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ײ דעם אױפצולעבען נײ דאה אױף ע»:  א
 איז קאארס די צוױשען זאציא:ס־מארפײז

 צענ- און מארסעטס *לע pc דרעספאכער
 םילא- םון פראוױנץ, דעד אױןי טערען

 סאד אין אנדזשעלעס יאס ביז דע^םיא
 פאסײ םון ברענען רי אױןי פראנציסקא,

 דאס מיטעס, באשרוס דער ים. סײשעז
 װע־ נעמאכט זאלען אנשטרענגוגגעז אלע
y# די אמאניזירען צו רעז s אדבייטער 

 לײדיס דער אין באשעפטיגט װערען װאס
 דאדגע די װאו אינדוסטריע, נארפענט

 פילא־ איז ניב^געפינען, זיך זאלען ׳עעפער
 יטיחאנא, באלטידא־־, אין צי דעי:פיא,

אנדזשעיעס. לאס אין אדער
אוטעדום, וועט באשלוס דעם לױט

 ױניאנס לאקאל די pc הילף דעד מיט
 װערען אננעפיהיט פלאץ, אױפ׳ז דארט

 ארגאניזא־ ענערגישער לעבעדינער, א
 כארקעטס איזע די ביז ציאגס־קאםפײן

 לײ־ כיאכט כיען װאו פראװינץ, דער אױף
 װע־ ױניאגיזירט װעיעז גאידענטס, דיס
 נרױסע א זיך, םאחעטעהט איז, דאס רעץ.
 כיוז עס אבער ארבײט, יטווערע א איז

 אונייעטענדעז אלע אוגטער װערען געטאן
 אט װעט באגײסטעױגג ארן טוט מיט או;
 פיל װעדען געטאכט ארבײט שווערע די

יײבטער.
 פראגע דער איבע־־ דיסקוכיע דער אין

 נייען דעם אױןי געװארען אנגעוױזען איז
 טײדלאך, אטעייאנײטע די עלעטענט,

 אונזערע אין כיעהר אי־״ו אריח קוטט װאס
̂ע און םאכעז׳  װעלען אנשטרעננונגעז א

 צו עילעטענט נייעם װערען־דעם נעמאכט
ארגאניזירען.

יארק. גע א-ן סימואציע די

 אויף איז סיטואציע יארקער נױ די
 גריגדליך גאנץ באאל־ד םין םיםינג רעס

 זיג־ םךעדדענט געװארען. אױסגערעדט
 גאנץ אײניגע םאדגעבױאכט האט מאז

 עס פאל אס רעסאסענדאציעס, ודכטיגע
 םון סטרײק א צו קוםען מוזען װעט

 איעכוען פון זײנעז ותלנע קלאױןמאכעד,
 אינטע־ םיל כױט נעװארען אױפגענוכיען

רעס.
 די איגדארסירט האט באאדד דעד
 םאדבעריײ נויטיגע די מאכען צו פלעגער
 דערבײ האט און סטדײק א צו םונגען

 דעד אױס אז קאםענונג, די אױסנעדריקס
 גע־ װעט־ער םארקומען, מוזען װעט קאמוי
 פון מעטבעריטיפ גרויסע גאנצע, די םינעז

 און םאראײניגם ױניאן קלאוקמאכער דער
 נרױםע די אין אםאי*, װי הארמאניש,

 האבעץ קראוהמאכעי די װאס <אמפעז
צוריק. יאחיעז סיט דורכנעכיאכט

רעלי״ פאר דאלאר םױזענט 50
ארב^יט.

 ער־ איז באארד פון כײטיננ דעם אויןי
 דרײװ, גדויסעץ דעם פון קאפױטע א שינעז
 איבער׳ן געטאכם איצט װערם עס וואס
 אומגליקליכע אונזערע העלםעז צו לאנד

 ׳ים זייט יענער םון ברידער און עװעסםעד
 איז באאיד דעם pc ענטפער דער און

 »־r װעט אעמעד;־־:יצאנאל די געװעץ^אז
ררײװ. דעפ פאד דאלאד טױזענד GO םען

געשאשע^װע־ זאל געלט דאם אזוי װי
 געױא־ ערגעלאזע;5אי איז װעז, און רעז,
 א אױף װערען בא״טלאסען זאל דאם יען

 יאקאל אונזערע אלע םיז םארזאמלונג
 אײנגע• קידצליך װעט װאט עקזעחוטױועס

זוערעץ. רוםעז

ר ע ס נ • ױ י נ ן ח א ־ ם ט נ  מ

פ נ א ך ז י ו ז ו צ ע נ ע ן ג  א

ן « ש ס נ » ש ז ד נ י א

 פון יזאמואניע דרעס גאלדמאמ די
 םרײ• יעצטעז האס עותנױ, זיבעטע 330
 אן נאד וןאורס איז נעווענדעט ייד טאנ

 זיגמאן יחוזידענט געגע? *ינדד&אגיףצאז
 געגען »יז אינטערנעמאנאיל, אונוער םון
 םון דױוידטאז דרעס דעם גיון בא»םמע די

 דער פון לאיצר דער נאארד. דדצאינם
 ײניאז די אז גע׳םענח׳ט, האם פירםע
 און פירמע דעד גאגעז סטרײס • טיחרט

 םירמע די 4א^נr סד א איחר םוט דאס
 אעדזעאנידטאז אן געוואלמ דעריגער חאט

 באדעחנן סאנעז !ישם איחד זאל יוניאן די
סםרײ^ כדטן

 רעםער פאר פ^ףמהוםעז איז חײס די
 םוירים יארק נױ ־ חנם פוז סאחאגיצ,

 ®ירםע חנר חאט ריכםער דער אח קאודם׳
 ער נאוױאיגם. נים אינדדמאגה״שאן דעם
 נים אמ םירםע די אז אגנעװיזען, מאם

 אינדזשאנק- m נאחופממ צו גאחנכמינט
ױ גרונט דאם עס חאט זי י

ע דער דועגען בא״טלוט צי איו  זס רעז
.22 לאקאל פון

 אין סאנווענישאז יעצטע אונזעי אויןי
 פאמע״ציא* 22 י״אקאל ראט פילאדעלפיע

 בא- האט יעזאלוציע די־ רעואלוציע, א גען
 עס װעלעד איץ ,97 נומעד דעם קומען
 פון טיטגלידער די אז געפאדעיט, װעדט

̂ען 23 אאקאל  װעיען טי־אנפםערירט זאי
 זאיל 23 אקאל4י דעד און ,22 יאלאל צו

 רעזאלױ יענער אין ווערען. אויפכעלעזט
 סקוילט י^י; אז באחויוטעט, װערט -ציע

 די איז אז גיטא, מעהר 1ז-ינע יטענער
pc iv tv r דרע־ טען מאכט 28 ייאיזאל 

 מעטבעיס די דאלפען פא^נייך און 'סעפ
 צי װעדעז ט־אנשפעלירט 23 לאקאל םיז

.22 י*אקאר
 בא״שלאסעז איז אן1קא:װע:״ דער אױף

 אגנעיעגע:״ די אונטערזוכען צו געװארען
 עקזעקוט־װ נענעראל דע־ אײדער סײט,

 ענטיצײ זײן אדױסגעבען װעט באארד
פיאגע. דעי אין דו:נ

פ־־עזי־ האט אן1קאנװענ- דעד נאך
 קא־ פאאנענדע די אפוינטעט זיגטאז רענט
 ה. :אי:טערזובו:ג די םאבעז צו טיטע

 ד. ;ט־צערניאז י!,1 4לאחאי גרינבעיג,
 ר. איז סעקיעטאי ,20 יאקאי גיננא־״ד,

;,פיט דעם צו און ,81« ראלןאל אגטא:י:י, : 
 די האט באאיד עקזעקיטױו גענעראל פון

 יע־ פאיגעגדע די אלײנגעבראכט האסיטע
 דיפ־־ײ א ;אך איז װעלבע קאדענדאציע,

געװאלען. אננענוטעז סיע
 וױ זיך רעזט רעחאפענדאציע די

:גט4פאי
 פעײבע-ס ןיא פלעזידענמ ״ברודעי

 י. ר. א. באא־ר עקזעקוטיװ גענעדאל םון
ױניאן. װ.

! ״נדוס
 פארזיכטיג גאנץ האט חאפיטע

 װאס ,97 נוד. רעזאלוציע די גערײענט
 דעי אױף גי^וארען םארגעיצראגעז איז

 י־א־ םיז דזדענאציע ד̂ע פיז קאנדיענ^אז
 אױסנע־ יךיא האט קאםיטע די .22 קאל

 דעד באצונ אין אלנומענטען די הערט
 פאו־טנאי, װײם־פרעז. שיז רעזאאוציע,

 און ,22 לאקאל פה פארטרעטער דער
 רא־ פין פאלטדעטער פינקאװסקי, ברודער

.23 קאי
 בע־ איז ניננאיד ״וױים־פרעזידענט

 גענויע א פאבעז צו געװאלען אױפטלאגט
 אר־ עפ װאו טעפער די אין אונטערזוכונג

 װי־ צו כדי מעכיבעלס, 23 לאחאל בײטען
 װאס ריבטינ איז עס אױב בא^זטיטט, סעז
 נעװארען געזאנט ♦טעפער די װענעז איז
.07 נומ. רעזאלוציע דער אין

 אונ־ האט גיננאת־ ״װײס־פרעזידענם
 װערען װאס *טעפער 20 ארום טערזובט

 װעלכע איז ׳23 לאקאל פיז קאנטראלידס
 ארבײטער, 282 באישעםטיגט זײנעז עס
 געפאכט װע־־ען ״טעפעױ דאזיגע די אץ איז

ט י ו א כ ר ו . ד ס ט י י ו ק  חוץ א ס
 אויך קאמיטע די האט אונטערזוכוננ, די

 פון דידעקטארי״ ״רעוױו די נאכגעזעהן
 געםונען דארט חאט און 102)3 יאהר דעפ

*שעפער. סקוירט 150 אייום םאדצײכענט
פאקטען, אייע די אונז פאר ״חאבענדינ

 או ׳מיוס צום געסומען קאפיטע די איז
 רעזא־ דער אין געזאנט װעיט װאס דאס

 אננעייע־ דער באצונ אין 07 נומ. לוציע
באנרינדעס. ניט איז גענהײס
 ארבײטער הונדעדטע דא זײנען ״עס

 כיאכען צו באיעעםטיגט װעיעז װאס
ױ אזוי און סקױדטס.  פון ט״שארטער דער ו

 אנװײז יעום קײן נייטט האט 22 לאסאל
 ניט מיר קאנען טאבעד, סקױדט די אױף
 מיר אז דעם, פאר בארעכטמונג קײן זעהן

 דעי פין םארלאננ דעם נאבגעבעז זאלען
 צוגע־ זאל עס ,22 לאקאל םיז רעזאילוציע

 לאקאל םיז טשאדטעד דער װערען נופעז
 צו מיטגלידער די טראנסםעדירען אוז 23

2 לאקאל 2.
 ־ ג י י א דעריבעד רעקאמענדידען ״פױר

, נ י מ י ט  װאס םארילאנג דער אז ע
 חד דערםאנטער דער איז געמאכט װערט

װערען." נאכנעגעבעז ניט זאל זאאוציע
 זײנען רעקאמענדאציע דעד• אוגטעד

 דרײ די פון נעכלען די אונטערגעשריבעז
לײט. קאמיטע

ױ דיסקוסיע, א נאך  בא־ םריהער ש('\ ו
 דער םון רעקאמענדאציע די איז סערקם,
געװארען. אננענומען קאכױטע
 װעלען באשלוםען אנדערע נאד ררענעז

 ווע־ מיר רדען #מאל צוױיםען א רעדעז מיר
 סטענאגראםישען דעם זיד םאר האבעז לעז

יסיגג.מ רעם פוז גאריכט

םקול דעדינינג ̂גמתשטײנ׳ס
יארק נױ סטריט, גרענד 265

 םלנם, ל״די^ «ון i»3M fm »ין נרייד׳ע
ז ••יידדעגם י  ינס7■ע* גירםעגסם. •*ר י

•וײזען. םעסינןנ ft גע׳ינימן ױןךען
ו מיל גי י ע י I.. ■ vHis* raw ■ »י

פ א פ ל ו ז ע ן ר ו ־ ױ פ ח מ ו 4i לאסאל אץ מו
די״ אןריל טען20 דעש דאנערשטאג,

 מענע־ פאל װאליעז פאלגעקוטען :ען
 עקזעקױ אן פאר אח פעקלעטאר דזשעל

 דער פון באאדטע אקאר4י און באאי־ד טמו
 פי״יטעלס און העמסטיטשעיס טאקערס,

 פון רעזולטאט דע־ און 41 לאחאל 1ױגיא
:םאלגט וױ איז װאחלען די

 וױ־ איז סעקרעטאר־מענעדזשער פאר
 ״דועסטעל געװארען ערװעהלט דעל

 ביזנעט פאר מאיגענשטערען. פאולין
 בלױ נעװאיען עלװעהאט איז אײדזשענט

עהרליך. י. דער
 ער־ דינעז פעלזאגעז פאלגעגדע די

נאאיד: עקזעקוטיײ א*ן געװאדעז װעהלט
 פאליע דובין, ליאיס יענגערט, סי־״יא
טאן סטאז, דדטולײס מי^סטײן,  יע* פ̂י

 יסט״ן אנגא מילעטסקי, וױיזטאר וױן,
 װײנ־ העדפאן פעס, העררי ,4סיגעי אברהם

,,בע־־:  פ־ענציס טײטעיכיאן, מערי ;'
 יאלער, גאלדיע גליקטאן, דדטאח גראכ,

 לואיס וױינגראוב, לואיס פאסט, נוסי
םיש־ דזשא. םײ־יז, בערנארד עדעלסםײן,

װײנ״שטײז. איזאק לעוױן, בעקיע סטײז, ׳ •

 אינסטא־ באדאו= סעל״־עטער
 םון וטױוס)עקזער ד־• לידט

89 און 48 לאקאלם
)1 זײב »ין (מלוס

 פײעלליכען און שעהגעם זעהר א אויף
 פעק־ פון געװאלען דורכגעפיהיט אופן

 געיעדט האט ער באראף. אברהם רעטאר
 ױם־ פיר מימ באגײסטערונג, פיל פיט

 א םאר דך §אסט עס װי טוב׳דיגקײט,
 טאג דעם אין נעהאלטען װערט װאס רעדע

 אר- אעםעדנאציאנאתז ןדױ׳סעז דעם פזץ
 אויױ מאי. ערשטער דער ױם־טוב, בײטער

 יינױען אנװעזענד איז םארזאפלו:; דער
 פון סיטגאידער די פון עולם גרויסעד א

לאקאיי׳ס. בײדע
̂ט םויל רעדעס  בא־ און ענטודאזם מ
 y: געהאלטען אויך זײנעז גײסטערונג

 פ:פא, ס. װײס־פדעזידענט םון װאלעז
 װײס• ; 48 יאקאל פיז מענעדז״טער דער

 םון כרענעדדטער אנטאניני, ל. פרעזידענט
 טאלי םרעזידענט וױיס >ורן 80 לאהאל

פדידמאץ.
 האבען לאקאלס די םון סיטגלידעד די

 איג־ דער צו בלומעךבוקעטעז צונעשיסט
 די־ מארגארעט שװעססער ^טאלײשאץ.

 צוייק לאנג ניט איז װעלבע כיאדזשא,
 פיקע״ פאד דזשײל אין טעג 30 געזעסען

 לאקאלס בײדע פיז נאמעז איז האט טעז,
םערל. שנירעל א פרעזענט, א באקוטען

ר מ י מ ױ ל ו » ד מ  מ

ר ע נ ם ע ג מ נ י פ י l ם i t 38 לאסאל
רד ,,רמ טען11 דעם דינסטט;  נ^ר ני

ט די װעט *דג״ט, דער ס יײדי י ז י ״  ט
װיכטינןן » ח^נען ,38 ,1ױניא

ט די דיט׳ננ. מעסנער ױי ע וו  װ«ט «ײג
 יע•1 נט׳»יופ דעם רע^ונס־דערען *ו ד-ן,
B׳n ד«ם' «ו זיר «ונ״.יייםען גען m e 

 דרעספ*נןר און רער םון ב<וארר
 ײע• נעהטיטען װעט מיטיננ דער ױנ'«ין.

 «ווױ• עװעדו, טע6 האי, נרי־ענט אין רען
סטריס, טע4_’ אזן טע41 ׳עעז

- :58 םון ריטנלי^ר איע • ז
 *ih «ו הוכזעז «ו אױםנעטטדערט נען

 די ׳!M נאטיירינען ז־ר און ^1,סאדזאמ
 דא־ט ױעי־ען װ»ט סראנען וױכטינע

עי נעדעגהט, װערען. דיסחוט־רט  ״,B י
;,ט  נ«ך באיד רינסטא;, םארקיפיען װעט :

ט. .דער נ״  זי־ן iv נ־ט םארםעריט אי
צ״ט, איז קוניט איז דאיט,

ס ר ע ס ז ו ז פ ס & ס ו א ל ה
 אוי»;ײדען זאיט איחר אײך נעצעז מיר

 :ײ במחןלצען ארן אדײעיפײזםענט דיזען
 א־נז ,י,יעם איחר װײל ®אקעם, אין אײך

חאבען דאר*ען

ר י ן ט ע כ א פ ה פ ו ם פ נ
צו עװענױ, פיגםטע 123 םון

עזז. פינפטע 321
פלאר. טעז1 ססדיט׳ טעד״32 דער בײ

 עקסטי־א אליפגעןיקסט תאבען מיר
 ■דעסען *ו ביעמלעד וױיער כאניטאיי
 חא• מיד בעלױוײע. און פייאש װעלװעם,
 טאר״ »י; ספיפערס בעסמע די נעךאויך

 ;א־אנפיע. י< 5סי הםים טי־וקענע קעט,
.era:?*• פינ־ינג אויך

 דעזיײ ורעסעיה, אלע אײן לײדען מיי
 נײן די זעחן קומען צו באסעס און נעיס

̂ס  און בדעטלעך װײער די פון םאדע
I וױלקאםען זײנען אלע סטימערפ.

י ן ר ע ה ױ ע מ ש א מ ן פ ו  א

פ מ װ ל ע ד װ ו מ ס ע ר  פ

י נ א א ג ■ מ
-<ר, נץ עװ״ טע1.ינ 321

.6)551 »ון G650 א־טלאנד :טעלעפאן
p שגעל סארדעד קאונמרי y i:y aw.

 ױם־טוב,צו אױח געלט געשיקט האבען װאם אלע
 לאטוױא, רוםלאנד, ליט̂ע פױלען, אין קרובים דיערע

 און ארגענטינא עסטױיךי, דייטשלאנד, פאלעםטינע,
דעד דורך — ר ע ד נ ע ל ע ר ע ד נ א ן י א

 נפערנעשאנאל
נאנק ױניאן

אץ אױסגעצאהלט געקראגעו האבען

דאלארען אמעריקאנער
געװארען צוגעשטעלם אויך זײנען געלדער «לע

אײנעם יעדען צו

צײט אץ אה פינקטלױ שנעל,
 די זײנען אײראיע אין בענק די םים סארבינדוננען אוגזערע

 קאנטרא־ װערען זײ ראיעלםטע. די און זיכערםטע די •בעםטע,
קאייטאל. ענגלישען יית לירט

שי איהר העגט נאנק אײער דורך
אץ דאלארס אמערי^נ^ר איז ןראדיא או טעלענראף «אםט, .

 — ■רײזען ביליגםטע די צו ארײן, הױז אץ ביז טיילעז וועלם אלע
׳ עקםטענםעם. די אונז קאםט עס וזי טעחר גים
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איהד אדױםגעבען װעט קאמישאן נאװעדנאד׳ס
וואד קומענדע ענטשיידונג

 היל־ — קאמיעאן. דער «ן טשעדמאן כאטעל, גארדאן דזשארדזש ערללעדט טעג די האט דאס
 פאדעלט יוניאן די — ױניאן. דעד םון ווארט לעצטע דאס קאמישאן דעד צו איכעד גיט לןוױט

 פון אנעדקענוננ די פיגישעדס, בי• ״העלפער״ די אפצושאפען װײדזשעס, אין העכערונג א
אנדערעס. נאר און דעדינעדם און עקזאמינערס די

ז דזשאלדזש ול̂ד  דעל כאטעל, ̂נ
 ספע״ סנריטח׳ס גאװעלנ^י פון טשעלנייון

 ח#ט טלײד, קיאוק אין קאטיסיע ציעיעל
 דאס געטוונט, נ«ק»נט פרײט^ג יעצטעז

m קאמיש^ז די mרי איחל שוין גדמם® 
 קוטענדע די גרײט זײן װזנס ױ י«ין בײט,
 עגטש״דוגג, א״הל וןדױסצוגעכען ויאך

 רעקאכיענדאציעס איליע כיאכען אדעי
 אץ כ:סוך לצױנענעםkc דעם װעגען
 דעם אין יאלק. נױ סון טל״ד חי^ות

r ואגט סטײטנדענט v ער דאס f»pp גאך
M4̂וגעז ט  ד*ס טא; װעלכען במשטיםט ז

 יוז זיכע-, איו על אנעל פאיקוטען, װעט
 וןרום װאך, קוכיענדע די זײן װעט דאס
ט#י. סצטען לעם

 גע״ אױך װעלט סםײטטענט ױי\ איז
 לעצטעגס ח*ט קאסישאן די דאס זאגט,

 דנער װאס אום דצױ-געה אםטע ;עהאט
 די רעי^דט. איהר מיט װעלען םאדטיג

 גע״ גאנץ האט — ער ואנט — קאטישאן
 באזתדער, •ונקט יעדעז באטי-אכט נוי

 נזד •®תעכדאכט איחר סאר איז װאס
 דאס און צד, װעיכעז אירגענד סון ױארעז

 צו סיה גרעסטע די גענעבען זיך האט ױ
 עהדעגוזאפ- א געכעז צו און גערעכט זײן
 װאס םראגען אלע די אױןי ענטשער טעז

 געװאלען, םאמעכראכט איחר םאד זײנעז
 סכסוך איגדוסטדיע^עז גרויסען דעם איז
איגדוסטריע. קיאח דעל איז

 לעצטע איחרע אתים שםערם ױניאן
 מעמאראנדום א אין פאדערדנגען •

חילקוױם. מאמס דורך
 לאיער דער הילקײיט, טאריס ;ענ.

 איבער״ וואך לעצטע האט ױגיאן, דעד יפאר
 לעצטע דאס קאמי׳שאז דער• צו נענעכעז

 סכסוך. דעם אין ױניאן דער פון װאדט
 פון נאמען איז טעםאלאנדום, א איז דאס

 אינטער* אונזער סון און באארד דזשאינט
 מעסאראנדום דעם אין ױניאן. נעשאגאל

 צו םאדערונג די באטאנט שטאריז װערט
 םון ױײדזש־ססײלס סיניםום די העכערעז

 איג־ קלאוס דער אין ארבײטער אי*ע
םאדעדוגגען.־ אנדערע נאך איז דוסטריע

מינימום די העכערען צו םאדערונג די

 איז אינדוסטליע, קיאױן דעל אין סקײלס
 ;עװאדען אלויסגעשטעלט פליהער שױן
 ״גאך אכעי, איצטעי־ קאטישאן. דער סאר
 װאט דיסױרטש״ אװ ״בױרא די וױ דעם

 צו אי״ן)ו״ג;עשטעלט האט קאט״צאן די
 אינ־ דער אין אונטעלזוכוגג אן סא:עז

 רע־ איהי א-ױכנעגעבען חאט דיסטריע,
 טעהד נאו געיזאגט ירניאן די האט פאלט,

 דעם אױןי פאדעלוגג, די םאלשטאלקען
 איז ציפעלעז און פאחטעז די םון גרונט

 צו ש״כות איז לעפאלט דעלכיאגטען דעם
 אין כאשעפטינונג די און םאידססטען די

ױ וױיזען ציפע־ען די טלײד.  דעם ו
םאר״ זיך האט םא-דיגסט קלאוקטאבעלס

 גאנצען דעם אױף אן וױיזט איז לי״ענערט,
 איגדוסס־ דער זיא צױשטאגד ע;י!יכען4יוי

 ציםערען איז פאקטעז די אט טיט ייע.
 באנוצט. כוט נאנץ זיך ױניאן די האט
 און ױניאז׳ די פאדערט נדונט דעם א,ײף
 װע* געהעכעדט זאי־ען עס דאס רעכט, טיט
 װעט דאס װאס □,1סקיײ מיניםום די רען

 יאגע די טארבעסערעז ^יאכיס כל יזודם
 אדעינסטען װערען װאס אלב״טעד די פון

באצאליט.
 פונקט דעש װעגעז באשטיטטעס פעהר

 עדיטא־ דעם אין געפיגען לעזער די װעלען
. ״גערעכטעקײט״. נומער דעם אין דיעל

).12 זײם או«ןו (אלוס

םטרײקעז צו כאשליסען דעדינערס
̂אוח די  םון דעזײנערס דרעס און ק

 זיך גרײטען אוט;ע;ע:ד און יא-ק גױ
 לעצ־ סטרײק. דזשענעראל א צו איצט

 דעזײגעדס דער האט בײטא; שנת טען
 איגטערנעשא־ אונזער םון ,45 לאקאל

 פעג־ אץ דיטיננ גרויסען א געהאט ,4נעי
 די באשורעכען צו ראטעל, סילוױיגיע

 דינעז דעזײגערס 300 איבער לאגע.
ײ 1או טיטינג דעם צו געקוםען  הא־ ז

 ארױסצױ באשראסעז אײנשטיסיג בען
 דעי סטדיײז. דדצענעראל א אין געהז

 און לאקאי דעש pc כאאדד עקזעקוטיװ
 באסאלמעכ־ איז ,25 פון קאכייטע א

 טאנ דעם באשטירעז צו נעװאדען טיגט
ײ אלע טאבען און סטרייק דעם םיז  נו

 איז חראויי דער ארעגדזשר^גטס. טיגע
פאריגיפרא־ תאט באארד דזשאינט דרעס

 און לאקאל גוט־אדגאנידרטעז א האבען
םאדעדעז. ענערגיש עס װעלען זיי

 װעט, :א:צע, א א*ס ױניאז, אוגזער
 איז װאס אלץ טאן זיך, םארשטעהט

 איז דעזײנערס די הערםען צו נױטיג
 ״כיע־ דעם אין םאדערוננ. גערעכטע זײער

 האט הייהװיט גענ. װאס מאראנדום״
 גאװעי־ צוש איבערגענעבען װאך יעצטע

)12 זײט אויף (שיוס

פ נ י ן ש ז ד ד ד א ס כ ס י י ד ג א  כ

י ס ד ד ע ס י ױ ס n פ  

ד נ א ל ג נ ע

 פין טיטינג י״עצטען דעם אײף
 אין קי־אוק דער םון באארד דזשאינט

 בא־ אײניטטינײ; איז ױגיאז דרעסטאבער
 באגריפו:: א ״צייןעז צו געװאדען ״שיאסען

 א דורך ענגיאגד, פון סטרײלןערס די צו
 ;ע־2א איז טעי־עגיאטע די קײבעלגראם.

 ט־ײד ״בריטיש דעש צו געװארעז שיקט
 סקװעי, עקלאסטאן קאנגדעס״, ױניאן

 וױ *זיך, יײעגט אין ענגיאנד, לאגדאן,
םאלגט

v פון באאיד דזשאיגט ״דער ;h קי־א־ה 
 םא־טדעטענדי; ױניאן, דרעסטאכער אין
 פיז ארבײטער ארגאנידרטע טויזענט 50

 דער pc אינדוסטריע סרױען־סלײדער דער
 םיז באגײסטעיט איז יארק, נױ שטאדט

 סאי!ידא׳ פון גײסט װאוגדערבארען דעש
 מאניפעה־ יטעהן אזוי װערט װאס ריטעט
 נדױס־בריטא• םון ארבײטער די פון טייט
 יעיעז מאנמי העלדישען דעם איז גיעז׳
קאפיסאליזם. ענגלישען דעש

 איז העלםען צו אײך גרײט זײנען םיר
 .4,;,פינאגצי און ראראליש קאטף דעם
 ‘גענעיאי דעש דורך דאס האפען מיר

 שנעלעז א צו סופען איהר װעט סטדײק
 אנפאנ: דער מײנען װעט דאס און זינ,
 פיז געשיבםע דעי אין צײט נײער א םון
 נאנצע די איבער קאטפען איב׳ייטער די

װעלט."
סקוירט, קלאוק, באארד דזשאײנט

אן. מאנער ריפער און דרעס ױױ
גענעראל־מענעדזשעױ. הײםאן, ל.

כעקדטרעזיט. יפיש דזשאזעף

ע ל ז א ע נ נ ו פ ײ ד א כ ד א ן פ ע ר ע ו ס ו כ א ם ע ו נ ר צ ע  ד

ר ע ז ע ױ נ א ר נ נ נ ו נ ע פ ן ע ו ר פ ע י ד פ י נ ז ױ ױ ה

אנ־ יניגע%א באקוטען האבען דיר
פארעסט אין הױז

IW ״ ײ י ״ ײ ״ < ד ״ ״ י ״ י י ע , איז ״ • ״ ; לו' סי-7ט-נע ^ ,
״ י ״ א-״־ט װע־ט איעס און דױלף ם־נאגציעאע לי ^ רױסען 'דא'ע!״-ע-ואי־ט ' װ ײ ״.י ),yp ו וא.ט i, הא-ען זאץ. יזאײמ יעח ׳סי קאטױ. דעס םאר צוגעגרײט

 פאי ״טטעהט װאס םראגע די.חוי»ס
 בא־ צו איז ,45 לאקאל דעזײנערס דעם

 בא־ די צדזט אנעריוענומ םולע קוסען
 אטבעס־ די װעלען דאס און לעבאטים.

ײ זוען חנדגרײכען, מאגען טען  וועלעז ז
—■ <י . י —־

צי

קאגוזענשאו אמאלגאמײטעד
מאנטרעאל

איז
̂וג  איץ האט שריה דער אין טאנט
 די געעפענט זיך קעגעדע, מאנטחצאל,
 ״•םאלגעמײםעד דער םון יזאגװענשאן

 די אמעריקא׳/ אװ וואירסערס קלאדיננ
̂צן ווערם קאגוחצנשאן  דעם אין אפנעהאלנ

חאטעל. רןןויאל טאונט
 די געעםענט האט חילםאן ירעזידענס

 לענגערע א נעח*לטען און קאנותגשאז,
 ײנייז די װאס *לץ שילדערענדינ רעדע,
צוױי לעצסע די אין דורכנעמאכט האם

ס און.ח«ט יאזזר, עי י גיזיני  jSSS י
 קאמי די וואס אנגריןי דעם אויןי שטעלט
 געמאכט חאבען אמעריסא״ םון ניסטען

 זעלכעז דעם אין אתאדזאציע. דער אױ^
 דער נערעז־ט אױך נאכדעם האט נײסט

פוז  אסאלגעכײטעד, דער סעק־םרעזישוחן̂ר
שלאסבערג. ױסח ברורער

 באגריםט מאגװענשאז די איז מאנטאנ,
 דער שוכעדט, ױסוי ברודער סון נעװאדען

 ױ־ הלאוסםאכער אוגזזןר םון סעקרעםאר
. מאנםחגאי. אין ניאן

 ניס דא איז שומרם מסןי ברוחןר
עחתחלם^געיי^ז װיחנר צואת יאננ
i^ פאד v u n יז« ™
Djn מ ארבי^םשי און סאציאליםטיש^ן 

באנױסם חאט קאנװענ־ ךיחאם ער אח ימט,

 טאיטין, כיר. פון :אטען אין אױך שאן
 שסאדט. יענער םון מעיאר סיטי דער

 סארטרא־ איזא, האט, שוכעדט ברודעד
 אי םאנטדעאל, איז יוניאן אונזער אי טעז

 אױפגענױ איז און רעגירונג, שטאדט די
 אפ^א• םון ״שטורם א םיט געווארען סעז

דיספענטעז.
 און קאנײענשאז, די באגריסען כױר

 אין אמאלנעפײטעד די גליק וױדשען סיר
 דעם אױןי ארנײט וױיטערוײנעד איהר

 צוױשעז אמאניזאציאז םון ברײטע^פעלד
 אטע־ סיז ארבײטער סענער־שנײדעד די

רײזא.

האבעז טאנכע
 םאי אהיז קוסעז קאגען װעלען די

 דע־ טאבען כייר דעי״. ״דעקארײשאן
 װעט הויז ױגיטי די דאה באקאנט, דיבער

 ױני. טעז18 דעם פרײטאנ, עפענען זיך
 ״דעקארײשאז םאר אחיז קוטען װעגען
ניט רײד ר,ײן גאד דעריבער קאן דעי״
זײן.

 גע־ יטױן װעדען כיאטענט דעם אין
 דער צו םאדבעדײטוננען אלע טאכט

 פראכט* דער פון עפענוגג גראנדיעזער
 איז עס זוביעד־הײם. ארבײטער פולער

 אר־ סטעח גאנצער א דא דארטען יצוין
 און פאדבט׳ מען בויט, כיען בײטער.

 םענליך נאר איז װאס אלץ טוט טעז
 אויס־ ארץ זאל סיזאן הײנטיגען דעם אז

 דעד צו םריהער. װי שעתנער :אך זעהן
 א װערעז נעגעבען װעט ערעפענונג

 באריהםטע מיט קאנצעיט גרױסארטיגער
 מיד יזאנעז נעמען זײערע ארטיסטען.

 טענס איהר אדויסנעבעז. ניט נאך איצט
איבעדראשזנגען. פאר ריכטען זיך

 אנ־ זיך װעט דזשון ערשטען דער
 דער םאר ועדזשיסטרײשאן די פאנגעז
 אינטער־ דעד פון אפיס אין הױז, ױניטי

 קױ װאס אנםראנען די לױט נעשאגעל.
 סאן הױז, ױניטי דער וועגען אן פעז
סיזאץ הײנטעען דאם זעהן, שױן טען

 ױניטי דע־ אין טאן לאז א זיך װעס
 אירגענד װי עולם ;רעסערער א הויז
 פאהרען צו זיך גרײט סען םריהער. װען

 נאך און םילאחדפיא יארק, נױ םון אהין
 זײז צו דעריבעד זעהט שטעדט. אנדערע
 רעדזישיסטיי־ צו דך עױשטע די צוױ״טען

 ײעט איה- אז זינעד זײן איהר װעט רען
דאדט. זײן

 ױניטי דעד אי; זײן װעט זוםער דעם
 ײערעז דאס װײלע, א װארט — הויז
 טאי. צוױימען א דערצעהלען אײך כייר

נײגעריג!... זײט דערװײל

םארצײכגיס אינהאלט

.20 נוםער ,גערעכמעקײט״

 נאאיד דזשאינצ ®ין מיבינג דער 2 זײט
 ײנייח דרעסמאנעי «ו.יז קײאוק• דער פוז

סםײבמענצ. עינןזנציעײעי יש.פ דז*ט. -

געענױגט עננלאנד אין סטרײק מג
 צום געחען כױר ײעז צײט׳ דער אין

p m, נמנעראל חןר »ז נעטעידעם. וחורט 
 צוריקנערוםען איז עננאאנד אין ססךײק

 צוליב םיינערס, די חום און נעווארעז,
 חאט תאסף גרויסער גאגמר דער ומםקן

 םםרײס. אין נאך בלײנן אגנעחזיבעז, «יך
o 1»י . n תד עס איז םאמענמ צי ׳יו

D וואס םאדהטעוק, ip •.סדיגס

 םיז אנקיטען ײעט עם ביז **צואװארטעז,
 רער װעגעז אינםןןרםאציע מעהר ענגלאנר

 ווען דעם.מאמענט, איז אננעלענענה״ם.
 צו •עווער איז גע׳כדיבען, ווערעז ׳טורװז די

 אר־ די פאר זינ א עם איז צי באשטיםען,
 1םע איז נים. ארער עננלאנר םון נײסער

o מענן איצס 1קא p באעטימםע הײן 
אחיםזאנעז• ניט ם״נוגנ

ייcm דיזײט  אין ױגיפר«ע«יגקײ«זנן
נןןארד. דזיסוןינ® *ון םעם

 יזאציא;ס־£^א-2®רגא און ם-ײד- .4 זײט
‘י» נײ עדשנמנר־םאי־פײעדונג די געז.

גיעחיז• ס. - - »>
 די• בעל-רחמיפ גרויםער דער .5 זײט

 איז רײזידביידעי םויןדוני. אלעקסנדר
חארפייאײ• מרים — יא״ק נױ

עדי^ריעיס. .G זײט
̂יפז רדע 7 !ייט  ‘איגשזעינעשאגצ' ®ון רען

 מענא6ת»אר * »רג«גיזאציאנס איסנוערן
 — דיבצעי די צו םינהעישטײן. .י-ל.

רײזעז• אברהם
 ־«-־״ דעם *ון אורזאבן מיןערע די .8 ?"ט

׳ רעװאוצקי• א• - ענגי*#:ד אין י ״ י ז
 יע־ דער ^ד-יעפאןו מענשעי־ע *ייח,

בעדיחער.
 אינײמעײ ארבײםער־בזלדוגג י). זײט

 ענמעיס קאהז ני. םאניא — קײ-תי
רעדאקייע. *דן

 איניזייענס־ ארבײפסלאזען §ון .10 \ט1?
^לוסען. מאגד.

