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 אדדםנןכען װעט ממישאו נאזןערמוד׳ס
ד t פנםשײחנג *ו o b p װ*ו

(1 • («יtil • 1 ו״
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̂״ נישער ̂עדנ חעל
o א׳ן n יד1א ווערט ד״דאוןנדוס 

«ססאחדונ רי עטערט ןע ״־ זאר׳וז {, »ז  נ
oov ס*נט, 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׳i n i r » 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
' זײ װײדדפעס. דיזפינע נאקוטען זיי ״  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

ס דעם א׳ן ח אנ ל א ד i פון מ n יוניאן 
 פוז פראנע די אױפנענוסען אױן־ װערט

 א״נגע״ װערען װאס ניאשינען נייע די
 ירעסיננ ׳טעפער, שיאוש די א-ן םיהרט

שיננ און מאשינען  רא־ די ראשינעז. פיד
איז, ׳טטיעער דעד אי מאשינען, זינע

 ,i»iV8׳ די פח אדני׳טעד *װיס װארפפן
 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 tg 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

 יער פיז זעיוג זייט א״ןי עד״טאריפ*,
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

 pc הר^ױדוןדנ״טעד די טיט גײײך ׳יײט
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

 שימנ* אין פ»נד אינשוחןנס ארנײפסמזינסייט
נענעפיס מלען מצופאננען זל פארפערפינם

 גע״ אגאנסידט איז מאי טען1 דעם
 אדבײטסיאדגהײט דער דאס װארען,

 פאר־ קילאוק דעם אין i:fD אינ״שוחנגס
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 יױ מאכער דחןס און קאאוק דער 

 מאגו־ דער םון םאחעטעהער און גיאן
 עס װאו אסאסיאײישאן, םעקמ״שורערם

 װי יי״ענעד געװארען געמאכט זײגען
ען צאהאען אנצוםאנגעז  בע״ ארכײטס^ז

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

 ;אנ״ז נעװען דאיט איז סיזאן אעצטען וױ
 סך קײן נאטיראיך איז אלב״ט, וױיני;
 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

איספעררספײסס. וי פון נרענפשעס ר. א. ױ צו
 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
 וױ םטייטם, איםםער! אכט די אין

 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 i r ,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
 אינ• גייד יאהר אײנצױנער יין האכיז
מן אנ m אוז אטשמפען. גיס נ 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

חן י ז ■w '^אךונגאן• טי ייש1ע
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
 אומ־ די פאר חיס זײז טאן צו םאלגעסט
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

עט דערצו רזאט רענידונג  דערלאזט ני
 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 

 עחלפר:פײזק־ פאלגענדען האיעניחזן
 ארטײמי םייז איז פתסט דעם אין
»ז ת ס דער אין ענדערזננ דער ו  איגיי

ח פ  ״די tv :געדרוקט איז פינײמר די ,
 אויםקערעז און אויםנעהעז פיף סעםאדע

 •r* איז ם*ייז חנר ניי גארםפגט דעם
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 

או״םעט o נ n פיני־ «ח או־בײם טייל 
in v  u r .ניעד.מנד׳־■ *

 זל סלײנפ ss לומל
*פיס Bn אין אױנעד
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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

 םון ^םים עי11אי איצט ניו נאס, אצטע
i n מעסט 8 ;ומער אין :עץזןן מניאן 

 געחאט !*רט ה^ט ױניאן די נאס, צטע1
ט יעצטע יo 1״t *פיס דעס  יאחר. אנ
 איו: יאחאל cyi פין טעיעפאז נייער דער

.4844 יאואװאנא
o;׳ דעם ןיא r ױניאז די װעט אפ־ם 

ען  דער און פלאץ, נדארעויען פיי א -אנ
f אױך ײעט אפ*ס t צענטער אין רעהר 

טי1אפ־1״ פון ס  די צו נעהענטעד ?ט,’י
o פון יגעפער הויפט j r i ה  דער טדיי
 טע0 צװי׳שען זיר ;עפעט אפיס נייער

נלאדיױי. אין עײעדו

 צו באשליסען דעדעערס
סטרײקען .

)1 זײס מון (׳■לויס
ס אי׳  פאדע־ אלע די דיט קאמי״עאן נ
 דא אויך איז יײיאן, דעי פון רונכען

 זארעז דעדיגעלס די אז םאדעמגג, די
 pH ארבײטעד ארס זועדען אנעריןענט

 זעיבע די האבען זאלען זײ און טלײד
 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

א/ טעז17 דעש אוועגט, טאגטאג ט
 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

ט איצט  ױניאן דער px אפטיװ געװען ד
 — 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,

 ער װאש ענערכיע, אוטעדמידייכעל זײז
 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

נ^וישימסאז. דזשא. האיי׳אז, יליאי

קל»וקם פון ןפדעסעדס
jר *••ס׳ןןניידען איחר אייך בעםען מי
 :ײ גאדיאיבען און אדװערננײזמענש דיזעץ!

 א־נז .ױעש איחר װײל ׳אקעט9 ןיא 7אי
דזאבעז דאד«ען

געמופס ה$בעו !מיד
I צו עװ;;ױ, םינפטע 123 פין עוז.ן פינפטע 321

פיאר.: זטעז סטריט׳ טער32 דער נײ
 ער,ס»דא; 2א-יעגזג£ילכ תאבען מי-

 ילעסזןן! צו ברעמלעך װײער סאניצאיי
ע. און ײזרװעט, י י ױו ל ײ י הי>' מ

 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
 אין ביעפ״על װײד די סון מאדעלם

!ײילקאשעז זײנעז אלע סטימערס.

 און פלאש אםעדיסעז די
 פרעסמרו װעלװעפ

האםפאני
ע 321 ט פ נ ״ ®י װ ױ ע ר, נ ־ א '

.p.H 0651 0650 איטלאנד :טעאעפאן
אטעגדעט. שנעל ארדערם קאונטרי

3 c

ל א אנ ש ע רנ ע ם ינ
פ נ א נ

 װערען חײנט קענם איהר1.
^יטאר א  אײער אין דעפ

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
אנ־ ױניאן טערנעשאנאל  כ

 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

ט און כעגקם אנחןרע  ני
 םיר צ״ט. <וין ®ארלירען

אײך. פאר םאן דאם •װעלען
ט אױםלענדישען דעם ®וז רעקארד אומער ״ ענ ט ט ר א עו  םיר אז צייגט, ו

ץ פאםילימם אייערע «ו נעלם אריבער שיקען טיילען וועלם אלע א
מ ■ ץ ב ז א ױ , ה ץ ױ ט א ל ^ מ ע נ ם ױ ץ א ר א ע נ א ס י ר ע מ ם א ר א ל א ד

 ױם פרימען, בילעםטע די «ו — «יים אץ »ת ■ינקםליר שנעל,
מ עם וױפיל םעחר, או סט' עקסיענםעם. די קא
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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
 װעיען זײ אז ערקלעדט, סעקטיטורערס

 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

 אגגענעהט ןײגען לײבעלס ערשטע יי
ס*ו< פון דהוס״שא• דעם אין :עװארען

ר ע ט י ד ו ק צ ײ ם ח ע ג ד א ט נ ו  ז
ץ - א ד רי פ _ ר ע ד

>.חײמן״ װע* נזאל דאס ו «עז  ני
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
ר ?  האט דארט םרן בילדיננ. זעיבער 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

)1£ וײ© ױיןי (אלוס

 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

 זאלען זײ אסאסיאײשאן, ערס4דזשא
 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
װערעז^. דירט

 pc ערקלערונג אפעגע אן אח דאס
 נאכ־ ניט וועלען זײ אז באלעבאטים, די

 ױניאן, דער pc סאדערוננעז די געבען
 צום ענטשײדען װעט האמישאז די אויב

 דער אין אפילו מניאן דער גונסטען
)12 זײם אויף (שלוס

 דער צו כאגױםוננ 8
B״ 8 » 8 B ־JD!7״8  ״

מנוועממז
 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

מפענמו זיך וועפ הויז יוניםי *דנםהרנעעממעל
ױני וסען8 דעם ®ױיפאנ,

ך װעלען רעדזשיםםריישאנש  אינמער־ דער אין ױני ערשטען דעם אנהױכעז ד
ט — בילדינג. :עשאנאל איעצו׳ברײבען. זיך ערשטע די פדן די

 סארעםש אץ אימעניע ױנ־טי די
 יענ־ פוז בערנ ויע"“,בי די אױף ארק,9

 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

 א זײן װעט ■לאץ ojn pc עםענוננ
 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
 איבערראשט אנגענעהם זײז צו ריכטעז

 נעמעז. די דערהערען װעט איהר ײעז
 זיך ם׳װעט !...אוםגעדולד םיט װארם

לוינען.
 װעט אםיס רעדזשיסטרײשאז דער

 דמי אין ױני, טען1 דעם עםענען זיך
ײ אונזער םון בילדיננ אפיס  אינטעתי

׳זעהט םלאר. דריטען אויס׳ן שאגאל,

̂ט איהר  צו ערשטע די צײישען זײז זאי
 איינכיאל זין אײניטרייבעז. זיך קומען

 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 ii, 
מ וויו . dvi האנעתםימום.  די סון איי

 ײינד• 1אי onvoptfouttoiap נרעםםע
nvpppo i סיו n וײנמז e v m* 

tw om סינס 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 inM yn

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

jtoivP i םון נאםעם די אויג n- 
n v ep n iv o אײנש*¥ח« זיך וועיען 

 D3ru»« ױ נאכנעבען וחניעז ניט און
ר יי otm ,DUm«P די &ון פארערתנ  י

» m ני  m ao איצו־ אנשםרעננוננעז 
 נתי־ m »ן *דבייםער איע שגמלמ

wo* ,אג־ זיד וווט עם און :םעסםאדי

 — באאיד דז״דאינמ וון מימינג .2 ?ייט
סעמ״עידא־ דעי אין פיי*}. דזשאזעןי

רובין. ד. - ײניאן. כער
 דרעס־ייע־ און תי^רק־ דער אין «. זייס

 גא־ דזיש. — U5 י*קיױ ױני^ן, םעים
».2 ן וt סשרייק רעצק'.

 יוגיאן, םײל^-ס לײדיס דער אין .4 ײט1
קאי »1ברי װישניעװסקי. ד. — י̂י

 ײיר9 דעד אי« דעזײגעי דער יעזער. םון
א. __ קל^וק־םרייד דעם אין לעזאזד

שעק.
 קל^וקמאבעי א ןון זנײקיערוג; אן יז. זייט

 נוע; נײז יי םריעד. ה. — גרויע
װהילער. ז. — (•*עייעם•!)

 עדיםוןריזדס. ». ײט1
 אינפעי:♦;־ דעם ןic רען^רם דער .7 זײם

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  אין און •מעריקע יי
£יחרם װאוחין לאננ. ה. — ענגי^נד .aSnvi י• — עסז  •יבײ«עײ §#ר •דביימײביידונג .0 5זײ
מי ענמעד• קפחן. ס. םאני© —־ קינ

רעמקײע. ױנ •  ײייסען• *•ט־• •יגפוד^ס •ונ״© סו. ײט1
 ©ס.1אדװער»ײ«סע .11 זײם
•דזחד©ייד .1 וײ« •ון *לוסען .18 ײים

rTi m«. 11 f  m * 4̂ ■»#.»1 iitiiiHi‘fig ז(
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קלאוק פח באאוו חשאינט פוז מיטינג
יוניאן דרעסמאכער אה

m,« 1926 >ג8«מי p  nmai

ט דעס םין טיט-ננ » . שאינ נ**דר ת
 ,35 ,23 ,22 ,10 ,9 ,3 ,2 יאהפיס די םון
 אונעהאיטען איו 80 און »2 ,04 ,48 .45

/ טען14 רעם םרייטא;, געװאחנן י  ם
Jjrju סטריט. טע16 װעסט 3 אין

 דזשאינט דעם םון פלאטאיזאל דער
 םאמע־ װזנלט מאי טען7 דעם םין באא-ד

גוטנעוז״סען. און לעזען
 דײ אװ באארד די םון באריכט דע־

 װערט םאי טען12 דעס םון רצרטארס
 מטגעחייסען. און םא-געי*עזען

ן ע ם פ י ר ש ו צ
 כרודער אז איגםאלנױלט 2 יאקאל
 דזשאינט םון •רעדדעכט דעל סטענזאל,

 די אױםגענוכמן די כױט האט באאלד,
 אן מאסקאוױץ, כרודער װעגען םי־אגע

 איז װעלכעל מעמבעל באאלד עיזזעקוטױו
 דע״ ארגאגיזײשאן דעם אין אגנעשטעלט
 באאלד עלןזעסוטיװ זײער און פאלםטענט,

 באשלא־ באסראכטוננ, נעגױעל נאד האט,
 שגעל אזױ םלאגע די אױםצוגעהכיען סעז
 אינ־ ללאוק דעל אין שטלײט דעד וױ

 זײ װערען. אױסגעגליכען ױעט דוסטריע
 מאסקאוױץ כױדער אז אױך באהױפטען

 פון װערען אװעקגעלאזט ניט איצט לעז
דעפאלטמענט. דעם

 פון כאריכט דעם גוט הײסט 3 לאהאל
 דעם םון דירעיפטארס אװ באארד די

 פון ■דאטאהאל דעם און אפריל טען28
 סאי סצן7 דעם םיז באארד ד?שאינט דעם
 באשלוס דעם םרן אױסגאסע דעל פיט

 בערקאוױצ׳ס ברודעד צוליקצואװײזען
רעדגנאציע.

 פלאסאקאל דעם גוט הײסט 9 לאקאל
 טען7 דעם םון באארד דזשאינט דעם פון

 בא־ דעם םיץ אױסנאמע דער כױט סאי
 אײדזשענט ביונעס צוריקצואוױיזען ״טי׳וס

רעזיננאציע. בערהאוױצ׳ס
 באריכטען די גוט הײסט 22 לאיןאל

a םון דידעקטארס אװ באארד די פון n 
 און מאי טעז5 דעם און אפליל טען18

 דזשאינט דעם םון פלאטאהאי? דעם
א/ טען7 דעם םון באאלד • ס

 באדיכט דעם גומ חײסט 23 יאקאי
 דעם םון דירעסטארס אװ באאדד די פי;

 דעם סון פראםאיןא^ דעם און מאי טען5
טאי. טען7 דעם םון באארד דדטאינט

סראטא־ רעם גוט הײסט 48 יאקאל
 דעם םרן באארד דז״טאינט דעם םון קאר

 דעם םון אויסנאטע דער כױט כיאי טען7
 בערקא־ ברודער צוריקצואװײזען בא-טלוס

 אז באהויפטען זײ דעױננאציע. װיץ׳ס
 אין האנווענעאן פונ׳ם באיטיוס דעם <ויט

 אײ־ ביזגעס די זיינען פילאדעלפיא
 ױריסדיקציע דער אוגהער איצט רזיטענטס

 פדאגע די און ױניאנס, ״לאקאר די סון
 איבערגעגעבען געדאיפט דעריבער האם

.3 לאהא^ צו װערעז
 באריכט דעם גוט דזײסט 82 יאקאי

 דעם םון דירעהסארס אװ באאדד די פון
 פון פראטאקאל רעם און אפוײל טען28

מאי. סען7 דעם םון באארד דדטאינט דעם
 םאר• ברעגט״ט רוס־ױילישער דער

א:גט  אפוינטעט זאי קאכײטע א א י
 קאטיטע אבדזיטעהיטאן אן אלס װע־ען

װאהלען. קומענדע זײערע פאי
 און גוטנעהײסען װערט םארלאגג דער

 װע־ הודרינעצקי און האלאוו ברידעי די
* אפױנטעמ. רען

,לא• םון דעצעגאט מערמיגי, ברודער
 געװעזען אבװעזענד איז װעלכער 48 סאי

צוגעלאזט. וועו־ט סיטיננ, לעצטען בי'ם
 םיע, ברודעד סעקרעטאר־טרמזיטורער,

 טעלעגראמע פאלכענדע די אז באריכטעט
 געװא־ ארויסנעיטיקט זײגען קײבער און
 קאנ• אטאלגעפײטעד דער צו װאך די רען

 עננלישע די און יזעגעדע איז װענשאן
— :ססרײקעי

.1926 ׳פאי טען13 דעם
מ אםאמעכױיטעד האנװענ^אן,  גלאדי

 אמעײקא, אװ װאירקערס
 האטעי, ראיאל סט.

קענעדמ. קוױבעק, מאגטרעאל,
קאגװעג״טאן. אײעד באגריסען מיר

 און םאלידאריםעם םון גײסט דער זאל
 וחנג״וױיזער אײער וײן ברידעראיכסײט

 נױר אוגטערנעמוננעז. אײערע אלע אין
 אנ־ װעט מאנוחננשאז אײער אז האפמז
 די אםאלגעםיחנז «ו חנזאלײיע א נעםען
ײניאנס. טדײד נידעל

יס<ןױרמ קלאוק, באארד, דזשאינם
 ױניאנס, מאכער ריסער און דחנט

מענעדזשער. דושעגפדאל חײמןן, לואיס
םןקחנםאר־םרעז׳טורעד.“דזלז>)זיי

.1926 כ*אי, ספן8 דעם
 נדשערנואן, סין, טרסיר גיר.

^ • ר o יוגי*ז טרייי ב r u f lp. 
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עעלטנד. יטגרןון.  m<% חני 1טי נ*»רד דז׳ט*יגט די
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 דעם אין נדױס״נײטןנמן, סון אדנײטער
v שאמי חעימשען m\ אנויישען ^נס

 n א״ד נר״ט דינען טיר קאפיטא?י!ם.
 פי• און מאראייש האסןי דעם אין העיפען

 גמנמראי דער דאס חאפען נױר נאנ^על.
̂נן באיד ?ץי װעט סטרײס T עגדיג W, 

ײע א באצײכענען װעט ואס און  עפאכע נ
 איכער אדנײטער די םון קעטפע n אץ
װעיט. גאנצער דער

סקױרפ, הלאוק, באארד, דזשאיגט
 ױדאגס, ריםער״מאכער און דרעס

 סענעתשער. דזשענמראל חײם&ן, לואיס
ס,1 דזשאזעף  סעסחנטאײטחנושורעה י

 װערען קײבעל און טעיעגדאסע די
;עטגעהײסען.

 באאיד דער םוך רעקאסענדאציע די
 צױ 5 םון קאסיטע » או דירעקטארס, אװ

 זאלען םענעדזשערס לאסאל די מיט זאטען
 גרײט טאכען און ■לעגער אויסארבײטען

 םטרײה, קוםענדען דעם םאר מאשינערי די
 װע־ םאלגענדע די און מטגעחייסען װערט

 — :קאסיםע דער אין אפױנטעט רען
הײ״ ברידעי און פערלטאן שװעסטלר

 יענקין, לופער, םטענזאר, סיש, ׳כיאז
מאליםאני. און קודרינעצהי
 צו א^יגטעט ווערט חײמאן כרודעד
 אױוי כאארד דזשאיגט עם1 פארטדעטען

 װא״ איז לאנםערמנץ נאציאגאלער דער
 געװארען נערופען איז וועלכער שיננטאן,

 פראטעקיטאז די םאר קאמיטע ״דער םון
 שבת פאר סיטיזענס׳״, בארן. םארײן םון
 מאי. טען16 און טעז15 דעם זונטאג, און

שעגערסל ס דז עד ש עדז ענ ט: ם כ רי א  ב
 די אז כאריכטעט, הי^פאן כרודעד

 איױסגעבען װעט קאכיישאז נאװעמאר׳ס
ײאך. נעקסטע באשלוס איהר

 װאס געיט, וײ אז רעקאטענדירט, עד
ך נעםינט  אנעספלאײ דעם אין איצט ד

 אויסנע• זאל פאנד, אינשורענס טעגט
 אײדער אדבײטער, די צו װעדען צאלט

גערוםען. װערט סטרײק דער
 רעתאמעגדאציע הײמאגס ברודער

 גוטגעחײסעז• װערט
 אויה באיטליסט באארד דזיטאינט דער

 די#דרעסמאכער םון מענעדזשערס די אז
 נעפי־ און באטראבטןט זאלען לאקאלען

 נערט די םאדװענדעז צו װי ׳װעג א נעז
םא:ד. דעם אין

באריכט דירעקטאדס אװ באארד
.1926 םען/12 םאי

ס ע ט י ם א ק
 טשער״ דזשאקעל, פעני שװעסטער

 םירמע װעלכע שיר־םענטאז, םון לײדע
 מאגאטען דרײ געװארען געםעטעלט איז

 ער־ װאנעץ, 2 פון סטדײק א נאך צוריק
 ארום געהען איבײטע־ די אז קרעדס,
ג ד ײ  אין אפריל, טעז15 דעם זינט י

 האט םירכיע די צייט װעלכער פון פשך
 קאנטראק״ צו אדכײט ארויסנעשיקט

 האט זי אז אויך, ערקלעדט זי טארס.
 שװעסטעד אפיס. צום באװײזע :עבראבס
 װיל פירמע די אז באהויפטעט, דדטאקעל

 ארבײ־ די םון װערען פטור ארום אזוי
 באארד די אז פארלאננט, זי און טער,

שטעלונג. א :עהטען זאל דירעקטאדס אװ
 פון מענעדדטעײ פארםנאי, ברודער

 סון נעכיען די אז ערקיזערם, ,22 לאהאל
 ארײגגענעכען זײנען קאנטראקטארם 2

 םין ארבײטער די פון אםיס איז געװאױען
 ביז־ דער אזן לאםיטע א אוז שאפ, דעם

 קײן געפונען :יט האבען ״נעס־אײדדטעגט
 כאלאג״ וועיכע שעפער, די אין אדבײט

פענטאן״. *ישיד פידטע דעי צו נעז
אפאיג־ דירעקםארס אװ באארד די

 און קודרינעצקי בעריליז, ברידער די טעט
 אונטעיצוזוכעז קאמיטע א אלס לופיז

חײס. די
פיר־ דעי פון קופער, דזשײסאב

ײן׳/ און ״סאנשײן טע טסט  וועסט 8 אי
 ערלױבע־ אן פאדיאנגם סטריט, טע32

 אדבײטען צו בעלי״כילאכות די פאר ניש
 ער האלב. א און םײם םאר אװעדטײם
 לאננ ניט האט םירכיע די אז ערקלעי־ט,

 םא־ 18 מיט ביונעס אנגעםאננען צוריס
 זײ אוץ םארנומען, זײנעז װעיכע ׳שי:עז

 אר״ פיי זעהר אדײננעהראגען האבען
בײט.

צוריהגעוױזען. װערט פארלאגג דער
כאריכם: םענעדזשער׳ם דזשענעראל

 h אז כאדיכטעט, חײמאן בדודער
ײ 498 קאחען״, ״תשאזעןי םירמע ז

x m p  tmvi פון אדו^ס ודו ip
 וחול• שאחמן, סר. סיט גמזעחן זיך האט
w חאט tnpypip, אז ip וױי• תנקש 
ט סער  אלס קלאוקס אין אחינלוגמחן ד

 וױיל סאנופעלטשורער, אדעד דזשאנמד
w אן שױן איו עד v & v ,די און סמנש 

 אזױ נענאננען ניט איחם איז ביזגעט
ד חאט דױימאז בדוחןד לעלטענס. ;וט  ח

 שאו סונ׳ם קאטיטע א אז ?אמענדירט,
 נאכצופאמען װע-ען אינעדגעלאזט זאל
. פירמע. דעד

 נאוחןר• די או אױך, באדיכטעט ער
איחד ארױסנעבען װעט קאםישאן נאר׳ס

 ttilfiv ער *ון װ*ף, נעקשטע נ*טיוס
t« , ly e זטל דיחנקסטרס טװ נ^ארד די 

חנן  נטיורד, דזמטינט *ום ח»*«נדי
«n ro y p  a t טינטעט ז<יל פיגוי פון■* 

 די סיט זווזפמען ז«ר, װערמ וועדען,
 אויםטרנייסען ממעדז׳מרס, י«ת«י«
 די *ונרייטען פנפפגגץן און ■פרענ/ר

 םטרייק, דדשענערפי » פ»ר םפ׳פינערי
 חנ״ »ון נפרינט חייטפנ׳ם נמחנר

 נוטנןחייםען. ווערען קטמנד«*יעם
 נע־ בייטינג דער װערט דעם סיט .

שראסען.
עף שאז סעהרעטאר״טרעזשורער. פי׳ם, ח

3 לאקאל יוניאן מאכער סעמפעל דער אין
 דעי אין נאדיכט לעצטען םײן אין

 אױס, זעהט איך, חאב ^גערעכטעקײט״
 דער דאס מײ:ע;דיג טעות, א געמאכט
 אנ־ יאהד דעם זיך װעט סיזאן סעםפעל
 זעהט עס װי םריהער. םיעל םאג;ען

 סעמ־ דעם םון אנפא:; דעױ געחט אױס,
 גארמאלעז גא:ץ א אױןי צו סיזאן פעל

ט װאי:ט עס וױ ־־־־ שטײגער אמי  פא׳ ג
 מאנוםעסטשורערס די וױ אזוי — סירט

 יאחי. דעם ערװארטעט גארניט ײאלטען
 סײ סעספעל דער ױך םאנ;ט פאהטיש

 ש:ײ• אונזעיייע v*h א-ן אן עדשט זאן
 װעט שעפעי טאנכע אין שעפע־. דעי
 צװײ אדעי װאך א א:פא:;ען ערשט מען

שפעטער.
 אוג״ צו זאגען דערםאר װילען סיר

 זאלט איהד דאס מאכע- סעמפעל זעדע
 געמאכט זאלעז סעםפעלס די דאס זעהן

 םין מעמבערסי שנײדער, מיט װערען
 מאסע א האבען מיר יאקאל. אונזער

 זױ װאס לײדיגגעהער, מאכעױ סעםפעל
 לעצ־ דער סעםפעלס. ביי ארבײט כען

 ניט איז ארבײט שנײדעד בײ סיזאן טער
 דערםאד און גוטעד, זעתר קײז געװען
 לײדיג־ פיעל אזוי מאל דאס מיר האבען
 שאם א פון וױיפט איהד װען געהער.

 מא־ סעספעל א האבען דאדן« מען װאו
 אםיס. אוגזער אין וױסען לאזט כעי,
 װאס םאכעד, סעכיפעל• געגוג האבען מיר

 דזשאב. א םאד םדענען טא; יעדען קומען
 סעמפעל אײך, אױף זיך פארלאזען מיר

 צו שעפעד שוק חאבען װאם סאכעי,
 צו ׳םריכט אײעד טאן צו אדבײט, דער
 םא׳ םעמפער ברידעל אײערע דאס זעהן
vארבײטען. אױך זאי*ען כעי

 מי־ אפעךפאױם צװײ לעצטע די
 אפנע־אל־ יעצטעגס זײנען װאס טיגנען,

 וײגען לאקאל, אוגזער אין געװאדען טען
 ע,*־ דער באזוכט. גיט צימליך געװען
 דער וױ באזוכט םעהר געװעז איז שטעד

 דעם צוליב נעװען איז דאס צװײטער.
 איז מיטייננ גױיסער געװיסעל א װאס

 זעלבעז דעם אץ געװארען אפנעה^לטעז
 אפנע־ האט עס און אגדערשװאו, טא:

 דעיםאר פעמבערשיפ. אונזער צויגעז
 צוױי די בײ דיסקוסיעס די זײנען אבעד

 די לעבעדיג. גא:ץ אגגעגאגגען םיטיננען
 אםעךפארום לעצטען דעם בײ טעמא

או:ז טאכט ״װאס :געװען איז מיטיננ
 הא־ אנװעזענדע די פון פילע צוריסעך.

 דעד איבעד זאנען געװאלט עפעס בען
 איז צייט די טעכיע. אנגעוױיטאגמער

 האט טשעדםאן דעי און שפעט געװארען
 שלי״ מיטיננ אפעךפארום דעם נעמוזט

 נעװא״ באש^סען אבער א'ז עס סען.
אפעךםארום, נעקסטען בײם דאס ׳רען

 שבת געװאדעז אפגעהאלטען איז װעלכער
 אפיס, אונזעד אין םאי, טען15 דעם

אן באלד  נעז־ די װעלען ארכײט, דער ג
 אױבען די דיסקוטירעז צום רעדגער סטמ

 האבזןן װעלכע די זײן טעמא דערמאגםע
 סיטינג איעדםאדום לעצטען כײם דך

 איז צײט די רעחגץ. צום פאדשדיבען
 טעסא אױבעגדערמאנטער דער םים
 געװארען, םאמוסען םיטיננ םארום כײם

 דיסקוטירען צום טעםע נעקסטע די און
 נױטװענדיגקײט א ארביטדײשאן איז *צי
 נע״ אויםגענומזןן ניט ױניאן״״ אונזער אין

 איגטע־ א זעהר איז טעסע די װאיען.
 װאלט עס באלעהדענדע. און רעסאנטע

 יעדעי דאם געווען, רעכט װי מעהר ניט
 זײן אגװעזענד זאל ברידער, איץ־, םון

 װעלכער םיטינג, םארום נעקסטען בײם
 דעש שבת ודערען אפנעהאלטעז וועט

 ארבײט, דער ;אך באלד סאי, טען29
 װען איצט, כםרם אפיס. אוגזער אין
 םאדערוננען נײע בעפאר שטעהען מיר
 א און מאנוםעקטשורערס, אונזערע םון

 אזא זיכער איז װארשײגליך, איז סםרײק
 םא• נעקסטען בײם ויועט װעלכע טעםא,

 װינ׳ ווערען, דיםסוטירט םיטינג רום
 קאנט ברידער, איהר, און שענסװערטה

 װעדען אינפארמירט׳ און לערנען פיעל
 טזד א איבער דיסקוסיעס אזעלכע פון

 גערעדמ איהר איבער םיל איז װאס סא,
 קלאוקמאכער, אונזערע צװישען געװארען

 פראקטיש אויך איז אױספיהר איהר און
 לעבען דעם אץ נעװארען אננעװענדעט

 ברי־ ניט, פארגעסט ױניאן. אוגזער פון
 אפען נעקסטען צום איזע קוסט און דער

vםיטיגג. םאױם
 אםנע״ װןןט מאי, טעז22 דעם שבת,

 אין םיטינג, לאקאל א ײערען האלטען
 נאכמי• זײגער א אײנם אםיס, אונזער

 זײן װעט מיטיגג לאלאל דער טאנ.
 װײםט, איהר װי װיכטיגעי. א זעהר

 האבען צו ש(י\ װאך די מיד עיװארטען
 די אויף האסישאן די םון ענטפער אן

 אנריסענט נײעם א םאר פאדערוננען
 דאס מאנוםעקטשורערס. קלאול די םיט

 אײך זאל עס געגוג איבער איז אליין
 לאהאל צום קוםען צו םאראינטעדעסירעז

 מיר דאם װאדשײנליך א'ז עס מיטיגנ.
 אײ אםיציעל א'יך האנען שוין זאלעז

 י־י םון רעקאמענדאציעס אלע בעמעבען
 עינ• אז זעהר איז צײט די קאםישאן.

 פון אײנער יעדער ,און אונז פאר סטע
 נרײט זײן איצט דארו* ברידער, אײך,
 זיך און אפןןולײגען זײטיגפס אלעס

 מניאן, זײז מיט נאר פאראינטערעסירען
םיטיגג. יאקאל צום אלע .קוםם

םעקרעפער, רובין, ד.•

w פוז הלאוסםאכעד i& fi ען  דעם געפײערס חןנ
שפייגער גדױםען א. אויןז מאי זםען

 טא״ פרן ױניאן קלאוקמאכער אוגזער
 נע־ מאל דאס האט קענעדע, דאנטא,
 שעדד א אויױ מאי ערשטען דעם פײערט

שטײגער. גדויסעז א אויף און נעם
 פאלא־ ס. ברודעי םון ברױו א אין

 אין ארגאנײזער אעטעדגײשאנאל קאזי,
 דאס דעם װעגען -p געפינעז מאראנטא,
:םאלגזןנדע

 דער אין מאל עישטע דאס איז עס״
 ױניאן, מאכער קלאוק דער םון געשיכטע

 אבס$- זאלעז מעםבערם איהרע אלע אז
 פײע״ און ארבײט דער םון סטאימן לוט
אלײן. זיך םאר םאי ערשטען דעם רען

 'צןאכער קלאוק די םלעגען איצט ביו
ארגאני״ אנדערע בײ געסט זײז אלעמאל
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 .אינט ז האט יאחר דאם זאציעס.
 עײ דעם םייערען *ו באשיאםעז באאדד

 איװעאט־ דעם מים צוזאםעז מאי ׳שטען
 דעי• מ*ט צוזאםעז פראאעטאריאט, ליכען

 ערסלערען זײ ארן םעםבעחשיפ, נאנצער
 ם»י. ער׳טטען דעם פון באדײטוגכ די
 מענד אלע װאס זעחר מיף םרעהט עם

 װירק• האבען ױדאן אונזער םון בערם
 מיישתען דעם ארבײטען נעםטא»ם ליר

 נעהאיל• זיינען רעדעס פאםענדע מאי.
 ה«נ־ עעהנער « זעהר אוז נעװארעז טען

 אײנ• נעװארען. דורכנעםיהרט איז צערט
 דעם נעםינען איהר װעם ׳שליםעגד״נ
 נע־ •דורכנעםיחרט איז װאם ■יאגראם,

־* מאי׳. ערשםעז דעם װארען
 ײפס ■חוגראם, נעדרותטער דער םון

 דעש טיט צוזאםען באסומען, האבען סיר
 פחפטפד דער חום צו״זעחן, איז בריעף,

 זזודכמד מירקליך נט«ו9ט#ר אין איו םאי
 evjnjrv נאנץ » אויןי נעװאחזז םיחרט

 םפםםײ e תדך מטײגמר, גח״םען און
a' * און טיגג n tin ,וועל• אין תאנצציט 
מז עס נ«ן א  םוזייזאיי־ באםיייינם זיך ח

r» אץ פרעפםען. דדאםאםיאמ און 
מ יחוגראם רעי ײנ א־ ip אייד ו  חמי

ד •■םין לידער ארביינתר םין סאציזןם  יו
מגפפמ?. םןוריס און עד׳זל׳צטפדם חי

י ■an־ j« רןתער ווויפס י
מנ ם. :נעוחןז ׳ייכמן י

.  •TfPftt'D

פרעםערס דרעס און ללאוק דער אין
'M 35 לאקאל

מענעדזשער גארעצקי, דזש. פון

 דעבאסע, דעד וועגען גערענק איר
 שפאל־ די אויוי אנגעגאנגען איז װאס
 א םים ״גערעכטיגקײט״ דער פון טען

 בא־ םאכען צו אזוי ״װי צוריס, יאהר
אלע מיטיננען״. מעםבער די זוכט

 זײערע געגעבען האבעז אויטאדיטעטען
 גע־ דאך זײנען פעםבערס די און עצות
געקױ איז איצט דערהײם. אין זעסען

 הא־ םעטבערש די װאו ,35 יאקאל מען
 זײער :ענעבעז האבען און עדװאכט בען

ביז :װערטער פשוטע מיט עגטפעד
נעװען ארגאגיזאציע די איז איצט

איז ארגאגיזאציע די אונז. צו פױעםד
 ניט אפגעזוגדערט, אעגאנצען :עװען

 און שמערצען אונזערע באנ־ײפעגדיג
 מיר האבען טאקע דערפאר און לײדען,

 רעװאלױ װא^דערבארע אזא נעפיהדט
ציע״.

