאדינ־ אינדוסטריעיע די װפנען געזא;ט
 לא־ שאענטער דער אין חאכען און דננען

 נאד נא־פורדינט תראוה־טרייר איג׳ס נע
V פערזאנען

זי׳ט, פפל־טישער דער פון רײדענדינ
̂ונט אנדערעס, צװי׳שען ער, האט :נעז

 ניט טןור טרייד״ױניאן־נאװענוננ ,די
 יעדער פאייזעא. פאליטי׳עע י,יין װערען
 סאר ױג־אן די םאכען וױ< װאס איינעי

 רוקט יענער הרייזעא געוױסען א פון עק ,אן
 ױדאן. דער פון רופען אין רעסער א אױ״ן

 סימפאטי״ שטע;די; דאדיבעד האב איך
 װערענד וױיל סאציאליסטען, די מיט ז־רט

̂םען «ו נרייט ׳•.׳טענד־ג זיינעז די  א הע
ױניאז דעי אױף אנער זיי וױלען יוניאן,

 ארביי־ װעלען קאוקמאכער די
 פאל טאג האלכען א שבת טען

סטדײקערס די
)1 זײכ ®ךן ושלוס

 נעק־ לי פאל װעט עװענױ **עיזסינגטאך
 אזײגעי 0 ביז אפען זײן װאכען ■אל כטע
אװענט. אין

 א נעבען צו כדי ׳געטאן ווערט דאס
 ארבײ־ װאס טיטכיידער, די נעיזמזמדדמז

 געהענ־ קענען, ?איען זײ אװערטײם, טען
 אם;ם אין ארײגגעהן אלכײט, דער םון דיג
jn? די באצאיען ױניאז דער םון M t װאס 
 אין אײנצוצאילען םארפליכטעט זײנען זײ

 אײץ אױך ^ליסט דאס און ױניאז, דער
מעקס. דאאאר 20 סנעציעלען דעם

ידעל די pc םריכט די איז עס  מיט̂כ
 ארבײט, דא נאך איז עס לאננ װי איצטער,

 דער אין ׳טראדעז זײעלע אלע אוצוצאיען
? דעז װען טא איצטעל, ניט אױב מניאן.
וױיסעז, דלעסטאכער איז קיאוק־ די

 דער אין פאר ״שטעחט ױגיאז דער װאס
 װע־ זײ און צוקונפט, נאהענטעןר גאגץ

 אנ״טםלענגונגען אלע כיאכען געוױס לען
 זײ װאס ארץ, ױניאז דעד באצאלען צו

יטולדינ. איהל זײנען
 נעקסטע די פאל — געדענקט, ׳אלזא

 דדטאינט םון אשיס דער װעט װאכען ®אר
״ז כאארד  אין אזײגער 0 ביז אפעז ז

 בא־ אר*יג;עהז ניט םארגעסט אװענט.
!חוב אײער צאלען

פריה אױדעד io.׳30 מארטש, פען2» זונמג,
— װעט —

ס י ר א ז מ א מ ג ױ
י. ײ. א. א. דער םון .פרעזידעגט

 גאך גערוארען געשטעלט זיינען װאש פראגען די אויף ענטפערע
ײן  <יט צײט אין כאנגעל איבער האכען ױעלכע לעקםשור, לעצמער ז

םימינג. יענעם בײ ווערען םארענםפערט געקןןנם

י האל זעלנען אין ווערען ;עהאלטען װעט לעקםשור די

•עװ. דריפמ און סס. סזוסע לייסעאוס, נד?נקס
♦

 ד;י.י כײ געװען זיינעץ װאס די כפעציעי דרעםםאכער, אץ קלאוק
קוםען. צד געבעםען זיינען לעיטשדר לעצטער

