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ט די  געגען םירמען, ^עילכע םיז א־ניי
 זא^ יארק, נױ אין כטלײהט טען װעי״כע

 דאס װערעז׳ נעמאכט :יט עלגעץ אין
 אװ אוט דעם םון גרױר רעם אווי ננאי־ט
 אר־ די אט און דעפאױטמענט. טאלז
 עס ילייכטע. קײן נישט גאי איז בײט

 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

 אכטענדי: ניט אבעי־ יאיס. :ױ אין
 אלבייט די װערט יטװערעקײטען קיינע

 באדײטענדען גאנץ א כדט און נעטאן׳
עלפאר:.
 אדעי־ ;;,‘ביײצפיי פא־־ א זײגען אט
: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

 אין א־נײט זײעל סאכען צו געזוכט
 יטאכיער־ דיױױד פרן שאפ הראוה דעש
 ״שא־ דעם אין דזש״ נ. פאשײק, הײז,

פ׳ קילאוה קאונטי יױואן 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
ס ו ל * ן ( ו £ ס י י )1 ז

 דך האס סענ״שעז טױזענט אדיבעל םון
אופן. רוהיגען נאגץ א אױף םארענדיגט

ם ע נ ד א ט ג ו ה ז די ר א פ שו ט ק ע  ל
ץ ם. א ע ל ר א ה

 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

עד די ע װילנ פ רו ד אץ ט ענ ר  ג
ר ע ט א ע ט

 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
ר מ דז ע מג חניקין. m pnjr י

 ארבײטי די אחין נעיפימט האבען װאס
 סעטעימענט. א װעגען רעדען אגהויבען

 ארביײ די האבען נאכדעם ערעט און
 צױ זיך פעפער’ אויטסײד די םון טער

ארבײט. דער צו ריקגעקערט
 סטױײקס די מיט יצוזאמעגהאנ: איז

 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,
, ד ; א . 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.
ם ק ױי ט ץ ס ס א ע ר י ד ע פ ע ש

 דעש געלוננען אויך זיא װאך יעצמע
 אפצויטטע־ דעפארטםענט טאון ויא אויט

 האבען ײאס עעפער די־עס אײגיגע לען
 באװאושטעד דעי פאר א־־בײט געטאכט

 אי:א־ די בראדעיס. רעגטגעד םירםע
 טאד־ און גראסכיאן אדעטצקי׳ נײזערס

 ׳צאפ דעם אפגע״שטעלט האבע-ז דשיא
ט אין קאטפ." דרעס ״וױיס די פון ײ ה  ו

 אין יטעפער צװײ און י. נ. פיײנם׳
 װי ״טעפ^ר, די־ אין א. יל. אסטאריא

 אר־ געפאבט מעז האט באמעייןט, ׳טוין
 ברא־ רענטנער םירכיע דער פאר בײט

 אננע־ װעיט עש װעלכער געגעז דע״ש׳
 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
 עטליכע זײס יטױן איז װעלכע ׳קאמפ."
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

TIIE  ACT OF 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 York. SS.
Before me, a Notary PuLUc in •ad fat 

tha State and county aforesaid, personally appeared 
A b rx l ia tn  BarofiT, w h o , h a v in g  beon  d u l y  
s w o r n  a o o o n l l n p  to  law . 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 ee’y - T r e a s .  o f  th e  I n t e r -  
n a t i o n a l  U ad les*  t J n r tn 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 lg 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 •tatem eat of the ownerahip. m an•••- 
n e a t ,  ate., of the •foreaaid publication for tfej
date skewn ia  the abor• caption, required by tba 
Act of August 24, P»12. embodied in section 441, 
Postal law • and Refalationa, printed on tbo « •
*eree uf tliia form, to wit:

1. That tba name• and addresses of the pnk■ 
Usher, editor, Managing editor, and buaineaa maa> 
•cera a re :
Publisher: International Ind ies’ Garment WoTkefgf

Union. 3 West 16th St., New York. N. Y.
Editor: I,. Finkelsteln (Acting Editor),

R W . IC th  S t . ,  N ew  Y 'ork , N . Y. Business Manager: None.
2. That the owners are: International Uadis•

Carment W orkers' Union, 3 West 16th S t., N r*
Y cV . N. Y.
Morris Sigman, President, 3 West 16th St., New 
York. N. Y.
Abraham Baroff, Secretary Treasurer, 3 West 1Mb 
S t., New York. N. Y.

g. That the known hondhnlJers, mortgagee•, and 
• ׳ her security holders owning or bolding 1 per esat 
sr ■sore of to tal •mount of bond•, mortgages, m  
other •ecurities • re : None.

4. That tb s two paragraphs • e i t  aboes. ghrlng 
tb s  sam e• • f  Use owners, stock hold era, and •sen ritf 
holders, if any, contain not only tba Hat of stock- 
holders and security holder• as they appear upon 
the bosks of Use company but also, io caass where 
the stockholder or security holder appear• apse  
the books of tbs romps nr •a tru sts• or 1■ •ay 
ether tdac iary  relation, the name of the person as 
esrporatiso  fa r  whom auch trustee is acting, ia 
g ives; ala# th a t the ■aid two paragraphs ro c ta l•  
statem ent• embracing •S an t‘• full knowledge end 
belief ao to the  cirenmatancea and conditions andar 
which stockholders and security holders wha da 
net appear upon the hooks of tba company as 
trustees, bold stock and •eciiritiea in a capacity 
other than tha t of a bona fide owner; and th is 
•S an t baa no reason to  belierra that any othar 
parana. association, or corporation baa any in ta r eat 
direct or Indirect la the mid •lock, bonds, or a that 
lecarM sa than as ao stated by him.ABRAHAM BAROFF,Boeretary Treasurer. 

Sworn and subscribed before me this 29th day of March, 1920.
Memo a L  flam haifar. 

Notary Pnbtta.
(My commission êxpires March 30, 1928)
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 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

אן. ■דעזענפדדען מ ער ש ט אפ־ ש

 יצאטץ סעכיועל םון ארבײטער די
 פטייט, טע22 װ. 132*4 ״טאפ, דרעס

 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

פ א ט י
: 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

ױגמאן מארים
ױניאז װאירקעיס גאיימענט יײריש טאנאליא-גטער;ע דער פון פרעזידענט דער

ריידען װעס

פייה אוהד 1ס אפױל, סעו4 זונטאנ, דעס
ע106 איםם G2 אין  םםר״ט ט

:1טעד־ דער א-:ער

ע ״די על טרי ס דו ע און אינ כ ערלי  אץ קרידםען אינ
טאבער דעד • ע די פאױ ױניאן קלאור, מ צ ע יאהך״ 4 ל

דעם שין א,־א:ז״.״רט
ש קלאוקםכער שע ברענט פארם־•. םאציאליםט-

ע ען װאם אל אב ט ה ק שי ע ט ג ל ע טוב אױןש ג  צו ױם־
ם זײערע בי ע, פױלען, אץ קרו ט ד, לי אנ םל ױא, רו  לאטו

ע, טינ ם ע אל ד, פ אנ של ט ײ ך, ד א עםטריי טינ ענ רנ  אץ א
ן י ע א ר ע ד נ ר א ע ד נ ע רך — ל עד דו ד

ינםערנעשאנאל
נאנס

ען אב ער ה ען)ג ט ראנ הל א צ ע םנ ױ אין א

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
ער איז ןראדיא או םעלענראף םאםם, אנ ק רי ע מ ם א ר א אל  אץ׳ ד

 — •רײזען ביליגםטע די צו אריץ, הױ? אין ביז םיילעז וועלם אלע
עקמענסע^ די אונז קאסם עם וױ םעהר גיט
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 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
 םינף פון קאמיטע אמאניזאציאנס גרױסע

 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
 סאשא באארד, דזשאינט פון נעדז״שער

 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  וױיפ־פדעזידענט ״ואס יעפאי
 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

 אד״ באױײזען גענוטעז זיך יאט װאך ײ
װעי־ט עש און ישעפעל, דרעש די אין נײט

יא־ום יאךא־ אז י י י w< י « ײ

 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
 נעהענט :יט און אױטסײד געשטאנען
 שוין פ׳איז רחטת האל, אין ארײנגעחן

«r קײן פעהר se געװען. ניט
 איז האל איבערגעפאשטען דעם א״ן
 זינ־ װען רוהיג, און שטיל זעהד געװען

 זיך.טיט האבעז ארע גערעדט. האט טאן
 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

ס לו ^נ ף ( י ־ צ א ײ 1 ז 2(
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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
 ט־ײד ד־עם אין סיזאן ־,דע װען דאש
 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

ר ע ״ ד ר א ט אני ד ס ר א א ר און ב ע  ד
אן ל, װגי ע ב ײ ל

 טיט פאלנוטען איצטעד דינען ״נייר
 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  פאר־ איצם זיך זאלען די
 אײנטטע־ םון ארבייט דעל טיט נעהטען

סאניטײשאז.. פון אעסטיטוציע די רען
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,
ד קײן אננעקומען tHNr אח רעדנ^י,  ני

p n r • איו און אוחועז *

 אידישע אלע בײ גאסט זעחר־אננעלענטער
 שרײ־ אידישע אלע בײ און ראריהאלעז

װעלט, גאנצעד דער אין אמ ראקער בעד.
).12 זײם אויף ()»לום

 אין קאנזועגיטאן לעצטע אונזער :אך
 אינטערגעיטא־ אונזעל האס פיי׳אדעי״פיא,

 ברידדט־ אין קאביפײן א אנגעפאננען :אי
 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

 דער פון טיטגיידעל די זיך. נרעסערט
 ניט זיך םױלען קאטיסע ארגאניזאציאגס

 הײם זײער אין ארבײטער די באזוכען צו
 שליסען זײ װאלום זײ, מיט רעדעז און
דאס און ױניאן. דער צו אן ניס זיך

 א־ײן בלעננט
 א־־נאניזאציע.
באזונדער

i-א%W *י- W '־*w'*V4A <יי s h • י

ד ז ר ר  v "  v* ײרייו»» *»♦  ̂ t ' v  j L. P kS I » > •י ו wS
כעט דע אין טיטגרי^ע־יטאפט די אי  י

 פאך דעי .34 יזאחאר יוניא;, קאטערס
ד שױן איז  פיא״ 100 אלגאניױלט בא̂י

צענט.
 1 1 דא אױך זײגעז ברידדטפאלט אין

ף (עלוס )12 זייש איי

ט ל א ה נ ס אי כני ײ צ ך א ם

— /  ' / ׳4   It
»*»*■■«*» “ > ײ «

f . j \ > ס.ו ׳

 םיםגלידער וי פון פרויען פאד לעספשור 8
אעפערנמממאל דער פון

, ג א ט ם נ ״ ם ד ע 1 ד ן3 ע , ט ל י ר פ 7 א : 3 ץ 0 , א ט נ ע װ ט א ע ן װ ע ב ע נ ע  ג

ן ע ר ע ע א װ ל ע י צ ע פ ע ם י צ ק ע ר ל א י ם ן ד ע י ו ר ן ם ו ר פ ע ד י ל ג ט י ן ם ו ר פ ע ז נ ו  א

. ל א נ א ש ע נ ר ע ם נ י ם א א ט ד ע ן װ ע ם ו ק ר א ן פ י , א ם ע ל ר א ן ה י ם א ע ק ד ו א ל  ק

ר ע כ א ' מ , ר ע ם נ ע 7 ם ט 3 ם י 1 א 0 ע4 . ט ם א נ

י ע ד ם ע ם ט ע ד : ו ן ײ ן ז ע כ ל ע ו ו ט , ר א נ ם נ ח ל י ־ ב ר א י ד ־ ד ? ױ ר ,פ

י ר ד ע נ ד ע ן ר ע ל ע ן װ ײ ם :ז ק א ן ם י װ ע ן ל ו א א ד א . פ . ם ן ה א ק

ם א ז ד י י א ע ד ם ש ר ן ע ו ע «פ י ר ע , ם ם ר ו ש ם ק ע ם ל א ן װ ע ל ע ו ן ן ע ב ע ג ע  ג

ן ע ר ע ו ד ו א י פ ן ד ע י ח ן פ ו • פ י ל ד א נ א ש ע נ ר ע ם ע . א ר ע ד י ל ג ט י ט מ ר י ש ז נ ר  א

ן ו ם ם ע ל ד א נ א ש ע נ ר ע ם נ י ל א א נ א ש י י ק ױ ד . ע ט נ ע מ ם ר א פ ע ד

ט " א יןc מיםינג .2 ! ש ז ״’ד ־ ; ־ - א א פ*ן ב
י »4 4 ך ' H י Z % י ״י •4 *י• ^

י פיש.
ט ײ ן !.1 ז י י א ן ד ע ה י י ־ ן י י י פ ע - ד ע ב א ו נ ם ע ״  ד

פאיט־ דדשילײס 22 ױניאן,
א *‘נ י . ע ב ײ ט נ ע נ ע א װ נ א ש י י ק ״ ד ־ ־,ע א  ק

לענדאר.
ט ' י ד .4 ז ײ י ן צ י ז א ע . ר א ־ ־ £ * ס נ א י צ א ז י נ א נ י  א

ס ״ ע נ י ז נ א ז , ד , ע ן א י נ " ױ ־ א ־ א S י י*. - 2
ראזעגביאס

\ י זאי־א ̂"2V ע)ײ סייצ־ ? שארװאם י:.
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 י־. י פא:עטזףײעץ ג»זציאנא»עי  דע־־װאב*:; םראנק

יזאלושינער.
ק־איל* דעם פ*ן s. צישצאגד דעי־

הייטאל- ל. — יאײז ניו אין םרײד
װהילער. ז ̂געי־שע עאטענכ שאי־װ

ט ײ ז

זײט

 עש שי״ רעדנער און *ירייבער <>. ד״ט
 אר סטודעננוען פון צוזאמענקונפט .דע״

ק־אסען. *ונזערע שון יערער
 !איי אדױע־בײזצענצפ .11 אןן in זײט

«ײדענעם.
ט א־־"ע-טײז־ 1 ףי: ש*ן ערושען .12 זי'

מע:גס.
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קלאוק פה באארד חשאינט פה סיםינגי
ױניאז דרעטסאכער אזז

2* י ם כ ע ר 1ע מ£ ^
f נוןשלא^נן, חאט באוויד דדשאינט i 

®#מווורטעט ayn פאנד וױכטיגער דער
iro n מ • סןן מ ? * • £ י׳יז ׳ י ר " יי

שנפ ד*ס ע בוופו מ'4*ויפױפ* tM *י

* * • ! : 'M 'n m j 'L i u

ם דעם פון טיטינג א שאינ  באארד ח
£ י21 סג״ ,9 ,3 ,2 גאקאלס די סון 2 
 א•־ איז 89 און 83 ,64 ,48 ,45 ,35 ,23

 ב»(ן2 דעם פרײםאג, געװארען נעהאכטעז
יס.ססר תכ16 וועסם 3 אין ,1926 »£ו־יי,

 דזשאיגם דעם םון פיאטאהאי דעד
 װערט פארטש טען19 רעם פון באא-ד

 אז קארמנירוגג, דער טיט נוטנעהײכען,
״ ״גודכיאז נאטען דעד ױ מ ײ  אריע־ ז^ל ב

 PD פארצאננ דעם אין װערען געשריבעז
מצדרבעקער. סטרײקענדע די

cm פיאכתמאי דעד  pc ■ספעשעי 
 םון באארד, דזשאינט cm פון טיסיננ

24 cmשאדטןאןזעז ודערט סאדסש, םעז 
גוטגעהײהעז״ און

.ס y ס י מ א ק
 י־אפמי פון מעמבער צוקערמאז, רובין

 םיו טײטעלבאום, בענדדטאסין אין ,2
 זיינען יוניאן, ױאירקערס ײײזיגע־־י רע־■

 פאר״ וזעלכע קאפויםע, אטאױיזירםע אן
 ברי נאדעל״טרײדס. װארשעױער די טיעמ

 װע־ ^ורצען אי] דערצעהלט טײםעיבאום
 די ננון צושםאגד געפעהרליכעז cm כעז

 אפעלירט און װארשע אין נאדער־טריידם
 ערקלערט, ער היצף. םאר גאײען דיער אין
 הריגן צו איז האפגוגנ אײנציגע זייער אז

 אפע־ אין נאדעי־ארבײטער די פון דױרןו
אוגםעתעהן. ניט זאאען זײ כדי רײזע,

 איבערנעגעבען װערט פארלאננ דעד
פיגאגץ־קאבױטע. דער צו

 פארשםעהער * ברענהעם, דזש. ליאי
 פארםס רעהאנםמראסש^ ״דאשען די פון

עלמ *ינת.״,  די צערענם ארגאגיזאציע וו
 םפ״ *םזגריתאנער די םארםערס רוסישע
 באארד רזש. דער אז פארלאגנט, טאדען,

 כאנצערם, א םאר טיסעטם קױפען ?אל
 האבעז זײ װעילכעז אפדיר, טען11 ;ם;ד

א^אנז^ירט.
 איבערנעגעבען ווערם פארלאננ דעד

פינאנץ־האפיטזג דער צ*
.ז ע ט ם י ר r ו צ

 דעם גוםמךןײםען האט 35 א^rרא
 באארד דדמ^ינט דעם פיז ־אטא?אי9
 כאריכט דעם און מארטיש טעזcm ^15 יןפ

 דעם פיז דידעקטארס אוז באא,ת־ די םון
סארטיש. !טעז7

 אײ^ין ^יקס נינשא װײס־פײעױדעגט
:באארד רוש. צום צױסדיםט פאמענדע־ן

 קאאוה, די םון באארד דז״צאיגט דעם ״צו
 פאכעי ריפער און ררעס סקײרס, סוט,

ײגיאנס,
 סטריט, טע25 א^סט 130
״ארק. ניז

—עוועסמער: אח ברידער װערטע
דעזינגאציע טײן ארײן דא ניב איך

 סטרײק־ םפעציעילען פון׳ם טראסטי ארס
ד דדטאינם דעם םון פא:ד ד א  װ̂י איז ^

דאס. טו איך װארום ערקיערען, דא
 אנדערע די מיט צזזאסען איך, װען

דינפז צו אגמטכמן האמזז טדאסםיס, 6
םפע־ דעם םת *דכײניפטראטארם אי□

 אז סארשטאנען, איך האב ׳פא:ד ציעלען
 פון \וערען פארװאלטעט װעט םאנד דער

 לאסאלען גרעםטע די פון פ^רעטעהער
 אונטער־ אהן באארד, דדטאינט דעם ^םון

םי^ אדער פראסציע םיז מגיד  איך ^ולי
 םםרײה־ גרויטער דער אז נענלויבט, האב

ד ^  ארנטערנעהבןוגנ אמעבדינע אן איז פ
 און קלאו?ד דער אין ארבײטער אי*ע פון

 זײנען םיר אז און דרעס־אינדוסמדיע,
̂ע  זײן זאל עס אז אינטערעסירט, גלײך אי

 הא־ איע רדעלען םיד אז איז ערפאמ, אן
 װעגען זאגען צו דעכטע גרײכע די בען

ד קאכסדאל דעם ת  cm פח צוםײלזנ; ^
פאנד.

 װאכען 4 םיט נעװען אבער איז דאס
 פאסייט האמ עס דראס דאס, צוריק.
 דזיטאינט פינ׳ט סיטיננ יעצםען אויפן

אנםוי״ ביםערע » געװען איז באארד,
 אנ• איז עס וױ נאכדעם כױד. ^ונכ״פאד ׳

 טראסטיס 7 אלע אז געװארען, גענומנן
 די ארנטער׳טרײבעז דאדסען םאנד פזנ׳ם

 מא־ די איז אזיסגאבעז, ארע פאד ס״טעקס
 צױ באארד דזשאינט דעם םון יאריטעט

 בא־ פריהעריגען איהר אױף ריהגענאננעז
 רעיזאםע:־ א גוטמדדיכמז האט איז יטי״וס

 סראסטיס 7 די פון 4 ביױז אז דאציע,
 םשעקם דײ אונטער׳חתס^נען זאלעז

פאגד. דעם פרן נעיט איױסזרדצײמגז
 אאעם פזן םעהר אבעד פיך האט װאם

 עםליכע אז פאהט, דער איז ערעטוינם,
 הױפס־פראקציע דער םון פיהרער די׳ םון
 האבען זועלכע באארד. דז^אינט 6דע אין

 אזוי נערעדמ צוריה װאך א פיט באויז
 7 די בגוגע באשלוס דעם פאר שםארק

מז טראסטריס,' א  זײער געבימזנן איצט ה
 ענדע־ &ןןר^מר אגיםירען איז פאזיציע

 ם^־שטעהעד׳םון די נעמגז צו כזײ רונ^
 קאג־ פוילע די כמױארימעט־םראהציע דער

 מיט טאן צו םאגד דעם איבער םראל
װי^ען. זײ װאס דעם,

p אונטער עס באטראכט איך o װיר־
 א בלײמז צו מ״ײד־יונ^גיםם אלס דע

 םדאםםים אװ ב^ןארד דער טון מעסבער
ױ איז ^דאסי/ א אלס כלויו T» רױ •ז

 טעז12 דעם פרייםאג, באאדד, דזשאינם
אמג די דאם איז מארטמ, רז  ודארום *ו

 פאנד דער אפט. דעם פון רעזיגניר איך
 אעדױױדױ אן pc נעזאפעלט גיט ווערם
 V* עס ױני#ז. אוגזער *ין נרו§ע עיער

 ®^מ־. ־ םארבדידיגוננם אלעפענם אוגזנר
 אינדױױדועיער אן געבען ניט ם^רעז פיר

 גע־ א באארד דדעאינט אינ׳ם םראסציע
פאגטחןוגירעז. צו ראס יזנגענהײם

 ׳טטאגדפוגקם פדין ערלןלעדט האב איך
 יאיזאר םון באארד עקזעקוטױו Dm צו
^25 דעטי דאנעדיעסאנ, ,48  פאדסיד, ^
ט אײננעשפךטט האבען זײ *ח  פיר. פי

 פיט־ גאנצע די אז איבערצײנם, בין איך
 ארײג־ ױגיאן, אונזעי םון גלידערשאפט
 וועיעז א־־גאכיזאצ^ פײן רעכענענדיג

 שטעיונג. איצטיגע פײן שכױצען זיכער
 איטא* די אז איבערצײגט, אױך 1»יך,בי

 װעײ דדעסמיאכעי, ארן הלאוה־ ליעט׳נת
 ק^אוק דער פין טײל נרויסער א זײנען כע
 נױ איז אמאניזאציע דרעספאנער אין

 פיט־ צאיז דעי לױט װעיכע, און יארה,
 בײמטייעדעז דאדפעז װעלען גלידעד,

 cm צו דאלאד פיליאן םערטעל א כפעט
 צו םארלאגנען װעלען פאגד, סם^ציעאען

 אט אוגטער אודזאכע אמת׳ע די וזיסעז
 זיײ אויס שליכט װעלכע מאנעװרע, דער
 אגטײל אן נעהפען ps םאר^טעהער ערע
 פא:ד. דעם סון קאנטר^ירונ: דער אין
 װיסעז, צו פארלאנגען א\יך װעלען זײ

 געװארען אורעקצענופען. איז עס פארװאס
 הא־ צו רעכט דאב לאקא^ען זײערע פיז
 םין תלםער די איבעד אױפזיכס די בעז

 אױך סוזעז פיר זועלכע צז פאנד, דעם
 דעס פאר גרײס זײן צו נדי בי״טםײזגרעז,

צז^נפט. נאהעגםעד דעד אין סטרײה
ברורערליכעןמרדס, פיט

.׳׳ א פ נ י נ ד א ם א ו ו ל א ס
אנגענופעז. װערט רעזעגאציע די

 ^*יהס אנטאניני וױים־פרעזיחגגט
 םין מראסטי אלס רעזעגאציע זײן ארײן

20 cmאסעספעגט־פאנד ־דאלאר:
 הייאײ; דע־ פזן באאדד דזמאיגט דעס ״צו
 ײניאנס, דרעםפאכעי־ איז

 םמד־־ם, טע25 איסס 130
י. נ. סחשי, יארק נמ

שװעסטער:־ און בריחגר ווערטע
 cm םון םראסט' אלס רעזיגניר איך

 דזע. דעם פון רעזארורםאנר ספעציעלען
 ער״ בין איך אפש װעלכען צו באארד,
 םי־ רעגויאר דעס אויף געװארען זועחיט

 פרײטאנ, באארד, דדעאינט דעם פון טיננ
.1926 םעברואר, טען19 דעס

רעזיננאציע, מײן איבערגעבען אין
 װאס אורזאנען, די פאכען קלאױ איך ויל1

 אזא נעהסען צו געסאכט פיך האבען
 װײ־ מײז• פאכען װעלכע איז ^טעצונג,

 איכײ באאיד פונ׳ם פיטנ^יד א זײן טער
 איס פליכט איז <עהרע מײן לײט מענליך,

 אויך וראלט וראס אס טרײד־יוניאניסט,
 אר־ דעד צו םליכטען מײנע געגעז נעווען

 אין םארטרעט איך װעלכע גאניזאציע,
cm באארד. דזשאינם

 וחןלנען ססרײק-פאנד, גרייטער דער
 “פא א^צט זאפעילט באארד דדעאינם דער
cm אין ססרייק דדטזננאראיל קופענדעז 

 אלגעםיעע אן איז• אמדרססריע, אתזער
 נאנ־ דער פדן ׳אונטעתעהכזוכנ פרײוױליגע

 ױניאז אונזער פון DCאrרmסיםנלי צער
 אינ־ אן פח אײגעלטדם דאס ניט איז און

 כדי פיאקציע. ?רער גרופע דיװידועלער
 האבען ערסאלנרײך, שאנד cm פאכעז צו

 פאר־ אױסנאם, אהן י>אל-אלעז,>י אונזעדע
̂־יער שפראכעז  האבען אוץ קא^אעדאציע ז

 אין אלעס איצם םועז און בײנזדפסײזרם
פענליכקייטעץ. זײערע

 אפט דעם אי.נענוכיעז האב איך װעץ
ס פאנד, דעם פיז םדאסטי אלס  אײנעד אי
pr נדעס־ די פארםדמסעז כע£ורעי ,7 די 
r סיז ארגאניזאציעם םע n  cm. ,באארד 

 איך זינעז. איז נעהאם .דאס איך ד.אב
 פיה־ איצטמע די װי גום, זעהר נעדענס

 זיך האובען באאדד 6דזשאינ דעם םון רער
 אז פארנאגנעגהײט, דער איז באקלאנט

m םיז r 't אדועקנע־ איז אתאניזאציעס 
 פאר־ זײן צו רעכט דאס געװאדען נוםעז

 פונ׳ם פינאנץ־תאמיטע דער אין טראטען
 לימ״ען זײ אז אויך באאדד; דזעאינט

 רע־ אהז .טעסטײשאן סון יאאיטיה א פון
דער וואס דערםאר, און סרעזענטײשאן״.

באטראכפ דאס
H• .טעלרנג
ײזי ^ סגרימןדדענר לי ױב  n א? גל

 ותי^נן באארד ח״צאינט םון פיהרעד טיגע
י דעם אין ט מ  ארײננרעמון ד

ײננ • קי •M* n 1•אל פדאקןױ^נעיע אק* 
ח חאנדיעז װעיעז m טיק  ריכטיגון א י

ײודאן v אבער איז וחנג, סרימי n t tv n 
. ען ד ^ ע i* ג r די װי גאבחנפ, זואכען 

mVi v איז מראסטיס אװ &*רר r f a m 
 צױ נאארד דזשאינפ דע־ װאו־יען^אט
^׳ ו ע ג ק י  נאשלוס פריחערדיגעז זיץ ר

n די םרן אױפחעזװננ m אזיןי אח re 
ײ דער *דץ באאדדס עקזזןקוםיװ י י י  ‘ם

 באארד רוש. מני האט טעט־פראסציע,
 h פון רעקאפענדאציע א אגגענופעז

 לױפעט, װעיכע דירעקטאדס, אװ באארד
 טראסטיס דבען די םון םיער בלויז אז

 נעי״ט «רױפ*וציח*ן זײן גויטי: זאיאן
^- גרוסען דעס םארדואיטען אח מי ר א  פ

 זאמ־ איע כײי ודעיכעז פאר גונ;ס*םאנד,
 טעמד אזוי rn װאס געלט. איצט יען

ײסען פלוצליגגען דעם אין וױרדי;  ייבעיכ
 דעיענאטען זעיבע די װאס דאס, איז דך,
 פיט ביױז האבען ירעאבע פיהדער, אין

רט צזייה וואך א סי תנ ון אמונ ד י  נ
n 7 אז שסיטט, r פאר״ ?אלען טז־אטפרכ 
 עד״ אפען האבען פאבד, דעם ומאטען
 שטחמגמן א אין אלײן, ןײ אז חרערט,

 א האמןן טיזען ׳ווע: םראקציאנערען
 זײן פזן דך אנטזאנעז איז האנט םרײע

 םיגארי• װעיכעי אײ־גענד פין נע״טטעיט
טעס־כיײנוננ.

