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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 * נעו̂ד

 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
ה*ביז  ארױםםאהר אן אראנזמירם *עז\

 פייאדעיםיא. םיז םייל 25 סארם, v אין
 םאמינעז. םיט :עסאהדעז ויינקן סיר
 םאר־ נעבראכט האם א?יין ם^וחחגן דאם

 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

ם, חןם נעהאס ת  ר׳ני tie «מ«רײט מגי
 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

ן ױני*ז. מםפרהע א מ
 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
ן  דאם — *וזאנתנתונפטע אזזגלמ מ
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■
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ת א נ ם מ ע ס ד ע נ מ ־ ב ײ  א
ם נ ע ש ר p® ח ע .1 ד ן א י נ ז

 מנײוױיס׳עס ®ון אדבײטער די םיר,
196 j t m דאנקען םםריט. טע21 װעסט 

א^דזמאנט, ביזנעס אוגזער ןר,0סי
 חאט ער וואס ארבײט גוסקר דער

ר גסאן א ח אונזער י  םיר י
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

אה און נאד זײן װעט עס און לונג,  לויט נ
!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

̂ויכםע די <עזם 1»םעריקא איו באווענוננ *רבײטער אידימע די #נםװיקעלט vt האם עס װי איהר, וױיםם װערעז. ב*ס«נם וויץ םים װעם איחר אח יעװי?, ?ואים דר. טח ױניווו, נ*רםענםיװ*רסערס לײדיס איגםערנײעאנאר דער סוז נע
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 נערר װעחנו דעזײנערס
iropזזיכםעען א צו פען

m׳ e, נאכםי־ 230 ױני. ג»ן19 דעם 
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 
מן  םון פײנער ׳ ד«זײנ«רם. די פאר ריב

 דעם לאזען ותלען oen ײמימערס״ די
 סוםען ix פארפעלען נים trup< נ*םיץ,

ovt •סיסימ
גרום, ױניאון םרייד םיט

װ ןײ םי עסו ד עקו אר א  ב
M 4 5 Z .ל J .י. װ

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,

ד או װ ק ת ב  ךראמאטי׳פע א נעבען װןלען “פלײערם די.
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
ר איז איז אפים רעחשיםטריישאן דער םטרים. םע16 װעםט 3 כילדינג, אינטערנעשאנאל חן

ר ע ז ד ן אי ע ט ת א ר 7 ב ה , או ט נ ע װ ר א ע ט ײ ב ר ז א ע ל א ן ז ע 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.

ח ע אנ ם ק או ל ף ק ער צו אוי ע ד צי א ר ם ס אנ ם ע אין ו
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
ה לי ג או  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

r «ז s  D i L T O צייפ
דגט#ן. טאױם םרעדדענט פון

פארןײיכניס אעהאלט
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̂ינט pe םיםינג .2 זײט ̂ארד דז«  »ון ב
דז׳פ• — ױנייזז דרעסםאכער p» קי»וק
®אר^ײדעגעס. םייט.

 א. — 9 י^ןאי *רן םעמבערם די *ו .3 זײט
ארטםעגט.1דע עדױקײ^נאל זירליז.

*>יק*ג#. םון
 וורגווניזויציצנם^רווגעז. און םרײד .4 זײט
 (ערצעחלוגנ) העגם^עס זעםאעגע .5 זײם

 *רעזענ־ דדפעראם. ק. דזשעראם —
קארסז. אב.—^•ערםוון «*« דעם םירען

 עייטןןריצלס. .6 זײם
ן גדיינטע דעי *ו .7 זײט ו  טראגעדיע דער ו

npito פינקעלשםײן. <. — ו(אנ?עמי אוץ
— ?וםזןר ני® זומער, יע

n  r» T ot* ״■״ 
בײמי#זען ױ *צלונגען םראנק• חערמאז דר•—ײינפזדעסעז *ער  אינ״ורענם זו̂ן

מורים — סעזןן סירנינ qjn יאר ו*ני
« נ ן ס » י ט ײ ן ? ו ס חני ו ^׳  ױגי

ל •פחדינג^ז י ע י י ! י
גןר

{ ױ ^ טייז י11צ ״י ״י ידײעדפי .10 © א
*• — יכ®)

 ׳ם1•ו .11 ?ײ©
\vי«י1!(♦ו

 «יוסעז. פון
פינאורעגס ןוען

.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.
 צא^ 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

 ק^אוק- די איז באזונדער, טאנ יעדעז
 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

תשון טען28 םאנטאנ, ׳
 ם■• •«m 88 143 — «יםענ«ף »ין *נןלם*ן

ן *«מרי»*״ז י *י• •«28 װ. 48 — ׳••עדן •

יתיאןו פןזדעדסמוסםאכער טמםנעדם אמ צו
!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

ט איז עם  און שפאלםוננען שארפע האבען צו ױניאן א פאר געזונט ני
ײטען, םארביטערםע שידענה עלען פרן צײט אין אפילו םיעונגם־םאר  אינחםםרי

 שרים יעדען אױף לויערמ שונא דער װען אבער, קאםף פון טענ אין םרידען.
ט און אן — פעםטונג, אונזער דורכצולעכערען װי װענ א זוכט און םרי  י

שע זײנען ײבונגען פאליטי  א פאר געפאהר ביטערע א םאראורםיילע אץ ר
ץ װירקונג. איהר און לעבען איהר קאן אין שטעלט װאם ױניאן,  א

ײם ם דארף קאםף, א פון צ ײ ק ג י נ י י ט ױין א אר ני  װארם׳ שעהן א נ
אר שםרעבונג, אידעאלע א אדער  פראק־ אפענהערצינ אץ עחרליך דאר^ עם נ

װיטעם םאג־טענליכער דער אין ווערען טיצירט ץ אקטי קעםפעגדער דער פ
דוננ יעדער אין ארגאניזאציאן, ענ ם דעם געגען קעחר און וו ע ע םי ע שוני^ אלנ

» » « או *ן « ל » ,׳י׳ >י•1( , ' *
Bfea
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װ חשאינט פון מיסינג א pb?p פון מ
י ױניאן דרעסמאכער און

 דזשאינט פולפ נדטינג סועשעל א
 ,21 ,10 ,9 ,3 ,2 ראחוױס די פון נאארד,

 VH 89 א\| 82, 64 ,48 ,45 ,36 ,23 /22
 דעם ריטװאה גע,״,*»רעז #•געהארטען

pa 1920 ,p 3 טע;16 m טע16 װעסט 
סטריט.
 דזשאיגט פונ׳ם !יאטאיןאי״ דעד
 פא־־־ װעי־ט דז״שון טען11 סולם באאיד

גוטגעחייטען. pa נערעזען
 די־ אלו באארד די pc באריכט דעי

 װעדט רז״עון טען16 דעם סון רעיזטאיס
גוסגמחײסעז. ײיז םא״לדמזעז

: c ע ט י מ * ק
 מיס און tnyp פאגיא שװעסםעד

 ״וױ־ דער םין סאדשטעוזער ס־עסטער,
 סטריײ די העיםט װעיכע קאכױםע״ כיעגס

 זײערע און טײגעיס ענגלישע יןענדע
 ,ד םאר שיײ־ערען קעדער, און סדױען

 װעי־ pa ראגע ״שרעיזריכע די דעי*ע;*טען
ײ ױךי. נעפינעז סםרייקער די כע  איעלי־ ו
pn העי*פען צו װעלכע םיט שטיצע םאר 
גױטנאדערפטיגע. די

 נעכען צו זיי באשײאסען וועיט עס
 און שטיצע פינאנציעי״ע און מאיאלישע

 װעדען אױסגעאדבייט זאלען דעטאיען די
pc דירעקטארס. אוו באארד די

:ן ע ט £ י ר ע ו צ
 בארינטען די גוט חײסט 22 לאיןאל

pc דעם םון דירעקםארס אװ באארד די 
 םען1 דעם pa כ*אי טעז26 און םען24

p r n, דעם פון פראטאתאל דעם און 
p. םעז1 סולם באארד דזשאיגט m 

■ראםא־ רעם גום הייסט 35 יאקאי
 דעם פון באאדד דזשאינט םוג׳ם האל

p טען1 r n די םון באריכטען די און 
 איז םעז24 סולם דירעקםארס אװ באאו־ד

p סען1 דעם און סאי םעז26 m.
 רער אז סאדלאנגט 45 לאחאל

 פארטרע־ א שיקען זאל באארד ד?ש#י;ט
 מאסםיטינ: זייער אדרעסירען צו טער

 יענ־ דעם pa דזשוז טען19 דעם שבת,
חאטעל. םילוױיגיא

i jn r a א«ױ:םעט װערט קודוײגעצקי 
כױטינג. דעם אדמןסירען צו

באריכטע; די גוט הײסט 89 יל*קאי
 דעם םון דירעקטארס *װ באארד די םון
 טען1 דעם און כיאי טען26 און טען24

p m םוג׳ם פראםאקאיזןן די און 
 און טעז1 רעם םון באארד דז^אינם

 באארד עתזעקוטױו זײער דזשין. טען11
 םון םאדערונגען די נוסנץתײסען חאם

 דעי• אז האםט און 45 און 2 לאקאלם
 ערםאמרײך זײן װעט כאאלד דז׳שאיגט

באדינגונגען. אידעאאע זײ סרינען איז
 89 יאקאי םיז באארד עקזעקוםיװ די
 װעאכער פדאטעסט דעם גוט אױך הייסט

 י. אװ ם. jk דער צו געײארען גע^יהט איז
 ״בא־ די פון אדוועדםײזםענט דעם בגו:ע
 דעי־ אין ערשיגען איז ריעלכע םילס״ םא;י

״פעדערײטאגיסט״.
 דער םים אױך איז וזערפעױטאפט די

 כיאיארי־ דער פון ?ןםעיונג זײ אז סייגונג
 סינסאײסקי ברודער דעםיםען אין םעט
 קא־ פיקעט דער םון װײס־מי״^ערםאן אילס

 איצסי־ די אז סיאר זעהר באװײזט כדםע
 װיילען באארד דזמאינם םונ׳ם םיהרער נע

 םארטרעטער־ כדנאריםעט די נצבעז ניט
 האםיטע, װיכטיגער דער אויןי שאפט
 » איץ ארבײםעז צו כדי מוז, װעיכע

 קאאפעראציע די האבעז וועג, װירקזאםקן
*99 סיז

ס דדטענערזול שער׳ ם םענעדז מריכ  :ב
 די וועגעז באדיבג•^ הײסאז ברודעד
 םארגעיענם זײנען װאס םאדעיוננעז

 הילסוױט, סר. ילאיער, אונזער םון געװאיען
מ סאנפערענץ דער בײ עי ו  אינע־ איז ו

 טען25 דעם דינסטאל גצװארען חא<טקן
 די און ױניאז דער צזױשעז 1926 דדמין^

קאונסיי״♦). ״אינדאסםרײעי
ר מ ח  אז זוײמער, כאריכםעם חײמאן ב

 אנט־ ?יך האבען מאנוסעקםמורערס די
 םײ־ ײניאז דער םיט קאגפעריחמ ןװ זאנט

 אגנעםען וחןם ארנאניזאציע אונזער דעז
ם דעם אד « ר טון ח  קא־ נאוחנרנאר׳ס מ

פארהאנדלתנען. צו באזיס א אלס םימאן
 בײם אנוועזענד איז זיגסאז ■רעדותנט

ך באריכםזנט און טיטינג ױ  דער װענען י
 םח אייגער נקותז איז ער תאנםערענץ.

 ער מאגםערענץ. דער בײ כדפער^ייטע די
 מאנופעקם^זורערס, די איגםארםירם האט

 מארםצוזעצעז נרײט איז יתיאן די אז
 *אינדאסםריעא די. אכער סארחאנד<ומ*ן,

ט קאתסיי״ ת  נעק־ דעם רוםזנז דארפען ו
 םאדעדונ־ אװזארא װאו אגץ^אסער ססעץ

A פארהאנדצלם װעלעז מן r a m
װײםער, כאריכטעט 1חײםא בתדער

מ גארדען סקוחנר םעדיסאן אז  גענוםען א
װעס וואס םיםינג, סאס א פאד געוואחנן

עי חני •) אז  געגאסע וואם «,iyo®»»eo נ
 •ון כאסען אין *ארגעל״ענמ אא■ מילקװי•

 ■אדעררגגען, איימד^יסענדיג ױגיאז״ דןד
ד ד• ױ ארויה אאאןל• ױגיאן די וואם ל  מ

׳ • י י  » אויןי ג?»*«אן מזאר ײ ײעלצן מ
m חײנאינען א»ן אר■ >ײײיתו i l* גערעכ״. 

jm — איגהײולר rbrm . י ^ ׳ ,

 ױני. טען2(> חנם דיגסטאג, ׳:•טאטפיגדען
גוט״ וחןרט באריכט הײםאנ׳ס בװדער

געהײסען.
באריכט דירעקטארם אדו באארד

.1926 ,16 דזיעון
:קאםיטעס

,123 יאקא^ טאפטיפיק, בעגדדעאטין
 פאר<אגגען, ^5 יאקאה ®עריטאן, ס. און
 אונטערזױ זאי באארד דדטאיגט דער אז

 עווענױ, הײילאגד אויף יטאפ ױגיאן א כען
 אימצנטיסאר װעטעגס דדש., פאסײיז,

 ערקעיערע?, זײ ;ארדבערג. טר. הײסם
 אין יפא• א האם גאי*דבערג טר. דע־ אז
אױך. יא־ק :ױ

צום א״בעדגעגעבעז װערט הײס די
2'tH

 ער״פײנט ,22 4יאקאי קאנםאי, ארעקס
 ױױױס״ און ״לאװ פון ארבייטער די פא•
 זײנען וועיכע סטריט, טע35 װעסט 253
 ער צײט. װאכען דרײ ישױן סטרײין אין

 צאה־ זײ זאא אפיס דער אז פאיראנגט,
בענעפיט. סטרײק יען

 די אז ערקר^יט, זיםעךפאן ברודער
 ניט־ א צו ארבײט געישיקט האט פירטע
 באצאחילט י-עיםאד האט און B»r ױגיאן

 דעכע־ ,\ײזוױד*־טעם אלס דאילאר 300
 א װע־יען א*צט יױיל פירכי״! די דזיטעס״.

דדטאבער.
 צום איבערגעגעבען ווערט הײס די
אם*ס.

 און 2228—48 קאלורע, אגטאגיא
 קאטיטע א ,1131̂—8 גײעו*, י,א:דעראזי

pc 48 יאקאי םיז מעסבערס צאהר א, 
 םאנאסען 9 שולדיג גזגרחגן זײנזנז וועאכע

 איז עטייײס אינעמיכער דער ווען דױס
 זײ נ׳<ױארען. גע^יכםעט איז ױניאן דער

 אלט־ דך האט ילאקאל דער אז ערקלעיען,
 דער אגעויו ד*וס, זײערע אנצרנעמעץ זאגט

 אינ־ זײנעז קי^ןיקס באארד׳ס דזישאינם
 מע־ דזיטענעראל םון געווארזגז סםרדאירט

 אנגע־ דאס האבען און הייםאן נעדזשער
 אינ־ איצט זײ האט ראקאי דער נוכען.

 געווא־ עקספעאד זײגען זײ אז םארםירט,
צאהאא.* םונ׳ם רעז

 װעם אז ערקלערט, הײסאן ברודער
 דדשענע־ דעם מים פראגע די אױפנעמען

באארד. עקזעקוטיװ ראל
נע;עגט.1א דעריבער וועיט קײס די

באריכםעץ םענעז־זשער׳ס
 םון מענעדדשעי זיטעימאן, ברודער

 אז באריכםעט, דעפארםמענם, דרעס דעם
אן םירםע די י  װעסמ 252 זײעץ׳/ ד. \
 עס אז באהויםטעט, האט סטריס, טע37
 םעהטארי דער אין פיאץ בעגוג ניטא איז

 פארילאננט ער ביזנעס. זײן אנצופיה־ען
 אגרי־ דזיטאכערס א סײנען צו עריצױננײט

 אונטערןװשרײבען סארשפרעכט אח כיענט
 פאראנםװארמיליך זײץ צי אגרימעגמ אן

ארבײםער. זײגע םאר
 צום איבערגעגעבען װעיט קײס די־
אפיס.

 םירמע די אז אױך, באריכםעם ער
 װזןסט 251 עהרעגרײך״, און ״קאיטאן

 מיט געװארען נעפײנט איז סטריט, םע38
 אנרי־ דעם פאײרעצעץ פאד דאלאר 200

 נעוןארע,־ ערקלערם איז יטאפ דעי טע:ט.
 איצט װי< פירמע די או, ססרײי• א^

אגרימענט. רדצאבערס א כי*נען
 כזרעליםט דירעקםארש אװ נאא־ד די

סםרײש. דצם פארטצדזעצע:
 דעם םון מענעדזשער קאפלאן, ברודער

 א אפ ניט דעפארטפענם, פראטעקטיװ
 םען5 דעם םה אפיס זײן פאר באריכט

הײנם. ביז מאי
 אםיס זײז האט צײט דער םון כדשך אין

 קײסעס, פראםעקםיװ 170 אתטערזוכם
 קײסעס, דיםנדעארדזש 25 אײנשיליסענדיג

 גונ־ צו געװארען געשליכטעמ זײנען 19
 צוריהגע־ זײנען 6 און ױניאן דער םםען

געװארען. צוינעז
 אױך תאם אםים זײן פח םײל דעד

 במק- א<לס דאלאר 2,205222 קאילעקטעם
יעי.

 אז אױך, באריכטעט קאפלאן ברודער
 אפ־ אינדעפעגדענט איז אמעריקאז דער

 געשליכנממ אח אוגםערזוכט האט םײילוגג
 דיס״ 16 אײנשליסענדיג סײםעס, 465

 געשליכ־ זײנצן 12 סייסעס. םשארדזשד
װניאן. דער גונסםען צו נעװארען םעם

 , 501 םיאער, און דארםםאן פירםעס די
1 מ. 252 פלאצזנר, םחןנק אה עווענױ, םע7

 צו ארנײט געשיקט חאנען סטריט, טע37
 איז פאי יעדען אין שעפעד. גיט״ױניאן

 א סאר געװארען אפנעסםאפט שאפ דער
 באצאחיט חאנצן םירמעס די און טאג

 צוריק״ דאז זײנצן ארבײטער די םייגס.
ארכײט. דער צו געווארען געשיקט

 װעסט 252 וױנשאק/ ״ס. פירמע די
 פדע״ דיסטשארדזשם דואט סטריט, טע38

 םאריאנגט, האט אםיס דער גאיו־. סער
 אבער ווערען, ריאינסםײטעט ?אי ער אז
 אנטזאגם. דעם פון זיך האט פירמע די

 רער איז װאך א םון סטאפעדזש א גאך
ארכײמ. דער צו צוריקגעגאנגען ברודער

 אוועק געורען איז ילעפקאװיץ םינישצר
 װ. 213 מאנדעי׳/ און ״טיאער שאפ םונ׳ם

 סיזאן פונ׳ם צײט דער אין סטריט, טע35
 קראנק. געדרען איד ער װאס רעם צוייב

 די איהם האט צורײןגעחומעז, איז ער ווען
 כאשעפטיגען. צו צוריק אגטזאגט םירמע

 צום געװארען איבערגעגעכען איז קײס די
 װעיכער טשערמאן, אוםפארטײאי׳טען

 זאא ברודעי דער אז באשיאסען, האט
 זיך האט םירע די װערען. ריאינסטײטעם

 דער װי נאכדעם אוז אנטזאגט דעם םון
 פי־ איז געװארען, אפגעסטאפט איז •צא■

 גע־ ריאינסטײםעט יעפוןאװיץ נישער
װארען.
 געגױ זיך האט קלײן״ ״ס. םירםע די

 פרע־ די םון אײגעם מיט שראגען טען
 צו אנטזאגם זיך האט םירמע די סערס.

 שאפ דער און םײן דאראר 100 באצאהלען
סטרײק. אין נעװארען ערקלערס איז

ארמעא״, און ״סטראכטאן םירמעס די
 ״ראזענטאל, און םסריט, טע35 װעסט 48

 סט., טע37 ײעסט 265 האך״, און לאעב
 שע־ ניט־ױניאן צו ארבײט נעשיקט האבעץ

̂ע כײדע אין םער.  םירכיעס די האבען םעי
םײן. א באצאהלם

— 525 קאץ׳/ איז באוםא םירמע די
 צו ארבײט נעשיקם האט עװענױ, טע7

 בא• אויך האט איז שעפער נים־ױניאן
 אומגעזעצליכע ארבײטער די שעםטיגט
אונ־ זײנען קאמפלײנטס בײדע שטונדען.

 געויארען געמונען אס נעװארען טעחוכט
 כאצאחיט חאט םירמע די ריכטיג. pn צו

 גערױ איז און פעי בעק איס דאלאר 300
 גא־ אװ כאארד דער םאר גצװארען םען

 קאונ״ ״איגדאםטריעי דעם םון וועמארס
אגרימענט. דעם םארלעצען םאר סיל״

 אז אױך, באריכטעט קאפיאן ברודער
 סאיעק־ תאט אםיס זײן םון אפםײלונג די

 און פעי בעק אלס דאלאי 2,844.04 טעם
דעמעדזשעס״. ״ליקװידײמעט

 גוט װערט באריכט סאפיאנ׳ס ברורער
גע«ןײסען.

 באריכ־ םיש טרעזשורער סעקרעטאר
 לאיער דער ראםענבערג, סארים אז םעט,
 װעט קייסעם, סױױל דרעסמאכער די םאר

pc סױױיצ די צו אטענדען אויך אן איצט 
 די םון אינדזשאנלזשאנס איז קײסעס

איקמאכער.6’?
 גוט״ װערט באריכט םיש׳ס ברודער

געהײסען.
 דאן נעמט דירעקטארס אװ באארד די.
 צוזאםענשטעלוננ די סון פראגע די אויף

pc דער םון קאמיטע עקזעקוטיװ דער 
 איז װעאכע קאמיםע, סטרײק דדעענעראל

 םיז.דעם געװארען איבערגעגעכען איהר
 די אז באשליסט, און באארד, דזשאינט

 :פון כאשטעהן זאל האםיםע עקזעקוטיװ
 אינטערנעשאנאל דער pc באאםטע הויפט

 כענע־ יאקאי*ע באארד, דזשאינט אח
 םארשידענע די pc טיפערלייטע דזשערס,

 יעדען pc כיעכיבער 1 און קאמיטעס
ראקאי.
 באשייסם דייעקטארס א«ו באארד די
 סאפיסע, דער מיט צוזאמענהאנג אין אויך,

 גענו־ זאי אפשטימונג קאל ראל דער אז
 לאקאיען באזונדערע 3 פון װערען םען
 װע־ נעצעהלט זאלען שטיםעז די אז און
 אילם םארטרעטערשאפט די לױם רען

באאיד. דזשאינט
 נע״ כײטינג דעי װערט דעם םיט
שלאסען.

, ש י פ ף ע ז א ש ז ד
סזןק.-םרעזש.

 אויפן זינםאן פרעזידענפ
פרעסעדס דער

 פון ױנילעי 'י»הױנעו20
12 לאסאל יוניאו

 ױני, טען20 דעם זוגטאג, םאראכםאגען
 ױגיאן םרעסערס דרעס און קיאוק די האט

 זעהר א אויױ ,12 לאקאי באסטאן, םון
 יעהרײ 20 דעם געםײערט אוםן שעהנעם

 געםײערט איז םוב ױם דער ױבילעי. גען
 איז באנקעט שעהנעם א דורך געװארען

 אנווע־ זײנען שםחה דער אויף םאנץ.
 מיטגלי־ הונדערט םיר איבער געווען זענד
 געסט אויך און פאםיליעץ, זײערע איץ דזןר
pc ארבײ־ דעי םון איז לאקאלס אנתנרע 

בכלל. באװעגוגג טער
גע• איז אװענט םון נאסט הויפט דער

 סםע־ איז וועלכער זיגמאז, פרעזידענם ומןן
 נע־ צו אנםײל יארק נױ םון נעקומען ציעל
שםחה. דער אין טען

אנגע־ זיך האט באגקעט דער אײדער

M אויפםערסזאםעקמםינעוס!
 דער םון איז װאס מיםינג מעםבער א

 װעט אײך־, םאר װיכטעקײט גרעסםער
 מען28 מאנםאג, ווערען אפגעהאלטען

 6:30 סםריט, םע14 איסט 231 איז יוגי,
אװענט.
 צו קומען מוזען עקזאםינערם אלע

 פארהאנ־ ײעלען עס װײל מיטינג, דעם
 בא־ איז םראנעז װיכםיגע ווערען דעלט

סטרײה. דזשעגעראל צום צוג
 בר. זײז אויך װעם מיםינג דיזען בײ
 מעגעדזשער דזשעגעראל הײםאין, לואים

ױניאן. אונזער םיז
גרוס, בדודער פיט

 «2 לאקאל באארד עקז.
ױניאן, עקזאם^נערס

טשערמאז, גרײפער, ם.
סעה.־מעגעדזשער. ראזענבלאמ, ל.

י ■■■■״ י ■■ ■ ■׳■ ——■————————■«■   ———י—י—

געהען. אלע װאו נעהט
 בעסעדען א גע«יג?ן ני^ם קאנגן איחר

 װי וואקיי*אן אײער ®ארברענגען «ו *לאץ
 ״בלויע׳׳ די אויף חויז, יוניטי אייצי• אין

•ענסילװײניא. «ון בערג

 אינסטא- זינםאן פרעזידענט האט םאנגען,
 פון באאמטע נײ־ערזועהלטע די לירט

 דזשולױס װײס־םרעזידענט .12 לאסאי
 ארגאנײזער, אינטערנעשאנאל האכמאז,

 א געחאלםעז געלענענהײט דער בײ האם
רעדע.

 אײנער נעװען איז צוזאמענסונפט דער
 אר־ אידישע די װאס שעהנסטע, די םח

 װען האט באסםאן םוז באוחןגונג בײםעי
געזעהן. איז עס

גע־ זײגען באנקעט אוים׳ן רעדנער די
װײס־פרעזי־ זיגמאן, םרעזידענט :װען

 און ראוער מ. דזשארדזש האכמאן, דענם
 דזשאינט פאי׳ז לאיערס די ביראק, דזש.

 דעם פון אי־־היז לעאן באסטאז, םיז באארד
 אייניג* און ״םארווערטס״ באסטאנער

 און באארד דזשאינט ojn םה כאאסםע
לאשאלס. די פזן

 װײס־פרעזי״ און זיגטאן פרעזידענם
 טאג בײ זוגטאג האבען האכםאן דענט

 מײ מעמאריאל א אררעסירט באסטאן אין
לאגדאן. םאיר נאו טיגג
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ײנערם עלען דעז ק וו ע ט  א-ן ש
ה מ א ט ק ר די מי ע כ א מ ק או ל ק

 אויןי האבען דעזײנערס קל^וה די
 ב*־ בייםןונ, שכת מיםיננ, לעצםען זײער

 גקנעראי־םטרײת רער ווען »י שלאםקן,
 ײערעז, ערקיוערט װעט קי־אוקש־טרייר אין

 סאמח איז שטעהן דעזיינערס איע זאלען
 נא־ אויר איז עס ?לאוקמאכער. די כדט

 זא־ רעזײנערס רי אז נעװארען, שלאסעז
 פארזאמלוננ רער אין באם״לינען זיר לעז
 די ײאם נארדען, םיזײער םעריםאן אין

 טען29 דעם אויף רופט באארד דזשאינט
. דזשיץ.

 םון םארטרעטער א האט םיםיננ כײם
־ ברידער באארד דזשאינם דער חן  מוו

 ער־ 1ױני* סיןווסםאמר דער םון נעצקי
ען ביים וועט יוניאז די אי פלערט, ל ט  מ

 םאדמרונ־ די שטיצעז באלענאטים די םים
 נייעם אינ׳ם *ז און דעזיינערם די פוז גען

 פריגען דעזײנערם די וחזלעז *נריטזננט
מ די ל ע  אנדערע אלע װי *נערקענונג ז

קצאוסס־טרייד. םח ארבײטער
 די 1« חױיינערם *לע 1םי םיטיננ א
o פאר גערוםעז ווצרט שעיער קלאמ n 

 *«ערא נרענד איז טיטאנ. נאך 2.30 שכת
 דאם צוועגױ. טע8 אוז סט• טע23 הויז,
 מיטיננ לעצסער רער זיין םילייכט וועט

 ותרסאר סטרײק, רזשז}נער»ל דעם בעסאר
 הו־ זאלצז דעזיעערס *לע tg נױםינ איז
םיטיננ. צום כזען

 םז* חשצגעראל הייסאז, ל. כרוחנר י
 חנם mm ,ranp argvn t» נעדזשער

 חנדעז »ון אדרצסיחוז יאזיטיװ סיםיגנ
 חר יי ומגן >ח wg< *למסיינע די וחמן

ig זיינערס w ין* m gs סומנ־ רעם צו 
N דען rivorn .םטרײה

»§aײ ק ג י מ כ ע ר ע נ

! 9 לאקאל פה מעמבערס וי צו
מענעדזשער. דרלין, א. פון

 אלע צו רוף וײזעז שרײכ איך װען
 די שױן האט לאסאל סון טעםבערס
 אװ באארד די און באארד דזשאיגט

 געהאנדעלט ױניאז דער pc דירעקטארס
 גאװער״ דעם ®יז רעפארם דעם װעגען
 בײ חאבען לאקאלס די קאםישאן. נאר׳ם

 םאר־ אויך שוין מיטינגעז ;ום־באזוכטע
 טשערלײט די רעפארט, דעם האנדעלט

 וועגען װארם זײער געזאגט שויז האבען
 נום־ א בײ לאסאל, אונזער און דעם

 װער־ ?לארע אין חאט פױטינג, באזוכטעז
 מיר אז מיינונג, זײן אויסגעדריקט טער

 ?אםישאן די װאס אומצוסרידען זײנען
 ארויס- שטורירען יאהר צװײ נאך האט

אנטשײדונג. אזא געגעבעז
םאדערונ־ די סון אױסארבײטעז בײם

 םיר זײנען צוריק יאהר צװײ מיט נען
 א דורך נאר אז םײנונג, דער מיט געװען
 םיר װאס דאס קריגען מיר װעלען קאמױ

 מצג־ די — באלעבאטים די pc פאדערעז
 לעבען. בעסערעז א סאכען צו ליכקײם

 ארײנגעםישט דעסאלס אבער זיך האט
 סען שטודירם, האבען זײ לןאםישאז. די

 א סאר װאס באװײזע נעבראכט זײ ד.אט
 ארכײטער אונזערע לעבען קלאנעדיגען

 סאר־ זזאבען םיר בעםאר געמאכם האבען
 גע־ האבען זײ םאדערונגען. דיזע סולירט

 יאהר צװײ םאר געלעגענהײט א האט
 דער לעבען א סאר װאס זעהן צו צײט

 אלײן זאגאר האבען זײ מאכט, ארבײטער
 װע־ אויטסארשוננעז די פון רעפארט איז
 דאס באשםעםיגט אינדוססריע דער נען

 צו אה גע׳סענה׳עם. האבמן םיר װאס
נעסוםעח זײ זײנען שלוס א סאר װאס

 װילען וועג אונבאשטימםען אן אויוי
 קאנטיאק־ םון צאל די באנרעניצען זײ

 קענען װעט דזשאבער דער װאם טארם
 שופ א אזז; אויך דאס pa באשעסםיגען

 די אין ארבײטער די אז נאדאנטיע,
 מא־ שאנעז װעלען שעפער קאנטראקטינג

 צײט זעלבער דער אין און לעבען, א כען
 דאס, כאלצבאידם די באוױלמט זי האם
 גע׳• ניט <ןײנמאל זיך האם זײ װאס

 סעסט־ 1916 אין האבען מיר חלום״ס.
 ניט קײנמאל וועלען מיר אז נעשטעלט,

 אן אוועסשיקען זאל באס א אז עילויבען
 און אורזאלען, געניגענדע אהן ארבײטער

 זײ גיט אח סאםיעןיז די סומט יעצט
 םרא־ 10 ארונטערעיהעז פון רעכם דאס

מלאכות. בעלי די םון זמנט
 פארצויגען בלויז חאט קאמישאז די

 װאס דאס טאן אנשטאט קאםף. דעם
 ווע־ 1924 אין םאז באדארסם האבעז סיר
 *עדזןר זאל .1926 איז טאז מוזען מיר לעז

 דיזען איז אז אכט, איז נעמעז םיםנליד
 ױגיאן, די באסעסםיגען םיר וחגלעז תאםןי

 אין נעםויז דאס האבען מיר װי אזוי
 אפ־ זעלבער דער מיט זיך לאםיר .1910

 קאמןי. אין. ארײנװארםען םערװיליגקײם
 יעדע נעסט, יעדען אפםטאפע( לאםיר

 ווערט עס װאו סטארקע יעדע בעד־רום,
 נאר װעצעז םיר און קלאוקס נעםאכט
 ײען שעפער, די אין צוריס געד.ן דעסאלט

 קענען םיר אז זיכער, זײן װעלען םיר
 באלעבאטים די אז און לעבען א מאכען
 אז אויסנוצען, .קענען ניט אונז ומגלען

 אנ־ דעם געגיז סאנתורירעז זאל אײנער
 נעצוואונ־ זײן גיט זאלען מיר אז דערעז,

 שעםער בעד־רום אין ארבײטען צו נען
 גרויסען דעם שאפעז װאס םיר, אז און

 אינדוסטריע סלאוס דער איז אײגענטום
ילעז לעבען. אנשטענדיגעז אז מאכעז ̂ז
 סאררוםעז האם באארד דזשאינט די

 גארדען סקװער מעדיסאן אין מיםיננ א
 4 דזשון, טען29 דעם דינסטאג, םאר

 ניט םינישער קײן זאל בײטאג. אזײנער
 ססווער םעדיסאן אין זײן צו םארסעלען

 איהר *ז נענונ ניט איז מס גארדען.
 יערען םיט ברעננט קוסען. זאלט 9אלי

 צוזאםען אלע שאפ. פון ארבײםער
 הוםט און אזײנצר 4 ארבײט די װארםט

 לאםיר נארדען. םקוחור םעדיםאן אין
 וױיזען ארויסםריט צרשטען אונזער סיט

 הלאוסםאכער, רי םיר, אז באסעס, די
 מענשליכע םאר קעםםעז צו נרײט זײנעז

 צד געלעגענהײם א םאר און באדינגוננעז
 דעםאנסםרא• דיזע זאל לעבען. א םאכען

 דעםאנסםראציע יעדצ איבערשטײגעז ציע
 זאל נײגעוואויננ^ װען האבען םיר װאס

 דעם אויױ אפרוםען זיך מעמבער יעדער
 pa װניאן, דער pc רחי אלגעםײנעם
 אױסתעםםען מיר וחנלען פאראײניגם

 נענ״9געל די pa באדינגונגען םענשליכע
לעבען, א מאכעז pa ארבײםען צו הײט

• • ♦
 פאנד אינשורענם אנעמפלאים^נט דער

טעז28 דעם מאנטאל אז אנאנסירט,

ה ױ ן א ע ט װ ר א ר װ ה ? אי
 אײז t*a D«fef ifannacwrqn דער

 מר פון אייס »ין נלײך לוי•• א*ען.
סאיי•׳ ימ18 װעס*, 8 אינםמגתצאאנאל,

 ארויסצו«אזד ױי^ א*ין ןין שרײב• ױן
מי •ראנואולער ײעי9 1»י יזנז ו חײ^ ו

• װאר• ןאו?. ױני«♦ די י  שיצ־ אויו גי
ב#לד. עס me ■עו,

 צאהלונ־ די אנםאנגעז זײ װעלען דזשון,
 די איגשורענס. ארבײטסלאזעז סון גען

 די אין װערען געמאכט װעלען צאהלוננעז
 גאנ־ אין האבען װאס יעניגע די שעפער.

