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 נדנפ צײפ װיינעעו אלן מעהרער ■p א וו$ס
*װפנפ רי־ץניאן ױניםי ועפ צו

vA _ ״
ױי נאך נאנצען *ין טען10 דעם שבת, שטאטפינדען װעם — צײם װאכען צו

האויז. אפערא םאנהעטען א״ן דעצעםבער,

 װענינער איץ װערט ט*נ א װאס
 ױניטי גדױכעז צום זיך צוצונרייטען צײט

 עס ווירט איהר אויב טאגץ. רי־ױניאן
 םארגאב־ דאז טאן, באנג ניט אײך זאל

 צ/ גיײך זיך גרײט און ניט לעהיגט
 װאנעז 2 בלױז האט איהר אז געדענקט,

צײמ.
 נע־ האט קאטיטע א-אנזשמענטם די
 םאר פארברײטונגעז נױטיגע ארע מאבט

 נע־ ניט זזאט ?אםיטע די אװענט. דעם
 גע־ איון .געלט קײן און פיוז קײן שפארט

 ארטיסטײט אויסקוקען זאל אלץ אז זעד,ן
זין. יעדען אין ערםאמ אן זײן זאל און

םארגעניגענס־אװענט, א זײן װעם עס
 װעלעז םרײנט זײערע און טעםבערס װאו
 א אױןי זיך װעיען און באנעגענעז זיך

 אונטערחאל־ םרעהייך אוםן גרױסארםיגעז
 פאראויפ־ דעריבער קענען םיר און טעז,

 אונטער־ יאהריגע הײנטיגס די אז זאגען,
 עדםאלנ גרעסערער א זײן װעט נעפיונג

• געװען. איז עם װען איז עס װי

 די זיין אנװעזעגד אױך װעיען עס
 און מוזיקאגסען ארטיסטען, איזטיארען,

 או;ז האבען װעלכע 'אנדערע אלע די
 לעצ־ אםוזירט אופן גױיסארטיגען א אױױ

 אנ* װעלען אױך הויז. ױ:יטי אין טעגס
 װערכע לעקטשורערס, די זײן װעזענד

 דיס־ פארשיידענע די אגנעפיהרט האבען
 אנװעזענד אױן# װעיען עס און הוסיעס,

הױדסטעוי. םענעדזשיגג גאנצער דער זײן
 אװעי״ט דעם םון םיטשור הױפט דער

 בא• װעט װעלכער טאנץ, דער זײן װעט
 פאי דעד פון מוזיק כײט .ווערען גיײט

קיעזטער״סאפעליע. װײטמאן
 םארנעניגעז האבען וױרען װאס די

 אוגפארגעסייכען אן םארברעגנען און
 טי״ באקומען קענען אװענט פיעהריכעז

 דעפארט״ עדױקײשאנאל אינ׳ם חעטס
סט. טע16 װעסט 3 טענט,
 װארד־ ארײנרעכענענדיג טיקעטס, די

 ניט און דאיאר 1 בלױז באטרעםט ,2רא
כיעוזר.

 טרוי־ די אנגעקוכיען איז װאריפע ^ון
 אידײ באריהמטער דער אז ידיעה, עריגע
 ה. טוער הולטור און שריםטישטעלער שער

 בלוט א םון געשטארבען איז נאפבערג ד.
 סאנאטארױם. אטוואצקער א אין שטורץ

 װערט טויט םריהצײטיגער נאטבערג׳ס
 אידישע אלע אין באדויערט אויםריכטיג.

 גרויסער א איז און קרײזען, ■ראגדעסיװע
 ליטעראטור, אידי׳טער דער םאר םארלוסט

הולטור. םא<קס און #רעסע
 נאמ־ איז פרץ גרויסען אונזער לעבען

 אײראפעעד אײגציגער דער געװען בערג
 חױן א און ליטעראטור, אידישער דער אין

 אזוי פונהט און איגטעליגענט. איהר ךעם
 גייטט נאטבערג אױך זיך האט פרץ, ווי

 און פעדער, בלויזער דער מיט באנוגענט
 דעד געװידמעט לעבעז גאנצען זײן האט

 אידייטע די פון ערציהונג קולטורעיער
פארקסטאסען.

 נאטבערנ, ׳ער איז טױט, פרצ׳עס נאך
 אידײ״ע די םון װאך דער אויף געיז&טאנעץ

 אפנעהיט געטרײ און אינטערעםען םאיהס
 אוץ לעהרער גרויסען זײז פון ירױטה די

 קאנסטרוק־ םאר זײנער זין דער םרײנד.
 אר־ רע<יױ דער אין טעטיגסײט סױועד
 אידי־ דער םאר נפיט מסירות זײן בײט,
 .ש(ל אידישען דעם פאר און הויטור שער

 קאכח אױםגעהאיטעגעם זײן pא װעזען
 אידי^ע די פון שפראך די — אידייט םאר

 קורץ נאך האט ער װאס טאסען, פאיקס
 גע־ געםיהרט װירדיג אזוי טויט זײן םאר
jw העברעאיסטען יעאװיגיםטישע די 

 האט — ?אנגרעס צוריכער לעצטעד אויפ׳ז
 אי־ דער מיט פארטנדען גאהעגט איהם

 לעגדעד, ארע םון ארבײטער^אפט דישער
איע מיט צוזאמען איצט באװײנען װעלכע

טור אידײטער דער פון פ^ײנד  דעם ס̂ו
 די םון אײנעם םוז טויט פריהצײטיגען

 םארשטעהעד שעהנסטע און פעהיגסטע
טור. אידי^ער טאדערנער דער פון ק̂י

 דעם חןמרײכט קוים האט נאמבערג
 געבוירען איז ער עלטער. לעבענס טען51

 אומײענא, אין 1876 יאהר אין געװארען
 עלסע־ חסידישע רײכע בײ וואױטע, יעבען

ויהוננ. פרוםע א באקוטען האט און רעז  ע̂ר
 אויס־ ניט איהם האט עפאכע השכיה די

 איז אייגםינוס איהר אונטער און געטידעז,
 קיײג־ אלע װי אפמןורס. אן געװארען עך

 אויך עס האט אפיקורסים, ^םעדטעלדיגע
 גרויסעד דער צו געצויגען נאםבערג׳ען

צענטער. קולטורעיעז צום — יטטאדט
 גאמבערג זיך האט שוסר הויטור אלס

 כא־ האט םען װאו געפונען איבערא^
 םארטײ־ אדער יפמידען שאפעז, דארפט

 אין קו<טור. פא<קס אידײטע די דיגען
 אידײפער עחטטער דער אויף טישערנאװיץ

 איחם מיר זעהעז קאנפערענץ סורטור
 אי־ די פראקלאםירען פרצ׳ן מיט צוזאפען

 שסראך נאציאנאילע די איס •עפראך די״שע
 דעמאלט זײט און םאיק, אידישען דעם פון

 אומעטום און איבעראל איהם מיר זעדזען
 פארגרעסערען פארטיםעז, העיפט ער װי
 בנין קויטורעלען גרויס^ן דעם בויען און
מאסען. םארקס אידישע די פון

 א געזוען נאמבערג איז פאייטײפ
 פראפעסאר םון ניוסטער <ויט׳ן פאילקיסט

 געװיסע א זאגאר איז און דובנאװ ̂טמעון
 אין קאננרעסםאז א געװען אויך צײט

 אבער איהם האט דאס סײם. פוייישעז
 איז זײן צו געישטערט ניט קײנמאל

 אידישען םיט׳ן סיםפאטיעע נאהענטע
 ״בונד״ דעם פאדטײ זײן און ארבײטער

 קראנהען זײן םון נאך האט ער װעיכען
 ברכות, הארציגסטע די צוגעשיקט בעט

 ױבייעאום יאהריגען דרייסיג דעם צוליב
̂טט האט פוילען אין ״בונר״ דער װאס  ני
געםײעדט. צוריק לאנג

סוד דיו ®װ סוטם»ריס חןםנימו נװדער

?ווענם שעהנעם• א אראנזשירם 62 לאקאל
םיטנלידהר ױ• פאד

 אינ־ דער פון בילדיגג אין טען3 דעם דעצעםבער שבת, זײן װעט דאס
ױניאן. װאירקערם גארםענט לײדים מערנעשאנאל

װע־ 63 לאקאי פון מיטנלידער די
 אוםן גרויסארטיגען א אריח זיר <ען

 װאפ טאנ״דאװעגט, א או״<י זײן םשםח
 שבת אויף אראנזישירט האט לאקאי דער

 דעם אין דעצעםבער, טען3 דעם אװעגט,
 איגטערנעשאנאל דעד םון אוידיטאדױם

 3 ױגיאז, װאירקערם גארםעגט לײדיס
 װעמ טאנץ דער סטריט. טע16 װעסט

אװענט. אוהר 8 ■ינהטליך אנהויבען זיך
 גע- האט ?אםיטע אראנזשםענםס די

 אונטערנע״ די אז םעגליכעם, איעס טאז
 די און ערםאלג גרױסער א זײז זאי מונ:

 זײן װעט םארװײלונג געזעלשאםטליכע
 װעט עס אוסן. גרויסארטיגעז א אויןי
יעדעץ אין לעבעדיג און םרעהליך זײן

ר ע ט בײ ^ פ פון א לי ד־ פי ר א  ג
ס ײן׳ ט פ, ש א ם ש א ערר,ז מ פ !אױ

 נאלד־ פיליפ פון ארבײטעד אלע
 סטדיט, טע37 \ועסט 34 שאפ, שטײן׳ם

 דזש. אין זיך מעלדען צו געסוםזןן זײנען
 םען28 דעם םאנטאנ, אפיס, באאדד

 אין 12 און 11 צזוישען נאװעמבער,
דערםריה.
 טאר שא« דעם פון מעםבער יעדער

̂ן ניט ײ װײל *וםען, ^ פארםעל  םו״ ז
 זעהי וועגען װערען אינפארםירם אנן

 אנמלעגעגהײטען. 1שא וויכטיגע
fenoyo ,ערלםוטער•

דעפאיששענם. איגד.

 דאס װעט מעמבערס די םאר וױנהערע.
 םארגע־ אונםארגעסליכער אן זײן זיכער

ניגענס־אווענט.
 רײהע א פון ערשטע די איז דאס

 עדױקײשא- דער װאס אונטערגעמוגגען,
 מיט םארבינדונג אין דעפארטסענט, נאל
 לאקאי םון קאמיטע עדױקײשאנאל אן
םיזאן. דעם םאר אראנזשירט האט ,62

 פון אםיס אין באהומען צו טיקעטס
עזוענױ. טע2 םע117 ,62 לאקאל

 מעגעחשער דעטביצעד, • ברודער
 שױן vn דעפארטסענמ פראפאגאנרע םון

 איו ער וױ גאכדעם אפיס, אין צוריה
 א*ן לאנד אינעדן װאכען עטטכע געװען

 -אינטערנע אונזעד פון יינטערעסען רי
ײ ׳יאמאלס אונזעדע אלע און ׳שא;אי  י
 אר״ *נדעחנ און ברענטשעס ריגג בײטער
iv דך יןאנען איגסטיטוציעס, בײטער n• 

 און רעדנער װעגען אםיס, צום דען
 •ראנ״ ױדאן טרײד איכער לעיןטשורערס

 אי* דער פון פראגען מעגען און יעטען,
באוועגונג. ארבײטער דישער

 אר״ דעפארטטעגט •ראיאגאנדע דער
 וױנטער גאגצען םאר׳ן אויך גאגיזירט

 פון טײלען פארשידענע אין פארומס אפען
iV דער יא<לק. גױ גרויס D p y פארום 
 רעם אװענד, םרײטאג שטאטפעדען װעט

ר טען2  ^ײנאר כראנזוױיער אין דעצעס̂ל
 װעט און סטריט, סאחמאן 219 לײסעאום,

װאר יעדע רעגעיסעסיג םארקוםעז דארט

 װענענט״ צוױיטער « אװענט. פרײטאג
 אי ארגאניוידט װערט פאחם אפען ריכער

 װעחנ עח װעט און נראגקס ד»
o 4 זונטאג, nאי דעצעסנעד, טען 
̂כע ר װעט ong טעג עטל tm ױי m v 
 דאון »ין •ארוס אפען סעגייכער g װערען

imiJgJ i סעקשאן טאון n  ig g -סלעק 
 אוען מאכעד דרעס »ון הלאופ די טײס,

 ?לאוק טױוענטער די צו וײגען םאחמס
iy און 9 g 9 0 v ii כאלאגט g o?g 

g ipgoy iיע״ װאו ^נסטיםוציע, טישע 
m i?g 3  i n מיט בואניווען ױך סאן i n 

 סאחסס נײדע אין ט.1װא פון םר״ח״ט
y^ פומען1פא אױף װעלען r n g iy o 1פא 

נצ jig יעוונגען  »ון צ^טער1א םון נע̂ז
ליחד, םאיפס

iV און קיאוס 3 g o & n i, ב^צט T»g 
 אינטטיםד 1יןו?טו 1ורכטיגע 1יזע1 םיט
איען די צו קומט און ןױע

סאחטס.

ר א ע כ לי ס ױ ד ר א ת פ עו ט

 אפשטימוגג דעד פון באריכט א אין
 םון םיטינג סעםבער דזשענעראל בײם

 דרעסםאכער, יארסער גױ ,22 לאתאל
 םארטרעטער• פראפאדציאנעלע װענעז
 שטאט, סאגװעגשאן די װענען איז שאםט

 נוםער לעצטען איז עדשינען איז װאס
 געםאידען, געװען איז ״געדעכטעקײט״,

 דעם םאר געשטיםט האט 22 לאקאל אז
 סאנװענשאן, פילאדעלסיער דער פון פאאז
 םאר־ םאדיפיצירטע פאר הײסם דאס

 »יס באסטאן פאר און טרעטערשאפט,
שטאדמ. קאנװענשאן

 22 לאפאל ריכםינ. ניט איז דאס
 •ראפארציא- םואע םאר געשסיםט האט
 םיגאדיםי רי םארטרעטערשאםט, נעאע

 נע־ 22 לאהאל האט אויך רעפארט.
 דער אלס הויז ױניטי די םאד שטיםט

 אפגע־ זאי קאנװענשאן די װאו פלאץ
מאי. געקסםען זוערען ̂טעןgה

שנת, אוניװערזיםעפ אדנײםעד פון עדעפענוננ
דעצעםכמי צפען דןם

.630 רום #סקול חײ אױרוױגג װאשיגגטאן אין
o 3 שבת, עםעגען זיך וועט אונױועחיטמט ביאתגגס ארבײטער די nטען 

 סטריט טע16 היײסקוא, אוירװעג װאשיגגטאן אין נאכמיטאנ 1.30 דעצעמבער,
.530 תם «אײס, אוירוױנג און

 1דע מאסטי, ז. א. םון װערען געחאלטען װעט 1אעקטשו 1ערשטע דער
 די •און 1ארבייטע 1״דע :איז טעסע די וןאלעדזש. כרוקװאוד םון הויפט

צױױליזאציע״. מאדערגע
 IV םאגין, ב. ג, דר. װעט ׳םױ אוהר 11 ,1דעצעמבע טען4 דעם שבת,

i וועגען אעקציעס קורס א אגהויבען אונױועו־ץיטעט באלטיםארער דער‘ n 
אטוה1ליטע 1אסערי<ןאנע צײטװײאינער

 געםינען אעזער דער װעט אם1פראג עדױקײשאנאל דעטאלען מעהר א
״ג^כטיגקייט״. 1גומע דעם אין פלאץ אגדער אן אויוי

ר א ץ פ י ן נ ע ש נ ע ן מ ו ן פ ה ע ץ צ  א
ײ א ר ע ל ה א ד א מ ל ן בי  א או

ט ע ר א ג ם א סי ע ר א ג סי

 פערשםעהפ םענש צעהנטער דער בער
f i l װאם געניאליםעט״ די אפ שאצט און 

 מײםטערװערק אלטע די ארױםגעבראכט האם
 םױ• מיט יעצט איהם בעזארנט װעלנע און

 םאן. צעהנםען דעם פאר םיגארעט דער ראד...
 קװא• די<ר פאר הינטערגרונד א םיעף ליגט עם

 דעה םױראד איז דערםאר טױראד... פון ליםעט
 יאחר- יאהר-אײן אן געהט װאם םיגארעם

 פערשטעהן קען מעניט דער.צעהנטער אוים.
 פונ׳ם האבען הנאה קען אונטערשיעד... דעם

 כעס־ דעם םון אראטאם און געשםאק זעלטענעם
קויםען. קען געלד װאם טעז

יונימ װןרהערס גארםענש לײדיס ממרנעממל דער ןתאן»ון איציעמר
P R IC E  3 C E N T SNew  Y o rk , F r id ay , Decem ber 2, 1927 1027 ,דעצעסמןר i y t 2 Voפרייטאג,  l. DC. No. 48.
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־מען
ך לי ט ר א m וו eץ ־ ל ען די D^m א כ א ט. ה אג עז נ

ען ט ס מוני א ט, ר, ל א װ ע אן אז ג מ ג ל זי א ץ אנקלו^גען די ז די א כ ט,- ר #ו ען צו נ כ ע מון ד אנ אג אי ר ■ 
ט און צ ען אי מ ר א ל ער w די לי ױ ײ ו תען ז שי ^ר ל אין פו ײ ש ען די m און ח נ ט די ט* ני פאראנ

 וועאכע ■איאמז, ?*:יוניםםישע די
 אדווערטייד סאםעדיפנםסע דורך ה*ונען
 נלעטלאך אינטרמימע זייערע אין סענטם

 חא־ און זעמאן ורעזידענט סארלויפרעט
 איי־ t» שארםאנט ער אז נעיטריבען נען

 װעיען אײיאװא, אין סוני־אײצאנד גענעם
 גרענד• א פאר פארשוםען מוזען יאיצם

דזטורי.
 נע־ קלאר חאט בראדסמי דז׳שאדז׳ש

 קאטױ די tv םטײםטענם. זײן םיט טאנם
 *ו רעפט הײן נעתאם ניט האבען ניסטען

בא• אוז זיגםאן ■רעזידענט סאריױדדע;

 ער כאראפטער. עהרלימן זיין שניוצען
 ״tvs א<מ צוריסנעװיזןן דערפאר האט

 אדװאהא־ סאמוניסטיטן די םון ט?אנ<ז
iv םארלאננט האנעז װעלכע טעז,  tv זאי 

אמיםווארפען. קײם די
 אתיסנעכראכט האט בראדםסי ריכטער

tv ,bpv תם b פרייחיים״ רי וואס אלעס* 
 ״אײניגסייט׳ די םמזרל, ןיין און נלעטעא

r ועמאנ׳ען ומנען נע׳שריבען תאנעז v נע־ 
 םארלויםדוננען און לינענס ■שוטע װען

נע־ נעווען וײנ?ן סארלוימרוננען די
אויפ׳ איינדרוק חןם טאבען צו ט

אוו
*יל

 אדם ארנײט מיטינג עסזעקוםיװ חשאינט
מײנערס פאר פלענער הילפם

 יגםאן1 •רעזיחןגמ — ■ראנראם. א םאר לײגט דירעקטארם אװ באארד
 אריין שױן בדעגנם הילפס־קאכדטעט — חילף, פאר,שנעלע אפעלירט
באארד. חשאינט דער צו חילפם־נױטלען אנדערע און שיך קלײדער,

jr r| חסוץ /ז«זוד i/i
 ־1שװא1פא גיט 1אכצ םווחנן י

 ער w זאנען, און גאטען »עךס
ײ וחון געצט, :׳מט װיי״ אלײן ז

 םיטינג באארד דזשאינם לעצטען בײם
 g געטאכט ׳ויגםאן פי־עזידענט האט

 חשאיגם 1דע צו אפיל שטורעסדיגען
Tg D: און באארד, ingD y זאל באאײ די 

 הוננער־רוף דעם אויף אפרוםען זיך נלײך
 װעלכע מײנערס, טויזענט 150 די פון

 יאהר האלב g וױ םעהרער שױן סטרײקען
̂ צײם.

 ת־ די פאר האט זיגםאן •רעזידענט
עזע^ אלע און לענאטען  גע־ געסט אנוו
 םאםײ מײנער די םון ל*נע די שןלדערט

 טעל םע דרײ םון באשטעחען װעלכע <יעס,
 בא־ קוילען די Mtg װי און נפשות םיליאז
 געטריזכען ס1סםרײקע די האכעז ראנען
 בײ זוכען און נדgשטDאוי אן צו ישוט
iv צו געיעגענחײט יעדער p j '^ in דעם 

בלומ. אין אויםשטאנד
אויזי^ע־ יט,1ט און שריט יעדען 1אוי

ײז פיקעט דער in י v i i קעמםער כראװע די 
 כאוזאנ־ אכזוײות׳דיג אום׳ברחםנות׳דיג,

 אד־ און גענגסטערס קאטיאניע םון חזלט
 קוי־ די םון געדונגען פאליצײ, גאגיזירטע

םאננאטען. <ען
געװארען בארויבט זײנען טײנערם די

□
ט ל א ה ם אינ כני ײ צ ר א ם

.48 נוםער ״נערעכטיגקײם״

ס ׳

ם
א ׳. אי ו  .2 — נאארד ו

סוירטצ־ נ• — נייעס e ל*מל
(. .2 זייט

;פאזער
■itra

 — 20 ל*ת*ל 1»• ש«יום *«ען 0 טי,1
 — •רעסער די ב״ ;׳טםואל כז •נחם
כרעעלאװ. דדש■
A D"f ײלוע. *'לאדעלייא»»*

«יידז«. «יק*ג«'ר &. ט”1
«ר<ע̂ל1עדי .6 זיים

7 D"t. »ן ע«ידעסי ו  — *ינדז׳»*נק׳»*נם ו
 וו*ר#• םעו !•רוו^ס ;פראנק ה. דר.

״ ײ .— 4(•עלי««י» ײ ז  װחילער. ׳
 — בריןי) (דריאער ווןג t•' יבר, ־8 ם”ז

דעםבימר. פ•
בלץסץן jnr<ovatpv S ט”1 אידי• און •̂ו

*tr ינימני• — n. לאינ
ן U 40 וייט י «ליסען, נײ«# 49 י

ד זואלגערעו און ה״מען וייערע םון  אין יי
 םרייזג די אויוי נעצעלטען לײווענטענע

iv ?יה ניט ״t שרעקט דאר םעלדער. t, 
 די לײן.. ■יקעם חנר אויוי געתען זיי און

ײ tv חאסנוגנ רער םיט ויינען טיינערם  ז
 ניט ראס און האמוי Dm געזוינען װעלען

ײ ױ jnvi צו םוט נייםינען רעם ו  jrCrov ו
 *tt'BJV און םרענטשעס רי אין םאלדאטען

 •’<vv ירטע1ארנאני די םיט טףvp v רען
»i ײיז נאנמעו• און ציי p 1 קוילןן« ivp 
^חצירען, ניט  םיט־ םעראר אלע טראץ י
v די װאם צען ’ Ivbd vp די נ«עז באנוצט 

םטר״?ערם.
 vvvBnvB אויך האס !ינטאן נרודער

 די DVii ,wtnvBJVP ם»עציעלען ײענען
tv »מערי?ען r ’ n n v B חאט (ייבאר אוו 
 די jVB>vn «ו ייטםבװינ אין עז8אײנבערו

 !ענםיללוייניא. םון םיינערם םטרײ?ענדע
 ײעצ׳מ נעואנם, זינסאז האם ,6ױגיאנ אאע
&i ויי*ר אין םיינערס די ען6העל vp, און 

 חלק. איחר םאן םוז אינטערנע׳שאנעל רי
w דער םוז םיטנלידער די tJn»rv5׳wve 

T םוזען t נלייך iVBnvv ער חילף. םיט
« 2 (•לום •t ■pin(

 אמאניזאציאנס באנוצט האט ער tv עויס
.ivpviiv אייגענע זיי;י< אר8 ;עלד

tvn י הא־ לאיערס עeוניסטי׳ovP י
’ivDD די tv ;ע׳טענח׳ט נען jravp הא־ 
 •רעוידענט |1?ריטי?יח *ו חןכם v נעו

r דעס אויף תאט זינםאן, n v ir n בראד־ 
po, װער־ אלנענדע6 די מיט נעענטשערט 

/ טער:
 רערט ולע6 די חאכען צייטוננען ״יע,

 נע״ הארץ ײער1 װיפיצ פריטיסירען *ו
ײ ;לוסט  ז

מענטען v צען
״ גע׳מכ׳עט חאט ״• ... ״

tv ,ivo ח»ם r v ציי־ אײערע לינעז. י
tv טומען  .vtvtv^ |V3*n .זינםאן׳ם מו
*ז  פופצינ און חונדערם tsanvva *י

r עס 'װעחחמד דאלאר, טוױענם v ניטv 
, סינדסטער חנר װייו  v איו דאם tv מ

vpvb. ת די ײ ײ  ■לאץ דער tv זיינען, מ
 דאלאר, טותענם צוועלו■ oovpva האם

 v מיט נעלט, געליחזנע םעחרסטענם
 דאלאר. ענט1טוי opvt םיז סארטנייחט

^voji די pvm v 150 תאנקן vtvtvt •םוי 
torn דאלtv, ײ און  נעפרענם: חאכעז ז
iv חאט װאו o r t נעלט? דאם גענומען 
אק איהם נ«דןווצדעט אײנפאך vn דאם

)ottv 2 וײם אויי..(

 םארזם פענלינער«ען
 W װידער זיך &%נס

̂מגפאג נעהסט
tv t 6 טענריכער tvavארום t’ v אין 

 יע־ער אין טיים, םלע? זוםערדיגער דער
 ערפאמ. נױיםער v געוועז כאציחוגג,

 ptvpp חונדערםער ױך חאגפן טענליך טאג
 אינטזד די *ו *וגעתערט דרעסמאכער און

 jvtvtt דיםפוםיעס און רעדעס רעסאנטע
V Jnv ’ envB ראבלע־ ױניאן ייון םרייי• 

pv tn די טען. vm v|נע־ אויר חאנען ״ 
p די גאסען i b ,און װארם־פרײהײט vn* 

 ׳ןוטעלען צו געלענענחייט די נעחאט כען
 דים־ די נעחםעףאין *ו נטײלv םיאכען,
פון אראיצורעדען דך אין ?וסיעם,
ivvtvn.
 בא־ v נעװארעז איז םארום אוע] דער

 אוז ptv?p v>v PB אינסטיטוציע ליבטע
 דעיארנד ■יאיאנאנח* דער דרעסמאכער.

tvav o דעריבער עשענט םענט n פארום 
o n  tv s װעלכעי םיזאן, װינטערדיגען 

 האלט«ן8א«ג רענעלםעסינ טענליך וועט
jp jn t דזי פון נילדיננ דער אין piitfp 

 און באארד, דזשאינט דרעםמאנער און
 הא־ וועט דרעםפאשער און קראוס יעדער

 די דיםקוםירען *ו נעלענענחייט די בען'
 װאם ױניאן און טרייד pc יראנלעסען

 םון ארדנוננ טאנ אויש׳ן ־איצט ׳!וםעהען
ארנאניזאציע. אונזער

 װערען ערעםענט וועט םארום דער
 בר. םיז דעצעמנער, םען4 דעם מאנםאנ,

 איבער רעדעז װעם װעלכער רעםביצער, פ.
t איז נרויען און ■ארםייען p ר טרײד  י

 דאס זיכער, ז״נעז טיר באװענוננ.. ניאן
p נמסען נרויסע די ip p דרעםמאכער און 

 אזױ ■ונסט פ*רום איצטינען דעם װעלען
 1אי דאם װי באמכען פלייסינ און צאלרייך

 ivav דםערדינען סיט׳ז פאל דער נעװען
פארום.

 מיט - פול קלאוקמאכער טאראנט^ד
8באראן זאגט .מפם־גײפטסא אוז לעכעז

 םאר־ ױניאן די — ארבײט. גלענצענ^ע טוען קאכױטעם ארגא^אציאנס
 װארשײנליך װעט דגםאן ידענט1•רע — טאנ. *ו םאנ פון זיך שטארקט
ױ נאכדעם &שראנט» באזוכען  באריכטען וועט באראף םעקרעטאר ו

באארד. עקוטיװ1עק חשענעראל דער «ו
 אח י1בארא מתושםער תשענעראצ

 און ,nvtpp םאראנםא, ps צוריס דא ׳שוין
tv נעבראכס וױרקציך חאט v לעבעדינען 

ivctttvt םאראנטא די פןן נחס DVD־ 
r tv o.■* ױ ’voo^ ו tvn  *nnv3 t n n o 
iv r n סיט פול סלאוקמאכער סאישנטא די 

vםיםי■Dטיv r ,אינ־ אלע און חאפנוננמ 
i p ' d p v d טיט וין־ iwv> d p פוז t p

 ועגיסט־ שעפער »לאק. גרעםטע אלע
דעראעטערנעשאנאל אץ װ רירען

 לאכען — •ראצענט. וזונדערט אינטעךנעשאנאל דער םים שםעחען ארבײטער
קוױטשערײען. קאלעקשאן און בלאפם קאםוניםםישע פון אוים זיך

 שוין םאכען חברח קאםוניסטישע די
g i n ' i i ושקע• נײע םאר םארזוך■ 

ײ שרײען ?אלעידפאנס,  tg ,Pwgngp ז
ײ רםט8װ םען i שעפער. די םון ז n 

ig דער פון אםח r גאר איז g שוטצ■ 
 איבערנע־ דאס האבען םיר װי מעשח,
 ״גצ־ חנר אין סאל ■אר g שוין געבען

.4חנכפױגקײם״
 אטענ־ צו אנשםאט ׳האט 41 לאפאל

i n געםאכט ביזנ<ם, ױגיאן איחרע צו 
ל פון׳ם ^  םאפערײ־ ?אםוניטםישזנ g ל

 באצאחיען געװאלם גים חאם און
i n אסעסםענם, דעם אינטערנעשאנעל 
 תאם קאטחגגשאן באסטאנער די װאם

w ניט אויך און כאשסיסס, n 
M S  M O W

 געשטיצט חאבען פיהחנרס לא?אל די
 חברח p:yEignp30'ng פאםוניםטי^ די

u םיט ro in ^ rr אנצוםיחח דאלארס 
o n םים פאםוי m .אינטערנעשאגעל 

 די אחיםגעװארפען האכזא םעםבערם די
 גע־ האבען און voDMg3 ?אסוניסטישע

 עפזעפוםיאי ■ראוױזאוײשע g םאבט
a באארד.
 האט ע?זעפוטױו פראװיזארישע די

 ־ga אינםערנעשאנעל די בעםאלסעכטיגט
j n » i סע חשענעראלn pטgב רgראl״י 

ii״o־E : n n n i ,װייס־ און גרינבערג 
 אונטערצושרײבעז pipg^gn •רעזידענט

g| באתעס. וץ סימ אגדיסצנט
 ערפאלגרײך מוחגן איו פאגאטא די

)V »**! 2* (אלופ

 דינען כוינגלידץר די און אתאניזאציע
 ?אםפס״ לעכעדיגעז g םיט דורכגעדרונגען

גײסט.
 אפגע• דארםען חאט יlא1gב בהדער

 mw די םון םונג־םיטינגgרgב g לטעןgה
 םילע .ingpg* vltt םון זעפוםיװם,

 ארױסגעוױזען חאבען םיםgבאלעב די םון
 באדינ־ די און נטװארטליכ?ײט,8אוםםאר’

 געװארעז זײנעז שעיער די אין נונגען
 דערײ זיך האט ױניאן די םרעגליך.1אומע
 אר־ אתאגיזאציאנס צו געטאן נעם א בער
 ארנאניזאציאנם םארש^גע די און בײט

ארבײט. גלענצע^ טוען׳ פאמיטעם
i n םיי־ באארד ע?זעאוםיװ דזשאיגט

 דאםיר, רויסגעזאגטg אבער זיך האט טינג
rg דורכ־ זאל ארבײט ארג^זאציאנם די 

 מעמבערס די •ראצעס. שנעלערען א געהן
ײ און ^Di5־DDogp איצמ וײנען  רײםען ז

 דזיטענעראל א אין צרױסצוגעחן זיך
םםרײ?.