 נתפע אנארכיסט־יעער דעד םון אראנזשירט
י. װ. נ. ל. א. דער פח מיטנלידער סון

ט ר ע ״ װ ט נ ע ד נ ע פ ע ד נ י א ״
ז חףימינג לעמנם גאדםלנםס, סעגס §ון גדײדינב ײ

 דדעס״תזײנינגא ■ײלאד-םײה לײדים
■rw jn עאערךם״קעג. איז דדײיינג®

שויזענמ 3 »ין ואדדינען ױיסגעלעדענא אונו בײ ויך nnfR װאם די *ןן *זיזענםעד
יאהר. א דאלאר *ויזעגמ 10 דסליר.ניו סױתױם דעדידננ גרתכארג סע?אז ijmog ,vifvy פינטםע 122

ovpmm ,xmrfyp ' ‘m
p n r ױ  נ

 ■אי־- זײע־ ארױםצוױננעז דט ?ײנסאי
 קאטונײ די טוט דאס וױ ט״-§ואנר»ם,

ע •ארטײ.״ סט̂י
 2 קגאפע געדױערט חאט רעדע ױין

 םאל־ דעי םון ט׳פערסאן חנר *עטוניען.
 פארכער ס. כרודער איזיגעווען ?אמיװג

 דער םון סעקרעטאר דער ,22 יא?אי פון
םעחנראציע. אנארכיסטי׳טער

ו חאבעז ימקט^ור דער נאך י  ׳טאם א ז
 םראנעז־׳צטעלעל. סחנח גאגצע א געטאן
 װאס םראנעז, געיפטעיט חאבען מאנכע
 מאנכע און טעטא, דער צו געװעז וײנען
 זײ װאס םתם״םראנעז, גע׳פטעיט הןובען
 און הײכ דער םון מיטנעכראכט האבען

 צו טײכות ל«ײז געהאט ניט האבען וואס
יעקט^ור. דער םון טעטא דער

 םראגעז־מטעלעד די האבעץ דערבײ
 איז □y טוטעי. ״עטיק^ א םאראורזאכט

 האט רעדנעד רyד איז ׳עיעט, געװאחנן
 םייע די אױף זyרyנטםy נטypגע ניט

נעװארען. גע^טעיט זײנען װאס סראגען,
 ענטפערעץ װעט זיגמאן סרעזידענט

 r»se זעילבעז nvi אין םראנעז די אויף
 מערץ. טען28 דעם סריה, דער אין זיגטאנ

n נ0:30 עפענען זיך װעט שארזאטלומ 
 האי*, זעלבען דעם אין םריה, דעל אין

 דרי־ ארן נאפ טע170 לײסעאום, בלאגקס
עװעגױ. טע

 זינמאן פרעזידענט םון יעקט*טור די
 צוױ־ געיטפרעך דער געװען װאך די איז
jy r האט עם דרעסמאכער. און קראוק־ די 

 איז oy און אינטערעס פיל ארױסגערופען
 וועט פארזאםלונג צװײטע די דאס זיכער,

 ער״ײ־ די װי באזוכט, גוט אזוי ®ונקט זײן
 באזארנט װמיען מאיז דאס געװען. איז טע

 די זיצען. צום בענקלאך םעהר װצדעז
 אז זעהז, װעט יואמיטע ־ טענטlMנדזyאד

^םעהן. דארםען ניט זאיל האל אין קײנער

1,000,00.0*
צןהלעןמ־דצוסס^פק
ען ג ג לו ה ך ת א פ

אויסנעמו־ װעז איז װאם הייף כעסםע די איז עס װ״ו קװאיגיז. בראםאיר י,אסי,ארא ריל׳ס םאר ון סססססס כעצאהיט דאבע? פיי םענ 3 איז נרי■ ד• as שםעיט Dy ויעהטאג. יזוו•־ אוז פינער רעם ענדינם עס שטוגדעז. 24 םוז י1םעריוי איז םערחיהיוגנ א סםאים רייײ׳כ םארקיהלונג. א פאר נעװארען ד;ז ̂ראפם. אײער צירייצובדי.י;נעז יזראפט די שאםט oy אי־נאניזם ז1נאגצי oyi שטארתם — ryjm דעם אײך cjyoy oy ״tyDD’j זײער־ל טינט בעזיי־ oy גאר נועריזיהיוננעז, כלויז א• נים ̂םעימ עס פאישסעגדינ. איז וױריןוננ די ־yjv װאס נריים. טאביעטם די יאט הירל׳ס. רימ av oy •שםעים .ryonyj^n אײר *,?א םיקראבעדאםאקזו די ראס ניט יאזם »ז. זיד פא:גט רר,יהלוננyם די ײי בא״ד דערצו rpor.p( זיד דארף מצז םערקיחיוג̂נ םון 0K0?i?yn רyד tv:"t םײטעךסעי•; 13ססס,ס איבעי־ זאד. י;רגכס׳; אז איז פאריזיהיוננ א̂;בעגס ̂ר איס *? סאננם איהר י<כ ’y ij^n יי זיד װזם ניכי ,̂ ycדינ;y.הילר׳ס. ז1יקוים עער־ דראניסםען !,איי ז %
כ 20 חרײז *»11 זימל ז״ס