 האכען סעזאן דעם געארבײט ניט צעז
 געדארםט סעזאן סון סארלױוי אין זיך

 שוין מיר האבען דאס רעדזשיסטרירען.
 װעםענס יעניגע די אנאנסירט. בעםאר
 װעט ביזנעס םון ארויס זײנען באסעס

 זאלען זײ אז אהײם, אינסארמירעז מען
 זײ. קוםט עס װאס טשעס נאכ׳ן קומען

 שעםער די סון ארבײםער די ראטעז םיר
 ביד םון ארויס זײנען באסעס וועםענס

 באס דער צי אויסצוגעםינען םריהער נעס
 סײ ’אינשורענס די ארײננעשיקט האם
 האט ער װאס דאס אויך pa חולק, זײז
 ארונטערנענומען. װײדזשעס זײערע סון

 לויטעט, םאנד אינשורענס פון געזעץ דער
 ארײנגענעבעז ניט האט באס א ווען אז
 ניט ארבײטער די װעלען אינשורענס די

זײ. קופט עס װאס דאס קריגען קענען

 אױםמערקזאכד די װידער ציהען פיר
 באשלוס צום מעמבערס אונזערע pc קײט

 סעקשאן די ניט אטענדעט װאס דער אז
 מאל צװײ װײנינסטענס אם מיטינגען

 װערט מאנאטען, 6 םון םארלויף אין
 בײםען בײם ראלאר. א מיט שסראםידט

 דורכמד געזעץ דיזער װעט ביכעל סון
 אויסעץ ניט איז ױניאז די װערען. םיהרט

 םיםינ־ סעקשאן די צו קוםט דאלאר. דעם
 pc ארבײט דער אין זיך באטײליגם נען,

ױגיאן. מײנער9אלג דער אין און לאסאל

 פאד־ ספײס אילינאי אין ל. *װ פ. .8 פון פיחחןר
ספױיקער דרעס ז»רנ*פױיעו נאװקרנאר לאננען
 מיט שיד«אגא אין ג;דו;ץ איז ער װען באזארגט עס חאט זיגםאן פרעזידענט

 דזשןך אטױרד נײט סרעגט ספאי גאװערנאר — צוריק. װאכען צװײ
 אינ• אונזער — מאן. צו דאס רעכט געזעצייכע א חאט ער צי נעראראל

 ארעסטירטע די צו באגריםוגכ־טעיעגראמע א שיקט טערנעשאנאל
םריזאן. איין

 געטעל״ פריהער שוין האבען מיר װי
 גע־ אינטערנעשאגעל אונזער האט דעט,
 צו געק^גט, ה*ט מען װאס אלץ טאז

 גוױזאמען דעם געגען א*יל אן באקומען
 פון •יקעטס די געגעז האלסײל־אורטײל

 אין ססרײק דרעסמאכער געװעזענעם
 געהאל׳ ניט אכער האט עס שיהאגא.

 ‘הא םיר וױ און אנשטרענגונג, קײן םעז
ה לעצטע נעמאכט באקאנט שוין• בען  ווי

 נעהן געכיוזט סאראורטײלטע די האבען
טערטין. זייער אפזיצען פריזאן אין

 דער װאס טערפין פריזאן דעם אחוץ
 סאלױואן דזשאדזש ױניאךסײנדליכער

 אגגע• די pc יעדען צונעטײלט האט
 םון ״פארברעכען״ דעם פאר קלאנטע,

 ארויפנעלײנט אויך ער ה^ט פיקעטען,
 איז ער און געלט־שטראף, א זײ אויוי
 כיא;* געווען. קאר: ניט דעם אין אויך

 נעהן צו באשטראםם ער האט זײ פוז כע
 דרײ כאצאה^ען נאך און פריזאן אין

 שטראןי. דאלאר פוםציג און הונדערט
 שםראוי, געלט די אז זיך, פארשטעהס עס

 םאראורטײל־ אלע םאר באםרעםט װאס
 װעט דאאער, טויזענד 17 ארום טע

די אינטערנעשאנעל. אונזער באצאהלען

דעפארטמענט עדױקײשאנאל
םסאלקרשיפ ארס ערױסײמנאל ארנײפערם ױ

 אין זײנלז צורית צײט גןורצער א מיט
 עלײ־ עדױקײשאנעל דעד םון אמדסקול

 איז מענער צאל א צונויםגעקומען זיך ענס
 קינ־ און עלטערען ױנג, און אלט םרויען,

 צו־ זײ האבעז נעשעהענישען צוױי דער.
 די ערשטענס, :צוזאםען נױםגעבראכט

 ארט־ דער פון אויםשטעלונג יעהרליכע
 שײ בעסטע צװײ די צװײטענס, און סשול
 גע־ באשאנר,ען זײנען סקול דער םון לער

 און רײזע םאר סקאלערשיפ מיט װארעז
 בא־ װאס ססאלערשיפ, יעדע שטודירען.

 צו נענעבען װערט דאלאר, 1500 טרעםט
 םאהרעז קענעז זאל ער אום שילער, דעם
 אײז שםודירען. דארט און אײראפא אין

 םיז נעװארעז באזארגט איז סקאלערשיפ
 דעם םון פרײנד זײערע pa טראסםיס די

 צװײטע די און ; עלײענס עדױקײשאנעל
קאםיטע. ארט װאירקערס די םון—

לעה־ א אטסינס, ראבערט העררען די
 נעשאגאל דעד אין ס<זולפטאר און רער

 אוערבאך װיליאם דעזײן, אוי אסאדעמי
 נע־ דער םון עםשינג איז לעהרער א ליװיי,

 דזשע־ און דעזײז, אף אהאדעםי שאנאל
 באדײ־ אלע — מאלער, א מײערס, ראם

 אומצװײםעלהאם־ םון ארטיםטען םענדע
 זײן צו אײנגעװילינט האבען שטאנד, טען

 אויסצושלײבעז אויח קאמיטע ספעשעל די
 צװישען םיז ארטיםטען בעסטע צװײ די
 עדױקיײ דער םון סקול רער םון שילער די

עלײצנס. שאנעל
 געשטד האט סאטיטע די װי נאכדעם

 די םאר שילער די םון ארבײטען די דירט
 אױסנעקליבען זי האם יאהר, דרײ לעצטע

 םיל־םארשפרע־ א מעליסאוו, דינה םיס
 סא־ מאזעם סר. pa סקולםטרעס, כענדע

 די אלס םאלער, טאלאנטירטער א יער,
 גרעסטע די ארויס װײזען װעלכע שילער,

פעהינהײטען.
 טען22 דעם םארגעסומען איז דאס

 אױםשטע־ יעהרליכער דער בעת אפריל,
מ  בײ זײגען עם ארטיסרןול. דער םון מ
 םיט־ געװען אנוועזענד צערעםאניע דער

 טראסטים או* באארד דער פון נלידער
pd םארשטעהער עלײענס, צדױקײשאנעל 
pc םארשטע־ ארבײטער־באװעגוננ, דער 

רעס^ רער םח הער שר דער pc שילער י
pa אברהם םרײנט. און קרובים זיתרע 

 גע־ האבען קאהן םעני און שיפליאסאז^
האמיםע. ארט װאירסערם דער םאר רערט
 סא־ ססאיערשיפ ארם װאירקערס די
 ערך אן געװארען געגרינדעט איז מיטע
 אר־ םאלגענדע די צוריס. יאהר א םיט

 צופ בײגעשטײערט האבען גאניזאציעס
 אינטערנעשא־ די םאנד: דאלאר 1500

 ױניאן, וואידקערם נארםענט לײדים נאל
 װאירקערס, קלאדהיגג אמאלנאםײטעד די

ד עסטארם היברו ױגיאן, קעפ־םײקערם  י
 אר־ זואירקערם, גודם לעדער םעגםי ניאן״

 אידישע םאראײניגםע די רינג, בײטער
 חײ ״םאךווערטס״, דצר געוחנרוןשאםםעז,

 ױניוח, גדאסיסאל9םײ« אםעריסען ברו
83/ pa רץ־סאראײז. דער•

 ע<ד די םען8צוז שםצלען םאלגענדע די .
 — *ססראװסקי »כע : •naga זעשוםיװ

סצסחד — געליבםער םילי• דיחמטאר,

 ױינען: כיםנלידער איבערינע די טאד;
 טרעזשורער * סעקרעטאר באראן״, אברהם

pc שלאסבערנ, דזש. י., װ. ג. ל. א. דער 
 אסאלגא־ דער םון סעקרעטאר־םרעזשורער

 דזשײ. ;װאירסערס סלאדהינג םײםעד
 ;ריננ ארבײסער pc סעקרעטאר באסקי^

 פעני און ״סארװערטס״, םון פײן, מאסס
האדיז. ם.

 םיל געצוינעז האט םאסירונג דיזע
 •רעסע דער םון סײ אױסמערקזאסקײט

 סרויען איז מענער בארימטע פון םײ און
 סםעציעל וועלט. קינסטלערישער דער פון

 מר. װאס צופיימןן, געווען אלע זײנעז
 פאדװירקליכט איז װאונש אסטראװסקי׳ס

 םר. אז יאוזרעז, פון שוין נעװאיעז.
 ארוסגעםראנעז זיך ד.אט אסטראזוסקי

 ארבײםער־באװע־ די אז געראנין, מיט׳ן
סקאלערשיפ. אזא עטאבלירען זאל גוננ

אפםאה־ סורצעז אין וועלען שילער די
 םיטםיהרעז װעלעז איז ײראפאa נאך רעז

 די צו רעקאםענדאציאנס־בריף זיך םים
ים. זײט יענער םון ארבײטער־םיהרער

 דער אין אנטװיקלונג נײע א איז דאם
 די ארבייטער. פאר בילדונג םון באווענונג
 פיל־ די דורך זינען אין האבען ארבײטער

 מרײד־ױ• די פון אקטיװיטעטען פאכינע
 זײער םון םראבלעמען די בלויז ניט ניאנס

 נאר אינדוסםריעס, און גרופע אײנענער
 געזעלשאפט דער םוץ פראבלעמען די אויך

אלגעםײן. אין
 זײער איז ארבײטער םיליאנען פאר

 װאס ארנאניזאציע, די בלויז ניט ױגיאז
 געבים, עקאנ^סישען אוים׳ן זײ באשיצם

 זײ גים װאס ארנאניזאציע, די אויך נאר
 כא־ זײער אנםײיהלען צו מעגליכקײט די

 םרײד־ די פערזענליכקײט. און ראשטער
 דערגיײכם איצט האם ױגיאךבאווענונג

 פאר״ כדטנליד דער װאו מררנה, אזא צו
 אנטװיקלען זאל ױניאן זײן אז לאנגט,

 אויך זאלעז װעלכע אקטיװיטעטען, נײע
‘קינרער. זײנע אינטערעםירעז

 א — ױני טען27 דעם זונטאג,
 «עױ ״אלד נאך ״האיק״

פאינט״
 » מריח, 9.30 ױני, םען27 זונטא^

 •ארם׳ ױניאן •אינס״, «ערי *אלד צו חײק
ן ארוונז׳וירפז קאונםי, ווזנסם*יעם*צר  ױ

 אונ• «ון דע§ארםםענ« עדױקײ^אנאל חןם
 איסם די נעחסםז אינםחןרנעאןאנאל. זער

 דארם םםזרים. »ע125 ביז םאבװײ סײד
 אז זעתפז ®רײץ. סמרימ מע177 נעןעמ

 דער אין 9.80 אנקוםען אזזין זאל« איחר
 און סאלזבערג דזאױןראלדין םיםס «ריח.

 דזך עדױקײ*אגאל אוגזער נון קאםימףן א
ty »*יםסענ« n אײד• אר1 ווארםען דארס 
 ■אר י און עסען געגוג םי« נזןחם*
̂ס  ייל®v איחר אויב באקען. צו *אםײםח

 סיש. זןם נעחםמ אינסמרומצנם אן אוי^
 •אי־ברענגען דארש םען װע« ייםער װי
־ און •ארלעזען געואגג. אין ך« זי י  ו

ytr ן און איבומ י יאראײדענע שיילען י
יײ« איז amp גײםס.

■WF

 א■״ וריזאן אין נע-ז ני״:ט יואן ױדאן
 די אנער טערריז, דעם וײ £אי ?יצעז

 באצאה* ױגיאן ד* װעט געלז״שטראןי
לען•

 אז נעזעהן, האט רען װען א^זא,
 אוגזערא pa אױסװעג קײז נ*טא ס׳איז

 װע• שיקאנא pc כרידער ארן שװעסטער
 ■רעזײ האט זיצעז, גער׳ן כיוזען לען

 אג• ׳שיקאגא, אין דיעגדיג דמאז, דענט
 װענדען צו זץ־ באװעגוננ, א געסאנ;ען

 ער שטאט יענעם םון גאװערנאר צום
 געטאן איז דאס באסדייען. זײ זאל

 דער םון בעאמטע די דורך נעװארען
 אין לײבאר אװ פעדערײשאן אפעריקאן
 װע־ פען האט םריהער סטײט. אילינאיז

 סעג איצט רײדען, געקאנט ניט דעם ;ען
טאכען. באקאגט שוין עס סען

 םון בעאטטע די האבעז װאך לעצטע
 םעדעריײ שיקאגא די און אילינאיז די

 גא־ צו געװענדעט זיך לײבאר אװ ׳עאן
 42 די באםרײען זאל ער סםאל װערנאר

 האם סאלױואן דזשאדזש װעלכע סרויעז
דזשײל. קאונטי איז סארשיקט

אלענ־ וױקםאד pa װאקער דזשאוק
 די pc סעקרעטער pa ■רעזידענט דער,

 לײ־ אװ םעדערײשאן סטײט אילינאיז
 עדװארד סיטצפעטריק, דזשאהן באר,

 pc סעקרעטער pa ■דעזידענט נאסעלס,
 לייבאר, אװ סעדערײשאן שיקאגא די

 םרײד וױםענס סון.די נעסטאר, אמעס
 מעיאר םון סעהדאנאל םערי לינ, ױגיאן

ובליק דעװערס  דעיארט־ װעלסעיר ̂פ
 נאװער־ מיט געזעדזן זיך האבעז סענמ,

 קאדלס־ דזשענעראל אטארני ספאל, נאר
 די םון דזשענשינס דזישאדזש און םראם

 אפעלירט האבען pa באארד פארדאן
 סאכער דרעס די באסרײען זאלעז זײ

 סאר דזשײל קאונטי pa זיצען װעלכע
 אינ־ סאליװאנס דזשאדזש איבערםרעםען

 צײט איז פיקעטמז געגעז דזשאנקשאן
.1924 אין סםריײן סאכער דרעס דעם פון

 גרונד דעם אויןי אפעלירט האבען ?ײ
 גע־ סטריײןערם די האבען ערשטענם, אז

 ■ײ צו רעכט ?אנסטיטוציאנעלע א האט
 איג־ סאליװאנס דזשאדזש אז און סמטען

 קאנסםיטױ דער נעגעז איז דזשאנסשאן
 זיײ צוױיטענס pa סטיים, pc ציאץ

 דזשײל אין זײנען װאס די םון סילע נען
 הײמען זײערע און סינדער pc מוםערס

 װאם דעם מים געװארען צובראכען זײנעז
דזשײל. אין זײ האלט םען

 געבעטען האט נאװערנאי ידער
 ער קארלסטיאם דזשענעראל אםארני

 םיײ לעגאלע א צושםעלעז איהם זאל
 א ערװארטעט מען דעם. װענעז נוננ

גאװערנאר. סון עגטפער שנעלען

 איז נאװעדנאר צום פעטיציע די
:דר־עסמאכער םאלגעגדע

סרס. טענ; 30 קאיז, לארענס פיסס
 םאז א (האט םענ, 10 נאנסינסקי, פעי
 בראס־ םאריאן םיסס קינדער); דרײ אזן

 בערענבוים, אנא פיסס ;מענ 10 טיק,
 םיסס שמראף; דאלער 250 און טעג 10

 םרידא כייסס ;טענ 10 וױנלאװסקא,
 שטראוי; דאל. 200 איז טענ 30 רײכעד,

 און טעג 10 דארנפעלד, עוועלין סיסס
 גוד־ ראוז םרס. שטראף; דאלאר 350
 אויסצר קינדער דרײ האט וועלכע םאן,

 שםיאוי; דאל. pa 125 םענ 10 האלטעז,
 םױ אלםע אז האם הארנשסײז, יעםא
 350 און םעג 20 אױסצוהאלטעז, טעד

 20 קאפא, קעי כרס. שטראף; דאלאר
 און םענ 20 כײלער, דזשעני כיירר ;טע;
 מאײיטץ, לינא מיסם שםראױ; דאל. 350

 םיסס שטראף; ראלער pa 200 טעג 20
 דאלאר pa 350 םענ 10 סילװער, ראוז

 םענ 10 ריספאז, אסתר םיסס שםראח;
 דזשעני מיסס שםראף; דאלאר 350 און

 שםיאף; דאלאר pa 350 מענ 10 כאניז,
 איז טענ 10 דזשײקאבם, אױוא מיסס

 pa טעג 30 סײפאן, אסהאר דזשײל;
שםראױ. דאלאר 350

 סטרײקערם דרעסמאכער צוױי
דזשײל םון ארױם שױן

 שויז איז גרינבערנ ליליעז שװעסםער
 איז זי װאו דזשײל, קאונסי pc ארויס

 איבערםרעטעז םאר םענ 10 נעזעסעז
אינדזשאנקשאץ. סאלױואךס דזשאדזש

 pa דרעסמאכער גרופע נרויסע א
 פנים מקבל איהר האנען קלאוהמאכער

 שװעס־ בלומען. אוז טשירס מיט נעװען
 םארבצריײ נעםאבט האם גרינבערג םער

 מאור ברין נאך איצוםאהרען םונגען
 עקאנאםישע שטודירט זי װאו קאלעדזש,

•ראבלעכמ?. אנדערע און
 איו איהר םיט צײם זעלבער דער אין
וועלכצ סײרעל, םיני דזשײל םון ארויס

a, *;
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 צו זינען אין געהאט ;יט האב איך
 ערקלערוננען װעלכע אימענד מאכצן
 נידער- סיר האט מען װאס רעם, װעגען

, אדער געשטיט, ט ג ו ר ע ס ע  ארױסגע־ ב
 נאר ?אםיטע. פײןעט דער םון װארםען

 גע־ האבען ױניאן דער סין פיחרער די »ז
 אנ־ די םארצוברענגען נױטיג פאר םונען

 סעקשאן־מיטינגען, די םאר געלעגענחײט
 דאך זײ םיהלען רעכטצוםערטיגען, ?ץ׳

 'װאס עפעס נעטאן חאבען זיי אז אודאי
 װעל טא גוט, ניט און ריכטיג ניט איז
 װענען ואגען עפעס אױך אלייז שױן איך

דעם.
 א אלץ איבער און אלץ םאר בין אץ־
 אװעיד שויז האב איך און מאן ױניאן

 םאר לעבען םײן םון העלםט א געגעכען
 שױן האב און באװעגונג, ױניאן דער

 איך האב דורכגעםאכט. םארשײדענעס
 זײן זאל ארױםגעװארםען געטראכט: זיך

 צו באשלאסען האב און ארויסנעװארפען,
 צײט די ניט איז איצט װײ< שוױינען.

 א בעפאר איז עס אױסצו׳טענח׳ן. זיך
 קיין דארוי פערזענליכשײטען און סטרייק

 םים יעצט דארף םען שפילען. גיט ראלע
 דעם באגענענעז סרעםםען םאראייניגטע

שונא.
 בא־ מאב איו װאס אנשטאט אבער
 גאר םען סענומ,.האט האבען דארםט
 לאסאל די אויןי למשל: מיר! צו טענות

 גע־ נעםאכט איז מיםיננען, סעזשאן 2
 פינסאװסקי ״אז ער?לערונג, די װאחנן

 דערםאר און חײםאנען געסטראשעט חאם
 פי־ דער אין ארײן ניט איהם מען לאזם

 אז געדענהט, איו האב סמנדהאטיטע״
 קוםט געענדיגט. עס זיך חאט דעם םיט

 טען17 דעם דאנערשטאג ארויס אבער
 אן םיט בלעטעל חאםוניסטישע די ױני

 ,23 לאק. םון מענעדזשער אוים׳ן אטאקע
 אז געזאגט, וױדער ס׳װערט װעלכער אין
 דער־ םען קאן ״נעסםראשעט״ האב איך
 לײטע די אז דרינגען, אםאל וױדער םוז

 געװארען אפנעטאן איז דא *ז םיהלעז,
 ן7מ און ארבײט שטיסעל רײנע קײז ניט

 אױף שולד די ארויםצואײארםען זוכם
 האט רא װאם זעהן, יאםיר םא. מיר.

■אסירט. וױרקיליר
 ערוועהצט האט באארד דזשאינם דער

 סטרײהס־ די צונויםצושסעלען סאםיטע א
 נעולא־ ערזועהאט בין איך און קאםיטעס,

 וױיס־ אילס איסעט־קאםיטק דער צו רען
 אן געמאכט דאן האט הײםאן ט^זערמאן.

 סא^גענ־ די אין מיר נעגען אבדומעקשאן
 •ינ־ אז ניט צװײפעיצ ״איר :וחןרטער דע

 מענש גוט־ערםאהרעגער א איז קאװסקי
 קאםײ דער איז נאר סאםיטע, יעדער אין
 םיט דורכקומען קענען ניט ער וחנט מע

 קא- דער םון םעקרעםער דעם םאריןס׳ז,
 און םארסס״ן םיט עפעס װארום םיטע״

 טשער• דער איז װאס גארעצלזי, םיט גים
גאט. אײן װײס קאסיטע, דער םון מאן

 נעענטםערט? דאן איד האב װאס נו,
 םיר בײ אורזאך. םאיצשע סײן אן ניט גים
 םון צײט א אין ערשטען! צום ױניאז איז

יעדען םיט ארבײםען איר סאז סטרײה א

®זצסי׳ם
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 געװינען צו אום ױניאן רער םון אײנעם
 דער געװען איז װאס און סטרײס. דעם
 האט ״קאקאס׳ן׳/ שטונדע א נאן ? סדוי
 זאל איך אז באשילאםען קאמיםע די דאן
פיהעט־קאםיטע. דער אין זיין

 און װאכען דרײ א פאראיבער איז עס
 רזשאינט צום פראנע די געקומען איז עס

 םען האם באארד דזשאינט בײם באארד.
 אויסגע־ זײנען װאס ארע גוטנעהײסען

 מיר. ניט נאר קאמיטעס, די אין װעהיט
 אז גרונט אױם׳ן געטאן עס האט טען
הײמאלען. ״געסטראשעט״ האב איך

 זאך די אםח. ניט נאטירליך איז דאס
אזױ: איז

 בעטען הײםאג׳ען צו געקומען בין איך
 סקוירטסא־ די פאר האיל באזונדערען א

 םאר ,23 לאקאיצ םון סיטגיצידער די כער,
 איהם האב א.יך םטרײק. םון צײט דער

 מעס^ערס, די ראס װייל איך אז געזאגט,
 זײער זײן צו עהרע די האב א\ך זועילכע

 סטרײס םון צײט אין זאלען פענעדזשער,
 װי האיל, באזונדער א אין צוזאםען זײן

 סטרײקס אונזערע איצע אין געװען איז דאס
 אז ;עזאגט, האט הײמאן אן. 1910 םון
 ניט האל באזונדערען קײן אונז װעט ער

 געגען פראטעסטירט וזאב איך און געבען
 םון מיטגלידער די פון נאמען אין רעם

 דזשאינט צום נעקוםען ער איז .23 ילא?איל
 איך »ז אויסרײר אונטער׳ן און באארד,

 אבדזשעקטעד מיך ״געסטראשעט׳/ האב
פיקעט-קאםיטע. דער םון

 באםערקט, פריהער שוין האב איך װי
 געגען געוועין םריהער גאך־ הײמאץ איז

 ?אסיטע. דער איץ זײז זאל איך דעם,
 באארד דזשאינם םון מיטיננ כײם און

 האט ער װען נעםרעגט, איהם איר האב
 האםיטע, דער בײ צי אמת, דעם געזאגט

 ניט װעל איך אז געזאנט, האט ער װען
 אדער מארקס׳ן, מיט אויסקומען קענען
 נע־ האט ער װען באארד, דזשאינט בײם

 נעסטראשעט. איהם האב איך אז זאגט,
ריכטערס. רי זײן לעזער די זאילען
 פא־ איז עס איז, שורה אונטעחטטע די

אלעס. דאס און יליטיקס
האט בארוכאװיץ עפעס: נאך הײנט

 װײם־ דער װערען צו םארנעשלאנען מיר
 הײ״ און האיל־האםיםע רער אין טשערםאן

 קײן נים האט ער אז געזאגט האט מאן
 דער אין אז מײנט. ראס אבדזשעקשאן.
 דער אין און זײן, איך קען האיל־האמיטע

 אין אז מײנט, דאס גיט. פילועט־סאםיטע
 אםילו זײן, איך מעג האל־קאםיטע דער
 גע־ זאגט, ער װי איוזם, ר,אב איך װען

 פון לאגיק די איז װאו סםראשעט.
דעם?

גרוס ױניאן טרײד כייט
׳פינקאװםקי ל.
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לאנדאן טאד װעגען־ װאדט א
— :רעדאהטאר װערטער

 בא־ אונזער םון טויט גרויזאםער דער
 טאיר םרײנד און םיטסעםםער ציבטעז

 שיכטען אלע ערשיטערט האט לאנדאן,
געזעלשאםט. דער םון

 מענשליכע די או נאםירליך, איז עס
 און צער םיט איבערםילט װען הארץ,

 א פון םארלוסט דעם איבער טרויער
 ערנ־ דעם אין זאל םעגשען, טײעיען

 װענען םארגעסען פאכען םאםענט סםען
 אויםרע־ פאליטישע און שםרײטיגסײטען

 םאר־ גאנץ דאתם איז עם כעגונגען.
 געגנער, פאליטישע םארװאס שטענדליך

 אידען, ארטאדאקסישע און לײט ביזגעס
 דעם םאר אכםונג אויסגעדריקט האבעז

 בא־ ארבײםער דער םון #יאניר נאבעילען
לאנדאן. םאיר װעגונג

 םון באדײטונג געזעלשאםטליכע די
 וועא־ איז לויח, גרויסע לאנדאז׳ס טאיר
 אצע גענוםען אנטײל האבעז עס כער

 א( איז געזעלשאםט, דער םון שיכטען
באוחד ארגײםער דער פאר אנערקענוננ

הא״ אידעאלען ערזזאבענע וועמענם נונג,
ונמםאלע

במיז צאנדאן. םאיר װי ■ערזענצימייס
טאלאנמםן אזא ארויסגעבראכט בען

 אנגעםאאען איז ירעסע קאםוניסטישע די
 נא• גוטען דעם אוייא םארלױםדוננען מיט
 םראגיש־אומנעקוםענעם אונזער םיז מעז

 בלום װאריבמ זײן וועז לאנדאן, םאיר
 זײן אין 6פארסיהל געוועז נים נאך איז

 געווען איז עס העריעד. צעוואתדעטען
 זעלי רעם אויוי זײ. םון ערװארםעז צו

 באחאנדעלט דאד ױי חאבען אוםן בצז
b צורימ יאחר זנטלימ םים n •פאר 

 םאר• און רעװאלחויאנער שמארמננעם
 גאוי לוינם עס םעחנם• וולאדיםיר םירער

 אאסד וײ טיט אױסצו׳םמנח׳ן ויך נים
^ואגאטיפער־קןוםר tan םאר ז•7גיםט

 בלויז לאגדאן און טעדעם ?ײנען ניסט
 איע װעלכע געגען געגנער, יאליטישע

 זיײ דיגען זײ װען כשר זײגען םיטלען
צװעק. יאליטיש־יארטײאישען ער

 רעם םארשוױיגען ניט אבער קעז איך
 םײן םון פארשטעהער די װאס םא?ט
 און ידע כיא געםאכט זיך האבען ױגיאן
 אויסצודרי־ געטאן ניט זאך קײן האבען

vv\ גרויסער דער םון סענטיםענט ד^ם 
 װאס םארלוסט דעם איבער מעםבערשי•

 געלי״ האבען ארבײטער ארגאניזירטע די
 לאג־ םאיר םון טויט דעם םים טען

דאן.
 םאר־ האט •ראצעסיע טרויער די װען

 און עװעגױ סעקאנד בײגעסארשירט
 געזעהן מען וזאט סטריט םערצעהנטע

 םון געביידע ױניאן דער םון װענט די
 פאר- םון און 10 לאקאל ױניאן האטערס

 איטאליענישע םון טרײדס אײניגטע
 איינגעהילט ,48 לאסאל קלאוקסאכער

 האבען םארשעהםט אבער טרויער. אין
 און קראוק םון װענם די אראםגעהוסט

 די .35 לאקאי ױניאן פרעסערס דרעס
 ױניאן לאסאל םײז םין םארשטעהער

 געזעלשאםטליכע ריזע איגנארירם האבען
 אױסגע- נים האבעז און נעשעהעניש

 װעל־ אירנענד אויוי טרױער קײן דריקט
 םון מעםבערשיפ די קען איך אוםן. כען

 אײנער יעדער וױ נום אזוי ױניאן םײז
 צױ וזײנט פערזאנען פיהרענדע די םון

 צו םרײהײט די זיך נעהם איך און טאג
 אונ־ םארשעהמט האבען זײ אז זאגען,
 מעכד פילע םיטגלידער. טויזענטע זערע
 זײער אויס אםען טאקע דריסען בערס

ױניאן. דער םון אםיס אין םארדרוס
 נלענ־ זײנע םיט זזאט לאנדאן םאיר

 גאנ־ דער נעדינט םעהיג?ײטען צענדע
 בא־ גאר א באװענוגג. ארבײטער צער

 טעטיגקײט זיין םארנעוזמט פיאץ זונדער
 האט ער אינטערנעשאנאל. אונזער אין
 ניט יאקאל. אונזער אויסגעםידען ניט
 גײסט םלאמענדער זײן האט םאל אײן

 םײ־ םיט הערצער אונזערע אננעצונדען
 באנוגענען זיך װעל איך קאםןי. םון ער
 ערינערוננ. אײן םים םאל דיזען אין

 נאך צײט געװיסע א פאסירט האט דאס
 .1910 םון סטרײה דזשענעראל דעם
 םרעסערס םון םעםבער־םיטינג א אויו*

 געהאל־ לאנדאז ר,אם האל סלינטאז אין
 רע־ ענטוזיאסטישע זײנע םון אײנע טען

 אונז צו האט ער װי געדענס איך רעם.
 די םאטער א װי געבעטען אפעלירט,

 האל־ און איבערגעבען זײן צו קינדער,
 דעם נאך ױניאן. אונזער םעסט טען

 לאנדאן װי באםערקט איך האב םיטינג
 סארנער אויפ׳ן איבער, געגען שטעהט

 זײנע םיט שליננט און םטר*ט גרענד
 װעלכע םרעסערס, עולם או;זער בליהען
 נע־ באגײסטערטע געפיהרט האבען

 כ׳האב םיטינג. םון נעהענדיג שפרעכען
 אין און באאבאכטעט לאנדאז׳ען דאן
 איהם פאר אז איבערצײגט, זיך האב
 ארבײטער םאר רערע א האלטען איז
 םליכט, א אפ׳פםי׳ן בלויז געװען ניט
 םיט געאטעמט און געלעבט האט ער נאר
 יױ אױםבליהענדע די םון לוםט דער

צײט. יענער צו ניאנס
 ע;דע די ביז צײט גאנצער דער פאר

 נע־ ער איז לעבען םרוכטבארען זײז םון
 און םרײנד איבערגעגעבענער דער װעז

.35 לאקאל &ון ראטגעבער
 האלטונג די דארום באטראכט איך

 םארשטעהערשאםם אםיציעלער דער םון
 צױ ״טעכנישען א םאר ױניאן םייז םון

 נארײ א װי אוים םיר סוקט עס םאל״.
 טריס א אסשפילען װיל אינגעל שער

 שײר טונקעלע די ארונטער ציהם און
 םאר האט ער אז םײגט, און ציםער אין

זון. ליכטיגע די םארשטעלט אלע
 םיין אױםדריקען עםעגטליד װיל איך
םי־ מיט צוזאםעז און באדױערען טיפען

 בריחןך מניאז מײנע טױזענטער לע
 איכער טרױער און <זא■ דעם איך כויג
 םרײגד אונזעי סון קבר םרישען דעם
לאגדאן. םאיר מיטקעמפער און

סלאוױן, מ.
#י װ. ג. ל. א. 35 לאק. םון סעםכער

 אױו* מארברענגען ארבײטער
באנקעט א

 ״גע• דער םון רעדאקטאר הער װערטער
—:רעכטינקײט״

אונ• אין •לאץ שטיקעל א אונז גיט
ארגאן. װערטען ?ער

 און ״■ע?ער םון *רבײטער די טיר,
 האכען סט., טע26 װמסט 114 סאן״,

 געגעבען איז װאס באנסעט, א געהאט
 -5 דעם שבת, םירמע, דער םון געװארען

 נעווען איז טאאסט־מײסטער ױני. טען
 קא״ דער םון אײנער שאסירא, כרודער

 אי״ די אױך און ער שאפ. םון סיטע
 אין געזאגט יהאבען ארבײטער כעריגע
 געהערשט האט עס דאס רעדעס, זײערע

 די צװישען הארמאניע םולשטענדיגע א
םירסע. דער און שאפ םון ארבײטער

 איבער• איז צײט זעלבער דער אין
 שאפ־טשערמאן, דעם געװארען געגעבען
 םאר• דײםאנד־סין א אלשאנסקי, ברודער

 איהם וױנשען םיר ארבײט. גוטער זײן
 טאן און געזונםערהײד נוצי/גן צו ראס
 די םאר ארבײט ניצליכע װײטער אויך

שאפ. פון ארכײטער
 םון נעװארעז נעםאכט איז אפיל אן

 םארטיידײ דעם םאר שנײדער ברודער
 עס און שװארצבארד׳ען, םון גומס־םאנד

ראלאר. 28 לעװארען נעזאסעלט איז
 ביי־ שפעט ביז םאדבראכט האט םען

 אין צוגאגגען זיך איז םען און נאכט,
שטיםונג. בעסטער דער

2 לאקאל שאפירא,
 2 לאקאל אקערםאן, הערמאן
.35 לאקאל ליבאװ, יצחה

 פאריעד די פאר דדלה
סטרײקער

 ״גערעכ• דער םון רעדאהטאר װערטער
—:טיגקײט״

 אום־ דעם אנבאטראכט אין נעםענדי!
 בראװע די װאס קאטו*, ערםידליכען

 16 לעצטע די םאר אן םירען םאריערס
 םון ארבײטער אלע םיר, האבען װאכעז,
 סטרים, טע35 װעסט 252 שאם, עדיסאז

 רי שטיצען צו םינאנציעל באשלאםען
 איז עס ײיםיל מיט סעםםער מוטיגע

 געםאכט האבען םיר טעגליך. נאר אונז
 נעזאםעלט און שאפ איז קאלעקשאז א

דאלאר. 64
 ביעע־ האבען םעמבערס פאלגענדע

:שטײערט
אדע״ םינץ, אנגא װאללאך, סאראה

 ראזע לערנער, מאלי קרויםהאמער, לע
 װיענער, יעטטא נארדען, װערא באסין,

 צו — םאראנדא ראזע און עגיטטא יאהן
 פאנצעט־ און נאזארדא מאריע דאלאר, 5

 םישלא־ םאריס דאלאר, 4 צו — טא
 ראזע פאלאצא, א. ראלאר, 3 — װיטץ

 דאל. 2 צו — ליפנער פאניע ארן פיטטי
דאלאר. 64 צוזאםעץ

 קאםױ םוטיגער זײער אז װינשען, םיר
 זיגרײכען א צו װערעז דערםיהרט זאל

 נאכםאל- שעםער אנדערע זאלען ענד.
ביישםיל. אונזער גען

י . ד ע ט י ם א ק
םי» צו»רי£ם דער — :רעראקציע םוז

 די «ר8 געלם־זאםלונג דער »ון ליסם דעם
 דער אין אנגעקוטען איז פאריער־סטרײמער

 דער אײחןר ®ריחער, םאג א םים רעחוקציע
 עס און געװארעו, געםעטעלט איז סטרײמ

 \וען איצ*, פארעוענסלימ דעריבער װער»
ן »יז ספור״ק דער י  אנדערע ®אראיכער. »ו

 אראינעוד »לץ »בער נאר זיך קענען «ע»ער
 m>w עם און געלס ז»םלען — ל11פיי* א סען
טעקסטיל-סצרײקעי די צו •«סײק אין קען

I >
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m i n t n m n#יזי) • מ
אס םח ער ע די׳פעראס ק. דז

 זכרון וײ[ אין געלענט תסיד האם זי
 סאל ערשטעז צום ױ ח^ט ער וױ »זױ

 פנים, איגטעייגמנט סלײ(, » :דעדזעחן
 שפי־ לעננלאכע מיט שיך נרױנע קלײנע

 דעם כאריהרט גראד חאכען װעלכע צען,
 זעםשענע אין הענט קיײגצ »ון ו*סר,

שויס. אױם׳ן צוזאםענגעי״גט הענטששעם
 גע* גוט איגגאנצען נישם זי האט ער

 קיג־ געקלײחוטע, פשוט דאזיגע די זעהן,
 IWVW איז װאס געשטאיט, דערשע
 איהם צװישען באגת אױפ׳ן אליין אײנע

 זי װען זון. אונטערגעהענריגער דער און
 װאלט איגםערעסירט, אפילו איהם װאי*ט

 זעהן, כעםער געקענם נישט אדך זי ער
 איהם װאלט שעסעװדיגקײט זײן װײל
 גע־ םורא האם ער ;געשטערט דעם אין

 איהרע םיט זיך באגענענעז צו האט
 אפנעגאנגען אכער ער איז קויב אוינען.

