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פאנד אינשורענס ארנײפסלאזען פונ׳ם
ט ^ ג י ט כ ע ר ע נ

ת‘׳ ב. »;788 — עוױ**!1■ דו אוי

ש, ט ר מ ם

 מ געדרױזט טיר האבען װאך, י*עצטע
 נומערם לעדז״יעד די און געכיען טיט ליסט

 װעיכע פיןױ ,2 יאי?אל פון כייטגרידער סון
 אדבײטסלאזען םוג׳ם טשעיןס ױאויטען עס

 עס האבעז װאס די און פאנד, אינשוחנגס
 דא״ט געװען ישױן אודאי זײגען באטערקט

איגענומען. טשעקס די און
 מיר םארעפענטי*יכען נומגר דעס אין

 מיט־ םון נונ״ערס לעדזשער און נעטען די
 ‘םו» ,10 לאקאל םון ,9לאקאל םון דידער
אױך pn .35 פון און ,23 יאי,אי

 םיז כ״טניידער םון נעטעז עטליבע נאד
 פאר״ א דורך זיינען װעיכע ,2 יאקאל

ײ*ד. לעצטע נעװארען אױסגעלאזען ?עהן
 אי*ע די םון נױטגיידער די זאי״ען
 יעדזשער או־ן נעםען וועכיעס אאיזאיזס,
 פאיעםענטליכט, דא װערען עב דכיערס

 איג* ארנייטסלאזעז פון אפיס אין געהן
 טשעקס. די אאנעהמען שאגד שודענס

 122 איז איז שאנד דעם םון אשיס דער
 מיטגלידעו־ די זאלען נאס. טע18 װעסט

 6װײי באײ־, םאקע ט״טעקס די אפגעוזטעז
 שװעריגה״• האבען זײ װעאען שפעטער

טען.
ען אט  לעדז״עער די און נעכיעץ די דינ

: 9 6לאלאי פון כױטגרידער רי שין נוטערס

ר ע ד י ל ג ט י ץ מ ל פו א ק א 9 ל
דז׳יעני ; 10800 — ס״זע::ע־ג סעם

«loo ir׳לטעי־סאז
קאטע״כאז ; 10907

— װאלים דוד
 דויליאם *ערמים;

 ; 170 — װאלןי לינא ;113 — ע־*:ער
 ; 272 - - לעװין ם$:יא ; 188 בלאק ’4יאי

 ספעק־ דז**זײ־< ;281 — טיינםאז לואיס
 ;403 *- קירמצאן ל\#ר# ;323 — פ#ר

לעזוינסאן פע:י ;417 — גאש^יב ע״ען
;421 — דזעײלאנס אײ-א ;118 —

 —ווא׳גיגשקי ; 410— גאידבאננא ״־א־*
 שריד־ בעקי ;01.־; — 4גאא* פײםי ;343
 ;700 — א-א:א*ויט״ט נ. ;083 — מאן

c. שעלדער אגניע ;800 — בערע;בי*ט 
—*.950 ; s?n םערי ;071 — דװאדקין 

 — ליעבליגג ם. ;1010 — !יאגקעגזםײן
vn ; 1037 - סיעקצןר סעײע ; 1010

- טח^ער ײן .r?i ; 1353 ־ ם ^ ױי  — ו
 בעקי ; 1383 — ג״דעלמאז סאיר ; 1374

 ; 1530 — פינד, כעקס ; 1108 — ניקא^ס
^יכפלי >ז:א ; 1501 — קאחען דאר» ד

 ;2104 — לאבזאװסקז לייי ;1764 —
צאונ איזי ;2115 --־ ואגארעלםקי בעסי

 סײדי ; 2342 — געים״ן דאיא ;2209 —
 ; 2510 — פי^אש .9 ; 2433 — ליבאװיץ

 בראניםלאװא ;2802 —בעדנער״ פילי*
 — ר^זענב^ם ע.י ;2873 — סםומיק

 ;3005« — אסיגאװימ׳* מא^י ;3001
נאװײ־, סאפי ;3180 — גאשפליד לואיס

 ;3337 — סילװערםאן סעם ;3190 —
 לעװע:־ .n ;3151 — באמגארפען יעיזףן

 — רואזעםזקי א״בי ;3516 — מאל
4— לױדײ גאכי ;3700  מא:עי ס> ;061
 זא־ א. ;1382 — בערסאן .0 ; 4291

מקי ע  ; 4002 — יאגעפפא ס. ;1503 — ר
קי ךזזוײקןןב ;4030 — עגייד ב. מ לו ס

 סעם ;4985 — כאיעם פמז. ;4956 —
 — קמםץ ד,ערי ;5278 — װײנ^שײן

 עװארג* אימחת ; 5053 — בלייק פ. ; 5622
 — ר^זעגבלאש אײדא ;5071 — גערג
 לואים ;0243 — גאײםיה דדאאו ;6171

 ראזענ־ בערפ^ ;0203 — ראביגןזװימץ
 ;0420 — קראװעץ דז?או ; 0267 — בערג

 געל־ פ;:י ;6450 — װאקזזםײן האגגא
 ;0641 — צ#צנןאן ,חעיי ;6503 — סאן
«ךךארץ דײװיד ;0000 — קיאװיםץ א:;י

 לואיס ; 0737 — בע־רג*פייז ;0720 —
 ; 718S — ׳*װאדץ יעפא ;7087 — װאלף

ליזוײ דזאזעגי ;7260 — ?זרט איזראעל
 נ. ; 7364 — ראזע:צװיע ;7350 —

גאידפפ-ין סעם ;7011 — םםאסעיסאן
 ; 78800 — גאלד^טײז ס«^» ;7645 —

םעללער םאקפ ;7881 — לױויי דײוזיד
־ לעװיםצקי מאלס ;8020 —  ; 8243 י

 — קאפץ סא־א ;8501 — געלפאכד אבי
 ח> ;9002 — אספאן דזאזײק ;8832
 — װאסערמאן מ»ריס ;9045 — *לוין
 חיײ ;0167 — ניןנסאנאװינח י> ; 0133

ליםבעי; װאלף ; 0183 — קאחען םאן
 ;0370 — זאװאדכיק אײבי ;9241 —

 ;0729 — ריד *4בע• ;9100 — ראזען ל.
 מזולפצ־ עבא ;9794^— נרעסנער מילי•

 — סמעינפעלד אזלון3 ; 0842 — מאן
סלווווענסקי ;0870 — קאר• י. ;9866

 בעקי ; 100C>2 -- mbo חז^ען ;0914 —
 (םפױק־ קאהזנז ע. ; 10141 — זוקערסאז

 — רובין ךז׳יאו ; 10156 — דויםקי)
)101K ; ^ ר. ; 10806 — ווקערמאן 

איזדאעל ;10345 — גאלדין
 הער־ ; 10386 — גו־יגבןךג ג. ; 10385 —

כאגנא w»n ; 10428 — *פיינבעדג מאן
 ; 10494 ־ל- קאריעל »ננ» ; 10437 —

סיל־ בעקי ; 10406 — *רעסער דז^יאו
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 — ־,חײגע ליליאן ; iu509 — װעייסאן
 נ• ; tools — ראג?אלאוױנח ח. ; 10577
 ; 10579 — פאקס ראוז ; 10725 — דראך

.10807 — ר^זענפאל דזימעגי
ר ע ד י ל ג ט י ל סון מ א ק א io ל

 ריטגלידער פון ליסט א איז דא
 ,10 לאקאל ױגיאן, קאטערס דער םון

 איז טשעקס װארטען עס װעמען םאר
יע־ די םאנד. אינ״פורענס םון אםיס

 זײנען ״גערעכטיגסײט״ די םון זער
 די טאכען צו אויםכיעיחזאם געבעםעז
 זאיען ?ײ אז ייסט, דער אויןי קאטערס

זואר־ װאס טיטעקס די אפנעהמען געהן
אינ״טורענס םון אפיס אין זיי או*ף טען

פאגד.
— מיפהןאפסקי פאקס ;70 - פייפער י.

םאפ־ איזידןי• ; IS77 — *אוירא ; 1830
־ יאװ  ;2656 — ראזעגמאן ח. ;2261 י

כילװעי־םאן א. ; 2050 — ראניניר, העיי

r

308S ; 3153אקאװס־י4;־’, כעם
 — בען דזאאזײף ;3280 — ה*ר$װיץ ח

38ls; ,סהעי־נ־ (דז׳געק ראיען דז׳פעד 
 ; 7200 — חײמאן בען ; *1881 — בער;)

 — :עיגער װמ. ;7012 — ר,יא;ע;:*אט
*;1נזעי ג. ;8305 - פיידפאן דז׳®. ;8151

 בענדז^. ; 9070 — קריגעי א. ;8150
- יעד^יכע  — חאינער מאקש ;0109 -

 גא־ ; 1101+0 — מארגענעפײן װ. ;0227
— ביוקעי פ?אס. ;11230 — לאסנעק

11317 ; D'Ihc 5אצ - - בעסטיצ

ר ע ד י ל ג ט י אל פון מ אר, 23 ל
פ*ן מיפגלידעי פ*ן ליספ א איז דא

• ,י)1 »^“יונ * 4—1 י ס׳׳ןי̂י ׳
—;א^דפאן ב. ;310 — כאנלין יאוז

א ; 3*01 ד ס. ;370 — עיפ94זהא סיזי א י  נ
; 558 — פא׳גגיק מ. ;302 — דווײן

— גריננערג רא*ז ;006 — דיוג^ױפ ס.  
ד,אי־ מ. ;727 — בלײער לואיס

— 0982;
בעי ס. ; 7187 — פלענסקי ערעד  — ;ע̂י
 - אפסי ס. ;7211 - גרינעד ל. ;7212

 ס. ;7231 — סידעראװיץ װ. ;72ס?'.
— גאלד״צײז י. ;7263 — קלײנמאן

 לואיס ;7520 — רײזי־ער װ. ;7504 —
 פזדד י. ;7430 — זזןדאװיץ ר. ;7400

- דינעד א. ; 7537 — בלאספ - 700,3 ; 
 סילװער• סאי*. ;7643-— ט^עסטעי מ.

r ;7801 — «טײן n. חערקאװיםץ — 
 סא־ס ; 10080 — גאלדמאן ר. ;0600

 ;11508 — ק^חען ס. ;11500 — עו׳פפײן
מאנורני »ארלס8ם ; 11596 — רינםער י.

; 11909 — אװען דדפולױס ; 11785
 מאקאפ־ םעם ; 12290 — ?לענאפסר;י ס.

 ; 12651 — #דזע נ. ; 12497 — סקי
ק דז«אחן *ו $ דזשאפע ק. ; 12740 — יי

ח. ; 12805 — ם. ; 12932 —
מער ד. ; 12006 — *,ק־־יפצע  — קרי

 ;13375 — *אדאקאפסרןי ם^ריפ ; 13172
 םאריס ; 11100 — קאעגיגסבעי־ג דז^.

 ;098 — העיש ^סי^ס ;491 — האיאװיץ
; 1103 — פי*ם דזש. ;779 — *ץי ח.

אב. ; 3105 — ירא1#* מיניי
00)l(X ; .וױינגלערסקי ח - - 18;

 יאנאפםר,י סעםואל ;25 — פינמ^ר ליזא
 jrn ;330 — «ײן עדװאיד ;31
.292 — לעװיט
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ר ע ד י ל ג ן , ו ל ם א ק א 2 ל

 .12415 — האלאגןזיר י.
.12407 — חאקמאן ?רה

 .12647 — א&עלבוים ס.
 12771 — אסטיאװסקי פעאי־לס

.12801 — לעװיז ב.

.12913 — בערענבאבײר ס.

.12910 — האקפאן ה.

.12949 — קונאנסקי מ.
.13298 — מילער ל.
.UUWl — מילטער ב.
.14087 — איפבעימאן א.
 ם. .8 — ב״יר ם.

מ. .9 — ס״מאן

פראנען אלמ ענפפערען װעפ תםאן פרעזױענפ ריה פ זונםאנ׳ ועם

4 M<
 — קאר.פ^עמסקי נזאריס ; 1291 ~ קאוױ
 מאריס ; 1525 — זעללער בעי־טא ; 1100

;1611 — ער ל פפד* י s ײ n;. 1571 — געל י ב
לואיס מ. ; 1070פ^א־סמאן 3.

 פילי ; 1883Q — לוספיג הײמאן ; 1793
; 1028 — װילנער פ. ; 1010 - מאדקוס

— קער*נער העם ; 1932 — מאזעס
מײ־ סא-א ; 2015 — ניינצץ ד. ; 1988
.G702 — דיסקאו גד;יי ;0537 — עיס

ר ע ד י ל ג ט ל פון מי א ק א .35 ל
דז׳עא״ ד. ; 190 — פלײ^ער דז־מ

 ב. ; 450 — בעקעי ב. ; 157 — זען*
; 858 — פי^בעיג דײװ ; 457 — קאחעז

 ;1<י41 — לײבעל ב. ; 1030 — מאיקוס מ.
 — ענטזעם ,B ; 1398 — ?״יגעל דז?.
 — ג*פ ל. ; 1603 — קויפפאן מ. ; 1577
 פאליק־- י. ; 1077 — 4איגעי ס. ; 1020
װינ־ מ. ; 18ס7 — פאװער מ. ;1718
;2375 — )מי-א:אױ.יר ח. ;2015 — פער

 -r- מערלבעיג י. ;2464 — סאקעל ה.
 י. ;2864 — ^טעיען פיענק ;2850

 ראפענבעיג ס ;2925 — **פעי־ען
ראט ױ :;,*‘217 — לעװיפמקי פ ;3142

׳3298 — ; vn. 3.393 — ^טײנבאך; 
איס  — בעקער מ. ;3013 — טיפעײכיך יו
 ס. ;4339 — קא-באפסקי :. ;4213

 — כא־׳ד^ט-ין ם. ;4504 — פיאפאיס־י
 מייער ; 4783 י— ספיפה דזע. ; 4747

r ײ;p 5066 — ן ימא מע י ז ; 4003 — ן י ; 
ק דזעעק לערנער דז׳פ. ם. ;5313 — עי

 מ. ;5309 — הײמאן ל. ;5373 —
 ;5480 — 1פ-עסעי מ. ; 5402 — אײזמאן

קי דזע. מ װי ע װ״נסםאר, ם. ;5891 — ל
 ס^־ ם ; 0272 — מעפמגעי ב. ; 0147 —

;0720 — דרלבינסקי מ ; 0091 — יא:י
 — י«װארםצם#ן ח. ;6753 — קי״נעס ס.

מ. ;0783 — סטרא־־בער דז*. ; 0758

)v.*,? 1 זײפ פון(
 האט פ־אנען די אט חוץ >} צרשטאנד.

אך געשטעלט כאײמאן כדודער  עםלי־ נ
 גא״ לעקטשור דער צו האבען װאש כע,
ת קײן ײכו ר און גימ, ש  ז־י װעיען מי

ט דאריבער דערמאנען. ני
ױי  בדודעד געיטטעלט האט םראגען צו

ר: ע ד ענ דל א  עקם־ צװײ די ״אויב )1 ב
ס זיך הענעז ױניאן דעד אין טרעמען  :י

ען, ײניג א פארא  םוז װערען װעט װאס ם
 ױניאו די קען ״װי )2 ױניאן?״״ דער

ײטיגעז  עיע־ עקסטרעמע צװײ די באז
 אװעקיטטערעז צוריק זיך און כדענטען

? געזונטען א אויף אדען ׳‘ב
אך  נעײטטעלט ד.אט פרא;עץ צװײ נ
שפאן בדודעד  ױניאז די צי )I :גרינ

ײער דעד פון געפיהרט װעדט  קאםוני־ נ
שער ױניםטראציע םטי  װענ אויפ׳ן אדב

ף^ק םיז ט א ק ך ע ס ם }2 און א  די װארו
ם ע ט ארי אי שיפ דער םיז ם  איז מעמבער
ײכגילטיג ע גאנצער דעד צו גל אצי טו  סי

אן. דעד אין ױני
 נע־ הי^ט פדאנען באנדעל גאנצען א

פין, ברודעד יטטעלט  : 22 לאקאל םון גו
ױםנע־ פריהער מע; האט װארום )1  א

אי ױניאן דער םון ״ליגקע׳' יטלאסען  ם
רעדט איצט און ״ליג״, א צו באלאננען

 פאדזאםרונג, א בײ פרעזידענם דער
 מעג־ גרופע ;עװיםער א םון אײגגערוםען

 לעק־ דער אםאל ניס א'ז צי )2 ;יטען
 קאט־ז נײעם א פון אנפאנג אן טיטור

 זיך שטעלט װארום )3 ;ױניאן דעד זיא
 ע״ װען אײז, נ״ט פדעזידענט דער

 איצ־ דעם באיטולדיגט פען אז זעהט,
ד דזיטאינט טיגעז  ;עװע־ די און ב^אי
 פא־־טאכ־ אין ?אמיטע״ ״עקיטאז זענע

ם דעד לעװען אנ׳  װא־ )4 ; נעלדער ױני
 עקזע־ די אױסנעיטלאסען םען האט רום

 ; לאקאלס דרײ די פון באאדדס הוטױו
ט פרעדדענט דער א*ז װארום )5  עי־ :י

 רעפערענדופ־ א דורך געװארען װעהלט
מעמבערשיפ. דער םון אפיטטיטוננ

 נע־טסעלט האט פיאגען עטליכע נאך
 וױר־ א פאר װאס )1 :קאחען ברודער

 מעםבערשיפ דער אויף האבען קעץ קורנג
 אויף רעדט פרעזידענט דער װאפ ׳דאס

טיננ א  נרו־ אגארכיסטײטילד דער פון סי
ט כיען האט װארום )2 ;פע  אנגע־ ני

 אײדער מעמבעדשיפ,־ דער ב*י פרענט
 ,אפעראציע״* די געמאכט האט מען

 3 די אויםגעיטלאסעז האט מען אײדער
 ניט האט צי )3 ;באארדם עקזעקוטיװ

דער אין לא:ע איצםינע די םאדאודזאכט

דער-פױה אץ 10:30 מארםש. פען28 זונפאנ,
װעט

ם רי א אן מ מ ג זי
י. װ. ג. 3.א רער דעזידעגט'םון8

ען װאם פראגען די אויף ענםפערע  נאך געװארען געשטעלם דיג
ר זײן ע ט צ  ניט צײט אין םאנגעל איבער האבען װעלכע לעקטשור, ^

ײ װערען פארענטפערם נעקענם - םיטינג. יענעם כ ־י

האל זעלבען אין װערען װעט־געהאלמען לעקטשור די ■

עװ. דױסע אוו ספ. וםכג סז לייםעאום, נראנסס
ײנען װאם די םפעציעל דרעםמאכער, און קלאוק  דער בײ געװען ז

קוםען. צו נעבעםען ױינען לעקטשור יעצםער

 נרופע אנארכיםטיעער דער םיז אואנזשירט
י. װ. נ. ?. א. דער םיז נדםנאידער ח •

 ׳טטעגדי; ־.אט ״מען װאס ׳דאש ױניאן
מעםבערשיפ״. די אפנענארט

 :עװאיען געיטטעיט זײנען עס אין
ע נאך פי־אנען. אנדעי

 ענטםערען װעט זיגמאן פרעזידענט
 איהם זײנען װאס םראגען, אלע רי אויף

 עי־ קען מען און געװאיעז, גע״פםעלם
 זאל פארזאטלוננ דער צן אז װארטעז,

 צו װי עולם גרעסערעד א :אך קוטען
פארזאטלוננ. עדשטער דעד

 װעט פארזאפלונג די אלזא, געדענקט
 דעש םדידז, דער אין זונטאכ דעם זײז
 אין ׳V8!sb זעי*בעז אין כיעדץ, טען28

 אין סםדיט טע170 לײסעאום, ביאגקס
עװענױ. רריטע

 קוטעז צו געבעטען זיא עולם דער
_____________________ צײט. ן א

ל א ק א ט1םי 62 ל ר  אן אן ז
ם אנ צי א ױז א ג ר װ א אי ר ד

)1 זײפ ון6 (^לוכ
װעיעץ. טאז

 ם*ז אדבײטעד די צו אפעלירען כײר
ײ׳ צו פליכט זײער טאן צו טדײד דעם  ז

 זיך דארוי מיטגליד יעדער ױניאן. ער
 איגאניזאציאגס־קא־ ״דער אז אנשליסען

 פארמירט. האט ױניאן די װאס מיטע,
 זײן, װעט קאםיטע די גרעסער װאס
 װערען. נעטאן קען ארבייט דעהר אלץ

 בארי־ אויך דארפען ױניאךמיסנלידער די
ײעיע אפצאלען  ױניאן דער צו שולדעז ז

 יעדע- װײל אםעשמענטם, און דױפ פאר
 סאר״ איז ׳סאכט ױגיאן די װאס שדיט,
 די װען און אויסנאבעז, מיט בונדעז
 סיטלען, נויטיגע די האבען װעט ױניאז

קרעפטעז, אין פײ און געייט אין סײ
װעט

פאלנ.
ער־ »זוייז זיכער קאטפײז דער

ר ע ד ד ע ט צ ע ץ ל נ ע ר ע פ נ א ץ ק  א
ר ע י פ ל ע ד א ל ט פי ם ױי ס ארן ו ע ר  ד

ע י ד ט ם דו נ אי
)1 זײט פון («לום

 רעקאציענדא* ססוירנס דדצאדדט אין
 דע־י אין באקאנט :יט גאך איז ציעס,
 :עשדיבען, װעיען יטורות די װען צײס,

 שורות די װען אז מענליך, ס׳איז כאטיט
 שויץ עס זא^ װעדעז, :עלעזען װעלען

 “טעגליכע: דער דודך באקאנט זײן
פ־־עסע.
 ניט אויך עס איז מאסענט דעם אין

 זיײ דעקאטענדאציעס די צי באקאנט,
 זײ זאלען צדדים בײדע אז אזעלכע, נעז

 אונז פאר אלזא, בלײבט, עש אנעהםעץ.
 דעם אויױ אביסעל :אך װארטען צו

 קאנפערענצע;, אלע די פון אויםנאנג
ט זײנען װאס פארנעהוםעז. דאי

פאהךהלעגען
, ר ע ב ״ פ פ י ר  ג

ם פ א ט ס ע ן ג י ג א א א ט
 םער• א סטאיעז הירדס דאזעם אײנינע

מסוגדעז. צ4 איז עם טהועז זײ — קיהיוננ
m קאיװעחםאנ״ סטאיעז זײ  w im r 

עמ»ר־ םאנעז, דעם עםענזןן נרי•, און םיבער
 די ארז •און ארנאניזם, נאגצזח דעם העז

סיםיעו. מעהרסטזן די פוו װירקוננ יעכםזן5׳
 סעתר זאד. ערגסטע <| איז מערקיהיהנ א
 *jn ארס קוכתז טײםזןנפעיע mo׳ow« װי

מערחיהיוננעז. פיז זויטאט
 םער• א סים ישאנסעז סײז ניט נעהםט
 אוז חייל״ם ריכםיגע ד♦ קײנם גיחרונג.

 זיד. בעוױיזט פעריןיהיוננ די װעז אז םאננם
חילדס. םערקויפעז דראניםטעז איע

IUMINIםיאיז זעער זײט
yo'n ם1וי »

^30 «רי<ז

■N

at
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 jr)g ■ון *רנײטצר
 פצראיי• לענרער,

 די און יייר, נינט
 זיין ווןם ײעים

ר« «נ 1■יי

__I

 חז בצדקתי
 אר«ח. ולא

(יױב*

 u מײז אן
 חאלפ לןײט

 או «טאר̂ב
נימ איתר

ױניאן װארהערם נארםענט לײױפ אינפקרנמשאנאל וער ארנאו.פון אפיציעלסר
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ריםױרמש אװ ״בױרא דעד פון יעפאימ דעד
י אינדוםטדיע קלאוק דעד אץ

/ פנ הבלוז פאלספ/ ti דװאלןז
אדו די עזפ ט ס ײ ־ינ ס ב ק או ל ט ל ר ע ד װ ע נ ע ל ט די — ק ײ ק ג ד א ל ס ט ײ ב ר ־ א ע ס ע ד א ג

ד די ע כ א מ ר, או ל ט ק ד ע ך אל*ן װ ע ג ר ע
»ו

 דעם װאס , ריסױדט״ט אװ ״בױ־א ,ר
 האט האסישיע כ״עציעי־ע גאװערגאר׳ס

קלאוק־אינדו־ דער אין אײנגעיטטעיט
י יי וםון כטריע I W,דירעק״ דער אונטער אי־ק

ר פיץ ציע א ס ע פ א שערס, לינדזי פי  ראדז
עז האם אג ט אנ אי  סאר־ דאנעריטטאג פ

ט ײנ ט ענ פ ע זעהר צװײ ע  אויך און װיכטינ
 רעפארטס די דעפארטס איגטעדעסאנטע

שטעלט זײנעז ױפנע  דא־ פון געװאוזען צונ
עד דער קאלטשין, ריס ק טי ס טי א ט ט־ס  הויפ
ריסױרטיצ״. אװ ״בױרא רעד פרן

 גע־ האט ריסוידט־ש״ אװ ״בױרא די
ט א: ױם גענויען :אנץ א ט  די פון שטוד

מ און װײדזשעס טיגו שעם א  דער אין ב
 רעפארםס, 2 די און קיזאוק־אינדוכםריע,

ם זײנען ײאר צ ט אי ב טיי ענ עפ אר  נעװא־ פ
ט אנגעפיקעװעט זײנען רען,  םאקטען מי
א ציפערעז אי; ץ פאר װערמ גרויסען םו

 אינ־ סאר װירקליך זײנעז װאסדי אלע
 צױ אםת׳עז דעם װיסען צו טערעסידט

 אינדוסטריע. דאזיגער דער אין שטאנד
 וױײ די טיט אפ זיך ניט רעפארט אייז

 יאהר אץ קלאוקמאכער די פון דזשעס
סיט אפ דך גיט צװײטעד דער און ,1925

ם ר ו ן ם ע ז א ל ס ם ײ ב ר א
ס נ ע ר ו ש נ י ד א נ א פ

 װעלכע קלאוקמןןכער, ארבײטסלןןזע די
 ד< און דז׳פ^בס אחן אינגיןנןרען זיעען

 יעדע רעדז«יספדירען געדארפם זיך בען
 אי:* ארב״םסלאזען פון אפיס אין ײאך

ניט סעחי דאס ד^רפען פאנד, ;ס עויע״
״ז■

 עי?טע די א:פ*נגענדיג
 קײנער זיך דאית אפי־יל,

רעדזיסיסםרירען.
ײאד
מעחי

איז
ניט

 א־־ די אין כאשעפטיגונג פון צײט דער
 הלאוה־״צעפער די אין בייטס־באדינגונגעז

בכײ.
 רעפארטס צװײ די װאש ׳בילר דאס

צי־ אין סאקטען מיט אינז, פאו־ מאלען
עס פיעחליבעס. ק״ין גארניט איז פערען,

 דעם פא״ שטעיט װאס בילד, א איז
 אונטער דוז װאס נױט, די און עלענד
די צוױשען הערשען באדינגונגען אזוינע

רלאוקטאכער.
 ציפעי די ;,א םאקטען די

 אי דעלצעיייעז רעפארטס צװיי־
 ארבײטסראזיגקײט די איז 1925 יאהר

 נע־ גרעסער קלאויראינדוסטריע דער אין
אד־ די פיז פארדיגסטען די און װארען,

8 טעץ10 r ,אידענמ IM י■
אפערא מאנהעטען ץ פ %♦> * V*^»י

רערנע־ ־ בארימטע '1׳
יאקעי׳ ױדאיןז SV2
געװען יאשרעז פיי־ע י־אי יי פו ( < ײ«י
־־ב־יטעד ״א רעם פין טא־ ^ אין אז ערישטע* י -ז י

טונ;
 שאציאי־י אידישע

 אנ איז עננלאנד אין
 אויף אמעריקא אין איצטער

;;,דויכנ שוין איז ער טור. דאס געװארען. הלענער זײנען בײטעד
װע און סאוט ^אנד, גאגצע 1 יי• אױף סײ עגאל גאג״ן זיך באציהט

ערפאי־ גרעסטען דעם טאכט י
 און אינטערעסאנטע וזענסט

געזעלשא; איבע.־־ יעקציעס
)12 זײם אויף (זזלוכ

דעם לעקטשזרען װעט דגמאן פרעזידענט
הארלעם אץ פריה זונטאג

ן  גרדיםער א בראגקם די אין פריה זונטאג לעצטען לעקםעדר צדױיטע. די
ער דעם בײ רײדען ער װעט זונטאג דעם — ערפאלג. קמאנ  ברענםש קלאו

שער דער פון פארמײ. סאציאליסטי

 די אין פארזאכלונג צוױיטע די
 םריה, דער איז זונטאג לעצטען בראנקש.

 געענט־ האט זיגסאן פרעזידענט װאו
 גע־ זײנעז װאס פראגען די אויף םערט

 צוריק, װאך א םיט געײארען שמעלם
 וױכ־ די איבעד גערעדט האט ער װען

 פאר ױניאן דעד אין פאסירונגען טיגע
 וױדעד איז יאהד, עםליכע לעצטע די

 בראנקש נרויסער דער ערפאלג. אן געװען
 מיט איבעדאילט נעותן איז לײסעאום

 :ע״ זײנעז װאס דרעסםאכער. און קאאוק
 לעקט״שזךער ׳ דעד וראס הערען הומען

. זאנעז. צו האט
 אלץ דט אז ״זיך םארשטמהט עס

 ענטפערענדי; געזאגט* האט עד װאש
 אלעכיען האבען םראנעץ׳ מאגנע אויןי

גע־ ניט עס האט באזונדערם ;עםעלען.
י ■—■X- י י—.

 דעם םון עולם, צװישען מאנכע שמןגסט
 גע״ האט ער װען עלעםענט, ״ליגקען״

 געװעזענער דעך זועגעז עפעס זאנט
 מעטאדען איהרע און האמיטע״ ״עס^אז

 צייט אין אנגעוױננדעט זי־האט װאס
 און ױניאן, דער אין שטדײט דעם פון
 שטי־ א פאראורזאכט האבען מעגשעז די

 שטיל צוריק אנער איז עס טומעל. קעל
פארזאסלונג גדויסע די און געװארען

כד̂גהס די אין מטמןרם עדױקיישאנאל אונזעו אװענפ שכת ועם
טייײעם

סארםעער א װערען דורכגעפײהרט/ י 1 תי  פרעזידענם - קאנצערם. ג
שאף. ״לײבאר אײבער: רײדען װעס דגםאן עדדקײ

 דעפארטמענם עדױקײשאנאל דעד
 האט אינטערנעשאנאל אונזער פון

 האנצעיט גרױסארטיגען א אראנזשירט
 ״דענסינג״ איז געזאנג כדופעז אויך און

 7.30 אפריל, טען3 דעם שבת׳ פאר
 פאבליק םון אדיטארױם אין אװענט,

 רןראטא־ און סטריט שאדלאט ,61 סקול
בראנקס. איסט׳ פארק נא

 בא״ דך װעלען קאנצערט דעם אין
 מאד. סינסטלעד: באװאוסטע טײליגעז

 זינ־ װעט סאפראגא, באשאװער* דאיא
 איטאליענײ און רוסישע אידישע, נען
 אפערא־ אויך און םאלקס־לידער שע

 באריטאז* זאםלאװםקי, נ. ל. אריעז;
 גרופעז־נע־ םיז לידער באװאוסטער דער

 די מיט געזאננ אגםיהרען װעט זאננ,
 םידעל־ באװאוסטער דער םארזאמעלטע.

 שפילעז װעט סיגעל דײװיד שפילער
נוםערעז. סלאסישע אײניגע

 עולםזיך דער וועט האנצערט נאכ׳ז
 מען װאו דזשיםנײזױם, איז םאדזאמלען

טאנצען. װעט
 םאכעז צו אום נעטאן, ווערט אלעם

 גײסטינען א סאר אונטערנעהמונג די
ער״ נעזעלשאשןליכען איז ארטישטישען

פאלג.
 אימנע״ האט זינמאן םאריס פרעז.

 םארטראנ חורצען א האלטעז צו װיליגם
 ותט װאס עדױקײשאז״ *לייבאר איבער

באלעממד. ^וון אינטאדעסאנט יײז
 א איז אותנד םח פראגראם דער
זיד וחנט סאנצזנרט דער אוז ;רױסער

 איז עויס דעד .7.30 אום אנפאנגען
צײט. אין קוכיען צו געבעטען

 עדױקיײ דעױ װאס פאסט־קארדס די
 ארױסגע־ האט דעפארםמענט שאנאל
 גוט זײנען כיעםבערס* מאנכע צו שיקט
 קאנצערט* צום אײנלאדקאדדס אלס
 8 נאכ םאמיליע. זײער און זײ םאר

 װערעז אריענעלאזען װע<ען מזײגער
 ױ־ זײער װײזען וועלען װאס מיטנלידער
ניאן־קארד.

)12 זײש אויף •לוס4(

פראגען. ארבײטעד
 ד׳ נאך ער קוכיט איצט

 ערשטען זיין מאכען װעט
 אבענד, ״טבת יארק׳ נױ אין

 גרױםער דער אין אפײל,
 סטדיי טע34 ׳הויז אפערא
 ו דארטען עװעגױ. אכטער

 קבלו פאלקס גרויסער א מען
 א רעמער באייפטען דעם
 ארבי יארלןער נױ די פון
 עו׳ אינטעליגענטען סון און

 דא װעט נעלעגענהייט דער
 קאנצערם, רײבער א װערען

 באטײליגעז זיך װעלען עס
קינסטלער.

 פאר פנים קבלת דער
 פו־ אראנזשידט װעיט ,־,קע

 נ אנגעזעהנע םון קאמיםע
 אי ריכטוננען פאדשידענע

 אי לעבען. זעלשא£טליכען
 פרע ארײז אויך איז מיטע

זיגמאן. ריש

 ה דעפארטםענט טאוז אװ אוט דער
n אין סטױיקס m די געזױנען

ע אין סטרײקס אן פיהרט עיג  א' דזשױדזי, ױו ן%א פלעצער אי
אנדערע און איײלענד סטעםען אין אײלעגה לאנג אין קאונטי,

 דעפארטפענט טאון״ אװ אוט״ דער
 איז װאס ,6אינטעדנעשאנאי אונזער פון

 וױיס־ פון םיהרעדשאפט דער אונטעד
 לעצ־ די איז ׳פעריז4ד,אי דזש. פרעזידענט

 םארנומעז שטארק באזונדערס צײט טע
 שטעט דערבײאינע די אין י?סיסטר סיט
 די און ׳יאיק נױ ארום ̂שטעטלאך איז

 שאפ־סטרײקס דאזיגע די םון מעהרסםע
 די כיים פאן־־בונדעז דירעיזט זײנעץ

 דזש. יאדקער נױ דער װאס סטרײקש,
 אוק,קי כיאנכע נענען אן פמקרט באארד

יארק. גױ אין םירםען דרעס און
 סטרײה א דערקלערט װערט עס װען

 זי, זוכט יאדק, גױ אין םירמע א געגען
 געמאכט קריגען צו זיך, פארשכתהם

?אונטרי, דער אין ערגעץ ארבײט איהר

 צום געהען מיר וחגז צײט, דער אין
 נע־ באקאנט איז צײטונג, דער מיט דרױז

 יעהב דאם נײעם, טרױעדינע די װארען
 פון סינסטלער נדויסער דער אדלער, פ.

