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d הױז ױניטי וער אץ פארברענכט עולם גרױסער זעהר א p i
pm; אופן שעהנעם א אף^ חשולײ

ו * i אין ipnns קײנדאי נ n •גע 
n » * r פארעםט אין הױז ױניסי דער פון 

b im, םעג• םיל פזוי געװען «1ד* יײנען 
m וױ *ייט. איין אין שען  o * i געװען 
 דזשוי״. טען4 סון ״וױס-ענד׳י׳ רעס אין
op זיינען o in אבט נ«װען אגװעזזןנד 

 די ).ו״ן<«׳׳ די סיט נ«סט. הונדערט
 דארם זיינען װ*ס ,op חייפט ארנייםער,

 ארינער אױט op ראכט נא־עעפטינט,
 נעסם אאע וי וחןן im I •ערזאן טױזענט

o* איין אויף *ונויפנעחוכמן זיך ?יינען i, 
 נרויסער דער אין ,ipop «ום םיינט דאס

o§* אויפ׳ן אזן ,on דייגיננ i׳e, עס װאו 
 טי״ נעװארען *ונענרייט <;p׳pp«o זיינען

v v,\ ה*ט op ריזינער * װי אױפנעזעחן 
 איירער עסען, נ*כ׳ן ני״ך און באגימט.

 פאר׳פיי״ רי אױף זיך *ותרינט עולס דער
 ילאנד, ױניט• פון ׳פטעגען און מענעז דענע
 נלאט ארער טייכעל״, ניים װערדעיו ,אין
 I*p יעדער װאו םעיד, אין װאיד^און אין

 איינענעם זיין אויוי םארנרעננען יך?
 » וױ אױסנעזעהן עס ה*ט — ׳*טײנער,

 םקװער מעדיסאן אין פארזאםיוננ םאםען
 נע־ און נעז׳פוםעט האט עם נארדען.
נענוס! און ילעבעז םיט נעפ*כט נרוסט,
op אז זיך, םאר׳פטעחם op זײנען 
 זיינען װאם ?וענשען, ניסעל » נעווען
o םיט אוטןװםרידען געװען n גרויסעז 
 זיי־ ■װאס סענשען, די זיינען דאם עוים.

 ״םאאיד נאך זאנעז, *ו אזוי• נעקוםען, נען
 נע״ איז דאס װי אזוי ipo* פאםפארט״

 טענ, ■אר א נלױז פאר פראנע א װען
 נוט־ נאנץ אויםנענוםען אלע op חאבען
 אויף גוטיפארכראבט האבען איע סוםינ.

o n אוסן. בעסטען און שעהנסטען
סארײאל־ די אונז בעט אנער, דאך

i פין טוננ n עוקלערען, *ו הויז ױניםי 
 ׳פולד, איהר נאנצעז אין נים איו dp אז

d ה*ט סען וו*ס i* i אויפנעםען נעםוזם 
 נעװא־ נעטאן נים איז עם נעסם. צוםיל

m ביזנעס. לשם נ»נצעז אין
n* ווען :אזוי איז פרעםענם  obv3 
 נטnם ,inn*Biico'n» זיך דז׳פיסטריחח

 זיין. דארט ורעילען זײ ל»ננ װי זײ, סען
 אנ־ צו כדי װיםעז, *ו נויטינ איז דאם

 זײ־ םאתעסען צו נעםט אנדע־ע נעםעו
n p ,וועלעז זיי ווען ■לעמד #tnocpm 
 פאר M אױך האבען אזוי און דארם. פון

o in ^ n נערארםם נעסם inn^DPiniK 
o 2 שנת, און םרייטאנ nטען3 און טעז 
 לייםע די אנער ייר זיינען דזשוליי.

inn םיר יא, זאנעז און םישנ *o נים! 
 ביז טוב, ױס איבער׳ן זיין װילען זײ

 זײ סאך נעה ה״נט נאכםיטאנ. סאנטאנ
״טוםען «ו . ! i n נעוועז, איז ױזוא פועל 

 היב׳פ א םאמוםען נעװען זײנען עט דאס
 -1װא נעזאלט חאנעז װאס נעםען, ניםעל

 א־םיגראג־ אננעקוםענע נײ די אויף טען
 עצה אן פארװאיטוננ י1 זיך האם «ען.

 נענראכט ניך אויף האם נמן :נעגעבע]
 בע־ נ״ע םים װאנאן rf נ1»סבו1שם פון

 1לע * געװען נאר איז עס וואו און סען,
i* ציםער א אין «לאץ, שטיקעל n אויש׳ן 
 K אװעקנע׳עםעלט מעז ה*ט ■*י*סש,

 און שעהנע נעווען זיינען נעכט י1 !נעם
1 i nנעשלא־ זיר איז עולם 1תיסענדיגע 

ivc איז io  i n״ip קליי־ אונטער׳ן לוםם 
o■* נעם i־^p3n? וױ־ געשמאסער, נ*ך 
 *זוי עס איז זיי סון םאגכע און .on אין

 צוריסנעהן נאתיט װילען זײ אז נעםעלעז,
in: וײנען זײ ײן.1א *יםש־ אין * iip 

o»« זיי נאםוו-םענשען, n * m n J אין 
i איז שיעט ניז 1וו»ל n פר און נאבט 
o םען n o *j זיר tn *« rn t בע• אויס׳ן 
i אײדקר שעה, עםליכע סעק n •ױניטי 

עסען נעהן צו—אויםצושםעהן וועהם נלאפ
.P’ornno
 א שבת טאנץ, א נוױיטאג

 מאס־ א זונטאנ • קאנצערט,
.באל. תאראד fl% ײ

 tv גע?^גם, םריהער מױן חאבען מיר
D ם*רברעננט עולם גרויסער דער im 

 םריײ אוםז. בעסםעז אח מענסטעז *ויפ׳ן
 אין םארבראכט סען ח^ט אווענט סאנ

v אין סאנץ־זאי in ' t n v t אונטער ׳טענץ 
 םון םחיק דער &ח מענער אאינגעגדע זײ

נע־ האט איחר ייון ^ראעסםער״. .סײזײס

געחאיעט. האט עוי״ם דעד וױ זעחן, מעגט
 א געװארען גענעבעז איז אװענט ״עכת .

 *אר״ רײ םיס קאנצערט. גרױסארטיקער
 סאיראנ^־זינגערין ױנגע א כױאער, טעד
 שטימע, שםארקער אנגעגעסער זער א מיט
 איחר מיט עולם דעם איבערראשט ה*ט

̂*ט זי זימען,  איטאליעניש געזינגעז ה
 זי װאס ׳נוםער יעדער און ענגיליש, און

 םיל ארויסנערוסעז ה*ט געזונגען, האט
כאגײסטערונג.

 האט באדיסטערונג װײניגער :ינז און
 אויף נומער צוױיטער דער ארױסגערוםען

 בא״ א װאוילוי, נינא סיס •ראנראם, דער
 נע־ האט װאס ׳יילערין6סידעל־ש װאוסטע
 אויף זומער פאראיאהיעז ®רײז א װאונען

יארק. נױ איז סםאדױם־לאנצערט א
 מיס װערען דערמאנט אויך דארןי עס

 כאגלײט האט װעילכע ׳דא:ין וױקטאריא
 י*6ש די און זיננערין די ®יאנא דער אויף

 גוט שפילט זי װאס ׳דעם חוץ א לערין.
 םול םײדעיל, שעהנע א *tiyr זי איז ■יאנא,

 צוגעגעבען האט דאס און #גראציע סיט
̂ט זי װאס מוזיס, דער צו פילעס  נע־ הי

שפילט.
 באליבטעי דער געװען איז דרײ נומער
 װעיכער רובין, נר״שיז אקטיאר אידישער

 ער ױניטי־הויז. דער םון איבלינג דער איז
 םון פארנעלעזען און דעקלאמירט האט
 עס וױ האט, און שילום־עליכם און פרוג
 םו־ גרויסען א געמאכט שטײגער, זײן איז

 דער אין פארברענגט רובין םרײנד ראר.
 געסט די אוץ װאקײשאז, זײן ױניטי־הױז

 נעלע־ די האבען דעריבער װעילען דארטען
נאך. און נאך הערעז צו איהם גענהײט
 םארענדיגט זיך האט חאנצערט דער

 מין אזא ״שײגעץ׳/ דעם םארילעזען מים׳ן
 דער־ װערען עס װעיכען אין חיבעצער,

 פיליאטקעס און פאסירונגען אלע צעהילט
 האט עולם דער װע^כע מניטײלאנו/ פון

 ״שײגעץ״ דער הערען. צו הנאה שטארין
 דעם םיז נעװארעז צונויפגעשטעלט איז

 גע- װאס םינס, ראובן שרײבער אידישעז
 און ױניטי-הױז דער אין גראדע זיך פינט
 דארט װאס ׳אילץ מיט באקאנט גוט איז
 ״שיײ דעם טאקע האט א^ײן ער זיך. טוט

 ארויסגערוםעז האט און םארגעלעזען געץ״
געלעכטער. םיל

 םריהשטיק, נאר םריוז, דער איז זונטאג
 אין פארזאמלונג שעהנע א גע\וען איז

 װעאדעיל ״אין הײסט, דאם גראזו׳/ *פײז
 אידי־ באװאוסטער דער טײכעל״. בײם
 דוד שריפטשטעילער און דראמאטורנ שער

 םארלע־ ערשטע געגעבען.די האט פינסקי
 שא־ אײגענע זײנע םון סעזאן, דעם זונג

 םארט־ עזונגען5פאר די װעט ער פונגען.
 םאר׳ן םריה, דער אין זונטאג יעדעז זעצען

 די םון שרײבער דער סעזאן. גאנצעז
 דער םיז טשערמאז דער געװען איז שורות

 עטיליבע געזאגט און פארזאמלונג שעהנער
װערטער.

 אנגעהויבעז האט פינסקי דוד אײדער
 געג/ד טשערמאז דער האט םארלעזונג, די

 םאר־ א נויש, ןרודער צו װארט דאס בען
פאסײקער העלדישע די םיז טרעטער

 קורצע א געהאלטען האט ער ססרײקער.
 די םאר אפיל אז געמאכט און רעדע

 גע־ געמאכם איז האלעקשאז א סםרײקער.
 איז צײט מינוט פאר א אין און װארעז,

דאלאר. 132 קאלעקטירט״געװארעז
 שעהנער א נעװען איז אוחגנט זונטאג

 גע־ האט עולם דער און מאסקאראד־באל,
געהוליעט. און טאנצט
 האט זעהט, איהר װי אזוי, אט און

 םאר די םארבראכט עולם נרויסער דער
 די נאר ניט אבער ױניטײלאנד. איז טענ
 נואר־ גײםט זעלבען דעם איז טע̂נ פאר

טאנ. אלע דארט םען ברענגט
 דאס װערעז, נעזאנט דארױ שלוס צום

 ׳ױניטי*הויז דער םיז מענעדזשער דער
 דזש. ברודער װי גוט אזוי אלױוער, םרײנד

 אינ־ דער םיז טשערמאן דער האלפערין,
הא־ יוניטײהוידק*טיטע, טערנײ^אגעל

 צאל גרױסע די אז בײגעםראגעז, עוא בען
 מעז כאטש םארברעגגעז, נוט זאלען געסט
 גרויםען ס,א אויוי געריכט ניט זיך האט

 די םוז עסעז צו נעװען איז עס עואם.
 ריכטיגער דער צו און מאכלים בעסטע

אלעםאל. װי צײט,

ס מו ן אויפםעדהזאם םאכער ס
אירגענד־װאו, »ז פארדאכט, « האבען «דער װייםען, װאס «לע

 זיך ה«לט אדער נעעפעגם, t« האם יארק, ניו *רום אדער יארק גמ אין
jtn עיעגעז בײם h p v fip  tt עם נעבעםען זײנען rt אין װיםען לאזען 
 דער אין ױניאן״ דער «ח “דעאארסםענם ®און אװ bib. דער «ון אפיס

פלאר. טער2 סםריט, טע16 װעסם 8 בילדיגנ, אמםעתעשאנאל
 קא־ ®און אװ .אום דער פון סףפעדסאן האלםערין, דד■. ברזדער

r וועלען סעקרעניאר. זית אדער םיםע״ t אין פון טאנ, יעדען אפים איז 
■ אווענם. אץ כח פריח דער

אינ׳ װעלכע איתענד כרענגען «ו גים פארפעלם 1*
ן ־ '•* < ' •־' ׳ ה«ם. איהר ־. *

 דזשױ טען4 נאכ׳ן איצטער, אויך און
 היבשער. א פארכליבעז דארט איז ילײ,

םאדזינדיקען. צו ניט — עולם
כיא־ םאדװאיטונג דער םון נאמען איז

 ניט זאי קײנער דאס באקאנט, מיר כען•
 צו זיך אהן ױניטי־הױז, דער אין פאהרען

 םון אםיס אין םריהער רעדזשיסםרירען
 װילען װאס די, אינטערנעשאנאל. דער

 אויסגעםינעז, פריהער דארםען םאחרען,
זײ. פאד פלאץ דא דארט איז עס צי

** *
 האבען כײר פארגעסען, ניט שיר יע,
 דעלע־ נרויסע א ױניטי־הויז אין געהאט
 םרעזי־ ־ װײס םילאדעלפיע. פון גאציע
 א מיט נעקומען איז רײזכערג ה. דענט

 לאקאלס אוגזערע פון מיטגלידער זיבעציג
 איז :אך אזוי און םילאדעלםיע. אין

 און פילאדעלםיע צונויפגעקומען ארט1זידי
 דאס ׳איז שענסטע דאס און יארק. נױ

 שם א האבען םילאדעלםיער די װי אזוי
 באוױ־ זײ האבען שלאםער, גרויסע פאר
 די :מעשה די אטת נים איז עס אז זען,
 פילאדעלםיעד די זיינען אװענטען פאר

 לעצטע די געװען םײדלאן און ױנגעלײט
 ביײ שפעט מען האט יטלאפען. נעהן צו

 האט םארעל, א ערגעץ געטראפען נאכט
 פילאד^ל־ זײנען דאס אז געװאוסט, מעז

 געבראכעז אײנםאך האבען זײ םיער...
 בײ־ שפעט אויפזײן איז רעיןארד דעם

 קענען ניט מעהר םען װעט איצט נאכט.
אדעלםיער די אז זאגעז, שלאםען... פ̂י

סטעןש־רעפארטער. א

 מאכער קלאוק ®ילאדעלפיע׳ר
בעאמטע ערװעהלט ױניאן ׳

)1 זײם פון (שלוס
 צי האבעז, זײ װאס םארדאכט װעלכען

 געמאכט שאפ זײער אין ניט \וערט עם
 דזשא״ יארקער נױ א םאר ארבײט סקעב

מאגוםעסםשורער. אדער בער
 נױ די אז ׳שכל אוים׳ן זיך לײגט עס
 זוכען זאלען באלעבאטים סאאוק יארקער

 פילאדעל־ איז ארבײט אביםעל םאכען צו
 עס אנטשלאסען איז ^ניאן די און ׳פיא
 פילאדעל־ די זאלען דערלאזען. צו ניט

 ױניאן זײער העלפען הלאוקמאכער פיער
הײליגע א ליגט עס !ארבײט דער אין

 םײ םון קלאוקסאכער יעדען אויןי פליכט
 יעדעץ אויוי װי גוט אזוי לאדעלפיא,

 אנדער װעלכער אירגענד פון הלאוססאכעי
 װײ־ אויך איז יארה׳ נױ ארום שטאדט

 םון אםיס איז וױסעז דאזען צו טער
 א באקומען זײ נאי װי ױניאן, זײער

 סקעב־ דאי־ט מאכט כיען אז פארדאכט
ארבײט.

 שטעהט ! אומעטום םון קלאוסמאכער
 אײערע •העלםט און װאך דער אויף

 פיז ברידער און שװעסטער קעמםענדע
 איז קאםו* זײער אז װייסט, יאדק. נױ

 ׳זײ סטרײקען הײנט קאםף! אײער אויך
 זאל עס זעהט, איהר. סטרײקט כיארגען

 קײז װערעז נעםאכט :יט ערגעץ אין
!יארק נױ פאר ארבײט סקעב

 די אנםװיסעים זיך ה*ט עס װי איהר, װי־סם
 אםעריקאז אין בפװענוננ ארבײםער אידימע

 אינטערנײשאנאל דער םוז נעשיכםע רי <עזם
 ד̂ר םון ױני*ז. װארקערם נארסענם גײדיס
 r* סים װעם איחר און יעװיז, לואיס

װערלז* כאקאנט

1PD8DSPP פה סטױיק גענעראל
 העפ־ די זײנען םריה דער אין דינסטאג

סטרײק. א אין ארויס יארש נױ םון מאכער
 איז קעםמאכער די םון סםרײק דער

 אלע ערפאל:. הונדער־פראצענטיקער א
 יױ דער פון רוף אוים׳ן זײנעז קעפ^פעםער

 אזײגער 10 מינוט, דער צו פונקט ניאז,
 קײז איז פוסט׳ געבליבען םריה, דער אין

 זיך האט קעפ־םאשיז א םיז ראד אײן
געטאן. דרעה א ניט מעחר

האמי־ די שוין זײנעז םריה נאנץ םון
 װאס צירקולארס, רויטע די מיט לײם טע

 סטרײק,־ םה שםונדע די אנגעזאנט האבען
 צוטײלט און שאם־דיסטריקט אין געװעז

 זיײ דער וועץ און םטדײס־צירקולארס. די
 קעפ־ אלע האבעז ,10 געשלאנען האט גער

שע־ און ארבײט די אװעקגעליינט םאכער

 די פון לײטונג דעד אונטער פערװײז,
 בעט־ אין אוועקגעמארשירט טשערלײט,

 —סטריט, טע5 איםט 210 האל, הא<וען
 סטרײ־ די םון םארזאמלוננט־םלאץ דער
קער.
 ערקלערען, סםרײק םון םיהרער די װי
 ניט אפגעשטעלט. ק^פ־שעםער ן}לע ׳זײנען

 פלאץ, יעדער נאר ױניאךשעפער, די נאר
 אפ־ איז נעכיאכט, נאר װערט ?עפ א װאו

 קעם־אינ־ גאנצע די געװארען. געשטעלט
 םאראליזירט, םולשםעגר־- איז דוסםריע

 יארק נױ םון קעםמאכער 3000 אלע און
סטריײ}. אין ארא&

 אונ* מיר באגריסען הארצען טיםען םון
 העפמאכער ברידער און שװעסטער זערע

ערםאלנ. נרעסטען דעם זײ װינשען און

י— ■ %הח זניטי ד
• פא. פארק, םארעסט אין

ױנימן װאירקערס גארםענט לײדים אינטערנעשאנאל 1דע פון
lyb פאר׳ן אםען איז tt.

 .ט ר ע צ נ א ק גרױסארטיגער א — #װענט שבת יעדען
װאך. מיטען אץ םארוױילונגען םארשידענע

 ג נ ו ז ע ר ר א ם ליטערארישע א — םריה זונטאג
ל*קטשור. אינטערעםאנטע — םריה דער אין םיטװאך
 «ן פארברענגט און אלע וםט

 אין װאקײשאן. אנגענעםען
 איהר האם הױז ױניטי 1דע

נוטיע, :נוםען םyאל םון י
jyiyn'V  ,otyoy yptsavyj

 מליכ•■yכאקװ שטאדטישיע yאל םיט
 און בלונמןן אין oprnyti"B קײטיען

 • אין ניט Bnyt מען וואם פלאנציען,
 אויב לאנד. ױניםי אין חוץ א ערגעץ
 פארגרעמען, גוט נאםת װילט איחר
!דארט זײן צו ױם הלםyםארפ
 אינ־ חןר םון oiyooyo חוץ א

iy אין װערען שאנאלyרנyט i ױניטי 
 פון «נםב?רם אױ«ענומען חױז

 זאנסם און ארנאגיזאןױ^• אגדערע
 פרײנד אץ מןנשען אינפהגלינענטזנ

כאװעגמכ ארבייטעד חגר פון ■
 בילדיננ> איגטעתעשאנאל חןר אין איז אפים רעדזשיסטריישאן דער

̂ןפאן יארק., נױ םםױט״ טע16 וועםט 3 2148 םשעלםי םע
r. n r;תו * o n זאדעו ארנ״פער *«ױענ «חד

ארב-ס ד«ר *ת נעחענדינ רעךזשףססרדען ח־ ססנעז

או אפיציעלמר שאנאל דער פון ארנ ס אינםערנע די ם לי אן װארןערס נארםענ ױני

 מאר״ סלאוסמאכער טומעגט 20 ארום — באוואונדערונג. פײל ארױס רופט פיקעט־דעמאנסטראציע שעהנע און גרױסע ערשטע
 װערען סטױיס פון פיהרעד אנדעדע נאך און באדובאוױטש הײמאן, זיגמאן, — םענטער״. ״גארמענט אין ײן , אין שירען

 דער םון סוןפ בײם רעדע א האלטען צו זיגמאן פדעױדענט אויןז פאדערען סטרײקער — באגײסטערונג. מיט אויםגענומען
 שע• די ארום האלטען זײ װאס גענגסטעדס און גארילאם מיט םארצװײפעלט קעמפען באםעס — דעטאנםטראציע. פיקעט

םטרײק־נײעם. אנדערע נאך—גענגסטערם. שון שארװאונדעט םטרײלער אײניגע — פער.
וים*<1ג א דורכנעיפיהרט אפאל װיחןר האביען םםרייק־ער קלאוקפאכיער די

 געקוםען ױינען םםרי־קער די פון <נטיטויז צװאנציג ארדם טאט. שעהני< און
iy אין מאנטאג i צד פריה iy i האט ױניאן די װאם ױעםאנםטראצ״ע פיק־עם 
̂עםער, גארםענט דעם ארום גאםען אלע נערופען.  צענםער דער װי נום אזוי צ־

 זיע;ין דועילכע קלאוקטאכעיר, טויזעינטע־ר די םון םארפילם גילװיען זײנען גופא,
lyDipy: צו ניט דיםטריקט, ד;ים אין jnya טאן צו קוק א נ«ר ארבײט, חןר צו 

iy אין און געױואוינליך, ארבײםעץ זײ y^yn אץ שעפער די אויף :^ n y i 
ײנ^ זײ ווען דאם זעהן, צײט yאנ קײן זאל^ ניטא דארם ז iy i זײ;*ר אויף 
 פאם;י גרו־םע די װי 1ביל שילהן א זעיהר נעווען איז cy זײן. ניט אויך פלא*ן

 די זיך ג־עםינ;•; oy װאו נאםען, »ל;• די דורך געצ,־יג;ץ זיך האבען כםרײקער
קלאוק־שיעפער.