 איך װיר 2י.ע איך וױ שטאיק, אזױ
 פארצײכעגט זאל *יאטעסט מײן אז דא,

 דזש. דער האנרלוגנ. דער געגען װערען
 גומצז״ רעבט די געהאס ניט האט באארד
 באארז־ די פזן רעקאמנדאציע די הי%סעז'

 קעריערשאםט, װעיכע דירעקטאדס, אױ
 רעכט קײן האט קאנסטיםוציע, דעד יוט
 איז כאשליסעז צו און אריינצומישעז זיך

 איבעי- בין איך םראנען. פינאגציעלע
 גע־ איעלירט װאיט איך אױב אז צײ:ט,

 העכערער דעד צו האנדלוננ דיער גען
 אינטערגע״שאגאל, דער פון קערפעישאפט

 איך אוטגייטינ. געװארען דאפ װאלט
 אדוועגטעדזש קײן נעיזײען גיט אבער װיל
 רעכט,. טעבנישער ארער יעגאלעד א פוץ
 דדש. דעם פון פיהדער די צוױנגען צו כדי

 mz)n פולע די צודימצינעבעז ײיד באא־ר
rc די באטראכם איך ט־־אסיד. א אי*ס 

 פארלעצוננ כי־יטא-ע א אי*ס האנדרונג
pc טדײד־ םזן .י־עכט עלעםנםארע די 

 רעױגני״ בעסעי 4װעי איך און יוניאגיזם
 אי־ און םיאסטי אלה אמט טײן םק יעז

 די pc קײס די אק קײס מײן בערלאזעץ
 די װעבמז נענען מראסטיס, איבעריגע

ט ענ טי  צו געװאדעז, איזינעטאז זזדבע־או
 פון *,כרעפבערש דע־ פון אודמײיל דעפ

גא:צעד״ױניאז. אוגזער

__  _  _  .  M ף  ן
v * o i װי«*ל v i i  to Mf« |» י9ז»  
Pf <י ו^גד» י״  o n  *mo y ^ n  נאר 
............... י י  o n to n ג«»יד  w w t■ m r די  H  orw o ד  ססי  tnttipj נ

rn ------׳נסט   ־--------------
hm rm
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----------------«8« זײס סןן רעזינגירוןן

o^* יי* r o n fזויין יסדעט ״ o n ««ח׳ 
w נסארד w m o ■  w w  n ו» 

fvttll o *טינגo יער<ינען דיער n

גו סדז ײני א m די׳ m מן מי מ׳  און ס
מערען ס״סס »ין ר«לנאך נרירער די

o «װ איגסטמאירט n  tnjvoa -ל׳ט-נג 
ײ די סי ״•דאוויז׳אאנ ״ ?יינ י ר  מ

דזשאיגט דער אז סאריאנלט,
ײי ואר בןוטרד ט m< י m אנ m* 

ט װעפ עפ וועיכען אױןי יענ״ץ לינ עי  ג
r אילגעטײנע א? װעדען W M i W i 

pB פ ?לאט ארנײטער ארע מ צ א דו א מ  א
a ®אר r t ען פו ױאנ מד אינטעתיו דגיי׳נ • 
י fa בעטעז זײ 2םונ ױפ  דזשאמט ת

ו צװי^ שײןצז זאל באאךד פי גי ע ײ  ד
 װעט וועיכעד מאגפערעדל, דעד צו

״ טעז4 דעם זונטאג, שטאטפ^נדען  *יייי
e אין r t טעפיעל״ ילײב^ד

 אין באוויליגט ווערט לאנג1םא ךער
 איו װעלכע יזאפיטע, מאי ערשטע די

ױנטעפ  דזשאמט דעם פון געװארען און
 יאנװעזע;ד *ינסטמאירט דועלט נאאדד,

קאגפערעדו. דעם אױןי ?ײן צי
ח * ת כאריכמ. קאפיטע ס

ז באדיכטעט, קאכױטע פינאנץ די  י
 טי־ דאראי־ 15 ®טד געקויפס האבען זײ
 באל דעפ פ*ד 41 לאהאי pc עטסק

 חאבען די אראגזשירט. חאכען זײ װאס
 דעד צו דאלאד 25 בײגעשטייערט אױד

 ײז סאס״עטי קאנסאמיםױו דענװער
 סט. פינפמעי דעד צו דאיאר 15 אויד
 ם׳ן שװעספעי די pc נױרפעדי דעי

 באדיכטעט קאמיטמ פיגאגץ די ישדאל.
 טי״ צוױי געקױ*ט חאכען זײ אז אזיד,
אסס׳ן. בארטעגדערס חנד pc יןעטס

קאכי־ פינאגץ דעך pc דער
ניטנ^ײסען* trjm סע

באאדד דזשאינט cm פ*ז םיהדער די
 םעגליך װי שטאדק אזױ פרזבימןן דעג־ען

 פאר מאטיזו אטת׳ן זײער באהאלסעז צו
 זיבען די pc 4 אז באשלוס, א אנגעמען

ס  פארוואי- צו געברב זײז זאי*ען טיאסםי
 פאנד, סטרײי♦ cm פון געלד די םען

ע צו און טיד צו אבער  איז אנדערע םי̂י
 £ פרובירען זײ סוד. א ניט דאס

 און אוםאאדטײאישהײט פון אנשטעל אן
 ױך, פאי וײ קרינען צײט זעלבער דער אין
 פיאקציע, כיאיאריטעט דער ם*ד ה. ד.

cm פאגד. דעס פק קאגטדאל
 פיז טײל א זײן צו זיף ענטזאנ איך

 אלס איך רעזינגיד דעריבער אןן נײם אזא
cm נאמען, אין ברויז טדאסטי, א  pc 

 אז איבערצײגוננ פולעד דער טיט פאנד,
 ווע־ ארנאכיזאציע מײן פון טיטגרידער די

שטעלוננ. חןר אין שפיצען טיך יעז
נדוס, ברודערליכען טיט

שי אנט^גײגי״. לואידז
אננענופען. דועיט רעזענאציע די

 דעם גוטגעהײסען האט 89 יאקאל
cm פ־־אטאהאי  pc ב^וארד דזשאינט 

 בא־ דעם און מארט״ש טעןcm 19 םון
 פון דירעקםארפ אױ באארד די פון ריכט
 עקזעיןוםי־ זײעד מארטש. טען17 דעם
 זײער p« ®-*אטעסט דעם גוט הײסט ווע

 בנוגע אנטאניני, ברודער םענעדזשער,
 ?יבען די םון םיר ביויז אז באשלזם דעס

 די אונטעד׳חתם׳ענעז זאלען טראסטיס
t םאכד. cm םון טשעקס v זײעד איז 
 לעגאל. גיט איז שט^גלוננ די אז טײנוננ,

 םאראי״ האט באארד עסזעיןוטיװ זײער
 דעס צואיב פארט;אי ברודעד אויף בעל

ורע־ נעכיאכט האט ער וואס סםײםפזגגט
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באריבם. מענעדזדעדס דזיטענעראל
מן בר. ײ  r* מס אז בא-יכטעט, ח

ז זו־נײם ביפער א פ»ר»ן :אד י א י
v צאהי n v;ז* י*ײד ר- *
ש אדו נזנהען אנדעדע p» םײילען ®ער
pc .אשי־ די זײנען דעם צוליב ביזגעס 

 ד־ פאיעמטען מיט ®ארגוטען זעהר סעס
 א אי[ אדבײטער. די פאר וױידזשעס

שױן סעמסעלס װעחןן שע»ער צאהי
סיזאז. פאיל פאד׳ן געםאכט

 א־־גא^ דער אז אױך, באייכטעט עד
 עי־ אן געהאט חאט קאססײן ניזײשאן

 א*י*י־• טען1 דעס טיטיגג פאלגוײיכעז
 נע״ ארגאדזירט זײ:ען קאמיטעס כראק

 קאכייטע אדנאניזײשאן די און דוארען
ט, אגנעהן איצט ודעט  אדבײט דער סי

 זײ. פון מזואדען געסיאנט איז עס װי
 םײ טיפעדסאז שא• א אז ער?י*עיט, ער

 מאר נעקשםע װעדען נערופעז װעט טי:ג
 אינ־ דעי אין יא:ע די דיסקוטירען צו

דוםטייע.
 ענ ״ב• די אז באדיכטעט, הײמאן בך.

a טאן m,אין געװעז איז יועלכע ״ 
 גע־ שוין איז װאבען, עטייכע סםרײח

 אסע־ האט ש*ו דער געװאדען. םעטעיט
 עמליכע שאס ניט־עגיאן א אלס רירט

 האבן םטאסעדזש לעצטען אויפ׳ן יאחר.
ײד די  צו־ אנטזאגט זיך ארבײטער אעס

 װאנען ביז ארבײס דעד צו ריפצונעהן
בא־ װעלכער שאס, • ניט־ױגיאן דער

 בלום, װיליאם באלעבאם זײער צו לאנגט
מ ־״ * ......... *׳ ג  די אבװאל און זוערען. נ^סעטעלט װעט

 שאס דער אז נעװאוסנ^ האט מניאן
 מעמבער א בילום, װיייאם צו באלאגנט
cm pc דאך האונסיל״ ״אינדאסטריעל 

 מע־ דאמאלםדיגער דעד דובץ, מר. האט
 דעסאדם״ יראםעקטיװ דעס םק נעדזשער

 ארגא״ cm צו בריף א נעשיקט פענם,
 ער װעלכען אין דעסארטמענט, גידישאן

 דעם צוריקשיקען אינסטרואירט זײ האט
 אז עדקלערעגדיג, ארבײט, דער צו שא■
 מימ גוארבינדוגג סײן >זאט שאס דער

 צורײז וו^כען עםליבע בלום. װיליאם
 מ״ איגפ^רמידט הײמאן ברודער איז

 • אסערירט ביום װיליאם אז װ^רען,
 זיך רופט װעיכער שא■, גיט־ױניאן

 םזן ארבײטער די דרעם״״. ״ברענםאן די
 גע* אםגעסטאיס גלײך זײנעז שאס דעם

 ןמיס דער אח אדבײם דער pc װ^רען
 דעם צו תאמסיײגם א געםאנט ד^ם

 איז הײם די שאוגםיד/ .-אינדןוםטוײעל
 .אימ־ צום געווארען איבעתעגעבען דאן

 חאט םירסע די םשערסאז. »רטייאישען1
 וועיכע איתענד א*געיייסעגם ערשטענם

 דרעס״י 1.כדענםא דעד כדם פאדבינדומ
ת זממעגליג אבער, אםים, דער ד מנ  מ

י איז דחוס־ *בחגגממ די »ז וױימג ײ  י
 ניייר האם וױליאם pc שא• דעד

i אינםײד can אסנעסטאסט n r. םר״ 
 \נ*במ די m צתעמממ, ז׳אן חאט באום
nib כאיאננט װעס״ r שון איחם צו 

o jn דיר כױט טנדיממ» »ז געפײנם

ם חײמאן גר• מ מ רי ױה מ נ * י !  י
מנג מגז א ס ?דס צוז י ח 2י

m ״tam  v m m״ ?ײניו ״ מ
־ ־

, .i ׳■ s - , j׳vr11

8

ו װןססאנןו ת  ps ױממ ד  r*
מ «ל מ מ -» ד .ז

 •ארםנאי דמזולױפ פון
)23 י«ק*י (סןנעיז׳יער

w h o >ער ג»ערס מנ  גדטיננ סז
o i11;׳ o n  JOomjסען , מ נ ר n מ t 

 אינערדס׳ןווננ. אן געוחנן סלײן אוגז ססד
w o s im נעווסרען א«עסייט איו חאי 

 צו וואו נעווען גיט אסילו איז 01 |1א
׳סטעחן״

 נע״ זײנען ארתוננ טאנעס אויס׳ן
 אינטעד וואיםען װעלנ« סינסססן ׳ןוטאג׳נן

»i r u r a v tw  r r נעצױנען גיט 
 סונקטען די אױסמרקזאסקײם. ססעציעלע

סאלגט: ויי ז־ינעו
ארט עי אמאגייזעד. no י

עקזע־ *ום פ׳זסנערס סאד עיעה׳ססו
בסארד. הוטיװ
 דע־ םון רעסארל סינאנליעלער א

קאסיטע. m>Pi ח־עא־נט
ט » אד  ׳עוין איו ארגאנ״זער סון רןי

 עס און מאל ערמסע דאס ניט אונז ניי
ט דארום אין  אױסעמעװעהנליכ׳נ סײן ;י

 עסזעהו״ 4 סאר i*rpjf>g די סססימגג.
 נ־ם נעװיס איז כזעסבציס נאארד םימ

dtbp .רער כיז אוימתעווסחכליכעס 
מר מ ט לע ט  אנ־ ניט סאמסיין סײ) fm סי

 אנבאיאגנם ײאם נעווארצן. נעם־חרט
o n רעטארט פיגאנץ i n  no רזעאינט 

lorpjf >ר א*ז ס«וםים» HP םריהער סון 
 צייטוננען. ױניאן די אין נעדדוקט נעװען

טינ; W אױנ  ארויםנערוםען חאט מי
״ אינטערעס נעוואלדינןן אזא  מעם־ רי כ

, 01 איז כערס ר « ו ז  האבען סיר וױיל ו
 ײאס װארט זײער זאנען צו נעריפען זיי
 דער װאס אםאקעס די 1װענע דע;קען זיי

 נענעז אננעפאננען חאט ״סארווערםם״
ט no םיהרערשאםם רער אינ מ  כאארד. ח
עד אדויסנעזןמס אח  זײ זזאבעז ודאדפ די

 קײן איז עס אז דײטליך און סלאחר אזד
 אז נעכייבען, ניט ס״נעם בײ צוױיפע?

 אונזערע מעהר פען ״םארװערםס׳י׳ דער
נאיען. גיט מעמבערס

 ציינען צו געילעגענחײם ערשטע די
 מעפר אונזעדע האבעז דענהעז די װאס

 סע״ דער נאילד, ברודער װעז נעהאט בערס
 דזשאינם סאריערס רm םון נעדזשער

 דער םון נאסעז אק ערשינעז איז באארד,
 פאר סארלאנג א מיט סאמיטע סטרײק

 װער״ קלאהרע אץ היילוי. םינאנציעילער
 שרעתליכען » גמםאהלעז עד האט טעד
 סםריײן. גענעז סארשװערונג » סון בילד

 פון שױדער. א אננעכא«ט אזש האט עם
ם די זײט אײן ײ ח מנ תע כע  די פין אי

 דער אססעימיליגקײם, די סט׳דימןער,
 םענש־ אחיסצורײסעז קאמסלוסטיגקײט

 אין ארבײטער די סאר גאדיגנונגעז יציכע
mסאר ר ^  זװדיײ דער סזן און א^דוססרי

פסרראט. זייט טער
 דער אז עדהלערט, גאצד כרודער

 דזשאמם סאריערס דער םון טלמרמנז
 צו ענםזאנם איינסאר זיד האם כאארד

 סטרײה רm סאר טשעסס *ונטעחשרייבעז
 די ײאס דצדױלי קו^ענדמ ניט האמיטע,
שאיגט  אינסםרױ איהס האט כאארד ת

 דער רmנעי די איבערצונעמח אידט
c אזזי יזאמימע. סםרײק r o די זײנען 
 נעכליבעז אתנעריכס םײזדער סםריױן

סיטיעז. נעלר אהן
 די צו אסעלירט האס נאאד ברוחנר

ר מ מ ס ע ר  נדנאנציעלער באלדינער םאר ד
 די אז ערקילערם אױך האם און היאןי
 אין שטצזזן צו גדיים ױינען רסrםאר

 דאדפען יומלעז זיי ויעז אפ^ו קאפף
 וועילען pא סאנאםעז פי<ע סאר הוננערעז

 ג/ױ וחולען די כיז אונטעתמבען נים זיד
כאדיננונגען. זײעמנ וױנעז

 איז נעװארעז סאריזמ איז ער װען
 םילע אתדחזע. מהר נעווארען עולם דער

 ניט חאט 22 אאקאל אז נעדמנהם האמז
 בסדוש דאך האם אזױ גצאד. סײ[ מעחר

 סזוק־ דער ^סארװזד־םס״ דעד נעשריבען
 גלײך, ?דקמהרם 22 אאשאל pc רעםאד

 סאריערם דער pc יןאםים* סםרײ<ן די אז
 צק־ דער מיוצנדעם זיר חאם ױגיאז

rw זעמוטיװ ip מ סון א  די אח 22 5י
ם כאאדד עסזזנהיםװו ^ ענ ם ^ מ  דער אז ח

ד ז** לאקסא ^  סאדיערס דער ^ייעז נ
 םעסרע־ דער לאאאר. טױמנד v $26ייני

דך נעסינט עם אז אייד עמו^ערט טאר

 און םושקי םאדזשיא, די שוחנסםעז/
 י»ז מיואר׳ח אדימםירט jv$o «םזל
 די שימםםמר דזזױיל. אק איצט זיינזן

מן איז טאדזמיא מ  30 מווארען סנ
 jvd 16 *ו אנחןרע די אח טענ

 נוט־ װעדם בסריכט חײםאג׳ם נר•
נעהײמן.

 א אז באמיאססן, דאז ווסױט עס
מ םערמגראסא מ  די צז וחזדען נון׳

 איץ איצס דזוצז <ו?רמ מזוקםטור, חײי
> שי ת
irom a סיס n ױ ־ כדםיע מ מ

 טױזענד 90 לאקאל סון טרעזשורי דער אין
 עקזע• די און באנדס אזן יןעש אין ד^לאי
 דעד אז רעקאמענדירט, באארד יןופױו
 שטיצען צו אטארידרען איהר זא? מיטיננ
 אזוי ױניאן סאריערס דער <ײען אדעד

 אויב זײן, נויטיג װעט עס וױםיל פייל
 פון טרעזשורי גאנצע די אפילו נױפדג

יל*קאי.
באגייעסע־ םון שפודם געװאיצדיגער א

 דעד חי גילײך אױפגעבראכעז האס דוננ
 א ־— געװאדען םאדמינ איז סצקרעפאר

 גאנץ אנגעהאיסען האט װאס שטורם
 סויזמנד/ר די זיך האבעז ראס אאננ.

 געלענענ״ דער מיט געפרעהט מעטבערס
מן זײ װאס הייט א  דעם דאטעודען TY ה

 איז רעקאכיענדאציע די סטרייק. בי»ײזח
םנעהײמז  זײעד אײנשטיכיג. געיו^יעז גו

ט געווען איז פרײד  האנד די אוכיזיסס. ד
 אויסגע־ האכען דרעססאכער די וראס

 גע״ גלײך האט פאריעיס די צו שטרעקם
חךולטאסעז. געוױנשםע n כראבם

 עקשאן רץר םון דעפארט םינאנץ דער
 אײנ־ געװארען גוטנעהײםען איז קאמיטע
 ״סארווערםס״ pc אטאקעס די שטיטי:.

 בײ נ^עכטער ארױסנערוםעז נאר האבען
 פון אױסדרוין אלס און אגוועזענדע די

 כא״שלאסען. מעסבערס די האבעז צארן
 פון אדװערטײזבדלנסס אלע צוריקצוציהען

 ״םארװעיםס׳/ פון 22 לאקאל
* * *

 באקלאגען ניט זיך קענען מיר אויב
 ראס זײער אוץ טערבעדס אונזערע בעכעז

 זייערע צד ארױס צײגען זײ װאס צוטרױען
 אױץ זיך כיד האבעז םיהדעד, עררועהלטע

 ילעצ־ געכען באקלאנעז צו פײל צו דערפאר
אין ביםעדער אזא סיזאן. טעז

 כיעס־ אונזערע שוין האבעז סיזאן מיםעץ
 איז וחנז געהאט. ניט צײס לאננע א בערס
 ^תפאנן »ז .נעײאדעז, נעהערט דאס

 קײן האמןן בא^עבאטיס די וחגן כאדטש,
ט מאל  זאיו ארבײטער, נענוכ נעהאט :י
 נאס^ר־ אינעשדכמז! טויכרםלעק, ורעדן

 די אױ\י אפנעדוםען דאס זיר האם ליך
 אלנעמײנע די אויןה וױ אזױ זען5פאדדינס

 נאך דעמבם שעפער. די איז באתנגומען
 געי• האבען מיר װאס גואכעז דריי די צו

 קאנטראקטארס דער מיט טדאנעל האט
 נע- איז טאכ יעדעד ייעז אפאסיאײשאז,

ט אונדכער, ווען נ  נע־ ניט מען האט ^י
 pK ברענגען װעט כיארגעז ־וואס װאוסט

ױם< באנריף א טאכעז זיך לזענט איהר  ו
 וױ אויםטאן. געקענט האט מעז ארבײט

 אונ- אומשטענדעז אזעילכע אונטעד אזוי
 כרענגען נעקענט אזנז האט קאםפײן זעי

איו שעפער דרעס אדגאגיוירטע גי'ע 225

קדאפט, װ״יזמס דעד נאמ- » כטעט
 אײמעש«ארט־ אױסעמעװעהנליכע די

n קייט  pc חתותרטע r n c y i ־ ט  מ
 מװען םקריב פיל אזױ דזאבעז וואס כעדם,

 ברעמען נעקצגט האט קאכל«ײן, am איז
 אמטעד מנזוישיטען גלמצענדצ אזעימנ

 װי זעהען כױד ורען און אומשסענדען. די
 צו םרייעז ״פרײנד״ אײגענמ אדנמרע

 םון ארבײט די נעלד קלײן צו סאכעז
 אדגאגיזײשאן איז מאסע; די אריינציהעז

 אצטעד דער אז מיר, טראכטעז ארבײט
 אוגזע״ םון גאט אז:ז ״היט שיריױװארט

 ,פיר װעילען שונאים די מיט םרײנד, רע
 ריכטיג. זעהר איז זוערען״ פארטיג אלײן

* * *
 װערען טיטינכען ברענמש אונזערע

 האבעז כייר רוי מעהר באזוכט, נום זעחר
 עגנליש די אפילו ערװארנמן. נעקענט

 בלײבעז מיטיננען ביענטש רעכענדע1ש
 םארגע־ א איז cy הינטערשםעליג. ניט

 אין װאו כױםיג^ אזא צי װי זעהן צו ^יגצן
 האא״ א <זוטעז םלעגען צײטעז נעסםע די

 70 ,60 קוכיעז מעטבערס, דאזעז בער
סעטבעיס.

im נע־ זייך האט קװארסאל ער׳טטער 
 כוקס ױניאן די פין מאדטיש. אין ענדינט

 כיען קען אפיס אין איײן יןומעז װאס
 די םון פעדםעל 3 אפוחממססען אז זעז־ח

 די מיטינגען. די באזזכט האבע; סעמבערס
 זזע־ באזוכס ניט האבעז װעאבע 7אנדער

 אײנצאהיען באשלוס, לויט׳ן מוזען, יען
 דעם גדאנען מיר שסראוי. אר5דא א

 וױלען מיר נעפיהל. וױחנר א סיט דא^אר
 זײ;;ס ט־יר און דאאאי קײן רײסען ניט

 צוריק יעדען ונוסצױןעהחח צופדידעז
 באזוכען וושלעז זײ אױב דאלאר זײער
 און מיטינגען 2 ^ווארטאל געתסטען דעם

 cm םון סטעמפס 2 צײגען קענעז וועלען
 נאר ניט זױיעז מיר קװאױטאי. נײעם
 נאר רױס, אײערע צאהלעז זאלט איזזר
 אין נעמעז אײנטײיל זאלט איזזר אז אויך

ױניאן. דער פון באשיליכע די
* * *

ײ  מעמבער גענעראיל קומענדען דעם ן
 אפריל. טעז8 דעם דאנערשס^נ, מיםינג
 באשלי־ קענמז מעםבערס אונזזורע װעאען

 פאיזיכעדוננס ארבייטסלאזען װענעז סען
 אגגע־ אח אלטע אן איז פו־אנע די פאנד.

 אזיך ותצעז מממבערס די זועהטאגטע.
imrn יאקאל. פון באריכט פינאנץ א 

* * ♦
 קײן ניטא גאר איז אויס װײזט עס װי

 װעימנ םאהםען, פארדרײטע די צו מאס
 לעזער זײנע םכבד איז *םארװערטס״ דעד

 דעם םון פיהדערשאפט דעד װעגען
 געבען איך װייל דא פאארד. דזשאינט

 דרעס־ א פיט מעשה א וועגעז אויסצוג אן
 סען29 דעם דאנערשמאג, געדרוקט שאפ,

— ;םאלגט װי זין יצעזט עם מאדטש.
 נעהאנדעלט שוין מען האט ״דעדפאד

 העצי״ און קוירזראק סיט שטרעמער םיא
 בא״ נעזיעז זײנעז שאפ דעט אין צער״.

 רער ט^אכות. בעיצ 80־70 אדום שעפטיגט
 אװ אוט nycyr «אי א אויך האט באס

אופשטענד^ז נאזונדערע די רyאיב טאוז.

 דהם פון םיפנלדער נעוועזענע m צי
פזוראיין נ«דעל װארשעװער

 איז פדעסע אין אױםדוךי פדז
 זיך, האט דא אז באװאוסם, שויז א'יך

 פאר־ װאדשזןווער דעד פון רווי לײט׳ז
 זאם״ צו קאכײטע א cm:'^tiy: וואלטוננ,

 פאר־ נאדל ווארשעװעד פאר׳ן הילף לען
איין.

 pc פאדזאטלונג א רופם קאכזיטע די
 װאר־ פולס כײטגלידער נעװעזענע אלע

 דעם שבת, cm םאראיח, נאדל שעװער
 אין נאככױט^ת, אזימעד 3 אפריל, זyט10
 בראדװײ, א. H(2 רוםס, קלוב בוגדישש די

ודעבע[ װערען באתכמעט ײעט עס װאו

 רא- צו מ-טילען זוכען װעט כילז און אלעם
 א,י־׳נא- באליבטע נסyמyאל ny?^K מעײפז

אוגםערגאג^ pc ניזאציע
v כײר tv i\ אײו w tf אלע װיסעז 
ט. קומעז און פרײנד ציי אץ,

: yc'Dip * די
 צו־ רובין טײםעלבױם, בניבדן

באלבינע. און שםעדן קערםאן,
 נעלט אדער סyאינסארפאצי אלע נאך

 :אדרעס cyi אויח cy טוט שיקילז, צו
 עװענױ, האנױועל 2147 ט״טעלבאום, ב.

י. נ. בראנקס,

סאלהנדאר עדױסײש»נ*ל װעכענפלכער
ץ ר א ע ל ד ע נ א ט ״ נ ר מ ן נ ־ , א ! נ י ד י ־ ט 3 נ ם ע ע16 װ . ם ט ױ ט ס

ץ •^30 ם;ץ14 דעם מייטװאך, םיםיט״ דmקסאנp»^ — ןךדענם. א
ב^י; קורס רעם Iyצyפארטז װעט רyהאנדל  nyn פון באזיס עקאנאמישער דער״ אי

v געזעלשאפט״. ראדערגער

ק לי ב א ל פ קו מ. ם ט 320 ,40 נו ם ע20 אי . ט ט ױ ט ס
שען ע צװי ט ע ר ײםע און ע עװענױ. צוו

םטאנ, ען13 דעם ױנ  אוז איבוננ ,םיזייסע — אװעגם. אין 6.15 «סריל, ט
 א'ק««נא־״ — אװענט. אין 7.30 לעהרעריז. ,dp®* םיאררש־ — דענםינג״. סאשעא

 טעסינ־ בילרוננס די לעהרער. לעווק, טאקס — אינתסטריע״ םרויעז דער םון מיקם
n איז און סלאץ זעלכען דעם אין װ<)ך יעדע וועדעז םן«רםנעזעצט װעלען ?ײטעז n 
צ״ט. זעלבער

ר ע כ א מ ס או ל ה ק ע ט נ ע ט 73 ס ם ^ אי ט ו ס ט ♦ ױ ט ם
ז3 דעם אװענמ״ דינסטןןנ ע  די םון םרוי^ די פאד ילעקטשור א — אפריל ^

 דשרגי בילדונג סאדט ״װאסערע טעג^א: איגס^רנעש^נאל. אונזעד פזן רyמיטגאיר
צצוױן. מאקס pk קאהן ס. םאניע ~ לעקטשורער ?״ םרױ די

ם או ע ז ל ארו טו א ר שו ײנז רי נ א ט ס ד ד
עװענװ. קאלאסכום און גאס םע77

ו 2 אפריל, םען17 דעם שבת* א כיוזאאום איבעד׳ז שפאציר א — םימאג. נ

®wr cm P• ניט באס דעס כתז האט 
 רעגויורעז « האבען צו צוױנגען נטyגעק

 ־y: האט עד ײגיאז. דעד טיס אגריטעגט
 ״דזשענטעאסענס א רופט מגז װאס האט

 אאנג iv~p,'* איהם וזאט און אגריממט״,
ט הי הא־ ,n װי עדגער גיט איגז

jy3 םארט אyלyט,אגר זyד טיט נטyיױ ר 
 ״רעוואלזזױאנערע״ די האט דא ניאז.

 אז באװײזען געװאיט עזאדס*;יסטדאצי
 נים־רעװאלוצי• אזא גיט אגצדקענעז זײ

 אר״ די האבען pn אראנזשמענט *נערע
 סטרײק. אין ארונטערגעגומעז כײטער

 \,VZW 16 רטyגעדױ האט סטרײת דעד
 דזשאמןר. א געודאדעז איז כאס דעד און

ם ביע\ האט צדות כױט הויס על׳ ^יו  »ז ג
 ברדדער זײן פא־־ שאפ א \v:vtv זא? ער
 ארבײםער ביסעל זײ ארויסגקכרזגן אה

עז :אך זײנעז װאס ב ^י  סטד־ײק. אין ג
ד פײזזזןריניפן דעם א;שטאם ײ ה  שאפ ^

 נעסאכט האבען טלאבות בעל ״(^70 וואו
 פאקסיש איצטזזי מיד זy^אב ילעבצז, א
 איבײסען cy װאז שאפ, קאנםדאלןסיימ א

; אח עטיליכע צי ^נ ארכײטער.״ צ
געיטטדינען :יט כיעשה נאנצע דײ איז

געסצלײנלז. נים אזז
 האט באה דע־ אז אמת :יס איז עס
 אכייכיענט. cm אפגילהים יאננ יאהחנז

mשיײכער -״ pc נעזזאט האס ציילעז די 
 איידזשלמט ביזנעס רעי זיין צו זנױה דײ

cm pc איז יאהז־ עםליכע 9דא cy איז 
 ניט זאיעז כייד אז סאכאס א אורעק ניט

 די איז װי כיעהר טראבעיל ה״ז האמנז
rvn אנדעדע rr נים סא^ קײן האס עד 
 נאנץ אח סיזײל cm צאדדלעז נעװאלט

 בא־ האס עד געצאחלס. ניט טאקע אפט
c i 'c c y r סעספיליל־מאכער. ױניאן ניט 

 נים־ אין אדבײס •דויסמשיקט האט עד
 ס׳איז װארט אײן םיט «עד.7מ יוניאז
תז צדות. מו

 נײע די אז אבית, ניט אויד ס׳איז
 cm געדוםעז אפילו האט אדכױניסטראןױע

 פשוט האט באס דעי סםדײק. אק שאי
 גע־ זײ און ארבײטעד די אויםגעשלאסען

 אז אסת, ניס אדך ס׳איז נעהץ. הײסעז
iyc ביי האם cm נע׳פוזדל׳ס באס ny זאל 

w m v אפלעםסדײקט דאט ביזןן ע»פ. א 
cm. פאי מאנאטעז פאד שעהנע א

tmדזאבען טיד »ז אח אםה ־ cyi 
א^ז ססריײן  קײן האבען סיך אח פארי

ס. גיט סדד לײז דעס pc סאל ב מ ע  רער נ
*m םיר״ די האט פאלס נלען אח אז איז 

 קאטערס די און שאפ סתעב א oiuiy: סע
ד pa מעסבערס זײנצז iv״ ח t" 2 v 

ױניאז.״ װאירמרס נארסענס
 םע־ אכלעדיקקן די אז איז אמת רyד

 האטyג ניט האט ילײבאד אװ דערײשאן
 אונז, טיס בארעיעז צו זיר צײם הײז
 און D^mMcr( סאחלאנגט, האבעץ סיר

 װאירהערם ״נארכיענט די אז נעבעםעז,
r״t אדונטערנעטען זא? •יתיאז״ .y קא־ 
טעדס.

 סקוירט־ דעד םון רעזאלוציע א
ר ע ב א ^ ױניאן, ם ל)ל 23 א

 סקוירנד דעי פיז דימיננ אעצמען בײס
כדם־ די האבעץ ,23 לאקאל ױניאז,

 ר^דיוציע: mנyפאלג אננענופען יmנ^'
 cyi אנבאטײאבט איז נעהביענדיג

 זײן צו בקק^ארבײםצד די פה קאטױ
 סענען צו אוס ױניאז א אין ארגאניזירט

 אין ארבייט, זייעיר pc tyny6* א טאכען
 טוי־ אז אנבאטיאבט, אין נעחניענדיג

 ארבײסעױ nyo:yt'to און זענטעד
 פאר־ן ניט \v:ir& און ברויט קױפעז
דארוס עס זײ לײמנל, ױניאז

 מעם־ אונזעדע yf* דאס באשלאסען,
 זyהעלפ צו רטyפאדyאױפג װערען כעיס

 אז םריינד, צוױשמךזײעיע rmMJ«;' איז
תז  ryny: זײ ארעי בדויט, יןױסעז זײ ז

 פאד״ זײ זאלעז סטאיאז,m א איז ארײז
.6ײיבעי ױניאן פיה׳ן בדזיט לאנגעז

כיענעדזשזנר. ^ינקאװסקי, ל.

ם נ ע מ ר א ! ג ס ר ע ק ר א ר ו
ג ד^ט לו ױםטק יעצט ק

nyig שפעט. צו זיין װעט איר 
ם עקוריינוארס,1ס  איגװעספארס בילדערם, היי

אויסױאחל
און יא«ס רעזידענעע״ ניזגעם, װאטערןראנמ,
IDLE HOUR,4״״

tho lafo WiMUm K. Vn«<Vrbllt*ff(
A T O A K D A l.K . L O N O  IS L A N D

באדיננוננעו גינםטיגע הרyז אױ^
 דעי איידער דייך עס קדהם ױז עודה םײז אז :עםט

אז. זיד ם*:נם קסססייז אדווערםײזיגנ גרזיסער
•יײזעם. »#ע:י:נ אױוי — יעצט עס קייגט

םי1•^א דיזע  ־שימקעז cy ז«ל נרןן ותרם איז עי
jn םוו אייכער טגי זײמ אזיםנמיקזאכיקײט. r, 

 דורר עס לאזעז איז דזרעגעגהיים א האבעז וועלכע
 .mv א־־ויס קומט זיי. עט םארדדיכס נסכרעס אוז

 םײגע אויף כזאנ «;דער יערעז *דער זוננ»«ג.
 אײנ־ זיכעל װעט איר אלײז. זעם אזז היצאות
 חויןי בעסםער דער איז דאס *ז מיר, םיט ׳םטיםעו

I יעגש איילאנד לאנג אין
 אדער -צרײבט אמפארמאציע װײ«ערע םאד

:מעלעםאגירם

'S'-iWi
ץ1' ׳׳ -fa ׳■׳וו ■ ■I'irJlHmJfi.