 ער־ האבען אלײן דים װען ״אנער
 װען אדמיניסטראציע, אינזער וױילט

 בא־ צו רעכט דאס האבען אלײן טיר
 און לריטיסירעז שיקזאל, איהר שטיםען
 סא־ אין םיד קוסען נויםיג, װען שעצען

פיםיננעך. אונזעדע צו סען
 פיט אמאל נאך זאגען װיל איך

 סעק־ לעצטע אונזערע אז שטאלץ, גדױס
 אפגעדזאל- זײנעז װאש םיטיננען, שאן
 פאי, םען10 דעם פא:טא: געװארען טען

 אפטײ גרעסטע די איבערראשט האבען
 קײנםאל גאך אונז. צװישען כײםטען

 זאל ױניאז אונזער פון געשיכטע דער אין
 םי־ באזוכטע אזעלכע געדעניןען עםיצער
 באוױיז גרעסטעױ דער איז דאס טי;;ען.

 אדגאניזאציע די טײער און הײליג *וי
םעמבערס. אונזערע בײ איז

 ־ים די זיינען פערזענליך םיר פאר
 ?ײנעז זײ וראס סוקענדינ נים נױנמן,

 קײן ניט איבערראשוננ, גרויסע אזא
 אײ־ בין איך װײל חידוש, גהײסער

 אפטי־ אױםגאהם די פון נעד
 ערװאדטעט, ראס איך האב כייםטען,

 װען אז :עגלויבט, כםדר האב איך װײל
 דעם עדלערנען נאר װעלען ארבײטער לי

 גדײט כסד־ר זײז זײ װעלען אמת, רײנעם
איהם. פאר דך זײן םסריב אפילו

װער״ פאר א זאנען איך װיל א'צט
 יעדער װאס םעפבערס, אונזערע צו טער

דעם. װעגען טאן טראכט א םוז אײנער
אונ־ פון מצםבעדם איהר, װי אזוי

 ליב יודי איבערצײגט, האם יאהאל, זער
 איהר װי אײך, איז ױניאן די טײער און
 צו יעניגע די זײגען איהר נאר און

 ארגא־ דער פיז שיקלאל דעם באשטימען
 קאאפעראציע דורך :אר װי ;יזאציע,

 אויםצובױען איםשטאנד זײן מיר װעלען
 צו ארגאגיזאציע םעבטיגע שטאדקע, א

 הא־ אינטערעסען, אונזערע פארטײדיגען
 קריטיקי- צו רעכט פאלקאםע די בענדינ

 אר״ זד שעצען צו נויטיג װעז און ;זיר
 אדמיניסט־ ערװײלטע אײער םון בײט

 איצם אז זאגען, אײך איך װיל — ראציע
 ?אסאל ^ונזער פון םעםבערס די װעלען

 א םאר װאס איבערצײגעז, דארפען
 ןיי■ זיי לײט ױניאן געםרײע גוטע
 שטאריזע א ארנאניזירעז און :ען

 אתאניזא־ דיסציפלינירטע ניענםמע
 םינן• אסװײניגסטעז םון ציאנס־סאכדטע

 סטרײה, דזשענעראל דעם צו הוגדערט,
אלעז אז אזוי,  ווע־ עמם0סאר גיט טיר̂-

 םעג־ אױב און םאריערס. די פאר רעז
םאריעדם. די נאך איבערשטייגען ליך

לא־ אונזער װײל זאגעץ, װיל איך
 דער םוז באװאוסט געװען איז י.אל

 געשםעז איז עס װען זײט, שלעכטער
 םיר םוזען ארבײט, ארגאניזײשאן צו

 םון מאמעגט ערנסטעז דעם אין איצט
 מיטגלײ׳ טױזענדער װען ױניאן, אונזער

 תיח םאכעז ניט בוכשטעבאיר קענעז דער
 צו אדגאניוירען זיך טרײד, אין לעבען

 מד אוגזעחנ םאר ^אםןו גרויםען דעם
 םארזי* זײן צו — םאדערוננעז רעכטע
 טרײד. אין לעבזנן א םאכען צו כערס

 קאנםעד• די םון אײנער װי געדעגק איך
 םעדעריײ דער םון םיחרער װאטיװסטע

 א בײ געזאגם חאט לייבאר אװ שאז
 די טון םאךואםלומ סאםען גדויסען

 קעז וזאס איגדוסטריע •״א דדעסםאמנר,
 מאכען צו ארב^טער איחרע געכעז ניט
 חנכם סײז חאט apzp^ אנשםענדיגצן אז
 געי־ סעז זעלבע דאס עקזיסטירען״. צו

 קלאױד רער צו באצו; אין װעחון זאנט
.* אינדוסטריע.

 די אםבאםראכט אין גצם איך ווען
 די מי םעםבערס, אונתחנ םיז לאגע

 צו פארדכערט .ניט ״ויעצן םעהרסםע
ױ נ^ײיד, אין לעבצן א םאכען  דער ו
 צנד אנגעארצײמ און קורץ, איז סעזאן
 די ויך no ארזיםגעיןאם וואכען, לאכע
 ־און אווארסײם, אדבײסענדיג כחות
o אדוי זוײטעו ווארם איצט n םעואן; 

 ** אמבאםראכט אין נעהםט \po ײעז
די אלזג״פאקטען,

דאסאלם ערשט מיר \p>pp םעםכעדס,

 אינ• קראנקע א פאר װאס באנרײפען
גען.,זז נידעל״טרײדם די דוסטדיע

 נא־ די פאדערונגעז, אדעיגעלע די
 די םאר יןאנטראקטאוס פון גרענצוננען

 וואכען• םון נאראנטיע n דזשאבערס,
 ־־40 א פון פאדערונג די און ארבײט

 ארויסגע־• םוז ארבייטס־װאך, שטונדיכע
 זײגען דאש פראנט. צום װערען רוקט

 די ײעלכע פאר םאדערומען הויפט די
 קעט״ צו אויסקוטען װעם הלאוקפאכער

פען.
 פאמענט ערנסטען דעם אין איצט,

 עלעפענ״ אלע םוזען ױניאן, אונזער פיז
 יע־ דעם זיגען א'ז האבעז װעלכע פען,
 אוץ יעבעז דעם — ױניאן דער םון בעז

 צוגע־ םעםבערס, אונזערע םון שיקזאל
 אונזעי־ םון לאזונג דער װערען. צוינען

 אםװײנינסטע:ס — איז אצינד אקאל61
 ארגאגיזײשאז דיסציפלעירםע גוטע, א

 און בעסטע די םון 600 םון קאםיטע
 ?אל לאקאל אונזער או אזוי פעדױנםטע,

נדױסען דעש אין די אין זײז
 פאדערוג־ נערעכטע אונזעתנ םאר קאצף

 איבערצײגען םוז לאקאל אונזער געז.
 אזעלכעש סםרײס, דזשענעראל דעם איז

 גאנצעד דער אין אפקלינגען זאל עס װאם
 עד־ און הא̂ן איך באװענוגג. ארבײטער

 װעלען פעםבערס אונזערע אז װארםע
אפרופען. װארים זיך

 פאראײניגט פוזען כחות גוטע אלע
 פאדע־ אונזעדע םאר קאמוי צום װערען
 נע־ נעהײסען גוט זיינען װאס רונגעז,
 צוריק יאהד צוױי א מיט נאך װארען

קלאוקםאכער. די בײ
A

 אונזעך פון באארד עחזעהוטיװ די
 םיטיננ לעצםען איהר בײ האט לאקאל

 אויף פראגע אײנציגע די אז באשלאסען
 םיטינ־ איהרע בײ טאנעס־ארדנוננ דעם
 דזשע־ דער זײן װעט אן הײגט םון געז

פאדעחנגען. אוגזערע און סטרײק נעראל
 צו נעװארען אינסםרואירט בין איך

ײ אונזער פון מיטינ: א רוםען  אתאניזי
 אמאניזי־ אגםאנגען און קאטיטע שאן
 ערשטע די אויף כחות. אונזערע רען

 מיםיננען מעמבער אונזערע בײ פיאגען
 און פטרײס דזשענעראל דער זײן װעלען

םאדערונגען. אונזעדע
 װעלען םיםיגנען סעה-אז% אונזערע
 ־24 דעם מאנטאג, װערען אפנעהאלטען

:פלעצער פאלנענדע די אין מאי, טען
210 ,4האי בעסהאווען :דאוךטאון

סטריט. םע5 איסט
נארדעז, סקװער םעקינלי : בראנקס

ראוד. באסטאן 1258
לײ־ לײבאד בדאנזװיל :בראנזװיל

סם. סעקםאז 229 סעאום,
 אנװעזענד כסדר בי\ איך װי אזוי

 סיסי;־ סעקשאז דאוךמאון די בײ נאר
 נעװארען אויפגעפאדערט א'ך בין געז,
 זײ פיטיננעז סעקשאז אנדערע די פון
 זײן מאל דעם איך וועל באזוכען. צו

מיטיננ. סעקשאז בדאנקסער דעם יבײ
 אונזער םיז רעדזשיסטדײשאן די

 מעמ־ יעדעד און אן, געהט מעמבערשיס
 אומבאדינגט םוז לאקאל אוגזער םון בעי

 װאס די רעדזשיםטרידעז. ױך לומעז
 די זײ אױןי װעט פארםעהילעז װעלען

 נעוױסע א ארויםלמגעז באארד עקזעקוטיװ
vשט^יאזי.
 ס׳איז װאס םאםענט, דעם אין איצט,

 אין,אונזצוש איעיגקײט די נויטיג אזוי
 אפד איז נעםט םען װען איצט רײהעז,

 םון חןיארט אםיציעלעז דעם באטדאכט
 עס װאו קאםישאן, גאװערנאר׳ם דער

 װײדזשעס די םיט אז צונעגעבען, װערט
 קעז םארדינעז םעמבערם אונזערע װאם

 איז עם אז םארשםעהן, קינד » אפילו
 איצט לעבען, א מאכען צו אומםענליך

 אנריח־ געװאלט ניט זיכער זיך װאלט
 אינסער־ דער םון םאקט נעוױסען א רען

 נעהאנ״ האט זי אוױ װי נײשאנאל,
 לאקאל. אונזער צו באצוג איז דעלט
 בולם, אזוי ס׳איז וױיל עם, איר טו דאך
 נאנצען דעם אן רירט האנדלוננ איר װײל
 «רינציייזד די לאקאל, אונזער םון עצם

 אדםיניסטראציע, נייער דער םון זײם לע
קאנםראש־ סארדכטען צו וועג איהר אי&

p און ס^ססעס טיגג w ,ט ״ נ װאס או
 פין רײען די חנסאראיידרט אזױ חאט

; אונזער אן ד  עקזעקוטיװ די וױיל ױ
 האנען סיטינגען סעקשאן n און נאארד

 פארעפעגטלײ צו נאשיאסמן שטורמיש
 f» דנער בין איד חטגדיוגג. די נען
 אדער — צװײ די פון אײנס איז דא
 אינטער- חנר פון מיספאדשטענמיס א

 ׳ילעכטע סיט עמיצעד אדער ;ײשאגאל,
 מיץ איך געטאן. דאס האט אבדכטען

 קיאות בעלל דער פון פראגע דער אין
ד• א מו א ק

 פרעסער א אייגער ארבײט דארטעז
 אכט לעצטע די פאר חעד״מען דער אלס

 ארױסגעצײגט זיך ס׳האט װי און ׳יאהר
 דאד- קאנטראקטאר דער געװען ער איז

 אײ די *ח שטיק, םון געארכײט טעז,
 םאל געאובײט האבען פרעסער בעריגע
r א זײן נאך קעז װאס אידזם. yoru 

 אלס ארכײטער אן וױ םארברעכען
 דער- אין ןאל ױניאן דער פון מעטבער
 און קאנטואיןטאד, א זײז צײט זעלבער
 ארבײ״ פרעסעדס איבעריגע די מאכען

 סיגגל נאך אויך און איהם, םאר טעז
, אװערטײם. פאר

 אין ארײגגעקוםען זײנען מיר װען
o געטראפען ם*ר חאבען אפיס, m 

 םראנלז באשרײבען. צו שרעקלאכעס
 םון געארבײט סעסבערס חאבמז פרײ און

 דעם צו ;ענומען זיך האכען םיר שטיק.
 אין װי לא״ קלאוק בעלל די צו — שאפ

 א;־ פרן האבען מיר םעלע. אנדערע
 מעט״ אונזערע אלע צו עדקלערם פאגנ
 מי־1א גײער דער םון נאמעז אין בערס

 חיײ אונזער פון נאמען אין גיסטדאציע,
 די מעטבערשינ, אונזער צו פליכט ליגעז
 זײן, מודה זיך קומען וועיליח װאס אלע

 װעלען ארבייט, שמיק ארבײטען זײ אז
 שםראף יעדען פון װערען באפרײט זײ
פון רעאינשטײטען ,זײ װעלען םיר און

ײאד.
 געקױ םילע זײגען רוןי אונזער אױןי

 נעװען. .םודח זיך און אין״אםיס מעז
 גע־ צוריהגעשטעלט זײנען אלע כסעט

 אבעד װאך. פון ארבײט דער צו װאדען
 צוגע־ און געקוםען גיט זײגען װאם די

 זיכער זײגעז סארברעכען, זײער געבען
געװארען. באשטראפט שטרענג
 םון פרעסערס די נערופען האבעז פיר

 גרױועגס דער צו קא. קלאוק בעלל די
 דך האבען פרעסערס די נאר באארד,

 העד־ירע־ דער אז צונעבען צו אנטזאגט
 דעד דארט איז ראזענבערג, סעם סער,

 שםיל, פון ארבײט און קאנטראקטאר,
 פאר ארבײטעז צו אויס קומט זײ און

 אר־ צו נעצװאונגעז זײנען און איהם
 טײם. רענעלע םאר אװערטײם ביימעז

 פלאץ דער װאס דעם אויןי קוקענדיג ניט
 פרע־ א אין נאך גענויטיגם זיך האט
 עמי־ אוםטעגליך געווען איז דאך סער,
 װאס די ־ ארבײטעז, םארבלײבען צעז
 הא־ מורא געשיהט, אפיס פון האב איך

 אױסגעפינעז װעט עמיצער אז בענדיג
אםת. דעם

מיי־ שפעטער פדעםערם די האב איך
 באארד. גרױועגס דער צו נערוםען טער
 אײנ־ מיט מיטינגעז שאפ אײניגע נאך

 געיו:־ םיר איז אונטערזוכוגגען צעלנע
 ראזענבערג, סעם אז באוױיזען צו געז

 קאנטראקטאר. דער איז פרעסער, דער
 איײ געװען איז שאפ םון םשערםאן רער
 האבען פרעסער די עדות. די פון נעד

גריװענס די און צוגענעבעז, אלעס

 נודס זוהײט די װאס סטרײק, דער
 ער־ האט ,62 לאקאל ױניאן, װאירקערס

 אויבענדערטאנטער דער געגעז ?לערט
 געהט צוריה, װאכען עטליכע םיט םירמע

 רעזול־ דער איז שםרײק דער אן. נאך
 גע־ האס םירמע די װאם דעם, םון טאט

 םיז העיפט א דיםטשארדזשען װאלם
 ױניאז די און שאפ, םח ארבײטער די

צושטימעז. נעיןעגט ניט דערצו האט
 צװײ האט אגדערװער םטענדארד די

 151 אין זיך געפיגט אײנער שעפער.
 צװײטער דער און סטריט טע30 װעסט

 םילעם סטרים. טע21 וועםט 22 אין
 נעוױנעז. צו סטרײק דיזען געטאז װערט

םאראור־ שוין האט םירמע די כאםש און

טוו ער אז נאשײאסען האט נאארד
שאפ, דעס פאדלאזען

 פאחט, א אגײהרען איף וױל דא גאר
 #עיפאדוױמצן פון פע^ע אײניגע און

* אץ געהאט חאבען טיר װאס  *״דג
ױ װאו דארט t* שעפער,  mp* שױן דיגען מ

 דעש ארוגטעמעטען אין צרפארנרײד װען
 r אנצר חאבען שטיק, פון אדבײט װאס

 שאפ דעמןעלנען פון ורעסערס א;דערע
ד מיט דיל א וױדעד נעםאכט ע נ ם׳ ע  ד

 שטיק פון געארבײט וױדער און הנית
 חראנקתײט.,* נראדשע אמת׳ע אז —
 אװעחשטע״ סיטעל אײנצינער דער איז
 מעטבערס, אחטיװע די פון אײ:עם לען

 ער או פאמאזען דף קען טען װאס
 פרעסעג דעם בײ גענען אנטוגנ װעט
 ארנײ• דשט מערזר װעט פען אז טיש,
 איף האב זעינמ דאש שטיק. פון טען

 קאטפאד, קי־אוק בעל דעל נײט נעטאן
 יא־ פון טשערטאז גערטשיקאוי, נרודער

ײ געארב״ט האט װאס קאל,  הירש, נ
 װעסט 30 בארענשטײן, און כטײננערג

 אז געאידעדט, איך האב סטריט, םע26
 דעד צו ארבײטען ארױפגעהן טוז ער

 דער װען נאך קאטיאני, לי״אוק בעלל
 ער אז געזאנט, מיר האס העד־פ־עסער

 אז זעהן װעט ער און נוט װערעז װיל
 ;ארבײסען בלײבען װעט נערטשיסאוי

 צוױי ארבײטעז לאזען איוזם זאל איך
 גערטשיקאזי און ׳אפיל צום ביז װאכען

 כארעכטינט דיז דעמאי^ט ^ײץ װעט
 איז װאכען פאר די נאך דזשאב. צום
 קאמיסע, אפיל דער פאר עחשינען ער
 גוטגעדןיײ האט קאסיםע אפיל די און
 נדיװעגש דער םון דעסיזשאז דעם סען

 אויםנעפא״ איהם האב אץ־ און באאדד
 האט ער שאפ. דעם פארלאזען צו דערט

 דערנאך נאר ארדער, מײן אױסגעסאלנט
 עקזעלוטיװ דעם םאר ערשיגעז עד איז

 פעלי״1ו שא■ פון קאטיטע א םיט באארד
 ביז אדב״טעז צו ערלויבען צו איהם רעז

 עקזעקוטיװ דעם בײ דעי. דעקארײשאן
 אז צוגענעבען, װײםער ער האט באאיד

 עק״ n שטיק. םון געארבײט האט עד
 זײן אנטזאנט האט באארד זעקזטיװ

 אפיל די — זעלבע דאס און פארלא::,
שאינם דעם מיץ קאפיכת  באאדד. ת

 אינטערגײשא״ דער צו אװעק עד איז
 איהם האט אינםעתײשאנאל די און נאל

 אדבייםע?. צודיק ארױפנעהן ערלױבט
 פיז קאםיטע אפיל די האט איצם און

 אז ׳באשי*אסעז אעטערגײשאנאל
 שא^. איז צוריק ארבײםען מענ ער

 אוים- האט באארד עקזעקוטיװ אונזער
 צו באשלאשען און פיאגע די גענומען

 *עהזע־ דזשעגעראל צום בריעןי• א יג״קעז
 אזא פאד פראטעסט אלס באאדד קוטיװ

 עדמוטײ ה״סען װעט דאס האגדלוננ.
 םײנט דאס שטיס, כייז ארבײםען צו גען
 שטע־ איז נװאלד םים אדיערײסען זיך
איבײט. קאנסטרוקטױוע אונזער רען

 עקזעקוםיװ דזשענעדאל די װארום
 איד קעז געהאנדזדם, אזױ האט באאדד

ט י  אםיל״ די װאחם און םאדשטעהן, :
 םארלאגנ, זײז ערפילט האט קאמיטע

איבערדאשוננ. גרעסטע די איז
;ע־ כײר האבשז װאך לעצטע ערשט

 םרעסער די װאו שעפער צעהן בײ האט
 דזשאבם דיערע פארלאזען נעםוזט האבען

 גריװענס דער פון באשייוס דעם נאך
 געאר״ האבען רirons די וױיל באאדד,

 קיאופ בי־אםפיעל די װי שטיק, פון בייט
איז גאײשטייז, און נאדפין ׳קאספא:י

)10 זײס אוי,מ (^נלום

 מײדלאך, איעיגע םיז ארעסט דעם זאכט
 דאס אפגעשםעיזט ניט אבער דאם האס

 נים געטאן \וערט ארבײט די פיקעםעץ.
 אויך נאר אלײז, סטרײקערס די םון נאר
n* פין ארבײםעד נודס װהײט פון n i 

 און ארויס. פיל העלםען װעלכע שעפעד,
 אזױ װעיען נעטאן װעט ארבײט דיזע
 געװאונען װעט םטרײק דער ביז ׳לא:נ

װעיען.
מעמבער־מיםיננ.

 גלײר סאי, טען25 דעם דינסםאנ,
 אפגעהאלםעז וועט ארבײם דער גאך

 אין גענעראל־מעטבער־כדטיננ א װערען
 סטרים. םע 5 איסם 210 האל, בעטהאװעז

 איײ װערעז םארהאגדעלט װעלען עס װאו
 ״4װעי אין פראנען, וױכטינע זעהר גיגע

 פאר״ שםארק זײנעז מיטגלידער אלע כע
 וױכי־ דורכאויס איז עס אינטערעסירם.

^ אלע אז םמ, לי טנ  פי״ דעם ען4זאי פי
אטענדען. טיננ

דעי. דעקארײשאן
 די םון אײנער איז דעי דעסארײשאן

 װהײט די װעלכע םאר האלידעיס, לינעל
 באצאלם. קריגען מוזען ־ װאירקערם גודס
 אוגזערע אויםמערקזאם אלזא םאכען םיר

 דעקא־ וחןט יאהר דיזען אז מעפבערס,
in אפנעהים דעי רײשאז ^ i ,מאנטאנ 

 וחד ארבײטער אלע םאי. םען31 דעם
in ארבייםעז צו ױם אױפנעפאדערם 
 איז םאג אױבענדערמאנטעז דעם איז

מן וואכעדשרגײםער »יע אז זעהז, א  ז
םאג• םויעז א פאר באצאלם טרינען

מלענראר עױו^מגאל װעכמסלימר
ס־זאן. דעם ״הייה״ צוױיטער

ם זוגט*ג,  יעם “.הייק צװײטער דער — פריח. דער אין 9 מאי, םעז23 חן
מאי. םעןojn 23 םריח, דער אין אזײגער 9 זתטאנ, פארהוסען וחנם 1»םיז

זאך. נוםע m זעהר הײהם יינען1 אמרוםטריע אונזער םון די.ארבייטער פאר
a און נעזונט, זײער פאר ווערם נרױסען א םון איז «ם t װינשענםווצרם איז »r װאם 

ײ nc סעחר חייקם. די איז באםײליגמן ױך זאאען ז
o r i איילאגר• האנטער׳ם נאך .חייהען״ םען וועט מאצ
ן עואם דער זואו  םט. םע125 צו םאנװײ םײד איסט די נעםט :םרעפען זי

 סטאפ. צעצטען דעם בי« פאהוט און נעי יעאחעם «1םרײ לא«ןא< ךי געחמט דארט
 אח .קוםט אײך. י1אױ װאתמן par .חײה״ am פח םיחרער רער וועט דארט א״

ז יאסט םא;. זמנענעהמ׳״ אן האבען ותט איהד י • י ר־ יייי

סאםפאני ןנחןרװער ספענוארד גענןן ססױיה
®רסנעזעצט והןדט



IW m m i■*

*€i

£
V׳׳

*I

*iw 
- ,y®13־*

■ 4

mi

U I ’I U  t l k l l

 ow צוצוגױיטעז דף דווי א
קאמו»

 ווע• אונמר םון דעריוי)ס«י זועדסהער
 :“״געדענטיגמײט *מאן נענטר-כןן

 ניט סיר װעט איתו אז ח*ף, אץ־
 מלממגחײם » נענ׳ןן כייר און ענטזאגען

 ?p»* צוס ׳שורות ■*ו » אויינ«ו׳*דײנ*ן
ױגיטן. אוגזער טאר נעסטע( און

 דורנריױען זין״ אץ• װיר סיעציןל
 מעמ• נןוטרד עהועסוטױו אוגזעיזנ ס־ט

נעדס.
װי  זיר רוחט נדירעד, װ״סט, איחר ,

 פאדכטאועטען אוין־ *זוי אונזער אױוי
 גמיסע מיט װ*ל?מן נרויסער א ה׳םעל,

 װעינע וױנטען, ־טטטישע און שטורעסס
 אוד מיט באסעטטע) ד*רפז»ן װןלזן סױ

 ט*ט נין איך און נחות. לעצטע זערע
 װעלען םיר אז האש;ו;נ, פויעד דער

 װעלען םיר און איטבא׳שעדינט «רױס
זינעו־. די בליינעז
 עדװאד״ נדױסען אונזער ט״ן א*ר
סטייימ. דזשענעדאל טעטען

 איז א״ר וױ נרידעי, נדינע יעצם,
 ארױםיטטעלעז סיר נעהען כאװאוסט,

 בעל אונזערע צו םאדערונגען אונזעדע
 זיי״ וױכטעסטע די װעלכע פין הבתים,

:נעםלין־ צוױי, נען
ק*נטדאחט*רס״ אײ #.ליטיטימזאז

".,נאראנט און״טאים
ו ׳שטעלט אלז*, י  א עצטז סיר ז

 מען סטן םיטלען א םאי װאם :םיאנע
 אס#• דזשאנערם דער נענען אנװענדעז
 סרי• קענען ז*ל ױניטן די t» םיאיישאז,

 ארן זיי אינער קאנםראל פויען דעם נען
 אנערסע־ צו נעצװאוננעז זייז זאיען זיי
 ‘}םאדעױננען נערעכטע אונזערע גען

 ד• נענוטען עיססי־א זיף חאב אץ■
 באזו״ צו ציים הורצער א םאר אױפנאבע

 ׳שע־ די אין םאכער סיאוס אונזערע כען
װאס א־ן און ארנייטען, זיי װאו פעו

 T* און ארנ״ט׳וו, «״ רw׳# % <•*
v נטזוגט *זױ ח*נ r u n n  t r w 

 «1» גמיויין י*רי), נ*ו אין ט»ער
m» אויר און )נד^;זװיר jn י מיט  ו
i« דיזע pg ארנ״ט׳ןר m( איד נין 

i jw w i ׳ןס טדויעוינ ♦11 נאיפמס, «וס 
m די איז i י פיו im. י o t p W p 

ױי, איו ט איחר אז ו  •m «ױ זןי
טיט :נעמילױ פטקט, דעס מיט :ענען

t און אוטפאדטעמטען דעס v r V r u r n 
e v :n g דז׳טא״ דער פון כטײטסע;ט 

״ טז •סטסיאײ׳טטן, נערס  ניט װעיען ז
 נט״ דער פון עיטשײדו;; די *ננעטען

קטמי׳פטן. װערנטר׳ס
 ט«רען מ»ר נרידעד, מייכע איזט,

ט ■פאר היין פאר ״ן ד  אין נע;איט ז
 אומ־ ארע אונטמר סוזען מיר און ח׳פנון,

 .־,ס ט־טיען. איע *;װענדען טטענד׳ןן
 אוגזןרע איע אוןאמעגגעטען כזוזען
 *ו־ און *וז״ט זיינען װעיכע נחות,

 אייע אין א־נעלאה נעװארען ט«ר״ט
ױנהעיאך.פון  אי! כדױשיין יטרה, ניו ו

 מײ־ ם״ן גערעדט, פשוט נרטנזוױי.
 פאד אײר *ו אועליר איך און א»ז, נו;;
 ױ־ דקד פון נעסטען און ף*הל דעם

 א ארױסיטזען זאלט איוזר אז :•אן,
ל הערזליכען  םארםרי־ ארע די «ו איי

 ד־סנאס־ און פארשטויסענע און נענע
 ברייט ןםענעןי *ו און נריחור, טעטע

 אױםטטרעסעז אויך און םירען 'אונזערע
 ארײנ^סדי• אום חאנט, נדידערליכע א

די עזי  און רייהען, אונזעדע אין pmv נ
 *וזאםעז, אלע קענ׳ןן מ־ר װעלען דאן
 אונזערע געבעז כחות םאראײנינטע מיט

 פייט, איא “אטאסיאײ׳שאן ,דז׳פאבערם
*t זייעד אויף נעדענקען אונז 1ע5ז* זײ 

לענעז• ;אנצעז
 טיםען םון ברודעד א• וױנ׳פט דאם
נאסען דעם מ־ט זזטדמן״

׳טװארץ, סעם
.2918 נומ. לעדז׳ש. 2 ל*ה.
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טעקרעםא־ װישנעװםקי, ד. פון
0

רעמערענדום. צרם אױף
׳טען22 דעם מ»י שבת, קימענדען רעם

 דעד אין ט*נ וױכטיגער « זײן װעט
 דעש אין ױניאן. אוגזער פון נע?ןיכטע

̂ו־ פון מיט^ידעד די איהר װערט ט*נ  ל
 א דורך באעליסען צו גערוםען 38 סאי

 װע־ נעהאיטען װעט װאס רעפעדענדום,
 3 ביז 1 םון האיל, ברײענט אין רען

 אנ- זיך זאר יאפאל אונזער צי גײטאנ,
 פון באאדד דזמאינט דער אן שליסען

 אױוי ױניאז. דרעססאכער און סלארה דער
 יעבען דאס א« הענגט בא׳שלוס אײעד

 ױגיאן. אונזער םו װאױלזײן דער און
 ערגסט־ די םאיקאם סארשטעהט איהר
םראנע. דער םון הײט

 ביטער װי נוט נאך נעדענקט איחר
 גענען נעקעמפט האם ^קאל אונזער

 דז״שאיגט דזןר פון מאשין אילטער דער
 דרײ םיט אונז חאט וועיכע כאארד,

 דאר־ םיז אדױםנזןװאדםעז צוריק יאהר
 געווען ניט איז צײט יענער איז מזנן.
 ױניאן, אונזער *יז םיטנלידער אײן מײן

 אוגזער געכע? געמטערט זיך עאיט װאס
 דער אין אנצדשייסען וױדער דך קאםןי

 םינד אונזערע איע כאארד. דדפאינט
 םאדאײנעט נעשטאנעז זײנצן גלידער

ײי — ‘םארװאס^ דער׳םראגע, אײןי  װ
 פאד־ איהר װי יטאנעז6םארע חאט איוזר

 א יאקאל, אונזער אז איצט, עסצהט
 אר־ םיר וועילכע בײ ארבײט דאנ^־די
 םון םײיל אמאנישער tv איז בײםעז,

 און אינדוסטריע דרעס און קילאופ דער
 פאו־אײגמט וײן כױר סוזען אזזנלכע אאס
 װי קערפעחשאפט, צענםראיע אײן אין
 < באארד- דדאאעס דעד אי? עס

 אימו די בא^אפען איצם דיאט ותד
 דזמאינם דער צו זיך אגשריסעז נענען

>' באארד
 זײנזןן עס אז ׳אםת איז עס כאטש -
#  נאך אנערסענעז ײאם סיםנ^ידער, ד

ס3  צו ארבייטער םאר וױכמינהײט די י
ז זײ< ו ז ס א ^ מ  קער־ מנםראיזנ אין א

 אז אםת, אויך ןובער איז י«ערמא«ונמ?
 ביײ גים יױימן גדםנאידער איינעזנ

W שסיחןרן fr  o n  nר מ מ א  דאאאר 20 ו
ס אבער םאנד.  ד• 09 איז נאנצע אי
סו  עצד םח געיזארעז אויפנעחױבען אי
t ליבע f r & t יאקאיצ אונז^י יױן 

ם וחניכ^ תי  TTi^« w וװציב נ
 איז נעםעז וװ נים גקסח •אייםמחנר נער

נאכ דער םון אינםקרעםעז די _ _
k       — ״—     ■£      - & f c -■ - - — .אנ םעז פען װי גדכאקיחנרשאסם 

Jn זײער 1ח«««־טלר m rw ו  ey ז
a n־ ? מ א ר פ

trup .ויי, i ■ fn נעארבייט טלעסאי
י »ן ט חנ כ טי ײ״

 פיהרעי די נעװען זײנען זײ װען באאדד,
 דעש, גענען איצם ארב״נתז יאקאי, פון

 יוא־ פון פיחרער דיי זײנען זײ ;יט וױיל
 ראהא־ו םון מעמבערס #איהד װעט קאל.

 מענ־ אזעילכע םון םיהדעז ראזעץ דך ,38
 אזא באהםימען צו קומט עם װען שען,

םראגע? וױכטינע
 שװעיל אוים׳ן איצט עטעהען מיד

 מאנוםעק״ די מיט קאטױ ביטערעז א פין
 אסאסיאיײ פדאםעקטיװ די ט׳שודעיש.

 אונ־ יוען כיאסענט פאי׳ץ ווארם ̂שאז
 זײ ענדיגען. זיך װעט אנדימעגט זעד

 שעפער די אוגז פון אװעקנעכיען װילען
r פון n. ,העטי און הערריננ ם. קלונטאן 

 די אװעקנענומעז האבען זײ װי קארנעגי,
 םרענטש און װײנטטײן ב. םון שעפער
 זעהן קילאר יןענט איהד סא. מאדעי
 װערען, װעם ױניאן די שװאכער זױםיי

 צױ אונז םון ײעיען טעפער די אויך װען
 טיד כח וױםיי סיט ;ווערען נענומען

 אונזעדע געכעז םען0סע דארםען וועיצען
 אץ מאכען צו גאראנטיע א םאר באסעם

 סערציג־ א םאר ילזגבעז, אנאטעגדינעז
 נעיע״ די און אדבײםס־װאך עטונדיגע
 אהן האכען װעאען מיר ײאס געגחײם

 קאסטום די ארגאגיןירען צו היילוי דער
 קאגען סיר װעמען אחן דיעסמײקערס,

 באדינ- גוטע קײן קריגעז ניט הײגםא?
טרײד. אין גו:;ען
 א פאר איצט קעפםען םאריעדס די

 דאס ארבײטס־װאר. ?זטונדיגע םע.י*ציג
 האבען םיר װאס םאדערונג, דיזעלכע איז

 בתים בעלי אונזעחנ צו אדויםגעשסזןיט
ץ  פאדערונג די .1024 םעפטעםבער י
 העגנען. נעביליבעז אן דאז םיז נאו איד
 דעם םאר קעםםען מוזען וועילען פיד

 חא- באיעבסטים םאריער די האי-יאהר.
 ״9ב אונזערע םיט פאדאײנעט זיד בעז
̂ען צו סעס  ארבײ• םאר די גענעז סעם
 סטונ־ םערצע א םאר סאםןי דער טער.
 םוז און וחנרעז וחנט ארב״םס־װאך דיגע

י ווערען ^י י  אר־ גאנצער דער מיז יי
ד פארססעו̂ן און באיואמננ. כײטער  זי

 אינ- גארסעגם לײדיס דער םון אוץ־
דוסםריע.