 ער נעשםארבען. א*ז בינע, אידישער דער
 אין כדםוואך.םארנאכט געשטארבעץ איז
 זי־ נאם, טע149 װעםט 567 וז׳גים, זײן

 סערע םרוי, זײן מיט טיש בײמ צענדיג
 1 םרײטאנ, זײן וועט לױה די אדלעד.
 אק־ אידישעז דעם םון בײטאנ, אזײגער

גאס. טע7 איסט 31 טיארעךקלוב,
געווען פאקטיש איז אדלער פ יעקנ>

 אידישען בעסערען דעם םיז גרינדער דער ־
 םאראיײ װעם נאמעז זײז אוז טעאטער,

 אידי׳ פון נעשיכטע דער אין װערען ביגט
 װאס פיאנער, דער אלס טעאטער שען
 נעסאן צוריק יאהרען םילע מיט נאך האט
 אויםצוהוי־ נעקענט, האט ער װאס אלץ,
 העכערער א אויןי בינע אידישע די בען

 יעצטע די האס ער כאטש און שטוםע.
 זיך האט געשפילט, נים םעהר שויז צייט
 אידישער דער אין אײנםלוס ז״ז אבער

 געפיהלט. תמיד טעאטער־װעלם
אנדענג^ זײן עהחנ

 נױ ארום שאפקעס די אין
 דזשאינט םון מאשינערי די
 אפצ דערגרײכען. ;יט זײ

2 זײט אויף (עלוס

ט ל א ה נ י ײ א צ ד א ם

נובז; ״גערעכטיגקײט״

אסעי׳יקעז .2 זײט
ען א אין ם ױי  ^רב^גיזאז ג

 די אין ױניאן־מעטיגקײם
 װיבםי א באאיד. דזיכאינט

אי מענער־קריידער דעי אין
 געזינדיגט האב איך זײס

. י  װערטעי עשייבע קאװסין
ן נעדז«ער  2 ייןקאיי פו

װיטש.
ײט ארגאניז און טלײד- .4 ז *יוו
ס ײ  נײ - סײדער״ ״סאם .5 ז

 מיר־איע איימע לאװ.
דיכער.

ט ײ עדיטאריעי^ס. .0 ז
ט ײ  מאויע-׳ש ח. דז־שײמס .7 ז

 א":־* ר^ונװענ^יזן. אינזער
אב לעק:״«,ירפ זיגטאנ׳ס

ט ײ  װאונדער־ א אנזעײחע, .8 ז
 (: װינםער־פריהריגג דאנג•

אל־גוריה.
זיז סאי־קדיןען פארװאם .9 זײס

׳“ ד״י אין לײבעיס :יג
 לײבעל־אי א — V סטדיע

רעדאךציע. פין ?נםשעיס
םיגען. פדװערםײזםענו .11 און 10 זײט

 • 1 זײט פון *ילוסען .12 0זײ
. כעגםס.



&

ייי■*

 אימרמו אן פאנגט דנאר אזו מחריען אמעױקען
דזשדװ נױ אין ארנײטער פרדען ױ צוױשעז ׳ציאנס־קאמפײז

 ן א אינטערנעשאנא אינזער ®דן ®*רטרעטער — כערץ. סצנוען דעם סאנטאג איגעזזמלטען קאגפערענץbi,m /1י י * »**MV ו
געעמענט. חעדקױאטערס ־־־־ דרײװ. דעם אגפיחרען װעט װאס קאםיטע, עקזעקוטױו דער

מע״ דער האלפערין, דזש. וױיס־ירעדדענט ליי• אװ פעדעריישאן אפערילען די
 ארגאניזאציאנס־ 1£נרױ א אן פאננט בא־

ר רי צוױשען דרײװ ע ט ײ ב ר א ד ^  אין ם
 פעדערײשאן רי סטייט. דזשױ-זי ;ױ
 איע אריינצוציהען אנטשלאסען גאנ*ו איז

 דזשױר־ נױ םון װײדזש־ארבייטער פרויען
 ארגאנידרטע די םון רײהען די אין ז•

ד ט ״ נ ־ אפעריהע. א״ן א
 נױ םרן פאבריקען טעקסטיל די אין

 צע:־ באשעםטיגט װערען סטייט דזשױרזי
 :יט זייגען זײ םיױען. טױזענםער דליגע

 עהפפלואטירט װערען און אראניזירט
 ארביײ זיי אופן. שרעקליכסטען אויפ׳ן

 טענער־אר־ די מיט זייט בײ זײט טעז
 זעלבע די טוען זײ כאטש און ;בײטער
 בא׳ ארבײטער, פענעד די װאס אלבייט

״ יזופען  װײ;י• סך א ארבײט זײער סא־ ז
ט. געי ^י א  באגוצען פאנריקאנטען די ב
 םרויעךארבײטער די װאס דעם, פיט ־זיך

 און ארגאניזאציע, קײן צו ניט בא״אגגעז
 עהכ־ ארן סארשקלאטפ װעי־ען פ־־ויען יי

אוםן. ערגסטעז דעם אייף פי־יאטי־יט
 קאנװענשאנס צװײ רעצטע די אױ**

 לײ״ אװ פעדעריישאן אפעדיסען ־ ד־ פון
 םראגע, די געװארען דיסקוטירט איז באו־

 טױזענטעד םילע די אראגגזירען צו אזױ וױ
 םון םאבריקען די אין םרױעךארבײטער

 לאנד. איבער׳ן טרײדם פארשידענע די
 פין גאגװענשאז יעצטעד דער אױף און

 סיטי, ^אטלאנטיק אין םעדערײשאן, דעד
 דער דאס באשלוס, א געװארן געפאפט איז

 םעדערײשאז דער םון האונסיל עקזעהוטיװ
 בריי־ א אנצוםאנגען איגסטרואירט װערט

 די צװישען ארנאגיזאציאנס־דרײװ טען
 ארײנצוברענגען זײ פרױעךארבײטער,

 װעצכע בײ טרייו־ס, די פון ױנלאנס די אין
 דער אט און װערע^באשעםםיגט. זײ

ודאך. די אמעפאמעז זיד האס יאפפײן

 םע־ דעד םון קאונסיל עיוזעקוטױו דער
 באטראכט נענוי םראגע די האט דערײיצאן

 כא^אסען, האט און פיטינגען דינע אויןי
 גיט זאי ודזאציאגס״דרײװ1אר! דער דאס

 ן אינער 4רא• אײן כײט וףןרען געפאבט
 צױ זאי ארבײט רי ײאכ ; יאנד גאנצען
 נעװי״ א אין װערען קאנצעגטרירט ערשט

 אײן םרן געהן אזוי און ;דיסטריקט סען
 טען הייסט, דאס אנדעלען, צום ריכטריקט

 ‘אײ אױוי כחות די צויצפריטערען ניט זא^
 בא־ צו כדי ט־טאפאי, דיכטריהטען ניגע

 יעדעז אין רעזויטאטעז בעסערע קומען
באזיגדער. דיסטריקט

 אנפאנ; דעי־ געפאכט װערט אזױ און
 נױ אין פרױעךאדבײטעי די צוױשען

 דינען םיױען ,ד װאו• סטײט, דזיטױרזי
 דעי־ אין כא״טעסטינט כיאפען גרױפע אין

 אנדעיע אין אין טעהסטיר־אינדיכטדיע
אינדוסטייעז.

גוטע־ א זײן עס יי* ! אגדזוינזאי
I •ן ע די ט ש ר נ ע ע ד ע פ נ א  ק

ן ע ט צ ע ג ל א ט ג א מ
 אפגעהא״טן איז קאנפערעגץ עױיטטע די

 אין טעיץ, טען21( דעם ׳םא:טא; נעװארען
 אםעריסען דער םון אפיס דז״שוירזי דעם

 קאנ־ דעד צו ארן יײבאר, אװ פעדעריײצאן
 סאר־ געװארען געלאדען זײגען םערענץ

 סענ־ סטײט און כיטי איע פון טרעטער
 אנװע־ זײנעז דאיטען און ׳באדיס טיאל
 דערענאטען. םופציג איבעד געװען זע:ד

 אײננעיא־ אוין זײנען ?אגםערענץ דער צו
 גױ די םון םארטרעטער געװארען דען

 די םון ױניאגס, אינטערנעשאנא^ יארסער
 באשעםטיגט װעדען עס װאו טרײדס,

 אינטערנעשא״ אונזער םרויעךאדבײטער.
דורך םארטראטען כעירעז דא־־ס איז י*ל

כאארו דז־שזןינם פון אפיםעס די אין סעסיסיים ױניאן
ן קל־! « .1א ברו : •
 םענעדזשער טשיארטשיארא, ברודער

 םאד באריכט^גט אםים, ברוהאין דעם פון
פאלגט: זוי אפיס, זײן

 און שטײנםאז באדא, ל. באטשי, ב.
 געטינ־ פארטי, און װאקארא באראקא,

םיצי. א, טריכטער, שעאער, און נעי
 שעםער 3 אז #אויך באריכטעט ער
 םירסע אײן און ביהעס פון ארויס זײנען
יארק. נין קײן געםופט האט

 צו אטענדעט אויך האט אפיש זײן
30t ,זיײ װעיכע צװישען קאםפלײנטס 
:פאמענדע די נען

 איז עװעגױ, םאנטראוז 33 ״נאלא׳/
 צוליב סטרײק אין געװארען ערקרערט

 »ד* די אז םארלאנגט האט זי װאס דעם,
 נאך שטיק. םון ארבײטען זאלען בײטער

 גע־ געצװאונגען םירםע די איז װאכען 2
 דער און ביזנעס די אױםצונעבען װארען
 אנ־ געגמבען ארבײמער די האט אםיס
ארבײט. דער צו פלעצער דעדע
קעסםער׳/ ״דזש. פון ארבײטער די

 אפגעשטאפס זײגען סטריט, סםיט ■211
 אי־ קאנטראקטאר דער וױיל געװארען,

 זײער אױף האהען. לואיס פאר בייט
 נעװארעז באםרײם זײ זײנען פאריאגג,

 זײנען זײ װי נאכדעם סטרײק, פונ׳ם
 דער און װאכען, 3 סטרײס אין געװען
 צו לײטע אנדערע געקראגען האט אםיס

 דער װי נאכדעם שאפ. דעם פיהעטען
 זיינען געװארעז, געסעטעלט איז סטרײס

 אר־ דעד צו צוריקגעגאנגען ארבײטער די
בײט.
 נאפטרענד 560 ?א.״, דרעם ״קאס די

 נינ^יוניאן באשעםםיגט האט עװענױ,
 אםגעסטאפט איז שאפ דער ארבײםער.

 די האט טאג אײן נאך און געװארען
 ״לײ איס דאלאר 25 באצאהלט םידמע

 אפיס דער דעסעדזשעס״*. וןװידײטעד
 הרינען אין ערםאלגרײך געװען אױך א-ז

 רי פון יעדען םאד דאלאר 3ון ם רײז א
אפערײמארם. 2

געװא־ אינםארםירט איז אפיס דער
 אסאכױאײשאן, אםעריסיאן דער םון רען
 עװ״ בעדםארד 1266 טשײװיש״, ״א. אז

 זײערער ס5א געו^רעז סוסאענדירם איז
 גזךפליכםעט האט םירמע די מעםבער. א

 אסאםיאײשאן דער מים סכסוך איהר
 אײן געװארען ריאינסםײםעם איז און

 נעװא־ אויסגעמוגען איז שיעטזנר װאך
מ, שא• א אויוי חנן טי  אפערײ״ 2 אז םי

 דעי סקײי. אונצתר׳ז ארבײנתז מארש
 ד. 4 םון רײז א נעקראגצן חאם אשים
t סאר n r .אאערייםאר

אי:־ארנײטעודי .זײנעז  םעלע דע
געװארען. סטײםעט

 די אז םאררעכטיגס, האט אפיס דער
 און קלאוס ״עלײט דער םון ארבײטער

 ארבײטען סטריט, קוק 178 /,הא. סוט
 איז אונטערזוכונג ש*גנעל א שטיק. םון

 ^ויסגע״ איז עס און געװארען נעפאיט
 אר־ ארבײםער די אז נעװארען, םונען

 דע• חאט אפיס דער שטײז. םון בײטען
 זאל םירכיע די אז ׳פאריאגגט ריבער

 אר־ סעט גאנצען דעם דיסטשארדזשען
 גײעם א באשעםטיגען זאל און בײטער

 װערען ארויםגעשיסט װעט װעלכער ׳סעט
 םון זיך האט םירסע די אפיס. פולם

 אפ״ א׳יז שאפ דער און אנטזאגט, דעם
 איז טאג אײן גאך געװארען. געסטאפט

 ארויםגעשיסט ארבײטער סעט נײער א
 זײנען פרײזען אוין אפיש םונ׳ם נעװארען

זיי. פאר געװארען געשליכטעט
 נאל־ און ״םישסאן םון ארבײטער די
ך,  האמפלײנט, האבען בראדװײ, 174 די

 װע־ ארבײט ארויס שיסט םירמע די אז
 איז עס לײדיג. ארום נעהען זײ רעגד

 םירמע די אז נעװארען, אויםגעםוגען
 ניכדױניאן א צו ארבײט איהר שיקט
 די עװענױ. אטלאנטיה 141 אין שאפ

 ארבײט איהר צוריסגעצויגען האט פירמע
 נאכדעש און ׳שאפ ניט־ױניאן דעם םון
 געװארען אפנעסטאפט איז שאפ דעד װי

 באצאהלט םירמע די האט סעג 2 פאר
 זײנען ארבײטער די און םײן דאלאר 50

ארבייט, דער צו צוריקגעגאננען
 177 — באדאקא״, און ״סטײנמאן

 גײ־געסעטעלטער א סטריט, סקאלס
 ארבײטער די באצאהצט ניט האט שאפ,

 ערשטער דער נאך װײדזשעס, זײערע
 די אפגערוםען האט אפיס דער ײאך.

 םארשפרא־ האט װעלבע םירמע, אינסײד
 די פאר סאדאנטװארטליך זײז צו כעז

 הא־ יארבײטער ד װי נאכדעם און געלד,
 דער האט ארבייט די אויסנעענדיגט בעז

 וױײ אלס $704^0 קאלעקטעט אםיס
 אינ״ איז םירמע איגסײד די דזשעס.

 האגדלען צו ניט געװארען סטרואירט
 איז שאפ דער סאגטראקטאר. דעם םיט

צונעמאכט. איצט

 דע־ טאון״ אװ אוט׳׳ אוגזער םון נעדדטער
 געװא־ עױועהלט איז ער און פארטםעגט,

װ דעם אין רען טי מו  װאס קאמיטעט, עקז
 אנצױ אױף געװארען םארמירט דארט איז

 אויח ארגאניזאציאנס־דרײװ. דעם פיהרען
 גע־ אויסגעארבײט זײנען קאנפערענץ דעד

 צוטרע־ גרײך זאל כיען װי פלענער/ װארען
אדבײט. דעד צו טען

 ידרײװ דעם פון הױפט־צװעק דעד
איגאניזידען צו איז באטערקט, ״צו

װי
די

 אויך אבער װעט עס םרויעךארבײסער.
גערעגעגהײט די װעדען אױסנעלאזען ניס

 מענצר-ארבײטער, די אמאניזירען צו
 דאס אדגאניזירט, ניט נאך זײנען װעלכע
 פען װעט צײט זעלבער דער אין #הײסט
 אלעמען, ארגאניזירען צו פארזוך א םאכען
 םאו״ נאר אזוי און #מענער און פרויען

 ארבײטער״ארגאגיזאציעס, אלע שטארקען
 שאפען אויר און ״שױן עקזיסטיחגן װאס
ארגאניזאציעס, נײע

 געווען זײנעז יןאגםעדענץ דער אויף
 עס םאכען. איז טרײדס אלע םארטראטען

 סיגאר־מא־ די םארטראטען געװען זײנען
 סלאוק, די ארבײטער, טענער־הלײדער ׳כער

 און גודס װײט דרעסטאכער, און סוטס
 ארבײטער טעקסטיל לאנדרי־ארנײטער,

 מילײ און קעפ־ צװײגעז, זײערע אלע אין
 מײסערסד פײפער־באקס :ערײארבײטער,

 און גלאד ארבײטער, טלײ און ״פאטערי״
 קוכער, און װײטרעסעס ראבער־ארבײטער,

 טעלעסאךאפע־ פײלסלײדיס, און הלוירקס
 טעלענראפער, און בוק־היפער רײטארס,

 סעג״ אפיס־ארבײטעי, און באגק־קלוירקס
 • און מײקערס טיאגק און גודס לעדער סי

פאכען. אגדערע נאך

דער אין פאסירזנג װיכטיגע א
אינדוםטריע קלידער מענער

רמע קלאדינג די א, פרן פי קאג  =«צ«הלט צערקס און שאפנער הארט הי
do ט ענ ט זי װעלכע קאטערם 150 צו דאלאר טויז ײנ ארבי־ט. דער פון אפ ל

ט6ב«ק א־ז װאך לעצטע  נעװאדען :
 פיר־ ר,ראד'גג גדויסע די דאס גייעס, די

 איז שעפנעי הארט, שיקאנא, פון מע
 דא־ טריזענט 50 באצאי־ט האט טארקס,

 אפ־ האט זי װאס ל-אטעי־ס, 150 צו לאר
 װערט :ײעס די ארבייט. דער םון געלײגט

 ״םארט״ ניפער לעצטען אין באשטעטיגט
 ױנר פון א־־נאן אפיציעלעד דעד שדיט׳/

אטאלגאפײטעד.
בטש אנגעלעגענרױיט דעד װעגען

: פאי^גט זוי ״םארטשריט׳/ דעד
 — יטייואנא״ אין םיו־טע גרעפטע די
 דך האט — טאלפ און שעםנער #דארט

 טיט ארגאניזאציע אונזער צו געװענדעט
 ערלױבען איהר זאל מען אז םארלאנג, א

 זי ^אטערס. צאל די פארקלענערען צו
 אװעקשיקען מוז זי אז ערקלערט, האט

0,lrאר־ קײז ניט האט זי װעמען פאי ׳ 
 װאס אינטערעסאנט, איז דערבײ בײט.
 הונדערט פיער א םון מיטינג א אויף

 אויך זײנען עס װעלנע צװישען קאטערס,
 םארלירען דארפעז װאס ,150 די נעװען
 אנ־ פארשלאג דער איז פאעצער, זײערע

אײנשטימיג. געװארען גענומעז
 אינטע־ גרויס פון זיא פאפירונג די

רעס.
 טרימערם, איז קאטערם ,61 יאקאל

 א םון געליטען צײמ לאנגער א םאר האט
 צײטוױײ—איבעל שיקאגא׳ר םפעציםיש

 װעל־ קאטערם, הײסט דאס קאטערס, ליגע
 סעזאז, אין בלויז באשעםטיגונג האבען כע

 אבעד ארבײטער, כך א דאדח כיען װען
 פערמאנענטע הײז ניט האבען זועלכע

 צײט־ די אז אפילו, טרעפס עס פלעצער.
 יאחר דורכ׳ז האבען קאטערס װײליגע

 פערפאנענטע די םון באשעפטיגונג מעהר
 זיך האבען זײ װאס דערםאר, קאטערם

 און ״האלסײל״ אויף םפעציאליזירט שוין
 םונדעםטװעגעז ארבײט. ארדער״ ״מײל

 צײטװײ־ מעהרםטע די פון לאגע די איז
 געזיכערטע, קײן געװען ניט קאטערם ייגע
 דעם איפצושאפען שטרעבונג דער אין און

 װען לאקאל, קאטערס דער האט איבעל
 קאסערס די אגגעשטעלט מעגליך, נאר

 דערמיט און פלעצער פערסאנענטע אויח
 צאל די פינימום צו ארונסערגעבראכט

קאטערם. צײטװײליגע
 קאטינג־שעפער אלע זײנען דעם דורך

 גענוגענדער א פיט געוואיעז אננעפילט
 נע־ איז עס גרעסער װאם קאטערם. צאל
 צײט־ טעהר אלץ האטיג־שאפ, דער װען

 געזוא־ באשטימט זײגעז קאטערם ווײליגע
 קא־ 850 די פון פערםאנענטע. אלם רען

 שעםנער הארט, ם^רפע די װאס טערס,
 צײט געװיסער א אין האט טארקס און

 געװארען צוגענעבען זײנען באשעםטיגט,
 צאל פערמאנענטער דער צו האטערם 250
 באשעפטיגט געװען דארט זײנען װאס
ט .1010 דנ

גע־ איז אינדוסטריע די װי לאננ אזוי
 אר־ און צושטאגד, נארפאלען א איז וחנז

 דעם םון האגען גענוג, געװעז איז בײט
 טאקע האט דאם געװאונען. האטערס די

פע־• םארלענגערטען א עטװאס געבראכט
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 צװײ די אין ארבײטםלאזיגקײט פון ריאד
 לא־ פערמאגענטע די םאר שעךסעזאנען

 גע״ דאס איז אילגעטײן אין אנער ׳טערם
 װײל קאטערם, אלע םא,י־ געװינס א װען
 ארבײטםלאזער אן פון פאדהיט האט דאס

 צוםרי־ געװען זײנען ז/ון ;ארכיעע
דעןי

 קריזיס דער אנגעהומען איז דערגאך
 גע־ א געװארען לאגע די איז אינערהויפט

 די און צוריק, יאהר צוױי סיפ דריקטע
 איצט. גאך דױערמ לאגע געדריקטע זעלבע

 םראגע קײן געװעז מעהר ניט שױן איז עס
 אצ־ צװישען־סעזאן פארלענגערםעז א שון

 ארבײט לײז געװעז ניס איז עס ריאד.
 און יאהר. דעם׳ןאנצען קאטערס אלע םאר
 ױע־ פראנע די ארויפגעבראכט׳ האט דאס
 איו םראנע די סאטערם. אפלײגען גען

 פען זאל קאטערס וױפיל געװען, בלויז
— םי ~ אפלײגען

 און װאך א אדבײטען פיזענט ײיפז מעהר.
 אר־ אהן זײן מען םיעגט װאכען צוױי
 האבען יאהר צוױי לעצטע די אין בײט.
 הורצע א זעהר געארבײט האטעדם אלע

 מיט געקװיקט זיך האט טען און ׳צײט
ד אגקוטען עט׳װעלען אז האפנוננ, דער  מ

 זײ־ צײטעז בעםערע די צײטען. סערע
m םיר• די האט דאן געקומען. גיט אבער 
 םארהאנ״ צו אנגעםאגגען אוטאפיציעל טע

 לא־ צאל די םארקלענערען װעגען דלען
טערס.
זײ־ ױניאן דער םון םארטרעטער די

 סארשיאנ, אזא געגען ארויסגעקומעז :עז
 צואיב אז געװאוסט, האבען זײ װארים

 איג־ רער אין יאגע אוטנארמאלער דער
 בא־ צו זײן אופמעגליך װעט דוסטײע

 אנטזאגטע די באשעפטיגוגג םיט זארגען
 פירםע די זיך האט שפעטער קאטערס.

 באארד טרײד צום דעם װענען געװענדעט
 םאר־■ א באארד. ארביטרײשאן 9צו 1או

 “5 דעם נעװאיען אפגעהאלטען איז העד
 גרינדלױ איז םראגע די און כיערץ, טען

 פאר־ רי צװישען געװארען דיססוטיייט
 דעם אױח צדדים. בײדע םון טרעטער
 אלע געװעז אגזועזענד זײנען פארהער

 שיקאגא׳ר דעם םון הויפט־םארםרעטער
 קא־ םון באאמטע און באארד, דזשאינט

לאקאל. טערס
הא״ פירמע דער פון םארטרעטער רי

 וועאכע דורך ציפערעז, צוגעשטעלט בען
 באװײזעז, צו געסטארעט זיר האבען זײ
 אין קאמערם מעהרצאל א האבען זײ אז

 קאטערם, די אז באשעםטיגונג, זײער
 אלס געװארען צוגעגעבעז זײנען װעלבע

 אנגעװיזע־ אויבען דעם אין פערמאנענטע
 אזוי און איבעריג, זײנעז פראצעס. נשש
 איז אינדוסטריע דער אין טענדעגץ די װי
 ניטא איז ארבײט, די םאראײנםאכען צו

 באשעפטיגונג האבען צו אויסזיכם קײן
. קאטערם. אלע פאר

טשער• דער האט םארהער דעם נאך
 אנצוהע־ געגעבעז באארד טרײד םון מאן

 םאק• די אוין״ זיך שטיצענדיג אז רעניש,
 םארגעבראכט, האט םירמע רי װאם ׳טעז

 נאכצוגעבען זײן נעצװאוגגען ער װעט
 םאר־ רערםאר האט ער םאדערוגג. איהר

 דער םון םארטרעטער די אז געשלאנעז,
 םיט םראגע די אויםנעהמען ז^לען ױניאן

 צױ םירםע,_איז דער ®ון פארטרעטער וײ
 זוענ פאסיגען א געםינען מען זאל זאמען

 אננעלזד גאנצע די שליכטען צו אזױ װי
גענהייט.
 סאנ• רײהע א צו געםיהדט האט דאס

 ®ון פארםרעםער די צוױשען פערענצעז
 חאט קאגםערענצעז די אין צדדים״ כײרע

 געגעראל־ױ־עזידאגמ באטײיצינט אויך זיד
 m ,unw איו רעזולםאם דער הילםאן.

 בותאימ צו צונעשםיםם חאט םירכמנ די
 װאצ־ אאמצר^ די צו דאיאו־ טויזצנם 60
§wtWrw rur't םארקידצן דאדמען גע
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געדנדיגטו האב איד
יי«י#ן* ײעגעז יײניימי ייי (•

23,6 מענעמ׳אער ,,•ינקןװסק ל. סון M U im in w « a
ח*־ 23 פון מעםנערש די

s■ טיו געדטרפט בען i r אויםוועמען 
 ד<ו ויך יל«ומיר *ון וינד■ דײנע פו*ר

רענענוננ. » ^ינעבען
 טו*רט׳», טען24 רעם נ»גט, טיטװ^ור

 טינע■ נאארד ר^«וינט אונזער וזאט
 אטעד צו טיט׳ננ םיעטעל » האלטען

 חא* נאטיריױ קאנסטיטוציע■ רי דידען
 תסתם טן געמיטעט דעיענאטען רי בען

 לאננ״ער• דאס און ס«>ל, דר״־ם־ער #
 ה*ט סען — ■אםירט האט װארטעטע

 ביים בלײבען ז*ל «ס t» נא׳ס^אסען,
 סטא• "«א זאנט: רוס דער װי איטען,
 (•H «ז בא^אשען, חאט מען ראמו״.
 זאל םעקרעטטר״טרעז׳שורער, א שטאט

 * האנען אויר נאארד דז׳שאיגט דער
 2 ה״סם■ דאס רעקארד־ננ־סעסרעטאר,

 נעװען. אםאל איז דאם װי נאאסטע,
 סון אױסטו נרױםער דער א־ז ראס אט

 *נער !אדםיניםטראציע איצטינער דער
 די נע׳טענה׳ט כשדר ראר האבען דאם

r םון ם־הרער ש־יהעירינע n. ,באארד 
!באזייטינט דערםאר ויי האט טען און

 די נענען געזינרינט האב איר *עס,
 באארד. דז׳שאינט פוז ש*הרער אפאיינע

 נעװען ז״נען זיי אז באמת, נלוינ איך
 פיהרער! איצטינע די װי געטרײער, ש-ל

ברעםיא־ ויר■ נייטען צ״םען די
באארד, דזשאינט בײם דרשה ױער׳ס»/
 סעהרע- צוױי םאד צורית, יאהר א טים

 געהאיטען נאכט סיטװאך חאט טארען
.זימעדמאן ״כאװעד״  דעיעגא״ רי און ;

 דער איז װאס :געשרינען האבען סען
 ברעסיא־ ביז אײך םון אונטערשיד

i װער׳ן
בע־ אץ־ וױל צײט זעלבער דער צו

 ווען אז זיגפאן, נרעזידענט אוגזער טען
 ענט־ געבען און לעלטשורען װעט ער

 ער זאל םדאנעז, געװיסע אוץי פעיס
 זײ״ אויף עגטסעיעז אייד זײז גוט אזוי

 צײט. יעגעד םון ®לענער״ ״עקאכאסי :ע
 פאר״ מיט ®יעזידענט, ברודער אילר,

 יענער צו האט חײםאנ׳עז מיט טגאי׳ען,
 דעלעגאטען די אז *קאנוױנםט״ סיר צײט

 פאר װאוטען זאאען ילאסאי אוגזער פון
 פדעזײ ב\*רץר נו, םעקרעסאר. אײן

געדנדיגט? ניט איך חאב דענט,
 גע־ איצט מען האט םארײאס און
 געכען מוז פען — בייט? דיזען דאכט

 םאד־ איך ,דזשאב* א קאכיוניסט א גאך
 זיײ דזשאבס ״•לענטי״ אז אײך זיכער

 קאםי־ ״אמאניזײשאן דער אין דא נען
 םרםצינעד םך א צאלם ז1כי װאו טע״,

 אריסע די םון ■עגיס די פון װאך א
קיאוקפאכעי.

 בײ אגטשולדיגוננ בעטעז װיל ך%א
 חאב איך יזאלענען. נעװעזענע פײנע

 קײנםאי האב איך טעות. א נעפאכט
 םענשען, די אז פארגעשטעאט, ניט זיך

 אז ,‘״נעםײט״ ביטער אזוי האבען װאס
 סעסרעטאר״טתןזשױ אײן זײן זאל עס

 ס׳זאל אז באשליסען, איצם זאאען רער,
 באשולדיג איך אילםען. ביים בלײבען

 די בלאםען אין און םאלשקײט אין זײ
 איצ• דער םון םיהרער איהר, סעםבעדם.

 מיט צוזאמען אדםיניסםראציע, טיגעד
 אײן ?יין זאל עס באשלאסעז, האט םיר

 די איהר האט איצט און סעלחנטאר,
דד׳ערד. אין מעפבעדס

עפעש. :אך איצטער
 אזא טיט זאנט הײמאן ברודעד

 װערט אםיס אין איצץ אז טאן, שטאלצען
 איהם איך וױל גוט. זעהר אטענדעט

 םאר װיכטינע א זעהר םראג;ג א פיענעז
ה װייל דא און ;סתוירט־פאכער די אי

 פאראנט־ םיז טײל םירמע׳ס דער אלם
 הא־ די ארכײטער. די צו װארטאיכהײט

 ארבײ״ פארבליבען זײנעז וועצכע טערס,
 םעהר האבעז איצט וועלען ותלכע און טעז

 בײצױ באשלאסען חאבען באשעםטינוגג,
 וועלכע דאלאר, םויזענט 25 נאך טראנעז

 ארבײטס״ םון ווערען גענוסען זאצ םופע
 סוםע נעשאםענער דער םון םאנד. לאזען
 םארלאזט װאס ארבײטער, יעדעד װעט

 םירמע, דערמאנטער דער םון םאבריק די
דאלאר. חונדערט םינוי קרינעז
 סײ דעם אויף האט סארשלאג דער אט
 אײנ־ די נעהראנען ?אטערס די םון טיננ

 עס קאטערס. די םוך נומחײםוננ שטימינע
 םארשידענע נעווארעז געשטעלט זײגעז

 האבען סאטערס די וועלמנ דורך פיאנעז,
 אנ- דער איבער קלארקײם מעד^ נעזוכט

 סראגעז די וױ גאכדצם נעלענענויןײם.
 דער r» געװארען, פארענטפעיט זייגען

 דיס־ אחן געװארצן אננעמכמנז םארשיאג
 מײ םון םשערםאן דער אבוואחי קוסיעם,

 חנר דיסקוסחג w עוםוטמט טינג»האט
 »יז אנוחהענדע אלצ &ח שמאנדיוגקט

 צד ir pm סעמצלסעגט דער אז נעווען,
 מסמצד דער אוז ;®דידעגשטמלעחנוי

 opm® דער Pit #וױ» pm ראס m באמײז,
זיך ®וײיזױלינ psijn ®®טעדס ® ײאם

*t ז<ולען סיוױרט׳טאגעד די r i W  ov\ 
אכם. אין

 שך א סיזןון דעס נעװען י’א ןס
 נריף א נ«י«רינען ח<וט איהר סוטם■

 פאד׳ מײן אויוי טענעדז׳אערש אלע צי
 רע• <ורס«ן״6״אינ י<ו?ען ז*י ײי לאננ׳

 «ונטראמ•1ססױרטס*י שאר דז׳שיסטרײ׳א^ן
 ז#גען, ניט מיר א*הר קענט טארס■
מ » ניזנעס׳אנענטען, װיפיל  סי• שון ח
 די t$en ער װאו דעשארטדענט, לער׳ס

 סקױרט״שעשע• די אינער אױשזינט
 1 רעח^סטרי״««ון אינש«ורסט״״ ח*כ«ז

|P אז זאנ, איך  טױ נו, !;יט א״נער ״
 איהר }'אדנייט ױאונרעדלינע נ־ט זיי ען

 מײן ניט 1אי דאס אז דאר, פאי׳שטעתט
 לע- א י׳שוט איז עס געשעפט. ירױואט

 װער• סעסבערס, די פאר נענס־םראנע
 אוינ סקױרטס, די אױף רעפענדען כע
 דאכט נאצו«יעז, םון פדאנע * איז עס

 נאך זיא באארד ת*»<ו־:ט דער או מ־ר,
 ם־ענט .23 יאקאי צום נעיט ׳פוידיג

׳פור־ רעמנעדס אונזעיע ז־ינען :ויר
װערט אלעש דאס זאנט, א׳הד אז רינ,

W "  נ*רוכא* נדודןר ייר■ 1י
 און 2 יאהאל פון rj׳#׳nv3«9 ׳«׳*,11

ט11 אייך «נ חוייו ו  אינטעד־ ד׳וי פון ײי'
«9 •?,3|rז״ן אין ׳טרײנט י 

* ^י ^ו  ,“״נעדענטיגסייט דער אי| י
 די »ז דעיץ, imjIO ד׳ום פד״טןג,

yu'orp \ntr'V»mi ארו־פנע• האם 
 און סאסינא סט־ױועפאגט פון סופט
 זייע־ פאלטועצען זײ װעיען איצט

 *דנאגי־ דעם אין ארנייט פדײוױלימ
*פיס. זיי׳יוןון
 דא־וי טען !׳עפאט א און ׳#אנדע א

 נארען *ו םיי אזױ חוצפח, פך א !<>נען1
 —ארנ״ט? פרײוױלינע !דעסנעלפ די

א פוםצינער ניוט״נע צ*לט מען יעם״

 ,םרײוו הייםט דאם און װאה
 בארוכאו אזױ, או־נ !נייט״
 או כ״דע םיר ארכ״טען דער,
 > צוױננט ק״נעד — ;"יװיל
 ׳שבו יעדען :עהמען םיר נאר
״שריױױליו איבייטען ם־ר און

 ענטשערנ ברורער׳ ה־ימאן׳
 מענ־ש ארענטליכער כערס/אלם

 האט בארוכאװיט׳ש אז זיי,
 פרײװילינ׳ קיין נ־טא נא־ט.

 באצארט װערט •[‘אי סאר
נאצאיט.
 װעג טאל ה״נטינעש פאר

 ד <אזען א־כ׳ל פראנען. נונ
םא~ צװייטען א שאר םדאגען

מ פון םענקוזשמד סונ׳ם װעדפער עםליכע

אין װען א־רע-, בעםטען א־; אטענדעט
אזו נ*ט עם איז ארת

געדענלט איוזר הײפאן, כרודער יעס,
 נעצײגט אייך חאכ איך װען אודאי,

 ביד א פון ארנײט״ ״װאונדערייכע די
 גע- מיר האט איהר און אנעגט, נעס

 איהר און עולה אן איז עס אז זאנט,
 מיר מיט צוזאמען רופען איהם מעט

 איהד אונטעדזוכעז. מײנע קי׳אנע די און
האט עד אז קיאגע, די אודאי געדעגיזט
און סחױרנדשא■ א םון פיטינג א נערוסען

\ל(  געזאנט: באלסעלאכעס די צו האט ער
 א האבען נאו זײ דארםען װאס ״צו

 נצסטע די אי? דאש און M,i 23 צאקאל
 סטעןי אײער מיט איהר װאס ארבײט,

 די מען לערענט אזוי !אױפטאן סענט
 םון באימע^אכעס די און מעמבערס.

