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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
ר־ pc #יזטאבעל אין אי א ,1914 ין  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 י צ ק ע ן ל ו ט פ נ ע ד ד ע ר  פ
ן א 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 ען אוי ױז ף אננעו  דער אוי

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 : רעפ ײד־  טי

ען װאס כיען, ײנ  אין געװאדען געםאכט ז
 קלאוק- דער אין יאהר עטליכע לעצטע די

ע. רי ט 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
ט ער א ד ה ט אוי ך םארפעאט ני  *6א זי

ף צוטטעילען עז דעם אוי עי רי ט ס דו  אינ
אן די װאס ®<*ן, ם ױני א  אױסגעאר־ ה
ם ײ ען ׳כ א ע ט ט צד ע  אין .ארדנונג סעהר אי

ע, ידע צי ױו ד חו ק־י ^ו  מאדערונ־ די און סי
m, אן װאם ײני - ט די א  ארויסגע״שטעילט ח
ם. די צו ס באלעבאטי א שעז ד םי ײנ  אר

ך ם םיז זי ר א ת ע װ א ח קאטייטאז נ  אזוי א
ר ע ט ײ ױיטער. און זו ו
־ או געוחנן איז עס ?ורצעז, אין  אינ

ח םעראםאגםער  &<ז- כאילעהרעגדער א
. ד ו מ  האבען ^עקט״טור םיז י1סי בײם. נ

ע נ ײני ען, נע״סםעלט א  דער וועאכע פראג
ט דעדגער א ס צו מארענטםערם ה צנ מ צ  אי

ם. ה״ ענ ד די מ *ו

 האט דאן דוכי״אגד. פין אי-ינעי;עיןוטען
אידי^ יעמען אנגעחױנען דף עד

 און פעהיגיזײטעז גלויסע vv'i דווץי
mrinwom אין גאד ראיןעד איז םי״ס 

מן  און יײעגען צו איפרצטאנד געװען ד
צוױיעען אגב האט על ^ילײנען
 גיגסטיג א געפוגען ^לײבעל איד^ע

 אנ:ע• האט און אידעעז דינע פאל $עי*ד
 רא• אידי׳עער דער אץ ׳צרײנען ד-וינען

 PN צײט יענער סון •יצסע דיקאיעל
̂״ער דעל אין רעדעס האיטען אידי
׳מ«י«ד.
אלל אין  pc 26 עי׳טער איז ,18JI8 י

־’ ־  לעדאקטאד געװארען -איזעד איז ׳א
 ״דאס צײט״טדיפט אידייעעי• דעל פין

ע ״ ד / פ ס׳ אל ײט יענעד ארום װ  ער איז צ
אל געװאלען אויך ט ה א עד  ווא• דער pc י

ײטעד ״דעל כענבײאט / אלב ד׳ ײנ ד  װאס ס
.1914 ביז יעדאקטי־־ט לאט ע-

נעגלינ־ ראקער האט K<1(0 יאלר אץ
טיד ר׳/ דעפ ; א רדינ ע ט  סאר ז׳טודנאל א ״דד

טוי4’ סראגעז, ;עזעי״מאסטליכע א ל ע ט  י
אר׳ דער לונכט. און סינ עעד ט ,VH ״זי  טי

 יאהר אין ביז גע;אנגעז אדנטערועכונגעז,
צע די איז דאקער .1910 א; ײם ;  נעװען צ

עי ד און דעדאקטאל ד ע ״נ  די pc א
ױכטיגסט^ עד ו ײנ ר ע אל. יענעם pc ׳ עודג ז

n רעדאקציע דער טעד1או vi pc ״  ״נוי
 ראדייוא־ כך א זיך האבען דאיזעל לודאיוי

ע רטע י טילי ט אידעז האלכ״אסי עלעג  געי
צ. ״טרייבען ד״ ײ פלעגט עי־ אי  אויסבע־ ז

 גערע־ זײ האט ער אידײט, זי*על סעדען
ט  די געבדױכען און אױסלענען זױ דע:

ײן געלען װאס ײעדטעד, לעבדעאי״טע  א־
ד״צער דע־ א*ן יעפלאך... אי

טדײבט דאקער רודאי^ף  אין אויך ׳
 אין און יטיאני״ט סלאגצױזי״ט, ענגײ״.*,
ס דײט״ט. ענ ט צ ע עז י ״נ ט״• אין ז  ער־ ד״

ע *טיגען ײ: כע־ פיר ז  ״עראינעדונגען בי
טאםט׳/ סדן ם געפאגגעני אליז אנ אצי און ״נ

יא־ פון רעבעגס״געישינטע די99יוי!טי
ט׳' האן ס א ען כוך א און ס דיוננ אנ ה  אפ

ר. װעגען טו א טעל ץ װענעז ײ ײ בוך זי  א
ט יאהאז בעל ס א  באדיהמטער דעד האט ט

סט אלי אצי ײ כ א  אפנעדרוקט קאוטסקי ח
ײפםערםעז נלױסעז א ארטיקעל. באנ

 אךי־ װײטגודס און ־אדסעטען
 בױדזשפאריט םון בײטער

װױאן די מאדשטארקען
ון 3?־י )1 זײס ו

ט און ״*ע״ער דלעס אי  באיטעפ־ װעלען ד
ט ט א אדום טינ ענ  כיאנבע ארבײטער. טויז

ט״ זיינעז פירמעס יענע פיז אינדעפענדענ ., 
ע און דעי  יארקער נױ פאר אדבײמעז אג

 אינ־ דער pc זהיל, דעד כייט פידסעס.
ט טע׳־גע״צאנאיל  דעפארט־ טאון אװ או

ט עיכען פץ ׳ײע; r זוײס־פ־־עזידעגט וו n. 
nyssnn'צע־ דער איז ן  װערט מענעדז׳
ך און דרעסםאכעד, די צוױיצען  צװי־ אוי

ט די ט־;ןי ױי  אנגע־ װאירקערס, גודס ו
 ארגא־ לעבעדיגעל נאנץ א פירט

ײז. מפ א ס־ק אנ אצי ט װאס :יז עכ ר פ ט א-  פ
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
םצן זײנזנן אלע סםיסערס. מ ל I װי

 און פממ אםעױהען די
פוזסנןרד װעלװעפ

רשןחםאךי
321 yaerc .יארק נױ ׳עװ

שלאגד :טעלעפאז .im 6661 6660 א׳
neryp 8«סעגדע שגעל ארדערס.

ר ע ם ױ ר ת ג ל ב ם ק י פנ
געגאסע פאל

ע ק א
dijiis m  on, דןס m מ *

הויז אפערא מאנהעטען אין
ע34 ט, ט מוועגױ טע9 און טע8 צװישעז סטרי

קאנצעדט גרויםארטיגעד א
ײט װערט ט צוגעגל :ארטיסטען פאלגענדע פי

ץ ל ו ש א ע ל ן פאלק רודאלןש ן בורסקא״א אינא
 עדן מנעליסט עי׳יטעי אטע- נאלירדםער דעי מעשד §ון ןזעןוא־סאויאנא

איקעסכער. האימאניח4”® 1 וױיא^יניסט ריקאנעי־ | חויז אנעיא אי*יטא;1רא

ראקעד רודאיןז גענאסע
ר דער ע ט ס ע ר ר ג א ם א ר ד פןון א ע ר ד ע רנ ע ד א ר ם ע ט ײ ב ר ג א דג דג װ א ט ב ע  װ

ען ר ע ד ל ע די שי אג ר ד״ פון ל ע ט י י נ ר ן א ר אי ע ר ד ע ט ל דעלט א ן ו  די אי
ן ע ט נ ד ס ױ ד א א ר פ ע ר ד ע ט נ ע ה א ט. נ פ קונ צו

ס׳/ איז באהומען צו טיקעטס ט על װ ר א ט 175 ״פ כ ױי אי / אין ;בלאדו אג׳ ט  ״
ט 183 ס ײ אי װ ײטעד ״פרײע א־ן ;בלאד טע׳/ ארב טי ט  אין ;סט. קאנאי^ 48 י

טעד, ארבײטער פרײען כ איז אין עװ., סעקאנד 219 סע: ער׳ ײז  סטאל, ביך ט
ט. גרענד 424 פטרי

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
ױו ט אד ם פ אפ ר ט אד ט װערען ב מי

י ײ ט טי
א; 1 אל ד

אג װערען אפגעהאלטען װעם טיט*נג נעקסטער דער ם ערע אנ  ד
ען15 דעט ארדענם,  5 פאלגענדע ־י א־ן אװענט, א־הר 8 צסן,6 אפריל, ט

g פלעצער: \
 7 םטריט. טע4 איםט 66 לײםעאום, מאנהעטען — דאון־טאץ \
 \ ראוד. באסטאן 1258 גארדען, סקװעד מעקינלי — בראנקס \
g םטדיט. חטע6 איסט 75 גאדדעו, לאודעל — הארלעם i 

 ! סטױט. סעקםאן 229 לײםעאוים, לײבאר — בראנזוױל
 עװענױ. מאנטראוז סו5 ױניאן, דער פון אפיס — ברוקלץ

סטריט. טע21 װעםט 2864 האל, פיטיאן — איילענד קוני
:װעדעז פארהאנרעלט ײע^ען פ־אנען םאלגענדע די

באארד. עקזעקוטױו פון באריכט .1
באארד. דזשאינט דער פון באדיכט .2

ער ברענגם ױיז אלם װערעז צו נעסםעמפט כיכעל ידױאן איי  באו
ם האם איהר אז םיגנ. דעם אטענדע םי

22 לאקאל ױניאן דרעסמאכער באארד עקזעקוטױו
סעקרעטער. פארטנאי, דזשולױם,

פאר־ װעלען און ניכלעך זייערע םא־אירען װעלכע מעטנערם — ס. פ.
דאיאר. 1 באצאהלעז דארפען װעלען דופאיקײטס קאננען

m קלאוק  unarm 2 לאקאל
!אויפמערקזאם י, װ. ג. ל. א. mmmmmmmmmammmmmmrnmtmmammm יי .

אקםלער ב.
אין אעקטשוחןן װעט

םטריט סװטע װעסט 6 םאלאס, וױו פארק
גןכםיםאנ *והר i אפױל, הפען ךעם זונמג,

:טעמע די איבער
ױדאנס. די אץ מעטעקײט קאאפעראטי־ווע די

אינטערנ^אנאל. דער מון םיםנאירער ע5א צי פר״ איינטריט
ם^ורזיצער. דער זײן וועט עעללי ם.

2 לאתאל ק^טיטע עדיוקײשאנאל
^ רוכץ, ם. . ם׳מרםי

• י

w . nM

GERECHflGHOT—(JUSTICE)
t סון ארנײטער in 

 םסראיי• <ענדער,

ה נינ«  רי און *יי
 !ײן װעט װעלט

» ר » י י •1

יוניאן ווארסערם נארםענפ לײויס אעםערנעשאנאל דער פת ארנאו אפיציעלער
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 פון מיטינג פערםעל־יעהרליכער דריטער
כאארר גענעראלעהזעקוטיװ אונזער

ױדענט ײטען באראס םעקרעטער און זיגטאן פרע ױכטיגע צו גר רעפארמען. ו

טעד דער  -,מ פערטעל־יעהדליבער דדי
 אוג־ םדן ב<»ארד עקז. גענעראל פון טינג
ט ױניאון אינטערנעיטאגאר זער א ך ה  זי

אנ, אנםאנגעז געזאלט ט אנ ען19 דעם מ  ט
גג דעד און אפריל טי  אפ־ געזאי״ם האט מי

 אבער באסטאז, אין װערעז געהאלטען
סע צוליב  טי־ דער האט אורזאכען געװי

ם טינג ט געטוז ײג  א פאר װערען אפגעא
ײט. װאך  די םון גומער קוטענדען איז צ

ט״ ײ ק ערעכטיג ט *מיר וגעלען ״נ אנ  באק
 דער װאו פלאץ, דעם אין טאג דעם טאכען
טען װעט כייטינג אי װערען. געה

 באראח סעקרעטער און זיגטאן פרעז.
ג דעם םאר צוגעגרײט האבען נ טי  גאנ״ז מי

כטיגע טען, װי אי  אלע די באצוג אין רעפ
ען רוננ אן, דער אין פאפי ען װאס ױני ײנ  ז

ײט דער אין םארגעקוטען ײטעךצ װ  םון צ
ם םארלעצטען דעם ע ד ן׳ ען או צטיג ־ אי  כי

ננ. ע־ אױך װע^ען באריכטען טי פנ  אוי
 לעם פון פעמבעדם די פון װערען הערט

ען װאס באארד עקזעהוטױו גענעראל ײנ  ז
ע די אין םעטיג ענ ד ר^י א  pc טייאען פ

אן, דער ױ אין ױני  איבער׳ן אין י^רק נ
ד. אנ י

ער דער טיג ײנ ננ ה טי  נע־ דער pc מי
 םאריטפרעכט באארד עקזעקוטױו נעראל

ײן צו ײגען עס װיכטיגער. א זעהר ז  דא ז
םצונעהםען ץ אוי אנ  פראנען װיכםיגע נ

אן דער פון לעבעז דעם אין ױ אין ױני  נ
ד. איבער׳ן און יארק אנ  דאר־ װעט מען י

 לאנע, די באטראכטען גענוי גאנץ פען
ױ ?י^אוקמאבער די םאר שטעהט װאס  י
אז ױ א*ז ני  נאהענ־ גאנץ דער אין יארק נ
ך pK צוהוגםט טער  אין לאנע, די אוי

ט עס װעיכער עפינ ט זיך ג צ ט די אי ס ײ  װ
אז דרעסםאכער און א, שון ױני  פילאדעלסי

 אױוי נערעדט ווערט עס וועאכער ווענען
ײטען א װ ען דעם אין אדט צ טיג ײג ױ ה  נ

ײט״. די םון סטר ״נערמכטיגק
ך און לאקאלס די ע אוי צעלנ ײנ ט־ א פי

 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,
זאינט pc סמזלוס הערדיגער  באארד/ ד̂ז

 ־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

ויז םון רשות אונטער׳ן פיער. ̂ב
 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

 — קאנטראל. סאניטארי ויא נאארד דדטאינט דעם פון מיטעג ערשטער דער
קאםיטע. םינס אץ װעיס דעי אין האנמאן װײם-פרעדדענט

 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
ט ה«ט ע געכראכט ני ײנ רעזולטמטען. ק

 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
שעפער. דרילס־ און קלאװד די pc צושטאנד

 אײננזןשטעלט אױך וױ;ט גלײכצײטיג
 לײ־ סאניטאלי ״יס1פראסא״ דער װערען

ײט אויף (שלום )12 ז

 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

ת דעם ץ שפאציר א שב שיכטע םון םוזעאום א ט נאםור־גע םיידױא דר. םי
ד. קאפאי

 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
 דעם טוזעאום אץ שפאציר א

שבת
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
)18 וײ• אויןי (אלוס שטודירען• צו און זעחן צו דא איז דארט

 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
םאמיל̂י זײערע א'ן כיאסען ארבײטער גאניזירטע

 ער ד,אט לעדע דין pc פארלױו* אין
yרקלyכמ דאס ^רטyהעלפט א ס pc דעם

).12 זייט אויף (אלום

פארצײכנים אינהאלט
ם״ ײ ק i;נוטער ,גערעבטיג t

D
ײט פינג דער .2 ז  באאיד דזשאינט yc מי

 ירניאז דרעסכזאגע״ קל^ןק־א*ז דער םון
םײט רזש.—

ט ײ  מים פאסייט װי־־קי־יך ד^ם װאם .3 ז
 נריג־ ה. - V *אפ זןר־דרעס8י־ו«8 דעם

 פון סבײטבזעגם *ינאנציעיער בערג>
ב^ארד. דזש^ינם

ט ײ  ־־־ ®ינקאװהקי < ןיו ענםפער אן .4 ז
אי. דזיעולױס .9 לאקמי אין םעטיגקײשען פארטנ

ט ײ ס .5 ז  צ״נקיז. מ. - בילד^ it) opy סי
ז כ׳װאדם ב- *וי - ן ה׳ ע בור״טטאק• צ ^

יאלאל י־ניאן׳ סעמפעד־מאכעי דער אין
רובין. ד. — 3

ט ײ  ?נדיבואן־יעלס. .G ז
ט ײ  *־עבעז איז •אפירונכען װיבטיגע .7 ז

אן דעי־ פון אי יעצטע די אין ױני י
ם — יאהל זיגכיאז• מארי

ט י  דרעסמפזבעד און קל^וק־ רדע אין M ד
אן ם׳ן-כח הײמאן. ל. — ױני  tie מי

לעגועדיהער. דער — )פעליע=זאז’« נח
ט ײ מ אדעי־ דעם^קראשי יש .9 ז  דעמא״ ני

ערס-6ענם בארוכאוױטיש. י.i קר#מי
רעדפקגי^ פוז

 ^רגאגיזפסייאנס^יפ״ *ון סרײד־ .10 ?ײט
אדװערםײוםענמז. געז.

ט ײ  אדײערםײזםענםס. .11 ז
ט1 נמובשס. אדזועימײו• .1 זײם סון אןלוסען •12 ײ



̂ײ■
■ ■*■a■

P i
1« V'־׳ - »“«**■—-

IMNF•«4 HHH

' r

;

װ חשאינט פון מיטינג א קלאזק פון מ
ױניאן דרעססאכער אןן

 נאארד דזשאיגט דעם pc םיטיגנ »
 >23 ׳22 ,21 ,10 ,9 .3 ,2 יאקאלס די םון
 איג** איז 89 און 82 ,64 ,48 ,45 .35

 טןן9 דעם םר״סאנ געװארען האיטען
סס. pole װעסט 3 א־ן ,1926 אפריי,

סטענזאר. ברודער — טשערמאז
 דזשאינט דעם םון פראטאהאל דער
 װערט ריל1א &טען oy*T םון ב*ארד

גוטגעהײסען. און םארגעלעזעז
 דײ אװ באארד די םון באריכט דער

 װערט א*ריל טען7 דעם םון רעקטארס
 דער םיט גוטגעהייסע?, און ם^רגעלעזען

 רע־ זיטערמאן׳ס ברורער םון אויסנאסע
 אגעם*?אימעגט דעם בגוגע קאםענדאציע

טאנד. איגשורענס
און געםאכם, װערט פארשלאג א

 םוז טייל ערשטער דער אז גוםגעהײשען,
 זאיל רעקאמענראציע דמערמאנ׳ס בדודער

 טײל צװײםער דער װערען. גוטגעהײסען
 די באצוג אין ךעקאניענראציע, דער פ*;

 נעפינט װאס געלט, דעם םון פארװענדונג
 צוריקגע־ װערט פאנד, דעם אי; איצט זיך

דירעסטארס. אוו באאיד די צו שיקט
צושריפםען.

 ®ראטא־ די גוט הײסט 3 לאקאל
 דעם םון באארר דזשאיגט דעם םון ?אלען

 טעןbin 2 און םארטש טען24 און טען19
 די םון באריכט דעם אויך *װי אפריי,
 טען17 דעם םון דירעתטארס אװ נאארד

מארטש.
פראטא׳ רעם גוט הייםט 22ראקאל*

 דעם םון באארד דזשאינט דעם םון קאל
 םון אויסנאםע דער מיט םארטש, םען24

 בנונע קאנםטיטוציע דער םון םײל דעם
 רוש־סױלישען דעם םרן רעכטע די

 זײער םון םײנונג רי איז עס ברעגטש.
 די װי אזוי ד*ס באארד׳ עקזעקוטױו
 טרײד אױוי שטיסען םעגען דעלעגא^ןען

 דיזעל״ האבען אויך זײ דארפען םראנען,
 א:־ די װי *רױוילעגיעס און רעכטע בע

באארד. דזשאינם צום דעילעגאטען דערע
פראםא־ דעם גוט הײסם 23 ^אתאי

 דעם םון באארד דדשאינם דעם פון תאל
אפרייל. טעז2

פראטאקא־ די נוט הײסט 35 ל*<ז*ל
 דעם םון באארד דז^ןאינט דעם םון אען
 אפרייל. טעןojn 2 אוז מארטש טען24
 דעיענא־ די או דאםיר אבער זײנעז זײ

 זאא בחגגםש רוס־םױילישען דעם םון מעז
 און רעכםע דיזעלבע ווערען ־ נעגעבעז

 דעיעגאטען אנדעיע די װי פרױוילעגיעס
באארד. דזשאינט צום

 דער «ז םארלאנגם לאיזאל דערזעלבער
 די ואיתןן1אינםט זאל באארד דזשאינט
 אפלי״ שיקען צו 89 איז 48 לאקאלען
 &ענטער העלטה ױניאז דעם צו קאנטען

 װע־ ןײ איידער ווערעז צו עסזאםענירט
 איז דאס םעםבערס, אלם אגגענוםען רען

 ױניאן דער םוז רעסאםענדאציע א לויט
 גוטגעהײסען איז װעלכע םענטער״ העלםה

באארד. דזשאינט דעם פון נעװארען
״געםײלט״. װערט צדשריםט דער

םראטאסא־ די גוט הײםט 45 לאקאל
 דעם םון באארד דזשאיגט דעם םון לעז
אפריל. טען2 דעם און מארטש סען24

פראטאקא״ די גום הייסט 82 לאקאל
 cm םון באארד דזשאיגט דער םון ^עז
 טען2 דעם און םארמש מען24 און טען19

 די םון באריכט אויו*דעם װי #אפריל
 טען17 דעם םון דירעקטארם אװ באארד

מארטש.
פראטאסא־ די גוט הײסט 89 לאהאל

 דעם םון באארד דזשאיגט דעם םון לען
 אםריל. טען2 דעם און מארטש טען24

 די באדויערט באארד עקזעסוטױו זײער
 מאיאריטעט איצםינער דער םון שטעלונג

 האט װעלכע באארד, דזשאינט אין׳ם
 טײל דעם רעוױדירען צו ניט געשטימם

 לויטעט וועלכע קאנסטיםוציע, דער פון
j~ א איז םעסרעטער רעקאךדיגג א אז r- 

 יאס, װ;נרען. ערװײלמ זאלען זשורער
 פראגרע־ דער גערוען איז זײ׳ באהויפטען

 צױ יאהר א םון מעהר םון זיעג סױחגר
 לא־ די םון םארשםעהער ס שנז ״ריס

 האבען 89 און 23 «22 ,9 ,2ה#לע^
עמםאר. צװײ די פאראײניגט

מע ספעשעל םי באריכם. קא
 םאר באריכטעם זיםערמאן ברודער

 דער פאר האםימע אראנדזשםענטם דער
 זזאבען וײ םי^רתג. םאי מרשםער

ט מ עג ם  ^■רא־ דער םון קאנפערע;ץ די א
טע/ דעי םעי לײבאר װיזשאנאל םי  הא

ײנען װאו  23 פארטראטען געווען עס״ז
 אר־ פראםויתעל 20 ױניאגס״ ארבײנמר ,

n 9 *ון גאניזאציעס t& W B .גתסעז 
ץנ יספדסאןז דערברו א  יער אז טעט,ס

 רופען ןװ בא^לאסצן ראם קאנפערענץ
 םמאדױם, דער אק אדער סאססיסינג »
ק אחנד גראונדס פאלא זײ אן א פ די  מ

i ספוחנד . r m u. פאמיטע א *v אױך 
 •לע״ אזיםצוארבײםזח נעוואחנן !רוױילם

ר נפד • ר • ע• דנ תרז w מי t תן םג ס  מ
 םעתר םוריכגחס pr^rp ער װעט םיםיננ

דעפיניטױמגס.
גוטמנדױיסען. װערם באריכם דער

' Ufi >'?׳ • • ■»׳ י-■-**- י•• ,

כאריכט. ק^םיטע פינאנץ
רעתאמענדירם, קאמיטע םינאנץ די

תן טישעטס דאלאר 50 אז א  געקויפט ז
 חנתאנסטרוק״ ״ראשען דער פון װערען

 םאריאנג װעטעש אינק.׳/ םארפס, שאן
 דעד םון געװארען אינערגעגעבען זײ איז

באארד. דזשאיגט
 גוטגע־ װערט רעקאסענדאציע די

דױיםען.
 דער אז אויך« באריכמעט קאטיטע די

 אד־ אן םאר ״לידער״ דעם םון םארלאנג
 םאײ ערשטער זײער אין װערטײזמענט

װאום״• ״טײ א געקראגען האט נומער
 איבערגע־ צוריק װערט פארלאנג דער

קאםיטע. םי:א:ץ דער צו שיסט
 באריכ־ פיש סעקרעטער־טרעזשודער

 האט באארד דזשאינט דער אז טעט,
 םא־ די םאר $5,793.40 ארײנגעקראגעז

 $11,049.35 און סטרײקער׳ װעבער סײס
 טשעקט םאריער. סטרײקענדע די םאר
 צו איבעמעשיקט זײנען סומען די םאד
זײ.

 אז אויך, באדיכטעט פיש ברודער
 שאלעהטעם זײנען סוכיען סאלגענדע די

אסעסמענט־ $20 דעם םאר ,געװארען

סך־חנל
ק#ל.איו

*•
איג׳ם קאל.

םא:ד

לאק*ל W.* ב$ארד ל*ק•
$46,745 $25,000 $21,745 2

3,110 2,450 660 3
24,295 12,500 11,795 9
9,075 9,000 75 10

465 360 105 21
26,305 12,000 5,305 22

2.600 1,200 1,400 23
25,205 17,500 7,705 35
24.270 13,790 10,480 48

1,320 1,090 230 82
4,775 3.600 1,175 89

$168,165 $107,490 *60,765
 םי- דער װענען אוין באריכטעט ער

באארד. דזשאינט םון׳ם לאגע נאנציעלער
 לאקאלע די אז באשלאסען װערט עס

 די באטראכטען זאלעז מענעדזשערס
 רעקא־ ז-יער ארײנברענגען און םראגע

 םון׳ם םיטיננ נעקסטעז צום מענדאציע
באארד. תשאינט
באריכט. דירעקטארם אװ באארד

.192ס ,7 אפריל :
קאםיטעס.

 דרעס ״פירלעס דער פון קאםיםע א
 אינ- עומגניה זיבעטע 463 קאםפאני״,

 אז דירעקטארש אװ באארד די פארמירט
 זײ םירםע די האט צורית צײט א םיט

 די אויםגעבען װעלען זײ אז געסטראשעט
 אוים־ נאכהער האבען זײ אמגר ביזנעס,

 סט., טער36 דעױ אין שאפ א געעםענט
 קאנ־ אלס םארמאן דעם אנשםעלענדיג

 םטאפעדזש לעצטען דעם אין םראקםאר.
 אגרימענט אן געסײנט םירמע די האמ
 באהויפטעט םירםע די שאם. דעם פאר

 דעם און געלד םארלירען זײ אז איצט
 דזשא־ ווערען דעריבער װילען און שאפ

 דעם םוםען צו וױליג זײנען זײ בערס.
 פרעםיסעש, איצטיגע זײערע אויף שאפ
 םא• 9 םאר בלויז פלאץ דא איז עס װאו

 אםערײטארס 6 אז םײנט דאס שינען.
 אר־ דער צו פלעצער אז בלײבעז װעלען
בײם.

 םון מענעדזשער זיםערםאן, ברודער
 אז ערהלערט׳ דעפארטםענט, דרעס דעם

 דעם ײיםעז נעלאזם האט םירמע די
 די דזשאבער. א װערען װענען אםיס

 האלצ־ דזש.״ מיט םארבונדען איז םירמע
 בײרע דרעס״, ״עקאנאמי די און מאך

 עטליכע נאך דזשאבערש. ױניאן נים
 געשטעלט םירםע די האם קאנםערענצען

 פראםא־ צוױי םאלגעגדע די ױניאן דער
:זישאנס

 װערען ערלויבט זאלעז זײ אז )1
 װעל־ םאר ארבײם, שטיק אײנצושטעלען

 אר־ די צאהלען צו גרייט זײנען זײ כען
 יעדען אויף סעהר סענט 25 בײטער

 זי'ע• צו איצם צאהלען זײ װי גארםענט
אדער סאגטראקטארם, רע

 װעחנן ערלויבט זאלמן זײ אז )2
 אוי!* שאם אינסײד אן אײנצוםיקסעז

 םא־ 9 בלויז םיט פרעמיםעס ו־יערע
שינען.
באהויפ־ שאפ ד?ם אין ארבײטער די

ײ »ז טען ןm ו ס ן  גזנוג פ»דדע*ן ד
ט op ארבײט. מםיק פון ג ^ י  חנײג^ר נ

ױז i חנר אינמד ני w n i f מו ד א פ א ר • 
 np זיפתרסא] נרוחנר נאטראנמען. צו

*רס n אויר *  w *ױנ^ן וױי פירם  נאי
^ 6 די ם ײ  פאריאזען װעיען וחויכע י

 י 1» זיו אנטזאגס אבעו #■לאץ דעם
4__ ראפעי♦
ב*של'ם# דירעשטארם אװ באארד די

 *Pi װערען ערקלערט ?א< סטרײס א אז
ב פירםע, דער גען ױ  אײנגע״ זי^ ױעט ?י י

ראםעל, א געגען עקשנט
 טמערסאן ׳שאפ סאלערגא, דזשאועף

 א פארלאנגט -קאסטױם׳ ״ראםח דער םון
 כעגעפיט, סטרײס דעם אין העכערונג

 סטרײקער. 4 די צו געצאהלט װערט װאס
 עוחנד זעהר איז op אז באחויפטעט ער

 בעגעפיט דעם אויןי נאכצױןומען זײ םאר
איצט. קריגען זײ װאש

 צוש איבערגעגענען װערט קײס די
אםיס.

ערקלעדט׳ ,22 לאיןאל פערל, סײדי
 םין געװארמן געלאזט םרײ איז זי אז

 יןאס־ ״ראטה דער געגען סטרײק דעם
 האט און צוריק, װאכען עםליכע םװם״
 זי בעגעםיט. װאכען 2 געקראגען בלויז

 די אז םארלאנגט און איצט ניט ארנײט
 איהד זאל דידעקםארס אװ באארד

ארויסהעלםען.
 צרם איבעתעגעכען ווערט קייס די
אפיש.

 יױ דעזײגערס דער פון קאמיטע א -
 ערװײלם איז װעלכע ,45 לאקאל גיאן

 מיטימ מעמבערשים « אויף געװארען
 פאר ערשײגען צו מארטש טעז20 דעם
 ערהלערט דירעתםארם, אװ באארד דעד

 גע־ אנגענוםען איז םיטינג דעם אויף אז
 אז לויטעט װעלכע רעזאלוציע א װארען

 באװיליגען ניט װעט קאמישאן די אױב
 די װי רעכטע דיזעלבע דעזײנער דעם

 אינדוסטריע, דער אין םאכען אנדערע
 ער* זײ סםרײק. אין ארױס זײ ^אלעז

 עק־ די׳דזשענעראל אז װײטער קלערען
 לעצ־ איהר אויף האם, באארד זעקוטױו

 העלםען צו די באשלאסען זיצונג, טער
 פאר׳ן אונטערנעמונגען זײערע אלע אין

 םאר־ זײ דעזײגער. דעם םון װאהלזײן
 דײ אװ באארד די אז דעריבעה לאגגען

 זײער אינדארסירען זאק רעהטארס
סםרײק.

 םרעזידענט דער שאכטםאן, ברודער
 דזש. די אז םארלאגגט לאקאל, דעם פון

 דע- דעם אײנשלישען אויך זאל באארד
 דזשענעראל א רופען וועט זי װען זײנער

 איז ct; אינדוסםריע. דער אין סטרײק
 װע־ דעזײנערס די אױב אז מײנונג זײן
 איידער סםרײס איז װערען גערופעז לען
 דאס װעם געמאכט, װערען סאםפעלם די

 אי:־ דער אין לאגע די העלםען פיל
דוסםריע.

 םאי איז דירעקטארש אװ באאדד די
 אנערקענט זאל דעדינער דער אז דעם

 אז קאמיטע דער פארזיכערט און װערען
 אין אלעס טאן װעט באארד דזשאינם די

 דעזיײ דעם אװעהצושטעלען כחות איהרע
 קאטעגאריע דערזעלבער אין לאקאל נערס

 אינ־ בנוגע לאקאלען. אנדערע די װי
 בא־ דאם װעט סטרי־׳! זײער דארםירען

צײט. גינסטיגער דער אין װערען טראכט

 מענעחשעױם דזשענער»ל
באריכט.

 שאפ־ א אז באריכטעם, הײמאן בר.
 קלאתן־אינדױ דער םון טשערמאךמיטינג

 דינס־ ײערען אפגעהאלטעז װעט םטריע
 װעבסטער אין אפריל, מעז13 דעם טאנ,
האל.

 סטאםעדזש א אז אױך, באריכטעט קר
 םון שאפ דעם אין םארגעקוםען איז

 עװ., מעדיםאז 112 קאגדײזיען׳/ ״טשאס.
 אנט־ זיך האט פירמע די זואס דעם, צוליב
 צװי״ גלײך ארבייט די צוצוטײלעז ?אגפ
 ארויס־ אויר האט און םינישערם לע8 שע\

 קאנטיאקטארס. זײנע צו ארב״ט געשיקט
 געװארען, גערוםען איז שאפ־םיטיננ ^

 צוצוטײ־ צוגעשטימט האט םירםע די און
 פיגי• אלע צװישען גלײך ארבײט די לען

 קאטערס, די אנבאלאמט װאס שערס.
 האמגן זײ אז באהױפםעט, pt5Tb די האט

 םאר גענוג איז װאס ארבײמ, געשניטען
 געװען איז םירמע די און װאכעז, *װײ

 קא• עטליכע אםצילײגעז געצװאוננען
 ^בער זיו האבען יןאטערס די טערם.

 ארבײט, דער צו צוריקצוגעהן אנטזאגט
 אר־ קריגען װעלען סאטערס לע8 סײדעז

 האט קאונסיל״ ״אינדאסטרתל דער בײט.
 םון שטעלוגנ דער געגען פראטעםטירט

 גערוםען האט ,מען װאם ױגי^ח, דער
^טשאס. םון שאפ דעם אין סטרײק 8
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 פטײ׳סווננ » איז זו*ם און האנדייזיען״
ps ר»• זיד חפנ׳נז זיי *גריםענט, דעם 

 ק^ם־ יוויםיוגעהסען גטז»נט8 רינןר
 •no די Dinooiuiit tvitfn און ■רייגטס
 ^נער ה*ס ׳»«ון”«ם<וסיא די ׳שינערי.