בלײבאן סיר זאלעז זיך: םרענם
 אױסנע• באארד, דזסאינט דעם אויםער
 צראמסערס םח נעפאחר חנר «ו שםעלם
 אונזזנחנ * םון אננריוי pjn פח וועדעז

, בא^עבאטים?
 זאצ גײו ײנססיםעער9 איין !גײז

 םאראיײ אײן און ענטםעי! אײער זײן
םיז פאר 6בןךפיו ניגנמר ^י  אין זיך אנ

o דער r p m בחמגען זאי באארד 
אפיסםימונג. ע אי

 י«נן22 חנם םטי ׳*בוו נעחמפם, ׳
י 1 טון ח«י, נריתגס »יז י נאכ־ 3 נ

נ׳• < י ■׳״י* סיסאנ•

לװ• ניט״געדדוקטע m װעגען
w in iw i רער פון רעדאקטאר ®דײנד

0”W 0 W V K״ —j
 רידעי צוױיטע א איצט אײך 9סי אץ•

 װאס יידעי ער״עטע דאס ביחנעך. ״די—
 ״פריהרינל/ צוגעישיקט, אײר חאנ איד
 איהר* האט ןוזוי—געטױגט,.. גיט חאט
 װײי דעיםאר, אפער געענטפעדט. דיר
 > םעדעי •רעסער׳ס א םון ארױס א>ז עס

 n א דאד אבער ״א״געגער״ אן טאקע
 גע״ װערט ייד זעיבע דאס וחנן !,״ סער

 רײזען, אכרהם אדער אדימד, י. םון ^יוןט
 גע־ געדרוקט זיכעי עס װאיט י., נחום צי

װאחנן.
 אײמאן אז : װעלט די זאגט װי אבער

 הא־ גיט טאטען יטעחנעם קײן דען טאד
 •רע־ •דאסטער א אמאל דען 1VP 1 נען
 געדאנין^ שעחגעם א אױסדריקען גיט סער
 ^■אעט׳א טיםוי דעם האבען דען סוז סען

 םאר־ ניט אי^זאר טיך, טרײסט איחד
 - ־ איהר זאגט — כיעגש א צוױימיען.

עז זײנע גריקליך אײסרעכען יועז אהי  און י
טאקע איז עס ישדײבען. ניט ילידער ק״ז

 עגטפןר. רינטיגעד און לןיוגעד א זעחר
 עחשטע דאס ניט דאס איז יײדער אבער

 גענוג סױן חאב איד םעדער. טײן םון
 צײ- ידעגע6םאר? אין דדער געדרױזטע

 זיך האכ איר און דעורגאוען און טונגען
 כין איד *י באטראכט, ניט מײנטאי
 םאד• גע׳צרעען יטוין האב איך ע»עס...
 ״נערעכטינ• דער אין ארטיקיען ^ידענע
קייט׳/
 גענומען איצט איו האב ^דער די

 קיאוקמא• ברידער מײנע וױי< מרײבען,
 ׳צײט ילעצטע די מיר דערקוט״שעז כער

 אונ״ אין ניט עיעס סדײב איר םארװאס
 אממסטען און פײפער׳/ ״אײגעגעם זער

יעזען. צו יליד א מײנע זײ גיײגען
—לירי צוױיט א אײך שיק איך אלזא,

 געסריבען, עס האב איך ביהנען״. ,די
 באקױ ענטםער אײער האב איך אײדער

 דורכאויס ניט איז עס אז וױיס, איך םען.
 דאס איז . דערםאר פאעזיע״, ״אמוז׳ע
 םאר• צו ילײכט ס׳איז און קריטײז, אפת׳ע

ציי.., איך װעטען ״שטעהן,
 דרעס־ שיקאנער די טתנה א איז דאס
מײדאאך. נאן־ױניאן זײערע םיט באסעס

 נע־ װערען ביהנען״ ״די אז האןי, איך
 פלאץ ארן אײערע^אויגען אין חן םי:ען

״נערעכטינקײט״. אונזער אין
ישיקאכא. אבײגדור, בן

 בן• *י ענסוער י־- רעדאקציע. םיז
 די אין ינעז8גע לעזער די װע-ען אביגדור
ע, פ־ן עגםפעייס ^קיי  פון 9 זײט *ויןי רע

צײטונג. דער

לעזאזל״ ״שעיד דעו איז דעזײנער דעד
םױיד הלאוה דעם אין

 קראוק דעד איז יאהרען י־עצטע ד• םאר
 אומגא־סא־ זעהר א אין טרײר סוט און

 םיז אנטװיקרוננ דער דא:ק א יאגע, לער
 קיײ אבער קאנטראהטינג־סיסטעם. דער
 לײדען צו םיי אזוי אויס נייצט קוסט געם
 דעזײנער. דעם װי *ילאג, דאזיגער דער פון

 אױס־ :יישט נאך האט דעזײנער דעד װײיל
 רעי אינטער זיײן זאי עד אז געקעפפס,

 בריײ בײש ױניאן. דער םון ױריסדיקציע
 דעזיײ דעד אז אגגעגוכשז, איז עוילם טען
 וױכטינקײט זײן םיט באלוינט װעדט נער
 םא־- די:ע אז און אינדוסטדיע, דעד אין

 א פאר פאסט עס וױ דינעז, דינסטען
 הא־ אײנדרוק אזא פראפע״שאנעײפאן.

 מא־ די פון פארטרעטער די גזדשאפען בעז
 דער פון פארהער בײם נוםעתםימררערס

 םראנע די װען האפישאן, גארוערגאר׳ס
 געװא־ םארגעיײגט איז דעזײנערס די םון

 הא־ מאגוםעקכדשורערס די .1924 אין רען,
 דעױינערס די אז באהױפטעט, דאז בעז

 ווע־ םאדרעכענט נייטט אופן ב״שום הענעז
 זײנעז זײ וױייל אדבײטער, אלס רען

 און םראםעמאגעיל״טעניטען. — ?ינסטיער
 פער־ אז געװארען, געהערט דאס איז װי

 טוי־ 20 ביז 10 םדן פארדינעז װאס זאנען,
 געי־עכענט עז4זאי יאהר, א דאיאד זעגם

 דאס ? ױניאן־אדבײטער אלס ווערען
 האפי״ דע־ םאי־ טענה זײער געװען איז

 גענומען האט קאםייטאן די און ״טאן.
 מאנופעחטיטורערס די םון טענה די ערנסט

 דעזײנעיס די םון םאדעױנגען די האט און
צוריקגעוױזען.

 ױניאךאדפײ־ די אז זיך, םארשטעהט
 זיך האט צײט יעגער םון ניפטדאציע

 דעזײנערס. די פאר אײנגעישטעלט נים
 האבען זײ װאס דעם אױף קוקענדיג ניישט

 םאניםעק־ די םון טענות די אז געװאוסט
 היםאוןריטסטײא ״ג־טיק א זײגען טשודערס

 דעם ביז און זין, ערגםטען דעם פון
 םין דעזײנערס די לײדען טאג הײגטינען

 דער נאר ױניאךאדפדניסטדאציע. יענער
 ערעמעגט װיכםיגער דער אט >ז איז, אםת
 אזױ פונקט ^ײדעט טרײד קלאוקס איז
 אין צושטאגד אומנארמאלען דעם םון םי<
 ארבײ־ אנדעי-ע איע װי אינדוסטריע, דער
 די נאר יןיצאױןס, בײ ארבײטען װאס טער

 קא־ עמערע אן נאך אין זײגען דעזײנערם
 דא זײנען אװדאי ילײדעגדע. םון טעגאריע

 םון גוט זעהר פאדדינעז װאס דעזײגערס
 נאר יאהר, א דאלאר טויזענד 10 א ביז 5

 טרײד אץ דא זײגען דעזײנערם אזעלכע
 די אױןי צעהילעז זײ קען מען אז אזויםי^
 טאםע׳דעזײנערס גרויסע די און םינמנר,

 *>רבײטען צאחצ אין 1500 ארום
 סאנען װאס באדיגגוגנען אזעצכע אונטער

לעבען. אנמטענדיגען סײ\ םאכעז טrני
כאיאקטעריסט^ זעהר איז עס

 זמספצאסאציע פון איעטיט דער וױ
 די *בײ צוחוציעם יאזױ זיר האט

 צײ״ צעצטע די איז באצעבאסים סצאוק
 םקים נײעם א נעםונען האבען זײ אז טעז
 פהנחר נאר םאבען צו דעזײנער דעם װי

 אז צאנע. עק^נאםישע ?יק םארבינמרס
 דע־ » אוויף געסט באס 9 ווען איצט אט

 איחם ער רומם ארבײם חנר צו זײגער
 דעוימער חןר אז •••יחנצע » אוגסעד

 באס דער ז9 אונםעחארײמן, דאס וא*
t9P ן װאה יעחנ *וחמשימעז איחם  מ
 פאר װאס כױס םארעטעיעז סדן דך קאן

 ארבײם, אח מםעחם חהײנער א קאפ א
 איחם סעז קאן סבת אז וױיס ער ווען

w v n .? w o• חנזײ״י חןר וואס
vn• דער וזאט חנךיסר גסר נ**ם סווג 

וואס סיאיען T? םא^פםזנחס וױ< באס

 יפוין עד זעהט דערפאר און געצר, מעהר
 ארבײם םאכעז זאי דעזײגער דער אז

 איין אין וואכען 4־3 דויערעז דארף װאס
 גרע־ לזיין ני׳פטא נאר איז עס װײל װאך.

 אר־ הײנט דארזי דעזײנער א וױםיצ גיץ
 הײנט זײ צאהצען װײדזשעס און בײטען,

 נישט םשוט איז עס אז דעזײנערס די
 אין פארעפענםייען צו דאס אײננענרםעז

״נערעטיגקײט׳/ די
 און<או םאקטען יעצטע די םיז אט

 עקזיסטי״ װאס איבלען אנרערע םיצע פון
 איז דעזײגער, פארןן טרײד אין איצט רעז
 די געגען קעמפען צו ענטישלאסען ער

 באצזנבאטים. די םון אפעטיטען גרויסע
 דעזיײ יעדעז םאר װעיען קי*אר דארף עס

 אין אופדשםענדעז איצטיגע די בײ אז נער
 םיצ נישט דעזײנערס מיר קאגען טרײד

 נישט דרויסעז, םיז הילםע ?ײן ערװארטען
 זרערען צײיען די װען דעש, אויף קוקענדיג

 םון עםעס גאך מען ערװארטעט געשריבען
 די דארױ װאס קאטיטע גאװערגארס דעם
 רעקא־ יעצטע איהרמ ארויסנעבען טענ

 װי אלגעכיײז אין טרײד צום טענדאציעס
 דעש :אד און דעזײנערס. די װענעז אויר

 צװײםעי־ זעהר איז מײנונג שרײבערם
 עפעס װעט קאמישאן די אויב האםט
 דעזיינערס. די פאר רעקאמעגדירען גוטעס

 די אז םארשטעהן, םיר דארםען דערםאד
 אײגענע אונזערע אין נאר ליגט הילםע
 און ארגאניזירט גוט זײן צו װי הענט

 געזיכערטע מטע%באשט אויסקעסםען
 דעם אין און טרײד. איז סטאנדארדס

 דעזײ- מיר װעצען קאמף פארשטעהענדעד
 גאנצע די נאר אלײן, זײן צישט גערס

 און יארס, נױ םון איגדוםטריע קלאוקס
 םארגעברײ״ זײן דארםען דעזײנערס םיר
 קװארײ אין װי קװאנטיטעט א״ז סײ טעט
 הא״ צו רעכט דאס םאר קעמםעז צו טעט
 אונזע״ און אונז םאר לעבעז א מאכען נען
קינדער. און םרייעז רע

ג &אס א נ טי ת דעם מי ב ש

 טען8 דעם סיר האבען באװאוםט װי
 װע־ סיר »ו פרינצי■ אין אננענומען מאי,
 סטרייה. דזשענעראל * אין ארוים לען

 פון באארד עקיעקוטיװ די װי שנעל ^זוי
 קא־ ארנאניזיישאן נער25 די םים לאשאל
 *לע אויםנעארבײט האבען װעט םיםע

 איאט אלזא סםרײס. דעם םאר דעםאיען
 א *ו דעז״גערם אלע װידער םיר רופען
o םיםיננ מאם n ,םאי. םעז22 דעם •טבת 

 אוס 3 רום האםעל פענםילװייניא 1אי
או 2.30  ײעם םיםיננ דיזען בײ סיםאנ. נ

 ן9פאדש*ונג אלע וחןרען נעםאכט באקאכט
 באלעבא־ רי *ו ארויס שטעלען מיר וואם
ממן פלענער אלן אויו װי טים.  םטרייק, ו

 י1 אײננעלארעו זײנפן טיםינג דיזען *ז
 װע־ וואס באארד, ח׳פאינט םון באאםטע

 פאדערומ«ן אוגזערע יוענען תנרען לען
. % , A b ,סמד״ק. « ווענ׳מ און

ױ דעזײנערם, ברידמר אלזא  איתג ו
 וױכטינ־ גרוים שח כדטיע דער איז זמח»
 םוזט אום׳שםענרעז אלע אונטער איז ק״ט
ם איחר «ו מז  Jv::m:K«a אוז טיטינ^ פו
 נים זױייעו די חאבפן וואם תןיינער אל«

 די נעפוטעז איז אי«ט ווײל נילעמז.
ן «ז וואס «ײם װז  אי; םיר וועלעז ח
 וחנלען טיר וואו םחאנתן, *ו מחן

 ם־ר »ז אויםזװסעמטעז אוס טאז אלעם
i זיח נישט יאלןז n ר מי  אק לעזאזל ׳
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td מאםענט יעצט'גען דעם נעפינען 
 די צו קומען צו פאסענדסטען דעם ^אר

 דרעס־ און ״קלאוק דעד םון מיטנלידער
 — ערקלערוננ מיט*»ז ױניאך כיאכער

 װאם און זײנעז, סיר אייגענםליך װער
 ארגאניזי־ אונזער םים באצוועהען םיד
 דערםאנ- אויבען דעם אונטער זיך רען
נאםען. טען

םראגע, גלײך־די זיך שטעלט עס
 צעהנדליכע נאך װאס דאס, סומט װי

 הא־ און ארגאניזירט, זײן פיז יאהרען
 קעמ־ פארשידענע דורכנעמאכט בענדיג

 הא- מיר װאו באלעבאטים, די םיט םע
 צו זיגע באדײטענדע פילע אויך בען

 די איצט ערשט זאלען פארצײכענען,
 םא־ דרעס און קלאוס דער פון םעםבעדס

 ארנאניזירען דארםען זיך ױניאז בעױ
 גרונד״םרינ־ עלעםעגטארע אזעלכע פאר

 שאלידארי־ װי ארגאניזאציע, פון ציפען
 יײ א װעיכע אהן טאלעראנץ, און טעט
עקדסטייען. און לעבעז נישט קען :יאן

 די אנאלידרען פדובירען װעלען מיר
 אזא צו נעבראכט האבען װאס אויזאכען,
 װעלען סיר ױ:יאן. דער אין צױטםאנד

 װעל־ רעאקציע, דער אויף אנצײגען אױך
 טאנ צו היינט אונז בײ עקזיסטירט כע
 טאלעיאנץ. םיז באנריםען די נאצו: אין

 און קאםף דעם דורך אז גלויבעז בייד
 איז װאס האטף, פון כיעטאדען די אויך

 אפא־ אונזערע בײ געװארען אנגעפירט
 םון פארמע די בײשפיל, צום זיציעס,
 םלענט אפאזיציע די וועאכע הריטיק,

 םון לאנער דעם איז אדײנשרײדערעז
 זי אז םיהרערשאפט, םריהעדדיגער דער

 דודך םיהרט — פיהרערשאםט די ־ ־
 איז זי אז אח פאליסיס, פאררעטערישע

 קאנסםרוקטיװע טאן צו אונפעדױג
 םארראט טעראריזירט, n אז ארבײט,

 מא־ א צו ארנאניזאציע די פיהרט און
 ארגו־ אגרערע און באגקראט ראלישען
 האבעז לעיע זעלבעך דער אויף מענטען

 םען צדדים. בײדע פארהאדםעװעט
 אײנע ארגאניזירען גענומען זיך ך,אט

 דורך קריטיהער די אנדערע. די ;עגען
 באלאנגט ייניאן די אז סלאנאז, דעם
 רענה־ דער םון װערען געפיהדט זאל און

װידער פיהרער די — ;אוךפײיל
 לאא-און-ארדעד. םון סי^אנאז דעם דורך

 םאר- איז דעם םון רעזויטאט אלס און
 םא־ םון באנרין^ דער נעװאדען דונקע^ט
 ױניאן דער םון מעמבערס און לעדאנץ,

 געלעגענהײטעז םארשידעגע בײ זיינען
 פילע אין און געװאױען, טאלערירט :ישט
 נעװארע^ באשטראםט זאגאר פעלע
 שרײכען אדער זאנגן צו מאנען פאר׳ן

 נעפעלען :ישט איז װעלכע מײנוננ, א
 אדםיניסםראי הערשענדע די נעװארען

!ציע
 »ז זעלבסטפארשטענדליך, איז עס

י האט צושטאגד אזא זיא  מעםבעײ ר
 געקענט נישט זיך ױגיאן דער םון שיפ

 עקאנאםישע די איז ארײנטראכטען
 איז אינדוםטריע, דער םון פראבלעםען

 ״פאלײ באשעפטינט. זײנען זײ װעלכע
 אױבעדאן, דעם פארגומעז ד.אם טיה״

 םאבא־ האבען נעלײבתים אונזערש און
 אלעש עסםפראםריאירט און טאזשירט

 די האבען קאםםען םריהערדיגע די װאס
 שטעהען יעצט געגעבען. קלאוקמאכער

אוג־ םיט קאםףי א בעםאר וױיטעד סיד

 צוריק נאד גישט ארבײטס-געבער, זערע
 םון האבעז זײ װאש דאס קריגען צו

 איײ אי? דאס און אװעמענוםען, אונז
 אוי־ מאכען זײ װאס ארבײט די גענטליך

 ױניאן נישט בײ קאנטראל, ױניאז סער
 רעכט דאם םאר אױך נאר עלעמענטען,

אי װעיכע ױניאז, א האבען צו  סענען ז
 איהרע סון״ בענעפיט דעם םאד וױרחעז

!מעםבערם
 אנ- קאנעז ען4זאי מיר אז כדי איז
 קאסוי,*מוזעז ערםאלגרײכעז אן פיהרען

 פאר אלע — םאראײניגט פעסט זײן כױר
 לײדער !אלע םאד אײנער איז אײנעם
 אײ־ םון קדאםט אכית׳ע די אונז פעהייט

 לעבענס־נױםיג אזוי איז װאס נינקײט,
 יעדעי צו טאי*, אלע יוניאן א פאר

 איז דאס און יעצט, ספעציעל און צייט,
טאי*עדא;ץ.

ץ ג ס ר ע ל א ם
 פון באנריף דער אז אז, נעהמען מיר

 אטת אלװעלטייכען אײנאײנציגעז אן
 רעליגיעדםעםאפיזישער, א פלױז איז
 װירק- דעי אין נישט עקזיססירט עד און

 צװישען באציהונגען די איז ליכקײט
 םיעל אזוי מיר האבעז דארום מענשעז,

 שיכ־ אלע בײ מײנונגס־םארשידענהײטעז
 פפעציעל און געזעלשאםט, דער אין טעז
באװענוננ. ארבײטער דער אין

 אז מײנוידנ, דער מיט זײנען מיר
 בײ• נישט נאך הערשט טא;' צו הײנט

 בא־ אײז ױגיאן דער אץ ארנײטער די
 דארוש ארעס. איבער באנריף שטיסטעד

 א יוניאן דער אין האבעז םיר םוזען
 זײז זאל עס װאו פי״אטפאים, פרײע

 םײ־ פון אויסםויש פרײער א םענליך
 נעדאנק לאגישסטער דער און נוננעז,

געװינען. צו טענליכקײט די האבען זאל
שטאנדפונקט, דעם אז נעםעז טיר

 פא־ ױניאן א פון כח נאנצער דעד אז
 זײגעז עס װאס דעם, אין :אר שטעהט

 עלעמענטען איע פאראײניגט איהר אין
 אדעד פאליטישע פון אונטערשיד אךזן

 בא* מיר און מײ:ונ;עז. רעליגיעזע
 אפשװאכונ; שרעקליכע א פאר םראכטען

 מיט מענשען װען כח, ױניאנס דעם םון
 פון אויסנעשלאשען װערען איניציאטיװע

 װאס דערפאד ײז4בי טעטיגקײט• ױניאן
 דעד *יץ מײנוננ די נישט טײלען זײ

 אין פראקציע חעדשעגותר יענעד אדער
ױגיאן. דער

צושטאנד. יעצםיגער דער
 *ױ דער פון פיהרעדם יעצטינע די

 אײנדױק, דעם מאכען צו זוכען ניאן
 דעמאקראטישע פרײע א האבען מיר אז

א1ױניא  כיעכר די הערשעז עס װעלכער זי(
 פדן אויסטוי׳״ש פרײען זײער דורך בערס

 פראזע, א ב:ויז איז דאם םײנונגען).
 םא־ ע5װעי הערשער, אםת׳ע די. װאש

 נעברויכעז ױניאן, די יעצם נאפאליזייעז
 אז םיילערם, און רענק די אײנצורײדען

 דעד איבער בתים בעלי די זײנען זײ
 הא־ װירקליכקײט דער אין ודיגן ױגיאן,

 וועל־ אפאראט, אזא באשאפען זײ בען
 די סטעף, ױניאז דעם קאמבינירט כער

 און ליג עדױקײשאנאצ ױניאן מרײד
 שםע״ איע די און םעםבערשיפ, פ. װ. די

 פון קאםטע העדשענדע די צוזאטעז יעז
 באשא־ כח דיזען םיט און ױניאן, דער
 איז װאס הערשאפט םין אזא זײ םען

עי־ .נישט (אױב שעדליך אזזי פוגשט

 אס פארגעמער זײעדע פון וױ תר)
 גע• סען חאם םאמענטןד דיערע געװען,

 דאס האט טען און קריטיתיחון קענט
ײ געטאן טז(ס מיטיגגען ױניאן אלע ב

 יאסא״עז, אײדגע »יז אױכגאמע דער
 געװא- פאדפא^גט זײגען מעםנעדס װאו
״ אבער קריטיק). שארפע פאר דען  נ
 געקענט טען האט סיסימען ױדאז די

אייע רי וױיר קריטיקירען, אי  די פון םאנ
 גע״ גאר האט פיהרערס פריהעדדיגע

 אבעד אפיסעס. ױגיאן די אין ׳וױרקט
ת די עצטי  זײעד דורך חאנען םיהרער י

 ארײגגעצוײ אפאדאט אויבעךדעדמאגםעז
 דע:״ זעלבסט נישט די פון טײל א גען

 און ױניאז, זתר אין עלעמענטען 1יקע:ד
 געװארען אפנעשאפט פאקטיש איז עס
און קריטיק. פין דע;ליכק״ט די

בא- דעם כאגעגענט לןוײטיק יעדע
 וױדערשטאנד, ארגאניזירטען חאנטען
םון קאנטראלירט ווערט וועלכער

 צוגעדעקט און אדסיניסטראציע, דעד
 עש דעמאקדאטיע. פון טאנטעל א טיט
 קא;־ ־ijft »ז זאגעז, צו איבעדיג איז

 אפ שזואכט צושםאנד סטאנטירטעד
 םיד װעיכען כח, עקאנאמישען אונזער

 או;־ םיט קאמף דעם אין האכען מוזען .
בתים. בעלי זערע

, ט ײ ק ג י נ ײ א
 אום־ הײז עתזיסטירען נישט טאר עס

 אײנינקײט חעישען כיוז עס טאלעדאנץ.
 ארױס- מוזען מיד וױיל ױניאז, דעד איז

 cm פון כח םאראײנינטען *א שטעלען
 כח פאראײניגטען דעש נעגען ארבײטעד

pc פאדערען װעלכע בתים, בעיי די 
ײ דעם פון מעהר און מעהר אלץ  איבי

 צו דאס טרײען זײ איז פויאצע, טער׳ס
 און װענעז םארשידענע דורך קדיגען

 בייט־ זײערע םון אײנער און מיטיען.
 שטאײ איץ פאראײניגען צו זיך איז לעז

 אסאס־־ טרײד אץ שטא־קער איז קעד
 :אציא־ און לאהאיען א אוױי אײשאנס

 קענעז צו אוש נאר מאסשטאב, נאיען
 עקש״ זײער מים עהן11א עדםאלגרײכער

 זײן םיר מוזען דארוש פ^ואטאציע.
 קע־ זיך מיד״זאי־״ען אז אזוי, פאראײניגט

 ארגאנידדטען דעם גענעץ שטעי^ען נען
בתים. בעלי די pc כח

®סרםײען. פאלײםישע ודעגען
פאר־ פאליםישע אמבאלאננט װאס

 דאס איז עס אז םיר, גצויבען טײעז,
 פא׳ יעדער פון פרױױיעגיע די און רעכט

 םראפאנאנדידעז צו פארםײ ליטישער
 אדנאיניזירטע די צװישען אידעעז זײעדע

 איבערצוגעװינען טרײען און ארבײטער
ד פיז מעמבערס די  my1?' צו ױניאז ת

אי עס איבערצײנוננען. פאציטישע  ט
 ערלויבט ניט צײם דערזעלבער צו אבער

 פארטײען מאליטישע דיזע אז ווערען
 פאלימישעז זײער ארויםלײגעז זאיעץ

 ױניאן די װען צײט א אין שטעמפעל
ארבײט. טרײד־ױניאן רײ:ע דורך פיהרט

 פאליטישע א װעז אז גלויבעז, מיר
 ארײנצױ זיך םאדזוך א מאכט פארטײ
 אנגעלעגע:־ אינעריליכע די אין מישען
 דיסםירעז און יוניאן דער םיז הײטען
 עקאנא־ םון געבים אויפ׳ן אקציע זײעד

 יי־ יעדער םון דאס דארזי תאםף, םישעז
 אפנע- איז װערמן ערצויבט נישט ניאז

 אלא יאזעז צו װײל װערעז, שלאגען
 אינערליכען אז געשאםעז װאלט לאנע מין

 אפגעשװאכט װאצט װעלכער שטדײט,
ױניאן. דעי פוץ בח דעם

. ל ע י ר ט ס ו ד נ י א
אינדוםםייע־ cm פאר שםעהען מיר

 אינטערנײשאנאל די װאס פראנדאם, צען
 פאדערונגעז אילס ארויסגעשםעלט האט

 יאהד צװײ כױט בודם בעלי אונזערע צו
ארײגצו- זיך גרײם זײנען מיר צוריס.

*
P אט אר6 קאטזי אין װארפען i q t  h‘ 

 ״p יפט1 ױדאן די וױ שנעל אזױ רװגען
- om סיגנאל, ערשטען דעם בען hc 

 דעס פון אוגעזעהן סארטיג, מיר דינען
 פארשידענע !זאנען ריר װאס

r װעיען סײנונגען, o אנ- דאך זיך 
ױיט, אויפצוהאלטען שטרפנגפן  א״געי
- דעד אץ טאלעדאגץ און חארמאדפ  א
 דעם סון נע;עפיט דעס פאד נאגיזאציע,
קאטף. עקאנאמישען שטעגדיגען

אוגטעדצײכעגט
סאל-טא-אן. נרופע
כע״. פריעד, ח.

 יןאפלאן, ב. : קאמיטע פארװאיטוגגס
ס ד״טש. י. נוטערסאן, י. פײגכעמ, דאיי

דױלןעז סי- ״ :רעדאהציע דער (םון
 ג*••- גייר װײי דערואי־, גיט עדקלעי־ונ; דיזע
 ?ײנען גי־ווען •ון ?רג^ניזידונג די מז נען,

 איכזעי, װי ײנייון. » ז»ך געזוגטע *
י, ;י*י:עז איצמ, אייך אזוי װ• ר*יך אז לי  ג

, ױני?ז מ װעים עז3 : ל י :  צ** t«i אין צו
י*ניאז״ א וון כח דעם in װ#נם9 כײלונג

א*? זי װײל י *יייף • V ׳ עי די דרוקעז סיר
0 *' 1י ®־ז *4w >:מעס שון אונסער;ע«ריבען

!יסידע4 # 3 *NC *יז p י- < f ♦•ףייחפנען װעלנע ױני^ן, ײדן ױעי״טזײע י אידור געילײססעש שען
נמעי־ f MMN»P י ;י ז ״ון בי־ודעי דינסש. אי קיו̂י
ip p•' מין- א-ע VN אין 1 לאקפל מון פאן

 ער ןיהי־ער. ר?די?איעי n o4?!• ןוןירעכעגש
 זיו־ דעי מיש סימייוםיע אין -לליעז אויד איז

 גע־ איז גריעד ביודער א«*וזי*יע. גענאגםער
 ש״ןעד־ אימואימײאי׳נע די אײנעד װען
. ■i»r גיויסען » אין ארבײם און לײש י  נ

 באאדד עקזעקוכױו געװעועגעד מ ;יטערסיזז,
 םענ־ אויך זײ;ען — דײצין בר. אין סיפגליה

אונםעיגע־ איע סיויט. עי־נסםען אז pc ׳וען
דים סימייןשיע אין געװען זײנעז N יײ• שרי
איס רײחען אינזע-ע t אין שבז׳ען װאס די,
ע ויי מיש צוזאשען י זי װען און ;גיע״ 1 ז ‘י ׳ 99

עס ז ען, אין אי גיוי זיך £אינזירען עיע אנד
*יז י,י:יאן א*:זעי־ ין א יא;ע די יז? ײנעז׳
נ־על קי־א דעי אז און געזונםע, קײן ניט ש װיי

ן «ו«בו«זנד י  דזאזיינס ד־עס »,־ן קלאו־־ דעם י
 ואראיבעי נים װײם ׳װיי: נייד איז ב#ארד

 ־י;־1 דיזעי אין ג<ד*:־ ךענפרא^עי דער
 ויןיי־ זױ ׳יא:ג אזרי־ ~ גיועךערקלערונג

 ד#םינידעז צו פרײען װעלען ■יןרםײען טישע
;יש ײכייז: די קען םרײד־ױגיאן, • די

 שןיעייןנץ און אחדות ־חזןרמאניע, קײן חאבען
 ?בעי־ איז עס געראנק. נייער קײן גיש איז -

 םרײד־ױניאניספי־ געזונכער * *ונדאמענשאל
 :רײבער און װײפער װאס און ;געדאנק עער

 אינזעי־ע דורבדלינגען װעש געדאגק דיזער
 זײן װעם העלעי• און געזונפער מלץ מיןסען,

 װאס 4,זי! ױגיין אונזער *ז אוזסזיבפ, דער
 אײניגקײש. איחר צוריקגעװינען ׳ונעלער

ש איחר און לעבענס־קדן^ם איחר ״ ק  ניזיי:
l אינסשרוםזןנם איס ift ןאײבעסערו:; דער 
ארביזשער.) אונזעי-ע pe עבען4־ £,*ן

ססולזךדימױןם רענד
 ,1920 טאי, טען21 דעם םדײטאנ,

 א װעדען נעגעבען װעס זײגער, א 8.30
 עש קאנצערט. דדאטאטיש־מוזיקאלישער

 שנײדעד, סעמועצ ;עמען אנטײצ װעצען
 ראזינא עלװירא ;שוישפיצער ױננער

 מעי פיאניםמין; דיפלאםירטע גײגעד,
סאפראנא. דראמאטישע ליפשיטץ־סער,

 פון זולזן א איז שנײדער סעמײפא
 איז פאטער זיין םיטנליעד. א אונזער׳ז

 פיעסעיס קי־אוק דער פון מעםבער א
.35 לאקאל ױניאן,

סקו^ יע:ד :באהומעז צו בילעטען
 װענעטארישפ םטריט; טע15 איסט 7

 הא־ .s עװ.; צװײטע 78 רעשטאראציע,
סטריט. טע4 איםט 86 העז,

 !4ענגליש די םון טייצ נרעסמע די
 ביז ססתמא שוח ה^בען ארבײטער.

 גאנ דער אין םארנעסען וױ כםעט איצט
 װידעי* שױן זײנען זײ פאסירוננ. צער

 אינ־ סאג־סעגליכע די איז ארײגנעטאז
 די און חויז, פון און שאפ םון טערעסען
 סםרײק גפנעראל דעם פון נעשיכטע

דעם פאר איבערגעל^וזט שוין ךײ האבען
היסםאריקער.

ארום נ^ך געהען אבפר אוג? בײ
און W ארוג^נתעצאזטן םיס םענשען
 ענ און אפגענארםע װי ?יך םידזלען

טוישסע.
tiro עפעס פרװארסעט אתז בײ האט 

 זאי עם אז געהאפט האס נמן נרױםעס,
 און נעשעהעניש, גחיםע א םארקוםען

״ •ארנעקוכתז. נים t'H עס —
 חאבעז פאריגאל װי זיך מיחאט עס

ישע די י  שיעכמ :אדכײצתר ענ̂ג
w\ איחר װאס o>n — וױיס T t 

o סוין זײנס איהר — זאגען rw״* 
 חןוואאצת, חד אח פוס א סיס

ח vv* pro נ<ם ױ  פוס צוױיסא n י
געןרס? אײך דאס וואלס וואס

 צופרידעז װי י1באגרי א דען ום
? נעװעז :סען

nm :

X 1

 זײ אז זײ, מים םע:ה געה ;אר
 אין פארשמירטע צוריס שוין שטעהעז

 םאב־ און שעיער די איז םארהארעוועםע
 נעקטטען םיז גאר סי״ערעז און ריקען,

דעי/ ״פעי
 םון טעג נײן די ציגען אונז אבער

 מאגען. אין טיעןמ סטרײק טנגעראל דעם
םארגעסען. כים גיך אזוי זײ װעלען סיר

 םיז םענ נײז !ערװארטומ טעג נײן
 עס קומט, עס נעהט, עס האםגונג!

 םאנטאזיע די און ־־־ שעח די שצאגם
 צוריק און דױן דך טראגט ;ארבײט
 אזעלכע ם«לם איז .t«vp* איבער׳ז

 ר«ז װאם צוליב בילרער. ם*נט«םטישע
 *:•שטרעננוננ ענערג״טע ראזינע די איז
 ניט אויב ■ראלעםאריער, טיליאנען סוז
?י האפנוננעז אונזערע פארװירקליכען צו

 ■אםירט. ניט האט עם און
 די אנגעבעו היםטאריקער די טעגען

 ח»ט עם םארוואם םעםים שםםע
 אויטלאזעז ןיך נעםוזט און *רפט
 שאד — אגדערש און.נישט אזױ

 וועט חאטנוננעז נצולאצטצ ערע
 וײן. גיט תירת i״p ו

 !ענ/לאנר אין םטרײק נענעראל »
 םעאריע, • נעותן תםיד דאך אי« ן

נתז װאם אזא. וואוגט א יאנטאזיע.