 אמועראײוםענםה. .U זײט
ײי •יז ׳ייוסעז .12 «ײט .1 ן

/
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קלאוק פון נאארר חשאינט פח מיטינג
ױניאן דחןסמאכןןו און

ײ דזשאינט דעפ פין נדטינ; א י א  נ
 ,21 ,10 ,9 ,2 ,2 י־איאיס די םין
 יויז »» און 82 ,01 ,4» ,45 ,35 ,23

lyu^^ry^BH דעש םרײטאג, געװא-ען 
 V&16 װעפט 3 אין ,1920 נ״אי, טען7

כט*יט.
יןודלינעצון/ נ־־ידעי־ — טשע-טאן

 דושאינט דעש םין פ־ןוטאחאל דע•
 װעיט אפריל טען23 רעס pc נאא־ד

 די מיט גוט^עהײסען און פא-גי׳דעוען
;סא-עדמג;ען באמענדע

a סטא*עד דטערניאן, נײדעד די 
 א*אי;טעט דינען וױ׳דכע פטענזא־י, א•;

 דזשענע״ דער כייט אױפצונעמען נעױא־עז
 פאײאד׳ דעם באארד עחזעקוטױו “רא
pc בא־ א פ̂א באארד דזשאינט דעש 

דדעי־ די אטאלגאמילען צו ור;;י;:
 :ע־ אינסטרואירט אויך זײגען ט־יידכ,

 דעש pc םלאנע די אױפצוגעמען װא־ען
 דזש. צום איגטערנײשאנאל ;*־,ד pc דזיב

 ב:ו:ע רעפע-ענדוש דעם איץ־ p* באא־ד
ט פאיטלעטערשאפט, פיאפא־־־צ״אנעי״ע  יױ

קאגװענשאן. דער pc באשי״וש ד*;ש
 טעגע־ דזשעגעראל דעש פון )2

 ד׳ד אױסנעלאזען איז בא־יבט דזשעי׳כ
 די אױסגלײכען װעכען פ-אנע די װא-ען

 װענען אײך און וױידזשעש סינישע־ס
ײ װעיכע• פ־יאפאז״טאז, טא״״ין זײע־  זי

 יא״ י1ד* פא- נעװאיען פא־נעי־׳ײנט 3נ*
.כ״שא*
 די־ אװ באאיר די pc בא״יכטעז די

 איז אפליל טען28 דעש פין 'רעהטאי־ס
אין פא״געי־עזען װעיען טאי סטען די;ש ניטנעל״שע•% ♦

צלשריפםען.
פיאטא־ דעש גוט הײסט 23 4יאלאי

 דעש פון כאאיד דזשאינם דעס pc כא״
 אײס־ פאלגענדע די כייט אפי־יל, טען23

::א־דעז
 טיקעטס קױפען צו נאשמס לעש > ן
 ד״׳נש pc א׳ינטעלגעםו;; דע־ פא־

״איקאד״.
 אדװערטײזטעגט אן ;עבעז צו )2

 װערט װערכעל זיצוינאי, באזא־ דעם אין
 ״םאראייניגםע די םון א־־־ויסגענעבעז
 רי:ג אדבײטער די פון פארװאיטו:;

עויען״.
 פיאטא- דעם גוט הײסט 35 אאהאיז

 דעש פון באארר דזיטאינט דעש םון קאא
 די פון באדיכט דעם און אפ-יר טען10

 טען14 דעם םון דירעקטאיס אװ באאױד
אפליל.

בדי״ רי אז אינפאיטירם, 48 יאקאי*
 עsעלקא אזן טערטיני אטאליא ד•;־

 איס געװאיעז ערוױייט זײנען װעאטײ
 דזיטאינש אין׳ם פארטיעטער זײערע

 בדידעד די םון פ״עצעד די אין באאיד,
עספאזיטא. אין פױטא־־-א

 צונע^אזען. װעיט װעיטדי ביודע־
אכװעזענד. איז טערמיני ב״ודע.י־

 פראטא־ די גוט הײסט 82 יאפאר
 דעש םון כאארד דזישאיגט פון׳ם קאי־עז

 די און אפריל, טען23 איז מעז10 טען,3
 דירעקטארס »װ באארר די םון באדיכטען

אפרי?. טען21 און טען14 טען,7 דעם םין
 םאא־ די אז אינםארמירט 89 יאתאר

 גע־ ערװײלט דינען דע.ענאטען נענרע
באארד: דזשאינט צום ױאיעז

 א:א אלםאנא, ע;יטא, דז״טאהז
א, תי  אנטאגיא סאלעדנא, י1דזעאזע רו;
 דזשא־ און מירענדא דז״טאזעף באיאני,

 װערען דעיענאטען רי םיםיטערא. כעו*
צוגעיאזען.
 זײעד זײן װעט סאי.ערגא ברודער

קאטיטע. ם-נאנץ דער אין ■-ךעטעי פא
 די גוט הייסט לאפאיל זעלבעד דעד

 באאײ רזשאינט םון׳ם פ־אטאסאאען
 און אפריל טען23 און טעז10 דעם םון
 זײרעח־ אװ •־ באא; די םיז כאדיכטעז די

 אפ״ טען21 און טען14 דעם םון מא-ם
:אויסנאמען םאלנענדע די מיט ר־־יל,

 דער געגען פראטעםטירען די )1
 דעש םון םאיאריטעט דער פון *טעלונג
 דעש צוריפװײזען אין באאדד דז״טאיגט
 אן םאר אידער״ ״ניו דעם םון פאדיאנ:

מאי ער׳טטעז אין׳זײער אדװעדטײזטענט

 םון פארלאננען צו באשלוס רער )2
 מאדהרעגערעז צו אינסערנײשאנאל דער

ײ סאפיםא. פער די  אז גאהױפטעז, ז
 האט באאדד עסזעשטיװ דזמעגעראיל דער
 אימענד םאדיםחױרעך צו פאבט קית

סאנווזנגשאז. דער םיז באשאוס װעילמן
 נאך װידערחאים <אסאל זעאבער דעד

 נײעם א בגונע פאדלאננ זייער אמאל
זײנען וועלמ יײ םון צעגזוס

 גאארד דזשאיגם חנם אץ זיאסען5»נגזף
 האייטא •זנר דער פון רעוױדיתנג רי און

סעריןר־ דזנר נעצאהילם דחנ״ט וחנאמנ

עי . ד מ  ודונאס• א בער^ווױץ, ח. נ
m דזשאמם פון״ם אײדזמגם tm, יש» 
ץ באצאחלטער אלס חחמגאציזנ ײ

'5;״ן %

 מעמנערפ ד־ פארדנעדט ער נעאגיטער.
י דיגען «ו ;ר״ט זיין וועט ער אז  אין זי

ױ ^וסונפט דער ̂ון ד*ס ה<וט עד ו  געט
א-«ט. נ-ז

- רעזיננ»«ויע די עו ו <ו;נענוםעז. o׳j ו
 נאריכ־ ס־ש פעקרעטער־טרעז׳פודער

 ם*י• דעם עדהאיטען האט עד אז טעט,
 אינטערניי׳ע^• דעױ םון ענטסער ;ענדען

* ̂̂א
עו א״  אפריל, טען23 דעם פון בדיעןי ״

 ע?זעתױ דזיטעגעראל דעד צו אדדעסירט
 פון פאריאנג דעם כנונע באארד, טיװ
 די רעדוצירען צו באארד דדצאיגט דער
 איז סענט, 10 צו 15 םון לןאפיטא פער

צונ; א אױף געװארען דיסיןוטירט  םין זי
 איך װאך. יעצטע העו־פעי׳עאפט דער
אי:־ אײך געװארען איגסטרואידט בין  צוי

 עקזעקוטיױ דזיעענעראל רי אז פאי־טירען
 םראנע, דעד אין טאן ;א־גיט חען :אא-ד

 אונזער פון טײרען פאמעגדע די לדט
 סעקישאנס ,12 ‘,א־טיקע קאגסטיטוציע,

: 3 און 1
 זאל ױניאן לאק̂א יעדע a שע?.

 װעכענט־ א י. װ. ל. א. דער צאהי־ען
 סע:ט 15 פון טעקס קאפיטא פער ליכע

אײניטליסען אויך זאר װעלכע טעמבער, א n*יע־עכטי:־דעו  סוגסקריפ׳שאז א
װ. ז. א. קײט״״,

 צװײ אוינענדערמאנטע די )3 סעס.
 אדער אפגעיטאםט ;*ט זאלען סעקישאנש
 קא:־ א אױף כלויז װערען אטענדירט

 צװײ״דריטעל א טיט און װעגישאן
צאוט.

 דדטע־ די װארום קלא־ טא:ט דאש
 ־אגד־ :יט קען באארד עסזעקוטױו נעדאל

םראנע. יער איז לעז
נרוס, ברודעריליכען טיט

באיא^, אב.
סעסיעטאי־טרעזלורעד״.

כאריבס קאכדסע שפדטעי־ •
 םאר רעקאמעגדירט לופין כרודער

 אונטערזוכט האם װעלכע סאטיטע, יער
 אײרזישענט ביזנעס גענען יאאנע די

 ארײנגע• איז װעלכע און ראטענבעינ
 טארנאליס, ט*טאס. פון ;עװאדען בדאכט

 קײש די אז ,22 יאקאי םין מעמבעד
װעיען. דיסטישט זאל

 האפיטע דער פון רעקאמעגדאציע די
אננענוםען. װעדט

באיײכט. קאםיםע פעאג״ו
רעקאמענדייט, קאמיטע םינאנץ די

 װע״ בײגעשטײערט זאל דאלאד 100 אז
י צו רעז  און טרײדס, :ידעל װארשא י

 זאל אדװערטײזמענט פײדזיש האלבעד א
 װעל־ זישורגאל, דעש אין װעדען גענוםען

ױ די פון אדױסנעכעבען װערט כער  ״;
 ״אינ־ דעױ מיט פאלבינדונג אין טעסעס״

 םאר אײד״ װאירקעדס טערגײשאנאא
 וועבעי־ פאשײק די פוץ בענעפיט דעש

סטרײקער.
 ;־,גוטג װערט רעקאמענדאציע די

,הײשען.
 הײמאן םענעדזשעד דזשענעראל

 באארד דזשאיגט דער אז יפאר שלאגט
 יא־ פון םארלאגג דעש נוטחײסען זאל
 רעקא־ אויך װערט װעלבע און #9 קאל

 דירעהטארש, אװ באאדד די פון םעגדירט
 די צו ווערען נעשיסט זאל קײבעל א אז

ײ םארזיכערענדינ סטיײקעױ. ענגלישע  ז
 םינאנציע״ און סארארישער אונזעד איז
 ״קאםף בראװען זײער אין שטיצע אער

 ארבײטער די באנײסטעדט האט װעלכע
װעלט. נאנצער דער איבער באװעגוגנ

 גוטנע־ װערט רעקאםענדאציע די
הײסעז.

בארינט. דירעקטארס׳ אװ באארד
• .1926 ,28 אפריל

קאםײטעןש.
 אר־ סטרײקענדע די םון קאמיטע א

 דובערםאך/ אזן ״האראװיץ םון בײטער
 װא־ 9 ילעצטע די םאר סםרײקען װעלמנ

 סטרײס־ העכערען א םארלאנגעז כעז,
בעגעפיט.

 איבערגענעבעז װערט םארלאננ דער
אפיס. צום

קאנדײזיען״, ״טשאס. םיז סאםיטע א
 די אז ערקלערט עוועגױ, מעדיסאן 112

 גע- איצט װערט שאפ זײער אין ארבייט
ײ קאטערם. ניט־ױניאן םיז שניטעז ז

ױ <ןייס די עדשיערען  םיר* ־די :פאלגט ו
 די צוצוטײיעז ענטזאגט זיך האט טע

 שטיק־שנײדעױ די צוױשען גלײך ארבײט
 די און דעפארטמענט קראוק דעם פון

o דעם םון פינישעדס r n .דעפארטמעגט 
 מ־ט געװאי־ען אױפגעגופיען איז קייס די

 באשלא־ א*ז עש און אסאסיאײשאן דער
 גלײך טוז אױבײט די אז געװארען סען

 ארבײטע־/ די צװישען װערען צוטײלט
 געװאלט :יט אבע- דאס האט םיו־םע די

 גע־ דעריבער איז סטאפעדזש א טאן.
 דאן האט םירםע די און געװארען מאכט

 ארבײט די צוטײלען צו צוגעשטימט
 דעד מיט מלאכות, בעל אלע גאײך.

 צו־ דינען קאטעדס, די םון אױשנארזפע
 קײש די ארבײט. דעױ צו רימענאנגען

 געװא״ אויםגעגומעז איז קאטערס די םון
 טשער־ אומפארטײאישען דעש מיט דעז

ײ אז באשלאסען האט װעאכער מאן,  ז
די םלעצעד. דיעדע פארלאדען האבען
באשעםטיגט דעריבער האט פירמע
 פאי*י*א;:ט, קאמיטע די קאטערס. ױניאן

 נע־ זאל דירעקטארס אױ באארד די אז
אגבאטראכט. אין יאגע זײער מען

 מע־ דזשעגעראיו דער הײמאן, ברודער
 ססאפעדזש א אז עדקלעיט נעדזשער,

 צוליב שאפ דעש אין םארגעקוטען איז
 ענטזאגט זיך האט םירמע די װאס דעש

 צװישען ;לײך ארבײט די צוטײלען צו
 די םינישערש. און שגײדעד שטיס די

 קא־ אײן אפגערײגט אױך האט פירפע
 ארויסגעשיקט האט זי װעהרענד טעד,

 פילפע לי האגטלאקטאלס. צו ארבײט
 די צוטײלען צו צוגעשטיפט דאן האט

 דך האבען קאטעלש די גלײך. ארבײט
 דעד צו צוליסצוגעהן ענטזאגט אלץ אבער

 קײש זײעד אז באהויפטענדיג ארבײט,
 אסא• ,ד ;עװארען. געשליכטעט ניט איז

 דעם אינםאלמירט *דאן האט סיאײשאן
ײ אז בליעף, א דולך אפיש  ניט װעיען ז

 ארויסצוגע־ן יןלעלהש זײעלע עללויבען
 אפנע־ האבען און קאמפלײנטס אויף

 אומ־ דער פאשיגערי. גאגצע די סטאפט
 אסא־ יד לאט טשערפאן פארטײאישער

 אנציגעהן איגסטיואילט אבער סיאײשאן
 באשלאסען האט און ארבײט, דעל םיט

 זײעלע םאלרארען האבען קאטערס די אז
 אז ע״קלעלט, הײמאז בדודעל פלעצער.

 סיפ װעלען אױפנענופען װעט ?ײש די
טשעיכיאן. אומפאלטײאישען דעש

 צוש איבע־־נענעבען װעלט קײס די
אפיס.

 צ,י,פ ברודע• סעהלעטעד־טלעזיטולעד,
 לי אויפפערקזאש אפאל װידעל מאיס

 פי־ דעל װענעז דירעקטאלס אװ כאאלד
באאלד. דזשאינט פון׳ש לאגע נאגציעלער
 אז אױך, באריכטעט םיש בלודער

 דלעס״ ״סעימײד דער פון מײרלאך צװײ
 קײש די געװארען. ארעסטידט דינעז

 אוגזעד ;צ געװאדען איבערגענעבען איז
לאיער.
 :עפס דירעסטאים אװ באאלד די־

 איהל א*ז װעיכע פלאגע, רי אױף דאן
 דדטאינט םון׳ם געװארען איבערגעגעבען

 א םאי פלענער אויסצואדנײטען כאאלד,
דעפאלםפענט. דױס צענטראליזירטען

 צו איבעדגענעבען װעלט םראגע די
פענעדזשערס. לאקאלע די

באריבם. דירעקטארם׳ אװ כאארד
.1926 ,5 פאי

צרשריםמען.
 באאײד די אז פאללאננט, 9 לאקאל

 באנריסונ: •א שיהען זאל דירעסטארס אװ
 ארבײמעד, ענגלישע די צו טעלענלאםע״

 דזשענעלאל א אן איצט םיהרען װעלכע
 םון כחות פאראײניגטע די געגען סטרײק

באלעבאטים. די
 לעקא״ דילעיןטארס אװ באארד די

 *טי־ צו באאלד דזשאינט צום מענדירט
טעלעגדאפע. אזא קען

באריכט. מענעדזשערס׳
 פון מענעדזשער זימערפאן, בלודעד

 באדיכטעט דעפאלטמעגט, דדעס דעם
 דרעם דאבעלױ און דזשי״ דער װענען
 בא־ געװען םריהער איז װעילכע קא.",

 די קאהען׳/ און ״ראס אלס װאוסט
 א םאר םארזוכען* געמאבט האט פירטע
 פון װערען צו פטור האלב א און יאחר

 אלויס איז פאלטנעד אײן ארבײטער. די
 און סאהעך און ״דאש םירמע דער פון

 אונטער׳ן שאפ אנאגדער געעםענט האט
 צייט א דאבעלױ״. און ״דזשי נאםען

 סאלטנער צװײטער דער איז שפעטער
 און קאהעך און ״ראס םון ארוים אויך
 ,דזשי דער אן ^רנגעשלאסעז זיך האט

האם סארטנער יעצטער דער ײאבעלױ״״.

 ביזנעס. די אויפגעגעבען אינגאנצען דאן
 צוגענױ חאיט דאבעיױ״ און ״דזשי די

 נאשעפ״ האט און טאשינען זעקס מען
 בעי״ די איערײטאדס. 6 נאך טיגט

 גע- אפנעסטאפט גליץ• ךיגען מילאכות
 װאש דעם צוליב ארבײט דער םון װאלען

ײ  װאלקיננ ארױסגעגומען גיט האכען ז
 זימערםאן כרודער אפים. פון׳ם קארדס
 די דורך ירובילט םירמע די אז ;לױבט,

 באשעפטי״ צו אױסצוםײדען מאגעװרעס
 חאהעך. און ״ראס פון ארבייטעל די גען
 סטדײקען צו. זײן נויטיג אפשל װעט עס
םילמע. דער כײ

 צלש איבעיגע;עבעז װערט קײס די
אפיס.

 מאכט םיש סעקלעטעל־םרעזשורעל
 דירעק- אװ באארד די אױםמעמןזאם

 די אין םארקלעגעלונג דער װעגען טא־־ש
 כאליכ־ װערט װעלכע קאלעקיטאנס, דױס
 הא:־״ דעם פון באארד דז״שאיגט צום טעט
 איז ראש אז גלױבט, ער אשיס. לעש

 אײדזשענטש ביזנעס די װאם דעש צוליב
 ביכ־ מעסבעלס די ברעננען צו אנשטאט

 ברע;״ אפים, באאלר דדטאינט צוש לאך
 על אםיסעש. לאקאלע די צו דאם נען

 ־Vs א נעיטיהט האט עד אז כאליכטעט
 :־,א קאץ, בלודעל מענעדזשער, צוש םעד

לעם. װענען איהם פא־פילעגדינ
 האט ער אז ע־קלערט, קאץ בלודער

 ביזנעס־ זײנע איגסטלואירט דעםאלט
 און טאן צו ניט דאס מעהד אײדזשעגטס

ײ  די ברעגגען צו םאלשפלאכען האבען ז
אפיס. ברענטש צוש ביכ^אן־ דױש

 אינכטלו־ דירעסטארס אװ באאיד די
 אױפצונעמען דאס קאץ בלודער אירט
אײדזשענטס. ביזנעס זײנע מיט

 צוליב אז באריכטעט, פיש ברודער י
 הא־ מעגעדז״טעלס יאקאל די װאס דעם
 דעד ־אויף אײניגען געקענט ניט זיך בען

 םאל־ פלאפאלציאנעלע די פון פראנע
 באאוד, דזשאינט אין׳ש טלעטערשאםט

 געװארען איבערגעגעבען םלאגע די איז
 באא-ך עקזעקוטיװ דזשענעלאל דעל צו

אױםצוטײטשען.
 גוט־ װעלט באריכט פײט׳ס בדודעל

געלזײסען.
 גע־ פיטיננ דער װעדט דעש פיט
יצלאשען.

ש״ט, דדטאזע^
יער. םעקרעמפל־יפרעז
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 — :סאלאריעס
 — — דיױיזשאן נראטעקםױו

- אפיס סאון דאון - —
— ריפער און איגדענענדענם

^ן דיעס װיז ---------------די
----------------- אפיס הארלעם
------------------אפיש בױקלין

----------------אסיפ בראגזװיל
------------------ אפיס :וארק

— ביענטט ויליי»ער8דוסיע־
------------------------קלײיגג

--------— דע£איטטענט דױס
---------------באאלד דזטאינט

------ -----------בױרא לייבאר
------------ביורא ארגאנ״זעג

------ דעיארטמענט דזעאדערם
----------------אפיפעס &אי רע:ם

געז און עלעקטליק בןךזײצונ;,
---------------------------קלינינג

--------אן8מעלע און טעלעגרא?
— פ״ינטינג און סםײעאנעױ
----------------------■#סםײדזיס
-----------■ראטעקי»אן עלעקםריק

-------------------סערװיס םאועל
-------- ריגױעיס און ריפעירם

------------------------איגשורעגס
מאר«*עםיגבע האלס׳ פאר לענט

---------------------------בילס
 חדטים 0 פאי—אדװערפײזטעגטפ

̂יעטיג• — סוירוױס ליגאל פאל
-----------------— בילס םע

---------------עקסיענסעס קאוו־ט
---------עקספעגםעם ארגאנײזינג

---------------קאטיטעס סטענדינג
 אודיטאלס אינוועסמיגײשאכס
יער 2 — מאערםאן אומיארפײא̂י

_________________חדאזים
------------רייליף אסעסבארע ניט

̂ארד דזעאינט סאניטארי אװ ב
--------חד*ים 0 קאנמראל,

------------עקוענסעס מאון דאון
--------------עקסטענסעם חאללעם
----------- עקסיעגסעס ברוקלין

------------עקם*עגסעס בראנזװיל
-----------עקסיעגסעם סאלפידענע
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I פה אפיספס ױ איז ממזמײממ ץניאז
פאארד חשאינט

ל מון ױ ו ז נ א ר ם ב *י א

 דעם סון מענעדדשעד זעלדין, נלוחגר
ץ פאר כאריכטעט אפיס, בלאנזװיל  ד

ו ,1^26 יאגואד, טען1 דעם פון אפיס  ני
 דעי• אין ,1926 אפריל, טען14 דעם

ײז האט צײט  221 צו אטענדעט אפיס ז
קאמולײנטס.

װע• אױך באריכטעט זעלדין בלודער
:קײסעס םאלגענדע די נען

עלע;• און ראזעגבלום פירמעס: די
 טלו עװענױ, טעטםאלד 159 — סאן
 נױ איסט 1613 — ?א. גאלמענט פיט

 כלײק 441 — םרידמאן עװענױ, יאלק
 זײעדע באצאיט ניט האבען — •;װענױ,

 אין װײדזשעס. זײעלע נעלײםלאכות
 אינ- דזשאבערס די זיינעז םאל יעדען

 ז־יער צוריקצוציהען געװאדען סטלואירט
 עלשטע די אין םירמע. דער םון א־נײט

 קאלעיד אשיס דער האט קײסעס צוױי
 פרא״ דעש פון הילןי דער פיט טעט

 לעצ- איג׳ם און דעפארטמענט טעקטעו
 דזשא־ דעם םון הילף דער מיט םאל טען

 װאס װײדזשעס, די—בינג־דעפאדטםענט
ײ און ארבײטער, רי געקוםען איז ײ־ ז  ז
נעװארען. באצאלט ;ען

געװא־ אינפא־־מירט איז אפיש דעד
 קאוט גוידלש ״יעלפעהט די אז יען,

 א איו עװעגױ, הליסםאפעל 315 לא.",
 אקאונטענט אז שאפ. קארפארײשאן

 םירמע׳ס דער אונטעלזוכט גלײך יאם
 געפונען. גאלגיט האט עד אבעל ביכעל,

 די אזי געװאלען, באוױזען אבעל איז עס
 דרעס־אגרײ א נעסײנם האט פילםע
 קלאוקס, אויןי געארבײט האט פע;ט,

 און פון.שטיס ארבײטעל די באשעםטינט
 די אלבײט. די געשגיטעז אלײן האט

 צו אגטזאגט אבער זיך האט פילפע
 סע־ זײער אגרימענט. סלאוה א ס־ינען

 און גענאגגמז, םאײאיעז איז קױליטי
 גיט־ געװאלעז ערשלערט איז שאפ דע"

 דעש םאלפאכט האט פירמע די יוגיאן.
 ריטײל־ א :עעםעגט האט און 5א1•'

סטאל.
 סוט און האוט :״עסאנאםיקא די

 בא־ האט עװענױ, פיטידן 2377 ־אוס״,
 און שטיק פון אדבײטער די שעפםיגט

 ניט־ עטליכע באשעפטיגט אויך *־אט
 אפ־ איז שאפ דעל אלבײטער. ױניאן

 האט םילפע די און געװארען, :עסטאפט
 דיסטשארדזשען צו אנטזאנט אלץ דך

 דזשא־ די אלבײטעל. סעט גאנצעז דעש
 צו״ געװארען אינסטרואירט זײגען בערס

 דא־ דעש שון אלבײט זײעל •יקצוציהען
 פאללא־ איז סעקױריטי די שאפ, זיגען

 ער״• איז שאפ דעל און ג^אנגעז, ־ען
 געסעז די ניט־ױניאן. געװארעז יזלעלט

 האבען װעלכע ױניאךארבײטעל, די פון
 איבעמענע־ זײנען שטיס, םון נעארבײט

לאהאלען. ?ײערע צו געװאדען בען
 קאס״ א געקראגען האט אפים דער
 שײב״, ״ס. פון אלבײטער די אז פלײנט,

 געקראגען האבען עװעגױ, נל־יק 357
 שאפ־ א אװערטײם. םאר טײם בינגעל

 און געװאחגן, אפגעהאלטעז איז 'טינגיס
 אינעלײ״ דאס האבעז בעלײטלאכות די

 םילע גאך אבער האט אםיס דעד יזענט.
ײ, פון ארױסגעסראגעז אנשטרענגומען  ז

ײ אז  טײם סיגגעל געקראגען יא האבען ז
 א«גע״ איו שאפ דער אװערטײם. פאר

 האט םירטע די און געװארען, סטאפט
 איז ױ װאס דאלאר, 110.97 באצאלט
 בעלי״םלאכות די ארבײטער. די ;עקומען

 אר* דער צו צוריסגעגאנגעז דאן זײנען
 צו געװארען ׳גערוםעז זײגען און בײט
קאםיטע. גדיװעגס דעו

ם״׳ און ״דיס פון אךבײטער די ײיי
 קאמפלײנט* האבען עװענױ, םאטצר 658

ײ־ זײערע די סומט םירמע די אז  װ
 םון ארױםצוגעהן ^ענהט אץן דזשעס
 געמאכט איז אונטערזוכונג אן ביזנעס.

 ער?לערט, האט םידמע די ,און ;עװארען
 באצאלען צו איטשטאנד ניט איז זי אז
ױ אזוי ארבײטער. די  חשאבערס, די ו

 גע- חאם קאנטראיןטאר דער װע^כע םאר
 הײן געקומען נים איחם זײנען ארבײט«

איבערגעגע־ דאס אפיס דער האט נעלט,
 ’1א ̂טםירםע יי לאיער״ א צו בען

 דאלי 100 פון סעקױריטי די בערגענעבעז
 צלגעלײגט האט און װײחשעס די פאר
 םון סךחכי א דעם, צו דאלאר 175
 באצאלט איז סומע ותלכע דאלאר, 275

ארבײטער. די נעװארען
 מ. ?א., סאוט װגײטעד םירםעס די

 דזש. ע^נגסאז״ אוז ראזענב^ום :ראסםאן,
 סלאוס w און סײ ליט, און סלײן #סאל
 חארניק סעגן, ס. בענדער, ס. א. קא.,

 — סא. דרעם םעלסתי אח ¥•P דרעס
 זײע״ ®יז עםלימ דיםטשארתשט האבען

 ?ײנען פאל יאדען אין ארבײםער• יע
נעװארעז. חנאינסט״יטעט ארבײטער די

n שעיער םאלנענדע זײ םח ארבײטער 
 בױמר װאשיגגטאג׳ס געוורבײם האבאן

p חאט םאל יאדען אין און ידעי o r e 
 :אמאצײמגט m איין, » כאצאצם
י ן * דא^ 4M pvtfv — 15 ז»י ױ

25 — קא. קאוט ױגײטעד
דאל. 25 — יןא. קיאוק פעשאן
עײין כרודעד  אז אויך, נאויכטעט ז

 קאמייײנטש געקראגען האט אפיס זײן
 שע״ םאלנעגדע די םון אדנ״טער םון

' אז פער׳  צוטײיט ;יט װעדט ארנײט י
4 ריכטיג:

 טאל?ס סט. 1610 בראס, רוכינסאן
עװענױ.

 אטי״אגטי־ז 2610 קא., דלעס האלג-ק
עװענױ.

 •ענ- 252 קאטפאגיע, דרעס האוארד
עװענױ, סילוױידא

 טשעלפאן דעל איז פאל יעדען אין
 דאס אז זעהן, צו נעװאלען אינסטרואידט

 קאמ־ די און פאשייעז, ;יט מעהד זאי
 געװאלען געשליכטעט ז*י;ען פלײגטס

אלכײסער. די גונסטען צוש
 קאמ־ געסלאנעז האט אפיש דעל

 און ״קאי*אד:עד םילםעס די אז פלײנטס,
 די און עװענױ, כלײק 142 טשײקיך,

 דזשאל־ 256 קא.״, אוק‘’? עוי און ״קײ
 לואיס פאל אדנײםען עװעגױ, דזשיא
 בײדע סירמע. סטי־ײקענדע א קאהעז,

 דאלאד 25 צו באצאלם האבען םילרעס
 און דעמעדזשעס׳/ ״ליקוױדײטעט אלש

 צו :יט געװאו^ז אינסטלואילט זײנען
 אז םירמעס, כטרײקענדע פאל אלבײטען

 פאללאיען סעקױליטי ז״עד װעט ניט,
געהן״

r? כלודעל i sy אז אױך, בא-יכטעט 
 קאםפלײנטס געקראגעז לאט ̂ופיס זײן
 בא־ םירמעס עםליכע אז ,10 4לאהאי םון

 או:־ אן קאםעדס. קײן ;יט שעםטיגען
t די אז באװיזען, האט טערזוכו:; p i i 

 קא:־ זײנען פילכיעס די םון צאיז טע
 האבען װעלכע פילטעס, די טלאקטא־ס.
 אינסטלױ זײנעז קאטעלס, כאשעפטיגט

 צו קאטעלס די שיקען צו געװארען אירט
 קא-־דס. װאידקיננ :ייע פאל 10 לאקאל

ײ  קא." דרעש ״װעלסקי פילמע דעל נ
 באשעפ־ געװען יןאםעד ניט-יוניאן א איז

 מאל מאנכעס האט פירמע די און טיגט,
 קאטע־ דער אלבײט. די געשניטען אלײן

 אל־ דעל פון געװארען איז.אפ;עסטאפט
 צו נעװאלען אינסטלואירט און בײט
 האט םירמע די און ,10 י*אקאל צו געהן

 פאי דאלאר 30 פרן םײן א כאצאלט
ארבײט. די שג״דען אלײז

 ניט־ױניאז זײנען שעפעל צאל א אין
 אר־ די באשעפםיגט. געװעז אלבײטעל

 און נעװאלעז אפגעסטאפם זיעען בײטער
 םארשײ די צו געװאלען איבעדגעשיקט

̂ס אנצושליסען זיך לאקאיען דענע  אי
מעםבעלס.

 די האבען ל1שעפי םאלגענדע די אין
 באלמעלא־ געפוגען ביזנעש־אײדזשענטס

:סקײל דער אונםער ארבײטען כעס
 קא., דלעס האלגיק תא., דרעס קלער
 הא., דלעס האוארד קא.׳ דלעס הארםאני
 קא., דרעש קוטיז קא., דלעס קאסינאיי

 קא. דרעס מעגו דאנלעס, און הארנבעלג
בלאס. סטײן איז

 אלבײטעל די האבען םאל יעדען אין
ײ זײעלע אין העכעלוננען געקלאנען  װי

דזשעס.
װײםעל, באריכטעט זעלדיז ברודעל

 פין קאםפלײנטס עלהאלטעז האט ער אז
 םאנד, אינשורענס אנעמפלוימענט דעם

 זײערע איז שולדיג זײנען םירמעס אז
 ניט אייד ׳טיסעז איז םאנד צום צאלוננען

ײ םירםעס די רעפארטס. ?ײערע ארײן  זי
 ארײנצױטײ געװארען אינסטרואירם נעז
w איז געלט די אוז רעפארטס זײערע 
 םאד״ םירמע די האט םאל יעדען אין

טאן. צו דאם שפראכען
אויסנא־ די פאד צאלונגען די בנוגע

ריסוירטש״, אװ ״בױרא דער םון בען

 אפיש זײן אז זעלדין, כרודער כאייכטעט
 םיל- פון דאלאל 190 קאיעקטעט דזאט
דיסטליקט. זײן אין מעס

 דע־ לײבעל דעש םון קאספלײנטס די
 גע־ אונטעלזוכט אויך זײנעז ■ארטמענט

 געװארען, געפונען איז עס״ און וואהנז,
 לײ• געהאט האבען םירמעס צאל א אז

 הא־ זיי סיזאן. לעצטען םון נאך בעיס
 נאך קויםעז צו םאלשפלאכען אכעל נען

 דאס װעלען זיי װי שנעל, אזוי לײכעלש
 האבען װעיכע פירמעס, די דאי־פען.

 אי:־ זײנען לייבעל, דעם גענוצט גיט
ײ גלײך געװארען סטדואירט קױפעז. צו ז

 אז אויך, באריכטעט זעלדין בדודער
 פאל־ די מיט געסעטעלט האט אפיס זײן

:פירמעס נײע גענדע
קא., קלאוק לאבעםא ליפשיץ, קאדזען

 לאוט ױנײטעד קא״ גאלמענט םיט טלו
קאץ. אין װאכטעל אח קא.

 אדױס זײגען פילםעש םאלנעגדע די
% :ביזנעס פון

 האוש װײש, און דיק עדעלהערץ,
 זאלע־• קא., דלעס פרידמאז קא., דלעס
 שיאסבעלג, און אפעי׳באום קא., דלעס

 סאן און א:;על עיענס^ן,• און לאזענכלום
סילעל. אין שאפילא און

 אז אױך, כאליכטעט זעיידין בלודער
 ניט־ םילע אפכעסטאפט האט אפיס זײז

 ״שער־ פון שאפ דעם אין שעפעל. מ:יאן
 די זײנען עװענױ, ליבערטי 571 םאך,

 געװאלעז, ארונטעלגענומען אלבײטעל
 איז דזשאבש נעגעבען זײ מ׳האט און

 װעל־ בעלי־מי׳אכות, די ױניאךשעפעל.
 יוניאן, דעל צו באראננט ניט האבען כע

 אנצו־ זיך געװאלען געציזואונגען זיינן
 אפע־ שאפ דעל ױניאן. דעל אן שליסען

דאן. זײם ניט רירט
 אז אויך, באליכטעט זעלדין בלודעל

 דאל. 340.36 סאלעקטעט האט אפיס זײן
 װע־ און סאליעל סטרײקענדע די פאל

 אין דאל. 3,347.53 און בער־ארבײטער
בעקפעי.

אפײס הארלעם דעם פון
 דעם פון מענערזשער קאץ, בלודער

 דעם פון כאליכטעם אפיס, הארלעש
 אין טאג. צו הײנט ביז יאנואר טען13

 צו אטענדעט אפיס זײן האט צײט דער
קאספלײנטס. און קאנטלאלס 404

 ניס זיך האבעז פילפעס פאלגענדע די
 פלאכות בעל די מיט אײניגען געקענט

— :פלייזעז די אויף
 דע צוקעל, א. דזשײקאבסאז, דזש.

 דײענא הא., דרעס נאװא דר., אנדזשעליס
 װענלזיטעו קראנז, דזש. און ען*. ׳קא. דלעס

 איז דרעס, פאפפײ בלאנד, לו דלעס,
 פאל יעדען איז קאפפאני. דלעס האליעם

 צו געװאלען געיטליכטעט סכסוך דער איז
ארבײטער. די גונסטען

 בא־ האבען םירמעם פאלגענדע• די
 — :אלבײםעל ניט־ױניאן יטעפטיגט

 קײגעל,• מאהס בלעקםאז, סאפועל
 יארמא־ לעוױץ, העלמאן בראס., :עלנעל

פאריז. און אש און דזשאס., לאװסיוי,
 גע־ אפגעסטאפם זײנעז ארבײטער די
 די צו געװארעז איבערגעשיקט און װארען

 אנצושליסען. זיך לאקאלעז פארשידענע
 םון מעםבערס געװארעז זײנעז װעלכע די

 פלע־ געװארען געגעבען זײנען ױניאן דער
 האבען אנדעלע די ארבײט, דער צו צעד

פלעצער. די פארלאזען
 די אז אויך, באריכטעט קאץ ברודער

 טע150 איסט 341 הא.׳/ דרעס ״נאװא
 577 קא.״, דרעס ״איבערט די און סטריט,
 אײנע דיסטשארדזשט האבען עזו., טאריס

 ארבײמער בײדע *רבײםער. זײער פון
 םון דער נעװארען. ריאינסטײטעט זײנען

 געקראגען האט ."’קא דרעס ״אלבערט דער
צייט. פארלארענער םאר דאלאר 10

 װעגען אויך באריכטעט מאץ ברודער
 קא־ איז בעקפעי װאו םעלע פאלנענדע די

— :נעײאיעז לעהטעט
 שװאדן״, און ״שװאלץ פירמע די
 באשעםטיגט האט עװענױ, טע8 — 2230

דזשאב. א םאר טענענבאום, קאטער, א

ר ע כ י ל פ נ ע כ ע א װ ש י י ה ױ ד ל? א ר ג א ו נ ן ל א ה

םטױט. ןטע6 װעםט 3 בילדינג, אי־נטערדישאנעל דער אץ
 םיטיע■ אאעקםאנדער — אװענט. אין C.30 םאי, טען19 דעם נדםװאך,

 דער פון באזים עהאנאםישער ״דער :איבער קורם דעם םארטזעצען װעט האנדאער
געזעליצאפט״. ראדעלנער

סיזאן. דעם ״הײק״ צװײטער
< צװײטער דער — םריה. דער אין 9 םאי, מען23 דעם זונטאג, הי  דעם ״

 נע־ מאי״ טעז23 דעם פרי̂ד דער אין אזײגער 9 ?ונט^ג, םארקוטען װעט סיזאן
װאך. הומענדע די ווערעז געפאבם באסאנט װעם גויערעס

זאך.#נוטע א זעהר דױיהס זײנען אינחסטריע אונזער פון ארנײםער די סאד
 װאס אז װינשענסװערט איז עס און נעזונט, זײער םאר ווערט נרויסען א pc איז עם

ײ פון םעוזר ך זאלען ז  באטײאיגען זיר װילען וואס די חייקם. די איז באטײילמעז זי
 עדױקיײ םון אםים איז אדרעסעז און נעמען זײערע ארײנצושיסען געבעםען זײגען

סטריט. טע16 וועסט 3 דעפארטמענט, שאנעא
 ענגלאגה אין סםרײק גענעראל דער

אמענט^ ענגלישען פון םעמבער לײבאר סםיטח, רעגי  מאנ־ לעצטעז האט ■א̂ר
m o בילדינ:, אינטעתעשאנאא אונזער פון ^אכדרום דער איז מאזמםשורם אווענס 

o נױז פראבלעסע? די אעעד n ^םיטינג־לאתאל דער ענגלאנד. אין סטרײק גענארא 
 צו־ זיד אינםערעם גרויס מים האבעז וועלכע כיםגאידער< טיט אעערסילס נעװעז אי«

ד צו געןמרס .לעקםשור• אינכמתסאגםער זעחר ת

 טען און שנח געװארעז באצאהיט איז ער
 אר״נקוטען ווענעז געזא;ט ניט איחם האט

 גע־ דעליבעל איז וןאטער דער טאגטאנ.
 איג״ איז און ראנטאג שא■ צום קוטען

 איז חאטעל זײער אז געװאוען פארמירט
 איו טענעגכאום, ער, און צולייזגעסומען,

 איז םילדע די געװאלען. דיסטשאלדזשט
 קאטעד צאהלען צו געצװאונגען געװען

 םא^אלעגעל פאל דאלאל 25 טענענבאום
צײט.