 האט און טעות איחר אייננעזעתן ב*<ד
 ניו װי *רביים, דער םיט םארטנעזע«ט

 נע־ איז םזו׳טינערי די װי נאכדעם ׳»י«ט
 jvo ח»?נען » ש«ר אונץםטאוט װען

 אויםנענױ װעט קאטערם די שון שייס די
 אוםיארטייאי׳עען רעם םון ותרען םען

ם׳עערםאן.
 אז אויר, באריכטעט חיינואן נרודער

 דער סון םעםבערם דד*אבערס, «וא? »
 ניט־ *ו ארכייט ׳טישען אסאסיאיי׳טאז,

 אויך איז דער אין ׳שעאער. ױגיאן
 דער םון ■רעזידעגט חןר אריינגערעכענט
 שען אגריםענט, לוים׳ן אסאםיא״שאן.

 כרענ־ םענ נאר פייגען, ניט ױניאן«יי די
 עשזעקוטיײ דער צו זיי נענען קלאגען געז

 איצט ניז נעט«ון. דאס חאט ער באארד.
 דרײ אויםנענומעז אסאסיאײ׳פאן די האט
:ם<«<נט מי ק״םעס, רי םון

בא־ האט קא. נארמענט סוייריאר די
דא^אר. םויזענט םון םיין א צאיט

 םין םייז א כאצ^?ט האט רונין ב. ה.
דאלאר. 1000

 א באצאלט האט סעדאו און רארגוליס
דאלאר. 500 םון פײז

 װערען געהאלטעז װעלען געלטער די
 און טשערמאן אומפאדטײאישען דעם םון

 אונטערזוכען צו זוערען גענוצט װעס
דזשאבערס.
 צאל א אז ערהלערט, הײםאן ברודער

 אויםגענױ ניט נאך איז קײסעס די םון
 שםעלונג א אז גלויבט, ער געװארען. מען

 אין ווערען גענומען אויך זײ געגען װעט
צוקוגםט. נאהענטער דער

 אז אויו, באריכטעט ריײםאן ברודער
 אנ־ אסאסיאײשאז״ ״םוירטשעגטס די

 קאגטראק־ די רעדזשיסטרירען צו שטאט
 זײערע םאר ארבײטען װעלכע טארס,

 גע־ איצט ביז האבען זײ װי מעטבערס,
 די םון נעםען ארײןידי בלויז שיקט טאן,

אר״ זײ אז ערקלערענדינ, ?אנםראגםארס,
 ^נגע־ ניט מעסבערס, זײערע פאר בײטען >

 ער סעט^ערס. די םון נעסען די בענדיג
 אסא־ דעי םיט אויםגענומעז דאס האם

 אינפאר״ איהם וזאט מען ארן סיאײשאז,
 לא־ זײער לויט דאס טוען זײ אז מירם,
 גע־ דאן האט אםיס דער ראם. יער׳ס
 אינגער״ כיר. צו קאטפלײנט 8 מאכט
 םשערמאז, אומפארטײאישען דעם סאל,

 װערען אױפגענוםען װעם קײס די און
פרייטאג.

 גוטגע״ װערט באריכט הײמאג׳ס בר.
הײסען.
o מיט n גע• פיטינג דער װערט 

שלאסען.
פיש, דזשאזעף

סעקרעטאר־טדעזשורער.

 שאפ־ דעם פרעזענטירען
טשערמאן.

 און סװירסקי םון ארבײטער די מיד,
 סטריט, טע20 װעסט 215 שאפ, קאי׳ז

 דזש. בר. טשערמאן, אונזער באדאנקען
 םאר סטריט, םאסש 544 םון םליססער,

 םיר און איצט ביז• ארבייט גוטער זײן
 ער װעט וױיטער אויך דאס האםען,
 אונז. םאד בעסט דין טאן צו טרײען

 אים האבען שאפ- םון ארבײטער די םיר,
 װאטש גאלדענער 8 םיט פרעזענטירט

 טרא״ עס זאל ער איהם׳ װיגשען םיר און
נעזונטערדױיד. גען

:ע ט י מ א p י ד
 9 לאקאל לאװניק׳ א.

 9 לאסאל גאלאװאי, א. •
 2 לאשאל היםעלשטײן,

35 לאק. יארמאלאװםקי,

 םריד־ און ערליך פון ארבײטער
 װעבער־ די שטיצען לאנד^ר

סטרױקער.
 ערליך סירפע דער םון ארבייטער די

 סט., םע26 וועםם 130 םרידלאנדער, און
 סטרײקער ײעבער די נע׳טםיזומ האבען

 /ןלס3 ראם .$32.36 םיט ®אם־ימ אין
 רער צו דיחנסט גע,ױארען אאנע׳איהט איז

 ,p"dkb אין קאםיטע רע^יעוי נענערא?
po װאנעז op ײ6א אן אננעסוםען איז 

 נעעאפען איז סוםע די רעסיט. ציעלער
 די *װישען סאצעהשאז א דורך געײארעז

ר סון ארבײטער ז  רערםאנםעד אוינעז ו
םירםע.

•pip אנדערע סון ארבײםער די טענעז
בייעייל. דעם נאכסאצנ^ן #ער

רעזאלוציע. טדױעד
בראס. «רבײם סח *רבײטער די םיר,

460 ,m v באתיערען עווענױ, זעתםםע 
a n םוים פריזייםינמז po יז םתי .דער» 

 םיםארביײ • םיללער, םרײנד.א. וןתמר
 איז פוזי ותנמס אונזער םון מער

ר און אווןס מיי ױננ. אזױ וועלם דז
i»rr איז סיצנר נתזתר *ז סרײםם

מע מ / ׳ •. סינדער. וי

־י ״״י י ,* ׳ :.r אד

m ױ סיט פאסירט װירקלױ האט 
שאפ״? דרעס ״פראפער

גריגבער;. ח. םון
.91 לאקײל מעגעדזס^ר

 בײ יאניאר, חודע םון אגםאנג אין
 כאארה עקז. נענ. דער םון םיטיגג »

 געמאכט פארטנאי װײס־פרעזידענט האט
 גע־ געװאר איז ער אז סטײטמענט, א

 אײ־ קאנטראלירט 91 לאסאל ?8 װאיעז,
 דרע״ לײדיס ם׳םאכט װאו שעפער׳ ניגע

 עס ?8 באוזױוטעט, האט ער סעס.
 ל-8ד, צו 91 לאקאל םון ריכטיג ניט איז
 אזעלכע ױריסדיסציע איהר אונטער טעז

 גיכען האגדלוגג אזא םיט װײל שעפער,
 מאנוםעק־ אײגיגע םעגליכסײט א מיר

 שע- יעגע מיט קאנקורירען צו טשורער
 םון קאנטראלירט װערען װעלכע פער,

.22 לאקאל
 פאדט- בר. פון םארלאנגט האב איך

 די מיט שעםער די אנרוםען זאל ער נאי
 װאם ש** אײנציגען דעם און נעמען,

 פרא־ די געװען איז אנגערוםען האט ער
 עװעגײ. טע7י 245 פון קא., דרעם פער
 םרא- רי איז דיסקוסיע לעעערער א נאך

 אגווע• דער אין געװארען נעשליכטעם גע
 יארקער נױ איבעריגע די פון זענהייט

 באארד, עסז. נענ. רער םון פיםגלידער
װײס־פרע- :אוםז םאלגענדען אריןז

 אונ־ אז מאכען זאל אנטאניני זידענט
 פרא״ דער םון שאפ דעם אין טערזוכונג

 זיין זאל פשס זײן- און סא., דרעס פער
צדדים. בײדע םאר כינדענד
 בא- איך האב יאנואר טען26 דעם

 אנטאנינין, ברורעי םון בריװ א קומען
 ער אז ערטלערט, האט ער װעלכען אין

 םעסט־ כדי שאפ דעם אונטערזוכט האם
 דרעסעס טארט 8 םאר װאס צושטעלען

 האט רעם חוץ 8 דארטעז. םאכט מען
 אםיציעלער רער אקערםאן, םר. אויך

 אונ־ באארד, דזש. פון אינװעסטיגײטאר
 םון׳ם פירמע דער םיז ביכער די מערזוכט

 רי אז געםונען, האט און יאהר גאגצען
 םערשטענטײלש האט קא. דרעס פױאפער
 דעש אויף און דדעסעס״ לײדיס געםאכט

 זאל שאפ דער אז עי־, םםק׳ענט סםך
 דזשאינט צום ות־־ען איבערגעגעבען

ב^ארד.
 גע־ איך האב יאנואר טען27 דעם

 ציענדי: פארטנאי, בר. צו ברױו 8 שיהט
 װאש בריװ, צום אויםמערקזאטקײט זײן
 אנטאניגיז, בר. םון באקומען האב איך
 זאל ער אז נעבעטען׳ איהם האב איך און
 אנרי־ דער וױיל אטענדען, גלײך זאך די

 םיט האט ױגיאן אונזער װאס מענט,
 םעב־* טען1 דעם זיך ענדינט םירמע, דעד

.1926 רואר,
םעב־ טעז15 דעם ביז אז דאז פיז

 ג?נבעטען מאל עטליכע איך האב רואר
 צום םוף 8 מאכעז צו פארטנאי בר.

 גע־ איז ענטםער זײן און ענין גאנצען
 באארר די ביז װארטען םוז ער אז װען,
 װעט באארד דזש. םון דירעהטארס אװ

סײס. דאזיגער דער אין האנדלען
אננעלענענ־ נאנצער דער אט װעגען

 עסז. דער צו באריכטעט אין האב הײט
 ארנױ האב איך .91 לאסאל םון באארר

 דעם אין װי לאננ אזוי אז מענטירט,
 ליידים־דרעסעס נעםאכט װערען שאפ

 לעננערע ארכײטען װאס ארבײטער, פון
 איז שכירות, קלענערע םאר און שטונרען

 םון םיטנלירער די .צו סאנהורענץ א דאם
 פאר־ דער איז דערםאר און 22 לאהאל

 גע* א באארד• דזשאינט דער םיז לאנג
רעכטער.

 אוסגליקליכער־ אדער גליסליכערוױיזע
 אננעםען, דאס װעט אײנער װי װײזע^

 מיט־ 4 שאפ דאזינעז דעם אין ארבייטען
 וועלכע באארד. עקז. אונזער םון נלידער

 אזוי פראנרעםױוע. םאר זיך האלטען
 אויפ־ איז םראגע דאזיגע די װי שנעל,

 םאר־ נלײך זײ האםנן נעװארען, נענומעז
 טוײיד־ױניאניזם, פון םרינציםען די נעסען

 דזש. דעד םון םארלאננ גערעכטען רעם
 מיט־ אלע אננענומעז האבען און ב<וארד

 אוגטער שאפ דעם אנצוהאלטען כדי לעז,
 ניט לאקאל, אונזןא־ םיז קאנטראל דעם

 בא־ די אז אמבאטראכט׳ אין נעמענדיג
 ארבײטעז, זײ װעלכע אונטער דיגגונגעז,

 באדיננוגעז, די פון נידעריגער זײגען
שעפער. דרעס די איז עקזישטירען װעקכע

 בא־ איך האב םעברואר טעז15 דעם
 ברודער םון בריװ םאלגענדעז מומעז

:פארטנאי
ס ־ ; . גריגבערנ, ח. ם

.91 לא<ן. מענעדזשער
:בתדער װערמער

ײו׳ אינםטרםיחנז צו איז דאס - *
ם די ?8 שאינ  דרעס־ און ?לאוק באארד ת

 ונסערזױ1ז אן נאך האט, ױגיאן מאכער
ר דאר ®ח דעם אין כוננ מ א ר  י

 םון און עותגױ, םע7 245 #קא. דרעם
 םע21 וועםט 22 םוגסאן, און שנײדער
מ באשלאסעז סטריט. מ מ חלזג מ  יײ אי
 מאנםראי איחר אונטער שעפעד דאזינע

ת־ וזאס נאדסאנסס, מייסטע די װייצ  ו
i n ווח נא&אכט w f  ra n, וײגען 

j -ארבײטןר די און דרעסעס ויסע n־*

 כאדיננונגען וי יוונטער ארנייטען סעז
ן,1ױגי« אונזער פח

 ױגי<ון אונזער |ft םארטרעטמר »
 טחנפןן «װ זיר ווערען נאשטיטט װעט
 אואנדז׳פ־ סטמז «ו נדי אייד׳ סיט

 אגרימנט »ן אונטערזומר״נען סקנםפ
םירסע. דער םיט

 א״ערער, ברידעײױ
 ■ארטגאי, דז׳פולױס (נע׳חתס׳עט)

דפט. דרעס מענעדו׳פעו עשטיגנ
 ם«מע• i’M נרױו ד*זי<ער דער װען

 נ$»רי, .m אונזעו םאר נעװארען יײגט
 י^נרעסױוע געמפענע אזױ די ה^כען

 נא׳פױם דעם איגנארירען צו נעםאדערט
 איג* *ו נ*»רד; «וינט8דז׳ דער פון

 םארטחױ דעם פו) נרױו דעם נארירעז
 »ז און דעפארטםענט דרעס פון טער
 אפהאלט, װייס״י-יגעז א »ן זאלעז, סיר

 דער םיט אנריםענט אן אונטער׳שרײכען
 דאס האנע[ ז״ װען <ןא. דרעס פראפער

 נא׳פל^שען איז מרכםיחרען, נעהענט ניט
 דער *ו סאםיטע א ׳פיקען iv נעװארען
 »ז םארלא;ג, » סיט נ«וארד דזמאינט

 ■אר• דעם צוריקוויהעז אםיציעל זאי זי
 אינעמענען איהר זאלעז םיר »ז לאגנ,
׳שאפ. דעם

 בא״ איך האנ סענרואר טען26 דעם
 .־PPD םימ, נרודער םוז נרױו א קומען

 אינ״ נאאח־, רזשאינם םון טרעז׳טורער
 כאארד דז׳פ. די אז םיר. םארפירענדינ

 ט־ט אפאואװארטען בא׳טלאסען האט
 פון םארלאננ דעם איבער בא׳שלום איהר

 אונםערזוכונג »ז ביי קאמיטע אונזער
 אנדערע אלע איז װערעז נעםאכט װעט

 פוז האנטראלירם װערעז װעלכע ׳שעפער.
 געטאכט ותרט עם װאו ױניאן׳ אונזער

דרעםעם. ליץ עהנליכע אז
 כיט איך האב מערץ טען5 דעם ביז

 פון אינםארםאךיע שום סיץ ראקוםעז
 גע־ געםאכט ם׳איז אי נאארד רזשאינט

ניט. *י אונטערזוכוננ »ן װארען
 בריװ א אוועקנזףפיקט דאן האב איר

 פאל• דעם םיט כאארד דז׳פ. דער צו
איגהאלם: נענדען

נאארד דזשאינט
ױכיאז, דרעסמאכער און קלאוק

!כרודער װערטער
נאסו־ איד חאב םעברואר טעז10 דעם

 עסט. פארטנאי, ברודער םיז בריװ א מעז
 אין דמיארטסענט, דרעם סון טענעדדטער

 דעס ותנעז װיסען, םיר לאזט ער וועלכען
 ׳שע• די »ז באארד, דזשאינם םון בא׳עלום

 און קאמפ. דרעס פראפער רער פיז ■ער
 איבערנעהן סוזעז םוכנער איז ׳טנײדער
 בא־ דזטאיגט םון יזאנטראל דעם אונטער

 לײדים נעםאכט ײערען זײ איז װײל ארד,
דרעםעס.
 קאסיםע * איז סעבדואר נמן26 דעם

 דער םאר ער׳שינעז ױניאן אונזער םון
 די אז םארלאננענדינ, באארד דז׳טאינט
 שעפער די אט םרענספערען צו םאדעדוננ

 דזעאינט די ווערען. צוריקנערופען זאל
 באשלום דעםיניטױוען קײן האט באארד

 א■- באשלאםען האט נאר נעםאסט, ניט
 דאזינער דער איז האנרלוננ די צולײנען

 אוג־ אן ײערעז ניעםאכט וועט עס ביז קײס
שעפער. אנדערע אץ מערזוכוננ

 אנרי• דעד אז אכט, איז נעמענדינ
 איז ארכײטס־נענער אונזערע מים מענט

 ,1926 םענרואר, טען1 דעם אויסגענאננען
 האכען מעפער אויכענדערטאנטע די און
 אונוער מיט ניט אנרימענםם סיינע ניט

 בא־ דזטאינט דער םיט ניט און לאהאל
 ארבײטער די דערטיט שטעלענדינ אדד,

 אין ׳שאפ רעם אין קאמבינאציאנען רי אוז
 םאדערען פאזיציע, אופבאשטיםטע ״אז

כאארד דדטאינט דער פוז דאריבער םיר

מר גא׳איוס ,;תילטינצן א סאגאן 1»  אי
וראגצ. ד׳נר

ו י • חאנדלאן *pii אױ/ר •< א אי
o ג«ר n ,ו׳אריפט* >r 99 די«1«9אויי 

ר, ױ מיו ײ א ריי  י,1אײ«ח נ
t v w ת. ח, ס ע גױגג

w נרױו דער m  pm ןחר
ly א rn iy o v s גאאי דז׳אאמט *וס 

״ גדי אפי^  ‘נא לײוiiP9 on\ 1 זאל׳ון ו
טראצטען,

p״i ד #׳ ט o אײױ « n ױו  »אנ גו
o 13 ערחאלטען. :־ט אין nטארט׳• טען 
 צו נרױו א נצ׳צרינצן װידער איך חאנ
i n ט ווןלנער ,1נאאר דז׳צאינט ן יצי י  ז

!פאלנט װי
 נאארד דז׳אאינט

 ױ;יא(. דחןסמאנעד pm הלאוס־
I נרידער וו^ו־טע

w די o m m נאארד po 91 (אמאל 
ם האט p מארט׳א פון מיטיננ נ״ e ll d p i( 

 אוד אל1 לאקאל אונוער אז נא׳פלאסען,
 ר999« רי סיט אגריסענטס טערשריינען

 .׳צנײדער pM חא,״ דרעס .פראפער םון
םוכסאן״, און

ז כא׳פלום דער י  נעװארען געפאסט י
o אינער n נאארד דז׳צאינט די װאם 

 אױפ* נויטינע רי ;ע׳פאכתען גיט חאט
 אי־ pm פראגצ דיזער צו מערקזאסקייט

 אחן ;ענלינען ׳צעפער די ז״נען דעם נער
 דז׳צאינט דער סיט סײ אגרימענט, אן

יאיןאל. אונזער טיט סיי pm נאארד
 נעװארען נאמלאסען PM אלענפאלס

 דו׳*. דער po סאדסרעטעד א איינצולידן
ם אניועזענד זײן צו נאארד  אונטער־ נ״

A די מיס אנרימענטס די שרייבען vtvv 
 <לײר וױסען סיר לאזט pm גוט אזױ זייט

o ערחאלטען װעט איחר װי n ,ותל נרױו 
 DOiPOpniMiM ויטיג<1 די סאכען איף
ו אױנ iim שעפער, די םיט ־  דט װעל י

 no ענטסצר נעשרינענעם קײן ערהאלםען
o 13 ביז אייד n  ,norוועל סארט׳א, טען 
 שע־ די מיט אגרימענטס די סיינען איף
 ענטפן־ נים אײער באטראנםןנדינ «ער,
 איחר אז צ״כען, אלם נריזו אוים׳ן רען

 צוס פא^אננ אייער צוריסנעצויגען חאט
ip רי איבערנענמ! ip r. ־

 אייערער, ברידערליר
גרינכערג. ח. (אונטערנעטרינפן)

אינעתענע• איינענהענדיג חאב איך
 חײסאן, לואיס ברודער צו נדױו דיזען נען
o n םענעדז׳טער דזשענעראל i n  pe 

 l״p ןרחאלטעגדינ ניט נאארד. דזשאינט
o אויי ענםםער n ,לויט איד, חאנ בריוי 

o n או»ער פון באטלוס pivDippipp, 
ip״■ םירמע די נערוםען l in דרעס MP״. 

 רעס אונטער^רײנען אםים אין אונז צו
 1סי סארלאננט האנען מיר זענט.5»נוי
 און שכירות, pM חעכערונג » םירםע דער
ו האם םירםע די װען י  נאכצױ אנטזאגט ז

 דעם טיר האנעז סאדעחננ אונזער נענען
 װי נאכרעם סטרייס. אין ערתלערט שאפ
ם חאכע) טיר M ייג׳ r• נעסטרייסט ov 

i חאט טענ, ליכע n די גאכנענעגעז נאס 
i פאחןרוננעז n  po ױניאן pM הא״ טיר 

o אונםערנעשסבען בען n ימענט1אג 
טש.1םא ם?ן17 דעם

ױ נאכדעם  אונטערנע־ האכען 1מי ו
o •טר־בען n ,1 1מי האבען אנריםענם P 
 דער שוז במוו סאלנענדע; דעם האלטען

 ראארד. דזשאינט
 נרינבערנ, ה. מר.

 .91 לאקאל פענעדזשער
ip ווערטער in o!

 דיזען טעי12 דעם שון צושריםט אייער
ערהאלטען. 1םי חאבען םאגאט
 אונז po האט 1איה װאס אורזאכע די

 דעם כאצונ pm נעהע,יט נ־ם איצט ניז
ip סון טראנסםערירען i דרעס ,»ו־א«ער 

 װייל איז, אל1סאנם 1אונזע אונטער שעפ״
 אין אונםעלזוכוננ אן איצט מאכעז 1סי

 ע1»נד« אלע אין װי נוט אזוי שאפ, דעם
 po סאנטראלירט װערצן װאס שעפער,

 ליידיס• יצירעז1םאב pm לאסאל אייער
דרעםעם.
י1 קרינען וועלען מיר װי שנעל אזוי

•9H

■ m l 
o m

סאמנדאר עױויזימנאל װענענטרכער
סםױט. וטע6 װעסם 3 ביידינב, אינטערדישאנעל דער אץ

ם ע ד אך,' װ ט  םיטש־ אלעקסאנדער — אווענט. אין 6.30 אפריל, טען21 םי
 דער םון כאזיס עקןונאמישער דער״ איבער: קורס דעם םארטזעצען װעט האנדלער

נעזעלשאפט״. סאחגרנער

סטױט. טע20 איסט 320 ,40 נומ. סקול פאבליק
עווענױ. צווײטע און ערשפוע צװישען

ץ 6.15 אסריל, טען20 דעם דינסטא^  איז איבוננ ,םיזישע — אווענט. א
ץ 7^0 לעתרערין. ,opmb םילררעד — דענםימ״. סאשאל  ״איקאנא־ — אווענט. א

לעחרצר. לעװין, םאקס — אינדוםטריע״. םתיען דצר po טיקם

סטהיט סוטע4 איםם 73 סענטער, קלאױןמאבער
םטאג ט. דינ  די םוז םרויעז די פאר אסקטשור א — אסריל. םען20 דעם אווענ

ר po םיםנלירער מ ת שאנע^ א  לעסטשורער, — קינד״. אוז .מוטער :םעםא אינטעתע
םיםשהאנדלעי. פ. עליזאבעםה

חיםטארי גייטשוראל אוו מוזעאום *
, עװעניד• קאלאםבוס און גאם טע77

j אסריל, םען17 דעם .... a f t n ' r m . i - ן ש״סציר א ר׳ מ י  םוז׳נאום י
n ro w > « j i t־ m .ד. סילמיא דד י «ו קו

a t m.״
.* ,# i, וי׳ n w n r . m 

י f1« \9K99M i י919י י r f t i
o n  pm finiN oonN p ט׳ ט״ ס

o r d  ♦ 1 to n  m׳o j /נאאיי M׳m 
ײן i י n •  9 id iv n א o m iH i w m

f« ,o,נײ׳י*«וו| צז n  1PM 1. דיPIM10 
m p M J M i•  min i * m

1 in 9 v1010109 19״, o n w
9• 10 009 10 ,tP(P1fl
1« •01•« 01911 0•M

יײריס po 0910*09,090999 010י
e 9 o n i,

m 9901110 די  po װיי״ מאנדיומ
190 19009990 »f, 

n| 90"09999 109 1אי iP1P•• o n 
r y j w w .  191910 pm,ײ<11 ״ o 

jp״• 909099901 p o m nהאג«| ״
09 090999 1»19 90010019 099V9»‘ 

190 MIPOJ’M PM IW Olf 999V0100' 
e n יש«ן11צ pipiPM ױ ,1מיןאליח  ו

HP13M PO D‘93999 190*119 TIM -א> 
o in 'o e w  3on r o  to ,w o p 3 ס»ט,  י

o 01» אנטאניני, n  iv i'ip e o iM io ■שא 
po ״• דיo m  i p im i 1 קא.״'iyo jiM 

i פאנטראל n  po 11נאא חשאינט, h o 
p t m m  nr n o• »זאגצנאנטע «טיינ 

• .y iv o y u r/ o דינען װעללן ׳ ip o o w 
i v o v tm  191910 p• חאכ איר ד,1נאא 

o אויד ייר o iM in n יײד iv to iv  o n 
po 1רןדאסטא PD” proop ip i*  i» i  |io
10 0 i n  1* in o n p i op<rpj pm  «h o

»♦♦»1« 11»9990 190191 m  |P9999ל• 
11 ,IVP'M pB ,0«fl19 0א OPOi'IHMO

pn טשעײ״רי די n  po• .•שא
09 imo  pm גיט 1סי p׳io  ,ov»i p 

ip די r iw ט1נ זייגןן m ״ p♦  «r צייט 
pm  ivOPMf 19M »h9»o סאחױ«טען 

"jo■ ניט פאל t״p חאסן ױאס זאכען dm 
ץ איר  אננעלע׳ די 1?1לא 1* נרייט נ
ipouiw •41 נענהײט him האמיטע א tie 

m דזשןנןחול h o  ,pipoipptpp אײן 
p מאל in  imo 1 •ןססזװשימלען מאל♦ 

jpompum סאארד ישאינט1 ♦1 אס111סא 
i איז n ’ io t t דיזען עז1איס?חװלא o m t 

i' ipo jim אניא׳אי• ipu iM  pb ,לאפאי 
 צימם,1פ3אי אלײן ויך fpoon די סאטש

ip 000099 דארט אז iPIT ״דיס) p i i- 
DP0.

 וזשדנס טון *ויסגאנען
םעח והמנאפ נמװ

1 i nסאאוד ושאנם #pim>p i n  p 
מ ♦(M מניאן ipomooph |1א  תאט יאר• נ

ip ם?נטליס?ן,1םא 1* באשלאס?ן i  pm
inp♦ ,p• יינט?ת?שאנאל en מאנאט 

o די B » n » o ip p 'in  po (powo’im.
ip 1םי )poon ױאך די  o n  tPoiPMO* 

io . pb oipoo« oo ip lr« o « i'B  ip o r. 
iiO םיש, P ip po  i n־m ir ip io םמ׳ם 

i זיר oiP"1 װאס סאארז־, יזשאינס i♦ 
:פאלנט

 דזשאינט ®ח אויסגאכען נעמ
.1926 מערץ, אר8 ב^ארד

ס, ^ ז ד ״ אאן, װ ױויז $ 228.00 ד
ן ו 202.00 — *■יס «און מ

220.00 רי*ער און אינדעיענד.
אןן דרעס * װז 504.00 ---------די
120.00--------אויס ם7ח«דל *
120.00 --------*ויס בדוקלין ״
106.00 --------¥*יס נר^נזװל ״
ק * ^י  O’fy-------------270.00 נו
200.00 נר. רוסיא-פוילי׳נער ״
עג ״ 200.00 ------------------קלינ
282.00 — דעומרססענט דױס ^
eryw ״ rr 1098 00 — ב^ארד
744.00 דעמדםס. דזאאכערס *

100.00 ------------בור$ לײנאר
112.00 — ביור* ארג^נײזינג

2495.84 ------------------»יסעס8 ■®ר רענש
219.09-----------ב*ל״כטו:ג און חײצונג
707.00 —---------------------------קלינינג

igמע^ע t 473.22 ------------םעלעגי•!״ און
900.85 --------■רינטינג אזן ספײאי^נערי

262.37 ----------------------------■*סמײדזא
 lywpyoyii--------------47.50 עללקמריק

15.65---------------------סוירװיס״ ״טאול
,,o n y tjp28.70 ----------------------------״

רעגס אי 30.36 ----------------------------יינ
1175.00 -----------------------חאלס רענט

88.80 ---------------------תוער*ײזסמנ»ס8
ס ליגאל 2106.65 -----------------------סוידװי

873.07 ------------------?קסיזןנסעם ק^ורמ
22660.31 -------------ארבײם *רגאניזאצי^נס

103.50 ------------------קאםיטעס סטענדינג
iy t 07.72 --------------------ק^םיטעס

2010.00 — #דישארס אינײעסמיגײא^גס,
527.90 --------«אערם#ז אוםמרמײאיעמר

1343.00 ---------------מלסבזןרס צו רעליןו
131.29 — ״י- O’tg חארל׳עם אויסגאבזנה

427.30 ---------«יס9 ברוקלין *
87.21---------*יס9 בר^נווזל *

o’lg------------6.50 נואדק
1125.00 -----------------------•*ראידזנגעס

48960.13 ---------------------



T
פינקאפםקי ל. צו ענטפער אן

שולדס פון אי דז פארטנ
)23 יןקןל (ניעגעדדוער

ט׳ אדער דױס סענט X(גענוג ״איו  ד
 ר*ס ~ װערטער׳/ ?לארע אין *נטפעדכו

 -יינקאם נרודער םון װערטער n דינען
po,' אין 38 לא?יי םון מענעחשער 

 ער און ״גערעכטיגק״ט״ נופיער *עצטען
 בײם געכאיט אונו חאט ער »ז סיהלט,

ט שױן זץ• מעגען כױר און האגג״  ארױס״ ד
דרעהען.

ץ/ פינקאם־ בויודער װארום אײגענטי
 די םון הארצען צום אזױ דך נעכיט ביןי
 אונ״ ביסעי א אפילו מיר איז סעגט 35

 ל^וחאי אין איוזם בײ סארשטעגדליו.
 לױט וױיל סענט, 50 ?ריגען דאף ער ?ען

 די שױן האבען װערטער אײגעגע זיינע
 װארום פענט. 50 באשםימט םעמבערס

 ער זאגט סענט 50 קיין ניט טאהגט ער
 טשעפעט דעם אנשטאט אױס. ניט אונז

 אויס־ ניט אםילו זץ־ שעהמט און זיך ער
 פון םענעדזשער •דער אז צוטראכטען.

 באכעמםט ניט פײנמאל האט 35 לאקאל
 אינטער־ צום סענט 15 םון צאהלונג די

 אז געזעיזז, האבען אלע כאטש נעשאנאל,
 איע איז דא;עגעז, געשטיטט האט ער

 דאר קענען כיענדזשערס און דעי*ע;אטען
 דעם בײ םראגע יעדער אין ריידען ניט

?אנװענשאן.
 ענטנ־ערעז פרובירען װעל איו אלזא,

 פאר פראגע שװעדע זעהר די אויף ניליייך
פיגקאםסקי. ברודער

 ניט !מ׳קען פינקאפסלןי, בר. יעס,
 אזוי וױיל מוז, מען נאר כיען, קען נאר

 מיר און םעסבערס די באשטימט האבעז
 איך באשלוס. זייער אויספיחרען מוזען

 קױ אין מיטינג דעם בײ װי נאך געדעגק
 און אפםאר שלום דעם נאך ױגיאן, פער
 דױס, די װעגען רעפערענדום דעם םאר
 םון מענעדזשער בארוכאוױטש, כר. האט

 זאא סען אז רעקאסעגדירט, ,2 לאקאל
 וױיסט *ון דױם. סעגט 40 פאר שטיטען

 איהם חאבעז קלאוקמאכער די װאס איהר
 ורד ״םיר — פשוט גאנץ V נעענטפעדט

 דױס פיל אזוי ױניאז דער צאהלמן לען
 דענקען מיר דין. נויטיג װעט עס וױםיל
 איז אינטערנע״ןאנאל דער םאר או אבער,
 װענ אײנציגער דער און סענט 10 געגוג

 אינםערגע׳&אגא׳צ די צװיננען צו אזוי װי
 איז האפיטא פער די .םארלויענערעז צו
 װען דױס." סענט 35 םאר שםיכיען צו

 װערטער די אין ארײן זיך טראכט איהר
 אויםגאבעץ די צו אײן זיך יןוקט איהר און
 איהר מוזט אינטערנעשאנאיל דער פון

 זײ״ מעמבערס די גערעכט װי זעהן ער׳עט
נעז•

 אזוי װי באטראכטען פריהער י^אמיר
 װען סעגט 35 פיט אױססומען קען םען

איגטערנעיטא־ דער צו סאפיטא פער די
:סענט 10 גאר זײן זאל נאא ־

 דזיטאיגט צום סיר צאהילעז סענט 14 •
י באארד,
ט#10  אינטער־ צום מיר צאהאען סענ

נעשאנאיל.
 ביזגעס־ םאר מיד צאהצען סענט 7

 מיר װײצ סענט, 8 ניט און אײדזשענטס
ט געהאצט זײער םארהצענערט האבען  כי
דאצאר. 10 גאנצע

אי־ באײבט סעגט. 31 — הכא סך
 צורעכענענ״ סענט, 4 צאקאא פאר׳ן בער
 געאדער איינטריםס םון אײננאמען די דיג
 סאאעקטעט ווערען ויעיאכע םײנס, םון און
 אז ׳זעהז איהד הענט אאהאא, יעדען םון

 די מיט אױסהומען אײכט קענען מיר
סענט. 35

 יזען םראגע. צװײטע די קוםט איצט
 10 םיט אויסהומען אינטערנמעאנאא די

 אר־ ארגאניזאציאנס די טאן און סענט
 יעס. באשטימט, ענטםער איך און ? בײט

 איב האט איהר זעה איך װי אזוי און
 אנצײגען סרובירען איר װעא ציפערען,

 אײך װעא איך וױיס. אויף שווארץי אײר
 טוײ הונדערטער, וױ אגװײזען פרובירען

 אויסגעגעבען וחןרען דאאארס זעגםער
 געםונען געאד דאס װאאמ סען װי פונקם

נאס. אין
 אר־ םאר אויסגאבען די םארנאײכט

 סאנװעג־ דעם אויט ארבײט, גאגיזײמזןט
ד דעם מיט 1925 םון רעפארט שאז  מ

 1922 אין געםינט איהר .1922 םון •ארט
 אויםנא־ די ,7 פיידזש רעפארט, םינאנץ

 װי ארבײט ארגאגיזײשאן פאר בען
:סאאנט

סאאא־ ארגאנײזערס — 71.098.00
ריס.

