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געעפענט piss פארעסט אין הױז ױניטי
מנז פראכטאוז מיט נ

רין וױים־םרעידענם און באראןש םעקרעםאר ע פ אי  — רעדעם. קורצע האלםען ה
ך אםוזירט עולם דער ט — קאנצערט. גרויסארםיגען א אויף ד שאינ  דז

.דעלענאציעס. שיקען לאקאלם פילע און באארד

 די «*רק, םארעםט אין הויז יוניםי די
 אונזער װאס הײם, זומער גרויסארטיגע

 די םאר געשאםען האט אינטערנעשאנאל
 םרײגט, אזן םאמיאיעס זײערע םיםגאידער,

 גלא:ץ און פראכט םיט געעםענט זיך האם
 דרײ אריבער םרײטאנ. םאראכטאגען

 געויען אנװעזענד זײנען מענשען הונדערט
 געײעז זיינעז דאס ערעפענוננ. דער בײ
 ארױסגע־ זײנען װאס נעסט, ערשטע די

סיזאן. הײנטינעז קומען
 שארגע־ איז ערעםענונג אפיציעלע די
 געלע־ דער צו און בײנאכם, ״טבת ?וםען

 זאי טאנץ ױניטי דעם אין איז גענהײט
 האנ־ גרויסארםיגער א געװארען גענעבעז

 וועלכע קינסםלער, באריהםסע םיט צערט,
 אויס־ באזונדעיס גאר מאל דאס האבען

עולם. בײם נענוםען
 שפיאער קאנצערטינא באריטטער דער
 ארױסגע־ האט מאטוםעװיטש גרענארי

 לןינ־ זײז םים באגײפטערונג פיל רוםען
 האט עולם דער איז שפילעז סטלערישען

 ארונטערלאזען איהם געװאלט ניט גאר
 אײן געשפילט האט ער ביהנע. דער פון

 נומער יעדען םיט צװײמען. נאכן נומער
 םעהר אאץ איז געשפיאט, האט ער װאס

 זײז פאר באגײסםערונג די געשטיגעז
 תאנ־ זײן אויף שפילעז קינסטאערײטען

צערטינא.
 בא־ ארויסגערופען האט גאײכען דאס

 מיט באישאווער דארא מאדאם גײסטערונג
 איהרע מיט באזונדערם און זיגנען איהר

 אײנינע איז זי אויך איםפראוױזאציעם.
 האט און געװארען ארויסגערוםעז מאא

 דעם נאך ״עגקאר״ אײן געבען געםוזט
צװײםען.

םאז, איהר קו<*ט דאנק באזונדער א
 ער נאמען. זײז ניט לײדער געדענקען מיר
 בא־ האם און רןינסםלער פיאגא א איז

 האבען װאס אלע םיאנא דער אוין״ נאייט
קאנצערם. אין באטן*איגם זיך

 איז םראגראם דער אויןי דריטער דער
 1אי םארלעזער באריהכיטער דער געווען

 האם ער נאאדבערג. רובין שױשפיאער,
 אנאנסירט מען װאס דאס אז באװיזען,

 הוםאר םון הינםםלער ״דער אלס איהם
 די ריכטיג. אבסאלוט איז לאכען״ און

 פארגעלעזעז האם ער װאס זאכען עטליכע
 ארױסגערוםען האבען םארגעםראגען, און
 םאגץ דער אז געלעכםעד, הארציגעז םיל
 ער אויך און געציטערט. אז^ האם זאל

 און נאך עולם דעם נעבעז געמוזט האט
ה א נ

 נע־ איז אװענט גרױסארטיגער דער
 װײס־פרעזידענט סון געײארעז עםענם

 אינ־ דער םון ט^ערמאן דער האלםערין,
 האט װאס סאמ., הויז ױניטי טערנעשאנאל

 ער הויז. ױניטי דער אויף אויפזיכט די
 ווערטער, װארימע פאר א נעזאנט האט

 םאר־ גרויםער דער אויף אנגעװיזען איז
 דער אויןי ליגט װאס אנםװארםליכקײט

 אזא םארװאלטעז צו םענעדד&מעגט
 צופרידענ־ אלעמענס צו ילאץ גרויסעך

 ״נדפיםס״ די םארגע״פטעלט חאט ער חײט.
 האט און דעפארטמענטס אאע די פיז
 דעם אויף אפנעשטעלט באזונדערס זיך

 םענעדזמער, נײער דער הויפכד״ט^יעף״
 האט — אלױוער םרײנט אלױוער. סריינט

 םון מענש א איז — ערקלערט האלפערן
 און נעביט, דעם אויף ערםאחרונג גרוים

 װאס סענעדזשער, א בל\יז נים איז ער
 בא־ ער װאס געהאלט םאר׳ן נאר ארבײט

 הײסער א איז אלױוער םרײגט סוםט.
 ״טוין איז הױז, ױניטי דער םון סרײנם
 םארבונדען געװען םאא אײנינע םריחער

 ױגיטי די אז םאכען, צו א\ן «לאץ, םיס׳ן
 הינ־ אלע אין ערםאלג חאבען זאל הוא

 אר־ ער און אידעאל. זײן vw זיכםען
 דעם לעבעז און לײב בדט וױרה^ר בײם

םארוױמןליכען. צו אידעאל
 אװענט םון רעדנער אײנציגער דער

 האט ער י.1בארא םעקרעטאר געוחנן איז
 םיל עולם בײם אוועקנעםעז געוואלט ניט

 װא־ קורצע, א געהאלטען האם און צייט
רעדע. דיםע

 אינםעתעשאנאל דער םון נאמען אין
 אננע־ און נעסם, אלע באנריסט קר חאם

ױזין,  וואס אידעע, דער אויוי #קורצען אין ו
dw o p ״די חויז. ױניםי דער חינמער 

 »\יסנערוםען~־איז ער זזאם—וציז מניםי
 און !ױניאז אתזער מאר שםאלץ א

אר- נאנצע די אונזער נים
 נ-1א םיט מטאלצירט באוחנגוננ בײםער

 די טצםיעל, •רבײצמר ווםערדיגען אוד
םי תי ר הויזי׳. י מ  מיתר^יכ• דער אין |

o םת $ײם n טאר־ ניט ער האט מאםענט 
nשײ םון םיטגלידער אוגזערע אן סקן 

ת ?ײנען װאס #ק»גא עצג  אין אוועס וואר י
אז  דעם םאר טערמיז זײער אוײיצען •ייז

ײ וואם ^פארבחגכען״ ײנין ו  נוםע געוחנז ו
סםרײק דחנםםאכער לעצסעז אין •יקאטט

 םיר װאס צײט דער אין דאס דויערעז,
 דער אין אמוזירט גוט אזױ ?יך האבען
 זײ דארםעז יןאנצערט, צוט הויז ױניטי

פרתאן. אין שמאכםען דארםעז
 ױניטי דער םון ערעסענונג דער צו

 דעלענא־ געװארען געשיקט זײנען הויז
 לאקאלם אונזערע אלע כמעט פון ציעס

 םילאדעלםיא. און יארק נױ ארום און אין
 נע־ איז באארד דדעאינם יארקער נױ דער
 — סטענזער י. דורך םארםראטען װען

 דזש. ,9 לאקאל — הײםאן ל. ,2 לאקאל
 — דײװידאװ י. א\ן 10 לאקאל — פי׳פ

 עהזע־ גענעראל אונזער םח .35 לאסאל
 האלפערין באראו״, חוץ א באארד, קוםיװ

 געװען אנװעזענד אויך זײנען הײסאן, און
 גינ־ ד. ,10 לאקאל ~ דובינסקי דײװיד

 —אנטאניני לואידדשי ,20 לאקאל—גאלד
 ,91 לאקאל — גרינבערג ה. ,89 לאקאל

םילאדעלםיא. םון רײזבערג, ה. און
 שײסט זעמאן פרעדדענט

טעלענראמע
 גע־ האט זיגמאץ םאריס פרעזידענט

 אױף באסטאן, איז זונטאג זײז דארפט
 לאקאל פון ױבילעאום יעהריגען 20 דעם

 דער צו זײן געקענט ניט -וזאט און ,12
 האט ער הויז. ױניטי דער םרץ עםעגונג

 טע־ באגריסונג םאלגעגדע די צונעיפיהט
 געװא־ םארגעלעזען איז װעלכע לענראמע,

אװענט. שבח רען
 קען איך װאם זעהר, באדויער ״איו

 םון ערעםענונג דער צו אײך, מיט זײז ניט
 די אינסטיטוציע, װאונדערבארער אונזער

הויז. ױניטי איגטערנעיעאנאל
 אין פאסירוננען װעגיג דא זיינמן עם״
 װאס באװענונג אונזער םון לעבען דעם
 די וױ באגײסםערענד, און שעהן אזוי איז

 הויז. ױניטי דער םון עםענונג יעהרליכע
 און רײכקײט דער םוז מיםען איז דארטעז,

 פאר־ װערט נאםור דער פון ^עהנהײט
 םון אידעאל גרויסער דער װירקליכט

 װינ^ הארצעז טיםעז פון ױניטי. אמת׳ער
 םארברענגען, צו נוט דארט אלעמען איך
 ער־ אן איר װינ^ הויז ױניטי אונזער און

 םאטראניזירט זאל זי סיזאן, םאלנרײכען
 װי םיטגלידער, אונזערע אלע פון װערעז

כשר. נאנץ עס פארדינט זי
זיגםאף. םארים

 דער צו געסט די פון םעהרסטע די
 דארטען שויז״םארבליבען זײנעז עםענוננ

 אונז האט עס און... װאקײשאן זײער פאר
 זײ האבען מיר װאם םארדראסען, יעטארס

םאהרען געםוזט אלײן און געלאזט רארם

צייפ n װ&ופ ערנספש־ % # %
)1 ?״« •יז לום9(׳

עדע אין שטרענגוגג י !של»כט די געוױגען צו געםאכט װערט װאם אנ
ט װילען םיר  דיזער אין איצט, זאגאר דאס םאקןז, דעם באהאלטען ני

שער טי  םענ- םאנכע זיך געפינען ױגיאן, אונזער פון לעבען אין שטונדע קרי
 אנקױ פון חשבון דעם אויף קלײזעל־םאליטיק םרײבען צו זוכען װאם שען

ױסע אין עס באםערקען םיר סטרײק. מענדען  פרעסײ דער פון טײלען געו
ײען צו געםאכם װערען פארזוכען װאו רײהען. אונזערע אין םיסטרױען ז

װעםטער! און ברידער ש
ע םאר אפיל דיזער זאל ת׳ ם ט א ײ ק ײניג  װאס קאםןש גרױםען דעם אין א
ט ה טע ע אין אז װארנוננ, א אלס אײך פאר דינען פאר, אונז ש  םוזען טעג דיז

ען דעם בלויז האבען םיר ציג ײנ  םדן צװעק אלגעםײנעם אײנציגײן דעם ציל, א
ױאן אונזער םון םיטגלידער אלע ײניג שםעהן צו :ױ  אן װי םאליד און א

ט אײזערנע ײנד! דעם געגען װאנ ם זיך לאזט ם  די פון פראװאצירען ני
ײט װאסערען םון העצערײען, ט זאלען זײ ז װאכען זוכען ױאס קומען, ני ש  אפצו

ת אונזערע חו רײהעץ. אונזערע שפאלטען און כ
ט, א אן אװעק לײגט  פערזענליבע אײערע אלע איצט, פארגעסט און די

אנעלע אדער אצי אניז ײניג שטעהן םדזען אלע קריװדעס. ארג  דעש אין א
קאטף. גרויםען

ײניגטע די טײער האלט :קלאוקםאבער  אר־ אונזערע פון קראפט פארא
אניזירטע ר אונזער םאסען, ג ע ציג ע ט׳ן קאםף אין ;ירפאלג צו שליסעל אי  םי

!שינא אלגעםײנעם
ט גרוס, ברידערליכען מי

זינמאן, מאריס ״
שאנאל פרעזידענט טערנע ט לײדים אינ ױניאן. װארקערס גארםענ

טשערמאן שאפ פרעזענטירען
 סאהען, לואיס םון ארבײםער די םיר
 א בײ םארזאמעלט בראדװײ, 1370

 טעז17 דעם דאנערשםא:, שאם־םיטינג
 יטאפ־ אונזער פו^זענטירען דז^ןון,

 םיט אלפער, ראובן ברודער ט^ערםאן,
 א:־ םון אױםדרוק אלס םעם, ראדיא א

 גונ־ צו אסםיװיטעט זײז פאר ערקענונג
 פאר־ םיד שאפ. פון ארב״טער די סטען

 סולע די• איהם געבעז צו זיך םליכםעז
 טעםיג־ װײטערע זײן איז סאאםעראציע

?ןאפ. םוז טשערםאז אלס קײט
 דזשאו ראזענטאל, דזשײק

רײמען, לואי װאלאוױץ,
סא־ םאהם מענעס, םעקס

קאםיטע די םינסקי.

ארײן. שטאדט איז
 םאר אםען הויז ױניטי די איז איצט

 אינטערנע־ אונזער םון םיםגלידער אלע
 פרײנט. און םאםיליען זײערע םיט שאנאל

 רעדזיפיסטרירט !בעטען גים זיך לאזט
 אנאל,5אי:טערנע? דער םון אפיס אין אײך

 םאהרט. איז סעט?ןעל דאס איין ^פאקט
 דאנ־ אונז װעט איהר עצה, אונזער נעםט

דערםאר. קען

!אםען שױןאפען! שױן

הח ױניטי ד
ן י ט א ם ע ר א , פ ק ר א . פ א פ

דער פון
ױניאן ווארקערס גארמענט לײדים אינטערניישאנאל

ן ױ ש ז י ו א ע פ ן א ׳ ר א ר פ ע מ ו ז

 «ן פארברענגט און אלע וםס
שאן. אנגענעםען  אין װאקיי

טי דער ױ ט חויז ױ א חר ה  אי
ען: אלעם פון ט גוטע, גו

שםאקע םערען עםענס, נע  צי
ט שע אלע םי אדטי ט  באקװעםליכ־ ש

ײטען ט ק ק םונ ע ײנג  און בלוםען אין א
ט םען װאם פלאנצען, ה ע ט ז  אין ני

טי אין חוץ א ערגעץ כ לאנד. ױני  אוי
הר ת וױלם אי ם א ם ב  םארברענגען, גו

ם פארםעחלט ט! זיין צו ני ר א ד
ע־ דער םון םעםבערם חוץ א  א

שאנאל טי דער אין ווערען םערנע  ױני
ױו םען ח ענו פנ  פון םעםבערם אוי

ץ ארגאניזאציעם, אנדערע םט א אנ  ז
טע עג עלינ שען איננז מד און מעג רי  פ

םעד דער פון ײ ענונג. ארב באוו
שאן דער םטריי שי אל דער אין איז אפיס רעדז שאנ םערנע לדמנ, אינ  בי

ױ םםרים, םע16 וועםם 3 2148 טשעלםי טעלעפאן יארק., נ

ארבײט. דער פון נעהענדיב רעחשיסטױרען דך האגען זאלען ארבײ־טער אװענט, אוחר 7 ביז אמען אמ אמיס דער
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 אין ל. אװ .6 א. פון שיהרער
 גא־ םארלאנגען םטײט אילינאי
 דדעס־ באפרײען זאל װערנאר

םטרײקער
*>. זײם םוז <שרוס

 געהראגען האט זי טעג. 5 געזעסען איז
 דאלאר 150 און טעג צאהל קלעגסטע די

 פאר װעט יוניאן די װעיכע שטראף,
באצאהלען. איהר

 אפז״צען געהען נאװאק און בארקאן
טערםין. זײער

 נרינבערג פיסס װען צײט דער אין
 קוק פארלאזען האבען סײדעל מיסס און

 ראב־ פאיר ברודער איז דזשײל, קאונטי
 טענ 50 זיצעז צו דזיטײל איז ארײן קין

 :רױ א םארברעכען. זעלבען דעם םאר
 לא״ םאר״ןידענע םין קלאוקמאכער פע

 געזענענט איהם מיט זיך האבען קאלם
 רעס״ ראזענטהאל׳ס אין דינער א בײ

טאראנם.
 איץ באנלײט אויך איהם האבען זײ
 ערסלעהרט האט ראבקיז איײן. דזשײל

 רײ־ א מיט דזשײל איז געהט ער אז
 ניט״געבראכען האט ער אז געװיסען נעם
 האם ער װאס דעם אויסער געזעץ, קײן

 1אי פאן, ױגיאן אלם פלינט זײן געטאז
 באדינ־ בעסערע פאר קאמױ א פון צײט

 די פאר רעכטע םעניטליבע איז נונגעז
ארבײטער.

 געהן נעדאדםט אױך האט װאך די
 אבער איז ער נאװאק, ברודער זיצען

 ניך אזוי געהן װעט און בעט איז סראנה
בעסער. אביסעל םיהלען װעט ער װי

 םון טעלעגראטע באגריםונג
אינטערנעשאנאל אונזער

 גע־ האט אינםערנעשאנאל אונזער
 די צו טעלעגראמע םאלנעגדע די שיקט

דזשײל. קאונטי סוס איז ארעסטירםע,
גענע־ דער !ברידער און ״שוועסמער

 גאנצע די און כאארד, עקזעקוטיײ ראל
 אינטערנעשאנאל, אונזער םיז מעמבערשי•

 באגריסונג. הארציגע אונזער אײר שיקעז
 םיר !אײך אויוי שטאלץ זײגעז אלע מיר

 זיך האם איהר העלדיש װי שטאלץ זײגעז
 איהר םריזאן. אין געהענדינ געוזאלטען,

 זיך פאר ניט לײדט איהר אז װײסט,
 ארביײ םאר׳ז קעמםער זײנט איהר אלײז.

 נענען קאמף גרויסען דעם אין ״קלאם טעי
 םיר און אונטערדריסונג. און שקלאםערײ

 וועם איהר נאר וױ דאס זיכער, זײנען
 װידער זיר איהר װעט פריזאז םון ארויס

 װײםער רייהעז, אונזערע איז שטעלען
 םאר קאמזי גרויסעז דעם םארםצוזעצען

יןלאס. ארבײטער סון באםרײאונג דער
פרעזידענט. דגמאן, םארים

ף, א ר א ^ג ה ר ב זשורעך»סעס.־מרע א
האםפײםעלער. שאן פעדערײ־ די אין םויזענד 30 קנאפע
 אז געװאחגן, בפקפנם איצם איז מם
 חאכצז םענשעז םויזענט דרײסינ סנאפע

 געקראנע{ יאחר םארגפגגןגעם דעם אין
ר, די איז הילוי ע מעל ט א  וחנחנן װאס ח

 צדקה־םעדעריײ דער פון אויסגעהאלטעז
 דזנר םון דריטצל א איכער אז אח שאזי
 אוםזיסמע אינגאנצען נעווען זימען צאל

פאציענטען.
 חאספינמד ועסס םון בוחשעם דער

 פצז־־עריײ דער צו באיאנגען יחוס ימי״
עם דעם איז שאז, גוד יאחר פפתאמענ

CERECHnGKElT—(JUSTICE)
 , t$* יון *רנייסער

 *•ראיי־ יצגדש־,

 ךי m «ייו, נינם
 זײן .ימם וועלם
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װניאן ומהןערס נארםענס לײױס אינסערמממל חןר פון ןןומו אפיגיעל®־
P11ICK 3 CKNT8,1926 יויי, םען2 ®ריינמןנNew York, Pr1d«x, July 2, 1926Vol VIII. No. 27.

ר ע כ א ם ק או ל ל ה א ר ע ענ ק ג ײ ר ם ם; ם ר ע ל ק ר ע ע ד ם י ה  נ
ע צי א ר ם ס אנ ם ע ץ ו אן א ס די ע ר ם ע קזו ען ס ד ר א ג

 םענער טױזענט 20 איכער — ױניאן. דער פון רוןפ אױפ׳ן ארבײט ױ אס שטעלען יארר, נױ גרײטער פון קלאוקמאכער אלע
 און הײמאן זינמאן, - נאכמיטאג. אדיגער 4 דינסטאג, גארדען סקװער מעדיםאן רידנען דעם איבערםילען פרויען און

 א אונטער #נגענוםען אײנשטימיג •סטרײק א פאר רעזאלוציע — אוואציע. שטורם׳דיגער א מיט אױפנענומען װערען גאלד
זינ. א צו כיז קאמפ א פאר הורא־געשרײען מיט פארהיל;ט גארדען סקװער מעדיסאן — אפלאדיםמענטען. פון האגעל

!נעשעהן איז ערװארםעםע ד*ס און
 תלאוקמאכער טויזענטע צעהגדלינער די האבען ױניאן, ד.ער םון רוױ דעבו אויף
 איכער• און אנגעפילט האבען און טאנ, בײ אזײגער 4 דינסטאנ ארבייט די געװארםעז

!גארדעז סקװער םעדיסאן ריױגען דעם געםילם
 דעם אנגעםילט האבען םרויעז,. און סענער קלאוקמאכער, טויזענט 20 איבער

 און גאלערי/ לעצטע די אויכען, סאםע ביז םלאר אונטערשטען פונ׳ם פלאץ, ריזיגען
 כאלע־ די םיט קאםף א פאר — םאקט, אייז צו געשלאנען האכען הערצער אלעכזענם

ארויסנעשםעלט. האם ױניאן די וואס םאדערונגען די םאר זיג, א צו ביז באטים
®אתאסלונג. נראנדיצזע וײ ס^תעשסעיס דך כױס האם ביילד פחןכמיג הערליה א

 דורכגע־ זיר האט מורםלען א עפעס װען איז כיענשעדקעפ, פון ים א נעװען איז עס
 מעכטיגע רי װי געברױזט און נערױשס עס האם זאל, ריזיגען דעם איבער םראגען

 פאראײניגטער דער איז מצכקיג און שםארק װי און !ים רוישענדיגעז םון כװאליעס
 די ווקלעז קראפט אזא !סאסע באװאוסםזידגער חאםפאקטער, ריזיגער, אזא םון וױלען
!לעכעז זײער אין םאל קײז באזיגעז ניט באלעגאטים קלאוק

 דעם ארום עולם אן קלײבעז גענומען שוין זיו האם בײטאג, אזײנער 2 דינסטאג,
 •זײגער 3 ארום םירען, די געעםענם ?יך האבעץ עס וחןן איז גארדעז, סיזווער מעדיסאן

 אוואנ״ דער געזוען איז דאס טױזענט. זעקס םון מאסע א לײז 1א' נעשטאנעז שויז איז
מעחר. און םעהר אלץ קוםען אין געהאלטעז האבען םענשען און גארד.

 כא־ חאט ױניאן די וואס שטונדע, די ,4 געשלאגען זײגער דער האט אט און
 פולער אין און םארזאםלוננ. דער צו נעהן און ארבײט די װארםען זאל םען שטיםם,

 מארשירט מאסעגװײז און שעפער די םארלאזעז תאאוקםאכער די האבען דיסציפלין
גארדען. ריזיגעז דעם אין דעמאנסםראציע שעהנער װאונ^יער דער אין באטײליגען צו זיך

 לעבען דאס או םינסטערען קלאוחםאכער די װאו סענטער/ ״נארםענט דעם אין
 ;קאכען און זידען גענומען טאנ שיטען אין האם ברויט, טרוקען שםיהעל דאס םאר

 םעדיסאן דעם צו סענטער״ *גארסענט םון געצויגען זיך האט םענשעדפטראם א
 אלץ געװארעז שטראם דער איז שםעטער, םינוטען פאר א וואס און גארדען, סקװער

 אננעםילט איז גארדעז ריזיגער דער און נענוםען לאננ נישם האם עס און גרעסער.
 דער כלויז מענשעךמאסע. ענםשלאסענע פעסם א םיט געװארעז איבערגעםילט אוז

 און ענטוזיאזם ארויסנערוםעז יעדען בײ האם םארזאםלונג ריזיגער דער פרן אנבליס
 געלויכטען האם יעדעז בײ ■נים. יעדען אויוי געזעהן םען האט דאס און באגײםטערונג,

!זינ א צו ביז קאמוי צום גרײט ענטוזיאזם, םון פנים דאס
 ווערען עס װעם געדרוקם םריה. דער אין מיםװאך נעשריבעז װערען שורוח די

 די וועלען װערען, נעלעזעז װעלעז שורות די ווען דאנערשטאנ, און םארנאכם, םיטװאר
I קאםף איז ױי\ שויז קלאוקםאכער

 צו באדאחי עס װי םארבערײטעט םטרײק דשם האט ױניאז דער סיז םיזזרערשאםט די
 מםגעחײסען אײנשםיםיג בײטאג דיגסםאג האט םאסע ריזיגע די נאר װי און זײז,

 גע־ ב»לד טאקע זאל סםרײק דער געווארען באשלאסען עס איז סםרײק, א רוםען צו
 כאזאמען צו זיך כאלעכאםים די סעגליכקײט הײז געבען צו נים כדי װערען, רוםעז

ארבײם. סטאק א םיט
 דינסםאנ חאבעז קלאוקםאכער אלע וױ נוט אזױ פונהט דאס זיכער, זײנען םיר איז

 געצויגצן זיד שםראםענוױיו האבען און ױניאן, דער םון רוף דעם געחערט טאנ בײ
 טען1 חגם דאנעישםאנ, זײ וועלעז גוט אזוי פונתט גארדען, סקוחנר םעדיסאן איז

 און י^ניאז, דער םון רוף צוױימען דעם העחגן םריה, דער אין פזײגצר 10 דזשולײ,
 זײ פאר חאם ױניאן די װאס סטרימן־וזאלס די צו שטראםען מאסענווײז װעלעז

צוגעגרײם.
ט גאנץ זאגען עס סאז מעז און ם טי ש ט זיך װעלען קלאוקם&כער די : מ  ני

אן די וראס פאדערוגגען גערעכטע זײ ביז שעפער, זײ אין צודיקקערען  האם ױני
ם םעל ש סגע ווערעז• גאבגעג^בען װעלעז »חי

 אלע ארום געװארען םארטײלט םריח גאנץ דאערשטאג איז סטרײק^ןי דער
ווערען. נעחערם פינתםליך וועם רוױ דער אז ניט, םראגע קײן איז עם און שעפער,

:ארויסגעגעבן חאם ױניאן די וואס םםרײק־רווי אםיציעלער דער איו אט

i ערהלערם פרײד הלאוס איו ססױיה נענעמל
 טוז פריח, דער אץ אזימער 10 חשולײ. םען1 דעם דאנערשטא^ חײנט,

 פקױרט־ םעםפעלםאכער, קאםער, פרעסער, פיגישער, ײפערייםאר, יעדער
 אוועקליי־ םאכער באםאגחאל און בושלער עק«אםעער, • דעזימער, םאכער,

 די *ו מזרשירעז חזזינ צוזאםען אדן טולם זימע םיםנמםען מרכיים, די נען
פגגעוײזען. דא װערען וועלכע חאלס

ײז כלא® נימן א אגשרייבען דארן» טאנ חיעםינער קלאוקםאכער!
__ . • ־ .4^ אונזעי סון נעשיכםע דער

 דעי פאר ערקלערען קלאוקטאכער די וועלכען אין טאג דער איז חיינם
 גיט אוםשםענדעז איצטיגע די אונםער םעחר קעגען זיי אז וועלם נאנ«ער

*ארבענ־־־־-י" «ו לאגע דיער םםרייק דעם חרך נריים זײנןןן זײ אז און לעבען

» !? ציי ^ מ ג i3$%z ־ ך מ

 $tojw ניט נאארד עקזעסוטיװ גענעראל
ענגלאנד אץ מײנערס םטרײקענדע ױ

לאקאלס. די צד אפיל אן ארױס שיקט באראף סעקרעטער

ײטעז איז װאד לעצםע  נזד אינעה
 או;״ סון סיםינג ספעציעלער א װארען

 אין כאארד, עקזעקוטיװ גענעראל זער
 סיײ סםר״׳ןענחו די חעלסען צו כאצוג
 בא־ איז עס און ענגלאנד, םון נערס

 שיקען צו זײ נעװארעז שיאטעז
 אײנ־ איז םיטיננ דער דאא. 10,000
 עס און גיך אויזי געווארעז גערוםעז

 סעכד די כלױז געיועז אנוועזענד זײנעז
 זיך נעםינמן װאס באארד דער םיז בערס

יארח. נױ איז
 אנװעזענד זײנעז מיםיננ דעם אױף

זינמאז, םאריס פרעזידענט געװע?:
 וױיס־ דײ און באראף אב. סעהרעטאד

 נינ־ ס. האלפערין, דזש. •רעזידענטען:
 נרינ־ ה. דוכינסק/ ד. הײמאן, ל. פא,

 דזשוליוס בארובאוױטש, י. כערנ,
 ד. איז אםאניני לואידזשי פארטנאאי,

 געװארען אנגעװיזען איז עק גינגאאד.
 סםרײקענ- די דאס מיטינג, דעם אויוי

 T? נױםיגעז עננלאנד איז מײנערס דע
 און היאןי םאטעריעלער איז שםאריו

 דער צו נעווענדזןט זיך האבעז זײ דאס
 באװע־ ארבײםער אינטערנאציאנאלער

באשלוס דער און העלםען, צו זײ נונג

 העל־ ךײ ך*ל אינסצתײשאנאל די איז
דאלאר. םויזענט inmr מיט פעז

מ חום אױף טי  איז באארד סון םי
 םינ^ דאס געװארען, נאשלאסען אױך

 וחוחון עשיקם5אפ זאא דאלאר םויזענם
ה םײנעדס די צו אי  דא־ 5000 און כ

 טױ״ םינוי ערשטע די צו שפעטער. לאר
 יארקער נױ דער גיס דאלאר זענט

 דער און םױזענט דרײ באארד דזשאינם
 אינםערנײשא״ דער םון אפיס נענעראל

םויזענם. צװײ נאל
 באשלוס דעם םים איינסלאננ אין

 כא־ סעקרעםאר האם מיטיננ, דעם סוץ
 אפיעל *ן ארויסנע^יקט םעג די ראף

 אינםער־ אונזער םח לאקא^ס אלע צו
 אױםםאדערענדינ זײ ױניאז, נײשאנאל

 םון סםרײקער קוילען די העלפען צו
ענגלאנד.

 בעאכד די דאס האםע;, צו איז עס
 וחד לאנד איבער׳ן לאקאלס n םוז טע
 םיכד די םאר םארברײנגען נלײך עס לען

 באלד וועם היאןי נױטיגע די און נאידעד
 אםיש, נענעראא אין װערעז צונעשיקט

 װזד איבערגעשיקם װעם עס װאנען םון
 מײנער־סטרײקער די צו דירעקט רען
עננאאנד. אין

 וױסי װערט שלעזינגער כענחשאסץ
כ«נק אינטערנעשאנאל פח פרעדדענם

 שאעזיננער, בענדזשאםיז ברודער
 די צו בעקאנט נוט זעהר איז וועאכער

 אינםעדנײשא־ אונזער םיז םיםגאידער
 צו געווארען אײנגעאאדעז איז נאא,

 אינ־ דער םח װייס־פרעזידענט װערען
 ער און באנק ־ ױגיאז םערנײשאנאא

אינג^נוםעז. אײנאאתננ דיעזע האט
 איצם ביז איז שאעזינגער בתדער

 עדי־ וועסםעח םיז מענעדזשער נעוועז
 ווערם וועאכע ״םארווערטס״, םון שאז

 דיזע חאט ער שיקאנא. איז געדדוקם
 װעם איצט און אױםנעגעבען, ארבײם

ױניאן־ חנר אין טהעטינ ווערען ער

כאנק.
 איז שאעזיננער׳ן ווענען נײעס די

 נזד בעסאנם צוריק טעג ■אר א סיט
 םון םעאדונג א דורך נעװארען םאכם

 אױך איז ורעאכער זינמאן, פרעזידענם
 אינםערנײשאנאא דער םון פרעזידענט

 אײענם ערקאעהרוננ די באנס. ױניאן
םאאגם: װי ויר

 קומם שאעזיננעד ״מננדזשאםין
 וױים• דער זײן רועם איז יארק נױ נאך

 אינטעתײשאנאל דער םון פרעזידענם
עזע21 און עווענױ ־םע5 באנק, ױניאז

)12 ז״ם אויןי («לוס

i מערסזאםאויפ כ?ומא הל«וה
אירגענד־וואו, אז םארדאכט. « חאבען אדער וױיםען, װאם אלע

 זיך האלס אדער נעעפענם. זיך חאם יארק, נװ «תם אדער יארק גױ אץ
 אין װיםען לאזען צו עם נעכעםען זײנען קלאוק־שא*, א עפענען כיים
 חןר אץ ױניאן, דער פון דעפארםםענם־ םאון אװ .אוט חןר פון אפיס

פלאר םער2 סםרים, םע16 װעםם 3 כילדיננ, אמםעתעשאנאל
 קא־ ®איז אװ .אום דער פון םשערםאן חאל»ערץ, חש. ברודער

 אין פון םן^, יעדען אפים אץ זײן וועלען םעקרעטאר, ױץ אדער םיטע•
אװענם. אץ בת פריח דער

 אינ־ וועלכע אירגענד ברעמען vt ניט פארפעלט !קלאוקםאכער
חאם. איחר װאס פארנמחױע

י <
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וק8קל פה באארר השאינט פון םיטינג
ױניאן דרעםמאכער אח

 םון באארד דזשאינט פולש פיטינג *
 ,35 ,23 ,22 ,21 ,10 ,9 ,3 ,2 לאקאיפ וײ
 אפגעהאלטען איו 89 און 82 ,04 ,48 ,46

 דזשון, טען25 דעש פרײטאג גצװארצז
סטריט. טע16 װעסט 3 *ין 1926

םי״ ספצשצל דעם פון פראטאקאי ךער
 דעם םון באארד דזיטאינט פונ׳ם סינג

 גום־ און פארגעלעזען װע־יט דזשון טען16
נעהײסען.

 דירעה־ אװ בארד די םון בא־יכט דעי
 םאי׳ װערט דזשון טען23 דעם םון טארס

נוסנעהײסען. און נעלעזען
p ם ע ט י ם א :

 רעריף ״ארבײטער דעם םון האםיטע א
 שםיצק פאריאנגט םױיעז״ םיז האםיםע

 בא־ זײ װעלכע ארבײטער, זײערש םאד
 עיגסטע די אונטער ארבײטעז הויפטען,

ען באצאוזים. װעניג קרינעז און מדינגונג
 איבעינטנעבען װעיט םארלאנג דער

קאפיטע. פיגאנס דער צו
:ן ע ם פ י ר ש ו צ
םאיגענ״ דעש ארײן ־טיקט 10 יאקאי:

— :צױטריםט דען
 סעקרעטאר־טרע־ םיש, דזשאזעף ״םר.
 און קראוק בארד, דזשאינט זשורער,

ױניאן. דרעספאכער
 י. נ. יארק, נױ סם., םע25 איסם 130
— :ברודער װערםער
דאנערשטאג, םון זיצוגג דעד אויןמ

 עקזעקוטיװ אונזער דזאט דזשון 17 דעם
 פון באריכם דעם אױפנעגוסען בארד

 הייפ*ן, ברורער פענעדזשער, דזשמנעראי
 דדטאינט פון כײטינג אוים׳ן אפגעגעבען

 דדשון, טעז11 דעם םרײטאג, באארד
 גע־ צו ענטזאנם האט עד װאו און 1026

 באזונדערען א יטעפער 23 לאקאל בעז
 דזשעגעראל קופענדען דעם איז האל

 אינ־ סום און קלאוה דער אין כטריי?
דוסטריע.