 5 רעדוצירט האט םירמע זעלבע די
 בלענעל׳ס אוערײטאל םון דאלאל

 ;עצאהלט איהש האט און װײדזשעס
 צוגע־ האט פירמע די סקײל. אונטעי׳ז

 און סיױיל דעם צאחלען צו איוזם שטיטט
 אל4דאי 10 באצאײט אױך איהם האט
כעירפעי. אלס

םישאג/ איז אוגגעל אפעלײטאלס
 איסט 177 עדליץ״, ״י. פירפע דעל םון
 בא־ געקלאכען ניט האבען סטליט, טע87

 יײבאר אװעיטײם, פאל ליכטיג צאהלט
 האט םילטע די דעי. עלעירטאן און י1ד?

 אפעי־ײ־ בײדע כאצאהיעז צו צוגעשטיטט
̂ס דאלאל 55 טאלס בעירפעי. א
 ״אלנאפאל םידטע, דעל םיז ביכעל די

 סטריט, טע126 איסט 176 קלאלאל׳/ אין
 איז עס און געװאלעז, אונטעלזוכט זײנעז

ײ אז געזוארען, אויסגעפונעז  בא׳ זזאנען ז
 יטסיק פיז ארבײטעד זײערע שעסטיגט

 װײדזשעש די געצאהלט ;יט האבען און
 דע* דינעז םי־אבות בעל די װאך. יעדע

 גלי־ דעל צו געװאוען געלופען ליבעד
 באשלאסען איז עס און קאמיטע װע:ס

ײ אז געװאלעז  דעם פאללאזעז זאלען ז
 א באשעפטינען זאל פירמע די און שאפ

 ניטא איז איצט אלבײטעל. סעט נײעש
 וױ ש;עי אזוי שאפ. אין ארבײט קײן
 דער װעט אגפאננען זיך װעט סיזאן דעל

בא״טיוש. דעם דולכפיהלעז אפיס
געװא׳ אינפאלפילט איז אפיס דעל

 דזשא־ ״יאלס^.אװסקי, םילסע די אז רען
 עװענױ, פינפטע 2033 פישנעל׳׳, און זעף

 ;אכט דעל אויף אלכײטע. באשעפטיגט
 אלבײטעל סעט זיענו/ער דער װי נאכדעש

 גע־ איז סאםפילײנט דער אחײם. געהט
 :אך און ריכטינ זײן צו געװארעז םונען

 ה^ט טא; האלבען א פון סטאפעדזש א
 סעקױליטי א גאך דעפאזיטעט םירמע די

 געשײנט• אױך האט און דאלאל 150 פון
 דע־ מיט אגריטענט סופלעסענםאלי א

 ײעלעז זײ א(ויב אז פארשטעגדי;וננ
 זײעד װעט אנדיםענט דעש פאללעצעז
 םידמע די געהן. םארלאיעז סעקױדיטי

 פאר א*4ראי 25 באצאהלט אויך האס
אלבײט. די שנײדען אלײן

 איסט 341 קא.׳', דלעס ״נאװא די
 אום געאלבײט האט סטליס, טע150

 בא־ פילטע די האט דעם פאד שבת.
דאלאי• 25 פין םײן א צאהיס
 1262 קײנעי־״, ״סאקש פילמע די

 25 באצאיזלט האט עװ., ניקאלאס סט.
̂א•  די שנײדען אלײן פאל פײן דאי

ארבײט.
 א אז אויך, באליכםעט קאץ בלודעל

 לײבעל דעם :יט נוצען שעפעל צאהל
 די אינשולענס. זײעל ניט צאהלען איז

 צו געװאדען געצוואומעז זײנען םידםעס
 זײעל ;ןי4צאלי צו און לײבעלס גוצען

ניטולעגס 'א
 עהםעם4קאי האט אםיס האללעם דעל

 םאליעד סטרײקענדע די פאל $458.42
 $452.14 אין ארבײטער, טעקסטיל און

װײדזשעם. אלס

ד נ ע ל ר ו ה ם ם ױ ר מ נ י ד ױ א
 ,1926 כזא/ םען21 דעם םרײטאג,

 א װערען גענעבען װעט זײגעל, א 8.30
 עס ?אנצעלם. דראמאטיש־מוזיהאלישעל

 שנײדער, סןומועל נעסעז אנטײל װעלען
 ראדנא עלװירא ;שוישפילער ױנגעל
 מעי פיאניסטיז; דיפלאםירטע גײנער,

םאפלאנא. דראכיאטישע ליםשיט״דשער,
 ̂פון זוהץ א איז שנײדער סעמױעל

 איז פאטעל זײן מיטגליעד. א אונזער׳ן
 פרעסעלם קלאוק דעד םון מעמבער א

.35 לאקאל ױניאן,
סהול, לע:ד :באקומען צו בילעטען

 װענעטאלישע סטריט; טע15 איסט 7
 חא־ ר. עװ.; צװײםע 78 רעשטאראציע,

םסריט. טע4 איסט 86 הען,

 שא®־ דעם פרעזעבטירען
טשערטאן

̂ס  שאפ־ אונזער צו אנערקענוננ א
ײו פאר סופר, מאריס בר. טשערמאן,  ז

 פאר נעסאז האס ער װאס ארבײט גוטע
 העלערם און דובאף םון ארבײטער אונז

 פלעזענטירען סט. טע24 װ. 130 שאפ,
 װיג״ און םילװער, םעט א כייט איהם מיר
 וױיטער ארבייטער די םירען זאל ער שען
 באדינגונגעז בעסערע םאר זוענ דעש אויוי
 אזוי שאפ, אונזער איז ארבײטער די םאר
ױניאז. דער פאל װי גוט

קאמיטע. די
הופערםאן ה. גראבמאן, ש. בראפםאן,

 גלײכצײטיג אויך װילעז םיר ב. נ.
 אונזער פון ארבײטער די דאס מעל^

 צװישז קאילעסשאן א געםאכט האבען שא&
 און יאסײק איז סטרײסער די םאר זיד
 םטרײקער די צו אינעשיקט חאבעז םיר
דאלאר• 28

■*MR!



/

f . -.י־■‘-■■
m

ארגאניזאציאנס־פראגעז]
ה א ענ ם ט ד צו א ט ק א ד ע ו

 *v״: דעי םנין רעד*וןט$ר רער װערטער
— :רעבטיגקײט״

̂עם צום T* דאנה עישטען א i  T־
 מיר האט איהר װאס ענטםער דעפ סאר

 aV3״ װעהרטער אוגזער אין גענעבעז
 אץ־ נין ואך אײן אין נאר רעבטיגיןייט״.

ד גישט רעדאחטאר, הערר *ײך, מיט  א״
o מיט םאדשטאנען, n שרײבט, איהו װאס

 in( װאס למטערס, די אין טוז מען אז
 אנגע־ ״גערעכטיגחײט׳׳ דער אין שײיגט

 בע״ נעװען װאיט עס און געדאנקען, בען
 ײניאן דער אין געוןן 4זאי איך דאס םער
 אײרער יואםירײן א טאיען דארט און

 ״נערעכטע־ רער אין ארײגשר״בען דאס
ך אץ־ םדענ ?ײט״.  רעדאקטאר, חערר איי

ײ דאס איז ױ נ  װאס גישט נעדאגק הײן אי
 הױז טע2 דאס אז נעשריבען, האב איך
 יןאטעיס 10 שטעהןון ארבײט איך װאו
 כױ זייגען האטערס צעהן רי און
 שגיידט נמז און לײט, ױגיאן טע

 גאנצע די און װאך א ;אדטעגטס טױזענדע
 שע• סקעב אין צושיקט װערט ארבײט

 נישט מעהר וועדט אינסייד זױיל פער?
 אוג־ בדי און ס*כ**עי. א װי נעטאכט

 ביזגעס״ די און באאמטע נרױסע זעדע
אץ־ האב דערםון וױסען זאיען אנענטעז

 *גערעכטיגקײט״ דער צו געשדיבען עס
 1אי שוועסטער אונזערע אלע דאס

 וחנלכע י. װ. ג. ל. א. דער סון ברידער
 אױך זאיען ״נעדעכטיגקײם״ די באיןוכיען

 גיט אײר ביי דאס הייסט דערפון. וױסעז
 מיר חייסט איהר און געדאנקעז גוטע קײן

ױגיאן. דער אין לאניפיײגען
 האב איו ראס זאגען, אײך אץ־ װעל

ױ געטאן בעסער נאך  פיט געהן זאא איך ו
 װי אזױ ױגיאן. דער איז תאפנלײן א

 דאס ארבײם, איך װאו שאפ דעם אין
ט ס א ארױוי <ןוטט #סטאי איר ײאו #ײ

 נאילדבערנ, נאסען דעם מיט אגענט ביזנעס *
 איהם און איחם צו קאמיילײנט איך האב

 רי װאו ש*ו דעם און הױז די געצייגט
 ער און שנײדען און שטעהעז קאטערם

&, גאנצען דעם םאר געזאנט האט אז ש
 און אויסגע^גזןן, בארד זאך די געהט עד ־

 קוסט דארט װאס זעוזן שוין װעט ער אז
 םארטרעטער אונוער ראך איז ער םאר.

 די װאו שאנ דער און שעפער די אין
 זײן אץ ראך איז שטעהען יזאטערס

דיסטריקט.
 א מאכען מען דארןי יאײך T» סיענ
 אז שײנט, מיר ? קאטפלײן בעסערעז

׳טיר שײנט אױך װי גענו^ איז דאס
 סטא־ צום טאכען קאםערס די קאז מעז אז

 טוט װארום אוז צװײ. און אײנס פעז
 ווער־ אײר בײ דאס אין i ניט ראס טען
 V גיט געדאגק טײן אויו רעדאקטאד טער
 אז ״גערעכטיגקיימ׳/ דער אין שרײב איד

ױ נדױם־באאמטע די סײ אילע,  די אויד ו
 באארד רזשאינט די און עסזעסוטױוע,

 דעם זעהן זאילען און דערסוז, וױםען זאל
 10 װאס בארעכענט סטאפען. צו איבעי

 די און ארבײט אויס שנײדעז האטערס
 אין ארזייסנעשיקט װערט אדבײט נאנצע
 שאפ דעד איז אױך װי געסטען. ס?עב

 W זיר נעםינט שאפ דער *ים, מעבר ניט
 נאםען םjft און סטריט טע26 װעםט 151
 אנענט גיזגעס דער װײס םירטע דער םװן

}ניט גאר מען טוט םארװאס און אויר
 אומשטעגדען אזױנע אונטער וועא,

■ראגרעסידען. האגען ניט ױניאז די װעט
 קענען יועאעז דזשאגערס די אאנג װי

י ײאו ארבײט ארויסשיהעז י  ײע־ ײעאען ז
גוט. נישט זעהר איז יען,

 טדאכטען צו זעהן טוז מניאז אונזער
 זא־ אאהאאעז אאע םון םעמבערס אאע אז

 מא־ אעבען שטיסעל א כאטש קאנע? יען
' אצײ?. קאםערס די נאר נישט און כען

 םאכען וחנט מען אז איו, מיינוננ םײן
 םקעב די וועאען מאםעדם די סםאיען צו

 חאבען. סעגען נים ארבײם סײ\ נעסטען
 דאך מעז שיסט אױס עס װי יױיא

ײז צו באנדייך. געשױםענע נאר ז
נע• מײז און כדעומ מית איז דאס

אז ערווארטע, או? חאוי איד און דאגח
n וחנרמער איייד, * im• ,וחנט רעדאמםאר 

 ״גע• ווערטער דער אין דרוקען בריוי מייז
ריבטיגסײט״•

ס, און אכםוגנ כױם רו ערנ ײ  כי

אאמיא םעםמר

ר א א ען « אנ ר פ

 .נערענםיג־ ■ח״די רעתמםןור וחנרסמר
קיים״.

ר אק חנמא־ט ק»«ל«ג׳ס בדודער מ . 
. ם«י, / »ח חמסמקײם״ ז ״  1026 מ

>w r  « n r j א מ סי  די.ײר*
21 m a o  e a rn ^חר«יט זואט סםריג

im מוחלוננ׳מ ־%ויהר a m *  ■W•

די חאט

 קאפראז ברודעי פייעגעז איך וױא םידטע
:םראגעז נאר א

 אינ־ דאראד 77 די נעקיאגען ער חאט
 סטא־ שטונדע 2 גאד געיד שאגד שורענם

 ברױ װייא פארװאס^ גיט. דאס ®ען?
 םון אײדזשענט ביזנעס דעד ןי^עיי, רער
 םאיאיגטע־ מעחד נעװעז איז ײגיאזד דער

 איז װאס דאאאר 25 די סריינען צו רעסירט
 צו װי ״פרײחײט׳/ דער םאר גענאגגען

 דע־י םון קוטט װאס געאט דאס לארעקטען
!םאנד איגשורעגס דעם פאר פירטע
 װען שטונדע#געסטאיט. 2 האנען מיר

 האט אפיס איז געקוטעז איז באס רער
 װעט עס אז געזאנט, איהם טייער ברודער

 ״םריײ דער פאר דאאאר 25 סאסטען איהם
ט׳/  באפ דעד װען און פײן. א ארס ה״

 אי:ז עי האט צוגעזאגט, איהם דאה האט
 איבײמ. דע״ צי צוריק געהן געחײסעז

 באס דער צו געפרעגט איהס האב איך אז
 געיט אינשורעגפ די כאצאהרט שױן האט
 עס אז עגטפעד, אן געקראנעז איך האב
 בײ טארגען אױ,־* באצאהרט. שױן איז
 אז דערװאוםט, זיך איך האב אדבײט דער
 פירפיע די באצאהיט. ניט נאר איז עס
 די און ביזנעס םון אדויס איצט שױן איז

 בא־ אילץ׳ניט :אך איז געייד־ אינשורענס
צאהיט.
̂א• ב־־ודע• גיט דערטאנט ראס חאפ

 רעפארט. זײן אץ
גױס, ױגיאן טרײד מיט -

שאי־טשערטאן. בינדער, סעם
.2028 נוט. לעדזשעי ,2 יאקאר טעטבער

 אדנדױםטרא־ דער צו טעגות
א^ל אן און ױױאן דער פון ציע

ט ױ ל ע ג ײ א

— :רעדאקטאי װעדטעד
 טײגונג מײן זאנעז צר כדר עריױבט

 אין אדםיטסטראציע איצטיגע די װעגען
 סרעטענזיעס חאט װאס ױניאז, אונזער

קרא־ און יינקיזם •ראנרעסיזם, אויןי  דעכ̂י
 . . . אחינגעקוטילן עפ איז װאו טיע.

 דעם א*ז פראגרעס דער באשטעהט אםשד
 גע־ א מיט מינאריטעט די אונטערדייהעז

 הייםע די טיט ?׳ מאיאריטעט קינצעאטע
 4אטאי האס טע; װעלכע ילאקאילעה די םון

 עקזיסטירעז, ניט דארםען זײ אז געשרינען
 אנרערע טיט םארשטעיצעז זיך רארםען

ױ דער פון זײן װאהי פאר׳ן יאחאיען  י
 אםשר i געװארען דא איז װאס ניאן^

 דאס הײיינט צד דעי ״דאס ׳עס איו
טיטעי

פיה־ איצטיגע די ניט װײועז װארום
 זײנען װאס ט־אסטיפ, 7 איע אז ״רעד

 נאנצע די םון געװאדען כאמטיפט
 20 דעם פארײאהטען צו באארד דזשאיגט

 יױרק־ דער אין עפ זאיען טעהס דאיאר
 די װאם צו >' םארװאיטען יציכקײט
 זא־ 4 דאס שטיק, געקיגצעלטע םאישע,

ײ װאס גערד דעם טיט טאן קענעץ צען  ז
 װאם און 4 די זײנען װער און ? וױיען

בײ? אבזיכט די איז  איחד ײירט דעי
 יאזען ניט װעילעץ 3 די דאס זאנען, אםשר

 אדעד בענעפיט פטרייק אויפצאהילען
 טען װאס עסספענס עהרציכע אנדעיע

V סטרײה א םאר דארןי
גיױ־ טאכען אםשד איהר קענט דאס

 גאלערי, די טעטבערפ, רי םון טאנכע בע\
 שירײם כאפען װאס חסידים, די און

טעטבערם. איע ניט אבער
 האט טען װאס געװארען איז װאם און

 װע־ באשטיטט דארף עם דאס געשדיגען
 באאטטע םאר יאהד 2 פון צײט א רען
 נעװארען vh װאס איז טעהר^' טט און

 געגען ארביטרײשאן, געגען געשרײ מיט׳ז
 נע- שטארק אזוי האט איהר װעאכען
 האט דעם אין דאס דענק איך און קעטפט,

 געװארען איז װאם געהאט. רעכט איהר
 ארגאגי־ םעמבערס ״םרײװייליןע דער מיט

טעטבערס אאע םוז קאפיטע״ זאציאן

 עהריליך נאך איז עס װער אױפנאהם, אהן
 זא און איבײט די טאן צו פעהיג און

 איץ־ האנ איך װעיכעס םאר וױיטער,
 א;א;דירצן1ירא או; שרײען געהאיםען

 װאחר דעם םאי מעמבערס, די צוױשען
 א אבען ״ זא^ען טעמבעדפ די דאפ ׳זײן

 דעטאקדאטײ •דאגרעסיװע, ,ע ׳ ת ט א
ױניאן גערעכטע שע,

 רע״ זײן אין י*אן2קא בר. האט װארום
 באריכ־ ניט באארד דזשאיגט צום פארט
 ראשװארד, ט״״וז םון קייס די װענען טעט
 אינע• איהם האט טשערטאן רעד װאס

 ניט פאר׳ן ברויז ארבײט דעי םון סטאפט
ריז, טשעי־טאג׳פ דעם :אפקוטען אי  און י

 ױניאן דאם טשערטאן דעם נעגעבען ניט
 אין ;,פ־־ ־,דע אין אזיעער 0 בינעי*
 איהם יזאט דאן און ארבײט. דער טיטען

 נע־ איז עפ און דיםטשארדדטט נאס דער
 ריאיגפטיײ צו הםיא *טװעריגהײטען װען
 דעיצעח?ט ניט ער האט װארום און 1 טען
 t פא־־האנדעיט ק'יפ די האט טען אזױ װי

 םון טשע־טאן דעפ האנ איך װען
 כאאדד עקזעקוטיװ אן איז װאפ יטאפ,

 די פאר פא-קייאנט 2 ראקאה םון טעטבעי
 און געזעצליך נישט םאר עסזעקוטױר*

 ער װאס טיר, גענען האגדלען ברידערייך
 איב״יט, דע־ םון אפגעסטאפט טיך לאט

 ״די 2 םאיהאנדע״ט עם טען האט וױ
! דיסטיסט״ א*ז קײכ

 םא־- א װענען טען האנדעיט װי און
יטעטכע־ס אי*ע םון פדאנט א־ינינטען ' 

צוױשען געפיהרען בײזע טאבט טען

 אס עס 1 אנדערען דעם און טעטנער אײן
 צו דשט אײנצושטעיען דך געםעײיר
 »ן זאנט טען װען געדרעיט, באחוטען
 א דט טעז וחנן אדער טייגוננ, איעענע
מדאן, רי װעגען לריטי?
 טשערטאן דער װען :כײשיײ? צום

 ארכײט, דער פון א»;עסטא§ט טיף חאט
 מענעדזשעד צו אפיס אין געהומען איר בץ

 םאר• קעגט איחר קאטירײגען. יזאיראן
 גוט זעהד דשט האב איד דאס שטעחו

 קעט- דאדף פעז װען ^דאטא^סט געשיחרט
 נרודער איעעגער » װאס דעם געגען םען

 אױ אומערעכטערחײט. דיסטשאררזשט
 דעי ?רייין, געװעזעז אפיס אין דארט

 זץ־ ער חאט יאקאױ םון טענעדזשער
 איך װארום #מיר אױןי אגגעשרינען גוט

 א אנדערער, אן ױניאן. די לריטיקיר
 געזאגט, מיר האט 2 ילאסאר םון טעטבער

 אױסהאקעך, צײן ״רי טיר וועט ער דאס
 ױי ױניאן. די אױוי רײדען װעי איך װען

'i האנדלונגען אזעיכע טען רוםט
בעפא• איז עפ װערטעד. •אר א נאך

 פיהרע־ די צו איך אפעליר סטרײק, א
ױ חאגדאען צו מניאן דער םון  געטדײע, ו

 גיט זוכט לײנז. ױניאן איבעדגעגעבענע
 ניט שטױסט פאאיטיס, יןריטעי קײן

 דע־ םון מענשען עהריליכע גוטע, אװעק
ײ טיט צוזאטען איכי״ט !ױניאן  םאר׳ן ז
!ױניאן דער םון בעסטעז און װאחי

ע א אן םאנגט  א בראשית, סדרה ;״
 ײ־ דער פין לעכען דעם אין בייאט םריש
 נא־ א*ז עס אז זיכער, בין איך און ניאן,

 א ױאנען װעיען מיר און שיעט, צו נים
 די און טעטבערפ, איע םאר ױגיאן גוטע

 אי*ע םיז בױכה די דזאבען װערען םיחרער
טעטבע־־ס.

׳גױפ ױגיאן מ״ט
.2 יאקאר יאשװאלד, מיטה
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ר א ע ס י ו ־ מ נ א פ ר ע

 האט ױגיאן װאירקערם גורס וױיט די
 אר״ אינטערנאציאגאיען העם :עפײערט

 «1אוי ׳מאי ערשטען דעם ױם־טוב, בײטעד
 שטײגער. וױדדינעז און שעהנעם זעהי א

 דעם םדײטאג, פארגעקומען איז דאם
 אפטא״ שעחנעם דעם אין 6אפריי טען30

האר. ייא
 פאר 4נאי א געװארען געגעבען איז עפ

 זײערע איז ױגיאז דער םון טעטבעדס די
 אװענד דעם האט עם כאטיט און פ־־ײנד,
 ד^סט״ םון דאם האט#געדענענס שטארק
 אפגע־ ניט טיטניידעי אונזערע װעגען

אײנ־ דעם םײעיען און קוטען פון הארטען ♦ M • ̂ • *עקױ איז טען ״טוב ױם איבײטער *יג<ץ; 
 טיט שטארט, פון געגענדען פיז טען

 דעד ביז טעקכיפ, טיט און קאים טרײנם,.
 ױננע טיט איבעדםיי!ט געוזארען איז האר

 אלבײטער ;ודם װײט נעקיײדעטע שעחן
 אין ארײנקוניען בײם םרײגד. זײערע און

 געשאנקען יעדען קאטיטע די האט האי
 טא;ץ םיז ק״אנגען די אוגטער און בדום א

געטאנצט. געשטאה זיך האט טודק
̂ב ארום  טאנץ דעי איז נײן נאך האי

 טא־ נאיטאן געװארען.אין אפנעשטעילט
 אבער קויצע א נעהארטעז האט טאפ

 ער װעיכער אין רעדע״ אײנדדוקסםורע
 ערשטען םון באדײטוננ די ערקרערם האט
 אדבײטער די װי אגגעוױזען האט עי ׳טאי
 אנצוםיהרעז אױפ הומט אטעריקא פיז

 לעבענס- בעפעיע םאר קאטױ שװערעז א
ױ און באדיננוננעז,  יןאפיטאל דער אזוי ו

 בושעװעט רעאקציע די װי און װאססט
 שװער. יעבעז ארבטערס דעם טאנט איז
 צו ארבײטעד די אױםנעפאדערט האט ער

 ױניאו זײערע צו ערנםט זיך באצידזען
 צוזאמען און אידעאיען איז פריגציפען

 גאנצער דער םרץ ארבײטער איע טיט
 און ש״עהנערער א םאר שםרעבעז יוערט

 איז דעדע די געזעלשאםט. מענשליבער
 בא־ ;רױס טיט נעװארען אויםנעגומען
גײסטערוננ.

 נע־ וױיטער טען האט רעדע דער נאן־
דיזער עיף. נאך האיב ארום ביז טאנצט

/S

מענשען שװאכע
אבפיתר-מיםלען שפסרקע פון א• זין־ *רעקעז מעלבע

1.« נעחםעז זאלען

עקם־לאקם
לןאנמעהטוד טחײערער א װי מעם אץ געשםאגן
 קרעספעז \n$נאםירייר און געלאפען וױחן# עקכדלאקם

אלעפו̂ע גײ כאייבם nm *t mדעייאר .wnjwr יױן
נחי» קיײןײז
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 אדביײ הונדעיטע די טיט צוזאטען באי
 זעל• א פאמעשטעלט זיך טיט האט טער
 איבײ• פון דעטאנפכד־אציע שעהגע מעז

טער.
 גענעבען אויך איז אװענד זעיבעז רעם
 שאפ די יכבוד באנקעט א געװארען

 שעפער, גודס װחײט די םון טשעריײדיס
 200 אדום געװען אנװעזענר זײנען עס

 םאמעסופען איז באנהעט דער טענשען,
 טי־ געדעהטע שעהן בײ האי. זעיבען אין
 ארע די אויסגעזעצט נעװען דיגעז שען

 א געװאדען דורכגעפיהרם איז עס געסט.
 פון פראגראם טוזיקאלישער שעהנער
 אקאמפאנירט איז װעלכע קרײן אדעיײד
 אויף 4קאצענשטײ רוטה טיס םון נעװארען

 טזר אונזער פנײדער, ברודער יא:א.9 רער
 םארגע• ג̂א שװעפטער םון איז נערדפער,

 טײסטע־ טאאסט איפ געװארען שטעלט
 װארי־ א געהאיטען האק עד אוועגד. *סןו
 םון בארײטונג דער איבער רעדע טמ

 און יעבען דעם איבער און טאי ערשטען
 אמ ער און ױניאן אונזעי םון שטדעכען

 און גרױסען א סיט געװארען אױםנענוטען
אוז. יאגגען  האט סנײדער ברודעד אײ

 רעדנעד, םאלגעגדע די םארגעשטעיט דאז
 אײנדרוססםויע נעהאלטעז האבען װעלמ
 װארים זעהר זײנען וועלכע איז רעדעס

 שנײדערמאז, ראוז געװארען. באגריסט
 ׳לינ ױניאן טרײד ױאוטענס *רעזידענם

 נ. ל. א. פרעזידענט װײס פרידסאז, טאלי
 ®רעזירענט װײם שאיירא, ס. ױניאז, ײ.

 גוט געררען זײנען קאטערס די .10 לאיןאל
 האבען און באנקעט דיזען בײ פארטראטעז

 טוב׳- ױם די שאםעז צו געהאלםען סך א
 איז חגדנער לעצטער דער שטיטונג. דיגע

 א:- די וועטען קלעסענס אויגוסט געװעז
 דער מיט אױסגעהערם האבען װעזענדע
 האבען און אויםמערהזאכמײט ס*גסטער

אוז. נרױסען u מים געענטפערט איהם אײ
 אויסגע־ דאז האט סנײדער ברודער

 אראג״ דער צו דאנס נרויסען א דריסט
 באשטאנען איז וואס קאמיטע דזשמענט

 בעםי אוז שאיירא םעני גרעסיז, סעם םון
 צו באמיהוגגען זײערע פאר העלפאנט,

 חאט ער ערפאלנ. 1« ױם־טוב דעם מאכעז
 פרעד־ סון נרוס א איבערגעגעבע? אויר
 האט ער אז ערקלערצן און זיגמאן דענם

 און וועקט די אין אײעשפאדןרעז נעמזזט
 אין נעםען אגטײל געסנעם ניט דערםאר

 צװײ נאד נעזחנז שױן איז עס באנסעט.
 די םארלאזעז האם עזלם דער ווען אזײנער,
 און צוםרידען געיוען זײנעז אלע מישען.

 אראגזשיחנן םאר ױניאן דער דאנהבאר
 אופן. שעזזנעם אוא M םוב ױם דעם

 יעדען םאר געשאפען חאם אוחנגד דיזער
 לאנג וועט 1או פאדגענימז גײסםיגע! א
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טוקדוד. אלעקסענדר דר םון

 דעם אידען זאנען שבחים סך א
עוים. של רבונו

 שעהנסטעד דער גרעסטער, דער אבער
 —־ א־יז שבח ריהרענדסטער דער און

— מעשױ כל על ורחפױ
 בא׳ זײ;ע אלע צו דחסים גרויס דין

שעםעגישעז.
 גרױסעד א איז אלמעכטיגער דער

בעל־רחמים.
 אױף זיך פײגיגען באשעםעדשען זײ;ע

װעיט. דער
 איז לעבען פאך׳ן קאוג צו זײנעז זיי

טױט. םאר׳ן גאריש צו
 געטער פיצלאך זײנען מענשעז די

ײ חױת, פיצלאך און  יעבעז :יט קענען ז
ױ יעבעז גיט אױך קע;ען און געטער וױ  ו

ײ װארפען ;ד*ות  געטריכ־ םון זיך ז
ט — חיה׳שקײט צו ײי

 צעד א איזי ׳די אױף רחטנות א איז
י? 1̂,,א .י

 שותפים גאט׳פ קינסטלעד, אטת׳ע און
ױי־ אױך זײנען װעלט־יצירה, דער צו  ג
בעי־רחמים׳ס. פע

אי:־ אין רחטים בעל ;רויסער דעד
רײזען. אברהם איז טעראטודר־י ייי־ז

 טיט און צער אלעטענס זעהט עױ
זײ. ער םרײפט רחטיפ זוא־יםען

 א װיכטיגער. א איז רחטים זײן
 טרײ־ א אין פעטערייכער א :אחענטער,
םטענדינער.

 טלטד־זכות׳ניק נרויסער א איז ע־י
 בעל־ גרױסער יעדער וױ אלעכיעז, אױף

׳ רחטים.
 בערדי־ יצחק לוי רני מאדעדנעד א

טשעװער.
 הונדערטער זײ:ע פוז- איײער אין

 אנרהפ אונז שיללעדט דעדצײלוגגען
 צםצום וואונתןרליכעז זײן מיט רײזען.

 ניט סעז װאס אידעז, א דוערטער, אין
 דאפ מױל פויען כיט׳ן ארױםזאגען

״גוט״״. װאךט
 נרױס אבער קור״דזיאביגע, דאדגע דאס
ארויםזאגען. ניט ער קען װארט

 זאנען: ער װעט ע«עס איהם געםעלם
 אנטציקט ער װערט שאעכם״, ״:ארניט

 זעהר ״טאקע זא;ען: ער װעט עפעס פון
 גרעסטע• זײן אין און שלעכט/ גארניט

 זא־ העכסטעגס ער װעט באנייסטערוננ
שלעכט״. ניט ״גאנץ גען:

״נוט״ װארט מחיה׳דיגע ליבע, דאפ
זײן פון ארויםבדענגעז ;יט עד קען

י י ״ iW 4‘ן
דחמנות: איהם אויף רײזען האט

 ליכטיגע דאס ארויס זאנ ׳טע:ש
 איכטינ װערען װעט דיר אין !װארט

!דיד ארום װערען װעט דיכטיג און
 װאפ ׳א'י:עם נאך :יט וױיס איך

אדויס־ נחת נרעסטען טיט טרא, בפה קאן

 וױ ״גוט״, װארט גרויפע דאס זאגען
רײזען. אברהם
 זײ שרײט און מענשען נאך געהט ער

 — גדוילה סיט און רחמים מיט נאך
 גוט, זײגען םעהאערען אײעדע גוט. גוט,

 אײערע #גוט זײגעז זיגד קאײנע אײערע
 גרוײ אײערע גוט, זײנען שטחות קאײנע

גוט. אויך זייגען ^ײדען סע
ײ  זע;ט איהר וױיל גוט, זײנען ז

באשעפעגישען. װאונדעדריכע טעכשעז,
 גרויס האט גוט־זאגער גרױסער דער

מענשען. פון נדות
לי־ הונדעיטער זײנע פון איײע װען

 װעיכע פרויען־קינדער, הארציגע אין בע
 יע־ דאם ױם־טוב׳ען די אין באשייגען

א ער איז קיזײד :ײע א אז טוט בען,
— < . I 11 l •J W ■ייזל״״״י׳יד,**

 זײ ידאט רײזען אז ׳זיך דוכט אײך
 די־ך כדי קי־ײד, דאס בשתיקק געיןױפט

 אין *טטראדלען עךפ;ים״ליפרו ױננ
 פרױעךאױגען בײ:קע;די;ע די אויגען, די

גחת׳ז. אז ׳צפי״לז זיך ;ן,4זאי
 פון צער אײביגען דעם צע־־, דעם און
 טיט ׳האפ:ו:: טיט ער בא*טיי:ט טענ״צען

ונ:האפ ל״;:דינערrפטו;ט אױ
 א־ן פארװאגדע^ט צער דער ות־־ט

נחת... טדױעריגען ״צטילעה אין ׳:חת
♦ ־It ־♦כ

 הוגדערטער דעיצײלוננען, הונדערטער
ײ פון איינע קיין און לידעד,  ניט איז ז

 טיט װארט, בײז א טיט בא׳שעטנז׳ט
 נוד־ בײכענדינעז, טיט װאדט, גא^יג א

 ״מרוקע:די:עך כייט און יאױט דעם
שקעפטיציזם.