 אוים־ ארגאנײזערס — 15,088.43
נ»מנ?.
•דיגטינ^ — 2,198^0

 מענע־ צו םאאאריס — 23.968.00
ט םון דזשערם אינ ש באארדס. ת

•Dpp אתאגייזערם־ — 14,035.76
אאסאאען. די חעאפען צו טענס

ע?ס«ענסעס. לאיער׳ס — 42345.04 .
 — יאהר צוױי םאר הכא סך

דאילאד. 168,73333
ס פוםט וי סאר דאאאר 84366.76 י

nmr rm,
5 h זײם איצט nm ס  באטראכם און ט

* ןי־ימאיזאצי^ס מ סני ױי כאריכ־ ו

 א םאר ?אנװעגשאן יעצטען ביים טעט
 רע״ פינאגץ זעהט האאב. א און יאחר

ש •ארט, : 11 ייידז
 פאר סאאאריס — דאא. 41.450.00

טענעדז׳עערס. און אמאגייזערס גענעראא
ײןערסif ךאא. 12,378.64 תאנ

עקספענסעס.
 אוט״ איסטערן — דאא. 47.466.00

סאאארים. דעפארטסענט אוױטאון
- דאא. 72,725.42  אוט״ איסטערן -

עקספענסעס. אוױטאון
 אוט־ װעסטערן — דאר. 13.903.00

סאאאריס. אוױטאון
 אוט- װעסטערן — דאא. 12,889.12

עקספענסעס. אוױטאון
קאונ־ דיסטריהט ־— דאא. 13.880.00

סיא.
 עקס־ אאיערס — דאא. 28,427.84

•ענסעס.
 אא־ צו יעואדעז — .4דאי 6,812.56

יערס.
— פאנאטען אכטצעהן םאר הכא סן

דאלאר. 272,925.00
אי— דאא. 181,950.06 אויס קוטט  ס

יאהר. אײן
 עקס־ די אין אונטערשײד דער אאזז^

 1925 ביז 1922 םון יעהראיך יעינסעס
דאאאר. 97,853.30 איז

 צו גוטעס װעגינ זעהר דא איז עס
 אר־ דעי םון רעזואטאטען די םאר זאגען

 ביז 1920 םון ארבײט גאניזאציאנס
 םאר װײגיגער גאך זיכער אבער .1922

 איג־ די האאכ. און יאהר אעצטען דעם
 אראפ בארג געגאנגעז איז טערנעיעאנאא

 םיה־ דער םון םאאיסיס די פארדאנקען צו
 דעאעגאטען םראנרעסיװע די רערשאםט.

 קאנ־ אעצטער דער בײ אנגעצײגט האבען
 םון יאהר, צװײ די םאר אז װעניטאז,

 איגטערגעשא• די האט ,1922 ביז 1920
 מעכד צאהאענדע 11,189 סאראארען נאא

 12,582 נאך ,1924 ביז 1922 םון בערס.
 װיאט איהר אויב מעוזר. םיא פון־דאן און

 איסטערן רעפ םון ארבײט גוטע די זעהן
 — געקאסט האט װאס דעפארטמענט,

 מעם־ די םאתאײכט דאאאר, 120,191.42
פ ^י עי די נ  ^טטעאעז װאס אאקאאען פון׳
 דעפארטמענט, איםטערן דעם צוזאמען

זעהט. און
 האבען האנעטיקוט אין אאקאאען אאע

 םינאנץ דעם אויט דױס, אײנגעצאהלט
:םאאגט װי חאנװענשאן, צום רעפארט

מעמבערס. 320 — 1922 יאהר
פעמבערס. 185 — 1924 יאהר
מעםבערס. 100 — 1925 יאהר
דזשױרזי: 1גל םרן אאקאאען אאע

פעםבערס. 341 — 1922 יאהר
פעםבערס. ^37 — 1924 יאהר
פעפבערם. 480 — 1925 יאהר
 און ענגאאגד, נױ פון אאיואאען אאע

:יארק נױ ארום אאהאאען אנדעו*!! די
םעםבערס. 125 — 1922 יאהר
פעםבערס. 197 — 15^24 .יאהר
מעפבערס. 343 — 1925 יאהר

 איסטערן דער ה^ט זעהט, איהר װי
 צר 1925 ביז 1922 פון דעפארטמענט

 םעכד צאהאענדע 137 גאגצע געהראגען
 דאם און סטײטס דרײ די אין בערס
 טויזענט 120 װי מעהר ניט געקאסט האט

דאאאר.
 א נאך צײגען אײך איך װעא איצט

 אז זעהן, װעט איהר און ציםעראאך פאר
 אויס־ פיט געבעז עצה ]H זיך הען פען

:;אב^ז
 מען האט האנװענשאן אעצטען בײם

 אנםאנג אאס און עקאנאםיע באשאאסען
 פרעזידענט׳ס דעם רעדוצירם פען האט

 און דאאאר 100 אויף 150 םון סאאארי
 אריוי 125 םון סאאארי םעקרעטאר׳ס םון
 אײנגע־ עס הײסט ײאך. א דאאאר 85

 קױ יאהר. א דאאאר 5000 ארום ישפארט
 דער האס ?אנװענשאן םון צוריק פענדיג

 באשאא״ באארד עסזעקוטיװ דזשענעראא
 מענע• א רעדאקטאר, א אפצושאםען סעז

 און דעפארטמענט רעקארד פון דזשער
 דעיארטמענם. םינאנץ םיז פענש אײז
 די װארום געבאיבען. פען איז דעם בײ

 ארגא״ דזשענעראא די (ניט ארגאגײזערס
דאא. 62 זעאבע די סרינען מוזען נייזערס)

 צײט דער אין עקספענם אויסער װאך א
 דזש. אין אײדזשענםס ביזנעס די װען

 באײבט דאאאר, 52 גאר הריגען באארד
 םון רעדאסטאר דער װארום םראנע. א

 װאר א דאאאר 100 קריגט ^דזשאסטיס״
 ״גערעכ־ דער םון רעדא<ו&*ר דער ווען

 נאך איז דאאאר 75 נאר קריגט םיגפיים״
שאאח. א

 די בײ ציםער. אײן נאד גאט איצט
 עפזעסוטיװ דזשענעראא פון סיםינגען

 גמ־ אױסגענעבען אעצטענס איז באארז־
 אין דאאאר. 15320.86 יעהר^יך װארען
 נאר געווארעז אויםגעגעבען איז 1922

 אוגטער־ דער יאחר. א דאאאר 7,267.65
 א דאאאר 8,053^1 איז אעצטעגס שיד

יאחר.
 םאר אויןןגאבען די נאטראכט איצט

 4922 קאנװענשאן די האנווענשאנם.
t וואס t rm 'fm ט p וױי i ,עקאנאסיש 
 וחנוד סואאר, 21397.56 נצסאסס האמ

חאם 1924 א'| קאגוחגנשאן די חנגד <

 דענפט דאאאר. 38,898.44 געהאסט שױן
 געהאסט ניט חאט פעחר אז חאיאח, ניט
 דעלעגאטען איע וױיא קאנװענשאן, די

 וײעחנ םון באצאחיט גע<ראגען האבען
 אױס״ די נאר זץ־ רעכענט דא אאחאיען.

 איז װעיכע אפיס, דזשענעראא םון נאבען
 די צואיב חױך א?ױ געשטיגמן אעצטענס

 ם^רטרעטעסיא״ װאס דעאעגאטען צאהא
 מען װעיכע םאר און אאקאאען ■ירענע

 םע- חאיאוז נאך הען ניט או צאחאען, מוז
 אויס״ איז װעאכע סומע די שטימען. אען

 אעצטער דער פאר געװארען געגעכען
 סוד. א דערװײא נאך איז קאנװעגשא]

מ נאר  אויסגאנען די םארגאײכענריג אפי
 1922 ביז 1924 םון האנװענשאגס די םון
 דאאאר 8,500 אין אונטערשיד דער איז

יאהר. א
 די אויסשטעאען מיר װעאען איצט
צוזאפענרעכענען. ױי און ציפערעץ

עמאנאמיע: אײגגעפיחרטע
 סא־ אין אונטעז־שיד — דאא. 5.000

סעתרעטאר. און פרעזידענט םאר אאריס
 רע־ אײן אינעשאפט — דאא. 5.000
סאאארי. דאקטאר׳ס
 פענע־ א אפגעשאפט — דאא. 5.000

דעפארטפענט. רעקארד אין דזשער
 אײן אפגעשאםט — דאא. 2.500

דעפארטגיענט. פינאנץ אין פעגש
דאאאד. 17,500 — הכא סך־

עיןאנאמיע: אײגגעםיהרטע ניט נאך
 א פאד אוגטעךשיד —־ דאא. 97.500

ארבײט. ארגאניזאציאנס יאהר
 סא־ אין אונטערשיד — דאא. 6.000

 םארנאײר איזי ארגאנײזעךס פאר אאריס
 דזש. אין ־אײדזשענטס ביזגעס די פיט

באארד.
 קאג־ אין אונטערשיד — דאא. 8.500

אױסגאבען. װענשאן
 אױס־ איז אונטערשיד — דאא. 8.000

באארד. פין םיטינגען פאר גאבען
 136,500 — יאהר יעדען הכא סך
דאיאר.

זײ־ אכיכעאע נאך באטראנט איצט
:אויסנאבען טיגע

 אאקאא דרעסמאכער און װײסט די
 ״ױגימי באריהמטע די געהאט האט 25

 אינסטיטױ די איז יאהחגן פאר האוז״.
 ארבײסער דער םאר שטאאץ א געװעז ציע

 די צואיב יאהרעז, אעצטע די באװענונג.
 אינטערגע^ ׳דער *וון מעטאדען גוואאד
 אאקאא נאכהער ,25 אאחאא גענען שאנאא

 פאראא־ ױניאן דרעפמאכער די האט ,22
 האט, הויז ױניטי די און באוט צוםיא רען

 פיא אמאניזאציע, גאנצע די װי פונסט
אן געאיםען.  ניט געאד קײן מען האט ד

 יאהר עטאיכע םארסערם, םאראארען.
 פענעדזש־ דער אונטער םםעציעא צײט,
יױ די האס ראטענבערג, בר. םון פענט

טי  חיבשען א אר״גנעבראכט גאך חו>ז ד
 אינ״ די חאט יאחר יעצטען •ראםיט.

 ױניטי די איבערגענומען טערנעשאנאא
 אײן אין םאראירען צו באװיזען און חאוז
 15 אויסער דאאאר, טױזענט 27 יאהר

 יע״ ארונטער רעכענט מען װאס טױזענט,
 אחוץ טער׳׳. און ״װער םאר יאחר דען

 טוי• 45 ארײנגעכראסט מען חאט דעם
 אן װי זאכען אזעאכע אױף דאאאר זעגט

 דאס כאטש ?אטעדזש, אינטערנעשאנאא
 נײ״ א דארף, סען וױ גרעסער איז ■אאץ

 צוזא״ אםיס, פאסט א און האא, דענס עם
 72 קעש אין אױסגענעבען אאזא, מען,

דאאאר. טויזענט
 באארד עקזעקוטיװ דזשענעראא דער

 ארויסצוגעכען אונטערגענוםען זיך האט
 אינטערגעשאגאא. דער םון היסטאריע א
 און זיך. םאר און אן זאך װיכטיגע גאנץ א

 געםאכט װערט אונטערגעםונג די װען
 םעהיג־ עפעס פארמאגט װאס עםיצען םון

 פאכען געקענט נאך מען װאאט הײטען,
 זיך צײגט פראםיט. דאאאר םאר א

 קאיי־• די דעראײגט האט מען אז ארויס
דאאאר טויזענט 13 םון סומע ניגקע

 דזשענעראא דער װי אויס ?וסט עס
 ספעציא״ זיך װאאט באארד עקזעקוטיװ

 ניט און געאד. אויסגעבען אין 'איזירט
 אונטער סענט, 25 נאד סענט, 15 נאר

 גענוג. זײן ניט קען אומשטענדען אזעאכע
 קופם עס אז איז, רעזואטאט דער און

צײט. צו צײט םון טעקס א צו נאך
 ?yp אאקאאען די פאר םדאגע דױס די

 װי װערען געשאיכטעט ניט אנדערש
 װיאען איז באשאוס דעם דורכצוםיהרען

 נויטיג װעט עס ארץ מעמכערס. די פון
 צװינגען צו קאמפײן א אנצוםיהרען זײן

 צו באארר עקזעקוטיװ דזשענעראא דעם
 סענט. 10 צו האפיטא פער דעם שנײדען

 ספע־ א דעם םאר רוםען צו נױטיג אויב
קאנװענשאן. ציעאען

 אז פיגסאפקהי, ברודער זאנען, אצים
 זיך סאײבט אדמיניסטראציע אאטע די

 װאר־ זײ ארויסצואװארםען. אונז װידער
 םאי דורכםיהרעז זאאען םיר נאר טען

 איז עס דױם. אין ה^כערוננ א אײך
 פיר וױיא װארטעז, אײער אוםזיסט אבער

 העכערען. ;יט דייום די אײך סאר וועאען
 דעם מאכען צו זיך גרי^ט א'הר אױב און

שנעאער. װאם עס טוט דזשאב,

־״ רעדאיזציע: דער פוז (אנםערקונג
 איז םאםיװעז און אבזיבפזען יארםנאי׳ם בר.

פ דיזער בײ אישוס ״נײע״ *.״יפחויבען ײ  ו
 אין סורורײז. קײן ניט אונז סאר זײנען

 מיר װעלען *גערענטיגקייפר נוכער געקםםען
 צוגלירערען ארגומעגטען און פאפיװען דיזע
 קלאי זאלען זיי כדי לעזער. אונזערע םאר

.יד) ז האנדעלט דא װאס װעגען מארשטעהן

פינישערס הלאוק דער אין אהטױױשעפ פװ װאו א
9 לאסאל יוניאן

 אאהאא אין ״ביזי״ זײן װעט װאך די
 דער םון פיטיננ א מיט אגםאנגענדיג .9

 אײנס שבת, דעם .סאסיטע אבדזשעהשאן
 טען22 דעם דאנערשטאג, ביז און אוהר

 עטװאס טאג יעדען כםעט וועט אפריא
 אכדזשעסשאן די פארקוםען. אנדערש
 אבדזשעקשאנס אויסהערען װעט האםיטע

 דער צו ?אנדידאטען נאםינירטע געגען
 טאג זעאבען •דעם באארד. עקזעקוטיװ

 אדגאניזײשאן דזשענעראא די אויך װעט
 האנדאען און טיםען אאקאא םון קאמיטע

 צוקונפטיגער איהר םאר פאענער װעגען
טעטיגהײט.

 סעהשאן די זיי;עז טוב ױם דעם צואיב
 רע־ געװארען אפגעהאאטען ניט מיטינגען

 די װעאען מאנטאג דעם און געאמעסיג
 אנםאנגעז װידער זיך םיטיננען םעקשאן

 װאם אאקאילעז םיטיגנ רעגואערע די אין
 tan אין געםינען װעאען מיטגאידער די

 עקזע״ די אאסאא. םון אדװערטײזמענט
 אויםמערהזאכד די ציהם באארד קוטװו

 באשאוס דער אז מעםבער, יעדען םון קײט
 װעאען װאס יצניגע די שטראםירען צו

וועט טיטיננען סעהשאז די באזוכען גיט

 מעמ־ יעדער און װערען אפנעהיט שטרענג
 מוזען ביכעא פון בײטען בײם װעט בער

 אסענ־ האט זי אדער ער אז באװײזען,
 פי״ סעקשאן אײן אפװײניגסטענס דעט
 יעניגע די און אנאטען,5 דרײ אין טיגג
 שטרא־ װעאען טאן ניט דאס װעאען װאס
דאאאר. א םיט װערען םירט

 אפריא טען22 דעם דאנערשטאג, םאר
 דזשענע״ א םאירוםען אאקאא דער האט
 אײ־ פאנהעטעז אין מיטינג מעמבער ראא

 דײ בײ סטריט. טע4 איסט 66 סעאום,
 םינאנס א אפגעבעז טען װעט מיטיגג זען

 לאקאא, פון םענעדזשער דער באריכט,
 מע* דזשענעראא דער און זיראין ברודער

 הײםאן, בר. ױניאן, דער םון געדזשער
 יעצטיגער דער װענען באריכטען װעאען
 בײ אויך װעאען עס און טרײד אין אאגע
 םאר װאהאען םארקוםען פיטיגג דיזען

 אוים׳ן באארד עקז. דער צו דעילעגאטען
רעזיגנירטט. האבען װאס די, םון םאאץ

 אנאנםירט האמיטע עדױסײשאנאא די
 רעגעא־ װערט עננאיש אין סאאם דער אז

 אב. םיטװאך יעדען אפנעהאהטעז מעסיג
עװ. אעס&יננטאן 67 ״אאס. םיז אםיס אין

וױרטהיינם קלוגע
כאקם » חױז אין איםער האלטען

עקס-לאהס
̂ליע נאנ«ער דער פון םאגעגם די רעגולירפ דאס םאנ
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 ג<ד איחר T» חאב מאא ערשטען דעפ
 צוחנאזי נױס ש»ו חאםער׳ס אין טראםען

 געװמן דארטען בין איו װען צורי^ יאהר
״חאנט״ נײע א געװען איז זי טשערםאן.

 גאר צײט ערשטע די איחר האכ אין און
 א געװען איו ׳צאי דער באסערקם, ניט

 דרײסיג צו מ»שעען נייגציג גרױסער,
 חגר אויוי געועסען איו זי און אײן, א אין

 און עק רעם׳וױיםסטען אין איין דריטער
 נאמערקט ניט דאריבעו איחר האב איך

צײט. היכשע א
אײנ״ אבער אזוי, װי גיט געדענק איך

 נאך םארנאצט ארונםעמעהענדיג מאצ,
 אױסגע״ זי איז שאפ, סון ארבײט דער

 טיר אין האט און םיר נעבען װאקסען
 איהרע םון בציק דעם ארײגגעשטאכען

 אונען כױיע גארישציכע און װײכע גוטע,
 און שטימע טיצדע שװאכע, א םיט און

מ צי&עריגער א מיט  שידאר, ר1נאמעבי
שװא־ / אויף געזאגט ערות האבען װעלכע

 אג־ מי>• פאר זיך זי האט כארמקםער, כען
 פון װערט• זי אז באקצאגען, נעחויבען
 זי ריכטיג, באהאנדעצט גיט םארםאן

 אר• אײנטײ^עז כײם געקריוודעט װערט
 נאך און ״נאכאצ׳/ א איו ער אז און #בײט

 גײע אצע װעיכע קצאגען עטציכע עפעס
 פאר־ א געגעז געװעהנציך מאכען מײדצאך

 ניט פארדינען זײ װאס דערםאר םאן,
זיך, דוכם זײ און אילטע די װיםייל אזויפיצ

 פארסאן. דעם םון שולד די איז דאס אז
 ערםוטיגט און געםרײסט איהר האב >\יך
 אינגיכען װעם זי אז פארזיכערט, און

 זיך זי זאצ גלײך. אצעפען טיט פארדינען
 איך ארבײט. דער צו צוגעװאױנען נאי
 אױםםערקזאמהײמ צופיצ קײן איהר האב
 ניט טיר האצז זי וױיצ געשענקט, ניט

 אנ־ איהר האב איך פאראינםערעסירט.
 ענטוױ־ נים נארישצאכע א םאר גענומעז
 אוועק ביז איך װען און םײדעי, העלטע

 זיך סינום דער סים איך האכ איוזר, פיז
איהד. אן םארגעסען גלײך

בא־ איך האכ טענ קומענדע די דוף,״
אםט. גאנץ מיר אויוי קוקט זי אז מערהט,

 םארבײ־ אויסנעסומען איז םיר װען און
 זי.געשםײכעצט חאם םאשין איהר נעחז

 און םיצדע גוטע, איהרע םיט םיר צו
 יעדעס מאדנע, און אויגען. בצויע נארישע

 בציה איזזר כאםערהט האב איך װאס מאא
 רי באמערקט אוין גצײכצײטינ איר האב

 צױ אויגעז, איהרע םון אײגענשאםטעז
 חסרונות. די נאכהער און פעלות די ערשט
 גע־ האט זאך גאגצע די אז טאקע אמת

 איך האב דאך אבער סעהונדע, אײן גומען
 דעס און פריהער דערזעהן פעצות די

נאכוזער. חסרון
 'אחר א זיח דאז געמוזט האט זי

ז צװאנציג. עםליכע״און י '* ט  מבילדע- ני
 זעהר נאד באלעזענע״און קײן ניט און טע
 דער אין שױן, האט זי אבער ״גרינע״, א

 אגיטאטארס בונדיסםישע געהערט הייס,
 דעם אין פארזאםלונגען געהײםע אויף

 זי שטעדטעל. םרן װעלדעל נאהענטען
 רע־ םון ש׳טיקלאך עטליכע נעקענם האט

 גע־ זיך האט זי און לידלאך װאלוציאנערע
 םאר / ״רעװאקוציאנערקע םארא האלטען

 פער־ זזעכערען א םאר באװאוסטזיניגע, א
 זײנען װאס םײדלאך, איבריגע די װי זאן,
 גע־ ניט ״סכאדקעט״ געהײמע קײגע אויוי
 וער־1 די מיט געװארםעז זיך האט זי װען.
״פראלעטאדיאם״ און ״בורזשואזיע״ טער
 איהר פאר געחאיטען שוין האט זי און

 צו װאלט, די איבערשטעלען צו םליכט
רעװאאוצייע״ ״סאציאלע די ברענגעז

גע־ דיזע האט זי אז זאגען, ניט ם׳קען
 און געדענחט און ג^פיהלט קלאר דאנפען

 ארױסברעננעז. הלאר געקענט זײ האם
 גנ״ דאס פען האט דאך אבער ניט, דאס

 איהרע צוףשען םון ארויסלעזען קענט
 אױפ׳ז באקלאגט זיך האט זי װען רײד,

 ^אונװיסענדע רי אױף און פארמאן
 םאר געחאלטעז זיך האט זי מײדלאך.

 א אויןי געװען דאד איז זי וױסענדע, א
 די ווען און םארזאמלוננעז געחײמע פאר

 קײן אוחוק נים איחר שיסען עלטערען
 ארײנגעםאאעז נאך זי װאצט אמעריחא

װערטער). (איחחנ סיביר. איז
גערן, ניט אױסחערעז איחר םאעג איו

 איחרע באטראמתן אלץ םלעג f א און
און אױגעז, בלױע. נארישע גוטע,  איר .
 זײן געתענט װאלט זי אז טראכםען פלענ

 בע־ א נאך און איםיצען צו וױיב נוטע א
 נאך pm קינ^ר. עטליכע צו םאםע סערע
 אי־ געלונגען איז םיר וואס םאל יעדמן

 גע־י איד האב איזזר, םון זיר צוטשעפעז
 ניט נארישע. א זעהר איז זי אז טראכט,

 ןורויסנע־ נמחר אצץ זיך האט זי דאס
 ניט האב אץ• נאר נארישער, םאר צײגט

 איגמע־ עפעס איחר אין געםיגען נעקענט
 וועחנגדינ אח אוײגעעלעם, רעסאנטעס,

 געדוכט, מיר זיד חאט איגערדריםיג מיר
f us' נארישער. אלץ װײמער װאס ווערט

 םאר באקלאגט זיך ?' חאט אײנמאל
ז pm פיס די אויוי לײדט זי אז מיר,  ?' ן
 כמר בײם מאג דשם דערציחען קוים העז

t m  .p m ו נצחן ** נעראמנז אמזר תאנ» 
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ר גענעטען סיר חאט זי געהילטען. י  י
 חאט דאס כאטש און איהר, מיט געחן זאל
 א מיס געחן צו פריקרע, אויסגעקוקט מיר

 איך חאכ דיוןטאז/ א צו םײדעל פחנםדע
 צױ איחר חארץ קײן געחאט ניט אבער

 געגאנ• איחר סיט כין איך און ענטזאגען
נען.

 זיך זי חאט אפיס אין דאחטאר בײם
 איך און געלט פעלט איחר אז ארומגעזעחן

 ט?ױ און אױסגעיליעה גערן איהר עס חאכ
 געגענד, אײן אין געװאוינט האכען מיר װי

 חײם א געםאחרען סען8צח סיר זײנען
 ־8ב ן,8דזשעגטעלמ מעשח האכ, איך און

 האט מארנען אויף ״םעיר״. איהר צאוזיט
 װײבליך 8 מיט געםרעגט, מיר שוין וי

 םון מײן דעם שמייכעלע, קלוגיטשקען
 גאכען אוייגע? נארישע איהרע װעלכעז

 בין איו םארװאס — ר׳מסר'ט8ס נלייך
איהר... צו גוט אזוי

 איך צייט, היבשע א אװעק איז עס
 שאפ, המסער׳ס פון אװעק לאגג שוין בין
 יאנג שױן איך וזאב עקס מיס דער אז און

 8 אױןי זײענדיג אײנמאל און םארגעסעז.
 װידער איהר איך האכ קאנצערט סםאדױם

 נאך זיך האט קאנצערט דער געטראפען.
 דורכנע־ האב איר איז אגגעםאנגען ניט

 אײ הער איך ערשט פראגראם, דעם מוקט
 אין n\ טשערמאן ״העלא, רופט: םיצער

 זעהר געקלונגען צורוןי אזא האט סטאדױם
 דעם אױפגעהױבען האב איך און קאםיש

 איך ערשט דאס. רופט ווער זעהן סאפ
 מיס םיר צו מאכט זי וױ איהר, דערזעה

 איך איהר. צו צוקומעז זאל איך הענט די
 בלי־ םילע די םון געװארען צעטומעלט בין
 אויוי געשאטען זיך האבען װעלכע קעז
 בין פארװירט ביסעל א זײענדיג און מיר
 געווען איז זי איהר. צו צוגעואנגען איך

 און בלאסער ביםעל 8 בלויו זעלביגע, די
 א פון שאטען 8 מיט םאגערער, ביסעל 8

 אבער שטעיעץ. אויפ׳ן סנײטשען «אר
 םון קוק םרײנדליכער גוטער דערזעלבער

 םרעהלאך אויגעז, כע8רישל8נ בלזיע די
 בעםארשטעהענ־ דעם פון באנײסטערם און

ו קאנצערט. דיגען  םרעג 8 איחר גיב אי
 פרוביר איך און שיילעז ם׳װעט װאס

 8 עריןלעהרונג, אן איהר םון ארויסציחען
 אוכד אבער ם,8םראגר דעם װעגען מייגונג

 װײ מוזי? װעגען װײס זי םיה, סיין זיסט
 דאך און רעװאלוציע, װעגען וױיס זי םיל
 רשטעחענדינ,8ם נים אוז װיסענדינ ניט

 דער װעז אוז 4 הנאה דעם םון זי חאט
 שפילען, אין נעהאלמען האט ארקעםטער

 און אויגעז די םארגלאצט מיװשל די האט
 דבקרת. און התלחבות יויםער געוחגן אין
 לםעלאכישער8ב דער אין םלעגט, ?וי8 אט

 צוקאבען זיך שוסטער דער פרץ שולכעל.
 מענט8טעמיער און באגײסטערוננ מיט
 תאצ»ד ער כאטש תהלים, פיטעל8ק 8 אין
 פרוש דעם םארשטעהן צו אגגעהויען ניט

הטלות.
 זיך ;י האט קאנצערט םיז געהענדיג

 סאזץ, 8 איהרען אויף באקלאגט מיר ר8פ
 םאר־ געװען לעצטענס איז זי װעמען איז

אויסנענוצט איהר האט מעלכער און ליבט

 איחר צערעמאגיעס אחן נאלד טא?ע און
 ogn p*p האט ד אנער אוחוקנ^יאוט^ן*

ט איחס אױף  ראם חאט ױ געטראגען, ד
 אנ?ױ דער פון מײל 8 לם8 אגגענומען

 דאך ?עגען געוױס רעװאיוציע... טעגדער
 חאנען חתוגה געחן רעװאלו^אנערען גיט
ו קיגדער האכען און ״ י  אונװײ די םיט ג

 טאקע האט רץ8י איחר מענשען. סענדע
 וזעל- זיך מען W װאס אכער געטאז װעח
רעװאלוציע... V טען

* * *
 צײט יאגגע א װידער איהר חאב איך

 ױ ?8 געדעג?ט, האנ איך און געזעהן גיט
 לעצ״ אכער טרייד. פון װעק8 שוין איז

 די אױסגעבראכען האט עס װען טענס,
 איהר איך האכ ?לאוקס, כיי ״רעװאלוציע״

 דירטעז״8״פארכארי? נעכען געטראםען
 צוױשען שטעהענדיג לאקאל דרעספאכער

 זי !פערקוױרדיג און מײדלאך, גרופע 8
 די כיױז געעגדערט, גיט סך קײן זיך האט

 אױגען נארישע גוטע די םון בלױסײט
 םון און געװארען םוגקעלער ביסעל 8 איז

 שטערן איכער׳ז שאטענס־סנײטשען יענע
 דער און ?נײטשען אמת׳ע נעװארעז איז

געװארעץ. כער8םל ביסעל8 איז בוזעם
 סיט באגריסט װידער פיר האט זי
 מיר האט און טשערמאן״, ״העלא איהר,

 און בליק, מילדען איהר מיט אנגעקוקט
 און הײמלאכעז איהר געשענ?ט סיר האט

 װאלט זי װי אט שמײכעל, כען8נאיישל
 זיך האט זי געזעהן. נעכטעז ערשט פיר
 אבן אן סיט װי ארופנעכאפט מיר מיט
 שולדיג, געפיהרט זיך וזא־ב איו אזש טוב,

 זואס אױפנאמע, 8ז8 םיר קופט פארװאס
? נעטאן איהר פאר איר האב אזוינס

 חגם םון צוחןדט רך חאט ױ
 אינ• געײעז זײגען ר'יד איחרע אנעד

 אױןי האט זי ©א/8 װי •ונ?ט חאלטסלאו,
 און םארװאס נען8רשס8ם גיט רינטינ

 זי איז דערםאר אמןר .ddo^p'o רװען8ם
 ױ םארםלאפט. און יעט8רשס8ם געװען

 םארכראכט, ניט מ8י פיר םיט חאט
o m עג8ם איו  אהן בחור 8 גגעז8דנ״ג

 זי און האר קאפ ?ודראווע 8 םיט חוט, 8
 דער־ פיט איהם צו געװארםען זיך ^אט

 האט סיר, צו וױ באגייםטערומ זעלכער
 ל-8ה רײגגע׳טעגה׳ט8 עפעס איחם מיט

 און ראק סון ?נעפעל ר׳ן8ם איהם טענדינ
 םון אונגעדולדיג זיך האט יעגער װעז

 צו צוגעיאםען ,ז איו רױסגעריסעז,8 איחר
 אויך אבער איז װעלכער בחור, צוױיטעז 8

 ער און צוחאכט און ישמאיעט8ם געװען
 הונדעיט האט ער וױ אױסנעקוקט האט

 אטענדען, צו זאכען וױכטינע איינס און
 אגט־ איםפעט מיט איל,ר םון איז ער און

לאםעז.
 געחאט שוין זי האט דריטעז א מיט

 8 נטקליכע, 8 איז זי און מזל, םעחר
 םיט באקען, צוםלאםטע םיט שטראלענדע,

 שטייןי איהם האלטענדיג אװעק איהם
 נאבגע־ איהר האב איך ארעם. אונטערן

 אפשר װערװײס? : געטיאכט און קוקט
 עמעס ״רעװאלוציע״ די אט איהר װעט

ברענגען. יא
 איהר איך האב טאל לעצטען דעש

 גע־ ניט) אל״ז נאי־ איך וױיס נאמעז (איהר
 רי סו; אינסטאלײשאז דעם אויף זעהז

 האבען בחור יענעם מיט זי ״.,״זינער
 בלוםען. בוקעם ;רויסעז א ארײנגעטראגעז

 צוהיצסע 8 סארפיאמטע, 8 נעײעז איז זי
עקסטאז. כימגליכסטעז העכסטען איז

ױניאן, דער איז ״רעװאלוציע״ די
 אויױ .באפיײאונג. איהד געבראכט האט

ט ״באריחארעז״ די א  באקענט זיך זי י
מיט  הא־ ױי און ױנגענפאן דאזיגען דעם י
 .,־רע.,,. רי נעהאט. חתונה פזל פיט בען
שאפ... םון באםרײט איהר האט ציע

3 לאקאל ױניאן מאכעו סעמפעל דער אץ
אריבעױ. כםעט שוין איז סיואן דער

 שעפער, מאנכע םון אויסנאם דער סיט
 אװער־ אםילו נאך ארבײט װאו

 דעד דאש זאגען׳ ניט קען מען טײם.
 דעי םאר שלעכטער 8 געװען איז םייזאן

 שנײדעד, אונזערע םון ט־יל נרעסטער
 אונזעי םון לע8 םאר ניט דאך אבער

לאקאל.
 אונזערע אין ענדערונג געוױסע 8

 סי־ ovi געײען יא איז שגײדער־שעפער
 לע8 םלענט מען װאו שעפער, אין זאן.
 אר* גענו: זײן זאל עס עררוארטעז מאל

 םלענט עס װאו אנדערע, אין ארן בײט,
 מאל דאס איז ארבױט, װײניגער זײן

 םאר״ 8 האבעז טיר ר?ערט.8פ געװען
 ,,שעפעי־ די אין עגדערוגנ די דאס דאכט.

 פארםינערט׳ זיך האט ארבײט די װאו
 קײז ניט — צוםעליגע הײז ניט איז

 די װאש ביזנעס׳ די םון םארםינערונג
 דעש געםאן האבען םאנוםעסטשורערס

 שריט. אויסגערעכענטער אן ;אר סיזאז,
 געמאכט אנדערשװאו װערט ארבייט די

 ניט־ױניאז אונטער װאישיינליך, און,
אכטוננ דארפעז װעלעז מיר פאנדיציעס.

•:is•;■:■:•ן•ז•:■

נ׳װארסשויןעעח׳ו
בורשטאק.

