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ױ הערט װאס i\um אין ז
״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

 טאקע דערפ״ר און ?לאותם. בײ נײט
 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.

 אואיגטעט האט און טשער די בערגענוםעז
 דײ אװ באארד דער M דעאעגאםעז די

רעקםארם.
 זיך הערט עס װאס אײך מרײנענדינ

«p שרײבען צו כדאי אױך אי? באססאז 
 לאטאל װאס אינסטאלײשאן דעם װענען

 נעמאכט. חאכעז #ימי<נז קאםערם n ״7“
jn rn אײמעלא- די סיט םעםמנרס 

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

 אונ־ םון יא:איז אלע צו געװארן געיטיקט
 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

 זײנעז יאהר 20 די פאר יאס פען, זע*־ט
 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

אפט האבען זײ װאס  אין םראגע די אפגע̂י
 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

 זיו םיהיעז טרױעריג און טרויער, אין
 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
 סעקרעטער און זיגם^ץ פרעזידענט
 װארט טרײסט א שיקען באראף

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
 וױײ זאי לאקאל אײער אז אײן וױנשען

 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 i w n v 
 מדאן װא^רקודס גארמעגט יײריס

p א״נעו •יס געװארעו נאטראנט ער i 
 01לאיןאל»ונ»א 0פיל מעסבערס, אונועיע

 א וײערען פאר געמאכט איחם האבען
 ד^ר נײ געשטאנען איו לאנדאן מעמנער.

 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״

ױ ד.«ם עס װי איהר״ װײסם  ד♦ *נםוײקע^ם ז
y n 'n ב«װענוננ *רנײםער *V סערימוו• 

 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

דער םון עפענוננ דער צו פארבליבען איז װאך אײן בלױז

הח יזניטי אינםערנעשאנאל
פא. פארק. םארעםט א״ן

ח וער מ 1926 דזשון, ופען8 דעם פרײטאנ, דך עפענט פ
װערעץ נעגעבען דארט װעט געלעגענהײט דער צו

אװענט ליטערארישער אה קאנצערם גרױםארטיגער א
ך װעלען פראנראם מוזיהאלישער דער, אין :באטײליגען זי

 קאגצערמינא־ באריהמטער מאטוסעװיטש, גרעגארי
 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
 אאע 1סי הײם זוסער באריהמטע די איז חױז ױניםי די

 נארםענט ליידים אינטערנע׳שאנאל דער םח םיטגלידער
ױניאן. װאירקערם

 פון םעםבערם אױפנענוטען אױך הױז ױניטי דער אין װערען אינםערנעשאנאל דער פון םעםנערם חו*{ א
כאווענומ. ארבײםער דער פון פריינד און םענשען אינטעליגענםע זאנםמ און ארגאניזאציעם, אנדערע
סטרי*. טע16 װעםט 3 בילדיע, אינםערנעשאנאל דער אין איז אפיס רעחשיםטרײשאן דער

ם י פ א ר ע ' י ־׳ ד י ^ * 
ג די ענ ה ע נ

 רעחשיםםױרען
2148 .משעלסי

CERECKnamr-flUSTlCE)
t H  IW W I T •
muoma a>wi iifl•חדי •■ f i i i F

n  im •ה נינ ייי
Ifn דק  WrWii

ו » י » ײ •il
 ♦nwwi נצדקת♦

ארפח, ויא
ײוג )j «״?,׳(

if נןמנייו• •ײן 
 ויך *יו מןל• קײ•

ח **י9#  ימל י
41י1*לI *י■ *ימי

מו *פתיעלער ר װניאן װארסמ־ס נארםענפ לײדס אמסןרמזמנאל וער פון ו
p r ic e  a cum,1926 ױני, םער1» פרײטאגNew York, Friday, June 18, 1920Vol. V III. No. 26.

m פון 12 ל8ל«ס 3 זחױנען 20 פײערס״פראטעסטױו ױ או זדאן תר צווישען דעדמס
ױנילעי !ממפערמז ערשפער תר אױ״ מײך

 ױניאן ױ װאם פאדערונגען די אונטערהאנדלעו צו זיר ענטזאגט סאסיאײשאן2 סיאטעלןט^
 - שטאנדםונקט. ױניאנ׳ס דער ערקלערען הילקוױט און היימאו ױגמ^ - ארדע שטעלט
סטױירךמאשינעריע די צדנױוו שטעלט כאארד חשאינט

p חפנען סיר וױ ir לעז• נעמעידעט
 ױניאן תיאױזםאנער די האט ײאר, טע

 *ס»ס>- *יע די איינײײחןן נ*׳פי*סען
n א״שןנס  po נױ דער טץ כטלענטטים 
 -yoiip ט צו יןיןוק-ימד^טריע יןרקער

n n אין גרימעגטס0 די ג״ען0נ װעגון 
 װאכוז צוױי p* אױס נעחען װןס ׳מרײד
i חייסוױס, סןריס גענןסע און ארום. n 
ער נןמען איז ם0ן\ה0װד דןר סאר יןי

 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

 די צו נעװןרען ארױסנעשמןט איז װןס
 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

םטאגטעך. די פאר רעדע * חאלם זינםאן פרעזידענם א^  אינ• אונזער — .
ץ סוםע גרױסע א נאדאלם טעתעשאגאל  די פאר געלט־שםראפעז א

ל גרויסע א — פאראורםײלטע. »  כא־ םאכער דרעס און קלאוק פון י
 באװארםט םען און פריזאן פו-ן םויער *ום קעםפער כראווע די גיײםען

ײ כלומען, םיט ז

 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
 די און «ײמע»כען גים זיך ה*ם סין,

 אין נעהן מסווט ה*מן םאר׳מים׳ע
 געלם די גמרנדן. זייער *■זי>וען ■ריז*ז

 אױף ה*ם ריכמר דער ײאס ז)טראסעז,
 אונזער ב»»אחלט ח*ט *רויפנעלענם, זײ

 *■־ טערםין חזם אבער אי:טערנעש*נ*ל,
 די !*לייז זיי סוזען •ריז*ן אין זי«ען

 אין 37 די.*רעםטאנםעז״, םון מעולרםםע
 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

)4 ז״« אויף (*לום

 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.
 קאנ־ די רעזולטאטען. פ״נע גענראכט
 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.
 ם*״ די אינערנענעבען אזן ח״ם :י*;׳ס

 *רוים ׳פטעלט ױני*| די װ*ס דערוננען,
 אײננעשלאםען דארפעז װעלעז װאס און

 װאס אנרימענט, נײעם דעם איז װ׳זחון
 יר דער *ײי׳פעז ויערעז נןםאלם דןןרןי

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.

ץ װעט זיגם»ן •רעדדענם  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
 זאג־ ױניאן, אונזער נאר ניט זין טײלעט

 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

 8 — װני טען27 דעם זונטאנ,
פעױ ״אלד ד  נאד ״הסיק״

פאינט״
 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•
 חןד יי| 9.80 ןנץוסןן יחין ו|לא איחר
 און סיילימיג דז׳יעיאלדיז סיסס •ר̂י

 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״'
 אונחסעז דןי■ m ײיי •יימגי ײי
 •י«י• ױן iff*Vi0t jm*fנ •יין יײ■ «יי
*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,
 טער8 דער ז״ז וועם דאס ײני. טען18

 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
̂ן זײן װעט  נענעראל דער םארמראם

̂ו  אינטער״ אינזער םין באארד עסזעקוט
 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

 םון םיםנלידןר רי אח *«רזח, 1• גמז
a n האר־ א נענצנען איהם האבפן יאסאל 

 n. װײם־פרעזירענם *ף״. .םענד וױנען
 :פאלנם »י jov בא׳פרײבט רייזנעת

 נעדינט ה*ט בלוםפעלד אב. בתדער
a n וי פאר םעסרעםער אלם לאסאל 

 פון *ײם תר חיד י*חי• * לפצטפ
i«t פילע ערוו|רבען «יך ער האם ם8דינ 

 ניט יתם «ם םארעחרער. און סריינד
 מעם־ אל« »ז זאנען, nr נווגסו פיין «ײן

BTjra אללאק פון put fiO ,אויסנאספ 
 IW גע׳מצםג איחט האכפז

־ 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
 די װאס װאונדער קײז ניט איז אווענם,
 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
 םעם־ 50 לאסאל נאר וױ יוסן, »ז» אױא

םעכד אסםױוע גת«ע » קאנין. מרס

 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

םארצײכנים אינהאלט
25 נוםער ,גערעכפזיגקײמ״

 פון ב^ארד דזשאינט םון מיםיגג .2 זײט
*ן דרעסמזזבער און קלאוק־ דער — ױני
םיש. דזש

 אויס דעסארםמענט. עדױקײש*:על .3 זייט
 ױניאן קלאוקםאכער דער פון לעבען דעם
ריבינשטײז. ה.—פנדז״עלעס ל*ס אין

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
וױינער. מאקס—12 ,לאקפי ױן שיכ«ע

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

ן אויסצאלונג -װעגען ו  ארבײםסיא־ די ו
שלטשילז. סארים—אי^ורעגם זיגקײט

 און קלןוקס ײזןגען סעגםפזיע פ מ זײט
D i* ir — .חך פון ענםפערם לאנג. ח 

דאקציע•
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פוז כאארד דזשאינט פון מיטינג
ױניאז דרעםמאכער אןן

באארי׳ דזשאיגט דעם פון כייטינ; א
̂אסאייס די םון  ,23 ,22 ,21 ,10 ,9 ,3 ,2 י
 איגע* PM 89 און 82 ,04 ,48 ,45 ,35

 טען11 דעם סרייטאג, נעװארען הא״םען
1925 ,p m סםריט• טע16 װעסט 3 אין

 rprpio דעם םון נראטאהאר דער
 דעם םון באאמ־ דזשאינט פונ׳ם מיטיננ

 איז סארגע^עזען װערט דזשון, עריעטען
גוטגעוזייסעז.

 גוט־ און גמםאכט װערט פארשראג א
 בא־ סטעגאגראפימער דער אז געדױיסען

 דזיטע* און זיגסאנ׳ס •רעזידענט םון ריכט
 זא־ רעדעס חײכיאנ׳ס טעגעדז׳טער נמחוי

תוקאילען. די צו װערען 'הט1צוגע״ לז[
: ס ע ט םי א ק

 םון םאיטרעםעי וױיסבארד, כרודער
 דעי־ »ז ער?"ערט סטרײקמר, אסײל6

 טער21 דער אין ארײן שױן געהט סםרייס
 זיך םאנגט ־סיזאן דער וױ אזױ און װאך

 גע־ אגשטרעגנוגגעז < * כיוזען אן, בארד
 סטרײקער די האיטען צו װערען מאנט

 אז םאדלאנגט ער איצט. ביז װי צוזאטען
 נממען אנטײל זאי באארד דזשאינם דער
 קאנ&ערענץ און דעטאגסטראציע * אין
 דעי םון ארבייטער טרײד נאדעי םון

 דעםאנסטרירען צו כדי יארס נױ שטאדט
 און ארבײטער די םון סאלידאריטעם די

 אױך .סטרײהער די העיפען ארום אזוי
 ערסיערענרע רעזאלױציע א אנצוגעפעז

 םין קײנע צוױנגען ניט וועט ױניאז די «?
 אויו* ארבײםען צו סעםכערס איהרע
 אין געװארען געסאכט איז װעלכע װארע,

®אסײה.
 אנטײל באשיליםט באארד דזיטאינט די

קאנפערענץ. אזא אץ נעםען צו
:ען מ ס י ר ש ו צ
 עק־ זײער אז אינםארםירט, 2 לאקאל

 בא״ דעם באטדאכט האט באארד ?עתוטיװ
 אדוױיזארי נאװערגאר׳ס דער פון רינט

 םאר־ װעגען פראגע די אױך און קאםישאן
v האנדיעז im מא־ די ייט6 האגפערענצען 

 דעם באנײען וועגעז גופעתט^ורערס
 באשלאסעז האבען זיי און •נדימגט,

 פאר־ פאיצענדע די אז רעקאמעגדירען צו
 םארנעשלא־ זײ םון זיינען וועיכע לאגנען,

 אין באאדד דזשאינט צום געװארעז גען
 די צו װערמן םארנעלענט זאלען ,1925

 די צו באזיס א אלס םאנוםעקטישורערס
— :פארהאנדלוננעז

 קילאוק דער אין מלאכות בעיל אלע )1
 ויעיזנן נאראנטירט זאילען אינדוםטריע

 סאלעגדאר־ א אין ארבײט װאכען 36 םים
יאהר.
 ארבײטס״װאך מםונדינע 40 א )2

װאר• א טענ 5 און
 דאיא־־־ 10 םון העכערונג א )3

סקי< םיניםום אוים׳ן
 ערלױבט זאא »ו,ערטײם קיין * )4

װערען.
 עםאבילירט 5זאי בױרא ילײבאר א )5

אינדוסטריע. אונזער אין װערעז
 מאנוםעק־ און דזשאבער יעדער )6

 אװ יליםיטײשאן א האבען זאי מ^רער
 זײן םון גדוים די טיט האנםראתטאדס

ביזנעס.
 מאגוםעס״ און דז^אבער יעדער )7

 םאר םאראנטווארטיליר זײן זאל טשורער
 ארבײטס בנונע קאגטראהמארס וײגע

װ. ז. א. װײדזעעם, באדיגגונגעז,
 צו צוטריט האבעז זאל ױגיאן די >8

r די םון ביכער און רעקארדם n־*
םאנוטעקנדשוחןךס און כערס
 דים־ זא^ ארבײסער קײן )9

 » קריגט מר אײדער ײערען נממורדזשט
 זוערם עס סײדעז װאד, אײן םון םרייע*

 •ערזאן באטרמסענדער דער אז באוױזאן,
אונםעהיג. איז

 אינשורענס אנעפאילאימענט דער )10
 תןר אין װערען אננעהאיםען ואיל םאנד

 דערפון אױםהאילםוננ די און *'נדוסטריע
 די בלױז גייז ווערעז בײנזדפטייערט ואל

 קאנטראילידט זא< און כמונופעקטשורערס
יוניאן. דער םון וחנחמ
װע־ נעםײנט זאי *גריסעגט קײן )11

 טאטפעסט^ױ װעיצכען אירנעגד םים רען
 םמריײ *ו רעכט דאס ווע^כען לױם רער
vp\ אויםנענעבעז. ווערם

 איבעמענעבעז ווערט צדפריםט דמר
סאםיםע. סאגםערענץ דער *ו
 באוײכטעז די טט חײסט 45 לאקאל •

 דמם ®ח דיחוקםארם אװ באארד n פיז
o 1 און מאי, טען26 אח םען24 nטעז 

n m, דעם םון יי^טאמאיען די אח 
 און םאי מען21 דעם םיז באארד תשאינט

ם p סען1 ת m.
ר דאר מ ל  אז אינמארסירט לאהאל זי
 נע־ ארוחסים v* מווארץ כאריס ברודעד
 •יאץ אינ׳ם םארםחמתז צו וײ חןוחח

 חנ־ האט וועלכער ■ראסא•, ברודער טון
- ____ ויעירט
 4צונאלאזע ווערם ברודאר ךער

ט ײניאז חנזיינערס די *  n םאר י
 גוגד ןײנען וועלכע פארלאננע),
םיס^חיער• רrזי און

אולד  לויט׳ן מוז, סוט־איגדוםטריע און י̂ו
דעזײגער. א באשעםטיגען אגריפענט,

 אין באיטעםטיגט דעזײנער יעדער )2
 מוז, סוט־אינדוסטריע pm ?לאוק־ דער

 םץ םעמבער א זײן אנרימעגט, רױט׳ן
י. זו. י. א. ,45 י!אקאל
 דע־ א פאר וױידזיפ טיניכיום די )3

ײאך. » דא^אר 95 זײן ?אי דינער
 םאר״ מאנופעקט^ורער א װען )4
 םון םעהיגקײט װעגען טרײעל א ױאננט

 בא^גפםיגט ער אײדער דעזיינער, א
 רער זאל אגריםענט דעם ^ויט איהם,

או; 1 פון באיעטעהן פיריאד םרייעיל  װ
 עפ־rבא אטאםאטי׳פ ער װערט נאכרעם

 מאנאטען 6 פון גאראנטי א םיט םיגט
 צי סאלארי א םים און כאעעפטינונג,

 גיט אבער צושטיפעז, װעיען זײ װעלכעז
דאלאר. 95 םיז ־,װעניגע.

•רובי׳ סענ פאנזםעתטשורער א )5
 אין רעזײגערס 2 םון פעהיגקײט די רען

 די םון אײנער קײן װערט נאכדעם אויב
 םאגוםעקבךפו־ דער פעג בא־^עפטיגט, 2

 דרי־ א גא״טעפטיגען און אויטקרײבען רער
 דעם לוים פאנאטען, 6 םאר דעדינער םען

 קײן האבעז ניט דארף װעאכעד אגריםקנט,
טרײעי.

 ער־ איז פאנוםעקטיטורער קײן )6
דעזײנינט אײנענע זײז טאן צו לױבט
אגדע־ טאן דאח* דעזיעער קײן )7

 אױםער באלעכאס דעם פאר ארבײט רע
סטײילס. דעזײנעז

 דעזײנערס פון באסעפטיגונג די )8
 אגרי־ אינעםײנעם דעם פון רעגירם װערט
 מאנופעק־ םאוײטידענע די צװייעען םענט

 כ א. דער און אסאסיאיײשאנס טיסורערס
j .דזשאינם יארק נױ דעם אוז י. װ 

 אינדיוױ סעפעראטע, קײנע און ,1באאר
 דעזיײ צװיש^ז אנריפענטס טײם דועלע
 ער״ זײנעז באילעבאםים זײערע און נערם

לויבט.
 איבערגעגעבען ווערט צויטריסט דער

קאפיםע. קאנםעחזנץ דער צו
פראטאקא׳ די גום הײםט 82 לאהאי

 דעם pם באארר דדטאיגט דעם םון יען
 די און דזעון טען1 דעם און פאי טען21

 דירעקטארס אװ באארד די םון באריכטעז
p טען1 דעם און פאי םעז24 דעם םון rn.

 םיט ברודער סעקרעמאר־טרעז^װיער
 אװ ם. א. דער םון צױטריםט א םאר ילעזט

 אונזער אוי*י ענטםער זײעד איז װאס ל.
 זײנען זײ וועלכען איז און צושריםט,

 ווענען געװאחנן געמאכם אויםםערסזאם
 ״באטאני דער םון אדװערטייזםענט דעם

 איו װעלכע דדמ." נל פאסימן, םון פילס
 ^םעדערײ^אניםט׳/ דער איז עריטינעז

 צײ דעם אין ערהלערט, גרין פרעזידענט
 זיך האם ארגאניזאציע זײז אז מריםט,

 וועל־ ארגאניזאציע, דער בײ אגגעםרעגט
 איײ דעם, צו שײכות דירעקטע א האם כע

 אדװער־ דעם אנגענופען האכען זײ דער
 סע״ די אז אויך ערקלערט ער טײזפעגט.

 םון לאגג ׳טוין פרןןקסיצירט װערט טאדע
ארגאניזאציע. זײעי

 איהר אױם דריהט באארד דזשאינם די
 םון ענטםער דעם מיט אוםצופרידענהײט

 איז ?ערפער׳טאםם די גרין. פרעזידענט
 סםרײס װעבער דער אז מײנונג, דער םיט
 עס און פאפולער זעהר איז פאסײס אין
 אדװערטײזיע דער אז אוםגלויבליך, איז

 םעחד אםעריסאן דער םון דעפארטטענט
 נע־ האבען ניט זאל לײבאר אף רײמאן
 נעזעצלי־ א איז םטרײה דער אז װאוםט,

 דארוי צײטוננ ארבײטער סײן אז און כער
 חנר pd אדווערטײזסענט אן אננעםען
 זיך האט םירםע װעלכע םילס׳/ ״באמאני
 ברוטאלי־ איהר איז באצײכענם םפעציעל

םטרײקער. די צו טעט
 טשערםאן האלפערן, װײס־סרעזידענט

 סאםיטע״, הויז ױניםי ״װארסערס דער םח
 דער צו באארד דזשאינט דעם אײן לאדעם

הויז. ױניטי דער םון ערעםענוגג
 סעק־ סרעזידענט, חגם pפ סאםיטע א

 עכד סארדזשענט pא רעםאר־טרעזשורער
 וחנרןן באארי דזשאינט דעם םין ארםס

אפאינטעט.
 מעיד האפדטע י1רמלי ״דמןענעראל די
 דעם איח לאדעם סטרײקערס״ סטײל

 •1דעל איץןרע שיקען צו באארד דזשאינט
 םעם־ לײבאר איז קאנפערענץ א צו גאטען

 8 אום דז^י!, םען25 דעם פרײםאג, •על,
אוחןנם. אוד«ר

וחד הימעלםוורב און װײם בדידער די

 נײ ױין צו אגװעזענד אינסטרואירט רען
קאנפערעגץ. רער

 ?לאנצ א א? נאריכטעט, םיש כרודצר
 באאםטען א גענמן געװארען געפאכט איז
.22 לאקאי םון

 קראװעץ, קאחעז, אלעמס ברידער די
 ••אינ- ורערען מיחננדא און רײס אלהיז,

קאמיטע. דער אין טעט
במריכטען. קאםימע ס«עשעל
 זי אז באריכטעט, יאגיםסי שוחןסטער

 נראדואיײ חנר ביי נצוחנז אנװעומגד איז
 ®ון אז אח קאלעדזש, ברוקװווור םון שאן

 אקטױוע 6 זײנעז גראדואירטע 26 די
 םון לא?אלען פארשידענע םון פעפכערס

 יאגיסקי שװעסטער י י, װ. ג. ל. א. דער
 סא־ כרוסװאוד דער אז אױך, כאריכטעט

 םארברײטעחנן צו •לענער םאכט לערזש
 צױ גאהענטער דער אין א&טױויטעט זײן

קונםט.
נוטגעהײםעז. װערט באריכם דער

 איז װעלכע קאכיםע, סיעשעל די
 דזשאיגם דעם םון געװארען אפאינםעט

 םאעינערי די םארצוכארײטען כאארד
 רעקאםענ־ םטרײק, סופעגדען דעם םאר

:םאלגענדע דאס דירם
 קאםיטע סטרײל משענעראל די )1

די םון באשטעחן זאל
םעגעדזשעהם, לאקאלע

אנגעיטלא־ רי םון באארדס עהזעהוםיףי
לאקאלם, םעגע

 דזיפאיגט םון אםיסערס דזשענעראל
אינטעמעשאנאל, רי און באארד
 און ״בלאס םון טשערלײט שאי 15

קאםיטעס. כילדונג״
 גע־ זאל אישטיםוגג פאל ראל א )2
 דע־ 25 םון םארלאנגט װעז ווערען, נוםעז

 און לאקאלען, באזונדערע 3 םון לעגאטעז
 לױט ווערען נעצעהלט זאלעז שטיםען די
 דזשאינט איג׳ם פארםרעטערשאםם די

באארד.
 װײס־טשערלײטע טשערפאן, דער )3

 דזשעגעראל דער םון סעקרעטאר און
 װערען ערוועהלט זאלעז האםיםצ סטרײס

סערפערשאםט. דער פון
 דער םון באארד עקזעקוטױו די )4

 בא־ ואל סאםימע םטרײש דזשענעראל
 די טענעדזשערס, לאלאלע די םון שטעזזז

 סטריי? םארשידעגע די םון טשערלײטע
 םון בא^יפט דעלעגאט 1 און קאםיטעס

לאהאל. יעדען
 אדװײזארי דזשענעראל די )5

 פערזאן, 9 םון באשטעהז זאל באארר
 דעד םיז ווערעז ערוועהלט זאלען װעלכע

קאםיטע. סטרייס דזשענעראל
 םאײ די זײגעז םאלנענדע די )6

— :גןאםיםעם שידענע
:קאמיטע פייקעט

 סאסהאוױץ, ;טשערמאן נארעצקי
 װײם־ — םוטשיגראםי און •ינקאםססי

סעקרעטאר. — םאמןס ;טשער־לײטע
:קאנדטע לאא

וױיס־טשער־ דאטי, ;טשערםאן פיש,
סעקרעטאד. קודרינעצקי, ;פאן

קאםיםע: סעםעלםענט
 װײס״ מילער, טשמרפאן; נינםא,
סעקרעטאר. דובינםסי, .ט^ערטאן

:קאםיטע אוט־אוױמאון
 הא־ אנסעל, ;טשערםאן האלפערן,

 וױיס־טשער״ הארעטענוםא, און ראוױץ
סעקרעטאר. לעװיז, ;לײטע

קאםיםע: פ-נאנץ
 סעק״ פארטנוי, ;טשערמאן באראח,

 קאםיטע םינאגץ רענולמ די און רעםאר,
באארד. דזשאינט םולם

 ענטערטײנםענמ און ספיקערם
:קאםיטע

 און פענסין ;טשערסאן סטענזאר,
 סעק. ?ארעץ, ; טשערלײטע װײס רענדי,

:קאכדטע האלל
 רובח ם. ;טשמרםאז בארוכאװיםש,

 ראזענ־ ;כמתרלײטע וױיס דעםםי, אח
,םמסרמםאר. בלאט

קאמיטע: ארגאנמײשאן
 און •ערלםוטער ;טשערםאז ?אפלאן,

 ראדזשערס, ; טשערלײםע וױים האטאני,
םעסרעטאר.

:קאטיטע רעליף
 און םאליסאני ;טשערםאז זירלין,

 (לא?. רובין ;טשערלײטע װײם רײזנער,
סמקרעטאר. ),3

טשער־ טשיארטשיארא, — כרוקלץ
מאן.

 טשערמאן. זעלדיז, — בראנזװיל
טשער־ קאץ, — בראנקס ym הארלעם _ •1׳

ארבײטזא צו ■ערזאגען אנדשרע זײ

 *pii •■אינטצט זאלען דיםטריקטען די אין
 צוז»- מענעדזשער דזשענעראי םונ׳ם ראן
 דיסטריק• די פון טשעריײטע די םים סען
טען.

 אויך רעקאמענדירט קאטיטע אײער )7
 כאט״• זיך װעיעז װעימ מעםבערס, אז

 -pjprn דעם פון ארבײט דער יין ליגען
 כ•• קײן הריגען דט זאלען ראל,םםרײק,

 יי• זאלמו אויסגאבען זײערע לױנונג;
 iroippipp דער צו וחנרען כמתעלאזט

סאמיטע.
 גוטנעחיײ װערען חו?אסענדאציעס די

:אויםנאחמען פאלגענדצ די מיט סען
 מזעקדסױו די כאצונ ,4 םעלשאז )1

 קא- סטרײק דזשענעראל דער םון באארד
 ®אאדד די צו צוריקגעשיקט װערט טיטע,

נאטראכטוננ. םאר דירעקטארס אף
דעםי״ װערט ■ינ?אםסקי ברודער )2
 «ײ דער פון װײס־טשערמאן אלם טעט
קאמיטע. העט

 באשטיםט ווערט ראזעגבלאט בר. )3
 אתאגיזײ״ דעם פון װײס־טשערםאן אלס
סע?רעטאר אנשטאט דעפארטםענם שאן
po םון ערוחנהלונג די האטיםע. האל דער 
 וועדט קאסיטע חאל דער םון םעסרעטאר א

 דירע?־ אן» באארד די צו איבעמענעבען
םארס.
 צו באיפליסט באארד דזשאינט די
 דעם צו טעלעגראמע באגריסונגס א שיהעז

 דזשון, טען14 דעם פיטיננ פאס םאריער
 סעטעלטענט דעם םיט זײ נראטולירענדיג

סטרײק. זײער פון
 צו בא׳צליסט באארד דזשאיגט דער

 װצנען מיטנלילער אונזערע צו אפעלירען
 וועלכע בײשטײערוגנען, אלע איבערגעבען

 םאר- רי םאר געורארען סאלעקטעם ?ײנען
װעבער*םםרייקער. פאםײ?ער די צו יערם,

 םונ׳ם נומנעהײםען םארשלאג, א .אױוי
 אז באשיצאסמן, װערט באארד, דזשאינט

 לאנ״ דער צו װערען געשי?ט זאל בריןי א
 דריסעז םיר װעלכעז אין דאךםאםיליע,

 טרוײ זײער אין םיטגעפיהיל אונזער אויס
ער.

 צו אפוינטעט װערט רעםבאך ברודער
 שוועסםמר םון פלאץ דעם םארנעהמעז

 גא־ ?אנםערענץ, חנר בײ פערלםאן םאניע
 •רא־ די ״פאר יזאפיסצ דער ®יז רופעז

װאירקערס״. בארץ םארעין אװ טע?שאז
כאריכמ: קאםיטע פינאנץ

 אז רע?אמענדירט, םינא^קאםיטע די
 צו װערעז בײגעשטײערט זאל דאלאר 50

 ביכמר ?ויםען צו מאםיטע הויז ױניטי רער
 אונזע״ םאר ראדיא א אײגצושטעלען און
םעםבערס. רע

גוטנעהיי־ ווערט רע?אםענדאציע די
סעז.

 םיש, ברודער םעתרעטאר־טרעושורער,
 אוי״ זאל 5 פון ?אמיטע די אז פארלאנגט,
 םון נעלט ארױםצוציוזען וחנרעז םאריזירם

 * כױם ־דאלאר־אסעסםענכרםאנד,20 דעם
,DJniprwrro א אויםצועםענען וחנלכעז

 םאר־ דער םאר ווערען גענוצט זאל װאם .
סטרײ?. צום בארײםוגנ

באװילינט. ווערט םארלאנג דער
באריכמ: םענעתשער׳ם געגעראל

 קלאוק- די אז באריכטעט, הײטאן בר.
 ־8 דעם פיטיננ א אוױי שאפ־םשערלײט

 גוט־ האבעז ױניאן, קופער אין ױני, טען
 דזשאינם דעם פון שםעלוננ די געהײטען

 םאלגענ־ די אנגענומען האבען אח באארד
:רעזאלוציע תנ

 נױ םיז ױניאן קלאוהםאכער די ״םיר,
 שאפ־םשער- די דורך םארטראטען יארק,
 שע«עד אלע םון קאםיטעס די אח לײט
po םארזיכטיג ד»אבען אינדוסטריע, דער 

 דער םון רעקאמענדאציעס די באטראכט
 ע. אלםרעד גאווערנאר װאם סאםישאן,

 ערקלע״ מיר איז באשטימט, האט ספיט
:רען

 גרינדליכע וײ אפ שאצעז מיר )1
 גע־ האט קאםיסיע די װאס אױםםארשוע,

 םון •ראבלעםעז שװערע די װעגען םאכט
 און םום־אינדוסטריע איז הלאו?־ דער

י םון אנאליז ?לאר$ איהר םפעציעל  י
 דזשאבער־םאב־באנוםעת־ דער pc איבתן

 דעםאראליזירט <ואם משורימ־סיםטעם,
 אונ־ צושטצרט און אינדוסםריע אונזער

ארבייטס־באדענונגעז. זערע
 קענען םיר װאס באדױערען, מיר )2

 רעקאםענ- מאסיםיעס דער אננעהמעז נים
 םארנעשלאנען, וועחנן זײ װי דאצחגס,

 רפואח גרינדלימ מיק ניט זײנען זײ װײל
 באטלא• מיר וועלכע אויוי איבלעז, די םאר
̂וס משאבערס, זײ ביז זיך. נען  טוען יו
 דער pm נעשמםטען טײל נרעסטע רי

 נים וועלען סוגדאינדוםםױמ, קלאוק־און
ן אדוי געהמן «ו וחנחנן געצוואומען  ד

 מור םאראנטװארסליכתײם נעהעריגע די
m• װאם ארבײטצר, די  jrw m irי 

 n סנגען ארבײאאד די ביו pm םחורח,
 נוןחאיינײ א ®•רזיסנחגג א קריגאן

 ®ארדינםממ tin באשעפםיגונג p® צײם
pm גענוג n r ם*ד םיםחאגדלונג נעגאן 
n ,85 וחנלעז באלאבאטים n םױמנגט 

nmum n דאר פון ארבײםאר vo m m 
nו סיידליד rn מן a וינ n  pm י ל ו מ  י
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שאנאל ו ם עדױ?ײ נ ^ פ ר ו ט I ד
חױז ױניםי רער פאר פרןגראם עוזסיימנאל ױ

עדױלײשא״ אוגזער װעט ?ומער די?ען
 עדיױ די אײנפיחרען דעאארטמענט נאל

 ױניטי דער אין אקטמױטמטען רןײשאנאל
 צוגע- װערט מס •ארק. םארעסט הױז,

 עס יראגראם. אינטעיעסאנטע אן גרײט
 יע?־ װעחנז געגעכעז װאך יעדע װעלען
 לאאנס די אויוי דיסהוסיעס אוז טשורס
 קױןען װעלכע ®אידבױמער, די אונטער

 לע?־ די ל״?, שעזזנעם דעם אױןי ארױס
 סאציאלע, כאחאגדלען װעלען ט״פורס

 קולטורעלע און ארכײטער־ עקאנאםישע,
:םאלגט וױ םראגעז,

״lpV®r הײסט ״װאס ?
 םיר װען םאר, אונז מיט תופט ״װאס

?״ םוזי? צו צו זיך הערען
 װאס נאטור״. דער םון אפשאצינג ״די
 נאהענט זײגען םיר װען דורך, מיר לעבען

i :אטור דער צו
 א םאר װאס ־־־ לעבען״ און ^מגסם

י־ אונזער אויוי האט קונסט וױרקוגנ  טע̂ג
לעבעז. כען

 ליטע־ םון םארטײטשוננ סאזדאלע די
 אנ- ײצלעז אפהאנדלונגען ריזע ראטור."
 ענדערונ־ די pm ■ראגרעס אזױ װי צײנען,

 אינדוסטריעלען סאציאלעז, דעם םון גען
 אםעריקא איז לעכען אינטעלצקמוצלען און
 די אין איגעשיעם האט אײראיא און

 שאפוננען ליטערארימע װיכטינצ טעהר
באװעגוננען. און

 אוים־ איהרע — דראמע פאושרנע ״די
 דראטע די •לאץ א םאר וואס גאבען״.