חןםאנםטראצי^ רyרב»רyװאונד דער איו פאראד, נרױםען ד;ים אין
 הויפט־ די לטyםyג נים אויך [ya^n אלײן, זיך פון םארםירט זיך האט װאם

ijw זיגםאן, נטyזידyרB קאםף. גרויםעין דעם פון פיהרער nytyo ,הײםאן 
yאנ נאך און באראכאוױטש, iy i זײניען םטרײק ד;יש אין “״טשיםם די םון 

 דאזיני< די פון באגײםטערונג םיט זײנ;ץ און םאםען די םיט צוזאםען געװ;ץ
 גלײך פאםט;ץ אויפ׳ן שטעהן זײ געפינענדיג גילװארען, אױםג^יםגמ מאםען

םאלדאטען. ;,אײנפאכ די נױם
ly 7 שוין צײט. <נג;יר;י’ל א ןyהאלטyאננ האט דעםאנםטראציע די r 'w 

 און םםרײקעיר נרופען yרשטy די װײז;ין זיך נענוםען האבען פריה ד;יר אין
 װאונחןר א װירקליך איז oy און .inyn און מעיהר אדין געקוםעז ז'ינ;ין זײ
iy אין םאנטאג ארויםגעקוםען זײנען םטרײקער פיל אזוי װי i אויף פריה 

iy i ,םיל םטרײק. םאבװײ דיעם אכט1אנבאט אין :;יםענליג פיקילט־לײןy 
 נאטירליך, האכ^, ם,yהארל אין און אנקם1ב אין ןyװאויג װאם זײ, פון

 ר.yנטyצ גארנמגנט אין אלונט־לרצוקוםיען שוױעריגקײטען גרױםעי נ;*האם
 םיט װער געקוםי;ן, זײנעץ זײ ן.yהאלטyנBא ניט זאך קיץ זײ האט דאך,

 צונויפנענונממ זיך האבי<ן <יםאנכ און םטריט־קאר, דער םיט װ;יר ״באםעם״,
 האב^ הארלעם םון םאנכע מ־עקםים. םים ןyפאהרyג זײנ;ין און גרופען אין
םום. צו ארוגטערםארשירט 1גא

פפעו קורצער 8  די צו זיגםאן פרעזידענם פון ענ
ד״ סיי אינ סלאוסםאנופמהפשודמדס ״

 טאנוםעקטשורעירם םום און קלאוק ד;*ר פון קאונםיל אינדאסטריעיל ״דער
 םאנטאנ, היינם, האט — םאנדםעקםשורערם, אינםײד די■ — אםאםיאײשאן,

̂נם אן אלם יל6א אן נעידרוקט  אין ;[,,צ־ימוננ yםאנכ אין אדװערטײזם־
 װי ״אזױ :םראגע פאלגענדיל די 1ארבײטע די נעשםעלט װערט עס וױעלכען

 פארװאם םא רם.yחשאב די געג;ץ ג;*פאכט;ץ ווערט םםרײק רyאיצטיג דער
cy םון ײר8ש;י אינםײד די נעגן אויך זײ םטרײקעין i קאונםיל?״ אינדאםםליעל

iy״ i פדן ןזנטפילר iy i ח דיזער אױף ױניאןyפלאניל “״אונשולדיגעיר כסט 
פאלנט: װי איז

cy םאר װאכען צוױי מיט האט ױניאן .די i דעם אײנג^ד־זןן ײק1סט 
cy כאנייען רדעבזמ קאנפיערנץ א צו קאונםיל לyאינדאםםרי i קאל^ױוועז 
 איבילרניעגיעביעז םיר האבילן ן,yקוםyננyצוזאם זיך זײנען םיר װען »גריםי<נט.

cy i אינדאםטריyאונז םון ליםם־ע א קאונםיל לy^y ,זײ וועלכע פאדערונגען 
 װעלען זײ אז ני;זאגם, האב^ זײ םארהאנדל^ צו אנטזאגם זיך האבילן

 רעפארט דעם אץ געזוארײן אננײריהרט זײנעץ װאם פראנען 1נא דיםקוטיריען
קאםישאן. רנאר׳םyגאװ חןם םון

װען איז ױניאן ״די  האט זי אבי<ר םראנעין, דיזע דיםקוטירען צו װילינ ג̂י
 דאם אז זאגעץ, און םים, און ה*ענם פיעגםיען איהר זאל םע• אז געדואלם, ניט
 אינדאםט־ דער ניט. — פראגיען אנדערעי און ן,yפארהאנדל םעגםםו דאם און

ly דאן זיך האט קאונםיל ריעל r^ c ty חאנד-1פא די אנצוהאלטעין ילנטזאגט 
cy םים לדנגעד. i די זיך האב־<ן yxtyiyc^p] ג?ך האט דאם און געענדינט 

cy פץ ש־<פער די גי<גען סםרײק א יערקליערען צו ױניאן דטר *וואתנען i 
קאונםיל.״ אינדאםםריעל

ע איז דמטאנםפראציק די ה ח ען, װ ע לז אוז נ ד ױ פ
 אץ באטײליגט זיך םאםען גרויםע אץ און ! ץ<קוםןyג זײנען זײ אבער

iy i נאר ניט באוואונד^מננ ארויםנ;ירופ'<ן האט װןןלכע <םאנםטראצי(נ’ד 
בײגעװאוינט. cy האבען װעלכעי די yאל פון נאר ארבייםער, פון

iy אין אזײג;יר 9 ארוס <רשט’ i גרויס די זיר האט פריהcyp'B y- 
 ליזם, לאננע םארמירט דאן זיר האבעץ cy נדיגט.yםא^ yטראציoמאנyד
 n?t'®yt םטרײקי<ר די װאו האלם סטרײק די צו געיצויכ^ זיך האביען yלכyװ

 הײםאן רy^זשyנyם םיט צוזאמןן געצויג^ זיך האט לײן אײן איצם. זיך
iy אין i אין בילדינג, באארד דזשאינט פון ריכטונג iyc25 iy i ,םטרים 
jy דארטזמ םון און r 't זײ *pyiu האט לײן גתיםע צװײטע א האלם. די אין 
c װאו צו, םאון דאון אכיםעל ריכטוננ iy1 אין געזרויגען זיך ty i'ty iB זינםאן 
iy פון אפיס דעם צו ן,yגאנגyנ איז i ,איננמןתע־ דער אין איגט־ערדעשאנאל 

iy 16 אויף זיך פינטyנ yדכyװ בילדינג, שאנאל iפון טאםיע א םטריט. םער 
 צו צוקדכױענדיג און ינג1ביל חןר צו ביז םיםגיעגאנדעז זײניען םםרייקער די

iy i ,גיעפאד־ערם, אײגפאך און אינװײניג אריענענאננ*<ן זיי זײנ׳ען בילדיננ 
 ביל־ אינפהןתיעשאנאל חיר פון אוידיטארױם cjn אױפםאכזמ זאל טזמ אז

cy א זײ פאר האלטי<ן זאל זיגםאן פתזזיחןנם דאם און דיננ, i jytyit y iy i 
tyw רטyהyג איז װאונש זיױגר .jyriyt איז אזױ און ײק.1פט t'iyt.

iy i גע איז האלyפyעי איז צײם מינוט םאר א אין און ג^וארען נם 
םטרײקער. פץ איב^ע^־לט געװעין

 םיט ט1נראטולי זײ און םםרײקיער די כאגריםם האם זינםאן נטyזידyפר
iy i שyועyדורכג האבען זײ וואס חןםאגםטראציע רy״יח־ יעײעט פיהרט 

 ?״אז געזאגט׳ ער חאט אנדערעם צװײטש טארגען.
cטראציy י י ?ױ|? א*ילי אײנדתק נוםען א םאכען נעםוזם האט  4׳ם“^

יפ אייערע אויף אױך את ארכײםער, זײ פיז שונאים פםע ־
״י חשאבערם• די אץ םאנופעקםשורער^ .אינסײד*  ,?®£1י
? יהי׳ עזנ ז דעמאנםטראציןןם אז קיאוקםאכער, די געםאכט שערקואם  I״׳

pp ,יי ײיי וױכטמעי גאר אמןר וױכםמw n ? i S l 
ד»ם Jm ער םײה ־־ Mדי חיםש ךאקז .םען »ןפער.

rm ® J! נױרעז ײ »ױף װייזעז נים זיך זאל םקעכ יז
י*יז י®0 ■יקעםעז את נאבם אץ טאנ פיקעטען םוז םעל יקו

̂ייבט ײיק6° חןד וועט דאן ןלאםעגחײט. פי כ ל c שנעלער ל c ווערען געוואונעז וועלען ארכײםער די •זן דוגגען
עם.״״ עחזןןרםען אנכע

די זײנעז דעמאגסטראציע גרױםער דער נאד מת
̂ אי ״1*0ייםרעג^ע די אק אוועק מויזענמער, מילע

גמ פארענד וועט סטרײק דער כמ וױים זייער איצמ ®ארגנרענגעז ױי
י 11 ״ “ י /7׳ * * 1ײערעז•  • < « *Mttfi • ♦» **

 אויף איז טראבעלס באזונדערע קײן
 םארגעהוםען. נים דעמאנםטראציע דער

 עס האט ®לעצער אײניגע איז בלויז
 םיל אזוי װאס פאליצײ די םארדראסעז

 סייד־ די אגנעפילט האבען םענשעז
 פיז װי אזוי האבען, זײ און ׳װא?ס
 ארעס־ עטליכע געמאכט וועגען, ױצא
 געמאכט כלומר׳שט האבען זײ טען.
 דער אז װילען זײ אז אנשטעל, דעם
 אבער שנעלמר, ביסעל א געהן זאל עולם
 גרויס געװעז איז געדראננ דער װי אזוי
 נעהן נעקענט נים האט עולם דער און

 גע־ האט פאליצײ די װי שנעל אזױ
 אײניגע געמאכם זײ האבען װאלט,

 אװעהנע״ זײנען סטרײקער די ארעסםען.
 זײנען און קאורט אין געװארעץ םיהרט
 פאר א םים געװארען באםרײט באלד

 האט ױניאן די װעלמנ שםראף, דאלאר
באצאהלט.

םא־ נרויסע די װען אבער, נאכדעם
ען םען  פיסעם דער אויף און אװעס זי̂י
 װאס ■יסעטס די פארבליבען זײנען לײז

 פיסעםען צו ״דױטי*, אן געווען זיעעז
 שטײגער, געוױינליכעז אויפ׳ן שעפער די

 םיר און מלחםה, א אננעהויבעז זיך האט
 געװארען פארװאונדעט זײגען ■יסעטס

 די •געננסטערס. םון שיסערײ א אין
 דער אויױ םארנעסוםעז איז שלאכט

 דער םח שאפ דעם לעבען םטריט טער25
 געגנםטערם, די <ןא.״. גארםענט ^קעםץ

 באפאלעז זיעעז שאפ חום היטמן װאס
 בלוט-באד! א געמאבט און פיסעטס די

 שפעטער זײנען חברה דער םון אײניגע
 פארװאונדעטע די געװארעז. ארעםטירט

 נעײארען אפגעםיהרט זײנעז ■יסעטם
האספיטאל. א אין

 גוטע אױם הערט עלןזעתוטיװע
םטרייס װעגען באױכטען

*,oipptpp n ה*ט *ווענט ם*נם*נ
i פח וחנ r t סטרײק נענעראל P0'D*p 

אייי טיםיננ. »ינטערעם*נםעז »ן נ?ת*ס i ft‘ »mlifi י it t nil 1 י*Hf1! ׳׳ ■׳ • ! י י•

 נאנג וועגעז אײנצעלהײטעז אלע וועלכען
 און באריכםעט זײנען סטרײק דעם םון

 באריכטען די םון גמװארען. דיסקוםירט
 גע־ סטרײק דער אז קלאר, געווען איז

 צושטאנד. גלענצענדען א איז זיו םיגט
 אײנ־ שייז איז ארבײט גאנצמ די כמעט

 און סיסטעם א מיט געװארען געארדענט
 האל־ דער םון טשערמאז דער לאד. א

האט, בארוכאװיטש, ברודער קאםיםע,
).2 זײם אױו (שלום -ס - - - - - - - - ס- םארצײכניס אינהאלט

.29 נוםילר כםינקײט״yרy״נ -ס■ - - - - - - - ם-
 !אסירונגען די שון גײעס .3 און 2 זײט ׳

סםר״ק. קלאוקםאבער אין .
 ם. — !^יםיק און סינדיק«>ליזם .4 זיים

דעיארטםענט. עדױקײשאנעל זאנד.
ד) אויסגעמפלסדנן גים .5 זײט  — (ב̂י

 — אויגען דײנע נשםח, דײן תלו״״ן.
סקיטאלעץ.

עדיטאריעלס. .G זײט
 דעם שון אנםװיתלונג װײטערע די .7 זײם

 אין ארבײםער אידישע די §ון קאםןי
!אןריא־ ןרײנד ארםור. ז. — ױילען

װהילער. ?. — (*עליעטאז) רעז
 ח. — יײד? אמלײקא םאכם װאס .8 זײט

אב. — *אסירונג אםת׳ע• *ן לאנג.
קארליז•

 •פרנאכ־ *ײטזנגען. אנמיע יזן .0 זײט
 ענט*זןרם אל־גוריה. — מען־וגעדיכט)

רעדאקציע• ןון
 אי:*ורענם- פרבײטסלאזעז מונ׳ם .10 זייט

קאלטשין. ם. — פאגד
*לוםען. ױן אדװערםײזםעגטס .11 זײט

יאי״ידעגע^ נײעא. .12 ײם1
M
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fa , u r ' ia n די r t in׳iBo״a ia r
t* *ך >a • n n»׳ *ta tra  ovos n r 

tin a jn tyy i m סמר»ה*» די nap־B 
r* *וט״יש «  w im fuai j Mk

i• יוױיס n  ,py«'an o f r r t r
i jn  nc lao iyre װ אופ  מד ®יון י

,» ר מ ran נ מ *וינ  w די ותנ׳נן נ
«oa? p׳t װ»ס *«ד B n ׳ r  B0n'•

o lyo ry i ניו pa ,mra פי־ די ווענןן 
 אונ־ הטט קטסמת זײן ס0װ יןי־וןנןן י«

מן ט׳ןרזונט » m r  yrw ynaB.־ 
n די y a a rn טינטינ וו׳וחנן y»a i* 
 ;טד ה«ט דזט*נעי » m״a צנט.0פ

pa •a ס?עב b fyop'Btyr'a «ױיט r « 
a ,fyo סטוגטײ iyo r׳t ׳pis »ד• ד 

D*p׳yo אױפ׳ן ,» י • pa ה*«;וג* די 
o »ון נען n ײ׳פאנעי *ry v  iry n 

• נזוי
־״bb דיסמיםײט Ban n׳Dipytpy די

pa -yjy*•• y׳ tn ’s ״8נ »'ז סיס’«*י 
is; ןג; װ״טן־ען דעפ *ו«: pc דעפ 

i:: איהר ;ןענרינט oan pa ססרייק r t 
ta 12 or,a׳iy r .ב״נאכט
 מאש־ מיטװאך אוז דינסט#ג
פטױיק״האלם אץ מיטיננען
 דײ נייטא; פיטװאך און דיגסטא;

 פסש־סיטינ־ תװארען א#;ע-.ון״טען ;ען
jyi א אין i7״.i ,ײו״ו• סטר״ק״הסלס 

 די רט7ל717 17האב -pnpi די יועיכע
 נײ״ דינשטא; סטײי?. דעם פוז יסכע
 פמ״ iTionyi סי׳טעןr,v; ז״:ען טא;

?jy iitfoo האלס: 7:ד71פאל די אין
 א*שט 66 יײסעאוס, פסגדיעטען

 214 האיי^ העגיננטסן סםריט; םע4
 אשעטבלי לע;א?ש סטליט; טע2 איסט
2.73 ,con י*י:טאן7 סט.; טע2 איסט 
 שעד גרײט סס.; ינטאן‘?' 151 הא/
 אין און .;op קי׳ינטאן 96 פעלעש, מדאל
ססיײס. פסי-טײס 98 ־זאי, :דדאיס איד

 ווזןן צײט דעי אין כײטא; סיטװאר
 אי- װעיעז גזדמריכען וועיעז מודות די

̂טען  אריציננטאז אין ט״טינגען געהאי
 כטײט םע23 יהױז אאערא גיעגד האי,

 75 גארדענס, יאודעיל ;עײ. סע8 און
 103 ■?*ל, וױעגא סטדיס; טע116 איסט

 נראכד אין און נרושיין, עװ., םאגםראוז
 סזקסאז 209 יײשעאום, יײבאי וױי

 ‘דזא ארימגסאן אץ ריםיננ דער סםײם.
 אין און סאםעי׳ס פאי בלױו זײן ורעם

דעזײנערס. פא• ׳הױז אפע־א גיענד

jjn די rri• ̂יראםעק• פון  דער
 אלטען אן פאר דך נעמען מידד״

נים ט8העל װאם נױטעל
 אםא״ •ראטעשםיװ די pc פיהלעי די

ט עס וױ [,vznr סיאײישאז א- )די: ; 
* גאמים אױך אלז גערעיענט גיט  »־

 אין פריהער, אײנםאיל ניט ^וין נעםען.
 ירגיאז אונזער װאש סםרײקס גרױסע די

 ;ע־ זײ האבען נעפיהים, זײ געגען האם
 די צו רײדען צז פארזוך <%

 itפ איגעפײגער דזןד דורך םםרײקעד
 אימכתן, פון בעסער ילײז, זײ און סע.

 פארעםעד.!. און וױסען <עםענם האבען
 אח !עהאיפען, וײ האט דאש וױפייצ
 צונע־ זיך האמן םםזײיסער די וױפיי
 זײ נזגהמן דאך רייד, זיתרע צו הערס

 כאס״ש םיטעל, ועלבען צום צוריס זיד
 ױי האם עש אז סס, גאנץ וױיסעז זײ

 זאגם וױ אבעד געהאלפען. ניט מריהעד
 זיך כאים םדינמכדער א — ״עס כמן
מטרוי. א אן אמיױ אז

 אין באטערקט כדד האנעז דינסםאנ
 אדומי־ אן jrojn• מיעבאנדמער דער

 ״אינדא־ אוגטזןתזך»ריכען םײזםענם
 און סום קלאוס, פון סילrסא סםריאל

 וואס אינק., טאנוסזןקכדשדרעדס, סקוירםס
vm גיגול דעד pc פדיהערדינער דער 

 םא־ .אינסייד״ n וואס *רגאגיזאציע
 ארנםער׳ז געהאם האבען נופמקטמודערס

*$*W, ײ  אסאטיאיײ •רןונתקסײו *
o אין שאז״. n זיי װענדעז אנאנססזמס 

 זיײ פון טרנײםער די *ו װידעד ויך
מע«ער. ערע

p ה^בען םיר וױ ir געזאגט, סדיהעד 
 ביױז געדרוקם אנאנסמגם דזנר װערט

 איז op .7«רעש כאלעבאט״פאר דער אץ
 VD]rm ראדבײסע n אז פארמטעגדייך,

 גדשױכ־ נדן אזא ארײננעחםיז ניס װעם
pH to וראלעז סםדייק. א םון וייס רור 

* .ומנדיד״ די םסז נדר  א ב*נדם7מ
ח םמח  דעם ז7איבעתעב |7י7ײ םיד י

וו סה צס7  אונזער אק אנאנסממם די
תן סיר און צייםתג^ איעענור  ?ײ מ
j ניס דערפאר f jy i in 717• ן ייאפי, 

r otp װאז ן,7טוננ,יצ אנדעיזן די אח 
 חד71 זײ |7דארס מדרמס, רם7מ דאם

r סאר |7אחל1נא םײער v r\ ,מאוס 
ארייננע׳שטעלכ^ דןורס רס7וו וואס

T ויסס תחז לססיר  po jiw t  **t 
n o סדזד •טוענליך1• *יי• גס:70אבאגס 
its וואחס וײ pro ױ ז717ג סטרײסם

•ח
m  Mrm jBrwmvn די ניסח

07 •r^ iT O in g, ,7•ח» אניד| /  ד
1P9 17171 17Q 07«ר^0 01אי11

171 Pm ״ אױנ ד I7PM ו ^ ױו ״אי!״ ו
•m rססר״ װ*דזם #77סא ״

 די וױ •וױ ,0ר7ססװי77גופ7ס סײד״
 17ב0ח 6װאמ סא דין, צו or |7ל"©7

iT tm in  ttvo Mi אז ito ו$ול noo-̂ 
?17 ifiT i די 17-71 וױ גלײך די g m״ 
יסז7נ

o תירח י7ד n  ,P7 17װײס זײ 
on r iw, טיילוױח זײגען וײ אױך אז 

 17ײאיט וײ 17וי דס, אדנ רס.7דז?אנ
7אינדוססרי די חאנקן וױרסליו

 M 1א ,17י7װ |70א7יי 1אי 1719 אין
 אויגדפסדײ- וזר70 איץ ר7וױיט װאס זאי
 17י707ב און 17ר71דז7מ א אױ«י זיך ז70
r ״I ן7חאכ ג,7ײ t א■- ד«דסס7ג אי״ן 
 צוױנ• ים1 און דדצאכערס די פון |74,יטי
171 19 -jh7 צו יאן-i7i74,n י1<ןאט א 

 װארוס .7'י7אנד די סיס ניײך ז״ נעכע?
 י7ד טיט ט>י707נעכ ניט זײ לזאבען
 א צו ייםעז7נ ײ1 האם ן7ט װען ױניאן,

 איז סטרײק י7ד י7אײד ץ17ר7אגם7
? ז7װאל71 ז7יום7נ

 אױפ׳ן |7געדי די דאס איז, אדת דעי
 זײ ן7האב יס.7דשאב די וױ ג7ײ זעאבען

 ־7זײ ן7טאכ צו גע«ױאװט איז D7 װען
 הטעז7ארײננ און ר7ס7ני י7«7״ש 7י
 דזעאבערס רי כרי ארבײטער, הר7מ

 ארבײטעד ;ע;וג קריגען ?ע;ען ניט זאלען
 סאב־ די פון ש7קsאr כװעס די םא-

 דאפ איז, א^ת דעי טאגופעקכדשוי-עלס.
 10 לעצטע די םאר אז ׳זא;ען קען טען

 אלײן זײ האבען טעה,-, אדער יאדזר,
 ״רע* כדט טי־יקש פאדעידעגע געטאנט

 םארדריײ אנדערע און ס״7ארגאג*זאצי
 הסםרא7 ז7האב זײ װעלכע דורך ענישען
 םארקיענערען. צו יטעפער זײערע נעזוכט

 צו ארבײט ארויש דאך נינען אלײן זיי
 די פון ס7?8ישא קלײגע די אין טאכען

י7ופ1סאב״טא ו ^  צײם דער אין יש7ק
 האבען ״אינשײד״ ארבײטער 7י7ז״ װען
 פוגקט עס טוען זײ ארכײם. נעע; ניט
 װאס טא דז״שאכערס, די װי גוט אזוי
 און ע1פי 7פרוט די מאכעז צו זײ טױג

 די געגעז אז זא;ען, און ארויסקוטעז
 און סטרײקען יא סען דארף רס7דז״שאב

 דען זײ האבען ניט^ — זיי ?7נענ
 דער לפען7ה צו געטאז עיעס אטאל

 ^דז״שאכעד״־ די באז״םיגען צו יאן1ײ
? ד:םל

 ר7איט האבען זײ ׳טײל1גענע אין
 צו געקענט האבען ױי וראס אי*ץ געםאז

 ר7ד אין און רס7דזשאב די טום ן7ב71
 דז׳שא־ װעיעז אױך איײן צײם זעלבעי־

 נע־ א האט7נ האבעז זײ אר1 ײעז לס7ב
 װאס פאהטען זײנען דאס לעכענהײט.