דורות. צוקונםטינע די םאד נמלאזט ד,אט
 װירקליכ- א פלוצלוננ גאר דא איז

* קײם.
 אנהויב דער אז סימן 8 גיט עס איז

 צעהלט: מען און >' נעהומעז איז סוןי םיז
 זעלד א איז צװײטעז, א און טאנ, א״ז

אויס! — און נײגטען, א איז סטעזי
 גע־ טענ נײן גע׳חלוםיט; םענ נײץ
געהאפט. טעג נײז ;טרוימט
 פױט׳ן טאז סלאפ א זיך װילט עם און
אום :אױסשרײען איז טיש אין קוילאק
ײ האבען םארװאם וױלעז, נאטעם  ניט ז

m נעמאכט  p 'P?םיײ װאס װאלוציע 
דולד און צײם האבעז מיר זײ, נעז  צו ̂ג

מאמענט^ אזא נאך אויזי װארטען
טעג.... נײן די אך,

גע״ נאך חלילזז, דאך, םיר וואלטען
 םארצװײ- אזוי זיצען, געבציבען ווען

 װארימ לאנג. װי װײםם ווער םעאט,
 יצנעם׳ס איז ארײננעהן דאך דארזי םען

 בא־ אױך צװײטען cm און אויך, א;ע5
 נימ דאך זיך לײגט עם וױיל ^ענען.

ײ אז שכל, אויםץ  ארביי־ עגגלישע די ז
 איז חסורים אזעלכע טאחע זײנעז טעד

 אדעי ״נים שכל ?ײן גאר ^ויז האבען
 דערשרעסעו און םרוסעז אזעלכע זײנעז

ײ וחנן חנװאלוציע א םאר זיך  דער- !
זי. זעהעז

וואל• םיר לאנג װי װײםם ווער איז
 אוז געטרותרט אין געתסעז אזױ טען

ת׳חמירח׳ס.
 גרויסען א אבער דאד כדר האבען

 קינדעריאה איו וואס #עד ואגט ;גאט
רע־ • ו1נ פארבצגקם זיך 09ה יימ^

* י -■־ ׳ ד* ־. »'׳.־ 4׳ ״־ לי• ־יז:. ־>}׳

רעװאלוציע. א אײך נאט > װאלוציע?
פילסיד־ :באפעהל א טוט ער און

ײ םאך ססי, !רעװאלו׳ציע א ז
 קאנאנען מאכט. פיצסודסקי און •

 פרעזידענס א שיסען, ביקסען קנאלען,
D א ארא*/ im 'tm i ,אט און ארויױ 

רעװאלוציע. א איהר האט
צופרידעז? נו,

 מיי האבען דאס ניס גאטענױ, נײן,
נעםײנט.
װענ. דער אבער איז דאס

הא״ זאי פ'לםורסקי אז דאס, הײסט
 די םארװאש תירוץ Dm נעגעבען בען

 צוריקגע- זיך האבעז ארבײטער עגגלישע
 גע־ ניט אונז און ארבײט דער צו סערם

 שטי־ א מאמון צו געםעליגסײט די םאז
רעװאלוציע? קעל

 זשע װאס אזױ. זײן זאל ;נוט נו,
 זא־ אזױ וױ V זײז איצםער אבער וועט
 ״סמאטוס צוס צוריפשערעז זיד םיר ילען

 דאס ;זאגען דיילא&אטען די וױ הװא״*,
 םי- װאו צושטאנד, צוס צוריק חײסט,
 *־m אײרער םריהער, נעיחגז זײנען

 צוױיח צ אױסנעבראכעז חאט םטרײק
 דעי װעגען םאנטאזיעס, טעאריעם, בױען

 אין סטרײ-ק גפגעראל א םיז םענליכסײט
♦ ¥ ענגלאנד

 מעגש א להבדיל, וױ, פונקס איז עם
 עטליכע אויזי םיציאגער א ווערס װאם
 אומקערעז זץ־ דעתאך יןי9ד און טעג
לעבען. סבצנישען צום

 געמאבט האבעז טענ נײן די ״9י
 פסיכא• און דארטען, צרות עפאגאסישע

•9י צדות צאנישע
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. ענגלאנד אין סטרייק גענעראל דעד

̂ס טאג יעדען מיט גענע־ דער זינט אװעק, געהט ־וו
 געװארען צודיקגערוםצן איז עננאאנד אין סטריײז רא*
 קאונסיא גענעראל דעם םון דיאראטיש און פאוצאוגג אוױ
 אל״ז עס װערט לאננרעס׳׳, ״טר״ד־ױניאז דעם םון

 םון ערםאאג דער איז עס גרױס וױ אאעכיען םאד ?אארער
o n .ארויס־ נאציאנא^ער און נענע-אל רער סטרײק 

 א איז עגגלאנד אין ארבייטער־סאםען די םון טדיט
 אין גאייכען קײן ניט האט װאפ פאסירוגנ, דיכטארישע

 דער איבער ארבײטערײןאטםען די םוץ געשיכטע דער
 דער״ אלץ האט קאנגרעס טרײד־ױניאן דער װעלם.

 נעװא־ געםאדערט איז װאס אלץ באקום&ז האט גרייכט,
 זיך האט טדייד־ױניאגס די םון סאכט גאנצע די װען רען.

 דער קױאטיינערס. די םארטײדיגעז צו אדועקגעשטערט
 װאס איגענס די אכטענדיג ניט ארױס, זיך זעהט זינ

 נײעס־ האפיטאליםטישע אאע די םון םאישיד״ט ויעדען
פארדעקען. צו עס זוכען װעיייע אגענטורען,

* * *
 אין און אטעדילא אין פרעפע אלגעטיינע די אױב

 דארם, און דא אױםנאהטען פאך א מיט באויז ירראפ,
 *קא־ א:;ערופען װערען צו םארדינט איז עס ווען האט

 זיכער עס איז ״אױםנעהאיטענע״, אדער ייטאאיפטיש״
o אין געװען . n ארגאניזירטע די װעז םעריאד, קורצעז 

 אנגע־ בריאיאגם אזױ האבען ע;נאאנד פון ארבייםער
 פאראײנינטע די גענעך האטןי גיגאנטייטען דעם םיהרט
 ענגאײ אײנגעםונדעװעטעז ארגאניזירטען, דעם םון כחות
 היאף זײז צו געהאט נאך האט װעאכער קאפיטאא. עען

 אין אאנד. זײער םון רעגירונג דער םון *פטיצע םואע די
 שטא־ םאראײניגטע די םון פרעסע מעטי־אפאאיטען דעי
 םארדרײטע און איגענס פון ים גאגצער א האט טען

 צײטוגגען. די םון עפאאטען די באדעהט מעגאיך פאהטעז
 מיט אעזער די געקארםעט מען האט טאנ נאך טאנ

 ארבײטער ענגאישע די פון ^דורכםאא״ דעם פון כיעיטות
 ;אאנד םונ׳ם אעבען אינדוסטריעאען דעם אפצ^טעאען

 אין ״יטפאאטונגען״ װעגען מעיטות דערצעהאט האט םען
 באאד־ סון ״םעהינקײט״ דער װענעז רײהעז, אגבײטער

 אע־ אינדוסטריעאע דאס אױפצוהאאטען רענירונג וױן׳ס
 אפ־ עס טרײד־ױניאנס רי פון פארזוך דעם אהמדס בען

סע״טות. אזױנע :אך און צויטטעייען,
 פרעסע יענער אין װערט קאמפײן דאזיגער דעד און

 געגעראא־סטריײן דער זינט איצטער, אױך אננעפיהרט
 אביסעא סעשות, זעאבינע די געװארען, אפנערוסעז איז

 דער דאס דערצעהאט, איצט װערעז ארט, אגאנדער אױח
 ענגאישע די דאס *צוזאמענגעבראכעך/ האט סטדײק

 די דאס און ״אונטערגעגעבען״, זיך האבעז ארבײטער
ו האבעז פטרײהער י  גרויםע די או̂י פאראאזען ענדאיך ז

 דער פון םיט־קאאענען זײנע איז באאדװין םון גנאדען
רענידונג.

■* * *
4

לינען. דורכאויס איז דאם אז דך, פאריבטעהט עס
 פון ׳טאנד די םאר׳שטעלעז צו אויםען דעם מים איז מעז
 1םי רעגירוננ קאנסערײאטיװע די װאם נידעראאנע דעי

 אויך צייט דערזעלכער אין און נעליטעז, האט עננאאנד
 נענעראא־םםרייק א םון נעדאנס דעם םאר׳ט־אוס׳ען צו

 נעטאן ווערט דאס אטערייוא. אין ארבײטער די ביי
״ פראפאגאנדא. לצם איזיבטאיך
 באטראכט כיען *רױם,.ײען סאאר זיו־ *ײנט דאס

 ווען ; םטרײק םון םעטאעטענט דעם םוז פונהטעז די
 דעם נאכנעגעבען האט רענירונכ די ײאס באט־אכט טען

 אייננע׳פטיםם הןוט ער איידער קאנםיא, םר״ר־ױניאן
םםרייפ. גענעראא דזנם ^■צורוםען

 ארויםנעסוםעך איז באײאוסט, װי סםרייפ, דער
 אתיםנעהאנ־ האכען פויא־כיאננאטןן די װאס דעם דורר

tw כדי פװיםאאר, .אאה־אוט״ סייכס זײערע אויף 
 אין םארסאענערוננ א םײגערם די אױוי *רױפצוצװינתז

 םאראעננערען «ו איז «רא«ענט, 10 1םי ײיידמעם די
מ דער *רכײםס־טאכ. דעם שםונדע » גױם  יוניאז טריי

 וועט ואט אז נעענםפערט, .רעם vim האם האינםיא
 נץפאחורט, חאט »ון ווערען, נאככעגעבעז נים אוםן בשום

m ר א^א־איט די* א «נ  •רתם׳נת׳ד נאאד סואען מ
 נעשניםען נים ו«א ײײדזשעס די דן»ם וחנרמ, ניטעז

 וחנחנז, ם«ו׳אעננערט ניט ז*א *רבײםס־צייט די ומחנן.
w איז r ד זאא רקנירונג די א ד w נעחםעז זיד מ  ח

חנן n די •יממיזי w .שיאעדאינרוםםריע
r

o סיז רעזואטאט חנד n איז, סםרייפ גענעראא
ivjw חןוצעז םיינערם די דאם nn פאחס־וננען »אע די 
r איינינ« גא■ יייז u אם* M ^וייץ ■ צואיי M o n,?

m  a a a  f t M A k A A ^ a i A  a a a a  a a a a a i m  aBfcA a v a a a  a n •  la n M M m  O w oaafcO ai . ̂ורארען זעז באװ םטרײק דקם דודך  באםעאתע רער צו ג
ע an א«נר, פיז ת  w p* גצפאנט ציינם ותויט סטריייו 

I P ,םיז םיינדשאםט ביםערק די ניט ו״מ ײערןן
 & A  A  t u t  —- *.m* ■fc ,  rn a i a  ft tIA W A *H  a  A    * דאדזזנג באלדווידס מיז ק^בינענדםיםגליחנר

o די p  no ivortia סורצ׳מ אין זײנען םעטאמסעגט 
נאציאנאאעד » עטסנאירם ווערט עס :פאאנט װי

 •Mjni»P ז*א סױאעדאינדוסטריע די ;ײיידזזדנסארד
 קױא״פצנדשאן, דער פין ■א»> דעס אויט װןרען ניזירט

תן טינרסרסירט אויר איו ווןאנער ס ײ  םיי״ דער סון מ
״, דסס ;ױניסו נערס די בסי סו  פון נײשטייערונכ די די,

«ו די מננ ע דןר רעני רי ט ס דו ^נ ^ן ױ  םארטנעזעצט ז«וא ק
סי עס יסס און װערען  םסדקרענערט ניט פאא קיין אין י
 ארב״־ װייגינ־באצאחאטע די פון װיירזשעם די װערעז

 ארנייטס־צײט די ס|ראענגעדען ארנעאסננט װסס טער.
 דערמאגט היינער ססרשװאונדען. נסגצען אין עס איז
פעחר. ג־ט אפיאו עם

* - ♦ . ♦
 גע- איז סטרימן דורכ׳( װאס דעם, חוץ א אבער

 גאר איז געביט, עקאנאטישען אוים׳ן געװאדען װאונען
 גע־ האט עס װאסיװידקונג גוטע די אוצושאצען גיט

 און ענגאאנד, אין ארבײטער אמאנידרטע די אויוי האט
 פרטים. אנדערע סך א אין װעאט, גאנצער דער איבער

 I* באויז געהאט האט סטרײק דער דאס אמת, איז עס
 עס וױיט וױ געזעהן, האט כען און צװע?, ע?אגאמישען

 ראמען אין*די האאטען צו איהם ג^װעז, מעגאיך נאר איז
 םריהער מאא קיין אכער באװענונג. עקאנאכישער אן פון
 אירגענד םון אדער ע;גאא;ד, םרן געשיכטע דעד אין

 אזא םאדגעקוכיען גיט נאך v* אאגד, אנדער װעאכען
 ביי סאאידאריטעט םון דעטאנסטראציע װאונדערבארע

סטרײק. דעם אין וױ ארבײטעד, ארנאנידרטע די
 טאא קייז ארבײטער די האבען נאײכען דאס '

 א'ז עס שטארק װי דערפיהאט, :יט ערג#ץ אין םריהער
 דער װאס טענ צװעאף די אין וױ מאכט, דיער באםת

 און פסיכאאאגישע גוטע די נעדױערט. האט סטרײק
 איגא־ די אױןי האבען מוז דאס װאס װירקוננ מאראאע
 ריכטיג ערשט זיך װעט אומעדום םון ארבײטער נידרטע

 צו געבדאנט האט םטרײה דער שפעטער. ארױסוױיזען
 פדי־ נײעם, באגײסטערוננ, נײע א ארבײטערשאפט דעד
 סך א נאך אפשר איז װאס ענערגיע, און ענטוזיאזם שען

 פונקטען װי.די װערט, גרעסעי־ען א םון און װיכטיגער,
גוםא. סעטיעםענט דעם אין

אמאלגא־ דעד םון קאנװענשאן די
מײטעד.

 איז װאס אםאאגעםײטעד דער פון קאנװעניטאז די
 מאנטיעאא, אין געװאדען אפגעהאאטען װאך אעצטע
 װאונדער־ דעם פון קײט דעד אין ריננעאע א נאך שאפט
 געטאבט האט ארגאגיזאציע די זואס פראגרעס בארען

אעבען. איהר םון יאחר צװעאף די אין
 ארגאניזאציע די איז יאחר צװײ אעצטע די אין

 האנ־ איהר אויסשםרײטאנדיג געװאקסען, באזונדערם
 אינדוסטריע. האאדינג דער איבער אײנפאוס און מראא

 זיײ װאס כיארקעטס, אזוינע אין ארײגגעדרוגגען איז זי
 אודבאזיגבאר, םאר געװארעז באטראכט םריהער נען
 איז אינדוםטריע קיאדינג דער אױף אײנםאוס איהר און

 אױםטואונגען גרעסטע איהרע געװארען. גרעסער נאך־
 דעם אין זיג דער צוױיםעא, אהן זײנען, יאהר אעצטעז
 קא.", טײאאריג ״אינטערנע״טאנאא דער געגען סטרײק

 שי־ אין ארן יארק נױ אין געװארעז נעפיהרט איז ײאס
 אײנצױ וױדער געיונגעץ איז איהד װאס דאס, און ?אגא,

 דעם אין ארביטרײשאן־מאשיגערי ריכטיגע א שטעאען
 געװאדעז פאדניכטעם איז ׳װאס כיארקעט, יאדקעד נױ

 יאחר אין אינדוסטריע ה^אדיננ דעד אין לאקאוט דורכ׳ן ־
1921.

* * *

גענע־ אביאאגאכיײטעד דער םרן רעפארט דעם אין
 א:־ װערט קאנווענשאן דער צו באארד עסזעסוטיװ ראל

 *רבימרײשאךכמד דער פון ערםאצג דעם אויף געװיזעז
 אנ־ װערט עס אינדוסטריע. קלארינג דער אין שינערי

 קריזיס א פארמידען אײנםאצ ניט האט עס װי געװיזען,
 םארגעקומען זיינעז װאס צוזאםענשטויסען, מאנכע אין
 םארגרעסערט סעהר נאד האט דאס אז און טרײד, אין

טרײר. אױפ׳ן אײנםצוס און סאנטראא ױניאנס דער
̂ג דעם װעגען דערצעהצט רעפארט דער  םון ערםא

 און שיקאנא, אין םאנד אינשורענס ארבײטסצאזען דעם
 אריבערגעטרא• ױך האט איגשורענס־םאנד דער אזוי װי
 קאאדינג״םארקעטס. ױניאניזירטע אנדערע די אין געז
 עדםאאג דעם םון דערצעהצט אױך דארט װערט עס און
 עטאבצירט זײגען װאס ״ארבייטס־בירזשעס״, די םון

 װעצכע ראטשעסטער, אין און שיהאגא אין געװארען
 צױ דעם רעגוצירעז צו ױניאן דער םאר מענאיר םאכעז

 ווערט עם אינדוסטריע. דער אין ארבײטער םון םצום
 עס װאס פראגחןס, דעם וועגען דערצעהצט אױך דארט
 יאדק נױ אין בענס אמאצגאםײטעד רי נעמאכם האט
 די װאס האריארײשאן, דער וחנגעז און ״שיקאנא, אין און

 * מיט םארנעהמען צו זיר געשאפען האט אמאצגאמײטעד
יארין. נױ אין טיטנאידעד די םאר הײוער בױעז

 אננעוױזען דאיטען ווערעז עס ווארט, אײן םימ
 אמ־ דמר םון גױטגצידער די ומנצמ אוי% אויפטואוגנען,
שםאאץ. זײן קענען אצנאם״טעד

• * * % • .

מ אונזצר oeyn חנרס ת ס ט ג twאי o סם ׳1¥ייגי  די י
n סרעזירענט, אונוער סון װןרטער » r t. זיינעז ױאס 

 בסגריסונגס־טעאענרא״ דער 1אי נעװארען אױסנעדריפט
 סיר ווערען. םקוים גיד וועאען קסנווענ׳שסו, ױער «ו מע

 עם אז חאםעז ,םיר :אויטען װאס ווערטער, די םיינען
מן ם«נ, דער װײט ניט שוין יז1י ו l ,ױניסן *ייער ו  זי

ד סאס נעפינען מ נ  פערוערשאפט, גרויםער דער םון »,
 ארבייטעדעאפט, ארנסניזירםער אםעריהאגער דער םיז

 אענענס־ די םארהיטען צו װ«ך דער אויוי שטעהט װעאנע
 אונזער אין וו״דזש־ארבײטער די םון אינטערעסען

.“ראנד

 לעבענס־פארדכעדונג ארבײטער
אינדארסירט.

 איג־ אונזער םון באארד עקזעקוטױו געגעראצ דער
 אדביײ םון פצאן דעם גוטגעהײסען האט מעדנעשאגאצ

 אײנגע־ איצט װערט װאס יעבענס״םארזיכערוננ, טער
 אמע־ דער םון אױםזיכם דער אונטער צא:ד אין שטעיט

 געטאן איז דאס און צײבאר. אװ פעדערײשאן ריקען
 אונזערע ארע כמעט םון סאגקציע דער םיט געװאדען
יאיק. נױ אין יאקארס
עקזע־ גענעראצ אונזער םון איגדארסכיענט דער און

 קאנ־ גאנץ א אין געװארען גענעבען איז באארד קוטיװ
 געװארען באשצאסען איז עס :נעפציך םארם, קרעטער

אן דער םון סטאק קױפען צו גי  איגשורענס צײבאר \ו
 פרעזי־ דעד איז װאהא םעטױ װעצכער פון קאטפאני׳/

 געזעי־ צעבענס״םארזיכערונג ארבײטער דער אין דע:ט.
 פון ױניאנם גרויםע אאע כמעט זיר באטײציגען שאםט
 אין זוענ, אויסעי׳ן זײן ניט דאריבער װאטי עס יאגד.

 פון צװעקעז די פון מאנכע איבערצוגעבען דא הורצען,
 זיך האט זי װאס ציצ, רעם ;נעזעאשאםט דאזינער דער

 די װאס בענעסיס. רעם און דורכצופיהדען, געשטעאט
דערפון. האבען קען גאנצע א אאס ארבײטער־באװעגונג

* * *

געזעא־ אעבענס־םארזיכערומ. ארבײטער ױניאן די
 איניציאטיװע דער דורך געװארען גענרינדעט איז שאפט

 פעדע־ אטעייקען דער םון קאנײענשאן אעצטער דער פון
הי פארקויפט געזעאשאהט די אײבאר. אװ רײשאן  אי
 טרײד־ױניאגיססעז. און טרײד־ױניאנס צו נאר סטאק

 קייגעפ צו װערען טרענםפערירט גיט קען םטאפ דעד און
 פאד- װעס דאס געזעיאשאםח. דער פון וױםען דעם אהן

 יע־ ארבייטער דער אי!ער קאנטראא דער אז היטען,
 אין זײן שטענדיג זאא נעזעאשאפט בענס־פארזיכערוגנ

ױגיאן. זײע• אוז ארבײטער די פון הע:ט די
 געזעא- דער פון גרינדער די פון הויפט־װאונש דער

 קאאפעראטיװע א םארבאײבען זאא דאס אז איז, שאפט
 פאר ניט pjt מיטגאירער די דינען צו״ אינסטיטוציע

 געזעאשאפט דער םון אבזיכט די סראםיטעך. פריװאטע
 באקוטען זאאען פערזאנען פארזיכערטע דײ דאס איז,

 דער געבען. צו מעגאיך נאר איז װאס בענעפיט, יעדעז
 שערהאצ־ טרײד-יוניאן די דאס קורצען, אין איז, צװעת
 אינ־ זײ װאס ׳געאט מיס׳ן נעזיכערט זײן זאאען דעדס

 אינטע־ םראצענט זןןסס א סריגען זאאען און װעסטען,
 זא־ פערז^גען םארדכערטע די דאס און יעהראיך, רעסט

 פרייז, ביריגען אזא פאר פארזיכערונג די באקומען אען
סעגאיך. נאר איז דאס וױיט װי

 געשעפט גרוים זעהר א איז אעבענס־םארזיכערוננ
 יאהי איץ םארגרעסערען. אײן איז זיו האאט עס און

 פאראײניגטע די אין קראפט אין געװען זײנען 1924
 אינשורעגם מיאיאז נײנצינ איבער קענעדע און שטאטען

 זיבען ארום באטראפען האט איגשורענס די םאאיסיס.
 געאט, סורע גרויסער דער םון דאאאר. ביאיאן זאכציג און

 װאס די, פון נעווארעז אײנגעצאאם יעהראיך איז װאס
 ארגאניזירטע די דאס געשאצט, װערט פאאיסיס, האבעז

 טיאיאן 150 ארום יאהר יעדען צאהאען אאײן ארבײטער
 פאיסט פאנד גרויסער אומנעהויער דער אט דאאאר.

 קאנ־ װערען ײאס קאמפאניס, אינשורענס די צו ארײן
 פארטאן װערט נעאם דאס און סטרימ, װאא םון טראאירט

 אינדױ אין עיואנאםישע דאס באהערשעז װאס די, םון
אאנד. םיז אעבען סטדיעאע

* * ♦
 א דאכ צװ־-פעל, מינדעםטער דער ניטא איז עס

 קאנ־ און נעשאםען נעזעאשאםט, אעבענס־פארױנעווננ
 כארייטענר קעז ארבייטער, םאר ארבײטער שו; טראאירט

 ארביי־ די פאר אינשורענס םח ?אסט דעם רעדוצירען
 ארבײטער־באװענוננ די האט הינזיכט דער איו טער.

 אר־ די ב״עפיא. איין ניט שוין נעוױזצן אײראיע םון
 נים ײעס . געזעא׳שאםט אעבענס־םארזינערוננ ב״טער
 דאאארם טויזענטע הונדערטע יעהראיו צאאען דארםען

 ,הויכע אנרערע און דירעהםארם די צו געהאאט אאם
 סיאיאנעז צאהאעז דארםעז ניט אויר װעט זי ;באאסםע״

 ־MP און אנענטען םון ארמעע אן צו יעהדאיך דאאארס
 נעםאן זאא ארבייט די דאם איז, ■אאן רער אעקםארם.

 «רבײ• עקזיםט״רענדע די פון ספיסעם די פון װערען
 חנר אן אננצשאאםצן זיינען וואם טער־^רנאניזאציעם,

 ױניארססי• די איינאר. סיו םעדערייש•! אסעריפען
 איןשורענם, אוים^ריזירט,אנצונעהמען זיין וועאען סעס

וױיםער. *זוי און •רעםיוםם די ס^^הםירען
סו *מאנאסייטעד די ןןומם קסנותנשסז חנר פון  נ

 יסױ4 1אי נײםטינ — ם*איד מחו־ םאראיינינג^ םעהר
v איו םריחער ווען אירנצגד ווי — גיזאציאנעא iP o o 

 אםעריתע סח ארבייםזנר־נאײענוננ די אעב׳ון. איחר סון
u ארביימער *רגאניזירטע רי און בכאא, n  t'M אײױט 
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p דער ויסרט, 1אײ מיט m סר־ די נעבען צו איז 
 סאםט־ירײז, צו סאאיסים אעב«נס־פ*חימװננ בײםער
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ר איסטןןרן אינטערנעשאנאל דעם פװ רעפארט ת
ארגאדזאציאנס־דעפארטסענט

*מקעל׳ממײן ל. ®ון

האבע? װ^ך אעצטע אדטיקעא דעם אין
 שטריכען אמעפײגע אעעוױזען*אין סיר

 דעס םון טעטיגקײטען די םון םא:כע אויןי
 אמאדזאצי• איסטערען אינטערנעשאנאא

 האכען מיר .אבער אנס־רעפארטפענט,
 צו דא איז װ*ס אאץ געזאגט נישט וױיט
 די וױ אױט עגין, דעם װעגען זאכען

 טעטיגקײטען םארשײדענארטיגע ד^זיגע
 רעיאדט דעם אין געשיידערט װערען

 מענעדזשער דעד הארפערין, ברודער װ^ט
 צוגעשטערט האט דעפאדטפענט, דעם םון

 םערטעא-יעהראיכען יעצטעז דעם אויף
 עקזעקוטיװ גענעראא דעם םון םימ-ננ

 זאגען צו סך א ר* נאך איז עס באא*ד.
דעם. ווענען
 דעם אין פאאץ פיאטיגענטען גא:ץ א

 סטא־ א םיט םארנוםען װערט רעוארט
 אאקאא ארע די םון טאבעאע טיסמישע

 געװארען געשאםען זײנען װאס ױניאנס
 צעװארםעגער דער אױף עקזיסטירען און

 יױ דער אונטער א־ז װאס טעריטאריע
 דע• איסטערען דעפ םון ריסדיקציע

 דער אנגענעבען װערט עס םארטפענט.
 ער װאו פ^אץ דער> לאקאא, םון נובוער

 גוטשטעהענדע צאהר רי ׳ זיו, געםינט
-ן און האט, ער װאס כױ^מבעדפ  פי״ ז

צושטאנד. :אנציערער
 םאדשידענע די אין יאהארפ ארע די
 קײז ניט זיך, פארשטעהט דיגען, ע־טער
 הענען מעםבערם טויזענטער קײז גרויםע,

 ניטא דאלט איז עם וױיא האבען. ניט זײ
 םאכען. אונזערע בײ א־בײטער פיא אזױ

 ארבײטער וױםיא אז אבער, עם איז װיכטיג
 באשעפטיגט סקוטות יענע אין דינען עס
 אינדוסטריע, גאיכענט לײדיס דער אין

 באיאנ־ זאלען ארגאניזירט, זײן זײ זאיעז
פאך. דעם םון ױניאן דער צו נען

 םון קאנװעגשאן יעצטער דעד אױף
 םילאדעאפיע אין איגטעינעשאנאל אוגזער

 גע־ נערעדט טאל פך א באזונדעו־ם איז
 לאקארם קלײגע דאזיגע די װענען װארען

 אפטמאי, און שטערסלאך ?׳.׳ײנע די םון
 די וועגען דיפקוםיעם ״הײסע״ די אין

 זײנען ױניאן, אונזער אין שטרײטיגהײטען
 װאש רעיעגאטלועס, און דעיעגאטען די

 אגגע־ לאקאלם, יענע םארטראטען האבען
 ;נעטען םארשידענע כױט נעװארען רוםען

 אין לאקאלס גרויםע די םון דעלענאטען די
 םארשרײען צו געפױםט האבען יארק נױ
 לאקאל קלײנע יענע םרן םארטרעטער די

 ״פאפירע־ אלם האונטרי דער אי־ן ױניאנס
 לא־ ״פאפירענע פון דעלעגאטען נע״

האלס״.
 מיט דאם ׳ניט צװײםעל הײן איז עס

 גרויסער א געװארען באנאנגעז איז דעם
 אזוי דעיעגאטעז, יע:ע גענען אומרעכט

 װאס ײניאנס, לאיןאל די גענען וױ גוט
 קאנווענשאן. דער צו געשיקט זײ האבעז

 נאר פאדקוסעז געקעגט האט אזעלכעס
 געמי־ די װעז צײט, ״הײסער״ אזא אין

 גע־ זײנען דעלעגאטען םאנבע פון סער
 דער דאס צוקאבט, און אויפגערענט װען

 ארבײטען נעלןענט ניט האט פארשטאנד
 ײא־ אױםנערעכענט. און אאגיש זײ בײ
 איז םען װען צײט, נארמאלער א אין רים

 שטארקען צו פאראינטערעסידט װירקליך
ע אױף ױניאן די ל  םראנטעז, איהרע א

 זאל גאנצע א אלס אדגאניזאציע די כרי
 איהרע אלע פארטײדיגען קעגען בעםער

 לויערט װעלכער שונא, געגען פאזיציעס
 זואו און אנצוגרײםען איהר װאו שטענדיג

 ניט אזעלכעס װאלט איצושװאבען, איהר
פאםירט.

 אלע דאם םארשטענדליך, גאנץ איז עס
 ארגא־ אן צונויף שטעלען װאס לאקאלס,
 ;קײט אײן םון ריננעז װי זײנען ניזאציע,

 בא־ די זײנען עס שטארקער ײאס און
 װי גוט אזוי גלענערע די רינגען, זונדעדע

 גאנ־ די איז שסארקער אלץ גרעםערע, די
 אינ־ די אין דאך איז עס און סײט. צע

 ארגאניזאציע, גאנצער דער םון טערעסעז
 איה־ אלע צוגויםצוהאלמען נעהנםער װאם

 צונויםצושמעל־ מעהר װאס טײלעז, רע
 םאר — ?ײט דער אין ריגנען אלע צען

 דאר־ טײלען אלע װאוילזײן. אלעמענס
 די באזונדערם און ווערען געשטאדקט םען

 נײמ די אינגעחן, די טײאען, שװאכערע
 נײע די הער^ערשאםט, דער אין גאידער

 אמיסנעשפראצט• האבען װאס צװײנען,
 ליב״ םיט וחנחנן געמאן דאחי דאס און

 אםת* כדמ צערםלימײנ^ םיט שאםט,
געפיחלען. םוםערליכע און בריחןרליכע

 רײחען די »ת איז חינדכם דער אין
 כײ חיבש א לעצטענס מניאז אוגתר םון

 באזונדערס און געװארעז געזיגדיגמ סעל
 אונתר אױןי געװןןחנן נעםאן עס איו

 מילאדעלםיע. אין קאנוועגשאן לעצםער
 גא• חמזיכם דער אין חאבען װאס די# איז

 אימ אױוי ^ דין םוחל םען סמז זינדיננ^
 מוחנן ױיגצן געכיםער די וױיל• — גרונם
ן און צוחיצם, צופיל  מנמ זץי חאט מ
ט כמנעח ד היק נעכען1א טמאגם ני ם  חנ

נונג.
®אר־י vm ,fjmu mKo וזאס איזאצ
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piiF r אנצר איצטעד קעחרען. i  IPO m 
 דעס אין זאף די כאטראכטמן צו פאמינען
 דעם אין עס ועחן צו ליכט, ריכטיגען

 נא• און געשטאיט. אמת׳ען ריכטיגען,
 אאשארס, הרײנע איע די אט טען טראכט

 געװארען גערופען אאע כסעט זײנען װאס
ip דער דורך אענען צום irnpip טעטיד 

o פון יןייט n ט»ון אװ אוט איסטעדן 
 איר״ אחן ארגאגיזאוױאגס־דעיארטטענט,

 ״דעכט״ פון םאראורטײר װעיכען גענד
”PiP און ״אוגזערע״ פון ״אינק״, און f0/' 
 ♦M נױנרג וױ אײגזעהן, יעדעד מוז דאז

 דאיע וױכטיגע א םאר װאס און זײנען
ײ  יעבען אין שיילען ?ענען און דארםען ו
ארגאניזאציע. דער םון

םארנױי־ זיר װעאען זאיען כײר װען
 גענונ איײן עס גיט עגין, דעם איבער טען

 אר״ ואר א אנצושרײבען אויף םאטער-יאא
 נא־ זיך דארינער װעאען סיר #טיקאען

 י1אוי באויז זיך אןשטע-ען און שרענקען
«ונהט. אײן־אײנציגעז

 אעמגדיגע פאד נויטיג איז עס װי אזוי
 איז אזױ אטעטען, צו יופט באשעפעגישען

 טעטיג״ דער םון ערפאאג םאר׳ן גױטיג עם
 ארגאניזאציאגס-דעפארט״ דעם פון קײט

 װאו שטעדטלאה איע די אין אז מעגט,
 נדען װאו שע«ער, אױף זיך מאכען עס

 עיןדס״ זאאען גארמענטס, אײדיס טאכט
 שא•1א';פערד אוגזעד םון יאקאלס טירען
נאר.

: װארום אט און
שטאדט־רעגירוג• די םון באאטטע די

 זײנען שטעדטלאף קלײנע די אין געז
 ױך זאאען עס םאראינטערעפירט, שטארס

 דאס םאבריקען. און שעיער עםענען דארט
 דעם העכערען צו סיטעל גוטער א איז

 דינען װער און עסטייט״. ״ריעא םון װערט
 די מעיארס, די שטאדט״טאטעס, די אט

 באאס* אנדעדע אה «אליס אװ טשיעםס
 V לײט ריעל־עםטײט די גיט אױב טע,
 ענ•4 דאזיגע די קוקען ױגיאן א אויף און

ד זײער צו שטערונג א אוױי װי שען,  ״בי
 דער דאם גוט, גאנץ װײםען זײ נעס׳/

 עפע־ אהיז קומט װאס טאנופעקטשורעד,
 וױל ער װײל אהין, קופט ,1שא א נען

ט י  סמן• א שא■. ױניאן קײן האבען ג
 װערט ױגיאן די װיבאלד דאס זײ, האבען
 זײערע צו אנדערע כיאכען טעטיג, דארט

 אנדער אן אין אנטרױםען אח שעפער
 בילדיננ דער אין אאםט דער פלאץ.

