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 ניכעו מױד דזממס און ויועסמוס ־»װ
םיפנלידעו ױ צו וואופ לשצטע ד*ס

)1 ?״« •ון (סלוס

 *ײנ־ ניט װערט עס וױבאלד אז ח״סם,
 ‘בא א פאר נאראנטי רױיז גצשםעלם
 וױ יאהר, דורכ׳ז װאכען צאוזל שםיםטע

 קײז W נעםאדערע עס האם יוגיאן די
 םיז נאשרײנקונג די האב^ גיט װערם

 גענע* יא װערט עס װאס קאנםראקםאר׳ס
כעז•

נעװא־ אנגעוױזען איז גילײכען, דאס
 דעם אננעהםען נים ױניאן די קאן רען,

 wr'D*p די װאס “בױרא ״לײבאר סארם
 בױרא׳ לײבאר א געםייך, םאר. שלאגט

 אױם־ אונטער׳ז אינגאנצען זײן זאל װאס
 איג^ורענס ארבײטסלאזעז דעם םון זיכם

סאנד.
 אנגעװיזען איז #בער הוייטזעכ^יך,

 אגנערי־ ניט קאן ױניאן די דאס נעװארעז,
 זואס סונקם, אן6״ירעארנאניזײ דעם םען
 באלעבא־ די צו באוױלינם רעיארט דזנר
 באגרעניצונגען אילע די םיט אםילו סים,
דעם. װעגען םאכט רעיארט דער װאס

געװארען, אנגעװיזען אױך איז עכ און
 יע־ דעם אננעהםען ניט קאן ױניאן רי אז

 האט ?אסי^אן די װאס דערםאר •ארט
 םון טאדערוגג די םארשוױגעז אינגאנצעז

איז װאס ארבייטס-װאך, מסונדינע 40 א
אינדוסטריע, ס^או? דער אין נױטיג אזױ %.
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 םאר״ און םרײלאך און לוסטיג דיע
 וױ דארטעץ. זײן צו גים נאר ®פהלם

n איז ילעבען דאס — תנער זאנם ip, 
!םאיל אײז בלױז יעבט כמז און

 רעם װערען הוי? ױניםי דער אין
 איםנרואײמענטס אייניגע געסאכט טיזאן
 נאך לעבען ראס םאכען דארט וחןט װאס

 װערט, עס םריהער. וױ *נגענהםער
 ראדיא-איאראט, א אײנטד»טעלם לססל,

 סארט, בעםטעז סאםע םח טאפע אח
 ראדיא דער אין װארם לעצטע דאס

 די הערעז קאנעז װעט םמז און װעאם,
 און נאהענט םון סאנצערטען םארמידענע

 אנ־ נאך געמאכט װערען עס װײם. םון
ru n װע־ םיר ׳אבער איםירואײםענטס 

 אויס־ ניט םאל אײן אויף אלץ אײך לען
נײגעריג.. דערװײל זײט זאנען.

 דער־ צו אײך םיר האבעז דערוױײ
 װיכטײ נאך איז װאס עסעס, צעהיעז

 רע־ דער אפען שוין איז עס — נער
 ביל־ אםיס אין אםיס, דןיטיסםרײ^אז

 3 אינטערנע׳&אנעל, אונזער פון דינג
 םילאר, דריטעז אוים׳ן גאס, טע16 מעסט

 אײנשרײבען. זיך ליבער^טט נעהט און
 איהר אויב םאחטרײבען ?יך קענט איהר

 נאכדעם. אדער עםענונג דער צו םאררט
װעט זיר ׳איהר ?)רײבם קוים  איהר אײז,'
 •לאץ אײער װעט סײנער אז זיכער, זײן
 דער אױוי נישט װארט םארנעםען. ניט

 איז באצד, עס םוט םינוט. לעצטער
 בא* און םרײנט אײערע אן אויר זאנט

 װעלען זײ זעלבע. דאס םאן צו קאנטע
דאנקעץ. עיעטער זיכער אײך

 אר־ די םארקייענערען צו אביסעיל כדי
 װאס דערםאר אויך און בײטסלאזינקײט.

 דערסאנט, ניט גאר רעיארט אין איז עס
 עקזא־ די זאילען אגריםענט נײעם אין אז

 װע־ אנער?ענט דעזײנ^רס די און סינערס
ילייט. ױניאן און ארבײטער אילס רען

אײנ׳טםי־ האט באארד דזשאינט דער
 באארד םון באריכם דעם גוטנעהײסען םיג
 מיט־ די האט 6איצ און ׳דירע?טארם אװ

 אעצטע דאס ױניאן דער םון גילידערשאםט
 באשטי־ װעאען מיטגאידער די װי װארט.

 א§^םימונג רעםערענדום א דורך מען
 װעט רעםערענדום דער זײן. עס װעט אזױ
װערען. געכיאכט :יכען איז

ן א א מ ר ע ש ט ־ פ א ג ש ^נ ט ^ ױ מ  ק
ע ר נ ע ך. מ א װ

ווע־ אפנעהאלטעז װעט װאך קוםענדע
 די װאו םיטיננ, ט^ערםאז יטאפ א רען

 װעיעז םארגעבראכם אויך װעט פראגע
 די װען צײט דער אין עראײט.6ס? די םאר

 בא* ניט נאך איז געשריבען װערעז יטורות
 װעט םאיזאפ^ונג די טאג װעיכעז ?גטימט

 ײעלכען איז ניט אויך און םארקומען,
 װעט פען װעז םאי זלך ווענדט עס סאאץ.
פיאץ. פאסענדען א ?רינען

ט ײ ל ר ע ש ר ט א ע פ ל ײ א ל ט פ  א
ן ע ג נ ו ן ל ר פו ע ל ד א ר ע נ ע  ג

ק ײ ר ט ע ס ט י מ א . ק ט ל ה ע װ ר ע
 האט דירעקםאר׳ס אװ באארד דער

ױן  פארבע- אאע די װעגען באריכםעט, א
 א םאר געםאכם װערען װאס רײטוננען
 םארגע־ זײנען עס און סםרײק, גענעראא

 ם^ער־ די םון נעםעז די געװארען אעזען
 אפטייילונ- אאע םיז סע?רעטארעז און אײם

 קאמיטע םטרײק נענעראל דער םון געז
 גוטגעהײסען איז באריכם דצר אױך איז

געװארעז.
 אי״ מיר וועאען נוםער קומענדעז אין

 װאס פערזאנען די םיז נעמעז די נערגעבעז
 םון קאמיטעס אאע די צונויף מםעאען

קאםיטע. סםרײק גענעראיל גרויסער דער

ט נ ע ד י ז ע ר ן ם א מ נ ט ד ג נ ע ר  א ב
ן ע ט ו ם נ רו ן נוון נ א ט ם א ב
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 ניט דארט איהם װיל םען װײל דערפאר
 ױניאן די םארסערט, נראדע האנען.

זײז. איז זיין דארט זאל ער ^וויל
 אז אנער, דענקט זינםאן ידעזידענט

 איז פאהרעז זאל ער נויםיהער ס׳איז
 אנהוי־ דארף מען װאו •לעצער, אגחןרע

ן  ארנאניזאציאנם־קאםייין, אן באלד מ
 דזעאינט רקם אננעװיזען תאט ער און

אד די אזױ װי באםטאן, פון באארד  ױני
 םארטנעזעצט דארם imp םעםינסייט

 איניציאםױוע, אײנענע זייער מיט ותרען
 ׳צטעלען זיך זאל ױניאן די אז א«י

י אויןי םעםם ע ו ענ  םארט־ און םים א״נ
 כחות. איינענע םיט ארבײט די מצען

 נע* עם וועם באארד דדפאינט דער און
מר־ םים חאםען, ל«וםיר און טאן, װיס

j h n
 פר#• איז פריח דער אין רינםטאנ

ײ צוריס נעווען טוין זינםאן זידענם  נ
p זײן o n, איז, מםיינער דער װי און 

ט פארװוןרםען אדביים. סי

1■' f. • י׳ • ׳•
י פנאוויקצל• ?יך חא• עס װ• ״איחר !זייס•  י

 אסצריקא? אין סיוועבונג ארגײואגר אידיאא
אינאצרנײאאנאל דער נציייײאנ«יז די לײצג•

רד. פון ;
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 אר־ געמאכט און םירםע ?אנטרא?טינג
 איז ״עס״ די פונט. און בראידי םאר בײט
 ביזנעס םון ארויס איז קאמפאני ״די״

 צו ארבײטער איהרע ״ןולדיג בלײבענדיג
 פאר דאלאר 40 צו און יעכירות װאך איין

 ארביי־ 3 די האט ױניאן די אװענטאים.
טעסט־קײם. א אלס ארױסגע׳עטעלט טעד

 אנהויב םון האבען םונט און בראידי
 מעהר שױ\ באיאנגען זײ אז גע׳טענה׳ט,

 ^עריבער און אסאסיאײ״שאן דער צו ניט
 נאכ־ םארפליכטעט ניט טעהר זײ זיינען

 אסא־ די װאס לאנטראהט, דעם צו?וסען
 טענה די ױניאן. דעי סיט האט סיאײשאז

 דעם אויף צוריהנעװיזען ריכטער דער האט
 ארבײט די װען צײט דער אין װאס גרונט,

 נעװא־ געפאכט איז ״די״ און ״עס״ די בײ
 צו באלאנגט יא דזיטאבערס די האבען יען,
 םונט איז בראידי אסאסיאײ^אן. דער

 האבעז זײ אז באװיזען, נאכהער האבען
 בא־ קאנטראקטארס ״די״ און ״עס״ די

 די אויב און ארבײט דער פאר צאהלט
 :יט ארבײטער די האבען סאנטראקםאיס

״שואד. זײער ניט דאס איז באצאהלט,
 א םאר פאינעקומען איז קײס די
 בא^טאנען איז װעלכע זעקס, םון דז׳טורי

 ; געיטעפטסכיאז לערנער, סעםועל םון
 האכהײ־ א. ; אינספעיוטאר פײט, הײמאן

 בענדז״זא־ ; מאנופעקטיעורער וירט6״ זער,
 אײברא״ םרוכטהענדלער; גאלד׳טטײן, מין

 סיכיאר און בראקער בערנמטײה האם
 אנ־ האט םארהער דער סײלסמאן. מײער,

 ריכטער, דער ײעז און טעג, 3 געהאלטען
 דזשורי, דער צו ?ייס די איבערגעבענדיג

 די אז אונםערגעיטטראכען, ^ארף האט
 האבעז זײ אז דזיטאבערס, די םין טענה

 ניט דארף רןאנםראקטארס די באצאהלט
 דזי^ורי די האט #אכט אין װערען גענוםען

 ארויסנעטראגען באראטוגנ קורצער א נאך
 עס יןלענער. די נונסטען צו ענט^ײדונג אן

 און בראידי דזשאכערם די אז חײסט,
 רי פאר םאראנטװארטליך זײנען םונט

ארבײטער די םון אװערטאים און מכירות

ד^לאד 66 די באצאהלען דארםעז זײ אח
אד 40 די און װאך דער םאר יטכירות  דאי

 אר- דדײ די םון יעדער װאס אװערטאים,
מאהנט. בײטער

 האט דדטאנעק ל. דו^אדז״ש ריכטער
 כא^זטע־ דז^ורי דער פון עגט׳מײדונג די

טיגט.
גע״ זײנען ױניאז דער םאר לאיערס די

 לאנדאן כיאיר און בערנ^טײן מר. װעז
 דז״טײ. הענרי מר. דז^אכערס די םאר און

םאראל.

ע ל ס א ר ע ע ד ע ם םון ד ק ו א ל ץ ק  א
ם ט ו ן ס ע ר ע ן װ ע ם רו ע ר צו ג ה ע  ז

ן א ע ע ט כ ױ ג ו נ י ט י מ

 2:30 ױני, םעז5 דעם ׳טבת, דעם
 ,6 צימער האל, ברײען איז נאכמיטאג,

 א םאר?ומעז װעט עװענױ, זעקסטע 725
 װערט, היסטארײטען גרויס םון מיטינג

 ניט מיטינג דעם דארף דעזײנער קײן און
 אומ־ אלע אונטער באזוכען צו םארםעלען
 םא״ עס דארף דעזײנער יעדער שטענדען.

 אויןי זײן צו אנװעזענד חוב זײ; םא־ כען
 אלע מיט באקענען זיך און טיטינג דיזעז

 לאקאל אונזער וןאס פראגען און פלענער
 בענע־ םאר׳ן טאן צו פאיגעבראכט האט
 דעם אין יאגע די םארבעסערען צו פיט

טרײד. רעזײנער
זא,  װעט װאס דעזײנער, יעדעי• א̂י

 מיטיננ צום קומעז מוז צײלען די לעזעז
 מיםינג צום ברענגען צו זעהן אויך און

 דיזע האבען װעלכע דעזײנערסז יעגע
נעלעזען. ניט צײיעז

גרוס, ױניאן טרײד מיט
,45 לאקאל באארד עקזעקוטױו

י. װ. נ. ל. א.
מענעדז׳&ער. ׳שעק א.

 סקול נוירס דער םון גריידױאײשאן
האספײטאל. לעבאנאן פץ

 םאר־ איז 4האספיםאי לעבאנאן זיא
 נוירסעס. םין נדעדיואײשאז די געלומעז

 םילע דערביי געװען אנװעזענד זיינעז עס
האסםיםאל. פון טוער װיכטיגסטע די פון

 :רעדיױ האבען נוירסעס דרײצעהן
אירט.

םי די «ו>רמ>זט קלײנעם # אין איסעניע יוני

ז י ו ל ױי ב ן צו ע כ א ז װ ן אי ע ב י ל ב ר א ר צו ם ע ג ד נ ו נ ע פ ן ע ר פו ע ד

אינםעונעשאנאל
ם א״ן ם ע ר א ?, ס ר א א. פ ש

• 1926 דזשון, טןן18 דעם פוייט$נ, ויך עפענפ פלאק דער
4 וועדען נעגעבען דארט װעט געלענענהײט דער צו

אוזענט לטערארישער און קאנצעוט גרױםארטיגער א
 ?אנצערטינא־ באריהמטער ם&םוםעוױםש, גרעגארי
שאוער, דארא שפילער.  און סאםראנא, באװאוסםע בא

אנדערע. נאך
שע די טערארי שע און לי  אויס־ װעט טײל דראםאפזי

קינסטלער. פראמינענטע םון װערען נעםילט

:באמײליגען זיך װעלען פראגראם מוזיהאלישער רער אין
 דראמאטישע א געבען װעלען ״ברוקװאוד.פלײערס" די

םארשטעלונג.
םארווײ־• געיםם, םארשײדענע זײן אויך װעלען עס

שאםטליכע לונגען, גימ־ אונםערהאלטונגלען, געזעל
ק םענץ. םארשײעדעגע און נאםטי

 אלע םון הײם זומער נאריהפטע די איז הױז יוניטי' די
 גארמענט לײדיס אינטערנעשאנאל דער םח מיםנלידער
ױניאן. װאירסערס

םע דער פון מעםבערם חוץ א שאנ«ל1אינ ץ װערען נע םי דער א ^ן אויך הויז ױני ו נ ע ג פ י  םון מעםבערם או
עס, אנדערע אצי אניז סם און ארג אנ טע ז עג םעליג שען אינ ײטער דער פון םרײנד און מענ ״־כאװעגרנג. ארכ

שאן דער ײי שיםםו אל דער אין איז אםיס רעדז אנ ש ע רנ טע ג, אינ מנ ל ע16 װעםט 3 בי םםוײמ• ט

ר ע ס ד י מ ז א י ן א ע פ מ א ר ו ב ה ו , א ט נ ע װ ר א ע ט י י ב ר ן א ע ל א ן ז ע נ א ך ק ן ד ע ר ױ ט ם י ש ח ע  ר
ג י ד נ ע ה ע ן ג ו ר פ ע . ד ט ײ כ ר ן א א פ ע ל ע י ט ס ל ע ש 2 ט 1 4 8

V ׳ י .
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G E R E C H T l C S K E n —׳ ( J U S T I C E )

 פוז ארנײםצר
 םפראיי־ לענרער,

 ךי און *״ר, נינם
 pn וועם ײע<ם

ו נ ׳ ר י י י 11י
נצד^מי

irrilP Pri
J< ״«,1 >111(«

19 " •1 r t t f i f  t‘ 
p•<1 ׳>t i<« ittn 

װןי יי״ו
י9 *י■ *יי׳י ■1י«9י

װניאן װארסערס מרנמנפ לידם אינטערנעשאנאל רער פון ארמו אםיצימימר
P1UCG 3 CBNT8,ר11 פרײמאנ ע 1926New York, Friday, June ױני, ט  11, 1926Vol. VIII. No. 24.

t פה שטעלוננ די נוט הײםעז שאפ־טשערלייס i 
w r ; רופט יור&ו o ^ i a s צו r o w  s

ע ט ל ע מ א ז ר א ן פ ר אי ע פ ו אן ק י ן ױנ ע ל ע ט ך ש י ה ז י ו ן צו א ע ר ה ם ע ע רן ד ענ ד ן אנ ו ר פ אי . מ ן א ד נ א  — ל
ע י צ ו ל א ז ע נ איןי ר ו צ א ר ב ע ס ד ׳ נ א י נ נ ױ נ ו ל ע ט ם ש ט צו ר א פ ע ן ר ם פו ר׳ א נ ר ע ו ו א ן ג א ש י ט א ־ ה ײנ א  י
ג י מ י ט . ש ן ע מ ו נ ע ג נ י א

ױני, טען8 דעם אװעגט, דינסטאג
 גע־ טען^:עהא5^ ױניאן קופער אין איז

 עאפ פון פארזאמלונג גרויסע א װארען
 די פון טשערלײט די און טשערלײט,

 אוהמא־£?י דער םון ״בלאק־קאםיטעס״
 ױניאן הופער גרויםער דעד ױניאן, כער
 שך א איבענעפילט. געװעז איז 6הא־

 עם װײל שטעהן, געמוזט האבען מענשען
 זיצעץ. צו װאו געװען נישט מעהר איז
 פריה געהומען איז עולם גרויםער דער

האל גרויסער דער איז אזײגער 6 ארום

 קלאוקמא־ מיט אנגעפ^ט גיעװעז שויז
כער.

 דער ,2 לאקאל םון סטענזאר, ברודער
 גע• איז באארד, דזשאינט םון טשערמאן

 םאדזאמ־ דער םון טשערםאן דער װען
לוננ.

 זיך םאר געהאט האט םיטיננ דער
 םראגע, אײז בלויז פארהאנדיעז צו

 די זײן זאל װאס פונהט:* אײן בלויז
 יעלא־ די צו ױנ׳יאן דער םון שטעלונג

גע־ געמאכט זײנען װאס מעגדאציעס

א ט ש אן מאי־ד זדני ד אנ tל

על אונזער שאנ קט אינטערנע ט און בלוםען שי ײליג אט  דער אץ אפיציעל זיך ב
שאנעל — לױה. טערנע למ בילדינג אינ ײנגעהי  פרע־ — טרויער. אין א

ט מאן זידענ ײסט א שיקען באראןש סעקרעטער און זיג  לאנ־ צו װארט טר
ס פאםיליע. דאן׳

 דעד האט ױני טען6 דעם זונטאנ,
 פוץ אײנעם אװעסגערויבט אונז פון טויט

 בר. פריינד, ליבסטע און בעסטע אונזערע
לאנדאן. םאיר

אריבער־ װעלענדיג בײטאנ, זונטאנ
 האט װאוינוננ, זײן לעבען גאם א געהן

 און אוםגעװארםען, איהם אויטאםאביל אן
 אזײגער 10 םארװאונדעט. שרעקליו איהם

 אין געשטארבען ער איז אװענט איז
האספיטאל.

פריהצײטי־ אומערװארטעטער, דער
 מאיר ברודער און גענאםע םון טויט גער

 םרײנד זײנע אלע עןbגעטרא האם לאמ־אז,
 הימעל! לויטערען פונ׳ם דונער־קנאל א װי
 אז גלויבען צו שװער װירקליך איז עס און
 מענש גוטמומיגער דער לאנדאן, כיאיר ער,

 איז עס ! טויט איז שמײכעל, ליבען מיט׳ן
 דער לאנדאז, סאיד אז גלויבען, צו שװער

 מאגנעטישע אזא באזעסען איז װאס כיאז
 םאל?ס־ נרױסע די באצויבערען צו ?יאםט
 איז רעדעס, םײערדיגע זײנע מיט כיאסען

 מויל זײן אד אונז, מיט ניטא מעהר ׳טויז
!געשלאסעז אײביג אויף שויז איז

 טרויצריגער א דאך אבער איז עס
 םאר־ און eyp געבױנעגע מיט און פא?ט

 ארום מיר שטעהען הערצער זועהטאנטע
 אונזער אװעק דארט לעגען און ארון זײז

 צונויפגעפלאכ־ קראנץ א קראנץ. בלומעז
 מיר װאס עראינערונגעז 1זים) אלע םיז טעז

 םארבלײבט װאס איהם, װעגען האבען
ירושה. אומאפשאצבארע אן אלס

 םאר־ גרױםער א איז לאנדאז מאיר
און סאציאליסטישע גאנצע די &אר לוסט

 נרע־ םיל א נאך אבער וועלט. ארבײטער
 אוגזער פאר ער איז םארלוסט סערער

 גארמענט לײדים אינטערנעשאנאל
 אונז מיט צוזאמען ױניאן. װאירקערס

 און באװאויגען זיך און געלעבט ער ז^וט
 םון מיטנלידער טויזענטע צעהנדליגער די

 נא- זײן שסענדינ װעלען ױניאן אונזער
)12 זיים אוץי (•לוס

 גאװער־ פון רעפארט דעם איז װארען
 אין סכסוך דעם אין קאמישאז, נאר׳ס
 איי־ שױן זיך צייזט װאש טרײד, סאארס

יאהר. צװײ בער
 טעגע־ גענעראל הײםאן, ל. ברודער

 אײג״ האט באארד, דזשאינט םון דזשער
 אנ- האט ער סארזאםלונג. די געלײט

 װאס ■ונקטען, אלע די אויף געװיזעז
גא״ סון רעיארט דעם אין זיך געפינען

 רעתאמענ־ די אויזי סאטישאה װערנאר׳ס
 ;עמאכט, דארט װערע; װ^ס דאציעס

 דעם דורך אז ׳דע;קט סאמישאז די וױ
 פון לאגע די ווערען םארכעסערט סאן

 אױפגעפא״ האט און ?לאוסמאכער, די
 זײער ארױסצוזאגען םשערלײט די דערט

 דאזינע די זאל ױניאז די צי מײנוננ,
)10 זיי■ אוזןי (*לוס

 אין תנאן פרעזױענט
שימנ* הליװלאנדאון

 -עד-2 איז פיײטא; פא״אכטאגען
 קוױ״ א פאי־ איגעפאוזדען זמסאן דע;ט

 -קי״יװ נאר ׳װעסט דער אין ט״יפ צען
יעיקאנא. און אגד4י

 אנגעקוסען איז זיגמאן *רעזידענט
r דעי אין יענת ק^װלאנר אין - c, דעס 

װ/ טען5  אין נעגוסען אנטיייי האט און י
 פאיגעקודען איז װאס םאדהער, דעם

o אװ נאארד פאר׳ן n w n, א ײעגען 
 ?יאו^ ,ד pc וױידזשצס אין העכערוגג

o װעגען מעהר מאכער. דדעס און n 
 ;ײעס די אין געפעען לע?ער די װעלען

חליװלאנד. פון
 ער האט קליװלאגד, אין זײענדיג

 דמר אין לאגע דעד מיט נא?ענט זיך
 אח•8;ע1א דארט פון איז און ככלל ױגיאן

״ןןיקאגא. נאר רען
 וחד איצט זיך האנדעיט שי?אגא אין

o געז n די געגען אורטײי גרויזאמען 
 ײעיכצ ׳אןיױג דעד pc םיטגלידער 91

^ פאדאורטײיט זײגען א װ ע  ¥ צו ג
o פאר •דיזאךטערכױן n •דדעסמאכער 

 פאיאור• דיגען זײ .pc 1924 סטריײן
ט  דyד אױף זײן פאד זyװארyג טײי

װען ססדיײו, oy;y» pn לײן טyp«י
)10 ז״» •i»*n (•לוס

 דרעסמאכער קלאוקאװ קליװלאנד
וױיחשעס אץ העכערונג 8 קריגען

אן פרעזידענט מ װעזעגד דנ דן סארהער דעם אױף אנ א רעמעמס, אװ באארד ס

nvi מאנטאג, און ׳jyD5 םyד #שבת
jyo7איז ױני ׳ yoipy^Kc; פארה אyר 

 רyד אין ריסyםyר אװ באארד פאר׳ן
o און ?לאו? תליװלאנד y n אינדוסטריy 

jyiyii אר־ די םון ס?ײלס װײדזש די 
^ ט ײ ivo"\w: א מיט האט ױניאן די ב

 רער צו פארבליכען איז זואו אײן בלויז
הרז פוןתױוניטי עפענונג

הר האט שיםטרירט.ארױםצו זיך שױן אי ?6רעדז הרען ת — א  זונטאכ, און שב
ען18 דעם טי דער אין װעט ױני, ט טוכ. ױם גרױסער א זײן הויז ױני

*;

ם ע נ ד א ט נ ו ר א ז ײ ך )ה א  נ
, ײן פ ל ױ א י נ ז ר ױ ש ז ד

 חײק צ יוני םען1זז דעם זונםאג, דעם
 אר*נז*ירם ״דז«וירזי נױ אלוײן, נ*ד
 •וך דעימרםםצגם עדױקײ^צגעל דעם וון

 *eojni די נעם• אינםערגןףי^נאל. *ונזער
 דײקמען אוי^ סמאים און ס*בװײ סײי

 אחין ?ןלמ ייחר ־זעח&ז, סםױי^אן. םסװיי•
 די •ריח. דער אין 9:80 #רום צנקוםען

ז ײי חנ ן וחגלצו חײק דעס #ניי ױ זשי־ י
jye יים. איז קוםפז װארמען. אײר אזיןי*

pojmpfa ן
דז

 ־yרנyאינט רyד פון נונגyפyרy די
rןאנyםאר אין הויז ױניטי לyפאר?, סט 

 די פאר הײם זוכחגר yראכטםולB די
 םאר און ױניאן רyאונז םון רyמיטנליד

 ־vג איז םרײנט, אוז סyםאמילי yרyזײ
 םון רײד^ן די אין טוב ױם א זyרר»ר

lyijw רגאגיזאצי^P« y אין yi□ 
yDyנםליכyל זyאוכמגטום בכלל. בעז 

 יױ דילר איז זyםאהר צו זיך jyo נרײט
 דער אין פאהרט oy וחצר און הויז, ניטי

 טוב־ ױם זיך םיהלט רyד הױז, ױניטי
:T װאס די דיג.  מאל אײן שוין jy״

)iyiiy דארט jxnyn װי באנײסטילרט 
ז.yאהרD םון זyטראכט jynyj זײ נאר

צויבער־קראפט רyלyציyBס א און

 iiiiyEy רyד צו זyפאהר םyד אין לעט
 ױניטי די ^y»oyD רyארבײט □yi פון

 א גלאט oycy ניט איז oy !הויז
 איז oy — קאנטרי״, א אין ״םאהרען

 םון םאכט דער םון yמאנסטראציyד א
 סאלידארײ -און אײניגלױיט רyארבײט

 jyt( אלײן, ;יט פאהרט םען ! טyט
 טרײן yגאנצ די ! זyכיאס אין פאהרט

ט איז ק ^נ ג ײנ  טוב׳דיג?ייט ױם אין א
v' בײ און iv\ םון האדו דאס טאנצט 

 בלויז זyלטyהג כל oiyii איז עם םרײד.
 ןyBכא צו בלויז אלײן, זyםאהר דאם
oyi ,די װאס נשביה־ציטער

 רyד אויף ארויס רופט באנײסט^־ץננ
ײ• אויף (•לוס ).2 ו

פאד^ױגנ א DfiעיDryארױסג צוריק צײט
 די םון ס>וױידז*ש־ס?ײי די זyרyכyה

 איצטער איז םראגע די און *רבײטעד,
 הערyאדשטc די ן.yװארyג אויפגעגוכמןן

i n  pc יױם אז באוױזען, חאבען ױגיאן 
ovi זײגען ליװיגג״ אװ ״קאסס הויכעז 

 כאקוכיען צו כטינטyבאר רyטMארכ די
 !יעז. וױידזשעס. די אין wnyoyn א

 ארױסנע״ לyציyס■ איז זיגמאן םאריס
jy ^ iy : jyen אױוי אגװעזענד זײן צו 

yi□ םארהyאון ר yהאט ר vm vi\ אן 
iy םארלייגען אינ׳ם אנטײל i ױניאנ׳ס 

ס יעפעריס. אװ באארד םאר׳ן ^י
ט רyד טא  םאלחער דעם םון ר^ל

 האם ריסyרעם אװ כאארד מצר דאס איז,
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o n שײנט װאס סטיײ?, אנ?וםענדען 
אוםםארמיידליך. זיח צו
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קלאוק פה טאח־ חשאינט פון סיםיננ
יודאן דרעםמאכער אח

ט םולם כדטיגג ס*עשעל א ש^נ  דז
,21 ,10 ,9 ,3 ,2 די נוון נ*ארד

 איז 89 און 82 ,64 ,48 ,45 ,35 ,23 ,22
 דעם דינסט^ג, געװארען «ג*חאלטען11
 טע16 װעסט 3 אין 1926 דזשון, טען1

סטדיט.
 דזשאינט פונ׳ם ‘פ־אטאקאי דעל
 װערט כיאי טעז21 דעם פון נייטיגג באא-ד

 דער סיט גוטגעהייסען אזן םאמעי־עזען
 יא־ נאר ,82 י*קאל ניט אז ?איעני-ונג

 די נעגען פלאטעסטילט האט »9 קאר
 דזשאיגט פונ׳ם אױסגאבען גרױסע

באארר.
 די־ אװ באארד די פון באליכטען רי

 טאי טען26 און טען24 דעם םון רעקטאיס
 סיט גוטנעהײסעז און פאמעלעזען װעיען

 םון םארלאנג דער אז אטענדטענט, דעם
 ;אוט, זייעל אינדארסילען צו 45 יאקאי

 טיט אפיס צום װערען איבעלנענעבען זאל
יאוער׳׳. ״פיי־

!ן y פ e י ר u* ן צ
 פיאטאקאיען די גוט הײסט 2 ״אחא"

 טען,7 דעם פון באאלד דזשאינט סינ׳ם
 אויס־ דער פיט טאי, טען21 א.ין טען14

 אגצוגעכיע; ניט באשלוס דעם םון גאפע
 רעזיג־ בערסאװיץ׳ס אײדזשעגט ביזגעס
גאציע

 אייפ־ פאבט יאקאל זערבער דעי־
 אן אויו* באאלד דזשאיגט דעם סעלקזאם

 כיילס ״נאטאני די םון אדװעדטייזכיעגט
 ערשי־ איז װעיכע דזש.", נ. פאסייק, םון
 ״פעדע־ דעל םון נוכיער כיאי דעם אין נעז

 םיז אלנאן אפיצסדעל דער רײשאגיסט״,
 וייבא־■ אװ פעדעלײשאן אכדע-יקאן דע־

 א אן איצט פיהרען אי־בייטעל װעבעל די
 יא־ רדע און םײ־סע, דער געגען סטלײק

 באאײ־ דזשאינט דער אז י*א;גט“פא יןאי־
 אײ פ. א. דעל כיאכען אױפפערקזאם זאל

דעמ. ױעגען ?.
באוױליגט. װערט פארלאננ דער

פראטא־ דעס גוט הײסט 22 אהאי4י
 דעם פון כאארד דזשאינט פונ׳ם קאר
םאי. טעז21

 דעם גוט הײסט הייסט 8,9 לאקאל
 פון באאיד דזשאינט פונ׳ם ‘פלאטאיזאי

 אז קאדענירונג, דער מיט םאי טע;21 דעם
 פראטעס־ האבעז 82 לאקאל ניט און ךײ

ט  פונ׳ם אױסגאבעז גרױסע רי נעגען טיי
’ באארד. דזשאינט
 אינפאר* ברענט♦^ רוס־סױ<ײפער דעי

 ברודער אז באארד דזשאינט דעם סירט
 געװארעז ערװעהלט איז *עטיאסקי דדש.
 דדטאינט צום פארטרעטער זי׳יער איס

 דזיט. ברודער פון פלאץ אינ׳ם באארד,
כער זװערזאנסלזי, רעזיגנירט. האט װע̂י

צוגעלאזען. װערט ברודער דער
 פא~ ברענטיט רוסי״ז־פוילישער דעד

 נאך זאי באארד דזשאינט די אז לאנגט
 סאר^ םאר^אננ זײער באטיאבטען אפאי*
 באארד דזישאינט אינ׳ם *־עכטע פ^ע

נעיעגענהײט. ערישטער דעד בײ
 פראטעקיטאן די פאר ״יזאנײםע די

 אײן לאדעט װארקערס״ פארעיךבארן אװ
 נע־ צו אנטײי באאיד דזיטאינט דעם
 פארטרע־ פון קאנםערענץ א איז כיעז
 ארגאניזאציעס, ארבײםער םון טע^

 זונטאנ, םאר םאררופען װעדם װזדכע
 לײ־ מאנהעטען אין ntrn טען13 ךעם

סעאום.
 און אנגענוכרען װעיט אײנלאדונג די

 םרום־ ברודער און פע^מאן עװעסטער
p 'ro אנױעזענד אינסטרואירם ײעיען 

זײז. צי
 קאיעדדט״ אײבאר ״בױהװאוד דעײ
 צו באארד דדשאינט דעם איק לאדעט

 ־,נראדוא' זײער ביי פאיטראטען זײן
 טען4 דעם נאכמיטאג, פיײטאג שאז

דזשון.
נאי־ כרודער און יאניסקי שװעסטע־

אפוינטעט. װערען דאן
 גאווערנאר״ס דער פון באריכט דער

אױפגענומען. װערט ?אםי״זזאז
 קורצען אין ערקלערס הײםאן בױדער

 די םון סענטיכיענט און כױינוננען די
 רעתא־ די בנוגע דירעקטארס אײ באאדד

 קא־ גאװערנאר׳ס דער םון מענדאציעס
 דיסקױ גרינדליך זײנעז װעלכע סישאן,

 ער דעלעג#טען. די םון ;עװארען טירס
 רעקאסענדא־ די אויף אפ זיך שםעלט

 קאנטראק״ אװ ״יליסיטײשאז םו; וױעס
 אויך וױ ״ריאמאניזײשאז״, און םארס״

 אנ־ םאר ױניאן דער םון םאדעױננען די
 עהזאמײ אוז דעזײנערס די פון ערקענונג

 װעל־ װאך, שטונדיגע 40 די און גערם,
 םון געװארען צוריקגעװיזעז זײנען כע

 לעזט הײמאן ברודעד קאסישאן. דער
 סטײםםענם, םא^גענדעז דעם פאר דאן
 באארד n סון רעתאמענדאציע די אלס
באארד: דזשאינם צום דירעקםארס אוו

 חאט דירעסמארס אװ באארד ״די
י ו ג  בא־ דעם שםודירם און באםראכט מ
 קאסישאן, נאװערגאר׳ס דער םון דיכט

 םדאץ אז שיוס, צוט געסומען איז איז
o n גענויע א געםאכם חאט זי װאס 
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 װעלען סיסטעם, סאנ־ניאגופעקטשוריגג
 םארגעשילאגען זײגען װעלכע טיטרען די

 אדער איב^ען די אושאפעז גיט געװארען
 ארבײ״ די םון טידען די םא-לײכטערען

כאדינגוננעז. איצטיגע די אוגטער הער
 אז רעקאטענדירם האט יואסישאן די

 קאנ־ אװ ימיטײשאן4’״ םון סיסםעם א
 װערען. אױסנעארבײט זאר טדאקטאדס״

 א רעקאםענדירט ;יט אבעי האט ױ
 אםאיאײ אװ *יריאד טײם ״גאראגטיד

 רעקאמענ־ גיט אױך האט ױ טענט׳/
 אנער־ די װאך, שטונדיגע 40 א דירט

 דעזײנערס און עשזאטינעיס םון קע:ו:ג
 די פון אױסגיײכונג די גיט אויך און

 האט קאטישאן די סיןײילס. םינישעיס
 װעלכע פירמעס אז דעיואטענדירט יע

 ארבײטער, טעהר אדעי 35 באשעםטעען
 זיײ דעא-גאניזירען צו רעבט א האכען

 בײם יאהר, א טאי* אײן שעפעי עי־ע
 אז באדיגג טיט׳ן סיזאן, םון אנפאנג

 אװעק־ די םאראודזאכען ניט זא״ דאס
 פון פ״אצענט סנ װי טעהר פון שיתונג

 אז און יטאפ, א אין איבײטע־ די
 װעלכע ארבײטער די פון פײאץ אויפ׳ן
 ט4אגנעשטעי דא־פען איױשפאי־ען װעלען
 ביױ לײבאר דער דורך א־בײטעי־ װעדען

 פארװאיטעט skt בױיא י־ײבא״ ר• ;יא
 אנ־ דעם פ<ן טדאסטיס די פון װערען

 וזאט ױניאן די װאו פאנד, עטפיאיטענט
 באלעבא־ די פון דרײ נענען װאוט אײן
םים.