 וױיסען 7אל רוי טעהר און װײםען. אלע
ry די װעז און גופא. ?*אוקטאנער די 

 איצט קוטעז דש7קם״שוי7טא:ופ דאזיגע
 707•ר ר7באלענאטײש דער אין ארױס

 טעז װארום ן7ג7םר און דײד 7?יכ סיט
 די װעיען זײ, נענעז אױך סטדײקט

 בעש־ דעם נעבען זײ אלײן רס7סםרײת
 פאד־ און 17םיהל זײ וױיל טפער,1ע ן7ט

 צרות, די 17ט7אי םיז םעהר ן7ה7שט
 אויך ן7לײד צו האם7ג 17האב וײ װאס
 ל7*איגדאסטרי ם7ד פון ר7י7יש די אין

קאתסיל״.
 די װילעז ם17רטייזס7אדװ ם7י אין

 ם7י ן7םאכ רם7קם״שוד7םאנום *אינסײד״
o איעדרוק, n 17האב ר7ארבײט די 

itip ט<יך17אײג i גיב^ םעהר ים.1אר1 וײ 
n די ן7צוױנג יאז1יי ר7ד פון רס7ליד 

 7ר7זײ 17171 17סטרײק צו ר7»רכײם
ר.7«7ש

 םון ה17ם 7אלם די וױיםער איז דאס
 D17D71 שייז 17האב זײ 7לכ7ײ ״אסאל
p |7האב זײ .17ב7אויםנ לאגג ir לאע 

oitoti די דאס ן,7װיס און הן7םאדקזם 
 צז 17באשלאס אלײן הןובען ארכײםער

 7טם ה»ט7ג 17האב זײ און ן7סטרײק
 ־7כאל דאזיגע די רפאר.7י אורזאכען

 .אינסײד״ ויר 17רום 7לכ7וו באםים,
 בײ סו נח׳ן,7ט און רס7קםסור7מסגום

 ׳177נלי 717גאלד ר7ארבײם די 17םאכ וײ
 אין זײ בײ אויך או ״צו סלײז יסר ױבעז

 נאגץ סקזסגימ די ן71?ײ י7י7ש די
מ״  171סא ר7ארבײמ די ײעלמנ ®ח שי

 ױי בײ כסםס |,7ב7ל "[P 17ם»כ גים
 ס 17HP7D די ן71זײ ר7*70 די pא

 ^אונסאראנם־ די ביי וזי ר7ע7ל ל7כיס
די *ח ר7שע« קאנםראקםר װסרסליכא״

onTaorn/ ױי/ר »ח ר7סרנייס ד♦ און 
אד די סון ר7סרנײט די וד 7י
 אמ1 |701וױ און ן7פיי* #ר7י7ע 7י7ד
9 to #onס7װ און סוז #רארןי 71יא י7י 

 איילם 7אי די און .17ד7װ ססרנססערט
 י•7ח די Don סרב״טער, n 17 7י7זײ
 I7>7ii "1 1ס7נאנק itomo א וױ 17«

pmo ר7ד נדם |7םי7ס ^ ת  נאכ״ |1א י
 די פון ן71רונ7סאד 7כט7ד7נ ,ד 17371

ר.7ארנ*יט

 מיפדננ שאי״םשערמאן א
ח^ערשטאג יעדען

 רסל717ג ר7י פון TM'oiPTtPT די
 הא״ צו 17נסשיסס האט ססכױסע סטרײק

o• ^7 0 ויאר 7י7י ז7ב rג1םימי 17רס 
 !אכ״ ח»טאג7דסנ חסל, ר7כסט7ור אין

 אי? מיטימ חפטעד7 דעי און טיםאג.
 דא״ סארסבםאגעז 17וואר71 17הסיט7א»ג

ימטאג.71
 דא־ ז7צם7י םיטימ ד7ריעט7 י7ד

 1א און לגעהנער ס ן7נעװ איז !ערעטאג
 איז םסתסםיװג די אײנדדױןספויער.

 זיג״ •רעזידענם םון ן7װאר7ג סדרעסירט
 און כארוכאוױנדפ י. הײטסז, לואיס טסן,

 רעדגער 7so םאריערס. די פון נאלד ב.
 די םון ן7“װא7נ ן7אױפגע;וס ן71זײ

 גרוײ כױט בסגײםטערונג, מיט נדטערלײט
ס.7אווסצי כע

 נע• דט7רקל7 איז טיטינג דעש אױןי
 ם7וי קאטיטע ססרײק די דאס װארען,

 פסר פארביענגען םסרזסטלונגען די אױף
 ארץ םרסגען וױכטיגע 7סי טישעדלײט די
•ipiiivoo זיײ זײ און סטרייל, דעש אין 

 טאן צד געװארען אױםנעפאדערט גען
 װאס צײם דער םסר פליכם 7פוי זײער
 יע־ געדײערען. טוזען װעט סטרײק דעי
 צו אױםנעםאדערט רס7װ רמסז7טע רער

 17ד7י ר7איב קאנטראי ן7םוי ס האבען
 וױ־ דסין״ ער שספ. זײן פון ר7אדביים

 אײגער פסל אין זיך, מ1פי7ג ער װאו םען
 ,4האי סטרײס אין ניט זיך וױיזט זיי םון
 םון ענטפער דער און װײטער. סזױ ארן
 17זיינ זײ אז איז׳נעוועז, טשערלײט די

 אלץ טאן און ױניאן י7ד דינען צו נרײם
 ברעננען ז7לפ7ה צו !ויסינ, איז װאס
ענד. זיגרײכען ס צו לאטוי דעם

 פיטינג טישעימען שספ ר7צװײט ס
 ־15 דעש בײטאג, ישטא;)דאנע זיין װעט
 אין !אבטיטאג, סזײגעי דריי ױלי, טעז

האל. װעבסטער זעלבען

 נעד9 דער פון םיטינג ערשטער
קאמיטע אדוױמ^רי

בײםאנ, םרײםאג נס,7סארג צו אויןי
 פיטיננ ד7ערעם י7ד ז7פארנעקופ איז
 בסקסנס איז װאס קאפיטע, ־ער9 דער םון

 איצ־ דעם אין האפיטע״ ״אדװײזארי סלס
 פאר־ איז פסדזספלוננ די סםרייק. םינען

 איג־ דער פון רום כאוגםיל אין ז7עקופ1
בילדינג. טערנעיטאנסל

 פאל־ די םון בסישטעהמ ?אפיטע די
פאייס פיעײדענט :פע־־זאנען גענרע

 י. הײפסן, לואיס ר7דדט7נ7פ זינפסז,
 א. ,2 לאהסי ר7נעדדש7פ נארוכאוױנדש,

 דױ דײוױד ,9 לאקסל פענעדז^ײ זידלין,
 סםענ־ י. ,10 ילאהסל פענעדזשעד בעסקי,

 ס. באאדד, דזשאעם סון ijraipro זאר,
 א-1 רזש. ,48 יאססל ר7דזש717ם גיא,1י1
 ר-7זים ס. 35 לאקסל ר7עדזש1פע צהי,7ר

 יכד087ד ס7דר םון זער7דז717מ םסז,
 טאר״7קד7ס םיש, דזמ. ר7ברװ־ ט.17ם

 ר7י איז באארד, דדשאעט פון ו^נרrז7טר
קאםיםע. דער םון טסר7קר7ס

 אויסגעטמען ן7זיע םיםעג ש7ד אױוי
 ם17מאם סח ן7םרסנ 7וױכםינ 17װאר7נ

 7םרעססנט1אי ן7יס77םארנ 171זײ 07 איז
 אויסגע־ אייר 171זײ D7 ס.7זײססוסי
 דס־17סאם7ר 7מיס7נ נעווארעז סרבײט

 םסר ז7ר7ור גם7ל7פאת |7זאל װאס ס7צי
 םםרײק רסל717נ י7ד םון םיטימ דעם

 17ט7ה1מא אין נמ7ײ0 דעםסאנ 7קאפים
האל. אום7לײס

 אדױם ױט דנמאן ®רעדדענט
ען  סטײטמענט א טאנ ^

«רעםע. דער צו
•i־oitttt 17ד7י סרדיס נים זינמסן 
 וחד topi• דער צו סםייססענם ס סאנ
 דען7י סטרײס. דעם אין 7לסנ דאר גסן

T »11 פסתסכם t iToioסין יוי P't סםיס 
^7•ו־ ר7יארק יו1 ר7י פון םסרסםסהסד

n 191 און 7י״«117 די סון r r i i  n  tie- 
©ip iii, וײ און itoipos סם״סססנס ס 

iT ifii ן7נ11ר1•סס רי «p אין ססרײק 
״1טא no פסמױף
 ליר17סמ1א גססיריױ סיז tuo םסר

iTPivnmpro סס»17טס19סס 7סי די op 
 ״n 77101 117 1707ססמ דסרפט71 ױאיס
mo# נדר jptio זיד י7ריכ7ד ipipmos 
o סיט n, אױסצוג 10 17ינ1 סיר װאס 

 װינטיג- pooo די po 73100 •ח יז1כל
too 71סרױס יעז7וי װאס סם״טססנסס- 

 ס17סםײסס י7ד ר7יג1סס ס װי .17371
 יםipomp 9 ר7י סויף ippm נדר װאס

o 1110^7 ר7ד פון n  ipitii ן7גסרימ
*סידאסטריאל ם7ד pD ט17רטײזם7סדװ

־037אי3 דעד תרך ױי1 װסס קאתסיר/
i •רעס* ר7סיס t  itvomo קיאוק- די
 ײט3סר י7ד 1צ חן7ןג 7זאיל זײ ר,7מסכ
 ״10 אד1 איז י7י7ס ^אעסײד״ די אין

.7ר7ד
 ט17םטײטמ ס םח אױסצונ אן איז אט

 ־7סרױסג חאם זינסאן ס17•רעזיד מאס
i73pi ט-17 סלס מרײסאג, 17פאראכטאג 

 דזשא־ די םון ם17סטיימם א אױף י7ם
 זיי »ז ,7ם7•ל ר7נגליט7 י7ד אין רס7ב

 און נםס״7״םוירטש ביױז ג/ןבאך ז71וײ
\ײבאר״. פיט טאן צו ניט גאר האבעץ

 גם7זיד7•ר האט ג1רו7רקי*7 זײן אין
:7נד7פאלנ דאס געזאגט זיגפאן
,dp אז ניט, ײס1 קײן אוגז םאי איז 

 םון אפזאנען זיך זאלען ד^אבערס די
 סטײט״ זײער אין ײט.73םװארסלי1םארא
 סרויס״ יט1 דזעאבערס די האבען פע:ם

 שטאנדיונקט. ם7נײ אײן הײן געבדאכט
 װי באװיזען, פאל פייע יטוין האנען פיר

 ױגיאן די איז. ונקםB^טא:ד זײעי םאיליש
 די אז אננעוױזען, פאל צעהנדלינע האט

 אין באסעס אםת׳ע די זײנען רזיטאבערס
 קאפי־ גאנצען דעם האבען זײ טרײד;

 רע7זײ איז אינדוסםריע ר7ד פון טאל
 די םון באטים7באיל די זײנען זײ ; גם7ה

 נאנצע די און סםײלס די םון װארע, רויע
 ױניאן ר7ד אין םיר האבען דאס ביזנעס.
 םיר זאנען דאס ן1א פאי, אלע נעזאגם

 בא׳&םעםי־ קעגען פיר און איצט. אױך
 אמ־ דעד םים ?זמאמ־פתקס אונזלד נען

 קא״ גאװערנאר׳ס דןןם װאס טערזוכוגג,
 האם תאםישאן די געמאכט. האט םיעאן

 סטגע־7ם ספעציאיליסטען איהרע דורך
 די עס זײנען cדז^אבעו^ די אז עטעלט,

 איז דאס טרײד. םון באטים7באי 7אפת׳
 ם7ד אין pnoiipi ארױסגעבראכט קי:אר

 און קאםיישאז ר7ד םון ארם87ר יעצטען
ן.717לײל6א ניס דאס קען קײנער
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 ארויסגעבראכם ן7האב רס7רזשאב די״
 איז, דאס און ,7ר7זײ גה7מ אלםע אן אך1

 ליםי״ קײן אײנפיהרען ניט קען פען אז
 דאס וױיל קאנטיאקטארס, אװ םײעאן
 פען ביזנעס. די צו נע׳טטערט װאיט
 ביז־ די נעפענטעם צופיל דעש פיט װאלם

dpi טראסט א פירט7אײננ װאלט עה און 
 איז תירוץ דיזער אז האנטראקטאדס. פון
 די םון ן7באװײז םיר קענען פאלשער, א

 לס7דזישאב די pc פיהתגגען איצםיגע
 ױך ן7פיהד דז״עאבערם די לוימ אלײן.
 פון פיר־םיגפטעל אלץ זײ פאכען איצט,
 צאל י7קלײנ א זעהר בײ ארבײמ זײער

 נעקענט אױך װאלטצז זײ קאנטראקטארס.
 דיזע בײ ארכײם איבעריגע די םאבעז

b עס ן7װיל זײ נאר קאנסראקטארס, 'l 
 אר־ ל7ביס קלײן א צואװארפען זײ םאן.
 םראה״1קא שיעוד א אהן צוױישען בײם

 •רײזצן די 17רצודריק7ט1ארי כדי מארס,
 אין צדשםאנד הםקר א ז7אנהאלמ און

 ,17177 רם7»סב7דז די אױב ם.7פאר?
 י17ד17אוכדשם 71איצטי די ר7אונט אפילו
 סרבײט ר7זײ פון ל7פט1םיר־םי ן7מאכ
 יםא1 איז ר,78שע צאהי 71קלײ א אין
יםop 1 ן7זאל זײ פסרװאס 7אורזאכ קײן
 יד י7ד םון םראל1קא ם7י ר7ם1אי טאז

 סאגסרסקםסרס אװ ליםיטייעאז יאן.1
 op ס,71כיז די רט7שס7נ ים1 וואלם
 די אין הםקרות די oiporpi אר1 װאלם

ס״.71ביז
 האם ס17סטײםמ ן7צײײט ס אין

 די אויױ onpooiTPi זיגמסז ט17?יד7•ר
piito יהסיװ7«ראם ר7ד פון ipitii די

רס.71זײ7ד און רס71קזאםי7
 17װיע7 רם7ײ ט17ססײטפ דעם אין

:010171 ס7ר7אגד
 איג״ 07ד pD גטס7סטײםם די ״םון

 סינ• to ,07 מײנם סאונסיל דאסםריאל
 ססר״ זיד ברמיז ר7ד1קםט7םסגוני סײד
oar ן0יוני די u e jn *  dowעתחד די ״ 

 וױל םםרייק, r» חןזיעערס pa םינערם
 זימר אוםזיסם ס׳»י« ta דערפיעחח, »יר

p* ,ntjn דיינת־ מס. ויתר אוםזיםט 
n a ro e t חמייארס אק d)mp0  m an 

oan זײנען a >טיי ps אינםער־ אונמר 
«י נ*צ0נידי '0.| pm ן0יתי די e tn 

a ^סםרײ w ca n  a n  can םריחמ 
pa preanreina אימרזױימז n a  a$a

 סמרײק. ס7ר סן דך סנצרפליסען ר7בײס
 »י| וס73זססי77 די םיט T*• 1אי סווי

oom i3oor ip tn  x n rm T i #ודז 
no סלסױ oro ייה וסכס

i»י7ם t i  pלם7ײ םריידײניסזtm n o 
 1אי P7 10 4<100ל717< 17טימ71י0 171

מ ס ױ םג תי  סרליחסס §ד וייפ וזוי< ס
ד -7סיסנ דיוסד סױ• *77 סון רס7זימ7די

m o p itpooi! ס ו*ך מלי m 17ן i . to
םים סםיײיק

m u a Tim i6׳l « 7 f r.......l 

»ון ער ך י פי װו״ ו ס ס ע מ ח ץ ״* ר ס ם ר׳ n ױ מ r : r 
עו דיססױסם צום מו מ דו ױו ס ם#לח םיאוס׳ע x א

a ק*םיטע. סטרײק גענעראי דער «ון 'טיטינג לעגעדיגער
 מאנחעטען pa איז אװעגט נ0רינסט
 מי* a נעװארעו <טעז0נעח10 ר״סעטום

 סיטע,0ססר״ק*ק נענערטי דער פון טיננ
 םון טיטיננ *וױיטער רn נעווען ra דאס
 דער־ ייז סטר״ס חנר זינט ,wtobp דער

 איז |0ח״מ ברודער רען.0נעװ <ערט
 ranao דער ון6 ן0ט׳ןוערס דער עװעןנ

װנג.
 71711903 די םון יײט17טט 7אײגינ

i 07#0”173 אין אמיטעס7 n 7ײ1סט- 
 17סריכט3 173717ס«ג 1חסכע קאפיטע

 קסםײ 717זײ םוז ײט7טיג7ט דער פון
 איעס חט71 זעהן, צו איז עס װי און ׳טעס

 ,1ילdpi 3 םון זײן. צו באדסרוי עס װי צו
 dpi אויוי iPDoryi זיך האט עס װאס

n? םעז ipp פיטינג, o i l7io בא׳פטיםט: 
!אויסגעצײכענט ^םעחט סטרײק דער

 פון טשערמסן כסרוכסװיט^, ברודער
 ״?װסרטירמײס־ ׳דער האל־קאמיטע, דע^

 אויפזיכט זײן אונטער האט װאס טער׳/
 אפגע־ האט אמן״,7 אין ארמעע גאנצע רי

 7סל בסריכט. גוטען גאנץ א געבען
p זײנען האלס די אין סטרײקערס ir ־7י 

 ,171צײ קארדס71 די און דזטיסטרירס,
 ־ 1 0 י נ יו 7 י א װאס דעם, חוץ א דאס

,  סלע בומפטעבילױ, טאקע ^עפער
 איז, op און ,7סטרײ איז סרונטער ?ײנען
 סר־ אײז ײז7 םארבליבען ניט זיך, דאכט

 און פארםסז ס װאו rpny חוץ א בײטער,
 אין 1701110 אויר זיעעז — דעזײנער, ס

 יט1 17פריה זײגען װאס ^עפער, סטרײק
p !ים־ױניאן אויך אמסניזירט. געװען r* 

 בײ .7סטרײ צום צונעשטסנען זײנען פער
 !יט־יװיסן עטיליכע זײנען סרבײט דער

 בסטים,7ר־בסל7גסט17נ די פון עעפער
 ט1פיח פיקעט־קאםיטע די װעלכע געגען

 717י אױך אוץ ;קסםף 17ביטער א אן
 אע־ 171711 נים נען7ק זיי אויב ״טעפער,
 נםסלס717י װערען אפנע^שטעיט, נאנצען

צוהריפעלט.
 אס1 בסריכםעט, האט הײמסן ברודער

 ספלײ סך ס ז7געקום1סרײ שוין ס׳זײנען
 iropponoo 7בסװאוסט םוץ הײשאנס

 7ועלכDi73orn> 1 םון אויך און רערס
 סעטלען זאל מניאץ רי סז פארלסנגען,

ipp און זײ מיט 'r צו 17»רבײט 7ר7זײ 
 װגיאז די ער, זאגט ר,7אב סרבײם. דער

̂ט  ־70 17םאכ 17צוהויב10 ניט זיך אייי
n זײז װעט פעז טעלפענטס. o i םסױ־ 

 װעט װסס סעטעלמענם, עז1יע בײ זיכטינ
 נעמעז טזיר חע itd און װערען, נעפאכט

 י1 װעגען נאכצוזוכען ריכטיג אלץ צײט
 ־70 7לכ7װ םיט פירםעס, נאטיעפענדע

 װע־ נעמסכט אינגיכען װעלען טע^מענטס
רען.

 17101171 איז יג17לעב נדערס1באז
 װײס־ רמסז,7זים ס. װעז סיטינג, אויפ׳ן

ip ט״טעימסן i iid א־7ײק־1רסל־סט7גענ 
 הא־ הײמסן ל. יך1א עם1אכ1 און מיטע,

 אין ״װיזיט״ 17זײ געז7װ ט7בסריכם בען
 ־1בע מר. סםױועי, יםטריקט1 םון אפיס
טסז.

n ס איז 7גע*שיכם די o i .טשיחסװע
 הױפט די םיש, ן1א מסז17זימ הײמאן,

i 017171 םח 7באאפם n־סס־7ײ1ל־סט 
 ״איעלסתמ״ סז בסשמעז ז7האב מיטע,

 PD סםיס איז בײםאג iooioo ?ומעז 1צ
תי1סם דיסטריקט  ־10D הסבען, זײ pא י

h זיך, הט7שט  17O17H0 011D71 ״אײ!־־ 
 10 סלץ לסזען זט1ם7נ הסט מען לסמנג״

iip ן1א זײט ס i יס11י1סט ט7י1יםט1 אין 
אפיס.

 חסט ,1701771 סהין 171זײ זײ װען
 •ריװסט dpi אין ט1פיה7סריעג זײ מעז

 ארט1 11א גוםא, נטסז7ב מר־. pc אםיס
 ־0117איב 17זײ צו ,17טרספ7ג זײ האבעז
io שװג,  ,ip iro  .id. ד01 אוז ס17םײ

קסמ־י י7י1ססט11״אי dti po 10• א
 קטיװ7סט1״י I7i7i7ii7i 171 םון סיל״

it• די ססאסיא^שאן״ w קסת־ םח 
W >0 מיט 0301371 ן73הא סיל  T t• 

i 1 סט p» לײן,7 מז*. ר,7י t i17אזיג 
D 71 האט לאיער io i7עקליכ117 ס םסכט, 

 ־71לא7 171 17171 730ל71א 71צפה׳די1ח
אײנ־ 10 171171 אח ייניסז!'!אס םסכער

 •סרגענינען אסת׳ן פון מיגו® אײן
 ײ7םס* פון יאחרעו װי װער• םעחר איז

 דער •ון ערעועמגג דער *ו ואווו® גיא.
 «יחר ױינ 1®אג » ל^» ױן חויז ױני■♦
 נ-7ל 173«סיגל^ דסי• ײאר wop װיל#ג

 פאױקענד, פון חיים *יז אפאד■ אין גער.
 ידײדס נזעחרסםהנ די »»ן *רגייס סן ק״ן
 י7י םיט Tt באנוצט — ניסא ייצ• אי?

 י0י »נמו 7פריא אנצואעפןמ געלעגצגחײ•
 I•* פאחו• סרנײט ווײיןײיגער י7יײ
 ־7ל ogrt p• נסגיס• 1הוי? מניסי דעי
im קזרץ סיו לעבען װײל׳דא• I נעז • I 
מיביג? ןא 17«ארגלײב «ײנס אלץ ווע■

ער ר פנלי װ נו ל ו סי סןן io מ ע ן נ o דקם ן w e 
ן ו ר ו ל חן א עו פע ספױיס גןנ םי מ

it יף1א מסירח 73פס i איהרע און ױגיאן 
700003!
it i 17הסלט7ג חאט ד7לאי ר7יג1דא 

 0 נאר יט1 סטוירני ט7יסטרי1 םסר׳ן
 ן1א רים7ש סיט י1ם ׳71רע 7יג1חוצפח׳

 1נא ױניסז, י7ד \vm ן7סשוידיגונג3
ly 7אידיאטיש סז אויר iy i דאס און 

 pc 17071D10C 171 די 1737171 .אט1
 דארטען נחײט717ל71 גוטע ס יװיאן

 ־03 יPD 1• 77000 י1 170^1171701110
 זיײ 73ל711 ,17י0ל 17ײ1 110 0י0037ל

its 73 דארט ipoippi,סלוסר׳שט, טעז 
/17110 אוז ״יאא

 פסר׳ן געקלאנט1א האט סליץ םר.
 םיה־ די און מניאץ די ססוירני יסטריקט1

 סז ׳ט1זא7נ האט ר7 .7סטרײ םח רער
 17שלאג צו גסטערס171 הסלט ױניאן די
 וױ־ װאס דעזײנערס, און עקזסמינערס די

 זײ אױך דאס און סטרײסעז, ניט לען
 זיינען סך,3נע לעבסטים03 די סלײז,

 כדי און .1בע7ל סיט׳ז זיכער ניט ט1פש
 71111אײ שטסרקערען ס אד1 פסכען 1צ

 האט ׳כטאן7ב ריני1סט ט7יסטרי1 אויפ׳ז
 נעמ־ די״ :רוםעז7יסג1א פסטאס םיט ער

 ען1שלא הסלט, מגיאן די װאס סטערס,
t און לײט סלטע אםילו io ר73װײ די 

 מי־ װאס סרבײםער, די iid הינדער און
 ,oi ס (גאו סטרײקעז!״ עהץ1 ניט לען

 שװי־ די לאזעז7יס;1א האט ער װאס
0171(...