UININE
:ײד םים׳זרוימ״ ־ריכט

ס ר ע ם ע ר פ
ן ם טו ס ו א ל ה

ycn זײט i| ברטס• װײער רי דאם 
 בע״ אוז ורעלװעם ®רעסעז צו לאך

 איצט ביז האבען םיר װאס ציװיע,
 ליײ צוגעיעכטןנ די מיט געמאכט

V# צוגמ^לאגעו אדער ווענד i האלץ 
 אוג• םמ נעװארעז ערקלערט זיינען

 אוט״ םאר טארpקסארי-דאyפ רyז
 סון נערוך דער דען \,vu'צו נעזוגד

 א•1צי די און פעך צואװארימםע די
 קאנ״ צז ברענגען האל** רעסע
^אז.8כאם

yאונ נאר נוזט l3 ר' 'o:yoy«^y 
 לײוחננד, קופערנע די מיט
 רי פון געײארען אנערקענט איז

 װאמינג• p# עקסמדםעז גרעסטע
ױײ סאניטאוי^ע העכסט אלס טאן  ו
9 ברעטאאך.■ ער

די ביי מקומען ׳׳

פלאש םעױסאן8
 פרעםי• וחןלװעם און

סאםפאני נאארד
יארמ נמ עוועגיד סעאמע 123 ̂•אן • •691-6680 יעלאנד •

 יײאעס® די »ויך יארקוימז סיר .
y« סייםניס. *•״ל w םיפ ל«יס • rwrv
ד»«י:» «ינ?ינג *put חאכין סיר

•יזד• —

G E R E C H T I G K F J T — O U S T IC E )
 םון ארבײטער

 סאראיי־ <ענרער,

ה נינט  די און *יי
ײ װעט װעאט  1ו

» ר צ י י »1a

 החזקתי בצדקתי
ארפה. ולא

)6 נ״ז, ׳(אױב

 גערע:*יג• מײן ןןן
p«  זיך איך ד,וןל£ ״

 װעל און
אילאיען. גי■ י״יחר

saJ

יוניאן װארהערס נארםענס ליריס אינםערנעשאנאל וער ®װ ארנאו אפיציעלער
P R IC E  3 CBNTflNew  Y o rk . F riday , M arch 26, 1926 1926 , .Vol. VIII. No. 13ם»רםש טער26 פרײטאג,

 אנטזאגט ביזשור ריכטער קאורט םופרים
דרעםמאכער געגען אינדזשאנקשאן

 סופרים פון בידזשור, דדטאדדט
 ארױםצוגע- אנסזאגט זיך האט י,$ורט,

 דרעש־םיר- דער אינדז״שאנקמאז אן בען
 דע:י געגען בדאדעדס״ ״רענטנער מע

ױניאן. דרעסדאכער
פיר• דדעס בראדערס״ ״רענטנער די

 גארמענט אין שאפ א האט װעלכע ׳מע
 גרעםטע די סון א־ינע איז סעגטעד,
 זי דרעס־אינדוסםריע. דער אין פירכיעס

 ארבײ־ ״הונדערט פאר א באשעםטיגט
 די האט צוריק זעקפ װאך א טיט טעל.