A. W hH * O nC M iisattm i)

? Jj* * ״  __

(o|o



* * * ,A

« Ha

ר אן ע ם ט נ ם ע ר צו ע ש ז ד ע נ ע  מ
ל פון א ק א 35 ל

 איבערגע^עזעז האב איך װי דעם נאך
 םרא־ דער איבער ענטפער גארלצקי׳ס בי.
 ער אז שיוס, צום איך קום ׳דױס םון גע

 ער אדער רעדט, ער װאס ניט וױיסט
 שריײלז, און אויגען די צוכיאכלן פרובירט

ניט. זעהט ער אז
 אז גארעטצקי, ברודער זאגט, איהר

 סענט 50 די באהעמפט ניט האט איהר
ט צו, גיט איהר אז לס, הײסט דױם.  מי
 אױס ׳טטעיט איהי װי זזשבון, אײער

 בא־ דדטאינט צום סעגט 14 :ציפערעז
 אינטלרנלשאגאל, רער צו סענט 15 ארד,

 מאכט אגענט, ביזנעס פאר׳ן סע:ט 8 און
 מעסבער, פער װאך א סלנט 37 אויס דאס
 ״גע־ האט איהר אז זאגט, איהר װי און

 סענט 10 פאר קאגװלנשאן ביים קעפםט״
 געביי־ דאן װארט איגטערנלשאנאל, צום
 און עקהפענסעס סטדײק םאר סענט 3 בען

 עיר ילאקאלע און סטרײקערס צו בעגעפיט
 דא און סענט. 3 םאר ארץ ספעגסעס,
 ״איײ װיכטיגען א זעהר איד*ר פארגעסט

 זואלט אינטערנלשאנאל די װען אז בלם׳/
 בא־ װאלס סטעמפ, א סענט 10 געטאכט
 טאז אילײן באארד דזשאינט דער דארםט

 דזש. דער און אדבײט, טאון אװ אוט די
ט באארד  די געגונ נעהאט ניט ש\ין װןי

 באדארפט אודאי װאלט טען' און סענט 14
 בא־ דזשאינט צום סע:ט 5 א נאך רייזען
 נע־ װאיט מנז וױ אז עס. הייהם ארד.
 אייו איהם װאיט תואנסלז, דעט לעגט
געטאל. װעו/

נאדע־ אז ואגעז, איך װיל *רשםצנס
 בא־ ;יט תאגוועגשאן בײם ריאם *i״
*eftor •אינטערנעיצא־ צום סעגט 15 ד 

י יאל.  אײז בײ במיז אז גערקנ&*ן, מי
 מענעדדצער רער זץי ראמ :עלעממו/ײם

ng זאגען עפעס ו;ויפג*שטליט 36 לאקאי 
fd פרא־ דער איבער געווען גיס אין דאס 
 אינםערנע־ צום םצד־האפיטא דער ®ו ;צ

 דעם אײנרעדעז ער װייל װארוש ,1שא:*
 דאס װען ״נלקעספט״, האט ער אז עולם,

 אפ־ דא ער װיל װעמעץ אטת. :ים איז
i נארען

 בא־ ניט האבען זײ אז זאנט, ער
 מעטא־ רי נאר רױס סענט 50 די קעמםט

 רמןװערטם. שריט א איז ראס יעס, דלן.
 הא־ חברים זיינע פרן אזױנע נאך און ער

 ערקלעהרונג, זעלבע די געמאבט שוין בען
 50 די באקעטפט ניט ךאט איהר אז

 איז עס אזוי װי מעםאדע די נאר סענט
נעװארען, דורכנעםיהרט

 ניט־ אדער כיעטאדען, מיר םויג װאס
 װער־ קרארע אין ענטםערט — מעטארלן,

 אדער דױס סענט 35 גענוג איז סער:
 אױף זויסען איר וועל דאן און ? ניט

עטעהט. איוזר פוס א םאר װאס
 איז גארעצקי בר. אז מיר, שײנט עס

 אםעריסע.... איז געװעז ניט לעצטענס
 א אויף האס 10 יאסאל אז איהר, װײםט

 א רורכגעםיהרט אוםן געזעצליכעז גאנץ
 אז איהר, וױיסט דױס? םון העכערונג

 א גערוםען צײט יענער צו האם 23 לאסאיל
 ער״ איז עס אוץ רױס די וועגען מיטיננ
 דעם אויח ?אםיטע א געװארען װעהלט

 די- און רעקאמענדאציע, מענעדזשער׳ס
 ״אײ־ אאע דורכנעגאגגען איז גאמיטע
 רער,אמענ־ האט און ראהאל, אין טעפס״

 איוזר, װײסט און ? רױס סע;ט 50 דירט
 לאקאל אוגזער פון מיטינג יענעם בײ אז

 און סענט 50 מאר נעיפטימט איע האבען
ען דאס . ? געגען אײנער ביויז עוו  די איז;

 קאפ א האקען צו דטע סטאפט !מעטאדע
מעטאדען. אײערע םיט

 איז ׳מיר מיט צוזאמען נארעצהי, בר.
 קאוג־ 9 לאהאל אין מיטינג, א בײ געװען

 דזשון, טען19 דעם םרײמאג, ירום סיל
 אײ זיד איר האב םיטיננ יענעם בײ און

 גע־י נעםײט האט איהר װען אז בערצײנט,
 ניט איהד האט דױס, סענט 50 די בעז

 יע־ צו װײל םײט, איהר װאס געװאוסט
 םון טשערמאן אײער האט צייט נער

 גע־ ניט האכייטע״ עק״טאז ״דדשאינט
 דזשאינם צום צאחילט םען אז וואוסט,
 דארוי לאקאל דער אז ארן סעגט 14 באארד
 אגענ״ ביזנעס די צו װײדזשעס די צאהלעז

 האט הײסאז װי געהערט חאט איהר מען.
 געװאוסט, ניט גאד האם ער אז ינמילערם,

 סענט 14 די פון אז נעדײניןט חאט און
 אגמנטען, ביזנעם די אויך םען צאחלט
 בא־ דעם געםאכט וזאט אלײן ער כאט^
 צום ם״ 14 צאיען זא< םען אז עלוס,

 זאלען גאקא^ןן די און באארד דדפאינמ
 דאס װאס אנענטען, ביזנעס די «אז?יעז

מכם  מעכד «ער סענם 8 ביז ד פון אוים ג
כער.

 םארטיג. בין איך און זאך אײז נאד
 בא״ וואלט לאסאל אײאר אז זאגמ, וויהר

 טויזענם חונדערט צוױי א האבען דארםם
 גע• וואלם איחר »ז jov סייגמ מולאך,

םיר, זאגם דמדלײנען. צי
וואס

 אנדעיע צו גאײכען דך וױלט איהר
 וואיט איחד אז זאגט, איהר און לאקאלען

 דאכט ביילדינג. א האבען געקענט אויך
 האבע! װאס ראקאלעז ארע אז מיר, ?יך

 די אויף ״עוילדיג גענרכ זײגען בילדינגס
 אײן אין האיטעז זײ װײל בילדיננס,
 איך װעיכען ׳יאהאר דער דערלײגען.
 דערליײ אײן אין אויך האלט םארטחנט,

א:ג װי און נען,  אנ־ אזוי װעלען מיר י
גאט. אײן נאר וױיס ׳סעזsהא

 לעד״ ,22 יאקאל נױמאן, ס. ברודעד
 אמאל נאך איבער לעזט — ,1820 זיטער

 יײ8 איז ברירי עחטטעז גארעצהי׳פ בר.
 ענט־ םײן אויוי ענטפעד זײן אױך װי נעפ

 פרעגען נים םעחר מיר איה,* זועט פער,
פראנעס. לײן

פינקאױסקײ. ל.

ג אן נ ח ע ל ה ד ־ די פון ע ײ ב ד  א
ר ע ס פון ס ר, א ם מ ל׳ ע ב ו פ ד א ש

 געצױגען איז אױפטערקזאטקײט די
 ארבײטער רובעל׳ס טאקס םון געװארען

 געװא־ געדרוקט איז װאס גאטיץ, א אויף
 ״דער ליפלעט ףועכענטלינען דעם אין רען

ארבײטער׳/ ױגיאן
 דעם מאדטש םון אויסגאבע דער אין

 רױ טאקע װענען געזאגט װערט טען,22
: פאיגענדעס ^עאפ בעי׳ס

 םלענט איהר אז ״כאװײדים׳/ זיך דוכט
 אוועקגעבען מכח גראטבלען עפעס אטאי
 העגט דיסטשאדדזשען. צו רעכט דאס

 גע־ איז װאס ליביגקע, זאגעז אפישד איהר
 האט V ?ןאפ אין רובעל טאקס בײ יטעהן

 צױ גיט באארד דדצאיגט םון אםיס דער
 דער טעג אפרײטארס צװײ אז גע״טטיטט,

םיזאן?" נאכ׳ז אװעקיטיקען באס
 אי־ װערט ״םאקט״ דאזיגער דער אט

 דעם מאכען זאל עס אז אזוי, בערגעגעבעז
 אונזער םון באאטטע די אז אײנדרוק,

 װאס אלץ באלעבאטים די גיבען ױניאן
 איז מי ׳צװערע דורך האבען ארבײטער די

אויסגעיןעטפט. טאטערניש
 דובים לא גערעדט, טילד איז דאס

 געפרױגן, ניט און נעיטטויגן ניט יער, ולא
 גיט זיך לאזט און אז גיט זיך הויבט עס

אױס.
 אטת װאלט עס אז פא,־*, זיך יטטעלט

 האט באארד דזיעאינט דער אז געװען,
 2 ארונטעחפיהען צוגעיטטיטט װירקליך

 דױ טאקס בײ סיזאן נאכ׳ן אפרײטארס
 גע^טא־ װאלטעז באסעס :אך זױםיל בעל,

םאדערונג? אזא גאך פאר לײ[ אין נען
 די מיט טעיטה ריכטיגע די איז אט

:אפײיטארס צװײ
 איז רובעל טאקס םון ^טאפ אין אז

 גע״ םירטע די זיא ״ביזי׳/ געװארעז
 פאד א ארויםנעהסעז געצװ^ונגען װען

 עס װי באדױערען, צום אפרײטארס.
 זוכט טרײד, אין אוגז בײ נאך זיך פיהרט

 ״באסאנטע״ םארטאן, אדער. באס, דער
 ארוים־ האט פארטאן דער און ארבײטער

 צװײ די אפערייטארם. צװײ גענומען
 הא״ זײ אז דערהערענדיג, אפערײטארם,

 ארבײטען ארויםגעהן געלעגענהײט א נוען
 רױ צזאקס בײ ווי גרוב, עמאלץ אזא אין

 אלטע דאס פארלאזען זײ האבעז בעל,
ט אוז ♦טאם  שטעםען זײ גליל, מים טזל, טי
 װעלכען פון דעם אין קלאוקס יטוין

גע׳חלוםט! יאהרען אפיטד ^עויז האבען זײ
 אפעריײ די האבען װאך נאנצע א
 האט ■רײז. דעם טאכען געװאלט טארס

 װעט *טבת — :געענטםערט םירטע די זײ
וױסען. איהר

 דער הומט עס און געהאאםען האס נאט
 און ״פעי״ םון טאג דער שבת, הײליגער

 ״פעי"״ זײער אױםגעםילם האט דאלאר 55
 האבען אפערײטארם, די ׳זײ ענװעלאפם.

 פראטעסטירט... נערעדט, געצאפעלט, זיך
דעם געװאוסט האט םירטע די סטײטיש

ז ױי  די זיינען דאיאי, 65 — אונזערען י
ײ. איטען צום צוריק געלאפען ע
?יאוק יןורצען א אין דאיאר צעהן

־‘אי דיעדע בער* סך H VH ^ןזיס
 גע״ פאדנוטען מױן דעען בײגקלאך טע

 אדורגע־ זײ זײגען אגדערע. סון װארען
כדטוגענע. וױ <אפען

 םאױטאן דעם אז אױס, זץ־ װײזט
 די םארדראסען אױך שױן האט אלײן

כיעיעח.
 זאנט — װאס גאר איהר װײסט —

 אײער קדיגןן װעט איהר — זײ צו ער
 באדיג־ דער כײט ;אר דאלאר, 65 פרייז,

 םאריא־ איה־ טוזס סיזאן נאכ׳ן אז גוננ,
דעם זען

 אםיס איז לו־פען ג^נומען זײ האבען
 זײ זאי טען באארד, דזשאינט דער פון

 אםיס םון די טעז האט ערלויבען. דאס
 צויטטימונכ אזא האנען זײ אז ערקלערט,

 יטאפ אין געהוטען זײ זײגען לןריגען. ניט
 זאי עי ׳טאפ־ט׳טערטאן דעם געכעטעז און

 איז טעלעפאז דורכ׳ן טאן. עפעס זיי םאר
 גע־ געארדערט ^אפ־טשערטאן דער אױך

 א:״ הײן געהטעז צו ניט אפיס םון װארען
אימאכען. אזעלכע אין טײל

 זיײ ארומלױפען טאנ האלבען א נאך
 ארױסגערופען ישאפ, אין געהומען זײ נעז

 אםערײטארס, צוױי די און םארםאן, דעם
 א:־ און העגט, די איז םעדערס בלײ מיט

 אױ״״שד״ האבען וואנט, אױם׳ן געיטפארט
 די געיע; סיזאן נאכ׳ן אז געיטריבען,

׳פאפ. םון ארונטער
 אדבײטעי די גיט און ױגיאן די ניט

געװאוסט. דאס האבען שאפ פון
 אײדא און טאשינען די אײגגעםעדימט

!סלאױזס נײהעץ זײ
 האבען מיםינג, ♦טאפ א אויף שפעטער,

 דער װי דעם נאך אפרײטארס, צװײ די
 אלעס אנגעפלאגט, זײ האט נעוױסען

דעיצעהלט. אםענהערציג אליין
 דעד פון אגענט ביזגעס דער זײ האט

 אז אנגעזאנט, גאלדםאן, ברודער ױניאז,
 גארניט איז ״אגרימענטל״ דאזיגער דער

 ארבײטען בלײבען װעט איהר װערט.
 אײך װעט מען םאל אין און עאפ, אין

איהר זאלט סיזאן, נאכ׳ן ארונטעױשיקען

 מיר און ױגיאן דער םון אפיס אין לוומען
^ װעיען די אנ ח

״ענת, דעם אז #געװען איז סוף דער
 םאר ארבײטען געזאלט חאט נמנן װאס

 םון סטו״לןעד װענער און םאריערס די
 סלעק געװארען איז •אסײק, און יאדק דו
 םאר• זײנען אפעױיטארס צוױי די און

״ געװארען. ^•װאוגדען  #אװעק זײנען ז
 אחן ארויםגעמומען, זײנען די וױ ••ונקט

 דעד םון און ארבײטעד די םון וױסעז דעס
 פון וױסען דעם אחן אםירו און ױניאן

םארםאן. און באלעכאס
 צװײ די טיט wבח די איו דאס אט

 אלץ און #שאי אוגזער פון אפערײטארס
 דעם אין געלןריבעז געװען איז װאפ
לעען. דורכאױס איז ארבײטער״ דאן

רונעל׳ס סאיןס pc ארכײםער די
M w■

קארלין, ׳אב.
קאפיטע. ׳שא■ דער סון טהערמאן

ר ױל ע ע א ו י ג ע ל ױ ו ױ ס פ ל  א
ד ע ב מ ע — r •מ

״נערעכט־נ־ די סון רעדאקטאר װערטער
• :*?"ט״

ײייגענד יא־ * נעפיגען א־הר װעט נ
מ,  פאר׳טטאדנענעם דעם נעװידמעט ע
אדלער. «. יעלב

 הלאוקמאכער א אלס דאס איך-גלױב,
 מעהר ניט װאילט טאן ױניאן גוםער און
 •רי״ די געבען צו סיר געװען, רעכט װי

 צײטונג זוערטער אונזער אין װילעגיע,
 נרוי״ צום !עםיהלען םײנע אױסצודריקעז

 מינסטיער, אידישען םאדשטארבענעם סען
״גערעכטיגקייט׳׳. די םון תאלוםס די דורך

עד״ װעט װאונש מיין אז האפענטייך,
ה םארבלײב װערען, סילט  אי

נרוס, ױניאן מיט
אײזענכערג, מילםאן

.5436 לעדזשער ,2 צאין. םעמבער
ע. םון צי ק א ד ע  בי• װאס נוזעםע די — ר

עננערג ײז מ, אוגז חפם א ם צוגדסיק  װעי
מ *ויןי גומער, דעם אין שארעפעגםליכט ײ  ז

S. ר אבעי ם דרוקען מי דער־ •י^עמע די ני
ר װײל פאי, ען מי  די ברודער דעם גינ

ע, עגי ױל ױ  ״גופער אלם ׳סארי*א:גט עי װפס ור
?ן / ױגי ׳ אן ױיל מ ד יעדע^י ו י ל מ י  דעי פון ם
^ן עי צו׳ייקען געקענם אוגז וזאלם מגי  זי

 יי־ ״גופדד א^ס פארלאנגען און װןןס, וױים
ו עס מאן״ ני^ן  אײזענבערג׳ס בר. דרדקען. ג

ר, דרוקעז לידעל  צײפרמעסיג^ איז עס וױיל סי
ט איז  גע־ װערפז איז און ^נגע^ריבעז גו

n א אחן ;^ר װערען, «ו דרוקט :v פרױוילע״ 
גיע.

בושלערם באכראדערס, עקזאמינערס,
82 לאקאל יזניאן;

 גע־ טיר האבען סעזאן א;פא:; אין
 אר־ םון פדאבלעם די זיך פאר האט

 די פון הילן* דער םיט און בײטסלאזע׳
 או;ז איז אםיסערס באארד דזשאיגט
 ארבײטםלא־ די אײנצושטעלען געלוגגעז

 און ארבײט. דער צו עקזאמענערס זע
 אדעי־ סעזאן םון ענדע דער בײ איצט,
 פראנלעכ, א ־םיד האבען סעזאן, נאכ׳ן
 צו װענדען נימ זיך קענען מיר װאש

 או:־ װאס איז, דאס «.1היל נאך קײנעם
 אויס• מיט געװעהנליך טעפבערם, זערע

 םעזאן סלעק צום ותרען נאמען׳
 שלעק אין איז געװעהנליך ״ספארטס״״.

 ארבײט, טאג גאנצען םאר׳ן ניטא סיזאן
 דעם ארײנקוםען הײסט באס א װען און

 װעט עס וױםיל ארבײטען׳ עקזאמענער
 װאך א טענ דרײ אדער טעג 2 — זײן
 בלויז אמת, םעלע, אגדערע אין און

 זאגען טאנ, א שטונדען דרײ אדער 2
 ווע״ עקזאמענערס, אויבענדערמאגטע די

 נאמען דעם מיט באצײכענען מיר מען
 בא־ ניט זיד וױלען זײ אז *ספארטש״,

 ארבײט שטונדען 3 אדער 2 םים דערען
 פלאץ. דעם אינגאגצען םארלאזען זײ און
 האנדלוננ אזא םון רעזולםאט דער און

נעוױנער. דער איז באס דער אז אין,

? ם»נע דער
עקם־לאקם!
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 םארלאזט עקזאטענער דעד װען װארים
 אדער באס דער זיך שטעאט פייאץ, דעם
 און םיגור צום אלײן םארםאן דעד

 און ארבײט. עסזאטענער׳ם דעם כאכט
 םעזאן סלעה אין ארבײט באס דער װען

 ארײנצונע־ ניט זיך ער אײלט יםיגור בײם
 ארבײט דער צו עקזאמענער קײן ׳סען

 ארום אזוי אוז סעזאן. אנםאנג אין אויך
 עסזאמע־ די אז לאגע, אזא זיך שאפט
 א םארלירען אזוי׳ האנדאען װאס נערס,
 נעקענט װאאטען זײ װען סעזאז, סאעק

 װאל־ װעלכע דאלאר, פאר א םארדינען
 אץ געקומעז, צוגוץ גוט גאנץ זײ טען

סעזאן. אנםאננ םון װאכעז פאר א אויך
 * מעם־ אונזערע ערקאערען וױלען םיר

 די גוט׳ םארשטעהען םיר אז #בערס
 װיײ יר6 באלעבאטים. די םון האנדצונג

 םא״ vh םעלע מערםטע די אין אז סען,
 גאנצע םאר עקזאמענער דעם םאר ראז
 • אר־ װאכען גאנצע םאר זאנאר און םעג

 האבען זאאען זײ כדי אום נאר בײט,
 בײם שטעהן צו אצײן געאעגענהײט א

 עחזאמעניגג־ארבײט׳ די טאן און םיגור
 עסזאםענער דעם געבען אן זייי םאגגען

 קױ איהם םען ה*יםט טאג אײן ״קעסט״.
 2 — טאג צוױיטען א אזײגער, 10 מען

 איהר אז גלויבען״ םיר און אזײנער.
 םאר״ איז רעכענונג. זײער אויך װײםס

 לימעז m שעיסען, װי האנד^עז״ װאס
 ארײן, םױג אין ״לײבעז״ די צו קע• די
 םארטיג^י און יאעצער די פארלאזען—

 גע״ אייצר םאר םייטען נים םארװאס
ד זײמ איחר װאם צו רעכטיגשײט, מ  ׳

 7 ױניאךםעםבערם אלס רעכטיגט
 גוט מ^ר פארשצתחען זעהט, איחר וױ

 אינעל, אמעוױזצנעם דעם און יאגמ די
 אין לײותן םעםבערט אונזערע וואס פוןי

ד די װי אזוי און סעזאן. סיעק חנם  י
 כאלצבאסים די ערלויבען גיט סצז ניאז

 צו ״טר^ם״ די םימ אנגעחן 4סענצ צו
 יע״ דאס עקזאמעגער tin םארכיטערען

jm יהרט װאם® v  m  .,xrvn• 
tvno םמק אין o n  ijnvnvo ttryc 

ן »א«ץ, ם יוגיאז ךי אנער מ ח גי  יי
w «ו נ<ײמי<טמ r ,עהזאםענערם eirn 

 ~m* tut ‘BstvaD, זױ «זױ האנרלען
. VDip 1 די w*־< i m rד* n p ח»ש 

NT וױפי< *רבײטןן. זײ
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ט זיד יזעגען  נאך סײגעם צו װצגדען ד
 זײנען חילפיאז אינגאנצען נאר הילזי.

ט. נאך נייר  טרײען װעיען םיר און ד
 די אט באזײטיגען צו םיםיען אלע

 עקזאמע• דער אק כיזגעס״ ,ספארםס
אן. נערש  די צו ?אגען מיר און ױד

 182 יא<ן. םון סעמנערס :עיןזאםעגערס
 דעם פאדיאזען געהט איהר נעפאר

 פאריאזען צו דענקט איהר אדער פלאץ
 אר״ דער צו ארױםגעחן אום םי״אץ, דעם

ײט ז א אץ נ מ מ ױ ו ץ צ א ם ׳ײ א ר א  זיך כ
 לא״ פון מעגעדזשער דעס מיס םריהער

.‘לאי
A

 מעכד אונזערע וױסען אאזען םיד
אפריל, טען12 דעם טאנטאנ, אז נעיס,
 ילאקאא־מיטינ;. א האבען פיר װעיען

 פארקױ װעט לאקאל־סיטינג דיזעז בײ
 באארד עקזעק. אײן פאר עאעקשאן פען

 םון םליכט די זײן דארױ dv מעםמגר.
 קופעז צו 82 לאקאל םון פעםבער יעחנז

 בא־ זיך איז םיסינג װיכטיגען דיזען צו
 םײ דער עיקעשאן. דעם אין טײליגען

 דעד אין װעיען גץזזאלפען װעם טינ:
 231 אפיס, יאקאל אונזער פון בילדיננ

 נעלע- דער ב־י סטריט. טע14 אישט
 די אז דערפאגען׳ מיר וױילען נענהײט
 ותלכע פעםבערס, אוגזערע פון יעגיגע
 יױ דעם געסטעמפט ה^בען ניט װעלען

 לאקאלע די באזוכען פאי :יאךביכעל
 דאלאר א באצאיען װעלען טימעגעז,

*.,•טםרא,
 פעכד אונזערע דאריבער ראטען פיר

 ױגיאךביכ־ זײערע דודכצוזעהן בערס
 זײ איז פעהילעז עס אױב און ״אך,

 מון אסיס איז סרמעז די זאיעז ־כד^פפש,
 םיט׳ן דורכרײדעז זיך און ױניאן דעד

 װעט פענעדזשער דער און פעגעדזישער,
 אזײ קריגען זאילט איהר זעהןז״אז ״טױן
 נאד װעט איהר װיםייל סטעםפם׳ פיל

 נאר ניט »ז וױסזנן, לאזען מיר ־יעלען.
 פיר נאר דמס־םםעפפס, פױד ״אבען
 דאלאר 20 םאר׳ז סטעםיס אויך קאבען
 שך הײן ניט האבען מיר אפת, טעחם.

 טעקכ^ שאר׳ן סםעםפס דאדגע די פון
 לא־ אגדערע די אין װי ג*ט, וױיםען מיר

 ,82 לאקאל אין אונז׳ בײ :אר האלען,
 םאר׳ן סטעםפס די אױוי יקרות א איז

 ברעננט םקנעדזשער דער :אד װי טעקס.
 יא- עס און צוכאפם; זײ װערען זײ,

^ פעיט עס אז אױך׳ :אך פ-רט  אוי
, ל. ס א ל ב נ ע ז א ר

סעה.־םע:עדזש*ר.
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ק אנ ר ד א ע פ ב לי ר ע ד די ה ב ל ד ד

 דאנס א אױסצודריקעז םיר עדלױבם
 זא־ און רוביניטטײן םון ארבײטער די צו

 סטריט, טע25 װעסם 36 שאפ, יעצקי׳ס
 פיר האבעז זײ װאס *טטיצע, דער פאד

קראגק־ םײן פון צײט דער א*ן נעגעבע;
״ט.t ו

 העדצליכסטען מײז אוים דריח א״ך
 שװעס־ און בריסנר פײנע אלע צו דאניז
 באלעבא־ די צו אױך אוץ שאפ און טער
 צוזאפעז זארצזמי, און רוביפ?טײז סים
 שםייץ, ברודער טשערטאז^ •שאפ דעם נײט
 וועלכע אנערקעטננ, אוז דיילפע זייער פאר

 איך ארויסגעצײגט. פיר האבען. אלע זײ
 איך וועל אדום טעיג עטליכע אין אז :־^,
 װעל איך און געזונד םאלקאם זײז ״טױן

ט זײן קאנעז  שאפ אין צוזאמען ־וײ פי
פריהעד. ןוי

מ מ. ם ת ׳ע
.3572 לעדדטער ,2 לאה. פעטבעךי

ן ע צ טי ר ש א ־ און פ  װעבערי
ם ר ע ק ײ ר ט ם

 ספערליעם פון אדבײטער די פיר,
 סטרים, טע38 װעסט 263 שאפ, קלאוקס

 צו אײנשםיםיג, כױטינג א בײ באשליסעז
 אונזער םיז ארבײט שטונדען צװײ נעבען

 סטרײגןערם, םאר בראװע די םאר קעיטענע
 די םון שטערונג די אויף קוקענדיג ;ישט

 ארבײםען ל^זען צו נישט באיעבאטים,
 דזשאיגט די װאס טאג האלבעז דעם

צװעיז. דעם םאר עריויבט האם נאארד
 םח $00M םון םומע די שיקזוז סיר
 יא־ פאר געדזץ זאל פדאצענט 25 וחנלמנ
 םוט זײ װימזעז מיר סםוײיקער, סײקער

 בראוחמ זיחט* איז ענםשלאשעכהײם און
זינ. פאלשטענדיגעז א ביז קאפז״,

מע. די קאםי

ן ע ר טי נ ע ז ע ר פ פ א • ש אן מ ר ע ש ט
 אין רובםאז טײער םון ארבײםער די

 סטריט, כמ27 וועסט 1® ס^ינבעח^
מז א  אפנעוזאיצכתז םיטימ ש»« » בײ ה
 בןגצאחלעד, אייתאמנט ביזגעם מיט׳ן

 שאפ״ ײעד1 ^דעזעגםוחנן צו בא*על#סען
 םיט ל*ז*ר יוליאוס כרוחנר 4םשעדכמ|

 טםער זיץ סאד ירעזענט, ווערטפואען א
משערםאז. אלס ארבײט
םאדטזע־ זאל עד איחם, וױנשען מיר

« ױיז צעז ו  ימיא?, דעד ארבײט ג
 חנר םימ שאפ, אדב^םעדפון n םאר אח

ד מנ ^ ת וױ נ$&חױו ז o* ב r.
ג , r® ו n a w m.

^ ד מ . מו נ

 ארבײטער די זײגען געװעהניציך זוי
 אין ארכיינס דער צו געהופען איגדערפריה

 שרעק־ דאס קאלט. זעהר געװען איז שאפ
מ  אויןי געװירקט שטאיק האט וועסער לי

 אויסזעהץ, געפאנט און־זײ• ארבייטעד די
 אײ־ גרויסע די סקעלעטען. אפת׳ע װי

 קאר־ א אין געשטאנען איז מא^יז זעתע
 זעהר אויסנעזעהן האט אלעס איז נער#

 די פון אגװעזענהײט די נאױ טרויעריג,
 בא־ אביסעל דעםי״טאפ האט ארבײטער

לעבט.
 גא;ץ און געקופען באס דעד איז באלד
:ערט4ערקי אײנםאר

 אר־ קײן כדר האבען הײנט ״קיגדער,
 קיעע ארײן ניט קופען cy !ניט בײט
 פען האס אלטע די איז באשטעלתגען נײע
 פיד ודאס דאס אדן צוריקגעצױנען, אויך

 אױף בלײבט געפאנם, איצט ביז האבען
 װאם דעצעפבער, פאנאט דעד קאפ. מײן
 װעל־ אוי^ און געטרײפט אזוי םיך האט
 האפ־ באזונדערער א פים האב איך כען
 רואי־ איננאנצען האט.פיך געװארט, נוגג

אפשטערען.״ א־בייט די פוז איך נידט.
 בא־ טרערעז זיך םרױען,האבען די בײ
 געדזאלטען זיך האבען פענער די וױזען.

א*ן אז נעזאגם, דך צוױשען איז הערדי״ט

. c>oocfO0cro<xavoQ&x&CBxaffG^ceo&.o0^^

הונגער.סוןניטקײנער שטארבם פאריז
 און געטרײסט זיך די דזאבעץ אזױ אט

 אי־ אז פאבייק. די פארילאזען לאגגזאש
 בא־ אלעפעז האט טרויער געדליבער

 ןרױבעז, געקזןגט האם טען און הערשכ^
 ײאס געכדן, דע־ נאך םרויערען זײ אז

 פא־ אי־טער דער אין אײנזאם שטעהט
בריק.

 די “איבי^ אױבײטער די לױפען עס
 זיײ ארבײט. זוכעז און פאריז פון גאפען

 איבעיאל ארױסגעוואדפען, איז כײה ער
 8 *טויז צוגעפאכט. פאבריקען די זײנען
 איעס אנער ארבײט, זובען זײ ׳ווי טאג,
טױם. איז

 קיפם הונגעריגער א געפיוירענעי, א
 פינס־ איצם איז א־יז8 אץ הייע. א ער

 ניט םיהיט עד אבער רעגענכ^ עס םער...
 הונגער, דער פראגט איהם רע;ע|. דעם
 בריק, גרויפער א בײ ער איז אט איז

 האל־ װאם קײטען די אין אז זיך שפאדם
 דעם אין קוקט אוז געכײדע גרויםע די טעז

 אױס הערליך אזױ זעהט װאס װאםער
 עלעקטרי־ ארומיגע די פון שײז דעם דורך

 גע־ פיאוס׳ע איצט האט ער לאפפען. שע
ער דאנקעז,  זיך. צו עד קופט באלד א̂י

:זאגם און בריק די לאנגזאם פארלאזט
פײגלינגי״ קײן זײן ניט טאד ״פען

 זײץ רענענען, אויפגעהערט האט עס
 אוגעצוינען װעדט או^פפעדקזאפקײס

 פון דיבײלנטעז כייט םויל םעגסםער א דודך
 ער ירעז סטאד״ דזשולערי גרויםע א

 אזיםנעבראכעז פענסטער דאם װאלט
גמהאט. ברױט אעבענסלענגליך ער װאלט
n פח מװײן שעהנע n ארוטימן 

 דײ איבערגעהאקט איהם האבע; האשעלם
 דעם דערםיהלט האט• ער און געדאנח זעץ

 װאס עפענװאדנ, טײערסטע די פוץ גערוך
 טוי־ די גערײצט. שרעקליך איהם האט

 אים האבען לעטפלאך עלעקטרישע זענרע
 דערמאנט זיך האט עי גערײצכג אײנפאך

 צוגע־ תינדעד װײנענדע זיינע האט ער אז
 וואלט ער און ברענשן. צו ברויט זאנט

 דיזער און ליגנער. א בלײבען ייעילעז נים
 ^הײם. געהז ניט איהם לאזם נעדאנה

 כױם פדוי די אײגענטליך סעז זאגט וואס
 ליידען זוײםער זאלעז זײ סינדער^ די

 גיט אײנפאך עס װעלען זײ דולדען... און
 שםארח, איז ער מילז^ !אויםהאלטען

 זײנען זײ קינדער, זײנע יפרױ זײן אבער
שװאך. צו

אנט4גע£י א'הם האם לא:; מינוט א

 ער וױ אבעל בעטלען. פון דער^עדאנלען
 און טאן א אדער דאטע א דערזעהן האט

 זי איז אױסשטרעקען האגט די געװאיט
 פאראליזירט וױ פוניזט געװאדזח איהם

ר״דען. װארט קײז געקענט גיט און
 טאד- אזױ ווערט קעדפמר נאנצער זײן

 און מענער די איבצד שרעחט מד אז נע
 א איהס אויױ װארפעז זײ און פרױעז,

...I פאדאכטוגג און עחעל פון קיבל
 זײער פון טיר לעבען װארט פרוי זײן

 א און דאדע א איז זי אדזם. אױןי לויז
 רעקט קילײדעל דינע איהד איז ב^אסע

בײגער. קראנקע איה־ע צו אױם
 און הין ױ געהט געפרױרעגע א און

 ארע שוין האט n ציטערט׳ און צודיק
 שוין האט זי פארזעצט. קיײדער איהדע

 זי פארקױםס. טאםראץ תצסען דעש
ה אײז נאר האם א ײי  עס כיוז זי אבער י

 אויסנע־ די םארה״ננען צו אים האבען
 צובראכענמם דעם פון שױב ;,בראכענ

 שױץ ױך האס קינד איהד פענפטזןד.
 בי*אזם װאס וױנד דעש דורך פאדקיהלט

^ן ארײן װ  עס טוז זי ארן פענפטער ד
w דאבען.