 די אז רעיואטענדירט האטישאן ״די
 א אננעמען זאיען צדדים יטטרײטאגדע

 קאנטראק־ אװ ״ײכײטײשאז םון סיסטעם
 איז םארשלאג דעפיניטיװער יױין טארס״.

 װי אזוי און געװארען אױסגעארבײט ניט
 קײן ניט יעקאטענדירט סאמי״שאן די

 עמםלוי־ אװ פיריאד טײם ״נאראנטיר
אז םײנוגג דעי מיט מיר זיייבען מעגם׳/

 קאנ־ אװ
ארבייטען

 ״ליכױטײשאן פון סיסטעם א
 ניט באטת קען טראהטארס״

 װע־ נעמאכט װעט דזשאבער דער סײדען
 געוױסע א פאר םאלאגטװארטליך יען

 קאג־ יערען םאר ארבייט װאכען צאהי
 ;רעדזשיסטרירם ער װעיכען םראקטאר,

 כאלעכאטים די אז מיר גיויכען :יט אויב
 קאנטראקםארס רעדזשיססרירען װעלען

 זײער שיקען צײט זעלבעד דער אין און
 ניט־ אוץ ניט־רעדזשיסטרירטע צו איבײט

 דאס האבען זײ װי אזױ שעפער, ױניאן
 רעבטע די װען ספעציעל איצט, ביז געטאן

 דעם קאנטראלירען צו ױניאן דער פון
 אונטערזוכונג דירעקטע דורך דזשאבער

 גע־ באװיציגט ניט איז ביבער זײנע םון
װא־ען.
שטונדי־ 40 א פאריאנגט האבען מיר

 א אין װעט דאס איבייטס־װאך. גע
 איבײטס־ די פארקי-ענערען טאס גױיסער

איצט. עקזיסטירס ויאס יאזינקײט
 עקזאםינערס די אכיבא^אנגט װאס

 די־ אװ באארד די איז דעזיינערס, און
 דער מיט צוםרידען נים זעה־ רעקסארס
 די איננארירט האט זי ײאס סאםישאן,

 ארנאגיזירט זײז צו ארבײטער םון רעכטע
 סיר באלעבאטים. די פון אנעיקענט און

 צוריקװײזוננ א אלעס דאס באטיאבטען
 פאר פרינציפ פונדאםענםארעז דעם פון

 נע- ארגאנידרט איז ױניאן די װעלבען
װאדען.
 די — רעארגאניזירעז צו רעכט די

 אז זיכער איז דירעקטארס אװ באארד
 ניט דאס ײעט כײטגלידערשאפט אונזער

 געװע; אימער אי« ױניאן די אעעכיען.
 רעכטע, אזעלכע באלעבאסים געבען געגען

 מיט־ אונזערע אויב גיט דענקען םיר און
 צו איצט זײ דאס גרײט זײנען גלידער
געבען.
 םון מײנונגען די קורצען אין זײנען דאס

 דער באצונ אין דירעקטארס אװ באארד די
 מיט קענען פיר און באריכס, קאכױשאנ׳ס
 באריכט דער אז ערקלעהיען זיכערהײט

אננעמבאר. ניט איז
 רעקאמענ־ דירעקטארס אװ באארד די
 איבער־ זאל באריכט דער אז אבעד דירט

 מיטגלידערשאפט, דער צו װערען געגעבען
װארט," לעצטע דאס האט וןעלכע
 נוטצו־ געמאכט װערט פארשלאג א

 כאארד די םון רע&אמענדאציע די הײסען
דירעקטארס, אװ

 דאס דאן נעמט זיגמאן פרעזידענט
 שטאנדפונתט זײן ערקלערט ער װארט.
רע״ ניט־גינסטינע און גינסטינע די בנוגע

 חא־ נאװערנאי׳ס דעד פון קאמענדאציעס
טישאן.

 גרייט־ זײן אױס דריקט זיגראן •רעז.
r דער מים שטעהן צו מײט n, כאארד 

 רױ צו װערען כאשלאסען ס׳װעט פצא אין
 די אױף אכער םאדערט ער סטרייק, א םען

 צו באארד דזשאינט דעם פון דעלעגוןטען
 נײע די אױםטערפזאם ?עהר כאטרפכטען

 פארלענען װעלען זײ װעלכע רעםארמען
 םאדזיכע־ צו כדי םעםבעישיפ דער םאר
 וױרקליך דאס םעגליכקײט אוגזער רען

דורכצוםיחרען.
 אנ״ אן :עמען דעלענאטען צאחל א
 פאר רײדעז און דיסקוסיע דער אין טײל
 אװ באארד די פון רעקאמעגדאציע דער

דירעקטארס.
 גענומען װערט רעקאסענראציע די

 אײנשטיכױג װערט און אפשטימונג צום
אגנענומען.

 גוט אויך הייסט באארד דזשאינט די
 אװ באאיד די פון רעקאםענדאציעס די

— :דירעקטארס
טי• טשערמאן שאפ א רוםען צו )1
 דער וועלכען אױוי װאך, :עססטע טינ;

 װע^ באא־ד דזשאיגט פון׳ם באשלוס
און וועיען, דיסקוטירט און אפגעבען

 געהען אנריםעגםס די װי אזױ )2
 גע־ באלעבאטים רי זא^עז אויס, בא^ד
 די װאו קאגפערענץ, א צו װערען דופען
 :ײעם א װענען םארהאנרלען זאל ױניאן

אנריםענט.
ס8ב דירעקטארס אװ באארד כ ' י

,24 מ*י נאנםיטא•;, סאנפאג
 דיסקו־ דירעקטא״ס אװ באארד די
עי פון באריכט דעם טירם  גאװעד־ י

תאםישאן. גאר׳ס
 דזשענעדאר און זיגביאז פרעזידענט

 זײערע ערהלערען הײמאן מענעדזשער
 פאדע־ די אגרירעגדינ שסאנדפוגקטען,

 זײנען װעלכע ױגיאן, דער פון רונגען
 װעלכע די געװאױעז, באװיליגט איהר
 די און געװארען צוריקגעװיזען זײנען

 אי:־ באריכט דעם אין זײגען װעלכע
געװארען. דערמאנט גיט גאנצען
 באשליסט דירעהמאדס באארדאװ די

 מיטװאך. זיצונג ר' פארטצוזעצען
ס אװ באאדר אר ט ק באריבנז מרע

(^זו ,2d כזאי
:קאםימעס

לאה. םעמבער װײנטרױב, ברודער
 צײט א םיט האט ער אז עיהלערט ,35

 ״װיסדראו־קארד״ א ארויסגענומען צוריה
דע־ האט און לאקאל זײן םון

 פירמע .דער נײ ארבײט געםוגען םאלט
 װעסט 27אײבראמסאן״,׳. און ״װאסען

 עי ש#פ. ♦וניאן ניט א סטריט, טע20
 נעהאלםען האט ער אז אויך ערהלערם

 ענט־ איצט און שאפ דעם ױניאניזירען
 געבען צו איהם אפיס דער זיך זאגט

קארד. װאירקיננ א
דעפארט־ װעמעס םילער, ברודער

 ערסלערם ׳שאפ דעם קאנטראלירט םעגט
 שאפ 'וניאן א נעװעז איז שאם רער אז
 בױדער םיט אװעקגעמופט. האט און

 געפו־ שאפ דעי איז הילף וױינטרױב׳ס
 גע־ ױגיאניזירט צוריק און געװארעז גען

 דער אז אויך ערקלערט ער װארען.
 װאירקיננ א׳ :יט ברודעי־ דעם גים אםיס
 םר/ןסער, דער װאס דעם צוליב סארד

 באשעםטינט געװען דארטען איז װ/ןלכער
דזשאב. דעם םארלאנגט פריהער, םון

 ער- הײםאן מענעדזשער דזשענעראל
רי אױפגענוםעז האט אז סלערט,

 וױיג״ בדודער אז באשלאסען און םראגע
 דזשאב צוט , בארעכטעט איז טרױכ
 T■ אנדערער דעד אז גרוגד, אױפ׳ן

 דעם אין גענוםען אגטײל ניט חאט סעד
 דעם געויקעט ;יט האט און סטרײק

 נארעצקי און גיגפא ברױער די שאס.
 זאל ראםןל א אז באשלאסען דאן האבען

װערען. געצויגען
 צום איבערגעגעבען ווערט קייס די

מענעדזשער. דזשעגעראל
שריפטען :צו

 באארד די אז םארלאגגט, 45 לאקאל
 איחר אויטאריזיחגן זאל דירעקטארס אװ

 נאוט א איגדאסירען צו פארטרעטער
 װעלען זיי װעלכע דאלאר, טױזענט פאי

 ױניאז איגטעדנײשאגאל דער פון קרעען
בא:ק.

 און באװיליגט װעדט פארלא:; דעי
 צו איגסטרואירט װערט םיש ברודער

נאוט. זײעי איגדאסײיען
 ניטגע־ ״קעם■ םון דירעקטאיען די

שאיגט דעם אײן לאדען דײנעט״  ת
 ער־ דער בײ םארםיאטעז זײן צו באארד

 דעקארײשאן קעםפ, דעם פון עפענרנב
דעי.

א׳ םון מענעדזשער זירלין, ב־ורעי ̂י
 דעם פארטרעטעז צו אז באט ,9 לאי*

 עדעםעגונ; דער בײ באא־ד דז״שאינט
חוצאות. אײגענע זײ:ע אױף קעמפ פון

 אג* װעי־ט אגבאט דרלין׳ס ברודער
:ענומען.

 זעצט דירעקטארס אװ באארד די
 קא״ דער װעגען דיסקוסיע די פאר

 בא־ װערט עס און רעפאיט םישאנ׳ס
 דיגסטא;, טיטען צו וױדער שלאסען
ט':נ ד־נט פא־־ אװענט,  דזש. פון׳ם טי
באא-ד.

באריכט דירעקטארם א באארד
.1926 ,1 דזשון

 דער אז עדהלערט, הײמאן ביודער
 םיט׳ן געװארען וערופען איז מיטי::
 רעהאםענדא• א אױסצוארבײטען צװעק

 צום דירעקטארס אװ באאיד די םון ציע
 רעקאמענדא־ די בנוגע באארד דזשאינט

קאמישאן. גאװערנאר׳ס דער פון ציעכ
 נוט־ ארן נעמאכם ייע^ם פאישי*א: א

 אויס• זאל סט״םםענם א אז געהײסען,
 שטע• די ערקלערענדיג װעדן, נעארבײט

 דירעהטאיס אװ באאיד די פון לוננ
 דאס און רעקאמעגדאציעס, די בנוגע

 דזשאינט צום װערען אפגעגעבען זאל
 ערהלע״ זאל םטײטמעגט דער באאיד.

 דערי פין רעקאמענדאציעס די אז רען
 א:־ :יט זײגען קאסישאן גאװערנאר׳ם

נעמבאד.
 בא־ דירעקטארס אװ באארד די

 דזש. צום רעקאדענדיו־ען צו אויך שליםם
 שאפ קלאוק םרן םיטיננ א אז באארד

אי ווערען םאררופען זאל טשערלײט  פ
 םון׳ם באשלוס דער װאו װאך נעקסםע

 און אפגעגעבען זא^ באאיד לזשאיגט
װערען. דיסקוטירט

 דאפ באשלאסען אויך װערט עס
 הלאוק דער אין אנרימענטס די וױ אזוי

 די זאר אױס, בא^ד געהען אינדוסטייע
 יזא:־ א צו באלעבאטים די רופען ױגיאן

 גײעם א װענען פארהאנדלען צו םערענץ
אגריםעגמ.

 גע״ טיטיננ דער װערט דעם טיט
אסען.לש

פיש, דזשאזעף
י. רע ו w סעקרעכ־ער־פיעז

פאו איז וואך איין נלױז
דער פון

 עפענוננ דער צו ינדכען
יהויז יוניסי

)1 ®ון («לוס
!ױניטי דער צו רײזע

 — גופא דא״טען זײן ראס הײגט
 ווע־ רײדען צו צײט קי־ין איצט נישטא

 א םאר יאזען *עס כױר׳ן דעם. גען
 ניט פארפעהלט דערװײל מאל. צװײטען

 איהר רעדזשיסםרירען צו באלד זיך
 דארט וועט קײנער אז זײן זיכער זאלט

 רע־ דער פארנעמען. ניט פלאץ אײער
 אינ־ דער אין איז אפיס דזשיסטרײשאן

 טע16 װעסט 3 בילדינג, טערנעשאנעל
יארק. נױ סטריט,

 זיך עפענט הויז ױניטי די אלזא,
 דער װי און ױגי. טען18 דעם פרײטא^
 געלעגענ־ דער צו װעט איו, שטײגער

 גרױסאר־ א װערען געגעבען דארט הײט
 טא״ באריהמטע מיט קאנצערט, טיגער

ײעלט. מוזיסאלישער דער םון לאנטען
 קרעפטען מוזיסאלישע די פון צװײ

בא־ די אגאנסיירען. שוין םיר סאגען
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 מאדאם זיננערין, סאפראנא װאוםטע
 באריהמטער דעי און בא^אײעת דארא

 מאםו״ גרענארי שפילער, קאנצערטינא
 בא״ א זײן אויך װעט עס םעוױטש.
אנדערע. נאר און פיאניסט ריהםטער

 ײעט אפטײלוגג ליטערארישע די
 גרויםען דעם םון װערען דורכגעםיהרט

 געלעכצזער, און הומאר םון הינםםלער
גאלדבערג. רובין
 גוםא עולם דער װעט דעם חדו א

 אונ״ כאר*געואנג, אין באמײלינען זיך
 מוזיסער, א םון םיהרערשאפט דער טער
 •לײערס״ ״ברוקװאוד די וחןלען אויך

 אן געבען סאיעדזש, ברוקװאוד דעם פון
 םארשטע״ דראםאטישע אינםערעסאנםע

ה און נאד זײן וועט עס און לוננ, א  נ
םי! אלא םיז םנהג דעם לױט ױני

ד זיח ורעט עם קורןחנן, איז מ צ  י
ג  פאר״ »יז םרײיאר און מםםינ די

 זאגס װי רארםצז. זײן צו ניט םעהאט
 און קורץ, אמ לעבעז דאם — יענער

!םאל אײן בלויז לעבט מעז
םגלידער זײ צו ױר אויסער םון םי

. יארק.
 םילארצל- םון כױמנלידער אזנזערע

 ארום שםצםלאר m שמעם פו| און םיע
 דער pit םאחחנן ווילען mm יאר^ גיז

י חױז׳ ײניסי נ T*י t I ײ םר ס שי  מדז
pn ײ״ ױחי־ פון אפחש אין

din !ײ Dftt דאם  unNMTM 
מ א ר מז און 5ס ד יאריי י  ניו ג

p נעהט m t אפיס אין Hi
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 דעם םון װערט פארשלאנ יעד^ר ערפאלג/
 באטראכט. ערנסט גאנץ דעפארטטענט

דעפארטטענט עדױקײשאנאל דער
ר ע ז נ ר או ע ט ס ק ע אן נ עז ם

 עדױקײשאנאל אונזער װען איצטער,
 מדױתיײ דער איז אםרענדינם, איז סעזאז

 אינ־ אוגזער םח דעפארטםענט שאנאל
 םארבא־ די כײט םארנומען טערנעשאנאל

 ס׳זײ־ סעזא?. נעקסםען סאר׳ן רײטונגען
 דער פאר •לענער די אויסגעארבײט נען

 יױ אונזער אין טעטיגקײט עדױקײשאגאל
סעואן. קומענדען דעם פאר ניאן

זוע־ סעזאז יעדען םון אנפאנג פאר׳ן
 אלע אנשטרענגונגען אלע :עמאכט ךען

 אלץ און םארבעסערונגען טאכען צו מאל
 אונ־ זאל װײטער װאס אז געטאז, װערט

 ארוםנעה״ םעטינמײם עדױקײשאנאל זער
 אונזערע pc צאהל נרעסערע א (‘6אי מען

ריטגלידער.
 פארשטעהט איז דעתרײכען, צו דאס

 זיך זאלעז דעם מיט דאס נענונ גייט ׳זיך
 םון טענשען פאר א בלויז פארנעהטען

 צו דעפארטמענט. עדמקײשאנאל אונזער
 טעטיג־ דער פאר פלענער ע6אי די מאכען

 זײ־ װאס אלע, הילןי צו מיר נערען קײט
 ארבײט, דער אין פאראיגטערעסירט נען
 ארז סםודענטען. די אויך און לעהרער די

 יױ אונזער פון סיטגלידער זאנסט אויך
 די אפצושאצעז װי וױיסען וועלכע ניאן,

 רוםען בילדוננ ארבײטער פון וױכטיגקײט
 דעי אין העלפען צו סאאפערירען, צו מיר

 זײערע מאכען און קיפעז צו ארבײט,
 קאז טעםינסײט אונזער װי פארשלאגען,
נרעסערען א נאך מים ווערעז אנמגפיהרם

 אינטערע־ װאס מיטגלידער די דאס װיל,
 טעטיגקײט, דאזיגזןר דער כױט זיך סירען
 ■רא״ אונזער כאטראכטען נענוי זאלעז
 זײ סעזאן. פארענדיגטעז דעם םון גראם
 קורסען *ח לעקטשורס די נאכזעהז י¥ימז
 ארױסזא־ און געגעבען, האבען מיר װאס

 װענען דעגקעז װאס מיעוגג זײער געז
 דארןי דענקעז, זײ קורס, װעלכער דעם.

 וועלכער און װערע?, פארטגעזעצט װײטער
 פארצושלאנען זײ האבעז װאס און ניט.
 איז עס װאו בולעטין, די > נײעס א םאר

 סיזאז, לעצטען םח קורסעז אלע אנאנסירט
 דעם םון אפיס איז באקודעז מעז סאז

 3 גומ. דעפארטטענט, עדױקגישאנאל
גאס. טע16 וועסט,

 דעפארטפענט עדױקײשאנאל דער
 באקומעז צו צוםרידען נאנץ זײן ןועט

 צופרײ אויך איז איז םארשלאנעז, אזוינע
 אר״ דער אויף קריםיש אויסצוהערען דעז

 העלפט קריטיק אױפריכטיגע און בײט.
 דאס ארבײט. רי טאן צו בעסער אסאל
 איידער װערען, נעטאן באלד אבעל ראלף

 סיזאן נײעם םאר׳ן קורסען אוז קלאסעז די
אײננעשטעים, ווערעז
 םיטהמלםען וױלעז װאס פערזאגע? די

 שריפט־ םאז עס קאנען הינזיכט, דעם אין
 זיך זאלען זײ פערזענליך. אדעל ליך

 דע־ עדױקײשאנאל צום דירעלום װענדען
 אננעגעבע- םליהער דעם אויף פאלטטעגט

אדרעס. נעם
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 י. װ. נ. ל. א. דער םון םײדלאך פינף
 ענדינעז װאס שילער 26 די צװישען זיינען

 קאלעדזש, לײבאד ברוקװאור דעם היײיאל
 פע־ דאוז זײגען; זײ י. נ. קאטאנאד♦, *ין

 סא־ ציליע אוז סאסנ-אפסהי אננא סאטא,
 און 'ארק, נױ 22 יאהאל פון טאלאדין,

 פיז ראזענםעלם, אײדא און גארען בעסי
 איבעדיגע די פילאדעלםיא. ,50 לאחאל

 פייג־ ױניאן צו באלאננען ענלינען װאס
 סטענאנראפערס, ארבײטער, זאקען טעלם,

 קאאפערא־ ארבײטער, -שיך פאלטעיס,
מאשיגיסטען. און רעהלער טיװס,

 י. װ. ג. ל. א. דעל פון טייד^אך אלע
 טעטינ נעװען יאהל אײנינע פאל זיינען

 אװעיו זײנעז זײ אײדעל ױניאן דעד אין
 אק־ אן נענומעז האבען און ברוקװאוד איז

 דער פון אלבײטעז די איץ אנטײל טױוען
נעװען. דאלט זײנען זײ ווען םקרהל

 פון טיטגליד א געװען איז גארען בעסי
 און 1913 זינט פילאדעלפיע, ,50 ^אקאל

 אלס טשעלםאז, 5שא אלס נעדינט ראט
 אלס באאלד, עסזעקוטיװ דעל פון טיסנליד

 אמאנײזע- אלס קלוילה-איז קאםפלײנם
 מע־ נעווען 1924 יאהל אין איז זי רין.

 ייוניםי־ פיעל6פיי*אלעי דעל פון נעדזשער
הויז.

 נרופע דער אין איז לאזענפעלד אײדא
 לעננסטע די נעװען אי« װאם מײדעל די

 איז זי ױניאן. דער סון מיסגליד א צײט
 אין ,1910 יאהר אין ױניאן דער אין אלײן
 איז זי םילאדעלםיא, איז סטרײק םון צײט

 עקזעקוטױו דער םון טיטגליד א נעװען
 האלב א און דרײ פאר איז און באארד

 פון קלוירק קאמפלײנט דער נעװען יאהל
 איז זי אײדער יאהר דעם לאקאל. איהר

 געװען זי איז בלוקװאוד איז אננעקוטען
 לעצטען און 25 לאקאל פון סעקרעטערי

 רעדזשיסטרײ־ דער געווען זי איז זומער
 יױ פארק פארעסט דער אין קלױלק שאן
 האט זי י. װ. ג. ל. א. דער םון הויז ניטי
 מאוער בריז די באזוכט 1923 זומער דעם

מיידלאך. אדבײטענדע םאר סקוהל זוסעת
 יױ דער אין ארײן איז פעסאטא ראוז

 אידזר נאך אינניכעז ,1914 יאוזר איז ניאז
 א איצט איו און רוסלאנד פח אנקומען
 ,22 לאסאל דרעסמאכער דעם סיז מיםגליד

 נעורעז זי איו 1920 ביז יאלק. נױ איז
 זי איז 1921 י—1922 איז טשערמאז, שאפ

 און באארד עהזעסוטיװ דער אויוי נעווען
 רזשאינט דער צו דעלעגאט א געװען איז

 קאנ־ צװיײיעהרליכער דעד צו און באארד
 .1922 אין י. װ. ג. ל. m דער םון װענ^אז

 דעם איז 1923 אין םעטינ געווען איז זי
 ארבײטס״ ־שטונדיגע40 א פאר סטרײין

 לײבאר־ די פארװאלטעט האט אח חאד
 צו נעווארען געשאםצן איז װאס במרא,
צײט: יענער

 דער איז ארײז איז סאמאראדין ציליע
 זײענדי: באיסיםאר, אין ,1916 אין ײניאז

 םימנליד א יאחר םיגוי ®אר םריהער םוז
 אין ױאירקערם. נארםעגט ימײסער די םון

ד א נצוואחמ זי איז 1921 לי מ  םון סי
ו ,22 מ. ד א  געוועז אדר איז ױ י

װ חנר טון םימנליד א  באאיד, עקזמוטי
 צמזעקוםיװ ךער ®ח אח גאארד דזשאמט

ביז pc 1915 באלםימאר אין

 שאפ־ פון עסטער םארשײדענע פאלנומען
 נעװען איז איז העכעד און טשערמאן

 זי סטרײקס. םון צייט אין םעטיכ זעהל
 ^ילערינס,’ דרײ די םון אײנע געװען איז

 ברוקװאוד רעפרעזענטילט האבען ררעילכע
 מיט דעבאטע א איז יאהר דעם קאלעדזש

 ״צי :פדאגע דער אױף קאלעדזש װאסאר
 איג־ די איבערנעהמען אלבײטער די זאלען

 םארטיײ נוט זעהד האט און דוסםריע?״
 אויך האט זי שטאגדפונקט. איהר דיגט

 אין אײנטייל ‘באדײטענחןך א נענומעז
 ^לידינכ די נעווען איז און דראמאטיקס

 איז װאס שטיק א ״מײנערס״, אין לײדי״
 די םון געװארען נעשטעלט איז געשליבעז

 װאשינגטאנ׳ס דער בײ סטודענטעז
 אפגע־ איז װאס קאנפעלענץ, בױרםדעי

 לעה־ פון ברוקװאוד אין געװאלען האלטעז
 ״א אין אין כילדוננ, אלבײטעל איז לער

 גע־ איז װעלכע פינסקי, דוד פון דאלאל״,
םריהעל. געװאלען געבען
 בײ־ אױך האבען סײדלאך אנדעלע די

 — דראמא ארבײטער דעל צו געטראגען
 נענעבען זײנעז װאס שטיה דלײ די צו

 איז על6טעס לײנאר אין נעװאלען
 נע־ האט ראזענםעלט איידא מארטש.

 פון וױיב די ״כיע;״, םון ראלע די שפילט
 אין ארענדאר־םארמער סאוטהעלנעל א

 פליי ״די אלס פעסאט^ לאז ; ״פענני״
 די אלס נאלען, אוךבעסי אמז־־אהא״ פון

 מיס .“פיפל דד,י״ אין סטענאנלאפיסםין
 לאלע די געשפילט אויך האם ראזענםעלט

^םאינערס״. אין פלוי פוילישעל א םון
 די אין מײדלאך, די זײנען מאל צוױי

 איז שטודירט האבען זײ װאס יאהר צװײ
 העלסמז צו געװארען נעדוםען בחקװאוד,

 צו — 1924 איז טאל אײז סםרײקס. אין
 אר־ נודס ווהײט די ארנאניזירעז העלפען
לי — װינטער לעצםען און בײםער  װעו

 נאװעלטי איז העמסטיטשמרס טאקעדס,
 ערפאלג־ אן אננעפיהרט האבען ארבײםער

װײדזשעס. םאל קארף רײכעז
 נרופע נאנצע די איז צוריק לאננ ניט

 נאלרען, ס. לןלינטאז מיט מיטנעפאהרען
 בלוקװאוד פח רעפרעזענםעםיװ םילד דער

 םעלדער מאיז אנטראציט די צו קאלעדזש,
 פא. וױלקעסבאל, און האליסבורג ארום

 שטו־ ערשט־האנטינע אן כיאכען צו כדי
 זײ אינדוסטליע. מאיגינג דער פיז דױם

 פון באנײסטערט צוריק געקוםען זײנען
 צו רעסאםענדירט האבען אוז באזוך זײער

 אזעלכע אז קאלעדזש פח פאקולטי דער
 אינדוס־ אײן םון ארבײטער פון באזוכען,

 איג־ צװײטער א םון אלבײטער צו טריע
 א אלס זוערען נעםאכם זאלען דוסטריע,
שטודױם. םוץ סדר דעם םון טײל רענולאר
 י. װ. נ. 5 א. דצר סיז מײדלאך אלע

 װעלען זײ וױ נאכדעם, אז ■לאנמװען,
 מעזצ־זשיז,4 דעם שטודײום, זײער ענדינען

 זײער צו אוםקעהרען צוריק זיך זײ ?אלען
 •ראחטײ איז אנוחננרען דארם און םרײד

 זיר האבען זײ וואס װיסענשאםם די קע
 לײבאר ברוקװאוד דעם אין ערװארבען
קאלצדזש.
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»ילאקאל אץ כעאמטע פאר וזאהרעז
 אונזער אין װאהלען די ערב איז עס
 א זאנען דא וױל אץ־ און 91 לאקאל

 דעם פון מיטגלידער די צו װערטער פאר
י״אקאל.
 דעם םארקוטען װעלען װאהלען די

 זײנען װאהלען די. .1926 ד?שון, טען15
 אן סאר און נעאניטע לאסאל. די פאר

כאארד. עקזעקוטיװ
 אן איז בעאטטע םאר װאחלען די

 מאל אלע זײגעז ארבײטער״ארגאניזאציע
 תײן אםשר אבער •אסירוננ. װיכטיגע א

 אזוי נעװען ניט עם איז םריחער סאל
 מיט״ די פאר נויטיג אזױ און וױכטיג
 כא־ צו זיך אונזער.ױניאן םון גלידער

 איז דאס װי װאהלען, די אין טײ^יגק
 ערװעחלט דארפען עס װען איצטער,

 םארװאיטען צו בעאסטע אלע װערען
יאהר. קוסענדען ןיפאר לאקאל דעם

;אםענוזאלציג גאנץ זײן װיל איך
 אײנײ האכען יאהר פאל לעצטע די זייט

 טשילדרענס אונזער םון םיטגלידער נע
 דיוידדרעסמײקערס ארן באטלאוב דרעס,

 צו פאלנופען זיך ,91 לאהאל ײניאן,
 דעם םון אלבײט ױניאן די שטערען
 כמעס ;עלעגענהײט, יעדער כײ לאקאל.

 הא־ לאחאל, דעם םון סיטינג יעחגז אוױי
 סאל־ סאכען צו געזוכט פערזאנען די בעז

 האבען און אכסטרוקציעס, שײח$נע
 זאל עס לאנע, א באשאםען דורכדעם

 מיסטרויען און האס וחןרעז םארשירײט
 םרײנד־ אנשםאט מיטגלידער, די צוױשעז
 זײ צוטרוי. און ברידעריציכקײט שאפם,
 די פון מחות די םאמיפטעם האכען

 ארײנגעבראכט האבעז ;מיטנלידער
 זײן זאל אוץ דארף עס װאו דארט קרינ,

פלידען.
 די רעזולטאט? דער איז װאם און
 אונזער פון מיטגלידער צאל גרויסע
 צו געװען געװאוינם זײנען װאס ױגיאז,

 באטײ־ זיך און סיטינגען די באזוכען
 אלכײט דער אין ליבשאפט מיט איגעז

 האםע- דעל אין ארגאניזאציע זײקר פון
 לע־ שעהנערען און כעסערעז א םאר נונג
 — צוקונפט, נאהענטער דער אין כעז

 מײ די פון געווארעז פארטריבע; זײנעז
אלױפגעיאכט זײ אויױ האם עס טיננעז.