 צוליכ אז געןאגט, איהם האבען שא•
 א דופען צו נויםע נעװעז ניט איז דעם

 אזיב הײמאן, כדודער שאי־מיטיננ.
 זײט ענטפע-ען, צו עועס האט איהר
ענטםערס! און גוט אזוי

 הײמאן, ברודער פיאנע. אײן נאר
 אר״ אז דודכגעםיוזדט איצט האט איהר

 לא־ האט מען און דרײװ, נאניזײשאן
 טױזענט עטליכע פדט געטעלזסט 23 <ז%ל

 לאקאל דעד און דרײװ, םאר׳ן דאלאר
 אין ״אדוחנגס/ איז כאצאיט עס האס

א ייגט דציארטםעגט - '!רגאניזײשאן שהױרט-שעיער, !אךױניאז טון ליםטר?
 רעידאי־טעט האט סטיגליץ וױ לױט

 דירעקטארס. אװ כאאדד צום אײנמאי
 69 — טעות, קײז ניט מאך איך אויב

 איהם האט יןאםיטע זײז װעלכע שעיער,
 וױ־ הײפאן, בױדער נו, דעיארטעט.

 םאד אדגאניזירט איהר האט ערBשע םיל
 םעוזינע האט איהר ?23 לאקאל דעם

 זאגט, אדרכא,—מענשען גוטע מענשען,
 אדגאניױרט איחד האט שע^עד װיםיל
 די איבער לאזט ?23 לאחאל םאר׳ן
 ױניאן—״לינקע״ ״יעכטע״, ®ון םראנע

 אנצוא״ ע*עס האט איהר !ױניאז איז
 םאד אױםנעטאז האט איהר װאס וױיזעז,

? סקױרט״מאכער די

 כײכד אונזערע םון מעהדסטע די פאר
 אנט־ די כאקאנט ניט דכעד איו גיידער

 דעם פיט צוזאסענהאגג, אין וױקילונגען
 ארכײ־ ױלישע8רוסיש־ די םון פאריאגג

 נױ אין דא לאקאל כאזונדער א פאד טער
 אזא צו געקוטען אכער איז עס יארק,
 װאלט עס דאס םדאגע, דיזער אין ווגקט
 װען זײט, מײן םון ®אדכדעכען א מווצן

 באריהרען ניט איצט פראגע די ואל איך
 ״;ערעכטיג־ דער םון שיאלםען די אױןי

ט׳/ ״ y יז n םאד געהאלטען ניט האכ 
 ׳כעפאר דעם װענען שרײבען צו נױטיג

 אז םאלגעשטעלט, ניט דך חאנ איך וױיל
 אוג־ אין מענשען געפינען זין װעילען עס

 איצטי־ דער אין זאיעז װאס ױניאן, זעד
ט נעד  ,bvp קלערעיע קײן האכען ניט צ״
 נײעם א שאסען םון אישו די זוכען וױ

 זײן געגען כאאײד דזשאינט אין ילאקאל
וױיצן.
טע:־ דענקען אױס, אכעד זעהט עס יױ

 זײן זאצ ?לערעז, מענשען אנדערש. שען
 —»לי איז, עס װעטען ®ון און װאנען םון

 שוין אזױ. זײן זאצ נו, ״דראטסיא׳/
 רוסיש״פוי• דער װי יאהר, יאר שעהנע א

 אויטאנא־ סאד קעפפט ברעגטש צישער
 זײנעץ זײ באאדד. דזשאינט אין מיע

 דורך באארד דזשאינט אין םארטדאטען
 געװאאט, מעז האט דעיענאטען. צוױי
 אצע אין שטימעז נעצאזט זײ כיען האט

 האט געװאצט, ניט מען האט םיאגען.
 אויסנאם־געזעצען. זײ געגען געמאכט פעז
 אױס־י געהאט אצעמאצ האט נרענטש דער

 קײז ניט האבען זײ װאדום צוועצען,
 עס םראגען. אלע אין שטיפעז צו רעכט
 אױם׳ן צײנען געקעגט נים זײ זיך האט
 אדער נענעראצ־םטרײק א םאר אז שכצ,

 און שטימען יא זײ כענען סעטעלפעגט
 -ניט.— שטיצע דאצאר 50 אדעד 25 םאר

 זײ האבען קרױודעס, זײערע סיהצעגדיג
 סאר־ קאנװענשאנס צו טאצ עטייכע
 טשאר״ א געבען זײ זאצ סען אז צאנגנ^

 זײ װעצכען דורך צאקאצ, א םאר טעד
 מעסבער״ זײער אױסאיבען קענעז זאצען

 דיזער אתאניזאציע. דער איז שיי״דעכט
 צוריקגעװיזעז איעטאצ זײ איז פארצאע
 ביז ערקצערונגען... יאסיגע סיט געװארען

 קאנװענ־ צעצמער דער צו אויך האכען זײ
 איז עס און פארלאננ, דעם געבראכט שאן

 עקז. דזשענעראצ דער צו איבערגעגאנגען
 שוין זײ זײנען מאיל דאס אבער באארד.

 בײם איז םראנע די מזצ׳דיג. מעחר געװען
 באארד גענעראצ םון מיטיננ ערשטען

 איז סאטיםע א געװארען. אױםנענופעז
 אונ־ אן מאכעז צו געװארען איאינטעט
 געדארםט האט קאפיטע די טערזוכונג.
 דעם םון מיטינג .קוסענדען צום רענארטען

באארד. עקזעקוטיװ גענעדאצ

האלענדאר עדימזימגאל וועכענסדכער
ץ ק א י ל נ א ל • קו ץ .61 ם פ ד• א ק נ א ר כ

 דער פארקומען װעט — בראנקס. אין אװענט, 7.30 אמריל, םען3 דעם ^בת,
 דעפארטמענט, עדױקײשאנאא אונזער פון אדאנזשירט געזאנג, גרויען פיט קאנצערט

איסט. פארק היעטאנא אוץ סםריט שארצאט ,61 סקוצ •אבאיק םון אוידיטארױם אין
 זאסצאװסקי, צ. נ. ; סא«ראנא באװשאװער, מאדאם :זײן װעלען אדטיסטען די

 דײװיד און נעזאננ גרופען םון דירעקטאר דער זײן אויך וחןט ותצכער באדיטאן,
ש*יצער•^ םידעא באװאוסטער א סיגעצ,

 מען װאו דזשימגײדאום אין פאדזאפאען ?יך עואם דער װעט קאנצעדט נאכ׳ן
טאנצען. װעט

 זײערע םיט ױניאן װ. נ. ל. א. דער פון פיטגלידעד פאר םדײ זײן װעט אײנטריט
פאמיציע.

ץ ר א ע ל ד ע נ א ש ײ ג ר ע ט ע , א ג נ י ד ל ט 3 בי ס ע ע6 װ ט ט. ו רי ט ס
ץ 6-30 ««ריל■ םען14 דעם םיטוואך,  םיטש־ אלעסםאנדער — אווענם. א

 רער פון באזיס עקאנאײישער ,דער :איבער קורס דעם םארטזעצען וועם האגרצער
 דער אין מ־טװאך יעדעז ווערען פאיטנעזפצט וועט פורם דער נעזעלטאםט*. מארערנער

«לאץ. זעאבען דעם אין איז צייט זעלנעד
ק י ל ב א ל פ סו מ. ס ו A 320 נ ע20 אי־סט 0 ט. ט רי ט ס

ע אץ ערשםע *וױשען ם ײ עוועױו. זוו
ם. אין 6.15 ן»ריל, םען13 דעם דינםםאנ,  אוז א*בוננ ,םיזישע — •ווענ

ץ 730 אעחרעריז■ ם»קס, מיצדרעד — דענםיגנ״. ס«ףשעל  «ר3.איקא — אװענם. א
טעםינ• ניאחננס די לעחרער. לעווין, מ«קס — אינחםטרת״. פרויען דער םון סיתם

 דער 1יא ארן פאאץ זעאבען דעם אין וי^ר יעדע וועתז פאדסנץזעצט וועאען קייםען 1
ציינ^ זעאמר

ר ע כ א מ ת או ל , ק ר ע ט נ ע ט 73 ס ס י ע א ט סו ט ♦ ױ ט ס
אנ ס ט מ o דעם *וחןנ®, ד n u s די םיו אהויעז די ■אד א׳מט׳פור א — «*ריל

• ,. ia ש«עמער. •יייי• אײגצעלחײמעו מעהר •וידדזערוןז^אנאל.

 ד אז טיר, האבען געדענקט
 פון אגפאנגען זיך װעט זוכוננ

 םיאג דעי איז זײנען װאס צען,
 ז בײשפייל, צום װי טערעפירט,

 ו די װעצכע בײ ,35 און 9 ,2
 םיטגליו דיגען ברידער לישע
 ו בײם זוכען אנבאי״אננט װאם

 ניט^ דאך איז ברענטש, צישען
 קאנו דער בעפאר דאך האבען
 באשי און םארהאגדעצט םראגע

 כי>ר עטצינע נאר אײנמאצ, נאר
 האט אינװעסטיגײטען, אויב

 באטרעפענדע די דורך דארפט
 געטאן אבער דאס טען האט

 א' איז םען :װעג פאלגעגדען
 רוי די פון ברענטש צום קוטען

 מאי צװײטען א ארבײטער, שע
 אינװעסטי צו אנשטאט ציך,

 דעם אויםקצערען און פראנע
 אויםוזאצט די פײנט עס װאס

 נײעם א םון באשאפונג
 ער קאםיםע די זײ האט יארק,

 י א צו בארעבטיגט זײנען זײ
 דאס זעהן, װעט קאסיטז! די

 באארו דעם םון פיטינג סטען
 א טשארטער, א װערען גענעבעז
 זײנז באארד דעם פון גצידער

 p האט קאמיטע די טשארטער.
 רוסי^ דעם פון סעקרעטאר דער

 דער אין געשריבן האט ברענטש
 טע טעז12 דעם פון טיס״

 רר< די װאס באדויערט, שטארק
 קײן ניט האבען ארבײטער שע
 עטצ ילעצטע די פאר צאקאל רען
 ״אינװעס דיזער אט נאך* און

 * 2 צאקאלען די עגדליך תאבען
 קא< דער פון בריף א האצטען
 געלאז אונז האבען זײ װעצכען

 כ קענעז וױלען, פיר אויב אז
 לעצטע זײער צו פארטרעטער

 זײער מאכען געהען זײ אײדער
אנגעלעגעו דיזער װעגען ראציע

 פר; די ראב איך נאטירליך,
 ב עקזעקוטיװ דער מיט גענוםען

 װאס דאס, איבערגעגעבען זײ
 עקזש די דערפאנט. אויבען דא

 שיקען צו באשצאסען דאן האט
 באש און קילאר זאצ טע,-װעאכע

 אינװעסטיגי דער םאר קצערען
 גארניס האבעז פיר אז ׳מיטע
 האב זײ װי נאנדעם זײ, םאר

 רוסיש־פוי די פון םאסען־פיטיננ
 מײנוננ זײער געזאגט בײטער

 פ םארשפרעכונגען זײ צו מאכט
 נעטשאלענ האבען מיר קאצ.

 חא צו האמיטע דער פון רעכס
פראגע. דעי

 האפענטן באזונדערע קײנע
 ״אינװעסטיגײשאני אזעצכע נען
 וױ פיר מאכען. צו נויטיג ניט

 און 9 ,2 לאקאלעז די אז זאגעץ,
 או אננעצעגענהײט דיזעד װעגען
 n םון פראגע די זאנען. צו עפעס

 וױמ א זעהר איז שטאנדפונהט
 זײנען לאיזאלעז באטרעםענדע

 אונה פון צושפאיטערונג נײער
 שפראך״צאקאי ארער םאך- אויוי

 פר; ארבײטער, רוסיש־פויצישער
 האט אפערײטאר, אדער :ישער

 ד םרן װי אינטערעסען, אנדערע
 אדעי פינישער פרעסער,. שען

 םײ אז וױלען, מיר און טאר.
 סײ און לאקאל, א פארלאנגעז

 לאיוא א פארש&ראכעז האבעז
ש דעם װעגען קלערעז אביסעלע

A
 צו װאכען צוױי םיט האב איך
 ^גערעכטיגהײט רער אין פאנט

 װענען םאריער־סטרײקיאוז דעם
 אונזער װאס ׳הילױ נאנציעלער

 םארזוו א געפאכט האט באארד
 שטונד דרײ די דורך קרינען צו

 געלד/ די לױט ארבײט. װיליגע
 איצנ ביז ארײנגעקומעז זײנען
 סײל גרויסער א זעהר אז אױס,
 אי ביז האבצן הלאוהמאכער זערע
 א דעם אויןי איצורוםען זיך םעלט

םאריער דייסטרײקעגדע שטיצעז
 ארײנלאזען ניט זיר וױצ איך

 םון סך א װארום אורזאכען,
 געחא ניט נאר האבעז םיטגצידער

 ®אריע םםרײסענדע די נאנציעל
ד צו חרכצאזעז גים אבער קען

&>. וײא •וי®



ע א װ א ק שי ג. מ נ רו סי א פ

 ״נערענטיג־ חור םון רעדאהציע װעיטע
— :קייט״

 פײן איבערלײענען אייך בעט איך
 מען װאוהין אפגעבען דאס אין בדיװעל

װע־ געדרוקט ניישט קאן דאס ב אי דאר,*,
רעז•

 טען14 דעם זוגטאנ, הערט. איצט
 נעה און פײפער דעם איך נעם טא־־טש

 היניזט דזשאב פײן ו־ױיל דזשאב, א פאר
 אנדע־ אן זוכען פען דארף צו, יעצטעגס

 איז אדזוערמײזפענט אן נאך גײ און רען.
J40 קראוהס. צו סטריט טע22 װעסט 

 בײ געארבייט אפיאר יטוין האב איך װייל
ק־־אוקש.
 1א" פיי רעדט ,4אידעי א באפ, דער

 יעד זאגט טיר, בײ גי־יקען. גאלרע;ע
 שבועות, נאך פסח, נאך־ ניע; איבײט
 זץ־ קוק איר ארבײט. זײז װעס איפעי־
 ארבײ־ עס פ*אץ, ליבטיג גיױס א אױש,

 און פרעסערס 4 ארבײטער. 20 בײ טעץ
ארבײט געשניטענע סך א ליגט שאפ אין

איו װײטער. שגײט קאטער אײז איז
עסי עגד. ן מ״ זויסען צו ד'גsאונגעדו בין

פרעג איר און אזײגער איעס % • 1 ‘-י איז
ביז ײטאר, אפער עלטערער אן שכז״ כיײן
דאס * כיױ ענטםערט ער כרען. ־ט א^ביי װען

זיב ״, ססאפי א ״אהן טעז :ײט אז־ו ט ס י♦:,,ה ס. ז md *Jי• (י
אױר, פאר א זיך ל-ויבען יל דערװי
א און זײ, מיט אויף זיך הויב איו

 שױן ארבײט איהר זײ, פון אײנעם פיעג
 וױל ער דאנערשטאג. פון נא, ׳ דא לאנ:

 פרײז א םאר םרעג איך באצאהלען. נישט
 ארײנקופען פיר הײסט ער באפ, דעם

 װיסען װייצ איך פיםטער :א פארנען.
 און ער. ענטםערט דאלאר 20 ? וױשיל

 צװײטער א פײ. נאך דאנערשטאג ר,ופ
 איך פופציג. דאלא" א פיר גיט פארטנער

 ? געארבײט שםונדע 5 סטײט״ש פ־־עג
 $21 קריגט העלפער א ער, זאנט יעס,

 א און דאלאר 3 צו טעג 7 א'ז װאך, א
םופציג. דאלאר א איז טאג דאלבער
ך קען איך איבערגעבען, נישט א"

 איך װאלט געםיהלט. ראן האב איך װאס
 האט הגיבור שפשון וױ טאן געקענט

 זײ פױט זיכער איך װאלט געטאן אמאל
 נאך האנ אייך וױיל געװארען, םארניכטעט

 פײן״יע־ איז באנדיטען פײלערס, אזעלכע
 דערי־ פיטען אין באגעגענט. ני״שט בעז
 האם װעלכער שבן, פײן ארײז קופ נען
 און פ׳ארבײט, װען ביז דערצעהרט כױר

 האוט אויפ׳ן מעהר גיקעל א פארלאנגט
 זאנט יענער און םשעק דעם נעםט ער און

 כיט דאלאר 43 רא האט איהד איוזם,
 מיט דאלאר 21 אײך פאר משענדזש,

 אויך פארטנער אײער פאר און סענט 07
 קלאר פיר איז נאכדעם ערשט און ״אזוי.

 ארבײטען ארבײטער אזוי װי נעװארען
 1זיך* רוםט װאס פירמע דאזיגער דער בײ
 באס, דעם ארײנגערוםען האב איך װען

זאגט צוגעזאגט, אלעס פיר האט װאס
 האט ארבײט גאנצע פײן דאס כױר

 געפוזט לײניננ רי האט ער געטויגט, טינ
 װאס איה שרײ מיסטער, אױםרייען.

 קײן האב איך ,לײניננ װעגען איהר רעדט
 אויגען. פײנע אין אנגעזעהן נישט <ײנינג

 געקרא״ ניט פעהר 5הא איך — סו^ דער
אװעיו. בין און $1.50 זוי גען

 װען און וױיט, איהר װי האגדעלס
 איך בין הילף מײן אין זיד גױטיגט איחר

ט נרײט.  װעט איהר אז האפנונג, דער פי
 פ^אץ, ריכטיגען א'ן איבערגעבען דאס

גרוס, םיט איך םארבאײב
מ. װ.

 ®ײמע ד^זיגער ־,דע פזן נאמען דעם )#
 ארגאניזײ־ צום אינערגעגעבען מיר האבען

 אן פאי יוגיאן דער םון דעיאינוסעגפז «אן
*גערעכטיגיןײט״. רעד.— אוגפיעיזוכונג. ■ ■I■■■■■■■■ ■I ■■■■ ן

 גרעםס ארטור פון ארבײטער די
 זייער מתנה א ױבען שאפ

טשערמאן. שאם
— :יעדאקט^ר װערטער
 נרעפם ארטור םון *רבייטער די םיר,

 האבען סטריט טע96 װעםט 266 עאי,
 ברודער םשערםאז, אונזער נעהויסם

 8 מיט זײנער 8 םתנוז 8 ס*ח, נדשה
 נוםער זיין ר8ם נעדק«ומ8 ס5י8 קייט,

 דעם ר8ם tVtfiu האם ער װאם רבײט8
|.8טיטערט 1י8 ער זינט י*הר אעזונמן
 םיצ ג^ורערם וױרסליך זיר ת*ט «ס

 ן8ט׳!וערם 1זיי צו *ייט ין8 םעחיגקײם
o אין אונז ביי n  ■*r יאחר, <ע*טען 

 אין אאנמ אלנעםיינער רער אויםער װייצ
o איז סיײד, n *לאסא־ דרײ די סון י»נ 

i וענעז ל<\ n נ^ארד. רזשאינם tP38n 
 ניםע< חינש g דורכצוםאכען ognn מיד

n ro g אונו ביי סר*מיס m m  m ‘ ̂4^ igiAAfeikMig ii4gA דער געװארען נעבימען וויו

 יעדעד װײס דעם פון רעזולטאטען די און
 רעם פון כען האט נחת קײן ;ארבײטער

ניט.
 אין אונז בײ איז צונאנ א אלכ און
 די געווען סיזאגס צװײ לעצטע די שאפ

 װעז האט טאפי אונזע• װאס עמסטע
 נאטירליכע א איז דעייבער און געהאט.

 םון צושטאנד אלגעפײגער דער זועז זאך
 פאר איז גוטער קיק ניט איז ארניעע אן
 ערשאלנ. חאבען צו שװער אפיצעד אן

 פעהיג־ אין ענערגיע כך א דך ס׳םאדעדם
 גאנצקײט די אויפהאילטען קעגען צו קײט

ארפעע. דער פון
ד  צו־ פיט זאבען ארבײטער, די ׳מ

 טשערפאן, אונזער דאס פרירענהײט,
 גע־ ניט װירהאיך האט רןארן, ברודרע
 האלטען צו אים פיה און צײט קײן קארגט

 הויפסזעבליך און הארפאגיש, טאפי דעש
 ױניאן פורע די שטרעגג אנצװזאיטעז
 עי ראס ׳אזױ יטאפ דעם אין קאנדישאנס

 *גוטען א פון פיסטער א א־יפ דינען קען
־טאפ. ױגיאן

 צו זאגעז פיר װילען דעריבעד און
 אויוי נעפט :טשערפאן גרודער אוגזעד
 פין טיםעגיש דער פון מת:ה אונזעי
 פיז אויפדרוה אן איס הארצעז, אונזער

 ארבײט געטרײע אײער פאד אגערקענוננ
 רעם פאי אװעקגעגעבען האט איהר װאס

 קענען זאלט איהי װיניטען, ריפ און שאפ,
 יױ די טען4אגהאי העלפען װײטער אױף
 שאפ אין אונז בײ סײ קאגדיציאנען, :יאן
 פא^ ׳גא:צע ארס טרײד דעם אין כײ און

 “פא לעבען בעסערען און שעהגערען א
אס. ארבײטער דעם ק̂י

טע: רעזארוציאנס די קאפי
 אקערפאן. פאריס

ד  געסנער. דכפאנ
 דאראשקין יעקב

 האדער דוד
עפשטײין. יעקב

געסנער. דדד
םארדקאפסרץ. נהפן

 ״גערעכ״ דע־ אין באריכט זײן אין
 #אפ;ערײקע;ט »לעס ער האט טיגקײט״

אלעמען. און איעס
אפת? דער איז װאס

 דער פון םיטי:; ערשטען דעם נ*י
 שגעל איהד האט באארד עקזעקוטױו

 דזשאיגט צום אפליקײשאז אן געםאכט
 פיטגלידער אײניגע װען און באארד,

 געבעטען האבען עהזעסוטיװע דער פון
 געגען געװאוט א־־הר האט אפלײגען, עס
 אױם טענ דרײ אין באשיאסען אויך און
 מעפבער־מיטינג דזשענעראל א רופען צו

 ײי־ האנדלונגעז, אײערע גוטצוהײסען
 װאוינען כיעםבעיס אונזערע אז סענדיג,

 האם װאס און שטאדט. עהעז ארע אין
 האבען מעפבערס סך א פאפירט^

 אײ־ װען און בריף. קײן געקראגען טינ
דערװאופט זיך האבען פעםבערס ניגע

און געהומעז זײ זײגען2ײסיט װעגען

ד א א ר פ ע ט ד ע ען װ ענ ד װ ע ד רו  ב
ם קי׳ ס װ ע שנ ם װי ר א פ ע ץ ר  א

ר ע ״ ד ט ײ ק ג טי ב ע ד ע ג ״

!רעדאקטאר װע״־טער
ײ ערלויבט  אין 'פ^אץ שטיקעל א פ

• צײטו::. אונזעד
סט"ל א געװארעז 1 ל איז עס

אדבײטעד״ אידישער דע־ אויױ ז או: בײ
באריכטען עפעס ־ף דא מען װען גאס,

הויבט ײד, ,ט,־ אין ̂<ו פאשירו״ װעגען
און פרעסע. *9 ** י♦ U <ו ד־ טיט אן כל׳נז

 פון מענעדזשעי װישניעװםק*, ברודער
 דאס געטא] אריך האט ,38 יאקאי! מײן

 דאס ניט ־טוין איז דאס און זעלבע.
 גױײ א זײן זיך װייט עס פאל. ערשטע

פ״^ש... סער
 שלא־ דארף פען אז ניט, גלוינ איך י
 סכסוכים םון קאפיטאל פאליטישען נען
 אין ערפאהרוננ םײן ױניאן. דער אין
 פילע פאר ארבײטער־באװעגוננ דער

 ײע] אז יגט, איבעדצ פיך האט יאהרען
 םראנען ארײנבחענגעז אז הויבען מיר
 יױ דער אין פארטײען פאליטישע םון

 פאר־ װעלכעד אידגענד ־,אוגטע ניאן,
 ניה דאס ברעננט םאי־פע, שטעלטעד

 ברודעי םעםבערש. די פא־ נוטס קײז
 ליב האט שײגט, עס וױ װישניעװסקי,

 װאפ • אײגעם, יעדען אדונטערצורײסען
 קאפוניסטישע זײגע אױף :יט געהט

u װעגען.
 דורכריײ אביסעל סיר זיך וױלט עס

 לא״ אוגזער םון פעםבערס די פיט דען
 םון ״רעטעד״ איצטיגע די װעגען קאל

 מין דעם םון זײנען זײ .38 'לאהאל
 ברענט עס ײאו דארטען, װאס םענשען,

הענט... די זײ װאדימען םײער, א

 האס אנטריסטונג. זײעד אויטגעדריקט
 אפנערײגט אין דעדשראקען דך איהר
פיטינג. דעם

ױ װאס אלײן, דאס  געזיכט האט אי
 גוטצוהײסען מענריך, װי שנעל, אזוי

 רזוכס א מיר האבען האנדיונגען, אײערע
ני^אטיג ניט איז עפעס אז :אױבען, צו

 פעמ־ די אז שר־יבט, װישניעװםקי
 באשלים דעם גוטגעהײסען האבען בערם

 באארד. דזשאינט אין ארײנצוטדעטען
 א פיט װי כעהר געו/ען איז דאס ׳יעס

 פיז מעהרהײט א םיט און צוריק, יאהר
 הא־ אן דאפא^פ פון שטיפעץ. עטליכע

 יאקאל פיט פאראײנינט דך םיר בען
 אױםנע־ :*ט םיאגע די קײנכיאל און 90

קאנװענשאן. דער ביז נופען
 גוטצוקײסען :;,מיט דעם רופען טים

 אן געצײגט, איהר האט האנדלוגג די
 די צי דכער, ניט זײם אלײן איהר

 פיא־ די גוטגעהײםען האבען םעםכערס
 מעמ־ הײז ניט רופט פען גיט. אדער נע

 זײ װעי*כעז ענין, אן גוטצוהײםען בערס
 הא־ מיטינג, דזשענעדאל א בײ אלײן,

 ניט האס איהד נוטנעה־יסען. שוין בעז
 דעם פאנעז לױפען םריהער באדארפט

 און באאי־ד דזשאינט צום אפליקײשאן
 דאפ מעסבערם. די בײ פרענען ;אנדעם

 םיהרערם א םא־' װאפ ,4נאבאטאי צײגט
האבעז. םיר

 אין 15געװאו״ אלעמאל האבען מיר
 רזשענעראל א װען אז לאקאל, אונזער
 מעהר־ א כיט באשיאסען האט סיטענ

 א געבליבען דאס איז שטימעז, חײט
 גערעכענט זין האבען ארע און געזעץ,

 װען געטאז, איהד האט װאס דעם. פיט
 79 פיט געװארען באשלאסען איז עס

 מיט און האנדלוננ אײער פאד יטטימען
 א:־ אידזי האט ‘׳ :עגען שטימעז 110

 אונטעדשריםטען קלײבען צו געהױבען
 װאס מעגשען, אײעדע בײ געהײם אין

 ״רע־ צו מיטינ:, בײם געװען :יט זײנען
באשלוס. דעם קאגסידערען״

דענסען, צו רעבט א אונז גיט דאם
 מעם־ די םים ניט דך רעכענט איהר אז

 גאר האט ־,איה נאר ,4לאקאי םון בערס
 אײער פון פדעסטידט דעם זינען איז

 קענען זאיט איהר פארטײ, פאליטישער
 װסיא שיפסע ״נא רעפארט, א געבען

 אונ״ אוגטער איז איעס — פפאקאינא״
 םאר, זיך שטעלט און קאנםדאל. זער
 אונזערער, װי לאקאיי, ״לינקער״ אזא אז

 שטיצע דאלאר 25 דורכװאדםען זאל
 האט קײנער און ״פרײה־יט״ דער פאר

 דאנעגע;. גערעדט ניט װארט א אפילו
 רא אט !דורכגעפאלען איז עס אבער
 האבען איצט מען דאח I צרה די ליגט
אן  זאל עס מיטיננ, דזשעגעראי א נ

 זאל ״פרײהײט״ די אבי געלט, קאסטען
דאלאר. 25 קריגעז

 שםיצע דעױ גענען װאוט דעם מיט
 לײדיס די האכען ״פרײהײט״ רער פאר

ט: טײלארס אנ עז t ״היט ג v םון גאט

ע כ א װ ן ש ע ש נ ע מ
אבםיחר־טיםלען שםארקע פון sg זיר ערעקען טעלכע

i. נעחםעז זאלען

ס ס א ל ־ ם ש ע
האנפעהטור טחײערער א וױ מעם »ץ נעשמאס
 קרעטיען אחן נאטירליך און נעיאםען וױרקט עקם־לאקם

אלעםען, כײ באייבט אזױ עם איז דערפאר מםעחוען, אדן
גחױם. און קלײן

סטאר^ דראנ rt* אין jop*בg ס«נס 50 יש 26 ,10
( U

 װץיל שונאיס מײגע פון םריינם, מײנע
היטען." דך אלײן איך

 אי^נמא? חאכען טײלארס <יידיס די
 חןר אן אנצושייסען זיך געשטרעבט

 מאטןןריעיען, פון ניט באארז/ דושאינט
 ׳*טאנדיונשט, אידעאליסטישען פון נאר

צױאטאנד, איצטיגען דעם אין ניט אבער
 סיט נסים, קײן אין :יט גלױב איך

אך ביג ״װאן װארט דעם  מען װעט ױני
 דעל זאל װעלטען. איבערקערען ניט

 עד אז איצטעי; צײגען באארד דזשאינט
 »ײ• ברענגען צו װיליג און פעהיג איז

 איז װאס רייהען, זײנע אין ניגקײט
ױניאן. דער אין נויטיג שטארס

 דארןי מען !וױשניעװססי ברודער
 מעט- די אז םאשט, דעם אפלײקענען גיט

 האבען םארזאסיונג דער אויןי בערש
 די םון שדײבער דער װען אפלאדירט,

 געגגער• זײן אויםגעדריקט .האט שורות
 םיזיורערשאםט איצטיגער דער צו שאפט

 קלאר, איז עס באארד. דזשאינט םון
 םיר אז צוגעשטימט, האבען זײ אז

 ניט באא־יד דזשאינט אין איצט דארםען
 םיהרע^ אױפהעיען דאדפען פיר אדײן.

 M יאלאל םון מעםבערס די פאליטיק.
 פא״ איצטיגען אין מוזען אלײן װעיען
 פו־אביעפען, זײערע ערלײדיגען פענט

געטאן. אלעפאל עס האבען זײ װי
 אז וױשניעװסקי, שר־יבט לעצט צו

 קײן געגעבען ניט איהש האבען פיר
רעזאיוציע. די יעזען צו מעגליכקײט

 זיף קענען מיר װישניעװסקי, ברודער
 םאנעוױ די װײסען מיר יא:נ. צו שױן
 אז ען,5באשלא װעיט עס װען רעש.

 װילט געגען, 5 און םאר רײדען זאלען 5
 מע;״ אײעדע אז :אכדעם, ערשט איהד
 זײ־ מיד נאכאמאל? רײדען זאלען שען

 צו הײנט מעםכערס. אלטע גען־׳אלע
 האט מען אז מעשױת, דערצעהלען װאס
 רעזאמ־ די לײענען געראזט ניט אײך
ציע

; איף א,  נאכאםאל װעט איהר אז י
 םאר׳ן ,״פראגראם״ אײער איבערקוקען

 מי^םאר״ אלע פארמיידעז און ראהאל
 ‘אי סעגען זאיען םיר אז שטענדענישעז,

 פאד בעסטען און װאויל פאר׳ן בייטען
.4יאקאי דעם

ברודער־גרוס, טיט
שעםקײ, א. טעים

.9 :ופער יעדזשער ,38 לאהאל

ר אן ע פ ט נ ן ע י פו ר ד ע ט ײ ב ר  א
ס פון אי ס לו ך ה א . ק פ א ש

רעדאקטאר:־ װעױטעד
 קאהען, ליאיס פון ארבײסער די מיר,

 דעם שבת, םארזאפעלט בראדװײ, 1370
 װאם כײטינג, שאפ א בײ מאדטש טען20

 רוסען צו נויטינ םאר געםונען האבען טיר
 קיײפערשטינע די װאס אנפאײען די װעגען

 עאפ אונזעד אויף מאכען אנאיכיסטען
װאך. יעדע כטעט

 זיך זאלען זײ אז זײ, בעט עס װער
 אײן נאר וױיס קריװדע אינזער אנגעפען

 אין שרײבעז זיי בײשפיל, צום גאט.
 נעװיכער א דאס ארבײטער״ ״ױניאן זײער

 און קאלאדני נאמען מיט׳ן קאגטראקטאר
 האט ברוקיין, עװ., בלײק 142 טשײקעז,
 צײט אין קאהען לואיס פאר נעארבײט

 גע־ איז קאמיטע א ראס און סטרײק םון
 שאפ, דעם אפצוסטאפען נעװארען שיהס

 פין אװעק גיכטער ניט קאמיטע רי איז
 װעלכען וױסען, מיר װילען דארטען.