 םאר־ זײ״ האט יlראgב םעפרעטער
 און איבערבלי? זײן געגעבען זיך, שטעהט

 םארזיכטיג זײן צו געװען איז רצטת זײן
in'אין p ,לויט זײ, װעיעז דאן האנדלונג 
n□ עייכר די םון קטםפס־גײםט און וױלען 

 ארגאניזא״ װיר?ליכע צו ?ומעז גלידער,
ײ װעלכער דורך כיאכט, ציאנס  װעלען ז
 בארינגוננעז, זײערע אויספיהחןן פאנען
 באלעבא• די צו שטעלען װעיען זײ װאס
טים.

 װעט ער?לערט, 1בארא ברודער װי
 דזשענעראל •אלא?אװ, ברודער מעגליך

 אינטערנעשאנע^ דער םון יאתאנײזער
ארגא- טאראנטא. אין טעג די אסםאהרען

̂לום )2 אויף (



אוו פון מיםינג מ ט שצנ  pwv פוז ח
ימיא דרעםטאכער און

סעקרעטאר. םאזער, ב פון
 באארד דזשאינט דעם פון םיםינג א

 דעם םרײםאג, געװארען אפגעהאלטען איז
 כמ16 וועסט 3 אין גאװעםבער, טען25

סםריט.
סאפיאן. ב. ברודער — טשערםאן

:צושריפטען
 דער אז םארלאמט, האט 2 ילאקאל

 םעם־ 2 באשטימען זא< כאארד דזשאינט
 לאקאל זײער אין נעםעז צו אנטײל בערם

 קאכױמע, י אבדזשעסשאן און עלעקשאן
 גאוועכד טען30 דעם םיטען וועט װע<כע

אםים. יאקאל אין בער
גע־ גוטגעהייסען איז םאריאננ דער

ײ םעםבערס םאמענדע די און װארען  זי
 סאהעז, םייויפ :געװארען אפאינטעט נעז

.23 לאקאל קאנםסי, ם. ; 9 <אקא<
 דעם װיסעז געלאזט האט 36 יאחאל

 גאל• מ. ברידער די אז באארד, דזשאינט
 י. דארםמאן, ח. באצאהיער, כ דאװססי,

 ער־ זײנען שעכטער נ. און װאםיליעװסקי
 םון אײדזשענטס ביזנעס געװארזגן וועהלט

לאקאל. זײער *
גע־ איבערגעגעבען איז צושריםט דער
מענעדזשער. דזשעגעראל צום װארען
גע־ ערהאיטען אויך איז צושריםס א

 עקזעקוטױו דזשענעראל דער םון זוארען
 דזשאינמ דעם אױםםאדערענדיג באארד,
 םטרײ־ 150,000 שטיצען־די צו באארד
 צפון פענםילװײניא, אין םיינערס קענדע

 דזשאיגם דער װ. ז. א. וױרדזשיניא
 געווארען אױםגעםאדערם אי*י באארד

 אירר םיט צוזאםעז ארגאניזירען, צו ג<ײך
 חן־ מײנערם יאקאױען, אנגעשלאסענע רע
 עסענ־ געלט, זאםלען צו קאםיטעען, ליןי

 זײערע צווישען װ. ז. א. ?ליידער װארג,
םיטגיידע^
̂עזען איז אפיל דער וױ נאכדעם  נע

 בא- זיגםאז יחחידענם האמ נעװארען,
 געווען אנװעזענד איז ער אז ריכטעם,

 נאציאנאלע איע &ין קאגםעחגגץ א פיײו•
 אפגע- ױניאנס אינטערנאציאנאיע און

 אין וואך לעצטע פיטסבויג איז האלטעז
ערקלערם, האט ער םיינערם. די באצוג

 אנגעגעבען זייגען װאס׳ פאקטען, די אז
 בא־ די פון קאנםערענץ דער בײ געװארען

 בנוגע ױניאז מײנערס דער םון אםטע
 םיינערס, סטולײקענדע די פון לאגע דער

 און כױיגערס די שוידצרליך. געװען זײנען
 גע־ ארױסגעיאגט זײגעז פאםיליצן זייערע ״

 הא״ זײ װאו הייםען, זײערע םון װארעז
 די יאהרען. און יאהרען געװאוינט נען

 דווך פרובירט האט ױניאז םיינערם
 איז זי אבער דאס, אפצושטע<ען קאורט
 קאםפא־ די װײ< אונערםאמרײך, געווען

̂וםרשם, באהוייטעט האבען ניס  זײ אז כ
הײזער. די םון רוםס די םיקסען סוזעז

 אויםגעבויט ג<ײך דאן האט ױניאן די ׳
̂יכע  ״שעקס/ צײטװײגינע הונדערט אט

צוזאםזןן. וראוינעז םאםיליעז עטייכע װאו
ער־ װײטער האט ?יגםאז פרעזידענט

 האבען םטרײקערם 100 בילויז אז קיערט,
 גמהם וועיכצר סטרײס דעם םארלאזט

 גא־ טויזענט דרײ םאנאטען. 7 אז שוין
 די און פאיליצײ די איצט העיוםען רי<אם

 די ״אויןי אויפצופאסעז שטאדכדארםײ
 די םײנערם. די שיאנעז צו איז מיינם

 איםפארטירט אויר האבעז קאםפאנים
 צו פריזאנערס און םקעבם םעקסיסאנער

מײנס.. די אין ארבײטען
 פרעזײ האט — ׳איגטערנעשאנאל די

 דעיענא־ די אינםארםירט זיגםאז דענט /
 זאמיען צו באשלאסען האט — #סעז

 םא* זײעדע און םײגערס די םאר געיט
̂יען  בײגעשטײערט זאיו ווע<כע און סי
 עקזעסוטײו דזשענעראיז דער םון װערען

 יא־ אנגעשילאסענע איזזרע םאר באארד
^10,000 אז צוגעגעבען, האט מר קאילען.

 די שיצען צו בילויז גויטינ איז םאגאט א
 אפגערעדט שויז סעילם, דער פון םעגשען

 װאם נויטווענדינקיישען טעגייבע די םון
חאבען. םוז פערזאן יעדער

םארלאנגט, האט זיגםאן ■רעזידענט
 אינדיװידועיל^פער־ און דעלעגאטעז די אז

 פים מיינערם די שטיצען זאיען זאנען
םעניויך. נאר זיי איז עם װיםיל י

באש^א־ האט באארד דזשאינט די
:םען

 דירעסטארס אװ באארד דער אז )1
אי  ‘זא וואם «יאז, « אױסארבײנמן ז

 פון םיםינג א אויזי װערעז פארנעיעזען
נאארדם. עקזעקוטיװ יאקאלע איע

 איןך ואל באארד דזשאיגט די אז )2
 ציײ די מרך םעטבערם, איהרע צו לירען

p קלײחני, שיסען צו טונגעז, r,ביעג־ ־־ 
 מײ״ םטרײקענדע די םאר װ. ז. א. קעטס
נערם.
 די םיז מיטינג א אראנזשירען צו )3

 אנגעשיא• אלזנ יון1באארדס, עקזמפומיװ
 דעם דאנערשטאנ, םאר לאסאיען םענע

 דיסקױ צו צוועס מיט׳ן דעצעםבער, טען1
 מײ־ רי חעיםען וחגגען םראגע די טירעז
נערס.
 שאפ־טשער״ איע אײנצויאדען )4
 םײ צום מעםבערם אקטױוע און יײטע
טינג.

אדרע־ דאז האט זיגמאז פרעזידענט
 צונרײמען זחגגען דעיעגאםעז די סירט

 האט ער סיזאן. סוםענדען דעם םאר זיך
 גױ א םאר אויםזיכםעז די אז ערקלערט,

 דזשאינט די אז אוז גוט זײנעז םיזאז םען
 אויםצואר־ אנםאנגען איצט מוז באארד
 די צוגרײטען און פילענער איהרע בײטען

 סיזאן. קומענדעז דעם םאר םאשינערי
 פיי אז םײנוננ, דער םיט געוחןן איז ער
 חאאפעראציע דער םיט װערען נעטאן קען
 שאפ־ איז מעמבערס אהטױוע די םון

 ניט־אמא־ די ױניאניזירען צו טשערלײטע
 מווען װעט ױגיאן די שעםער. גיזירטע
̂טען  םאראנטװארטליר דזשאבערם די האי

 אגרימעגט. דעם םון םאײעצונגען פאר
 אויסגעארבײט דעריבער מוזען פילענעד
סיטואציע. די באגמגענען צו װערען

 דעם פון םעקרעטאר מאזער, בתדער
 אוים־ נעםאכט האט באארד, דזשאינט
 סאנװעג־ דער צו דעיענאםען די מערקזאם

 םאציאליסטישען אידישעז חנם םון שאן
 ײערעז אפגעהאיטעז זחגט װאס םארבאגד,

 פארנעשיא־ חאט ער .m נ. נוארה, איז
 זאל באגריסוננס־טעיעגראמע א אז נעז,
ײ ווערען. געשיסט ז
 נע• נוטגעהײסען איז פארש^אג דער ״

 אינסטרױ איז סעקרעטאר דער און ווארעז
 טעיע־ אזא שיקען צו מװאחגז אירט

נראםע.
■־ ..... 1 ■ 1 "■״■ ׳:1™י־

ד א ט אנ ר א ער ט כ א מ ק או ל ל ק  פו
ען מײט ב ע ט, און ל טפם־גיײם  קא

ט אנ •באראח ז

)1 ?ײ■ «ון (שלוס
 כא־ אױםגעצייכעגט פאלאקאװ-איז נײזער
 ער אװ לאגע דארםיגער דער םיט סאנם
םיג פאנען דעריבער וועם ײז באה̂י  כױם ז

טהאט. און ראטה
 מענליד, אייר, וחנט זיגםאן פרעזימננט

 נאכ״ ערשט אבער טאראגטא, סען םאהרעז
 אפנעבען וועט באראוי סעמחגםאר װי דעם
 עקזעקױ דזשענעראל דער צו באריכט זײן
 די זיך םארילאזען חגרוױיל באארד. טמו

 ניט קײנעם אויוי םאכער קילאוח טראנטא
 אתאגיזאציאנס־ זייער םאר זעצען און

ערםאלגדײך. און זעלבסטשטענדיג ארבײט
 א געהאט אױך האט באראף ברודער

 לאסאל. עםבראידערי דעם' מיט םיטינג
 אגרימענט דעם באנײעז דא̂ר לאהאצ רער
 אויסזיכ־ אלע איז דעצעםבער, טען31 דעם
 צוםרידענשטעלענדען א םאר זײנעז טעז

סעט^מענט.

ט נ אי ש װ ח טי ^ ע קז נ ע נ טי  מי
ט ײ ב ר ס א ער אױ ענ ל פ ם־ ם ל  הי

ס פאר ר ע מײנ

1<י («לום 1,■' 1(
 הי<ו« די tv רעהאםענרירם, דעריבער האט
 אוםן, ארגאניזירטען »ן אויי קומען זאיל

 ש:ע<ער אי זיין וועט י1חי< אתאניזירםע
װירסזאםער. אי

 גצײך זיך האט באארר דזשאינט די
 בא־ האט און אינערופען *■יל דעם אויוי

 סון םיםיגנ דזשאינט א רוםען «ו שלאםען
 און םשערליימ באארדם, עמזעסוםיװ איצע

 חונערשטאנ, אייוי נממבערם אסטױוע
האל. וועבםגמר איז

 ומט דיריקםארם «וװ ב«וארד די
 באשטימטען א םיםיננ *זידעם ברעננען

ױ •לאן  וחד נעשיקט זאא חי<(י די אזוי ו
מר. וואם רען  שוין ארבייםען דערױײל ני

 דער אין נךןנגיז אוז הילפם־ימוםיגתם
 ד*ס ׳ייר• מאייחנר. באארד חשאינט

םיימרס. די «ו *•גמיאם נליױ וחגרם
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ע ש טי ס מוני א ס ת ר חן ט ד ל ר א פ
ארפען ו געחן ז־ ער נ ד* ד ענ גר

רי, שו ט רז אנ ש ז ח א ש ח
..^......

ן (אלוס • וו )1 זיי
 געיט, םון טייערער איז נאמען א גגבח.

 און באשמוצען געפרואװט חאט איחר און
״ נאםעז׳/ זײן םארשװארזתן

 ל$ר זײעחנ׳ דורך פארלױמדערס, די
 םענח׳ן, אגגעפאגגען דאן חאבעז יערם,

 נים זײנמן אנגעקיאגטע די םון םילע אז
ײ װאס דעם םאר פאראנטװארטליו  חא־ ז

 די אז געבעטען האבען און געזאגט בען
אי קײס  גחננד דער צו איבעמעחן ניט ז

 קאמד אגדערע די און חײםאן דזשורי.
 אין רחםים מיט גע׳טענח׳ט חאבען ניסםען

 געמײנט גארניט חאבען ױי אז אומען, די
ײ װאס ײ געזאנט. חאבען ז  אימנו- זײנען ו

 זיגטאן פחנז. אז געזאגט, זײ חאבן צייגם,
 םון געאם סײז גענומען ניט פיינםאל חאט
 אײא• אין אײגעגטום זײן םאר ױניאן דער
 גע• ניט קײנמאא וואבעז זײ i* און װא

 ■ער־ זיגמאן׳ס איז.ירעזידענט צווײםעלם
 געגנעי אלס נאר עהרליכקייט. זענליבע

״קריטיקי• באדארפט איהם זײ חאבען

 װאר־ וועיען פערזאנען םאיגענדע די
 דער םאר װערעז פארגעבראכט שײנ^ר

 רעדאקטאר עפשטײן, םיך דזשורי: גרענד
 רע־ נאוױק, פאול ״פרײהײט״; דער םון

*אייניגקײט* דער םון דאקטאר
 וחגאעז פערזאגען די םיט צוזאמעז

 גרענד דער םאר םארנעבראכט_ומרען אויך
 האכד פאבאישינג ״םרײהײט״ די רזשורי

קא. פאבלישיננ ״אײניגסײט״ די און פאני

ע ט ם ע ר 41 לאקאל גר ע פ ע  ש
ען ר ױ ט ם עני ך ר ץ ד ער א ד

ל א אנ ש ע רנ ע ט 'אינ
/

)1 וײמ •ונ (*לוס
 געלונגען איז עס און ארבײט, דער אין

 צוםרידעגשטעלענדען א אונטערצושרײבעז
 די און באלעבאטים, די סיט אגריםענט

 רעדדפיםנד גלײך זיך חאבען םיטגליחגר
אינםערנעשאגעל. חנר םיט רירט

 זיעען שענער רעתשיםםרירטע די
 אזעל־ זײ צװישען טרײד, אין גרעסטע די
 פליטינג סטאר די װי יםשל, מעיעה כע

 אין שאפ נחגסטער חוד קאםיאני,
 פראצענט“ 100 איז שאפ דער מרײד.

 האבען אויך אעטערנעשאנעל. דער םיט
 אינטערנע־ דער םיט רעדזשיםטריט זיך

 ברא־ פאלאק םון ארבײטער די שאנעל
 ראםענ־ און נאװיס ח. םאור, בינ דערס,
 ני־ ענטערפרײז, די, ענד אײ די בערג,

 ארטש״טאקינ<, (מסעלענט, קערבאתער,
 טא־ לירעק קאמפאני, פליטינג ליביטס

אנד. און לעװין סאל. גרינבערג, ב. קינג,
 םאראן זײנען שעפער <עװיסע אין

 -up זײנען װאס ארבײטער צװיײדרײ א
 זיך װילען אין נאכפאלגערם םוגיסטישע

 זיך, םארשטעהט חו^זשיסטרירען. ניט
ײ אז טשערםאז דער םאדערט  טוזען ז

ר דערזעלבער און אײז צו באלאנגען  י
 ארויםנעמען זײ שיקט מען אוז ניאז,

אינטערנעשאנעל. דער אין בימנל א
 גװאלד־געשרײען די זיינעז דאס אט •

בינטעכ קאםוניסטישען םון׳ם

 אין םהםינסיים כילדוסנם
סלװולאנו

 סרײנדלער, םשארלס חײם־ירעזירענם
 דזש. סלױולענדער דער פוז טענעדזשער

 אן זיינעם אין אונז שריינם באארד,
 בריעף, דערםוטינעגדען אינםערעםאנטען

 קיױולאנר אין באארד דזשאינט די *ז
 טע־ עדױסײשאנע< »ז אייגכעפיהרט האם

םימגלידער. די ןמוישען םינהײט
 ווי איז פראנראם עדױפײשאנעל דער
 עלײעם, דר. 1םו ״פםיכסלאניע׳ :םאלנם

 םיט־ יעדעז לאיעדזש, ליױויאגר םון דין
 ״פאב־ ;אווענם איז 9 ביז 7 פון וואך,

 אננע־ אן אשער, טר. בײ חןדעם״, .ליס
 ביז 8 םוז ונ, םאנט אדװאקאט, זעהענער

 גע־ װעלעז לעקציעם די אװענט. 9.30
 דזש. דער םון אפים 1אי װערעז האלטען
בילדיננ. םוןיריאר 267 באאר̂ד

םארזי• קריינדלער װיים־ירעזיתנם

 אוניװעחיםקם, ארכײםעד םון הרעפענוננ
דןמןנצער גסען ועם שכ̂ו מומו,

ױננ װאשמנםאן אץ ם םקול, חײ אױרו  £30 ײ
תיז, עם««ן זיר וועמ אונױתתיםעם כילרוננט ארביימר רי m שנת״ מו 3

np »16 חיי־םיזול, אוירװענ װאשיננטאז p©

חני טאםטי, ו. א. םון ווערען האלגמז נע יועם לעקם׳זור ער׳פטעי דער
י ״יי “ ״ ; " ײ ? מ די סאלעײש. ײ צױױלמאציע״. םאדערגע די rmארכײםער ,חנר איז: »

n םארגעזעצט וועלען אזמציעס םאסטי״ס םה r ' v n wאיז שבת ן 
. *יים. דערזאלבער אין און tu7u מנן

 פח םאכיז״ ב. נ. דד. ווקם םרי. אוהר 11 דעצעםבער, םען4 דעם שבת,
חןר urn** קורס א אנחויבעז אונױוערזיםעט םיםארער בא דער

ייטעראטור. אפיעײיןאנער ןױיםװײאמער

ו ממל ומ נײעס
j ,ל««קאי םעגעחשער קוחנםאן a

o• חשענעראי לעיםער אונזער n 
גך 1»פנ«חפל» איז וו*ס םיטיננ, בוור

vba o תונערשטאג, װארעו n\ •ניוחןם
*י אינמריגען א אונז האט נער,  בוד «

d ארנייט אונזער ד*ם װיזען. im  I'M 
«ין חױ־ זייט אניזי  H נישם איז ח»רנ
 געד״- ח*ט גאס אין חנם נחיגם. ווען

ײ דזר איז נעשטורעםט, און נענט  גוו
 אינערפילס געוועז חאל נעםהאווןן ם׳ןר
 חאנ«ו װעיכע םעטנערס,. אונזערע פון
 ׳*לעכטןן פאר׳ן אפנעשטעלט ניט זיר

m in i וס םטסענחאפט נעסונמן און* 
םיםינג

ט דיזער  טין to אויר, נטװײזם פ»
 נים זיינען עס װעלכען אין לאקאל »

 קלימ• ט סיט נרופען סיין םאדאנען
י «« ערםעגליבם, ■טליטיק, ליבער  סי־ י
 יוניטן חנר פון םעטיגסײט די און טינגעז

״ן זאל  נײם ערפטלג אםת׳ער טן ז
»ז םיםיןנ םעםבער חשענעראל  ג׳ד די

 םאר נטסיניישטנס די נעװטיען םאכם
 םערטין. הוםענרינען אויפ׳ן באאםטע

»ל *הז  זײנען נעיילדער אחן און טו
 נרי• *טחל גרױסע ט נעײטרען ;אטינירט

אם»ן. ױני*ו פארשידעכע די פאר דער
 •ן נעמטחןן נעװעחלט אויך איז עס

פאםי». אבדזשעקשאן און עלעקשאז
 אינ• נעװארען 1געחאל» אויך ז״נען עס

o באלעהרענדע אןן טערעםאנ» r t r 
 פון פראנען ױניאז םארשידענע װענען

 םענעדזשער האלפערין, װיים־פרעזידענט
או סארפין. ברודער און קורצמאן  8 נ

 און אקטױױטעם נרעםערער נאך *ו רוף
 »ט זעחר ךיזער איז טעטעקייט ױניאן

 געווארען נעשלאסעז םיטיננ גאזוכםער
 און רוהינער דורך ta נעפיהל, דעם םימ

מו אונו וועט ארבייט ■לאנטעסינער י  ז
 nr |9נר«ג *ו לאקאל אונזער נעליננען

םדרנח. שםאלצער אלטער דער
 איו סמזטז װינםער לעזוםער דער

 קיק געװען גישם פינישערם די פאר
 כטטס, דער נישם ײען און שלעכטער,

 םאראותאכט חאכען תאםוניםטען די װאס
 סאײאחנגעם זייער נאך טרײד דעם 1אי

ר זײעחן און םםרייק דזשענעראל נ  »י
 שםערעגדיג סםרייק, נאכ׳ז מעםאדעז

 ארניײ ארבײט, ארנאניזאציאנס אוגזער
 אוםנעזמלי־ און ארבײם שםיס טענדינ

 גוצלי־ די שםערןן *ו כדי שטונדען, כע
 אינטערנעשאנעל דער פון טעטינסיים כע

 לאנע״ אונזער פון םארבעםעתננ דער פאר
 אין בכח נעװען נאשטיטט םיר װאלטען
 װײנינסטעגס צאנע אונזער סיזאז לעצםען

ױ םינישערס די ביי  *ו איז נישם ו
םארבעםעחןן.

או ראם האםען, לאםיר  עלעק־ די נ
 נ״תרוױיל־ >־n םיט םיר זועלעז שאנס,

 ומט זועלכע אדםיניסטראאיע, טער
י ון6 באשטעתן םסתסא .  און םעהיגםטע ו

 ־8ל אונזער םון םעםבערם ערםארענםטע
 איו עם ײאם דאס עחוילעז, קאנען קאי,
 אום־ נעװען כאאט פון *יים אין אעז

. דערנרײכעז. «ו טענליר
 אוכד אלע ׳א״נםער םוז טרייד חןר

 ארגאניזירט םייאז קוטענדען שםענדען
 עם ta זיכער, זײנען םיר און ותרען

ש»־18 זײן םענליך אמז איצם װעט  *ו
 ײאם דעםאראליזאציע, דעשם דעם לעז
 ארײננעבראכם האבען קאמוניםטען רי

 די שעפער. די אין 1אי ױניאז דער איז
 נישט םארשידענע די שםונדען, לאננע ׳

 םו־ ארביים שטיס און סיםטעמעז ױניאז
 . שע־ ױניאן די איז װערען נעםםאפם זי׳ע

ײ װייל פער, ר נראבעז ז «  - ־ יסוז■ דעם אונ
 * אום־ םאבעז און שעפער ױניאן די איז

 nrsao *ו לייט ױניאן די פאר /כי׳ייליד
a •ווען נעשעהן זיכער וועם יאם לעבעז 

- . םליי■ a «ו נעםעו זיך װעלען אלע מיר
 »טיג* םאלידארער און ארבייט םיגער
 *8• קליינלימ די אויסם״דעגדינ ־קייט,
םי־ אין לײדער הערשט װאם ליםיס  איז

שעמר, ױניאן טאנכע אין מאםענט נען

 די פו| י1הי<ל דער םיט אז אונז כערט
 איו לואם ער םוט םיטנלידער אקטיװע

o 193םא *ו םענליך נאר n ערױפיישט־ 
ערםארנ. |8 פאר יראנראם נעל

אץ a לאקאל פח פארום m דער
סקול רענד ■

n סריד־ — קאגדידאטען. די פון רעדעם די — ס#לק. קלײנעם א פון נשםח 
לשון־ פארשםעלסע די — לעװים. r» װײנגארד גיעפלד, •אלמסקי, םאז
װ. .h. 8 רעתערם די פון חרע׳

אי. כן ditjb פון v שםו
 עננ־ גאריחםטעז 8 סון בוד א אח
. «  העליעו־ ו^ן .חעלתן שוײבעו *

 די טז ארוים ׳נר נחנעם פ״רנעס״־ונג״
 וחר «נעשא*ט8 ימז פאלפ a םון נשםח

ס די לויט ל״ן ח » ח »ן־  נע־ אדער »נ
 םארנע־ םאלס דאט װאס מר־וזעלדען,

 זאםםיגער ײאם ta באװײזנ^ ער מערט.
 שעוז־ אלץ פאלס, a פיז נשםח די א>ו סם

ר אלץ םיחלען, דאס סאן נעך ה « I8P 
באגײסטערען. זיך עס

a ■Jp jyg
 קילײנע א ױניאן, 1םאכע רײנסאוט די
א#אוםה  ילאקאיל, קילײנער א םאילח, קיוײן '
 זאםטיגע רײנע א אויס, װײזט אבער, האט

 דערי־ זוכט יצאקאיל דער םא<?ס־נשסה.
 חרר זאכען נײע אויס מא< אלע ר5ג

 עד זאט1 ווערען. צו באגײםטעדם װעילכע
 אײנגעםיחרט עיעסשאן מגפאר .ךעריבער

 װאו סימפאזױם, םין א פארום, אפען א
 ארויס־ זאלען קאנדידאטען רויםעגד^ די

 װילען זײ װארום םײנונגען זײערע ?אנעז
עכד געוױסע םאר סאנדידאטען זײן דוקא
טער.

אײנ־ אן ;אײנפאי גוטער א איז דאס
̂ק, אינטערעסאנטעז אן םון פאיל  װאס םא
 נעמט און נײעס עפעס מא< איוע זוכם

 װא־ וױי^ םארשטעחער. איהרע ערנסט
 דיק,און ״טאם, יעדער טאסע חם*זאי
 װיכ״ א םאר קאגדידיחגן קענען העררי״

 א דען איז V ױניאן דער אין אםט טיגען
 םאסײעטײ 5סאשע ביילינע א עםעס ױניאן

i פון לע f העררען. און דאםען זאטע פאר 
 םארשװענדען צו וואו עדנעץ זוכען װאס
צײטצ פוסטע זייער
 גרוײ דער פון טײ< א איז ױניאז א

 ארבײטער־באוועגוננ, א<ווע<&יכער סער
 ריזיג־ דעם םאר זיך םיט שםעיט װאס
 יאהרדלונ־ אונזער ׳פון מאגוםענט סםען

 הונסט״ א סונםט־װערק, א איז עס דערט.
גוםא. ילעבענס־שטראם םון ווערק

 זעהי אמט. אן םאר אײגער ילויפט
 װי<ען צײגם דאס שעהן. *ויז דאס גוט.
 מא״ די אבער אםביציע. םענשייכע אוז
 צו איז. ער װער װיסען דארםען סעז

 םאר, סינסטיערישעז דעם ער םארשםעהם
 װעניגסטעגס אם דורכגעגאנגען ער איז צי
 ארבײטער־בא־ דער םון סילאסעז םאר א

 קענען איהם זא< םען כדײ שויע, ווענונג
 אר- דער צו צוטרעםעז זאל ער אז טרויען

 םאכעז ניט ארבײט דער םיז זא< און נײט
P\" דזשאב. ״באטש״

 הוםט ױגיאן םאכער רײנקאום דער
 פרע־ דאזיגען דעם םאכען םאר הרעדיט
 סיכד םיז אזא דורכפיחרען םון צעדענט
 אפ־ זאיעז קאנתדאטעז די װאו פאזױם,

 ברײטער דער םאר ״עקזאםעד געבען
̂ 'סעםבערשים.

 ערשםער דער ײעז געומו נים ביז איו
 סאנדידאמ דער יעװים, ברודער ועדנער,

 אבער נערעדט, חאט סעקרעטאר, סאר
 ניש־ האט ער m געזאנם םיר האט *טען

 געגנער־ א אגס און געחןדם, קשה׳דינ
 םריד־ םעם צו טשערםאן םאר האנדידאם

 אד־ דער אויוי אמעפאיען ער איז םאן,
 אדםיניםטדאציע די װיי< סיניסםראציע,

ם איז,  שפאר־ נעווען נים פױינוננ, זײז ױי
 אין איז און אויסגאבזנן ילאהא<ע איז זאם

אויפ׳ן געגאגגעז גיט וחגנען םייע •נדערע
־ הישד. דרך

 האט <עוױט צו אוים ניט מאכט עס
 ער איבערטריבען. םאתםען די ביסע< א

 נעגגע^פאנדײ א זייענדיג אבמר, האט
 און רעדען, צו אזױ רמכם א נעהאט דאט,
t האט ער װי יאנג אזוי t אין געהאילטען 

 איז^ סריטײן אנשטענדיגער םון ראמעז די
ײי *ל*ז. אם נעררען ער  ניט סען מען װ

 צוגע־ זאיל ער נעגנער, א םיז ערײארטעז
 גע־ איז געגגער־פאנדידאט זײן אז געז,

רעכט.
 חאט ארםיסעי דמם פיז שרײבער דער

 בא־ א ז״נעם םים געאםפערם זיד ימייל
 אםאיינאן ךאם ותגעז שרײבער קאנטען
 די אויסי מרייבאר יתגע די םון אנםאר
c ער איז »יטע« m איבערצײגט תגעם 

 מו־ t^p נעוחנז ניט וױ? אנםא< דער אז
 טןי א האכעז יתגא די אז חנכסיגנמנר,

תר םימ איבערםריבען  ״עם פוײכױס. זי
 געענםפערם, םיר אר האט אםת״ איז

 גאזועז ניט ד*ס nםיר ווען ״אבער
 טד ניט מארט אתזעו דאך וואילט טאז,
 זײ וואממן םיר אח ווארמ, נײ קײז ייעז

ר שרײבער איטע  םיט נעטאן mm נים ̂נ
קריםיק״^ אונ?ער

געג• א פון נאראפמנר דער איז דאם
ם בדודער און נער, ױ ר װא<ט ײו מ  גיט זי

 דיגא» פאד וזאחןן באשו^דינט געקאנט
ײז «ח איבערטרײבונגמ n ו n ײי  ער װ

גמגנער־פומרידאנ^ א דאד איז
איז #איחר זעחט אנוד, פראגאן זײנע

 םראגע n קריטיקירעז. צו װאס דא יא
 טיט מעשח חגר וועגעז פאיינסקי׳ן צו

 א געםאכם האם שנאפס טרוגק דעם
 גע־ פשוט איז דאס אײנדרוק. שילעכטעז

 עס וױ און #חרע ילשון פאחפטעיטע װעז
 פאיינסקי׳ס דודך ארױסגעוױזעז זיד האט

 איגע?. א געווען פשוט דאם איז רעדע,
 מוױט׳ן ברודער עמיצער האם םסתמא

 האט ׳ער און באבע־מעשה א דערצעהיט
 װי אבער אםת. אן םאר אנגענוםען דאס

אע אזױ זײן, גמװען ניט זאיל זאך די ױ י  ז
 ער חאט איבערצײגט, געװען ניט איז ער

 םרא״ אזעילכע עהנייכע און םראנע אז?ו
שטעיען. באדארםט ניט גען

 אין געשריבען ערגעץ שטעהט װי און
 גע־ חאט ג<יי םון אײנער װאס דרשה, א

דער אז חסדא׳ן: רב פאר דרשנ׳ט
 ב?ינד, איז שעםס פאראויסנעהענדער

 ער סטאדע. גאנצע די ער םארםיהרט
̂ט געהן, צו װאו ניט זעהט  ארײן ער פא

 געהט סטאדע גאנצע די און גריבער, איז
 זעילבע די אין פא<ען א<ע און נאך איהם

 האנדידאט <ויםענדער דער אז גריבער.
 פירר דער געװיט, ברודער טשערמאן, םאר
 —םראגען, אזעמנע געשטעיט האט ״רער

 םא־ ברודער קאלעגען, זײנע שויז האבעז
 געפחגגט אויך ארײנגערעכענט, ראױ

כע  ארײנגעםאיען זײנען און םראנען אז̂ע
 געהאט האבען ?ײ גרוב. זע<בער דער אין

 דער און טעם גוטען ניט זע<בען דעם
 אזעי״ הערענדיג געקרימם זיך האט עו<ם

ײ םראגען. כע  דאס אז געםיהיט, האבעז ז
 נאר אפגעמבען, עסזאמעז סײן נים איז

 דער• םארילוימדונגען. געגנערישע פשוט
 דער םרידםאן, סעם זיך האט אמןר פאר

 איצ־ און סעקרעםאר <אקא< געװעזענער
 אויס־ טשערםאן, םאר קאנדידאט טיגער

 חנדינ די און רעדע, זײז םיט געצײכענם
w ?אי םען אז ווערט די זיכער האט w p 

 *גערעכ־ דער אין איבערגעבען טײי א
 ער האם אנדערעס צװישען .טינסײט״

:אגט0מ אזױ
יאקאא, אי| צײט א פון געדענק ״איך

 אײנ־ חננט אםיילו געװעז ניט איז עס װעז
 דזשענעראיל דעם איז ערשט צוצאה<ען.