* * *םארצװײפלו::. מין א
 וױיט גאך איז אינדוסטו־יע אונזער

 באדויעלען צום ארנאניזילט. גוט ניט
 קלײנעם א בלויז מיד קאנםלאלירעז

 ארן אינדוסטליע. דאזינער דער םיז םײל
 דע־ נאל מאכעז מיר קאנעז פראנרעס

 די באלומען זאל ױניאז די װען כיאלט,
 פיטנלידעל, רי םון קאאימראציע פולע

 װי איבעלגעבענקײט, םון גײסט דעם אין
 ,1920 ביז 1916 פון יאהרען די אין

 גלויסע א זיך פאל האם ױניאן די װארים
 נאך דאלו* עס אלבײט. שווצרע א איז

 אוים׳ן װערען אויפנעטאז סך א גאר
ארנניזאציע. םיז נעביט

 עס איז םאםענס איצטינעז דעם א'ן
 לאקאל אוגזער פון טי&נלידער די פאר

 נעהן זאלעץ פיר אויב אנטשײדען, צו
 זיך פיל קאנעז ניט. אדער פארווערםס,

 כײ־ אונזעלע םאלנעהפעז צו םארנינען
 אין פראזעאלאניע, פוסטער סיט טיננעז

 דאלוי מיטיננעז די אױן* װען צײם דער
ױניאן־ קאנסטרוסטיווע ײעלען נעטאז

 מיד װא.׳ ס*טינ;ען, די אױ־י ארנ״ט?
 סיטניוידער, 1ד װעיןען שטעגדיג דארםעז

^ פויע די וײ פון ®ארלאנגען און או א  יו
ט גרױסער דער פאר ראציע ײ  װאס אינ

V דך פאר האנען סיר
 גרויסער דער םאר אינער נאײכט עס

 צו ‘לאלזאי אונזעד פון מיטנלידער ״צאל
 סוןי א סאכען צו דעם. צו סחי א סאכען

 דאס און עדשײנוגנ. דאדגער דער צו
 ©,4דעסאי נאר װערען דערגרײכט י.אן
סעהר שענקען מיטגלידער די װען

 עס װאס רעם צו אױפסער?זאסי,ײט
אמאגיזאציע. אונזער אין ?יך טוט

דינם״ װאהלען די סון רעזולטאט דער
 דער דין װעט דזשון, טען15 דעם טאג,

 אין אויכ מיטגלירעל, די םון עגטפער
 אנגעהן, אזוי וױיטער זאל לאיןאל דעם

 װערען נעטאן זאל ארבײט די אדער
 די פון עגערגיע די אז אוםן, אזא אוױי

 אויוי װעלען סאלטאן זאל מיטגלידעל
 כימנגען זאיען װאס ארבײטען, אזעלכע

 אר* דעי פאר לעזולטאטען םרוכטכארע
 דער סיטני־ידעל. די םאל אוז נאניזאציע

 צו איז מיטגלילעל די םוץ ציל און צװעק
צושםערען. און םארניכטען צו ניט בויעז,

 צו נױטיג םאל דעריבער האלט איך
 ױניאן אונזעל סון כײםגלידער די רופען

 דמר־ 1זאי צױעק און ציל רעל אז זעהז, צו
װערען. גרײכט
 רורכגק־ האבען װאס מיטגלידער די
 םארשײדעגע די ױניאן דער איז סאכט

 סיםנאי־ יענע — סאםםעז, און סטרײקס
 צושטאנד ד/ןם דערסאנען זיך װעאעז דער
 אי? ױניאן אונזער אײדער טלײד, אין

 וועלען זײ און נעװארען, עטאכלירט
 אין םארשפרײםעז דערלאזען ניט מעהר

 וײ צושפליטערונג. און האס ױניאן דער
 איז האבעז צו איז עס נויטיג װי װײסעז
 מניאן שטארקע א אינדוסטריע אונזעל

 מאסזןן גרויסע זײערע איז װעלען זײ און
ײ אוז עז,>װאהי די איז באטײלינעז זיך  ע

 זײ וועלכע צו פערזאנעז די װעהלען
 והוזזלעזער וףױיעז זײ צוטרױצן; האכעז

 ארנאניזאציע די פיהלען װעלען װאס די,
 א^ע זוכענדינ װעג, ליכטיגעז דעם אדוי
 םון שםאנד דעם םאדבעסערען צו טאל

 אלנאניזאציע. דעל פוץ און טיטכלידעל די
 פון םיטנ^ידעל די עס זײנעז אייעם נאך
 אנ־ זײעל ,דודך װעאען װאס ױניאז דעל

 וױ נוט אזױ װאהאעץ, די אין נעסען טײא
 דער אין טעטיגקײט אנדער יעדעל אין

 בענעםים, זײער־ נאקוטעז אלגאניזאציע,
נידעראאגע. א אײדען אדעל

 פא־־קוםעז װעאען װאהאען די אלזא,
 4 צוױשעז ױני, טעז15 דעם דינסםאנ,

 דער םיז אפיס אין טיטאג, נאך 7 און
יאלח. נױ סט. טע15 איסט 7 יוניאז,

 םיז אפיס איז שטימעז אױך חאז כיעז
 219 איז בלענטש, בראנזוױא אונזעל

 בלוקליז דעם און סטליט סעקמאן
 קאלנער עווענץ, בושװיק 403 בלענטש,

םט. װארעם
 פאלגעסען ניט זא^עז םיטגלידער די

 ביכאאך. ױניאז די זיד סים בלענגעז צו
 חאיד, ױניאן אדער ,6ביבעי ױניאן א אהן

שטיסעץ. קאנען ניט קײנעל װעט
גרוס, טרײד־ױניאן נייט

ת, ה. ע ב רינ ג
מענעדזשער.

82 מסאל פון םעםכערפ קסזאםינעדם, די צו
 טעגאילער דער פון שוין װײסט איהר

 ״נעז-עכםיג־ דעל םיז אויך און פרעסע
 דעם םון ענטשײתנג דער װענען קײט״,

 זיך נעםען מיל קאמישאן. נאװעדנאר׳ס
 די דיסקוםילעז צו אונטעל ניט איצט

 פאל קאניישאן. דעל פון ענטשײדוננ
 כדאי ניט איז בםלם, עקזאםעערס, אונז,

 :אכ־ דיסהוםיעס, אין זיך ארײנצואאזען
 מעהר געזוכט האט האםישאן א װי דעם

 םאױטװענדט איז עס און יאהר צװײ װי
 לע״ דער און ענעלגיע םיל אזוי נעװארען
 ױניאנ׳ם דעל פון קײנע אז — זואטאט

 גע־ ניט האבען פאדערוננען נערעכםע
ענטפעל. ריכטיגעז דעם קראנעז

 פון מעמבעלס ע?זאםינערס, מיר,
 םארצװײ־ זײן ניט דארםעז ,82 אסאא‘'

 װעאען אונז, אנבאאאננט װאס פעאט.
 םון לײהען די אין סאזיציע אונזער מיר

 אוים־ ניט קאאוססאכעל ארגאניזירטע די
 אונ־ ניט אויך םארשטענדאיך, און, נעבען
 װערען צו םאדערוננען גערעכסע זערמ

 כא וױיא אנריכיענטס, אאע אין אנערקענט
 האבען טען םוז קאאולןס םאכט מען זמן

 קלאוקם, די עקאםינירעז צו ארבײםער
 אר־ די אויך און מארקעז, און ®ינען צו

 א איז אלנאניזירט זיין מוזען בײטער
 אונטערװאלםעז זײן צו ניט אום ױניאן,

 הועדשינ־ די און סאפריזען די אונטער
 די צו און באאעבאםים די םיז דערײ

 האאםען וואס דזשאבערם גונדהאו־ציגע
«p צו איבע איז ויך דערמאערען אײז 

o n אײנרײדען וױאען און צקואסינצר 
מ עקזאםינער דער אז וועאט, ‘ דצר א

 אלבײ״ װאס עהזאםינעס די פיז דישאנס
 די בײ אויך און דזשאבעלס די בײ טעז

 74 ארבײטען װעאכע סאנופעקטשולס,
 35 אדעל *:0 פאר ־װאך א שטונדעז
דאלאל.
 ציינען צײט זעלבעל דעל אץ און

 ״קאונסיל לי און דזשאבעלס די טאקע
 העלצער סענשליבע האבען זײ אז אײט״,

 אל־ װאס עקזאטינעלס, די ניבען זײ און
 אזײנער 9 און 8 ביז זײ בײ בײטען

 אדער 25 װאך, א טעג 7 אװענט, אי;
סאפעל. פאל סענט 50

 עס װען אז װאונדער, א דען איז
 די ױניאניזירעז פון פלאנע די יהוטט

 די און דזשאבערס די בײ עקזאכײנערם
 א אז פאננעז זײ אז אייט״ ״קאונסיל

 די סאדלןריפיעז וױא מעז אז נעשלײ,
ײ דױל כיען אז אינדוסטליע? נאנצע  נ

שען׳ ״זײערע״ צונעמעז זײ ‘סענ
 זיך בײל וױאען געלעגענהײם דער בײ

 צו־ טאקע וױלעז מיר אז זײז, מודה
 ווילען מיל אז מענשען, ״זײעלע״ נעםעז

 זײן צו נעלענענהייס די זײ בײ צונעמעז
 פאלשפאלען און טענשעז נוטהאלצינע

 25 צאהלעז דאלפעז זאיען די אז ׳זײ
סאפערס. םאר סעגטינע 50 און

 בײ עקזאכײנעלס די אז וױלען, מיר
 זא־ “לײט ,קאונסיל און דזאשבערס די

 זײערע סיט הויז איץ טא«ער עסעז לען
ןלען זײ אז םאםיליען  40 ארבייםען ̂ז
 יחנו אוז ,74 אנשםאט וואך, א שמונדעז

 ױי זאלען ״*וחנרםײם״ ארבײטעז זײ
ײ יעדער פאר בןוצ^לם . מדיגען נ םו מ
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ר א ײן א , ,56 ל ן א ט ם א ־ ב א ט ס ג י  א
ט ר י ע ל ײ ע נ ט מ א ע ב

 ״;עלעכטיג־ דעל םון רעדאקטאי* װערטער
—:קײט

 םאר פלאץ שטיקעל a טיר ערלױבט
:באריכט םאלגענדען

 ,56 לאקאיל פון מיטינג ספעשעל א כײ
 טען1 דעם אװענד דינסטאג אפגעהארטעז

 ערװעהלטע נײ די חעלכען אויף דדטון,
 אינסטאלירט זײנען לאקאל פון באאםטע
 פאלגענדע אנגעגוסען װערט געװארען,

:רעזאיצוציע
דרי־ 56 לאקאל םרן מעכיבעלס די מיר,

 און דאצ? הארציגען אוגזער אױס גען
 בעאכיטע אױסגעהענרע די צו אנעילעגוננ

שאפירא, כיאריס :נעטליך אאקאל, םון
 טאריס סעקרעטאי*, וױינער װ. טשערמאן,
 רײמאנד הערי און טרעזשורער דיכיארסקי
 זײער פאר באארד, עקזעקוטיװ טשערמאן

 םאר לאקאל, אונזער םאר ארבײט נוםע
 דריקען מיר טערכײן. םארגאנגענעם דעם
 האבעז זײ װאס בעדױערען אונזעד אױס

 לא־ םון בעאמטע אלס צוריקגעצױגען זיך
 םארט־ װעלען זײ אז האפען םיר און קאל

 טעטיגקײט איבערגעבענע זײער ־ זעצען
סאלדאטען. אײנםאכע אלם

 פאר־ בעאמטע ערװעהלםע נײ די
 װאוייצ־ םאר׳ן ארבײטעז צו זיך םליכטען

 אונזער און בכלל ױניאן אונזער פון זײן
 איבערגעבעג־ דיזעלבע מיט בםרט לאקאל
פארגעננער. זײערע װי הייט,

 ערװעהלטע נײ די זײנען םאאגענדע די
p בעאמטע t קומענ־ דעם פאר 56 אאקאל 

:טערםין דען
 ;טשערמאז ראבינאוױץ, אײבראהאם

 דזשיײ װייס־טשערמאז; ק/ןשנער, סאריס
 גאלד־ מאריס און סע?רעטאי טאר, קאב

טרעזיטודער. נערג,
 ־py טשערמאז םינקעלשסײ^ אלעקס

באארד. זעקוטימ
 הערי : מעכיבערפ באארד עקזעקוטיװ

 פינקעל־ א. בײקער, טש. אײבראטסאן,
 קעש־ מאריס גאלדבער:, פארים שטײן,

 צעװענ־ ארטהור גאלדםארב, הײמאן נער,
 סארים און סאפאזשניק אײבראהאם סאן,

ריאזענבערג.
 אלעהס : דעלעגאטען באאדד דזשאיגט
 מאריס צעװענסאן, ארטור םינקעאשטײ^

 דזשײקאב און רײמאגד הערי גאלרבערג,
גאלדםארב.

 יײבאר סענטיאל דער צו דעלעגאטען
און ראכינאװיץ אײבראהאם :ױניאז

׳ שאפירא. םאריס
גרוס, מיט

ב א ײ ס ױינער, װאקז און טאר דז ו
.56 לאק. קאכױטע רעזאלוציאנס

ן ע ג ע ט װ ר א פ ע ן ר ם םו ע  גא־ ד
ם ױ א נ ר ע ע װ י ם י מ א ק

—: דאהטארyר װערטער
 םון םארטyר דעם איבערלזיענענדיג

 גע־ איך בין קאמיםיע, רנאר׳סyגאװ רyד
:שלוס םאלגענדען צום קופעז

 די איז ןyרזוכyאונט יאהר צוױי נאר
 באשלוס, צום jyoipy: T5־uy y<ןאםיסי

 זyרוננyאדDױגיאן־ טײ< רyסטyגר חגר אז
 איינ־ די בארעכטיגט^ הײז ניט זײנען
y ̂זyדונגyםאד צינע : ^ i האב זײyיא ז 

טypרyאנ  בא־ די איז בארעכטיגם, םאר נ
 ~?אנטרא?טארס צאל דער םון נרעניצונג

 די אין w א אין רסyדזשאב די םאר
^ די םאר וױידזשעס ט ײ ב ר א

iy צײט זעאבער דער איז ^ n זײ ya- 
 זיך רםyדזשאב די צו רעכט דאם נעבען

ט םארזיכערעז צו  װא־ םון—סעםפעלס טי
ז װעלען זײ ווזוי וױ און געט ע נ ^  םאר ג

 מײן לױס פריװילעגיע, די אט נויטינ.
 נאנצ^ דעם גארגיט צו מצכט סײנוננ,

 בא״ םון $ת?ט דמם בנוגע ױניאךגעװינם
 אט אוז האנםרצסטארס, צאל די מרענ?צן

 אז םענה׳ן, זײ װעלען שמענרינ :צזוי װי
הא־ זײ וואס גארמענם, יענמר אדער דער

סראםעדסאםו* וער
 װעל*, דער אויף ל#נד אײגציגע דאס
oy m t »אאר״עד א אן נים חײנ* געח 

 ימיפי״לאנד די — איז קלאסעךקאםןי׳
 וומעײ פראנםמולע די •אר^ •אועפפ אין

 און ױן,דרעסםאכער װײססד די ®ון ח״ם
 איג• אונוער צזן םיאג^ידער אגיערע

 חײג« ?ײנען דארםען נ*ר םערנןךיאנצל,
 פליס® לעבען דא® און קלאסען קײגע ניםא

 צלע זײגען דארםזען געלאםען. »»דן רוחיג
מן דעם פון גזגויסען ילע — נלײד י  ז
 געניסעז ןלע ;ױגיםױ*לעבען פון קוואל

*nytr דעם «זן און נאמור דער §ון
מן נ ^ עי מי •ינ ױ

 קאנ־ פארשידעגע פון אדײגגעקראגען פען
/DPyasyo״ ryj^r טראקטארס,  Imp און ׳

fy? iy iy ija ס די ט ^ י א  סעם־ די םון ג
 ־y; צו טyםארםליכט ״lyra^ גיט פ<דס

 יאהר, דורכ׳ן ארכײט װ^וכע; צאי א בען
 כדי םארלאנגט, דאס האט ױגיאן די וױ
 צו iy:ijwwya oyi םיט זײן iy?w זײ

 צאי נעוױסע א דאנק א ̂ןyרyפארזיכ
 זײ זײנען ארכײט, מיט ?אנטרא?טארס

y די ניט. 'D ^ p באװײ ניט אויך האט 
 כטyר ר$ס זyהאב זאל ױגיאן די או ׳ליגט
גײ זײ צי כיכער, yרyזײ זyרצוזוכyאונט

ט אדױס ניט ײ ב ר א ^ ײ ̂ ypo אין ז
?iy«ys/ װאױז טאyLH םארזיכ^ די איז 

 םוגקט ןyװײטאגטyאנג םyד פאר רוננ
יוניאז^׳ יyאונז אין

 פונקט, זyצװײט Dyi זעהן לאטיר איצט
m ' w האב זייyן :iviyw ױניאן, רער 

 אויןי יזyר א דאיאר פאר א איז דאס און
^ רyאב אי? vvר רyד סקײר. רyד ^y־ 

טyשט  אומניי?־ nnyr א אריוי זyװאיyג י
^ ליכ^ ײ: ט ג די ש נ כו ^ו ט נ  אין או

 די אז באוױז^, האט yאינדוסטרי רyד
 כאץאלטע yנסטyלp די |y?'': םיניש^ש

y מיט טרײד. אין רyארבײט ^ i 'i פאר־ 
^ן גאר זײ איז דינסט^ אנ  אום־ אינג
 רסyקאט די און .lyi^o'Tpy צו טעגליך

jyj^T גר דיyסטy באצאלטy טרײד. אינ׳ם 
:y:r| םיניש די זײyא דאיאר דרײ רס 
 דאס דאלאר. opyr רסyאטP די און יזyר

שp רyאסת' nyi איז  רyאפיטאייסטי
יױטר.

 יױ די װאס סאו^רונג^, yריגyאיב די
 :־nDir:i^yD די :םארלאנגט האס :יאז
 די זyאויסגלײכ דאס ארבײטס־װאך, רי:ע

 לםערס״yה רyד מיט ײלpדס*סyםי:יש
 די lyjymy^ דאס ,9 יא?אי אין סקײל

 ױניאך אלס רסyזאמינpy און רסyזײנyד
טנליד^  אר־ אויף גאראנטי״ ״סײם די כיי

 זײן זאל װעלכע יײבאר־בױרא, א בײט,
 ניט אלײן, ױניאן רער פון קאנטראלירט

 *לע n — באטיםyבאל די מיט בשותםות
 נד»־yאמpyר די אין זײנען זyרונגyפאד

ניטא. yאמיסיp רyד םון סyצי
 נאכ־ זײ ןyהאב iy^: באטיםyבאי די

 vv:v' די טרוים. אײביג^ רyזײ זyבyנyנ
fy 35^כyװ ׳באטיםyבאל :i^y r* n  y אר־ 

^ ט ײ tŷ ב î T האבyר דאס זyאנט־ צו כט 
v w\ םראצ צעהןyזײ םון נטyרy אר־ 
יאהר, זyדyי רyבײט
מײ־ מײז לויט םונ?ט, רyדאזינ רyד
 תןר פאר רyליכסטnyםyנ ̂.yi איז נוננ,

pyזיסטr:y או:ז םוןyװ ױניאן. רyדי ז 
 yi^ אטדאס האבעז זyלyװ’באטיםyבאל

ry^yii ױניאך די fyjju:n#2 שע- די אין 
 װי ^yii רט1םידyדורכג \vivv ניט רyפ
:riyny ארבײט די פוןy.י אוי^ רyדyז 

iy< טyװ רyארבײט r די ^pyi, די אז 
ŷ נטyפדאצ הןyצ ^T? (אויסנ נינyצו הז 

 ױניאךםיטגליד רyגוט רyד ?אפ. זײן
 םי^ר, זyדשטy אוים׳ן זײז נדיגyשט םyװ
yװ רyאונט זײן שט^דיג סyרװארפyז 

 ivw:.גאס איז רעזyװ צו זyװארפyארױסג
 נ־yשט רyמאכpלאוp די זyהאב פונ?ט םyד

 אויך זyלyװ זײ און Dc^ypyj רyביט דיג
 פונ?ט fy:r^ םyד iyjy3 ןyםםyק הײנט
!בלוט זyטראפ ןyצטŷ ביז׳ן

בא־ רyגאנצ רyד דאס איז זyורצp אין
 ?אםיסי^ Dרנאר'yגאװ רyד םוץ שלוס

 צױ — זײן איצט דארח yאויפגאב אתזמר
 רא^־yנyג nvi םאר זyפטyרp די גיײטעז
 םיר ביז לאנג, אזוי זypסטרײ און םטריי?

^y:'iiya fy| אונזערy ארויסגyשטyלטy 
ן.yרונגyפאד

ת, װיליאם ע ב רינ ג
באארד. .tpy ,9 לא?. רםאזyטש

ר ל ע ױ ט ו י י נ ע ד ד ע ד נ ו ז א  ב
ן ע ס רו ן ג ר אי ע או ד י ױנ

 װענענט״ אונזער פון רערווהטאר װערטער
—: ״גערעכטיגקײט״ ארנאן יציכען
 מיין דרוקען װעט איהר אז האןי, ריא
 'V מעגייכהײט די געכען ם׳ר און בריןי

 דאווי עס אז רענק, איך װאס דאט, זאנען
ןוייט. איצטינער בײ װערען #דויסגעז<וגט

 אין צוריק יאננ ניט נעיעזען האב איך
 םון ערליערונג אז ״נערעטיגהײט" דעו

 דרעםמא־ און ק^אוק־ גרו«ע ;עװיםער א
 ״סאאידא״ װיילען זיי אז זאנען, כער,,װ<ום

 ױני<ון. דער אין ״טאלעראנץ״ און ,ײטעט״
 םאר־ מיר האט קע«עיל, די איבעריעזע;דינ
 אין־ און װ״טער, לעזען צו אינטערעסירט

 איז איצט מײן, זעהר גוט, זעהר :קלער
 א־ן םוז איצט דעם. םאר צייט די טאקע

םארי־ און טןולעראנץ ן5הער׳ש ױני«ון דער

l n v e n n פין וופס *גפר ו מ ד«ורט אי
o 1 ערסיערוננ דער אין n װימר׳פפרוו 
«.j׳p דער טון טעדדפס » ױי ע ו עינ  — ז

 ויײטןר אױנען... די א*ן ז*סד ׳»יט סען
 «י ׳»וחו/, די א<ן זיד פיוז?ט עס ג*וניט,

 *'*Vi* V מײנען *ון ז»ו אײן יפגעז זײ
ך. טע זי

גרו• אזעינע א> גיױב, •ערזענוץ■ איר
»iv זיין װייניגער װ«ם געדארפט חפכען 

 געדפיפט ח<ונען נוידער אועיכע און
 װײל ט^ולעראנץ. װענען ר״דען וױיניגער

 פרי• דאס רען רוז יפנעם, לערנען *ו אוס
בפױצען. פליין הער

 מ-ר אז אינעםײן, איז גלוינ, איו
 *ו• וױיניג נאנ־ז זיף דארםע! י!י*וקמ*כער

 די פון ׳טרײנערײען אלע די צו הערען
 די םון זוי נוט אזױ ■ערזאנען איינ«על:ע

 האנען דארשען.אי«ט מיר װאס נרו*ען.
 אונ• אױםצונעסערען — איז זינען, אין
 נעדולדינ נעװעז זיינען מיר לאגע. זער

 די װען אייט, דער אױוי געװארט אוז נענונ
ס  ארױסנענען װעט קאכױ׳טאז נאװעמאר׳

 אוים״ איינצינע אונזעד אנט׳טײדוננ. איהר
 דאס, נאקוניען «ו זעהן צו איז אי*ט נאבע

iv בארענטיגט. זיינען םיר װאס
רעספעקט, מיט

םט»ר, ז. ד.
.5848 לעדזיט. ,2 לאק. טעמנער

!װאו חןר אח» שטעהען דעדינערם
׳שעק א. פון
)45 לאקאל דעזיעערס (םענעדז^ער

 סטא־ רyאד סטרײ? ןyדyי םאר
ט, רyד אין דזשyפ אנג^די  װאס פארג

o האט ױגיאן די y ^ n,^  jyo האט ^
 חגזײ״ די זyרנעםyארונט טyטרײyג אויך

 רyאד nnyo זיך האט oy און ^רסyנ
: רyװײגיג : ^jyDyiy, חנר אז ny:^ryi 

 םון צײט אין שאפ אין זײן נישט זאצ
 רyד האט מאל ?ײז נאר סטרײ?. א
 ,ovi דורך בעוואוגען oygy דyiזײyד

 אין זyנאנגyרגyארונט איז רy דואם
אנד^י^ארבײ־ אלע מיט גלײך סטרײ?

nyo
ײט^ נאר ה בײט^ צ  איצט און זי

 רעױיי די iyn ׳צײט א iJ^ipy: איז
 זיך םאר סטדײ? □yi פון ry^yii רסyנ

 האט ?ײגמאל וױיל ן,yװינyג oyey אויך
^cpjWK yלyאםיצי אן ־ ^y נױ פון 

 Dcony אזוי ניט באארד דזש. רypי$ר
jyDuy: אגבאטראכט אין uvi דyזײ־ 

iyj׳D שלyכטy ^װי לאג '.ovy
 די םאר זyװארyג ןyבאװיז איז דאס

^ דרײ yצטyל כ א  לאמישאן די זײט װ
 און £ארטyר איהר זyבyגyארױםנ האט
 װארט ?ײן רסyזײנyד די זyגyװ האט

רטאגט.yד גישט
 םון זיך iyn^n אסyאפיש ױניאן די

 נישט פארטyר ?אמישאן׳ס רyד
 ־y: yדyי בײ אז jynyr מיר און ןypשרא

 רסyנטםy yנטליכycy םון נהײםyנyל
oyi iy;yii רyפר רער דורך סײ ׳פארטy־ 

yDװ םינדאיך, סײ ׳yד רטyאז רםאנט 
yo| װyי טyד םאר צטyד םyזײנyםא־ ר 

D די בײ ןyרyד ^ n y ^ n די «^yj 
w w ד םוןyד םyזוינyםאר־ זײן צו ר 

 ־y' װי אזוי פונ?ס שאפ, איז םײדיגט
מלאכה. בעל רyא:ד רyד

 האט קאמישאן רyד םון םארטyר רyד
 יױ רyד אנבאטראכט אין נענ(טע\ ניט

 נוננypרyאנ ןyבyג צו םארלאנג ניאלם
 כאטש טרײד, קלאו? אין רםyזײנyד די
 &(לע מיט נטypרyאנ איז 45 לא?אל רyד
 yj''T און באארר, דזשאינט אין כטyר

 ־yש ועלבע די אין זyארבײט רסyסבjםי
^ <זל*«ז yאל וױ רyם כ א  סאל y5»H מ

jyii מ די  ־ya באנײט jyj^r נטסyאגוי
די ןyהאב זyװאר  םױyנ באטיםyבאל ,
 אג־ צו ניט װארום תירוץ א oyiy גען

lyjypiy די ^ נ ײ ז ע די װאס דאס און ד

מאגען שלעכםער א
ען, ברענגם מ ע ם ע פ־ א ײגע ק ם כיופז״ אונר םי םי  אנ־ פיעלע אוז מפענדי

קראנקחײמען.• דערע

ם ק א ל - ם ק ןן
ר ־־־ ע ד ד א ל א ה א ש ל ט ע מ מי ־ ר ה מי ב א ארתונג אץ מאגמ אייער חאלם

רפ עקס־יאקם רי ױגג קו # מ « ח ע בער אין ?פין פ עי « דערז « «יי חי ר  n «ו
ײך מן קרמגקחײפהוז, פיעלע pc א עי ו םעז ו ז « *ון קו ע מי ע י ז ״  פער• ײ

םאנעי• שםאפטען
ע די m עקס-לאקם מ ס פינ כ ױ דונג ו ת ערפינ עז • עז רפ יי תו אחר־זזונ  י

® ווערם און םןנדיר p רעקןן i סע עג םינ ליםטעז.8םאנעךםפע«י פרא
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 מאכ^ צו הי!טyDפאר תאט קאמישאן
 כאצוג אין סyגדאציyאםpyר yבאשטיםט

,yj די צו ,?yi,  דא״ די רyאיב לאזט ^
y n פראגy פריה• װי אפען אזוי פוג?ט 
 ?אמי״ רyד םון הרוג:yלpרy די ער.

 אין זי װיל y:Knc רyד אין אז שאן
 חגד גיט ארײנמיש^, נישט זיך זyגאגצ

אי װי ברירה, רyא;ד ?ײן ױניאן  זיך :
 םארטיי• צו קאכיף אין זyלyקצושטyאװ

y :'i| אינט דיyרyסyד די םון ןyײנ  רס,yז
 אר• yרyאנד yאל פאר װי אזוי פונ?ט

 ב*לעב** די און טרי'ד, םון רyבײט
^ װעלען טים ז נ ײ  דעזײנעדמ די אז א
 װע• זyשלאסyאײנג דארפעז טרײד אין

; רעם אין זyר ^oy״Dyj צו• אגריטילנט 
ŷ םיט גלײך K אנדyרy ארבײטyאין ר 

^yeyr ?לאו? די
 yלyיvיcא די איז דאס אט

y רyצטיגyי רyד פון ^ ^ D ^ 'D iK װזד 
רס.yזײנyד די ;ע\

oy םאר איז oy:''P אז ניט סוד ?ײן 
ײנyד די פון ל*נע די  איצס איז רסyז

ty זײ אז ׳אזא ^ i יyײנכיאל װי ׳צט? 
^ ה רי  yסאלידאריש די ארױסצײג^ פ

 און װאכזאמקײט ארגאניזאציאנס און
^ רמיסyד ײז װ א  פונלט iy:''t זײ אז ב

 אינ״ וײערע םאר זyםפyp צו :,nyc אזוי
^ קלאו? yאל װי ןyסyרyט כ א  ראס מ
 סטיזש,yםר ןyבyג רסyזײנyד די טyװ

 קלאו?״ ארס סײ און iyc’;yo אלס סײ
ר.yמאכ

 אז באם^דעז, איך װייצ שלוס צום
 אין אױס onyr לאגע y:"Dy^H די װי

 זyנטשלאסy רסyזײנyד די זײנע\ לאקאא,
 נאר איז oy זאך. רyזײ פאר iytoyp צו

 ™לי• yצטyא די בײ װאס פארדריסליך,
 קײ״ זyזyװyג נישט iy:''T מיטינגען yכ
ציDא די םון רyנ 'yאy םארשטyהyםון ר 

 זyװאלט זײ װעז אוז באארד, דזשאינט
;inyty ל דיyצטy ^טינג  װאל״ מאסכיי

^  םון tyny: צוםרי^ן װיר?ליך זײ ט
 װאס ארבײט ארגאניזאציאנס רyגוט רyד
o שוין האט אאהאא רyד y ^ w^ םאר 
 בא״ האט לאקאל רyד װאס צײם רyד

^ צו שטימט ײ ר ט  ארויסג^ האט און ס
ט ^ ט ז.yרונגyאדD ש

 וײ און זypסטרײ צו באשאוס רyד
- ^iy3jny װyאכy ארויסגןד זײנען 

M שטעלט w־iy, װ אוןyלכly r 't y גy״ 
 ,yסyפר דער איז Dנטליכyםyםאר װעז

y:^n| עז אא?אצ ד^ם ב ^י םנ  אוי;י אוי
 םי״ אוך מאראאיש y^P רyגוט הרyז א

,^ צי אנ  רyד אז םא?ט א איז oy וױיל נ
ט לאסאא ר י ט ס  יאתר אכט באלד שויז ^

 ארויסג^ נישט קײנמאל נאך האט און
 װי אפאראט ארגאניזאציאנס אזא צייגט
 PkpkP njn Dהyשט ovy' און יעצט.

״y< צו גדײט איז און װאך ד&ר אויוי
 אין זיך ןyDארײנצואװאר סאמזגנם

iokp* אינטער די םארyסyדע• םרן ן 
זײגערס.
גע• םyד םון אז זיכער איז oy איז

ײנyד oyi םון װינם  װעאעז שאפ אין רyז
 גע־ םיל אויר םלאכות Pyn אנדערע די

? מענש א לעבט לאנג וױמינען.
 םע:צ » &ענ*, װאס׳אדפ זיד ס׳ײענדםז

עכל.' פחן סענ״ א *י «כל, מים
 דעד אין ואחרמ ^נל םים מענ׳י א

 איויארעםפ ױניפײחויז, װאוגדעחיײנער
 װעצ דאס אז זיכער, vm ער און •אר^

 ױן לעכען. ייחר אדער ײיז יארלענגערעז
 ויי םענצען, בײ ®ײןןר א?וי נאד vm ײאם
 וזעו #ג«ך *יבערוווי•® און ? לעבען דאס
ױגוצי״ די ארבײםחנר״צעםפעל, דעם אין

ײי • תויו

1898 ײני, «ןר11 «ריי**ג,

J  J • ח י ̂ני ן רד ודןד מ ד נ. רו ע י דו י

r קײנמאי זאיסט דו i לױג^ן i 
r איחר םאר שװעסטער t s

 דײגע אז חאפנומ, דער
 אױצ• ױנטיגצ די צו דערגרײכעז װעאען

yi| מצכען דיר װעיען און 
w ) nvi שװעסט^י• חאחועז♦ איחר צו 

^ ײנ  און פרױען אלץ םאר רyםריה ז
 דו — שװעסטער זײ זײנען

שארען. ברעגגען נאר זיך קעגסט
 firii געװאוסט, דאס האט זומארעז

 צו שרנלען צו זיך באשיאסען האט ער
y די i^py זוםאחמ קאפיײ. מיפס vn 
 וריגינ מיט סעגש מאדגער א ןyװyנ

niPyo, ד לויטyמע- די םון באגריוי ם 
:iv, ג^זיען ער איז שרױען בײ כאטש 

iryTז באליבט. ־yוזא- דאםען םיעא הר 
 איגטערעסײט, איהם פאר זיך בען

 גע״ נעװען איז רy װיייל חגרםאר, אפשר
:v\ 3» זײ'Pyo דסט דו נראב. צו 
 באסאגט״ רyרשטy רyד בײ *nyc א

ן ryr א שאפט ^ ב  דיר ער װעט נאז אי
 אינטע״ זיך טyװ רy אבער ריבעז, ניט

באװעגוגג. רyרy' דײן םיט רעסירען
 געװען איז סאפאײ םיסס yדyטPy די

 און חלעװרינ ?ײלאכדיג, ליבענסװירדינ,
ײ םיסס yרyאינג די שעהז. איי ? *V 
 מײ- די יױט און |nyr אזוי נים ג^וען

 באגעהמען איהר איז רyנyם די טיז נוננ
:w vשוומםטער בײרץ אבשטױס^•. ן 

 און נעשטאיט y^y?H האטyג זyהאב
:yװyט ז ^  געדכטס״ זײער םיט TP:ny כ

 כאטש שטיכמנ, ױיטר מיט און אויסדרו?
oy ג ניט איזyװyד ןyצוױײ ?לעגםטער ר 
yc^ װyר dv ש די איזy.הנערע

 האבען חתונה געװאלט האט זוסארעז
 באשיא- נאר האט ארן yרyלטy די םיט
iyo די געיעגעגהײט; די אפצואװארטען 
י װאס נעװען, רyאב איז צי־דז  ?אפליײ י

 צוזא־ געװען שםע;דיג זייבען םײדלאך
 פארבראכט, םיל זײ םיט האט ער מען.