 אלע דאס ער, האט ט1די17םסר און
 זיי־ יתיאן קפסכער1קלא דער םון ר7פיהר

 סרוי1 מעז װאס אלשעװיקעס/3״ נען
 סרױסשײ ער1א יריזאז איז סרײנזעצעז

 זיי־ םיץ אסעז1 איז איז •’ ד1לא סוז קען
 ״פראסעקשאן״ ער פאדערט קליענטען נע

 װאס רס,7סט1נענ די po פירער די געגעז
םטיגט.7בסש מניאן די

 יװיאן דער םון פארשטעה^ר די װען
 םינ־ איז װארכ^ אם1 וםעז703 תאבען
 ־7ה י1 110 17ינ1א די איז ז7געוואר סםעי

po it i לא־ קלוגעז ר7זײ מיט האונסיל 
 ־71 יםoi 1■ש אך,371 ,1730.1 זײ יער.
םאז.1צ1סהי זיך 1װא הסט

 ען3הא זימערפאן אח םיש הײמסן,
1 oyi itimipiioסז ירני1סט יסטריקט 

 זײ, סז רט,77םסר opub איז מעשה די
 אנ־ 1701771 דעעז װאס אטים,3לע03 די
 םסר ן״71פלי״ po יװיסז די עז1לא7

it איז זיעעז סידער/ po ״לסא i אפת׳ן 
 םריט אױוי !עזעץ אס1 רעכעז3 װאס די,
 הײמסן האט זײ, ז7זײנ דאס שריט. און
 םינגער םיט׳ז 1י1171װײ םעז,1יסנער1א

 נעמ־ |7הסלם װאס םים,037אל3 די אויף
i7 !1787ש 717זײ ײ3 סטערס ii לעט 

 —האםפיטעלער ר7יסרק נױ די איז איצט
 יטע־1ש1צ אוד 7שטאכענ1צ שאסעגע,71

V yi — האט iy ן71זײ — םעז1171יס1א 
 ? 173713 ־ 7סטרײ צ סטים3אלע3 עס

 משדל־1א ,17ײם310 זײנעז דאס !נײז
 פי־ 171 אין העז71 װאס פיהעטס, דעע

 שטי־ 1זײע 1י117םײדמ1םס ?עט־לײז,
 אטים,37סל3 איהר, װאס תיט,3 קעל

 זײנען זײ !ז71717ל7םרס 1צ אלץ כם9
 י1 םיז 17101171 ז7עשםאכ1 איז ז7שאס71

 ־1171 717111171 717זײ 11א טים037ל03
oipdo זײ זײט סםים,37ל03 ,1איד. אח 

!םליך1א11ם1010ם זײם 1איה !לדמע1ש
.to סז ן,7יז11711א האם מסן1זימע

it 1םא 17לאי 171 אױך איז לײן7 i 
/07 אסםאם7 אם1 י1״ 7ס־םירפ711 . 

itipi 0 ט1.1םי מניאן די 17לכ7װ to 
 017001171 הסלט 7פירם די .7סטרײ
i אט סלײן, 17 אוז שס^ בײם n ־71״ 

 ־0171 07 .אם1 /1711י3 17^173ליT7ז
it ן7ט i ״170770018״ 1צ זיך 7מ1םי 

טס.77פי י1 &יז
 סתינת־ זײ האט םיש 171113 אייף

 ײ317ד ן1א זײן 1צ וי1אop 103 װי ט,1זא
oimooyi, תי1סט יקט1יםט1 דער אז  י

ly 7טסק זיך ?אל iiy io ^  iponpi ־1םא 
 ־דיסט־7ײ1סט po 17001171 וײ 173ײ1ט
ט.7י1

 ־7ל03 י1 0א1 ,171171 איז 110 171
 77110 זײנעז 17לאי 17זײ םים סטים3
•1 p־7180 װי אםיס, סטויומיס ט7י1יםט 

it 1 .7170שמי i  itIiי11סטױ ט7י1יסט 
it חאט i  ditppiomo ױניאנס iiiito, 
 ״וײ סז םײנת!, זײז 1737171 17 חאט

ipdio ס17זססינ77 i ױניסדלײט, וײן 
n  po 10 1צ זײ כט71 ס האט יתיאן• 
 ם,171זײ71 י1 171711 סון ען/~1נסניזי
 עכמוכמ1סי ניט נאר it האט ,it זאגט
 זײ םיט ויך עט1ל dt צי /11םיי# זײן
.1717103״ 17 . /

״hop יעל1ססט11״»י םון 171פיח די
 סזא ״נאך :זאגען איצס זיך ipitd סיל״
״171לא10• זײנען 1םי po דג !

11*►

 יי ומסיויקימ tt wn וס וזי »יזור, ווײסס
 פםיריפפי •יו בפװצנתנ *דנײםער אידשת

>ty» מ די  ימםיתײשיניי דער •ח 9»מי
 ײי• יח יתי«. 8י7פדקח גפרסצנס <ײדיס
run ^יעוױ m מ םי• וחנם .»חור י

*»•־•* *״די

r ווי a נ«ן0ח p ir נמדעידעט 
w« ין ײ*ד« prB snvi. m״B,״ san 
n< די m t 10 יס0?0י |0ייני a״■n w j

oao a ivo סיט״ נען0כט0סיר סיטינג 
 װענען ,la’iv סויער pa 10גײמ װאר
an סנסוך IBB a nyaa paתר  <an ונ
 סטרייח, פון *ײט »יו divbbp די ם»ר

 אין פריוזןד מ$ול v>a nmvf »י« Ban ײי
 can |0יוני די ס0װ סטרײשס, טיע די

נט.8דורננ«מ
nw ז«חר געוחנן ייז מיטינג דער  a‘

ר חוי»ט די נער. מן  נמװען ז״נען ת
 װײס־יתוימנט pa taarr ■רעזידענט
B> o סענעדזשער דער דונינסקי, n  pb־ 

ת, קאי.  ־an דונינססי, pa laart ניי
 די «וו ייר8 שטארקעו a נעמ*כט בען

o אננעכיען זאיען זײ קאטערם, n נא־ 
oi>r קאנ׳־טע, סטרײק נענעראי חןר פון 

itm ,6 נעווען אויך ב«ר0 זיינען עם nין 
 ״0ח oan ,asu onpoap די PB פיאר״

 זיף לען0ז קטטערס די אז געזאנט, ב«ז
am iv ניט a ^ iv o im ב*׳»יוס pa 

in װ״טער ^ .a B  a fynnao .האר
 קאטערס די nra «יינדרוק נוטעז »
o סון mm יי נ«ר«כט ד«ט n יטען* 

 מיטנלידער עיטסטע די םון ^ינער רייען,
 גע־ Ban ר״ען נרודער .10 יאקאל םיז

 pa זיגס«ן װי נייסט זעלכען pa רעדט
 דוניגסקי, זטן ן0זיגמ וױ ער, דובינםקי.

 ;־ia זיר ה*טערס, די «ו איעלירט האט
o עז8ר8טער*ו»װ n נט׳שיוס nn pb 
 זיין ניט זאאען oy כדי םיטע,0םטרײה.ה

 אין זיר צװיעען .ווױסםינמײטען קײנע
םםרייס. pa «ײט

nמיום םאו רעתער די פוז »«־ל ר 
 האט פארזאסלתנ די און נעײירהם האט

:y’»f>afn פאלנענדע די אננענומעז
ו זינט אז אנבאטראכם, ,אין  ■py ת
i זיםםפנץ n  pb ױניאז האאוקמ»כ¥ר 

n* אין און rra  n די םיט םטרייהם 
 ,oiyBBP די מיר, האבען באאפבאטים

 1» האל, באזונחןחןן » גפהאט שםפגדיג
v:vn\ אונזפר נ¥םיהרט האבען םיר 

 pa פרפאלנ דעם פאר מםיגס״ט סםרייה
aw נװםטען pa קאמוי. אונזער pa

pa ,אדבאטראכט ra די Jaiyjynp 
a םיטיננ a ב«י האט vo'oifp סטרייפ n 

yo6| 1926 ,”דזעול, lyoa^rap וצו־* 
o n  tyayj טדאץ אונז, פון האל o n 

 פריחפר tjim v* האא כאזונדער a װאם
o;ary:iv די סון נ^י^יען o j’a r t i

vaaaaB naaa, און roas סיר lyp 'ii 
B אױס '^ in ’isiyaia ליט *aa iv n 
a ,B״t מיר וױיל ׳׳»ויוס n v iv ra  |y jז 

o׳« ’p bb׳ J f״pa ysana v im 'm  i 
pa jp?nan iy t’i  iao jinosnaa 

on .דאמגט
ri.y a y j אנער pa רי *ננאטראכס 
 נרוי• ivrBV'a nytra pa וױגטיגהײט
loan jjb,״ pa סיר, ײ׳ניג׳נז lyaa.fy 

aia y טיט im a  via״iyB איז piafp 
 װינ• yp^yta fyaaypBPa (yna טד״ד
fya טיגע iafin, וױ l׳a׳o״Iia ia r 

an 86 las y'B.aiaf ,dibbpbiojbp• 
8 IPS,40 רנייט aפרנייטס״ ״»טו;דיגע 
"yplyta la . pa IB װינטיגע »•n a 

iy»n< יעו8י װעירע lyiyorpyna די 
jm eo iira  pib^p y tfa i אױף a נעזונ־ 

ivibb tyo, גדי oy זאי im  Bivs’ fiBB 
-inna  nytna ibb iia tna ibb  in 

n a״iyo יעי יייו ynooni'a pib^p 
 nyr• און lyiyoyp a iaB B״pp;<׳ya די

pa ,iypyl in y:
 ta ,DPaioaafa !,a אױך ;עטענדינ

 אינ־ pa סוז *iobp tyfn נעײינעז «ו נדי
i  yiyt׳a yfyoap>a® |ynyn |yn,,* 

j; oyo'la;״p׳ 'a l pa b
ta ,lyoaNrao oy U ona i ,םיר

ib סים ,pialp די b  ^yoBP iyBn pa 
oaa a •pia Blyaat ריטיגנ lvo7 am 

iv ,1926 דמוויײ, iw  pa 8נ ן,8ױני- 
Vi DPa Pin pyi:ia nafi oy lyooaio■ 

io״y ייט יװיאן דיס«י«לינירמ און> 
 yj>aa| םט־ ta ־,naPn אויפ׳) tnyj «ו

trotpytpy lyrtia ײ א  yooaap אין נ*
,tani’ t onan pb oai o n  i ’ ia pa 

pa ,Bfyi’ fn■ >aiarypi»P’a nytJia 
n n  po mPrap o n  tynyiia w :iybp 

Pa iy jy r ti סטרייפ .yo’oap
pa זײ oy װייטער ta ,IVOBtoBP 

*i טיר  oyB’>B'8> ly ttia  iyoo’>BnaB 
m o lyn ia  pa myarpana ly tjia 

yy<or « דער ••o n  PB a sa rin n 
ioo >aiypyrn״pa pia^p i n  pa p 

 נדי pyn* oyn םים y’noonj’a סוט
 זײזען pb פרויסנעהן זיגױיך ty>af סיר

loan* טיט oapy>ap n y fjia׳ip pa B׳ 
a׳i 1׳ ly p 'n rn  m aייען, יי* ibb 

yppyii םיר t״na |yp»  anyp iyBny*׳
ta oa'a pb pa •iobp pa in י8ז 

t iBPa>o nytra1׳ ibb r t  : p׳ P105P־ 
iypao ״!

מו ה»לס םפרײס T פאוזאםלהז הל»והםאנער די ו t
גאס. טע42 און טע4ו צוױשען עװענװ טע6 האל, בױיענט

40 ,yo39,םע56 טע yo58 pa סםריטען pa ly iy r  n  pa 625 ניאדיננס די —
675,1'jyny yo8 — 571,1'pyny yo7 — 566 ,rpyuy yo7 — 550,1'pyny yo7 — 

8 — 581 pa vpyny yo8טע vjjm y.
םטרים. זוםע איסם ii9 ׳האל װעבסטער

yo38 ׳ די און םטריםpo iy»ye בראדװ״, 1385 בראדװיי, 1372 ביצדיננס די
600 — yo7 501 און פומנױ — jyiiy yo7׳i.

םטריט. טע4 איסט 66 לייסעאום, ^אנהעטען
yo37 די און סטריט *po ny»ys בראדװ״ 1370 בראדװײ, 1351 בילדיננס די pa 

498 — yo7 .פװענױ
עװענױ. טע2 ו40 4קאסינ< םטייװעסאנט

 — 462 כראדוױי, 1333 ביאדיננם די po nyayc׳ די און סטריטען yo36 pa םע35
yo7 ,463 עװזןנױ — yo7 ,535 — 465 עומנױ iia vpyry yo7 — 469 ,rpjmy yo7 

— 1'jyny yo8. _
סטריט. קלינטאן 96 ■אלא^ םענטראל גרײט

pe iy»yr n סטי־יטען yo34 pa טפyo32, 33 «,31 םפ,30  pa ביאמננס די 
352 — 7» 99 .,yiiy מדיסאן yny laoryn 130 pa ,jmy taonyo 112 ,.yrty.

םטױט. םע2 איסט 2H האל, הענינגמאן
27,» 28» 29 pa» םטרי«ן pa די ly iy r נמ6 — 460 יננס1בי< די פת 

7 — 305 ,1'jjniy » 7  — 301,1'jyny » 6  — 490,1'jyny » 6  — 484 ,I'jypy» 
7 — 333 pa rjjn iy  » 7  — 330 ,I'jyny» •עיתניי

עװעניג טע2 256 חמ^ אםעמבלי לענאקם
 עורעניו yo7 — 282 בילד־נגם די po iy»yr די pa סםריטפז «26 און «25

rpjniy » 7  — 293 {ia.
סטריט. קלינטאן ז51.׳האל קלינטאן

 «6 — 368 ביצדיננס רי po lyaye׳ די pa 1םטרי« «24 אוז «23 «,22
jyny׳j'jy n y  » 7  — 245 pa i

״די״ עװענױ 8 קאסינז< לאם^ט
15,» 16,» 17,» 18,» 19,» 21 pa yQ20» די און סטרי«ז ny«yr םוז 

o n עותגיר «6 — 346 ניאדיננ
סטריט. קאלאמביא 90 האל, חשעפערםאן

ito14 it® 17*7ש 7סל i  p 11אוךםא117תם10 גיז םםר^ט.
םטריט• פארםײטה 98 ׳האל פעלאוס אדד

«ן איז תאבפן װאם ׳1 »אע אנ דאר«ן. 1חגדז׳*יסםרירע זיך וחןצען ש*« p׳p נים נ
סטױט. חמע6 איסט 75 נארדעו, לארעל

ly סס1א1ב po 17ם7ל1חס pe 170^310 7סל iy r•
עװענױ• מאנםראח סו3 האל, וױעעא

. בתתציניי פח ארבי<«ר *לז ; י " ״ םםױט. סעקםאן 219 לייסעאום, לײבאר
פער.tt 17THH013 םון 17ײם310 ■לע

דא רט711 עס ױי חא, dpi אין זזן71 17 0171א07אױסנ Dim 17איע 1717*
סנגמײסממי

b
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ם ז י ל א ק ױ נ י ן ס ק או י ט י ל א פ
)t••רי «ון גײןי (#

 אדעו •ראפעסיאנעלע, פרטנצױדשע ד»
 מיװע• סיגדיקטלע די דא, זאגט מען וױ

 אױסגעציײ אן תמיד םון דף חאט גומ,
 צו ב«¥יחיגג נעגטטױוער איחר מיט כעגט

 צו■אר־ און נכלל טעטיגס״ט •אליטישער
 חאט געחאלטען בםרט. לטסעגטארישע

ת ס״ אז זי,  אױסכעסערונגען ט״יוױי
 ענד־ די און לטגע טרבײטפר דער םון

 דערגרײכט \vwp בטפו¥אונג דלטעע
i םיט נאר װערען n דירעקטע םון חייאוי* 

 סינ- אוים׳ן דיחוקט). (טקסיאן םאטען״
 האט פאראײן) (פראפעסיאנצלער דיקיט

 אר־ אז ער איז חײגט :געקומט טוױ זי
 ער װעט מארגען קאםף, םון גאניזאציע

 פרא־ רער םון קעמערעל *גרוגט דאס ז״ן
 די םארטיילונג׳/ דער פון און דוקציע
 רעארגאניזי־ סאציאלער דער םאר *כטוע
רוגג*.

 םון אינהאלט דער עצם, דער איז ״דאס
 כארטיע״ *אמיענער גערוםענער אזױ דער

 אנ־ איז װאס פראגראם, דעם םון ח., ד.
 אין קאנגרעס * אויוי געװארען גענומען
אמיען.

 םאר״ רי פראקטיש טאחע זיר חאבען
 פאר־ דער צו נעגאטיװ באצױגען אײגען

 זיך האבען און ארבייט יטםענטארישער
 יעדער סון אומאפהעגגיג זיין צ־ו נטםיוזט

פארטײ. פאליטישער
״דירעק־ די חאבצן אבער ביסלאכװייז

 אינ״ זײער נעביטען גוםא עדיטאט טע
 דער געװען דאס איז לכתחילח חטלט.
 ניט. אבער איצט םיטיען, נעװאלט עיקר
 צוזאמענםאהר א האט מלחםח דער נאך
 אויסגעטייטשט, בםירוש אםילו ליאן) (איז

 ניט םײנט כארטיע״ ״אמיעגער די אז
גװאלט. קײן

 איצט אז וױים, אזוי אװעק ס׳איז
 סאגםעדעראציע״ ״ארבײטס די םארגעםם

 דער אין סײ פליגצר ד^כסעז נאד רעס
 אינטערנאציאנא־ דער אין סיי ארטינער,

באװעגונג. ארכײטער לער
 דעיםיט זיו האם פאליםיס םון אבער

 *אײנגעוזיט, נישט קאנםעמגראציע די
 אויטאנאםיע דער צוליב דוקא #אדרבא

 •א־ 8 זאך קײן אנגעטרויט נים וי האם
 ויך זי האט םסילא — «*ורטײ ליטימער

 םרא־ אלע םיט פארנעמעז געםװט אלײן
 סא- און רעכטליכען ■אליטישען, םון גען

 ארבײטערשאפט. דער ן1פ שוץ ציאלען
 טאג, ארבײטס מעה׳דיגען 8 םאר קאמי

 רעכט תאאליציע םאר רווז, זונםאג םאר
 ■אליטישע רײן אלע די מיט — וכדוםח
 געםוזט תאנםעדעראציע די האט םראגען

םאמעמען. זיך
 פאליטיס איז מלחכח דעד ?ינט און

 די פאר װארט שרעקעגס אוים נעװארען
פראםעסיאנעלע-מוער.

 נעבראכט םלחםה די האט גלײכצײםיג
 האט באוועגונג סינדיקאלע די אז דערצו,

 פאליטישע. די װי •ונקט געשפאלטען, זיר
 אױ אדער לינהע די געבילדעם זיך ס׳האם

 זיך האט װעלכע קאנפעדעראציע, ניטארע
 באדען אוים׳ז געשטעלט פוןאנחויב נלײר

 ■אליטײ דער מיט באציהונגען ענגע םון
 לינקע די האט אםיציעל •ארםײ. שער

 אפגעזאגט גיט אויך זיר האנפעדעראציע
 אוי־ (םולע בארטיע״ ״אםיענער דער םון

 כםעט איז םאקטיש אבער מאגאםימ),
 דאזיגע • די איצוגרענעצען אוממענליר

 קאמוניםםישער דצר פון קאנפעדעראציע
•ארםײ.

 קאנםעדעראציע * רעפארםיסםישע די
 וחנגען ,,כארטיע״ די חייליג אםילו חאלם

 איז אסת׳ן דער אין אבער אויםאנאםיע,
 א וױ םעחר ניט ״כארטיע״ די אויד דא

 װירק״ די בלויז םארשםעלם וועלמנ פאז,
 זשוא, אז זאגען, צו גענוג ם׳איז ליכסײט.

 קאנפעדע־ רעכמער דער פח םיחרער חנר
 םראנפ• מון םארשמעחער א איז ראציע,

 אד- וײ און ליגע. ®עלאער חנר אין יײד
 פאג־ דער םון סאכױסיע םעיםםראצדוחן

 גאנ־ א אין פארטראסעז איז םעדעראןױע
ר  doip אין אנשטאלטען. םלוכח רײומנ מ

 געשעחענישעז, •אליטישצ וױכםינצ צו
 א• ת^טען ניט קאםיסיע זעלכע די חאלם

 סא־ דער מיט באראםוננעז מםיעזאסע
•ארסײ. וױאליסםמתר

 אױםאנאם, אקץ םעז איז אפיציעל און
 •א םון. און ■אלימיק םח אוםאיחמנגיג

I פאיטײען ליטישע
 בא״ װאט אס נאף םעז דאריוי *רבײ1

זײנעז םוער בױגדיהאיע n :מוימן
 םאר־ גצשטימט. חנכט זעזזר אלע כםעט

 אארטײ ריססישעציאלס^ חנר אק
 רעככתר, א אי באװאוס^ וױ פאראן, איז
 •vjn םאקע גוצס ®לינצל. ליגפער א אי

 אונ־ די אײס גיס וצחר ®לײצ< רעבםאד
 געגען — סמדיסאכמן ד• םון םצחפסיצומ

on חנר אץ מליגײ <עמן X liS"
 ייער ®ון ■צאטם לצצםיז דעם אױא
 ואד נעוזאגדעלם זיד ס׳ח*ם וחנן ••רםײ״

 מד חנגײזע, דער איז וא־ייגםחנכ״מ “־
 םאר־ א נצםאכם אםימ

mu הד 1קײ אמיסין גים 
m נים וחגס vnrmm «ו

 די קאנםעדעראציע. דער םון טײגונג
 או דערשלאגען, זיר קוים האכען לינשע

 געשטעלט ניט גאר זאל םארשלאג דער
אפשטימונג. דער צו װערען

 דאזײ רער האט אפקלאגג אן אכער
 אין טאקע און — געפוגען םארשלאג גער
 אויוי קאנפעדעראציע. דער םון רײחען די

 װײ דעם צוליב איז ילענום לעצטען איהר
 םינ• :פראגע די ארױפגעשװאומען דער

•אליטיק. און דיקאליזם
 אד־ די אטאקירעז גענומען האט מען

 האט זי םארװאס קאמיסיע מיניסטראטיװ
 סאציאליסטי־ דער סיט טאן צו םיל אזוי
 באאײנםלױ זיך לאזט און פארטײ שער
 האבען אגדערע און זשוא איהר. םון םעז

 ניט הײסט אויטאנאטיע אז געעגטפערט,
 זיך קען מען »ז פארטײ, די איגגארירען

 מיט אונטערהאנדלונגען םון אפזאנען ניט
 די םאר גויטיג איז דאס בעת פארטײען,

 אבער — ארבײטער די םון אינטערעסען
 לאנםעדע־ דער ניט לחלוטין שטערט דאס

זעלבסטשטענדיג. בלײבען צו ראציע
 סינדיהאליזם רײנעם םון אנהענגער די
 קומט װי אומבאפרידינט. געכליבען זײנען

 בא־ צו אדמיניסטראטױױקאםיסיע די
 ארײגטחד װעגען פראגע א גאר האגדלען

 דע־ אלס און רעגירוגג? דער אי[ טען
 אדםיגיסטראטױו דער געגען מאנטסראציע

 רע־ א ארײנגעטראגעז זײ האבען קאםיסיע
 אמאל נאך באשטעטיגט װעלכע זאלוציע,

 כאר־ ״אםיענער דער םון פרינציפען די
טיע׳/
 אפ־ געװארען אבער איז רעזאלוציע די

 םאר* ׳איז דעם אנשטאט געװארםען.
 רעזאלוציע^ א געװארען אנגעגו^ען קערט,

 אדמי־ דער םון ליניע די באװילינט װעלכע
ניסטראטױױקאםיסיע.