ליטעראטור. דער אין פארנעהםט
 חײנט םון יראבלעסעז ארבײטער ״די

 ויע- דיסקוסיע א זײן װעט דאס םאנ״. צו
 וױכ־ די אין ענטװיקלונגען לעצםע די געז

פראכלעםען. ארבײטער טינסםע
 םון ענטװי?לונג אינדוסטדיעלע ״די

 דיסקױ א געזעלשאםם״ טאדערנער דער
 אינ־ דעם פון ענמ\ויתלוננ דער ױעגע! סימ

 םאראײניגטע די אין לעבעז דוסטייעלעז
אײראפא. און יטםאםעז

 איז װירשנג איהר •אור״ ״דזשײעגט
 טעגליכסיײ איהרע און אינדוסםריע דער
 הײם־אר־ די רעװאלוציאניזירען צו םעז

בײם.
 אינדוסטריעלער דער םיז שאםונג ״די

 א װערעז געםאכם ײעט עס אפעריקא״.
 םון ענטװי?לונג די נאכצוםאלנען םארזוך

 לואיס אויוי כאגרינדעם י. װ. נ. ל. א. דער
 גארםענם זואוםענס ״דהי כיר לעװינ׳ס

װאירר,ערס".
 די אין באװעגונג ױניאז טרײד ״רי

 אר־ די אזױ וױ שטאטען״. פאראײניגטע
 ענטוױקעלם זיך האט באוועגונג בייטער

אינדוססריע. דער םים צוזאםעז
 דיסהד א פסיכאלאגיע״ ״סאציאלע

מענשליכע םונדאםענטאלע די ווענען סיע

 קאנםערירען זאלען זײ ױניאן, אונזער פון
 דזשא־ די pa אסאסיאײשאנם די מיט

 ?אנםרא?* און מאנוםע?טשורערס נערם,
 זײ םיט אפםאכען אױםצוארבײםען טארס
 אויבען זײנען װאס פרינציפען, די אויף

 זײ ניבעז םיר און געװארעז, אנגעגעבען
 אזעלכע *אונטערצונעזזמעז פולפאכט די

 םיטלען, אזעלכע אנעהםען .און אסציעס
 נוי״ וײן םײנונג, ?ײער לױט װעלעז, װאס
 אונזערע םיץ אינטערעסען די םאר טיג

 מים זײ םארזיכערען צו כדי םיטכלידער,
 אר־ זײער םאר לעבען אנשטענדיגען אן

בײם.״
 אז אויך, באריכטעט הײםאן ברודער

 אסאםיאײשאנס טאנוםעקט׳פורערס די
 בריח דורך געװארעז אײנגעלאדעז ?ײנעז

 בלויז האט איצט ביז ?אנםצרענץ. א צו
 געענט־ האונסיל״ ״אינדאסםריעל דער

 םארלאנגענ־ אײגלאדומ, דער אױז* פערט
 װע־ נערוםעז זאל סאנפערענץ די אז דיג,
 היײ ברודער םעג^יך. װי שנעל אזוי רען
 װעט סאנםעיענץ אזא אז גלויבמ, מאז

 ״15 דעם דיגסםאג, ווערען אפנעהאלטען
 די אז רעתאםמנדירם, ער דז^ין. טען

:םון באשטעהן זאל קאנםערענ״דקאםיטע
מקנעדזשערס לא?אלע די
 תשאינט ®ת׳ם הוי«ט־באאםטע די

און אינםעתעשאנאל דער pא באארד
 נרעסערע די םח יעדעז םון םיסגליד 1

?לאוק־לאקאלס.
אױך, רעקאםענדירט חײםאן ברודער

 םיט־ גאנצער דער pa םאםסיטינג א אז
נערוםעז pnniP אין זאל נלידערשאפט

ויערען.
 רעסא־ אח באריכם חײםאנ׳ס בחחנר
גוםנאחײםעז. וועוןן מצנדאציעס

געשלא־ מיטיננ רn וחנרט דעם םיט
סעז.
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טןן *ז •יאץ נון ייי וואקיישאן אייאר וןו
n  •pat ,tm  m*nt *̂ ♦a p«

 •po אז רצוpד ןpנגpבר ותיכמ ̂זpשטריכ
^ip םרױען און רpנ t עז זיך ^ אג  אזוי ב

*:רץדש. ניט און
ציװיליזאציע״ םון חיסמאדימ ״די

 זpמpםארנ ארביינהר װאס •לאץ םpד און
איחר. אין

ip סpציppל pהרסטpפ די p̂ ii -אגגע 
 אונ־ פון םיטגלידער די pa jnpp םיהרט

 םיר רועלעז זײ רpאויס ט.pולטpםא רpז
 •^ץענליכ־ נטעpראםיגi אײנלאד^ אויך
pלכpװ ן,pקײט jm? p| צו קװאליםיצירט 
p^pn jpjm די זpאנדלiבאד id האבעץ םיר 
 רpיעד אז ז,pװp®לאנ טיר דמימאנט. דא

 גpם טליכעp ןpנגpםארבר זאל לעקטשורער
 זאל צײט דער דורך און הויז ױניטי די אין
דיסקוסיעס. pטליכp ipin't^ ער

 ^וקײשאנאל די אז וזאלט^ םיר
 ױניטי די םאר זעהרזויכטיג איז פראגראם

n גיט דאס וױיל הויז, jp t 'w אונזערע םון 
 צו באקאנט ײטPגליכpמ די רpסיטגליד

 מיר ®יאגען. pװיכטיג נסpבpל םיט רעזpװ
 אויפ״ ײעילעז ל^דטורס די אז האם^

ivv זpppװ 'm אונזpרp אן פיטגלידער 
:^d pipd פראנ די צוp,װע־ זײ װעלכע ז 
̂ונעז װינטער דוו־כ׳ן לען  אין פארטזעצען ק
 םון אראנזשירט |P^־i װאס ?לאסעז די

גט.pארטםBpד ײשאנאלpדױp אונזער
 עדיױ prn אראנזשידען צו ציל רpד

 רוה סארבינדען צו איז, ארבײט קײשאנאל
 סראגרא־ די בילדונג. פים ערהאלונג און
 אראנזשירט דארט האב^ סיר װאס ̂זpם

̂ט נטpאיטםBpד לpײשאנpדױp רpד ערםאלגרײך. געווען זײנ^ יאהר, יעדען  ו
 די מאכען צו םיה קייז ןpװpזשאל ניט

בעסער. נאך יאר jpi,b:,,n םון פראגראם

יונימ הלןוהטאיער דעד פון למנקו ועם אוים
אנדזשעלעס ל»ס איו

באאמטע. :ײע ערװעהלט ױניאן די
 ד-עס און קיאוק דעם אמאגיזיר^

^ĉ םון טרײד  אז זעהן ; □p?p;rn־
'npip זײץ זאר םאכער דרעס אוז קיאוק 
 אױך פע;ריך אױב איז ^pijpnporou א
 ױניאז; דער אין מעמבער א?טױוער אן

inpr און קראוק אין ^רבײמער יעדער אז 
a m אנשטעגדײ אן פאכען זאל טרײד 

 באהא:־ םעגשליך זאל און לעבען נעז
 — באסעס אונזעוי־ע פון װערעז לטpד

 דורכצו־ אונםערגענוםען זיך האט דאס
 לאקאל imp< ראתםישען8 איז פיהר^

 ױניאן װ. ג. ל. אינטערגײ־עאנאל ,52
אנדז׳טעלעס. לאס םון

''־4בי נ״ט זאל באשיוס ד^עי אום
 טאקע זאר נא- פא«יר, אוים׳ן בלויז זpב

̂ר דזאם װעיעז, דורכנעפיהים באםת  ד׳
 צװײ אגצושסעלען באשלאסעז לאקאל

 אײנעם, אנשםאט pאםטpב באצאהלטע
 און ימצט. ביז נערזאט האבעז םיר װי

 :ע־ דער איז סאל ערשםעז דעם פאר
 לאס־אגדדטע־ פון 52 לאקאל סדן שיכטע

 װאהיען ;עהאט דא כױר האכען ס,pל
 א בײ ;יט באלאט״, ״סיקדעט א דורך

 א דזשון, םען5 ד׳;ם ^נת, םיטיננ.
 גע־ קלאוקםאכער האבעז םאנ, נאנצעז

djpp שםימע זײער דורך און ?ומען 
 זאלען עס װער םײנוננ זײער ארויסזאגען

 װירק־ איז עס און .pאםםpב זײערע זײן
 גרויסע די אז זאגען צו םרײד א ליך

^ שי ער ^  באטײליגט און :״;הומעז איז ם
װאדילעז. די איז זיר

 300 קארנע םךן מעסבעדשיפ א םון
p 2: זpדאב ûp באטײלעט הונדערט 
 גלויבען, מיר איז ז,Pליװאה די אין זיד
 אז באװייז, בעסטער דעד איז דאם אז
 םײנען מאכער ?לאוק ארגאניזירםע די
pיױ די אנצוהאלםען עהרליך און רגסט

 וער אץ זיך הערפ וואס
? שימגאערזניאן

ארד־ בעסטען אין אן onpi ארבײט די
 קאטפלײגס pלK אלנ.cרp פיט אזן נונג
 אין ארײגג^מען צטpי ביז זײגען װאס

 גונ־ צו געװארעז לטpםpסpג זײנען אפים,
ipdd אל ארבײטער. דיp םון אנםזאגמע 
npi אננעשםעלט צוריק זײג^ ארבייט 

 הײסעס ארביטרײשאן אלע געװארען.
 יױ דער םאר זpװארpג געװאונען זײנען
d םון ארבײט די גיאן. p i ארבײטסלא־ 

לטp^טpאײננ איז פאנד אינשורענס זעז
" אין און *v i 'i םאנגט טענ ipo אויס־ אן 

 נים־ױניאן אײניגע בעגעםים. צוצאהל^
 און ג^ץארען ארגאנ־יזירט זיייגען רpBpש

dp נײע הונדערט םאר א ארײן זײנען 
 נים איז dp אן.1ױנ דע^ איז םעמב^ײס

 װײל דעם, ר^^ןיװעגען צו םיל נויטינ
 ס׳איז אלײן. זיך פאר דטpר ארדppר דער

w די ipn אז אפת, w גענען זײנען װאס 
npi איצטיגpוואלט^ אדםיניסטדײשאן ר 

 אײנײ און ארביים, רpד איז מיסגעהאלםז
 די װאלס ארבײס,. טאץ tp:pp זײ םון נע

 אוסארגאגיזיר־ די ארגאניזיח צו ארבײם
^ip םילײכט טע m3P3 .איז עס שנעלער 
 נע־ זײ האבעז םיר אז אפת, אױך רpאב
 רעם אין ןpDלpםיטצוח נעבעטען און זPDרו
 די זpארנאניזיר צו חאמאיין זpצטינpי

 קאטע־ זיך ןpהאב זײ רpאב שאפם, דרעס
אנטזאגט. גאריש
 אויס־ אז םאנגט באארד דזשאינט רpד

 װי ר,pנpלB pװיכםינ זעהר צוארבײםען
 די םון p:i^ די רעזpסpאויסב צו אזוי

 וױכ־ זעהר ר.pפpש די אין רpארבײם
p^ d ל אוזpבpנD םאדמרונגען

ip גיכ^ אין גאר װעלען p d נןדפםעלט 
 pלכpװ םאר באםים,pבאל די צו ווערען

Djni dp ווארשײנליר fPDPD'W צו dpp* 
3P3'iip: צו ?ײ אום םען

dp ד אאnpבpיעדער אז נויטינ, ר 
 םאראינטערע־ ערנםט זיך זאל רpאדבײט

 װערען װאס |,p:»nD אלע די אין ןpסיר
 בראכםpםארנ וועאען אדער םארג^יאכט

 דיס״ םאר םיטינגעז לאהאלע די צו זpרpװ
ר איז ?וסיע. ^נ  ארביײ רpנטליכpאר י

 צו םאראינטערעםירט איז np:rtpii מער,
inpt, ו זאל ױניאז די אזnנרpגרעסער ז 
מן זיך מוז שטארלער, אס ^  םים אננ

vm רnpo םיט סוט, םעחר vn חעל- צו 
 װײל ארבײט, ארגאניזיישאן nin אין פען

 אר־ חאבעז ורעלען מיר שעאער םעהר וואס
 ווע• שנעלער אס לײכמער אלץ גאניזירנ^

 pנױטיג אונזערמ געוױגען יןענען םיר לען
ן.pרתגpםאד pכםpרpנ און

הpשtדpמענ ,ן י װ p ל .ש ז ד

 די ינפײיקעל■ זיד w$n עס װי איחר, ךויים•
 I יאםעריקא אין באוועגונג ארבײוחןר אידיעע
p »ן3«ף»י די לייענ• i יי^עתײיאנאל ךאר 
 ײי• P® ױנייו״ ווארמרס נאוסעני לײדים
•יז םי• וחני איחר tw ^װין, לו«*ס

וחנתן״^ «w ד_ ̂ -
-rtf־ - ,״- -

י-  אי ביזנעס דעם באדאנקען
דזשענט.

 קראוק ק. ין4> ר. םון ארבײטער די מיר,
 דעם באדאנקען בראדוױי, איסט 103 קא.,

 בעת־ רוביז ברודעי ביזנעס־אײדזשענט,
 א קאלעקטען אוינז העלפען םאר שטײז,

2 P’UPi ^װען צײט דער אין פײ װאכ 
p די d i 'C באנ?ראטירט. האט

 ברודע'* װען דאם ̂ןpהרpלpרp מיר
 טאקטי׳ט נעווען נישט װאלם בערנשטײן
 קײנפאל מיר װאלט^ז געהאנדעלט

 װאכען 2 כפעט פאר קאל^^;ט זpװpנ
,ץײדזשעס.

גרוס. פיט
.2 לאק. ט^טימאן, ♦עאפ בראדער, ס.
.2 לאקאל זיםערםאן, ם.

קאםיטע. ,2 לאק. גארפינקעל, דזשא

 נאך טרױער־רעזאלוציעם
לאנדאן. מאיר

 ױניאן, רסpרpטברױדp באנאז די מיר,
 מעפבער־ א אויח סארזאפעלם ,66 לאקאל

 ױני, טעזovi 10 ראנערשטאג םיטינג,
 אויף טרויער, פולעז אונזער אוים דרי?ען

 פוץ םויט דעם אין פאדלוסט נרוים^ דעם
לאגדאן. פאיר ברודער
בלײ־ אײבינ פאר וועט p:vi$: זײז

 װעל־ מיט די, אלע פון ה^צער די איץ בען
 שולםער צו רpשוילט ג^^טאנען איז רp כע
 ן.pר־םאסp«רבײם די פאר קאםף אק
 אײנעם אלס |PP:pnp3 איהם וועט םעז
 די באשאם^ זpהאלפpנ האט װאס די םון

^p רpד pn ױניאנס j> .אינדוסטריע 
 דמ־ באנאז באארד עקזעקוטױו

.66 לאק. ױניאר, בראידערעדם
 np^rip:pD טריםםמאן, ל.

טאר.pקרpם ריזעל, נײטהען

.82 לאקאל פון רעזאלוציע
p די מיר, : ^ mtpp^ באנראדערם 

 דריסען ,82 לאקאל ױניאן, רסpבושל איץ
 דעס אויױ רpםרוי זpטים אונזער אויס

 םון i$npB רער אין םארלוסט גרויס^
 IPip'iiMD מיר לאגדאן. מאיר ברודער

pr^ צײ“םריה זײןDיגpטויט. ן
ivdwptpp באארד pקזאם'נערס 

 82 לאק. ױניאן, רסpדKבאנר אס
ראזענבלאט, ל.

nprrip:pn

 תבין פון ארבײטער די pa רעזאלוציע
שאפ. דרעם קוירלאנד׳ם אץ

י. װ. j ל. א. ,22 לאק.
 צער און וכםDpהרp גרוים מים
ipnpor אל םירp טיט bpp P3P)'iipa, 

 האט װאס אומגליין דעם אויןי םרויער איז
rpan»P3 טוים ילוצלונג^ דצם דויד 

 נצנאסצ ?צםפצר, ארבײטער אונזער םים
 איחד און גײסם זיח זאל לאנדאן. םאיר

טרײסםצן. זױיטער אויף אלצםעז אונז אל
 ארביײ אונזצרע אלע pa נאםען איז

^ א בײ םאמאסצלט מער צי צ  סי
םיםינג.

מיגאוױץ. \ כלושפױין, ת
w אוןי. p ^ a r#.קאםיסג חנז I
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̂אפען זײנען און :יאן,  י־עי־פען צו אגטיטי
א־נאניזי־טע. :יט די א־נאגיזירען

 ציױי יעצם “פי האבען געזאנט, װי
 ערוױיל״ אונזע־ע בעאטטע. באצאהייטע

̂אט־ א. בדודער :זײנען בעאפטע טע פי
 די פא־ אונז פיט איז װעיכעױ חיז,

 פיאם־ רערזעלבע^ מאנאטען. 15 לעצטע
̂בער קין,  לאקאל דעם געביאכט ״אט װעי
 צושטאגד. גלענצעניעז יעצטינעז צום
 איבערגענו־ האט פ^אטיזין ב״ודער װמן
 הא־ לאקאיי, פון פענעדדטפענט די ביען
 דרײסינ און עטליכע כעוזאט םיר בען

 וועלכע *־,yerr עטי׳יבע כיט מעמבערס,
 אבער שעפצי, ױניאז גערופעז האבעז מיר
 באסעט די קאגדישאגס. ױניאז איץ

 :עיעבענם. :יט אונז םיט זיך האבען
 300 פיז נאהענט מיר האבעז הײנט

 רא-5 60 קאנטראי״ייען אין םצמבערס
 א האבען טיי־ טדײד. דעם פון צענט

 אי־בײטער שיחט װעי*כע בױרא, ילײבאר
 נא־ דא, איז עט (אויב דזשאבס אויף

 די אפגעשאםט האם דאס און טירליך),
 און טיי אין זyEאsק פון כיאדע בייאוסע
 װאס עטװאס אב,1״דז א םאר פרעגען

dp ארבײטער, דעם עינידעייגט האט 
 כא־ דעם געלעגענהייט א געגעבען אין

 װײ־ די פון ארונטערצורײסעז לעבאס
Dyrn װעל־ איבײטעי, יעניגע די פון 

ע  הא* צו נענונ נליקליך געװען •זיינען כ
אב.rדז א בען

 דורכצופיהרען געלוגנען אונז איז עס
 פרינציפען, װיכטיגסםע די פון איינעם

 ארבײט םון צוטײלונג גלײכע :עמיייך,
 איז ׳£אפ פון ארבײטער אלע צװישעז

 פלאט־ בױדער נאטייליך, צייט. סלעק
 םיטהיל^ אקטיװע די געהאט האט קין
 אלע פון און באאי־ד עקזעקוםיװ דער פון

 לײט. ױניאן איבערגעגעבע און אקםיװע
 הויפכד די איז דאס אז גלויביען, מיר

 סעפד צאהל ;,;רוים אזא װארום אורזאכע
 זײעד אפגעבען געקומען זײנעז בערס

פלאטהין. ברודער פאר שטימע
 בעאס־ באצאהלטער צװײטער אונזער״

 קײן ;י^ אויך איז םעטריק, ברודער טער,
 קלאוקמאכער. אונזערע צו אומבאקאנםער

 אר־ גוםע געטאז האט מעטריה בדודער
 באצאהלטער אלס 52 לאקאל פאר בײט
 אזוי בעאמטער, באצאהלסער :יט און

 ער װען אין ,1915 אין װי צוריק װײט
 װידער צוריק מאנאטעז עטליכע מים איז

 ער איז לאס־אנדזשעלעס, קײז געקוםעז
 ױניאן דעי אין ממטינ געװארען גלײך
 און כיעמבער באאײד עקזעקוטױו אלס
 לײנאר דעי פון טשערמאן סsא אויך

 נע״ אויך איז מעםריס ברודער בױרא.
 סס. אין און שיקאנא אין טעטיג װען

לואיס.
 ער־ איז לאקאל פון טשערםאן אלס

 אן סוט, מ. ברודער געװארעז װײלם
 אלס .52 לאקאל זיא ר"pאלד־םײמ׳,

w p “ipyoר, ה. ברודער ־^  אן אויך :
 dsx ;טוער ױניאן אחטיװער רpאלט
 בר. געװארען ערװײרט איז יpזשורpסר

 באארד עקזע?וטױו איס ;גאלדבערנ דזש.
 :געװארעז ערוױילט זײנען מעמבערם

 פרידלענד, װ. מינ?ין, נ. נױמאץ, פיליפ
 x 'לעקסמיט^ר, ב. גאםליב, דזש. א.

מאן, ל. יאססין,  מ. אין ראם ם. נידע̂י
?אפלאװיטץ.

 ע1אי די אױב אז זיכעו־, זײנען םיר
 הארמא־ ארכײטען נאר לעזpװ pבעאמט

 װעי״ען זײ אז גלויבען מיר און ניש,
 דער מיט און הארמאנלש, ארבײטען

 מעמ־ גאנצער דער םון סופארט און הילו*.
 ער־ ןpהאב זיכער מיר ןpלpװ בערשיפ,

 הילף די אויך ןpרװארסp םיר און םאלג.
 איז דא װײל אינם^ײשאנאל, רpד םרן
 אינדוסם־ רpלײדp סרױען PD'n: א דא

 אונ• םון פליכט די איז dp און ריע.
 די ארגאנחירעז צו איגםערנײשאנאל זער

 אױ פון איגדוסטריע פרױעך?לײדער
םעטום.
 דעם מיט אז איבערצײנט, זײגען םיר
 pרםאנםpךדpאויב איע די םין סופארט

 npr:w דערנרײכצן מיר לעןpװ ןpפטpקר
 נםיגעpפראצ רטpהו:ד א האבען צו ציעל

xpלpאנדזש לאם אץ ארגאניזאציע
 דער וױל געלעגענהײט דיזער בײ

 באנוצען זיך זPצייל דיזע פון שרײבער
 זאגעז ארן ״גערעכטיג?ײם", רptאונ םים

תר א  לא־ םון מעמבערט די צו זי^עז
 דעם םאר זײ ipp:«i8n און ,52 ?אל

iP'noiv נעשענ?ם, םיר האבען זײ װאס 
 ארם טאל אײנינע מיר גדיגpערוױיל

לא?אל. םון רpםpרpסע
'jp ii ,dvp עדזענ־ געװיםע צוליב■

 די איך פארלאז ׳בוננעזpרלpאיב pליכ
 איד אז זאגעז, צו םיר הםpרc שטאדט,

 *PDPD פיל א אין ױניאן די איבער גיב
on איבער־ עס האב איך װי צושטאגד 

jpoupi. איך און i^peaדי צו ״ ‘dpd 
pd״  םון נאנצ?ײט די אויף חאלט- ^
 םאר־ רט,pנpםארש ! pארנאניזאצי רpד

 אימר# םארשטאר?ט און רםpגרעס
!ױניאז ר p ז נ ו א

נרום, ןpרל'כpבריד מיט
. רובינשםײה ה. י• ײ• J ל. י. £2 י. ס̂ע U .♦«**י ״ } * ״ * I 4'׳ ‘ f4f 1,if » /% \ 4 i ־ ׳•** 4*♦.־ ...
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פרימו איז געהעו סטױיהעוס דרעס שיהאגא 44
סערםין זייער אפז־צען

ץ

)1 זײם ®ון (*לוס
 דער צו זיך װעגרען דורך דרעסכזאכער,

פארדאנס. או* באארד
 סעקרעטאר פיטצפאטרי?, סרעזידענט

 איליגאיז רער פון באאםטע די און נאקעיס
 װעיען יײבאר אף םעדערײשאן סטײט

 כחות זײערע• אין ליגט װאס אלעס טאן
 אװעה 1זײנע װ־אס די באםרייען העלםען צו

 זאיעז זײ ׳זײן אבער קאן עס פריזאן. אין
 ״פאר־ דער אײרער טערמין זײער אפזיצ^

קומען... װעט ראן״
 דרעסםאכער םאר׳םיטפט׳ע די צװײטען

 פרויען, די שטיםונג. גוטע א זעהר הער׳עט
 זײערע םארראזען געמוזט האבען װעלכע
 און קינדער און מענער זײערע הײםען,
 אין געגאנגען זײנען םאםיליען, זײערע
 אויםגעהויבענע כײט און מוט מיט פריזאן

syp. אין געהען זיי אז וױיסען, זײ 
 רעכט דאס פאר אידעאל, אן םאר דזשײל

 פרייער יעבען צו אום ארגאניזירט זײן צו
 און אנהאלטען װעלען און בעסער און

 סעהר כײט נאך האכיף דעם פארטזעצען
 ארגאניזא־ זײער צו לאיאליטעט און סום

צוריהקומען. װעיען זיי װען ציאן,
 איז עס װען דינסטאג, פאראכט^גען

 פאראורטײל־ די אז נעװארען, קלאר שוק
 אפזיצען געהן פוזעז װעאען םטרײקער טע

 צונויםגעהױ זיך זײ זײנען טערםין, זײער
 פרעזי־ און ױניאן דער םון אםיס אין םען

 א געהאצטען זיי פאר וזאט זיגםאן דענט
 נאמען איז האט, ער װעאכער אין רעדע,

 אױסגע־ זײ אינטערנע^אנאל, דער םון
 װאם לײרען רי פאר דאנסבארקײט דריקט

 זײערע מיט ?אמו* אין דורכנעחן טוזען זיי
באלעבאטים.

 ״ארעס־ די זײנען בייטאג שבת אעצטען
 דערבײ און פריזאן, אין אװעק טאגטען״

 ענטוזיאסטי׳טע זעהר א םארנעהוםען איז
 ״םאר- שיקאגא דער דערמאנסטראציע.

 װי פאסירונג דיזע באשרײבט װערסס״
:םאצגט

ע ד ענ ר ה ם רי ע ענ צ  די m ס
ען ר ע ױ ל םון ט ײ ש ען דז ב א ך ה י  ז

ט ענ ם ע ע ר ג א ע די פ ש ײ עלד  ה
ע ענ עז װ ע ער. ג ה ײ טר ם

 זיך האט נאכםיטאג, אזײנער 4 שבת,
 םון טיר אײזערנע שװערע די געעםענט

 םרויען 31 ארום און דזשײל קאונטי קוה
 אין סטרײהער ררעסםאכער םענער, 4 און

 אפזיצען אינװעניג, ארײן זײנען ,1924
 איבער־ פאר טעג 60 ביז 10 םון טערםינען

 פי־ צו ניט איגרזשאנסשאן דעם םרעטען
 גרויסען דעם םון צײט דער אין קעטען

 מיט שיקאגא אין סטרײס דרעסמאכעד
צוריה. יאהר צװײ העכער

 סופעראינטענדעגט אסיסטעגט דער
 זײ־ פריזאנערם א<ע אויב געםרעגט, האט
 פריזא״ די זײנען נאר ניט רא. שוין נען

 דרעסמאכער, 500 ארום נאר געװעה נערם
 מײדלאך, די םון םרײנט און ?לאוסמאכער

 געקומען זײנען װעאכע מענער, און םרויען
 םאר־ זיך האבען שטראױ, זײער באצאהאען

 דזשײא ארום און ?א־ידאר אין זאםעאט
 בראװע די םיט געזעגענט זיך האבען און
ארבײטער. מוטיגע און

 זײנען װעאכע דרעסםאכער, 44 די פון
 רזשײא, אין זיצען צו געװארען םאר׳משפט

 7 דרײסינ. און עטליכע געסומען זיעען
 אעצ• זײט דזשײא קאונטי אין שוין זײנען

 ?ומען װעיען איבעריגע די װאן־־. סע
װאך. דער דורך

 די געװען איז נאכםיטאג םרײטאג
 דער װעאכע דרעםםאכער, די ווען צייט

 םאר־ 1924 אין האם םאצױואן דזשאדזש
 איבער־ ם*ר רזשײא אין געהן צו מש&ט

 פיקע* גענען אינדזשאנ?שאן זיין מרעטעז
 שע־ צום מעיצדען געםחט זיך האבען טען,
 דזשײא. אין געחן גרײמ זײנען זײ אז #ריןי
 די אין םאדזאמעצם אצע האבען'?יך זײ

 דרעס איז חיאיס דער םון העדקװארםערם
 םעם־ צאהצ נרויסע א און ױניאן םאכער

 םרויען די םון מענער םרײגם, און בזנרס
 אױך און רךשײל אין pimi וײגען וחנלכע

 באגצײטען וײ געקומען זײנען תרובים,
 םײדצאך די ײי ״וואסײעאן״, זײער אויוי

אנגערוםען. עס האבען
 םוםיג נעוועז זײנעז נואר׳משים׳ע די

 םיטגע־ חאבען םרויען די עטאיץ, און
 נעועגענען n זיד ?ינדער וײערע בראצט

̂ם  מון-זײ אוועת געחען זײ !יידער ם
 חאבען כצות רי און מעג, 40 און 30 אױוי

 זײ זאאען זײ חתגים זײערע מיטגעבראכט
באגיײמעז.
 םאר־ חאבען ״אתזאנערם״ די אײדער

 דער האט חעדסעארמערס, די לאזען
 א סיט •רעזענםירט זײ באארד־ דזשאינט
ראזעס. בוסעט גרויסען

ד * חנ  באארז־ דזמאעט םון טשערסאן ׳
 זײ־ װאם די אז געםאכט, באקאנט האט

 ערוועח״ ותיעז ליםט עחח חנר אויוי נען
ו יוז י  וחנט וחנימנ תאםימזנ, » ז
 סאםיםעס די םים םארביגדונג אין מטעחן

ן  ז*חז ומצעז וועצכע ״בו»רד דזמאינט «
 וואם אצעס מיט גאוארגען זײ

ןדיט דער תרך גױמיג ״ ־ ״
?׳■V'.'׳״ V׳

געװא• געהאצטען זײגען רעדעס ?ורצע
 באדיי־ דער װעגעז פריזאנערס די פון רען

 םיח״ ױניאנס די װאס ?אמןי דעם םון טוגג
בעסער. צעבען צו רעכט ראס םאר אן רען

?אונטי דעם צו אװע? זײ זײנען נאנהער
דזשײצ.

 וועצכער בײציוי, אױפ׳ן װארטענדיג
 טיט ציםם רי ברענגען נעדארפט האט

 ארײן דארפען װאס די םון נעמען די
 זיך פריזאנערס די האבען דזשײצ, אין

 דעם אויוי געוױצעצט און פארבראכט
 שעריוי, דער האפסאן, פיטער םון חשבון

 װי צײט זעצבער דער אין איז װעמנער
 וױ דו ״װהאט פריזאנער, א געװען זײ

 געזאגט, סײדלאך אײניגע האבען סעי׳/
 ער זאצ דזשײצ. אין געהט האפטאן אבי

 און בוטצעגערס געבען צו װי װיסען
דושײצ. אין “טאים ״גוד א גענגסטערס
 ארײן איז עוים גרויסער דער אײדער

 איע זײנען דזשײצ, םון הארידאר אין
סיידװא?. אוים׳ז געשטאגעז

 און םארבײנעהער צאחצ גרויסע א
 אםגע־ זיך האבען אויטאםאביצס אין

 די םאר. ?וםט דא װאס זעהן שטעיט
 םיין גע־ווען זײנען פרויען און םײדלאך

 ?א־ די װעצכע בצוםען, מיט גע?צײדעט,
 נע־ יעדען האט ױניאן דער םון םיטע

 נאכ־ זיך האבעז םארבײנעהער די געכעז.
 חתוגה א םאר ?וסט דא אױב נעםרעגט

 ער־ וײ האט םען װען דזשײצ. אין
 װעי׳ סםרײ^ערס, זײנען דאס אז ?לערט

 רערםאר דזשײצ אין זיצען געהען כע
 שעפער, די געפי?עט האבעז זײ װאס

 שיים׳״. v איז ,״איט :געזאגט זײ האבען
 מענ־ שי?ען זאצ מען שאנדע, א איז עס

זאך. אזא םאר דזשײצ אין שען
 םון אננע?וםען איז בײציף ידער װען

 ״דיפלאטאס״ די םיט אפים שעריף׳ס
 איע זיך האבען ?עםםער, בראװע די םון

 אסי־ רער ?ארידאר. אין אריינגעשפארט
 דזשײל, פון סופעראינטענדענם ׳ סטענ־ט

 איז ״ארבײטער״, םונטיגער 250 א
 רעם געהײסען האט א\ן ארויםגעסומען

 סטריײ די םדן נעםען די אויסרוםען בײציף
 גע־ האט עולט גרויסער דער ?ערס.