USC8CKXOOO<

 פענםטער. בײם לאנג שעה׳ן שוין כ׳װארט
 מײן. געליבטע ארױם קום
 קושען גלעטען, צערםלען, זיך לאז
שײן. לבנה נאכט׳ם דער גײ

 זעהן. ניט דא קײנער אונז ם׳װעט
 שמיל. אלעם איז םאד ארום

 װייטען, םרן הערט, םען װען זעלסועז
גריל. פון םװיסטש א נראז צװישען
 ,דארט, ברענ בײם װארט, שיפעל ׳אונזער

 גראז: דריםלענדינען צװישען
 וױנטעל א צײט. צו׳ צײט פון װאו,

כלאז. א טוט וױלענד ניט װי
 צוזאםען. מיר םיט דיר, אױף ם׳װארט

 נאכט: זוםערדיגע די אױך
 םארטאיעט װי איצט לינט װעלבע

פראכט. תבואח׳דינער צװישען
 םײנע, געליגטע ארױם, קום
 זײן זכר א נ«נם די זאל
 ליבע נרויםער *ח צײט א פון
יײז!~ עם6לי זיסען פון און

 װאכ זעהן, און שעפער די אויף נעבעו
 אויםםערק• װייעז סיר טאן. [vivv םיר
 שע־ די פון ארבײטער די מאכעז זאם

 און פא־־דאבט, דעם האבען װאס פער,
 יאזען פאל באזונדערעז יעדעז װעגען
אפיש. אונזער וױסען

סי• לעצטען םון פארגעהן דעם מיט
 סעםפעל־ דער אן אבער זיך פאנגט זאן

 סיי װי סעמםעל־סיזאן, דער סיזאן.
 דעב זיך װעט ערװארטעז, און װײסען

 כיא:־ איז םריהער. פיל אנפאנגעז יאהר
 שוי] םיזאן דער דך האט שעפער כע

 שעכופעלכ נעהט מעז און אגגעפאננען.
נעשמאל. :«נץ

 סעםפעל' דעם סון אגקומען דעם מיט
 זעלב/ו די ארעטאל סיד האבען סיזאז

 זעי־ די אלעטאל האבען מיד איביען.
 סעמפעל־סא' אונזעד קאםפלײנםס. בע

 ;ערעכ־ דע־ מיט שטעגדיג קומען כעד
 רומס׳' ״סעמפעל די דאס טענח, טער

 אפער־יסארס די םון פארנוםען װערען
 ארבײ־ װאש סעפפעל־כיאכער, די דאס
 פיאגאטען, עטליכע פאר אפ יטוין טען

 באזײ־ אופנים םארשידענע אויף װערעז
א״ װערען פילעצער זײעדע און טיגט׳  פ
 וױיען םיר אפערייטארם. די פון נוםען

 דיסקוסיע א אין אזען1יני<אױי טי: דא זיך
 אוים־ דאש האט עס װעד דעם, איבער

 י־י פארפערסינען צו רעכס שליסליכע
 דזשױ קײז ניט זוכען מיר םעכיפעלס.

 איצטיגעז דעם אין פדאנע ריסדיהשאן
 שוין טיר לאזען דאזיגע דאס כיאםעגט.

 כייר און לײזען צו יצפעטער אויף איבער
 צױ נאחענטער דער אין דאס האפעץ,
 געװישעד א צו לוטען כייד װעלען קונפט

 דער אין 2 4י^אקאי מיט פארשטענדיגונג
 יא דינען כי" װאס פראגע. דאזיגער

 איצטיגען דעם אי; פאראינט^ייעםי־ט
 איז עט ויאו דא־־ט, — איז ײאטעגט,

 ״טעטפער־ א װי זאך׳ אזא דא 'א שוין
 שנײדערס. אדנײטען עס און רום׳/.

 :יט זײ זאלען ,3 ^יא^א פון מעמבערס
 באזײ־ אדע.־* װעדען אדונטערגעשיהט

 איץ װענ׳ אנדערען אן דורך װערען טינט
 זײערע פארנעחמען זאלעז אפערײטארש

 עש איז םאי״ען אזעלכע אין פלעצער.
 ױניאן־פדאנע אאגעט״נע ר״נע א פשוט

 זעלבען דעם פון אדבײטער אן אױב—
 א םון <ן“י5 דעם םארנעהםען קען שאפ

 ־5א װעדס ער װען ארבײטעד, צװײטען
 ג*י־יפאר דורך באזײטיגט אדער געזאנט

 דעם פון זײט דער פון טדיקס דענע
 מוזען באדױערען צום מאגוםעמטשורער.

 העלפט פערע פי׳לע אין דאס זאכען, כײר
 צו באש דעם ארייס אפערײטאר דער

 פין סעמפעל־מאכער דעם באזײטײען
s^ײען זעלטען .3 אתא Dssvn אפע* אן 

 — סעמפעל־טאכער דעש ארוים רײטאר
 א קעגען ,3 איוא^s פון םעםבער דעם

 האט װעלכער אפערײטאר, צװײטען
 םעמפעל־שגײדער׳ש דעם םאתוםען

r8ss. שוין פאסי-ט דאס ווען און 
 דאפ ארױס. אלעמאל זיר יטטעלט יא,

)12 זייש אויז (?דוס
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דעמאל,ראטיע. אין לעסאן א
 דױקעז נוםעד די־זעז אין פלאץ אגדער אן אױף

 װי באײכאוױטש׳ י. ברודער םון איטיקעא אן כיי־
 אייגענער ז־ין אונטעל אפיאו ׳געהט און שטעדוט ע־■

 זעהר קריטיקירט שרייבער דער יזעפעל. ליארעמדינער
 װעז — ״דעמאלןראטיע עדיטאריעל, אינזעד שארו*

באשואדיגט און אפו־יא, טען2 םון זיך״, אױנט עש
 באחא:־ ליינדארטיטעא דער װאס פיאנע, די אז אונז,

 פאהם אין םײ ״פאי*ש שאיסע״זײנען זיינע און דעאט,
 דערם«י דעםאקראטיע״. װעגען באגרין* אין םײ און

ענטםער. אן ער םאדערט דערפאר און עד שדײבט
 אז אויך׳ אונז דערצעהאט בארוכאוױטש ב״ודער

 זיכער ער װאאט עדיטאריעל, אן געװען :יט עס װאאט
 אזוי נאר ;איגגארירט איגגאגצעז ארטיקעל אוגזער

נעצװאומען ער איז אײט־ארטיסעל׳ א איז דאש װי
באשערט איז עש אז הכאא, װארט. דאש נעהםען צו
דעם פון זיך מעז העז — אפנערעדט דאך איז ;איק, א

אױשהיטען. ניט
* * *

 ־ ״שאיש־ די אויןי אפשידדען צועדשט זיך אאפיר
 אויט אנטשאלט, עדיםאדיעל אונזער װאס קייטעך,

 בארוכא־ ברודער םון באהױפטונג קאטעגארישער דער
 דזשאינט דער אז געשריבעז׳ האנען פיר וױטש

 טרא־ אװ ״באארד דער אז באשאאסעז, הןוט באא-ד
 זאאען װאס פערזאן׳ זיבען פון באשטעהן זאא סטיס״

 אין אאקאאס גרוישע זיבען די פון יעדען םארטרעטען
 קריטיקער אונזער אונז טאדעלט הערפערשאפט. דער
 בא*׳- נאר האט באארד דזשאינט דער אז זאגט, און

 בא־ זיבען םון טראםטיס זיבעז ערװעהאען צו שאאםען
גע־ עדװעהאט זיינען זיבעז און — לאקאאס זונדערע
^•ארעז.

 אונזעי צװישען אוגטער^יד פדאקטישער דער
 ער־ בארוכאװיטש׳ס ברודער און װערטער־אויפםאסונג

 א און זעקס צװייטען װאס זעאבע, דאס איז ק^ערונג
 איז עס װי באארד, דז״טאינט דער םוצען. דאאבעז
 םון אאקאאש. 13 פון באשטעהט באסאנט, אאעמען

 קאײנע. זעקס און אאקאאס גרויםע זיבען זײנען די
 מראנד ערװעהאטע און םאמעשאאנענע זיבען די פוז

 די םון אײנעם םארטראסען אײנער יעדער האט מיס
 םיר זעהען וחאיאה, חס ׳שא:דע ק־יז אאקאאס. גרויםע

 דערצעהאען גיט װיא מען אז און א'ין. ניס דעם אין
 בארױ בר. אפיאו יעדער׳ םעג באבע־םעשױת, ?ײ\

 דער אױט טאקע׳ אםת נעבען. צו אםען עס כאוױטש,
 ״פרא״ פון פאינציפ דעם םון אויסטײט^וגג בעשטער

 ‘ניט עואה קײן װאאט רעפרעזענטײ^אך״׳ פאי^יאגעא
 געקיאגען װאצטען אאהאאס קאענערע די אז געװען,
 גע־. דיזען םון פרעדיגער די טראסטי. אײן כאט״ט
 אינגאנ־ דעם װעגען װאר׳טײנאיך׳ אפעד, האבעז דא:ק

 פאר־ אויך איז נו, םאםעגט. אוים׳ז פאיגעסעז צעז
!פאאעז

* * ♦
 בא׳טאא- האט באארד ד^שאינט דער וױ גאכדעם

 'אינװעסטעט זײן זאאען פאני םון נעאטער די אז כען,
 הא־ טראםטיס, 7 אאע םון װעיעז ארויםגענוםעז און

 ע&זעקוטײ די באדוכאװיטש, בר. װידער זאנט בען,
 םא־ די םארטרעטען װאס אאקאאס, םיר די םון װעס

 בא־ דעם צוריקגעוױזען םיטגאידער׳ די יאריטעט־םון
 אװ באארד םוג׳ם באשאוס דעם אגגעגומען און שאוס

 די איז דעם ״סיט און טראסטיס, 4 םאר דירעקטאדס
.4געװארעז׳ עראײדיגם םדאגע

 מעהר און גאאטער איינםאכער, זײן קען װאם
 דזש. פח האנדאונג ערשטער רער צװישען מעכאניש?

 און דירעקטארס אװ בארד םון באשאוס דעם באארד,
 םאײ איז באארד דזשאינט םון באשאוס ענדאיכען דעם

 םון םשך אין און װאכען. צוױי איננאנצע! צאםען
 גרױסזג די פאמעקוםען דאס איו צײם קורצעד דער

 םאדזשאריטי־םיה- די &ון געדאנס דעם איז עװאאוציע
 מנםא- פון םראגע דער אין נאארד דזשאינט פון רער

 דעם איז וואס ידאם םאנד. םון קאנטראא קראטישען
 אאגיש, אאס געײאחנז מאר^מננט םעברואר מען19

 אינ- און ^סודות די םיט אײנתאאנג אין און •אסענד
 םארםש מען5 דעם איז םאיאריטעכדתא״ פון מערעסען
 פיחרמר זעאבע וײ בײ נעווארען אנערקאגט •צוצאוגג

ױ אוױ און סמאריטי״. חנר 1« ,״םיראנײ א •צט ו
מ a די r w w r o iu ir ^ p^ ץ «»סירם תאט i י im

.

 עמועסוטי״ פיער די װאס דעם, צואיב צײט׳ קורצער
 נאשאוס, אױדנעאען דעם צוריסגעוױזען האבען װעס

 דײ אז שאוסו אומםארמײדאיכען צום קוכיען מיר מוזען
 אױםעײ סון פעריאדע א געװען זײנ;א װאכען צוױי זע

 םרוכט־ און הײםער געםײנשאםטאיכעו/ געװעחנאיכער,
 ~ עחזעסוטיװעם דיזע צװישען פראפאגאגדע בארער

 דעאענא״ מאיאריטעט פארבאענדעטע די ראטעװען צו
אאיין. זיך פון —־ נאארד דזשאינט פון טען

♦ * ♦
 ‘דעמא ״אי־טױדײט״ אז באדוכאװיטש.איו בי.

 אאע אז נעדאגק, דעם םון אנטרישטעט איז ער הי־אט,
 זי געטעקסט װערען װאס ױניאן, דער אין ע^עפיענטען

 םאר־ אין חגה גאײכע א האבען זאאען אױפצוהאאטען,
 םארשטעהט איז׳ ער אינטערעסען. איהרע פון װאאטונג

 דער עראויבען ניט װעט און ״םאזשאריטגיק״ א ׳אונז
 דער איבער קאנטראיל א אויסאיבען צו פינדערהײט
 אוים־ ״געבען ׳ער זאגט װיציג׳ איז ער כיאיאײטעט.

 אין מינאריטיי/ א צו םארטרעטערשאםט און די־וק
 ער םארטײדיגט װיאען <וטען זײן םוץ סעכיפעא א א^ס
 די נויל צו פאכט װאס באשצוס, א היץ און פײער מיט

 אױזי מינאריטי־לאקאלש די םיז פארטרעטערשאםט
 •1אי טראסטיס, די װי #באאו+ יעבענס־װיכטיגעז אזא

לסחנה. מחוץ אינגאגצען ארויס זײ װאדפט
* * *

 פאר פורא דער װעגען ניט זיך האנדעאט דא אז
 אנדערע אדער סינדערהײט״ » פון קאנםראל ״װעמא
 נאל ניט ?ילאר איז פאענער, געשטויגענע ניט אזעאכע

pc בײ געװארען געהאצטען זײנען װאס רעדעס, די 
 מארזשא־ די םון באשלום דיזען םון דורכפיהרונג דער

 בא־ בר. םון שורה יעדער םון אוין גאר ריטי־יצידערס,
 איצ־ די דיססוסיע. דיזער צו בײטראג רוכאװיטש׳ס

 אאעס םאר םאראנטװארטאיך איז פיהרערשאםט טיגע
 מיר טויג װאס !באסטא און באארד, דזשאיגט איז

 דאם פארשטארקען םון אחדות, םון געפיהא דער ׳ױשר
 די צװישען שאאידאריטעט פדײנדליכער פון נעפיהל

 ;ארבײטער־ארגאניזאציע גרויסער א םון אפטײאונגען
 איטאאיעני־ די האטערס׳ די אז אויס׳ עס םאכט װאש

 די דרעסמאכער, איטאציענישע די קאאוקמאכער, שע
 םאר״ אין װארט קײן האבען ניט װעצען סקוירטפאכער

 באי׳עבאטים די זײנען כיר רעזערורםאנד. םון װאאטונג
פאסעפו״! ״ביט און —

♦ ♦ *

 1920 אין ,און 1919 אין אז זיך, עראיגערען מיר
 גרויסען א געזאסעלט א<יך באארד דזשאינט דער האט

 םען האט דאםאלס אז און שטרײק־צװעקען, םאר םא:ד
 טראטטיס אװ באארד שפעציעאען א עױועהאט אויך

 בארוכאװיטש בר. זוי ניט ׳פאנדעז די פארװאלטען צו
 *1926 ספעציעאע א זײנען ״טראסטיס״ די אז דענקט,

 דאן ױניאן. אוגזער פון אעבעז דעם אין «נטדעקונג
 םארשטעהער אײן םון באשטאגען טראסטיש די זײגען

 צו כדי און קא*ין. אדער גרויש לאמאל׳ יעדען פח
 האםפטנע צו ניט םאנד םון פארװאלטונג די םאכעז

 די און דעפאזיטס די ;ײנען רעגעאמעסיג, םעהר אח
 םארשי־ אין געװארען געכיאבט <עאט־ארויסציד.ונגעז

 םא* טראסטיס דרײ םון גרופעס אונטעד באנקען ־דענע
 דזש. םון טרעזשורער םיט׳ז צוזאמען דעפאזיט׳ יעדען

 מעג־ די געגעבען האט ארענדזשמענט אזא באארד.
 דזש. אין גרופע יעדער אדער לא?אל יעדען איכהײט
 א״ן חאק שטיקעא א האבען זײ אז םיהאען׳ צו באארד

 האר א אויף ניט האט און םאנד םון םאװאלטונג דער
 מא• םון פרינציפ אומפארלעצבארען דעם םארשװעכט

יאריטעט״קאגטראצ.
מיר• װײל דערםאד, ניט דא עש דערמאנען םיר

 ־םון האנדלונגעז םינאנציעלע אלטע אלע כשר׳ז וױלען
 מוש״ א אלס זײ םארצושלאנען אדער באארד דזשאינט

 אילױ אאם נאר אנגעאעגענהײטען, אאע פאד טער
 האאב־גאאיװע, בארוכאװיטש׳ם בד. בנוגע סטראציע

 םאר־ ״אנערקענט ער אז ערקאערונג, האאב־צבוע׳ישע
 דעמאקרא־ א איז מיגדערהײט א םון טרעטערשאםט

 האנדאען און דעגהעז װאש די׳ און איהם איז טיע״.
 זײגען עש אז זינען׳ איז אײגגעםאאעז ׳ער װי אזוי
 אנ־ און ערנסטע מעהר און אנדערע םארשידענע דא

 אוישצודריסען פראקטיש אזױ זױ װענען׳ שטענדינע
 םארטרעטערשאםט״, ״םינדערוזײט םון :עדאנס דיזען

 טיט׳ן טיר דורכ׳ן און שטױועא יטפיץ כױט׳ן אוישעד
? קאפ

* * *

עיש־ אונזער אין אנגעדײטעט האבעז מיד װי
 צו ?ינע^געהאט אין ניט מיר אײנדנאטיץ,־האבען טען

 אינצידענם. דעם װעגען קאםענטארען אאנגע םאכען
 איצט. גאײך דיסקוסיע די םארענדיגען סיר און
 טאן » אין מעהר באםערסט, פאסירונג די האבען מיר
 װי־ אוגז האט עס וױיא םארדרוס, װי באדױערעז םון

 הױכע און םראזען שעהנע אז איבערצײגטס אםאא דער
 קאםיײךםא־ גוצאיכער אםטמאא זײנעז דעקאאראציעם

 װײמעד א אויױ 'םאררוקט אמנר װערט װאס טעריאא׳
 נעהען ״זײ* איז אײין נעהען ״םיר״ װען פאאיצע,

ארױס.
 סטאד־ װאש געדאנח׳ ״זײ״ און ״מיר״ דיזער אט

 בא״ בר. אין זיאבע יעדער םרן ארויס בואט אזוי טשעט
 אונטער־ טרױעריגעד דער איז ארטיקעא, דוכאװיטש׳ס

 איגצידענ־ ענאיכע אנדערע םיאע און דיזען פיז שאאג
 שוגא ביטערסטער דער איז קריגערישסײט דיזע מעז.

 דער״ און טאאעראנץ װאהרער םון אחדות, אמת׳ער פזן
 אוגז םאר איז זי רײהעז; אוגזערע איז נצהנםערונג

 אכמעגדינ ניט אז איבערצײגוגג, קאינגענדסטע די
מ חאײשיאאטונגעז, און •^•ואים אאע אױןי  ברודעד א

 בא״ םריהער איהם האבען םיר ײי חיר״ בארונ^וויטש
א — צײמעמ״ . *וײ* עם ײין דצמטהףאגס . ל י ן

ען פרײמ^ג, מ .1926 #א<ריל ^ו

 אונטערהאנד־ און ערענצען8קאנ די
פילאדעלפיא. אץ לונגען

דרעסםאכעי• דער צװישען אוגטערהאנדאונגעז די
 די םון אסאסיאײשאן דער און פיאאחנאפיע איז ױגיאן

םארענדיגט. זיך האבען *דרעס־מאנופעסטשורערש
 וועאען צײטונג דער אין ארט צוױיטען א אױוי

 אי־ ױגיאן דער םון ערקאערונג אן געםינען אעזער די
 קורצען איז םיר װעאען דא אנגעאעגענחײט. דער בער

 געםיהרט האבען װאס םאקטען׳ די באטךאכטען באויז
 סײ די און באאעבאטים, די מיט דיסקושיע דער צו

 איצטיגען דעם אין געשאפען זיך האט װאש טואציע׳
י.50 אאקאא םאי םאםענט

v m ײ

 םיאאדעא- די האבען צײט מאנאטען פאײ xx פא״
 ארגאני־ ענערגישען אן אנגעפיהרט דרעשםאכער םיעד

 גע־ זײנען אנשטרענגונגען אאע זאציאגש־קאמפײן.
 ארגאניזא־ דער אין ארײנצוברעגגען געװארען טאגט

 באשעם־ זײנען װאש ארבײטער, צאא גדױםע די ציזג
 שעפער״, ״אשאשיאײשאן גערופענע אזױ די אין טיגט

 װע־ טאנוםעקטשורער׳ גרופע דער צו באאאנגען ורעאכע
 א (נאך 1922 יאהר דעם אין געאונגעז איז עש םען

 םאנאטען) ^עקם קנאפע געדויערט האט װאש סטרײק,
 און האנטראא; ױניאנ׳ס דעד פח אװעקצור־יפעז זיך

״אפען־שעפער״. אויף זײ דזאאטען דעםאאט זינט
 װאונדערבארער יענער דא_ש געדעגקען, דארף מען

 גײשט דעם נעבראכען ;יט פאא קײן פאר האט .שםרײק
 םאר־ זײ זײנען סטרײק דעש נאך ארבײטער. די פון

 טא:, דעם אין. װי קאספאושטינ, אזוי פונקט בי״יבען
 םאר־ זײגען זײ און שטיײק׳ אין ארױש זײנען זײ װאש

 קאםױ, דעש םארטצוזעצען אנטשאאשען םעשט בייבעז
 פיאאדע^־ אין דרעש־אינדושטריע און וױישט־ די ביז
ארגאגיזירט. גוט ז״ין דאך װעט פיע

 רױאף דער מיט ייאקאא׳ דער האט 1א דעימאאט פון
 קאמוי׳ דעם אט אנגעפיהרט אינטערגעשאגאא, דער פון

 אומארגא־ דער אין ארײנצוקוםען מעהר זוכעגדיג
 געשטארקט כשדד האט דאש און טעריטאריע. ניזירטער

ארבײטער. די פון אמאניזאציע די
 געװען איז ארכאניזאציאנש־דרײװ אעצטער דער

 די הינזיכט. יעדער אין צופרידענשטעאענד באזונדערס
 באדײטעגד זיף האם ױניאן ד.ער פון מיסגאידערשאפט

 זײנען שעפער ניט־ארגאניזידטע שך א פארגרעסערט׳
 ארגאני־ זײנען באזונדערס און געװארען, ארגאניזירט

 אינ׳ם ״קאטינג־רומש״ פעהרשטע די געװא־־ען זירט
טרײד.

W ¥ V

 צו גרײט נעװען נים אצץ איז ױניאן די אבער
 גע־ א ארויסצורוםעז אנשטרענגוננ, אעצטע די פאכעז

 אשאסיאײשאן־שעפער די םון טײא א נעראא־שטרײה.
אץ נאך זײגען  כדי ׳דאן אומארנאניזירט. פארבאיבען א

 אר־ינגע־ האבען צוזאטענשטויס, א םארמײדען צו
 עפזנגטאײ אין פערזאנען אננעז^דזענע אײניגע טישט

 אונטערגע־ זיך האבען און םיאאדעאםיע םון אעבען כען
 אםאסיאײ- די און ױניאן די צונויפצוברעננען נומען

 אין זיך האט באזונדערס און ;שאן־מאנופעקטשורערס
 װעאכער שטױרן, האריש דזשאדזש ארײננעטאן דעם
 אאע געמאכט צײט מאנאטען דרײ קנאפע פאר האט

צרדים. צװײ די צונויפצוםיהרען אגשטרענגונגען ♦
סעט־ 1צ גרײט געװען נאטיראיך׳ ׳איז ױניאן ־די

 איז זי אוםן. םרידאיכען א אויף שטרײט דעם אען
 ױניאך א םון םארערונג דער אוי$ באשטאנען אבער
 םא־ א װערען אײנגעשטעאט :זאא עס דאס און שאפ,

 די א̂י האםפאײנטש די אדזשאשטען צו אױו* שינערי
 םאר־ א נאך און אופן. קאאעקטיװען א אויף שעפער

 צום מאנוםעחטשורערס די האבען זיך דינגעז צױגענעם
 אין פאדערונגעז; ױניאנ׳ם דער צוריסנעוױזעז כוןי

נעװארען. אםגעשטעאט זײנעז אונטערהאנדאונגעז די
* ¥ »

 דער דורך דאס איז, דערבײ וױכטינשטע דאש ־
 די האבען אונטערהאנדאונגען די פון צײט גאגצער

 שטוגהנ א אויח ו5אפי דרעסםאכער םיאאדעאםיער־
 זײ־ ארגאניזאציאנס־ארבײט, ז־יער אויםגעגעבען ניט
 קאםו*. קומענדען צום זיך םארבארייטען אקטױוען ער
 גע־ האבעז זײ און באאעבאטים זײערע נוט <ןענען זײ

 נאכאאזען ניט מען טאר ארבײט די אט אז װאוסט,
 אאגע די װען איצטער, און מינוט. אײן אויח אפיאו

 םארגחד גאך זײ װעאען געװאדען, ארער5נאך.<ן איז
 ארגאניזירען צו בעסער אאץ אנשטרעננוגג די סערעז

טרײד. דעם
 גאר זיך האט װאס ספרינג־סיזאן, דעם צװישען

 האאט װאם זוםער־םיזאן, רעם אח םארענדיגט׳ װאש
 דרעס־אינדד םיאאדעאפיער דער אין אנקומען אין

 איז זואס אאץ׳ טאן דרעסםאכער די װעאען סטריעס
 ארגאניזאציאנם־סאמפײז דעם םארטצוזעצען נויטיג,

 סױ רועם עם װען כחות. דיי םאביאיױרען צו און
 ארוים־ וועם ױניאן די װען שטונדע׳ אעצטע די מען

 אתווגיזירטע זייער דעמאנסטרירען צו רווי דעם אאזען
 וחנצען באאעבאטים, די םון עקשנות דער נעגעז םאכם

 בעפאר. װי שטארסער םיא נאך פאראײניגט זײן זײ
 העא־ יענעם םון באזעאט װידער דין אויך וועאען זײ

 5איינ©א ניט מוין האבען «ײ װעאכען גײשט, דישען
שיכטע דער אי־ז םריהער, תר םיז מ  חןםאג• ׳יתיאן, זי
ד אצעמון פון איז וואס איז ווצלם, דער םאד סםדירט ז  נ

**' :** :• - י4געוואחו וואיגחנמנ .

 איז סאמזי דער וױ נאכדעם איצט,
 ^ײדענשאםטען די װען סאױאיבעה

 און קיאױד דער םון םיטגאידער די
 הא״ יארק נױ אין ױגיאן ה־עסמאכער

 מוח דער װזא #אפגעקיחאט זץי בען
 װען נארמאא, מעהך \vpim אן םאנגט
 אין װי סאארער׳ באכריפען װערען זאכען

 םארדרוס, און אױםרעוונג פון צײט דער
 ארײג״ איך, גאוינ אםשר׳ טען סען—.

 פארשײ אין עמסטער טיםער, דריגגען
 םארגע־ זײנען װאס פאשירונגען, דענע

 און יען1איגדוסטר'ז אונזער אץ קוסען
 ערוואר־ און אעבען, א-גאגיזאציאנעאען

 צױ שטעאען װעאכע מענשען, אז טען,
 אר־ אדער ארגאניזאציע, אונזער זאטען

 זא־ ארגאגיזאציעס אגדערע םון בײטער
 אױגי אוועקשטעאען צוריק זץ־ קענען יען

 ז־יערע פארטײדיגען םון מררגה דער
 אזא אויןי אינטערעסען עהאגאמישע

 די כרעננען כאםת זאא עש אז יטטײנעי
 ערװארטעם װערען װאש דעזואטאטען׳

מניאן. דער פון
 צוצוגעחן אוטמעגאיך כמעט איז עש

 דרײ אעצטע די פון פאשירוגגען די צי
 אן אװעקנעהן גיט און דירעסט יאיזר

 סי־י ככדי צײט. םריהערדיגער עטװאם
 געהערינ, װי םארשטעהן קענען זארען
 װען )צײט דער צו צוריסנעהן מיר פיוזען

 אנגעהויבמן זיך האט װעאט גאנצע די
 באוטיגען גרויסען דעס אין ארײגקנויאען

 די זינען אץ דא האב איך קאשמאד.
 װעלם־ רי ניט װיא איך װעאט־םאחםה.

 ראס דעטאאען. אין דישהוטירען
 אײנענעם אײער אין דא־םען איהר װעט
 און צײט יענער צו צוריק־בריסען כייח
 דאש םארשטעאען זעאבסט זיך פאד

 װעט טאן׳ דאס װעט איהר װען ב^ד.
ד י  או.־־* די באנרײםען קאאר הענען א

 אנצױ נױטיג עש מאכעז װאש זאכען,
צײט. יענער כ״יט רייבען

 װען צײט, די אאע געדענקט איהד
 םארבוגרען געװען איז װעאט גאנצע די

 יאג־־ וױכטיגע יעדע םי״חםה. דעד מיט
 ־,ריזע אין ארײ;געקנאטען געװען איז

 אונזעי באוט־באר. םענשאיכער גדויסער
 איז שטאטען׳ םאראײנינטע די אאנד,
 דעם, אין געװארען םארװיקעאט אױך

 ׳צ*יט דער אין װאס אונטערשיר, טיט׳ן
 אנדערע די םון םעריםאריעס די װאש

 גע־ םארװאנדעאט זײנען אענדער גרוישע
 די און שאאכט־םעאדער, א*ן װאר^ן

 האבען אינדוסםריע די און פראדוקציע
 אמעריקע איז אפנעשטעאט, דאדט זיך

 סארש״ אײנצינער דער כםעט געבאיבען
 ־בא־ עסענװארג, יםאר•— סוםאײ״ אװ

 אםינײ און קריגס־מאטעריאא קאײדונג,
 ־איז םאהטןן םון צײט רער דורך ציע.

 .פאקטאד גרויםער דער נעװען אפעריקע
 םאטןגריןןאען. אאע די צושיטעאען אין

 אונז בײ איז אורזאכעז דיזע צואיב
 א׳ימנרסערע־ גװאארינע א פארגעקוסען

 אן װי גוט אזױ פסיכאאאגישע א ניש,
 אוגזערע םון סך א אינדוסטריעאע.

 גע־ םארכאםט אויך זײנען קייאוהםאכער
 סענטײ אאגעמײגעם דעם םון ײארען

 םיאע װי אויך, האבען זײ םענטאאיזם.
 װעאט גאנצע די אז געגאויבט׳ אנדערע׳
 איך דעמאקראטיע. פאר זיך ש^אגט

 ױגגעאײט, אעטיעאעענטע זעהר קען
 אינטערנעשאנאא אונזער םון מיטנאידער

 גזד האב איך װעמען מיט מענשען,—
 גע• הא־ב־ איך װאס און צוזאטען, אעבט

 שטארת זעהר זײנען זײ אז דענהט,
 הא־ — םלחמה, גענען אױסנעהאאטען

 איז ארםעע דער אין ענאיסטעט זיך בען
 דעם דערםאן (איך גײוױ. דער אין

 װעאען םיר וױיא דעם, צואיב פאקט
 אאא־5םםי צו דארפען-צוסוםען שפעטער

אנטי זײנען װאס ענדערונגען׳ גישע
 װאם דעם, םון רעזואטאט אאס שםאגען

 מיט־ און דרעטסאכער און קאאוק־ שך א
 אאמד אין נאדעא־טרײדס די םון גאידער

 פארשידענע אין ארײן זײגען — מײן
כיאחםה־פאכעזס

 איז דא איז פעריאדע דיזער דורך
 אענ־ אנדעיע אץ װי פונסט אטעריקע׳

 ענדע־ געװיסע א נאך םארגעקוםען דער,
 אנט* דער םון רעזואטאט. אאס רונג.

 זיײ מאחםה־םאכעז נײע די םון וריקאונג
 און טויזעגםער הונדערטער םיאע גען

 געװא* ארײננעצוינעז םרויען מיאיאנען
 נײער דער בײ םאברײדארבײט. אין רען

 ארביײ די בײ װי וונסט ארבײםס״םרוי,
 םריהער םון געװעז זיינען װעאכע טער,

 אננד זיך האבען אינדוסטריע, דער אין
 ארבײט׳ די םאדערונגען. גײע וױסעאם

 ארײננעטראטעז. זײגען די װעאכער איז
 אויך וױראוננ א האבען געםוזט האט
 זיך מאכען צו כדי האײדונג. ז»ער אויזי

 מעז האט ארבײט, דער בײ באסוועכתר
 אימאנצעז מאבײקעז נרױסע סך א אין
 חאט םען געםראגען. ניס םאוירטס קײן

 ביס־ זיד חאם עם גיקארם. געםראגען
 אויבאיעטע די גמגדערם אזנכוו^

ך האט בים^נכװײז מתימדסצנחפים.  ד
א ד*ד א ם מ בײ איייחנר נ

 ■רעדדענט וואס רעדע דער ®ון באױכט סטענאנרא«ישער א
 קלאוק• «ן עולם גדױסען א »אר געהאלטען חאט דגטאן
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 געקרא״ האט זי געענדערט. איגנאנצען
 »ז אזױ״ זיך קיײדען צו נ״גונג א גען
 דיוע מענעריש. מעהר אױסזעהן זאא זי

 אױסגע- צײט דער םיט האט ענדערונג
 איינפאוט שטארקען גװאאדיג א איבט
 דעם אינדושטריע. גאגצער אונזער אױוי

 אויס״ האט ענדערונג די װאס אײנפיוס,
 װע• אינדוסטריע׳ אונזער אױוי געאיבט

 בא־ עמסט גאנץ דארפען איצט מיר אעז
טראכטען.

 אי• און םאדאיבער׳ איז םיחטה די
 אג־ זיך האט לאנד, יעדען אין בעראא,

 ברעגגען צו אנשטרענגונג די געהויבען
 ם׳האט ״;ארמאאיסי״. צו זאכען צוריה

 רעקאנסטרוקציע א דורכנעהן געדארםט
 עקאנאסישען דעם אױף ס׳ײ פעריאדע

 אינדושטריעאען רעם אין סײ־ געביט,
 נאכ* און — נעטאז איז פיאעס פעאד.
 דעם. װעגעז געװארען נעדעדט—סעהר

 רעקאנסטרױד םון געביט אײן אויף גאר
 פארגעסען. איננאנצעז םען האט ציע
 דער םון רעקאנסטרוקציע די איז דאס

 אויסניכ־ די פסיכאאאגיע׳ םעגשאיכער
 װעאכעד שנעון, גרויסעז דעם םרן טערונג

 םרן מענשהײט די םאר׳שכור׳ט חאט
 מעגשען די און יענדער םארשידענע די

 כיאדנעם זעהר א אויף אאנד יעדען םון
 װאש קריזיש, עסאגאםישער דער אוםן.

 דער אץ דורכגעמאכט האט אאנד יעדעס
 אױך האט רעקאנסטרוקציאנס־פעריאדע,

 און אױסגעמידען׳ ניט אאנד אונזער
 אא:ד אונזער אין איז מײנוננ, מײן נאך
 םאן״אי־ איגגאנצען ניט נאך קריזיס דער
 אײגע־ אינזערע םוץ אודםײרעדינ בעך.

 דעם באזונדערס און נאדעא־טרײדס נע
 נאך מיר האבען םאך׳ פרויען־קא־ידער

 דעי גזןהאט..און ניט םראספעריטי קײן
 האבען םיר װאש קדיזיס, עקאנאטישער
 דורך, איצט נאך אעבען און דורכגעםאכט

 איבער־ פיאע צו שאיסעא דעם אונז גיט
אינםערנעשאנאל. אונזער איז אעבוננעז

נעזאגט, םריהער אײך האב איך װי
 אינדױ אםעריקאנער גאנצע די האם

 עהאנא־ אן דורכגעאעבט ײעאם םטריעאע
 אינדוסטריען, אאע די קריזיס. מישען
 דער דורך אױפנעװאקסען זײנעז װעאכע

 אםגעשטאר״ ביסאעכװײז זײנען םאחםה׳
 די, םון טױזעגטער הונדערטער, כען.