 געריםען, און שםאצירטyג טא:צם,yנ
 געװען אוםםעגליך איהם איז oy רyאב
i־u#:#c זײ j n " r ^ y אויוי כאםש u y 

םינוטלן. 1יליכ
y'3 די אז ן,yמiבאהוי םרױ^ r 

 שםעג־ געווען חגרםאר זײנען רyסטyשװ
 די אײגע זyהאב זײ וױיל ׳;yo«rw די:
:«y iy i ט געטרויט, ניט א ה ״ ^  םורא י

 ?אנ?ױ ס̂יyצװײט דילר פאר געהאט
 ony3y® די גיט איז דאס iy^: ׳rנyר

i»oit .poy־Ty ג האטyסך א האט iyjy״ 
 רי אדום הטyדרyג זיך האט רy גײל,

 נע־ האט רy וױםיל מײדלאך בײדע
o:yp. אז yגע בײדע איז רycלyטד ן 

צוױיפעל. שום ס*יז איז װארען,
^y: דאזינע די איז םארג^מז!; ^

y?״:p א אויוי טע ^ v ^ o  y פון װײם 
 נעווען ניט זיינעז דא נבאהז.yאײז דער

y:''p ׳פאר?ס pmio yj''p אפעליעם^ 
 yo| װען פארנעניגעז. yרyאנד y:^p איז

 מען האט באי א באזוכמז טPװאyנ האט
 ילא- נאך רײזע טאג א זyאהרD געמוזט
 נעם*^הט דא זיך jyo האט מן, דארע.

 װאס אונטערהאלטוננ, yr'Pp jny' םיט
iyo פארשאםען. געקענט זיך האט

 y-: שוין איז Dy ותז םאי׳ אנפאננ
 מעהרסםע די ווען און הײס הרyז װאיעז

 זיינען סטאנציע רyד םון איינװאוינער
cאנאנדyרגyאויוי םאהרעז y :^ynn t,| 

א fyny: צו באשלאטען tyi*®iT האט

אי ד*ר (1• •
*yj חאט «iMr»yfyi די יגנח.

i ג>ת y r •  • ly צו tt^pyii• • W
>h§ “

וח  l. . .
4i  "|y*0*0 נח׳ס, «

»««ii y««» fl « ה4ווי  jy ia  • נ44  jP iy
• y . i r i•yjgufl^yi n ip i  i?0iyi »i

yayiyj »•» 0iyn.} נאשרא- ן4או 
0• |y«44i  P0f iy« 1•  ,fyifiiy* jyo-ר 

 |yr4P צו 04i אוס ׳pyi0 •1V0MH0 m |l• »|40 0״ii יpywiy 449• 0 יײיו^
שטויב. eyi פון

r a 0דו^ v נ w v i m t m  t i)
0 10 ang 03 0 אױוי וײגער»|y0O40 

ט0נ די ץ.0•י iiy 0 איו נ i |yiiyj ״4חי 
4ye די •n y ^ד/אנ iry jױצט •  יו4•

o n a  j^ynya ט;4טר ניי »ay iya 
iyov3 tvnyj 101 r» צו איס iyY-i 

iyt^n, סינסטערע די אין
fjm האנען מיר *r?  jy n n y n צו 
 iy♦• ivnyj «»ר װעג איז ויהרען

tm ואר. aon איז ya4iyj| די סיט 
או,4קא*יײ-ס די  גט<ן,4ח §ון איו און י

:ru y a y i ױך oyi ט4® טח tvomi 
 חתן-ביח. לס0 צוריקיןומען iy װעט

 צוםרי• און נייהיאף געווען אי? יעדער
 10 «יחלט,0ג |y30i yla בער0 חנן,

 םיר ן.0יקוס0פ דארן• וױנטיגעס מטװאס
 איז oy «ון יאגגזאט, fy©ny3 זימצן

 ז»• סיר װ«ן iy34,t 0 10 געווצן שייז
ת צוט אגגעסומען נצן  טיר װאו ,aPiy ני

ט חאבען  חנם אין ן0דארט פון וױיט ד
ט0געז רטען0ג פאמױײצםען  עסמן י

סאחיצ״ט. אונזער
 צו ניסעל0 אגגמחוםען בין איר

oyar, אין אר״ן נין איך אײדער און 
 חי• ׳ן8אוי באסמנרקט איך האנ גארטען,

 דרגטעיעז שװאכען א צפוךדיט אין סצא
 די נמװען גיט איצט איז דאך שטרײוי.

 וחנטע- םים jyroayraa צו זיר צײט
סעדזר, ואםד-שטורס א פראפעצײאוננען,

 אעדיען אין — װײדנער זאסו-שטורם *
צו1ח שױן םען איז D י rw iyj.

 נוײ די אוגטער נעיעגמז דינען מיר
 נציאכ^ און געייױדערט ב*ן0ד. #סער

 אױפ׳ן געשיייט חאט אוגז פון אײגעו
 זודפארבחוגטע די ותזזרעגד במנדזשא,

o: חאבען -דאזען ttfp ז״עחן זינאצן 
פיס. yiyr:iK צו בלעטער
 לופט די אז געמיהיט, האב י איד

 אבער םינוט, יעחגר מיט חײסער וחןרט
 די ביז באמער?ט גיט עס וזאט סיעער

 א און נעװארען םאריאשמז איז לכנה
;uyrpp־iy אננעהױבען האט וױנט 

jyPo'na אײדער אראגדזש־בוימער. די 
 געשעחן, ס׳איז ײאס נעװאוסט האב איך

 גענושמ־ זאםד־שםורם דער שוין חאט
 דער פארשװאונדצן vn באלד ותט.

 נעױאיזןז איז עס און ייכט־ש״ז אעצטצר
 גציתן vn יופם די פינסםעד, שטארס

 חאבען װאם שטױב, און זאמד מיס פול
 נאז איז ׳מױי איז אדײננעדרוגגעז אוגז
 דעד נעװען אח oy אויערען. די איז און

 און יאהר. םון זאמד-שםורם שאימסטער
 סpננעדריyצוזאמ נעשטאגען ױיגילן םיר

yayP| אונזyװעה־ פערד, ציטערענדזן רע 
 אונזעזיע איבער האט דונער דער רענד

yp• ביי״ די און נעחנאקט, און גע?ראכט 
 (&סץר-שטר*• װי אזױ זיך האבען צען
זײטעז. אלע אין צוגאסען לען

גז״ חײן דא איז ׳;עגומען גרונד אין

לזגנזנז) חײםיאען »ון (בילד
ך פון ת םילער. ב

p»py דyשוסט רyבײם נעזעסען איז ר 
oaaypnyii אין ' ' ^jy און נעבוינען 

ט ^־ינ סג ױ ר  םאר שטיװעל םאר די א
 בא־ האם וועאכער נגיד״, Djn ״שבתי

 האבען הײנם נאך זײ מוז רy אז fy4^־"
פארטינ.

o'p’Py ,דערשלאנע־ א בלײכע, א םרױ
:y קיײגע פיר םיט ארומנעריננעלם איז 

 איגערײ נצחצטע, חאיב אלע ?ינדערילצך,
 —עסעו ״םצמע, כאר: איז שרײצן סענע,

׳׳- !...״״נרױט שטיסטל א
^bny, אײער םיז שטי?ער רײסט 
,טאטען ״  איז ״ער #םרוי די זיך צושרײט !

 ײידער־ ברױמ״, נעבען ער זאל טאטע, 0
.V האלט

 בא• קאפ, םידעז זײז אויח הויבם עליס
p טראכט n נים און םאםילחנ נאנצע » 
ra טיםען n. * ױעם ער י « *ו ײי ז װ י  י

 חנר «רזז,״ זיבערקײמ סים צר זאגט דאן
שםי־ די אױסלײאנן חימם דאך װצם

P װצ< ri האבען איך n m קצרב־ סיגא 
 ברויט קויםעז «ו חאמא װעםסו — לאך
jia אויוי םעחל אויד און v ז צס י  דאןי י

דאנערשםא^״י תיינפ
קינ די מים צװעק באלד נעחם שרח

 נאך ברןים, זיץ װעט עס און נעיט בצילד
דערצו. עפעלאך רױטע םיט

 אײן סינד יעדען שרה טײלט דערװײל
 iyp0i זײ וײ בײ טyב און קוש א מיט
 ווערען סינחןרלאך די ;שטיל זײן

 אוגגעדויד מיט װארטעז און אנםשוױנען
 טאמ־-! די װאס גלי? iyon־u דעם פאר
צונעזאנט... האט

 האט געװארצן, שטילער ס׳איז צז
 גע־ חשק, מיט ארבײטען אננעהויבעז עליס

ט  בצ־ ארײן, מויל אין שטיםםעל א כצי
 םרויע־ זעהר * צונעזמנען און דאס נעצט
 10 אױסנעזעחן, האט עס ניגון. ריגעז

 װערטער די םיט נים צײט ?ײן האם ער
באנוצעז. צו זיך

שבת• ארן נעעםענט זיך האט נדר די
 און בצוױזעז זיך האט סשרת גניד׳ם דעם

 דעם *סארםיק :צנין צום צו נלײד vn ער
?* שטױתא מנל-הביוז
ך חאט צציא  זײן םוז *ויפגעהױבען ד
 אױםגעגאײכם לצ,צקגצג־דצטאאס נידצריק

 n סרױ, pn נצבעםעז אןז מקען ויך
P*t מד.תײ « מנגשצז ואנם דערלאנועז 
ו און זיצצן צו ו מ א ו ח י ל מז, ן ױ א מ  «נ

os®• םים __ ________________ _
מ בי י ^ > | י י י י ^ 1ו ® י ד י » ז «י ג

אחו i ו m  n,\ ו«»ד ד> *?11 **«ד1א 
iyi0fl ו»ך i|ypyiriy i40 ajypyj ?  א

fyj0»ryi pa 4 סיט׳ןtyjכט iy;yrttJ0 
 די ®א-שטאוט yjyn די «>« וױגט,

4to,? ן חאנ און  מיא״ 01צ aiyryny ד
iy jn  pa |ya און no j y r n  ayi 4ד 

iyo4ia, ט0נ חאנ ך4א צ ד  o^ypyj י
1 0 00i  r i a  0 pa fffyi44פ! ^fayj 

a n y דאסאיסט a f i ך4א i0 ,iiynyi 
 y^ 4י און lyiaon jyayi nyaa איו

 0 געװען 1>א ay מאורי/ סיסס טערע
 -yjop* טay 01 .8שטוי נעד4נװארד
jynyi װי iy i 4ר צוױיסען װיל װינט 

n y איהר און jy iy i^^apyuf ry ry 
 נאײען פון דאמןי גל^/ונחןר חןר און

•IVP10 ,ד ojy-iayi אונן חאט
•inyoyioi 0 אין *yi;ioa אין א-וס 

ט4וו דער  איך *ון iy*0iiyi שװאכער נ
 0 אױעיען yj״pa aiyniyi 0 30ח

yoigv ^פארצװײפיונ;: סיט פוי שטיס 
 סיט jynyj pm oy גאט!" p^o ,10״
«01 vw  y im p 0 וױ yrnj0?ai0B- 

i o n  ya לו0 װארטoגyאט̂פyדט pa 
y דאן .aaiP רyד iy ;ra  n  pa סיס 
4■•0P״ ooy^• yp*o pa |yiMoyj;<na 

pa 0 ט4ס mp u r rw p n i ױ לאט 
jyon |ya4inyjj« : װאו« l4,o vn

o c a n a c  ?*ny0 ן44ס סיר !iiyp 
y n איך אחײס, וױי no א־זײa ד

r a חאנ -iyoo:’o h  m ,oaaioyj 
h  pa r n ^נליצ -iya’a vva jya0n 

pa ,p w rry j איחר חאכ איך -nnyi30 
 P’p דטא pa oy 10 ,lyrnnua ב/וז

:inaoy, שטורם חנר vn סננח. אדון 
 !דאס ״דט Mynrya ט0ה iya0 ױ

ס! א ד ט ױל ני ךו ד4ח0אי ם י
,iy;0i |yanny«0 חר4א האב איך

10 pa oy איצס rv y o o ia צו iy^1r 0o 
oy pa תם ly, 10** וחורצן ו ro a סען 

m  o n  \vp ט4נ r r a r o איז r r חשד 
0 ,o n toס — װאנס דער צו רעד נער  ד

׳ אהײם. no ױ אנדעחס,
 :זאכ סינוס רץרועלבןןר אין כמעט

 ולײ• סײן אויף האנס א חנרפיחיט איך
*pa y אדײנגע- סיד האט 1ןוסארע 

 אי- onoy; האט ער .iyna pa כרילס
o n  ly^nmya וױיחנן ^iypr פון o n 

 onvrnyi □»ip האכ איך און שטורם,
i; איצט yn אל1 ״װאס װערטער: y״

, אן  >זyם0געטד םיך חאט אוםנליס אן ^
 ריכ״ די צו גיט נע׳שדכנט דך האב איך

ד ע ג טערט דערבײ האט ער און םי  ג^י
אױפ^גוגנ. פון ?מרפער גאנצען זײן םיט

 אױס- אױזם צו געװאיט האב איך
ט :שרײען נעױא״ משוגע איהר ^יי

 דעדקיצרם זאמד־שטורם a אין רען?
 נאד דידעי*?״ » צו ליבע pa דך איהר
טaוזyנpוריY זיו חאב איך  װארים ז,yי
 cv געתאלפען, דאס שוין װאלט װאס
r a דאך p ir אינעטאן. געװען

 ״ױאו ;עשריען: וױדער ער האט דאן
 אינ- די ;עװעז 1אי דיטy עוײם¥״ איז

 גע־ איהם הא: אץ־ און שװעסטער, נערע
איהי? pc איהר וױלט װאס״ םרעגט:

שװעסטעי^" בײדע צו זיך שדכנ׳ט איהר
yםיד צו נעייעװעס וױדער האט ר 

 די טא?ע מײ:ט רy 1א שטודם, דורכ׳ן
 חתונה וױל my ױעלכער מיט אינגערע,

y האבעז, n  pa אייבערכע־ איהם האב 
ער אז טילות, א םאכט ער אז שרימז,

»0i44 4ד «א10ס yיyuרy. 1צ O0H 
 .on איר o44n I00VJ דאס a*i ו4א

rm w n א»ו yjtnM 4ii0 |ynyi pa- 
ט 30i ו4א $ו  yr^o o^yiyj ד

lyaiyn yjyp4a,
iy אי איץ ר01 דאטo1גpyיאyoיo 

yn  jyoyayi pa yy44?• p40 זאי n׳an 
iy |yaita4ia׳iv vatyn / 4%aap o 

ט נ  איס״ער האט •y iy:Pyn 10 pa ד
ayiyi אין ya4iן iv y i שדכy 'i:

 y*; ניט מע־זד דא pm any אנ^ל
jyn פאר p^r jvaanr oyi ד פוןyד 

y11 ,uapנ c•*״ ®an yי t ,0 pnuyo 
DPipyi דולר oiypi0ii yjyoni• n״ 

V301| מיל t r y n n אייזד וױיטען פון 
pa y i  r i j y i f 4 ,aPauryj אױוי גאלאו 

0 laniyoyi oyi iya4a iiyo -שטײנער 
yn oy;,; וױ אזױ a י־011 שדים סח;ה 

ivo איחד ;o ; r v
lya^ynyi pa כא• איך ־א: צײט 

op-yo גאו yam ,mv; : לאב איך ;-y
pyi דאס ;lie a n y די חאיי־י/ מאוד

yיyoרiyooynr y׳ v^vn האט ;-y
 צי:% זיך לאט און pn; פון שטלאחייט

 צע-טײכע א 1n ,lyiaon iv ריי?ט
ח א: א״ך .ivuany; איהל צו ני  או״ך -

;oa4iy; o'lyiaon inyiy, לאט װאס 
opipv; אז לחמנװז, אזא מיט oy אט- 

r. דאס טpי•דליac סיל a n
ט ״אח ;^ ל ד צוליק מ•- נ ס די  ע

.fyoyay; iy האט
yn נין iy ;;n«ry;c’n a אױפ׳ז 

iia vyo האב ;פש ססילת ;רױס סיט 
oy r a ט ^א; pa r רyאינ ; a a ,טלאי 

aנ iia fynyc y לyי r v 'i r טיפע on־ 
%v i  ,\v האב איך iv n אננע־ קוים 
 סאללעז זא* זי wovzv: pa א;ט,4

pnnr.
y a נערגעדעדם, סױם איחר חאנ^ 

vn סיז איך האב צוריס ײעג אױפ׳ן 
 נעשטאנען איז ד ia ,lyinaoiy איחר

o וחןהל^ד v e r  oyn זומאחןז, הינטער 
 אין ערקלערט זיך האט לy |yn ;ראדע

van האט עס און שװעסטער, איהר 1צ 
 •לאץ יפ׳ן1א >ד;;ערע, די yp go איחר,

ny^ גצדידיט ;ים a לעקסיצ.101א n
T אחײם, ;עא״לט יך1 דאמם האט 1 oia 

 װי קאמעדיל, איהל אין אױסצואװגעען
oy פאר דך •אסט a צאלט*פילי*ע;דע 

םײדצי.
 נע• נאך ;yn iyv;a; ojn האט ױ

 היס־ געװען vn pa o'n;yoy; דט,yל
 ייבעס־ אומנעהערטע די רyב,א טעריש

yלpלyאיך װען שװעסםער. איהל 1צ ;;1ל 
 פיק־ צום צוריק ;עבראכט איהד האב

;P4 ,טאנעץ, אננעהױבען שױן האט ייאץ 
r לם1שט דעד a אריבעי־ נעװעץ pa 

a in a o n,; ,מיט ניאס ia איעכעפאיצ־ 
 אנסקענעז, אױזר ;עגאגנעץ ,oa4iy; ;עם
pa איחר האט ;onpy אנצער דעל םאר: 
 פאר־ א נעװעז pm עס — עישאפם1;ע

מנ;. א י
 שװעססער עלטערע די סאפלײ, מאוד

pm צוגע־ און װײםען םרץ געשטאנען 
 pa ;עםיהלט האט י1 װאכ ;אר הוקט.
 זיך איך נעהם געטדאכט, האט זי װאס
P זי סײדען באשרײבעז, צו אן ;יס 'sa 
טהאן ראס זאל

 די אנמװיקעלם זיך האם עס װי וויחר, װײםם
 1אםעייק»ו »ין באװעגונג ארבײפער

 4,אינ^עינײ^אנא דעי ןון געאינפזע די לײע:®
 דר. יןr ימי#ז, װ^רקערס גארםענם לײדיס
 אלץ דים װע* איהר ווון לעװין, לואיס

װערזנן. נאקאג®

אביסעלע.״ צען1י
 אדײן צופלידענע א באלד pm שרה

jim דעױ 1א קינדערי*אר די יך1א דערסאנט 
 jyagn קינדערלאך אלע pm סט1ק אנ11צ

ײן1 װעט ״באי*ד :טאנצט1צ אזש דך
״ !עפעיאך רױטע מיט ברױם

 מיט ;עװארען פארטינ pm pny װען
 םרוי ײן1 באםױלעז ער האט שטיװעל די

 א*ן קויפעז איעס ;עהן שױן זאי י1 שרה
 שאל א כייט געשטאנען שרה vn באלד
הן1צ נרײט אססלען די אויוי  »יז:*ױס־ ;׳ן

 נעלד. נאך עליק׳ן צו האנד די נעשטרעקט
 שטײועי די איבערגע;עבעז האט עליק

iv משרת דעם vn א ;האיטע;’: אױך 
קערביאך... פי;ף די נעםעז צו גרײט האנד

 אויגען ■אר א אױס גלאצט משרת דער
pa :הײן האט בעאעבאס ^דער שטאמעלט 

 נעזאנט לאט ער — טpנעשי גיט נעלד
 ער יאזם רײדענדינ, א?וי ייז0 ?ובת.״ נאך
שטיװעי. די מיט נעהן זיך

 פאר׳ן עליק׳ן שלעיעז אן הויבט שרה
 דער איהם, iv י1 זאגט שם^ל pa ארבעל
 די ריק1צ ^געם :הערעז נים זאי סשרת

 צינד א iyp ער נניד א pa ער שסױועל,
 הינ־ די פאר ברױט דארפען מיר נעבעץ.
דער.^

 pn פאלגט pa געריהרם װערט עליק
 בעל• אײער זאנם כיוחי, ״ױיט םרױ:
 הוננעריג״, דינען סינדער די אז חבית,

pa איהם, בײ ציםערען ומנגם די ini עד 
 םאר־ םשרת דער שםײועל. די צוריס נצסס

 וױ בלײבעז עליס׳ז םים שרח און שוױנדס
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i;w״1 װעט װאס ׳?  שרה סיעגט—ײן
אױגען. די אין טרערעז םיט

 גרױם פא״ iyp ער שװיעם, עייק
 אין אױסרײדען ניט װארט א װעחטא;

זיפץ... א כײט שרה׳ן ענטפערט ער
a האט צײט pa א געהערשט הױז 
 קינדערראך די אפילו שוױיגעניש. שטיי

 עפעם אז דערפיהיט אינסטינקטיװ האבען
 T קינדעײאך ysa און פאר, דא געהט

כיוםעי. דער אױם געטוליעט זיך בען
 באלד זיך האט שטורם־װינט a וױ

 פעור ברײםע די הױז איבעד׳ן צוטיאנעז
pc האסטינ איז װעלכער נגיד, דעם שבתי 

p n a, ײ  האבען אוינען ײנע1 נזלן. a ,u 1נ
כעס. פאר געברענט אזש

 שסיװערצ םײנע דינען אװאו —
שטי• די דערלאננט איהם האט עלית

 נעצײ האט װעזען גאגצעס pn pa װעל
אנװעזענהײט. נגיד׳ס דעם אין טערט

 ברײםיײד זיך האט נגיד דער שבתי
 ארויס־ האט ער סעשענע, pn צו נעכאפט

 און קערבלאך זילבעדנע םינןי נעשלעפם
 װערה־ דעם אױף נעטאז שלײדער א זײ

 ארונטערנע־ באלד זיינען זײ ש1א שםאט,
 דער איבער געסײסעלם זיך pa פאי״ען

 ?עדערלאך די מיט שרה שםוב. גאנצער
 פול און נעבױנען ערד דעל 1צ זיר האבען

 זילבערגע די אױםנעהױבען פרײד טיט
• קערבאיך.

 םון ארױס האססינ ra נגיד דער
 צארצגדינ אוז שסיװעל די נױט שםוב

 ח«• ffp שוסםער א ״נאר ;אויסנעשריעז
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.# ־



ץ

iy סרײטאג, e n261̂ יוני, ״

 אונטערדריק• די םאר געבאוטעט האם הארץ װעםעס
 ארבײ״ די און ארב״סער־םאסען. לײדענדע או) טע

 ;איגעשווצם און געםיהיט עס האבען מאסען טער
 אנער״ און ליבשאפט םיט געענטטערט איהם האבען

* הענונג.

 איז אנריםענט גײעם א םאר באזיס clg רע«ארט,
 עס געצװאונגען זײנען זײ אינדוסטר*ע. האאוס דער

 די םאר רעס§עקט האכען םעגען זײ כאטש טאן צו
 קאםי־ דער םון אויםריכטיגקײט די און עהראיכקײט

 אס1 גוט, גאנץ םארשטעהען זײ מאטיװען. שאן׳ס
 אײג־ סאןישא! דער םון רעסאטענדאציע די אבװאהצ

 קאנט־ די פרן באנרעניצונג געוױסע א צו^טעלען
 מאנוםעקטשורערם און תשאבערס די פאר ראקטארס

 אבער דאס קאן װערט, א םון עפעס זיך אין האט
 פאדערונג, צװײטע .די אהן ארבײטען ניט ריכטיג

 באאע־ די דאם ארויסגע^טעאט, האט ױניאן די װאס
 געוױםע א ארבײטעד די גאראנטירען זאאען כאטים
 װײסען, זײ יאהר. דורכ׳ן ארבייא װאכען צאהא
 גא־ א אהן קאנטראקטארס םון באערענקונג די ראס

 ארבײט װאכען צאוזל באשטיכיטע א םאר ראנטי
 געוױגשטען דעם ברענגען נישם װעט יאזזד דורכ׳ן

רעזולטאט.
 םיטגאידער די אויך םארשטעהען דאםגאײכען

 איז געהעריג װי גיט זאל עס •וױבאלד דאס גוט, גאנץ
 ציה־ די װעאען ארבײטס־וואך, די װערען פאיקירצט

 זיך םון אינדוסםריע דער אין םיזאנס קורצע ׳די«ע
 זײער אז םײנם, דאס און װערען. לעננער :יט אלײן

 און הלעגלאכער, א באײבען אאץ װעט םארדינסט
 צו גע:וג םאררינען קאגען ניט אאץ װעלען זײ דאס

 זײער און זיך פאר לעבען אגשטענדינ אן מאכען
פאםיאיע.
 מײנט עס װאס אױך, וױיםעז ארבײטער די און

 הא־ זאאען באאעבאטים די דאס דעקאמענדאציע, די
 זײ שאפ. זײער ״רעארגאניזירעז״ צו רעכט דאס בען

 צױ דעם אין נעטײגט, װאאט דאס װאס װײסען,
 געפינט אינדוסטריע קאאוק די װעאכען אין שטאנד,

 עפעס באקוסענדינ ניט דערפאר אפיאו —איצט, זיך
 די באװעגען װירקאיך זאא װאס רעפארם, מכדטות׳דיגע א

 איגדוסטריע דער אין אײנצױטטעאען צוריק באאעבאטים
 אפצוגעבען געמיינט, װאאט דאס שאפ גרעסערען דעם

 גע־ אויסגעקעםפט קרבנות סן א דורך איז װאס עפעס,
 א םון איז װאס און צוריק, יאהר צעהן א כײט װארען

 ארײנצױ םײנט, דאס ארבײטער. די פאר ווערט גרויסען
 מיט בײטע, א באאעבאטים די פון הענט די אין געבען

 ארבײ־ די אײנשרעקען קאנעז װאאטען זײ װעאכער
 אײכט קאנען אױך װאאטען ?ײ װעאכער דורך אין טער,
 באםראכ־ זײ װאם ארבײטער אזויגע םרן װערען פטוד

 שטע־ א זײגען ״װאס און ״אוםגעוױנשטע״, פאר טען
.,שאפ׳ אין ארדנונג די און םרידען דעם םאר רונג
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 צעולגדאיגע די• םאר םיםגאידער, אונזערע 'םאר
 טויט דער איז דרעסםאכער, און קאאוק טויזענטע

 םאראוסט. גרויסער באזונדער א אאנדאן מאיר םון
 אאנגע, א םאר םיהאען זיך װעט װאס םאראוסט «

 םעהר, .סך א געװען ער איז זײ םאר צײט. אאננע
װעאט. איבעריגער דער םאר געװען איז ער װאס

 אר• און סאציאאיסטישער דער םאר װעהרענד
 ברי־ » געװען אאנדאן םאיר איז בכאא װעאט בײטער

 8 םאר האט װאס אראטאר,־ |8 רעדנער, נטענער8אי
 באגײ״ םיעא ארױסגערוםען יאהרעז סך 8 םון משך

 אויםגעשםורםט האט װאס ׳טאר8גיט8 18 סטערונג,
 קאאוקםאכעד די םאר אבער ער איז ^והערער, זײגע

 מעהר! םך 8 :אך געװעז ארגאניזאציע זײער און
 ער שואטער. צו שואטער געשטאנען ער איז זײ מיט
 איז און ארגאניזאציע זײער בויען געהאאםען האט

 די אין װי שטורםדיגע אאע אין זײ םיט ;עשטאנען
 אנטײא גרויסען א גענומען האט ער טעג. פדידאאכע

 סיט געשטאנען כסדר און קאכיפען, זײערע אאע אין
פרײדען. איז װי אײדעז, אין <ײ

 אאיער דער באויז געװען :יט איז אאנדאז םאיר
 יארק נױ ױגיאן-אין קאאוקמאכער נרויסער דער פון

 םאקטיש איז ער יאהר. צװאגציג אעצטע די זײט
 ארגאניזא• דער םון ארגאנייזער ערשטער דער ;עװען

 װעםען פאר טוער, אומערמידאיכער דעד ׳ ;ציע
 קאײן, צו אדער שװער, צו געװען גיט איז זאך קײן
 איז װאס אאץ ױניאן דער פאר געטאן האט ער —

 איהר שטעאען צו שטארהעז, צו איהר געװען נויטי;
 גרויסעץ דעם באגײסטערט האט ער פיס. די אויף
 קאונ זײן געגעבען און מאס־מיטינגען די אויף עואם

 אפגעשאא־ די אין עצה אויפריכטינע זײן און װארט
 פון פיהרער די און בעאמטע די םון מיםינגען סענע
 װינעאע, דעם בײ נעשטאנען איז ער ױגיאן. דער
 איז און װאקסען, אנגעהויבען האט ױניאן די װען

 באריקאדען, די אויף איהר מיט געשטאנען נאכדעם
 אגםיהרען געמוזט האט זי װאס קאמפען םיאע די אין

באאעבאטים. די גענען
 דעם םון טעג די :אך געדענהען װאם יעניגע, די

 גרויםער דעד םארגעיןומען איז עס װען .1910 יאהר
 ״יארה נױ פון אינרוסטריע קאאוה דער אין רעװאאט

 און ענערגיע װיפיא אאעםעז. םון מעהר װײסען יענע
ױניאן. דער םאר םארװענדט ^־.אט ער קראפט

 ער װאס אפצושאצען ג^־ניט איז דאםגאײכען
 םון יאהרעז די אין ױניאן דער םאר געטאן ט#הא

 קאאוק דער אין אגרימענט קאאעהטױו ערשטען דעם
 ״םראטא״ געװארענעם באריהםט דעם אינדוסטריע.

 םאר־ געװען דעמאאט ער איז גאכם און טאג קאא״.
 און ױניאז־טעםיגקײט, און ױגיאךארבײט םיט גוםען

 די םיט און איבשאםט םיא םיט געטאן עס האט ער
 האט יאהרענאאגג םאר איבערגעבענהײט. גרעסטע

 םארשידענע רי אין נעלט און טעג אפגעגעבען עד
 יױ דער צװישען פארגעהוםען זײנעז װאם סכםוכים,

 עהר״ אססאסיאײשאן. םאנופעקטשורערם די און :יאן
 געגעבען דינסט זײז שטעגדיג ער האט געטרײ און איך
ד אונזער צו באארד, דזשאינט יארקער נױ צום  אי

אאקאאס. אונזערע צו און םערנײשאנאא

L. FINKBLSTEIN, Acting Editor
Subaorlptlon price paid la advance: 91-00 per yetr.

New York, Friday, June 11, 1026

offlX T fr • א ^ י י ם ^ Clan* matter April Ifl, 1020. at the Pont 
umcc New York, N. Y u n d e r  tbe act of Aucuat 24. 1812.under tbe act of Auguat 24, 1812L
Ac«eptan«'e for tnailin cial rate of postage provides 

1817, Authorised Jan. 2S. 191*,

י ע ד מ י ט ן ש ו י פ ט ד ײ ל ר ע ש ט ־ פ א ן ש אי
ק ו א ל • ק ד י ױ .ט

 אװעגטי דינסטאנ םיטינג שאפ־טשערםאן דער
 אנצונעםען ניט באשאאסען האט ױגיאן, קופער אין
 גא־ דער םון רעפארט דעם םון רעקאםענדאציעס ךי

 מיט װערט םאםעגט דעם אין קאםישאן. זתו־נאר׳ט
 גע־ דער אין קאםיטעא װיכטיגער 8 געיטאאסען דעם

 יא־־ק. גױ אין ױניאן קאאוקםאכער דער םון שיכטע
 באאעבאטים־ ארגאניזירטע די צו שײבות איהר אין

 עס אינדוסםריע. סוט און קאאוק דער אין גרו^ען
 שאפ די דורך רעדענדיג קאאוקםאכער, די דאס חייסם,

 הא־ םארטרעטער, אויטאריזירטע זײערע םמעראײם,
 רעקאםענדאציעס די אנצונעסען אנטזאגט זיך בען
 די װאס אז גרונם, דעם אויף קאמישאן דער פון

 םיאדערעז צו גענו; ניט ווײט איז באוויאיגט קאםישאן
 ק^אוק די אין ארבײטער די פון אײדען גרויםע די

ט איז דאס אז ;מעפער  8 ברענגען צו געגוג :י
 װאס אוגטערדריקונג גרױסער דער צו פאראייכטערונג

אפגרונם. צום איגדוסטריע קאאוק די ארונטער *אעפט
 די גערעדט האבען שאפ־טשעראייט די דורך

 און קאאוק די םון ארבײטער די םרויעז, אוז סמנער
 דע־ דער און כאאס דעם םון קרבנות די שעפער, םום

 אוג־ זײ פאר מאכט װ#ם טרײד, אין םאראאיזאציע
 זײער און זײ ז8 םארדינעז, צו םאג צו היינט כתגאיך

 האבען עס דערנעהרען. זיך קאגעז זאאען םאםיאיע
 םון ארבײטער םאסען גרויסע די זײ דורך גערעדט

 געזאגם איז װאס װארט, דאס און שעפער, יענע
 אין האט קאמישאן די װאס דאס T8 יאיז, געװארען

 איז ארבײטער, די באװיאיגט םארם סאנקרעםער א
 אנגענומען נים קאן דאס אז און גענוג, נישט וױיט

ווערען.