 האבען װעלכע• די באגריסט און טשירט
 ארײנצוגעהן עדשטע די עהרע די געהאט

 אנדערען נאכ׳ן אײנער דזשייל. אין
 געװאיען, ארײנגענוםען אצע זײ זײנעז

 באגלײט איז זײ םון אײנער און^יעדער
 נוד־באי. ברירערלאכעז א םיט געװארען

p^' העכסט א געװען איז עס îddp^ j 
 בראװ און םוםיג װי זעהן, צו סצענע

 רזשײל. אין ארײן זײנען מײרילאך די
 בא־ זײערע טון םיצע םון אויגעז n אין

 מרערעז, באװיזען זיך האבען גצײטער
 האבען פריזאנערס, די אלײז, זײ אבער

 נער־ םון סיםן ?ײן ארױסנעמיזען :יט
 אײגער וױ אלע זיינען זײ װעזיטעט,

 שםײכעל.אוים׳ן פרעהציכעז א םיט ארײן
 צו, געגאנגען װא^טען זײ װי אזוי פנים,

ױניאן. דרעס־םאכער דער םון דענס א
װעל־ םאר סטרײ?, דרעסםאכער דער

 ?אונ־ אין pvm זײנען מעסבערם די כען
 דעם אנגעםאנכען זיד האט דזשײל, טי
 זיך האט און ,1924 םעברואר, טען27

 איז סטרײ? רער דזשון. אין נעענדיגם
 דאם געװינען צו געװארען ארויסנערוםען

 ארנא־ זײן צו דרעסמאכער די םאר רעכט
 באדינ־ בעםערע ?ריגען צו און ניזירט
גוגגען.
 מאגוםע?טשורערם דרעם גרויםע די
 רעם ברעכען צו םאראײניגט זיך האבען

 םאר־ דאט םאליװאן דזשאדזש סטרײ?.
 Dpy? און םרויעז און םײדלאך 44 םשפט
 ביז 10 פון דזשײל אין זיצען צו םענער

 בא־ נאך דערצו זײ האט ארן טעג, 50
נעלד. סוםע גרויסער א טיט שטראםט

 90 באשטראםט ער האם צוזאםען
 םרויען וײנען 67 װעלכע פיז סטרײ?ערם,

 בא- ער האט 46 םעגער. 23 און
 האט צוזאמען געלד. םיט באויז שטראםט

 חוץ *,1שטרא n6,800 ארויםגעלײגם ער
מטראױ. דזשײל די

אנגעװענ״ האט אינטעתײשאנאל די
 קייס, די איעליחנן צו םיטלען ע5א דעט

 נע״ ניט האם קאורט סופרים די אבער
 סאלױואלם דזשאדזמ םאכען בטל װאלט

 געםזזט האבען ארבײטער די און אורטײל,
דזשי< אין געהן

 בײבי, ?לײנע א םיט םרוי, ױנגע אײן
 דזשײל אין שסען םוזען טעג די וועט

 דער־ סינר, איר ?יף םיט נעםט זי או־יין.
̂ם עם האט זי װאם םאר  צו װאו נ

לאזעז.
 ארײן איו וחנלמ יםײדע< ערשטע די

 םטד א איז ײאך, לעצטע דזשײל איז
t אדבײםער טויר גרין אין דענם?ע <p 
 טריחער נעםאלדען זיך האט זי לעדזש.

 געהן דאר«י וי וױיל דערםאר, אלע װי
pnw איחחג אנחאלםמן קאלעדזש אין 

•IP011P
םא־ דרעס דער מון ?אםיטע א וחנן

t אין באזוכט איהי חאם יוגיאן מנר w p 
 בריםען מלאוען זי חאם דזשײל, םי

 ^מעז דארםצן וועלמ שוועםםער, איחרע
 זארנען, גאתים זאלעז ?א דזשײל, אח

י אלעס י ט י ^ טג דיי די נעזאנט, וי •י

 אלע װעלען סיר און pjm» װעט צײט
 דרעס די 1®א צחאםען קעטםען וױדער
 העיפען װעיען און שיקאגא סון םאכער

 פון שקיאפען ארגאניוירטע n באפרײען
 ארבײטען זיי װעלכען אונטער יאך, דעם
לעבען. און
 פון נעמען אײניגע דינען אט

״ארעסטאנטעך. ױ
טעג; 10 םאר כראםטיק םאריאן םים

 350 און טעג 10 בעתבאום, *ננא םיס
 10 באנסינ?י, םעי םרם. םײןן דאלאר

 צוױי האט און םארחײראט איז זי טעג.
 םון אפהענג* זײנען װעלכע ?ינדער,
 װעלכע ?ארן, םלארענם םרס. איהר;

 30 צו פאליסמאן, א געפאטשט האט
 10 וױנלאװם?י, קאראלײן םיםס ;טעג
 טעג 30 צו רײכער, םרידא םיסס ;טעג
 איז, רײכער (םיסס שטראףי, 200 און

 סא־ ?אנסאמפטיװ א םון נע?וםען אגכ,
 אפצד ספריננ, ?אלאראדא אין ניםארױם

 רארנ־ עװעלין םיס ;צײט( איר זיצען
 מרס. שטראוי; 350 אין טעג 10 ׳םילד
 ?ינ* דרײ סופארט װעלכע גודםאן, ראוז
 ;שטראף דאלאר 125 און טעג 10 ׳דער
350 און טעג 10 געטמאן, בעסי סיס

 ח*דן• יעטא מיסס *&ראוי; דאלאר
קריד » פון סופארט איעציגע שטײן,

 דאצאר 350 און טעג 20 טוטער, קער
 טעגן 20 ?אפפא, הײט מיסס ;שטראוי

 860 ייון טעג 20 מימער, דזשעגי םיםס
#פאוױטש לינא םיסם j שטראוי דאלאר

 םיטס שטראוי; דאלאר 200 און טעג 20
 דאיאר 350 און טעג 10 סילװער, ראוז

 10 ױטשמאן, אסתר טיסס שטראוי;
 סיסס שטראוין דאלאר 360 און טעג

 דאיסוו 126 און טעג 10 שגיידער, סערא
 טענ 10 זײדעל, מיני מיסס ן שטראוי

 חשעני מיסס שטראןי; דאלאר 160 און
 שטראוי; דאלאר 360 און טעג 10 כאגיז,
 מים ן טעג 10 דזשייקאבס, איװא םיסס

 שװעסטער טעג. 30 גרינבעמ, ליליאן
 טער״ איחר אנגעםאנגען האט גרינכעמ

 צו ■לאגעװעט זי און .וואך, לעצטע מין
 טאור, נרין אין זומער׳?ורס א געמען

 צו נייגערע נעװען זי איז דארום און
 אום דזשייל אין טערמין איהר ענריגען

ס*יל. אין םארשפעטיגען צו ניט
 מ#ן אײנציגער דער םײמאן, אס?אר

 דזשייל, אין שוין זיך געפינט װעצכער
 דא• 350 און טענ 30 צו םאר׳משפט איז
שטראוי. לאר

 המוס וי ,12 לןמאל פוו נעשיכפע וער צו וואדט $
m:פון ױנימ פרעסערס דרעס און

 ?צאו?־ דזשענעראצ נאכ׳ן ,1906 אין
 צא?אלען רי װען באסטאז, אין סטרײ?

 געװארען, צוםאלען זײנען 26 און 13
 םעם־ ?ײן געבליבען ניט איז עס װײל
 מען האט אױםצוהאלטען, זײ בערס

 טשארטער. דעם זײ בײ צוגענומען
 אײנער איך םעםבערס, 7 םיד, האבמן

 אונטער אז צוזאםעננערעדט, זיך זײ, םון
 אנהאלסען םיר םוזען אוםשטענדען אצע
 סיר ,12 לאקאצ םון טשארטער דעם

 ברו־ םון הילף די גע?ראגען אויך האבען
 ברודער און דזשײ?אבסאן טשארלי דער

 טיײ לײדיס 36 לא?אל אויך דובינססי.
 כיי־ נעהאלפעז א*סך אונז האט לארם

לא?אל. דעם דען
 געצערצט שוין םיר האבען 1907 ביז

 באשלא־ םיר האבען ראן םעמבערס. 80
 בענעםיט, טעאטער » םאכען צו סען
 כרי םינאנסען, די םארבעסערען צו אום
 לא־ דעם אויםהאלטען קענען זאל םען

 פיר אז נעװען, איז סרח דער ?אצ.
 טעאטער בײם געלד פארלארען האבען

 םארלארען אויך דעם דורך און בענעפיט,
מעםבערשיפ. אין

 פױין אונטער נעװען איז אלעם ראם
לא?אל. פון טשערטאן אלס אדמיניטטראציע,

 ארויסגעלאזט מיר האבען 1908 אין
 נע* מיר אז פרעשערם, רי צו אויפרוף אן

 איגישיא־יישאך אהן טעמבערס ארײן מען
 װערען יעדער ?ען סענט 10 םאר םי.

 ארײנגע־ האבען טיר מעםבער. א
 לא־ אין םעמבערס 200 איבער ?ראגען

 P'2P'B א געםאכט םיר האבען דאן ?אצ.
 דער אבער געאט. אביסעל נעמאכט און

 פאר־ האט טרעזשורער דאםאצםדינער
 סע?רעטאר דער און געלט, די נוםען
 און ביכער, די םארלארען נעבאך האט

 איז טאן נעקעגט האבען םיר װאט אלעס
לא?אל. םון זײ םוספעגדירען
 גע?ומען איז ,1910 אין נאכהער,

 ארגאניזירען באסטאן אין זיגמאן בר.
 דאז האבען פרעסערס די םרײד. דעם

 אפצושא־ אום םטאפערזש, א ער?לערט
 די בײ סיסטעם ?אנטרא?טיננ די םען

פרעםערס.
 געװארען װידער איך בין 1912 אין

 הא־ דאן לאהאל. םון טשערםאן ערװײלט
 דעם דורכגעםיהרט באסטאן אין טיר בען

 האבען םיר און פראטא?אצ ערשטען
 כיז םעמבערשיפ אוגזער םארגרעסערט

טרלזשורי. גרויםע א טיט ,300 איבער
 גע- ניט איך בין 1918 ביז 1914 םון

 האט םען װײל לאקאל, אין ע?טױו ווען
 םראנע דער צוליב צוגעלאזען ניט םיך
פרעסערס. דרעם און pלאוp םון

עצע?־ װירעי איך בין 1919 אין
 םיר און טשערםאן, אצס געװארען טעד

 םון אינסריז םלעט א גע?יאגען האבען
 אפגע- אויך האב איך און דאצאר, 5

 הילוי, אינטערנעשאנאלס דער םיט שאםט,
טשע?ס. רײסען צו

 צוױ- ?ריג א געװארען איז נאכהער
 און פרעסערס דרעס און ?לאו? די שען
 קלא־ אונטער נעשטעצט םיך האט מען

 םײן צו געחומען זיגמאךאיז בר. געס.
 גע־ דיסטיסט איז ?צאגע די און טרײצ,

 » געהאט איך האב נאכהער װארען.
 ניט פאר באארד דזשאינט אין םאיט

 און פרעסערס, דרעס די צו אטענדען
 לא- צו איבערגעהן געװאצט האבען מיר
 פאנד א נעזאםעלט האבען מיר .49 ?אצ

 הא• םיר לײדע־געהער. די העיצםען צו
■רעסערס. קצאו? נעהאצםען אםיצו כען

 גע• האט םערלשטײן װען ,1922 איז
 האבען באסטאז, אין סטרײ? דעם פיהרט

 די םון אײראגערס די אפגעשאםט מיר
, שעפער. דרעס

 פון היסטארי די דורכבצעטערענדיג
 אלע נאך אז םיר, זעהען לא?אל, אונזער

 יעצטיגען דעם דאנס א און ?ריגערײען,
 אפנעשא־ םיר האבען באארד, דזשאינט

 פרע״ דרעס און ?צאוס םון םראנע די םען
 פרעסערס «צע אז טרײען סיר סערס.
 צו יעצט, ,און לעבען, א מאכען זאאען

 איד בין ױביצעאום, ־יאהריגען20 אונזער
 םון טשערמאן נעװארען עצע?טעט װידער

 מעםבערס די צו אםעציר איך צא?אל.
עם װאס םארגעסעז צו ,12 םון

 נעסען זיך און יעצט, ניז פאסירט האט
 ארבײטען פראנט םאראײניגטעז א מיט

 און ױניאן, די פארשטאר?ען צו צוזאמען
 אר־ אונזערע םון צאגע פארבעסערעדדי

בײטער.
װײנער, מאקס

י. װ. ג. ל. 12 ל. טזזערמאן

̂רען שאפ־טשערמאן. פרעזענט
״הװאלי־ דער םון ארבײמער די מיר,

 םילאדעלםיע, םון ?אמפאני״, דרעס טי
 געװעזענעם אונזער פרעזענטירט האבען

 א םיט װאלינםסי, בר. שאפ־טשערמאן,
 ױאלינס?י ברודער פרעזענט. שעהנעם

 טשער־ דער געורען לאנג יאהרען םאר איז
 גע• געטרײ האט און שאפ דעם םון םאן
ארבײט. די טאן

: די ע ט י ם א ?
 אפעלבאום י.

 בערענבױם ה.
?«טץ. ד.

m איז w w ?
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v ר»ס M w n ״יאמפאר שייחוי
 סימ פיר ׳•וואמןר ד׳ןר *ױף י«װיך נ,
o רי n o w  n tvm חױנוו w, דונס 

 )דאן נאר אשראמן און ivpaa^s ןיך,
V װען i m jmtn oy רי w o rn 

אױטאסאניל״חארן, »ן &ון שסים
 ר״סם »רנ»גט8 שון אןוילשייפ די

 נ»- מזוין גרויסע a ס*נ*נדער. זיף
.09( ר*נ a lit ויו וױיופ

.prao o׳i׳iiy< יפתטפי איז ו*ס
 o״na om »י*ט ויו קערפ וטתסאר ד«ר
 די |.yo3y»yaa ארסעניינזyj 8״t סון

prao 8 זיר שטעימ •aאוואר״ ותר אר 
 עטיינע סיט ויר חוינט oan טיד,

.unomonttttnwo וױיםע
 כטיד נ־ט געחם יעוױן רaטpaד
 ער ײעז 1ייי !,,׳*ao דער jib *תיס

8 anyjשט¥לט ייחר, »ן מיס ny זיד 
pm» די »ון איחר לוױטען n״-iao yo 

 iyanjyjyv>48 a יייז מטר״םחוײער
»yta, ״; וױ»oa» ,iy ̂ו*לונג ותרט • 

tyonyiia ע סון  וױיסט ער *יי^• יי
m »יו ער װ»נץן פון ניט mון ן« 

 זיו ׳נס8נע רy oan *ולינ ;יט וױיסט
«יז. רy װאו ד*

 ijna *יגאר a דאן רטyפארחיכ ער
 אײנען זײן דרויםןן ■ tic נאםראכט ער

 -jyc נ¥דיכט־שארחאמענע די טים הויז
Dטy.וואש ׳טםילקיים, די חערט ער - ר 
 חויז פון אינוױינינ םון ארױס «*רט1<ן

 ניט נ*ר ויך ער ה¥יט נריינאייםיג און
 נעת םאר סוסס oy װאס ,oyi ik *ו

mryo נופ̂י איהם אין
 זיף הערם ער אז ,tyjai ניט ם׳קאן

 אין שאר ס׳קוסט װאס ,on «װ צו דס
 אזײ שטעהט ער כעת ,no איז nan זײן
 א*7אוס»נ^ אן אין םארנאכם א אץ

 םיט ה¥ים ער הױז. זײן סאר םענמייט
 הערט עי װאסי דאס און אויעדען ןועהן
 נאר ;איהם פאר סאטעתיע » איז

p איחם אינערראמם דאם ir ,װייל נים 
t דערם־ט זיך נאגע;ע;ט ער n r ,םאג 

 אהיים אום זיך קערט עד וױ ניך אזוי
וױזיםען. זיינע סון

 אייגענע די אוםעט, אײנעגער דער
 tic נעסיוזל איינענעד דער םידקייט,

 זיך םיט םראנט ער װאס איײחײן,
 איצט ׳!!יייען סארנאבם, tyny’ אהײם

 •V( די חינטער סויות, נטלוטענע םיט
 םונסעלע זײנק אין סארהאננקן ר־כטע

tnyo’t, איחם פון א• נעסען און on 
prn ^חויי איינען זיין אין אר״נזױג 
 פאר־ ער װ*ס ילעבען, נמר׳׳ס זיין סיט

פרוי. א אהן עבען7 » לעבם,
 oaii װ״סט װעיכעד איינציגער, דער

 ,nan אין naoran בײם nao <»םם עס
i איז n נענער, אלטער oav םארװאל־ 

i איז iyo>yii און חויז oai טעט n 
a״onn i Dan v t) iy r * j אתם ויד 

 יי*tviyo'y, 1 םע1רייױםענלי די איז
 םינום, די היט און זיי הימ זײ, גינם
pâ ײעו  iv iטâ אוז״ם. כוםט iy 

iy 1חינטע אן1 ׳ןוםעהט i און 1טי Dian 
סיננאל. ̂׳םaטpaי אױם׳ו

iy'tr ,7aoDca םאמאכט, ען1יע ניט 
*ota וױםען לעװין on םיט נענעה 

oyi הילוי ra ,nan |ic ױס־1א ל9( ער 
tyoip איהם• «ו o.*nc laopai i n

 אױב נײעם. ווענען רaנ איהם בײ זיר
 אר־ ,tpcniacnim !aim זיינען עס

 זיר iy זעזם ד»ז ,ypiaip iv רעסען
*pm אין יין1א prao און n’ia oinao 

*ו ניט on'M tfcn םען אויב וױזיטען. רי
iy  oinao ,yiyaip t” p אין ycap, וג»ו 

ma'opa ,o’i ’iopai, הליײ ״בער,1ש 
p «ו אויף זיך נען j:n iiac| 1אי 

נאכט. חאלבער נח שמועסען
oai איי oai טאנ־םענליבע >in y 

pirn ntopai. םון
 צר זײן can pm* tnna' םים
m איחם לעכען ?ונפטינ ia  tv נים■

oan iy  [mi tan oioo ,lympnao 
 y’naopai in.שםודי אווןתג^אזט זיו

 דאן געווען אויסזיכטען די זײנען נעוױס
73* «tyoan ,n n :y ד זײaד ypao

oO’Jnnnao ־חלום. זײן Dtp sim. 
a Ban eau זײן *ו נעהאט שייכות 

 גים D״ntyuan«B די oan שםוזײוס,
אנטוישםע. ta איהס איבערנעלאזם

iy איו pan lyc’iu  a ,ivopai־ 
J'opaia pb 'tu a oan ,iao יי »<a 

no וײנע oiyonnao inuyntaa זיד 
 ער :into גאך און ia& iron סיט
oan שםרזנבוננ ױין אין אויך Pan vt־ 

m ao טארסישט v שסיעבוננ *ווייגזע 
 קוימן *ו thytja װעחנן, *ו רייך —
 oan oan *ח נגוד, םך v כבוה און
ny ױד tm י a in n  tut oar w r n•

oinac ■w םים ao pa v rao  p ’f־ 
 na itroai yooainr רי pa ta נינעו

nyooru i n ,שסאמדםײל n  •m ױ» 
 iat»an א<ם ow nrau און גיטטײט

>tw i ניבק און איחם.פאריױס piaor 
̂ל םען אכםוננ  צוםײלען אמזם זן
 ווןנס צ^חמן איחם ז^ל m צגוד, מחד

I TnpD ־ w i א די

 דין פון נצפרידמס ױן פפוגאוט
Huinu*nyi, ותר- לעװין ^קנו^ור חיט 

 ד^ס r» גצסדיכס, װ#ס וזײדנ װײל
̂ו ̂נן נחוד׳ש  אוסע- injff »ס*ל וחוס לענ

u »>חם פון ױן װערען טיג
 ניט סעײ שױן \t$p וואס חנרקלערוננ/

 שפעט. צו ס׳איז וחנן װערעה דצרקלערט
̂ט «ד  און ידאמט׳^ ױין געהאט ליכ ה

 ה*ט ער װ^ס ככוד, דעם גצהאט ליב
וס ג^יס, דצס »ון נימיסצה  מען- ̂ו

̂מ  די און אונטעמעטר#גען, »יחם ח
 פאר גצלאוס ח*ס םעו װאס יױנערײען

̂וט מו װון ײז זמומע^ אױערען ?״גע  ה
 טרןוגט מר אז פארטראנט, זיו סוף צוס
 על- םון שיוהון נולט׳ע דך אױף שױן
 און מידקייט די דערפיחלט ער ה*ט נ^י,
ײן, חזס ״דז ס װ*ס יי  לע- בחור׳שע ̂ר
̂וט נען  ארױפגעצ^אוננצן. אדזם אױו ה
רצן Dip הױז ר״דמעבלירט דין  םאר̂ל
 ריכע און נעסיסליכק״ט די איהם םאר
 דצדפיד^ם, רv איצט אסאל. םון
ס הױז, אין פרױ » אחן או  זאר״ ז^י ו̂ו
̂וקמן, איהם און איהס װעגען גען  אױס
זײן. גים געמיטליכקײט שײן ק*ן

 דורכנעגליט דינען אליץ ציםערען די
 א צו נײגערמקײט דער מיט נעװארען

̂וסטע, א הױדפרוי, א םרוי,  װאט כאלמב
̂ו זיך זאל  װעגט זײערע צוױשען ד

 אנשםאט אױמשי״ײכען ארומדיעהען,
גײדר. דער

 די םארנעמען אנגעהױבען האט יעוױן
 צײ זייגע פון גײגעריגתײט דורכגעגליםע

 דער־ מעהר נאך און פרוי א נאך סערען
 אזא צו נײגעריג?ײם אייגענע די םיהלט

 אז נעכאיט זיך האט ער ווען פארמצג,
 באריהמםקײט זײן םיט עלטער דין אין
 דערשטרע״ רי אלץ בצײבט רײכ?ײט און

 גאר און װײט זעהר איהם פון בוגג
באתװעם. אזױ ניט

 אױפויב־ «ײנע זײנען שטורייצן צו
 ערםאלג־ אי גלעגצענדי;, אי נעווען טען
 פרוי א געפינעז צו אזוי וױ אוץ ריץ־

 נישם-געװא• צו אױסזיכטעז• אלע זיעען
 צונע־ זײ צו זיד ער האט ?ױם רען,

 פאר־ זיך זיי װענען אדער ריהרט,
םראכט.

 גע־ אדכײטס־טאנ זײן איז דערװײל
 צאל די ;איבערםליסעגדער מעהר װארעז

 םאר־ םיל זיך האט יאציעגטעז זײ:ע םון
 צופרידען געװען איז לעװין און םערט
 צו פארכאפם איהם האם טאג דער װאס

 איז זגר װעז ארבייס, כאשעפטינםער א
אלײךזײן.־ זײן פון םראכטען םון •טור

 זײנע האט טאנ דער אויך אבער
 זיך האט יעײיז ײעלכע סיט שטיםוגנעז

 האלבער עדשםער דער רעכעגען. געםוזט
 ארײן דעדפרעהםער א זיך וױקעלם טאג
 זײן פון גוםײרעדער זיגגענדיגע די אין

 גוטען א מיט איהם לאזט און םאשין
 און ■אציעגטען זײ:ע טוטה׳באזוכעז

 םיט פרעדזען צו זיך ניט איהם שטערט
כבוד. זײן כױם רוהם זײן

 האלבער ערשטע״ דער אװע? נעהט
 זיננענדײ די םיז וױ שױן ער הערט טאג,

 װײ נוםײרעדער אונטערטאנצענדיגע ׳גע
 פרײד, טיאיעז יעדער אראפ זיך תעלם
 ער ביז לאנג, אזוי רוה טראיעז יעדער
 ער אז דערפיהלט, עד און אחײם סוממ
לײדינעז. םיט קוסט

גוריה .7* פון

 ;עװען דאך עד r* סונדצסטװעגק
 דער מיט אײדער סאג סיט׳ן צופריתגער

 ;ע• איז איהם פאר עמסטע דאס נאכט,
jm| ער האט :עכט די צולינ נעכט, די 

 און •ןדאפען אױױיםנעהן געמוזט דאך
 ;אך פיר. אזױ פאראן דאך דיגען נעכט
 יע־ און נאכט א דאך קוםט טא; יעדען

 א *יז יײנעז זיך ער מוז גאכט דע
אלײךדין... זײן נאוױיגט װאש בעט,

 געװארען לעוױן איז געכט די צוליכ
 קאפע, דעד זיא נאזוכעד אשטער אן

 דאהטױרים, אקטיאיען, שרײכער, װאו
 :ע־ עי האט דארט אױף. זיך זאסלמן

געכט. זײ;ע אפ׳פטר׳ן נוםען
 לעװין װען אװענט, אן אין איעםאל

 װי־ זײ:ע םון אומגע?עהרט זיך האט
 פארפאהרען םאל אלע וױ און ?יסען
iyo הויז םאר׳ן n y :^ y rn פון :yjy־, 

^ די «iyoy אדyדי ר ^c^cyn צו 
 באװי־ זיך רyצםyל דעד האט קראנקע,

 מיטגעסײלט און רyטרע•ל די אויף זען
 סײדעל א װאיט הויז איז אז לצוױלמן,

איהם. אױןי
p* פאר זיך ד,אט הױו ’‘vny׳:iy 

 vqv2V\( און םײדעצ א פאו־געשטעלט
 .nyovp איהר זyוכmב צו איהם ניי
 איז סוחד, א איהר^י, פאטער דזןר

y ערנעץ i r ^ w□: ג צוציבyשy;ט£ 
 זyװאדyג דעיוױיל דא איז מוםעד די

T: זעהר איצס איז p* הראגק ^ ry ty.
 נעגעי- טyד געהײס^ האט לעװין

ז  איײץ מאשיז, אין מײדעל די ארײנזעצ̂י
 פאר־ רyלײנג ביסעל א זיך ער האם

 םים ציסערילז yגראמ yj?״ אין זאםם
J די vivd yr'D ביכער לר_אוןיבילד' 

 נט,yװ די אױױ םאטאגראםיעש סך א און
 אויש־ זyהאב װאס &בע\, די נעפיוולט
in^ זײגע נעשםאם yo, יט: yi:vrw 

םונ?על?ײם. דער איז זײ
 און םאשין חגר צו דערגאך געהענדיג

 "-uv:'x זיצ״עז מײדשל די דערזעהענדיג
 אין האט איהש, אויף װארם^דיג ניג
 *\vv: שפייץ א פלוצלונג נעדאנק זײן

 רyא^ירענדיגp א וױ םוגס, ?לײנער א
 |y>«cy: באלד איז פונק רyד ראקעט,

 א האט דילרפון און נשםה זײן אויןי
 זי:־ ןyci:y; און אויפגעװאכט בלוט נײ
זyרטyט^yyג דילם הו;:yרcדyד א גען

גוף.
 פא:א:־ זיך לעוױן האט מאשין p* י

 פא־ זיך םייתל, דער םיט דעוע^שדם
 נישפחה, א'הר fy:im נאנד^רגעפר^ם

 פון אז פיהלטyנ און אלײן איהד זyגyװ
 קאן װאס פײער, א געװארעז איז םונס

ן.yלאזeא ניט םעהר
\v:)zv: pi^ האט קראנ?ער דער

 נא־ שyד |y^«£ צו לאגע. קריטישע א אין
 זyשטרויכל זיך טויט הענט־קומענדיג^

 טויט דער אוםמעגציך, טyכמ געװעז איז
D זשר בײ טריאוספירם האט 'iyp:inp 

 רזרי אידזם חאם לילוױן איק צוסאפענס.
 פיהלטyג ,לפא אזא איז וױ און, זעהן י

 פאר־ מיט פאישעמט. און זyאומבאהאלפ
 טyװ אז םראכםyג עד האט דראס

 און אויםטאן נים :וטס קײז נאר דא
 איהם \V2V: שטילרזט װאם םרים׳ן, אז‘

 און רyרלyסטyשװ yרינyא'ב yאיהר כױם
 איהם פון אויסהורען םyװ ברידערלאך,

נײעס. yגוט קײן ניט הערען צו

! ז ע ר ח «
pc פישםאן. חד

^ ^*:sasaeaRCpgcBggnaaiacfis

 םארנאנגען, װאס יאהרען םיינע
 זײ. איך װעל באקלאגען ניט
 קוםען װעלען וואם די םאר נאר

p םיץ נאנט a n וועה. שארפער א

 נעבם די פון שטילקײט דער אין
 טענ, םײנע וױינען איך הער
ױן׳ דער םון אויסנאננ בײם

וועג. םײן אויף םרעהרען די כ׳זעה «י\
 לי^עז. םעהריער ברעגנם טאג יעזער

 מרגעחם. צער אץ שעח יעדע
i האט עס p לעבען םיין פון גורל 
רײם•8אויםגעש מיר שלאנגעךגזח א

 ױגעגם, םײן ליגם געפאנגעןי
 שטיײ• א אק פויגעל א ווי
 יאהר־׳מ םיינע תעלקען עם און
צ״ײג• אינעבראכען אך אױף בלאם א װי

rשטצהן איהר כײט טרים אביער אט 
V2Vi\ גרױסמ די אי־ײסנעוױד^ן איהם 

 םייר rv אז הירף, זײן אױף לאפגו:;
 מוטוז ד*;ם פאײוייען האט דאס, יעגדיג

 איהר אז אטת, דעם איהר אױסצוזאנען
 רy פארק^יט, !;,’שטא-־־־ב מוז דוטעי

y !,פאטילײיכ פיט י*,אט : ,s גענוסעז 
 *y; און זײ:ע אין ארײן נט1ה* איהרע
 ט־ײסט־ y£,scy צױל־שט הדיא זא;ט

 אויך איהר צם1י4י צום און וױערטיער
 ט1להײי>; וױ;ט yמאמ די אז פאי־זיכעיט,

װעדען.
 א פארטי־ע־יט לןיהאנ ;ןיאוי: םרים׳ם

 גע־ רגע ;רזד אין איז זי געטאן. נײץ
 באמערקענדיג pv,ys דאנק. ברויז װען

 איהר א־ום װי ׳יר«לטEרyד האט דאס,
 פארצערטעל־ א פאיעװעט iyoi:y: זזאם
 אוסבאריהר־ אן פון לײדענשאפט טע
 אױפ׳ן אױיפגיעצױגילן האט עד פרױ. טע

 זyאיצ1י אין שמײכילל, א פ:ים אײג^ילם
פיהלט ער האט ̂בילר  פאר בזױן א ̂ד
 שילהנע נלאט־ארויסג^וגט׳ל זייג̂י

 האט ע״ װיליכע מיט ךyרטyטרײשט־װ
 אב*לר "V איז צופדיד^ גענארם. איהר

̂ררען. ג״
 נ^לױבט דערװײל האט מרים

 ;ילזאגט. איד,ר האט דאקםאר דער
iyאיהר אויף שױם זישי;ן sS'? y זי האט 

 װאים דאס וױ אזוי געקױטט, הא:ם זײן
האנאראר. דער זײז דאיםטyג

ד האט אה״ם, זיך צו קוםילנדיג  'Vi ׳
 ביז ־ך דזאס cysy אז ם':ע£'הל, האם

 רy איז איצם אוז פארטאנט איצם^״
 :אר־ דאט ער אפדערװײטעיט. וזcרyד

 װײ־ זyסyאט צו װאס מיט זיך פאר :יט
אנגעלו־ װאיזט *־y װאס דאס טער.