 דער גענען סטלײק א ערסלערט ײניאן
 ארױסנע־ האט פירמע די און פירטע,
 אינדזשאנסשאן צײטוױייליגען א קראגען

 א ביז האט װאס ױניאה דעד נעגען
 ױניאז דער נעיטטעלט גראד געװיסען

סטרײק. דעם אנצופיהלען
 אץ געװענדעט זיך האט פירמע די
 אינ־ זy:דינyפטיבא א פאר קאודט

 לעצ־ און ױניאה דער געגען דזשאנקיטאן
 פארנעקומעץ קייס די איז פרעטאנ טען
 סופרים אין בידזיטור דזיטאדדט פאי

קאורט.
 געװען קאורט אין איז אן%ױ: די

 יא־ באװאוםטען דעם דורך פארםראטען
 האט ער און ראטענבערג, מאליש יעד

 די ריכטער פאר׳ן עלחיערט גרענצענד
 דזשאדדט אז איז, רעזולטאט דעױ קײ̂ם

 נעבעז צו אנטזאגט זיך האט בידז״טור
 דאס אינדדטאנקשאז. אן פירפיע דער
 באדײטענדער א ױניאן דעד פאר איז

 םון אנטישײדונג די װען און ׳געוױ:ס
 געװארען באריכטעט איז דזיטאדז״ט דעם

 פון מיטינג דעם אויה פדײטאג יעצטעז
 אויפנענומען עס איז באארד דזשאיגט
ז.yנטyאדיסמ^אפ סך א פיט געװאדען
 דזשאדדט זא;ט אנטשײדוננ זײז אין

 געזעצ־ א האט ױניאז די אז בידדטור,
 סטרײה, דעם אגצופיהרען יעכט ליכע
 פיהעטעז סטרײקער די װי לאגג, אזוי

 סטר־יקער די און ױגיאן די םרידליך.
 אדגומענטען דורך רעכט א אױך האבען

 די איבעררײדען צו איבערצײגונג איז
 אנ״ זיך זאדען זײ ארבײטער, איבעריגע

סטיײק. אן •טריםעז
אויך עדקלערט אנטשץדונג זײז אין

 פיהרט»ן»ן 62 ל8?8ל
יװ8דר צי«ם8ניז8»דנ

 דעם אין פלאץ צוױיטען א אױף
 ילעזעד די ורעילעז ײט"pכטיגyרyנ״ נומער

̂ו״ א. ברודער םון באריכט א געפיגען  סנ
 רyד םון טעטינקײטען אלע װעגעז דער

 אנוױיזען בילויז מיר װיאען דא ױניאן.
 ארגאניזאציאנס־קאםסײן, דעם אױף
 ױניאן, װאירסערס נודס וױיט די װאס
 אלגאניזירעז צו אז פיהרט ,62 לאקא̂י

שעפעד. די
 דעם םיט באסאגט זײנעז װאס די,
 א םאראן איו cy אז װײסעז, טרײד,
 די אין שעפער. ניט־ױניאז צאל גרױסע
 — ארבײטער די װערען ^עיער דאזיגע

 םארשסלאםט — םרויעז אויסשאיסיליך
ײ שטייגער. אלטעז אוים׳ז נאר  מאכעז ז

 אונטער״ זײדענע פײנסטע די טאקע
 און טראגעז, צום אנדערע םאר הלײדער

 יאחר יעדען ורערען באלעבאטים זײערע
 רי דעם פון האבען װאס אבער רייכער
 נאד ניט און ארבײטער? די א׳ײז,
 די םון ארבײטמר די תןרםון יײדעז

 האט דאס שעיער, ניט־אינאניזירטע
 באי־ די אויןי וױרחונג שילעכטע א *ייד

 דער שעיער. ױניאן די אין דינגוננעז
 ױניאףבא• די אויפחאלטעז פאר קאפוי

שוחנחנר♦ טאנ יעדעז םיט ווערט דיננוגגען
וױג^מנםומרט, זעהר דארום איז עס

 כמנלינע אלעש טאז זאא ױניאז די אז
 מאך חנם פון ארבײטער די ברענגעז צו

tn ארן״יט די באײאוםטויץ. צום l, 
no רע,.אגער1מוח א נאםירייה  D1
.P.v<# י י 1 / ; )1| יײ« ײ

 אז נ־ט, גלוינט ער אז דזשאדז״ש, יyד
 אינדזשאניך אן דורך פארװעדעז |yp מען
סטרײחען. צו װניאז דער יטאז

 דדטאדזט םון אגטיטײדונג דאדגע די
̂ס װערען םאדרעכענט קעז בידדטור  א

 ױניאן דרעסמאכער דער םאר זיג א
 ־־,א ארגאניזירטע אילע םאר און בםרט

 דעם ןיא בכריל, אמעריקע איז בײטער
 יטטענדינ האבעז ױניאנס די װאס קאםױ,

 אינ׳ געגען קאירטם די אין אגצוםיהדען
דזשאנקיטאנש.