GKi

 טשעראײט די פון באשאוס אײנשטימיגער דער
 ױניאן דער םון םיהרערשאםט דער גאײכצ^יטיג, גיט,
 קאנ־ 8 צו באאעבאטים די רוםען צו נדאט8ט דעם

 םאר אונטערהאנדאונגעז דירעקט אנצוהויבען פעדענץ,
 אאטען דעם םון פאאץ דעם א*ן אגריםענט, נײעם 8

 װאכען צװײ אין אויםגעהן װעט װאס אגרימענט,
 די װעאכער םיט אױפגאבע, אן איז דאם רום.8

 דארי באאד זיך װעאען באארד דזשאינט w םיהרער
םאמעםען. םען

 אנהויבען זאא םען דאס מײנט, ט8נד8ט דער
 אםסאסיאיײ באאעבאטים די מיט אונטערהאנדאעז

 װאס פראגראם, אריגיגעאער םואער דער װעגען שאנס
 געםיהרט האט און אויםגעארבײט, האט ױניאן די

 די און מאנוםעקטשורערפ די מיט אונטערהאנדאונגען
 קאנען עס און .1924 יאדזר איז נאר דזשאבערס,

 פאראאנגען, אנדערע :אך װערען צוגעשטעאט אויך
 זײ־ און אנטװיסעאט צײט דער אין זיך האבען װאס

 ארבײ־ די םון װאויאזײן דעם םאר נױטװענדינ נען
אינדוסטריע. דעד םאר און טעד

װע־ בארעבאטים די םיט קאנםערענצען די צו
 גע־ קומען ױניאן דער םון פארשטעהער די אען

 און באגרינדונ:, טעארעטישער דער דורך שטארקט
 קאםישאן גאװערנאר׳ס דעם װאס קטעז,8ם די דורך
 אין אונטערזוכוננען איהרע אין םעסםגעשםעאט האט
 אין שסיצען םאהטען דאזיגע די אינדוסטריע. דער

 אין ױניאן, רער םון שםעאונג די הינזיכט יעדער
 אר־ די םון צושטאנד דעם םכח אנאאיז דעם כאצוג

 אונזער םון םיהרערשאםט די וױ דינגומען,8בײטס־ב
 םארשטע־ רי אנגעװיזען. אאננ שוין עס האט ױניאז

 םיט הין8 הומען אויר ײעאעז ױניאז דער םון הער
 מיט ארבײטער, די םון אונטערשטיצונג .םואער דער
 םיטנאידערשאםט, דער םין צושטימוננ גאנצער דער

 געװארען דעמאנסטרירט בואט אזוי איז דאס װי
 דיג־ םארזאםאוננ טשערמאן שאפ גרויסער דער אויוי

ױניאן. סויער אין אװענט םטאג

 דארף שאפי׳טשעראײט די םון באשאוס דער
 םארװאורף 8 אס8 ורערעז אויםגעטײטשט :יט אכער
 װאס סעגש, ערנסטמר קײן קאטישאן. דער םאר

 אינ־ קאאוק דער אין צושטאנד דעם װירקאיך װײס
 אױםטײטשעז, נישט זאא און נישט רוי8ד דוםטריע,

 דעד םארװאורןי 8 םאכעז צו געםײנט איז דאס אז
 גע־ האט זי װאס אנשטרענגונג דער םאר קאםישאז

 די םארבעסערען צו דערםיט םײנענדיג ערנסט סאכט,
 געזינטערע אײנצושטעאען און וורבײטס״באז^ננוננעז

 איז צאדים אאע די צװישען באציהומעז אינדוםטריעאע
אינדוסטריע. סוט און סאאוק דער

 עדיטאריעא, |8 איז םרידיער, שוין האבען םיר
 אנשטרע:־ די איז עס אויבענסװערםה װי *נגעוױזען

 דער־ צו זיך געםאכט האט קאסישאז די װאס גונג,
 אין ■ראבאעםען אע8םענם8פו:ד די צו נרונםעווען

 אגנעװיזען, אויך האבעז םיר און אינדוסםריע. דער
 קאםישאן די װאם ריאננאזע די איז עס ריכטיג װי

איז ר,אט  דריהען װאם חאאת׳ען, די באצוג געםאכט,
 די םארשםעהען דאס אינדוסטריע. קאאוק די

 שא־ און נערקע;ען8 זײ און גוט גץ8ג קאאוקםאכער
א• עס צען

 װען זעאטעז דאס זינען, אין האבען דארף מעז
 האבען ארגאניזאציע, אונזער פון געשיכטע ׳חנר אין

 נאכנע־ םא^א״ ענד ״רענק דער פון םאסען גרויםע ו̂י
 װעגעז דיסקוסיע 8 אינטערעס פיעא אזױ םיט טאאגט

 דיםהוסיעס די םאא. ראס װי םרײד־יראבאעםע],
 אעצטע די אין פארגעסוםען ז״נען װאס דעבאטען, »ח

ײ װ  דער װעגען שטרײט, איצטיגען דעם אין יאהר ו
 װאס ױני¥ז, דער פון םאדערונגען די און •ר*גראם

 באאעבאטים די צו געײארען ארויםנעשםעאם וײנען
i t אינ־ סאאוה דער אין ארתוננ םעהר ברענגען 

 םאראינטערעסירט, שטארק טאעםען חאם תסםריוג
צו oy און ז׳  •גרעסטע די געװארען געשעגקט דעם אי

 איבערטריבען גיט איז עם און ווויםםערקזאנמײט•
w ,יארק גױ אין קאאוקסאכער רי *וױמען דאס זאנען 

ttP ט םען  נוט ניט זײנען װאם אזױנע, נעפיגען ני
.t tM M ©װאס און שטרײט, דעם אין ״אישוט״ זײ םי 

t n m n i i) ט  אױף אאגיק, די אויםגעצײכענם ני
מ עם וועאכער ײג רט ז  מון פאמרונגען אאזג די מוזי

i n ,צו געווארען ארויםגעמטעאט זײגעז וואס יוגיאז 
* VUT די ti t .הײנט, און צורוק

 די קאאוסםאכעי די באםראכםקז חנםאאם, וױ »וױ
tn m t m רםואה, אײנצינע די אאס ױניאן דער םון 

r a p  n r  w m  D pi ם װיפיצ אויוי  באפרײען איז ני
m מג דרײ װאס איבאען׳ איגו־זססריע^ רי «ון סאנ

j y p w  m w » ײנ » 4 9 0 n

גע־ ער איז מע:ש, גרויםער א באםת זײעגדיג
 גדאות פוסטער פון אײן.8 אײנפאכקײט די װען

 :אך איהם האט דאס און געװאוסט ניט ער האט
 םאאהט־ ברייטע די בײ כט8געם איבט8ב מעזזר

 נאהעגטער אין געקומען איז ער װעמען םיט טאסען.
 ער װײא :עהאט, איעב אע8 איהם האבען ריהרונג,8ב

מע8'װ און איכטיגע זעאטען 8 זיך אין צעהאט האט  יי
 ער־ טאא אײניגע ער איז דעם דאנק 8 אוז נשמה.
 םאראייציגטע די םון קאנגרעס צום געװארען װײאט

 ^פאאץ מיט ער האט דארטען אויך און אטעז,8שט
 ^טימע די ארבײט, םון שטיםע די הערען נעאאזט

 און ארב״טער םארםאאגטע און די.אונטערדריסטע םון
 טײא״ ער האט *ערװעהאונג זײן אין םאאקם־םאסעז.

״ שכר דעם *באקומען וױיז  זײן םאר אעבען, זײז ב
טעטיגקײם. געזעאשאפטאיכער אויםריכטיגער

 בא• ארבײטער דער םון טעג םיגסטערע די אין
 אויןי ער האט אחר,י צעהן אעצטע די אין װענונג,

״ז םאראארען ניט םינדםטע דאם  זײן אפטיםיזם, ז
 אוים״ נישט האט ער םאסען. די אין גאויבען נרויםעז
 ארבײטער־באװעגונג די דאס גאױבען, זײן נעגעבען

 די דאס און שװערעקײטעז אאע איבערהוםען װעט
 באװעגוננ * ארב״טער ארגאניזיר<»ןר דער םון םאכם

מונאים. איזזרע אאע איבער זיגען ענדאיר װעט  צױ א םיט קע•, ג^בויגענע פױם שמעחעז מיר
ר םואען אין געםיסח, בראכעז ^ ר  םרימען דעם בײ ט

אאנדאן. .םאיר גענאסע און פרײנד םון ?בר
 האט אוםנאיסספאא אן צוםאא, אער8ברוט 8

 און באאיבטען qjn פון אעבען דאט אוועקגערויבט
^ן ט כ א ע  בעסםע די םיז אײנער א^נדאן! םאיר נ

 סאציאאיםםימער דער אין םענמען אימעסטע8ב און
* ־ ,וועאט. ארב״טער און
v װ^ס ער, אאגדאן! םאיר טעחר ־ נימגמו Dip 

i קראפט םערסװירדיגע 8 באזעסען t נאגינסםעחנן 
ח מויזזוגחנר די ײ י tm ו  ?ypyii רז«מ r a p  m t• 
y • ד8פ rײען a חג  m מ ח י ס ח אעביו• מ f י t

r* l ח ם « ױ » » > ״ מי מי m «י

 Bin <«מחון םאיר םון טויט טראגימער דער .
מ באוועגוגנ ארביינמר דער פון ■װעסנענוכמן ג ײ  א

u די ח«»בען װאם •י«ונערען, די םון tq m ta .ט עגוי  נ
 װ*ס ■מרזענצימײסיס, ■ננעזעחענםםע די םון איינער
ט האבעז ר דרײםינ־פערזוינ a מי ח א ' *n־r ■ד I«m 
ד «נ iw חנם *ריידיגען «ו ivumbvus י  D tO rv*o 
o n .״ זז«ט «ר טרײר־ױניןיגחם manM r ד  ס

ם יװיאםי^־ גבם0גע na װאױנם MamrDVkr■ W סי
ן יכסײצ »ת ת מ ג f מ a רי ו5א י י י ז

סאר־ ■רביי^מר די

•w  . j n w ו»
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עמיגראציע אוז טרײד־ױניאניזם
פין ®ת ר ע p• ײ jm

 ארכ״טסלאױד שארפע איצטיגע די
yoon די אין הײט j ג־0י אינדוסטריעאע
 8 ארױסגערוםען חאט אײראפא פון רער

 אין עסיגראציע. צו איגטערעס שטארקען
 פער• ערשטעז חום אין זײנען רײטשיאגד

 ארומגעגאנג^ יאחר הײגטיגען םון טעא
 אין ארב״טער. מיאיאן 2 איבער איידא

 געשטיג^ צאחל זײער איז אפריר ט8םאנ
 ענג־ אין מיליאן. האאב 8 און צװײ ביז

 יאהר 6 יעצטע די אין שוין מען איז אאנד
 די ן08^8באטר צו רעז8נעװ צונעװאױגט

 םארצויגענע 8 אס8 ארבײטסראזעקײט
 כמצט איז עס װעאכער גע;ען קרענה,

 מי״ גוטען 8 אויסצוגעםינען אונסענייך
 אױוי הוקענדיג ניט #אאנד יענעם אין םעא.
 קאאא־ באזעצעז צו מעגאיכקי>ט דער

 זיר און אויסטראאיע סענעדע, אין ניסטען
 עמיגראציאגס די אכער רוםען אםריקע,
 אעבעדיגען אזא רויס8 ניט דאן פיענער

 דײטש־ באזיגטער דעד אין װי אינםערעס
 •רע־ ארבײטער דײטשער דער אין אאנד.

 אין םראכמ אויסװאנדערונגס די װערט סע
 גריגד־ און אםט זעהר צײט <עצטער דער
באהאנדעאט. איך

 אויסטויש איגטערנאציאנאיער דער
 ארבײטס-קראםט מענשאיכער דער םון

 אן אויף — פארמען צװײ אין םאר תוםט
 ארס אוםן. דירעקטען א און אינדירעהטען
 באטראבט װערט אויסטויש אינרירעקטער

 האנדעי איםפארט און עקספארט דער
 הויםט די אענדער. אײגצעאנע די צװישען

 הויכע די זיינען האנלער 848 איז שטערונג
 די־ װאאוטע די און (דיוטיס) םאביפען

 דעם שװערען8ב זײ אױך װײל םעמגצעז,
 מא־ רויהע םון רױםםיר8 אדער ארײנםיר *

 דער סחורות. פארטיגע אדער טעריאלען
 דער דורך םאר הוםט אויסטוי^צז דירעקטער

 ײאנדע־ ארבײטער אינטערנאציאנאאער
 און יענחגר אײנצעאנע צװישעז רונג

 יאהרען שאום די אין טײאען. װעאט נצע8נ
 ארײננעהמען דײטשאאנד אײן םאעגט

 אויסאענדישע טויזענד 900 קרוב יעהראיך
 אאנדוױרט־ די צו רוב דאס ארבייטער,
ארבײט. סעזאז גערוםענע אזוי שאפטליכע,

 די וועאכע םון אענדער, װיכטיגסטע די
 זײנען אײנװאנדערעז, םאענען ארבײטער

 ערד־ (םאר רוסאאנד און פויאען נעװען
 איטאאיעז(םאר און ^סטרײך איז ארבײט)

 די פאר דערהויםט אינדוסטריע, דער
 די אין געביט). רהײנאאנדער אין םײנס

 םון געאיטען האט דײטשאאנד װען יאהרען
 םאר־ אויך זיך האט װאאוטע, שיעכטער א

 ארבײטסאאזיגקײט די דעם צואיב םעהרט
 נעטאיך דאס איז געקוכיען איען.8איט אין

 ארבײטער איטאאיענישע די װאס דערםח
 מיט אויסהאאטען געקענט ניט האבען
 װעאכע םאײידיעם, די פארדינסטען זײערע
 זײנעץ איז הײם, דער אין נעבאיבען זײנען

 אר־ אױו* אװעקצוגעהן געיז געװען ניט
דײטשאאנד. קײן בײט

 ײען טאםענט, איצטיגען דעם אין
 ײא־ נעםאלענער א םוץ אײדט םיאנקרײך

 דיזעאבע דארט אויך זיך באמערקט ׳אוטע
 די'צױטטער־ פון אויםבוי דער ערשײנוננ.

 א סיט האט געביטען םדאנצויזישע טע
 סך א אהין צוגעצויגעז צוריק יאהר פא*

 איטאאיענער, — אוי^עגדישע״ארבייטער
 טשעכא־ און עסטרײכער פאאיאסען,

ײאאוטע־סריזיס דעם צואיב סאאװאקען.

י דך האט ו נ י ן י43י8 חן *י׳יטיאס ^
8, 881 כאד״טענד iyw yi8fi \ן»") 

y *יזא tn  n חנוויטאטצן o n  fie 
 8 11888 אא«tyj האט װצינער ״שאום׳/

ע ״ . נ ג נ מו ^ מ עי lP̂ 8 ”2 מ 8 tn 8 
ױ פנ ד א ^ ד ױ ly דעד ns ו m y tr it 

ר8 ט8וי 8י8״ iyDJ’8 i ר,רי,ט8ג י n״ 
 -yj 8אױסטױ ארנ״טס גאציאנפיער

W דארםט 'W 8י8י וױכטיגסט^ ,ד,
i אױנ n יי״8י8• הױויש 8אמו8װ

o יק8שט ?ױ8 זירט n מ צ ט נ  ״8נ8^8^
808iP>ool13i8 i סון אױסטױש יען n,

8 iy vnאכע אײןi 80 8 אױך^ifn» 
v פון v iv w p  oyi] ץ שטייסגחונד i י n 

 מען |yp |yo8«8ri;8( מים ■לאמקציע.
 סיסטעם געיט רי אס1 איהיטען גיט ;אך
״ן זאי 1נ8א 8 פון  זיכעה און י8מ18ג ז

Din*® itiy i זיר diip 8 כי >i v a m 
iy:y1 jy, אין צוסטאנד r’Dfjypy oyi 

 ״81• די ײמז ז״ז ג^טאאס ניט ןvt< װאס
yjyip m  y tpn180 !־ TH318B o n,

ען אן אין אויכ  וױ ,1ג8י אינתסטײעי
 iyd״3i8 םיאיאנען געחען ײטשאאגד,1

 די אױף iyp ,HirDoyo׳80 אחן ארום
ovp מ8י אויוי װאאזטע .pp ט  *iyo8n ד

סי18 איצטיגע י1 זםן כי ט ״  ױג?״ט8נ
n אזיי װעט פראנע n : n  i y i t נ גיטmv 
 •ip אונס^מידאיד אױך מוז װערען, רײזט

^8סיג שװערער ־ 8 מען עי צי  .O’tnp ג
שעi, 1 װארום זיך ?יערט1ע oyi טיט  ״ט

nyny;׳lyoiyjigc iyDD88 איצט^• זיר 
y38io y. מיט שטאר? אזױ ^ ii i 'o y  iy i

y| 1 ט״ל קיײנער גאנץ 8 נ^ר rn itי 
i״y^D ^ײט  מיט iyof איז םיהחד• ארב

yi• ,ז8 כיײנוגג i i n 3 אןjnnJ8iio’i8 
^ מזגן װעם ט צ  yp- איז ov וױ כאטש אי

y;8i y:,iy יinyDo^Piyc 1 גען ,r.D 
ם אױןי ס18 ח ט ״ o גאר &.ypi8D נ n 

מ וױ ת א ד נ מ נ י י W ,ד איז ! ’iV 
 oiy;y>pi80 ?1שטא אזוי איז סטײטס

 כיײ18 ײטשע1 רי 1פא באײכט :עװאר^,
fy צו וױ ניס ה1כרי iyiJ8 הײז טעי iifc 
'p סײן dpvo,^ 8 און זיא8בר, א נ ^ ג  ר

 180 זוכען צו גרײט ככי,ל זײגען זײ אױב
 iyo8 זײ fyjyp ט1דא היים. :ײץ 8 זיו
yr^838Py y;קײן זyםyנטר8 גיט rD or 
מp און  י118ד נמן ינגונגעז.1בא yטיש8יי

 ־8כ זע8רבײטסי8 די ז8 וויסעה סאיךyנ
 און כױינ^ס סון הוייסזעכאיך ןyהyשט

^ ט ס י י א ט  1זי י1 אין jy:yp yo^yii מ
 י1 װאוהין ,iyi:y> yניש8Pריyמ8

 ,lyoiiy; ןyרyװ iyoJ8i:'Dy דײטשע
 ניט iyo"prl3jro ארב״טס גרױסע קײז

 ־yסיסט 8 װאס ̂רyאםyנ די מיט געפינען.
 אין דיי^טעז םון קאאאניזירונג טישע8מ
 םיא ײאאט ,iyDD8P מוז רyאע:ד y:yי
BרP8טישyר ijmyj 18 צו .,i  |ytyi80־ 
o״yt8>DD נד8דײםשא אין אאנד אויף 

 ה־8י yצםyא י1 אין שוין איז װאס גופא,
 כם8םyג מאסשטאב oy:'^P 8 אױןי דען

y הרyדי־מ געװארען. :y T w ;iy װײט־ און 
חג8 דײטשע זינטיגע ה םי ^ ט ײ ב  געה״ 1י

rרyנד8 גאנץ א רyריבyד מען  yטyױנג 
^8פי yעטיגראצי דער צו  גרונד yרyזײ נ
ס fyo'ru 8 זyםארדינ עזtנר8דyנ  איננמחן

 אםייו באדײטוננ וױכםיגע 8 האבעז און
.1רבײטע8 אכ^ריחאנער די ל8פ

 ״,oy 18רבײט8 דער פון לײזוננ די
ױניאן yדײטש י1 װי םראגע, ציאנס8גר

ײ י ו א י ו ז ה י נ
(״עליעטאס

לעבעדיגעז. םון

 ־*pi8^p א איד א מיר צו סענה׳ט
iyoKo, םאהר איך װ/ױ!כעז מיט 'in y 

^8 קוגי םון כמעט טאג ': u y
 צו ,1איה רטyה א״ך, זאג אין —

 איז מיליאנערעז yiyuiK םון .iryn דער
 אונז גיםס זײ נישטא. שיעור קײן גאר

 לאננ נאך און ז,yבyל צו אזוי װי עצות
^y3y| דy.ס׳איז ײך,8 זאנ איך רצו 
 װאם ^jy''^yj איהר האט חוצפה! 8

 אאמ איהר װילט ואגט? דאסעם^ער
?jyoy ־1םא איהר !ניט ןיך . 'אײלט 

i אט ״הטyשט n בטי. 1עוב אלטער 
o i n 8 י!8ם׳ זיד! אײ^ןן נים םון* 

 זײנע אין גוירװ״! 8w ס׳איז העזח!
nטpyםי>  די iy חייסט איר, יב1ג< םי,8

 נײ ,iyo״oi8 די |yo״io38 פאר^ײט
iy3, י8ניכ  אר־ 1*ים8מיײי m גם8ר,'

 י118ד riy*yoyP8i איד, םארד! m בײט
in« םיל^נאן סאכעז y חר,8י in j in־ 

m מער iy t'iD ם8 ..4טא יאדאן>  י
ד i וי t  r t  eh n t ! i t !

W רי אח n t ארביי׳םאד I te rױן  ״
T t 8 די ארויס חסתם םן m  r a jר«

־ ן א ד h און מ n e ^ m

 טאריסpyD yj''T אין אלגטDyג וואלטען
py^ycypti נים זיך און d)” WJ, 

 אחײם. טpיryג זיכער זײ רy װאלט
iy ? i װאס n ג זײ מיט ײאילטyט8ה 

? ש ^ ה ע ײנז  אונזע־ אײך, זאנ איך א
 װאם ט1װע ניט זיינען זyרyמיאיאנ yר

n די y 8 זיך. אױוי זײ טראגט)yoiy 
V{' און ?yDiui ײםען1 כאבים!• i] נאך 
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 l״p צו אז י*ן,8 1איצטע |yo חטyז דאך
yo8o?i?yi yo: נאנץ 'ii| װעט iyo סיט 

y3lyry ט קײנסאי םיםלען  •ip |y:yp ד
 זא־ זyנ^yשטoאו איצטיגע רי אויכ סען,
i נעכיט^ ניט ינדליך1ג לען  .inyii,

:ny'jo yooyi ם שמה  װאס ,oyi אין בא
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ױ איטאאיען, און ^ טז ס ױ  רעם דאנק א ה

iy:tP*iyoi |yooy"j נע־ איסיגר״שאן 
^ זעץ, ט ײ ד א געװאר^. רyD1שא ב

איינצעמע די םון אפזונחגרונג אזא

 iyo דארף דירח־געלט ס"נעס... גאנץ
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yo| ,ניט זיך ער דארף אודאי ארב״טען 
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 הטyארשטc 1איה !דורך־ הטyג מען און
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*P גדערע פ»לע וױ און >ונגע * 1גא גאך^ 
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 די אױסגעםינען װעיענדע געװ^רען סעלט

 דיזע טון *ײעלןען און צייען •אריסעס,
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 איצט זײנען י?,1צו יאהר אײגיגע סיט
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 אױס־ װעט א׳יז באוועגוננ, דיזער אין רײך

 םון ^טאנדפוגקט :ײער דער אז געםינען,
 דעם אין גיכער ילמט תרײציערער די אט

 אין וױ סאר עס יעי^וגעז זײ אזױ װי אופן
אינהאלט. זיק

 בײצדונג אדבײטער דעד סון צייעז די
 קלארע. געװען ׳שטענדינ זײנעז באװעגונג

 האבען באוועגונג דיזמר פיז •יאנערעז די
 האט עס אז אונטער;^טראכמן ישטענדיג

 קאלעקטױוע א כאדײםוננ, דאפעלטע א
 עס װעהרענד אינדױױדועילע. »ז איז

 אײנצעאנעם א^ס ארבײטער דעם אםערט
 ענטװײד צו בילדען, צו זיך מענאיכסײם א

 בא־יאי־טער אוז ■ערזע^יבק״יט זײן לען
 אין װעלט דער סימ באה^ונען זיך און

 אז אבער, זײ פיהיעז ׳אעבם ער וועלכער
ט דער  באװענונג דיזער םון צװעק הױי
 אין וױרקזאם סעתר אידזם מאכעז צו און
 דעם כױם און קיאס זײז אין נרופע. זײן

 ארגאניזא״ איבײטער די םאר״טטארקעז
 פאיאינ־ צו עחפטענס, צייט, עס ציעס.

 בײ אינדוסטריע דער איז אים טערעסירעז
 פי־אדוקצײ אירע און ארבײם ער װעלכער

 איהר םעכניק, איהר פראצעסעז, אנס
 אוז פדאביעכיעז עקאנאכױ״טע ספעציסישע

 יטלאגט מעז װאס כױטלעז פאחפידענע די
 די• pc ׳עײכות די ילעזונב. דיער פאר פאר
 אינ־ ענייכע אנדערע צו אינדוסטריע זער

 דיזע װאס י*אץ5 דעם און דוססריעס
 עקא־ אונזער איז פארנעהםט אינדוסטריע

יעבעז. סאציאלעז און נאםישען
 םאיאיגטע״ צו וױדער יטםרעבען זײ .

 ײניאן, זײער אין ארבײםער די רעסירעז
ס און פרא^לעםעז צילען, די איז סי איי ! 
 באװאוסט־ זײ מאכעז צו ײניאז, זײער םון

 פאראנםווארטליכ?ײט זײער װענעז זיניג
 אינדוסטריעלער אן םון סיטגלידעד אלס

 עס װאס ■לאץ דעם און ארנאניזײיטאן
 אינדוסטריעלער אונזער אין זײ אםערט

געזעלמאפמ.
ביא־ ארבײטער דער פון נרינדער די

 טרײד אאײז זײנעז װעלכע כאוועגוננ, דוגנ
 פון באװאוסט בעײעז זײנען ױניאניסםעז,

 1קאלעדז? וױרקליכער דער אז םאקם דעם
 דאס ױניאן. זײער איז ארבײםער די פאר
 די לערנט ער װאו ױניאן דעד איז איז

 און פראנעז סאציאלע .און עקאנאסישע
 דער םון גרינדער די ילעצען. צו זײ וױ

 האבען באײעגוגג עדױקײשאז װאירקערס
 אונטער• ליםעראםוד זײעױ אין שםענדיג

 ױניאן דעם בײ איז דאס או נעשטראכעז
 קאנ• אדער מים^מ שאפ אדער םיטינג

 זײז קרינם ארבײטער דער ײאו ווענ״מאז
 אז וױדער, חאלטען זײ ערציהומ. אםת׳ע

n r ניט סעז וואס עדיױןײשאן, סארט 
 צוזאביענהאנג איז זײז םוז ארבײכתר #ז

 ײניאניזם םרײד פון אינטעדעסען די סיט
ס סעז כמז אז און  ארביײ אנריפעז נים ז

 אננעפירט װערם עס רמז בילדמג םאר
* אבםטראמם.
 עא״פי־ כטגרעניצען •ערזאנעז םאנכע

 ?ילאט םיט׳ן בילדונג ארבייםער די מעות
 צאהל וײ לױם עס אזרםײלעז איז ציםער,

 אין ענראיס זײנאז ואט1 ססידעכמעז
 •רנייסער פון ױירקתנ די אכעוי קיאס.

 וועגט די װי וױיסעד «דל נעחט בילדוננ
rm אפנעשפי־ וחף״ט עס ןױכמגר, קלאס 

מ ל  אין ליסאדאםוד, סרייד די אין «
n r n ד. און *"«ומען מ  די »ין בי

י גען י אז די נ  ויזיוי םיםמנעז, ימי
ן ו ײ י עקזעקוםימ ד נ

pc ^ «נ קאהן ם. פ

ײבןי *•ן גער^-מ געדרען; ^׳ ״ל יויידו

 זײנען באװעגוגג ערױיױײעאן װאירקערס
 •אטפיעטען און ביכער סך א טאקע ״עױן

 יױ טרײד װעגען געװארען געיעריבען
 און פאײסעס פראביעטען, דאניסטישע

טאקטיקס.
 אר־ h טאקע זיך האט אגהױב צום
 כאנרעניצט הױיטזעכליר נילדונ; כײטער
 זי האט איצט אכער ציטעי; סראס אױם׳ן

 טע־ פו[ פעלד איהר אױסנעכרײטערט
 אין אריענעטראטען איז און טיגקײט

 די װעהרענד טעטינק״טען. נײע םיל
 ניט איז צימער סלאס פון וױכטיגלייט
 אבער סען ד.אט געװארען פארכדנערט

 אגגעהױנען צײט זעיבער דער אין אױך
 דער דורך טעטעגײט. םון געביטען נײע

 בא־ בילדוגג ארזױיטער דער םון וױרקוגג
 געװאיען ארבײטער די דיגען װעגונ;
 א:;ע* חאכען זעינסט־נאװאוסט, טעהר

 אר־ די םון נעשיכטע די שטודירען הױכען
 איהרע םארמולירען און כאװענונג כײטעד
 האט קיאסען די איז שטודױם דאס צילען.

 ד״ט* איז קיאהרקײט מעהר געפאדערט
 נענענשטענ־ איע די אט וועגען ליכהײט

 פאםפיע• און ביכער דעײבער זײנען #דעז
 געשרי־ געגע:שטע:דזנז דיזע װענען טען
 עדױקײשאן װאירקערס די געװאיעז. בען

 יױ די פון אױסגענוצט װערט באװעגו:;
 מעהד איץ םאראינטערעסירעז צו גיאנס

און םיטנלידערשאפט, זײער כיעד.ר און

 צװעסען דיערע םארשטעהן צו געכען אױך
 1ד pc חינדעד |1א פדױען די צײ״עז און

 אזױ וױ ־pnuc ײעדנ $ ארנײטער.
 די pH אדב״טער םעחר אר״גצוציחען

 PH הױפטזעכיױ יואגםערעגצען קי*אסען
 קאנפע״ דורו איז — םאנאטען זוטער די

 א״נײטער די ועײנסטכיידוגג. און רענצען
 װיכטיגלױיט רי אנערהענענדיג נאװעגונג

 טעטמקיײ און פארזוכען איע די אט םון
 שטיצען צו פארפליכטעט דך האט ׳טען
 באװעגונג, עדױקײשאן װאירסעיס דער

 ‘זײ װאס ױדאגס ארע אױפפאדערענדיג
 םע״ אטעדיקאן רער כױט פארכונדען גען

 אגצושליסען זיך לײבאר אװ דערײשאז
 און כױרא עדױקײשאן װאירקערס דער אן

דײס. סוטע נעוױסע א דארט צאהלען
 ;עוואיען איז באװעגוגג ײטער1א,־ די
 אננעהוײ האט באװאוסט, זעיכסט םעהר

 ט,ית:ם חשבון םעהר אפצונעכען דך נען
 אדבײט״ איהר אין מעהר םארטיסען צו זיך

 איז איז דערגרייכוגנעז, און צילען איהרע
 עדױקיײטאן װאירקערס די איהר איז דעם

 די הילף. גרױסע א געװען כױרא
 אין האט בױיא עדױקײשאן װאירקערס

 אוי,־י נאך װעט און םארגאנגענהײט דער
 צוקונפט, דער אין ביאסשטאב גרעסערען א

 צו ישטרעבוננ דאזיגער רער אט העלפען
 אזא םון איז װעלכע אפשאצונג, זעלבסט
 איבעראל. ױניאנס די פאר װערט ;רױסען

 אױסדרײד צו םאײאננ װאקסענרעד דער
 איז װאס קרארלײט כיעהר צו ייכקייט,

 אױס־ אן װי װענינער ניט און סעהר ניט
 פאר־ צו םארלאנג דעם אט םון דרוק

 איז װאס איז איײז זיר לאגען און שטעהן
שריםטען, די pn ארויסגעבראכט דײטליך

 n סון זשורגטלמן און ניכ*ד
 פ»ר- i« גרױסעסאסען אין האט ױד*גס,

v r n i\ כאוחד װ^דמןעדס די
tm אין שטודױטס די וױיל' י , W P 

lyiy^^v נאדעדםע• •רױסגערופען חאט 
ש  שריפטעה אזױנע פאר ד

 נאװעגונג עדױמײשאן װאירקערס די *
 אין אינטעחוס נײאם חנם אט סטימויירט

ס די  אױפ״ ן״ערע שטודיױען צו מדאג
 דורך טאקטײןס. או] ■ראכיעמען גיוכען,

 עדיד װאירקערס דער פון וױדקוגג דער
 ארבייטער די חאכ«ן באותגוגג, ?ײשאן

 jynvoe’ זײ אז חןyטrםאר צו אננעהױבעז
 פיחרער די געכען חינטערשטעליג םיל גאך
שען פון  שלאנען צו קלאס לאייטאייסטי

 זײ ערפאהדונג. זײער פון קאפיטאי
 tv פאסט, רעם רקענעןyא; צו אן חױכען

i ם*ן בױער ר׳עטעy די n ארבײטעך 
 און ניסיעכװײז פארשוױנדען נאװעגוגג

^ אז ;y פענשען iv«ny:iHE לאץ. זײער* 
 ly-irrE דיזע םון ארבײט די כדי און
 רועדעז iy3y3y; זײ מוז וױרקזאם זײן זאי

 כא־ און באקאגעז צו דך :עלענענה״ט די
ט נוצען  ױיערע װאס ערפאהרוננ רער די

 און יאהרען פאר חאבען פארגעגגער
^ זײ געזאסעים. יאהרען טי;  אין זיך נוי

iy נעשיכסס נעשריבענע i pc iy r a אר־ 
 ערינערוננען איז און כאװעגומ בײטער

pc אין *טטיעבוגג א םיהרער. מניאן די 
 די שױן. זיך כיערקט ליניע דיזער

 האט באװענונג עדױקײשאן װאידהערס
 נאך װעט און פארגאננענהײט דער אין
 סטימולירען צוקוגםט דער אין כיעהר פיל
 געשיכטע די שרײבען צו onvoj'H אן

pc איז װעלכע ױניאנס, טרײד אונזערע 
דער־ אין און ערםאהרוננ אין רײך אזוי

גיײכונגעז.