 םא־ רײנקאום די איז 1910 םון םםדײק
 געסר יעבעז װירסיויכען צום ױניאן כער
 סף דעם אונםער ציה איך ווען און םען.
 דאס איז איצט, ביז דאםאלס םון חכ<

 ביז.נאכם, טאג םון װי אונטערשײד אן
םינסטערניש. ביז ליכם םון װי

 םיכד א געװארען דאםאילס איז ״מען
 מצן םענט. 46 םים דאילאר א םאר גליר
ט ניט האט  אםעםמענםס. י קײז געצא̂ה

̂יגע א געווען ס׳איז  םען אבער יתיאן, בי
 אז און געםאכט, נים יעבען האסאקײן

 גע- דאם איז ילעבען א געמאכט האם םעז
<עבען. בי<יוער א ווען

 האט ע^עכמנט אידעאיליםםישער ״דער
 חד ם5א« .אח9צינעיל בײ ציגע< געבויט
 ית- א הײנם םיר האבען דערםיז זולםאט

 %אוועק זיר קען םעז וועיכמר ̂םים ̂אז,
̂ען  םאר־ איז •לאמםארםע‘ א אויף שםזן
ױניאנס. שטארקסםער די מים זיך גילײכעז

קריםימיחןן. צו וואס דא איז *געװים
 געשםא־ גיט זײגען ?ריםיקירען װאס די

 סענעז יוניאן, ח(ר םון װיגע<ע בײם נמן
ײ  אבער טאז. צו דאס םארגינען זיך ז

 א איז קריםיפ אױם. נים מאכט דאס
 ױגיאן. א אין זאך נעזונטע און גוםע

 רידד צו טעטיגקײם, צו טרײבט הריטיס
 םארזיכטיגקײם, צו איז רעװדמסײט

 תאנסםרופ־ א םיז זײן ncr קריטיס אבער
 אױםצר קריטיס — כאראהטער טיװעז

 נים אבער אױסצובצסערען, שעהנמרען,
 ״־np דאםגאגישע און צושטזנחןנדע סײן
טי?.

 ווארמן געםיהרט זא< מניאן די כדי״
 דעם חאבען זאיען םעםבערס די m אזױ,
 םעג־ חאבאן םעז דארזי בעגעםיט, םו<עז

 תאגד^נז אח טראכטען זא<מן װאם שע\
p נים און זעלבסםשטענריג n פארםארט־

 פמד םענשעז, פארכאי. א צו גײדזשט ׳
 דארםען ױגיאן, א אין איעפמגטען רענדע
ײן, א האבען ב ^ ח דענמן דארפעז רו  י

 איג• די םאר זעילבסםשטמנדע חאנדלען
 ^רצעז *י\ טרײד. דעם פח טארעסצן
 זעלבםטשטענ־ זײן דארוי jyo געחנדט,

םרײד-יזניאניסטאן. דיגע
 פאחפײחנמ באלאנגעז מניאז א *צו
 ױנ־ די דאר^ דערםאר ppuo את סעגשען

 טאיצרי• אח זעלבסםשטענזײנ ?יין יאן
סימומעז. איצסענט רען

 איד כמנ?. זאנט רעכםער, א pa ״איד
 און ראדיסאלער pn צו אבאר זיף םיח<

ױ ליבעראלפד  געחפצנע אזױ גאוױםא ו
*w r וואם םיר, כױם אמר איז צרח די 

 טאנייך, און וווגןי p*p p>i נימ dtp איד
דאםי םנן דארוי סױיסען חײגמיגע אז

i n אתאניזיײ פריניא 
m w א אין שאךארבייט o t 1מא W 

םיםמידאד rm םים ארנײפ וײ טאן ״גיט
פיניז זיד דארןי ױניאז א און מ

 פיינקעז, א פארסאגט ױ וחנן גליקליד
 צו בכח איז װאס עלעםענט ריחרעװתגען

לײ[. פראנט אױם׳ן געחן
 מאקסימום א אונז םון פאדערם ̂מען

 זײן, ניט קײגטאר w דאס ותזולטאטען.
p און ’P קען מענש פאראנטװארטייכער 

 זײן דארןי נעוױס ואנען. גיט זאך אזא
vu עיתר דער און ע?אנאטיע, ױניאן א 
 בא־ גילײך איעטען דארןי מען אילעס, םון

חאנדיען.
 אן געװעז איעטאי איז יאליסי ״םײז

 דער־ געװען שטענדע בין איך אפענע.
 זײן זאיעז ױגיאנס טרײד אז #מאד

 אין נאך האב איו זעלבסטשטענדיג.•
 צוױשען גע?עמפט ,1906 איז רוסיאנד,

 אונ־ פאר ?רײזען רעװאלוציאנערע םי>גע
םאראײגען״ פראפמסיאנעיע אפחעגגיגע

 שטײגער גלענצענתן אזא אויוי אט
 רערע זײן פאדטגעזעצט םױדםאן האט
 קאמוניס־ די באשולדיגט אױך האט און

 אין געװען זיינען זײ װען דאס טען,
 כחות, ארע באזײטינט םען האט ?ראפט

 מא- אײגעם יעדען געטרײעם מען חאט
 איהם צו זיך האט מען טויטען. ראליש
 םאמענדע די מיט אויסגעדריקטע זאגאר

r : װערטער
 םונט אײער האבען װי^ע[ ״םיר

 ער;ידעריגען. אײך װיילען םיר םלײש. ,
 רע• זאיט איהר אז ניט, אםילו װילעז מיר

 םון םינאנץ״קאםיטע דער םון זיגנירעז
 אײר װילען מיר נאר באארד, עקזע?וטיװ

ארויסװארםעז״.
 ארויסנערוםעז זזאט רעדע םרידמאן׳ס

אפ^אדיסמענטעז. שטורסדיגע
 פאילינססי טשערםאן איצטיגער דער

 ־pyo פאר ?אנדידאט לויםענדער דער און
 פאזיציע א אין געװען ניט איז רעטער

 זײ־ װײל רעדע, אלגעםײנע אן מאכעז צו
 אװעקנעשטעלט איהם האבען נעגגער נע
p f באדארםט זיך האט ער װאו לאנע, א 

 םײלען, םארשײדענע די םון םארםייזײגעז
געװארען. געװארםען איהם איז זײנעז װאס

 עהרציכער איטער אן אלס דאד אבער )
 בארידד צו געלונגען איהם איז םאילדאט

םראגען. אלגעםײנע אויד חגן
 ^רא?טײ םון נערעדט האט פאלינס?י

 האט ער ארגאניזאציאנס־ארבייט. שע
 י יאהרען האט׳אילע ער אןזי װי אנגעװיזען

 ױניאן. א אויםצובויען נעארבײט זײנע
ער האם נליקליך״ זיך םיהל איך ״אדן

 פון אײגער געװען כק איד ״װאס געזאגט,
 םאר איצם זעח אץ־ אח חױפט־בױער, די

 ױניאן. שטארקע שעהנע א אױגעז מײגע
 שטארז סיט קענען מעמכערס די װאו

 דעט יעונא, זײער געגען זיך םארטײדיגען
' כאס/

פאח־ טיט באוױזעז האט פאימסקי
 נױ אין גאר ניט האט ער אזוי װי טען

 יעצ״ די אױך נאר ױדאן די געבויט יארק
 געױארעז געשיקט איז ער װען צײט, טע
 און טאג געארבײט ער האט באסטאז, איז

 אר• די געילונגעז איהם ס׳איז און נאכט
 כיאכעד רײנסאוט באסטאנעד די בײט.

ױניאן. א איצט האבען
 אנ• אױף אגגעװיזען אויך האט ער
 ארגאניזאציא;ס*אר״ ערפאילגרײכע דערע
 װעיכע געגנער, זײנע אםיילו װאס בײט,

 םײ־ גיפטיגע םיל אזוי איחם אין האבעז
 אפ־ געקענט ניט האבען געװארםען, לען

 האט רעדע זײן פון ענדע צום ?ײקענען.
:נעזאגט אזוי ער

 דארפען ױניאן א אין אז גיויב, ״איך
 זײ װאס וױסען זאילעז װאס מענשעז, זײן

 די םארשםעהז זאילען זײ טאז, צו האבען
 איבערגעבעז. און טרײ און-זײז ארבײט

 זײן דאדםען ױניאן א אין אז גלויב, איך
 האבען מורא ניט זאילען װאס מעגשען,

 א אכת. חנם מעסבערס די זאגען צו
 פארפיהרער. ?ײז זײן ניט טאר פיהרער

ײ־ א איז סײ םיהרער, א פון װעג דער  ?י
 דארן* ױניאז, גרויסער א אין סײ איז נער
 ניט און מלײכער א עהרליכער, אז זײז

 היפא?ריטסטװא. איז חניםה אויף געבויט
 ױניאן א טאר איעס פון עיתר און.דער

 פארטײ, שום הײן םון עין ?ײז זײן ניט
 װעג. אײגענעם איהר האט ױניאן א וױיל

 פארםײ, א םון געםיהרם ױניאן א ווערט
ײ״ מעמבערס די און זי בלאנדזשעט דאן  י
דערפיז״ דען

 געמאכט אויך זזאט רעדע פא<ינס?י׳ס
 עולם דער און אײנדדוק נויטיגעז דעם
אםילאדירט. גרויסארטיג איהם האט

 פײנע א געהאיטעז אויך האם עס
 דער אליגסקי, ברודער עננליש איז רעדע

 האט ער סענעדזשער. םאר ?אנדידאט
 1ײז איז קײנמאי האם ער אז אנגעװיזעז,

 און פארםײ ?ײז צו באלאנגט ניט לעבען
 בלױז ארבײטען צו צוגמזאגם האט ער

מעםבעדם. די פון אינםערמסעז די םאר
)11 אוי\י (אלוס

פרעסער דרעס און סלאוס ױ כײ דד חערם והס
? 35 ממאל יוניאן

.35 לאשאל נקחשער םע ברעםלאװ, חש. םון

 עלעד אוגזערע פון רעזולטאטען די
מר אדער םעהר שוין !יינען שאגט ױיני  ו

םיר נאר םעםנערם, או«ערע צו באקאגט
 דער ביי אםאל נאר אפשטץלעז יך1 םוזען

 האבען םילזנם פילעם, ײל1ו דערפאר םראנע
 בײ עלעסשאנס. דיזע םון נןלעתט םילע
 אוג־ םון װילעז דער האט עלעקשאנם דיזזנ
 עס יגט.1נע »סבערשיפ גחיסער תר

 פערזאנען אײנצעלנע געפונען ןיך האבען
ײ ta נעדענסס האבען װעלכע  בא־ סעגעז ז

o ̂עםםען n םעם־ גרויםער דער פון וויל«ן 
 אלעס אננעװענדעם חאבעז די גערשי■.

ך ר8נ ײאס  פאר און אםאתירען «ו »נלי
 נעטשעפעט, ניט סײנעם חאמן םיר

 ה״נעם נעזאנם, נים ײארט סייז הײגעם
 םאר־ יך1 האנען םיר נעעגטפערט. ,נים

 אינםעלי־ און םארשםאנד דעם אויןי לאוט
 םעםבערשיפ. נחיםער אונחגר םון נענץ

ײ זאל״ז :נעוועזען איז סאטא אונוער  ז
ײ װי טאן  ער־ ויי זאצען ;םארשםעהען ז

 ”ta 1 גלוינען די װעלכע דיזע װיילען
ײ קענעז  האבעז מיר און םארםחן»ן, ו

 נרויםע די אינענארם. ניט װירהליר ןיך .
 ענטפער• אימר נענעבען האט מםבערשיא

ען ײ!יינ  אפנעגען מאםעז די אין געקוםען ז
». !ײער טי  האבען םיר ווען !עלםעז ש

ata oanw איו עס װי װאום, נתיםען 
tn v tv taa עלעס־ לעצטע די אין נעװארען 

 ־”t שטיםען הונדערט עלו* גענויע שאן.
 מענע־ אונזער נעװארען. אפנענעמז נען

 877 םים נעװארען עתועחלם איו דזשער
מז, 130 «געז  נעגע־ האבעז וועלכע שטי

 ז«ל* חןר םים אוז געננער, אונתרע נען
r פואיארשאן בער a גע־ ערוױילט אױף 

 עלזעהוםיײ די pa טשערםאן דער װארען
 נע־ ערװעהלם !ײנען םאלנענדע נאארד.
o פאר ייאראן n םע־ םאר : 1928 יאתר 

n חש. נעחשער a fe n s, םשזרםאן םאר 
o םון n עס־ םאר ;ריעוי לואים לאקאל 

םיװ מרם באארד מ?ו  ראנ־a םש. :מם
גלאזער. ם. ביגעל, ל. ענב«ת,1ײ8 ם. סקי,

■ a. ,1 חורוויטץ, י. לןװיגפאן .v n1ײדםא, 
חבאװ, ה. !אםלאװ, .a םילװערמאן, פג
 רובינשםײן, ח. םרימר, ם. ראםשטײן, י.
j ^ם»ז, \וילי םרילינ ר  שלאתםאן, ח. »י

 ם. שענטער, ם. דייטש, ם. ט,8פאלב קאףל
 סש. קאטץ, ש.1ד שולדינער, חש. לאזןװ,
 שענםם1אײר ביונעם רaם סײפם. ם. הוױן,

jo ^ל.- נאלדאװםק u tfa v n/ .דארפ־ ה 
tao, •י ponn»oan,' .שעכםער. נ

ױ און r עם גרויםארםינ ו a נעייעיעז 
ta אונזער rp n p, אויף אזוי r a •נעװע 

 האט נעהײםעז איגסטאלײשאן. או«ער תן
op ta op אינ* פאבליס הײן זײן נים וחנם 

ערלויבם װעט עסי ta נאר םםאלײשאן,

 די בײצװואוינען םעםבער יעדען ווערען
 דך, האט אויםגפלאזעז אינסםאלײשאן.

ta נעװארען אלײן זיך םון 1אי עס « 
 נעסוםעז 1אי עם אינםמאלײשאן. פאבליק

 די בײצואװאוינעז םעםבערם םיל אזוי
i אינםטאל״שא), n  ta האל װעבסםער 

 נע־ איז עם און נץפאסם, געװארען אח
 כדטיננען שעגםטע די po אײנער װען

 נעװארען. אפנעהאלםען /יועז איז װאס
 פרעזי־ זnײננעלאa האט לאקאל אונזער

 ניי־ער־ די אינםטאלירעז צו זינםאן רענם
 אײננעלאדען אויך pa באאמםע װיילםע

 ײ־ ■רעזידעגט װײס באראוי, םע^רעטערי
 פיינ־ האכםאן, ריױבעמ, נינפא, בינםסי,

 שלעדנ־ ב. נעװערהשאפטעז, די םון שטײן
 איבערינע אלע pa ואזענבערנ, אב. נער,

 באאמ־ לאסאלע pa באארד דזשאינם
.  איינדרוסםפול pa שעהן ועהר »

n נעװאחזן אינםטאלירם ן״נען p tn a 
 פאסענ־ זעהר pa נאאםטע ניי־ערװיילםע

 םון נעװארען נעהאלטען זיינעז רעדעם דע
 באארד דושאינט אינטערנײשאנאל, אלע
 נעלעגענ־ דמער צו אםיםערם לאסאלע און

 גע־ ״נען1 הארצינ און שעהן אויך הײט.
 opjptpnpa אוגזער po רעדעם די וועןען

 ניי־ אונזער pa סאהן, מאקס םשערםאן,
 אייר ריעױ. לואים םשערםאן ערװעהלטען

m נע־ האט צײלען דיזע םיז שרײבער 
D in. אלצמעגס o n n אויפנע* !ײנען 
 אפלא־ םישע1שטו םים נעװאחןן נומען

": בלוםען דיםטענטען. \v\ נע־ נעשיקט 
 אײנצעל־ שעפעה פארשידענע po ווארען

d פון pa פערזאנען נע ipd p ib  D n קיוב 
 אם־ י1 באאםםע. נײ־עדװײלםע די צו —

i םאםםעחן, n םתיגלליכער און יט1י8ס 
onpnp האם װאם נײסט, t אינ־ דיזע בײ 

 נ׳ד1פ* ניט לאננ לאננ, װעם םםאליישאן
n p tjta  po tn pn  ipo עם ם.1«םבע 

i נעשוועבם חאס n נײסט po אײנײ1םא 
 םים pa םרילליכסייט, הארמןתי?, טנ^
i n ענטשלאםענהײט p»inr אױםצובויען 
o n לאסאל pa ך o תו n אל־ י1 לאסאל 

ױ:יא|. נעםיינע
tnotpptpp ip tn a שוין האט באאח־ 

oanpj מיםיננ, אײן pa א| םאננען 1םי 
ױ 1«לענע בײםצן1אויםצוא i צו ,tta ו a t 

o שטאושען n לאקאל pa אוים־ יי1א װי 
D צונוצען n 1םא אן1םי נעסםםןן o n 

עוז פון בענעפיט  א»י םעםבצרם. אונו
 פל׳ד 1בײטע1אויםא ױעלען 1מי ווי שנעל
ײ 1םי וחנלען גער, p ו « n i| אונ• 1בצסא 
n p t .םילעם מעםבערם r a צי יצצט דא 
pa ip גצםאז דאחי םילעם tta טאן, ipn 

ױ tta װאם .tnptt נעטאן וועט םילעס  ו
אומעול pa 1יפטצ1גא 1מי וועלען א»י

e נעהםםען ia t n. * *
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 פון שעפעו די אין מעםנערס אוטערע פון קלאנען
 װעלען אססץ מאנופשסםשורערס דרעס דער

װערען עולײוינס שנעל
פאלין. םאריס פון

 ױ:י$ן אוגזער *ו$ס אגריטענט, דער
 םאגױ דרעס און װײסט דער םיט ר$ט

 פונסט א אנטהאלט אסס׳ז, פעקטיפורעדס
 דעם מיט גס.$5דיסקריםיגימ װעגען
 פאר ניט ארבײטער קײן ט$ר פונלט
 » איז ער װ*ום דערםאר װערען פ$מט

 ױני*ז, דער אין אקטיװ $דער סיטגליד,
 ניט זאלען טאנוםעלט׳מורמרס אייניגע אז

 םארשטעגדיגומ סלארע א אויספאילגעז
 אגרי־ דער ערװארטען. צו געװעזעז איז

 אין געװארעז אונםערגעשריבען איז מעגט
 שפעטער מאגאםען אײויגע און םעבתאר

 װאס לױױי, און װעסעל םירסע די האט
 אן אנטזאגט אסס׳ן, דער צו באלאגגט ״

 געװעזען איז זי וואס דערפאר ארבייטערין
 געהענט ניט און װאכעז צווײ קראנס

d װען ארבײטען. p* פאםירט, האט 
 םיט״ ארבײטערינס, צװײ אגדערע האבען
 דער געםרעגט ױניאן, דער םון נילידער

 דאס איז אזוי װי שאם, םון פארלײד-י
 װערעז זאיל ארבײטערין אן אז מעגליך,

 װאס דערםאר ^א^ םון ארויסנעװארםען
 קאכד א און סראנק נעװעזעז איז זי

 געװארען געמאכט אויך איז פלײנט
 איז קײס די און אםיס, ױניאן אין

 םאר־ דעם םון געװארעז אױםגעגוםען
 רייז־ ברודער ױניאן, דער םון שטעהער

 דער םון םארשטעהער דעם םיט בערנ״
 ענטזאגטע די און ׳שלאיען, םי״ אסס׳ן,

 געװארען צוריתגענוםען איז ארבײטעריז
 שפעטער טענ אייגיגע ארבײט. דער צו

 צוױי די געװאדען דיסם^ארדזשט זײנען
 ארויסגע- דזאבען װעלכע ארבײטערינס,

 צו געםמזל סאלידארישעז זײער װיזען
 האט םראגע דער װעגעז רזראגהער. דער
 אסס׳ן דער פון םאױ&טעהער דער מוין

 צױ האט ער אנדעחש. גאנץ נעהאנדעילט
 לי- און װעסעל פירםע די אז געשטיםט

 די ענטזאגען גע־דארםט ניט האט װײ
̂ר ארבײטערינס,  בא־ ניט האט ער אב

 םון םעסבערס די אז זוירסען צו װיזעז
̂ען אסם׳ז דעד  אגרײ דעם נאכקוםען זא

רעאינסטײטעז. *רבייטער די און מענט
 ױניאן די האט אגרימענט דעם ^ױט

̂ירען געדארםט קײס די  אום־ צום אסעי
 בדפערםאז, פארטײאישעז

 אז געםאכט, גראדע זיך האט סטוירן,
 א אויף געװעזען איז סטוירן דזשאדזש

 חאט קײם די און אײראפא אין רײ<ע
̂י זיך באנק. ^נגער דער אין עפט5םאר

 צװײטע א ■אסירט האט דערװײיצ
 םון מאפ דעם אין סײם, דיסטמארחלן

 םעםגערם• אויר וױטייה און סנײדער
 צאל דעם איז אױך איז אסס׳ז״ דער םון

 ניט אסס׳ן דער םון םװןרער די האבעז
ען. צו *באוױזען  רעזולטאט ם5אי האנ̂ד

 גע- ױניאן די וואט צרפםאנד דעם םון
̂גענדעז דעם ^יקט  אוכד צום בריף םא

:םשערטאן •ארםײאישעז
סטוירן, האראס דדטאדדט ״האנ.

, הא̂י סיטי ,260 רום
פא. ״אדעאפיא5םיי

:סטוירן דזשאדז^ ®ײערער
 50 לאקא? םון אינטערעםעז די אין
 דער םון ױניאן דרעםםײקערם און װײסט
 װענ־ װאירקערס, גארםענט לײדיס אינט.

 אוכד דעם א<ם אײה צי זיד םיר דען
 װײסט דער אין נמזעדטאן אארטײאיעעז

 אײניגע םים איגדוסטריע, דרעס און
 מאגוםעקםשורערס רי געגען תאםפאײנטם

 און װײקט דער צו באלאנגען װעאכע
אםם׳ן. םאנוםעקטשוחנרם דרעס

אבװעזענ״ אײמר פון «ײט דער אין
 אגגע״ זיך חאבען םיאאדעאםיא, םון הײט

 וועילכע סיט קאטפאײנםס, צאזז< א קליבען
 גזך "\p *ו קוםען געקענט נים האבען מיר

 אינטערעסמז די איז םארגאײכונג חערינע
 אונזער םון םיטגצידער ארבײטעך, די םון

ד די *ויישען אגחנחנ. און ױניאן,  מו
 קײסעס. דיסנמואחרזש דא זײנען נען

 נע־ אגמזאגט ױינעז םעםבערם אונזערע
i טון ווארען n באאאגנעז ®אר ארנײט 
ײז אדער  און מניאז, חנר אין אמםיװ ז
r א אויד n ,גע־ איז עס וואו פעיע 

ױ םזנחר מװוארען ארבײט  שסתדען 44 ו
 t״p געװאחוז געצאחאט ניס אזן װאך די

פאר,אוחנוימױים״. זמםםרא
 n מון <יסט א בײ דא ייעעז כױד״

 מד אײד און<עמעז קײמם נאזוס־עדע
 ן צױ זיך זאלען סיר יוען צײם » ^םײמז

 םראגעז די קזננען צו אוס ןאטעגסוסעז
אדאיידימנז.

I דער וחנס איהר אז ^ירוואדםענוײג,

 באאדיגע אײער געבען אנגעאעגענהײט
םיר, באייבען אויםסערקזאטהײט,

 ױניאן דרעסםײקערט און וױיסט
י. װ. נ, כ א. 50 לאקאר

ראזעגפעיד, א׳יידא
קיוױק. קאםפלײנט »ון סעקרעטערין

 האט ױניאן די װאס צײט דער פון
 א אװע< ^וין איז בריעף דעם גזדפיקט
ט, מאנאט  ארץ איז םראגע די און \י

 עגדלאך ביז געװארען, אויפנענומען ניט
 דעם פון גיתם די ערהאאםען טיר האבען
 צוזאםען צד, »ז ױניאן, דער םון אאיער

 האבען אססס׳ן דער פון לאיער דעש םיט
 דזעאדדט םיט קאנפערעגץ א געהאט
 דער צו געקוםען זײנען זײ און סטוירן,

 ^איכ־ װעגען םאר?*טעגדיגונג םאאגענדער
 ארביײ די צװיעען צװיםטיגקײםען טען
 אויך און אונםערנעםען, ןײערע און מער

 איצטיגע ביז די אין םארהער א װעגעז
<ןײסעס.

 װערט אדבײטער אן װען פאא אין )1
 ווע״ געםאכט חןם װעגען זאא 'געקריװדעט,

 צום קאמפאײנט שריםטאיכער א רען
םעקטשודער.1םאנ

 ארבײ; רי אז #זיך פאדפטעהט עס
 רארםען קאםפאיינט, א האבען װאס טער,

 און ױניאן, דער־ פון אפיס אין קוטען
 קאטפאײנט זײער אױסהערען װעט םען
 םארטא־ נויםיגע אאע באזאדגעז ש*\ און

= \ איטעםען.
̂ורער דער )2 האנד־ דארף מאגוםעהט

 עפע־ גיט קאמפאײנם, דעם װעגען אען
צייט. טעג דרײ איז \וי טער

 ניט האנדעאט באאעבאס דער אויב )3
 חאנדאונג זײן אדעד צײט, טענ דרײ אין
 ארכײטער, די םון װאודמ דעם געבען איז
 םון זוערזגן אויפגענוםעז םראגע די זאא
 די און ױניאן דער םון םארטרעטער די

אסס׳ן.
 דער םון פארטרעטער די אויב )4
 ניט זיך <מנען אסס׳ן דער און ױניאז

 י1םאראוי אין סראגע, דער איבער אײביגען
 ־ פארמרעטער דער זאא צײט, טעג 5 םון
 *ריפמאיך װיםעז 3<אז ױניאן דער פון
 ט׳פערםאן, אוםפארטײאימען דעם צו

 באשםײ זא< וועאכער סטויח, דזשאדזש
 װיי <אזען דזנם וחנגעז און היריגג א םען
 און ױניאן דער פון םארטרעטער די םען
p אסס׳ן. דער it פארטרזןטער בײחנ 

 מײם חנר םיט גרײט זײז דארםעז וועאעז
 אוכד־ דער ןױים. באשטיםםער דער פאר

 דאס זזאט םשערםאן פארטײאישער
 *A קײם יזןחור *ין באשטיםען צו רעכט

 םאד^ך די האבעז װיא ער צי זונדער
 און 'וניאן דער םוז אאיערס און חער

זזירינג. דער בײ אנװעזענד אםס׳ז
 ענט־ pn וחגט סטוירן דזמאדדפ )5

 פון יאיערס די צו װיסען אאזען שיידזנג
אסס׳ן. אוז ױניאז חןר

 קײסעס םפעציעאע צוױי די וועבען
 װיטאח איז סנייחנר םירמעם די נעגען

 הידיג: די זאא איװײ, און װעםער און
 טען25 דעם םרײטאג, װערען געהאאטעז

דזשאדדפ איז «•׳ נ״ 3 נאוועםבער

 סימי 260 רום ט*עמבערס, סטוירג׳ם
 חאנען דארפען צרױם בײדע און חאא♦
if די האגען װעיכע פערזאנעז אלע iir if i 

באאויכטען.
 װעגען פראגע די אמבאיאננט װאם

 די װאס ,4ארבײטס־װא -שטוגדען44 דער
 געוױסע א אז באהויפטעט, ױגיאן

 איו #חרף גיט פוגסט דעם םיחרען מעפער
n דעם װענעז אז געװארען פארשטאגעז m* 

 דאס אױג און האגדלען. אסאסיאײשאן די
 » אין חרכגעפיהרט װערען ניט װעט

 סטױרן דז׳פאדז^ װעט צײט, קורצער
 ארױסגענען און םראגע די אויםגעטען

ענט׳פי^נג. זײז
 פיגף אויבעגאױםגערעכעגטע די אויט
ץ פילײכט װעט פונקטען  !0 מעגליו זי

 וחד פאר^רעפט דט זאלען קאםפאײגטס
 עס װערען, ערלעדיגט באלד נאר רען,

 וױג״ דין װעט עס *ז זץ־ פארמטעהט
 די און ארבײטער די ?0 ̂וענסװערטזז

 קאמ• יעדען װעגען זאלעז מעפער אסס׳ז
 דער פון אפיס אין װיםען לאזעז •לײגט
ױניאז״

 גרײט געוחנן ױניאן זײ איז פרײטאג
 דיס• צוױי די איבער הירינג דער צו
̂ר, מײסעס, מארדדפ6 o אינער אב m 
 בא״ ניט אוגז איז װעלכע אורזאכע, אן

 גע• אפגעלײגט חירימ די איז װאוסט...
 דיס״ צוױי די טאנטאג. י.1אוי װארען

 ױעסעל םון ארבײטערינס במוארדזמטע
 אץ איצט ארבײטען װעלכע אױױי, און
 פריײ זײגען אח שאפ אסס׳ן אנדעד אן

p חאנען חיריגנ, דער צו געקוטען טאג ir 
 װענען אגדעױפ גאנץ געםיהאט סאגטאנ

 עט װאס אנגעלעגענהײט, גאנצער רער
 זײ װאו דא אז גלריבען אומ )טאכט

ײ םמן ד.אט איצט ארגײטעז  -נע ^וױן ז
 וועיען זײ אוי? אז אנצוהערען געבען
 דערםאר זײ װעיעז הירינג דער צו חוםען

 ערטױ נאטירליר זײ האבען םיר אײחגן.
 פאר• און חיריגג, דעד צו סוםעז צו טעט

 םארטײדי• זײ װעט ױניאן די אז ?'כערט
 מאנופעק• איצטיגער זײער םאא איז געז

דיסקריטינירען. זיי וועט טמורער
 הײ די ?טאטגעפונעך האט מאנטאנ

 םירםע די איז דאס , <ןײס אײן p* ריגג
o האט וועלכע װיטלין, און סנײדער n• 

p־w אן ט^ארדדפט ip o ''n דעם םאר 
 בײ האט זי װאם םארברעכעז איעציגען

 מניאן איהר גענוםעז םיםארבײטערין א
דױס. באצאהלען «ו בוך

 םארטראטען געווען איז פירםע די
 געטרײע זײן און םנ*דמר טר. דורך

 אים ארבײטער די צו נאקאגט פאראײת,
ארבייטזד די

 אר- צוױי עדות אלס געהאט חאט ריז
 די טאקע איז אײנע םין״עאפ, נײםער
 ױניאן איהר גענעבען איהר האט וועאכע

o אויר• איצט שויז אױ און בוך n• 
 ארבײטער, צװײטער 0 און םשארדזמט,

 םארלײדי •די אז ערװארטעם וחגאכער
 קעסט, נעבעז איצט שוין איחם וועם

 קר צו געװאגט האט ער ױאם ^ךפאר
 דיסטשארדזשטע די אז זאגעז, עז־זת סען
 אז און p̂ארבײטער גוםע א געוועזען איז
 אז חנם װענען םעשות צונעטראכם די