װאש
פים

 איז ״נ״ינס״ פעז
אין כלומר׳שט איהם.

םון װײט איצט
װעלט. אנד^ר אן

»- s •ל e■*־/ ״•iv •״ vt.'i'., ’« •  » i  i

 זיינען פנים׳ל םרים׳ס אוינעז, מרים׳ס
 און איהם פאי אויפגילשװאוםילן צוריק

Dy האם :tyoi:y זײ אז אױסדלהן ,jy^yr 
 האט לעװין ארן אפיאדען :יט שוין איהם
 אזוי וױ םŷשםyםארנ זיך שרילק פיט

" דאס אויגען, yנyא•'ינ די *v : v s צױ 
 oy ווען אויסזעהז, ŷרyװ פנים, טיויליך

 װעם מאכ̂ד איהר jyr. הז,yשyג םyװ
 ותג־ איהר בײ דאך ותט .״y שטארבעץ.

\ ע ^ א י ננ  אפנע־ איהר האט װאס לי
 ;ילהאל־ װאיט :יט און זאגטyצוג גארט,

 ;עפיהל א אויםוועקען מען jŷ װי 41יט
ט האט װאס פזגדצען א בײ ב ^י  נ

 דען װזןט רy ̂'ןזyװארyג נענאדט און...
 ז?yאוינ yא'הר םאר |yDiP קענען :אך

? זyאגז שױן איהר רy ייעז ײאס
 אלײן שױן זאי מײדילל די אויב איז

 וױ ד,א:דעהט1גי האם ער אז אײנזעהן,
oy איז :iyny ,אומשטילנ־ די װי נױםיג 
 און D^oy; און רלו'נטyד זy^אב דשז

 אין :ילהמען :אך אויך זאר זי אױב
 רײך, אזוי איז ;רי װאם אנבאטראכט,

 ד^יםון וױלט אלצאײנס — באריהמט
 רyאיהר פאםיפי לרזד 4inyii ניט גאי
 דאך איז זי און ;הזד די םשתםא האם
קינד... א נאך

 דער־ װיזyל האט צומארנענס און
 שםארק הרyז ליבט ער אז םיהלט,

 איהם אין איז געפיהל דער פרים׳עז.
 האט ד וו-לן געװאר^, שטארקער נאך

גאס. אין רזעד^yד זי
 א צו װעג אױפ׳ן |yny[ דאן איז ילר

i v : ' w n : ' v w דערז אוןyמדים׳עז הז 
:y . \ r vאיהר איז ר j r ^ E y ; :w פא־ 

W און ך,יכד&ל  נעשלאגען • זיך מעשה 2
 םאן, רוף א זי ילר זאל צי nyi דער מיט

 איהר מיט און מאשין אין זyצyארײ:ז
ז?yרײד

 נאם nyi אויף inyry^MK האט םרים
 צע־ יתוםה׳דיג, רט,'yװDyרyבאדוי הרyז

 םענש א אויס דלדט אזוי — רודערט
 לע־ איז אוםנליח. אן דורך לעבט װאס
 א זי ןyשרארןyג זיך װי מפעס האט װין
םאן. צו רוןי

 :עקוסעז איז ער אז אבער, אװענט אין
 ניט רyנyנ דעש שײז ער האט אחײם,

 איז ארײז ער איז אלײן ארױסגערופען.
 װעלכע אדרעשעז, די דורכגעקולט הויז
 םונ׳ם זיך. פון ןyװארפyגBא האט ער

 נים ידי^ז שום קײז איז פוטילר םײדשלש
גילורען.
— ̂D2y האט — בדלח̂ר :ים זי yר 

 דא־ די און — טאזyנ נ1פרי א זיך בײ
 םאר רױם ג^לפ^ם װי האט פראנע זינע
 והד אײנע דורכלעבוננעז. yשאדם צװײ

 װעגעז צווייםע די דז^רגרײכבארסײט, גען
w:  פון פארם א אין y־v'3 .o"piyny״:

^ אױף ז1היי:גי װאס שאלען, םל  װי ?ײ
 הארץ זײן איז לטyגאגyאדײנג װאנ, א

 ס׳צוױיטע ׳אדאפ אײנש זיך װעג^ און
 מרים און פארהעהרט... און ארויןי

 צײיײ דיער אויף יטאי* אײץ םךץ שפריננט
yo^ אם פאדאורזאיט און שפרינגט 

צער... אט פרײד,
 צײ אץ דעמאכט ליכםיג האם לעוױן

 דער נעפונ^ זיך האם ר1י װאו םער,
 שפאר א זיך האט jyc'i^ אין ;טyאװ

;y^ די צו yoDiyc^ צוגע־ איז ילר 
 די גילפאכט לײדינ טיש, צום גאננעז

 זילבער. און פאפיר לטyג םון נעשyשyה
 ?עסםע־ א איז ארײנגעלײגט געלם דאש
 פרי- פון נעלט געלעגעז ס׳איז װאו ל?,
yn^ געװאר פרײyער האט געלם, םון ן 
 וו*געז געםראכט אװעקגעזעצט, זיך

)11 זײפ או̂י (שלוס
». V* ; .  JL 4 i׳'
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 האנפערענצען ®מ אנפאננ דער
טרייד קלאוק אין

 האט ױני, טעז9 דעם מיטװאו, צוריה, װאן־ א מיט
 *סאסיאײשאנס אאע צו בריוי א ארויסגעשיהט ױניאן די

 און קאאוק* ניױיארהער דער אין כאאעבאטים די נוון
 אױוי זיר צונויםצוסוםען זײ רוםענדיג אינדוסטריע, סוט״

i םיט קאנםערענץ א n .די װען צײט, דער אין ױניאן 
 באקוםען שױן ױניאן די האט יבען,1נעש װערען שורות

it האונ* ^איגדאסטריעא דעם םון ענםםער אםיציעלען 
 ״אינסײד״־םאנוםעה־ די םון ארגאניזאציע די םיא״,

 אן געהמט ״קאונסיא״ דער דאס ערקאערענדיג, טשומג!,
 צױ זיך גאײך גוײיט איז און אײנאאדוגג ױניאנס דער

קאגםערענץ. א אויזי נויפצוקומען
 אאע דאס עס, שײנט םאמענט איצטיגען on אין

 עס ראס ב^גרײםען, קאאוק*אינדוסטריע דער אין צדדים
 זיך זאיצ מען װען טאן, ניט גוטעס יןײז הײנעם װעט

 װאס םראגען, די װעגען פאפואים אין *!ייגאאזען וױדער
 די געװארען. דיסהוטירט םיא אזוי iynm שױן זײגעז

 באזונדערס איצט זײנעז ױניאן דער םון םאו^טעהער
 איז דיסקוסיעם אאנגע םאר צייט די אז איבערצײגם,

 צו צוטרעטען גאייך פען םוז איצט דאם און םאריבער,
 םון נראבאעמעז קאנהרעטע די אײזען צו ארבײט דער
i n .אויס־ נעםען גאײך זיר מוז םעז אינדוסטריע 

אזםן. •ראקטישען א אײזי סוכיםכס זײ נאײמוז
a a a

 אין ?אאעסטױױאגרימענטס איצטיגע די ערשטענס,
m קאאוה״אינדוסטריע y*yj| האבען זײ אויס. ב*אד 
 נײע■ און װאכען צװײ הנאיע באוח אעבען צו נאך

 עס װערען. אײנגעמטעאט באאד דארםען אגריםענטס
 װיכטיגע די םון וועאכער אירגענד צי צווײםעאהאםס, איז

i אין םאסםארעז n זיך נענײגט זײן וועט• אינדוםטריע 
 ווען צײט, * אין דיםסוסיצס צאנגע םיט םארנעהםען צו
 אין זיין ניט מעהר װעאען םרײד אין אגריםענטס די

 דואדען עם װעט אאעמען םון װײניגער און ?ראםט.
ױנימון. די

אסירט,8 עם האט םריהער קייגמאא נאר צוױיטענם,
 זיין זאאעז יןאאױדאינדוםטריע דער פון ארבײטער די אז

 זײ װי עטרײט״פראגען, אאע םיט באסאנט גוט אזױ
 בא־ די םיט קאגםערענצען די ערב איצטעד־, עם זײגען

 איב- די באגרײםען 1או גוט םארעטעחען ױי אעבאטים.
 דעם צו ס׳חעז װאס אויך וױיםען זײ און טרײד איז אע?

 דאזיגע די כרי ווערעז, געטאן דארוי עס װאס חעאםעז,
 זײגען עס רעםארמען וועאכע באזײטיגען; צו איבאעז
 אויח אוועקצושטעאעז קאאוה״אינדוםטריע די אום נױםע,

באדען. געזונטערעץ און בעסערעז א
םאיוט, דעם באהאאטען ניט אויו װיאען מיר און

 אונטערזוכונג, וױסעספאםטאיכע און גריגדאיכע די דאס
 דער אין געמאכם האט קאםױסיע גאוחנרנאר׳ס דעם ו.*אס

־אינתםםריע ניױיארמער  אװ ^בױרא איהר דורך קאא̂ו
 פאזי־ ױניאנ׳ס דער פאח»סארסט פיא חאט דיםוירטמ׳/

 געװארען ארויםגעבראכט זײנמן װאס םאקםעז♦ די ציוג
 האאוק־אינדױ דער אין חערעס וואס כאאס, דעם וחןגען

 צױ מיזעראבאעז ךקם nq םעספ־שםמאוננ די און םרי»6#
 די ארבײםער, די ויך געסינצז מס וועאמנן אין ^םאנד,

 צױ םיאע די *יז קאאוקם»כער טויזענםער צעחנויאינצ
 וואםען גוםער א זײגען קאאוק״מע«ער, ש*איטערםע

 װערט גרויסען א גאר םון איז דאס ױױאן. דעו טאד
 איצ־ דעם אין חיאוי באדעםעגדמר א פון ויײן וועט און

 האט ױניאן די וואס םאדעדונגע,/ די םאר *נ\ר"ס םמומ
םין אאגע טרויערינע די ערען6םארבע צו אתיטנצמסעאט ױסנעמסעאט

קאאוקםאכער.
J מר .$י נײעדי אױןי *לדים םון סוחאמו
!tn irw e itO אוצד םארצירעז דאיפען ניט םעחר יײלעז 

m an םעז מז אי*טער פראנע;. וייםינא אויןי «יים 
־ *•ן עיקר «װם *ומחן הױיט־ «ים — זאד דן

י  םינ־ דער איז נ<ן>כדז?מן טעחר ניט ד*חי םימ 4«
 ש׳לעכם, איז op וואס אי«םער, װײםאן pf«< ססער.

 זי זואם םון יזל*וק־אינרוםטריע, דקו םץצט dp וואס
ipop םוז tnpo אזן אססײסספן. ?יידט v̂ װײם dp 

תי*ן די  חזר אט און .iPDuowpa דער אױך און י
 ?רפאהרוננ?! די אױף גאזירם איז װאס גסמאוסםזײן,

pa צעצטע די םון אינרוםםרי? רער P3'$ep ,אין יאהר 
M צו מצוס?ז, רי אױוי אױך m כא־ נעקוכיען, איז מעז 

a אױי r t ז־ינען װאם םאסםען, סיט או*ר 
tv w b f■ ון אונםזװזוכוננ דפר דװך« am aanmanananna anaARn aaמגע, די

ן נ מ א it« ד  m y t' v םראנעז• די***רעטע 
 קאאוידאיגדוםמריע די ®ז ,itot•( טאר ס&ר

 םוײמ dp ta ; tpooaari גדמדליכ! איז ייך
r מיחמ o a n מדימומימ, ־ •ינײםס

aa סײ * *mpn prow ofraiffw אננדפאר
n איז lp ao' ^סיגייטס״סטאנרארד

AJyJk J t # i  M . י , , . - . . . .

i i m i i i L i  j

י אין אײנ«װ׳«טצצ«ז tpaa^reia ddpd איז  *wa>p דן
 ,opד nn a ן.poרaפJח נױסמצ t>t די אינדוססריפ

D 4ומ<« n סאר tpoa ערסצזגרט זי װאס ir ו זי י  י
 נאצ׳ד רי טיט אונטפוהאגסצוננצן pruvtiyjy נרײט

 םטכיציזירס 4סוײר»נױ«נ< דצס כאנײצן *ו נאטיס
ס מצנער חנר »ין — tpoopr איתרע אויד זי  אר״ ייי

 אױןי ימס ipo ווינאצד דאס •צ׳ננינר, די אויס זי נײט
r »ו שםפן ניס סאנפערענ״ט די v ,זי ז*צ אויסגצייו 

im םאר זיין נוײט p  a אה ipcqpp ז ניז» a זיג 
 באחאצט ױ גיט. סוד i״p זי טאנט דעס פון אויך און

ru נ»מ op טוט זי דצם. םים ניט זיך u p in  .)pea** 
 סטרייפ״נאאי* די אתאניזיר^ ווצרם סטרײ?־ס*סיטע

 איז נאאדד דז׳פאינט תר פארפארסינ^ ווערם נערי
 וו?רט P'yat'»rur*is«P די ארנייג^ רצר כײ טינטינ

 ■■סײ מ?נציכ?ר רpדpי ןו גרײם זיין *ו אײננעשםעצט
רוגנ.

op די דאס חאפקז. זיך ײיצס pnjpow *ס«ונם?ר?נ
 ד?ר צײי׳פען דירעסט ivo די ta זיר םאננעז װאס *ען,

pi o ברצננעז ײעצ?ן נאאענאטים, די און ױניאן n• 
 ipo אז חאפעז, זיך װילם dp רעװלטאט. ײעשטען

ipo רארט װעט ip און פאחפטענדינוננ, » צו dp וועם 
 קצאוס־איג־ די אר״נצואװארם?) זײן נױטינ ניט אפ׳פר

 ניט װיצ ױני«ון די םצחםח. ביטצרצר א איז דוסטריע
 שצוס. IP3MO צו נרייט איז זי סריג. צ׳פס סרינ א־ן נעהן

a װיצינ איז זי n נאר װיבאצד פ«רטייד?ן, צו קריג dp 
 ־P3 װערען אייננצשטצצם צינרוסטריע דער אין װעצען
 אנער איז זי »רנ״םס־נ»דיננוננ?ן. נןזונםערע סערע,
 ארױםנצ־ איהר אױוי ווצט דאס אוינ קרינ, א צו גרייט

 נוטען טיט װ?אצן באאעבאטים די אויכ זוערען, צװאוננען
 און ױ׳פר םון עםינמ רpד צו צװזערען זיר װעאען ניט

 פאדערוננען נ?רעכםזן די נאמצבען און נערעכםינקײט
רביים?ר.8 די פון און ױניאז רער םון

ארבײטער פאר די פון דג דער
םאר־ארבײ־ די םון סטרײק פערקװירדיקער דער

 זיכעצען גאנצע געדױערט האט װאס יארק, נױ איז טער
 םאראכטאגעז געענדיגט. װאר אעצםע זיך האם װאכען,

 םארימרס־ דער םון םאחפטעהער די האבען דאנער^טאג
 םאר־באאעבאטים די םון םארשטעהער די און ױניאן

 צײט. דרײ-יןןתר פאר טגריכמגם »; אזגטערגעשריבען
 םא־ די זאאען װאך די אז ערװארטעט, װערט מס און

ארבײם. דער בײ צוךי? זײן שוין ריער
 זיך אריױ געצױגען האט םאריער די פון םטרײק דער

 ארבײטער ארנאניזירטע אאע םון אויםמערקזאמקײט די
 נידעא״ די םון ארבײטער ארגאניזירטע די אין.אאנד.

 םואע די םאר־ארבײטער די נעגעבעז האבעז טרײלם
 גע־ האט װאס היאוי, םיגאנציע און מאראאע סיםיאטיע,

 גע־ זײ האט און סטרײימר די םון גײסט דעם שטארקס
 נאדעא״ אאע ־און > םאר.אויסדױער. יןראםט סעהר געבעז

 נאכגעפאאגט אינפמחנס גרױס םים האבען •ארבייטעל
 נע־ געםאכט םטיױק חגם אין איז װאס שריט, יערען
< י , »1װארע

:זײגען סמרײס דעם םון הױיט־אוםטואוננען די
 ־מטונדיקער40 םאדעםיציתמנר א םון אײנשטעאונג די

 די אויןי חעכערונג •ראצענס צעהן א און ארבײטס־װאד
 דער םון םאדעםיצירונג די װיידזש־סחייאס. קינימוט

 דאס דעם, איז באשטעהט ארבײטס־װאר ־שטונדישער40
 ארבײ־ מען זאא יאהר פון מאנאטען פיר אעצטע די איז
 םיר די םון צײט דער אין וואך. א שטוגדעז 44 טעז

 און שבת, שטונדען םיר ארבײטען םען זועט םאנאטען
 אויט באצאאמ טריגען זײ וועאען שםונדען םיר די םאר
 דעם אויט ניט און װײדזשעם, רעגעאע די םיון ריים דעם
; }־ ארבײט. םוז׳״אווערטײם״ רײט

 אײניגע םארהאן אויף ז׳ײנען אגריםענט דעם אין
 באדיײ קאענערער א םון ארבײטער די צו קאגצעסיעס

 אפשאםוננ די ״אווערטײם״־ארבײם, באצוג אין :םונצ
אזעאכעס. נאך און סעקשאז־האנטראקטיננ, פון

* A *
 םאריער־ די םון םארזאםאוננעז אעצטע די אויוי
 דער־ אםעז סטרײק םון פיהרער די האבעז סטרײקער

 ניט איז טטריי<ן ידעס םיז סעטעאמענט דער אז קאערט,
 אײגענע זײערע איז זיג. הוגדערט-«ראצעגםיהער הײן

 ־יראצעגט100 א ניט איז *עס עם: הײסט װערםער
יעדענםאאס״ זיג ענםשידענער אן אבער זיג.

 די אט באקומען צו כדי אז אםת, איז עס
 סםריײד די האט יונהטען, דערםאנטע . אויבען

 ארײ רי םון מאנכע אויפגעבען געמוזט האםיטע
 אנפאננ סיז האט ױניאן וי װאס פאדערונגען, נינעאע

 :שטײגער א וױ באאעסאגױם, די צו ארויםגעשטעאט
 גאנצען דורכ׳ן ווערען נצםײאט גאײד זאא ארבײמ די אז

 ״וווםסײד״־קאג־ םון אישאמונג נענצאימנ די יאחר,
 צו אעמירעגס-םאנד, ארבײםסאאזעז דעם ;טראקטיננ

 און ;צןואען זאאצן אאײן באאעבטםים די נאר וועאמנן
 מחן די ®ח דדײ וי«זנגעז1ו געדארמם אױך חאבען ױי

 שוין חאבען &*רי*ר די װאט ױם־םובי^ געזעצאיכע
 אנבאםראכט איז נעחסצגדמ אמנר פריהער. םון געחאם

o מון וואכען «אר אקצטע די אין דאס םאקט, דעם n 
 חנ^ *רוס קאגצענםרירס קאמי דער זיד האם סטרײק

 ארגײםס־ץואך, -שסונדיקצ40 די געוױנען צו דורכאויס
 די nrsipn דמדכמ דצר אין ד^ס זימנר, גאנץ עם איז

 וױכ• גרױמר א ®ת •וגאם » גאוואתאז סםרײקער
םיגמײט.
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ײמן ?ײ י Dfn ׳נ?וױנס ניסץ צומריחמ ו  r^tfo מ
גצנחוגט. וײ האט

w w  n אמ• #•רנײטמר-נ«וחננומ ^מידדרטמ 
nm*' יוניאנס זמחנ v§  n  Donjw ,ivo tfrvw 

tf ױיעי צו ב״טער iw m » מן vim און ו  ױך %י
w חנר וואס ®ר״ד, תר אץ ױי צו אן r u ססר^ק 

 jrwoip רי 1אי דאס ח*פען, נױר סאחננדעט. איז
 ות״ ¥נח»אט*ן, וחנט אגױמענט חןר װאס יאחר, דרײ
 גאכפמנחר און מטארטצן צו מװײזען םאריער די אמן

 צ»ט n װצן דאס אזױ, מדאן, זײצר נאפעםטיגען
 װיכ• יענמ אזיו געוױגען קענצן די זאאען קוםען, װמט
 נע״ נעיחנז איצטצר זיעצן ױי װאס ם^חנרוגגען, םיגע

 גױ• געװים זײנמן װאם אנער אױםצומבען, צװאונגען
®יה זייער פון ארנײטער די סון װאויאזײן םאר׳ן טיג

טער ®מ סטרי״יח דער  ו קארםעטעױאר̂ב
נױחשיארט אץ

 א סאר קוםט קאנעיןטיחוט, כרידזשיארט, איז
 און האטערם די םון סטרײק איגטערעסאנטער זעהר

 דער איז םרויעך^«ערײטארס די םון צאא גרויסער *
 ווארנער םירמע דער םון לארםעטען־םאבריס גרויסער

 כאטש וױכטיקער, גאנץ » איז סטרײס דער בראדערס.
•רעסע. דער אין אױםםערקזאמקיים וױיניג באהוסט ער

מאנאט. צװײטען אין ארײן שוין איז סטרײק דער
 מענער״ארכײטער, 26 איהם אין זיך באטייאיגעז עס

 קארסעט־םעק- יענער םון ״יןאטינג־סטעוי״ נאנצער דער
 זיי• װעאכע םרויעךאיערײטארס, 250 ארום און טארי,

האטערס. די מיט סטרײק אין ארונטער נען
 די װאם דערםאר, אגטשטאנען V* סטרײס דער

 טײאען צו סאעק־םעזאז אין אנטזאגט זיך האט םירמע
 םא״ דער אין האטערס אאע צוױשען גאײך ארכײט די

 א■״ באשטאנען איז םירםע די װאס דערםאר, ;בריק
 קאטערס, צאא געװיסע ארבײט״א דער םון צואײגען

 קאטערס• די דעראאזען. גיט עס האט ױניאן די און
 א ערקאערט וזאט ,33 ,אאחאא ברידזשסארט םון ױניאז

 האבען קאטערס אאע און פירמע, דעד געגען סטרײס
 250 ארום זזאבען שפעטער און םעשטארי. די פאראאזען
 םרײװיאיג קארסעטען, די בײ איערײטאךס די מײדאאך,

 םאראאזען האבעז זײ האסערס. די צו אנגעשאאסען זיך
 גאג• די פטרײת אין שטעהען און ^־םעטןגן־פאברית די
 און אאיאא העמםען זײ סאטערס. די מיט גאײך צײט צע

 חאםוי אין שטעהן צו גרײט זײנעז און איבעתענעבען
ענד. זיגרײכען א צו ביז

♦ A *
 לואטערם די אויכ דאס זינען, אין האבען דארןי מען

 -100 ארגאניזירט זײנעז קארסעטעךםאבריק יענער םון
 טײא- באויז םרויעךארבײםערינס די זיינעז •ראצענט,

 ארבײטע• די םון צאא קאיינע גאנץ א ארגאניזירט. וױיז
יוניאן. דער צו באאאגנעז םאבריק דער אין רינם

 האם וועאט־סאחמה דער נאר םון יאהחנן די אין
 צײט. שאעכטע א דורכמנכמכט קארסעטעךטרײד ׳דער
 אומענחד סך א םארגעקומעז םאף חום אין זיינען עס

 װאס אאנע, א זיו סיט געבראכט יזזאט דאם און רונגעז,
 רעגו• דער םיט אנצוגעהן געװען שװער באזונדערס איז

 איצט ױגיאן. דער םון ארגאניזאציאנס־ארבײט אערער
 די װײזט דאם װי געענדערט, אאגע די זיך האט אבער

 אין אפערייטארס די מײדאאך, די םון בארײטװיאיגקיייט
 םטרײק אין ארונטערצוגעהן תארסעטעז־םאבריק, דער

 בײ אעבם עס אז צײגט, דאס קאטערס. די םים גאײך
 ארבײטער־איעיג• םון געםיהא סאאידארישער דער ,זײ

 איז עס ערשײנוננ. םרעהאיכע א געוױס איז דאס קײט.
 איגערוםען זיך חאבען עס בראװ וױ זעהן, צו םרײד א
 דער םון ארבײמערינס די םײדאאך, אמעריסאנער די

ױניאן. דער םון רחי אוים׳ן קארסעטעךםאבריח,
 אויםזיכט דער אונטער געםיהרם ווערט םטרײק דער

 םון אמאניזאציאנס־מיארטםענט איסטערן דעם םיז
 ארבײטע• מאסע גרויםע די אינטערנעשאנאא. אוגזער

 חארץ םיט זײנעז קארםעםעךםאבריס דער םון רינס
 געווארפען האבען װאס סםרײיןערס, די םיט נשםה און
 ױניאן אונזער אין אוםשטענדען די וועז און ארנײט, די

 עס װאאט גיגסטיגער, אביסעאצ געװעז איצט ײאאכתן
 און םאבריק גאנצע די איצושטעאען געײען שװער ניט

 קארםעםעךאר- אאע ®ון גענעראא־םטרײק א ערקאערעז
 אונזער םוז אבער אײדער ברידזש«ארם. אין בײטער
 םון איחאאטען זיד מאםענט איצטיגעז דעם *י\ ױניאן

 םוו דאס ׳ אורזאמנז. טעגדאיכע8פאח צואיב שריט, דעם
שיעםער, אביסעא סאר ווערען איגעאײגט חנרוױיא

* 0 •
 יעדענפאאט שטעחם ברידזשיארם אין סטרײס דער

 גע• זײז אינגיכען ער וועט שײגם, עס וױ און גום, גאנץ
 דארט זײגצן עם ססרײמצר. די גונסםאז צו סעטעאם

w'פאתצחמן צו סטרײמרצמנר פייז ניםא כםעט rl 
 ואס1 ארבײםער, די ®ון סטרײקער, די סון ארם

ה םאברימ די םאראאזען  זײן באאד וחנם םירםע די י
 «ון פאחנרונמז געתכמי די גאכצוגנבעז געצוואונמן

o איז קאטצרם די n  it  qio • opto ^סםרײ
A a n a a n a a im A a a  a im A R  a a a a a a a f f i m n a* — - — — -  un* דאס נלױמס, it אוחאכצן גוסצ חאמנז מיר

 נמאנ דך סיס בחתגאן וחנם כדירראארט אין סםרייק
jO חאם pf סי♦װײמ פאר רעזוקטאטען lW T i l  T t 
tm u t ft ו> איו מארמטען־ארכײטער די f T f  m 

n 5יom 1 םעגם, r^  « m m; ח ipn אט י tr ym 
m #m םיר מסאצן גיממ אין נסר n n a t u  p i p■•
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 שפרײז גרויסער P איז יאחר צװאגציג
 און ארגאניואציע. it םון אעכען דעם אין

 It םון יאחרעז ערשטע די אז װיםענזײג,
tרבײטער-אמtניזtצ,F שװער־ די זײנען 

 מען וועאכע איז יאחרען, — יאחרען סטע
 אין יאחרען, םאזעאטן מען און ואקט

ע דורכמאכען מוז מען װעאכע ענ ד ^י ם
 עס כיז שטרױכאונגען, און שװעריגיןייטען

 קעגען צו און ש^רסען צו זיך געאינגט
 אולװען — םיס, אײגענע די אויף שטעחן

r אזא t t P j t r t עאטער דעם דערנרײכט 
 מיט דא געוױס איז יאהר, צװאנציג םון

 ױביאײ, דער און םרעחען. צו זיך װאס
 געאעגענ־ אזא כײ געמ^ט װערט װאס

בארעכםינטער. t זיכער איז הײט,
 א און פרײד t עס איז סיעציעא און

 םון מימגאידער די םאר ױם־טוב גרויסער
 מיט־ די םאר ארגאניזאציע, דאזיגער דער

 באזוגדערס און ,12 אאיזאא פון גאידער
 אאקאא פון םיטגאידער עאטערע די םאר

 נצ־ זײן בײ געװען זײנען װאס די, — 12
 װיגע־ זײן בײ געשטאנען זײנען און בורט

 גאנץ נאך איז ער װען ציים, דער אין אע
 פון םארטײדיגט איהם און געװען, שװאך

 גע־ איד^ אויף זײנען װאס אנגריםעז, אאע
 ײאס שונאים, זײנע פון נעװארען מאכט
 געזוכט און איהם אויף געאױערט האבען
אוםצוברענגען. איהם

 די מיר באגריסען הארצען טיםען םון י
 אאקאא םון מיטגאידער די כעאי־שטחות,

 מיר און ױם־טוב גרויסען דעם אט צו ,12
 צוזא־ אנטײא נעהםען צו אן זיר שאיסען

 װאדים ױם״טע. זײער אין זײ כדט םען
 ױם־ אונזער אױך דאך איז יום־טוב זײער

 אונזער םון ױם־טוב דער איז עס — םוב
 גאר־ אײדיס אינטערנעשאנאא נאנצער

 די דאן איז ױניאן. ײאירקערס םענט
 יױ דחנספרעסערס און ססוירכד קאאוק־,

 םון םאײש ,12 אאסאא באסטאן, םון ניאן
 !באוט אונזער םון באוט אח םאײש אונזער

 אונזער םון קינד t אאקאא דער דאך איז
 און — אעםערנעשאנאא־משפחה נרויסער

!ױם־טוב אאעמענס אונזער איז עס

 היסטאריש זאגען, צו אזױ זײן, צו
 ױניאן קאאוק-פרעםמרס די איז פינקטאיך,

 פון עאטער ביסעא t שויז כאסטאן םון
 די זינט יאהר 20 שוין איז עס יאוזר. 20

 ארגא־ זײנען באסטאן םון קאאוק־פרעסער
 אונ־ םון אאקאא באזונדער t אאס ניזירט

 טש»ר- דער אינטערנעשאנאא. זער
 ארויםנעגעבען איז אאקאא דצם צו טער

 קאאוק די אבער .1906 יאחר אין נעװארען
 םריהער שוין זײנען באסטאן םון פרעסערם

 א געווען זיינען און ארג^יזירט געררען
 תוםאאס דער םון ברענטש א אדער טײא

tבא־ םון מניאן סאאוקכמוכער אנעםײנער 
 ירע־ די זײנען צײם יאחר עטאיכע םטאן.
 צױ יוניאן אtPאא אײז איז געװעז סערס
yotr| די מיט it־a״nyp די םון tנדערy 

tDכyאין ז m& .קאאוס״םרײד
t םון טײא t זײפגדיג  nnאגעםײנyר 

 onn און םמוירם שאאוס, די זײנ^ ױניאן
onyoni געײעז נים m 'n tit. הא־ זײ 

pnnttyj |yD /״אוםאפחענגיגקײט It 
tn n w tn  pyjyj^t אאמאא Tt ntc 

t,אויס^נגען פענען זאאען זיי װאו אײז 
 oyjyj''t זײזןר אויוי מםיגקײם ױ״זר
 זײ שטײגער. אײגענעם זײער אויף ומנג,

yatn| ,נע־ און גענארם ג^חאום׳ט 
o צו שטרצבם n .אויך חאבעז אין 

}tym t ראמר^ םיאע םים it זײענדיג 
ת^י t אאפ פאראײנינט אז  פון אאקאא נ

i n ,זי^ ווצאעז אינטעינעשאנןןא tpjpp 
 אוים׳ן אײגפמפ גרעפצחנן t האמז
 גע׳םפגח׳̂נ אױך חאנען זײ אח ;טרײד

tt יחנסערס, די אגצנח אי זײן װצס דצס 
 אה מניאז• גאנצצר דצר פון אםובח אי
py ־ װארען, גיזאגפ דא דיחי ט י י װ  ו

m *«חאמיג*"« m די >r m n פאר־ 
ppi jmn y y t פח %%!