 םאחםה־ די אין געװען זײנען וחןאכע
 מי־ די צוריסגעקומען. זײנען םעידער,
 ארײנגעצױגען ?ײנען װעאכע איאנען׳

 זײ־ מאחמדדםאבריקעז, די אי} נעװארען
 ארויסגעםאאעז. םאבריגןען די םון נען
 נעמוזם נאםידאיכערוױיזע, זיך׳ האט עס

 איבײטםאא־ םון סיטואציע שאםען־״א
 דרעס־ די און קאאוקמאכער די ויגקײט.
 אויף נעארבײט האבען װעאכע מאכער,

 מלחמה• אנדערע איז איז ״ױניםארםס״
 לאננע, אין געצויגען זיך האב^ז םאכען,
 םריהערדעע די צו צורית רייה־ען אאנגע

 באלמעלא״ ניײארײנגעקוםענע טרײדס.
 צײט זעאבער דער אין האבען,אויך; כעס

 אוג־ אין זיך באזעצען אין געהאאטען
 אינדוםטריען׳ אלטע• די שעםער. זערע

 דעם םאר נעהאט האט אפעריקע װעאכע
 םונקציאנירעז געקעגט ניט האבען קריג,
 האבען און שטײגער נאדמאאען א אױף

 אינדוסטריעאעדקריזיס. אן דורכגעאעבט
 ערמומיגט שטארק זעהר האט אאגע די
 אאנר אוגזער אין ארבײטס״געבער די
 אמערײ ״נײע אײנםיהרען פרובירען צו

 ״אפעז דעם װי מעטאדעך, האנער
 אמע־ אין ארבײטם־געבער די• שאפ׳/

 קלאסעךבאװאזםט, מעהר זײנען ריקע
 אינטערעסעז׳ זײערע אנבאאאנגט װאם

 ־םראלע״ ארגאניזירטער דער איז עס װי
 איז אםשר אםעריקע. איז דא סאריאט

 אנדע־ אין אויך םאא זעאבער דער דאס
 ״אםעריקאנעד דער און לענדערס רע

 שאאג־װארט דער געװארען איז םאאן״
 קאפיטאליסעישער נאנצער דער םון

.פרעםע.
 דך האט באװעגוננ טר־יד־ױניאן די

 שטערונ־ אוםגעהויערע םיט באגענענט
 גלײר האט װאס אײנצמער, דעד גען.

 א:״ דיזען םון געםאהר די אײנגעזעהן
 ניט־ארגא• און ארגאניזירטעז םון נרױי

 צו ,אמעריקע אק קאפיטאא ניזירטען
 איז ארבײטער־באוועגוגג״ די פארניכטעז

 איז ער נאפפערס. אאטער אונזער געװען
 אי־ דער מיט ארויסנעהוםעז דאםאאם

w : סױרקאכד אאל אנדער ״רעזיםט
 עםםארטם די עגענסט פאיט סטענסעם.

 דעמאראאײז טו עםפאאיערס ־דהי אװ
טרײד־ױניאנם!" דהי

אזעל־ אונטער וױחןרשטעהן צו אבער
 שווער. זעהר נעווען איז אוםשטענדען בע

 אנ- װאס אז פוגדעםסוחננעז, גלויב איד
 םרײדײד ^וערמןאנער די באלאנגט

אגי״ pn ניט װײל טען אויב — ניאנס

׳ י .

 ערםאאגרײד ןײ תאנען — בערפלעכליך
 אר״ די םון אנגריםען די צורימעשלאגען

 אזוי״ אין איז גאטירליה בײטס*געכער.
 נעהן װעגען םראגע קיין ניט צײטען נע

 אױפ־ גװאלדיגעד א איז עס װייטעיס
 דאש, אז םארדױטעך, קען מען װען טו׳

 זאא אױסגעכױט, געװען איז עס װאס
 דענק, איך און װעדען. צושטעיט ניט
 כאװע״ טרײד־ױניאן אלגעמײגע די אז

 דורכגע־ דאס האט אמעריתע אין גוגג
 אויך צופרידענשטעלענד. גאגץ פיהיט

 גע־ זײנען איך׳ דעגק :אדעל־טרײדס, די
 די װידערשטעהן אין עיפאלגרײך װען

 אײן םון אױסגאמע דעד מיכ^ אטאקעס.
 װעל* ארגאניזאציע׳ שעהנע גרױסע זעחד

 אױך איצט ;אך איז און געװען איז כע
 ארכײ־ אידשער דעד םון שפיגעל דער

 איז, אמאגיזאציע די םער־באװעמגנ.
 האט זי װאס ׳אנשטרע:מ:י,ען אלע :אך

 -0ער אלע די װידערצושטעהן געפאכט
 *ארײנגעג-א־ זיך האבען ויאס פעגטעז,

 באדען, איגדושטריעלען איהר אין בען
 ערםאלנרײך. אינגאנצען געװען ניט דאך
 לײדיש אינטעי־נעשאנאל די איז דאס

 װעמעגש ױניאן׳ װאידקעדס גארמענט
בין. איך פרעזידעט
 דיזער פאר 'די איז װאש

 קומט װי >' ערשיינונג מערקוױרדינעד
 אזוי געװען׳ זײגען װעלכע ־מיר׳ אז ׳עש
 אײ דעד פרן אװאגגארד דער זאגען, צו

 ?ומט װי ארבײטער״באװעגונג׳ דישער
 אמאניזאציע אונזער גראד דאם עם,

 אפנעשװאכטע אן טאנ צו הײנט ׳ליגט
 םאי״ דא איז ויואס באוטאאזע? א און

 פא־ דאס האט םארװאש >' געתומען
 אט דארין? שולדיג איז װער שירט?

 בא־ געוױסע צו צוקומען מיר װעלען דא
 װעל־ עדש-יגוגגען, אורזאכען, שטימטע

 װעלען וױיניגשטענס קלאוהמאכער כע
 און איך, װי םארשטעהן,‘ קלאר אזױ

בעסער. און קלערער נאך אםשר
באמערהט, םריהער שוין האב איך

 לאגע׳ עקאנאמישע ניײגעשאםענע די אז
 דער םרן טױערען די װאס סאקט, דער

 ברײט געעפעגט זיך האכען אינדוסטריע
 שײעס־ רי אז וױל, (איך םרוי דער םאר
 זאיען ארגאגיזאציע אונזער אין טער
 רײד איך אז וחלילה,׳ חס דענקען, ניט
 איײנקוםעז דאש — םאראורטייל םיט
 איז אינדוסטייע דער אין פרוי דער םון

 דאר,־ז װאס ערשײנויע, פראנרעסיװע א
 גע־ האט װערעז) באגריסט יעדעז םון

 די אויױ װירקונג באשטיטטע & האט
 אל־ אין םארהעלטניסק אינדוסטריעלע

 קלאוק״ דער אויף באזונדער און געמײן
 שוין האב איך װי סוכדאינדוסטריע. און

 נאנצער דער האט ערקלערט, סריהער
 זיך םרויען בײ קלײדער םון געשםאק

 איז ענרערוננ די כאטש און געענדערט.
 מענשליכען אלגעסײן אן םון געװען׳

 אבע- עס איז גוטען׳ צום שטאנרפונסט,
 ׳בײטעד1א אלס קלאוקמאכער׳ די םאר
 קלאוס־טרײד, דער גינסטיג. געװען ו*ט

^ מ־יז בײ איז װעלכער ם  אמע־ נאך סו
 אױסשליסליך כמעם באשטאנען ׳ריקע

 מאכען םלעגט מעז כאםש סוטס, םון
 אינגאנ־ זיך האט אויך, קאוטס אביסעל

 םאס־ וױכטעסטער דער גמענדערט. צען
 וױכ־ דער אט—םאר גאנצעז פוג׳ם טאר

 קלאוידאינדױ דער םון טײא טיגסטעד
 צוזאמען םארשװאונדען. איז שטריע׳

 געװא־ םארניכטעט איז דזשעקעט םיט׳ן
 בײ װײסט־טרײד, און סהוירט־ דער רען

 באשעפסיגש געװען זײנעז עס װעלכען
 י־י ארבײטער. טויזעגטער צעהנרליגער

 איננאגצען כמעם ׳אלזא זײנען, סוטס
 װאס בישעל די און מארק׳ םון אדױס

 א פון זײנען איצט׳ :אך מאכט םען
סארט. םאראײנפאכםען זעהר

 אפצו־ װיכטיג אםשר זײן װעט עש
 קלאוק־ אלטע די פון זכדון דעם פיישען
 דעם פון אונטעדשיד דעש װעגען פאכעי

 גע־ איך הײנט. ביז אפאל סון דזשעסעט
 דאר־ םלעג אין אז ביישפיל, צום דעגס,

 װאש דזשעהעטס, אונםערפרעסען פען
 םין געװארען צוזאמעננעשטעלט זײנען

 דזשעקעט, פשוט׳ער דער שטײןלאך. 36
 די מיט סוטס גענעהס האט םען װעז

 געהאט האט דזשעסעטש, דריײפערטעל
 “פא* באמת האט עש סימס. זיבעךאכט

 צוגענופען האט און ׳עהספערטעז לאננט
 א אױםצומאכען. עס צײט סיט וועאט א

 רזשעהעטעא זעהס־אוז־דרײסיג-סימיגער
 יע־ נאר נעט. 36 פשוט נעײעז נים איז

 מיט באשטעפט נעװען איז סים דער
 געמאכט איז סטי־יעפעל דער שםרעפלאך.

 עס ווען םיגישער. דעם םון געװארעז
 םיםם 36 דזשע?עט א אץ געווען איז

געשעיפטען א כדט סםמנפלאך, 36 םים

 קעשענעס, צאצקעדיגע מיט ׳קאאנער
 האט ־— ארבעא׳ די אױוי קאפס מיט
 םלאכד,. םיט װעלט א םארלאנגט דאס
 גא:- ר1ד* אז געווען, איז פועל־ױצא דער
 םאר־ ד,אט בגד םון צוזאפעגשטעל צער

 יעדען םון םארזיכטיגתײט פעשר יאנגט
 קאטעד פיט׳ן אנהויכענדי; בעא״מלאכה,

 א. םרעסער פינישער, אפערײטא• כיז׳ן
װ. אז.

 לאגע י1 איז ?עזאגט׳ וױ ׳הײ:ט
 דזשעהעטעל איצטיגעד דער אנדערש.

 א*ז עס .4פאדעי אײנפאכער גא;ץ א איז
 איעש. דאש און שיפס צוױײדדײ א דא

 סוטש אײנפאכע אזױגע אפילו אבער
 דער אפילו און וױיניג. אױך געהען
 אײ:־ דעד געװאדען איז װעלכער קאוט/
 קלאיק־ די װעלכן אויף ארטיקעל, צינער

 אויך איז אדבײטען, דאיםען מאכער
 דאש געװארען. פאראײנםאכט שטארק

א גדױסען א אװעסגענוםען האט  םון טי
 דערצי קלאוקמאכעי. די בײ ארב״ט

 םון קאנקורענץ די צוגעסומעז :אך איז
 פראס־ זאגענאנטע די םאר־קאוט. דעם

 רי דורך געסומען איז װאס םעריטי׳
 םרוי־ די בײ האט מלחפדראיגדוסטריען,

 נע״ א אנטװיקעלט אפערײזע אין ען
 בעסערעי, און שעהגערער פאר שמאח
 האט עש קלײידונג. אײנםאכערער כאסש

 דער אז לאגע׳ א געשאםעז אזוי זיך
 גװאלדיגען א ^עקיאנען האט םאר־סאוט

 גלױב, איך פארק. אין םארװערטס שטום
 25 ־פון װײניגער ניט אז ביישפיל, צום

איז dpt םון פיאצענט  אײננע־ םארס.
 םאר-לײז. דער םון געװארעז שלוגגען

^ קען באװײז אלש  װאם םאקט׳ דער דינ
 דער איז איצם ביז מלחםה דער םון

 אומ־ אז צו אויספעװאססען פאר־טרײד
מדרגה. געהויערער

לא* נאנצע די אנאליזירט מען װען
 דעד אז אויסגעפינען, פען קען גע,

 דעד געװען איז װעאכער קאאוק־טרײד׳
 אינטערנעשא* אונזער םון גרונד־שטײז

 דורכגעםאכם צײט דער םאר האט :אל,
 טעכגישעז אינערליכען גװאלדיגען א

 צושמעל־ א געװען איז װעלכער קריזיס׳
 אין ^ריזיס אלגעםײנעם דעם צו צונג

 װײל אז אמת, איז עס כאטש און לאנד.
 האט אינדוסטריע דער םון טײל דיזער

 ענדערונגען גװאלדיגע די דורכגעמאכט
 אויױ איז ריקװערטש, געגאנגען איז און

 ריזיגער א אויסגעװאססעז פלאץ דעם
 אינ* גארםענט לײדיס דער פון ברענםש

 עם איז ׳טרי\ד דרײס דער אינדוסטריע,
 דער אין אז ׳םאקט א לײדער אבער
 דער םון טײל נײער דיזער מאס ׳צײט

 מיר האבען געװאהסען׳ איז אינדוסטריע
 דער צו באצויגען ערנשט ניט זעהר זיך

 װאש געזעהן, ניט האבען מיר לאגע.
פאר. סופט דא

 דעי האט 1920 יאהר דעם סון
 ראננ־ צו אנגעהויבען זיך יזלאוקטאכער

 א אםת, פארװאונדעטער. א װי יען,
 יױ געװען׳א איז עס װאש דעם׳ דאנק
 םילע פארמײדעז צו געלוננען איז ניאן׳

 דער קריזיס. רעם םון םאלגען די םון
 אבע• איז באװעגוגג אוגזער םון באדען

 געײא־ אונטערגעגראבען שטיל דעד אין
 םארא-יגפאכקײם רער פיט װיי־ל רען,
אי־ אן געשאםען זיך האט טרײד פון

 ד. בעלי־םלאכות׳ פון בערבאפעלקערונג .
 םיל געהאט האבעץ פױר אז ׳פשוט ה.

 האט טרײוי דער װי ארבײטער, מעהר
 •קלאוס־פאכער דער האבען. געדארםט

 אז אין עםיגרירעז געװאלט גיט האט
 געהאלטען זיך האט ער טרייד, אנדער

 מעגליכסײטען. אאע סיט קלאושס ביי
 דעד איז אלעם, דעם טראץ דאך׳ און

 ‘געװא םארקלענערט איצט הלאוק־טרײד
 עס ארבײטער. טויזענס 20 מיט רען
 קאאוהםא* 50׳000 װי מעהר ניטא איז
 א:י*.ל נאנצען איבער׳ן טרײד אין כער
 ,“איבײטע טויזענט 20 ביז 15 די פון

 מדײד׳ פון ארױסגעםאלעז זייינען װאס
 געײא־ פארװאנדעיט טויזענט 5 זײנען

 און סאב־פאנופעקטשורערש אין רען
 טויזענט 15 ביז 10 און קאנסראקטארס

 מיט געװארען ארײנגעשטױסען ז־ינען
 וײ דרעס־אינדוסטדיע. דער אין נװאלד

 ניט האבען מיםגלידער אונזערע װײט
 קומען װאס עגדערונגען, די םארשטאנען

 פאקט, דעײ דינען קען טרײד, אין פאר
 האב איך װען ,1924—1923 אין װאס

 צײ דארוי פען אז טענה׳ן׳ אננעהויבען
 דיעש־ און ה^אוק־ די זאםענשםעלצעז

 אומנעהוי־י געטראפען איך האב פאבער,
 אונזערע םון זאנאר שטערוננען ערע

 מעז ױניאן. דער איז מענשען בעשטע
 אץ־ אז דעם, אין באשולדינט מיך האט

 די צװעקען. פאליטישע צוליב עס טו
 אײנזעהן נעסעגט ניט דאן נאך האבען

 םאסטאר״ אינדושטריעיען נײעם דעם
 ײד מיט שטעלט ררעם־טדײד דער װאם
 איבערהערעניש, גאנצע די און םאר,
 לזד דעם א'ז ארײן ברענגט דאם װאס
ױניאן. אונזער םון בען

װאר). קוםענדינע ו^גום

it;



• גערעכמיגקיי
r.

׳יוניאן דדעםמאכער און )רןלאור דער אין
V רער פון אגנמרשגג די 'w m m צו 

 ״גע־ די אין װאך ילע^טע *רםיקע?*  ם״ן
ט/ ^י ג טי עכ  און ו*סיג גיט איז עס iv ר

 צו ניאכחגנם איצטיג^ דעם אין ט*?טיש
 ק^וקמווכער די םון ראגע די tv צײגען,

 םארגיײך אין ״^עכט *זױ גארגיט איז
 ניט !יכער pv םארגאגגענדױיט, רער מיט

 ארטיקעיצ דעם אין וױי< נױטיג. געוחנן
 די אז באװײזען צו געזוכט גישט איך זזאב

 תיין גיט איז ^אותכואכער רי םון <אגע
 די tv געוױזען נאר חאנ איך שלעכסע.

 גיט איז *פארװערםס״ אין סטײטמעגטס
 קיאוק־ פון y:v? די איז .דכער ריכטיג.
 אין װי 1D25 אין ערגער געװעז םאכער

ס/ .1924 מ  הען יאנע ^יעכטע די םאר א
 םאר־ װעדען געהאלטען ;יט אוםן בשום

ך װארטיי  ארכייניסטדא־ איצטיגע ףי ^ט
כען םון רענארט, דער װײ< ציע:  רי װע̂י

 זיד באציהט גענומעז, װערען צימערען
 אדמי־ רי אײדער צייט דעי אױף דאך

אםט. אין ארײן איז ניסטראציע
 װעכענטליכע די tv אטת איז עס כאטש
 דעי אין קלאוקםאכער די םון שכירות

 ניט איז געארבײט האבען זײ װען צייט
 אין ,1925 אין געװ*רען םארקילענערט

 די אבער זיינען ,1924 סיט פארניצײך
 גע־ םאוײזלענערט װאבען ארבייטס צאהל

עי אינסייד די אין װארען, עי  40 םון מ
 1אי און װאכען, 37.4 אױוי װאכען

 םיז שעפער סאב־טאגופעסטיטוריגג די
 צעהנ־ אכט און 26 אױוי האלב v און 31

 סך א אויף האט דאס און װאכען. טע^
 אר־ די פון שארזײנסטעז די פארקילענערט

 מיר יאהר. םון םארילויוי איז בײםער
tynyt עס היגדכט װע?כען אין איין נישט 

rv בא־ צו טאקטיש אדער סאסיג ניט 
 אכד װאס װײל צוסערן. די מיט זיו נוצען

 זיי וױיסען באירעבאטים, די באיאנגט
 דעט גופא רעשארט דעס פון טאחע דאך
 קיאוהםא- די פ\ן יאנע דער װענען אטת
 אױסטײ־ ניט זיכעד קענען זײ און כער,

 װי־ אז זינען, דעם אין ציפ^רן די טיעען
 װײדדעעס אװ רײט װעכענטיןיכע די בארד

 געםאיעז, ניט זײגען קיאוקטאכער די םון
 גע־ אין יאגע זײער Tאי דעריבער

 דער אין 4924 אין װי בעסער וועזען
 פארהילע־ א צײגט רעפארט דער װען צײט

 װאכעז ארבײטם צאה< די אין נערוננ
יאהר. דורכ׳ן

״T'1 אויםטײטיטונג אן אבער שוילדיג
 יע־ ווערכע כיעמבערס, אונזערע מיר נען

 וױידזשעס די אז בײיטפי^ צום וענדיג,
 נעו-־ע־ T'v 1925 איז אפערײטארס די םון
 קאטערס די םרן און װאה 8 ?56.98 זען

 אננעפע; ׳קענען װ., ז. א. װאר, א $55.80
tv, דורכשניטריכער דער סײנט דאס 

 װעהרענד יאהר; גאנצען 1פאר־ װײתיש
 tv גערעגקעז פען דארף ארת׳ן דער איז

ך באציהט זױידדט דער  דעד אױױ נאר ד
 ;ע״ און געארבײט, דזאבען זײ װען צייט

 דער־ אױבען שוין רױ האבען.זײ, ארבײט
 26 װי טעהר עפעס װי ניט סעהר מאנט,
p םאב־מאנוםעקטשורינג די אין װאכען r* 

 יטעפער אינסײט די אין אפילו און פער
 עפעס װי נעארבייט ניט מעהר מען האט

ױ איז װאכעז. 37 װי סעהר *  די אזוי
v םון צאהל נרעסטע iv im מעכיבעדס 

 סאב״ די םון יטעפער די אין אדבײטען
 וײנעז זײ .tv ׳עס מײנט האגטדאקהארס,

לעבען v מאיכע; צו געצװאונגען געװעזען

 חײמאן ל. םון
r מענעדו^ער גענ. n. .באארד

 חאבעי זײ װעלכע וױירזיצעס, די םיט
 אבער םיזאן. װאכען •אר די איז פארדיגט

 ־VP די אױף אויך דאך tt כאציהט דאם
 װאכען, צאחל דיערע אויך װײל טערס,
 1926 אין געארבייט האבען ױי װעילכע
 און 4924 אין וױ קיענער געװען זייגען

't דערםאר h עדיטא״ ״םארװערםס״ ךער 
 %אלע tv באהױפטונג זײן סיט פאליט, דיער

 םארלארען, האבען טרײד םון ברעגטיטעס
קאטערס. די חוץ

A
 געװאלט ׳עט^יק ועחר װאלטען םיר

 א׳ו; רער^טאר, רעם פון עצה די נעםען
 *־טיקיען. פאלעסי׳עע קײן ׳ערײבען גיט
 ניט. עס סיר קענען ב^ויערען צום נאר

 tv ביײטייל, צום ׳טאז םיר זא<עז װאס
 }V םארעפענטליכט פינקאפטקי ברודער

 און ״גערעכטיגקײט״ דער אין ארטיסעל
ײ אז אוױי t.*'k םאדערט  לדען t* זא< ס

 ענטםערען. צו פארגעסען ניט איהם ה?ןם
 דינען מיר און העיםען ניט tt סיר ?ענען

 ^טיקעל v םארנעמען צו געצװאוגגען
s״rv אױוי ״גערעכטיגקייט״ דער אין IV 

איהם. צו עגטפער
 .גע- האט ער rv שרײבט פינקאפסיןי

 23 לאקאל םיז םעםבערם די און ױגדיגט
 !ײנען העגגען. באדארפט איהם האבען

 פינהאשסיוי׳ן םיט אײנםאחטטאגען פיר
u\גע האט ער אז ;n v, גע־ ׳טטארה ץעהר 

 מען tv ניט אבער גלויבען מיר דנדיגט.
 םאכען הענגען. באדארפט איהם װאלט
 װאלט מעגערזיטער אויס פאר Tבלוי איהם

 טיר װײל ׳&טראוי, געניגענדער v געװעזען
 פאי אפילו העננען אין בכלל ניט ;לױבען

זינד. גרעסטע די
 זינד די פאר חטא על זיך שלאגם עד

 יטרײ־ דער םיהרער. אםאליגע די געגען
 פארטנוי אין דגטאן צײל^ז, די םון בער

 נױט־ די אין איבערצײגט איהם האבען
 צוליב סעקרעטאר אײן םון װענריגקייט
 שוין T'K איהר, זעהט דאס, עקאנאימע.

 פינקאפטקי׳;. פאי אפילו צוםיל ביסעלע א
 אײ םאכען צו פינהאפסקי ברודער דענ?ט
 געװאוסט ניט האט ער tv גלױבען כייצען

tv ה^דעלט עס tt עקאנא־ װעגען נים 
m גױע, v i w] ב^ײטיגעז צו ?i v m  ן.'4

 אײ אנהעננער לאנגער׳ס דאן דאך האבען
 אױסען איז מען אז גלאף דעם בערצײנט

 אננעוױ־ האבען זײ עחאנאםיע. דערמיט
 געװאלט ווירקליך װאלט מעז אויב tv זעז

 סעקרעטאר v װעלכע געהאלט, די סײפען
 צו אפטטאם געקענט מעז האט קריגט,

 סעקרעטאר, םין אכט דעם באדיטעעז
 סעחרעטאר, אסיסטענט דעם אװע^יקען

 װי- tv אונטעריטיעד דער v* װאס וױיל
א איז עס אז באלד  זײ־ אסיססענט אן י

 מענשען. צוױי װי םײ םאראז דאד גען
 :א־ אין Tבלוי דא אױ אונטעישיעד דער
 קען אװי ײי אױסנאבען. אין ניט און מען
 װע־ אויסגאבען די tv אױסטײטשען מעז
 װעם מען װאס װערען פארנרעםערט לען

 װעל־ סעקרעטאר, אסיסטענט דעם נעמען
 און ערװעהלט, ניט קײנעם פון איז כער
 די בײ ערװקהלען איהס* װעט כי/נז

 ניט הייסעז רועט ער און באארד דזשאינט
סעלזדע־ נאר סעיזרעטאר, אסיסטענמ קײן

w

נח פון נח םיפ׳ן
(פעליעטאן)

ילעבעדיגען. פון

 אנגעהויבען איך האב טעג לעצטע די
או^עד נעװינען װעלען םיר tv גלויבען,

״טרוקענע׳/ די געגען piovp סער8*נ
i געװינמן מוזען מיר

ט אויב  א־ינעגע עדע1א\נ םיט ני
 און שטימען שטרויענע םיט קרעפטען׳

גח... פון כח סיט׳ז vh קאמפיינם,
 םון האלט ,איתר ^וי ניט װיייס איך

!װעלט v איהם םון לט8ה איך — נח׳ן
 שפילעװדיגסטעד, דער א'ז ־— נח

 גוטםד און הלונסטער םרעחליבסטער,
ביבעל. דער םון ^אנקעל׳״ טינסטער

 דאס תיבה, די טאקע ערשטענס,
אלײן. ?עסטעלע

ך שסעלט  גיט שױן םענש, v פאר״ ד
 פלוצלוננ זיך שטעלם איננעלע, הײן

wmv איז v הױבט און םיםײאה םיםען 
ך אן !קעשטעלע v בויעז אין שייילען ד

!טבול ? איו װאס
 טן איהם, פון עס מען האט אי
.געלאכמ הסתם״ !1

vtv װאס ניט האט שוטח, אלמער 
 געכאכאכײ שכגים חאבען — #טאן «י

 ^;ןסטעלאך f'H ־זיר *פיילמ — קעט<
v s w >פון ער. ?אמז זי^* װעט םבו

* י ״ ״- * ״tv r * ' ׳■ון.*

 אהער קוםט וױ ? װאס פון ? װאנען
v '^םבול

ט1אי :ח אבער י :געװאיעז 4נתפעי :
 נעשכיײ־ קעשטעלע- דאס געבויט האט עי

געבויט... אין װאנצעס די אין כעלט
רעטוננס־קעסטע־ דאזיגע די אט און

 געראטעװעט!... אלעמען אובז האט לע
א'צם.^ םיר לעבען כותT איהר אין

נח׳ן. םון פיל ט4האי איך
םאר־ ניט, באמת םארשטעה יאיך און

 גע־ אפנעשאצט וױיגיג ויTא t̂ נח װאס
סענשהײט... דער בײ װארען

 יצחה, אברהם, אדם׳ סון רעדט מען
 משפעות,״מען, האלט נח פון אבער יעקב.

ערגסט... ניט איהם נעמט מען וױנציג...
 האם נח מענשהײט! אומדאגקבארע

rinv ױן אומ !חױת די געראטעװעט א
 פײנער קלוגער, א אויר איז דאס

* אויפטו... כיענשליכער
 זי־ װאלט נח, סײן ניט אנאנדערעד, .

ו כעי י  בא- גאט׳ס פאר געקימערט ניט ז
 אײ- די נעראטעװעם אבי שעפעניסען.

!םעל :עגע
איז  ב^ארגט האט מען tv גענונ ס׳

קיגדזןר!^ און װײב םים אלײן, דך

 געחע- גיט דאך װעט סאלארי ױ'\ טאר.
 זוכען וױל מען װען נאר װערען. כערט

געםינען, לייכט עס םען ipp אישוס
 פינקאפ־ נרװער אמכאלאגגט װאס

i* דאן ער איז סקי׳ן, m w אגהעגגער אן 
 קײנער און ברעםלאון און יאנגער׳ן םין

 א\ן אנדערש איבערצײגצ ניט איחם האט
 חײג־ יאגגער נאך װאלט װעגען זייגט םון

 יוניאן. דער אין זײן געקענט טאג טינען
 גאוניט מיט ויכער האט ער און

םיהרער. אמאליגע רי געגען דיגט
הא־ םיר tv דיגע, טענות די װעגען

 מעםבערס די פאר געטאז גארניט בען
 איצטי־ אין tv באװיין, א ,23 לאקאל םון
 קײן ארגאניזירט ניט מען האט דרײװ גען

ט-דער tv און שעפער, 23 לאמאל  סי
 םען האט אפיס מילער׳ס םון אױסגאפע

 רעמשיסטרײשאן רי דורכגעפיהרט ניט
 דאס אױב קאנטראקטארס. סקוירט סון

 דכער עס אין אדת, נעװען אפילו װאלט
 זײט זײן פון םארכרעכען גרעסםער דער

 םון צײט אין קומען צו אנשטאט װאס
 אױםםערק- רער צו ברעגגען און סחאן
pcvt״o ד פוןTמענעד שעגעראלTשער

 דעם ביז געװארט ער האט דעם, װעגען
 ארויס ער איז איצט און אז,Tסי פון ע:דע
 ״גערעכטימףיט׳/ דער אין אסאמעס מיט
 םאר־ מעהר איז ער אז באוױחט, דאס

 אן בײ עפעס כאפק צו אינטערעכירט
 װי אדמיניסטראציע איצטיגע די עולה

 די פון אינטערעסען די tv אויםצופאםעז,
i פון מעמבערפ ''t לאקאל iv^vt ניט

 קע־ יעדענפאלס, װערען. םארנאכלעכיגט
 די אז זאגען, זיכערהײט מיט םיד נען

קײן האנען 23 לאקאל םון מעמבערס
ײיט אונצופרידען ^ין צו נישט אורזאבע

 כיצד קריגען זײ װעלכע באהאגדלונג די
 די זיינען זיכער באארד. שאינטTד דעם

 אפ בעסעד געװען ניט מאפער טקוירט
 ביעסלאו, חי םריינד, פינהאפסקי׳ס װען

 די געװען זײנען פײנבעירג, און לאעער
 עס באארד. שאינט1ד אין בא^עבאטים

 מילער׳ס Tבלוי אז פאלש, אבסאלוט איז
 רעדדעיסטרײ־ ־דורכנעפיהרט האט אפיס
 ?אנטראקטארם. סקוירט ־רי םון שאן

 די צו אטענדעט האט אפיס קאפלאנ׳ס
 קאנט־ סקױרט די םון רעדזשיסטרײשאן

 טילער׳ס װי גוט ויTא פונקט ראסטאדם,
 אפיסעס, פאיאן \v:"i עס אויב אפיס.

 און ברוקלין, טאון, דאון בײשפיל צום װי
 רע־ קײן נישטא ip:"T עס װאו הארלעם,

 קאנטראקטארס, ססוירט שיסטרירטעTד
t̂ k יענע אין וױיל דערפאר נאטירליך עס 

 סוטס וױיניג זעהר םען מאכט שעפער
 שיםט־Tרעד נישט זײ קעגען פאלנליך און

קאנטראחטארס. סקוירט קײן רירעז
 דער אגנעפאנגען זיך האט עפ װען

 איײ טיר האבען האכפײן ארגאניזײשאן
 ער tv פינקאפסקי׳ן, געבעטען טאל ניגע
 אר־ ארגאניזײשאן די טאז העי^פען זאל

 קלײ־ א איז לאקאל זײן װי אזוי בײט.
 אין ^T'n זײטט ינערT vx ער און נער

 גע־ גארניט עס װאלט טאנ, פון םארלויף
 ארויסהעלפען זאיל ער tv עולה, קײז װען
 צו אנשטאט שעפער. ארגאניזירען אין

 די פאר געטאן מיר האבעז װאס םרעגען
 נארניט װאלט ,23 לאקאל םון מעמבערם
 טאן עפעס אױך ער tv געשאדם,

 אבער .23 לאיואל סיז טעטנערס די פאר
גע־ אונז האט מענעדדשער גרויסער דער
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p|איייג- ניט װאסצר ?איטע אין חאנס ״ 
 אר- פון צײט גאגצער דער םאר געטאז

 ער ?וםט איצט און ?אפפײן. גאגיןײשאן
 חאם מעז tv בא<ד װי tv םענות, טיס
 איז ׳שעיער םסױ^ט i״p ט1<ות»גיזי ניט

 צױ ארויס איחם צאחל און געחם כאטש
p'i טוי פאר דיTזײן װאס דאלאר ענט 

 דזש. דעם אײנגעצאהלם האט לאקאל
 צו שאנדע א װירקליך איז עס באארד.

jvptp שטאנד• דעם םון ױניאן דער אויף 
 לא״ םון פיחרער v םאר &*עציעל פונקט,

 אז #■ינקאםס?י ניט, דען װייטט .23 קאל
 מעםבערס די םון מעהרהײט גיעסטע די

 בײ גאמיט ארבייטען 23 לא?אל םון
 און דרעסעס •בײ ^דערען ססוירםס,

 האם מען אויב און קלאוקס. בײ אויך
 אויך דאס אח שעפער דרעס ירטTארגאגי

 לאקאל םיז מעםבערס די פון נוצען אום
 ניט קען םען ראם אםגערעדט, שױן .23

 ענגען דעם םון ױניאן דעי אויף קוקען
 מעמבערס די שטאנדפונקט. לאחאלען
 אר״ tv גוט, גאנץ םארשטעהן אוסערע

 אזוי פונקט T'v שעםער דרעס גאנמירען
 ?לאוסמאכער די םון איגטערעסען די אין
 אומ־ און דרעסמאכער, די םון T'V עס װי

 אין שעפער קלאוק ארגאניזירען נעקערט,
 די םון אינטערעסען די אין אזוי פונקט

 קלאוק־ די ־םון t'V עס װי דרעסטאכעד
שאינט.כאארד כײם טאכער.  ניט איז ת

 װעץ Tבלוי tt װענדעט עס חילוק, ?ײז
 איז צײט די װען און גינסטיג איז עס

 ארבײט ארגאנחאציאנס טאז צו םאסיג
 סיר דרעסעס. בײ װען און קלאוקס בײ

 יױ אײן א^ עס tv פארשםעהן, דארפעז
 נישם T'V טרײד דרעס דער װען און ניאן

 די אויף אפ דך עס רופט ירטfארגאני
 בעסער װאס און קלאוקס, פון באדיננוננען

 ארנאניױרט, זײז װעלען קלאוקמאכער די
 באדיננונגעז די זײץ װעט בעכער ז£,אי

שעפער. דרעס די אין אײך
A

 פאסײיער די פאר קאלעקשאנס די
 צו ארײין קוכיען סטרײקער פאריער און

 אסא־ די װעלכע שטעלונג, די ביסלאך.
 פארװעהרעץ אין גענומען האט סיאײשאן

האל־ א ארבײטען צו שעפער איז
 ״סומע די םאר?לענערם האט ׳סא; בען

 װע־ מיר tv געהאםט, האבען טיר װעלכע
 בײדע די צו בײשטײערען קענעז לען

 "־T דעסטװעגען םון פאכען^ סטרײקענדע
v :עז i סו־ היבשע ארײנגעקומען איצט 

 אונ־ אויס דריהען םיר װעלכע פאר פען,
ע צו ראנק הערצליכסטען זער ^ נ ו  א

 זעל- דער צו אבער װילען טיר טעטבערס.
 יע״ די צו אפעלירען אמאל נאך צײט בער
 בײגעשטײ־ :יט נאר האבען כעי£װע ניגע
 מיר װעגדען ספעציעל ח^ק, זײער ערט
tt ארבײטען װעלכע טעםבערס די צו 
 ״אינדאסטריעיל דעם םון שעפער די אין

 ברי־ און שװעסטעי איהר, יןאונסיל׳׳.
ע־ אײערע באװײזען דארםט דער,  בא̂י

 סאלידאריטעט פון געפיהל אײער באטים
 און ברידער סטרײקענדע אײערע נייט

 מא־ צו i^yt גיכער װאס אײזר.דאיפס
 אײערע אין האלעקשאנס נויטיגע די ^ןן

 א-3 רי סײ• און פאריער די סײ שעפער.
 זיך נויטינען סטרײהער װעבער סײקער

 םאר קעמפען "t tv הילױ. באלדינע איז
 זיכער סיר ױינען פארעױננעז גערעכטע

 דערםאר.הא־ איבערצײגט. ^יט איהר אז
 אזוי אפרוםען װעט איהד אז כייר, פען

פ^אל ך ױי לי ^  די tVviy)"v און מ
 איצם, זיינען סםאכערyדר און קייאוק־

^ װי אזױ '«y^ די םרן yרשטy צו yn־^ 
 א פאר קאמױ ^ אין .ארבײטער עןפ

v~vov2\ יyמאכען. צו בעז

 אזא בהלה׳ אזא קל'יגי:הײט, ן,יא
!מבוי

 אנד^יש האט א'ר,ד, זעהט :ח׳ אבער
 באז^ינט, חיות די אײך געחאגדעלט.