לא״ דעט םון םעםבערס ענםזאגען צו
 שע־ זייערע אלע װעאכעז אין האי א קאל

 ױריס־ דער אונטער זײנעז וועלכע פער,
 דעפארטםענטס באזונדערע די פון דיקציצ

 צוזא־ זיך זאלעז באארד, דזשאינם אינ׳ם
 אינ־ בעסטע די לױט גים איז םענקוסעז,
 איז עס אבוואהל ױניאז, דער פון םערמסעז
 געוױסע צו צוםרידענשסעלענד גצוחדעז

 זײנען װעלכע ױניאז דער אין עלעםענטען
 זיך געיעגענהײם א קיינען צו צוםרידעז

 דער אין לאקאל דעם םיט אםצורעכענען
 עקזיסטענץ דעי זינט צײט. איצםינער

 זײנען ,1910 4אי באארד דזשאינם םונ׳ם
 נעװארען באטראכט שעפער 23 לאקאל די
 אונוער פון ברענטש באזוגדער א ס5א

 באארד תשאינם דער און אינדוםםריע
 איעס זײ מיט געהאנדעלט איפע^- האט

 אדער םטרייק -יעדען אין און אזע^כע,
 באזונ־ א נעהאט זײ האבען םטאפעדזש

 זײ־ ער3״פע זײערע איע וואו פאאץ ויערען
צוזאמענגעקוטען. זיך נען

ערװאר־ באארד עקזעקוטײו אונזער
 מעמ־ קײן װעט סטרײק דעם אין אז טזןט
 יױ דער אין מעםבערס גרוםע אדער בער
 דזיטענע־ דער דיסקריםינירט. ווערען ניאן
 װערען נענוצט ניט דארױ םטרײ? ראל

 אי־ מיט אפצורעכענען זיך צװעת טאר׳ן
םיצען.

 אויך דארף כאארד דזשןוינט דער
 שסעלונג איהר םאר װערעז קריטיקירט

 ארונטערשטעילונג ארביטרארע די באצוג
 םון 23 ^אקאיל םח םענעדושער ojn םון

 שװא־ דעם אונםער ס^כױםע פיקעט דער
 זימען דראהמגעז געװיסע אז תירוץ כעז
 איז דאם אז געװארע?. געמאכם איהם םון

 נענוםען ניט דארף און תייוץ א בילויז
 אז םאהט דער באוױמם ערנסט, ווערעז

 פינ־ בדודער איז שפעסער םענ עםאיכע
 דער נמר נעװאחנז 6נאםיניר סאםססי

ען חןלבע די םיז סאמיםזנ חא< ש  װעי־ מנ
איחם. נענאז ארויסגעטראטעז זײנעז מנ

 אונזער םארצײכענעז אױך רױאען םיר
 םת׳ם מיהרער די _ געגעז ■ראםעםם
מז וחנאכע ב#ארד דזמאײנם א  אבזיכט־ ה

 איז רעזאאוןױע.װעקכע זײ געענרערס ^יך
 לאיער, אוגזער םון געײאחנז צזנעגרײם

 םון נוםהײסתג דער פאד הי^תווים, סאריס
 אין מיסינג א אױוי םשער^ײםע שאפ די

 םען8 . אינ^ארפמנן ײני*ז, קופער
.1926 תשון,
 אריגיגפל איז וי וױ רעזאילוציןן, די

 םארלאנגם האם געװארען, םארנעשלאגען
 באארד תשאינם ®ולם בפאטטע די פון
 איגםער־ דער םון באאםפת מויאס רי און

 םארהאנר- אנצופאנגעץ ױניאן נעשאנא*
 חנ־ ךי אגריכמנס. נייעם א םאר 1לתגע

 אז ווזױ נעורארען אםענזײרם איז זא^וציע
 אינ-# נאסעז דער אז באװיזעז ־חןום עס

 אכדכסליך איז / ײגיאד םעתעשאנאל
 פאראנרא^, םת׳ם נעויארעז אויסנעלאזען

 דזשאינם פוג׳ם באאםםע די ווקלכע! איז
 זײנעז אינםערנעשאנאי דער און באארד

 אארחאנדיעז it געווארזנן אינקםרואירס
 נמננד אתמנחנ סעטמיכמגם. א וואנאן
 אינ- דער *ז אגנמ^אסעז זייגען בערס

^מנ םזנתעשאגא*, שאםט װ  זײ מרמר
ארנאנמאי־ םוטמד זײער אי& בוומדאכטען

־■* ־ • : ■V -. •־j ג

 דזשאינם םונ׳ם פיהחנר די און ציע,
 דער־ צו שעטען ניט זיך דאדפען כאארד
 אין אינטערנעשאנאיל גאטעז דעם מאנע[

רעזא^ציע. דער
 דעריבער r^n כאארד עלזעקיטױו די

ס םארצייכענט  אזצי־ אז םײנונג איהר אי
 אינ״ די צו שעדייך זײנען שטעיזננען בע

 םיטג<ידער- גאנצער דער פון טערעסען
 מנם נים הציצםט און ױניאז דער פח שאפס

 תוםענ־ דעם םון װאהלױיז איגעםײנעם
 באארר דזשאינט די קאכץי. נרויסען דעז
 ווענען באשייסע איהר אין האנדלזק םוז

 זאי זי אז און סםרײק, דזשענעראי דעם
 קאאפערא־ אױםריכט^נע די פארזיכערעז

 ױניאן. דער אין עלעמענטען איע פון ציע
 האט איהר װי שםעיונג וועילכע אימענד

 דעם אין :יט געװיס איז אגיענומען, שױן
נײסט

 צו־ דער אין אז דעריבער, האפעז, מיר
 אױס־ האנדילוננען אזעיכע וועילען קונפט

ווערען. ;ערידען
גרוס, ברודעריליכעז מים

 ,10 לאקאל באארד, עקזעקוםױו
װויד םקי, די םענעחשער.״ דונינ

 באריכט דעש נוט הײסם 35 לאהאל
 דעם און דירעקטארס אװ באארד די םון

 פון באארד דזשאינט םונ׳ם פראטאקא?
 ענ־ פאיגענדע ר; מיט דזשיז, טען16 דעם

— :יעױננען
 איצםיגע אוגזערע פון 7 קיאוז א)

 עכד ״אן — לעזען זיך זאל פאדערונגען
 וחגרען עטאבלירט זאיל בױרא פױימענם

 ױניאן״ דער פון אויםזיכט דער אונטער
 א םיז אויםזיכט דער ״אונטער אנשטאם

טענעדזשער״
 װערען צוגעזעצט זאיל 8 קיאוז צו ב)

 »ז םארילאנגען ןאל װעלכע פאראגראף א
 װאך גאנצע א האבען זאיען פרעסערס

 עד־ זאל םאשק פרעס א א'ידער ארבײט
אםערירען. צו וועיען יויבט

 איבעמעגעבען ווערט דעריצושריםט
קאמיטע. קאנםערענץ דעי צו

 פראםא־ די גום הײסט 62 יאתאל
 דעם םון באארד דזשאינט פולם תאלעז

 בא־ דעם אוץ דזשון טען16 און טען11
 דירעקטארס אװ באארד די םון ריכט

דזשון. טען16 דעם םון
 באריכט דעם גוט הײסט 89 אאלאיצ

 דעם איז דירעקטארם אװ באארד די םון
 םון באארד דזשאינט םונ׳ם פראטאהאא

דזשון. טען16 דעם
 לאדעט קאםיטע״ ״םראװיזשאגעל די

 דעם צו באארד דזשאינט דעם אײן
 וועלכער קאנםערענץ םאקא־װאנזעטי

 צײ־ דעם אין ווערען אפנעהאלטען וועט
 םע;9 דעם םרײםאג, טעמפעל, באר

 װעט קאנםערענץ דער אױו» דזשויצײ.
 װיײ זאל װאס װערען אויסגעארבײט

 באפרײען צו אום װערעז געטהאן טער
 םון סענטענסעס די אוםצוקעמנן אדער

 פאר־ קאםיםע די מארטירער. צװײ די
 באארד דזשאינט דער אז אוץ־, אאנגט

 גא־ צום דעזאלוציע א ארויסשיקען זאצ
 םארלאג־ מאסאטשוזעטס םון װערנאר

 און סאקא םאר גערעכטיגקײט נענדיג
װאנזעטי.

 און הײמאן מענעדזשער דזשענעדאל
 אינסםרו־ ותרען עדזשיטא ברודער

 עס קאנפערענץ. די אטענדעז צו אירט
 ארויסצושיקען באשלאסעץ אויך ווערם

רעזאלוציע. די
טען: קאם^טע םפעשעל כ רי א ב

 יעקאמענ־ סאהעז אאעקס ברודער
 האט װעלכע קאםימע דער סאר דירמ,

 ביזנעס געגעז קלאגע די אונטערזוכט
 זאל סײס .די אז קראװיץ, אײדזשענט

דיססיסם. װעדען
 נוטגע- וחןרט רעסאמענדאציע די

הײםען.
 האט װעלכער רעםבאך, בתדער

 אויןי באארד דזשאינם די םארטראטען
 דער םון םאררוםעז סאנםערעגץ דער

 םא־ אװ •ראמעקשאן די םאר ״קאםיטע
 אז באריכטעט וואדקערס׳״, באח רעיז

 םארםראטעז האבעז וחז^כע דעלעגאםען,
 האבען מעםבעדס םייציאן א צו גאחענמ
 קאנםערענץ דער איז נעגומעז אנטײל

ראכעז חאב^ את  םינאנ• זײער פאי״י
שטיצע. םארא^ישע איז ציצלי

 די גוטגעחײסען״ ווצרט באר^א דער
 שטיצע.װערט םינאנציעלע װעגען פראגע

סאמיםצ. םינאנץ דער ןוו איבצתעגעבצז
ם: קאםײמע פיגמגץ כ רי א ב

רצקאמצגדירט, לאטיטע םינאנץ די
 גע־ זאל אדײצרטײזמעגטס ד. 10 א אז

שולע. םאילקס פרץ דער װערעז נעבען
 גוטגעוזײ- װערט רעקאםעגדאציע די

סען.
 ווערם ,9 לאקיל ילארמר, בדודער
 אינ׳ם קאמיםע אפיעי דער צו אפױנטעם

?:-אנקחארט, אגא שוועסטער םח •לאץ
אאקאל• זעלבעז םונ׳ם

 פענ־ ברודער םון פארלאנג דעם אױף .
 דעלע־ א אז טשערםאן, דער רולט קין,

 זײן ®ח אאױנטעט ווערט וועלכצר גאט,
 קאמיםע װעלכע אירגענד אויוי לאקאל

ם ווערעז גוםנעהײסעז מוז  דזשאיינט פת׳
 צמצלאזען װערט צר אײדער באארד

קאכדטע. דער אין
 די אז אױך, רולט טשערכאן דעד

 נעװארעז געטרײט איז װצלכע קײס,
 װעל־ אויף קאמיטע אפיעל דער םאר
 װעלכער געזעסען, איז מעמבער א כער
ט נאך איז  געװארען גוםגעהײסעז ני

 אפאל נאך זאל באארד, דזשאינט םולם
 קא־ אפיעל דער םון װערען אויםנענומען

סיטע.
שערס דזשענעראל  בא־ מענעדז

:ריכט
 א אז באריכטעט, הײמאן ברודער
 געװארזוז אפג;>האלטען איז קאנפערענץ

 דא״ אסאסיאײשאן, אםעריקאן דער מים
 צו־ אבער דזשון, טען24 רעם נערשכ^נ,

 זעהר נעװארען איז עס װאש דעם ליב
 באשלאסען גארניט נאך איז שפעט,

 כייט קאנפעדענץ צויוײטע א געװ^רען.
 אםנעהאלםען װעם אסאסיאײשאן דצר

צוקונםם. גאהענמער דעד איז ווערעז
 ײערט באריכט הײמאלס ברודער

גוטגעהײסען.

 באריכט דירעקטארס אור באארד
.1926 ,23 דזשון

טעס :קאטי
 עטליכע פאר ערשײגט לאטיני אדעלע
 בא־ איז שאפ׳ רענטנער׳ם םון סטרײקער
 זײנען ווע*כע סטרײקער, די אז הויפטעט,

 סטרײק, פרנ׳ם געװארעז באםרײט םריהער
 ארן נאםיס, װאכען צוױי געקראנען האבען

 זי װאך. אײן געקראגען בלויז האבען זײ
 איבערינע די םאר װאך » נאך םארלאנגט
םטרייקער.

 איבערגעגעבען װערט םארלאנג דער
אפיס. צוש

כטען מענעדזשערם כארי
 םון סענעדזשער םילער, ברודער

 דע־ איגדעפענדענם איז אמעייקאן דעם
 סטרײל א «ז באריכםעמ, פארםמענם,

 דער געגען נעװאדען עדקלעהרט איז
 קעלנער״, און *ראזעננארטען םירםע,

 ארױסשי• םאר סםוײט, טע26 װ. 151
 איבײט דעי פון טײל גרױסע א קען
שעפער. גיט*ױניאן צו

 װערט באייכט מילער׳ס ברודער
גוטגעהײסען.

 נעהמט דירעקטארש אװ באארד די
 םאר רעליעזז װעגען םראגע די אויף דאן

 וועל־ מײנערס עננלישע סטרײקענדע די
 געװארען איבערגעגעבען איז פראגע כע

 דזשאינט דער סון קערפערשאםט דער
באארד.

 ער־ דוביגססי, פרעזידענט װײס
 דזשענעדאל יארק נױ די אז הלערם,

 אז באשלאסען, האט באארד עקזעקוםיװ
 בײשטײערען זאל אמטערנײשאנאל זײ

 מעםבער־ גאנצער דער םאר $10,000
 מײנערס. סטרײקענדע די צו שיפ

 אהק גלייך דארף נעלד די םון $5,000
 סומע װעלכע םרן װערעז, געשיתט
 װערען ביעעשטײערט דארןי $3,000

 םון $2,000 . ;באארד דזשאינט םולם
 אויך איז עס איגטערנעשאגאל. דער

 צו אפעלירען צו געווארען באשלאסען
 זײערע און ילאהאלעז אינדיװידועלע די

 װעל- םיט שםיצע נאר םאר םיטגלידער
סטרײקער. די העלםעז צו כע

 םוץ גוטנעהײסען װערט האנדלונג די
דירעקטארס. אװ באארד די

 וועגען באריכטעט פארטנאי בתדער
 םאנד אינשורענם אגעםא^איםענט דעם
 ער־ ער איגדוסטריע. דרעס דער אין

 די םיז . םענעדזשערס די אז קלצו<
 צו באשלאסען חאבען לאקאלען דחןס

 געלד דאס אז םאנד, םולם םארלאנגעז
אייננעצאלט האבעז דרצםםאבער ?י וואם

 דער װעחןן אזסגעקערט אל1 פאגד אילם
 ייס״ די םיט צוזצמען באארד דושאינט

 באלע־ רי װאס געלט דאס אז און םצן,
 ג?ד זאל אײנגצצאחלס חאמו; כא^ם

 אױסגאמון. די דעקען צו װערען נוצם
 אינ״ אנצמפלאיצמזנט םולם בעאטטע די

 סיט אײנגעשטימט וזאבען פאנר שורענס
 ברודער באריכטעט •ראפאדשאן, דער

 דצר »ז באדינל דעם מיט *ארםנױ,
ד דזשאינם ר ^  אז גאראנטירען װעט ב

 בלויז ווערען גענוצם װעט גצלד ר*ס
 ײאס ארבײטער די צו אױסצוצאוזאען

 ער םאנד. צום אײמעצאהלם חאגען זײ
 אױפגע- װעט םראגע די אז ערללערט,

מיטגלידערשאפט. דער מיט װערען נוםען
טטגעהײסען. װ/ןרט באריכט דער

 בא* מענעדזשערס דזשענעראי
ט: כ רי

 די »ז באריכטעט, הײטאן ברודער
 קאנםע־ א םאר אײנלאדוננ םאלגענדע

 דער צו נעװארעז געשילט איז רענץ
 ־סעןAm 10 אסאסיאײשאן דזשאנערס

— :1926 דזשון,
—דזשענםעלמצן:

אינטערנײשא״ דער םיז נאפעז ״אין
 ױניאן ווארקערס נארםענט לײדיס נאל
 שלאוקפאכער באארד, דזשאינט די אוץ

 די אינםארםירט הײנט איך האב ױניאן
 אינ־ סוט און סלאיק דער איז לאמישאז
 נעװא־ אפוינטעט איז װעלכע דוסטריע,

 זײעדע אז סמיט, גאװערנאר פון רען
 אגגענוטען גיט קענען רעקאמענדאציעס

 אור״ די צוליב ארבײטער די םיז װערען
 כײגעלענטער דער אין אנגענעבען זאכען

ערקלעהרוננ.
 אסא־ אײער אז םארשטעוזען, ״מיר

 קײן געגופען גיט נאך האט סיאײשאן
 האפײ דער וועגען שטעלונג אפיציעלע

רעתאפענדאציעס. שאלס
סע־ קופענרעי דער װעם ״דערפים

 אין צדדים פארשידענע דײ נעםינעז זאן
 פאנױ דזשאבערס, אינדוסטרת, אונזצר

 אר־ און קאנטראלטארש םע^םשורערס,
 אגריםענטס איבײטענדע אר.ן בײטער,
 אין זאלען אגריםעגטם אזעלכע סײדען

 דירעק״ דודך װערען געפאכט צײט דער
 םאראיג״ די צוױשען םארהאנדאננעז םע

צדדים. םערעסירמע
 יױ די זיך ציעל׳נעהםט דעם ״םים

 אײער אײנצולאדען םרײהײט די ניאן
 װאס קאנםערענץ, א צו אסאסיאײשאז

 מעגליר, װי שנעל אזױ םארקוםען ?אל
 דעם םיט אײנשטיםיג זײט איהר אויב

 פאר פלאץ אח צייט די קען פארשלאג,
 װערען אראנזשירט קאנםערענץ אזא

 םון מענעדזשערס די 4צװישע גלײך
ײניאז״. די און אסאסיאײשאן אײער

אײערער, עתעבענסם
הילקוױט, פאריס

ױניאן. דער פאר לאיער
 דזשאבערט די האבען ענטםער אלעס

 דעש ענטםער םאלנענדען דעם נעשיקם
—:1926 דזשון, םען16

—:הילקוױט מר.
 טען10 דעש םון צושריםט ^אײער

ערהאלםען. פיר האבען ט. ■־*.
 פעםבעדס עטליכע װאס דעש ״צוליב

 זײ־ דירעקםארש אװ באארד אונזעד פון
 צד־ נים װעלען און שטאדט אױסער׳ן נען

 דענ־ פאנאט, דעש ענדע ביז ריקלדממז
ט ראםזאם. איז עס אז פיר, קען  צו ל

 יעגער ביז פיטיגנ באארד א רוםעז
צײט.

 פון מיטיננ דער וױ שנעל ״אזױ
 װעט װערען, גערוםעז װעט באארד דעם

 און ווערען אויםגעגומען צושריםט אײער
 םיד װעלען דעם םון רעזולטאט דעם
װיסען. לאזען אײך

אײערער, ערגעבענסם
*חד. ענגעיל, דזשאזעױ

גאר־ לײדיס פערטשענםש
אשאסיאײשאן׳״. םענם

 האט הילתוױם, מר. לאיער, יאונזער
 בריעף םאלגענדען דעם נעשיקם דאז זײ

—:1926 דזשון, טעז22 דעש
 מערטשעגטס פרעזידעגט, עגגעל, ״מר.

אסאסיאײשאן. גאדמעגט יס1לײ
—עגגעל: םר.

 מיך איך האג דזשון טעז10 דעם »
 א אדרעסירען צו םרײהײט גענוםען״די

 איץ אסאסיאײשאן אײער צו צושריםם
 םארשלאגענדיג ױניאן, דער פון נאמעז

 םאר־ צו צװעת סיט׳ן קאנםערענ״ן. א
 צװישען אגײםענט נײקם א האנדלעז

 װאס דעם צוליב ױניאז, דער און א"ך
 אינ־ חןר איז אגרי.מענט אלטער דער

ניכען. אין זיד ענדינם דוסטריע
נע״ איהר זײם דזשיז םעז16 ״דעם

 ענםםעחנן צו גענוג געםעאיגסם ררעז
 אז ערקאעחרצנדמ, י,1ברת םיין אױוי
o איחך w n, ם איו עס אז  ראטזאם ד

ע א רוםען צו םי  באארד אײער פון מי
i*o אװ p n n־D רער םאר n i t מון tan 

o צוליב םאנאס, n םיםנאי• צםליכע וראס 
nםי? ר m אװ באאת־ o*H8opnn סון 

r אסאסיאיישאן אײצר v r w זיך ta rn 
צודיק• נים ומאצז ויח שסאדם *ק נים

jpoip ביז n i t  o n ח® m h p o
ײ אײצר תאס איצט ״ביז ^ סי א ס  א

. וױיסון, .מיד וױ hno אזױ אויזי שאו
)11 ײי• ײיןי (שיוס

1סnv nm2,3, 36וורײמ«

ra n u D O T
i נרדסן r a n n  םסױיס 

m s  T O O T
)itf• 1 וון (׳ילוס

ך םוז לוקסום אין בען ײטער די פארזיכערען אוי p’« יײז ארכ j r אפיייען® 
h ען ס<כען. *ו לענ

ט די און אינדוסםריע דער אין כ«אם דער ײ ק רפלינ װןן ממ  »ון אונפארז
ײטער זײערע *ו םאנופעקנמזורערפ און דזשאבערם די עסטאפס סוז ארכ  נ

o םוזען און קענען סמרײק, אונזער דורך םיר, װערען. p .ספאפען
שמידען לאםיר װואםעג  קעםפען און סטרײק דיזען אין רײוזןןן אונזערע ן

 לעכעז• םעגשליכען א םאכען צו רעכם דעם םאר
אז קלאוקםאכער די זאל לעכע) !ױני
^י לעבען שאנעל די ז ױם אינטערנע ט ליי אן װארקערם נארםענ !ױני

 חשאינט ®מ האמיטע סטױיר, דזשענעראל די
 מא• דרעס אוז ױ*ער סקױרט, קלאור,. באארד

י. װ. נ. ל. m ױניאן, כער

זױ פארזאמלען סמװהםאכער די וואו ה»לפ ססדײס
גאס• פע42 און >םע1 צודשעו עװענ״ו »טע הא■ נױ״ענם

—־ 5^ בילדינגס די םיז שעפער די און סטריםען טע58 ארן טע56 טע,40 מע,39
 — 575 עװענױ, טע8 — 571 עװענױ, טע7 — 566 עװענױ, םע7 — 550 עװענױ, םע7
עװענױ. טע8 — 581 און עװענױ םע8

סטריט. חטע איםט ח9 האל, װעבםטער
בראז־װײ, 1385 כראדװײ, 1372 בילדימס די םון שעוער די אוז שטריט טע38

עװענױ. טע7 — 501 און עווענױ טע7 — 500
סטױט. טע4 איסט 66 לײסעאום, מאנהעטען

 און כראדװײ 1370 בראדוױי, 1361 כילדינגס די םון שעםער די אוז סטריט טע37
עװענױ. םע7 — 498

עװענױ. טע2 140 ׳ק»סינא םטײװעםאנט
— 462 בר*דװײ, 1333 בילדיננס די םרן שעפער די און סםוײטעז םע36 און טע35

 535 און עװעניו םע7 — 469 עװענױ, טע7 — 465 עוועגױ, טע7 — 463 עוועגױ, טע7
עװענױ. טע8 —

סטריט. קלינטאן 96 פאלאס, סענטראל נרײט
31 jiaSQ,בילדיננם די םון שע«ער די און סטריםען םע34 און טע33 םע,32 טע 

עײע. םעדיסאז 130 איז עויע., םעדים«»ז 112 עווע., פעדיסאז 99 עװע., סע7 — 352
האל. הענינגטאן

 טע6 — 450 בילדיננס די סון שע«ער די און סטריטען טע29 און טע28 טע,27
 טע7 — 306 עותניו, םע7 — 301 עװענױ, טע6 — 490 עװענױ, םע6 — 484 עװעגױ,
עװענױ. םע7 — 333 און עײענױ םע7 — 330 עװענױ,

רומ^ אסעמבלי לענאקס
 עווענױ םע7 — 282 כי^דענם די פון ׳*עפער די און סםדיטען טע26 און טע25

עװענ־ו. םע7 — 293 *ח
סטױט. קלינטאן m האל, קלינטאן

םע0 — 368 בילדיננם די סון עדiעr די און םטריטען טע24 און טע23 טע,22
עװעניו. טע7 — 246 און ןװענױ

״די״. עװענױ 8 קאםינא, לאםאיעט
 פון שעפער די און סםריםען טע21 און םע20 טע,19 טע,18 טע,17 םע,16 םע,15

עותנױ. םע6 — 346 ביאדיננ דעם
האל. תשעפערסאן

דאוז־םאח. ארונםער ביז סםריט טער14 דער פון ׳פע־ער אאע
םטריט. טארסײטה 98 האל, פעלאוס אדד

דארטען. חןדזשיםטרירען ױר זועאזןן שא■ ק״ן נים גאנצען א*ן האנען װאס די אאע
נארדען. לארעל

יפעפער. בר*נקס און האראעמער פון ארבייטער אאע
עװענױ. מאנטדאוז סו3 האל, װיעננא

שעיער. ברוקאינער םון ארב״טער אאע
סטריט. סעקמאן 219 לײסעאום, לײבאר

שעפער. נראנזוױאער םיז ארבײםער אאע
 4י װערט עס ו\י האא דעם אי; גע־ז צו אויפנזםאדערש װערט אײנער יעדער

^ננעצ״כענט.

דער אין פאחאםלוננ רוהינספע און בדעםםע
יארין נױ פון נעשינפע

םארזאם־ איםפאזאנטע ׳פעהנע די
 דינ* נארדען םקווער םעדיסאן אין אוננ

 חאם עס װי נעוחזז, איז בײטאנ םטאנ
 JDjni ענגאישע נאגצע די נע־שריבען

ע די ם ם ע ר  מא־ רוהינםםע אױך און נ
 םיז נעשיכםע דער אין םען־םארזאמאונג

 ניט, פראגע קײן איז עט יןירין. נױ
 פארבאייבעז וועט םאחאםאוננ די אז
 באד״םונג נרויםער פון געשעהעניש א

יוניא!. אונזער םוז נעשיכטע דער אין
 נראנדיעזער דער אויוי רערנער «אע

 אוים־ װארים נאנץ זיינען פארזאמאוננ
 נרוי־ באזונדערם אוז נעװאחנן. נענומען

 הא־ חורא־נעשרײען, םיט אײאציעם סע
ד זינמאן, ■חןזידענם באפוםען בען  נ

 נאצד j און הײטאן םענעדז׳מר נעראא
 באקומען האבען זײ פןוריערס. רי םיז

 באאד מאא אײן מאא. צװיי אוואציצם
 חאא אין באװיזען זיך האכעז זיי װי
 םשער־ דער ווען םאא, צװײםען א אוז

 4װארג דאם מנפגען זײ האט מאן
 חיסםארי־ דער פון טשןרםאן דער

 י. בר. כעוחנן איו םארזאםלונג שער
 ח׳יזאינם פח םשערםא) דעד םםענזער,

 *ומס רעם ערקאערם האט ער נאארד.
 פפיד פאתע׳פטעאם »ח םיטימ חנם פוז

 אינםצתד־ אוגוער pt נאראא, רעטאר
 חנדנןד. זנרשםער ותר אא• שאנאל,

ם גטואא ספפרפטאר נ א ז מ , ^ ■
s .:: .

 רער־ האט ער ווערטער. הא־זרנע •אר
 *אע וייערע אן קאאוקםאדער די מאנט

 נשנעבען זײ אזן 4910 ױנש קאמםעז,
 קאםו*, איצטינעז njrv אין ברכח זײז

 נע־ אוםשםענדען די אוננ^ר 1אי וואם
תן אומםארםיידאיך. ו

 נאכנע־ חאבןן רערנער אנדערע די
רייחע: פאלנזמדער חןר איז ם^ואנם

 סעקרעםאר חשיאוואניםי, ארטורא
 ױה אײב«ור^ אװ םשײםבער א־טאא־אן

 איי־ אװ םעתרײשאן אפעריפאז םרײני,
תי באר;  אםאא־ ■חנזידענט חיאמאז, םי

 ױניאז; םאריערם נאאד, ב. נאםייםעד;
 ניד האם נינםא ם. ■חןזידענם וױים
 ■רע־ עננאי׳פ; »יז איםאאיזניש חןדט

 חייםאז, א. און זינמאן םארים זידענט
 דזשאיגט םון םענעדז׳פער נענעראא
באארד.

אײניגע ניח אויסצינע •
: רעחן זינםטנ׳ם פרעזידענם פון

 » איז םיםיננ הײגטינער ״אונזער
 אד־ םיז דעםאנסםדאציע נמרסוױרדינע

ד אײנינפייט. בײטער ת  t« אײנער מ
 דעםאנםםוזנ־ א«א פאר רעםפעסם חאבען

«יע.
איך ev חאב . n n נעלענענחײט די 

ױיי1!י! *י אריוױא׳ןגת זײ אןן ם ..י ײ

 1א' ט*סמיטיננ פלאמסאנער «רשטען
nm מוו׳נר נמדיסאן w יאתר 16 סיט 

 חאאוק* די איו זעת אי«וט און צודי?.
 מע־ אין טיטיגנ א אויו• װיחנר םטמר
גפרדען. סקותר דיסאן

י איו .ד»סאאסם  0 נעירעז אאנע ו
 »״ט, די נעדענק איד פגחגרע. גפ;ץ
 נעװען איז אינתסטריע קאאופ די וחזן

n רי » r אע־ אינדוסטריעאען דעם סון 
 • נעײען איז דאם *םעדיקא, אין כען

 נע״ חאנען קאאוקמאכער די װעז «״ט,
 נײ יעכע] דאס *װעסנעכען דארםם
 םא׳פי־ די אםיאו און נאשינען ז״ערע

י ״ תאנען 1נ  אײ־ נרעננען נעדארפט ז
 די שאעפען נעמוזט וואבען זײ גענע.

 *װייטעז, צום דזשאג אײן םון םאשיז
 קוי״ נאדאען, אײנענע זײעדן נעכחיכען

 און ס־אק םאדעם, אײנענע זײערע פ;ן
 אדכייט. זײער םאר טריםיננס אנדעדע

״ ז״נען עיעאטריס פאר *םיאו  נעװען ז
נאצאחאען. «ו נעצװאוננען

 יאהר 16 נעקעסםט חאכען םיר
 שטעג־ » dp איז אונז פאר נאכאגאנד.

 אונזע־ »אע םראץ אבער ק*םף. דינער
 מאנוםעקטשורערס די האב;ן קעםםע רע

 אויםױדרע־ טיטאען נײע *אץ געשונען
 ענטדעקם חאנען זײ אונז. פון זיר חען

תם א  רופען זײ זין־. םאר נאםען גי
 «ז װייםעז, םיר אכער תשאבערם• זיף

|p ניט זײנעז דאס  דזשא־ וױחןאיכע ״
 טאנופעקםשורערס, זיינען זיי בערס.

 באנד־ ז״ערע נענוטען האכקן וועאכע
 םענ״ צו אװעהנענעבען זיי און אעד
 d:»ppj אםאא האבען םיר ותםען שעז,

 איצט סאנטראקטארם. באנדעא אס»
 » ?אנםראהטארס באנדעא n מען ניט

 סאב־ אדער ,טאנופעמטשורערס״. גאטען
 ניט ז״נען זײ אבער םטנופעקטשורערס.

 נא־ וױר?א־כע די נאםעס• אםת׳ע סײן
 די דזשאנערם, די זײנען אןנאםים

 ?אנ״ װעאכע ק*«'םאא״ םיט מענשען
 און אינדוסםריע גאנצע די טראאירעז

 םאר־ יעדע ארונטער זיך םח ווארפען
 װאױאזײז דעם פאר »נטװ*רםאיכ?ײט

*רבייטער. די פון
 נע־ איר כין צוריק יאתר דדײ ,םים

 מאא דעם ,pi'* נױ אין צוריק טוכפען
 ארנאניזאציע. דער םון •רעזידעגם «אס
 ■רעסער א קאאו?מ*כער, א בין איך

 איך חאב יאהרען םיאע םרייד. בײם
 װ״ם איך און בעגםיפ כיים נעארבײט

ארבייטער. די םון איידעז די
זײ־ איצט שטעהט אאנע די ,װי

 *רונטערנעדרי?ם סאאוקנמכער די נען
 *רי־ אן םון א*נע דער w נעוואחןן

 1אי צופיצעאט איז אינדוםםריע די םאן.
 םון נים װייס סאאוקפאכער » צוטײאם.

 װעט ער װאו צוױיטען, צום טאנ איין
 מא־ חענען וועט ער צי און ארכייטען

אעבען• א כען
 םאדע־ הױפם אונזערע םון ,איינע

 ־ph:®־mp אװ ״איםיט״׳פאן איז רוננען
 אין נאר נים ״איםיםײ׳פאן״, טארס״,
 נאר ■*פיר, אוים׳ן נאר נים נאכמן,
 איז דאה װיר?<יכ?״ט. דער אין םא<מ

 םיר פארעדוגנ. װיכטינסםע סאםע רי
 זאאעז ?אאוקםאכער די אז נים, װיאען

 שיעם אײן םון אויםצן רארםען
 קאנטראהםיננ אײן יםון צװײםען, » צו

 אנ־ װיאןן טיר צװייטןןר. א צו נאחנ
 די וועאכע םאר עעפער שםענדינע

 םאושגם־ זייז זאאץן באסעם אםת׳ע
װארםליך.
 םא־ װיכםינע ׳טנדערע האבען .םיר
 אויב »ז *ייך, זאנ איך אבער רערונגען,

 נעװינען אנדערעס *אעם װעאען ירם
 באנרענצוננ אדער קאנטראא דעם און
 כא* נים םיר וועאעז טאנטראקםארם 1םי

 ביד ניט עם איך ןןעא דאן קוסען,
 אונזער אין נעװינס א סאר טראכםען

ד נים זאאען םיר װאם וױיא זאםף.  נ
 איםיטײשאז די ווצאצן םיר אױכ װינען,

 ט״עו אאעס װעם ר»ז נעוױנען, נים
 אאע םאר סאא איין .unjm צעחנען

 די צו פטראנםװארטאיכסײם טוז סאא
 איז װערען אייננעשטעאט ארבייםער

םרײד.
זײ־ סאםוי ארבייטער יעדען .אין

 צו־ וױאען װעאכע נמנשען םאראן נען
 רי שונאים, די ארבייטער. די רייםען

 אבזר טאן. איםער דאס װיאען באסעם,
 װעא־ אנדערע םאדאן אױך זײנען עם
 איי־ זייערע צואיב טאז ראס וױאען כע

 ■ארםײ־אינםעחנ־ זייערע אדער נענע
 ם«־ זײנען םומאםאכע יעדער אין גמן.
 פיש כ»«ען װיאען ומאכן םענשען ראז
 »ז זאנען, איך וױא װאטער. םוםנע אין

 נינ* די איז איצם אי דצנסען די אױנ
 גרוי־ » זיי חאכצן דזןדפאר ציים ססינע

pro אויס* ניך «ס ױעאען ויי און סצזח

r
®8 Pמט ױד; רעדע, הילמאלס רע

 אויף ^®שטעלען ניט זיר װעל ״איך
n® צײערע סח אײגצעלדױיטען •לע t- 

 זױכ־ די r«c *בער, וױיס איך רוגגען.
ת1צ הײיטען צו איז אישו טיגסטע ע  י
 יד די פצד פוןרצגטװ^ורטליך כ^וסעס

 ם*ר- זײינען װעלכע כאדיגגונגעז,
 זײ אגדימענטס. אײערע אין געשריבען

 םון זיך אױטדרעהען ניט מעחר טארעז
 כא־ די זײנען די פאראגטװארטליכסײט.