 זײנען מיר װײל — געװעז דאס איז טאל
 אויך און מאל, עטליכע געװען דארטען

 װײל קאםיטע, װעלכע װיסען, מיר װילען
 א;דעד אן מאל יעדעס געװען איז עס

קאםיטע.
 אויך* אטאקעס די װעגען יעצט און
 ברורער מעגעדזשער, דזשעגעראל אונזער

 ״םארראטען״ אונז האט װאס הײמאן ל.
 א קאהען לואיס מיט געמאכט און

 נאך דאס — אגרימענט״ ״דזשענטעלמען
דזשאבער. א װערען עד קען םיזאן דעם

 מין אזא ערנסט נים נעפט קײנער
 אר־ שאפ אונזערע װי גוס אזוי שרײבען,
 אונ־ אז זיך נעמט איהר כאטש בײטער,

!אײך לענען מיר קריװדע. זער
באשלא״ מיר האבען מיטינג דעם אױף

 די צו צוטרוי אויס דריקען מיר דאם סען,
 באאמטע ערװײלטע עהרליך און נעזעצליך

 דרעסמאכער. און הלאוה די פון
:סאמיטע שאפ די
ראזענטאל, יצחק יעהב

מײטעלבאום, לואיס
טשערמאן. שאם אלפער, ראובן

בױדערליכע םאר דאנס א
ש. הילן

 צו דאנס א אויסדריהען מיר עראויבט
 38 שאי, קעלס אבראם םון ארבײטער די

 דאנס גרויםעז א און סםריט, טע32 װעסט
 •־P בעני ברודער טשערמאה שאפ צום

 גע• חאט װאס האמיטע, די און שטײן,
 נעױען בין *יד ײעז םיר׳ םאר טאז

 נים מאי קײן ךײ זאאען דעם םאר סראגק.
 1זײ זאאעז און שאמכםס ?ײן פון וױסען

געזונד.
אכטונג טיט
ו א ש ז , ד ד נ ו ב כ ו  ב

ע״ מנ מ נ

ipuma m n f v m  ugn נ<וײ נען  
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«*י| Dfl'g 0011 עס (IVTItlH עװעןנ
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ר, דין ^ ר  mit ז״ן וױיזען װעט iy ב
IP? ער דיר׳דיג װי אײדקיאד די נײט
״ן׳ ז

 1V גטדל נען ה*ט — ״ס׳טלר־יט
 ip Dgn זיר גיטט — נעזטגט, װיינ ד־ן

 סעחד »ון ריינערע סך »אדרנח, ־עעדען.
B־*׳,n3yn3Pi זזטט »ט דערשין. ה>יטןן 

 O011 ns■ ׳#? חגדח ») נעװיזען »־הר ער
 מעז:1נטנה«וננעק גרויסער »סון איהס איז

 נױ ין8 ניוען8נ סף א חאט װ*ס באנק א
 און נר»שס די אין נראנזוױל, ין8. יארק,

 *ונע״ און יהט8>ו׳ עס חאט זי דט. װאו
אירען, אזוי און קאסט־רעד איע iv נען

 אױןי נעװיזען דערנײ איהר האט ער
 ז״נע ױ*ס םטייטטענטס, באגש׳ס רעס
 נעלען אױס׳ן בוםיגיט^נעז רױטע נ״ט

:נעדרוקט נעײען טאװעל
 אע*טען האכען רעסאדסעס ״אונזערע

 דאלאר.״ ir7,000.000 נאטלאשען יאוזר
סאמיעסערט זײ ז״נען יאהר ״דיזען

 X.(117,000(0 איס דעהך אױןי :עיוארען
ךא״אר׳/

 הנאח ל־צנה דערנרייכען אינז ״העלםט
160,000,000 n האלאר״

 אתאונטש נ״ע אונז ״יעהאטענדירט
 ׳עטארקער םיל א־ז װאס נאנש ,יער סאר

ניכראיטאר״ םון פעלזעז די װי
״ רעשארענדירען װענען  נ״ע ז
 או־סנע־ נאדי כען זיך האט אשאונטס,

 נענש ײטלעטארײעע די צ״ט :לאנט
 די אויף ער האט נעעםענט, זיף האכען
װי נעשוקט בענס שאייטאליסט״טע אי׳טע,

 דעם פון װערטער עטליכע
2 לא̂ר פון מענעדזשערd יר

.n זײמ סו? (׳םיוס
 ם#ר האלט איך װעלכע סאקטען, צוױי

 זיך דארםען םעמכערס די דאס וױכטע,
 איז פאהט אײן דעם. אין ארײנטראכםען

 קאונ־ אינדאסטריעל דעם פון שטעלונג די
 האט װעלכע אסס׳ן״ ״פראטעקטמו פיל
 ארויסנענעכעז שטונדען 24 לעצטע די אין
 ער• צו ניט כײטנילידעד אירע צו אידער אן

 םאקט צוױיטער דער ארכײטען. צו י־ױבען
 עלע־ געוױסע םון באשלוס דעם װענען איז

 ארבײ־ צו גיט ױניאז אונזער אין טעגטעז
ײ די םאדיערס די םאר טען  שטונדען. די

 איגדאס״ דעם אנבאלאננס װאס טי^א,
 קײן זײן ניט דאס אדףT^>אונסײp טריעל

 דען װאס קײגעם. פאר איבעדראשוננ
 באלע־ םון ערװארטען געקעגט כען האט

 לאזען.ארבײטען יא זארען זײ אז באטים,
 װאס סטרײה, א שטיצעז צו צוועק פאר׳ן
נרופע אנדער אן גענען געפיהרט װערט

 נאדעל-אינדױ דער פון באלעבאטים
ע  אנבאלאנגט װאס #איחר זעהט V כ^ןי
 םאר״ ניט זיך איך האב צוױיטע, די אבער

 ״אויסגעהא^טענ־ ?ײער אז נעשטעלט,
 נערעכט, װײט. אזוי אױו* עהן5 זאל קײט״

 ױ־ די םיהרם איהד אדער ברידערלאד,
— ניט אויב אײך, לאזט טעז װי ניאז,
אויסגןנהאלטעעג אונטערגעוזן. זי מעג

 א נאר אס עס ארונטער. ביז קעםםער
 קענען מיטגלידער אונזערמ װאס שאד,

 • דער און נוט, זעהר עלעמענטען דיזע אט
 אײניג דינען זיי אז אדווערטײזםענט,

 אינדאסטריעא דעם מיט סראנע דיזער אין
איבערינער. אן איז קאונסיל,

 װעט בײטאג, אזײנער 1 זונטאג, ־דיזען
 2 לאקאל םון לןאכדטע עדױקײשאז די

 דיסקוסיע םרײע איז אעקטשור א האבען
 װעט טעסע די קאסיגא. קלערטאגט איז
 װיכטיג• ״די נעמאיך, נעאיהענע... א זײז

 הלאוסמא• דער אין •אסירונגען טיגסטע
 יאהר דרײ אעצטע די םאר ױניאן כער

 וועט חײנער אז האפען, מיר צײט״
 אט באנוצעז םאר באשואךײגעז ניט אונז
 זיך חאנדעאט גרונט אין וױיא טעמע, דיזע

 עס ווער נאר ט*מע, דער װעגען ניט דא
 זוג־ אאזא, רעדם. מען װי און רעדט
 אי־ רײדען יחןט איריא, טען4 דעם טאג,
 טשער־ דער ״1רובי ם. טעםע דיזער כער
 lib ימוכױםע עדיוסײשאנעא דער פיז םאז

 אויד האט ער אז נלױבען, כדר .2 יאקאא
 װיכטינ־ די איגעד זאגעז ץו װאם עפעס
 קיאױןטאכער דער אין •אסירונגען סטע

יאחר. דרײ אעץטע די םאר ױניאז
ש, י* ױמ כאתכאו

J2 אאה םון םענעחשמר
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״וזינדו׳/ n שטעחן
 נעװאדען צװעגרײט אס סדר דער

מ טיט דינען אי״ע ״■^טשעװ^ס׳/ א
 א־י־ץ ד-ך גרױס טיט ט״ש ארוס נעזעסען

n פאר׳ו \ t] y m געפיהרט האט װעינעד 
 עד שטײ;ער. איטען אױפ׳ן ניאונח ,ד

 שעיזגע א געבען צו געפלײסט זיד חאט
די איבעײאזען געװאיט פארשטעתנ^

 יןינדעד, ,ד צו ירושח אלס אויםפורוג;
 האנית, עוים אױפ׳ן דין ױעט עי־ װען אז

אלײן איץ דאס וױ וױסעז דא די זאי״ען
מדנצופיהדען,

 ט*דע ;ע,יז אן •עאיםט ־,אלטע רער
 * זײט דעד םון רי טיט טוט און כלײןען

 ע*, אין יןשידו-םדענער, דעם אויף יזוק
 יזעיט איז ס״שט טאן חכיה קלײגער דעד

.H כאפט ער חגדח. דער פון ביעטי״אך 
 מיליאנען ,ד אױף pip א נאד און נאך
 די צעהי*מ ער םאדדאגט, כא;ק די װאס

 װיי־ אויסרעגעגעז זיך װירט איהם נויען,
 קען נעי״ט שיל אזױ ״אינטעױעכט״ פיא

:אדײגברענגען
עסט!״ כאם ,,״דוש • טעי אינ

 פ-ענען דאשי ער :געחסט זײן אהא,
קשױת. די

:םרעגט ער
ס. ע ש א יז פיר רי סיע;ע: איך פא,

 אר״ן קולט (עי איז קאשע ערשטע די
:ה;דה) אין

 יזלילה גשתנה רה כיין, אי ...,״וױזא
 געכט אלע װי טע־ר האאוו/ כנל חזדי״
'1 יאהר גא;ץ א םון

 זיך, פארהאהט אפ, דך שטעאט ער
 קוקט יצו זי טאכט ה:דח, איז אדײן ?וקט
 אזוי זא;ט ארן זאגט און זץי םאר גאײר

אײנגע׳חזד׳ם... עס האם ער וױ
אי־ לאזט היג אויןי אפ עס כאפט עד

 ציט װערטעד, איבערנעפוייעטע לי בעד
 קאם א זיך טוט און אטעם דעם אפ שטארק

 דזשאב! כאש פי:;ער: איע טיט האד די
שי!״ ׳אה דז

 אויפ׳ן שטאלץ כױט אלום זיך קוקט ער
 עס נעטאבט. האט ער װאס דזשאב גוטעץ

 װעל״ פיט עמסס דע־ אילם שפײכעלט
 עגטפערען געכאפט זץ־ האט סען כעז

ע אויף :״קאשעס״ דינ
״—בטצרים לפרעה הײנו ״עכדים

 חרױז דעם אויגען די םיט לײענט ער
 דער־ הנאה שטארק האט און ענגליש אין
האט ער װען וױ שטארק אזוי כפעט סון,

 האטעגד• טע; ״די טואוױס די אין ;עזעלן
sjsyv/  איצט אױך ער איז ׳לאן וױ און '
 יא״- א איז עי װאס דעם ־י)אוי ׳צטאייץ

 לי סון כיײלאך די אטודרען אילם
 לעם יי־עע, לעש חכם^ דעם :כרידער פי״
cn םאסטען זײ רשאול. *ודע שאינו און 
 די אױך־ ;־;פעײען איהב װאדעוױ^ א אין

 די פאר טנות ל• טיט קעסטעיאך ציצלן
! זײ סאי נוט פדעח׳ס.
 ״צױ צו באוױזען עד האט כוף ,^ום

 שױן וױיס עי און אפיקוטן, רזם גנב׳עגען״
..קריגען דעש פא• זועט ער װאס . :

 באגײ־ זײן צו אייסגעזעהן לאט ע־
 האבען טאטע״טאטע נליקליך. ׳כטעיט

 זײדע דעד איבעמעקולמ. צופדידען זיך
 פרױ און אויגען פאר׳ח^וכי׳טע טיט האט

 געשמ״כעיט. בארד אין זיך *פען4י ;,ט
 װעדט רױפער קלײנער דער ;חוז: דעלרעבט

 א לאט ער ׳איד א זײן װעט טע;ש, א
 עברי, די אוייי הינקט נשטל, אידישע

 מען אויב קעגען, ד װעט דאש א:־;י
 סיול, דױברו אין אפנעבען איהם זועט
א*ר. א זײן װעט

״V כדר דעד ;עפעלען דיר א־ז וױ ״נו,
 אײ־ זײן געםדעגט אלטע־ לער דאט

 זיך אויסנלײשענדיג האט יענער און גיקעל
 :געזא;ט ;ענעדאל א פאױ וױ

סײדער!״ פאם דזשי, ״אוז,
 געװען אלטען פאר׳ז איז ״לזשי״ דער
 איהתcהא עד אבער םדיקדע, צו אניכעל

 :געפדענט װ״טער און דורכגעיאזען
״א*ד? א זײז ״װעסט

און,.. איד א בין א-ך וױל, אי בעט ״אי
זץ...״ ױ אײנט א*ט, אװ פראוד ןיב

h זעד,וטױ:)עד ®ון רעזאלו*יע 
62 לאד,אל re כאארד

ק או ל ם, ק ר א ט ײ ך פ ס א ר ע ב מ ע  מ
ך ל פו א ר, א ש ,2 ל א קז עד מי ם ױ !א

 דעד םון טשעדביטז דער לובין, כיאליפ
 לא״ אונזער םון קאסיטע עדױחײשאנעי

 אי״ דיסקוסיע א אײנלײטען װעט קאל,
 פאסי״ זויכטיגסטע ״די :טעכע דעד <ריב

 רי םאר אינטערגעשאנאל דער אין דונגען
 טען4 דעם זונטא:, יאהר׳/ דרײ לעצטע
 קלער־ אין בײסאנ, אזײגער 1 אפריל,
 קאסי״ לאנלאז (נעװעזענע קאסינא מא;ט

 קאר״ בי־אנקס, עװענױ, דריטע 3878 :א),
פאיקװײ. קלערמאנט געד

 זץ־ רעדע זײן אין װעט רוביז ברודער
 אונדױ וױכטיגסטע די אױף אפשטעלען

 שטרײ־ ארנא:יזאציאנע־,ע און סטריעלע
 דער pV ^עקוטען זײנעץ װעלכע טעז,

יאהר. 3 לעצטע די פאר אינטעמעשאגאל
צײט. אץ קודט און טאסען אין ?וטט

 םון טעטבעדס א־יע צו םריי אײנסריט
איגטערנעשאנאל. דעד

פאדזיצעד. זײן װעט שעלי ס.
.2 ל$ק. פון קאכײמע עדױקײישאנעל

— : רעדאקטאר װערטער
 דער ש*ז טיט*;; יעצטען דעס ,כי

 יט״;ודסיװח לעי פון נאארד עיוזעשוטױו
 װ. j י, א. 62 יא?אל װאירחערס

 אגגעדטען;ע- און םארגעלעוען איז ױדאן
 שװעסטער סון רעדגנאציע רי װארען

 העי־ע- איצטיגע כיז די ׳ליםשיץ ,טאל
ױדא;. אוגזער פון טארין

 פא־- געװען איו ייםשיץ שװעסטער
 ע־־צטע די םין ױניאן לער טיט ברנלעז

לעבען. ױגיאנס דער סון טע;
צוזא• לאט ליםשיץ מאלי שװעסטער

 דו־כנע־ אדגאניזאציע אוגזער טיט מען
 פרײדען אלע שװעריגקײטען, אלע טאכט

 איז ז• אז װײט, אזױ אױןי #י״לעז און
 אוג־ pc טײי אמאנישער אײן געװאיעז

 אױס דא־ופ קיטט עס און ױניאז. זער
 װהײט״נודס די פארצושטעלען זיך שװער

 דאלי שװעסטע־ אהן ױגיאן, װאירקערס
ליפשיץ.

 דארוש האט באא־ד עיזזעקוטיװ די
 אילד אנגענוטען בארויערען טיפען כייט

 פון אויסררוק אי*כ ארן רעדגנאציע,
יזסאד איהר, צו אגערקענונג  לאגגע ד

 פאד־ אינז דיט געװען איז ד װאס יאיעז,
 בא־ באאיד עהזעקוטיזו די האט בונדען

 טתנה שעלז:ע א געבען צו איהר שלאסען,
 פא^נעגדע לי אננעגוכע] דערכײ האט און

— : רעזאלוציע
 אז אגבאטראכט, אין ,,געהטעגדיג

 פאר־ געװען איז ליפשיץ כאלי שװעסטער
 אלע די פא־ ױניאן אונזער טיט בוגלען
 איז עקזיפטי-ט, ױניאז לי װאס יאהרעז

 פאד אז אגבאטראכט, איז נעהמענדיג
 טיט איוגעװען זי װאס צײט גאנצער דעד

 איהד געטאן זי האט ארגאניזאציע אונזער
 איבערגעבעגהײט. און ליבע טיט ארבײט

 דורך אז אנבאטראכט אין נעהטענדיג און
 א יוגיאן די פארלירט אװעהגעהן איהר

 באאטטען, איבערגענעבענעם און םעהיגען
 באארד עקזעהוטיװ די דארום דריקט

 אײפ׳ן באדויעדען טיםעז איהר אויס
 איז ליפשיץ. שװעסטער pc אװעקנעהן

 P'S* א'לר מיר װיגשען צײט דעײזעלבעי
 װעגען. צוקונםטיגע איהרע pא םרײד און

ײם כאארד עקז.  װאירקערס גודס װח
ױױאן. דד. ג. ל. א. G2 לאקאל ױנײאן

בױדערדכע םאר דאנק א
ה. ל הי

 אן ,2 לאהאל גאלרכאז, ר. ברודער
 ביג ♦טאפ בלאיד דער םרן ארבײטער

 נא״ זײז אין אונז בעס לאטפאניע, קאוט
 ארביײ די צו דאנק א אויסצורריקען טען
 דעד •טאפ. דערטאנטעז רעם םון טער

 א אױױ געװאיען הראנק זיא ברודער
 האבען שאפ םון ארבײטער די איז קאלד
װײדזשעס. װאך א מיט געהאלםעז א'הם

 דאגח הארציגען זײן אויס דריקט ער
 ,8שא םון ברידער און שװעסטער אלע צו

 די און שאפ־סשעיטאן דעם באזונדערס
קאטיטע.

!טיר־אלע ?ױםע
סעליעטאז)

לעבעדעען. םון

 אונז קוטט קאגסטאנטינאפאל פון
 טערסישע די :בשורח טדױערדיגע די אן

צרות. אױף אויך שױן זײנען מאנזניל
איז: דאס — איז^ װאס
 האבען װײבער טערקישע די זינט

 זײעדע פון רעכטע גלייכע געלראנען
 געםינען ־־־ םרײהײט אױך און טעדקען

הויז. אין ניט זיך זײ
 מאדנאכאעשיגען און אום זײ אויםעז

קיך... די און קינדעד די
 איך נעהם װאס :םרענען איהד װעט

 ארט װאס הארצען? צום אזוי עס זיך
 מײן איז װאס ? טערקען די פאד כדך

— דאגה?
 ניט ארט מיך :ענטפער מײז א'ז

 פאר ארט מיך טע־קעז. די םאר אזוי
אלע. אונז

 ד%ט ז":ען טעיהען איך) (װײן וױיל
!אלע !אלע

־ טאגזביליזם גאנצער דער פױר, - 
p'H א'ז מאן יעדער טערת. גרויסער 

 "!4אי אפ דך טוט װאס טעד<ן, בבחינת
טערקיש. אױף

׳ 1 ־ !םיר־אלע ארימע אח
טערקעז! ארימע אח

 און גורי, אונזער — נורל זײעד
^ נורל. זײער — מרא אונזער

!אלעםען אונז צו סלאג א ס׳איז
 אונ־ בידים צושטערען *לײן םיר

 ם'ר קאאגעז נאבדעם און ה״ימעז זערע
םים..* יאגי גיסען און

to דער םאר אפשײ צופיל האבען 
•הײשם ציװיליזאציע און צױויאיזאציע, : 

 מיט אױם זי נלײך מרױ, די באמרײ
זעיבסט! דין

הא־ אפשײ דאזיגעז cm צוליב און
ט'י... לײדען צרוח, מיר כען

 פאדשטעהט פױי אויסגעגלײכטע די
רעכטע. גלײכע פון טײטש דעם טאדנע

 — איהר בײ מײנט רעכטע נלײכע
טערק... איהר םיז ח״טבון אויפ׳ן
 נעהטעי-ין, די שטענדינ איז פרוי א

נעבערין. די איז זי װען לויאפ
רעכ־ גלײבע לויאפ גיט מען װען און

זיך. פאר עס זי ;עהטט טע
 ״רעכטע״־געבער דער :עבאך זיצט

 אפיס אין שאפ, ןיא ברוינדגעבעד און
 א שטונדען 10־8 זײ:ע שװיצט און

טאנ...
 אױם, לויפט ״נעהטערסע״ די און

 דעם ראס און שכנות מיט פארבדעננט
סערק־י. א'ן מאן

!מיר־אלע ארימע
 שוין אונז אוי^ מילא׳ אבער, איז

 באלד ״שוין —■ צױױאיזירטע לאנג סון
ניט. רחטנות קײן

 צוגע• 4אפש־ שוין זיד האבען םיר
דערצו... װאױנט

 א'ז טאנזביל, צױױליזידטע אוגז, בײ
זי! זוך םרוי: פון טײטש דער לאנג זישו

ן םײדעל, א א'ז זי װעז ע כ ו  ז
ר י . ט י  אונזער װערט זי װעז איז ז
װידער. זי סיר זוכען וױיב,

 אויסגעגלײכ־ »ז הײנטיגע, א פרױ א
 ניטא ק":ט^ל א'ז װ#ם אזא, טױנט טע,
ה^ז. אין

 בלויז איז הויז די װעלכער בײ ׳אזא
אנטלויםעו... צו אױוי תירוץ א

 װען אז װייפט, מאז הײנטיגער א
 זוכען לױפען ער םוז — אהײם סומט ער

װ-יב. יאס

 אין עםען !,'6אי :עהםעז ךיז אדער
קינדער... די שלאםען ל"גען

 װײפען ריט לא,ימ — א'ך זאג איז,
 עש א־ט או:ז שוין. צוגעװאױנם יטוין׳
ט.ינ אפשי שוין

ב־י־ די טערקען, די אבער
 ערשט גא־ דאך זײנעז זײ טערקעז, דער

!שפ'ל ןיא עיני
צוגעװאױנט, נ*ט נאך ךיז האבען זײ

 אזוי ;עװען עדשט אם דאך איז זײ און
נוט...

װאויל! און גוט
 ::עמ״עט האט — ס5טע א זײן
 ארן הויז א*ן שטענדיג װײב א האבען

!מואװיס די אץ ניט
!שטענדיג

 דעש געױען איז דאס !הארעם דער
 'י״כה... טעדק׳ם דעם סעסטוננ, טערק׳ס

חכמה... טערס׳ס דעם
 עש װען אײראפעער, אײן ניס און

 האד־ אויפ׳ן געװארען ביטער איהם זיא
 פאר* ךיז האט צרות־ײײב, םון צעז

 זיף און גךעדן טעיקישעז םון טרוימס
. האיעם... מיט׳ן געטרײשט

א,"^ גוט געלעבט זיך האמ טערק א
װעלט. דער

 טערקיטשקע זײז ־— אהיים געקומען
װארט. זי ״דא א'ז

ארומלויפעניש... קי'| זוכעניש, קײז
 אױך םע־ח דעם זיד האט אבער
^ 1אל" אפטאן זיך םארװאלט  ״א"־ או

ראפעאיש׳״...
 דעם אייף לײזט און נעהמם ער און
 װײבעד טערהישע די גיט און הארעם

 רע־ דער און נלײכהײט. און םרײהײט
 ב" װי אומנליס זעלנער רער זולטאם:

 זי הײם. דער אין ניטא איז זי — אונז
קינדער... די און הויז די םארנאכלעסיגט

 דיר מיט האב ךיא טערק, ארימער
 דאם װאס װײס, איך װײל רחמנות,

םײנט.
ך: זאנ דיר מיט צוזאכמז און אי

— דערבארעם זיר זײ נאט, גאט.
האדעם! דעם צוריק אום אוגז גער

m
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 עטאב^ירט איז װאס ריסױרטש״, אװ ״בױרא ד•
 איז קאטיכיע פפעציעלער גאװערנאר׳ס םון געװאי־ען

 װאך לעצטע דאט יא-ק, נױ םון הוט־טרײד און ?אאוק־
 איז וױידזשעס די װעגען רעפאיטס צוױי איױכגעגעבען
 אינדוסטריע דעל אין ארבײטער די םון באשעפטיגונג

 דאהיטענטען, זייבען ארטס8רע די .1925 יאלי די־נ׳ז
צײטי אין געיזוטען וױריןליך זײגען װאב

 םון געװארען סארפערטיגט זײנען רעפארטס די
 דעי פון הויסט־סטאטיסט-קעי דער קאלטשין, דאריס

 איז ציפער אויף באזירט זייגען און בױדא, דערטאגטי;־־
 איז קלאױד 1,333 סון שאפ־פײראלס די יױט םאקטען,

 א־' צום געװאדעז צוגעיטטעאט זײנען װאס סוט־שעפעױ,
 רע־ ד; .1925 יא־־ אין איגשורענס־םאנד בײטפאאזען

 און קלאוק־ גאנצעז דעפ אױם אלזא, נעהטען, פא־טפ
 רעזולטאט דער זײגעז אי; יארק ניו גרױס ®לן כוט־טרײד

 ניט דאריבער ל,ען עס שטודױם געגױען גא:ץ א פון
 רי אין פאקטעז די און ציפער די אז צװײפעל, הײן זײן

ריכטיג. זײגען רעפא־־טפ
* * *

 פעפט־ רעפאיסס די אין װערען װאס פאיזטעז, די
:פאאגט וױ קורצען, ;,א ;;,זײ; געשטערט,

 ארבייטפלא־ די דאפ םעסטגעשטעלט, װערט עפ
 גיע־ געװען איז קאאוקטאנער יארקער נױ די בײ זיגקײס

.1924 אין װי ,1925 אין פער
 די האבען אודאי, געדעגקען אעזער אונזעדע װי

 קאטי־ גאװערגאר׳פ פון אינװעסטיגייטארס״ ״פפעשעא
 יאהר םונ׳ם אנפאנג אין רעפארט א ארױסגעגעבען שאן

 אנגעגעבען דאטאלס איז רעפארט יענעם אין און ,1925
 באשעפטיגונג פון דורכשניטס־םארדינםט דער געװארען

 אינ־ די אין יאהר דויכ׳ן װאכען 40 :קאאוק־טרײד אין
 שעפער די אין װאך האילבע א און 31 און עעםער סײר

 דאש קאנטדאקטארס. און סאב־טאנופעהט׳טורערס די םון
 רעשארט איצטיגער דעי .1924 יאהר פאר׳ן נעװעז איז

 באשעפטינונ* םון דורכשניטס־פעריאד דער אז זאגט,
 די אין װאנען 37.4 :געװען איז 1925 יאהי דעם פאר

 די פין ״טעפער די אין װאכע• 28.6 און אינסײד־יטעפער
סאב־סאנופעקטיטורערס.

 ארבײסס־ קירצערער א דאס זיך, פארשטעהט עס
 ארבײטס־םאר דעש םון פארקאענערװצ א טײנט טעדיאד
דינכט.

וים  אינװעססי• ״ספעשעל רי םון רעפארט יענעם ̂י
 קייואק־ די פון פארדיגסט יערליכער רער איז נײטארס׳/

 ראלאר 2,016 : םאלנט װי נעװען, 1924 אין דאנער
 סאב־ רי א*ן דאלאר 1,675 און אינסײד״שעפער די אין

מאנופעקטשורינג־שעפער.
 די םון םארדינסטעז די האבען 1925 יאהר אין

 אין דאיא־ 1,874 ביז םארקצענערט זיך ^אוקטאנער
 כאב־ די ןיא דאייאר 1,375 און אינסײד־שעפער די

טאנופעקטשורינג״שעפער.
 װײדזשעס די פון אונטערזיכונג לעצטע די א^זא,

 באװײזט קלאוק־אינדוסטריע דער אין באיטעפטיגונג אין
 איז א-נדוסמריע דע- אין צדה ערגסטע די אז נאנאטאל,

 א״“2 םון פארם דזשאבער־סאב־םאנוםעקטשורער די
 פאר־ דער איז עס שלעבט װי אז װײזט, עס דוקציע.

 עס איז אינסײד־שאפ, דעם אין ארבײםער די פון דינסט
 כאב־מאנופעק־ די פון שעפער ד* אין ערגער סך א נאך

 באציהט זעלבע דאס און האנטראקטארס. און טשורערס
ארבײטס־באדינגוננען. די 5אוי אויך ז.יך

* * ♦

 פון באפוצונגען שעהנע אלע אװעק שאדט מען װזןן
 פאק־ טדוקענע די צו צו זיך ?וקט מען און רעיארט דעם
 און קאאר פיען זעהט ארױס, דארם סטאיטשעז װאס סען,

 האבען קאאולכיאכער די ײאס נאיהעז, גרויסע די דײטאיך
 קאאוק־ רײכעי נרויסער, דער פון יאהר אעצטען געכהוכט

 סארדינסט דורכשניטאיכער דער נעםאיך: אינתסטריע.
 װאך א דאאאר 36 נעװען איז אינסײד״ארבץטער די םון
 געװען עס איז שעןער סאב־מוגוםעהטשורינג די איז איז

ײאד- א דאא. 26.50 באױז
 אא״ין ניבעז ״אינוועסטינײטארס״ די נאכםעהר,

 איז ק־יאוק־אינדוסטריע דער אין טענדענץ די דאס
 זײ־ אויסזיכטעז די װעדען. ערגער נאך זאא אאגע די—*

 סור״ אאץ ווערען זאא ארבײמ םון פעריאד דער דאס נען,
 סארטען בײדע אץ — קאענער םארדינסטען די און צזנר
 םאב״סאגוםעקטשו• די בײ און איגסײר די אין :*ר1מ*

איצישטע• דאס ווזנרען געטאן זאל עאעס סײדען
דאס *ו, אויך גיגען *איגוחנסםיגײםארס״ די און <«|. ׳ ״ ' ־ V׳ * *4 7 '4'

 אורזאכעז״ ״באשטיטטע לײן געפינען גיט יןענען זײ
 באשעפטיגוגג אין צויילפאא כאױיטענדען דעם אט פאר
 דעי אין א־בײטע- די פון סארדיגהטען די אין און

ה^אוײאינדוסטריע.
+ + .+

 א־ום רעפא־ט דע־• נעהטט באטע־הט, שוין וױ
 דיערע צוגע״עטעאט רעגויע־ האבען װאס שע»עד, 1,333

 אינשורעגס־פאגד. ארבײטסאאזען דעם צו בארינטען
 רע־ דעד אז אנגעהטען, באשטירט נאנץ א^זא, לען, טען

 דע- אין צױטטאגד דעם םון ביאר ריבטיג א גיט םאי־ט
 װעאכער םון יארק, נױ אין כוט-אינדוסטריע אין קי־איל־

 פאטי־ זײערע כייט איבײטער טויזענט 40 ביז 35 ארום
חױגה. זײער פיט אפיזעגגיג זײגען עש,4י

 כיג״אציע, טרױעריגע א זיך פאר דא האבען כייר
 ציפערען, אופבאשטרײטבארע די דורך אױסגעדריקט

 אױסטײ• װע^נע אידגענד אין קױם זיך נױטיגען ױאס
 פאידא־ צו גענוג זײנען אאײן ציפערען די טשונגען.

 װאס טדײה א ארס סוט־איגדופטריע און קייאוק־ די מען
 גוט :יט װערט װאם פארװאאטעט, שאעבט זעהר װערט

 זײנען װאס איבי־יטער, די פשוט צײיננט אין געםיהרט
 — פ^אגעז צי זיך אעבען, זײע־ פיט איהר םון אפהעגגיג

!הונגערעז צי
+ *

 ;,א דדטאבע־פ די באאעבאטיפ, די האבען ײאס און
שורעדס,  זאר װאס פאדצושאאגען, טאנופעקט

 דען צי ? צױטטאנד טדױעריגען דעפ אט פארבעכערען
ט און װיפענדיג ניט אינגאנצען פאכען זיך זײ קענען  ני

שטאנד טױויעדיגען וױרקאיך רעפ אכט אין נעהמען  צו
ײטער די פון  א־ג״ ביאיאן־דאאאױ דאזיגער דעי אין ארב

? דופט־־יע

ום“א ייי יי ערש א־צט איז רעפא־ט רער כאטש
אעצ־ ר< ן ,קוטע פארגע איז פ ע װי נאנדעם װאכען דרײ
1 '“־ ו״ייי ז־אבען קאטייטאן, נא־׳כ נאױעד פאי׳ן פארהער טער

N 1‘ 1•\י' יי זי טוט עפ פ װא וױיסען ע װעלכ כיעגשען, די*■ ד 1-< ׳ • ״יז י1״אבע וױדק־ דעפ געװאופט פריהער טריע, אינדופ דער
בא־ ’ די דאפ ׳סט געװאו האט כיען סרײד, ן אי טא;ד צוש

 ןיא ארבײטעד די פין פאדדינסטען רי און שעםטיגונג
ט קאאוק־א^נדוסטריע רדע  ארונטערםאאען. אײן ןיא הא̂י

 פ-י־ די א*; װי גוט אזוי ,1925 אין פאסירט האט ראס
יאהר. ;,עטאיג אעצטע הערדינע
 װאס ניענשען, א םארצושטעאען זיך שװער איז עס

 װעטען קא^וק־אינדוסטריע, רער מיט פאדבונדען איז
 טינ זאא פארטשדיט, זיא צוקונפט איהר אן געהט עה

 פיוזעז ארבײטעי די װען צושטאנד, אזא אז באנרײפען,
 בא־צעפטי־ פון פעריאד קורצען אזא אונטער פ^אגען זיר
 אוט־ אן איז — פארדינכט קאענאיכען אזא טיט נוגג

פארנעהערען. צו עס זעהן רארף כיען ראס און גליה,
 קא־ גאזועינא-׳ש פא־־׳ן םארהער אעצטען אוים׳ן

 םארשטע־ די געהערט אטאא װידער םיר ה^פען מי״טאן
 איבער׳חזר׳ן קאונסיא״ ״אינדאסטריעא רעם פון דער

 די אן ״סאאדזשערינג װעגען טענות אויסנעדראשענע די
 די פון פאריטטעהער די אזעאכעס. גאך און דדטאב״

 פאר־ דך האבען דיט, צרױיסער דער פון דזשאבערס,
 ױניאן דער אויף יצואד די ארויםצואװאיפען כיאפטען

 זײ אינדוסטריע. דער אין צושטאנדעז שאעכטע די פא־
 :עכיט צדה גא:צע די אז ארױפצוברעגגען, געזוכט האבען

 ײניא־ צו געאוננען ניט א*ז ױניאז דער װאס דעיפוז, זיך
 קאגט־ און דזשאבערס ניט־ױניאן ב^סעא דאס ניזילען

 װאס כאראקטעריסטיש, גאגץ איז עס און ראקטארס.
 פון און דזשאבערס די םון בײדען, פון םארשטעהער די
 אנצױ ניט אויסגעטידען האבען מאנוםעהטשורערס, די

 רי דעכיאראאיזירעז װאס אורזאכען, ריכטיגע די ריהרען
 ניט קײנכיאא װיאען זײ װעאכע פאר און אינדופטריע,

פאראגטװאדטאיכקײט. די זיך אױף נעהטען
אי־ די אט װען צײט, די גיך זיך דערגעהנטער עס

 א*ן האאװדאינדופטדיע דער פון פראבאעמען און שוס
 װערען ארױפגעשטעאט אטאא וױדער װעאען יאדק נױ

 מיינונ:. עפענטאיכער דער פון טאנ־ארדנוגג דער אוייױ
 פא־לו־ װעט עם װי נאבדעם ארום, װאבען פאר א אין

 קאט*־ גאװערנאר׳ם פאר׳ן פאדהעי אעצטער דער כ־ען
ד דעי אין פראגען ברענעגדינע די אט װעאען שאן,  א

 כדרזעז װעאען עפ ענטפער. אן קרינען מוזען דופטייע
 טוי־ צעהנדאיגעד די םין נױטען די װערען פאי־ענטפעדט

 פיא־ װעאבע פאטיאיעפ, זייערע און איבײטער זענטער
 אין צױטטאנרען יטאעכטע איצטיגע די אונטער זיך גען

 פ־אנע אננעװעהטאגטע זעהר די אט אינדוסטריע. דער
 װע-ען פא־־ענטפע־־ט אאעמאיי פאר אײנפאא מוזען װעט
אוםן. געהעריגען א אויף

 אי:־ דער אין צרדים פאראינטז^־עסירטע אאע םון
 ארויסגע־ אינטעדגעיטאנאא רי באױז האט דוכט־יע
ע שטעאט װ י ט ק ו ר ט ס נ א ק ן א ו א ם א ר ג א ר  פ
 װאפ רעםארטען, אינדוסטדיעאע אזוינע םאר שאאגם
 װאא־ װאס רעפארכשז, ; אאגע די פארבעסערען קענען

 אי:־ די ט ר י ז אי י ב א ט פ װײגיגער אדער כיעהר טען
 ארבײטסאאזינ• די םארקרענערט װאאט װאס דופטר*ע,

 פארדינסט דורכיטניטאיכען דעם פארגרעפערט און לײט
 דאכען איז עם װי כאטיט קענען צו ארבײטער, די םיז

 פאדערונ־ די םאטיאיעס. זײערע און זיף םאר אעבען א
 סאב־כיאנױ צאא די באגרענעצען צו ױניאן רער פון נעז

 צו טאנופעקטשורער, און דזשאבער םאר׳ן םעיזטשורערם
 ארבײטס״ באשטיםטע א *רבייטער דעם גאיאנטירען

 די םארקירצערען און װײדזשעם •n העכערעז צו צײט,
 דעפארטען אײגציגע די זיינען דאס — אדבײטס״צײט,

 עצע דעם אן ריהרען װאס כ^ומענט, איצטיגעז דעם איז
 פוגדאםענט, סאמע רעם jg ריהרען װאם זאה דער םון
 צױ װאס חאאת׳עז, אאע די זיר נעהמען עס וואנען םון

אױס- װיא דען אױב און קא*ױדאינדוסמריע. די םרעסען

 אננוחמנן מווען m װעט חאאת׳ען^ דאדגע די דײאען
שי^גט״פ^ר, די װאס סיטייען, די

וחנ״ אעדוסטריע דער אין אוןגע איצטעער דער אין
 ק^טייאמיסעס און •אאיאטיװען יןײגע העאפען ניט ̂ען
 ןyno קא^סמאכעד די װערען, געחײאט מח מכח די

 אין אוןגע, טרױערעעו דעד פון װערען ארױסגעהױבען
 ח*נען אינמסטריע״ דער פון ״קאסיטאגען רי װעאכער

 אױסדע״ די דאס האםען, מיר ארײנגעשאײרערט. זײ
 דעי פון רע«ארט דעם אין געמאכט װערט װאס יזונג,

 צױ טרױערעען זעהר דעם מכח ריסױרטש״ אװ ״בױרא
 וױי״ און ארבײט באצוג אין קאאוקטאכער די פון יטטאנד
 םאין• םאראגטװארטאיכע די איבערצײנען װעט דזשעס,
 אאגע• דאס וױ גוט אזױ איגדוסטריע, דער אין טאריזן
 »ר• יעדער אז אײגזעהן, װעאען זײ פובאיקום. מײגע

 םארטײדי• צו ארױסגעבראנט האבען מיר װאס גיכיענט,
 אונד אױח באזירט איז ױגיאן, דער םון שטעאונג די גען

 םון םאדערונגען די דאס און םאיזטען, באשטרײטבארע
 גאנ־ דער אטובת װערען ;אכגעגעבעץ דארפען ױניאן דער
סוט־איגדוסטריע. קאאול־׳און צער

ױך לױנט עס װען — דעמאקראטיע

אעצ״ איז באארד דזשאינט יאי־קער נױ דעפ אין
 כא־ װערט איז װאכ פאפירונג, א פארגעקנטען טעגס

 פאסירוגג דאדגע די װי אומשואדיג װערען. צל טראנט
כײ םראנעס געװיסצ ארויס דאך זי רופט זײן, צו יטײנט

— :אזײ עפ איז קורצען אין םיטגאידער. די
 האג־ איצט װערט באאדד דדטאינט יארק נױ דער
 יױ אונזער אין ע^עײענט ״אינהען״ דעם פון ט־אאירט

 קאגטראא דעם באקוכיען האט םראקציע דאזיגע די גיאן.
 האבען זײ װאס דעם, דאנק א ארגאניזאציע דער איבער

 רעפאר״ אמאגיזאציאנעאע צאא גרױסע א פאי אגיטירט
 :געװען איז אײטוס זײערע םון הױפט די צווײטען טען.