ײ ספד־תורה א געיזעגט האב איך  שיי
 דעי צו קוטען פרענט ־,ע וױ װאס בעד,

 אג־ אילש פלענט תזרה, ד*;י זיא זתוכח*־־.
 פרענט ער הענט. די ציטערן הױבעז

תוכחה. די ״צרייבען קענען ניט
גאליש־ םעטען טיט פעדער, א טיט

 אזעלכע אנ״טרײבעז פאימעט אויף טינט
!אידעז אױח חי־מות אזעלכע קרלות,

 ציטעדען, הא:ט פלינקע די םהעגט
 פאר־ און גרײזען וױסטע קלעיזען. מאנעז

שודות. דרײטע
תוכחר. די יטרײבען געבען מען םלעגט

סופר... אנדערען אן
 ער פלענט תורח ריכטינע ;אנצע די
 שרײבעז זאל תוכחק די שרײבען, אלײן

אנדערער... אן
תוכחה׳ס. הײז ט%: שרײבט רײזעז

ציטערט. האנט דין :יט, עס סען ער
אנדערע. פאר ער יזאזט דאס •

 חי־כיות קיין איז קללות ק^ן סען עד
שרײבעז. :יט םענשען אויח

 עס קען בעל־דחפים נרױסעד דעד
ניט. עס וױל ער ;יט,

 ױחכיים מענשען. מעז דאדח בענשען
האבי!!. זײ כיט מען דארף

nrl ט*ט ייע̂ט,' ױי

״ ראבען ׳ס,£,ג זייעד פא•  אױ־ :יט ז
װעיט. גרויסעד דער

 ־א־^יבטע די ׳דא זײנען ציפע־־ן
 די אב•;- ציפע־ען, אין דאך װאײגען
;־,פא־; האבען בערײהבית׳טעס :איייטע

 ,ו «■ שטעקט דחםים אויף
װעי־ט. די <עבט רהטים
;עקײטעל״ א איז גאטור נאנצע די

דא איז זוךשײן אין רחםים: טער
 טזר־ — דענען אין דחפים, ;דױסער

 דאש אויף רחםנות האט אײנס ; ברכה
אנדערע. דאס טרײסט אײ:ס ״«;דעדע

׳מע:שעז די װאס ׳איז אומגליק דאס
 עפ־;ט זיך קעגען מענשען ליבע ׳גוטע די

 פ-*ז כיאכען צו כדי צוזאפענדײו־עז, :יט
יזם־טוב. אײביגען אן יעבען

 און זײ צװישען שטעהט רײזען און
:זיך בעט

 אױזי־ גוט, אזוי איז עס ׳קי:דער —
 דאי־ אזעי־כע ריבע, אזעאכע אי*ע זע:ט
 פאבט א\הר ׳גוט אאע מיינט איהר צי:ע,
̂גיש, פו; אנ׳טטעל אן בי־ױז  דעי א'| ;זי

 וױ פ״פהר ניט גזמות דאך איז אפת׳ן
;וטסקײט. די םא־־דעקען צו פארטעא א

 בדי ׳זיך פען קריגט אפת׳ן דער אין
 דעש פיהרעז דערגאך קעגען זאא פעז

 פ־;ז ׳ךיז צ־נ״ז־נ־ט פען •טי־ופ, פון טעם
די ׳זיך צעװעיטעיט ̂ן י  האבעז זאי* ב

איבערבעטעךזיך. פון הנאר, ;־ױפע די
.‘אנ׳טטעי אן בי־ױז איז רשעות

 צופיל פין זיך האבען שך א נאר
רשעות. ןיא אײ:;ערעבט אג״טטעל־מאבען

 שפירען װאס אקטיאיעז, די װי אט
 די אין ישעיש פון דאליען די בפדר

דראביעס.
ם דער  גע־ זײגען זײ אז פײנט, ע̂ו

 װעיען אלז רשעים נעװארען בארען
רשעים. שטארבען
 אקסיאז דער א־אפ װאיפט אט :ײן,

 ייב־ א ׳פע;יט א איז ער אוץ םאססע די
מענ״ט. ליכער

רשעות, אין ניט גלוינט רײזען אברהם
 איז אפיהוים נרעסטער דער איז ער

רשעות... פון אפנאט דעם
* ♦ *

אײננעשטועסט, דך האבען פענשען
רשעים. זײ;ען זײ אז

 ו־עדט זײ. צו צו גוט :אר זיך קוהט
ײ כייס זיך  כדידעדליך, םאנאנדעי ז
 װאס זעהז, איהר וױ;ט מענשאיך, ארן
ײ באשעפענישען רחםנות׳דיגע א “פא  ז

זײ:ען.
 אױףי :חת פיעל זעהד דא איז עס

 :חת אז נױינען. מעדטעז נאר װעלט, דער
 דארזי ת1נד או^ אז ננב׳ענען. מזןן דאיל

הכשר. א עםיצעז םון האבען פען
 זיך דזאבוען מיידעל א און בחור א

 גאם אין איז קושעז, זיך װיאעץ אדן ליב
ײ ־אנען  א*ז פאיויםטאן, פאי׳ן מורא ז
ײ ־זאבען צימערען זײערע  פא־ מויא ז

ײ בעא״הבית׳טעם די װאוײ זײ װעכיען נ

M •M י י י <! ׳*" : ‘טאי א אױך ־געז ״ זײ אז ׳סען ז
:א־ ךיא י 11ילאב אין דײדלעך עמ:;
11*4̂ א עי־ט װ דער בײ גנכ״ענען דארפט

גזדיבטען. זײער פון
׳ * י«* W * * %פאדנעסעץ. א*ז ט־;;ינ*ט; בײ זכרון דעי

קו־צעי־.
א*ז ־ ־;־ אז פארגעסט, א*טער < י ̂♦י«

זי אז ׳עשט םאי־נ מאמע די )ױ:נ געױען
פא־־ טאטע דער ײדעל, ט א  in mm ז י  v i > •4 »ו ץ

דעד ׳ בחוי א געװען ויז א עי אז ו<ו *ע> ♦ יי י׳;עסט איז <י אז ׳עסט פאיג ית בער־הנ
׳;עפט פא־ רייכע־ דער שכז״ א אטץיר

אריטאן. אן 4אניאי געױען אי: עד אז
 :ױ א ;<־זאט װארטען טעןי;;ימ װען

י ̂«י**«י“י־יי V• .'!.•‘S «<l>(uiזנלון. טען ײי • J א אי >. . j >. i— N L
— דא איז i«י ,יי״»,י ״ ײי י _ . ■ I > I l L. I

̂וריץ •י״י ־’'•••“ «•••■•• י v* • “ ׳י v ,,V ‘יוי u, M <ו l |*י i> ן ̂
•־• ־*- ס I >1 *<׳

\ 1 י • *־־♦*- \ רי ־׳« 4* *י- *« י ,,גאג
! אן ."־,נ האי־ץ j• ן ו י £'ל

* * יײי גזי אי־עטש די א*ז
׳ * ״-־ל״ז ?טאייו 5B זז ״רוי

 אונזאי־טען װעלש די אז
ױי איד־ נ:ים איך זאל !ו

l> w•ײ«י
 פאיליבטע. די אױף צער א

׳ליבע זייעד פאר ציםערל אײנען אן

־ ם רײזען אברהם איז דאש ײ : : 
ױ". איי־ר פיט װערט די אוטאיטע]

̂ל דין האט :אט אוז דעללע־ט, תפיי
 איכל־ צו איידם גענעבען איהם האט ער

 צי ׳װעי*ט דער פיז װײ דעם אדטען
אילם. קעכלען צו אילם, צעיטרען

ױי ד;ר ארן וױיכע־־״. וױיכע־, װערט ו
 קײז :ארניט בעצם איז װעלט די אז

.1יטשוג אביפער בי״ויז איז זי שרעכטזג,
 דערגעהגטעיעז זיך װילען מעגשען

 איע זייגען זײ אנדעדען. צום אײנעד
צילעלז רועדשז װאילטעז און אײנזאביע

,.V דיזי־־יז ״V י־י ,׳ v ײייז די די־יקען און אנדעדעצו־ אײנע
— העגט
 ײטזגע:*; ׳טאד;ע א איז עס ׳נו
:װעלט

 :־ט דא קײנעד :אך אי:ז האט עס
:פאדנעשטעלט

 - - טענשען ׳א'יך ביאנדזשעט ׳:ו
באקאנם. ניט זענט אידזד

א"־ “פא או:ז שטעלט רײזען אברהם
באקענט מעניגעז א:דערע, די פאר נע

:אשענטע. זזגנט ־ איהי ד, זי ט דעיקענ זיד׳
עס וױיסם אילי אוז :ד זענט - !איה

:יט.
דונדעיטע^ נײט או:ז ער באחעגט

שען. ;:,ט
־שטעי־ט עס און דך ;ז באקענז טיד

נ*< שױן זײנען טיר אז אדױס, זיר
).10 זײם אויןי (׳*?וס

(בילדל»ך)•יארק נין אץ ױיזע־נילתר
קארפילאװ םריש פון

ן פ׳ ױ ״ א ל ע ״
בײ־ *סענשען סטריס, טע149 דער בײ

 די איז סאבװײ, םאר׳ן ״עא״ דעם עןט
 מ׳םאדט פרי, ס׳איז .”״על םאר׳ן סאבזוײ

 » איז געדראנג דער ארבײט, דער צו
•טרעקליכער.

 אין צוגויםגעשטיקט איז כען שוין.
 די אױח הענגען װאס ״הענם״ די טרײן.

 די צי קני די םיט צו םאאעז סטראפס
 שטעהען װאס אנחנרע די זיצען, װאס

ײ. ׳טטופען ײ ז  זיך װאס אן ניט האנען ז
 טד א ! אהא אםאא, מיט א*והאלטען.

 אראפ םאאט איינעם פון האנט א :כ|ל
 צװײטעןי א םון באמ אויפ׳ן פאטש א םי־ט

 שטעהט פאטש דעם כאפט װאס דער
 הענס, אהן זוי צונוישגעשטשעמעטער, א

 כריפעדיגער א מיט בייז זאנט ער און
:אויםרענונג פון יטטימע

4װ*ן ױ ניװ ״<א •  םטדיט.״ 2
roue אפגענעז דיד ו־ועא <איך  ts אױוי

םטרים). ר1םז42 רער
״ דערנײאינע• די אאמן

< «הי :העזה טיט קויןט שאעגער דער יז ״’ם ,®י *ײײי ײ¥ז׳ מי ניװ
 'יאם ״שײם א זזאט װאס ״הריטמור״

ן כעט י  העריננ, אזא םיך. •אטס נא ;ז
י׳׳ לאבסטער. אזא

 האנ־ חגי אוים רוםט !סטריט טע42
 די אנשטרעגנוננ סיט עמענט אוז דויזסאר
ן טחנן וואס די םאר םירלאד צום לאז א זי

̂ ._____ אױיסגעחז.
 בא״ נעפאטשטער דער זאגט !חיער
 דער ®ח פרײ וזאנמ רצבםע זיון קומענדיג

סאםיש »זױ «אטש דעם אפ גיט
ס״י איצסעמאויגנעגרינ * ײבי

%'.*a

 בלײ־ א ארויס לאז א זיך טוט ער און
 טרײז, פון אױםנערעגטער אן כער,

אפגעפאטשטעץ. םולם אנטלויםט
 פאר־ קוקט אפגעפאטשטער דער

 לאכען. ארום אלע ערשטױנט. װאונדערט,
 אויס מײדט אלעטעז. אויף בײז קוקט ער
 זיך האאפעז טיראאך די זײ. אויף קוקעז צו
 נצחון מיט יןוקט העאד שװאכעד דער צו,
 װעדט םארשװינדט, און ארײן טרײן אין

כיאכע. דער פון םארשאוננען

ץ ט א א רי ט אד ם ק
ױנגעד־ ח־טכ׳ריגער א ארויח קומט עס

האנט. אין ״שײפער״ א פיט מאן
נע־ אװעת לענט אװעס, זיך זעצט ער

 ארו־פ נעפט אוז ער"1םיי״ דעם זיר בען
pc ער נאעזער, אוינען זײנען ׳שײדעל א 

ײ סוקט ווי׳טט  םארזיטסורעטע מיט tv ז
וױיטער. ווישט און אוינען

 א י,אר או־ם׳ז ארויןז הומט דערװײצ
 איירײעע, אז :,קענט םװי, נראבע נרויםע

 דעם נעבען אראט ׳טווער זיך צאזט זי
 ?יך נעהמט און מאן ױננען ח׳שכ׳דינען

*ײטוננ. זייז צו נצייך
 1”י אראש צאזט פאן ח״טכ׳דיגער דער

 אותק־ האט ער װאו ■צאץ דעם «ו האנט
 אבער זיך ׳טלאנט ןי צײטוננ, די נעלענט

 א איוזם אויוי גיט זי פמי. דער אז א«
pip זײן ץו כ*»ט ער אויגען. בײזע מיט 

 זייז אויוי רחמנות׳דינ :סוהט ער חאנט,
טונג *יי

 ו,־אם םװי א צו זיך ענדט1ו פרױ די
״ :איהר גממז ויצט

ביזנעם״• םאגפי גלײנט .*ר
.opip b p יענע. זאנם פזוי״ אוים

ניט״. עם גלײך איך .נאפ
סי״״« י9.

די..." ז*־', זײנעז ״אזוי
צו. יע;ע שטיטט ״יעס״.

 אנלעדנען. רארםען איהם װאלט ״איך
״ A ױ װאודנט

באדערען״. ניט טיך װאלט איך ״אה,
שװײגען״. צו זײ זינד א איז ״עס
וועאלײי״ ׳״אה

 צום נראם א זאגט אײרײטע די
 יטריז דארו* זי דאס זיך באפט און ״װעלר״

 פאכענדי: יױםט זי ׳קאר פון אראפגעהן
 צום קאנדוקטא^ צום צײטונג דער מיט

ײ ניט. זי הערען זיי טאטאדכיאץ.  ז
 םון אײנעם אראפװארפעז אין האילטען

ײ זידעלט ער חאד.  אדאפ־ :יט זיך לאזט ׳ז
ײ אבער װאר&ען,  םון שטארקער זײנען ז

 שװײגט ער גובר. איהם זײנען די איהם.
 הא^טענדיג קאר נאב׳ן ילױפט ער ניט.
 אײ טהינק ױ דו ״װהאם פרעגען אײן אין

ך?) בין דענקסטו (יוזנר עם? אי
 ׳קאר דער אז אנכאפעז זיך װיל ער
י קאר די אבער  אפשטעלען. ניט זיך װי

 זי מ׳זאא צײטונגישרײט כױט׳ן גױע די
 ־איהר אראסנעהז. כיוז זי אראפאאזען,

 די ניקעא. א נאך ?אסטען דארפמז וועט
 ! ססאפ : ניקעאס נענוג רײסט קאטפאניע

!קאר די סטאפ !
 זיד־ אראפ געהט זי סטא&ט. קאר די
 מאטארטאן דעם חאנדוקטאר, דעם אענדיג

סאמסאניע. גאנצע די און
 אטוזירט קאר פין סאסאזשירען די

ײ עס. אאכען. ז

V* 4 *»3-י
׳ ־

v v . 'ג־ונ־

סאבוױ״, אין
 אריין עטו*ען באארטע סאנװײ רי

 װיפיל — מענעען םרײגם םאבװיי די 1אי
ײ נאר  איבעריגע די או שארען הענען, ז
און װארטעז, צו טריח “.געקםטע א אויזי J * •* ••׳ r* ׳■u Vf י 7
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 ״ר־עגט״ אנגעפאקטע צוגױפנעפרעפסע, די
 כט־אפס די אױף העננען *טטעהען דצען,
 אנ־ אינ׳ט אײנס אז זיך יטפארען אדער

דעדען.
 זיך קוקט טײדעא חלעװדיגע ױננע, א

̂ע  שטעהט װאס אײנעם אױף אום מע א
 זא־ עפעס קענטינ וױא זי איהר, הינטעי

 זי האאט ענדאיך אפ... זיך האאט און געז
ײז snt עד יענעש בעט און אויס ניט  ז
 אילױ פיז אפרויזען דך און גוט אזוי

אביכעא.
 ״ביז ׳יע;ע־ ענטפעיט ״װארט׳/

סאבוױיס״... נײע כיאכען ט׳װעט
שטײכאעץ. דערבײאיגע די
 פאר־ נ*ים זײ אױפ קוקט טײדעא די

 אבע־ פא־־אײס. זיך ״טטופט זי אכטוגג.
 אידז-. נאך זיך ציהט יטכז שאעכטער איהר

 זיך פון אייש שטױסט ׳רױט װערט זי
פוס. טיט׳ן

 צי הא-" זיך ״העיט ער, זאגט ״טיס׳/
״ ! גאי קיקט זי בױקען.
לאבען. דערבײאיגע די

 זעיבער דער אין אלע זײינען ̂ייר
 :צרױיטער א זיך חכמה׳ט מיס״*. באוט.

 נוט, אעבעז זעהן דארםעז כיר קיקיגנ, ״נא
קאאוז...." נא... ױ

 אײנער אױפ רופט ]״ אפ שאט ״אוז,
 דעש צי מײדער דער נעבן שעהט װאס

;אנטהענעז
״ אפ שאט ױ ״  דער איהס ענטפערט !

צוריס.
 ער בייז, װערט אנסיןעגענדיגער דער

 מ׳האט דאס זאגט ער ״קאיל״. איהם רוםם
 םא- א כייט פאהען שטעאען נעפוזט איהם

 אײן איז אזוי האאט ער ;נאדעא נאגראןי
רײדען...
אאכען. אאע

 כייידעא די אפ זיך שטעאט טרײן די
ױי די צװישען פון אדױם זיך רייסט  צו

 דך יזרזען אין איבער באײבען זײ בחויים,
הענער. די װי אן

5״י ־)י f 'וי■ )
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 דער אין וױיחש־סקײלס מינימום רי
 דאדפעז ר,ראוק־אינדוסמדיע

װערען. געהעכערט
 אװ בױרא די װען צוריק, װאכען זעקס ארום
 קאסיפיע ספעציעיע גאױעדנא־׳ס דעם שון ריפױרטש

 די באצוג אין רעפאיט אידי ארױסגענעבעז האט
 אדבײטעל ,ד םון אדבײטפ־צייט ךי אוז פארדיגסטען

 דויכ׳ן יארק נױ םון אינרוסטריע קי־אוח דעד אין
 ברע־ די אױםגעהױבען דאן כױר האבעז ,1925 יאהר

ױ ;,,פיא: געגדיגע  די העכערעז צו איז עס נױטיג ו
 אינ־ דעיםאגטעד דער אין ס<ןײצ וױידזש טיניסום

 היצ־ פאיריס ;ענ. האט װאך צעצטע און דוסטדיע.
 אינטערגײשאנאצ אזנזער פאר צאיער דעד קװיט,
 צום דאקומענט ספעציעצען א איבעינענעבען ױניאן,

 אױף װערט עפ װעצכען אין קאמיסיע, גאװערנאר׳ס
 האיזט עס װי אגאציזירט, אופן מײסטערהאםטען א

 דעי מיט און װײדזשעפ, די טיט אטוז׳ען אן אױף
אוק די אין באש*;פטיגוננ  גרײטער פון שעפער ̂ק

 װאס דאקומענט, אדעד ״בריף״, דעם אין יארה. נ-ו
 קאמיסיע, דעױ צו צוגעשיסמ איצט האט היצקוױט גע:.

 באשטיםט ;א:ץ ױניאן, דער םון נאטען אין װערט,
 וױידזש־ םיניםום די אױף העכערוגג א געפאדערט

סקייצס.
 עם װעט מאסענט דעש אין דאס גאױיען, כיר

 צו צעזער אוגזערע סאר איניזעי־־עסאנט נא:ץ זײן
 םדאנע׳ דער אין אדגומעגטען ױגיאלס דעד סוםירען

 באצד, באצד, פארסירט. עס האט רױצקוױט ;עג. זוי
 דער און הירינגס״ די צו סוף א קוםען װעט עס און

ע, קצאוק דעד אין דיסתוסיע &י טו  ריסקוסיעס די םי
 די און באצעבאטים די םיז םאדשטעהער די צתישען

 באזונדערס עס איז מאמענט דעם אין און ארבייטעד,
 םאקטען, הױפט די זכרון אין אפצוםרישען װיכטיג

 פאדערונגען אוגזערע געבויט זיינען עס װעצכע אויף
 הע־ רײדען װעצכע סאקטען, די בא^עבאטים. די צו

 װעצכע מיט װערטער, מיט בערנ ײונצע די םון כער
 געװאצט האבען זײט צוױיטער דער פון העררען די

 אינדוסטריעצע די םון פראגראם דעם פארדונסצעץ
אױיסנעשטעצט. האט ױניאן אונזער װאס רעפאדמען

v
יעהר־ דער דאס געװארען, פעסטנעטטעצט איז עס

 נױ דער אין ארבײטער די םון םאידינסט ליכעד
 1925 יאהר אין האט אינדוסםריע, סצאוה יארהער

 1א' *טעפעי, אצע אין אגאצ גאנץ םארקצענערט זיך
̂ג  פון יטעפער די אין טרײד; דעם פון טײאעז א

 םון שע*עד די אין סאונסיצ״, ^אינדוסטריעצ דעם -
 די אין וױ נוט אזוי אסאסיאיי׳שאך, ״אמעריקען דער

 זיכער, גאנץ איז עס און שעסער. ^אינדעפענדענט״
 םארדינ־ די װעצען יאהר אױםענדען פון םארצױף אין דאס

 פארהאענערען. זיך מעחר נאך ארבײטער רי םון סטען
 צו עס װערען, נעטאן באאד עפעס זאא עס סײדען

םארמײדעןוי
 רע- דעם אין געדרוקט ױינען װאס טאבעאען, די

 עס מאכען ריםוירט׳ש״, אװ ״בױרא דער םון פאדט
 פון דורכטגיט־םארדינסט יעחרציכער דער דאס קצאר,

 סאב־מאגוםעק־ די םון שעפער די אין קאאוקמאכער די
 קאנטראאירט װערען װאס שעםער די — טיטורערס

 םיט פארסצעגעדט זיך האם — דדשאבערס די םיז
 ,1924 יאהר אין $1,675 םון דאאאר. הונדערט דדײ
.1925 יאהר אין $1,375 אויןי

קאונסיצ/ ״איגדוסטריעצ דעם םון שעפער די אין
 די פון פארדינסט njn איז ׳&עפער*, ״איגסײד די

אר 142 אויוי נעםאאען ארבײטער  יאהר. דויכ׳ן ד̂א
 ביז ,1924 יאהר אין $2,016 פון נעםאאען איו עס

י״ .1925 יאהר דורכ׳ן $1374
 באש^פטיגט דינען װאס ארכײםפר, אנדערע די

 יאחר אין האבעז שע*ער, אינדעיענתנגט״״די.. איז
.$1,750 תרםפנים אין פארדינט 1925

 אין אדבײםעד אאע םון פארדינ&ם דורמפניט דער
 $1,595 נאך אזוי כאםרעפט אינדוסםדיפ דער

 $165 םון צורמןםאא א בױעס חוס יןוהי• מאר׳ן
 .1924 יאהר טיט׳ן םארנאײך אין A925 י$ח^ רורב׳ן

 אין תדםשגיכדפארדינסט א פון רעדט םען יוען אין
< סאאופ רי ן m ם i? אין ה$בען מ r r, אויב, דאס 

 פארדײ םרײד אין ואיבײםער *ם5ווע א אוםנעפעהר,
D נעז m םון םעהר n« ,דא איז װאס תרםשנימ 

 םון העצפם צרױיטע די ער3א פארזײנט אנגענעבען,
מר סןי א ארבימתר די עי ױ  אגגעגעבענער דעד ®ון ו

סוםע.
tre נישם w סען rrm s, שארדינםטען די ד*ם 

 חנם yd אפ םיעא חעננט איגדוסמרי* סצאוס חנר אין
 אאגנ װי הײסט, דאס ;באמפסעוגג פון

r װעגדמ ראס און או־בײם, t אין ^וין״ 
יn ו• מ מו., ״ עי לססל, ^זױ, יו

 1»י אדבײטס-פעױאד רורכיעדט דער דאס םיר, זעהען
שעוער די אין פאא;ט: וױ נעװען 1אי 1925 יאהר

 H אץ ;װאכען 37.4 קאוגסיא״ ״איגדאשטדיעא םון
 ״אמע״ די אץ *ואכען.34.9 שעפער ״איגרעפענרענם״

p צײגט דאס װאכען. 26.8 שעפער ריסאד ir אױך 
 םאמרעסעלט אא;עטײן איז דך האט עס װיפיצ אױף
 חי״איק דע־ אין ארב״טסאאדגה״ט םון פעריאד דעד

̂עעפער. מיגים אאע די אין אינדוסםריע
%*

 ראט היאקוױט גע;. װאס דאקוטענט, ױניאנ׳ס דער
ט צוגעישטעאט, ױיז  דאש םאקט, דעם אױןי אן אײך ו

 קאאוק דעד פון ארבייטעד העאסט א אטוױיניגסטענם
 םון כעגעפיט גאך געװעגדעט זיך האבען אינדוסטריע

 וױיצ דערפאד פאנד, אידשורענם ארבײטסאאזען דעם
ײ  די אפייו כא״שעםטיגונ; כאקומען נייטט האבען ״ז

 זאא װאס סיזאן, דורכ׳ן צײט מיניסום קורצע גאנץ
 פון בעגעפיט באיזומען צו אומכארעכטיגט מאכען זײ

םאנד״. דעם
 קאאוחטאכער טעל־־יםטע די װעיטעי, אנדעדע אין

 ני־ין אטוױיניגםטענס ארבײטסאאז אינגאנצען זײ:ען
 ציפעדן אעצטע די סיזאן. א אין װאכען םעקר אדער

 ,“,4דײטי נאנץ צײגען ריסױרט״ט אװ בױרא דער פון
 זיך **אט קי־אוקפאכע־ די םין םארדינסט דער דאס

 אוגמע;איך א־ז עס דאס פיע״, אזוי אויף פארסאענערט
ײ די ;,,אפ* באזאױגען צו םארדיגסט אזא טיט  נו

 סאטיציע א־בײטעו־ אן װאם ,6צעבענס־מיטעי טיגסטע
 *אשי עפעלז, דא־ א-ז דאכ צעבען. צום האבען ^יארף

!זיין :יט עיגעױ עױן קאן
**

 אין :אטירציך, ;ט,יי* ד־;ב םון יטוצד הױפט די
 עלזדס־ װאס וױידדט״שקײרס, מיניפום :ידעייגע רי

 האבען װאס און אינדוסטדיע, קצאוק דעי אין טיי־ען
 װערכען אירגענד כטעט פארצארען טאג צו הײנט

װערט. רײעצען
 מיניפום די דאס ׳דגע; אין ראבען דאיף סען

 ;עװאדען אײנגע״עטערט זײנען װאס וױידדט־ס<ןייצס,
 אין אפערײטא־־ס ,ד פא־ אינדוסטריע קצאוה דער אין

 יא־ױ אין א־בייטער, ״שטיק פייהעידיגע די םינייפע״ס,
 א צױט געװאדען אײננעישטעצט נישט זײ:ען ,1919

 גע״ עם האט כיעז םעטאדע. באשטימטעד געװיסער
 זיינען וױידזיטעס די סדר. באישטימטען א אהן טאז

 באױש דעם אײף נעװאדען אײנגעשטעצט טעהרסטענס
 די פיץ תדכדשניכדפארדי׳נסם פרמזערדינעז דעס פיץ

♦טטײדא״יבייט. פון סיסטעם דעם אוגטער ארבײטעד
 קראיק דער אין א*ז 1919 יאד- דאס זינט אבער

 װאס אומענדערוגג, גדוישע א םא-געקומען אינדוסטריע
 םין וױירדטעס די ארונטעדנעדליקמ ביסצאכװײז האט

ארבײטער. די
 צועריטט זײנען סקײי־ס וױידזיט״ מינימום רי װען

 סאיאליטעט גיױסע א האט געװארען, אײג^גשטעאט
 דינעז װאם וױידז״טעס באקופעז אפעכײטאיס םרץ

 די סקײצ. מינימום די םון העכער באדײטענד נעװען
 סקײ^. דעם באקוכיען האבען אפערײטארס איבערינע

 יאנע די זיך האט יאוז־ זיבען צעצטע די אין אבער
 באצע־ די פין טעגדענץ די געענדעים. באדײטעגד

 געעאםען האט די.וױידז״שעם ארונטערצודריהען כאטים
 אי■* די םון פ־־אצענט 18 םון מעחד דאס צאנע, א

 אײ־ טאג צו הײנט אדבייטען טרײד דעש אין ב״טעד
 אדבײטער די פון פ־־אצענט 17 בצויז ססײצ. טעי׳ן

 פדאצעגט 05 א־וש בצױז און שקײצ, די באסומען
סיױיצ. דעס אריבער פארדיגען
 אין װעהדענד זאן. הויפט די קופט דא און

 באקוםען האבעז װאס ארבײטער, די האבען 1919
 דא^א־, 85 באקופען סקײצ, רי אדיבער װײדזשעס

 יעצט באקומען װאך, א דאצאר 65 און דאצאר 75
 G5 װי כיעהר נישט ארבײטער רי־סײקצ אריבער ריזעצבע
 און װאך. פער דאצאר 55 און דאצאר 60 דאצאר,

 1 ארבײטער- דער דאש אנבאטראכס, אין נעהמענדיג
 קצאוק אין םאוײןצענערט באדײטעגד זיך וצאט סעזאן
נינ װי פאייטטעצען צייכט זיך מען קאן טרײד, ױי  ו

 דעד װײס וױ אױוי און איצם. פארדינען אדבײטער די
 אין געםאצען הײנט איז ארב^טער די םון פארדינסט
צוריק. יאה* עטציכע כױט פארנצײך

*
־,דע. אין אדבײטעד די פון װײדזשעס רי אצזא,

 נידעדי:, צו באדײטענד זײגען אינדוססריע הדאוק
 ארבײטס־ קודצע גא;ץ די אפבאטדאכט אין :עמענדיג
 סקײצ, די באסומען װאם ארבײטער, די סעזאגס.

 די אײבער עטװאס באקומען װאס די אםיצו אדער
 צעבען קײן אבסאצוט הא$בעץ סקײצ, עטאבצירטע

 װערען. פארבעסערט מוז צאגע זײער און מאכען ניט
אז די און בעםער־ די אט װיבאצד :םרענט ױני

̂אוק אין ארבײטער באצאהצטע  ניט קאנען מדײד ק
 טװער װי הײנט איבײט, דער םון צעבעז קײן םאכעז
 ארבײטער, יענע צעבעז א מאכען צו אן עם קוםט

 װערען װאס די םון קצאס דעם אין זייגען וועצכע
באצאהצט? ערגער נאך

קאמישאן, דער פאר ״ב׳דיף״ ױניאגס דער און
 פיט באוױיזמ םארפערטינט, האט היצשוױט גענ. װאס

T צעבט עס טרױעריג ציםער,.וױ און פאקטען t די 
 םאר״ אין אםיצו אײגדוסטליע, קצאוס דער אין ארבײטער

 די םון אלבײמער די פון םארדינסטען די םיט נצײך
 דאדט װערט -טאבעצען דויך נאדעצ־פאבען. אנדעחו

 די פון סקײצס םינימום די ײעהרענד דאס כאוױזען,
 ארבײטער די םאכער, סעמפעצ און ירעםער ^ןאטערס,

 וואד סון געארבייט האבען װאס טרייד קצאוס אק
 נע־ יאחר עצזי צעצטע די אין זיר האט ,1915 איי

 אין םאקטימ דך האט •ראצמנט, 60 ארום העמנרט
מ זעצבער חנר  אין׳ ארבײמער די םון וױידזעעס די *יי

ה מיצעזנרי ײ  150 געהעסנדט םי
! דדמס  איגחסםריע םאד ;חנר *'

•ר$צענט, 1^ נ*ח*מרט ?יך «ײם

T ^ד\חןר לעגעד דער א>ן t  r i m n y n מ״
174 i r w i f l .לאצענט■

v
 חעכע- צו פאדערומ ױדאלס חנר סיט צוואמען

iD סידמופ אצע לען W d t w v m i אץ ומלמ d pi 
̂׳פאן n דאס געפאדעדט, אויר דאמומעגט  זאצ יןא
 אין דף גמפעט װאס קצאסיפישאציע די אפ״עאפמן

 אץ נאצמנאטיס די סיט אגליטע;ט קאצעמטיװ דעם
רער• ױדאן h • ״חעיפעלס״. און נאצוג

 עס דטא. מעהר ז״נען ״חעצפערש״ ?ײן דאש יןצערט,
 געצעלנטע גוט ?ייגען װעצכע פיני׳שעדס, דא זײנען

 ״פעצער״ געלופעגע אזױ די דא דיגען עש און ♦טגיידעל,
 אן נעהען צײדנגס, די אונטעל נעהען װאש הענרס׳/

 העצפעל״ פינישעלס ״א נאמען דעל װ. אז. און ק;עפ
 צו צאחצען צו כדי געברויכט, מעהלסטענס װעלט

 דאנק א און ס?י< אונטעל׳ן װײרדשעש טינייעעלס
 יעהרציכעײ דעל װארום װערען, דערקצעלט קאן דעם

 איז זאגאר םיגיעעלס די םון םאלדיגסט דורכ״עניט
 צ״ס דער םאר סקייצ, מ*;ימום דעם םון נידערעעד

דורכ• זײער :;עמציך כאישעםטיגט, דינען זײ װאס
 דע־י װעהלעגד װאך, םעל $40.66 איז טניט״םארדינשט’

װאך. א $41 איז םיגישערס סאר סקײצ נײניטום
קאפי״ דער צו ״בריף״ דעד װי א*ז, פאקט דער

 ד• םון העצפט א ארום דאש אן, עס וױיזט *צא;
 שנײדער און פינישערס״ םצעדזיעד ״פוצ צאהא גאגצע

 דעש אוגטער סקײצ, כיניםום אונטער׳ן אלבײטען
ײ אז אזיסלײד,  די אט ״העצפעלס״. זײגען ז

 ביכע• די אין און פינײטערס, פאי אלבײטען פעלס״
ײ וועלען מאנוםעפט״טורעד די םון  םאלישריבען טאחע ז

 םין רעפאױט דער באוױיזט דאס װי ״פעי״שערס״, אי״ס
א דער ױי דיסױרטיש״. אװ ״נ

v
 קאמישאן דער םאר דאקומעגט ױניאג׳ס דעד א*ן

 כיא׳עינען, נײע די װעגען פונקט א דא אױך איז
 בא* אינדופטריע, קיאוס דער אין ארײן קוטען װאס

 רעפאי־ט־ פרעסער און פיגימערש די אין זונדערס
 די ארבײטער. ,ד אן *עטאדק ריחרט װאס ;:טס,יט

 םון ארבײטער סך א ארױס װארםען טאעינען דאזיגע
 א אויך עס האט דעש חוץ א שעפער. אוק1קי די

 ״האג״ אין האנט־ארבײטער, די אז טאכען צו טענדענץ
 איבער ארבײטען זאצען טאיטינען, די מיט קורענץ״

כחות. זײעדע
באציהו;־ בעסערע אײנצױשטעיען זוכם ױניאן די

 אל״ האנט די און ארבײטער מאישין די צװישען גען
 באעטעהט באזונדעיס שעםער. קצאוק די אין בייטעד

 אדער ״בייסםינל״ קײן דאס דעם, אויף ױניאן די
 רי סײרען ווערען, באנוצם נײשט זאצ טיןיפא ״פעאינל׳

 אל־ װאך פורע א האבען יטאפ דעם שון ש-נײצערש
 ער־ ניט זאר מאישיך ״פרעסינג קײן דאס און בײט,
 װערען עס װאו יטאפ א אין באנוצען צו װעיען צויבט

 אין און פדעסער. זעקש םון וױיניגער באישעפטיגט
 טיני״ ספעציעאען א ױניאן די פאדערט שעאע אזעצכע

 מאשיך די און מא״שין־םינישערס די םאר סקײצ טום
פי־עסערס.

v
 די ױניאן די אױך שאדערט דאקומענט דעם אין

 רי םאר און עקזאםיסערס די םאר אנעדקעגונג םואע
̂ס דעזײנערס,  קאאוק־ שון ארבײטעד רענואערע א

 פרא־ םוצער דער צו בארעכטיגט זײנעז װעאכע טדײד,
 םיז ארבײטער די םיט גצײך ױניאז, דער שון טעחציע

 ױגיאן די אינדוסטריע. דער פון צוױיגען אגדעדע אצע
 סיט אגרימענם קאצעקטיװ דעם אין דאס םאדערט,

 אנער־ איעםאצ פאר אײנםאצ עס זאא בא^עבאטיש די
 דעזײגערס די און עקזאםיגערס די אז װערעץ, קע;ט
 אנדערע אצע װי גוט אזוי פוגסט ארבײטער זײנען

ײ ראם און אינדוסטריע, קצאוק דער ן%א איבײטער  ז
 דיזעצבע ױגיאן דעד םון קריגען צו בארעכטיגט זײנען

ארבײםער. אגדערע אצע ״װי באישיצוננ
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 אי• איצטער איז װאם דאקומענט, דאזיגער דער
 װאד־ איז האטישאן, ער1 צו געװןורען בעדגעגעבען

 נאך ױניאן, דער םון װארט אעצטע דאס שײגציך
 האט זי װאס םאדערונגעז די באפעסטיגען צו אמאצ

 װעצ־ װעגען און באצעבאטים, די צו ארױסנעלוטעצט
 אעצטע איהר ארויסגעבעז דארף קאםיישאן די כע

ענטישײדוננ.
גע״ אינדוסטריע קאאוק דער אין אנריםענטש די

 די'רעקאמענרא־ ארום. װאכען עטציכע אין אויס העז
 אודאי וועצען קאםישאן גאװעמאר׳ס דעד םון ציעס
 אוםבא- די און װערען, ארויסגעגעבען גיכען אין ;אר

 אוים״ איצטער איז װאס צאגע, דער םון *שטיסטקייט
 םאל־ װעם אינדוסטריע, קצאוס דער איבער נעישפרײט
שוױנדען.
 ברעגגען עס װעט ?%ד»ן זײן װעט װאס און

מצחםד,? אדער םרידען
באזוג• באצעכאםים, די םון שטעצוננ דער םון

ײ דאס עס, שײנס דזמאבערס, די םון דערם  זײנען ז
 דאט שײנט, עס קריג. א ארױסצורוםעז ענט^צאסען

ײ  בצינדער ט בײ זיד הטצםען צו באמצאסעז האבען ז
צו צוהערען זיך ניט און זעהן צו ניט פאציםי:

 ארוים־ האט ױני^ז די װאס םארצאנג גערעכטען קײן
געשטעצט.

 נעווען שטזןנדיג איז ױניאז דער nc פאציסי די
 םריהערדיגע די איז װי פונקט אבער, םרידעז, םאר

 םאר־ צו גרײט ױניאן די איז איצטער, אױך אזוי יאהרעז,
 דעם און מעפער די אין ױניאךהאנדיציאנען די טײדיגען

 אנגריוי יעדען נעגעז ארבײםער, די םון צעבעךםטאנדארד
 פארםיידי• צו גרײם איז ױניאן די באצעבאטים. די מצד
 ;אמריוי וחנצמנז איתצנד נעגעז ארכײטער די גען
 קאסוי, וועצנעז »>תענד אויםצונעםען גרייפ איז זי

 אויו• •צאגעווען באצעבאסיט קורצדכםיגע די װאס
ז קאםטעז צו און ארױפצוצוױנגין, איחר  זיג• א גי

.עגד. רײכען

inmn Mnumnmיגער a

 אינטערנעשאנאל דעם פוזרע&ארט
איסטערןארגאדזאציאנפ־דעפארטמענט

פינקעלשט״ן ל. םון

׳ח«יועריז דו?ו. וױ־ש**רעזידעגט
m דעס פון רענעדז־פער דע־ v o o 'H •ור» 
 אונזער םון ז«»צ'^ס־דעש»דטמענט,ו.»ו;

 א *ונעטטעיט ח*ט א־;טע*נ«׳ע«ונ>»י,
 דעם «ו רעיןורט *•נטעדעבאנטען ו.א:ין

 •vtPt גענעראל רעס no ט־ט־נג יעצטעז
 >וינטערנעי»<ו• אונזער סון נ^ארד רוט־וי

kj,*■ « און פאקטען ט*ט םול רעפ^ורט 
i n r i, דער װע;ען דערצעהלען װעלנע 

 דעם םון ארנייט נויטינער און וױכטיגער,
דעפארטמענט. דאז־גען
לױנענסױערט, נאזוגדערם איז עס

 םיטטע״ און נוט איז רעפארט דע־ ־•אס
 אזױ גיט און *עײפנע׳עטעלט, *.יאט•••.׳

 דעם װעגען י1כאנרי פול׳טטענדיגען א ;א־
 cv טעט־נק״ם. זיין און יעפארטרענט

 װאם רעם מענען דערצעהלט דא־ט ייע־־ט
 א־ן אױםגעטאז האט דעפא־טטע#ט ־ע־
 נרױסע װעינע און *״ט, יעצטער ש־
 א־לש ׳צטעהט עס ארכ״ט װ־נט־גע א•;

 pc ני*נ־ס דעם אױןי טאז צו פוז־ ;אל
»1?י?אצי2א**א

דנען, א*ז האנען טען דאדף כר קודב
 אמאניזאציאגס־דע״ אישטעיען דער אז

 קאטפצי״ זעהר א טאן צו האט שאיטדענט
 ניט אפיזעגגיג איז װעיכע ארכײט, צי״טע

 רוכ פ1$ד ;אציין טעטיגי־ױיט זײן פ*ז ;א-
 אפהעגגיג טעטעיןײט אײגעגע זײן איז
 םארשידעגע די םון טעטיגקײט דעי םון

 דרעס־ און קצאוק די םון ד־לפא־־טטענטס
 פייאדעצ־ יארק, נױ םרן ױניאנס טאבעל

 דער אין ׳עטעדט אנדערע :אך און פ*א
 איסטערען דער װאס רעם חוץ א איסט.