 אײ־ פון םעט און רײן־ ווערען זײ ׳סעס
 קײן מיט וױלען זײ ^וכער יראצע, ער

 ארכיײ די אז צוגעבונדען, זיין ניט זאך
 אנשטענ־ אן מאכען קענען זאלען טער

 פוזט איהר און טרײד םיז לעכעז דינען
דערצו. צװינגען וײ

 נרוס דעש ברעגגעז אײך װיל ״איך
 אמאלגע־ די ארגאניזאציע, אונזער פון

 פארזיכערען, אײך װיל איו־ םײטעד.
 למט װאס אלעש טאן װעיען מיר אז

 אײ־ העיםען צו כחות אונזערע אין נאר
 דײ געװינען ױניאז אינטערנעשאנאל ער
 באשלי״ איצט דא לאפיר קאפף. זען

 ארן דײהען אונזערע שליסעץ צו סען
 איז פארװערטס מאישירען נעאײנינט

 !איבײטער קאפןי, צום אריו• קאפוי.
״זיג! צום אזן קאפף צוש

pjd ס ױה ײד׳ ר רעדע. פ
 זײז פון אנםאנג צום האט םרײני

ד א ברעננט ער אז ערקלערט, רעדע  ם
 פרעזי־ םיז קלאו?פאכער די צו סעדזש

 גע״ ניט אלײז האט װעלכער נייז, דעגט
 סעסעדזש א צונעשיקם און קופען קענט

 פאלגענדע די סארגעלײענט האט איז
 םוז נריז ■דעזידענט םון טעלעגיאםע

ל. אװ פ. א. דער

 «ת טעלעגראמע ױ
גרץ. ®רעדרענט

:פרײני ױה םר.
 באאסטע די צו איבער גיט פליעז

 אינםערנעשא־ דער םוץ כאןפבערס און
 יױ װאירקערס נארמענט לײדיס נאל

 מזד איז םארזאמלוננ זײער אױף ניאן,
כרודערלי־ דעש גארדען, סקװער דיפאן

 סעדערײ״ אםעריקאן דער סון גרוס כען .
 ררעגעז זײ םארזיכעיט לײבאר. אװ שאן
 אין אינטערעס ■ערזענליכעז טיםעז מײז

 סיר גליק. זײער און װאױלזײז זײער
 דערהױבעז זאלען זײ אז זעהז, װילעז

ד אוז באדיננוגגעז, צרכײםס זײערע  מ
 אויא פארטשריט ;רעסעדעז אלץ כעז

 פראגרעס. פענשליכען םון װעג דעש
 עס אז האםנוננ, די אױס דריק איך
 א נעפינען צו פענליך אלץ נאך איז

די־ אויב אבער סעטעלפענט. םרידליכען
 איז ווערעז, פקויש נים קען האםנוננ זע
 דאן אומםארמײדליך, איז סטרײק א

 סיט קאפ,ף דעש אין איײז זיר װארםט
 םיט איז אײנינקײט םון גייסט דעש
 א געװינען צו אנםשלאסענהײם דמי
 אר־ פיהרער. אײעדע געטרײ זײט זיג.

 ריכ־ פלענער, םארנוגםטיגע אױס בײט
 איבערנענעבען זײט *ון פאא.ישיס, טינע

 ױניאניזם. טרײד פון פרינציפעז די צד
 װעל איר אז זײז, זיכער סענם איוזר

 סען איך װאש אלעס פיט פיטהעלםעז
נאר.

, נ ם א י ל י װ ז רי
לייבאר. אװ םעד. אפ. פרעזי.

אנ־ צוױשען פרײני האם דעם נאך
פאלגענדע: דאס נעזאנם דערעס

 זאל םדידען אז זעהן, װילצז ״םיר
 אינדוסטייע, קלאויז דער אין המרשען |

 פרידען דורך אז םענליך, איז עס אויכ
 װאס ראס, קרינען ארבײםער די זאלצן

 פארזיכערעז קענען זיך און קוםם זײ
 אויב אבער לעבען. באקוועםעדצז א

 ניט ב#ריננונגען *ייערע סאנט איהר
n תרך .פארמןסצרעז n o,? װעט דאז 

 םארבע־ צו כוײ ?עםםען סוזען איהר
לעבעז. אײער סערען

 דערמאנט שױן ה׳אם טשערםאז ״דער
 אפנעהאל־ איז צוריק י^הר 16 כױט אז

 יע־ בײ מצסםיטיננ. אזא געװארען טען
 קלאוקפאכער די איז מאסמיםיננ נעש

 דער דורך נעװארען. נעבוירעז יוניאן
שעה־ א אױםנעבױט איהר האט צײם

 דיזע און נעבײדע שטארקע איז נע
 געפאהר איץ איצט שסעהט נעבײדע

 דדטא־ די דורך וועױען צו םארניכטעט
 איז איצט לינם אינדוסםריע די כערס.

 איז וועלכע דזשאבערס, םין הענם די
 אינתסטריע, דעי םאר אי נעםאהר א

ארבײםער. די םאר אי און
 םיז פארנאננענדזײט שעהנע די״
 בעס־ דער איז ױניאן קלאוקפאכער דעד
 דע־*־ װעט זינ אײער אז עדוח, םער

 דאס האט איהר װי אזױ װערען, גרײכם
פא-נאנגענהײט. דער איז כאוױזעז

ל• א• פ• א. דער אנבאי״אננט ״װאם
 די נריץ פרעז. פיץ טעלענראש די איז

 םרי־ אין צי אז םארזיכערוננ, בעסטע
tn ם. א. די איז כלחפה איז אדער

ײך״. מיט א. א י
po ס וױיס־סרעזידענם רעדע. נינפא׳

ס װײס נ ת י ו ת צו־ האט גינםא ו
ס ערשס ד ^ ודכמאיצ״ םינום •אר א נ

I אח ניש tr r זיך ער חאט o n in tp i
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 ענגציש, אױף ארנייט/גד אנדער/ג די צו
םאלגט: וױ

 צו װערטער פא״ א זאגען װיל *איך
 םאר־ זיינען עס ארבייטער. איו־ישע די

 בײזוױציגע איערליי געװארען שפרײט
 די םון באציהוננ דער װעגען ?צאגגען

 כע״ דעם צו ארבײמער איטאציענישע
 שטאגד־ אונזער קאםף. םארשטעהענרען

 אויס גיט מאכט עס ?לאר. איז •וגקט
 מײנוננס־םארשידענהד־ אונזערע װאס
 דאס זיך. צװישען זײן גיט זאילען םען
 אנגעצעגענ״ אינערליכע אן אונזערע איז

 עס װעט סטרייק םון צײט אין הײט.
 אבער, װיצ איך װעדען. םארגעסען אלעס

 װע־ מיר אז םארשטעהן, זאלען אלע אז
 םײטען אוטס״דערס ראזען ניט צען

 אריינ־ לאזען ניט זײ װעצען םיר אונז.
 מאכען און רײסעדייען זײערע כרײנגען

 איצט חשבון. אונזער אויף קריגערײען
 באסעס די מיט קאטף םון צײט א איז
 זאכען אנרערע קײן סון וױצען םיר און
װיסען.״ נים

ם כ. פון אלד רעדע. ג
 םאריערם םון מענעדזשער גאלד, ב.

 וױ דערמאנט האט באארד, דזשאינט
 װען צײטעז, נעװעז אמאל זײנען עס

 קלאומא־ די געװען מק:א האבען אלע
 די און ױניאן א האבען זײ וױיצ כער,

 דעם װענען ניט. ארבײטער אנדערע
 גאלד האט םאריערס די םון סטרײק

נעראנח: םאצגענדעז דעם אויסגערריקם
אױםגע־ געםוזט האבען םיר ״אויב

 הא־ מיר אויב באדיגגונגעז, געװיסע בען
 װיכטיגע זעד»ר נעוױסע םארצארען כעז

 װע־ מיר װען אז םיר, האםעז פונקטען,
 נא־ אצע םון אמאצנאמיישאן האבעז צען

 גריננ קענען זײ םיר װעצען טרײדס דעצ
 האט גאלד נעוױנען׳/ און אויסקעמםען
 םא־ די אז קלאוסמאכער, די םארזיכערם

 צו מעגציכעס אלעס טאז װעצען ריעדס
סטרײס. דעם איין העצםען

שער פון רעדע. הײמאךם םענעדז
 געװען איז רעדנער צעצטער דער

 דער םון מענעדזשער דזשענעראצ דער
.ןאהײמ ל. ברודער יתיאז קלאוקסאכער
 גע־ יהײמאן האט אנדערעס צװישען

:זאנט
 געשטימט האט איהר אז ״איצט,

 איך גצויב סטרײק אין ארונםערצוגעד׳ז
 ארײנצוצאזען זיך נויטיג ניט איז עס אז
 איצטי־ פון אישוס די דיםקוטירען צו

*.idhp נען

 צוציב סטרײש אין גיט געהען ״מיר
 ױם• ■ראװען וױצען םיר וױיל װאױלטאג,

 ילעבען קײן קענען מיר וױיא נאר #טוב
מאכען, גיט

 ?לאוק״ די אז #וױיס אייגר ״יעדער
 לעבען קײן םאכען ניט קענען מאכער

צו נרײט מיר זײגען דעם םאר און
קעטפען.

 נאר מען \vp םאדערונגען ״געװינען
 א דורך אסט זעחר און קאמף א דורך

קאמוי. לאגנען
 דזשאבערס קאאוק די אויב ״און
 םון װאכען ■אר א נאך אז דעגקען
 אויסגעהוג״ ארבײטער די װעילען סטרײמ

 אין צוריק געחן װעלען און װערען גערט
 די םיסטײ?. א זײ מאכען שעיער, די

 די אויסגעלערענט האבען דזשאבערס
ק זײ און הונגערען צו קלאוקםאכעו־  װ

 װעלען זײ ביז לאגג אזוי הונגערען לען
?אמוי. זײער נעװינען

 אז באסעס, די טענח׳ן ״איבעראל
 בא״ בעסטע די האבען ארבײטער די

 נלײ־ די אױףי ?ריכען זײ און דינגוננען
 גע־ גאר האבען אונז בײ און װענט, כע

 באדינגוגגען די אז כאסעס, די טענה׳ט
 נאר זײנען קלאוק־ארבײטער די םון
 װעלען ארבײטער די אז װערםה, :יט
קאםוי. זײעד מיט נעװינען ניט נאר

 קלאויד דער אז דעגסעז, זײ *אויב
 WD אז שװאך, אזױ איצט איז מאכער

 װיל, מען װאס טאן איהם מיט קעז
 גיט מאכט עס טעות. א זײ האבען

 םיר באדינגונגען א םאר װאס אויס
 ניט אבער הײסם דאס איצט. האבעז

 אוץ זײז אזוי מאל אלע מוז עס אז
 באסעס די האבען איצט ביז אויב אז

 װעט אנרימענטס די נעגען םארבראכען
זײן. אזוי םאל אלע עס

 קענען םיר און ניט זועלען ״מיר
 װע־ םיר װאו סטרײס, דעם סעטלען ניט
 מא־ םון םאדערונג די געװינען ניט לעז
 םאראנטװארטליך דזשאבער דעם כען
 לאזען ניט איהם און ארבײטער די צו

םויגעל. םרײע א זײן
 יןײז ניט ײינמז חלארקמאכער ״די
 דער ז¥ויוי שטעהן װעלען מיר סקעבס.

 אײניג שטעהן מיר װעלען אלע װאך.
 אז אויסגעםינען װעלען באסעס די כיז
 נאך זײנען 1926 םון סלאוסמאכער די

 נאך קענעז םיר אז און שװאך אזוי ניט
 נעוױנען װעלען מיר ביז םײט א נעבעז

קאםױ^ אונזער

אבבמנוטען איינשפיםינ רעזאלוציע ספױיה
 םארנע־ האט טשערמאן דער אײדער

 ער האמ רעדנער, לעצטען דעם שטעלט
 רעזאלוציע, םאלנענדע די םארנעלעזען

 געװא־ אנגענוסען אײנשטיםיג איז װאס
האבען אלע עולם. ריזיגען דעם םון רען

 דעם אפלאדירט און אגיםנעשטעלט זיך
 גיט װאס רעזאלוציע, רער םון אינהאלט־

 דעם רוםען צו םאנדאט דעם ױניאן רער
 װי ״זיך לעזט רעזאלוציע די סטרייס.
:םאלנט

 מעריםאן אין םאסםיטינג א בײ םארזאםעלט ?לאוקםאכער, די ״םיר,
רעזאלוציע: םאלגענרע די אן נעהםען ׳טען29 דעם דזשון גאררען, סקװער

 אנטזאגם זיך זזאבען מאנופעקטשורערס קלאוק די אז ’אנבאטראכט אין
 זאל װאס אגרימענט, אן ױניאן דער םון םארטרעטעו־ םיט םארהאנדלען צו

 אן מאכען צו אינדוסטריע אונזער פון ארבײטער די םעגליכקײט א געבעז
און לעבעז, אנשטענדיגען

 אין האבעז אינדוסטריע אונזער םון דזשאבערס די אז אנבאטראכט, אין
 צו און ױניאן דער מיט קאנםערירען צו אײנלאדונג די איעארירט גאנצען

 געמאכט םעטאדעז םארשידענע דורך האבען און אגרימענט אן דיססוטירען
 װעלכע ארבײטער, די צו םאראנטװארטליכקײט די אויםצוםײרען םארזוכען

און קלאוהס, זײערע פראדוצירען
 םיט רזאבען אינדוסטריע אונזער םון ארבײטער די אז אנבאטראכם, אין

 ארבײטסגעבער, די צו םאדערונגען רייהע א ארױסגעשטעלם צוריס יאהר צװײ
 אין אומםאראנטװארטליכסײט די און כאאס דעם אסצושאםעז באצװעקען זחנלכע
 האלז״שנײרענדע און ארבטטסלאזיגקײט שטענדינע װאו אינדוםטריע, אוגואר

או^ ?לאוקםאכער, דעם פון ן»יקזאל דער איז חאנסוחננץ
ט, אכ ר מ א ב אנ  און באדינגונגען די זײנעץ יאהרען אעצטע די אין אז אין.

 די אז אזוי געװארען, ערגער כסדר ^לאוקמאכער די םון אוםשטעגדעז די
 םאגד די םון גײציגקײט דער צוליב נויט און אריםקײט לײדען ארבײטער

ארכײטער. די םון חשבון אוים׳ן רײכער ווערען צו םעקטשורערס
ײ דעריבער  םארשידענע די אז אכם, אין נעהםענדיג :באשלאסען עם ז

 די נאכצונעבען ענטזאגט זיך האבען םאנופעקםשורערס <ןלאוק םון גרויען
 באאויםטראגען םאדהאנדלונגען, םרידליכע חרך מניאן אוגזער םון םאדערוגגעו

 אינ״ אונזער םון און באארד רזשאינט אונזער םון באאםטע די דעריבער םיר
 גענעראל א איז אינדוסםריע אונזעד טון ארבײטער די רוםע! צו טערגעשאנאל

 םארםולירט ױינעז װאס םאדערוגנען, די קריגעז צו צוחנש חןם םאר סטרײק,
 מיט לאיאל שטעהז צו זיך םארםליכטעז םיר ױניאז. אוימער סון געװארעז

 אונזערע העלפען צו םאכט אונזער אין איז וואס אצץ טאן צו און ױניאן אונזער
 אן צו םאדערוננען נערעכטע אונזערע םאר סטרײק דעם ברענגעז צו באאםטע

ערםאאגרײכען

אמענומען. שטימיג איינ* רעזאלוציעם צוױי נאך
i n נ*ך םארנעאעזעז ה«»ט נדוערםאן 

מ רעז«ואו*י«^ 2 עי ו  אײג- אױך וײנען ו
םינ מז עםי ט ע נ  חנז«ױ איין נעײאחמ. אנ

ז י י  no םםרייימרס דרקם די כוונריסס ט
iump' v, ן וו^ס מ י ^ן איז ז  םאר •ויז
ס אין ■יסעםע] ז  י*חר אין םםרײס װ

 עם וועלמנ אין — *װ״םע א און 1924
 םאר •ראצעם ״9ײ3 א ומדם^עפארערם

n י י ו ו  סאקא םארםירער, ארגײםיװ־ 5|
בע װאנמכױ״ און תי מ ו נ י י פאראור־ ו

 םאר־ א םאר טוים, צום נעווארען םייצם
 חאצד־א■־ און באגדיםעז וואס ברעכען
באנאננען. זיינען גיסעם
 נעשצאםען זיר האט םארזאםלוגג די

 חנר איז — אננעפאמען זיר חאט זי װי
ארדטננ. בעםטער

געחען. »לע װאו נעהט
t » ניייגצו ניי■ ufp וויחר I W 

 װי װצקײ׳יפן •ײפר שיעמצז& «•לייז
 ,בלויצ״ ױיזידי מויו, ימי«י •יאנר «יז

ילןן*ינ»*09• •ון בערג

 און קלאןקמאכער ר צן װערטער פאר א
אינטערנעשאנעל דער פוז מעסבערם ױ

 פאר טענ פאר א און חןםאנסטראציע, םקװער םטדיסאן דער פאר טאנ א
 גרי־ װאם ,2 לאקאל םון םעםבער א איז סטרײק, דזשענעראל גרויםען דעם

 ארויםגעקוםען םענ׳טען, פאראנטװארטליכען א םאר כלוםר׳שט זיר םירם
 װאחר- דעם םיט םיר, אויף פראװאקאציע כרונדלאזע ליגנערישע, א םים

 סטרײק. פון רײהען די אין םיסטרוי און ח«ם שאפען צו אבזיכט שײנליכען
ערקלעהרונג. קורצע א םאכען איך װיל דעם װעגען

הא־ װאם דיזע און םעםבערם, אונזערע צו פרעםדער קיין ניט בין איך
 אםגעשאצט געהערינ זיכער האבען געלעזען בלעקםײל שטיקעל דיזען בען

 עקעלחאפטע די האט װאס צײטוגג דער פון און שרייבער דעם פון אבזיכט די
 אויפםערקזאם אײך בלויז איז צװעק םײן אפגןןדרוקט. באבע־םעשה

 םיט־ אגדערע אלע און קלאוקםאכער שוועסטער און כרידער םאכען, צו
 םאםעכט, ערנםטען אזא אין אפילו דאם אינטערנעשאנעל, דער פון גלידער

 אזא אין פארװיקעלט װערען םאםיליען קלאוקםאכער טויזענד םערציג װען
 און םאלידאריטעם פון געםיהל דער װען קאםף, בלוטיגען און שװערען

 ערםאלג־ קאמף דעם םאכען צו נויטיגםטע דאם איז ברידערליכקײט אםת׳ע
 םאר־ םאלידאריטטט און אחדות םון געםיהל הײלינער דיזער װערט גרײך,

 בלעקםײל• װילד־נארישע און גרונדלאזע נידערםרעכטיגע, חרך שװעכם
םעשות

ט דער דורך אז קלאוקםאכער, אײך, םון פאדער און םארלאנג איך ײ  צ
דיג איהר, זאלט םטרײק פון ײענ  קאםף צום עהרליך און זיך צו עהרליך ז

ט זיך שונא, אלגעםײנעם דעם געגען  אומ־ אזעלכע פון הינרײםען לאזען ני
ט זיכער םון םאראורזאכט אנפעלע, עקעלהאפטע רײנע, װען. זויבערע ני םאטי

ט ײ ױגק ײ  אין םיםבאל דער און שלאגװארט דער זײן טוז צוטרוי און א
ט דיזער ארםײ. קלאוקטאכער קעםםענדער אונזער פון רײהען די ם װעט ניי

זיג. ױכערען א צו פיהרען אונז

ט אל פרעזידענ שאנ טערנע אינ
ױס א זיגמאן, מ

ט לײדים ױסיאן. װאירקערם גארטענ

האל ארדננםאן אין זיך פארזאםלען האטערס אלע
ײערע באקוםען װעלען io לאקאל םון מעםבערם  סט. 23 אין קארדס סטרײק ז

טעג. ערשטען דעם האבען װעלען קעטערס — פלײם. םארקס  םאם־םי
ײט#ג, פרײטמג סטרײק. פון טאג צװײטער דער דזשולײ, צטען דעם ב

ײםאן ל. װײם־פרעזידעגט און זיגםאן פרעז. —  די אדרעםײרען װעלען ה
פארזאםלונג.

 דער םון ב$ארד עשזעסוםװו דער
 ארויס־ הא*ט ,10 לאוקאל ױניאן, האטערס
 םון םיטגלידער אלע צו נריף געשיקט

 װעלען זײ װי ג^כדעם דאם ל$קאל, דעם
 מיט גלײך סטרײק, אין ארונטערגעהן

 ז#לען שאפ, פון ארבײטער אנדערע אלע
 סט. 23 ה$ל, ארלינגטאן אין קומען זײ

 האלט לאקאל דער װאו ןלײס, מארסס
 װאו און פארזאםלונגען זײנע שטענדינ

 ם$ל, אלע זיך םארזאםלען סאטערס די
קלאוסםאכער רי וואס םטרייק יעדען איז

 עקזיס• זי זינט דורכגעםאכט האט ױניאן
 די װעלען תאל ארליגגטאן אין טירט.

סטרײק־קארדם. זײערע באקוסען קאטערס
םרײ־ סטרײק, םון טאנ צװײםען דעם

 װע״ רזשולאי, טען2 דעם בײטאנ, טאג
 ערשטען דעם האבען קאטערס די לען

האל. ארלינגטאן אין סטרײידםאסםיטינג
 וױיס־ און זיגםאן פאריס פרעזידענט

 אררעסירען װעלען הײמאן ל. םרעזידענט
םארזאםלונג. די

רעזאלוציע. טרױער
 דער םון םיטגלידער די םיר
 לאקאל ױניאן, װארקערס גודס װהײט

 םעם־ נענעראל א בײ םארזאםעלט 62
 אין דזשון, טען24 דעם םיטיננ, בער

 אונזער אוים דריקען ה$ל, בעטהאװען
 גרוי־ דעם איבער טרויער טיעםסטען

 אונ־ םון טויט םריצײטיגען און זאםעז
 םאיר נענאסע םרײנד, טײערען זער

לאנדאז•
 נוט זעהר נעדײנקען אונז םון םילע

 םון יאהרען ערשטע די אא נאך װי
 מאיר האט לעבען ױניאנס אונזער
 םאר דינסטע זײנע נעלײסטעט לאנדאן

 זײנע אלע מיט אינטערעסען, אונזערע
 בײ רעדנער אלס ער האט קרעםטען
 סײ לאיער, אלס און םיטינגען אונזערע

 קאנ־ די בײ סײ און קאורטס די אין
 נע־ באלעבאטים, די םיט םערענצען

 אונזער שטארסען און בוימז האלםעז
 אײבינ װעם אנדענסעז זייז ױניאן.

אונז. םיט בלײבען
 ױניאן װארקערס װהײט־נודם די

י. װ. נ. ל. א• ,62 לאק.
 סעסרעטער גרעסיז, סעם

מענעדזשער סנײדער, א.

 םעדע• צדקה דער פון נײעס
רײשאן.

םען זומער דאלארדיגע אכט די ײ  ה
םײדלעך. ארבײטער פאר

 אנשטאל־ םעדערײשאן די םון אײנע
 װא־ גוירלס װאירקיגנ רזשואיש די טען,

 אי־ באזארגט װאש סאסײעטי, קײשאן
 צװיײ א םיט ארבײםער־מײדלאך דישע

 זיך נרײט זוםער־װאקײשאן, װאכענריגען
סעזאן. קומענדינען דעם צו צו שוין

 אינסטײ דער םון זומער־הײםען די,
 קעט״ די אין אײנע זיך געםינען טוציע
 בײם צוױיטע די און מאונטײנס ססיל

 דאל. 8 איז װאן א םאר פרײז דער ים.
 אויםקליײ אלײז זיר קען םײדעל יעדע
 םארברענ״ װיל זי הויז ײעלכעז איז בעז,
נעז•

 ״\וײגינ אזוי נערעכענט װערט עס
 פרא־ םאר גיט איז אנשטאלם רער װײל
םיט.

װענ־ זיר אינםארמאציע מעהר םאר
עלײענם. עדױקײשאנעל אין דעז

ער י ד ען מ מ
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וואך) לעייצר #ון (שלוס
 n םרײםטען. נעפרואײט זי ר^וט ער

 גצקל\גגען אבצר חאבען ױיגע װערםער
טעם. אהן און זיכער נים םאדנע
 חאט אױפגעתויכען, זיך תאבען זײ ווען

 •W איחר איז דאס אז געזאגט, איהם זי
 געזױטצד א נאך ארבײם. דער םון סומעז
 חענט. די אזוי װערען ארבײטען צײט
 געפינען געקעגט םריהער װאלט זי װען

 אבער, איצט ארבײס! אנדער *ז עפעס
 טראכ- צו נישט זיז קײז גאר שוין חאט
דעם. װעגעז טען

 פאנאגדן^- זיך זײ זײנען מויער בײם
 האט אװעגט דאזיגען דעם אין גענאגגען.

 עס פלענם ער װי גאכנעקוקט, :יט זי ער
 פלענט זי װאנען כיז םאן, ;עוועהנליך

 איהר צואוױנקען דערװײםענס פון איהם
 אויך דאריבער האט ער נערוס. יעצםען

 אוכד אױך זיך האט זי צי נעװאוסט, :ים
נישט. אדער :עקוקם,
 איהר נעזיכט, אײדעלע ליבע, איהר
 קלײ- רי נימפע, א pc נעשטאלט קלײנע

 צו גערוםען איהם האבען שיך, ברוינע נע
 פאר* זאל עם אבער מען מאכט װי זיך.

 שרעקליכער דער אױנען די םון שוױנדען
 האט עס •הענט! איהרע פון אויסזעהן

 וזאט ער װען געםאן טרײסעל א איהם
 אין הינססלער דצר זײ. ^יז דערסאנט זין

 נערוארעז..ער אױפגעציטערם איז איהם
 נע* איז *ר—נעסײנם ןױים גאגצע די האם
 אונ־ הענם די אז — דעם אין זיכער װען
 העגםשקעס אננעצוינצנע גלאמע, די טער

 אויסערליכען *אנצעז איהר מים שטימען
 װענען גע׳חלום׳ט האמ ער או{ אויםזעהן.

 דאזינע די װעט ער װען צײט, יענער
 גלזטען זײ װעט זײנע, איז האלםען הענט

 כיעג• עס איז צי איצט?... אח קושען. און
 מא־ שלום זאל ער םארנעסען, זאל ער ליך
זײצ מים כען

 כל קודם אבער באםראכטען. זיך מוז ־עד
 סו־ כאלעבסע די פון אגטלויםען ער מח

 כםדר איהם זיך דוכט דא גאסען. מעלדיגע
 עםי־ אז אױס, איהם לאכען םענשען אז

 זיך האט ער איהם! פון חוזק מאכט צער
 אננע־ שױן זיך האבעז עס אז חןרמאנם,

 און םארלאמענט. אין פעריעז די הױבען
 אר־ װײניג דא ערשט איז בױרא אין אז

 זיך נעדיכמז געתענם װאלט ער p# בײט
תם אזוי אח אורלדב.  טאן. םאסצ ער ו
 איהם זאל סעז בעטען ער וועט מארגעז

באםרײען.
באסומצן. ער האט זײגעם אודלויב דעם

 רוסענ־ זײן אײננעפאסמ תיכף האם עד
 ער װאנדעחנן. אװעקנעלאזעז זיך אח זאק

 די צוײשעז ער װעט אפשד נעקלערט האט
 :עהערינעז רעם נעםינעז און,םימנעז בערנ

שאלה. הארבער זייז 6אױו ענםםער
 תאט ציעל א *הז *ח 3פל» שום א אהן

 טאל אײז לאנד. איבער׳ז נעוואנדערם ער
פאר־ א אין זיך ער האט אװענט, אז איז

א װארםענער סד  צטפמצנגעטראמען אנ
 ב*ל דצס דאמטאה ױגגען » מיט

 און קינד צו *יו!צנאנגצן ודיב אכסגיא׳ס
 װ»ר- צו אױסנצמומען איו דאקטאר חנם
ר׳אנען, ד»רסען יויחס װעט טען ניז טען

 איחם אײ דאקטאר מים׳[ שמועסצגדע
 פאר- ג׳גדאגס, » ארויםגימופײנז ■יוציזע

ט סריחער איחס דאס איז װאס  »ײג- ד
שט וױ חאט ער געםאיען?  כ־יגעקױ איז ד

 אגגע־ האט p» שצמעודיגקײם זײן מען
 פון ראקטאר, נײם אויסצופרעגצן חויבען

 מען באקומט •רבײט po » פאר װאם
 שיל־ און חעגט. די אױ«י װאוגחגן אזעיכע

ײ דאס װאוגדען » םאר װאס דעחצנדיג  ױ
 אין מצשה, כשעת עד האט תװצן, נען

ער שוראך דצר פון שאטעז דכטזג  מוי
 צעװאוגדעטע די ױך פאר נעזעהן שםוב,
הענטיעך. קלײנע
 פון ארכײט, כדנים סך א דא זײנען עס

 •דאק־ דעם אזוי. ורערען הענט די װעיכע
 און קאלט געקידנגעז האט קול םארס

 חאלטען םיז קוםעז קען דאס גלײכגילטינ.
 אױך טיילסאל הענט, די אין פלאיוס כסדר
 נענומען בכלל און לײװענט. םון אםילו
 אגגעװענ־ שםאםען אזעלכע איצט װערען

 אױסאדביײ כעםיקאלישע אלע בײ דעט
ר דער בײ טונגען: ײז  םאםאגרא־ *רט נ

 דרוק- כיליגע אױסארבײטעז בײם סיע,
שע אדער פארכעז, םי  ריײ צום סיטיען מ

ר דעם חרץ א און גמען  מעטאל־ בײ ני
 גו־ טראנעז אבער זאל כמן ײעז ארבײט.

 אינ״ דאס מצן וואלט הענטשקעט, מענ׳ע
 דאס און *ויסמיירצן; גע?ענם גאנצען

 אבלינא״ זיח נעדטרםט איינענטלין האט
ו האט דאסטאר דער און טאריש.  שוין זי

 דער װעגען האלטען צו געקלימנן אפנים
חאט ער םארטראנ. גאנצעז א םרא;ע

 דא, א־ז לערצו רפואח א און נו, —־
דאש? מען תען אױסחײלען

 אױס־ טען ןvp אװדאי אױסח״ילען/' —
 לאמאלע » גאר דאו איז דאס הײלצן.
 נלױז דך ;עםינצן װאונדען די קרײנק.

 פײדעל דאס דארף jpo הענט. די אױזי
 ױ שיק/נן ארנײט, רזר פון צונעחםען

 דיע״ א נאך דערצו און מםט פרישצ אױן•
 יעדער וואס זאיכ, לײכטצר » און םע

 גישט און םארשרײבצן. קען דאקטאר
 פ*ד דרײ, חדשים א p» װי שפעטער

 װערען״ געזונט הענט די װעלען אדום
 באדאגיען צו גאוױזען קױם האט ער
 געװא• אגטלאפען איז און דאקטאר דעם
 זײן געױאלם איהם זיך האט עס רען.

 טיש פאםשען טאנצען, שפדינגען, איײן.
 ביענליך נאר װאלט עס װען און הענט! די

 זע^כער דער אין נאך ער ודאלס נעותז
יאנדאן. קײן געפאהרען נאכט

 נארישען זײן םארשאי״םעז חאט ער
 ;יט האט ער װעלכען צוליכ ראטאגטיזם,

 דאך װאלט ער אדרעס. איהר נעםחגנט
דעפעשירען. ;עהאגט ערשט

 און געקענט. גים ער האט שלאפען
 טא;ען צו אנגעחױבען האט עס נאר וױ

 סיס. די אויף געשטאנען שויז ער איז
 באחךסטאגציע נאהעגטסטער דער צו

 צױ מײל צצהן געחן נעדארםט פיען האם
 גע- ניר אזוי סײל צצהן די איז ער םוס.

 אויסנעסומען גאך איז איהם אז לאפזח,
באהן. אוים׳ן ווארטען צו

 געסומעץ, ענדליך איז צוג דעי ײען
 געדוכט, צײט גאגצע די איהם זיך חאט

 פא־ ?ריכט ער נאר נישט, פאהרט ער אז
סוף p'p האט װאס יאגד, * דורך טעליך

 רײסט ױ פרדי די
 קיים. שקיאפען איחר

קנעכט. קיק זיק ױט דױל זי
 'םעחר שוק וױל ױ

 זיץ, ױם שקיאף קײץ
רעכט איחר שפזאלץ םאדערם און
 מאץ, דער אויך און
כדט ארבײט ער
בױען. צוקרנפט איהר העלפמ ארן

«

 פרױען־רעכט, האבען װיל זי
פרויען... רעכםע — ער און

mmmamam

 לוים סײ אח יאהרען%די נאך סײ
 נעוועז זיסםאן ױסןי איז שאפען זײן

 אײ־ םאר קרײז זיח אק פארדעכענם
 איז אלט ־דיכטער. נרויסע די פון נעם
 צװאנצינ אח אכט צוױשזנז געותז ער
 צר האם שאםען אח יאהד, דרײסינ אזז

 צו סאץ. געהויבענעס א אין כעשאפען
 זײז םים צוגעריהרט זיך האם ער ױאס

ם זײן םים אמאצ (און פעדער ם ^י י ל  ב
 געותן) גים איו םעדער הײן אויב—
 נעלײטערט, דערהויבען, געװאחגז איז
םעהר, נים תיקון^. א געסראגען און
 נײ, צו נעוחח צײכתנוױיז איז םארם די

 אין נים איזזם םען האס דעדםאד אח
 מעהדםםענ־ נעדחקם. אוי׳םמ^ען אלצ

ײ אין נעדרוקט זיך אר חאמ כדיצס  ז
 l"P װאם ױננע, ךי פון ^זאמלוננעך

^ivdivu אדסנט־ זיתרע אפזאץ
 דער װאס #דעם צוציב נעהטט *יט בןן

 נימ נאך איז צעזמר קצטט ,ב^יטער %
 איז םאטיײעז זײ»-ע צו זיערגואקםעז ״

םארמען.
ח דםסאן מםזי אבער  ניט זיך בײ א

ם נעפאלןן. נעווזן םינ' גרױס סי סםו  נו
ױי ■ראפדעפײןם ער חאס קיים  די א

i בעותן n  pe ,חיי־ וואם ליגמראמור 
ן dM מ t w יז ■לעמר מוםטע די* 
 ״ ~ איז זשורנאיעז עםאבלידכמ די

י באקוכמז חאמנז ױאס <*ח שריפטימ  י
מז פון האנארארפן. םײנע אנ  1ת*חו« נ
 «פיאו «ז םאחנעביז, דאס זײ ער האם

ר a*n שאפמסגז אצסמאדישפ זייערע  נ
 ײאם שלפכספ, a וױ ב»סר»נט, אױך

ט איו װײרש—או ל ם ױאם יײז י ת  ו
vbvmp i n *  t i n* םוזצן tram aa, 

n o w  a m w i M ר » פ י י »  Bfim ױ
tm ײ 1יי1 * ^<׳*•1

 םול זיסםאן ױםו• איז דערסאר און
 אלע צו נאר נים ליבע סיט נעװען

 נ*ר גאשעםענישעז, »לע און םענשען
 עיטערם אלע פון עעפער אלע צו אפילו

םארםעז... אק
אגשויאונ* אזינע1 י1 םים אס און

 יכםונג1 »יז סענשיז אלט, װענען נען
 אזיי• 1םי נפנאננפז, אײנםאל ער איז
 זײן אין זיך, *ו אחיים, כיעאכט, נער

 נעוואוינט חאם 1« וואו ציםעו־, נייעם
װ*ך. צװײטאר m אויף טאנ אײז

נעחנ־ טאקע ער האס *ימער דאס
 םאראוים *•ציצאחאע! ייאר• פיז נען
לייכםער, נזוועז איהם איז װאך א 1םא
ip 1פא טאנאם• א 1פא וױ o n j i n 

 באלד גאצאחלט טאסע ער האט ודאך
 צו שפעט אווי נעהענדינ 1נא פאראויט.