 אלע ענטפערען װעט דגמאן פרעזידענט
פױה זונטאג דעם פראגעז

 םעדץ, טען28 דעם זונטאנ, דעם
 פיעדדענט װעט ׳פליה דער אין 10:30
 פיא־ די אױף ענטפערען זיגםאז סאריס

 נעווא־־ען געשטעלט זײגען װאס ׳נען
 יעלר דער בײ צוריק, װאכען צװײ מיט

 די אין געהאיטען האט ער װאס טישור,
 אינ׳ש פארקומען װעט דאס בראנקש.

 ־170 לײסעאום, בראנקס האיל, זעאבען
עװענױ. דריטע און סטריט טע

 געמעיידעט געװען שויז איז עס װי
״געדעכםיגקײט״, דעד אין װאך לעצםע

אן נאך פיהרט נאארו רזשאינט באםטאן
אײניגעשאןסטױיקס

ױדאן. דער פון לעבען דעם אין פאסירונגען אנדערע :אך

̂וק געאונגענעם דעם פון ענדע בײם  קיל
 זײנען באסטאז, אין סטרײק דדעס און

איז רyפyש פארבליבען ן7א נאך
 שע- יענע געגען סטלײק דער און סטרײק,

פארטגעזעצט. ענערגי״ש גאנץ װערט פער
 פירמען, די םון אײניגע זײנען אט ־

 ליבערטי :פטרײק איז נאר זײנעז װאס
 זאקס בלאטשער, סעם קאמפאני, דרעס

 בעלטאנט, ראפאעל, מאקם סטוידנס, איז
 • פאר א נאך און יזאניפ. דרעס רyפארט

 צו ענטשאאסען איז ױניאן די אנדערע.
 ביז oyovD די נעגען סטלײקס די פיהדען

סעטעלמענט. ערפאלגרײכען אן צו
 איז נאר זיינען װאס יטעפער אייע
 נעפיקעט. טא; יעדען װערען סטלײק

 זײנעז דרעםפאכער און קלאוק הוגדעדטע
 באזונ־ לײ\. פיקעט דער אויף סאנ יעדען
 ארבײט דער אין אויס זיך צײכענען דערס

 .12 לאקאא םון פיטגלידער די פדעסער, די
 פיקעט א זײערע ארנאניזירט האבעז זײ

 און הונדערט, צוױי איבער םיז קאמיטע
 דער אויף אינדערפריה יעדעז זײנען זײ

 אויפ׳ן דא אויך זיינען זײ אײן. פיקעט
̂אץ פאדנאכט. און טײם דינער פ
 א מאכעז דעמאגסטראציעם פיקעט די
yo: ברענגעז און אײנדרוק גוכפען i רעזול־ 

 שעפעד די פון ארבײטער yמאנכ טאטען.
רעז װאס  צו אן זיד שליסען געפיקעט ו̂ו

ײ פיקעטען, וואס די  שע־ די ען1םארלא' ז
 גע־ דאס אז זיך, םארשטעהט עס פער.
 זײ און מאנוםעקטיטורער די נײטט םעלט
 םרא״ זײ ױניאן. דער שטערען צו זוכעז

̂לעגעז זואצירען  און פיקעטס די מיט כע
סטעז.yאר מאכען צו זוכען

 דער געהט צײט דערזעלבער אין
̂ר מיט אז באארד דזשאינט אדבײט ד

 דעד לױט טאיטינערי, די אײנצו״צטעאען
 אשא־ ŷ« די פים אנריטענט סאלעקטיװ

 מאנױ און דזיטאבערס פון סיאיײטאנס
 סעטעל־ לעצטען דעם אין פעהםשורער

 האכ־ דדשוילױס װײפ־פדפזידענט מענט.
 באארד רדטאינט מיט׳ן צוזאםען מאן
 טאשעערי די נויטינ, איז װאם אילץ טוען
 װע־ אײנגעיעטעלט איז געהעריג װי זאל
רעז.