 :אר געזוכם, אױך זי דזאט ארבײט
 און בזןקעד דער :יט. זי ;עפינט יידעד6'

 ד איר באדגען טעהר גיט װילען בוטשער
ט שו  איהר צו געהן. צו גים אהין װאגט^

 האם דארט גענאננען... זי איז •טװעפםער
ם זי  געטראםצז נויט און עלענד זעלבעז ח

 שװעס־ איהר זי האט אװעקגעהענדיג אזן
 װען ברויט, ברענגען צז צונעזא״-מ טער

פארדינען. עפעס :אר װעס כ*אז איהר
 דער בײ שטעהט ױ און רעכענם עם

 קומט ער טאן. איהד אדיזי װארט אוץ טיד
 פארלירט איז :אס ביסעל א װעױט ױ ניט.
 אײן אויף שטעהן פה געדדלד דאם שוין
 האים װעםער יטלעבטע דאס אבער א״ט,

 אח היז װײטער :ער.ט זי 2צוריל גיט זי
 אױןי שטעהז ענדליך בלײבם און צוריק

 צו שנעלער כאז איהר אום חארנעד דעם
זעהן...

 דער־ קארנער דעד אויף געגענאיבער
 אץ ד דערטאגט עס בעקערי/ א זי זעהט

 פיוצלונג און קינחגר, הוננעדיגע אידזרע
 שלעפם וועלכער טאז, איהד זי דעדשהט

 שוריננט זי פיס. זײנע אױזי הױם זץ־
:איהם פרעגט אח צו איהם צו

V ״:ו״
ם ענספער אן אנשםאם  זײן עי םיג

 םקע־ אסת׳ע בײדע־װי אח ארונםעי האפ
ארויןי. טרעפ די זײ כערזעז לעטען

 אויפנעשטאנען שוין א-יז קי:ד זײער
 װאס קעסםעל, איהר אויף איצט זיצט און
 לעכד קליינע דאס בעםעל. אידזר אױך איז

 דעם אויף שײן כיאטען א ווארפס פעל
טויט;ס א װי אױםזעדיז זי טאכט אח קי:ד

!ניט זי האט שפילען זיך מןוס פים
 האט זי װײל געהן, נים שוהל אק יועז זי

 דער־ איעם דאס איז ניט. שיך יױיז פשוט
 וועץ געהאט, האט״אלעס זי װען זי פאנט
 שפאצי״ איהר פיט פלענט פוטער איהר

 דורבנענופען ^חאט פיבער א געהן... רען
 נאר האט זי איז קערפער׳ גאגצען איהר
םארװאם :װיסען געװאלט זאך אײז

 איהר פיס אח ? טענשען וײ הונגערען
 אז ערתלערס זיך זי האט שביל קעדערשען

 מעז נאר הונגערעז, כדוזען פענשעז אלע
 אדער — קינדער, די ניט עס דערצעהלם

דעם. צו זייז שמאױנט ״גויז סוזעז זײ
 אלע אז אודאי וױיס פאפא ״טייז

 האלט זי נאד הונגעריג, זײ:עז מעגשען
סוד׳/ א םאר עם

 נעשמהמם ניט זיד װאלט זי װעז
 פאדװאס געםרעגט פאטע איהד זי װאלט

מענשען די עקזיכטירען װאס נאך און

^^1ô ôawcececececewoe^^* 0:»ייזעגבער•.8 י. טילםואן £רןC8»»30»»»«8»»»yjC8c&

 גענדם, דעם ב&הערעם אוםעם, איץ יאוש’
 טרײט. יעדען אויץש טרויער דער דך פיהלם עס

i r p נעבועעז. פארגלױזעדם, שטעהען קײם און 
 אױגען. מריבע כדט אדלער, דעם ב׳װײנען
 ארון דעם טראגען שםערצליך, און ®ײגליך

 אקנזיארען. הבױים פרײנה אױפמכםיגע
 םנזאטוען, *מײנעד, שפזעהען עפ װאו דארש,
 תהען. קבר'מהב׳ז אלן מען לייגט

 ? געוױץ דער םוע װאפ I בעםען ניט חעלפמ עס
ױד יז.ער5 קעניג, דעם מען רןמט נעתז• י

 הו;;׳;־ דאך כרדזען זײ אז ! אײגענסליך?
רען.

 איט אלעפ א-ז שטוכ איז אוגז ״בײ
 אײגגעדיכטז;ט׳/ העסליך און עלעלדיג
 נע׳חױם׳ם אפאי איהד ?יך האם עס

 ציפערען דעביירטע ײארעםע שעהנע פון
אוינעלאך קלײנע איחרע צו פאכט זי און

:ע יז• י  פ טדױטען צו אפאל גאך כדי
הײם. כיעכמרםזו שעהגע
 צו־ דעפ דורך וױגט דעד בלאזט עס

 אי; עלװעקט און פענסטער, כראמגנעם
 איהלע אין און הוסס... אלםען דעם איהר

 1אדאי ט־עחדען. זיך נאוױיזען אויגען
 אדײן. ברײבען צל געהאט םורא ןי האם

 פאלײאכ, ;יט וױיפ זי כאטש ׳אכער, איצם
 נעכטען פדן גלײכגילטע. אלץ איהר איז
 גענעפע; ;•ט “גא זי האט א; נאבט ביי
:זיך בײ דענתם זי און

 ;ע;א::ען אידא• איז סאפע מײז״
קויפען״. כרויט
 דאש זיך, בײ ױ קלעהרט װמט, זי
 שטיקעי*אך אויױ צושנײדעץ כרויט גאנצע

 בדעקעי* נאך ביעקעל אח כרעחאלאה און
 •טפײען ז*ך װעט ד עפען. דאס זי װעט
p וױ אױ דעם. פיט y r זײן. װעט דאס

 קופען רyDפא •דער אח טוטער די
y אן פיט אדײז. z iP r^ rjn iw פי־ײד 
 o;r^yosy איהדע איז קיגד דאס קוקט

 אײל־־ע אז באלד זעהט ?י אבער הענר,
מז האפנונגעז ײ אופזלפט. ז
/ יטטאפ^ט התנערינ!" בין ״'איך ז

 דער םאלט צובראכ^יעד א מידעד, א
 וזע:ד זײנע פים איז שםוהי איז רyפ^ם

 צו כדי געײכם, בלאכע ײיז צו ער דעיןט
jvש װאס זyהרyטר די ב*ה*לטען ro 

איהם...
אי־ וױ טעהר איצט װאלט nyo^ די

:n םער *  דעלט זי ניט... טאר זי גאר iy״
i א'הר צו r p שפאטעס ̂,םארשידע: כייט 

 *ידזי־ ערקיעיט ז̂י שיאפצן. עס כעס און
^ כייז קינד א אז ^ry איץ מוכלג׳ן א 

בראװ. אח גוט זײז
 פאד שרעקליך ציםערט קינד דאס

ײ װארעכמן צו זיך זוכט אה קעלט : 
אין ארופ געהטם זי ושלכע סוטזןר איהר

 זיך צו צו ששארק דריקם
ע האלב ג ^י ײנ  שטימע װ

 זיינען םארוואם
 האכען אלע !״ > הזננזורמע
וױינען. יאמצרליך

 א מיט און
 זי. פריעגט

 [\1טז:ש די
אנד^הױב^

 פרן ענםפערם
רעדאקציע

 אאקאא םעשבעד װערםאגס׳ פ.
ם קןןגען סיר  אין ^־אץ דעם שאדנעהגלז ני
ײטתג דעד ט *  זאכען אוײנ עננמע״ס סי

סיעעץ  אפייו אדעי* בורעטינס, אין עי̂־
ר *ײםונגען. זןגדערע  דע :יט האבען סי

םיגלן אײע פאדלכילס. ^זוינל טוןר ל*ץ8 נוי

זואש
איז

• 1 0• *% ײ »!4 4% *% ̂ 4 *•ר• 0 « ״ U|V ״ ' * גע ניט ד^ריבער ק#ן בריף
־אם • * ׳•% 0 \ * 1 בא־ונז ליד צװײטע דאס — ק. *tM יש. 1 * ־״ י י־ •% 41 נזסתנל ׳ינט יסרי איהי ודי איז,
w •* י 0 ** י אדי • װעמ ליד *ןס גענמנגען. ש^רדארעז

a* ײ ײי♦ יי ̂ ׳* רי״- i* ■■ % 4♦ f\0 — v4 » 4̂ *יי ♦* * י  מו װעט איד,ד ^בער - f* וײעדלז אײ: תאבלז ר מי װארגלן. אזן געדולד
r 1י א עי־ !י־יהי ן י  c עוין װארסעז װאם לידער

 ײד־־כו, דל״ mns עישײגלן גו געלעגלגחײט די
עחן אוז  עפלננד• דער פון שײן ליכטיגע די א
 ן<*c עויה אן גלװלן װאלם לס און ליבקײט,

לען מיר זײש אונזער ײ ז̂ן  :אי*י־ שון׳דעם ז
ר וויללן אגב בלן.  הדײודע :יט אויך סי
 ילנל
וואס

* I • י ׳•«׳  J

״גאסעי־ די דינטער, י די דןc ב̂ז מ  ײ
ן װארםען י ,א *לירזלי שון ^ז  א ®,.,

 רזאש איזא, *ײםד:ג. אונזער אין ״נעקסט״
̂ ר יי י■♦*צו “איר. ווייםמ גלדולד. אביסעלע

א־ װעמלן דיבטער, ש^ר׳גש^רבענער
4̂ י v י״# -# יי  דא ד.^ט ליד, אײער מעט

מע חלנ ע? קרובים, נן  - **םילי
װיסלן. געורא-^ט עס

 -ל כיענלדזשער ראזענבלאט׳ ל.
ח אייןןר א־ בײם חןס רלד*קציל׳ דזןר צו ם;נ : 

 ג«־ שזןד׳ן ש^רחע- לזג«םען ײלגען ריכבזלן
תרנןןר׳ס ; איז ר#םי׳*#ן, ו לני  בוןריבבלש װ

 מײער ש*ן םאדלרוגג די װלגען געווארלן
 *זבע- איז עס גערלכטע. א «ר1א איז לאק#ל,

ם און *ארזעףן, » װי סלהר גיש ײן גי  c-tr ק
ע1קו>:ס א*י אבל־ .Sי• דעם געגלן ור

מ גאד אי< זיןך די  ,ױלט עם ®«רז^די:ם; ני
ם װי  שער ^ןי-הער א נאך פאדקוםלן גל

, ג#װערג*ר׳ס דלם ן ^ םי א ײדעי ק  װלט זי א
שגלללז ױי  דלם אין רעלאםלנד^ציעס איחרל א

אן דעי־ צדוי^לן םכסוך  כא־ אלל די און ױגי
ר װללען דלםאלם און גןימל^מןורערכ^ )  ב

״ »ון ענין אין גוטמ^בעז. טי סי בלי  פאד *וו
ר װאם למקןןל. אייעך  ילט^יט icrtu חאבלן מי

י ללם.1שמי ל ב םלז, אלע ן  אײעי־ אז װיי
ן »ר#גע די יךיס, ו  עקז^• די ^רגאניזירען ו

ן םינזגרס איז כרײד. ^לאוק גאנצען *י
t8tr»c«5 ניזדצדער*

ד חא^לנםייד. װע», •יאגע יי און יראגצן.  מ
עעמער. מז קוםזט
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*vvs איז װאפ ,lvt פלאקטישעל ערשסעל דעל
 חעדע• אניעריקען דעי־ פלן געון^ךען געפאכט טעגפ

א; אױ דײיי^ן  איגאנײ ברײטעז א עז—דו-כצופי ל־י:
 אלגאנידלעז צו אא;י, נאגצען איבע־׳ן זאצי^גס־דלײװ

 די 1אי באשעפטעט זייגען װאס םרױעךארבײטער, די
 ‘פי װע־י׳גן באי־יסט װעט איגדושטריעז׳ םארשירענע

אגי. איבער׳ן ארבײטער אמאגיזילטע י
 אד צײט איצטיגער דעד אין איבעריג א-ז עס

 טאט׳ג גרױסע די אז איז׳ עס נױטינ ווי צלאוױיזען,
 דעי אין װעדען ארײנגעצױגעז זאא םרױעךארבייטעל

 א־גא■ דער פון רײלען די אין באװעגונט טרייד״ױגיאן
 יױךארבייטעל םרױען די אײבײטערשאםט. ניזייטעד
 פון דריטעא איין אריבער פאר זיך מיט היינט שטעאען

^ נאנצעד דעד  אלן אפעריקע; איז אױךאדבײטער צ
 איבעז זײ װאש אײגםאום, דער אױך און צ*א זײער
 אין :רעסעד. אא״ז װערט אינדוססריע, ךער אױ,* אויס

 פרױעד די זײנעז באשעפטיגונגעז און םאכען סא:כע
עאעביענט• דאביידלענדעל דעל אי־בײטע-

* * *

;רויסע די ארכאנידרען פון פראגע דיt ן ־׳ ו
 גײע. קײן ניט איז םרױעךארבײטער טאסעז

 געצוי־ םראגע די האט יאהר עטאיכע אעצטע די ביז
 אײגצעאנע טאנכע פון ברריז אויפטערקזאכיקײט די גען

 יעדע פעדע-־ײטאן. דער אין ױגיאנס אינטערנעישאנאא
 טאז עפעם נעפרואווט האט באזונדעד ארגאגיזאציע

אט עס װי כעסטען אם רעם, אין  — געאאזען זיך י
װײניגער. וועאכע אוץ םעהד א־*גא;יזאציע וועאכע

 דעי פון קאנװעגעאנס צװײ אעצטע די אויף
 פראגע די איז אײבאר אור פעדערײשאן אמעריקען
 פראבלעם. נאציאנאאען א צו נעװארען דערהױבען

 פרויעךארבײטער מאסע גרויסע די ארײגצוברענגען
 גע־ איז טרײד־ױניאנס, די אין אינדוםטריע רער פון

 דער פון פראבאעם דער — אילטו נאציאנאלע א ןוארען
 דעי פון פיהרער די ארבײטער־באװעגונג. גאנצעד

 האבעז אסעריקע אין אדבײטעחטאפט אדגאניזירטער
 אינדױ דער איז פרױען די דאס אײננעזעהן, עגד^יך
 א'ן פ^וי די דאס ;װערען ארגאניזירט מוזען סטריע

 םיט זײט־ביײזײט שטעיצען זיך מוז אינדוסטריע דער
^ן מענער־ארבײטעי׳ דיי  עקאנא־ ני**יבע פון באזיס אוי
 גע־ מוזען אנעטרענגונגען איע דאם ;רעכטען שע%ם

 אין פרויען־ארבײטער די ארײגצוציהען װערען םאבם
 אד־ גאגצע די יטטאדקען צו נאך אזוי כדי ױניא:ם, די

אדבײטער־באװענונג. גאנידרטע
V a»c * י

 הײז ניט זיא פרויעךארבײטער ארגאניזידען צו
 קאמיטעט עקזעקוטיװ דער וננ.6אונטערנעה יײכטע

 סארנעקד װאך לעצטע איז װאס קאנפעיענץ׳ דער פין
 צו אונטעדגענומעז דך האט און רז׳טױרזי נױ איז פעז
 א פאר װאש אויסגעפינען׳ באאד װעט ארבײט, די טאן

 פרויעךקצײ־ די פון מיר, איז. דאס ארבייט שװערע
 דאס װאס יצאננ, םון ׳שוין װײסען מיר םאכעז, רער

 פארגוםען זיך צוריק יא:ג לטוין האבען מיר ; פיינט
 אמע־ די ארײנצוברעננען אזוי װי םראנדעם, סיט׳ן

 טרייד־יױ אונזעדע אין םרױעךארבײטעד ריקאנײטע
 אדבײט דאזיגע די געטאן עוין האבען מיר ניאנס.

 דאפ װאס װײסען׳ מיד און יאדורעז פון משך א פאר
 שװעדי:* אילע די מיט באקאנס זײנען מיר פײנט.

 די דורכצופיהיען װענ אין עטעהען װאס הײמען,
אױםנאבע.

 וױיםעז דדטוירזי נױ פון באסעם אגטי־ױניאן די
 ?ינסטלער, זײנען זײ גײם. זײער שפ^ען צו װי נוט,
 ערגסטער דער אונטער האלטען צו קופט עס װען

 די באזונדערס אזן ארבײטער, זײערע ׳טקאאםערײ
ײ םרויעךארב״יטער* ײעי אויף תמיד האבען און.ז  ז

ט  רי און קאורטס די גערעכטיגקײט, אפיציעיע די די
 עלעםענטען, געדוננענע אנדערע אױך און םאאיצײ,

 ארבײטער, די אויף אנצוםאאען גרייט זײגען ויעאכע
 קומט װאס יןאכו*, דער זײ.• הײסט פען גאר ץוען

 פוא־ עם באישטעטינט פאסײת׳ אין טעגאיך םאר איצם
שמענדיג.
 םיג־ דאס אויף אפיאו םיד, זײנען אבעד דאך

 ארגאניזא־ דעם באצוג אין פעםימיסטיש ניט דעשמע״
 אונטערנענױ האם א. אװ ם. א. די װאש ציאנס־דרײװ,

 ארגאנײזערס די נאםיראיך״ דדשוירזי. דו איז מעז
 םיט באזעאס זײן דארםען װעאען קאםפײן דעש אין

 *נםמאאסענקײט םעםסער א מיט װיאעז, ׳שטארסעז א
ר אין אוײינציחען דארםען וחנאען ו״י און  ארבײם ת

 אינ- אאקאא די טון באאםטע ד*־ אויר און םיםנאיחנר
tm m m n ס ^ ג ו חי. ניו אק י דז^וי

ע זח געװיסאן » אק ע װאס צופריחמ, סיר ר
.י , w-m ׳׳ , . V

״ דעד םון יזאונסיא עקזעקדטײו דעד מ ו  ו׳
 -אינדאס רץר אז באיעאאסען, האט ריײצאן
 טיסט» דדצױרד גױ םון דיסטריהט טריעא

 רך זאא עס װאו שאאכט״פע^ד, עױעטע דאס דין זאא
 אסת׳ איו עס אמאדזאציאגס-סאמיײן* דעי עפעגען

 ‘^װעדיג סך א באגעגענען דארט װעט ארבײט די אז
 װעם דאס גראדע אבער עטדױפאנגגען. און יזײטעז
 נא• גױטיגע די ארגאד&ציאגס״דרײװ .דעם געבען

 דודכצױ ערפאאג מיט אפפעדוױאיגמײט און דיסטערוגג
 פלױען-ארבײ• די אדגאדזירען צו פישיע׳ די םי-י-ען

 נעה־ זיך מען װעט נאכדעם דיסטריסט. דעש םון טער
אאגד. איבער׳ן דיסטדיקטען אגדערע די צו פען

ס ע ש ח י ק די פון װי או ל * און ק ס ע ר  ד
ד ע כ א ד. אין מ אנ ל ױו ל ק

חאמואאגד אין װעט א^ום װאכען צוױי א אין
דעפעריס״. אװ ״באא־ד פא־׳ן ״הירינד א פאיהופען

וױידז׳טעש אין העכעלונג א װענען דך האנדעאט עס
קאױואאגד. םון דדעסמאכער אין קײאוק־ די פא־י

דרעס־ און ק^איק־ דע• פין כאא־ד דזיצאינט דע־
״הידינג״ דער אױף װעט קאיװאאגד אין ױניאן פאכע־

בא״ צי רעפעריס״ אװ ״באאח־ דעם פין פאױאאגנען
וױידדש־שק־יאס פיניפופ די אױף העכעלו;; א דויאיגעז

פיעזידענט דרעס־אינדוסטליע. און ידאוק־ דער אין
mv ״ליריגל/ דע• אייוי זײן אגװעזענד װעט ז*:פאן

קאפיטע א טיפ צוזאפען ױגיאן די םאדטרעי^ןן װעט
אן אױט באא־ל. דזיטאינט פון םאליעטעהעל פון

סאאוק־מאנופעקטיעױ קאױואאנד דער פיט אגלימענט
פא* באארד דדפאינט דער קען אסאסיאײיצאן׳ רערס

אלבײטעל, די סלן װײדדטעס ^וויף לעכערונג א דעלען
פאקטען׳ די ״הידיננ״ דע*־ ביי צולפטעצען װעט ע־ און

פאל* עס פאדערו:;. די אוגטעדשטיצען װעאען װאס
אזױ פשתפא װזןאען באאעבאטים די אז זיך, ישטעלט

םאדעלו::. ױניאנ׳ס דע־ באקעמפען םריהעד װי גוט
א װאלםען צו איבעליג ניט זײן דאריבער װעט עס

,s ;*,ד אין װײדזיט־ססילס איצטיגע די אויף בײיק ־,
קאױואאנד. פלן אינדוסטריע גארפענט דים •(« ¥ ¥

 בא־ װי קאױואאנד, אי; אגליםענט דעם אונטער
 נא־ א צו בארעכטיגט ארבײטער די זײגען װאוסט,

ם לאנסילסעל י י דו ט ״ רנ  40 וױ װ־יניגעי־, גיט פין צ
 הען מאנוםעקטשורער א אױב און יאהר. א װאכען

 זײ׳ איבײט׳ װאכען 40 די אלבײטעל זײנע געכען :יט
:v\ מי דעם םון העי!םט א הדיגען צו בארעכטיגט זײ‘ 

 זײ םעי׳ט עס װאס צייט׳ דער פאר :יפום־וױידדט
 דע־־ אין וױידדש־סתילס די װאכען. 40 די צו אױס

:אזױ אומנעפער זײנען דדעס־אינדוסטריע און קיאוק־
ײטו >> אד4דא 42.00 ----------- קאטערס

״ ,, 44.00 מאךאפער־יםא־פ
״ ״ 34.00 — מאךפינישערס

,, n 40.00 — פאךפרעטערס
״ 30.00 םרויען־אפערײטארס
״ 28.50 פדויעךאונטערפרעס.
״ ״ 26.50 םרױעךפיגישערס

 אויך עקדסטירען וױידדט־סקילש זעאבע די כמעט
 דא אויך אבעד זייגען עס סקוידט־טדײד. דעם אין

 װאס פאכען׳ אאע די אין ארבײטעד צא^ גרויסע א
 םאעדזיטט״ ״פרצ קײן ניט אצש הראסיפיצירט װעדען

 װיײ קאענעלע סך א באקופעז זײ או] בעאי־מראכות
דז״טעש.

• ¥ ¥ ¥

 די פון װײדזשעס די צרגרין• רעבעגט פען װען
 גאראנ־ די פון באזיס אויפ׳ן קאױואאנד אין ארבײטער

 אזוי: אויס עס קוםט אדבײטם־װאכען, 40 טירטע
 דורכ׳ן װאך א דאילאר 32 ארום םאדדיגען קאטערס די

 םארדינען אפערײטארס ״םול־םאעדזיטט״ די יאהר;
 פעגער*פרע* די יאהר; דורב׳ן װאך א דאל. 34 אדום
 יאהר; דורכ׳ן װאך א דאאאר 30 ארום םארדינען סעדש

 דאאאי 23 ארום פארדינען פרזיעךאפעלײטארס די
 םארדינען םרויעךפלעסערס די יאהר; דורכ׳ן װאך א

 םדויען־ די און יאחל דודכ׳ן װאך א דאאאר 22 ארום
 דורכ׳ן װאך א דאאאד 20 ארום פארדינען פיני^ערס

יאל,ד.
 אזוי קאיװאאנד, אין אז אגנעהמען, זאא פען אױב

 נע־ א פאראן דינען אנדערע-פאלהעטס, אין װי ;וט
 עי- די אריבער םארדינען װאס ארבײטעד, צאא װיסע

 אז זינעז, אין האבען אבער מען דאדןי נימום־םקײאס,
 באשעפטײ קײז ניט האבען ארבײטער צאא געװיסע א

 דעל םאר און יאהר דורכ׳ן װאכען 40 םואע די גוגג
 באקו־ װאכען. 40 די צו אויס זײ םעאט עס װאס צײט,

 װעכענטאאכעז דעם םזן העאםט א באויז זײ מעץ
 דעם ארונטער באדײטענד שאעפט דאס און — װײדזש

ארבײטער. די םון דודכשניטם־םארדיגםט
 דורכי־ דעם אויסרעכעגען נײם עפעם. נאך און

 גענוםעז םיר האבען ארבײטער די םון שניט־םארדינסט
 די אין ארבײטער בעסכדבאצאאטע די באזים א אאס

 אר־ װאש ארב״יטער, אילע די אויסאאזעגדיג טרײדם,
 אונטער׳ן צװײטער, א אדער אורזאך אײן םאר בײטען,
 דעם םארקאענערט נאכםעהר װאאם דאם סקײצ.

טרײד. אין דורכלשניט״םארדינסט
 פיאמ מאכען צו אהן קאאר, דאריבער איז עס

 בא־ ארבײכתר קאיװאאנדער די דאס אונטערזוכונגעז,
 םאר• זײעחנ און ײײדדטעס, חאענמרע םך א קוםעז

 םארדינ״ די וױ ?אענער׳ םך א זײנען בכאא, דינשטען׳
 אנחנרע אין דחנסמאכער און קאאוס״ די םון ססען

 פאר• אויך איז עם איז דרעס-םאזײועטם. און קאאוק־
 קצמד אין 6אקבעגס-קא« דער אױב יאם עטענדציך,

 אבישע< ויח גראד ג^וויסעז א ביז אפיאו זאצ צאנד
ט אאץ פארדינען *נדעחמװאו, וױ סאעגערי r וײ ד tfp 

 מאמנן צו אױוי גזמוג קאמואאנד פון דרעסםאכער און
צעבעז• »

CM? %*,

ד דןוס (,ygyn «יר ײ » «נ י ״ חו ס רי מ  <ון ת
 pa irowti די «3» אין ivonyi װעט ?יױויטנר

הע 1» ױני»ן דער |is דעם נטננענען װעט
p״n די כערען r e n•>ר אין ״  •דרעס- און *pt«>r ת

j און *pt«>p די ווינדוסטדיע■ r r a e n r r s in i ין« 
ײמ, • *ון חיס«1 » איו ??יװא*גד  *י• די |im ר

 נ»חונ■ נעװיס דינען נ^׳עעפטינט, זי װ*ס נייטעי,
 און זיך פ»ר ?ענעז אנ׳עטענדיג אן מאנען tv טינט

פ»«י<יעס. דיערע

ױי ל צו ײ ט ס ק ע ס. ט ק ײ ר ט ס

 ׳טטעדט<»ו, חןרנײאיגע "ttv אין און פאסײק אין
 גאאד ׳עוין סטרײ? א אן געחט גארםיעיד, און •םטאן‘?׳

ttvארינער דארט סטרייפען עס דאנאטען. ״ invv 
 םאנרי״ די װאחל־פאנױיפען. די םון ארנ״טער טויועגט

 די ״נאטאני׳/ די נארםיע(ד, אץ און ■אסיית אין סען
 כמעט געהערן אנדערע גאר און קאמפאני ״פארטססאן״

^ן אנ  אויםצענדער. םון קאנטראאירט װערען און אעג
 אײנעכטימער די ואלעז נאריכטעט, װערט עס װי <ויט

 אין אהער, נעסוכיעז האנען פאנרײוען נרױסע די אט פון
 כדי דז׳פױרזי, נױ םון ■ראװינץ נאסטפריינדןיכער דער

 טעהסטי?״ דער םון קאסט הויכען דעם אױםצוטײדען
 םאבריה־צענטערען, א״ואפעא-טע די אין פ־אחק^ע

 האכען םאנריקען רי םון א״נענט־רער די װײ< און
 ארנא־ ד־ סון װערען נאאומרױזינט נע־וא^ט נ־ט דאיט

 איז עס דאס הײסט, עם טרייד״ױג״אנס. די פון ;ייזערפ
 טוך־פאבריז סזענ א באטריינען צו באהװעדער פיא
 א'! זאנען, לאםיר א׳ז, דאם װי דז־טוירזי, נ־ו א•;

 האנען איינענטיטער אויסאענדיעע די !ד״טיטיאגד
 םו־ די באקורען װעלען זיי אז גע;?ױנט, נעהאט

 אין נערעכטיגקייט״ דז׳עױרזי ״כ־ו דעד םון ־טטיצע יע
 ״טראכעא״. םון צייט א אין האזאקען פאאיצײאי׳טע די

 דאס אויף דעם אין זיך זײ האנען ׳:״־;ט, עס וױ איז
אפ;ע;איט■ נ־ט טינדעסטע

* * *
 אאע כפעט זײנען װעבעל־סטרײקעל פאסײסער די

 זײ־ איפיגיאגטען. פון קינדער אלעד פרעמד־געבארענע
 זײערע און הונגער״וױידדפעס, זײנען וױידדטעפ עלע

 אע־ גאנצער זײער אאנגע, זעהל אדבײטס״״פטונדען
םאר׳חו״עכ׳טער. א איז בען

 װעבער־ די האכען יא־ר צעלן אעצטע די אין
 געגען רעבעאירט מאא צװײ פאסייק םון אלבײטער

 ׳שטיקעא גרעסער א פאראאנגענדיג בארעבאטיש, זײעדע
 קענען צו ׳זיך אפרוהען םאר צײט אביסעאע בלויט,
 קינדער. און וױיב פיט םארברענגעז אביסעא כאטיפ

 זײן צו רעכט דאס לאבען געװאאט אויך האבען זײ
 גע- ניט האבען אויסבלוכען יענע אבעל ארגאניזירט.

 םון װעבער־ארבײטער די רעזואטאטען. קיינע בראכט
 בא־ די םון קנוט אונטער׳ן דאפאאס, זייגען פאסייק

 זעאבי־ דער אין געװארען צוריקגעםריבען אעבאטים,
• שקאאפערײ. גער

 כעסער סך א איז אבער סטלײק איצטיגעד זײער
 זואס ארויסטריט, װעאכער אידגענד װי אלנאניזירט,

 װעבער די םיהרען איצטער געפאכט. אפאא האבען זײ
 שטעאעג״ זיך קאטוי, װאונדערבאדען א פאסייק םון
 זײ־ געגען :אאעםען געגען פוטיגקײט פיא פיט דיג

 געגען און שילאפעךטרייבער די באיצעבאטים, ערע
 װערען זײ װעאכע םון קאורטם, די אזן פאציצײ דעד

 דאלםען מוט םיצ סיט כאהאנדעצט. ברוטאיל זעהר
 און געננסטערס םון ארמײ דער געגען קעפפען אויך זײ

 אננע״ האבען םאבריסאנטעז די װאס פעסערהעאדען
סטרײק. דעם אוגטערדריקען צו שטעאט
 ארבײםעי־װעלט גאנצער דער פון סיפפאטיען די
 סטריײ װעבער די סטרײקער. די מיט דורכאויס זיינען

 אום קעמםעז מענער״ און םרויען די פאסײק, פון קער
ך דערלאזען צו ניט א  זײער ארונטערצודריקען מעהר נ

 שטיצע םלע די םארדינעז זײ און ילעבענס־סטאנדארד,
 בא• ארבײטער, אצע ארבײטער. ארגאגיזירטע אצע םון

 ברא״ די געבען דארםען איסט״ דער םון די זונדערס
 גערעכטער זײער ביז הלןי, םואע די סטלײקער װע

 זיגרײך װעאען ױי ביז װערען; געװאונען װעט קאפח
 םא־• קענען װעאען און םאבריסען די איז אופקערען זיך
אעבען. לטעהנער איז בעסעי א כען

* * ♦
ײנער צװײטער א אין  טעקסםײא פון שטאדט ק̂י

 אן געהט קענעטיקוט״ װליאמאנטיס, איז פאבריקען״
 צײט. יאהר. א אריבמר שוין סטרײס םארביסענער א

 סאפר טרעיד ״אםעריקען ״די גענען איז סטרײק דןןר
 «1םינ טויזענט צוױי כיז באישעםטינט װעאכע פאני׳/

 גע־ סםרײקער, די פון מאנכע ארבײטער. הונדערט
 שםאדם. די םאראאזעז האבען הונגער, פון טריבען

 שוין זײנען װאס זײ, םון מאיאריטעט נדויסע די אבער
 םארבאיבען זײנען אײנגעזעסען, דארט יאהרען פון

 ױנסם זײ קעםםען חײנט נאך און יןאמוי־פאאץ, אױם׳ן
 זײ וחנן ,1925 םערץ, טעז9 דעם וױ ענט׳טאאסען אזױ

 די זײנען דארטעז אױך סטרײס• אין ארויס זײנען
 (ןאבוײהאנמען די וױיל םטרײק, אין ארויס ארבײטער

 וועא• ,oprtTMi די ארונטעחפנײחנן געװאאט חאכען
געוחנן. קאײן געגונ םריתער שױן זײנען ,כע

 פוץ םאבריידאימענטיםאר די !מערקװיחדיג און
 אזוײ ד• אן, געחט סטרײק דער וואו װיאיאםאנטיס,

ױך איז סאפג״, טרעיד ״אםעריסען תרוםענע  גאנץ י
 מעפסטײא אוים^ענדמוע גרויע א סיט םארבונדעז ענג

 1אאטא ^סאואענ די מםײגעו א װי םאבריקאנםעז,
 אט חאט יאחר םארעען עננלאנד. םון קאםיאני״

 וויײ וײ ארונפמרצחפנײחמ געארדערם סאטיאגי די
 דערקצצרט חאט זי כאטאו ארבײמער, די פח דמתס
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געזזח אלער שערנאציאנו
וראנק

אינו אלס טאג ונדעז
ו חערמאן דר״ פדן

ו־שטו דער
1

n אכט״׳צטונדײ אן פון אײנפיחמנג 
m םאכ- נאזוגדערע דורך ארבײטס-טאג 
n און עחעטע די מװען איו נעועצען 

 מאדער• דער פון םאדעמנג זױכטיגסטע
jju אדנײטער נער jm vs טרײד• די װען 

 אגטוױ• װעדג געװען נאך זײנען יוניאגס
 דורך געװען פעגייך גיט איז עס און קעילט

 די פארכעסערען כארגײגינג יןאיעחטױוע
 נאטיר^ך פרעגט ׳גגו;גען1באד ארבײטס

 אר• דער םון רעדיירוגג ^טאטריכע די
 דער אצס װערען כאטראכט צייט בײטס

 יעבען אלן אײנםיחרען םיטעי אײנציגער
 םא־ כאדײטענטסטע״ די אפלגר גדױסע, די

 ארנײ־ אלגאניזירטע די רעפאלם. ציאי״ע
 דעדפראגען דאר אמגר זיך האכען םער

 א פעהל געביט דיזען אױןי עלסאלג א; צו
 ערװאד• די דולך װי ױניאנס דיערע דאנה

 האט-אבעל דאס געזעצען. פאכייק סעטע
 די אין עדטט און יאג; גאגץ נעדױערט

 אנט־ ײער האט ׳יאהר סנ פארגאנגעגע
 אנגעהויבען ביסיעכװײז טאג יטטוגדען

 כלל פאר׳עפרײטעד איגעפײן דעי װערען
נאציאגען. ציװײידרטע א״ע בײ כפעט

 אײגפילו;: דער בײ יעטעלוננ הױפט די
 איז טאג ־שטונדען8 געזעצריכען א פלן

 ע4אינטערנאציאנאי םאחעארפטע די נעװען
 אינדוסט־ גלױסע די צװילשען לאגסורענץ

 :אל זיך האט עס זינט רענדע־*. ליערע
 פאדערנע די אגטוױהיען צו אנגעהױבען

 קאפיטא^יס־ די האבען סיסטעם, פאבריק
 פאדענטפעיען צו געזוכט שטענדיג טען
 ארבײטס־יטטונ־ די םון םאלילעננערונג די

 האבען, זײ אומשטאנד. דיזען םיט דען
 םאדערגע די אז ערמיערט, כסדר נעטאיך,

 צו ניט כאוסיטט אאזט סיסטעם קאנהורענץ
 ארבײטס די זאאען רא:ד אײן אין דאס

 װי בעסער באדײטענד זײן באדיננונגען
יענדעל. אנדע^ע א^ע אין

 א^זא איז באלינגונגען אזעאכע איז
 געזעצגע־ ארבײטס איגטערנאצי^גאאע אן

 צו װעד אײנציגער דעל געװארען בונג
 ארע םאר טאנ ־לטטונלען8 אז דערגרײכען
 צואיב ,1910 יאהר אין װען אדבײטער.