םאנם,1דע זיך ער חאם צינמז־, אין זיך
o שוין וואוינ■ ער אז n םאנ אנחןחס 

i אויוי n •1■א י1 אוז וואך אגחגו־עו 
i נעבעז וי1א1 ער ײאט דאלאר, n 

 נעמ־ נים נאד ןר חאט חויז, פח םמי
 «ם1 צוליב טאסע אז זײן, יזען «ס מז•
o אזוי «ר איז n r אהיים. נענאננען 
מו, שײז זי שלאפט אזיעפו• 1®י  ד

 איז נאבט אין שעח 1דאזינ« m אין
i n בײם מלאזיvvvm\ שםארה־ אם 

םםען.״
 תרכגע־ איז פו־ וחנלמנ נאספז. די

 די 1אי שםיל. נעוועז זייגפן נאננעז,
i איז נעשסאנען זײנפן חײתז־ n םונ־ 

 נעשםאצטע!. םאנטאםנדשע סעצסײם
שטיל־ m איז נואד זיך חאט זיםםײז

י׳ר אייז סײז באגפנפנױנ גים 1
xn מדיג ו m סיצ׳ײו׳ גאד אארממאם

ך 1 n ך  tuprurj י ח יי׳נ ז ״ , י ז
V * !)Mill ♦*1 ׳ ־׳ * I • M M I * •

 זיססאז רוען אדן באקומען; ציב שםאר־ק
 בא־ ארז זיך דעדסאנם זיך, פארבענקט

 אויס־ נצײך עס ער מוז — ציבע, קוטם
 פען א מים אכיאל פאפיר; אױפ׳ן גיסען

 א מים או^אמאצ טינט איז נעםונקט
 װאס שטימוננ, די בצויז. בצײםעמגר

 אידעען, די באפאלען, איצט איהם איז
 האבען װאס געשטאצטען, און ביצדער

 איז איהם אין נעקײקעלט טונקעצ זיך
 םינם נעבעםעז זיך האמנן איהם, אימנר

 דערפאר און פאפיר. און םעדער אין
 װאו אהײם, נעיאנט אזוי זיך ער האם

נעהאם. דאס האט צר
 נעדארפם זיך האט שורח צרשטצ די

 נוסע פענשעז, ציבע איהר, אנהױבען:
מצנשצן...

 א אנםאכען ניט נאר דארױ מצז
 הויז, םח טיר די שציסען בײם םוםעצ

 צומא־ בײם ציםער, איז אדײננעהז בײם
 נאז, די אנצינדען בײם טיר, די כען
פרוי... די אויםצואװעקען נים כדי

 שויה ערשטע די האם קאפ אין אח
 אפנעלאזט ניט אצץ דיכמוגג דער םון
נאכנאנד: וױדערהאצט זיך און

 נוטע איהד מענשעז, ציבע איהר
!מענשעז

 װאס טיר, ערשטע די עםענעז דאם
ײן גאר םיהרט  סארידאר, צאננעז איז אי

 האט זיסמאן שטיצ. בשלום, אריבער איז
 טירען, דרײ איבערגעהן געדארםם בצויז

 טאז לאז א זיך םערםער דער צו אה
 נע־אטעווע־ א ער איז — עפענען איז

 האם דא נאר שאפוננ; זײז מים םער
 דעם םוץ אומנעריכםם: ■אסירט עפעס

 נעםאן שוועב א װי האם שטאק ערשטעז
 נאכדעם און װײסען, איז נעשמאצט א

 דורך װי זיך האם חאל אין גאז דער וױ
 זיך האט אננעצוגדען, האגם געהײמער א

 דער איז םארוואנדעצט * געשטאצם די
 אוםבאווענ־ נעשטאנקז איז ױ הױדפתי.

 א נאכם־העםד, צאנגער איהר אין ציד
 דס־ פון כדר דעי בײ ד'מצ, א גרױסצ,

ר, םאנס מ r בײזע סיט איז צי n a אוײ

 פארט צנדציר אנער איו צוג דער גיט,
אן. זיא געיווכיע! ד ^נ

ו עס י  האט ער נאנטיטאג. געװען י
ט שױן  חאט ע- »חײס. געחן געװאיט ד

ען  אױם׳ן רושענזאש דעם יינצמצלאז
 צום אוועק *V א>ז p^g און װאגואצ

 ואצ געװען. וױ זי-ין אצץ זאי צו, •ארמ
 אױענט, יעגעם צוױשען אז דוכטעז, ױך
 דעם און געזענענט ?יך האבען די װען

 דאס אז געשעהן; גארניט איז הײנטיגען
 חלום. כײזער א כצױז געװען אלץ איו
 נצ־ ער איז שעה געװעהכייכעד דעד א»ן
פארש, pH װען

 פאר־ י־אט ג^ן כיז געװארט האט ער
 ניט אכער איז זי טױערען, די שי״אטען

 דעם איהש האט מאמען אױף געיווםען.
 טא־ געדאניז, דעד געפײגיגט טאג גא;צעז

 ער יןומען. גיט בכלי שױן ױ װעט טער
 איז זי געטרײסט: אצײן אבער זיך חאט

 קאנ־װעהטא;, נעהאם קרז|:ק,'האט ;עװען
געװעז. סאדטאטע־־ט סתם אפשד ארער

 נע־ וױיטעד ער האט םארגען אויף
 דיזעצבע דיט טויא זײז זיך םון יאגט

 כיוט ק״ן געהאט ;יט האט ןןר געדאנקען.
 נע- איז אזוי און טראכםעז. צו אנדצרש

 אפילו האט ער אװענם. גאך אותגנט װען
 זיײ עס אװענטען וױםיי נעװאוסט, נים
אװעמ. אזעלכע נען

 עי םצענט נאכאנאגד צײט לאגנע א
 ותל־ טים וועג, אױם׳ן קוקען און זיצען

 dv װען קוכרען. געוועהנליך פלעגט זי כען
 צונעהן עד פלענט ש«עט, װעישן פלע;ם

 אױף מזרח, אױף טאן חוח א טושר, צום
צוריה. זיך אוסיזעהרעז און כיערב

p ’H א צ״ צוגע;א::ען ער איז מאל 
 פאגאנ־ איהם נײ זיך האט אזן װעכםער

;אר־ אבער האט יעגער דעדנעפחגנט.
נצװאוסט. ניט ״

 אװעקלאזען זיך ער םלעגט טײצסאצ
 פלענט ;עסלעך, אײגגע י1 אין זרכען זי

 ווא־ ביז צוריק אק הין שפרײזען דארט
פינסטער, גוט רוערען שוין םלענט עס :ען

םרעגעץ, אלײן זיך עד םצצנט אדאי
 נעקאנט :יט דא איהם װאצט געלם צי

סע די אבער העיסען- ^רדי די  מד^׳
 פארבא־ זיך אין םראנט שסאס,"ועלמנ

 איהם פי*עגט סודות, םיצ אזוי האצטען
 געדאנ־ דאזיגע די םון אױסצאכען בײז

vv.\ מיט האט ער וועלבע םונם, עטציכע 
 זײנען צוזאמעננעקליבעז סי פיצ אזױ

 אױןי אבער תאם ער אנאנסעז. אױף אװעק
 איהם באקוסען. ניט תשובה pip זײן

 אוים׳ן נעלענם גיט אנדערש גאר זיך האט
 דאזײ די צײענען גראד װעם זי אז שכצ,

צייםוננעז. ;ע
 א גאר זאל ער נעווען גענונ איז עס

 װידער םלענט אצץ און טאן טדאכט
 בדייטע, די זכרוץ: p'? pH אויםלעבען

 בוײ נלײכע הזיכע, די כדם אלעע שםיצע
 ױײ אוז בצוכמדבײטעז. בונטע און מעד
wtראם איז זיצעז זעהז זי ער םלענט ־ 
pc דאם טונקע׳לקײט: פארנאכטימר דער 

 תליײ די געזיכט, אינטעצינענטע ?צײנע,
 שפיצען, צאנגע די םיט שיך ברױנע נע

 זאטד דעפ באריהרט גראד האבען װאס
 הע:־ זעכישע;* אין הענט ?צײגע די א\ן

שױס. אייפ׳ז צוזאמענגעצײנם טשהעס

 שטרעננ און זיסטאנ׳ען אננע?ו?ס געז
נעפרענם:

;עלט?... דאס איהר האט —
פרױ.~ גנעדיגע מארגען, —־

 און קוםען. פארגען איהר װעט —
̂דעם דערװײצ  מוז כייר ביי שליסעל. ניט

םאראױס. צאהלען״ מעז
 אנגער£י דער אין הויז־םרוי די כאטש

 בא־ גאגצעד איהר מיט נאככדהעםדי,
 םיז געפיהל א דערוחג?ט האם נעהמתג,

 איהם חאט הארץ, זיססאנס אין ע?עצ
 ערשםע די געקצוננ^ז קאפ איז אבער
 אײ איז שאפוננ נײער דעד םיז שורזז

 צײ םוז שציסעל דמם איהר בערגענעבצן
 ארויסגעכאפט ש:עצ זיך ער האט מער,

 ׳גאס אויפ׳ן בלײבענדיג איז הויז, םח
 דעם צו געח נעלאזט זיך ער האם

 א אפען איז װאס האפע, אײנצינען
נאבט. גאנצע

 א אין נעזעצם זיך ער האט דארט
 בלײ־ שטיקעל סלײן א םים און װינקעצ,
 ®א־ שטיסעצ תלײן א אױןי און שטיפם

 זײן איז נעפונעז האט עד װאס פיר,
שדײבען. נעזעצט זיך ער האט םאש,

 אנ־ זיך האט שורה ערשטע די און
נעפאננען:
 :וםע איהי מענשעז, ציבע איהר
מענשען...

 ארויס יליד דאס איז איצט ערשם און
נעװאלם... האט ער וױ

 געיטא״ דאס ע- האם טארנעז אױזי
 ‘HP א זיינעם פאר איבערנעלייענם פע:ע
 םאסע שױן האט ער ױעלכען בײ יזענע,

 עס האט קאלענע דער נעגעכטיגט...
 אויסגערו־ סוף צום אין נעלויבט זעהר
פעןנ
 װאו מענשעז, צו ליבע 4פיי אזױ —*

דיר?... בײ עס זיך נעהטט
̂ייעבם, עס האב איך —  םײז דודכג
דורכנעלעבם. ליבער,
האט — עס... םיהאם םען ייא, —

צזגענצבצז. פתם קאצענע דער
י tויI
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 קלאוקטאכער די בײ מלחמה ערב
יארק נױ אין

 נעשריבען, ווערען שורות די ווען צייט דער אין
 סוט־ א\ן קלאוק* דער איז םרידען, םון טעג די זיינען

 ״דעד־ דער געצעהלטע. יארק, נױ םון אינדוטטריע
 ארגאנײ די צװישען אײנגעטיאטען איז װאם לאק״

 גענרא־ קאן ױניאן, דער און קלאוק-באלעבאטים זירםע
 ״אינסײד״־ די קאםף. אםענעם אן דורך נאר ווערען כען

 אנם־ האםעגאריש זיך האבען הלאוה־םאנופמהטשורער
 ױניאז דער מיט אונטערהאנרלונגען םיהרען צו זאגט

 ארבײטער, רי װאם פאדערוננען רי םון באױס אזים׳ן
 איז ארױסגעשטעלם, האבען ארגאניזאציע, זײער רורך

 סארציהען צו סיטלען אלע םיט זוכען דזשאמורם די
 אונ־ און ױניאן. דער מיט צונויםצוקוםען זיך צײט די

 א דאס יעדער, םארשטעהט אוםשטענרען אזוינע טער
 םענליך, גאנץ איז עס און אומםארמיידליך, איז קאםף

 רער זאל װערעז, געלײענט װעלעז שורות די װען »ז
 גענעראצ דער זאל גא:ג. םולען אין זײן שוין קאםו*

דערקלערם. זײן שױן סטריײן
 מעדיםאן אין פארזאמלונג גרויסער דער אויף

 גרויסע די װעלען נאכםיםאנ, רינסטאג נאררען סלןװער
 דעי װאס און װארט, זײער זאגען קלאוקמאכער םאסען
ם פעז האן זײן װעט װארם כ חליי  — אנשטױסען, זי
 דער ׳דאם םיינען, װעם דאס און !זיג א צו ביז קאםױ

 נצװארען נענעבעז איז יוניאץ דער פח םיהרערשאםם
 װעאכען אין סיגנאל, רעפ ארויפצונעבען מאגדאט, דער
 קאםו* גרויסער דער שטונדע, װעלכער אין און טאנ
אנהױבען. זיך זאל

* * *
 דינסטאג ?לאותםאכער םון םארזאםלונג ריזיגע די

 נײעם דעם אין ,1926 ױני, טעז29 דעם נאכםיםאנ,
 היסטא- בלײבען זיכער וועט גארדעז, סקװער סעוײסאן

 גע- איז מס זוי אזוי •ונקט עפאמדמאכענד, און רימ
 די היםטאריש געװארען איז און עפאכעמאכענד װען

 אפ־ איז װאם קאאוקמאכער, םון םארזאםאונג גדויסע
 דעם צוריה, יאהר 16 מים פונקט געװארעז נעהאאטען

 מעדיסאן אאטען דעם אין ,1910 יאהר אין ױני םעז30
גארדעז. סקווער

סאאוקמא־ די זײנען צורילן, יאהר 16 מיט «ונקט
ו יארס נױ גרײטער םון כער  דעם אין צונויםגעקוײען זי

 םעפ־ די שטורמען צו ־גארדען סקװער מעדיםאן אאטען
ע  גע־ דאמאאםט האט װאם “״םײעם-שאפ דעם םון טו

 ריא־ דארטעז און קאאוק-אינדוםטריע, דער אין הערשט
 צו רוױ דעם א\יםגענומעז באנײסםערונג מיט זײ בען

 צו זיך ארנאניזאציע, מעכטיגע א גרױסע, א שאפען
 באאעבא־ די םון אוםט גרויםען דעם נעגעז באשיצען.

 ענםוזיאזם גרוים מים און עקםםאואטאציע. םאר םים
 שטע־ צו קאמח איז זיו באשאאסען דארטען זײ האבעז

 גע־ דעמאאט האבען וואס איבאען אאע די געגען אען,
 היםטא־ יענע קאאוק־אינדוסטריע. דער אין בושעוועם

 דעם פאר סיגנאא דעם נענעבען האט םארזאמאוננ רישע
 יאהר פון זומער דעם אין קאםוי וואונדערבאחגן גרויסען,

 ^םװעט־שאפ״ דעם םארטריבעז וואט וועאכער ,1910
 אװעמעשטעאט האט און קאאומ־אינדוסםריזג דער םון
 דער אין אלגאניזאציע באמטעגדעע '#׳ W* מניאן די

 * איבער/ן> און ׳י׳ארק, נױ םון סונדאינדוסטדיע און קצאוס״
אאנד.

 נרוײ די האט יאהר !מכצעחן םארנא;נעגע די- אין
 אנדערע גאר דורכגעםאכט ־ײניאן קאאוקםאכער סע

 אויםשטורםונגען. אינתםטריע^ע נײע קאםםען, גרויסע
 פאר יעדע כמעמ װידעד, אח אבער •אסירט חאט דאס

 אנגעסאי־ זיר חאבען יאהר •אר יעדע כמעם יאהר.
עאמ נײע בען ״יוז ב^ן  געדריקם און געמםיקט חאבעז אי
r 1 ארבײםער די i iי n m r, צו געמומען איז עם און 
o א r ' i צוױעען ןװזאםינמקױם i in בא־ די און ױניאן 

זי־ די ארויסמנקוםען יוגיאז די אבער <עבווםמן.
 וײם איז וואס .געגעראא-םםרײקם אאע די םון גערין

 ארויםמ־ איז זי . גשיאדען. אױסגעםאכםעז דעםאאם
 אנדערע די כאםש אומבאשעריגט, און נאנץ הוםען

אין וױ שטורמדיג, אזױ יוגקס געוחןן וײנעז סםריי^ם
;% .1910 יאחר

. ♦ ♦ *

 די האבעז יאחר, זעכצעחן פארגאננענע די דורך
 םארזוך אײז נעםאכט ^אױדבאלעבאסים ארגאגיזירםע

 קאנםראא ױניאגם חנר אפצדױואםנז צװײםען גאכ׳ן
* 4916 האאוק־און די אין * \s  .T m n r w D 1919 ווין, 
 גע״ תאאוקסאכער די זײנזנן ,1924 »ח און 1921 איז
y 1 ארבײס, n ווארםען צו געצװאונגען וחמ tערקאע־ 
 דאזיגע די א«צד^אמז כדי מנעראא-סםרײח, » חמ

 סםאבע- צו בעםעד און באצעכאסיס, די םון םוורזוכען
 אין עעיאר. די אין ארבײםס׳^אדיגגומעז ךי ציזמיאן

 אײעעמםעאם 'תיאן די חאס וױינ^ דער פון טארצויוי
o n ם, 1®י ם!סיססי ^ י י ד י  אײמעמםעאם חאם װ

ע ט ס םי ^ מ געהעכעימ 0חא וױיךןש״םקײאס^ !סיגיסוס ,

ע____________ ר ע 8ג י3 ^ נ ־.____________8י
. . . 0

 בא־ די םארווערט האט ארבייםער, די םון װיידזמעס די
 אחן ארבײט דער םון ארבײטער אנטזאגען צו אעבאטים

 גרזי־ א צו ביז אױך, און-חאם אורמך, גענוגענרער א
 ניט־ עםענען צו גאאעבאטים די געשטערט גראד, סען

יארק. נױ ארום שמעדטאאך די אין שעפער ױניאן
 אינדו־ סאאוס דער םון באאעבאטים די אבער

 די באקעמםען אדער באזיגען, קאנענדיג ניט פטריע,
 טאן. צו עם װי אוםן אנדער אן געםונען האבען ױניאן,

 דע־ גרויסע א ארײנגעבראכט ארום דױנטען האבען זיי
 און ■ראדוצירען, םון פראצעס דעם אין פאראאיזאציע

 די װאס אאץ געםאהר אין געשטעאט נאר אזוי האבען
 יאהר. םון םשך א אין אויסגעהעמםט האבען ארבײטער

 װאס סיםטעם, דזשאבער־םאב־כמנוםעקטשורער דער
 קאאוק־אינ־ דער איז אויבען־אן דעם איץט םארגעהמס

 צױ און צופיצעאט אינדוםטריע דיזע האט דוםטריע,
 קאנטראק״ קאײנע טױזענטע באשאםעז האם ברעקעאט,

 פאר שװער אוםגעהויער איז עם וועאכע טיע־שאםהעם,
 דארםען אויסהאאטעז און תאנטיאאירען, צו ױגיאז דער

 םאר״ שאפקעס האײנע די אט און ױניאךסטאנדארדם.
 גרעסע־ יעדען אינדוסטריע דער םון םאהטיש טרײבען

שאפ. רען
 אםת׳ער דער און האפיטאאיםט דער דזשאבער, דער
 אירגענד םון םרײ זײן װיא טרײד, דעם אין באאעבאס

 ארבײטכדבא־ די סאר םאראנטווארטאיכקײט װעאכער
 שעםער. די אין ױניאן־סםאנדארדם די און דינגונגען

 האט ער און <זירצער, אאץ װערען אדבײטס־םיזאנם די
 «-ארבײטם־סײ כדי עפעם, טאן צו אינטערעס קײז ניט

 איהם עס געהט װאס אײננער. װערען זאאען זאנס
 זײנען קאנטראקםארס דינע םון שעפער די אין אז אז,
 װאכען 26״ וױ מעהר ניט באשעםטיגט ארבײטער די

 קײן םאר ניט איהם ארט אזוי און יאהר? רורכ׳ן
 , אבי וױסען. ניט זאך קײן םון װיא ער זאך. אנדער

 ארט גארמענטס, זײנע געםאלט פארטיג קריגט ער
 אוים־ װערעז זײ צושטאנדען װעאכע אונטער ניט איהם

 בא־ אפת׳ער דער אבער איז דזשאבער דער געםאכס.
 אויױ מוז מע] און קאאוק־אינדוסםריע רער אין אעבאס

 דער םאר פאראנטװארטאיקײט די ארױםאײנען איהם
 םאראנטװארטאיך װערען נעמאכט מוז ער פראדוקציע,

ארבײטס־באדינגונ־ רי און ױניאךםטאנדאררם די פאר
?אגטדאאירט. ער װעאכע שעפער, די אין גונגעז

* * *
 ײערט האאותםאכער די םון האםו* איצטינער דער

 דרא- די אט באקעםפען צו מעדזרסטענםײאס נעױפעז
 זיך שטעאען קאאוהמאכער די און געפאהר. הענדיגע

 גרויםע א ערװארטען זײ אז װיסענדיג האםו* דעם אין
 דוא־ עס אײנגער אז אױך, אבער װײםעז זיי מאחפה.

 צו עם אײנגער ראס וױיסען, זײ נישט. פען יואז רעז
 מײ־ װאאט עס אונטערגעבען: זיך מײנען װאאט דואדען

 הא- זײ םארװאם אאץ םאאען אאזעז צו אפצוגעבען, נען
 אעצטע די »יז געבאוטעט און נעאיםעז געמעםפט, בען

 דאס׳ םארשטעהען, גןאאוקםאכער די יאהר! זעבצעהן
 ניט כדי פעםפעז, ארויסנעהן װידער איצטער םוזען זײ
 צוריק ניט זאא האאוידאינדוסטריע די אז רעדאאזען, צו

 אמאאינען דעם םון אפנרונט דעם אין ארונטערזינקען
 און הוננער םון אםגרונט איז ״םוועטינג־סיםטעם״,

,1910 יאהר דעם םאר געװען איז דאס װי שקאאםערײ,
 וועם האאוקמאכער די םון םטרייה .איצטיגער דער

 און וױידזשעם העבערע םאר באויז קאמז* א זײן ניט
 א שםיאט י דאס כאטש ארבײטם־שטונדען, הירצערע

 דאס ארבײטער. די םון אעבען דעם אין ראאע נרױסע
 סאנ־ םונדאםענטאאען א פאר סאפף א זיק אויך װעט

 דער איז פרארוקציע דער םון מעסאדען די 1איבע טראא
 אי:־ רי באריהרט דאפ װי פיא אזױ אױױ אינרוםמריע,

 װעט עם שעפער. די אין ארבײטער די פון טערעסען
 פא־ און צוריתצוברײנגען הויפטזעכאיר קאמף, א זײז
 ארױםצואיי־ און שאפ, גרויםען דעם זיכער מעהר כען
 םאראנטװארט־ מאס גרעסערע א דזשאבער אויפ׳ן געז

 ״םאב־ די אין ארבײטס־באדינגונגעז די פאר איכקײט
באאעבאם. אמת׳ער דער איז ער ײעאכע פון שעפער״
שטענ־ דאס אפצושטעאען קאמױ א זײז װעט עס

 די םון שאפסעס קאײנע די פון זיך םארמעהרען דיגע
 קאנען װעאכע סאנטראקטארס, אומפאראנםװארטאיכע

 קאנ־ גארגעא־שנײדענדער א דורך גאר אױםהאאטען זיך
 זײן װעט עס אינדוםטריע. די רואינירט װאם הורענץ,

 די םון אאגע טרויעריגע די םארבעסערען צו סאמף א
 מאכען צו אום קאאוסםאכער טויזענטער צעהנדאיגער

 םאר־ צו קאמף א זײן װעט עם אעבען. זײער זיכערער
 םארקאענערעז צו און ארבײטס-סיזאנס די אײגגערען

 מאא אאע פאר םאא אײן און ארבײטסאאזיגסײט, די
 בעסערע א אײנשםעאען און כאאס דעם םארטרײבעז צו

 גרעם״ די םון אײנע איז װאס קאאוס־טרײד, אין ארדנונג
אאנד. איז איגדוםטריעז רײכסםע און טע

 מײנערם םטױיהענדע די פאר הילח
עננלאנד ®מ

 רר עננצאנד םוז קויאעךטײנערם םםרייהענדע די
הילוי. נאך םען

 -V3 ת*ט ײאס עננאיננד, איז םםרײה נענעראצ דעל
 די אױםנעצײרינם ח*ט וואכען, צװײ <ונא«ע דויערם

 וי♦ און עננאאנר, אין טרײדײוכיאנם די פון טרןז׳פורי
 קענען זײ דאם *ומםאנד, » אין איצםער ײר נעפינעז

ײז ניט מ מנעז.מ טי  סיינערס, םטרייקענדע די «ו ס
 :די *ו היאוי םינאנציעצע נענען *ו גכח גלט זײנ«ז זיי

 זײ• און םיינקרם םםרײקענדן םויזענם הזנרערם עלןי
 «יד םוזעז ימםפער נראווע די און םאטיןיזןם, ערן

א\ ווענרען ,  )is ארבײםער ארגאניזירימ די צו י1היצ נ
, ׳•.;< ' - ,/ לוננדער.;., אאע

 פױד עננצאנד אין ?ויצעדנױינערם םטרײקענדע די
 די באלעבאסים״ זײעחן נענעז ס*ב»י ביג״נרןן a רען
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 זײ רענירונג. קאנסעתואטיװער דער םון מנשטיצט

 זײעחנ םארסא^נעחןן גאך אאזען צו ניט אום קעםםען
 נענוג, סאײן אויך אזוי שױן זײנען װעאכע וױידזשעם,

 א םאר סוים סאיעקען זאא עס םארדינען קאגען זײ ראס
 דער־ צו ניט כדי קעמפען זײ ברױט. שטיקעא טרוסען
 שוין װארים ארבײטם״צײט, די פאראײנגערען אאזען

 אוכד םיט פארשאאטעז אינדוסטריע זייער איז איצטער
 אז קעסםעז, זײ ארבײטסאאזיגקײט. נרויסמר געהויער

 אװעקגעשטעאט זאא ענגאאנד םיז קויאעךאינדוםטריע די
 אויוי כאטש זאא װאס באויס, אנדער אן אויו״ ווערען
 אעכען צרה׳דיגע דאס םאראײכטערען איז ניט װיםיא

 םא• זײערע און םײנערם טויזעגם הונדערט עאף רי םון
מיאיעם.

* * ♦
 אפעאירעז עננאאנד םון םײנערם סטרײקענדע רי

 דער איבער ארבײטער ארגאניזירטע רי צו היאן* פאר
״י װעאט. גאנצער

קא״ אאײן גים. זײ בעטען אאײן זיר םאר און
צו נאר אבי װײניגםטע, דאם םיט אויסהוטען זײ גען

אריבער״ גרײט זײגעז אאײן זײ נשםה. די דערהאאטען
זי-ערע אבער ערגסטע. םאמע דאם אםיאו צוםראגעז,

זײערע אויך און םרויען, םארהונגערטע די און קינדער
בע־ זײ פאר !מאםעס און טאטעס אאטע און שװאכע

אאע םון ארבײטער ארגאניזירטע רי און היאף, זײ טען
אט םענאיך, נאר איז װאס אאץ טאן 1דארפע אענדער

ניט זאא אנשטרעננונג סײן נעבען. צו די היאף די
םא־ זײערע און םטרײקער די העאםעז צו שװער זײן

זײ װאס קאטױ שװערען איצטיגען דעם אין פיאיעס
, פיהרען.

* * *
 אינ• אונזער םון באאדד עקזעהוטיװ גענעראא די

 צו באשאאםען װאן אעצטע האט ױ;יאן טערנעשאגאא
 טויזענם צעהז מיט םײנערס םטרײקענדע די שטיצען .

 צו רוױ א ארויםגעאאזען נאײכצײטע האט און דאאאר,
 דער םאר נעהםעז צו נאײך זין אאקאאס, אינזערע אאע

 צום אריבערשיקען באאר עם און שטיצע זאםאען ארבײט,
 װא״ םון אינטערנעשאנאא, אןנזער פון אפיפ גענעראא

 ענג״ נאך װערען אריבערגעשיהט באאד װעט עס נען
מײנער־סטרײהער. די צו דירעקט אא;ד,

 •J'K דער פרן אאקאאס די דאס זיכער, זײנען מיר
 םון ױניאז װאירקערם גארטענט אײדים טערנעשאנאא

 אריזי אפרוםען װארים זיך װעאען אאנר, גאנצען איבער׳ן
 ורעם יאיזאא יעדעי דאס ׳זיכער זײכען כױר אפיא. דעם

 עם װעט נאך אזוי און חאה, זײן בײשטײערען באאד
 ניך אזוי אינטערנעשאנאא, אונזער םאר זײן מענאיך

 דא״ טויזענט צעהן די אריבערצושיהען מענאיך נאר װי
סטרײהער.' די צו אאר

* * *
 קײן נישט איז דאאאר טױזענט צעהן נאטיראיך.

 צו םארגאײך אין םוטע. קאײנע גאנץ א איז עס ;סך/
 מיאיאנען די צוױשען הערשט װאם נױט גרויםער רער

 דעם םון םאאגע א אאס קינדער, און פױיען מענער,
 גע־ אונטער דאס זיך, םארשטעהט עס א<ז סםרײר♦.

 אינ״ אונזער װאאם אומשטענדען, נארםאאע װעהנאיכע,
 א שאםען צו אנשטרענגונג אן נעםאכט ,מערנעשאנאא

 םון ארבײטער־קאמף אן שםיצעז צו סומע גרעםערע פיא
 גרויםער דער איז עט װי וױכםינקײט, געוואאדיגעד אזא

 דארןי מען קויאעךםײנערם. עננאישע די םון קאמח
 שטעהט מאכיענט דעם אין דאס זינען, אין האבען אבער

 שװע־ און גרױםען א מיט פנים אא פנים ױניאן אונזער
 יארק. נױ םון פאאוק־אינדוסטריע רער אין האכ»י ־רען
 ברירער עננאישע אונזערע דאם האםען צו איז עם און
 און אאגע אונזער םארשטעהן װעאען ים זײט יענער פון

 אין סאאידאריםעט, פון גײםט דעם באגרײפעז אויך
 װינשען מיר היאױ. די זײ גיט ױניאז אונזער װעאכען

 םואשטענדיגען שנעאען, א ענגאאנד םון סטרײקער די
!זיג

 זוםער־הײם פראכטסואע די הויז, ױניטי אונזער
 אםען אין פארה, םארעסט אין םיטנאידער,׳ אונזערע פאר

 אאע נעהמען זיר אאמיר און .1926 םון םיזאץ פאר׳ן
 דער אין םיזאן הײנטיגען דעם מאכעז צו צוזאפען

ערםאאג. !רױסען א פאר הױז ױניטי
 געווען שוין סיזאן רעם זײנען װאס יעניגע די

 נעװען זײנען װאם גאיסאיכע די הױז, ױניטי דער אין
 ארבײטער־םעכד זומערדיגעז אונזער םוץ עםענוגג דער צו

 באגײסטערםז העכסט דארם גיח נעקומעז זײגען פעא,
 $9\ל די םון חןרצעהאען צו םך א גאר האכעז זײ און

 נע• דארט יאינעז־ װאם רכעסערועען9ם םארשײדענע
 דער צו איז באקװעםאיכסײם די םאר געװארען, םאכס
באזוכער. די םון צוםרידענהײם םואער

©1ir< םיז גענראכם האבען זײ װאס גרוס דער
 דארם איז אאץ m :מזםור א װי געהט אאץ אז זאגט,

 י1 <אונס, די ‘ארדגונס בעםטער דער אין םיזאן דעם
 יתימי• owmnnruvווו Dm אין באוםען און גראזעז
 און רייץ נאםיראימז נזיט םוא און זײג^ז־יםריש םקווער

 מחװי• איז טיץי װניםי שפיגעאדיגער דער שעחנקײט.
 געזעאשאפס די נעשסאק, און נוס איז עםען דאס כערענד,

 חאכםט איז םארװײאונגעז און גײםצו םארשײדענע ךי און
 באווכער די חוס מאכט, צוזאכחןן אצעם און אנגעגעהם

 פאתענמאן, דעם םון ^•אויבען נמגונ נים זיד קאנען
חורט. חאם מען וואס

* E ♦ ,
 נאנצער דער — קורץ, זײנעז זוםער־םאנטמען די

 וױ םעחר גישס געדויערט חױז ימיםי דער אין סיזאן
חו ןורער גיק  וארןי חױז יתיםי אוגמנר ו^וכעז. מ

 *$ר v$P |9ס וױפיל באזוכער, סיט 5פו ?ײן דטריבעי
מ די דזרד ארײמעחסען אג im פאאץ חנר w אײט ג
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פיגקעי׳פטײז. י. פון

 חאכצן ארטיחעי ערשטען דעם אין
 פון כאריסטער דעם אױף אנגעװיזען ירפ
 *pud דעם אין עדות הױפט םיער די

 יעגע ד^ס און ■ר*צעס, װאנזעטי און
 װ^ס אפגע<ײ?ענט גאכדעם הןובען עדות

 עדות־כעגקעא. אוים׳ן געזאגט האבען זײ
 יענעם םון גערעכטיגקײט רי ןןבער

 אוײ די םארבוגדען םעסט חאאט שטאאט
 עס וױא ױ זעחן. ניט עס װיא און עןג

 אנערסענען עם ניט וױא זי וױיא זעהן, ניט
ט כדי ״אןמרעגעאםעסיגסײט׳/ אן פאר  ד

 די פאר •ראצעס נײעם א באוױאינען צו
םארטירער. צװײ

 אומ־ אאע גיט נאך זײגען דאם אכער
 םאמע־ זײנען װאס רעגעאמעסיגקייטען,

 •ראצעס, היסטארישען יענעם אויף הופען
 גע־ געפיחרט ■ארטײאיש זעהר איז װאס

 דזשורי, די דאס קאאר, איז עם װארען.
 נעװען זײנען ריכטער, דער װי גוט אזוי

 רי װאם אאץ גאױבען צו נענויגט שטארה
 האבען און צוגעשטעיט, האט אנקיאגע
 אויפםערקזאמקײט וױיניג גאנץ געשענקם

 פאר- האט פארטײריגונג די װאם איץ צו
 װי זיין נעםעגט עס האט — נעבראכט,

אמת. און אאגיש שטארק,
וײ װאנזעטי, און פאחא :ערשםענס

 *ז געשװארען, האבען אגגעקיאגטע, צװײ
 םארטײדי־ די און אומשואדיג, זײנען זײ

 אז פעסטגעשטעאט האט זײ פאר גוננ
 צעחנדאיגער סיט הייםט, דאס ״אאיבי״.