 דער־ תיכוי ער האט שטיקעל, א וױיטער
 נײ: דאס םון זי זעחם ער אז פיהלט,

 ברוײ די נעדכט, אעגגליכע בלאסע, דאס
 זעט־ די אין הענט קלײנע די מיך, נע

 צײם, גאנצע די און העגטשקעס. שע:ע
 די אויס לעננ געגאגגען איז ער װאס

 םאר׳ז ער האט סטריט, בראו־-אײלאך
 זון אונטערגעהענדיגער דער סון שײן

 און ;עשםאלם. איהד געזעהז כסדד
 ערשט ער האם זי זןךקן צו אויםנעהערט

 באהאיםעז זיך האם וון די װען דעמאלט,
כרזיערײ. םון סויםענס הויכע די הינםער
̂אם ער װען  םאל צװײטען דעם זי ו

 טויער אין ארײן איז ער בשעת דערזעהן,
 דערםיהלס, גלײן ער האט פארק, פון

 עס עגטױשונג שםארהע א םאר װאס
 באנק די װען געווען, איהם םאר װאלט
 װאלם טולפאנעז רױטע די םון בײם :ײם

לײדיג. נעװען
 :עהנטער צוגעקוסען איז ער בשעת

 האם געזעסען, איז זי וואו ׳איט צום
 באטראכ־ אפנעשטעלם כלוםרשט זיך ער

̂דײ,  אז נעהאפט, זזאט ״עד בלופמז. טעז
ט ארום אזוי ת  צױ איענעבען איהם זיך ו

 זאל זי אוז איהר צז נעהנםער זיך סוהען
 םאל ערשטען דעם באסערקעז. נישם עס
 צװײםען צום געלומען. איהם עס איז

 באגעגענט בליק זײז ?יך האט אבעל םאל
 זיך האם עס אדער אוינעז, איהרע סיט

 ס׳איז אז געדוכם, הפחות לכל איהם
 נע־ רויט שםארס איז ער ;נעמען אזוי

 אװעסגעגאגגעז. האסםיג איז א\ן ווארען
 נאכגע־ איהם זי איז אמאל מיתגר און

 בילד איהר געזאנט, בעפער אדער נאנגען,
 אח םאראױס. נאכגענאנגעז איהם איז

 ער האט באנק לײדינער יעדעד אוין״
 בלא־ דאס געזעהז האם זיצעז, ־געזעהן זי

 שיך, ברױנצ די נעזיכם, לצנגלאכע סע
 איז העגט צוזאכמננעלײנטע פלײנע די
הענטשסעם. זעסשעגע די

 פון ער איז אויס, טאג טאג־אײן,
 אן איז געזעסען אזײגער, זעקס ביז צעהן

 בעאר״ און בױרא טונקעלער אוםעטיגער,
 ער האט איצם אסםען. ױרידישע ביים

 נע־ ארבײם דער ביי צײם גאנצע די
 אוז זאנעז׳ איהר ער זאי װאס טראכם,

 צו ארײנםיהר פאסיגעז א געזוכם כסדר
 אר־ דער נאך און איהר. םיט שםועס א

 פארס, צום וועג אוים׳ן ער םלענט בײט
 וחנר־ די זיך אין חזרן צײם :א:צע די

 װי זאנען. איהר דארף ער װאס טזןר,
 טױער צום צוקומען אבער פלענם ער
 קלײנע איהר דערזעהן ptf פארס פיז

 ערנעץ־ װערטער די םאענען געשטאלט,
 ערשט און איהם. םון אנטלויפעז װאו

 צו״ נעהן שויז םלעגמ ער װעז דעסאלט,
 צױ װידער זײ ער םלענט אהײם, ריס

נויםנעםעז.
 נעצויגען וי1א מסתא זיך װאלט דאס

 אײגםאל . װאלט ער װען סוױ, א אהז
 ליײ א זיך םאר דערזעהן :ישם פלוצאוגנ

 ארוםנעלא־ זײנען ־סינדער באנק. דיגע
 זיײ םענשען נעשםיפט, פרײלאך און סען
 אױםנזד איז אבער איהם נעגאננעז, נץ\

 און לײדינ גצווען וואלט אלץ וױ הוכמז
 װאלםעז בלופצן אח בױםעד אלע וױ

 איהם האם עם נעװארען. גרוי פלוצלוננ
 םיט איז ער און הארץ דאם םארסלעםט

 איז ער ארם. םון אותה טריט האםטיגע
 מים׳ן אזוי נישם םאראוים, נעלאםעז

 האנד דער םים נאר גצפינעז, צו זי ציל
 וחנרעז איהם וועט נעהצנדינ ־ אז נונ^

לײכטער.
 אננע־ זיך ער האם אזוי, לױגתגדינ

 וואס מראנתם, בײם א אױו• שםויסען
 ער וחוג. דעם פארשטעלס אידים האמנן

 דער״ און אויגען ךי אױמגצהויבען האט
 םיט באנס. א אויןי זיצם ?י ** יזעהן
 איהר לעמנן געווען ער איז ^ןפרתנ אײז
 אפ־ בײזערענדינ כםעט זיך האם און

:גצרופען
נאר! איהר זיצם דא מנחט, — ־

 צר חאט ארמ םין אזא אוחי נישם
 איחר; םאר סארצושסעלע( נעקליבען זיך
 װי גצוועז גוט א?ױ אתקם אבער איו עס

 אויג — מראזצן אויםגאימרמת וײנצ
ר• גאד גישט סי . מ

• n נישם בא^יימגם, גישם זיך מאס
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 טאז םון נישט און װערטער זײנע םון

געװארעז. געזאגט זײנען זײ װעלכען טיט
 דך זי האט — קינדער די —

 תװאלט זיך האבען זײ — אפגערוםען
 אװעקנעזעצט זיך איך האב שפירען,
װײטער. אביסעל
 א געװען װאלט דאס װי אזוי און

 אװעקגע־ זיך ער האט ז*ך, נאטירליכע
 און איהר. לעבען באנק אויפ״ן זעצט

 נישט זינען אוים׳ז אפילו איז בײדען
 :אך נישט, זיך קעגען זײ אז ארויף,

 דא האט גאט װען אן, צײט יענער םון
 פארפלאנצט סטריט אלבאני דער בײ

גארטען. דעם
 אזוי זײ םלעגען אװענט איז איוענט

 די צו זיך צוהערען איז זיצעז צוזאטען
 די םיז לויב־געזאננעז לײחזנשאםטליכע

 נעײארען געםעיעז איז איהם םויגלען.
 געררעז אלײן איז ער צארםקײט. איהר

 בא־ איחר דרײסט. נישט שעםעװרינ,
 םוט. צונעגעבען איהם האם שײדענסײט

 זיך פלענט דאס װי אזוי פונקט וױיל
 איזזם װען איהם, מיט טרעםען אםאל
 םיט באגענענעז צו אױםהוםעז זיך םלענט

 םלענם בליקעז, טיידעלשע דרײסטע, צו
םלענט איצט איהר: מיט נעשעהן איצט

 פלענעץ אוינמז איהרע שרעסעז, זיך זי
 בא־ זיך םלענען זײ יועז אראפלאזעז, זיך

^ן, זײנע מיט נענענען י  םלענט זי כי
 און ריהר. א זײנעם םיז אויפציטעיען

 ערשםצן צום איהם זי האם ארום אזוי
 פון םרײד די םיחלען צו גענעבעז מאל

 אויטארײ און איבעיגעװיכם םענערשעד
םעט.

 נרויסע א דערזעהן ער האט אײנםאל
 תיכוי איז איהם און סאײנלעקלאך, סארב

 נרויסע » דא ס׳איז אז אײננעפאלען,
 דאזיגע די איז איהי צוױשעז עחנליכקײם

בלוםען. אײדעלע
 זיך האט — טײעדי:קער, קױפט -״י

םיט גצײעגדצט םארקויפערין די איהם צו
 בױ א איזזם דערלאננט און שסױיכעלע »

בלוסען. קעט
גע<£רא־ זיך האט ער װען שפעטער,

 דער־ איהר ער האט איהר, טים םען
 צונע־ זיך האט און םתנה זײז לאנגט
 די צונעשפילעװעט האמ זי װי קוסט,

איהם האט זי בלוזע: איהר צו בלומען
 זי וחןן וועיכמר. םיט נעדאנסט נישט
 איהר איהם צו הויבעז1אױפגן אבער האם

 םול געװען אוינען איהרע זײנעז געזיכט,
 הענטעל קליעע איהר און םרערען םיט
 נע־ האט הענםשקע זעמשענער דער אין

 םעסט עס האם ער האנט. זײן זוכט
 זי הענט. בײדע זײנע םים נעדריקט

 ארויסנעצױגען האסטינ אבער עס האט
צוריס.

 נע־ איהם זײנעז הענטשהעם איהרע
 נעװען זײנען זײ הגם נעזוארען, םעלען

 פאדצירעײעט. ערטער םך א איז אוז אלט
 זײ װאס נעטאז, הנאה איזזם האט עס

 װאל־ זײ וחח לעדער. םון נעװען זיעעז
 טראנעז עס װי פאדים, םון נעריעז טען

 איהר םח םײדלאך טײל נרעםטע די
 נעווצז שווער זעהר איהם װאלט שטאנד,

ליםען. די צו זײ צוצורדיסען
 זײ אז ארוםגעזעהעז, זיך האבען זײ
 צװישען נעטײנזאםעם םיל זײער האבען

אויו» ערגעץ נעהאט האט ער הגם זיך.

A וױיטע עטיאכמ פזרח 'vnp ױw\ <ױ 
חו פוגחוסטװעגעז ״ אל^ן נ

 אױך און ווצלס. דשר אױןי
 שיאוי-ציסער, אײן פון באשטאגען איז

 ייידןר מיט האט ױ עמעץ״, ״דארטען
 חאט צר צו. דרוס צו נעװיזען הענטעל

tom גענױצרען j״p פאריאנגט גישט i9
 פױינד, נעי־ואט נישט האט ױ
p נישט ’P .ױז האט ױ קרובים  גע״ ני

 װעײ פארעז, ױמע בלאסזנ. איחד דענקט
 ױ* וױ נאכחנס גלײך געשטאדבען איז כע

 די לאנדאן. קײן איבערגעפאוזרען זײנען
ער בײ באיעבאםטע, ד האנען די װךנ  נ

ױנט זי האט װאױגט, עז צו לרי  נר״נ
 חןר״ איהר חעלפען און דירה דער אױזי
 וחנן שיצטצי, י^טוב״ארבײט. איז םאי

 פאר״ כאשיצערין דאדגע די אױך האט זי
 פאר- סעגשען גוסע זיך האבען לארען,

 גע־ האנען און איהר סיט אינטערעסירט
y א אילזר פאד פראגעז o r־jr. ס די ״  אדנ

 נא- ;וט װעיט ױ און לײכטע א איז
ם א אבער וזאט זי ;צאהאט  געטוזט •ד
 עס חאם ער ;חסרונות גרויסע האבען

 װער״ איחוש םון אזױ ;ישט םארשטאנען
 אנט־ ונגדיגעןלפאוצ איזזר םון וױ םער

 סוםען o;ysc עס ווען װעיעז, שװיגען
o ווענען n רײד. צו

 גע־ אםילו זיך זי האם צײט אײן
 ס׳איז ארבײם; אנאנדער זוכען פרוםט
 באקוםען, צו געווען שװער זעהר אבער

 גצסענט, נישט זי האט װארםעז לאגנ און
 וואס נעװעז גישט אײנעגטייך װאלט עס
 אנ״ איז זי גישט״. װען באהלאגעז, צו

 איה־ צוזאםעננעלײנט נעװארען, שוױנען
 נע־ און הענטשקעס די אין הענט רע

 אראפנעי־אזטען אן םיט זיצעז בליבען
 ױ אוםצטיג וױ זעהענדינ ער, און קאו.

 אנמהױבעז גיך אויף ד,אט געװארעז, איז
זאך. אנאגדער וועגען רײדעז צו

 און נעענדיגט זיך דזאם םריהלינג דער
cy און זוםצר. דעד ^;עהויבען זיך האט 

 איז אװענט זוםערדיגעז א אין םאל אײן
 *ױסעמעװעהגייכעס. עפעס געשעהן

 כא־ נעקאנט ניט זיך ער האט לכתדןילה
 מיט איהד עס האם אזוינס װאס םעז,

 ױם־םזב׳־ מץ אזא צתענעבצן אסאל
 חן. נײעם א גאר עפעס און דיגקײט

 בײם האט ער ײעז דאםאלסט, ערשט איז
 איחר גענומעז איהר מיט זיך נעזענעגעז

 וואס םארשםאנצן, ערשט ער האט ה»נט,
 וױ אנרערש גאר עפעס איז האנט איהר
 זזענםש־ נײע נעטראגעז האט זי מאל: אלע

 העגטש־ זעמשענע ברוינזג דיזעלבינע קעם.

 אין וױיר געװעז אבער זײנען זײ קעס.
 אײזרע אױוי אננעצױנען גלאט איז סיהל

 נעםיהיט נום האט מעז אז אזוי םיננער,
n»' סון םארם שעהנע צארטע, די n 

הענט.
 איגגאנצעז נעווען כםעט שױן איז עם

 גע* אלײן. נעוחנז זײנעז זײ םינסטער.
 אום־ םאדנעם, א עפקס פון שטויסען
 םאר געפאלען ער איז נעםיהל נעריכטעז

 דאם װי אזױ — קני די אױו* איהר
 אין ראטאנעז, אין נעוחנהנליך םרעםט

 לעבען אין אױך םײלםאל איז דראסעס
 לאננען א נענעבעז איהר האט איז ־—

 ברוינער דעי־ אין קוש לײדענשאםםליכעז
הענםשהע.

ער םריט. דערהערט זיך האבעז עס

שאפ־פשערםאו דעס פרעזענםירען
)mrt **1«על<ע(
קאריין. אב. םון

םיע6שא דער איז מ*א רעם  די םיז ־מי
 סלאוס ״םערזאוויעץ דער םון ארבייטער

 זיי־ עם באזוכט. נום נעווען קאםאאגיע״
 א»רײסארס, די *נוועזענר נעותן נען

 םאם־ און קאםערם ארעםערס, מגײדערם,
םאכער• *?ל
 10 נעהאט. ויי האבען םעדאון גזםען א

אװערם״ם... םים נעארביים װאכען
 םיזאז םון צײם דער איז איז 6שא אין
 א באיז רוהינ... »ריבערנעין»םען אלעם
 אד־ דעם םיט באם דער האט םאא *אר

 נעמרא־ אםאםיאיײ»אן זײן םון װאשאם
 *ז *רבייםער, די נעםטראעעם און קען

 נים זיך װעם ,■ראדאידשאן״ די אויב
 ביז־ די םון ארויס ער נעהט םארכעסעחנז

א ומרם און נ«ם  דאם איז רזשאבער״... .
 1» ײעו די געבעז בײם נעזוען איו

םער א איז אאערױמאר ש׳ נעאענע! נע׳^
מאמיז. זײן םון װײם נים

 םאל דעם נעוחןן איז שאא־םיטיננ דער
־ ניט זיך ם׳האט ױם־טוב׳דינער. א  נן

 נים האט אײנער נעסאכם. נים און היצט
 האם אנדערער דער מען נאכט, נעזאנט
״ םאנ נצזאגט
באוזערשט׳ אלעםען האט נעםיהל אײן

M םאר׳ן •רעזענם א__ sivre*w r~.|
םאקע דאס pk ׳**■־םמערםאן דןר ווון

י ״ •tiHinmiitiiiOiv1 < *M • I יו» Iiti•*i f

 פאר* די װאס רעזאלוציע די איז אם
 איבער־ אויסגעארבײט, האבעז זאמעלטע
 דעם פרעזענט ווערםםאלעז א נעבענזײנ

 שפילקע דיסענטענע א שאפ־םשערטאן,
ע א םיט ^ אל פאונטײךפען. ג

 אונ־ אז אנבאםראכט, אין ״נעםעגדיג
 קאמפא־ קלאוק ״מערזאװעץ די םירמע זער

 גע־ םאל עטליכע שוין האט װאס ניע״,
 די ארבײטער די אננעזעצט און םײלם

 דריםעז צום שױן האט ~ וױידזשעס,
 אויך און *רבייטער די געסטראשעם םאל

 צום אז אלײן, ױניאן דעד סיז םיהרער די
 קלאוק־ פון ארױס זי נעהם סיזאז מקסםעז

דזשאבער. א ווערט איז מאנוםעסםשדריננ
 דאס אנבאטראכם, אין ״נעתםענדינ

 אונ־ שון איבערנמבענהייט די דאנס א נאר
 און למד נח ברודער שאפ־טשערמאן זער
 קװעהזילבער, ברודער ביזנעם־אנעגט, דער
 אין אײננעהאלמען םירםע די האבעז װאס

 זײערע מיט נאר טאקע — ביזנעס, די
 האם פירביע די — תרעםמעז לעצטע

 נעשעם־ גאלדענע נעסאכם סיזאז דעם
 פיר־ די דאס אנבאםראכט, *איז איז טעז...

 דעזיײ ;ײעם א ארויםנצגומעז האט םע
 סאכיפעל־ נײע ארױםגענומעז האט נער,

 אלטע די *ז אויסרײד״ דעם םיט םאכער,
קרינעז... זיך זיך צװישען פצעגען
אײז װי מעהר tא אנבאמראבט. ״אין

, 1 .. til

n חיא  •pm t f n v m  Vf
•if J iW האט 4 t  |1I w m  r j  T f 

Hiyp w m  w*י 
t 1* איחדו ft• און mאט ig 
ipיוט * nr*  w w, 

•m im m  r *  v f  m * n  wnc n
Ijfjnf 1 ױ *ון טצרט

 pa פוןרשטע״ןע fynyi נ״רץ אנצר נאך
m. דט דך, אױף r n
pi» ,איחפ ר חאט װאוט *\y r m r m 
 H v•* צס חייז. r* נעטאן np * און
 ױן 1JH1111 *רנ*9 $ |711
m\ * שייטצו r  1P. דך ױ דצמאר 

 pvna v,* און א»חם פון אפנצהעחרט
 פיויס vm ױ ני? wmPMW ױ האט ער
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אומגעשומט. דשט טאי ציגען
דאזי׳ דער װי אדסנעסופען, איז עש

יט װאיט שױוו גער  די צוױשען נעשט̂־
 ?י האט אװעגט, טאמען ײײיי טחיצח״ א

 זעלנען דעם טיט נאגדיסט אפ^יו איהפ
 אוי- א*חרע אין טאר, אלע וױ שט״נעל

 נעכטעמ די ןnym אנער ויך דואט גען
*n r, גע- ;זאט ער ני^ןת שיצטע-, און 

 צודױד זיר איד׳ר !עכען דצעגדיג וואיט,
 יױ אזױ דך זי האט האנם, איהר צו חנז

אינעױקם.
 העגטש־ איקר טראגט מאל אייע —
lo w — ניםעל, א שפעטער ער חאט 

נעפרענט. אװענט זעלבעז דעס אין
 גאר געעגטטערט ױ האט — יא, —

 אין בין איר װען פאי y*ל — שטיל.
נאס.

 מיד :אס. קײן דט דאך איז דא —
 וואיט אפשר גאיטען. אין דאך דינען
חעגסשהעס*׳ די אױסטאז געװאיט איהד

בעטעז. נמפרואװט ױ ער חאט —,
י׳עגגע־ א איחס אױוי נעקויוט חאט ױ

*r און צײם; רע  ov ױ וױ אויסנצשומעז 
 מי •מיסיײצנצן מפצס וועלען וואלט
 טוג־ אבער תאט ד געזיכם. ®ון איהם

 שום קייז נעגעבען נישט דעסטוחנגען
 זײ װען דאמאלסט, ערשט און תמובה.

 זיײ זײ און אחײם נעגאננעז שױן זײגען
 האט טױער, כײם נאהענם נעווען שױן נען
 איז באנח א 1אוי אותשמזעצט דר זי

 זיך זאל ער צײכען א גצנעבעז איחם האט
מן. אײו מ

 איגעשיײ זי האם שטיל אדז •אכמליך
 אדאפנע־ די חאט הענסשקעס, די יעוחוט
 און זײט. א »? אװעסגעיײגט און צױגען

 דערזעחז טאל עדשטען צום האט ער
העגט. איחרמ
 געזעהן כיעשח בשעת װאלט ער װען
o געזעהז װאלט ער װמן ;עזיכס, איהר n 

 ױאיס אומעז, איהרע אין ײ\• שטומען
 םארבאחאלטעז נעידואװט ססתפיא ער

 זיך האט װאס עקעל, םון נעטיהל דעם
 און נעזיכט זײן אױף געזעהן סלאר אזױ
 תאס״ אזא ניט אויך אבדטד זיר וואלם צד

צוריק. אױו• געםאן Pn כדגעז
 די און קלײן געוועז זײנען העגט די

 די שעהנע. א געװען איז זײעדע םארם
 געװען אינגאנצען זײ םון אבער איז הויט

 םען וױ װאוגדי^ און רױט אפנעסראכען,
 אײ״ גליהעגדיגע כײם צעבחנגט זײ װאלם
 איננאנצעז זײ זײנעץ נאך חןדצו זענס;
 איז װארצלעז רויטע כײס DPnao נעוועז

צעפרעסען. נעוייז זײנען נענעל די
 געזאלם פריוזער אײך.דאס האב איך —

 זיך צו װי אפנערופען זיך זי האט װײזען,
 הענםשקעס. די אנגעםאן צוריק און אלײז

 האב איר נארישקײט. א געײעז איז עס
םארשטעהן... נעדארפט פריהער דאס

ײ«ד). נעקסםע (אלוס

 נע״ ניט סיזאן לעצסען איז אפרײםאר
 םינישער אײן וױ םעהר איז שםארבעז,

 און נעווארען ״דיסטשאדדזשם״ ניט איז
 נים האבעז אירײטארס צװײ זוי םעהר

 וױיטער און מאשמען די בײ נע׳חלש׳ט
 ארדגוג^ בעסטען אין אריבער איעס איז

זײן... ניט קעז בעסער װאס
 כייר דאס באשלאסעז, דאדום עס ״זײ

 שאפ־טשערמאז, אונזער פרעזענטירען
 ביזנעס־ אונזער איז לםד׳ נח בדודע־
 םיר און קוועתדלכער, ברודער אגענם,

 פאר־ פרעזענם דעם זאי^ז ךײ אז װינשעץ,
 פיר דריקען אױך נעזונםערהײם. נוצעז
 דאנהכארקײט, פולע אונזער זײ צו אוים

 וױיטער װעלען די אז האםען, כױר און
 אײנהאלטען און ״בעסט״ ױיער ^םרײען״

ביזנעס!... פון ארױסגעהז םון באס אונזער
 םארעםענט־ צו אויך באשליסען ^כיר

 ^אר־ דער איז רעזא^וציע דאזינע די ליכען
 נעהכיעז אלע זאחגן און פרעסע״ בײטער

 שאפ־ט׳פערםאז, אונזער פה ביישפיל א
 ביזגעס־אנענם דער איז לםד, נח ברודער
הוחןקזיילבער״. ברודער

 pc פרעםער אונטע- די פון אײנער
 חאם אידעל, גאליציש קלײן, א עאם, דעם

 רעזאלוציע ״םײסםערהאפםע״ דאזינע די
 פארענ־ האם ער װען און םארנעלײענט,

 אפלא־ ווארים א^עײען פיז ער איז דינט,
ץ נעװארעז. דירט

 אױסנעדאר־ שאפ־משעימאךם אױם׳ז
 נליקלײ א זיך האם ונינ^ בלײכען טזןן
 —״אנעדקעגוננ!״ באװיזז. שםײכעי כער
םות.- *י\ נעםאן זעץ א איהם האם
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 היסטארישער א זײן װעט דיגסטאג חוסענדער דעי
 ױגיאן קאאוקמאכער דער םון געשיכטע דעד אין טאנ
 נאכפיטאנ, אזײגער םיר טאנ, יענעם יאמן. גױ אין

 זיך יןאאוק־פאכער טױזענדע צעהנדאיגער די װעאען
 טעדיסאן םון אודיטארױם נרויסען רעם אין פארזאסאען

 זײערע םון באריכט א אױסצוהערען גאידעז סקװער
 דעם אין ענטוױקאונגען אעצטע די באצונ אין םיהרער,

״ טרײד.  האיט עס װי באריכט, א אױסהערען װעאען ז
 אר־ די און ױגיאן דער צװישען פארהאנדאונגען די טים

 באנײען װעגעז כאנוםעקםשורערס, קלאוק נאנידרטע
 איג׳ סוט און קאאוק דער אין אגרימענט טרײד דעם

 אויך זײ װעאען דארטעז און יארק. נױ פון דוסםריע
װערען״ נעטאז װײטער זאא עס װאס באשאיסען,
 ס ג נ ו פ י ם ש א ב א זײן װעם טאנ יעגער

 ‘שטי די יארה. נױ פון קאאוקםאכער די פאר ,נ א ט
 װאס יןאאוקסאכער, טויזענדע צעהנדאיגער די םון םע

״ן וחןאען  סיןײער מעדיסאן דעם אין פארזאסעאם ז
 זאא עס מאנדאט װעאכער נאשםיםען, װעם נארדצן,
 אנצײ װייטער םיהרערשאפם דער צו װערען נענעבען

 מא׳ קלאוק די מיט אונטערהאנראונגען די אין געהן
דזשאבערס. די און נוםעקטשורערס

* * *
זי״ וױ כפעט איז םאסענט איצטיגען דעם אין

 אינדוס• קאאות דער גענעראא־סטרײח.אין א דאס כער,
 מים נאך אומםארסײדאיך. איז יארק גױ םון םדימ
 און דזשאבערס די ביידע, האבען צוריק חדשים צוױי

 װע־ זײ אז נעפאכם, באקאנט םאנוםעיןטשורערס, די
 ארביײ די םון םאדערוגג שום קײן נאכגעבען ניס וןלו

 1גרעסערע א ״ארױפאײנען זײ אויןי וױא וואס םער,
אויזי אוםז״. וועאכען אירנענד יאוי
 אנגעוױזען אײנמאא ניט םריהער שױן האבעו םיר

 רי װאס פראפאגאגרע די אויןי צײםונג אונזער אץ
 הא־ מאנוםעהםשורערס און דזשאבערס די םון נױחרפד

 װא־ מרײד־פרעסע. רער אין טעגאיך אננעםיחרט כען
אננ, ־י  קאםישאז נאװערנאר׳ס דעם אײדער נאך מן

 איהרע כדט רעפארט אעצטען דעם ארויסגעגעבען חאט
 באאעבא־ רי םון םיהרער די האבען חנפאמנדאציעס,

 דאס ״סטײטםענטס׳/ מאכען אײן אץ נעהאאםען טים
 איר־ אנצונעהמען אנטזאגען אבסאאוט זיך ותאען זײ

 אי־ די ווערען גאנגעגעבען װעם װאס ׳װאם נוןגד
 נאכגעבען, ניט זאך קײן װעאען זײ דאס בײםער;

 װאס און ארבײטער, רי פאר גינסטיג זײן װעם װאס
 באאע- דעם םון רעכט הײאינע דאס״ באישרענהעז וועט

כאס.״
וױי־ באאעבאטים די פון סםײטמענטס דאזיגע די

 םאדע־ די רועבען דענקען זײ װאס קאאר, גאנץ זען
 די םאר ארױםנעשטעאם האם ױניאן די װאס דונגען

 !הריג א צו ארױסםאדערונג אן איז דאס *רבײטער.
 אנ- האבען זײ װי באאד זעהן נעהאנם עס האם םען

 די און םטײטםענטס. יענע ארויסצוגעבעז גאחױבען
 און כחות איהרע םאביאיזירען גענומעז ראט װניאן

 דאס ערב הײנם, און קרינ. דעם פאר צונרײטען זיך
 שוין זי איז טרײד, אין אגרימענטס די םון אױסגעהן

 איהרע פארטײדיגעז צו הרינס צום פארטינ און םיסס
 װאס םאדערונגען די זײ םאר באסוםעז און כדםנאידער

ארױםגעשטעאמ. האט ױניאן די
* * *

 אײנגע- האט ױניאז די װען צוריה, װאך א םיט
 א צו באאעבאטים די םון אסאסיאײשאנס די אדען5

 צו אונטערדזאנדצונגען אנצופאננען אום יןאנפערענץ,
ען י י ג  זײנען טרײד, אין אנריסענםם האאעקטיװ זײ מ

נ־״ זײעד רורך מאנוםעקכדשורערס, ״אינסײד* די  א'
 אנצונעסען ערשטע די געװען. קאוגסיצ״, דאסםריעא

 ױי אז נעענםםערט, כאאד האבען זײ אײנאאדונג. די
 ײען אבער קאנפערענץ. א צו נעהן צו נרײט ?ײנען

 קאג- דער אויױ האבען דער.ױניאז םוז םארשטזןהער די
 םאדערונ־ די אױפנעוזמעז זאא םען פארצאננם פפרעגץ

 די האבעז אויסנעארבײט, האט ױניאן די ײאס גען
אוים• נישט יועאען זײ אז דערפאערם, העמנז

 גאװער״ דעם װאס די אױטער •ונקםען קײגע נעםפז
 רעפארט. איהר אין פאר מרײבם קאםישאן נאר׳ס