מין... יעד^ םון צוױי צו און
 חױת מיר ה$בען איהם דא:ח א און

וױלרט... דער אויף
 זיין ,ךמ געיןעלט דערהױפט אבער

 אביסעל מיטנעמעץ דאס מיט אויפטו
קאסטען. אין דך מיט משקה

 t'w נח מאן רyד tv באװײזט, דאס
ביליק... װײטען ij ריט מע:ש א געו\עז

 ־־־ כישקה םיט םאתארגעז זיך װײל
 בליק, זוײטען v \V2$n jyo דארו<

פאנטאזיע! און שװאונג
האס־ אין tv םארשטאנען, האט ער

 דאס סקוטשנע. אומיעטיג״ i״t װעט טען
 זיך װעלעז בכים די נודיען, װעט װײב

 נו, ז.yברומ װעלמן חױת די רײסען׳
 םשסח םיט משקה... צוגענרײט iy האט
איבערתוםען... אלץ מעז קען

 גח אויב ד^ס מענ^יר, vx עס און
 נ,yםב<ל־ט 150 «ץ זyלטvאויסגעה האט
 םשקה לyביס דאם דאגס א גאר עס איז

נדטנענונמז... האט ער װ*ס
 און וױיז אח שנאפס אביםעל מיט

ן טען |yp ביר י  םבול׳ן, yאל איז װיגעז ז
אפנרונטעז... און װאסערן אלע אױןי

 האט נח tv איך, װײס װאגעז םון
 v — כמזקה? ?אסטען איז סיטגענוניעז

!עס גטVT *ר£3פר*פ?
 וױים ניט, עס ?אגם ער fyii און

׳נח םון צוםיל האלט איד אײר: 4אץ
א ינפאלע[ א ק^נע;, גאר ואל םיר אז

 אויסגעסומען איז כיענש דעד אז ספק׳
!,קאסםעז^ איז משחה m צײם פ*יל אזיי

 cv האט פראפעסאר דעד ײען רyאנ
אודא' איך 1בי באשטעטינט, טעג די מיר

צופדידען....
 װײל גלויבען, מילן טוז פראפעסאד א

 האט iv אױסנעטראכט׳ :יט oy ראט ער
שטײן... v פט צטyTיyא'ב עם

בםירוש שטעהט שטײן אויפ׳ן אין
:.גדצריבען

 תיבח אין םיטגענומען האט ער
םשקה...

 ״נא־ מיר אז איך, ;אז עדםאדי אוז״.יי,
 ?אמוי. רyTאונ דא געװינען ןyלyװ סע

 םיט׳ן איז כחות yiytnv סימ ניט אויב
נח... םון כח

 ט ג האם צדי?, אזא אלײן׳ נח װען
:o:ypy אביסעל אהן אויססומען tw o— 

t קאנעז o ניט אודאי!
» ט־טנענוםען האט אלייז נח ױעז

 נױינט דןום און היי פאר
 םװעז מעו׳שתייט, נאנצער דער םאר אױן־

אי  און םיטנעטען... 4אודא אי! אוי
 אלײן נאם »ז מיינט, דאס ע׳סל׳ חגי

 נעמען... נעהײםע! דאס א־הם ה«ט
 נע- נעהייםען איהם האט ער װי פונסט

 באדײט דאו און עופות. אי| תי’ח טעז
 התורה... כין איז ׳פנאיס אביסעל אז עס,

 יעבמן... דעם װי האב«ן עם מוז םעז
די «י יזיכער, ביז איר הכיל׳ עז,  ײ

 זאלעו ״«ראחיביש>ןד' םון באקעטפ«י
 ומלעז מיטחעלפעד, אלם I נח נעכמז

. !.,»מוויגען ויי . ״ . ־ , *י״יי ....

/'-K
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? דעמאקראטי ניט דעמאקראטי«דער ע
ױט*. 4 ®ון  בארוכאו

.2 יאקײ ױן מעגעדז«ער
 ״דעמאשראטיע קעפעל רער אונטעד

 םאריעצטען אין איז ?יך״ לױנט עס װען
 עדײ אן jvriny ״גערעכטיגקײט״ נומער

 נן* שרײנץר חנר װעלכען אין טאריעל,
vpyy h #נ«װײזמ צו tt סיהט  tv 

 איצט ?אגטראלירען װעלכע עלעסעגטען,
oyi לאות־ דער םון רד8נא חשאיט? 

 דעםא־ ?ײן דט וײנען ױניאן, מאכער
 חאבען לינסע די וױ אזױ און קראטעז,

 iv DDvayj צײטען םאחפײתגע דורך
 •ראפאר״ און דעמאקר^ע םוז אישו

 ^.ti צום םארטרעטערשא&ט ציאגעלע
 האנען איצט׳ דאס האבענדע און באארד

 רyד דורך מאכט זײער אויסגענוצט זײ
 האנען און שטיטען טyמאיאריט רyינק>י

 טראסטיס 7 די םון tv 4 באשלאסען
iy2vn iysvT אינוועסטען צו מאכט די 

 צײט, רyדyי צו ־געלט אדויסנעמען רyאר
 װערען. באנוצט ןyDדאר oyM דאפ װען
 צום קומט שרייבער עדיטאריעל רyד און

 אדמיניסטרא־ איצטיגע די tv באשלוס,
 תשאינט קלאוקמאכער nyi םון ציע

 TT לאכט און tt םארגעסט באארד
 ־yi םון אישו רyנyאײג איהר פון אויס

 נדיגטyסאר רy קאנטראל. סאסראטישער
 oy װי גןףטיכטע, ״די רyװערט די פיט

 Tנװ•יyצײט און ,tt װידערהאלט שײנט,
^ױוארטילט״. װערט דאס װי רyדכ

nvi אםת H;y3VT,: בא־ איך האב 
 צו אײנפאל ןy:יאלyג דעם װאונדערט

 עדײ אן פאר lypjviy: פאר די פאכילן
 וױיל ״״נעחנכטיג?ײט״ דער אין טארײעל

ג די ענ ענ ײ ^ ב DKtp גאנץ אי .̂yot'Tv 
 mv: זיך בײ איך האב ל,yדיטאריy םyד

 iyo"T yאל םון שטיםט ny tv ק^יערט
. א םיד מאך גראם׳ שטראם, װי ? י ^  ל

 •ny חײז נעװעז ניט דאס װאלט און,
Dאריyדעם געב^ דאס דארןי װעלכ^י ׳ל 

 פון םיטגלידער די צו טאן גײשטיגען
W אינטעמײשאנאל דער 'x יעחןר 

 װצל־ פראנע, D3V^Kt':vnv און טרײד
V2 איך װאלט אויוי, ?ומט tt פארגונצן 

tv i y r : y r ^  cyi דאס Tא בלײבען אל 
 אלTPשי oyoyn ״ליטעראטור/ לypשטי

 בא־ צום איגנארירוגנ. i''T דארף עס
 אן ?•ין גצדארםט דאס האט ן,yרyדוי

 טאר און ניט |yp עס און עדיטאריעל,
 װעל״ טראגע׳ די װעחגן. איגנאדירט ניט
 פאר־ אלטTyג האט עריטאריעל די כע

y די און — האנדל^ o ^ rדאר־ װאס ׳ 
imivinya iv:"iwi iyrn iyo — ןגעזײ 

 בא• אץ סאי און פא?ם אין סאי פאלש,
 ז^רפאר אט .yראטיpמאyד iy:yM גריף

ענטםער. אן םאדער איך און איך שרײנ

 גלײך ־ ?iyop«D די זײנען װאס
 T'K סpyט דאלאו 20 דער װי םyנאכד
 געװא־ באשטימט רyםיטגליד די דורך

 njn tv באשהאםעז, םיר חאבען
 P'p פאר װערען באגוצם ניט ל$1 םאנד
 סטרײק, v םאד גאר <וי צװע^ רyא:ד
 אױ באארד רyד םון מיטיגג א בײ און

 געװארען, ב^שלאסעז vx דירע?טארס
tv דyםא;ד ר Tאנג ניט אלTyאמyװע״ לט 

 y•: רyסyב nyiv לאחאלס, די אין רען
 לא־ די םון װערען פארספענם זאגט,
 באשלוס v געמאכט iy2vn םיר קאלם.

tv ג דיyלא־ די אין װעלען װאס ׳לדער 
 lyiyiynyiTK זאלען ארײנפוטמן, ?אלס

lyijni זעי־ ב>ייבפ באארד. דזשאינט צום 
 tv באשלאסען, מיר האבען םיטינג ןyב
 דעם זאל טראםטים 7 סון באארד א

 אםת ניט איז עם און םארװאלטען, םאנד
y':vB -שרײבער, עדיטאריעל tv דזנר 

 7 די םמ 7 דאש געװען איז באשלוס
 וחנ־ ערװײלט דאדםען לא?אלען סטעyנר
 ײ tv ןyגעװ איז באשלוס רyד ז.yר
 םון 7 זyערװעהל זאל באארד שאינטTד
7 njn3Ttvn עד־ זיייגען 7 און לא?אלס 

 ,DjyMv דעסזעלבען געװארען. װײלט
 תשאיגט דעם טון םיטיגג דעם נאך

 געזןאט טראסטיס 7 די האבען באארד,
 *yאויםג איז עס װעלכען גיי םיטימ, א

 די ותט צי םראנע די נעװארען נומען
 אינ־ בײם םײנען דארםען באארד גאנצע

 גאלדעי די ארויסנעםען אדער סטעןyװ
 םײנונגען 3 נים. אדער םאנד דעם םון

lyr't געװארען. ארױסגעזאגט רארטעז 
 v סײנען; זאלען 7 אלע אז אײנעה

 דאר־ זאלען 7 רי םון 5 א? צװײטער,
iyc אז דריטער, א און סײנעז v גע־ 

 זײן זאל 7 די פון םאי^ריטעט װײגליכע
 הא־ טראסטים די און סײנען, צו געגוג

Tt \V2 ערשםע, דאס םאר געאײניגט 
 צום wmanva «ײ חאבען אזױ און

 האט וחולכע דיחנקםארם״ אװ כאארד
 חאט און די םים ־ אײנגמםיםט ניט

 םחדער םטי*ריטעט v tv באשלאשען
nvvn• די געומן אי« דאט געטנ. איז 

 T»wa. דזשאיגט צום רעקאמעגדאציצ
 באשיא• חאמ וובער ttvV3 דזשאינט די

 םײנצ!. ד»רמצז וןמען 7 ייזנ דאס סען
 *ו איבערגאגאמען דאן איז םראגע די
 ױ פאר גוטחײםונב פאר ײמאימן יי

 vבײחנ גצוחגן וײנען ״—
*4fruvn t נן«דד דעד םיז סיי

̂ vo און סאיאדיטעט א פאר דיתחטארס
r־iy נ^ארד דזשאינט רער םון כאשלוס 

 די פון מאיאריטעט די ,7 אלע םאר
r • םארטחוטען װעיכע לאקאלען, # o״ 

 גוט״ חאבמן מיטגליחור, די םון ריטעט
 חור םון רעמאסענדאציע ד» געהײשעז

 סיט .4 םאד דידעקטארס אװ באארד
 געװארען. ערלײדיגט םראנע די איז דעם
 פאקטי• n אםכאלאמט װאם איז דאס
*.1VT דער פון זײט שע

 דער דא t'v װאס זעהן לאמיר איצט
 םאד דעמאקראטיע, דער מיט טעהר

iy װעלכע i עדיטאריעל :oonv זיו mtv 
 גע״ װערט *ynveny אין אן. שטאר?

tv ^ vt האנ מירyאנטראל נע?ראגען ן? 
iy r v דyד ױניאן רyדDםיר וױיר אר 
 ןyםענטyלy yאל tv םארלאנגט האב^

 סטpyטyג װערען װאס ױניאן, דער אין
T, ,זאילעז אויםצוהאלטען jy3vn גלײ- א 

nyi vd איה״ םון פארװאלטונג דער אין 
vi .דע־ ®אניע ריכטיג, ניט םינאנצען 

 נע״ ניט ?יעמאל האנען מיר דא?טאד.
 פאײ צו זyנטyמyעל אלע װענען רעדט

 הא־ סיר און פינאנצען, גלײך ןyלטvװ
 |y3yM דטyרyג ניט ?ײנמאל אױך בען
 ןyנטyמyלy אלע םון nyi גל-יכע ?ײן
 •vנ iy3vn מיר װאס ױניאן. nyi אין

d:vt מיר װאם און iy;vT איT פונחם 
 מיד, ivwn אגטTyג .yרטypפאר דאס

tv בײ t:tv ד איןyױניאן ר iy3vn 
pלײנy גרוי אוןyc די־ נעהאט לא?אלס 
Tעלבv .nyi yT^3 y 12 םון לא?אל 

 די־ האטyג האט רyםיטגליד נטyTטוי
Tעלבy דy100 םון רא?אל א װי ה. y3־ 

 מיר .QiDVM( מיר iy3vn םyד געץ
iy3vn םארלאננט tv לא?אלס די tŷ VT 
 לױט לyראפארציאנB njn די האבען

■ רyזײ  ״yלy לויט ניט און מעםב^פי
^iyo:y, םאר״ דאך דארםט איהר װײל 

מז זאל מעז אויב tv שטעהן ײ  <וי ם
 װאלט^ ןyמענטyלy אויוי װילט איהר
 געדארםט ױניאן לאקאל iyiy' פון מיר

 באארד דזשאינט דער אין האבען
yלyמyםארטר נטעןyטyרשאcניט און ט 

 ר־yטyארטרD לא?אל yלyארציאנBפרא
 םאד שװעד mtv איז Dy y^yM שאםט,

שאינט חנר םון yמאנכ  אדונ־ באארד ת
ז.yרצושלינגyט

ג ^י ל חג  אונדעםא־ װי באװײזעז ו
.,,t םיר ?ראטיש ט ^  די tv איהר, ^

 5vdw אין איצט יצטT װאס ŷציpםרא
 א םאר האט באארד, תשאינט דער םון

 בא־ (גיט בא?לאנט tt צײט רyלאגג
, ?ל^נט^נאר ( ט י ^ iny ג ''t tv םארגעג־ 

vd:hd i גיט האכעז רyנ y ^ y i לא־ 
שאינם ז^ר אין ?אלס הא־ צו באארד מ

 אבער ז.yםי:אנצ די אין ד.yד א
^ ט צ  אין איז y^pv-iD די אט וחנן אי

 אויס זיך לאכט און זי DoyrivB םאכט,
 חן־ םון — אישוס vivi*" איהר םון

 בארים־ םון און ?אנטראל ןyמאקראטיש
iyo װיטאום טע^פײשאן ״נא שפרוך 

M<.נט•ישאןyTyפרyר
 םאר שטימט. oy צי inyt לאטיר

'inv־iy לאנג ^ ײנ  םאר״ םיגאנצ^ די ז
 װאש די פון ניט געװארען װאלטעט

שאעט תגם זyהאלטyאויםג האב^  ת
 םיטגלידעד טyיאריטvם די באארד.
iy2vn פאל בעסטען אין Dvny3 םינא״ א 

 פון םראגען אין נאר גים nyi םyריט
̂לע אין נאר ז,yפינאנצ  און טראגען. א
vny:i:v^ דאס האט ttv' ביז לאגנ 

m םיר * n דאם :irrjy y^ חנר אין 
 תשאינט חגר םון yאפױטp םינאנץ
^ באארד נ  אלע ןyםארטראט איצט די

 האבען אײך, איך םרעג נו, ז.yאלpלא
 דע״ אײנגעםירם אד^ר שאםטyאפג מיר

y^vipvo? װײטער: געהז לאםיר 
 ארוים־ האם םען tv לאנג, יאהרען םאר

 םיםגלײ jnywv אויוי סyסpyט לײגטyנ
 איצ״ חנר װי גרױסע yלכyא! און דער,

 זײ דאך טpנyדyג (איהר טעקס טיגער
 ?אנטראלירט האט וחןר נו, אודאי).

 אונ־ iPMya ניט דאס איז םאנדס. יענע
iyu טענשען »ײן םון ?אנטראל דעם 

 דזשאינט םון טחנזשורער דעם —
איהר באארד?  גע״ אםאל tyfiy האט׳

 םיײ fyvivi זאלעז װאם טראםטים וזאט
חד ג^חלוט׳ט איהר האט אחגר נען,  י
 |y3V?rynvD זyהאב םיר ביז Djn גען
 ?VT Dy tv עגדערונג, די םאכטyג און
 האט טראסטיס? וױ זאך אזא זײן

 םיד חאבען װארום טענח, v *ב*ר איהר
 v נאר רוי8ד ry3״D m 7 ער\("לס

ױ לאםיר םו, ?6יאריםע8ם  דאט אי
חנםאקראטיש. ערפלעחנז

v:vpw)x\ םארטרyטyפון דשאםם v 
 פאר־ און אויםדמפ |yny3 םינחנחזײט״

 חד איז םעדערה״ים א צו טחנטערשאפט
 דער דאםינירען לאזען אבער םאסראטיע,
 דער פון יעחנן געבען אדער םינדערחײם
 װעטאי ■ראצמנט הונחנרט םינדערחײט

 דעםאקראםחג פײן ניט איו ?אנםראל,
 אחני אעםםיםוציע אייו אוי^ אן ציעם

tVDwnyrurp, וײ שםמלעו זאל װעלמ

p® חןנט m  ftאדער ס v^ m rw H i 
 סאיארײ דער ®ון חוכט ח m חצמר

& טי fyo און ט  אגדופען טאגען דאס ו
t\nw r י־עטאקיאטי^ « p חאט װאש 

ט א>חר אי װ ןyפטnטעדש3או ױ סיט מ
או און א»חר, 7l ®ון אייף, צו נ

 פאראגט- פדאחציע ypyy די חשיטען
 א»ן טאג צו ח^נט א^וט ®אר וו^רטלץ•

yi pv pyD̂ ױגיאן, חוי -vĵ o n? 
o אפען רעדט נ^ארד דזשאינט n  fyjytt.

 סינארײ *•yi ®אי ״סיאו®®^!״ רער
iy ®ון םראר am אױוי חאט טעט i 

n*3 דזשאינט v* אפען iv ,aivypiv ער 
ט איו iy ®אד פאראנטװארטליך ד i אר״ 

 וױיל נאאדד, דזשאינט רyד ®ון כײט
yר אין איז ר ^ ת ט רי א ע y אט ט tn 

 vvyav מיט רשטy האט טינאריטמט
 אדמי״ די tv ®אדלאמט צוױק װאמן

y^vviDO’j ואל iy3vo 1ר אyוארוציy 
iy בײ אדחןר צו אױסגמייאגט i מינא״ 

 או;״ אודאי דאך טpנyדyג איהר ױטצט.
oyTtpon yiyt רועגען mmvv>n: am 

 אױך אםשר איז נו, קאםישאן. נאר׳ס
ש fytiyi ניט  אונד*• םון תס^קראטי

ט  מינאריטעט דער ןyהאכ סיר װאס די
 בעט איך זאגט־ ... ?D^VDyj ניט

 שון א־־ךער yוצי4װאיyר רyד האט אײד,
iy i ניט מינחגרתייט ;ovry א• קײן; 

wawn מיט שײכות m,yi םין שט^ונג 
ijn דא^אי פיי״יאן דעם צו טינחנרהײט 

 אינגא;* דאך פארלאנגט איחר פאנד?
 מאיארי- דער פון ®לײניגפײט אײן זyצ
 איבער- װי ־,hvd ניט T'v דאס און טyט

 דאס ava'W'a רyד צו ^יבעכען
 הא־ iy?ytt די נאר װען ןyצוהאלטBא

 m.m םון אױבײט די — וױל^ םyד בען
^ ט רי א אי ס

iy;ŷ אײך לאםיר iD זאך. אײן גאך 
 מינא־ די װען אז װייקליך איחר מײנם
 אױ«י ?אנטראל דעם פארלירט ריטעט

iy צוליב ױניאן רyד i םון ע־סאבלירונג 
 דער vx דאס װאס רול, טyיאריטvמ

 Dy װי חןםאסראטי^ םון ירינציפ גרונד
ט אין׳ם t:tv בײ פאשירט האט שאינ  ח

 ®רא־ פון אײנםירוגג רyד דורך באארד
 דארױ, פארטדעטעישאפט, פארציאנעלילר

 מי־ די עס, הייסט םיינוגג, אײער לױט
ט ^ רי א  םון הנחה די קריגען חןרםאר נ

jin’vvDyM איהר װי מאיאריטעט, חגר 
 אונט^י״ 7 אליע דורך דאס םארלאנגט
V שריםטען
 רyא«ײ דאקטא-!yר y'jve גײן,

yדימאריyבא־ לאמיר און ניט, שטימט ל 
W נוצעז 'x ,אונ־ הינסט עס אויסדרוק 
iyD. ר שוין אוןyדעגדיג jy:yM היג־ 
jyp זאגען, אײר לאםיר tv אותאכע די 

 דער־ ניט איז 4 פאר וײגע[ םיר װארום
 pT װעט מדאסטיס yאל וױיל פאר

 איהי־ װי ,iy33jn3tV3yovTtv שוחנר
 מילד לyדיטאריy djh אין אוגז וױלט

^ ר טי  נאך iy3y:y::v האבען םיר צי
 iy2y3 ניט ונילען מיר װארום אורזאכ^

ט צו ױי ^ ד נ  אײנ־ iv צו אדעד מי
 די אפצוהאלט^ חגכט דאס םyלנyצ

 איהר פא:ד. דעם םון פונפציאנירונג
 ארן געהערט, זײ האט איהר זײ. װײסט

 פארשט^קן םיטגליחןר jnyT3tv אויך
מאכ^. די װײסען און  װען אפילו און או

 איך בין געה^יט, ניט די װאלט איהר
tv ^ ,t איהי• די. םארשטעהט איהר 

^ ״אלד אן אויך oyey דאך זײט כי ײ  ט
 מיסטײ?. ?ײז ניט טאך איך אויב און

d''T איהר iytty3 באארד תשאינט בײם 
 אונזער הײמאן, ברודער װען םיטיננ,

M ראלyגyדזש w nvw n דעם אױוי האט 
 ער־ באאר׳ד תשאינט דער םון פלאר

pלyניט און 4 וויל^ מיר װארום. רט 
7 "?P, אין נעהאט ניט האבען םיר און 

 I"P זyפאכ ניט װיל^ םיר און זינעז
 באצו: אין שטעלונג nyt3TV iy:yM סוד
 T'K *ivt די טראסטיס. אװ באארד חגר
y נאר tn, נ האבען מיד װאסyרyכyנט 
 ניט איז ״ספארטס״ זײן טyװ איהר אז
 איהר ײעז צונג פאר׳ן Dyjy' ןyiyשל

 גארניט אײך װעם רyנyי אז װײסט
 א'ז אל^םאלס אבער בלײבען. שולדע

טעות. רyלעצט רyא•י ניט דאס

 לכבוד ■באנקעט ®נים הבלת
 בראדוױי אץ נאמבערג ד. ת

האטעל. סענטראל
 םאדאײן מרײבער ,nB ל• י. דער

 באנסעט פנים קבלת א אראנזשירם ה«ט
 ׳שריפט־ אידי׳שען נאריהםטען דעם םאר

 א־ז ײעלנער נאםבערנ. ד. ח. ׳שטעלער.
 שון ״פאראײז רעם סון ירעזידענם דער

 “זשורנארםיםטען און ליטעראטן אידישע
 אין ;אסם א ־איצט איז און «ױל«ן, אין

אםעריסא•
 נעלאדען װערען באנהעט דעם *ו

 נעזעל־ ריא א און ׳שרײבער אידיעע אלע
טוער. סולםור און מאםטלימ

 פ־ײ־ םא־קוםען װעט נאגקעם דער
 אין אזיינער 6 אפריל, טען16 דעם םאנ,

 נייז “זאאל .קריסטאל חום אין אוונט.
 G73 האטע<״. םענםראל ,ברארורי
םטריט. דריםער דער בײ בראדוױי,

 י¥לעז •לעצעי פאר ממטמלתנען
 םאר־ ■רץ ל. י. *ום jnjm כע׳פיסט

יארק. גױ בראדװיי, איםם 176 איח,

 םון ענטפערם
רעדאהציע

p oyo,. ח»פ איחר — .22 לאקאל
ס  און ״ליד״ « סיט נרױועל א צוגעאיקט או

לויז אונז, נע« איחר  ליד, דעם דרוקען צו ״נ
ײ ?עגען לייחןר נײױו״. דעפ גי*  *ײצי מ

 זאגע;• אםת דעם דעי€ילען. ניא* •ארלאגג
 vpn prn גרויס געחמ* סיר חאנען דיג,

 דאס .4ברזװעי איזער »רע«עגטליכען8 צו י»
ל• ױסען כאס« װן ױיס ײ־ א עולם בײם א ם  י
וצוריקגעחאלםען זיך ח#בען סיר און נעל,

 שארלאנגט. עס חאט איחר וױיל דערשאר,
 װעיעז׳ געדרוקמ ctro קאן ״ליד״ א״ער
 ם9ני׳ איז עס ליד, ר,ײן ניעמ אי? עס װײל
 איחר גראכזען. שלעכטע ביגטעל * װי מעחר

 אנ״ שין לידער סך א לײענען ®ריחער דמיפמ
 דעם סיפ באקעגען איכערחוייש זיך און דערע
 אײדער אלגעםײן, אין *ע?יע1 םײנט עס װאס
 װאס ליד p א;ערײ:ען קאנען װעט איחר

דדיקעז- קאנען ז^ל מען
 4ביײועי אײעי — .35 לאקאל םרײנד, א
 ״גע־ נומעד דעם אין שארעוענט^יכט װערט

 ע&עם צז #נגעקוםען איז עש רעכטיגקײט״.
 ה#ש בריװעל דעם אין נוסער. לעצטען שאי׳ן

ר ר ח י א ע ב  אנצוגעבען שארגעסען זן
 דער זיך. חאנדעלט עס *nr װעלכען װע;ען

 עיק^ע^ונכ ךער *ןײו זיך באציהט בריװעל
 דייװיש ח. פירמע דער פון איבייםער די פון
סי»ז. אןן

 אויפ׳ץ — .22 י*^קאל םעמבער ריבאס, א
 פירמע די בא^ד װי אז טאקע, זיך לײגם ענל

א, Tפ־י סארקס און שאשנער הארט, ^ג  חאם עי
 150 םיט קאסינג־ספעי״ איחר פאי־קלעיערם

 געדאי־פט ■ראוארציאנעל זי ח^ם קאטעיס,
 אנ־ די פון אדבײטער צאחל א זאגען8א אויך
 איז עס אבער שעקטארי. אין קרעפטס דערע

 אנ־ דער ■שון װײסען סיר װיפיל אזוי. ניט
 געחאנדעי׳ם דמרם עס זיך האט געלעגענחײט,

 אזוי זיך חאם עס אלײן. קאטערס װעגען נאר
ו חאבען שירמע דער בײ דאס געםאכט, י  אג־ ז

 סיר״ די זוי מעד,ר קאטעיס, צופיל געקליבען
 אר״ די ^טנײדעז צו אויןו חאבען; דוןרף מע

 אזנײדער״איביי»עי, םריזענדזן די פאי כייס
 ארבײטער; »גדער קיין באיגעשםיגם. זי װאס
ט אזוי  צוליב זיינען װייסען, סיר װי װ״
ט דעם  זאל דאס װען כעװארען. איגעלײגם ני
ײן  זי- אםאלגאםײטעך די ־ײאלם ׳פ?זל דער ז
ד כער  פונקט קרױודע. זײער אנגעגוםען זי
 דעם אנבאל^נגט װאס קאםערס. די *ון װי

 ל- אײ ש. א. דער פון קאםפײן א!-גאניזמ*י#נס
רזי איז עוי  ברי־ אײער אין פרעגט איהר : דז
 ל. אװ. פ. א. דער פון ?אשיטע די *ו ,4װעי

 װעבער- אויך ארגאנוזירען נעסען זיך װ;ם
ט? װאס פאר איבײטעי.  *נ* װעש אודאי ני

 די) צװיעען אגיטאציע אן װערען געשיחרם
ײ װעבער־ארבײםער,  דער אין ארײגצוציחען ז

 טזגקסטײא ״י-ונײטעד די ^ון ^רגאניזאציע
 א. דער שון טײל א איז װאס װאירקערס״,

 איבערצו• אמבאלאנגט װאס אבער ל. אװ פ.
 «אסײק# אין װעבער־סםיויק דעם :עהמען

 אנדער גאגץ א ׳סוין איז איהר זעחש דאס
 סטרײ״ די דאך ד,אנען ערשמענס, געעינםע.

 אליםי'6 די און *רגאגיזאציע אן עפעס קערם
 קאגקורירען צו ניט איז ל. אװ פ. א, דער פון

 פא־^יסי איחר ;ארגאניזאציעס אנדערע שיט
ט זיך איז,  אנדע־ װאס דעם אין מיעען צו ני

 געװיס זי און םוען. ^רגאניזאציעס ײע
 סטײיקס, הענט אידזרע אויף איבע-ינעםעז :ים

 איז צװײםענס, ארויס. רופען א:דעי*ע װאס
 דעם ■פון פיחרער •די יצו פראגע, גרויסע א ;ס

 ײע״ דאס װאלםען פאסײק אין סטרײק װעבער
 זעהט דערלאזען. ג^ר עם װאלפען זײ צו לען,

 סםרײכ, דעם עמיצען און העלפען איהר,
 ארגאני־ און ױניאנס טאן דארפען דאס

ײנען װאס זאציעס  אבער לאגד. *ין דןן ז
 װאלט סטרײק דעם איבערנעחםען געחן צו

אוטטמקטיע. חעכסם געװען
ק^רד, פ#סט דער אויף — כײהינר. יוסח

חי װאס  בײטען צו געיטיקם אונז האם אי
 אנצוגע־ פארגעסען איהר ה^ט אדרעם, אײער

 אום געחעײם. איהר ל^קא־י װעלכען צו בען
 װערעז אנגעגענען שוז אדרעס אן בײטען צו

 דער און נוםער, לאק^ דער נאמען, דער
 אויב ױניאן־ביכעל. דעם פון גוםער לעדזאזער

ט אדרעס דער לאן פעוזלט, דעם פון אײנס  ני
חי װאס צו שיקט װערען. אוםגעביטען  אי

 װעט װאונע אײער אין אויסגעלאזען האם
װערען. ערפילט גלײד

ט לחלוטין איז עס — קאראין. אב. ע  ני
ג םי  אונטערשײפ״״ די געדרוקט חאבען צו נוי

 יע״ V »וי BV8׳ פון ארבײטער פון מען
 גע״ װערמ װאס ערקלערונג אדער זאלוציע,

 אונטער־ איז עס װען גענוג איז עס מאבם.
 נעמען א אדער ני^מען אײן געעריבען

י אין אויב לאמיטע. ekt דער פון ; ״  ־ Ci«c א
 געײא״ אפוינטעד ניט קאמימע קײן איז

ע״♦ דער אוגטער װען געגוג, עם איז רןןן,  ערק̂י
י נ^םעו אײער געדרוקט געװען איז רונג י  מ

מ קאנען  םיט צעטעל לאגנען אזזן דרוקען ני
̂ש נעמען,  צוגע*ילט. אונז האם איחר װו

 איז עס «ז ערקלערען, ד* םיר װילען אגב
 געװען ס׳איז װאם דרוק״פעלער, א געװען

 אײער םון ערקלערונג דער אוימזןר געדרוקט
 V פון מ*?ןרםאן v זײם איחר ^אי,
ivtr־y t ’DVp. ײן געדארפט חוןם עס  »אב. ז

 ׳סאו׳/ דעם םון ארבײמער די פאר קוןרלין,
 די ד^דם ארײגגעפאלען *יז עם אזוי וױ

טע״ דער פון -מאחנרם*ן שורת ײ־ק^מי ^ 
תזעצזפי■ בוזור דלד אדער גאט, אײן װײסם

!
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 ער־ »; װעגען ערקלערונג »ן
קלערונג.