L"’.
א ־

̂עקטיטױ־, ;'־,ד פין סוף צום האבען  : י
 1זי געטאז דאט א צוליח, װאכען צוױי

 עס און םראנען־שטערער, מחנח :אנצע
 צו אויף צײט קײז נעבליבען ניט איז

 ד־;ם טאן עד װעט דאס און ענטפערען.
 די אױף עגטפעיען װעט ער — זונטאג

 יא־ איהם ז״ינעז װאס פראגען, א<ע
 אױב און ;געװאדען געיטטעלט טאי״ס

cy קזגגעז כיעז װעט צייט, בלײבזגן וױ׳גט 
 פאר־ די פראנען. אנדעלע •צטעלמז״נאך

 םאר־ זו:טאנ, דעש ?^4אי זאטלוננ,
אינטעיעסאגט. גאנץ זײן צו ׳טפיעכט

 יםדאנעז, ךי פון אײניגע זײנעז אט
 אין ;עווארען געשטע״ט זײנען װאס
 :ענטפער אן אױף װארטען װאם

̂ט האט בילײמאן ברודער  די ;*;•טםע
:םראגען פאילגעגדע

 האט זיגמאז פרעדדענט װארום )7
 צז־ייז, יאח״עז אײנעע סיט נעםוזם,

 גענעדאיל־מענע־ דער געווען איז ער װען
 םאריואזען באאדד, דדטאעט םו׳ן דדטעד

 א זיגםאז זעהט װארום )2;* אמט דעם
 םיז עילע װאס דעם, אין קאטאסטלאפע

 יױ דער אין פיהרעליטאפט איטער דער
 דעד וױל װאיום )3 ; אװעק זײנען :יאן

 דער אין אז צוגעבען, ניט נטyפלעז'ד
 א ריבטוגגעז, צװײ דא זײנעץ ױ:יאן

 ;סאציאייסטײטע א און קאםוניסטישע
 האבען װאס ״טולדיגע, די זײנען װער )4

 איצטינען דעם צו ױניאץ די געבראכט
̂ופ ).12 זײט אויף (ש

 פילאדעלפיער אין קאנפערעח לעצטער
אינװסטײע אװדרעס זױיםט

 ךזעאדזש ז*ין. אנװעזענד װעלען הילקװים מארים ארן זינםאן ז־דענט
רעקאפענדאציעם. דינע מים פארט־ג שױן םטױרן הערים

פרע

ר*ו,1כי טעז25 דעם דאנעדשטאנ, דעם
 קאגפעדענץ יעצטע די פארקופען װעט
 דרעס און װײסט םיאאדעילפיער דער אין

 פאי־ װעט קאנםעדענץ די איגדוסטריע.
 דדטאדדט פון קאודט־רום אין קומעז
ו האט װעלכער סטױרן, האריס י  גע־ ז
ױ די צוזאמענצוברענגען כיה די נומען  י
 אונטער־ צו באי״עבאטים די איז גיאז

 סעטעי־ זyפריד^יכ א װעגען האנדלען
 מאריש און זינמאן פלעזידענט מענט.

 פייא־ א'ז סמציעלע פאהרעז הילסװיט
קאנםערענץ. די בײצואװאוינען אםיעyד

 דזשאדזש זידדהאט ס׳הערט וױ לויט
 רעקא־ רײהע א אױסגעארבײט סטוירן

םארלײגען װעט ער װעלכע מענדאציעס,

 און.ברופערנעזאננ מונמרט ־יומײממל
ױל68 פעו3 דשם שכג בדאנהם, וי

 .61 נום. סקול פאבליק טון אוידימארױם אין םארקוםען ודעט דאס
אײסט. פארק קראטאנא און םםרים שארלאט

 םין דעפארטמענט עדױקײשאנ^ דער
 אראנ־ האט אינטערנעשאנאל אוןוער
 און האגצערט גרויםארטינעז א זשירט

 םאר ״דענסינד און גרופעךגעזאננ אויך
 אװענט, 7:30 #•ריל, טען3 דעם שב̂ו
 ,61 •אבליס־םקול םון אדיטארױם אין