 אײרא־ גרויסע די און ראחטה װעיט דער
 מאבט די זיך האט רעװאאוציעס, פעאיישע

 באדיײ ארבײטער אלגאגיזירטע די פון
 אכט־ דער עױן איז םארגרעסערט, טעגד

 אנערהענט געװען םאקטיש טאג שטונדען
 אענדער. אינדוסטריעאע װיכטיגסטע די אין

 ארבײטער־ אילע האנען םונדעסטװענעז
 רע־ די םון געפאדערט ענעמיש פיהרער

 אײנ־ אפײאך ׳טאום אין זאא טען גירוננען,
 דעם גאראנטירען מאא איע םאר מאא

 טעג־ םון מאהסימוש א ?ןאאס ארבײטער
 בא״ און-אויך ׳טטונדען ארבײטס איכע

 אר־ אן פון לשטונדען צאהא די שטימען
 ער־ דער זײן װאיט דאס װאך. בײסס
 אינטערנאציא־ אן םיז גחנדשטײן שטער
 וועצ־ אהן געזעצנעבונג, ארבײטס נאאער

 אינ־ קײן זײן נעסאאט ניט קען עס כעל
 יסודות די אױף ציװיליזאציע דוסטדיעאע

 סאציאלע און פאלידאריטעם סעאהער םון
נערעכטיגקײט.

אײ־ פון ארבײטער ארגאניזירטע די
 אײג־ זײער האבען אםעליקא און ראפא

 די און דערגרײכט, פאלעלונג יגיטיםיגע
 ״אינטערנא־ דער פון אויפגאבע ערשטע

 וועיל־ ארגאניזאציע׳/ ארבײטם ציאנאלער
 פאריז, אלן געװארען גדטאםען איז כע

 דעד מיט צוזאסען 1919 אנהויב איז
 אײנצױ געװען איז נײשאנס״ אװ ״איג

 ״איג״ דער פון אענדער אלע אין םיהרען
אדבײטס־טאג. ־שטוגדיגען8 אן

 ״אינ־ דער םון קאנפערענץ די.ערעטע
 ארגאגיזאציע״ ארבײטס טערנאציאנאילעה

 אין געװארען אפגעהאאנן^ן איז װעאכע
 םון אקטאבער איז םי. רי. דואיטימטאן

 האבען עס װעאכער אויף און ,1919 יאהר
 דיזער םון האנססיטועאן דעי אויט זיך,

 באםײליגט קערפערקאפט, אלװעלטליכער
 אויך דעלעגאטעז, רעגירוננס די אויסער

 און אוגטערנעמער די םון םארשטעהער
 נוסח א אױסגעארבײט וזאט ארבײטער,

 דעם געזעץ. אינטערנאציאנאצען אזא םון
 ״װא־ די גענעכען נאמען א מעז האט פלאן

קאנװענשאן׳/ שטונדען 8 שיננטאגער
 דיזער האם קראםט געזעצאיכע םואע זײז *

 דאן, ערשט סריגען נעהענט אבער דראםט
 אענדער, אלע םון פאראאטענטען די װען

 װעאען ^איג״ דער צו באאאנגען װעאכע
 ראטי־ א דורך באשטעטיגט האבען איהם

 ארגאניזירטע די םון םיהחגר די םיקײמאן.
 צענ־ אינדוסטריעאע אלע אין ארבײטער

 םינזי םארגאננענע די דורף האבען דער
 דער געוױרקט, אונאוגטערבראכען יאהר
געהעריגע די באשמען אומעסום זאא געזעץ

 זעחל נעװען איו ער אכװאחא באד״טוגג,
ט האט און מעסיג  צופרידעד גאגצען אין ד

 אר- אאע םון םאדערוגגען די געשטעיט
 נאף אכעד v* א״דער גרופען״ נײטער

 אדבײטער די םון ציא דאס איצט כיז
ט םיחרער  טען און געװאיען, דערגר״כט ד

 װעט פראגע די װען זאגען״ גיט אפיאו קען
כ דאך ײי  ערשט װערען. רעגורירט עג
 םאר־ האכען צוריק, װאכען צוױי א מיט

 צוואטען רעדלונגען פינוי םון שטעהעל
 אינטעמאצ. פון דירעלטאר דעש ־טיט

 אפגע״ טהאטאס, אאבעיט אסיס, אײבאנ
 םון קאגפעלענץ, א לאגדאן אין חאיטען
 דער אפהענגען מסתטא װעט עס װעאכעל

 נעצוג- װעניג און ערשטען דעם םון גורא
 אן דולך אײנצופיהרע) פארזוך גענעם

 אבט־ דעם אפטאך אינטערנאציאגאאען
װעאט. גאנצער דער אויף טא; שטונדען
 יענדעל צאתא גרויסער גאנץ א אין

 און געזעצען דורך איצט, ביז שוין איז
 8 דער געװאיען אײננעפיהרט דעקרעטען,

 טען האט דײטשאאנד אין טאג. שטונדען
 װאאוטע דער םון קראך דעפ צוריב אבער,

 די םון אאסט אומגעהױעףער דעל און
 אפ־ צײטוױיאיג געטוזט רעפארײשאנס,

 די גרעגעץ. דעם פון װירקונג די שטעיען
 אונ־ נאטידאיך זײנען ארבײטער דײטשע

 םאדעױננ דיזע אויף אײנגעגאגנען נערן
 אא:* א נאך דאס און אוגטערגעכיער די פון
 ״װא־ רי אונטערהאגדאוננ. שװערע ארן נע

 אפיאו דעראאזט קאנװענשאן״ שינגטאנער
 דרינגעג- גאנץ אין אויסנאהטען אזעאכע

 םאראאננט הנאא בדרך אבער פארען, דע
 שוין איז עס װאו אאנד, יעדעס אז זי,

 פרינציפען די נעװארעז אנערקעגט אפיי*ו
 אױף אפמאך דעם זאא שטוגדען, 8 פון

 דאס ראטיםיצירען. אופן פײעראיבען א
 אײג״ דער זעאבסטפארשטענדאיך, איז,

 דעם םאר םאדזיכערען צו מיטעא ציגער
 די װייא עהזיסטעגץ, דויערענדע א געזעץ

 איהר אין פארבאײבען סוז ראטיפיקײשאן
 10 גאנצע װעניגסטענס קלאםט םואעל
 קע־ באדינגונגען עקסטרא קײגע יאהר.

אנד א פון נען  ראטיםיקײשאן דער כײ י
 אײנער, אויסער װערען, געטאכט נים

 עס װיכטיגער. א זעהר דערפאד אבער
 אאנד א אז צוגעאאזען, נעטאיך, װערט,

 צו קאנװענשאן די גרײט שוין איז װאס
 איהר מאכען אפהענגיג קען דאטיפיצירען,

 װעס װעאכע הםכמה, דער םון צושטימוגג
 באשטימטע כצל װערען געגעבען שפעטער
אענדער. אנדערע
 געצעהאטע, באויז האבען איצט ביז

 גרי- װי אענדער, באדײטענדע, װעניג נאנץ
 טשעכאסאאװאקיע רוכעגיען, כענאאנד,

 ראטיםי־ באדיננונגסאאז בואגאריען, און
 קאנװענשאן׳/ ״װאשיגגטאנער די צירט

 עטאיכע מיט נאך אויך, האט עסטרײך
 □אשטעטינ^ פרינציםיעא צור״יק, יאהר
 זעא־ דאס אז בתנאי אבער אפמאך, דעם
 װי אענדער, 8 אן נאך טאן זאילען ביגס

 אנ• און םראנקרײה ענגאאנד, דײטשאאנד,
 האט צוריק יאהר האאב א מיט דערע.

 אײנ־ פאראאטענט םראגצויזישער דער
רא־ צו נעזעץ דעם באשאאסען שטימיג

 וױ דעם *אף ע-שט אנער צייען,#טיפ
 זעא• דעם א^טעמעטען װןט דײטשיאגד

 צוייכ איז וױרעי דײטשיאגד שדיט. בען
n אוטשטאגדען אױכענדערםאגטע )V• 

 אז דעיאאזען, צו געװאדען, צןואוגגען
 שטוד אכט װעגען Yvm איעענער איהד

 דײטשע די וױלא װערען, כטא זאא טאג דען
 דיע-ע טיט צוזאטען לאפיטאי״יסטען

 עס האבען געגאסען קיאסען פיאנצױזישע
 פא• ג-וגד-באדלננו;; א םאר עללרע-ט

 דע־ סעטעאטענט, רעפאיײשאן יעלען
 דאדיבע- דך האט פאראאטענט דײטשעד
 צושטי- די געבען צו אנטזאגט אכתחיאל

 געזעץ, איגטעמאציאגאי״ען אן צו סינג
ײ כי״בען נעריזט װאי־ט װאס  אין די נ

 פאםיד, שטײןעא א וױ טעלר טינ א:ד,י
 טיט סאא דער געװען שױן א*ז עס וױ
 8 לי סון אײגפילױ:; געזעצריכעי ;ליל

 רעלוא- דײטשעי־ ;**,ל נאך גר״ך ״טטונדען
אוציע.
 דע־ צו שטעאוגג אוטתאאיע גאגץ א

 א*\ לאט קאגװע:שאן\' ״וואשיג;טא;על
 איג־ וױכטיגבטע לאה ענגיאנד, ;ענוטען

 יא־ א״ן אײראפא. פון יאנד דוסטריעאע
 ענגאישע טיאיאז 12 ארום לאבען 1919

 דער פון פ־אצענט 85 אלע־ אלכײיטעל,
 שטונלעז״ 8 געאלכײט צאהא, אאנעמײנער

 אייס־ געװאלען דערנרײכט אבעל איז דאס
 פון באלגײנינג קאאעקטיװע דורך שאיסריך

 לא־ רע;ילוננען עגגאישע די ױניאגס. לי
 שום קײן אלױסנעװיזען ניט אבעל בען

 םון ראטיפיהײשאן דעל צו אינטעלעס
 «גע־ האט װאס אפםאד, װאשינגטאנעל

ג ^די  פון פ־־אגלעס דעם אין געשטערט װ
 אענלעל. איבעדיגע די אין רעפארם דער

 גאר״ אפיאו האט קאביגעם טעקלאנאיד׳ס
 באאדיגער א געגען האבען געקענט ניט

 ער װי ח־אפט, דעם פון ראטיפיקײשאן
 ײאשינג• איז געװארען אננעצײכענט איז
 טאם װעאכעל פון קאמיטע א דורך טאן

 מי־ ארבײטס שפעטערדיגעל דעד שאו,
 איז רעגיררגג, ארבײטער דעל אין ניסטער

 לאבעגדיג ניט אבער טשערמאן. געװען
 די איז פאראאמענט, איז מערהײט קײן

 דכעל, וױ םעהל געװען פאלטײ ארבײטעל
 גע־ זײן װעאען שטימזגן בילגעלאיכע די אז
האט און ראטיםיקײשאן דעל גען  ניט עי׳

 צו ניט אום טשענס, א נעהמען געװאאס
 אוי״ די אין געזעץ דעם לאטפראמיטירען

 די פון רײהען די איז כיאסען. די םון געז
 איז מײגעדס, די באזונדערס אלבײסעל,

 אומ• די נעװאקסען גלעסעל אאץ אבער
 אומבאשטימטער דעד מיט צוםרידענהײס

 א צו רעגירונגען ענגאישע די םון אאגע
 אינ־ אעבעגס די בארירט כעלײע פראנע,

 אדב״טער נאנצען דעם פון טערעסען
קאאס.
 ביד־ ענגאישע די פון אםאזיציע די

 צוױי אויף זיר בויט רעגידונגען געדאיכע
 די באשםיכיט עלשטענס, :אתומענטעז

 אאע אז סאנוועגשאן׳/ ״װאשינגטאנער
 פאר־ זאאען אראנ^זשעםעטס אװערטײם

 אדבײטס״מיניס״ דעם פון װערען גענומען
אײנק^אננ ןיא אאנד יעדען אין טערױם

פ-אנע דער איבעי באשטימונגען די פים

דעררראכרנג
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(ס»נע=)
קמלושינער. ל. י.- פזן

 ; ־att,1 א*ן בעזאבג אױ־ אנזאכ אן לופט, אין ארוש וױנט דער טראגט עם
 פרײ. םאבען ודינםער פון ערד די קומט, װאם זון ךער פון בשורה «

 מא־, פון םארביגקײט פעםע די מיט צעבליהען פעלד און װאלד און
II.,באשטרא טא: דעם פץ לעבען' דאם פלאטערען װעט שטיפעריש װאו

 ערד, אוײפגעװאבטער דער פון פרישקײט די אײנצואטעםען און
 ;פעלד אץ באװאונדערען צו אױפבליה, דעם םון עשירות דאם און

 באזעע־ט האו״ן אין רוה םים שטאהל פון ארוים קאלב און קוה קוטען ־ועם
געשטערט. ניט קײנעם שרן חבר׳ען זיך פעלד דעם טיט װעלען און

 מארגען־רײט, פון גאלד פיט צושפילט פנימ׳ער, אױף ליכטיגקײט םיט
 הענט די אין אקער־אײזענם םיט געהן פויער, א נאך פויער ־ועט

געװענדם. וױים צום אויגען־לױב מים — באגלײט פ;ירד פון פעלד, אין ארוים
*

 ;ברױט דאם וועלם דער פאר פרײדינ גרייטען, יויער דער װעם ברכות םיט
:לישפ איהר אין לעבען דאם באװעלםיגען נאך װײטער זאל זעט די —
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no ן ע ^ ^ ^ ײי ע ט נ  אין »פ*ס א"ב*ד אי

m i l r r t דעפ אױוי yj#f| ענגיישע ,ד 
ײ או שטאטסי^ט,  שטענדינ ראט ו״ נ

ג י׳א״עיזטיסע פין סיסטעם די דנ ײ מ א  נ
 די דעדדאען געלע;ט כעשער םיא

ײ פדא;ע טײס
 אלגאגען, שטאטרינע h פון אד״גמישונ(

 ^פיצי• די אין טען ה*ט — צוױיטענס
 די אז געלאי״טען, הר^זען ע;גאישע עאע

 באלן די טיט ון«פטאכען עתססטירעגדע
 דך אונטעד״עײדען מדאגס ארנ^טער

פן דעם פון שטארח גאנץ  48 די וױ יי
 רענואירט איז ױ^ך איבײטפ שטונדיגע
 ארנײ• אײזעגכאחן אאע געװ*רען

שימט^ער דעם אין טעי םון נוסח װא
.vvm
 איצט אבעל לאט טעגל צוױיטע די
 זיך. אונטעל באלען דעש פא-י־א׳-ען ענדאיך

 א בײ ט6א;וטעי האבען ױניאנס באלן די
 טלײד פון םאישםעהער די נייט כא־אטי;;

 פאיטײ רײבאר דע־ און קא;;דעס לוניאן
 שאאנט װעיכע לעזאי׳וציע, א אגגענוטען

 ״עמ־ עננרישען צים אטע;דטע:ט אן סאר,
 די טיט א״נקאאנג אין א"יב פי׳איטענט

 קא;- ״װאשינגטאנעל דער םון פאלשאאגען
 אכער זוכען קאפיטאריסטען די װענשאן׳/
 אייס־ זיך וױ תלוצים גײע אױפ שטענדיג

 אין ראטיפילױישאן, דער פון צודרעלען
 טיגיסטעי פרײם דעי האט יעצטעגס
 שריט םרישע אוגטערגענוטען באידוױן,

 ראטי־ אוטגעוױנשטע די אפצוציהען אלם
 צײט אומבאשטיםטעד אן אייף פיקײשאן

 איצטיגער דער פלן עדעפנונג לעל ,בי
 עי״ אײנפאך ער לאס סעשאן פאלאאטעגט

 צו קודעז ניט װעט טעז אײדעד אז ׳לי*עיט
 ד' פיט א״נפערשטענדגיס קראלער א

 אענדער, אײראפעאישע גרױסע איבעליגע
 פונ־ אײניגע אױכטײטשען דאיף טען וױ

 קאנװענ־ ״װאשינגטאנער דעל םון לטען
 אז זײן, ניט רײד קײז גאל קען שאן׳/

ראטיםיצירען. אפטאך דעם זאא עננאאנד
 דײטש״ פון כייניסטארען ארבײטס די
 איטאאיען בעאגיען, פראגהלײך, ייאנד,

 דירעק״ דעם פױט צוזאטען ענגאאנל, און
 אינסערנאציאנאאען זשענעװער םון טאל

 אאג״ דער בײ איצט, לאבען אפיס אײבאי
 זעהר זיך םאי געהאט באראטונג, דאנער

 אויפנאבע. אוטדאנקבאדע און שװעלע א
 אינטערנאציאנאלע די װען סאנ, צו הײנט

 שאנד צו געװארען איז סאאיראריטעט
 סאצי־ גרויסע די כיען קעך שפאט, צו און

 פײעראיך האט טען װעאכע רעםארם, אאע
 קײן אין טאסען, פא^זס די צוגעזאנט

 װי אאנג אזוי פארוױררןאיכען. ניט םאא״
 אינטער- אױםריכטיגע קײן ניטא vh עס

 קײן אםיאו און האאפעראציע נאציאנאאע
 עראיכער' אן פון ניט אנהויב שװאכער

 אינטערנאציאגא־ דער איז םרײנדשאםט,
 א שטונדען אכט די װעגען געזעץ אער

איאוזיע. איבעריגע און פוסטע

ר ע ד ג א ס ק ע ל ר א ע ל ד נ ע ה ש ט י  פ
ט ע ן װ ע צ ע טז ד א ץ פ ם{ר ד ר  ו

ך, א װ ט ן14 מי ע אפר^ל. ט

 םארראננ אײנשטיכייגען דעם אויף
 נרונד־ עקאנאמישע ״די אס,4קי דוש פון

 צױױאיזאציע׳/ כיארערנער דעל םון לאנעז
 פארטזעצען צו נעװאיען, באשאאפען איז

 טען.14 דעם א«דיר טיסלואך, קורס דעש
 עטאי־ נאך געבען װעט פיטשהענדאער כיר.
םיטװאבעז. קוטענדע די אין אעלציעס כע

 אין צוזאטען זיך קוטט קיאס דעל
 י. רג נ. א. א דער פון קראס־ציכיער דעם

 0 2(! פון סטייט טע16 װעסט 3 ביאדיננ,
אװעגד. 7.30 ביז

ם ך ױ עו ם ל ד מ. ם. פ. א^ן קו 40 נו
ט צ ע ז ע ג ט ד א , פ ג א ט ס ע  ד

ם ע ן3 ד ע ט ל. ו די פ א
 זײן פארטזעצען װעט אעװין טאקס

 דער פון עקאנאטיקס ״די װעגען קיאס,
 רוש אין אינדוסטליע״, נארכיענט ריידיס

 320 ,40 כקולר פאבייק דער פון 402
 טען13 דיגסטאנ, אפ סטדיט, טע20 איסס

 :אך נעבען װעט על אװעגט. S אפליא,
יעקט״צורס. צלוײ

ל ע ק ד י ג פ נ י נ עי ר פ ט א ל ט ק ר ע  װ
ט צ ע ז ע ג ט ד א אג, פ ם ם נ ש די ע  ד

ן3 ע ט ל. ו די פ א
װעא־ קי־אכ, טרײניגג םידלןער אונזעי

 פאבאיה אין צוזאכזעז זיך קונדט כער
 װעט סטליט, טע20 איכט 320 ,40 סקוהא

 טען13 רעם דינסטאנ, קוטענדען פון
 א:* װעט און װעלען פארטגעזעצס אפריא

חודש. אפ־יא גאנצען דעם לאאטען
 נ״ט־ די צו פרײ זײגען ליאסען די
י. װ. ג. י א. דער פון נאידעל

»—1' I ו.m m - f m ■   ״ --------------- ,
\ w ץ־ן

 דער יראפיםען. די םון ראלער 1,400,000 פאנר״
 די אין איז ?טמיאני אריםער דער *ט פון ■יטפיט
תן לעצטע  םי• דרײצען לוםויגע װאםערע א יאהר מ

יטלער. איאן
* * *

 װערם וויליאמאנמיס אין םטרײפ טןטםטייל חןר
יואיו^ערס םעקםטײ^ ,ױכײטזנד ךי ;טון .טגגעטיחרם

 ־ארנא־ נאנצער דער םון נעשטיצט װערט און ױגיאן״
 קאנ* לעצטער אונזער אויןי ארבײםערשאםט. ניזירטער
 טארטחד א ערשינען איז םיצאדעלםיא, אין ווענשאן

 די 1אי הילוי, פארלאננט איז םםרײהער די םון םערין
 נעבמז *ו באשלאםעז אײ;קטיםינ ח»ט סטנווענשטן

זזילוי. זײ
ju גיט נ»ך אי} דןום *בןר pj סטריײ בראווע בי

 כמהר באסומען צו םארדינען וױליאםאנטיס פון קערם
 יאהר א אריבער pic׳ סטדייה אין זיינען זיי ה׳לו*.

ב״טער יעדער און  די מײנט. דאם ײאם װיםעז הען אי
 הילו*, כ׳עהר םך א באקוכיען סטרײהע^דארפען בראווע

 זייערע כין קאכיוי אין שטעהן האנען זאאען ןײ כרי
וחר נןוכנענעןעז כ׳וזען ײעאען פאדעױננען נערעכטע

• ♦-ח«•
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 נאדיכט. דעם אױןי זיך שטיצענדיג
 גע- פאיעשעגט^כט איצט ph װעי״כער

 רישױרטש, אװ נױדא דפם pc װאדען
 P® מװאחנן אפױגטעד ?אי וױדנער

י האט האמישאן, גאוועדגאר׳ס דעם  ת
 עדי״ לאנדנן * געימרימנן *פאדװערטס״

 שױחנד״ ״די קעפעל א אוגטעל טאריעל
 חנד מלאויןטאכעד/ די םון יאנע ליכמ

 טױזענ- צעחנדליגע זעלט ״פארװעדטס״
 P® ״טוועי דער אױף קיאוקמאמנל טער

 געי־ ז״געז װעלכע הוגגעל, אײנפאכען
 םיגסטעדע אץ װאױנען צו צוואוגגען

r כדט חײזאד טענעסענט חא*טע r ' t 
ד די קיגדער. און םדױען אד ל ס ט ״ דנ  א

 יעצטען איז קיאױדסרײד דעם אין יזײט
 אין זאנאר וױ גלעסעד, גצװעז יאהר
 פאנאטעז .1024 יא^,ר שיעכםען דעם

 אין ארבײט, אלום.אהן מען געהם י*א;ג
 דזשאב׳ א עלגעץ שױן קריגם מען װען
 אוג־ ארנײטען צו געצװאונגען פען איז

 זא;א~ באדינגונגען׳ עד;סטע די טעד
 די פאכען, צו עפעש אבי ישטיק, פון

דעלהא^טען. צו נשפל
? דעל װען צײט, דער אין ױ  איז ס

 ;עװאלען, צוברעמעלם און צופיצעים
 צױ דך האבעז ?תפעד אינםײד n װען

 הא־ פאעצלד זײערע אױןי און ;עפאבט,
 ארן סתעב התדעדטער געזןפענם דך בען

 םון יא:ע די והגן שעפער, יואלפאד׳ישאן
 עמער געװארען איז קיאוקפאכעד די

 געװאדען איז עס ביז טאג, צו טאנ פון
 צײט זעיבער דער איז—אוסערטחנכאיו,

 אדװעדטײזם ״פארװערטס״ דעד האט
 פאר װאש פיהחגד, אוגזערע געבוסם און

 נרוך 8 פאר װאס חכםים׳ יגע1גװאי א
 בעסםע די זײנען. זײ אױפםוצר סע

ד אונז םאד מעז האט אג^פמגגטס  ג
 קעז ױגיאן קײן װאש אזעילכע׳ כמכט,
 אײן קריגעז. צו חילדמ׳ען ניט אפילו
 טעז האט צװײטען פאר׳ן גרעסער ״דג״
 ״זעעג- אזױ ביז געװאוגען, אונז פאר

ל/  דער װי געײאדעץ, ילאגע די איז די
 עױדער- ערײבט׳ א^ײן ״פארווערםס׳״

ט איצט און ייך. ס י ת  ״פא.־־״ דער מ
^ אויפ׳ן טרעחנן ב^םערע ותרםס״  מז

 אײן סײן ניטא איז צײט אזא אין וואס
 דז׳שאינם דעם אין טיהרער נמחיגעד
 דעם jft? םיהדעד איצטיגע די באארד.

 טאד׳ן ניט םױגען באארד דזמאיגם
 אנםדעקט םאג־םעגיליד ״פארװערטס״

 םורא׳דינע און זאכען שױדעדיליכע ער
 אפנעטאן װערעז װעילכע סארבדעכענם,

באאךד. דדטאינט םונ׳ם םיהרער די פון
מז איע א םאדיא• יאזזר לזנצמען ה

 פאיי־ גיס האבעז תאטערס די בילוח רעז׳
 תייאתען, עיעס נאך דזאבען זײ אארע̂ז

 6צאקא* פון םיהרער םעהיגע די דאגס א
 םון באריכט דער באוױיזט אזע- .10
 ״פאר• דער זאגט עהשיערטעז, רי

טיז טא וחט־יטס״״.  הוקט און גוט אזוי י
 קיאוסמא־ די ®יז װײדזשעס די איבער

 זעהט און 1925 אין אח 1924 אין כזגר
 דאס, איז צס אםת וױ אילייז, זיד פאר
שרײבפג ״םארװערםס״ דער װאס

 גע- באריכט דעם כוון 48 זײט אויף
 פון לע1טאבז םאלגעגדע די םיר פינען

 םא־ םא.^טידענע די םון װײדזשעם די
.1925 און 1924 אין ארבײטער כען

pc ,יל
.mr*nz .rr! i v;:

״סס mvv ־‘,£א דע- ־ייודעז •;c »*?. דאש
1,־עי!

ffi6.NO
פאלטען. vr*r נעלפט

1י!21
ffiC.28 r,uwלאטע־ש 57.24 אפע״ײטא־ש

fi1 .<!4 50.84 ־ ------------פרעסע-פ
41 .HC> 4:1.28 ־עהע־ב8א־נטע־״

41.2.-: H.fKJ
פינישע״ש

e־r״j אין
47. Z', 47.21'« ש פ״;ש ^י ״ ט
40.55 40.25 שעפפעי-דאנע־

41.14 40.94
 עקזאפענעיס

בושיעלק און

54.51 firt r -  Hit,*) 1
 לעיפערס פינישע־ש

כאטעגסאוצדס אין
די פיט ט״בע־׳ע י איבעלסוקעגדיג י

 עוױ׳ד דער אז א*ד,ד, זעדט ציפערען,
 גע״ איז יןאטעדס 1ד pc וױידו״ע דיידזש

 א סע;ט 52 מיט געװארען העכערט
 סענט 28 נדט — פינישעד׳ש דעפ װאך,

 טיט — העייפעיס פינישערס ׳װאך א
 — סעפועיסאכעי װאך א 6סע; 94

 און עקזאמעגעדס װאה א סע:ט 80 סיט
 און ײאד א סענט 20 טיט -״* בױש?עדס
 יװאך. א סע:ט 80 פיט — ידעסערט

מ איעצינע, די עי מן װ א  פאײאד״לז׳ ה
 .נ?ו,48 — אזגטערירעסעדס די דיגען

סעגט. 20 — א*עד*יטאדס די און
 אונטער־פדע־ די װאדוס אורזאכע די

 געפא־ איז וױידדש עוועדײדדש 6סער
 א װאס ד״עדפיט, זיך ערקיעדט אען.

/ פון הע?פט  1924 אין דעען וףו<מ ד
 אוגםעד-ןדזד אי*ס געװאזתז םארחןכעגט

 גע־ דעדהויבען 1925 אין זײגען כערס׳
 פאר־ עס .4*־עסעדס׳סקיײ צום װארען

 בעסערע די װינאילד אז #זיך שטעזזט
מ אזנטער־ירעסעדם׳ עי ו , ו מן «ז  גזד ג

 צד זיעען װײדזשעס, גדעסעדע װעגריך׳
 •רע־ פון fifc^ צום :עװאחגן :עשדיבען

 םון וױידזש עווערײדזש דעד א*ז סאדס,
 ;ע־ אונטעד״פרעסערס פארנאיבע;?! די

 אכער אסת׳עז דער אין ^עגער. ווארען
 :ע־ א פאדױסט.״נאר קײן :יא עם איז

 װעי־ אײגציגע, די איגעד באײבט וױגס.
 די — סעגט 26 םאראאדען האבען כע

 אננעה־ זאיל פען אױב און אפערײטארס.
 njn פון שזי*ד די איז דאש אז מען,

 אאע־ דעם פון פיהרערשאפט שילעבטער
 אינשאדפי־ םיר װייען ־לאקאי, רײטארט

 וױיםט ער אױב ״פאדווערטס/ דעם דעז
 הײסנ^ דאם צײט׳ יעגעד צו אז ׳ניט
 וױ^כעל ®יז ׳1925 פון סעזאן שאי אין

 איז געגומעז, איז סטאטיםטיק די צײט
 יאקא^ איערײטארס דער ,2 יאקאי

 ד״רעקטער דער אוכסעד געשטאגעז
 אוז אעטעדנעשאנאל. דער פון היטנחה

 אדםיני• פעחעער בארדזמטער, דער
 דער געותץ איז פעראשםײז סטדאטאר

.2 לאיזא• איבעי׳ן העדשער
 זאא רען אויב :זאך אײן נאך איז
 שםאגד- ״פאדווערטס״ס דעט נעהפען
 אין בחןנטשזןס איבעיינע די אז פונקט׳
 װאש דערםאר. ארעז>פארי האבען טרײד
. -yc אזוי ניט זיייבען םיהדער זײערע

mi ,vt, טא ,10 יאשא* פון פיוזדער ױ 
 Ijny^iv ״פאדװערטס״ דעד cjmi ױ1

 אוט-אוד שעיעד די אין װאס דאס,
מן װעײכע טאון, ײ  ױ- דעם אונטער ו

 אינטעדדד דער םון חאגטראי -/לןטען
 r פון וױידזשעס h די;ען שאנאי,

ײטעד  דו אץ וױ וןיענעד, סך א אינ
פון וױיחשעפ די צום יאד^

H שיע״ דינען אוט-אוױטאון פינישערס 
 יארק. נױ אין וױ דאי״ 18.87 מיט גער

o די m rM l זײ• אפעדײטארס די פון 
 וױי״ ךי דאל., 12.05 מיט מימנעד גען

ovsrn יעגער9 זײגען •רעסעדס די פון 
 פון וױידזשעס די און .4דאי 18.10 טיט

 6.80 מיט ק*עגער זײ:ען קאטע-ס די
 פאמע״ גיט אױך טאר מען און דאי/
 אוט־אוױ די פון וױידזשעס די אז שען,
 געװארען געגומעז דינען שעיער טאון

 נעצאיט האבען װעיכע ״שעפעײ׳ 11 פון
 אינשױ אגעמי״איפענט ®יז םא;י צ״ם

 אז באוױיזט, איײן דאס װאס יענס,
y־r די r| ױגיאךשע- נעסעדע די פון 

 זאי* כיען װען אז מייגט, דאס װאס פער׳
 אונדאוױ אי*ע םיז וױידזשעס די :עלרעז

 אונטעדשיד דער װאיט ׳שע»ער טאון
גחגסער. ;אך ;עװען
cאר^טy־,״פא, דעד אז זיך, ^ט* 

 צױ וזעיעז :יט דכע- לדאיט װזנלטס״
 די םון שױיד די א-ז דאש אז גענען.