 אז באװיזען, םארטייריגונג די האט עדות
 גע־ באגאננען איז עם װאם שעה, דער אין

 מען װעאכען םאר םארברעכען, דער װארען
 אויף געװען זײ זיינען נע׳משפט, זײ האט

 זי־ דאך איז צס און ארט. צװײטען א
 זײן געקענט ניט האבען זײ דאס כער,
 אײן איז ערטער באזונדערע צװײ אויוי

צ״ט. דערזעאבער און
 םארטײדיגוננ רי דאס םאתט, א ם׳איז

 עדות, צעחגדאינער סיט באװיזען האט
 רויב אוז מארד דער װען שעה דער אין אז

 בריינט־ םאוט אין געװארען באגאנגען איז
 באסטאן, אין נעװען גאר סאקא איז רי,

 א גאך סאוגסיא, איטאאימנישען בײם
 האט ער םאהרען. צו אהײם םאפפארט

 םוטער אאטע זײן אז בריעף באסומען-א
 געװאאט. האט ער און קראנק נעװען איז

 בריעוי די זעהן. זי איטאאיען אין םאולרעז
 חאט מען װעאכע אין םוטער, זײן םון

 גע־ געוױזעז זײנען אהײם, גערוםען איהם
?אורט. אין װאיען
 איםאאיע־ םון קאױרק דער מעהר, נאן
 אויפנע״ איז באטטאז אין קאונםיא נישעז

 באשטע־ האט ןנר או^ עדות אאס טראםען
 ,גע־ דאן איז סאקא אז נעריכט, אין טיגט
 באסטאן, אין אפיס, אין איהם כײ װען

 װאו יאאץ, דעם םון אװעח װײט איז װאפ
 און געײארען. באגאנגען איז פארד דער
 םארטײ״ די װאס פערזאנען, אנדערע נאך

 מן־ האבעז ארױסנערופען, האט דיגונג
 גוט סאנען זײ אז געריכט, אין שװארען
 נעזעהץ איהם האבען זײ דאס און סאקא׳ז
באסטאן. אין טאג יענעם

̂אט דאסגילײכען  ״םארטײריגוננ די וז
 דעז־ץ אין אז עדות, םך א דורן באװיז^ן

 באגאגגען איז םארביעכמז דער װען צײט
 זײן כײ נעװען װאנזעטי איז געװארעז,

 געםונען זיך האט ײעאכער פטענד, פיש
 דער וואו ארט דעם ם\ן מײלעךװײט

םארגעסומען. איז מארד
 םארטיײ די נאך האט דעם חוץ א און
 חאכען װאס עדות, פארגעבראכט דיגונג

 געװען גראדע זײנען זײ אז געשװארען,
 באנאנ־ איז םארד דער ײעז םאא״ז אויפ׳ן

 די געזעחן האבען זײ אז ;געװארען גען
 אויטאמאביא, אן איז אנטלויםעז מערדער

 ן ע ב א ה מערדער יענע־ אז און
ן ע ה ע ז ע ג ס י ו • א נ א . ץ נ א  ג

 אנגעקילאנטע, צװײ די װי ש, ר ע ד
r װאנזעטי. און סאקא

 די אבער ? גוט זיר, דאכט דאר, איז
 םראגי־ דעם םון ריכטער די מים דזשורי

vv\ אין נענוםען נים עס חאבען פראצעם 
 חא־ זײ נעזאגט, בעסער !אםבאטראכט

 םאר־ די װאס זאך סײן נעג^ױבט ניט בען
 חאם םארםירער צװי' די םיז טײדיגונג

 גע־ <יכער חאבען זײ םארנעבסאכם.
 זײנען וואס באםדםעשות, איע די גאויבט

 צווײ• זעחר די םון געװא^ן דערצײיט
 אגפלאגע די װאם פערזאנען, םעלהאםמע

 פדוח דאס אײחנר ארויסנערופען, האט
טצנטען, עחרענחאםטע איצ די פון זאנען

 ארױסגע״ חאט פארסײדיגומ די װאס
״ שסעיט.
 חאט װארום זיך: םרעגט עס און

 גע- א?ױ ov איז װארום ■אסירט? עס
 אױןי געוױרקט ךערנײ חאט װאס ײען^
שטײגער? דעם

 יעחון או םארשטענדיץ־, איז עס
 חײנטײ דער אין װערט עס װען םאי
 באגאנ• געזצישאפט צאצקעדינער ׳גער
 די איז רױב, און מארד א עועס גען

 צו פאראיגטעחןסירט שטארק פאאיצײ
 קא־ זאא סען װאס עטיצען, כאפען^־״

 װא־ םארברעכען. פאר׳ן אגקיאגען נען
 די ״כאפען״ גיט קאז זי וױכאלד רים

 טען רארוי װאס צו טא םארברעכער,
 ניט ניאט טאקע איז ׳ עס און איהר?
 דארײ זוכם זי און איהר. פאר שעהן
 םאר־ די ״כאפען״ צו מאל איע בער

• כרעכער.
 עס נעליגגט מאא איע ניט *אבער

 םארכרע״ דעם כאפען צו •אאיצײ דעד
 מען דאס עס, •אסירט׳ אפט און כער.

 און פערזאנען. ריכטיגע די גיט •״כאפט״
 מען זוכט װעמען, מען כא«ט"״ סױם
 מען קײס, א זײ געגען מאכען צו שױן
 יעדען אין און םאר׳משפט׳ען. זײ זאא

 אזוי וױ זעהן, מען קאן מארדיפראצעס
 נעזאנט, כעםער אדער סראקור^ר, דער

 פארשײדענע געברויכט אנקאאגע די
 צו אזוי זוכט, מען אזוי וױ טוײ?ס;
 אנ־ די קרוק״ בײ אר הוה ,בײ זאגעז,

 זײ און שולדיג, געפינען צו געקלאגטע
 טאקע דאריבער און פאר׳פשפט׳ען.

 דזשורי א נעריכט אין אװעק מען זעצט
 אור־ דארםעז װאפ בימער, צװעלף םון

 דארםען, װאס אופפארטײאיש. טײלען
 1פא די אז נעבען, אכטוננ עס, הײםט

 גערעכטיגקײט, די ױםטיציא, דאם
 מאכען, ניט זאל געזאנט, ס׳שטײנס

 אײ\י זyp,rpyאױ איז טעוח • א חלילה,
מעגשען. אומשולדיגען אז תליה דעד

 דער מיט פאסירט האט װאפ טא
 טראגײ דעם פון ריכטער און דזשורי

 װאנזע־ און סאקא גענען פראצעם שען
 זײ־ װארום צוריק? יאהר םיגף םיט םי

 אוץ טױב אזוי געװען דעםאלא זײ נען
 םארמײדיגוננ די װאס )אלץ צו כליגד
 םון גוגםםען צו ארױסנעבדאבט, דזאט

 זײ האבען װארום און 1אגנמקלאגטע די
 צװײסעלהאםט;( די וןואס אלץ גענלויבט

p םון עתת in ר האבען אנסלאגע  מ
1 • ‘ ־ צעהלט?

 צװײםעל שום אהן האפען דערבײ
 זאציען אײניגע ׳ראל נרױסע א געשפילט

 ארײגגע״ זײנען ־װאס אומשטעמ־^ן און
 פראצעס, יענעם אין נעוואדען בראכט

 ארויסגע־ זיך האט עס ,n און.האבען,
 װירקוננ שטארקע א געהאט־ שטעלט,

 ריכטעד. די אויזי און דזשזדי דער אויף
 גראד נעוױסען א ביז א; זאנען קאן טעז

 אוײ ר' פארבלענדט םטש זײ עם האט
געז•

 װאם אומשטאנד, אן קומט ראשית
 גע־ ך י ל ם כ י ז ב א האט אנהלאנע די

 דזשורי־ די באאײנםלוםען צו סטײדזשט
 איחר םאר ארױסברײננעז איז לײט׳
 ארן ״שולדיג!״ גענארטען זעהר דעם
— איז: דאס

 צוױי די ארעסטירט האט כיען װען
נעםונען זײ בײ מען האט אנגעקלאנטע

 דעם פון און קוילמן םיט חנװאלודנר »
 גאג־ א םארקאכט •ראקוראר דער חאט

 וגאס װאכען זיבען די אין ?אשע. צצ
 דער חאט גצדױערט חאט •ראצמס דצר

 גיט טאג אײן קײן אפשר ■רא?וראר
 דעם נײ אז דערפאגען, צו םארפעלם

 גע־ א גצפוגען םען האט אגגעקלאגטען
 פראקױ חור און רעװאלװער. לאדענעס

 בלויו באגוגענט ניט זץ־ חאט ראר
 ויכען גאגצע די אלײן. װערטער םיט

 גע־ חאט פראצעס דער וואס װאכען
 די םיט רעװאלװערס די ױיגען רױערט
 גע־ אין טישעל א אױף געלעגען קױלען
 דזשורי, די םון אויגען ױי םאר ריכט,

 םאר״ זיך חאט פראצעס דער װען און
 זיך נעגאגגען איז דזשװײ די און ענדיגט

 הלאפער־גע־ דאס זײ האבען באראטען,
 פאר- אזוי זיך. מיט םיטגענוםען צייג

. געזעץ. דאס. לאנגם
 עס גאטירלױ, האם, פארטײדינוגג די

 האט םארטײדיגוגנ די םארשװיגען• ניט
 א געפאכט האט פאקא אז באיױזען,

 געװען איז ער װאס דעם פון לעבען
 ביײ ״װאטשטאן״ נאכט־היטער, א

 געדארפט האט ער דאס און נאכט)
 געגען באשיצען צו זיך װאםען טראגען

 װאנ־ אנבאלאנגט װאס און אגםאל. אן
 ער אז געװארמן, כאװיזען איז זעסי׳ן,
 לאגגען, א אויוי םארטאג געהן פלעגט

 װעל• מיט םיש די נאך װעג אײנזאםען
׳װעג אויף געהאנדעלט, וזאט ער כע  א

 , רוײ םארגעקומען אפט זײנען עס װאו
 רע־ א געטראגען האט ער און בערײען,
 םארטײדיגען קאנען צו זיך װאלװער

 װאכען זיבען די אבער אנםאל. אן אין
 כסדר האבען דזשורילײם די װאס צײט

 די מיט רעװאלװערען די אויף געקוסט
 י זײ און באזינט הפנים, זײ האט הוילען
 אויםפערס־ קײן נעשענקט ניט האבען

 פטדטיײ דצר פון טענות די צו ואמיןײט
 חאט דאפ באװײזען. אלע כײט דיגונג

 ניט האט דזשורי די אז נעוױרקט, אזױ
 אםילו אויפםערסזאםקײט סי׳ין נעשענקט

 עדות םוצען א אריבעד װאס דעם, צו
 אנ־ צװײ די אז נעשוואױרען, האכען

 פארברע־ םיז צײט אין זײנען געקלאגטע
 יע־ פון אװעק מײלעךװײט געװען כען
פלאץ! געם

 דזשורי׳לײם די אז קלאר, אמ עם
 װע־ נעטאן טראכט א ניט אםילו האבען

 הא• געקאנט האט םאקא אז דעם, גען
 שײ אבער רעװאלוחןר, א זיר בײ בען
 ברײנםרי סאוט ביז באסטאז םיז סען

 ראס־ און אנט.0גע ניט נעוױס ער חאט
 װאנ־ געסאנט • ניט אױך חאט גלײכען

 װאם םיש־םטענד, זײן פון שיסען זעטי
 םלאץ דעם פון אװעס םײל^־װײט איז

 נעװארען. באגאגגען איז מארד דער װאו
 נע- עס דזשורילײם די װאלטען װארים
 ניט זײ װאלטען באטראכט אין נוםען

״שולדינ-. אורטײל קײן ארױסגעבראכט
 האט װאס אומשטאנד צװײטער דער
 און דזשורילײט די באוױריןט שטארק

 קלארע די צו געפאכט בלינד מםש זײ
 האט פארטײדיגוננ7 די װאס באוױיזען

 ־ א ר דער געװען איז ארױסנעבראכם,
. ם ז י ל א ה י ר -

 דאס זינען, אין האבען דארן* מען
 האט• צוריה, יאהר םינױ־זעקם א מיט
געבושעײעט שטארס לאנד אין דא נאך

 געזונגענע/ צײמ דער צו לידער דײנע
 — װעה, םים פול לידער דײגע

 געדונגענע קלאגמומערם םון געװײן װי
זײ זיעען פ«לשע פוםטע,

 פארבארגענע דאס שטילע, דאם חער איך נאר
 ;דיר אץ טיף שוױיגען דאם און
 דערשלאגעגע א װגענט זײץ :זעה איך און

םיר... דײן בײ אוםעט אץ וױעט

 בא״ און ראדיקאלען, נעגען רעאקציע די
אך זוגדערס ע געגען נ ד ם מ ר ־ ם א  ר

 גע־ געשאפען איז װאס ן, v ל א p י ד
 םון יאחרען כלוםיגע די דורך װארען

 װיכטיג גיט איז עס װעלט־פריג. דעם
 האט עפ װער ?לאר״צושטעיען, איצט

 דעם אריענעפיהרט פראצצס ועם אין
 די געטאן וזאט דאס צי ראדייןאליזם,

 אײנ־ דעם מאכען װעלענדיג ^:?לאנע,
 נאך און ראדי?אלען אויוי דאס דרו?,

 גלוײ אלץ מען קאן דעדצו, איטאליעגער
 םאר־ די גצטאן האט דאס אדער בען,

 אײנ־ דעם מאכען צו כדי טײדיגונג,
pn i, לאר כדי געזאגט, כעסער אדער? 

 ראדײ און אידעאליסטען אז םאכעז, צו
 ״האלד־אפגיחעם״ חײן ניט זײנעז ?אלעז

 װעפען ^זארדען קײן ניט כאגעהען און
 זי־ איז אײגס נאר — בארױבעז, צו

 אויןי פען האט צײטעגוױיז אז ׳כער
 רא־ װעגען מעהר גערעדט •ראצעס דעם

 םאר טארד, דעם װעגען וױ דיקאליזם
 גע־ אנגעקלאגטע די האט מען װעלכען
 טאקע אז איז. םאהט דער און משפט.

 פראצעפ אוים׳ן איז עם װאס דאס,
 און פאקא אז געװארען, פעסטגעשטעלט

 זיײ זײ אז ראדיקאלמן, זײנען װאנזעטי
 םאציאליסטען, אדער אנארכיסטען גען

 געםינען צו רזשורי די באװירקט האט
 די אויוי אכטעגדיג ניט ״שולדיג״, זײ

 םאי־ דער םון באוױיזען קלארע אלע
 םארברע־ דעם זיינען זײ אז טײדינונג,

באגאננען. ניט כען
 םון פחות די אויף דאס זיכער, ם׳איז

 קלײךבירגער, קלײנשטעדטעידינע די
 האט דזשורי דער אין געװען זײנעןי װאם

 איז עס װאם װירסװנ שטארקע א געהאט
 פרא־ אוים׳ן נעװארעז ארױסגעבראכט

 רא־ זײגען װאנזעטי און םאקא אז צעס,
 אגיטאטארם און אגארכיםטען דיקאלען,

 ד^ס, איבערהויפט און םטרײספ םאר
 םעג־ םאטערלאנדסלאזע זײנען זײ װאם
 שטאאט דעם געגען זײגען װאס שען
 אײד שםעלט םיטאנאנדער! אלץ פיט
 די אויף געװירסט האט עפ װי םאר

 עם װען דזשורילײט, סלײנשטעדטעלדיגע
 גע־ אין געװארען ארויסגעבראכט איז

 ?ייגען אנגעתלאגטע צװײ די או ריכט,
 דער םון צײט איז ^סלעקערם׳* געװען

 ?"[ אנטלאםען זײנעז זײ אז מלחםה,
 אונ־ אויפבאהאלטען זיך און מעססיקא

 געהן צו ניט אום געמען פאלשע טער
 ״דעםא־ פאר סעמםען ארםײ דער איז

 גע- דזשורילײט יענע האכען קראטיע״.
 כא־ בעפערען א נאך האבען דארפט

 ״קא־ זײנעז מענשעז אזוינע אז וױיז,
 םאדברע־ ״יעדעז ׳באגעהן צו פאבעל״

 שולדיג זײ ױינען םסתמא אז און כען״
 זײנען זײ װאס םארברעכעז דעם אין

געװארעז?! ,באשולדיגט
זאך: אזא םאר אײך שטעלט

 םא- געפרעגט האט םראהוראר דער
 אפע־ קײן ניט איז ער םארװאם קא׳ן

 געענט־ י ער האט םאטריאט, ריקאנער
אזוי: אומנעםעהר םערט

 אמעריסא הײן געקופען כין ״איך
 י ז ב א ה ך י א אבער פרײהײט, נאך

ם ט י נ ע ע ו ג  זיך געםינט דא ן. נ
 אבער עםענװאדג, םעהר געלם, מעהר

 איר ארבײטער״פאסען. רי םאר גיט
 רעדע־םרײ* געפינען צו ערװארטעט האב

 און דעבם ניט דען זיצען אבער הײט,
 פרײ? רײדען םאר טורםע אין אנדערע

 דייטשען, די מיט צוזאמען א־בײט איך
 וזײנט מיך, ליבען זײ און זײ ליב איך

ט זין איך זאל םאדװאפ  קרײ זײ פי
 שיםען נעהן איך זאל םארװאס גען?

 וואם לאנדםלײט? און אײגענע זײערע
 נע־ איז סריג דער^ זײ? צו איך האב

 קאפיטאליםטען, םון ג^מארעז מאכט
ט, געשלא;ען, זיך חאט מען  נע׳ממית׳
 םארלא* האבען ארבײטער די — איז

רען״.
נע־ האט דאפי וױדהונר א םאר וואכ

 שװער ניט איז דזשורי, דער אויוי האט
׳ םארצושטעלען. זיך

 ״שיל־ געװען איז אורטײל דער און
“דיג!

 זײנען ,װאנזעטי און סאקא אבער
 נע־ םאר׳םשםט זײגען זײ אומשולדיג!

 םארברעכעז א םאר טױט צום װארען
 בא־ זײנען באנדיטען און רויבער װאס

 יע״ םאר קלאר יעצט איז דאם גאננען.
 םאראינטערעסירם זיך האט ײאס י דען
פראצעם• דעם מיט

 ארבײטער ארנאנידדטע די זאלעץ
 א םאדערען העכער איץ אלץ״העכער

 מארטי־ צװײ די םאר פראצעפ נײעם
 גרעסטע דאם נעײעז װאלט עס דערן

 אומשולדי״ צװײ לאזען צו סארברעכעז
תליה. דער אויױ שיהען פעשען :ע

 סיםגלימד טויזענםער די !חויז מניטי דער אין אאע
n לאקאלס אונזערע פון u nױנןטי די מוםדאניזיחמ ן 

< פוכמנן און הױז ח  װאקײשאן. פוורבוײימפן'דיעד «
פאחמן. זײ דארפאן אחיז און חויז ײנימי זייער איז עס

 דארםעז יעיאן דער פון םיםגצידאד אסטיוחנ אלע
 ,^גליםיטײטנאגגממי צײם פורמר א פאר יוערען

ײ v חוח. יתמד דאר פ n j m ד גאך זיד קוםם» 
w אין גױ* r, ח פדטימיז אויוי  דארא #א«ױ סחם י
י ייינעז ייידיז נמנז דיסנן וואס ^ 4חני מוומי מ

 װאם• יעגע צו דערצעוולען דאיפען נעווען דארט שויז ן
 איי חזיז ,ױניטי n וואס געוו^ז, גײם גאר דארס ?יעען

 איז ױניםי די »ז דערצעהלעץ, זײ זאאען פוויגט.
 א אוים געוועחגאיר זעהט עס תי חױז, אײן בלױז דם

מ א איז דאס אז — נארדינג־חױז. אנ  !איםפציע ג
 קאטי־ םך א םיט חאםעל גרױסער א איז דאם או

 םינו• איבער םאר פלאץ דא איז דארט אז און דזאמם
וועאם. גאנצע א דארט איו עס — פפתאן, חוגדערמ

m I א M*m w m 1וחנלט אגמנעתטע
a ׳ A • , ״ ' i

 םיט״ די צונייױ זיך טרעםען חויז ױניטי דער אין
 שא- און ריכטוגגען אלע םון ױניאז אונזער םון גלידער

 אונטער־ סײן םון נ״ט פען וױיס רארםען טירונגען.
 םארברײגנען אלע ^לינקע״. אדעד “״רעכטע םוןי שײד

 האר־ םולער אין אוםן, בעסטען און שעהנסםען אוים׳ן
משפחה. נלי?ליכער אײן פון מיטגלידער וױ מאניע,

 נים םאהרט װאקײשאן, אויוי פאהרט איהר אויב
י אימענער אײער אין װי אגדער קײז אין ט י נ ו  י

י ו J ח r
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איך אוסעסום; איז דיסקוסיע די
 ״עדט ם אז גאראגטידען, ;יט אײך װעל

 אבער ;prog: אי־ע אױוי חום װענעז
pg דאס איז קרייזעז געזעיייצאםטריבע 
 ®ראגע די און טאנ״; pc פראגע ״די

 עקא־ דײ איז עס אױפ; ;ים זיך שעפם
 ״ברױם די לא:ד, םדן י־אגע נאכױשע

 אינ״ בייז מדאגע די פוטעי׳׳־פי־מנע, און
—־ כיזנעס pc פראנע די דוכטריע,

מן יאהר prpr םיס  אײעריהע אין מו
 אײנענ־ נײע םעהר און םעחר איץ צו

 —עסעס כאזיזוען וואס םענשען סיםעד,
אװעסגעשםעים. פונקם דער איז אזױ

 װײגיגער איץ ודערם אםעריקע אין
מן *■ראיעטאריער״, ןחגגיגער און ״  מנ

 איבייםס־ זײער בלויז מאיכזאנעז וואס
קראםם״.
 ניעז װאס הבי, סך דע*־ איז דאס

רײד• אילע איז אונםעי־ צידיט
,ב״ pro העײט cm וחגגען רייד און

 אי*עי־ איז קאגװענשאנש, סארםעז אלע
 ״לאנסשע־ איערלײ אױוי ידאבס, לײ

 עקא־ די אין הױפטזעכרץ־, אוץ, אנס-,
אוניװערזיםע־ די pc קלאסען נאכױשע

pro.
 חשבוגות, פארשידענע דא זײנען עס

 רינםיגקײם די באוױיזען דארםען װאס
 אײז »ו:קם• אװעקנעשטעיטעז םונ׳ם

 אױס־ יעצםענס םיר איז װאס חשב\ן,
דיזער: איז הערען, צו נעסופען
 איז דינעז וחגלם-םיחםה דער םאר

 ’מי. זװײ אוםמפעהר געװען אםקריקא
 פאדסאנט חאבען װאס םעגשען, ליאז

 .סע־ אדעד ״סםאקס״, אדער *שערס״,
 ביזנעס־ םארשידעגע p* קױריכױס״

 זײנען הימם־צרטאג ?ארפארײשאנס.
 פיליאז. פוסצעריז אימך־ אתילכע דא
 א*בער באיעבטסישקײם אײ״ ״קיעס וײ

 א טיט אײזעגבאהנען, •סעריקאנצר
 ביליאז א םיז אײנקונפם יעהר^ימנן

 אכס צוױשע צוםײיצם איז דאיצאר,
 םע־ ״אםעריקאן די ■ערזאן. הונדערם
 האט סאם&אני*, םעיעםאז אח יעגדאןי

M3' סםאקהאידערס. םױזזןגם
 אז באװײזעז, זױסער די אלזא,
םאי  ׳זיך צוםייים אמעריסא איז גאפי
 םעהר אה סעהר אױם, זיך כדײםעט

 אזן מעהר ״*ו סופעז .קאאיםאליסםעז״
אײנענםיםער. סעהר
יײסע־ דעם וחןגען וײידעז װאס די

ם נעז  דעדזעלבער איז אז פאקט, דעם ני
 קא־ דער אויך ?יך קאנמנםרירם ןױים

 דעם פאד באװײז בעסםער דער ■יםאל.
 *םו־ די *םח אויםםשײנ דער םאקע איז

 טראם״ םון טדאסם א ער*םראסטעד,8
 דעם בײ ווערס םארד־ביזנעס די טען.

 די בייש«ױ. א איס נענוכמז מםענדינ
 אויםא־ אז נאר נים איז םארד־בימעס

 סוײע?, אײז^באהנען, ״ביזנעס.1סאכי<
 שםרע־ אוםעםום — װעידער איז שישעז

 גלײכצײ־ אבער הענט. פארד׳ס זיך קען
 קא־ פון קאגצעגטרירוגנ דער םים סינ

 אױסבדיײ אן םיט אויך געהם איטאל
 ערקרע־ לײכםער אפשר jyp םען סרנג.

אזא האב איך צייכטנב א םים רען

און
רזל

 לײ אוניװערדטעם. אין :עזעהן צײכגוגג
 האלבער » וױ צוזאטעגגעצױגזגן ;יעס

 ״שטרא־ טיט נאװארפעז אח דוד״ סנן״
?r~\ 1ניי כילד הײמנען א אויף רױ 

 זיו הױבט קאסיםאי ®גים. קריססוס׳עכ
 איז עס װאו אונטעז, pc ציוזען א;

 איבײםס־קראפם די איז עס וואו ביײם,
 ציהט םאלקס־מאסע; גרױסער דער פון
 cv װאו פוגקם, צזם שטעלער «יץ זיך

 קאפיסאריםט, אײנציגער רער דצט
 קאפיטאריסטע;; גרופע קיײנע דײ אדער
 נעה^ זיך, ציר,ען pc װענ אױפ׳ן אבע־

 ארוםיגע די אין אויך ײיעןם 5א
 אז הײסם, עס װאס — ״*טט־אהרעך

 פאאהס־טײלען .צאהל ניױכע א נאד
אײגעגטיטער... זײנען

 שמערט oy'DiPDn די אין אבער
 חוץ א חשבונות, נאך אױף אפ זיך ניען
 שזנר"״ צאהל פאדגרעסעיםע די

 ״סעקױריםײהאידעדם און ״סטאק״
 צא דער םון pctrn א סאכם פען

 װאס הײםען, איינענע םון אײנענטיכזןר
 דעי pc און כסדר; זיך פארנרעסערם

 אייז זיך ;ןישאפ װאס ׳שעןיםנ: צאדזל
 האלב־לוק־ אנדערע און אױײאסאבילס,

 ארטיק־ האלב־באקדועםליבקײם איז סרס
 איז «ז באוױיזען, דארזי איץ דאס לען.

 װענינער און װענינער וחגרט אפע-יקא־
 טאקע און ^פדאלעטאריער״טי!-• דער

 דרעהט ״•דאלעםאריער־םיפ״ דעם אדום
 עס דיסקוסיע. ;א:צע די כברזגט זיך

 זאל אסעריקא װעז אסײי אז הי^כם,
 ק<| אינחסםריאליזירט, דורכאויס ױערען

 אטע־ איז אז ערװארםעז, ניס אויך םען
 ״פראצעםא״יעי־ אזא זײז זאל יײלא
״ » י איצם ביז האט סעז וױ ד י  ז

 ־*ער ^®רןדלעטאייער״. א םא־נע״צםעלט
 וועט ״פראלעםאריעי״ אםעריקאכער

 הענט ײ־ויז כױם כיענ״ש קײן זײץ ניט
 אן זײז אױך וועט ער ארבײמען. צו

 ער איז. עס וואס פון אײנענמיםעד
 טאקע עס ײעם עפעס. פאדסענען רדעט
 און דיסקוסיע. די איז דאס זײן? אזױ
 פאילנעגיע אױח א; א^ך וױיזט כיע;

פאיטעז:
 צאהל פאדגרעסערטער דער אין

 ״סעקױוײםי־חאלדערס״ ייח ״סטאק״־־
 אין ארבײםזנר. זײ פון םאסעז זײנען

 זײנען אינחסםײעז צאהל נרויסער א
 זײעיע פון פראצענט המדעדט נאגצע

 דיזעל־ איז האלדעדס״ ״שעך ארבײמער
 עלעק־ ״דזשענעראל די אינדוסםריען. בע

 רײכםםע די םון אײנע קאםפאני/ םריס
 אױ̂ו איז לאנד, איז 1אתםערנעהםרננע

 ^בעל די װידער !זגבױם. שםײנער אזא
 נע־ לעצטזמס האט קאמיאני״ טעלעפאד

 הא- ׳שערס נײע פארקויוי צום שמזך׳ם
 גע־ םענישעז p 799א םױזענם 118 בעז

 ;שערס 676 אח טױזעגם 733 קױפט
 שעדס די פון קויפער די ציױשען אוז

ם 26 ארום געורעז זײנעז ^ ױז  ארבײ־ ם
 הױז־ םױזזמם צװאנצמ איבער סער,

פא־ ארבײטער פון םעדירסטעגס פדױען,

 װאס טויזענט, צעהן ארום און פיליען,
קלױרקס. אלס אגגעגעבען זיך האמוז

 די אז םאקםען, און םאקטען #אלזא
 ״■רא״ קײן ױק נים װילען ארבייםער

 אױף טאקע הערען און לעטאריער/
״■ראלעטאריעד״'... זײז צו

;אך באוױיזעז פאקטען די אבער :om
 ׳עטױסען װאס קרעפטעז, דיזעלבע

 קאנצע:־ צו װענ זײן אויף קאפיםאל
 נרע־ צו צוצוטײלען אויך זיך טראציע,

 דעם װעקען ״שיכטען, םעהרערע איז סערע
 אז שיכטען, זעייבע די בײ באװאוסםזייז

 נע־ און אינדוסטריע^ער גאנצער דער
 אגדער״ש קען לא:ד פין שעפמם-לעבעז*

 — װערען געטעגעדזשט בעסער און
 אלע־ םון אינטערעסען די אין םעהרער

 שערס הויפען װאס אדבײטער, די מען.
 זיינען .זײ װאו אינתסטריעז, די זיא

 א דעב> דורך קריגען און באשעפטיגט,
 פון ערפאלנ אינ׳ם אינטמרעס גרעסערעז

 אדער פריהער םוזעז אינדוסטריעז, די
 אז סיאכטען, צו אנהויבען שפעםער

 בא־ זײ זײגען האלדזןרס״ ״שע״ איס
 פרא־ גאנצען פונ׳ם וױסעז צו דעכטינט

 א*; אינדדססייע, זײע־ pc פיט־סיסטעם
 אז וױדתגז, צו אויז־ בא־עכמיגם זײנעז

 :אך צוםײלעז זיך זאל פ^אפיט דער
 וועט עס — וועיטמי אכדערע אין סעהר.

 סיסטעם, די םארוױרקליבען םוזעז זיך
 וועיעז באטריבען זאל אינדוסטריע אז

 :אי־ אײנצעלנע, פון פדאפיט פאד׳ז ניט
א^עטען. פון נוצעז פאר׳ז

 א־ װען אז אפילו, םײכדעט מעז
 זײ הערעץ ״םארפזןג^יך״ װערען בײםער

 און ״קלאסעךקעםפעריש״ זײן צו אויף
 ״רעװא״ דער םאד פארלוכט א איז עס

 מײ־ נאר קענעז אזוי אבעד לוציע״;
 פון געטאכט האבען װעלכע ׳די משען

 פילאזא־ ״פיגםמעדע א ״רעװאלוציע-
 םאקע אז אײז, ניט זעהען און םיע׳/
 לע־ זיכעיעז מעהר pk בעכערען אינ׳ם

 זיך, ערוחןדבעז אדבײםער װאס ׳בעז
דעוואלוציע. שױן ליגט

 קא־ ״ליבעי־אלער עס רופעז אנדמ.-ע
 קאפײ ״ליבעראלער אבער פיםאליזם״;

 שםױש א שויז דאך איז נופא םאליזם״
םענשהײט! נליקליכעד מעדזד א צו

ליבעראלער, װערט קאפיםאליזם דער
 װאק־ דעם דודך ליבעראלער, וועיעז מוז

 ברײטע די בײ באװאוסםזײן סענדען
 קאפיטא־ ליבעדאלער א פאלקס־מאםען.

 דעם צו נעהענםער שריט א איז ליזם
 האפי* פון פארשװינדעז ענםגילטיגעז

 סילאזאפיע באגרינדעטע די אליזם.1
 ®אפיטאליסטי־ די אז הארל׳מארקס, םון
 ער־ היסטארישע א גאר איז ארדגוננ שע

 דיזען איז זעחז צו טאקע• איז שיינוננ,
 דער עתאנאכױע. אםעריתאנער םון פאקט

 לי־ רועדם ער אױס.. נעהה קאפיטאליזם
 דעם מיט זיך; צושפרייט עי בעראלעי•

עד. ײארשװינדט

 גאך צו אוטקעחחןן ךך צ#םיר
̂ יעכ^ז. פון םאקםען

 וױי־י װאכ ׳ציפער די איגעזעהן־םון
 קאפיטאי״^דסיילוע, ברײםעדע א זען

pn אויך געהט דעם אין .ױ^ס g - ד*ו 
 EHיח װײדדיינ^ וזעכעחן די פון פאקם

 1W9 <ןרינ*ז, אדבײםער אמעריקאנער
 אנדתרק אין װײדזש*סטענדארד דעם

 צו זנוקוקען אױך זיך םעז סוז לענדער,
 װאס בעסערער^באחאגדילוננ, אלץ דער

 h אין קריגען צו אן הויבען ארבײםזנר
 קא- דער געהט *רט דעם אין פאכריקען.
 ליבעראלעד דין אין אריין ייטאליזם
 אין סרים. שגעלע ;אר טיט פעדיאדע

 אינםים איך האב מאנאטען לעצטע ־י
 שםועסען אםענהערצינע • pH ארבראכט

 וױכ־ די pc ארגאגײזערס ױניאן ;ײם
 ׳אלע pK אטעדיקא, םון שטעדם טיגסטע

 אז געזאנט^ כדד האבעז אױסנאהם, אהן
ארנאניזײ אין שװץריגקײט גרעסמע ,־י

׳םאקם אילם איצט ליגט ארבייסער
 אר־ די וחגלכע באהאגדלונל די *ואס

 צר דורכאויס זײנען קריגעז .ײטער
 זיײ ״צופרידעז״ pא שדידענשטעלענד.