 םאד האט א־גאגיזאציאגס־דעפארטטענט
 ארבײט, שװערע זעהר און נרױסע די זיך
 סרײנע רי אין שעפער די אמאגיזידען צו

 יארס, נױ ארום שטעדטצאן אין ־צטעדט
 פא•־ פראדוצירט װערען עס װעיכע א•;

 דאס װאס נארמענטס, צײדיס ישידענעלצײ
 אױםגאבע, גרויסע א גאר ״גיױן איז אצי־ין
 מיט םארנעהטען זיך כסדר אױך ע־ דא־־ל

 פירטען, אזױגע געגען סטרײקס אנםיהלען
 טאבען צו אונטער זץי נעהטעז װאכ

 און דזשאכערס טאגכע פאד א־כײט סיזעב
 שטעדט, אנדערע םון טאנוםעיוט״שורערס

סטרײס. א עיקצערט נתן װעצכע נעכען
 װי דאס זאך, באװאוסטע א איז עס

 אג־ צי יארק נױ אין ױניאן די נא-
 םיררע געװיסע א ערקצעהרט דעריצ־װאו

 אין פצאץ א גצײך זי זוכט סטרײק ;,א
 דאס אויםצומאכען װאו יאונטרי, דער

 ־־,א איסטערעז רער און ארבײט.
 ישטענ• דאדף דעפארטטילנט גאגיזײיטאן

 אלוטצו־ ױך װאך, דער אויל זײן דינ
 ׳שעיעד די pc באי״עבאטים די מיט יאײ;ז

 Dy װאו קאוגטדי, דער אין ישאםקעס אין
 סימכ־ארבײט די אױםצומאכען אן קוטט

 זײנעץ װ^ס םירפען, דאזיגע די פון
ױ װארים כס^ייק. אין אי ו  יוגיאן די נ
 דעדװיסט יאDצyפיצאד אדער יאיק נױ םין
 באנדעצס די זיך קײקצעז עס ודאוהין זיך
 אין רעמןצעדט װאסזוערען פירםען די פון

ײ יאזען גיך אזױ הטדײי,,  וױסען עס ז
 זאצ ער דעפארטטעגט, איסטיערען ש1יד

 די אפשטעצעז pK טהעטיג וײעיעז
 םידמע די וױבאצד װארים א־בײט.

 אין ערצעהרט עמעץ־װאו װערט װאס
 ארבײט איהר נעטאכט באקומט סטרײק

 געװים זי װעט קאונטדי, דיער אין
ױ דער מיט סעטצען צו אײיעז ניט זיך  י

 סטרײ־ צאזעז ד#ז װעט םירפע די ניאן.
yp; ײ צאנג װי ארבײטער איהרע  וױצען,* ז
ײ ביז  סטרײקעגדיג. װערען טיד װעצעז ז
 םאר־ װערט םירםע אזא טעהד װאס אין

 דעפארטטענט; איסםערען דעם סון פאצגט
 סאכט מען ♦שװעריגקײטעז פעה• ײאס

 אױפ־ וועחנן זאי ארבײט איהר אז איה־־,
 אצץ האונטרי־שאפ, א איז ערגעץ גילטאבט

 טאדערונ״ די צו צוהערעז זיך זי פוז דyגיכ
 מוז גיכער אצץ pא ארבײטער די פח גען
 ױ־ דער מיט סעטעצמענט א צו חוטען זי

 יןצאר, אזױ ?יך, ראכט איז, דאס ניאן.
 לײכט עס דארו• ױגיאדמאן יעדער דאס

באנרײםען. און פארשטעחן
 נע־ דא זייגען עס עיעם. נאך דאן

 טרײד, סצאוס אין סײ באצעבאסים, וױסע
 נישט סאנען וועצגע טרײד, דרעס אין סײ

 חאנדצען דארםען זײ װען םאדטראגען,
ײ װען ױניאן, א טיט  פיהרען דאדפען ז

ױ דער םון ]פארשטעחער טיס נעשעםטען  י
 אץ סכסיד » עפעס אירגצגד װענעז ניאן

 םון באסרײזון צו זיר כדי אוז ̂טאפ. זײער
 דעם אףף זײ גיבקן ױניאדקאטטראצ,

 אנאנדער עפענען און יארס, נײ pH שאפ
 שםעדטעצ, קצײגער א איז ערגעמ שאפ
ױ די וועט דארט אז םײנעז, זײ ײאו  י
 עם און חנרנרײכען. קאנען ניט ױי ניאז

 ןורנא״ איסטעחנן חנם םאר ד»ן כצײבט
 נ$כצזי$גען זיד ניזאציאנס״דעפארטםעגט

ײ און טירכמן, דאזמע די נאד ר ו  מ
ײ נאר וואו סאצגעה ה נטועצעז ז  אדער זי

»נ י עםענעז די גאר װאו  fHi פס אח א
 ןןר• did דאס גינ^ סוד קײן קײנמם םיד
p סך * םיט ^טרבוג^ איז בייס u r- י

 אײפנא׳ גיױסע טיט אויד pH ריגקײטען
כעז.

'\h איז װאכען פאר צעצטע די זײט
 גע״ רעדטyג םיצ ״גערעכטיגקײט״ דער

אױך און דעש וועגען װארען
 אמא־ איסטערען דעם סון אױסגאבען די

jy כױר ניזאציאנס-דעפארטט^ט. j''D די 
 צװישען קומי;ן1יםארג איז װאס ■אצעםיק

 .־pyo און פאיםנאי װײס״פרעזידעגט
 פאי״ילטיק דילר אין באךא^ טרעזישורער

 כך א נםyפארטטyד ly^^D'K דילר איז
 ־yר רyד אט און געװארען, דילרטאגט טאצ

 *ys^Kn דזיט. וױיס־פדעדדעגט פון פארט
v: איצטעד איז רין w v] גראדy צײט. אין 

 רער אויף ריכט כך א װארפט רy וױיצ
 די און דיעפאיטטיענט, דעש פון טעטיגיזײט

^y^yii iy ry| שיצעס טיט װערען באקאנט 
געײאופט. :יט פריהעל זyהאב זײ װאם

 די אונז פא־ יוצאר װעלט רא׳צית
 פאי האט ער װאם ארבײט, yפאכs,פ

 ארנא־ טיט זיך אפצוגעבען ערישטעגס, זיך,
 כיא־ צו הײפט דאם ;יזאציאנם־אלבײט,

 ארגאניזירען צו אביטטרענגונגען 1אצי כעז
 װאו אךsדטyטטי !,קרײנ רי אין שילפיער די

 צװײ־ גאיטילנטס. צײדיס ראבט טעז
 פין ארבײט רי ןyאפצרעטעצ טע;ם,
 איז םy װעצכע געגען פירטי;ן אזױנע
 א װארעזyג דערקצערט װאו ערנעץ

 נאך נאכיאגען זיך דריטענם, םטרײק.
 כױט ןyא:טצוים װאס פירמען אזײנע
עי  שטאדס, רyגרױס רער פון יצעפער 1ידי
 ױניאן א פון ״באםרײען״ צו זיך כדי•

̂ש אין און קאנטראצ.  װערט רילפארט די
 ציפערען, p» סאקטען םיט אנגעוױדלן,

 ניעטאן, הי:ז,יכט דעש אין רטyװ ש1י װ^ם
אצ^גיעביטיען. די אויף

 אז באכיערקען, צו כדאי אויך איז עם
 אפצו־ טענאגקײט די ארנאצאניט װאם

 שעי קאנטרי די אין ארבײט די שסעלען
 זײ־ װאם םירכמנן יאר<ןער גױ די פון דyפ

 רע־ םyד כיען צאזט סטדײק, אין נען
 און קצאוק די רוהען. ניט !ארטמענט
 יאיק נױ םון ױגיאן דדעםפאכען

onyr ד פאיזארגען צו שויןyד שByארס־ 
 אײן איז אט ארבײט. גענרכ מיט כענט

:איצוסטראציע
 דאטירט ברין*, א דך סאר האבען טיר

 צו אדרעסירמ ,19211 טען,30 םyד אפדיצ
 טאון אװ אוט מענעדזשער, האצפערין, בר.

 גע־ וױערט cy װעלכ^ אין דעפארטמענט,
: זאנט

די װיסען, אייך ראזען ״בויר
 ר.צ2 דובערמאן, און חאדװיצץ פירםע
 מיר װעלכער גע;ען גאס, ya;is װעסם

 אי• ארויס שיקש סשרײק, א אן !יחי־־ען
̂נעל, יפירםע דעי צו בײט  מאיקעם r«0 ראס
ו®.)ק»>נעקטיל האימפאיד, ׳ספ.

קאמ־ דעם גיט און גום אזוי ״זײם
אייפמערקזאםקײט, באלדיגע זןײער ולײגם

 זאל swy דערס$נםער ■דעי־ אז זעחפ און
 שירמע דער שאי איבײט ?זאכען אויפחערען

* סטיײק. אין
אײער. בײדע־־ליך

מאדהם, עציאם
באאיד. דזישאינט י. נ. דעפ. ארגא. מענעד.
 װיםיצ און ברױועצע. א'יז איז דאם

 מעהר נאר און בריװעצאך, אזוינע נאך
 כא* זעצבען דעם פון קאצס״ ״טעצעפאן
 דעפארטמענט דער באקופט ראקטער,

 ױניאן יעדער און טאג? יעדען כמעט
 וױםיצ מיט באגרײםעז צײכט האז פא|

 די אט פארבונרען איז עם שװעריגהײטען
 וועצ• דעפארממענט, דעם םון טעםיגקײט

 אין װערען געטאן שמענדיג כסעט פוז כע
p 'H כסדר װײצ ;צװײטען א אדער פצאץ

 דיכםער, די צו ליד >*
 געדועקמ האבען װאס
 געדיכמער חושך רוען

 ;פארדעקט האט זון די
 ׳ םײגנאיען, געגעבען

 פלאם, דעם געטראגען
 געפאלען נעבעל װען
יים. אױןש און לאנד אױןש

 — ליבע די צו לײד א
 — הײנט און נעכמען פון
 *זריבע אץ צײטען, אײן

t'* פריעמ. ליכםיגע 
 םעקלען װאס װערטער, םים
ױ רײגקיײם, כדמ  • •־־־ םױ ו

 . וױנקיען רי בעלױכטען
גרױ^ און ארים װאו

 יארס גױ אין שאי״םטױישס פאר קופען
ty אין און אנדערשװאו, אױך אח iy  פאצ 1

 אנשטדעג־ y?g פאבען פען פוז באזונדער
 שיקט Dy װאוחין ז,1א.ײפצונעפ*:* גונד;ן

 די און פטרײק, אין ;,פידפ די אױכײט די
jp אפגעישטעצט פוז אלבײט iy n אױב 

 באטרע״ די נענען סטרײק דעי וױצ פעז
וױרקזאם. פעהר זײן זאצ פילפע פיענדע

 נאך אונז װעט •רט דעם װע;ען נאי
̂ופ  יאפיד ^yDyE'j׳ זyרעד צו ןyאויסל

גופא. ,^■אלט צום אומקעיען איצט זיך
 דער װעצכער אויף טעליטאדיע, די

 דינפא־טט^ט ארגאגיזײיצאן איסטיללען
 אײיא:ד,' צא:ג פון באשטעהט אלנײט,
 סטײט, קאגיעחטיקוט ״ד,4א*ירא סטי^ען

 דאס אין יאיק, נױ קאונטי װעפט־צעפטע־
 יצטעדט־ און *צטיעדט כך א איי; *צייפט

 ארן דערםע- אפיצו יא־־ל, נױ א־וש ראך
 פאונ־ ‘קילטפקיי די אין אדצ וױרידזיציעס

in םיטי, דז״שױדזי טײנס, ,y3 פױע און 
 דזישױרזי נױ אין יצטעדט^אך אגדיע^
 און דט1צט׳י טאנבע אױך און כטײט

סט״ט. פענסירװ״גיא אין •צטעדטײאך
 ״קא־ צי אז פא-צט^ן, לאן יעדע־*

 אױס־ און אױכגעברײט'! פין אזא ױעלען״
 א זיך פאדערט !,טע-יטאי' נעיצפרײטע

 יפ א דע־בײ דא איז עפ ענעיניע. פאסע
 אױך זיך ry־yiHD עס \m אינײט פיט

ז.1יא,*ים:אב נ-ויפע
 װײס־פרעזי־ פענעדז״צעד, די;י חוץ א
ם אין איבײטען האי־פעייז, דדצ. דיעגט  א

y די דעפארטפענט i:y :sH2 ארנאנײוער : 
 פאדזישיא, צ. ג־־אפפאז, י. טצקי,yאר פ.
̂נביל א  דו־ מ. און פיראבל:^ ג. :,“ראזי

 Dyi “פא אויך ארבײט צעצסעגס .1רא:טי
 גע־ ער דעגא^א. בדודעל ױעפאיטסעגט

 די אין אין פאםײל אין ױב דאכ זיך פינט
•שטעדטצאך. ד׳נ׳־בײאיגע
 גים רעפאיט האצפערין׳פ בי־ודער

 דעי כרוק, פ. נרודער צו קרעדיט אױך
 נױ נוארק, פון 21 ראקאי־ פיז פענעדזשער

 זיין פון כך א 5א גיט װעצכער דדצױרזי,
 אינאגי־ איסטעדען דעם היערםען צו צי*ט

דעפארטפענט. זיײצאן
 די פון איבײט דער װעכייען רעדענדינ
 אנגעש^עצט זיינעז װאפ איגאנײזעיס

y זא;ט דעפאדטפענט דילש אין iרע־ ־ 
:פאדט

̂ה ״פען  א-־־־ די דאס פאייצטעהן, דא
 דע״ דעם אין ארגאנײזער אן פון בײט

 איז נ^ויז ניט בא״שטעהט פאיטפעגט
 ישע* ניט־ױניאן די אלגאגיזילען צו ש,yד

 נעװעהגציכ;ג די טאן אױך ראדף עױ פעי.
 רyד אין אײדזשילנט ביזגעם א פון א-בייט
 די יואנטראצירען אויד דאר^ עי ױגיאן.

 און ארגאגידרט. רגער־עז װעצכע יצעפעד,
 זא־ ױניאךסטאנדארדס די אז אפהיטען

 .דערבײ װערען. אױפנעהאצטעז דאיט יעז
 אױוי שטענדיג זײן ארנאנײזער רyד פוז

 שע״ יע:ע אין אז אפצוהיטען, װאך דער
 בypפ רױינע װערעז ײאכט1פ נ׳יט זאר פער

 זײנען װאפ פירפ^ אנדערע פאר ארבײט,
 אן iy:^n אויך פוז ער און סט-יײז. א'ז

 האיזטעז װאפ nyeyr גייע די אויף אויג
פקופות״. :ע1יי איז עםענען ןי>א אין זיך

 קצאדע איז קורצען, אין איה־ האט דא
 ארזײטיגע ;,גאנצ די װעיטעד, אײנפאבע

 ארגאניזא־ רעןyאיפט דעם פון טעטיגקייט
ציאנם־דעפארטמענט.

 א אפנעדרוהט א'ז רעפארט דעש אין
 װאס ױניאךשעפער צאהצ דער פון צעטעצ

 װאס טעריטאריע *vi אין זיך געפיג^
D פון אױםזיכט דע* אונטעד איז y i דע־ 

 ורי זיך צײענט צזנטעצ דעד פאיטפענט.
:פאצנט

שעפער. ױױאן
 אײ־ םסעטעז און אײצאנד ילאנכ אין

קצאוק 22 און יצעפילר דרעס 18 - צאנר,

דיכטער ,ד צו
רײזען. אברהם פון

~'—---- — ■■ — _____________•׳ ~  mmmmmmmrn mmm m ■* mmm mmmm m ̂

שעיער, 40 צהאפען ^ועועה
 צואװאלםען סטײט, מאנעקטילןוט אין

pH שע- קצאו? ס געגענטען, םארשידע;ע 
סעל.

pn יארח, נױ קאונט*, װעסט״עעסטער 
 שטעדטיאך, פאדעידענע אין צעװארפען

 שעפער, קצאוק pH 8 שע#על דרעס 8 —
׳שעיעל. 16 צוזאמעז,

— דזשױוד, נױ פיטי, דזשױרזי אין .
ן 6 און לyBשע דרעס 7 או  צו״ ״עעיעל, ?י

שעפעל, נ3 זאמען
pH ,5 — דדצױרד, ניו חאקענסעס 

 צוזא״ שעוער, קצאוק 7 און שעפער דרעס
12 נ*ען

 אין דאס װערען געזאגט דא דארף עס
 עס װאו אוךשטעדטײך, שטעדט אצע די

 נאף iy:"T ׳עעיער, ױניאז די דא
 און שעפיער, ניט־ױגיאן צאהי א דא אויך

 וױכטיג וױ זאגען צו איבעױג איז עס
 די אז ױניאן, גאגצער אינזער פאר איז עס

 װע־ ארגאדזױט אױך זאלע? שעיער אצע
 גאנץ איז גטy•אדטטyד דער און רען,

 איבײט. דעד אט ריט פארגוכלגן עגערגיש
 אױפ־ שעװערע א זעהי רyאב א<ז דאפ

 פאדבונד^ איז pH אדורכצוםיהרען ג*בע
jp םך א גאר טיט s r n y ir n.

̂געז o וײ y i נאך און y^yUr  y i ln u;
 א ן1יי1יר מיר jy^ŷ' רע&א״ט םyד אין

.4מאי צוױיטיען

ם ו s צ o ז ע נ י ר ה א י י י ל י נ  ױ

ן ו פ פ ה ר נ ן א ע ז י ױ

 vvv מאי, טען15 םyד אוױלנט, ישבת
npyo px •טעמyװעחגן געםײערט צ 

 דעש םרן ױביצײ םופציג־יאהריג^י ד*<ר
:jyD 'n כ אדער דיכט^/ אידישילןyסyר 

c פון דעזאגט, y i ארבײטיער״ גרױםילן 
[.vv^ אבדהם דיכטעד,

 איבערטריבעז ניט האר א איז עפ
 אברהש ױביצאר, דyד דאפ #זאגען צו

 םון רyדיכט רyבאריבט רyד איז רײזען,
 סאסעז, אײנױיסעד אידײשע גי־ויסע די

 םאיקס״ אידישע רי פון װי גוט אזוי
 פא״ דער איז רy אצגעםײן. אין מאםען

 צו דױיגט דיכטער אידישער רםטערyפוצ
 באהאנט ביײט איז נאפען װעמעס ט^ג,

 גרויסע די צוױשען באליבט שטאדק און
yDMi 'K ,סס־יאהריגער זײן און מאסיען 
 אידישע די םיז טוב ױם רער איז ױביצעי

םאצקס־מאסען. און אלבײטער
 דאפ באזונדערס, אונז םרעהט עס .

t אברהם y i 'n מיט־ שטענדיגער א איז 
 ^גערעכטיגקײט״, רyר אין רyDארבי♦

 ־vyf« די אין ערשײנט. צײטונג די דנט
yo ז״ינע זײנען בלויז מאנאטען םאר 
 אין עלשינען ניט ערצעהצומען און רy^יד

 םון אבער צײטונג, אונזער
 םײשםערהאפטע זײנע װעצען אן נוםער
 אנהויבעז וױדער ערצעהצוננעז און צידער

 ״נערעכטיגהײט/ דער איז ערשײנען צו
 א זיינם םיט װאך די אן פאננען פיר

גדע די אץ און דיכט,yג  ;!,נומיעד קומ̂י
 ״נע״ רyד אין ערשײגעז װידער װעצען

־ און ערצעהצוננען זײנע רעכטעקײט״ י  י
ר.yםריה װי רער,

 בא״ רyזyי אונזערע פון lyo^j אין
 *50 זײן צו ױביצאר דעש מיר גריסען

 איהש װינשען מיר ױביצעי. יאהריגען
 און צעבען םון יאהײלן פילע םיצע, נאך

 ראם איץ שאםעז. און זyבyצ םון גענום,
 באדײ״ הר1מי און םעהר אצץ זאצ ער

 ־!״‘פראי די אױך און אידישע די כערען
ע זיינע מיט ציטעראטור טארישע אי ^  נ

ײכטונ:. רyשעהנ זײן מיט און שאפונגען
 ׳׳יו• שyד פון אפשא^וננ ברײטערע א

 וױל־ דיכטער, און ערצעהצער אצס ביצאר,
y: צעזער רי אען : 'iv\ ארטיסעצ דעם אין 
 די;ד pr 5 זײט אױן» מוקדוני, רר. פון

צײטונג,

 דיכטער, די צו לײד »
 דערצו זײנען װאס
 ריכטער ארן לעהרער אױך
 רוה. אײן און קא̂מ אין

 ברי־דער פאר האבען ױאס
 פײן און ארבײט פון

 לידער די געזונגען
זײן. װאס*װעם גל״ק, פרן

r

 געטרײע, די — ליד «
 נעשםידם האבען װאם
 פייער. אין לײדען, אין

 ליד... איינענע דאם
 געליטען האכען װאם
 ;שםיל דער אין אלײן
 פארביםען ניט גליק אױף
ציל.״ ליכםיגען דעם



\

Si

ענגלאנד אץ w דעם פון אוחאכען םיפערע די
צ־' א. #ון ראדאו

 פאראורטײרט איז ־אפיטאליזם דער
א*נטערגאנג. צוט

p רעזעד יערער  pc• ״;עדעבטיג־
ט״ר  אגדערע אדער די זיכער לײענט ײ

 געװעז דערינעי ס׳װאלט טאדצײטוד״
 ריד װעז א-בײט, אדױסגעװאדםענע אן

 “בא צו אױפנאנע די *שטעלען זיך זאי״ען
 די אדטיקעל דאדנען אילם י ׳שריינען
 ארבײטער־ גרױסען דעם סון םאיטען

 ענ;־ איז סאי איצט קורט װאש האניף,
 אז וױיסט, לעזעד די פון יעדער יאגד.

 א איבעי א־צט כטרײקען עג^אנד אין
 צײיב אז און קױלעךגרענער כיי^אן

 א אױך סטריײזען זיי כייט כיטפאטיע
 װאס ארבייטע־י, אנדערע טיליאן §אר

 וױבטיגהטע די א*ן בא*טעפטי;ט זײגען
ײ וױיט״טאפט. דער pc ציױיגען ־ ז ױי  ו

 אג־ געװאלטיגע די װעגען אױך סען
 ייאנט רעדדו;; ד• װעלכע יטטדעג;ונ;עז,

 ;עגעראי דעם דעױטטײד-גן צו :די
 א אי־ס באטיאבט זי װעלבען סטייײ־,,

ײ *שריט. רעװאלוציאגערען  פאר״טטע־ ז
 באדייטוננ, גרױבע די זיכער אױך הען

 איװעיטלײ דעם פאר װאלט עס װעי״כע
 םיז זי; דער געהאט ■יאלעטאדיאט כען
ארנײטעריטאפט. עמלײשער דעך

 פאקטי-טע די דעריבער איך װעל
 דרא־ די — געזאנט, כ׳װאלט — און

 געיצע־ עננלײטע די סון זײט טאט״טע
 פאי־ זץ־ איז זײט א אין לא?ען העני״שען

 דעד פון טײל דעם טיט באויז :עטען
 באקאנט װעניגעד איז ווערכער פדאגע,

 כ׳װעל עפע:טל'כקײט. כרײטעד דער
* א ז ר ו א די אוי;* אפיטטעלען זיך

 דעם צו געבראנט האבען װעלכע ׳ן ע כ
 אױגי און קאכץ*, דראסאטייטען איצטיגען

ײ פון יטטאכיען װאס לעהרען ד>  םא־ ז
 ארבייטער־ אלװעיטליכער נאנצעד דזזד

יטאפט.
 אינ׳ם זיך עס האנדעלט אױסעדליך

־ װענעז בלױז קאנפלייזט איצטיגעז ױי  ו
 לױרעך די ארבײטס־״שעה׳ז. און דז״טעס

 פאדקרע־ די פאו־לאננט האבען באראנעז
 פאדגרעסע־ אח װײדדטעס די םון נערוגג

ײ ארבײטס־צײט. דער םון דוגג הא־ ז
 יאה־ א פאד נאך געפאדערט דאס כען
רענירוננ, די האט דעטא^ט אבער יען,
בא־ סטרײס, דעם אויסצוטײדען כדי

 יצאנ־ פראםיטאבי^ע װענ^ער די װיאיגט
 דא־ די סונכידיע. באדײטענדע א טען
 דעם נעענדעט זיך זזאט סובסידיע זיגע

 פאר־ צו זי וױיטעד און טאי, עדיטטעץ
 גע־ :יט רענירו;: די האט יעננערען

 זײנען פאדהאגדיוננען די אין ײאאט.
 נאכ־ :יט נעװען קױאעךאײגענטיטער די

ײ געבינ.  יטניײ אויף בא״עטאנעז זײנען ז
גיײד האבען אוז װײדז״צעס די דעז

 קױאעךטײנס די איבעד ארױסגעהאננעז
 םון אפ-צטעמננ דער צוליב אז סיינס,

 עדיטטעז פון װערען קויאעךםובסידיע דער
פאר־ ״צײטװײליג׳' װײדדטעס די טאן

 נעהע־ ארבײטס־צײט די און קאענערט
 זײנען 48 אויף עעה 7 (םין כערט

 װאס סטרײת, א איז ארויס מײנעדס די
 ארבײ־ די יאקאוט. א םאתטייט איז

האבעז !דאםעסיעס אנדערע םדן טער
 און כםרײק, סיטפאטיע א בא^אסעז

 א'צטי- די ענטיטטאנען זײנען ארום אזוי
געיטעהענמזעז. גרויסע גע

 פיאסטער דאדגעד דעד אונטער
טען אבער ילינט אויבערפאאך  א באהא̂י

אינהאיט. האט*איצירטער טעהר
 דעם נאך בארד זוטער, םאריגעז נאך

ױ  איז סובסידיע דעדטאנטע אױבען די ו
 געהאם טיר האבען נעװארעז, באװילינט

 די אויױ אנצואװײזען נעאעגענהײט א
 אז ״נערעכטינקײט״, דער םון עפאיטעז

 ענג־ אויסגעמידענעם צײמװײאיג אינ׳ם
 זיך עס האנדעאט סױאעךסאםז* לישען

 וױידזשעס, באויז װעגען מעהר ניט *טױן
 גרונט־ די אז ארכײם^טעהץ, אדער

 אינדוסטריע דאזינער דער םון יראבאעם
ע די איצט איו ג א ר ז ם ע ב ע ו  ו

 אז גאויב, איך .ם ז י ל א י צ א ס
 באמת אמט וחנרסער דאזיגע זײ אין

 דעד לאגע. גאנצער דער צו ?זאיסעא דער
 אין איז *ױידדשעם די ארום שטרײט

 ד־ ע ס י ו א ז א באויז םאא דעם
n o ט ר א פ v םי■ םיל א םאר 

ן םערען ע כ י צ ר ע נ י ־ א ג י א
 זאיל צי איז: אעהאלם דער ם. ל א ח

̂ישע די  ב^ײבעז קויצעדאינמסםריע זגגנ
 סאייטא״ •רױואט אזנבאמחנג^נד בײ

 גע״ זי זא? אמר זוירםאמוט^ ליסםיש^ר
 םוז םיהרונג דער אוגםער ווערעז יטםעאם

 צױ שריט בײ עריט און םי?וכה דער
םאציא^זם. צו יממן

 איגהאילט גדםערער דאזעער דער
טאר־ אויד, ערקלערם קאנפאיסם םוג׳ם

 גע־ צום נעבראכט נלײך האט ער 6ווא ׳
 גע־ רא דף עס יון^ם סםדײ^ נעויאא

o וחנגען בלויו האנדעיצט w rrrm, וו**ט. 
T t חנגירוגנ די m צצה *\ א^ דט

« ״ » , * ״ ־ ״ ״נ . * ״ יא״ נ " י |

l<kl יי ̂ ו)יי■ י • t * — > 11 j יז
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 צוגע־ עטװאס װאלט ׳ה:חות צו צרךים
 װאיט און טײסטער אײגענעם פון געבען

 האט זי אױסנעטידען. לאנפריקט דעם
 קױילען־ ענגיײטע די אז געװאוסט, אבעד

 ט י נ ר ה ע מ ן א ק איגדוסטריע
 I V ר ע ו ו ט צ ע ז ע ג ט ד א ם

ף י ו י א ע ד ג י ר ע ה א ־ ז י  ב
 אן אז געװאוסט, האט זי .ת ו ד ו ס י

 גע־ װאאט איהד פון רעפארם עלרריכע
 הײילײ די פאר סבנה עױגםטע אן כדאכט

 פרױואם־קאפיטא־ פוג׳ם פרינציפען גע
 אײן טלאטעזיבא דעריבער זי דאט ליזם,
 צו סוף א טאכען דאא אילע פאר טאל

 קאטוי, פאייט״טען א דודך םראנע ־,דע
װע־ ארײננעװאדפעז זאא י;ס

טיוכה־טא״טין. טעכטעע :א;צע די
 קיארר עטװאס טאנען דאס ראטיך

 קוילעךאינדוסטריע, עגגאײטע די י ױ;*.
 םון הויאעךאינדוכטדיע די װי פונקט

 פון צוױינ דער איז װעיט, ;אגצעי דער
 װעלבעז אין פארקס־װירטיטאםט, דער
 לאפיטאריסטי־ דעד פון חסרוגוה ארע
 און םריהער זיך באװײזען סיכטעם יטעד

 איגרופ־ אנדעדע אין אײדער בורטע־־,
 דעי פון :יס־ארגאגיזירטלדיט די טייען.

 יעדען פון טאגגע^ רער איגדוסטריע,
ערביטעיטע די אײנהײטיציכען

 רעקיא־ איבערטריבענע און קאנקורעדז
- ׳ט*;  קאפי־ בײ צו נעהטט ארץ דאש -

 פך א אונטעדנעהטונגען טאריכט״טע
 גרױ־ א בעדײטעט און ארבײט אוטזיסטע

 די װאלט כחות־םאריטװענדוגג. כע
 כאציאײיכ־ אױ^ געאינײט וױדטיצאפט

 וױ דעם, (נאך ד װאילט יכורות, ט״טע
 •טװעריג־ עריטטע די זײן גובר װעט זי

 פייל געאדב״ט רײבוגנען) און יןײטען
 אײ־ פראדוקטױוער, אוין יטפארעײדיגעד

 םון סאג א יטעה םיר טיט איצט. דער
 ?ןעדינ (קײן איבײטס־פליכט אמעטײנער

 גע־ ניט דעטאילט דאך װאאטען געהעי
 בײם אפילו געקאנט טען װאלט י)!װען

 לי־ טעכניק דער פון צױטטאנד הײנטיגע;
 פייל פערזאן אײנצעילנער יעדער םעיען
 אײדער פראדוהטען, פא-טידענע טעהר

 אםילו דורכ־טניטייך איצט באיזוטט ;;,ט
 גױעסטען פון ראגר אי:׳מ אטעדיקא, ןיא

רײכטום.
 לאזט כיל אלגעטײנעד דאזיגער דעי

 פיהיזען, אזוי ניט ערגעץ איז אבער זיך
 עךאינדוסטריע.5סױ דער אין ג״אד װי
 נאר ניט קרענקט קויילען־אינדוסטדיע די

ראנההײטעז ארגעטײנע די כייט  רעד םון ̂י
 װירסיטאפטס־סיפטעם קאפיטא^סטײטעי

אי  יטװערער אײגענעד אץ טיט אױך :
 ׳צדה אײגענע באזונדערע איוזר חוראת.

כיעהדסטע די אין פארהאן :יט איז װאס
ו בא־טטעהס  א

זיך איט*טטאגד
 אינדוסטריעז, אגדעיע

 ניט איז זי ײאס ׳דעם
 ׳טאס זעלבעז דעם איז אױסצובדײטעיעז

 איגדוסטריען זויכטיכע אנדערע די װי
 כיוז טעבניה פאדערנע די יא:ד. א םון
ױז אנקוכען ניט הויבט זי הרידען. צו בי

 טיט הײצען טעהר און סעהר איץ אז
 עיעקטלי״עפ באנוצען גאר אדער אייל

 טראבטען דעם אױסער װאסער־קדאפט.
 יאהר יערען טיט איגזישענערען די אויס
 דער אױװענס. ׳שפארעגדיגע מעהר אלז

 קױיען דער אז ׳איז דעם פון רעזולטאט
 יאהר פון געזזערע :יט װאקסט םארברויך

 קאגקױ יטארםער דער בײ און ׳יאהר צו
 יענדער אײגצעמע די צװײטען דענץ

 איגדוסטריע גאגצער דער איז זיך ̂טאםט
 איבער־פרא- *טטענדינער פון צױטטאגד א

דוקציע.
 אי;* ;א־טא^ע סעהד ׳א:דערע אין

 איבערפראדוקציע אזא װערט דוסטריעז,
 באקאנטען דעם דורך אויסגעגליכען ;יך

 אויב :אפפראגע. און א:באט םרן געזעץ
 יארזר א במעך זיך זאל װעיט דער אין

 צעהז אױף אנפראגע אן לני^ל, באוױיזען,
 זײ״ פאבײקען די בעת יאקערס טײיאז

 טי־ נײן אױף ברויז אײגגעדיכטעט גען
 פדײזעז די :אטירליך װערען דאן ייאן,
 אינדוס־ די און ״טטײגען אחערס אױף
 דיט א:<־ אויב װאקבטן. װעט מריע

כ־ זיך װעט ״טפעטעד יאחר פאר א  איוי
 אקערס פון פראדוקציע די אז װײזען,

 בעת פיליאז, צװערף ביז דערגאנגען איז
ױז דערגרײך האט געברויך דער  צר כי
 די אין פ־־ײזען, די פאלען דאן ערף,

 זײעד פאדקילעגעדען טוזעז פאבריקען
 אײן טיט עגט״טםעהט עס פיאדוקציע.

 זיד װאסעיט א־ופ אזוי קריזיס, א ווארס,
 צוױיטעז לעבען עקאנאמי״טעל אונזער

 דענויידע;־ קריזיס, און ״פראסםעריטי״
 :ע־ פונ׳ם היי*ף דער כייט אלייין זיך די:
אנבאם.. און נאנפראנפ pc זעץ

 ׳הױלען־אינ־ דעד פון ארגכליק דער
 אין װאס דעם, אין בא׳טטעהט דוססריע

 איז אגבאט פון נעזעץ דעי־ דױרקט איהר
יאנגזאם. און *טיעכט זעהד :אבפראנע

 פיז הדצאות די זײ:ען קוילען בײ
 פון פאריטידען אזוי פראדוקציע דער

 באצירק, צו באצירה םון לאנד, צו לא:ד
י נעת אז ימ״ן צו כױין פון אפילו און  י

 איבער ילעבט אינעטײן אין אינדוסטריע
 דאך זיך לױ:ט קריזיס, ״טװערסטען דעם
 גאד גיט איה־־ פון טײלעז נעװיסע פאי

 עפענעז אױך אפילו :אר אדבײטען צו
 אינדופ־ קא״דעד דעד זיא פײגס. :ײע

 ;:,,אויפרעבע: אכדטל, איהי, קא:ט טריע
 קװאאיטעט באיטטיטטער א פון סום א אז

 פאבריקאנט דורכיטניטליכען דעם קאסט
 יזאנט הױלען בײ סוניע. באעטימטע א

 ניט קײנטאא רעכענונ: אזא אבער איהר
 ר ו ט א נ די *טאפט דאדט !טאכען

 אונטער־ געוואלטיגע אזעלבע ן י י ר א
 פראדוקציאנס־באדיננונגען, די אין יטידען

 לאנד זעלבעז דעם אין אםט גא;ץ אז
 דדיי אליץ זיך לוילעז טאז אײן קאסט

 אין אײדעד כי״ז, אײן אין טײערער טאל
 װאו כײנס, דא זײגען עס אנדערער. אן
 אוי־ דעד צו נאהענט ליגען קוילען די

ײ זואו ערד, דעד פון בערפלאך בילדען ז

 ;יט זוערען און פלאסטען, גלײכע דיקע,
 מיגים אגדערע חרך אונטערנראכען

 אויך דא אכער ?ײנען עס ״טטײנעה
 װאו ׳טױי זײנען יןױלען די װאו מיינס,

ײ  פלאס־ די:ע ארן קרוטע אין געהען ז
ײ װאו ׳טען  אונטעױנראכען אפט ?ײנען ז

 ׳קלאר ס׳איז טינעראיען. אגדערע דורך
 טײן, ?ןריטטער דער םון קױלען די אז

 בע״ נ*ט האר א אױף זײנען זיי כאט״ט
 א אײגענטימער איהר קאסטען ׳סעד
 דעריבער קאז עד ביליגער. סך א #סך

 סאד־ יזריזיס א פון צײט א איז אפילו
 ריוח, ;לויסען א טיט קוילעז די קויםען

 קאנקורענטען זײנע פון רוב דער כעת
קעפ. די כרעכען
 םונדאטענטאלע בײדע דאזיגע די

 אפגע״טטא־ אלנעטײנע די — םאיוטעז,
 און קױלעךאינדוסטריע דעם םון נענקײט

 אײ:־ בא״טטיטטעז א םון טאננעל דער
 פראדוקציאנס־ םון סטאנדא־ד הײטדיכען

 אם לאנד. יעדען אין זץ־ םיהלען ׳קאססען
ײ דריקעז אבער טעהרסטעז  די אױף ז

 עלט־ די קױלעךאינדוסטריע, ענגלייטע
o דער אויף סטע syss. אטעריקאנעד דע־ 
 סאר־ האבעז לואפיטאליזם דײט״״ער און

 טיאס־ םון סיסטעם דער דורן ״טטאגען
 אײנהײטליכ־ געוױסע א ׳טאפען צו טען

 קאנטראלירען אינדוסטריעז, די אין לױיט
 איאפ־ איז פראדוקציע די מעהר־װעגיגער

 פיאפיטא־ זועניגע.־ די װעג םון ראטען
 קױלע;־ עננלי״טעד דער טינען. כעלע

 איט־פױענקייטעד, אכער איז קאפיטאל
 עה״טנות־ זיד ט4האי ער לאנסערװאטיװעד.