םאק־ איז םאליטיק די אז ׳דאס הײסט
 דער אין אויך געװארען גע׳כשר׳ט טיש

 הגם קאנפעדעראציע, רעפארמיםטישער
 ״כאר־ די הײליג אזוי דארט האלט מען

אםיען. םיז טיע״
 באשטיטיגט אםאל װידער זיך ס׳האט ■

םאליטיק די םרײב :כלל אלטער דער
 פענ- דורכ׳ן ארײן זי װעט ׳טיר דורכ׳ן
סטער.

סינדיקא־ שוין זײנעז מאג צו הײגט
 נאהענטע זעהר 'םאליטיק און ליזם

 אין סײ און לינקען אין סײ םחותנים,
 ארבײטער היגער דער םון לאגער רעכטען

באװענונג.
. מ. ד נ א ז
װפיאע). ,‘(-ם^לקסווײטוגג׳

 אינדײטעד פיהרער ױניאן 5
 באיקאטירען סון הלאגע אױח

פירמעם. געוױסע
 בי^דינג די שעדיגעז צו םארזוך »
 נעםאכט װאך צעצטע איז ױגיאנם טרייד

 אדויםנע־ איז קייאנע א װעז נעװארע,
 ה-ים ױניאן םינוי נענען נעװארען בראכט

 םאר־ נעםאכם-א האבען זיי אז רער,
 סאם־ נעװיםע באיסאםירע! צו שװערונג
 קעםט־ םאנוםעקט׳אוחןן ײאם אאניעס,
 זיינען יצידערם ױניאן פינף די סטאון.

 םעדערא* דער םון געװארען אינדײטעט
 יױ פו] םאר^אננ אוים׳ז דזשורי נרענד

באסנער. אטוירני םםייטם נײטעד
 םיהרער ױניאן אננעקלאנסע םינף די
:זײנען

 אינדיאנא־ םון װ.-טיםשעל סיטעעל
 םון ■רעזידענט אינטערנײ׳פאנאל ■אלים.

 אסא־ קאטערס םטאן דזשוירנימען רער
 דז׳פאזעוי ;אםעריפא נארם פון םיאיימאן

 בראנהם, עװענױ, ױהז 2242 פון װאחל,
 ;באארד עהזעסוםיװ דער םיז םעםבער
 אלעסםאנרער 262 םון סראניז, דזשאחז
 סיז איירזשענם ביזנעם בראנהם, עווענױ,

 םוז א׳לירי, טאםאם אםאםיאײשאן; רער
 ביד בראנסם, סטריט, טע198 איםט 16

 ארבײ־ סםאין מאשין פון נטmאײד נעס
 אםאםיאיײ חעלפערם און ראבערם טער,
 נמיד תש. װיליאם אלדערםעז און שאז,

 פוז ■רעזיחמט יאנסערם, פון דזשעארי
 וועםיד םח פאונםיל טרײדם נילדימ דעם

סאונםי. םשעםםער
 זײ אז לוינתט, זײ jww יזלאכע די
 נישט םארשװערוגג א נעםאכם האכען

 .יסעםט יארק נױ אין ארײנאולאזען
 פון םאנוםעסםשורם ווערט װאם םםאון*,

 קאםאאנים. יארקער נױ גים ררויםענרינע,
 א םון שםײן ברעננט בילדער » װעז

 קלא־ די זאנס קאטאאני, דרויםענריגער
 אנדערע און סטרייסם זיי םאכען «,

 דער «יח גילדינ̂נ די אויוי םראמלם
יארק. נױ אין שםײז פויםעז םוז בילדזר

 גאפנער אטוימי סםייטם ױנײגמד
 זייער םים אז סלאנע. זײן אין זאנט,

 געבראכט אננעסלאנטע די חאבעז מאפטיס
 אויוי פאספאניס באיסאםירםע די שאדען

יאתר. » דאלאר סיליאז חאלב א און «וו״
 די אז |.jny>pi* אע«<*נטע די

 און בלנול א וױ םעתר ניט איז ?ל»«
 פון יוניאגם די ש׳נדינאן *ו טאחװ א
 די שנײדען «ו בדי טרײדם. ביידיע די

ארבײטער. די פון וױיח׳מם
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ם מענ ם אל־דצפאר שאנ ײ ת עדױ
ל פוז מ מ ײ מ ױ טיםגלידעו די צו דעפאדםםענפ ע

 צו כח דעם »ײך גיט ארגאניזאציע
 צו פלאץ כעסערען א װעלט די םאכען
ױניאן* אייער האט איהר לעבען.

 בא׳ צו העיםעז אײך װעט װיסען
 און אינטעייגעגץ םיט כח דיזען נוצען

וױסען. דארםט איהר עםעקטיװ.

 םיט־ אוגזערע םאר םרײ אײגטריט
גלידער.

 װאססם. און װאקסט ױגיאן אוגזער
 אויב װיסען אין װאססען מוזט איהר
 זיך זאל שםיםע אײער אז װילט איהר

םארהאנדלונגען. איהרע אין הערען

 דעפארטםענט עדױקײשאנאל דער
 אײך גיט אינטערנעשאנאל אײער םון
 איהר װערכע דורך אקטיװיטעטען די

װיסען. געװינען קענט

 צו לערנען איהר קענט זײ דורך
 אינ- עקאגאמישע, אײערע םארשטעתן
 סאנדיציעס, םאליטישע און דוסטריעלע

 ארגאניזאציע אייער םון פראכלעמען די
באװעגונג. ארבײטער דער םון און

 געשיכטע די שטודירען לענט איהר
 פסײ עקאנאםיע, ױגיאניזם, טרײד םון

 נוײ אנדערע און ליםעראטור, כאלאגיע,
געגעשםאנדען. װערטפולע און טיגע

םארשידע־ די שטודירען הענט איהר
 פארגעשלא־ װערען װאס מעטאדעז נע
 דער פון איבלען די אפשאפען צו גען

ארדנונג. עקזיסטירענדער

 שרײבען לעזעז, לערנען קענט איהר
ענגליש. רײדען און

העל־ אײך װעט באװאוסטזײן דאס
 די אױף אינטעליגענט רעאגירען צו םעז

 םארענט־ מוזט איהר װעלכע םראגען
בירגער. און ארבײטער אלס םעדען

 װי לעבען, אײער מאכען װעט װיםען
ברידער־ אײערע םון לעבען דעם אויך

« — ■■ ■■■ ■ -גליקליכער. ארבײטער,
 גע* װערען לעהציעס און קלאסען די

 איהר װעלכע שפראך דער אין האלטעז
בעםטען. אם םארשטעהט

« ■— - ■־ -
 דער אין אפגעהאלטען װערעז זײ

 זיײ װעלכען ערםער די אין איז צײט
אײה םאר באקװעם נען

 די אויך »ײו גיט ױגיאן אײער
 לעס־ — םארברײנגעז צו מעגליכקײט

 און אײך םאר — סאנצערטען ציעם,
םאםיליע. אײער םאר

קארפילאוו. מחמױם נאװעלען
 םון דעםארטמענט עדױסײשאנעל איז
 טע16 װעסט 3 אינטערנעשאנעל, אונזער

 נאוחד צװײ באקומען צו דא איז נאם,
 םון ביכילאו, אינטערעסאנטע זעהר לעז,

 ״ברכה״ ביכעל, אײז קארםילאײ. מרים
 צװײטע, דאס ?לײן־שטעדטעלדיגע), (א
 נאר איז װאס פראװינץ־צײםונד, ״א

דרוס. םון ערשינען װאס
 אינטער־ אונזער םון םיטגלידער די

 צו ביכלאך די באהומעז קאנען נעשאנעל
 ״ברכח״ ביכעל דאם ירײזען* רעדוצירטע

 — צוױיטע דאס איז סענט 25 םאר —
יסענט 35 פאר צייםוגג״ פראװינץ ״א

 אונזער מיט קאנטאסט אין שטעהט
 אפ״ עדױקײשאנאל דער דורך ארבײט
״גערעכטיגקײט״. דער אין טײלונג

 עדױפײשאנאל דעם םון םארלאנגט
 בױ זײטיגען 32 אונזער דעפארטמענט

 םון באשרײבוגג דעטאלירטע א לעטין,
אקטױױטעטען. אוגזערע

 זאלען םיר אז װילט איהר אויב
 ?אנצער־ אונזערע װעגען םעלדען אײך
 טעאטער רעדוצירטע לעקציעס, #טען
 צוזא״ טיקעטס, סיםםאני־קאגצערט און

 דעם אויס פילט הײקם, םענקונםטעז,
 צו עס שיקט און קופאן םאלגענדען

 3 דעפארטמענט עדױפײשאאל׳ דער
יארק. נױ ׳:אס טע16 װעסט,

------------------------------------- אדרעם
-------------------------------נוסער לאקאל

 רעדױ או^ ביכער קארענט
פרײזען צירטע

 דעפארטםענט עדױפײשאנאל אונזער
 םיט ארענדזשםענטס זײנע אן האלם

 לוים פאבלישערס באקאנטע אײניגע
 בא־ קענען םיטגלידער אונזערע װעלכע
 פיײזען. רעדוצירטע אויף כיכער ?ומען

 אינטע* זעהר ערשינען זײנען לעצטעס
 סאציאלע איבער אויסגאבען רעסאגטע

 אויך װי פראבלעמען, עקאנאםישע און
ראםאנען.

באשםע• תענען כזני*ידער,םי ארנזערע
 עדױקײשא־ אובזער דורך ביכער דיזע לען
גאס. טע16 װעסט 3 דעםארטמענט, נעל

 סטױיהענדע די צו אפיל אן
!קלאוקמאכער

 ױגיאן מאכער װאורשטען די טיר,
 צו אפעלירען 211 און 174 לאקאלס

 פאטראגײזען צו סטרײקער ברידער אײך
 רעס־ און םםארס דעליסאטעסען די נאר

 גע- ױגיאן םארהויםען װאס טאראנס
פראװיזשאנס. פאכטע
 קאםפאני, םראװיזשאן גרײד הײ די
 פא- די אויך םאנוםעסטשורען װעלכע

 ניט איז פראװיזשאנס, ברענד לעסטײן
שאם. ױגיאז קײז

 אר־ םירםע דיזער םון ארבײטער די
 מריגען און שטונרען בײטען.לאנגע

 איעענטימער די װײדזשעס. קלעגליכע
 םארביסענע זײגען פירמע דיזער םון

 זיך שטעלען און ױגיאן דער םון געגנער
 דעם םיט םיטעל קײן ,םאר אפ ניט

ױניאן. די צוצוברעכען צװעס
 םעסטארי אײנציגע די איז דאס

 געגען האםף אין» םארבליבען איז װאס
ױניאן. דער

 דעלי• קויםט איהר װען אױו* פאסט
 זיך זאל סײן ױגיאן די אז קאטעסען,

 אז געדײנסט און װינדאו אין געםינען
 פאלעסטײן די אויך און גרײד הײ די

 םון געמאכט ײערען יראװיזשאנס ברענד
לײט. ױניאן סײן ניט

גרום ברודערליכען םיט
ױניאן, מאכער • װאורשטעז

.211 און. 174 — לאקאלס

ן ע נ א ד י ן מ ע ש נ ע מ
̂ם פארםיידען חןם חרך חײזער זייעחן פון קראנקחי

פון געבחיו *ײפױנען
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 לײכם איחר קענם םיליאנען, יענע פון אײגער גיט זײפ איחר אױג
 בא־ עקם־לאקם וואם עקם־לא̂ק ברויכען וועיכע די, *ון אױםגעפינען

 אױןי געפינען די קענפ איחר זוכען, ניפ יאגג זײ דארפם איחר דײט.
t יעדער n r אין נאם, אױפ׳ן םרים. און m v עאםהןר. אין סקול. אין® 
 געפי־ איחר וועגדעןקעגם און קעחחון נאר זיך וחןט איחר װאו אחןר

# װאם נעבחיכמ־, עקס־יאקס גען ע  *אר װאם דעמעהלען אייך וו
םאגען. סארץ אח עקם־לאקס םיםעל האתחןמארער א
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נערעכמיגק^®ifl28 יויי, םעד16 #רייםאנ,

 לע־ איוײשער ױננער א אלעקסאנדער,
 נע״ זוםער־םריהםארנען א אין איז רער,

 ר*־ א געליתנם און בעמ דין אין לעגען
 גרוײ םון םעגסםצר אםענצ די אין מאן.
 און זון די ארימגעשיעם חאם צימער סזןן
 ווײט ניט ערגעץ װי געחערם ױך האט עס

ש^א  אל*<ד בוים. א אוי^ םויגעלע צװיט
 פארסאכעז װײלע איע םלעגט סאנדער

 גאנצען םיט׳ן אויסציהען זיך בוך, דאס
 דער־ זיך און קערפער גצזונטען שלאנחצז

 םאר־ צר ה$ם ^ורענם נצכםעז װי מאנען
 אײנעם אין מיידלאך שצחנע מיט בראנם

 איז ער וױ און מרקעז יארקער נױ פון
 גליקלימןר א אזזײם געגאגגצן דערנאך

 אוים׳ן געזונגען און צופרידענער א און
 םאד־ איהם האבעז םארבײגעחער און קול
 איז ער אז געטראכס און אננעקוקם נע

שיכור.
 אלעק־ םיר. אין אגגעקלאפט האט םען
 און אדײנקומעז געבעםען האם סאנדער

 אזוי זײז ד#ס קען װער נעם*ז: םראכט א
 באוױזען זיך ה$ם שוועל אויס׳ז פריה.

̂וקטאר ׳חבר אלםער זײן  םינ- כעפיסם ד
 שטי״ מיט מאן קלײנינקער א סעלשםײן,

 א\ץ קול שסילעז א און באײעגונגען יע
אויער. אײז איי^ טױב נעװען איז װאס
 — ,אױםגעוועקם^ דיר האב איך —
צום צונעגאנגעז איז און געזאגם ער האס
בעט.
צװיי. שעה א *שויז ילײען איו גײן, —

זײן אנגעקוקט האט אלעקסאנדער
 אוים־ גיט איז בלאס געװען איז ער חבר.

 אױסנעזעהן איצט האם אח געשלאפעז
 דרײ־ אוץ עםליכע זײנע פון עאטער סך א

יאהר. סיג
 — דערצעוזילעז, עפעס דיר װיל אין —
םינקעלשטײן. געזאגם האם

 זעהסס דו פאסירט? האט װאס —
יטאעכם. אויס

אײפ׳ז געזעצט ױך חאט פינהעלשטײז
 רײדעץ. שטיל גענומען און בעט םין ברעג

 בײ געיועז װידער ער איז אװענט נעכטעז
 זא־ אלץ איהר באשלאסען האט אידא׳ן,

 איז זי און געקענט ניט װידער איז גען
 שוחןסטערקינד, איהר פיט אײעק דערנאך

 איז װאס בחור, געזונטען הויכעז, דעם
רוסלאנד. םון געלו׳סעז יאנג ניט

 האסט פשום. אזוי דאך איז עס —
 םיט דורכגעהן זיו בעטען געדארםט איהר

 אייחר װאלסטו דארטען און םארק איז דיר
 סוים״בא־ א האט —־ ערקלערט, אלץ שויז

 אלעססאנ־ געטאז שםײכעל מערקבארען
דער.

 פשוט אזױ ניט דאס איז מיר פאר —
 נערעדט װײטער האט — קלערסט, דו װי

ודאס — םארצװײםעלט. פיגקעלשטײן

 אנטזא״ מיר וועט זי אױכ טאז איך וועל
 דערםח. חעד#ז װעלען ניט אםילו און געז

 יעדעס קול דער אפ מיר נעהםם עפעס
ל  דעם זועגען איחר כױט װיל איך ײעז ^

 זעהר זי האב איך און רײדעז. אנפאנגעז
 איך ווי יאהר א באלד שוין איז אט ליב.
 לעבעז צו שומר מיר איז עם איז זי קצז
איהר. אהן

 געוואוסם ניט האם אלעקסאנדער
 אין םײדצל די ענטפערעז. צו װאם איהם

 שטארק אזוי איז םרײגד זײן װעלכער
 בא־ און געקענט נוט ער האם םארליבס
 נעםע־ ניט קײנםאל איהם זי איז זונדערס

 מיאוס׳ע קײז נים איז זי אמת, געװצן. לען
 האט איהם אבער געבױם, סײן איז איז

זיך. צו נעצױגעז נים ױ
 געםרענט האס — קלערסטו, װאס —

 רוסלאנד טון צחור דער — םינקעלשטײז.
םיר? בײ צונעהםען איהר ורעס

 האט — אוױןנם, הײנט איהר זעה —
אלעהסאנדער.־ געזאגם

גע* איהר מיט זיך וואלסטו אפשר —
דורכגערעדט^ זיך און פריהער זעהן

 ד.אט — זאנעז, איהר איך זאל װאס —
 םאר־ זיך און אלעקסאנדער נעםרעגס
םראכט.

לערנען, ניט דיר דאך דאח* איך —
 םאר־ בייסעל א p» שטיל זעהר האם —

פינקעלשטײז. נעענטפערט שעמט
 אלע?* אײגנעוױליגט האם — גום, —

סאנדער.
 אפגערוםען ער האט טאנ זזגלבען דעם

גע־ איהר און אידא׳ן םעלעפאן דורכ׳ז
I ,די זעהן. נויטינ ?י דארף ער אז זאגם 

 פארק אין קומען צוגעזאגם האט םײדעל
 אויו״ װארטעז זאל ער איז אזײגער צעהן
 װאס בײנק, די פון אײנעם אויף איהר

 תליי־ ארום בויפער די אונטער שטעהעז
זײן. זיכער װעט זי טײכעל. נעם

^ איז פארנאכם ג  וױדצר שםײן5^
 האס אלעקסאנדער איהם. צו געקוםעז

 נע־ קורצען זייער איבערגענעבעז איהם
 זיײ דערנאו אח טעלעםאז דורכ׳ן שפרעך

 פא־ זיך און גאכז אין ארויס בײדע זײ נען
 פארק, נרױסעז צום געהן געלאזט מעלאך

געגענט. זײער אין נעםונען זיך האט װאס
 א צונעםאלען שוין איז אװענט דער

 היכמל אוים׳ז קיהלער, א און ליכםמער
 בײדע לנונה. םרלע א באװיזען זיד האם

 צום דערנעהצנטערם זיך האבעז פרײנד
 דער איז ארײמעגאננעז ?ײנעז און פארק

 האם װאם ׳עע5א לאנגער און ברײטער
 פון פארק. גאנצעז דעם דורכגעשניטעז

 געזעסען זײנעז ב»עק אויוי זײטעז בײדע
 םאסיליעס אנצע5 םארלאך, םארליבטע

אל־ גאר און קינדער קלײנע זײערע םים

 •y: חאכען װעלכע מענער, און פרױען טע
דארט. און דא אײגזאם דרעםעלט

 ווארטען כאנק א אויוי דא װעל איך —
 צו םיגתעלשםײו נעזאגט חאם #דיר אויןי
 געחאלטען חאט זײגער דער וו*ן חבר, זײז
צעהן. בײ

 פאר שפעט צו זײן גיט װעם עס —
 —אלעקסאגדער. גמפרענם האם — דיר?
 אפפיחרעז דארםען דאך איהר וועל איך

אהײם.
 איך גאכט. גגצע א זיצען קען איך —
דיר. אויף װארםעז װעל

 — באנס, דער אױןי ווארט #נוט —
 אוועק איז און אק/נקסאגדער געזאגט האט
םייכעל. צום

 וױיכען איבער׳ן געגאנגעז איז ער
 גאנ• די געשסײכעלט. אזן גראז טייכטמן

 א אויסנצקוםען איהם איז געשיכטע צע
 ערקקערען זין־ דארוי ער קאםיש. ביסעל

 חבר, א זײנעס םאר מײדעל א ליבע איז
 איהם און דערצו סוט נים האט װאס
 װער־ פאלקס דאס קאפ אין געהומען איז
 קײן ניט מצז שיקט קאץ א ״מיט אז םעל

 די װאס כױט װײס װער און שםעםענע״
 אווענט 1דע עגדינען. זיר קען זאך גאנצזן

 | ־•y( גוט איז מײדעל די שעהנער, א איז
 ו נע־ גלײך איז אקעקסאנדער נאר בויט.

 I •לטען זײן גענצז װעט ער ערנסט. װאהען
 גע־ \ואלם דאס האנדלעז. ניט אזוי חבר
נידעריג. אה םיאוס פשוט װען

 א םוםעלדע. געווען איז טײכעל בײם
 ארוםנענאגגעז זײגעז פארלאך ױגגע סך

 האבען אייניגע און װאסער בײם הארט
 און נעלאכט און געזונגען און נעשיםט זיך

 םאנטאסטיש אויסגעזעהן האבעז אלע
 ליכט פאר׳חלוםיטער שטילער דער אין
לבנה. דער םון

 פרייען א אפגעזוכם האט אלעהסאנדער
 איז דאס װארםען. געזעצם זיך אוז באנק

 אל• אז פוז שאםצז נעדיכםצן אין נערחוז
 ביײ םון איהם םון וױיט גיט בוים. םעז
 םארליבטע נעזעסען זײגעז זײמעז דע

 שי״ א ®יז געלאסטשעט. זיך אח פארלאך
געהערט: םרױעדשםימע א זיר האט סעל

קוש א מיר גיב ׳ארום כױך געהם
ליפען... די אין און אויגעז די אוי̂ן

 בראװא נעפאטשם האט פאן א און
• ״ביס״.' קול אוים׳ן געשריען און

 האט — לאנג, שייז װארם איהר —
שטימע. אידא׳ס דערהערט פלוצים אלצקסאנדער

 איהם םאר געשטאנען איז מיידעל די
 סעסט האם װאס סלייד, װײסען א איז

 שלאנסעץ קלײנינהען איהר ארוםגענומען
 געטראגען זי האט גארמעל בײם סערפער.

שטרויענע די און םיאלקעס בוהעטיס א

fw ױ חאט חצט tfu w ייחד מינט״ 
 אפוצ• צטוואפ נעדחון איז •דם רונדער
 יופש• yosnyi די יון זח ד*ד פון נחנגט

 פאר- איינפטן און גלאט חאר טאגאװע
ooyp, אױסגן״ דט שײנטאל נאר חאט ױ 
אױנען. דינע אין רינ טוױ זעחן

vw לאגנ גיס נין איר ׳ג״ז — rn\ יון 
 ױך חאט — #זי^נן w גום אזױ איז דא

•לצקסאגחנר. אױפנעחױנצן
 נע- צוריק באלד זיר חאט iy גאר

סיידעל. די איחם יצנצן ייון זעצט
 כדר םיט איחר דארפס װאס װצגען —

נעפחגגט. איחס u חאט — לייחנז,
אײלס? איחר —
 נײגע- דאר איז סדױ א ;אר דיז, —

jn גים לטנג טזוי שױן טײר חאכ איך 
געזעחן.