ײ װי נאכדעם  ערקאערט, קאםעגאריש םריהער האמנן ו
ם וחנאעז וײ אז ^ז  די אױב זאך, שום קײן ןוננעהםעז נ

 האבען ארבייטער, די נאכנעבען עפעם וועם קאםימאן
ײ אז ערסאנרט, איצםער וײ  נאר באםראבטען וחנאען ז

ס  נאכצױ דעסאםענדירם חאם פאמישאן די וואס יחו
מן. פ  אפגע־ נאטיראיר, יאיז האנםערענץ דער און נ

i w r a .געווארעז
 האט ױגיאז די דאס אאעמען, םאר קאאר איז עס

 און קאםימאז, דער םון רעפארט דעם *ננענומעז ח»ם1
n ם שםעאמ חי ארעי״ די בא^עבאסים די «ו א

 ננװארע!. אויסגעארנ״ט וײנזנן װאם םאדערונגען, געאע
 איכעײ איו ױגיאן די צוריק, יאהר צוױי הע:ער טיט

 קאאוק דער אין צו^טאנדען־ שאעכטע די ראס צייגט,
 סײדען װערעה םארכעסערט נ״שט קאגען אינדוסטריע

ײערען* נאכנעגעבען װעאען םאדערונגען די
 די זי*ט ױניאן דער םון ^טעאונג די איז דאס

 טאנוםעק״ יןאאוק ״אינסײד״ די און יאהר, פיר אעצטע
 מענ״ אאע וױ גוט אווי פוגקט דאס וױיסען טיטוחןרס

 קוםט עס װאס דעם סיט זיך אינטערעסירען װאס יטען
 די פון םאריעטעהער די פון עטעאוגנ די םאר. רא

 זײ אז סאנםערענץ, דער אױוי מאנופעהטיטורערס
 ױניאנ׳ס דער םון פונקט קײן אויפגעהמען ניט װעאען

 װאס נונלזטען די חוץ א וראגראם, אינדוסטריעי״ען
 אגגע״ ניט דעריבער האז רעקאםענדירט, קאםי^אן די

 גריגס א אאס נאר וױ אנדער׳ע עפעס םאר װערען נומען
ױניאן. דער צו ערקאערונג

* * *
ט צוױיםער דער פון דזשאבערס, ךי ״  יטוױעען ׳ז

 טעז !ניט דוך קײן זײ םון הערט םען גאנצען. אין
ט ׳ניט פארע פיין זץ םון הערט  גאװערנאר׳ס רעם דנ

 זײ און רעפארט, איהר ארױסגעגעכען האט קאנײיטאן
 רער אויף ענטםערען צו געאײאט ניט זיך אויך האבען

 זוכען, ױי האנפערענץ, א צו אײנאאדונג ױניאלס
 גאײכ־ זײנען זײ אז אײנדרוק, דעם פאכען צו הפנים,
 גאײכ- זײנען זײ געיטיכטע. גאנצער דער צו ניאטיג
 כאאס דעם און איבאען פונראםענטאאע די צו גיאטיג

 אינ־ קאאוק דער אין ארײמעבראכט האבען זײ װאס
 םון געשרײ דעם צו גאײכניאטיג זײנען זײ !דוסטריע

 ני^ט װיאען און פיא, אזױ אײדען װאס ארבײטער די
 די אט פארנעיטאאגען, װערט װאס זאך הײן םון וױסען

 נאײכ־ זײנען זײ םארבעסערען. צו אאנע טרויעריגע
 פראדוקציע, םון סיסטעם די װאס ׳דעם צו גיאטיג

אוק די צויעפאיטערט אײגגעםיהרט, האבען זײ װאס  ק̂י
 זײגען זײ !תא א איהר םון מאנט און אינרוסטריע
יאמ גאייכגיאטיג,  פראדוקציע םון סיסטעם די װײא

 ניט, זײ ארם עס און ׳זײ פאר גוט גאנ״ז זיך באצאאט
 אין אלבײםער די פון אעבען דאס רואינירט עס ײאס

ישעפער. קייאולו די
 שוױיגען אפי^ר שוױיגען. דזיטאבערס, די ׳זײ

 נישט גאר האבען זײ אז וױיסען, זײ װײא דערםאר, זײ
 נאאס דעם גערעכטפערטיגען זאא װאס זאנען, צו װאס

 האבען זײ װאס אומפאראנטװארטאיכקײט די און
 זײ אינדוסםריע? האאוק דער אין ארײנגעבראכט

 וױיסען, זיי וױיא שוױיגעז, זײ און גאײכגיאטיג זײנען
 און פאזיציע. זײער פארטײדיגען ניט סאנען זײ אז

 װעאען נאר אזױ אז מײנען, זיי וױיא זײ, שװײגען אםשר
 װי פונקט אז כױינען, זײ אויםבאהאאטען. זיך זײ

ע זײענדיג פריהער, א י ט , ש ם י ט א ב ע א א  איז ב
 קאאוהס םוך םראדוקציע די ארײנצוסריגען געאונגעז זײ

 שװײגען, דורך זײ, װעט האנטראא, זײער אוגטער
 פאזיציע זײער אויף םארבאייבען צו :עאינגען װײטער

 זיך אױף נעםענדיג ניט אינדוסטריע, גאנצער דער אין
 רי םאר פאראנטװארטאלכקײט קײן און םאיכטען קײנע

 אין איבײםס־םטענדאידס די און ארבײטס־באדינגונגעז
אינדוסטריע. האאוה דער

* * ♦
 ניט האנען ױניאן זײער ארן ארבײטער די אבער

 ניט לאנען ארבייטער די שװײגען! ניט װעאען און
 קאאוק דער אין אאעמעז םון מעהר זיי, װײא שװײגען,

 אין כאאס דעם םון .שרעקאיך אײדען אינדוסטריע,
 פון אײדען אאעידען, םון מעהר זײ, װײא טרײד.

 דער םון האאומ־שעפער, די םון צושפאיטעיונג דער
 אין זיך האאטען װאס שאפקעס, קאײנע צאהא גרויסער

 דער װאס דעם םון אײרען זײ ־װײא םא.־־מעד,רען. אײן
 םארדינסט דער הירצער, אאץ װערט ארבײטס־םעזאן

 שװע־ אאץ װערט אעבען דאס און קאענער אאץ װערט
 און ניט קאנען ארבײטער די ביטערער! און רער

 בא־ אומבאדעגט כיוזעז זײ שטיא. באײבעז ניט װעאען
 אנטשאאסען זײנען זײ און םאראײכטערונג א קוכיעז

באקוכיען. צו דאס
dt v * %

צעהנד״ די װעאען נאכמיטאג דינסטאכ קומענדעז
 אין םארזאםאעז זיך האאוקפאכער טויזענטער איגער

 אונטער־ װעט דארטען און גארדען, סקווער מעדיסאן
 םראגע קײן איז עס און סך־הכא, דער װערען געצויגען

 ײעאט, דער םאר דעדקאערען זײ װעאען דארט אז ניט,
 זײן ױעאען זײ אז ;נעפאאצט האט געדואד זײער אז

 זײער םון רוױ דעם אויף שעפער די םאראאזען צו גרײט
 בעסע־ אינדוסטריע דער אין אײנצושטעאען אום ױניאן,

 אט ארן ארבײטם־באדינגוננעז. םענשאיכע, מעהר ׳רע
 פאר• באאדינער א פאר ארבײםער די םיז געשרײ דער

 אין פארװאנדעאט וועז םארבעסערוננ, און אײכטערונג
 גאײכגיאטיג־ און שטיאפײם די ברעכעז װעט טאט, א

 דער אין מאגנאטעז נײע די דזשאבערס, די םון קײט
ן יעצט ביז האבען װעאכע אינדוסטריע, קאאוק י  ז

 װאס םאראנטװארטאיכקייט דער םון ארויסגעדרעהט
 זײ וואס דעם דורך זיך, אויף טראנען דארםעז זײ

 סאב-מאנוםעהטשורערס. זײעחנ הינטער זיך באהאאטען
 איבער• זײער צו אויםגעפינען, דעמאאט װעאען זײ

 פאדערונגען נויטיגע די איגנארירען צו אז ראשוננ,
 םײעחנר גאנץ א איז ױניאן, דער און ארבײטער די םרן

ו באצאאט דאס אז ביסעז, ניט. זי

 םיטגאידער אונזערע םוז 44 זײנעז װאך אעצטע
 אוועס םרייעו, און םיידאאו זײ םון 38 שיפאגא, אין
 60 ביז 10 םון טערכױז, זײער איזיצען פריזאז אין

ת א םעג,  וײ אױף האבען קאורםם די וואס wn ח
4געאכד^ןסראפע עווערע ארויטימאײגמ

 ^גצוויוחמ םאראורטייאט וײנצ?* ארבײטער
 חאכ<ן וײ או ?ןאאגע, דער אױוי ,1924 יאחר אין גאך

 ס^יײיען, דזשאדזש װאס אינדז׳פאנקמא?, אן םאראעצט
 ױניאן דער געגען ארױסגעגעבען חאט שיקאגא, פון
»1924 םון סטרייון דרעסטאכער ניטערען דעם אין

 דף, םארשטעחט האט, אינטערנעשאנאא אונזער
 יענעם םון געריכטען העכערע די אין סײס רי אפעאירט

 אור״ ברוטאאען דעם געגען אפעאירט האט ױ שטאט.
 עס אכער סאאײוען, דושאדזש דאזיגען דעם םון טײא
 העכערען םון איז אפיא דער געהאאםען. ניט האט

 געװעזענע די און געװארעז, צוריקגעוױזען געריכט
 פריואן אין געחן געמוזט האכען סטרײפצר כראװע

 ״אינדושאנקשאךגערעכ־ די טערמין. ױיער אפזיצען
 דרעס״ די ?זיקאגא. אין טריאומםירט האם טי;קײם"

 כדי פריזאן אין געװארען געשיקט זײגען סטרײקערס
 םאר־ צו און ״עכירות״ זײעיע אויף האבען צו חרטה

״פעהאער״. זײער רייטען
* * *

זעהן. אאםיר אזױ? װירקאיך אבער עס איז
 אװעת זײנען װאס אאע די אז םאקט, א איז עס

אוז איז  מר־ און מענעי םון םרױען זײ צװישען יייז
 ארויסנעװיזען גיט האבען קינדער, קאײנע םון טערס
 םאר- די ״זינד׳/ זײער אױ«י חרטה פון סיסן א אםיאו

 אין דרעס־סטרײק געװעזענעם םון פיהעטס אורטײאטע
 אין אויסגעפוצט פריזאן אין אװעק זײנען שיקאגא,

 דעםאנ־ א אין קאײרער, בעסטע ארן שעהנסטע זײערע
 א געװעז איז עס !באגײםטערונג םיט םוא סטראציע

 ניט דארט האט סען און םראטעסט־דעסאנסטראציע,
 געקומען זײנען זײ חרטה. םון סימן א אפיאו געזעהן

 הונ־ םון ארוטנערינגעאט דעםאנסטראטיװ, יריזאז צום
 װאס ױגיאן, זײער םון ברידער און שװעסטער דערטעי

 צום ״ארעסטאנטען״ רי באגאײטען געלוםעז זײנען
 הארציגען, א אויף זײ מיט געזעגענען זין און פריזאן

 הא־ ״ארעסטאנטען״ אייע די און אוםן. צרידעראיכעז
 העם, געהויבענע מיט פ־יזאן אין ארײנםאדשירם בען

 דאם םאר פייזאן אין געהען זײ אז באװאוסטזײן, מיט׳ן
 רעכס דאפ פאר פיקעטען, און םטרײסען צו רעכט

 אנ־ ארגאניזירען העאפען צו און ארגאניזירט זײן צו
 נײסם אזא פון כאהערשט זײנען װאם מענשען דערע.
 זײ שייזט װערמען אפיאי ווערען, באזיגט ניט קאנען
פריזאן. אין טערמין א פאד אװעק

» * *
 מוטערם, דא זײנען ״ארעסטאנטען״ די צװישען

 װעא־ אויױ קינדער האײגע איבערגעאאזען האבעז װאס
 אויך דערנעהרען. זײ און אויפפאסען דארםען זײ כע

 און אאטע זײערע אויס האאטען װאס מײראעך, ױנגע
 אזעאכע דא זײנעז זײ צוױשען מאטערען. שײאכע

 געקױ איז זײ פון אײנע נעזונט. אין שװאך זײנען װאס
 קאאא־ אין האנסאמפםיװס פאר סאניטאדױם א םון מעז

 אפזיצען רארטען םרץ געקוםען ספעציעא איז זי ראדא.
 םאר״ דארםען ניט זאא ױניאן די כדי טמרםין, איהר
 גענעבען, איהר פאר האט מעז װאס באנר, רעם אירען

 און רוםען. איהר וועט פען װען קומען, װעם זי אז
 קײנער און באקאאנט, נים זיך האט זײ םון הייגער

 זײנען זײ געהאט! חיטה קײן ניט האט זײ פון
 געהוײ מיט שטאאץ, איז 'סוטיג פריזאן אין גענאנגען

 נע״ זײנעז זיי װי נײסט, זעאבען דעם אין העפ, בענע
 סטרײק, פון צײט איז אײן פיקעט דער אױו* גאנגען

געװארען. םאר׳םשפט זײנען זײ פארװאס
A d *

 םאר• ניט קאז ארבײטער די צװישען גײסם אזא
 א װאס אינדזשאנקשאן קײן דורך װערען ניכטעט

 פרויען דיזע האפיטאא. דינען צו ארויס גיט דזשאדזש
 און נעקעםםט אאנג יאהרען םאר האבען מענער און

 דרעס אין ױניאן שטארקע א אויפצובויען נעאיטען
 ארבייטם*״ די באשיצען צו שיקאגא, םון טרײד

 טאן עס װעאען זײ איז שעפער, די אין סטאנרארדס
 םארםאאגוננען קײנע אויױ אכטענרינ ניט וױיטער, אויך

 ואשאדזשעם• די און פאאיצײ רי באאעבאטים, די םון
 אױםצושטעהן געװארען געײאוינט אםיאו שויז זײגען זײ

 ״גארײ און געננםטערס די םון םארםאאנוננען די אויך
 מאנוםעקטשורערם דרעס אגטײױניאן די װאס אאס*,

 װערט עס נאר וױ זיי, אױוי אן שײןען שיקאנא םון
סטײיק, א גערופעז

* ♦ ♦
 שיקאגא אין ״האאסײא״־םאדפאאנוננען די .יע,
מ זײ האט זאך סיין — ציא דעם םארםעהאט האבען  ני

 נים אויר זײ װעם עס און איצט בױ אםגעשראקעז
 װעאען ארבײטער בראװע ימנע וױיטער. אפשרעקען

 אוכד קײנע אונטער אנםאױםען נים קאמןי־פאאץ םון
 געאנד דויד װערען באזיגם ניט װעאמן זיי !שטענדען
 אפיאו און *רויו*, זײ אויזי אײגט מען װאם שטראםען

איזיצען. געהן מוזעז זײ װאס פריזאךטערמיז, א תרך
 םון םאנוםעקסשורערם דרעס ױגיאז אנטי די

 האגען װאס סטרײקערם די אז הערענדיג, שיקאגא,
 ענד• האבען שעיער, זײעחנ געייסעט 1924 יאהר אין
 מד אודאי זיד האבען — פריזאן אין נעהן געמוזט איך

 םײנענדי^ געםרעהט אודאי זיד האמנז וײ פרעהט.
 עזותיי n מיט אפנערעכענם זיר זײ האבען איצטער אז

 וחנא^ זײ זיץ. צו באדארוי עס װי ארב^טער, דיגע
םעות. א געמאכט האבעז זײ אז אײנזעחן, ניר אבער

 י1קאם אין שטעהצן שיהאגא פון דחנםמאכער די
 זי< װי ■ונקט טאג, *ו הײנט באאעבאטים זײערע מיט

b ױ', און םריחער יאהרען םיט געשטאנען זײגען 'o 
 איגטעתע• אונזער מון באקוטעז זײ װאס היאוי דער

ט םאצ הײן האמי דעם וועצעז שאנאא,  אויםגעבען, גי
 ארנא• זײן וחנט שיקאגא םון דחנס״אינדוםטריע די ביז

 די וחנצען מטערוגגען אצצ די םון טראץ צום ניזרירט.
 שםארק* א אױפבוחנן ד?ןי שיתאגא םון דחןסמאכער

ן חנם קאנמראאיחנן וחנט וואס ױניאן, מ נ ט ת נ ײי  םו
‘ * --------נאאעבטטי( ד *ון & ] מ{י מ ו ו מוו ו ע « מ ע נ י נ ה א'

 אדער נראצעס, דעם םון געשיכטע די
 אדער דראמא, דער םון געזאגט, בעסער

 ױס־ אפעריקאנער די װאס ט־אגעדיע,
 אונטער׳ן אויםגעשפיאט דא האט טיץ

און סאקא םון פראצעס דער :נאטען
 מעהר ארן מעהר אאץ ציהט װאנזעטי,

 דעם םון אױםסעוײןזאמקײט די זין צו
 ארבײטער־ײעאט, רער םון עואם ברייטען

אײראפא. אין אויך און אמעריקא אין
אאנר, אין דא םאאק ארבײטער דאס

 אז םיהאט, אײראפא, םון וױ גום אזוי
 גרויסער א נעװארען באגאנגעז איז עס

 ראדײזאא/ן צװײ די געבען םאיברעכען
 העכער אאץ און ארבײטער איטאאיענישע

 שטי־ די הערען זיך נעכיט העכער און
אטעסט פון טע  אורטײא דעם גענען פי

 שארםער און העכער אאץ און זיי, נעגען
 בא״ זײער פאי פאדעדוגג די װערט

פרײאוגג.
־ א ס טראגעדיע אדער דראטא, די

 שױן אין י ט ע ז נ א ו ו און א ק
 םאקטען די און יאלר זעקס איבער א^ט
 פאר׳ טײאװײז שוין זײנען קײס דער פון

 באאד שוין איז עס געװארען. נעסען
איז אזוי װי געװארען, םארגעסעץ אויך  ס׳

 געגען פיאצעס דער נעװארעץ געםיהרט
 ״אוםפארטיײ װי טארטירער, צוױי די

עי איש״  גע־ איז פראצעס דאזיגער ד
 טינים א פאד װאס געװארען, פיהדט

 אויפנעטרא־ זײ געגען זײנען עס עדות
 אויך און פאקטען, װעאכע אויױ און ׳טען

 דזשורי די אוכדטטענדען, װעאכע אונטער
 האט פראצעס היסטארישען יענעם םון
 זײנען זײ און ״שואדיג׳/ געםונען זײ

טויט. צום געװארען םאר׳םשפט
 אין שארעז ניט דעריבער ורעט עס

 איי אפצוםרישען כיאילענט איצטיגען דעם
 װארים קייס. דער אין פאקטעז אאע
 םאקטען אאע די וױיס טען מעהר װאס
 אז יעד־עז, פאר עס װערט קאעהרער אאץ

 ;אוטשואדיג זײנעז װאנזעטי און םאקא
 םאר געװארען םאר׳משפט זײנען זײ אז
 ״האאד־אפגיקעס״ װאס םארברעכען א

 אז קאאהר, װערט עס באנאנגען. זײנעז
 גע־ געכיאכט איז זײ נענען באבוא דער

 ״םרעם־ זײג^ן זײ װײא דערםאר װארעז
 װעאכע דערצו, ראדיהאאען נאך און דע״

 זײנען און מאחםה גענען געװען זײנען
 פון צײט דער איץ םארבאיבען אויך עס

 ערגער־ גרויסען צום װעלט־סריג, אעצטען
 םאי םארד־פאטריאטען, אאע םון ניש

 א געװען איז װעאם־מאחמה די װעאכע
 זעא־ אזוי ניט זיך טרעםט װאס נאיה,
 םון װעאט הײנטיגער אין אםיאו טען,

 האט םארברעכען אזא פאר !כאפ־אאפ
 נעקאנט ניט ױסטיץ קאפיטאאיסטישע די,
 נע־ זײ האט דזשורי די זײן. כיוחא ז?<

 זײ האט ריכטער דער ״שואדיג׳/ פיגען
 אנדערע די און טויט צום פאר׳משפט

 שטי־ געריכטען, העכערע די פון ריכטער,
 און קאאעגע, זײער םון משפט דעם צען

 םרא־ נײעם קײן באװיאיגען נישט װיאען
צעס.

הײם, דער אין םאקטען רי זיינעז אט
 געשיכטע נאנצע די דערצעהאען װאס

 טרויעריג־בארימכדנעװארענעם דעם םון
:פראצעס
 שטעדטעא א ברײנםרי, סאוט אין

 גרויםע א דא איז םאסאטשוזעטס, אין
 הונדער־ באשעםטינט װאס שזױסאבריק,

 ,1920 אפריא, טעז15 דעם מענשען. מער
 םרעדריק — אגנעשטעאטע »צװײ זיינען

 בעראר־ אאעקסאנדער און פארמענטער
 גענױ און בא;ק איז געגאננען — דעאי
 אױסצױ דאאאר טויזענד פוםצעהן מען

 צוריס װענ אוים׳ן וױיתשעס. צאהאעז
 באפאאען, .זײ באנדיטען צוױי ?ײנען

 דערשא־ די געאט,' דאס ארויםגעכאפט
 איז אנטאאםעז און טויט אויוי סעז

 שפע־ װאכעז דרייי םיט אויטאמאביא. אז
 גיסא־ ארצםטירט פאאיצײ די האט טער
 װאנזע• בארטאאאמעא און סאקא אאי
 אר־ ראדיקאאע איטאאיענישע צוױי מי»

 באשואדיגט זיי האט מען און בײטער,
האאד־א•, און מארד דעם אין

 געמאכט איז ארעםט דער װי גאײך
 סאקא און ■אאיצײ, דער םון נעװארען

 גע״ ארײנגעזעצט זײנען װאנזעטי איז
 םון סאאנע דער אויוי טורמע אין װארעז
 דער אין דך האט םארד״, און ^רויב

 טד וחנאט ארבײטער און ראדיסאאער
 דא איז צפעס אז געפיהא, דאס שאםעז

ד יענער םון ®אאיציי די װי אזוי גים » ש

 וױײ װאס און באהויפטעט, האט טעא
 אאץ געװארען פארדאכט דער איז. טער

 דאס געםיהאט, האבען אאע שטארקער.
 װערען. אונטערזוכט נענוי דארף זאך די

 אונ- זאך די האט סען מעהר װאס און
 קאארער, אאץ נעװארעז עס איז טערזוכט,

 יעגער םון פאאיצײ די ענטװעדער דאס
 און מיאוס׳ען א נעמאכט האט שטעדטעא

 נאך איז עס אדער טעות, שרעהאיכעז א
 *גע־ נעמאכט איז עס — ערגער עפעס

 א ראדיקאאען צוױי די נעגען װארען
ײד אוץ אבזיכטאיך און אפ׳/ ״םרײם  ב
 געװא־ באגאננען זײ געגען איז וױאיג

 םאר״ כער4שוידער א שרעקאיכער, א רען
 געגרינדעט זיך עסיהאט און !ביעכען

 ראדיהא־ םון סארטײדיגונגס־קאטיטע א
 נעייכט אין םארטײדינעז צו מענשען אע
אננעקאאגטע. צוױי די

 אומ־ פארגעקוכיען איז פראצעס רער
 זײ וױ שפעטער יאהר א סיט געפעהר

 גע־ האט און געװארען ארעסטירט זיינען
 צײט אין וזאכען. זיבען אױם דויערט

 180 אויםנעטראטעז זײנען פראצעס םון
 דער םאר און אנקאאגע דער פאר עדות,

 ה^ט פראצעס יענער און פארטײדיגונג,
 איגטערעס נרעסטען דעם ארױסגערוםען

 ארבײטער און ראדיקאאער דער אין
 אײ־ םון אוין און אמעריהא פון װעאט
 װאו אאנד יעדען אין כמעט ראפא.

 ארבײטער־ ארגאניזירטע אן דא איז עס
 דע־ געװאיעז געטאכט זײגען באװעכוננ,

 האט מען װעאכע דורך טאנסטראציעם
 אנ־ די פאר סימנאטיע אויסנעדריהט

 עס נאר װאו אוטעדום, און נעקיאגטע
 װאס אאץ נעװארען נאכגעפאאנט איז
 איז פראצעס, אוים׳ן פארגעקוטען איז

 גאוי־ פואע דאס געװאדען אויסנעדריקט
 אנגע־ די םון אומשואד דער א'ץ בעז

קאאנטע.
 װאס אאע, די פון טראץ צום אבער

 גאויבען, טיםען דעם אט געהאט האבען
 בארטאאאטעא און סאקא ניקאאא זײנען

 ^שואדיג״ נעװארען געםונעז װאנזעטי
 פאר־ זײנען זײ און םארברעכעז דעם אין

טױט. צום געװארעז משפט
 עדות הויפט די געװען זײנען םיי

 און מענעי צוױי — אנהאאגע, דער פאר
 םפאײן, מערי נעוױסע א פרויען. צװײ
 האר־ און פעאזער אואיס אנדרעװס, אאאא
 געשװאיעז, האבען ?ײ גודריטש. אאם

 רויב דעם בייגעװאױגט האבען זײ אז
 האבען דרײ ערשטע די מארד. און

 די םון אײנעם אאס סאקא׳ן דערקענט
 דער־ האט אעצטער דער ״באנדיטעז״.

 דאס ערנסט װי אבער װאנזעטי׳ן. קענט
 אויגענ־ ערשטען בײם סאיננעז ניט זאא

די אז געדענקען, ראשית כיעז מוז באיר.,

 וועאמ יענע םון איד, א מיר צו ?אנט
 שסועס א םארםיהרען צו נרײט זײנעז
:טעמע יעדער אױף

הײנטי־ אויו* איחר זאגט װאס נו, —
 זיך נרײט מען !אמעריקע ? זומער גען
 צים און זומער, אוין• זין גרײט מעז און

 מיט ער סומט קומט זומער דער װעז סורי-
 אוז סאאט!... באמת, ^איז, װינטער!...

 איך וואם אמת, ס׳איז אז איהר, גאויבם
 װעט יאהר נעקסטען אז געאײענט, האב
 גאר טאסע זײן, ניט זומער יןײן גאר שױן
 א מיד זעהט איהר װי אט ניט? גאר

 װײי געארט. ניט מיך עס װאאט אידען,
 ״נאש־בראט״ א האט װאס אמת״ן איז
 ס׳סומט !ער האט צרות — 1 זומער םון

 נודיען אץ װײב דאס הױבט זומער דער
 םאהרעז אהער, םאהחנן ״קאונטרי״ םים

 בערנ און ים. צום בערג, די איז אוזין...
 אין בערג tJh ס׳םעהאען סך. א דא זײנען

 איך איז, ארבײט מײן און אמעריקא?...
 םאר־ די צו בריף שרײבעז איין אין האאט
 ײיא אזוי װײא אנםרעגען.״ און מערם

 םון ניט איז װײב םײז וױיא װײב... םײן
ײבער, יענע  אויוי !יך הויבען װעאכע ̂ו

 וױסעז אפריהצר מוז זי — !םאהרען אין
 נום מעז גיט צו :װעז און וואס גענױ,
 צו און ? ״רום״ א רום די איז צו ? עםעז

 בײ זיך... באחזז צום טײך א דא איז
 וחנט זי עיסר. חנר טײד א איז וױיב םייז
 זאהעז מיט מאן דעם דערםרינהען אײך

 זעאבמ ד*ם איז טײך... א צואיב שיה אח
 אוםע־ טאקע איז ים דער ים... כױט׳ז איז
אבער, דער תם 1בחגגען!ייג* גץ אבצר ̂!

 װאנזע״ און סאוןא׳ן האנען עמת דאזיגע
ט מארד פאר׳ן טי׳ן  הא״ רי גצקענט, ד
״ ד׳אנען פריהער או צוגעגענצן, כען  ז
נעועוזן. גיט קײנמאא באשואדיגטע די

 פארשטענדאץ/ יעדען פאר איז עס
 און מארדען װאם מעגשען אזעאכע דאס

 העאען מיטען אין און גאס אין רויכען
 םאא דער געװען איז דאס װי דערצו, טאג
 נאכ׳ן זיך װעאען ברײנטרי, סאוט אין

 אז גאס, אין אװעקשטעאען ניט מארר
ו זאאעז פארכײגעחער די י  אײנקוקען ז

 זײ זאא מען כדי פניט׳ער, זײערע אין
 אױם׳ן זין־ אײגט עס דערקענען. נאכדעם

 זיך װעאען מענשען אועאכע אז שכא,
 פאאץ, םון אפטראגען ניכער װאס אודאי

 זיך םון אאזען צו ניט אאץ, טאן און
 טאקע האבעז דעם אױוי און שפור. קײן

 האבען װעאכע יאיערס, די אנגעװיזען
 אכעד װאגזעטי. און סאקא פארטײדיגט

 איצושײא־ געהאאםעז ניט נאר האט דאס
 אז דזשורי, דער כײ אײנדרוק דעם כען
 ״םארכרע* די דעיקענט האבען עדות די

 די םון םארטײדיגונג די כאטש כער׳/
 םאקטען, מיט באװיזען האט אנגעקאאגטע

 װאג־ און סאקא אז עדות, םיאע דורך און
 שױ־ דעם באנאנגען נישט האבעז זעטי

 כיען װעאכען סאר סארביעכען, דעראיכעץ
גע׳משיט. זײ האט

 זאגען צו שװער נאטיראיך, איז, עם
 עדות םיר דערראגטע רי דאס באשטיםט,

 םאאשע, געװען זײנען אנקאאנע דער םאר
 נאכ־ איז אבער אײנס אונטערגעהויםטע.

 עה־ קײן געײארען, םעםטגאשטעאט דעם
 כא םײנעם א מיט םענשען חגנהאפטע

 וױ און געװען. ניט זײ זײנען ראקטעד
באנאויבט? זײן מענשען אזמאכע יזאנען

 סםאײן, מערי עדות, די פון אײ:ע
 גאײך םארהער, ערשטען דעם אויוי האט

 אננעקאאגטע צוױי די םון ארעסט נאכ׳ז
 ניט איז זי אז נעשװאוירען, און נעזאגט
 סאקא׳ן געזעהן ד.אט זי אויב זיכער,

 אוים׳ן אבער םארברעכען. דעם כאגעהן
 האט שפעטער, יאהר א םיט פראצעס,

 ״זיכער׳/ יע איז זי אז געזאנט, שױן זי
 אײנעם אאס סאהא׳ן דערקענט זי אז
 פאר־ דעם באגאננגען זײנען װאס די פון

ברעכען.
 אאאא געװיסע א עדות, צוױיטער א

 מיט וױיבעא םיםיקע א איז אנדרעװס,
 םון אאיער דער װען םארנאנגענהײט. א

 גענוםען איוזי האט םארטײדיגוננ ,דער
 גענוםען און קרײץ־פארהער א אויח

 גע־ זי האט איז, זי װער ארױסכרענגען
 נע־ n האמ כיעז *ח םשער אק חאש׳ט

 וױיבעא די אט אויר אפאאזען. םוזט
 סא־ ״דערקענט״ זי אז נעזאגט, האט
די האט וױיסם, איהר וױ און קא׳ץ,

 םארשידע־ דא זײנעז עס זעאבע... די ניט
 אויף און װעאט. דער אוין* *ביטשעס״ נע
 אויף נעדסעז אױך מען קאן ^ביטש״ א

 װערען הצז מעז :אוםנים םארשײדענע
 םאױ הויז א דינגען קאן מען ״רוגמר״, א

 קאן מען בארדערס, צו פארדינגען און זיך,
 א נעהמען יןאן מען באנגעיא... א נעוזמען
 אסע־ אין קאן כיען קערער... א בוידים,

! אאעם רמןא
דא איז זומער םרײנט, מײן הכאא, —
 איבער׳ן ארבייט מאץ, א פאר ארבײמ

 מיט עסקים דא איז װײב חוץ און קאפ,
ססוא, םיז ארוים נעחען זײ קינדער:

 ״עקםײ םון דױטעז זײ מען י1דאר םרײ
 נאכ־ און זאך. אײן איז דאס דענטס״...

 אםעראציעס..» סדרה א אװעק נעהט דעם
 אויח מען דאח* םרײ איז קינד א וױבאאד

 װעאכע ארן אפעראציע... אז מאכעז איהם
 אמעריסא... אין םאאקאם דאס איז גןינד

 אנדע־ און אאע. דאך האבעז ״טאאסיאס״
 ספע- אוינען אן צו נעהםען מעז דארזי רע

 איז אםעריהא גאעזער... ציאאיםט...
 םארװאס און גאעזער... אין םארליבט דאך
 ?י נלצזער היין םראגען ניט קינד א זאא

> בײגער און צײגער אי? װאו הײנם
 דא איז זומער םארשטעהט, איהר —

 איבערקאײבען, זיך דארזי מעז ארבײט,
 רי מיט מען טוט װאס און ״מוםעך...

 פיהרען אדער זײ אפשטעאען םעבעא?
ב זיך? םים ױ ^  םאהרט וױיב דאס איז
 מאז דער טאז זאל װאס איז בערנ די איז

 דאך םוז ער ? *הין איהם מען טוט װאו
האבען דאך ער דארןי שטאדט אין הינצן

ט װערטעי/ איהדע געגאױנט דושורי  ד
 און איו, ױ חאס און װעד אנטענדע

 חאט פראצעס נאכ׳ן דאס איז, פאשט דעי
ש האט ױ אז ערקאערט, וױינעא די א א  פ
 •V( האט ױ !ט ג א ז ע ג ת ו ד ע

 גצ- איהר ד׳אט אנהיאנע די »ז ואגט,
 געגע״ חאט און טאן, צו עס צװאונגען

 פארט^דעונג דער םון אאיערס די צו כען
 וי אז אפידײוױד, געשװאױרענעם א

 האט ד אז און געזאגט, עדות פאאש האט
געטאן. ov חאט ױ װאס חרטח

 סא״ געגען ערות דריטער דער אױך
j 'hp .דאס געטאן האט פעאזער, רר 

 פיאצמס נאכ׳ן דאט ער אױן זעאכע.
 םאאש חאט ער אז געװען, סודח דך

 חרטוז האט ער דאס און געואגט, עדות
 נאכ״ האט ער געטאן. עס האט ער װאס
 ער װאס אאץ כסעט אפגעאײפעגט דעם
 אץ עדות־בענקעא אױם׳ן געזאגט האט
 אאץ דאס אבער פראצעס. םון צײט
 זאא עס וױרלונג, קײן נעחאט ניט האט

 נע־ אורטײא דעד װערען אוטגעדוארפען
 מארטירער םאראורטײאטע צװיי די גען
 מיט טורטע אין אא״ז נאר זיצעז זײ און

 זײער איכעי העננענדינ טױט״אורטײא א
.9י.*

 איז עדות, םעיטער דער גודדיטש,
 ״דער־ האט װאס איינצינער דער געווען
 דער איז װער אבער װאנזעטי׳ן, קענט״

 א איז אאיין ער גודריטש? דאזיגער
 שױן איז װאס םארברעכער כאװאוסטער

 םאר פריזאן *ין טאא עטאיכע ״געזעסעז״
 שכועח זײז םארכרעכעגס. פאדשידענע

 דער־ חײאיגע. זעהר קײן ניט אאזא איז
 װאנ־ אז זיכעי, געװען ער איז נאך צו

 דער םון שאוםער דער געװען איז זעטי
 םארטײדי״ די אבער באנדיטעךמאשין.