 אוגטער׳ן געסאדערט האבען זײ װעאבע ״רעטאהראטיע׳/
 םארטרעטערשאםט׳/ ״פיאפארצ־אנעאער פאר :ע״טרײ

 םארטיע״ מיט ״טעקסען פון געיטרײ אונטעד׳ן אײך און
 עאעמעגטען א^ע אז געטײנט האט דאס טעריטאפט׳/

 אויםצוהאאטען ױ געטעקסט װערען װאם ױניאן דער אין
עי1גי א האבען זאאען  איהרע םון פא־װאאטונג אין דעה ינ

פיגאנכען.
* * *

 פא• א מיט דעטאקראטיע פון פ־־אגע די איז נו,
 דדט. בײם פראבע צו געװארען געיטטעאט צוריק װאנען

 עריטטע דאפ םארגעקגסען פאקטיש איז עפ באארד.
 וױכטיגער א װעגען געהאנדעאט זיך האט עפ װען ײאא,

: דער געװען איז רעזואטאט דער און פי־אגע,
גרוי־ א צונויח איצט יטטעאט באארד דדטאינט דעד

 אנ־ םאר׳ן צוגעגרײט זיין צו פארטײדיגונגס־פאנד פען
 דער אין ערװארטען קען טען װאפ שטורם, קוטענדיגען

 א ׳דך פארשטעהט איז, פאנד דער ?אאור־אינדוסטריע.
 באארד דזיט. אאע םון אוגטעדנעהמונג ביטותפות׳דיגע

 ״אינ־ אדער ״רענטע׳' אכט אין נעהמענדיג ניט אאקאאס,
 אז באשאאסען, האט באארד דזיטאינט דער אין קע׳/
 װערען םארװאאטעט זאא םאנד גדויסער דאזיגער דער
 בא״ זאא װאס זיבען, םון טראסטיס״ אװ ״באאײד א פון

 דבען די פון יעדעז פון פארטרעטער אײן םון ״טטעהן
 פאנד דעד כדי קערפערשאםט, דער אין אאהא^ם גרויסע

 אאע די פון קאנטיאא גאײכען אונטער׳ן שטעחן זאא
אאלאאס.

 נאכגעקוטען זאגען, צו אזוי האבענדיג, נאבדעם,
 םיה־ די• האבען ״דעמאקראטיע״, דער םון װאונ״ט דעפ
 װאס מאכט, די אױסגענוצט באאדד דזיטאינט פון דער
 שטימען, מאיאריטעט ״אינקער״ דער דורך האבען זײ
 טראס־ דבעז די םון פיער דאס גאיטאאסען, האבען און

 און נעייט ארויסנעהמען צו םאנט די האבען זאאען טים
 אאס פאנר. דעם םאדװאאטען הינזיכט אנדער יעדער אין

 אנגענעבען, װערט האנדאונכ דאזיגער דער פאר ני־ונט א
 זײן אםשר װעט ״עמױרדזשענסי״, אן םון פאא אין דאס

 דאם און טראםטיס, זייען אאע צוזאטענצוהייגען יטװער
באנק. פון געאט ארויםצובאקוטען אפהאי״ט אן דין העז

 אנ־ דעם װענען זאגען קען ברען װאס בעסטע, דאס
 אונטער, הינהט עס אז — איז תירױן, גענעבענעם

דאס אויפריבטיג. ניט אויך #אםיטר איז און
 װאס יענינע, די דאם איז, דעדםון כאראקטעריפטישסטע

 האבען ענדערונגען, די טאכען צו פארגעשאאגען האבען
 טראס״ פיער פיז צאא דער אויף אפנעיטטעאט זיך דוקא
 אא־ ״אינקע״ גרעסטע פיער צאא דער אויט פוגהט טיס,

 הפנים, האבען, זײ באארד. דזשאינט דעם איז קאי״ס
 אױסיי װעאען טראסטיס פיער אז באשאאסען, דאריבער

פא:ד. איבער׳ן קאנטראא בעסטען דעם איפען
* * ' ־ן־

דיזען אאזען קענען מיר דאס גאויבען, מיר
 צו אהן איבערגעגעבען, דא עס האבען טיר וױ פאקט,
 רעדט םא?ט דער קאטענטארען. ײעאכע אירגענד כיאכען
 קענען װאס סאםענטאו־יען, װעאכע אירגענד פון .העכער

ווערען. געמאכט
 דזש. פון זאטעא אין איצט זיצט װאס פראקציע, די
 אז באקאאנט, זיך צײט אאנגער א םאי האט באארד,
 אא־ מאנכע דעראאזען ניט האבען םארגענגער זײערע
 רי אין דעה א האבען צו באארד דזשאיגט אינ׳ם קאאס

 געװען. גערעכט זײ זײנעז• דעם אין און פינאגסעז.
 מאכט. אין אי? םראקציע די אט װען איצםעד, אבער

 אײי׳ איהרע םון אויס זיך אאכם איז זי פארכעסט
 םון און קאנטראא דעםאהראטישען פון — איישוס נענע
ד װיטהאוט טאקסײשאן ״נא ש«רוך באריפטען דעם  ח

פרעזענטײשאן״.
 און ;זיד וױדערחאאט שײגט, עס װי געשיכטע, די

ערװארםאט. ווערט וױידאס דמנר, *ײמתוױיז

קאנװענשאן אונזער אױו» רעדע מאורער׳ס ח. חעײמס פרעז.
ײו הןוט ט״.*ערמ»ן דעי ״וױ « »  ו

 רע»רע* ר*ר, סןור׳עטעייענדיג ערקיערט,
 סעדערײ״ •ענסירװייניא די ײיך זענטיר

םןור־ רער »יס »ון ע־נןור‘1 ןוװ ׳נןון
ונ סטייט םון ׳עטעהער  זייט איחר :»יך ̂ז

■ענסיױוייניא. סטייט »ין וױרקןוסען
 היסט•* פייע פאראן ד• ו״נען עם

 נעװען װןויזט עס װערנע ורע«עי ר״טע
 איי־ נאזוכען זײ זארט א־הר נוט זעהר
 סטייט דעם אין אװעק. םןוהרט א־הד דער

 חאריסנור;, סארז׳ש, װא" ז־ך נעפ־נט
 װאו )«רע«ער אנדערע און נעטיסנודנ

 נעװאדען פאמ*סען איז ביוט טענ׳פליך
 אדביי־ דעם ערהױנען צו ^אנ־ױ דעם א־ן

קיאפ״ טעך
 קאנסטא־ סטײט רי רא אויך איז דא

 איז װאס סאאיצײ, סטײט די בויארי,
 דעם דערשטיקען צו געװארען, באיטאסעז

 און יזניאנס טרײד די םון ענטודאזם
 געװען זײ זײגען געגעגדען אײניגע אץ

 אײניגע אפצוםוצעז עיפאיגרײך זעל־
 קאאכס. זײערע מיט אינזערע שאיבעגס

 אינטערע״ זײן אױך אײך םאי־ קאן עס
 שון כיטגאידער די אז װיסעז, צו כאנט

 אאס געברױכט װערן כטײט־פא״יצײ ־,יע
סטרײק־ברעכער. םון אינסטיטוציע א;

ט איהד  צוזאמעגנעקוסען דא זיך די
 איז װערכע ארבײט׳ די פארטצוזעצען

 —געײארען, אנגעהויבען צוריק אאגג ׳טױן
 קאאס ארבײטער דעם א*ועקצױטטערען

 אאגעטײן. אין שטוםע העכערער א אײף
 זינט געװעז, זײנען ,dfsp א ארם טי־,
 דעי־ צױױאיזאציע, דער םון אנהויב דעפ

 טעניט־ דער םון טייא איגטע־רדיקטע־
 אגצױ אן ערשט הויבט קאטף דעױ הײט.

 כאטא־ מיר קיאפט. אטת׳ע זײז זאטיעז
 םאטא׳ חי*אס א □4אי דאר ;ס,,4אי פען
 םיר שװערער װאס גאדנייטט. טיר גען

 און טיר, װערעז אר״סער ו“אי א־בײמען
 פאר־ װאם די היאס, באז^צענדער דע־

 און יטעפעױ די און םעקטאריס רי טאנען
װאס איז ~ דײכסיכיעד, אמו

 װע• רײכער אאץ אדכײטען זײ ױעניגעי
̂יט עפעס זײן טוז דא זײ. רען  עס און פאי

 באװעגוננ ארבײטער די אז אױס, װייזט
 אײנ־ דער און איז פערעױ דער װאו וױיס

 די אעזען ק^נען טיר וױ װענ צינער
 םאר־ זיך זארען מיר אז איז, פראבאעם

 זאאען מיר אז אנדערע, די אײנע שטעהן
 מענער ריכטינע װי צוזאטענקוטען זץי
 אויסאערנען זיך דארפען טיר פרויען. און
 צװײטען צום אײנער טאאעראנט זײן צו

 אױםחע• האד, שפאאטען אױפהערען און
 װעאכע זאנעז װעגען ארומקריגען ױך יען

 אנשיה' און הױפט־װיכטיגע די גיט זיינען
זאכען. גרויסע אטת די געגען האטף א רען

 (פענסיא• סטײט נרויסעז דיזען אין
 שרעקאיכער א אן איצט געהט וױיניא)

םעאדער. קויאען אנטראציט די אין לאמף

 ®ענסיללוײניא דער פץ ®יחרער דער
 זא;ט לײב*ר איו פעדערײשאן סטײט

 ארכײטער״ ״דער :דעלעגאטען די צו
אײך.״ אויף קדקט קלאפ

ט ײנ  סטייײ זײ אז חד״עים דרײ װעיט י
 םעירער, קוייען וױינע די אין קען.

 הא־ געגעגד, אגטראציט דעם םון װעסט
 דארט יאגע. אנדער אן גאר טיר כען

 םאדהוגנערט פרױעז און מענער װערען
 אױפ׳ן פדײװיליג נאי סטרײק אין :יט

 ;ע־ תאבען יא;ע מין אזא צו דזשאב.
 די םארװאיטען װאס מענער די בראכט

 זײ אז אונז זאגען װעיכע אינדוסטריע,
 װערען געטאן דארפען זאכען װי וױיסען

 װאס םאאגען נאל דארשעז סיר און
 אין האבען זײ טאן. צו אונז דױיפט טען
 טױזענט הונדערט צוױי איגדוסטריע דער

 האבען זײ דא־ף. טען װי טענשעז מעהר
 אינדוסטריע די אז אדבײטער, פיא אזוי
 טענ צװײ אדער אײן כאויז געכען האן
 טענ״טעז, די צו ארבײט װאך דעד אין

 טיט איהי אן אפהענגיג זײבען װעאכע
 די טעגשען, די אט אױסקוטענייט. זישױ

 װענען גיט זיך קיפערען מורװאאטעי,
 װעגען נאר ארבײטעד, די םון טובה דער

 דאי^אר. אאטעכמיגען דעם םון נוצען ר'
 װערען געענדערט טוז צױטטאגד דער אט
 ע:־ עס סענען א־בײטער די גאר און

דערען.
 צוריה יאהד נײגציג און פינף טיט

 אננעהוי־ יטסאדט דער אין טיר האבעז
אי האטוי א בען  ביאדונג. אאגעטײנעד פ
 יטואען םאי־קס געפאדעיט האבען טיר
ײך. אר״מען און רײכען דעם פאד  צ'.י
 ״דער :טענה׳ט גע האט צד אנדער דעד

ט vh יטטאט  צו אום געװארען גדטאפען ני
 אויפ־ די באפעאקערוננ. דער פאר זארגען

 זאר־ צו א*ז באפעיסעדוננ דער םון נאבע
 ויעם אילזי אויב איז שסאם. פאד׳ן נעז

 עס װעט באפעאקערונג גאנצע רי ביאדען
 װעאען טעניטען די אז דערצו, בדעננען

 ניט װעט עס ^ון םויא היאפיאז, װערען
 מיי ארב־יט.״ די טאן זאא עס װער זײן

 פרײע םאר קעטםעז געדאדםט האבען
 טיר איז םאאקסשואען די אין אערךביכער

 געװען בין איך װעז נעקראגען. עס האבען
ט זײנען היגד קאײז א  קײן געװען ני

 ניט זײנעז עס געזעצען, קינדער־ארבײט
 די באשיצען צו געזעצען קיץ נעװען

 שײן מײגס, קויאען די אץ כיענשען
שאן  דער אין און געזעצען סאםיענסײ

 םיר האבען אעבען טײן פון צײט קויצער
 אזוי, קאםפען אאע די אט דורננעטאבט

 נע־ שױן טיר האבען טאג צו הײנט אז
 אײנפא־ דעמ םון :וצען דעם םאר זעצעז

גע־ דעאאנגט אונז דאס איז םאאק. כעז

ײ װאדען  !:ײן .צד אגדערע, דעש נ
 טיר ראכען האבען, טיר ױאס זאך יעדע
 איך ׳װען קעטפע;. ;עדאױפט איהר פאר

 צו ניאכט די טא; צו הײנט האבען זאי* ״
 װײדזי״ דער םון מענשהײט די באפדײען

ט שקראפערײ  ;עטאן, :יט עס איך װא̂י
 װאילט טאז יע עס זאא איך װען וױיי

ט  אפצױטאצען. דאס וױ געלואוסט א־ל־;י
 געװארען םארזונקען צוריק ײאיט איהר

 װאיט איהר װי גאכדעם ששיאפערײ אין
 אײגצי־ דעי פרײ. ;עװען צײט קורצע א

 כיט אאײן, איז באפיייאוג, צו װעג גער
 װאס דאס באקוטען צו כחות, אײגעגע רי

 מען װען דערפאר. קעדפען צו וױר. טעז
 דערםאר האט טען װאס פ״ײז, דעם װײס

 צו ײער6 דאס װי טען וױיס באצאהאט,
האי־טען.
א־נאגיזא־ דיזע באגריבען װיר איך

 אין פיאגער דער געװען איז זי װײי־ ציע.
ײטעי. די ניי*דו:ג נעבען כ  אפט נא:*ן אי
 רײהען די פין זאי־ איך טיך, טען בעט

 איסי־ רעסאטענדירען אדבײטער די םון
 אבעי אדט, סטייט וױכטינעז א פאי־ צען
 װעכיען pc םײע קײז ניטא זײנען עס

 פאכיג זײן זאאען װערכע אויסצול«רײבען,
שענס£יאי2 די װען דעם. צ*  קאײבען טי

 עי איז אטט אן פאי איבדצען אויס
 ריכטינ. ארבײט זײן טאן צו טחויב :יט

 רינםינ, טאז זאא ער װען נא*, פאדקעדט
 פון װערען ארױסגעװארםען נאך ע־ קאן

 רעי־אטענדי• ארבײטער װען אבער אטט.
אי אימיצען רען  אויס־ ער כרוז אניט אן פ

ײט זײן פיאען ב ט אז :,,ריבט אי  װןךען :י
םאי קי־אפ. ״טטארקען א באקוכיען טיר  דעי

 גע־ האט איהר ויאס אײך, איך באגדיס
 אין פאיװערטס יצריט גױיסעז אזא טאכט

דאסע. די ביאדען
 אײך אץ־ וױא ענדיג איך אײדער

 זײ־ עס : פאמענדע דאש אן דערטאנען
 טויזענט 40 דא פיי״אדעי^פיע אין נען

עי  אין א־בײטען װאס פדױעז, און טענ
 ברױז איז ״יעשטאיאנען אץ האסע^עז

 יע־ בײ אױגאניזירט. זײנען זײ פון 700
ך זיך רעדט געאעגענקײט דעד  טיט דוי

 װאס זײ, דעדװײזט און װעיטערס די
אי  טים טאכען זײ טעות גרויםען א פ
ס זיך שאיסען זײ װאס דעם  אין אן :י
 די פאר װע: א אויס אײגט ױניאן. דער

ארגאנײזערס.
אן א נאך  נארמענט אײדיס איהד, : ז

 אײן ניט זעהט אויס, װײזט װאירקערם,
 װען האבען װעט א-הר װאס נוצען די

 דעד טיט פארבינדען זיך זאאט איהד
 ךיא װעאכער פון א״גאניזאציע סטײט

 פרעזידענט. דער זײן צו עהדע די האב
 אז וױנש איך קאײן. איז דױס אונזער

 צושטעהן זאאען דעאעגאטען א^ע איהר
 םיר ארגאניזאציעס. סטײט אײערע צו

אײער אין עצה, אײער אין זיך נויטינען

 שילען זאיט איהי אז וױאען פייר און היאוי
 אינזערע באזוכעז צו דעאעגאטען אײערע

סיטינגען.
:זאגען צו טיר עדאױנט שאוס צים

 וחד װעט איהר װאש באשאוס יעדען ןיא
 קאגײענשאס דיזעי בײ אנענהטען אען

 זיגע/ אין האבען שטענדיג איהר זאאט
 אלבײטע־ אויפ׳ן וױרקען עפ װעט ״װי

 פא^ גוט זײן װעט עס אױב ',לאאש^
 1אי עס אז סימן א איז ק^אס, אײער

 גיט דין װעט עס אבער אויב װעיטפוא,
 שײן א קענען צו אים אײך םא־ באויז
 :יט ;א• עס איז אגדערע, פאי טאן

דע• םין ארבײטער דעד װערט.
 ערי־ ארבײטע• די :אך. אײך קוקט װעאט

 אױפבויענדעס עטװאס אײך םון װארטען
 ערװארטען, זײ ;צושטערענדעס ניט אין
 ניש און סארװעיטס געד־יז װעט איהר אז

 װעט איהר אז האפען, זײ רייוװערטס.
 אומ#ראת־ ניט און פראקטיש האנדאען

 װעט יזאנװענשאן אײער װען אז און טיש
 אײנהײט. אן זײן איהד װעט שאיסען זיך
 װען אז טתפי״א, בין און האף איך און

 שאיסען זיך װעט קאנװענשאז אײער
 ראנט פאראײניגטע־הײט, איהר װעם
 נ־א־• א־טײ סאאידער א אין האנט, איז

 דעם כאגעגענען צו פארװעדטס, שירען
 װעיט כעסערעד א פאר קאטוי איז שיגא

 אײך. דא;ה איך צוקונםט. דעד אין
?).‘אפי־א (אאנגער

ד ע ט ײ ב ר אי םון א ר ס ט ר ע ד א ר  ב
ען ב ד 30 גי א ל א א־ פא,־ ד  פ

ר ע ק ײ ס ס ר ע ק ײ ד ט ם

 ר.^אוק־פ*יטע רעד םוץ ארבײטעי די
 טע17 װעסט 12 נום. בראדערס, טדאי
 דאיאר 30 בײגעשטײערט האבען גאס,
 פאסײק. פון פטרײקער טעקכטײא די פאר
ט דאס  די־ געװארען אפגעשיקט איז גע̂י

 פא־ אין קאטיטע, רעאיף דער צו רעקט
פײק.

 דעױ איז אעװענטהאא ט. ברודעד
 זײן מיט און שאפ דעם פון טשערמאן

געװארען. געזאטעיט געי*ט דאם איז היאף

ל א אנ ש ײ ק ױ ד ם ע ר ע צ נ א  ק
ס די אין ר, אנ ר , ׳ב ז בו  ש

ל טע.ן3 רי פ א

 דע£ארםמע:ט עדױקײשאנאל א־נזער
 ?•נדערם גרויסאדמיגען א גענען ײעט
 שבת ביאנקס, די אין גרופעךגעזאנג און

 פאבליק אין *פייל, טען3 דעם אװענם,
 קרןןפואנא א־ן פטריט שאילאט ,01 סקול

איפט.
 ריײ א ווערען דורכגעפיהרט װעט עס

 קאנ* נאג׳ן פראגראם. מוזיקא־^ישע כע
מענץ. זײן װעמ דערט

 איינ־ פיוייי מיכ גלייך זיך באזאיגם
 אפיס אין נאקומען צו יאס״קאי־כ^אך.

 דעפאיטמענש, עדױקײשאנאל אונזער פון
סטי־יט. טע10 װעםם 3

£8»«K8C8C8C8»»»C)eC8C808*CWC8̂ ^
לעקטשורם זיגמאנ׳ס פרעזידענט אױ,ה

(אײנדריקע)

זילך?א א-• ופו
 די פון טעג די אין זונט^גס, בײדע
 זײנעז זיגטאז, פיעזידענט פון אעקציעס

 םורם. אײן פון אויסגעגאסען װי געװען
 גאאנציגע םואע א האט טעג בײדע אין
 אעק־ אײן װעאט. דער אויף נעישײנט זדן

 םריהלינג, םאר׳ן װאך א געװען איז ציע
 אין װאך א ארײן שוין איז צרוײטע די

םריהאיננ.
נע־ זונטאגס בײדע זײנען אזוי און

איב־ און זוניגע װאריכמן, שעהנע, ררען
:ע.יי

 זײגען אעקציע דער פון צוהערעד די
 ױניאס אאק^ע אונזערע פון טיטגאידער

יאדה• נױ אין
 די װאו זאא, דער אײםעאום, בראנהס

 געװארען, אפגעהאאטען זײנען אעקציעס
 דרעס־ און קאאוק־ םיט םול געװען איז

 ױם״ האײדער, ױם־טוב׳דיגע — טאבער
פנימ׳ער. טוג׳דיגע
 סרינט זיגטאן, בר. פרעזידענט, דער

 פאדװאדט קורצען א נאך װארט דאס
טשערמאן. פון

 געשאאסען װעט דא אז זיך, דאבט אט
 װעאען אט שאום; אײביגער דער װערען

 גרײ און הגײטשען די אױספרעסען זיך
 אין געװארען געמאכט זײנען װאס בער,
 גארםענט אײדים אינטערנעשאגאא דער

 אײ זיך װעאען עס ױניאן. װאירסערם
 אין פראסציעס םארשידענע די בערבעטעז

 ירעזי• דעם װיוײןען ס׳װעט ױניאן. דער
 די אױסהײלעז ס׳װעם און רײר דענט׳ס

 געמאכט זײנען װאם הארצען, אין ריסעז
 מע״ אין ,1925 מאי, טען1 דעם נעויארען

הויז... אמרא טיאפאאיטאן
 ױײ כױר װערען. גוונץ וועט אאעס יא,

 צוגע־• וועט צד יעדער מענשעז, דאר נען
 יואם יחניידענם, דער םעלערעז. זיינע בען

 אוינעז, אםענע םיט געועהן אאץ זזאט
dא עס װעם t טםמאמףד יוז פ*רריכט*ן

 פאר הארץ דאס מיר אין טאנצט
 שטיא גוס, זײן װידער װעט אאעס פרײד.

ױגיאן. דער אין רוהיג און
 װאס שװעסטער, און ברידער די אכער

r מיט זײגען o באנס, אוין אויף געזעסען 
 דעד װארום קריםען, גענומען זיך האבעז

 אײניאדונג דער אױף רעדט פרעזידענט
 ‘טענ — נרופע אנארכיסטישער דער פון

 ארײנ־ װידער זוכען װאס ׳זײ זאנען שען,
ױניאן. דער איז םיסטרויעז ברעננעז

 און ברידער די רעכט זײ האבען אפשד
 אםייו איז באדען אזא אויף שװעסטער.

נעפעראיך. םײער פו:ק א נאר
• • •

 װארטען גיט אאננ אאזט אעקטאר דער
 —אעיןציע עהנאיכע ״אן טראכטען. און

 צײט סורצער א מיט איך האב—ער זאנט
 סאציאאיסטישען א פאר געהאאטען צוריס

 נוטע א זיך, דאכט איז, דאם און האוב."
 פרעזידענט אונזער אז אנצוהערעניש,

 פאר רײרען צו אנטזאגען ניט זיך װעט
 ארבײטער־באװע־ דער אין גרופען אאע
גונג•

 װײטער זאנט—ױניאן טרײד ״די
 אעבעריגער מײן איז — אעקטאר דער

 געגאננען איך בין איהם אין ;קאאעדזש
 נע־ דא אעבען. מײן םון יאהר צװאנציג

 גאיה.״ מײז םרײד, מײן איך םין
 אעצםער רער םון ביאדער מאאט ער

 אאע אזוי וױ װעאט־מאחמה. באוטיגער
 מאחםח ארבײטען אװעס זײנען ארבײטער

 מארד־איג״ םאכען אפילו פראדוהטען,
 אויד נאר םענער, נאר נים םטרוםענמען.

 געאר־ םרויעז וזאבצז נאר ניט פרויעז.
 פרויעךארבײט, געװעהנליכער בײ בײט
 מענערשע איבערגענוםען וזאבען זײ נאר

 םרױ די אמ ארום ןץוי און ,ארבײטען.
 P? גײסמיגען אין מנװאראן נמנחנרט

—f\t ארט דעו א^ן אױך און

שאיידעד. אגשטאם ניקעױס
 ״סימיגע״(נעט) רדײסינ און צװײ די

 זײנען — ער, זאנט ־— דזשעקעםס,
 דעם אנשטאט פארשװאונדען. אי;;א:צען

 א אדער דזשעסעט א אין דא איצט איז
 סיטס. דרײ העכסטענס צװײ, נאי־ קאוט

 קדי־ א שאםען געהאאםען ראט דאס און
אינדוסטריע. אינזער אין זיס

 פא־ כיעהד אלץ וױקעאט אעקטאר דער
 אינדוםט־ אונזער פוץ ביאד דאס נאנדער

 זיך םיהלט עד אעבען. אונזער םון ריע,
 רער אױף ?והעגדיג ניט דאס שטאאץ,

 צו זיך אומקערען פון איבערבוי, פון צײט
 אומשטענדען, נאױסאיע געװענאיכע די

 שטארס. געבאיבען ױניאן אונזער איז
 באװע־ אפען־שאפ שרעקאיכע די אפיאו

 װי וױיניגער, געשאדט אונז האט גונג
ױניאנס. אנדערע

לעקםשדר. צורײמע די
ש״אגעןו אויש (עבפאערם

 יעק־ אזעאכע אויף דך פיהרט עפ װי
 פראגען. צוהער^ר די שטעאען ציעס,
 דאם און דערזאגטע ניט דאס מען פרענט

 אבער אעקציע. דער פון אױםנעכאפטע ניט
 זײגען ברידער און שװעסטער אונזערע

 אםשר הײמיש, פרעזידענט זײער מיט
 אםיאו םאראן צרהײמיש... אביסעא שוין

 אײן בײ איהם כױט האבען װאס אזעאבע,
 גע־ דזשעהעטאאך ״סײמינע״ 32 די םיש

 פרעזידענט דעם מען פרעגט פרעסט.
 ניט האבען װאם פראנען, אזעאכע אויך
אעהציע... דער מיט שײכות קײן

 איב האבען װעאכע סראנקע, װי פונסט
 האבען אזוי װעהטאג, זײער םון רײדעז צו

 ארױפגעװארםעז םדאגעךשטעאער די זיך
 װעהטאג־םראגען: מיט •רעזידענט אויפ׳ן

 און פראקציעם באזײטיגען קען סען װי
 װע־ צוזאמען, ארבײמען געננער קענען װי
 מע־ װענען און געאט־םארשװענדונג גען

 באאמטע אאקאאע שטראםירען צו טאדען
 םרא״ עהנאיכע און אזוינע סן א נאך איז

געז•
 ניט איז ראס אז מ׳זעהט, הורצעז, אין

 װאונ־ װאונדען! זײנען דאס םראגען, פיין
םארהײאט גיכער װאס םוזעז װאס דען,

בעסער. אאץ — גיכעד װאס װערען.
 ענט־ פראגען שמערצאיכע אויף און
 זײן שוין מען דארף קראנקען, א פעיען

 גרויסער א דאהטאר, גוטער א גאר
 זיך זאאען קראנקע די — ספעציאאיסט

 פיא צו ניט זײ זאא עס םאײירעז, ניט
װעה־טאן.

 בר. פרעדדענט׳ אונזער ענטפערט אט
 אפשר שמערצאיכע, די אויף זיגםאן,

 פראנען, אאע םרן שמערצאיכסטע די אויף
 דרײ די פון אויסשאיסוגג דער װעגען—

 און 9 ,2 אאקאאען די פון עקזעהוטױועס,
 אן געװארעז באנאננעז איז עס אויב .22

 זאגט אױסשריסונג, דער מים אומרעבט
 אוכרעבט :רעסערע א נאך אבעד איז ער,

 קא״ ״עקשאז דער פון געװארען באגאנגעז
טעטאדען. איהרע מיט מיטע׳/ 4 * *

הע־ א דערנאך ברומערײ, שטיאע א
 עורם גרויסען צװישען מאנכע — כערע

אױפגעדענט. װערען
איבעירײס... טומעאדיגער א

שטע־ ברידער און שװעסטער אונזערע
 װע״ שטויען די פיס, די אויןי שוין הען
 באװײזט פאאטפארם בײם צורוקט. רען
״ארדנונג־היטער״״. א זיך

 הויפם־ די פאעגס, אםעריקאנער די
 אויטא־ זיך דדעהען זאא. אין באפוצוננ

 דך. בארוהיגט מאסע די לאנגזאם. מאטיש
 די מיט אעקציע די שליסט אעקטאר דער

 אײנציגע די איז ױניאן ״די װערטער:
 פאר־ ענדאיך װעט װאס קראםט, שטארקע
 אעבען, אונזער םארשענער*ן איז בעסערעז

 דאש דערגרײכען ענדאיד רועלען מיר און
 כײר װאס צו אעבען, אין גוטע און שעהנע

 ציא צום געהען כייר כאטש שטרעבען, אלע
װעגען." םארשידענע אויוי

טאג. מיטען אין נעײען נאך ס׳איז
 אין געװארימט. און נעשײנט האט זון די

 זיך האבען פארס קראטאנא רערבײאינען
 ם׳האט ;נעשאקעיט לײכט צוױיגען דײ

 האט פריהאינג־װינטעא א װי אױסגעזעהן,
 ניײ א װעיט,'אז דער אגגעזאגט זײ דורך

 זומער נײער א און — סומט. זוטער ער
קומען!. מוז און וחןט ארבײטס־מאן םאר׳ן
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 טרײד-יוגי#:יסטישעד דער טיר ז*ל
 *יטײוער דיזעד װאס #זײן טוחל געזעד

 טרייד*ױגי#ן רײן א איבער :יט *יז
 ‘א• יעדענפאי״ס *בער איז עס פיאנע.

 םיר ענין. אינטע־-עסאנטעז אן בער
 איו אטעריקע אין אז $פט, שסועשען

 גאנצער רער איבעד וױ *גדערש, אלץ
 העע רי אויך איז דערפאר אין װעיט,

 אומע־ וױ אגדער״ש ארבײםער-באװעגונג
 אן באשפרעכען סיר זיך וױלט טום.
 אוגטער־ אמעריקע׳ס וױיזט װאס ענין,

 ענער־ אמעריקע׳ס געדוסונגס־נױױסקײט,
 װעיען מיר װאוגדער. אמערײזע׳ס ניע,

 אין פוגקט א *ותיןשטעלען‘ דערמיט
 װאס מיט זעחן, זיך װעט עס וועלכען

אנדערש. וױרקלץ־ איז אטערימע
—װאוגדער-יאנד״ א איז ״אטע־־יקע

ײ קלינגט אזױ  אויע־ די אין אלעמען נ
 םארצײכעגם אץ־ האב אזוי און רען,
 איך װי :אכדעש נ^טיץ־ביבעי/ כי־ין אין

 װענען םיל אזױ אנגעהערט זיך האב
 וױיט מיר װעיכען אינער ענין, דעם
 איך האב געהערט ארן שרײבעז. זיר

 אל־ אױף ״קי^ב־סארס״ אין דעם װענען
 םון האטעיען אין באךליניעש, ערל־י

 או:ײ אין אױך־ שטעדט, םארשידענע
 םון פארזאפלוגגען בײ און װערזיטעטען

 גוט אזוי ױניאגס״״, לײבאר ״סענטדאל
 ״ראטארי םון רעקטשורס די בײ װי

 קא־ אװ ״טשעםבערס און “קלאבס
מױרס״.