 •אליםײ די און לײדינ, שטעהז בלײבט
 ניט האבען שטאדט־טאטעס און שענס

ת א דירה־געלט, נעוזפען צו װעמען בײ  ח
 באשײ םאר ״יראטעקשאד/ םאר כאבאר

 ״משחיתים״ די גענעז שטעךטעל דאס צען
 צושטערען װאס ױניאז׳ארגאנײזערם, די
 נאנץ עס האט דאריבער און !ביזגעס די

 צײטען, ^ריהערדינע די אין ■אסירט אםט
 האאיעדץ װײם־יחטידענט נאר װי דאס

 דעיארט״ זײן םון ארגאנייזער אן אדער
 א אין ערגעץ באװיזען זיך האט מענט

 אי״ באאד זײ םאליצײ די האט שטערטעל,
 אװעקםיה־ זײ םלענט מעז ;בערגענומען

אײזענבאהךסםאנצימ. דער צו צוריק רען

ש "1 און vאי r\ צוריש fjrwi no די 
שטעדטיאך טאגכע אין דיגען
 אוט- ?עחר פאר באטראכט די טען חאט

:potrrvp שוט זײ חאט טען און נעסט  י
א ניט  אױוי געקוקט חאט טען ן.21אד^מעי
/ n אױןי וױ ד ^ n c ,און טראנעא״טאכער 
או די האט טען ס  שטעדטעל סון א״ג

 ?ײכט דך סען מען און אדויסכעשייןט.
 נעװען, איז עס שװער וױ סארשטערען,

מ״עטע^ן, אזױנע אונטער  אנצוגעחן או
 האט וױ אדגאניזאציאגס״ארבײט. מיט
 סקענ״ די אישטעאעז געחן געקענט טען

 די אז קאוגטרי״שא•, » אין איכײט
ײ צ איי ט חאט י  םאדטרע״ דעם עראױנט ד

 דורכצוגעהן אפילו ױגיאן דער םון טעי
n געפינט שא■ חןר װעיכער אין גאס 

 םאדטדע- דעם האט מען װען אדעד '1 זיו
 שטעדטעל אין נאר ױגיאן דער םון טער
!אדײגגעאאזען ניט

 דעם אין װען עס, איז אבער אנדערש
 לא- א דא איז וױלעדזש אדער שטעדטעי

 דאטאלס ארגאניזאציע. אונזער סון קאא
 םיעס־ קײן מעחר ניט דאלט ױניאז די איז
 אעפטי״ אײגעגע אן שױן איז עס זאך, דע

 דעם אין לענעז דעם פון טײל א טוציע,
 ט י נ ן ע ק ״ מעז װעיכע שםעדטעל,

 פאריטי־ מאנכע וױ ,ן ע ק י ש ס י ו ר א
 יױ די טאן. װעאען גיט עס זאאען שענס

 דעד תושב. א גאן־ אזוי דאים װערט ניאן
 די װאנעז פון צענטער, דער װערט ראקאי

 טעהר מיט הען ארגאניזאציאנס־ארבײט
 חוץ א און ײערען. אננעפיהרט ערפאאג

 גרױס לאקאל, יעדען אין טאקע זײנען דעם
 מיט־ אקטױוע צאל א םאראז קאײן, אדער

 אדגאגי־ דער אין העלםעז װעלכע גאידעד,
 מיט הערםען װעלכע ואציאגס-ארבײט,

 איםערװײ און איבערגענעכעגהײט םיל
 ױניאז. דעי םון ארגאגײזערס די איגהײט

 אין מיטגלידער אירע דארט האט ױגיאן די
 לייכטער סך א איז עס און שעיער, די

 װאז באשטיטע:, צו און אױסצוגעפיגען
 םאר סקעב״ארבײם געמאכט װעדט עס

 זײנען װאס שטעדט, אנדערע םון םירמען
 הוםט״אויף עם נאר וױבאאד סטדײלן, אין

םאדדאכט. װעלכער אירגענד
װע־ טרײד־ױדאניסט, װעלכער און

 ען5 טײער, און ליב איז ױניאן די טען
 זײנען עם וױכסיג וױ אולײהענען, עס
 שטעדט־ קלײנע די אין לאקאלס »לע די

 םאר־ און װײסט ער נאר װיבאלד לאך,
 װעט גיכער ? םאיןםען די אט שטעהט

 אײנזעהן, מווען אײנע אדער אײנער אזא
 װעט און זײנעז, זײ ניצליך און נױטיג װי

 הי װעגען רײדען צו עיאױבען ניט דך
 און שםאט מיט קאונטדײאאקאלם דאזיגע
ציניזם.
 מיר דאס האםענדיג, איצטער. און
 דעם לעזעי די םאר געםאכט קאאד האבען

 יע־ איז אאקאאס די םון װערט וױרסליכעז
 סען װאו יארס, גױ ארום שטעדטלאך נע

 יױ דער םון ארגאנײזער אן אםאא האם
 אי־ מיר װעלעז אדײנגעצאזעז, ניט ניאן

 רעפארט דעם פון טאבעלע די בערגעבעז
 עקזיסטי־ ײאס ־לאקאלס, דאזיגע די װעגען

:פלעצער יענע איז איצט רען
אײ־ לאנג דזשאםײקא, — 57 לאקאי

 הױף, טונ׳ם טױער צום ארויף טרעפ צװעלף
 :אױף םױער דער זיך עפענט עס :אן קלײנג

 אס מייך שמעלמ דינער א :ארײן גײ איך
אראא. ראק און חומ דעם מיר פון נעםם און

 פאראױם. גײם שאטען » וױ איינעוי אדן
 שטוב־אוים, שטוב־איײן, ליגקס, און רעכטס כדך מיהרמ ער

 ארײן געח אײך זאל, דעם צו קוםען םיר
אײן׳ םיר שםײכלענדיק ד«םע « ם׳לאדט און

ט זי אום, געחען ;םיר  נעסט. די 01אוי «\\װייז
װאו גאלערי דער אויןז און  עסם, םען א
רען זײ אויף אוץ טע און טי ײ עדר  . טרע« נ
םע a אױןז און שלעס. לאננעך a ;םי« דא

מ םיר ל ע ט ײדע ש ץ ב ם א א  W זיר זיי
ט 'םען ח ע j נ f r m  x m *  , r n a ^ ר  א

ק: קו w כ׳ t p n a b זץ poan ץ ^ דער א ע  של
y און n a f i » מ | ױ ^ די געדרעחם ד ע ר ט

»6 נאר 150 ה»א — לאגד
 וײ• ד^רט, ארנײט^ן װן^ס מיט^ידער,

 ל^קאיס. יאמןער דו פון טיטגיידמר נען
m הווסע אין ח*ט ל^מאר דעי o o .דאל

n/»77 לאה, ; r w, יײלאנד, יאנג—
 אר• אנדערע 75 טיטגרידעד. 200 חאט

 פון טיטגיידער דינען דטרט םון בײטער
חאט דער יטיזאאס. יאדקער דו
דאיאר. voBF 350.60 אין

̂אל אײיאגד, י*נג אסטאריא, ,84 יוןו
̂וט  םון ארנײטער ס» טיטגלידער. 60 ח
 דו םון ריטגאידער זײגען שע«ער יעגע

̂והאא דער יאקאיס. יוןורקער ̂וט ל  אין ה
דאיאר. 50,2iU יזאסע דין

 סיט• 300—װאודחיױועז ,107 לאקאא
 טיט״ ?ײנעז ארכײטער 9ס נ*ך נאידער.
אין י^וקאאס. יארקער נױ םון גאידער

 1,655.70 אאקאל דער ה*ט קאסע דעד
דאראר.
 די דא זײנען םטײט קאנעקטיהוט אין

:יאקאיס סאמעגדע
 האדי — נרידזשפאדט, .,33 א^והאל

 אין האט טיסגײדעי. 60 סעטראכעד.
דאיאר. 72.95 קאסע

 קאר״ — ברידזשפארט, ,34 יאקאל
 249.45 טיטגרידער. 45 סעט־קאטערס.

קאםע, אין דאיאר
 25 — כרידזשפארט, ,137 יאקאי

דאל. 224.20 קאסע אין האט טיט;רידער.
 75 — קאיטשעסטער, ,1:58 י^וקאא

 מיט־ זײנען אגבײטער 14 םיטגקידער.
 אין האט י^וקארס. יאדקעד נױ םון ;אידעד
דאל. 3 >5.04 ?אםע

״ו. סאוטה ,141 גאקאל ^ווןי  ה*ט ג
דאי. 107.55 קאסע אין

 םיט־ 75 — סטעטפארד, ,127 לאקאר
 באיאגגען ארבײםער אגרערע 6 נאידער.

 קאכע אין האט ל^ק^יפ. יאךקער נױ צו
דאלאר. 671

 זיך ;עםעען לאקאים ם^ולגענדע די
:סםײט דיזשױרזי גױ אין

 טיט־ 50 — וױיגאאגד, ,58 רןוקאל
דאל. 98.50 קאסע אין האט גײדער.

 מיטגלי- 50 — קיפא.י-ס, ,85 גאקאל
ראלאר. /©שע אין האט דער.

מיטנלידער. 23 — בעיאז, ,88 לאקאי
דאלאר, 160.35 האסע אין האס

 40 — ברענטש, יאננ ,93 לאקאל
דאי. 516.45 קאםע אין האט כױטנלידער.
 כיט־ 360—דיעסענסעס, ,1^4 יאקאל

דאלאר. 615 קאםע אין האט גאידער.
 100 — סיטי, דזשױרזי ,136 יאקאי

 זײנען װאס ארבײטער, 50 םיטנלידער.
 יאר־ נױ צו באיאגגען באשעםטיגט, דארט

 ■587.85 ?אםע אין האט לאקאלפ. קער
דאיאר.

 מיט־ 40 — ליגרהױרסט ,1^9 לאקאל
 נױ צו באיאננעז ארבײטער 5 גלידעד.
 ל}אסע אין האט יאקארס. יארקער
סענט. 50 מיט דאלאד

 מיט״ 40 — םריהאלד, ,143 יאקאל
 נױ צו באראגגעז ארבײטער 35 גלידער.
 ouo.60 קאםע איז האט לאקאים. יארקער
דאראר.

 מיט״ 200—פלײנפיעיד, ,140 לאהאל
דאי. 427.40 האסע אין האט נאידער.

מיטגיי״ 20u — נוארק, ,21 גאקאל
 :ױ באי;»נג^.צו ארבײטער 35 דער.

 קאםע אין האט לאקאיס. יאדקער
אי. דאי

ײט: יארק נױ אין לאקאלפ סט
 50—אײלאנד, פטעטן ,142 לאקאל

 צו באיאנגעז ארבײטער 25 ריטנלידער.
 קאםע אין האט לאקארם. יארקער נױ

דאל. 152.75
 םאלױואץ און נױבױרג ,49 יאקאל

 אין האט םיסגלידער. luo — לאוגטי,
ראלאד. 106 קאסע

 350 — װערגאן, מאוגט ,113 לאקאל
 צו באלאנגעז אךבײטעד 75 םיטגלידעד.

 קאסע איז האט לאקאקס. יארקער נױ
דאל. 72.95

 מיט״ 160 — יאנהערם, .36 לאקאל
 יארקעד נױ צו באלאנגען 22 נאידער.

דאל• 1,481.40 האםע אין האט לאקאלס.
6 פלײנס, וױיט ,15 לאקאל 0 w מיט־ 

 צו באלאנגעז אדבײטער 100 גאידער.
 קאסע אין האט לאקאלס. יארלער נױ

דאלאר. 219.85
A

 הלאר זײן רארו* עס דאס גלויבען, מיר
^ םאר ע  ס׳מײנט ײאס ױניאךםיטגליד, י

 װאס לאקאלס, אלע די האנטראאירעז צו
 זײנען װאס און אויסנערעכענט, דא זײנען

 םעריטא״ גרויסער אזא איבער צעװארםען
 און ׳צוטעדט קלײנע םיל אזוי אין ריע,

ױ געטאן, ווערט דאס און שמעדטלאך.  ו
D איז םאקמען די צײגען עס n רעפאר̂נ 

 אונד די אונםעד צוםריז״ענשטעלענד נאנץ
.^ ענ ט ש

 טאבעלע אינטערעסאנטע צװײםע א
o אין n רעפארט nדי וועגען רצעהלט 

 איםטערן־אר״ רער װאס שאפ־סמױײסם,
 אנגע״ האט גאניזאציאנס־דע«»רטםענט

 און חדשים, דרײ לעצנמ די אין שיהרט
 ד\ וחנלמנ צוליב אורזאמן, די וועגען

מנווארען. גערופען זײנען סטרײקס
 םראגען, אנדערע נאד און דעם וחנגען

i תרט רעפארט חנר וואס f, םיד וועלפן 
 דדינתז אק — וואך תומענחנ די רײחנן

חד דאם איבער ארמיקעא לעצמעז און

י
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א אץ פראדוקציאן ק ױ מע אנד אץ און א ענגל
 פטײנייחי צוױ״עען פפלגלייכעדשען

ד און אנ ט זיינען ענד  V* נןווױנע לן״ן ד
 אין נאװעממעז פון געיעדינעז ון״ך האנ

 נאנסא־ r*g pg ?** דען m פטעריקא,
 נפורנגוגגאן װענען אלן עגגלאנד, נען
 »ז או:ז, װאמען װאס ״צוריקרוםעד״, םון

 דער־ אין אףגען לי ראלטען ז^אען כיד
 יעהציע א געהעדט אץ־ ה*ב גו, ח״ם.״

 ■ד^דוקןױאן איבער אונױועחיטעט »; אין
געגױער ?גגלאנז/ אין און ארעריקא איז
 ארניײ די פראדוצירען אטעריקא ״אין —

 דער און — ענגראנד*, אץ וױ טעהר טער
 נעזוכט ה*ט לעקט*ר, דער •ראפעספי,

 •<־#״ ׳שייד איז װאס אז באוױיזעז, צו
 אודזא:ע ל,ײן ניט כדר *בען3. דור%*ז,

 אויף אױגען סארליבטע מיט קויןען צו
עננלפנד...
 געדא״פט גיט אייגענטליד עס זראגילט

pn וױגעז, די אין קינדעל נייעס. קיין 
 די איז אטערײןא אז װייסזט, זיך, דאכט

 *ײד איז װאס לא;ד, ענטוױקעלסטע
 דעם בײ טאשינען מיט און *מפשינערי׳/

 טוז אינרוסטליע, אין טײל פינדעסטען
 וחגי־ אחן גאד כיעהרעי, זײז פראדױןצי*!

 אבעד אורזאכען. אנרערע איז עס כע
 פראפעסאדנעזוכט דעד ה*ט ד*ס גראד

 צױ ניט אז הײסט, עס בעשטדייטעז. צו
 אר־ דער pc טייל יעד־ען ביי טא״טינען ליב

ײ אטעריקאנער ■ראדוציותז בײס, בי  אי
 אור־ אנדערע ip זייגעז עס טעהר. טער

 אורזאכעז״ ״אנדערע דיזע און זאכען,
 אינטע־ גאנץ א אױןי ערקלעהרט ער האם

שטייגער. רעסאגםעז
 ״צױ די פון אױך איז ■ראפעסאר דעד

 זאיעז םיר אז שרײעז, װאס ריקרוםער״
 און ענג^אנר. פון בלײז אונזער צונעהטען

 די כייר, זײ נעפעהלען געזאגט, אסת דעם
 אורזאכען. סך א סאר ״צוריקרוםער*,

 האלס איך װײר דערםאר, רויפטזעכ^ך
 אדער ;זעיבסטוױרדע פון מטארק זעהר

 פײנט האב איך — גצואגט בעסעד
 אראיגע־ יטםאות, זעאכסט־פאמײקענונג.

 װאס עמידעריגען, *אײן זיד סאאענחײט,
 נאכמא־ װעיעז צו אורזאכע די איו דאס
 קאאות, ערגסטע די םון איז אנדערע, כעז

 טעג־ אײנצע^נעם אן כאפאיעז ipp װאס
vv,\ ילײדעט אודאי. םעי?ער גאנצע און 

 ער אגן זעיכסט־ערנידעריגוגג, פון אײנער
 אויסצױ כדי אנדערע, נאכצומאכען זוכט
 א גופא דאס מוין איז ״לײם״ס״ זעהן

 און ;״געפארענער״ א איז ער אז סםן״
 ער צי סראגע, גרױסע א אױך דאן איו עס
 ״ילײט״ט״. אויסצוזעהן װערטה גאר איז

 באוױזעז ניט זיך אטערילא אין וואאםען
 א געװען עס װאלט ^צוריקרופער״, קײן

 װאס ריכטינ, איז עס אז באוױיז, נוםער
אטעריקא ^ועגעז זאגעז אײראפעער םילע

 נאך אכער םעטערס, רײכע זיינעז טיר —
 צו אנקוטען טען דארןי תודה ישטיקעל א

 ״צוריהרופער״ די און אײר^פא... איז ׳זײ
 געפעדזלען באװעגוגג ארבײםער דעד אין
 יענע איז א♦ דורכט, םיד אודאי. טיר

 ניט זיך ילאזט עס װאו אונזערע, קרײזעז
 ארבײטער לאנסםרוקטױוע א אײ^םעלען

דעם םון אט טאקע מען לײדעט באװעגוננ,
 אן האבען אונז זיך װילט עס װאס —

 אײראםא. איז וױ באװעגוננ ארבײםער
 אין באװענונג ראדיהאלע די אז דוכט, מיר

 דער״ הויפטזעכאיך זיך טאטערט אםעריקא
 ׳ װי בא־דועגוננ א זײן װיל זי װײל םאר,

 ״צוריק־ איע גיט אבער אײראיא... איז
 טאסע און #םארט סיו־ געפעהאעז רוסער״

 אז נעװיזמז, פיר האט יראםעםאר דער
 לא• נאר נעםעהאען. םיר דארםעז $ןלע ניט
 זיײ אעלציע דער צו אומ?מחרעז ויך מיר
 אמערילאנער פראדוצירמן םארוואס נעד.

 איז ארבײטעד די װי מעהר, ארבײטער
? ענגילאנד

ה םאחפטעהט  האט עדטטענס אז זי
 פון אםת דעם באוױזעז פראפעסאר דער
 איז ער א?סיאממ. אוועפגעשםעאטער דיז

 אינדוםטרימ; צו אינדוסטריע םון גענאמען
 אין ארבײטער צאחל דער אויוי אמעוױזעז

 דערמאבער אין אזן דא, אינדוסטריע אן
 דער אויוי אנד;5ענג אין אינדוסטריע

 ענגאאנד; אין און דא ארבײםס-זױים
 סאי וואו אינדוסםריעז, איבעתעקאיממ

 סען געבתיכם עננלאנד אק סאי און דא
 אונטערנע ווזזי tin ;מדשינען דיזערבע

ם, »«זס ,5חכ< םך דעם *ױנען ת ױ  »ז מו
ז •רןותקןויפז די אי n״ « פײז חו r■ םיל 

םינ עננל«נד. איז איז «ס ײי מזחר ר  מ
 אוועהנע־ זייז »ז דעם, םים נעװאחןן

סםייםםמם״ עטעלטעד  אסת׳ער אן איז ,
 אויסרןכענת־ זײגע <וים ,םםייסכממם״

vw pn x n■ םםא־ »י<וי <װ נענזםעז אויך 
 עגגיאנד סוץ ז pod אקעתאנאסי מיסנױקער

jnfti חאט ער j n ײ  םיליפ *ימירם ג
^ען דעם סבאווען,  * פזן סאציאליסט כאדי
״ אלס ^וױך באזײחסט און ענגלאנוי, רנ  ו

1 1 W איד אח פמאגץ םוז פראנמז 
ף אום און דוםםריע. ו טעהר נפ  בא־ ז

o n  o r e o n p ,נע- זיר «ר תאם אסת 
d די «י וחמדעס ih t w b זיין פזן -•soipp

ט ׳ױ »חנרמײלזנז איז
נרזאא״ ןא ציינ^

± p e \ m r *
* ׳י *

*

:א:נזד9:ע » ו־ן <נאציצען

לא;: ה. פון

אג^ דיזעי״בע *טטודיר^ אהער  פרא־ די פי
 נעײען איז ;יופע די פראדוקציאן. pc גע

 זײנעז װאס פי־־טעס, עטליכע פון גע״עיקט
 אין זp‘יpאײ;צו*עט ידטopרpגט,םאדא

 ארבײטס״ רpדיקא:pאט םאבריחען זיי־עױע
 אדוטגע* דינען א־בײטעד די ן.pטאדpט

p אין ;א;גען r r אױסנע״ טיט פאברילען 
 נע״ ניט דך האבען זײ אויגען. יעטע^טע

 םריהט איבײט די וױ אפװאונדעדעז, קעגט
 דטpדpג בעזהא זײ און לע:ט. די פלן דא
 איז אױנײטס־טאנ דער װאס גערעדט, אח
ײ וױ קירצער, רא  1אי ארכײט דיער נ

קידצערעד דער אין דאך, או; ם׳ידױ יעד’יז
 אר־ טעהיער דא װעױט אדבײטס״צייט,

ט ״ א־ױסנענעבען״... נ
> פארװאס אי־זא,

 ;ע־ פראפעסאר דע־■ דך האט דא און
 כאדאיר נאנצעז דעם זP־־pצוצד^יד גוטען
 איג־ o^pnpo* אלן ע;;לאנד׳ס פון טעי

 כאראקטער דעם אייגענטײך, דוכטדיע;
ד פון ^אנ  אין אוז .4בניי אטעריקא און ענ

 אינטע* באזו:דע-עי דער ;עװען איז דעם
 דער איז געפלנעז האב איך לועײען דעס,

יעיציע.
 דער 6וױיי ׳טעהר דא טען אראדוזױדם

 — V רעגנעי דא אפיטר איז א־בײטס״טאנ
 װײל ׳טעהר דא םעץ פראדוצירט !;ײן
 — V *טחייאפערײ ;רעסערע א איז דא
 איבעד טעהר דא טען ■ראדלצירט !:יין
 איז ז“אי פאד וױיל ׳טאקע טא*טי:ען די
 א״זא׳ װאכ, !נײן ־״־ i טא״עיז א דא
n די 0פאר איז r p ^ p:: ?

:פ־יאםעסאי דער זא;ט
דא-טיגען, ניט אדער יא פח פראגע די

 עס אױב נעי*.‘״ װערען א״נע׳פטד׳ט קען
א טי^ז זואס טאיטינען, די די;ע:  אוייי י

 זpט י,עז אינדוסטדי^ חגי אין װאל;דעױ
ט ^•4אינדוסטריעי דער ^  ענגיאנד פון װ

 טיט ניט זיך זי באנוצט םארװאס יפרעכען
^בע  טא״טינעז ניט נאר > טאישעען דיז

 אוד־ אנדעיע ^p^E’iK pגאנצ די זײ;ען
 אײנפרוסעז, pרpאנד ; דא זיינען זאנ;»ן

 ט׳קען V זײ זײנען װאס כלחות. pרpאנד
 דא װאס ?ליבלאט, דעם אױןי אנוױיזען
 די פדײער טענ^ען בײ זיך צלנעהטט

 טענ׳ט־ אז ׳אזא דא איז יופט די ;העגט
 ;צודדיקט ניט זײנען געכױטעד ליכע

 ;םרײער דא אטעטען זPבדופט כע,2טע:-טי
 נאנ־ דער איבער װי העכער דא י^אכט טען
 זיך פון זיך הויבען הענט די ; לו^ט צער

 ‘אטעריקא אינ׳ם דא איז ע״עס ארײן...
 די צועטדאטט װאס קליטאט, ;ע־

. איז ענעיניע . . ן ע ה  פדאפע־ דער אלז ^
ך מיעטpתpב,א האט סאד א ^ ע  פיז כי
 איכױגדא:־ פאױ״טידענע פון p•בטrp: דער
 «ז ז,pבאוױיז צו אטעי־י^א, אין טעז

™  אין װעיט״, ״אאטער דער איז װעהר
v: געײען זײ זיינעז אײראפא, iv y v v 
jpr^po די אױפנעזזויבען דא זײ האבען 

iPP, ■ג אוןpאך א״נדלסטדיע איין בויט: 
צװײטעי... דעי

דעם, אױןי אנװײזען אױך מ׳יןען אלז
 נאטור־רייכטײ די זואס געזאנט, רp האם
v טער :" i\ ך דא ^י ש ר ע נ  איז אלץ ; או

 ד*ר צו דא איז אילץ ״צפ^ א טיט דא
ט;  רpד בײ אילץ מ׳האט ipii און האנ
^..pp^ostp: זיך אדבײט האנט,

 הײײייטער דעד זואס דאס, אױך איז
dpp^ o א גרויס, אונגעהײער איזv א 

 יראדו?ציאז. רpהרpט צו םרײב-לראםט
ע רpד  םונדא־ דער איז טארקעט רpהײמי
 האאט pאינדוסטרי אז װאס אױף נטpט

 ןשעײסהײ םיז גרויסקײט די ־דודך זיך.
 רטpזיכpג pnDbn:'K די איז טpטארק

 איג־ רpרפאאנרײכp אן אין ג.>רםאיp םים
lpnpr p'-,oon גיכ אדבײםערp״טזיל די ר 

 ״מזיצ an:pnpt ארבײם. ז־ײער פון ברכה״
 פאר- ipo רטpװ ארבײט, דpד אין ברכה״

 זאיל pאינדוסטרי די אז ^סירטpרpאינט
 רpארבײם די אנהאלטעז. דםאאגp איחד

ען »ז אזױ האב#ן כ ^י ג אננ אי  אר־ צו די
 זpראדוצירB און לוסטיגער, װאס בײטעז

^..pnnpo װאס
 דער פון ״טזא־ברבה״ די איז װאס

? ארבײט דױגער
— פראפ^שאר .•pi זזאט

 זיינ^ אpריpאם איז וױידדןזעם די אז
opm די װי גרעסער רpהײpאוננ rni אין 

i:*f»;:p ; אפ איז אזpדורך וואקסם ריקא 
 jp:ipi«D װאס ,iPo^oi* צאהל די דעם

^ אײנענטום און חײמעה אײגענע  #ככ
צאהאען. pרpהײpורנגl איז

 dpi אויוי אויד זpמ fpp אנוױיזען און
 די זײנען ■ראיארציאנעל ייאוס מאממ׳

 םױנ־ pipopia״ עננאאנד איז אדבײסער
 םרינק־הײזער, נעזאגמ. ער חאם מער״

 ״פערד-דײ״ אין נעםבלערײען כיייגע 1או
ײ גמחמעז סעס״ מוזדססא די אפ די נ

^•|PP3«1P2
 איז ארבײמעד די יואם דאם, און

p ויי אז זיה אויא קזקע[ מנ^אגד m א 
אר וישדע ^זןגנן קצאס גידעדיגעמד

.; t «׳>r  *w

pיטס,נ rכpא ̂רp ארבײטס״ ורערעז אלײן 
pflrtקענען ניט חײנטאיל זײ װעילען ר — 
 געצויטט, puipjp דיער ױךא חאלט דאס
■ראדיק־ דער אויף א& זיך רופט װאס

אז- - צי
i און p i ,ראפעסאד■ ip i יp^קטאר 

 הרונגעז.p^pרp נאך און נאך זוכטpנ האט
 םאיל־ דאס געטדנעז אויך וזאט ip אין

v i m :
 אינדוסטריע אז רםא^נp הרpט װאס ״

 רpד וועדס inpo אלץ א^pריpאמ איז האט
«3i; ^  ארײנ־ סירטpרpםאראינט ipdp״

p*2 הרpמ r^ p iip״lPo אין 
 זײז װערט אינדוסטריע די םאבריק. זײז

>ro :p3p.^ אז pאובײטס־ ר£א^גרײכער 
iv m די טיט אבער זוכם ענגלאננד איז 

^ir־fp אלועקצונpאי:־ דער םון הז 
ip H’̂ dh ט ^  אין טײערען"pר̂̂ און #װ

£d״ דער B ^ ptp: ipd ' i.i.זײז ״: 'pap־□: 
 די נאר אינדוסטריע, די נים איז ציל

 פאטיליע. זײן פון אריסטאקראטימקײט
ע  גרעסער ניט זיעעז בעניז״טאפטען די;

ע, די מאכען צו כאלװעמער און ^רי  אינדו
 פאר־ םיז טיטואירטער א װעדעז צו נאר

 פיז ילארדס׳/ אף ״הויז דער פון י׳אטענט,
 אומגע־ כערי6פרינצי און קענינריכער דער

 אינדוססריע—רוערטער אנדערע איז בונג.
־ איהר אין איז ^מעריקא אין ה א ר א  כ

'vt סעהר ר ע ט d^ ipvopi^ דאס און 
 פראצעס א איז ארבײטער די ארײן װעבט

מעהד... פראדוצירען ,inpo ׳טאפען פין
:דאס אױך אוץ

iPr:po דעם זעהען אײראפא איז 
 גע־ װאיט עס װי לעבעז, פח גא:נ גאנצען

 הראםט. אויסערער אן םון געפיהרט װען
 איז ישסאט דער ; אלעס איז רענירונג די

לעבען לײכמערעז א בעסערעז, א ; אלעס

v p\ גpנpד ןpצו אױןי ;מטאט ד p«f כא״ 
 tpo װארט יאחרען, עאםערע די איז ^יצט
 זאל יעטאט דער אז אױססעמפונג, אן אױף

^ א dp ; "P’o:pi״ א צאחי ט ז:י  תײן אי
d^ p: ,opo*od3?pt... צו לומענדיג אלן 

tn m חאט i v i  p ir צו געזוכט לעקטאר 
p צװי׳טעז op’j’«? ציחען o r rp ;  ip i םיז 

די עטאטעז פאראײניגטע די  גע• און-
p שיכםע t ר. אײראפעאיישע איטע ע * ^

 גע״ איז געהעיט׳ אי*״[ dp איך האב
:טראכט

 זיייגען פראפעסאר םונ׳ם רײד סך א
 א נאר זײנען רײד סך א ;אטת ג^ױס

IP צו זײט זײן םון ?וכעגמו in p ^ p « 
p o ip o ^ iiB e( רײר, די אין ;עניז 

 אויך אפיטר און זוכעגי״ט, א וױי<ען װאס
אמע־ ip^: ישױן diph א

d; ריקא p̂d^ p אידעא־ פיי צו ׳הױך צו 
 די אז באדײט, איץ דאס און ;ל-וירט

ט pגא:צ ^  לעהינען קופען זיך דארף װ
 ,צוריקױסער״ סארם אזא און ;אונז בײ

 יטטעקט דאס ניט... שוין מיר געםעהלט
 אױבען פון ארעטען אױןי קוקען מיט יצוין

 נאכ־ ניט װייל איך וױ פונתט אוץ אראפ...
 טאבען :יט איך וױל אזוי יענע^ כיאכען

נאנטאן... טיך טוזען אנדערע »ז מינע, א
 געפעחייעץ, געװען אבער מיר איז עס

אן װאס  א געװאיען איז לעקציע דער נ
 כייט פיאפעסאי דעם צוױיטען דיסקוסיע

 ןיא !4באי װי — סטודענטען כעי6עטי
 כיעהד א־נײסער די פראדוצירען אpריpאכ!

 1פי א־בײסער די פראדוצירען עפ וױםיא
i p i :p5» v i v i : x, דאס-װאר״שײ;־ דאך איז 

 ״פײדארבײט, איז װאס אז באזױיז, א ליך
אנד פראנרעסיװטע די א4רירpאמ איז  י

 פראגרע״ די אױך זי איז װעי״ט, דער אויף
 ארבייטע: די געבען אין םיװסטע

?... יעכטיגקײט
 יצױן איז פראנע רpדיז אויף
 נעװארעז. גענעבעץ ניט ענטפער ברײטער

 םאריטפרא־ אבער האט פראפעסאר דער
 װעט יעקציעס, vodpvj זײנע אין אז כען,

באריהרען... פראגע די ער

נע-

ענטפער ״ברידעײיכעז״ א גיט ,22 קאל ם ^ו  יױ אונזער איז אײניגהײט אוז ״
י״ י גיא
הא־ אומגעפעהד, װעדטער, די אין אט י
 -VK דער זיא קעפעי א געלײענט פיר בען

נ ^  צוריפ. לאנג גארניט דא י:?ײט",1ר
 אפיציעל זיך ה$ט ברודעײקאםף דער װען

 ה^וט עס ײ^בלען אײנער, רpיעד נעענדיגט.
 ה^ט אוז ױניאךפראנע די אינסערעסידס

 זיך האט ױניאן, דער איז יטילום געװאאם
 פיט צופרידען געװען גראטוילידט, דערבײ

 געיטיאסען ענדליך איז יטילום װאס רעם,
 שוין איז ,ip3P׳^d צײט, און געװאדעז.