 נעכטען איז םינלעלשטײן חנר םײן —
נעוחנן. אײך בײ

— ׳אידא נ^ונםפזןרם חאט — יא, —
אװז. צו ארײן אפט קומט ער

 סיסיאטישער א זעהר איז עד —
 און אלעקסאגדצר געזאגט האט ־־־ מעגש,

 אז םיהיצגדי̂נ חכר זײז לױבעז נענומע)
 נאריש זעחר ארויס איחם נײ קומט דאס
 מאמע איהם האט אידא גלאט. :יט און

 זי האם דערנאר געשוױגען. אוז אנגעקוחם
צוגעגצכען: שםיל

כחו:ש. עזזרליכער אז איז ער .
 םארליבט, אײר אין איז ער אז און —

 געםרעגם פלוצים האט — איהר? װײסט
 שטײן א וױ איז איהם און אלעססאנדער

הארצען. םון אראינעפאיזן
 — נעזאנט, :יט גאר םיר האם ער —
אידא. געענטםערם האט

— עס, אײך זאגט ער װעז אוז
 פאר׳ז אגנענומען ױ אלעקסאנדער חאם

געעגטפערט^ איהם איהר װאלט — הא;ט,
 םאן אלס ;אר לײר, מיר טום עס —

 קיינ- װאלט איך און נים םיר ער געםעלט
 די האם — פרוי, זייז געװארען ניט פאל

נעזאנם. שטיל מײדעל
 אײך האט ער טרױערינ. איז דאס —
ליב. אזױ

נקטאז. לאך א האט זי
 גערזפען טיר איהר האם װאס צו —

אהער?
אלי איצט שײז דאך ווײסם איהר —

 דורכרײדען זיך נעבעםען םיר האט ער
 נעװען איז אלײן איהם װײל אײן־י, םים

שװער...
צעלאכם: הילכיג זיך האם זי
 זיד נעקוםעז איחר זײם ׳עס הײסט —

 חבר. אײער םאי ליבק איז מיר ערהלערעז
 יאיהר שוױיגם זשע װאס !כא־כ^א

רעדם. און הניע די אוי^ זיך שטעלט
:ארוםנענומעז זי האט אלעקסאנדער

 איהד אז געװאוסט, נים האב איך —
מיידעל. ליבע אזא זײמ
 און אפנעשטויסען נים איהם האם זי
נעלאכם: אלץ

. נעשיכטע. שעהנע א באמת —
 גע־ די האבעז ארום װײרע א אין

)12 זײם אויןי (׳טלוב

ן ײ , ד ה מ ש ע נ נ ײ ו ד ע ג ױ א
רוסי^ען) דעם אוים — ■ראזא. אין ליד (»

סקימאלעץ םון

געותן, אלט איך בין יאחר זעכצעהן
 גע־ מאל ערשטעז דעם ןי האב איך װען

 לאע זעהר שוין געװען איז דאס זעהן.
 נעזעהן זי איך האב אײנמאל נאר צוריק.

 ווארשײגליה זי, וועל אוז לעבען מײן אין
 איד אוז זעהז״ נים הײנםאל כתגהר שױן

 איהר וױיל נים, גאר דאס זיך װינש
 םעהר. גים שוין זי פארמאגם שעהנקײם

 וױ פונקט געווארעז, םארוועלקם איז זי
 םארלארען האט זי וועלכע בליםעלע, יענע

 װעל־ און אױםגעהויבעז, עס האב איך און
זיך. בײ איצט ביז היט איך כע

 א שעהגקײם איהר איז געווען אבער
װאונדערנארע.

 גע״ זי איז ארײנגעיןומעז, בין איך וועז
 ®ון וױנסעל צווײםצץ איז װײם זעםען

 געהאנגען איז קאפ -wrfc איבער ציםער,
 בלע־ גרינע םין גצפלאכםען גירליאנדצ, א

 םײ־ זילבעתעם א פון גערױש א װי טער.
̂גאםעז ערגעץ ®ון ויר תאבעז  װיײ ג

 שניײ איהחנ #זײ און #ארנאךםענער כע
 געוואנדצרט שנעל חאכען פעגעה װײסע
 חארפע, איחר פון סםרתצם די איבער
 קנת• איזזר אױןי ןyiyfoi איז וועלכע

 וחנלכער פאר האנ̂ס » געווען אי? דאס
 בצםצז• קניען, גצװאיס זיך האם עם

אר• קלײנעם םון טענער זילמתע די
 דעם םים צונױפגעגאסען האבצן«יך גאן

 אוז חארפע דער פון זינגען צארםען זיסען,
 ®אר׳כשופ״ס־י אױםמוױזען םיר האנצז

ײ װאתדערליה נע־ .נעלאפען, זײנען ו
t אײלם tער״ געםאלען יון גצמיועיז ״

 מלעזםײז ®לעגעז אוױ אס געץ-וואו.
ײ־ • נאר Tip <ויז םרעחחנ?, מוםעד׳ם ל ז > 
 נןםנ- סימ איז נןלצגצן איך בין נינקצו־,

 געשוחנבט חאט םלאן-חםות דער אוז לע
jm םיין איבעד p

w וױ »ח u gb iw i i  pm נ«<יײ 
 ני׳זטעד וי נעשןומלט זיך prsyn טוגנ
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 שעהן, ״װי נעםליסטערט: םארװאונדערט
איז!״ זי פראכטםול װי

 אין אינגאנצעז געזעסעה איז זי און
 שםראהלענדע! א שלאנקע, א װײסען,

 אלײז װײס איר ארײגנצגאנגעז. בין איך
 שםעהן געבליבען בין איך אזוי װי נים,
 אויוי גצקוהט האב איך צימער. םיםעז אק

 נעװען! איז זי שעהן װי גאט, טײן איהר.
 איך געשטאנען. איך בין צוגעשמידםצר א

 נערעדט האט םעז װאס געהערט, נים האב
 הױך ד?>ן הארץ׳האס םײן וױיל מיר, צו
מיר. אין געזומעז רײד םים און

 האב איז םיר אױף נעקױןם האב איך
 אויגעז, מײנע אראפנעהמען געקעגם נים
 איד«ר װארט. קײן אויסרײדען געקענם ניט

 איבערגעלא־ זײנען יאהרעז םילע געויכט!
 עס האב איך דאס צײט, יענער םון םען

 #קלאר אזיי עם איך געדענק דאך געזעהן,
 פא־־ שםעהן איצם װאלט עס װי אקוראט

אויגען. םײנע

pm םאר־ םיר םון וועט ױגעגם מיין 
ױי א םיר םאר וחןחנן װעם און שוױנדען  ו

 םיײ די ווען םארגאנגעגהײט, װײםצ
 אויסנע־ וחגלען הארצען 4םײ אין ערלאך
 וןערבסם־בלעםלאר װי און ותרען לאשצן
ױ ױנענם, םײן פון אטפאלען ?ײ וחןלען  ױ

 אז דצרםאנעז זיך וועל ייך נאר וױ דאן,
 באלױײ גשםח מיח וועם געזיכם, איהר
 מארנען־שםעחנז. א ®ח וױ trim םען
 אין וחנרען םריזזליננ װימר ותם עם און

.כדר.
 געהאם ליב איך האב קיגד אלם נאך

y לאננ i װאלהצנס. די אין ®ײגשפעז 
 שלעסער, *וולאצאן, זצחז ^רט פלמג איך

 וואתדערשצה̂ג אזעלכע וואלנמנן, נאנצע
 זתר ווען אם̂ג וועלםע?. אוסנאקאנסא

 Tt פיצגם לױנמחנר, » מוחנן אוז טאג
 אזנםצי םון דארםצן, ®ון *? סאלזןן, נױד
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v w ,א בדר צו ארונטער קוםט כםארעם 
 םיט פנים, שםראזזלענדער שנעזדװײסער

 קלעדר פלעג איך אח פליגלעז, זילבערנע
 געזיכם איהר מיאך. א איז דאס אז חגן,
 װאלקענארטיג אזוי געווען אױך איז

 אזא אויסנעדריקט האט און שנצע־װײס
 דױמעל־ יענעס װי צױבער־קראםט, טיםע
 םיטלײד און ליבע מים פול ־— וועזען

װעלטעלע. קלײנעם אומעםינען צום
 םים מיר אויוי געקוקט האם זי װעז
 שטערעז־ליכםיגע הימעל־בלויע, איהרע
 פײלעז וױ איהרע, אונטער םין אויגעז
 עפעס געםיהלט איך האב ברעםען, לאנגע

 גזןלאםעז װאלטען כוואליעס גרויסע וױ
 גע- זיך האט מיר נשמה. מיין איבער
 םםרױ האמן ברוסט סײן איז אז דוכמ,
 ארױס:ע־ האבען און אנגעצויגעז זיך נעס

 חארץ טיין אין טענער, טיםע זיס̂ע געבעז
 געװעז איז אלץ דאס געשפילם. מוזיק האם

 :עשצא־י איז װאס דעם, םון אפקלאננ אז
אױנען. מיינע םאר נעז

 זילבערנער דער געקלוננען האם עס
 אםנעשפי־ זיך האט איהם אין טײכעלע,

 גאלדענע די הימעל, בלויער דער נעלם
 זיײ איבער זיך האבעץ בלוםען שטערעז;

 און זײ, באדעקט װי און אריבערגעבויגען
 בשפדיד אײדעלער אז נעשוועבם האט עס

נעייך.
 אנגע״ זיר האבען סםרונעס די אבצר

 טד האבען זײ שםארקער, אלץ צוינצז
 װאס פױגילצן, װי און העכער, אלץ קלוננען
 האבען ערטער,׳ זייערע אפם בײמען

ברוסם. מײן אין זיר נעשטארט רעױנות־געואעעז
 װאלם איך ווען טייגע, םײערע א.
 װאלסט דו געזזאם: םוט און געװען שעהן
 ליבע םון ים א פאר װאס נעװאוםכג דאן
 גשםה. כױיז אין ברענם עס םײער איז

̂יה  נעשעגסם דטז םיר וואלסס דו נמנ
 וואלטען מיר בײ און בלמן ליממדען ד׳יק

 איך איז אויםגעװאקםעז, אדלער־םלמלצן
וועלם! דער איבער מליחעז פליחען, װאלס

 געהאט, םיליאגע, וואלם »יך ומגן
 און נעמויפם וחנלם גאנצע רי איך וואלט

 יאלאץ א דיר איהר p* בעסםען טיעם מון
I טזוי םארםאד, םון np«a א נצבויס*

 םון הארץ. דײן װי קאלט און הארט
 א סיז ריבע די וױ לויטער, אזדי קריסםאל
דיכםזןר.
— געווען, העגינ א וואיט איך וחןן

 גאנ״ דער כײט נריק דײן פאר אין װאלם
 בלוםעך א פאר אה געקעמםס װעלס צער

 #הענם דײנע מיט געםלאכטעז קראנץ,
אוועקנעגעבען. תרוין פײן דיר איך װאיט

 אז געוחנה גאם א װאלם איך װען
 שעה־ דײנע איך וואלם נאם, אלםעכםיגער

 הימעל םון שסערעז מיט האר בלאנדע נע
 שטערעד דײן װאלט לבנה די באפוצט.

 באפעהל םײן אויןי און געוחגן, טיכעל י
 פלינלען זײערע אויף כרובים דיך װאלטען

 ליבעס־נליס דײז םאר אזן נעטראגעז,
 אלמעכטיגיזײם מײז דיר איך װאלם

אוועקגענעבעץ!
 בין איך טרױערינ! וױ ׳אך אבער׳

 איך דיכטער. ארימער אן װי מעהר ניט
 םארלזגזעז חרץ א נעבען ניט נאר דיר הען

לידער. מײנע
 איז מוזע םײז אױף, שםעהחשע םא

 איהר דנגט, םרײדליים: דער אױוי םליה
 ײע־ הויר זענט הארץ, מײן םיז סטרונעס

 װעגען זיגגם שעהגוזײט; און ליבע נען
 פון געליבט זײנען װאס גליקליבע, יענע
 וואתדער• דו, ווען אםילו און םרוי! דער

 וחזז אפבליצה אינגאנצעז וועסס שעהנצ,
 וועלט־ דעם פיז םיעהרען הײסע די םוץ

 הײ דײנזנ ווערען םונתעל וועלען שםערץ
 אםנעװאשעז וועם עס אין םעל־אויגעה

 דײן םון םארב הצלזג שצהנע די ווערצז
 שעהגע דײגע צווישען ווען געזיכם,
 װאר־ האר גרויע ייעלעז לאקעז בלאנדע

 םיינצ אין דאך, זילבער״שײז, זײצר פען
 א בילד, דײז לעבען איסער װעם לידער

אײביג־בליהענדעס! אן םרישעס,

 האב pn איהר אױוי געקופם האב איך
.̂ נעםראכם

 האם םיר און אױפגעשטטנעז איז זי
 טוועקגזד גים איז זי אז אױסנצדוכם, זיך

 דער אין אוחגתנעשוחנבט נאר גאגגצז,
לופם•
 חאכ *ױ אח טוורשוואוגדןז איו זי

. גצזעהז. גיט אימ&אל סעו>* ױ
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 אנגעהױבען עגדאיו האבען קאאױדויזשאבערס ,ד
 צװיי פאר כפעט האבען, זײ וױ נאכדעם ויידען.
 ארום װאס אאץ איגנארירט עקשגות׳דיג #צ״ט חדשים

 נױטיג םאר אםיאו געםינענדיג ניט םארגעחומען, איז זיי
 צו איינאאדוגג דעד אויף ױניאן דער עגטםערען צו

 טרײד־ דעם באנײען װעגען קאנםערענץ, א צו קוסען
 זײ ריידען... אנגעהויבען ענדאיו זײ האבען אגריסעגט,

 זיך גרײט ױגואן די אז געװאוסט, גום גאנץ האבען
 נעשוױגען, האבען זיי און סטרייק, גענעראא א צו
 איצטער, אנגעהן. גיט ואך גאגצע רי זײ װאאם עס וױ

״ סטרײק דעם געפאכט האבען זײ וױ נאכדעם מ ו  א
יך צ י ד י  אנגעהױבען מזא םיט זײ האבען ,םארמי

 ״פויר־ די האט צוריק טעג פאר א סיט און רײדען.
 םארעםענט־ אסאסיאיישאן״ גארמענטס אײדיס סשמנט

 זײ װעאכען אין םטײםםענט, א •רעסע דער אין איכט
 וױאען זײ רעכטםערטיגען. צו זיך םארזוך א םאכען

 אנגענופען גיט האבעז זיי װארום רעכטםערטיגען, ויך
 ארויסגע־ האט יוניאן די װאס רעפארם־פראגראם די

 װאס הױפט־איבאען, די באזײטינען צו כדי שטעאט,
 אינדוססריע, קאאוק דער אין םארשפרײט זץ־ האכען
 רזשאבער־סאב־ איצטיגער דער םון אױםקוםען םיט׳ן

סיסטעם. םאנוםעקטשורער
 זײ צו דערטראגעז דאך זיך האט שײנט, עס וױ-

 געזעא־ דער אין עאעמענטען אאע םון נראטעסט רער
 דערםיהאט דאך אוים, זעהם עס װי חאבען, זײ ;שאםט

 דער זינט באקופען זײ װאס ענטריסטונג אאנעםײנע די
 דעם םיהאעז זײ אױסגעבראכען. האט ססרייק נרויסער

 די דורך ארױסגערוםען זיך געגען האבען זײ װאס חאס
 גענױ האבען זײ װאס שטעאונג אנטײסאציאאע וױאדע,

 און קאפף. גרױסען דעם םאראורזאכט האבמן און מען,
 ארונטערגענידערם איצטער דזעאבערס די האבען אזױ
 געהאיטען״םאר- זיך האבעז זײ װאו הױכיןײט דער םין

 ״װעךטעז צום םארנייגט זיך האבען אוץ שטעקט,
 זײער םאר רעכטםערטיגען זיך וועאענדיג •ובאיסום״
 ךי האנדאונג אומגערעכטער און שטעאוננ שאעכטער

נאכדעם, אויך און םטריײן, דעם ערב םון צײט גאגצע
געװארען. נערוםען איז סטרײה דער װי גאײך

* * *

 זײער !שואדיג זיך םיהאען דזשאכערס קאאוק די
 װער זעהן, יעדער קאן דאס רײן. ניט איז געוױסען

 זײ װאס סטײטמענט דעם אויםמערסזאם אײענט עס
פארעםענטאיכט, ענדאיך האבען
 האבען זײ דאס גוט, נאנץ װײסען דזשאבערס די

 גרויסען א אינדוסטריע קאאוק דער אין ארײנגעבראכם
 װאס דורכרעם אז אויך, װײסען זײ און םיש־מאש.

 דער מיט צוגויפצוקומעז זיך אפגעזאגט זיר האבען זײ
 צו טרײד אין אאגע די װי װעג א נעםינען צו ױניאן,

 האבען זײ װאס אאגע טרויעריגע די פארבעסעחנז,
 ארבײ־ די געצװאוננעז זײ האבמן פאראורזאכט, אאײן
 געצײאונגען האבעז זײ שע«ער. די םאראאזען צו םער

 א םון װאםען םאר׳ז נעהסען צו ויך ארבײטער די
 מיטעא, אעצטער דער שציםאיך, ד^ך, איז דאס !םםרײס

 אין ארבײטער די באײבט וואס װאםען אעצטער דער
 אינדוסטריע, דער פון איבאען די באזײטיגען צו קאםױ

 צרות-־װאס *ינדוסםריעאע אאע די באזײטיגען צו
 די שטיקען און דריקען אח אנגעגעמאיב^ זיך האבען

 ניט, װאונדער קײן גאר ד^דיבער איו עס אךבײטער.
 אאע״ לייז איז זײערער סטייממענט דאזמעו־ דער וואס
 זעהט סען שםייכעא. א םיט געװארען אויםגענוםען םען

 סאררײדעז צו װײטער :טןנך דא םיינעז זײ »ז ביואד,
 די צו צוריהרען יך1 ותאעגדיג נים *יין, די עואם דעם

שםרײט. דעם אין םאקםען װירקאיכע
 זעהר איז דזשאבערס די םון םםײםםענט דער יע,

 כאראק- גוטע א איז עס זי< םאד נאראקמעריםטיש *
 נענױ האבעז זײ וואס ^םעאונג זײער ®אר־ מעריםםימ’

מן  זײנען זײ זיגם יאהר, זעמק״זיבען אצצטע די דים ,
 אינדוסםריע. דער אין ®»סט#ר מעכםיגער א מווארען
 כיטרע דורך ױי װיאען םריחער, םאא אאע װי וױצםער,

r o r, םאר״ ״דייאאםאםיע׳׳, איז דאס »ז םיעענדיג 
 םײנענ־ קאםוי, דעם אין ״אימןס״ װירקאיכצ די דרעהעז

 פון םארשיבעז צו נעאינגעז ױי וחנם גאך ♦im אז ךמ,
האבען ךײ וואס אאץ פאר טואי־אנטווארמאיכקײם n יץי
̂ רגרייזם•פא
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־י̂- ־״. ■

 אאיער דער װאס איז, דערבײ אמוזאנטסטע דאס
 אאץ, גאר גאויבט אסאסיאײשאן דדצאבערס דער םאר

 באבע־ אזא מיט דאס גאױבען, צו ורעטעגדירט ארעי
 צײט איצטיגער דער אין געאינגען איהם װעט טעשה,
 קײנעם ער װעט זיכער אח נארען. צו איז עס װעטען

 זײנען ;ואם רי איבערזזױיט און אײנשםועסען, ניט
 דאס אינדום^ריע, סאאוח רער מיט םאדבוגדען דירעקט

 פרא־ קײן גיט זיינען דזשאבערס, די קאיעגטלן, דינע
 טוט עס װאס ענעס וױיס װאר סעגש יעדער רוצירער.

 די אין אאכען מוז אינדוסטריע, קאאוק דער אין זיך
 זאגט, און אנשטעא ערנסטען אן מאכט ער װען חױםעגס,

 װאס באאעבאטים ?ײנע ניט זײנען דזשאבערס די דאס
 ניט דאם וױיסען, אאע װײא אדבײטער. באשעםטיגען

 ?אנטראאירן זײ זאגדערן באאעבאטים, זײ זײנען נאר
אינדוסטריע. קאאוק גאנצע די אײנפאך
 אאגע- די און עואט אאנעמײנער דער אפיאו און

 די און םאקטען ריכטיגע די אויך װײםען סרעסע כײנע
 האט דאס ‘סטרײק. קאאוק איצטיגען דעם אין אישוס
 אומבאשטרײטבארע מיט בארג דער געמאכט סאאד

 םעסט־ האט קאטישאן גאװערנאר׳ם דעם װאס םאקטען,
 פריהער עס האט ױגיאן די װי נאידעם געשטעאט,

 נאך און ארבײטער, די אנגעװיזען. יאהרעךאאנג םאר
 עאעמענטען םאראנטװארטאיכע מעהר די םון אנדערע

 איץ יאנג םון שוין עס װײסען אינדוסטריע, דער אין
 די דאס װײס, מען אאע. שוין עס וױיסען איצטער

 אכת׳ע די און האייטאאיסטען די זײנען דזשאבערס
 רוי־ דעם אםיאו קאנטראאירעז זײ דאס !בא^עבאטים
 פרא• דער םון פרײזעז די טרימיגגס, די מאטעריאא,

 דעם ביז אויבען, סאכיע ביז אונטען םון ׳אאץ רוהציע,
 עס מאנוםעקטשורערס. סאב וײערע םון ראא״ ״סעי
קאנען זיך זאא דזשאבער דער צײט די אװעק שוין איז

״האאסײאער״ א םון מאנטעא אונטער׳ן באהאאטען
* * ♦

 דאס אויםגעמאאט אזוי האבען אאײן מיר ניט און
 אינדוסטריע. סאאוה דער אין דזשאבער םונ׳ם ביאד

 איהם םון האט מײנונג עםענטאיכע גאנצע די ככיעט
 עדיטא־ די םון זעהן דאס יןאן מען מײנונג. זעאבע די

 .צײטונגען אאע אין ערשײנען װאס קאםענטארען ריעאע
 סטרײק־ די אױסשפרייטעץ גענוםען זיך האבען עס זינט

 אינדוסטריע, קאאוק דער םון הימעא דעם אױף װאאקענס
אויסגעבראכען. האט סטרײק דער זינט איבערהױפט און

 דעם םון אויפקאערונג און אינפארפאציע דעי םאר
 א; געבען דא םיר װעאען דזשאבערס, די םאר לאיער

 ערשי־ אעצטענס איז װאס עדיטאריעא, אן פון אויסצונ
 דזשא־ די םרן יעדער סאז״. יארק ״נױ דער אין נען

 ארבײ־ קײן ניט איז ״סאן״ די אז אודאי, װײס בערס
 סיפפאטיע װײנינ גאנץ האט זי דאס און צײטונג טער
 צווישען קאאס. ארבײטער םון באשטרעבונגען די םאר

געזאגם: עדיטאריעא יענעם אין װערט אנדערעס
 אויף “ אינדוסטריע די שאעפט דזשאנער ̂דער

.̂  איגטערעסען די אין שױן ̂ניז עס צוריתװעגס
 פיא אזוי עקזיסטירען זאאען ץעס דזשאבעד, םונ׳ם

 פראפיסירט ער םעגאיך. נאר װי שאםקעס, קאײנע
 װאס םאמיאיעס די צװישען קאנסורענץ דער םון

 ער געברױכט אםטםאא ארבייט* האבעז מוזען
 אײן אין שאפהעס קאײגע חונדערט װי םיא אזוי

 ערנעץ םון שפריננען שאפקעס דאזיגע די סעזאן.