 װאס #אי;טעתעשא:אי דער פון פיהדער
 אדנדאוױטאון די צוױננמן ;יט קענען זײ

 אנ־ די צאיען זאיען די בא^עבאטים,
 העכערען את איגשורענס עכש^אימעגט

 כאטש ארבײםער די pc וױידדשעס די
 שע״ יאוײזער :ױ די פון שטא;דא.־־ד צום

 אנ־ ״פאתועדםס״ דער װעט דא פעל.
 פיננער. גראכען מיט׳ן דלעדזען הױכען

 אוט־אורטאון פון באדענונגען די אז
 פון פיהדער די אז און עלגעל, זיעעץ

 שוי- ניט זײנען אינםעתעשאנאי דער
 די װאס וױידדשעס, קאײגע די פאר דיג

 װעם מען דאלטעז. יןדמעז אדבימתד
ov, די אויןי אמיפװאדםען גאםיל׳ליך׳ 

 אויב איז נו, אוסשסעגדעז. •שיעכטע
 אין אונטעלשיד דעם עדקאערען w מעז
 אי- אוט־אוױטאון די פוץ וױידזשעס די

 וױײ n מיט םאדגאײך אין ב״טער
 יארק נױ איז אלבײטעד די pc דזשעס

 פון אוםישטענדעז ספעציע^ע די כדם
 זעלבע דאס דאך העז םא אום־אוױמאון׳

 םאר־ מעז ווען יאלק, נױ פאד ג^םעז
 םיט תאםער א פה װײדדשזס דײ גאײכט

 אוט״ פינישער. א םרן װײדזשעס די
 סאנטרא־ ?זעפעד די וועדעץ אוױםאוז

 פיזזרער, אאקאיע קײז פון ניט אילט
 פון אלגאנײזערס די פוין דיתגקם נאד
 געח- מיר איז אעטעומעשאגאא• ד״לר
 אינטעד־ דמד פון פיחדער די אז אן, מעז

̂י־ איע גאײך פארטרעטען :עשאנאא  א
 אז געזואאט, וואאטען זײ אוז כײטעד

 א אויף פארדיג^ן זאאען ארבײםער אלע
 דאך האם איבריגענס מאמן. צו אעבעז

 רעזאיױ א אנגענופען קאנװענישאז די
 םיהדער די םאדפאיכםעט װעאמ ציע׳
 די אױםצוגילייבען ױניאן דער םון

 פו:״ און ארב־יטער. אלע פון סקײלש
 אומגאײכ- אזא עקזיסטירט דעסםװעגען

קאטעדס־וױידזשעס בײשפיי, צום הײט׳

0ig^ i״ g n| װאך א ד9דאי 40 א>ו
*27,80 — און
D'און f r i r ^ i rM p m iin״ - - 44.89 

 ,Ti פאדשטעחט דעס, vm דאיאי,
 ול;0 פילע א;גענען געמעגט סאן װאאט
fvscif, 5טעל01יי ז0 נײשפד, צוס וױ 
און ארנ^טאר, געיעחננטע ממחר זיעען

W!M ט, ױי א ו״גען עט fg איננדח ט  p ד
o iy»g9-|rne, /ו*י;*ן פינישערס נעו 

 װאס דאס׳ אנער פרױען, ממחדסטענס
v ג 0 טי  ״4;יי ;»ט v* נדעדע,0 י0פ די
 די נאאלד. דושיאגט לעם ®אר טיג

ף0ד ײ סען י  איז מאגיינעל עדער1 נ
 א״ונטעד• ;עילעתנל״ט ומטעגייכער0

דיסשדעדיטילען. און רײפען

ג ריןונ ע מ p אנ c ע0רעד צי - נזיי :ח ו  ײ
ס נר. לען ע חײסאל׳ י י י ס ^  •8M0 תי1מע ■

ױ מי לי י # ן1ױ * ׳ ױנ ע *יײ;* ולז ג סי ס?ו  די
*ן ידעסע אוגזער אין ס י ו ט ן8י,א מ  גי

ר װאס דע*«אד ר אז דענקען מי  דאי£ען מי
ען אונזערע מ ל מ י מעז ׳ מע # ע סיצ • צי;  לי

ען געגען !^לעע^קס ײםונג צ און צ  נזיט ני
ע אוגזערע ענ ײג אן י ױגי ד׳ ײ  ־ןn ביז:עש מר

ען א;נ׳ אמעלעגענחײטען. ק י *ז נזיר, מנ : 
ע חײכזאנ׳ס «יג ס p אוי c ע דעם p «ןרצ8י c 

ד דעם מאכען װאס ביו״א״ רעסוירמ׳* דער ײ  יו
^ רו צ זיך, פאר און *ן ד  צוזאסעגחאג; אין ני

ט  pc פאבעלען און די^נ־־ען אנדערע די מי
עז ע די ®ז רעו^־צ, דיז ע ט צ p יאגע אי i רי 

ט ז.^־ איז קלאותמאכער  :ײי ?לענטע ני
ט ®אדגלײד ען יגאנגענד.ײט.0£ דער מי  זייג

ם ג^ר י ני ו  דעס בײ r-א־ב־ אדע־ «»סי; ^ז
סאמעגב איווטיגען

ס ׳ ג ר ע ב ד נ ױ ט ״ ס ר ע ט ס אי  צו ״
ע ג לי ען. בי ײז ר פ

 דעפאו־סטעגט עדידקײשאנאר ו:זער0
ע כט0געכל האט ױעי  אלאנדצטענטב, מעז

 זעה; קאנען זאיעז סיטנלידער אדנזערע ז0
 פ־אדאידשאל יעצטע די פלייזעז כייליגע צו

סטײדזשעלס. די םון
 וױשטיגע סטרינדבעלג׳ס אוגוסט

 טעא־ פליגסעש אין ״איסטעד׳/ דראמע
p איכם םט. טע39#טמד, t ^איז יב.*אדװ 

 װערמ דעם פאל םארשסעילתנ. הױפם די
 אײך אן קאנלאד׳ס דזשאזעןי גןמעבען
 מרזר״. טאנ ״אײן םראגעדיע איזבדגע

 בײ געישפירם וועד־ען ם^טסעאוננען די
העכט. אײסגעצײכענםעז אן

 אונזעלע באדעכטעעז ־װעלכע עסעס1
 טיקעמס פלײזעז ביליגעלע צו טיטגאידעד

 פין סיאפ דעש זיא באתיביעז םעז קען
 ױעסט, ז: חמאדטדענם, עדײקײש^ונאל

ססדלט. טע16
 טאנ, יעדעז םאל נוט זײ:ען פעסעפ די

טאנ. יום־־םוב א און שבת אויפער

ם נ׳ ץ פו ; ז א ל ס מ י בי ד א
ד ס ג ע ר ו ש נ י א נ א פ

 װעינע ל^רקנזאנעי. א־בײצס־אזע די
 *nr אין ךז?אב^ אהן אינ;*נ*ען זיינען

יעדע רעדז״טיסטיייען כ1געדאי זיך בען
צס־אזע אי־ביי — * * r t׳ יס1א אין װאך

1 י ־י ■ »«r ־א- £״ז דא- סאנד, עורענס
סאו•

>yn 1? ײ . ־־“ * די אנשאנגענדיג
ו — * V ‘־ * * 1׳׳ 1יייס ̂רי* אפריל, זי דו

רעדזשיסצרזדען.

i

 רוםי• אנטאאפענע די «ז נייעם, די
p r ,כע מאנארכישםעז תי  א״צם זײנעז ו

 דעד איבעד צוש«רײט און צחייחעם
 זונטאנ ילעצטעז ה^בען וחןאט, נאנצער

 »ריז■8 אין יזאמדעם א א»נעהאלטעז
 *נמװןוד־ םאנמנ אויוי םילייכט. האם,

 — עיעס יזלײנינקײט א .pjnc׳ Jt םען
םטען רוםי׳צע ארכי  אנדעדע אויף !^נ

 ג*ד נים נייעס די ה^ט אונז פון אקער
 ה,ום נ*ר טרעס, גייז ,וגנעװפרפצן גים

 נעפיוז׳ל » *רויםנעתפעז םארסערם, נ*ך,
 םען אז עס, ה־יםם :צופרידענהײט םון
ר םאיזע איז טו ! םון נעװארען י  װי זיי
ן וז^ואט דעז  געפיהאט, און כעװאוםם מ
o אז f איוז־ נושס׳ט מאכם ׳פװארצע די 
ע רמ ם צ  םת <ינמט,ײמן די אויזי םעג מ

ן ווען וועל* jppp אלע  הע־ נים ז«א מ
מ איתר *ס%ו רען פסינ פבר? פיז ׳

dp זאא »*װי בעםער טאסע איז 
 וו*ם פון זזנהז, באפדײםפ דאם

• .trurnp3 פמוו איז עס
 אין גזדפנתורב?ז טעג די איז אם

 זתם םון פחממנדענם ר?ר עננלפנד
 ייווד *עהגדימןר םי*ז. םר»נצויזיע?ז

 י?.7ח«פיב » *יז פר«מרײד »ז ר*ן.
פ ן  נעקרוי^ןן, פון פריי א*ז שאילס ו

m  n« . w v n ארום «ױ דרעהם * 
r• * 03. איז w  esipn tp jsMpn 

װע־ ז*< ip fm נס, tt pgnm זןז< עם

 זײגען תלות פ־־אכתלײד. פון קיםי רען
y שױן rn ^y| זיער אין געװ^ושן yw־ 

iy פובליק. :n דyױך טלאנט מענש ר 
 :יחוס־בליף cyi מיט ארום אלץ :אך

yאי־ העדשאפם זײ :ע׳ירש׳ןמם האט ר 
yi•, .װעט ׳:אד איהם לאזט םלאנקלײך 
 דעל װעדען און קלױז די אנטאז ער
;:y r iyפראנצױזעץ. די זדבעד הערשעל ,־

 גזד דעד וױיהזללם, שטײתר « צי
 אױך דײטשיאנד. סיז קײזעל לyנyזyװ
yהאפנוגכ. םיט געװיס :אד ל״עבט ר 

 צוזענט, עד װאס קילאץ׳ ^נרyי מיס
 w אז שםארקער, האטנומ זײן ווערט
 װעט י*ר און טאנ, א קוםען :אך וועמ

 דעם ןמטאז און װאנצעס די פארדחגהען
ir אוז םונריר m\ אלמעכ־ דער צווײא 
תײזער.' טיגעד

 דײטשען ״אוגטעלטעניגע״ זיינמ פאד
 זיך סנואח ;רויסע א אב^ר עפ איז

 וואילם קײזעריזם. דעם םוז עז5אױסצוזזײ
 מארםי־ א גמשטארבזוז נעיוען וױלהעלם

 אונםערטאגען זײנמ װאלםען רער־טױם,
מז י  נאך םזמדנרהייד איד& צו געדיגט תו

 איצם יעבעדימרהײד. וױ כמהר, אפשד
ד נעלזמענזזײם » זײ האכעז אבער  ד
ד  נישידמ־ז, »?, אימנרצײנע^ צו אכמויל חי
 חײזעל » אהן באנעח זיד קעז םען

ז 4דארםע ער איז אט »ויך. י  דורן, י
ך דײנד»ל*נד און האיץ, זענט און גן
k< * • וי **•׳ ;̂־ tcu r  h v .v

אילם. אלז זיר :עלט
 א-ז װעז אז מיר, זיך דאכט אפט

*ypnyo רוםדר0 זיך זאלילזyהyפאר- א ז 
דyטyפד :yד אױף ;טעזyמ0 םy:«ריקyר 

 שאלק רyריקאגyDא דאם װאלט טיאז.
ר אביםילל :^ותן ה ^ ' ^nyD,:  אויף ^

 אזוי עם לאזםyג ניט און פרײהײט, זײז
שעז יעדשר אז הפתר, אויןי  יאייטי
 זיך. װילט איהם װאס דיפרםיט, טאן

 עולם, דשם אוים זיך וױיזמ דyאב איצט
 גאר־ אין אז iyo רײסט םרײהײט אז

 נים עס םyװ יאוזד גוט njn איז םעז,
ם^ פכא אוי

 ״אםא־ דעד םון הארעסיאגדענט חנר
 גארניט זיך קען •רןס״ שיאײםעד

 פוג׳ם נרױסאר^גקײם דער פזץ אױבעז
 ערש־ דאס איז ov יזאנגרעם. רוםישען

 דעל זינט סון ער, b^nyvijn ,‘סא־ טע
 טשי־ געוועזענע אלזג די אז חױואלדצי^

^זמוכמנז. ײד זײנעז נאותײןעס  ציני
^ נעוועזעגע א^ע די םעהר, ניט ם ס גי  םי
 גע־ האבען גענעדאלען און גדאםען רען,
 זײ איידער דזשאב, שווערען א האמ

חד דאס אײנס דערקענט ךיך ר.*מז  «ג
j n נעבאך זיינען •גים׳ער זײערע 

 און צדות ®יז םאדחושכ׳ם שטארמ
 ח^מזנזדורכ• זײ וואס ארבײט, שותדער

מ די אין געמאכם״ לי ט  p* י#הר, ע
 צײט גאנצע די איגעד»יפ זײ ה^בען זאך
— n עי^לעםעז. די םים סונדידמן 

 ײ איז זײגעז םונדירעז די ו5אפײ אמנד
מ םלי n ע n r עװעש0טיגאב*» שסאריו 

מ און געוואחמ, אנ  אטיילו שוין ?ײמן ם
i צוריםצז שטארא r n n w.
ו ח זיד העז מ  װאט *itfwwnw ״י

 מדארמם oyn עש סאעתסאתצ* א פאר
i f  i- rv ״ "  #r . *» v ל .i ‘ײ ־ ׳-־, ;

 נ לונדערט עט^כיע די אנצוסוקען זײז
 פא פאחניטערםע״ צאליםטען. וײעזעג̂י

 צ און אאנזגקראכעגע די אין חושכ׳ם^
מונדילילץ. yנyי8ם

 י< טלאנעדיע. גאנצע די אבער
 אפט זיך האט קײבעל, דער הלטyצ

 אדיסטאקה yaytyw די שצי^ט׳׳װען
jy^n |yo שלום־זגליכ ניענעבעז זיך 

 װא הענם׳ זײערע .mrwu דאס אײנס
 ערצויג̂י אײדזגא אזוי ןyװyג זיינען

 זײ: ׳;:ט*שקילםיה װ־יסע איז שםענדיג
 מאזאלי^ טים גראב, שװאר״ו. איצט

 ווא אכח,5ס רyד פון דעדצעהל^ן און
 7בא זי״לד שפײדען צו כדי טיעה זײ

 געוועזעו י די פיז yהרסטyמ די באס.
 זײנ׳ ly^ir.yjy: אח נראםעז רוםישע

 מאשיניסט^ אאס באשעםטיגט איצט
 או פדאסטע און וחגיטעדם ״שאופערס׳*,

 vv זײ? האבעז ברירה » בײםער.
דאך! םמן מוד

 הענ ®אתחובםע צװײ די װען איז
מז  ומ שאום־עאיכם, געגעבצז זיד הא

 נעטן קוס א באילעבאטיט זײערע במן
 ו אוינעז. די אין אנחןדזו דאס איינש

 אוו סיז װאס זעזזסט, רעדט: איינעד
 א! שװער דלבאך אח ? געװ*רעז אח

געזיפצנ^
^:׳ םיט צז דך, פארשמעהט  פאר

 מז ווערט העגט פאדגרעבטע און ליעםע
 מו קייז גיוז אנמװזדער קײז ניט שײן

 שו דאריבער אמ עס אוז
^  זי פאר ח^כעז צו םודא װאס ניס

 נ$ קעגען רי װאס צו אײנציגע, דציס
 שאט דעם וױיזמן צו איז זײז, !יצאיד

 װא איכמ, חום טון וײנצן ז'י װאס
ט א . ח . ג נ ג ײ מ נ פ י ו / - * א

T

 שון (;■טיצעותתנו אוז עויימר
עם. על פץזמורנטייסם). »

 איטע־ םיז .געזעאשאפט לyגגy א אין
w:? 0 בײ ראטען, v ,אנט״ זיך האט טײ 

 yw-iD רyד איכעד שטועם א װיקעאט
ר און שרײכער פון רםאינy װענעץ ע ^  ר
עואם. בײ׳ם

אײ• האט — ׳קלאר איז מיר ״םאל
א ^y?0; נעל ז ^ ־ jvp רyרעד: ־

 פיל און רyאyשנ םיא ערםאאג
 װאס? םאר שרייבער. 0 װי רyגײכט

שוט גאר איו זאך די  האט רyדנyר דער :י
 םאר־ לy ,D?iy םyד אײגעז זײנע פאר

 װאם סיט איז װי זוײםט און שטעהט
 א װען ׳צײט דער איז jy^ny: צר אילם

 זיך בײ pרyװ זײן םעגדיג0ש ישלײבער,
 ס׳וועט רyװ ׳ניט װײסט #קאבי:עט אין

 ער־ האט בוך זײן װען און .jyry? אילש
 ;רוי־ א יװי צופאא, א באױז עס איז ׳פא^ג

ך.0טזא״ז א אכלשא. געוױנפ, כע
 צװישיעז גרונד־אינט^שיד דיזעל
 yp0 ןyאכyװ אין רערנער, און *טי־־ײבער

 האט #זyרוyנ םודה האבמן אנױעזענרע
 זyצונג0אבש פארשירענע צו געבראכט

 רעד־ און שרײבעד םון וױניט דעש אינער
איץ נער

 זעהר האאט װאס פאעט, א אײנער
 שוין האט ,,פיאפיער׳/ די פון ױעניג

yדאז רyד אן אנגעכאפט דך rויעפיגי־ ר 
ט און ציע :^ םג ױ ר :א

 דאס אט פיך, איהר Dnyo*jnK£ —י
 רעד־ דער םון זײט שװאכע די טאקע איז

 םארשטע־ ניט זיך קאן איך נעד־קונפט.
 ביחידות װי אנדעיריש שאפען יטופ הײן יען

 אנוױלדלנהײט דעל אין פוזע. רער ני*ט
 :יט גאר פען קאן עוים גרױסען א פון

יטאפיעז...
ביהנ^ דער אױף איטיכסען די און —

 עט־ ןyהאב i רyמודק נרױפע די און
^ ינער אנ שר ב^ע״ אי

 װײאע א געבאעען איז פאעט דער
 צוזא־ םארטראכט, אyבים א זיך ׳״טיאי

l ׳זyגעדאנק די זyגומyנגyפ ’̂ i:y װײטyר 
:נעלעדט
 נאר יטאםער, קײן זײנען-ניט דאס —

 חגר שאםונג. םרעמדע פון אױפפיהר^״
 nyi אוים פיהרט רyט0yט איז אדטיסט

 מױ םyד םאר און יטאםען דדאפאטורג׳ס
 קאמפאזיטאר. רyד געיטאםיען האט זיהער

 זyהאב יטאפעל, y^אמת די בײד^ די און
lycnryj בינ0ק אין זיך בײy.ט

 רטyגעה זיך ןyהאב זײטילז yא^ םון
 ניט !םלאך !ריכטינ ״ניט :אויסרוםען

 םיט דטורנאליםט א אײנעד און אטת!"
 זyנומyג האט נטyפ•עראמyט הײםען א

 אגט־ פאעט) דעם להכיעים צו אױוי (װי
 פון באגריף רyד אז ׳p:niy: א וױהלען
 אונ־ אץ זיך האט ׳טאפ^ םח און ?וגםט

 הײנטינע ^y־i:yy; שסארס צײט דער
 זיר קאז יטאפוגג y:'D:^n און קונםט

 » פון אכות ד׳ די אין באהאלס^ ניט
^ נ בי א  פאר זy^אב דו?א מוז oy נאר ק

 נאר נאם. די ,DPiy am tvotso די דך
 בלוט. \,V2V5 שאפוגנ די באלוםט דאן

 בלאם. טויט. עם איז אנחגרש י,לאפט.
 שטאנדפונסט דאזיג^ םyד םון יטװאך.
^ ײנ סט^ די דנעי^yר די ז  מו־ די ארטי

 מדרגה רyרyהעכ א םון רy'נסטלp רyז'ק
 זײ וױיל ׳טרײבער. און פאעטען די וױ

 ־yבyל דעם כיט באריהרונג אין יומזןן
י •lynŷ דיגיען

באלײ־ [v:\tv: זיף האט טyפא דעל
 ג^ױאלט איז, שטײגער רyד װי ׳און דיגט

 אײ־ איז דטורנאליםט זלגר אז ז,yרװײזyד
 רא*yיטP רyד אין רyמדyםר א נעגטליך

 ראס ניט גאר האט און משפחה ר'שע~
^y צו רעבט 'o| ונסט־פראגעז... אין זיך?

 פאר־ 2 טyדPגעבי זיך זyהאב באלד
^ן  םyד מיט זyהאלטyג האט yאײנ :טי

 זיטור־ םyד פיט — yo^pv די און טyפא
 א בײ |yoP0nyi האט ov און נאליסט.

 jys רyװעלכ בײ ,yn03yT רy:!דיגyטסור’
 צוזי־ און צוקריגט שטארס זיך װאאט
רעלט.
 ןyהאב חברים די צװישען װאם ׳נס א

 ורעיאכע רודםײשלום, yטאיכy tyaicyj זיך
 ־ya די זyרוהיג0ב צו באמיהט זיך האבען

 צו סyשפו am ןyרyקpצורי און רyפיט
v:"i שטיאy .ברעגען
 אאגנע (נאך אז געװען, איז םוף רyד

 איו םעו ן)yװעג און שטעג^ ארופיגע
 איז ?ונסט דאס פשרה, א צו וסעזpyג

 יןאן װאס באגריף, ברײטער א זעהר
 זאמון, םארשידענע זיך אץ ארײננעחכמנן

 דאס ארוים זיך װײזט עס yאכyװ אין
ם^ ז y נ ע p פענשאיכע קונ  שטאםט (״

 אאזא סאן מען ״).fyjyp* װארט םון
 אזעאכע דא זײנען ov אז באהויפטען,

 אײנ־ סאחנרן vj/hw סונסט, םון צװײגען
 ײערעז נלשאםעז האנען און זאפקײט,

 םאראן זײנען דאגעגען און ביחידות, נאר
 םױ ותאכע קונסם, פון צוױיגצן אנדעחנ

 אויס״ אום עםצנטאיכמײט, די האנען זען
 פארבאײבען אנדערש װעיעז, צו געםיחרט

p ״ניט זיי 'p .םארענדיגטע״
 םארבאי- איז גצזעאשאמט קאיעצ די

ן / •שחז. דצר פון צומרידצן מ ו  וױײ אז
^ ע ט ס ג ערשטא זײ אױסגעוױזעז האט גי

 פון אײנער האט כיסעי א שנעטער
 װעאכער קײטיסער, א געזעלשאפט, חגר
 אנגענומע־ om זyםsהאyפ!טג פיל האט
nvi ,װארט ראס גענופען קאפיראפיס 
געזאגט: אזוי און

 אעבען פאאיטישעז אין וױ אזוי —
 ניט גאר גאױבען, םעסטעז מײן אױט ׳איז

 שעדאיה זאגען ?אן \v*5 — געװאונשעז,
 אײן ײערען זאא רypלyD yאל םרן אז —

 פון ־וועאט רyד אין אויך אזוי #פאלס
 אאע אז געװאוגשען, ניט כלא איז סונסט
^fy ?ונסט פינים t און ןוסיםייאירען זיך 

 אײגענשאפ־• yרyזײ זyםארייל ארום אזוי
 ׳שטריכען. איגדיװידועאע זײערע טעז.

 אזױ ̂רypלyפ םרן אעבען אין װי פונתט
 מען \w ?ונסט. םון ויועאט לyד אין אויך
 הער״ זאא עס אז ,cyi צו שטרעבעז נאר
jyr 0 אנדערען, צום אײנער אכטונג"nyj 
 נוטע, דאס צװײטען א םון ivjnŷ זאל

av צװײמעז, avi iy^'K זyלםyה
 -y' זאל איבריגען □ypK אין גויטיג. איז

 מין רyדyי אויך אזוי אח פאל^ סyד
 אויס־ זיך און ילעבעז אינערליך ׳?ו:סט
 פאר עגטװיסאעז זיר אויטאגאם, לילבעז

 איײ vviv7iv± אלײז איהם די לויט זיך.
אידעאא. פײן איז דאס דענשאםטען.

 איהר זאגט װאס jy:yp0 לyאב —
איצט? עס

 זyאיצטיג אונזער א?עגעז ypטא —
^oyw... װאס סונסט, מיגים צװײ םאראן 

 זיך באשטימט נאטור דער פון זייגעז
 צום געהמט. זיך. צװישען זײז צו פשדך

 ־yביהג פים׳ן דראמאטורג דעם בײשפיא,
 םיט קאפפאזיטאר דעם רyאד ארטיםט,

ovi ^ י ז ו באשערטע א דאך איז דאס מ

 ?אן צוױיטען oyi אהן אײגער פאר»
 ;צט0רגyד רyאײג אויסאוםען, גיט כפעט
 פיגים דא זײנעז זy;yדאנ צוױיטען. דעם

 פשדך ניט זיף טארען וועלכע קונסט,
 זײ־י יױט םארשידען וײנען זײ וױיא זייה

yכין איך כארא?טער. ר Dוישטyנדינ 
 און שרײבער אז ט,y*א דעם סיט מסכים

ר ע ^  באזוגדערע פון זyנאטpyג זײנעז ר
 זעד-ר איך בין רyבnדא און ׳י1שטא פינים

 וױפיא באכיער?, איך װעז צופריחןן, ניט
 זיך בײ נדיגyזיצ שרײכער, חײגטיגע םון
 לאזען ׳)־ײב*טיש1״ בײם ?אביגעט אין

 פין איאב ניט אויגעז די םינוט אײן אויף
 זײער אץ lyryt זײ vtfvv פובלי?ום.

 רyזײ ניט נשפה, זײער ניט פאנטאזי^
 דייןטירמ פאלשטאנד זײער ניט געוױםען,

 אוץז זyשרײב זײ װאס םלאזע, jnyי זײ
ovi ,נאר פאפיר ’ny:y גרויסעי a^v, 
ען סאד ^  שרײ־ ;,אזע^כ שדײבען. זײ װ

 איז לעי־עז טאלאנטפולע) דוהא (און רyכ
 ׳טyל,אנ': אין זיך כײ שרײבען, סיטען

 לע־ די םון אפלאדיספענטען vrof'h די
 דעי אוױי *yד;yר רyד װי (פוג?ט רyז

 אײג־ דאדגען nyn אונטעד און ׳)yטריבונ
 זועריי^ ׳זאכען yDpy?0 זײ שרײבען פלוס

 געשריבען, ניט איפן בשום װאלטען זײ
:injyj'DV א וױ איײן, זיך מיס זיך 

זיין.... דארל שרײבער
 עפעש געײאלט האט זשורנאליסט דער

yנטםyפאעט דעי װאלט דאן נאר ׳רען 
 און נ^װינען. ניט אויך זײט זײן םון

ם  :עשלאסענעם דעם זyרyשם r*pypyn ני
געדעלשאםט די האט ׳של<ם ןyיגPצײטװײ
 פאר געםינעז
באטזנ.

דע־ די jvri:v צו נויטיג

 אןן םטזדענטעז פה צוזאמענקונפט דער־
קלאסען אונזערע פון לעהר־ער

 מיטג^יושר־ yרyאונז םון הונדערטע
 iyj״r רyעחרP yרyזײ פיט ןyנטyסטוד
 צונוים־ זיך פארמ;ש, טען20 םyד ׳שבת

 װא״ םון רום דײנינג רyד אין גיע?ופען
 רyזײ םאר סקוהל, הײ אוירװינג שינגטאן

 נעװען איז Dy רע־ױגיאן. זyהרליכyי
 צוזאפענהונפט. באגײסט^^^דיער א הרyז

ש^ די  שעהן הרyז געװען זײנעז טי
 לכעyװ אויף נרין און רויטיען אין קארירט

 זײנען גטסyשפyפרyר א?ע2נעש הרyז
גענרײט. נעװען
 פון באישטאג^ איז פארזאפלוננ די

yjyrypyj איצטיג איזy סטודyגטyםיז ז 
 מענער קלאסעז. ױניאז װ. ג. ל. א. רyד

 הרינעyליyמיט אח• y^p םרויעז. אח
ר םארשיחגנע yרyאונז םון םיטגלידער  י

 אזעלכ^, |yviy3 זײנען זײ צװישען ניאנס.
 ?לאםען yרyאו:ז באזוכט ןyהאב װעלכע

y םיט ::^ y םאר־ איצט און צוריק יאהר 
pranyj שט םאראנטװארטליכע זײyלyס 

ױניאנס. לאקאלע זײעחן אין
vvj"H ל די םוןyהרyסטױ די און ד 

טyד ^ ןyנ ב א ט0הyג ה צp ןyל ר  ס.yדyר yו
 נדער0סpyלivvv 0: איז זײ צװישען

שהפנדל^  עדיוקײשאנאצ אונזער םון םיט
 אײנער לעזיין, פאקס ; נטyרטפ0Byד

 ?ראס־ ם. ללאיד ; רyהרyיל yאונזער פון
אן זואירקערס רyד םון גרײװ, ש ײ מ  ^ו
 ;ב. .V ג. די םון אעוויז, y'PHD ;בױרא

 ־0י פוירה ;62 קא?אל פון גאף, ריyפ
 די םאר דטyרyג האט y^yp נאװס?י,
 קאהן, מ. םאניא און 1925־26 םון ?^אסעז

.Dנyרטפ08yד ל0ײשאגpדױy םyד םון
 בא״ מעהרסטענס iy3^n ועדעס די
 אונזער םון םאזען םארשייחננע די ריהרם

 שײכות רyזיי און ט;נטיג?ײט בילדונגס
 ביילדונג ארבײטער םאר באװעגונג רyד צו

 האבען זײ שטאט^. םאראײניגטע די אין
ט ב ^י  קראסען די םון מיטגצידער די ג

 װאס אצגDרy װאוגדמרבארען זײער םאר
 שטודירען. זײער אין כט0מyג האבעז זײ
ג ניט אז באהאנט, האבען זײ י ^ ט כ  א

y אלע די אןיןי r^ y rK ,װאס רײבונגעז 
 אינטערנע־ ־un אין פארגן?ומצז זײנען

 יאהר, פאר םארגאנג^ג די םאר שאנאל
 עדימײשא־ דעם םון ארנײט די דאך איז
 װי אננעגאננעז נטy•רטמ0פyד :אל

אז און םריהער,  1”»ל זיד. ץארםעו םיר .
 ה,ר םיר װאם םאהט, opr םיט באנריםען

^ipti נים ב?ן tpt, אז ddmdp זאצ vov■ 
 אונטערנעהםונג װיכטיגער דער איז רען
םיטגאיחנר.״ אונזערע ביאדען םון

 מערס־ דעם װעגען גערעדט חאבע׳ן זײ
 עדױקיײ דער װאס פראגרעס, װירדיגען

 זײ געמאכט. האט ארטמענט0ד* שאנעל
 די װאם ״םא?ט דעם דערםאנט האבען

 זיײ אינטעתעשאנאצ אונזער םון ?לאסען
 אין ארבײטער־ק^אםען גרעסטע די נעז
 אר־ די אז און שטאטצן, םאראײניגטע די

 חופארט־ עדױקיישאנע? אונזעי ®ח בײט
 חנר p» ערםאלגרײכםסע די איז םצנם

 pnn אין ארבײםער-בילדונגם־באוועגוגג
מן וײ *אגך. א »ז אויסנעדױקם, ןיך ח

 איז איבײט די אז איבערציעט, זײנען זײ
 דאס ז,yהאפ זײ און װיכטיגע, א הרyז

jy צטyזyםארטג וחגט ארבײמ די t̂yp 
 עד־ [v^vovi: א מיט אלץ װײמער, װאס

פאלנ.
 אױס־ האט רינסyדנyר די פון אײנ^
ט ? י ^  זי װאס צוםרידענהײט, איהר ג

 איצטיגע און y:ytjniya פיל אזוי הםyז
 אז און םארזאפלונג, רyד אין ןyנטyסטוד
 בא־ צו זיך נהײטyנyלyג א זײ גיט דאס

y:yiy:| כײט זיך אוןyזײ םיט ןyרy מיײ 
 Dyi אײגעד און ןyרםארוגגy און נונג^

 זײערע איז םוט בעזyצוכ זאל אנדעחנן
ען yיכPנyם ט ײ ? ^ג  ־yםארשיד די אין ט
 חזדצעהאט, האט זי ארגאניזאצי^פ. yנ

 ער־ האט זי װאס קענטניסע, די אזוי װי
 ;y:0n ?לאסעז, yרyאונז אץ װארבען

 פאי־ צו ב^סיער ןyהאלםyנ םיל איהר
 פיר זy^נגונג0ב וױעלכ^ אוגטעד שטעהן,
 אינז^- װעלכע רײבונגען. די און ^עבען,

 דורכ־ יאגנ ניט האט שאנא^yאינטערנ
כט.0םyג

 שלוס־ אױזר ןיא האט האוזן כנ םאניא
mר v .^אז געזאג Dy אומ־ געװעז װאלט 

 ;טי:קײטיבילדו:גס־ט רyאונז םאר פמגנלך
 הא־ צו איז רםאלגy Dyi דערגרײכען צו
yD| ד אויף װירקונג דיyבא־ ארבײכמר ר 

ג ^  און נקyר די פון שטיצע דער אהן װ
 אהן פט,0רשyםיטנליד אוגזער פון פײל
ס, דעם ^ ט נ  *py דזש^זגראל די װאם אי

yryD רyאונז םון באארד וטיװpyז rx- 
 אד־ דיער צו j^rpyaD'n* האט שאנאל

 באוױליגען צו גרײטקײט איהר און בײט
 האט זי דעם. םאר ןyםאנד נויטיגע די

')*op'mvio אל^ די אז האםנוגג. איהר 
w װאס w אונז באזוכטyרy ו.1יהורס 
yj''T| ט זײ רורך ^^ג  צו ג^וארעז אננ

 גרײטקײט א צו און אידעאלען yכערyה
 איז ל0שאנyאינטערנ רyאונז דינען צו

nyi זײ אז אוז׳וחן:ונג0ארבײטער־ב 
yp| ביל־ און אינםארםאציע די אויסנוצען 

 פאי ערװארבעז, זyהאב זײ װאס דונג,
 ןyלyװ און ױניאן רyאונז pB נוצען די

 אינטעי־ינענט הרyפ אנסיהרעז ה^פען
ארבײטען. yיכPגyט איהרע

 איז נטyפאינטפ0דיס אײנציגער דער
 “ברוד^ נטyזידyפר רyאונז װאם געװען,
 ‘V: ניט זyהאב זיגמאז מרס. און זיגסאן
 ־jyo0t^ דילם בײ -uy?yii^ זײן הענט

 ־yנ ארויסגערום^ איז זיגמאן (בר. קונםט
 אין rנyרyאנפp ספעציעלער א צו װארען

 בא־ בר. םעקרעטאר. אונזער װאשיגגטאן.
 מרס. װײצ ?ומעז. נעקעגט ניט האט ראח,

 בײדע געזונד. געװען ניט איז באראןי
 בא־ yנדyבאנײםטער צוגעשיקט חאבען

 ןyילט0רהy אויך זײנען עס גריםונגען.
 רyהרyל yםי^ םון נאנריםונגען געװאדען

 היאגס־ צוליב האבען וועיצכע םרײנט, און
 ״y: נים אורזאכען אנדעחו אדער חײט
רע־ רyאו:ז בײ אנוועזענד ױי\ קצגט

^ 'i r•
 נעװען אויך איז חנתער. די אויםער

ודעילמר פון יראגדאם, סוזיקאאישצ »

 גע־י הגאה ,־ny? ivzw אגװעזעגדע די
 געזוג״ האט לyפאלטעל-פיל לעי האט.