 ״גע* 4דע. םון רעדאקס^ר װערטחער
— :רעבטיגהייט׳״
 א םעסטצושטעעען םיר ערקױבט

 אום־ װי באװײוען װעט װ#ס •ונשט,
 אויס־ זיך ערעױבען םעגשען שעםט׳* םא

זוארס. געדרוקטען רעם צונוצען
 םריײ פון ״גערעכטי-קײט״ רער אין

 איך גײען מ&רטש, םעז20 דעם םא;,
:ם#יגענרעס

 אונ־ דרוהען צו געכעטען וענט *איהר
 אײגשטי־ איז עס ד*ם ערסלערונג, ?ער
 םון שאפ אוגזער םון באש?$סען םיג

 םאריאנגען םיר ארבײטער. t>o איבער
 םארעשענטליכט זאל ערק^ערונג דיזע או

 און ״גערעכטיגהייט׳־, רער אין װערעז
 אי;ג*רירען ניט װעט איהר ה^סען סיר

 פאר־ ערקעערונג די און םארלאנג אונזער
עםענטליכעך.

 ק^םיטע ״די איז אונטערגעשריבען
".6שא סון

 און ערקיערונג די םאמט נאכהער
 םון ?$םיטע די םון אונטערשריםטען די

שא•.
 װײ םיט פ#קעםיזירען ניט װיל איך

 #גגע־ איז ערקלערונג ריזע שטיםען םיל
 םיט #דער 40 מיט צי געװארען, נוםען

 אין »ז װייסט׳ יעדער װײל ,00 איבער
 ארביײ 60 ארבײטען מס װאו שאפ׳ »

 װי מעהר ניט םיםיננ צום קומען טער,
 םײ רער װען איבערהױפט, און .40

 אייגש םיז םארצוינעז זיך ה*ם טינג
 ד$ש אװענם. איז 6:30 ביז בייט$;

 ערקלע־ דיזע בל#םעריש װי צייגט אליין
איז. רונג

 צו איבערלאזען איך וועל ד#ס אבער
 אור־ צו *גערעכטיגהײט״ גנון לעזער די

 אוים־ איז $בער װיל איך װ#ס םײלען.
 ברודער קאםיטע־םאן, דעם םאדערען

 װי און װען ערקלערען, זאל ער קאוםםאן,
 קא־ רער אין ערוױילט איהם םען האט

 באפאלטעכ־ איהם האט װער און םיםע,
 םוז גאםען אין אונטערצושרײבעז טיגם

 דער בין איך לאגנ אזוי פרעטערם, די
 די םון סאסיטע־מאן דער און משערםאז
פרעסערס.

 דאם װעט איהר אז האפענטליך,
 טרײד־ םיט א*ך םארבילייב דרוחען׳

גרום, ױניאן
םרײגד״ אײזעס
.8285 לעדזשער ,35 .5 םעםבער

פראגען. פאר »
 רעדאקטאר םינקעלשטיי!, ברודער

— :״גערעכםיגקײם״ 1םי
 םען2 םון ,,נערעכטינקײט״ ד*נר אין
 װענעז געדרוקם געייעז איז אפרי^

 ארבײטער דער אין !אשירומען צודי
 װיכטי:, זעהר זײנעז װעלכע נאוחןגונג,

 אינגאנצען ניט זײנען וועיכע אבער
םיר. סאר קלאר
 אד־ שנײדער םענער די וועגען )1

 גע־ האבען וועלכע ^יקאגא, םון בײםער
ײ װאונעז  שאם־ הארם, םירםע דער נ

 םוײ 50 םח סוטע די םאחןם און נער
 װעל־ קאטערס׳ 150 די םאר דאלאד זענט

 סעג־ איז׳ דאס אפגעלײגם. האט זי כע
 די אבער, ®אסירונג״ װיכטינע א *יך,

 גאנצען דעם נים דאך םאכעז קאטערס
 וחד האטערס 150 װעז איז גארטענם׳

 פראפאײ דאך ווערען אפגעלײנט, רען
 ארבײטער אנדערע םיל אזוי ציאנעל

 די װעגעז איז װאס אפגעלײנט. אויך
ארבײטער? אנדערע

 קאכד ארגאניזאציאנם דעם ווענען )2
 נױ איז ל. אװ ם. א. די םון *ײן

 וחד •אסײקער די נים זײנען דזשױרזי.
 אין יעצט ז-ינען וחנלכע ארבײמער, בער

 וועלכע ארבײםער סארם די םםדײס,
 וואלם ? ארגאניזירעז צום זיך נעחבמןן ךײ
 קא״ דיזע םאר •לאץ אם נעוועז נים

 צו אנטײל אדער איבערצונעםעז פןטע
ססרײק^ דיתז איז נעםען

.22 ל. םעםבער ריבאה״ א.

 אײ־ במנעם א ®אר דאנס א
װניאן. דער «ז חשענם

 םירםע דער סין ארבײםער די סיר.
wo«p W,'» 168 סארםיין fiP וועםט 

22» « מן סםרי ר אמזער אוים דדי  פ
m ל«ן u m  .*non סים * p in זװ 

 ל/ר ברודער אײדחמנם, ביזנעם אונזער
ר וױנםאז. מ א ת  *Winn אנמנדעם eyn ו

בח־ װינ׳פען םיר םייאן.מ*םען
ד, א«ײינם*ן ײנר ת ר \*ל ״or מו » ױי  ו

in vu y  r> n«  ותל־ ארבײג^ דער גױס »
urn n מ ײ > vm■ מ<ם*ג«ר • 1נ np 

בריחנר יוניאן אונזערע שאןצוױ לגיישאי
•D M W B ^rW 3r r| 1B
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רעדאקטאר: װערטער
 םײן אויסצודריסען מיר ערלויבט
 האנד• דער נענעז #ראטעסט שטארקסטעז

 ״גערעכטיג־ דער םון רעדאקציע םון לונג
 די גענומען זיך אויף האט װאס קײט״
 לעצטען םײן איבער צענזאר א םון ראליע

 סיםינג כעםבער דזשענעראל פון באריכט
J22 לאקאל פון

 רעדאקציע יעדע אז םארשטעה, איך
 איז עס סימיאטיעס. איהרע זיך האם

 געװארען, געהערם ניט קײגמאל אבער
 אױסשגײדען זאל צײטונג ױניאן א אז

 נעהאנ־ איז װאס באריכט א פון זאכען
 איהר מיטיננ. א בײ געװארע) דעלט
 סימפאםיעס אײערע האבען זיך מעגט

 מיט אםילו אוז ״םארװערטס״ דעם מיט
 און םאריערם די נענעז אםאלעס זײנע

 אבער נעמם עס באארד. דזשאינט אונזער
 דאס מעסבערס אונזערע בײ אװעק ניט

 מײ־ זייער צו אויםדרוק געבען צו רעכט
 באריכט, א ניט נעםעלט אײך אויב נונג.

 איהם ?יך ענטזאגט און גוט אזוי זײט טא
 שוין מיר וועלען דרוקען, צו אינגאנצען

 וועלכע צײטונג, איבײטער אן נעםינען
 די און באריכטען אונזערע דרוקען װעט

 ״גע- די אז װיסען, ותלען דרעסםאכער
 מיט פרעזידענט פאר׳ז איז רעכטיגקײט״

זײ. םאר ניט אבער רעדאמםאר, דעם
 איהם און באריכם א צושנײדען צו

 עהרליך, ניט איז םארקריפלען אינגאנצען
 זיכער דאס וועלען פיר ױשר'דיג,״אח ניט
טאלערירען. ניט

 אין אז אויםדריקליך, םארלאננ איך
 בא־ די דרוקם איהר אדער צוהוגפט דער

 שיקם ניט, אויב זײנען, זײ װי ריכסעז
צוריק. זײ

ס ו י ל ו ש ז , ר י א נ ט ר א פ
.22 לאקאל סעקרעםאר,

— :רעדאקציע דער םון (אנמערהונג
 רעדאק־ די זיך, ביסערם ^רפניזי ברודער

 און בארינט, זײן ״צענזורירט״ האש ציע
 אויעהערען װ״נזער װעט ?ר אז ס*ר#שעמ,

 דרוקעו זײ װעם און רעפ^רפען, או:ז ״יקען
צײםוגג״. ״ארבײםער אן אין

 ^גערעכטיגקײם״ רער פון רעדאקציע די
 בןך ארבײט. צענזור מים ניט זיך פארנעםט

 סעק^םאריס םון סײ *רםיקלען, און רינמען
 אבער, קעגען, מענ*ען קלענערע סון סײ און
 װאראייגלזך װי אזוי צײטוגג, אונזער אין
 ײערען געדרוקם צײםוננען, אגדערע אין

 קאנדישאנס: סאלגענדע רי אונםער בלויז
 אדער אלגעטײנע בארירעז דארפען זײ )1

 דארפען זײ )2 ;פראגעץ טרײד םפעציםיעע
 אויס־ *ון לאנג אויכערגעװעדעליך ניט זײן

 גדפרײ זײן דארפען זײ )3 און געצויגען;
העצעס, און זלזולים כיט ניט בען

 פאר־ נים וױלען און גים קענען סיר
 זױיםפר א אין ״גערעכםיגקיים״ די זואנדלען
 אונזער פון פאן אלנעםײנער דעו־ באםקעם.

 געפאלען גענוג חאמ, ברוך איז, במװעגוגג
 זײנען םיר און יאחר פ^ר לעצטע די אין
 בלום זזײםע מעוזר צוצוגעבן גערן נים ג^ר
»טמי>ספערע• דיזער צו

ר ע ט ײ ב ר ג א ש רינ ט ענ ר  315 ב
ט ר טי ס ע ט א ען םר עג .2 לאק. נ

 אפ״ םיטיננ, באזוכטע; גוט א ביי
 אסריל, טען2 דעם פרײטאג געהאלמען

 אנצונע• געװארען באשלאסען איז ׳1926
 פאר״ צו און רעזאלוציע ם$לגענדע םען

 פרעסע׳ ארבײםער דער אין עםענטליכען
 דזשאינט דער צו שיקען צו אויך װי

:ױניאן קלאוסםאכער באארד
 2 לאקאל גענען •ראטעסטירן םיר

 רײךארבײ־ אין זיך ארײנםישען םאר
 ׳ הא־ ־זײ װאס דערםיט םראגען׳ רינג םער
 אגרײ װערטערליצעז דעם געבראכעז בעז

 לײכןור ■ארסער בארא דעם םיט םענט
 צד ארויסגעמוםט האבען און צײםעאום

 וועיל* קלײזעל, לעקען דעם םיט זאםען
 שולע, ר. א. די אפנעריסען האט כער

 םון נעײארען אויפגעבויט איז װעצכע
.315 ברענטש

 דעד איז <חנלכער ,315 ברענטש
 אלזד האם לייםעאום, לײב*ר םון בויער
 Tאו יעצם העלםט און נעהאלםען םאל

ײ רעז ימיןונס׳  איז טאתױקעלט זײנען ז
 בא- בעסזנרע ארוישצוקריגען קאסןי א

 זײ אין ארבײםער די םאד דיגגוננען
 דער װי 316 בחגנטש אבער שעיער.

̂וט אצגעםײן, אין ר. א.  חײנםאל זיד ה
 םראנען אינערלימ די אין געםישט גיט
נוםא. ױגיאנס די פוץ

 316 בחננטש אױס -דריתם דארום
 םון םעסמנרם באלאננען עם וועכמן צו

 ײניןונם, אגחנרע טון אויד וױ 3 ל^קאל
 2 מאל0 נענעו אראטעסט העפמינען א

 אינערלימ ריין אק זיך אריינטישען *אר
m .ח^ובען ײ1 וױ אעצלזננעגהײסעז׳ ר 

D ip ז נעממ י m י •  it ip׳p חגויו אח 
לײםעאונ^ לייב^וי «ון ®חמע

U  i  j a m —
םע• קאםי

 ״נערעכטי;״ םון רעדאלטאר װערטער
ט: ײ — ק

 פאל־ דרוקען צו אײך בעטען כרר
ארגאן. אונזער אין רעזאלוציע גענדע

 געצר^וכענע און אעא נעבוינענע מיט
 דעם אויסגעהעךט מיר האבען הערצער

 געםרא־ האט װאס באריכם, טרויעריגען
 דרײ נעסליך: ,3 לאקאיל אונזער םעז
 מיײ משח ברידער׳ ױניאן אונזערע םון

 דזש. און ראזענבערג .אברהם זעלםאן,
 םריהצײטיגער דער האט סטרויזעװער

 רײהען אוגזערע םון אױסגעריסען טויט
יאהרען. בעסטע זײעדע איז

 טרויער און קעפ ג^בויגענע םיט
 קבריש םרישע זײערע פאר םיר שטעהען

 זײער צו עהרע לעצטע די אפ גיבען און
אגדענשען.

 טרײסס הארציגען אונזער שיקען םיר
םאמיליעס. זייערע צו סימפאטי און

 סוט און הלאוס םאכער שעמפל
.3 לאקאל ױניאן מײלארס

געםיהל, עהרען טיםעז מיט
דאוױר, דאמבלאט׳ בעםין,

?אמיטע. רעזן^לוצי^נס

ט נ ע מ ר א י ג ס ר ע ק ר א װ
יעצט הויפט __ הלוג זײט

 שפעט. צו זײז װעט איר אדעך
איגװעסםארם בילדערס, חײם ספעקולײםארס,

א.-,
אןן ל«פס רעזידענאזעל ביזנעם, װאפערםראנם.
ID״ L E  H O U R‘״

lb© late William K. VanJarbllt'a Estate((
>AT OAKDALE, LONG I8I.AM

 באדינגוננען גינסטיגע זעהר אױף ־
 דער אײדער דורך עס קוקט איז עוצה םײז אז נעםט

יפז זיר םאננט i״bo«p אדװערםײזיננ נרויסער
יי־ײזשס. ;(,:pbu אויף — יעצט עס קרינם

 ׳שײנקען עס ז*ל מעז ווערמ איז ןראסערמי דיזע
 ׳יע:ע םוז אײנער ניט זייט אויפםערקזפםקײט.

 דורר עס י>זעז אוז נזזרענענהײם א חפכעז וועיכע
וםט זײ. עס םארדריסט נאכדעם אוז  מנת. ארויס ̂י

 םײנע אוי^ טאג »:דער יעדעז פדער זוגםאג׳
ט איר איײן. זעט אוז הוצאזת ת  איי:־ זיכער ו
 קויף בעסם׳ןר דער איז דאם אז סיר, םים עםעתז

I יעצט אײלאנד ל*נג אין
 אדער ערײבס אינפארפאציע וױיטערע םאר

: סעלזןםאנירם
Keller 4k Shannon

(do li. A. White Organization)
*37 Wert 34th Street (atare). New York Ctt* 

LACKAWANNA 7050
}Card No. 93905. Int'l Typo. Union. “Big #־’)

נמזמוו נווו
 אומגע- װאש נאר זיד חאט װעלנער

 ארוצ»שין יאר א חענער פון קערט
אינער

םאװעטנ־רוסלאנד
ען פ^רלעווגגען חשלננ ^  $•pf דעם װ

ױ נאםי׳יעז מלען י ד קילםו נ ן «י  *ו
 באועלקערוגג אידי«ער דער פון

ס$װ?נטען-פארביגד.
 פארכלײנם גלאזםאן כךוך

 כלויז אםעריקע אין
צײט. חדשים צוױי א

ן ארגאגיזאציעס  פאראועען ױ
ױ אין  זא• ל#גד איבער׳ן און יארק ג
:צו ׳■ריפטליך באלד װעגדען זיך לען

B. GLASSMAN
2136 Crotona Parkway, 

BRONX, N. Y.

אױסשליםליד הרפט

y

 אנריקולמוד איתשע די
םאםײעפד הירש) (כאראן

 אוים• םים סאיסערס צוסונםםינע *יע ט8«זע<
 אויס• זיזי װי אח םאי־סערי װענעז קיגפספ

 אויםמ איתר 1«װ דרעי^3עװי ns *וחינמו
1 סארם. אײער

ים אווז. םים va באראמ איחר אײראר דעואזיסס אײני נים
פ איו םאם אוו ראם אמועד סאיי  אנ

דזע:לי*ך11 סוכים אר*ר «דײבם
tyaa ױ י נ  a גיו • פוו - ״ב-י אויסער מ

ו ~ וונםאנ י * ««חר. 1 ג
ICWI5H /•CWICÎ TUEAL SOOETV. SBC. 

Ml 1 נ ■־ײ י״א  *  Tart Onp

 טחעע מולאםניא
 פשאי צװעפזופשני

םחעע לר װהײפ
יסס3סל פױ פ־ענעד:

 אוי©«נײדען זאלם איהר «זײך בעפעז מיר
 בײ באהיזלמען א.ין אדזוערםײזםענם דיזען
 אונז וועם איחר װײל פאקעם, אין מײך

חאכען דארפען

געטופס ה«כען מיר
צו עװענױ, םעםטע 123 םון

עזז. פינפטע 321
פילאר. סעז1 סטריט׳ טער32 דער בײ

 עקספזרא אויפגעםי?ספ תןבען מיר
 פרעסען צו ברעםלעך װייער סאניפא-י
 חןך מיר בעליװײע. און לא?ז9 װעלװעם,

 מאר־ אין סםיםערס בעספע די אויך בען
 גאראנפיע. h מים ספים מרוקעגע קעט.
מאיפינס. פינקינג אויך

 דעזיײ £רעסערס. ?4,א *ייז לאחגז מיי
 גײע די זעהן קומען צו באסעס און נערם

 און ברעפלעך װײער די ®ין מאדעלס
Iװילקאםען זײנען אלע ספיסערם.

 ױאמױסמפטשאן
 פרקםכןורד װעלװמפ

סאטפאני
יאוס ױו עױ״ פינפםע 321

.6661 איז 6660 א^לאנד :נמלעםאן
אמענדעמ. שנעל ארדערס קאונטרי

\ I ליבערמאן און אלדמאן 
לאיקדס
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יארק ניו םטױמ, גרענד 265
ארד םעלעפאן, . סםם• קריםטי און םארםײם בעטװץ םע 8842 *ר

p» גר״דינג* ס*נעז לערענ• םקול, דןזײסנג גליקעפימ׳ם
קליייער• סענער »ון raqmno י«ר דדעםע^ םוסם, קל»ו?» •ייזז

roym סיסםעמען, נייע ,tvyra נייע na you w סרױען. און םעטנר םאר 
ױידממ^ you ,umguhtm yooyi ,lyrurMrona זיך צייכם זעתו  <ייכםפ ו

מ. מג מ די *נ מ קלאסעז iuyne איו ג
קאתטרי. און םיםי ־me •רייזען םעםינע *ו געשניםען חערען יעמרעגם

.דיססולאיואפעןאןאנץ
ם •#וי • ו

u u u i i k n

p m(!? ם ר ע ש ני w פי
m .ױפמעולןזאס—/װ״ ג ל* I

מיטינג מעסכער-חשענעראי 8
4

ט v װן o l n n v m\ ען עי װ

אפויל I7D22 ועפ אווענט, דןנערשמג
ארנײט דער נאך ניײך

סטױט טע4 איסט 66 לייסעאום, טאנחעטען אין
ײן װע• ארדג־נג דער :פןלגעגדער ז

 בשריכטפ םיגוןנס .1
U מענעדושער. םון רעפארט 
3. jjtffum כאארד. עקזעלןוטיװ דער צו דעיענמטען ם«ר 
A איצטיגעז װעגען כאדיכטען װעט חײמאן מענעדזשער דזשענעדשא 

טרײד, אין צושטמנד
 דער מיפינג. װינטיגען דיזען ^טענדען צו עלען8י6פ סיפגליד ?ײן זפל

ער » איו ארתונג ט#געס פיג דנ  1*י אינפערעסעז די אן ריחיעז פר#גען די און ו
פיגיאער. קלאוק יעדען

־-- — ״ -

 אוחר, 1 שבת, דעם םיטען װעט קאםיטע אבדזשעקטאן די
עװענױ. לעקסינגמאן 67 ימקאל םרן אפים אין אםריל, םען17 דעם

דער צו קמגדידמפען גאמיגידטע די כעגען ^בדז׳נעקא^נס אוישצוחערען
כאייד. עקזעקופױו

ען ^לגעגד ״ג :קפנדידאםען גןזםיגירטע די ו
 קפנער׳ איזי
סיגעל, וזערי

 גאלדבער^ לפזוןױס
 גראסם^ן׳ ראדז

פארס»ן דז׳פאן

 סיעס, סעם
ײן׳ פ רינ׳י  ג

 ׳«»רגער דעל»4י
 מי*«ערפ, איזי

 דיםען׳
פליער׳ ס״

חײעט,
סײסשן׳

ד^זענטמל׳
אײנחארן׳

פיגגער,
פאסעגיק, סאריס

אבדזשעק־ דער צו קומען צו אוימגעםאדערט זײנען קאגדידאטען די
 װאס קאגדידאסזוץ די אוהר. 1 וױ ש*עט^ר ניט שבת דעם קאםיטע יטאן

באאאט. ארוי^אוים׳ן ניט װעלען קומען ניט װעאען
 וןאנדי• נאםינירטע די געגען אבדזשעסשאנס האבעז װאש יעניגע די
 וױ ש#עטער גיט אםיס אין זײ ארײנצוברענגען געכעטען זײנען דאטען
אוהר. 12 שבת,

9 לאקאל גאארד עקזעקוטיװ
Vt. ,גרינבעת, װ.םענעדזשער זירלין iKoiyrD.

* I t  HIM

ייז נז»ס יעמינען צום נעכראנפ ח«פ װאס
? אינחספריע סלאוק דער

« •
פעער דיזער איבער לעקם^ורען װעם פעםע װינ

פײנבערג ישראל ..
אן. דרעסמאנער און קלאוק דער פון םעגעדזשער דזשענעיפל געיועזעגעו־ יוני

פריח ןואץוער אפריל, אופען זונפןג, דעם
סט. סוטע6 איםט 62 סענטער, קלאוקמאכער הארלעם אץ

ם פיו סנז׳ דעם פון ,י

• נד8רב86 ס«צי«ליסמי^ען דעם pe ברעגטש קלאוקמאכעי

״אינדעפענדענט״ ׳װערט
עינג לערענמ גארםענםס, מענס פון גרײדינג און דעזי

דרעס-חגז״געג׳ ®ײלאר־םויד, לײדים
• יעםערן־םײקינג. און דר״פינג פרענמ׳י

®ויזענפ 3 פון פארדינען אויסגעלערעג* אוגז ביי ?יך חאמןן װאס די פון םויזענמדר
יאחר• א דאלאר ®ולזענמ io ביו דאלאר

סױתױם דעזײנינג נרונבארג
סעי«ז »ער52 עוועניו. פינםטע 122

.5406 װאםזקינס ®עלעפאן,
טיטי יארק ניו

לאמערם ,אװ באנק הארלעם
2f is יארפ נװ סטױט סוט<9 קאר. עװענץ צװײטע

>jd j ,ט *ערארי מנ מי ח ר • מי
X י די ** ם׳»ערםז םאגקום^ עסס ײי ם ני נ א  נ
Jn .ף וזימדירודחמט חובארד, מ א
B טערארי. * a m n r y m ײאטי־ ט ם ד א א ו ת
J1 רע?ידעגם1וזיים־ לאזארוכג Bte*hy w

י נ א ט ג ע א jnTn ד m b . ד ײ י ז ■ ס י ״ " "
א : ל ױ א א n» ji יי װארדי n< נ e.7re

פרעסערססקדרט
!אױפמערקזאם ׳י. װ. ג. ל. * 25 לאיןאל

די אטענדען *ו אויפגעפאדערט דיט איהר י^סערם, גרידער

מיטינגען שאן)םער רעגעלע
װערען ^וגעחאלטען װעלען װןס

אפדיל סען19 דעם אותןנפ, אוחר 8 מנמג,
 דאון־טאון

 נראנקס-
בראנזוױל

ילע«ער: פ**גענדע די ן אי

סטריט טע5 איםט 210 חאל, כעטהאװען —
עװע. טע3 און םטריט טע170 לײםעאום, לײכאר כרמנקם

םטריט. סעקשאן 229 לײםעאום, לײבאר נראנזװיל —
 װעלעז פי*א;ען טרײד װינםיגקײם. ;רויס ®דן זײנען סיטינגען די Iכרידער

, װערען. יח#גדעל■6*
ײן װע® אויד ^ן ז ײ נ מי ^  װאחלען און מעסבעיס באאיד ע״זעקופמו 4 פאי נ

ב«&מ«ע. ivrpyo פאר
 מעםבער יעדער מוז ב##רד עקזעתוםױו ימד פון ב*«לוס דעם לוי® געדענק®,

מאנאטען. צוױי אין ס^ל אײן ^סװעניגססען מפעגדעץ
 מיפינגען סעק׳יאן די מז»נען און כמפען אין קוסען װעס איחר אז ח^פעגדיג

׳סיר פארבלײכען ערפאלג, גרעסטען דעם פאר
גרוס, ברודערלינען סיט

װ י ט ו ק ע ז ק ד ע ך א א ל ג א ק א 3 ל 5
עצקי, דז״). טעערראן. נערט׳שיקאוי. י. אי םענעדז«עי. נ

ם קל»וס ר ע ע ױ ו w פי
m .אױפטערקזאם ׳י. װ. ג ל!

טטענדען צו אויפגעפ^חןרם זײט א״הר . .

מיטינגעז סעקשאן רעגולערע ר
אפריל םעו19 אװענם, אוהר 8 מונפאנ, דעם

:ל#סאלס םיטיננ פאלנענדע די אין
םםריט. טע4 איםט 66 לײםעאום, םאנהעטען —

 םטריט. טע103 איםמ 143 כילדיננ, ר. א• -
עװ. װאשיננםאן 1681 רוםם, קלאב 2 לאקאל

םםריט. סעקםאן. 229 לײםעאום, לײכאר ■

 טאון דאון
 - הארלעם
 - בראנקס

- בראנזוױל
 דער אז ל#קאל, מון םעםבער יעדען עון אויפמערקזאמקײם די *יחען םיר
 סעקשאן די באזוכען צו פארעעחלען װאס יעניגע n «טרא»ירען צו כן^ילוס

ען1םי  ביים װעם װאס םיםגליד יעדער און װעיעז ן^געחים ׳נםרעגג .ןוע® עג
 די ןזטעגדעט חאש זי *דער ער אז באװײזעץ קז^ען ניסו ביכעל עון ףיענדז׳*ען8

ען םעק׳י^ן ע טי דאלאר׳ 1 פון ®םראן״ א באצ^חלען טוזען װעמ םי
 דריטען און ערשטען יעדען ^יגעהאלםען װערען םימינגען סעקשאן די
 יםיגגעזp סעקשאן די װען דאםוסס די זײגעז ®*לגענד םאנ^ט. ®ון ם^גטמג
מען װעלען קו ר ל, מןןנאטען די פאר קװארםאל דיזען אין ^ דזעון. און םאי «רי

׳וטען9 דעם אפױל
וטען,7 און טען3 דעם מאן,

טען.2ו און טען7 דעם דזשון,
גרזם, ברידערלינע! םיט

9 לאהאל כאארד עסזמהוםיװ
טשערמאן. גרינבערג, וו. מענעדזשער. זירלין, א.

לערענפ
ר ה ט אי נ ע ען ס נ די ר ע ז so פון ם ר 200 בי א ל א ־ ד ץ ל ט ענ כ ע װ

בעריהםטער דער אין א*קורם נעחםט

םסרןזל דעזיינינג מיטשעל
m ,ס נארםענםנ^ ם»ר לײרים און סלײרער קינרער און םיםעס סרויןן, מנ׳
י ’rrs'D ד• ״ י ' 1נ'ג”'ײ «»י « ״ י ״ *' n» ,״ י ״רןו.' פג׳ ^י "״ “מנ ז מ י ?oitq 9 אוז גארםענםם םאר םאר דרעסע^ סום^ סלאוי» •

יאהר. 5C איבער גערינדעט
עררײכם חאם םשול ד•

דעזולםאטען. בעסטע םיסטעםעז, נײע אידעעז, צייע
מתי רער איו אורם א עג םינ ײנ ל מז  נאלדינא » סײנם מו

ווײדזשעס נונת אוז שםאלע
v עס איז סתיעז, און מענער םאר !חומעסיאן גוםע 

 אויט׳װלערנען. זין לייכם זעחר »י«
rrmma י׳ממפ m ״״*,”״ י»;;ץ ײירס מממי

w .tw, פאס*םעחו. אלעס ואים איזור איס v אויםלערג*! סאדץ באדינטננצו די t זעחר זײנען
םי «ג»«יי י5 ם ם י ײ •״ u 1־ r m  nw'W^M v s ײו אוו ״  •יײייי* אייייײ אנ

סלאםקן. אווענם אוז םאנ
J n w  l i w o n s i g פר״םי<■ »ח ס־םײ«ו

ו י « ר npo* אונזער אין דאנאוגםטריײאאן ן
ovw אינפארםאצ^ג ארײצ •אר »ןרז

ג ג י ג ײ ן ע ד _ ? ע ש ם י ל מ ה ן ק ם
>0970 וויםהאנוין נתאעסאזיארס. נױ סטריט, טק37 וועסט 18

5
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 W ערשטע תמערס
 דעם יארק נױ אץ ציק

פדײסאג_אװענס
בארימ־ דעם םון לעקציע ערשטע די

 פאר־ װעט ראקער רודאלן* יעדנער טען
 טען1<) דעם אװענט, פדײטאג דעם קוטען

 גאס, טע11 ,4הא־ װעבסטער איז אפרייל,
 עװענױס. םעיטער און דריטער צוױשען

 כא־ ״זעיזס :איבעד לעיזטשורעז װעט ע־
ליטעראטור״. װעיט דער אין ראקטערע

 האלטען ער װעט י*עקציע צוױיטע א
 דעם נ,1זונט* דעש פראץ, זעי־מ;ז אין
^ טען18 ר פ  זונ־ בײטאג. אזײגער 2 א

 :איבער רעדען ער װעט בייסאנ טאג
 אנטיױק־ קולטורעילע און ״נאציאגאריזם

לונג׳/
 גײס־ אשת אן האבעז וױל עס װער

 צו פארפעלען נישט דארו* נענוס טיגען
 יעיזטשד באריטטען דעם העדען נעהן
רע־־.

 רודאלוז פאר פױם ר,בלת דער
ראקעי

 רודאלױ האט אװענט שבת לעצטען
 קבית־ שעהנעם זעוזר א באקוכיען ראקער

 א אפערא־הױז. מאגתעטען אין פנים
 און סאציאליסטישע די פון עולם גרויסער

 גע־ איז יארח גױ אין קרייזען ראדיהאלע
 גאשט רער נאסט. דעם באגריכען קוניען

 נע־ שעהנע דורך געװארען באגריסט איז
 זשיטלאװ־ ח״ם־ דר. םון רעדעש ילונגעגע

 ה. איז יאנאװסקי ש. װילאדעק, ב. סקי,
 איז אװענט םון טשערמאז דער קעלי.
 פון רעדאקטאר דער קאהען, ױסןי נעװען

׳.7שטימע ארבײטער ״פרײער דעד
 זיך, םארשטעהט איז, הױפכדרעדע די

 איײן. גאסט דעם פון געװארען געהאיטען
 רעדע, שעהנע זעהר א געהאלמעז האט ער

 טיםען א טיט און באגײסטערונג מיט םול
 שענ־ פונם פענשליכקײט דער אין גלויבען

שען.
 אפגע־ זיך ער האט רעדע זיין איז
 באסערקונגע!, די פון פילע אױף שטעיצט

 גע־ האבען רעדנער םריהערדיגע די װאס
 האט נאנדעם און איהם. וועגען פאכט

 שטײגער, סײסטערהאםטען זײן אױןי עמ
 סאציא־ דער סון. גרוס א איבערגעגעבען

 אײ־ אין װעלט ארבײטער p* ליסטישער
ראפע.
 טערק א אדויסגערושעז האט רעדע זײז

ענטוזיאזם. װידדיגען
 דורכגעםירט איז נעילעגענהײט דער צו

 בא־ מיט קאנצערט, גדויסער א נעװארעז
 מוזײןאיישער דעו״ םון קינסםילער ריםטע
וועלט.