 1י1§ל אננאזעחצגם tv ttpmvp חאמז
y i j*̂ ד ו ו י טי  ז.ריתיצאאאופםאכע ^ו

nttW ’ אגפר צגרלץי PnpDiHi vm
י י י י י י י n י  m m a ₪ m ײ __________ כען I-:. % P. 1 י -ד H , -ar־.יזייan

vripp• און w w  pnyonrpyri, •אא 
n t i  t  ,12 *tP וױח•ינyאין טיטגאיד ר 

 װארים א-טש■חח.tשאנyרגyאינט דyאוגז
in־ >tP t> נאכג כאםת איזpyוטyדי ן 

opi ,|yjjnyi*ritp רי n8סyהא• רס 
ya| ,ט כ ^ w זײ אײו®• ג w בטקוטען 
nיy״ רD jy ijy t^ 't.״

̂  איז זyבyא זײן םון םטראויוי אין
n אא?טא t i ג ^  בט״ האט ער |.ynyj ט

yn i| שט צו זירyאyאױױ ז yjyj^t yj"T 
 אויםצופטס^ איז jnynyj וױ און םיס

 םון זyDyרyר•אינטtD און שטפ־ די אױןי
yj’M מיטגאידy.ר yהאט ר oy, נט־ גטנץ 

 yאt םון דזיאוי רyד םיט טאזyג טיראיד,
n די םון חיאף רn מיט ?אאוקםטכ^ t 

 ס״אא־yדר און האאוק־ yאt םון רyבײט
 םאר- איז 12 אאקאא yאכyװ מיט קטאס,
 רyאב באארד. דזשאינט אײן אין בוגד-ען

yשט^ייג האט ר m ijy j די זיך אױוי 
 און סאאר |yjjy־nwD'nt yטיװtאיניצי

 םון זyנגtראtם די און ןyנויט די דײטאיך
 [,vvw*:: כסדר האט רy רס.yDn• די

iy זײ בײ װאו i שון pװy,װאו טשט yn| 
n אזא דארף n t םארב אנדער אןyסy.רונג 

 ארבײט^- yרy*:ד די םיט צוזטמן און
 בר*װ און מוטיג m האט טרײד םון
דערםאר. מםטypגע צײט צו צײט פון

 אין אז אײקענען, ניט oyn nyj''P און
 עהזיס־ אtאקiרyד װאס יאר, צװאנציג די

 םאר־ הינזיכטען yםיא אין רy האט טירט,
 םיטגאידער. זײגע םון אאנע די רטyסyב

־ די איז סםן בעסטער רyאוז•ד ײ ^  ג
 װאס ,ט ם א ש ב י א די אױך און שטםט

 צו האב^ 12 אאקאא םון רnמיטנאי רי
nיyסשירט־, ^אאו?־, די אא?טא־ױניאן. ר 

 זײנצן באסטאז םון פ־*רעסערס1רר און
 זײנ^ און אאקאא רyזײ אויף שטאאץ

in' צו גרײט y װאס טאץ, טאז צו צײט 
 TjyDD’ipy |y״r םאר נױמינ נאר איז
 Itoyj זזאם ױניאן ny''t װאס װײס^ זײ

 אא־ אויפ׳ן גרײט |yrn זײ און זײ, םטר
 װניאן זייער דינעז צו אוםן יטאסט^

y מיט׳ן tJtJ| םײyײ1 םון רyמיט נשמ̂ר ר 
p םוא^ u r if y, םיט in* אי־ ^םסער 

 איז dp בטאד װי און ײט.pנyבyגyרגyב
t דא i t איב־ םרײנדשטפם׳און בונד-םון 

 זײ^ר און רyמיטגאיד די צװישאן שאםט
t איז ױניאן,  |tmt€ omyj אור־ נוטע 

 אודמך״זאא די ײאס און .ntDnn זאד
 •Vi איז עם ־— רyזיכ איז אײנס ניט^זײן,

.־lyiyn צו נטגריסט וחןרט װיס
jyr'n t די tאlyjjnyoyntD y, װאס 

 oiyont-oni און סקוירט־ קאאוק־, די
אין ןyרװארבy זיך האב^ באסטאן םון

w ,ארגטניזירט, זײנ^ זײ װאס צײט 
n ר,yשטײג t וױ y tv p •טרבײטס״שטונ 

pprrrn i ynyoy^ ,|yi און ynyoy3 
tרכײטס־בtדינגונגyז ככאא, ןyזיך הט 

 הא־ זײ װאס דאט, טאץ םון מעחר טרױם
m ט פ ^ פנ  שא• פון פטריאגט און א
oyi ^ א ^כ  ״?אנטרטסטינג־סיס־ םיז
oyD.איז דאס ״ iy ^ * in n r  t  |jniyj 
 האט iy^yn טיסכדגם, רyנדאיכyש t און

 VD'Wi t רינטnרניy און ^ראדירט
n צאא iסyט זײ און רם כ ^  םטר ג

שתאאםען.
 סאנטראקטיננ רyרטyםארפאאנט רyד
 ב^וכטyרײנגt האט םעךסיסמ*ם8שקא
 און רy■רעס אײן צוױש^ שנאה און האס

t דעמא־ םארשפרײט האם און צװײםען 
? ^ynrt רײה די איןyםון ז in* .ױניאן 

dp וױ נ^וירקט, האט t גyשyדאיכyר 
 םײגד״ ^ײנגעבראכט האם און ניסט

 הער־ םוז און דאחי Dy װאו דארט, שאםט
y rםרײגדשאםם ן ! dp געבראכט האט 

 און געדארםט האט dp װאו דארט, קריג
 האר־ איינינטײט, און אחדות הערשען םוז

y'JtiD דעם אט און ברי^איכהײט. און 
 באזײטיגט, רסyסy■ר די ה$ב& ניםט
דעם זיך םון האבען ױי ותן

ly rY rm ,װעא־ קאנםראקטינג־סיסטעם 
םארשםדײט. ניםט רעס dp האט כער

 באויז געזאנט, שוין װי איז, דאס און
 םאך־רע־ םון הײם nyi אין רינגעאע אײן

 יענע װאס םארב^שערונגען, און םארמען
 אויםגע־ און באהום^ האבען ארבײטער

 אאקאא זײער װאס צײט, רער אין ^גםםט
 קײן ראריבער איז עס און עקזיסטירט.

^ר או  ארבייטער, די אט װאם ניט, װ
 אזוי זייינען ,12 אאהאא םון רyםיטגאיד די

 קײן איז dp אאקאא. רyזײ אויף שטאאץ
^ר או  נע־ איוום דינ^ זײ װאס ניט, װ

 זײנ^ און ןyבyגyרגyאיב און טרײ
 yאכyװ איהם םאר |y>jn3 צו גרײט

 איז oy און נויטינ. נאר tyj'n dv קרבנות
 ןyרyײD זײ װאם גים, װאונחדי ?ײן אויך

ױביאײ. זyנn־יאד20 זײן איצט
̂גt־י20 רער  רyד םון ױביאײ רyד.ר
 ױ־ Dרyםy*•רDyדר און סהוירט* קאאוק־,

 פון ױם־טוב רער איז ,12 אאהאא ניאן,
Dאאידtריטyאםת און ט^yבריד רyראיכ־ 

 דע־ װאס ױם־טוב, רyר איז oy קײט!
 ארבייטער־איי־ םון םאכט דיי מאנסטרירט

 װאס ,געביס lyt^DtJtpy אוים׳ן נינ?יימ
 נוײ װי צײט, רyאבyז *in איז װײזט־אז

 ארבײטער. פאד׳ן ױניאן די איז oy טיג
 די םון סך־הכא on נדיגyרציהyאונט

זעהט טרײד־ױניאן, א פון זyאויםטואונג

 איז oy גױטע װי *רױס, woyDot זיר
 ;ארגאניזירט זײן צו ארבייטער די פאר

t צו איז oy נויטיג װי  lyDtn אר־ גוט 
 י1אוי כאטש טעגען צו ױניאן, yנאגיזירט

 כמנגש״ inyo אויפחאאט^ איז גיט װיםיא
כאא^• די yװעאכ כאדיננונג^, yאיכ
 נאכצוטד גרײט גיט קײנםאא זײגען טים
 lyj’n ארבײטער די נאר באאד װי בען,
ארגאניזירט. ניט

נאנ״ מיט׳ן :נאכאטאא זאגען פיר און
 אוג- צו אן זיר םיר שאיסען הארצען צען

 מיר און 12 לאקאא פון מיטגצידער זערע
^yny| זײ מיט גצײך זיך! dp אונ־ איז 

 איז עס !ײערער. ײי פונקט ױם־טוב זער
 אאײן 12 אאסאא פון נאר ניט ױם־טוב דער
 כאסטאן דער פון באױז ניט אויך און

 זיך באטײאיגט װאס באארד, דזשאיגט
 רyד איז עס — ױם־טוב, דעס אין אויך

 אינ־ די ארגאניזאציע, אונזער םון ױם־טוב
 װאיר־ נארמעגט אײדיס טערנעשאנאא

 ױם״ דער אויך איז עס און מניאן, קערס
 ארכײטער• ארגאנידרטער דער פון טוב

ככאא. באװעגונג
 די םיר באגריסען הארצען טיםעז םון

 אא״ פון פיהרעדשאפט די און כױטגאידער
 ער אאקאא דעם װינשען מיר ! 12 קאא
 נאך צוסונפט נאהענטער דער אין זײן זאא

 ביז געיוען איז ער װי טעטיג, מעהר
 מיט םאר^ןה^ן זיך זאא ער דאס ; איצט

 וױי־ װאס און ױניאךטעטיגקיים אםת׳ער
 און זypרtשט מ^זר און מעתר אאץ טער

 און װאויא םאר׳ן רײהען די באםעסטיגען
 רער םון און מיטגאידער זײנע פון בעסטעז
יתיאן. נאנצער

סלאסעוסאמף וער
וועל®, דער *ויף לאנד אײנציגע דאס

 nyngtr tf אן נים חײגמ געחט עס װאו
 ױנימי־לפגד די — איז קלמסען־קאסוי,

 זוסןר״ ןראכםפולע די ,p־ig« פארעםש אין
 און דרעסםאכער און װײספד די «ון ח>ים
 אינ״ אונזער ון9 םיםגליחןר מגדערע אלע

 חײגם זײנען דארםחןן נאר מערנע^אגאל.
ן קלאםען קײנע ני«א ו  פלים® לעבען דאם י

 אלע זײנען דארפהןן ;על»םען. און רוחיג
 זיסען דעם ®ון געניסען לע9 — גלײך
 געניסען אלע ;ױנימײלעבען פון קװאל

 עעדד דעם פון און רײכער דער פון
 פון *וזאםעױלעבען המרט^ניעען געם
אחי|. קומען װאס באזונער, אלע

אחין? *רויס איחר פאחרם װען

ד«ד פרעוידענפ׳ם דעם
ע«*ז)’(»על

װהילער ז. םיז

 איצט onpoB׳ *םעריה«:?ר רער ווען
 מאר־ די צו זיך באפט און םריה גאנץ אױף
 זוכט צר װאט איהר ײײסם צײטוננצן, נעז

i  o u r אינםערנא־ אודאי, םײנט, איחר 
”DP ארער ,dp”; צי,ונ»צצ ; p t 'D '^ b 

 די םון ר?זוצם»ם ד?ס צי אםעריה?, םון
 ■רייז־ אדער ,dd’p; נאצ בײז ;?כםינע

טעות. א איהר סאכס ? םייטם
 די 1אי זוכט ם*צק רpאנpריpאם דאט
 װאם אויםצונעפינען צייםוננען מארנען
דאך. פרעױדענם׳ס דעם מאכט
 ■רע־ װאו הויז, װחייט םון דאר רpד

o;prt אײנ* בײס חאצט וואוינט, סוצידזש 
 זאצ npe׳ די סאדנ?ן, אד?ר היינם פ»צ?ז.

 ~m אז טרעפען חליצו/ ,tap זײן, ניט גאר
 אײנפאצ?ן; זאצ חויז ווהיים םון ראך

 םרעם?ן פצעגט dp צתבדיצ, וױ, ■ונטט
m» םרידז כתריצ?ווק?ר רור םים  tP- 
 tpnan תאירען בע tpftop;;”* איז דאך
ינבוד בייםאנ םרייטאנ ;?נארען זיד

ra r.
mat ,איו אציין dp א נים V im 

p yn  ata סטײטס, ם?ד”יװ די װי <«נד 
%o;pvtp*ui a a u n חויפט־ דנר אין 

taa ;rra», איתם זעצט און
pna יו« t»tn a ויאו vn• ך8י T t D>an

parpen t w ר.8פיסי
an pa jpvanpruw* ארםיי tpsan

t m וױי סים* r*« צויימ )a'anawt
an ta־ tanמרן ־ %r ודיםיס אי . tnn 

anrtf” 5 a w  j lOeo־anw tap m nt
g ^ ^ ^ g ^ ^ ^ g g  g g 'g^4Pwwatu” B -+m .יי4

ii' •mil

 אויס־ זיד האט קואידזש נטyזידyרB רyאב
 האם — ? דאך oy''j t זײ. פון כטtאyג
yג רDyרyגD — דאך וחנט דאס pאDטyז 

!% אטyנ םיא אזוי
 רyאכyװ ?ואידזש, נטyזידnB און

 שפאחןן צו mijyr«mj\K זיך האט
 הײן iPDto ניט אאזט ,tfv: אםערימ^ס

o r 'J .דאך yט נאך האט ר כ ^  וױץ א נ
d אויף pi רiyאינזש די םון ארטyנירyז : 

 האט — *רמײ nn פון irpjjNru^ די
pר :yrn  — DJtiy| אז פינקטאין אזױ 

 װײסע yvJiO דאס ^ווארם^ װאא^ן זײ
a פארריכט^ צו כדי הויז n .הוימען

in* דאך tDרשטyדאר הט W24 ניט 
 ־yאt מיט ניט איז ערי אז און װיץ, סײן
yo,| שאypאט yאון זיך. ר it דאך רער 
 אמערי־ yאt בײ צי^רם זיך, אטyp,שא

 זאא הyש די טאמר, הארץ דאס ?אנער
 ניט זיך מהר וױא דאך חןר זײן, ניס

אוױנםער. םאאמ ארן שאסאען
 נע• dp tt ^װאוסם, זיד כמגז האט

 t איז װאס פאננויפססאן זיד-א םיגט
או ט ט ^ אויף רטy•Dpy it איז און ^נ

nyDn.
on האט  DDinnyj |yo סאנגחנס־ 

y ttoםראככמז זאא ר^ on .האט רווך 
i n אויך ?אנגרעסמן i n  it  DjpTyj
i נים. םויג דאד n  lyDt ם ^נ ^ פ

P3to ג*מ זיד iy  jnjpp'H ניט אאזם 
p tnvo״t דאך. ניתס

און 1*לײ ip pvpnn •hm גיט אח
it 11 דח  rtvsm1יגע1א on  ip p 9hi

i n  o y iy ^ i t, גאר Djt>» IP נאר
------n  tpitfwr פיר pt̂ױ חד pאpי

tpootpi •ימ^װייממ ןדמנײ

םיה״ זyאyװ עס װי 1םא אײך שטעאט
 ריפאאםא״ און פאאיטישענס אאע די אען
 חןסעפ״ די צו קומען װעאען װאס טען

iy אז וױסען װעאען זײ װען שןונס, i דאך 
n iv t h״yiy םינוט 1ע1יע צו קאן קעפ 

.tPDtlP
i 1גא ניט און n  iy i הוױ זײן אץ 
 אין טש,1טשוי זײן אין םאא^ בײ האלט

l אויו איז װאשינגטאן, tאiגtDyאyדי ן 
yo nyD y^yoo| אין נצהוואסצן האט 

lyjn םיםען ti. איז פמי אײן W 'te v i 
 סך קײן האט dv און בצװאוסםאאז זyאיג
n אױזי אויך אז חאטyDyג ניט n i a n.״ 

,v^vdd שטיס t פאא^ זאא גטyד
 ם*ר- אטyשטyג זיך שוין in האט
i און טש1טשוי אין yאיyסט די ריכטעז n 

o דעם מיט צוזאפמח עואם, jy i'ty ii, הא־ 
 אאו׳ס אין ojyntiyj זונטאנ זyצמyא בען

 װאם װאשינטאן, םרן iטעאטע פאלאס
iy ןyבyא זיר ינטDyג i .משוירטש

 זאא dv tt טlyבאש 1אבע דאך אױ
 ״tyo אין אויך א^ ,iy?tD איז ןyאטtה

ijrd אyצטעז Tבײם ונטאג p it ly jn ti״■ 
 שמיק t פיט װאנט שטיק א ןyאtפyנ
Dםy'אy.

iy האט מאה אײן  ,DJn^n• i n 
*tv וױי.Tאב^מאױמױײש. ניט אויס, ט 

iy אtסטעאי די פון אױס דךי כטDy װאס 
.lyo jn t |y>tD

̂-ט װאס און נו,  ראך oyi טכח זיך ה
 האט מען יא, הויז? װײסען on םון

ם שוין  כמן Tt ojnnyiB בײם ג^ױ^
Tאא m  on ,פאײכטען iyDt ניט 

ly i'io אין וױ oyi מ  פון מש1מ* מא̂נ
>:yDDP| .יאהר

iyDjni r און :t i t, עכ ירען .yvיyז 
yy:y pn| םים or:nyntT. װזנט c r 

ly JtP 'iyc t לס** itD in און ציטעחמ 
 ov יואט וױיסט, גאט ן,nהyאpרyאיב
פ^ירצנם׳ט עם1 מיט \vt*iovi האם

אם ntt אטד»ר- P>VP t ̂ד  iptnyn t  oy 
סװ־אײ• m *ין



V

ד»טס>.
אױסדרוק. pc נױטיגקײם די
 בא״ זץ־ פיהלט ױניאנס טרײד די אין

 פון :ױטינקײט די אט שטארק זוגדערס
 פאמאגגעג דער אין אױסדויקליבקײט.

 יו־ אונזערע pc אײגינע םיענעז הײט,
 פארשלא־ נייע געוױסע צוריקוױיזעז ניאנס

 זײנען זײ דאס גרונד, אױפ׳ן ביויז גען
 םאק־ און פאליסיס פרינציפען, די נענען
 *וי פעדערײשאן אדערײזאן דער pc טיקס

 נע־ איז דאס װאס פאר אבער לײבאו־.
 האבען פרינציפעז, און פאריסיס די נען
 האבען זײ װייל אנװײזען, ;עקענט :יט זײ

 ‘כ״אטעריאי טעאײעסישעז קיין געהאט נים
ף  ישטעלוננ. זײער שטיצעז צו װאס אוי

 דעי pc װירחתנ דער דורך איצט, אבער
 די האם נאװעגוגג, עדױהיישאן װאירקערס
 באנרײםען גענומען באװעגונ; ארבייטער

 טע־ אזױנע האבען צו םון :ויטיגקייט די
 צױ דער אין אז אזוי םאדםולירט, אריעס
וגג זײער זאל ?ונפט  בא״ זיין ניט שטע̂י

 אויף נאר השערות, אױף ברױז נרינדעט
פרינציפען. געזונטע
סאר־ צװײ בלויז זײנען לאננ :יט ביז

 אנטװי־ געװעז טעטינהײט בילדונגם טען
PK קאלעדזשעס ארבייטער )1 : קעלט

 אינטער־ דורך אדער אמעפיהרט קיאסעז
 פע־ סיטי דורך אדער ױניאגס נעשאגאל

 תאלעדזש. ברוקװאוד דער )2 דעריישאנם,
 גרייכען צו באצװעהם האט ערשםע דאם

 איג־ זײ געבען און טאסען ארבײטער די
 צו העלםען זײ זאועז וועלכע סטראקשאנס,

 פא־ פראבאעמעז, צװעקען, די פארשטעדיז
 ארבייטער דער פון פרינציפען און ליסים

 בא־ זיי כיאכען צו אויד און באװענו^ג
 בא־ ארבייטער דער וחגנען װאוסםזיניג

 װעיכע הראםט, םאציאלע א אלס װעגונג
 זײער םארװירקליכען צו העילםען זײ װעם
o rארדגג^ א צו רעגונג

 ארביײ םון אױסדרוק צװײטער דער
 ׳גאי!עדזיט ברוקװאוד דער איז בילדונג םער

 קילע־ א צוציהען צו באצװעקט װעלכער
 ױנגע םעהיגע און ערנסםע pc צאהי נעאן

 דורך האבעז װעלכע םרויען, און סענער
 נעקרא־ יוניאנס די אין טעטינקײט זײער

 בא־ װעילכע פערזאגעז, ;ערפאהרונג גען
 גלוײ האבען װעיכע אוץ כאראקטער זיצעז

 בא־ ארבײטער דער אין צוםרויען און בעז
 אנטמיאסען זײנען װעיכע pit װעגונג
 װענען. םאר?זידענע אוי̂ו דינען צו איהר
 נויטינע די דארט קריגעץ ילײט ױנגע דיזע

 צו הװאליפיצירען זײ װעט װאס ביילדונג,
 ער־ באװענוננ ארבײטער די דינען קענען

 זײ־ צײם זעלבער דעי אין p* פאלנרײך
 ארבײטער אן פױט ארומגעריגגעיט זײ נען

אםסאספערע.
סקוהלס. זומער

ארבײט, פראסטי׳טע ערמוטענדע, אן
 םע־ אױסברײםונגס די אנטפלעקט װאס

 עדױקײשא־ װאירקערם דער pc טיגקײם
 די םיז װאקסעז דאס איז באוועגונג נאל

 סױ שולען דיזע אט אין סקוהלס. זוכיער
 זײערע pא ארבײטער די צוזאמען זיך מעז

 פראבלעמען די דיסהוסירען און באאםםע
pc דער סון און כםרט ױניאנס זײערע 

 דיזע בכאל. באװעגונג ארבײטער גאנצער
 דורך אננעסיהרם װערען דיםיזוםיאנען

געביט. זײער אויף סאעציאליםטען
ארבײ־ סילע דא זיינען עס וױ אזוי

 בא- צו באוױיזען ניט קענען װאס מער,
 אײנ־ םען האם םסוהלס, זוםער די זוכען

 אײךטאג סאעציעלע אזױנע געארדענם
 סאנסעךענצעז די אויןי מאנםעחגנצעז.

 אוױי סראנעז. פארשידענע סען דיסקוטירט
 שםיײ א מעז, דיססוםירם האנסערעגץ אײז
 צוױי־ א אויף בילדונג, אלבײםער ״נער
 אה אינ׳ןגורענס, ארבײטסלאזע — מער
װ. אז.

 זומער די pc קורסעז לעננערע די אין
 זאכען, א׳לגעםײנע םעז לעחמם סקוזזלס

 וור־ אלע םאראינטערעסירען קענען וואס
 א pc נעגענשטאנדעז אױך pא בײטער,

 סיעציעלע םאר אינםעחנס סיעוױעלען
ארבײםער. נמיען

 װעגען קאנסערענצעז דיזע pc אײנע
 ער״ דער — •ראבלעם םיעציםישער א

 װאס אינסטימוט, לײבאר ךײל,-אוד שסער
 םעזpc 2 בתסוואוד אין סאתעהוםעז איז
 pc געווען איז — אויגוםט טען9 ביו

 ערשסע די וױכםיגסיים. היסםארימער
ממ  נזד א מיט נעװארען נעעסענט איז וי

pc n <מח-'ימר1דוו r i דדאעוחנל, מניט 
•o n  pc D :n n n דעיארנד ריייראוד 

W• »מעריה«ן חנר pc מענט rn p p אף 
 א•- ײד םסעציעי האס וועאכער יײבאר,

 ארגאנײ די אז סווקט, אויס׳ן געמםעים
 מד vt ס<ח0•נכמ* זײנען ױגיאנס ויר&זנ

n נױםען די גענעגען r ' ? pc ,םעםבקרס 
̂ק, עקאנאכױטע, זימנן וײ צי  בול- םאוױס

 באדערגונישען. סארוױילוננס אדער דוגנם,
 זעחר •לאנען זממתוםױתס רי^חווד די

 צוזאמענקוננד אזױנע א«צוהאלטען אםט
סתוםיחנז pit נמן  •ראביע״ רײיראוד ̂ו
ר סי!» מ o ן n סאל thi וס געווען »ס«

קאהן ם. סאדא פון

 די אז געיפיכטע, דער אין כיאל עריטטען
 זאלען ארבײטער רײלראוד ארנאניזירטע

 אינ־ אײנענעם זײער אין סארזאמל/ןן זיך
 •ראב־ רײלראוד דיסקטירען צו סטיטוט
 דאס ■אבליק, דעם אן ריהרם װאס לעטען,

 דיס־ די ױגיאנס. די און כיענעדדעמענט
 pc געװארען געםיהרט זיינען קוסיאנעז

טעכניסער. ערפאהרענע
 בױרא עדױקימ&אנאל װאירקערס די

 איז װאס קאנװעניטאן, איהר אויף האט
 פי־ אין געװארען אפגעהאלטעז יאנג ניט

פיא, :םאלגענדע דאס געזאגט לאדע̂י
 קורסעז ?ומער די pc װיכםינקײט די׳׳

 *VfiD אפגעמאצם״װערען, נים גאר קען
 מיט סארנוסעז זײנעז װאס די, פאר ציעל
 צוליב ארבײט. ױניאן רוטינער זײער
 מעגליכקײט די ניט האנען זײ װאס דעם

 זײערע מיט מײנונגען אויסטוייפען צו
 אין אײניגע 'טטעהען ברידער־אלבײטער,

 םאר־ צו װערעז, צו פארגלױוערט 1געםאה
 אידעען. נײע די מיט באריהר יעדען לירעז
 קור־ זומער איז קאנםערענצעז דיזע אױן״
 םײנונ* pc אױסםױש דעם דאנק א סען,
 אסגע* זײ ווערמז ערםאהרוננעז, pn גען

 זײער אויסנעברײטערט װערט פרישט,
 םאר־ קלארערע א זײ :יט דאס בליק.

 אויסזיכט ברײטערע א און שטענדגיש
 pא טעטיגהײטען אייגענער זײערע אויף

 דאס ׳חביב אחרון pואחר סראבלעטען״.
 צױ ברעננט דאס װאס איז, װיכטיגסטע

 זײ כיאסען. די מים סיהרער די זאמען
 אזוינע פנים. אל פנים זיך באגענענען

 סוף כל סוח מוז צוזאמענקונסטען עננע
 םאריטטענדנײט בעסערער א צז סיהרעז

 דער אין גרופען פאריפידענע די צװײטען
באװ:נגוננ. ארבײטער

 נוכיער דיםטריהט pc סקוהל זוכיער די
אוז װאירלעדס, מײז ױנײטעד די םון ,2

 סיינערס די pc באזוכם װערם װעלכע
 דעם אויך דינט םאפדליעס, זײערע pא

 דארט הערען ארבײטער די .pjnw זעלכען
 םאר־ דיסתוטירענדיג רעדנעה סאחמידענע

 קריגען זײ און פראכלעמען טרײד ׳עידענע
 אונטער״ םאױעידעגע גלײכצײטיג אויך

האלטונגען.
 באוחןגונג ױגיאז דער pc גע^יכטע די

 איצט בױ פאזען. דורכגעמאכט האט
 צו אפגעגעבען הויפטזעכליך זיך מען האט
 מען גיט איצט ארגאגיזאציעס. די בױען

 אפילו נאר באפעסטיגען. צו זײ אפ זיך
 אװעק־ איז ענערגיע גאנצע די װען דאן

 ױניאגס די בויעז אויןי געװארען געגעבעז
pat גע• איז אױסמערקזאמקײם נאנצע די 

 עהא״ באלדיגע די אויןי געװארעז שאנהעז
וםישע  אוכד זיך מען האט םאדערונגען, ̂נ

 װיײ די מים אפגענעבען אויר כאוואוסט
 יױ די האבען דאן הנם צילעז, ענד טערע
 גע״ גיט זאך אניער קײן װעגען גיאנס
 ״טרענ־ די וועגען בלויז װי דענקעז קענם

קאםוי. טאנ־טעגליכעז דעם ה. ד. טמעס/
 די דערנרי׳יכען בײ איצט האלטען םיר
 pc אנטװיקלוננ דער אין פאזע צװײטע

 פאדע״ איצט באווענוננ. ארבײםעי דער
 אנער־ םעהר און סעהר ױניאנס די רען

 װירקונג א אויס איבעז און גענוננ
 ארביײ די װעגען. םארשידענע אין

 םע־ איהר פארשםרײם באוועגונג טער
 זי סעלדער, סאריעידענע אויף מינקײט

 זיצונגען, די אין לםשל, ׳זיך אנטדעתט
 אטעייקאן דער פון קאנװעניעאנס די אויןי

 אינםער־ די אץ לײבאר, אח סערערײיטאן
 ישםעהט ױניאנס, נעיטאגאל און נסאנאל

 אין זיך אינטערעסירם אח װאר דער אויןי
 וועל־ אזנזער איז פאר סוםט עס װאס אלץ
 דעם מיט טאן צו האט דאס צי טעל,

 עס אדער אמענדםענט, לײבאר ט״פײלד
 און אנטשײדוגגען די װעגען זיך האנ^לט

 סופרים סטײטס ױנייטעד pc מאכט דער
סםײס ווענעץ זימ עס זאל אדער קאורט,

tm  m m m vm  r v ir m  pmן m 
o סאכט m i« rn  nc ארױסצונצנען 

 דאס וחוגען אינרז^אנ^אנ^
pc די רײכטיגממ נסטױלינע rיעכטv 

im די פון nn רנ״םצר• h  pn ד« 
 זאל אדער מניאנס, זײעחן פון שנזזנרע

fwfp or ראג*ז, »יננו»תא»יאנ»יע« 
o א װי r״w- אוס»<ו;ג די pc הד אונוער 

 צד איצטיגער חנר נמקסיקא, צו נירונג
 נעחמען יאסיר אדער ׳כינע אין ^טאנד

 עיע־ »ו מדיױוײ^אן, פאנליק וױ ז»ך אזא
 ת״• אדער סהוחלס, •אכליק מענטסחנ

 די לעצט »ו pn שאלמדז^ס, pא סקוחלס
 אלע די םיס עדױקימואז. װאיר^ערס

r ;rrtn «c זיף אינטערעסיחון פראגמן 
׳צטעלונג. א נעתמען pא ױניאגם די איצט

 צו אן הויבט באװעגונג ארגײטער די
 נע״ «ו נמגוג דט איז עס אז םאדטםעדזן,

 ביל• ועלבסט כיסעל א ארבייטער די בען
 אויסבילדען זײ טוז סען דאס נאר דונג,
 בא־ דיזע אז ארכײט, תאלעקטיװער סאר

 *ײ אידעאילעז׳ די אויסדריקען מוז װעגוננ
 ארבײטער דער pc •ראבלעםען און לען

 #ארכײטער ױנגע די אז אזױ נאװעגזנג,
 עוין ױניאנס די געטראפעז האב^ן װעלכע

 פארײי־ געווען נים זײנען אזן סארםיגע
 כױען pc ארב״ט גרויסער דער איז קעלט

 װערען אױפגעבראכט זאלען ױניאנסד די
 ׳פטאר־ זאל װעלכע אטמאססערע, אזא אין
 בא״ ארבײטער דער אין גלויבען זײער קען

 ■לא״ pא וױיםער נאך ס׳נעהט װעגונג.
 סאר טעםמקײטען אײנצומליסען נעוועט

 ױניא״ טרײד די סון קינדער pא פרױען די
ניםטעז.

אננדטלא• איז באװעגונג ארבײטער די
 איהר זעלבסט^׳טעגרינ םאכען צו סעז

 בײטראג איגטעלעקטועלען און גײסטיגען
 האם״ דער םיט בילדונג, ארבײטס דורך
 וױיט־ זײן װעט אײגפלוס איהר אז נוננ,

 קרינט באסיהונג דיזעד אין דערגרײכענד.
 ערנסטע pc הילף כאגײסטערטע די זי
 עקאנאסיס- נעלעיענ^ע, ארענםליכע pא

 דיזע היסמאריהער. pא סאציאלאגען םען,
 סימפאטי איז זײענדיג פרויען, און מענער

 האבען באװענוגג, ארבײטער דער מיט
 איהר אזוי װי װעג א געקראגען ענדליך

דינעץ. צו

 אונייטםלא־ ך פוז אדםצאלונג װעגען
סעזאן םפרנג פאר׳ן אינשװענס זיגקײם

pc קאיםשץ םארים

 צו אױםצאהלונגען די פון רולם די .1
ארבײטער. שאפ

 פאר ,1926 פון סעזאז פפרינג דער
 אינשו״ ארבײטסלאזיגקײט די װעלכען

 האט װערען, אויסגעצאהלט דאדף רעגס
 איז, עס ױני. טען1 דעם געענדיגט זיך

 אסיס דער אז :אטירליך, גא:ץ דארום,
pc באקױ האט פא:ד איג׳שורענס דעם 
מי, אנפראגען, םים בריעף פילע פעז
ז געםאכט װעלען װאו pK ןןען װעי̂־
 אזוי םעזאז. דעם פאר צאהלונגען די
 ענם־ צו יעדען אוםםצנליר איז עס װי

 אר־ די װי אזוי און באזונדער, פערען
 ניט אנפראגען סײ\ האבען װאס בײםער

 צו בארעכטיגט אױך זײנעז געםאכם,
 צאה־ אינשורענס די pc רולס די וױסען
 איז בעסטע דאס אז םיר דענקען לונגען,

 דעד אין רולס די סאכען צו באהאנט
 מען װעלכע, ױניאז, דער סון פרעםע
 םיט־ יעדען דערנרײכם גלויבעז, דארן*
ױניאז• קלאותםאכער דער pc גליעד

 דער איז געװים, געדענהט איהר װי
 סוו באשםאגען 1926 פון סעזאז פאל

 אינ־ ארבײםסלאזיגקײט די חרשים. 4
 געװארעז אויסגערעכענט איז שורעגם

 האט םען װאכען װיסיל באזיס דעם אויןי
 pc לױ* אין ניט װיםיל איז געארבײט

 סון רעקארדס .די חד^ם,;לויט 4 דיזע
 פע־ יעגעם סאר ארבײטסלאזיגסײט די

 חדשים 4 יענע אין געוזיזען. האם ריאד
 אר־ יעדער און װאכקן 17 געװעז ?ײנעז

 ארבײט אהן געװען איז װאס גײטער,
 בארעכ־ געװען איז װאכעז, 7 װי םעתר
 איגשד ארבײטסלאזיגהײט די צו טינט
 װײל אייך. באקומעז עס האט און רעגס,

 סון בלויז באשטאנען איז סעזאן דער
 חעב• די געװען דא<אר 40 איז חרשי# 4

 ארביײ איז ניט װעלכער װאס סומע, סטע
 דריטעל א כםעט באקוםען. האט םער
 אינמםטרי דער אין אדבײטער אלע ®ון

 סוטע די אינשורענס. באקוםעז האבעז
 באפומעז, האט ארבײטער אז װאס נעלט,

 40 ביז דאלאר 10 םון געװען איז
. דאלאר.