 װײל דערפאי, ניט ארבײטער די נעץ
 נאר הישגיוז, גרױסע סײן גיט האבען ײ

 וױיטמעהענ־ גא:ץ אפילו ורײל דערפאר,
j r נאכגענעבען. זײ װערזנן פאדערתנעז 
 די טרײבען םון ״פארכיאךסיסםעם״ ־י

 ווערס חיות טד^יבט טמז וױ אדבײטעד
 שאפ׳ארגא־ שדואכער; אק שװאנעד אלץ

 םאר זיך םיט •פםע^עז װאס ניזאציעס,
 pא ודאונש, וױלען, אדגאניזירטעז אן

 נ*זז באטרײבתנ דער איץ אינטעיעס
 םעהר אלץ אנערקמנם װערען פאבריקע;,

 אי״ אכט־שםוגדינעי דער סעהר; ׳אוץ
 »יז פאקם א כםעט ישוין איז בייםס״טאג

̂־־ט איצט אינדוסםײע; *עדער  נד־ ויז
 זײ די אז באװענונג, גרויסע א ־חרט

 עהזמד װאס ארבײםס־װ^ה במךםאגינע
 טיאגספארםא׳ מאנכע איז נאך טירט

 ארױס נאנצעז אין זאל ציאנס־סדײדס
 א] נעהם נלײכצײטיג און ״סטײל״; פון

 זא־ ארבײםער אז באײענונג, גרױסע א
 א ה*י:עז יאר,'* סון פארלויף אין עז6*

 זיײ קרינען און װאקײשאן, ײאך־צװײ
jrvy װאהײשאדווא־ די איז װײדזש;>ס 
—אינצזעדעסאמתד־ נאך װאס און :ז;

 זײנען דעם סאי פראפאגאנדיסםען די
סיהדער איבײםסנעבעד, אונםעתעהמעי, • %

I.אינדוסםריעז
 אזעלכמ אלע אז זץ־, פארשטעהט

 פראבלעםעז איויס דופען ערשײנוננען
 איײ אח באװעגוגנ; ארבײטער דער *.ין

 פךאבלןןםעז אויך דאס זײגעז ;ענםליך
 רא־ און סאציאליזם, אמעריקאנער .ייג׳ם

 איז ־ דאס װייל איז בכאא; דיהאליזם
 דעם איבער דיסקוסיעס זײ זײנען אזױ,

 P® צירקלען פארשידעגסםע די אין
 םאברײד אדבײםער־םיהדער, כאל־טוער,

 סםױ און געשעפטסאיימ, כיענעד^ערס,
 אה סאציאא־אאליטיישע פוץ דענםען

 איז עס קורסען. פאאיכדש״עקאגאסישע
 די איז אז ׳זאנט טעז ײעז באבדא, א

 אסעריקא פון קדייזעז נעזעישאפסליבע
 ־“״תואידזזז א אז םײם־שטיא; אלץ איז

 םלז און אוטעטום, איײז איז גײסט
 םעז אח ׳:ים םדויטם םעז ניט, ט־־אכם
ניט. בײנקמ

 בע־ וױםענשאםםליך שױן איו אס
 גע־ דא זײנען עם אז מיו^רען װיתן
 עם טקנ צד, אײן װאס *ױםנאמנן רױסא

 ניט זײ m ״רבים א אדער יחיד, א ?ײן
 » W דא איז עס סיידעז דורכםיהרעז,

ויים. צוזײםער דער אויזי *ד
םע־ םטרײה. א לםשל, םיר, נעהםעז

 װעלעז p־mor װי ארבײםער די נען
 סיײ םהאן, נים עם זײ prjgp סםריימאן,

̂ז באלעבאס א in איז עם דעז  ות־ נעג
pro םםר^קען. צו

 או זיך סארערט עם דױ פוגסס ייין י
 אלע םיט יײז צאפצעו ארבײםעד די

ל, m כמנלות, ש ס  תאאסעךבעוואוםם, ל
 דער איבערנעמנז און קאםפסלוסמיג

 אז זיה ®אדערס אאי מוך, ארכײמנר
̂יא מ^עבאס דער  אלע םיט ייײד ז

m O n; ל ער * » pn א נרויסער, א 
ר מ י םים עחרליכער און ר

 איז װאס באלאבעסעל אדעם ^צײן, «
m* או  W שוױנד^נר, מםיקעא א מר
pro תרכאיחרען טט p'p עדא^לגדיײ 
סםרײק.- מחרננחאאכתן און כען

ע דאס מנ  פאםײ איז ויויר איז ודי
 Z3JW2״ יממרסאז א prn ׳לפמן. ריעז

m םײנד״ ײיז w ■* יהחנז מתם• 
 מגונ גים נ*ר «דז ס»סיאיע^עכיט «

Din וואם v* יע םיט כחוד « «יו» 
a םעאײ^ t נ*ד חנדזו ויך פ*דמרט V 

ת *יוײםער תי• ■ « ײ  ג*ר ניס »ון ם
m נ*ר םייד*י, » נא»ס e « כדמ־יי

- - - - - MMBiiHk iA' A ̂   ̂ .  — -l M ־ IA  מד א שאדינזז, א סאלווז. אלא םים
rm v דמם, לםמז כממיליד, ווױב ׳וײז

כזא־ צי אױף שםועסם ווער הײ;ס
ז  און אודאי םען סוז רעװאלחױע, א מ

 געגען צד צװײםען א \ע|בעז אודאי
 װ*ױ רעײאאוציע. די םאבזח זװי װעשעז

^ איז עס איהר, הערט רים, י  קײן נ
 װען װי ורעאם דער אויח זאך ערנערע

 צו ארויס זיך װײזם צד צװײםער דער
 וועםען געגען בריאה טיאוסע אזא זײן
 א אנצופאגנען בזיא א גאר איז עס

רעװאאוציז^
 האבעז ר^ומןן פאר לעצעז די םאד

 וראס עאpאDPעiם אזא געהאם מיר
ען, בעשײנפערליך ה^ם ױז  עס אז מו
 pא סראנעדיע נרעםעמ p'p ניטא איז

 אוםװירדיגעז אץ האבען צו װי לעבען
 jvp ניט איהר האם נאר נישט שונא.

 את העלד א pnjm צו נעלאנעגהײם
 אפילו סאנט וױחד נאר. ?אםױ, דעם
 עס װי םארטירער p'p װעיען נים

זײן. צו דאח*
 םיז •ראפעסארזנז את טטודענםען

rאלעוp די rהא־ מננצאנה ױו םיז ^עס 
ד א אין ארגאנידרט זיר בעז מנ ד א  מ

 אור־ די .שםודירעז צז עפ^וו דעם םאר
 םלחםות ארדיס רממז וואס זאכען

^ר פעאהער. צווישעז  ארגאניזאציע זי
 ומ׳לאוא^• צגגצאנו ״גױ די ויך דוםט

u אלע כםעם ייעס״. ®אר ײםה אװ p 
 נױ p® אתױחנרזינממע און לעדזשעס

 ד«ר p» םארםחוםעז זײניס גניטנד,?
*iyPP̂3̂ rאון •דןוםעםןןרעז ,פעלאמױ■״.

םי, מ ומתי ו י, יוי,5ר ) לו  o, מ
ױי און םאפםס די ip אנ f  r tw r f J B j

i*,־ ־ *י' • י / r

 דער אין םאראינםעױמםירם זיך בען
 װילען און חואאת סאציאאער נרעסטער

 דער־ טהאן האז םעז װאס אױסגעפינען
 ?יך אויפהערעז זאאען םעגשען אז צו

אוטנישם. און אופזיסם מארדעז
 װאכעז פאר אעצםע די זײ האבען

 דעם אין תאנפערזננץ א אפנעהאאםעז
 םאסאטשוזעטס, אדהpאנp שםעדטעא

 אראגזשײ די באססאן. pd װייט נים
 געוױס האבען ןגץnאנפעp דער pc רזןר

 װי יאאץ •אסינערער ײןp אז געגאויבם,
pk שװעבען עס װאו שטעדטעא דעם 

 רעוואלוציא־ די םון נײסםמר די ארום
 די pא ,1776 םון סארםערס נערע

 פאעטעךםילאזאפעז וײ םון- נײסםער
 ;יט נאר האז םרזארא׳ pא עםערסאן

 קאנסערענ״ז. װיכםינער אוא אאר זײן
 די אז אויסגעפונעז, אבער האבעז ױי

 זײנען שטעדםעא פיז כאאזגבאטים
 יענע pc נאכפאאנער די ניס איצם

 :ײער, א עפעס נאר נײסםער, גרויםע
 אויסגעדינטע םון דור םגרפס׳דינעד

 גאד אלײן וױיסט װאס םאלדאטען
 אכדערע אויך אז ניט וױלט און ניט,

וױסזנן. צ«עס זאיעז
 דער אויױ אז ״זיך םארשםעהט

 אית^וז״ .אםערי?אז דעם פח ווארנוננ
th איז מייז םיז האס ph p גע־ נים 

 דער םאר האל קײן ®אדידיגגען וואצמ
 עפיססא־ די װאס נס א קאנפערענץ.

 נע־ םוטה נעהאט האט םשױרטש פאל
 האל »יז ײד ױ ארײנמלאזם איז נת
 געוחנז דאס איז ^מנר תאגפארעגץ. די
 גע״ שמאים אלע אוי^ קאנגתרענץ, א

געװאחע. זאגס
 ®ארבײ גים איז סאנ וױק קײן

ח זיזװנג ױ1 אז  דזד די אדער ד^י, י
 בפוואר־ ניס זאמן נאס, אק לפגאםעז

ן י«יי ומדין מ מ ײײיר״ י  שי
פ וא |ו ל ׳1[ פ לי T» א J W .

• M l תג תן אמ דו - מז מ nf-njif־* 4 *? ײ:י:

 אכמד די pc יאהרצײם צום װידמזןם
 דזשעםערםאז םרעזידענטעז ריקאנעד

 דער איז האבמז װעאכע אדאטס, ארן
 אדפיניסםדאציעס, זײערע pc צײט

 םיהרען זאא אסערי^א אז סארדזים
 אין דערעגאםען די האבען סאחםות,

 צולױסעז נעטוזט זיך פערזאטע^טזן די
 דזגרשםיקם נים אום כױטינג כױםעז אק

 די וואס נעז״באדבעס די פון װערעז
 אין אגנעווארסעז האבעז אעניאנערען

 ?ײז םאנ, נאך טאנ אזוי אדן ה^ןל.
pH א אדק םארבײ :יט איז זיצוננ 

שםײנער. איץ אײער סױאע םיז האגעא
 כױט pro האן אאײז זאנם נו,

 עהרענ־ »ז םיהרען שונאים אזעלכע
 נעפוסעז זײ וואלטען ?אנמ*? האפטזח

 אײנם איז הארםאטעז און ־ביפםע; םים
 וױ dcopp םעז אדער בײדע, די סיז

 םארםײ וױ פאאם pro אדער העאדען,
 ענםפערען אבער pro ^ װאס רער.

ם1אײ בעסאאם וועאכער געגגער א םי . 
ר אייער? אח מאםײםעם םויאע ג  מ

pnt די גענען ס. ה  «ומופער? זעלבע אי
 עס נאר שעחן, נים נאר ניט דאם איו
פאס?וגדע. בכלל איז

 נאך האבען .ארטםעגםען״ אזעלכע
 פאלעז און איבערצײנם. . גיט פײנעם

 ns ל9האנ א אונםער מארטירער אאס
 נימם אױך ע«עס איז אײער, םרילע

. העאדישקײם.^ אזא
 1האבע ערםאהתננ מיז אזא אם
 •ראסעסאדצן התדערם אןןר א ^עהאט

עמאאט-. נמ ®ח ססוזתנטיז און
 מ־ &אר «כען דיי וועם דאס וד
rg * אח רעוחוצוןױאגעמן סערע o ru 

 » נאך איז םאחםו̂ו געגען קעםמוי
pm• *»אתלכע איז גפזאכם. וױ װ 

 אױר ;יס גאד צד pH tip עגעים
npo. איםיוױצ א אױד זײז םח עס 

) עמר|ד ns אלאםאגדיגער • •

• איו פאליטיק ^p h ,וױסענשאפם 
0לא? און געזעצען כאשטיםטע חאט װאס

 װעלכע #קוגסם » נאר אױםלערנען, זיך
 חנרווו, םעחעקיממן גענוירענע סארערט

 פון טאלאנט. » נאגאכונל געוױסע א
 קוגסט, םינים אלע pא וױ 7צײט צו צײט

ד א פאליםיק דער אין געבױחגן װערט  ג
ײ א ביסטארק, א טאלאנט, ניאלער  נ

ד די אויך גאר טאלײבאן, א ?אגספייה  ג
 גענוײ pp םווען פאליטי?ער װעחנליכע

 גע״ םון םױכער דער קינסטלער. רענע
 װערען ;יט םאל p*p פאר קאן בורט
 געבױהד דער אױך אזוי סוזיקער, קײן
 גיט םאלער קײן קאן בלינדער גער

װערעןי
 פון ?ונסט די באשטעחט װאס אין

^ טי  םאמלײכע/ זיך לאזט דאם פאאי
 םיחרען צו שיםער א pc ?וגסט דער סיט
 םען ים. ברײטען איבער׳ן שיםעל זײן
 אלע אויםטײדען לאװירע?, ?אנען םוז

 וחד ענגע די דורך דורכגעהן ׳םכשו?'ם
זײט» א א{ םאר?ריכען גיט און נען

אוםרוחיגער, איז ים דער װאס און
 םעלזעך די װאס און שטורם״צייט, א אין

 אסטער, זײגען ארט אוים׳ן שטײנער
 P® ?ונסט די זײן דארןי גרעסער אלץ

 און שיםעל זײן גאנץ דוויכפיוזרען שיפער
צװע^ צום בשאום דערגרײכען

 אויך אנװענדען זיך לאזט דאסזעאבע
םאליטי?. םון הונסם דער אויף

 טינים איבעריגע אלע אין װי נאר
 פאליטי?, דער אין אויך אזוי קונסט,

 געבוירענעם אויסער באזיצען, םען םוז
 אײגענשאסטען, אנדערע םיעל טאיאנט,

 צו נױטיג אוםכאדינגט זיינען װעאכע
פאליטי?ער. גוטער א װערען

 םאר־ דעם טיר נעםען װידער און
שיםער. א םיט גלײך

p גובתד א םוז ערשטענס, n  i w t 
 עם װאו גענוי, וױסען ים, דעם פאאר

 םען װעלמנ מכשולים, די זיך נעםינען
 דער־ אויר דארזי ער אויסםײדען. מוז

 קלענסטען דעם האריזאנט אוים׳ז ?ענען
 אום שטורעם, א אן זאגט װעלכער ש;וי,

 פאר־ אננעםען באצײטעגס קאנען זאל ער
זיכםס־םיטלען.
 ^יסער נוטער א מוז צװײטענס,

 pא פרא?טי?, סיעל האבען געניט, ןײן
 םיט װארום אאװירען, אין רודערען,
np ניט וױיט pro ?אן אאײן טעאריעס

מען.
 אסשר איז דאם און — דריטענס

 גר א םוז — װיכםינסטע סאסע דאס
 ?ראםס, גרויסע א באזיצען שיםער טער
 ווען ים, דעם בא?עםםען האנען צו אום
 און ?אטאסםראםע,־ א זיך טאכט עס

 אנסאר־ דאס אונטערגאנג םון ראטעװען
שיסעל. םרױטע
 ודכערלײגען נלײך wp לעזער דער

 יא־ נוטעז א אויןי אויך מעאות אאע די
 באםער־ דערבײ נאר םוז מען ליטיקער.

 פאליטי־ א בײ ?ראםט״ ״נרויסע אז גען,
 ?ראםט, פערזענליכע זײן גיט םײנט קער
 דעם סון םדינה, דער פון קראפט די גאר

 וחג־ םאר און נאמען װעמענס אין פאאק,
פאליטי?. די םיהרט ער סען

 א אין ארײנאאזען גים זיך וױל איך
 אידישע דאם* סארמאגט צי חהירה, טיםע
 פאלײ צו םעהיג?ײטען געבוירענע פאאק
 האבען (אידען יא זײן האן עס טיס.
 פאליטיקער), :רויסע ארויסגעגעבען דאך
pn םלוכה אידישע (די ניט זיק האן עס 

 אל־ די אין ע?זיםםירט ניט אאנג האט
צײטען). טע

 אז סלאר, םיר םאר איז דאס נאר
 נוטען א םון נעבעךאײגענשאםטען די

 די אוינ, שארםע דאס — פאאיםי?ער
 זעל־ איז — ראסטp די און געניטקײט

 סיהרער די בײ געםינען צו זעלטען טעז,
פאליטיפ. אידישער דער םון

 שױן ? זײן אנחןרש דען ?אן װי און
 דאס זינט יאהר, טויזענם צװײ באאד

 ײ[1 םארלאחנן האט םאל? אידישע
 חאבען אידען װי זעאבסטשטענדיג?ײט,

 וואונ־ קײן פאליטי?, ?ײן נעפיהרט ניט
 אינ־ םאר^חגן האבען זײ אז ניט, דער

דערםאר. חוש חום גאנצען
 די וױ צוגעשסט, זיך האמנן אידען

וועלכע צװישען סדינות, און סעל^נר

* ? מענש א לעבט לאנג וױ
 םענא % טענ^ װאס׳ארא זיר ס׳װעגד•

א » «י *כל, םים שבל. פחן מענ
« • ענ׳ פ ם י ל ס ב * • י ח א ז • י ר י  דע

*ו, װאונדערשײנער חו * «י מי פ י ס מ א י ז י  א
^ ר א ו ער און • צ• דאס »ז ?יכ*ר, אי  וי

ײן •או^׳ענגערען הר אדער ו ן לעכען. אי  או
ז וואס י u נאד י tg ר ײע ײ פ  װי *tyvsjrD ב
ן t לצבען דאס w או n m y s H 1ײצ נאדי 
ם ווין • די ארבײאער־וח^פעל, מ «י  ײני

, ו י • jpajrt דאם »יו חו ט אזו י | ו ל ײ נ  א
apvi m\* • i r •  ♦argra 1• דאס אײן 

ל אן ̂זזי (19 י ' ״ ־׳“׳ ׳ ^ א פן

jn פארװ^דפמן, וײ חאט גוײ ךער in n 
̂ון לאוױחו(/ t רטננ t נדט א״נצ n •טנ 

jrun יועי• געױעו ייו יאגצ וײצר יון 
ײ אז #נע ח געקצנט דט חאנ^ ו  דם י

 דא״ דצם v* אנטײמצםמר pM געװאלם
 חצלםען, ארײגטישען, r? ש*'י, ױג*ז

צחפױעה כלויו םארנליכען ױינען ויי
 #םאלק אלס׳ •אליטיק, אײגענע קײן

 די (אױסער נעחאט ניט אידען חאנען
 כית-םדרש), pH גכאות םון *•*ייטיק׳

 ותחױיטערט זיך םעגליך וױיט וױ און
o פון n.

װעל״ װעאנדטלחפח, גרױסמ די נאר
 אײ אוםגעחױערע צו נעכראכם חאט כע

 םלוטו/ נײע געשאפען כערתעחננישען,
 חאם םצלקצר, צװימצן נאציחוננען נײע

 םים םאלק אידישע דאם אױך כאשאנקען
 װאס , ״זעלכשטשטעגדיגקײט םין א

 כאקאנטע( דעם אין אויס זיר דריקט
 די אין *םינדערהײטס־רעכט״' םון פונ?ט

מלוכות, גײ־נעשאםמנע
 פח שאסער די זײ, חאכעז געםײנם

 סארכעסעהןן צו געװיס ׳שלום״טרא?טאט
 פארזיכעחנן אאגע, אידישע די דמרטיט
 אלס און כירנמר אלס רעכט זײערע

 זײ װאו םדמות, יעניגע די אין םאלק
 און םאסען. ?אמפאקטע אין זיך נעםינען

pro צײט חנר םיט אז גלױכען, דארף 
 םון ױנען1נע עפעס אידען אפשר װעאען

״מינחןרהײטס־רעכט/ דאזיגען דעם
 זײנמן װען װאפ װאנען ביז אבער

 טלוכות ניײגעשאםענע די אין איחןן די
 לאנצ רער pn געװארען אװעקגעמטעאט

פאליסי^ איינענע םיחחנן צו
 ארויסגע״ זיך האט ער<פט דא און
 זײנען אידען אוםבאהאלםען וױ װיוען,

קונסט. דאזיגער רער אין
 חר חנרצו בײשפיל כולט׳סטען דעם

 צטלאמ שױן װאו פױיעז, pn םיד חעז
 •אליטי־ אידישע די זיך םוטשעז יאהר
ipp חרכ״ ניט אוםן כשום ?אנען און 

 am איבער שי£על ?אײן זײער םיהרען
ים. יאליטישמן ברויזעגדען

 רוחד װיל און ״אפאזיציע״ די ?וםט
 נא־ צו דערםיט אום שטראם, נעגען רען

 ענטשאא־ און םוםיג?ײט איהר וױיזען
 חןתרײמנן צו ארום אזוי און סענחײט,

 זיך ױ מםויסט ־־־* ברעג געװינשטעז דעם
 דראהען װעלכע שםײנער, אזעלכע א( אז

 םיט שיפעל גאנצע דאס איבערצו?ערען
pgn און •pg, אוכמערען ױך מוז זי און 

שםעהן. בלײבען און צורי?
prow װײ און יאליטיקער אנדעחנ 

 פאליטימ אונזער םאר tg דרימען, לען
 םיט׳ן מהן צו אםבעסטען איז שיםעל

 טטײנדעל יעדעז *ױסםײדען שטראם,
 אײן אויױ זיד זיי דחןהעז װעג. אין

קוםמן. ניט װייטער קאנען ארן ארט
:םשלים אהן ווערט^ןר, אנדערע םיט

 געגעז־ייוײ אפאזיציע אידישע די סאי
 הא־ לאיאאיטעט אידישע די סאי אען,
 pc םיהרער די ניט. װיר?ונג ?ײן גען
 ניט זיך שרע?ען מלוכה פוילישער דער

 די סון ״סטראשונ?עס״ די ^ואר איבער
 ערװארטעז אויך אידען, אפאזיציאנעאע

לאיא־ די םון הילןי נרויס pw ניט ־זײ

 פח אױס זיך לטכען ױי אידען* אע
•טרטײען. כײדע

 אײ די Tg ,רױסg דך וױיזם דא און
pro^g• Pvn םון אטסצחרסטען ל^ידט 

o n, פוחלם איחר װאס pרg,אױף םט 
ײ דך שטיצצן צו ווצלכער  טא- איחרע נ

 םמלות נויטיגמ אינמרינע די תרונגמן,
 ph שארפקײט — •אליטיק פיחרען פון

 פא- אידישע די װאלטען — נעניטקײם
 — קיאםט נאר באקופמן, שנעל <יטיקער

קראםטןו pro נמסט װאו
 װאס םאלק, g םיט טלוכח, g םיט

y חינםער חאט i ,רפכעגט קראםם pro 
 מע־ פאאפ grg םון יאליט^ער די זיך.
 צי אזױ הטנדלען םעחאערען, מטכמן גען

ד זײערס. אויסםיחרען זײ וחנלען אזוי,  נ
pro 1 א( זיי gהײסט — «אזע מטרענגמ 
^ עס ױר טו אכס ע  g אין זײ רײדמן ז

 נאבעל- עס םען רוםט — טאן וױימנן
p״ro אידי׳שע טיט אבער איז *נרץרש 

 םא־ צו זיך זײ ערלויכען פאליטיקער.
 א םיט םאלק זײער םאר רעכם דערען

mvavn\ חוצפה״ עס חײסט — םאן*; 
תן ױי נעטען ״  ױשר, פון גאםען אין ר

 םון pnn pro םטכט חומטנימעט, םון
״כעםלערײ/ זייער

m n n ניט, װאונדער קײן איז
 פאי? אידישען פון טײלען גרויסע װאס

 ניט פאליטיס, פון וױיט זיך הטלטען
 עפעס פאז זי tg אמונח, פײן האכענדינ

אױםטאן, אוגז םאר
ניט םאראן זײנען עם :סעחר נאך

תן וױיניג  אויסנעשפרא־ זײנען װאס ׳אי
 פאליטי?, אידישער פון נעגנער כענע

 טענה׳ן, זײ זײ(. נים זאל ?י װאסערע
 רוהיגער און בעסער איז אידען םאר אז
 םאדערען ניט ה. ד. ^gog װי לעמןן צו

רחםים. בעםען נאר זאו, ?ײן
 אײ עמסטע די tg זיך, םארשטעהט

 פיז מןסזןד אלץ איז ■איליכױק דישצ
 עס װעלכע נאך שתדלנות, אמאלינע די

 אנטײפאליטײ די pngo0 אזױ בענסען
אונזעחג ?ער

א־ דויר םאדערוגגעז די םיט אםת,  י
 אםשד אויס pro םיחרט וחננען ציטישע

 איז דאך שתדלנות. חרך װי װײניגער,
 יאראדנעם דעם תרך נעחז צו נאײכער

ר ארײנגאננ, ^ י  היגטער־ דער תרך א
תן אםילי טיר,  g בא?וםען זאל םען י

נדבה....

®רעזענט. טארץ דאנה א
! טארpgןדn װערטהער
 א אױסצושפרעכען םיר ערלויבם

pjgi םון ברידער םײנע צו Tgtrtjromi 
n ליטאם און סאלצכעת  ,»grרםgר 

 םיט פרעזמנמירם םיר האמןן זײ וואס
 אנער?ענונג אלס זילבער, סעט אײז
 איר ױניאךטהעטינקײט. pro םאר

 טהאן צו װײטער אייר זיו נroליכcרgם
 דער און שאפ דעם םאר כעסטע דאס

ױניאן.
נרוס, ברידער טיט

 טשערמאן Dpy שםעלצער, סעם
פ.gש רעם םון

ס ר ע פ ט נ ן ע ו  פ

ע י צ ק א ד ע ר

 פאר־ 1#ויצל סיר — .pg. 3̂ ׳tPHgp ח>
 » געבען װע» דאס גרױוצי. *ײער עועגפלינמן
 םפנכע tg זעחן, *ו קןל•׳•♦( סר. 9טעגל«גקײ

 ני® אלץ נאד •אחײעחען עולס אוגזעו «ין
זן רולס די c •ון חגגול״־«אנם י p רבײ*ס־« 

ה אינפורצנס לאזצז  געבען װע» ער י
pTJjnt נײעם אײער ױייקלערו^ סעחר דעם 
 «אב- נום ייבןרגעגעכען םיר חאכען אדדעס

 באקו• װע» איחר יון דעיארמסענ• ליקײפןן
רעגעלםעסיג. *וגדייקסו צײמוע די סען

 »£אר איז עס—.pg. 22ל וױיסגלאט׳ ח.
 װפלצען 22 לאקאל ®ון בעיסמזן די »ז ריכאינ^

 ,23 ל*ק*י «ון םיאגלי^ר די ®ארעלונגען
 *בעי־ דיעסעפ, npg סקוירםס ם^כען וײ צי

 ריכ־ ;ים עס איז זוײסען, םיר יל9װי אויןי
«1 n בעיםמע ®P פ*דערען ‘22 ל^קאל 
 ב^מרד עקזעקו«עו גענעריל אוכוער §ון א\צ*

 ורואואער דעם אװעקנעסען איצ* ואל םען
ס .23 לפקאל ®ון דערא זײ חאבען ̂ד  נען̂ו

 אונזער פין קאנװענא^ן לע*©ער אויןי
 במ־ איז ?*םיםױן א אין אינאעמײאןנאל,

 אויןי ז*ר. די אונמערזונען געװ^רען ««יםא
 פון פיםינג ®ערמעל־יןנהרלזכען לענ«ען דעס

 די האס נןארד עקזעקואױו גענעראל אונזער
 איז ד^ס און כ»ריכצ » «געגעכען9 קאםיסע
 ״גע־ דער אין ®ארע#ע:אליכע געװען דעםפל®

 דוריק־ װערט עס װעלכען אין ׳רענמיגקײמ״
 ל*קאל פון פארלאנג ד^זיגער געװיזען

 גןך ^נגענוכהנן איז באריכט יענער און ,22
 אין באאדד. עקזעקוםיװ גענעראל פון װארען
ט יענעם כ  א נ$ך דאס געזאגט, װערט מיי

 זיך ק^םיםע די האט אונטערזוכונג גענויער
 געװיסע א דא זיינען עס דאס איבערצײגםז,

 אויםשליסליך םאכם מען ײאו *ע«ער צאחל
 &ען ײאו ער,9«ל די אין חוץ * סקוײ־טס,

 בא־ װערען ד$רםען אויך און סופס מאבט
 קאםיםע די און כער.9ס םקוירם עע*םעפ

 איו זי דאס באריבפ איחר ®ארענדיגט חא«
 זײ־ איטששענדען די אונטער מז איבערצײג®,

:p\ בא־ * צו ב^עבשיגש םאנער סקוירמ די 
 זײ־ עס װי גוט, «זו• «ונקם לאקאל, זינדער

 #נדערע די סון ארבײטער די בארעכטיגש נען
 ברודער װאס אונטערזוכונג, די ײעגען *אכען.

ן אײער ײיף נאריכםע® חאט ■^רטנאי  סעקא̂ז
 באריכשעט אויך פריער אוין עס איו םישינג,

 np לויפ באארד. דזאז^ינט <וס געװארען
 א«געג;ד האט חײםאן ברו^ר ײאס כןןנרינם,

 ביזנעס 9 געארדער® לעצטענם ער חאש 4בען
 9 טים *וואםען 23 לאקיל ®ון אײדזעענפ

ט ®ון אײדז^ענט ביזנעס צװײםען ^ינ  דז
̂רד״  זיײ עס \ויפיל ®עסםמואטעלען »כדי בא

 ײ»ס ׳ער״9עע סקוירש ס«עציפיעע דא נען
 קלאוק op *וליב װיםען צו נזיפיג איז

 געהאנ־ גארנימ אבער זיד האש עס סטרײק.
pאײעקנעםעז װעגעו לט* op ון ם^ארטער® 

 םיר װאלשען צײש רוחיגער 9 אין ”23 לאקאל
 צײט דער אין ®ארעפענםליכם, בריע* איימר
 עס םיר קאנען ׳קריגס־צו«שאנד א ®ון אבער
 דארןו צײפ איצםיגער רp אין ט$ן. ניש

 ארויםרו• קאן װאס אלץ װערען ןpםיpאויסג
 דער ®ון ר״חען די אין בלוט חײסע ®ען

npipcopp .אלע םיר מוזען איגםער ארסיי 
 באקענד צו — זאך אײן עיט זיך פארנעםען

 ׳*ונא אלגעםײנעם דעם ב^זיגען און פען
 פון פ^דערונגען גערעכםע די געװינןןן און
װניאן. דער

̂ם װארום — .‘״ױנימען׳ אאטער אז  הן
 אײער אונטעססרײבען געתאט םודא איהר

 אונ־ נוםער לאהאל אײער אנגעבעז און נאמען
 גיפט םים פול איז װ$ם בריװעל, אײער םער
 פאר־ סיר נןןר דעזײנער? די געגען גמל און

ipgatr זיר קאן מען — פרעגען אײך עס 
 א אזוי זײט איחר אנאזטויסען. אלײן עס

 דן«בש אםיליאנער. זײנען םיר װי *ױניסען/
p« פון זיך, p װאם בריײעל, דעם אין ׳*ורח 
 אגעערי• ׳ילעכט גאנץ- פארבײגמהמנדע, איז,
 רעדט עם ענמװעדער Dp ?ין*, פיחלם בען,

 גאר אפשר רpא קלאוק־ב^לעמסעל, א עיעם
יענע פון איינער גופא. 9 םאקע
 די מורא חאם װ^ס נמשור, סקעביאזער 9 םיט

D î»>Tp 9 אמת אן אויןו םאקע זיך זאלען~\ 
 9 ײערען צו צװינגען איחם און גאניזירען

 קײן ניט זײם איחד \ פעטער םאן. יוניאן
 אײצ• ווי נימ, אפילו און ׳סאן מגיןןן
.יוגיםעד. 9 — אונםער זיך *ר״בט
 '9 געמאבמ חאט איחר —.5gpg5 62 ״א.
 ״גערעכ־ רp אזן באריכש Dp אין םעוו^

 יוניטי רp פון ע^נונג רp װעגען טיגקײפד
pגDאוי געװען ניעט איז חויז, pדי בענט 

 דעלעגאציעס, Dp»wp tpgn װאס לאקאלס
 אונז צו חא^ן נימ וןןרינער קענט אזחו־ און

 אוים־ לאהאל אײער ח^בען םיר r* שענח, »
 גע- בלויז ץוערם באריכש op אין געלאזען.

 Dייעfלעגאp געװען זײנען דארט אז זאגם,
 און אין ל^קאלס אונזערע א^ כםזןש ^פון
 זעהש וא״.9לpMסיל און יארק גמ ארום
 אויסגעלאזעו יע איז באריכט Dp אין ׳איתר

2p’r־oini נווײ אונזערע ®ון נעםען די p r־ 
,  געויעוי אנװעזענד ^רס זיינזןן װאס ^ן
 ,2 לאקאל וון .בארוכאװיש׳■ איז, op און
 װי .22 לאקאל «ון •ארשנאי דזעולױס און

חי װאס ®עות op דורך אליא׳ זעחש. איחר  ײ
 שעגת אוםזיםמע אײעד ם«ש גזןסאכש חאש

 נעגעמן דןדךןײל אוגז איחר תאש אונז, צו
g ארריכפוצז «ו נעלצגענחײמ גו«ע• BP 

Tלpײיר ב*רינ« op אין איז װאס שעו̂ו
ניוחגו•

 פאדשפתנען ארנאניזאציעס 25«פץ פארסרעםער
is ̂רפ פאסעיסער םאר שפיצע שאפען ס&ו

—ד־ד--------
 םאר סאנפ^־ענץ רעאיעוי » אויױ

 *■־ איו װאס םםרײקער ■אםײקער די
 םאראכטאנען נעװארען נעהאצטען

 טעטיעצ, לייבאר אין אווענד, םרײטאנ
 האבען עווענױ, םע2 און םטריט םע14
 ארנאניזא־ 250 םון םארטרעםער די

 םון םיטנלידערשאםם א םים ציעם
 םארםציכ־ זיך ארבײםער םויזענט 247
 וא־ ױ םאר שםיצע שאםען *ו טעם

 םטרײק דער זםז כצ םםרײסמר םײקער
 םטרײ־ די העצםען און נעחיעחןן װעם
 םוצ־ 8 נעוױנען וועצען זײ ניז סער

זיענ. שטענרינען
 «יעם8ניז8את 260 די צוױשען

 רינג רכײםער8 ױגיאנ^ נןווען זײנען
 אנ־ אוז ברענםשעם .8 ם. ברענםשעם,

 *ױי־ ניז*ציעם.8ארג רבײטער8 דערע
 נםייצ8 זזאבען וואם יוניאנם ױ שען

 וײנען סאנטערענץ דער אין נענוםעז
 יוניאנם, נרעםטע די םון סאנכצ נעווען

 רד,88נ דזשאינם כער8יקס8פצ די וױ
 רד,8בא דזשאינט םייטעד8ם»צג8

 אירטער־ נרויסע צעז,8ס8צ םאריערם
 צאסוד ײסעד08צנ8&8 און צ8נײשאנ

 ױניאנ^ נרויםע נדעחנ8 אמ צען
 ארגווני־ רבײטער8 גרויםע צע8 די

»8*dt אױו• גצײך מן8ת o n ׳י8«צ 
 תאם ןם ם8ױ סח *צצדז׳י̂צ אין און פעש pm סוטען גרױגמ ביימשםײערם

ם8*»ויטנ«ז זיך צ  םיםע• חיבשע 8 «
MOT1MMB i n  M  nw w m איז

י ײ• ראבערם מוחנן U■ ,1ד ff M סיװיצ
ם  ח«בען trvnvi וז8 ױניןנן צימרטי

ש םים  כ־8ט וױיס רבי וױיש, םםין8ח
 ן8סוז םצין, נױרצי עציזאבעט טער,

 ױנייטעד םון ,טאכטער בראנדעיס
 חשאדזש קאורט םו«רים םםייטם

 מענעדזשער חייםאן, צואיס נדעים,8בר
מי כער8קצאוסם די םון  ־8וי און 18י

 םון טהוער די םון אײנער נענקנעכט,
םסרײק.