 יעדער װעיכען לויט סיסטעם, בײם דיגער
 אין הבית בעי א איז קוילעךבאזיצער

 ע־ װאס איהר אין טוט און טי:ע זײז
 פון פילע װאס מײנס, ענגלייטע די וױל.

 איבעי דיט עחספלואטירט ױע־ען זיי
 אויסנע״טעפט דעדזר זײנען יאלר, ססנ

 לענדעד. אנדערע pc טײנס די אײדעד
ײ צװייטען  פעי־ א םא־אן באטת איז ז

ױי־ איצטעע די בײ קאנען װאס ׳ט*;ל  ו
 אניטטאט טאבעז. ניט פראםיט קײן דדטעס
̂ע פארא״ניגען צו אבעד  PK טײ;פ אי

; פון גימ־לויגענדיגע די פארטאנען י  ז
 דעי־ אונטערנעטעי ענגלײטע די רעכענען
lyo גרייבען ’ an iB ־ •ט;ײרען דורך  װיי
ד די םאדגרעסערעז. און דזיטעס ט טי  א־

״טטונדען.
 רער אין װײדדטעם איצטיגע די

 סײ זײנען קוילעךאינדוסטײע עננלײטער
 ״טנײ־ זאל טען אױב און קיײן, נענוג װי

 נעיי' די װי פלאצענט, אויף נאך דען
 געחײסעז, דאס װאלט דאס, װילען בתים

 פוז אראפזינקען טוזען אי־בײטער די אז
 דאפ לעבענס־טדרגה. איצטיגער זײער

 אונ־ ארבײסער־באװענו;; די אבער קאן
 !צולאזען ניט באדינגוננען קײנע טעי

 *טטעדיז יבען%4בי sאטא קאנען ארנײטער
 פאזי־ באיטטיטטער א בײ יאהר עטליכע

 ער־ איז װאס פאדציע, א אבצער ׳ציע
 ניט אופן טוםיב טאר געײאיען, אבערט

 טײ־ די װען !צודיח װערען אפנענעבען
 דזײנט, זײן טסכים דעם אויף זאלען נערס

 טעטאל־ די איז אײזעגבאהגער די װעלען
 א־־־אפ־ זיך דעם אויף טוזען אדבײטער

 ענ;־ פו;׳ם קאטף דער טארגען. לאזען
)11 זײט פ)אןי (יפלוס

W

, ה י ל , פ ה י ל ! פ ע ל מ ש נ מ ם
(פעליעטאן)

W דע^עדיגען. פון\ L 1
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 די פויגעל־טעגיט, דעם ליב האב איך
 דך דערהױבט און םליהט װאס בריאה,
 או; :בורה אזא מיט ערד, דעד אינער

גע״טײטקײט.
 איז יצ םליזזער, דעם ליעב האב איך

 קײן — לופט־פליהער א צי פאעט, א עס
ניט. מי:ה נפקא

ניט פויזען, ניט איז: עיקר דעד
 צו צונעבונדען ליגעז גיט און. קריכען

נאפעל. טיט׳ן עי־ד דער
 טײנדפ דער מיר בײ איז פליהען

 פוי־ אייהרע מיט ערד, דער פון אװעס —
 װעריםדיגעז איהר מיט זארגעז, זענדיגע

האװען...
 אװעקטראנען זיך טײגט, — םליהען

ט, ׳װײט  און אלץ איבער הויך הױך, וױי
.1אלעםע

 סאנעז געדארפט האט מעגש יעדער
 םאדמעט־ זין־ םליהען, אביםעאע כ»טש

 גע־ איז כ«וטש םויגעא דעם ם־ט טעז
ײן אין מאםענםען װיסע לענען. ז

 ריזיסע אין איז דיזיסע אמ םאיהעז
אידעאאיזם. נחים שוין אינט אאײן
םידםאיהעז, א אױך איז—סטרייק א
 *רונטער• »ז דערהױבוננ, po א אויך

 ט6הערשא םון יאך דעם זיך םון ױארםען
 זיך באםדייען po 8 עררישקײט, אין
tic ...קײטען

 נאר איז — םטרײה נעגעראא 8 און
 גרעסערער 8 םך 8 — פאיח נרויםער 8

 צום םאיהען דאם װי אוינעז ם״נע איז
א...8י נארד
 ד*ס איז — םטרײס נענעראא 8

 ארבײטעד־ פון׳ם סאיגעא־ןװשירייטתנ
קאאס•
.. : «י'«■ . . {

.. . . ן # י \ - ** .

 פון פליטער־פלאטער העכסםער דעד
װילען. דיז

 נע״ דעם װעגען לײען איך װען און
 אריבערפליהעז אײךטאגיגען וגאגטען

 לוםט־םליהער דעם םון נארד־פאל צום
 די אויגען מײנע פאד שטעהען בוירד,

 טעק־ :ענגלאנד פון ארבײטער־םיהרער
אנדערע. און טאטאס קוק, ׳דא:אלד

ײ אויך  םליהעד נעװאנטע זײנעז ז
 ;עראפלאז נענעראי־סטרײק דעש אויף
ײ לומט פליהען דאס נאר  ״שװערער, אז ז

ײ וױיל  באפרײ־ דעם ניט ;אך האבען ז
 פון קוראזיט גװאלדינען דעם ׳מוט טען

אםונדסעז.... אדער בוירד »
 קומען װעט עס זיד, טראכט איך און

 קענעז חױן װעט םעניש יעדעד און צײט א
פליהען װעלען אױך םליהען

 גרעסערעד א סך א איז װעלען װײל
קענען. װי םליהעז בײם ענין

וױלען... אלע ניט
r דער ײעז אוז : r o אגהויבעז װעט 
 קריגען דאז ערד די וועט פליהעז, װעלען

« פנים. נײעם א
 זיך טאג יעדען װעט כמגע יעדער

ערד. דער םון באפרײען קעגען
הױך, דער אין אגםלויפען טאנ יעדען

זארנ. און װײב פון
תט םענט יעדער  אצונטער־ הענען ו

ײן אױוי הייך דער םון שחען לאגע. ז
 וןרונטעד• ענין דעם האיט איך און

tirpip װיכטיג זעהר םאר הויך חנר פון 
•ליחעז. ענין כײם

ץי וחןאעו כמגשענ װעז  אזוי קענען ז
ײ אז אויפהױבען t וועלזנז ז ra p ווחנ״ 
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ליכטינע• און בדײטעד אויגען די
ײ און :דערזעהן װעלען ז
יאנע. נירעריגע זײעד א)
;־,ד איבער זיך איזידערדזויבעז אז ב)

רעבעץ.. םון זיז דעד ליגט ערד
זינלאז. איז װערים װי פויזען אז ג)

פויגעל״ דעם ליעב זעהר האב א'ך
 פלינעל־ דעם הױך־םליהעז, דאס מעגש,

נישמח. מעטשען׳ס א פון םאך
 אזוי :ים ךיט ארס נארד־פאל דער

 געװאגסקײט די איז עיהר דער סיל.
 דער־ ישנעלע דאס און ׳אהיז פליהען צו

גרײכונג.
סכנה־ א טאכען צו איז עיקר דעד

 םױגעל די װײזען צו און רײזע, דיגע
 קען טעטש דער אז מלאכים, די איז

 קײן ניט האט עי װען אפילו פליהעז
פליגעל. אײגעגע
 דאש איז דאם — םליהען דאס יע,

 געקענט האבען מענמען װאס נרעסטע
יויזענדיגקײט. זײער אין דערגרײכעז

 אלצ װי גרעסער איז — םליהעז דאס
אונוערע. ערפינדוננעז טעכני׳שע אנדערע

 נצמט ערםעדוננ אנדער קײז ױייל
 ערד, דער םון אװעיז אינגאגצזנן. ניט אונז

םליה־מא^ין. די װי
 באלד װעט עס װי ׳זעח איר און
.6צײ א סומעז

̂ן םליהען העגען וועלעז םענשען און  א
 העכ־ די אין וױיםקײםעז, װײטסטע די

הױכקײמען. סטע
 *ז האפנוגג, א דא איז — דאן איז
 ^רלאננעז ויך קענען װעאצן פענשען

י אדער — און חימיזנז• די צו י  ותיזנ? ז
 םוד דעם אדױסבאקוםען דארטעז םיז
 וחניעז די אדער םױט, יאן לעבעז פוז

n אז אויוי אנםאפעז ה«חות לכל on 
נארגיעם. דעם —
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r a n■ ווננ5ני ts מחו ארכייסןד
 אל- סאדאן איז עס װאו לאנד, א אין

 גאנץ איז #קינדער םאר כילדוגנ געכרינע
 חאבעז ארכײטער די זוען אז גאטייײץ/

 עדױקײ׳שאנאל זײער אנגעםאמען אלי־ין
ײ אז טעטיגקײט,  טעטיגקײט דיוע זאי״ען ז

 די ?ײנען דאס עלטערען. די צו אנװענדען
ץי נויטיגען װאס אדבײטער,  כיעהר א אין ז

 עקאנאמיישע די פון םארישטעחן און וױסען
 רינג״ וועלכע באז^גוגגעה סאציאלע און
 םאדיעטעג־ ברײטערע א ;ארום ?ײ יען

ײ- באװעגונג, ארבײטער דער פון דיגוגג  ז
 און •דאבלעטען, און ורינציפעז צילעז, גע
ײ װעלכע אין איגדוסטריע, דער פון  זיי־ ז
 וױיטערע א אויר וױ באיטעפטעט, נען

 כא־ זײערע אנטוױקלען צו אײסבילדונג
יערזענריכ^יטען. און ראקטערעז
 בא- אדבײטעד אכיעריקאנער די אבע■־*

 ארבײטער־ די אנגעגוטען האט ױענו:;
 איהרע םון טײל וױכטיגעד א װי בי^דונ;

 די געבען צו כדי :א^ ניט טעטינסײטעז,
 ארביײ דער םאר ניצען כיעהר אדבײטער

 טיטעל א אלס אױך גאר באװעגוננ, טער
 איצטי־ די איבערבױעז טענליך טאבעז צו
 6וועיטע־ אונזער אז אזױ, ארדענוננ גע

 אלע ‘פא פלאץ בעסערער א װערען 1זאי
לעבען. צו טענישעץ
אוטסאדכײד• :עװען דאײבער איז עכ

 דעי pc ענטוױקלונג דער טיט אז *־יר,
נעחסט זאלן באײענונג בילדוננ ארבייטער

a s

ײ י־ינדער, ארכײטעד די קיטען  זאלען ז
 pc יןרײז דעם אין ײערען א־ײנגענוטעז

 םוץ ציל דער אז באלד, וױ טעטיגקײט.
 איבײ־ די העיפען צו איז באװעגונ; דעי
 בע־ א אוױי װעים די איבערצוכױעז טעד

ײ טוזען דאן גערעכטערעד, און סערער  ז
 מאגעװרעס עדוקיײשאנאל זײערע אין

 אלס און לינדעד זײעיע אייך אײניטריסען
 און סענער גרופע א האבעז יעזולטאט

 איבײםער דער םוץ פא^טױעםער פ־ײעז,
 זיך 1914 אין אסעייקא, אין באװעגוננ

 ״פײאניער די געגרינדעט פאראייניגטאון
אכיעריקא. pc ױנענד״
 פײ־ דער פון גרינדער די pc ציל דער

 א געבעז צו געװען, איז ױגענד אגיעד
ײ ארבײטער־הינדער, די כיענליכקײט  זא־ ז

 שטרעבונגען רי 'אויםסאסען קאנעז יען
 בא־ עסזעקוטױו רי טדײד־ױניאניזם. םון

 דיזע זזאט ױנענד פײאגיער דער פון ארד
 פרינצי־ איהר אץ אויסגעדריקט האפנונג

:אזוי זיך לעזט װעלכע ערקלעהדוננ, פעז
 ניטא איז רײכטום םון װעלט א ״אין

 עהזיסםי־ עס װארום ענט״טוידעו:: יױיז
 ארימ־ וױ איבלען סאציאלע אזוינע לעז

ט י  גלײיכעז, דאס און קיגדער־ארבעט ׳י'
 טעניש- די םארניכםן און פײניגעז װעלכע
 מיט קיגדער אונזערע זײגען דאד הײט.

ײ װעז אז צונענדײט, גא-ני״טם  װעלעץ ז
ײ זאלען װעלען, עלטער  אױס־ קאנען ז

 צו־ אט־דיזע פארניכטען און װאיצלען
ײ האלס טען אדערי :יטםענדען  אונ־ איז ז

ײ לערענט מען אדער װיסענחײט,  ז
 איבלען דאזיגע די אגצונעהטען ?נתחילה,

 פאזע ?ןטענריגע און נױטװענדיכע א וױ
 טא־ אין ערםאלג פערזענליכער לעבען. םון
 און געיד, םעחר װאס געלה סך א כען

—ניט־״טזלדיגע׳/ די צי טיטארימי געבען
י' װערט דאס ,  כייטעל אלס געלערענט ז

איבלען. די געגען
 פון אנײענדוננ דאס אז גלויבען, ״טיד

 סאציא״ צו פרינציפען וײסעניטאםטליכע
 פראבלע־ פאליטישע איז עקאנאט^טע ־יע,

 מעד־ רי פאמיכטען צו העלפעז װעט כיען,
 מא־ מעגליך װעט און איבלען די םון סטע
 פראג־ סאציאלעז ײאונדערבארען א כעז

 פארכיא״ האכעז םענ״שען די װעלכען רעס,
 ביל־ אז װײטער, מיר^גלויבעז כעניזירט.

 געװי״ סאציאלען א םון אינספירירט דוגג
 גליהלײ א צו ברענגעז העלפען װעט ׳כעז

 םרידליכערער. און גערעכטער מעהר כעיער,
נעזעליטאפט.

 בא־ צו םאר דאדיבער עלאגען ״בייר
 אונזערע םאר ארגאניזאציע אז *טאםעז
 נעבען זײ װעט װאס ױנגװארג אוז קינדער

 און יןלובס םרײע דורך מעגליכהײט, די
 אנט״ צו זיך םארװײליעען, םארישײדעגע

 צו אײנסלום םען1גע?ו א דורך און וױקלעז
 װעט װאס וױםען נויטיגען דעם לריגען

 אנ־ און שרעה פון גײסט זײער באםרײען
 אנט־ אויר אעס װאס גלויבענס, נענומענע

ײ איז װיקאעז  עאפענ״ און קריטישען א ז
ײ וחנט װאם און בלײז דעז  םול• א נמבען ז

 באדיגגונגען די םח באיגריוי יטטענדיגען
לעבען. םון

 צו מיח אונזער דורף חאפען ״נרר
 אױס- זאלען ?ײ מינדער, אונועחנ רעלםען
 א׳שאפענדעז מיט מענטעה וױ װאקסען

 גרײססײם א מיט »ח דענמונגםמײםט
 צײמ אח !נגערגת זײער אװעסצוגעבען

 גאנצער► דער פון ״םארמוםערונג חנר םאר
געזעי*אמט״.

 עם איו לײט יוניאן נוטע םילע םיר
 קיג־ וײג<נ אז זעחן׳, צ\ פארדוױס א געוחנן

 וױרקונגען, אונמ^ר אױא ויאהמן דער
מ« וואס  ארבײםצר דער צו טרעמד ?י

ײ am נאכדע* טון כאײעגונג  וחנרעז ו
V גאר אאגעבען דך ױי זאלאן עלנמר, W

קאחן מ׳ פאניא פון

 זײערע העלםען צו איידעי ׳נעלד טאכען
 םון איבלען די םארניכטען צו עלטערען

 דער םון גרינדעד די געזעלישאפט. אונזער
 »ז ׳בא;ריםען האבען באװעגונ; פײאגיער

ײ װאם דעם דורך  קיג־ די באאײנפלוסען ז
ײז צו דער  ארבײ־ רער צו םרײנדליכער ז
 דער־ ?ינדער די זײ װעלען באװעגונג טער

 זייערע םון אידעאלען די צו נעהנטעיען
 און געקעמםט האבען װעלכע עלטערען,

 דער פאר אװעקגעגעבען יאהרעז זײערע
באװעגונג. ױניאן אטעדיקאנעד
ײ באטראכטען דעש אויסער  די ז

 פאד ערציהוננ פון טעטאדען הײגטיגע
 און ענטװיקיען צו כדי גענוג גוט ניט

 םון פעלזעגליכקײט די אױיסכרענגען
 אין ניט פען װאס ערציזזוג;, די קינד.

 פא־ צו באצװעהען סחוי־ס, פאבליק די
 גע־ רוהינע, פאסױוע, קינדעי די פון כ*;ן

 האלאפאיש־ בא^י־ענחטע און הארכזאפע
 ױגענד פײאניי די דורך און ניקעס,

 די העלסען צו זיי האפען ארגאניזאציעס
 הריטיעע, װערען זארען זײ קינדער

 פער* יטאפענדע און זעלבסטיטטענדיגע
זעגליכקײטען.
 בא־ ױגענד פ^יאניר די נאטירליך,

 באלעסטיגען צו ;יט באצװעסטי װענוגג
 אומאננענע״ ט־וסענע, פיט קינדער די

ײ װעהדענד ראגפאס. םע  באצוועגעץ ז
 ־אויפ־ בעסערע א קינדער די געבען צו

 באװעגוגג ארבײטער דער םון פאסונ:
 סארגעםען צו זיי פארבארײטען צו און

 א פאר ארבײםעד אלס םלאץ זײער
 שטעגדיג אבעי פען איז ארתוננ, נײער
 אדײנצוהאהעז ניט םארזיכטיג זעהר

ײ העפ. ױ:גע זײערע אין פדאפאגאגדא  ז
 קינ־ די לאזען צו אבזיכטלין ישטרעבעז

ײ ׳דער  און קדיטייש באטראכטען זאלעז ז
 סעפ זייערע אײדעד אוינען, אפעגע פיט

 פארטי־ מיט װערען אנגע״שטאפט זאלען
 פילאזאפיעס. סאציאלע צוגענרײטע נע

 װאם סניבה, די אז אײנזעהענדע אבער,
 די העלפט חינדער די ארום ריננעלט

טערענס זײערע אנצונעהמען  אידעעס ע̂י
 ראס װאס אוישעי װעלט־אנטױאונג. און

עי אויסצוארבײטען העלפט ײ  כאלאה־ ז
 פערזענליכ־ זײערע אנטװיקלען אח טער

 דיזע אז ׳דעם צו זײ ישטרעבען הײטעז,
 און ברײטער זארען וױרקוננם־קרעםטען

װעיען. ♦שטארקעי
 באװעגונכ פײאניר די םון ארבײט די

 דורכמד האז װאס ױגענד, דער צװײשען
 מוז סהול, נאכ׳ן בלױז װערען םיהרמ

 רזוײ-1ם> א טראנען נאטירליכערוױיזע
יונגס־כ^ראלטער.

עיגיחעי צעז נעחמש װאו

 אויםנאנע דעליקאטע א זעהר ס׳איז
ײ הינדע- פאכען צו  אננעט־לן זאלעז ז

 װעלם־אנשױ־ געװיסע א פען,יבאגר און
 דאנפאטיש. עס פאנען צו ניט און אוני.

 בא־ ױנענד פײאניר דעי םון גריגדעי די
 באװאוטט״ זעתר געװען זײנען וועגונג

 פאראנט״ ויסער זײער• זוענעז זיגיג
ײ װארטליכסײט.  באגריםען, האנעז ז

 ער־ דעם אין זאך װיכטיגסטע די »ז
 נעפײ צו איז ארבײט זײער pc פאלג

 לעהרער, קאפפעטענטע םון נרוםע א נען
ײ קינדעד. די ערציהען זאלען װעלכע  ז
 אױב »ז םארשטאגען, גוט גאנץ האבען

 װעל־ מענ׳שען, אזעלכע לריגען זאלען זײ
 אין באנריף גוטצן א אלײן האבען כע
 באדיגגונ* עלאנאמישע און סאציאלע רי

 דער םון פראבלעמען די פיט און בען
ײ װערען באװענוני., ארבײטער  האנען ז

 ריכטיגען רעם אױןז סינדער רי פיהרען
װעג.

 נעמט װאו — פדא;ע די אבעד איז
 מענ־ אזעלכע ®ןגרזאנעז? אזעלכע מען
 די לריגען. צו לײכט ניט איז שען

ױי־ וועל^ לעהרער, די םון םעהרםטע  ו
 און קינדער מיט אנצוגעהן אזוי װי סען

 אײ שפיל און פארװײלוננען פאחשידענע
 %כד אילײן. דאס בלויז װײםען בײט,

 פיהרער אלזייטיגע אזעלכע ^ריגעז צו
 איז װאס ארבײם, דער םאר טוער און

 ארבײם די כדי צעװען גױטיג אבסאלוט
 נעםוזט מען האם ערםאלג, האבעז ?אל

 לעה• םאר ערציהוננט־ססול אן גרינדען
 ױגענד פײאניר די םאר טוער און רער

 קאםפעטענטען א מיט ארגאניזאציעם,
 ער־ די אינסטראסטאר. אלס פערזאן

 מעג• די נעגעבען האבען ציחתגס־סורסעז
 װעלכע םו־ױעז, ̂און לײט יונגע ליכקױמ

 די און םאךסעגםױש נויטיגע די האבען
 זײנעז װ>ס לעחרער־בילדונג, נויטיגע

 כמד ׳אלטע די םימ אוםצופרידעז אגעו
 קאנע[ !אצען ױי עיציחונג, םון טאדען

ח עםרעבונ^ זײער פארוױרקלימנז  א י
 אױוי אפגערופזמ זיך חאבצן טאסע סך

n® פיהחני m צו רוןי חנם  n ר אגי  ייי
 . »ון לײם מננצ צאחל גרויםזנ a ױסס.

̂לע םחחס, ו׳ #לצהתר נעאיבםזן די םוז מ

 איב״טעי דע־ פיט באקאגט גוט אלע
 פרא;ען, שאציאלע מיט און כאײעגונג

 n צו באציחוגג סיפפאט״שער » פיט
 דזאבען א־בײטע״, די pc ישטרעבונגען

 די צו דיגסט זײער פאמעישלאנען
נאװענונ;. ױגענד פײאגיר

 דן̂ן א*צט עיןזיסטירט נאװעגוג; די
 געפאכט יטױן האט זי יארזר. צװײטען

 זױ אין עסספעריפעגטען עדםאלגרײכע
 פי• י.י*א:ס. שטאדט און מעײהעצזפינג

 אנדסי־־ט זוטערען צװײ םאר האבען
 דדשױרו/ גױ פאוליננ, אין קעפם א פיט
 סהול. פאגופיט די פון לאנד די אויף
ײז קרײנעם א פאי  פײ״בא• האבען פי

 פעד דע• פיט לױנדעל הוגדערטע זארגט
 װאכען פאי א םארברעננען צו ליכהײט

 פאדעדג״ ישעקנסטע, די םון אײנעם אין
 באקװעפ״ בעשטע די מיט קעפפס, ;,סט

 ;עזינדסטע די או;כ»גר און ליכקײטען
 באדינכונגען. גײסטינע און קעדפערליכע

דא״ס ז־יגעז װאס יןינדעי, מעהדסטע די
י • MMא -טע,יאדב ןים זײיגען געװען,

J ־אןI י 
 צו בא-ױיזען ניט קא:עז װעלכע לײט,

 פ״י־ אין לױני־ע- זײערע זומער ׳שיקען
קעפפס. װאטע

 pc בא״אלטעי עיציחעײ«ער דעי
קעטפס. די

 פון כא־אחטע־ און פראנראם דער
י  צי ארױסגעוױזען זיך האט קעפפס י

 ;ע־ און עדציהערי״שען נרױסען א פרן זײן
 מײד• און באיס גוצען. זעלשאפטליכען

 אין באטי'לי;ט זיך צוזאמען האבען לאך
 די־ די און קעפפ םון טעטינקײטען אלע

 א אז אויסנעפונען, האבען רעהטארס
 א און ;ארפאלער נאטירליכער, פעהר

 גע־ זעלבסט־בארואוסטדנעע וױיניגער
 דער געװען איז באנעהפונ; שלעכטליכע

 דך האט העפפ דעד דעם. פון רעזרי־טאם
 די ענטוױקלען צו אױוי אפגעגעבען םיעל

 קיג־ די אין נעפיהרען דעםאקיאטי׳שע
ײ אױןי האט און דעי,  ארויפגעלייגט ז

 מען פאדאנטװא־־טליכקייט. וױרהליכע א
ײ האט  פען זעלבסטעטעגדינ, געפאכט ז
ײ נעלאזען זיי האט  יעדטן אליין זאלען ז
 טעטיג• טענליכע זײערע באיטליסען טא;

ײ ;קײטעז  דיע• אױסאיבײטען זאלען ז
 אױפצו־ זיך אזוי װי כללים, אײנענע רע

 רי באטיאנטעז צו אזױ װי פיהלעז,
ײ װערכע ׳קעפפ זײער פון פראבלעפען  זי

 אױף ארויפגעיטװאוטען. טאנ יעדען נען
 פעז האט מעכליך, געװען ס׳איז װיםיל

 ער־ צו און ארױסצורופען באפיהט דך
 די פון טעטינקײט יטאםענדע די מוטיגען
 פון באקװעמליכיןײטען אלע קינדעי.

 אן אייס אױסנענוצט םען ה$ט קעפפ
 פאים, די פאטעריאל. עדױקײשאנאל

ײ םרן פעהרסטע די פאר איז זועלכע  ז
ײ האט װאס און #נײעם א געװען  בא־ ז

 .אױסנע־ קינדעי די םון איז צויבעיט,
 י, דדוסער די סיןול. א װי געװארען נוצט
 זײ פאי איז נעװען, דארט איז װאס

 זײ לאבאראטאדיע. אפת׳ע אן נעװען
 א• — זאכען בײדע געלערנט זיך האבען

 צײ־ א א־ױסצונעבען װי אי ם*־י:טינ;,
טונג.

 אלץ פון וױכטיגסטע דאס אבער
 לעה• די פון בא;עהפוננ די נעװען איז
 אין אי־ץ האבען זיי יזינדער. די צו רער
 דעש םאײטטאדקען צו געטאן װעלט עןר

גײסט, קאא*עראטױועז גרידערליכעז,
 קאנקורעדױ כען

 פיטיגנען ױםייעי
 צ־ ױע־ען עיפוםינט קינרעי די םלענען

 אין סאציאלע וױכטינע דיססוטירמן
 פאסיי־ונ:, א פראבלעכיען. עסאנאםײשע

 קיטשען אץ נעטראפען אמאל האט װאס
 האט קוכער וױיסעל א װאו קעסם, פון

 געגען ראסעז״םאיאודטײלע ארויסגצװיזען
 ־אס אדב״טער, היפדשען שװארצען א

 צװײ דעבאטע ה*יסע א ארױםנערוםען
הינדעד. די שען

 װעלכע עדציחער, םון סטעף א מיט
 אר־ דער אין םאראינטערעסירט דינען

 סאציאל- א*ע איז אוז באװעגוננ בײטער
 נזד עס איז םעטינקײטעז, פראנחנסױוע

 זאל סיעמפ דעי אז אומפאדםײדלױ, װעז
 איבערעע אלע חומ קינדער, די געבעז

 א אױך — סעמפיגנ םרן זאכען וױכטינע
 ײעט װאש װעלט־אנשױאוננ, כרײטערע

ײ  pK צילעז ד• באנרײםען צו העיםען ז
 באווזד ױנענד ®ײאגיר דער פון צװעסען

צײ ״דאס נעסליך: איו וועלכע גוגנ,
 דער סאי ױננװאדנ דער םון גרײטוננ

 אר־ װיכטינער דער איז אגטײלנעחםונג
 הײנטיגע די אױםבעסערען םון בײט

.“ארדנוננ
ײ«ד). נעקסטע (אלום

 םײנדליכע דעש אײדער
פיטענען קעפפ־םײע־ די אויף נײסט.

 די אגפװיקעל® זיד חאם עס װי איחר, װײספ
 אםעריקיצ »ין מוועגונג וורבײאער אידיעע

 אינשעיגײעצניל דער «ון געאישפע די
• ווצרקערס גארםענ® ליגךזס מייו  דד. 1«י י
r ®י« ית* ייחר «\\ #לצווין לואיס t i 

m** .ײעיען

ם ער פ ט פװ ענ
ע ױ מ א ד ע ר

אײע־ ■ .2 לאיזאל ראישױאלד, פישה
̂, דעפ *ין ואי־עןענשי׳יכפ װעדמ ב״יןי  גיגזע
ן*t איחי חעמ סאל דאס $װ ח#»ען מיר  י
צוורידען. זײן

 סײ .B*i לאקאל קלינגהאפעה ר.
ז מ ױ י9 י ז  *ו^״ימנצו״ אײד גיכער בייף ײ

 אוי/ אימזיספ גי«ט זאלט איחר אטעלען,
 אײדעי• תי־עוסות, **ענצע7 אי־ודטיוןגען ״אוגז

e•? איז ®וךואנען עיאמענס, א׳נחיךט. ?ײן 
 אינײש די אז זייעי, אזוי בײודער דעי עס

 אין קאטעי־ס 10 די פון ג^גיטען װאס׳ויע־פ
?i יעגעם r אין נ?- פיויפגדייק* װערט 

 אז-י עס עי־ איז ױאגען עון Vסקענ״געסטען
 יע־■ ן•e איבײט גע׳סניטענע די אוינ זינעי,

 א-י£- גע׳גירןט ניצ װעדט רוש״ ״לאטינג נער
̂פען  קאנכיאק־ ױניאן טון ׳#עוער אין *וכז

 ;עטא:ט קלינגחאזעי ניודער דער חאט טארם?
 י־ינ־ עס *;•סטייענגוגג װעלכע אײגענד כאנל•

 ׳עי זאגט גװײטענס, V אויםזנרגעעיבען סי;
 איבעלגעגעבען קאמנלײנט דעס ד,?ט עי דאש
i אין f r, פ:ן אײדזאענט ביזנעס * צי 

 חאט דיסטריקט. ;עגעם *ון :אאיד דזע^ינמ
̂ט זײם קליגכחאפעי ביי.  ניט ניעוד־ אוין דעמא

 װאל־ם ׳אײדז«ענ* ביזנעס יענעם געזעחן
 געטאן האט ער ׳וואש ניט איחם ער פיעגפ

 װעצ װאפ און אנגעלצגעגחײט? דעי• אין
 *ופ־י־ חי>בעז םיר ,״וען ׳אי«טער זײן עוין

̂ע אין קליג;ח#*עי, בױדער  זי
 איין חאבעז י. װ. ג. ל. א. דעי *ון מעמבעיס

 איע די אט װעלען געלעזען, בריװעל זײן
 און קײס יענע אונטעיזוכזןן געחן מעמבעיס

 איבײם די געחט עס װאוחין אויםגעוינען
ײ n?r יעגעם פון ̂אםערס 10 די װאס  «י
 אלנזע־־ס מאל דאס זאל ניט, ג*י נאי ? דען

זועגען... אלוס מדרך — איבעיגעחן,
̂ם ווארום— לין.  אנגעחויבען איחר ח

 מ*נוסקײ§מזגן, אײגגעינע ^יקען
 אוי,ז צמײ צו עיתען פריהזןר פלעגט איתר װי

 בעסער איז עס ? רעחר נאך זןמאי און ןןסיןל
̂ל איפיקלל ח*ס אז  נײ וױילע א ליגען ז

̂לטען עס ז*לם איחר אײדעד אונז ̂יט ח  די
̂סםען »ײד װע» א;נ ייך. בײ  ,ױעניגער ת

 יואנען פין נים װײסען סיר אססײדז׳»״.8״ •
 זין ד»זי־£ט איהר *ז גענוםען, עס חיןט איהי

 װען אײגפמד׳/ מעחר אזרײבען *ו ̂סטיזיען
 דען צו מײך. פון ניפ עס פארלאנגם קײנעד

̂ם  איה־ אז באקלאגם, איז עס װער זיך חי
 האבען מיר ,אײנפיזו* גענוג ניט «רײבם

 ערײבט געהעים. נים קײנעם פון אזעלנעס
 עס סריחעי, גדטריבען, ח*ש איהר װי אזוי
איבערגעגעבען. גרוס דעם ״אל־רײם״. איז

״ .J-2 לאקאל קוט, מ.  ביא־ג־ ברודער ־
 םײלינג צוס איבערגעגענען אדרעס עםײנס

 באקוסעז װעט זיר און דעיארממענם
 אײע• pc נ*טיץ דער צײםוג^ די *יקם
 סםרײ• זועבעד די פיזל עםיטע די װעגען ״»>«,
 פאדע^ענטייכט געװען איז אסײק8 אין לער

 זעהט ״גערענטיגתײט׳/ די אין װאך לעטפע
̂ך p נוםזיר יעגם :ז c איה* און צײטונג דעד 

געפינען. עס •װעם
 אין ילאץ דעל — .35 לאק. פון מעמבער

 באשיענו־ט, זעחי איז ״גערעכטיגקײם״ דעד
̂נען מיר און  יךן4•־ מעהר ומינעחסען ניעם ק
 בױדעי־ .8שא דייוװיס ח. מים טײםונג דעל אין

 א*ן װ^רט זײן געהאט שוין ה#ט טדײגד
 גענוג. איז דאם און עעלי, ב״ודער אויך אזוי

 פויזענטעי• טילע די דאס װיםען, דא־־־פט איהי
 איעס נאך געחם טײטונג אונזער פון לעזעי*
 אױ פרײגד נרומל אויב ׳אן װעניג גאנץ
 דעם אין «רעםער די פון קאמימע־סאן דעי׳
t*v, אזא קאוומאן. ברידער איז דאס 

 אויס־ איחל קאנט פיאג?״ «טר«ימ *װיכםיגע
 הייז דער אחן אלײן, זיך צװיאזען גלײכען

pc רעסע. דעי&

ת8&ו־ א י ג װ נ ו ט י י צ
 צײ־ פיאװינץ ״א ערשינען •טױז

 קאיפי־ מריש פון נאװעלע א /,טונג
ל*װ.

 ערישינען איצט ^וז װאס נאװעלע, די
 יאה^ א מיס איז םארכיאט, בוך אין

 םארטזע־ אין געדרוסט, געורען צוריס
 די ״געךעכםיגסײט״. רי איז צוגנעז,

 אין^אײ־ גאזועלע די האס םארפאסערין
 וון4 םארפאלקאםט מעהר עטעלען ניגע

 אדויס־ ׳שעהן ביד, א אץ געדרוסט עס
 no איז בוך םין ®רײז דער נענעבען.

 אידי״שע אלע אין באתומען צו םענס.
»טאג״. פון אםים אין און בוכהאנדלונגען
 איגטערנעיטא- אונזער םח מיטגליחןר

 יע־ א צו בוף דעם גאקומען האנען נאל
 הא־ א סעגט 35 םאר ■רײז, דוצירטען

 עדױסײשאנאל אונזער םון אםיס אין #®יע
סטריט. טע16 וחנסט 3 דעיארטםעגט,

ולוציעטרױ^ «
 סאאיה צויןpc 8 רבייםער8 די ניר,

 אונזער םיז טויט דמם יוי«רעז8נ ■,8ש
 ל8ק8ל םעסבער םחנדני^ יעהב כרודער,

 םיטנעםיוזא אונזער שיסען מיר און ,35
i «ו n ײ שיתעז און קינרער און םרױ  ז

 אונזער אויך און וו#מ^ םרײםט אונזער
 <ון כנוד אין דאלאר, 100 »ן שםימ

T« ןונותנימן♦ זײן
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פאנד אינשװןנס ארנײטסלאזען פונ׳ם
 כע״ ארבײטסר*וען םון צ*חיוגגען די
 סירי;; פאר׳ן טר״ד, קל*וח אין נעפיט
 אנהױבען. זץ־ דכען אין װעיען □יז#ן,

 די םאר גױטיג עס איז איצטער און
 אר־ קײן דאס וױסען, צו <ד,*וקמאכער

 אויסגע־ נאקוםען גי׳טט סאן נייטער
 צו בענעפיט, אידטורענס די צ*ל,רט
 בארעכטיגט, איז זי *דער ער װעי־כען
 אע׳טורעגס דעם םון אפיס רער ס״ד״לז
 ארבײ־ דעם פון רעק*רד א ה?ט ז#:ד
 נא־ דעם ה*בען דארף אפיס רער טעד.
 יאיזאי זײן און ארבײטער דעם םון מען
י נוסער. רעדדטער און

 א האט אפיס אינשורעגס דעד און
 איבײטער, םון נעסען צאהי: געוױסע

 אי:* קריגען צו בארעכםינט זיינען װאס
 זײער ניט האט אפיס דער אבער *טורענס,

 דאס אין נומעיס, יערדטער און ייאיזאר
ײ םא־ איהארט אן זײן קען  בא־ צו ז

ײ בענעםיט. איניטורענש דעם קוסען  מ
 נע־ סיט <יסט א דעריבעי דא דרוקען

 אױך און ארבײטער, דאזעע די םון טען
ײ װאו םירמען, רי םון געסען די ײ ז  זי

 איצט אױך נאך זיינען אדער ;עװען נען
 זיינען ארבײטער דיזע און באשעשטינט,

 דעט װיסען יאזען צו אױשגעשאדערט
^ זײער אשיס איניטורענס ק א  יע־ און י

ײ נוםער. דזמער עײ טאן עס קאנען ז • 
 אינ- די פאסט. דער דורך אדער זענלץ־,

 אםיס אין װערען גסיקט זאא פארםאציע
 טע18 װעסט 122 םא;ד, אינמורענס םיז

# יארס. נױ כטרים,
 ארבײ־ די םרן נעםען די זײנען אט

:אפרוםעז בא^ד זיך דארםען װעלכע טער,

 גלײנד׳ ב. rytys י;ט« — בראס. האר
 קעה־ רואיס װײדעי, זאיצבערג, ל. ,197*2

. ®א?ס. לוייס און ®״*לעװישץ לעי,
 דז־נײראב — בערדטטײן און גריגהאילץ

 װמײ ׳יג*;לממן1« ב. ®ריש׳נמיין, ח. מיללער,
w רעסילעו, ». ,,*עןשק n.* פ״יד־

 ב. יגסקי,9ימ׳ מ. גיססענגעו, ׳כ־ײבעי, מאן,
ריכ,  ״4ביור,*־ ח״ װאלי,* ס. דאבלאן, דז׳גײ. ̂ב

בארעגינמײן. הערי אין רענדלע- ׳ס״י
̂דמאן, ׳װ. ״- !1גרינגאי ס. סיךען, «. גא

 י. גןסי!/ ׳וו. לינעימאן, .4י •דז?ײ-אבס, ס.
̂ךעארב, א. ג־דגזאן, א. ׳סא:ד מ. ,‘סיגע־  ר. ג

־י,;י־א ׳ג*דדאז  טעילאי׳ סי. ראנזזעי״ד, נ, :
 קא״ ס• ׳גאלדוײן י. ׳אכצ;אװ2 ;ײעי, דז?ײ

 ינסקי/2דו מ. דוצ, דזזיי, ;רינבע״ר., י. ׳העי
חאפמןןן, ׳י,ברע:נא זיעיעצסקי, ה ויא^כא:,

 ראדיש־ װ. ׳:רע:ער מ. ׳בעק פ־ךנ־־,
־.,,',"?יע ה. ,,בא-־ס:
טיגר  מײנ־ מא־יס ־ - קא. ר,י*אןר, טינױי
לןןטץ. ך,. )אויי א. בעיו״
 ךז-ײקאב קאדיען, זעליג — גלאסס א

דיבטעל. איזידאי ד־דיעי,
קאינ^לד נרובערג. ײאי־,ס

יאו־ דיײויד — גאאד״טטײן. װ. הערי
*.,דזשאזע דייץיך

ש יכעיסאן, . _ גארדיטטײ;. פ.
שא־בעי.