 איוזר אז לםשא, אייך, זאנס מען ווען
 א אויױ #רױפזעצעז קעגען זיך װעט

 צוױײאוךפערציגסטער דער בײ טרײן
 ברענ־ אײך װעט טדײץ די און סטדיט,

 אדגענטינע, אײרעש, בוענאס קײז געז
ט ^  אח געגאױבט. ניט עס איהר װ

 װעט איהר אז אײך, זאנט איםיצער װען
 םאהרען קענעז ארום יאךןר פאר א אין

אלאסקא, ביז יאיק נױ פון באיוז מיט׳ן
 ׳אזיע אז זיד הױבט עס װאו פוניזט, א

 רופ־ קײן סיהרען װאס נרענעצעז כױט
 אז נעזאנט, נעוױס איהר ־װאלט ׳יאנד
 משיח׳ם אין ס״עוגע... איז םענ״ש דער

 םארװירהליכט זאף־ אזא קעז ־צײםען
געטראבט. איהר װאלט װערען,

 אין אוים, וױיזט טאקע, מיר יעבען
c 'n 'ro אײזענ־ אזא װארים — צייטען 

 דער־ און בויעז. צו אן םען הויבט באז
 א װערען פארװידחליכט אז הויבט מיס

 סרױם װײט־װײטער א חלום, גרויסער
צױױליזאציע. דעי פיז

 דעם וועגען טראכטען אגגעחויבען
 ד• ;מלחמדז דער םאר נאך מעז יהאט

 צושיא* עס האט וועאנדמאחמה נרױסע
 טראכט םען נאר ניט — איצט נעז;

 ׳טױן עס הויבט םען נאר ׳דעם װענען
 װעט אײזענבאן די דורכצוםיהרען. אז

 ארײנ־ ׳װעסט דער איבער ציהען זיך
 דער פון פונקטען װײטע נעהכיענדיג

ט םון ;פאוס  און מעקסיהא, קײן דאי
 רעפו־ םאוט־אפעריהאנער אריבער אזוי

 װײ־ דער אין ארײן װעט זי ביז ביליקעז,
ארגענטינע. טער

 װאס באן, אנדע," אן נאך דעם צו איז
איאםקא. קײז יאגעז זיו װעט

 :ארס דער צו זײן שוין װעט דאס
 אין אבער ?ענעדע. ארײננעהמען און
 הע־ זיך יליניעס בײדע וועיען יארק נױ
 צוזא־ זיך אפיילו און באנענעגען נען

פענחײטלעז.
ניט װאונדער, איבער װאונדער

אםת^
 אין אז םעז, רעדט געשםאק אזוי און

 םאר- זײן עס וועט ארום יאהר פאר א
 נרונ״ אונױוערזיטעטעץ םילע איז אז ׳טיג

 מעהר אלץ דעם צוייב זיך מעז מעזועט
 שטודירעגדיג נעאגראפיע׳ א'ז םעהר און

 קאנטײ אמעריסאנער םון װינקעל יעדעז
 ״בײ הויפטזעכליך איז פען אוז ׳גענט

 םען איגזשענירען-קלאסען. די אין זי״
 םון צ״יכענונגען אלערלײ שוין מאכט
 צוזאםענסײכד זיך װעלעז װאס װענען,

 יארס נױ םיז אזױ — װענ אײז איז יעז
אװעס. עק־וועלט ביז

 זיײ װאס רעפארטם, לעצטע די לויט
 אוגױוערדטעטען, די איז אנגעקוכמז נעז
 ם(ן סײ איז געשעםטס־קרײזען פוז סײ
 צו איז װאשינגטאן, אין רעגירוננ זשר
 נרויסעױ דער אויף ארבײט מעז אז זעה̂ן

 ענערגיע. םך א םיט אונטערנעהםומ
 הויפט• Din םאר דארוי םעז װי אזױ

 אין באךוחנגען זינען אין האבען זעכליך
 םון נעגענדען װײגע-אנטװיסעלטע די

 יע־ װערט סאונדאםעריקע״ װײטער דער
 אנ־ דארםען וועג ניײצונזמוםענער דער

 אויםצײ געחנטער שריט א אלס נענוםען
 לעצטען אײזענבאן. גרויסע די בויען

 גחיסע א נעויארען פארטיג איז הערבסט
 בא־ און ארנענטינע צװישען גאךליניע

 אז װײזען, באריבםען די און לױױא;
 מױן םען איז ליניע נײזנר דיוער בױם

 חע־ גדויסע די םון איינע איבזותעקוםעז
 גפוחנז איצט ביז דעמן וואס חנתמתז״

m א'| i גאנ״ איבער׳ן *ײז*גב*ז אן פון 
ז קאגטיג^נם. אמעדיקאנער מ

:פדענעז אבער זיך לען יעזער דער
 מיט אדיבערקומען פען קען אזױ װי

 שטאטען פאראײגיגטע די פון באן א
 סאוט־ אנדערע אדער אמענטינע קײן

 סענטיאיז־אפעריקאנע־ און אפעריקאנער
 דען מען דארף געגעגדען^ און יענדער

 ״אס-פי- איבע־׳ן פדיחער םאיזי־ען גיט
ים^ שען

;־ט. פען נײן,
צוױ־ רױועי שפארלד א דא איז עס

 פעהסיקא. אין טעקסעם׳ ע^פאזא, ״שען
 א דא אױך איצט איז ריװעד איבע־־׳ן

ט :א:ץ הען מען בייק. ײ:  א עןזבו י
 אן ארײז קופט קױם און באן־ב־יק.
 שטא־ פאראײניגטע די פון אײזענבאן

 צי־ שוין דך זי קעז פעקסירא׳ אין סען
 און סאוט־אפעריקאנער ארעײײ צו העז

 גע־ און :ד*;י1׳,י! סענט־אל״אפעױיקאגער
 פא*־ פונקטען. וױיטסטע די ביז גענדען׳
 דאיפען זיך װעט זי אז זיך׳ שטעהט

 די אבער ;טײכעז סך א ;*,אי: ציהילן
 פעז אז צױברײט, :יט זײנען װאסערען

 אד־ זײ איבער װארסען קענען ניט זאי
 דעױ טאחע א*ז דאפ און בריקען. ערל"
 אי־ א׳יזענבאהן די צופיהדען — פ^אז
 ״ריא־ דעם און עי־־פאזא, טעהפאס, בער

 טעקפעם צוױשען ריװעד דעם ;ראגרעי׳/
פעהסיקא. אין

 אונטעמע־ר דער פון גרױםקײט די
 די װאס דעם׳ אין אױך באשטעהט פוננ

 אי־ טרא;ען דארפען זיך װעט אײזענבאז
 װעיט. דער םון בערג העכסטע די בער

 ״אנדעז״־בערכ, די דינען זײ םון טײל א
 די פום טויזענט צװאנציג אינער םיז

עי האבעץ איזגשעגי־רען הייך.  שױן אנ
 עױן ט׳וזאט און אוישגעפאסטען, איץ

 צוצוקומען אזוי װי צוטריט, א געפוגען
 באזי- אויך זײ און בערג־ריזען דיזע צו

 צי־ זײ איבער און זײ צוױשען אלז געז׳
באךװע;. א העז

 ;־־,ד װעגען איז זופעד ענדע לעצטען
 געװען אײזעניאן גדויסער געפיאנטער

 ארגע:־ בוענאס־אײרעס׳ איז קאגנרעם א
 אפעריקאגעד פון לענדעד פירע טינע.

 פאד־ געװען דאדטען דינען קאגטינענט
 שטא־ פאדאײניגטע די אױך טראטעז.

 םארשטעהער. געהאט דא־־ט האבען טעז
 םאדאײניגטע די פון םארשטעהער די

̂ן באישטיםט געװעז זײנעז שםאטעז  פ
 פא*־ זיך איז tv קולידזש. פרעזידענט
 ,**4היי דירעקטעד דער אהן אז צו״שטעלען,

 פאױא"ני;טע די אין רענירונג דעד םון
 דער װענען גא^ טעז יזעז שסאסעז

 צױ שוין ט־אכטעץ. ניט אונטעינעהפונג
 פארבונ־ איז דאס װאס איײן, דעם ליב
 פאר- די צוױשען ״טריטיש״ די מ^ט דען

 יעג־־ אנדעױע די און שטאטען אײניגטע
 אונטערנעק־ די קאנטינענט. םון דעי
 אוםנעהויע״ אן האפטען דאך װעס מונג
 דאס אין פיליאנען, פון קאפיטאי י־עז

 פאיאײנינטע די פון האפיטאל פײנט
 קאפי־ אז יאײך מײנט דאפ שטאטען.

 װעט שטאטען פאראייניגטע די פון טאל
̂ע אין אינװעסטעד זײז  לענ- ארופיגע אי
 די שטײגער. נײעם נא:ץ א אױר דער

 א אין דא נעהט שטאטען פאראײנעטע
ט נעשעפט שותפות׳דינען שטענדינען  מ'

רעדדוננ די שװעסטער־לענדער. איהרע

 אל־ איז׳ שטאטען מאראײגיגטע די םין
 סך א אױף פאדאינטערעסירט דא זא,

 ענדע קאנגדעס, בײם אבער •אופנים.
 זץ־ האם בוענאש־אײרעס, אין זוסעה

 םארא־יניגטע די אהן אז ארויםגעוױזען״
 פון טראכטען ניט פען קען שטאטען

 » צוליב אוגטערגעהפונג נאנצער דער
 קופען דא און אורזאכע. אנדער גא;*ן
 איײ און אפעריקע — פוגקט א צו פיר

ראפע.
 פיט םארםעסטען :יט זיך קען ד,ײ:ער

 א זײ איבער בויען צו בזןדג, הויכע די
 קא:־׳׳ אפעריקאגער די װי באךװעג,

 אפעריקאנעי קאםפאניס״. סטדאקשאן
 די ׳זיך פארשטעהט ׳דא סען כײ;ט

 ארגעגטיגע םײ שטאטעץ. פאראײניגטע
 גענעבען פריהער האם בראזיל פײ און

ז אויױ קאנטראקטען ע ג ע װ י ־ ן ה א  ב
 םרן קאפפאניס״ ״קאנפטראהשאז רי

 ארבײט דער מיטען זיא אלז אײראפע
 אדבײט די אוץ זײ מיט סעטלען געפוזט

 קאפ* די טאקע און זײ. פיז צונעהפען
 זײ װאס ׳גאם געדאנקט האנען א;*ס3

געװאיעז. פטור איב-יט דעד םון זײגעז
 האנעז קאמפאגיס אײדאפעאישע די
 אפעריקא־ פיט געמייסטדעװעט אפי^ו

 נאיגיט אבעד איז עס ;מאשינען נעד
 געקױ פען איז דעם. פון אױיסנעקומען

 םום טויזענט עמליכע פון בערג צו פען
 איז ארבײט די צרות. געױען איז הויך׳

 אםע״ םון :עװארען ;;די:טיגע דערפאר
 קאםפאניס״. ״קאנסטראקשאן ריקאנעד

 גע־ זײגעז ארגענסינע אוז בראזיל און
 װי װאונדער, מיט נעקוקט איז שסאנעז

 קאט־ ״קאנסטדאקשאז אפעריקאגעד אזוי
בערג. העכשטע די באזיגען כאניס׳'

 האש־ אײראפעאישע אן װאו דארמען,
 באךװענ א ציהען געװאלט האט פאגי

ײ די האט בארג־שפיצעץ, איבער  אסעי
 װענ דעם געצויגען קאפפאני האנער

 די װאו דארטען, אזיז סונעל; א דורך
 געפײנט, האט קאפפאני אײראפעאישע

 ארויפצוציהען אוממעגליך איז עס אז
 אמע־ די האט הייך, 1דע איז באךװענ א

 פיט געסםיאװעם זיך האפפאני ריקאגער
אנשטרענגונגען... אינערייגע אהן דעם

 װעיט־ דעי םאר האט מעז װען
 נרױסעד דער םון גע׳חלומ׳ט מאחםה

 לענ־ אמעדיהאגער אלע איבער אײזענבאן
 װידער ״דזשאב״ פאר׳ן זיך האט ידער

 ״קאנ־ אײראפעאישע אן אננענאטען
 לענדער עסליכע קאמפאני״. סטראקשאן

 איהר געבעז צו גענײגט געװען זײנען
 ארום אז זאגט׳ מעז ״דזשאב״. דעם
 ענגלישע געײעז זײנעז קאפפאגי דער

 דעד אין איז עננלאנד אינטערעסען.
 פאראינטערע־ אונטערנעהמונג נרויסער

 װאס קענעדע׳ טײל דער צוליב סידט
 װי און ;אלאםקא מיט צוזאםען פא״ם

 א־יזע:־ גרויסע די סעז פלאגס ;׳;זאגט,
 אלאסקא. מיט אויך פארקײטלען צו נאן

 אנדע־ און קענעדע איבער יעדענפאלס,
 פאײ עגגלאנד איז קאלאניעכ, אידע רע

 ענגלאנד און דעם. אין אינטערעסירט
 אײרא־ אן אז געארבײט, שסארס האט

 דעם קריגען זאל קאמפאגי פעאישע
 פלע־ די באנײען בײם אבעד ״דזשאב״.

דער נאך אײזענבא׳ן דער פון נער

װינטער־פריליננ
גרריה. אל. פון

איכט־װעג.* אהתר׳ס ״א•; :סעױיע דעד פיז

 אונז ױן־: פרעה ט״ערע, 'מ*ץ !...־ועטער אין פריל״נג א
וױנטער, דער פרילינגם

 ? רױט־צינםער ארן גרץ םײערלאך זעהםט, אוינען, די פאר
 ? קנאםפע; בײםער.םיט די זעהםט,

 גענוטען קנאםפען די בײםער ד״ האבען װאו
 קומען... אונז אויף שױי, װי זײ, געלאזט אץ

 ענײ אויף שנײ דער פאלט איצם
 אױפצוהערען. ניט שדין קײנמ>ןל װי אזוי

 װערען׳ אדער זײן צו ניט פיהלםםו
— ? שנ*י אין קנאפפע א ביםםד שוין אפשר אץ,

 לאך לינסט;*, מי*ן הילכ״גער, לאך,
:ז»ך זעלטענע « זע,

 נליטען. נאה ניט שנײ רץ־ן ד»ם איז שנײ, ס׳פאלט
 אינדערכיטען. פלעק » נאר — איך אץ
 — קישען פארוױנענדער א ױגגער, אזא — דו אץ
פרישען. ודאם בליםען די אונז אינער קאלדערע » װערען זאל

ײ, בליםען־שנײ, פאלעז אזױ זאל  בליםעז־שנײ... נליטען־שנ
ך און דו אץ  זי*. אונםער אי

ט ע פון פארהעלענ פארהערליכוננ, דער מי ^ ניי  םע
ײע ער פייערען, ג ענ.״ ניי *■ וו

lffiw ,Vnw nma ,jyma
T ?ןונמראחט דעס חאט מיחטח׳ P » i 

j *סעריהאנער »ן נען * r w.• װ• און 
 א דפא ראס שױן איז שרועסט, סען

 אײיעננטן״ גרויסער דער t* נ*װייז,
 1א װערען. דורגגעפיחרט. װעט ■י*ן

 צו פײנט האט קאמיוןגי אמערישאנער
 אין חעשענע אין יןאנטראקט א האיטען
טאן..» גארגיט

 ד׳וװיש איו איגטערעשאנט ספעציעל
 דעמרײכען צו זוכט מען װאס דאס,
אן געפלאנטעד דיזער דורך חע;נ  אי־ אי
 .ypnjran רונד״אדום לענדער אלע בער

 גײע א עפענען דאך דך װעט דערמיט
ד סאוט-אמערײןאנער די אין װעלט. ע  י

- גיט באקװעם לעבען קענען דעד ; ױי  ו
 טיליאן סופצע און הונדערט צוױי װי גער

ײ ז־י זאי״ען גאד ניט און כיעגשען.  דא
 לעבענס-נויטװענדי;קײ- אלע האבען טעז
 די מיט אױך װעלען גאר זיך, פאר טעז

 שפײ״ קעגען גאטוױרײכטימער דארטיגע
 װאסע־־ מעגיעען. מיליאגען מעהר זען

 געקיי־א סך. א דא דאדט איז קראפט
 פול דאו־טען דיגען בעת די אויך.
 מע• ארעױלײ און זילבער און גאלד מיט

 סאוט-אטע- אנטוױקעיטע »ן טאיען.
 פא־ רײכטום מעהר אלזא, טײנט, רי?ע
ל װעלט. גאגצעד דער ד א  װארט אלײז ני

 אומגעהױערען אן צושטעיעז געהענט
 ״כיוט דאלטעז פעלט״נאר עש רײכטום.

 אי; עגערניע מענשליכע אײזעך/ און
 רייכטופ דיזען םאשינעז׳ סון הראםט

 מען און עי־ד. דער סלז אי־ויסצושאםען
 א״זענכאן געפלאגטע די אז ערװארט,

 רעדט׳ מען אלין. ברענגען אלץ דאפ זאל
 װעט אײזעגכאן אזא אז בײשפיל, צום

 נעקפ־ דעם סאוט־אײעריקע סון מאכען
 פון אימיגראציאגס-צעגטער גדויסען טעז
 אנגעוױזען׳ װערט דערב־י װעלט. דער

 סאוט־ םון באארבײטוננ דער בײ אז
 אויכ״ דארפען :יט מען װעט אםעריקע

 אויכ־ זײ;ען עש װאס צרות, די שטעהן
 ;עגע:־ די אין פיאנירען די געשטאנען

 םאדאײניגטע איצט הײסען װאס דעז,
 צױױליזאציע םון עדסארוננעז שטאטעז.

 װיט•;:״ העיפען. װעלען לענדעי אלע אין
ט יי)היל צו העלפען. װעט שאפט ^  אויך ו
 פא־■ טענשליכע אנטוױקעלטע קומע

ט ווערען עס און עטענדינוננ,  שאר־ ;י
 שבטים׳ צװישען מלחכיות אזעלכע קוםען

 צוױ־ הרינית פארגעקומען זיינען עם װי
 בױעז בײם אינדיאגער און װײסע שען

 אםעריקע. פון װעשט די און איסט די
 צױהאפנוננספױ א שוין איז דאס אנער

 עיװארטעז, מען קען גיכער בליה. לער
 זיך װעלען אײזעננאן די בויען כײם אז

צרות״. באװײזעז שויז
 ־י אז םארגעסען, ניט דאר̂ן כיען

 בא־ רײכעי־ ־,דע שטאטען. םאראײגיגטע
 אײפ׳; לענדער אלע צװישען לעבאס

 דויך װעט קאנטיגענט׳ אםעריהאנער
 הערשטפט זיכען נעוױם אײזענבאן דער

 איע־ דעי געגענדען. סאוטערן די איבער
 איצט עסען. מיט׳ן קומעד װעט טיט

 פאראיינינטע די פון קאפיטאל רעדט
״ן סון שטאסען  א װי טע־־־, ניט ז

 :אכדעפ אבעױ ;געשעםט צום שותף
 %יתאטא;ד װעיען נעוױס איהם זיך װעט
 ;א־ יועיעז דעם סון קען עם און װען,

 י*ע;; גאגצע־ דעד איבעד לעבען בײז א
אמעריקע. פון ברײס און

 ע;י;. אגדעױ :א:ץ א איז דאס אבער
 צידזען געװאי־ט זיך האט הויפטזעכליך

 מעכטיגעי דער צו אויםמערקזאמקײט
 ;אן הויבט מען װאס אוגטערנעהמונג,

 אמעריקאנע״ די װאס װאונדעד׳ רי צו
באשאפעץ. קעז ענערגיע

 טעקסעס דודך יארס נױ םון נאן »
 פע־ איז נאלױױא איבער מעקסיקא, צו
 װענע־ און טשילי ארײננעהםענדיג רו׳

 איץ אינענטינע׳ און בראזיל צו זועלא׳
ט םאדבינדוננ א זײט אנדער אן םון  פי

 װי םעדזר דאך איז דאש — אלאסקא
װאוגדערליכעס.

 :אך װעט צײטען אונזערע אין נאר
 שדײט מעז װי העחגן, צו אויסקופעז

אדע״ סענטראר״ ״נרענד אויףי אויס
יאו־ק נױ םטײשאז ״סענסילװײגיא

 ע:ד שיטי מעקסי־קא פאד ״טרײז
 — — ארגענטעא:״ בוענאס־אײרעס,

 דזשונעא/ פאר יןאדס ״ספעשעל
-------------אלאםקא!״

 אױסשרײעי םונ׳ם יןול דאס איז
 םען װען װי אײנטאניג, קליננען װעט
 שיחאגא. אדער פ״לאדעלפיע אויש רופט

נאטיי־ נאנץ אויסקוטעץ װעט עס און
^יך...

 ־דודך אײננעצױגען װערס װעלט די
 װעלט״ באזוגדערע צױויליזאציע. דער

 ניט׳ דאס איז נעחגטער. ווערען ט*ילעז
 אמערי^אנער ?.. צײטעז טשיח׳ס װי

 ;ארבײט אםעריקאנער און חאייטאל
 אםעריקאנעד און עגערגיע אמעריקאגער

 װזןרען צו װעלט די שטויסט — שװאונג
 נאהענ־ ^אײננעצויגענער״/ *קלענער״,

i איז — טער n װאו:• א אםזוריקע ניט 
דער-לאנד?...

אםערי־ אין באװעגוגנעז און זאכען
>4vt אמע־ איז •ארטײען און אידעאלען 

 אמע״ אין ארבײטער־באוועגוננ די ריסע,
 אורטיי• און פאחשעז מען מוז — ריסע

 דערי איבזזל וױ אנדעדש — אנדעדט לעז
וחניט., נאנצער

i

 ןרניג אזױ גענרױכט װערען ס
? אינדוס־טריע קלאוק דער אץ ׳ס

mטיי (* i ן • *י9*ינ#יע? ל״נעל t יי

 די• דער מטסקטוױטש, חע;רי דר.
 ״■ר^סטגיס׳יײנעל״ דעס פון רעסט^ור

/ ט׳ סנ ע ט ר א ע  »ױפ• װעסענס אוגטער ו
 איגםיעחציעס די ם<»ר פוסען עס דכט

 #ון שיזוש• דער מון פעפט^ורים די א־ן
 גענעטעז, סיך ח*ט דרעס־אינדוסטריע,

 א־ן וןרטיפעל, »ן *נשר״נען ז#ר א־ר
 אייג* םיין איכערנענען ז«וי א־ף װעיכען

 טזוער״ ס#רשעדע;ע די אזױ וױ רדות,
ט,  סייר״ ידן ״ריי:פ די אױך וױ ײי

״■ראסיוניס־ל״• דעם צו זיך נאצ־לעז

 אויפנאבע גרינגע imp ניט איז עס
ארטיקעלע. קלײן א אין טאן צו דאט

 ״יײ• דעם םון איספעקטאד אי־ס
 15יעצטע די פאר כער״דעיארטמעגט״

 פיל אזוי נעםאכט איך האב טאנאטעז,
 געלןענט װאיט איך אז באאבאכטוגגען,

 דאפ און איטיקיען. פאר א אנשי־ײבען
ט װאי״ט  עס װעג. אױסער׳ן געװען גאיני

 כאדערפעגי^ דדינגענדע א פשוט א-ז
 אפגערעדט שױן טשערלײט, ט״םטע ,ד

 םאדשטע״ פײלער״, און ״יענק די םין
 א פאר װאס צו^יב ניט, יײדעױ הען

 אײנגעםיחרט האט ױניאן די צװעק
 םארשטעהענדי: ניט און לײבעל. דעם
 א■ ניט אױך זײ היטען צװעק, דעם
 יע* אז ױניאן, דעד פון פאײאגג דעם

 א אין געמאכט ׳דרעס אדער קי*אוק דע
לייבעל. דעס האבען זאר ױגיאךשאפ

 »ורבײט איך װאס ׳צ־יט דעי סא-
 אויפ־ דער אונטער איגספעקטאר אי־ס
 פיר איז פאסקאוױםש, דר. םון זיכט

 םעחטאדיס רי באזוכען צו אױשנעהומען
 און קלאוק״ אינדעפענדענט אי*ע םון

 שעקטאריס, די דרעס־םאגושעקמשורערס,
 פון סעםבערס די צו באי־אננען װאס
 אסאסיאײ־ דרעס און אםעריקען דעי

 ■ראטעסטױו דער םון אױך װי שאן,
 םעקטאריס די חוץ א אסאשיאײשאן.

 טאנט־ און מאנופעקטשורערס די םון
 צו אױסגעקומען מיר איז ראקטארס,

 דזשא־ די םון סטאק־רומס די כאזוכען
בערס.

 די בײ אינספעקציעס מײנע װעגעז
 -רײדען. ניט א^יצט איך װעל דזשאבעױס

 צוױײ א בײ טא; אםשד איך װער יאס
געלענענהײט. טער

 די םון אײנדרוק אמעםײנער פײן
 יײבעלש די אז ׳איז אינספעקציעס אי*ע

 פרא־ 50 א באנוצט :יס אפילו װערען
 דעױ אנבאלאגנט װאס איז דאס צענט.

 דרעס־ דער אין קיאוק־אינדוסםריע,
 אין ערג$ר. נאך עש איז איגדוסטדיע

 שויד די עס איז םעלע פעהרסטע די
 אר׳י איבעריגע די טשערלײט. די םון

 אוין זײנען פעקטאיי דער אין כײטעד
 שעפער, די אין אופשולדע. נא:ץ :יט
 אל־ די אפ היטען סשעױל-יט די װאו

 זײ ניבען ױגיאךבאדיננונגעז, :עכיײגע
 זאלען קלײדער די אז אבטוגג, אויך

 זײ װי שנעל אזוי יײבעלס. האבען
 זאר־ אויס, נעהעז לײבעלס די אז זעהען,

 זאיעז באטעס די אז דעלםאר, זײ גען
 פישוט זאגען זײ לייבעלם. נײע קױפעז

ט זײ אז באלעבאטים, די י נ .^ ע ו  לא־ ו
 זײ אויב סלײרער, די ארויששיסען זען

 אין ארן לײבעלס. די האבען ניט װעלען
 באלע־ רי קומען פאלען זעיטענע זעהר

 םיז םארלאנג דעם :אך ניט באטים
 די םון פרײז דער אדבײטער. זײעדע

 עש אז םיניםאלער,. אזא איז לײבעיס
ט זיך לוינט  באלעבאטים די ני

 װי ארבײטער, זײערע מיט אײנצודײסען
ט אויך  אנדערע אין ױניאן. דער פי

 אננע־ טשערלײט די האבען םעקטאריס
 סײן פרעשען צו ניט פרעסערס יד זאנט
 ױניאך א אהן דרעס אדער קאוט שום

 פרעסער דער װי שנעל אזוי יײבעי.
 ל'* א אהן• דרעם אדער קאוט א קריגט

 אפעריײ די צו צוריס עס עד ניט כעל,
טארס.

 אן שעפער אזעלכע זײנען לײדער
 םעסםאריס, מעוזרסטע די אין אוישנאם.

 דארט אזוי. נים דאס איז געזאגט׳ װי
 םאל בעסטען אין טשערצײט די זײנען

 איבער־ זיך קיםערעז זײ גל״יכגילטיג.
 יליײ קויםעז באסעס די צי ניט, הויפט
 קימע־ װײניגער נאך ניט. צי כעלם,

 אנ־ ווערעז ?ײבעלש די צי זיך, זײ רעז
 ילײבעלם, די אויזי קוסען זײ נענעהט.

 יר דער םון אנשיסעניש אן נאך אויוי װי
 בא״ די אז זיך, םאחןזטעהט עם ניאן.
 טשער־ וײ אט םיט זיך באנוצען סעס
 און ^ײבמאס הײן ניט סױםען און יײט

 די צו סלײדער וײערע *ל?ן ארוים שיסען
 םאנופעסטשױ יא^נסײד און דזשאבערס

לײבעל. 6m אהן רערס
 •שוט׳עד א עם איז באסעם די ביײ
* די קאסט לײב$ל יעדער חשבון:
ם חא<בע וױטמ פפכי. האאגע  פע̂נ

ײ םראכמפן ״«ארעז קענפן זײ  בײ ו
r i, חר וײ נאוואמען. װי זיי פאר וױז

 דאס אז ׳אנ:אט״אכט ןיא ניט געחמען
 קאסטעז, זײ קען «ע:י א א״נשפאדען

 אזוי פאר loo ט#קע, וײ ?אסט און
פיל,

 ניט פא׳ייטײדינט רײנער דער װאריב
 יױ-יאךא•׳ די םון אינטעיעסען די גאר

 םון אינטעיעסען די אױך נאר כ״טער,
 נא־• גיט און ױניאדקאגטדאחטארס. די

ינציגער א דער איז חגוי דאס.
 די און ױניאךבאשעס די אזוי װי טיטע^

 םאדםײדײ זץ־ ?ע;עז ױניאדארבײטעי
 די םון קאגקויענץ דעײ גענען גען

 שטאיהסטז די אפילו סװעט״שעפעי־.
 טדײד־ אינערגענעבענסטע די און ױניאן

 מי־ אנדע־ קײן ניט חאבען מניאניסטען
 קאיט א דערקעגען צו אזױ וױ ׳טעל

 ױניאך א אין געמאנט דױעס אדזןר
 געסאכט ד־עס אדע־ ?אוט א פון שאנ

ניט־ױניאךשאפ. א אין
 ׳“״פדאסאניש־לײכעי דעי אזוי װי
 שײ און באי*עבאטים די סײ העלפט

 ׳דעש פון זעהן מען קען ארבײםעי־, די
 איגספע־־ אוגזערע פאכען מיד אזױ װי

:שא:ס
א־־וי,־» בײשאיל, צום געה, איך װען

 :אכ־ אינסײד־מאנופעקטשורער אן צו
 אײ־ זײן אין ארבײטער די צי צוזעהן,

 ,‘לײנע־ דעם אן נעהען פעקטא״י נעגער
 אין קל־ידער די צי נאך, אױך איך קוק
 ניט. צי לײבעלס האבעז סטאק־־וש זײן

 מוז לײבעלס, קײן ניט האבען זײ אױב
 אנגעבעז, כיאנופעהטשודער דער מיד
 די געמאכט איהם פאי האט עס װער

 דעש אויןי דעינאך געהען טיר קלײךעי.
 דך םרעגען און אדרעס אגנעגעבענעם

 איבײט קאגטראקטאר דער צי גאך,
r פאי־ כאטת n ,איז פאניפעיזםשייעײ 

 אננע־ די געשיקט איהם האט-צו עד צי
 םאד־ אזױערנאך יאטעומערען. געבענע
א' איז עש װיםיל אויף פיר, היטען  ג

 ױניאךםאנוםעקטשױ די אז מעגליך,
 בלױז ארבײט א־ױסנעבען זארון רעד»פ

 דיזעלבע קאגטראקטארס. ױניאן צו
 בײ דורך אויך םיד פיהרען פדאצעדורע

דזשאבע־־ס. די
 יױ די נוען אז זיך, םארשטעהט עס

 ניט נעדזען, אלײן ניאךקאנטיאקטא־ס
 שװעדער עס פאכט לײבעלס, קײן אן

 איז קאנטדאל י . און אדבייט, אונזעד
 טעז4װאי זײ װען װי גוטע, אזא נים

 לײ־ פיס סיײדע־י זײע־יע אד־ינגעשיקט
בעלס.
 א*ן עש איז ,‘אלזא זעהט פעז וזי

 האגטראקטארס די םון אינטערעסען די
 אגמגעהט ^4זאי לײבעלס אז ׳נוםא

 ניט עס פארשטעהען זײ אויב װערען.
 און יא עס םארשטעהען זײ אױב אדעד
 אײנצושפארען דך ביױז אויסען זײנען

 באשולדיגען זײ טען הען דאלאד, פאר א
 הא־ יעדענפאלס קודצזיכטיגהײט. אין
 קײז קויםעז צו :יט םאטיװ א זײ בען

 אריפער אן טאקע איז עס לײבעלס.
םאטיװ. א דאך אבעד מאטיװ,
 אבעי האבען םאטיװ א פאד װאש

 און קלאוק־ דער כ|ון טשערלײט די
 דעי דאך סאסט זײ ? דרעס־אינדוסטריע

 דורך דאך זײ קענען !גארניט אײבעל
 בא:־ די אז האנטראלירען, ל״יבעל דעם

 ױגיאךשע־ די אין בלײבען זאלען דעלס
 ניט־ די אין פאדשװינדען ניט און פער

 דאס? זײ טוען םארװאס ױניאךשעפער.
 נאכלעסיג^׳ אזױ זײ זײגען פארװאס
 אינ־ סלײנעם אזא זײ נעהמען םארװאס

לײבעל? דעם אין טערעם
 דעם װעגען אויסגעקומען מיר איז עס

 טשערלײט. הונ^־־טער מיט רײדען צו
 םין צװעק דעם אױיז זײ קלער איך ןןען
 פאר א אויף זײ פאכעז לײבעל, דעם

 םאר װאלט איך װי גלײך אויגען גרויסע
 ער־ זײ אסת. נ-יעם א אנטפלעקט זײ

 ניט האבען זײ אז פשוט, םיר סלערעז
 צװעס א פאד װאס צואיב געװאוסט

 װאס און אייבעא דעם האבען דארן* מעז
 אינדױ דער ברענגט ער נוצען א פאר

 יױ די אז װײטער, זאגען זיי סטריע.
 אויםגע־ נענוג ניט זײ םאר האט גיאן

 מען װאס צואיב און םארװאס טאערט,
 דער אין אײגעא דעם אײנגעפיהרט האט

דרעם־איגדוסטריע. און סא^וק־
o אין n טשעראײט די שוין זײנען 

 שואדיג. ניט םײיד און ״רעגס די און
 ױניאז״ דמר אױוי שוין איגט שואד די

 אײבעל, דעם אײנגעפיחרמ זזאט װעאכע
 איהרע אױפצוסאערעז םארגעםעז אבער

 איז א-יבעא דער םארװאס םעםבערס
• געװארען. אײנגעםיהרט

 האב איך װאס באאבאכמוגנ, א נאך
 ווע־ איגנארירט ניט דא טאר געמאכם,

 אינער• דער וועז צײט, דער אין חנן,
 אנ״ איז ױגיאז דער אין קאםו״ איכער

 איא־ דאםאאםדיגע די חאט געגאעעז,
 אײבעל. דעם םון געםאכם pnn זיציע

 דאן חאבען פזמםאריס םעחרסםע די
ם ת ן מ ט ו ױן צײמיל ו

 טאנ. דוײנטיגען ביז :יט אילם גוצען
 אדב״טער אנדע־ע די און טשעראײט יד

 ױניאן די אז ׳זא;*וז פעקטא־יס ד* אין
 ױי צי איגפא־־כ״-;;, אויפסנײ זײ פוז

 ;עבי־ױכען צי אגהױבען 4,נאכאפא זאלען
ך אן נאך :יט. צי רייבער ד;ם ײ ־  )א״:
ע- די װאס בארעכטיגטער, א און ש  ט

 ביזנעס די װען אז איז, ׳אן גיבען יײט
 דעימאנען שעפעי, די באזוכעז א;ע;טען

svz,,h c גיט אפיאו זײ n קוקען אין 
 הא־ קרײדער די צי #נאך ניט ־דיגפאא

 די פאי־ איז דאס ניט. צי אײבעאס כען
 איז ױניאן ,ד אז סימן א ארבײטעױ
 קי־ עס און םי־אנע דעי צו ;,נלײכניאט

 דעם אן :עקט פען צי #;יט איחר פעדט
:יט. צי א״בער
העא״ סך א ױניאן רי שוין קען דא

 איהרע אלע באאױםטראגען טוז זי םען.
 באזובען זײ װען ראס ביזנעס־אגעגטען,

 :אכיזוקען אײך זײ זאי׳עז פעיזטאריש, די
 איײ לאבען ד־־עסעס אין קאוטס יי צי

 אהן זיינעז זיי אױב ;יט. צי בעיש
 ביזנעש־אנענטען די מוזען אײבעי־ס,

 ט״טעד־ רי צי ;;,רײד דעם װעגעי נאלד
 א יטע־יא~נ אנדע־־ע די א,ין אייס
 שאפ
אײנ;

איז

( די צי רײדען דעם ןן
א־בײטע אגדע־יע די
אגצונעק אנזא;ען זײ

יאי אויך יאי? יייו ז . ן «י * י
יטאפ־טי אי; סעסשאן־

די ן
א^ע
וייננע;

די שין אױפפע״חזאפה״יט די צי־זען
̂ ר• • %צו פעפבעיס  ̂  S > —*א

MMM ני < -
זײ

זיי
אײפ־
דע:

g ^ sPדרעס־איג־ און ־ 
א־נערהויפט נאך האבעז

דעם
 אי• צױעק דעם הלעדען
אײבעל.
 אדעד באס א אײב : עפעש :אך און

 פא־־ב־עבען א באנעקט א־בײטע• אן
 איז עס “פא װאס אפ גיט היט אדעד
 דער צוױשען אגריפענט דעם םון *':קט
ט ױניאן  ער װערט באלעבאטים, די כי

 און םאראנטװא־טליבקײט צו גערוםען
ט עי באשטיאפם. װעי ע  פונק־ די םון אי

 יעדער אז ׳איז אנרימענט דעם אין טען
 לײ־ דעש האבען זאיז דרעס אדער קאוט
ײטע־ טויזענטער בעל. ב  בא־ ארן אי
 דעם אט טאנ־טענליך ברענען סעס

 עש און אגריפעגט, דעם םון פונקט
ט גארניט װערט  זײ. גענען געטאן ני

 וױיםען ארבײטער די און באהעס די
 נאב־ אזוי זײ זײנען דערפאױ און דאש

 לײנעל. דעם א;גט^א:בא װאש לעסיג
ט זײ קען עס אז וױיסען, זײ ט נא־ני  :י

 איז > אזױ עס איז פארוואס פאסײ־ען.
 די אין פינדערװערטע אזױ לײבעל דער

היעד, די פרן אויגען  עס אז ױניאךםי
ט ג ט זײ םאר זיך מי  פאר־ צו א־יזש :י

>' טיידיגעז
עך װאס םעקטאױיש, די חוץ א  האנ

 אבער זיך באנוצען און לײבעלס :עקוישט
ט ניס  פעקטא־ נענוג נאך עס ניט ׳זײ מי
 קלאו^ דער אין ריש

װאס ;,,דושט^י
 דאזי־ דער לײבעלס. קײז נעקויפט ניט
 יטלענטען זעהױ א סאכט פאקט געד

 װאס שעפער. אנדעדע אוי^י׳די אײנדרוק
 דא־ די צוױנגען צו כדי ױניאז, די טוט
? לײבעלס די קױפען צו באםעס זינע

 װערען פײנוננ״ םײן לױט :רעזוםע
 האם עס װי באנוצט ניס לײבעלש די

װײל: זײן, צו באדאדפט
ט די )1 ײ ל ר ע ש ע די און ט  אגדער

ר ע ט ײ נ ר נ זײ:ען א י ט ל ױ כ ײ ל  לײ־ צוש ג
בעל.