 פרא״ םון צײט אין באוױזען האט גרננ
 טרײנען ניט קאז װאגזעםי אז צעס,
אויסאמאביא. קייז

פאק״ װארםט אאעס דאס כאטש און
 םון עדות־זאגען גאגצע ראס אום טיש
 עם האט ,גודדיטש, םארבדעכער דעם

 צו רזשורי דער געשטערט ניט אבעד
 רייד. זײ:ע םון באאײנפאוסט װערעך

געגאויבט. איהם אױך האט דזשורי די
 אאץ גיט װײט נאך איז דאס אבער

 דער ״אומפארטײאיש״ װי וױיזט, װאס
 גענען געװארען נעםיהדט איז פראצעס

 נאף דא זײנען עס װאנזעטי. און סאקא
 און קאאר וױיזען װאס םאקטעז סך א

 אנגע־ צוױי די װאאטען אז דײטאיך,
 ניט און אמעריקאנער, נעװען קאאנטע

 יאדיקאאען נאך און איטאאיענער, קײן
 נע־ נים מאא יזײז זײ ײאאטען דערצו,

 עדות־ דעם אױח שואדיג געװארען םונען
 אייוי אין פארזאנען, אזעאכע םון זאגען

 צו־ אנסאאנע.חאט די װאס באװײזעז די
 ציײ םאסטען די נעריכמ. אין געשטעאט

 און סאסא םען האט גע׳משםט אז נען,
 םאראויים״אט איז מארי׳ םאײ ײאנזצכױ

ראדיקאאען! אאס זײ, מעז האט
א אין אנוױיזען עס װעאעז כױר

 צו מוםען ער זאל װאו איז פלאץ, א
 וױיב דאס אײגענע צו צי םרעמדע

 איהם אױף זײ ײעיעז אײגענע, צו וױל
 אין ארײז ניט זאל ער געבען, אכטוננ
 און שאדען... קייין אנטאן ניט היזק...

 ציי״ א םרעטדע... צו װיא דוהא סאן רער
 קע״ נים איהם זאא קײנער זיך, פאר פער

.בחור א װערען צוריק װיא ער נען...  אײ .
 !בחור א צוריק װערען זיך וױאט עס וױ

 הומען םארדרעהענישען אאע די םון און
 זיך, טוט עס וױיב. מיט׳ז םחרוסת ארױס

 צי אזוי מוםט מען ביז זין, קאכט עס
 אין איבער געהט זומער דער און אזוי...

הרענקעניש... און ערנערניש
!גומ איז אײך, איך זאנ װינטער, —

 מען!... זיצט — אװעק זיך זעצט סען
 װענען כאםש ניט נודיעם וױיב ראס

 הױז, אין װארים ס׳איז אויב האונטייס...
 מען און טײ טרינקט מען און פען זיצט

 פען נעהט ניט, װען פײפער, א לײענט
 ארונטער געהען וױנטער טעאטער... אין

 סיןוא אין געהען קינדער די :פיאגעז אלע
 ניט זײ דארןי מען אהײם, םייה סופען און

 וױנטער, גאסען... די איבער זוכען לױםען
 דער זאך... םײער א איז אײך, א'ך זאנ

 און ״פלעזשור״ םון ניט װײס מען עיקר,
 אויס... קרענקט פען װעאכע ״קאונטרי״,

 צו פארשפארען דאס איז זואו יזײנט
 און װאסער׳ן אלע די מיט זיך גיסען

 ! עםעס אױר ס׳איז ?... פאסקודסטװעס
 דורשט װינטער ניט. מען שװיצט וױנטער

 איז נו, העריגג. עסט פען סײדען ניט.
!...הערינג הייץ ניט מען עסט

 געװאאט װאאט איך אײך, זאג איך —
 יאהר א איבער אז אמת, זייץ זאא עס אז

 גאר נאר םאקע זומער. קײן זײז ניט װעט
 מענש, רוהיגער א נעווען װאאט איך ! ניט

 וױיל אויך. נעלמ אײננעשפארט טאיזע
1אי עס סך. א אױו״ עסט זומער דער

)11 זײ# אויוי («לוס
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מו די פון שח רעכטליכער דער ד אינטערעסען אי
מראנק חערמאן דר. ®ין

עדען pc גלײכהײם לע8שארט די  י
 גע־ די גענענאיבער בירגער מעריקאגער8

 די pc אײגע וױ כיעהר גיט איז זעצען
 י־8פ קען כיען װעיכע כייט שראזען שעהגע
 *,V אוגזעד pc זייטען העסליכע די דעקען

 ‘:עזעצ גרײכער דער אביואהל וױליזאציע.
n ליכער r גאראנטורט ■*•יר אױס׳ן איז 

 אבער איז סאלק, pc קי־אסען **ע םאד
 טע־ דיזען pc כיהרך לאגגעי גא:ץ א ;אך

 םארוױדק־ זיין צו ביז פרינציפ ארעטישעז
 די לעבען. לםע;ליכען8 דעם אין ליכוג:

 בא־ עקאגאםישע p» סאציאלע איצטיגע
 אױס אינגאגצען כסעט שליסען דינגוגגען

 וױרקזאסער א םון כיעכליכקײם יעדע
 אינטע־ ארבײםער די pc סארטיידיגונג

 :עריכםליכע די קאורטס. די אין רעסען
 סארבונדען שטענדיג זיינען פראצעסען

 צײט־סאר״ און אױסנאבעז :רױסע םים
 די זײנעז גרונט דיזען אויס שױן לוסט.

 אונ־ איכדטםאנד שטענדיג ניט ארבײטער
 טע־ אקציע, געריבטליכע א טערצונעהמען

 פארא׳ םולע דאס האבען אפיילו ךי נען
זײער אױף רעכט ױרידישע און לי•■*

זײס.ע?יי
 הויפט־ דרײ אויף אנוױיזען סאן מען

 נעװאלדיג שטערען װאס סניעװ/ זעכליכע
 נעריכטליכען דעם pc ארבײט דער אין

 ווערען געשםעלט דארוי ער װעץ אפאראם
מאסען: הארעפאשנע די סון דינסט איז

 די איז פראצעדורע םארצוינענע די )1
 פראצעס; pc אױסנאבען די )2 סאורםס;

 אהן יזאיער, דעם םון האנאראר דער )3
 גע־ קען אנקלעגער דער הילוי װעםצם

ערםאלג. אן אויף האםען נים װעהנליך
 אונטערזוכונג סטאטיסםישער א לױט

 קאמישאז אינדאםטריעל אהײא דזנר פון
 נעריכטלי־ יעדער דורכשניטליך דויערט

 דער װאס שאדען דעם סאר פראצעס כער
 הא־ ארכײםער אן pc געזונט און סערפער

 יאהר 2 עקסידענט אז בײ געליטען בען
5 pk .סארטס אםעריקאנער לע8 סאנאםעז 

 קײ־ טויזענטער םים טארװארסען זײנען
 זיך האילם ארבײטס-מאן דער p» סעס,
 זוכען צו סון אפ־ אלײן דעם צו<יב ^טוין

 װעג. געריכם^יכעז א אויף גערעכטינקיים
 בא־ דיזער אין איז טרויעריג כאזונדערם

 איםיגראנטען, די pc ילאנע די ציהוננ
 הי־ די סון גארנים כםעט וױיסען װעילכע

m סארשטעהען און פרינציפעץ ילענאלע 
 פער־ אזעלכע קאורם. pc ?זפראך די נים

 אלם אסטער אגב םאלען װאס זאנמן,
 אומנערעכטינסײט סון קרבן א אנדערע

«p ,סאר־ אינגאנצען םוזען שוױנדעל 
 אױפצױ םעגליכסײם דער אין צוױיפלעז

קומם. זײ װאס קאורם א דורך םאהנען
 די אויר זײנען שטערענד װענינער ניט

 נעלט־ די — אוםשםענדעז צװײ אנדערע
 םח םראצעס יעדער װעיכע אויסגאכעז,

 װײ״ ארימע זײנע pc םאראורזאכעז.
 געװעהנליך ארבײטער דער קען דזשעס

 און געריכטס־קאסטען די אפרײסעז גים
 אל־ בלייבם oy האגאראר. לאיער׳ס דעם

 םארזע־ צו װי ניט ברירה אנדער קײן זא
 באצאהלען און שטוב פון חסץ א צען

 די האבענדיג נים אינטערעסט, שוחןרע
 הע־ םערםק צום װעם אז.ער זיכערהייט,

 אויסקויםען pk הלואה די אפצאהלען נען
bjn .באדינגוננען אזעלכע בײ םשכז 

 םי־ 20 אז װאונדערעז ניט אתז דארו•
 70 םײנט דאס בירגער אמעריקןונער איאן

 אגנע־ און ארבײטער אלע pc פראצעגט
 צו געלכדמיםלעז די נים האבען שגמלםע

 זײ זאל עס אויב לאיערם די באצאהלען
 זיײ םיט האורט אק געהן צו אױסתוםען

קלמימס. ערע
 ארבײטער די אבער קענען אםט גאנץ

 סארטײדיגט ניט אנדערש אינטערעסען
 איז פראצעס א דורך גאר װי װערען

 זעלטענע קײן ניט ׳לםשל איז, עס קאורט.
 »ז אי זאנט באס דער דאס ערשײנונג
 װיײ שרלרינ איהם בלײבט אח ארבײטער

 בשום גומען םים סען מען וועלכע דזשעם,
 קוסעז װידער אויסםאהנמז. ניט אוםן

 צװישעז סכסוכים שארסע סאר םעגליך
 עם־ פריװאםע די און ארבײםער די

 נארען װעלמ אײדזשמגםים, פלאיסענט
 א אויף זײ םארםיהרעז אדער אפ זײ

 אײנפיהרוננ דער דורך אוםן. נעםײנעם
 נעזעצעז לײעביליטי עקסידענם די םיז
 אויס־ דער (םיט לאנד גאנצעז דעם איז

 סאלאםביא, אװ זײסטריקם םון נאכמ
 װאשיננםאז), שםאדם די הייסם דאם
 םאי״ באדײכמנד זעהר איצט אמיצו איז

 ■ראצעסעז צאהל די געווארעז סלעגערם
 םען קלעיםס. סאםיעסײשאן די םכח
w צעהנדליגערלײ אגװײזען אבער 

 קײ־ סריםינעלע און ציװילע אנדערע
 דעם םון רעכם דאס װעלכע בײ ספס,

ט ביתער אוײםעז תי  םים גצטראםצן ו
״ן צוליב אײנמאך ״פים זײ  פאקםי״ ז

urrאױגעז די איז שחולאזמאײט. ־ pc 
ם  איז אונםעתעהםער פארמגליכעז ת
ר  אלס המקד. ארבייסזנר אריםער מ

n סח דערםח רעזולםאט  iftiic אוײ
• i u

 װאססט oy און ,ryty; pc טאדיטעט
 װאס פעדזאנען צאהל די כסדר דערבײ

:ivory דצם pc n r רעכם דיעי־ע 
 ניט חרײבען און o:yn v:v:"n די אץ

ײcאr‘יyזyא:טײג די איב״לר שטאיק  םי
ly^o’o yo זײצד דערגרײמן צו ^ י  צ

דyטrאוכי אזעיכצ בײ :yיצ״ איז ז 
ry i אױוי פארטשריט yv, oyi: א צו 

jyo^ooyr lyryoyc די פאר שוץ 
 וױכטי־ אוםכעהײ׳ער אן שיכםצן נ־ײםע

:y ^ rc  y ארבײטצד דעם פון אויך 
 איצ־ ציהט פyפי•אבל דיזצ שטאנדפונשט.

ryo׳ n y o ro גענעז קאכץי דצם צוליב 
 גדוײ א ׳o:yoyrcr^c pc טבול דעם
yo ם־־א־ די צוױשצז אױסם^מןזאםקײט 

:n v cy r לאיyדעפאר־ סאציאיצ און דס 
 ניט נאך לײדעד ry^: וחגרם זי בתרפ.

ט :עהעריג װי צ א ^ פג  רײהילן די אין א
א:יזייט די פון  אין אדבײטיער. 1יאר:

 שוין זײגען לא:ד pc טײלען אײנינ♦;
i' דצר איז v v w  אײננעסיהדט צײט 6

 ולעcנסyבארײם לעבען איז געײאדען
מז םאי o: דיזען אויןי רע 'ry, װאס 

:ryry ארבייטעל׳אי:־ די אן דירעקם 
 מיר :ילפינען למשל, אזױ, טערעסץן.

 (םאסאםשױ סטײטס 4 אין דyאיצט
 קאלי־ איז נעװאדא אײדאהא, זעםם,

 אזוי די ?אורטס, באזוגדערע שארניא)
:y:ycny קאורטס״, קיצימס ״םםאל 

 אוז שניללעז א אויח סעםלען צו אום
מס, yr» שטײנעד װירקזאםען  ^עי

yrsyn איב נים שטײגעזyדאלאר. 50 ר 
 (סײ שטעדט נרויסע אײנצעלנע 4 איז

 און פאול סם. קליװלאנד, לאדעלסיא,
 יהרםcyאײנג אײך איז מינעאפאליס)

 איז אײנריכטונג דיזעלבצ זyװארyנ
ם האט טו ^  חגזולטאםען. בעםטע די או
 אזא אין דזשאדזש א אז פאסירט, אסט

 טאג. א oyo״p 100 סילםעלט קאורט
 װעלבער בויד, אלס אפט וױרסענדיג

 דורכצוסוםען צדדים בײדע צוױנגט
גוטען. מיט

 איג־ װצגען בוגנyצגyזyג וױכםיגע די
 קאם־ cגyop(װאר לײעביליםי לyדאסטרי

 בא־ א איינגעסיהרם האט פעסײשאנס)
iyr:ir אדבײטער־ די םאר קאורט םין— 

ט ״אינדאסטריעל די ^ג  סאםי־ עהםי
ס/ אנ  צו הײגט Iyדיגyרלy y^yn ש

 .oo'xnp אלע םוץ נםyראצB 95 טאג
 סאש- און שנעל פאר זyקומ םרייעלס די

tyo נ די גצלם ?ײז ניטyליטyארביײ נע 
ryo אדyר yry ''t .סאלען אין םאםיליעס 
jyp זיך שטעלצן ■ערזאגע? געליםצנצ די 
 םעטעל־ אזא םיט זyרידcצו ניט דאך

o:yo וױל אוןyעגולערע צו אנקומעז ז> 
 פאפײ אלע געװעהנליך װעחןן ?אורטס,

iyr אודם צום? ' ^o ^ o y :o רער אין 
 :ופא. ?אמישאז o:yi'opy אינדאסטריעל

 אדביײ רץר גױטיג אבער איז דילםאלט
 הילף די ?אורם אין האבען זאל טי*ר
 א זyםאל נים זאל און לאיער א םיז

 פצרזא־ אוםסאראנםװארטליכע pc ?רבן
oy .tyj מוזעז :jyryn iyc»ry באזונדצ־ 

in מיטלyאזא אין פארםיידיגזח צו װי ̂ז 
 דאס אעטמרעטען. רyארבײט די פאל
 אי־ םען װעלכער װעגען סראגצ א איז

 פאר־ די אין רyנyפל אוים איצטצר בײט
 ״איגםצר- די — קרײזעז אינטערעסירטע

:ryאיגדאס־ אװ אסאסיאײשאן אנאל 
 קאםי־ ענד באארדס ע?סידענט לyטרי

 נאציאגאלצר רער םיט צוזאמעז, שאגס׳״
 (לי־ הילוי רעפטליכש פאר אטאסיאײשאן

ארנאניזײשאנס). עיד נעל
 װײדזש צו שײך איז oy װאס
 צו- nyr טאנ צו הײנט איז ?אעיסס,
 ?לענלי־ גאנץ א הבלל בדרך שטאנד

 לאנד פון טײל נרצסםצז דזןם איז כער.
 אײנצױ נויט דריננענדצ א זיך סיהלט
 םיםלעז, װיר?זאםצ לצבעץ אין פיהרעז

 זײן זיכער זאלען ארבײםעד די אזוי װי
 צײט. ryrryry: רער אין לוין זײער מיט
 װצז ״הזy^yנ דאן נאר אבער סען דאס

 סטײם דעם pc האםישאנערס לײבאר די
 בא־ צו קראםם סולע די האבעז זאלעז
 די טרײעל נעריכםליכעז א אהן שיצען

 דער־ פאדערומעז. ארבײםעד גערעכםע
 סםײםס עםליכע נאר אבער האבעז װײל

 זיײ צו רעכם אזא נענעבעז מירוש
jny וואס בעאסםע, סאראנטווארםליכע 

 דער איבער אויםצופאסעז בארוםען זײנען
 נעזעצזמ. מאבריק די םוז אויסםיהרוננ

 מאל־ די אין געשעוזן נעםליך איז דאס
 נע־ םאםאטשוזעםס, סטײםס: 6 גענדע

 װאשיגנםאז װײאמיננ, ױםאה, װאדא,
 ססײםס 6 דיזע pc האליסאיני. איז

 מאסא־ איז בלויז אבער סען נעפינם
 צוסרידצנשטעלענדמ גאנץ א טישוזעםס

 אי? דארמ פראגע. דער •פון לײזונג
 יע־ םאבריק״נעזעץ באזונדער א דורך
 געװארען געמאכט אונםערנעםער דער

 װײ־ די צאהלען *ו פאראגסװארםליך
 א וועז וואך. אלע •עהסליד דזשעס

 נעהע־ דער אין א« נים צןוהלם באס
 בא• וױידזשעם, ®ולע די ציים רמער
ם ער געחם קריסי־ א געזזמ ר*תו אי

 אויסזכט yםרענגr די םארברעכען. נאל
 הענט די אין ליגט ryty: ojn רyאיב
pc סטײט באזונדערע yo’̂ y o אונטער 

 אװ דשפאיטסענט סון ?אנטראל דעם
 נעזצץ אזא אינדאסטריעס. ענד לײכאד

 סאר סאדצל רyגוט א איס דינצן דאחי
לאגד. סון סטײםס 47 איבעריגצ איע

 דיזע סון װיכםיגקײט די גרויס וױ
 װאלט זײן, ניט זאל ןyמיטל yג»לyל

 פאר־ זיך pmy: אונמצגליך דאך אבעד
 אויסזיכם לyp״^טי א כאטש צוש^עלען

 גױ מיט זוכעז צו ארבײטססאז דעם סאר
ען ן צ י  cy װען קאורטס, די אין רעכם ױ

yiyuiw א ע?זיסטירט נים װאלט a 
 ארנאניזא- הילסס ראפישע8האלכ־פילאנ

ly דאס גצביט. דיזמז אויזי ציע r 't 
״ יyלינ̂׳ די נעםליך ר  אײדזשענסיס, עי

ען צו איגאניזאצי^פ סײנט דאס ב ע  נ
i* דער פאר הילף נטליכעyר v v n בא־ 

v םון yלטסטy די רוננ.ypםעל m 
 ־y: איז אײנריכטוננען װאוילטעםינע

 צױ 50 יאהר א כדם inKi'y: שאפען
ry יארק. נױ איז רי? ''t איז צאהל 

o שטאר? ry o jn ^ c געװארען o rry 
 איצם און יאהר y 20צםyל די אין

ט נ ^  lyiy' אין oyoD שוין זײ ivo נ
 אײ־ אזא סון yאויסנאב די ■ סמײט.

 און ראט דורך \V2Vi צו איז דזשצנסי
 נויט־ די הילןי )yגאלy(ל ױרידישע טאט

 אויס־ װערען זײ םאסילן. באדערםםיגע
:fro ^n y דורך ry i די — פראפעשאן 

 די ׳סyארנאניזאצי זײצחן און לאיצרס
 הילף, רyד טים אסאסיאײשאגס״ ״באר

 װאהלםעםינע די פון סאלע?, מאנכצ איז
 אי־ םאר שםאדט. פון אינסםיםושאנס

 Diyor נרױסצ די אין lyj^t iyo:Kr^־:
 ̂סyאסיס עיד״ לyלינ׳, yרyבאזונד םאראן
 די דורך אױסנילהאיטצן װערעז והגלכצ

 בא־ y^yn ארנאניזײשאנס, טשאריםי
פאד ליאסעז. אילײניאנסעז די שיצען

la סצםעז ®רײסאג^ w

מז באפמיקעדונג אידישמר דער ן חו י  י
 אײנריכ- אועלכע *וױי״דדײ כאטראכט

 אר- זײער אויס םיחרען װאם טוגגען,
 פוגק• צוױי אין חױפםזעכלץ־ נאר בײט
 למעל די )1 זייגען דאס לאנד. םון טען
 ״עדױהײשאנעל דצר סון כױרא עיד

 דער )p 2א יאר^ נױ אין ׳fנסyאלײ
 סא־ ״דזשואיש די סון אסיס ציד לyליג
 אױןי ישי?אגא. אין בױרא״ onnyo לyש
 סכסוכים yסאמילי אלצרלײ סעטלצן צו

yo די אין ''io סאל?ס-טאסצן אידישע 
 געײאדען באשאפ^ז איז לאנד, איבער׳ן

̂: די ^ryמים בױרא״ דעזערשאן אנעל 
יארק. גױ אין רסyװארטpדyה

 סילאנ־ און סרײװילינצ ארצ yדיז
 איינדיכםונגען (װאהלטעטיגע) yc^טרא^י

 םוי״ צעהנדליגער צו הילף יעהרליך גיבעז
 גוט־מא־ דזעלסצן איז ארכײטער זענטער

iyo עולות y^jm סאר״ זײ אהן וואלטען 
 אבער איז דאס אונבאשטראפם. בליבען

 ̂לyםים רy^אלב א סאל ^oyc אין
ר צ ^  דארט, צד?ה ארבײטער די גיט װ

 yסול דאס עדװארטען ?ענען זײ װאו
 פרא־ ryr pc לײזוננ אסת׳ע די רעככ^

 yרyבאזונד ״צאסצז צו זײן וואלט נע
 תןפא־ט־ לײכאר די םון אפטײלונגען

 די הירןי yכםליכyר iyay: צו טצגםס
 דארןי דעם אויסצר ארבײטער־םאסעז.

:fyryii lyoKry באזונד אyסארםײ־ ר 
n אין אםט דיגונגס v v ' iw n  ry i נע־) 

 סטײט רעם pc אפאראט) ריכטליבשז
o די און iy o r, זאל װאס iyo,,r א 

 זאל און "o:jn:ycyr ״פאבלי?
^ז זיך ע  פארםײדינומ רyד םאר אננ
vomאריט די םון  y,] זײ װען jytrc 
 בא* אלס יואורםס די אין שטעלצז זיך

rולדיגטy רימינצלצ אין? cארברעכy.נס
 םאיטײדינוננ וױרהזאכמ!ר רyד אהן

 קאורטס, די אין yכטyר ציװילע די םון
 וועם פאלס, סון זyלאסp אלע םאר נלײך

 ?ײנמאל ryry: pc טyאויםאריט דער
 גצ־ גאנצצ די הויך. זײן iy:yp נים

ם פ א ^  סאראינםערעטירט אלזא איז ז
 זyמאס ארבײםער רי זyזאל נדליךy אז

 גערעכטינקײם y^yאפיצי די באקומען
 ג־yםאדס די װי מאס רyלבyז רער אין

מלאםען. ליכמ

אינשורענס ארבײםסלאזען פון צאלזנגען םעזאו ספרינג דעם פאר
pc שיז םארים ם  קאי

.2
 וואם אדבײטער מאר רולס די

 שטענדיגע קיץ ניט האבען
םלעצער

 די פון רעפארטעז וחגמנטליכע די
rysy r, װ װזגלמyרyצו ארײנגעשי?ט ן 

oyi פון אפיס ojn אינ־ ארבײטסלאזען 
 די pc סyיBאp זײנעז סאנד, שורענס

 ילענג די צײגען זײ שאפ. פוץ פעײראלס
 ארבײ־ נעוויסצר א װאס צײם דער פון

 זײן און באשעםטינם געװצן איז טצר
 רטyװ yארמאציcאינ דיזע פארדינסס.

עז אנ ^ ג ײנ ר  םוץ רצכענוגנ דעם אויױ א
 ווערט צס באזינדער. ארבײטער יעדען

 זyװyג איז ער וױסיל אויסגערעכענט
 אינ״ זײן םיז yoio די און באשעםםמם,

 רולס די לויט באשטיםט oryii שורענס
 בא־ אדטיקעל זyםאריג אין איז oy װי

wnyi jy c n r־iy.
 רyאב זyהאב ארבײ^ר yאל ניט
 אין רצנולאר ארבײםyג זאזyס דורכ׳ן

iyi''T oy nycyr װעל־ ארבײםער, דא 
yo ,אײז צוליב האבען y ^ n w אדyא ר 

 ־yo זyצטyל פון פארלויף אין צװײטזור,
 סײז )yi'cy: אנטpyנ נים זאן

 זײ אדתר םטיגונג.yrבא אדצר דזשאב,
̂ם זyגאנצ אין נאר האבצן ̂ ארבײםyג ג

m נימ iy:»n זײ רyאד m םארבונדyז 
 װאס רול^ די לויט שאפ. געװימן א מים

 אר־ חגם pc מראסטיס אװ באארד די
 בא- האם סאנד o:ynr^: זyבײםסלאז

 זyבײםראנ רyארבײם די lymo שטיםט,
 כםיגםyבאר זײן זאל^ זײ אום פאנד צום

 אבצר אינשורצנס, yארבײטסלאז די צו
^ דיץע ײט  ־yi ניט זyהאב זײ אויב ארב

ט גיט דאך האבצן ארבײם, ג ^  םאמנז ג
 אז אזױ, םאנד. צום בײםראגצז קײנצ

 בארצכ־ ניט זיי \vi"i טצכניש כאטש
 אינשותגנם, ארבײטסלאזצן p'p צו יגם9

 אינ־ דצר pc ארבײםער אבצר זיי זייינען
 װצנינצר גצוחןן זײנצן וחגלכע דוסטריצ,

 איז דצרסאר אנחנתן. די װי םזל׳דמ
 ארביײ yלכyאז אז נצײארזגז, באשלאםזןן

 צו בארצכטיגם זײז אויר זאלען טצר
 דורכ׳ן זיך ty3^n וײ אויב אינשוחןנס,

 דצם אין חןגיסםרירט וחנכענסליך סצואן
 רעדיזשיסנד דיזע םאנד. דעם pc אסיס

 חנר אז צײכען, נעוױסצר א איז רײש$ו\
m איז ארבײמער m באשצםםיגט נים 

W םארזוכצן נצםאכם ד.אם ער אז אייה 
באשמםםמוגג. סדינצן צו

ה ^י ם ס  ווצלכצר ארנײםער אן tH נ
*V ןיזוין n m  mאוסבורצזנססיגט ן

 oyi צו iy^*^yr'o גארניט האט און
 זאל רy »ז זyרװ»רטy ניט סאן פאנד

^ן אלו cy:yo jy^io n ב m^  אן װי '
 א אין גצארבײם האם װאס ^רבײבז^ר,

n צו בײגצטראנשז ^האם און שאפ v i 
ry אין םאנד i וואס צײט ry גזד האט 

iv װאס ארבײכמר די ארבײט. 2 " i אין 
 pא באשאסטינט נצװצז ניט זyגאנצ

 רצגיסםרירם זאזyס דורכ׳ן זיך האבצן
 באש־ זyלyװ סאנד םון אםיס oyi מים
 yoiD רyרyגולyר רyד םון לפטyה א מען
 צו צאלםyנ רטyװ װאס אינשוחנגם פון
.nysyr די איז ארבײטזגר די

Dy אז װעיעז, פארשטאנצז דארף 
i גיט v m ,װ ארבײטצרyלכyאיז ר :*y 
iyn כאםש באשצסםיגוננ, אהן איננאנצצן 
ry מיט׳ן מןדזשיסטרירם זיך האט 

 צז בארצכטינט איז ®אנד, סון אםיס
 ארבײטזןר, דא lyi^f oy נס.yורrאינ

y^yn בײ גצארבייט ניט שוין האבצן 
ry'>r "פאר ״טר^־ yטליכy .סצזאנצן 

 ןנעזײ זײ כאטש ארביימזנר, yלכyאז
rר n y׳יםטרירט pאנyניט זיך ז yiyoyr? 

ry פון רybארבײ אלס i אינחסטריy 
m ניט דצרסאר wp iyo pא w n v,\ 

מן זאל^ן זײ אז  איז ניט yo*yii באסו
DimfcU'K.

l r ,ס ניט האם װאס מאץ ביי ר מ  נ
 נאכ״ ly^tyo צװײ פאר vy-io זיץ בײ

^ אלם נטyכyרyג ניט רטyזו אנאנד נ ײ  א
iy איז װאם i:i^« c אינדוסט־ דצר מיט 
o וױיל ׳ריצ v אז ?לאר דאך איז n v איז 
 םים y־'U3om^ דצר pc נגינyה6א נים
 אנדערצ איץ אויסקומעניש. Dנyבyל זײן

 גע־ נימ האם װאס מאן, א ״רyרטyװ
 רצם דורך דזשאב קײן סרימנן־ ?אנם

 אינ״ צו מותגכטינט איז r^ryo ספריננ
♦Diym. אײנ אבצרyניס האם װאם ר 

 סעזאן ספריננ דצם אין נימ גצארבײם,
n* ניט אויך און v i  V ^סעזאן פאריג 
 םצגת בארצכםיגםצ ?ײן האבצן גיט קאז

. צו ס. ^נ ש נ אי
v t f v v i װאס רולם rjnyn •אננעוחגנ 

ojn נים איננאנמז זײנען וואם די צו 
:pniy ,אר־ אוי^ אויר נעהט באשצסגדגם 

מר, ײ  פאר• נצויעז ניט \v*"i ותלכע ב
 ?ײ כאםש ,bkt נעװיםפז א םים בונדצן

o ^ y :  iyo^n *אײנעם אין ״דזשאבס 
^ר הר א ^ ycyr^ ארביײ די וױ אזוי 
 אונ־ איננאנצצז rynyj ryi^r דואס טער

ט מ ט פ ^  נע• אויך זיך זײ האבצן בן
 דער וואך. mm רעדזשיםסרירען דארםט

 אז דעם, אח בלויז איז אונמרשיד
 געארב^ים האבפז זײ וו^ם צײט דער

 ד*בען דזשאכס צייסװײליגצ די אוי^
o צו בײגעסראגעז y' זײ n •ם*תימרונ 

n אין וײ זײנען דערפאר ס^נד• jn

• ,
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ױניאנ׳ס דער פון פםײטםענם דער
u i j u i r u r

פאדערונגען
ט ם. פון םארגעכראכט װי ײם הילק ט׳ן קאנםערענץ כ קאוגסיל. אינדאםטריעל םי

Kינדוסטריyקלאןס, די םון ?אונסיל ל
 פרא־ רסyטשורpנוסעKמ ם?וירט און סוט

 אסאסיאײשאן. קטױוyט
־־־ : ןyרyה

 סאתזד םיר ןyהאב צוריה יאהר צװײ
ײו סאר לצגט y סון פראגראם א א ^ c־ 

rלאגyנy סאדyרונגyםארבע״ די םאר ן 
pc ::nyo ארבײטס די pאנדיציאנyאין ז 

אײר מיר איגדוםטריצ. רyאונז
^ םאלטyר כ י ז ר א  סארנצ־ רyאונז אז ם
rלאגyנyר דצר איז פראגראם רyזולטאט 

 ?אנדי־ די סון שטודױם זyגריגדליכ א םון
 יע״ אז אינדוסטרי^ רyאונז אין זyציאנ
 סארגע־ זyהאב מיר װאס םארשלאג דעי

 װא•yג ג^ואויגצן םארזיכטיג איז בראכט,
 קײן טyװ םײנונג, אונזער נאך אז און רען

 זyסyאנג yולD ראס חוץ מיטעל, אנדער
 iyryDyor»D ניט פראגראם, ryu^־ םון
yגליכyלp די ^  y אונז םוןyרy ארבײ־ 

 די ארבײט, סיט אונזימגר?ײט די ׳טער
y::»p פyריאדyאלג םון ןyםײנyײ ר  א

 סארדינ־ y:ny*v: די בײטסלאזיג?ײט,
 רyד םון םארשפרײטצן דאס ׳ססען

 מא־ סוב און ?אנםראשםינג רyלדיגypװא
 באלדינע רי און סיסטעם, ורינגrטpyנופ

n צו צוריקקצהר א סון נעםאהר :y r  ry i 
אםאל. pc □yoo'D טיגנyסװ רyליכ

אנט־ זיך האט אסאםיאײשאן אײצר
 צו פארלאנג. רyאונז ןyבyנאכצונ זאגט
 םארגצ־ םיר זyהאב צײט רyלבyז רער

yn אן לע;ם 'n  yo^:ry םון Dארלאננyז 
 yלכyדו אםאסיאײשאן oryo»rtr די צו

 אסאסיאײשא:, אײצר װי פונקט ׳זyהאב
:jyouy א :y r'ry ::y צי־אונזצר שטצלוננ 

פראנראם.
 דעם אױף איז װאס סכסוך, oyi אין

n די צװיש^ן אנטשטאנען אוםן m בתים 
 איגדוסטריע, רyד אין ארבײםער די אוז
m*.. ט זיך ש ^ ײנג ר  רנארyגאװ ryr א
 א באשטיםט האט און שטאט רyאונז פון

y 'D ^ p מ םינף םוןyנyד םון רyהצכ־ ר 
 אוםצװײםצל־ אוץ yפוטאציyר סםער

̂א  שטודיר^ צום אויסריכטיגהײט, רyטDז
^ן yאוגזער ל ב א ר  לע* זײ זyלסyה און ס

 אורטײלס״ אומפארטײאישער דורך זען
ראטה. און הראפט

 אונזער iyoy:ynyi^ זyהאב כױר
 סרי* צו נדיגyDהא קאמיסיע, רyד צו יןײם

 םארלײכטע־ װירקזאםע א איהר רורך געז
 m םון יאהר צװײ נאך איצטער, רונג.