 װאם ריכם8ב נעשריבענעם 8 י|8
 נן־ צונעשםעצט סאנסערענץ דער איז

 טהאמאם נאדמאן נענאםע םון װארעז
 דער־ ומרם םצין נוירצי עציזאבעם אוז

 נםשות םויזענם זעכצעהן is צעהצט,
 יוערען םאםיציעז זייערע און םטריילען
 קאםיטע חןציעף דער שון נעשטיצט

 15,000 פון םוםע 8 האםם דאם און
וואו• * ראיצאר

 ריזע »ז חוחועהצט, ריכם8כ דער
 ױניאנם םח רײן8 ױי סריגעז נעצד

 נ•8נ םון ציעם8רנ»ניז8 ארבײםער ון8
 נע־ צטען8דערה יז8 אויך נר.8צ צעז

ת8 פון שםיצע חנז8ײ ע ד  צענדצר, נ
 בא־ דער נד.8רוםצ פון נים אצצו
 ז8 אונטער םפעציעצ שםרייכם ריכם
ס איז נעצד קײן  געיוא־ צםעז8עתי ד
 באםעם כדצ די וױיצ נד,8חםצ פת רען

סםרייפ דער י8 ציגצנ^ םאדשאריירמז
M f l t i  I f t i M A A A M M k  — ------------ ע י טאוועט רער םון נעשםיצט ורערם--- jam



פאנד .אינשװ&נס אודטסלאחןן פונ׳ם
ר ע כ « ם ר, »ו ם קי א ז ק ר ע מ פ ױ !א

ר ס * m דרוקען מי ס ס לי  נע״ די םי
סען און מען ען, פון אדרע מ ר םי ד אוי  סל

ס ע מ ע טער װ ײ רב עז ון עי ען װ ם קו א  ב
ט ל ח * צ ע סנ ױ עז א ז ^ן ס ט ביי ר ױ ־ א פ ׳ ג י  י

ס עג ט ר םי ע ענ ע די ב ד ענ מ , הו ױ ד ײ  א
ג די ענ ג אג אנ, ם ט ס ג ם די ױ מען6 דע פ ד  ד

ײ ט דער ל םי ע ענ ט ב ר ע ס װ ל ח * צ ע ר ג א  פ
ם ג לעצטען דע נ רי ס אן. ט עז ס

ן די ע ג נ ו ל ה א ן צ ע י ע מ װ כ & ם ע ־ ג ע  װ
ן ע ן ר ס אי פי ן א ס פו נ ע ר ו ש נ י  םו*נד, א

ט, 122 ס ע ע18 װ מ ט. - י ר ט ס

ר די ע ט י בי כ־ די םון אי טלי *רעפענ םו
ען שירכיען טע ײנ  סוכיען צו געבעטען ז

ך א ר נ ע ס זיי ענ ד שו ג n דעם אין אי o: 
ס א ט איז װ כי טי ש א װארען ב  שאר גע

י ע ײ פ.1״ ז א
ר די זאי^ען ע ט ביי ר קען, א עדענ  אז ג

ק, דעם צױליב ײ ר ט ד דער װעט ס ש נ  אי
ס ט רענ שי ט בענע ל ה א צ ע סנ ױ  איז װערען א
ס פי ד, פון א אנ ט און פ ן ני  שע״ די אי
װען איז עס װי פער, ט גע ע צד ע ם ע  לעצ־ ג

/ די אין װאך טע ט׳ ײ ס ג טי כ ע ר ע נ  ״
ט ען א ײנ סען די ז ע ען און נ ס ע ר ד  פון א

— שירדען: די

חשולאי, טען6 דינסטאג,
fp. — 165 גוירלס *באסנאום  i i f p װעסט׳ 

סטריט. םע25
 •to «ע14 װ. 59 — בראס. אשיי?

 טע27 װ. 12 — ק*, סוט און קל^רק באננער
סטריט.

 װעסט 104 — פרידלאנדעי און באוםהאלץ
סט. פזע27
 .to םע26 וו. 33 — חאםער׳נלאג און בעראי*ל

 סס. טע26 וו. 134 — סטאוב און בלײבחעיזען
 סט. טע27 װ. 101 — לאװעגםחאל אזן בלום

 .so פזע27 װ. fp. — 115 קל^וס בראדוױי
 •B0 פע25 וו. 133 — ברומןיעלד ס.

 סט. םע18 װ. 86 — בראקנער םארריס
רע טו fp i. 28 סןנ i f p .10 טע27 װ. 
 טע25 װ. 130 — לעיבערמאן און מ׳סארנעי

סטרים.
 סם. טע22 װ. fp. — 50 לךאוק גףמארלס

ק  עװ. טעfp. — 330 — 7 גארםענט »י
 סט. טע38 װ. 247 — האנגער און קאחען
ץ8 *ון קאהען ג  עװ. טע7 — 349 — ײ

 םט. םע17 װ. 127 — גאברילאװ און דװארקין
ען ב. וז. ײז  סם. טע24 װ. 30 — *

 סם. טע25 װ. fp. — 130 ?לאוק אינסער«רײז
סטיין ײנ  סט. םע26 װ. 165 — בראס. ס

 סט. טע38 װ. fp. — 270 און פרעגקען פעלד
• לי  סם. װעסם 158 — םערסאן פי

ײ!  װעסט 51 — מאסקאװים״ן און עינקעל^ט
סשרים. טע14

ס און בעימאז גארטי-ער, רנ  ײ. 137 — בוי
סטריט. טע35

tr, סם מע27 װ. 135 — קא. אךן געגויער 
 סט. מע27 וו. 22 — גער**ילד ב.

ך קלי ר »ון גלי  סט. םע24 װ. 149 — נעטגינזן
 בראדװײ. איסם 2 — װאלק און גאלדבערג

ן גאלדשסײן  םט. טע22 װ. 140 — בראס. או
ײן מ ^ לז א  סט. םע26 װעסם 15 — גאלד און ג

 םט. םע19 װ. 135 — װעיגער און חאל«מאן
 סט. םע21 װ. 41 — קא. גארםענט קאםאן

 עײ. םעדיסאן 112 — 1ק*נד»*י& כ
 עװ. »ע7 333 — חוו־װיץ און לײבםמן
ײין חערםןןן  עװ. דריםע 2164 — לע

 סם. םע27 װ. 15 בראס. און לעווין איזאק
ן לעװי ד או נ קי י  סם. םע22 װ. 150 -4. לי

ץ, ^י פ ס לי אי ן לו ײן או ס א ל ע ק ע  װ. 262 — פ
< סםריט. »ע38
 םט. םע36 וו. 141 — קא. קלאזק לוםארס

m 116 קלאוק m און מ.  543 ^  #pסט. טע 
ס און מאנעס ךי  סט. טע20 װ. 148 ~ חן

 סם. נזע36 װ. 265 — ססזון א^ן םארגאליס
 ס®. םע22 װ. 118 — »»טע »ון סארגיץ

ר און םארקאװיטץ ע מ י ג י  ס*. טע17 װ. 50—ג
 סם. םע25 װ. 108 — קא. קאוט נמרקוועל

 ־ םט. טע17 װ. 11—קא. קלאוק סעטר#»»לי*עז
דןן  םע29 װ. fp. — 104 דרעס »ון קאו* סינ

סםריט.
 ס®. »ע25 וו. p.$ — 119 קלאוק סאנראע

 סם, מע19 װ. 16 — סאסאםאניק ס.
 םסרים. פדן15 װ. 42 — ק*. קאום רײך

ו י ל י  סט• טע38 װ. 242 — ראזעגטאל ו
 ס». טע28 װ. 15 — ראטעגבערג ד. און ח.

אן ם ט ענ א און ״ ס א  םם• םע21 װ. 162 — וי
 ס•. םע21 .‘װ 22 — םער ל.

.to «ע9 װ. 36 — סעםיאל
בערג אןן סיםאן• מ״ג  עװ. *ע6 490 — *
 םם. r®25 ון. 127 — «ילאם און סםים

 .00 *ע82 װ. fp. — 22 קלאוק סםרענד
ס סט״לע לו »נוי. י  סם. *ע87 װ. 247 — ק*. ס

 .to םע25 יח 107 — סלוס»ק י.
רס ■רײענגעל t װ. 215 — קא. סקוי o  pe20. 

f םארע 188 — •ריס*ער to. 
 «ע6 846 — ײעבער און *po»*3«M< ■וירקעל

ױ. אנ עוז
ד ח ײ עי |m ה ױו - joib9 j W ווײסיייז jbo jm27 װ. 84 — אל  t|0*iyp 

r •00 JHD® 41 56 ‘*ײי JIJfSQKU וחגאסלצל-ופון

to װ• 2fl — װאגעל און יויי*ענגלי  vt27. 
בעיג אין װןלןי ײנ  .to **עii. 20 88 — ס*
מאן און ואגעא tאי 45 — װעי o .ױי  נרסדו

to 1װעס 141 — «ױ?ער סאסועל  yi3(i.

דזשולאי זטען טיטװאה
רביע* ס. ן א  עײ• yifl 4סיז — :י

m — 525 7 אין באיס pעװ. *ע 
װינח און בערס  .to ע127 .11 28 — ס*מא

 סט. קריססיע 195 — בוןװא פרענ?
ט און ברא׳ עי to װ. 11ט - ן  y t2 l. 

 מע21 .11 15 — לעװין און יאדבערג קאחען.
הטריט.

ii 144 — i. 18 א*ן “קאוע ;* r r 'rסט. טע 
כיזן אין עי*?ין אטעי  עװ. טע7 293 — נ

t א. 58 — קא. קי*^וק ע אין y tb .סט 
n מ און קי#-ק ס. און  טע21 װ. 18 — .4? הו

סטייש.
hc10 טע30 װ. 251 — סיזי*״ און 3־. 

ר1 עי »ון י  .10 םע22 װ. 4 — ספרינג
ט חארלעם אנ נז  טע0 א. 4P• — 201 װעאר אי

פטריט.
 .10 טע12 איסט 8 — שולמאן און חײמאן

ל װעני שו  סט. ע138 װ. 263 — •4)ל יזוי,‘?' דז
f און a עװ. געארגיע 256 — ק*. קלןןוק 
p. .טע15 װ. 34 — י^, סוט און ?,*4קי ר. מ 

סטריט.
 .10 בליסער 169 — בלום און ווים־ז4קא»ק
ק סם. 1262 — קאגעל מ*קס  עװ. ל»ס4ני

 סםריט. מע30 װ. 145 — קןז׳פ^װיטץ ט.
ק4קל קאיאגעס  טע22 װ. 129 — •4? סום און ו

סטריט.
 סטריט. טע26 װ. 209 — ל4?ג װם.
א4ל,ריסטי און לײ1קא ע16 א. 201 — נ  סם. ט

 סטריט. טע35 װ. 261 — .04בי קרול
 .to םע21 .11 22 — 4י4שזי און לאגונא

.to טע17 װ. 33 — בעלניק און «קין4ל
אן 224 — ליםקאוזסקי םט מוינג ב?. .10 ל

ק4קל םאר לו  סטריט. םע22 וו. 120 — 4ק י
 סט. טע20 װ. 36 —־ .4P קלאוק ל. און ח. ם.

 .to טע27 װ. 158 — מאיעטלקי דזש.
ר און װ4ל04ם ע מ ריי ױ. טע4 79 — ק װענ  ע

ײ סעלדאז י ו ט4ק ג  .10 םל27 װ. 118 — י
רקין ק4קי סי  עװ. טע6 484 — _4ק ו

 סט. טע9 א. 36 — נ^דעל װ. ם.
 עװ. טע8 571 — גראבער א.*ז נאדעל

ױי.4בד א. 63 — ניסעל נ.  דו
ק י. רי  סם. טע27 װ. 145 — נו
* 99 — סני?אף49 ס. ז י ו ז  סט. ז4די

ק4קל סערפעקם  .to טע31 װ. 12 — קא. י
רגי8 ע  סט. פזע40 װ. 215 — ן4ליגס4 און י04י

טי 84 — £שיץז‘' און !לוםער סי ר ע ױו  נל. ױג
 סט. םע10 א. 28 — טסקי4לוב און ג4י
 בראדווײ. וו. 532 — שקיאר און זע;בערג4ר

בין אן און רו מ  סט. טע22 װ. r— 4 בוי
בין  עװ. טע7 500 — ס.4:ר רו

 .to טע24 װ. 147 — פעלדמאן און שער
 סט. טע29 וו. 135 — בײפמז און שנעל

ױ. טע7 245 — שנײדער דזש. און ל. װענ  ע
 סט. טע8 א. 07 — גאספער און ^גײדער

מוארטלרײך  טע40 וו. 215 — לבערט4 און ׳
סטריט.

 סט. טע11 א. 55 — קא. קלארק שאוירא
 סם. סע2 װ. 150 — «לעכיקאן* און סיגעל

אן 02 — ס.4בו־ ?יגםאן א ז װי סם. די
סט. yi22 װ. 4--------קא. און סינגער םאקס

ג4סטר נ ע19 א• 4P■ — 39 קאום בי  סט. ט
 סט. טע21 װ. 54 — דארנבוש און טעגער
ײן װעאר  סט. טע26 װ. 24 — קא. .י?4קל פ

ײן שם ײנ  סט. טע21 װ. 22 — מאגידאןי און װ
שײן. ש ק4נ װײנ  םע22 װ. 4P. — 150 און װי

סםרים.
אן 87 — ס.4בי װאלינסקי ש ױויז  סט. ד

« 63 — ראפאלאף און װאל סט. ן4דיזויז׳

דזשולאי טען8 דאנערשטאג,
 בראדװײ. 771^ ארלעל דזשײסאב

ס4 ן ן4םינ » 20 או . 29 — r p u rסט. טע 
 םט.״. »*ע8 וז. 35 — 4ל גאי׳מעגט עס. בי.

| בראדסקי ו ען א ז ױ 0 —ון ^ז ױ  סם. ן6«1ד
. n 10 או?4?• ר. נ ג 2 2  .if  129 — .4p. 

 .10 םע28 װעסס 37 — װײנבערג און ?אחען
 .to מע35 װ. 151 — 4נגעל4ד׳ ב.

 .10 םע19 ײ• 21 — 4*»«יר און פסקי4דעב
ם? איז דעמבאײיפח  פע25 װ. 151 — ף4װי
סטרים.

ססי דינ  טע26 ײ. 114 — סטײנבערנ אין די
םטריט.

 מע35 וו. 212 — ן4רעםב און דעארע דראור,
ספרים.

ן ערליך  סמ. טע22 װ. 141 — *רידלענדער אן
א ס  .10 טע17 .1י 4P. — 133 קלאו־ ױי

ױ 5513 — באביםץ און *ײגמטן  ױסרעפמז נ
מ, ענ װ ברוסלין. א

סי 23 — כראס. •עלדםפן סי ר ע ױו  *לײס. ױג
 .mo ?ענאן 48 — בראס. •י־ידם^ן

 .pi27 10 װ. 4P. — 158 ארן געלפאגד ומניי
 .10 סעii. 25 36 — גאלדבערג מ.

ח גאלדמטן רי א מ א  .10 פהג15 װ. 28 — ב
ײן ם די ל א ע װ. 130 — ימג״ער ן1א ג מ ^ 10. 

ריגגאלד ס.  .10 טע24 װ. 142 — נ
אז 1860 — בראס. גורגער ע סינ ק ע  עױ. ל

ן חאלסעו־ן t סע29 װ. 130 — ק*. או o. 
 * - עוו. סחנ7 525 — סייטלעס ן1« חזניםאן

• ײ א די םי t װ. fp. — 40 ?לאוק אי o  jm22. 
ז מ ל ז מ v 500 — גייין אי u n ijr  jn 7. 

. ? ױ.1עו טע4 סס — קדעביעסס ח  ענ
ן ?אמלעד ו ײ. m 46 — םיגסיזנר י ח אד ר  נ

סיס•^? ■ןל | י ! »י י מי מ ר י ■ 246 — בו ס  יי
^8 י»- י י י ײ י • * v ״

י מ מ י ז ח י ר י ת מ סע30 *11 261 — קן. ?י
. i n n

מןן אןן »1ל» ס ײ ל  .19 טע22 װ. 138 — ג
^ן *  .10 טע15 װ. 68 — סוערלינג ךm לי

מ 18 — קלײן |1» לי» ענ ױ. ,#lijr ר4גי ל ק דו  נ
V• 27 12 — •4ק און זןנעל4י ooyiiע« i s. 

ײן ר ל| לן  jm20 10. װ. fp. — 114 ק1ק
 סט. טע32 .11 134 — 4עס«י»11ל40 •.

ע1סא » m| טע26 װ. 240 — ^װסרמץ jio 
 סט. טע11. א 54 —- טײער ן1א סײער

ל ץ ןim םינןזן ו  סט. טע19 װ. 87 — װ
ע *; םן ט  סט. טע12 א 17 — סןנ

 טע20 ח. 110 — ״ן1י1י4ל4סעג און געלסןן
סטריט.

ױ ק4?ל נ fp n. — 40 11. 32 אךן ו oסט. טע 
״ן און ן401ני ל . 1370 — ק ױי מ ן ד  ג

to — 132 11. 21? און ■ערלסוטער oסט. טע
סט 36 — רײםסן ח.  סט. טע22 אי

בין ױט און רו 4קלינ 102 — לעו 1| to. 
בין  .to טע21 װ. 19 — מאגדעל אדן רו

ס?י ס.  סשריט. שע22 .11 130 — סןדאוו

״.4נר א. 43 ~ סענדלער ח. װ  ד
ײ, •*״4י 4U8 — סאול דז׳*. װעג  בריקלין. ע

 פם. רידז׳■ 56 — בערליגגער ןiא ׳•ניידער
ײמ סש. שע38 װ. 268 *— *ער ן4ח

ס א. אגו  .ברו<קלין ׳סש. אקוסש‘' 29 — סיי
ע12 א. סו — סאװיטלקי ן 1א סטײן  סט ט

l y o f i n n s r ײ און ײ.4בי 1385 — ן4מ װ  ד
ם װין און טענענבוי סם. שעii. 20 32 לע

 סט םע39 װ. fp. — 234 ארן םײך י.
 סט. טע17 װ. 12 — ס.4בר י4טי

 סטי טע37 װ. 265 — לערסצײן4װ ב4דז׳סײק
ױיג׳סטײן ײ. טע7 462 — ס.4בר ו װענ  ע

ױיססאן 3y — 234 און ו tfn ;5 ^p .טע27 א 
סטריש. סע29 א. fp. *— 202 דרעס רק«§יר4י

דזשולאי טען9 םרייטאג,
fp i f ק4קל  סט. טע22 װ. fp. — 140 ו

סט טע26 א. Pl4p4 — 174רp און ל414רג4
ii 130 — .fp p. 21 און ב. i f ^  .bטע ro. 
ק4קל ל. ע. ב.  סט. םע27 ח. fp. — 153 י
של1ב  סש. שעii. 17 12 — ן4פרידם און ג4ימ

40 — .fp p i^ p  ifp»n .2 װ-‘n .סטריט 
i f i f o א. 46 — סאנטולי ן1א yilO .סט 
סט. כעn. 22 129 — בערמאן און ברענד

ײ.4בר א. 30 — ברעיןי א. װ ד
שייק און ס1ברא  סש. טע37 װ. 226—14014דז

 סט. םעii. 25 110— לײש און קאחען
ס ױי ײ ן4ש און ד קי סט. שע27 וו. 122 — נ

אן ל. ב. ױס ײו  סט. טע11 א. 61 — ד
Df:fpy’ 368 6קל — .fp p ifעײ• םע 

שיענט ii 127 — .fp. סזט און p'.f?p עעי
סםריט. םע17

עii. 19 189 —®ײגעננסנו ר.  פט. צ

 .10 טע22 ח. 118 — עישםאן ס.
א4גערשמח טץ1;  ײ■ 25 — שטערטאן און וי
סכרים. טע31

 .to »:םע .יג 49 — גלי? ווון גליק
 .10 טע37 װ. 252 — פרײנד און לדבערג4ג

 עײ• סע7 301 — י*ויםץ4י4ח און לדבןןרג45
 .to טע17 װעסם 12 .04בר 14לדם4ג

 .10 טע20 װעסש 117 — סילער און חמבער
o. — 362 חאסאן fio ברוקלין. ״עװ. מוירשעל 
n f:fn 165 סוט און קלאוק — .fp .ראעב^יני 

לין., סטריט, ױל ב
ף ע ^ז ז  סש. טע21 .11 22 — הארץ ך

ץ ט י ^י אי ג און ד ג מי ר  צעii. 2*2 147 — אוי
 עװעניי• סע7 500 — ק$. ק1קלא ?אם״י

rm vlbJtfp .אן 47 — בראס ש װיז  סט. די
 .10 טע12 איסט 8 — קאסס א.

 .to טע24 װ. 142 — גושלעי־ און לעמאל
ײן און אונגער לעסער, שט ײנ  יװעםמ 12 — װ
סיןריט. םע17

 ׳סט. קלײמער 185 — ראסיןיז און לעװעגבערג
ברו?לין.

 .10 טע28 א. 32 — לעוזין א.
ױן  סט. טע22 װ. 117 — סירבעיט־יזז און לעו

י א. 05 — ראסעל ן1א ער11לז מי ד ^  • ב
ײן דל  סמ. םע38־ וו. 270 — קא. p#ne מיי

?4קל םײד־זועל  .10 םע11 א. fp. — 54 ו
 .10 טע25 װ. 147 — >יז4סל און ױםץ14רק4מ

ק4קל םןןרוןים  סט. טע27 װ. fp. — 245 ז
סין ק ע n 117 — .fp i. 33 ג i f pסט. ׳,טע 

 .io טעii i:w. 2 — םיכמעלס ס.
ר ני ײן i ירל1ג * i f p ז י  שע22 .11 116 — הו
רים.10

מ. םעfp. — 255 0 ?לאוק ■לסזן ענ װ  ע
ױ. ״טע cOf — 500« סעםועל װענ  ע

סי1 4רינ  .11 32 — חדיז סוט און קלאוק ל1
ע18 ריט.11 ט

 בראדװײ. א• fp. — 120 ?14קל רעוובלי?
ק אז ן1א רודני מ עי ײד •נ װ״ ר4גלע:ם 18 — '  ע

ברוקלין.
אן ס מ ל ס n א. 32 — ז l  סט. 2

 טעii. 38 270 — אלסערט אזן לען4סמ אזרײנ?,
i n t o.

א ם. ר אסי ! *21 — .fp p .םט. טע30 װ 
ר רין ע ii 40 — .fp i. 25 גוירלס םוי i f pטע 

סטרים.
עד ט ײ ?4קל ױנ  ׳סט. חע:דרי?ס fp. — 588 ו

ברוקלין.
ענער ן זוי ו ײז י ט ױ. pi7 805 — ׳י ענ עוו

? איהר װארט מען אױח IP
^ןן דער ײ ר ט ס ^י דז ע ז אסיס ר i אי n r 

*ט אסען. ײן לוי ל ן ג ס אי  דער סון אוי
i טע16 וועס*« 8 *יטאנרנע^אנאל, n t o,

ײב און . ך #1ר ן וי י ד 8אוי *י או ו ו מ װ ר א
V T ז י »י ע ײ • •^ ל מו מ א ר ײו ווםער •  4ח

«י די ?. ױני 7ײ אויןי »r»i ײאר■ חוי
u *mvrf** i m w m * m •י,o n*

״ארט״״ארבײט טאר שלום בױת ארדער אעדעיענדענט
 קאנ- יעחרליכע טע21 די װי נאכדעם

 אר- ״אינחגיענדענט דעם םון װעג^אן
ם״ ברית דער  *■מ- איז װעלכע ^ו

 אטלאנטיק־סיטי געװארען%אין האלםען
 #יתי טעז15 און טען14 טען,13 דעם
 דעם םון באגריסונג א אויסגעהעדם האט

 אסערי״ דעם סון עקזעקוטױױםיטגליד
 האבען כאמײן, יעקב ה׳ י״ארט״ סאנער

 גיײ די באאויםטראגט דעלעגאםען די
 ארדען םון ע?זעקוטױוע ארײנגע?ומענע

 ״ארט/ דעם אונטערמטיצען צו װײטער
 םריהער עס ׳דזאט ארדען דער װי פונקט

געטאן.
 סאול ארדען פון :רענד־כיאסטער דער

 װערםער װארימע איץ האט קראוז, ס.
 ״ארט״ װאס אדבייט, נוטע די געלויבט

מזרח־אייראיעאישע די אין אויןי טוט
 אידי- נויטאײדענדער דעי םאר לענדער

 םארזיכערט האם און באםעיהעױנג ^ער
 װעט עקזעקוטיװע די אז דעלעגאטען, די

 װאט אלץ טאן צוקונפט דער אין אייך
 דעם העיםען צו סרעפטען איהרע אין

 אויםגעםאחנרט דאן האם ער ״ארט״.
 ארדען םון לאדז^ען אײגצעלנע איע

 עהזע- דער םון 'לBבײש דעם :אכצוטאן
 געלעגענהײט יעדער בײ און קוטיװע

 װיכטיגער זעהר דער אין מיטצוהעלםען
״ארט׳'. םון איבײט

 n אנםװיסעלם זיו האם עס װי ׳איגר וױיסס
 אםעריקאן איז באװעגוננ ארבײםער אידישע

 נ*ל1איגטערנײש רער פוו נעשיכםע די לעזם
 דר. םוו ױנייז״ װטרקערס נ»רםענט לײריס
 טיץ םים װעם איהר און יעוױז. ױא־ס

װערעז. נאסאנם

D'TSTJD jI
 װילעדזש ראשען

ט נ א ר א ט ס ע 9ר
עוחןנױ סעהאנד 157

סטריט) שע10 (:עבעז
ס און דינערס רעגולאר עי אי  אויןי ס
ען ■רײזען מעסיגע  ;עגעבעז װעי
ען ש װי  חר1א 9 *ון בײטאג־ אוהר 12 י

רט.4־?4ל4 איז אוחר 9 נאך װענד.4
 ^פײזען פרישע און נעזונטע

גאיאטירט•
 באלאלאיקא רוסישער

ארקעםטער
י ען אװעגד אלע ט;ש ע װי  9 און 7 *

בײנאכ■. אוהר 1 ביז 11 און
 דתןסמאכער ארן יולאויומאכער

 אײנגעלאדעז• ספעציעל װערעז
 «יזז1 בעסטע די געפינעז דא װעט איר
אטמאסםערע הײמיש־רוםימע א און

H. SLUTZKY’S RUSSIAN 
VILLAGE RESTAURANT 

157 Second Avenue
Near 10th St.t New York City

פון״סמוסם)] פרעסערם
ײדען זאלם איהר אײך בעטען מיר  אויס^ננ

ען  בײ באחמלטען און אדװערםײזםענט דיז
ן אײך  אונ« װעט איחר װײל ׳iyp*B אי

חאבעז דאריען

נעטופס מנען מיר
צו עוועניו, םינםטע 123 םון

עװ. פינפטע 321
םלאר. טעז1 סטרים׳ טער32 ד&ר בײ

 עקסטרא יןוגעשיססם1י תאבען םיר
ױיער םאניטארי  יע,0«רע *ו ברעטלעך ו
ע. »ון ילא* װעלױעם, װיי ר בעלי  זאך םי

ך בען ן סםיםעו־ס בעסםע די אוי  םאר־ אי
ם סטים םדוקענע קעט,  גאראנטיע. * סי
ך ג1 אוי ג ?י נ םא^ינס. י

ר ײן לאדען סי ײ ■רעםערס״ »לע א י ?  מ
מען צו באסעס יידן גערס עחן ?ו ײ די ז  1נ

עד די סון םאדעלס ײ י ביצאללל װ  1י
עו אלע סטיסערס. נ I װילקאםעז זיי

 און WB אםעריסען וי
. מםפאני■ .• ®חןסמוו װערװעט יארס נל עװ״ ש־נםמע 321

.6661 »ון 6660 א׳זצאנד :מעאעפאן

11 rw סמה חןר «ן נ«וז וזמינפ טוז מיסיננ יתזן והןמאנער
if וײ* pi (׳ילוס

 אונזער ווע;ען נעחאנחניט גיט נאר
ו ג ו ו ^ ײ ט *ון »  ^•גמחטיטאן ויר חי

 נט- pm ׳מטאיוגג איחד ןמהרען j §ון
ײ 1צױןונ*טע צו צוג מגר ט ײ  •רכ

אינדומןןײע. תלאוק חור אין נתנטס
ד וױ ״ י  n ®יז מטעלוגג די מ

 *גגעלעגעגחײ^ חנר וועגמן תישאכערם
 •ר- די פאר װ^כטמקײט גדױס םון איז

 טאד־ םגױםימ1» כאלד וױ און בייטער
 חנר םון אױסוױיכתגונז און שלעיענימן

 צדדים טיע מעדיגצן כלויו קען אייפו
 םא־ דעריבער אינדוסטריע, דער אין

 אסאסיאײ־ אײער פון מגיאן די דערט
 וואך די צנטפעד כטשטיםטעז א שאן

 אײגלאדונג אוגזער אן נעח^ט איהר צי
 אויכ ניט. אדער דזשון טען10 סוג׳ם
 נים װאר דער םון משך אין װעט איהר

 אננעהמען עס ױניאן וײ װעט ענטםעחנז
 אסאסיאײשאן אײער אז באװײז, אלס
 א האבען צו םאראינטעחנטירט גיט איז

ידניאץ. דער מיט קאנפערענץ
אײערער, זדגעבענםט

הילקײים, םאײס
ױניאן׳/ דער פאר לאיער

 אז אױך, כאריכטעט הײסאן ברודער
 אמעוײתאן דער טיט קאנפערעגץ א

 דא־ שטאטפינדען וועם אסאבױאײש^ז
דדשון. טעז24 דעם אװענם, נערשםאכ

םאלנענ־ די אז אױך, באריממם ער
 געװא־ אײנגעלאדען דינען רעדנער דע
 אין מיטינג דעם אדרעסירען צו רען

 קוסענדעז נארדעז סקווער סעדיסאן
דינסםאנ:

 דער םון •רעזידענט זיגםאז, םאריס
אינםערנײשאנאל.

א, דער םון פרעזידענט גרין, װם.
ל. אײ ם.

סענ- סמהרמםאר, תאגאיה דזש. פ.

קאונסיל, לײבאר און טרײדס טראל
 דער םון •רעדחוגט ח^סאן, &

אכמואגאםײטעה
ויד, נענדזשאסין  םאנזודזשער, ̂נ

באארד״ חשאינט פארתדס
 אר־ דזשענעראל דזמיאוחוני^ א•

 ליײ אװ 1כדפײםכא איטאליען גאנײזער,
כאי♦

 אתאגיײ דזשעגעראל םרייגי, <זמ
ל. אװ פ. * זער,

 אז רעקאםעגדירם, חײםאן ברודער
 אין ארכײסעז װעלכצ קלאוקמאכער די

 וויחנן געריפעז זאילעז שעיער ױניאז נים
 חנפארט״ ארגאניזײשאן דעם *עלדעז צו

 אינפאר- נויטיגע די געבעז און מעגם
 דער אײדער *®,r דעם וחןגען פאןױצ

 איכערגענעבען וחנרט שאי ניכדױנ^ז
o* דער צו w .תאםיטע

 רע־ און כאריכט הייםאג׳ס ברודער
גוטנעהײסעץ. וועדען קאםענדאציע

 נע* מיטינג דער ווערט דעם כױט
שאאסען.

טרעזש. םעיצ־ ׳םיש דזשאזעוי

הארפילאװ• מהמױם •נאװעלען
 םון דעפארטמענט עדױקײש^נעל אין
 םע16 ודעסט 3 אינטערנעשאנעל, אונזער

 נאווע־ צװײ כאתוםען צו דא איז גאס,
 םון ביכ*אך, אינםערעםאנטזן זעהר לעז,

 ״ברנה״ בימגל, אײן קאריילאװ. סרים
 צוױיטע, דאס קלײךשטעדםעלד״מע), (א
 נאר איז וואס ■ראװינ״סוײטונג/ א״

דרו^ םון ערשינעז װאס
 אעםער־ אונזער םון םיםגלידער די

 צו ביכלאך די באקוםען סאנען נעשאנעל
 ״ברכה״ דאס־מכעל פרייזען. רעדוצירטע

 — צװײםע דאס און סענם 25 םאר —
K סעגט. 35 םאר צייטונג״, יראוױנץ

< \W W  NSN V \ SS\S\SNN
. ►/VI/'׳/׳
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פארלאנגט
סרינען העגםען ם»ר סרויען »ון מענער אינטמרינענםע

ם נ ע ב ע נ ל נ ױ ע כ י ח א ם פ י ם י ל א פ
k װילען וועלכע די םאר נעאענענה״ם ײאונותרבײרע 

ם א כ»ט םארז#רנען זיד נ ע ב ע כקונםם.”• י
ןזנוױיזונגען פעחןןנליכע

:!
 אעםטרוקזויעס פערזענליכע «
ען * רענ *נו 1*י »»יס אין נ

יארק. ני־ו עװעניו, פינפםע 225 ן
. ן ם א מ ײ ה

.4414-4415 עשלאנד טעל.