סדויער־סוןש דעד |
בור׳עםאס׳ן) .v (ב.

קרייטער. שםואל פון

ב א ה ט דער אין ליכטער כ׳ אכ  געצונען, נ
בען אײנם קײן נאר ען ז׳געכלי  שפינ
ם ליכט, דאם  װאנדער־װענ. אינ׳

האב  געבויגען, זיך געטער צו ב׳
ע ײנ ט ט םם אץ הענ  געצויגען, אננ

ט געבען דו מיר ם ר״  גלויבען און ט
אוםעט־םעג. םײנײ אין

ט  פארקליבען, מיר אין צער א זיך הא
ײכע די  פארםריבען, םיר פון פרײד בל

םחםא ט מ שערט ני  !...בא
ד ען אצינ ױינ ע ו נ ״  פארהילטע, םעג ט
טע, פיין פד; נעכם די דורך  צעגלי

ם דער פון כעזאנגען ױי  םארשטילםע. ו
פארצערט. קראע; פון ודערען

»
 — ? פאראן װעג א װאד ערגעין »יז
ײם עם םאן א אוים טרל איר שפר  טו
ץ םיך װעבט און ט זיין א ײ ק ב  איץ. םוי

ש זואלם טען בליץ א כאט ענו  !שטראלען נ
םע וױ ס ראבען, טוי  םאלען. שאטענ
 שאקאלעז דורך שרעק דער אױם קלאגם עם

פארגײן. פון טרויער־םוף דעם

ײאך) :עקסבע ס.*״*ד <

ן ע ר י ט נ ע ז ע ר ס א י פ ע נ ז י  ל
ט נ ע ש ז מ ד ד פ ע אן ד י ױנ

—:רעדאקטאר װעיטער
 און נרינבער: פון ארבײטעד די כייר,

 סטרים, טע25( וזעסט 3U טשאטנאף,
 אונזער pc ארבײט די אנערקענעז

 סקורניק. ברודער אײדדטענט, ביזנעס
iJn:yDH;  זעהר ער האט שאפ אונזער '

 ארכיײ די םאר טאןyאויםג נוטעס פיל
 באיטלאסעץ, סיר האבען דערםאר טעי־.

 פרעזענסירען צו *טאפ־מיםינג, א כײ
ריננ. דײסאנט א טיט איהם

ט״טערדאז. פײגענבױם, ד.
 שקאינײק העריס
 םאקס םאקס

ראזענםאל ז.
קאטיטע. די

סוױן איז לענען דזס
מת׳ן פון מי:זש *יײז  פאיכעניגען י

 טאטער־ פון יאחיעז װי װעים םעהר איז
 דער .יןc ערעוענונג דער ןרו ®^הים נ«י«.

 איהד יווי׳ב !םאג א יעבם און הויז יוניטי
מז דירם איך,ר קאכם װירם, איבליי  יענ״ *

 עטיקענד, ארן הײס ««יז ׳*םיןדש *וין ;ער.
די ארבײם סך קײן  שריידם םעהי־פשע אין.
 דער פיש זיך באנוצש — ניט* איצש איז

 »אר כחות ןרי*ע ען17אנןיו« געלעגענהײש
 אין ןאהרם ארבייש. װײשעײדיגער »ןײער

טי דער ך דלם זוץ געניסם 1הויז יוני  א
 וויחד I קורץ איז לעבען ד^ס ווײל I בעז

 זעלביגע די ®איבלײבען אײנס װעש
מים !...קב

ברודער א צו ברודער א פה
דדעסםאכער) מ צו קיאוקםאכער א *ון בריןי אזענער

קארלין. אב. פון

 — ! 22 לא?אל pc ברודער מײעחןר מײז
 אינםער* אײן פון ברידער זײנען מיר

i פון נעשאנאל, n לײ־ אינטערנעשאנאל 
 1מי ױניאן. קערס1װאי גאמיענט דיס

 אסעסביעגםס. אוז יוס1 גלײכע צאהלען
o בײ ט1עקספלואםי װערסט דו y o m 

 ארנא־ העלױ איך קלאוקס. בײ איך און
 איז ♦ט״אפ׳ ײז1 ױניאניזירעז און ען1ניזי

 דאס ט*ז צו ענטזאנען ניט זיך וועסט דו
שאפ. p'D אין זעלבע

 י־1ב און פריײנד זײנען 1םי בקיצו!,
iy i. הלאס, זעלבען צום אויך ען1געהע 
pn ע זײנעז 1םי ר ״  n ביימער.1לוין־א נ

 איז ײ*ו 1םי און שטיק pc בײטסט1א
 סלעק pk םיזאן ד.אסט דו אויך... איך
 ניט קען איך כאטש — ׳»ייד איו אין

זײנען סלעק און סיזאנס װעמעס םעסטען
>n y « y.

 אונטעוײ n,%3 זײנען 1מי צע?,1קו איז
 אוסשםענדען. דיזעלבע אונםע! יוארמען
i v c i n לײבליכע 1מי זײגעז ^ י ר  )1נ

v נױט. איז 1ברידע
ivo און iy i מאקזן, 1סי ם1ע1וואת 

 pm קתם אזױ כדר אױןי הימסם דו וואס
m ווין דיר גי♦ דדפאב v זויך איך w בײ

גים נ*ר x v o v f f

— :יען1געש ע1בײ 1כיי האבען
. ״ ן א ש י י מ ע ג ל א ם א  און — ״

 אטאלגע־ רי געלונגען ניט איז אונז אויב
 אײן האבען צו נעלוננען אונז איז כײרנגג,

 אל1גענע אײן אפילו ׳1יבאא !זשאינט
i ׳1כיי נלויב םענעתשע!. n װאס טאנ 

 נעװען 1מי בײ איז געשעחע! איז אס1
 ״םײנע קײן 1מעה ניטא יטםחה, גתיסע א

באאר!. !זשאינט אײן כאטש !ײנע״. און
 עפעס ,1מי אויף סוקסטו איצם איז

 זױ קום איך װעז אויגען... אזעלכע כייט
יצא*. ״דײן״ אין תיטאב א כען

 מ"\ ישויז האב איך ־אז זאגסט, דו
 Y אס1 וױיסטו ײאנעז םון געטאכם. סחאן

Y אונטעמוכם דאס האסטו
 בײ פלעגעז יא. אז זײן שויז זאל
 pc 1םאכע iycn בײטעז1» נים סאאוקס
 ניט איצט בײטען1א איז Y17 לאקאל

̂ווט עגעז1  ט1ססוי .20 לאק. פח 1םאכע ק
 שטיס אםיאו און 23 לאקאל םון מאכעד

jr״i n און אויך. 1מאכע סאמיעל אח 
 לײדיס א ■vr אין to צו ס׳תוסט אז

 אויסצױ ניט 1נא אויך איד חאב םײאאר
 ד1ב א אבי #מ*ן ײניאן א אבי —ו ועצעז,

t אוגואר פון חנר

S J S f f S A V m•

 א קאוס, אנדזשי8 : סטײלס רי !עדעל,
 קאוכד א און סוט א אנשטאט סוט לינען

v איך פארזיכער דיעס, i, װעל איך אז 
 *פײיך איז ארבײטעו צו ״שטערען ניט 1די

 װע־ עסעס1ד איצטיגע י1 װען ׳דאז שאפ
קלאוקם. רופען «יך י־ען

 קלאוה־ סיענעז יק1צי לאנג ניט נאר
 *טים1ח 1זוכיע און ספ*י-י:נ י1 אין .מאכער

 קלײן א:דזשי.p 8א לינעז אויף בײטן1א
iy געװעז איז i אבער ינסם,11פא oysy 

ינט.11פא אך1 מיר האבען
 פארט דינען סיזאנס קיאוקס אונזע!

 8 ביז 6 םון אינגאנצען — קורץ, צו
 אסח ס״איז יאחר. אין כיאל צוױי װאכען

 בײםען1א 1שעפע גוטע האבעז װאס י1 אז
iy::yi. תשאבס ?ײן יענע אך1 זובען 

ניט.
ווצ״ פון י1עסמאכע11 ער1ברו נײן,

 אזעלכעס איך האב 1די פון װעכיעז. כיעז,
ט ני  איצנ^ הױפט1איבע איז טעט1ערװא ,
 ברידזר* אזוי זײנען 22 און 2 לאקאל װען
 עדװאר• ניט האכ איך םאו־אײנמם. ליד

 לאקאא אזױ זיק זאלסט דו דיד םוז טעם
״שאוועניסםייפ״.

 הערציכמײט? שסאל אזא דיד פון
pc ״1די o p o n ען1סי 1שמיע ס עי ה ' 

Y... ױניאניזײעז pn ען1אתאני?י
D דו אז האוי, איך ori באזינען, זיד 

 ײ״10 ניט סיר וחנסט טעות, דײז אײנזעהז
ן ן סיח ביממנן מ ^  ישױן איז װאס בוך ײ
!אלט .יאחר16

קלאוקסאכער 1ברודע דײז
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 גרױסע ijrtjiא מיט שכנח׳שאפט אין
 יעכט שטאטען פא!א״גיגטע ײכע1 און

^ yiyjy^p א לי ױנ ע  קעסםט װעלנע !
 לענען צו עכט1 דאס 1םא עקשנות׳ױג

סעקסיקא לענען, אײגענעם 1איה
W איחרע װמלכע לאנד, א איז » r n 
 םאד- ױ האכען אוצחת ליכע1נאטי און

ײ שקיאפט n נ o v ic ^ױכטיגעה םעלקע 
 גמ״ ע1עג1אלי1מאכט-קאנט ײכע1 די בײ
לעגדעמ yioyic פון פען

opyo1גאטי מיט גענענשט איו י?א 
 חיסטאמשע1פא די !ײכטימע!. לייע

iy :« 'i:'H !מעחסיקא םון אײנװאױגע 
 חאכמן קולטד; ײכע1 א געהאט האכען
iy״i ש׳טײגעמע yיגl̂בככו געהאט t, 
 גע״ האכען ׳ט1שטע אין געװאױנט האבען
 ו<סיט5כאנוצ זיך ןyהאב ׳תבואות זעהט

ynyap גy.אנ אס1 צײג  גאלד, חאט 1י
 ׳כלײ קװעקזילנע!, אײזען, ׳1קוצע ?ילב^,

y און זינק ׳א;טיסאני ■לאטיגום, i'tn v c־ 
 •1םא lyסטy;^ 1.איד זמכעז. yiyi:v נע

 קװא״ ײכעnn'H 1 אין באשטעחט מעגען
 א-1• עגליכע און אסםאלט אױל, סון לעז

 אpסיpyמ אין ?װאלען אויל י1 דוקטען.
lyiyiy: איז !ײכסטע י1 צו iy i .װעיט 

^ י1 אט און מ טי כ ײ  i^piopyo האכען !
o?n:vtnnD ילצײג8ש א אין pH די 

טע ס טיג  איגט^נאציאנאלען םון נטyה ^כ
יטאליזם.8הא

yo^iy n עמ אני  האמון װעלכע שי
 וזא- אײנגענומען, און קטyענט^ אpסיpyכי

ך1שוי 1איה בען לי ^ pyסB,זײ לאאטי^ט 
ty װעניג ly'JVBc״ אפילו ןyהאב ^ y m, 

n׳ דורך האבעז r t e טpyסyמאנא־ און ס 
 ראש אנטוױ?לען צו לויבט1ע1 ניט פאלען

 יjyo^ym 1 בלויז הארעז זײ ;1לאנ
y זײ זיך. םאר רײכטיסע! ^ i| 11כס 
lyoiviya אין די iyiH־

ײ אץ און נלויבען, ^ ט ש
דזחיאפעלײ. נעי

ע ױיז כ^ו ^י טגלי  1או י1 ןyהאב או
 לדעיyװ י1 טyניכטlםא אינדיאנע! yאלט
 jy''tiHD צו לאנל :ijy: האבעץ צו כדי

iy ''t ^ אנ די נ  1פא ײז8ש ivc pifp אי
 פאר־ jyj״t ^עלרער י1 כהכװת. און זיך

nטyD די ,invuy: ברענט y  y אמג״ איז 
 און ojy:yi םון געװאלען נקטy^װyרגyט
 ;?ײט1פמכטכא איוזל זyלא^lםא האט זי
lyאיצטיג די T im  ly r 't iy:np'Dpyo y 
 1סא pup ןylטיlאBoאי צו ןyצװאונגyג

lyvJHi iy און שפײז i שי־ י1 ט,1א8אימ 
 זײנען ?װאלעז אױל די מינעז, די ׳פעז

H« ' ' ^jyn yioyic אין |jPHcy־
 א צו אכטlבyג האב^ סכות לי אט

^11כס םון צושטאנד ג די jn ׳ 'icw oiH- 
 אײנװאוײ די tyniw אומתח פון ?ייט,

pb iy j .מאכט די לאנד iyvnH3׳ Diiyo־ 
 ̂זyיטאליםטBאp yioyic yBii; א נסyט

 tyiyoynnc צו םאלזוך iyiy’ האב^
nאונט y<*: די l yיpנ מים טy.די װאלד 

yocv האב !עװאלוציעסyנאך ז inyo 
 רעגי־ נײע יערע ,1לאנ לאכ מםnאlםא

 •pyPH סyסיyאנצp y"i 11כס גטyפל ונג1
:y3y| ־': צו כלי.?ly אביסyביז מזוכיז, ל 

ע ^ ר ם ^ נ א  געװא־ אינגאנצען זײנען װ
.1לאנ םון בתים לי דען

 זyזשוארl בטניט* האט 1857 זיא
א םאראײניגמ ק סי ק  ׳פאל? אײן אין ^

lB n דאמאיס י1 געיטאפען האט y tאגרy־ 
ytpo ^באםלײט האט האנסטיטוצי oyi 

y פון שטאט n 'p  iy i האט און yj:''K־ 
^ .tyoivcyi yiyiJH כיהרט ב  ־ryo די א

ty זyיטאליסטBאp yionD yטיג ^ n 
 .yDi'p ysrP'^Hp די ט.1יגי1אינט 11כס
n די iy tn y n אין P'Dpyo* אויך האט 

y די אינטליגילט. n 'p בכלל האט Vi״ 
אן שיילט איז ילט8ש* n א איצט נ y t 

l  y'oiH'oאלy אין p'opyo* בא״ האט זי 
n זיך טראכט ' : n  in ^ iy ^ n« זי און 

 '״נ:ע־1א ןyנהײטyגyלyג *'לע בײ האט
l צו yמעכט noyiD טByשר nשטיהyז 
yi□ ־־3 דאס למשל םאל?(וױ םוז װילעןy־: 
ילאן).oסיpמא יוײנץ oyi געז

 בטyלyמyאיב ^?סי?א האט *ייט<אן
 Din^tHD ס,1די?טאםא םון nיאlyB א

 בא״ האט וחנלכע! דײאז, א1טםיא1פא םון
 האנם אײזעתעל מיטיאן לאנד אס1 רוהיגט

W* 11כס חאט lלכעyװ און im m n 
o ro n iv p  ya^D'p צו BHP n o n c־* 

y& די אז אזוי. טאליס^ז io n אייטא־? 
 בעאי י״־י ןnנעװא סמש זײנען ליסטעז

 גז-גקרײ האט אז 1910 םון לאנד. םון בתים
n א דולכגעסאכט ?א  yrrnװאלוציyס 
 םאא? דאס ביז עװאאוציעס1?אנט'ײ און
i וץי. צו גע^םען ענדאיד איז n •איצםי 

:iy מ, 1ס#ציאאיסטישע ע ח ^י • i n 
inrti^ lyiytypya יאױ אא,1גענע און 

 גענוםען ענדליר זיר האט ?אאעס, ?א1מא
tnn'Bnti די אעבאן אין •o r tn n n םיז 

 1917 םון און pa 1857 ?אנסטיםוצתס די
 1אבע םאמז• םאאהס ברײטע די אטובת

 *אייםאאיס- אױסאעגדישע די חאבעז ־דא
 אנטד אש,1כ אםעמהאנע! די סים ״םען

 אאראויםדונמנז, מון תאםיײו א יםאמען
צוצוגמיםאז באצוחנקס, וחנאמנר

M vm נײ

w b אר ין*ן,׳• w ni״w 
זעינ• און

 די שױן מען ;ר^ט אפשר וױיסט, װער
 זאל iy שיגג1ױ8 אל1גענע 1®א 1•לעגע

שי!ען אטוןוי נאר  אpיDpyo אין א!"נסא!
lyjHP’Dpyo jv?״ סיט׳ן לץרנען צו v tn 

/y’DHiPVoyi״ פאל? ׳
n א איו 1917 פון ?אנסטיטוציע 

Wמ װעיכען סיט דא?וסע;ט lyinyy״ ' dpv 
^ םע; צי!  הא״ אומזיסט ניט pH שטאי
iy,פון טאכטחאנע! ת בען i זיך װעלט 

 1917 אין 1אבע .1איה 1פא דערשדאקען
 א•lpמאn 1םא נע׳סלחסח׳װעט jpo האט

ט האט עס און  ארײג- זיר געפאסט ד
 חאם 1אפש (און סעקסיחא אין רײסען

p c צ  מע?סי?א חאט א;ב געקענט). ד
 א״1פ vinvv די כםיחחנן1דו :עסענט ניט

iy פון וױױעס i קאנסטיטוציy די 1איכע 
 י1 װי< איצט וציעס, !עװא 1קאגט

iy:Hplcpyo די דורכפיחחנן !עגי^וגג 
19lv iy i pc jyoincyi ^אנסטיטוצי? 

תן לאנד םון כחות yiy:y^p»yi איע  ײע
 ען1אמאניזי ov ,oyi iy;yi אויסגעגוצט

y י1 אויך 1אנע זיר troy i^ iB כחות Vi• 
ayi \vi םײ נײע א ײסען1צוצוג זוך1פא 

 piopyo^ אין yאציlמאנסטn ישע1ליטע
n א v iy o w סענאטא״ ■!אגתסױחן םיז 

ivi, פראג סתם און ?אגנתסלײטnסיװy 
מע!,  די אלס שיסאגא אין זyהא^טyגIא כי

iy זשפנסי11״עפוי ^ D קאנסע״ פאליסי 
 -pyo |yiypiy:n צו םא!לאנגט רענץ״

 אין זיך בײ זyהאנ^א צו כטyl סיקא׳ס
iy i וױל. זי וױ אזױ הײם v in w םון vאy־ 
jvo אבly אין זיך האט mVi y:niD iy i 
 אװ IײשאlylyD קעזירyאמ די לםyשט

i אויף לײבא!,  lyoyii, און 1בײטע1א 
ר1א רי מ ײ HP̂ פון רמידונג כ Dpyo שםי־ 
yy| זיר inyt .אויף םיל oyi םון אאנג1םא 

ŷ B^זיyגט oyivp םון HP'Dpyo, האט 
D:yivyiB םון ין1ג mVi iv r 'n n y c  iy i 

i פון סעקױלטא! דעם שיהט n ״פאן־ 
typ'iyon פעylשאן  סאג־ אײבאו־׳/ א\ו ײי

 צו Hp'Dpyo קײן איגלעכיאס, טיאגא
 אץ יכט1בא זײן און i':y oyi ירען1שטו

n□ ״D’Jv r’,inyD^ 1926 (פון n y o( 
ynyiDiyi.!: באמת איז

nסטrוױכט די  yםארםyװעא^ע #ז 
 mVi און כםיהתן1דו איצט װיל אpסיpyט

 סאפיטאליס- lyjHP'iyon די װעלכע נען
 pn זײנען, ^טyביטlאD אזוי lycoyp ט״ען

pוlצyדי ̂ן n : y ^ c :
ד .1 נ א y ל o ^ c y i .דאם—ן 

lyjHP’oryo ?1לאנ טייין ניט האט פאא. 
p n o n eאBיטאאיסטyהאב זyלאנד אס1 ז 

v w v v i,\ מyה^סטyניט א אוױי נס i iy־ 
 VP'Dpyo י?טאטארען.1 די םיז אופן, ליכ^

iyקא טיחנז1אימפא פוז i) p װיכטיג״ 
iy אין שפײז) 1סטע i דאס װעז צײט 
 אסjy 1? !אס-םאא? און טyװy•וסט 1לאנ
 אירע־ סוז ל&ר דאס באארבײטען. ניט

 ו?־1אiyiyp 18 זאל oy י1כ jyiyp גירט
 נע״ אזא אסםDyג סזן?סלקא האט טיװ.

m y 1 : ryt םוז באזיצ^נ! 1אאנ yi'H־') 
jyi און yD',3iHK3| אויב אאנד. זײז 
iy װ — ניט האזy1̂ י1 ט a ^ i vטאן אס 

 אױב 4חשבי Diyo^:ya״H □yi אױף
jyp iy באצאהא ניטy1 — ן oyitי jyi־ ' 

 הוצאות. 1םא 1לא: טײא א tyoy:w רונג
 ־yp צוטײלט טyװ 1לאג yנyנוםyצוג אס1

jyi װ י1 צװישקyלכy צו 1אאנ זרכעז 
^1באא ײט  אױו« tyt'nB y:'Pp פאר ׳ב
^ yאאנג נ י ט ^  mVi נישyבאװא^ א מיט ט

^ געז צי א א ^ פ a די ס w w i װyאויך ט 
 dittikd iypjH3 D'iyip y:ביאי זyשאפ

p 1 אד־ום אזױ צװא?. P rtי yo'iK ־1בי
:yi'ip iy| א און 1אאנ :y o 'n *נאציאגא 
^ yא א ב א ר  ־— fyiyn אײזטyג oyii פ
תם 1אאג אס1 , זײן ו ג י ^ ט ש ט ס ^  ז

 ע־1ש שפײז. yjya^n :mv: זyהאב וחןט
i ׳־באזיןמגר1לאנ yײכl י1 זיך הען i y o 

Dטyנס iy:npnyoH, סט איןlאשyז pyo־ 
 באא־ 1םא 1איה םט1װא jyo און סי?א

װ. אז. א. ?אטוניזם שצװיזם,
לyפ .2 א ^ םyט ו ן א ו ד א נ א  ל

lyiKp'Dpyo i — ן. v צ y ז y ג n •פאר 
ט ^נ א מז האט א ^ ג  וםKyאאlטyB די ן1אנ

i; 1אאנ איז n  .?vvyty ^ ט ש  זאגט: ^
̂אס דאס אז  דאש האב^ שטענדיג זאא םי
ylא כטlויםvואyגyז y^ytn ״ נ צו ^ני א  ב
vi\ װי אויט אײגענסום פדיװאנ^נן אױף 
nאינט םאא?ס די yלאנ-1םא ײעאעז סעז 

 דאם זyהאב אויך זאא םאאפ אס1 און געז
^yצו כט ylגואיnאם1 ז nאנט־ םח כט 

fyippi נאטי דיlאיכy .!^ טי כ י !י
 םאר־ דאם טlגואיyl ryזyג 1אאנ דאס

yc'ip| םון yinn.| אויט a n געזעץ n־ 
n t ^^ א1?א איז ים1יחי  ײשאנס1י

 pyjnp'oyo װי זyאכטlבאט זיך סוזען
 VM2 םע,1פ!יוױאיגי א1ע?סט װי ניט און

ט דאם  פאנ• 1לאנ אח לאנד האבצז צו ^
 ״HBiip און בירגא! jftonD צעסיעס.
î סיי זyאעגD !ײשאנס n n e ^ i n  i n y• 

n חײט y " t  iyB jPrr'in צן מננ  חמי
i און n  ?yupw !סעפסיסאנע ur\'i)n 
n: זײ זyבyג צו y o n יוױאצג!■o r אײיי 

lyjnp'opyo i n .װיא דאס גוםא pyo• 
אישאפאז* איצם סיפא
4 - ר1 י ק מ . ו * ײ ו ; - . ן ע צ א ז ן נ

ץ. & ®ון גןידעטי

 n װעאכע םאר געזעצען, בײטער1א סיװע
ה .שרעלועז קאייטאליסטען ע1עט1פ  זי

pc y 1917 די ^ w w ^ p ׳ט1?לע1דע 
:p אז ט ?אן iy״  pH tyiyn ט1געשטע ד

iy בײט1א זײן iv זסן כל נאשעםטיגונג 
ץ/ איו דאס o אױױ מהיוגי n האט כאזיס 
תס דער  יטע1ד h אז כאשלאסען, ?אגנ

 1טא און כטyl זעלבע די האט ■עחאז
ט גיט ^ ט ^ t n nש װערט דאס ״ מ  נפ
 ניט 1טא 1כײטע1א אן או #טײטשט1פא

iy רוערעה אנטזאגט iv אן lyiyiJH אנ־ 
y לטyשטyג im? אױף P't לאץ® iy i’’H 
ט. ײשאן1כיט1א אװ ד1כאא י1 ל ^ א  ה

iy ניט ארנײס ארנײנמנ! אן ײעז r n 
ycP;iy 1ע1א אנ?הײט1?  yiyiJH אומ״ 

 גיט איהם לויכט1ע tyo און גדעןyשט
 ׳עס מײנט פאזיצי^ זעילבע י1 םאמעכמןן

ט מען אז ^ ט  -i^yyty; זײן אין איהם ש
yc .ר און ארבײט ^ ײ  אשאפטyזyג י1 :װ

 yDDn, ױסע1גע האט גאנצע א אאס
. ניט 1טא iyD װעלכע ^ ט  מען װען ש

iy״iDD אן שטעלט c y irp א אין v v m• 
 jyDjnciHE א ov חײסט סטמיפ, יליכען
ViVi\ ג דיyזyצyםון ז >iy .געזעאשאפט 
 כא־ ציירyזyג האט DyD’iH'iw א ווען

 טyיטlםינא יiinjyp'nDD 1 צו זyDש^א
v איז mמן זײ און ן בי  כײםמ,1א פדו

ט זי אז ׳oy הײסט ^ ט i ש n גyזyלשאDט 
ת אין ה m אי y i.

 ?אמפא אויל אן האט nip vijm אין
v'i ־1א י1 מיט אפטאר איחר ט1י1איגנא 

 jyDyin \vmivi זיר האט זי און 1בײטע
o n ײ?.1סט l nצyאיג״ סאגטיאגא האט 

iy אז /סיאםyל i הyכDטly גlyאין יכט 
 קאמפא״ די אז ג^פסס׳נט, האט אpיDPyמ

v'i שכירות 1פא אוי1שט באצאהאען דאחי 
 1אלא1 מיליאן ly^nn א פון yoio א

אט).yג lyiKpnyon (אין
in קײז i in n אועייטע! י1 װאס גיט 
iy הארציג א?ױ שטיצען " t תננ  און !עגי

y די װאס m ט1פא אזוי זײנעז ^ ט  בי
:m  iy)y און רעגירוגנ iy i \v m 1נײע 

?אנסטיטוציע.
ר־ י p ן ע נ ע ר ו ז y צ ־y ז y ג 5

 yקאטאליש די — ם. ו ט *נ y ג י י א y כ
y n ’p י1 איז ^ ד שענ ^  א׳דיג1מו איז זי ה
y פאדםאנט זי רײך, : 't 'i שטרypyאאנז/ ס 

 איצט הטyכאשט און זyבאשטאנ איז זי
j איז זי אז אויך, i r r J y i  iy i  iy3'K 

iyp י1 זyמyצונ רעגירונג י1 װיל ior 
 tynyj זײ און tynyoot• y^yn לאנה

n די אז אױך, װיל זי םאלק. צום i 'p זאל 
 ,iyny5 זyפאליםיש אין םישען ניט זיך
j זylyשט ניט זאל n i ' i n  i n 1םא- 

 ?אנ־ צו כטyl אס1 רזוגירוגג י1 אאננט
p iy פון ןyם־שואpםאל די ןnאאיlט i,־! 

yc, װyאכyiyn y| אויסגyםון נוצט iy i 
yn 'P פאליטיש 1םאy ^!װיא פראפאגאנ 

מננ די עני n װאס אײנםיהחנן ! y o 
 .tyoni און וגגlyאpDאוי און פאאי^צזואעז

 ײנ•1א טאא yטאיכy שויז האט jrrvp י1
 ־,Dpyo \ViVi yכטyמ ylמyפר טByשלyג

 lyשטארה א מיט aiii'ayi י1 װיל ?א.
 אין שטאט פון yDi'P י1 אפטײלען 1האנ

 ?אנסטיטוציעס י1 מיט זיך באנוצט זי
 יי Di'DDyDH־,E .1917 און 1857 םון

yDTp, י1 עם1 ך1די פאלנט1םא כמןן אז 
^y^װיא כע1?י י1 און װ. א. א. איגיאז 

 נא־lyאינט רטעyפאאנטlםא י1 זyאויםנוצ
 lyסיקאנpyט י1 זyשאאג צו yאאג ציאנאאע

ונג.1חגגי
v^ אס1 און n w הונד 1םאlyטy 

yיאה lבײ ז yioyic ^פארשהלאםט 
lyinp'opyo םון באםרײצן זיך וױל םאאה 

oyi או  האפיטא־ yioyiD yBוlג א םון י
^ װיאען איסטען,  ײצן1ם א זיך פאר בוי

^ במז,yא זyאיכpגלי און  פמיהײט, ^ל
 yan: yיגDכyמ א ^yאב .tyo'n ארן 1אאנ
 װ^גט זyיטאאיסטBאp נדישעyאויסא פיז

y י1 און םאאס אס1 n 'p הyאםD .רײצט צו 
 ־1םא םאא?, רyנKPיDpyט געגען yDyis די

 ןnליyאפ באבואים. pn אינענם ײמ1שם
 געװיס^ צום 1עיבײט1א iy:»P'Dpyo י1

 םון שים1ױ י1 צו םאא^ iy:np'iyoH פון
iy אױף זיר זײ שטיצען איגהאלץ. i היאף 

v פ!אג!עסױוע י1 םון v i v ^ v,] ט־  הויי
ר ^ i אויח ז n אתאני• די םון 1היא 

 y:tfyn ״1בײטע1א iy:nP'iyo» טע•1זי
 די םון םאנכע זyטyנ נטyמyג װאא^ן

^- מעפסיפאנער yטlכגעםיהlדו ט ײ תנ א
vvvm\ מו אלםDטly 1אונזע 1םא אויך 

.1לאנ
 -yc״ י1 און עסױוס"1אג1פ״ די װעא^

 צװײטצ א tyoiHiBH זyאנp !^־ײישאן״
?pיDpyט p'p y'V'iyiDpy פוידשינג  א

 יא. אז ׳ןyBHi זיך װיאט עס
איבײפןער״). .,אידי״עז מון (וןרויסגענומען

 פון ענטפערם
רעדאקציע

n -w ען ט װ ר א ר װ ה ־ ז א
 שוין *יז אןיס !עדזשיסםזיײעאז דער

 דער *ון יס1א אין לײךג לויזמ $*ען.
ם«רי«. םעroyii, 18 8 איגפױנינעשאנאל,

ײמו און ן *ר י ארויסצונאח״ אויף אײן ן
וויים^ זוםזן! ולעד1אכ«1פ ןךיער \m חןן
ײ ןאײ, ױןייי די ״ ו א. ױימ*•^• װיי

ty’n אנ.  וואדשײנליד איחי• — .3
 איידעד אונז, או בײװעל oyi *װיש;ע׳ייקט

 אין אײך «ו ענמןעי• דעם געזען *yn >ויחר
עי ד נומעי. לעצטען ױנז ע  װילען סיר ^

 tyn איחי־ Dyn ,,לידעי די ty ׳iy;yt 1אײ
 אונז געןע^ש צוגדשיקש, iy^ לעיטע אוני

 1סי װאס אייערע, לידעל יענע ^וי נעסעי,
iysyn עס װעלען סיר און שריחער, «ון yn״ 

 אין נ*ך אן׳«י עגמליכען,1<אדע שרי::ער ?ע
 טyח ליחןל oyi ׳ypys אטת נוםער״ קוםענדען

 איז חוסאר *בעי יאעזיע׳ װי חוסאר׳ סעחר
 פײנעס y oy eyn אגב װעדט. עאעס אויך

 א־יפגע״פייבען, לײנט *יז און װאי«*׳י»יל
געמאטעדט. ניט

א!, ז. .1 ט  באק־*גט איהי — .2 לאק ס
 זיזר־ געײען איז בריף אײער אומזיסט. זיך

 *פ׳#ר ״גערעכשיגקײט״. חןר אין עפענטליכט
 דעד ביזקוםען. ניט נומער יענעם איחר חןןט

 אין געדרוקט װעי־ש אײעיעי בריף צוױיטער
גוםעי. הײנמיגען

ע1ג װ. ב  דז׳». דעי •ררען איצשעד, — נ.1ינ
n ה?ט בן)ארד r] מײנוגג זיין מרויסגעז^גט 

 *ון רעיוןי־ט דזןם צו אזשע^ונג y גענוסען און
y דעד ’D’cyp o'lynjniyj, בײף אײער איז 

yם-«לyװערט און ץ ycיעtדעס אין ע:שלינט 
גוםעי.