 ״איז געטויגט ניט האט ארבײט איחר
אםת. גיט גערעדט, אײדעל

«p איו הירינג דעד םון סארלויוי 
 דעם *ין אז .געװארעז, ארױסנעבראכט

p און סגײדער פון שא• ton i אײנ• איז 
סיסטעם שפיאנען גאגצע א געפיהרט

 אינ־ חערעו לןהאלס *מן פון מאוד עהזמסופיװע
דעםכיצער פ. פץ רעדע םערעםאנסע

 ה«וסעז אווענט דינסםאנ ם*רינעז
 ננע־if t* נעהאם םיילאדעלפיא אין םיר

 דעםבימר, ם. ברודער נאםט, זזהענעם
 םוז דעפארטםענט פראפאנאנדע רעם םון

־ אינםערנע׳פאנעל. דער
 קלאוס די םיו באארד דדפאינט דער

 *וזאםען ̂אקאלען, םאכער ססוירט און
 לאקא< פון נאארד ח׳פאינם דעם םיט
 «ו האבען דרעםםאכער, און מײםט 60

 גיד » אראנזטױם נעילענענהײם דער
 «זעפר איע 1« םיםינג םײנעאפםליכעז

 באארדס. אדמײזארי ברענם׳פ איז טיװס
 חת־• »רום פארזאםעיט זיך חאגען עם

 אימתע־ און אססױוםטע 1ד םון רערם
 אינםערנע־ דער פון םיטנלידער בענםםע
 האבפן זחנלמ פילאדעיפיא, אין ׳פאנעיל

 *ו וװמחערט זיר אינםעחנם נרוים םיט
 נרודער p■ רערע אינחאלטםריימר חנר

דעםביזוער. פ.
r זיין איז u n חנםכײ בתחנר האט 

tpv ז־ דעם אויזי אינעעםעלט זיד* 
מר׳ן ל«ייואלעז אונזערע םיז טםאנד  אי

 «ו*דאט י*ורס. נױ איז םיעצ־עי צאגד,
 *ד חןם איבער איבערזיכט 1א נןנעבעז

 קאםוניםםען די וואם קאםוי ענמרוננם
און יוניאן, דער נעניז *גגעפידט חאבעו

 מאםען םארפירטע די אזוי ווי באוויזעז
 םשיחים םאי׳פע די םוז א■ זיר קעחנז

םיט־ איבעתעבעוע װידער ווערעו איז
 נרױ םידדעד־׳אינטערנזדטאנעי. נלירער

p אזיד זיך האם דעםבימר דער iw* 
 טרײד״ טארשידענע די אויי מםעלט

 דיםפױ אי*ט מעחנן ו^ם ■^בלעמעז
 H געםינען דארםעז וועלעז אוז טירט

 סאנווענ׳פאן נעקםטער דער בײ לײזוננ
אינטעתע׳פאנעל. חגר םון

 אינטע־ אמוז אן נעוועזען איז יזןס
 אקטיװע ^ײע סאר םיטיננ רעסאנטער

 נזױ זײנען וואס םראנען אלע • םוער.
 דעםביצער ברודער ןוו נעווארעז שסעלס

 מלאר־ אןן טאקם םים איהם םח זיינעז
נעװארען. נעןגטםערט פײט

 נעװארען נעחאלטען איז םיםיננ דער
 קא■* ח. ברודער פזן פארזמ חנם אונטער

ױני«ון. םייקערס סלאוק דער פון לאז
 חאט רעת דעםבימר׳ם בתחנר

 אנוועזעגח^ אלע אויוי מנווידקט *זיי
 *pj באזזלאסען איינעםיםע איז עם אז

 פח םיטימ נתיםןן א רופעז «ו וואחנז
 אינםעתזדפאנעי רער פון םעםנערם ארע

 אימלאחמ וױדעד איז פילאדמלפיא״ 1אי
רייחנן. *ו חזםביזעד בדודעו
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ע ט ע טזי כ ל ע ען װ ל ױ ט ו  ני
ען. פארגעסען ר ע װ

— :רעדאהטאר װערטער
װעל־ ״ליטעדאטור/ עטיקעלע דאס

 די איז װאך לעצםע עחפיגעז איז כעס
 עס װי וזאם ״טאג״ פון גײעס ארבײטקד

 גערעכםע א םאראורזאכט אוים זעהט
 דרעס־ און קיאוק די צזולשען אויםרעגונג

 װאהחפײנלױ און לןילאגא, אין םאמןר
 ווע־ בריף אביסעל ערזזאלטעז איהר וועט
 אז ניט, אבער גמיב איך ענין, דעם גען
 פאלעםײ צו פיל דעם װעגען זיך לוינט עס

זירען.
אבעי< איז, פאר^לאג פראהטישער א
 פאר, שלאג איך פלאץ. אם דאך איך דענק

 זאל באארד עקזעקוטיזו דד&עגעראל די אז
 וועלכע קאםיטע א ערװעהמן זאםארט

 צאהלען זועגען פלאן א אויסארבײטעז זאל
 געװעזענע אלע צו םעגסיע יעהמיכע א י

 פון װײס־פרעזידענטען און פרעזידעגטען
 אבסא־ אן אי? עס איגםערנעשאנאכ די

 וועל־ מעדפ א אז אונגערעכמיגקײט לוטע
 אװעק־ לעבעז זײז פון יארור 17 האט כער

 האט איז ארגאניזאציע דער םאר געגעבעז
 געםוזט םארםיד?רונג״״ א צוליב עפעס

 פון שנעל אזוי עפעס זא< אוחנקגעהן,
 גע־ זאל איז ווערעז, פארגעסען אלעםעז

 ארבײ־ צו ׳פװער ״אזוי זוערען צװאונגען
 האלט איך םאכען. ־צו לעבען א אום טען״

 בארעכטיגט אבסאלוט איז םענש אזא אז
 י גאג־ דעם םאר געהאלט יעהרליכעז א צו

 םין אזא זײן זאל וועלכעס לעבען צען
 ארגא־ די םון אויסדרול דאנתבארהײטם

 בעאםטען געוועזענעם דעם צו ניזאציע
*י ארבײט. געלײסטעטע זײן םאר

 גע־ די װאלטען זײט אנדערער דער פוז
 אוד־ קײגע בעאסטע ענעראל8דזל װעזענע

 זיך רעכט קײן אויך און געהאט זאכע
 אנגעלעגענהײטען די אין םישען צו םעהר

 גענעראיעז פענסיאנירטע ױניאן. דער פון
 בײ דעקאראציע א פאר באגוצט ווערען

ײ ךײ אויב און פאראדעז ױם־טוב׳דיגע  זי
 זײערע זײ הענעז בעגאבט ליטערארי^ נעז

 מלאכמעז םערגאנגענע די םון םעםזארעז
ײ שרייבעז,  מעהר ניט זיך אבער חעגען ז

 אז» באטײליגען. אסטיװ סאמף דעם אין
 ארגאנײ די זואלם געהאלט יעהרליכעס

 צרות םאחפפארט, צרות םיל זעהר זאציע
 םערגעסען ניט װילען װעלכע טױטע םון

 אנדעוע די און חײםאן אויך וועחגז,
 צי זײן בערעכטיגט דארםעז ״כאװײױים״

 גע־ ניט דאחי עס \ױיל פענסיע, וײזער
 לאנג וױ אונטעחמײד לײז ווערעז םאבט

 האם ער זואס און אםט אין איז איינער
 א איז iv אויב געטאן... אמט זײן אין

 א צו בעועכטיגט ער איז ״געוועזעגער״
 װע־ געםאכט אויף עם דארף דאן פענסיע.

 איז ממחה * צו אז טראדיציע, א צו רען
 ױבילעאום א בײ ב. צ. װי ױניאן די

 זיג* א םון םײערונג א בײ אדער פײערונג
 גע־ די דארפען קאםף םארעגדיגטען רײד

 אויבען ןועדען געזעצט גענעראלען וועזענע
 בעזונדע־ t אפגעבעז זײ דארף םען און אז

 געשאדט ניט אויך װאיט עס כבוד. חגן
 אח גאלדענע געבען זואלט ױגיאן די ומגן

 פענסיאנירטע די צו מעדאלען זילבערנע
 דארםען ניט זיך זאלען זיי אז געגעראלען
 געלעגענהײט יעדער בײ און מאטערען

 גע־ חאבעז ?יי יאהר װיםיל דערצעהיעז
 נע־ האבען זײ ^לאכטען װיםיל און דינט

 ניט שלאכטען םארלוירענע (די שלאגען.
ײ װייל דערםאנעז, צו  איעמאל זײנעז ז
 די אוכדפטענדעז), די םון ^זולםאט א

 דערצעהלט. אלעס מױן װאלטען םעדאלעז
 אונז בײ דארםען םיר װאדט, אײן םיט

 זאיען םיר װאו ארדנונג אן אײנפיהרען
 די נעגען םארשעםען דאר^ןז גיט זיך

 אםת ארםײעץ. סעניגליכע און קייזער
 אױבענדער״ די פון איינםיחרוננ די טאהע,

 א צו געבראכט װאיט רעםארם מאגטע
 קאנ- די גייז םארגרעסערונג באדײטענדע

 װאלט אםוועניגסטען נאר ליםטע, דידאטען
 געווארען פטור גרינדליר ארגאניזאציע די
 זיר מטופעז װעלכע ״געוועזענע״ די פון
 אום םראנם אין געלעגענהײט יעדע בײ
שוידען. אלטע חאיעסטעז צו

גרום, סאיעגיאיעז םיט
״גענגםטער״♦ א
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ע ל ע נ ז ש ן ל י ר ה א י פ ע ד ד נ ע ק ײ ר ם ם

י . ס ר ע נ ײ מ

 װעםט און אהײא, פענםילװײניא, פון באינערם קוילען װײכע 150,000 די
 האבען מאנאטעז, זיבען אריבער שױן םטרײק איז זײנען װאם װערדזשיניא,

 בא־ ארבײטער אםעריקאנער גאנצער דער צו הילף נאך נעװענדעט איצט זיך
 װעט לאנד אין ארגאניזאציע ארבײטער איטליכע אז האפען, לאםיר װעגונג.

 װאריםער און ברײטער א םיט אפרופען גלײך הילפס־געשרײ דטען אויף זיך
האנט.

אר־ די דערגרײכט האט םאינןןרם םטרײקענדע די פון הילפם־רוף דער
 םעדע־ אםעריקען די װאם אפיל ספעציעלען דעם דורך באװעגונג בײטער
 אינטערנע־ אלע צו ארויםגעשיהט װאך לעצטע האט לײבאר אװ רײשאן

 הא־ נאכאנאנד יאהר דרײ־פערטעל כטעט .לאנד. גאנצען איבער׳ן שאנעלם
 םיט־ אײגענע זײערע םיט כלויז קאםןש דעם אנגעםיהרט םאינערם די בען
 טעכטיגע די דינען װאם גארדם, באװאםענטע די פון מאכם ברוטאלע די לען.

 גענג, װאל־סטריטער דער םון טיראנײ בארמלאזע די קאםפאנים, קוילען
 פארטריבען םטרײקערט די האבען כאראנען, קוילען די קאנטראלירט װאס

 געצוואונגען איצט זײנען םאםיליעם, זײערע טיט זײ, הײםען. זײערע םון
 אװ װאירקערם םײן יזנײטעד די ױניאן, זײער װאם בײדלעך אין שלאםען •*■יצו

 א װאס און פעלד, םרײען אויפ׳ן אויפגעשטעלט זײ פאר האט אםעריקא,
 בא־ װערען װאם טאיגערם, דיזע םון צאהל די װערט גרעםער אלץ םאג,

״ הײםען. זייערע פון ארױםגעטריבען און רויבט
* * *

 בו־ װאם ביטערער־װינטער, שרעקליכעו/ דער װינטער, אן קומט איצט
 פנים אל פױם שטעהען סטרײקערם די און םעלדער, קוילען די אין שעוועט

קרי־ איצט װעלעןיזײ װאו פראבלעם: שרעקליכער גרויםער, דער ימיט
 קרינט װאו םרויען, און קיגדער זײערע םאר שםײז און קלײדער אביסעל גען
 קליי־ די פארזארגען צו כדי לעבענם־םיטלען, נויטיגסטע םאטע די כאטש '!טען
 מיט ביסען, װאריטען א םיט כײדלעך חאלב־םארפרארענע די אין קינדער נע
 אנפיהרען קאםןן דעם קענען צו אום שיכעל, אלטען, אן אבװאהל גאנצען, א

? זיג א צו צושלאגען זיך װעלען זײ װאנען ביז אונאונטערבראכען,
 אײ־ די םאמאטען, שםאל די שותפים, זײערע און םאננאטען קו־ילןןן די .

 הא־ יארק, נױ און םיטםכורג םון חעכט פינאנציעלע די און באראנען, זענבאן
 קו־ דעם םון לײדען און קעלט די אז האפנונג די אויסגעדריקט עםענטליך בען

 דאם, זײנען איצט ביז געווינען. ̂אמף דעם זײ םאר װעלען װינטער סענחןן
 טאי־ 150,000 די זינט בארימערײען. פוםטע װי םעהר ניט געווען אבער,
 גאנ־ אין האבען אפריל, לעצטען גריבער קוילען די פארלאזען חאבען נערם
 איבערגענאננען און ױניאן זײער פארראטען םטרײקערם 100 װי װײנינער צען

 שטעהט םטרײקערם די םון ארםײ גאנצע די שונא. דעם פון זײט דעם אױןש
 בלוט, *טראסנן לעצטען ביז׳ן קעטםען צו בארײט װאנם, אײזעתע אן װי

דערגרײכען. צו ציל דעם אבי אםפער, גרעםערע נאך כרעגגען צו כארײט
 שנעל- דער לײדען שרעקליכע נײע װאסערע אבער, וױיםען, םטרײקערם די

 קעלטען די אז גענוי כאגרײפען זײ זײ. פאר ברענגם װינטער אנקוטענדער
 ארים־געקלײדעםע, זײערע םון ליא־ען די פארפילפאכען װעלען פראםטען און

 בא־ צו ענטשלאסען אבער, זײנען, זײ ;קינדער און םרויען האלב־הונגעריגע
 ארבײטער פון פראבע גרויםע דיזע װעלען זײ אז װעלט, נאנןנער דער װײזען
 כלויז זײ װעט כאװעגונג ארבײטער די אויכ — דורכנעחן העלדיש קאםח

 װעט און אן קומען װאם םאנאטען שװערע זעהר עםליכע די פארלײכטערען
 אין פארשטארקען האנט זײער און דערםונםערען הערצער זײערע דערםים

. קאפיטאל. אלטעכטיגען מיט צוזאםענשטויס טיטאנישען דיזען
* * *

 אהײא און פענםילװײניע פון גריבטר קױלען װײכע די םון םאינערם די
 אר־ ארגאגיזירטע װאם שלאכטען, גרעםטע די םון אײנע דורך איצט קעמפען
 איז קאםף זײער אםעריקא. אץ דורכגעפאכטען איז עם װען חאבען גײםער

 די און באװעגוננ, ארבײטער אטעריקאנער נאנצער דער פון קאםף דער
 שטי- זײ זאל כאװענונג ארבײטער די אז פארדיגט, עחרליך חאבען םאינערם

 נאר זײ קען זי װאם שטיצע, םאם פולםטער און חעכםםער דער םיט צען
/ נעבען.

אר־ די ארבײטער, אונזערע אז אונםערשםרײכען, קוים עם דארפען םיר
 א שולדינ םאינערם די זײנען אינדוםטריע, פתיע^קליידער דער פון גײטער
 ענטזאגט ניט קײנםאל ױניאן אונזער חאבען םאינערם די חוב. נרויםען

 אנ- װעלכען אירגענד אין םײ און סםרײקם פון ציים אץ סײ — חילף קיץ
 םרײנד־ העכםט א אץ באהאנדעלט איםער אונז חאכען אץ — קריזיס, דערען
י ■ אופן. ברודערליכען ליכען,
דרעם־ און טדבער קלאוס די ארכײטער, אוגזערע חאבען דעם, חוין א
 םאל אײן װי םעחר אלײן, שטעדם, אנדערע פון און יארק גױ פון מאכער

 סםרײס. פארצווײפעלטען און לאנגען א פון םעם כיםערען דעם פארזוכם סוץ
 פיסעט די אױפ סאגאטען פון^אנגע טעם דעם װײםען ארבײטער אונזערע

אז, צוגעבען םוזען םיר אבװאחל ־ז- דחקית אץ לײדעז *ח םאנאםעז ליינ̂ם
פארגדיי .......................

צו ,,,, ״ די אין דייר»עז «ז אמ פיטסנורג׳ אץ קאםיטע, םאינערם די ,
 אפי^ אינטעתע״אנעל אין װערען צונעשיקט זאל געלט פעלדער. 5םטרײ

 װאשינגטאן, גאר װערען אװעקגעשיקם זאפארט עס װעט דארטען פון און
װאירקערס. םיין ױגײטעד די פאר

 אר• צו אוםעטום ווערען גערופען כאלד םיםינגם טשערלײט שאפ זאלען
 םיט ניט װארט װעג. פלאנםעסיגען א אזיף הילפס־ארבײט די נאניזירען

 קאםף אויםנאם אן איז םטרײק םאינער דער \ סיזאן ״ביזי״ דעם אויף הילה
 דעם כײ םטרײק, מאינער דעם פאר הילף ;ארכײםער'באװעגונג דער אין

 נים פון פראגע נמןנשליכע גרויסע די כלויז ניט בארירט םאםענט, איצטינען
 קלאס״ אונזער פון פרויען און קינדער טויזעגדע צענדליגע אז דערלאזען

 און חונגער קעלט, פון אויםנעחן זאלען ארכײטער, קעםפענדע לײדענדע, פוז
 םען Jכאװענוננם״•ריניי גרעסערען א נאך בארירט עם נאר קראנקהײט,

 אויס־ זאלען געלט־זעק די און באראנען קוילען די אז דערלאזען ניט םאר
 גיט טאר םען זיך; אוגטערצוגעבען צװינגען זײ און םאינערם די הוננערען
 װאירקערס, םײן ױנײטעד די פארניכטען זאל קאפיטאל נרוים אז דערלאזען

 צוזא• היםטארישען דיזען אין אםעריקא, אין ױניאן אײנצעלנע גרעםטע די
םענשםױם.

 קענען לאנד, אין ױניאנס ארבײטער אנדערע אלע םיט צוזאםען מיר,
 די נױ?ן פאךענדיגען םיר געװינען. צו קאםף זייער םאיגערם די העלפען

 אװ פעדערײשאן אםעריקען דער פון גרין װילליאם פרעזידענט פון װערטער
 און חאט איהר װאם גיט ;געלט גיט שפײז, גיט קלײדער, ״ניט :לײבאר
קאנםליקט.״ העלדישען דיזען אין םאינערם די העלפען נאר װעט װאס קעגט,

ױ ץ, נים זאלען םטרײקס אונזערע שווער ו  םען סעו זי
זי װאם אפפער און שוחןריגקײטען סרעקליכע די םים

ײ ױיכעןניט ז

 כלױז פון םארלויף אין גטשעהען זײנען פאםירונגען װיכטיגע .עטליכע
 בלאזט װינם דער װאוהין אן דײטליך צײגען װאם װאכען, געצעהלטע אײניגע

 אינדזשאנק־ ארכײטער פון םראנע אננעװעהטאגטער שרעקליכער דער כנוגע
שאנס.

 םין א ארױםגעגעבען ריכטער םעדעראלער א האט םענםילװײניע אין
 םטרײקענחן די װאם רעכטע געזעצליכע אלע אפ װישט װאם באפעהל,
 בא־ א בירנער, אלם פארםאגען זײ אז געדענקט, איצמ כיז האכען םאינערס

 הילפם- אנדערע און שפײז םון פארטײלונג די נאר ניט םארבאט װאם םעהל,
 םםרײקערם די ניט ערלויכט װאם נאר םטרײק־דיםטריקםען, די אין םיטלען

 כא• האבעז זײ װעלכע צו טשוירטשעם די אין זיך צוזאםענצוקוםען ,אפילו
 םי״ אפהאיםען ניט דארט שטילערחײט וחלילה חס זאלען זײ כדי לאנגט,
 זײערע גענען קאםף זײער װעגען און םטרײק װעגען ׳באראטונגען און טינגען

• באלעבאטים.
קאםםאני, אינםעךבארא די האט צײט, זעלבער דער צו יארק, נױ אין

 עלעװײ־ און םאבוױי היגען גאנצען דעם כאהערשט און פארװאלטעט װאס
 קע־ אינדזשאגקשאן אן נאך געריכט אין געװענדעט זיך םארקעהר, באהן טעד
 פארבאםען זאל װאם לײבאר, אװ םעדערײשאן אםעריקאן ,גאנצער דער נען

 טויזענםער די ארנאניזירען צו ױניאנס, אנגעשלאסענע איהרע אלע און איהר,
 דורך צװיננם אינטערבארא די װעלכע ארבײטער, עלעװײטעד און םאכװײ

ױניאן. קאטפאני פײק א צו כאלאנגען צו קאנטראקט, דאג״ ״יעללאו א
* * *

 האםפאנים, באהן און קוילען נרויםע די זיך קלײבעז אלזא, שײנט, עם װי
 אונםערטענינע םון געװארען, צורײצם לעצטענם זײנען אפעטיטען װעםעס

 םאר■ צו קאפיטאל, כײ דינםט טרײער אין איטער שטעהען װאם חשאדזשעם,
 דער םיט באװעגונג, ארבײטער דער פון לעבען דעם אויף זיך םעםטען

 צו רעכט דאם ױניאנס די םץ אװעקרויבען צו אינדזשאנקשאנם פון הילפע
םטרײקם. סנצלםיהרען און זיך ארגאניזירען
 רציחח װילדע די זײן. נ*ט צװײפעל קײן איצט שוין קען דעם װענען

 םאר־ צו צילעװעט ארבײטער ארגאניזירטע די פון שונאים פארביםענע די פון
 טרײד די און עקזיםטירען, גוניאנס די װעלכען אויןז יםוד םאמען דעם ניכםען
 כוחות. זײערע אלע םיט באקעםפען אנפאל דיזען נאטירליר, םוזען, ױניאנם

 גע־, די׳זע קלאהר פארשםעהען ארגאניזאציעס ארבײטער יארקער נױ די אז
 אנ• האכען זײ םון אלע כטעט דאם זעהן.דערפון, מען קען לאגע, םעהרליכע
 סטריט־ די םון אינטערנעשאנעל דער צו שטיצע און היל,ס זײער .געכאטען

 נױ אין קאםפײן םערקװירדיגען א אן איצט פיהרט װאם ארבײטער, קאר
 אםערי• דער אין ארבײטער עלעװײטעד און םאבװײ די ארײנצוציהען יארק
לײבאר. אװ פעדערײשאן קאן

* * *
 אר־ ארגאניזירטע די װאם ענטפער בעםטער דער נאטירליך, איז, דאם

 כאהן־צזאגנאםען. ױניאן־ברעכערישע די נעבען קענען יארק נױ םון בײטער
 אינדזשאנקשאן אן םיט פארװערען צו פארנוטען זיך האט אינםערבארא די
 ביזנעם׳׳. ״איהרע אין זץ־ ״מישען״ צו באײענונג ארבײטער גאנצע די

 אױפ׳ז טשאללענדזש דעם האט אויםנאם, אן אהן כאװענונג, גאנצע די און
 בילדיננ אלע חאכען װאכען, צװײ פון פארלויף אין אויםגענוםען. שטעל

 םריידם נאדעל עטליכע זעצער, די ױניאנס, בארבער די ױניאנם, טרײדם
 אנ־ םרײװילינ ױניאן״ אקטיארען עננלישע גרויסע די און.זאנאר ױניאנס,

 אר־ צו ױניאן םטריט־קאר דער םים האנט אין האנט ארבײטען צו נעבאטען
 כאקעםפען צו און לײנם, אינטערבארא אלע אױ^ ארבײטער די גאניזירען

םיטלען. אלע םיט אינדזשאנקשאן געפלאנטען דעם
ארכיי־ פח חןמאנםטראציע שעזזנע דיזע װאם אײנדרוק םאראלער דער

 װערען. איבערגעשאצט ניט נאר קען געשאפען, שוין האט אחדות טער
 אז דערלאזען צו גים ענטשלאםען איז כאװעגוננ ארבײטער דיאאמעריקאנער

 םארניכםעם און צוםראםען זאלען רעכטע הײליגסטע און םייערםםע איהרע
 חןר אץ םאל ערשםען צום חשאדזשעם. און אינדזשאנקשאנם *ח װעיעז

 אינדזשאנק־ אן נענעז cpnp אין-א נאװעגונג, ארבײטער דער פץ נעשיכטע
 שםמד לאנד, פון צענםערם אינדוםםריעלע נרעםםע די םון אימעם אין שאן
 גתיםער איין אץ םאראײנינם פעםט ארבײםער ארגאניזירטע 800,000 חען

 וועט, סאםה אימצעלנעם דיזען פון אויםנאננ דער און ליניע. פארטיסײגונגם
 באווע־ אלגעםיינער דער פון צוקמפט די באאײגפלוםען םאם, גרױםער א אין
 גע• אויפגענוםען חאט לאנד פון ארגײטערשאפם ארגאױזירםע די װאם גוננ
. אינחשאגקשאנס. םםרײק פון געפאהר װאקסענדע איםעד די נען

ען___ , . ..................................... ג מיט פארבונדען זיי
 וואם נרןוכער. הוילען 160,000 די פץ םטרימן דיזער אט װ• קאם^ אזא

 םיינם די פון אייגענטיםער די נעבען נאר בים סעםפען געצװאתגען«ו זײנען
 זײ גענען פאלי#יי״ שטאחל און .קוילען •־ױואטע די גענען אױך נאר

 כרוםאלע חונדערםער די נעגען אהײא, און •עגםילוױיגיע פון WPWJP םטיי®
ײ לאזען װאם ריכטער, אינחשאנקשאן די קעגען און סעריפ^ דע«ױטי  נים ז

שריט. און טריט יעחןן זייער און•אריענטעווען אטעמען פרײ
• * *

» לייחןר איצנ^ איז. עם  פעדעסטווענען - שעפער, אוגזערע אין םי
׳ .........—--------------אפחאל( ניט סלעק דיזע אפילו זאל
יעדען אין םרייד, יעדען איץ

 שאפ, יעדען אץ ארבײטער אוגזערע חאיםען
ארכײט רעליף דמע אנצופאננען פון לאקסי

אקאל. חעלדישע
זאגד װאםיזאלי ־קאםיטע, חןליף » ווערען גע^אפען באארד מט

m אוועקנעשיקט נלײר עם

 און סלאוס די אין ארכײם די ■לאנעװען צו צײט ריכטיגע די איז איצט
 בארא־ צו זיד צײם די איז איצם סיזאן. נעקסטען םאדן שעפער דרעם

ױ נױםלעג די און םאקטיק דער ווענען םען  אנצופירעז. סאכאימ דעם אזױ ו
 דעגסען ויך לאזם עם אוז שטיל, פאתלײכעגםםעס־ג ציים די איז איצם וױיל
a רוחינען און קלאהרען א םיט sp

 בא־ .באארד חסאיגט יארקער נױ ^ןר חאם אימענםליך, דאם, אט
 פריער א דופען צז נעוואחח באשלאםען איז עס װען װאך, לעצםע צוועקט

 w נדורגגס, דיםטריסט אח בלאק שיעטער און םיטינגם, טשןןרלײם שאפ
איז כאטראבםען ע  V ארנאגמאציאגס פאר םיטדעז און פלענער אלטע ניי

—— גןי א איעצחיםעלעז קך דיםםריקם, יעדען p» טיגקײם

#•־-*#

ע ױ׳ מי חן אינהזשאניןשאנם פון עפי
עראנק הערטמן דה »ון

 דער םון מדיט װיכםעסטער חןך
 אםע״ דער פון תאגווענמאן האיאריגעד

 ־*M איז <ײנאר אװ פ*דעויי**ן ריקאן
סענער און ׳מארםער איהר װען ̂ו̂?  ענט

 ̂ן־•rp^נrאיגדז דער געגען יראטעסט
 םאגא- אײניגע טעYיע די פאד םכה.
 סקאג• םאמעקוםען װידער זײנען םען

^rבירגזןר״רעכטז[ די װען קײסעס, ^יעזע 
 צױ אײנפאך זײגען ארבײטעו די םון

טען רען ם̂ר  םון פיס די אוגטער געז̂ו
געךע  ריכטער. םארביטענע אזן רעאקצ̂י

 א ארויסנערופען ה*ט צרעםאסד אזא
 דעם פיחרעךיםון די בײ ז*ת עװערע

 האט דאס װי םרײד־ױניאגיזם, היגען
 קאג• דער אויף אפסלאנג »ן נעפונען
אס־אנדדפעילעס.5י אין װעןןפאן

 אניפי־ אינדדטאגק׳פאן די אבװאהל
 שפירען גע^אזט שארף זיך האט קעניס
 יאר זעקס—םינף ̂עצטע רי דורך כסדר

 זי האט רעאהציע, גאך־םיחםה דער פון
̂יך באזונד^רס אבער  די בארידט ̂וטןןךצ

 סרײד- די םון איגטערעסמ תבענס
 םא״ זעקס <עצטע די אין חקא ױניאגס
 בא^יוס איעציגען אײן דורך נאםזגן.

 <»נד, פון נעריכט העכסטען דעם פון
 גע- ססש איז םי., ד. װאמינגםאז, אין

 םראגע־צײ- א אוגטעד נעװארען ׳פטעים
 באדעז, קאנסטיסוציאגע<ער דער כען

 באוחד ױגיאז גאגצע די <ועיצכעז או^
 האט דעם גאך ײך5ג< זיך. באזירט גונג

 גזרות נײע• טיט האנצען צו אנגעפאנגען
 גע־ 1אי מטע<עז וואס םארבאטען, און

 דעם םון םרײהײט עקאנאםמ»ע די םאהר
קילאס. ארבײטער

̂ום יענער האט באקאנט, װי ̂ז  בא
 זוא^ינגטאן אין קאװע טוסרים דעם פון

 דעד םון הענט רי פון ארויטגענוםען
 קאטערס סטאון (דזמוירנעםען עגיאן

 װידקזא־ אײנציגען דעם אםאסיאי״פאן)
 סקענערײ געגען קאמף אין ע<6םי םען
 פריחליכען דעם — ^ספלואםאציע און

 דאס באיקאט. און סטרײק פון טיטעיל
 בא־ ,דעם װעגען געהאנדע<ם זיך מאט
 צו גיט אדבײטער ױניאן די םון של(ס

 דעם םיט ארבײטען קײגע אויסצופיהרען
 די פון קוםם װאם םאטעריאי,

D אויןי פונקציאנירען װעיצכע נרובען, in 
 (בעד־ ^אםפאני די באזיס. נאךױניאז

 האט.פאר־ קאס«.) םטאון קאט פאדד
ױ דער מגען פראצעם ̂אנגען א פיךס  י
 דזאט און סטאון^אטערס די םון ניאן
 איג־ 1א צו דער^לאגען ענדיליך זיך

דמןאנקשאן.
 פ\ן אנגעפאנגען זיך האט קײס די
 פםאון־קא־ דזמוירגע^ען די װאס דעם,

 אן איז װע<כע אסאסיאי״פאן, םעדס
 5,000 איבער םיט אינטערנע^אנעי

̂ידער  און סטײטס ױגײטעד די איז םיטג
אםען םעסט זזאט קענעדע,  צו גיט בןד̂פ

 דער םון שטײנער די אז דעדילאזעז,
 זא<ען איגדיאנא, בעדםארד, אין םירםע

 דיזע ארבײט. דער צו װעדען נענוסען
 זיגט געטייך, האט, םירמע בעדפארדער

 און ביטערען א םאר ערקילערט זיך 1921
םרײד־ױניאניזם. פון ̂פונא געםער<יכען

 גע־ <אקא<ע די האבען אנפאנג אין
 ׳פטע־ גינסטיגע א אנגענוםען ריכטען

 ארבײטער. אדגאניזירטע די םאר ̂וננ
 סויד״ דעד און קאורט דיסטריקט דעד
 גע״ ניט האבעז אפיילט אװ סאורט קוט

 פאר גרונד יאג״פען ^ײן געםינען קע<ט
 צו קאםיאניע דער פון םארגאנג דעם

 תר געגעז אינדדמאגק^אן אן כאקוםען
 צוגעקומען פײס די איז ענמיך ױניאז.