 יארס ?ראטאנא און שטריט שארלאט
בראנקם. איסט,

 בא־ זיך װעלען קאנצערט דעם אין
 מאדאם סינםטלער: באװאוסטע מײאיגעז

 זינ־ װעט סאיראנא, באשואותר, דארא־
 איםאליענישע און רוסישע אידישזו, נען

 ;אמרא-אריען אױד אח שאליוסילידער
*> j ,ב•• דצר באריטאז, זאסלאװםקי 

 גרומדגצזאנ^ פח <ידןר / וואוםטער
t ױ on? נועם r« s^

 םירעל״שפי- באװאוםטער רyד מעלטע.
 אײניגע שייאען װעט סיגעיל רײוױד לער

נוםערעז. קלאםישע
 זיך עולם דער װעט סאנצערם נאכ׳ן

 מען װאו דזשימנײזױם, אין םארזאמלען
טאנצען. װעט

מאכע; צו אום נעטאז, װערט אלעס
 גײסטיגען, א םאר אונטעתעהמוגנ די

 עד־ געזעילשאפטליכעז און איטיסטישען
פאלנ.

 מיטנלידעל שאר םריי — אײנטריט
 זײערע םיט י. װ. נ. ל. א. אוגזער םון

 ברענ־ םוזמז וועט םען אבער ••םיליען.
 באהו־ \w םעז וועלכע סארמעל, א גען
 דמסארט־ עדױמײשאנעל אוגמר םון סען

סםרים. טע16 ותסם '8 םצנט,

 יעקאײענדא־ די קאנפערענץ. דער אױף
 דזיטאדדט דער װאס ׳עס ה־ישט ציעס,
 פאר דינזגן דא־פען אױשגעארבײם, האט

 פאר און יוניאן דער פאר צדדים, בײדע
 א פאר באזיס א אלס באלעבאטים, די
 װײסט דער אין אנריכזענס .;גקטיװען’סא
פילאדעלפיע. פרן אינדוסטריע דרעס און

 דא זײנען עס פונקטען א פאר װאס
)12 זייג אןיןי (שלום

פארצײבנים אינהאלט

 ייך *«<**«.- ץ*«ייי-*.יץדן״
/ I •> 1 ״  *» 1 j  k -  I ' 0» I— — y  l y  J •

ם
בי*אי*ד דזשאיגט זיס מיטי:י. .2 זײט

םײט. דדט.
 װײם דעי־ פון יעבען דעם אויס .3 זײט

— »2 לאהןד יוניאן, װאירקערם גודס
 סעבז!עי־מ*:ער דער אין סנײדער. א.

 עדױ• רובין. ד. —■ « לאקאי ױניאן,
• קאיענדאר. קײשאגעי

ט ײ  פ-א• ־ אי-;«ןניזאגיא:ס און םרײד־ .4 ז
דדעס§רע* און קלאורך דעי אין כען.

נא־ דז*ט. — «5 י**ק#ר ױני^ן, סערם
̂ . * חנמי• ט ײ יטיניאה. ד. י. — סדר־מעלער דער .r. ז

גראס. נפתרי — (געדיבט) װאונש דער
ט ײ  עדימאײעלס. .0 ז
ט ײ  האנ& עי־עם. — קוג«ענש»זכער .7 ז

װהייוער. ז. — (®זןליעשאן) ח»רץ און
פזאקעס1י די װעגעז וחןרמער ■*ד * .8 זייס

 דזשאינפ pc £יחרעיש#פט דעי אוי\י
. הײכיאז. ל — באאיד

 נןדעל״ארבײ־ װארעעװער מלע צו 1י זײט
y — אםעייקזג אין מעי r iy n? הימעל״ 

 קייאורך דער אין סיזאן גוםער א םארב.
 מאר׳ן סיואז *יעבשער ® אעדוםםריע,

n דר. — «ראס#ניס־לײבעל jyn מאס־ 
רעד«ק*יע• מןן ענםועיס קאוויםש.

ט ײ  אדװערשײז• און שלוסען .11 און 10 ז
םענ&ןס.

מ ײ  איגשזרלנם• •יבײנזסי^זען וונ־נו .12 ז
.1 זײס ןרז ♦לוםדן •אנד. -
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