אאפט, א אין פאאץ שטיקעא א דינגט מען ארויס.
 װערט םען מאשינען, דרײ אדער צװײ דינגט מען

םאה־ װאס אנדערע אױח קוםען עס און געבראכען
 ארױם־ זיך האפנוננ דער םימ ותג, זעאבעז איז רעז

 גרויסען א םארנעמעז צזאםען עטאיכע צוארבײטען.
 געברויכט װעאכער־װערט אאםט, דעם אין םאאר

 איז דאס יאהר. אין חדשים זעקס װי כיעהר ניט
 זײ אויסברענגערײ. זײעד םון סעמפעא אײן באויז
אופגע־ שאעכטע, די פאר באשואדיגעז מען דארף
װארע, ברעקעא א זשאאעװען םאר״ן שעפער, זונטע

 אנדערע נאך און סײזען, די אכטענדיג ניט
דזשאבערס, די םון ארבײט כאהוטעז צו חסדונות.

 די םארברעכען סאב־מאנוםעקטשורערס די מוזען
 כיאכען געהײם אין פוזען זײ ;געזעצעז ױניאן

 זײ ארבײטער. זײערע מיט מונקעא״ ״הונקעא
שטונ־ וױידזשעס, די סון ארונטער זײ כײ דינגען

 מאכען זײ אדער אדבײט, ״אווערטײם״ םון דעז,
 ארבײט שטיה שטיה. פון ארבײטען זאא פען גאר
סװעט־ דעם םון םונדאפענט דער געװען איז

 צו צוריק עס ברעננמ שםיא דער אין !שאפ
ארבײט.״ היגדער

 זאנט אא:ע, ריכםיגע די שיאדערענדיג אזוי און
:װײטער עדיטאײעא״שרײבער דער

 םאר־ שום קײן ניט פיהאט דזשאבער *דער
 ארבײטס־באדינגוגגען די םאר אנטװארטאיכקײט

 אויפ־ װערעז נארפענמס זײנע װאו ׳טעיעו/ די אין
 אין ספועקואאנט דעם װי גוט אזוי געפאכט,

קאטען, ppi הונדערט א קויםט װאם #סטריט װאא
 עקזיסםירען עס באדיעונגען וועאכע ניט, ארמ

ארונטער. קס נעמם מען װאו םױט, דער אין דארט
ר דער איז ער ע ז ײ ט נ ס ײ  דער אין ג

 נימ ער ציהט ■ראםיט גרעסטען דעם אינדוסטריע.
 דעם םון זאנדערן סעזאן, ערםאאגרײכען אז םון

 נויטווענדיג־ סאםע די םון אוועק געםט ער װאס
 סאב־ דער װארים ארבײטער. ?ײנע םון חײטען

 םאר־ דעם םון ארוגםער דריקט םאמםעתשורער
םאשיגען. די בײ םעגער און םרויען די פון דיגסמ

פעסטגעשסעאמ, האם קאםישאן גאוחנרנאר׳ס דעם
 די באשעםםיגען םאב־םאנופעקםשומנרס די אז

יאהר.״ דורכ׳ן װאכען 27 גאויז ארבײםער
 כאראקטעריסטמן אםת׳ע אױםגעצײכענםע די אט

 םח אינדוסמריע, פאאוק דער אין דזשאמנד דעם ®ח
unjro *on* סיז o n כאוואוסםער א םון רזנדאסםאר 

די אוגנתר סיר סראגצ} ציימוע, .קאפיםאאיסםישזס*

 ארויס״ זיר זײ זאאען און אאיער. זײער איז דזשאבערם
 נאך קאנען זײ אז נארישקייט, די קאפ םון שאאגען
 װעסען נ^ר קאגען זײ אז ;אפנארען איז עס װעפען

אוים״ זײערע פיט אויגען די אין זאפד שיטען איז עס
* * ♦רײד. םאאשע געבאאזענע,

 רי םון סטײטםענט דעם אין טעגה, צװייטע די
 ערשטע. די װי פונקט אונטער היגקט דזשאבערס,

 בא״ די אז זײערע, באהויפטונ: אאטע די איז ראס
 בא״ ״װעם קאנטראקטארס צאא דער םון שרעגקונג
 איז דאס אז׳ און םרײהײט, דזשאבער׳ס דעם שרענקעז

 האט טענה די אט אויך דורכצוםיחרען״. אוגפעגאיך
 םאאגענדע די באװײזען דאס און פפשות, שום קײן ניט

:םאקטעז
 און ׳עס װײסט איגדוסטריע ?אאוק דעד אין יעדער

 עס האט קאמי^אז גאװערנאר׳ס דעם םון רעפארט דער
 דער גיט װירקאיכקײט דער איז דאס באשטעטיגט,

 צו פראדוקציע זײן פון פראצענט 80 ארום דזשאבער
 סאב־מאנוםעקטשױ ״סטעדי״ זײנע םון צאא קאײנער א

 זײענדינ גיט דזשאבער, דעד אז ׳פײנט דאס רערס.
 םון אאײן זיך״ באשרענקט קײנעם, םון געצװאונגען

פארקעט״. םרײער אז איצט רופען זײ װאס דעם
 װײא און *עפישענסי״ אשם עס טוען דזשאבערס די

 װײסעז, זײ װײא ;אינטערעסען זײערע אין איז דאס
 אין אױםגעמאכט װערען גארפענטס זײערע װען אז
 בע־ א האבען זײ קאנען שעפער, צאהא האענערער א

 אױפנע- װערט גארמענט דעד װי קאנטיאא, סעיען
געםאכט.

 רי מיט ארום כסדר זײ פעדאען אבער דערםאר
 אײן םון פראדוקציע זײער םון פראצענט 20 אנדערע
 הונדערטער די איבער צװײטען, דעם נאך שאפקע

 האאטען זײ װאס בײטש די איז דאם פעסט־אעכער.
 זײ !סאב־פאנוםעקטשורערס ״סטעדי״ זײערע איבער

 װײדזשעס די ארונסערצודריקען דעם פיט זיך באנוצען
 םון שעפער אאע אין ארבײטס־באדינגונגעז די און

 באשרענקען צו ױניאן דער פון םאדערונג די טרײד.
 םײנט סאב־פאנוםעקסשורערס צאהא די דזשאבער דעם

 עס און םרײהײט׳/ זײן ״באשרענקען צר ניט, דעריבער
 עס ביזגעס. די איהבו שטערען צו ניס אויך פײנס
 א םיט ארופפעדאען זײן באזײטיגען צר באויז מײנט
 צו כדי שעפער, הוגדערטער איבעױ ארבײט ביסעא
 געהט װאס קאנקורענץ, ג^רגעא־שנײדענדע א שאםען

 באזײטמען צו פײנט עס <ו*פ. ארבײטעריס צום אויס
 זיכערקײט םעהר אײנשטעאען ארן טרײד אין כאאס דעם
 אננעװיזען זײנען װאס ארבײטער טויזענטעד די פאר

 זײער און זיך םאר טרײד, דעם פון אעבען א מאכען צו
פאפיאיע.

♦ ♦ ♦

 ערנסט קײן ניטא איז עם דאס קאאר, אאזא איז עס
 די אז דזשאבערס, די םון טענות אאע די אין װארט
 און ״פרײהײט״ זײער פון ״בארױבען״ זײ װיא ױניאז

 םאכען צו דעם אין באויז דא זיך האנדעאט^ עס װ. אז.
 אין ארבײטס־באדיננונגען די םאר פאדאנטװארטאיך זײ
־ זײן זאלען ארבײטער דײ אז שעפער, די נ א ר א נ
 אדבײמ װאכען צאהא באשטיפטער א פיט ס ר י ט

 שטיקעל א כאטש פאכען קאנען זאאען זײ יאוזר, דורב׳ן
 קאםישאן גאװערגאר׳ס דער םון רעפארט דער אעבען.

 שעפער רי אין דאס םאקט, דעם פעסטגעשטעאט האט
 ארבײטער די װערען סאב־פאנופעקטשורערס די פון

 און יאהר. דורכ׳ן װאבען 27 ױ1 פעהי ניט באשעפטיגט
 זעקס םון אז םארשטעהן, פעגען דזשאבערס די אפיאו

 פים אעבען ניט ארבײטער דער האן ארבייט חדשים
יאהר. גאנצע דאס פאכױאיע זײן

 באשדענקונג א װערעז אײנגעשטעאט אאזא, מוז, עס
 ארבײטער די און סאב־פאנוםעקטשורערס, צאהא די פוץ

 װאכען 36 מיט אפװײנינסטען געזיכערט, זײן פוזען
 נאר זאאען דזשאבערם די װען און יאהר. א ארבייט 1

 אירגענד אהן ווערען אײנגעשטעאט עס קאן , װעאען
 באויז דארםען זײ זײ. םאר שװעריגקײסעץ װעאכע
 םאראנטװארט־ פעהר ביסעא א זיך אויף נעהםען װעאען

יעצט. ביז געטאן עס האבען זײ װי איכקײט,
 דער זיך באריהמם סטײטמענט דעם םון סווי בײם

 ״האבען קאיענטען זײגע ראס דזשאבערס, די םון אאיער
 איהר האבען ױניאן״ דעד פיט קאאפערירט שטענדיג

״נעהאאפען״.
 אמבעסטען באװײזט אפת, איז דאס װיםיא אויױ

 קאאוק״ די װעאכען איז צושטאנד סיזעראבעאער דעד
 םאר״ האבען דושאבערס די זינט זיך, געםיגען פאכצר
 דזשא- די דאס איז, אםת דער אינדוסטריע. די כאפט
 פונקט הזיפט דעם געבראכעז שטענדיג האבען בערם

 און אסאסיאײשאן זייער צווישען אגריפענם דעם איז
 ױניאן אין ארבײט זײער םאכען צו — ױניאז, דער

 ארבײט ארויסגעשיקט זײ האבעז נאר ניט שעפער!
 זײ נאר שעפער, ניט־ױניאז עסזיסטירעגדע די אין

 זײ !פעסם־אעכער נײע עםעגען געהאאםען נאך האבען
 ״סוועמ דעם צורמןגעבראכמ האנדאוגג זײער דויר האבעז
 דעם םארצוױיםעאט, זײ ״סעםםען״ איצט און שאפ״,

 די םון חשבון אױם׳ז אויםצוהאאטען, ״סווענדשאפ״
אינדוסטריע. דער אין ארבײטער

י וואס ״קאאפעראציע״ די איז דאס אט  האבען ױ
 ױניאן די און ארבײמער. די און ױניאן דער געגעבעז

 מיר געגוג, זײ: צו איצט זא;עז ארבייםער די פיט
 m אט םון !*?אאפצראציע׳׳ אזא ניט מעחר ײיאעז

 צז״פיא שוין קאאוסםאכער די האבען ״קאאפעראצי/״
 גים צס וױאען םיר געגוג! זאגען, זײ און עאיםעז3

̂אנאן גיט םעחר עס האנען םיר םעחר.  !אריבערצ
 אין אתיםצוגעחז געצוואונגען ויי חאט דאס טאתק

 קײנצר מםסען. ױי םארוואס וױיסען זײ און םםרײס
T ?יםע םים פארבאענדעז גים אױגעז די זײ חאז n• 
 א צו בי? חעאדימ אח מוםיג קעםפען. וועאזגן זײ

«ד• זיגרײמן

if

»

מ ױ ר ר מ רנ ^i דעם פח ענטודקלונג ז p« איױשע ר פון 
ארכײט אױו» רעכט פאר פױלען איז ארנײטער

 םעגאיכ־ די געהאט שוין האבען םיר
 שפאאטען די אויוי אויםצוקאערען סייט

 םערק־ דעם ״גערעכטיגקייט׳' דער םון
 ײעאט דער אין אײנציגען און װירדינען

 װעא־ קאםוז, — כאראשטער זײן אויט —
 אר־ אירישע די איצט םיהרען עם כען

 פון מענשען םאר ;פויאען אין בײטער
 װעאט דער אין אענדער אנדערע אאע
 אויסקוםעז םאדערוננ דאזיגע די פוז

 :םארשטענדאיך נישט און משונח־װיאד
 קײץ נישט דאס האט םענש װעאכער
 זײן קאן עס ארבײט״? אויױ ״רעכט
 די ארויס רוםט װאס סריזיס, » אםאא

 ארבײטסאאזיגקײט, םון פאאג אאגעפױינע
 ארבײט בעת ארבײט, אויף רעכם אבער

 !פענש יעדער דאך האט — דא איז
 גאנצער דער אויף טאקע עס איז אזױ

 אין נישט עס איז אזוי אבער װעאט,
 אר־ אידישע די צו באצוג אין פױאעז,
 פאוכה׳שער, רער אין סאי ;בייטער

 אין סאי און קאםונאיער דער אין סא'
 איז גרױס־אינדוסטריע, פריװאטער דער
 דער ארורכגעםיהרט פאאשטענדינ דא

 דער ;ארבײט אידישער אויױ באיקאט
 די געמאכט חרוב האט קריזיס איצטיגער

 װעאכער איז קאײךאינדוםטריע, אידישע
 בא־ נעװעז זײנעץ ארבײטער אידישע די

 סיבות רײע גאנצע א צואיב שעםטיגט.
 גרעס־ צום קאײךאינדוסטריע, די װעט
 הײן אויםשטעהן נישט שוין טײא, טען

 זיך זאא םארגען װען און תחית־הםתים,
 די און קריזיס דעי ענדיגען אפיאו

 זיך זאאען פאבריקען די םון טויערען
 אײנצושאיג־ כדי אויפפראאען ברײט װי
 פויאישע טויזענטער הונדערטער די גען

 באײבען אבער זײ װעיען ארבײטסאאזע,
 די פאר סארהאמערט ריגאען זיבען אױו*

ארבײטסאאזע. אידישע
 םסיכאאאנײ די איז עס שטארק װי

 רי םאר םארשטעלט װאס מחיצה, שע
 עקאנאםי־ צו װעג דעם מאסען אידישע

 דער באװײזט גאײכבארעכטינונג, שער
 קאםױ םאר בױרא די װען דאס םאקט,

 דער װעאכע ארבײם, אויף רעכט םאד
 פראפעסיאנע- אידישמ די םון אאנד־ראט

 געשאםען, ספעציעא האט פאראײנען יע
 ווארשעותה צום ארויסגעטראטעז איז

 איז אז םאדערוגג, דעך פיט םאגיסטראט
 זא־ (קארס) טראםװײען שטאדטישע די

 ארבײ־ אירישע װערען אויםגענומען אען
 םאר־ אזא ארױסגערוםען דאס האט טער,

 גע־ אנםיסעםיטישער דער איז ביטערונג
 זיך װאאט עםיצער גאײך זעאשאפט,

 הײאינ־ סאפע דעם אױף פארםאסטען
 םראנען וחנט איד א ״סטײטש, ; מום

 בעאמ־ שטאדטישעז א םון םונדיר א
 (אנטי״ ״כאדעקישער״ אוןיאיער ״ ¥ טען

 טראםװײ־ די םון םאראײן סעםיטישעי)
 קאםף א אננעזאגמ האט אננעשטעאטע

 ארבײטער, אידישע יענע *עסערס אױןי
 דעם באטרעטען צו װאגען װעאען װאס

בעאםטע... אאס טראמװײ
 אין געװען איז םאי קוריאזער א

 אידישע די זיך האט װאויײעס אובאיז,
אויםצוסעםפען אײנגענעבען ארבײטער

״גערעכ&ויגק״םד). די ®פר עןליעל8(ס
ארמור. ז. פון

 קראנקעד דער אין פאעצער אײניגע
 רעגי־ א ױייען אין איז וועיכע קאסע,

 דער *\וי נאכדעם רונג־אינסטנטוציע.
 אויםגעטאנט האט בעאפטער אידישער

 אוגטערנע״ פויקישען js בײ שטײער דעם
 און אױםנערעגטער אן יעגער איז מער,

 קאפ.נעקומען םון האר די זיך רײסעגדיג
 קראנ־ רער םון דירעקטאר צום צואויםען

־— מיר צו קומט איד ״א :סעךקאסע
 שטײערן, פאנען פאיאק, געבוירענעם א

 גע־ פויאעז שוין איז נידערי; אזוי
¥״... פאאען

 כאראהטעריסטישע אאץ זײנען דאס
 םגיעות, קא^אסאאע די װעגען באוױיזען

 האבען ארבײטער אידישע די װערכע
 זײער פארשװערט דאס בײצוהוםען.
 אפ נישט שװאכט דאס אבעד אויפכאבע,

 אאנד־ראט דער םארקערט, ?אםף. זײער
̂ונעאע די פון  םירט םאראײגען פראפעסי

 ריכטונג, דער אין קאמםאניע די טאסע
 פםי־ דער װערען געכראנען זאא עס אז

 פוײ דער אין װידערשטאגד כאאאגישער
 פאאיטי״ דעד און געזעאשאפט, אישער

 סאסגעבענדע די אין װידערשטאנד שער
 מד נויטיג איז $װעק דעם צו ספערען.

 קאפ* םאסעז א םאנאנדערצואוױסאען װען
 אױםצױ יאנד, גאגצען איבער׳ן פאניע

 םײנוננ נעזעאשאפטאיכע די טרײםאעז
 אויםמערסזאמסײט די אויפצורײסען און
 דער אויף קרײזען מאסגעבענדע אאע פון

 ארבײטער. אידישע די םון םאדערוננ
 טאקע זיך האט קאםפאניע ברײטע אזא

 יאנד גאגצען איבער׳ז םאנאנדערגעוױסט
 גרוי־ דער — געװען איז תרוין איהר און

 םאר דעסאנסטראציע־האנגרעס סער
 אאנד־ראט דער װאס ארבייט, אויף רעכט
 אפ־ טען1 אויפ׳ן צוזאםעגגערוםעז האט
װארשא. קײן ריא

 קאנ־ דעם צו צוגרײטונגעז די שוין
 ברײטע אזא ארויסגערוםען האבען גרעס

 ברײט־ די צװישען פאראינטערעםירונג
 יעט־ אז ארבײטער־מאםען, אירישע סטע

 נאך זיך האט װאס געעערשאםט, וועדע
 איז קאמן*, דאזיגזןן דעם צו געםונען

 די אםיאז געװארען. צושםעםערט פםש
 די האבען װעאכע סאמוניסטען, אידישע

 באזונ־ דעם אפנעאיײןענט צײט גא;צע
 אעבען עס װעאכען אין טראגיזם דערעז

 םארשרײעג־ און אדבײטער, אידישע די
 אר־ אוירי רעכט פאד האםפאניע די דיג

 ^שאװײ און ״גאציאגאאיזם״ אאס בײט
 ארגױ זעאבע די .פיט חאבען ניזם׳/

 בא־ אנטיסעםיטעז די װאס מענטען
 םוץ אסציע דעוכ געשםערט און קעםפט

 אזוי זיינעז זײ אפיאו — אאנד־ראט,
 טעכ־ דער םיט נעװארעז םיטנעריסען

 װאס כװאאיע, געזעאשאפטייכער טיגער
 אז ארױסגעריננעז, האט אאגד־ראט דער
 געםאא־ שאגגרעס דעם ערב האבען זײ

 דא־ דעם שוין אנערקעגען זײ דאס דען,
נע־ האבען און ריכטיג, םאר קאםו• זיגען

 צויא־ זײ מ׳ואא יאנד״ראט, דעם כעטען
 םאדערוגג דער אױף קאגגדעס. צום זעז
 אין אפימ ױי האבען אאנד״ראט, םון

 דעחיאראציע, א אפגעגעכען םאראױס
 אא״ דיער דערסיערען זײ װעאכער אין

 צו זאגען און אסציע דער צו יאאיטעט
 רעגואאטין דעם אונטערצואװארםען זיך
 האט לאנד״ראט דער קאנגרעס... ׳ םון
 רעפרע־ זאא קאנגרעס דער באטיהט, זיך

 אר״ אידישע אויסנאם אהן אאע זענטירען
 אײנגעיא־ איהם צו האט און בייטער,

 פאראײנען, פראפעסיאנעאע אאע דען
 םאךשואען, ארבײטער־קאאפעראטיװעז,

 סאציאאיס״ רעדאקציעס, סאציאאיסטישע
 שט^דט־ראטען, די אין פראקציעס טישע

 אזױ קהייות. און הראגחעךקאסעס
 ערשטער דער געװען דאס איז ארום

 דער םון געשיכטע דער אין קאנגרעס
 װאס באװעגונג, ארבײטער אידישער

 אױסנאהם, אהן ׳אאע ארומנעסען זאא
 אינ״ און פאדטײען ארבײטער אידישע

 װאוגדער קײן טאסע איז סטיטוציעס.
 זיך האבען פארטײען אאע װאס ׳ניט

 גע־ און גענרײט איחם צו אקטיװ זעהר
 חאק גרעסעדעז א װאס האבען װאיט

איהם. אין
 דע־ 626 זיך זײנען צוזאמענגעקומען

 604 זײ פון שטעדט, 91 םון אעגאםען
 פארטײאײ דער באשטיםונג־רעכט. םיט
434 :געװען איז צוזאםענשטעא שעד

 9 ׳אי:קע צױן פחןאי 97 בונדיסםעז,
 8 קאםוניסטעז, 43 רעכטע, צױן פועאי

 אוםפארטיי״ 13 און ״אוסאפהענגיגע״
 ארכיײ אידישער דאזיגער דער אישע.

 בא־ װארים זײער איז פאראאםענט טער
 סא־ םויאישע אאע פון געװארען נריסט

 רע־ די אויך פארטײען. ־ציאאישטישע
 באנריסונג. א צוגעשיהט האט גירונג

 פעכ־ א געװען באמת איז קאנגרעס דער
 סאיידארען דעם םון אױסדרוק טיגעד

 גאג- םרן פראטעסט םאאםענדיגען און
 דער געגען פראאעטאריאט אידישע צען

 האם און רעכטאאזיגהײט עקאנאמישע
 איז רושם גרויסען א ארױסגערוםעז

 קאגגרעס םון באשאוםעז די םיז אאנד.
 דער םון אױסצונען דא פיר ברענגען

 אויןי רעכט ״װעגעז הויפט־רעזאאוציע
 אאס פארבאײבען װעט װעאכע ארבײט״״,

 םלאםענדײ א דאסוםענט, היסטארישער
 םון ג1ארדנו דער פנים אין פאםש גער

 אונטער־ גאציאגאאער און אוםגאײכהײט
דריקונג.

 װירטשאםטאיכע די אנאאיזירענדיג
 םעסט־ און באדינגונגען פאייטישע אןן

 עקאנאםײ די םאקטעז מיט שטעאענדיג
 װערט װאס אױסראטונג־פאאיטיס, שע

 זא:ט מאסען, אידישע די אגבי געפיהרט
• :רעזאאוציע די

 םיא־ זײן אױןי הויבט קאנגרעס דער״
 דאזינער דער געגען פראטעסט מענדמען
 אירישען דעם דראהט װאס פאאיטײן,

 פארניכ־ םיזישער מיט קאאס ארבײטער
 גע־ פראטעטטירט קאנגרעס דעד טוננ.