 וואו <אנד, פיז געריכט העכסטען צום
 אנםי־ די איט אז גע׳יםק׳ענם, מ׳האט
 <ער^אזען ניט טאר נעזעצען טראסט
 עטע־ זאי טרײד־ױגיאן א דאס ױערעז,

 דורך האגדמר״ ״אעטערסטײט דעם רעז
 סטרײק לסשל \וי יא̂זYPא נעטײנזאםע

 H טעג דעם איבער און ״באי?אט אדער
 אין ארײנקריגען בעדםארד פון פירמע
אתא־ רי געגען בײטמ * הענט איהרע

 אויזא, האט, פען ארבײטער. גיזירטע
 אי״ דעם געמאכט בט*ר צװץ און אײגס

 מאדערנע ארע פון פריגציי געטיעעם
im דאס ?אגסטיטוציעס, r האט בירגעד‘ 

 און װאו גא^טימען צו רעכט ע1פױ דאס
ײ און װעז  װיג ער כאדימוגגעז װעיכע נ
ארבײט. אױוי אנדינגען זיר

 רעא?ציאנע- און איסראגי׳פער אזא
 מאר־ א ארויסגערופען חןוט גזר״דין רער
 די םון ט״< א בײ אפי?ו נראטעסט ״פען

 דזמאס־ גופא. ריכטער ?אורט סופרים
 חאלפס דזמאסטיס און בראנדעיס טיס

 עד- סיגדזןרהײט א צוג^עטעיט חאבעז
p* שטטלנז ורעי!כע קיערונג, jili דעם 

 ריכ־ איבעריגע די םון םעךהײט־בןךטיוס
 הא־ זײ ליבנז. ריכטיגען דעם אין מער
 פון ^ײער דעם ארונטערגעריסען כען

 םען זועיכע םיט דרײדיאך, ױריסט^עע
 רי פון סםך דעם אױף געזוכט, האט

 יאתר 30 פאר פון געזעצען אנטי־טראסט
סאן׳ס ■רעזידעגט םון און  צייטען, װ̂י
 געטײגע אסת׳ע די פארסאסקירעז צו

 עקאנאםי׳ןןע די דערשטיקען צו כונה
<ױךארבײטער. דעם פון פרײהײט
^א־ די וױיזען עט װי ט׳קעז, ״אויב

 די זאגעז ,d״p ריזש־ םון פאקטען רע
 ארויס־ חאינמס, און בראנדעיס ריכטזגר
 םין אזא בײ אינדזישאגח^אז אן קרעעז
 ױנט־ דער אז אוי̂ם קומט דאן סכסוך,

 זײגע םיט האט ?אנגרעם סטײטס טעד
 ̂?ילעיפאן און <אא (מערמאן נעזעצען

 ווע<- טיט װער?צײג, א געמאםען א?ט)
 אר־ רי אויוי ארויפצװיעצן יזען מען כעז

kPp םון צומטאכר » בײטער v' ״״.’^
 געװיסענהאפטע צוױי האבען אזוי
 בא־ בעפטען חנם צמע״שטעיט ריכטער

ײז  ^אסעךבאװאוסטזייז, דעם פון וי
 רי גײ **דאנקען די באהערמט װע^כער

 סון דיכטער הןגכםטע זיבעז איבעריגע
̂אנד. • ivp 'd איצט p 'p *צוױיםע 

 די חאט פאודט סוירים דער אז זײן, גיט
r םאכעז צו אכזיכט s די םון בלאטע און 

 אםערי- דעם פון םרײהײט^ן זויכםיגסטע
ען ארבײטער. האנ̂י

 י1אוי ריכטען מקענט זיך ט'ד.אט
p און אײנזײטיגען אזא « rn ^ p n^ ^ 

̂ז<וס, נערען  קײנער האם *UT אבער בא
 וועכסטע די • אז דב*ן,5ג געװאיט כיט

 א פון (אמט) אינסטאנץ נעריכטיציכע
 ויבען5עדי זיך זא< לאנד דעס^ראטי^ען

עס רעכםס. אויף וױיט אזוי געהן צו

 םאר• צורי? 12 יאהר א מיט ̂יוין איו
 סוירים אין םאי ענריכעד אן געקוטען
 אױסנאנ; דער איז דעמאיט און קאורט,
רעאקציאנעד, וױיניגער געװען

 געוױסע א האט קײס יעגער אין
 גע״ ?אמו.) ראמבער (•עין ?אספאניע

 אגטקעגען א^זיפאגקיעאן אן *פאדעדט
 צו אפ זיך זאגען װאס ארבײטע־ר, די

 מאטעריא- נאךױניאן די בײ ארבײטען
 דער האט באראטוגגען <א:גע נאך ױען.

 אזא אז ״באיעראסען, קאורט סופרים
 ניט איז ארבייטער גרווע א םון סטרײ?

 געזע־ פעדעראלע די םיט אײנ^א:; איז
 -גע מין יעדען םארװע-רען װאס צעז,

 IVP סען װערכען ארויסטריט, ■ילאנטען
 דעם םון באשרענ^מ אלס אויסטײטשען

 טאן און האנדלען צו פרײהײט בימער׳ס
 איז, דאס איגדוסטריע. דער אין בימעס

 אנטי־טראסט די םון זין דער באסאגט, וױ
 םארבלײ אpדו זײגען זועילכע געזעצען,

ר, דעם אויף כען איי  האנ־ עס װען י
 גרויס־?אפיטא<יט־ די װעגען זיך דעיצט
̂פע ̂יסטישע און טי םירםעס. טאגאפא

 יאר םון באמרוס פרינציפיעלעד אזא
 צו געםירט ניט אבער נאך זזאם 1915

nדער אינדדפאנ^אן. געפארערטער »־ 
 אז געהאילטען, האט געריכט חעכםטער

D די װען ''P דאס אגנעפאגנען, זיך האט 
 נאך איז ,1914 יאהר דעם פאר חײסם
 אמאריגער דער בי!ױז ראםטp אין געווען

i דער געזעץ, אנטי־טראסט s o w .אא> 
 גע־ ניט צד •רױואטער א האט דעםא<ם

 אין אינדז״שאגק׳טאן אן כאקוםען טארט
 א בא״שוידיגט האט סעז װאו ?ייסעס, די

 ״ריסטרעינם אין גרווע א אדער יחיד
 ביזנעס פון (באשרענ?וגג טרײד״ אװ

 <יבע־ כיוםריעט דעד אבער פרײהײט).
 ,1914 יאהר פון אקט, ^עיטאן רא^גר

 |pp מען אז דעם, צו געםיחרט ד«אט
 ארױסילאזען םרײ און םראג? איצט מויז

 עהנייכעץ^ אן בײ אינדד»אנ?שאנס
 בעדםארד די איצם האט אט און סכסזך,

p tp ארױסגעקראגען ?אםפאני סטאון 
 יע־ װא^ננטאן אין ?אורט סופרים פון

 דאך זיר האס סען וחנלכען בײמש, בעם
 ?אפיטא״ הײפעי: א גמבען צו גזדמעםט
.1915 יאד״ר אין *יסטען
 כארא?״ העכסט איז ?עיס ראזינע *די

 ^טיםונג הײנטעער דער םאר טעדיסטיש
טרעט דא קרײזען. וזעחמענדע די אין

ו

 העסייכאר און נ»פ*טמד דיער ארויס
 גע׳פטאיגג סורער דין אץ עגאאיזם

 אין איגרדפאגידפא] די אז טעגות, אי׳ע
ױז  נאס~ דעם פארזזיטען צנ מיטעי א ני

 סתם םון און געװאיט-טהאטען פון
 -yp ?אניטאייסטעז, די פאר חיזקרת

 װערען נאנוצט גיט אבסאיוט נען
 צװיאוען סכסוך יעצטיגען דעם בײ
 מ׳האט נאסעס. די און ארב״טער די
 קיעגסטמן דעם געםיגען געקענט גיט דא

̂ו אדער געװאילט־טאטען םון מוור  אפי
 פון ארבייטער די אױסער ■ישעטינג. םון

 ״אינטערגע׳פאנער״ א״ן־אײנציגעד דער
 ?ײגען אסאסיאײ׳פאן), קאטערט (סטאון

 קרעפם אנדער סײז פון איגטעיעסען די
 םארװײ געװען ;יט טרײד אדער (םאך)
 איל- האט, םען סכסוך. דעם אין ?עיט

 טעאריע א אויפבויען ;עקענט ניט זא,
 איז ווערכער סטרײ^ סיםיאטי א װעגען

 דאס הכיי. טובת דעם ;עגען כילומריעט
 נע• ;יט האר א אױף אכער האט אי:ץ

 מוטינען דעם האט מען און האיפעז,
̂וס  ער־ אדבײטער ױניאין די םרן בא״פי
 האנספײ אומגעזעצריכער אן פאר קלעדט
 פון פדייהײט די בא^רענ?ען צו ראציע

ױ מעהר קאסערס״. ״אינטערסטײט  ו
 שטײן־ די פון כאסעס די האבען דאס

 דיסטרי?ט בעדםארדער דעם אין גרובען
געדארםט. ניט

 איצט פון אז אויס, כן ץל ס׳סומט
 גע״ דעם גענען סטרײ? יעדער זועט אן

 קעגען מאטערימיען נאךױגיאן םון כרויך
 און אוסנעזעצייה א<ס װערען ע^עדט

 װעילע> געזעצען אנטײטראטט דיי א׳ו
 די דעחעטיקען צו דינען פ׳פוט •ראסט

 ארבײ• דעם םון םרײהײט ע?אנאםי^ע
אס.5חי טער

ערהײט איז אזוי  אונטעמעגד ^ט̂י
 אװעקצורויבען פארזוך א געװארעז מעז
 דאט ארבײםער אםעריסאנער דעם פון

 בא״ יעדער <ןען װי סטרײ?ען. צו רעכט
 ארבײטער ^זטאיצער יאון װאוסטזיניגער

̂ײבען  1גזרה אזא צו ײכגי<לטיג5גי פארבי
 די װעיכער אױןי םראגע, די איז דאס

 ^ארעp א געגעבען האמנן םיהרער ױגיאן
 האײיאהדײ דער אויןי ודשובזז אפענע און
אנדזשעיעם. <אס אין סאגװענ״שאז גער

 ריכטעןל געקענט זיך האט מען וױ
 סופרים םון בא^יוס דעם נאך באילר איז

 בא- כאװעגונג ארבײטער היגע די ?אורם
 א םיט זײםען א<ע םון געװארעז ̂פאטעז
̂יכע םון האגע?  א אעדזשאנק^אנס. עהנ

 האט יארק נױ אין אודסp דיסםרי?ט
 הי־ א אינדז^אנק^אז אן ארויסנעגעבען

דינג דעם געגעז םירםע גןןר  טרײדם ^ב̂י
קאוגטי, װע^עעסטער פון ?אונסי<"

 פונקט נעהאנדעיוט זיך האט עס װאו ,
)10 ז״מ י1*ו« («לוס

רױס8 ווארפט םען פאוזוןמ
(•עליןסןז)

וגענדינ, אםת דעם שיר זיך ה<וט ̂ז
 טראגי־סאםע־ די געװאילט-באריהרעז גיט
 אין אפנעשפילט זיך האט װאם דיע

 אויםגעשלאםע!, זזאט םען װען םאסיןװע
 םאםע־ פראטט אויןי ם׳זאנט \וי אדער
 םיט םראצהין ארויםנעװארםען, — לשון

 פיז גדולים, באלשעװיםטישע אנדערע די
 קליננט טיר פארטײ. קאםוניסטישער דער
 געבעם באנע׳ם םיין אויערעז די אין נאד
 נפטענױ,—:טענח׳ן כםדד םלענט זי װאם
 םיר^יט וואחי אח אויוי ניט םיד תויב

 ערנע־ קען m גלויב איך א« ארונםער...
 אײז קײז נאר י ה*ם ארונטערםאל רען

געהאם. ניט ערנעץ אי) םיניםטער
 בײ ווחוט םםתטא נעסלערט, כ׳חאב

 » זחנחנז נעגריגחנט נאלד אונז
 אפשר יםען וועם *ארםײ טראצסיםטישע

 נייער דער אין אנשליסען זיך דארפען
 נבוד. םראמי׳ם ם»ר קעםפפן אח פארטיי
 ניו־. «יר פפו באװעגתג נײע די כאטש

 םטרייה דזשענעראל א מיט אזיםלאזעז
אביר — םאריער אחןר דדעםםאמר, פון

 שע־ די אץ כאװײזען זיך וועט עם ווען צײם דער צו םאשינערי, קאםפײן
. ארבײם. נײע פער

 און,פלאנםעםיג פראקםיש איז באארד דזשאינם פון באשלום דער
י ®ח יית באארד׳ חשאינט פון פירערשאפט די אז צייגט, נאשלום דער  י

 עם זאלאע m פארשטעחעז, פארבונדען, אים מיט זײנען װאם לאקאלען
 די איז םארקעט, גאנצען אין שאפ.ניט־ארגאניזירםער אײז אפילו םארכלײבט

 אז אייר, זמען אין האבען זייי און פארענזײנט, ניט ױניאן דער פון ארבײט
 שווערע די פאר פארבערײםעז מניאן די זיך דארןז צײט םלעס אץ םאקע

אנקוםען. װעט םיזאן דער װאנען ביז ווארטען נים און ארבײט,

 א געװען איז םיזאן פארנ^נגענער ׳דער װאם דעם, אויף אכםענדיג ניט
 דעם איז שםערונגען, אנדעחן פילע אויף אכטענדיג ניט און שלעכטער,

 אר־ צו וואכען, גןןציילםע פון פארלויף אץ נעלוננען, דאד באארד דזשאינט
 ףפאדלוי אק שעפער. דרעם און קלאוק 2G0 פון װײניגער ניט גאניזירען

 בעסערער א םיט און פארבערײטועמן כעםערע בדט סיזאן, נעקסםען פון
 ארנייט אתאנמאציאנם די אז חאפען םען םענ אלגעםיק, אין ארגאגיזאציע

̂  חןזויטאטק גאדײטעניערע פיל נאך שאפען װעט
 קאנםראל דןר-פאיקןןםענער — עגחױל וויחר «ו געחעגמער ®יל ױניאן
שא® דרעם אוז םום קלאוק, יעזיען אץ ארנ^מם-סודמגתגען איע אינער

מ ג ם ן ח ץ אניי א מ ־ חי מיי ק ר • •

 עט<יכע האבען באטרעף « פאר װאם
 װען ד,ארעפאיפני?עס, טױזענט צעהנדליג

I כבוד טראצקי׳ס זועגען ץיך חאגדעלט עס
״בעא־ מאדערנער אונזער טראצקי!

 װע־ גאון׳/ ״װילנער נײער אונזער ,”שם
 םין הײזער אלע אין זזענגט בילד םעס

 ;פראלעטאריער געוועזענע, און איצםעע,
 און ארטאדאחסען אפילו <תםען כדט

 איהם ;געגרױסט זיך חאבען עוה^אידעז
 ?אמו- דער פון ארױסגעווארםען מען האם

1«ארםײ ניסםיעער
 זיך <ועט V שזוײגען דען םיר וועילען

 אונז צזוישעז געםינען גים קײנער גאר
 1 ?אכמי טראצ?י׳ס אויפנעהםעז וואס

̂זען אלע םיר וועלעז  אחנטעדנעהםעז כ
 ארויס־ עס און װאנט פון בילד ^טראצ?י׳ם

 טיסטצ אויפ׳ן װארםען
>' איהם צו טיר האבען װאם 1 פארזואס

D ׳פלעבטער א געווען דען ער איז inp״ 
 םארשאכעו־ט אםשר ער ד.אט Y םיניסטער

 םעטען א םאר אויל־קװאלען רוסישע די
 אײנ־ געזואלט אפ?ר ער האט V פאבאר
רוס*אנד¥ איז קאפיםאיליזם צורית פיהרען

p נײן. 'p באעולדי־ די אט םון אײנע 
 איהם. נעגעז געםאכט ניט ווערען נזננעז

 איז ?ריגק־־םיניםםער א<ס פארתעתרט.
 נוגדדיסצי•״ די ;בעםמער חװי גאוחנן ער

 סיח עדות. זײן איז ארםיי רױםא <עירםא
 אירמײז נענוםעה ניט אד חאט נאבאו

 אײנםיה־ ניט אויך ער װי< תאפיטאליזם
 םעהר װאם אײנםיןןרען גאר װי< ער רען.

!?אםוניזם
 מען האט פארט פאתואס־זשע טא

? ארויסגעווארםען איחם
 םען עאס פראגק די זיעען דאס אט

 חארמאמני?עס, די צװישען איצט חעדט
 גאק, א געווען איו טראצקי וועםעז בײ
 פאר״ געזעהן האבען זײ וחנםעז איז און

ײ װאס איז %לז תעריערם  נע• חאבען ז
ײ ג<ױבם*  איצם וױיסען ניױביגע, די ״ז

 יpטראצ ניט אױב זױיל טאז, *ו וואס ניט
ײ פאר ב<ײבט ײ חאבען ניט, נאר ז  םעהר ז

 און לענין גלױבען... צו \ואס אין ניט
 די זיי בײ פארגוםען חאבאן םראצקי
איז לעניז אזזח. *ח מ׳»ח פת ®מויר

 טא — ארויםגעווארםעז טראצקי׳ן טויט,
Y געבליבען איז װאס

 די עגבערט אלץ םון ערגער אבער
 מעז האט פארװאס iםארװאס : פראנע
 יעךערער און ̂ ארויסגעןוארפען איהם

 רעכט־ צו מײנוגג א ארויסזאגען פרואװט
 יע־״־ע אבער דין. גזר דעם פעדטעען

 קײנעם צורי?גע-ווארפען. װערט םיינוננ
 טראצהי, אז שכל אויפ׳ן ניט זיך <עגם
 הײליגער, דער םראצ?י, ;הילוכער .דער
 אזא זאך, שלעכטע אזא אפטאן זאל

 עם םארװאס םארברעכעז, שרעקייכען
פארטײ. דער םון ארויםווארםען ?ומט

 ױנגערםאז, א אײנער אן זיר דוםט
 חסיד הײסער און ^םארקער א ?ענטיג

טראצ?י׳|: פון
 װעל איך װ*ס ער, זאגט הערטלאויס,

 םאר־ ̂פום ?ײן איז טראצ?י ׳ זאגמז. אײר
 דערםאר ניט און באגאנגען, גיט ברעכען

 דער םיז ארויםגעװארפעז איהם מען האט
 םסתמא, האט םראצ?י׳ן מים פארםײ.

 מיט װאס אײגעגע דאס פאסירט ער, זאנט
 בא״ ניט ?ײגםאי אויך האב איך םיר.

 םיט און םארברעכען, עום ?ײן גאנגען
 דעסטווענעז םון םארזינדיגט, זיך ניט גאר
 ארוים- מאל עטליכע שוין מיר םעז האט

 מאל עטייכע ױניאן, דער םון געװארםען
 און ריננ, ארבײטער םון ארויסגע-ווארםען

 אגדערע איע פון אחים מיך װארםמ מען
אמאל. באלאנג איך \ואו םאראײנעז
 ער; זאגט פאריוואם? איחר םײנט

 װאם דערםאר ?<ײניג?ײט: א איבער
p ניט צא< איך 'p ...דיום

 — פארטײ ?אמונוםטישע רוסימע די
ױ םארטײ א געוױם איז — ער זאגט  ו
 גאנצער דער איבער ארגאניזאציעס אלע

 ביײ און ראאס מיט נעזעצעז, םיט וועיט,
ײ און לאאס,  אז א האבעז מוזען ז

 מעז װארםט דױס סײ\ ניט באצאלט מעז
 טראצ?י אםילו זײן עס מענ —־ *דױם
 ארויס־ טראצסיז רװסא אדרבח, אלײן!

ײ םיטגלידער אלע זאלען און ווארםען,  װ
דױס... באצאהיעז דארןי מען אז סען

 ארויםנע־ עס האט ױנגערםאז חנר
 כםעט עריהאט אז עתסמ אזא מיט רעדט

 םראגען״מםע־ איבעריגע די איבערצײגט
 נעפרואווט ניט האט תײנער װייל לער,

 קענגױנ האט יעדערער באשטרײטען. איהם
ו איז געםיהלט י  ג1טראנעזײ עחנליכע tv ז

 ניט שױן עס |9מ האט װעמען װארום
 מאר ערגע״י פון ןןםאל ארויםגעװארםעז

צ דױס ?ײן צאהלען ניט
 אמ טראצ?י׳ן וועגען םראגע די און
» געבליבעז טאקע פאחגנטםעדט^ ני
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ה י ר ן ב ו ג פ ע ו ו
באטראכטוגגען) ווון בילדער ג*שי«ען, (ךײזע

pc .דעטביצער. ם

בריעןנ) (דריםער
 חודש ניינטער דער שױן איז עס

 פעגסייװזד םון םײנער סוילען די ןײט
 סינען. גוילען רי םארילאזען האבען ניא

 װא״ פײגפויע <אנגע 36 זײגעז ראס
 געגען קאםף העילדענהאפטען םון כען

 פאר־ עסאנאםישע און אונטערדריקונג
 צװײ םון העכער זײנען דאס שקלאפוננ.

 אבער הוגגער, און נויט טעג הונדעדט
 הונדערט צװײ איבער אױך גלײכצײטיג

 סיא־ ענטשלאסענעם םיז טעג רײכםולע
 גע־ אויסרויער העידישען און סענסאפו*

 פענסיײ םון םאגנאטען סױלען די גען
לוענײאי

 ■ענסיל־ די םון כאגנאטען רײכע די
 װײ־ נאך האבען םינען לןוילען װעגיגער

 ארי־ דעם םון אפגעשפארט םיליאנען גיג
m םיעערס םען n B, זיך האבעז און 

 אראפצױ פארםאםטען םריהלינג לעצטען
 קליײ גענונ אויך אזוי שױן דעם־ דדיקמז

 אר־ די-טיינער םון ארבײטס־לוין נעם
ײ נייםעד.  םאדװײגערט זיך האבען ז

 אנרי־ אויםנעגאננענעם דעם באנײען צו
 ~י צװינגעז געװאיט האבען און םענט,

 באדינגוג־ אויוי.די ארבײטען צו סיעער
 1917 פון װאס אגריםענט דעם םון גען

 אונםערהאגדלונגען לאגגע טראץ יאהר.
ן זזאבען  נעיואזט ניט םאננאטען די זי

 אר־ די םאר איז עס אז איבערצײגען,
 צו אוםצוקערען זיך אוםםעגליך בײטער

 אגרי־ 1917 חנם פון באדינגונגען די
 דאלאר םון <ןויםםקראםט די װײל םעגט,

 דאם »ז און סלעגער סך א איצט איז
 בלויז נישט באדײט אײגעגטליר װאלט

 1917 סון באדיעונגען די צו צורי?צוגעהן
 אום־ שלעכטערע •סך א נאך צו גאר

 גע־ אלזא זײנען םײנער רי שםענדען.
 דעם אױםצונעםעז געװארען צוואוגגעז

םא־ אין האבען און *idcp פארטײדיגונגם
םינען. די םארלאזעז אפדיל גאט .
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 ױנײטעד דער םון פיהדוגג דער ווונטער

 זזאבען אםערמןא, אוו זואירקערס סיין
ןי  אתאניזירט אוםז פרידליכעז א *י
 דער אין םארטײדיגוגגס־קאםוי ?ייער
 מאגגא־ קוילען די אח סטרײק, pc פארם

 אר״ מיט געענטםערם דערויף האבען מן
 פאר־ אוםדערהערטע גוואלד, גאניזירטעז
 רעירע־ ן אכזרױת׳דיגע און םאלגונגען

 האבען םיליאנערעז קוילעז ־די סיעס.
v r ̂י פאר אפגע׳טטעלט ניט  נידער־ ז

 גענען האמי איז םיםלעז םרעכטיגסטע
 אויך איז צוהי;ןי זײ אח סטרײקערם, די

 §ענםיױועניא אין רעגיחגג די געקוםעז
לןאזא־ ״סטײם באריהמטע איהרע םיט

קעד.
 זײער באזיצעז אײגענטיםער םינעז די

 טרויע־ אזוי איז װעלכע &אליס, אײלענע
 א<י םײנער די צװײ&ען באריהמט דינ
̂טטאל ךי  רי «אליס. אײזעך און ״

 גע^יצט װערם פאליס אײזך אוז ^טא<
 איז װעלכע ®אלים, אםיציעלע די פון

 נא־ דעם אונםער םײנער די צו גא<ןאנט
 זײער צוליב גןאזאסעך, ״סטײט סען

 םאר־ םטר־ײקער. די געגעז אכזרױת
 סםײם אםיציעלע די אז זיך #טעהט

 אוכד די גלײכצײטיג זײגען פאזאסען
 אײגענ־ םינען די pc היטער אפיציעלע

 םיט האנט אין האנט געהעז און טיםער,
םאלים. 4אײזען״ און *׳שטאל די

 געלונגען איז םאגנאטען רײכע די
גע־ אינרז^אנה^אנס וווויסצובאחוםעז

 ארבײטער די װי אזוי סםרײקער. רי גען
 קײן םון אימרעקעז ניט אבער זיך לאזעז
ײ ׳מטעהען און אינדזשאגקשאנס ^ום  װי
 קאםפס־ זײערע אוי«י העלדענהאםם מער

f דיזען אין פאסםען jn y iir צװײ קאםןי 
w\ גענרויכט ארבײט, און סאפיטאל 

 ארגאניזא• •אליס פאמזיחגנע די סען /
סםרײסערס. רוהינע די נענען ציעס

 צױ פאלים, אײזמן״ און ״אםאל די
com) מארדי• קאזאסען״ *םטײם די םיט 

 םאר זיך ברוימז און נעםען זײערע נעז
v צו גים גארגימם םיט םצמים וײערע v~ 

 פאזא־ צאריאע םריחעחג די געגעז םען
 סםױײ די גצגצ( פארפאלגונגען די פצן.

 םעגליכע יעדע איבערמטײגען קערם
 סון הײםעז די באפצלען זײ אכזריות.

 םא־ זײערצ םעראריזירצז סטרײקצר, די
 םײ סםרייפצר רוחעע באםאאען םיליען,
 און געמלעגעז, •ראוואצירען און סעגצן

ה פארמטעהט  ארעסםעץ. אויך אז זי
ײ האבצנ בײמפיל, צום אווי,  יראווא״ ו
 י1אוי םיינמרק28 פון ארעסם אן צירט

ײ וחנן םםוײיתצר, ויי pc םיםיגנ א  ו
 םאראור־ די געגצן ט1«ראסעםםי חאבע}

 די ױאנזצסי. און סאקא פיז סיי<ומ
M ״•א<יס אײוצן^ און m* חאט 
 גיײד האט םיסינ^ וײוצן #■חאירם

 די־י צז •אליס סגאיס *די •רױסגצתמצן
m ^צו גמוםצז איז אס וזאו םיםינ 

ר 23 און תי ד מ ו ײנ  •ראצד ו
n און נצוואחמ w w r ביז גאר 

• of ודן סאנ זזיינםימנז if in i

 נע״ זײנען ivpftijp םטייט אשי*יעיע די
 זו^ס טר<ו?ס, אויוי סיטינג *ום ?וטען

 די װעו ם*;נ*טעז. ?וייען צו געהערען
 םאד־ אנרערמ ארע און אינדדש«ו:?׳ש«ונם

ע־ צו נאװיזען ניט האנען םאינוננע)  נו
 העידי׳טע רי פון װידעחטטאנד דעם כעז

ivm די זיך האבען םיינער, ip *אײנענםי 
 נע־ צו אונע׳שרא?ען ני׳שט אםיט םער

 גענען םיט?ען בארבארי׳שסטע די ברויכען
 צװיננען צו נאר זײ אבי םטרײ?ער די

p אוז ־וייען דעם אונטער«.־;עבען זיך h* 
 ביוט־ ?א#יטאריסםי׳טע די פון םאט

הינם.
עײע אין הייזער, די  ארבייטער די וי

 באזיצער מינען די «ו געןזערען װאוינען,
 םםרייפער, די ענטםוטינען *ו כדי און

 און םיינער די פארפען גענומען זיי ה»:ן
 היײ די םון ?ינדער און פרויעז זײערע

 נע־ האבען יאיעים ארנייטער ,די םען.
 דערװיי־ אוז ?אורט אין *פי< »ן פאכט

jfp רעגט. די םאר ור.יטייםע? אײננעליינט 
 ןןײט קײן האבען איער נאילעבאםים רי
 ענט־ װעם פאורט דער ביז זוארטען צו

 אננעהוי״ האבען זיי און פייס די ׳טיידעז
 איינענע זייערע םון רופס די רייטען בען

 םאר״ װאםער, דאס אפצושטעדעז הײזער,
 די כדי עילעיןםרי?, און נעז די רארבען

 הייזער די םון פארטרײבעז צו ארבייטער
 ײידער־ זײער בדעכען ארום אזוי און

׳פטאנד.
ײ איז װאגדאיליזם דיזעז דורך  אויך ז
 אר־ טויזענדער פארטרייבען צו :עאוננען
 ה״םלאז־ די הײנמן. די םון בייטער

 צוזאםען םטרײפערם, ם״נער געווארענע
̂יען, ז״ערע םיט  אוכד אבער זיעען םאםי

 ([ל2ש אזוי םען ?אן זיי און נאזינבאר
ױ אזוי ■ונפט און ברעכען. נישט  די ו

י האנען םדנר, אין אידען אםא<יגע  ו
 איז נאראהען אויסנעבויט זץ־ םיינער
 אומנעגראכענעם דעם םים דארט, האםען

 םוז סאםף זייער או גאויבען, און םוט
 בא״ די אויך אבער ווערען. געװאונע)

«',ivp אמע־ <ײכט אזוי ני׳פט זיינען 
 דאם און זיך, ׳פרײבט דאם װי פוטען
 עװעריגפיײ פי:»נציע<ע צוציב ני׳פט
 פעירזןר די זואם דעם צו<יב גאר טע),
 פױ<עז דעם אין היימען מ״גער n ארום

 םע־ צו םײסםענם נעהערען ״יםטריתט
 םעידער דיזע עם זזאט ער 1או ?אנ׳ען,

 פאר־ אזא צז םארריננעז נעײא^ט גײ»ט
 באהאל־ צו פאכ װי צוועפ ברעכערי׳פען

 אומ׳אוידינע און קיניער ק^״גע םען
 םך א נץסאםט אאט עם און פרויען.