lyaoyD װע־ םיר ׳יע — .2 לא?אל םון
 לעזער אוגוערע פון םײגוגגען דרוקען לען

 D'nynyny: דער ®רן רטyרע■ דעם װעגען
tytr’Cyp. דעייבעי ypyn דעם םיר

געדרוקם ^וארט, אין װארם רםyרע■ ג¥נ*ען
 געוואלם, lyiyn םיר צײטונג. אוגזער אין

 אויפםעי־קזאם איהם ז^לען סיטגלידער די
 באזונדעים און מײנונג. y זyסyפ און לעז^ן

ױ רי װיכטיג עס איז  “piy^P י*יקער נ
m* דאס ײאבלן •דזזדלן ווזןלכע סאכעד, r 

^פען װעלען זועלכע ,pjynr דער אין װארט  ד
ען זאל רטyי7ר דער אויב ׳א»טיםען ס ו ענ ^ 
פ. ^y װערען  עפעס תאט איהד אויב און ני

 סיר װעלען ר̂םyBרע דעם װעגען זאגען *ד
 זײן iy: װעט עס אויב דריקען, עס

 שריײבען, װעט איהר אויב .iyr •דער *ו און
 זײם אײן אויןי דײםליך, און רyקל «רײבט

 םערyם ty *ורות, ׳■ישערע »ון ^’iy■ פון
ן םען װעט ע ^  עס זאל ״פיקסען׳/ ערגעץ ד
 אין eyn פ*ן. צו אזװעי *ו |yoip:y נים

 מען דארן* רעדאקציע א אין אויך אז זינען,
 געםאכש קען עס װען *װער, ארבײםען ניט

לײכםער. ןוערען

DPD ע  אנ^ךער אין — .2 אאpאא ,1ב\י
ט און װאונש nyny עדפילט םיר די

 םאםעגט דעם אין .ispniyjty בריװעל $ןײ?ר
 איז צײש די .jyn נים עס םיר קאגען ?בער

i עינסםע. «ו Dyi ס ^יערס בריװעלyכט 
 די צו ב¥לא:גם איהר ty אײנדרוה, דעס
 איהי ty מײ:ש. איחר און *רב״טער״ yt*$״ס

 םען זוען דעמא^ט ,,y: װערען געהאלפען ק*נש
אײעי ששיק־איבײם. צורי? זאל

 נישש און ״r^yc א דורכאדיס tאי עפזעלונג
 אין דיםקושירען דו עס ויײש די tאי איצש

צײשונג. אונזער

 גוש. גאנץ עס איז :;ki:k אן יyB — ג. ד.
שען איים םײדט ײנגוסי  װעיםער. ענגלישע אי

 כ׳סי קײן נים אויך איז ״בעאמטער״ :;ימ«
 שוין איז ״?זפיסער״ אבעד װאיט, אידיש

n אידי*ל¥ך. ניט גאר ty אויך סיר האבען 
 בא׳ ״אין רײג^״" ״אין פון iyry« געםוזם

 ׳סי- אויך ערײבש *..y: און ךyנ ארן צוג״
 אזשיקעל y ניט ז*אלעװעם ׳■ורוו^ די םערער
^בען i׳nye טר¥גען װעש פאסם די ואויר.  ז

 jyrtt אײער ל®yך, זײ*לאד. טאר y ךyנ געלט
 װיסען ypyn װילען מיר װײטער. ערײבם און

ײ ד*רש זיד םוט עס װאס  ד״ר אין אײך נ
• ױניאז

אגyגyװ א ארי —פילארעאפיע. םוז רyט
^ דער אין ׳יע טי־הו  באזונ״ א דא איז ױני

 בא־ זײ און װעגעשאריאנער, רyt טי׳■ דערער
 זײ םאב^ים, װעגעטזןריאנעי* סטריקם קוסען
 זייער געגען ״זינדיקען״ רפעזyד נים ז^לען

 װעגע־ מאנכעי נאםירליך, םײדען. *רינציי.
y גע^טרויכעלם. װערם י7טארי¥נ i'o®■ &איה 

 1אםאי tsy: ער און זינדיקען, צו prn y *ן
y פון חערינג שםיקעל ty קעז צי׳י׳ אנדער 

 ־ytacr ג*ר באגעהן *עבירח״ דאזיגע די ער
 ״לא־ די זיצען עס װאו ׳םי* דעם בײ חעגדיג

 פלײאר״*רעסער", און הערינג־ די ניב¥לען״,
 די פון געטיחלען די עןtרלעyפ צו נים כדי

 “װעגעטאריא יא«ענםיגע1־100 יזגלע,1'*י-ינ*י
 אין זארברענגען ,ypy קעגם, איחר נעי.
חויז רער םי־  געגי״ ,tyr^pytt פײנעם א ױני

 װעגעמאריאנער פײנסשע די ^ון סענדיג
 גע״ .זײ *אר סנעציעל װערען סyװ מאכלים,

v רעדז^םטרירען מא:ם. t ײ איחר קעגש  נ
 ®דן פיסy דעם אין ׳yיe47דyפיל אין אײך
 ײניאז• 1דרעסם»נע אדער קי*או?מאכעײ דער

 «ו באדערען *ו זיך רעןy*rרyפ «יל¥דעלפיער
 רזר* 1זי קעגען ךײ ^iy« נ«ו אין ׳טרײבען

 דעי אין «רוים*וטאחרען יוין״ דז^יסםרירען
iy אין ויך בײ ױנזטי״חװז i ,איי• אין חײם

r’»י«י«חנ.ױנ «« *«ם t f׳»w יליי 1«י^
י I .י , , ״ ■
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ו ג ע ר ע gי1ג  S  Twaii Jtrni
 הןר *ון שסעלונג די גוס חײםען שאפיפשעולײפ

מנפעחמ׳ז צו נאמכאסיס וופפ יוניןו ױ ;ימי«
• ין0 (אלוס ״ )1 ו

 צורייד אדער א;;עמען רע^וניענדאציעס
• װײזען.
 ^רנזערע כײ איז שטײנער דער װי

 WOP( שאט א זיך ה*ט קלאוקםאכער,
 ד»¥־ עס רעמער. םון ארפדי :רױסע א

ײ װארט״ ״צום געמאלדען דך בען  עטי
®ערזאן. צװאגציג און כע

 זיך ה*ט פארזאםלומ די װי גלײך
 דער סטענזאר, ברודער ה#ט נעעפענט,

 דזש#יגט פון גאמען אין ט״טערמאן,
 אױוי באדויערען אױסנעדריקט באארד,

 יאנ־ סאיר םון טויט םריהצייטינען דזןם
 י^והרעז סך א םון םשך א םאר ד*ן,
האט ער און יוניאז, דער םון ראיער דער

 זיך אנװעזענדע די אױפנעםאדערט
םאדעהרוננ. זײן אין אױפצדפטעיען

 אויפנע־ זיך האבען פארזאםזדטע
 געבױגעגע סיט געשטאנען און יטטעי*ט

טרויער. סויען אין קעפ
 באחוסעז האכעז טישערלײט די װעז

 •אר ערשםע די נאר װי װארם, דאס
 סען האט אפגערעדט, האנען רעד:ער

 שטיםונג די זעהן :עהענט גיײך שױן
 אז איז, דאס און םארזאטאוננ, דער פזן
 קאםימאן דער פון רעקאמענדאציעס די

 דער םון װערען אננענוםען ;יט קאנען
 גערעײט האבען זין דעם אין ױניאן.

 בא־ האט רײד זײערע און רעדנער אלע
 דעם םון צױפטימונג פולע די קומעז

 םארזאמלוננ. דער אויוי עוילם נרויסעז
 האט פארזאםלונג די אז מײנט^ דאס

 באארד פון שטעלוננ די נוםנעהײשען
 דזשאינט דעם םון און דירעקטארם אװ

 דרעסמאכער און הלאוח דער פון באארד
םראנע. דער אין ױניאן

 האט ,2 לאסאל פון בלײמאן, בױדער
 איז װעיכע רעזאלוציע, א םארנעלעזעז

 אננע־ אײנשטימיג םארזאמלונג דער פוז
:עװארעז. נוסען
פאלגט: װי זיך לײענט דעזאלוציע די

 יארס, נױ םון קאאױןמאכער די ״םיר,
 ־ט?זערלײט8שא די דורך םארטדאטע]

 םון ^ןעפער אלע םון ?אמיטעס די און
 בא־ םארזיכטיג חאבען אינדוסטריע, דער

 דער םיז רעקאסענדאציעס די טראכט
 איפרעד גאװעמאר װאס קאםײטאן,

 ערקילע־ מיר און בא״טטימט, האט סבײט
:רעז

 נרינדליכע די אפ יטאצען כייר )1״
 האט חאטיסיע די װאס *ויספאױטוננ,

 ■ראבילעםעז ׳פװערע די וועשז נעםאכט
 אינדוסטריע, שוט און קלאוק דער סוץ
 םון אנאליז קילארעז איהר ס״עציעי און
 דזישאבער-םאב־מאנױ דער פון איב^עז די

 דעםאראלײ װאס סיסטעם, פעקטיטורער
 צו״ןטערט און אינדוסטריע אונזער זירמ

ארבײטס׳באדיננוננען. אונזערע
סע־ םיר װאס באדויערען מיר )2.׳

 דע־ קאםיסיע׳ס דער אננעםעז •;יט נען
 םארנע• װערען זײ װי קאםענדאציעס,

 קײן.גדינד״ ניט זײנען זײ וױייצ *פאאגען,
 װעל־ אויף איבילען די םאר רםואה־ ^יכע

 דדשא־ די ביז זיך. באקלאנען מיר כע
ײי גרעםם^ די טוען װאס בערש,  גע״ ט

 אינ־ םוט און קלאוח דער סיז ^עםטעז
ט ײעאען דוסםריע,  װערען געצוואוגנען ני

 םאר״ געהערינע די זיך אויןי נעםעז צו
 ארבײםער, די *םאר אנםװארטליכקײט

 ביז און סחורח, זײער ידאדוצירעז װאס
ט וועאען ארבײםער די  םאר־ א קריגען ני

 פון צײט נעהערינער א אויןי זיכערוננ
 גע־ און םארדינסטעז איז באמעפםיגוננ

 די םצד םיםהאנחצוננ גענעז מוץ נו:
 אר־ 36000 די װעאען ארבײטסגעבער,

 אוםםאר־ אינדוסםריע דער סיז בײטער
 דעם אין םארזינשעז װידער מײדליד

 שוועם״מעפער פון סיסטעם מענחלימןן
 רעקאםענדאציעס די הונגער־׳לויז. אוז
ט פארענםסעחנז קאמיסיע דער םיז  די ני

 עטאיכע אויוי ארבײםער די םון נויטעז
ױנקטע?. נױטיגע ומהר
 דדפאינט די בעאויפםויאנען פדר )3״

מר דער םון באארד קמו  און יוגיאז סצאו
ט די בעםען םיר ױי  אונ״ פון בעאםטע ה
ם מאגפערירען זאצעז זײ ײניאה זער  מי

 דדאאבערס, די מון אםאסיאיי״פאנס די
 האגטראתטארס יײז מאנופעשםמורערס

ײ םיט איםאכעז אוישארבײטעז איז  ז
^ די *ויוי מ צי ע ר  אזיבעז זײנעז װאם •

װ*חמ,  זיי גיבען םיר און אננעמנבעזנע
 אזעלכע אונםערנעםען וװ ®ולסאכט וײ

wnrpn םיםיעז, אזעלכע אננעסזנז און 
i לומו וואיעז, װ>י• r n ,תנ ע ײן םי  ו

ױסינ  אוג• פון איגמנרעסאן •אר נ
ו ד ®ארזיכערעז *ו כדי םיםנלידיר,- מ

ן מ ®אר מ

ץ נ ע ר ע » נ א ן צו ק ע ײ נ א ם ב ע  ד
. ט נ ע מ ױ ג א

 רעדע זײן אין האט הײםאן ^דודעד
r דעד דאס געמאכט, באסאנט אויד n. 

 אײנ״ »ן םיטװאןיי ארויס ׳&יקט באארד
 די nft אסאסיאי^אגש אלע צו לאחנג
 א צו רופענדיג זײ כאאעבאטים, קאאו?

 ov וואו ױניאז, דער סיט סאנםערענץ
 פון םראגע די ווערען אױפגענומעז זאל

 װאס ״םרײד אין אנרימ^נטס די כאנײען
 װאכען ■אר א אין אױסגעהן וועלען
ארום.

 די װאס זעהן, צו אאזא, בלײבט, עס
 די אויב עגטםעו־ען. לעןןוע כאלעבאטים
ען באאעאטים  די אריעציהען גישט װי̂י

 וועאען #?ריג םארביטערטעז א אין ױניאז
 יױ דער פון אײנלאדוננ די אננעמען זיי

 װאו האנםערענץ, א צו קומען אח ניאז
 צו םארזוך א װערעז געמאכט װעט עס

 ארײג־י די אךזן אויסנלײך אן צו ?וםען
 יא־ אדער מעניפען זײטיגע פיז םישוננ

םיםיעס.
 באאעבאטים די םון ע:טםער דעם םון

תט ױניאז דער צו זעוזן, סאנען םען ו
 םרידליכעז א צו קומען זײ װיאעז צי

 ארײנװאר״ ײיילעז זײ אדער אויםגיײך,
v t\ עווע״ א איז אינדוסטדיע סלאוה די 
 דער איז אלע װעלכען פון קאמף, רעז

 ליײ סך א דארםעז װעאען אעדוסטריע
 קאאוצן די אז צײט יפוין איז עס דען.

 האאוס־ די אז װיסעז, זאאען כאיעבאטים
 םיײ און קעספער נוטע זײנעז םאכער

 נעצװאוננעז זײן זײ װעאען קױם טער.
 וועיען װאםעז, די פאר געמע) צו זיך
 םון ארויסלאזען ניט נעוױס דאם זײ

ענד. זיגרײכעז א צו ביז האנט
----------^ 4■^

ט נ ע ד י ז ע ר ן פ א מ ג ץ ד * א װ לי  ק
ד נ א ן ל א או נ א ת י ש

)1 ?ײ« «ון (אלוס
 קאורט םון נעװארעז םארװערם איז דאס
 די פון סך א איגדזיטאגקיטאנס. דורך

 פרי־ אין געהן דארפען <יםאראורטײלט
 ארױפנעלײגט איז אנדערע אױף און זאן

צוזא• :עלט־שטראף יטװערע א געװארען
L טערמין. פ-יזאז א מיט םעז

 יפוין האט אינטערנײשאנאל אונזער
 העכערען א אין קײסעס די אפעלירט

 דער און אילינאי, *טטאאט פון געריכט
 צוריקנעװיזען. אפיל דעם האט געריכט
 זעהן זיגמאן פרעזידענט װעט איצםעי

 דער אין װערען געטאן קאז עס װאס
 גע־ אפיל צװײטען א םאכען צו קײס,

אורטײל. :רויזאמען דעם גען
שאן שיקאגא  לײבאר אװ פעדערײ

 געגען אורטײל דעם פארדאמם
םיטגלידער. אונזערע

 לײבאר אװ םעדערײישאן ׳שיחאגא די
 פרא״ םיטינג לעצטען איהר אױף האט

 אור־ גרויזאמען דעם בענען טעסטירט
 שײ פון םיטגלידער אונזערע נענען טײיצ

 ריכ- דעש םארדאםט האט און קאגא,
 האט װאם סאליװאן, ס. רז׳טאדדש ׳טער

אורטײל. דאזיגען דעם ארויסגענעבען
לײ־ אװ םעדערײשאן ^שיקאנא רי

 שםיצען צו באשלאסע; אױך האט באר
 םאר־ די םון שאמיליען די םינאנציעל
 דער אויב ׳יי?עטס נעװעזענע אורטײלטע

 מאכט ױניאן די װאס אפיל לעצטער
 װע־ צוריקגעװיזצן אויך װעט זײ, םאר
 איזיצען געהן טוזען װעצען זײ און רעז,

■ריזאן. אין םערמין זײער

ד אנ ל ליזו ק ק או ל ס און ק ע ד  ד
ר ע כ א ען ט ױג ג א ק נ ח ע כ ע  ח

עס אין ש ױירז ו

i (יפלוס n ■1 וײ(

 די אין אדנײטען װאס ״לױמערס^ די
 א נאקומעז שעוצר דרעס’ און קלאומ

 דאיאר א אומעסמחר פון חצערומ
 דל״ ׳איזא ׳איז העכערמנ ךי װאך. א

 װאס ארנ״טער גראדען אלע פאר טיג
 און קלאוק דער אין כאשעפטיגט דיגען
קלױולאנד. פון אינתססריע דרעס

 אנגעדזױבעז זיך האט םארחער דצר
 אונטעכ םריה, דער אין אזײגער 10 שבת,

׳קוק ל. טאריס פון טשערסאנשי■ דער
 אנפאננ דעם ביי נאלד פילאדעלפיע. פון
 קלאר רעפעריס אװ באארד םאר׳ן איו

 װײדזשעס די דאם נעװארען, געמאכט
 אינדוסטריע דרעס אוע קלאוק דער אין
 דעם זינט געװארעז געהעכערט ניט איז

.1923 יאהר
 פאמעלײנט איז קײס ױניאג׳ס דער

 םון רצפעריס אװ כאארד םאר׳ן געװארעז
 טשארלס װײס־פרעז. זיגמאז, פחןזידענט
 דער סאטאװסקי, א. בר. און הרײנדלער

 דדשאינט דעם פון אײדזשענט ביזגעם
 דעם אױױ אננעוױזען הןובען זײ באארד.

 גע־ און אינדוסטריע דער אין צושטאנד
 וױי־ די אויף העכערונג א אז םאדערט,

 דער אין ארבײטער אלע םון דזשעס
װערען. באװילינט זאל אינדוםטרימ

 סטוארד נעקומען זײ איז הילף צו
 לײבאר יארק ״נױ דער פון טשעים,
ױרא/  ספעציעל האט ױניאן די וועמען ב
 םארגעכראכט האט ער חגרפאר. נענוםען
 נע־ האכען װאס טאבעלעז, און ציםערעז

 בארעכ־ זיעעז ארבײטער די אז װיזען,
 די אויף העכערוננ א כאקוכיען צו טיגט

װײדזשעס.
 פאר־ ,1דיגע מאטפעקטיפורערס די

 אפא־ אין אויםגעטר^וטעז זיך, שטעהט
 ױניאן. דער פון םארלאנג דעם צו זיצימ
 םון מענעדזיטער דעד באטאער, ם. פרעד

 מאנױ גארמענט לײדיס קליװלאנד דער
 גע־ האט אסאסיאײיטאן, םעקטיצורערם

 באארד דער באלעבאטים. די םאר רעדט
 אײנ־ םאל דאס אבער האט רעפעריס אװ

 דער םון טענות גערעכטע די נעזעהן
פארלאננ. דעם באװילינט האט און ױניאן

ר איז װאס ע ד ד שי ר ע ט ױ־ אונ  צו
ען דן גן ש טי די און ע ? הויז ױני

 ס׳גאנץ >' אוגטער׳*ײד דער איז װאס —
 חויז, ױניטי די װי עדן, גן דןןר *ײ:€#ך.

באליבש. און •^*ולער זעחר איז
או:כער׳*יד? דער איז ח^ס

;רויסער! א איז *ונטער^ייד דער —
 זיין, צ.י גוש גאנין טאקע איז גךעדן אין

 אפילו אחין. געחן :י^ש װיל קײנעד נפר...
 ער װען זיד, ?זוײנקעלט צדיק גרעםםע״ דער

:ער געד.ן. אחין דפרף  ײניםי דער אין ̂ן
ױ  I מען לויןש אתין געהן. אלע װילען חו
 םיט םרײן, דער םים מען ■אחרם אחין

 דו־ אחין געהען מו^נכע א,ין אויםפםפבילען
 אונ־ דער איז װ*ס ןןבער *חײקם״. םע *וס,

 ןארגע־ :$ןך אחין ם׳קומש אבי — םעראיד?
 ד^ים םען בןזקומש *#יגעניגען און ניגען.

גענוג! •לעגםי
 ה*ם איחר
? סזןמ^על

םױינד םײנזנ צו אײנלאדונג אן
ע אלע אײן לאד איך ײנ אין זפרברעגגען און זומער דיזזןן קומען *ו ורײנד פ

טעמי־מענט קעמפ
 איז קזןס■ ■^!ולערער באװאוסםעמ דער איז דאס פארבונחגז. בין איך זועיעז םים

 *•ייזען *רי«ע און געאםאקע אזויגע צוגרײפען יאחר ד^ס אויך וועלען םיר איסש. די
יאזזר. יעדען גע«אז ד^ס חאנעז מיר װי

 ■אר^רעו זײנ?ן ידיצסעז אײערע וױיל ״נפם«ץ דיזעז דורך באקפנם ד*ס םאך איך
;עסש אנ^בענעםענע זײן ײעט איחר ד^ס אײך •ארזיכער איד געגאכגען.

טעמיםענט״. ״העםי ייז
ל ע מיו ע ר. ם ע ל ד שינ

פארלאנגט
או פתיען אח םענער אינטערינענמע קרינען העלםען פ

פאליםים םאחיכערונג לעבענם
 װיתז וועלמ די פאר נןדלענענחײם וראמדערבאדע א

ם א םיט םארזאתען דך ג ע ב » אײנקוגםם. ל
אגזױתוגנעז •עחענליכע אינסטתקזױעם *עחענליבע

ען «רןג *נ ן נ י • י *י ח • *

װ י ו מ ד ר ע נ ד ס א ז ק D ע iyw iD yu 
ץ ל פ א ק א 8 ל 2

ם m (׳•?וס ײ ).S ו

w עי ענד ״טײם i/ ה ײייעז פיר  אוי
ײ אקזאמיגערם די אז  דזשאגערם די נ
 גאראנטירט זאלען לײם״ ״קאונסיי און

 װאכען צאל נפשטימטער א כױט װערען
 אפהאלםען גיט און יאחר אין ארבײט

 בחנן רעכטעז אין װאכעז 4 עקזאםיגערס
 און וױידדפ חועער א םאר ס&?אן םון

ארונםערשיקאז. זײ דערנאך
 װאס סיר װײסען זעהט, איחר וױ

 גילטען ניט גאר קאן דא און װילען, מיר
 די און דזשאבערס די סון גע׳שרײעז די

 זײ בײ װיל מען אז לײט׳/ ״קאונסיל
מענשען. ״זײערע״ צונעסען
 נוטהארציג• זײער גוט װײסען םיר

 פאדע• אלגעםײנע די באצוג איז קײט
 דער אין אויר און ױגיאן דער פון רונגען
 אזוי און עלןזאםינערס, אונז, םון פראגע

 ױניאן קלאוהסאכער אלנעסײנע די װי
 דזשא״ די לאזען ניט וועם און ניט יזאן

 ״גוטהאדי םרן רײד פוסטע כייט בערס
 םאר״ םון זיך ארויסצודרעהען ציגקײט״

 אין קרעםטס אלע צו אנטװארטליכקײט
 אויך װעט אזוי קלאוק־אינדוסטריע, דער
 דער סײ און אינםערנעשאנאל די סײ

 אינםע״ די פארטײדיגען באארד דדעאינט
 זאלען זײ אז עקזאצזינערם, די פון רעסען
 אלע אין אנעריןענוננ םורע די הרינען

אגרימענטס.
ראזענבלאמ, ל.

סעק.־מענעדזשער.

ר ױני ע ט ל נו א דנ שו ם״־ז װגנ  ״
ץ ען שו ע ש ר ע

 זשור״ ״ױגענט םון )20( 4 נוםער דער
 ױנגע די םון אמאן אפיציעלער נאל״,
 איז קענעדע, און אמערי?ע םון צױן ױעלי
 אינהאלט: פאלנענדען מיט ערשינען ^וין

 נא• דער שאפירא, ש.—ערדי און הימעל
 ערציהתגש־איגשטי&ו״ אלס ציאנאל־פאנד

 אוים״ פילסודססיס םאיטעװיצקי, מ.—ציע
 אין ״בחרות״ די ׳ראזענבערג מ.—שטאנד

 (ליד) חאוצה די לעװיז, א.—ארץ־ישראל
 י.—אונז בײ און אנרערע בײ יפה ט.י—

 ארביײ דער אין צייט-יטפיגעי יטנײדער,
 בלומעך נאציאנאל־פאנד טער־באװעגונג,

 טע5 אונזער אױםנאבע, װיכטיגע א טאג,
 דער אין באריכטען. און קאגװענשאן

שער  נא־ דער איז װאס :אפטײלונג ענגל̂י
 בא• מיר צו פדלרליס. ה.—ציאנאל־פאנר

 —רײזען־ א. נינזבורנ, ב.—עךד די לאגגט
 בריח (א רעפובליק קינדערשע א ׳ס. ה.

 הײנטיגער אין בילדונג ארץ־ישראל), םון
 פועלי־צױן די א׳הארי, ק.—געזעלשאפט

 עדיטא• שנײדער. י.—װעלט דער איבער
 באריכטען. און לידער בילדער, ריעלס,

 און זײטען 20 אנטהאלט :ומער דעד
 הויפט־ איז קריגעז צו סענט. 10 קאסט
יארק. נױ עװענױ, צװײטע 133 אםיס,

סמוסם םון פרעסערם
 אוים*ניידען זאלם איחר אײך בעמעז מיר

 בײ :אחאלמעז און אדװערםײזמענם דיזען
ז איחר ווײל ׳»פקעם יוין אײך נ או ^  װז

חאבען ען8דאר

געםופס האבען םיר
צו עװענױ, פינפםע 123 םון

עװ. פינפטע 321
םלאר. טעז1 סטריט« טער32 חנר בײ t ״־ ־ י ׳

 עקסשרא אויוגעןיקםט חאבען ס«ר
 !רעסןן *ו ברעפלזנד דוײער סאנימארי
 חא־ םיר מלױמיע. און יליך• װעלװעם.

 םאר־ אין סטיםערס בעסטע די יויך בען
 גאראנםיע. א סיש סםים טרוקעגע קעם,
מאאינס.. ינקינג8 אויך

 דעזײ־ !רעסערס, אלע אײן ל#דען סיר
 גיין די זעחן קונמןן *י באסעם און גערס

 און ברעטלזדי װײער די שון םאדעלס
I װילקאםען זײנען אלע סמיםערס.

אזן פמש אםעריסען ױ
מממגי*•יופמװ װעלװעס

ע8סינ 321 יו עוו^ ט ס נ ר א י
e tfro*\: ח 6650 אמלאנד» J6651

שגעל ^רדערס רי6?«ו

מ׳ ח n רי׳נ m תו י w «1 אי x •ײנ א
t f im, ■תו ני פייו ״ויג  ׳*ננותדינע די •

ו און לענדער״ י  אינמנרנאוויא• •ריי׳ור ד
 ארנייסס״קרעפטען pc אױפאױא גײ«ר

אן 1»י ס יראחפפי ת אן ו מ חו ל־ ארע נ מ

D יון rsw m e

)7 ויי• 1« •1(«י
ivnvt אײראפפאיי פון פיוורער רי אי»א 

n\ ארנײאפר די 1» ײגיאגיוס, טרײד איד י«ו «ון Wil« א איו «טיגרא*י«
n ־ r i

m אי;טאתט אסטיװען s גיײגעיאא די*»»

 און סא«יאי״*אייטיק, םערנ»«יןנ»<ןר
t »<ס s im זיו פאר «י פאדפרט a n

 סײקאספגפ, גאנץ ניט נטף אויו אױנ גע,
 װ» ארגאניואאימס^ אינטערנאפיאנאמ

i און ״פעיהער־נונד״ ועו n •וו׳מט״נע 
 װיכ• נאו איז דאס און *װיינתנס, ריכט.

 פרנײטפר״עפױנראפיע די איז טיגער,
m« •»< • 1»טיי< א נױיז » n ראגפ■ 

 טרנייטס־ אינטפרנטפיאנאיפר רער —
i פויינ איז יפנד יעדעס םארטייױגנ. n 

 *S3 ןזיםטארי׳טע לאגע, געאגראפי׳טער
 נא• מנוי עפאנאסיטען און ריננוננעז
 נאטסידסער ט *ו צוגעפטסט זונרערש

 זאיען •ראדוסאיע. ומיט דער אין ראיע
נא־ חוינע די mini אראפנענומען נאר

תן אזן םפטפריפיען א פער ײסטי  גו«מן. ג
חני׳• n װ׳ניפן אנ im r  «i י1י1א וואונדען 

a n םארמסאכטפן און *ואעדמטען iu 
ײ VMP גיט קיינסאא אײראפא םון  פט

ט i חייי  .m ini« 1 אספרפייכפnו<טא־ 
tw טפו in אחנר יח«ר1אבפר.פ וועיזןן 

n סוזפן אפעטפר nפ•ירט tram אויך 
פ אין יפנחד־. אפפאיטפ1ני«דאײ אי

ש ײנ ט ש ק לי ג ג דינינ ע ל ד קו ס
p נױ סםריס. גרענד 266 i rfffrri  ו titt קויספי בע«.

d •ארפיזפ m.
ו פעל. ר פ ײ ר ן
2 4 0 8

״ן ןיר סקיל ײי \ h מ
W און קאפינג נינג, Aj 

ן ואנען אלע אין גרײדינ; ו ^ ו  ®צגס, לײדי
 •עםערגס גארםעגפס. ,און פ׳יילדרעגס

 •רײוען. מעסיגע *ו געיפגיטען װערען
יןחר. גינץ א ען8א איז סקול די

פרעםערס דרעס און סקדוט קלאוק,
ל א ק א ם ׳י. װ. ג. ל. א. ,38 ל א קז ר ע מ פ ױ !א

גײם
כרידער: װערנזע
 םעםבערשיפ גאנצער אדנזער ^ון רעדזשיסטרײשאן זײ

 רעדזשיסטרירען זיך אוםכאדינגט מוז םעטכער יעדער און נאך
 װאס די ארבײטען. די װאס וואכען און װיידזשעס די װעגען
 א ארױפלײגען באארד עקזעקוםיװ די וועט םארפעחלען ודעלען

שטר^ף. געוויםע
 װערען אװענם, אין זײגער א 6 דזשון, טען14 דעם םאנטאג,

 איין ױני#ן, אוגזער פון אפיס אין גערופען םעםכערם מקםיװע אלע
 קא־ פארשידענע די אין פארשרײבען צד זץי רום, קאונסיל אונזער
פאדערונגען. אוגזערע פאר ק«םף צום צוגרײטןןן זיך• מיטעס

f װעס װעס װ«ד n ש א  כדפױמ רבעעמס לארעגעת
 רעקאםעג־ קאםישאלס גאװערנאר די באטראכםען צו ס&עציעל
דאציעס.

 אנבאטראכם אין געםען אלעס דאס װעט איהר אז חאפענדיק
מיר, פארבלײבען

גרוס, ברודער םיט
װ טי קו ע קז ד ע ר א א ל ב א ה א ,35 ל

aט׳פערםאז. גערם׳טיקאןז, n. ,קי םענןדז׳טער. גארעג

^פאיא— ^ א איננ 1 מ ד <י חאז■ ני■ nm• סי ח

ק ו א ל ס ק ו א ם ײ ו ע ו א
ס ר ע ב מ ע ל ®ח מ א ק א ם z ל א קז ר ע מ פ ױ !א

סיםינגמן סעקשאן רעגעלע ספעשעל
ווערעז אפגעהאלטען װעלען

*ווענס 7.30 דזשון, וסען4 דעם םאנםאנ,
ײ  ײערען נעהאנחןאט וועט־ עם װעאנע נ

 און קאםישאן גאװערנאר׳ם דעם טון רעקאסענדאציעם און רעפארט דער
ר רעקאםענדאזױעס. די «ו שטעיוגנ ױגיאן׳ם חן

ר יעדען pa םיליכם די איז עס ע םנ נױסיננפן. די קונמנן«וו צו מ
ח*לס: »ילגענדע די אין װערען גןואלטןן עז1ײ« םיאינגען די

- ס. ק אנ ר ב
 כולווארד םאוםחערן אץ םט. סע163 פאלא^ פאינט האנםם .1
 .40 *וױסוען םם^ םע145 איםם 642 םענטער, ױננ ארכײסער 2

עווענװם. ברוק יפון ענם
a לײסעאת^ כראנקס yes—seeo .סםריגג םע170 קאתער עווענװ

ם ע ל ר א :ד
y וועםם 6 האל, קארלםאן .4 e u i .םםרים

: ן פו ט הי א ד
סםריט. טארםײםח 98 תאל, סעללאום אד .5
סםרים. טע4 איםם 66 לייסעאום, םאנחעםען .6

ת ו םנ מ א לי ױ :ו
44 4414441 446I444I4444A4 4 A a^*8i44 4̂ | |4444Ml עווענװ. מאנחעטען 1ס ׳•עלעס ראיאל •.

^ נ א ר • ב
a סטריט םעקםאן 219 לייםעאום, לײבאר
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i אין זױ הערט װאס \u m
״גערעכטיגהײט״ :וכיער יעצטען אין

 דנ־ *רעזירענט אז באריכטעט, ;עװען איז
 דעם אױף באסטאן באזוכט האט פ#ן

 בארד. דזישאינם באסטאנער po ש*רלא:נ
 עטריכע סארבראכט אונז ביי האט ער

טעג. ביזי
 א אטענדעט ער האט צייט דער פאר

 א געהאט און מיטינג באארד דדטאינט
 אין דירעקטאדס אװ באארד םיט׳ן סיטינג
 אונזער פייז מענעדזשפענט די צו באצוג

 אדרעסירט אוין האט ער באארד. דזש.
 האבען די װען ,12 לאהאל פרעסערס, די

 לא־ אויר םיטיננ. רעגעלען זײער געהאט
 ױניאן סייקערס רײנקאוט די ,24 לןאי

 טעםבער־ רעגעלעז זײער געהאט האט
 זינטאן ברודער p» פיטיננ שיפ
 םי־ זײער צו אױך אטענדעט האם
 פרע־ דער װען אז ״טוין, זעהען מיד טינג.