 אונזער םיר |y:'cy: װארטעז, דולדעען
 סארו«־,הליכט. ניט iyv:»::'K נוננyDהא
 רי װאס ׳סyאנצעסיp yלײנp yטליכy די
yo^ אב בתים^yאונז ן ::^ :jyoy:y 

 ןyבאריהר ?אמיסיע, דער םון ראטוז אױם׳ן
^ רyר םין תוך דעם ניט ל ב א ר  די פ

 מיר y^yii אויח זyאיבל yנטאלyפונדאמ
ניט פארבלײב^ ׳בא?לאנט זיך האבען

3^ »yoy^
 pc סyנדאציyאמpyר נדגילטינעy די

 אר־ די lyoyi פרובירעז האםיסיע רער
ר ע ט ײ  װיכטי־ צװײ אויף ײטpרעכטיגyג ב

:y םונpטy,דורכ׳ן ז ly v n y ^ p jn אן 
 ארויםנע־ װאלט רyלכyװ גט,yאראגזשמ

 םאראנטװארט־ גראד ןyרyסyגר א גטyי
 סוב־ די צו רזשאבערם די אוין* ליכשײט

 טי־Dyבאש זײ לכעyװ רסyקטשורyםאנום
ly אין און געץ, v ^ y ^ p y r העכערוגג א 

 צװײטער רער םון װײדזש־םקײל. אויס׳ן
 סyנד»ציyאמpyר די װאלט^ #זײט

 ארבײטער די pc אװעקג^מען פרא?טיש
nvi שוץ״מיט אײנצינעןyהא־ זײ װאם ל 
jyi טיראנישע געגען געהאט, איצטער ביז
׳-־............. ־ ׳.״׳,, י ., ::: ד--.

 ארבײטער די װי ?אטעגאריע, זעלבער
 באשטיםטע אין געארבײם זyהאב װאס

nycyr, האמ^ זײ אויב הײםט, דאם 
 דעם צו םאל Dpyt װי -inyo ןyבי'געטראג

 בא־ זײ iyi״r ̂״ryo דעם דורך םאנר
 אינ־ םון םאם רyלבyרזyד צו רעכטיגט
שורענס.
 ׳ןyצאלונג אינשוחגנם yצטyל די אין
 ג^וארען טײלטyאויסג סpyטש די זײנען

 זyצאלונג pc װענ דיזער ר.yפyש די איז
עטyארויסג זיך האם רyפyש די איז  צי
 און נדyלyנשטyצוםריד גאנץ זײז צו

ײ^ר. די םאר באשועם  ארביײ די ארב
 שטענ״ קיץ האטyג נים tyo^n װאם טער

nycyr y ;'i אויסג זײגעןyגעװא־ צאלט 
yi? אין nm םון אסיס ojn ארבײטס־ 

 י1ברי דורך iyo האט זײ םאנד. לאחגן
 סרכזען זאלזגן זײ יחנז װיםעז, לאזטyנ

ז אום סpyטש זײערע םאר ^ ו צ ם י ו  די א
 לאיז אין שט*והן צו אוםבאקוחגםליכ?ײם

רריוײמעז• און
 ארבייטס״ די םון זyצאלונג די וחנן

םע־ ספריגנ חנם םאר אעשוחןנם לאז^
י וחנט אסוזויבען, זיך מעיעז ד . ן  מ
 םארבונדען ניט |yrn וואם ארבײטער

מן לאזען שא• קיק םיט  ברױי חרך װי
 אינשורזונס צו בארעכםיגמ |yi^i זײ צי
 בארעכםיגם, זײגען זײ אויב איז ניס« צי

 םאר אםיס אק ?וםעז ואלזנן %ײ ײען און
joמ זײערע n r

ען p» באהאגדלוגג ג חג חג  בעלי די פון ^
□.,כת

 די םון םאריאמ װיכטיגסטער רyר
 mi ואל oy אז םפרלאגג חנר ארכײטער,

:iy3y:y װyרyט 8 ן  ivocy^83 po:5 צ״
v זײ זאי װאס יאהרליר m\ כ• די לי  ^ג

 ר8ם און לענעה 8 אױו• רדינ^8ם צו קײם
ן8סט צום ןyלyגyר מאס ^ ו י י י  רyזײ כ

ן8אינג איז ארבײט, ^  -yj איגנארירט נ
ijn װאחנן. r i  jyoy^yoiiK קאנדײ רי 

^iyi8 סוט הלאומ, די פון dtipd p8- 
 די אין ערגעד. לץ8 רyװײט ײאס רyכ8מ
 -yo ארבײט די זײנען יאהר צוױי yצטyל

iy w אין yn o o n j'8  nyt:i8 ר8ג׳מנר?כ 
 םון iyoo:ni8D די ׳װארעזyנ רקירצט8ם

 און ^רטyנyיpר8ם היכש ארבײנמןר די
nזיסטpy רyזײ y םזיכ^ געױ^ורען איז  או
i* און רyר v i n w i v i v n ' i. דאס m v n 

ט ^נ ט ש א  yנדyילזאגD רי דורך נ^ר ניט ב
 וױנל־ ̂ןyרycצי yכליכyרשפרyאוםװיד און

:t yכ  רyד סון fyi8iiy: לטyמ8זyג iy״
 אינ־ רyאונז אין בױרא רזוכונגסyאונט

 עטאבלירט איז זואס כױרא רי רוסטרי^
:iyr8ny אויױ y^8i:yo8Pi/T nyi םון 

אן נאר ?אמיסיע, D^8:ryn8i רעם  נ
m און םעהר ' n m v םון yP8 8ב^ ײז  װ
 די םון ::nP8cry ?םישער8פר רyר דורך

v* די און טרבײםער, i 2 y o m u8 ןPy pc־ 
:08'y r איז צרות yopyn זײ :y:'cy| .דך

- םיר זײינעז אזא׳ן׳אוסן אויף נ או ^ו  ג
 yלyארינינ די צו imnyppnw זיר נעז
i$c־iy::ny אין יאהרען, צװײ םאר סון 

8 m v ' m v i ' K  ryooyo i v i־08מ די ז 
iy^y:yr םיר װאס m q i ״ םא דעמאלט 
 אײנצי־ די זיר םיט םאר שםעלען מולירם

ך ומןט װאס פראגיאם גע לי  זyכ8מ ^ג
 נםyבyל רטרעגליכעy ארבײטער רי םאר

ly ^ ^ n i ip אינדוסטרײ םרן נראד א און 
yלp:'ooyry: y״.o

 pc אנטװיסלונג די דויר נדערטyyג
yiy?n8 jy יאהר, צוױי yצטyל די r 't 

סאלנט: װי רyריבyד ןyרוננyפאד yאיצטיג
 די פרינציפ אין אן lyoyi מיר )1

o j^ p y r8־^Dy ד םוןyגאװ^עאר׳ס ם 
m די באצונ קאמיסי^ t v w i m i סוב״ םון 

i סים רסyטשורpyגוס8מ v i סארשטענדי־ 
 נױyר ^8װיר?ז און yבאשטימט אז גוננ

o ןyלyװ סyלאצי ^ ^ y JD 'w ווyרyן 
n אויוי v i װאס פרינציפעז די סון באזים 
y r 't| סyגעוואמןן סטגעשםעלט i v i  pc 

?אםיסיע.
m רי )2 m v i װאס שכירות אין

 ?א״ רyד םון געװאחגן נדירםyאמpyר איז
jy:"T y'D'o אונז לויטyניט מיינונג, ר 

 yטליכy צו באצוג אין הםחות לכל נענרג,
i נאר ז.yכ8ס v v v i ' n װאם דאס איז 

m זײ " i צוטײלונג א אוױי באגדינרעט 
:r y^yii iyo8C אין  טאנ, צו הײנט iy״

 סאר״ אתגר באדייטונג, אהן רyדyענטװ
ש ^ ר ה זyשלאנ טיר yo:80 איז םי

 רyד םרן רעװידירוננ אזא פאר רyדעריב
pאםיםיyס, ס ע אצי ד ^נ ^ ^  די באצונ ר
 iyoy: זאל וועלכע שכירות, אין כערונגyה

 פון נויטעז און אומשטענדען רי אכט אין
םאך. יערען
 בא־ זיינען װאס ארבײטער yל8 )3

 גא־ זאל דער'אינדוסטריע אין םטיגטyש
 בא״ ײאכעז yסול 36 וחנחןן ראנטירט

 באצאח־ דאס רyאד יאהר, איז טיגוננDyש
i םאר שכירות באשטיםטע די זײ לען m 

 וחד רטyיכtםאר זאל נאראנמי די צײט.
n דװ־ד רעז v i ײאס 'rjny בyוחןט הבית ל 

^jniyi':y: 8 i זyגyײגל8 iy o y n מ ו ס

to י8® **ים,  M m\ צורצנצ• ױך זאי 
ס נצן ״  צ״ט, גטירטער8ר8ג חנר po סוןי נ

n  fim אדער וא< ג^ט *iv w v n w 
 צוריקגצ- אדער טרנ״טעמ n צו װעחנן

iyiyit uiyp וױ סטגופעקטשורעוי/ דעס 
ivi פאדערען. װעט י8פ נטשטיסטער

1nvw) צו נאנטעחר נדי )4 piut 
n צײט pc צויינ און טרנײטסלאויגקײט 
 מט8ײ8ם אורוטכ^, וױנטינע yרyנד8
 ואלען שטונחנן טרנײטס רי t8 ױדאן ,י

 אױף שעח 44 פון jjnyn םטרקיענערט
װאף. 8 שעח 40

6( 8 vv ivm ײג•8 ואל שיגערי8ס
 אי• אױסגעסינען צוס װעחון יטyשטyג
ט8 ושם po ןyטונגyרטרyנ מנ  צװײ גרי

m דyדורך ׳כתיס בעי' די און ױגיאן ר 
 די pc רעקארדס p» רyביכ די װאס חגם

 װערען אונט^זוכט זאי פטכריקטנטען
 P8 ױדאן דער po רyחyארשטc דורך

mnnv* yiyni8,\ און yro8B -בטשטרא 
y«ic| ̂ויען  םטר ^yp כטשטימט ז

y w ן.yםוננyרטרyאיכ 8
6( v im v w די צו yנדױלטיגy

 מען20 חנם י8ס po ר^ומ^־פציעס
 קאנױסיע רנארסyגאװ nvi חאט ,1926

8 oyonnsn״די ז y:8ic 8כ 8 אוינ~ 
 איז ׳ניזירט8,ױנ זייז ל8ז ד80 שטים^ר

 לײ8י ױניאז ן ס. yג8פר 8 כלױ8הױפטז
 ױניאן די tmv: נדפוג?ט8שט fy?n סי״.
J8 ?דערםים, אנקלטנג יז8 אי yרpלyױ רמ 

 יין רסyזיעyד און DרyינD8זpy די ?8
ױניאניזיר^ ynooni'8 רyד
 םון טייל 8 ^יו y’88T^8n8 רyזײ ?8

 oy’V8ri8:n8 די וױ פונ?ט ױניאן, חני
®p 8 דיP ,on8D’nyc8טy,רס Bרyסyרס 

 גרימנטijny 8' אז P8 רס,yינישD און
 pnyp D08oys אן חײנט פון oyp װאס
 איז oy רyלכyװ סיט ױניאן ז^ר דורף

 אײנ- אחנר כתים ^yo םון סאסיאײשאן8
^ן,8כריק8ם yציג iy נ o ^ :''8  nm די 
ן8?ל  לע8 םיט גלייר צו טרכײטער ^
.iyo8c yרyגד8

 סטא״ צו nvo נאר טיפמל לס8 )7
n ביליויחןן v mד אין טמונגyאינ־ ר 
 #yלyג די ןyנלײכDאוי צום און דוםםרי;ג

 jy:np צו רyרבײט8 ^8 י8ס זyנחײטyג
 רבײט,8 חלס זyגnyחyג 8 דורכשנים אין

 18 בליחגן8עט צום סאר ױגיאן רי שלאגט
 אוים״ im רyאונט אפיס״ נטyםפלאימy״

 וחגם רyלכyװ nvwivwp 8 םון זיכט
 חןם ר8ם pnyit שטיםט8ב לyציyספ
 רבײטער8 םיז זyלyאנשם רyדyי .pyצװ

 דורך זyרyװ כט8םyנ זאל רyצyפל אויןי
כױרא. חגר

 -yco סון •pnoy;צום צונ8כ איז )8
 דאס ױניאן די ננט8רל8ם fyשינ8ם yלyצי

jniy:P8c :
^ םון ל8ס אין ש י נ י  די םאתןרט פ

ג בײסטינג, ^8 אויוי ז8 ױניאז נ ^  און ם
^8כ זאלעז ןyשינ8מ סאאינג כאטאן  ש

 שינ^8מ די רס.yםיניש וחנחןן טינט
 yלiyp 8 |8ד גאר irum נוצט8ב זאלען
 װאך yולD 8 \V2*n שאפ, אין רסyפ'ניש

ן װאו רyצyפל yל8 און ארבײט,  iyp מ
 רנוםען.8ם lyo^t זyצyזpyװ8 רסyםיגיש

'80 װאס רyרבייט8 ' ^iyo שינ8מ דיyז 
 איכער׳ן װאך 8 דאלאר iy:np 15 זאל^

 םינישער. נם8ה pc 8 ס?ײל, מיגיטום
p'p שינ8מyז ?iyP8 װ נוצט8ב ניםyרyן 
 םינזי װי וחןנימר האט װאס פ8ש 8 איז

^ ש ני  באטרײבם אס1ו בריס8ם 8 םי
 ז,yלyb און זyבײסט ר8ם זyשינ8מ צװײ

 םײ 8 װי רyניגyװ ניט ןyםטיגyש8ב םוז
 3 םרײבם8ב װאס בריס8ם 8 און רס,yניש

, ר8ם זyשינ8ם נ נ ^  בא־ און ביייסטינג ם
 •yp נים ןyםטיגyש8ב מוז סאאינג, טאן

ivw םיניש צעהן וויy.רס
 םארלאנגט ,cnyDric צו צונ8ב איז

 ניט זאל נט8ברי?8ם ?ײן ז8 ױניאן די
y8 רלױבט pnypרײנצושםyלyסײן ז 

 16 םטיגטyש8ב רy סײחגן שין8ם פחןס
 שינ^8מ djhb צוױי ?ײז און רס,yסyפר

ט נים זאל ב י  שאפ אין ומנר^ז,'םײחגן ^
_____________________________

ס*נ פײערער אזא
ראדוצקי. א. פון

א ײערער אז אנ פראכטםולער אזא טאג, ט  י ט
 װאנ גאלדענע א װי הימעל קלאהרען טיף אין

ם עננ ע די זון, די ה  זון. ליכטינ
ם הארץ יעדעס םילם ײם םי  אן, םונםערק

ם און ע אני חם, עם װאו אוזין ציהט, און ם  בלי
 נרין, און לוםטיג איז עם װאו אהין דארט, «הץ,

שוםעם עם קװאל, דער םורםעלם עם װאו ץ, די ז  כ
עניסען »נ, דעם נ ם ט טאנ. טייערען גאט׳

 !טאג נאלדענער אזא טאנ, טייערער אזא
שפארט זיץ דו און ײם אץ פאר אנ און ארב  י

ײב זין. אחן און טאלק אחן םאשין, די םר
שגױקם שטאכם, אץ פאר אכם, ביז פריח פון פאר ײנ  ב

עז דעם 'אוי. םאנ, גאנצינקען דעם ק אניינ ם#ג״.. ג

injm 36 נפ׳ימספיגס •W o n. ח  י
l סקייי מײדזש סיגיסוס דער  no ספשיו 

jnri t יפי *רעסעי t n m t  w r i w 
n׳iir גפיונד׳ורס די וװלינ i אין ■W 
in »יז ogn *דגייס יינע n n g o סיט׳ו 
n g״vo| ייויוי rrgo on■ g,

9( envorgs ig*«’ n ױיוי i n
»ov>ogo׳o o g m » w  no ,O’Jgl ij ו«

 •דנײס׳ןו סון *נטז«נונג םוטװייינע די
»ומשטע;דען. y?g אונטער

 פון ענטםערס
רעדאקציע

 — 2 ל8?8י ^סכער הירל8מ אב•
n «י« ^יעיערעל ײ?ר9 m״ w w ני■ סיר 

 סיד װי וױיל, יעזןר׳ אונזערע אוגמערפראגען
ן חאנען י ו  נרוחןר מאך לעצוחג געענייער• י

י גי■ םזןחי ייצפ איו ציגקק,  צי יראגצ י
 רעקפםענ״ syn קאסיסיע גאיועמןר׳ס דעם

מי גענוג דיר■ ojn Wײ װעניג. א V דיסקו־ 
 װי דעס נאך »יצ»ער, ני■. םעחר סען *יר*

cyn iy די o v בן׳פלאסזןן ׳•וין w די y i 
oy’fyr^oyp ן ו  גי« 1yנyp iyr»oyp דער ו

lyoijy^y אינזגייג $נץג איז װזןרען׳ it 
 lyo ty נאװײוןט, *ו גדי ^שיקלען/ דרוקען

v די צורימוױיזען״ עס דןןרף *  y 'W 'W 
ני• םעחר
— .2 ל8?8ל ^סכער ר,8סם ז• ד.
n ני■ סיר tyayp בריו ער««y אויך y t y i v t 

iy» רyלנyר?yד ny• ypy» ליכען, n i. די 
p*יעמ די *yn וכיאן י i  o y 'v n w o $װעי״ג 

yv«oyp D'rya] *ניג lycuy^y ס׳איז און 
oy לyז םען ?y ,nty אײעו־ גוי*יג ני■ סקחר

» ^ננעחםען. :י
r. .ס* אוגז צו ברמועל אײער אין — ןן
 איחי ty *ו, לײן0 אײגענ»ליך ׳■וין איחר
syn ®געתא y וו*״ל, פײער םימ טעות« ty 

 עועס אויף אומ •yn איחר oyii דעם צוליב
 געײאיען סיי ^יגען ,cpyt^t; *ויפסעי*ז$ם

n ^יך. אויף ברוגו r u *ו^רקער I סיר 
p»y if  pnyn׳ r®y3 םיר r» y  iy:yp •  ני

 םיר Jii®ay גרעסעחג y מקוםען •עמענליך
 canyj אײגןר װען וװווודע}, ועחר זײגןן

 װע״ םײגוגג y onry »jyt און םיח די ויך
 אין געדרו?® װערען cyn ptayt די כען

*f אוגזער  לויבא סען אויב אגאל גץy; *ai״
rjny ,oy םען oyi .oy ■vp»*np םוינד 

 סך y איז *נפגדןןר סיא #לץ סון
I ryny חלואי \yiל»ען n לy?y9^7« ר P 

j p u w t זיך jyouyj סיח די if רײבזןן® 
yדyר די אין 1fpyס ny»»t ע מו  די iy;yii סי

y11 •piTiyi • ry i ip y u  oyn jy3ytלB 
y *ynyi yoyi■ yt:yj n  rrwt נים. אנמי» 

yn סימ — Jנדיyיל11 ניט ryiy ױיאןגדיג i־» 
 oyi •lyayojn tyno ?יך םען מ^ל* ע1םײנ
oyn םיר y iyiyn״sp«ryaay i ״ynרy 

 ryon* ״*•י^װדיגע, ׳o;yt איחר װי קומע,
 ח״ל מרואר, ypy® oy t’» ־״,iy*ty3«t yדיג
f® ואר  ry m״s m,. 1ל» ע, רyגז1א י  םײנו
y p איז w  oyביסyל nyoit if;■• ן1א if 

 *װײםען y סאכ® איחר און ®וילעמדיג.
iyn my® איחר ty ,®jyt םיר oy iysyn 

pi®y:»y •piy® ד ״גיםyס ®oip
 ®®®רקען y חא® איחר oyn pinyT חינים

^cry® *ײנ?נ# רyײy אין יבען1גל  jn iyiy, 
ן1® זײנ® איחר ty םײנ^, איחר און  גע־ י

עי oyn לץty 8 סדרגח, דער if ?וםען  *יי
iyp ,ceyy iy« און pnyii ®pntyj w i. 

 oy זיך ®yn איתר ty ®יינ®, אבער אומ
Jin® if ^נגעאזםועסם  yprtt'iyp y.. •יע 

* ®y עס סיר חזרסען דענסאלס, oונזע״ ר* 
3iB’ ’f:םיר און ׳ cp»ry3»y r» y  oy ]ynyn, 

yn y r tn® איחר :y |ya»®y ל®p *  r y ir n  ry 
yo^nf y .®תי ®רים ײ  אויך סיר iy:yp ל

 ry^yn גי® ליד. ry^y ןyנ®ליכytyרyפ גי®
^ רyנ •,yapiv נים איז oy ױײל פ ר  װײל מ
מי, סך y irnyn םיר  ty3yn סיר y^yn לי

yoi:y33y] ריח•yר yiy» py ,jn jnjy p i 
^ mn ?וםען ynm־prtyi oi סייחדען םיר 

»11 lyeyyi y :yליב T ’y lyjyp v o  ?p»y 
 סיסיגעו ®־ry3yn ojn אין ty ן,yיכערtרyפ

ךt ?יי u וונ?® י  »ny* חעגען איחר. װי 
3yyti y ד איןyמגי*י ר P in. חאבען v o 

i םו® רגי®yג t  oyi .י םאןyדyנyeיינ® יס* 
y»v if 1אוג*אי iy ,1אונ  p i r.® דyר yp®: 

t ly איחר v a n iד  ברוחגר בײ iy3y^3y3 י
^ערן,  חוױ צי«י1י די ןtytnyro *1 חןר ח

ycioyp, אין o^iy פון »®y3yryiry®i^
y- ״־1אי oyn ojn iy:yn — א ::y  ®yn 

ײן ני® רײד סײן רyג איו® iyp פו־עג®  *if ז
y ®עםים, ליג ^ n סיר y11לyז T ’y

yרpלyרy,ן v o  |yn וy1לyזיך ן ®lytyn• סיר 
 איחר, ni גו® «ity ,®Synyj oy זyל®yו1
yבyר ryeaiy די *pniyeroiy y v s v״ fP* 

oy v נעץ o ®ני ®.iy

? מענש א לעבט לאננ וױ
סענ׳י א סע:*. ױאם׳איא יךז ס׳װענום

י «בל, םים ny r:yo ו  y] .כל®
y ®נל םי® םענ^ nyi®ד אין «־yר

נ7אוגד11 י  oynyipy ,t»irr»®»:i®« ר7^י
y i^ זיכןף/ איז ער און ty ii oyn ty 

 און בען.7ל איסר nyny p»t ןyרyגגyרלyו
oyn איז :nyn® »ity iy בײ m ,lyvayo 
oyn און ? לזגבען tyii ,tyj ®•*inrya’y 
י ל,7ר־*זגםי7ארבײ* חןם איז פײ י  ײגי

t»in, איז o ri ן7ב7ל nty און זיס yaiy• 
onys ®ני^ ®ישנ pyt® אײן o ri סע־ 

rnyi!® אװ ««ץל



סד

מו «פאנגט פאנד אינשװענם דער  מ
מאנטאג ם ע ר טבענעפי ארנײםסמהמ

)rלוo פון * )1 ?״
אן ק םעוי p. — 34 א  p ip p .7 װ ro t •=ס

אן | — 120 #די .p .p7Ci:#o .סם. 7=20 װ 
®p i i p p 117 און ס*נס — p i p p 

ס רינ סםריס. ו
 סט- 7=22 װ. 118 _ *. באנ-ס,

p »  o p :p ברוקליז סם. 7=3 נ. 170 — »*רסט 
ךג »ין בעיס־י ריגבז  ספ. 7=24 װ. 19 — ;

 סט. סע20 װ. p. — 113 קל^ךק בערנלעװ
 סס. סע118 װ. 83 — בי־עקכז&ז סעכועל

װין און בל^ך ^ן 117 — לע נ ז׳ װי  סם. די
רין 143 — £יליפ בלוםעכס^ן, סי. , סם ג  סי

 סם. 7=17 װ. 29 — קמלװער ן .•jt בערגער
אן 97 — ב. בו*דסר\, ש װיז  סם. די

ױ. סעp. — 403 — 7 קל^וק בוכס*ן װעג  ע
p. — 23 *אדילאק  p ip p .סס. סע31 װ 

 סס. 7=23 װ. 30 — £ײן p* חד*
 סס. סע20 װ. 142 — בדאס. קאחען

ד קזןססאפאייםען  כס סע 18 א io — םיי
i לוקס דע n  — p  * i p .סע30 װ eo. 

r * p m סס. םע27 װ. 28 — ראזען א,ין 
40 — .o p :  o p p .ע17 װ  סס. ס

סין,  סס. סע20 װ. 20 — ח. דרו
p ײינ־עי ip p 201 סוס און— .p .סס. סע36 װ 

ײזענמ^ן,  סם. 7=26 װ. 209 — דזש יז
עד םי. ׳סס. םע4 א. p. — 422 קל^וק עסויי  סי

 .eo re25 װ. p. — 138 קל«>וק :07#
p עקסיערם ip p 332 7 סום און — .pעװ• =ע 

p. — 134* *ער ר7י7י  p .00 7=26 װ. 
 .eo 7® 17 װ. p. — 43 לשםיין7“§ינ

j 230 — סארג*לים און סוין9ל׳7«ינל, i 
סםרים. 7=20
o p i p* 280 ר,לז)וק — .p .סס. 7=38 װ 

 סם. םע37 װ. 241 — ןווקער און #ריד
 סט סע27 װ. 135—רנ«ןק7•>זסס און ®רידם*ז

 סם. 7ם29 וו. P.^ — 252 ?ל#וק «ונם
 ססרים. 7=25 װ. 152 — «. געלולא,

 סט. 7=38 װ. p )8707 — 270* רג7גינסב
ױ. 7=0 484 — א. י. ?על7גל װענ  ע

 סםרים. 7=27 װ. 31 — ת״ גפלדגעדג,
אז 00 — מ*ריס ג^לדבעיג, ^ װיז  סםריס. די
ג און גפלדבערג  סם. 7=29 װ. 143 — ר7װי

o. — 118 נזםקיגד p o .ססריט. 7=27 װ 
קי ס ^נ ^ב םי. בראדוױי, א. 2 — •$ל p* ג  סי

י ױ7 13 — חאוז ל7ם$זי גד7ג ענ  א. װ
 סם• t®22 װ. 132 — פרידםמן און גריגבערג

ל *זן גרינװןןלד  סם. םע27 װ. 208 — ן#1ווי
p o p u| סס. 7020 װ. 30 — *רידםמן און 
 עדי• ®פדמנטיק 164 — םא^לין און חענם*[

ברוקלין.
 סט. 7=23 װ. 248 — םיים*ן און ר7חזך

t p e p «סם. 7=28 װ. 151 — דזש*זען 
 סם. 7017 .11 130 — סום *ון קל^וק חודס#ן

p יםץ,1ק*למ*נאו p o *  116 — m ט׳ םיי  ס
כרוקלין.

t — 41 *ון ק#ג*װיטץ r n p p .סס. 7=25 װ 
 סס. 7012 *. 16 — בר$ס. קליגגער

ן און ק^ב»ך א ס ^ נ י  סס. 7023 װ. 25 *— נ
 סס. 7027 ןו. 129 — לעס$ף און קריגסקי
 סם. 7=24 װ. 56 — ר7םיל און לאגוגא

ײ.7װ7 1פי8 575 — *, לעהר,  ג
.7ײ7 7=7 208 — דז*. לײםנער, י י  נ

 .00 7=40 װ. 215 »- בר^ס. י7רנ7ל
=1 איס= 58 — ׳■םייער און לע\וין  סס. 7י
 סס 7=27 װ. 208 — קיסען און לערויס

װיג,  7038 װ. 270 —. ק* און דז«. .m לוד
ססריס.

 סם. 7=20 װ. 32 — כ^. ק^וס ל. און ס.
ם »ון מלמד  עװעגײ• 7=7 352 — *ייגעגבוי

ױ.7ײ7 =ע8 575 — ח. מעצדעלבוים,  נ
ץ סעס ײן יי ם ^ ל  סם. 7=21 װ. 162 — סי

ן ג^רסינקעל מילער, ו *ז י «יי  װ. 215 — ק
סםריס. םע20

ם  סס. 7=8 א. 42 — ק$. גמרםענם סםײל סינו
 סם. 7=29 װ. 103 — ק*. קלאוק םוןדעל
רײ, אי םו ן S3 — לו ן ^ ז י ױן  סס ד

מז מ ײ  סםרים. 7=27 וו. 45 — כרןןס. ג
קין  בר^דװיי. א. 46 — בערגער *\ן ^
 בראדװײ. א. 4*2 — כיזעפסקי און ר#7סס

ױ 7=3 2148 — בר*ס. *ון ם׳י^ס. ■ײס, ענ ײ  ע
ק,1  סם. 7=17 װ. 188 — ל. אסס»ני

ן ■וירל  ססרים• 7=18 װ. 15 — בראסס או
3װ. 104 — סעדלין *ין י^ל«ק  סם., 7=0

ד ע מ א ן •  ם=■ 7=37 װ. 265 — ר^וענבערג או
 ס= 7=18 װ. 8P. — 12 קל^וק *רוןגרעסױו

 ס=. סע28 וו. w. 222 ר»בינ^װי=ץ,
 ס=רי=• 7=8 א. 07 — סעם. ר»י,

בזמע  סםרים־ jhd» m 50 — ק^. ק^ו® רי
עניו. 7=3 2318 — ם. רײמער, װ  ע

 ס»רי*. 7*25 װ. 159 — ריינבומן,
װיזן *ון ר^בוסםעלי ענ ס  7*38 װ. 250 — סי
.1ס*רי

מ ם ^  ס=. *עrt 137 — .*p. 25 קל^וק ר
 סםדים 7=23 װ. w — 119 ר^זענ*?ל,

ל ^ י  ס®. 7=30 װ. 145—ק#. סו« pH קל$וק ^
ז מ נ י ב ו ױ7װ7 ם^רקס סם. 1010 — בראס. ר  ״נ

קלין. ברו
ס**יין בי ן רו  ס=. 7=19 װ. 10־8 — קןױיעיי «י

 סםג 7=31 װ. 35 — ברןם. דג7:ב7רו=
מן מ ל ! ז ?  סמ. 7=27 װ. 109 — לס=ן7 »י
ן סץנדלער ל «ו מ ^  ס=. 7=30 װ. 145 — ס

 ס«די=• 7=18 װ. j — 12 עעדל,
ײ ץ9« מ 571 — ק*לים*ג*י ויון י ױ.7דז7 ®  נ

7=8 2290 — p f w  4111 p f i i v .ױ ענ עוי

דזשץ טען29 דינסםאג,
ד אךאראנ♦^ ח ? =י.0 עװ., fp. — 575 8=7 ס  י

? ®®4אי או ד - ק^. י  »די=.0 7*27 װ. 230 -
ײססאן מ א*ן ארנ ו י  7=17 31 55 — י*ד7נ*7נ

ס. ססיי
^ ארי*אסא, .0 ס*., י7ר,,4יב 189 - דז׳ #י  י

ריז און א׳א א  ״1עני117 7=3 1914 — ו
- דז^אזעף ביידעל,  *רי=.0 7=29 .11 140 -

am בי*א p 0 7=19 .11 10 — א.)ל דיעס און.= 
אן7ב מ ױאן אין י  =.0 7=39 .11 214 — דז^אקן
סיין7ב  סט 7=21 .11 19 — סא״טארא און ר;׳נ

א״ ביאק, ד  ס*רי®. 7*9 א. 30 — איזי
 ױ. 17117 =ע3 3623 — י. בלוס,

סיין און ביאס באנקאפסקי * — 327 0711= 
פ. סע30 סטיי

 7=25 .11 108 — ׳סכזאיאװיס•( און בי-אדא-ס
מ ס״רי

 סס 7*125 א. 112 — קא קיאול, בר,י:א
עי 174 — ר,א. קלאו־ בועװיר, ס רי א ם, י ס

ברוללין.
ס 7=23 ח. 146 — י. קע׳פדען, ײ ס  ס

טי. בראדװײ, 1370 — לואיס קאחען,  סי
ץ א*'ן ?אריײז ג ״י פ  סם 7=25 .11 127 — לי

 7=14 װ. 133 — קא׳גטעיופי א*ן גיאקא די
כסרים.

םאי  ספרי®• 7=27 װ. 31 — ר7געל אזן 4דיגג^
H — האראװיכץ און דאיג£עסט  7=27 װ. 4

כסדיס.
אן דיעסיער, דג רי ײדער און ן  .11 104 — נ

סבריס. 7=27
 .00 7=24 .11 130 — העיער אךן דובאן*

 =.0 7=20 .11 9 — קא. סוט און קיזןול, עןי
 .00 7=17 װ. 127 — ד,ױארקין אססרא,״

ױ1יקס7 ס  . סס. 7=17 .11 129 — קא. קיאוק 1ו
 «.0 7=27 .118 3 — !^םצער און £אך,רער

ן און לדממן7£ י ל ײ רין 263 — ײ  סם. ג
 *.0 7=30 .11 251 — קא. לאוקזר ןינקעלאזםײן

אן מ מ טי. בראדוױי, 174 — גאידעז און זי  סי
 p.* — 208 11. 30=7 010.און קאוס פלאוױא

ס םיי ס
 סםרי*. 7=28 .11 158 — בראפ. פו^דמאן

 =.0 םע27 ח. 28 — תאיעם און פרידפמן
D7p — 151 11. 26=7 00« ל. o n. 