 םעיד פרײע בא?יםעז האם מען כיז םיה
 םטוײיפענדע זוע^כע איז באראפען די פאר

ו םארבאהאיטען םיעער י  זײערע און ז
 אונד און פאמי םון צייט איז םאםיליעז

̂יכע סאיפאלנוגנען. מענ׳פ
העי־ ני׳פט אבער וועט »?עם דאש

 אנט׳פיא־ זיינעז סטרייפער די און שען,
 ז״ער אום׳צטענדען איוע אונטער םען

 צום ביז םיהרען צו ?אםוי העצדיעען
 םאר־ םיר האט אזוי םוא. ענדניאטינעז

 סרעזידענט דער םאגין, ברורער זיכערט
 םײז ױנײטעד די םון 6 דיםםריפט 1םי

 פאר־ יעדע אםעריפא. »װ ײאירפערם
 ער האט םםרײפער, די נענען םאלנוננ

 דעט ב<ויז ׳פטײגט פארזיכערט, םיר
 ?אםםס־אנטמ^אםענ־ אין קאמםם־גייםט

|p סטדייקערם. די םון הייט  אינ־ וםr ״
ײ קאן רזישאגקשאן  פי־ צו אפשםעצעז ז

 ניט זיי פאן ■א<ים שום i״p פעטען,
 אויםצױ ?אםוי נערעכטען זײער צװיננען
 ה״ט^אזינ־ ביטערע די אױך און געבען,

 אין װי<ען זייער ברעכעז ני׳פט װעט שײם
 פאפי־ בלוםדורמטיגען דעם םים קאמי
•̂  די נעזעתן האט עם װער אח םא

 םעצ־ קוי?ען די אויא םײנער םטרייקענדע
o ווער ■ענםימוײניא, אין דער f האט 

 פינרצר, ?יויינע איז םרוימ די נעזעהן
ײ װי  טראץ און נאראפען, די אין צינען ז

 נרוי־ און ייידעז און נויט צאננעז חד׳פים
 *זוי נאר האבען פארפאצנוננען, זאםע

 זײער צו םארטרויען ייון גצויבעז םיצ
 פאנינ׳עז, סיס זײן םםכים סוז פאםוי,

to סים םעז קאן עצעםענטען אזעלכע 
 tv און באפעםםען. ניט צװאנגם־םיםצעז

 דער באװײזמ םאז, ני׳פם ראם קאן םען
 םראץ דאט סאסט, ערנ>וטינענתר זעחר

 די מםצחען נרויזאםלײםקז, דיזעאאצע
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 קאםוי אין אייזען אח מםאחל װי חוךפ
 נרעכער. סטרייפ א אהן װי כםעט אין

 איצט ביז אפנקלאסט האט סםרייש דער
 חנר *יז פיינער אח דןוצאר, םיליאן א

 גיט איצט ניז איז נאװענוגג ארבײםער
 ױניצז גױינמר די נעײאחנן. באצעסםינם

 הייא, נאנצע די נעטראנען אציין האט
 םימ ־מיד מוין װאלט סםרײס רצר אזן

 גיט יוען געװארען, נעיואונען זיכעךהײט
v טסננס• סויזצגרצר םיצע די  די ,1

 צװג־ Dippo סײן opes חאנ«ן םײנער
nrv םיםגצידעד. איינענע זייערע o f 

 איספ^רסירטע פאראן אבער זיינעז
 סצססיסאגצו די סון ספענס ססקבס,

 פון D3FPD נעגער און ט־צגמ־סיצצצר
סאוט. דער

 סקצבס דיזצ יחנרן מצנדייד ווי pא
באיצנאסיס¥ זיתרע ן

מן ײ ועגמ ײ א̂ױ ו

 1אי אגדימענט חום פון נוורינגונגען די
ס*ן חאט דאסאלסט דיט אח ,1917

p זײ w די פון גצטניטען םאי דדיי 
 זואך לעצטע עחמט און װײחטצס.

נרױסי אזױ סצנגאטצן קוילען n זײגען
 די צו ערקלערט אוז געװארען הארציג
 pn? מעז װעט יא^ד דיזע̂ן אז םסעבס,

סV ׳שנײדען) ניט װײתשעס די מעחר
 די װאס װאונדער, pip גאר אלזא, איז,

 אלע אן װענדען באזיצער גרובען ?וילען
p געםיעחײטען c גידערטרעכטיגקײטען 

 וױיען און סםרײקער, בראװע די געגען
ײ  װערן צו צוױנגען םיםלען אלע םיט ז
 חאכענדיג אויסבײטוגג, pc אביעסט אן

 •אלײ ?ארויטע די pc שטיצע די דערצו
 ■אליס, דער און םא^ין, סםײם טי^ע

pc צאחל. גרויסער א אין סתעכס אױך 
 זי• טײנער די זײנען סוגדעסטװעגעז און

 די זיגען. סוף כל סוף װעימן זײ אז כער
 אין •יוטאקראטן די וועלכע םיט מיטעל,

 די געגען זיך באנוצען ®ענסילוועניא
 •אליטיעע אבסאילוט זײנעז םםרײקער,

מיטלען.
?אורטס, די םון איגדזמאנק^אן די

 •אלי־ אײגענע אן אויף ערלויבני^ דאס
 אין ?אורטס די אין עגנדטײדומען די צײ,
 הײםען, ארכײטערס די• pc פראגע דער

 דיגט םא^ין פאליטישע רי אז באװײזען,
 ״HP םון אינטערעסען די אויסשליסליר

 אײג־ האט דאס ארבייט. געגען ®יטאל
 אװ סעדעריײ&אן אםזןדי?ען די געזעהען
 געבען צו ענדלץ־ בארײם איז pc לײבאר

 צו רוסט זי ענטסער. פאליטימעז א
 ?אנסערעמ, ■אליטימע א צװע? דיזען

 ענט״ געהעריגעז א געפינעז זאל װעלכע
 געגען י?אנען8? סאליטישע די אויף ׳פער

 דיזע ארבײטעױשאסט. ארגאגיזירטע די
 בא־ גרעסערע א סך א חאט לאנפערענץ

ױ רײטונג  באדײטונג ?אמפס א בלױז ו
*p םיט אנערהענט זי סטרי^ דיזען 

 סון באדײם גרויסען דעם םאקט דיזען
 זי װען און ?<אסעך?אםוי, יאליםימעז

 םיר װאס אין —םאראיגטערעסירט איז
 א pc —־ נ״טט אופן ממום צוױיסלען

 איהם זי װעט ענטפער צרטאלגרײכען
 זעלבסט^ א pc געפינען ?אנעז בלױז

 די סאליטי?. ארבײםער ̂זטזןנדיגער
 באעעסטיגעז אױך זיך <ועט ?אנםערעגץ

 סטרײ?. pc זײט םיגאנציעלער דער מיט
 םײנער די זיך האט באםעוײןם, pup וױ

̂טט איצט ביז ארגאניזאציע  געווענדט ני
 גע• אלײן און זזייוי, ווענעז ?ײנעם צו

 םוז איצט דאלאר. טיליאז א ספענדט
 אר־ נאנצער דער צו אנסוטען אבער זי

 זײ־ םיר און אסעריקא, סון בײטעחטאפט
 װעט ?אנסערענץ דיזע דאט זיכער נען

אדגאניזירען. חילןי דיזע צרסאלג מיט
 םאר־ איז יאנד אין ארבײטער יעדער

 זא< קאגםערענץ דיזע אז איגטערעסירט,
pc ערסאלג. אן זײן באציהוננ יצדער 
 נישט סאנסערענץ די האט געזאגט, װי

 די פאר באדײטונג מיכםיגע א בלויז
 נאר פענסילװעניא, אין סײגער בראװע

 באדייטונג פאליטײשע גרױסע « אויך
 יאנד. דיזען אין ארבײטער אדע סאר
 פעגסילװע־ איז סטרײס העלדײצער דער
 דער־ נעלעגענהײט פאסענחג א איז ניא
 דעם pc גײסט נאבעלעד דער זאל צו.

 דעם סאר סיםבאר אלס דיגען סטרײ?
 ארבײ• זעלבסיטטענדיגער א סון אנהויב

 פאראײגיגמע די pc פאליםי? טער
שטאאםען.

 ^ננען שע*עך קלאוקטאכער.
 זאצ*לוד דיערע זוױעש^לן אן

r»»MP prח» םדע ״me ןץן i.
m p’Cfjini\ 95.00 — — — םאגיחאי |

5.00--------חןיצר fiM גןקסעי קאתען,
owvyjHB — — 18.00 ווון ס»ל»סעו
piw סאלאסאן rrtfj f m-----------6X«

1.00 — — — — — — ®ער •לאעראעי
— Dpom j  11M .D---------6.00 —

f.(4------------•ריעדטפן און גריננערג e
syp-------------------10,00. דרעסס רובי

— — — oicDyp--------3.00 קאסםאס
 tiaxyn pc-------------25.00 *וקערמןן

yp piy^p------------------8.00. *ל»װ«א
15.00 — — — —--------נראס, *ר*ן0

y און רוגין v iy v------------------0.00
19.00------------בעמאפיין »ון ן0איזם

yp. — — — 3.00 דרעס סילןןאגעסזצע
7.00------------סםיפח »ון פלעקמנדער

yp----------------10.00. דרעס מ»יד װעל
yp-------------8D. דרעס *רפ סואער 0

a 12.00-------------------------ספדאווס;׳
nflt«yp•̂ דרעס .yp--------------10.00 —
p« .p.»- דרעס .yp----------------4.00
— — — tpnyp----------20.00 לואיס

p סיערליגג c 18(--------------לי»?ינדXX
4.00-----------------------לוסטי; לואיס

jnjrciyr, 25.00 און דײסאגד [yonyi^to
yp aiDoyp-------------------7.00. לעין

oyna--------------------15.00. רןזעננערג
19.00------------------------?פסעגס?י י.

lyrnyn .̂ס 4.00----------------------בר
po:ioyp,» 0.00 — יס3?ר*כ3 און נױ־ער *
25.00 ----------------------בלוס װילליפס

p c lyooijn 17.00---------------זוסםפן
p»yp---------------7.00» און <וינעג^ד

10.00----------------------------אדלער «.
B.oo----------------בראדצק און גודםזזן

yסו■ע nלאיק ר? .yp---------------25.00 
25.00 -----------------סאן און וױינטפײן

17.47-----------— וױינבערג »ון ?פחען
2.00------------— יאבלאן און ועלקין

lyo^oyn, 11.00 גינזבערג »ון זפלצבערג
 pynyeoy■ pc--------39.00 נפװעםבער

8.00 ־ג־-----------גפלד׳שםײן און בראגד
iyc----------------3.00 »ון לעוײ בעג.

6.00.------------חאר^ויץ און ליבערמפן
5.00---------------לעססער און גינזנורג

14.00------------------------וױיג׳פטײן י.

6.00-------------------קלארק ס. און מ.
$547.47 -----------ipoyn*

̂דער דערםאנםע פלע די  •0געי זײנען גע
 ta»ywn פון אוים דורכ׳ן וגעדוארען מעלט

nc nyya] מיםײיר?וגג און חילןי דער םים 
באארד. ינט0ד̂ז טדן פםע0בט די מון

ידעם םרעגט רעפארטער דער
״רעסטלער״

0
? ססוקסםו רעם0סיג סער0װ —
״רעסטלעד׳י־. דער ענטפערט םױראד, —
מױראד? ע«עס װארום —
 געגנער y אויסציח^ן זועם םױראד ~
•2yp״ וועלכען אירגענד אין אוי£׳ן

 װאס פזעלכעס עס8ע eyn מױראד מעסם״.
P ’P דער* Dyn Djny^o ;װי גלפ^ נים 

 ̂נגענעח• ב¥זונדערען y מים ן^ער\ױין, אן
 גיט לyײגםp נ*ך syn איד ¥ר¥ם¥ם. םען

ip^pyntry; y e2i;nye סיגyםיון אין רעם 
לעבען.

סאלענדאר נילװננס װעכמפלימר
טען,3 דעם דעצעסבער שבת ,530 רום סקול, הײ אוירװי;ג װאשעגטאן

נאכםיטאג. 1.30
 א —־ געועלשאסם״ מאדערנער דער איז ארבײטער ״דער :םאםטע ז. א;

װעכענטליך. ווערען ם^רטגעזעצט װעט װאס לע?ציעס, 10 םון ?ורס
פרי. n טען4 דעם דעצעםבער זונטאג,

 א — ליטעראטור. אמערי?אנער צײטוױיליגער װעגען :םאגץ ב. ג. דר.
אעסאנס. 10 םון סורס

•רא־ דעס וועגען לע?ציעס סון ?ורס c געבען װעט קארםען ז. ח. דר.
 pc בוך דעם אױוי באגרינדעט צױויליזאציע״ ״אמערי?אנער pc גרעם

וחנרען. אנאנטירם שיעטער וועלען םיצאץ און צײט ביערד. םערי און טשארלס
אוידיטארװנ^ איינטערגעשאנעל דעם אין ,1דעצ^םבל םען3 דעם שב̂ר

סטריט. טע16 װעסם 3
 םאר־ געזעלשאםטליכע הײמיש pc טאנץ — אװענט אין אזײגער 8

.62 לא?אל סעמבערם, גודס וױיט די pc בחנעונג
ip צו — םי?עטס. דורך בלויז ערלױבניש אײנטריט o ip c i אפים אק 

עולעגױ. סעקאנד 117 ,62 אאקאצ םןו
 דעם דעצעםבער שבת טאנץ, רי״יוניאן חױז װניכױ די גים פארגעסם

רום• כאל חויז איערע םאנהעטען אין טען,10
 צו — דפלער. 1 בלױז טי?עםס שיילערם. ■יקאדילי וױטםען׳ס פאול

סטרים. טע16 וחנסט 3 חנ«ארםכמנם, עדױ?ײש¥נעל דעם אין באקוםען
טען.17 דעם דעצעםבער סבת

c קפגצערט  pc נאכמיטא^ 4.30 זינגער^ גרויע p c בר^נקס די m גג 
M םטריט םריםצן pc ח סמנםכמרס צו םרײ עוחננױ. ^גטערװײל  וײעוש י

ױניאן. וואירקצרם ^רמעגם לײדיס אינםערנעשאנעל די pc פאםיליצן
ם א ד אנ ר א לי ע אנ ש ך מ די ן ע ד, אי אנ ל װ לי ר 207 ק ט מ־ • *

בילדיננ.
גיי דער פזן ,היםטארי — סאאםאן וראפעסאר — .6.30 , ר א

באװעטנ:.״ טער
x פאצפס חאםנער, סר. — אװענם 9.30 ניו 8 פון םאגטאג, n n 
<f רד. — יײצגט 9 כיו 7 »ז םיאװאו.

םעאטער אידישען אץ עקאנאמישעפראנממעז
 אידיעען 1אי . ,סטאר״־םיסםעם רי

 »לע איז זי ח״נט. םון ניט איז טעאטער
 IV דוקא ניט איז זי און געווען. םאל

 אויף ט»טער. אידי׳פען אין ער׳שײנונג
 ניהנע nF8״JVPnvov * ״|DVt?v דער

ױ םיסטעם די ךעריעט  ניט־נאריחר־ v ו
 איהר אתס IFDV3F3 חיייוינקייט. נארע
 »זוי iFtvnv סינסםיערי׳שע אר״ן ציחען

d װי v :vpf’׳fb. דער םיט nvtr’ovtVPF 
 די טען פארענטפערט נויםװענדיגלייט

 tv ס׳ה״כט, עאפפרענוננ. פינסטלעריש
 טעא־ ווען ?ונםט לטובת ניט אם׳צר ס׳איז
 צונע׳פני־ ײערען pטיeטער־׳vטע און טער
nvp ,iv אײן nvp טען to o rp איינעם 

iv אלעמען, אינער p איבער איינעם v 
י i טרויע נאנצער v® י d w o p ?v אבער 

 אײ• ירען1אידע^י צו ליב עםענדיג האם
 *i<״V3 ;ליבט אײן נאט, איין האבצן נעם,
m סעז, t ,i»t>v• איוזר v ^ r e m t iv 

 םאלתם־םאםע די מוין װעט ,שטערן״
 ײם.pר״״<יכטינv,םם דער צו ציהען דך
 אנ־ קענען וועט םעvpטער־vטע די און

 טעא־ אידי׳פען אין נו, ערפאלנ. זוײזען
t טער 'v נעווען ראס N p  fpv. די ווען 

’IFn חאנען ,םטארם״ עלטערע inpttv 
o?p־nFOVjre די האט רנעהז,vם ii באלד 

 םלן ■לעצער די רנעםעזvפ צו נײע נעזוכט
 pm םערvטע אידימען נײם אלטע. די

 •np מון םתונע v אויך נעװען דאם
. *יםרי׳פומ נען » * v ?פיח־ דער דאג 

 םון איו וועלכער ,ppou ר. פןן רער׳צאםט
im דער רvם טאן־נעבער v ’ tJPV ױניאן 

 דער אינער אוים»םער דער נעװארען
 אידישען צום זײנען פראםעםיע, נאנצער

 כח;ת. נײע םר v צונע?וםען'גאר טעאםער
 אין נעװאחגן א״נגעטיילט זיינען זײ

 נעקומען איו עם םערע.vטע םארשײדענע
 -yttv זיר .האכעז טעאםערע tv דעם, צו

ײ אויף הויבען  מעא־ v װאו האלםען. ז
 ר״,v,סט v ויאו ; ר״v,םט א דארט טער,

 שוישפייער םעהרערע טעאםער. א דארט
 צונעשטעיט זיי !יינען צונעקוםען, וײנען

 אויפ* ס׳איז און ״סט™״, א צו געװארען
 't םאר טער.vטע א געװארען נענויט
r אוינען v 1סי בילד דאם נעווען דערבײ 

 v איו לעבעז אידישןך אויםנעברײטע דאס
* נױ םון ?װארםאלען םך 'p i איבער׳ן און 

 -Vi זיך ם׳האט ווען איצט, בכ«. לאגד '
 אויםנענדייטע דאם tv ארונןזעהן, י נופען

^v'3 ניט איז יענען אידישע pv  l ” P’» 
 נעײארען איז טערvטע אידיש אוז צענען,

 עלאנא־' די און פראנלעם, א םאסט א פון
v אידישען דעם ארום םראנען םישע ra* 
 “ivv נעװארען דעם דורך זײנען םער

 טע^מןר־ אוים׳ן איז איצט — שארםם
 v נעומורעו ר״־םיםטעםv״םם די קערפער

 םשא. דרי?ענדע v שווערעיאון א ם׳פא,
v נאנץ nv>p ארויםנעקר 1אי פראגע 

 די רvB םערעvטע פען נעםט װאו :םען
 דער םראנע: v נאר און V .םטארס״

do ארויםגעשםינענער vp פאר v םטאר״. 
— t'v דאם Pv|« סיין ניט vינעריגע 

 די ,dovp ;אר ניט און V טעאטער־לאםט
 ?ינםטלערישע ״סטאר״, םונ׳ם אםביציעם
 אײ• םון נאר אםביציעם אבער אםביציעס

 טעאטער דאס גיט ״t דריקען — נעם
V ווערען צו צושפרוננען אויױ

••
א?טיא* דער פון םארזאטלונג דער בײ

 אונ• נעזוכט האט נום?ין װאו ױניאן, רעז
 איצטיגען פונ׳ט הכל םך v טערצוציהען

 םםאר־ די אױך איו טעאנמר־צושטאנד,
 איו r?v נעװארעז. באריחרט סיסטעם

 1אי df װאס דאם נעװארען. נאריהרם
 נעשװעבט האט געײארען דערםאנט ניט
 נע־ חאט ppou װי. סײ אוינען די פאר

 ירוננ,1אםו פון איטלאלט דעם ווענען רעדט
 םעאטער־ אידי׳פע די םארנלייכענריג

 וכרון, איז און בראדײייער, די און װעלט
 רעדע v ארויםנעשװאוםען איו םך א םון

 בייי נעחאיטען חאט שװארץ םארים וואם
v ונםם־םעאםער. ײן1 םון ױם־טוג? 

 האר־ און אױשריכםינ דאן האט שווארץ
 נע־ ם׳אח טרויער־ליד. א נעמננען ציג
vp בײ ײעז p tv i v האט שװארץ און 

ד איעםענס איז ארײננעװארםען-םם ױי  ו
 פארטרזור נעםאכט חאט ער בעכערס.

 שיחרט ער — אננעװחען האט ער טונג.
 יעבען, אידישען םון טעאםערשםיש אויוי

 לעבען. אידיש םעהר ניט ם׳איו איז
 חײננ^ םון לעבעז אגדיש םעחר גיט ם׳איז

 ־v>p דעב י עליבם. שלום אויןי פיחרט ער
 לעבען ׳אידישען םח שיידערער סישער
 ?ינםטלערישען אויםדרוס, נוטען פרינט

 אין אויפשפיל פינםטלערישען אויםדײש,
l ” t, ,נעשיל־ דאם טעאטער. שוואוץ׳ם 

 אנ׳ןר יאר איז לענען אידישע דערטע
 פאםרי״ את יעחויע׳! םוז לעבען אידיש

 םובית יצגען, םענדיל׳ם םנחם לעװפע,
t ראס און יעגען, םילכינענם דעם 'v דאך 
 שי־ און יארקער גױ אומ, פון װײט אזוי

o אייען. קאנא׳ר r t  d m f  iv אין vfd* 
 שווארץ פרעםדם. דר םאר Dnpt ײון טער
 דדאםאםותען אידישע פון נעםאגמ האט

ײ חײנס פון לעבען אידיש  פאר• דצר נ
 חאט יוניאן אפסיארען דצר ׳פון זאםלוננ

i נעםאנט נוסקיז n n  tv* פאר אינ^ולט 
n די אםודרתנ. אידישע m םמסער־

ג’(נ«* ז ן י  נןאגאגיסו) » וו

ל»נג. ח. פון

ייצט. «ס מאנט אידישע, די •ראפעםיע,
 טעא״ אירישען פון גױט ע?אנאסישע רי

 ■*V דער זײן .פען ײאם עס. סאנט טער
ה דאנט 1 רוף  ווי• דער װי סעחר נים זי

 םען שטימען. טאנענרע די פון דער־פול
 אל1 אינהאלט דער אנדערש װי גיט וױיס
 *ינעמאננס״דור אן אין זיינען פיר זיין.

 v צו אידישלײט, פאר םארם נייער v צו
 הענטינע, דאס אויך אינחאיט גײעם
 איז כאראןןןעריםטישע, אכסאל־ט דאם
 םעאםער״קרי״ יער איז ללאר. ניט נאך
O't ,קינסט״ אזױ שלאנענר. טיוי, נרויס 

 אזוי tv שויז, זיף םארשטעהט לערישן
עפאנאסיש. נעשעפסליר, אויג עס איז

•*
 IV םארגעשלאנען. װאט האט נוסקין

 נאג־ רער םון אונםערנעםעז צו אפציע
 דערפאר פארנעשלאנען. ■ראםעסיע צער
י ער חאט  צוזאטעננע־ •ראפעסיע נאנצע ו

w נויטינ איז רעס װענען נראכט. o v* 
 שוישפילע־ צוליג שיין װארט. ציעלער

 אליין. ■םיכאלאניע״ ױגיאן ״טרייד רישע
 l״p ניט נעוועחנליר זײנען ארםיטטען

 ז״ערע אין מעטארען םון אינערפלײכערי
 ,ארבײטס־נענער״ די צו נאציחוננען

 מע־ און טעאטער־דירעפםארען רי זייערע,
ײ אוינ נעדזשערס.  אינער־ יא !יינען ו
r פליינעריש, v װאם נעפיגען צו v 
 אונטערנעםער. די צו צונונד נעחנטערען

 םארבינחננ אין ׳ניט נאר אפשר ם׳פען
 כלל. v אלס זיי װענען רעדען רעם, םיט

 .אתאנתאציע״ IV איו ארטיסט יערער
 אײנחײט־ פיין ניט פיינמאל און ויך פאר
 םיט ער איז חיינט ארנאניזאציע. ליכע
 םארגען און אײנס, אונטערנענזער זײן

״ !״נען  ןאר פלאםען, צוױי נאר ניט ז
 איו ער אפילו. װעלטען באזונדערע צװײ

 חנר׳• זײן און ארםיסם; דער פוביעקםיװ,
 װי ■װקט אונטעתעטער, םיט׳ן שאפט

t״t װאולתא־ איםער איז איחם, םיט שרינ 
 נאכצו־ איגטערעסאנט געװען איז ניש.

ײ שטיםומען די םאלנען  אידישע די נ
ײ װען שוישפילער,  צו אויםנעפוםקן p« ז

 לא־ •ראםעסיאנעלער ײער1 אינער חערען
נעלי־בתים. וייערע םיט •נים אל ■נים נע
 נע• אח שטיסוננ מערפבארע שטארפ א

 נעםיינשאםםליכען v פאר װאם — װען
 נעלי־ די םיט םיר האבען אינטערעס

*ו 1אי שטיםונג די «... רתים  אויםדריפ־ ג
 V אויו* תאט נוסלין ווען געװארען ליכער

 tv פאמעשלאנץן, טרײד־לשון ■שוט׳ען
י פון א״גע  אין ערשײנוננען נעבםםע ו
י  ,נאטעס v — ײ|1 דארוי ■ראםעםיע מ

D ער אםאםיאײשאן״. ip נעדארפט שוין 
 פנעלען און חאנט אין טײטעל v נצסען

 <ר ױניאניזם. טרייד שוישפילער די םיט
ך עפעלטפול, נלםאן עם האט ־ װו  ניי

םאתליינתנצז. דורך שפילע,
V

 דעם םון ויאר רער אין געווען ם׳איז
 האר־ דער פון פאנגרעס לארםעל םןןוכם

'i און שוילען־אינדוסטרי^ טע pd u האט 
D די אויף אמוטענם אן געהאם tpאין .׳ 

 םאונט שםעדםעל ■עגםילװייניא׳ר דער
י פאתאםעלט געווען איז הארםעל  נאנ* ו

 הארטע די פון אינדוסטריע םאיניננ צע
 נא^נען־אײנענםי־ די :פוילעךםעלתר

ױ אזוי לאםיאני־טאחווולםער, אין פער  ו
 ױנ־ די און עלעםענטצן נעשעםטליכע די

ײ מיט און יאן,  דער פון םארשםעחער ז
 רעניהיננ םעדעראיער און שמואטליבער

י לאנר. נאנצען פון םארטרעטער אלס  ו
 אבער ביליאנענדינע, v איז אינדוםםריע

 האט םען פריזים־נרעס v בײ איצם איז
 אויסצוברײטען אוױ וױ־ פלענער נעזוכם

D און פויוי־ חום FPnw vtP iVD םון 
 מויז־פראבלזד די נאר פוילען. חארטע

 װאם זױנםינ. ניט דא דאר וײנען םען
ר פון •אויציע די איו װיכטינ, איו  מ

ײן צו נאר ניט ױניאן  קאנ־ v ביי צד v ו
 צו נאר אינדוםטריע, דער םון סערענץ
 זײן וןולען ארבײמס־ג«נער די tv וױרסעו

IV נוסקין צד. אתאניזירטער D ip דער־ 
־ אינרוםטריצ יצווײטע v םאגט  ניאד -
 כאראיד ריכסינ איחר האט ער וואר^

 האט נמשינערי־אנטוױפלוננ םעריוירט.
מיו tv לאנצ, v נעבראכט  געצעחלםע ג

d חאבען ארניימער jfpf i אינ־ דער אין 
Fn oo rt .בלײבקן o f וחד אלץ װערט 

 ארנײטס־פראםס םענשליכ? נױטינ נינער
v פראנצן גאמ D ip צוזאנמננעפלי־ ױך 

F t f i  .|F3רשטFױגיאן דער סון שריט ר 
 ארמני־ די לוסשסארפאר צו נעויען איו

 צוזא־ און פאבתקאגםיז, די פון זאציע
if s נאשסיטולן איהו־ םיט tv אויםומנ 
 גןחן װאם צו און •ראנלעם?ן. v*< פאר
t סון דדױםען אין t i ומלט י אידישאר » 

B3FDFP3F] D ip  ppOU י  סון FDS'PF( י
ר און ^t'nD*?F־tvJ די ר ת מ  חד תי

 tFDUFt Dip יתיאן די וואו — זולםאט
rו ןןיןי י  אינ־ חור פאר פארפליכטומאז ן

jn e o n דופא נים oanm אין רצכםע 
טוחנרינפײםאן, בײנמזסימ זי איו איחר,

 נעװארען געיײדנט אינדוסטריע די איז
מן, פון אינ

• V
 טעאטער־ פון אסאסיאיישאן IV ייײא,

 נוססין «דאן װאס און — נעלי״נתים
 אסאסיאיישאן. דער פאר נערF■ל האט
 ?אנטרא״ v — ליגיע רשטערF דער אויף

 :וראפעס״ע רער אויױ אױג לירעלדע
inFt נױועץ װאו ifp װערען םארטירען 
ז ו  פארנרע־ קען ״סארלעט״ רFד װאו י

o איו װערען. אןגרט p ׳ אבסטראלט( 
 רורן־ װערען פארםידען ifp FFttU נײ|.

 כעלי די פון נדלוננען1ה pלינDגעטײנשאפ
 פאר אנװייוונגען םך v פאחון און נתים,
 IPP ״םארקעט״ תר אויך און דעס.

 םעהר ם׳הייםט, ;ווערען רטFOFרגרvם
 געשאםען תענען טעאנ»»~נעחעו Fאידיש
 נא־ געס״נשאםטליכע די אױב װערען,

 נע־ א זיין װעט לאנע רpד פון םראכטוגנ
ih pd  v  .P i'ivn די איז פיאן װיכטינער 

איבערצובויען. יראםעםיע נאנצע
••

IPP'o ױי|, דאו tv איכער״ אן איז עם
 זײ• איצט י טעאםערע. pאידיש פון פלוס

IPJ םאראינטערעסירט, שוישיילער די tv 
”I עס t jppp טעאםעדע. מעהר װאם v 
 ארבײטםלא!ע. ווענינער מעהר, רpםvטע
 כעלי• טעווטער פון אסאםיאיישאן אן

 האנד־ נ^ינשאםטליכער v אי| בתים
 באנרענעצען, ifp ױניאו דעד סיט לוגנ

 םו; און טעאטעדע, צאהל די פאר?לענערען
 ipjpp שוישיילער אויס?ננ?בליבענע די

 און װאנדערעגרע ווערעז איגאניזירט
 די פאר טרופעס נײטענדצ יך1 שםענדיג
 לאנד. נאנצען איבער׳ז דטpשט איריש?

 דא כיישפיל, צום באסטאז, אין 1אי איצט
v ,ט שפילט קאםפאני א און טעאטער או  ו
v טעא־ אידישע דיאואהל סיזאן. נאנצען 

 פראפאר־ א־ז נאסטאן אין טער־נ«ז?ר
|P גיט ציאנעל  אױך, אןוי נרויםע. ״

 pלכpזv אין דעםראיט. בײש*יל, א אלם
 אזוי, לאנד גאנצען איבער׳ן און שטעדט,

 v םאר האםפאני זעלבע די און איין קען
 נעװינש־ דעם האבען נים םיזאז גאנצען

\pt| .שטימען, דיזעלב? נםדר ערפאלג 
 דעתעלבער און אויםזעהן רpלנptרpד

ipd שפיל?ן םארט v p ,אײדטאנינ?יים 
 טעא־ אין tpoip tv הוינם ?ולם דער און
 ד{ר־ יך1 םארערם op זעלטענער. רpם

 זיך־ כםדר שאםמ ipjpp דאם םרישונ^
ײ DנדpDנ 'jvaovP p. טעאטער״ אויוי 

 ,סיר־ v א״נשטעיען op סײנט ׳®•יאד
Dtpשטעלט זאנען. לאטיר ױניאן, די — ״ 

 אײן פאר זיי שיקט און לאטפאניס צונויף
או  צװײ־ v םאר און שטארט איין אין וו
 ווען 1אי שטאדט, אנדער IV אין ו^ד טער

v שטאדם, א םון אפ פאחרט סאטיאניע 
 װאך v אויוי ױניאז די דארטען שיקט
’P אנד?ר tv צײט tviDVP. דעם םאר 

 די םון נאר ניט םיטחילוי די נויםינ 1אי
tp איצטינ? u p p p n ראוױגץ, רער אין■ 

iP די פון אויר נאי tvD PF in גױ אין 
 •ijmer וואנדערענדע ווארים,-םאר יארל.

 אויםקד ipp טרו*$פ דרבייםאנד? דמ
P םען, p  ipd  tv אויך,םטארם״ דארםען 

p e T P tp iv רא ׳יארס. נױ אין DDtp 
 ,םיר־ v אוינ — נעדאנל דאר שזיןארײן

Dtpטון ״ ipp jrvm m o איינגע- לײכם 
 IPP ■ראױינץ, דער סאר ותרען שטעלט

v םאר ipnpn בירם1ים»ר1» אייד דאם i 
 איז דעם םאר שםיטמג v יארא/גיסא.