 ילײדינ ער זאל באססאן אין קופט זידענט
 װײסעז באסטאגער, פיר, זיצען... נים

 ;יט גרײכט פרעזידענט אונזער אז שוין,
 איהםשױן פיר באזארגען לײרינ, זיצעז צו

אונז. צו קורט ער אײדער פיטיננה מיט
* •

 בײ אדבייט, װענען אנבא^אננט װאס
 רעכטע די איצט אונז בײ איז קיאויזס

 םאנ א פען טאכט װאו ניט װאו סי׳עק.
r אנדערע אין װאך, דער דורך 2 אדער r* 

ם-י: אױך טאג א אפילו א כעז פאכט פער
א-ב״ט. פא־־אז איצט איז דרעסעס בײ

 רײ םרייד דעט ביי ביזי ניט אבער איז עס
“אינלזג r** *בזך זייז, באדארפם האט עס
 א'ו באדתפטיגט. זײגעז דרעסמאכער רע
 אבי־ כתן ארבי־ס שזגפער צאהי גרויסע א

d איז אװערטײם סעל ip ;%כזױענענ־ א פ 
 ארױפצונא־ קייאותכיאב?'־ אונזערע הײט
 פים הײסט, ראס דרעהעס, בײ זיך סעז
 א פאכען און ״קאנסענם״, ױניאנ׳ס דעד

 דורכשטופען ?ענמן זאל פעז אז דזשאב,
 אר־ װערען װעט עס ביז צײט, ערגערע די

ט ײ  טאקע דערפ״ר און ?לאותם. בײ נ
 ביזי איידזשענטס ביזנעס אונזערע זײנען

 זײ כרי שעפער, דרעס די אונמערזוכעז צו
 װאם ארויפשטעלעז דארט קענען זאלעז
 צײט דערזעיבער אין און ארבייטער פעהר

 לײבעיצ סאניטארי דער אויב זעד.ן, צו
 װאס גארפענט יעדען צו אנגענײט װערט

מאכען. לײס ױניאן אונזערע
.*י

 טרײד, אין ביזי ניט איצט איז עס
 לא־ אונזערע בעדיען זײנען אבער, דערםאר,

 װאכען אר6 ילעצטע די םאר ביזי קאילען
 עטז. םאר אםיסערס, פאר עילעקשאנס סים

דעלענ^טעץ. באארד דזיטאינט און באארר
לאקאל, מײקער דרעם דער ,46 לאקאל

 אטײ אװ עלעק^אז די דורכגעםיהרט ךאט
 עס אײדער םריהער װאכען 6א״ פיט סערם

טרײד, דרעם דעם בײ ביזי געװארעז איז
 ,39 ,12 װי יאקאלעז 5 אנדערע די און
 די געהאט איצט האבעז ,80 און 73 ,56

 עלעיר די װי נאכדעם און עלעקיטאנס.
 מיר קענעז פאראיבער זײנען ^טאנס

 דורך איז אלעס ח^בון, דעם אונטערציהעז
• ב״טלום...
הײ־יאחר־ די בײ איז אלגעמײן אין

 קײן געװעז ניט עלעגךטאנס לאטאלע דינע
 צום קאנדידאטען אויף גערעטענייט נרויסע
 איעיגע בײ אויסנאפע דער סיט לויםען.

 קאנדײ 2 געײעז זײנעז עס װאו לאקאלען,
 איבעריגע י i אין אםט. אײן םאר דאםען

 ניט געגנער קײנע כמעט איז לאיןאלעז
 זי'ן ןועט איך, גלױב דערםאר, געלאםען.
 דאד־ װעט מען װען לעבעדינער אביםעל

 אײדזשעגמס ביזנעס אױסקלייבען םעז
 םעכד יעדער באארד. דז^אינט דעם םאר
אויב־ םאראינטע־־עסײ־ש זײז װעט בער

 םא־ ג׳עפבעד בעסט,נן דעם צועי־וועהלען •
 סע־ זאל װעאכער אמט, באצאהלטען דעם
 װעגען נאר אמט. אזא םארםרעסען נעז

טאל. ־טעז צװ א ♦טרײבעז איך װעל דעש
A

 האבען דזעו;, טען3 ״עם דאנערשטאג,
 נײ־ זײערע ארײננע׳שיקט לאטאלעז אלע

 דז״טאינט צום דעלעגאםעז ערוועהלטע
איז אפיסערס םאר pn באארד,

םארגעסוכמן.
 אנ־ האבען דעלעגאטעז םאלגענדע די

:געװארען עלעהמעט און גענוםען
 דז״טאינט דער םון משערכמז םאר
 םאר .73 לאחאל קוריאנד, בר. באארד,

 .12 לאקאל טאהפאז, בר. װײס־טשערמאז,
 שריײ (דער 39 לאסאל סעסרעטאר, םאר
 האט האכפאן בר. צײלען). דיזע pd כער

 דער שון אםיסערס די אינסםאלירט
 געלעגענ־ דער בײ און באארד דזשאמם ״

 אין רעדע, װאריםע וו נעחאלםען חײם
 זיךדארפען װעלן דעלעגאטען וחולכערדי

 אין דאס דורכםיהרעז pw אריעםמוכםעז
 אי־ קורלאנד בר. האם נאכדעם לעבען.

איגטעט האט און טשער די בערגענוםעז  או
 דײ אװ באארד דער M דעאעגאםעז די

רעקםארם.
ײנענדינ  זיך הערט עס װאס אײך מר

«p שרײבען צו כדאי אױך אי? באססאז 
 לאטאל װאס אינסטאלײשאן דעם װענען

 נעמאכט. חאכעז #ימי<נז קאםערם n ״7“
jn r n ט םעםמנרס  אײמעלא- די סי

זי לאסא^ן אנדערע די

 גע־ דאן איז זיגפאן בר. דינער. א פאי
 אינסטא־ האט ער און באסטאן אין װען

 רע־ אכענדעד5 א פיט אפיסעױס די <ירט
 די אוגטער געגעסעז מען האט נאכדעם דע.

 זיך האט עולם דער און מױזיק פון טצנער
 אלגעמײז, אין אפוזירע. םײז גאנץ דארם

 ענעס אוגטער זיך נעפט 73 לאקאל װען
 זאי עואם דער אז זײ זעהען פאכעז, צו

צוםרירעץ. זײז
*י.א־ װעלען םיני^עיס, די ,39 ראקאיל

 דינס־ פיטינג אינסטאלײשאן זײער בען
דזשון. טען8 דעם טאג,

 :עהט לאקאל, פרעסער דער ,12 לאק.
 ױבילע־ יאהרינען 20 זײן פײערעז איצט
 דעם זונטאנ, םארקומען װעט דאס אום.

 די אין פארנאכט אוהר 6 דזיטון, טען20
 דאר־ סטריט, גיענװײ אין סקול היברו

 באניזעט א געגעבעז װערט עס טיטעסטער.
 איױס־ זײגעז ״אינװיטיײטאנס״ דענס. און

איז אלע צו געװארן געיטיקט א:  אונ־ םון י
 װעט עס װאס באארד. דדטאינט זער

 צװײ־ א אײך איך װע< פארקופען דאיט
יטרײבעז. פאי טען

 די צו איך װעל נעיעגענהײם דער בײ
 פאר א זאנעז 12 יאקאל פון פעםבערס

םאראיבעױ זײנעז יאהר 20 :זוערםער
czv דולככיע־ עקזיסטירם. י*אהאי א\יער 

 ױגיאן, אונזער פון נע״שיכטע די טע*־ע;דיג
אס פען, זע*־ט  זײנעז יאהר 20 די פאר י

 פארשװאונדען און אײפגעבױט לאקא־־עז
 :עבליבען איז לאלאל דער און געודארעז,

 יױ יאהריגען 20 דעם דעילעבט און :א;ץ
 ניט צײט. יטטורעפדיגע אזא :אך בילעי,

 םאר קעמפעז געדארםט איהר האם ;אר
 פאר און ױניאן דער פון עקזיסטענץ דעי
 אלע האט איהר נאר ברויט, ״טטיקעל דעם
 גופא, לאתאיל אין יטטערונגען געהאט פאל
 פראגע א געװען אלעפאל איז עס װײל

 און פרעסער, דרעס און פרעסער קלאוק פ<ן
 דורכ־ שםערונגען אלע די איהר האט .דאך

 מיט׳ן געטאן דאס האט איהר געטראגען.
 באשיצונג אײנציגע די אז באװאוסטזײן,

 ױניאן, שםארקע א איז ארבײטער פאי
 דערםאר, קרעדיט אויך זײ קופט עס און

 אין םראגע די אפגעי^אפט האבען זײ װאס
 אדער פרעסערס קלאוק װעגען לאקאל

לא• איז פעםבערס איע דרעס־פרעסערס.

®ור םהחר נישטןו ל»נד»ן!
)1 וײ• •ון (יילוס

 םאר- און ליבשאםט מיט דערםאנען פען
עהרונג.

 זיך חאט אינטערנעשאגאל אונזער
 גע• און לױח דער אין אגדציעל באטײליגט

 די ארון. זייז אױף יעגען צו בלומען שיחט
 אײננעהילט איז בילדיננ איגטערנעשאנאל

ו םיהיעז טרױעריג און טרויער, אין  זי
 צױ יאהרען סילע םאר האבעןי װאס אלע,

;עשריטען און געקעמפט איהם סיט זאםען
 װעלט. בעסערער און שעהנערער א םאר

 י־ער בײ רעדט באראף אברהם סעקרעטאר
 אינטערנע״ אונזער פון נאמען אין לויה

 טעג די איז זיגמאן פרעזידענט שאנאל.
 ניט יױה דער בײ ה<ט און שיקאגא אין

זײן. נעקאנט
ט  סעקרעטער און זיגם^ץ פרעזידענ

קען באראף ײסט א שי  װארט טר
לאנדאן. מרס. צו

 צױ האט זיגמאן פאריס פרעזידענם
 טע־ םאיגעגדע די יטיקאגא םון געשיקט

:לעגראמע
 נעטראםען האט אופג^יק גרויס ״א

 טויט דעם אין באװענונג ארבײטער דעד
 באװע־ ארבײטער די !יאנדאן פאיר פון

 פון אײנעם פארלארען איהם אין האט נו:ג
 געװען איז יאנדאז זיהן. בעסטע איהרע

אר־ די פון יטיכטען ys» צוױשען באליבט

 בא־ זײנען אלע אין פרעסעיס זײנען קא<
יעבען. א מאכען צו רעכטיגט
 12 לאקאל פון ברידער גענריסט, זײט

 אלע ! ױבילעאום יאהריגען 20 אײער צו
 אינטערגעיעאנאל אונזער םון מעםבערס

 בםרט באסטאז פון מעפבערס די און בכלל
ײן וױנשען  וױײ זאי לאקאל אײער אז א

 איהרי װי לא:ג אזוי און צסזיםטירען טער
 בײ זאל טרײד דער אין זיין דארםען װעט
 ברידערליכ״ און אײניגקייט הערשען אײך
 צוזאמען קענעז זאלעז אלע מיר אז סײט

לעבען. בעסערעז א םאר ,סעמםען
י. װ. ג. ל. א. פרעז. װײס ׳גאדעס דוד

H* חנר p« pא בײטער W iw n v 
 מדאן װא^רקודס גארמעגט יײריס

ס געװארעו נאטראנט ער עו •י p א״נ i 
 01לאיןאל»ונ»א 0פיל מעסבערס, אונועיע

 א וײערען פאר געמאכט איחם האבען
ײ געשטאנען איו לאנדאן מעמנער.  ד^ר נ

 חאט ער pw באװעגומ דער םון וױגערע
 ד♦ pfi יענען דאס םאכען צו געחאיסען
 r« גיישליכער. און גרינגער ארנײטער

 װאוקם דעס מארשט^ולען ניט ויד סעגען
 אינטעמעשאנאל אונזער po סוקסעס און
 וחנד• ק״ן חאנ איר לאנד^ן. פאיר אחן
 טיסען ס״ן אױסצודריקען ניט טער

טױט.״ זיין איבער שפערץ
ס י ר א , מ ן א מ נ י ו

 אינםערנעשאגאל * ורעזידענט
װאירקערס גארמענט רײדיס
ױניאז.

 דער געשייוט חאט באראף סעיןרעטאר
 טעלענרא״ סאלגעגדע די םאמיליע לאגדאן

איגטעמעשא• אונזער סון נאפען אין פע
* נאל

 אינטערנײשא- דער סון נאםען ״אין
 ױגיאן װאירקערם נארמענט יײדיס נאל
 מיר שײןען פיטנלידערשאסט, איהר און

 מאמענט דעם אין טרײסט־װארט, א אײך
 טרױער. גרויסען אלעמענס אתזער פון

 אלעפען אונז האט צוסאל גרױזאמער דער
 איכד גיט איצט זײגען מיר און ערשטױנט

 אוג״ װערטער אין אױסצודריקען שטאנד
 אונזע״ םארלוסט. נרויסען איעפענס זער
 אופער• האט ער װעמען פיטנלידער, רע

 איבעמעבען און געטרײ גערינט פידליך
 באדױ־ הונדערט, יאהר פעיטעל א פאר
 גרױסען דעם הארצען טיםען po ערען

 אן םאריארען האבען זײ פארלוסט.
 אונזערע אץ ברודער. און סרײנט אפת׳ען
 נעדענ- שטענדיג איהם םעז װעט רײהען

 דער• אײבינ סאר װעם נאפען זײז יןען,
 פיט און סארהערוגג פיט װערען פא:ט

ליכ׳עאפם.
ם ה ר ב ,וי א ר א ב א

 אינטערגעיטאנאל סעקיעטאר
 װאירקערס גאיפענט לײדיס
ױניאז״

 ד♦ *נםוײקע^ם זױ ד.«ם עס װי איהר״ װײסם
y n 'n ב«װענוננ *רנײםער *V מוו  •סערי

 אינטערנײספנ»< דער פוו נעמיכםע די יעזם
 דר. ■ח ױני■?״ װןןרקערס נארםענט רײדים
 »לץ סים ױעם איחר אוז רעא־יז, לואיס

װערעז. נאי־אנט

סארםאם קלײנעם א אין איסעניע ױנימי די

ז ױ ל ײן ב ך א א ז װ ן אי ע ב י ל ב ר א ר צו פ ע נ ד נ ו נ ע פ ן ע ר םו ע ד

הח יזניטי אינםערנעשאנאל
ט א״ן ם ע ר א ק. ם ר א א. פ פ

1926 דזשון, ופען8 דעם פרײטאנ, דך עפענט פמח וער
װערעץ נעגעבען דארט װעט געלעגענהײט דער צו

אװענט ליטערארישער אה קאנצערם גרױםארטיגער א
שער דער, אין אם מוזיהאלי אנר ײליגען זיך װעלען פר :באט

ש, גרעגארי װיט  קאגצערמינא־ באריהמטער מאטוסע
 און ס^ופראנא, באװאוסטע באשאוער, דארא שפילער.

אנדערע. נאך
ן י ב ו , ר נ ר ע ב ד ל א  און הופאר po ?עניג דער, ג

דעקלאמירען און פארלעזען וועט געלעכטער,

 דראמאטישע א געבען װעלען םלײערס״ ^ברוקװאוד די
ום^רשטעלוננ.

 פארװײ־ נןױםם, םאױשיידענע זיין אויך וועאען עם
 גים־ אונםערהאלםומיען, געזעלשאפטליכע לונגען,

טעגץ. פארשייעדענע און נאסטיק
םי די ױז ױני  אאע 1סי הײם זוסער באריהמטע די איז ח

 נארםענט ליידים אינטערנע׳שאנאל דער םח םיטגלידער
ױניאן. װאירקערם

 פון םעםבערם אױפנענוטען אױך הױז ױניטי דער אין װערען אינםערנעשאנאל דער פון םעםנערם חו*{ א
מ. ארבײםער דער פון פריינד און םענשען אינטעליגענםע זאנםמ און ארגאניזאציעם, אנדערע ענו כאוו
סטרי*. טע16 װעםט 3 בילדיע, אינםערנעשאנאל דער אין איז אפיס רעחשיםטרײשאן דער

ם י פ א ר ע  * ^י' י ־׳ ד
ג די ענ ה ע נ

ן ע ר ױ ם ם י ש ח ע  ר
י ס ל ע ש מ . 2148
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m פון 12 ל8ל«ס 3 ר צווישען דעדמס אן ת ד זחױנען 20 פײערס״פראטעסטױו ױ או ז
ױנילעי ר אױ״ מײך !ממפערמז ערשפער ת

^ ט ן ל ע ט א י ן2 ס א ש ײ א י ס א ט ס ג א ז ט נ ר ע י ו צו ז ע ל ד נ א ה ר ע ט נ ו י א ן ד ע ג נ ו ר ע ד א ם פ א אן ױ װ י  ױנ
ט ל ע ט ע ש ד ר ^ - א מ ג ו ױ א מ י י ן ה ט או ױ ו ק ל י ן ה ע ר ע ל ק ר ר ע ע ס ד ׳ נ א י נ . ױ ט ק נ ו ם ד נ א ט  - ש

ט נ י א ש ד ח ר א א ט כ ל ע ט ױוו ש י צדנ ע ד י ר ע נ י ש א מ ך ר י ױ ט ס
p חפנען סיר וױ ir לעז• נעמעידעט

 ױניאן תיאױזםאנער די האט ײאר, טע
ן נ*׳פי*סען חן ײ ײ נ  *ס»ס>- *יע די איי

ס שןנ n א״  po נױ דער טץ כטלענטטים 
ע יןרקער מד^טרי ק-י  -yoiip ט צו יןיןו

n n ען0נ װעגון  אין גרימעגטס0 די ג״
ס ׳מרײד  װאכוז צוױי p* אױס נעחען װן
ס גענןסע און ארום. רי i חייסוױס, סן n 
ר ע ה0װד דןר סאר יןי \ מען איז ם0ן נן

 דזש. סון און אינטערנעשןנאל אונזער טון
 אר־ די צו בריוי א ארויסנעשיקם כןארד

 ,רוםעג- כאלעכאטים די סון גאניזאציעס
 בריוי, דעם קןנסערענץ. א צו ויי דיג

ס  די צו נעװןרען ארױסנעשמןט איז װן
 נעסינען לעזער די װעלען בויעבאטים,

 דער אץ ארם צוױיטען א אויןי געדרוקס
צ״טוגנ.

ijn קןוגסיל״ ״אינדאסטריעל po דער

 געהען»ין סטרײקער װעס שיקאגא »
ז mm פריממ־ םערמץ רד

ך. די פאר רעדע * חאלם זינםאן פרעזידענם ע ט אג ט ם ^ א  אינ• אונזער — .
 די פאר געלט־שםראפעז אץ סוםע גרױסע א נאדאלם טעתעשאגאל

 כא־ םאכער דרעס און קלאוק פון י«ל גרויסע א — פאראורםײלטע.
ײםען  באװארםט םען און פריזאן פו-ן םויער *ום קעםפער כראווע די גי

כלומען, םיט זײ

 אינטןר• אזנזער פון נאמיחומען *לע
 פון חעלדען די נ«פרײען *ו נעש*נ*ל,

 ,1924 י*חר אין סםרייק, דרזס שיה•;*
 «וו נעיוארזז סאראורםיילט זײנען װעללע

 טער־ נןוויסעז * »*ר •ריז*ז אין נעהן
ײמע»כען גים זיך ה*ם סין,  די און «

ע ם׳ מי ר׳ א מן ם * ט ה סוו  אין נעהן מ
 געלם די גמרנדן. זייער *■זי>וען ■ריז*ז

ר דער ײאס ז)טראסעז, מ כ  אױף ה*ם רי
 אונזער ב»»אחלט ח*ט *רויפנעלענם, זײ

 *■־ טערםין חזם אבער אי:טערנעש*נ*ל,
 די !*לייז זיי סוזען •ריז*ן אין זי«ען

םעז״, םון מעולרםםע  אין 37 די.*רעםטאנ
 םױ זײ פון מאנכע םרויען, זיינען *אהל,
 חאנען זײ און הינדער, הליינע פיז טערס

 *יזי־ נעהען און חיים די איבערנעלאזען
םערםיז, דעם *ען

 זיגסאן ■רעז־דקנם איז ײ*ר לע*טע
 װאס •ל־י 1נעםא און שיסאנא אין נעװעז

 די איעליחןן «ו נעווען מענליך נ*ר איז
 קאורטס די ערפאלנ. *הן *בער קיים,

 א«יל p'p *ננעחמען נעוואלם ניט האנען
 סאלי־ ריכםעד פוז אורםײל דעם נענען
 סטרײקער נעוועזענע די ה*ם װ*ס װאן,

 םען װאם איינזינק דאם םאראורםיילם.
 כאקומען ■רוכירקן איז ט*ן, »י«ט קען

כאננאדינוננ. א ^•אידאן״ » זיי ס»י
 * געח*ס ה*ט זינסאן פרעזידענט

 און ירעזידענם חנם םים קאנםערענץ
 םעדערײ׳פאן ׳שיה*;* דער םון סעחרעטאר

— » ----------------------

 סרינען סיז םר*נע דער װענען ליינאר אף
 םאר׳ם׳פפם׳ע די ם*ר באננאדינוננ א

« אויף (*לום )4 ז״

 נעװען איז א״׳פ*ןי*ס*ס ״פראטעיוטױו
 נעפנטםערם ח*ם ײ*ס ער׳פםער, דער
 נעװ*־ *ראנז׳פירט איז ס*נפערענץ * און
 דז׳פון, טען16 דעם !״נסם*:, פאר רען

 ניט ה*ט ס*נפעחזנץ רי *כער ניינאכט.
ע גענראכט  קאנ־ די רעזולטאטען. פ״נ

 מעקאלפין אין פארנעקוםען איז םערעדז
 ׳פעה דריי *רום נעדױערט ה*ט האטעל,

געװארען. *פנעבראכען איז און *ייט
 נעװ*חןן נעפיחרם איז ק*נםעחןנץ די

 ם*ריס פרעזידענט םון םארזיץ אונטער׳ן
 און ױניאז, דער םון פאר׳פסעהער זינםאן,

 א. םירסע חןר פון מייערס, סאשס םר.
 פון ם*ר׳פםעחער «לם ה*., און כעלער

קאונםיל׳/ ,אעדאסטריעל דעם
 נענאטע נערעדט ה*ט ער׳פמער דער
 דער ם*ר לאיער דער הילקוױט, םאריס
 ױ* דער םאמעליינט ד,*ט ער ױניאן.
ס *;׳  ם*״ די אינערנענעבען אזן ח״ם :י

*| די װ*ס דערוננען,  *רוים ׳פטעלט ױני
 אײננעשלאםען דארפעז װעלעז װאס און

 װאס אנרימענט, נײעם דעם איז װ׳זחון
ר דער *ײי׳פעז ויערעז נןםאלם דןןרןי  י

כ*לןנ*םים. די ניאזאיז
 װ*ם זעלבע, די זיינען םאדערוננען די

 ארױםנע־ ה*ט אינטערנ«׳פאנ«ל אונזער
)m?T 10 זײס או̂י.(

:......l ״.׳ j ... - י.

ם רעדדענ ץ װעט זיגם»ן •  זי
װעזענד.

אנ־

 װעט ױ:י, טעז20 דעם זונטא;, דעם
 ארבײטער־װעיכ דער אין טוכ ױם א זײן
 געסײעיט דארט װעדט עס כאסטאן. םון

 לא־ אונזער םון ױבילעי יאהריגער 20 דער
 ■רעםערס דרעס און קלאוה די ,12 סאל

 בא״ םוב ױם דעם אין באסטאן. סון יװיאז
ן טײלעט  זאג־ ױניאן, אונזער נאר ניט זי

 םון ארבײטער״װעלט גאגצע די דערען
אומגעגענד. און באסטאן

 דארט װעי: אינט^רנעשאגא^ אונזער
 בע־ ן.ערס:זען איהר דורך סארטראטען זײן

 זיגמא?, מאר-ס ■רזזזידענט דורך אמטען,
 נע־ אײננעלאדען ספעציעל איז װעלכער

 באט-לײ צו זיך לאתאל, דעם po װארעז
 ייס־ דעט װעגעו םוב. מם דעם אין גען

 באױנדער א ?יגסאן פרעזידענט האט סוב
 געסינען װעלען לעזער די װאס ארטײןעל,

 ״גע־ נומער הײנטינען סון 7 זײט אויוי
רעכטיגקײם״.

 ״מד דער םון רעדאקציע די םיר, אויך
 אלע די צו אז זיו שליםעז רעכטיגקײט׳/

 באגרי־ מיר .12 לאקאל פון שמחות בעלי
 יאהרײ צװאגציג זײן צו לאקאל דעם סען
 װיי• איהם, ווינשען מיר איז ױבילעי, געץ

 דעם אויוי זײן םעטיג און לעכען צו טער
 צו מעהר אלץ כדי געביט עיןאנאמישען
 דאס םארשעהענערעז און פארבעסערעז

םיטגלידער. זײנע po לעבען

פארק פארעםט איז הדז ױניטי ױ װ עפענט פרייםאג, הײנט,
 אינ־ אונזער פון באארד עקזעקוטיװ גענעראל — קאנצערם. גרױםארטיגערי א נעגעבען װערם געלענענהײט דער *ו

שי־ לאקאלם יארקער נױ אלע כםעט און ױניאן דרעםםאכער און קלאוק דער פון כאארד חשאינט םערנעשאנאל,
עםענונג. דער צו דעלעגאציעם קען

, נ א ט נ ו ם ז ע ן27 ד ע י ט נ  8 — װ
ד ד ל א ױ ״ ע פ ״ ק י ס ה ד ״ א  נ

״ ט נ י א פ

 חןר ייז 9«׳.. ימי, »ןז27 דעם ױנ*#נ,
4יפײ ייני*ז «■',’•* יזנלי .*לי *י ■יי

 «ין *ראנזאיו• א*מ»>, ויןאאעסיעי
 אימ 1וי סעג»6יעיאי עי'וקיי׳י*ניי דעס
 »יס» ד• נעחסם »עינען*נאל.’* י«י

 יןר■ ס«די®. »ע126 גיו סןבמײ סליד
 יו זעחא אדײן.־ ספדי• «ע177 נעחס•
י| 9.80 ןנץוסןן יחין ו|לא איחר  חןד י
 און סיילימיג דז׳יעיאלדיז סיסס •רי^

 דע• צדױקײעאגאל אונזןו יון |BU9«p א
p דןר■ ■jn< *יורמםעג■ n n| אײך. ■אר
 יאר א און tm נענוג סי• נעחס■
 שפילא ייחר ױיב באקען. if אןאױייאס

 41*0 עס נעחם® יינסמדוסענ■ *ן V״'
עז דןי■ m ײיי •יימגי ײי חס  אונ
iff*Vi0t jmנ •יין יײ■ «יי *f י«י• ױן• 
*4113»* P 1■י 1»י

 די הויז, ױניטי אינטערנעשאנאל די
 םיט־ די סאר הײם זוםער ■ראכםסאלע

 םארעסט אין ױניאז, אונזער po גל״דער
 יענסיל• *סרן בערג ״בלזיע״ די אויו• ׳י»רק

 דעם םרייטאנ, דעם זיך עםענט וױיניא,
״ז וועם דאס ײני. טען18  טער8 דער ז

 בא־ דעם po געשיכטע דער אין סיזאן
 װאס אינסטיטוציע אן ילאץ, ריהסםעז

 אםערײ דער איז אלײז און ונײנציג איז
ארבײטער־באוחגנונג. סאנער
 איז הויז מניטי דער סון עסענוננ די

 אונזער איז נאר ניט טוב ױפ » מאל »לע
 ארבײטעי• גאנצער דער איז נאר מניאז,
 צו זיר מען גרײט אומעדום און וועלט,

נעשאאנםהײט. םיט ױם־טוב דעם
 הויז ױניםי דער po ערעםענונג די

 סולשםענדיגע א זאגמן, צו אזױ זײן, וועט
 ורעט עס נעטהערינג״. ״חוירעזענםאםױו

גע• בעסער אדער צוזאמענתונםם, » זײז

 דעלעגאציעכ םון צוזאמענסאהר א זאנט,
 יױ גרויסער אונזער po טײלען אלע םיז

גיוז•
 אונ־ מיטגלידער אײנצעלנע די חוץ א
 אנדערע סון מיםגלידער אױך און זערע,

 סאהרען װעלכע ארגאניזאציעס ארבײטער
 װאס אדער עםענוננ, דער צו בלױז ארױס
 זײער םאר סארבלײבען דארט שויז װעלען

 צונויםקומע; דארט זיך זועלעז װאקיישאז,
 םיז פארםרעםערשאםטעז דעלעג»ציעס,

 נױ איז ױניאן אונזער po טײלעז אלע
 דארמ שטעדט. אנדערע סון און יארק
 נענעראל דער םארמראם^ן זײן װעט

 אינטער״ אינזער םין באארד עסזעקוט^ו
 י־ער סון באארד דז״ז. דער אוץ נעשאנאל

 ספע־ דורך ױניאז דרעםמאכער p» קלאוס
 װעלען גלײכעז דאם קאמיטעם. ציעלע
 כמסט םון חגלעגאציעס זײז אויר דארט

םי־ יארס, נױ >זיז אונזערע לאקאלס »לע

זיו געזמענען פילאדעלפיע, םעםכערס, so מהאל
םעהרעסאר דיער םיפ

 םעסרע־ דער בלומםעלד, אב. בתדער
 און װײםם־ ם־לאדעלםיער דעם םון ם*ר

לעצטע די םאר 60 לאהאל דרעםםאכער
 נעה־ זוו באשלאםען ח*ט יאחר, עטליכע

מז  םון םיםנלידןר רי אח *«רזח, 1• ג
a n האר־ א נענצנען איהם האבפן יאסאל 

 n. װײם־פרעזירענם *ף״. .םענד וױנען
ת ע  :פאלנם »י jov בא׳פרײבט רייזנ

 נעדינט ה*ט בלוםפעלד אב. בתדער
a n י פאר םעסרעםער אלם לאסאל  ו

ד י*חי• * לפצטפ ר חי  פון *ײם ת
i« t פילע ערוו|רבען «יך ער האם ם8דינ 

ם «ם םארעחרער. און סריינד ת ט י  ני
 מעם־ אל« »ז זאנען, nr נווגסו פיין «ײן

BTjra אללאק פון put fiO ,אויסנאספ 
מצםג איחט האכפז  IW גע׳

־ איו ארכײם ויין

 אכד אין נאד נעמם מען אז ערםידליך.
 נע־ הא־ם ער אז םאקט, דעם באםראכט

 אח טאג, גאנצען דעם שאם אין ארבײם
 po אסיס אין נעחומען סארנאכם יעדען

 אין שפעם ביז ארבײםען צו ױניאן דער
ט איז אווענם,  די װאס װאונדער קײז ני
 נע־ ניט איהם האבזח םעםבערס באארד

 אבער איז באארד די אוחנסגעהן. לאזם
 רע־ זײן אנצונעטען נעצװאונגען געווען

 אײנ״ געמוזט חאם םען ווײל זיגנאציע,
 אי־ זיך םוז ער »ז איהם, םיט שםיםען

רוהע?.
 מים זיר כמז האט שבת יעצנמח דמם ״

 געםאז דאס האט מעז געזעגענם. איתם
סן, »ז» אױא  םעם־ 50 לאסאל נאר וױ יו

ס ר םעכד אסםױוע גת«ע » קאנין. מ

 שטעדט ארוםיגע אנדערע און לאדעלםיא
 בא־ אברהם סעקרעטאר שטעדטלאך. און

 םוץ האטיטע דער םון בראש זײז װעט ראף
 פרע־ באארד. עקזעקוטיװ גענעראל אונזער
 זײז, אנװעזענר ניט סאן זינמאז זידענמ

 דעם צו באסטאז, אין זײן דארו* ער וױיל
 קלאוק דער סון ױבילעאום יאהריגען 20
.12 לאקאל יוניאן, פרעסערס דרעס און

 מיט מעז סארט הויז ױניטי דער צו
).12 זײם אוין״ («לוס

ט ל א ה נ י ם א י נ כ ײ צ ר א ם

25 נוםער ,גערעכפזיגקײמ״

 פון ב^ארד דזשאינט םון מיםיגג .2 זײט
— ױני*ן דרעסמזזבער און קלאוק־ דער
םיש. דזש

 אויס דעסארםמענט. עדױקײש*:על .3 זייט
 ױניאן קלאוקםאכער דער פון לעבען דעם
ײז. ה.—פנדז״עלעס ל*ס אין שט ריבינ

ױ־ ^ייקמגפ׳ער דער אין זיך הערם װאם
לעװין. דזש. — ? :ימז

 געחען דרעס־סטר״קער ^יקמכפ 44 .4 !ײט
— סערםין זײער אוזיגען דיזאן1 אין

גע־ דער «ו װ^רם 8 .1 זײם »ין «לום
אקס—12 ,לאקפי ױן שיכ«ע וױינער. מ

אל־ — (ערצעחלונג) עם8ש *ו .5 ?ײם
םישםאז. דוד—יאהרעז

זײטזײט
עדיםאריעלס.

לאקאל פון ױבילעי ס^־יאריגען «ום
זידזזגפ׳ם

םײנע נוריה.

 ■רעזיתנם׳ס דעם זיגםאן. מאדיס—12
װהילער. .1 — (פעליעםא) ד*ך

 פון בפװעגונג אין װעגען גײע .8 זײט
 סאהן ם• םאניא — ®רבײםעײבײדונג

 ארבײםסיא־ די וון אויסצאלונג -װעגען
שלטשילז. סארים—אי^ורעגם זיגקײט

 און קלןוקס ײזןגען סעגםפזיע פ מ זײט
Di*ir — .חך פון ענםפערם לאנג. ח 
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