 דער איז :אך לאננ װי גזגװען. טאקע
 טיטופרי־ די םאר רײסען צו זיך יטיעור

dpj? צו :dpi jp^ * i אוי־ צװײטענס 
:ip ? י אםת, !גענונpדpזײן םון צד ד 

 רו;גpדקלp אז געמאכם pp»o האם זײט
t*: אז מיט ערקלערוננ אן— r ^ p m t, 

 פאסטפראכען. ניט dpci: קײז האט װאס
*טליס^ ^מיר : רטpרקלp אײנ^^ האט

 דער העפפעז.״ צו װײטער כדי עלום,
 נטפערט:pפאר זיך האט צד צײײטער

 גאר- נאר ר..pאב נאך, pp»d גיבען מיר
dp r^״ נישט. i :p :p, זיך פען האט :p־ 

זא$ען. dpbp דאך מ׳סוז ,op :טראנט
w n 'o װ̂מ שילום, םאכעזpנאך זץ־ ט 

 װעט ענדע צום אוז זpרpהאפפ לpאביס
dp פארגע־ װעט עס אויסגלײכעז, זיך 

•IP1P11 ipd
י זײנעז אויכ, רpאב וױיזט dp װי  י

DppjiraiDO םון pi''D ג^וען צדדים 
odpp i .ipo, וױ ipo פארגע־ זיך האט 

כג ל ^ ט עס איז נאר ניט ש  אױםגענלײ ני
 פאר־ נאך איז dp נאר ג^וארעז, כעז

 װארעןpג םאריפארפט געווארען. עאדפט
 זעם ר^טרינכע, ויאלט ipj''K אז אזוי,

ipipijb — זײן ה^ורש פן עוקר I
 אי־ בלויז זיך מעז האם אנםאנג פון

 ^npo •«>oipii מיט װארםעזpתpב
 •p: מאקע רטלארpװ די זייגען ססענמײל

pii? ^ם v א כדט שארם^יך. אבי t f ' i v. 
 IPT'^ipi. צו געיועז op איז דאד רpאב
^ipd צו מילדער אנעטאט t rw i, זײגעז 

 צו הײנט אוז װאדעז.pג רpשארם זײ
מ מוין זיד מעז ווארפם טאנ א  נישהשח׳• נ
: אזש ripp די איז שטײנער רי:ע ^jpp 

, םליהעז.
oonpj, ,א םיש א גיט אוז אדרבא 

d^p^ dpip3w״ dpi !*‘ארגאז ציע^גז 
 tPJ'Dpa װעט איחר און ױניאז, ח\ר םון

 פאד ליגט אט װי^ט. איחר וואס איץ,
 טען3 םיז ״געחנכםיגקײס׳ימוםער א םװי

> אמיד א*ר  א״יגס: זײט *\:omp\p א י
 דרעס- איטא^יענ^זעד פון װאה<ען די כײ

 םארבי־ « פאתעתומען איז יצאהאי סאמ^י
ממז האמי סערםער  •ראגרעסױוע די צוו

 זײם איח ®זן &ןאורד ד^אאמט דעם »יז
*V מי  אד־מיני- יאקא^ דזנר םים אנםאנ

 מרעחמ זײם. אגדער חור po םטראצין
 אדםינײ די װאס מדאקםאי״ ז#ר זקי

 jitd זײט גאװאונען. האס םמחמױע
ס מ ל W ».4 ח^ו Tipjpo ך ק

̂״יי W-----------------------------*-׳ ך פימ־
J״*- t Va V ■'<?״’אג 

 ראחאל פון פענעדדטע־ גדינבערג, ה. צו
 אז דד, דערוױסען פיר : זעקס זײט .91

 דזיטאינט פ*; פענעדזיטעד הײפאן, לואיס
 אינטערנעשא־ די אטאקירט האט באארד,

 א אן רײבט באראף :זיבען זײט :אל.
 װ. אז. א. פארטנאי׳עז דזשולױס פארדע

 דער־ ײע-ען װעט װאס : אי׳ך איך פרענ
i dp יםיךזרט װאוהי; V פון

 האט רײסעדײ די װאס וױרקוננ, די
 אי;־ ;־ער ״,‘א און מיטגלידער די אױף

 םאר־ אײנער יעדעד לען בכלא, דוסטריע
 וועיט פיט^ידערשאפט נאנצע די שטעהן.

 פארלירט פעז דעמאראליזירט. אײנפאך
 אז װע־־ט פעז פיהרער. די צו אכטוננ די
 נעהאט וזאט פען װאס זיכערקײט, די

 פאר־ פען ױניאן. דער םון שוץ אונםעד׳ן
 עס און איהר. צו צוטדױען dpi אירט

 אייז זיד זי צופארט אט־אט אז זיך, פיהלט
 זיינעץ װידעי Dבאטיpבאל די פיצלאך.

 פעז וױ םערד, גרויסע pלכpאז :יט אוין
 זײ וואלטען (הלואי אײנרײדען פיר װי<
).נערועז עס  אינערלי־ די אז װײסען, זײ !
 פון ױניאן די אפ שװאכעז רײסערײען כע

 טאקע עס נוצען זײ אזן טאג. צו טאנ
p םאר אויס ip ' ' t .צװעיןען

ארבײ־ די ז*ך האבעז רpפיהר די פון
 .,פאר־ אפט נאנץ און געפיהרטע, די טער,

הרט^,  שאפ יעדען אין נט.pרp^pגBא פי
o:pp נרו־ צװײ באגעגענען הײנט איהר 

 רי בײ ״לינקע׳/ און ״podp% — פעז
wרpכטpםיהר ‘״לינק^ *לע זײנען ״pי 

n מיט p ''t בײ חזיר. װי טריף אנה^נעד 
 ipo רײסט פארקערט. איז ״לינקע״ די

 ipd װארפט סען, דעבאטירט ארום, ^זיך
iP זיך H in^rsD — גרוײ אויפ׳ז םאקע 
i סעז p r 'o r; צום און p i :p װערpן 

r ברוגז׳עז, די ברונז׳^. \ ^ v ) m םיה־ 
ip i 2 צו'ivivq ,אײנער און םיינדשאפט 

ip. צװײטעז dpi װאלט :p 'r.n 'ip i
 זי• dpi םון זיך עסט Dבאpבאל רpד

ipd ואדרבא אדרבא אפ. ניט ה*רץ דאס 
 הײמ־ ס׳איז ארומרײםען. ויך זײ זאל^—

ipd^'. אגב אח ipp טאק פעזIpebd p 
p:did ס׳איז אייך• ^םי *

ײ^קער.
i אז מיר, in דאכט מאל םיל v i 

 גארגימ איז פיהחנר די צוױשעז י1האמ
 די פירצן צו ipdpd זוי פראגע, חנר װענצן
 אנדצד גאנ^ז א םיז גאר מוםט dp ױניאז.

 צו חײנט אײגער יעדער כמעט
.Dip מ אנ ל א  וײכםונג. געװיסער א צו ג

 *ז אײנער נאד צױגיסט, א איז אײנצר
 איסם. אגדער אן דריטער א אנארמםט,

p צז פיחרקר-שײנען אונזעחנ n צוטײלט 
 און *פארװערססיםטעך אויוי

 םון ןונחצמעי m אײנצר א^ז איםסצן״.
ר Dfn p* איז ״פרײחײט״ מ t f די 

 און נמר־זימד, זאנס, ״פרײתײט״
d ip ״פארװערםס״ צוס אנבאיאמט — 

ש ל * * און *םאידארבעד, ,”,

w־: \ ♦
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«ו ארכײפעד mפילדוננ  i m r
it) װאו) לע*«עי

 שטארטישע די פון טעטיגקײט די
 m שוין ס״זײגצן װעיכע .פון גיובען,

 פאר• אין קיובס 17 געװארעז גריגדעט
 געהט — שטאדט םון טײיען ׳טײדעגע

 די פון וױ ייגיע זעלבער דער אין אױך
 קיגדער הוגדערט צוױי די אין העפפס.

ט יאהר 17 ביז 9 םון  געםינען װעיכע #אי
 א ipd ענטװימצלט לרובס די אין זיך

 בא• ארבײטער דער פאר םארשטענדניש
 לײזען צו אזוי װי באגריגי א און װעגונג

 בא- ארבײטער דער םון פיאבלעפען די
 אונטערריכט אױך װערען זײי װעגוגנ.

 ר£א•p און ערגסטע פון סטעוי א םון
\ לעהרער. רענע

ײט הרובס די אין  די או גיט טען טי
ip זײ כײרלאר. די םון באיעט rn אין 

 די קלוב. אײן אין פעייע פעהדסטע רי
 iNDPi'riHD זײנען הי״וב־טעטיגלײטען

 אינ־ Dpi און עגטוױקרונג די לױט טיג
 פאר- זײנען םירע קיגדעד. די פון טערעס

 םאר־ דראמאטיש? אין אינטערעסירט
 וױ״ ^האיהס״. אין אנדערע *טטעלונגעז.

 אין און אכדעטיהס אין אגדערע דער
v געיפס. םאדשײדענע i v i : h, . ,װידער 

v זײנען v v K ' * t' Q׳ V D V האנט־ אין 
 דיס״ לייענען, אין pרpאנר און ארבײט

 קיוב־ א ארויסגצבען אין אדער קוטײ־ען,
ip גרויען פאריטיידעגע זשורנצר. ij'P 

^ ע םימ ?יך פאראינטערעסי ^ ײ ש ר א  ם
 ־״,פא. למשיל, הינדער, :רויע אײז :זאכען
 פײער״ די ipdiiipodik מיט זיך נעמט

 אן נאנבארשאםט. זײער אין פאסטקעס
 צוגרײ• אין ^ביזי״ װערט גרונע אנדער

o טיט פאישטעלוננ א טען i v v ' i און 
 זיך גרײט :רו«ע אנדער אן ;דזשײענטס

 װעלט־ דער װאו פארשטעלוננ א צו צו
 IPrn ipdp•' די .popo די איז שאום

 שינ־ די פרן אויפנעפיהרט און גדשדיבען
 ארביײ װיחנר, הלובען, אלע אליין. דעי
:pdp אױןי צוזאכיען טען ^ d^ h| א 
טין.pבול

v* ױט״ ״פאיאגיר די " s * v : * n האט 
 גאציאנארעץ א אױוי ארגאניזירט זיך

ip א פיט םאסשטאב to ^ p v אין אפיס 
 יליב^יטאן ייטועה ו.יעװענ םינשטע 70
ik דער איז o p w d  w m p w p v דער און 

 אין ארבײט. דער םון פענעדדטער הױפט
 אנ־ o״p:popd די װערט שטאדט יעדער

 ארגאניזאצי^ יאקאלער א דורך געםיהרם
 אויםזיכט די אויך שױן האם װעלבע
 יענער םון קילובס pטטאדסישי די איבער

 Ip:pp ipstdpo עיװאקסענע שטאדט.
 קיובס, די םון פעסבערס װערען אויך

 ^pd אײגטריטס $2.50 נדיגp^אײנצאלד
ײי האט באלועגוגג די ^ ױי  זpסארט צו

pipo װאס טעטיגקײטען : 'kik£ ipp״ 
 .IPiposp די אי ױננװארנ די אי סי־יען

 ױגנװצרג די םאר איז ױט״ ״פאיאניר די
p לאקאי״ע די און ^ r ^ r . K א ניט 

 סיפפא־ די און עלטערען די פעגליכהײם
 צו אײנםײיל בארוענוגנ דער פ*ט טיקער
א די ארבײט. דער אין געפען  אך* pאלpי

 און אבױכט אז נאך האט גאניזאציעס
 ױיערע באקענען צו איז דאס
, ציל^, די פיט ז ^ בי א ר  און פאליםיס פ

 באװע״ ידניאן טרײד דער םון טאקטיקס
ך ipipn ppnv dpi פאר נוגנ. נ ײנ  א

i י־ארען v : i v i בײװאויגען זאלען װעלכע 
 זאאעץ pD^pn און מימיננען dp:pd די

 םארשײחננע \וענעץ אײנלײםען זיי פאר
 פאר־ איז באװענוננ די װאס איז םראגען

:'«oi'Dpipo, די נאך און 
ipoip אלגעםײגע םאר dp' dipdh איבpר 

ז.pראנD די
ג ױט״ ^■איאגיר די כאטיש ג ^ ו א  ב

i איז v i mנ עטpװארpאון יאר? גױ איז ן 
 יאר?, נ-ױ אין זײנען ?לובס podidpo יי

jPDpnoDp-mD נאציאנא־ א עס טראנט 
nאונט רטpװ̂ס .ipdp«ibd לען pזטיצט 
אל סך א םון אג ש ^ע ט  ױגיאנס, אינ

 און ^־•ערשאםטזנז, לײבאר סעגםראל
 מיט- חאבען pלכpװ ױניאנס, pאלpא,י

 ס׳חאט לאנד. גאנצעז ז̂רpאיב רpנליד
ען שוין זײך ב ^י ג  צו באוועגונג א אג

^ ד ײנ  פענםילוױיגיא. אין איטײלוננ אן נ
 ע5א םון פארלאנגען אן ipoip dpi‘ חוץ

 דארטען זאל מעז אז לאנד, םון מײלען
\ אויר ן ח * ' ר  סלובס איטײלוננען, אזוינע ג

קעםים. ipon און
 #חאט ױגענד״באוועגתנ אײאניער די .

 באאײג- נוםעז צום 'פיל צוױיפעי, אהן
 אריע• זײגען װעימנ דייקינדער, םיוסט

>v v m\ באוחנגוגס דער אין געװאחנן 
 אוםנצהױערע אן נעהאט אױך ס׳חאם

מ w אגדער א? אויוי ײיךקוגג מני  ו
 נעװאחח םארגאביצסיגם איצט ביז איז
 קד גים ארבײםצר־נאווצגוגג דער אין

dhdpp •וױכםמער רער אױן jr*m וואם 
$ כױיגעו נדר מיילט. גרו«צ דיזע י י  י

 tm ארמיםער־־סרוי ד% ארבײםער־טרױ.
ג אוםשםצנחנן אױוחו דאנק א י ד נ מ  מ

ײ חויז. צום צוגעבונחמ  װיײ חאכיז ו
I געיענענוזײמח נינ t  *pt ארמראכםען® 
 •רא• די &ימ גארמצױנג pm קוםצן אח

ב דער סון .יבלצםצז חננזנ  ימ^םצר־כאו
m אבעי דינעז m

©h^ hc n .קיוחן מ

״ g סאר י10הא ארנ״טער׳ס דעס אין ן  נ
t סערעז \ v m «און יאף דעס טראגצן ו 

 פטו״ק®, איע pg טין דעפ שטיצ^
 פר• צולונפטיגצ n אױו• חאדעװען זײ

B צו טיטער יעדער בײטער, ^pmgjg 
י אין  3 פרנײטעד־פארשט<גדצדא ױ

 גרױפ פון V* פרבייטער״בפװצמנג דער
װיכטיגקײט.

 ניט ױגצנט-נאװצגונג •ײאניער די
 פון אנטייל דעי געיעגעגה^ט. אזפ זײ

pip^n ציחט בפװעגונג דעי אין ?יגדער 
 4פרױ דעד צו אױך גױטװעגדיגצרוױיזצ

ט אמאדזאציעפ יאסאיע די דווך  סען ד
ט א די ײ ח ענ ^נ ט״י ג  lifonp: צי אג

 פרױ״ צאר די איבײט. אזא pn איזטױו
ipװעיכע ׳ jp rop ipy rg דף pg די 

ip און ארגפניזאציעס יא?אלע rp r דצר״ 
 טרב^מפר״נפ״ דעי וחנגצן דארט וױיר

 פפר- pg גרױס נפדײט^גד איז װענוגג,
טאנ. צו טאג םון זיך מעהרט

ט די מי סקוחל. מאנו
pפpp אן נאך iרrלענט opi pg םצײ 

ר ארבײטער״בירדונג פון i פי r w p איו 
yDgopj ארנײטצר• דער פון נעװאחנן 

 איו סמוחי מאנוטיט די װצן כפװצכוגג,
ypi:n;p3 .דיזע גצװארען pmpo אמ 

 פרבײטער״קינ• פאר סתוהל pיgpדיgר א
 די 16 ביז 9 פון יאחרען די אין דער

Pmpo ד׳ך געפינט pg ,נ נ י ^י  h1 ס •
 ing• ניט נעװארען נעגרינדעט איז זי ארן
 חאט סתוחי די .jpy^Dgi* מאכען צו
 װאס אויסור :אױםנפבע צװײענדינע א
 ארבי'טעײ?ינדצר וואו ס?והי, » איז זי
pרינpה א זpכpרp ,ױ שטעיט כיידוננ 

ט  ער״ פון גײסט דיעם א פאר זיר פי
ציהוגג.

upipn- סקוחל דער םון גריגדער די 
^ddp: זיך האב^ p פפקט דעם מיט# 

 #•ובייק-ס?וחלס ipi^o^tpp dp װאס
 וױ אוױ אז באגריפען, iPDg זײ חאבען

p ip i :m .דינען םאל?ס-אינסטיםוציצס 
אגמפס אויך •אבלי^סקוהלס די  ו^זר״י

 פארלפננען די צו זיד ipoggiv dpi אין
ipnp: ip זײ .DPi3giB םון rn כפ״ 

 די tg ,DpgD dpi םיז ײאוםטויגיג
im טוז סענשהײט > v:  ־DPP חאכען '

 גע״ P^'3 װאו ,DP^Dgoo pלgגטp■ערימ
ipnpn ipp:gi .נאכ״ און ײויסגעורוגירט 

pn ,dpi) די iPD:ponpiopp זיך דבען 
 פמעסיי• פון iPoi:p:Dg op oipn אױן,

:a^p dp# }אל un  o®np װpרט dp 
D?pi:gir,gD איז : ' *o v ' t w t s o. ײ  ו

ypir-op: ip nng i iPDgn ספנוטיט די 
ס סקוחי  סטפנ• ppgD:ponp»opp ?g פי

p'v, זײ װאו ig^p dp iPDgn •פמיטנצ 
D:poD:ig:g i אין זאנט v " i, װצינער 

:אזױ זיך לײ^-ט
 גערעכטיד אויף געשםיצט ,orpn g״
 װעלכער * אין ?אאיעראציע, און ?ײט
 געפסען העגען Dpn רpלגpײגצK דעי

 װעלכען צו ^ד־ציר, דער איז פרײודיט,
Dילp !שטר ארבײטער־גרופעpבpאון ן 

ז פצר ע ^  װעיד צו און ן,pרכײטg זײ װ
 פילאזא• ׳םארשע.-גרויען ponip: כען
 פונ־ אז האפען, ןpריסטgpאיד און םען

pno ip::h תgטpםgד p i :p) נעםאכם 
jpipn אוגזער אין ip?g^go ד און  אי

ר ^ רי ט ם i ארדגוננ, דו p i ^ m דיוצר 
i:p־g* איו בילדונג דערנרײכט. איו 

 IPDDjnp וויכטינמ חרסטpo ןײ םון אײנע
 בט״ ppg’ggp די iptr.pi:gipa'g אין

פ n שטפכס dpi פון דינגוגגען. ױטי  נ
תט װאס בילדונ;, פפר ?ײט ד ו מיי ױ  א

ipi מi v w בפנײס־ זײ און פרוי^ און 
 אינסטײ די ipenpi:giPD'g צו םערען

 וחנלכע בפדיננוננען, די און טוציעס
 ארבײםער די פון ipdpp dpi הפלטען

p:ip אין i« m .תן נדט צװפננען  ענד• די
 םאגוכױט n םאתעחסט דנען אין ציל

mpo> ח איחר  ארצײ די צוױמען «יו
ד pg דא לאבאראטאריעס הוננס פנ  י

 ױאס אזעיכצ, איס אױסיאנד אין אץ
:dvip מל• חנם פון שטרעסוגנ די ײג  א

 אײמצװאר• די טון באפרײצז צו זיך געם
 פאמפנגענ״ דער פון טעות׳ן צעיטע

״4חײנ
m װערט סמוהל מאנונדט די  ntg 

ד גצםענעדזשט מגעגד •ײאגיער די מ ע  ד
 לעדד די אח םםודענסצז די סראטיש.

ד םיט ויף םיילען רער  אר־ נױנױפער ח
 אויפצוחײ־ צו ויך מודערט װאס בײנ^

עזד די פארס. דעם און סהוחל n מען  י
מן רער חנ ט  די P© אנםוױקייז צו ש

מ ױן סריםישען g שילער י נ מ י  ש
^ווגחד •פםיװצן חנם אגשטאט גייס

םמ יםודים ד סנסחסי x ײ r m m m n

ײי גסד נרײם ו דז «ו נים ח

 uayn >t •nn ,*•twgp אין
iv די אינדנ«ן n v ו* w v s r w a 

t» ,,Hi סטוד׳וגטעו די װ«ן irifu 
חן « » ױ *מז סמוחל, |1• •י  הענעז י

m m\ »*» ײער» r m v n• ,»נ>?דו 
m זיי װ*ס n .אויסיןי״נען

pe װ«יט סמוחל די
ד, עמיעחוטיװ »ו ר י י *וו*״ v* 8ױ* נ

no *vuv*u i«b |ig שטי׳
 און 8שרנײ«<י*ןרו«דיש»י« ׳*ויחונע

 װעיט ,ז מײוחייטט־ס. נטריחטטע פון
װיריטס ט־ס, טון רר. פון טטמוטיטעט

*רב״טער. »ר8 תונסט־נילדונג
שנימסען די ״ רי סי; •י ע ט ״ נ ו • 

 »ינע■ אין ו-ו נױטינ^ן ויןלנע לינרעי,
 יו־ענט»ע־ט8 װעיט מױ*יחו«, טײנער

״ דער מרך •r j f דירך »ן־ן ױנענר 
o סקוחי• טאנוטיט דער v  • v m ז״ינען 

מן אױף ענו נױ• די *כט »־ן נ
י 1םי טען ;P י i׳ jn, ויר ;ו־ט־;«ן װעינע 
W » »י| « W ,טדי;ע פין «ר*־חו;נ 

 טיט נ*־»וןוגחען זײנ<ן וחנינע קינחןר,
 טוו-טגטען, קינסטרשײ־טע נטטירליכע

 ה«• װטיטען ק־נימ־ ד*זיג« די ווען און
 פ־יע װשיטען *דזױחונג, ריכסינע די גען
 לינסטרעי טױסװטחסען oipph זיי פץ
מי דירך ווטיט«ז איו ״ o ז iv p p :  o s w 

װן;ונ;. דןר דינ«ן * ײם׳ן.-נ •ונ
 נע״ איז חדנרייגען, *ו ד«וס נדי

im • גרינדןט niw די r w i f f l רט* 
*יי  קןוםיטע ד־יע ששטיסע; סמל«ר׳

ם*״ פון נטססעחפ ד *רע8 פיז מרסחו  י
 *ױססריינען *ו איז **< זייער גיפנס.

מ־ נפגטכטע טין טפלטנטירטע צ ״  *ינ
ר ן  ח«ונען װ«ינן ׳קינדער, יייזרע פי

»די8 ע.י׳»ט« »ן נעקרפנען *  •0טונגז*
 פענייכה*•־ די נ«נען-זײ און ערוויחוננ,■

מ זײ יהז, tv ®דיי ק׳מזז זפי׳ rp r trn 
 די, פפיטנט. זייער םיז »:טװיטר«ן ר*ט
 עיהען אייד ןn זטי ויר, נױטינען װ«וס
עי ^־ם^רקןוטע; *י אױסלפנד היין ״  ז

סטיפגפ.
 נע״ דך ה«ט ױנענד״נאװעגונ; די
 אוס״ די iyc*cnvBi< *יר » »ר6 ׳טטעים

r »ו; אומנליינהײט נןהערםע v » w־: 
 5ײי פח־נינג חיינטינער דער פון טינקײט

 ־,נעז׳ד׳צטפטל *םיט איהד םארבייטען
 נעתכט־נ• ניייכחייט, פון פרדנוגנ כער
פיערען. פ»ד נייק »ון קייט

טעט־נה״טע; פפרעידענע די דורך
י 1םי  נ*ט ט:ט א׳ן זי• נעחמען יוניפנט י

א״נענעם זייער פון ■רפנלעמןן די נ«ר
 נ«ד *•;דיסט־־ע, און קר״ז ׳שמטלען

 נ«;זעי דעד סדן •רפביעסקן די »ויר
נעפזלשטפם.

ז*י״ א־ז *רנ״טעי םייישנען. די *ו
 טינטניזפציזג די נפי ניט ייגיטן ער

̂גטמ״שען דעפ אויןי נ*׳שי*ט ײטס  עק
 װ«וס טינטניזטצ׳ע, די אױך נפר נעניט,

 איז ביידזן צו טענייכקייט ט זיי ניט
 די ■ערזעני־כק״ט. זייער פנטױיתיעז

 זעי:םכ*ױ וױ־דינהייט, זײ נ־ט ױניפז
עי ט״ס זןי:ש־עם*עקט »ון טרױען מ  ני

 בט* טדײו־ױניטן די סענשען. פים און
 ׳טםו־ די דערגרײכט איצט האט וועניננ

 טנטוױק־ ײעם ױניטן־פאז דער וואו םע,
 זאיען װעיכע סעטיןקײטען, נײע אען

 מיז אעטעיעסען די טמסנןחסען אויר
סינדער. זיינע

שאי־ דעם ■רעזענמירען
טשערמאן. •

ס. ס. דעױ םון טרבייטער די םיר,
 פיייזא״ .XVזינעטע P..* 500 סלאוש
 רעש ד־נסטאנ, ם־טינ; ■mb' a ניי מעלם

ao tro l l,, ונזער ירעזענם־רען* w o■'■ 
iao סין bmv, ט}ם פריד, ה. נרודער a 

 tic אױסדרוק אלם ש«יא?ע, דײם<ונטענ«
״ן פאר אנערקענוננ  •V אהט־וױטעם ז

 מ*ר ׳שאי. פון ארבייםער די םען8נת
 די איהם נעבען w זיר טטד«<יכט«ן

 וױיםעיע זיין אין ?שט«רא*יע טיא׳נ
שאי. פון טשעילאן אלם טעטינסײם

» iroap Dro, בעיתר, מא?ם
יקסבאו, ס. םטיינער, סעם

חטגדנת). (יי זזורוומ טיטל
הט־ ס״םיננ תלנקן דעם בײ—נ. נ.

ן ן  זײקר •רזזענט־דט ■חוםערס די נ
ר םטערטאן, מדן  סיט הורװיץ, פישעל ב

onn5$J a ניסער זײן פאר םעדאל 
ט. אוניי

w יבער6הײ־ o•
i n האס סענטער יזעלט יוניאן o n 

e ודחס• י*וזר s n m -ײ־טימר״  דןם.ח
 1יײ דד״ז -,ao סאנסטטן רי טטו טליניפ

חנ ,חײלטימר״ דמװלײ.  -Hn ייחמנ
ora נים in'Dnsoriaa יון jrow נעח־ 
pro די nr *non ^aaroene ומדם 

ן י י j י o t m n ' l

פרן ענטטערס
ע י צ ק א ד ע ר

?*• »-י - ■1 יטקאל פ״גענניטט■ י■
W v וױיל גי׳י,׳, אײעל- ײל?צן דצ *;ץ a‘ 
p\ י rמ :י y r] י,ײן fu,?* פ אין  לוןש מ

חי • oyiy איל/׳י מײ« יי 4•M1 •יײ»
/ נען ׳ ן ז ע ג ע •11 ׳•י*ץ װ  טיר |

' ןייצי ודן יײי^עיינען חןגען ״ ד
צ איח• ®ז t*> גען, ״  ^ייאיגגע• ל«י;4י״נ ו

 איטיויײשפן״. ילן •ייזגע דעי יין יעפיי*
מי ןגעי  vn ר;יס װעגעז זן;ען *4,װי יי

י.*P '*3 ל^לצין  דעצ יין אלײי; און ן
m איז *•ין ׳*לןפ *ײ< i t y w ' i ןוצואריײ
ז •••ודמייצען״ ״p‘* י1נ*י ימ® מ

 דעל *לי׳ צ״גויןל״עאצעומ ווייץי ולצלוע
̂מ *?:«״,7/׳« -אײע מ*׳יי(>  נוײ־ימע*‘* ד

 גע- ?ײן ני« איו )(7-ק#-«1יןסו די וון •ען
ועיען ל«ס ר^יענעי-. י״̂י  ;עמאנצ *pn *לײן ̂ו

י7»ו״מ* ן נ  ^ע״י׳יבענע. ז^ס p.f חע־יונל י ז
 9 יוי״גט זןוכען. צל ענעס חייי ילעז

^ י »ויי. 4אטיקעי * גי« זטיזי׳עלועט ד ו
r טיצלדע m r יותױמ, ג״עשע״ע ילן

וןיג־עסע• » «זזן יײענעז ?ענען עש ‘זן וזען
 ילן ••י׳יימגײיד pn זןי* עש ׳רלנ;״גי#ז

»n V 1 T  IP* ײ עס טןטעיען חזימעז בז יי
דרע-ען. ;עדױקצ עס װע» צ־יײד-עז/

 ולזי איחי װי — שיקאגא. אנגדור׳ נן
ױ דיללןען ??חן,  כדױוד* »״ע־ װאד די ס

̂י־ ?ײנען סיד r»ft רעיטקטן•, צ*פ  ני* ג
*1: 1 r p' ןײצד rjit זאיען סיר ;עלוען ייז 

 • ־ די «וין זײנען *ולו דײ?עז׳ עפ
i f  .irW T »P i■ גי«חנ ײו דרוקען סןל 

 געםײ:■ גי# חן■ ׳■רײנער דגי ■fn דןפ
̂ש אלן •■-עיעגטלינען, ל1  *ל ■י?צ םען וו

 און ני■ דוקא זײ דיוקען ײוקצן, צל■
 ולצ■ די דערטון לײחןן ir«7fc• «*( מעחי־

ײמן צל זיך ##יגצסנזען  ®ײע- ליחני. אד
ן נדיװןל מ ו  «** 9 ■9ח עס וױיל םײ־, ײ

אזיןר «»עלען. ג§צץ
 ליד #ײעי• געדרוק■ ני■ הןנען מיי ■עגח,

 » p« ^ןדויס ס׳איי וױ^ ״!•♦מײי!:״,
i *צדןר׳/ •״?■צי׳■ f  pn זןינע ס9ל װען 

קי װןי■ ליד אי ע  ״9ב 9 *לז ג^װןרעז יוג
 מיר װאלמען ■79« 17«ג?ימ;צ װילמיזה

«7?»9י9כ W איז געדדלק*, 91 ®7 ©י  ײ
 *לם זיך געחמען 09ײ י7יבײ»9 סד 9 י9»

 דלוקש םען לד9לויב ?9 סײגען, אלן ■•ײ:ען
,ז ®9ו׳* *,נ  עס איו אנגדיײבען נעז9ח ,

 י:ײ־9 7®09״«<־ זײנען זײ .לױיל ײ,9דעי»
 .4שאי דעי גיכ װ״■ ^נער *יז ס9י ■עי׳/

 לו?•■ איז 09ול 0717 ױ אלגז עס זועי
 DTK ט9ח ס9ול עטװאס װעיען, צ• געדרלק■

 עס צלפרידען גץ9ג מיר זײנען ?י- אין
 זײנען סיר רקעחד■,9» *צוד-ו?עז.9

 עועס ן7קונ»9ב מיר רדען זוןדידען, זלחי
י *דן סיט;ליד P 9• אײ;ע;עם, »ן וון  מ
 לן1 *י ׳י7ס7ור pn 9 עי י9י ,/9’ײ*

 י.9דע־ב איז op ■ון — ך,9® :דער9נ9
ip ״'*ליי אדיבא, t^ n ר- אזלי מיד ג  ^י

«1709« r דרו״ ען1ל9ול מיי װיפיל ׳?למלן9ב
?I IP כ לײדעי*, :עי,9 איז ק9י  <9̂ דע־ ני

?ז7ד ?•ים א.*ן מיו  איז רואס ,opip סיר י
e9פ ילו  איז cp בי9 ׳19 י9 ’9 י,ז׳9 ד

;f• םיר ז7ד־ו? דדלקבןד ענעס op .?דעם י 
ען, איחי לו-ט סימן בעסמען  ״ער9 דאס ^נ
 ם9ח איהר װאס ביזזנען״ ״די לידעל דללײםע

p’r* אונז p ;i■ )?כאפמ דלולען, יא מיל ללער 
ײן9 זאגצ איחל װי  בליװער, טייןד אין י
ט ״ס׳איז אז  עזי;״.91 אםת׳ע דולנאויס ני
 גוםעד 9 איז ײז געדינ״ 9 *נעי ■9לז עס

 פים9ב74י9ב ױגיןן״דדעס נים די אליף יכוו
חנ 7זײ?ל אלן מג װי ס ל  ל:ע7ײ עקלאיעז׳ י

י9 זיד ל^יען  דאס (.pr’pcn* ׳*רעקליד זו
ל ח  op ן.7ל7ײ דױקט7»ג9 ?ילצליך ם7װ לי

ן יןגט איחד 09ול דינטיג איז י  ײעל9 י
 לילו?ן טביחם ל,7לל9 »♦. ײען י9 :יײי?ל׳

 ליד 9»י צלגדייקט אונז לפ9יוו י.״ גחלם גי
 יא. לד*י9 :?דלוקט. יע op מיל װאלטען

pi9געװען נים טןל קײן לט9ול ליד 091 •־ 
*c p :ii לאס pp^pt״ I 7ח:צ9למ7ל די װען 

pspfi) אונ־ ליד 9 *ו׳טיקעז אוני װאלטען 
 יט9ײ ״!ײחלינג״״ ל,7י7ק זזלב?׳ די מעל

op )?ל9נ9 גאר חןב מ ״ד־ •גים. נ  פליח• ז
 אויסגד* י־אי7נד9 גאי געללעז ל»9ײ לינג

 מים לדאיop 9 װאלםען סיײ און !ליחליגגט
 י9 ׳PT9® סעגליך, ;?דילסט. «וטריד^?ײ*

 גע־ עוין ?ײנען ליד?ל אײע•? «ון :כע90
 יאג?(, צל ייחר םײג■ ל7ןב לען,9ג?לו »“דײ
tf די צו *#רגלײכ?[ ?יך ??נם איחײ prpn ̂

צ זזאט *יהר ׳זואס ט סןנ ?ר  :ען9ק םיי !
ן.7ל7ל^ט9• ניט אל4 ייד 07זעלכ9

o ש. y i—.p ײעלס9 בעז9ח םיר לידד^ס 
ר וועיען p סי p n iif.) טרל?ן״9מיני״ די 

 חאבען םיר :?ברויב?(. גים םזד קאנען בער9
^ סך 9 ג7ל לו: ר Ofii ן7ח ען םי טנ ן ח לי י  ׳

 יליס־ ײך9 לט9וי op און (poסנגז^ו סריחעי
 טינ;?ן םיל ן.7לס9וי *ו לאנג *ו קוס?ן

 איחר ®7ול אטאד םאנוסקרייט, opi 19 #ייך
09 p:fp) צײטונג. אנטנדעל .אין דלוק?ן 

® מעי דער ofn טנמדא־יג  ®9ח ײד9 טו ע״
ד ט»מלויגען. אביסעל ויף ip סי ifn ם ו  מ
טיגע די נים  די גען7לײ *ו אוי^ צײט נוי
 און בטקומען םיר װאס םאגלסקריאלן אלע

f ךי m ׳9 ױי,״ וזייסעז סווען צראיקעי  ן
י ״ז ט ע

לינ — רודאאף. ל• ח p• סאנגעל צו לו  י
ײ מאמז צי « m1 op r•♦ טוװאותין ייי r 

מ •ריחעל. •«רע«עג»ליכעו Wfppt נ»א
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 e# נוםעי. זזײגמיגען p« געדר\ק# װ?ר•

 ח^בען ?״ עס ®יחרמ ״וויוחין *ון;ע, ך•
 אויפחוי־ געדארפם סימלידער נײמר^לע וי

in בעםנער״טיטינגען און סעקי»*ן •ל* יויוי 
יזגיוז״ תד ®ון

? עס פיחרם וואוחױ
■■ י 14

)B 8?״ מון (*לוס .
 ״םארװערטס״ס דעם זיעען נעװעחנליך
 בײ ״כל־בוי׳גיקעס״. ״םריןי״ אגהענגער

 «ונקט איז וױרער *םארװערטסיסטעך די
 טאנצעז ארבײטער די און הינוך. דער
 זײן. ניט הײנט מען w גײטראל #גאך

 םרענט באלאנגען. םען מוז וואו *רגעץ
 :<ןשיה * רעכטער, » ארבײםער, *ן םיך

 ג*ט סטרײהער יאס״קער די םאו־ לכאי
 די פ«ר און .ארבייט שטוגדע אײן מעז

 איו זאג שטונדען? 4 םאר־ארבײטער
 צו װאס דאריבעד, זײז העז עס *ז איהם,

 געהנ־ זיך מען םיהלט םאר־ארבײטער די
 הא־ #דפיגיסטראציע, ינקע5 א — מער
 הלואה א מיט ארױסגעהאלםעז אונז בעז
 און בײז ער װערט סאמף. םון צײט איז

 הײסט״ ״װאס *רעאקציאגער׳/ םיד רופם
 קינדער פאסײקער די ״און—ער פרענט—

 מײז אויף נערעכס, עסעז*״ נים וױלען
 לינקער א קומט סארנען אויןי װאדט.