שא:ני — בעקער. און גארדיטטײן
אי פשעינא:״׳ גא״ד, ;יזיליך׳ *אינעש, דזש.

̂דמאן, ,ק?־׳ ע ̂ב, שלײביגדער, c פאפאיא״׳ ג
 ראז־ דזיס. — פינאוױטץ. ;,א גודניאז

״w; ני עײנבוים׳ כ. גי־אכ, ה. נאןסקי, !m 
א;.י׳»י:: ס.

האסענבײט. בז. ־— פריד. איז גארדאז
לאװסקי«2זו ״*•ואיצץ, -- קא. און נרין י.

סא־ א. נוירג״ר, — ?אלםאנאװיטץ א.
טחינסקי. און לין

 מ. קעסגעי, א. — בראס. האלענדער
 קעסלער, דזעײ. סעגאל, י. לעװין, האיװאם,

 סילװער דזיגײ. קאילאז׳ ס. ׳עחגל«#ײן ה.
קאילאז. י• א׳-ן

̂אוק האנאי •לאצ* ס. — סאספאני ס
 װײני»צײן ס. גראסםאן, ם. בזעסקי, י. קער,
סעס. און

». — אוירװינג און האראוױטץ
 העצדלעי, ס. דאלינגער, ס. קאנאל, א. ס*ן,

 ®רענ־ י. מענאר, ת. לעאנאװינמ, י• באװעס׳ ל.
 א. עריע׳ ר\*ײ. קרמנםראװיםץ, ס. קעל,

 ד,. עיצסקי, דז׳סײ, •לאטנער, א. דוינד■,
ב^רא־ין. ח. און ®ײן ג*לדבערג,

̂אנסקי, — שולטאן און הײמאז עד. יאב
 סיל־ י. אקערסאן, מ. רו׳נזלאגסקי, ם. בטו>ון,

 סינגער, י. גאבריעלד, לעװין, י. װערסטאון,,
ראזעגבערג. און •ארנעס

 בעיגער — קא. קילאוק אימםידיאײט
הא£םאןי און

העימאן. — גלאדסטאן סעמועא
םואיל״ אלעקס — קא. און גערישטײז י.
ני»ק•

 װיללינג׳ דײװ — םרוינר איז גאלדבערג
̂גגער. חײמןזן און ;אםאלעדין א;גא כצי

 פאדבערי — ר,א ק<אוק איטםידיאײט
 גאלום״ זעײ. בערכ״זז, םאנדערס, האלצסאן,

̂דגיק, קאלקין,  בארענ־ און ין1דד*אסע יאג
^טײן.

קריסניק, דזעאן — איצקאװיטץ ם. ם.
 ייל־ מננסקי, ס. פרידמיה, ס. עראנסקי,2ױ ק.
̂פ־ ד. קאסם, ר. ין,2רו י. קאסטאװ«̂ם םי  גרן

גראםמין. ד. און סאן
 קורטעגסקי, נ. — קילאןה ס. איז דד&ײ•
 יאיאטארט מ. ׳«םײן ס. גרעססאן, פזלאסבערג״

 ***'ר*' מרס. חאפםאן, לואיס דאײאדאן•, מ.
קאחן• י. און •ײגבערג י. ׳יאיירא,

 אננא׳ דוםעי, ס. — קאאוק ם. װ. דדשײ•
און מ. *יף, ל. ערסאן,2לי לעפלער,

ןארנעס.
 כיט־ װײגעי, — אודװיג. און גרינבערג

 גאלד־ ם. בערענ׳יטײן, ׳געימאן, טאיעי*, ׳ראן
 רומא״ױסקי. דז׳י. רעיס, מיכאלהאן, בעי־ג,

אקסעל־—בערעגעטײן. און גרינהאאטץ
י£5״ ׳ראד  צוקער׳ סאל. ארר, ס. גאידין, א. ׳י

מ ס. ןןװיץ, ׳דײ  זואלטץ, ג. מאועראװיץ, נע̂נ
c. ,אםעיבאך׳ סאסקאװימץ, ׳*יאסקאױיץ 

 ה• בערליז׳ ח. קאחען, לואיס סוסדאן, דז*א
̂ער. ׳עלםאן ם. פאי־טנאװ, מזאייעס ׳®ײן סיגג

 לי־ אב• גראסינגיײ, ד,. — נענױער. ס.
לעדע*• מ. בעלמאן,

ר• בל׳ ה. — קא. גארמענט. נענװיס
 ׳«:י&עי ר. ׳ביר«םאן י. לא־פראז, מ. ׳פיר

גאדלער׳ ׳דאן ל. בעיגעײ, מ. א.
קויפטאן. י. ישעי־מאן, הלפינג,

וצ,1האיכ — העסס. און געריטערװאלד
פרידמאן. א. דײװידסאן, ראז קא^עי, מ.

.9 רזדא־י׳ ד. לואיס, י. — נינסבורג. ס.
.0 דזעײקאב ח. ׳געי גײנ׳ ׳•*״י* זויײיײ דט

א. :דעל, ̂ארלש — , כא: מ גליק איז גריק
«ריד. שעמואל , וירעז שו י. ־שקי, לא־

׳ 0 -*-0 •4י — זוהז• אוז ערג גאלדב כי.
אשאדאװיטץ. ד מ. ״זעײזאז, דז̂ש

ששײג־ .9 — קוטיטער. איז נארדבערג
 רינחא״כ, ח. װײגסביאוב, פעיטאן, .c פעיד,

: ס. ?י : : י י א:״ ס. )ו ־י .2 ,ךז*דאזיף י
נעיי•

 ילאז• דזי®• — באטאדע. איז גאאדטאז
 יװײנבעיג• ב. — סײנער. איז נאאדבערג

 ל• קרעכלער׳ ל. — בראס. גאאדיטטײן
 קןןלודגיק׳ עדל׳צםײן, ס. גױין, ג. נודיכסק,

באסס. ם. נעילינער, מ. פיאודי, ל.
 קורמעלה — סינא און םראיכיסאן

 רא״ לאסקער, װעלסאן, סאריגסקי, סעם בי־און
̂ו־י• בלאקעי, ס. םיללער, זעננלום,  ׳נעװי

 א שינער׳ גון, — ספרינג און פורער
ליסינלאן. װײנער

 קעס־ — בירנס איז בעדטאז נארטנער,
מ■ מארקאװיצץ׳ ראלזאװער, לואיס ל-ר,

̂רסאן. ס. פ
 בענ- װײצםאן. — ׳&נײדער און יאנאף
 און דז׳טאו ,cz^^vn איזיד^ר. דז^אםין,

יגאװיםץ.2ר»
p. .מ אראנאװינדן, א. — קאאוח ר. ם 

 יאגאג. ת^יעניע און «װאר«ץ
פינקוס. — האלסאנאװיטץ א

 לוסי פװייג, י. אאיין, ־־־ בראס. האןי
 מאריס בערקין, גריגבערג, #«ולדער ׳ס?סס

jo #m jn »גןןלד־ װילענסקי, זואנעל, «פרבער 
ח און *םײן אראגאו̂ו

 ראיז נאסלעױם, א. — בראס. ד״אכמאז
קאילאן. •ft n» גװײפמאןן ל. חאכםאז,

מ״ײקאבם — איכםענטאא און האבער
עםאעקי.

 ח*ר*־ איזידןןר — סא. א,ין הא^יערן
 סלי• אייב לע#ן, בען ראבמאװמח, י. ׳זוי»ץ
 ?אכמאן, ל. *נײדער, ם. פרידסאן, ל. מר,

j ,ביראו םיקם אמאגחאלוויק, ♦. טאבעלםיז
^ מןאװיפץ. י• »ה

און ןאליגער — אסא5א1 איז ומונד־!*
1 *19P ®PtO ׳

חעדיער״ עד. — חאנדעלמאז tut סאד■
חפיז ״יגירניוז. יי| ממ

 װיינמאן, ג. — םאאלין «א| האנסאז
<ויקאר. אוןוגס לאמער ®דיארלס

^ •?נ בענעס׳ ד.. — D/jrD און האוזםאז
i«o, ב r m. * ,םיעק**ר

ײיז. «ז נ• ״יי ז מי י י im■ צי n
ri«pefe j» —  i t f f r n>7׳& ,nי סוס־ י

a  AM Pw rvp a ,יירל* * זינגןר■
m «־. ״ן, 0Hm, •ייר םי» 

l im y  J i tw  •i.
ז י— ?ו בלזגק״ ח ■ fcMt

̂פס,  .,י זינזעי־טאן׳ ל. בערענ״גצ״ן, חעדער, װא
רובינ׳ןשײן.

 סקאלקעי־. ר. — געאפאנד י.
 א• עעײ׳ גאלמםײז׳ — נעאפאנד סאא.

̂ט, ח. סאפיע, ®ריד  סיידיזנ׳ עעבבער, בל
בלום. ראזעגבלום,

D• ̂ער, — נעאער  ל־7«ײ עהאו, מר. בע
אב. מענדעל, פעלה דעסעלסאן,

 י. ראזענבלום, ׳ראזע ר. סאיאמאן, ג. במרקין,
 װיעקאפ• ח. לעװין, קאדזעז, מ. דײוױדספן,

 זידבאן. סר. ט־אגע*־, ס. קאםיגשקי, מ. סקי,
 ז«קס. י. — בראם. םעאדטאז

 *»גג בײקער, — בראס. םעאענבוים
 נואיסוס, מיםעלמאן, — םירפאז פ.
 ס. וױיס,' עיעםײן, ״*אפירא, קאטץ, גאולו,

 אשי;ואװי:ח,2׳װערגער ס. קינגסלער, רעזניק,
w n. ,ראזעגפעלד. ס. ׳א«על עענםער

םעסי״ — מארגאאיס און םינחעאעטײז
בלום. סאל.

י — מאסהאװיטץ און םינקעא^טײז  מ
 מיגץ, אוסנוערזױפדי, ׳וזם2צװײגענ דז«. מאן,

 גיל• י. לײםער, ,mp ל. םעדיםאן, ?לײן, «.
 אנטאן. ר. איג, אלעקם םאזסיער, ס. םאן,

 ׳«אחאק חערי — באאו און םאאםסער ,
עלאסכעיג. .2א

 בלומעגםאל, — סא. האיט םארמאסט
כיק. סיידי, ״םאדםיגס?י בעלעקנעה •אם̂י
̂ט, — בראס. םריד צװיליגג, אלעקס לערז

ק«ח<ו• סי
 זואלדמאה J1 גיין, — םריד חעררי
םיללער, ס. נאהליב, ליכטערםאן, םאסקאװ,

v  .pan•
 וו. — דױוארקיז אוז אססר**

קאייז,יגויילק ד״ #«אײן .q אביאמם״ ׳.
f a ——־־----------------------------^

̂נעגבעי־ג, א. ׳ד»נציגעי* ס.  װיע־ דז׳». קי
׳•כײן.

f — ״?א קאאוק עטנא r n< ׳קר«גי:דן 
r, 3 נארמדאוסקי, n i f f T i. ,א. ^יגחאוז 

• סיגעל.
חמל^וױץ, עקי2 — קא. האאוק ס. און ם.
̂ז #?•§סקי אפתר ̂ר קאחן, ר  ג*לד־ אזןיד

 ̂י־חם ̂יידמ»ן, סעס נעי־גער, לוסי •טײן,
•ײן. 2?יע ווײססאן חײמאן ׳ריס2ק?

 חעיי — קא. סוט און קאאדק םאיטיאן
 צי־אפעי, איזי ווואלקין, דײזו סערעטײן,

 נײטחען ־,,?4,ריד םײקע כראיעי, חײםאן
קעי*אײ. נעם ׳פײדםמן,

 אקיײניצץ, ח. לעוױן, — םייגענבױם
v r n ̂סאן, מ. ׳וע  סילװערמןןן, א. סוע

̂ן, אקועניצץ. ד. פרידמ•[, סאקס
 סעם סײנבער;, דז̂י — פײנבעיג ד.

מןןלקאוױםץ.
 חער«־ װילקין, י. — בראס. םײנעטײן

 אוויץ,4;?' מ. פיעער, ג^יד׳גטײן, י. קאדוינח,
 נאכײ ה. גע-עאגאת, ריינניל, ל. קוןחען, .1

̂עי־, מאװיצץ,  גזןזיד* דזע. ׳עםקא*י לואיס גע
?צײן.

רוביז׳ ה. — הא. ?אוט גױראס פעאראוז
נ-מעיפפפקי. ס. •י־ןליעי, ל. צאיענסקי, נ.

 ?ן,02דז«ײקא כעפ — הײן און ראנער
צאװיץ,  ני־מװעיטאן, דזזזולױס ׳םמזע״ ̂נ

דז׳סײק>ז״. בעילין, פי*א;ק ,‘ראזענטאי סעם
- אעװיט און רובין - m. ,גאילשטײן

 איאן׳ דרעקסלעי■, ה״יי ׳דבעיג>גאי דזע.
 ׳כינ;עי סר. גאידעצײן, אב. ׳גי»סעל דײװיד
רג. מראנק קינכ׳ א:יהם ׳כציאס̂נ

 m אייזמאז, ס. — קא קאאוק אוי״פין
ביעייניק. דזיל. סיגעי*, דז׳ם. װעלנער,

סיטאן. מ. — קא• קאאוק איסטערן
 ריבדטאנר, — קא. קאאוק עםײטיענס

̂זענמ״צקי. ח. עפ׳סצײן, קי־אמער, ר
 אננא׳ סעם, — הײטאן און אײזענשטײז

̂נד, רעדע״, דעניף,  ׳ע;ײלד אײזען, דײכא
 ,ילע׳ױ ׳יא:ציס2< מעײ, *,,סודקענא. קוןזןןק,
ריצשטאן. ריפ׳צ, גחםן, גערוק,

 דײגדן׳ קיזטץ, לעסי, — עפהטײן מאהס
האטי. ׳י1װאל א. עויםץ,

 קע־ י. װעד׳ מ. — קא. קאאוק ױנײטעד
̂פנז,  י. ריפס, ס. עייטאן, י. גןןידטא;, י. ר
̂לד. זערמוועלד♦ »ל. ג

 י^קאװיצץ. סעם — ב. און ׳עטײנבערג
געל־ םעסי ש־יד, טןן״יס אבראםסאן, טארים

אדבום׳ מאריס — ר,א. קיאוק בעסט פיט
 רובין׳ ראז עיקיגס, סאיא קאהען, ׳ב»»ט

זען, סעם פענזער, עייזא  קאהעז׳ לוסי׳ ̂ר
 בלוםעו/ דײװ ׳פרעד ך,עלז קאידעי, הײטיזן

 גאלד־ דײװ ראזען, דז׳צײק טורנער, איזי
 ׳באי>ןרסקי ר. *ר?", װ. דרולעי׳ דײ;ו עטײן,
̂הען, סעם וױינעי, הערי ליגדנויין, עליאס  קי

 קאטעל, ג. ׳ק»ןפעי הערי גאלדבלום, וײװ
 גאיד־ ̂לעקס :י־מליס, דײװיד גריגבערג, .3ד̂ז

 םאײער בראנז, סעם דויכיצ, וום. שטײן,
לדשטײן,  הײמאן עטײגקארסקי, ןוסקא• ̂ג
 ראבינסןןן, לואיכ חןןלצםאן, לואים שיאפבערג,

רעזגיק. איזי אסטרא, הערי
עײן. דזש. — קא. קאאוק עאיט

דאנוהוי, ס. — ר,א. קאאו? יאנסערס
דינטעי־־. יוו. ק*ידען, מיס. פרײבאג״ טיס.

דיד^רהקי, פ. — קאוט נוירא מעאיאוז
גאידבערג. ה.

 ב. אינשלער, אברהם — װײנגארטען מ•
 לעװי, רעי נױטאן, t עיפעי־, י. בעייסאן,

גאידאן. איידא
.,מילעי ל. — ר,א. גארטענט װעקסאער
בעיג. ם. — פ. און װיניטסקי

 דזע. — ׳טוכיבערג און װיטענבערג
̂פס,  קונלעװיץ, םאריש גומװיליג, פדסמילש ק

 סעם װײנשטײן, איטור ראבינאװיטץ, דזיט.
םלידמאז. ס. ה. רודין, ס. גל»זשנער,

קא־ ג. בלום, — בערניטטײז זיא יאגער
ליכמאן.
̂, ש. ־— וזאאפערט סעם ' חײ, ר. קאראני

לעװין. ̂רלשJyמ דאלשפאז, ר. קוימיק, ב.
 לײבא־ א::יע — דדשײקאבס און בראוס

י.1װאל וויטץ,
 סטערען׳ — ר,א. גארטענט פ. און ר.

װיינס.
 מעדאװ׳ לושי — פײזער אדן קאאסקאװ

עיפשזין. הערי
 חאשש, איזיד^ר — װערסבא און דײטיט

 במרבד װןןשעד. פרידא בייאקיר, און סשעגלי
ן. ט. נ^וסקי, ? עוש̂פ

״טע־ — אינה• בארײט און װאסערמאז
 װײנעטײן, מ. זזעכפ, בעקי גאלדעטײן, רער,
?איף. סעב

 סעגיל, עיליפ — איאנס װי. גארדאנס
לעשער.׳ גײטחען, חאנערמאן, אײדא

 װאלקער, בען — סא| און אעװי בען
̂ן  •אסםעז־ יעשא •#דאלשקי, לרםי ׳עער לע
נאק•

̂ך, לאגדשמאן, — װאאןי אוז נראבער  מ
וױינבוים. ̂בעגגאסער,

 קאײ ס. פרעדםאן, י. — װײנגארטען י.
א״זלןיר. װיליאם *עגשער,

םומסאן. דז«. — הא. האאו? עקאנאמי
 ב. ול*מם«ז, מאיער, — רוטה •D ה.

דארםערקעל• •. לא?,2
 אשתי ?$חען, מאיער — סאדאווסקי ר.

r •ארםאן, ד«י. מזארעגסקי, י. קויפמאן, n/ 
 ®לאנ״ M קאחעז, ליליע דז*ײקאבאװיםץ,

 ראובן ?•רדו^ ל. בירנבוים, עווא, חאלץ,
ײן, f י t rn ,טילער ja ,איזידפר סאדאװסקי 
 .m װײנבערג סילער, ח. אמד, דײ\ויד בלוי,

 •ילייס, *.n םעטועלס, דדיײאגאוזיםח,
^ ב. יאמלאוויפץ, £ לי ̂יא*סקי. ♦. ױוי וו#ר

ת־ .m גאפל̂י j — מייבעדט 4( מ
ױז• ״_____ . ______זי

ד ײי77; ע p»« - מג r •זימדסאן

‘v5ע̂מא‘י ^אפיריז׳ י, -- איין ס. ע. ס
װיפץ.

 גאינעי, דײװיד ״■ ל\סען א־ץ אואיס
̂ײיס גיןיד׳ ל״ װעסלער, ס

קו«עי# אנגיי -- קא. קאאוק ױגײטער
 שער«ער, ס, חעבש, ס. דימויה א. גלןןזע̂ן סעם
חעסלעי. י. װילם, סרס. טאלטין, טרס.

 ששײג- ס. - קעאגער־ און ראזענגארטען
̂נסקי, ס. סרידסןון, ס. שעלה ̂ז  #קאינ ם. ר

מר חעי־י ,4’עגעי* אײדא ׳דול:ין װ.  ב. ׳«:״
 ידא:שקי.2לי ם. ׳«:ײדעי־ פ. טױ*בעז,

בעיג. בי — זאאצטאן קער̂י
גאיד*ן, .0 • כערלינגער און ׳טנײדער

ג#לדין. מ. בערמיןן, ש.
ם. — ̂טטערז ס. ראט̂ב

עדשסאן, י. חאאאסאנטי און סײארץ
• מילעי. .2

ו.א־ דז. פיניןעאיטטײז איז ׳טעפרין
ײ*• *** '0 ** *״ h *ייי• ױ• •דאװםיוי. אײ-א - ״טראנהי־ױ םיליפ

wF2׳|Ma«*«ya $\ - » •f *צאגעי. D• דאטנזאן, ה. יטלאס >
̂אס מא־י־יש ש

ײא־) ( l' ' \, •0 0 1*0 ״׳ *•' 0

ר ע ר ד ע ס י ו ר ל ג מ  ב

ם י ם ח ר

)3 זײם פון (״יןס
׳אא:ג
אא:;

 יטױז זײ;ען כייר באקאגם, י־אגנ
אגרעיע... די םיט איינע הײט״ט

דײזען. אברהט אונז באקעגט אזױ
* * *

 אברלזם תען מענ״טען טיט װעלט א
רײזען.
זײטי־ א װי :יט זײ קען ער און

 װי און בעאבאכטער טעי1קאי א װי ׳גער
ביידער. םאר מאדעלען

 צו :אקענט איז ער ׳זײ ליבט ער
טיס-זײ. אינטים איז ער ׳זײ

— ־isy־־ א איהם בײ איז יעדעד
העלד. א איז מעניט דער
יP ניט ער איז אפיטד דעריבער און  Iי

 נייאבע, אן שײיבט וראס ראטאניסם,
דזעלד. אײן װעגען ביכער בײכיגע
יע־ װעגען װאי־ט רײזען אנרהם װען

 ׳טרײבעז געװאלט העלדען זײנע םרן דעז
אטטרײ־ באדארפט ער ראטאן, א

ראמאנעז. הוגדעדט פא־־ היביטע א בען
 װאט םיראזאפען, די ליב האב איך

 איז געדאגיועז גרעסטע די אדויס זאנען
אפאריזמען. קורצע
 דײג־ פון סײסטער זײגען דאזיגע די

jy p ײ  פון כוד גדױטען דעם װײםען ז
ײ צמצום,  קא:־ דעם :עבען אונז קענען ז

 דעם אידעע, א פון זאםט צעגטרירטען
פייאזאפיע. גאנצער א םון יאדער

״טפדוכעז, צעהנדלינ עטליכע די םון
 דײנהעי, כינעזײטער דער *אאט־סע, װאס
 אגישרײבען מען \v? ארויסגעזאגם, האט

.,ביכעי גרויסע צעהנדאינ עטליכע
םאריטטאנעז, מסתמא האט יאאט־סע

 קלײ דארפען איז קעגען מעגשען אױב אז
 שפרױ הודצע פון זײ װעאען ווערען, גער
 קאנצעגטדידט איז עס װעיכע אין כען,

 װע־ קריגער גיכעד םילאזאפיע, יטטית א
ביבער. ׳טװערע גרויסע, פון װי רען

 בעלעטריפ• דער איז רייזען אביהם
יאאט־סע. טײטער
 װערט דעיצײלונכ קורצער יעדער אין

 תוך/ סאנצענטרירטעד רער ׳תוך דעי
בויט. און ̂טארף ארויסגעבראכט

 פון בענדער פיל די דורך בלעטעדט
 אירזױ או; לידער און דערצײלונגען זײנע
 פון עגציחלאפעדיע א זיך פא־ האט

טעםעס.
 טעמעם םחגה די װי זעהט איתד און

 איהם אױם טאנצט ׳אי::ם צו זיך ציהט
פײער... אױם שטעטערליננס װי

ײ זוכס עד  קאפ־ברעכע־ מיט :יט ז
ײ פיטט׳לט ער ני״ט.  מיט אי־ויס ניט ז

ײ ברעננט ער מאטערנײט,  דער אױו* :יט ז
חבלײלידה. ״טװערע טימ װעלט

זײםעז, אלע פון איהם צו לויםען זײ
האניג: צום ביהנען װי

ײ דבי, ׳או:ז בעטט רבי, —  אונז ז
םעדער. דײן מיט מזכה

 נעמט פיטסות גרעסטער דער םיט און
ײ ער  פון מחנות גרױסע די אױן», ז

טעסעס.
* * *

 אמאל נאך איצם איבערלײענענדיג
 רײזעז׳ס אברהם םון בענדער םיל די

 דעײ ביז איך אז םיר, זיך דוכט װערח,
 גרויסער א םון לאשײדוננ דער צו גאנגעז

— רעטעגייט
 אי־ די האט רײזעלען אברהם װענען

נעיןד־יבעז. געגרנ ניט קדיטיס דישע
 זיף ערקלערט עס »ז םײז, איך

:פשוט
 כמן דארוי דײזמנען אברזזם װעגען

 דער־ יעדצר וועגען םיעל״ זעהר ערײבעז
שרײבען. מען דארו• צײלונג
א גאר ׳סך א מרײבען דארף םען

סד•
c סך א סיט װאלד גרױסער א איז עס

בויםער.
 * מאריירען. זיך העו םען

 . גים% זיך וױלס בל*נדדיען
וו#לד... fHt tנמ pro נעחס

»ז‘ )

1926 ׳ם»י מען14 פרײמאג,

 בוך׳ ״אונחער נומער צוױיטער
עמדנען שוץ

 צװײטער דער דעי׳טינען איז טענ די
 זיטור־ צװײ־מאנאטליכען דעם םון נוטע-

ך/ ״אוגדזער נאיו  םון רעדאקטירט בו
 אויסערגעוועהנליך אן םיט ליבמאן, יצחק

 באטײליגוני דער איז אינהאלט דײכען
 מאדערנ־ אויך און באװאוסטעסםע די פון

^ריםנדשטעלער. אידישע סטע
 ז^ורנאל דעם אין זײגען לידער מיט

 יהוא׳ט, רײזען, אברהם :פארטראטען
 -4גאי הערמאן לוצסי, א. באסין, ט.

 טיכל און לעיעלעס קופערמאן, כאטיע
ריכט.

א. ראבא/ א. :עדצעהלוננען טיט
פערל• נ. און (פסעװראגים) בעי־־אזארסעײ

נ*אן.
לע־ ל. מינהאװ, ב. נ. :עסײען טיט

 ליבמאן. י. רדיטע^ ה. ׳רע*
גלאזמאן. ביוך : דראטע א

 ריײ אביהם װעגען באראקטעריסטיה
גיאגאװסקי. ר. : ז־;;

(׳טרים־ װינאיראד מ. : רעצענזיעס
 אלטער ;(״י־אנדאס״) פיעבערנ ל. ;טען>

 (ראל־ ליכט םיכל (״זכױגות״); עפ״טטײן
 (״ערב מינקאװ ב. נ. לידער); :יק׳ס

 (װעלט־אלטאנאך); ח^קין י. •טטוױעם);
םילאלאניע). (אידיעע ױיבקינד יצחח

נײ־ ליטערארײטע בריף, ליטערא־ייטע
םיטארבײטער. די װעגען ׳עט

 איז זיטורנאל דעם פון פרײז דער
 בוב־ אלע אין באקומעז צו סענט. ר;;

 צײטונג־םארקויםע• ביי און -אנדלונגען
בוך״״, ״אונדזער פון אפיס אאו

יאיק. נױ ׳סי עװענױ 1l׳ <

סקול דעדעעג גליקשמײנ־ם
יארק נױ םטרים, כרענד 265

2'z ױא לייסטיP^I רm̂ n  י םשס. פאיסײם
 ארנזעארר בעי*.

2 4 8 8
דעזײ״ פאי ם?ול
 און קאטינג נינג,

̂ע אין ג־־ײדינג  מענס, לײדיש, פון פאנען א
̂יי־דיענס ̂י־ און ג־  •עשערנס גארםענםס. ס

 ירײזען. פעסיגע צו גע«:ישען ױע־ען
יאחר. גאנץ א אפען איז כקול די

 ליבערטאן און װאלדטאן
לאייןרס

M2 BROADWAY, NEW YORKRK

j. i■■ a J־

 דעם פון אורזאכען טיפערע די
ענניאנד אץ 5קאמו

)8 זײש שון (?דוש
 אזא אויף איז קלאס ארבײטעד ל״טען
 סיטפאטיע, םון סטרייק א סתם :יט אושן
זעלבסטפארטײדיגונג. פאר קאטף א נאר

 קוילעך רער — װארט, אײן פיט
 סײ אונפארטײרליך. געװען איז סטרײק

 האבען בתים בעלי די סײ ארבײטער די
 ארבײ־ די פאר געהאט. גיט ברירה קײז
 םאלען געהײפען נאכגעבען װארט טער
 בעלי רי פאר עלענד; גרעסטען אין

 געהײסען װאלט — גאכגעכעז בתים
 רעגירונגס־ םון װענ אויפ׳ן טרעטען

 װײל נאציאנאליזאציע. און קאנטר^ל
 דער כיט םוז ״אלף״ ז^;ט עס װער
״בית״... זאגעז צײס

 םארני- די זיך ערהלערט דערטיט
 ענגלײטען איצטיגען פולם טערטקײט

 די זיך ערקלערען דערטיט און קאטױ,
 פאר ‘ האם ער װעלכע לעהרעז, גרויסע

 ארבײ- אי:טע־;אצי^נאלען גאגצען דעם
טער־קלאם.

 לעהרען דאזיגע די װעגען גענויער
 צװײטען א דורכרײדעז זיך טיר װערען

ענדע צו זײן ^עט ?האט. דער װען ט^,

אגריקולטור אידישע דיו  
( סאסײעטי הירש) באראן

*וימ םים םאױטעיס צוסונםטינע אלע העלםם •. 
ײי מי אח פארםערי װעגעז קינפםע 5),2  

?וים איחר װ״ז שװיגדלערס. םוו צוחיטעו ?  
מ ם«רם. אײער

נאר»ס איריר א"ד#ר דע»אזיטם גים  
אונז םים . v\

« »די אבםיייט  t r־ כ^ט אװ ראם אונזצר   
* זע:ײי“«ע מומט *דער רײבט %

ז,ב  ■ q no — ג־ו אױםעד םזגניױ*  im  
* ביז — זונכאנ I א«תר. * 1 

ICWIStf /<JWC*'l*TlllAL SOC1F.TT, IMC-
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ט ם ר קוי לי ם לי ש ם אוי

א י נ ם מ ע מ ע ה  פ

י נ ש פ מ ע װ י צ א ש  ם

ס ײ ה י װ ל י ע ל ע ה ט
txxxxxxxxv

............................. —

ס ר ע כ ם ע ן ו נ ו . א. 22 פ . ג ל י װ

\

 ברענטש־טיםינגען, אונזערע באזובען צר אויםנעפאדערט ז־יט איהר
 \ דאנערשטאג דריטען און ערשטען יעדען אפגעהאלטען װערען ױעלכע

ױני). טען17 און ױני טען3 מ*י, םעז20( כאגאט א*ן

ר ע פ ס ה ע נ נ ע ס י ^ - ם ט ש ד ע מ 2 ד 0 mן ע ® ט נ
א האלס: םאלגענדע די אין — *וועגט אוהד 8 אום

 ! סטו־יט. טע4 איסט 66 לײםעאום, מאנהעטען — דאוךטאת
 ראוד. באסטאן 1258 גאח־עו, סקװער מעקעלי — בראנקס
 סטריט. װטע6 איםט 75 גארדען, לאודעל — הארלעם

 םטריט. םעקמאן 229 לײםעאום, לי־יבאר — בראנזוױל
 \ עװענױ. מאנטראוז סו5 ױניאן, דער םון אםים — ברוקלין

\ םטריט. טע21 װעםט 286♦ ׳האל פיטיאן — אײלענד קוני
 כױטינכ אײז אמװײניגםמען אטענדען ניט װעט װעלכער מעכיבער, יעדער

*טסראו*. דאלאר 1 באצאהלען רארםען װעט קװארטאל, דעם
22 לאקאל ױױאן דרעסםאכער באארד עקזעקוטװו

םעקרעטער. ,,פארטנא חשולױם,
 פאר־ וועלען און ביכאער זײערע םאראירען װעאכע םעמבערם — ס. פ.
ראאאר. 1 באצאהאעז דארםען װעאען רופאיקײמם אא״עו

ם ע ל ר א ק ה נ א װ ב ם א ר ע מ א ק

ע 2118 ט ״ װי װ צ נ ע װ אר. ע ע9 ס ט ט סו ױ ט ס ם ר א וי ני

x  d ,ט פערארי תנ ר - •חמי ען מי ע טו ל א
x ״יי״0 םײנקיםא׳ עקם* ײ ׳ י י ײ3 י א ס י אנ ם ב אנ ש ק ע ס אנ ר ט

ע ................ ט ענ כ ציי ע ג ם ױ - - - —---א
טי מ ^ ע ם ט1ד ד א

א דע אנטאני אי א ס <מ׳ײ«ר. פ ם ל או װ
א רל א XM3 פון ל«ויןד גווארדיז^ 9י j\ •י

x .רד, װ מ ס חו חגנ מחנזי  װיי
tM סןרארי« «• jrrpnro'm 
ת

M*•

j 5p«פיניעןוס ?ןלאוס
!אױשמערקזאם ׳י. װ. ג. ל. א.
מסענדען צו אויפגעסאדערמ דיט איהר

מיטינגען סעקשאז רעגולערע רי
ן ע ז י ג ד א ם נ א , מ ם נ ע ו ו ן א ע פ ז ; ז א ר 8 מ ה ו *

:י׳אקאלס טיטיגנ םאלגעגדע די אין
 כבר־ם. םע4 איםם 06 ל״סעאום, םאנהעטען — טאון דאו*

ם ע ל ר א  פטריט. טע103 איפט 143 בילד־נ;, ר. א. — ה
ס ק אנ ר  עוו. װאשינגטאן 1581 רוםם, ד,לאנ 2 לאקאל — ב

ל װי אנז ר םטריט. פעקטאן 229 ל״פעא־ש, לײבאר — ב
 מינד יעדער אז באשי־ס, צים ^י־'פניע־קזאמ^יט אײעי װיךער ציחען מיר

̂םעז. דרײ אין פיטי:; סער,אאן אײן װײניגסשענש אש אטענדעז םוז גייר  מאג
 א סיש ״ירערען שכ־אשידש װעט טאן צו פא-סעלען עש װעט װאס יעניגער דער

̂דעיען דערינ״ר װעט איר,ר .4נינעי דעם ששענדזשען װעט עי *ייעז *,דמיא  אוישש
 א איש’ בינעיי אײעי סשעמצען זיזל עי שע־שאן אײעד שון אינעײװמכע דעם

̂ן דעש אטענדעצ האט איהר *ז באױייז, כיטיג;. סעי״ש
גרוס, ברידערלישען ציט

װ ־ פ ס ע ז י װ ע א « ל נ א ה א 9 ל
טיטעיפאן. גריגבערג, .I iי•פענעדז״טער. זירלי״, א•

2 לאקאל פון מעמבערם
ס ר א פ

!אױםמעדקזאם
 לאקאל אונזער פון מיםגלידער.אקנױװע אלע פון מיטינג א

 קוםענדעז דעם א-ן אקםױו זײן ױ^ען װאם אלע פון און
דדערען אפנעהאלטען װעט םטרײק נענעראל

, ג א פ נ א ם מ ה ו ד ע פ י , ז י א 5 מ .3 ו 0 י ס8 א נ ע ו ו
סטױט ♦טע איסט 66 — לײםעאום טאנהעטען אץ

 טאר לאקאל ארנזער פון מיטגליד אקטױוער קײן
ם״םינג. דיזען צו אטענדען צד פארפעהלען ניט
 מאנען זיר קען װאם יעדען פ־ן םארלאננען מיר !געדענקט

מיםינג. דיזען צו קוםען צו םטרײק פון צ״ם אין ניצליך
גרופ, 'מ*ט
2 לאקאל באאלד, עקזעקוטיװ

טשעדפאן. םטענזאר, י.
מענעדז׳שער־סעסרעטער. כארונאװיטש,

״אינדעפענדענם״ ווערט
גארבזענטפ, מענס פון גרײדיגג א.*ז דעזײנינג לעיענט

דרעס־דעזײנינג, בײלאר״מייד, לײדיש
■עמערן־מײשיגג. און דרײויגג פיענטש

̂נען װאס די שון מויזע::ד;ד -ייױענש 3 פון ®ארדינען אויפגעלעי־ענם אונז בײ זיך ה
יאהר. א דאלאר םויזענם 10 ביז ד#יאר

סױרװים דעזײנינג גרונבאדג
םעז?ז ׳-.־שער עױעגױ, פינפםע 122

.M06 װאטןינם טעלעפא;,
םיט• יאר? נװ

ם נ ע ר ע נ ל נ י נ י י ז ע ד

הר ט אי נ ע ען ק נ די ר ע ז 50 םון ם 2 בי ר 00 א ל א ר ד לי ט נ ע כ ע װ
בעריהמטער דער אין קורם « נעהטט • םקוהל דעױינינג מיטשעל

גארםענםם. םאר לײדים און קאײרער ?ינרער און םיםעס םתיעז, מענ׳ם, םח
 Kvn דרײ*ינג נרײדיננ, ■עטערנם״ מאכעו צו יעדנעז דעזײגיננ סאר סהוחל םיםשעל די

מײדצר. םענ״ס אוו נארםענםס פאר םאר ,Drc®-n סומ̂נ מיאו̂ק ■יטעו
̂והר. GO איבער נענרינדעט י

עררײגט האס סיזול די
רעװלםאטעז. בעםטע םיםטעמען, נײע אידעען, נייע

 באלרינצ א םײנם סיזוי דעײיניננ סינמתל דער אח קורס א
װײדזמעס. נוכת אוז שםעלע

 עס אין םרויעז, און ביענער םאר יראםעםיאן גומע א
אויטצואערנען. זיד צײכט זעהר איז

 Mwr'K אייעי איו ײערעו נענעבעז װ«ם יצסאנם גאזונת^
םארמםעתו. איעס זאיט איחיי ארם מ«ראך.