נ;י זײנען ױי )2 לי' :sג  די וױיל ׳ט'
ט זיי דאט ױניאן  אױפנעקלעױס, געגונ ני

 צװעה א “פא װאס צוליב און םאיװאס
לײנעל. דעם אײנגעםיהרט האט סען

גלײכנייסע, אויך זײגען זיי )3
 אינערליכען פון צײם דעד ן%א װײל

 אפ־ מען האט ױניאן דער אין קאפח
 לײ־ דעם פון ניצליכקײט די געלײסענט

ארבײטער. דעם פאר כעל
שענ״ ביזגעס־אגעגטען די װייל )4

 דעש אױפפעדקזאפיקײט גענונ ■ניט קען
שעפעי די באזוכען זײ װען לייבעל,
״ צו ניט רופט מען וױיל 15 א  פ

 און טשעילײט יענע אנטװאדטליכקײט
 דעם דורך ניט םיהדען װאס באשעס,

 באנוצען צו אנריפענט דעם םון פונקט
 נע־ הליידעי, אלע אויױ לײבעל דעם

ױניאךשעפער. די אין פאכט

 פרע־ שאפ דרעס םיל^ןלפ״א
משערמאן. שאפ דעם זענטירט

 ״נערעכטיג־ די פון רעדאקטא^ װערםער
— :קײט״

 פאיעפענטליכען צו אײך העטען מיר
װערטער. פאר םאלגענחו די

 םירםע דער םון ארבײטער די ׳םיר
 םילא־ םון האמפ.״ דרעס םײד ״װעל

 שאפ־ אונזער פרעזענטירט האבען דעלסיא
 סגײדער, בענרזשאמיז 4ברודעו טשערפאן,

ט/ ״יזאםױג^טי א םיט ע  גױ זײן פאר ס
 דעם םון ?1טשערמ> אלס ארבײט טער

 איבערגעגע־ אייהם איז םתנה די שאפ.
 מימיננ ספעציעל א אויוי געײארען בען
 םיר שאפ. דעם םון ארבײטער די םון

 עם זאאען םאםיליע זײן און ער וױנשמן,
געזונטערהײד• נוצען

גאלין, מאקס
ל^םאן, לוסי

ל»זאתם. אװו«
. • טן אסי ק כי

 פון ענטפערס
רעדאקציע

- ג*ן.  עש ־־-,ו־ע זע־׳ן, װעט איוזר וױ -
 ד־,־־ װעגען נום^ר. דעם אין פ»רעפע:צליכפ

 עס נזי־ װערען עגגליע, אין אויך עס קען
װעט ער און ׳rדעגי ברודע־ ,צו איבערגעבען

װאך דו ט א*יב ט^ן. ני געװיס עס
די ״דזשאששיס״ די אין ערשײגען

•גרוס. פ^י׳ן ):ל דא א וראד.
ד• פ-ן ג*מען דעם -* ט. װ.

אין H מ * יײףיי*• י — * * p- ̂ ו טיר חאבען
ד ״ א פארעפענטלינען ר *לא״ן. סי

א: פא־ װןןינוגג א זײן אפשר קאן
אזא ין א ךזשאב א כען זו געחן צו
איבי• י mm ײ ז 0 ,*ן1 •*«3 n\ ו ג*ש װ^לט
i ■ײי <*י *י ־ - , * »»»•»*» י*«זײי1| י*ײ» , >*• V 0 * ד‘ *' אזע ד^בען
* *י — ז י * י 1 0 * 1 י 1 יאזע] עס זאי־ען פאחרונגען,

װו דאש פארעפענטיינען. קאנען עס
> ז טער י א־גי ממנכע >זז העלפעז,

u « « ז י #ןי »•» 1 ״ *-V* 1 מ ארײנפאיען

עס

:יש זא״ע:

• / ׳■* י״•
f:*־ אײעי־ - טארט׳טינכהי. א•

 עש נומעי־. רעם *ין פאי־עפעגט־־־יבט
לעצטעי פא״ עפעט צו אנגעקוטען

JIHן *■»*!****♦ ^ייײי)ך ״ * H H י
 היא נויטיגען דעם געהאט
- צש. sא?א‘י ה י,.

ו•<<
א*: ׳ט

̂ * די ץי•♦♦ » » u ן *ײ * 1 מ I/I״ די טיד װאס < * ׳ די
א:ט* פאי־טי יס אי־ו ױפען םיגקײמ״ - * י ר״י

אי; ' זאי דאש ו;א£־ װען יעזער• H
iי אי ש*ין עש איז קריטיק ז י בלו םען

איגנז ״י• < * י +* ײ• ן א*ץ יבאיד װ ־ום װא(

'־עיט
איז
װאך•

*־אש

ו י י

 דטיל, דעי־ א*ן עס, הײסט ארא»געעלוגגען
 עולם דעי צי װיסען, :יט מא^ קײן מען ק?ן
 איהר ניט. אדער ציפײדען דעס מיט איז

 געװ^* געפע^ען זעהי איז אײך אז עײיבט,
 כיט געדױקט הא:ען טליױ װאס ליד די רען

 גיאד׳סטײן, יעקנ פון צוריק׳ װאבען צװײ
אין געדאנ^ען״ ״מײנע :קעפעל אונטערען

 נע־ זײנע אויפ דייקט פאעט דעד וועלבער
 «לײבם ליד, דעי־ פון געדיבטער. א צו פיהלען

 ׳“ד.:אה ״גרויש געהאט איהר האט ׳איד,ר
 ״האט ׳ליד דער אין שורה אײן ניט םעהר

 דאס פארש״. געװען איז געקלונגען, שלענש
 לעזט װאס ליד דעם פון עודה ,צװײכע די איז

ך: שײכטע:־ טראציגע א זיצסט דו ״װען זי
מיר ׳ני שרייבט: איהר און טויבען.״ דיג

 װײסען מיי* און פאעטען אידישע די קאנען
 >ן — איך,ר זאגט — און געלינטע. זײערע

 ניש ״שעבט דיכםער אידישיגן א פ.ין געליבטע
 דער האם פאיװאס אבעי טוינען״... קײז

 געטאן, ט״אכט א ניט נריװ דעם פון שרייבער
 דורך ,‘סימבאל א בלויז אטא" ניט איז דאס צו

גע־ א איויס ברענגב דיבטער דער װעלנען
 געװיס זײט איחי ? געדאנק וויסען

 שענש פ*עט אידישען א שין גזנליבשע א אז
 ;עװיס איז זי פסש, בפיעל טויבען, קײן ניש
גע* װערש ליד דעם אין שוחט. קײן ניש

יײיי• ׳ — '4 

*״Ml* י ׳ < י * איז ׳ י, פרו M * 0 -*״ * < - 1* י קאפריז א ‘׳י־י y ד שיל
צאפע^ש ־,ע און פזןיליבט איז עם «יא3 דעי כער

׳-וײייאו באצי ער י װ הענט, איהרע אונטעו־ זיד
סיו כע:ס צײ -« ׳ *י • ‘ r לז-ןו דלװ*י*, 0 ״דײ10  עס׳

אז ׳ט זאכ ט סאע דעי װען אין 4:.' יזאמקי 1יגרו
\* - טו ג ̂זיין ♦♦ י וי מי־אצ ן 9.. זיצט זי

 מיש זיך האבען מיי־ כאטש אודאי, ער םײנש
 צושצעלט יז אז צונויפגערעדש, ניט איהם
 טויבען איהם. ®ײגיגש זי אז רות, זײן איהם

 געװא־ .אנגענומען זײנען איהר, פאיששעהט
 פאטילען• און רד פ*ן ‘סיפנא־ דער איס רען

ז דאס איהר רזאט פסן א גליק. י ו ת א ו נ הי  ד
 הופת דע״ נאך פאיעל יונג דאס מען גיש

 ױאיפש הפנים, דעריבער״ מײבעלאך. עםען צו
עש יעכ  שע:ט זי אז געליבשע זײן פאר פ̂ו

 אמת׳ען, דעי אין םיינט דאש װאס טויבען,
ך רוה זײן איהס צושםעי־ש זי אז י  איהר דו

 דעיגעחש זי *ז טיינט, דאס טראציגקײש.
 געפאנגען איז עי אבער י^חי־ען, ר\ איהם

 אזוי לײדען. גענאך, מוז און נעץ *יהר יזא
ר װי יעדענפא^ס, עס, איז פא־שטא־ האבען לי

איר א־ז ‘,גאכאמא ד לי די לייענט ליד. י ד נען
נ?יר 1- י י א עש װעט איצטער אז זעחי, װעט
נאך *% ** ײ י י• 0 י 'י איה ןיא געפײלען מעתי

האבען. הגאד. מעהר

ר ע י ע . פ כ נ ו ר ע ס ע נ ם ױ א

0 ײ- אן י די ון ױנ פ רעפארט דעם ן אי
 באארד, דזשאינש פון אפיסעס די אין טיגקײט

 איז ״גערעבטיגקײט״ נומער לעצטען אין
 מ. ברודע^ און דרוק־פעלער א דורבגעגאנגען

 אמעריקעו פון קלוירק קאטפלײנט ראדזשערס
 פאיגעגדע די צוגע׳שיקש אונז האם ןןפיס,

:קארעקש^ן
 די דאש געלײענט זיך ה*ט רעפ^רט אין
 סט. טע24 װעסט 142 םטראנג־סיגעל פירמע

 שטיק פ.*ן אפערײש^יס 2 באשעפטיגט חאש
 טיט געװ^יען באשטר^פט דערפאר איז און
לאר. 50  האש עס רינשיכ. ניש איז ד^ס ד̂ו

 האט פירמע ד^זיגע די דאס זײן געדארפם
 ^רבײט, אװערטײם פאר ב#צ*הלש ריבםיג ניט
̂• פון אויפגעמאנט ד^ט אפיס דער און  דע

 ?ן•־ די ^פגעגענען עם און געלם ר#ס פירמע
שאו. יענעם פון בײטער

 די אנטװיקעלם זיך האפ עס װי ״איחר ווײסט
 אמעריקאףו אין ביטועגונג ארבײטער אידישע
ײ^נא^ דער פון געשינטע די לײענט  איגפערנ
 דר. ®ין ױני»ו« װ^רןערס גארםענט לײדים
ט װעט איתר און לעװין, לואיס f םי n 

הינט װעיע\. בי
W a k f e  ,  -  X
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 אר־ ישראל ארץ און קאנצערט
 דעמאנסטראציע בײטער

שבת הײנטעען
 טען3 רעם אבענד, יסבת הײנטיגען

 הויז אפערא סאנהעטען איז װעט אפײיל,
 און קאנצערט גראנדיעזער א סאדקומען

 דעכתונסטראציע, ארבײטער ײטראר ארץ
 דער אונטער רורכנעםיהרט װערט װעילכער

 קאכד געװערקשאםטען דעם םון אויפזיכט
 אײ ארגאניזירטע די םאר קאמיטעט פײן

פאלעסטינא, אין ארבײטער דישע
 ערשטען צום װעט אװענד דיזען בײ

 די װערען געװיזען אמעריקא אין
 אר־ י׳טראי ארץ דעם פון בילדער פיילם

 פאר־ זײגען ביאדער די ילעבען. בײטער
 הסתדרות, דער םון געװארען בארײטעט

 װאונדער־ א אויױ דעסאנסטרירען און
 ארן שאפוננען אלע ׳די אוםן שעהגעם

 ארבײ־ אידישער דער םרן עראבערונגען
 אי־ סםה אהן װעילען זײ און םעױטאפט,

 אויף אײנדרוק קאלאסאלען א בערלאזען
 מעגליכקײס די האבען רועאען וועילכע אייע,

זעהן. צו זײ
 אנ־ :עמען אפטײילונג קאגצערט אין

 םעטראפאיליסאן םרן בורםקאיא אינא מײל
 באקאנ- דער םאלק, רודאלף הויז, אפערא

 חגי, כערעלע חזן פירעל׳שפילער, טער
 פראנצויזישע־אסטרא־ די קאראז, אירמא

 שוי־׳עפילער רי און קיגסטלערין, לייפע
 בארא־ צבי נן בילאנק, אעאן ׳עםי בן יעקב
הע׳סיר. איזידאר און רובין גרשון טאװ,

אװענר דעם װעלען באגריסוגגען קורצע
 דיכטער, גרויסעז פון װערען געהאלטעז

*

 צום װעט וועינער ביאליס, נחניז חײם
 באזוך יני*וטינען זײן אױף טאר מרעםען

דער ווענען װ*רט זיין ם«עןויער
 סון ; <me״ ארץ אץ ארבײטער־טאפט

 דער םון סיהרער דער האדצפעלד, אנרהם
 ארנא״ א־בייטער לאנדוױרט׳טאסטליכעד

 אנ;עחומען ער׳טט איז װעלכער גיזאציע,
pp ,ארץ דער םון רטז, דור ארעד־הע 

טאקס און דעוענאציע, #,־ב״טער יעראי

ap |y»tarp*,vny; no j ׳»יין a a w a*» 
״ן.  ד«ר זיין װ׳ןט ׳)וי«י«ק*ף אנ. ו

אנענד. סון ט^יערראן
 ivfl ivp ןוװענד דןס «אר טי?עטס

 געויע*?* די סון o’ta אין נאהורען נייר
175 m o w .יע ניי נר^ױױי; א« 

ov'M סאציאריםטי׳עע ;אציאנאל 'itm if 
aiy סאגחעטען pa*••* נאקס pH און ta 

עװענױ. אטע און נאס טע34 הויז,

ג נ י ײנ םקוהל דעז
Established 189G

ד 265 ענ ד יאדק נױ םטריט, ג
רד8 טעלעפאן, א שד 8«42 י סטם. ,קרישט און פארסײט בעג״ױן

י י און ;רײדינג סעבי־עגס, מאבען לעיענט ׳סקול דעזײניגג •״יײי׳יו
ײדעי־.‘?׳ מענער און גארמענםס ׳דרעסעס סיטס, ללאןקס, פיפען

 םרױען״ און מעגער פאד נדאפעסיע גוטע א סיססעטען, נײע אידעען, נײע
 לײכטע וױידזעעס, גוטע רעזולטאטען, בעסטע אױסצואעדנען, זיך אײבט זעהר

תלאסען. אװעגט און םאג ־ באדינגונגען.
םען ױערען פעטרענס שני טי סאר פרײזען מעסיגע צו גע קאוגטרי. אץ סי

יאהר גאנץ א אשען איז סקול די
פארגעסעז, יט3 ז^לט אץחר *דװעיסײזטענט, דזזען אויפ

שא■' oin ■דעזעגטידען
ilnO

w •1» די ׳«יר « i i( »ױ»י *'i n 
״ opmanaa ׳ד»ף ta נ r  a »זיסיגג

ױ, ײ ט , a די rm w  ftnri4 am|׳ a<aa 
^ im סון »י tf«wafaiiia im׳a ׳י  i 
n t ס « r״a ניז t i,»« י. נר״ i tf ia i,

pirn a tapn^aa^a tvaapraa tman
 סעל- פאריס נר. ן,aoiiwa a# אונוער

ן, טי ר ^ i a t ו״ן i »bu »ײ דג  iaa י
Mr a n,• מרך a lit D jytr• a ■נ«י 

tia ra רענע an ,טי#״ן pa סיר tyrnu 
 aia ארנײט, <וט« \no וױיטער ז«י ער

IWP a imao (y;yp typ*» •vo.
 yo!{״MP יי

 ,papa? ,)ynap 2 לואיס
a ru<> מ׳ ע ״ננ  ,PhpbP 2 ?י
o?a» ,2,? װיחנער papa 
oyo ,2, גרטסריו PaPaP 

״Pmpbp 5 אנריסטוױטט, א״זי?

אױסשליסליר רןױפט

 סהעע ממםניא
 טע»י צװעמסשני

םחעע לילי װחײס

 איז קעמעל
און אױםגעפרובירטער דער

ער ױי מיליאנען פון פרײנד ט
#

רױכערער ערפאהרענע

 װען איז אראטאט וױיכערער ױםערער, קײן
 צן קו«ט װאם דער װי םיגארעט א פון ארױם
ל. םון איץ־ ע מ ע  םיגארעטישעד קײן ניטא ק

 אץ טעם דערעםענדער קײן וױדער־טעם,
 םמוקט. איהר וױםיעל אכטענדיג ניט לןעמעלס

 טיפע בלויז געשמאק, וױיכער און מילדער בלױז
 װען איבעראל, און אימער זײנען צופרידענהייט

 עםענט איהר װען ר,עמעלם. פעררױכערט מען
 עמעלס)ר םון פעקעדזש בעריהמטען דעם אױןן

 צוםרידענהײט, די אראמאט, דעם איהר וױיסט
מיליאנען. צו גליק ברעננט וואם
 וױ איז װעלט דעד אץ סינארעט אנדער קײן

 אױסער־ די ענטהאלטען קעמעלס קעטעלם.
טא- אמעדיקאנער און טעררךשע ןועהלטעסטע

 פון טרײאומח איז קעמעל־־מישונג דער 'באקען.
 םעארעט די אםילו בלענדערס. עקספערטען

 געמאכט פיינםטע די איז תעמעלם פאד פײםער
 סי־ םארט אײנציגען דיזען אץ םראנקדײך. אץ

 ערפאהרענ- די קאנצענטרירט זײנען גארעטען
 גרעסטעד דער פון לונםטלימךם די און הײט

\ װעלט. דער אץ ארגאניזאציע טאבאק

 קװאליטי, קעמעל ניט נאך קענט איהר אױב
 און איץ־ צװישען קעמעל א האלט זיי. ׳םרובידט

 דעם װײכסטען, דעם םערזוכט און םײער
 אץ אריץ װען איז װאס בלענד געשטאקסטען

 טדײעסטען דעם אױם געפינט סיגארעט. א
ט געהאט. װען האט טאן א װאם פרײנד מ ח ע נ

ר א ע מ ע (ק

Camel

<׳ vi־

ל ל ס ג י מ כ ע ר
■יעסען״שױינעד אמעױרןאגעד

^רגאדדרעגדר
 ארערישא »ון דראניאטומען די

/mr ״יןי^ווד א ^ומאדדרט נען  צו •
 טעאטער \vm רעגט^נ דיערע נ»'צ»צען

מ ^נעדז׳עערס, חוי  מױ די פאדסױסען ו
;«יעיס n סון דעגטע פײוט׳עװ ױינג

 פאר פדײז מנטיגען » גענען צו
דדאטפטורמן, ד» צו דעם

 רווזועיט האטעי אין ג״יטינג א נײ
n n r\ װע- נוןריכטעט דראטאטומען רי 

ע- גען רט און ראגע די ש^גדי בא״ רע
 זאר װןס ון^נטראפט, א פאד די;;ונ;ען

 טע;ע- ױ םון װערען אנגענוטען טוזען
 דיע״ פראדוצירען וױיען װאס רדעע-ס

r .מיעסען
 אמענוגיען איו רעקאניענדאציע די

 ׳עטורם א אונטער ׳א״;״-*טימע nr.^u(״
 כאיעי*^ איו עס אפלאדיסכיענטען. פין

 מעגעךזיעער, יעדער *ז געװ^חנן, סען
 דראםאטורג, א טיט םארחאגדעיט ״אש
 אר־ דער םון ריטגליד יןײן ניט איז ײאס

 װערען. נאיסאטירט װעט ;אניזאציע,
 אמאדואציע דראראטומען דער א-ן

 אטעריקא״ וױכטיגער יעדער דך ;עפינט
;fcy ;אויס* פירע אױך און דראראטור 

 בא- הוייט די דראמאטותען. י־ענ-ײצע
:זײנען ־י:;ינגען

 נעמען ניט טארען כ״ענעדזיי-יעדס די
 םרז מיטגלידעד קײן ניט םון פיעסען לײן
 איכער קאנטראל די אינאניזאציע. י**;־

 אױסלענדי^ע און ■ייזט״עורס :••איױ;;
 דעפ םארםאסער; צום געהעלט ־ענטע

 כיאכען צו עריויכט ניט איז טענעדדעער
 דראמאטומ א םיט אפדאכען :עלײטע

 אינדירעחטע קײן טאבען ניט טאר אין
פ־אפיטען.

 אגנע־ אױך האבען דראטאטומען די
 מאגכע אויכ אז אנצוהעדענישען, ;עבען

 מיט ענטזאגען זץי װערען מענעדז״עעדס
 געםינען זײ װעלען שאױהאנײעז, צו זײ

 ?ײעדע םראדױסען צו איײן װי טיטיען
פי־עיס.
אד- דער פון זײנען טענע־־דעערס די

11
 אדי דראמאטומען ד» םיז נאגידרונ;

 אײיץ דך האנען זײ או צופרידען, דט
ו  יןענען צו פ4א ארגאדדרט, ״טײן ױי

/ ריט קאר^ א פיהרען ר
 אױכ ׳ביל;ע דע־ פאר ר״נט עס לואס

 צוױ״ ?אסוי אפעגעם אן צו פוטען זאי עס
 טענעדז^ע-ס, און דראטאטומ/ןן *עען
W םאראױסזאגען. דט קײנער

 אמאגיזאציע דראראטומען דער אין
 דרײ דראטאטומען. 131 דך געפינען
 אגװעזעגד מװען ז״נען וײ םון םערטעל

ם  זײ םון איע און נ״יטיננ דערראנטען נ״
 איז װאס אנכימד, דעס אוגםער שרײנען

 קאםיטע, א םון געױארען אױסגעארנ^ט
 4עערטאן#ט איס ריט״פטאן ארטוזור מיט

 מדאן איןטיארען אמעריהאנער די
 דראסאטומען, די וױסען נעלאזט האט

תר אין ׳עטיצען וײ װעט ד אז  קאס,־י ד
מעגעדדפערס. n געגען

 דראמאטורגען םון ארגאניזאציע די
 דראמאטימ, יעדען ארײננעטען װעט
 אונטעי פרײבעןיאונטער זיך װעט װאס

אמאדזאציע. דער פון פרינציפען די
 זיך קענען װעט דראטאטור; יעדער ״

 טיט׳ן כאדיננונגען איעעגע וײנע טאכען
 װאס כאריגגוגגען די אבער דעגעדדעעו/

 םאדאײז םון נעװארען אנגענוטען זײנען
 םין װע־ען ארױסגעראזען ניט טארען

 טיט׳ן כאכען װעט ער װאס קאנטראקט,
מענעדז^יער.

 אגריקולטור אידישע די
םאסײעטי ודרש) (באראן

אױם• זיו װי אח סארכתרי ijrjfii אײס• סימ פא־נזעיס ציסונפםען VH םB̂על קױפפ איחר װ׳זן no %והי«מ? ססרם, ייתר
אונז. םיט v\ נ«י»ס איחר יײי^ר דסיסײטס סימס ם נ

ססדזענריזי. הוכיס סדער אדײנס «דײ »בסאי,ט איו ססם no ר«ם אמוסד
tfoo אוחר״ 1 ניז — וװם» פ גיז • פיז - *גיו אױסער ותגלױ
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I
ר ע ד ל י ץ פמ ב ר ל א א ד ש י

*,» ווזזר♦♦? ואייזזײז ייײ^ייז דעם גו װערען געוזיזען װעלען״

*

א J׳

ם גרויסען ער צ אנ ק
אפריל םען3 פםח), גחוה״ם אװענט שנת
הויז אפערא מאנהעטען איז

עװענױ. טע8 און גאס טע34
: זיך באפ״ליגעז «רא;ר»ם מוזיקאלי׳ס״לזטעראלי׳סער דעי אין

דםא%א
מעראן

סראגגויזזסדאזיס״
 ז;נגעײן מדארישע

פאײקס״לידעי־ םון
:־טױשםיאער באליבטע די

 איזידאד א,ץ רובץ גרשון
קעשיעד באראטאװ צבי בן כלאנק לעאן

ם ע י צ א ם א ל ק ע ן ד ו . א ן ע ג נ ו ז ע ל ר א ם

בערעלע חזן רומזלןז נא%א
י ג ח ק ל א ® א . ד מ ס ר ו ב
נגונים אין יעי «ון מעצא־סאסיאנא

r*K ״ באדיחםפער םעפראסאליפאן
םאלקס-לידער ̂ססילער פידעל־ ז י דזר ע*א1א

עמי בן יעקב
ו «ן ל כ

«• י

א״י פון כילדער די p י ל א י כ נחםן חײם
K•♦• ארגא* ארבײםער דער עון אויפגענוסען'ײ\* < י 

*׳סראל. ארץ אין ניזיוציע
 ארץ־י^ראל׳דיגער דער ־װעגען ידען

אדכײפעססאסמ
רײסט «ען װי דער אויןי ס׳װאכט יױ לינה דפס געבןזט װערם עס ױי

 דעי־ ^בועװ^ ®וב י.*ם דער געסיוערמ װערמ עס װי ׳««עדפ װאקםען עס װי בע-ג,
 צײעי דער זיד אנטרויקעלט און װאקסם עס װי און #ס*י סער1 ױם־פוב, יצ־־נײפעד

י  פאר *וגעסאס® םלזיק ססעציעלע אויגען. אײערע פאר דודכגעחן זועם אלץ דאש - ד
ס זזזן סין ביידעד די ח נ יאסינאװסיןי. מאראם סון גע׳סייל* יאסינאװססי, ם

ראסמעלד אב. i יי *«•• - wS ד־  לאגד־ דער »יז—פיח
 ארביײ װיר^מופמליכער

וןרגאגיזאציע פער

מון ב#גריסונגען
ד טז דו ר

 ארבײמער דער פון
ז א ג ן ל ן פון ןן י ד

ם ק א ן מ ^ פ
 פון פ׳סעיםאן

ן ע ם פ א ^ ק ר ע ו ו ע  ג
קאססײן m־r ״סראל

 1*יי י־עלי בדאדײיי״ איסבז 175 אפיס, געװערלךסאפםהה אין :באקוםען *ו םיקעפס
ד 13זג אפיס, ^נ ע ױן, צעירי עװענױ, פ  יןפיס, פארבאנד ארב. נאך. סמ., לאפאיעט 425 *

ױן, ■ועלי לינקע כר^דװײ, איסט 228  ®ױ אפיס נאקס אין און בראדװיי איספ 202 ג
חויז. אסעדא מאנ־י.עפען

 קאמײםעם קאטפײץ געװעיקש#פט;ץ דעם ®ון אראנזשירם
פאלעםםינא. אין ארכײטער אידישע ארנאניזירמע די פאר

מ

ק הארלעם קאמערם אװ באנ
2 i i ע 8 ט ײ דו ו צ ד ע װ ר. ע א ע9 ק ט ו ט ס ױ ט װ ס ה נ ר א י

ר #חמיחמס ®ערארי, ם. .6 ן מי ע ו ע ט ל א
a. ״ םאגקוסא עקס ײ ײ ״ ײ י י י ײ י ״ ס מי נ א ס כ נ א ש ק ע ס נ א ר  ט

m .־, װ ח מ ײ חו נ ײי ו חנ מ די ע ו ט נ ע כ ײ צ ע נ ם ױ א
a. ,אזי םײגימי וױיס־יחזזיחמם םערארי פ ט טד

ס, ח. ^י אז װײס״פרעזידעם ל
im דע אכטאני p  ^twa. װארלסס

pa ira< גװארדי̂ז יא ji *יארילא

 פאדערט ד. א. פון על,ז. גאצ
 העלפען צו כרענטשעס די אױס
סאניטאױום. אנחשעלעס לאש

טרױסגע• איז רווי פא^גענדער דע־»*
 עק- נאציאגאלער דעי פון געװארען יקט

 ארע צו ריננ ארנײטעד םון זעקוטיױע
ד: איבער׳ן בדענט׳עעס א; י

i“ רינג »רב. פין ברענטשעס »לע! 
:פדײגד װע־טע

 גאנצען דיט׳ן אן זיך שריסען טיר
 לאס אוגזער װאס אפיי, דעם אן וזארצען

 טאכט קאדיטע דיסטריקט אנדדטעלעס
 דעם *צטיצעז דוענען נרענטשעס די צו

 קײנער סאניטאדױם. אנדזשעיעס לאס
 פאר װאס טיר, װי גוט אזוי גיט וױיס

 אנדזשעיעס י*אס דער גוצען גיויסען א
 םון טיטגײדער די ברעננט סאדטארױם

 ;זונדער־ און צענדייגער רימ. ארכײטער
 קריגען כייטדירעי אונזערע םון יטע

 זײנען זײ װי דעם ;אך פי־אץ, א דא־ט
 סא־ איגזעי אי; טערטין זײער אפנעװען
 וױי־ אין זיך נויטינען זײ און ניטאדױם
 אינסטיםוציע. אזא םון הירוי טעידיגער

 א;־ יאש דער ספעגט דאי־אדס טױזענטעד
 אײ־ אוגזערע פאר סאניטארױם דזיטערעס

 פאר־ אינסטיטוציע די טיטגלידער. גע:ע
שטיצע. פויכטע אינזע־ דעריבעד די;ט

 ברעג״ אזנזעיע אלע אז האפען, פייד
 קומען װעיען אונטעייטיד, אהן טיטעס,

 אינסטי־ װאונדערבאדער דער היל̂, צו
אוגטעדגאנג. םון זי ראטעװען און טוציע

o: פדײנדריכען טיט r,
רינ; ארב. קאמיטע, עקז. נ^צ.
סעקרעטאר. דזשענ. באסקין, י.

סלאומ *ח פדעםערס
 א־יס׳ננײדען זא־צ איחר אײך נעפעז מיר

̂פדגן א*ן אדװע״טייזמענט דיזען ביי :אד׳א
 א*;ז װעפ איחר וױיל ׳*סקעפ אין ?ײך

ה#בען דארפען

נעםופס חאנעז םיר
צו עװענױ, פיגפטע 123 פון עןן. פינפטע 321

םאאר. טען1 סטריט׳ טער82 דער כײ
 עקספרא אויפגעפיקספ תיזבען נ»ר

 סרעסען *ו ברעפלעך װייער סאניפארי
̂ו,  ח«* מיי בעלױוײע. אלן יי*»׳ס װעלװע

 םאר* אין ספיסעדס בעסםע די אויך נען
 7ג*#ראגטי א סיפ ספיס פרוקענע קע®,
מא׳סיגס. פינקינ; אויך

 דעזיײ סיעס^רס, אלע אײז אדעז4* סיר
 נײע די זעהן קעמען צו ב*סעס און נעיס

̂דעי*ס  און ברעםד*עך וױיער די פון טו
I װילק*מען זײנען ♦;1אי ספימערס.

 און פלאש אטןריקען וי
 פרעסנארד װעלװעס

האמפאני
321 yeere ,.7 נ־ו עװ VT

 .6651 און 0650 אישאאגד :טעאעשאן
אטענדעם. שנעל ארדערס קאונטרי

2 לאקאל m אפעױטאוס קלאוק
!אויפטערקזאם װ. ג. ל. א.

- רובין םא־רים
אן דער ם עד ס שאנאל דער פון ט טע עדױקײ מי א לאקאל אונזער פון ק

^ ע ן װ ע צ ײ ל ע י :טעמע דער איבער דיסקוסיע א א

אינטעדנעשאנאל דער אץ פאסידונגען װיכטיגסטע ״די
יאהד״ 3 לעצטע די פאד

נײמנ אדנער ו אפריל, m דעם זונםאג,
קאסינא) לאנדאן (נעװעזענע קאסינא קלערמאנט אין

םע 3878 ד, דרי ױענ ס, ע ”s ?אערמאנם קןורנער בראנ־ iipikb
״ן אין װעט רוב-ן נז. נד  אינדוסטײעלע װינםיגססע די אויןי טעלען1א<־ זיך רעדע ז
j-k אינטע־נ^אנאל דעי אין #א־גע^וםען ייינען ײדלנע ׳*טר״טען. ע1»ו-;>ו:יזאג־»ו:ע

יסהי• 3 לעיטע די פ«ר
ם אין קוםט און טאםען ־א*; קוסט ײ !צ

י •ט א׳נטעינעיעאגאא. דער םון ט־טגלידער איע צו פי'
צער.ים«ורז דער זײ] װעט עעללי ש.