 דזשעפריס העילען אין iyi'p גרופע א גען
 נױ קלאסישע y^:׳:H געשפילט האט

 נאגײסטע• זעחל .pyre רyד אױף זyרyפ
 אין גרופען־געואנג, nyi געװען איז רעגד

 גענױ האכען סארזאפ^טע אלע װעלכען
vo\ 0 איז װאס און אנטײל, אן::D-.n'cy 

 כארי״ זאסלאװסתי, ל. נ. םון געװארען
 נריגטyארD דך האט אווענם רyד טאן.
^ו פיט  װעלכע דזשימנײזױם, רyד אין ט

 פאר״ iyr'T0 1 ביז טיען4א;געהא' האבען
טא;.

 אױסגעצײכעגטעד <דיד פאר דאנל א
 און לypדזשא :'ye קומט אראנזשידונג

v^'O שװאנענסעלה vtfm האבyאײנ־ ז 
ט פ ^״  פיס צו ;רעםרעשמענטס די ג

 נאסי פײסאכאוױט״צ, אגנא מיגטץ. אגנא
 א״pyד די םאר פשםײזy ;:ייפ און שימעל

 װעפענס ׳yלyנד0 פייע צו און ; סyצ'0ר
:vov\ ג סירyדyאב ׳נים נקעזyװעלכע ר 

jy^ האבען ^ D y r פון ערפאלג דעם צו 
אװענט. רעם

 בא״ זyװארyג אײסנעדריקט איז ע״ס
 יא:נ, סעטױ;ל בלודילר װאס דויערונג,

 ̂‘אונס״יPנטס־yסטוד םון סעהרילטאר דעי
 זײן Djypŷ גיט ?ראנקהײט צוליב האט

שםחה׳ל^ דער אױף אנװעזענד
 בא״ א זעהר ;yiiy: איז אװענט ־•yד

 םרײנט־י םון נײסט דער :ײסט^^עגדיעי*.
 בא־ האט געזעלשאפטליכ?ײט און שאפט
 זײנען זײ און פאלזאפיללט^ די יעבט
 עדױקײשאנעל רyד װאס שטאלץ, געװען

 אינטערנעשאנאל זײעד םון נטyפארטפyד
דערנרײכט. פיה אזוי האט

ען די ג נ סו רי »נ ט כ»ון ב נ ע ד י ז ע ר  פ
ן א מ ג ד און ד ע ט ע ד ק ע באראךן. ם

 איג״ און פטודענסס די פרן רעױניאז.
 י. װ. נ. ל. א. סטראקטארס,

הא'־ס?והל. אױרוױנג װאשינגטאן
av שטארה, זעהר מיר םארדריסט 

 אנ־ זײז פוז איך װאס רעס צוליב װאס
 װאשיגג״ אין גץyקאנםער א אויף ררעזענד

ט זײן :ים איך קאץ ׳סאן  ײך0 פי
װ^ד הײנם  א״יר פיט צוזאפעז און א

w רםאמרײכעזy רעס זyרyפײ yo פון 
אל רyאונז שאנ ױ^ דעפארטפענט. עד

 האט ױניאן ל0שא:yרנyאיגט רyאונז
 נויטװענדיגלןײם די אפג^טאצט פאל yל8
 טרײד־ די םאר בילדוננ ארבײטער pם

 םyד מיט ר8גלי?ל זיעעז מיר ױגיאנס.
 צו זyנגונגyאנשטר yאונזער װאס ׳pדאנyג

 odipvs איז yyi'K yדיז םארשפרײטען
 באװע״ די אז און רפאלגy מיט געווארען

 םארשפרײט בילדונג ארבײטער פאר נוננ
ט און לvשנ הרyז זיך ^ ױ י  אין זיר ^

^גג ארבײמ^• דער װ א  עס או אזוי ב
 סאצי״ וױכטיגע 0 װערעז צו כטyרשפר0ם
פט.0?ל yל8

 װעלכע ״אײך פיז די אז האפילן, פיר
שיד^ע0פ די פיט נוצט0ב זיך האב^  ל

0״pviy אוגזעי װאס טעטיגקײטען, r־ 
 ײע־ םארנארײט, האט :טyרטפ0פyד ל0נ
>iv ד אויםנוצעןDy ^ױס  הא״ זײ װאס ו

jy בען r^ m y איג־ דשר םון דינסט אין 
 ארבײטער רyד און ױניאן א0רנעשא:yט
 אז האפעז. פיר גאנצע. ds0 0 נונגyװ8ב

 אונזע־ jvwvq װעיען iyoyonvDP0 די
m םאראינטע״ צו כשהר זיך מיטגלידער 

 פראבלע־ און אויפנאבען די מים ר^שירען
yo| א'נט אונזער םוןyרנyױניאן א0:8ש 
 yפיל אז און באװעגונג איבײטער רyד ארן
 אויסט*יגען בעסער זיך ןyװעא אייך םון
 צו און אויפנאבען yדיז ןyדגרײכyד צו

פראבל^גז. yדיז ילעזעז
 איז מיר צו אז זיך שליסט זיגפאן פרס.
noPK־iytr ב דיyסטiyr:i8ii y 8 און 

jva^rmB .אותנט
jmv,$? צר נרוס פיט

זיגםאן, םאריס
ױניאן. װ. ג. ל. א. פלעדדענם

 רעױניאן, דע״ םון רyהרyל און ןyנטyסטוד
 קלאסען. ױניאן װ. ל. ל. א.

סקוהל. האי אױדװינג װאשינגמאן
 8 װאס שטארה, זעהר רyדוי8ב איך

 פיר דערלאזט פאבױליע אין קדאנחהייט
 אווענט הײנם אײך םיט זײן צו נים
 ברענ־ םאר ארן עלװארטעט האב איך װי
 נע־ אין זyשטונד yzi^y אײך פיט נען

פט.8רשyברוד גוט און זעלשאפטליכקײט
oy ־י פרױױיעג׳^ נרױסע פײן איז 

 אונ־ םון אםיסער אן אלס באאבאכטען,
 אייס pk יוניאץ אינטערנעש^נצ* רyז

 לזא״ עדױהײשאנאא אונדפר פון טשערפאן
 פוז באװענוננ דעל פון װאותס avi פיטע,

 ײניאנס טרײד די אין ביידוננ ארצײטער
 װאם ,cyד אױח שטאלץ ז^גען םיר און

 דעפארטפענט נאר8ריוק"שy אונדער
בײגעטראגען. דעם צו האט

 אקטי• בילדוגגס די אז האפעז, מיר
 װעיען ױניאז אונדעל םון טעזyוױט

 די אין גלױבעז אײער פאבען שמארגןער
^ ^רליבע  בא״ רyארבײט דער פון ציי

ײן עז4וױלי איז װעגונג  צי באגײסטערען א
.o"M'ovo כ^גהר

 בא״ צוזאםען אץ־ און באראןי פרס.
 mv אן אײך וױנשעז און אײך גריסען

אװענט. פאלגיײכ^
ב»ר^ז, אברהם

ױגיא[• װ. ג. ל. א. סעקדטרעזש.
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הזנפרןל מנמאױ »
אייננמשפעלס נ»וו
כ$סס$ן אין

)1 ?״ם פון (אלו©
 » צוגױפגעשטעאט שױן חאכעז *טיר

 באירד דזשאיגט םאר׳ן קאסױטע ■*ובליס
 בפשטעחענד לן^ונטר^, סאניטארי אװ
 פערףא• •ראמינענטע םאלגענדע די סון

 ריפליע, ז♦ וױליאם יראםעסאר נען:
 װײס־ א םראהס, מר. רענטאאו, מרם.

 דאניעל םירמע, םילען די םון פמנזידענט
 טשײםבער באסטאן העם םון בלוםפיאד,

 הױפם םארפענטער, דר. און סאםערם אװ
 אין הײדדטין אינדוםטריעי טון דאהםאר

 האש־ דדטעגעראיל םאםאטשוםעטס דעם
פיטאא.

 זײן האבען װאך די װעט באארד דער
םיטינג. עי-צט/גז

ק ע ל ײ ס ם. ב ט או ק ײנ ר
 איצטער איז םאך רײנקאום דעם ״אין
 אר״ רעד און ארבײט, ותניג נאנץ םאראז

ײד די צוױשען קאספײן נאניזאציאנס  ר
 ניט דאריבער נאך איז םאכער קאום

געװארעז. אננעטאנגעז
 24 ילאתצא רייגפאוטמאכער דעם *אין

urum אן פאר זואהלען געמאבט איצט 
ײ. עהזע&וכדװ  ביזגעס א פאר און באא

אאסאל.״ םאר׳ן אנענט

ע ל ס א נ ע נ י נ ע ג ר א * *r ם ע  ד
ן ע ג ױ ד א ל א ד ױ ל ס ע ד ײ ■. מ מ ע ק

■ > f  ■■■ ■ ■»
 זיף שזן סען װאם פאדגעניגעגס, איע

ם יייז פאדשטעיען נאר  טייןרסטען ת
 m רעי ד׳נס אין פארחין זײנען קערי,
t w פיס• מאונס אין זיר נעפינט ױ*ש

■HP

 װעםט״ אין זיך נעפינם ippo'p סאונט
 םון רייזע ׳עטונדע א האתטי, טשעסטער

 ג׳ד נערגינער א איז א-ז עס יארס. נױ
חויך. did טויזענט ארום געגר,

יאווד. גאנץ • אפעז איז סענ־פ דער
 לו־ ניט אח כשר׳ע. זײגען שפייועז די

 דארט װערט איעם, דעם אויף ימגדינ
ױז נערענענט  ײ«*ר- א דאיאר «ועחן ני

אה ארבייטעד אידישע ײ װאס טיי

ג נ י נ ײ ז ע ל ד ה ו ק ם
Established 1896

יאדק נױ םםרים, גדענד 265
S842 ארטשארד טעלעפאן, סטס. קריסםי און פארםײט בעםױץ

 און ;דזידינג יעצדע;ס, מאבען 8לערענ סקול, דעזזיניגג גלילףי*יע'ס
קלזידער. םע:ער און גארמעגםס סן>ד דרעסלס, yD*:o קל^וקס, ®ינדען

 םרויען, און כ*ע:ער פאר נדאםעסיע גוטע א סיסטעמען, :ײע אידעען, גײע
 ילײכטע וױידזשעס, גוטע רעזולטאטען, בעסטע אױסצואעדגען, זיך אייכט זעהד

קאאסען. אווענט און טאג באד״נכוננעז.
קאונטרי. און םיםי פאר פרײזען מעסיגע צו געשניטען ױערען פעטדענס

ל די קו ז ס ן אי ע פ ץ א א נ א ר נ ה א י
ם •*:״דט דיז אוי

 i»r״p«\i א 1אי אי*ט זיך נויטינען
כאמצעז. דערםיט זיו דאדפזז
op דא־ וועחז גלויז געחנכענט ווערט

 ניט איז קעסי דער װײל זואך,. « יאר
t"P ,רא־ סאר ניט איז ער ■ריװאטער• 

 אויס־ ווערט סעמי היל רעי דער םיםען.
 היכ• װימענם יאנג דער םון נעחאילטען

 טע110 װעסט 31 םון אםאסיאיי׳טאז, רו
סטריס.

 גוטע האט איהר וואס דעם, אויםער
 מ׳ערריי און גאהאנדיוננ נוטע «»ײזעז,

 זיך איהר נעםינט אונטערהאיםוננען,
נעזעישאםט. נוטער » אין עטענריג

ך epn עפ װי איחר, ווײם»  יד *נ«ײיתעלם זי
ע ״נ ד ג ארב״סזער אי עגונ אוו קא [אי נ  V אמעוי
ס ענ ״ עי »ון נע«יבסזע די ל א ד מנ רגיי׳ סןן  ‘אינ
ײדיס *ו, װןרקערס גארמענם ל י  דר. פון ױנ
װיז, לואים ם ײע» איחר און לע  *לץ סי

» «?*נ עו. נ ײעי

ט ע ו ו ה י ל ם ד ש ם ױ א

 טהעע ממםכיא

סחעע ליל װחײם
aBoooBoaaooi?

קעמעל
 טרײעםטער דער זײן װעט

האט איהר װאם פרײנד רױכונג
געהאט װען

y ׳ 

ל ע מ ע ר א אי* ק ע ט נ ו ז ע ד, ג ײנ ד ־ אן ם ע ג ם ױ  א
ר ע ט נ ע כ ײ ן צ א י נ א פ מ א ן צו ה ע נ א י ל ד מי ד א פ ר  ע

ע נ ע ר. ד ע ד ע כ י ו ל ר ױי ד ו ח ט אי נ ע מ הן ׳ ע ױ ב  אז
ט ױי ױ ו ר ו ה ט אי ל ן װי ן או ע ל ה א ל צ ע םי ױ ר ו דז  אי
ט ל ױ ל — ו ע מ ע ט ק ע ץ װ ר ױ ע ר ד ע ט ם ע ײ ר  ט

ד ע ר ע כ ױ ד ר נ י ױ ם פ א ו ד ו ד י ט א א ען ה ט. װ א ה ע  ב
ר ט ע א ט ה י ײן נ ן ק ע ד נ ע ס ע ר ע ם, ד ע ײן ט ״ ק  םי

ן ע ש טי ע ר א ם, ג ע מ ־ ר ע ד r װי p ה ט ר ן ת נ א אי א  מ
ר ע ד ן א ן א אי ע צ נ א ן ג ע כ ע ן ל ג פו כ ל ע ט ע ז ק י לו  ב
ע ל ט םו י ד ו נ ע ד ױ ם ו מ צ ען ם ש ד פ א ט א ר  סםוקעץ;• א
ױז ל ר ב ע ײ ה נ ט ו ץ מ ן א ע ב ע ען ל ײ טען. װ ת ר ע  פ

ט ר ע ר כ א . נ ס ל ע מ ע ק

ם י ן בי ע כ א ען מ ז ט די ע ר א ג ט סי ה ע ן *נ י רי י א  ד
ע צ נ א ם נ ד ל נ קי נ ן ®ז ר פו ע ר ד ע ט ס ע ר ײ ג נ א ת א

ע צי א ן ז ן פו ע ט ר ע פ ס ק ן ע ע ש נ ע ט ־ ק א ב א ן ט  א'
ר ע ט. ד ל ע ױז װ ל ם ב א ע ד ט ס ע ז ב ט אי ו ר ג א  פ

• ם ל ע מ ע י מ ע ד ט ם ע ט ל ה ע װ ר ע ס ױ ע א ש י ה ר ע  ט
ן ר או ע נ א ק רי ע מ . א ן ע ק א ב א י ט ע ד ט ס ע ־ ב ס ק  ע

ט ר ע . פ נ נ שו י מי ע ד ט ם ײ־נ ט פ ע ר א ג ר םי ע ם ײ  פ
ט כ א מ ע ר ג א ײ ם ץ ז ך. א ײ ר ק אנ ר י ם ט ד ו ע  מ

ם א ר װ ה מ אי ד נ י א צ ״ ן ל א ע ט ע ט ק נ ע ר מ ה  אי
ען ם ױ ר אז ו ה ט אי נ ע ק ע ך ב ט ד ם םי ע ן ד ע ד ל י  מ

ן ען או כ ױי ה ו טו ם ם א ט וו ב י ל ע ב ז י ן א . םו ן ע נ א לי מי

ב ױ ר א ה ט אי ם ױי ך ו א ט נ י י נ ט ד י ע ס ט ו ן נ  םו
ס, ל ע מ ע ט ק ר י ב ח . פ י ד ד י ן מ ע ד א ן 7אי ל ײ  א

ו ן צ ע כ ײ ל ג ר ע ם פ ל ע מ ע ט ק י ד מ נ ע ג ר ן אי ע כ ל ע  װ
ן ע ט כ א מ ע ט, ג ע ר א נ ט םי י נ נ י ד נ ע ט כ י א ײ ד ד 4פ !קעמעל א נעהמט

ס ט ע ר א נ י ם

-JL&*

 ראדיקאיער שטארקםטער און גרעםםער דער אין
וועלפ. דער אוי^ ארדען מרבײטער אידישער

ט נ א מ ר א S2^oo,ooaDO — פ
ר ׳ ע ד י ל נ ט י  83ססס, — מ

ם ע ש ם נ ע ר 740 — ב

ג #רגג דער נ ר 1»י רי  קזל־ חנ
ר צי «ו צגי • דער ווין צ די  אי
ב»װעןונג- ארבײי^ר «ער

ר ע ר ד ע מ ײ ב ר ע א י ז ר ר אי ע ר ד ע נ י צ ע י ־ א די  אי
ר ע , ש ען ר ר ם א א ט װ א ן ה ם א לן ענ ר־ א״־ג א ען אני  ם

ם ר יו א ע ם נ י ו ־ ד װ ט פ ט א ם נ ^ ר. ג חנ לי טג ־ םי

כיז 18 •ון עלםער אין *רײננעגומען װערען םעםבערם
יןןהר• 46

ם נאך וייס איתר אוינ ! HP ילייר ייר שליםם םיםגליד, ?יין ני

s u n a m ו  ײ  *m x po m w נ»ד 

liw (»ער »י'יטאנ. iE3  i'umvi
ע י ט א נ

— : 2 םון טעטבערס די צי
אוג• פון האמיטע עדױקײשאנפא די

 ם^לגענדען דעם אנאגסירט ראקיאל זער
װאך: הײנטינע ם*ר פ־אנראם

 אוחר 8 אפרייצ, טעז9 דעם פרײטאג,
 רומס, לולאב די איז װעט אװענט, אין

ir>8i בר. בראנמס, עײעניו, װאשיגגטאז 
ביאן א. איבער ^סקוסיע « אײגאײמען א̂ו
די אין פארטײען ״פאליטישע טעמע די

י*:י^נס".
 אוחר 1 אפריל, טעז11 דעם זונטא:,

 װעסט 6 #פאלאס װױ פאר? אין נייט*נ,
 לעקטשו• אקסיער ב. װעט סטריט, טע1סנ

קא^פערא״ ״די :סעמע די אינער י־ען
יוניאנס״. די אין טעטיגקײט ;,",ט

 םארזיצער. דער זײן װעט יצעלאי ס.
 פ״טגאידער א^ע צו םרײ אײנטריט

־ אינטערנעיטאנאל. דע־ -
.2 לאק. םון קאםיטע ע־־"־־ץישאנאר

r. ,טשערסאן. רובין

 די אנםױילןעיס זיױ־ האט עס ״• א•'־, וײיס-
 1אס«ריה» אין בא״עגונג איבײטעי־ ריצע א

ל1אינשערגײש»ג רער םוז נעש־כמע די רעזט
דר. סזז יוני*?, װארקערס גא־־כענט י־־דיט

אלץ כים װעם איהר א*ז ׳י־;־'י; הי־אי
•••ז״ע• ייאי•.*•'*•

«ןמן»יוען »ו• 0י»»
\•e*jn jrr יוײי»;ד• ns אײגזם איו

«•6 נײ iwpw צו לײנט יאפסענטפ. י
 .MfrsiiMnirM סמײשיו. • m גיענ■ ;סו״ו

r >ינ מיױמין ?1סינט דער •*  vj
מ $״p טירטגעידזש עגר י י  גי

עז. לײכטע  -JJTM דר א*גי«ד»»^^נ פאר מריינ
tn} ײ קעלער iTmi א״ .y »ו» <ן*י ;

 ye.* ט*ר>.6( פט, u װעסם 234 ו,1»רנ»גיז״ש
.7060 ל»ח»װ»נ»

ן א מ ד ל א ) ז ( ן * פ ט ר ע נ י  ל
לטיקדט

«M mOAOWAf. NEW YORK

י ע ד ש די ר אי טו ל קו רי  אנ
אז ר א ב ש) ( ר ד טי ד ע ײ ס א ס

 או>» סים סוו־סןוס וװהעסםינז *רע ,:ןר»פ
fou*p ײ• 1אי ’י#1*יצמ װ*נ«ו *gim v• 

ס, #יו «וחיס«ו v ׳ויהר ו«ן1 ׳ויוינרמי ip תי ־ jtbd יי
v»» דעיטייטס <ימן ם « i ו איתר ו י ו נ

\v זוונו. «יס
 §רי» •בס»י׳ט ׳וי« מיי■ אמ דיס אונזפד

ea«-.r דז«;ליי. טומס אדער»»
r m אײסער פמגליוי — •n • !•נ ]j 

1 ««חר. 1 ביז — ?ונם»
Itwi9i« -«s*!C”ltuial foamr. ■e 

It B. •lb. N w M C h

״ זיוערט ט נ ע ד נ ע פ ע ד נ י א ״
עזייני:! לעדעכט דיכג און ד גארמענםס, «ענס פון גריי

% דדעס־דעזײנינג, ®ײיי^ױמײד, לײדיס
ײפיגג טרענםמ עג. און דד ק ם״ רז־ ע ם •זן

עי צ ענ ך חאבען ודיום די ;רc בזיז ' 3 פארדינען אויסכעלערעגם אונז בײ זי \t ש ג:יזע:
י^חר. ײ דןןלאר ®וזזענ® 10 ביז דן^לאר

מ , א ב נ ת ג ג נ ױ ײ עז ס ד ױ רו םוי
%ט%ט יארק ניו סעייזן םעי52 עױעױו. פינפםע ו22

.5466 װאמקיגס םעלעפאן,

קאמערם אװ באנק הארלעם
ע 2ח8 ט ױי ױ צו נ ע װ ר. ע א ע ק פ ו ס . ו ט ױ ט ס ם ר א י מ נ

ר • ■רעזיחננט פערארי, ט. ם. ty מי iP _ .

ײחא םאנקוםי^ עקם ס. י ** םי ײ י י י פ ג נ א ם נ נ א ש ח ע ס נ א ר  ם
ג ח. מ חובארד. ו מ ח י מו מ ײ ז ע ו ט ג ע כ ײ צ ע נ ס י ו א
י * ט פ ײ ט ס י ז א פ ע ד אחם. ח. ם *רימידעגם. װיים לאז מ ל או װ

jrtm אנטאני m  y r •ײ w ימשי H 7w n
ל רי <א J% m•ין

ס ר א ם ײ ר ע פ א
ס ד ע נ מ ע ץ מ ל פ א ק א ם ,2 ל א ז לן ד ע מ פ ױ 1 א

ע די ט ש ד ע

מיטינגען םעקשאן רעגעלע
ן ם אי ע ט ד א נ א ל מ ױ « א

jp סיגעחאלםען וועלען . y ii

אווענפ 7.30 אפױל, סען12 דעס מננאג,
:פ4הא »אי;עגדע ,ד אץ

ס ק ג א ר :נ
I. כויװארד םאוטחערן אץ יסט. &ע1»1 »אלאש, ®אינט האגטש 

ט5«-1’ סענטער, רינג ארכײטער .2 , ס אי סט. גױישען סט., טע145 '
עווענױס. כרוק און• ענם

ע3סס» לײםעאוט, טראנקס ר.. * מ תער עװענד, - א סטריט. סלנטע ק
ם ע ל ר א :ה

םםרים. טע110 דעשט ס פא*אס, פא־ק־ױו .4
: ן ו א ט ־ ן ו א • ד

ערטס״ .5 בראד־ױי. ידסט 175 האי, ,פאתו
פטריט. טע4 א־םם 6«> לײסעאלם, םמנהעםעז ס

ג ר כו ס מ א לי ױ :ו
עווענױ. כאגהעטען ;*נ פעלעש, ראיאל .7

ל ױ אנזו ־ :בו
s ר א נ - בטדים סע^סאן 219 לייםעא־ש. י :יא,־? נױ איסם
אנד י_ס-י.> האל, ר־זײעלט .9 סטריט. קלדוי

א ־ א ק ב ר א ■ ,
דר. סע14 נעבע׳ סם.׳ םע43 — 1373 סענטער, רינג ארב״טעד סז.

ד קונ״ נ ע ל ײ :א
II. עװענץ. סױרף צ1יזס םענמער, רינג ארבײמער

 און אױפנאגומען טיטינגען די בײ דרעדעז טדײד־פדאנען וױבמינע זעהר
אטענדען. צו אויםגעםאדעלט װערען כעמבעדס ארע דוערען. םא־יחאגדעאמ

ס דעם אױט ו ^ r אטזמחוז יעדער מוז אתא^4־ םיז ב r ’TOW•
שטר^ו־י. סעגט 50 באצאהאען ער דאדןי ט,י: װען כיאנאט, א כױטינ; 1 סטענס

ד האבען צו ניט םארגעסט ״  אז באוױיזם, װאס נעטטערפט, ביבעא א
אטענדעט. םיטי:; דעט האט איהד

װ ד נ קו ע קז ; ע ד ר א א ל ב א ק א 2 ל
מענעחזת■*. בארוכאױיטש, י. כדמרראן. סםענזאר, י.

ר ע כ א מ ם ע ר ד
פ ר ע נ מ ע ל פון מ א ק א 22 ל

ױדייטש פ.
יעקט״צודען װעט ״פױייהײט״) דער פין עדיט^ד (ילײב**־

סזסעךאױל דעס זונס»ג, דיעזען
אז »■; ד אנ א ר נ - א , ע 3875 — ר ם ־ ר ־ו ד ענ װ ע

פארקװעי) קרערטאגס (ניער
:טעטע דער איבעד

די ע ״ ט ס ע ״י ז ג ע מ ד א ן פ ע פו חי מי ת ע ל א אן ק י ס ױנ ט נ ע מ י ד ג א
ץ ״ א ע ק רי ע מ י א

!פריי אימטרים 1 ®רײ אייגםרים

לערענם
ר ה ט אי ענ ן רן ע נ י ד ר ע ן פ ז 50 פו ר 200 בי א ל א *, ד ץ טל ענ עכ װ

כעריהםטער דער אין קורט א נעהםם

סהויזל דעזײױנג מיםשעל
י י״ :״יד:צ יז.א חזד”^ קינרעי און מיםעם *־ויעז, %ענ׳ם, פון 2״*5^

תי »1 י ;:'-'”דע׳ «»ר *י - ' ';ז' יד«ר.’’« ם«נ׳ם »■?’״שי,, '<שב, י i 79 םעג אוז נארםענסס םאר פ*ר דרעסע^ םוג» ,epw?9 םימנז n
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*װענם. m חןס ומעו, wm פאו roe הבלת
nn rye* מאנחעסען אין

פ סיו (׳••*וס ״ )1 ז
 געװא- איו װאס הליסט, אײגציגער דע־
 י יירן -*טריסט״עטעי^ אידי׳עעד * רען

 v* ער דעײצו״ *צ־יפט׳צטעי״ער װיכטינעל
 po רעדיוחט^ר דער געװען יאוזדעניאגג

ד אין צײטישריפטז אר״טע ראדילאימ א  י
 P* ;ע״צליבעז פיר אל״ז האט און דאן

 1נא דער*ו איז ראקער רודאריי אידי•:./
 אין רעדנעד גרעגצענדסטע די פון א״גער

״:■ראך. אידײעעי דע־
געבא־ דײטיצ/ א איז דאחער דודאל,יי

 דייט״זד טאינץ, אין ,1873 יאילײ אץ רען
 ראט עי ע^טערען. חריסטייכע בײ לא;ד,
 װאו עמלאנד, אין געװאױגט jy־r־r םירע

 אידי־- דע־ אין טעטינ זעהד געװען איז ע־
 ׳טדײנער אלס באװענונג. אדב״טעד ״גיע־
 אין באדירטט זיך ־,y האס רעדנעױ און

אל״ אידי׳צע־* דע־ בײ געמאכט באליבט
אי; א;ר<׳-־/ s »י * •  פין לוער*;;>באםעי בײטע־י

יעגדע־, אנדע־ע פין
אי א ,1914 יןר־ pc #יזטאבעל אין  ו
 ה*ט װעי־ט־קר•: דער װי נאכדעם חד״טים

 איגטערגירם לאיזעױ איז אױסגעבראכעז
 געלאלטען איז אין ענגיאנד א־ן געװאלען
 סאי׳צידעגע אין צ״ט “יאי־ 1 געװאױען

 9 געפאננענע. צעױי־ע פא־ קעטפס
 איגטערנילט ע־;עזעסען איז צײט חדיטים

 צױױ• אגדעלע כיט צוזאדעז ״טיף א אױוי
געפאנגענע. גע

 געפאנגעג־ זײן pc צ״ט עייצטע די
 אבער געריטזן, פיל ראקעל האט יגיאפט

 סיכר העכסט וײן דוי־ך ny ר*ט יטפעטער
 ג״ויסעד אזן ■ערזענריכיז״ט םאטישער

 די pc סאלעזיזרונג די געװאונען בילדונג
 װעל- כייט ;עפאננענע, צױױרזן טױזענד 3

 הא־ זײ פאדיפםאלט. געזעסען איז ער כע
 פיהדעד זײעל .פאר עחועהרט איהם בען
 געהאלטען האט על םארטדעטער. איז

 און איגטערגידטע די םאױ יעקט״צודס
 איגטעלעסאנטער געטאכט דעלםיט האט
 די פיץ יעבען דעם אינלאלטסרײכער איז
U עװען די;ען װאש ׳טעןימע: טויזענד; 

װעלט. דעד םיז אפגעיצניטעז
 געענדיגט איז װעיט־מלחדה די װען

 גע־ אלױסגע״עיקט דאקעד איז נעװאדען,
 דײט״ש־ געכו־טס־עטאמז, זײז איז װארען
 אבעױ האט רעגידונג װילהעאם׳ס <אנד.
 הא־ קײז לאקעל׳ן אדויסגעיציקט באלד
 רעיוא־ דײטיצעד דער נאך ערטט ילאנד.
 טעגליב- די ;עסראנעז ראקעי האט לוציע
דײט^״לאנד. יזײז אוטצוקעהיעז זיך קײט

בעללין. ׳איז ער װאוינט דאן זינט «
 לאט ױגענד פריהער זײן אין נאך
 גלױסע א־ױסגעוױזען ראקער רודאלף

 װען עפיאכעז. יעלנען איז םעהיגקײטען
 געכיוזט יאהד pc 20 עלטע־ אין האט ער

 רעװא- זייז סאר דײט־טיאנד םאלאאזען
 בא־ זיך עד ראט טעטיגקײט, יוציאנעיע

 פדאנצױזי״צער דעל אין פאריז. זיא זעצט
 טיט באקענט ז־ד ע־ האט הויפטיטטאדט

זײנען װעיבע אדבײטע־ אידײטע

ע ט י ר ע ד צי ק ע ט פון ל נ ע ד ד ע ר  פ
אן מ נ י ך ז ױ ר א א ע ם ױ ד ג ג ל א פ ױ ע

)1 זײם סון («לום

 שאד־ איז װאם ענדערונג, דער אויױ ; זיד
 טענ־ דעל כייט סטײלס, די אין געחוטען

אײנסאכקײט. כיעחר איץ צו דענץ
ר האט עד ױזען אוי  דער אויף אננעו

ױדקוננ, ה־ די נעדזאט האט װאס ו סי ע  אי
ט פון רוננ ײ ב ד א ך א  קאאוק־טדײד, איז װ

 כ״׳ניפיזם־ אלע די פון אײג״טטעלונכ די
ס ײי ק אך און ם אד- אגדע־ע : עפ ײד־ר  טי

ײנען װאס כיען,  אין געװאדען געםאכט ז
 קלאוק- דער אין יאהר עטליכע לעצטע די

ע. טרי ס דו ..אינ
 דע־ די אויף אננעװיזען אױך האט ער

 געװאיען געטאכט זײנען װאס פארפען,
 דאס גוםא. ױניאן דער •pc רײהען די אין

 ררעסטאכער דעם פון צוו^משמעלצען
 דזיט. קיאוקמאכער דעם כייט באארד דזש.