 סםריס. 7=17 א. 12 — בזיאס. געל£א;ד
 סם. 7*14 .11 110 — ה&ליערן און געסינדער

ב9׳ און ג^אנםץ ײ  ס®. 7=35 װ. 225 — ר7י
*י11די 105 — בראס רג7גאלדב ז  ס«. ן7י

אן 45 — לג7גאלדב דז*. עי ז װי  .00 דו
ג7גאלדב  ס*. 7=11 א• 55 — ס$נס זיא. י

טיין  סם. 7=35 .11 48 — ח*נדס&ן און ;אלד׳נ
לי1 גארבער,  ססרי*. 7=8 א• 51 — 1י

עניו. 7=7 229 — איידטאן און גראץ מ  ע
 *.0 7=20 װ. 151 בדאס. און ל. גריגבערג,

 ז*\ױי4גרן ». 35 — דדיגקעדט^ן ונון גרינבצעיג
םי. סי

מ. 7=32 .11 22 — א. גלאס,  ססיי
 סטריס. n. 17=7 138 — ק. רמןכדעלמאן,

ײ: און תיים ז ̂=8 230 — ו  סםריס. 7^
,7ד׳ ^ן ם סטרים. J8=*7 װ. 250 - ל. י

 סםרים. 7=25 וו. 148 — ס. דזא£םאן,
ק יאנםן^ב ^ו  סםרי*. 7=19 װ. 10 — קא. קי

 7013 א 56 — ר7סוז;ד|ל7י0 ארן קאםהא^פח
סםריט.

*: און קיזיי^ן  ׳װ.7 בעדמארד 1252 — ר7קי
ברוקלין.

 סםרים. 7=17 װ. 20 — ב. קאנגלי?,
עי׳  סםרים. 7=32 װ. 6 — ל.7 קוז

 סםרי®. 7=35 װ. 240 — ל7םאז־ 7בעי לא
 ם*רי®. 7=24 .11 15 — :ראס. סמאן7א:ד>י

 *.0 7=21 .11 136 — ל£7*ג *•יז לײנדער
ײיז דז^•.  ס*. 7=2 י 30 — ס*ן אוז ^ע

קוי p =7 ל itסםרי®. 7=11 #. 56 — סק«ן7ד 
 .tao 7=29 װ. 103 — *./לײב^זוימץ

 סם. סע22 .11 118 — ג&רנזענס ג. ם.
 סםריט. 7=22 װ. 48 — ד,. ר,7םו>חל

®•וי 30 — קא. “קלאו םאנסקא סםרי®. 7(^
- קא. קל»וק מיןםיל  סםרים. 7=22 ױ. 126 -

ם7ם »ו  ס*. 7=17 .11 29 — ?*. קל#וק די
 *.0 7=20 װ. 143 — י707ל איז !•0םי:ר,

עלד םינסץ, ענז אז  װ. 241 — ר7ראל אךן י
ם. לז^סע ססיי

ערינג םןןדעל  *.0 7=19 .11 220 — ל7*«*י־ וו
 ס=. *ע38 װ. p.* — 263 און £. גױגרעס
ײפיזז  ס*. 7=26 .11 236 — שסײנלאון״ אוין :

קין און אלסוןרע ט *.D 7=30 װ. 3 — אי
Jt 23 — .*p p 8=7 ב. און ו ip p .®ס 

 *.0 *ע22 וו. 40 — א. ס«:יל״0ואס
 ץ סט. 7=27 .11 48 — סאד,ריז אןן י^סע

,7*5יז  ס®. 7=21 .11 22 — י. י
a 0 7=37 װ. 205 — י^בזעראנסץ א און.= 
מ1 7#װ0רי ^ ס®. 7=25 .11 104 — דז*. ר

ד םי ^ ר M0 קלאוק יי  7=20 .«  82 — .*P ” 
ץ, ס װי ^  ס*. U»7 װ. 108 — סאל. רי

 ס*. 7=17 װ. p.^ — 130 קאום ל7רי
7W — 282 7=7 7 רײבמןןן n  p nײ.7ײ  נ

ן *וק1?• ל7רילײב ו  fp. — 988 סו= י
= ײ ו,7עװ ל7םו י לין.1בר ג ?

ק0קל ריגבײ  ס*. 7=18 װ. 15 — ק*. :
^לדין »ין נבערג7ר*ז  =.0 7=29 װ. 130 — ג

 7=22 װ. 126 — סאלאםאן און ראזעגבלום
ססריס.

ײ.9בר ». 40 — ?א. הלאוק ר*י#ל װ ד

=.י *ל0 7=98
 «רי=.0 7*22 .11 120 .011 ׳י7נדל7®

 ס*. 7*27 .11 22 — ■ערלס«ן ן1י *אס
סגער  ס« טע13 װ. 51 — *גײדער p* *י

דן דו װן  ס*. 7*40 װ. ppay — 215 און ?
 סטרי*. 7*21 ח. 132 — נ^זגער און ר7׳י

סן מ ל  סטרי*. טע20 װ. 20 — ברןס. ^
ל0  *.opto — 143 11. 20*7 0 ר,711י

80 .n 145 — .*p .®pyipoo i» * rס*. טע 
ײן, ט ט. n. 19*7 200 — בען יי סםוי

דזשון טען30 מיטװאך,
רן סלטססן,  7=35 װ. 213 — סיגנער און חן

סטריט.
װ  עליעניי• *ע7P,. 0. — 305 7 יוון *רלן

 װ.7 7=7 330 —־ קעלערממן און ן0רם7סגד
ץ, ט װי ^ ^נ  סטירט. 7=8 . 54 — ס. ס

אן 50 — ח. ס׳יער, טי ױויז׳  סטריט. ד
 סט. טע20 װ. 143 — ל707י און 1017117

 סטרים. 7י*10 װ. 323 — װ. *>,57173
 סט. טע26 װ. 142 — ח^דז ®iyp 1ר7נ17כ
ײן17נ ם * *ייז5ר7ב און נ  טע29 װ. 252 — *

ים.1ס*
י 820 — ערסאז1ברא און ם1בל ײ.1ד7:  ו

p ?7. — 122 בילס-ױעל ^ P .סט. צ'=;7 װ 
י1 47 י־- קא. ק-אור, 1701711^2 ז1י  סם. ז7י7י

 סס סע17 א. 11 — ראסילניק און בריקער
itoou סס. 7=20 .11 32 — כ*כס און 
10SJ7P ן7פ1ל7£ 1 אי - - 58 11. 15=7 00. 

D7P 11 11. 32=7 אךן — t i l .ססי־יס 
ק1רםי7ב ץ1א חעז7ק י : י  סס. 7=20 .11 135 — ו
ם. 7=24 װ. 27 — קסם7נ ן1א 17*07?  ססיי
 סטרים. 7=25 װ. 48 — ח. 3701717?

װין און 170*171  ססײס. 7=31 װ. 31 — לזי
,!?  ססריס. r=37 װ. 218 — ר. דרעיזיגג

7»7=27 .11 122 — OpTO ,p<*y .ס  ססיי
 סםריס. ^'׳=ע וי• 361 — יס. 170 אסלע!,

?7?ל 7ױר?  סט. oio — 42 11. 15=7 און י
 סס. 7=22 װ. 14 — .7? סקוירם יי1 עדרערי

 סט. 7=20 .11 142 — .7? גס7רמ7ג *. .1 *.
?7?ל 17=י7®  ססרים, ן7=;£*י 3152 — .7? ו

ברוקליז.
 7=27 .11 129 — סוסס ן1א אם7? 17®א=י

י. נ. ס*.,
?7קי 01א70פא ' 7=19 .11 12 — S P .כט 
 .117 7=6 — 171 — *יגגער ל.

164 — j m  ij* r*< ג  .00 7=25 ו
יז*  n. 25=7 00. 147 — ..1 י7׳

 סט. 7=25 װ. 641 — רעם7* »ון רג7נב71*רי
»o p= סס. 7=20 .11 122 — ?17קל 

ק7קל ג>גי ן .,eo >17^7 24 — ו לי רוי  ב
*. — eo 7=29 .n 158 גערסם, n. 

אלד עמו  סס. 7=24 .11 142 — חעס און גע^י
.117 םאגהעסען 220 — און געםענגער

ן. בריקלי
ן7ם און רג7לדב7ג י  סס. סע31 װ. 25 — :

 חע.7 7ס7 — 498 — ל. ״7? און גערםםען
ם און לדמאן7ג  סס. 7=21 װ. 18 — לעמי

אן1ג [in לזןחר ם  סס. 7=26 װ. 147 — בעי
ױץ  בראדװײ א. 49 — הערמאז און לײבאו
 .r,7 =ע8 715 — דז*. ״7? און ליבערםאן

װין, אן לע ם  סס 7=33 װ. 127 — ח״
ײיז ן1.י7ל אוז לע  סט. 7=20 .11 109 — י
 סס. טעn. 27 144 — ח. רג,7סטײגב
 ביאנקס. ראוד, ז7=07ב 1531 — !®‘ראי סםערן,

 סם. ום בר 583 — ע. רעלי,7ס*
 סס 7=26 װ. 302 •ה סםראסםאן,

ד7ס=ײל=  סס. 7=36 װ. 562 — אט7? י
מ  סט. 7=13 װ. 0 — סוטס און ,יק7קל ר7זו

ם7ג סו§רים ס7י  סט. 7=24 װ. 12 — נ
עי;7ראז און סוסםאן ב  סט. 7=24 .11 142 — :

 סם. 7=25 װ. :56 — ם*. סוסםאן,
 סס 7=20 .11 215 — ?א*?ז איז סװירסקי

? 1978 — 01בי און נבא.ים7:7= טי ג ו ^  ׳עװ. א
ברוקלין.

 סט. 7=24 װ. 27 — ב. ר,7םײל
 סם. 7=22 .11 132 — 7י7קל םראי
ײ1ר7אנד י  סס 7=13 .11 124 — *•ױאיץ א*יז ו

 סט. 7=26 י.1 108 — .0 לא?,8
ק7?ל ר7װא*בערג  סס. 7=27 זו. 114 — ו

 סם. 7=18 װ. 108 — הא^סבאנד און װאדלער
wtu־iiKO סס. 7=20 •11 109 — .07בי 
 סס. סע21 .11 18 — .7? און רםאז,70חא

נ1 ״ שין אדן ר7ו מ  סס. סע17 .11 14 — סי
 7028 .11 256 — בלוםע:לר*נץ און ײעינגער

םםריט.
* ײנ  .11 135 — י7טע» און דעים^פ ױין,8װ

סט. 7=17
ײן1 ם * ײג  סט. סע22 .11 40 — מאכס ןik ו

 סם. 7=31 װ. 29 — ם*. װײס,
ד ײעלל ק7?י סעי  סס. 7=18 א. 50 — ו

 סט 7=30 א. npo*i< — 29 ן1א !וילגער
0. 252 — p*xrm .סס. 7=38 װ 

מער און רג7וזי=עגב  בראדװײ. א 45 — ױ
ײן7ב און יעגער  עװ. סע8 — 575 — רג*ם

 ס*. 7=26 .11 38 — *י*ם#ז ײון זויריטקי
?ין7י ן ל נ אן י ^ ג  סם. 7=21 .11 132 — יי
 סט. 7=24 .11 148 — געלער און י7?1*

Tp-Hp ד7*י און  סס. 7=21 זו._ 5 — י
ל ן1» רסאן71גדי*  .117 =ע7 463 *7כי
= p* י7חאב  סם. 7=27 .11 109 — נם#ל7לינ

| *n**C7i| — 237» ר7ונ=י7ד i .סט. 7=36 װ 
 ס®. 7=25 .11 108 —־ -7P אי! חעכם װ.

p *  875®<p יי*  .117 7=7 — 332 — כ»נ
ס7ח  סט. 7=37 .11 252 ־־־ גנער7ײ p» נני

* מ ענ לז  סם. 7=20 ». 45 — חארדיס *ון חי
ה ח»ד  סם. 7=5 ׳סם אי 802 — בעליגםקי *

ת ע ב כ *  סם. 7=20 ײ. 142 — ראזםאז *יז ״
ײ ײ17ח »  7*27 .11 ^8 — ס*7ײ-י7י »ון וי

פ*ר«*.
ל י ז ר ע םי י ?7קל י  *0 7=20 װ. 7P — 15 י

מ י ץ7י ד ■ון װי רי  ס*. *ע22 װ. 50 — י
י ס*. «ע38 װ. 202 — ב7«א? »ון »ב5י

ן =נריינד17ײג ״ ױ  7*97 ,11 01 — לד7*1•
ס*רי«,

 ,1ברו?לי , ס* ארד177ל 140 — ^7301717’
 ».9 7=20 ,11 143 לס*ן19 און ?אר«

סאן ױ IBh 1 -* פילװער און ?אוו  41• ן7יזד
 *.0 :«ע30 װ, 115 — נר•©. חערדי

 *,0 7*27 װ, 129 — ?אלי׳• און ר7ל07?
 «.0 7*27 .11 135 — .07נר ?לאוירן

ד און 1לאספא0  317 7=7 — 382 — סאזו
ן7קל כ•  ס*. 7*28 .11 15 — י

עג ע  ».0 7*30 װ. 140 — סאזור י»דן ?
powp< מין7ג״» ן1א  ».0 7=27 .11 145 — ר

אז ן און ?י ״ ו ד נ א  •.0 7=38 .11*202 — מ
ק ס ן1א קדייני  JJ0»7 ״11 263 — *״געגבאו

ס«רי*.
רי• אנ  *רי«.0 7=25 .11 48 — מאזלין און ?

ג7זב7׳•ל און ו«וער7  4B0 7=25 װ. 138 — י
».0 7=20 .11 127 — **7? ל. און ל.

לאי1דזש וטען דאנערשטאנ
 .117 7*3 — 3210 — .0 און .p ל.

 ס*. 7*22 א. 28 — גאסקינד און לעביןן״
ס*. 7*32 .11 12 — ײי7ל סעטועל

אן7לײכ א. מ *.0 7=27 װ. 245 — י
פי 1138״א" — גארםענט ליבע^טי עי ב לי

ן. בררקלי עדו.,
װין ליסל  *.0 *ע20 .11 37 - קא. חעט ק
י י לי  סט. 7*25 װ. 28 — .07:

ס*. 7=22 װ. 418 — י*דםאן7» און לעײין
*״ן »י ײ. א. 39 — לי מו א ר : 

 ס*. *עK<2 11. 38( — ר7םײכ און כא^טיי
אן11די 91 — רודגיק און 1מאנצעי ו  סם. י

. סע8 — 575 — מארקוס £יליפ ו י ענ ח  ע
ײי7רק7ב א.ין םאד?םאן  7=29 ײ. 50 — װ

סםרים.
װין אלי  *.0 7=25 .11 152 — קא. ?17^ מ

ק7קל לס7סיכא  סם. 7=26 װ. 7P• — 127 י
 .00 7=29 .11 252 — אדלער און ר7םילל

ײן ט ס  .117 »ע7 — 333 — גראן און סיי
? ט ארן ״17מינ  ס*. M'2 11. 39=7 — איבעי

 סם. 7=30 װ. 247 — יפערם70 ן1א ל7ם
 7*19 וו. 139 — סוס און וק7?ל םארסיםער

ססרים.
 סס. 7=31 װ. 13 — ן70אדעל און זעס7פ

 ס*. 7=125 װ. 114 — בראס. ’פאססאןס?
1. poii7P=KO» 7=39 .11 251 — זון ן1א 

.0 י סםר
ק7קל א• ב נ.  *.0 «ע21 װ. 30 — י

 סם. 7=20 וו. 236 — ז1חא *17? נאגסי
ז ן1א אדאלסקי6 ?י אי  ס*. 7=40 .11 250 — ס

א ח. װיז 39 — ;קאןי70ו  סט. ן7די
 7*38 .11 263 —־ י*ער7ר ארן אפװארײ ׳ל1א8

סטדי*.
אן73 י  סס. 7=14 װ. 110 — דאברין |1א :

 סםג 7=31 װ. 25 — •עלינסקי »דן רם7עם8
p פילראוז i7i*p 11 219—209 — סוס און. 
38=7 00.

 סם. 7=25 װ. 136 — ל*?7• און י7רםנ7■
 ס*. 7=31 י•1 28 — גאלדססײן און ר£7יאג

 סם. טע35 װ. 225 — ■ריניי סאםיעל
ס אי׳ p י iP p ז7ח סוט און  װ. 145 — י

סם. 7=30
 סס. 7=37 װ. 148 — נראס. לאץי
ײי17סאנטו־ ןאן ר״«  סם. 7=30 ןו. 114 — ו

ען ב. p* ת. אז  סט. 7=20 װ. 36 י
״ קאהעז א-יז לד7זענפ7ר דזש  .11 109 ־

סם. 7=26
םאן  סם 7=22 װ. V8.1 — דאסח היי

- ם1ראסחבל בען  סס. סע37 .11 247 -
בין .00 7=8 א• 53 — ן700אביא און רו

תשולאי מען2 םרײטאג,
ײס. 7=27 .11 28 — ?17?י ז7ײ אײ ם  ס

 .00 7=40 00711 250 — .7? 1אי אדעלםאן
ס236 — ביאס. אסיני ס אי  ססדים 7=10 ׳

סם7וי 34 — םיט*על *ידן לדבערג7ג ב??
27=7 neo.*

״n ן1א בלאו *0711 151 — r e n i 707p* 
ססרים. 7=30

ר און בראדאסס  .00 7=27 .11 135 — *:י
ן71בר עװ. =?יזז« 2352 — קאחען װיסטאר  לי

 ססרים. 7=11 איס® P ?7. — 54* דענז
מ זיבע=ע 33 — הארליב ן1א דיע ענ װ  ע

- דרעסצין ד.  סם. 7=14 װ. 110 -
 סס. 7=37 .11 25 — דרײפוס ח. אירא

^ איז פײגעלםאן  00711 129 — ססקי7=
םסרים. 7=22
 סם. 7=27 .11 12 — נערסי און *ראנק

i 1373 ר£**ײן,7= |1א סער«אן7ג n p a.•» 
 ס*. *ע15 װ. 25 — ק1?ל* :17גל

ח7ג £ילי« ײן1ל * — S i .ס®. 7*15 װ 
 ס*. 7=27 .11 34 — לד*סיין7ג £ילי■

ז גודםאן ץיי117*עײ ױ 3- י 6 M0 7=10 M 
 jco 7*30 ײי 17P* — 205 ג!ירלס גאסחאם

ד סי יו.7 7=7 — 408 — .7? נ=7גארם גואראנ
 ס*. 7=38 װ. 230 — קא. און י7ל7ח ב.

o. — 963 י7תאלאנד p o רין • סם. ג
= א.  םם. 7*37 װ. 7P. — 265 »ון נאס7דז

 jbo 71824 װ. 19 — לד7«י ן1א 1ר7סטײנב ק?ר
אג ן1א ד7קרוג ח 186 — דא7י נ ו ן7*7סי  עו

לזן.7ברו
סס. 7=22 װ. 150 — ו17לעדוק

ײ װ *7= לי  «.0 7*27 .11 138 — רא7י
m ס אי ׳ 7P. — 56 *וז לו  ».0 7=24 ו
* 86 — ס.7בי *ין7ל ז װי  bo. ז7די
*. *=., נדריקם7ח 287 — וק7?ל =אן7ב7ל לי נ׳

ן7ל איז םארצאליס ןי * 79 — י * נ י  •U7 7י
 JB0 7*80 ד. 827 — ר=*םאז און טורלעך

ג נ װי ר 1- נ*יס»ז אוי 2  *.0*7*82 מ. 9
 ס*. 7*80 .11 215 ק. ן1» ר.

= ל בי * ק7?ל ^י t — 150 י u n •7*22 ײ JBD 
ן ס  m 7*20 •11 109 — גארםענ* ב *ו
ק ל. *דני אוו ן ז נ 28 .70 »ן י מ מ .  ח

ם אי m 7*22 װ. ap«o — 270 לו
y$am פינ. 7*92 וו. 222 — רג7גריגב און *נ״ועו7*17 * 20 — בידמעל 1»י .5K44U .***,*A4*nu״ג י •׳K n .u  sy f t

#

• w

ר ע ד עי1 און *די נ י  .117 7אכ* 575 — ו
?[ 61 — בראס. ר70*ני ױז׳י ױ  פ*. ד

- 07*ל ס *.D 7*3 איס« 296 -
 סט. 7*25 װ. 100 — אייץ11* ®י־אנק

ר און ׳ןװארץ ^ עג װ ע  ס*. «ע30 װ. 14*8 י1ל
ז ן1 *ער ״ ט י ד׳ ג פ מ ״ 3— ד  ס*. *ע25 װ. 0

 ס*. 7*27 װ. 12 — *ערלינגער י.
מין א א דז ענ רןi*o ג  ס*. 7*25 װ. 127 — י
 סט. *ע29 .11 53 — ׳•װארץ ן1א ׳אמאי־גבער;

ױנגער  ס*. *ע24 װ. 15 — בי־פס. *ו
 סס. טעn. 27 144 — קאץ און סע^יגמאן

 סם. *ע17 װ. 29 — מד*סאן7ז ס.
ג7דב4י7ג איז י7*וס=  ספ. 7*27 .11 152 — י

א: און לאוב7סי; ?י  סס. 7=20 װ. 32 — ר7סי
 סס. 7=17 װ. 11 — גאראכין א,ין פײמאן

 סם. 7=30 .11 327 — אראנזאן א.ין בםיט
j«p p — 138 11. 17=7 כ*איטי ip p .סט 

 סט. n. 33=7 127 — זוססאן א.
 סט. םעp.* — 153 11. 10 ציינ^עקס

ע7£1מאנ ג. ל. װ רי *ו ם  בראדװזי 771 — ?*. ?
 סט. 7=25 װ. 106 — 18=8^00 א,ין ױאנק

 סט. סע31 װ. 32 — ?לײן און װאקסמאן
עי  סם., קריסט^פער 305 — קאץ אין װע^ו

ן. בריק^י
ם ל און װײנסאו  סט. םע35 װ. 240 — ר7*י
עי סי ײ  סט. 7=21 ■11 129 — יראס. ח
ק ײין און חלרני  סם. 7=27 װ. 12 — לע

^י ס ק ע o. — 104: ױ p .סם. טע27 װ 
עי לנ  סם. n. 20=7 37 — ?ייןלרט א׳ין װי

 סט טע37 װ. 252 — ראזלנטאה און חיל?
?4קי װירט  סס. םע14 .11 3 — האוז ?:

 סט. t'»=18 .11 270 — יאדיס א.
ץ און זיללנק^ װי ^ ס א  .117 7=זיבע 498 — ם

ר און זעבימ ל ^  סט. קלסחרע 22 — ג
 סט. 7=31 װ. 120 — ציפערםאן ה.
 ס*. 7=29 װ. 10 — *יפערכזאן ל.

סט. 7=38 ײ. 242 — *!?לר מא?ס

זומער זומעו/דט יע
)7 ו״« רן* (»לוס

 זומער דער װימיל גיט יעיעור לױיז גאר
i ווערס ד^ס דען איז און •..,8 קאסט

 *ױסגע- ק^ונטרי די םון קוכיען וױיבער
 כרי?ען די »ון בחסות, די וױ יא׳עעטע,

ט זײ געפעהלט עס ר» זיך...  פאן... חנר ד
 און אויך םױל זײ װלרען דערצו און

 ארכײטען ניט זיי װילען װינטער ס׳קופט
 װאיט זױנטער אייף, זאג איך קיך... איז

ור עיקר דלר גליק... א נעװען  ?אל עס אז ̂נ
ץ/ זאג איר הויז... אין װארים זיין  אי

 וױ כעסער איז ״סטים׳׳ ביסעיע גוטע א
 מיט װייי זון... דער pc װארימקײט די

 קא;״ ניט זי ?ען טעז צרות׳ איז זון דער
 דאן און גיט$ איז זי אדער !טראלירען

 און דא איז זי אדער סיױכלט... יענענט,
 קאן ״סםים״ יערםה׳ט... און ברענט זי

 און — 58 דרעה א ?אגטראלירען... פיען
 און — צוריה דרעה א ! װארעם ס׳איז
 איז עיקר דער !... אביסעי קעלטער ס׳איז

 אין קױלען דא ס׳איז װען ?וייעז... נאר
 קרינט ?ױ?ען אח גוט... שױן איז הויז

 יענדלארדס די זאלען וױיטער און מען...
יאיגען...

 עס זאל איהר, דענ?ט װי הכלל, —
 װעט זומער נעקסטען אז אםת, טאקע זײז
 עס װאלט איר '1 זײז ניט זוםער קײן

נעארט... ניט עס װאיט כײר געװאלט,

םאריערם. די םאר רעזאלוציע
,2 לאסאל םון מעסבלרס די מיר,

 ספע־ א בײ פארזאםעלט י., װ. ג. יל. א.
 מאנהעטען אין מיטינג, סעקשאן עעל

 מאנ־ סטריט, טע4 איסט 64לייסעאום,'
 באגריסען דזשון, טען14 אװענט, םאנ

 איבער זיג זײער מיט םארימרם די ר.אר*ע
באאעבאטים. זײערע

 בא־ אונזער אויס אויך דריקען כייר
 קאפוי העילדײטען זײער םאר נײסםערונג

 זײע־ אנטקעגעז געפיהרט האכען זײ װאס
 אילע אנטקעגעז אויר װי באלעבאטים רע

 קאמף העראאישער זײער שונאים. זײערע
 אונזער םאר בײשפיל א םאר דיגען װעט

 מיט קאמוי קומענדיגען דעם אין ױניאן
 דער םאר אויך װי באלעבאםים, אונזערע
 אםעריקא םון באװעגונג ארבײטער גאנצער

אײראפא. ן1א
טשערמאן, ברײנין, בר.

שטײן, ז. סעק. פײער

ליבערטאן און חאלדטאן
לאילרם

BROADWAY, NEW YORK

המווהנ פװ פרעסערס
ײדלן זאלם איחר אײד 17בע= מיר ס^נ  *!י

ען  כײ גאחאלםען ן1א אדװלרטײזםענפ דיז
רז8 ײל *,P ?*•7» י  אונז ײלם איחר מ

האבלן דאר£ען

נעםופס ה»כען םיר
צו עװענװ, םינפטע 123 ננון

עװ. פינפטע 321
ם^אר. טען1 סטריט׳ סער32 דער בײ

 עקס*רא יסגעויקסט1א תאבלן םיר
 *רזנסען *ו ב^טלעך װײלר םאגימארי
 חןך םיר בעלױוײל. א.ין ילא* װעלײעט,

 םאר• אין סטיםערס 7בעס= די אויך בלן
 גאראנםיל. א סי* סםים םריקענל קלם,

פאיאינס. £ינ?ינג יך1א
ײ ירלםערס, אלל אייו לאדלו םיר  דעזי

לו =י באסלס און נלרס מ ײ די זעחן ?י  7נ
ײער1 די *רן םאדעלס  ן1א במםלעך ו

ען אלל סםיםערס• ײנ 117ויל?אם1 ז

 פמש»ון אםעױהען ױ
 רד8פרעםכ װמלווקם

®םפאני .
ע321 פ « נ י » ״ . װ ־ו ע ן נ ח * י

 .6651 און 6650 אשלאנר :טעלעפאן
על ארדערם קאונםרי אםענדעם. ענ

ק או ל ק
2 לאקאל םון מעטבערס

ס ר א ם
ם א ז ה ר ע ט ם ױ !א

 אין קלאוקםאכער די פון דעמאנםטראציע דער צוליב
ען גארדען, םקװער םעדיםאן מענדינ אנ קו ם ם ײטאג, דינ  זײגען ב

ײנט װארען אפגעל ען, םעקשאן רענעלע אונזערע נע םיננ  טי
אנ פארקוםען נעדארםם האבען װאם ט אנ אװעגט. מ

 אין זײן 2 ל#ק*ל ®מ מיטנלידער אלע זאלען
 אדעער 4 דינםטאנ, גארדען םקװער מעדיםאן

, נאכמיטאג.
2 לאקאל באארד, עקזעקוטיװ

טשערםאן.' םםעגזאר, י.
םע, י. װי םענעדזשער־םעסרעטער. כאחכא

\.י \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \WWWSSWWNVS\ \ SN\ WS\ .

פארלאנגט
סרימנז חערפען מאר םתיען און מענער אינטעליגענטע

פאליםים פאחיכערונג לעגענם
 וױלען װעלכמ די םאי נעלענענחײם וואוגדזנרבאחנ א

ס א סיט םאדזאמעז זיך נ ע נ ע איינהונםגג ל
ענליכע ע אינםםרוקזױעם פערז כ לי ענ ח ע ױיזוננען פ אגו

ן »)<ם »>ן 1נ*נ*רעגע ו י

הי־ײמאן ם.
225 y e a r s ,װעניו ארק. ױו ע אגד םעל.י על .4414-4415 ע

I T

i s s f f l r t״
י. װ. נ. ל. ».22 מ.5ל פון טמםנערס

* • 11 1 ■ י ו ■ ׳mil................. י '"י “ ,

מ איהר  za ברענםש־ם״טינגען, אונזערע כאזוכען צו אויעגעמאדערט די
אג דריטען און ער׳טטען יעדען אפגעחאלטען װערען ײעלכע שט ער  ׳ מזנ

ױלי) טען15 און טעז1 (דעם םאנאט אין

I ױר וםקן ד»נערשפ»ג«וו״ - מיטיננ נעקפסקו
:האלס פ*ל;ענדע רי א־ן — *װענט אוהר 8 אום

 סטריט. טע4 איםט 66 לײסעאום, מאנהעטען — דאמ־טאון
 ראוד. באסטאן 1258 גארדען, סקױעד מעקינלי — בראנקס
 סטריט. טע116 איםט 75 נארדען, לאורעל — הארלעם

 סטריט. םעקמאן 229 לײסעאום, לײבאר — בראנזוױל
 עװעניג מאנטראח סו5 ױניאן, דער פון אפיס — ברוקלין

סטריט. טע2ו װעםט 2864 האל, פיטיאן — אײלענד תוני
םיטינ: אײז אםוױיניגסטען אטענדעז ניט װעט כער5װע םעפבלר, יעדער

שטראף. ד^לאי 1 באצאה^לן דאדםלן װעט קחארטאא, דלם
22 לאלאל ױניאן דרעםמאכער באארד עקזעקוטיװ

םעקרעטער. פארםנאי, דזשולױס,
 פאר־ ײעי׳ען און ביכאעך זייעחן פאראירען װעאכע מעפנערס — ס. פ.
ד*אאר. 1 באצ*־אען דארםען װעאען דויאיקייטם אאננען

y a tjo o a s a a o a o a ts a a o s ja ts o a

ע די ש די ר אי ו ט ל קו י ר נ  א
ן א ר א ב ) ( ש ר פו הי ע י םי א ם

ן תזנלאז י  ים■אי םםי **רםייס דויןונצםינע ו
nmrp רי ותנעו מ ר w< איהר וחיז *מינדתר^ *ח %וחים«ו אויס•: זיזי װי יי« מ i 

jn«e 1 *יתר
■ונו ®ים *י1 ג*ר»ם »יתר יײי^י ות«*«יסס *ימ* גים

מ אוז ד*ם •מתר *ירזזמל^. «** nn* *ײיב= *די• 0»בם*יו ייז מ
j *יו • m — אי*י *ייםיי יייײיי ח «ונס*נ ג 9 *זור. 1 -

fTTVS* t̂icnLTUBAL lo a m , me.
«1 «. Wt *•. ̂יי  T«* * י

סקול דעזײניננ נליקשטײנ׳ם
יארק נװ סטרימ, גרענד 265

 ן1א קריסםי בע*.
 ס*ס. «ארס>י*

 אר***רד םעל.
2 4 8 8

 דעויז״ •אר סקול
ן1א קאםיגג ינינג,

ג ע ד ״ ר  םלנג^ ליידים, *דן ן7®אכ 7*ל 1י» ג
 יעסחדנס גארםענטס. *אר ארן **ילדרענס

=7ג װערעז  ן.7■רײז םעסיגע *ו ז7*ני
יאחר. גאנץ י «עז8 איז ל1ס? די

f f  % ״אינדעפענדענט װערט
ג אערענס נ ײני עז עג ן1א ד ד ריי גארמענםס, מענס lie ג

ם די ג,7*ד07דר טײלאר־מײד, ליי : ײגי ז
ג פיענט^ו נ ײוי ר רן־מײקינג״7*7י איז ד

ס7*ויז ך ײאם די פון ר7: ס1א אוגז בײ זי ט 3 פון סארדינען נם7י7עלגי ענ סויז
ר ^ א װ 10 ביז ד יאחר. א דאיאר :*71 ם

םױרוױם דעזײנינג גרונבארנ
םעזןן ,־.סעי2 עװענױ, פינפטע 122

a';־Krp.; 5466 װ«ט?ינם.
אר־ נױ םיט• י

לערפנם
װעכענטלי־ר דאלאר 200 ביז 50 פון םערדינען קענט איהר

בעריהטטער דער אין קורם א נעהםט

םקוהל דעזײנינג מיטשעל
גארםענסס. םאר *ײדיס און סאײדער שינדמר און םיסעס ®רוחנן, מאנ׳ס, פח
 *וו דריי«ינו גייידיננ• •עטערנ^ סאכעז *ו רערנעז דעזײניננ «»ר ססוחל םיסשעו די

*ליידער. כתנ׳ס *ח גארכתנםם םאר ®אר דרעסז̂ן סוםם, פל*ױ» *יםעז
יאהר. 5G איבער נמגרינחגט

עררייכמ האם ס ד•
טאטע?. מןסמע םיסטעםעז, נײע אידמז, נײע רזןז̂ו

װײדזמעם. גוםע אוז y?F*r באלדינ* * מיעס םקיל דעזימיננ םינמתל תר 9» קורס *
 עס אוז םרויעז״ איז מענער *אר *ראפעםיאן נומע א

אויסצולערנעז. זיר אײכט ועהר איז
תמיע פ«רמנמהז. אלעס זאלם איחי• איס מ«דאוו. אײנענןץ• *ייער »יז ײערען מנעבעז וועם ל*ם*נס מוז

 4לײכםז זעחי זײנעז זיר יויסמרגעו סאר׳ז נאדינגמנען רי
t ויסססו די וימעו ®יר i 'v n *ורקוי**ן ס*ר 1או אםעריקי איז קאסיאני« n« o)*«r*B עכתרג® אלזוײיי ׳•נײרעז■ •

סאאסען. אוחננמ איז םאנ
ubmtt b j i m, .םיםװאו סאגמ*ג nn .סריינמג 

ע ײ ו םקוחל• אונזער אין דעםאנסםריישאן ו
taw רם**יע.8איג *רית »וי מרוזמייי*

ל ע ש מ י נ ט נ ^ נ ײ ו ע ל ד ה ן ס ם

a  a

.5970 װיססאנזין טעלעפאןיאר?. נױ סטריט, םע37 װעסט 15

קאמערם אװ באנק הארלעם
ע 2118 ט י ױ ו װ צ נ ע ז ו ר. ע א ע9 ה ט ו ט ס י ר ט ױ • ם ס נ ר א  י

jd x ,ר •רעזידענט פערארי ן מי ע ו ע ט ל א
א עקם * ס קו אנ ײ ט׳*׳יר°ז ם י י ס י״*ײב י נ א ם ב נ א ש ס ע ס נ א ר ט
ט וױיס־ירקייחממ חובארד, װ. ת ט נ ט ד ײ י ן ט נ מ ־ ^

W n W .  i
ם מ׳*י«ר. פאאלא, דע אנגנאני ט ל או װ

»j \ « V n r «(ל ^ ארדיז ב*נק. םיז ל*יש־ טו

mm  i



ע ע ג13 ם נ י ט כ ר י י טאנ,כ ען25 פריי 1296 ײגי, ס

געעפענט piss פארעסט אין הױז ױניטי
מנז פראכטאוז מיט נ

ערין וױים־םרעידענם און באראןש םעקרעםאר פ אי  — רעדעם. קורצע האלםען ה
ך אםוזירט עולם דער שאינט — קאנצערט. גרויסארםיגען א אויף ד  דז

ארד .דעלענאציעס. שיקען לאקאלם פילע און בא

 די «*רק, םארעםט אין הויז יוניםי די
 אונזער װאס הײם, זומער גרויסארטיגע

 די םאר געשאםען האט אינטערנעשאנאל
 םרײגט, אזן םאמיאיעס זײערע םיםגאידער,

 גלא:ץ און פראכט םיט געעםענט זיך האם
 דרײ אריבער םרײטאנ. םאראכטאגען

 געויען אנװעזענד זײנען מענשען הונדערט
 געײעז זיינעז דאס ערעפענוננ. דער בײ
 ארױסגע־ זײנען װאס נעסט, ערשטע די

סיזאן. הײנטינעז קומען
 שארגע־ איז ערעםענונג אפיציעלע די
 געלע־ דער צו און בײנאכם, ״טבת ?וםען

 זאי טאנץ ױניטי דעם אין איז גענהײט
 האנ־ גרויסארםיגער א געװארען גענעבעז

 וועלכע קינסםלער, באריהםסע םיט צערט,
 אויס־ באזונדעיס גאר מאל דאס האבען

עולם. בײם נענוםען
 שפיאער קאנצערטינא באריטטער דער
 ארױסגע־ האט מאטוםעװיטש גרענארי

 לןינ־ זײז םים באגײפטערונג פיל רוםען
 האט עולם דער איז שפילעז סטלערישען

 ארונטערלאזען איהם געװאלט ניט גאר
 אײן געשפילט האט ער ביהנע. דער פון

 נומער יעדען םיט צװײמען. נאכן נומער
 םעהר אאץ איז געשפיאט, האט ער װאס

 זײז פאר באגײסםערונג די געשטיגעז
 תאנ־ זײן אויף שפילעז קינסטאערײטען

צערטינא.
 בא־ ארויסגערופען האט גאײכען דאס

 מיט באישאווער דארא מאדאם גײסטערונג
 איהרע מיט באזונדערם און זיגנען איהר

 אײנינע איז זי אויך איםפראוױזאציעם.
 האט און געװארען ארויסגערוםעז מאא

 דעם נאך ״עגקאר״ אײן געבען געםוזט
צװײםען.