'א יו̂י

2 לאקאל קאמיטע עדױקײשאנאל
םשערםא!. רובין, ם.

t f % ״אינדעפענדעבס ררערט
גארפענפס, םענס פון גרײדינג און דעזײנינג לעי־ענט

דרעס־דעזײנינג, םייל#ר־מײה לײדים
■עטערן־מײקינג. און דרײפינג סיעננדןו

טויזענצ 3 פון פארדינען אװסגעלערענט אונז בײ זיך האנען דואש רי y.t ־<ב־יזע:טע
̂אר יאתר. א דאלאר מװזענט 10 ביז דאי

סױרוױס דעזײניננ גדונבא־ג
סעיאז צג־ער ע־וענױ. פינפטע [22

&.10C װאטקינס אן,8העלע
שיטי יארק ױו

•I

ם נ ע ר ע ג ל נ י נ י י ז ע ו
װעכענטליר דאלאר 200 ביז 50 פון פערד״נען קענט איהר

כעריהםטער דער אין קורם א נעהםט

םקוהל דעזיינינג מיטשעל
נארםעגטם. מאר לײרים ארן הלײדער קינדער און םיסעס םרייען, מענ׳ס, םון
i .?׳ניעםע■ סאכפז צו לערנעו דעזײניננ סאר סיזוהל םיטשעל די f,׳.I 'llייא יי

דער. קל םענ׳ם אוו נארסעגספ פאר םאר דרעסע^ סוםס, יויאוסס, סיסעז
יאהר. 5C איבער נענרינדעט

עררײכט חאם ססול די
חנזולטאטען. בעסטע סיסטעמען, נײע אידעעז, ניחנ

 באלדינס א םײנם סהול דזןזײניננ סיפשעל דער איז סורס א
'וױידז׳פעם. נוםע און ׳פםעלע

a ד פאר #ראפעםיאז גוטע ע ח םרייעז, און מנ  tv י
אויסצולערנעז. זיף לײכט זעחר איז

 אײנסגסי אײער אין װערען נענעבען ײעט לעמונס גאווגדערס
פאר׳סםסחו. אלעס ואלם איחי אזם מסדאוי,

 לײכנמ. זעחר וײנען ym אויםלערנעז סאר״ן נאדיננוננעו די
 און אםעריהא איו קספיאניע פעש*אז עלםססס די זימען פיר
מםסרנ® אלערלײ שגײדען אוז סעשיאנס פארקויפעו סיר

קילאסע?. אװענט אוז טאנ
פרײםאג• אח םיםוואל םאנפאנ, !,?פאוסל■זחגננ

ע י י ר םקוחי• אונזער איז חנםאנסטרײשאז ■
v• סוסס w u r אינס»ר»««יע. •רײן סאר

ל ע ש ט י ג מ ג י ג י ר ז ע . ד ל ח ן פ ם
•6970 װיםהאנזין טעלעםאז יארס. נױ סטריט, טע37 װעםם 15
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m חעלפעו צו םארנוםען דעפאדפםענפ טאװ אװ
יאוס נױ אין ספרייהס שאפ די

)1 זײגי pc ו?ייפ

ט די י  געגען םירמען, ^עילכע םיז א־ני
 זא^ יארק, נױ אין כטלײהט טען װעי״כע

ט עלגעץ אין  דאס װערעז׳ נעמאכט :י
 אװ אוט דעם םון גרױר רעם אווי ננאי־ט
 אר־ די אט און דעפאױטמענט. טאלז
אי איז בײט  עס ילייכטע. קײן נישט ג

 טועד סאנכע װי שװעלער סך א איז
 גאנץ איז דאש כױינען. ױניאן דעל אין

 שװע־ מעהר סך א מים םאלבוגדען אםט
 שאפ־שטרײקש םיהדען צו װי ריגק־יטען

ט אבעי־ יאיס. :ױ אין  אכטענדי: ני
 אלבייט די װערט יטװערעקײטען קיינע

 באדײטענדען גאנץ א כדט און נעטאן׳
עלפאר:.
;,‘ביײצפיי פא־־ א זײגען אט  אדעי־ ;
:פאקסען געזאנט, בעשעל
 גע־ ;״ט,4ר־;'הי זײנען יא־־ק גױ אין
 פילביען קיאוק די סטרײק אין װאיען

 סט. טע21 װ. 54 פאנב, אין יטא״־־א
 ורגסט 138 דײוױס און ראזענבערג און
 פירמען דאױגע די האבען םט. טע25

ט זײעל סאכען צו געזוכט ײ  אין א־נ
 יטאכיער־ דיױױד פרן שאפ הראוה דעש
 ״שא־ דעם אין דזש״ נ. פאשײק, הײז,

ױואן ׳ קילאוה קאונטי י פ א  טאינ־ איז ש
 םון ׳טאפ דעם אץ אין י. טענדיייל,

 אין קאטפ.״, ק^אזק ר*יט ״פיט די
 אלע די איײ׳אנד. י־א:: װאודהײװעז,

 געװא־ דערהרערט באי״ד זײנען שעפעל
 גע־ האם דאס און סטדײק אין רען

יאלק׳ נױ אין פירכיען די צװאונגען

 לעסטשורם זינטאו פועז.
 פויה זונסאג דעם

האדלעם אץ
)1 זיי£ סון (*לוס

 דך האס סענ״שעז טױזענט אדיבעל םון
אופן. רוהיגען נאגץ א אױף םארענדיגט

 לעקטשור א פדיה זוגטאנ דעם
הארלעם. אץ

 פלעזידענט װאט אעקטשורס צװיי די
 בראנקס, די אין געהאלםען האט זיגמאן
 ילעצטע די אין פאםירוננען די וועגען

 האבען ױניאן׳ דער אין יאהר בעי4עםי
 קילאוק־ די צװישען רושם א געכיאכט

 דרעס־ איץ סלאוק װאו דרעסםאכער. און
 זײ רײדען צוזאמען, זיך קוםען מאכער
 דעם װעגען און לעקציעס די װענען
 נע־ האבעז זײ װאס אײנדרוק גוטען
 זײנעץ װאס ארבײטעד םיילע אויף מאכט
 און קיאוק די הערען. געהומען איהם

 העדען צו נײגעדינ זײגען דרעסםאכער
 און לאנע דער װענען װאדט ^^4קי »

 דער אין פאד װייקיליך סומט עס װאס
 אין ןײ עס האט זיגמאן פרעז. ױגיאן.

 ער־ דײטיליך און אײ6?' לעקציעש זײנע
 לעק־ די האבען דאריבער איז קיצעדט׳

רושם. אזא געמאכט ציעס
 10 אפייל, טען4 רעם זונטאנ. דעם
 זיג־ םרעז. װעט דערםריה׳ אין אזײגער

 װעטער פאל דאס רעדען. וױדער מאן
 טע160 א. 02 אין הארלעם, אין רעדעז

סטריט.
אינ־ ״די :זייז װעט טעמא די

 הריזיסען אינעדליכען אןז דוסטריעלע
 די םאר ױניאן קאאוקמאכער דער אין

יאהר״. 4 אעצטע
 דעם פון אדאנדטירט איז אעקציע די

 סאציא־ דער םון ברענטש קאאוקםאכער
 ערװארטעט מען און פארטײ ייסטײטער

קומעץ. זאא עואם גרויסער א אז

 גרענד אץ טרופע װילנעד די
טעאטער

 םען30 דעם דינסטאג, ^גפאנגענדיג
 ױם־ נאנץ און פגןדו) טאנ (ערשטעז מערץ

 אויפטרע־ טעאטער גרענד איז וועט טוב
 בעסטע איז טריפע װיאנער די טען

 רעפערטואר. באר^מטעז זײער םון פיעסען
 טעאםער נרענד אין װעאען ״װיאנער״ די

 םאאגענרע די װאכען. צװײ באויז זײז
 ערשטע די אױםםיהרעז זײ װעאען פיעסעז

 דאנעחפטאג און מאסעע דינסטאג :ואך1
 םען1 דעם און מערץ טעז30 דעם אווז^נט,

 ירץ םון םעאדער״ ״גרינע ידי — אפריל
 זונטאג און אװענט םיטװאך היר׳שבײן.

 טען4 דעם און טערץ םעז31 דעם מאטינע,
 םון איד״ א זייז צו ״יעווער — אפריא
 שבת איז או\ענט דינססאג עאיכם. ?ןאום
 ־3 רעם און םערץ טעז30 דעם ע,4מוט.י

םריײ שסיד״. דער אפריל ס*ז
״מאט־ — אווענט זוגסאנ און מבת ״םאג

.m םון גנב״
 דעד אוגםער איז מרו«ע װילנער די

 טע• באריםםעז tun םון מןסנדדאמנם
חניקין. m pnjr ימגעדזמר

 ארבײטי די אחין נעיפימט האבען װאס
ט. א װעגען רעדען אגהויבען מענ  סעטעי

 ארביײ די האבען נאכדעם ערעט און
 צױ זיך פעפער’ אויטסײד די םון טער

ארבײט. דער צו ריקגעקערט
ט יצוזאמעגהאנ: איז  סטױײקס די מי

 נױ אין םירכיען דעימאנטע די נעגען
 דער םון ארגאנײזערם די האכען יאדק,

 אויך דעפארטמענט טאון אװ אוט
 איז שעיער אנדעיע נאך אפגעשטאפט

 אײי סטעטעז און דזיט. נ. װײנלאנד,
א;ד, י. נ. י

 געװאיען עי*ס4עיקי אויך איז עס
 ״ריט״ט* די פון ׳טאפ דער סטרײק אין

 ברייטאן, נױ אין קאטפ.״ קי״אוק םאנד
 גע־ האט יטאפ ־*1דט, אײיאנד. סטעטען

 יארקער נױ דער פא־ ארב־יט טאבט
דײװיס. און יאזענבערג פירמע

 איט דעם פון אי־בײס רער אין
 ױך באטײלעען דעפא־טטעגט טאון אװ
 גארעצקי, :א־גאגײזערס פארגענדע די

גיאסכיאן. א'ן טאדדטא ברוח׳ דוראנטע.

שעפעי דרעס אץ סטױיקם
 דעש געלוננען אויך זיא װאך יעצמע

 אפצויטטע־ דעפארטםענט טאון ויא אויט
 האבען ײאס עעפער די־עס אײגיגע לען

 באװאושטעד דעי פאר א־־בײט געטאכט
א־ די בראדעיס. רעגטגעד םירםע  אי:

 טאד־ און גראסכיאן אדעטצקי׳ נײזערס
 ׳צאפ דעם אפגע״שטעלט האבע-ז דשיא

ט אין קאטפ." דרעס ״וױיס די פון ײ ה  ו
ם׳ ײנ  אין יטעפער צװײ און י. נ. פי

 װי ״טעפ^ר, די־ אין א. יל. אסטאריא
 אר־ געפאבט מעז האט באמעייןט, ׳טוין
 ברא־ רענטנער םירכיע דער פאר בײט

ט עש װעלכער געגעז דע״ש׳  אננע־ װעי
 זיבען יעצטע די זײט סטרײח א פיר.רט

װאכען.
 דעפאי־טטענט טאון אװ אוט דער

 דעם אפנע״שטעייט אױך לעצטענש האט
 קאמפ.״״ דרעס ״פראטע דער םון יטאפ

 האט םעז י. װערנאן׳ טאונט םון
 דזאט *טאפ דעש אין אז אויסגעפוגען,

 גיױ דעד “םא א־־בייט :עטאכט מעז
 קאסטױם ראטיז .״די ;,פירני יארלןער
ײס יטױן איז װעלכע ׳קאמפ."  עטליכע ז
סטדי־יק. אין װאכעז

 פזץ טעטיגקײט דער װעגען מעדזר
טאל. צוױיטען א דעפארסמענט דעמ

s t \ t f . m i :n t  o f  t h e  o w n e r s h i p , m a n a g e -
MENT. CIRCULATION. FTC.. REQUIRED BY

T IIE  ACT O F CONGRESS OF Al G. 24. 1412. 
of tb*» G«*rfchti*kelt, puhlinhed weekly at New York,
N . Y ״  f o r  A p r i l  1, 192«.

S ta t•  of New York, Coooty of Now Y ork. SS.
Before m e, a Notary PuLUc in •ad  fa t 

tha S ta te  and county aforesaid, personally appeared 
A b r x l i a tn  B arofiT , w h o , h a v i n g  b e o n  d u l y  
s w o r n  a o o o n l l n p  t o  la w . d e p o s e s  a n d  s a y s  
t h a t  h e  in  t h e  S e e ’y - T r e a s .  o f  t h e  I n t e r -  
n a t i o n a l  U a d le s *  t J n r t n e n t  W o r k e r s ’ U n io n ,  
p u b l i s h e r  o f  t h e  ( J e r o e h t l g k e i t  u n d  t h a t  t h e  
U lU a ta i  ia. to  the beat of his kiwwlctli® •ad  
Deliaf, a trua  •ta tem eat of the ownerahip. m an•••- 
n e a t ,  a te ., of the •foreaaid publication for tfej
date  skewn ia  the ab o r•  caption, required by tba 
Act of August 24, P»12. embodied in section 441, 
Postal la w •  and R efala tiona, p rin ted  on tbo « •
*eree uf tliia form , to  w it:

1. T hat tb a  name• and addresses of the pnk■ 
Usher, ed ito r, Managing editor, and buaineaa maa> 
•cera a re :
P u b lish e r: In te rn a tio n al In d ie s ’ Garment WoTkefgf

U nion. 3 W est 16th S t., New York. N. Y.
Editor: I,. Finkelsteln (Acting Editor),

R W . IC th  S t . ,  N e w  Y 'o rk , N . Y . 
Business Manager: None.

2. That the owners a re : In ternational Uadis•
C arm ent W orkers' Union, 3 West 16th S t.,  N r*
Y cV . N. Y.
M orris S igm an, P resident, 3 West 16th S t., New 
York. N. Y.
Abraham  Baroff, Secretary Treasurer, 3 West 1Mb 
S t., New Y ork. N. Y.

g . T hat the known hondhnlJers, m ortgagee•, and 
• ׳ her security  ho lders owning or bolding 1 per esa t 
s r  ■sore of to ta l •m ount of bond•, m ortgages, m  
other •ecu ritie s  • r e :  None.

4. T hat tb s  two paragraphs • e i t  aboes. ghrlng 
tb s  sam e• • f  Use owners, stock hold era, and • se n ritf  
ho lders, if an y , contain not only tba Hat of stock- 
ho lders and security  holder• as they appear upon 
the b o sk s  of Use company but also , io  caass where 
th e  s tockho lder or security ho lder appear• a p se  
th e  books of tb s  rom ps nr •a tru s ts •  or 1■ •ay  
e th er td a c ia ry  relation, the name of the person as 
e srp o ra tiso  f a r  whom auch trustee is acting, ia 
g iv e s ; ala# th a t  the ■aid two paragraphs ro c ta l•  
s ta tem en t• em bracing •S a n t‘•  full knowledge end 
b e lie f ao to th e  cirenmatancea and conditions andar 
which sto ck h o ld ers  and security  holders wha d a  
n e t appear upon the hooks of tba company as 
tru stees, bold  stock and •eciiritiea in  a capacity  
o ther than th a t of a bona fide ow ner; and th is  
•S a n t  baa no  reason to  belierra that any othar 
parana. associa tion , or corporation baa any in ta r  eat 
d irec t or In d irec t la  the mid •lock , bonds, or a that  
le c a rM sa  th an  as ao stated by him .ABRAHAM BAROFF,Boeretary Treasurer. 

Sworn and subscribed before me this 
29th day of March, 1920.

Memo a L  f la m h a ifa r . 
N otary P n b tta .

(My commission ^expires March 30, 1928)

ן א מ ד ל א ן ן ן ו ו א # מ ר ע ב י ל

לאיעום
M  MOADWAT, ME* YOU

iks « *
-jAitt.■• m

 דער פון רעפארט דער
 דער אץ ריסױרטש״ אװ

אינדוסטױע קלאוק
)1 «ון (אלום

 זײ• װאס אינסײו״?ועפער, גרעסע׳רע סעל
 דער אױף סײ ארן םארבייכעז, נאך נען

 םאב־מאנױ די םון שעפער צאי גדויסער
 װעי־ קאנטיאקטארס, און םעקטישורערם

 םארמעהרעז. אײן איז זיר האלטען כע
 צי־ די און םאקטען די אז מײנט, ראס

 זײ־ װאס רעפארטס, צװײ די םון םערען
 גאגץ פון געװארען צוגויפגע^טעלט נען

 גאנץ א נאך םארטער, אוכיפארטײאי׳עע
 םאיהעל־ אמת׳ע די פון ׳מטודױם נענויען

 פול־ באישטעטינען טרײד, איז טענישעז
 שױן האט ױניאן די װאס אילץ, ׳טטענדיג

 די אױןי אױך און צוריק, לאנג נ^זאנט
 פארגעקומען זיינעז זואש םארהערען, אלע

 קאטי• ספעציעלער גאװערגאר׳ם פאי׳ז
 צו־ ריכטינען דעש װיסענדיג און סיע.

 נאך קלאוק־אינדוסטריע, דער אין *טטאנד
 האט ריסוירטיט״ אװ ״בױרא די אײדער

 דאריבער האט אונטערזוכונג, די געטאנט
 אי־ויסגע־ צוריק לאננ שוין אזיױנ די

 באלע* די צו פאדערוננען איהרע יטטעלט
 די איז עש וױ פאי־בעהע־ען צו באטים,

 אין קלאיקטאכער די פון לאגע טרױעריגע
 אין א-דנונג מעהר אײנצױטטעיען אויך
 סוטס, און קי*אוקש םון פראדוקציע דער

 גא־ דעש דאש ראפען, זיך װילט עש
אינגי־ װעט װעלכע קאכיסיע, װערנאר׳ס

 רזמא- איחחנ ארױסמבען דארפען כען
ד׳יין סנסוך דעם אין טענדאציעס  דער ווו

ם רי און ױניאן  דיכטע ,װעט ^איענאםי
 צײ די און פאקטען די װאס בא;רײפען,

 דער־ בױרא״ ״ריסוירטיןו דער פון םערען
 קא״ דעי םון כמנסכערס די דאס ;צעחיען
 דעם באגרײםען ויכטיג װעיען מיסיע
 #קלאוקר»כער די םון גויט און.די עלענד

 סון טרױס בויט אזוי סטארטשעט װאס
 און ציפערעה די און םאקטען די אונטער

 רעקאמענדאציעס דיערע דורך װעלען ךײ
 פיעחד אײנמטעיען יװיאן דער העלפען
 קלאוקס םיז ■ראדוחציע דער אין ארדנוגג

 מעחד זאיען ארבײטער די אז ׳סוטס און
ליידען״ םיל אזױ דאדשע^ ניט

שאפ־טשערמאן. ■דעזענפדדען
 יצאטץ סעכיועל םון ארבײטער די
ט, טע22 װ. 132*4 ״טאפ, דרעס טיי  פ

 ט״טערמאן ״טאפ זײער •רעזענטירט האבען
 נאלדענעם א כייט •שערמאן, איזידאר בר.

 אײפריכטינע זײז םאר טישײן, און וואט״ש
 ןיה ארבײטעי־ די פא״ דינסט לאיאי־־ע און

יטאפ
: קאדיטע ׳טאפ די

ו, א ל ב . כ•
,1 א ל פ א ק ל.
3 א ״ט ז ד ל.
ם. א ר ב א ני.

דיעםםאכעד און קלאוק
! ש א ז ק ר ע ם פ י ו א

ם י ר א ן מ א מ ג ױ
ױניאז װאירקעיס גאיימענט יײריש טאנאליא-גטער;ע דער פון פרעזידענט דער

ריידען װעס

פייה אוהד 1ס אפױל, סעו4 זונטאנ, דעס
םם G2 אין ע106 אי  םםר״ט ט

:1טעד־ דער א-:ער

 אץ קרידםען אינערליכע און אינדוסטריעלע ״די
יאהך״ 4 לעצמע די פאױ ױניאן קלאור,טאבער דעד •

דעם שין א,־א:ז״.״רט
ר ע םכ ק או ש קל ט ענ ר ע ב ש ט- ם לי א צי א פארם־•. ם

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

 אץ ארנענטינא עםטרייך, דײטשלאנד, פאלעםטינע,
ן י ע א ר ע ד נ ר א ע ד נ ע דעד דורך — ל

ל א אנ ש ע רנ ע ם ינ
ס נ א נ

אין אױםנעצאהלט ראנען)גער האבען

דאלארען אמעדיקאנער
געװארען צונעשםעלם אויך ױינען געלדער «לע

אײנעם יעדען צו

צײט אין אה פינקםלו שנעל
 די זײנען אײראפע אין בענק די םיט פארבינדונגען אונזערע

 קאנטרא־ ווערען זײ ראיעלםטע. די און זיכערםטע די בעסטע,
יטאל.6קא עננלישען טון לירט

 דורך אהײם נעלם שיקעז איהר קענט באנק אײער חרך
 אץ׳ דאלארם אמעריקאנער איז ןראדיא או םעלענראף םאםם,

 — •רײזען ביליגםטע די צו אריץ, הױ? אין ביז םיילעז וועלם אלע
^ די אונז קאסם עם וױ םעהר גיט ע מענס עק
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liY ״ i1<( -vיי :

ttm ns *רביימר
 ם»ראיײ לענרער,

 ךי און ׳«יױ ני«ם
ט ײעים מ ק י  זי

» ר » ײ •1

G E R E C H T I G K E r r - O U S T I C E )

r a m

 רוזזקתי בצדסתי
אר«ה. ולא

) • ׳כ״ז (יױב,

 גזןיענמיג״ מײן אן
 ?יד איך ה?לפ ?ײכז

 װעל און '■**רק,
«יל«מן. ני« יויחי

אינסערנעשאנאל וער פון ארנאן אפיציעלער
PRICE 3 CUNTS.1926 אפריל, סטער פרײטאגNew York. F riday , April 9, 1926Vol. VIH. No. 15.

 פון טשערלײט פון מיטינג וױכםיגער א
אוחןנם רינסטאג שעפער, קלאוק

 דז״טאינט פון כייטינג לעצטען דעם אױף
 אײנצױ געװארען באשלאסען איז באארד

 םון טיטערלײט סון סארזאכילוננ א רוםען
 יארק, גױ גרױס אין ישעפער קלאוק די

 װערען אויםגענוכיען װעלעז עס ־וואו
 איצטי־ דעם אין סראנעז וױבטיגע אײניגע

ױניאן. דער םון לעבען אין סאמענט גען
 םארהומען װעט פאיזאמלוגנ די

 נאך גלײך אפריל, טען13 דעם דינשטאג,
 װעבסטער גרויסען דעם אין ארבײט, דעי־

 די צװישען גאס, טער11 דער אויף
עװענױס. טע4 און טע3

 גערופען װערען פארזאמלונג דער צו
 שעפער, סלאוק די םיז בלויז ט־טעדלייט די

שעפער. דרעס קײן פון ניט
 גערופען װערען שעפער ?אאוק די פון

אקטױוע די *ויך פאדזאמלונג דער צו

 ארו8כ דזשונפ שיהאגא
 אר־ גרויסע ײן8 שםעלס

האםיפןן גאניזמדמס
 בא־ מיר האבעז פרעס צום געהענדיג

 ,דײוױרסאז, ל. י. םון טעלעגראמע א קרכדעז
 דזשאינט שיקאנא םון סעיזרעטאר דער

— : םאלנט װי זיך לעזס וראס באארר,
 אפדיל, טען15 דעם דאנערשטאנ,

 אינסםא־ עםענטליכער אץ סארקוטעז װעט
 די אינסטאלידען צו כייטיננ, לײשאן
ס גרױסע אנ אצי  םינף פון קאמיטע אמאניז

 אפ־ זיך װעט װאם מיטגלידעד, הונדערט
 דרעס די ארגאניזירען העלפען צו נעבען

 װעט פארזאמלוננ די שישאנא. םון יטעפעו־
 אװזונט, איז אזײנער אכט ע־פענען זיך
 כייל־ און איטלאנד ׳האל ישאהנםעלס אין

עװענױס. ױאקי
 גענעבען װעט נעלעגענהײט דער צו
 ס׳װעלען און קאנצערס, שעךזנער א װעיען

 :פאלגט װי רעדנער, אײניגע זײן אױך
 אר־ דער םון טיטערמאז זשאנסאן, אנטאן

 פע- שיקאגא דער םון קאסיטע נאניזײשאז
 טע־ לעוױן, י. לײבאר, אװ דערײישאן
שאינט פון נעדז״שער  סאשא באארד, דז

 ײעט עס און יארס, נ*ו םון ׳-ערניאזזי
 איטא^יעני־ א און פוילייעער א זײן אויר
רעדנער. שער

 באטײליגען זיך װעט קאנצערט אין
 ארקעסטער מאנדאלין א כאר, גרויסער א

סאליסטען: אײניגע און

 װאש א־־בײטעד די מניאז, דער א'ז טוער
 בירדיננ איז בי*אח די אין זיך באטײלינען

 ארגאני־ לעצטעגס װעיען װאס קאטיטעס
דרט.

אקטי־ אנדערע די און טשערלײט די
 קומען צו געבעטען זײנעז דער,6מיטני װע
 פא״ צײט נעגוג זײן זאל עש צײט, אין

 םראנעז די איבער דיסקוסיע נענויער א
װערען. אױפגענוטען דא*ט װעלען װאס

 זחגרם כאארד קאנטראל סאדטאױ
כאסטאן אץ אײנגעשטעלט

ט א פון אי פ ע  וױיפ־פדעזידענט ״ואס י
 צו צוגעשיקט ־אט דאבטאן דז־שויױס

 טע־ רעצטע די װענען זיגטאן פ״עזידענט
 דער אין פאסידונגען און טיגקײטען

 ׳ױ:יאן דרעסביאבעי אין קלאוק באסטאן
 װאש םאייגענדע, דאש ארױס כדר נעהטעז

 אוגזערע 1“אי אינטערע^ירען זיכער װעט
: לעזער

איז באשטאן אין כעזאן ק^אוק ״דער

 זעמאן פרעזידענט פזן לעקטשור דריטער
ערפאלג גרדםער א ארך

 אי־ ניעז גיטעי, גאגץ א
 אין אטבא^אנגט װאש

װע;יג געװען צטיא ביז

 אװעלטײם.:ײט
 איז טיייר,

ער׳שמ א־יבײט.
ד~ע

ט װאך ײ א  אד״ באױײזען גענוטעז זיך י
ט ײ װעי־ט עש און ישעפעל, דרעש די אין נ

w< י « ײייייא־ום יאךא־ אז

 פרעזידעגס װאש לעיטשוד, רריס־ל די
 נע־ פריה זונםאג לעצטען האט זינכיאן

 יעצטע די װעגען האללעם אין הא^טען
 ױניא!, ק^אוקטאנעל דער אין פאסירונגען

 ;,4עי־פאי נרעסערער א נאך געװען איז
צװײ. ערשטע די װי

געװא־ אראנדטירט איז לעתטשור די
 פיז ברענטש טאכער1אול4קי דעם םון רען
פארטײ. סאציאליסטײשער דער

 זיגטאן װאו האל, דער איז נאל :ים
 איבעלגעפאקט געװען גערעסטישורט, האט

 קאפ, אויף קאפ געישטאנען איז כיען און
 זײנען מענשען פיל אזוי נאבאכיאל נאל

ט און אױטסײד געשטאנען  נעהענט :י
איז רחטת האל, אין ארײנגעחן  שוין פ׳

«r קײן פעהר se ט געװען. ני
 איז האל איבערגעפאשטען דעם א״ן
 זינ־ װען רוהיג, און שטיל זעהד געװען

ט האבעז ארע גערעדט. האט טאן טי ך.  זי
 צונע־ אויםמערהזאמקײט גרעסטעד דער

 האט ער װען און וואדט, יעדען צו הערט
 אפ־ שטורפיש עד איז רײדעז, געענדיגט

םארזאטעלטע. אלע פון ;עװאלען לאדירט
 טאל דאס האט זיגטאן פרעזידענט

 אי־ און אינחיסטריעלע די איבעד געלעדט
 קלאוקטאבער דער אין קריזיסען נערליכע

 עי־ יאהר. פיעל יעצסע די פאר ױניאן
 אינדו־ אי״ע די צוגלידערט ט א ה

 נעפירט האבען װאס אררזאכען, סטריעלע
 פוץ לאגע שיעכטער איצטיגער דער צו
 גע־ האט עס װאס און קלאוחטאצער, די

 און דזשאבינג־• די אז ׳דעם צו םיהרט
 אײנגע־ זיך האט קאנטראקטיננ־סיסטעם

אינדוסטריע. רער אין װארצעיס
באװי־ זינטאן פרעז. האס :אכדעם

 אוסשס<;דען שלעבטע די אז זשן,
 ד פאר פאראנטװארטליר

 אומ־ דער פאר ױניאן, דער אין אוםרוהעז
 איז װען טעמבעלס. די םון צופלידענהײט

 זיך הויכען ניטא, ברויט קײן איז יטטוב
געזאנט. זיגדאז האט — קריגערײען אן

 האט לעקטשוך דער פון םארלױף איז
 ענדע־ אלע די אנגעריהלט רעדנער דער

 דער אין פארגעהומען זײנען װאש רומעז,
 עט־ לעצטע די אין קלאױדאינדוסטריע

 װעל־ געװיזען, האט ער און יאהל, ליכע
 י״אנע די געװירקט, האבען עס סבות נע
 איז. זי װי אזױ װערען זאל טרײד אין
 װאש פאלגען, די אױף אננעוױזען האט על
 כייט געבראכט האט װעלט־מילחטה די

נלוס )12 זײצ א־יף ̂(

\ tv- *
אינעללינע

 עדװאלטעט
ביזי. װעלען

 ןיפ #זעל—שט 41 :אך לאבעז ״טיד
 גאך זײגען ויאש שעפעל דלעש פיגף די

 צאהלען ריי װעלבע סטלײק, ןיא איץ
 האפ־ען, כייר בענעפיט. כט־ײק װאך יעדע
ײד ד־עם אין סיזאן ־,דע װען דאש  ט־
 דאזיגע די װעלען אײגשטעיען, זיך װעט

 טיט סעטלען צו נעצװאונגען זײן פי־טען
ע געטאן האבען דאס װי ױניאן, דער  א'

טרײד. דעם אין פירטעץ אנדעז־ע

 דער און באארד סאניטאר״ דער
לײבעל, װגיאן

ען ״נייר  טיט פאלנוטען איצטעד דינ
 דזשאיגט א אײנצױטטעלען א*בײט דעל

 אין חאנס־אל. סאגיטאלי אװ באא-ד
 פארגו״ אױך טיר זײנען צײט דעלזעלבעד

 אײדשטעלען דאס םאלצוברײטען פיען
 י“סאנ*טא דעם ״פלאסאניס״, דעם פון

 דרעס און אוק1קי אודזער אין לײבעל
 גע־ איז םלאגע סאגיטארי די מארקעט.

 לעצטען דעם אין אישו הױפט אונזער װען
 ע© איז אונז פאד און סטרײלז, נענעראל

י וױכטינ, זעהל י  פאר־ איצם זיך זאלען ד
 אײנטטע־ םון ארבייט דעל טיט נעהטען

ע די רען צי טו סאניטײשאז.. פון אעסטי
ס ^ו )10 זײצ אייף (

 פוז ארבײטער זױי־טגודס און קארסעטעז
יזױאן ױ פארשטאקעז ברידזשפארט

*ווענפ, שבח דעם ר»המר, רוחולף פאו פנים סכלת
הױז ופעדא טאנהעטען אין

אפריל, טען10 דעם אװענט, שבת דעם
 םאריוױ הױז אפערא מאנהעטען אין װעט
 םאר קבלת־פנים םאלהס גרויסער א מעז
 רעדנער און שרײבער באריהמטען דעם

 ווערט פנים קבלת דער ראקער. רודאלױ
 ®ראמי״ -םון וןאמיטעט א םון אדאנזשירט

 לע־ עסענטליכמז דעם אין מענשען נענטע,
* אמעריהא. םון בעז

 געגעבען װעט נע^עגענהײט דער צו
 מיט קאנצערט נרויסארםיגער א ווערען

 אויך װעצעז און ?ינסטאער באדיהםטע
 באגרי־ קורצע אײנינע וחנרען נעהאאטעז

 װעט פיטשור הויים די סונגס־רעחנז.
 װאס איײז, ג*סמ דער זואם זײן, אבער
 ניױ אין מאל עדשםע דאם אױוי טלעט
r וועט יארק, tערפאהרונ״ זײגע מעמאען 

 אײאיא. איז ̂אחרעז <ע*טע די אין נעז
 דערצעחאעז. צו סך א גאר 5חא עד און

 קאנצערט וועגען אײגןמ^חיזמעז םעהר
 צװײטעז א אויוי געמיגען נ?קד0 די װעיעז

אײםוגג. חנר אין ארט
באוואוסטער חנר ריד**

 אח שוײ^טמםעלער םרײחײםסממסמעד,
 ניד קײן אננעקומען tHNr אח רעדנ^י,

pnr • איו און אוחועז *

 אידישע אלע בײ גאסט זעחר־אננעלענטער
 שרײ־ אידישע אלע בײ און ראריהאלעז

מ ראקער בעד. װעלט, גאנצעד דער אין א
).12 זײם אויף ()»לום

 אין קאנזועגיטאן לעצטע אונזער :אך
 אינטערגעיטא־ אונזעל האס פיי׳אדעי״פיא,

אי  ברידדט־ אין קאביפײן א אנגעפאננען :
 ױ־ די שטאי־קען צו קאנעקטיסוט, פארס,

 יאקאר ארבײטער, קארסעטען די פון נ:אן
 גוטע בלעננען אן שוין פאנגט דאס און 33

 די אויםגעל-עבט האט עס רעזולטאטעז.
 קארסעטען די צװישן טעטיגקײט ױניאז

 יע־ געװארען אױך איז עס און ארבײטער
 די איז דלעפטאכעד די צװישען בעדינער

שטאדט. יענער אלבײםער׳קון װײסגודס
 ברידזש־ זיא 34 און 33 לאחאייס די
 צונױפנעשסעלט יעצטענס זזאבען פארט

 קאײפײן א און אלגאניזײשאךקאטיטע אן
 ױגיאן. די שטארקען צו אננעפיהלט װערט

 די און אפנעהאיזטען װערען טיטינגען
 פאר־ לאקאלס די פון כייםגלידערשא^ט

טגיידעל די זיך. נרעסערט  דער פון טי
 ניט זיך םױלען קאטיסע ארגאניזאציאגס

 הײם זײער אין ארבײטער די באזוכען צו
 שליסען זײ װאלום זײ, מיט רעדעז און
ס זיך דאס און ױניאן. דער צו אן ני

 א־ײן בלעננט
 א־־נאניזאציע.
באזונדער

i-א%W *י- W '־*w'*V4A <יי s h • י

««ײרייו *v" v ררזד *»♦̂ t' v j L. P  kS I » > •י ו wS
ט דע אין טיטגרי^ע־יטאפט די ע כ אי  י

 פאך דעי .34 יזאחאר יוניא;, קאטערס
א״ 100 אלגאניױלט באי^ד שױן איז  פי

צענט.
 1 1 דא אױך זײגעז ברידדטפאלט אין

)12 זייש אייף (עלוס

םאךצײכניס אינהאלט

— /  ' / ׳4   It
»ײ< “ «*»■■*«*«
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 םיםגלידער וי פון פרויען פאד לעספשור 8
אעפערנמממאל דער פון

ם ד״נםטאג, ען13 דע ץ 7:30 אפריל, ט ט, א װענ ען װעט א ב ע ענ  ג
עלע א װערען צי ע ע םפ ר פון םרויען די םאר לעקצי דע לי טג ער פון םי  אונז

ל. א אנ ש ע רנ ע ם ט דאם אינ ע םען װ ם אין הארלעם, אין פארקו  קלאוק דע
ר ע כ א ט 73 םענםער,' מ ם ע104 אי נאם. ט
ע די ם ע : ודעם ט ײן ען ז כ ל ע נ םארט ,וו חנ ל ר־ בי א ,פרױ?־ די ד
ר די ע ײן װעלען רעדנ װין םאקם :ז א און לע ד א קאהן. ם. פ

םע די איז דאם ש ע «פון ער רי שורם, םע ען װאם לעקם ל ע ען ןו ב ע עג  ג
ערען ד וו א ן די פ ע חי ל די• פון פ א אנ ש ע רנ ע ם ע דער. א לי טג ט מי ר שי רנז  א

ם םון ע ל ד א אנ ש ע רנ ע ם אל אינ אנ ש קיי ױ ט. עד ענ מ ם ר א פ ע ד

״’דזשא יןc מיםינג .2 !"ט פ*ן באא-־־ ; ' H י Z % י ״י •4 *י• ^ךי »4 4
י פיש.

 ד״עםנואבע- דעי פין י־ייהען די אין !.1 זײט
ט־ דדשילײס 22 ױניאן, אי פ

 קא־ ־,עד״קיישאנא װענענטײבעי .*‘נא
לענדאר.

ט  אינאניזאציאנס*£־־אר.עז אין ציײד .4 זי'
י*. - S2 יא־א־" ױניאן, עד,זאנזינע״ס
ראזעגביאס

זאי־א ̂"2V ע)ײי\ צ־ ? שארװאם י:. סיי
אײזענ־ נײי״טאז אדלע־■ .b יעקב

בעלנ.
אי־ס. ג־א" עדי !).

א־:טע־־ א־: טא־ א־יגנזינדעז דער .7
ן4ךי« יי«י ^ * \4ך j » 1 < ו . . ו 1 זףײעץ ג»זציאנא»עי
י־. י פא:עט  דע־־װאב*:; םראנק

יזאלושינער.
ק־איל* דעם פ*ן s. צישצאגד דעי־

הייטאל- ל. — יאײז ניו אין םרײד
װהילער. ז עאטענכ שאי־װ^געי־שע

זײט

זײט

ט ״  עש שי״ רעדנער און *ירייבער <>. ד
 אר סטודעננוען פון צוזאמענקונפט .דע״

ק־אסען. *ונזערע שון יערער
 !איי אדױע־בײזצענצפ .11 אןן in זײט

«ײדענעם.
ט : ש*ן ערושען .12 זי' י א־־"ע-טײז־ 1 ף

מע:גס.