 לײגגת. זעחר ?ײנצו vt אײסלערנעו םאר׳ו גאדינגוננען די
v s צלםםםע רי וײנעז i r r n איו אםזזײהא איז קאםאאניע 
v s מסערגע אתרלײ מנײרעו אוז ®זדסי«נס •ארקויפצו

סיאסען. אוחננט איז םאג
■m i n  ,neMnum. יײס»נ. ווח ס־םװײ»

ע ײ ר תי. אתזער אין רעםאנםםריי׳ן^ן ■ מו
*r ) i m n  ■a ר״« םאר» •i n w.?

ל ע ש מ ױ ג ט ג י ג ײ ן ע ל ^ ח ו ק ם
JSBno ײיםהאנזין טעלעםאןיארס. ניו סםריס, ם«37 װעםט 15
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 אדדםנןכען װעט ממישאו נאזןערמוד׳ס
װ*ו tobp פנםשײחנג *וד

״• 1) ו  t i l י1 •  »)

או ני W•— ץ B S B
״פי־ ױ

̂״ נישער ̂עדנ חעל
o א׳ן n יד1א ווערט ד״דאוןנדוס 

״־ זאר׳וז {,«ססאחדונ רי עטערט ןע »ז  נ
o ס*נט, o v rv ia v  * inv העײ רי וזערען* 

 וזפיט עס סרײד, ס»גי׳#»» אין פעיכ״
 ״חעייערס״ גפמסענע אזױ די או נאוױו׳ןן

מן ײ  נ•״ די אין יאון סיגיש׳ױס. נאסמ ו
o* די פון כער iJ i׳in ir » M זיי ווערעז 

עײ שיני־שערס. סיס פאדשדינען סאשע  ני
ײי ״הע-פער׳/ »יס זיי די״ט טען נ-ט  װ

 דאיאר ניין מ׳ט נאיןורט «העיפער״ »
 פיני׳פער. רענערען * פון װעניגעד װאך »

o אין n נאוױזעז װעיט רעגיאואנדום 
 טוען הערפעױס די און םינ״עערט די דאס

 דארםען פארנריר »ון ארנייט זעינע די
ײ װײדדפעס. דיזפינע נאקוטען זיי ' ז ״  י
. פיגישער אוע ;ען  מעסא״ דער ואגט .

 איצט ז״נען ״הפ-פערס״ t״P — ראנמס
נ־טא. גיעהר א־נערהױפט

 און ®ינישיננ די ךעגולירען צו
מאשינעןי. *דעסינג

i פון מדאלאנחס דעם א׳ן n יוניאן 
 פוז פראנע די אױפנענוסען אױן־ װערט

 א״נגע״ װערען װאס ניאשינען נייע די
 ירעסיננ ׳טעפער, שיאוש די א-ן םיהרט

 רא־ די ראשינעז. פידשיננ און מאשינען
איז, ׳טטיעער דעד אי מאשינען, זינע

ס װארפפן «i׳ די פח אדני׳טעד *װי iV 8, 
 דעײ ל״דען ןחוספר און פיני׳פעד די *ון
 נא• די דןדינעד ׳עטעיט ױניאן די פון,

 אזױ י11 נאדיגנו״ען, געױיסע יפנאט׳ס
y n t g גענרוינט סאנען וארען נ׳פ־עינען 
 דעיםון יאיען אדנײטעד די אוס װפרעז,

 ױעיט דעס װעגען אויך *ופיר, ריידען ;יט
 דעס אין אויבפימרי־ד דעהר !ערעדט

ט א״ןי עד״טאריפ*,  יער פיז זעיוג זיי
צ״ט־נג.

 עקזא״ עון אנערקענונג די
דעדינערש. אץ מינעדס

 P* װעוט £אדעדװגעז אלע די חוץ א
 ןןרױס;ע״.״טע-ט אויו טעד^דוןגדום דעם

h £#דעדוג;, די  w עשזיומינערס pc יא־ 
h» יומר  p דעדעעדס pc י־אקז ~>A 

י*ע;  אגעיחענט נ^ר וןי״ע םוןד “,טוןו אי*ן ̂ז
 | מניאד #י״ס כמיענוןטיס די pc װערען

ט ײ  pc הר^ױדוןדנ״טעד די טיט גײײך ׳י
ײ װאס מכען, און ס4ר#לן#י מנדע-ע די  זי

נאאיד. דזיש. דעם אין פאי-אײדגט נען
 דעי pc פ#ײא;;ט טעטאדאנדוש דער

 אנבא־ אין :עהרען 'V דאס לאטי-אן
 עגםיזדײ אײזדע ארויכגעמן ב״ם טיאכט
 וױכטיג װי אגגעיױמז װעלט עס דונגען.

 או־דנו:; מעהד אנצױטטעיען כדי איז דאש
 די אז האפען, צו איז עס און טלײד pא

 דעכענע; עי־נכט גא;ץ דך װעט קאטייעאז
 אנדעיע אלע טיט וױ #£אדעדונג דער טיט

ױגיאן. דער ®ון םאדעדוגגען

ט י י ס נ י ז מ ס פ ײ נ ר ס א נ ן ח ו ש נ י ד א נ « ן פ י * א נ מ י  ש

ם נ י פ ר ע פ ר א ל פ ן ז ע נ נ א פ ו צ ן מ ע ל ס מ י פ ע נ ע נ

 גע״ אגאנסידט איז מאי טען1 דעם
 אדבײטסיאדגהײט דער דאס װארען,

:i אינ״שוחנגס fD פאר־ קילאוק דעם אין 
ו םארסארטיגט pc <ןעט י איז ז

 צו כענעפיט צאחיעז אנצוחויכעז גיכען
קילאוחמאכעד. ארכײםס^זע די

 םאר־ חורט איז צווייק װ^ר v כדם
 צוױ־ קאנשערענץ, סאעציעיע א נעקומען

 באארד דז״שאינט pc םאחמטעהער מען
©p ױ מאכער דחןס און קאאוק דער  י

 מאגו־ דער םון םאחעטעהער און גיאן
 עס װאו אסאסיאײישאן, םעקמ״שורערם

 װי יי״ענעד געװארען געמאכט זײגען
 בע״ ארכײטס^זען צאהאען אנצוםאנגעז

דער אױף קאאוקםאכעד. די צו נעםיט

 :עױעז אנװעזעגד אױך איז יןאנפעדעגץ
 סון ט״דע־טאן אוטיאלסייאײשזן• דע•

 דדצאדז״ט ישיקאגא, אין טלײד חיאוק
האינעל. העגד^
i n* אינ״צודענס איבײטסא־אזעל 

 אײננעיטטעיט איז ״׳ייזאגא אין םא;ד
 אזוי ארן סיזאז רעצטען ערל;ט געװארזן

ױ  ;אנ״ז נעװען דאיט איז סיזאן אעצטען ו
ני; ױי  סך קײן נאטיראיך איז אלב״ט, ו
 םאנד. דעם סאד אלײנגעקוטעז ניט געי׳ט
 גע־ םאנד דער האט כיאי עריצטען ביז׳ן
 נעיט דאס און דארעד. ̂׳7,000 ראט
 צו װע־ען אױסנעצאחי־ט יױרפייך וועט

 באיעכ־ ז״נען װאס ק^אוחטאבעל רי
בענעפיט. איגיטורענס באקוםען צו טיגט

ו . ױ צ ס ר. א ע ש פ נ ע ר ן נ ו י פ . ו ס ס ײ פ ס ר ר ע פ ס י א

 דיננ ארבייםער פון פ־טנלידער די
 יטס דעי ױ«ס הי׳לף, גרויםע די װײסען

 ׳שודג־ פאר סאניםארױם אנרזישעצעסער
 באפעילקע־ אידי׳טער דקד נים דזיכםינע

 סיםנילידער די און אלנעם־־ן אין רוננ
 םאד נטי־ בפרט. דיננ ארנײטער םון

 םאניםא־ דעם זיינען יאחר ?עצםעז דעם
 םיז כ־םנלידער 36 דורכנענאננען רױם

 פאר־ ניט דארף םען ריננ. ארבײטער
 אויש־ קאסט קיאנקער יעדער tv נעםעז,

 יטיזר׳ * יאיאר 1300 *רום האיטען
 װ«לט צונויםרעבענעז, ז«ול םען ווען און
 םוםע נרויםע » פאר װאס נעזעהן, םען
 די םאר נאר אויס נים םאניטארױם דער

 ¥י־ אדביינמר נרױםען דעם פון קראנחע
 בדע:״ די העיפען װי און *<יין. ־דען

>׳ שאניטארױם דעם ט׳שעס
ױ םטייטם, איםםער! אכט די אין  ו

 קאנעסטיהום, םאםאגדשוזעטס, יארס, גױ
 ■ענסילװ״־ םערילפנד, איילענד, ראוד
¥ זיינעז ס., ד. װא׳שינגטאן, און גיא  י

 נרענםשעש, ריננ ארנייםער 521 ארום
 םאנײ דעם tv האנען צאל דער פוז און

 tc| 180 מעהר נים אײננעצאלם טארױם
 םונמ א ארום און *רום ברעננדפעש.

 שױךארייננעדעכענם דא^אר, 1,600 םון
 דץ׳שענעראל דעד ווטס דאיאר, 600 די

מן, חאט אפיס מ  פון כט׳שלום לוים׳ן מ
o פןונװענע*!. לזמוגמר דער ir ,הײםם 

 דער אין במגןדשעם «¥ל חנר פון אז
 בײנזד נאר חאנעז םעריםטדת איםמעח
 ■רא״מט, ח»יב » און 34 ׳שםײערם

 44 םיט דאיאר 6 אזיש מ»כם עם וואס
נדענט׳ש. » אױף םענט

ט 66 ג » חו  ברענט־שעש 341 *חװ־ ן
ן האכיז י  אינ• גייד יאהר אײנצױנער י
m אוז אטשמפען. גיס נאנמן in חאם 

 יאם דעם up אפים איםטעח דער
 *רוישנע־ ממיטאריום - ־««<<(זטדאנ

tv n m  •  « r r נרענ־ איכערינע די 
*דימצױשייןעז אויטרוזי tv טיט ט׳פעט

■w '̂אךונגאן• טי ייש1עחן י ז
רינכ ארבײגמר &ח 1די

m ס0 דעד 
*r מגריג־

 אױך ;;,דא-פ אלדען א־בײטער גלױסען
 פאר רעצטע די פאד אז םא־כעשען, ניט

 אוג־ סאניטאדױם דער אלבײט יאלד
 יאחד יעדעס דעפיציט. גלױסען א טער

 םארגרעצערט׳ אלץ דעפיציט דעד װערט
 װאס דעם, דאנק א נאד איז דאס איז

 אײ דער פון ט־י< באװאוסטדניגער דער
 אדבײםעחשאפט׳ אדגאלידרסעד דיישער

 רינג, ארבײטער צום א:גם4באי װעילכעל
ײז טאן צו םאלגעסט  אומ־ די פאר חיס ז
שװעסםער. און ברידער נליקייכע

 פארטײ ארבײיטעד ערשםע די
יאפאן אין

 ישטאדט דער איז איז טעלץ pא
 גע״ ;עגריגדעט אפיציעל (יאפאן) אסאקא
 !ויערים־ אדבײטער־און אז װארעז

 ■איײ ערעטע די איז װעלכע ׳■ארםײ
 ארביײ יאפאגי״שעז םון פארטײ םײשע
 נע״ איז צוריק יאהר א מיט קלאס. טעל

 אין <רינדעז צו סרואװ א ;עװארען טאכט
 די אנ!עד פארטײ, ארבײטעל אז יא*אז

 דערלאזט ניעט דערצו רזאט רענידונג
 א איז דאס אז אויםרײד, דעם אונטעל

יאדטײ. קאמוניסםי׳שע
 או זיר גרעניצט ■אדטײ נײע די•

 אים קאמוניזם. םון מאניפעסט איהר איז
 אנגעװיזען װערט ■אלטײ דער pc ציעל

 םאיס, גאנצעז םיז װאוילזײן דער —
 זײ קלאס. ארכײטער םון באזונדערס איז

 אי־ אויפ׳ן קאמףי איחד ׳שטיצט ■ארנדי
װאהיל־דעבט. געמײנעם

פעלער־אדםבעסעחע,
ז רעדאפימיר, װערםחער o א n אײך 

ק־ פאלגענדען האיעניחזן  עחלפר:פײז
 ארטײמי םייז איז פתסט דעם אין
»ז ת ס דער אין ענדערזננ דער ו  איגיי

 ״די tv :געדרוקט איז פינײמר די ,פח
 אויםקערעז און אויםנעהעז פיף סעםאדע

*ייז חנר ניי גארםפגט דעם  •r* איז ם
tm v i דיזןױ נעווארען״. באזײםיןם 

t*« r* t עס רינםינ. נים אימאממנן 
 אויםנעהען דאש tv« ילעזעז דך דאדף
o n ביי נארטפנט i n חאט םא׳פיז 

o נאו״םעט n פיני־ «ח או־בײם טייל 
i n v  u r מנד׳־.■ניעד. *

ל מ ו s ל s פ נ ײ ל ל ס  ז

ד ע נ ױ ן א י B א n ס י פ *
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 און װייסט איטאייעדיעע אונוער
 חאט ^ft י^תאר ױניאן, ד-עסראנעד

«/ אטען דעס ׳ענת, יעצטען עי׳ ןיר ר  אינ
 װעםט 36 אין אפ׳ס, נייען א אין ;זןחרינען

ו נאס, אצטע 1אי איצט ני  םון ^םים עי1
i n מעסט 8 ;ומער אין :עץזןן מניאן 

 געחאט !*רט ה^ט ױניאן די נאס, צטע1
 יאחר. אנט יעצטע יo 1״t *פיס דעס
c פין טעיעפאז נייער דער y i איו: יאחאל 

.4844 יאואװאנא
o;׳ דעם ןיא r ױניאז די װעט אפ־ם 
 דער און פלאץ, נדארעויען פיי א -אנען
f אױך ײעט אפ*ס t צענטער אין רעהר 

 די צו נעהענטעד ?ט,’יסטי1אפ־1״ פון
o פון יגעפער הויפט j r i דער טדייה 
 טע0 צװי׳שען זיר ;עפעט אפיס נייער

נלאדיױי. אין עײעדו

 צו באשליסען דעדעערס
סטרײקען .

)1 זײס מון (׳■לויס
 פאדע־ אלע די דיט קאמי״עאן נאי׳ס
 דא אויך איז יײיאן, דעי פון רונכען

 זארעז דעדיגעלס די אז םאדעמגג, די
 pH ארבײטעד ארס זועדען אנעריןענט

ײ און טלײד  זעיבע די האבען זאלען ז
 צו דאב״טער אמאגיזירטע איס רעכטע

 אונ־ ױניאן דער פון ישוץ דעם כאקוכיען
 געמאכט ןועלען װאס אנדיכיענטס די טעל

 װער־ אנדעלע אין טרייד. איז ײעלעז
 און דעזײנערס, די דאס עס, כיײנט טער
 די אין זאלען עקזאכױגעדס, די אויך

 םיט גלײך װערען אנעיקענט אגרימענטס
 די און םינײשערס, איערײטאדס, די

 אין פאכען אנדעיע די פון אלב״טער
אינלוסטריע. קיאוק דעי

טא/ טעז17 דעש אוועגט, טאגטאג
 וױכטי- זעהל א װערען איגעחאיטעז װעט
 מיטניידעל אקטיװע די p© נ^יטיננ געד

©p לא־ מגיאן, אוער^יטארס קיאוה דעל 
 גערופען װערעז כיטינג דעם צו ,2 קאל
 ביז זײנעז װאס מיטנילידעו/ די אויך

 ױניאן דער px אפטיװ געװען דט איצט
 — איצטער װעלעז, איצט עס וױלעז א׳ז
 אינדוסטױיע דעי אין זיך ריכט נלןן װען

סטרײק. גרױסען א אױוי
 טא:״ א-ן פארקוטען װעט טיטיגנ דצל

או גלײך טאגטא; לײסעאום העטען  דע״ ;
איבײט
 װאס .2 לאריא" םון טיטגלידער איע

 ײניאז דער אין טאנעז ניצריך זיר וױרען
 נע־ ױינעז סטדײק. קוטענדען דעש בעת

 א־־בײט׳ טיטיננ. דעם צו הוטען צו בעטען
העיפען. קוטט סך. א זײן װעט

שאמ־טשערמאן פרעזענטירען
 ״פײז די פון אדבײטער די םיר,

 יעקסיגנטאן צ4(. הא.'/ סוט אח קיאוק
 באשלי־ דז״שױרז/ נױ *אסײיז, ׳עװע;ױ

 ׳פמעי־ סײמאן בדודער באדאנקעז צו סען
 פאי ״שאפ, אונזער פון משעלמאן קינסאז,

ײז  ער װאש ענערכיע, אוטעדמידייכעל ז
 איגטערעסעז די פאד ארײננעל״נט האט

 אויס־ אלס ̂שאפ. pc אלבײטעל די סון
 סיל פרעזענטירעז א;ערי.ענו;נ pc דדוק
 זאל פרעזענט. װערטסולעז א מים אילם

 װײטעל־ םאר 1קוראזל צמעבען אילם עס
 םארפליכ־ מיר און אסטיװיםעט, דיגעד

 אל• זײן אין העלפעז צו איהם דך טעז
 ער םאהרט יעצט װי אזוי נאר בײט.

 מיל וױנ״פען רוסלאנד, סאװיעט נאך אס
 האפען סיר און רייזע, נליקליכע א *ילם

געזוגד. קומען צוריק װעט עד אז
:קא.סיטע די

oyc ,כשעי־מאן. גײער קעפניק
פענסקי, אואי טאיט׳שאח, כעז

̂וישימסאז. דזשא. האיי׳אז, יליאי נ

ס ד ע ס ע ד פ ן ן ו ם פ ק ו « ל ק
jס׳ןןניידען איחר אייך בעםען מיר••*
 :ײ גאדיאיבען און אדװערננײזמענש דיזעץ!

 א־נז .ױעש איחר װײל ׳אקעט9 ןיא 7אי
דזאבעז דאד«ען

ד י מ ו ! ע ב $ ס ה פ ו מ ע ג
I צו עװ;;ױ, םינפטע 123 פין עוז.ן פינפטע 321

ײ פיאר.: זטעז סטריט׳ טער32 דער נ
 ער,ס»דא; 2א-יעגזג£ילכ תאבען מי-

 ילעסזןן! צו ברעמלעך װײער סאניצאיי
הי>' מײ ילױוייע. און ײזרװעט,

 מאר־ן איז סמימע־ס בעסמע די אויך בען
 גאיא:=יע.ו מיט סםים טיוקענע ׳לעם

םא׳»י;ס. פינר,ינג אזיך
דעזײ־ פרעסערס, ;,5אי אײז לאדעז מיר

 :ײע די זעהן קונזען צו באסעס א*ז :עיש
ד די סון מאדעלם ײ  אין ביעפ״על װ

!ײילקאשעז זײנעז אלע סטימערס.

י ז ד ע ס י ד ע ם ש א א ל ן פ ו  א

פ ע װ ל ע ו װ ר מ ס ע ר  פ

י נ א פ ם א ה
ע 321 ט פ ״ ®ינ װ ױ ע ר, נ א־ '

.p.H 0651 0650 איטלאנד :טעאעפאן
אטעגדעט. שנעל ארדערם קאונטרי

3 c

ינםערנעשאנאל
נאנפ

 װערען חײנט קענם איהר1.
 אײער אין דעפ^יטאר א

באגק.
 דאלאר 5 םון אקאונט אן

 פראצענם 4 גלײך ציהם
אינטערעםט.

 אפלײנען נים דארפט איר
 אייהר װען שפעטער, אויף

 דאלאר אײן םים קאנט
אלןאונם. אן עפענען
 אײך רעכענם כאנק אײער

 יעדען אינטערעםט די ןװ
 אוים• ס׳װערט און םאנאט

ע נעצאלם טאנאטען. 3 אי
 )4(פיר צאלט אײערבאנק

 אויף אינםערעסט «ראצ.
אקאונםם. םפןךםעל אלע

 אינ־ דער פון פראפיםען די
 כאנ־ ױניאן טערנעשאנאל

 צוױ־טען פארטײלם װערען
 דע־ א־ן שערהאלדערם די

גלײך. פאדטארם

 מעט־ א איז באנק אײער
 רעזױרוז פעד. םון :ער

 קאנמ־ וזערם און סיםטעם
 יארק נױ די םון ראלירט

דעפארט. בענקיגג םטײם

 טראנםפערירען קענט איר
 ®ין אקאונט באנק אײער

 ניט און כעגקם אנחןרע
 םיר צ״ט. <וין ®ארלירען

אײך. פאר םאן דאם •װעלען
ט אױםלענדישען דעם ®וז רעקארד אומער ״ טענ ט אר עו  םיר אז צייגט, ו

ץ פאםילימם אייערע «ו נעלם אריבער שיקען טיילען וועלם אלע א
מ ■ ץ ב ז א ױ ץ, ה ױ ט א ל ^ מ ע םנ ץ אױ ר א ע אנ ס רי ע מ ם א אר ל א ד

ם אץ »ת ■ינקםליר שנעל, ם פרימען, בילעםטע די «ו — «יי  ױ
ל םעחר, ױפי עקסיענםעם. די קאסט'אומ עם ו
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 קאמישאן גאווערנאױם מדן ענטשײדונג — סטאק. גרױסען א אנגרײטען זיך וױלען דזשאבערס
 דזשא־ אז זיד ®ארשסרײטען -קלאנגען מרײטאנ. אדער דאנערשטאנ ערווארטעט װערט
 קאמס. א»ענעם אן צו זיד גרײט ױניאן די און אננעמען ניט ענטשײחנגען קײנע װעלען בערס

אדבײט. מיט פארװארפען איז אוץ יארק נױ אץ צוריק זיגמאן פרעזידענט
 װערען ׳טורזת די װען צײט דער אין *

 באקאנט, ניט נאר עס איז נעיפריבעז,
 אין טאמי׳שאז גאװערנאר׳ם דעם װען

 איהר ארויסגעבען װעט םרײד קלאוס
 װאס קילאבגעז, די ילויט אגםעײדוגג.

 עס װעט נעװארעה פארישירײט זײנעז
םרײםאנ. אדער ’ דאנער״טטאג פאיקומעז
 מעהר װאס זיכער. איז אבער אײנס

 װען טאג, דער זיך דעדנעהנטערט עס
 װעי־ אױיסגעגעבעז װעט ענטשײדונג די
 אוסזײ און אוםבאשםימטעד איץ ׳עזי

 הלאוק דער אין לאגע די װערט כערער
יארס. נױ פרן אינדוסטריע

 קומט עס װאס צו זיך מען קוקט
 בארעבאטיט, די pc יאגער אין פאי
 .גרײט דארט »ז ׳זעהן גילײך מען ?אן
ױניאן, דער מיט סאמף א צו זיך רען

 קאמי־ גאוועמאר׳ם דעם נאר װיכאלד
 pc נאכגעבען עיעס װאנען זאל סיע
פאדעדװנעז. ױגיאנ׳ם דער

 דאש װי צוריק, װאכען פאר א מיט
 דעד אין :עװארעז באריכטעט שוין איז

 ולעזידעגט דער האט ״נערעכטינקײט/
 אסאסיאײ״שאן דדטאבערס דער םון

 על װאו סטייטמענט, א ארויסגענעבען
 אונטער• ניט װעט עד אז נעזאנט, האט

 ױניאז, דער מיט א;ריםענט קײן ״פרײבעץ
 פון פונקט דעש ענטהאלטעז װעט װאס

 די קאנטראקטאדס״, אװ • ״אימיטײעאן
 ױניאן. דער pc סאדזןרונג וױכטיגסטע

 מאנױ אעםײד די האבען װאד לעצטע
ײ אז ערקלעדט, סעקטיטורערס  װעיען ז

 גא־ א פיז פאדערומ די נאכנעבען ניט
pc אוז ארבײט פון צײט ראנטירטע

 פרא־ און כאארר קאנטראל םאדטארי
כאםטאן אין אײנגעשטעלט לײבל םאניס

 ליײ ;ירשטע די אן נעהט גאװערנאר פון'םאסאטשוזעטס װײב פולער, מרס.
 «נ־ םערזאנען ©ראםינענםע נאך אךן באסטאן ©ון מעיאר — בעלס.

 אײנדחקספולע אן דורך ©יהרט האכםאן װײס־פרעזידענט — וועזענה
 דעפארםםענם לײבעל יארק ניד פדן םאםקאוױמש דר. — צערעמאניע.

רעדע. אײנםערעסאנםע אן האלט

 אין איז מא/ טען7 דעם םרײטאג,
 געװא־ אײגגעיטמעיט אפיציעל נאסטאז

 סאניטארי אװ באארד דזשאינט א רעז
 אויך איז ;לײכצײטיג את קאנטראל,

 דער געװארען אײגגעשטעילט פאדפעי
 ילײבעל ױגיאן סאניטארי ״!ראסאג•©״

 דחןס־אינדוסטריע און קלאו<ן־ דער איז
 דערבײ אוםנעגעגד. pn באסטאז פיז
 צערעמא־ םײערליכע א םארגעקומעז איז
 זוײס־ירעזידענט פון דורכגעפיהרט ניע,

 אנוועזענהײט דער אין האכםאן דזיעולױס
pc איע ־ םון •ערזאנען נראסינענטע 

 הוייט־ די געזעלשאםנס דער אין טיכטען
 םאר״ די נעװען זײגען אבער פיחותנים
 באט־ אין מניאנס אונזערע םון טהגטעד

 מאנר־ די םון פארטרעטער די אח טאן
אסאסיאײשאנס. פעקטשוהערס

 איז דערבײ הוייט־איגםערעס דער
 די םויער, ם. אלוואן םרס. װאס געװעז,

 םאסאטשױ pc גאווערנאר דעם pc וױיב
 * םאר געװארעז געםאכט איז זעםס,

 און ױניאן, דער םון האגארארײםיםגליד
 עולם גאנצען םון אנוחנזענחײט דער איז

 <יײ •אר ערשטע די אגגענעחם וזאט
 דרעםעס. אויוי און קלאוקם אויןי נעלס

י  אגגענעהט ןײגען לײבעלס ערשטע י
ס*ו< פון דהוס״שא• דעם אין :עװארען

ר ע ט די ק צו ײ ם ח ע ג ד א ט  זונ

ץ ד- א רי פ _ ר ע ד

ו «עז>.חײמן״ װע* נזאל דאס י  נ
אײלאנד. חאנואגיס
 ירל^ען: ייד ווע• עולס דער וואו
 9©125 «ו סאבוױי סײד a©m די געחס■

 *ו •ריין לאקאל ךו געאס© ויןר• *ג
 לעימז תס גיו •אי© און •דלחעם

 11• •יחרער חנר יתא דאי• im ס»אי.
ptffi,, anוין ״© n n iw *  אייד״ ײי

ד 1• זואמז װע• W© אוץ קוספ מ י

 אין און ׳בט. קנייאנד 15 טאטאס, ם.
 קארני־ פידפיע דער פון קאונדשא• דעם
 אין זיך געםינט װאס קאלינס, איז סעלי
 האט דארט םרן בילדיננ. זעיבער ר?ר
 מיט צוזאטען וױיב, נאװערנאר׳ס דעם

 שאפ דעם באזוכט םארשטעהעד, אלע די
pc קאם־ קאוט אח דרעס רובין י. דער 

אני,  און סטריט, זואשיננטאז 634 איז י
 איגסועהשאן אז נעכיאכט דארט האט זי

pc סאנדיציאנען. סאניטארי די
 אמדארסירט באסטאן פץ ם;ךאר

באארד. סאניטארי דעם
שע^עו׳ די אין צערעמאניע דער נאך

 דעם אין דינער א נעװארעז געגעבען איז
 אײננע־ דעם לכבוד קלוב סיטי באסטאז

 באארד. קאנטראל סאניטארי שטעיטען
 גיקאלאס םעיאד האמ דינער דעם בײ
 אין רעדע, א נעהאיטעז באסטאז םון

 אױסגענומען אםיציעל זזאט ער װעלכער
 סאניטארי אװ נאארד דזשאינט דעם

 אינסםיםוציע, !יצליכע א אלס קאנטראי,
 אנשטרענ- דער תרך נעשאםעז איז װאס

ןי (אלוס )1£ וײ© ױי

 לעצ־ און וױידזשעס. זיא העכערונג א
 װעיר״, ״װימענס איז איז סרייטאג םען
 מאגוסעקטשורערס, די pc אדגאז דער

 סעסועל םר. פון סטײםמענט א ערשיגען
 אשא״ דער ©ון לאיער דעד בלומבערג,

 מאכט ער װאו אססאסיאיי״שאז, כערס
 אז ׳זאנט ער שטארקער. נאך זאך די
 דער צו רעסאמענדירעז ניט װעט ער

ײ אסאסיאײשאן, ערס4דזשא  זאלען ז
 אגרײ קאלעסטױוען א אוגטערשרײבען

 ענט־ װעט װאס ױניאן, דער מיט מענט
 אװ לימיטײשאן פון פוגקטען די האלטעז

 סון צײט נאראנטירטע האנטראקטארס,
 פאדערונגעז, אזעלכע ;אך און ארבײט

 םילדער א םאר װאס איז קוקענדיג ״ניט
 רעקאסע;- זאיען דיזע%פו;קטעז פארם
. דירט װערע̂ז

 pc ערקלערונג אפעגע אן אח דאס
ײ אז באלעבאטים, די  נאכ־ ניט וועלען ז

 ױניאן, דער pc סאדערוננעז די געבען
 צום ענטשײדען װעט האמישאז די אויב

 דער אין אפילו מניאן דער גונסטען
)12 זײם אויף (שלוס

נ 8 נ ו ם ױ ג א ו כ ר צ ע  ד

B״ 8 » 8 B J!7״8 D־  ״

ז מ מ ע ו ו נ מ
 בא־ האט אינטעדנעשאנאל אוגזער

 יןאגװענשאן אראי׳גאמײטעד די נריסט
 װאס ׳ע:דאטע4,טע א דודך סאנטדעאל אין

: סאי״גט וױ זיך, לײענט
 נארכיענט לײדיס 6אינטעמעשאנאי ״די

 זיבעטע די באיריסט ױדאן װאירחערס
 אטאלנאסײטעד דער pc קאנװענשאן

 סאר• אמעדילוא, אװ װאידקערס קלאדימ
 מיר קענעדע. מאנסדקאל, אין זאדעלט

 נײסט א אין סאנװעדשאן די באנריסען
pc אדבי•־״ און ברידעדליכקײט אמת׳ער 

טער״סאלידאריטעט.
 דעד אין יאה,- 12 ייעצטע די ״אין

 עקזיכ־ ארנאניזאציע אײער װאס ׳צײט
 נעהנטער נעװעז ױניאז אונזער איז טי־ט,

 אירגענד צו װי אמאדזאציע, אײעך צו
 ארבײטער־ דעי pc טײל אנדער װעלכען

 כײר װײל דערפאד, איז דאס באװעגומ.
 און כייד אז נעדענקט, שטענדיג חאכען
 זעלבער דעי• סון טײל א זײנען — איהר

 טא- נרויפע די ארגאניזידען צי באווענונ:,
 אין אכיעריקע פון :אדעל־אדבײטעד סען
 אונ־ אז אוםאױסהערליך, ארבײטעז צו

 איץ ײערעז זאלעז ארגאניזאציעס זערע
 איז דאס אײנםלוסדײכער. איז שטארקער
 איז ניאד נעוױסעז א ביז װײל דערםאר,

 אײער pא עיפאלנ אונזער ערסאלג אײער
 נלײכצײ־ דורכפאל. אונזעד — דורכשאל

 דאס האפנונג, גרויםע אונזעי עס איז טינ
).12 ?ײמ אוין• (אלוס

ל ע מ מ ע ע נ ר ה ם נ ד י * ם י נ ו ז י י ו פ ה ע ו ך ו י ו ז מ נ ע פ מ
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 אינמער־ דער אין ױני ערשטען דעם אנהױכעז דך װעלען רעדזשיםםריישאנש
איעצו׳ברײבען. זיך ערשטע די פדן דיט — בילדינג. :עשאנאל

 סארעםש אץ אימעניע ױנ־טי די
ע"“,בי די אױף ארק,9  יענ־ פוז בערנ וי

 באקאנט איז װאס סטײט, םילװייניא
 באשײדע־ זעהר דעם אונטעד געװארען

/ ױניטי ״די נאמעז נעם ז י  זיך װעט הו
 די ױני. טען18 דעם ©רײטאנ, עסענעז
o עםענוננ jn  pc א זײן װעט ■לאץ 

 דעד צו pK ״גראןןדיעזע.דעםא:םטראציע
 א װערען נענעבען װעט געל^נענהײט

 באריהמטע םיט קאנצעדט גרויםארטיגער
 PK םוזיקאלישער דער pc ארטיסטעז

װעלט. דואמאטישעד
 באטיײ זיך וועט קאנצערט דעם אין

 דערװײל טאדען מיר ! נײז — יגעז5
 זיך מענט איהר ווער. אויסזאנעז ניט

ײז צו ריכטעז  איבערראשט אנגענעהם ז
 נעמעז. די דערהערען װעט איהר ײעז

..אוםגעדולד םיט װארם  זיך ם׳װעט !.
לוינען.

 װעט אםיס רעדזשיסטרײשאז דער
 דמי אין ױני, טען1 דעם עםענען זיך

 אינטעתיײ אונזער םון בילדיננ אפיס
׳זעהט םלאר. דריטען אויס׳ן שאגאל,

̂ט איהר  צו ערשטע די צײישען זײז זאי
ן אײניטרייבעז. זיך קומען י  איינכיאל ז

 אז זיבעד. איהר זי־יט אײנגעשריבען,
 ניט הײ:ער שוין װעט פי״אץ אײער

 די און צימער יטעהנער דער פארנעםען.
 פא̂י װאדםעז װעט בעט ציכטינע דײנע
 דער :עווען ט4װאי ׳איהר װי פוגקס אײך,

 ■רינצעסין יד אדער וױילס׳/ אװ ״פדיגץ
pc מיכה. בת א נאר צי הזוזים, הר 

 ערשטע ײ פון זײן זאלט איהר זעהט
אײנצושרײבעז. זיך

םםארצייכניס אינהאלמ ׳

ם.21 נוםער ,גערעבממרץים״׳

 סטױק אץ ערקלערט אינטערנעשאנאל
פעסםארי תארםעם ןןארנמר .

 «־־ ovn אינםעמעשאנאי אונוער
1נע1.יויי י1 נעגען סםר״ס » קרערם

opoivp פה קןומיסגי״ o iv a r r r i i, 
d האנעתםימום. vi . מ וויו  די סון איי

 ײינד• 1אי onvoptfouttoiap נרעםםע
nvpppo i סיו n וײנמז e v m* 

tw o סינס m vp  25 nmw זײ i n n 
i סים גלייר נעסיילם זיד n סו־בײס 
ו ovn ■לוצליננ אי«ס. ניז ז נ  די ן

מ אנסזאמז tv באשיןוםמז םירמע » נ
M ־ m n  ruin ny in M y n

B ײנעזoitovp 1 י1 • inגלייך *־ 
 ארבייטערינס י1 און סטרייס, אין אתיס

n די פון m v חאבען דעיארםמענםם 
o א:נעשל¥סעז ױך n  tv .סאמוי

jto םון נאםעם די אויג ivP  i n- 
n v e p n iv o אײנש*¥ח« זיך וועיען 

D»« ױ נאכנעבען וחניעז ניט און 3 ru 
otm די &ון פארערתנ  ,DUm«P י ר י  י

» m ני  m a o צו־ אנשםרעננוננעז  אי
תי־ m »ן *דבייםער איע שגמלמ  נ

w o* ,ט עם און :םעסםאדי ד ווו אג־ זי

 — באאיד דז״דאינמ וון מימינג .2 ?ייט
סעמ״עידא־ דעי אין פיי*}. דזשאזעןי

רובין. ד. - ײניאן. כער
̂רק־ דער אין «. זייס  דרעס־ייע־ און תי

 גא־ דזיש. — U5 י*קיױ ױני^ן, םעים
».2 ן וt סשרייק רעצק'.

̂-ס לײדיס דער אין .4 ײט1  יוגיאן, םײל
̂קאי »1ברי װישניעװסקי. ד. — יי

 ײיר9 דעד אי« דעזײגעי דער יעזער. םון
̂וק־םרייד דעם אין לעזאזד א. __ קל

שעק.
̂וקמאבעי א ןון זנײקיערוג; אן יז. זייט  קל

 נוע; נײז יי םריעד. ה. — גרויע
װהילער. ז. — (•*עייעם•!)

 עדיםוןריזדס. ». ײט1
̂רם דער .7 זײם  אינפעי:♦;־ דעם ןic רען

s*:$r ̂נס״דע• י1איי*ג:יזא איםסערן 
 אין םיניזעלשטײן. ל. — ■איממעגש

 נםתרי (געדיכ^- njreojpc חויכע די
‘גר*ם.

ז י*דוק*יאז1 .8 ?ייט י  אין און •מעריקע י
̂נד £יחרם װאוחין לאננ. ה. — ענגי

a י• — עסז S n v i.
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ענמעד• קפחן. ס. םאני© —־ קינמי
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