םאז, איהר קו<*ט דאנק באזונדער א
 ער נאמען. זײז ניט לײדער געדענקען מיר
 בא־ האם און רןינסםלער פיאגא א איז

 האבען װאס אלע םיאנא דער אוין״ נאייט
קאנצערם. אין באטן*איגם זיך

 איז םראגראם דער אויןי דריטער דער
 1אי םארלעזער באריהכיטער דער געווען

 האם ער נאאדבערג. רובין שױשפיאער,
 אנאנסירט מען װאס דאס אז באװיזען,

 הוםאר םון הינםםלער ״דער אלס איהם
 די ריכטיג. אבסאלוט איז לאכען״ און

 פארגעלעזעז האם ער װאס זאכען עטליכע
 ארױסגערוםען האבען םארגעםראגען, און
 םאגץ דער אז געלעכםעד, הארציגעז םיל
 ער אויך און געציטערט. אז^ האם זאל

 און נאך עולם דעם נעבעז געמוזט האט
ה א נ

 נע־ איז אװענט גרױסארטיגער דער
 װײס־פרעזידענט סון געײארעז עםענם

 אינ־ דער םון ט^ערמאן דער האלםערין,
 האט װאס סאמ., הויז ױניטי טערנעשאנאל

 ער הויז. ױניטי דער אויף אויפזיכט די
 ווערטער, װארימע פאר א נעזאנט האט

 םאר־ גרויםער דער אויף אנגעװיזען איז
 דער אויןי ליגט װאס אנםװארםליכקײט

 אזא םארװאלטעז צו םענעדד&מעגט
 צופרידענ־ אלעמענס צו ילאץ גרויסעך

 ״נדפיםס״ די םארגע״פטעלט חאט ער חײט.
 האט און דעפארטמענטס אאע די פיז
 דעם אויף אפנעשטעלט באזונדערס זיך

 םענעדזמער, נײער דער הויפכד״ט^יעף״
 האט — אלױוער םרײנט אלױוער. סריינט

 םון מענש א איז — ערקלערט האלפערן
 און נעביט, דעם אויף ערםאחרונג גרוים

 װאס סענעדזשער, א בל\יז נים איז ער
 בא־ ער װאס געהאלט םאר׳ן נאר ארבײט

 הײסער א איז אלױוער םרײגט סוםט.
 ״טוין איז הױז, ױניטי דער םון סרײנם
 םארבונדען געװען םאא אײנינע םריחער

 ױגיטי די אז םאכען, צו א\ן «לאץ, םיס׳ן
 הינ־ אלע אין ערםאלג חאבען זאל הוא

 אר־ ער און אידעאל. זײן vw זיכםען
 דעם לעבעז און לײב בדט וױרה^ר בײם

םארוױמןליכען. צו אידעאל
 אװענט םון רעדנער אײנציגער דער

 האט ער י.1בארא םעקרעטאר געוחנן איז
 םיל עולם בײם אוועקנעםעז געוואלט ניט

 װא־ קורצע, א געהאלטען האם און צייט
רעדע. דיםע

 אינםעתעשאנאל דער םון נאמען אין
 אננע־ און נעסם, אלע באנריסט קר חאם

 וואס אידעע, דער אויוי #קורצען אין וױזין,
dwop ״די חויז. ױניםי דער חינמער 

 »\יסנערוםען~־איז ער זזאם—וציז מניםי
 און !ױניאז אתזער מאר שםאלץ א

אר- נאנצע די אונזער נים
 נ-1א םיט מטאלצירט באוחנגוננ בײםער

 די טצםיעל, •רבײצמר ווםערדיגען אוד
ר הויזי׳. יתיםי מ  מיתר^יכ• דער אין |

o םת $ײם n טאר־ ניט ער האט מאםענט 
nשײ םון םיטגלידער אוגזערע אן סקן 

 אין אוועס וואר יעצגת ?ײנען װאס #ק»גא
 דעם םאר טערמיז זײער אוײיצען •ייזאז

 נוםע געוחנז וײנין וײ וואם ^פארבחגכען״
סםרײק דחנםםאכער לעצסעז אין •יקאטט

 םיר װאס צײט דער אין דאס דויערעז,
 דער אין אמוזירט גוט אזױ ?יך האבען
 זײ דארםעז יןאנצערט, צוט הויז ױניטי

פרתאן. אין שמאכםען דארםעז
 ױניטי דער םון ערעסענונג דער צו

 דעלענא־ געװארען געשיקט זײנען הויז
 לאקאלם אונזערע אלע כמעט פון ציעס

 םילאדעלםיא. און יארק נױ ארום און אין
 נע־ איז באארד דדעאינם יארקער נױ דער
 — סטענזער י. דורך םארםראטען װען

 דזש. ,9 לאקאל — הײםאן ל. ,2 לאקאל
 — דײװידאװ י. א\ן 10 לאקאל — פי׳פ

 עהזע־ גענעראל אונזער םח .35 לאסאל
 האלפערין באראו״, חוץ א באארד, קוםיװ

 געװען אנװעזענד אויך זײנען הײסאן, און
 גינ־ ד. ,10 לאקאל ~ דובינסקי דײװיד

 —אנטאניני לואידדשי ,20 לאקאל—גאלד
 ,91 לאקאל — גרינבערג ה. ,89 לאקאל

םילאדעלםיא. םון רײזבערג, ה. און
 שײסט זעמאן פרעדדענט

טעלענראמע
 גע־ האט זיגמאץ םאריס פרעזידענט

 אױף באסטאן, איז זונטאג זײז דארפט
 לאקאל פון ױבילעאום יעהריגען 20 דעם

 דער צו זײן געקענט ניט -וזאט און ,12
 האט ער הויז. ױניטי דער םרץ עםעגונג

 טע־ באגריסונג םאלגעגדע די צונעיפיהט
 געװא־ םארגעלעזען איז װעלכע לענראמע,

ח רען ב אװענט. ש
 קען איך װאם זעהר, באדויער ״איו

 םון ערעםענונג דער צו אײך, מיט זײז ניט
 די אינסטיטוציע, װאונדערבארער אונזער

הויז. ױניטי איגטערנעיעאנאל
 אין פאסירוננען װעגיג דא זיינמן עם״
 װאס באװענונג אונזער םון לעבען דעם
 די וױ באגײסםערענד, און שעהן אזוי איז

 הויז. ױניטי דער םון עםענונג יעהרליכע
 און רײכקײט דער םוז מיםען איז דארטעז,

 פאר־ װערט נאםור דער פון ^עהנהײט
 םון אידעאל גרויסער דער װירקליכט

 װינ^ הארצעז טיםעז פון ױניטי. אמת׳ער
 םארברענגען, צו נוט דארט אלעמען איך
 ער־ אן איר װינ^ הויז ױניטי אונזער און

 םאטראניזירט זאל זי סיזאן, םאלנרײכען
 װי םיטגלידער, אונזערע אלע פון װערעז

כשר. נאנץ עס פארדינט זי
זיגםאף. םארים

 דער צו געסט די פון םעהרסטע די
 דארטען שויז״םארבליבען זײנעז עםענוננ

 אונז האט עס און... װאקײשאן זײער פאר
 זײ האבען מיר װאם םארדראסען, יעטארס

םאהרען געםוזט אלײן און געלאזט רארם

צייפ n װ&ופ ערנספש־ % # %
)1 ?״« •יז לום9(׳

שטרענגוגג יעדע אין אכט װערט װאם אנ !של»כט די געוױגען צו געם
ט װילען םיר  דיזער אין איצט, זאגאר דאס םאקןז, דעם באהאלטען ני

שער אנכע זיך געפינען ױגיאן, אונזער פון לעבען אין שטונדע קריטי  םענ- ם
ײבען צו זוכען װאם שען שבון דעם אויף קלײזעל־םאליטיק םר ױ פון ח  אנק

ײק. מענדען ױסע אין עס באםערקען םיר סטר  פרעסײ דער פון טײלען געו
אכם װערען פארזוכען װאו רײהען. אונזערע אין םיסטרױען זײען צו געם

װעםטער! און ברידער ש
ע םאר אפיל דיזער זאל ת׳ ם ײט א ײניגק  װאס קאםןש גרױםען דעם אין א
ײך פאר דינען פאר, אונז שטעהט ארנוננ, א אלס א  םוזען טעג דיזע אין אז װ

ײנציגען דעם בלויז האבען םיר ײנעם אײנציגײן דעם ציל, א  םדן צװעק אלגעם
טגלידער אלע ײניג שםעהן צו :ױױאן אונזער םון םי  אן װי םאליד און א

ײזערנע ײנד! דעם געגען װאנט א ם זיך לאזט ם װאצירען ני  די פון פרא
ט זאלען זײ זײט װאסערען םון העצערײען, שװאכען זוכען ױאס קומען, ני  אפצו

ת אונזערע חו רײהעץ. אונזערע שפאלטען און כ
ט, א אן אװעק לײגט ײערע אלע איצט, פארגעסט און די  פערזענליבע א

אנעלע אדער ײניג שטעהן םדזען אלע קריװדעס. ארגאניזאצי  דעש אין א
קאטף. גרויםען

ײניגטע די טײער האלט :קלאוקםאבער  אר־ אונזערע פון קראפט פארא
ער אונזער םאסען, גאניזירטע עציג  םיט׳ן קאםף אין ;ירפאלג צו שליסעל אי

ײנעם !שינא אלגעם
גרוס, ברידערליכען מיט

זינמאן, מאריס ״
אל פרעזידענט שאנ ט לײדים אינטערנע ױניאן. װארקערס גארםענ

טשערמאן שאפ פרעזענטירען
 סאהען, לואיס םון ארבײםער די םיר
 א בײ םארזאמעלט בראדװײ, 1370

 טעז17 דעם דאנערשםא:, שאם־םיטינג
 יטאפ־ אונזער פו^זענטירען דז^ןון,

 םיט אלפער, ראובן ברודער ט^ערםאן,
 א:־ םון אױםדרוק אלס םעם, ראדיא א

 גונ־ צו אסםיװיטעט זײז פאר ערקענונג
 פאר־ םיד שאפ. פון ארב״טער די סטען

 סולע די• איהם געבעז צו זיך םליכםעז
 טעםיג־ װײטערע זײן איז סאאםעראציע

?ןאפ. םוז טשערםאז אלס קײט
 דזשאו ראזענטאל, דזשײק

רײמען, לואי װאלאוױץ,
סא־ םאהם מענעס, םעקס

קאםיטע די םינסקי.

ארײן. שטאדט איז
 םאר אםען הויז ױניטי די איז איצט

 אינטערנע־ אונזער םון םיםגלידער אלע
 פרײנט. און םאםיליען זײערע םיט שאנאל

 רעדזיפיסטרירט !בעטען גים זיך לאזט
 אנאל,5אי:טערנע? דער םון אפיס אין אײך

 םאהרט. איז סעט?ןעל דאס איין ^פאקט
 דאנ־ אונז װעט איהר עצה, אונזער נעםט

דערםאר. קען

!אםען שױןאפען! שױן

טי ד ח ױני ה
פא. פארק, פארעםט אין

דער פון
ױניאן ווארקערס גארמענט לײדים אינטערניישאנאל
זומער פאר׳ן אפעו איזשױן

ס ם ט און אלע ו ארברענג  «ן פ
שאן. אנגענעםען  אין װאקיי

טי דער ױ ט חויז ױ א חר ה  אי
ען: אלעם פון ט גוטע, גו

שםאקע  ציםערען עםענס, נע
שע אלע םיט װעםליכ־ שטאדטי  באק

ײטען ט ק ק םונ ע ײנג  און בלוםען אין א
ט זעהט םען װאם פלאנצען,  אין ני

טי אין חוץ א ערגעץ כ לאנד. ױני  אוי
הר ױלם אי ת ו ם א ם ב  םארברענגען, גו

ם פארםעחלט ט! זיין צו ני ר א ד
ע־ דער םון םעםבערם חוץ א  א

אל שאנ טי דער אין ווערען םערנע  ױני
ױו םען ח ענו  פון םעםבערם אויפנ

ץ ארגאניזאציעם, אנדערע ט א ם אנ  ז
ד און מעגשען איננזעלינעגטע מ רי  פ

עד דער פון ם ײ ענונג. ארב אוו ב
שאן דער שיםטריי אל דער אין איז אפיס רעדז אנ ש מנ, אינםערנע לד  בי

עםם 3 ע16 וו ם, ם םרי ױ ם שעלםי טעלעפאן יארק., נ 2148 ט

 זאלען ארבײ־טער אװענט, אוחר 7 ביז אמען אמ אמיס דער
ארבײט. דער פון נעהענדיב רעחשיסטױרען דך האגען
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 אין ל. אװ .6 א. פון שיהרער
 גא־ םארלאנגען םטײט אילינאי
 דדעס־ באפרײען זאל װערנאר

םטרײקער
*>. זײם םוז <שרוס

 געהראגען האט זי טעג. 5 געזעסען איז
 דאלאר 150 און טעג צאהל קלעגסטע די

 פאר װעט יוניאן די װעיכע שטראף,
באצאהלען. איהר

 אפז״צען געהען נאװאק און בארקאן
טערםין. זײער

 נרינבערג פיסס װען צײט דער אין
 קוק פארלאזען האבען סײדעל מיסס און

 ראב־ פאיר ברודער איז דזשײל, קאונטי
 טענ 50 זיצעז צו דזיטײל איז ארײן קין

 :רױ א םארברעכען. זעלבען דעם םאר
 לא״ םאר״ןידענע םין קלאוקמאכער פע

 געזענענט איהם מיט זיך האבען קאלם
 רעס״ ראזענטהאל׳ס אין דינער א בײ

טאראנם.
 איץ באנלײט אויך איהם האבען זײ
 ערסלעהרט האט ראבקיז איײן. דזשײל

 רײ־ א מיט דזשײל איז געהט ער אז
 ניט״געבראכען האט ער אז געװיסען נעם
 האם ער װאס דעם אויסער געזעץ, קײן

 1אי פאן, ױגיאן אלם פלינט זײן געטאז
 באדינ־ בעסערע פאר קאמױ א פון צײט

 די פאר רעכטע םעניטליבע איז נונגעז
ארבײטער.

 געהן נעדאדםט אױך האט װאך די
 אבער איז ער נאװאק, ברודער זיצען

 ניך אזוי געהן װעט און בעט איז סראנה
בעסער. אביסעל םיהלען װעט ער װי

 םון טעלעגראטע באגריםונג
אינטערנעשאנאל אונזער

 גע־ האט אינםערנעשאנאל אונזער
 די צו טעלעגראמע םאלנעגדע די שיקט

דזשײל. קאונטי סוס איז ארעסטירםע,
גענע־ דער !ברידער און ״שוועסמער

 גאנצע די און כאארד, עקזעקוטיײ ראל
 אינטערנעשאנאל, אונזער םיז מעמבערשי•

 באגריסונג. הארציגע אונזער אײר שיקעז
 םיר !אײך אויוי שטאלץ זײגעז אלע מיר

 זיך האם איהר העלדיש װי שטאלץ זײגעז
 איהר םריזאן. אין געהענדינ געוזאלטען,

 זיך פאר ניט לײדט איהר אז װײסט,
 ארביײ םאר׳ז קעמםער זײנט איהר אלײז.

 נענען קאמף גרויסען דעם אין ״קלאם טעי
 םיר און אונטערדריסונג. און שקלאםערײ

 וועם איהר נאר וױ דאס זיכער, זײנען
 װידער זיר איהר װעט פריזאז םון ארויס

 װײםער רייהעז, אונזערע איז שטעלען
 םאר קאמזי גרויסעז דעם םארםצוזעצען

יןלאס. ארבײטער סון באםרײאונג דער
אן, םארים מ פרעזידענט. דג

ף, א ר א ^ג ה ר ב זשורעך»סעס.־מרע א
האםפײםעלער. שאן פעדערײ־ די אין םויזענד 30 קנאפע
 אז געװאחגן, בפקפנם איצם איז מם
 חאכצז םענשעז םויזענט דרײסינ סנאפע

 געקראנע{ יאחר םארגפגגןגעם דעם אין
ר, די איז הילוי ע מעל ט א  וחנחנן װאס ח

 צדקה־םעדעריײ דער פון אויסגעהאלטעז
 דזנר םון דריטצל א איכער אז אח שאזי
 אוםזיסמע אינגאנצען נעווען זימען צאל

פאציענטען.
 חאספינמד ועסס םון בוחשעם דער

 פצז־־עריײ דער צו באיאנגען יחוס ימי״
גוד יאחר פפתאמענעם דעם איז שאז,

CERECHnGKElT—(JUSTICE)
 , t$* יון *רנייסער

 *•ראיי־ יצגדש־,

 ךי m «ייו, נינם
מם וועלם  זײן .י

» ו ו ״ 1iו t
װניאן ומהןערס נארםענס לײױס אינסערמממל חןר פון ןןומו אפיגיעל®־
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ר ע כ א ם ק או אל הל ר ע ענ ײק ג ם; םםר ע דערקלער ם הי  נ
ע צי א ר ם ס אנ ם ע ץ ו אן א ס עדי ער ם ען סקזו ארד ג

 םענער טױזענט 20 איכער — ױניאן. דער פון רוןפ אױפ׳ן ארבײט ױ אס שטעלען יארר, נױ גרײטער פון קלאוקמאכער אלע
 און הײמאן זינמאן, - נאכמיטאג. אדיגער 4 דינסטאג, גארדען סקװער מעדיםאן רידנען דעם איבערםילען פרויען און

 א אונטער #נגענוםען אײנשטימיג •סטרײק א פאר רעזאלוציע — אוואציע. שטורם׳דיגער א מיט אױפנענומען װערען גאלד
זינ. א צו כיז קאמפ א פאר הורא־געשרײען מיט פארהיל;ט גארדען סקװער מעדיסאן — אפלאדיםמענטען. פון האגעל

!נעשעהן איז ערװארםעםע ד*ס און
 תלאוקמאכער טויזענטע צעהגדלינער די האבען ױניאן, ד.ער םון רוױ דעבו אויף
 איכער• און אנגעפילט האבען און טאנ, בײ אזײגער 4 דינסטאנ ארבייט די געװארםעז

!גארדעז סקװער םעדיסאן ריױגען דעם געםילם
 דעם אנגעםילט האבען םרויעז,. און סענער קלאוקמאכער, טויזענט 20 איבער

 און גאלערי/ לעצטע די אויכען, סאםע ביז םלאר אונטערשטען פונ׳ם פלאץ, ריזיגען
 כאלע־ די םיט קאםף א פאר — םאקט, אייז צו געשלאנען האכען הערצער אלעכזענם

ארויסנעשםעלט. האם ױניאן די וואס םאדערונגען די םאר זיג, א צו ביז באטים
®אתאסלונג. נראנדיצזע וײ ס^תעשסעיס דך כױס האם ביילד פחןכמיג הערליה א

 דורכגע־ זיר האט מורםלען א עפעס װען איז כיענשעדקעפ, פון ים א נעװען איז עס
 מעכטיגע רי װי געברױזט און נערױשס עס האם זאל, ריזיגען דעם איבער םראגען

 פאראײניגטער דער איז מצכקיג און שםארק װי און !ים רוישענדיגעז םון כװאליעס
 די ווקלעז קראפט אזא !סאסע באװאוסםזידגער חאםפאקטער, ריזיגער, אזא םון וױלען
!לעכעז זײער אין םאל קײז באזיגעז ניט באלעגאטים קלאוק

 דעם ארום עולם אן קלײבעז גענומען שוין זיו האם בײטאג, אזײנער 2 דינסטאג,
 •זײגער 3 ארום םירען, די געעםענם ?יך האבעץ עס וחןן איז גארדעז, סיזווער מעדיסאן

 אוואנ״ דער געזוען איז דאס טױזענט. זעקס םון מאסע א לײז 1א' נעשטאנעז שויז איז
מעחר. און םעהר אלץ קוםען אין געהאלטעז האבען םענשען און גארד.

 כא־ חאט ױניאן די וואס שטונדע, די ,4 געשלאגען זײגער דער האט אט און
 פולער אין און םארזאםלוננ. דער צו נעהן און ארבײט די װארםען זאל םען שטיםם,

 מארשירט מאסעגװײז און שעפער די םארלאזעז תאאוקםאכער די האבען דיסציפלין
גארדען. ריזיגעז דעם אין דעמאנסםראציע שעהנער װאונ^יער דער אין באטײליגען צו זיך

 לעבען דאס או םינסטערען קלאוחםאכער די װאו סענטער/ ״נארםענט דעם אין
 ;קאכען און זידען גענומען טאנ שיטען אין האם ברויט, טרוקען שםיהעל דאס םאר

 םעדיסאן דעם צו סענטער״ *גארסענט םון געצויגען זיך האט םענשעדפטראם א
 אלץ געװארעז שטראם דער איז שםעטער, םינוטען פאר א וואס און גארדען, סקװער

 אננעםילט איז גארדעז ריזיגער דער און נענוםען לאננ נישם האם עס און גרעסער.
 דער כלויז מענשעךמאסע. ענםשלאסענע פעסם א םיט געװארעז איבערגעםילט אוז

 און ענטוזיאזם ארויסנערוםעז יעדען בײ האם םארזאםלונג ריזיגער דער פרן אנבליס
 געלויכטען האם יעדעז בײ ■נים. יעדען אויוי געזעהן םען האט דאס און באגײםטערונג,

!זינ א צו ביז קאמוי צום גרײט ענטוזיאזם, םון פנים דאס
 ווערען עס װעם געדרוקם םריה. דער אין מיםװאך נעשריבעז װערען שורוח די

 די וועלען װערען, נעלעזעז װעלעז שורות די ווען דאנערשטאנ, און םארנאכם, םיטװאר
I קאםף איז ױי\ שויז קלאוקםאכער

 צו באדאחי עס װי םארבערײטעט םטרײק דשם האט ױניאז דער סיז םיזזרערשאםט די
 מםגעחײסען אײנשםיםיג בײטאג דיגסםאג האט םאסע ריזיגע די נאר װי און זײז,

 גע־ ב»לד טאקע זאל סםרײק דער געווארען באשלאסען עס איז סםרײק, א רוםען צו
 כאזאמען צו זיך כאלעכאםים די סעגליכקײט הײז געבען צו נים כדי װערען, רוםעז

ארבײם. סטאק א םיט
 דינסםאנ חאבעז קלאוקםאכער אלע וױ נוט אזױ פונהט דאס זיכער, זײנען םיר איז

 געצויגצן זיד שםראםענוױיו האבען און ױניאן, דער םון רוף דעם געחערט טאנ בײ
 טען1 חגם דאנעישםאנ, זײ וועלעז גוט אזוי פונתט גארדען, סקוחנר םעדיסאן איז

 און י^ניאז, דער םון רוף צוױימען דעם העחגן םריה, דער אין פזײגצר 10 דזשולײ,
 זײ פאר חאם ױניאן די װאס סטרימן־וזאלס די צו שטראםען מאסענווײז װעלעז

צוגעגרײם.
ט גאנץ זאגען עס סאז מעז און ם טי ש ט זיך װעלען קלאוקם&כער די : מ  ני

אן די וראס פאדערוגגען גערעכטע זײ ביז שעפער, זײ אין צודיקקערען  האם ױני
ם םעל ש סגע ווערעז• גאבגעג^בען װעלעז »חי

 אלע ארום געװארען םארטײלט םריח גאנץ דאערשטאג איז סטרײק^ןי דער
ווערען. נעחערם פינתםליך וועם רוױ דער אז ניט, םראגע קײן איז עם און שעפער,

:ארויסגעגעבן חאם ױניאן די וואס םםרײק־רווי אםיציעלער דער איו אט

i ערהלערם פרײד הלאוס איו ססױיה נענעמל
ט, ײנ ^ ח שטא ײ. םען1 דעם דאנער שול ער 10 ח מ ץ אזי ער א ח, ד  טוז פרי

שער, ײפערייםאר, יעדער ױרט־ םעםפעלםאכער, קאםער, פרעסער, פיגי  פק
שלער עק«אםעער, • דעזימער, םאכער, ער באםאגחאל און בו אכ  אוועקליי־ ם

ם, די נען מםען מרכיי םנ ע םי מ זינ צוזאםען אדן טולם זי עז חז ר שי  די *ו מזר
א װערען וועלכע חאלס ײזען. ד פגגעו

ר קלאוקםאכער! ע םינ ע אנ חי שרייבען דארן» ט מן א אג ז כלא® ני ײ
שיכםע דער עי סון נע ___ . • ־ .4^ אונז

ם אג דער איז חיינ אר ערקלערען קלאוקטאכער די וועלכען אין ט עי פ  ד
ער » אנ עלם נ חר קעגען זיי אז וו ער םע ם שםענדעז איצטיגע די אונ ט אום  גי

ם זײנןןן זײ אז און לעבען ריי ך נ ר ק דעם ח ר םםריי ע *ארבענ־־־־-י" «ו לאגע די

» !? ^ציי ג i3$%z ־מ ך מ

 $tojw ניט נאארד עקזעסוטיװ גענעראל
ענגלאנד אץ מײנערס םטרײקענדע ױ

לאקאלס. די צד אפיל אן ארױס שיקט באראף סעקרעטער

ײטעז איז װאד לעצםע  נזד אינעה
 או;״ סון סיםינג ספעציעלער א װארען

 אין כאארד, עקזעקוטיװ גענעראל זער
 סיײ סםר״׳ןענחו די חעלסען צו כאצוג
 בא־ איז עס און ענגלאנד, םון נערס

 שיקען צו זײ נעװארעז שיאטעז
 אײנ־ איז םיטיננ דער דאא. 10,000
 עס און גיך אויזי געווארעז גערוםעז

 סעכד די כלױז געיועז אנוועזענד זײנעז
 זיך נעםינמן װאס באארד דער םיז בערס

יארח. נױ איז
 אנװעזענד זײנעז מיםיננ דעם אױף

זינמאז, םאריס פרעזידענט געװע?:
 וױיס־ דײ און באראף אב. סעהרעטאד

 נינ־ ס. האלפערין, דזש. •רעזידענטען:
 נרינ־ ה. דוכינסק/ ד. הײמאן, ל. פא,

 דזשוליוס בארובאוױטש, י. כערנ,
 ד. איז אםאניני לואידזשי פארטנאאי,

 געװארען אנגעװיזען איז עק גינגאאד.
 סםרײקענ- די דאס מיטינג, דעם אויוי

 T? נױםיגעז עננלאנד איז מײנערס דע
 און היאןי םאטעריעלער איז שםאריו

 דער צו נעווענדזןט זיך האבעז זײ דאס
 באװע־ ארבײםער אינטערנאציאנאלער

באשלוס דער און העלםען, צו זײ נונג

 העל־ ךײ ך*ל אינסצתײשאנאל די איז
דאלאר. םויזענט inmr מיט פעז

מ חום אױף טי  איז באארד סון םי
 םינ^ דאס געװארען, נאשלאסען אױך

 וחוחון עשיקם5אפ זאא דאלאר םויזענם
ה םײנעדס די צו אי  דא־ 5000 און כ

 טױ״ םינוי ערשטע די צו שפעטער. לאר
 יארקער נױ דער גיס דאלאר זענט

 דער און םױזענט דרײ באארד דזשאינם
 אינםערנײשא״ דער םון אפיס נענעראל

םויזענם. צװײ נאל
 באשלוס דעם םים איינסלאננ אין

 כא־ סעקרעםאר האם מיטיננ, דעם סוץ
 אפיעל *ן ארויסנע^יקט םעג די ראף

 אינםער־ אונזער םח לאקא^ס אלע צו
 אױםםאדערענדינ זײ ױניאז, נײשאנאל

 םון סםרײקער קוילען די העלפען צו
ענגלאנד.

 בעאכד די דאס האםע;, צו איז עס
 וחד לאנד איבער׳ן לאקאלס n םוז טע
 םיכד די םאר םארברײנגען נלײך עס לען

 באלד וועם היאןי נױטיגע די און נאידעד
 אםיש, נענעראא אין װערעז צונעשיקט

 װזד איבערגעשיקם װעם עס װאנען םון
 מײנער־סטרײקער די צו דירעקט רען
עננאאנד. אין

 וױסי װערט שלעזינגער כענחשאסץ
כ«נק אינטערנעשאנאל פח פרעדדענם

 שאעזיננער, בענדזשאםיז ברודער
 די צו בעקאנט נוט זעהר איז וועאכער

 אינםעדנײשא־ אונזער םיז םיםגאידער
 צו געווארען אײנגעאאדעז איז נאא,

 אינ־ דער םח װייס־פרעזידענט װערען
 ער און באנק ־ ױגיאז םערנײשאנאא

אינג^נוםעז. אײנאאתננ דיעזע האט
 איצם ביז איז שאעזינגער בתדער

 עדי־ וועסםעח םיז מענעדזשער נעוועז
 ווערם וועאכע ״םארווערטס״, םון שאז

 דיזע חאט ער שיקאנא. איז געדדוקם
 װעם איצט און אױםנעגעבען, ארבײם

ױניאן־ חנר אין טהעטינ ווערען ער

כאנק.
 איז שאעזיננער׳ן ווענען נײעס די

 נזד בעסאנם צוריק טעג ■אר א סיט
 םון םעאדונג א דורך נעװארען םאכם

 אױך איז ורעאכער זינמאן, פרעזידענם
 אינםערנײשאנאא דער םון פרעזידענט

 אײענם ערקאעהרוננ די באנס. ױניאן
םאאגם: װי ויר

 קומם שאעזיננעד ״מננדזשאםין
 וױים• דער זײן רועם איז יארק נױ נאך

 אינטעתײשאנאל דער םון פרעזידענם
עזע21 און עווענױ ־םע5 באנק, ױניאז

)12 ז״ם אויןי («לוס

i מערסזאםאויפ כ?ומא הל«וה
אירגענד־וואו, אז םארדאכט. « חאבען אדער וױיםען, װאם אלע

ארק גױ אץ ם אדער י ת װ « ם יארק, נ א ם. זיך ח אלס אדער נעעפענ  זיך ה
ם עכעםען זײנען קלאוק־שא*, א עפענען כיי  אין װיםען לאזען צו עם נ
ר פון אפיס ט חן או װ . ם־ םאון א ארםםענ ץ ױניאן, דער פון דעפ ר א  חן

אל אנ ש ע ת ע ם מ ם, םע16 װעםם 3 כילדיננ, א פלאר םער2 סםרי
ש. ברודער שערםאן חאל»ערץ, ח ם דער פון ם או  קא־ ®איז אװ .

ע• ט ץ זײן וועלען םעקרעטאר, ױץ אדער םי ^, יעדען אפים א  אין פון םן
ח דער ת פרי ץ ב ם. א װענ א

ט פארפעלט !קלאוקםאכער ען vt ני מ ע  אינ־ וועלכע אירגענד בר
ױע חר װאס פארנמח ם. אי א ח

י <