 אמ־ די ;רןעריער׳טאםט איז^וײן באארד
 אא־ אפרײטאר די-דרײ pc אלגאמירוננ

 לאקאל ,1 לאיזאא — יארק נױ אין ,סאלס
 יאקאל. אײן אין — 17 אאחאא און 11
pit אנגעוױזען, האט עד Difn א םאר 

 דעם אױןי נעהאט האט אלץ דאס וױרחוננ
 שיעטער האם ײאס האכיױ, אינערליכעז

ױנ-אן. דער אין אויסנעבראכען
 *6א זיך םארפעאט ניט אויד האט ער

 אינדוסטריעיעז דעם אויף צוטטעילען
 אױסגעאר־ האם ױניאן די װאס ®<*ן,
 אין .ארדנונג סעהר איעצדטטעאען ׳כײם

 מאדערונ־ די און סי^וק־יחודױוציע, ידע
m, ארויסגע״שטעילט חאט די-ײניאן װאם 
 ארײנםישעז דאס באלעבאטים. די צו

 אזוי אח קאטייטאז נאװעתארם םיז זיך
וױיטער. און זוײטער
 אינ־ או געוחנן איז עס ?ורצעז, אין

 &<ז- כאילעהרעגדער אח םעראםאגםער
 האבען ^עקט״טור םיז י1סי בײם. נמוד.

 דער וועאכע פראגען, נע״סםעלט אײנינע
 איצמצנס צו מארענטםערם האט דעדגער

*ומדידענה״ם.

 האט דאן דוכי״אגד. פין אי-ינעי;עיןוטען
עמען אנגעחױנען דף עד ^ י די אי

vv דווץי 'i און פעהיגיזײטעז גלויסע 
m rin w o m אין גאד ראיןעד איז םי״ס 

ן מ  און יײעגען צו איפרצטאנד געװען ד
צוױיעען אגב האט על ^ילײנען
ע ^ ד  גיגסטיג א געפוגען ^לײבעל אי

 אנ:ע• האט און אידעעז דינע פאל $עי*ד
 רא• אידי׳עער דער אץ ׳צרײנען ד-וינען

 PN צײט יענער סון •יצסע דיקאיעל
אידי^״ער דעל אין רעדעס האיטען
׳מ«י«ד.
 pc 26 עי׳טער איז ,18JI8 יאלל אין

 לעדאקטאד געװארען -איזעד איז ׳א־־’
 ״דאס צײט״טדיפט אידייעעי• דעל פין

 ער איז צײט יענעד ארום װאלס׳/ פד״ע
 ווא• דער pc יעדאהטאל געװאלען אויך

 װאס סדײנד׳/ אלבײטעד ״דעל כענבײאט
.1914 ביז יעדאקטי־־ט לאט ע-

נעגלינ־ ראקער האט K<1(0 יאלר אץ
 סאר ז׳טודנאל א ״דדטערדינאר׳/ דעפ ;טיד

 יטעלאטוי4’ סראגעז, ;עזעי״מאסטליכע
 טיט ,VH ״זיעעדסינאר׳ דער לונכט. און

 יאהר אין ביז גע;אנגעז אדנטערועכונגעז,
 נעװען צײם ;א;צע די איז דאקער .1910

 די pc א״נעד און דעדאקטאל דעי
זעודגאל. יענעם pc ׳ערײנעד וױכטיגסט^

 ״נוי״ nvi pc רעדאקציע דער טעד1או
 ראדייוא־ כך א זיך האבען דאיזעל לודאיוי

 געיעלעגט אידעז האלכ״אסיטילירטע יע
 אויסבע־ זײ פלעגט עי־ איד״צ. ״טרייבען

 גערע־ זײ האט ער אידײט, זי*על סעדען
 די געבדױכען און אױסלענען זױ דע:ט

 א־ײן געלען װאס ײעדטעד, לעבדעאי״טע
יעפלאך... איד״צער דע־ א*ן

 אין אויך ׳טדײבט דאקער רודאי^ף
 אין און יטיאני״ט סלאגצױזי״ט, ענגײ״.*,
 ער־ ד״ט״• אין ז״נעז יעצטענס דײט״ט.

 ״עראינעדונגען ביכע־ פיר זײ:ע *טיגען
און ״נאציאנאליזם געפאגגעניטאםט׳/ סדן

יא־ פון רעבעגס״געישינטע די99יוי!טי
 אפהאנדיוננען כוך א און סאסט׳' האן

 אײ בוך זיץ װענעז ײטעלאטור. װעגען
 באדיהמטער דעד האט טאסט יאהאז בעל

 אפנעדרוקט קאוטסקי חאײ כאציאליסט
ארטיקעל. באנײפםערםעז נלױסעז א

ן ע ט ע ס ד א ס און ־ ד ו ג ט ײ  אךי־ װ
ר ע ט ײ ט םון ב רי א פ ש דז ױ  ב

ען ק ר א ט ש ד א אן די מ ױ װ

)1 זײס וון 3?־י

ט און ״*ע״ער דלעס  באיטעפ־ װעלען דאי
 כיאנבע ארבײטער. טויזענט א אדום טינט

 ,.אינדעפענדענט״ זיינעז פירמעס יענע פיז
 יארקער נױ פאר אדבײמעז אגדעיע און

 אינ־ דער pc זהיל, דעד כייט פידסעס.
 דעפארט־ טאון אװ אוט טע׳־גע״צאנאיל

r זוײס־פ־־עזידעגט וועיכען פץ ׳ײע;ט n. 
nyssnn'װערט מענעדז׳צע־ דער איז ן 
 צװי־ אויך און דרעסםאכעד, די צוױיצען

 אנגע־ װאירקערס, גודס וױיט די ט־;ןי
 ארגא־ לעבעדיגעל נאנץ א פירט

 פא-טפרעכט װאס :יזאציאנס־קאמפײז.
רעזױ־טאטעז. גוטע בלענגען צו

קלאוסס פװ פדעסעדס
 אויסיזנײדען זא-ם t׳h אײך נעצעז -*״

ײ :אלאלםען אלז אדװעיגייזמענצ דיזעז : 
 א-נז 8װע איח־ װײל ^יויןעם, זיא די’א

חאבעז ן yen ז׳»

געםופט ה»כען םיר
צו עװענױ, םיגפטע 123 פון

עוג פינפטע 321
פלאר. טעז1 סםריט׳ טער32 יער בײ

ײ  עקס^רא אויוגעויקס® ת?בען מ
 •רעסען *ו ברעםללך װיזער האניבא־י
* װצלװקסז, *  חא־ מיר בעלױױיע. און יי

 מאר־ #ין סםיטעדס בעסםע די אויך בען
 גאראנפיע. » םים סםים מיוקענע לעם.
ע ו o ®ינקיגג א rM S.

 דעזײ־ ןרעסעלס, אלע אײן לאדעז מיר
 גײע די זעחן קוםען «ו באסעס אין נעלס

 און בדעםללד וזײער די. »דן מאדעלס
צן זײנזנן אלע סםיסערס. ם מ I װיל

 און פממ אםעױהען די
פוזסנןרד װעלװעפ

י ך א ם ח שן ר

321 y a e r c .װ ױ ׳ע ק נ ר א י
.im 6661 6660 א׳שלאגד :טעלעפאז
n e r y p 8«סעגדע שגעל ארדערס.

ר ע ם ױ ר ת ג ל ב ם ק י נ פ
געגאסע פאל

ע ק א
dijiis m  on, דןס m מ *

הויז אפערא מאנהעטען אין
מוועגױ טע9 און טע8 צװישעז סטריט, טע34

קאנצעדט גרויםארטיגעד א
:ארטיסטען פאלגענדע פיט צוגעגלײט װערט

א נ א אי ״ א ק ס ר ש ן בו ק רודאלן ל א ץ ל ו ש א ע ל ן פ
 עדן מנעליסט עי׳יטעי אטע- נאלירדםער דעי מעשד §ון ןזעןוא־סאויאנא

איקעסכער. האימאניח4”® 1 וױיא^יניסט ריקאנעי־ | חויז אנעיא אי*יטא;1רא

ע ס א נ ע ז ג ן אי ד ד רו ע ק א ר
 װעט באװדגדגג ארבײטער םאדערנער דעד פןון אראםאר גרעסטער דער

 די אין ודעלט אלטער דער אין ארנייטער ד״ פון לאגע די שילדערען
טען ױסדנ צוקונפט. נאהענטער דער פאד א

 ״טאג׳/ אין ;בלאדוױי איכט 175 ״פארװעלטס׳/ איז באהומען צו טיקעטס
 אין ;סט. קאנא̂י 48 יטטיטע׳/ ארבײטעד ״פרײע א־ן ;בלאדװײ איסט 183

 סטאל, ביך טײזער׳כ איז אין עװ., סעקאנד 219 סע:טעד, ארבײטער פרײען
פטריט. גרענד 424

T O M n
רװ. ג ל. א. 22 לאה. פװ םעםנערס

 2 נײטינגען, ברענט״ט די צו קוכיען צו אויםנעפאדעיט ארע זענט איהד
\ דאגעדיטטאג דליטעץ און עליטטען יעדען דוע־־זזן איגעהאאטעז װעאען װעלכע

:פאמט װי טאנאט זיא

8 טען.15 דעם אפריל
 פקז2פןןאוןס6 ידעס8ם .

זוסען און גפען דעם יוני
 די־ כױטעג א״ז ?ײן בעזוכט נ*ם נאך האם װאס םעצכער יעדער

y װעט מיטינג דעם אטענדען צו פארפעהלען װעט און קװארםאל זען
מיט װערען באדטראפם פאדטױו

ײי ט טי
דאלא; 1

 דאנערעםאג װערען אפגעהאלטען װעם טיט*נג נעקסטער דער
 5 פאלגענדע ־י א־ן אװענט, א־הר 8 צסן,6 אפריל, טען15 דעט ארדענם,

g פלעצער: \
ץ \ א ט ־ ן או ן — ד ע ט ע ה נ א ם, מ או ע ם ײ ט 66 ל ם ע4 אי ט. ט רי ט  7 ם
ס \ ק אנ ר לי — ב נ קי ע ד מ ע װ ק , ס ען ד ר א אן 1258 ג ט ס א ד. ב או  \ ר
g ם ע ל ר א ל — ה ע ד או , ל עו ד ד א ט 75 ג ס ע6 אי ט ט. ח די ט  i ם

ל ױ ו ז אנ ר ר — ב א ב ײ ם, ל אן 229 לײםעאוי ם ק ע . ס ט ױ ט  ! ס
ץ ל ק רו ס — ב פי ן א ר פו ע אן, ד ז סו5 ױני או ר ט אנ ױ. מ ענ װ  ע

ני ד קו נ ע ל י אן — אי טי , פי ל א ט 2864 ה ם ע ע21 װ ט. ט רי ט ס
:װעדעז פארהאנרעלט ײע^ען פ־אנען םאלגענדע די

ט .1 כ רי א ױו פון ב ט קו ע קז ד. ע ר א א ב
ט .2 כ י ד א ר פון ב ע ט ד נ אי ש ז ד. ד ר א א ב

 באוױיז אלם װערעז צו נעסםעמפט כיכעל ידױאן אייער ברענגם
םיםיגנ. דעם אטענדעם האם איהר אז

ױו ט קו ע קז ד ע ר א א ר ב ע כ א מ ס ע ר אן ד ל ױני א ק א 22 ל
סעקרעטער. פארטנאי, דזשולױם,

פאר־ װעלען און ניכלעך זייערע םא־אירען װעלכע מעטנערם — ס. פ.
דאיאר. 1 באצאהלעז דארפען װעלען דופאיקײטס קאננען

m קלאוק  u n a rm 2 לאקאל
!אויפמערקזאם י, װ. ג. ל. א. mmmmmmmmmammmmmmrnmtmmammm יי .

ר ב. ע ל ם ק א
אין אעקטשוחןן װעט

ק ר א ױו פ ס, ו א ל א ט 6 ם ס ע ע װ ט װ ט ס רי ט ם

גןכםיםאנ *והר i אפױל, הפען ךעם זונמג,
:טעמע די איבער

י ע ד ו ־ו טי א ר ע פ א א ט ק ײ ק ע ט ע ץ מ ס. די א נ א ד ױ
אינטערנ^אנאל. דער מון םיםנאירער ע5א צי פר״ איינטריט

ם^ורזיצער. דער זײן וועט עעללי ם.
ל א נ א ש ײ ק ו י ד ע ע ט י ט ^ ל ק א ת א 2 ל

^ רוכץ, ם. . ם׳מרםי

• י

w. nM

GERECHflGHOT—(JUSTICE)
 tin סון ארנײטער

 םסראיי• <ענדער,

ה נינ«  רי און *יי
 !ײן װעט װעלט

» ר » י י •1

יוניאן ווארסערם נארםענפ לײויס אעםערנעשאנאל דער פת ארנאו אפיציעלער
nU CK  3 CifiN'lfl,1926 #אפריי טען16 פרײםאגNew York, Friday, April 16, 1926Vol. VIH. No. 16.

 פון מיטינג פערםעל־יעהרליכער דריטער
כאארר גענעראלעהזעקוטיװ אונזער

רעפארמען. וױכטיגע צו גרײטען באראס םעקרעטער און זיגטאן פרעױדענט

 -,מ פערטעל־יעהדליבער דדיטעד דער
 אוג־ םדן ב<»ארד עקז. גענעראל פון טינג
 זיך האט ױניאון אינטערנעיטאגאר זער

 טען19 דעם מאנטאנ, אנםאנגעז געזאלט
 אפ־ געזאי״ם האט מיטיגג דעד און אפריל

 אבער באסטאז, אין װערעז געהאלטען
 טי־ דער האט אורזאכען געװיסע צוליב
 א פאר װערען אפגעאײגט געטוזם טינג
 די םון גומער קוטענדען איז צײט. װאך

 באקאנט *מיר וגעלען ״נערעכטיגקײט״
 דער װאו פלאץ, דעם אין טאג דעם טאכען
װערען. געהאיטען װעט כייטינג

 באראח סעקרעטער און זיגטאן פרעז.
 גאנ״ז מיטינג דעם םאר צוגעגרײט האבען

 אלע די באצוג אין רעפאיטען, װיכטיגע
 זײנען װאס ױניאן, דער אין פאפירוננען

 םון צװײטעךצײט דער אין םארגעקוטען
 כי־ איצטיגען און׳דעם םארלעצטען דעם

 אויפנע־ אױך װע^ען באריכטען טיננ.
 לעם פון פעמבעדם די פון װערען הערט

 זײנען װאס באארד עקזעהוטױו גענעראל
 pc טייאען פאר^ידענע די אין םעטיג

 איבער׳ן אין י^רק נױ אין ױניאן, דער
יאנד.

 נע־ דער pc מיטיננ הײנטיגער דער
 םאריטפרעכט באארד עקזעקוטױו נעראל

 דא זײגען עס װיכטיגער. א זעהר זײן צו
 פראנען װיכםיגע נאנץ אויםצונעהםען

 נױ אין ױניאן דער פון לעבעז דעם אין
 דאר־ װעט מען יאנד. איבער׳ן און יארק

 לאנע, די באטראכטען גענוי גאנץ פען
 יױ ?י^אוקמאבער די םאר שטעהט װאס
 נאהענ־ גאנץ דער אין יארק נױ א*ז ניאז
 אין לאנע, די אויך pK צוהוגםט טער

 װײסט די איצט זיך געפינט עס װעיכער
 פילאדעלסיא, שון ױניאז דרעסםאכער און

 אױוי נערעדט ווערט עס וועאכער ווענען
 נױ הײגטיגען דעם אין אדט צװײטען א

״נערמכטיגקײט״. די םון סטר
פיט־ אײנצעלנע אויך און לאקאלס די

 פראטעםסירם סו לאהאל
 פון אוםנײט דעם גענען
_םדאספיס4 אױף ו

 אונזער האט אװענט סאנטאג י׳עצטען
 אן אסגעהאלטעז 10 לאקאל קאטערס
 םיטינג, םעםבער באזוכטעז גוט עקסטרא

 גע־ אויפגעגומען זײנעז עס װעלגען אויף
סראגען. װיכטעע גאנץ אײגיגע װא־ען

 ו דער אױף איז אנדעלעם צװישען
 געװא״ אױםנענומעז אויך פאדזאמלונ:

 סיער״׳ אדער ״זיבען סון םראגמ די רען
 געװארעז ®אנולעד גאנץ איצט איז װאס

 ױניאן. דרעםםאכער און סלאות דער איז
 קא־ די דאם איז, רעזולטאט דער און

 עפענ־ זיך האט ,10 לאח. ױניאן, טערס
 pc פראטעסט דעם אן אננעשלאסען ליך
 דזשאינט דעם pc 89 אח 48 לאסאלס די

 םרײ דער װאם דעם באצונ אין באארד,
 באארד/ דז^זאינט pc סמזלוס הערדיגער

 ־20 ס*עציעלען דעם םון געצדער די אז
 רשות אונטער׳ן דין זאלען טעקם דאלאר

 גע־ םארווארסעז איז םראםטיס, זיבען פון
 איז״נע־ באמלום אנאנדער און װארען,
 1זײ זאל סאנד דער אז תװאחנן׳ םאסם

פיער. ב^ויז םון רשות אונטער׳ן
 װא״ •ראצעסצוירען, צו םארשאאנ דער

 גצעג־ האט באארד דזשאינט חנר רום
 בא־ נעחנבטען מריחערזײנצן דעם דעדם
 םיער, י1אוי טראםטים זיבצן pc שלוס

 םאר״ דער אויןי נ*װאחנן אעצטםען איז
ע רי אײנשםיטיג. כסאט זאםצונג אגי  נ
טע  חאל״ אין םיםנאיחנר סאסע גמי

®אױ ®אלו געשטיםט זזאט —

 צו״שדיס^ען צױשיקעז וױלען װאס :לידעל,
 ניט װעלנע מאכען צו האבען װאס אדער

 באלד עס געבעטען זײנען אגסראגעז, איז
 דארסען צױשריסטען אזױנע א"ע טאן. צו

 סעקרעטער־טרע־ צום װערען אדלעסירט
 pc אדדעם אויפ׳ן באראף, אב. זיטורער
 טע16 װעסט 3 אסיס, גענעלאל אונזער
יאלק. נױ סטריט,

 םאניטאר פון טשערמאן ױפליע פראפ.
כאסטאז איז באארד קאנטראל

י

טעג ערשטער דער  — קאנטראל. סאניטארי ויא נאארד דדטאינט דעם פון מי
מאן װײם-פרעדדענט עי אין האנ קאםיטע. םינס אץ װעיס ד

 באססאן אין איז אפליל טען5 דעם
 על׳שטער דער געװאלען אסנעהאלטעז

 דזשאינט דעם* pc מיטינ; אפיציעלער
 דעל אין האנטראל סאניטאיי אװ באארד
 דעם לויט אינדוסטריע,. דרעש און קלאוק

 קאלעקטיװ נײעם דעם פון םאלשריפט
אײנגעשטעלט דארט איז װאס אגדימענט,

 און וױסס דער אין אדנאניזאציאנס־סאםפײן דער
̂ועלפיע דועס »געהפ אינדופפרימאץפ

צדדים סאראינםערעםירטע די םץ פארשםעהער די צװישען ־אנפערענין די
רעזולטמטען. קײנע געכראכט ניט ה«ט

 דעל אין 'יז8ארגא:יזאציא:ס־קאמ דער
 סילא־ םיז אינדוסםריע דרעס און וױיסט

 סאדטגעזעצט, וױיטער װערט דעלפיא
 דעם פאר ארבײטער די סארצובארײטען

 גע־ װעלען זײ װען מאמענם, גינסטיגען
 סאל ?עםםעז צו קאסף, אין װערען רופען

^עיער. די אין באדינגוננען מעגשליבע
זײ״ וואס קאנםערענצעז, אלע די םרן

 פארשםע־ די צוױשען םארגעקוסעז גען
 באלע־ די סון pK ױגיאן דעױ סון הער

 אױסגעלאזעז, גאלניט זיך האט באטים׳
 די נעװעץ. װי געבליבען איז אלץ און

 זײ־ מאנופעקטיעורערם דרעס און וױיסט
 סאד־ און אײננע׳עקשנט סארבליבעז נעז

 םון זאך קיין האבען און ׳שטײנערט,
 אר־ די פאד װערט ממיטות׳דיג א עפעס

:אכגעבען. געװאלט ניט כייטער
 קאנ־ די האבען אבער זאך גוםע אײז

אויסנעטאז. יע פערעגצען
קאנפערע:־ די זיײ-ען באװאוסם, װי

 דעי אױו* נעװאלען אײננערופען צען
 אײנפלוםריײ אײניגע םיז איניציאטױוע

 לע־ עסענטליכעז דעם אין פערזאנען כע
 כאזונדעדס אוץ סילאדעלסיא׳ איז בעז

 דזשאדזש פון איניציאטױוע דער אויף
 אט װייסען איצטער און סטוירן. האריס

 עס ברואים א םאד װאם מעדשען די
 מא־ דרעס און וױיסט דאזיגע די זײנען

 אסאסיאײשאז, דער סון נוםעקטשורער
 פיה־ צו עס האט ױניאן די װעלכע מיט
 די פון םארלויף אין !קאטף א רען

 אמאלי װידער זײ האבען קאנפערענצען
 אדם׳ם 4פדז א פאר װאם ארױסגעוױזען,

 ױניאז דער װעט דאס און זײנען, דאס
 ײע־ הזןרען יענע װען קוםען, צונוץ נוט
 פאראנטװארמ־ צו װערען גערוםען לעז

פאד סטרײק. נענעראל א דורך ליכהײט

 םילאדעל־ איז מ־ינוננ עסצנטליכער דער
 װי קלאל, נאנץ זײן דאן עס װעט םיא

 סאדערוננען אלע די זײנען עס גערעכט
 ?ומט עס װען איצט׳ ױניאץ. דער סון

 יענע װעלען קאמף, אםענעם אן צו דארט
אי ניצן זיך, געגען האבעז כאלעבאטים  נ

 אױך זאנדערן ארבײטער^אפט׳ גאנצע די
 װעט דאס און מײגוננ, עםענטלאכע די
טאן. נישט טובה קײז געװיס זײ

 אנגעלענענהײט דער וועגען טעהל
 באהאנדעלט געפינען לעזער די ורעילען

 נומעד דעם סון 6 זײט אויף עדיםאריעל׳
״נערעכטיגקײט״.

 לעצ• דעם םון סעטיטענט כ״ם געװאלען
 זיא סיטינ; דער סטלײק. ;ענעלאל טען

 װעסט״ דעם אין געװאלען אפגעהאלטען
 זײ־ סיטינ; דעם אױף האטעל. מינסטער

 פון פאיטלעטי^ געװען אנװעזענד נעז
 דלעס און קי*אוק דער אין צדדים אלע

 דאלט און פובליקוים, סון אוץ אינדוסטריע
 סאניטא־י אװ כאאלד דז׳שאינט דער איז

 גע״ א״נגעיןוטעלט אפיציעל קאנטראל
 פון ריפליע׳ ז. װ. פראפעסאר װארעז.

 דעם אויף איז אוניװערשיטעט, הארװארד
 געװאלען ערװײלט אײנשטימינ מיסיגנ

 דעד סון טשערמאן פערםאנענםען פאל
באארר.

 ערוױילט אויך איז מיטי:: דעם אויף
 קאסיסע, םיגס״ את *װייס א געװארען

 אױפצױ מיטעל נױטיגע די פארזארגעז צו
 קעדפערשאסט. גע^אפענע נײ די האלטעז

 עדוױילט איז האכמאן װײס־פדעדדענט
 סארטרע״ צו קאמיטע דער אין געװארען

 סטײדסטאן װ. ה. מר. ױניאן. די טען
 פארטלעטען צו געװארען ערװײלט איז

 װעם cy באטים.yבאל די סון צד דעם
 אפא״ גאנצילר דזגר װעחןן אײנגעשטעלט

 סאניטארי cyi אויף זyצוםאסcאוי ראט
 דרילס־ און קלאװד די pc צושטאנד

שעפער.
 אײננזןשטעלט אױך וױ;ט גלײכצײטיג

 לײ־ סאניטאלי ״יס1פראסא״ דער װערען
)12 זײט אויף (שלום

 אין טענעחשעדס לאפאל
ארנײםער וחןנען וואהל

 מעםױ םיפ מנפעוע׳ז
לפנענס־פאדזיכעדוננ

 דער אין איז דינסטאנ זyפאראכטא;
 אינטערגײשא־ אונזער pc רום לאונסיל

 ־ycהא: א נ^וארעז אפגעהאלמעז נאל
 אינ־ םדן ^ערסrדזyמענ די פון חן;ץ

 ׳יארק נױ אין לאקאלס טערגיישאנאל
 ;ynyi אנורעזענד א*ז cy ןyלכyװ אויף
ו רyברוד ^ טyזידyפר װײס װאהל׳ מ : 

pc אן דעד ק ^ מ I א 8 t r ' '^ y c ליײ אװ 
 אראנזשירט איז נץyרyאנפp די באר.

זינמאן. מאריס פרעדדענט פון געװארען
 ־yםר דער איז װאד,ל ם^טױ רyברוד

Tידyד פון נטyל ארבײטער רyבyסאר־ נס 
־y איז װאס געזעל״עאםט, זיכילרוגגס : ^ 

קאן מגר םון jyn8)iy: לירט  פע־ א^רי
שאן ײ  פיטyנyב סאר׳ן לײבאר, אװ ד^

 ־y?•' און רyארבײט ארגאניזירטע די סון
yi ^ לי םי א pjyiyc^p רyד אויף ס

םיפנלידער וי פון פרויען פאר לעספשור צודיפעד
אונזקראעםהרנעשאנעל פץ

םיידױא דר. םיט נאםור־געשיכטע םון םוזעאום אץ שפאציר א שבת דעם
קאפאיד.

 אראנ־ סםעציעל לעקטיטור, צװײטע די ־
 מיטגלידער די םון סרויען די פאר דשירט

pc סאר־ װעט אינםעתעמאנאל, אונזער 
 אפ־ טען17 דעם ענד,1או דינםטאג קומעז

 73 סענטער, סלאוהםאכער דעם אין <ר
 ■לאץ, זעלבעז אין סטריט, טע104 איסט
 לעח״ ער׳&טע די פארנעסוסען איז עם וואו
 עליזאבעט מרס. צוריה. וואך א מיט ציע

:איבער רעדען דתט סיטשחאנדלער
קינד״• אח '״םוםער

 אח װיכטינע, א זעהר איז טעםע די
אין װערעז נענעבען וועט ^עתטשיור די

__ איזײש.
 קומען אויך מעגען לעקט״שור חנר צו

 די אץ אבער װילען. זײ אױב םענער,
 חינ־ קלײנע דא דינען -צס וואו םאםיליעז

«י דער אז נעוועז, מוסער עם יואלס י

 מיט הויז איז זײז אװענט Dyi זאל מאן
 צו נעהן פרוי די jyr?# און קינחגר די

לעקטיטור. דער
ר א צי א פ ץ ש ם א או ע ז ם טו ע  ד

ת ב ש
ווע״ נאכמיטאנ אזײנער 2 שבת, דעם

 אינטער־ אונזער םון מיטגלידעי די לען
 ״מוזע־ אין שפאציר א מאכען נזדטאנאל

 עס װאו היסמארי״ נעטשוראל אװ אום
 סיל P8 באטדאכםען צו סך א דא איז
 עװאלוציאנם־טעא־ דער ווענעץ לערנען צו

 קא- סילוױא דר. װיםעג^אפם. אח ריע
 עולם אונזער םיט םימנעהז וועט •אלד

 װאס אאיו וחננען ערקלערעז (ועט אח
 שטודירען• צו און זעחן צו דא איז דארט

)18 וײ• אויןי (אלוס

 רער פון פי״אן םyד רטyרקלy רy האט
 װאס געזעלשאפס, רונגyנפ־פארזיכyבyל

 ארבײ־ די םוץ iyn8iiy: נעשאפען איז
nyo וזאט ער און ארבײטער׳ די פאר 
y cw נרױס בײט n o :yרקysוױללכע ׳רס 

 אר־ רי דעלפון האבען האנען cy נוצעז
 זײערע א'ן כיאסען ארבײטער גאניזירטע
^ לי מי א ם

 ער ד,אט לעדע דין pc פארלױו* אין
yרקלyכמ דאס ^רטyהעלפט א ס pc דעם

).12 זייט אויף (אלום

ט ל א ה נ י ם א י נ כ ײ צ ר א פ

it;נוטער ,גערעבטיגקײם״

D
y מיפינג דער .2 זײט c באאיד דזשאינט 

 ירניאז דרעסכזאגע״ קל^ןק־א*ז דער םון
ש.— םײט רז

 מים פאסייט װי־־קי־יך ד^ם װאם .3 זײט
 נריג־ ה. - V *אפ זןר־דרעס8י־ו«8 דעם

 פון סבײטבזעגם *ינאנציעיער בערג>
ב^ארד. דזש^ינם

 ־־־ ®ינקאװהקי < ןיו ענםפער אן .4 זײט
אי. דזיעולױס טנ אר  אין םעטיגקײשען פ

.9 לאקמי
ײט ס .5 ז  צ״נקיז. מ. - בילד^ it) opy סי

ז כ׳װאדם י ב- *ו ן- ה׳ ע בור״טטאק• צ ^
יאלאל י־ניאן׳ סעמפעד־מאכעי דער אין

רובין. ד. — 3
ײט  ?נדיבואן־יעלס. .G ז
 *־עבעז איז •אפירונכען װיבטיגע .7 זײט

אן דעי־ פון אי יעצטע די אין ױני י
זיגכיאז• מארים — יאהל

ט  דרעסמפזבעד און קל^וק־ רדע אין M די
ם׳ן-כח הײמאן. ל. — ױניאן  tie מי

לעגועדיהער. דער — )פעליע=זאז’« נח
ײט  דעמא״ נימ אדעי־ דעם^קראשי יש .9 ז

ערס-6ענם בארוכאוױטיש. י.i קר#מי
רעדפקגי^ פוז

 ^רגאגיזפסייאנס^יפ״ *ון סרײד־ .10 ?ײט
אדװערםײוםענמז. געז.

ט ײ . .11 ז ס ם נ ע ם ז ײ ם ר ע ײ ד  א
ט1  אדזועימײו• .1 זײם סון אןלוסען •12 ײ

נמובשס.