T נזןפינען װאס רעסארדם, די לויט t 
 ״®»נד דעם pc א£יס חןם אין איצט

 םך א סיזאן סירינג דעם סאר װעלעז
 בא• זײן ארבײטער צאהי גרעסעחנ א

 אינשד ארבײמ^אזיג?ײט צו רעכטיגט
 6 פון׳ באשםעהס סעז»ז דצר חונס.

o 1 פיז חדשים, n1925 דעצעטבער םזח 
o 1 ביז nױני ם»ן J926 ר א פ ^ 

 װאס אינשורצנס, סאתסיםום חןר װעם
T* ממוםעה \tvfp וחנט ארבײכמר »ן

 אין װי סעזאן, דעם אין גרעםער זיץ
 פאקסיםום דער סעזאן. סאריגען דעם
 דא־ 40 אט0א:״ז דאלאר 60 איצט איז
דאן. לאר

 .מאכט סאנד דעם pc אפיס דער
 םארבארײםונגעז נויטיגע אלע איצט•

 די איניפורענס. די אױסצאהלען אויױ
 שװערלאכע גאנץ זײנען פארבארײםונגען

 אר־ סך א דערפאד פאדערט עס און
 ארבײ־ יעדען םון אקאונטס די בײם.
 צײט די ײערען, אנאליזירט דארםעז טער
pc בא־ דאחי ניכרארבײם אוז ארבײם 

 די pc סוםע די און װערען שטיםט
װערען. אויסגערעכענט דארף אינשורענס

 שװעריגקײטען פילע דא זײגעץ עס
 צאהלונגען. די צו צוגרײטוננען די איז
 ניט װאס איז, שװעריגקײט הויםט די

 הומען שעסער די pc רעפארטען אלע
 באדארפט װאלט עס װי שנעל אזוי ארײן

, ארײנקומען.
 װאס איז, שוועריגקײט צװײםע א

 װע־ ארבײםער, צאהל א. דא זײנען עס
 ניט איז נוםער לעדדאער לאתאל סעס

באשטעטיגט.
:ע״ האם םאנד דעם pc אםיס דער

 זײנע אין געװעז איז װאס אלעס טאז
 רע־ די צונויםצוזאםיעז מענליכקײטעז

 באלע־ די אױב שעפער, די סון פארםס
 און ארײנגעשיקם, נים זײ האבעז באטים

 נד ;אקאכ לעדזשער די אױסצוגעפינען
 זײנען עס ארבײטער. אלע pc םערען

 די צו אגענטען געװארען ארויסגע׳אמןט
 צוגעשםעלט ניט האבען װעלכע שעפער,

 זײנען עס אעפארמאציע; נויטיגע די
 אינדײ צו גריצ!* געװארען ארויסנעשיקט

 בא־ איז עם און םימגלידער, װידועלע
 פרע״ דער דורך געװארען געמאכט קאנט

 אר־ די בעטעגדינ ױניאן, דער םון סע
o? צושטעלען זאלען זײ אז בייטער, n  f 

אי^פארמאציע. נויטינע די אםיס
 גע״ דערםאנט אויבען שויז איז עם
 די pc אויסצאהלונגען די אז װארעז,

 בלויז װערען געםאכט קאן אינשורענס
 די pא ארבײטס־צײט די װעז דאן,
 בא־ זײנען ארבײטלאז זײן םױ צײט

 גענר ?אז אינפארמאציע דיזע װאוסט.
 pc רעיאףטעז די pc בלויז ורערעז ממז
 די pc קאסיעס זײנעז װמלכע שעיער, די

 ניטא איז עס שע«ער. די pc •עײראלם
ir וױ װעג קײן-אנחס• :n n )to 'w די 

 ארבײםסילאזממײט און ארביים pc צײט
ר הײז און ^  די וױ אינפארםאציע. א

 דער t*P שעמר. די pc פעײדאלס
o פיז אפיס n די אננצםעז• ניט סאגד 

א שמסער. רי pc רעפארטמז  ןױימז װ»י
• fit וואס שטונחנז צאחי די אז ײ  ^נ

pro ח»? «ױן נצארבײם חאמ

pc 25 דעצעסבער םען1 דעם)lf ?דעס בי 
 געםינען זיך מרזען ,1926 ױני, טען1

 מען כרי פא:ד, דעם פון אפיס דעם אין
 ארבײטער דער צי באשטיםען קאנען זאל
 איג־ ארבײטסלאזען צו בארעכטינט איז

 pc באזיס דעם אויױ בלויז שורעגט.
 נע־ צאהלונגען די קאגען רעקארדס די

װערעץ. מאכט
h רולס די  pc דעם סון צאהלונגעז 

 דעם םאר אינשורענס, אדבײםסלאזען
 פראק־ זײנען ,pc 1926 סיזאן ספרינג

 סע־ סאל דעם פאר װאס דיזעלבע, טיש
 אױסגע־ זײגען זײ װײל ,pc 1925 זאן

 װאס Dsn די לויס געװארען ארבײט
 דעם פון געװארען אײנגעשטעלט זײנען

פאנד. דעם פון טראסטיס אוי באארד,
 מוז סעזאז, סריהערדינען דעם אין װי

 אין זײז אםװײגינסםעז אדבײםעד דער
 זײן מוז איז יאהר אײז אינדוםטריע דער

 גוםשטעהענ״ א יאהד אײן אםװײגיגסטצן
 םוז ער ױניאן. דער םון מיטנליעד דער

 דעם צו בײטראגען מאל זעסס װי מעהר
 ער הײסט, דאס סזןזאן, דעם דורך סאנד
 װי םעחר באשעםטינט זײן געםוזם האט

 בא״ זײן צו אום סעזאן, דורכ׳ן װאכען 6
 עס געװיס, .6אינשורענ צו רעכטיגם

 געאר־ האבעז װאס ארבײטער דא זײנען
 װײניגער, אדער װאכזןז 6 בלױז בײט
 גצ־ נארניט האבען װאס אזעלכע אדער
 דורכ׳ן באשעסטיגוננ קײז געפינעז ?ענט

 ארבײםער אזעלכע פאר רולם די סעזאן.
 װאך א אין װערען באשמיםט װעלעז

שפעםער.
װא־ 26 םון באשטעהט סעזאז דער

בא־ זײגעז װאס רולס, די לויט כען.
 א̂ז באארד דער םון געװארעז שםיםם .

 װעלכער ארבײםער, אז איז םראסםיס
 וױײ. פארלארען װאכמן 26 די אין האט

 בא־ ניט ״ארבײט װאכען 9 װי גיגער
 אױב אינשורעגס. קײנע צו חוכטיגט

 װי םעהר ארבײטסילאז געװען איז ער
 אינשױ צו בארעכםיגם ער איז װאכען, 9

 װא^ער װאך, סולע יעדע סאר רענס.
 בא• ער איז באשעםטיגט, ניט נעוועז איז

 םאפ־ דעם ביז דאלאר, 10 צו רעכטמט
תוז אא דאלאה pc 60 סיםום  ״ אנ

 נים איז װאם ארבײמער, אן װערמער,
 איז װאכעז, 10 סולע באשעפטינט געװען

 צר אויב דאלאר; 10 צו בא^םיגט
 ײא־ פולע 11 אוםנאשעסטיגט געװען אח
 באשעפמיגט אויג דאלאר, 20 — כען
 פוי» 13 ;דאלאר 30 — װאכען פולצ 12

 װאכען סולע 14 ;דאלאר 40 — װאמגן
 — װאמז פולע p 15א דאלאר 50 —
דאלאר. 60

• Pc ח^אמתז די װי גיד אזױ  יי
 אקאונםס די ותרען »רײז, סוםען שעמר

pc י םאמז «\ צמעגוײים אד?ײם»ר די 
אי וח צאח<ומ*ן, די וין  דאנאם, דןר ו

 וחר געסאנט וא^מן צאהלונגען די וחון
 כמז ותט װעחנן, נאשסיסט װעט רען,

 nn ארך וױסזמ לאזען ארבײט^ר די
pc rono אונ׳זעד #m p* urn ,nr* 
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 אמעריקא גאנץ איבער זאל מען »ז
 נא־ i״p ניט איז מלאוקס װעגען ד״דען
 רע• םאר קוסען מלאוקס ארום וױנע,

 זיך כײטען קלאוסס צוליב װאלוציעס,
 פארטײען. יאליטישע סון פראגראמען

 יעקטשורס פאר טחעמא » איז גלאוקס
 •אליטיש- pא שאציאל״*אליטישע אין

 אונױוערויטעטס״םאקולטע־ עסאגאםישע
 עגג״ pc ״אקססארד״־סטודענטען טען.
 ^האלאמביא״־סטודענטען צו קומען לאגד

 ?לאוקס״ װעגען פרענען יארק נױ אין
 צװישען שלאכט דער אין אגרימעגטס.

 לעצטעי דער כײ סעקארו, און סמיטח
 מעדײ אין חאנװענשאן דעסאקראטישער

 באמ־ געסאלען זײנען גאו״דען, סקװער סאן4
 ״װאול זיך חרג׳עגען קלאוקס. םון בעס

 םלניסטער אינלענרישען מיט׳ן נראוערם״
 דער אין פראבלעם״ ״גרעיזינג דעם װעגען
 ״אײ די סון אײנע ^לאוקס איז װעסט,
 איהר? םײנט אלײן, דאס און שוס״.

 ״װעלט״ דער pc ״מארשרוט״ דער —
 אן דאך זיך װענדעט רעװאלוציע״

 כאשלאסענע א אלזא שוין איז הלאוקס...
 צומוגםטיגען סון׳ם ארבײט די אז ז»ך,

 סון נײז, — אםעריקא םון היסטאריקער
 P'p האמן ניט װעט — װעלט, דער

 םריהער ניט װעט ער אויב װערטה,
?יאו?ם... ענין דעם אױשסארשען ריכטיג

 נאך ווערט ?לאוקס ענין דער װארים,
 סון טיםעי און װעלט, דער סון ברײטער

פארשונגען. אלע
 געהאט לעצטענס םיר האבען אט

— שלאוק־סענזאציע גרויםע א נאר
שנאפם... און ?לאולס

 לעזער ליבע װיץ, קײן גיט איז דאס
״גערעכטינסײט/ דער סון

זא־ םען קען אמעריקא, גאנץ איבער
— רוענען איצם מעז יעדם נעז,

שגאפס... און קלאוהס
 א געװען טאקע װאלם אלזא, אפשר,

 זאלען מאכער ?לאו* אלע אז פלאן,
 בײ סארזאםלען זיך אײנמאל כאטש
 שוץ און ־םיטינגעז,>״סע?שאד זײערע

— באשלוש א אננעמען גאנג אײן םאר
 אײ שטערע^ם די געהנײטשט גענוג

 געזארגט גענוג ;טרײד־סראנען כער
 צו האט דאס ;״באנרעלס״ די װעגען

 א איז פרנסה און פרנסה, מיט טאן
 ;ארטיקעל איבערדריסיגער םארדאםט

 אין ^ײגט מען װען אסילו׳ איבערדריסיג
 צײט, שוין ;״םילאזאםיע״ ארײן דעם

״לחײם״... — א מאכען זאל םען »?
װיסען, מסתםא דאך איהר װילט

הערט־ טא, ;פאםירט האט cy װאס
:זשע

 אין איז צורי? װאנען עטלאכע םיט
 בריף א ערשינען מאימס״ ״נויאר? דער
 װעלכער ?לאו?ס, םון ״באיער״ א לון

 געשעםטס־מאן ״א אונטער זיך שרײבט
 זאגט ער װעלכעז אין סויט״, דער םון

 קלאו? אז ״סוד״, א װעלט דער אוים
 ברעכען אין כסדר האלטען דזשאבערם

 די ״פראהיבישאן/ סון געזעץ דעם
 זײנען דזשאבערס די פון רומס״ ״שאו

 ״םאלונם״, אין געװארען םארװאנדעלט
 א צו ?וםט ״באיער״ א װען ער. זאגט

גליױ ״באיער״ דעם םען באט דזשאבער,
ראם און ״טרונ?'״.---------א אז

 דעם אוין םען םרענט וױיניג, גאך
 ״באטעל״ סארט א סאר װאס ״באיער״,

 אהײם. זיך םיט מיטגענוםען ער װאלט
 מיט ״סעילם״ מאכט מען בקיצור,
 סאר ארדערס באשטעלט םעז ; שנאפס
 א הריגט םען שנאפם. צוליב הלאוסס

 װײל גארםענטס, פאר פרײז בעסערען
 ;שנאפס םיט *באיערם״ די ״טריט״ מעז
o סיהרט װאם שנאפס, איז עס n ?לאו? 

 רענױ װאס שנאפס, איז עס — טרײד
:..Doyp־wo קלאו? די לירט

 סויטה״ דער סון ;עשעםטס־מאן דער
o דורך זעהט n, דזשא• ?לאמן די אז 
p אח בערס i«^p זיײ םאנוםעתמשורערס 

 געזעץ־ און נעזעץ^יבע^ סױ\ ניט נען
 *«אגד נימ זײנען — בירגער סאלגענדע
 אוים סיהרט ער און גענמ. ריאטיש״

 ״געשעסםם־מאז דער געשצפטס־השבוז, א
an poדרינגס ער סאוט״ ־ p c tn, 

 pלאוp און דזשאבערס ?לאוק די אז
 םאר״ ^ין נים ?ײנ*ן נרסnוrטpםאנופע

 איײ וחנן ביזנעס־לײם.., אנטװארםיימ
rvm נער  • bona גצ־ װאם לאנד, טזן 

 pnnD אױך ip \pp נים, איחם םעחאנו
 ץעהם יר וחנן • ביזגצס״אאגטראאם, א

 נינג- איחם ג»סמ<ט עס אז ארום, זיר
 ״גצשעפמסמאז חןר מר, שרײנט אזוי
n ער און םאוט״, nn םיז  o n גױ* 

o רחנגעז מאבען צו טאיסס״ יארק n א 
k: ^ n n n

̂צן  א*ועקשט<ד חגדוױ^ דא םיר וחנ
w אױמד-ירממייס םימ ־ שםעקם סאוט״ in po ̂נעשעפסססאז סיךם םענח רי אז — יונקם א צען % m-

ןעייעפאן) » (כםעט

לאנג ח. םון

 פון ״קלעךכיזנעס״ סיט נאר כיזנעס׳/
 טיט אויך מסתמא און ;סאוט דער
 ״ער־ דא זיך האט ״אימיצער״ אז דעם,

 סארשלוטערט, און פארטרונ?ען געץ־װאו״
 א םיט אױסגעכאםט זין נאכדעם און

 מיר און מויי... אין טצם שלעכטען
װײטער. געהן איצט װעלען

 האט טאימס״ יאר? ״נױ די איידעי־
 געהאנ־ זי האט בריעף, דעם געדרולט

 צײטוננ פאראגטװארטליכע א װי דעלט
 א ארויסגעשיסט און האנדלען, דארף

 צו כריעף סון קאפיע א םיט רעפארטער
 מאנוםעהטשױ און רזשאבערס באסאנטע

 זײ װאס זיי, בײ םרעגען צו רערס
 באקאנ־ די זאגען. צו דעם אויף האבען

 הא־ מאנוסעקטשורערס און דזשאכערס טע
 סטײט־ געמאכט איז, מאדע די װי בעז,

 געדרוקט האט ״טאיםס״ די און םענטס,
 בריעף. מיט׳ן צוזאמען סטײםםעגטס די

 אפ־ זיך אביסעל דא שוין מיר װעלען
 — וױיטער געהען פױר אײדער שטעלען
 כא־ סטײטםעגטס געםאכטע די װארים

 נע־ זײ האבען װאס די, ראקטעריזירען
 זײנען נעםען זײערע װי אזוי און מאכט,

 סלאוסס פון מאכער אלע באזאנט גוט
 באגע״ ו־א זיך מיר װעיען דרעסעס, און

..,,םענשען״ ״אייגענע מיט נענען
 װארט דאס קריגען צו ערשטער דער

 הענרי מאנופעקטשורער דער נעװען איז
 נא־ באקאנטער א יא, א םינדערד ה.

 גע־ פינדער םר. האט זשע װאס ? םעז
 ניע ״זנאט —געזאגט^ האט ער זאגט?

 שנאפס־געשיכטע גאנצע די זנאיעם׳/
 װאס, איך װײס שנאפם־בלבול. א אי«

 גע־ איז סוה א טאג, נעכטיגער א ס׳איז
 םא־ סלאו? די דאך... איבער׳ן םלויגען

 גע״ אזוי פונ?ט זײנען נוסע?טשורערס
 געשעסטם־ אנדערע אלע װי זעץ־ליבענד

 איז דיסטרי?ט" ״גארמעגט דער ;לײט
 גע־ אגדערע װי פאטריאטיש אזוי פונ?ט
 כלבול, א איז עס לאנד; אין נענדען

!אלל דהאט׳ם און
 אז פארצושטעלען, געװיס זיך איז

 איו געזאגט, עס האט סינדער מר. װען
 און ערנסט, זעהר און זעמר געײען ער

 אזוי םונ?ט ;כעס אין זעהר און זעהר
 װי כעס, אין אזוי פונקט און ערנסט,

 אן םאר סטײטמענם א מאכט ער װען
 אן אדער ^ארביטרײשאן־קאםיסיע״,

 אן אין טשערםאן״, ״אוםפארטײאישען
 דוכט עפעס ױגיאז. און שאפ pc ענין
 װאס דאס פעיט סינדער׳ן םר. אז םיר,
 שטײ־ ער ױםא^י״... אף ״סענס רוםט םען

 ער װען אסילו אבער אסט, אפילו כעלט
 װעלט די אױך ער זעהט שםײכעלט,

 םאר־ םינדער מר. בײזע... א אימער
 מאנוםעק־ קלאו? קרײז היבשען א טרעט

 אננעםען, אלזא, מען, דארף ; טשורערס
 הוםאר, סעלט קרײז גאנצעז זײן אז

 דאס, און עס... הײסט גוטמוטיגסײט
 גוט... ניט גאר שױן איז איהר, זעהט

 קלאו«ן אין קען מעז ײעז ברידער, לי,
 גוטםוטיג־ אביסעל ארײנברענגעז טרײד
 אנשטאט נעלעכטער!... אביסעל קײט,
 נעלעכטער!.. הילכיגען א 2געשרײע בײזע

 אױך שנאפם םיט אלזא, שוין, מען ?עז
 לא־ צו טרײד ?לאוס דעם מאכעז ניט

 אזוי דאך איז סעדער םר. כעז?...
 שנאפס!.... די איבער געװאיעז ערנסם

 טרײד אומעטיגער אן פאר װאס נאט,
געװארען!... איז טרײד ?לאו? דער

גערעדט, האט װאס צוױיטער, דער
 איהר דזשאבלוי. דזשארדזש געװעז איז

ער האט :דזשאבלױ םר. דאך ?ענט
 די :נעטאן זאג א געלאסען נאנץ זיך

 אי־ שטאר? 'pko איז שנאים־געשיכטע
מען אז רעש, םה אבער :בערטריבען

 עם םוז ?אפיטשסע? א אםאל נעםט
 ברע־ אויד װעט םען אז םײגעז, דען שוין
 םר. און V ביזנעס־?אנטרא?ט א מןן

 אײ גערעכט. מיר, דוכט איז, דזשאבלוי
 ?לאו?״ אין באװאוםט גאנץ עם דאך

 װאס מאנוסע?טשורערם, סילע אז טרײד,
 סונתןסטווע־ ?איעטש?ע, א ניט נעמען

 זאל !...פאנמרא?טען זײ ברעכעז גען
 ?אנס־ אבער — ױניאדפאנטרא?מען זײן

 דזשאב־ םר. דאך!... זײ זיעען רא?טען
 ?אנ־ ?ײז ניט םסתמא ברעכס לױ

 ״ער וױיםט נעװיס אבער טרא?טען,
v2r\2 n n jo  to\ ...יא

 װארט דאס גענומען האט אס נאר
 ?איעלאוי׳ן nb און סאיעלאוי, םאקםוועל

 גוכדםוטיגען, א סאר אי שױן םקן קען
 ם׳פען אפלי«?ענער; p*p ניט סאר אי

 און ריפלאםאט; א סאר סעהר איחם
pn ארױםנעפד סאפי איז סנדימםענם 
pro שדײבער דער לאםאטיש.1די pc 

n n  ,v n a געשעפטםםאו, pc •חװ 
 איו און ער, זאנט נמרעבם, איז ;

tn «יט ;oonn דט

 זא;ט שעהז, ניט איז עס און שנאפס,
 זאנען, םען הען װיל םען אז אכער ער,
 ;שגאפס קײן ניט טאקי גיט מען אז

 ״באיער׳/ דער אז ער, זאגט וױדער, און
 זיך האט קלאגע, די געמאכט האט װאס

 ״האל־ דער צו װענדען געדארםט בעסער
 קאפע־ סר. אססאסיאײשאן״... סײלערס

 אלץ ;אמאניזאציאגס־מענש אן איז לאזי
 אסאסי- ״דזשאבערס דער צו ער שיקם

 דעם אין טאלי ליגט אפשר ;אײשאך
 װארים, טרײד? קלאוק םאר׳ן ?ללה א

 זאל אסאסיאײשאן דזשאבערס די װאם
 ״אםעריקאן די ראך װעט פסק׳נען, ניט

 !...אנדערש פסה׳ענעז אססאסיאײשאך
 עס װאס םארשטעיען, זיך איהר ?ענט
 װען טרייד, קלאוק אין אפטאן זיך װעט

 ״דיס־ זוע^ען אססאסיאײשאגס בײדע
שנאפס?... איבער אגריען״

 פון סטײטטענט דער איהר, זעהט
 בע־ שוין< מיר איז ספערבער דזשײקאב

 דער אין גלײך ערשטעגס, געםעלען. סער
 דירעקט אפ ער זא:ט שורה, ערשטער

 גע־ א V2״ זאגען. װיל ער װאס דאס,
 םאן דער ״איז ער, זאגט גראר״, װיסען

 שנאפס־ די אז הייסט, דאס נערעכט״.
 דאן און באגרינדעטע. א איז קלאנע
 קלאגע. אײגענע אן ספערבער מר. מאכט

 געשעםטס־םענשען אז איז, ?לאגע זײן
 װען ניט. דיעקען גארםענט־טרײד סון
 איז, געהעריג װי געדײנלט װאלטען זײ

 טרא־ סך א װאלט ספערבער, םר. זאגט
 געװארען... אויםגעםידען טרײד אין נעל
 בע־ געװען סרײד אין װאלםען עס און

 םעז װי אזוי און רעזולטאטען.... סערע
 ״מאן א פאר מאקי םפערבער׳ן טר. קען
 ״רעזולטאטען״ אזעלכע רעזולטאטעך, םון

 איז געװארען, געזאגמ אידען אלע אוױ*
 װאס מענש, א װארשײנליך ראך ער

 כיא־ איהם אלזא זיך װילט — דיינקט
:םארשלאג םאלגענדעז דעם כען

 זאיען אלע אז דײנקען, אזוי ער זאל
דײנקט!... ער װי הערען

 טר. אםט, צו ער שװײגט עפעס
 זא־ א אםט איז טרײד אין ספערבער.
 הא־ א ארן װיגט א איז עס װערוכע.

 און שװער זיך־ טראנעז װאלקענם געל.
 טײ־ א איז לוםט דער אין און שװארץ,

 איז װאו װיםען, װיל מען װעל־טאנץ.
־ אזא אין ספערבער מר.  װי װעםע̂ר

 דזשא־ םון ״דזשאבער דער ער, וועט
 דער און דער צו באציהען זיך בערס״,

 ספערבער, םר. ער, און טרײד־םראנע?
!...שװײגט

 װערטעל דאס איז גערעכט הפנים,
 און רײדעך... צו מאכט ״שנאפס —

 טאהי טרינקט םפערבער םר. — הפנים
ניט...

 דער אין אז זיכער, אבער זײט
 גערעדט אויך האט שגאפס־םראגע

 ם׳סען דען, װאס ראפאפארט. דזשײקאב
 ראפא־ מר. אז פארשטעלען, עפעס זיך

 װי לאנג, אזוי >' שװײגען זאל פארט
 עס און ללאוהם, זײן װעלען קלאוקס

 הלאוסם, ארום םראנע א עפעס זײן װעט
 צו װאס האבעז ראפאפארט כיר. װעט

 האט ראפאםארט מר. אבער זאגען.
 איהם סטאפט מען מזל. אזא שוין
 װען רײדען. מיטען אין מאל אלע אפ

 זאגען, עפעס געהערט איהם האב איך
 אײנער, געװען אויך גלײך אלעםאל איז

 ארדער״... צו ״נערוםען איהם האט װאס
 איז שנאפס וועגען סטײטמענט זײן בײ

 *פאינט א נעװען עפעם אויך װארשײנליך
 א איז סטײטמענט זײן ארדער״. אוי

?ורצער...
 פון געװען אױך איז םטײטמענט א

 ניט מ׳סאז אבער — און בענדלער, מר.
 אויב * װארים, אלעמען. אויםרעכענען
 שוין מען װאלט אלעמען, אויטרעכענען

:םרעגען געדארםם ראן
V סאדאװסקײםיףםע די איז װאו

סאדאװםסי׳ם? די שװײגען םארװאס
 אלע װען — כלל דער אויך דא גילט

 איז זיך קאכעז םאנוסע?טשורערס ?לאו?
 אױ װען pא ׳סאראװם?יס די בײ שטיל

 א ערשט װערט אלרײט, װערט מעםום
םאדאװםסים?... די בײ סוםאטאכע

 איהר וױ אזױ אט יעדענפאלס,
 צוזא- טײםס״ יארק ״נױ די האט זעהט,

 און שנאפס, מיט ?לאו?ס מענגעפארט
צואװיגט... זיך האט םרײד ?לאו? דער

אלץ. ניט נאך איז דאס און
 אין בריעוײשרייבער דער װי אזוי

 אונטערגעשרײ זיו האט ״טאיםם״ דער
 סאוט׳*, דער pc געשעפטסםאן «א בען

 אויםנע־ צײטוננען סאוםהמרן האבעץ
 א םאנען זײ און ס^נזאציע, די כאסט

 נאנצען דעם װעגען ער?לערונג בעסערע
 איז עס אז אלזא, עם, חײסט ענין.
ty השם, ברוך שוין, w y m א נאך 

 א — קלאו?־טרײד סאר׳ן •ראבלעם
 איז איך, סרעג נו, שנאיס־יראבלעם.

 א סארנעסען זאל םען אז צײט, ניס
לחײםו... א מאכען pא צרוו^ אלע »5װײ

 א נויםיג איז or וױ אױ,
~1םרײד קלאוק פאויץ

 פון ענטפערס
רעדא־צ־ע

 חעיען ״•װאונ׳יען״ אײעיע — סרײדל•
 אלײן, ז»ג« איתר װי !*ארעזענפוליכען, סיר

 VOD קומענדע אונזעיע »ון אײנעם אין׳׳
 ו1 וױסען, װעלען א:ער װןלמען מיר רען׳/
ן זיך האנען פעדער אײער פון זאכען י  «ו

 דעפ אונפזער ׳«רי*סזען אנדערע אין געדרוקט
 ויעלען/ װןיפען מיר נאטען. אנאנדער אדער
 ו1 »ײו, סאי אזװער ניט איז דאס אויב

 חערטעי. «אר א דעם װע;ען אונז אזרײבעז
 גיט ױעט דאס «ז אײך, ^רזיכערען םיר

 װירקונע םינדעסטע די אוגז אויוי האבען
 די ;11בא אין םײנונג אוגזער ענדערען צו

 ♦ אזר װערען, געדרוקט װעט דאס ״װאוגאזען׳/
 איז אײך פיעגעז םזר װאס דאס »זוי. צו

 ליג11 װיסען 11 אונז פאר אינטערעסמנט
 אונז, םיט םעחר טאן צו האבען װאס םעפים

אײך. םיט װי
 סיר — .35 לאקאל קלינגהאפעה םלר

 גזןפיחלען, אײערע אועצען און &*ר*טעחזגן
 מאיר פון טוים ײפיגען1ןריח דעם איבער

 די דרוקען נים קאנען םיר אבער ל^נדאן,
 געסא«ער»ערחװ* חאט איחר װאס גראםען

 װען באקלאגען. 11 איהם צונוי^געאזטעלט,
 יויסגעדריקט כעטילען זעלביגע די װאלם איר
 געםאםעיםע די אחן װערםער, אײג^אבע אין

 *ארעוענטלײ קא:ען עס םען װאלם גראסען,
 איויס־ עס איז איז, עס װי אבער מזוי כען.

 בדחכות, אוםזיגיגער סארם מין א געקוםעז
®אר^ענטלינען. נים קאן מען װאס

 מיר — .9 לאקאל מעמבער שערמאז׳ ס.
 דער אין ילאץ סעחר ®מרנעחםען ניעט קאנען

 און איניידענט, יעגעם םיט ״גערעכטיגקייט״
 םאפענט. איצטיגען דעם אין גאך ב^זונדערס

 מאמענט ערנסטען זעחר איצטיגען, דעם אין
 ןן• קלאוקמפבעד דער סון לענען דעם אין

 םיט׳ן נוארנעחמען מעחר זיך טען ד«רף ניאן,
 יער ברענגעו אוגז ק*ן עס װאס און הײנט,

 איז װןום דעם אין גריביען זיך װי מארגען,
 מלע נעכםען. געװארען אפגעטאן שוין

 ^אגןך איצט םוזען חשבונות פריחערדיגע
 סיר גלדזןנקט! ז״ט. א אן װערען לע;ם

 ס&ר קמםןי גרויסען « ערב מלע איגט אזטעהען
 ערויס״ חאפ ױניאן לז װאס ®אדערוגגען די

בןןלעבמםים. ד« צו געשטעלט
ועט1 ■עליעסואן״ ידע — ז—P א•

 אויך ן1א אבער, קעיעל דאס װערען. געדרוקט
 פכיסעל םוזען םעקם, דעם אין עםעלען «

 עס, םען זאגם װי — װערען׳ אומגעענדערט
 זפו. דער פון בעסםען״ און װאויל ״מיןר׳ז

 אנגענומען װערס װאס רעזאלוציע די :לטעל
 לײענען זיך דארף םיםינג, אויפ׳ן

 לעזע־ די געבען צו כדי רעז#לוגיע, א װי
 ־מיטינג.8«^ װירקליכען » פון אילוזיע אן
 א װי בלויז $ן עס זיך ם*נגם אבער, »ײך, בײ

 מנ־ עיעס טים זיך פארענדיגם און רעזאלוציע
^ דערמ, ו  סילען n לעזער דעם ג^ר אזטערט ו

 »ז חאזען׳ טיר זאך. דער פון עכםקײם די
ײן צוםרידען אויך .וועט «לײן איהר  םיט ז

 חאבן םיר װאס אוטענדערונגען קלײנע די
 זאנםט איז װאס פעליעפזאן, דעם אין געם^כט

 סןןנכע <דן כ^ראקטעדיסטיק גוטע ג«נץ א
 װערען געלײענם װעם און *םיםינגען,8שמ
אינםערעס. טיט סיטגלידער אונזערע £ון

 ״קוילענען/ אפילו אונז זאלט איר—.ל מ.
 היןש איחר װאנען םון ניט מיר װ״סען

 שרייבען דאי^ט איהר אז ארויםגעדרונגען,
 צו ענטפער אונזער זיך, דאבט זעלטענער.

 גאר איז צוריק, וואכען פאר א מיט אייך
 זאטען אײניגע שיקען זאלפז איהר געװען,

ס װאס אײנציגװײז, אנעטאט אמאל, מיט  ̂ד
 פיז־ אי *ייך, פאר אי געװען בעםער •וואלט
 אז זאגם, איתי װי באלה װי און אוגז.