 ״סױי־ דער פאר דאלאר א בעטעז מיך
 מיך ער רוםט ניט. איך גיב הײט׳/
ט/ *זואס ״תגאקציאנער״. וױדער ס ײ  ה

 אר- «ז איז ״פױיהײט״ ״די ער, טענה׳ט
ru כעז צײטונג, בײםער n* שטײ איהר 

 קײז (נאר נערעכט אויך ער איז ״צען.
 אײך לאזט םען גיט...). איך גיב דאלאד

 צו באלאנגעז מוז סען נײםראל, זײן נים
ױי סען אויב גרופע, איז ניט װעלכער א  ו

״פארטגעשריטעז״... זײן
 אז גיט, צװײפעיל הײז איז םיר בײ

 פון אמװײניגסטען, טײל, געוױסעז א איז
 ״טולדינ טאיןע איז ױגיאךרײסעדײעז די
 אוז ״פארװערםס״ צוױשען רײסערײ די

 פרע־ צײטועען בײדע ״םרײהײט׳/ דער
 ארבײטער די פאדטרעטעז צו טעכדירען

 אײן העצען אין דערוױיל חאלטעז און
 ניט \vp איך צװײטער. דעד נעכעז נרופע

 דיקטירט ױניאז א דאס מוז :פאר^טעהן
 זי קעז V צײטוננ געװיסער א פון װערעז

 קלענסטע די אוםאפהענגינ? זײז ניט
 זײ בלאזעז ױגיאז דער אין ®אסירונג

 זײז אויף יעדער אויס טײט״פען אוז אויוי
 זײ >' אדען עם דארןמ װעמנז יפטײנער.

 פאםריא* זײערע סון קעפ די םארדרעהען
 ״גערעכטינ־ די דארף טעךארבײמער.

 אוז אמת דעם ערגיערען צו זעהן קײט״
 ״ױניאן־ דאדגע די עטעםפיעז דערמיט
סענסאציעס. םאליצע אלם נײעס״

 ניט. דאך עס קעז אנגעהן אזױ װײטער
 ארבײטער טײל א יאנג. נים אלענםאלס

 זײ־ טײל א יאוש, מיט םול איצם זײנעז
 ״רעב־ די נענעז אדער םארביטערט, נעז

 טײל א ״לינקע״. די געגען אךער םע״,
 איז טאנ צו הײנט צװי׳עען. דלאם זײנעז
 מעהר איז ױניאז די גאנצרןײט. קײן ניטא

 גע״ איז עם װעז איז זי וױ צדשפליסערט,
urn. סטרײק א ערב נאך איז דא און 

 אז װירקייה םיהרער די דענקעז אױך!
 קע־ מען װעט זיך ארוםרײסעז אזא מעט

? סטרײק א אנפיהרען נעז
 זא״ םיהדער די אז צײט, ^טוין ס׳איז .

די פיהרען זײ װאו באדעניןען, ןיך לען.
ױניאז.

 װערטער די מיט ענדינען װעל איך
:קעפעל פון

>' עס פיהרט װאוהיז
רודאלף, ל.

.22 לאקאי מעםבער,

 דרעם־ און קלאוק־ דער אין
35 לאק. ױגיאז, פרעסערס
» )di 3 ו״ם »וו.(

 קא־ י<ל68 די װארום ראבינאוױטע. ם.
 די און אינםעינײ׳שןונאי דער םון םיגמ

 ה«ם באאדד עסזעקוםיװ דזמענעראי
פארא׳נ־ שםארס זיך נעהאנחנאנ^ אזוי

 און ק^נםראקטאד א םיט טעחןםירם •
ניט. איד ווײם ארבײם, עםיק

קא• א»י< די האט סײםעם אלע אין
 צוריק־ 5נא1אינטערניײא< דער פון מיםע

 ?*־ אזנזער םוז באעלום רעם נעוזיזען
>n.^ םארערוט נייער א ראס אי« אפ׳פר 

 אדיםיניסנד נייע הי באתזנםפען צו וױ
.35 ל*קא* פון ראציע

םען זיי אז זין, ד«כם  געדארםט װן̂ו
 איז אײזען און שםצל אונז םיט זיין

id אתזער m p איז ארבייט, שםיס מנגען 
 סים־ מונםראתטיננ Iran קאםוי אתזעד

jam םאר V ר רײגעחנ און מסעדע  י
̂ק.  וױים שארימרם, םוען ויי זוארום <י
נים• איד

/יבערםאן  jm ןוןולוס^ן
* v 0 .

מ כ ע ר ע פ ג י ^ ג י

פאנד אינשורענס ארבײטםלאזען פונ׳ם
 נע־ ארבײטסלאזעז פון צאחאודנען די
 ספריג: פאר׳ן טרײו/ ?לאוק אין :עפיט
 אנהױבען. זיך ;יכען אין װעלען סיזאן,

 די םאד ;ויטינ עס איז איצטעד און
 אר־ קײן דאס װישען, צו קראוקפאכער

 אויסגע־ באקוסען נישט ?אן בײטער
 צו בעגעפיט, אינישורענם די צאהלט
 בארעכטיגט, איז זי אדער ער װעלכען
 אינשורעגס דעם םון אפיס דער סיידען
 ארבײ־ דעם פון רעקארד א ה?ט םא:ד
 נא־ דעם האבען דארף אפים דער טער.
 לאקאל זײן און אדבײטער דעם פון מען
נוביער. יעדזשער און

 א האט אפים אינשורענס דער און
 ארבײםער, סון געםען צאחל געוױסע

 זײער :יט האט אפיס דער« אבער
 מיר נוכיערס. לעדז״טער זײער און אהאל8׳

 גע־ סיט ליסט א דעריבער דא דרוהען
 אויך און ארבײטער, דאזיגע רי פון מען

 זײ־ זײ װאו םידכיעז, די פון נעמען די
 איצט אױך נאך זײנען אדער געװען נעז

 זײ:ען ארבײטעד דיזע און נאישעםטיגט,
 דעם װיםען לאזען צו אויפגעפאדערט

 יע־ און לאקאל זײעד אפיס אינ׳טורענס
 פעײ טאן עס קאנמן זײ נומעד. דזשער

 אי:־ די פאסט. דעד דורך אדעד זענליך
 אםיס אין ווערען געשיקט זאל פאדפאציע

 טע18 װעסט 122 םאנד, אינשורענם פיז
יאדק. נױ פטריט,
 אדניי- די פון נעמען די זײנען אט

rvo אפרופעז באלד זיך דאיפען װעלכע:
 ניז־ בעצי ^■ע־־גײצ. מעיי

גאךו־ סאיאנזאן רובענפעיד,
 - סטיט פ.

ײן7  מאייס ׳ג
א-ועינז. װמן,

ז.זד,ווארק ס. — הױז קאוט סטײפעל
 סיגעל, ס. בינתער, irn ~ שטערן ר.

:cvyינה k. םיקינגער. ס. «ערג, ב. ,4,עפיגע
־ ־- קאוט גוירלס סופרים ל ע יש א ו  ל

̂בע• נוים, הערי. ,4סי
 סיליא גרעענזײן. גארפענט װאגעא

־סד, *וי*ער. לז*יס ,‘ו̂ז
 ח. טעפט, סעכועל —

לעװ־ינגרןן, כ^קס
םי•
כעם

כ*;־ מאקב

װײנגארטעז ם.
 סינגער, דזעא ׳לער

קראעכענוײן.
 קא יוי׳או־ װ• א*ז י־

דעיסבעיג.
 ראזענ־ ג^רדאן, מיס. — רײס הערכיאז

צײגעלבוים. פריה ,“;,ברע: ,4כא־
 קא־לאן. לואיס — קאנטראװיץ און רײד

ינ־a נ. ק. — קא. תלאוק רע^ל
א• בערכמן. ב. מיללער, ב. *וו*רבדן, ם. ׳«עי

העז׳ראזענבא־ ר. דיקענ^צײן, «אר־ י.ק̂ן
סצערן.  א ׳גאלד?צײז מ. סנועצצע־, מ. לאב

 ‘^ייגעי ח«. קא. קאוס ריגאר
גא-דאן.

 העיסאן - סיסענוױיז און ראבוסטעלי
האדינסקי.

 *יג־ דזע. — אינל. קא. קלאוין ראלברא
ס. ג. גרענבעי;, ק. קעיעטײן,

 גא־־ד, דז׳כ. קא״יאז, ו ׳ער1ר,א י. ;•יאדעי,
יאק.r ב. אזגדערוןײזער. י. סארר״ דז׳*.

הארםסןזן, ל. ס^ס^א-ו, — ראפער פ. י.
0• +I J  1  +  0  I ו •

 ברײבעדגאל. ל. — ראזען ב. און ה.
בר-יש־ ס. — קעלנער ארן ראזענגארסען

 קאנםרא־ װ. מאיםצרא־*, ס. ׳ע:אל ר,. ליגג.
 נז. -8רײ י. גערסאן, מ. ׳לי:צ נ. װיםץ,

 ס. סולןיער, א. רײך. י. סי^אלגיק, ב. האוגטי.
אסאפסקי. א. אינא״,

 װער**װיסקי. ל. — לעוױן הײפאז
ם. עקסבראקם, — סטײן און פארגאליז

סןןיגאליס. ם. ׳בראוג«צײן ד. גערמאן,
 . עלסיע. — דזשײקאראסי אוז פארק .

גיסג׳ דז^אזעף — פאנדעל און פיללער
 םאנדעל, מ*יער םיםםאן, העי־י האבער, איזי

 סאלא׳ גאגעלבו^, סעם ראבזנער, גאברילע
 רײכמאז, סאקס ללפקאװיצץ, לואים קענסטעי־,
 עלנער, סעם גיגזבדרג, ׳לינא ׳אלן7גוי
 האלממןזן, ראזע סוס, סעם ׳סוס דז׳סײקאב

 «אול ירא,8עא דזעולױס, ןיוקערםאן, ם^רים
 וױנםער, םאקס קאחלן, ד״װ ׳«װאדץ
 םזנדעל. ס. םאקס״אדלער, העכם, תײםיןן

 באגאן, סאײס סםאן, הערי גודמאן, דז׳נא
 םאר־ חערי דאיענועסמ, סעם האנמ, איזידאר

% כליק. לוסי ^אק,
 ®עיר ד. — קא. קאוט נוירא פאריס

אדלניק״ און
.0 *ון 5 נום. — נױפאז פאקס

ט .  •אדאיאפסקי ד. — גאר. פאראפאונ
בר^גמאן. מאריס און

 אי* םי^לער ס. — 4%? קאאוק פאולין
*םײער. םאיר

 קאילאז ירענק — זײםערט און כיאלל
דײ^ימאן. י. אדן

מר עו ! W געראוש. גאסי — ײיטקין 
 •ישקיגה ^ — *.p cni^p דדטײענם

װײםבערג. jy און קרײגזנל ם. װײםבעדג, ר.
ם״ד. — נאאדבערג א .

 שילד. חערי — נויר^ס נ«טד.אם
װייספזעת, חעלען — קאהען און חאבער

 ראזעצװײ^ און קאגפןר דו«ײ. נאדלעי, ^
 לי«- ימםער, — *.P קאוט חעמיםאז

יהנקםער. 1«*י סיגעל ס»ן,
 ײיזאגר. ו*. — סקוירם הע<«וז
ח«ײ.ינײ• — 4P חאםכמז»וז דדפױ.

, ן מ ר שאײן; א• און סאולקײר קאילאן, J0 מ
n — אינםערליג m.» .ןול® 

ו סי ב א ײן שי ד ד ^ W נימןןך — tunrn
s m

קא״ פד-י — וױ״טנער אלז יארפאאסקי
*עדער. װ. און חען

 עיבער. ס. — קא. קלאוה ם. אוז ק.
 זיגלעי• סעם ~ דרעקסלער און קײגעל
סע־ ריוצאן, רעי — ?ײגעל אוז ?ײגעיל

כאלינסקי. ®זוירלי און שליי«מ#ן מועל
 און זזאראװיבץ — ליװײ און קעללער

סילװער.
 װיליגסקי׳ םײק — ר,א• שאאס קופםער

כאנצ׳*יס. און ערן8אל
 אלז רובמאז ליליע — פאדעל בעל אא

§לאספמער. דזש
 סעם געי־עלעם, עללען — לעאו*ד*:ו*ט ם.

לעװיטאן. מ. און ^בויבען
— װײניטטײז און אונגער אעסס׳ פ.

 חענדעלםאן. דזשײ. אוץ װײנשםײז א.
ע א*ז י^ימאי? מ. — דונן איז קאסס
ראזענבוש.

מאקס מאלקאי*,־ ס. — גאר. טשעסטער
 עלעגאנב• י. און שצאיק גײםעז קאהען,

לימנעי׳ ס. פי:ר״ — הענגער און קאהען
װײנששײן. י. אזן רונעסעק א.

 וױנ־ אין >יןr ח. — פריגץ אוז קאהען
גלױםער.
 ג>>יצין ס. בעלצעי, — דאװיך־אף ה. װם.

קאצקיז• אין
 לי* פ. — פעטליצקי און דעפידאוױטש

י.)גי:ר
 דזשײ• — װיטקאף איז דעפיבאװיטץ

ראזעז♦
שײנמאן. הערי — אעװין און רארפפאז

 הארסםאן. ם. — דריאלינג ר,.
 פאיםעז. — פרידלאנדער איז עהראיר

 איז ״וזאגזנל «א,יל — סקוירט עװערידעי
סילװערשםײן.

קארע־ װאדניק׳ נ. — בערס איז פרענק
 ם. און לעאן דזשײ. בעללעיסקי, װ. גאן*,

מאדקאװיטץ.
 ראלעז• םאהיע — פרעדעריקס ה.

 איזיד^ — שטערפאן אח פרידענבערג
 סילװער־ ם. נױטאן, ר. פעלדמיןן, שעימ^ן,

קאזיאפסקי. ס. און בערג
 חא^אן• — בערניטטײן אוז פוהם

 • באמשאן ג. — קאוט דדטעניע
 צא־ ש• רוט, מ. — ר,א. קיארק דז״שײענט

פאםשין. און ראשאלסקי
 א*ז ןיאשא: — רעזניק איז אבראפס

פאר,ס.
ראזענבער^ י.—אזן׳אלטפאן אדעאפ^ז

 סישיז זימעיימאן. בעני לאנדאן. נ. עפשבײן,
 זודאפסקי, בעני בשאילי, פעניע. קאיקין,

 s האמעי־. און סאנצער א. קאליש, סעם
 םארדזשאצעז דזשעסי — קלאוק אלפא

גרןזסצאן. מאריס און
 ראונצבזאן. ר. ד- א*טער הערי
 ליישיץ׳ — הא. און םרענקליז פעלד

 י. און דאל׳אעי־סקי סעם סאליװיבש, מאקס
מושנאק.

איז שלאנקכאן — װײנבערג אוז קאהעז
ר•

 קונעי. — ?ופער דז״טײ *
 סאלקיך .8 — װיער אינפעכט האראעם

 מאייא. דע ט. איז סילװעי װיצשדר.
 נאגפײז• מ. — באאח איז כאדעאא

 י.1וצ8 — גראד אדן פיאשטײז
 און ליניןרי װ. — קארפ. װײנשטײן

ע.8קא
סאלערנא. מ. — עפיטטײן און שעראאױ

 ביזט־ און סארינעללי — בענאנטע װ.
דיגעקאנא. טעסטא

 אננא — קא. סקוירט בערגער
 סאורא. אנדזאזעלא אןן פויאיאנא ר^וז

 דארעןאז. רואז — ברופםעלד ס.
 דזשײ• בולאפקא, א. — דינן איז האסס
יאראפםקי. ל. *ון גאלדבעייג

 ?א־ מאיקוס׳ — *.p האוט אבאסבאום
 מןליק, ד#זוידאװי*ץ, םי. בוקעל, ד. חען,

 יזוײנשםזין, ם. פולמאן, ח. קאהעז, ס.
סאקאװימץ. ס. און רים*#רדזנלי ם. ■אקס,

^כוערנ־ ?אפ«אניי-אג:א קאאוק א?ארן
גידעלמאז• און חוש

 לײ־ דז״ײ — האפםאני האאוס אאפא
 דזשײ. אבראמאװיגזץ, נ. םארקוס, ל. ®זיק,

 אזװאל־ ». גודםאן, ב. גלי?סמאן, מןןגאליס,
w n n, .קוסשין דזאזײ. באסס, ח. בראפבמן, א 
גדין. און

 .18P ם. שוגעה מ. — ^.p ?אאו? אאװא
 »*ז,8*םא אסקעל, בערלוםער, שאפעד,

 חארןך דז®״, ׳«ריקס יודים, לאװיםקי,1קא
 *װארץ, ״אוער, גערנאװיפוץ^ שנײדער, װיםץ,
 ווזזוםער, פ אזאפער, ראזען, בעגװים, לזשײ.

 סוס־ ד. זוײנשםײן, ח. קאםאילי, מילאן, ם.
םינעל. און •ערלער םאן,

 עװי• איז סעםםיק — קא. און אאןעא א.
 ם. ׳יאנא«סקי ם. — סיסטעם עירואװד

קעראװימץ. ד. און האלג
א ע ױנאג־י דז^ײקאב — גאאד איז איי

שװידער
 קא־עז• דזשײ. און גרין ם. ואנװעל,

 באשין שנײדעד, — בראס. ארבײמ
קאחעז• ח.

 פא- דײװיד — רובעצאהל אפון אפער
 לעס־ סעם נוק, סעם גאלדבערג, דייװ, געל,
םרוםבלעד. סעם און כער

 ראנעאווישץ,—רא*?ין און אטטינסאז
 זןרעיקי. און מאס*̂־ דזשײק^ב, דזשײ. ר;ש,

 זיזק• דזשײ% י. — באנסעל נײטעז •
 »*s אוידװינג — פאפעראגץ און באום
םער»נץ•

מיזג־ — םרידלאנדער און באופהאאץ
 שטמקלין, קיר^סאן. ׳בער:שבײן פעני ,

 ד. צעצין, סוןרים זײדעלמיין, לױוײ, לואיש
רןןזנער. און דײװיס הערנמן, םילדדער,

 פרידפאז און באופשלאנ
דענסקי. ס• און בודאנסקי נ.

 קאפפאני קלאוק ביקא;
דעי.

- קא• די. איז ביטאק
 •‘יסיגע#אוז קאדזען סעם לי־יי,

האפםיזז׳ ב. — בעחער פ.

מעל

 מעיערסאן״

 כע;- ךזשײ.

ממיק^זויגץ׳

;עיפאנד, Bi«p־
װײס־• קאזועז׳ ל. ואיש, פער אי־שעי*י:א.5 ׳לאן
ם. קאיאנסקי, ס. בי״ום, פ. גראייק׳ ם. סאן,

 ײיי
\ • וזײגע כיסי א•ן װײנשטײן

ה. װײס, ה. קא• קלא׳יו בעי־ארד
א*ן ־סאטטקי9 דזשײ. ריטשמאן, ס. יא:;,

י י ־* ס י י• יא־־ב־׳ I 1*׳■ 7
םוסטאן. דזשיי.
דז־גײ• — בענדער ס. א.

בענדער. ב. און װאלישסקי מ. ׳טאן
־גו־ א־בע־ג׳ - סאפאוױטץ און בעסס

-z:np און פואנקעל באסס, ביןןפבז^ן, ׳גז*ר ^ 
ןןינדן.

 קארן סעם - - דךטעקלאן און בערפאן
אסדאני. ס)םאד און

 העריי םאראטרא און בערפטטײז
?יאםעי•

לו־ ׳ג£ײ;י( סעם גוספאז און בערש
 הערםאן קאצינגשבעיג, בען שװארשץ, איס

סאי־גא-ין. הײשאן זיא בע:צש
 היימאז כיגי - שנארל און בירענבעק

̂וז א*ן סילןןערמאן. רז
 י:־1ס ג. — דדטעקאטאװיטץ און בלאו
 װיענער, פ. קעי;, ראביגאװינדן, ט. כעדמאן,

 בעי:־ מאקש שצײנפעלד, דזשײ. גרינבערג, ס.
 ם. *יגקעלשמײן, ל. ביעסמאן, מ. שציין,

װאקש. דזעײ. און שװאי־ש״ן,
 יעא קאהען״ מ. - קאז אי*ז בלעיר ם.
 פ״ייד־ ה. מא־ג^ט, י. סילװערמאן, מ. נאול,

 מעיראװיםץ, איזא>)ק םאדיקא־*, סא־־אח ׳מאן
 כאקש םעלבאורם, דזשאו. סאיגאם, דײװ

 פא־ כ^ריש דוביבזסקי, סאו *גאטץ, ב. וועדש,
 .4אי ׳יר^£יצא סן>י. קופערמאן, דזשײ. ,4גד
יעװי;. מ. און .c ®ער,4?*־

 רײש־ װם. -- יטטאוב און בלײכערסאן
 כי־ בעילין, עדע־־שטיײ. דזשעק באועי־, האין,

 גרינבעי:, פויסטעי. מאיר ג^לדבער^ כאן
 רעי־ בש;אס. ,‘שפילפא׳כע* דזשיי. שטעין, הערי

סאבאש. דיױז א*ז כ«י:דן
יי־3 הינגעי, - לאװענטאל און בלום

 מ. װאײב״יט, הימעלששײן, באדאש, םאן,
:ע־״י־ ה. און לעװינש^ן פי׳גיז־, ;רינבעיג.

סקי•
 אין מיכאי י־עװיז. ה. - באופענסאז פ.
פריד. ראזז

 דזשאי ־,,ליאנלע דזשײ. -- באקסער •0
פרעױש• ס. א*ן םעםליצסקי דילדי ראצדז.

באל־ ש־ילפ^געי, -- פעיט און בראף
לעװינסאן. און נעי

 העי־י - קאפפאני סלאןק *בראװערפאן
נורגדזיזי־דם. שעם און ק״עגצלער

̂וזען .s -- ר^װער און בערגער  א. א*ן י
• קאבריז

ברי־ דזיסײ. סװארדאאו און בערגאפז
 בע־ פריה ירידזאק, ח. ״צ נוט. בעסיע ׳זאק
 ייא.8שא קלײן, מארלעשלין, ^ :ום. שיע

 ייא־ כאנאש, ס#שץ, מאדקוס, נעקסאן, ילאצ,
רעגאי. »ון גיזקכמן

 װאר־ און כיעילינג - - בראס. בריקפאז
י.)אזאװסר
 בערגעי, רובערגער, — בריפבערג ב.
 ב. בארנעם, ה. פרידמאן, םיללער, דזשײ,

 רו• דזשײ. שייזבונדער, װ« מאשער, קריינעו/
̂ס בין,  מיל- סי. דםאז,1®;־ חאגדלער., סייע

®ריממן, נ. בלום, מ. מיללער. ל. האוזער,
בערגער, א. סילװעישטײז, ח. םיללער,

לעוױן. ח. *ון ׳װינאקרר לעװין, א.
 ראזענ־ ד. — אינק. שגיר, און ברדא?ס

בלום.
 לעפקא• ס. — קא. ?אאוס מ. און סי•
קאלבי. און םרוםי װיטץ,

#קו«נער סאקס — בא?סט אה ?אסטער
 jr ח«•8«עצקאװי ח. גריגבערג, ס. שםערן, ם.

 אײ־ דזשאו םםאיס וישעלאװיםץ, גאלדש*ײן,
 דזשײקאב״ דארא ׳סאװי? דז«אם, בראחאמס,

באקסש. *ון סאן
 קאבאל• קאגפס נ. — יאאטסין איז חםמ

 •עלזי־ ב. שגײדער, ם. קי«ער, ער«1קו סקי,
mr חאלעודער. און מאן

װ|ד) קומענדע די בעםעז (נאד
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ה לײדים ײ אדם ײל • ירעס־ת?יעינ^ •
■npjn ע ײי •זןמערךםײקינ^ און ךךי
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j פםערקזאשאױ <2 לאקאל ®װ מעטבערס •
לעצטע די

שאן רעגעלע מיטיננען םעק
מאי מאנאט אץ

םען װעלען װערען איגעחאי

*ווענט אוחר m מר, WiA דעם םאנפאנ,
אס:8ה פ^צגענדע די 1אי

:בראנקס
ע163 פאיאם, פאינט האנטם .1 כויװארד םאוםהערן א.ץ םם. ם
.bo צװישעז סט״ םע145 איםט 542 סענםער, ריננ ארבייטער .2

׳ עװענױם. ברוק און ענם
ר עווענױ, טע3—3690 לײסעאום, בראנקם .3 ע ת א סטריט טע170 ק

:הארלעם
סםרים. טע111 װעםט G האל, קארלטאן .4

:ח»ח־פמ»ון
>r. סטריט. קלינםאן 151 האל, קלינםאן
םטריט. טע4 איםט 66 לײםעאום, םאנהעטען .6

:וױליאטסםדג
עװענױ. םאנהעטען 16 פעלעס. ראיאל .7

:גח^נזוױל
םטרים סעקםאן 219 לײםעאום, ל״באר .8

:י#דק נױ איםט
סםריט. קלױולאנד 602 האל, רוזװעלט .9

פארה בארא
ערר. םע14 נעבען םם״ םע43 — 1373 םענםער, רינג ארבייםער .10

:אײלענד קוני
עװענױ. סוירף 3109 סענטער, ריגג ארבײטער .11

iix c» ם־יױ #••ן דער ס־סגען, כרייד װיבםיגע זעהר r זעחפ עם װי
£*רה»גדעלמ או; יפגןנזבמ;m םישינגען די בײ װעלען װ. ז. m צו^וגפג, רער א.*יפ 1 < «« ז *«<**♦% י י

 ®שענדען םעסבער יעדעי סוזזל»קמל פיז באשלוש דעם לויט #ז אויך, געדענקם
 סעגם 50 במ^חלען ער דןןי־ןי נים װען מ*נ*ט מ מיטינג 1 אטװעגיגסטענס

 מיטינג דעם חןום איחר מז באװײזעז *ר מיםי:; בײם בוך יוניאן אײעי כטעטום
אטענדעט.

גרוס, סימ
2 לאקאל באארד, עקזעקוטיװ ׳

ש, י. ט־שערםאן. םטענזאר, י. םענעדז־שע.־. גארוכאװיט

ט קאאוק, װ ק פרעסערס דרעס און ס
!אויפמעדקזאם ׳י. װ. ג. ל. א: ,35 לאהאל

די אטענדען צו אױפגעםאדערם זײט איהר פרעםערס, ברידער

שאן רעגעלע מיטינגען םעק
װעיען געד.איטען8* ײעלען װאש

אזייגער 8 םאי, סען24 דעם אװענפ, םאנסאנ
יע*ער:8 פאלגעגדע די אין

 םטריט טע5 איםם 210 האל, בעםהאװען — דאון־טאון

ם ק נ א ר  ראוד. באסםאן 1258 גארדען. םקװער מעקינלי — ב

םםריט. םעקםאן 229 לײסעאום, לײבאר בראמװיל — בלאמוױל

 לעצםען איהר בײ הצט לאקאר אונזער םון כאארד עקזעקוטיװ רי !ברירער
 טאמענם ערנםטען דעם איז איצט פראנע איינצינע די אז באעאןוסען, כיטיננ

 רער זײן װעם כיעמבער־םיםיננעז און מיםיננען איהרע בײ ױניאן, דער םון
 נוטע א ארנאניזירען צו אויר םאדערונגען. אונזערע און םטד״ק רזיטענעראל

 קומען צו פייכם אייער ס׳איז .500 פון האמיטע א־נאניזײישאן דיםציפלינירטע
 וויכםינער אויםערנעװעהנליכער דער 1א־ באםײלינע! זיר און סאסען 1אי

םראנע.

 קלאוהם, םײ מערבערעיפ, נאנצער אונזער םון רעדז־טיםטרײשאן די
 םארדינ־ די ױענעז םאנ, נאנצעז דעם אן געהט פרעסערם דרעס און סקוירטם

 יעדער יאהר. דורכ׳ן ארבײטען מעםבערם אונזערע ײאם װאכען און םםעז
 םארפעצען װעצען ײאם די רעדזשיםטרירען. זיך אוםבאדינגט םוז סעמבער

 שםראןז נעײיםע א ארויפצײגען באאדד עתזעקוםיזו די זועמ רעדזשיםטרירען זיך
סעמבערם. די אויױ

 טענעדושעד, אונזער װעט םעמבערס אונזערע פון פארצא« ד»ם אויוי .
ײ אנװעזענר נארעצקי, דזש. מיטיננ. סעקשצז בראנקםעד דעם בײ 1ז

 סעםבער יעדער מוז באארד עסזעסוטױו דצם םון עאשצוס tan אוימ
 ניט, אויב גאונאנמן. צוױי איז מאל אײן אמווייניגסגמנם םיסיע א באזוכען

ס60 איז נ מ י .;־'*•'■:׳‘. שטראוי. '

םיר, םארבצײבען מאםען, אין פוםען װעט איחר אז האםענדע,
גרוס, גרודער+ינצו טיט •

3« לאקאל באארד עקזע^טיוו .
4 נערמ׳פיסא(•. י■ m  •URmwo ,סענעדו׳יןר. נארןציןי

ם נ ע ר ע ז ל ע ד
װעכענטליך דאלאר 200 כמ m ®מ ®ערױגען קענט איהר

בעריחטטער דער אץ קורס א נעחסם

ל ע ש ם י ג מ נ ױ ײ ז ע ל ד ה ר ק ס
נארכמנםס. פ*ו ל״דיס און הייירער שינדער און סיסןס •רויצן, מענ׳ס, •ח
 IM דיײ*י» ורײדימ/ •®טערנס׳ מאמז w לעינזנז דמזימ*ננ •»ר סהוהל •יפשעל יי

A* «ימו p w ,ש אח נאיסזגספ ®אר ס*י דרןסעס, סוסס  ®לײחןר. מג
יסחר. ס0 איכער נצגמנדעם

®ררייגמ wn סשול די
י ״ דזזויטאטזז. נןסטע סיסטעסען, ניימ איחמן, נ

̂ןוײנינג •ימשול nrt *יו ®ויס י נ*?דיג® » «ײנס §?ול ד you n* וױידזמעס
ון נוטע » trn און ביענצר םאי יראפעס̂י Dן ׳ tv יו

 אױסצויעמען. זיף אײכמ תחר איז
fW גאזמתימ iff »fh t m v איממגןר יי*עי »*« וחויצו סארשצתחן, אלאש ו»ים איחי »ום שייאויי, v אויסיאממו •»רץ נידימוננעו די i עשייו עלמסמע די ?״נמז ©♦ר לײנטזן. ואחר וײנעו■ r«»a0P זסעינע אל^ירײ שג״דעז אוו סאשיאנס •איקויפעז פיר א,*ן יסעײסי איו■

קיאסעז. צװענט אוז טאג
m n  ,w mwiww. םי״ט*( »ח סיסײ«י

צ י י ר סיווחל. אונזער אין חןמאנסטריישאן ■
oov אינפארפאזיא. 0«רײ אר0 ■ארזאגלױ

ל ע ש ט י נ מ נ י נ ײ ז ע ל ך ח ן ק ס
.5970 וױסאאגזין טעיעפאןיארר,, נױ סטריט, טע37 װעסט 15

אױםשליסליך קױפט

 טהעע ממםניא
 צוועפאפשנ

טחעה לילי ווהײפ

אנריקולטור אידישע ױ  
( סאסייעטי הירש) באראן

מ מלפם ו וווינד סיס סארסערס צוקונססיגץ »  
v ! מי אח יסארי  •® twm פיניכת 

1© פויפ איחר װיו פװי;דתר^ פח פוזזינמו  
1 . סארס אייאר

#י”י דעײזיסם אימו ני« ג»ר»ם איחי י אונז םים  .
•ר בס*י.ט »« w ראם אתי«ר nat ט«ם   

ײ ®וסס אדער *ײגם4א נלייי01« .
זגי • ױז - ׳ייניי ױפעי  . « v n n  im  m . »חר 1 ניז - וונםוא

ICYlftf ^HCITlTUIAL 90OCTT. WK.
Ml s. !«4. n.. ז ״יײ י *  •»

ר ע נ ם נ ױ
 ראדיקאלער שםארקסטער און נרעסטער דער אין

ײטער אידישער ען ארנ װ װעלט. דער אױןז א

ט ג א מ ר א ® — $2^oo ,oooxo
 83X00 — מיטגלידער

740 — ברענטשעס

 יזך שטיא■ ריגג »רב. דער
 עק^נאמי־ װיכ*יגען ד*ן
קאםו* •סליייאחנן און שען

 קול־ דער איו ריגג ®רג דער
 אידי• דער »ין אענםהןר ®ור
במװעגונג. ®רבײםער שעי

 ־,אידי אײגציגער• דער איז רינג ארבײטער דער
 םאנימאד־ אײגענעם אן האט. מאס ארדען, שער

מיטנלידער. קאנסאמפטױו • דעע םאר יום
כיז p 18® עלטער אין ארײנגענומען װערען םעםכערם

יאהר. 45

!צן גליױ זיך שציסם םיטגציר, סיין נים נצר זייט איחר אויב

«pe׳i» נ*ד « ו r׳ י ײצניצזז י
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ם ע ל ר א ק ה נ א װ ב ם א ר ע מ א ק
2ii8 עװענױ צוױיטע

>J .ירעזידענט םערארי, ם 
x ב^ארל די אװ םשערםז טאנקוםז^ עקם 
J1 .« ,ווײם־פרעדדענט תובארד 
X ,װיים־טרעזיחןנט פערארי 
ji ,װײם־אתזירענט לאזארום 

. סעשיצר. פאאלזג דע »נט»גי . . .

יארס נױ סטױט סוטע9 קאי
 אלע טוען מיר

 טראנםעקשאנס באנק
אױסגעצייכענטע

 דעפאדט םייפטי
לטם נו 8ל  ji » יאױלא

ו * ,, י** ־ * י  .' *  W f
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 מםיפע * משסיםם נ«דד דזמינס י*רה ניו
גענעראל־םסדײה א פאד פלענעד אויסצואונײפעו

)1 «ון (׳•לוס
פ#למע. םיײשטער

 די און דושאבעלס סיאוק די אױב
ס״ד  וױריד װערן סאנופעיזטשורערס אינ

 ענט־ די אױסםאמען װערלי :יט ליך
 זיי וױ ק#ם"טאז, דער pc שיידוג;

 געגעראי א איז דאן איצט, סטלאשען
 אינדושטליע קיאוק דער איז סטיייײז

אוספארמײדייך.
 א צו זיך נדײטען דדטאבערס די אז
 אױך םען יואן ױגיאן דער מיט קאביוי
 בא־ זיך וױרען זײ װאס דערםו^ זעהן

ארבײט. םארטינע שטאין א םיט ?אינען

 געגעדאל pc מיטיג: '*עצטעז נ*ך
 זי;־ ירעזידענט ה#ם ב*ארד עתזעקוטױו

 אילױז, *טטײןעל א נענונשז זיך םאן
 ער איז שריה דער אין םאנטאג דעם און

pur זײן בײ צוליס געװעז p e n אין 
 איז א-ז, שטיינעא דער וױ און אפיש,

ר כײט נעװאלעז פארװאיסעז באיד ער  א
 םאױשידענע אשיס אין יזופעך עש בײט.