 *Vt טעאטער? אלץ ם׳חייםט, דא. אױך
irtpnp לען j ארפארײשאז״. אײן צו?, 

 איז שםיםענ v »י מעתר ניט ppvo אבער
 v מיט נאד מיל נום?ין jtv דא, ר?ם םאר

 פארגע- ניט ויך דעם פאר יראפאנאנדא
fPo. טעאטער־ די םון אסאסיאײשאן אן 

םיר׳ v |tv יארל, 1ני אין םענ?דזשערס , 
Dtp,רער סון נעםיהרט 11?אאיעראטי ״ 

 אלם דאס — ■ראױינץ דזר פאר ימיאן,
o יר1א שױן ipp שריט ערשםער אן r ’ tt- 

pm דעם פארסלענערען onnp.
**

«לענ?ר די סון מאם גיט איו וױיס

 איז אוי»סז איין «ן.1אױסלא ויר ומם
o ראס — חיגט יפ׳ן1א דא אנער שױן p t 

 דער םאר oלpשטpגpp11v חאט ppou ר.
 די |1א לאנע. ;אנצע די עפענטלינקיים
 נע• דאף אין אידישע, די עשענטל״כקייט,

 IPvn'M דעס אין שאראינטעחוסירט װים
 װאן זעוזן איצט זיר װעט — טעאטער,

F די ן1א ױילען דער איו עס ’ n y jp צו 
 *pPntDVp אידיש באשעסטינען חעלשען

אטעריקע... אין נען

 קלאות עדקאגאד מענעדזשער
 אםס׳ן עקטשורערס8מאנו

געשטארבען.
גאװעט• טען24 אװענט, דאנערשטאג

 שי״ דער ה*ט דעי) (טעגקסגױױגג כער
 }C םאררארען םארשעט קראוק קאגאער
̂ DC1טאב מעקס מיסטער פרײנד. אמת׳ען

 שיקאגאער דער םון מענעדזשער דער
 םאגזפעיזטשורערס חלאוח דאוךטאוז

r אסאסיאײשאן, c נאר געשטארבען tc 
אפעראציע.

 54 געװען איט איז טאביאס מר.
?i געװען איז lie יאהר ™ n c c םיט 
 געבורט איחר זיגט אססאסיצײשאן דער
ic| געאר־ אונערםידליך איעםאי האט 

 דער צװישען שלום אויסצוה^םען כײט
 ׳ זײן ױניאן. דער און אסאסי^ישאן
 האט חאנדלונג און צרכײט צױסריכטיגע

 שיסא״ y>c בײ ddcdvi באיליבט ציהם
 בא• װעיכע מיטגלי.עי, ױניאן נאטי

טויט. דויערען׳זײן
 רשטארבענעםcס סון קערפער ער .
 יארק. .נױ קײז געװארען אפגעשיסט איז

 איז דא װי גצכדעם באערדעונג, ם»ר
 סויר- םױנעראל די געזוארען נעהאילטען

װיס.
 די ציז סוירוױס פױגעראל רי נײ

ט שיקצגא  אפײ געװען באארד דזשא̂י
 נ. שײסער, ב. דורך םארטראטען ציעל
 און טשערמאן, באארד דזשאינט טיגץ,

 ם\ מענעדזשער ביאליס, מ. סעקרעטער
 ד. §1 יאסאי טשערםאן שװארצענבער

 ר^פא- םאריס/ און Jo לĉאק באראװעץ
.54 לאקציז פארם

̂טים אונזערע באלעב
אינחסטױע די און .•

:רעדאקטא־ בדודער »ערטהער
 רpאריב שוין למאכער1?לא אלם איך,
 ט*1א די דינJpים11 |1א יאהר, צװאנציג
 IPP אינמםטריע, נזער1א םון שטענדען

 «ן «לאן רpד דאם אנען1 אייך איך
r וינםאן *־עי• v .אנ?ר,' אױםגעצײכענט 

 סוט םארנעםען ?ר ד.אם תכט, טיר װי
 *P3 נעהט איזזר מעטען בײ |tv מעטעו

 איחר װייסט בעט, טען tv און םעו,
 < |1א ברירת, די די גיי דאר 1אי דאר,
 םענט דאן ברירה, די האבען «t אױב
 נארנים װעט איהר tv זיכער זיין איהר

 אינ• רי שפילט ׳זײ בײ וױיל הריגען,
 םpד כיי ’it נקם1■ ראלע אזא רוםטריצ
 אין שטעדטעל שליין א 1אי באר־מננ

 סײן כיט ניב?ו ”t הײם. אלטער דער
 אעדוםםריזג דצר םאר טאבא? שםעש

11 o p tאיהר ילט t” ,אײנשטועםען tv 
tאין גלויבען !אלען ״ .IpPv p t k 

*  ■לאן אײער דגטאן, גרודער ג
Dpit האבען ניט P”| לאנג אזױ האפט 

 dpvp. ניט באלעבאםים די ניט איהר װי
ײ גיט איהר ײען אח, op ז ip ! לאםיר 

 דאם DPtu דעם ביישפיל, צום זאנען,
 ה?לסט א tvayt ואלען ארבייםער די
vדpעקםפענם. שא■ !ייער איננאנצען ר 

 ביישפיל, ם1צ סלאר. םאכען dp לאםיר
ptt| אחא* 2 באס דעם געבען זאל טען 

 ר3< |1א װיידזשעם די פון פראצענט 3
Pvt װאכלן 40 אדער 38 נאראגטירעז 
 שא• v האבען |1א ארבײט יאהר אין
 ינט1ל דאן ארבייםער, 75 אדער 60 םון

 ’ttv אבער •ראצענט, 5 געבען 1צ 1אפיל
p v עם ארכייט. אײער ארויםנשוארםען 

 קײנע באסעם נזערע1א בײ ׳ניט נילם
 םז ,it געלט... נאר אבער אידעאלען,

נעלט. ”t מיט רעדט
. אײערער אכטונסשאל

איערייסאר. ראזאנםסי, םעם

וױרטדדנם קלוגע
באקם א 1חוי אין איםער חאלכחןן

ם-לאקם)ער
 םאםיליע נאנצער דער סון םאנענס די חןטיירמ

 jffr-A דןןקטאר ײי פארשיאר■ אץ י

4 ן כאסם, v םןנם 80 און 36 0 י סםארם ־דאנ pPv י
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wiעפידעמיע ױ
אינחמנהשןנס

)7 וײי in (ולוס
חו P# וױ פראגען דיועילבע װעגען  ״

 צװיפ צײט * םיט <ן״ס. נעדםא־ױדער
 סטייטס ױנייטעד דאזעעו דער ה*ט

̂׳עגט טאל צוױי קאורם דיססריקט  גע׳פס
 א ה*ט נאסטאן pit באסעס. די געגען

 פון ױגיאן די םאר׳כמופט יןאורט סטײט
 צו״ב** דדאיװערס״ <ו*גען ״טילו די

 60 איבער םון שארען־ערזאץ צאהיען
 ח*ט װעיכער ב*ס. צום דאיאר טויזעגט

 און םטרײק דעם פח געייםעז כלוםחןוט
w נאיהאט, ftm אמאגײ האט יוניאן די 

זירט.
 אם־ סאעערם די האבען נאטירלױ,״

 נײער דער פון געייטען שטארקסטען
 העכערער * עפיחגמיע. אינדזשאגק^אן

 האט װירדדשיגיא װעסט אין געריכט
 ם̂א אײן פאר גוםמןהייסען לעצטענס

 געגען אינדדטאנקשאנס שארפע צװעלף
עײ׳ װאירקערס״, םאיז *ױנייטעד דער  װ
 אין װארציען זײערע געהאט האבען כע

 זיי .1922 יאהר םון סטרײמ יזוילעז רעם
 געיעגעג• םארשיידעגע ביי מױן זיעען

 די אין געװארען, םארגעבראכט זזײטען
 גע־ דאזיגען דעם פאד יאלזרען, לעצטע
 :זרוע די איז איצט ערשט אבער דיכט,

וכדת. כרין געװארען גע׳חתמ׳עט
pit םע־ אײן האט סיטי יאר<ן גמ

o ריכטעד, תרא^וד n מז זד חי*«י
 איד וערפאגמטא א *איסגעגענצן טער,

 ארניממר די סארװעדען צו דו׳צאנ^צאן
 טחנגוימ חנפיד ״איגטערנארא דער פון

 חוו צו אגצױפליס*! ױך קאמנאד^
 אוו *םאסיא״׳פ* ^אסאיגאסײטעד

 עטו• רצילוחד עיעמטױמ עגד סטריט
צ פון קעיס די יאאיס/  *רנ״טעי ױו

 און אנגע׳ציאס*!, ניט וױיט נאך איז
 אױפ• «רױס ציחט ענטוױצרומ *יתו

 װעיט ארנײטאר חנד pit טעדחזאסקײט
יאנד. איבער׳ן
u אז איצט, מען זעהט אוױ אט n 
d קיעיטאן פיר-גערױבטער גאגצער ps, 

m 1 *נטײאינדדצאגק׳פאן די און t j r i, 
 אגגעגד חאנען סטײטס אייגיגע װעיכע

 נווד און װערטיאז סאסטי׳פ זײנען ;םען
 וועיצן װאס רעןארמען, ברײטע ילאז.

אד• פון סיסטעם הפסר די אויסװארציען

קול0 ױ#עראטאױ5 ̂יראן
 4478 ז־:ר*ו)יד *ע< נחודווײ איסם 185ד״

u איראן, ע. דז?ז. r n• ,•
׳ עננליש .1
רידזיעענטם .2
רידזמענםם קאילעדזימ .3
ניאדוננ ביזנעס .4

 •ערזענלינע און לעתיער vtcys די
יאחר. 27 ס#י לעחרונג

 קאםטעז לעהרע מעםיגע
 ב״נאכט און נ״טאג קלאהעז

*וגע׳ייק■. *י״

iw סיניסטראטױמ jn p jn ■ריכ• די דװן 
מן טעד, ײ  «tt אויםװעג א״נ«מער רער ז
o n ,טיפ־ רער איצט איז דאם הריזים 

ד די גיי נאוואוסטזײן סט׳ןר ני ײי  פ
• סיחרער. ארנ״טעד *װפרטיינע

ו א*ז סראוע אינודו^נס*)א! די י  נ
ט1ו נ»גץ  ׳טטעלט זי און <״««, » סון ״
o סאר זיד טיס n געזעײ װינטיגסטען 

סאו ׳עםעהט <ןאס *ראנלעם, ׳סאשטריכען
o n .אנד> •

אקאלפערשױדער
צײכען געמאחר א איז י

dp פארשיח־ י ױז •ירפיחלוננ א סיעען תעז 
 םחוט םיו.* אדער גרינ די פײנע iirp יוננ

opap שאסיןירא חילל׳ס נעחסס 1 זאםארם 
 PM ®ארקיחלוגנ א ס31גו pm קוױיגין נראםײד

 op וױיל טנעמ וױרקט חילל׳ס םינ. אײן
 PM 4k0M סיט IP3VY גויםינמ םיער די טר-וט
.030 #סטטי דרטנ pm .dpvs ipo^n דער

 עפענט
םאגעו דעס

קער*עררעם מטארסם
rטpיbm e רpיבD די

 די סטאיט
פארקילוננ

-

m «9 ײי יימי, —װײ riN M J V i win •י 
p^vn רנײטור■ f M r im  vn mi9n«s 

itfp <ו f i r ip j דצד •ח *nm w ")in p 
ו ײו n. ארטא• ן  n• ,tr ip  ripmni rMti מווי̂ו pm #א>ו m ««• im 

trum w in* ׳

נאגק הארלעם
w «וו m

jm2 — 2118I ניו עוועניו״ jm r
J״m־8800 לעח״ ימלזיאן

 י. ג עוו., מעi 431 — 3 |נרענסף»
•068 לןקסמג•*( יעלעואן

*רנייםער סאו׳ן נאנס ארנײםער די

אועואציעס בענקינג אלע

4'A%
owjni, קמדיודנריװ, סןגי^ײדערס,

r̂יoק•Mסײןי״ יאבליק, נאטארי רטע̂ז 
mp^ )דע*אזיט

דער ין אנגעולאסען

נאנה אםלאנםיסםםײם
קיץ. עװעגױ, «טי«נטיק 5941 כרו

 ברוקלין #צװ. גרײחעם 182 ]ברענט^עס:
eo pel03.. .קאי got ,י. .1 עװצנמ

*י■

J

C a m e l«

m געוזאונעז האט ןןאס סיגארעט דער
מ W* ערשםעז קזזאליםעט ח צ

 גע־ איז עם ווען את וואס אנערהענונג גרעםטע די
 באוױזען ווערט םיגארעט, א צו געווארעו געבען

 צײגען ציפערן רעגירונגם די וואס פאקט, דעם אין
 וױ גערױכערט הײנט װערען קעמעלם מעהר אז

 פילע פון אן.אינדארםידונג פריהער. את עם ווען
מענשעו. וועניגע פמ ױט -

iH  am נוט אזוי געורעז וואצטען םיגארעםעז 
ױ f ו im n געדארפט גיט *יחר וואלס i n n 

p»p o w n ײ מ»בעז *ו נדטצען סטעזמלע  ז
 ניט ipp זאד קײן חאצז. טאר׳ן אוג׳יע^ציןי
tvon vn w אויםערוועהלנמ סוז ארט ד»ט 

Jiw c'im w

׳/

®  1-* •״ 11־  w iS S U ltm ^ c

I

n

A

)8 ז»>■ |ia (׳ילוס
 אי*טינעל דער װײננאררד ברודער
n סאר קאנדידאם ro n p jo, 4(«האל*־ חאם 

 חד ורינדרוקספולע אנער פורמ » נמן
 *ו און נעלאסען גערעדט האט ער דע.
x , זאי• מד

 םון פרעזידענט װײם גיננאלד, ברודער
 פאנ־ איצטינער און אינטעתעעאנאל דער

 ,20 לאפאל םון םענעדזשער פאר דידאט
דן זיין אין האט  חמ־• אלע פריםיפירט ת
ױ אננעװיזען, ה*ט ער ׳ נער.  דארןי ם«ז ו
 ײעיכער אין זאך, ח«־ *ו באציהעז זיך
 םאראינטערעסירט, זיינען םעםנערם רי

י ווענען איו דאס און  אין ?אנרישאנס ו
געזאגט: אוױ האט ער שעפער. רי

 רעדנער בםעט.אלע אז דענפ, ,איך
 םרא״ די .ppjno די םון ארונםער זײנען

ױ און םרײד דער זיין דאחי נע  אזוי ו
 די אין ?אנדישאנם די אױפ*וה#יטען

 דער אין אננעשטעלם גין איך שעפער.
 און קאגדישאנם די פאר זארנמן צו ױניאן

 א און סארברעכעד א נעווען װאיט איך
מן געומן «*< וועז.איר רעםאנאנ  *ו קו

 געג־ םײגע םון םארלאגנ דעם םיט אײד
 דעד אין םטריי^ן, הייםען אייך און גער

 נעװעז נים איז םטרײפ דער װען צייט
 רואי• נעקאנט האט און נויטיג^יט ?ײן

 שע־ די אין ?אנרישאנס א״ערע נירען
פער״.

 דער אין פאליםי זײן או באוױין »?ם
 ריכטינע, * נעווען איז איצם ביז ױניןון
 אנ־ שמריכען ברייטע אין ניננאלד האט

 אד־ דער םון ערםאלנ דעם אויוי נעװיזען
 די אוז צײם לעצטע די םיגיםטראציע

 יעצטע די םאר םרייד םונ׳ם אנטװיקױגנ
ר האט ניננאיד יאהר. 2  נלענ־ אויד זי

 םון נ?ש*תר י1אוי אפנעשטעלם צענד
 לױערם וואם שעפער, טאון אװ אום די

 נעואנם, ער האט דא^ ױניאן. רn אויו*
 םון םעתר האבען זינען אין י מען דאח»
פלעם.

 האם מעז *ז שרײעז, נעננער ,םיינע
 ענטםער איך און «».kp א נעדארםט

o אויוי n, אויםםײדען ?עז םען אויב דאם 
 דערפון, געטינען זאלען םיר און קאםױ »

לא«י. א אױםםײדעז םען דאח•
הפנד־ יאחר צוױיטען דעם וועל ״איר

 לעצ־ נעהאנדעלט האב איך ו\י פ־נ?ט לען
 אױס• זיך מענ םעםכערם די יאהר. טען

 לײדען םאםענטאל וועלען זיי »ז װייזען,
 אינ־ אלנעםיינע די אבער אויכ דערםון,

 איף וועל םארערען, דאם וועלען םערעםען
 אינםע־ *לנעםײנע די םים רעכענען זיך

 דאס ײאס רעזולטאטען די סים און רעםען
 םיר *ופונםס. דער פאר ברעננעז וועט

ױ חאגדלען פרס יערעז איז מוזלז  עסא־ *ז
 זאלען םעםבערם אונזערע אז נאמיש,

 אוים־ און ױניאז דער נייז פראשיטירעז
יארק״. ניו אין טרײד דעם האיטעז

אי שאקמען נעבראכם האט גיננאלד  נ
פא־ זײן אזוי זוי שעפער, םון פאשטען

 רי >ק««פ1•נפ» אז וזאם «ס ײי אייזר. וױיסס
U 1ג»יו«מ *ונייסער *יו״יע l 'M Ol  pa 

>oip די p03'rpa 9 ד*ר סווtMMr»nforM 
 רד. טח ימי•!. רס9ווטרק גארםענם *יידיס
V9V on# מעם יימו pm יעוױו״ <ואיס

, ײערעו ....

 און אויםנעחאלםענע אן נעװען איז ליםי
 די םון אינטעושסען די שאר נוםע »

 אויוי האבען םעמבערם רי און טעסבערס,
שטאר^ס v םיט נעענטםערם רעדע זײן

אפלאוז.
 וױי• במדער נעתדט אויך ס׳האם
 תר »ז אנגעוױזען, האם ער .םעלבערנ.

 פןר־ *ו אויעק ביסעל א איז שארום א«ען
 סראץ אבער באליידינוננזן. זענליכע

 םא־ אפען דער tv זאנעז, םען קען אלעס
 אין ארנאניזירט 1שעד< נעווען איז רום

 דאס t;p םען און דורכנעשיהרם, שעחן
 נײעס v רעשארם, נעוױסע v אנרוםען

כאוחןנונ:. ױניאן טרײד הינער דער אי|
__ ..■II -

!אויפםערהזאםמןםמוס, «ממאל
_______ •

O טעו6 דעם דינסטאנ, D w n׳u,־ 
 פון םיםיננ v ײעושז אפנעהאלגמו װעם

 עדיר טאשעליסם הארלעם אין לא?אל,
סט. טע106 אי&ט 62 סענטעד, פיישאגעל

 םאר ײאהלען םארקוםען וועלעז עם
 באארד. tvotpptpy דער *ו מעםבער »

 אלע שון םליכם די דעריבער איז עם
 דעס אויף זייו צו אנוועזענד םעסנערם

םיםינג.
 אוים* צייםײײלינ אויך װעלען עס-
 לא?אל, זוענעז םראנעז ווערען נענוםען

זיכער זײנעז נתםמרם ד• וועלמ 1אי
• שאראינםערעסירם.

I םאסען אין הוטט

 צוצושנײון ז? לערנט
פעםקרנם

 טעסוערך־ קאייאינג, דעזײנינג. לערעגם
 קלאוקס, דרצסע̂ס גרײדינג, וײקינ^

v •ארס, im קורסען קלאדיגג• ̂יגדער 
יעצוג •רייזען רעדוצירטע *ו

 * STANDARD, DE8IQNINQ • י
AND CUTTING SCHOOL 
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ע ש די ר אי טו ל ז ז - ר נ  א

n r w ( ש ר פו חי ע ײ ם א ם
r•< טיט ױטוניםימ n אייו

Him רמויי*•‘ «»S*w ty  hi t
 M'W וױור uni ווז^ו־מיו״ יח

טט̂ר י״ער -
m ייטד *יייצר רעיטזיםס טימ« s• םים tin.

n» u טיו סטו »ח יוס u m i« 
.T?atnn mm טייר ורײבם

v: ״w p  w - 9 טו I  ra 1 — mwiuיו m i i n i  I
j iv n a  /mcwiTVAL 

IM & Hh •k s

ר ע ם ע ר ן פ רןלאולןם -פו
האט דעפארטמענט םיײ־ער דער אז באםעס אײערע אן ואנט

 ווערען נים ®אר וױיער־ברעםלאר קית דאם נעזעץ, א נעמאצט
 םוז עם שטאפען, ברענענדע אנדערע אדער חאלץ אױןז צונעשלאגען

ץ פייער-פולף. דורכאוים יי
 וועלוועט פמסעז *ו װליעוךברעטלער אונזערע אויםנעםיהםט האבען םיר

o םון פארלאננ דעם נאר ריכםינ בעליווייע און פלאש n דעפארםםענם. פייער 
t אין האט איהר אויב v r אױןי צונעשלאנעז זײנען וועלכע םטײלם, אלםע די 

ײעט איהר און מזןץ נײעם דעם נאך םיתםעז T'*t םאי עם טיר סענען האלץ,
___ אינםײסמארס. ליינע םון טראבעל סײן האבעז נים

̂ך םאימערס או>ו ז«רקויוען סיר ליימרש״עפארפםעג■. •י|-דעם רולס נייע ך< נ
םארקעט. אק סאשינם פיגקיע כעססןן n אויך חאבען םיר

אני8קאמ פרעםבארד װעלװעט און ■לאש אטעײסעז די
סעדעפאן 6661 און 6660 אשלאנדיאחן, נמ עוחןניו, פינםטע 321

**ע:דע*. ריכשיג *רדערם ק*וג»י'

שווס«סל48יזגי ס8ד סיס שיד סױפס
 אתאגיויר־ חנר פון םיםגליתר א<« *ו זיך ײענרען סיר
מ שיך קויםעז *ו ארבײםערשאפם טפר ל o וזאמז וון n 

טױיגיד ׳זויל tan אױ* ימיאן אונמר פון שםעםפעל  אי
 ivevo סיר שוך. פון לייניע דעם אויןי אדער זויל, םכמר
ה פויםפן «ז ני■ «ײד o אנחם איתר םײחןן «י n  ov . 

אולגס. איעפגפ אייערע סים שםעםפעל יתיאז

יוניאו שוהװארקערם את בוט
צי םי• •*יליאײואנד  לײבאי אװ •צחדייוא^ •נאנייקיז י
•Done באםטאן, סמריט, םאםער 346

ן צ. טסורלס * אאײלי לאציס מי
סעמרעטטי־טרןזו. נענעראל • נענעראל״טרעזיחננט

טארס
!אױפמערקזאם ׳י. װ. נ. ל. m ,2 לאקאל פון

 קאנדי• אלם געװארען נאםינירם זײנען םיטגלידער םאלגענדע די
: 1928 יאהר דעם פאר לאקאל אונזער פון כעאםטע םאר דאםען

םעקרעטער מענעדזשער םאר
 .n ער,1«ר

 י. מ. ?,’«*■
 װס. כלוס,

 ל. !אלדוטײן,
 י. גוטזנרסאן,

י. דײוי״

 ם. אלועװער,
P i n, .י. ם 
 װם. בלום,

̂טסקי,  בריטק
 jd בר̂ע

 ל. גאלדבערג,
̂*מײן, ̂לד ל. ג

 ג גאלוב,
 י. גוםערסאן,
 דײװידסאן

נ. חיעס.

 חאראװיםו
 נ. חײגס.

̂גנסער, ji ט
 # ל. לױױי.

 ם. לעװעגטזז^
ב. פאזער,

 סיללער
 דזו. םיללער,

 ס. סעסץ.
 .0 סםוירליגג.

 M םםודענ̂פ
כג נײגבע̂ר

אײחשענטס במנעס םאר
דזו. סםוירן. הערוקאװיםו

 .M װאגם*ן,
 י. װײסבלאם,
 ח. ט׳פענסער,

 ל. ליװײ.
 ב מאזער,

i םיללעז־, n. 
 .M גאגאויגער,

 טו. :ע׳פ,
 םאײיפמקי

טםאנקעײיםו

 ם. סםוירן,
 ד. סכניםח.

 דזו. סגײדער,
 פיגאװיטו

 ס. פייגין.
 .D *ייגבערג,

 J1 טײערוםײן,
 י. טיג̂כ

Ji טריעד,

 ר. *וקערםאן,
 ב. קאפלאן,
 בעגדזו. קווטלאן.

 «ח. קוריגסקי.

 ■ה. קרײמער.
 ןסײובערג
* ב. ולעזינגער,

 דזו. טריעדםאן,
 ל. קאחעה
 ס. קאחעז.

 פח. ?אופסא[,
 ב. קאפלאן,
 בעגדזו. קאפלאן,
קיססין

 טח. ׳קר«יסורער
 ל. ראזענגװײג,
ח. ווסטזןרמאן.

j
 ©. ברזן̂נ • בעלסאן

 גאלדבערג
 גוועדסאן,

ךזנערוםײן

א&סאז
א. אײבראםסאן,
 ח. אײדעגלאגה
 וײזעגבערג

 ח. אינגבער,
 אקערםאן

 ס. ארזינמזגר,
 בג באגג̂ו

i. בארגעס n. 
 י. בלאק׳

 הס. בלו̂נ
 * בלײטער
 י. בעאער.
 ל. בעקעו,
 בערוער

 ל. בערליגער.
ביאון

לאקאל םון טשערמאן פאר
■ח. קרײנמןןנר, ס. סטוירליג^ ג. חײגס,

ל. ראזענאװיטו, 4 «*. סםיסח. «. חיללער.
jo ראוװאלה ר. *וקערםין, ל. לױױי,

ס. רודיז, ב. קאפלאן. ם. לעװעגטתאל,
ח. ווסםערםאן, בעגתו. קא»לאן. סםזיגקעװיםו

I X.דעלעגאטען צאארד עהזע^טױוע פאר

ojro. .ס 
ji גאלב̂ו בהטטוםײן

s s. .^
גאלדוםײן

גאזםין
 ל. גאדדאן,
 ס. גארדאן.

̂רויבקעל ג. גאל̂ו  ג
 m גודםאן.

גלאנסץ י גוטערסאן,
ל.  «. 4'י̂ג
רזוײקאבם

 י. דײטו.
דזיװיס

 ל. דיגערוסיין,
 י. האר»וו«םו,

היללער
 * חימעלומיין,

 ם. הענם,
 ב. חצקצל#

 חעדוקאװיסו
 J(װאגגער.
 י. װאכסעל,

 ידזו. װײנוםײן,
 י. 46#װײסבל

 ם. װילס*!,
 װיםאסטקי

 װיזנגער
 װ״גסעי

 זאלםאגאװיסו
 - י. סארלןװ,

 טואל׳קי
 ס. םוינקין.
 ח. םועגסער.

 יאקאבאװיםו
 ב.' לאיידום.
 ח. לאיית^

 ד. ליװײ,
 ל. למוײ,
 ס. ליװײ,

 ליעבער
 ליעבערםאן

לעװין
 ד. לעװינסאן,
ב. לעװענקאןי, לעװענםחאל י. לעװיגסאז.

 מאגולעסקא ג. לענס,
̂םעל  מ

 סאלקין
io סאסקאו n 

 סארגאליס
 סארקאװיטו

 ב. םיללער,
 J( םיללער,
 ׳ גאדלעד

 א. גאגאויגער,
 סאבצל

 סאװיגתקי
סאסנא

 ד. סילײזגרוסײן,
 .m סילװערוסײן,

 וװארסץ
 סלאװגיק

 ד. סםיםז/
 «. סטודעגם.

 .D סםויר̂ן
 דזו. סםוירן.

 סענדערס
 ד. עדעלסאן,
פאלינסקי

 ײ ■וכאװיצקי
 פעלפמםאן
 יעקזנרסאן

פראבוםײן
 ל. פארבער.

 !יגאוסטו
 ם. פײגבערג,
 י. פײנסאן.

 וײצרוםײן,מ. פײנ׳סםײן
i פריעדסאן, n.

 ר. ווקערטאן,
 צװיעל
 ד. קאחעז,
 ת• קאהזגז.
 דזו. קאהזנן,
 י. קאחען.

 «ה. קאזפציאן,
 קאםץ.
 וח. קאםץ,

 קאלקאײסקי
̂ר  קאנט

 קאגסאראוױסו
 קאססאן
 ב. קאטלאז,
בענדזו. קאילין.
8קיל»קי

 י. קוטער
 •ת. קוריגסקי.

 קיססין
 קירועגבויס

 ח. קליסו.
 ^יגגער
 קעסםין

קראו
 ■זז. קריימער,

 קריעגער
 ל. ראוענאװיםו.

 ו. דאזענסחטל,
 •פ. ראטאטארט.
 ם. ראוװאלד,

רובזן
 דזו. רובין,
 «. רובין,
 ס. ^יודיז,

 ם. רעזני^ -
וגיפמער.

■ I

#rsh

 װעםען אירגענד נעגען אבדזשעקשאנם חאבען װעלכע םעםבערם
 פארצוברענ עם געכעטען זײנען קאנדידאטזט אויבענדערםאנטע די פון

 םיםעט װעלכע קאטיטע״ אבדזשעקשאן אח .עלעקשאן דער גען{ואר
 םיםװאך און םאנטאג און :פריה אוהר 10 דעצעטכער, טען3 דעם שבת,

 »ץ ארבײט, דער נאך גלײך דעצעםכער,' טען6 און טעז5 דעם אוןענט,
םטריט. טע26 איסט 130 »פיס,

 ומלען ז*נסט קאםיםע דער פאר ערשיינען אויך םוזען ?אגדידאטען אלע
jn ארויםנעשטעלט נים נעמען זייערע n ji באלאם. דעם אױוי

י. װ. ג ל. א. ,2 לאהאל באארד .-עקזעקוטיװ
םעהרעטער. .פריעד״ ח. םשערםאן. צוקערסאן, ר.

לערענם
ר ח ר ט א נ ע ן ס ע נ י ד ר ע ן פ ו ס bo פ מ ר 20ב א ל א ד ד י ל ט נ ע כ ע װ

בעריחםטער דער איץ קורס « נעחסט

םהוהל דעזײנינג טיטשעל
m ,רזייז ס • מ י i תמדצר ווון ם t p ^ p ר און סןן ס חיי נ*רכמנגנ*י צי

m u t i t s  «t י '2י״5?1 ®יימי «י ייינײ דיייממי •אי י י ovorn j m  a m *  !• r t ^•או פ• h i m וח ••r .ײ ״י ײ
o n r u v i חר. 50 איכור^

1« * o m it HR PHD m m  y * l, מ י J?BVB»m נ n m e n  ,tm m o'D
מײייי• • מטײ טוי ויצוײנמ י9סיטו דצי mi wr* ו mi p in נוטי •JM irm

n re im n •  i n i  i ד «*ר n »ח ®רײיז, m מני r 
תון. ויך ?יינס זעחר איז מ מוו אױ

יימונןי טײוד ןףו —-------------------
js s p̂
ײי  * r w t p w  r i
MDMWI MP m  JLm- _ ■T ___ H/  ♦ ip y p ם  אויננ  i n  upo 
3wpo *ortiMi pH ן ו ^ן ו פר ס סןנ וו  M

ל ע ו ט י ל ט ח ן ק ם
A070 ײיסקאגױן סמלעפאו  Jnv• v j reS7 e ססרי̂נ  o n . 18
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שאפ־טשןרממ נאסטאנער צורטמו
מ מיטינג M וױכםיגע מוחאנחן is

־ *־־" '“'־־' I י 1 ״■ ■*
 ©רן טעטיגקײט די •ראבלעםען, סלעק ארבײמ, פון צוםײלונג דיסקוטירען
 א אדרעסירט דעמביצער כרודער — קאגטראל. סאניטארי אװ באארד

באסטאן. אין ^מינגען רײע

 דער אין אדםיגיסטראציע נייע די
 א אײננעפירט האם ױגיאן באסטאנער

 מאסעךטעטיגסײט ברייטערע םעהר װאס
 די כדי םיטנלידער, ױניאן די צוױשען
 םאראינםערע״ צו םעמבעדשיפ גרײטע

 וױכטיגע םארשידענע די מיט סירען
 דיזען צו םראגען. ױניאן און, םרײד
 םי• םעמבערשיפ אפטע זי רופם צװע<ז

 שאפ־טשער־ רעגעלטעסיגע און טינגעז,
םיטינגען. לײט

 א םארגעסומען ױינען װאך לעצםע
 ברודער םיט םיםיננען ױניאן רײע גאנצע
 איגטערנעשאנעי פון דעםביצער •אול

 באםמא־ דער םאר האט װעיכער אפיס,
 רײע א געםאכט קלאר מעםבערשי• נער

 יעדען אינטעדעסירען זואס םראגען,
 איצטיגען אין דרעסמאכער און ?לאוק

 םארנע״ אויך איז װאך לעצטע סאםענט.
 רעגעימעסײ די םון צװײסער דער קוטעז

 װערכער םיטינגען, שאפ־טשערלייט נע
 און׳האט באזוכט, גוט זעהר געװען איז

 איגטערעס גרויסען א ארויסגערוםען
אנװעזענדע. אילע צװישען

״ אינטער־ םאראקאװ, ס. ברודעי
 טשעד־ געװען א̂י ארגאנײזער, נעשאנעל

 די ערהלערט או׳ן םיטינג דיזען םון סאן
 אין םארהאנדלוגנען. די םון אויםנאבעץ

 ערקלערט ער האט ערעפענוגגס־רעדע זײן
 שאפ אין טעםבערשים דער םון די,םיליכט

 די םארלאנגט און טײם סיעה דער אין
 ארבײ־ די צװישעז *רבײטס־צוטײלונג

 האבען זאלען אלע כדי שאפ, אין טער
 טשערםאן דער םארדינסטע^ נלײכע

 רענטאול, םרס. םארגעשטעלט דאן האט
 באארד דזש. דער םון םעסרעטערין די
 רענ־ מרס. קאנטראל. םאניטארי אןי

 איגטע־ זעהר א אויוי דערצעהלט טאול
 גיצליכע א פאר װאם אוםן דעסאגםען

 סאגײ אוי באארד דזשאינט די ארבײט
 חד די אין אויף טוט קאנםראל טארי

 די צוױשען און סטארס •ארטםענט
 כדי ארגאגיזאציעס, םרויעז םארשידענע

 לײ״ פראסאניס דעם םאכען צו *אפולער
 די זאגט צײט, קורצער א אין געל.