 םעגט צײט״, ״פרײע מעהר איהר האם ם1אי
 איבער־ גרוס דעם טאן. עם «ודאי דאך איחר

געגעבען.
 מאלםען «יר — .22 לאקאל צינהין, ם־
 ברין^ פײער פ#רעפענטליכען געװ>זלט זעהר

 אנגע^ריבען. «עחן און גום איז װעלנעי
 ט»ןן. ניט עס םיר קאנען לײדער אבער

 במאזלא* אזװן ה»זם ױניאן די װען איצםער,
 גןןװערנאר׳ש דער פון רענארם דער אז סען,

 טיר קאנען אננעחםבאר, ניט איז קאטישןח
 נערעכםיג*״ דער פון פלטען8« די *ויןי נים

 מעי אייב דיס?וסיע, א אנחויבען קײט״
 s : א־עי אננעחמען, געד^רפט רעפזןרם דעם

 מםט1גע תאם ױגיאן די א״דער •ריחער,
 םאן. קאנען עם מיר װאלטען ׳ב«אזלוס דעם

 9 מגיאן דער םון ב«?זלום דער איז איצם
 םיר קאנען !רןןסע אונזער אין און געזעץ,
 דיסקוסיעכ. קײנע סאכען ניט דעם װעגען
 דער פ*ר םםרײק א צו זיך םען גרײט איצט

ננען.1םאדער מגיאנס

? טענש א לעבט לאננ װי
םענ* » םענאז, 9י9ס'9װ זיך ם׳װענדם

עכל. אחן מענאז 9 צי אזכל, םיט
 דער אין פאחרט ^כל םים םזינ* 9

 רעםם9פ אין מניםי־חויז, װאוגדערשיינער
 syn דאס ז9 זיכער, איז ער און יק,9§
* רלענגערען9פ ״ז  און לעבען. איחר דער9ז

י9 ך9נ איז 0911 ו  װי םענ׳צען, ביי םייער ז
ם1איבערח און ? לעבען ם9י  ײען ה9נ יי

ם9 דעם אין מ  יוגיפי• רי על,1רב״*עײ
inn, גגזר9 1אי זיס #זוי לעבען ס9י איז 

» טראבט געחם. ר דאס »ײן ep9• ני  א
1פ»חו« *ון *אעל
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T״ ױ ױו יוניוו דער גודשעו ״דעומין״ ie 
!מנועוענץ דערעדשסעד נלײדאוין* סעהםיװ״

. : . 1

)1 ז״« וון ו«‘(׳*
̂ט  ‘<י י*חר ?אינ » pa *pit נזיט ׳ןוטע

״ <ש,ר :אזױ unrip א>ן ז״נען ן
?אנטואלטארס, na ליסיטי״ןןא; )1
 ס8י ia נאדאגט־ע, נט־עט׳רסער a מיט
, ױעיען. §ג«ה*ט8 ז«ל
2( a אױס וױידז׳עעס א*ן הענעױנג t 

ra׳Jv די ריגירוס״סק״ר.  ia ניט it* 
trine יעס גדט r n רי וױ ?tairsa 

רעק^דענדירט. ד*ס ה*ט
“18 װ*נען tie 36 נ*ר*נטיע » )3
 די pa אהד.’ pa װײדזעעם pa נייט

prat Dnmrepjrouaa סע־ א״ני״נען 
וױידז׳עעם. די פאר קױריט־

ארנ״סס״װ*!־. ״טטונדינ«40 » )4
הענען 1ז«**ע ױניזן־סאר׳טטעהער )6

 ?*vtuao די pc ניכער די אוגטערדכען
8 ,o trn n j8י נ<וס«ס די סיט«י, 8 יס‘ 

m נים ל«ן rin a e  |»;»p אנרי־ נענען 
ס«נט.
 חד־ינערס tie נג1נ«ר?ע;8 די )6

8 oi»roatp» paיוניאן״רייט. יס
7( a אייננע״ זאי ייינאר״נײרא 

 18דיר«?׳* ד«ר נטער18 «ר«ן11 ׳*םעים
w ס«ע«י«ר«ן a םיז n » :y o.

?*נטד*יי״ ?«נ«ו י8ז מניאן די )8
n נשי?ס«ן”8 דאס חןן vrrao ביײ ם»ד 

 פאדעדם, ױניאן די ■ר«פ«ן. jim סט«ז
n*ia ia בא״ (18 סעיינג״ כייםטיננ־, אלע 

 t»no iv*>at ?וינ«ו8ײננ«ח«ן־ס8ז״8ס
 ttrrao אזוינע .oi»e״re רכייט«ן8
 ד«ר tm סיידמן באנומן ?«נ«ז םען א<1
'tali פוי« די האט at? םינישערס ti8 

jn*ie a m אוע an פיני־ רנ״ט.8 מאד 
 ,I'trao a *na טרנ״טען ײטס ׳מרם,
 וa 811 י8<ל8ד 16 סים סרינען זטיען
 װייטער חאנט־סינישער. a װי ם«הר,

 םהעדז׳פוי, נ«ױיס«ז a 18ייני די סטדערט
 םהען «ם ירעסערם tia ם־נ״שערם וױסיל

n a״pa um ׳oia ,aae י8י נטם דעו־ 
t’trao a urMrorj'na. מנען

9( at agi a? נ«ן נים»? groan■ר
8 ta | tmט«ר’רני a tna נעגינענחױ־ 
•lam a

oan זיינען unrip pa די -jnnae 
 היצ־ ם«8נ«נ װ«לכ« ייניפז, ד«ד tie נ«ן

סארנ«?יינט. Ban קוױט
ם ער ר שו ט ק ע אנויו עז מ פ ע ש  ט

ך ר צו ד ע אן ד . יוני
 ײטרם דאס נעהםען it yoen« די
טעהער די נ«װ«ן זייכען  םא־ די םון ם^̂־

;ופעהם־שורערם.
na, ,זיי װי גץ־ man !אננעחױבע 
 ia זעהן, נעסענט נצײו t»o הטם רײדען,

r ניט 8י םייגעו זײ a t  a it  t»oip it 
•»״*,  י«ם1 ?טנםערענץ די 18 ין8 *«»

it םיהרען. נטרכים
פינ־ טר. נעדעדם יי1 םון man «ם

 «ר”1 לוסם־ג, מר. ■רעזידענם, יי«ר1 חנר,
 ■J8 מייער. םר. tia װײס־־פחמידןנם,

it oaoi? די םטרהטנדלען twjnjnao 
tie דינט18׳8ב יי1 האמן ױניטז, דער> tia 

 יהר8 האבען מניטן. ר«ר נעםםרטעעט
 mnt tia טיכלען ?«a pa בטמוילדינט

tit .וי קיטוס־טרײד ra מולדינ n  pa□ 
 ד«ר םון •uaont 1מל«כם« םינען8י8

t .rnoon5’a*pia>p" צונענע־ הטבען 
 Dt’a הערמם n«no־pia?P pa ta ב«|,

a »אנער םוועםינג־טיםטעם, מרע?ליכ 
 ױני«ן...—די מו#־ינ ra דעם pa אויך

 oamat ױניפז, ד«ר oi'paoa הטבען זײ
rta די «)1»דיטנעװי Dan וי . inw aPin 

 ירtwan tia ,pcroaP 1 מוומתארם םח
 םענ־ םײנע םטי טרױםנמנמאט 1<יי8

poatnanw tia \pv .ניתער
אן די ט װני ב ײ ל ט ב ג ד די ל  שו

ץ מער קי ם 1 ענ
 ױײ ױניאן דער pt םארשםעהער די

 נעבאי־ מואדינ נים יױ, ט«תטeras נ«ן,
”t בטלעבטםים די בען P י8ה «נםם«ר.זיי 
u נעמנםגמרם יי1 ב«ן n r *na ונ?ט• 
 18יױנ מר nao ja>it • םים ־mm »ון

m an נ«־ יגמ»ז,1 יחונט1■רע נעחמ־ם 
 D'nao na חייםטז מזמעדדשער ־ גערטיל

חילטוויט.
1 a it r in a8יגס| vtnar pa oan 

onmropttuao, די «ר?צערט װערםער
ta ק^דטרכייםער די p ir map םעתר 

i ק׳^נעדיגמז ד«ם tre?ano'ia נים t 
pa ■uaaai די אונםער טינדוםםריע דער 

בטדיננועען. ע^יסטירעגרע י«םינ«8
8 tatrtwנדנרעם B ta it iiP  oan:
in זחנד •יר ,אמנ n n i ’t i i  ota v a t 

a ^סטרײ «n וחנ<«ן גדר r־«nm סםריײ 
man ,pip סיר tnovp כיו j*t a it 

 i« גים סםרײקעז װעלען lysnopupp די
m ייב  ,tvrpmaeוײ 4טי« זװלינ ־ 

מן ־lae ניט זיי ttarp anrua ta,ײיי
מן. ײ«ר1 מםמחמ » י

 ימ«ןtnrnrtjprouao 1 די .אויכ
pa Dvoirttot'inaa nsas װטױל־ דעס 

I ןיק I W  ,rnoonraTna^P *an pt
t זיי m a r a M t די pa pninnaa

> Tin ,ר1 הןום — יתי^ן $&Xnfifxru — 
u ניה »ימד ew n t nn  m ,it וויז

̂״ דעם י«י*ענטען ד^זייןעז ג
 מכ• tyn זי וויחנגד ין#כױ**ן, ײידג^יס

̂וק דמר ®ון יזרענק די מען8וודס^ טיג  קי
̂ט אעדוסטױ^  געתנען דט אנער ד ח

 חיײ וויחר ?*w װ^ס ,nnni רינטיגע די
 געחן װעיען •רכײטער *ונזעדע יען,

̂ינט זײגען זײ רחמת דט סטר״תע̂ן  ®•ר
 כ«דינגומען די ניחמת גאר סטײיקמן, אין

̂ו «װ׳טזע?כע זײנען  ניס ױי סעגען »נדער
 איחר אױכ יוןנע. דיעף סוודבעסעדע;

 נעםט דוון סטרײס, n *ױסכײידען װייט
 »ון מניןו דער םרן םאדערובגען די אױזי

 •ונשט.״ נײ ■ונקט זײ ט4נאהאגדעי
 אױף ענטפערעגדע הײסין, ר. נרודעד

̂וט באייעבאטים, די םון ^;גריף דעם  ח
: געזאגט אגדערעס צוױישען

 קײן געװען ניט איז 1910 יאהר ״ניו׳ן
 זײט איחר און קי^וק״טרײד אין ױניאן
̂וס #נו ב»יעכ«טים. *יינציגע די געװען  װ

 גע־ דאן האכען באדינגומען א סאר
 עעגד״ אױם׳ן האט דאן ער׳עט > הער׳עט

 סװעםינג״סי• די געב^חט אוםן ייכסטען
 קוסט װאס איגעמ״ז אין און סםענו.
 חאבעז סיר V טענות פיס אונז צו איהר
 םאר־ פאדערומען, ארױסגע^םעילט אײך

פאדערתגען.״ די האנדעיט
סע ןווױ״ האט היגקװיט ם*ריס גע̂נ

:געזאנט אנדעדעס שע\
 זיײ עס װער םדאגע, די גיס אי? דא״

 מרגעחן װער אדער מענ׳עעז נעסעחו נען
frr;yo. מיר v ) v w\ די ארויס איץ־ 

 םאר־ זײנען כדר מחסת ניט םארערונ;ען
 נאר םאדערתתז, אחיס^טעאען אין י!יבם
 װי וחגג, אנדעד סײז ניט ?עהעז דיד װײי
 פארמד זאלען שיאױדארכײסער די אזוי

יאגע.״ זײעד סערעז
 ױױאךםא^םעהער די pc ojnjn די
אײנדרוק. שסאחן;ד א נעמאכט האכען

* B *
 םון װײס״ארעזידענט דער יוסםיג, מר.

 •רעזידענט נאך חאט אסאסיאײישאן, דער
 אז םאמזצטג t געםאכט חןרז זינטאנ׳ס

 א אויסק^ײבען ז̂א אסאסיאײ׳עאז די
 כאטראכטען זאל װעלכז סאב-סאכײטע,

 םאר- דער װען םאדערונגעז• יוניא׳ס דער
 גע־ עס וואיט דורכגענאננעז, וואים יאג8?

 וואיטען קאנסערעמוע די אז סיינט,
 •חד דער אמנר געװארעז. סארטגעזע^ט

 האם םינדער, סר. אסס׳ז, דער םון זידענט
 *ולםיםאטופ, ז״ז נעשטעילם נלײך
 אאברעכונג דער זוו געפיהרט האם וואס
 ערחילערט, חאט ער סאנפערענץ. דער םון

 אונםעד־ טיחרעז וועט אסס׳ן זײן דאס
 אױס׳ז נאר ױניאן דער מיט האנדיוננען

 דער םון רעהאמענדאציעס די םון כאזיס
 קאנםע־ די און —־ קאפישאן גאווערנאר׳ס

געווארען. א^געבראכען אי? רענץ

ער ח ד ױ ר ®מ ב ע אן ד ױ צו ױני
ס אנ ש ^י ם א ם א

 ילעזם אסאסיאײשאנס די ץו כריף דער
:אזױ זיך

—:״רזשענסעלסען
 אינטערנעמאנאל דער םח נאמען איז

 קילאוקםא־ דער pc באארד דזמאינם און
 װי־ געצאזס הײגט איך האב ױניאן מןר
 זײע״ אז <ןאמישאז, נאורעתאר׳ס דעם סען
n ארביײ די םוז סענעו רזןקאסענדאציעס 

אור־ צויינ װערעז, אננענומעז גיט םער

jv m, מן אכ ^«ר סג ד דער אץ אױ ^ א
j j n r w  ir w o ^ r

 אסאסי- אײער אז #•רמטעחען, סיר
 י•8א נעגורען דט גאד חאט אײ׳אאז
w* ציערע w ̂ואנ׳ס חנר װעגען  קאמי

o w 'v p o w n,
סע• אנלןוטעגדער דער װעט דעם דורך

 אין צדדים םאר״צידענע די געםיגען זאן
 ארביײ אז אחן קיאוק-אינדוסטני/נ דער

 אגרײ אזא סײדען אגױמענט. טענדען
 װע- געמאכט צײט דעד אין זאר «ע;ט

jv i צוזײ ®ארוזאגדיונגען דירעקטע דורך 
צדדים. פאראיגטערעסירטע די שען

 נעהפט אױסויכט, אין צייל דיזען מיט
 אײג^אדען צו פר״הייצו די ױניאן די ?יר

 חאנםעחננ״ן, א צו אסאסיאײ^אן אײער
 אױב פריהער, װאס םארוןוסען זאי װאס
 םאחטילאג, דעם גונסטען צו זייט איהר

 האנםערענץ םון #יאץ און צ״ט די קעז
 מע• די צוױמען װערען אראנזישירט גילײך

 ארן אסאסיאײזזאז אײער םון נעײשער
ױניאן. דער

אײער, ערגעבענסט
תיילקוױט.״ מאריס

 םון איךנאמען האט הילקװיט גענאסע
 נריןי א ארױסגעשיקט אױך ױניאז דער

n ותל• איז מאםישא!/ גאװעמאר׳ס דער 
 אינםאר״ אםיציעי ווערס קאסישאז די כען

 אנגעגױ דם האט ױניאן די אז ׳מירם
רע«א*ם. איחר סעז

 זיך לעזט חאכױשאן דער צו בריף דער
:אזוי

:־־־ועררען
 םון קאייע א איהר געםינט בייאיגעגד

 נע״ אננענופען איז װאס רעזאײציע, א
 שאי־ אלע םון סיטינג א אויף ורארען

 דעי פון שאפ־סאסיטעס און טשעחלײם
 אנ־ װערען עס װאו ױניאן, קילאוקמאכער

 W? ױניאן די װארום אורזאכען, גענעמגז
 םון רעקאמענדײשאנס די אגנעהכמן נים
 םאמעשלא־ זײנעץ זײ װי קאםישאן, דער
״ געװארען. גען

 אינטערגעש^ונאל דער פון נאפען אין
 באארד דזשאינט קיאוקמאכעד םון איז

 אױסצודריקע; נעלעגעגדױיט די איך נעהם
 דער םאר דאנק טיםסטען אונזער אײך צו

 איהר װאס אויםפערקזאםלזײט, אח צײט
 גאנ״ז האף איך נעשאניזען. אוגז האם

 באטראכ* ניט װעט איוזך• אז אױפד״כטיג,
 ארויסגעװארםעז. װי פיה אײעד ממז

 זיך ארײנסישען ־ מאקטישען אײער דורך
 נע־ איהד האט צײט תריטישעד » אין

 אםענעם אן פארסידעז און עדםאמ האט
 אר״ די און ארבײטער די צוױשען סאםוי

 פאר אינדוסטריע דער אין בײםסנעבער
 באשאבעז האט איהר צייט. יאהר צוױי

 אינסטיםוציעכ וױכםינע אמאגיזירט און
 םון סיססעם די װי אינדוסטריע, דער אין

 סאני־• דער און אינשורענס אדבײםסלאזע
 זי• בין איר וױ וועלכע, ,4לײגעי טארי
 אי, שטענדיגע פארכיײנעז וחד״עז ׳כער

 האם איהר אײפםואונגעז. דױמרדזאטטע
 אזן אוסיארסײאישע ערשםע די נעמאכם

 די םיז אונטעדזוכונג זױסענשאפטליכע
 חלאױדאינדוסםריע, דער אין צדשםאנדעז

 ווערם אופשעצכארעז פון זײז וועט וחגלכע
 *רענדזשםעגטס צוקונםםיגע אלזן איז

 דער אין צדים פארשידענע די צװישען
 אײניגע אז האף, איך איז אינדוסםריע.

 רעסאמענדאציעפ איצטינע אײערע םזן
x אזיספלאסטערעז צז העילסען וחנאעז r i

 סאױאטמנחננ^ מעגייכער • צו װעג
itw י' און ױדאן רזר צוױשען r tw w״ 

רערס*
 װארט א צוצוגענען גאך פיר עײױנט

 רעז סון אנ*רקעגװנ ערזעגייכערr ®ון
 גוטען און פריממינין״ט חעפיליכ^יט,

 אײ״ נאראקטעריזירט חאט װאס װירען,
צדדיס. איע צו שטעיונג ער

אײער, עמענענסט זעחר
חימןוױט,״ סאריס

ה או ם סל ר ע ש ני ( m פי
״ װ. ג ל. ם י א םערקז !אױפ

»םענדען *ו אוי«עי#דערמ וײט איחר

מיטינגען םעקשאז רעגולערע ױ
אוהד 8 יוני, m *וזענפ, ם$נ&$נ דיזזןן

:ס5*אקא םיםיגג ®א^נענחנ רי אין
און  סםרימ. םע4 איסט 66 לײםעאום, םטנהעםען -ד טאח ד

 סםזײם. םע103 איםמ 143 בילדיגג, ר. * — הארלעם
 עמ. וואשעגטאז 1681 רוםס, קלאב 2 לאקאל — בראנסס

ױל אנזו ׳ סםוײם. סעקםאן 229 לײסעאום, ליײבאר — בר
 סיוד יעדער א? באיזלוס, «ום אויאנמדקואםקיי• אײער ווידאר *יזאמ םיר

 םאנאמעז. דרײ איז םי«ינג סעק׳יאז אײן װײניגםאאגס יס אאצנדןן סזז נזייד
it $ס ויש■ װאס יענינאר דןר  tt̂ yriMi ו וחנ■ «אז ו אי ױ  » סי» ייצרען י

י יחנז יאלאר  «וי»יאדערןז חא-ימי מא■ יימו־ גינעל. יאא unrrujrm יוא• י
̂ד און ימײײואגא דצם  » ילס ביכעל *ײער סאצטיעז ואל $ר פצאאאן איי

D »יחר im באווײו״ rum  e*n םיוױטג סאקשאן דאס
גרו^ ®ריתילימז •••

M ,םיגצדזשצר זיוילק

־ — — -י י- - ״ —־■
. .

טשערםאז. גרמכערג, ןד.

ר ע ר ד ע פ ט ם פון ענ דע
ל ע ױ ט ס דו נ אי ל״ ״ סי אונ ק

 דעם סון •רעדדענט דער םינדער, מר.
 ׳מלאױ} דער פון קאוגסיר׳ ״איגדוססריע

 מאנוםעקםשורערס סקױרט און סום
 ױגיאן דער געעגטםערט האט אסס״ן,

 קאנפעהונץ א צו אײניאדונג דער אױוי
 געשיתט ׳כרױחני םאילגעגדען דעם מיט

 חור סאר יאיער דער חילקוױט, םאריס צו
יוניאז*

 טעז,10 דעם דושון םון נריף ״אײעד
 תאונסיל אינדוסטריעל צום אדרעסירט

 םאנוסמק״ סקױרט אח סוט קילאוק, די םון
 איו חאכ איגפאריארײטעד, טשורערס
כאטראכט. גענוי עס און באקומען
 ציחען צו איך וױנש צײט דער ״איז

 דעם אין דאס אױםמערסזאמחייט, אײער
 בריזי אײער םון נאראגראף צוױיטען

 איגדוסםריעל דער טעות. א איהר םאכט
 די אמענוטען אםיציעי האט קאוגסיל

 גאװעדגאר׳ס דעם םון רעקאפעגדאציעס
לאסישאן. אדװײזארי

 האלס אגריםענט איצטיגמר ״אונזער
 אינדאסםרימל דער און אױסגעחן, בײם

 וחד געשריבען ואי עס וױנשט קאונסיל
 וױײ צװעק םאר׳ן אגריפענט, נײער א יען

 ארבײטס״ פרידליכע אנצוהאלטעז טער
באדינגונגעז.

 האב םארילאנג, אײער צו ״צושימענדיג
 מענעדז׳מער, אונזער באאױםטראגט אץ־

 אז גילײו טאכעז צו קליין, סעםױעיל
קאנםערענץ." א םאר אפױנטפענט

ען ד טי ענ עז א פר אן.6ש מ ר ע ש ט ־
 ״געיעכםינ־ פון רעדאקטאר װערטער

״ —:קײט״
 דער םון םיטיננ באזוכטען גוט א בײ

 םילאדעל- םון קא.״, דרעס ״איקװאילעטי
 אויםצודרי• בשיאסען םיר האבען םיע,
 צו דאגקבארקײט און אכטונג גרוים קען

 װא־ מאיר כרודער טשערםאן, אונזער
 זע:ט.yרi װערטםוילען א דורך יצינססי,

 ®רע־ דעם גוצען צו איהם וױנשען פיר
 געזונטערהײד. זענט

ױניאךגרוס, םים
: די ע ט י ם א ק

יעוױט •נױטע
 בירנבאום הערי

מעיניקאװ. ראוכן

̂יי׳/, : % J׳%.־-•*̂״Tgf: * 1י
a w;••׳* w ■* .
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יסס8סל פװ פרעםערם
 »ויס«גײדען וןלמ איחר אײך בעפמנו מיו־

 בײ באח^למען און אדװער#ײזםעג® דיזען
ן אײד י  אונז װעם איחר װײל •אקע®, י

חאבען דירפען

געםופס ח»נען םיר
צו עווענױ, םינםטע 123 םון

עװ. פינפטע 32ו
םאאר טעז1 ססריט* טער32 דער בײ

 עקס*רא אויפגמפילס■ תאבען סיר
ױיצי סאניטארי  •דעסען *ו ביצמלעך ו
 חא־ םיר בעל«װײע. און ילאא װצלװע®,

 םאר־ אין סםזםערס בלססע די אויך כען
 גאראנמיע. א סימ סטים םדוקענע קע«,
םא׳איגס. פיגקיגג אויך

 חנזיײ »דעסערס, ילע אײן לאדען סיר
 נײע די זעחן קוםען ו1 באסעס און נערס

ן ל7בדע»ל װײער די ■ון םאחןלס ו  י
װילקאםען! וײנען אלע ס*יםערס.

 און פל»ש אםעױסען ױ
 פויזסמח־ װעלװעס

ה$םפאני
װ״ פי־נפטע 321 ס ניו ע אר י

 .tat 6660 n:a?ra 6661 :|8טעא«ם
ל אריערס קאוגטרי ע אסעגדעמ■ «

ס םײנ׳ ש ק נג נלי ני ױי ע סקול ד
 יארק נױ סטרים, נרענד 266
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18 ,laa^ncםװגי, מער י י ס ג

ש_פעפ צו
),I דים פוו (#לום

 געדאגחען די געראזט און םרים׳ן װעגען
 אנ- די פיט אײגע דורכשטועסעז דך

דערע.
 טענח׳ט — חױד איז םרױ » ״מיט

 — ומיבסטבאװאוסטער, א מנדאגק א
 מבען דאם איז חױו אין פרױ א ״יײט

גאגצער/ אינטע^סאנטער, שעחנער,
 אמ הײגטיגע, די װי #נ»כט א *אין

 ;עסיטיי״ א ^טייעז, א םיחדען צו נום
 זיך זאגט — םרױ״ א טיט שםועם כען

מדאנק. צוױיטער א ארױס
 די שעוו׳ן, ש»עטע די אין ,אי*ט

v ח^׳ען אויגען ttfv,\ זיך גוט איז 
 דאס סאכט םרױ א װען אױסצוטאן,

 שיריננט—גרײט״י זארגםעיטיג געלעגער
 פרוי׳ס די״ — געדאנק. נײער א ארײן

 װײטערע די םיז אמיס קלימט שםימע
 דאס וױיל ׳םאן דעם רופענדיג ציםערען

צוגעגרײט״. שוין איז בעט
 האמ ער שטיי געװען איז הױז איז
 האט איײן און געדאנקעז די געהערם

 גערוםעזיױ טרים׳עז, םון געטראכט ער
 זיך נעצערטעיט און םחשבות זײגע אין

 נאטען, דעם pc װאריםקײט דער םיט
 אויןו־ גענופעז זיך ער האט באלד אבער

טראכטען. אזוי ניט טאר ער אז װארפען,
 זי טאה צו דאס ער סוםט וױ —

 איהר קיגד. א גאך אײגעגטליך דאך איז
 נעשטארבען, שוין םסתטא איז םוטער

 «אסט וױ — V געשטארבען נים אז און
איהר?... צו עיטער, זײן אין ׳ער

 ארויש״ געװען ער איז םארנאכט נאך
 האט דאס גיײכגעוױכם. פון געבראכט
 יעצ־ דעם באווכט האט ער בעת *אסירט

 טאג, פארגאננענעם םון פאציענט טען
 זיך האט איצט שװיגרזוכטיגען. דעם

 אויסגע״ האט יענער װי דערםאנט לעװין
 אין איצט קוקען זאל עד װען זעהען...

 דערזעהן ער װאלט ארײן, שפיגעי א
 םידקײט. יענעם׳ס pא •גים יענעם׳ס

 מענש ױנגער א נאר דאך איז יענער
 םאר- נעעיםערם, איס, אױס זעהס און

 איעענע דאס זעהן נים םען זאי װאס
איהם? אויזי קוקס מעז װען

 אױסנערזנכענטהייט, וועלכער ״םיט
 אונטער!״ צס ױך גנב׳עט n דאקטאר,

 נעשםײ־ טרויעריג הײנם יענער האט —
 ער האט געםײנם און לעװינעז צו כעלט

 נים ד.אט קרבן ̂דע- ־־־ שװינדזוכט, די
p'P וױדער־ א צו ויך צוצוגרײםען צײט 

שטאנד״.
 םחשבות ?׳עע אין האס לעװין און

 אויף םארפיםען שוױנדױכש װארט דאס
 ער װאס םון עיטער, ניךנעהוטענער

 געםראנעז עס און געליטעז, חאט אלײן
 זיך יאזם װאם םשא׳ א װי זיך אריו•
אאסיען. פון *ראיװארםען ניט

 יעוױן האם — םאתאנא♦ פאםאא
 יע־ ״יחמ חולה״ צום געשסײכעלט הײנט

 בײדע סיט געוזאלצמז זיך האט נער
 הוסש irijn'.r א גאך שטוי א א{ הענט

pk .נעציטערם
 לעוױן האג* — םארגאנא״ ״סאטא

 ארײ ־זאם ער ווען אויסנערופען,. איצט
 יא־ p*r צו טראכטען זײן בערגעטראגען

 די פאר און אילײךםאירביליבענעם, פון גע
 געטאן בלענד א אוםגעריכט האט אויגעז
 בא• איהר האט ער װי אזוי אט םרים,

בײטאג. הײנט נאס אין םערקט
 אישטעלען, גמדארםט זיך האט ער

 געדארםט רײדעז, איהר םיט געדארםט
 ברזננגען •און םאשין אין ארײננעםען זי
 םארװאם ארײן. הויז זיץ אין אה*ר זי

 חאמ םארװאס נעטאז, נים אזוי ער האט
 זי און םאשח איז גענוםעז ניט זי ער
 I ציםערן זײנע אין אהער, געכראכט נים
 צו ארימנרםאהרען איצט אפשר ער זאל

נאך. לעבט #זײן סעז מוטער, די V איהר

 גוטען. צום גאר זיץ װאיט דאס און
 זי סײדעי, חןר פיט ר״דען װעט ער

 אז ארוטזעהן זיך און פארשםמהן וחנט
איהד... פאר גליק » r* ער

 ס׳נײ פון האבען הארץ לעוױן׳ס אין
װאגשאיען. רי ציטערען גענוסעז

 בעת הױז אין געװעז גיט איז מדים
 קינדער די אהין. אנגמקוםעז איו לעוױן
 איבער׳ן צעװארפענע געשיאפען זײנען

 א געאענען איז איײן מאפע די ציטער.
 איהר אין שװײגענדע. א שטײכיענדיגע,

 צוםרידעגהײט א געש#ילט האט שוױיגען
 נע־ זץ־ האט מױל־וױנקיעז די pe און

וױיגט. װאס מיילדקײט, א ש«רײט
םאדבלײ״ צו באשלאסעז האם ל*וױן

 סרים ביז כעט מוטער׳ס דער כײ בען
 װײסט זײן, קעז מרים, ?ופעז, װעט
 אה טויט איז טוםעד די אז ;יט נאך
 װעט דערוױכעז, דאס זץ־ װעט זי אז
צוברעכען. אינגאנצען איהר עס

 נע־ שוין ער האט ארום וױיל א
 זי און וױסעז םוז פדים »ז ׳םראכם
 םסרזםא. שכנה א בײ איצט זיך געפינט

 דאס סאייאזען צו אסען4באשי האט ער
הױז.

 נלײך איז װאוהין קאםע, אין
 געוױיניא־ דעױ געווען איז םאיפאהרעז,

 יעדען פון ענגשאפט אין טופעי כער
אװענט.
הא• דרויסעז םרן שױבעז מאטע די

 אײגגשאפט, די זעהן געיאזט ניט בען
געהערשט. אינוױיניג האט װאס

 אין װײל א געשטאנען איז לעװין
 :אכסו־ ̂קאפע׳/ םין טיר פאר׳ן דרויסען
 און פרויען שפיאצירענדע די ש/נגדיג

 װי געהערט, טראםואר, איבער׳ן םײדאאך
 נײגעריגקײם, די םוםעלט מאגכע כײ

קאפע. איז ארײנצוגעהן ציהט װאס
 שעהנע א האט צײט צו צײט םון
 שפא־ די םון ארױסגעםײלט זיך טאליע

 אײנעם םון באגלײםונג אין און צירענדע
 סאםע. אין אריץ פעגער עטליכע ארער
 ^רעםס, נאקעטע ארײן אויך זיינען אהץ

װעילם. חושים׳דיגע א — ■יײצעס
 םימ באוועגענדיג :אד געאיילמ, נימ -

 געזזד יעזױן האט נאדםליגלען, זײנע
 קער־ םון שםראם לעבעדיגעז איז׳ם נעים

 זיך זיך, םאר ■לאץ א אפנעזוכט ■ערס,
 חגם געטאז רוף א און אװעקנעזעצט

קעילנער.
 האט קאםע פרן נעבעיל רויטעז אין׳ם
 נע־ האבען םיײוױין, רויםער געשיילט

 אםלעםעגע װײםע און םײערעז בליצט
 אין האבען פילײצעס שולםערן, ארעםס,
 די געהײליגט און גע׳ױנדםוב׳ם לעוױגאן

םרוי. א צו וואכסײט
 רויטעז גלאז א פון נעזופם האט ער
 א געזויגען אוינעז די םים אח נעפעי
 שוואר־ א אונםער געזיכם םרויען בצאס

 נאהענט א םארגעםיהלט pא הוט צעז
גליק♦

 זײנען גלענצעגדע, שויז אויסזיכטעז,
 נעיי אפגעיאוט, ניט צוגעזאגם, געמוםעז,

האפגוננ. שםוםע װעקט
̂וגט שוין ס׳האט  איז ער װען געט

קאפע. םון ארויס
 שוין געװען שפרוגג אײן םים איז ער
 םאהרען צו םאשיז זײן אץ זיץ אױם׳ן
 זין האט םאשין די װען אין, אהײם

 םאי־קערע־ ער האט ארם, םון געריהרט
םרים׳ען.... צו װעט

ט אנג דל א פ
קרינען העלםען םאר פרויען און סענןר איגטעלינענםע י

ם ענ ב ע רוננ ל כע רזי א פאיליםים פ
 װילען וועיכע די םאר נעלעגענהײט װאונדערבארע א

אײגקונםט. לעבענם א םיט םארזארגען זיך
אנװײזוגגען פערזענליכע אינסטרוקצי^ן םערזענליכע

פון *פיס אין נןןבפרעגען

ו ם. א מ ײ ז ד
226 yecra ,4414-4415 עעלאנד טעל. יארק. ניז עװענמ.