 די פון אײנער נעװען איז אװענט דעד
 לעצטענס האט יארק נױ װאס עעחגכמע,

. געזזר;.
a     ■■■ד —■ ,.׳■■■■״■-,.......־׳: ־.־ ב = = =

 טשעדמאן ױפליע פראפעםאר
 קאגטראל םאניטארי םון

באסמאן. אץ באארד
)1 !ײם סון ל«לוס

 בלויז באקוםען װעלען לייבעל דעם בעל.
 װע־ רעפארםעט װעלען װאס ״שעפער די

 ״איי״ אלס באארד סאניטארי פון רען
 ״סי״ קלאס םון שעםער די ״בי״. און

 באקוסען, ניט לײבעלם קײנע װעלען
 א צו אויםהויבען זיך װעצען זײ םײדען

 מען סאניטײשאז. םון• מררגה העכערער
 װעלען װאט שעיער, די אז זעוזן, װעט

 זיך זאלען ״סי״ סלאס אין ארײנפאלען
 שעפער, ווערען זאלען אויסמענטשקען,

 ױגיאךלײס אז פאםיג, זײז זאיעז װאס
אןיבײטעז. דארט זאלען
 איזיאױסגעסלײ קאםיטע צװײטע א

 פאסענדע א זוכען צו געװאדעז בען
 ידזש דעם םאר דירעקטאר אלם *ערזאן,
 ׳עש ?אנםראל. סאניטארי אװ באארד

 קא־ א געװארעז אויםנעקליבען אויך איז
 כללים אלע די אויסצוארבײטען םיטע

 די םאר באזיס א אלם םאנים־ישאן, םון
 קאגטראל סאניטארי דעם םון טעטינסײט

 אלץ וחגרט זעהמ, איהר <ױ באארד.
 איז געהעריג װי אײנצרפמעלען נעםאן

 באסטאן דער אין סעד^גרשאמט׳ נײע די
אינדוםטריע. דרעס איז סאאוה

מאכער סעםפעל דעד אין
3 ממ»ל ױניאן,
).5 זײם םח (*יוס

 טיט אפערײטאר באטרעפענדעי דעל
 עס אורזאכען. פערזענליכע צוליב דאס

 ײאס יטטאז־ח׳ אזוי ניט איהם געהט
 ס יאקאל פון סעמפעל״שגײדער דער

 ׳דאס װי שעמפעיס׳ קײן ניט ;עהט
 ברודער ױין און :יט. :עיוט ר ע װאס

 !1אלעמא איז דאם יא. :עקט אפערײטאר
 קומט אפערײסאר אן װען ׳פאל דער

 א־ז קאטפלײנט א כיאנען כרומר׳״טט,
 בעםאר םרעג א גיט און אשיס אונזער

 אן ״כיעג :קאכיפלײנט דעם םאכט ער
סעכיפעלס :עהען אפערײםאר

נעזאגט, םריהןגר יטױן האב איך װי
 דדטוריסדיקשאך קײן ניט זונען מיר

׳איז ײייעז, מיר װאס איצט. פראנע
פארשטעהן׳ זאל אפעיײטאד דער אז

 סעמפעי־מאכער׳ש דעם טאי ער דאש )
 אםע־ דעל אװעקנעהםען. :יט איבייט
 א װען דאס סארשטעהן, !,זא רײטאױ

 אװעקגעשיקט״ װערט סעכיפעל־מאבעד
 עס מאכען. :יט אױבײט זײן ער זאי*

 ארױסצוחעל־ אינטעלנש זײן זײן דאיף
 יאקאל פיז סעמפעא־םאיער דעם פען

 דער װאלט וױ פאיקע־־ט. ניט און 3
 א ז־ינער װען ;עחאנדעלט, אפעיײטאר

 באזײטיגט װאי^ט ברודער־אפערײטאר
 זײן םאדטגעזלצס עױ װאלט ;עװארעז׳

 םון פר^םעשט שום קײן אהן איבײט
 זײן פון אפערײטארש אלע פון זײט דער

 אפערײ־ די דאש האפען, טיר יטאפ?
 ׳די און ;געדענקען דאש װעלען טארס
 האפען געדענקען׳ ניט עש װערען װאס
 זיײ םון װערען דערכיאנט װעלען ׳פיר
ױניאן. לאקאל עי

 וױלען סעפפעײמאכער אונזערע צו
שעמםעל־שיזאן דער :זאנען אבער פיר
 םילע דאש װײש, איך דא. *טוין איז
 פאר ארבײט איצט זוכען א"ך פון

 פאר שוין װארטען פילע און שעםפעלש,
 אויב אלזא׳ מאנאטען. און װאבען דעם

 עש װאו ׳שעפער װעגען װ־ישט אייזד
 אויבענדערמאג־ די פארגעיןומען זײנען

 און אפיש אונזער אין קוטט םאלען׳ טע
 שעקרע־ דעם דעם װענען אינפאי־מירט

 שעפד די צו זאגען אויך װיל איך טאי.
 א שוין האבען װאש פעי־מאכער,

 זעהן צו סעמפעלס׳ בײ ארבײט צױדער
 ארויפצונעהמען געלענענהײט בײ־יעדער

 לאקא־ו םון מעמבערס שעםפעל־מאכער,
 װאש װעמען, םיז וױיסט איהר אויב .3

 וױ״ עס לאזט סעספעל־םאכער, א זובט
 גע־ האבען מיר אשיש. אונזער אין םעז
 ארבײט זוכען װאש םעמפעל־מאכער, נוג
 אלעס. דאש געדענקט שעמפעלם. בײ
 פון אםמײשטען וױלען מיד װאש און

 אונזער אינםארמירען צו איז אײן,
 װאש קאײפלײנט, יעדעז װענען אשיש

 ״סעטפעל־ זיא אײר בײ פאר קוטט עש
רוש׳/
 דעד אין באריכט לעצטען מײז זיא

 אינפארמירט איך האב ״גערעכטיגח־יט״
 לאיןאל אונזער דאש מעמבערש, אונזערע

 באזונ׳ אין האבען צו אײנגעםיהרט האט
 מיטיגנען. אפעךםארום צײטעז דערע

 א:־ באריכס יענעם אין אויך האב איך
 נױטװענ־ און װיכטיגקײם די געצײגם
 אין אפעךפארומס אזעלכע םון דיגקײט
 נאר איז באריכט יענער .4יאקאי אונזער

 האבעז מיר דאש ׳דעש אין באשטאנען
 זיײ מאל דאש באשלאסעץ. זאך אזא

:v\ דאש באריכטעץ׳ צו פארטע מיר 
 װעט מיטיננ אפעךפארום ערשטער דער י

 דעם שבת, דעם װערען טעז^אפגעהא
 ארבײט, דער נאך באלד אפריל׳ טעז17
 דעם לאקאל. אוגזעד פון אפיש איז
 באדארםט אםילו האט אפריל טעז17

 עש װי םיטיננ, לאקאל רעגולאר א זײז
 אײננעםיהרט. לאסאל אוגזער אין איז

 דעם פון ערעםענונג דער צוליב אבער
 עקזעקױ די האט אםען־םארום׳ ערשטעז

 ענדערען צו באשלאםעז באארד טװו
 אםעךםא־ אן אויף לאקאל״םיטינג דעם
 לאקאל־מײ רעגולאר דער מיטעג. רום

 ווערען אפגעהאלםעז דערםאר װעט טיננ
אפריל. טען24 דעם—שפעטער שבת א

 ער־ דער פיז געלעגענהײט דער צו
 איעךםארוש ערשםעז דעם םון עםענונג
בא־ באארד עקזעקוטיװ די ?זאט מיטינג

 דעם פון םיטנדרער ■ מװעזענמ אמ צו
פאדאיין נאדעל ומרשןוחןר

 דעם שבת׳ דעם פאראיין, נאדל שןווער וואר- םון׳ם םיטנלירער נעמעמנע jtf* ם.*ז םארזאםלוננ א רופט ?«וםיט« דיאיין. פאר־ נאודל װאחמווער סאר׳ן ת־לוי לען ואם־ » סאםיםע א נענרינדעם װאלטוננ, פאר־ ווארשעווער un פזן 1רו צויט׳ן זיך. האם דא ז» באװאוסט, שוין אייך איז יחןםע דער אין אויםרוו• פון
איסם 204 רוםם, קלוב נונרישע די אין נאכםיטאנ, אזײגער 3 ׳ אפריל, טען17 וחנ־ כאריכםעט װעם עם װאו נראתױי׳

'־ * - ד;• ‘־ ׳ . ••

 זוכען וועט םעז און אלעס וועצען רען
 אלעמענם אונזער ראםעותז צו מיטלען

אונטעתאננ. םון ארגאניזאציע באליבטע
 אלע װיסען ^אזעץ אײך מנטען םיר
צײט; אין קומעז איז םרײנד

קאםיטע: די
 צױ רוביז טײםעלבױם, בניםיז
jw קערםא^  | W .באלבינע

 געלט אדער אינטארמוציעס איע נאר
js אויף עט מוט שיסעז״ צו n אדרעס: 
 עווענױ, האנױת^ 2147 מײםעלבוים, ג.

בחונק̂ג

 רױ משח ברודער אײנצויאדען שלאסען
 דעש פאד אײניײסונג די סאכען צו בין

 במדער מיטיגג. אפען־שארום ערשטען
 איצטי״ דעד איבעד ר־ידען װעט רובין

 אונזערע ױניאן. אוגזער אין לאגע גער
 דעי דאס ׳זעהן דעיפון קענען מעםבערס
 אינ־ אן זײן וועט אפען־פארום ערשטער

 עס וױכטיגער. א און טערעסאנטער
 םאר־ צו :יט םליכט יעדענס זײן דארןי

 ערש־ בײם אנװעזעגד זײן צו פעחלען
 מי־ אפען־פארום די אפען־םאױם. טען

 אוגע^זאילטען נאכדעם װעלען טינגען
 םערטען און צוױיטען יעדען װערען

 דאש געדענקט כיאנאט. יעדען פון שבת
 אױשגאכע אײער פאי עש מאכט און
אפעףפארוםס. אלע די באזוכען צו

 זאלט איהר דאש ״אייך וױלען מיר
:it די צו קומען צו פאינאכלעסיגען 

 זוע־ װעיכע לאקאל־טיטיגגעה רענולארע
 און ערשטען יעדעז אפגעדזאיטען יען

 טאנאט. יעדען םון שבת דריטען
סעקרעטאי. י ב ו ר ד. _________

 די פאר לעקטשור צוױיטער
 פון מיטגלידער פון םדױען

אינטערנעשאנאל אונזער

אינסעו
)1 ןײכ סין («לוס

 א זעהי זײן געװיס װעס דאס
שפאציר. כאנטער

צונױפטרע״ זיך זאלען כיטגלידער די
 מוזע־ םרן רום״ ״אקאדעמי דער אין טען

 דר. װאז םיאר׳/ ״טעין דעם אױף אום,
 אײ־ לעקטשורען װעט ?אפאיד שילװיא

 שפאציר. אויפ׳ן ארױשנעהן װעט כיען דער
 װעשט דער אויף זיך געפינט כיוזעאום דער

 עװעניג אמבוש4ק^י און גאש טע77 סײד,
 וועסט דעי טים אהין פאהרען לאן טען

עיג טע9 די פיט אדער ׳סאבװײ שײד
על״

 יטפאציד דער דאש לאפען, צו איז עש
 לעיזציע ספעציעלע די און בײטאג שבת

 בא־ גוט זײן װעלען אװענט, דינסטאג
 בא* בעסטע די זײן װעט דאס און זוכס,

 װאס אנשטרענגונגעז אלע די פאר לוינונג
 עדױקײשאנאל דעם פון געמאכט ווערען

 נטערנעשא־ א אונזער פון ךעפארטמענט
 די אכױױרען אײך ארן לערנעץ צר ׳נאל

םיסכלידער.
 געבעטען עולם דעד איז באזונדערס

צײט. אין קוכיען צו

 קאנ־ אץ מענעדזשעדס לאקאל
 װאהל מעטױ מיט פערענץ

 לעבענם־ ארבײטער װעגען
פארדכערוגג

)1 זײמ שון (עלוס
 אדבײטער דער פון סטאק׳' ״קעפיטעל

 אויס־ ^וין איז :עזעלשאםט, אינשורענש
 און נאציאנאלע די םון געװארען געקויפט

 קערפער־ ױניאן אעםערנאציאנאלע
 פאר־ האט און לאנד׳ איבעד׳ן שאםטען

 די םון מענעדדסערם די צו נעשלאגען
 נױ אין לאקאלש דרעסמאכער און סלאוק
 םראגע די אויפנעמען זאלעז זײ יא-ק,

 זאלען זײ ױניאנש׳ יזאקאל זײערע מיט
 אינשורענש דער פון סטאק קויפען אויך

 ער ייאט — איז דאס געזעלשאפט.
 אינ־ דכערע א און ;וטע א — ערקלערט

 סך ברענגען׳א װעט עש און װעסטמענט׳
 סא־ זײעדע און אדבײטער די נוצען

מיליעס.
 דעם געשטעלט האבען אנװעזעגדע די

 עי װעלכע אויוי פראגעה אײגיגע רעדנער
 צופריד^ה־יט דער צו נעענטםעדם האט

 אנװע־ די און םראנעךשסעלער, די פון
 םארשפרא־ האבען מענעדזשערש זענדע

 זײערע *מיט פראגע די אויםצונעמען כעז
מענ־ נאר װי גיך אזוי ױניאגס לאקאל לױ•

 מעמבער א איז זיגמאן פרעזידענט
 םון דירעקטארס אװ באאדד דעם םון

 גע- םארזיכערוננ לעבענס ארבײטער דער
םעדעדײשאן. דער םון זעלשאפט

 דעם אץ םראנדאם נײעד א
 מאריאנעטען אידישען

טעאטער.
־12 איסט 111 מאדיאקאט־שפיל, איז

 מאריא־ אידישער (ערשטער סטריט טע
 װעדט װעלט), דער אין טעאטער נעםעז

 פארשטעלונגעז: םינח לעצטע די גענעבעז
 זונ־ און שבת אװענט, םרײטאנ הײנטיגען

 גע־ ס׳װערט אווענט. איז בײםאג טאג
 װעלט״ ר׳ם״״יענע י ד א נ ה ®ש שיילט

 שרכלס ״דעם נ׳ס י ז ײ ר ם ה ר ב א
 פוייטע־ ״מאריאקאט 3 די און טאכטער

 ״יןושים־טאנץ״ םיז צוגאב א מיט טעז״
אחשורוש־שפיל. מאוד׳ס *זוני פון

םריחער. בילעטען מיט זיך באזארגט
פ^רקוזיען צום ל»םס

 דעװע־ ^עחנסנמ א״ילוונרם ל«;נ םוז איינעם איז
 «דער ווםאםאביל בײ צוהוםע? «ו לײבם יאפסענםס.

 א'םפרואװםענסם. םםײמ•!. il. *ו נאענם ;םדײן
 י*רק גױ כײ םײנתרס חײוועי; םאנםוק דער או̂י

 •רײזעז. בילינע ׳קא. ם*רםנעידזש ענד םײםזמ
 ײעג״ זיר איגפארסאזיע ̂אר םערםינעו. יײככהן

וױים ». .9 קער עגד קעלער ךען•
 ®ער. (סטאר). םס. מ4 ותסט 234 ארגאניזײ׳שאז,

I .7000 יאקאודאנא

 חןזײ־ אלע re גדםיננ 8
סמומוסױיר יזרהעו נז re נערם

 6.30 איריר, סצטען דעם דעסטאנ,
 װעט ׳ארבײט דער נאך גלײך אװענד,

 טאר״ ,3 רום חאטעל, •ענסילוױיגיא אין
 »לע פון מיטינג וױכטיגער א זז|חר קומען

 וױ י*רק. נמ גרײטער פון חגזיעערס
 דער םון כאריכט א זײן װעט באװאוסט,

 געװ^• אויסגעסליבען איז װיס קאטיטע
 צו מיטינג, מעמבער לעצטען בײם רעז

 דידעת- אװ כאארד די מיט קאנםערירעז
 דער םאדערונגען. אונזעדע װעגען טארס

 און וױכטעסײט גרױס םרן איז באריכט
 װעלען װאס דעזײנערס די םון לןײנער
 צו םעלען נישט זאלען ;אטיץ דעם לעזען
 אויך װעט כדטינג דעם בײ מיסיננ. דעם

 מאשי״ נאנצע די אויסגעארבײט װערען
 װעץ טאטעגט, װיכטיגען דעם םאר נערי
סטרײק. אין אדוים דארשען װעט פעז

 צו אױםנעםאדערט זייט איהר אלזא,
 אונטער כייטינג וױכטיגען דיזען צו קרפיען

. אוכדעטענדען. אי״ע
׳נרוס ױניאן מיט

טעגעדזיטער. ,ק ע ש א.

 לןאמייץ געװערקשאפטען דער
 קעש אױינקריגען אן הױבט

רעזולטאטען.
 װעל- ׳א;א:דא6ם,י־א און איבײט די

 גע״ פון געױארען דורכגעםירט איז כע
 בכדי״ץ־ קאטיטעט קאמפ״ן װערק״טאםמען

 אן הויבט חדשים, פאר לעצטע די פון
 און רעזולטאטעז, קעש ארײגברײנגעז

 דינען װאך יעצטער דעד םון פארלויף אין
 פאלנע!״ אפיס הױפט אין ארײננעקומעז

~ תאכייטעט עגנלאנד נױ נעלדער: דע
 2.000 ־— דזש. נ. ׳נוארק דא^׳אד; 10.000
 ; דאלאר 1,000 - - מילװאה' ; דאי^אר

 כא^טיסאר ;דאלאד 1,000 — שיחאנא
 גע־ האט האמילטאן דאלאר. 1,000 —

 ארײנ־י און קװאטא םויע איהר יטאםען
 פיט״ דאייאר, טויזעגט פויע די געשיקט

— קלמוייאנד ;דאלאר 1,000 — סבורג
 ;דאל. 900 — װיניפעג ;דאייאר 2.000

 הײ־ נױ ;דא^אר 7f<0 — מינעאפאליש
 רײחע א דאז און דאלאר, noo — װעז

 דערמאנ• די שטעט. ללענערע פון סוכיע
 ארימגעשיסט דערװײל האבען שטעט טע

 איגסטאלמענטס״ ״ערשטע זײערע בלױז
 צוגעשייןט װעלען שומען װײטערע און

צוקונםט. נאהענטער גאר דער אין װערען
 דעם ערםעגליכען געלדעד אלע !־יזע

 אפ־ קאמיסעט קאםפייז געווערקשאםטען
 די צו טראנשמיציע צװײטע א צושיקען

 אױד אין איגסטיטוציעס איבײטער
 אפגע־ טאקע װערט טענ די און ישראל
דאי׳א־־. טױזענט 25 פון סוסע די שיקט

 :יאנ־ אין ערפאלג גרויםער דער
הויז. אפערא העטען

 דעשא:״ ארבייטער ישראל ארץ די
 דעש פארגעקומען איו װעלכע שטראציע,

 #הויז אפעיא מאנהעםען אין אפייל טעז3
|געװעז איז יארס, נױ ,j פיגאנ־ גרויסער 

 די עיפאלג. מאראלײטער און ציעלער
 ארץ־ איז יעבעז ארבייטער םון םילמס
 םאל ע^טכען צום זײנען װעלכע ייטראל,

 האבען אכיעריקע, אין געװארען באװיזען
 באנײסטע־ די;ע6:װאי א יארויסנערוםעז

 עוים פארזאמעלטער גאנצעד דער רונג.
 פרײד פון כיאטענטען איבערגעלעבט האט

 פיאנערען אונזערע זעהענדיג שטאלץ איז
 בײם באגריסער די ארבײט. דער בײ

 האיצפעל• אברהם געװען זײנען אװענד
 און א״י, םון געקומעז ערשט איז װעלכער

 ביא־ נחמן חײם דיכטער, נרויסער דער
 מײ־ א געקאלטען האט ביאליק ה׳ ליס.

 נעזאננ דאס וועגען רעדע סטערהזופטע
 א״י. אין זיך םילט װעלבער ארבײט, פון
 דעם פארװירקליכט ארבײטערשאםט די

 שםרעבט װעלכער ציוניזם, םיז געדאנק
 לע- אידישען דעם פיאדוקטױויזיחגן צו

 אר• דא איז עס װאו דארטעז און בעז,
 האט ער געזאננ. דא אױך איז בײצז,

 םאר ברכח א מיט רעדע זײז םארענדיגט
 ארבײטען, איז בויעז װעלכע ׳הענט די

 פאך יסוד דעם אוועק לײגעז װעלכע און
םאלק. אײיישען םיז באםרײאונג דער

 געווערק• םון מאג כלומען גרויסער
־ קאמטיץ, שאגוטען

 איצט וחנחנז םארבארײטוננען אלע
 בלוכמנדםינ, גרויסעז א םאר נעמאכט
? םאריןוםעז װעט וועלכער מר  נאג- אי

 םען1 דעם זונםאג, און שבת לאנד צעז
 שוין זיינען שםעט ®ילע םאי. טען2 און

 דער און ארבײם, דער צו צוגעטר#םען
 ער- האםיטעט קאםפײן געוחנרסשאםטעז

 םױועג• איז התדערםער דאס ווארמעם,
 וועלען ױגענם אידישער דער םון מער
 וחך ייח וואלתםײיעז אלס אנשליםען זיך
פיגאר א אין םענ לעז

ערםאלג• ציעלעו

GERECHTnGKElT—(JUSTICE)
 ri* •ון •רנײ«/ר
 ••ווויי• יעגדיר,

 ו» און •״ו, דנ«
וײן wm וחנל•

1 1

 מחזקתי נצדמתי
אריח. ולא

) • (יױב,
fy •געיעכיינ

 ויד איד ח«ל#
 חעל יח #מיק/

««ל«מו גי■ יויחר
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 גענעראל אונזער פה מיטעג פערטעל־יעהרליכער דריםער
אפריל סןטען דעם מאנטאג כאארד, עקזעקוטיװ

מיטינג
 װעלען באדאןכ סעקרעטער און זיגמאן ירעדדענט — װערען. באטראכט װעלען לעמעו
,פארל

 ארגאניזאציאנס־פראכ־ און טרײד וויכטיגע—ניױיארק. איו װערען אפגעהאלטן װעט מיטינג דעד
ױדאן. דער אץ ■אסדונגען וױכטעע ױ פון רעפארטען פארלעזען

 טען20 דעם פריח׳ ףער אין דא;טא;
 דדיטער דעד עפעגען זיך װעט אנריל,

 נע־ דעם םון מיטיגג שערטעל״יעהדליכעד
 אונזעד פון באאדד עקזעסוטיװ ;עראל

 װעט מיטינג דעד אינטעדגײשאגאל.
יאדק. v: אין װערען אפגעהאלטען

 געמע־״דעט געװען שוין איז עס וױ
 װאד׳ יעצטע ״;ערעכטיגתײט״ דער אין

 בא־ סעקרעטעוי און דגמאן םרעז. ראם
 גאנץ טיטיגנ דעם םאר צוגעגדײט ראוי

 אלע די באצוג אין רעיאיטעז, וױכטיגע
 זײנעץ װאס ױניאז, דעד אין פאסירונגען

 םון צוױשען־צײט דעד אין פאמעחומען
 מי־ איצטיגען דעם און םארלעצטען דעם

 אויסגע־ אויך װעלען באריכטפן טיג;.
 דעם פון סעםכערם די םון װע-ען זזעדט

 זיײ װאס כאארד, עקזעסוטױו נעגעראל
 טײלען םארשידענע די אין טעטי: נעז
 אי- און יארק נױ אין ױגיאן׳ דער פון

לא;ד. געד׳ן
 צוױײ דעם פון צייט צוױשען דעד אין

 דעם םון מיטינג יעחדליכען םערטעל טען
 אין דינעז ה־ינטיגעז, דעם און באארד

 פאמע• ױניאן אונזער פון לעבען דעם
 ■אסירונ״ װיכטיגע גאנץ אײגיגע חומען

 דך װעט באאדד דעד װעלכע אױןי גען׳
 װעט עד װעלכע ;אפשטעלען דאדםען
 באטראכ״ געגױע גאנץ א געבען דארפען

 באאדד דעם פון מיטינג דעם אױף טוג:.
 די װערעז באטראכט אמאל נאך װעט

 אינ־ סלאוק דעד אץ לאגע איצטינע
 דערנעה:״ עש יארס. נױ םיז דוסטדיע

 נאווער־ דעם װען צײט. די דך טעדט
 דאדסען װעט קאמיםיע ספעציעלע נאד׳ס

 אנטשײדונג, לעצטע איחר איױסגעכען
דאד־ װעט זי װען געזאגט׳ נעשער אדער

 רעקאפענדאציעש, יעצטע די מאכעז םען
 ױ־ דעד םון פאדערונגעז די באצוג אין

 צו דך פאד נאך האט ױ װאס דאן,
׳גיט פדאגע ק״ן איז עס און עמדשײדען,

 זײן ױניאן די דאדף טאדענט יענעם צו אז
 ז״ז דארזי זי צוגעגרײט. םאלשטעגדינ

 זיך קאן עס װאש אילץ צו צוגענדײט
)r12 זײם י1א,*י דוס(

טױעל אינדזשאנקשאן פארצױגענער א
זוערנאן מאונט אץ

 אינטערנעשאנאל דער — קאורמ. אין ױניאן די פארטרעם חילקוױט םאריס
 א אדגאניזירען צד אנשטרענגדכגען פ«כט דעוארסםענט םאון אװ אום

קאם־ ראםה פירםעק יארקער נױ די פאר ארבײט םאכם םען װאו דא•
סטרײק. אין זײנען װאם רענטנער און ט*ום

 װײט םון האודט סוודים דעם אין
 סאדגע־ װאך לעצטע איז י., נ. ילײנש,

 ״קאנטעספט א וועגען םאדחעד א קומעז
 די־ אננעקלאגטע די קײס״. פאורט אװ
 איגםערנײ־ מאדזשיא׳ לואיס ברודעד נען

 •װעסטשעסטער םאר ארגאנײזער שאגאל
 אונ־ םון מיטגלידער אײניגע און קאונטי׳

 די װערנאן. כיט. םיז 113 לאת. גײען זעד
 דעד םון בעאמטע די אז ז-ינעז, קלאכען
^ן ױניאן א  געגעז םארבךאכען האבען ז

 טיײ דזשאדזש װאס אינדז״שאנששאן אז
 האט קאורט, סופרים יענעם םון לאד,

 איז סלאויז גרויע א צו ארױסנענעבעז
 א טיט ;אך סאגושעקטשורעדש דרעס
צוריק. יאחר צוױי

:אזוי איז געשיכטע די
 פדט װערנאז, סאדנם ®ח 113 לאקאל

אינסעדנײשאגאל דעם םון הילף דער

 םיהיט דעפאדסשענט׳/ טאון אװ ״אוט
 אן חדשים פאד לעצטע די זײט אז דאדט

 צװישען קאמפייז ארגאגיזײשאן אקטױתז
 ווערנאן ״מאונט די םון ארבײטער די

 סויט 30 םון קא.׳/ דדעס און קאשטױם
)12 זײפ יויף (׳סלוס באשעפ־ זײנען שאפ דעם אין סטריט.

 וועלן לןןקאלס אונזערע
ערשסען דעם פייעועו

 קי־אויז דער פוץ באארד דזשאינט דער
 גע־ שריהער ר׳אט ױניאן דדעסטאכעד איז

 ערשטען דעם םײעלעז צו באשראשען האט
 װאס יאקאלש םון נאטעז אין טאי

 איז קאמיטע א און איהש צו בא^אגגעז
 דעם איאנזשירען צי געװאדען ערװעדילט

 ארױש״ אבער דך האט עש דאי־ױם־טוב.
 דורכגעפיהרט ;יט לזאן דאס אז געוױזען

 א נעװארעז געםאשט איז עש און װערען
 1בא״ לאיןאל יעדער אז באשלוס, צוױיטער

 ױם־םוב דעם פײערען זיך קאן זונדער,
שטײגער. אײגענעם זײז אויוי

 דזשאינט דעש םון לאקאלס זעקש אבעד
 זײ און צונױםגענרשעז, זיך האבען באארד
 צרזא״ טאי ערשטען דעם םײערען װעלען

 ,22 ,9 ,3 ,2 לאקאלס די זײנען דאש מען.
a5 גענוםעז האבען לאקא^ס די .82 און 

 טעפיעל, מעקא דעם •לעצעיר צוױי
 האנטם דעש pa אןן םטדיט, סטע0 װעסט
 און בולװארד סאוטהערעז יןאשינא, פויגט

 םלעצעד צוױי די איז סטריט. טע1מ)
 שגת ווערען געפײערט טוב ױם דער װעט

lub דעם טאנ, בײ l ,דאדט װעט עס םאי 
 ײע״ עס און לןאנצעדס, א ן1װעח געגעבעז

 װענעז רעדעש ײערען געהאלטען אויך לעז
 דער אין פאי ערשטען םון באדײטונג דער

 אינטערנאציאנא^ער דער פון נעשיכטע
).12 זײפ אויןי («לוםבאוחגגוננ. ארבײטער

 איטאליע אץ וזאזזלען די פון רעזולטאט
לאקאל מאכער וױיסט און דרעס נישען

 דעם דאגערשטאנ, אכטאנען פאד
 װאח־ םאמעיןוםען זײבען אפריל, טעז15

 און װײקט איטאליעגישער דער אין לען
 אז םאר ,89 לאקאל ױגיאן דרעסמאכער
 בא־ םאר.לאקאל און באארד עקזעיןוטיװ

 איז ארײנגעהז דארפען וועלכע אפטע,
פאי* ערשטען דעם שבת קדאשט

 אין םאה דאס איז װאהלען די םאר
 “בא א געװאדען אנגעפיהרט לאקאל דעם

 די געגעז אגיטאציע שטארקע זונדערס
 דעם םון אדכדניסטראציע םדיחערדיגע

 םיז נעװארעז געטאן איז דאס לאקאל.
 לא דעם אין םענשען גרופע ?לײנער דעד

 *•ראגחןסיײע זיך רופען װעלכע קאל,
 דער םיז אױםגעהאלםעז ווערען וועלכע איז

 דעם ן ו ם אדפױניסטראציע איצטיגע
 דער םון םענשען די באארד. דזשאינט

מ ייאם ייצז fWW ח«כעז נרויע ״ מי י י י  י
 P. j «רז היח פ«י זיך חוןובעז זײ געקאנט,

 .קאנטרא דעם באסוםען צו ••נעשסעלם,
ח«ט עס אומזיםם, אבער איבעו׳ן

 מון מוועאום אין ש»«ױר »
שבת דעם נעש״כמע נאטור

 און עייאל̂נ גרויסער » געװען »ז? אבת לעצפעז םוזעאום איבער׳ן v*itKr דעד
2 art 1זײ ורע» אזײגעד ̂דר. *װײ«ןר » קי־ סילווא םי ̂מסי ייז !ונויפקוםזה זיך •jni עולם יער •ילד.  דעי י1*וי יין• *עפינ* םוזעיום דעך •לאר. נמין םוועיום״ *ון דוס״ ״-י

m יפר77 o עוח®•!. קאלאסבוס און
«ײ«י ײי| קוטזגן fm זאלען

 האט מען אײנגעגעבען. ניט זײ זיך
 צירק^לארען םאדשײדענע ארױסגעלאזעז

 געײא־ םארשפרײט זײגעז עס װעלכע אין
 גע־ רכילות און ליגענס םארשײדענע רען
 מענעדזשער דעם אנטאניני, כרודער גען
 פיז #דכױנישטראציע גאנצע די געגעז און

לאיןאל. דעם
)12 זײפ אויןי וס6(*־ דער און אגיטאציע, גאנצע אבער-די

 דעפאדםםמנם פאון ןװ אופ אינםעדנעעמנאל
סקטדמו אין שאפ קלאוס נדויסעו א יוניאניזירם

טער שרײבמ האלפערין װײס־פרעדדענם ט אונ םענ  ין4עסר דער מײש אגרי
אן — פירםע.  קאמ®.״ קלאוק ״רעלײעכעל די פן שאפ םײנדליכער ױני

ױרט לאקאל דײער — צוגעמאכם. ױ דזשוירזי. נױ קעםדען, אין ארגא

 טאון אװ איט אינטערנעשאנאל דעד
 םיהרער־ דער אונטער דעפארטמענט,

 האלפע־ דדט. זוײש־פרעזידענט פון שאפט
 באדײ־ א םארצײכענעז צו א־יצט האט רין

 צו נעלוננען נעםליך איז, עש זיג. טענדען
 קלאוק־ באװאוסטען דעם ױניאגיזירען

 װעי־ געגען עשקין, םירכיע דעד םון שאפ
 קאש,ז א געפיהרט האט ױניאן די כער
 פילא־ אין יאהד, דדײ לעצטע די זייט

 האשאנד־ אין און װײנלאגד ןיא דעלפיא,
 פירטע די :אר װאו און זשוירזי ניוי טאון
באזעצט. זיך האט

 שאם איהד םירמע די האט איצטער
 עס װעלכען אין דזשוירזי, נױ קעסדען, איז

 ארבײםער. 150 אדום באשעפטינס וועדען
 געמאכט כיאל אלע פלעגט שאפ דעם אין

ױ־ די װאפ םירכיען פאר ארבײט װערען

פאר האםןז א אנצוהײנמו נאשרסען דעדינערס
אנערסענוננ

 גע־ אפגעהאלטען איז כאשםיטינג א
 טען20 דעם אװענד, דינסטאג װארען
 לאקאל דעזײגערס דעם םון 1926 אפריל,

 געותזען איז ארדנונג טאנעס אוים׳ן .45
 די מצד לעזײנער דעם םון אנערקענוננ די

באלעבאטים.
 דעזיײ די צווישעז סענטימעגט דער

 ארויםצױ םאר שטאר?־ זעחר איו נערס
 לאמ אזוי קעםפען און ססרײש א אין געחז
 געצװאונ״ ?ײן װעלען באלעבאטים די ביז
 דמ־ די פח רעכט דאס אנערקענען צו גען

 חאנד־ צו און ארגאנידרט זײז צו ?ײנערס
אד״ ארגאניזירטע מיט וױ זײ כדם לען

_____ - בײטער.
דעם פון םעגעדזשער דזשענעראל דער

 נע־ איז חײםימ, לואיס באארד, דזשאינט
תן ת  חאס און נדטימ בײם אנזועזענד ו

 דער אז דעויעערס, די ®אתיכערט
 די נעבען וחמו באארד דזשאינס
jn פולסטע ro r םאי סעםמעז ותס את 

אננזד אנדעחג איע ®אר װי פונתס וײ

 דזשאינט דעם צו לאקאלען שלאשענע
באאדד.

 איז 25 םון קאמיטע ארגאניזײשאן אן
 כײטענ. בײם געװארען ערװעהלט גלײך

 זאכילען צו געװארען נעטאכט איז אפיל אן
 אר־ אן אגצופיהרען מיט.וועיכעז פאגד א

 די װי לױט און קאםיײז, גאניזאציאנש
 איז אפנערוםעז, זיך האבעז אנװעזענדע

 ״ביז־ מײנעז דעזײנערס די אז זעהן צו
 לאנג נעהמעז ניט װעט עס אז און נעם״

 זײז ותלעז דעזײנערש אלע וואנען ביז
 דער אין מעמבערס װערעז צו געצוואונגען

 אויס־ זיכער זײ •וועלען דאן און אזיױנ
 זײ װעלבע פאר אנערהענו:;, די קעספען
 נע־ און געהאפט צײט יאנגע אזא האבען
װאדט.

 איז דאיאי הונדערט םינןי אריבער
 םוץ מיטינג דעם אויוי געװארען געזאםעלט

 נע־ א אנצוםאמעז אויןי דעזײנערם די
 צװי־ יןאםפיק אמאניזאציאגס חערמען
n  ftfr ♦דעזײנער

 שטיײה. איז רערקלערט האט ניאן
 און אינאניזירט שאפ דער איז איצמעד

שאפ. ױניאז פולשטענדיגער א זײן װעט
 האט חדשים דרײ לעצטע די םאי

 דעפארט־ ארגאניזײשאן איססעיען דער
 צרזא״ אינטערנעשאנאל אוגזער פו^ שענט

 דזשוירזי, נױ םיז לאקאלס די־׳ כייט מען
 איץ קאמיײז לעבעדינען א אנגעפיהיס

 ױ־ דעי אין ארײננעצויגע; און קעמדען
 ארבײטעד די פון נזײל היבשעז א :יאן

).12 זײם אזיןי (אלוס

פאדצײכניס אינהאלט
ם״ ײ ^ טי כ ע ר ע ג ם.17 נוםער .
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מ  פרא־ א״גאניז^ציאנם־ אוז םרײד״ .4 די

 ער״גפען דעם פײערם IW ל*ר>*ל גען.
ױ דאז ק^נצעי־ם- א מ^ידורך עו שני  װי
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