 קאנ־ וױכטיגע eg האי*ט ער קאםיטעש,
 א אן געדזט אפש דיז אין און סעלענצעז

טעטינקײט. סיבערהאפטע
ױ איז איצט ױיני  גןי#וה אין סלעק געו

 דער אין מאכט םעז װאש ״אלץ טרײד.
 סעס״ איז צייט, גארמאיער א אין צײט,
קייטס. און יעלס ײי  אשיס אין אבער דו

pc מען וױיס איגטערנײ^אנאל אוגזער 
 זיײ דזשאבעלס םאנכע דאס גענױ, גא:ץ

 אױפםאכען פױט פאדנוםען איצט נען
 איז עס סטאס. כייז ארדערס גרויםזנ
םיינט. דאס װאס פארשטעתן צו לײכט

הא־ טענ די װעט זיגטאן ■רעזידענט
 בע־ הױפט די מיט סאנפערעגץ א בעז

 זעחן צו באארד דז״שאינט פון אםטע
װערען. נעטאז דעם צו קאן עם װאס

 א באשנדמט באארד דזשאעט
 אויםצו^בײטען קאטיטע

סםרײררפלענעד.
 װאלט, אומ״שטענדען אזויגע אונטער
 רער נארײש, געוױגז דך, םאר^טעהט

 סאר־ סיט דצען זאי: באארד דזמאינט
 ױניאן דער אין אויך און הענט <ײגטע
 די איז מיוחמה. א צו זיך םעז גרײט

 זיכער, גאנץ זײן קאנעז באאעבאטים
 קוםען מוזען װעט עס וױבאאד דאם

 קלאוק- די װעיען קאמף, אפענעם א צו
 זײ ניי, דאס אױןי גאר איצטער, מאכער

 הא־ װעיען זײ װאם ׳םײט אזא געבען
 און יאהרען םאר נעדענקען צו בען

יאהדען.
 אז םײנעז, גיט באילעבאטים די זאלען

 ױ־ סיאוקמאכער די ען8כא וחןיוען זײ
 גאנץ איז ױגיאז די דדעםאענדיג. ניאן
 פאז־- נויטינע אלע װאד״איז דער אױוי

 א םאר נעסאכט װערען באדײטוגגען
נויטיג. זײז זאל דאס אויב קאמ«*,

 מיטינג באאדד דזשאיגט דעם ביי
 גע־ אויסנעקליבען איז םרײמאנ ^עצמען
 אויסאר־ זאל װעלכע קאםיטע, » װארען
 גענעיאיל א םאר פלענער אילע בײטען

סםרײק.
לא־ אלע פון באשטעהט סאמיטע די

^רס מאל עדז  דדשאינם 5 און םענ
 בא- סאמיטע די דעלענאטעץ. באא^ד
:יערזאנעז פאילנענדע די םון ׳שטעהם

 םון מענעדז^טזןד בארוכאוױטיש, י.
 םון מענעדדטער רוביז, ד. ; 2 5אסא5

 םון סענערזיטער זיראין, א. ;3 ^אמו^
 םעגעדזישער דובינסקי, ד. ;9 לאקאל

םענעדזשעי• •ארטנאי, :10 ^אשאא םון
 מענע־ פינקאװססי, ;22 אאסאא םון

 גאדעצק/ .trn ; 29 אאתאל םיז דדשזנר
נינפא, ס. ; 35 יאקאל םון םעגעדזיםעד

 דא״ ר. ;48 לאקאר םון טענעדז״שער
 ;82 יאקא* םון מענעדז״שעד זענביאט,

 כיענעדז׳שעד ׳א:טאי\;י יואידז״שי און
.89 יאקאי פון

דעיענא״ באאיד חיטאינט םינןי די
 ;2 יאמאי פון #ער8קו מ. ן דיגען טעז

 3■עגקי ;9 לאקאל פון ׳■ערימאן טא;י
 לא־ פון קודדיגעציױ, ;10 לאתאל פון

 י*א״ פון סאליסא;/ און ; 35 קאל
.48 קאי

 דדעע״ דעם סיט צוזאמען קאכייטע. די
 #באאדד דדשאינט פון מענעדזשעד נעראי

 דnוrרעטעד־טי^זpםע און הײםאז, ל.
pc פי״ש, ד^אזע,־י באארד, דז*שאינט 

 פאי־ ■לענעד איע אױסארבײטען װעלען
 שאד־ עס װעלען און סטרײה. גענעראל א

iV3:ne באאיד. דדעאינט םארון

רשראשציע ׳אין ז1נױ
 בולך דעד ענטםעד*פון אן

ץױאן רךפערעס
 ״געדעכטיג־ דער pc רעדאקטאר װעדטער

ק״ט״
 נעפאכט אױפטעדקזאם מיר ד.אט סען

 pc צײטוגנ. אײער אין באריכט א אױןי
 קיאוק־ דער סון מענעדזטעד גארעצקי, י.

 װעלכען אין מ־ג יאקאל ױניאן, ■רעסערס
 אנטזאגט האט ער דאס דערצעהלט, ער
 נע־ האט װאס פײדעל, א ארבײט דער םון

 ״כא״ האט זי װײל ׳אפיס זײן אין ארכײט
באטאדטעװעט׳/

 סון כײטנליד א איז מײדעל דאזינע די
 ^טענאגראםערם אין ערס5בויריױ אונזער
ט אויפכענוכיען האבלן כײר ײניאן.  פי

ט5 וױיט איז עס pH לױיס, די גארעצקי׳ז  י
בא־יכט. ױין אין יטדײבט ער װי אזױ,

 גא־ מענעדז״יעד װאס באװײזען, די
 באריכס זײן pk געבראכט ר«אט דעצקי

 אונ־ לויט האבעז. מעמבער, גענעןיאוגזער
 דער נענעז באוױזען נארניט כױינוננ, זער

 אי־ נעװעז ניט האי א אויןי זײנען מײדעל,
 זײז אז געזעדיז, האבען מיר בעיצײגענד.

 באנרינדעט, ניט איז איהר געגען קײס
pH ס די אז פארלאננט, האבען כײר  ק״
 ארביטרײ־ צו װערען איבעיגעגעבען זאל

 פעניט אוכיפארטייאייטער אן דאם *טאן,
 אנסיטיי־ צו געלענעגהייט א האבען זאה
 נעה&ט רע:ס א האט גארעצקי אױב דען,

 פון פײדעל דער אנטזאגען צו איגגאנצען
 האט ער אפיס. זײז איז ארבײט דעי
 ארביטריײשאז, צו געהן צו אנסזאנט זיך

 יערײבט־םאר, אנרימענט אונזער כאטיט
 דורכאױס קייס די זאי םאר אזא אין אז

 ארביסרײיצאז. צו ווערען איבעמעגעבען
 אװטערהאנדיעז לאננעז א נאך אבער דאך
 דאס געײאיעז, געסעטעלט יױיס די איז

 װאס סיידעה, דער נעבען זאל לאקאל
 איבײט, דער פון :עװאדעז אנטזאגט איז

פארדטינוננ. א אלס דאלאר 200
 װײזען צו ערקלעהױנג די מאכען מיר

 יױ סיעסערס דער פיז מעפבערס די םאר
 די דאן־ זײנען װעלכע ,35 לאקאל

 װי יאקאל, דעם םון באלעבאטים ריכטיגע
 סםײט־ נארעצקי׳ס איז עם ריכטיג ניט

 מיר אננעלעגענהײט. דער װענען מענט
 פארםײדיגען צו נרײט ״ישטענדיג זײנען
 װאס םיטנלידער, אונזערע pc יעד״לן
 אומגע־ ארב*ט דער pc אנטזאנט װערט

 אור־ נעגונענדער א אהן דעבטעדװײזע,
זאך.

באהנ^ ערנעסט
 סטענא־ בוקקיפערס, סעקרעטאד

ױ־ אקאונטענטס pH נראפערס
.12640 נומ ניאז,

ם סל«וס ר ע ש ױ j«פי
ם — י. װ. ג. ל. א. ־ א קו ך ע מ פ י י או

 J----1---------------

 לעצטען איהר בײ האט לאקאל אונזער pc באארד עקזעקוסיװ די
 ערװאר״ פיר װאס סםרײק צום זיך ס#דבארײםעז צו בא״שלאסעז סיטינג

.קאמישאן. גאווערנאר׳ס דעם פון ענטישײתנג רער נאך םעז
 דארף ארםײ די און צוגרײםעז ארמײ קעםפענחן אונזער פוזען מיר

 דעם. טים רעכענעז םוזען זיר יתיעז דײבאילעבאטים אז נדױס, אזױ זײץ :
.f' ארגאניזידט זײנען יגדד pn נאכצונעבען נעצװאוננעז זײן וועלען זײ 

.ס^חגיוגנעז*

y װיא וואס אאקווא פון מיסגאיד יעדער r דער יױן אנ^יסען 
p אדבײם t קוםעז צז געבעטען איז םטרײה פון קאםיםעס ®ודטידענע די 

| |pi סאנטאנ. אנפאנ: דעם. ווענען אונז אינםארםירעז און לאקאא דעם 
26 o r fװאם יענינע די חנדדשיסםדירעז אגפאנגען כדר ורעאעז ים»* םעז 

 ווען ססרײק. א ®ין צײם איז טוער אקםױוע אאס אגשא^טעז זיד וױאעז
ביכעא. יתי^ז אייער םים ברקננס פאר״שר^בעז זיך 1הוכמ איהר

,״ גדוס, גדיותראיכען םים .
װ טי הו ע קז ד ע ר א א ל ב א אגן 9 ל

v ■ .וו , מ ע ג מ ר םאז. נ נײמי m ,ר זיירלין ע ד רז ע מג

m<..

*m
WSF-.v

 • צופנליחןר ױ תפהז 9 ל»ס»ל *וו 2 ממ»ל
מדדען סהװער מעדיםאז אין נײמנ, שנוז

 אא״ H פון באאידם עקזזןקוטױו די
^י אױוי •זאבען 9 און 2 האלס  מיד די
 זץ־ באישראסען אװעגט, דיגסטא: טינ;,

 דעם םארזאפאוגג דער אין באטײאיגען צו
 גאר־ סקװער מעדיסאן אין בײטאנ, *עבת
 סםדיײ סאױיעד ד• סיט צתאמעז ׳דעז

 א פאר דעמאנסטראציע דער אין קעדס,
אינײטס״װאך. ־ישטו:דען40

 לא• די סון נאארד עחזעקוטױו די
 סיע־ עדוױיאט האבען p 9* 2 קאלס
 פאד״ דער אױף p’t צו קאפיטעס ציערע

, זאטאוננ.
איז 2 לאקא* םיז מיטגלידע* איזנ

 קו• צו אױשגעפאדע-ט זײנען 9 ייאקאל
 אויסצודדמןען פאדזאמלונג דער צו טען

 העידיען* ,ד מיט סארידאריטעט דיער
 זעלבעד דעל pH און סטרײקער פאריער

 דער פאר ארױסטרעטען אױך אאיץ צײט
אדכײטש• *עטונדעז 40 א פון פאדערונג

װאד•
 עקזעקוטיװ די פון נאכיען איץ

כאא-דס,
באמכאוױטיש, י.

J2 מענעדז^עי
ײיז, א. זי

,9 ל^־אי מענעדז^ער

 באא־ד קאנט־אל םאניטארי
 אײנגע־ לייבל פראסאניס און

באסטאן אץ שטעלט
)C 1”? וון («לוס

באסטאן. אין ױ:יאן אוגזער פון גונג
זײ־ דיגעי בײש רעדנעד אנדערע די

 ריי־ ז. וױליאם פ-אפעסאר :נעמען גען
 אוגױוערזיטעט, הארװארד דעם םון לי״
 באאיד דזישאעט דעם פון ט״שערכיאן דער
 ב. לואיש טר. קאגטיאל, שאדטארי אװ

 וױמענס באשטאן דער פרן רענשטאול,
 דזיעו־ וױיש־נרעדדענט ליג, טרײד־ױניאן

 םאשקאװיט״*••, הע:רי דר. האככיאן, לױס
v i דעיארטפענט, לייבער יאדקעד נױ 
pn גאר :«n״,y העג״ דר. נעשט. די פון 
 זעהי א געהאלטען האט מאסקאוױט׳ש רי

 סע־ דער װעגען רעדע אינטעדעשאנטע
 שא־ אװ באארד דדעאינט פון טיגקײט
 די זײט יארק ;ױ אץ קאנטראל ניטארי
יאהד. 16 יעצטע
גע־ דינעד דעם אויף איז װניאן די

 וױיס־פיעזי־ די דורך סארטראטען װען
 נא־ דײוױד חאכדאז, דזישורױס דענסעז

 טיטעד־ רער ?ורלאנד, ב. ברודער יאון דעש
 באאיד דזיצאינט באכטאז דעם םיז פאז
 ױניאן. דרעטכיאכער אוץ קיאיק־ דער פון

 לע8 אין שױן לײבעל פראשאנים דער
שעפער.

 האנ־ װײס־פרעזידענט האט שפעטער
 אײננעשטעל־ דער דאס אנאנסירט, פ»ן
 אר־ דער בײ װײט שוין איז באארד טער

 לײבעי פראשאגיס דער דאס און בײט,
אוק־ איע אין ישוין זיך געפינט  און ק̂י

 אידפא־ די באסטאץ. פון דרעס־שעפער
 לײבעל דעם םיז אײנשטעיונג זאנטע

 דער אויף געװארען ״געפיטישורט״ א^ז
 אין צײטוננעז אלע pc זײט ערשטער
 קארטונש, pn פיסטישורס מיט באסטאז,

 פאפו־ זעד% לײבעל דעם האם דאש און
נעפאבט. לער

 האט באארד קאנטראל טאניטארי דער
 דער אין אםיש שעהנעם א נעעפענט

 בוילאז 80 בילדינג״, ״ליטעל באװאוסטער
 אפאינ־ איז שױוע כזרים מיס סטייט.

 דעם f\פ דירעחטאר אלש נעװאיעז טעט
באארד.

 נײ״ קענען טיטגלידעך ױניאן
 ברוק־ אין װאױנען,הכח״־גײם

פױיזען האלבע פאר לין
 װיענער פיז׳ש פוש־באל־טיעם דעד
 יועלכעד ״הכח׳/ ספאיט״קלוב אידישען

 טוד א פין צורײזנעיןופעז װאך די איז
 שבת, דעם װעט סידל־װעסט, די איבעד,

 אויש״ אן :אך פאכעז כיאי, טען22 דעם
 '־־#ד,כח״ די װען יארל, נױ אין טריט

 שטאדקען א באגענענען װעאען ש*יאעד
 ;ײם די ״װאנרעיעי־ש״. די pc טיעם
 נאכ־ זײגער א 3 שבת, פאיקופעז װעט

בדוקלין. פיאד״, ״עבערטס איז פיטאג׳
 pH ױניאגס אידי״שע pc םיטנלידער

ײ אייך װעאען סטדײקעד  דאזיגער דעד נ
 ״:כח״־נייס י־עצטעי־ דע־ בײ וױ גײם,
 :ראונדס׳/ ״פא׳.א אין טאי עישטען דעם

 רעדוציד״ צו אײנטריטש־קאיטעז קײגען
 זײעדע וױיזען דארפ״לז זײ פרײזעץ. טע

 סטריײדביכרעך, אדער דעטבער־קא־דש
״ איז  דער צו טיקעטס קריגען קעגעז ז

 פרײזען, הא"בע פאר נ״ם ביוקלינער
ח/ פון אפיס יאדקינױ דעש אין כ ה  ״
n* איז אזשײ ,1307 יים סקװעד, ױניאז 

 אידועגסטאז 316 אפיש, נױקאיגעד דעש
שטייט.

 ״אמאל־ דער צו באנױםונג א
גאמײטעד״־קאנװענשאן

)1 ז״« ■ון (אלוס
 איײ װעז טאנ, דער װײט ניט *שױן איז עש
 דער םון גליד א װערען װעט ױניאן ער

 אטערי־ דער פון קערפערשאםט גרױסעד
 ארבײטערשאפט, ארגאניזירטער קאנער

 איז טײיל וױכטיגער א זיח װעט זי װאו
 װאס ארבײטער־ױניאנס, די pc בונד דעם

 די באשיצען צו װאך דער אויןי שטעהעז
 װײדזש־אר־ די pc לעבעגס־אינטערעסעז

אסעריקע. איז בײטער
ג«ר• לײדים אינטערגעשאנאל

ױניאן. װאירקערם מענם
 ®רעזידענט זיגםאן, מארים

סעס. באראף, אברהם

המוסס פון פדעסערס
 אדיס^נײדען זאי־ט איד,ר אײך פעבדען טיר

 בײ באד־יארמעז אזן אדווערםייזמענם דיזען
 אונז װעט אי.הר װײל אלעם,9 אין אײך

האבען דארןען

געטופפ ה«כען מיד
צו עוױגנױ, פי:פטע 123 פי]

עןן. פינפטע 321
פלאר. טעז1 סטרים׳ טער32 דער בײ

 עד״בברא *געזיקכם’או האבעז מײ
 פיעסען *ו ברעטלעך װײער סאניטאלי
ש3 װעלװעט,  חא*| מיי בעלױױיע. און ^

 םאר< איז סםימלרס בעסטע די אויך בען
 ;אײי^טיע. n סיפ סםים בי־וקענע קעם,
.B3W3 £יני,ינג אויד

 דעזיײ !רעסערכ, אלע אײן יאדען מיר
 נ״ע די זעהן קומען צו ב^סעס און :עי־ס

 און ביזגםלעך װײער די *ון מאדעלס
1 װילק^טען זיינעז אלע סםימערס.

 ארז לאש s אממריקען די
 פדעסמוו װעלװעס

מםפאני
יארק n עװ., ם־נפםע 321

 .6651 און 6650 א״^אאנד :טעלעפאן
דעט. ׳שנעל ארדערם קאונםרי מטענ
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נויו״ ®ײן ןן  גןיז
 ויד איך חאל• קײ•

 װצל lit• *«»רק>
•1*י»יצ9 ני• איחי

װניאן װארשערס מרטוןנס מיױס וונפערמשונוול דער אתאו«וז מיגחןלןו
p r ic e  a c u m*928 J 8 9 'n8 ער 9,' 1028New York, Friday, May 29, 1920Vol. VIII. No. 22

m« ס ׳ ר מ מ ח n ױ  to׳t o wמ ו י  י
ס ױםמעירס r ת a  d w װערמדס m נא w

 די אײנןװשטעלען ארכײט דעד גײ איז כאארד חשאינט ®רן באשטיטט קאמיטע ספעציעלע
 כא־ד תשאינט ®מ מינדנג כ״ם ®ארגעלײענט רעפאו־ט תאמישאךם — סטרײק־מאשינעױ.

®ראגען.' אײדנע אױו* ענטסערט און מיטינג op אױו״ אנװעזענד זיגמאן פרעזידענט -
פ*רנ*נט, םיטײטר, פאראכטאנען

 איז נערעכטינקייט די װען *ייט דער אין
 *רױס• איז טונעדרוקט, נעװען באיד טוין

 עפענטיינשײט רער אין נעװארען נענעבען
 סמיטח׳ס נאװערנאר סון «רט1רע דער

רפער נױ 1אי סאםיםיע סועןויערער ̂י

 נסטיריױ, ,oy ח^ט »ונז קי*ו<דטו״ד.
 נע־ t'M עס *נןר ס*רדר*סעז, ׳טט«רס

m סיר !ם*רפ«יען ווען w ניט ׳»ױן 
י ח^נען נ«פטנט  וואפערדינע םרי׳פ ו
m דיעס. w  t o ו י «ו ז  טרייסטןן *נ

רע״ דעס װענען ג״מס די ר*ס ם,m סיט

 װעחנן נמומפ װעס מרס מחןסס איז חױז יוניפי
יוני ?ו018 חןם פוײמג, גלאנץ און פראכם םיש

 אינ• דער ןיא ױד, טען1 דעם דינססאג, זיך עפענט מפים רעדזשיםטריישאן
עח*־ די *װײטען זיים — סםריט. טע16 װעסט 3 כילדיננ, םערנע״טאנאי

 M ןוערען גענענען װעט ערעפנונג דער *ו — אײנצושרייכען. זיך טע
קאנצערט. גרויםארטיגער

 דריי » נאױז פארכלינען נ^ר איז עס
 דער פון ערעפענוננ די צו ןויים װאכעז

 ױניםי״ אינטערנע׳פטנטל ■ראכטפויער
•ענםילײייניא. וטרס, פ^רעסט אין הױז,

 נר*נדיעזע אונזער פון ערעםענוננ די
 םון בערנ “כ?ױע״ רי אױןי הײם זוסער

 ױם־טוב * נעײטרעז איז פענסיילװ״ניא
 נױ אין יוני*ן אונזעי םון רייהען די א־ז

 *נדערע נאר און םיאאדעאפיא אין יאריו,
 ערעפענוננ די ׳עטעדטראר. און יפטעדט

 נע־ v נעװארען איז הויז ױניטי דער םון
 נרויסער א פיז עריפיינוננ זעלשאפטליכע

 אוס־ סיט ׳פוין װטרט מען און באדייטוננ
םטנ. יענעם אויוי נעדויד
 חױז ױניטי דער פון ערעםענוננ די

 פרטבט מיט װערען דורכנעםיהרט װעט
• פון ׳פםייגער אוים׳ז נלאנמ, און  יױ *י

!ניטי
נע״ שייז זיינען װ*ם יענינע, די

 חויז, ױניטי דער פון עםענוננ דער צו װען
 מען און סיינט דאם װאם ׳שױן, װייסען

 פטחרען זטיעז זײ צורעדען ניט זיי ד*רוי
 דאס *<ײן שוין װעלען זיי אמ*ל. נאר
 אימנעדולד סיט ׳פױן װאדםען זיי טאן.
 *W מישםײנס ווטרים, ט*נ. יענעם אויו•

p פון טענ אזוינע נאך וױפיל זאנם, rin t*

«רים זײן אין •רנייטער דער האט גינען
>i m v

עי I'M נטך ז״נען װאס די, «ו ײני״ י
 סיר וועיען נעווען, נים פריחער חויז םי

י נרידער טון שװעסםער :זאנען בױיז
ײ נ«וך זיך פרעגט  ׳ןןוין ויינען װןס די, נ

ך וועיען זײ און רארטען נעװען יע ״  י
 װטס דער«עח?ען, אײך װקלען ויי ז«נען.

 pa חייו ױניטי רןר אין זיין *ו ס׳ם״נט
 דזס פון ׳פעחגקייםען די פון נעניםען «ו

 '$3 ןער פון רײכסייט דער פון און פי»ץ
« דער נפרנ. יענע אויוי טור  פ^״ט איז, נ

 ׳פוין איחר וועם מאל, א״ן *חין איחר
 וועט, קסענוננ דער *ו ם^י. »יע פאהרען
,’נ*םירא m ו v m נרױסטדטי־ « װערען 

«ו ז״ן װעם dp iim סאנצעיט נער  און נ
ה י נ

 זיך ?פ?נט ױני, טץן1 דעם דינסטאנ,
 אינ״ דער *ין אפיס רעדזשיסטי״ישאן דעד

 טע16 ײעסט 3 נילדיננ, טערנעשאנאי
 סלערמ און פלאר. דריטען אויס׳ן םםריט,

 שרייבט און נעחם ניט, טרווכט iim ניט
 תיי״ »ז ויכ?ר, זײן איחר וו?ם *ײן, ויר
 פטמ?־ נים r■?» אײ?ר שױן װעם נער

 װ?ט פאינען, יונז וועם איחר «ז גזען.
•IPPiri אונז איהר

ט9< ז י י »׳ dpji• חיינט נטר י  פדיט, •
 סיטװאך. ipifoomup ג?ויען ?,a op וױ

״י ip םיו װ in o sn w ט ניו  איז rM ח״נ
p P רpד 'P ^ 'O״i ״ ;op ניט ipprnp- 

po.| ,;•ם^וײוים I’M װי *זוי *יץ נאר 
•ipup;

ip i  i'M נ«נ*?ר •popn ויינען ;*p 
ט m■**): פאחפ״דענע ipiipip; ר*נ w 

o חון n  |p;pii .רעפארט oy ז״נען 
im; נטnזpנoוורו' piy *םnד ס״• pנp״

;ipmi. אנ?ר> גרר on? i« p ip; i»p מיי״
3« ז ארויסוא;?!, ;יט ו ד די װאנען ני  י

n  , i r i דמוסיגט פון םיחד?ר׳»«פט 
 אינטעמדשאנאי, אונזער םון אןן נ<וארר

 און סיינוננ, נאשטיסטע » פאס?ן װ?ט
״ן נדײט טpװ  אויןי ענטם?ר *ז jpop; *ו ו

ר?י«רט. דעס
ם אין ז  ס'הרער- ךי איז סאס?;ט ו
 שטו־ «ו פארנוסען יוניאן דער פון שאפט

)6 זיי« אויף (׳•יופ

 הדען8אפגעפ &דײ$ דד.
 צײס ?מעד 8 מאר

אײדאפא אין
 די־ דער ורייס, ר. דזשארדזש דר.

 סאני״ אװ באארד חשאינט pc רעקטאר
 ם5העי ױניאן רעם pc און קאנטראל טארי

 א■״ פריה דאגערשםאנ דעם איז סענטער,
 יר אין צייט קורצעי א סאר נעסאהרען

רא■
 פאחן»י• די באזוכעז װעט ■דײס דר.

 ספעציעל אויסילאנד, אין קיליניקש דמנע
 פיאנק־ אח דײטשלאנד אין חליניקס די

ט אח רײך, ^  שיעציע־ א מאכעז דארט ו
 איינ־ נײעסטע אלע די pc שטווײום לען

 גע־ דארט ער װעט קױם און ריכםוננעז.
 ײערם, כאזונרערען א pc עיעס פינען
 ניט נאך מען וױיסט אםעריקע אין װאס

 דיזעל־ צוריק, סומענדיג ער, װעט דערסון,
 דעם אין איינשםעלעז אײנריכטונגעז כיגע

 אינ״ אונזעי pc סענטער חעילט ױניאן
 אױך דאדם pc ודעס עד טזןדנע״שאנ׳אל,

 איסטרומענטעז, נײעסטע די כרמנגעז
 מעדיציני־ דער אין גענוצט ודערעז װאס

 מאשײ נײע אױך וױ ;■ראפעסיע
y g  nVi דע*ארםםענטס און שילינילןס די 

o n  pc פרײס דר. שענטער. העלט ױגיאן 
 צװײ ארום ױרא• אין סארזאםען זיך װעט

חדשים.

פ*דמרונגען dt» שםעלעז דעזתעדס סמה
כאלפכאטים ױ צו

,HBOC פװ »,מיןאל יונימ פרעסמרס
װנילעי unnr צװאנצינ פייערפ

סשער־ דער טאקמאז, הענרי ברודער
 pc ױניאן ירעסערס קיצאוק דער פון מאז

 באסאנם אונז בעט ,12 לאסאיצ באשם*ז,
 בא־ האט לאסאל רער דאס מאכען, צו

 ־יאחריגען20 זײן פײעדען צו שלאסען
 פארזאמלוננ. און באנקעט א דורך ױבילײ

 זונטאנ, פארקוםען װעט טוב ױם דער
.1926• ױני, טען20 דעם

 פאד־ װעט ױבילעאום-באנסעם דער
 ״חיברו דער pc האל דעם אין קומען

 דארטשעסםער, סםרים, גלעגוױי סקול״,
את־ pc םענשען יראסינענטע מאסס.

 אדרעסירעז וועיען אינטעתײשאנאל זער
טוכ. ױם דעם צו עולם דעם

 װאש ,12 לאקאל סון מיטנאידער די
 דער צו סרױען זײעדע סיט קומען װילען

 חור בײ טיסעםס באסומען קאנעז שםחה,
 pc אפיס pH יןאמיטע, אראנדזשסענטס

 געכזד זײנעז מיםגלידעד די .12 לאקאל
 םיקעםס, די באשסעאען צו באלד טען
 װע״ אראנזשירט קאגען זאל אלעס כדי
דין. צו כאדארף עס רױ רען

 וועי״ דעדיגעדס, סוט און קלאוק די
p i חאכען v w נאשיאקען פריחעד 

 מאגופעק־ די מיט קאסף אױפצונעסחוז'•
^דס שו  כאדיגגוגגעז, כעסמיע פאד ט

 ;דױסעד » אױןי שכת, יעצטעז חאכען
 פאדז״ דײחק א דיסשוטידס פאדזאםלונג

 א;;ע- אײגמםיםיג ז״נען װאס רונגען,
 באיאנ־ דעזײנעדס די נעװארען. נוסען

 איגטער״ אוגזעד pc 45 לאוןאי צו גען
נ״שאנאל.

 סאר• זיײנען פאדעלונגען הױ»ס די
;גענדע
 זאי מא;ופעסטשולעד יעדעד אז )1
חנויינעל. א נאישעפםיגען םוזען
 זײן זאי סקײיל סיניטום דעד )2

װאך. א דאילאר 95
גע* וױי סטנופעקםשורער א pm מ)

ס א סען ײז ט חנז״געד, נ ת  האכען עד ו
 דעזיײ צוױי נעמען צו ■רױױלעדי די

 איז ■דאכע ,ד •ראבע. אױ)י נעדס
ן יעדעז סאד װאך אײן ד מ ײ ו ן  pH ו
 ציפײדע;, גים זײ פױט איז 1ע אױב
 דעם אבער׳דריטען, 9 נעםעז עד סאן

 מא״ דער האלטמן. pic׳ עד םוז דריםען
 פאדאנטװאדםייך זיח סוז נוסעססשורעד

 װײגיגעל נים פון אלכײם סעזאן א פאד
חדשים. 6 וױ

4( g ניט װעט מאנופעקטשודעד 
 דעזײנס, סאכען צו װעדען ערלױנם

 עדלױכט ניט איחם איז עס װי יונקם
שא■. pH ארנייט אנדעדע 1טא צו

 שאנסראקםען אינדמױדועיע קיץ )5
p געכמכט זא^זוז.נים n n i צוױשען cm 

o כאס n  pH ,אי״ דער נאד דעדינער

 pc אגריםענט קאצעקטיװער געמײנער
 זאל באאיד דדשאיגט יארקער נױ דער
דעזיעער. פאר׳ז אויר נילטיג זײן

 ניט שאפ אין זאל דעזײנער דער )6
 װאש אוישער ארבײם, אנדערע p'P טאן

 ס§זגציפישער חד צד שײכות א האס
דעזײגער. pc אדבײם
 מיט פוי געװען איז סיםינג דעד

 אויסצו״ ענטשלאסענסײט איז ענטוזיאזס
 סא״ אויבענדערמאנסע אלע די סעמפעז

 נעײארעז, באשםיםם איז עס דעױנגען.
 װעט עסזעקוטױחן די װי שנעל אזױ אז

 אפאראט גאנצען דעם פארטיג האבען
 באשטימטען דעם זי זאל סמרײק, פון

ארױסרופעז. סםלײק
 ארײנ• אױך ײינעז מיטעג דעם נײ

מעכיבערש. 80 גײע געסומען
 פארגעלײענט איז םיטימ דעם ביי

 זמ־ ירעזידענט סון בריוי א געװארען
 דע־ די סאלזיכעלט ער וועלכען אין םאז,

 ויעט ןינטעדנײ;שאנאי די אז זײגעדס,
 איע מיט קאמו» זײעל >\\ *שטיצען וײ

מעגיליכקײטען.

 װעט נעהסםער דעד
װד. טען6 דעם זוגמ«ג, דץ

 •ון אראגדייר■ מיי^ נעקממןר דער
אנעל אונועד  װע• 4̂נ50דמ»אר» עדױק̂ײ

 װיו ױני. *ען6 דעס זונמאג, •ארקוםען
 אײנמגל• אנחנחג און חײקען ווע• מען
קו״ וועיצו געםאנ» באקאנט cjnvrpm״♦♦

'a־ 4 װאר• מזןנדע
יוײקערט *ונזערע *ו אן ןוך *ליס•

ןוארגרענג® »ון י י
ז י ױניעך״ן לוי• רימצד מי י

V ;{Ml

דרעסנאנער! און סמױן די צו
 א דעי, דעקשרײשאן איז םזד, םען31 דעם םאגטאנ, קוםעגדיגען

ק ךי אץ םונ, ױם געזעגייכער או  םאג יענעם םןט־ען דרעסםאכער און קי
ע ארבײטען. נ״טם שחלם קרינען דארפען װאך-ארכײםער אי טאר בית
םן^ג. דעם

אי  ק״ ז
t.װניאז דדעסםאכער און תלאוק באארד חשאמטורכײם

מגעודמד. טמעד̂א חײםןןן, ל!

ם םאג יענעם דרעסמאכער און קלאוק יץ דער צו געחן גמז

דזש.

Dםארצײכנים אינהאלטם
22 נוםער ,נערעכפױגק״־ט״

ם
 גאװערנאר׳ם ®ון רע»^רש 4 און 8 ,2 ?ייט

 קײאוק־ יאיק נױ דער אין קפם״יזפן
אינדוסםריע.

 (הום^רעסקל) נוים P* רעסדו־ » .5 ?ייט
זיים. עישםעי *ון ׳•יוס %. ח.—

זןדימדיעיס. .0 ?״ם
 אינשערנעשאנאל pe רעאארם דער .7 ?ײם

םינקעל־ ל — דע§*רםמע:ט איסאערן
— (געדיכט) סיר בים קום »

י. נחום
 אין קריזיס איגדוסםריעלער דער .8 ?״ם

 זײם םראנח. הערמאז דר. — ענגיפגד
ױ » איחר — 1לי?ם*ז7(* >' י^רקער נ
יעבעדיקער• דער

 —’דיזןס־אמנמי די אין שיאזיר $ .9 זײט
H יז םיםינג אינס«עחםאר. לײבעל* 

 און קיפיק• יעל *ון באאײ וינ*
סיש. דדשאזעןי — וגיאז

רעדאקציע. «זן. עגפ«ערס
ם r סון ^סיסעס די אין .to די t i. .באארד 
 אינאורענס• »רביי»נו*אזעז fit .it זייט

?סענםס. י אדווערטי
עיןר . ײי ן דעי*י* *מפניי י«?*י יו

מינם דדעסס^כןר0 יי׳