 דעפארנד גרויסע אלע וועילען דעדנעריז,
 פראסאניס דעם האבען סםארם ״סענם

 םאר־ װעט *ובליקום דאם װײל <ײבעל,
 אויםגעאר־ װערען װאס דרעםעס לאנגעז

 אפעלירענ־ ׳צעאער. סאניטארע איז כײט
 זא־ זײ אז כמוערילייט, שאפ די צו ריג
 דערויוי, געבען אכטוגנ שעפער די אין לען
 אנגעגײט זאלעז גאדםענטס די אויף »ז

 די האט ילײבעל, פראפאגים די *וערען
איגטערעי איהר םארענדיגט רעתערין

 רעמערין צוױיטע די באריכט, סאנטען
 פון דירעקםאר יאסקאם, מיסס געזוען איז

 סאדטארי אװ באארד דזשאינט דער
 חױ«םזעכ<יך זיך האט זי חאנטראי.

 קאסוי, שװעחנן דעם אױף אפגעשטעיט
 די םים פיחרען צו אױס קומם עס װאס

 סאניםאחנ רײנע פאר מאנוםעקטשורערם
שעפעד, די אין באדיגגו::ען
 האט פאיא^אװ ברודער װי נאכדעם
 די םון םדאגען ארע אריף געענטפערט

 םארגעשטעלט ער האט שאפ-טשערילײט,
 איגטערנעשא• םון דעמביצער ו ברודער

יארס. גױ אין אפיס נעי
 בא- jwt װעגען דערצעוזיט האט ער

 אינטער״ דער פון יאקאתן אלע אין זוך
 <נא• די װי און #יאנד איבער׳ן :?דטאגעיל

 עך םרײד. דעם אין זיך ענדערט גע
 דעם אין באריגגונגען די וױ אן צײגכ*
 דער םון שטעדט װײטע די איז דדײד
 אײנםלוס דירע^טען א האבען װעסט

 און באסטאן אין נאדיגגומען די -ףזא
 אינ־ דער אין מריזים רער יארק. נ*ו אין

 באטראכט ערגסם איצט װערם דוסטריע
 װע*כע טרײד, םיז ארבײםער איע םון

 ״לע• פון׳ם באפרײט שױן זיך האבען
 צו עמסט שוין זיך באציהען און קיזם״

פראבלעמען. יעבענס זײערע
 דער פון קאנװעגשאן נעקסטע די

 זײן װעט #עד זאגט איגטערנעשאנער,
 צװישען צװיסםיגקײטען די םון םרײ

 ?אנװענ״ די און *רעכטע״, און ״לינקע״
 אעגאנ• םעגליכקײט די האבעז װעט שאן
T צעז t סרימ־־פרא״ .רי םיט אםגעכעז 

 אינטער־ די *ורי אן צײגט ער בלעםען.
 איגטעמאציאנאל איצם װערט נעשאנעיל

 נאר זין, אםישען1געאג אין נאר ניט
 נא״ און ראסעז םון זין דעם אין אויך

 איצם זײנען עס וױיל ציאנאליםעטעז,
 דרעם און ק<אוק דעם איז באשעפטיגט

 ארכײטער פראצענט גרויסער א טרײד
 װי נאציאנאיויטעטען, םארשידענע םון

 אםע• דײטשען, פ^יייאהעז, איטא^יענער׳
 אינםערגע־ די אנדערע. און ריתאנער
 זיך םאר האבען װעט #ער זאגט שאנעא,

 ארביײ א<ע די אט אױפגאבע גרויסע א
 און ױניאן דער אין אדגאניזירען םער
 אויסגעקעםםטע די אנהאיטעז דעם דורך

 די ארבייטער׳םון די םאר באדיגגונגען
אינדוסטרי. דרעס און קלאוהם
 םון אגז חומביצעד פ. פוז רעדע די

 געװאדען אויםנעהערם פארזאםעלט! די
 הארציג איז און אינטערעס טיםעז מיט

געװארען. אםלאדירט

m ש&ימזז מפערס w ילידעלוקר* W i
T אוז םענואציע O ילס vwt wrnw

 «»ערדייאר 0אי געוועחי• אײנ׳»«ױסיג דוגיגפקי דײװ ■רעזיתממ װײם
ץ ני«מג חיפמאױ׳יןןן גמיסען אויפ׳ן io פון Jfi$n 1אדימג«א י
 »פס ,10 סיםינג חאטערם דעד

 ספד 1ר««ט« נעװארען tiro?«nv3*v »יז
עי — חטי אמיננט^ון »ין *װעגט טטנ  י

ץ םארזטםרוגנס שטענדיגער א י טון יי  ו
 תר <ױט *יז — טאטערס, יטרקער גיי

 מןסנערם עלטסטע די סון טארוינערוגג
 »י| גרעסטער דער גןומן io >»pi« סון

ל פון נעשיכםע רער ^  12 םיטינ;ע|. ל
 אינעתעופקט חטנען סאטערם חונדערט

, נרעחמל יע«טען *ום ניו ח*ל דעם ז ײ׳  י
ו חטנען תונדערט פיר 1חעג< און י ־VJ ו

 זייערע ווי נטנדעס ,unpppnw םוזט
טךבינײר  געװפ״ נעסטע^יט זײנען ױני

ױיו טלס יען, או ערטילט ה«ונען זײ ta נ
עלע?שטן־םריכם. זייער

 *אחלרײנמ אויפעתעוועחגייגע די
 דערםים, ערקיערעז זיך י^זט ןרשײנונג

 סעסנער־ טון טפג״טרמונג חנר אויוי װאם
 וױסי אזעלכע משםאנעז זײנען מיםינג

 רעפערענדומט ניידע די ווי פראנען טינע
 ■רפ* װעגען אינםערנעשאנאי, דער םון

 'W די iv רעטרעזענטיישאן ■*רש^נעיז
 ־P»1 ?וםענרער דער װענען און װענשאנס

 נ^םיניי־ די אױך װי װעגשאן־יטםאדם,
nava:9 און כאצאהיטע סאר שאנס ia*̂ 

באאמטע. טע
 איינשטיםינ האט םיםנלידערשאטט די

 *8רעסאמעני רעלפיע8טיל די אננענוםעז
Tדיפיaמ דער װענען ציע vר טער»aיaר־ 

 געשטיסם און רעירעזענםיישאן ש*נאל
 דער פון שטאוט די אלם נאסטאן פאר

 איז עם .1928 םאי, אין ?אנװענשאן
 פארשטענדינן a נעװארען נעראכט אויף

 דער פ*ר כאאדטע, אלע פאר נאםיניישאז
 אײ־ ניעעט םאר און ארדaב עלזעלוםיװ
.1928 יאהר חןם פאר דז׳טענטס

 «ד דונעיא/ דייװ •jjfrim• מײפ
w n w ח\ ייו וו׳וימי ,10 פין$

ט ר ד טי ir גן ia iiw
_ אןי ״ _

ײ «רלל«רט ארגאגיז»י« oמ n  in a

«oaj
ר, אײג«;«ר זײן אלס מ ל פן ט פ ז ! י אין י  

oivaap ט ׳יגפראנג חןר פון רולם די סי
nraanri o פאר ױיומרתרװ׳נחלפ n 

o יאחר. n מ tnw אויד »יז מי n 
מ m ננו o m  iv m y jy tn jJ ifo o ’Ba 

r סש׳נדמטן n  ,« a1״M o ia P( *ווייס 
 װאתל״ די סטאי׳ור. סאלט טשערסטן

 א״• ניזנ«ס און נטארד עלזעלוטיװ סאו
o װעלען דזשענטס n  >n3V ty s in a o 

n סעז17 o n n^ איגספפלײ• די און 
e n v די פון a a o v  m im  o w o a■ 

m ס^נטאג, פינרעז x n n  iv o l9 
n m a  tv v 'iiv 1701ראשי וױכטימ 

m אױך איז m m\ געווטרען a נאשמס 
ivoppo » פ מים סעסנןר יערען n p 

**iiao פאר i^ n o n 10,? סיו ^Pa
 לסססל סון סיטיננ סעדפװירדימר דיוער

io געשטימט אױך חאט ivean vaa ױ 
לינן םװיי ’jat נעת רזשאנס ^י o o n 

 w נאלץנאטיס, דמרסיםידי *דויגגען און
ו 1זאי« זײ י  ׳טטענדיגע ריס נאזסרמן ו

 חד סיס וומם נאשלוס דיז«ר פאטערס.
 אין ײןרען ספגןהיט ׳טטרעננפייט פולער

T פון שעיער סלע n .אינדוסטריע
 נאשלססמן אויו חאנץן קאטערס די

n רעליוי״נאווענונג די אונטערשטיימז 
 ססריי• די פסו איגטעתעשסנאל דער פוז

n דיזמן n און מיינערם, לענדע  ppiiv* 
ײ קאסענדירען  זאמעל״ a עפענעו iv ז

iv o m פיס אין* no פ*ר10 לאפאל/ 
 את סט־יילעדם רי פסר שיר און ?ליידער

פאםיליען. זייערע

יו׳ז
V

 H8D שעהנעמ צום נרייכפ צייט ומך איין נלױז
אודענם ױ־יוניאן יוניטי ועם פון

• הויז.' אפערא םאנהעטען אין דעצעםבער, טען10 דעם #שבת

 װעניגעד אלץ װערט טאג א װאס
 ױניטי נדויסען צום זיך צוצונרײטען *ײט

 עם װילט איהר אויב טאנץ. רי־ױניאן
 םארנאנ־ דאן טאן, באנג ניט אײך זא<

 צ*. גלײך זיך צרײם און ניט <עסיגט
צײט̂. װאכען 2 ביױז האט איהר אז נעדענקט,

 גע־ האט קאמיטע אראנזשםעגטס די
 םאר םארברײטונגען נויטיגע. אלע םאכט

 גע* ניט האט קאםיםע די אװענט. דעם
 גע־ און נעהט קײן און מיח קײן ש*ארם

 ארםיםטיש אױםמוקזנן זאל איץ אז *נהן
זין. יעחנז איז ערםאמ אץ זײן זאל איז

םארגעניגענס־אװעגט, » זײן וועט עם
 וועלעז םרײנט זײערע און מצםבערס וואו
ך  א אויוי זיך וועיען און באגעגענען וי

 אונטערהאל־ םרעחליר אוםן גרויסארטיגען
 םאראויש• דעוייבער הענעז םיר און טעז,
 אונמער־ יאהריגע חיעםיגם אז,די זאנע̂ן

 עדםאמ גחנסעחנר א זײן וועט נעסונג
ג#ווען. איז עס ורזנז איז עס ווי

 די, זײן אנװעזענד אויך װעלען עס
 און םוזיסאנאעז ארטיסטען, אקטיארען,

 או:ז האבען וועיכע אנדערע אלע די
 יעצ־ אמוזירט אופן נרויסארטיגען א א;יף

 אנ* וועלען אױך הוי?. טניטי אין ׳שענס
 װעילכע יעתםשודערס, די זײן זועזענד

 דיס־ פארשײדענע די אגנעםיהרט האבען
 אגוועזענד אויר וועיען עס און קוסימס,

הוידסטעוי. מענעדזשינג גאנצעד דער זײז
 אווענש דעם םיז םיםשור הױאס דער

 בא- וועט װעלכער םאגץ, דער זײן װעט
 פאי דעך םז׳ן םוזיק טיט זוערען גלײם

הלעזמער־קא*ע<יע. װײטםאן
 םארנעניגען האבעז װי<ען וואס די

 אונפארגעסליכעז אן םארברענגען און
 םי־ באסוםען סענען אװענט םרעהיויכען

 דעיארנר עדיוסײשאנאיל אינ׳ם קעםס
.dc vow וועסט 6 םענם,
 ווארד• ארײנחנכענענדיג טיתעטס, די
 ניט און דאיאר 1 בטיז כאםרעפט ראב,

סעחר.

 ױ 186 װמפ8שעהנער 8
6סאל8ל 2

םיפנרחןר
 וחד 62 לאסאל םון מיםגלידער די

̂י זיך <ען  אופן גרויסארםיגען א אוי
 וואס םאנץ-אוחננם, א אױ* זײן ממםח

 םאר־ אויןי או־אנזשירם האט לאקאל דער
 dot אץ דעצ., םען3 ̂וועג̂ט מבת <ען,

 איגמערנמאנאל דאר »ן אויריכאורױם
̂גנמ <ײדיס , וזאירתערס גארם ן ^ י  3 ׳
 וועמ מ$$ז חנר םםתט. םצ16 מעסט

 אוחננמ. אוחר* 8 •ינהםליד אנחויבען <יךז
 גע• דאט קאסיסצ אסונזשסצגםס די

djt>m ,ם מ םערגע״m די אז מנלי
מו « חי י און נ ו

%ז
ייח

 וועם עס אוםן. גרויסארטיגען א אויא
 יעדען אין יעבעדיג און. םרעהייר זײן

 דאס וועט םעםבערס די םאר וױגקעיע.
 פאתע־ אונםארנעסייכער אץ זײן זיכער

ניג»נס*אוחננט.
 רײהע א טון ערשםע די איז דאס

 עדױקײש*- חנר וואס אונםערנעםונגעה
 פאדבינדוגנ.םיט אין חנפארםסענם, גא<
 ל#אר םח קאםיםע עדױקײשאנאי אז
סיזאן. דעם פאר אראנדמירט האמ ,62

פון אפיס איז נאהוםצן צו מיקעםס
/עוחגגיג טע2 טע117 ,62 לאקאל

ר ע נ ײ מ א ן פ ה ע ץ צ ץ א א ב מ
 סועחנקײט די םערשםעהם צעחן פון *^ײנעד

 כע־ צעחן סון אײנער ארכיטעקםור. פון
 םאכאק אםת׳ע פון הנאח די נרײםט
' ;קװאליטעם.

 קרינען צו אז זיד שםרעננט מענש יענער
 אנדערען קייז נעהםען ניט װעם ער מױראד.

 איחם קען םױראד אויםער אנדערער קײן זױיל
צופריעדענשטעלען. נים
 זעלםענעם דעם בעגרײפם װעלכער םענש, דער

 אוים• פון קוםם וו»ם אראםאם, איז געשםאק
 םױראד. נור תיכערם טישונג געצײכענטער

או̂י יאחר• ימחר־אימ, םױראד ia געהט דערפאר

M U

 סי• אױםערנשועהנליכער דער
 אױםעתע־ דעם םאר גארעט

 ר vנ ל V ו ו םאז׳ לועהנליכמ
 נערעכםינט איז ער דאס סיחלט

לעבש. איז זאכעז נעסערע רי *ו

»- g m

אינפעמסעמגאל
PRICE 3 CENTS,1827 דעצעםכער, סםער טרײםאג

UkJNew  Y o rk , F rid ay , Decem ber 9, 1927V o l. DC. No. 49.

nrs. דמאן wsn דMsromi1 וױv חוגװ־פוו
קאפ, שטאלץ־אויפגעהױבענעם »t מיט קאנװענשאן נעקסטען צום

מאראר דער
דנמאנ׳עז _

מיט רעדנער די באגלײטען דעלעגאטען ־- האכמאן. זאגט גאװעגונג׳/ ארבײטער אידישע
 און מאראלער דער פאר באװענונג ארבײטער נאנצע ױ דאנקט

כאפאלנ מעו אז עס מײנט זיגמאנ׳עז אלט .............. גאנצע די באםאלט מען אז עס מײנט זיגטאנ׳עז נאפאלט מעו ,װען
־---------- ------------ונג׳/ד ־

אולאדיסמענטען. שטורעמדינע
 אי• סאראײגיגטע די פון םיטיננ דער

̂ונםאג, םון געװערקשאפטען דישע  דעם מ
 נעווען װירקליך איז דעצעםבער, טען5

 כײ םיטיגגען וױכטיגסטע די םון איינער
 צײט, יז)נגער א םאר געװערקשאםטען }*

 בײ זכרון אין ביוײבען זיכער 4װענ און
 װאס גאסט יעדען בײ און דעלעגאט יעדען

מיטינו. יענעם צו געווען אנוועזענד איז
 םע־ און זינמאז מאריס פרעזידענט

 םי• דעם אויף ה*כמאן*יינען נעדזשער
 באריכטען צו אײמעיאדעז געזועז טיננ

יאקאילען די אין צושטאנד דעם װעגען

 dot װעגען און אינטעתעשאנאי דער םון
̂מף ̂וםוניסטען די װאס ק  אויוי האכען ק

 ארויפגעצװאונגען. אינטערנעשאנאי דער
 זײ/געווערק״ װ̂א ״פארווערטס״־האצ, דער

̂טען שאפטען  םיטינגען, איחרע אפ הא
ײ און געיאקט געװען דעם דאנס א איז  ז

 ■רעזידענטיםון dot אױפגענוםען האבען
 שטורעםדינע מיט אינטערנעשאנאר דער

 נע- םים האבעז און אפל^דיסמענטען
 צו דז/עחערם זיך אינטעחןס שפאנטען

באריכם. ז״ן פון װארט יעז-ען
גרוי־ א ■ערזענאיך טיר פאר *ס׳איז

̂נידרט ױניאן  קלי־ צז סטײשאנס f ו ארג
סיימרס פ»ר שיך אוז קריידער נען

 די אין זײן איחר דארםט קלאסעךקאםף הײסט װאם װיסען וױלט איהר אויב
 געזאגט האם — אהײא, אין אדער •ענםילוױיניע פון םײךגעגעגדען

̂עלע ־־־־ כױטינג. דעם אולף זעםאן, פרעזידענם נױטיג. rא הילף ש

 און עסזעסוטיװ דזשאינט דעס אויוי
 אפגע־ איז װאס מיטיגג טשערםאן שא•

 דאנערשטאג, מצטען געויאחגן האילטען
 דזשענעראל האט חא<, װעבססער אין

 געווען איז װאס חאכםאן, םענעדזשער
 םארגע׳ םיטינג dot םון םשערםאן דער

ױ ■לענער כאשטיטםע שצאגען  אנצױ ו
 די םאד ארבײ^ דעליף רער םיט נעהן

אן דער םײנערס.  אר• צו באשטעחט, יי
 זיך זאלען װעיכע סאטיטעס גאניזירעז
 היײ די אין זאםילען דעם מיט אםנעבען

שפײז. און געלט קלײדער, זער
 דעם אויף האט זיגםאן פרעזידענם

 עלענד און נויט די נעשייצדערט םיטינג
 סערק״ זײער קעםפער, בראווע די סיז

ײ אזוי װי םוט, ווירדיגען  און יעבען ז
 דאס איז כילד הארצדײסענד א קעםםען.

נעװען.
 — קלאסעניןאמף״ םון רײדעז ״מיר

 סיר״—נעזאגט ׳זיגמאן םרעזידענט האט
vw jn,? א«, שלעכט ד5זע זײנען םיר אז 

ז צײט די אז וױים איד און  אונ• םאר *י
̂ג חײן גיט טעםבעדס זערע אבער גוט

ט איחר ^ויג  דער װאו װיםעז װיי
 אויב פאר, ?וםט קלאסמנקאם«י אםת׳ער

 ריזיסירען םענשען װי זעהן זוי<ט אי־הד
ײ װי לעבען, מיט-זײע  אויס שטעהען ז

 דער טון פארםאלגונגען נויט, און הונגער
 םון איז קאזאחען סטײט די םון פאליצײ,

 גע- איהר האם טערדער, נעדוננענע די
 םק די״׳םאיךגעגענדען אין זײן דארםט

 דארטען אהייא. אין אדער פענסילוױיניא
 njn י1אוי אחיס נעהט סטרײק^ד א אז

 װעט ער צי ניט ער וױיםט לאין פיסעט
 און אחיים. יעבעדעעד א אוטמעהרען זיך

 אײ• םאין די אן. סאםוי רער געהט דאך
 םארא* די ברעכען ניט <ןעו.עז גענטיםער

n נים tr:yp זײ סטדײקערס. די פון p• 
p געז p רײחען, ױניאן די םון סקעבס 
ײ און  נעגערס אױינגעבראכט חאכעב ז
 םטרייס״ברעכער. ס5אי מע?סיסאנער און

ײ גענוג. נים אבער זײץ איז אאײן דאס  ז
 אויס״ און אויספריהמז איצט •רואװען
 און ארבײםער י^יכע5אומגי די הונגערען

)B 12?״ אויןי (שיוס

 די פון װערעז צו אײנגעלאדעז ככוד סער
 װעגען באריכטעז צו נעװער?שאםטען

dot ארגאניזאציע. אונזעױ איז צושטאנד 
 און דערצעהיעז צו זעחר םיד םרעהט עס

 די םון מײל א אײך סאר איבערגעבען
 אונ״ פון באאבאכטונגעז און ערםאהרונגען

 ארביײ ושערTא דער םון און ױניאז זער
אלגעמײן. איז 'טער־באוועגונג

 זיך האט מגפה ?אמוניסטישע *די
 ארביײ אידישער דער אויף םארשפרייט

 פון םיהרער םילע 6װא דערםאר טער״גאס
 ניט זיך האבען ארבײטער־באוועגונג דער

ײ דער מיט חולאת דער צו •אצויגען  נו
 בא״ מען האט דערםאר ערנסט. טינער

■ר״ז. טײערען אזא צאהיט
קאםוניסטי• דער םון טעטיגקײט ̂די

 די איז ױניאנס די אין •ארםײ שער
 ארביײ דער אויף אנשי?עניש גרעסםע

 אין אנגעטאן איז זי װײל טער״באווענונג
 די און רעװאמציאנעריזם, םון מאססע א

 אחנטערצורײסען שווערער איז םאס?ע
ױ  ארוגטערגענוםען האט םען שטײנעד א ו
 אײ־ סקעב סול?עס׳עס פון מאם?ע די

 גע־ באװעגונג די איז דערםאר דזשענסי.
 צו שװערער -נעװען איז און םעהריליכער

)12 זײ■ אולןי (אלום

 ער6רנײ8 פאראנםער
־use די w סלאנעו

ססץ8 פעהםשורערם
 אײנצעלנע און באארד חשאינט דער

 םאנוםעקטשו־ די קלאגען שעפער
 םאר ״דעםעדזשעם׳/ פאר רערס
 דעם געבראכען האבען זײ װאס

 פאליאקא,ש סאל —־ אגרימענט.
 פארהאנדלונגען די פיהרען װעט
 װע״י באלעבאטים אײעצעלנע מים
אגרימענט. דעם באנײען גען

j*.

 סאל ארגאגײזער אינטערנעשאגאל
 באס• אין זיך נעםינט װאס פאלא?אף,

 דזשע־י םון םאײאנג דעם אוין* איז טאן,
 טאדאנ״ סײן אפגעפאהרעז אםיס נעראל

 בא• די מיט םארהאנײעז צו לעגעדע, ׳טא
 אגריםענטיםאר דעם באנײען צו לעבאטים

יאהר. הומענדעז דעם
 העילםען אױך װעט פאליאקאןי ברודער \

 זײער אנצוםיהרעז באארד דזשאינט דעם
 קלארש טאראנטא׳ר רער געגעז פראצעס

 װאפ אסאסיאײשאן, מאנוםעקטשורערס
 דער מיט אגרימענם דעם אפגעברכעז האט

־ יאחר. לעצטען ױניאן
 דער קלאגט באארד דזשאינט דער

 םאר מעםבערס איהרע און אסאסיאײשאן
 זײערע אין אגרימענט דעם נאכהוםעז ניט י

 דורך םאנעז אײנצעמע״שעפער שעפער.־
 מיםגלידעיי םון דעםעדזשעס געריכט דעם
 םאר• פאר אסאסיאײשאז באסעם דער פון

אגריפעגט. דעם לעצען
זײענ״ װעט, םאליאקאף ארנאנײזער

 טא־ די העלםען אויך טאראנטא, אין דיג
 ױניאל ארבײטער עפבראידערי ראנטא
 אגרימענט זײער באנײען צו 7 לאסאל

 מאנוםע?״ עסבראידערי לאקאל דעם מיט
טשורערס.

אומננט מארגען נאל הויז ןניטי
 חייז• אפעיע םאנהעטען אין דעצעםבער, טען10 דעם אווענד, שבת הײנטיגען

 די זײן װעלען ארקעסםער כאריהםטער פיקאזײלי װײםמאנ׳ם פאול —
באל. אױפין שפילער

 רײױגיאן ערװארטעטער <אנג דער
 םאר־ װעט הויז ױניםי דער םון טאנץ
̂ן ?וםען  דעצעמבער שכת, נאכט, םארג

 באל־רום פראכטםולעז איג׳ם ׳טען10 דעם
 אין האוז, אפערא םאנהעטען דער פון
עװענױ. טע4 לעבען סטריט טע64

 םארזאכד הײמישע א זײן זועט דאפ
 די אין םרײנד. און םיטגלידער םון לונג

ײ װעלען .טויזענםער  אונ־ דעד צו ?וםען ז
 אויױ צו*זיין אינטערעם דער טערנעםונג.

פון גערײצט װערט אוגטערנעםיע דער

□
פארצײכניש אינהאלט

«
49 נוםער ״גערעכטיגקײט״

׳ם

ם

 פון פארמננ אוי&ץ איז ױמנערנ פרןזיוענט זויים
lie מענמדזשער אלס אנגעשפעלט 22 לאקאל

דעפארםממנט דחגם דעם
w י. נ. .2 זײט »ftrn םאזער; ב — באאדד 

לאקיי דרײזין; ב. — 88 אין
קוירטצםאן. — 9
 אארבאנד לעבעז; ®יז^ײלצגדצר •3 זייט

קאנװעגאאן.
ער א .4 ?ײט א ^  ביאלים, ם. — «ײדד» אי
.גענגסםער*. א

מײגוננען. שאיםען, בריןי, .5 ײט1
ט עדי«אריציס. .6 ויי
יט  *רוםיע די גײ נדין ורעזידעגא .7 ̂ו

וז — אידעז
ט1  ®רײד און לאגיק אזן יידעאל •8 'י

פ — •יאיקעי) (אינ*»ער ױגי#ניזם

ם  ם — בריןי) םאנר4( וחןנ און בריף .9 ויי
 — דרעסםײמרם די גיי דעםביצער;

שפיעלםאן. דזש.
טיײ. שלנסזח, J9$ויי ,12,11,10 ײט1

\

 אר• צום םארבארײטומען די צוליב
 איג״ דרעם דער איז ?אםיײז גאניזיישאן

 22 אלpלא no יטעDאp א חאט דיסטריע
^ פון שפיצע דעד אין רו  שפילםאן, ב

 םשער־ דער און סעסרעטער לאתאל דער
 •רעזידענט םון גמםאדערם ?ופער, מאן

 זאל רײזבעת יחנזידענט װײם אז זיגםאן
 םענע• דעד אלם ותרען אעעשםעלס

דעפארםםענט. דרעט םון׳ם דזשער
חאכ• םענצדזשער פון אי: פראנע די

 דעד בײ נעווארצן אױסאענוסמן םאן
 חצר און םיםינג, דירעקטארס אװ באארד
 רעקאסענדײ צז באשלאסען חאט םיטינג

 נוםצוחיײ באארד דזשאינכג dot צו רען
dot \vo 22 לאקאל םון פארלאנג.

 חוס$ר די האם באארד דזשאינם די
 •חד וױים און גוםנעחײסעז םענדאציע

 צז אײנגעזויליגט חאג* רײזבצרג זידאגם
o פ§רגיסען n אנג*נא<תנ*ס b d v 1אי

דעפארטםענט. דדעם דעם
 געװען איז רײזבערג •רעזידעגט װײס

 םילאדעלפיער דער פון םענעדזשער
 7 םאר ױניאן דרעסמאבער און װייסט
 דער ורך6! זיך חאט ער צייט. יאהר
 און דיגסט זײן אין אױסגעצײכעגט צײט
 רעפוטא״ שעהנע א ערווארבען זיך האט
 עהרליכעד און פארניגםםיגער אלס ציע

. מעגש.
 רעוע־ צײט לעצטע די האט ער װען

 פילאדעלםיא, אין אטט זײן פון נירט
 ארבײטער םילאמלםיער גאנצע די האם

 אכטוננ זײער אויסגעדי-י?ט באוועגונג
 גרויסאר־ ןעהר א אויף אנצר?עגונג און

ײ און או&! טיגען  בא- ערנסט האבען ז
 חאט זאך אײן רעזעניישאז. \ײ\ דויערט

 םרײנד, איבממעבענע זײנע נעםרײסט
גע־ ניט איז חנזיעיחמ דײזמנת׳ס וואס
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 שעהנקײט די — אורזאכען םארשײדענע
 װעט טאנץ דער װעלכען אין האל, םולם

 װאונדערבאדע די װערען; אפגעהאלטען
 םיהאדיל״ זױיטמאן םאול די װאס םוזיק,

 םון מעהר און שפילען, װעלען שפילער
 צו װידער באגעהר א םאראן איז אלעס
 ן האם מען םיט םרײגד, די םיט זיך זעהן

 װא״ םרעהליכען א םארבראכט צוזאםען
 אונ״• םון םך א הויז. ױגיטי אין ?ײשאן

 םאר• האבען װעלכע םיטגלידער, זערע
 1זייגע הויז, ױניטי איז זײז צו םעהלט

 רײייוניאן דיי אטענדעץ צי נײגעריג איצט
 זיף באגעגענען צו כדי אונטערנעמונג,

 בא• אלטע און םרײנד זײערע איע מים
?אנטע.
 אונטער• דער פון ציל רער װי אזוי
 גאר פראפיכדזאן־־, הײן ניט איז נעמונג

 בא״ און םרײנד אז אדאנזשירט עסםטרא
 צו געלעגענהײט א האבען זאלען ?אנטע

 זיף און אגדערען דעם אײנעף באגעגענען
ײז משםח  בא״ דעריבער םיר האבעז ׳ז

 ניט ?אסטעץ זאל טיקעט א אז שלאסען
 זוארד־ אײנשליסענדיג דאלאר א װי םעחר
 אין. בא?ומען םען קעז טיסעטס די 'ראב.

 אונזעד םון דעםארטםענט עדױ?ײשאנאל
 סטריט. טע16 װעסט 3 אינטעדנעשאנאל,

.2148 טשעלסי :טעלעםאן
 איהר אז זײן, װילט-זיכער איד% אױב

ײז אנװעזענד ?ענעז װעט  דער אויף ז
 ?ריגעז %הר מוזט טא^אונטערנעמוננ,

םריהער. װאס טיקעטם
 צום ?ומען צו ניט םארגעסט אלזא,

̂עםבער. טען10 שבת, טאנץ, רי-ױניאן ױניטײ ̂ד
 צײפג אין ?ומען צו אײד ראטעז םיר

צייט. כטיגע%יו די איז אזײגער 9 ארום
 געלענענ- גליסליכע די ניט םארלירט

 מאנחע• אין נאכט מארנען זײן צו חײט
 2p8 אוז םט. טע34 חױז. אפערא טען

עוועגױ.
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