ר ע נ פ נ י ר
 רעדיקאלער עטמרקסטער און גרעםטער דער אין

וועלמ. דער אוי(ז אח־ען ארבײםער אידישער

740 — גרענטשעם 83׳ססס — נדטגלידער oo,oooiM^$2 — ®ארמאגט
an  j ישי *
t f i D ,n צאן 

n •  m

 קוא־ דאד »יז רינג •י־ג יאד
w «אר n איךי• ראר אין 
ו ן *רביייחני י

מיםנלידער. סאנסאמסטיװ דינע ססד יזם סאניטאר־ איעןןנעם אן האם װאם אח־ען, מןר א״ודי* איטױנער דער איז ױנג ארכײסער דעו־
ח 18 ■ח עלטער ודן אריינגעטםען װעחןן םעםכערס נ

יאהר.46

נ י י ײס וייווד י p ז p* ן שציסם סיטגליד, פיח «יט י IN «<ײך ז
•>

imam ייד •יי«מינ«י« «$ר
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1₪דו
r .ג ל. א. מ םעםנערספוזממ n. .י
מיטינג מעמבעד גענעראל א

װערען אנגעהאאטען וחןם

חשולאי m רעס אדדענס, ד»נערשפ«
עװ. םע4 און פע3 צזדשען סם״ זםע 1 ה))י, װענסםער »"

i

t

I
סיטי:: איין אמוױיניגסםען אמענדען ניט וועט װעאכער םעטבער, יעדער

טטראו*.’ דאלאר 1 באצאהאען דארםען װעט ?װארםאל, דעם

שפראכען ררעם כדםינג דעם אױף  פוץ פראגע די רוערען כא
פראגען ודיכטיגע אנדערע און איינעורענס, ארבײטסלאזען

22 לאקאל ױניאן דרעסמאכער באארד עקזעקוטװו
סעקרעסער. פ^רטנאי, דזשולױס,

B. .פאר־ װעלען און ביבלעך זײערע פארלירען װעלכע סעםבערס — ס 
ד^לאר. 1 באצ^האען דארםען וועילען דויליקײטס אאגבען
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אגריכץלטור אידישע ױ  < סאםײעמ־ הירש) 1ב»רא
ײי ״ ףיי •ייס־ ם-ם ■•ײייי״ י  J ״ •״ ״״ J•mw 'ײ tvt רמרי וחננמ סינססס®■  1 S mp איחי 1װי ײמדמתג !  na וחי«ו% 

d h ייתר 
»יחר »ייי*ר דעמויסס סימ« נים  

.\m \v נדמ 
ײ ידײנס V •י » m n  OWP
* גיז • •יו - hw ®ינייי * *הר\ 1 ניי - זוננמנ

jtWISM /nOlKWniBAL •OCKTT, ■

ססול דמױיניננ נליקשטיינש
יארק נױ סםרים, גרענד 265

 און ?ריססי בעם.
.did סארסײם

רפמשרד4 םעל.
2 8 8 4

דעזיי״ סיר סקול
_ *ון קאםינג נינג,__

 סענס, לײדי^ ױן »»כען »לע אין גריידינג
 ■עםהןרגס גארםענםם. י4# ן1א מעילדרענס

 •רייזזןן. םעסיגע *ו גזדיניטען װזןרען
חר.4י גאנץ א פען4 איז סקול די

״אינדעפענדענט״ װערט
ג לערענט נ י ג ײ ז ײדיגג אדן ^ גארםענסס, םענס פון גר

ס די ״ ײנינג, ר*מייד,4טײל ל דרלסײזנז
יזגםזנדן־םײסיגג- איו דריי«ינג *רזננמ

טער1כ ע: ך ח^בען װאס רי פון יז ײי בײ זי םויזענש 3 פון פארדינען *ויסגעלערענט א
ט 10 ביז לאר4ד ענ יאתר. א דאלי•־־ םויז

םױרוױס דעדינינג גרונבאויג
ט'%ם יארק נױ םעזאן טער52 עװענװ״ פינפטע 122

.5466 װאטסיגס םעלעפאן,

ם נ ע ר ע נ ל נ י נ י י ז ע ד װעכענטליר דאלאר 200 במ so r® פערדינען הענט איהר
« הנ ע בעריהםםער דער אץ קורם א נ

סקוהל דעזייניננ מיטשעל
גארםענםס. ®אר לײדיס אח סצײדער הינדער. איז סיסעס םרויען, מענ׳ס, פון
ל די מ ד מ מג ■אר םסוח< ס ײנ ז חנז ע ת ז «ו ת מ מ נ ט־יירמג׳ ■עגתרנ^ נ נ י ךי ד  ד

•’»p c m  ,ocno jo n gyp t f״הי םענ׳ס אוז גארסעגסם םאר פאר ס י •ר'
̂והר. 5G אימעד גאגרמותם י

m\ םסוי ד• r ס ײן ר ר •
ת ייחנען, נייע דזןװלטאטעז. בעםםע סיסטקםעז, ני

ײניננ כױםשעי דעי אין סורס א ם סהול דןז ײנ  גאלדמס » פ
י י ת א m י i װיידזשעס. נוםע

 tv »ח פרויעז, און מענער םאר יחומצם^וז נומע א
אוישצולמרנמ. ויך צײכט תחר אח

ס גאזתדערזנ מנ  אײגאנןר אײער איז ײמדעז געגימנז וחנם לזנ
ס אמור »ום מאדאך״ אי ארשם?הז.1 »יעם ז

או3 די מנ מג ו »ו « רנ1» !‘י ת ס *9| v t מ. זזנוזר זיינעז כ ײ  י
מ ר« וײנזןן םיזי ס ם ל  א.ין אנתרײזא איז סאכיאאניז •זףייאז ן

D « « e n  nw nre** v o אלערלײ איז * נ ר ן ם מ
קלאםעז. גסאווע איז מאנ

א י י ר ח אונזער איז חנבמוגםםרייש^ז פ 3מו
ט ס ר * י ג ג ת ר אינםארםאןויע. 9«רײ פאד מ ןהלpם דעזייגינג מיטשעל

.5970 װיס?אנזין סעלעם^זי^רק. גױ סטריכ^ טע37 װעסם 15

קאמערם אװ באנק הארלעם  יארה נװ םטריט סוטע9 סאר. עװענװ מךיטע 2118
jd ר •רעזידמנם פערארי, נג אלע טוען מי טראנםעסשאנם באנ? «״*ילנ יי *ײ ס״ירםז 1םאנקמ» עקם *

 ארםגעצייכענםע
דעפאז״ט םייפטי

וואולטס ימשיעד. פאאלא, חן
נאנס• פון ל*תר נווארריז^ ל» ת פיארילא

J1 .װײם־«רעזירענם חובארד, װ 
j ,זזײסשרעזידענם פערארי 
Jt ^װײס־*ר««יחעם לאז^רו



nmzm m  j

msssm
m גורסאוטיגעו u m יוניםי דער 

חשולײ טען4 רעם לכבוד הח
 — *•עמער אדער דדױיײ מען4 פארץ אחין פאחרען וױימ איחר אױב

 3 אין *מים, רעדז׳איסמריימאן דער — כאיד! ױך רעדדאיסמרירמ
 זץ־ קאגמ איחר — אװענמ אוחר 7 ביז אפען איז םמרימ, סע16 װעסם

r ארבײם. דער *ון געחענדיג אײנמרײבען
 םפרעסט אין חױז, ױניטי דער אין
 *זד *וסםיג, מטענדינ איז jib פארק,
 גאר גאר, אבער פר״יאך. איז בעדיג

 וחנן דארט, איז םרײאאך איז לעבעדיג
 דעם לכבוד און םוב. ױם א קוםט עס
 געמבען דארס וחנם דזשולײ ־םעז4

 אד־ער קאנצערם, נרױמורטמער » װערעז
p חאנצערטען. נעזאגט, בעסער u r קאג־ 
 בײ שבת ווערען געגעבעז וועט צערם
 צװײ־ א אין דזשואיי ״טען3 דעם נאכט,
 טען4 דעם ביינאכט, זונםאג םער,

דזשולײ.
 ױנײ דער אין האנצערטען וײ איז

 באריהכד אױםטרעטעז װעאען הױז טי
 סוזיקאילישער דער םון םאלאנטעז טע
pit װעאם. דראמאטישער

 םידעא באריהםטע װאואןי, נינא ניס
 סעילעל־ אײניגע געבען װעט שפייעריז,

שאנס.

 ױננע א םילעוי, •ארםער ר״ םים
 וחניט םון אריען ויגגען וחנם סאיראנא,
אפעראס. באריחםטע
 כא״ כאאיכטער חנר ,pan גרשה
 אידישער דער עון שױשוילער ראקםער

 אעזען און דעקיאסירען װעט ביהנע,
זאמנן. איעינע

 און שייאען װ?ט דאניז װיסטאריא
«יאנא. דער אויוי באגילײטעץ

 םאילקס״ זיננען וועט כאהר ױגיטי א
נאך/ און נאך זײן וועט עס און אידער
 זיך דארםען םןןהרען וױלען װאס די
 םין אםיס אין רעדזשיסטרירעז, באלד

 װעסט 3 אינטערנײשאנאל, אונזער
 ארױסםאה־ װילט איהר צי סט. טע16
 כעסער איז שפעטער אדער ״ןױץ רען

 רעדזשיסטרירעז, באילד זיך זאאם איהר
 װעס שײנער אז זיכער, זײן צו כדי

םארנעהסעז. ניט פאאץ אייעד

איו פ»חועו פילאומלפיע םעםנערס so ל$8ל
יוניפיהויז י

 דעם געשריבען.װענעז אײך האכ איך
 ארויס־ דעם פון צוריק װאכעז צוױי סיט

 דער צו געהאם האבען סיר װאס םאהר
 באוספעאד׳ס ברודער פון נעאענעגהײם
 געמרײ אײך האב איך רעדננאציע.

ן  צװיײ n יהאבען וועאען כדר »ז מ
 זונטאג, קוםענדען דעם ״אועינג״ טע

 ?א־ ברונסאר אין nrn םען27 דעם
 װעט ארויספאהר צװײטער דער לןןרוש.

 װאם.איײ דערסים אינםעחנסאנם זײן
 קאאעדזש םון פראםעסארען די םון נער

 איםערא־ איבער אעקציע א אעזעז וועם
מור.

 צוזאםענקונפט דריטע די קוםט יעצט
י אין ס י נ ז. י ו ה ױ

» ארויסגעשיסט האט 50 אאקאא
זא״ זײ אז ם^עראײםע, אאע צו בוייוי

זײ אז מעםבערם די וױסען אאזען

 װערט שלעזיננער בענדזש#מין
 אינטער־ םון וױיס־פרעזידענט
באנק נעשאנאל

ם לי » ן ( )e 1»« »ו

 םאמעח־ וועט ער י^רק. <ױ םםריט,
 טעז19 דעם מאנטאג ׳^טעיע זיין םעז

דזשואײ.
 גום 8 איז עלעזיגגער בןנדזמזםין

 ס*־ דער אין ■עחענליכקײם באקאנםץ
 וועלם. ארבייטער און ציאליםםימער

 אננעהויבעז זיך האט ק*רי«־ע זײן
 קיאוס־ דער אין יומנד, זײן אין נאך

 מיעםער מיק«נ^. םון ױניאז םאנער
תן ער איז *ו א װ  םענעדזמער דןר מ

o n  no ס׳ ט ו מ ו ו מ ױ אין ,  יארס ג
Ben o 1אי נעוועז איז -און n םאר » 

יאהרען• no גדסך
n י1אוי ,191? יאחר .אין n קאנ־ 

n n  no lyrjjm אינםע-נײעאנאל 
 ײכיאז װארקערס גארנמנם לײדי#ס

 אײנמםיםינ ער איז 'סלייואאנד, אין
w אלם נסװאחמ ט5«רוחנו» n ’in o 

in  no נעותו איז אה ^רנאניזותיע 
ר אםם an אין מ וײם י«תר. 10 אי
 נעווען ער איז יאחר דדײ עצטע5 ךי

o n  no im tf ir o  •in ײעסםינח 
 מדרוסם ווערט וחנלכער ,סארוחנרםם״

מיסאנס• אין
 -f>v זחנט ײיימר n» אי«ט ,םח

 no װיים־סרסויחננם m יײז זיננער
m איו סר נאגס. איגםעתיײסאנאל 

n?ronn« מיואחמ no bd« o n  w 
 in 1סי anpownn אײ באארל ךי

in נאנס,  Java סחוסיסוגנ no אאס 
מ *תאגיאאױעס ארבײטאד תי  זאר ו

 איז סם איז נמרינח^ באגס די מז
 lanjrp in איז אז ניט «וױי«ןל סיין

urunjr>r pa איננתתיי־ ךי מוויגט 
 no oorw ■ » באנס יתיאז מאנאל

Jram גרייס׳מ נאנץ
די i״«<o ״  no oow ram, ס  «י
מ מניאגס עי m װ an די *תאניזירט 

איז באנס ױגיאן איגטעתיײסאנאל
m n t •זיי

ליבערטאו r* האלדמאן
ס ר ק מי

M  nOADWAT, NXV TOSS

 װא־ פאר רעדז׳עיסטרידעז זיך זאאען
 טא־ אין #הויז ױניטי דער איז ^ײ^או

 אנ־ האבען נאכדעם באאד »רק.1 רעסט
 נאכ־ אפיס אין ארײנקוסען :עםאננעז

 וײ דז׳פואאי. םען4 דעם װעגען םראגען
 איבער זאנעז צו האט װעאכע קאפדטע

ד זיך האס אוטינגס דיזע אי  נענוסעז נ
 זײ־ חגזואםאטעז די און ארבײם דער צו

גוטע. גאנץ נען
 חג־ 58 דא pw זײנעז יעצם ביז

 ױם־ טעג דרײ די סאר דזשיםטרירטע
p ?ײנעז זמיטניס צוױי אח טוב. ir נע־ 

 נעהםען װעאכע נעװארען טמארטעט
 זיײ ״באסעס״ דיזע מענשען. 60 ארײן

 ברײגגעז זאאען זײ *ז אראנזשירם, נען
 אויך און הױז ױניטי אין מעםבערם די

קיין מאנםאג צוריק מענשעז די נעהםען
פיאאדעאפגא.

 וראס םארשטעאעז שוין זיך קעז םעו
 די־ דורך זײז. וועם דאס רײזע א םאר

 װעט זשיטניס די םיט אראנזשםענט זע
 װעט און דאאאר a סײװעז יעדערער

 דער װארום ,1טרי םערנעניגען א האבען
 םארם םארעסט צו םיאאדעאפיע םון װעג
יליכער.1װאונד^ א איז םאשין בײ

 דער םיט אראנזשםענםס סאכען םיר
 צו הױז ױניטי דער םון מענעדזשעםענם

 די פאאםץ״ םיט געסט די בעוארנען
 םיט״אונגעדרלד ארויט קוקען מעממגרס

 םאהרעז שוין זאאעז זײ אז םאג, דעם
 ״גוד » פאר אאע צו זיך ט׳גרײט און

טײם״.
 דדיײ א זזאבען• וועאען םיר אאזא,

 די םון אײנעם איז פיקגיק טאניגען
 גע־ קען מען װאס פאעצער שעהנסםע

 — הױז ױניםי דזןר אין אאנד אוױי םעען
 אאע האםען מיד חױז. מניםי אונזער אין
דארםעז• טרענתן צי זיר

 װײס־פרעזידענט רײזבערנ, ה.
י. װ. ג. ל. א.

 װיכטינעז חפפ 20 לןה.
wjwbsp םיםיננ

 לאחאא ױגיאז׳ םאמו־ חדנהאומ י1
 1סא םיםינג װינטינען א חסט £0

 דזאוצײ, םעןon 1 אנעדסםסנ,1 הײנט,
in אסיס איז  no ױני«ח .in םיטיננ 

 יים•31א in נאו נצײו נערוסען ווערט
 אױסנסניססן ימט םיםיגנ on אויי

mini נאגייןן װענסן סראנן די on 
אנרינמכם. 1םריי

n מ tw 20 לאיזאי זײ no <ײם1כד
i n ז «ו נעבעםעז ז1זייג מ » pa .יים*

 דעםאנסם־ דער צז רח» דגסאנ׳ס פרעז.
גארדען סקװער מעדיסאן אץ ראציע
:קיאוקםאכער נרידער און מוועםסער

 ■ון איז גארדען 1םקװע םעדיסאן גייעם אין םינױנג חיינפױגעו־ דער
 און 1קלאוקםאכע די פאר װיכטיגקײם חיםםאריטער 1גרױסע אוגגעחייער

 קלאוק• די װעלען םיסיגנ דיזען בײ כאװעגוגנ. ארכײסער נאגזער דער סאר
 ענבד ענסטײח^עם אח גײסם פאראײנינטען דוזיך דעםסנםםריחןן םאכער

 או* די גענען קאםןז א אויפגונעםען נרײטקיים ױיעו■ וױיען שיססענעם
 נע• יע1אינחםפ חןר חאכען װעלכע אינחסטמע, 1אונזע אין 1כײםסנעכע

 לאנע אונױכעתןר ער1 «ו און דעםאראליזאציע איןנטיגער דער גו טרינען
 פא־ זײערע און זײ 1סא כרויט דעם פאװיןען קאנען צו 1ארגײטע די פאר

םיליעז.
 דורכ־ געשיכםע 1אײע אין אײנםאל שױן חאט איהר קלאוקםאכער!

 געםאכם חאט װעלכע דעםאנםטראציע, חיםטארישע גרויםע אזא ט1נעסיח
 גרויםער 1דע געװען איז דאם װעלם. כײטער1א גאנצער 1דע שטוינען צו

 דעם פאר גארדען םקװער יסאן1םע אלםען אין םאםםיטינג היםטארישער
 יענער כײ 1איה האט ioio אין װי פונקט און .1910 אין ײק1סט אל1דזשענע
 בא־ צו זיך באשלום ענטגילטינען דעם געפאסט דעםאנסטראציע ריזיגער
 ינגונגען1כא עקספלואטירענדע און שקלאסישע דעםאלםדיגע די סון סרײען

 א אויף רעכם אײער אנערקענען צו כאלעבאמים אײערע זנוױנגען צו און
 הײנםיגער 1דע בײ איהר װעט אויך #זױ לעכען, םענשליכערען און ען1כעסע

 ענטגיל• און װילען ענטשלאםענעס געאײניגטען אײער שםידען זאםלונג1סא
 דעםארא־ איצםיגער א־הר סון אינדוסטריע די .אויפצולײזען כאשלוס טיגען

 סאראנט־ י1 זיך אויף טראגען צו ארבײטםגעבער די צװינגען און ליזאציע
 טעהר און בעםערען א ארבײטער קלאוק די סארזיכערען צו װארםליכקײם
לענען. כאקװעםערען

 רײכםטע די סון אײנע צװישען זיך רעכענט אינדוםטריע קלאוק די
 דורך האבען װעלכע ארבײטער, קלאוק די און םטײט, אין אינדוםטריען

 געהסלםעז לעבען און לײכ גאנצען 1זײע דורך און סיאצע ניע,1ענע 1זייע
 צו עכטיגם1בא זיכער זײנען וסטריע,1אינ דיזע םאכען ײך1 און אויפבויןןן

לעבעז. םארזיכערטען טעהר און םענשליכערען בעםערעןי, א
יע־ צו געסוםען 1קלאוקםאכע אלע זײנען 1910 אין װי אזוי פונקם און

 האל דעם איבערגעפילט האב^ און פארזאםלונג היםטארישער ריזינער נער
 און שװעםטער פליכם, 1אײע איז אזוי םקװער, םעדיםאן. גאנצען דעם און

 פאר־ ארבײט, י1 אזײגער, 4 פונקט הײנם, םען1װא צו כ}לאוקםאכער, ברידער
 אר־ װאם די — הײםען די און — ארכײטען װאם י1 — שלפער די לאזען

 אייער דעםאנםטרירען פארזאםלוננ הײנטיגער דער צו קוםען און ניט, בײםען
 לעבען זיכערערען און שעהנערעח כעםערען, א אױםקעםםען צו נרייםקײם

טרײד. קלאוק אין סראצעװען װאם אלע סאר
 םאר־ 1הײנטיגע דער צו אויף !קלאוקםאכער 1שװעסםע און 1בוײדע

 שאפ אין געפינען, ניט זיך זאלט איהר װאו אײך, פון קײנער זאל !זאםלונג
 און דעםאנםטראציע, יזיגער1 הײנטיגער דער צו ׳פעהלען ניט חיז, אין צי

 איבער־ זײן ום1א יטען1סט זײ און נארדעז 1םקװע םעדיםאן נייער 1דע זאל
 א םאר קעטפען צו ענטשלאסענהײט 1אײע און גײםט 1אײע םים געפילט

םאםיליעס. אײערע און אײך פאר לעכען בעםערען
זיגמאן. םארים

ױניאן. װאירקערס גארמענמ לײדים אינטערנעשאנעל פרעזידענט
\
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פא. פארק, פארעסט אין
דער פון

ױניאן װארקערם גארמענט לײדים אינטערניישאנאל
זומער פאר׳ן אפען א־זשױן

קאנצערס נרױןארטינער א — חשויאי טעו4 דעם רכטד
 «ן פארברעננט און «לע וםט

 אין װאקײשאן. אנגענעםען
 איחר האט הויז ױניטי 1דע

P נוטע. :גוטען‘ אלעם פון
 ציםעחןן עםענם׳ געשםאקע

 באקװעםליכ־ שםאדטישע אלע םיט
 און בלוםען אין אײננעטונקם קײטען

 אץ גיט זעהם םען װאם פלאנצען,
 אױכ לאנד. ױניםי אין חוץ א ערגעץ
 פארברענגען, גום באםת וױלט איחר

!דארם זיץ צו נים פארפעהלט
 אינ־ דער פון םעםבערם חוץ א

iy אין װערען םערנעשןאאל i ױניטי 
 פון ם1םעםכע אױפנעמםען חױז

 זןאסט אח סתאניזאזױעם, אנחןחן
 פרײנד און םענשען אינמעלינענםע

באװעגונג. ארבײטער חןר פון
 בילדינ^ א׳־נטעתעשןמאל דער אין איז אפים רעדזשיםםריישןמ דער

. 2148 םשעלםי מעלעפןמ יאר^, גױ םםריט, םע16 ןועםם 8 ̂יס זאלען ארנײטער אװענמ, והרא 7 ניז עז m איז דער
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קלאוק וי אין שםיל שטעהעז רעדער לע8
!יארק נױ גױיפעו פזן שעפער סום אוז

 זײ אויף זיך קעץ מעז אז אמאל-באװיזען, װידער האבען קאאוקמאכער די און
 צו נרײט זײ זײנען באאעבאטים, די סיט קאםױ א צו קוםט עס װען אז םאראאזען.

 פאר־ באװיזען אםאא נאך סאאוקםאכער די האבען דאס טרענטשעס. די איז נעהז
ױאי. טען1 דעם םריה, דער אין דאנער^טאג אכטאנעז

 עס האט ױגיאן די װי סינום דער צו םריה, דער אין אזײגער 10 דאנעישטאג,
ש ן ײ א װי אזוי יארק, נױ נרייטער םון האאוקמאכער אאע האבען באיטטיכיט, נ ע  ׳מ
און מינוט דער צו אזייגער, 10 !סטרײק אין ארונטער און ארבײט די נעװארםען

 סיגנאא דעם געגעבען קאאוק־שעפער די שאי־טשעראײטע_םון די האבען רגע, דער
 זײער נענומען האבען זײ אױםגעשטעאט. זיך האבען שאם אין ארבײטער אאע און

 זאנט ױניאן די אז שאפ. דעם םאראאזעץ ארדנונג םואער אין אנגעהױבען און נעצײג
 סאאוקמא־ די און גענומעז ניט אאנג האט עס און !ניט סען ארבײט ארבײטען, ניט
. שאפ־דיסטריקט. אין גאסען די איבער ציהען גענומעז זיך האבען כיחנות כער

 םיא ניט האט עס נרעםער. אאץ געװארען סחנה די איז םינוט, צו מינוט םון
 און מענשען. מיט געפאקט געװאחןן זײנען שעםער די אסם גאסען די את געגוםען

 די אין — ריכטוננ, אײן אין געצועעז זיך האט מענשעךשטראם גאנצער דער אט
 םאר אנגעגרײט זײ םאר האט׳ ױניאן די װאס סטרײידהאאס די צו !טרענטשעס

אגגעהן. װעט מאחמה ךי װאס צײט דער
אאט, איז ױנג םרױעז, איז םענער סאאוקםאכער, טױזענמער צעהנדאיגצר די

 דעםאנסטראציע, גראנדיעזע א םארמירט ספאנטאז גאנץ האבען קריםט, און איד
 מערקוױרדיג א געװען איז עס האאס. סםרײק די אין שעפער די םון סארשירענדיג

 קאאוס־ ארבײטער, יעדעז בײ באגײסטערונג און םרײד ארויסגערוםען האט און בילר
שםחה. םון הארץ דאם געטאנצט האט יעדען בײ קאאוקסאכער. ניט אדער מאכער

 צװײ־ צום נעזאנט אײנער האט — קאאוקמאכער!״ העאדישע די געהען ״דאס .
געשטאנען. גאס אין זײנען װאס די פון טען

 איז סטרייס *נרויסער דער געװארען גערוםעז איז װאס םאג אין וױ ״פונקט
צװײטער. א אוים רוםט ־— ״1910 יאהר

 קאאוקמאכער די װאס קאמםען גרויסע אנדערע די אין װי פונחט אויך ״און
דריטער. א זאגט ־— חײנט״, ביז 1910 נאך געהאט חאבען

 קאאולד די אין רעדער אאע װירסאיכקײט. דער איז םאהע עס איז אזױ און
 נעװא־ אײנגעשטיאט זײנעז זײ 1910 איז וױ 1926 אין שטיא שטעהען שעפער

 טויזענטער צעהנדאיגער די און ױניאז דער םון װיאען סאאעקםױוער דער ביז רעז,
 אין װערעז אײנגעשטעאט װעאען עס ביז ;װערעז דורכגעםיהרט װעט סםרײקער

פארבעסערוננען. געוױנשטע די רעםארמען, נױםיגע די טרײד
סטרײק־ די צו מארשירט םחנות ?אאוחסאכער די האבמן שטאאץ און מוםיג און

 וױ טריט, םעסטע סיט און קעפ אויםגעהויבענע מים גענאנגען זײנען זײ האאס.
 האבען גאס, טע25 די אריבער ^עפער, די םון ארבײטער די קעמםער. ערםארענע

 היאכי־ א און באארד, דזשאינט םון אםיס דעם םארבײמארשירט מאסען גתיסע איז
 קרע־ זײער סאאוטירט זײ האבען דאם אוםם. די םארקאונגעז האם הורא־נעשרײ גער

םיהרערשאםט. די איז ױניאז, די פאסט,
 נעשטאנען איז דארט ססװער. ױניאז דורך מארשירט האבעז מחנות אגדערע

 פארכר און בארוכאװיטש װײס־פרעזידענטעז די באראז*, סעקרעטאר זיגמאן, פרעזידענט
 םארבײםארשירענדע די און םיהרערשאפט, ױניאלם דער םון אנדערמ נאך און נאי,

באגריםט. הארציג זײ האבעז
 שעהן, קאאויןמאכער די םון סאםף גרויסער דער אננעהויבען זיך האט אזוי און

 גאנץ װײסעז סטרײקער די כאטש דיסציפאץ, םולעף אץ און הארםאניש אימפאזאנט,
 גרינטאיכע םאר קאמוי שוועחנן א האמף. שװמחגן א אמעםאנגען האבען זײ אז נוט,

 געי שוין זײנען האאוקםאכעי די אבער םארבעסערונגעז. נויטינע און רעםארמען
 און האמוי. שװערער ערשטער דער זײ בײ נישט שויז איז עס דעם. צו װאוינט

 גערעכטע די געוױנען וועאען זײ ביז װאםען רי אװעקאײגען ניט זיכער װעאעז זײ
 נאר װעאען זײ אױב ארױסגעשטעאט. זײ ־םאר האט ױניאן די װאס םאדערוננעז
 אנגעםאנגען איהם האבען זײ װי גײםט זעאבעז דעם אין סאמןי דעם םארטזעצעז

 װעאט דער אין םאכט קיק נישטא איז םריה, דער אין דאנערשטאג םאראכטאגען
באזיגען. זײ קאנען זאא ץואס

זיגמאן. מרים פרמזױמנפ פון סםייםםענפ 8
אן באלד םרייטאנ, מארנענס, אויםצו o נ n נע־ דערקלערט איז םטרײק רער װי 

oan ,in au צו ארויסגענעבעז זינמאן •ושזירענם o n  von■ i n !׳םאלנענדע 
םטײטםענם:

 אינח־ םוט און קלאוק יארקער נױ דעו־ אין סטרײק דזשענעראל ״דער
 קלאוקםאכער טויזענט םערצינ די ערפאלנ. פולשטענזײגער א איז םטריע
 םול־ איז אינחםטריע די און ארבײם די נעװארסען 1איינע װי אלע האבען

, אפגעשטעלט.• שםענדיג
 װעלכע ם,1דזשאבע די אוםפארנױידליכער. אן געװען איז סטרײס .דיזער

 םאנופעקטשורערם, די און םוײיד חןם פון םייל גרעםםעז דעם קאנםראליחמ
 נע־ עם חאבען ם,1חאלב־דזשאבע און האלג־םאנופ^קםשורערם זײנען װעלכע

 ׳יייעו יי םםרײק• צוס ארבײטער די נעםריכען וזאכען זײ דערצו. צװאוגגעז
 לעבק קיין םאכען נים קענען זײ װאס םאקם דער קלאוקםאכער, זײ פון נױט און
M קלאוק די אין ur יןיז שייז׳ ארבײםען זײ װען פארדינםטען םאנערע די 
 ןאייינגעבראכט חאבען חשאמןרם די װאם דעםאראליזאציע אלגענדתע די
«T 'lB r. ניער^;°־ דיארכײטערקייז נןןלאזען עןניטחאגעןאיעצמאמ» 

פאחןרמגען. זייערע פאר םםרײקען און שעפער די פארלאזען «ו נאר וױ װעג
מ מ קלאוקםאכער . דיאיגי אפ שעיען מגיאן זייער י

שאן, נאר׳ם  אינ־ אונזער פון איבלען הויפט די שטודירט האט װעלכע קאםי
 צו־ באזונדערם זײנען ארבייטער די יאהר. צװײ לעצטע די פאר דוםםריע
 יעדע םעםטגעשטעלט האט קאםישאז דער פון אונםערזוכונג די װאם פרידען,
ט די װאם קלאגע, א ה אן.  אוםפאראנמ־ די כאאם, דעם װענען אנגעװיזען ױני

ד די װארטליכקײט, ענ  ארבײטםלאזיגקײט די און פארדינםטען ארים־ע שטוינ
טרײד. אין

ער ״דער ײנ מ ע צט שוין דארף עולם איג  םיר װ»ם דאם, װיםען זיכער אי
ײנען דזשאבערם די «ז ערקונדינט, לאנג ש־ין זיך האבען ע די ז ת׳ ם  קאפיטא־ א
שו הויפם די טרײד. אין באםעס און ליםטען  איז, קאם,ה איצםיגען דעם אין אי

ע די אלם םאראנטװארטליך װערען געהאלטען זאלען דזשאבערם די אז ת׳ ם  א
 באםעם סארט דעם םים ערםאהרוננ אונזער זײנען. זיי װאם דאם באםעם,

 דעם םטאפען זאל װאם קאםף א אהן םטרײק, א אהן אז געװיזען, אונז האט
ט קײנםאל םען װעט טרייד, נאנצעז ע אײנפיהרען קענען ני ת׳  פאראנט־ אמ

 קאנ־ די פון שעפער די אין באדינגונגען ארבײטם די פאר װארטליכקײם
םראקםארם.

 זײ אז םײנם, םטרײק זײער געליטען. גענוג האבען קלאוקםאכער ״די
 דזשא־ די פון פארשפרעכענם און תירוצים אנצונעםען װײםער זיך אנטזאנען

 באשםיםטע א אננעםען זאלען זײ אז ארבײםער, די פאדערען איצט נערם.
 אונטער כאדינגונגען, ארבײטם די פאר פאראנטװארטליכןײם קלארע און

 קאנטראסטינג די אין חשאבערס די 1פא קלאוקם געגעהט װערען עס װעלכע
 קלאוק- די שװערע. קײן ניט און גערעכטע זײנען ערומען1םא די שעפער.
 םיל אזוי בלויז באשעפטינען זאלען דזשאבערם די אז פארלאנגען, םאכער

 םיזאן. א אין בײט1א זײער מאכען צו נויםיג זײנען עם װיםיל קאנטראקטארם,
אוםםאראנטװארט־ קלײנע, טויזענטער האבען ניט דארף םרײד קלאוק דער

).2 זײם אויןי (שיום

 כאלע־ די רופפ 20 לאהאל ױניאן ױינסאופםאכער
אבריםענפ דעס כאנייקן צו כאפים

םעםבער־ װיכטיגער — ארביײם־װאך. ־שטונדיגע40 א פאדיערט ױניאן די
, אדוענם. דאנערשטאג דעם מיטינג ־

 דער אויס געהט יולי טען31 דעם
 רײל אונזער צװישעז טרײד־אגרימענט

 די און 20 לאקאיל ױניאן קאונדמאכער
 ױדאן די און םאך, דעם םון נאלעבאטים

 צו באלעבאטים די אויפגעםאדערט האט
טרײד״אגריםענט. דעם באנײען
 ױניאן די האט געלענענהײט, דער בײ

 ־שטונדיגע40 א אײנצוםיהרען באשלאםעז
 די םאהטיש ז1א דאס אוץ ארבײטס־װאה

 די װאם םאדערוננ וױכטיגע אײנציגע
 שטעילט^איצט ױניאן מאכער רײנחאוט

 איז 20 לאקאיל םון קאםיטע א ארויס.
 זיג״ פרעזידענט בײ נעורעז װאך לעצטע

 םאר־ דעם אינדאסירם דןאט ער און םאן,
 דער םון נאמען אין ױניאן דער םון לאנג

אינטערנײשאנאל.
ילא־ װעט אװענט, דאגערשטאנ הײנט,

 סלאוהםא־ פילאדעלפיע
 ערװעהלפ יוניאן כער

בעאםםמ
קלאוקםאכער. די צו אםיל אן

 װאה־ םארנעסומעז זיינען װאך םארינע
 קלאוס־ רער אין אנענטען ביזנעם םאר אען

א, םון ױניאז םאכער םי ^ א ל  לױט און פי
 ,יינ־ וער האם איבער, אונז ניט םען מי

 שט*רק« א אננעפיהרט םלינעא “קער
 ןעאםטע. םריערדינע די נענען אניטאציע

 די |.’רוג ברורער און דאםםסי נרורער
נעהאלםען. ניט אבער האם אניטאציע

i n i ר אוז דאמסתי ת ח  זײנעז רובין נ
i n נרויםער א ם-ם נעװארעז ערװײלם 

 שטיםען. ױאריטעם
i n היאופ־ דער• םיז באארר דזשאינט 
 אפעלירם לפיאnילאt אין יתיאז לער

 װײ לאזעז זאלעז זײ סלאוסםאכער, ךי
» nr mrw mm אירנענד ױיאז דטר

 מעמ״ װיכטינען זעהר א האבען 20 קאא
 בא־ װענען פראגעז די װאו םיטינג, גער

 ױניאנס דער און אנרימענט דעם גײעץ
 װע־ אויפגענומען ײעלעז םאדערוננעז,

 װע־ אפגעהאלטעז װעט םיטינג דער דען.
 דער אויף לײםעאום, מאנהעטען אין רען

סטריט. טער4
 20 לאקאיל דעם םון מיטגלידעד אילע

 דעם צו קוםען צו אויםנעפאדערט זיינען
 פרא־ די אין באםײיליגען זיך און מיםענ

 טאגעס־ דער אויו* דא זײנען װאס געז
ארדנונג.

0=0 t פא־צײננ״ם אינהאלט
ײט״ 28 נוםערגערעכטינק
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מ ײ סםר״ק־נ״עם. .2 ז
ײאונג ערב .3 זײט ט י»דן באנ ענ מ ײ  אין אג

אן, רעינק^וצסמבער דער  20 ל*ק#ל ױני
ען דעזײגערס די ניגנאלד. דוד—  זיינ

שעק. א — ארגזןניזירם װידער
ט ײ  ארג*גיז#*י*גס־*רוך *ון טרײד־ .4 ז

עי :ען. שאג ײ ױק דע*#רםמענט עד
ט ײ ן אזן ער .5 ז י י ז ז י  — (ערגעחי^ונג) הו

ײדל. — װאוגשעז שיניאיז. ד. י. פר
ם ײ עדיסאריעלס. .6 ז
ט ײ  אינדו־ *ןלם ארבײםס-אוםזאץ דער .7 ז

ױועץ םםריעלער  םראנין הערמאן דר.—נ
ם גי רו  דער — (»עדיעטאז) סקזןבס תי

לעבעדיקער
ם ײ עי װעגען װיןרםער אאר א .8 ז נז  ױ־ או

םי ז גי י א — הו אני ײן קאהן. ם ם  ד
ע נ׳ממח, ײנ ען ד ג  א• מ• — (געדיכם) אוי

קאראיז. אב. — יאחר זעכצען דיאאן.
ם ײ סלזו־יןןחריגען ויום .9 זיי ל בי  *ון ױ

ײט אמעריקא׳ם ק חענגיג םאי < פ. — או
ן ענטוערס ס. ו רעדא?*יע. ן

©־ ארבײםס^אזען *זן .10 ?ײט  יינאורע;
שיז• ם. — ®אנד קאאמ

ט ײ «לוםען. און אדװער*ײזםענםס .11 ז
ט ײ איז «ער4 ד*ר .12 ז ײ־ שול i דז n • י  ױנ

״ תויז *י ר- א - ת מ א » חנ ־ «י ע ם ס