־

/ , ט ר ע ״ ײ ט נ ע ד נ ע פ ע ד נ י א ״ גאדםעגמס, םענם •ון גרײדינג און מזיעיגג לעדענ• דדצפ־ז־עזײנינג, •ייל*ר-םײד, ליידיס - mufm דדײאינג Pt צ»נין-ס»יק>נס•
®ויזע:* 3 וון ■ארדינעז אויסגצלערענ® אוגז גײ חןבןךוװ וחום די «ון •ויוצגפןר

'$חר. » י*ל״ײ ■ויוצנ• v*t 10 יסליר
סױרוױס דעזײנינג נרונבארנ

122 pears ,םיטי יאו־ק גװ *עיוז ■פ״ד - עווענױ

ג נ י ר ר ע ם
pa ר»דיק«לער שטארקםםער און גרעםטער דער 

שער װעלם. דער אויף «רדען ארכײטער א^

oo^$2׳oooxo — אארםאנס
ער ד לי טג  83,000 — םי

ם ע ש מ ענ 740 — בר

»י«• רמג ®דג דעד  יצ- י
 זקאנאםי• װיכ#ינע< דען
םי ■סליייאחנז אוו אחנז מ

 קול- חנר »יו ריגג »רכ. דער
 איד«״ דצר אין צעטאד ®וי
ב»וו*נוגג. ארבײסאױ* ®עי

 אידי־ אײנצינער דער איז ריננ ארבײטער דער
 םאױטאר־ אײגענעם אן האט װאס ארדען, שער
טיטנלירער. קאנםאמפטיװ זײנע םאר ױם

כח 18 פון עלטער אין ארימגענוםען ײעחןן םעםבערם
יאהר. 46

! ta גצ״ר זיך ׳!וציםט םיםנציד, p’P נים נאך ײם1 איחר אויב

:ײיױרעז יו1 ווויסקײימ כאו

THE WORKMEN’S CIRCLE
175 EAST BROADWAY, NEW YORK, N. Y.

 אנריקולמור אידישע די
סאםײעפו הירש) (באראן

\ov>ft אײס־ םיט םארםערס ןײתוגםםינע •מ 
 אויס• ײי װי אח ט»רםמרי וחנממ קינפסע

tfD'nn קויפס איהר וויו *וויגדיערס, מח 
ם*ר^ »ײצר

 באר»ס ייחר אײד^ר ooniMun <ימ« נים
v i אונז. םים

צי  ורי• אבםאייש איז םאם אח Bin *מו
נר^.1«עדז פוםם «־n« ®דײבם

t m 4 ביז • סוו — *ב־ן »\יםיר םמליו
.icwistf /*•cno*.TV*Jd. loam, mcאותר. 1 ביז — זונסאנ

W IL l*b■ *».. Mot Yaafc Om

סליך קױםם שלי ם אוי

א מםני פהעמ מ
 פשאי צװמפאפשני

ר װזדיפ סהעע ר

דעזיינינג לערענם
װעכענטליר דאלאר 200 ביז 50 םון םערדינען קענט איהר

בעריהמטער חןר אין קורם « נעחםט

ל ע ש ם י ג מ נ ױ ײ ז ע ל ד ה ר ק ס
גארםעגםסי םאר לײדים p» קצײדער קעדער איז סיסעס םרויען, כמננ׳ס, פח
 ירײ«יג* ״”,יןיױי ■עטערגס׳ םאמ? *ו לערנעז דעזייניננ ■אר סשוחו ®יסמעי די

ד#ר. גל םענ׳ס אוז נארםענסס םאר םאר דרעםע^ םוס̂ג •יםןז
יאהר. 5C איבער נ*גרינד*ט

עררײכט דאם די
רעזולטאטעז. בעסטע םיםטעסעז, נײע אידעען, נייע

 באײיגי א מײנם םהול רעזיײיננ םיטישעל רער אין קורס א
וױידזשעס. נוםע אוו מםעיע

̂ז נוטע א  עפ און םרייעז, און מענער םאר פראםעםי
אויסצויצערנעז. ױך לײכט זעהר איז םןןרשםעהן. אלעס זארט איתי אום ׳••ראו״ אײגענ«ד *ײער *זא װערען נעגעבען װעם רעםאנס גאזונדערע ■*מרנ® איעריײ ®נײרעז אוז סעשי*נס *ארתוי®*! איר 1א.* אםערישא איז ק«ם«אניק irrrt עלםםםע די וײנעו םיר 4ל'יכ» זעחר זיינעו זיזי אויסתרנ«ו ®אד׳? כאדיננוננעז די

הלאסען. אװעגם און טאנ
 ®רײטאנ. יח םיםװווו מונמא, ®וחװנדיזלאמז,

םפו̂ח אונזער איז דעםאנסטרײשאז ■דייע
*do אינםארםאצת. #רײע םאי ^ןרזמנלױ

ל ע טש י ג מ נ י נ י י ז ע ססןהל ד
.5970 װיםקאנזין טעלעשאן יאר?. נױ םטריט, םע37 ו«סט715

ם ע ארל ק ה אנ ם אװ ב ער מ א ק
2H8 נװיארס םטױט סוטע9 תאר. עװעױו צוױיטע

J3 x אלע םוען םיר ■חמירענט פערארי״
ונױםנעצײכענמע װײם־פחנזידענם חוכארה װ. דג טראנסעסשאנם באנס בי״ײ יי ײײ ׳יימז8׳0 םאנקיםא׳ עקס פ.
ט6דע םייפפױ װײס־פר״יחונט פערארי, פ.י אד
n^i\u>Tw ° יר«ם1װײם־*ת לאזאתם, ח.
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£31
1926 יוני,

דע צו פיחרפ נאואן» םעסרעסאר
אװענפ אײו איו

 פון באראוי, אברהם םר. אוז סרס.
 יעצטען האבען אעסערגײשאנאל, אונזער
 חויח דער צו גמיהרם אװענם זמםאנ

 באריוי״ סאוי איז אדאיוי זיחן, צוױי
 איז םארגעקוםעז איז חתונוז דאי*<סזן די
 הארלעם, • איז חאיל שעהנעם זעהר *

 ז״נען עס און גאס, טער115 דער אױוי
̂ן אנװעזענד דארט  חוגדערט ■אר * נעוד

 די טון און צד מיראם׳ס םון סענשען
כיות. צוױי די ®ון צדדים
 נציראוועט אי? חתוגח דאמיסע די

 אופן. שעחגעם זעחר א אױוי געװארען
 אר־ און כאר גוטער א נעװען איז עס

 דעם אםוזירט האבעז װאם קעסטער,
שיילען. און זינגעז מעד.נעם םיט עואם

 זיך עולם דער האט וױיניגער נים און
 צו םישעז, םײךגעדעסטע ארום אםוזירם

באנקעם. גרױסארםיגען און שעהנצם א

 און עסעז נעגעבעז חאט סען אוז
חםילך. כיד טרי;?ען
 עולם דער אז זיך, םארשטעחט עס

 » כאיען־ צו םארםעלט ניט אויך האט
 זײן םיט באראוי ברודער און טענצעי,

 האט כאראף סעקרעםערי בתוכם. םרוי
 א געװען עסיאי? »ז &יסלאך, נעשטעלם

 דער זיך האט אזוי און סוקען. צו מחיה
 דער אין שפעט ביז םארבראכם עולם
ארײז. נאכט

 םזל הארציגעז אונזער שיסען םיר
 זײן און באראן* סעקרעםער צו טוב

 פאר־ ױננע צוױי די צו אױך וױ םו־ױ,
 דער־ צו םחותנים די וױנשען כױר לעך.

 םיז חתונות די אױןי טאנצען צו לעבעז
 אוראײיניקיעה און אײניסלעך־ זײערע

 דערזעילבער םים טאנצע] זאלען זיי און
 גע־ האבען זײ װי חן, איז םרישקײט

אווענט. זונםאנ םאראכםאגעז םאנצט

פאד םיסיננ םעםנער ספמציעלמו א רופפ 35 לאסאל
אװענם דאנערשםאג

םעםבער• דזשענעיאל ספעציעלער א
 ®רעסערס, קלאוק אלע םון םיטיננ שיי
 וױכטיג־ גרמסטער דער םון איז װאס

p״d, דא־ ווערען אפגעהאיטען װעט 
 אין turn, 7:30 םעז17 דעם נערשםאג,

 66 ילײסעאום, םאנהעטעז אין אװענט,
סםריט. טע4 איסט
זײן: װעט םארהאנדלען צו םראגע די

 םון רעסאמענדאציעס און רעפארט חןר
 יױ דער און קאםי^אן גאװערנאר׳ס דער

 אונזער איז דעם, צו שםע^וננ ניאן׳ס
 נױטמ, אויב #האםוי דעם צו צוגרייטונג

םאדערונגעז, נערעכטע אונזעחנ םאר

 מיט נעװארעז נוטנעחײסען זײנען װאס
פריהער. יאהר 2

 גרעסטער דער םון איז םיטיננ דער
 אוםבא- א<ע סוזט איהר װיכטיגקײט.

 אײעד זאגען און םאסעז איז סומעז דיננט
 אױסערגעוױינליכער דער װענען װארם

 יױ אײער :כרענגען םוזט איחר םראגע.
 קענען ניט איהר ניט־װעם אז ביך, ניאז

ארײנקומען.
גרום, ברודער םיט

.35 לאקאיל באארד עקזעקוטיװ
m. ,םעגעדזשער. גארעצקי

אין חויז ױניפי די זיו עפענם פוײפאג, חײנגג

פילאועלפיא לאהאל פװ םעםנערס
םעקרעםאר דיער םיפ זיך

)BKt 1 11• 01(«ל
 עקזעקיטיװ דעם םיט *וזאםען בערם,

 םענ־ 60 ביי *וזאםעז אילע — ב*»רד
 ארױםםאהר אן אראנזמירם *עז\ה*ביז

 פייאדעיםיא. םיז םייל 25 סארם, v אין
 םאמינעז. םיט :עסאהדעז ויינקן סיר
̂וחחגן דאם  םאר־ נעבראכט האם א?יין ם

 םען אנטײי־נעטער. א<ע «ו נענינען
 ה«־ אלע נע׳פםיםם. און נעזזננןן האט
 װעז קינדער. אין םארװאנדעלט זיך נען
 הא־ םארם, דער *ו נעקוםען זײנ«ן םיר
 ׳פטונחח עםלאכע פארבראכט םיר בען

 םארנאכט. ביז נאםור םרייער דןר אויזי
 םיר האבעז ;אכם, געװאייען איז «ם וועז

 ר׳ני tie «מ«רײט מגיתם, חןם נעהאס
 אויוי םאסי ק^םיטע, אראגת׳אמנםט

 ח*בעז ם««ער דעם נ*ך פארם. דער
 יוניא] ךער םון טוןר אקטױון <םלימ

o ■אםענרע אהאלםען n n, מען און 
 נלוםפעלד בחדער פר׳מענםירם ח«ם
 כמז װריםט־װאם׳*. גאלדע:«ר א םיט
 ז״גער, דעם 11 ביז פארבראכם ה*ם
 פרעהליכע, איזן נאכחער, זײנען םיר און

 םרײנד־ םקהר םים זוריס נעפןוהרען
 םעהר םים ;*ווייםען *ום איינער מאםט

 םיט אוז יתיפן דער w איבערנןמנחײט
 נ««■ דער אין *ז נלויבען, i»tn*or א

 ה«־ ןוויריק םיר וועלען «וקוגפט הענמער
ױני*ז. מםפרהע א מן

 פון נע;׳$תם עפעם אויך האובען םיר
 נע־ דאבען מיר *וזאנתנקונםט. דיזער

 נאי בענקעך םעםבערט די »ז לערנט,
 ראם איז דאס -אוםיננם־. *זעלמןן
 פארסויםמ האבען םיר זינט םאל ער׳פםע

 םיר אז הױז, ױניםי םי/אדעלםיא די
צ״ם. זוםער *רוים םאהרעז
 ערװײלט חאט באארד עקמסוטיװ די

K ,אראנזעיחןן *אל װאס האטיםץ 
 פוז *ײט דער דורך פיפניהם אןעלמ
 די םין אגטװיסלוננ די דורך ווםער.

 םא־ *ו םעגליך ח«ם סאכט “.דמױםנים
 דאם — *וזאנתנתונפטע אזזגלמ מן
פיסמיק. סארט נייער ןן אי?

 אםי־ די םיט *וזאםעז פאםיטע, די
 די םאראינםעחןםירעז זועצען םערם,

 אונםעתעםוננעז, דיזע »יז םעםבערם
 קעז נעלט םוםע קלײנער א סיט .ווייל
װיידענד. א פארברעננעז *וזאםען םען

״יי■

«*• M

ת א נ ם מ ע ס ד ע מנ  אײ־ ב
ם ענ ש ר p® ח ע אן.1 ד ני ז

 מנײוױיס׳עס ®ון אדבײטער די םיר,
196 jtm דאנקען םםריט. טע21 װעסט 

א^דזמאנט, ביזנעס אוגזער ןר,0סי
 חאט ער וואס ארבײט גוסקר דער

 םיר יח אונזער יאר גסאן
m* ערטאינ אװום  p -וױיםמוי 

. * ײם.

 זײן װעט “״אוטינג עו־׳&טער דער
 ברינמאר אין דזשיז, טען27 דעם שבת,

 רעדז^יסם־ אלע זיך זאלען קאלעדז^.
 52 ױניאז, דער םון אםיס אין רירען
 שװעסטער בײ סטרים, טע10 :ארט

ראזענםעלד. אײד»
באמערקעז, צו כדאי איז שילוס צום

 ב^וםםעלד׳ס םון אויםנאבע גאנצע די אז
 בײ געװארען געדעקט איז צוזאםענקוגםט

 פרעזענט, □in אויסער םעםבערס, די
 אםיציעל איהם האם באארד די װאם

פרעזענםירט.
 םיט געזענענם אויך זיך האבען מיר
 בלומענטאל, גרײס בוכקיפעריז, אונזער
 די אםיס. אונזער םארלאזען האט וועאכע

 םיט פרעזענ״טירט איהר האבען מעםבערס
 פראכט־ א און <ןײס װאניטי נאאדענער א

־־ בלוםען. בוקעט םולען
רײזבערג, ה.

י. װ. ג. ל. ». װייס־ירעזימנם

)1 זײם pc («לוס
 א& געהט װאס רײלראוד, לאקאויואנא דער
 װע־ מעניצןען מעהרסםע די האבאקען. םון
 דער מיט בײטאג םרייטאג םאהרעז לען

 הא־ םוז אפ געהט װאם טרײן עהספדעס
 דאס טײם׳/ ״םטאנדארד 2.20 באהעז
צייט. יארק נױ 3.20 םײנט

 גו־ױס&דטיקעי א אװענט שבח
קאנצערט.

 װעט ױני טען19 דעם אװענט, שבת
 גע־ דארט הויז ױניטי דער םון עםענוננ די

 קאנ־ נרױסארטיגעז א םיט װערען םײערט
 מױ די אװענט. ליטערארײטען און צערט

 דורכגעםיהרט װעט פראנראם זיקאלישע
 זינ־ סאפראנא באוואוסטע די םון װערעז
 דער און אווער6באין דארא סאדאם גערין,

 גיע״ ^פילער, קאנצערםינא כאריהמטער
 זײן אויך װעט עס מאטוסעװיטש. גארי

אנדערע. נאך און פיאניםט באריהמטער א
 װעט אפםײלונג ליטערארישע * די

 גרויםען דעם םון װערען דורכגעםיר»רט
 געלעככתר, איז דזוס*ר םיז שינסטלער

נאלדבערג. רוביז
 זיך גוםא עולם דער װעט דעם חוץ א

 דער אונםער כאר-געזאננ, איז באטײליגען
 װע• אויך מוזיקער. א םון םיחרעדפאםט

דעם םון פלײערם״ ״ברוקװאוד די לען

 אן געבעז קא^עדזע״, ״לײבאר ברותװאוד
 םאױשטע־ דראםאטי^ע אינטערעםאנםע

 לויט נאה און נאד זײן װעט עס און לונג,
!ױניטי אלא םון מנהג דעם

 לעבעדינ, זײן װעט עס סורצען, אין
 נים פארפעהלט םרעהליך! און לוכטיג

דארםעז. זײן צו
 ארויס־ װילען װאס יאר^ער נױ אלע
 אין רעדדטיסטרירעז זיך דארםעז פאהרען

 װעסט 3 בילוײננ, אינטערנע׳שאנאל דער
םלאר. דריטען אױם׳ן גאס, םע16

 אויסער פון כױםגלידער די צו
יארק. ױו

 םילאדעלםיא םון םיטגלידער אונזערע
 נױ ארום שםעדםלאך און שטעדט פון און

 ױניטי דער אין םאהרען ײילעז װאס ׳יארס
 אםים איז רעדז^יסטרירעז זיך קענען הויז.

 זײ װעט דאס ױניאן. לאקאל זײער םון
 ׳&רײבען םון טראבעל דעם םאר^פארעז

 םון אםיס איז ארײז געהט יארק. נױ נאך
 זיך, םארשרײבט און יוניאז לאקאל אײער

ארויסםאהרען, װילט איהר װען

v האם עס װי איהר, וױיםם t די #נםװיקעלט 
 1»םעריקא איו באווענוננ *רבײטער אידימע

 איגםערנײעאנאר דער סוז נע^ויכםע די <עזם
 דר. טח ױניווו, נ*רםענםיװ*רסערס לײדיס
 וויץ םים װעם איחר אח יעװי?, ?ואים

װערעז. ב*ס«נם

1M *dm

 נערר װעחנו דעזײנערס
iropזזיכםעען א צו פען

 נאכםי־ 230 ױני. ג»ן19 דעם ,me׳
tvovne■ e n  m o « װיכםינער זעחר 

tױנ חגזיינערס די פון גדםינג r, .46 לאק, 
 די 3 זיםער חאםעל, •ענםילוזיעיא איז

met eyn mnpvtpv* בא־ <ן װיכםינעם 
 םון פײנער ׳ ד«זײנ«רם. די פאר ריבמן

 דעם לאזען ותלען oen ײמימערס״ די
 סוםען ix פארפעלען נים trup< נ*םיץ,

ovt •סיסימ
גרום, ױניאון םרייד םיט י. װ. J ל. M 45Z באארד עקועסוםיװ ןײ

פארמאט קלײנעם א אין איסעגיע ױניטי די/

ױ זיך הפקנם דזשון, פען18 דעם פױיפאג, הײנם,

הרז יזניםי אינטערנעשאנאל
פא. פארק, םארעםט אין

װערעז נענעבען דארט װעט נעלענענהייט דער צו

אווענם ליטערארישער און קאנצערט גרױםארטיגער א
:באטײליגען זיך װעלען פראנראם מוזיקאלייטער דער 1אי

 ס^נצערטינא־ באריהםטער םאטוםעװיטש, נרעגארי
 און םצפראנא, באװאוםםע באשאוער, דארא שפילמר.

i>p .אנדעחנ
ן י ב ו , ר נ ר ע ב ד ל א  און הומאר םון סענינ חנר נ

דעקלאםירען איז םארלעזעו וועט געלעכםער,

 ךראמאטי׳פע א נעבען װןלען “פלײערם די.בתקװאוד
םארשטעלוגנ.

 ם«רװײ• נעיםם, פארשיידענע זיין אויך וועלען עם
 נים־ אוגםערהאלטוננלען, געזעלשאפטליכע לוננען,

טענץ. פארשײעדענע און נאםטיק
אלע פון חײם זוםער באריהםטע די איז חױז יוניםי די י-

 נארםענם ליידים אינטערנעשאנאל דער tie םיםנלידער
ױניאן. װפירקערם

 פון םעםבערם אויפנעטםען אויר חױז יוניטי דער אין ווערען אינטערנעשאנאל דער פון םעמבערס חוין א
באוועגוננ. ארבײטער דער פון פרײנד און םעגשען אמטעלינענטע זאנםט »ון ארנאניזאזניעם, אנדערע
םטרים. םע16 װעםט 3 כילדינג, אינטערנעשאנאל חןר איז איז אפים רעחשיםטריישאן דער

ר ע ען איז ד ט ת א הר 7 ב ט, או ענ װ ער א ט ײ ב עז אר אל ען ז #נ ך ק  . ד
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GERECHTIGKEIT—(JUSTICE)
 אלע פון ארכ״טער
 פאראײ־ לענחנר,

ױ נינם  די און ׳»י
 pn ojni װעלם

» ר י י י »1

 חחזפתי נצדפתי
ארפח. ולא

».)נ״ו, (יױג,
ס״ז ןן

 1«י איך ח*ל• ק״■
 ימל ״יז

tf*V̂ <׳< *יחי *V•

יוניאן װארסערם נארםענם לייױס אינטערנמשאנאל ח$ו פון ארנאן אפיצישלהר
P1UCE 3 CENTS,1926 ינגי, טען25 פרײטאנNew York, Friday, June 25, 1926Vol. VIII. No. 26.

אין ועםאנסםראציע דער צו אויף קלאוקםאנעח
םיםאג נאך 4 דינםםאג גאווען, סקװער םעױסאן

 םאמםעלמאכער, קאטערס, פרעםערם, פינישערם, אפערײטארם, די באארד, דזשאינט פון קלאוק־לאקאלם אלע םע מיטגלידער די
 דינ־ םאדזאטלונג דער צו קומען צו אויפנעםאדעדט זײנען דעזײנערס, און עקזאמינערם מאכעה באטאנהאל מאכער, םקױרט
 פרע ׳גרין וױליאם םארזאמלוננ: היסטארישע די אדרעםידען װעלען רעדנער פאלגענדע די — נאכמיטאג. אזײגער 4 םטאג,
פ. דזשאהן באארד: דזשאינט םץ געלאדען רעדנער — זיגמאן. פרעזידענט דורך אײנגעלאדען ׳ל. אװ ם. א. זידענט

אוגליה  לייבאר״; אװ טשײטבעד ״איטאליען סעק. חשאװאניטי ארטורא קאונםיל; טרײדם פעדערײטעד סעקרעטער לן
 גאלד/ ב. ;אינטערנעשאנאל אונזער םץ םרעזידענט זיגמאן, מאריס ;אמאלגאמייטעד די םון פרעזידענט הילמאן, סידני

באארד. דזשאינט םון מענעדזשעד גענעראל הײמאן, ל. און ױניאן, םאדיערם באארד דזשאינט מענעחשער
!יארק נױ גרײטער פון קלאוקםאכער

ױניאן, 'מאכער סקוירט און קלאוק נרויםער דײר פון םיטנלידער אלע
 װערען באארד, דזשאינט אין פאראײניגט זײנען װ«ם לאקאלם אלע די פון

ױני, טען29 דעם בײטאנ, דינםטאג ארבײט די װארפען צו אויפגעפאדערט
 דעםאנ־ נרויםער דער צו גארדען םקװער םעדיםאן נײעם דעם אין קוםען און י

 היםטארישע די אײנגערופען. האט ױניאן די װאם פארזאםלוננ, סםראציאנם
בײטאג. זײגער א 4 דינםטאג, אנםאנגען זיך װעט פארזאםלונג פאסען

 זײם איהר ױניאן! קלאוקםאכער דער םון ברידער און שװעםטער
 דורכ־ קאםף אײן נים שוין האט איהר היינם. םון גיט שױן לײט ױניאן

 איהר און ארבײםער, ארגאניזירמע אלם רעכםען אײערע פאר נעםאכט
 זיך באלעבאטים אייערע װילען קוים אז װעלט, דער נעװיזען שוין האם
 םטרײקען צו װי איהר װײםט םאדערונגען, געדעכםע אייערע צו צוהערען ניט
 קאולקאםכער די האבען דאם צוהערען. יא זיך זאלען זײ קעםפען, און

 און ,1910 יאהר אין קאםןז העלדישען און היםטארישען אין כאװיזען
נאכדעם. םאל אײניגע נאך

זאגען, צו אײך איבעריג םאר האלטען םיר י !כרידער און שװעםטער
 די װארפען איהר זאלט כײטאג דינםטאג קוםענדען אז איז, עםי װיכטינ װי

 עװע., טע8 און םט. טע48 נארדען, םקװער םעדיםאן אין קוםען און ארבײט
 װידער זײט איהר אז בכלל, װעלט דער און באלעכאטים אײערע וױיזען צו

 םרויערינע די םארבעםערען צו כדי רעכטען, אײערע םאר קעםםען צו גרײט
 םאםענם. איצטינען דעם אין טרײד קלאוק אין ארבײטער די פון לאנע
 אםבעםטען. לאנע אײער םארשטעהם אלײן איהר אז װײםען, און פיהלען מיר

 אונטער איצט, לײדט איהר װיםיל אלעםען, םון בעםער װײםם אליין איהר
 דזשאבער־םאב־ דעם פון םראדוקציע דער אין צושטאנד כאאםישען דעם

 אײערע אוי,ס שטײן שװערער א װי ליגט װאם סיסטעם, םאנוםעקטשורער
ארײן. אפגרונט אין טיפער אלץ אײך שלעפט. און העלזער
 דער צו קוםען צו םארםערלען ניט ױניאן דער םון םעםבער קײן זאל

 א זײן װעט דאס בײטאג. דינםטאג קוםענדען פארזאםלונג היםטארישער
 זעהן, באלעבאםים די זאלען און אלע קוםט !ארםײ אונזער פון ״רעוױו״

אײניגקײט. און הארםאניע םולער אין קאםף צום נרײט שםעהען םיר אז
!םאםען ארבײטער די פון םאכט פאראײניגטע די לעבען זאל לאנג
!ױגיאן קלאוקםאכער םעכטיגע און שטארקע די לעבען זאל לאנג
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.11ײי1 פראנא טי•

 פאננפ פאנד אינשודענס
 ארנײטסלאזען צאלען אן

םאנפאג במנעפיםדעם
 םאנד אינשורענם ארבײטסלאזען דער

 נױ פיז אינדוסטריע קאאוק דער איז
 אדבײםסלאזען אױםצא^ז אן םאנגט יארס

 דעם מאנטאנ, קוסענדיגעז בענעםיט,
ױני. םען28

 אויסגעצאילט װעט בענעםיט דער
 שע־ די איז סלאוקמאכער די צו װארען

 מען וועט מאנטאג, אנםאנגענדיג פער.
 צ̂א געװיםע א איז צאלעז טאג יעדען

שעפער.
 םיױ־ די םון ליםט א דא דרוקען םיר

 בענעפיט דער שעפער װעמעס איז ״םעס
 ײאה ערשטע די ווערעז געצאלט װעם

̂אוק- די איז באזונדער, טאנ יעדעז  ק
 איז זײז צו נעבעםמן זײנעז ם*כער

 וועלעץ טשעקס די װאם טאנ דעם
 בא־ די צו ותרעז 1ארויםנעגעבע דארם

. ארבײטער מרעםענדע
ק^אויד די םון ליסס דער איז אט :שעפער

ען28 םאנטאנ, ׳ ן ט שו ת
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מ צו יתיאןו פןזדעדסמוסםאכער טמםנעדם א
!שװעסטער און ברידער

 נע״ אםאל וױדער האם ענטװיקלוננ געשיכטליכער דער םון גאנג דער
 וױדער פאםירונגען. נרױםע םון שװעל צום ארגאגיזאציע אונזער בראכט

 קאמף א אינדוסםרי, אונזער אין קאםף נרויםען א ערכ זיך' םיר געםינען אמאל
 םױ־ 40 פון אינטערעםען לעבענם די פארװיקעלט זײנען עם װעלכען אין

ױניאן. גאנצער אונזער פון עקזיםטענץ און לעבען דאם און םאםיליען זענד
 פון אינדוסםריע קלאוק דער אין םטרײק נענעראל אנקוטענדער דעד

 םוזען טיר װעלכער צו אונטערנעטוננ, נרױםע אונגעהייער א איז יארק נױ
 נײס־ םאטעריעלער, יעדער םיס קרעפטען, אונזערע אלע םיט פארבערײט זײן

 פיהרער־ די אױםםושטירען. קענען םיר װאם װאפע, םאראלער און טיגער
 םטרײק, נענעראל דיזער אז איבערצײגט, פעםט איז ױניאן דער םון שאפט

 דער אין דורכגעםאכט האבען םיר װאם קאמפען גרויםע אנדעדע אלע די װי
 דער װעלכען אץ קאםןש, שװערער ביטעדער, א זײן װעט פארגאננענהײט,

 קאפיטאל ארגאניזירטער װאם םיטעל יעדען מיט באנוצען ױך װעט שונא
 אפצושװא־ און פראנם אונזער צוצוברעכען כדי קרינען צו באװײזען נאר קען
 עטליכע נעװינען צו נאר ניט קאמף א זיין װעם עם רײחען. אונזערע כען

 אװעקצו־ ארויסםריט םעכטי^ער א :אר ו,1כאלעבאטי די פון הנחות קלײנע
 ארױם־ אן באדעז.' געזונםען א אױןש אינדוםםריע הויפט אונזער שטעלען

 צופיצעלט אזוי זי האם װאם דעםאראליזאציע די אויםצואװארצלען טריט
 אינדוסטריע, דער פון כאלעבאטים אםח׳ע די מאכען צו און צו׳הפקר׳ט, און
 ארבײטם־באדיג־ די פאר םאראנםװארםליך װירקליך — דזשאבערס די —

שעפער. די אין נונגען
 קאםף שװערען דיזען װעט ױניאן אדנזער !שװעםטער און ברידער

 אלע געזואונען םארגאננענהײם דער אין האבען מיר װי פונקט געװינען,
 פון דורכגעלעבט, האנען םיר װאם צוזאמענשטויםען היםטארישע אנדערע

 אװעקנע־ ױניאן קלאוקםאכער די האבען מיר זינט אן, םאנ ערשטען דעם
 וועט קאםןז דעם געװינען צו אבער פונדאמענט. םעםטען א אױף שטעלט

 םיר שאםירונג;ץ פאליטישעי װעלכע צו אלע, טיר אז פאדערען, געװים זיך
 סעאריען אדער אידעאלען, געזעלשאםטליכע װעלכע באלאנגען, ניט זאלען

 נענעראל־ דיזען אין זאלען — םארציהען, אדער פרעדיגען ניט זאלען םיר
 םים נשםה! אײן םיט און הארץ אײן םיט פארײיניגט, באמת זײן סםרײק

 פאר־ שו אםכעםטען און אםשנעלםטען װי װילען און װאונש הײםען אײן
 םאר םאדערוננען, לעבענס־נױטיגע די נעװינען צו און ערםאג, דעם זיכערען
ארױסטרעםען. קאםף דיזען אין װעלען םיר װעלכע
 און שפאלםוננען שארפע האבען צו ױניאן א פאר געזונט ניט איז עם

 אינחםםריעלען פרן צײט אין אפילו םיעונגם־םארשידענהײטען, םארביטערםע
 שרים יעדען אױף לויערמ שונא דער װען אבער, קאםף פון טענ אין םרידען.

 יאן — פעםטונג, אונזער דורכצולעכערען װי װענ א זוכט און םריט און
 א פאר געפאהר ביטערע א םאראורםיילע אץ רײבונגען פאליטישע זײנען
 אץ װירקונג. איהר און לעבען איהר קאן אין שטעלט װאם ױניאן,
ם דארף קאםף, א פון צײם ײ ק ג י נ י י  װארם׳ שעהן א נאר ניט ױין א

 פראק־ אפענהערצינ אץ עחרליך דאר^ עם נאר שםרעבונג, אידעאלע א אדער
קעםפעגדער דער פץ אקטיװיטעם םאג־טענליכער דער אין ווערען טיצירט

שונ̂י אלנעםיעעם דעם געגען קעחר און ווענדוננ יעדער אין ארגאניזאציאן,
» » « או *ן « ל » ,׳י׳ >י•1( , ' *
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