 אין געטא, װירטשאפטאיכער דער גען
דערשטירןען װיא רעאסציע די װעאכען

 ■ראקאא• און #ארנײטער אידישען דעם
 דער פאר יאנד, גאנצען םאד׳ן סירט

ן םון םאדערוגג די װעיט גאגצעד ו ב ײ י  ג
 אר- אידישען פאר׳ן ארכײט אױןי רעכט

 אז דערקיערט, קאגגדעס דער נײטער.
 װעט קיאס ארנײטעד אידישער דער
 גרעס• ד^ד מיט כחות, אי״ע זײנע מיט
 פאסטענס איע אױוי און ענעמיע טער

 דאזיגען דעם םאר חאמף דעם םיהרען
דיגעם. רעכט עאעמעגטארען

 דער פז םעסט, שטעאט קאנגרעס ״דער
 אידישען רעם מבי אויסראטונגם״סאפף

 כאדײ- א אין איידער, #װערט ארכײטער
 ראנק א ־יעראײכטערט סאס ^ענדינער

 הייינט נאך הערשען װאס שטיסונגצז די
 םרן שיכטען אפגעשטאנענע די צװישען

 אויוי םאדערט און מאסען, פויאישע די
 פױ־ פון פארטײען סאציאאיסטישע אאע

ע[ ט י  געהערײ דער מיט פראיעטאריאט ל
 דאזיגע די כאקעםפען צו עגעדגת גער

שטיםונגען.
 דין א אפ זיך גיט קאנגרעס ״דער

 םאר קאפף זײן איז אז תנרפון, וחשבון
 אידישער דער קען ארבייט אויןי רעכט

 אונ־ דער אױוי רעכענען ניט ארנײטער
 כיתערטום, אידישען פון טערשטיצונ;

 שאכעי־ םון פאאיטיק א םיהרט װעאכעס
 רעאקציע, הערשענדער דער סיט סאכער

 אונטערררי־ נאציאנאי־ע די װעאכען םאר
 םארשטאר־ צו געאעגענהײט א—איז סרבג
 השפעה די פאסען אידישע די צװישען יןען
 רעאקציאגערע די םון און כאי־סודש פון

חאומות. צױניםטישע
 דער »ז םעסט, שטעאט סאנגרעס דער

 א איז ארבייט אױןי רעכט סאר קאםף
 גענען האםף אאגעסײנעס םון׳ם טייא
האפיטא־ און נאציאנאייסטישעד דער

דאזי־ דעם אז :רעאקציע איסטישער ן
 אר״ אידישער דער דארף קאםוי גען 1

 םים׳ן האנד בײ הא:ד םיהרען בײטער
 רי םון פראאעטאריאט סאציאאיםטישען

 און םעדערהײטען נאציאנאאע איבערינע
 םון טייא באװאוסטזיניגען דענ) מיט

 איז װעאכער פראאעטאריאט, פויאישען
 ארבײטער אידישער דער װי פונשט

 ווע־ געטאכט ס׳זאא םאראינטערעסירט,
 דער פון מםשאה דער צו סווי א דען

רעאקציע״.
 נישס האט קאגנרעס דאזיגער דעד

 אי־ ברײטסטע די אויפגעטרײסעאט נאר
 אחטױױזירט זײ האט און מאסען דישע
 אע־ אויןי רעכט זײער פאר קאםף אין׳ם

 א אין אויך האט נאר ארביייט, און בען
 פוײ די אויםגעםרײסעאט םאס גרויסער

 רע־ שאנקרעטע די געזעאשאםט. אישע
 דער־ זײנעז אקציע דער םון זואטאטעז

 שטעדט נרעסםע די אין אז די, װײא
 װארשע, םון אנהויבענדיג — פויאען םון

 מאניסטראטען די שוין באשעםטיגעז
 נײ ארבײטער אידישע טויזענט עטאאכע
ארבײטעז. זײערע

 אויפ׳ן טריט נרױסעד א איז דאס
 םסיכאאאנישע די ברעכעז םון װענ

 די ארכײטער אידישע די גיט און פחיצה
 היסםאדישען דעם םון אז זיכערקײט,

זיגער. די ארױס זײ װעאען האםוי
,■■■ י ; ,י ........;...■■ ■■״!-■׳■׳,............ו". :.......■׳■ ד...........י

די זיך חאפ עס װי ׳»יהד וױיסם
 Vapnycit אין באװעגונג ארבײםער אידי^ע
 אינםערניי*אנאל דער ןון געעינטע די לײע:ם
 די־. פון ױציאן״ װארקערס :ארמענם לײדיס
 אלץ יזים װעש איהר און לעווין, לואים

ײלרען. ב*ק*נש

m&rnm

ד ױינ פארלןודשו פ
ן)עליעמא(?ו
װהילער ז. פון

 אידעא: א האבען אםעריקאגער די
האב םרײנט, א געהאט האב ״איך

 דאס איך האב געאט; געאיהען איהם איך
םאר־ םריינט דעם און םאראארען געאט

אאיעז׳״.
 שטארס איצט דארז* אידעא דאס אט

 אםעריסא; גאנץ איבער װערען געזונגען
 כאר אין םאא<ן אםעריקאנעיר גאנצע דאס

זינגען. עס דארןי
 אאע םרײנט. געהאט האט אםעריקא

נעײען זײנען אייראפא םון םעאקער
בעסטע די און אםעריסא. םון םרײנט
געומנן זײנען אםעריקא םיט םריינט

 זיך האט םען ענגאאנד. און םראנסרײך
 אםע־ האט געקושט. און געהאאזם םםש
 געאט, סך א און נעאט, געאיהען זײ ריקא

 געאט םיא אזױ געאט, סך א גאר םאקע
 השגה1הײ גאר האט בראט״ *נאש א אז

 איו ביאיאנעז איז: עס געאם װיםיא ניט
ביאיאנען.

 םאר־ געאט דאם אםעריקע האט נו,
iא יאמנז, n, ,םאריאחגז, וױ כמעם 

צו איז םארלארען* םרײנט די נאך ^
 אםעריקע, אויח ברוגז איז םען
o סאנט זי אםאי ברוגז, שטאדק n .חוב

 נעותחגאײ װי •ונפם ?״נען פצאקער
 יײחט וואס םענש nn'* מענמען. כע

ײ נעלם b באטראכט צוױיכתן א ב n 
i •פילו םעג און שונא. וױיא מאוה n 
 •ראמנפד קײו זײן דמ מונח׳גיפ בצצ
גענוג איז ov תוינדאױנחנר. רn« דק

ל

 דערוױײ םון באפערהען זאאט איהר אז י
 איהר װעמען דער, געהט עם װי טענם
 זין זאאט איהר אז געאט, שואדיג זײט

 אנ- אן םים אוועקנעהן און םארקירעװעז
גאס. דער

ט  אזוי םענשען זײנען אומזיסט ̂נ
 קײן אייהען ניט װיאען און אײנגעהאאטען

 זײ »ז בחוש םיהאען זײ— חסר גםיאת
םריינט... א םאראירען װעאען

 נאר ײעז, ניט עס געדענסט עס װער
 דע־ די אהער קוםען םאעגען אאננ, ניט

 און ענגאאנל םראנקרײך, םון אעגאציעס
 טובה א געבעטעז און אענדער, אנדערע

 פאר א םון האואה׳אע אן אםעריקא, םון
 גענע־ האם אםעריקא ׳און ביאיאנדלאך,

 װײ השױת; הײן געפרעגט ניט בען.
 נעהםט וױא, םען װיםיא דאחי, מען םיא

קיגדער.
 זיך וױא אםעריסא ווען אבער, איצט

 םעז ברונז. עוים רn איז אפרעכענען,
 זיך, שעויום אםען: און םרײ עס זאגם

דו ולאם עס פומם װי אםערישע.
o מאנסט n חא• םיר ? אוגז בײ חוב 

 זײן*טד וחגט עס אז געמיעט דאו בען
שײנפט.
םאחפטא־ ניט האט אםעריסא יח

 שעמען. דא זיך דארוי זי םארװאס נען
 נים געיייוזען, טגעא דאס דאו חאט זי

 געלם . אײחם םען אז *ון גצשעגקם״
״?■4נאצאהי םעז דארןי

י 1אי דארנמו״ אמד זײ האבען -1י

 פארט מוזען זיי אז באשאאםען ראפע,
 מא־ שעםען זיך זאא אםעריקע מאכעז

 זונ־ אעצטען זײ האבען חוב. דעם נען
 דעמא;־ א פאריז אין דורכגעםי-הרט טאג

 םאחםה־קרײ טױזעגט 20 םון םטראציע
 װאס דעם געגען םראטעסט אאם פעאס

םראנק־ ׳ םון חוב דעם מאנט אמעריקא
רײד*

 אן האאיקעס, טויזענט צװאנציג די
 »נ־ אן און אויגען אז ׳םיס אן #הענט
 פאוײא־ האבען ױי װאס איברים, דערע

 נע־ האבען שאאכטפעאדער, די אויף רען
 געזאגט: איהד און אמעריהע צו רעדט
 םאר״ האבען םיר װאס אפערײןע, זעה,

 שװײגען םונדעסטװענעז און אארען,
 זיך שעםסט דו און ניט; מאנען און םיר,
פאנסס... איז ניט,

 םון וױאט, איהר װאס אײך זאגט און
 חשס דער םארגעהן האן ביאד אזא זעהן
 בע־ סך א םון נאד געאט, םון נאר ניט

זאכעז. סערע
 אמע־ די צו סםס א אבער איז עס

 װערען געריהרט שוין סאגען רישאנער
 די, װי ביאד פאטעטיש אזא פון אםיאו
 פאריזער די אויןי םארגעהוטעז איז װאם

 אין אױוי עסט װאס םאאס א גאםען.
 אוי״ חזרים, םיאיאן אכציג יאהר אײן
 ריגדער, און שאןי םיאיאן םערציג סער
 םיט םארװאסםען גענוג זײן שוין םוז

 וועחנן קאנען זאא עס אז שמאאץ,
סענטימעגטאא.

 איז םראנהרײר אין נאר ניט וױיל
 עננ־ איז אםעריסע. אויף ברונז םען

 ״פריטשעפ־ אױך זיך מען זוכט אאנד
אמע־ צו םענות האמ •םען און פעם׳״
-___ ־׳ . - ריקע•

 ענגיישע די ארױם ערשם ?ײטנן אט
םענזת םים ®לײש-מנדלער און קצבים

 פאר־ זײ יסאי אמעריקאנער די געגעז ו
 אמעריהאנער פיט ענגאאנד םאײצען

 די שטערען און םאײש ארגענטינער און
הדא. בדיא הצבים ענגאישע

 אמע־ די אז טענה׳ן, עננאענדער רי
 אויזי פרײזען הויכע אן האלסען ריסאנער

 קא־ זאלען זײ כדי אסעריסע איז םאײש
 ענג־ אין ביאיג םאײש פארסויםען נען

 עגנאישע די. םיט קאגסורירען איז אאנד
 עס אז ׳זײ זאגען בכן, פאײש״הענדאער.

 צו אםעריסע פון עואה גרויסע א איז
 איז געשעפטעז ארע פארכאםען װעאען
̂נם איהרע  א פאכעז אומגאמןאאך און ה
וועאט.

 אמעריקאנער די אבער טענה׳ן
 םעשה גאנצע די אז םאײש־העגדאער

 זאנען ױאס, צו װארים אםת. ניט איז
 מאר- םרעםדע זוכען םיר דארםען זיי,

 הא־ םיר אז םאײש, אונזער םאר העטס
 מאײ נוםען א ׳ניט הרע עין סײן ׳בען
אמעריקע. אין דא העט

 צעטעל א אויס רעכענעז זײ און
 אמע״ דעם צו פארקױםמ ראבעז זיי ױאס

 בא־ צעטעל דאס און פאאס ריהאגער
 חזרים םיאיאן אכציג איבער םון שטעהט

 דינדער. און שאף מיאיאן 40 איבער אוץ
 ביז• וױיניג כױר טוען זײ, םרענען נו,

 נאף זאאען םיר אז הײם דזןר אין נעס
 בדױט ביסען דעם ארױסרייםעז דארפען

סצבים? ענגאישע די בײ
 עם איז אבער עגגאענדער די םאר

ײ\  םײ״ דאך איז םעז וױיא יניט תירױז ס
 דעם םאר אםעריסע אויו• ברוגז וױ־םײ

 שוין זיך םען זוכט סאנט, ױ װאס חוב
 קיאיײי רnיע םאר זיך טשעפעט מען און

גיגפײט.
 דאם אי געאױנטצ עם זיך חאט נו,
 פאר• םרײנט די פאראארעז, געאם

אארען-
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 יינערגעבען דא איו גצה איעצגסליך
 אײנער דער און איינעם; פדט שםועס »

 ער גבױ/ א טאקע אריפאן; קײן גים אי?
 ־,״ריטי א ;“*אינוחנסססעגסס פון יעבט
 אנגעזיד חאם װאס #ביזנעס־מ«ז ארד״
 קא*ײ זײן האים און קאאיסאר; מלם
rrsn אין ״אעוועסםמד׳׳ אווי סאל gc* 

 יעכזנן קען ער אז אוגםערגעהסומען, נע
 בריע־י ?ײ מ*ס אצענםעז,1« די pc רוהיג

 ותי־ געדאנחעז, די אבער .p’nt איחם גצן
 שסוזןס אילם ארויסנעבראנם האם ער כע

 — איגטארעסאנם גאר און גאר דינעז
 אוז — ײגיידלייס םאד אעטערעסאגם

 אין פארצייכענט דערםאר זײ האב איך
נאםי״דביכלאך. סיינע

 פאר־א־ נעסראפעז איהם האב איך
 אױי״ די איבער רײזע ס״ן אויו• יאוזרען
 די ?אייפארניע. סאוסהערז סון םעילדער

 אונ־ ״ריסטאװאניעס׳/ חױך-צושםמיםצ
 ^דעריקס״ שמאי, אױבען און בריים טען
 תהען װאס ■ופפען זיי, רוםם פקן\ וױ

 די איבער שטצייעז און תלױת, וױ אױס
 אױל־פעי־ די פון הװאילען די ברמיםער,

 איהר אױב ״סיזעםאלדס״, ױי רוםט רער,
 איגזשזד pc ארבײט רער םיט — וױלם
 דעם סים און בײםאנ, זײ ארום נירען

 כײ־ זײ ארום אוסעם שטילען טאתעם
 און וױדער געצױגמז סיך האבען נאכט,
 זיי *י[ איז עס ךײ צו נעדיז צו װידער

 זײם אייז pc אינטערעס. סאדנער א דא
 pc !פעלדער פוסםע ברײטע זיך ציוזעז

 דער צונאסעז יליגט זייס אנדערער דער
 וױ אױס, קוסם עס און ים; פאסיםישער

 דעם בײ בודקעס, די אין אינזשענירצן די
 זיײ ״ריסםאװאניעס/ די םח צוםוסענס

 סכשםים, אזעלכע נאר אסת׳ן דער אין נעז
 *וס״ די םיז אױל ארױס כישופ׳ען רואס

 אין ים. צונאסענעם דעם און סעילדער טע
 םאתעם א גאר זײ מאכעז יבנה־נעכ^
 זיך ״פפייט ים ■אסים^ער דער ןןיינדרױן.

 ז,7װאסער ציפאט^טע אײנעגע זײנע כדם
 ׳פםיר־ זײנע דורך מון א דערבײ זימט און

 הײסילען דורכ׳ן און כװאגיעס פאאענדע
 זײנעז װאס םי^, סי-<ײאנס/״ די pd זיך
 זײנען ברעגעז די בײ ים; pd ^ייבעז די

 ים״פױניען, ״סיגאאס״, אלעראײ צדטסעילם
 יאגען םאנ א םון אױס זיך תהעז וואס
 הוײ די װאסערען; די אויף שפײז נאך זיך
 דאן היתעז אויל־״ריסםאװאגיעס״ כע

 עטומע נעררעץ זואילםען וײ וױ אױם
 געהײכד דאס אז אױםצויאסעז, שוםרים,
 ארױםריײ ניט זיר ?אי ינדילעבען ניספויע

 מים ערד די אז און ערד, דער זנויוי סעז
 איבערשלאנען נים זאי צױױיליזאציע איהר
 זײ האבעז אםם אח ים. pd ח<ום דעם
 בא־ סון מצבות וױ אױסנעקוקט גאר כױר

 ים. איז ערד צװיעעץ וועלםעז נראבענע
 אויצ־ די צו נעהענדינ אזױ יעדענפאיצס,

 באנזגגענם איך האב ״ריסטאוואניעס״
 פאר־ ד.אב איך װעמען םיט מעדפזגז, דעם

 איז ״שסועס דער און ̂פפוזנס, א בונדען
 און ערד םון סודות איבער נעווען נים
 ■אעזיע, אויס זײ םיז מאינם מעז װאס ״ים

 זײ צוקעשט מעז װאס סודות, איבער נאר
 רײכ- אמעריקא׳ם איבער — נע^ט אין

רײך?... אםעריקא 15מאכ װאס קיים~.
 אז זאנעה םריהער אײך דארןי איך

 פראצענ־ זײנע םון נים יעבם םענע דער
 בילויז צוםרײדעז זײז זא^ ער *ז »זױ, םעז
 דער ^ייױ קוקצן קמז ער וואס ׳דעם םים

 זץ־ דתקט זעהם, ער װאס דאס, וועלנ^
ja איבער דייגקם ער און איהם, אין א« n

 איגנמרעסאנס גצװארצן אױך מיר איז ער
o מיט n# חאב פונ׳ם װאס yn

 1זײ דט ״אינוועסטצד״ ער אז נעזעוזז,
 אץ איגדוסטריאן, n ביינדערחײכ^ גציט

 ^איגזועסטעד/ איז נציס וײ\ וחןימ
 וױיסט iv פיגגמר. ?ײנע אױןי ער האם
n ווי ״נענוי r וױ- ארבײט; אינדוסםחע 

o אין דא איז עס סיי n ,גרונט-קאאיטאי 
 װיג־ איע אױ^ זיך טראנם עס װיפיי pא

איצר־ p* ״מערחאידערס״ צװי״שען טען
r די ספעקויאציאס; \m רא־ דאס■ 

 איע און אינדוסטריע, דער pd דוקציאן
 איהם בײ איו א<ץ םארקעטס; איהךע

 זױ־ די איז ציפארעז, איז אױסנע״שטציט
nvz\ נא• האכקן אינדוםטדיע יעדער פיז 

 גזיס ז״ז סח. ױץ איז ערטער ?ונדמחז
 קױהיען, אין ,אינוועםסעד״ געײצז איז

 איחם זיך חאט עס און אײזען, און קואער
 ער איז דערפאר אוז אױל, פארװאים אויך

 קאייםאר־ סאוטהעח הײז געמסעז סאקע
 נעים ״אינוועסםעד״ ער אײדער — ניע
 ער האם עדקיערס, סיר ער האט אוייל, איז
 אױי״פראדוק״ די באקיקעז צו יאסע^rבא

קאיליםארניע. סאוטהעח איז ציאן
אננעהױבען. איך חאב ממחנס דעם

 די וועגען באםערתונג א געסאכם האב איך
 און ״דעריקס׳/ די ״ריסםאװאנימס/

 די אױוי ארבײםער די אז געזאנט, איהם
 ״אױא־בוירדס״*, זײ חפען אױי־פעאדער
 געםעים נאמען ־an או און אויי־פױגיען,

 נרױסע װי אויס םאקע זעהען זײ — סיר
 געי^כט ער האט פויגלען.״ צד^טעיםע

 זיינען דאס אבער — נעענטםערם איז
 גאטס־נאב, נים צוייקעז װאס פױגיעז,

םעהר... און מעהר ברײנגען זײ נאר
 םאר* דע^טועם זיך האם אזוי איץ
צועעז.

 דאך איז אמעריקא ״נאטסמאב״
 מען וואו גאםסמאב. איז רײך אזוי

 נאטור־ אױף מען םרעם פוס, א ׳טטעלט
 P® דעדצעדדם איזזם האב איד אוצרות.

 סע־ די םון נעגענטעז די איז באזוך כױיז
 די ארום כעמ די בײ און םאי־כרובעז,

 ווען אז אח גאילד־שםעדםלאה אמאייגע
 אז זיך, דאכט דורך, דארםעז פאהרם מעז
 אין גאלד םון סודזת נאך האבעז בערנ די

 עקסילוא־ נים זײ האם םעז װיםיל ׳זיך
רײכטום... אילץ נאך זײ האכעז םירט,

 נאםוד־רייכםימער די ניט אבער —
 זאנ א ער האט — רײך אמעריקא מאכען
געטאן.
- Vtn װאס־ז^ע ־

געענטפערט. ער האט — מעניפען —■
<אנד. דאס רײך מאכעז םעגיפען די —־

 מײן באםערקט קענטינ האם ער
 8 געוחגז מסחמא איז װאס ׳פםײכאעז,
 װארים נאאױױטעם, זײז אוי^ שםײכעיל

 בא־ מעהד מיט צונ^ײנם באלד האט ער
טאענג:

 נאטור־רײכטימער, טויםע די ניט —
 יאנד; דאס רײך מאכען םעגשעז די נאר
 רײכטיםער די װאלטען סעגשעז, די אהן

נוצילאז. און טויט געיעגעז
 װי באםראכט, טאקע איהם האב איך

 נא־ רעדט װאס איינעם, אױ\« קוקט םען
 גרוי־ ארויס זאנט ער אז םײנט, איז איײ«

םארםנעזעצט: אבער האם עו חכםות. סע
 ביישייל; א פאד רוסיאנד נעהכים —

 נאםור־רײכטימער, מיט םול איז רוסילאגד
 פאלק ארימסםע דאס איז רוסלאנד איץ

 נעהטם איז פעלקער. וױיסע אלע צײי״עען
מיט פול איז כינא בײשפי*; א פאר כיגא

 נאציאגאתו דעד pא נאטור״ױינטימער,
 וױ״ שוקט m ג^יך איו כינא pc רײכםום

m יטאריצן אויף* «p ;מײנע יאיאן 
pn /w קיײנע און ?צגזתר, n*c סיט 

 דאך יייז גאטור-דײכטימער, וױידג גאנץ
 גחנ־ וױרט״אאסט נאציאנאיע דיצר וחורם

 ארנײטס״ ?״נצן וײ ®עסגתר. און סצר
 יא־ און איטא^^ןד n מענ״צע?, ואמע

״ •אגעזאר.  כײ דאס ״סקיסס״ חאבצן ז
 אנט- צז די ?ומנן חאנען, ?ײ וואס סצי

 סעג- מעגשעז, מחר. און מחר װיקילען
רעגדער... רײך םאכען מען,

 ביליק זײן אז גצזצהן, מוין חאכ איך
 נאאיװ, אזױ גיט גאר איז ואמן אױוי

 אויסתכםען, געקצנט זיך חאט עס זױ
 נאסערקוננען. מאכעז געגוםעז האב אוז
אגצודזאיטעז. ״טמועס דעם כדי

נערעדם: וױיםער האם ער
 פאראינטערעסירט איצט איך כין אט—

*p ;אן ווערעז צו נים זוך איך אויל 
 ביסעי א זיך, אזוי נאר אויי״םאגנאט,

 איז אױי און אױל; אין איגװעסטזגן נצים
 אין םארמענעגס גרעסםע די םיז דאך

 נע־ װאיט דאס אז אײך איך ?אנ לאנד;
 װאיטען םעגשען װען ז«ו, םױטע א יחגץ
 די נעםיגען צו אננע״פםרענגט נים זיך

 נאכ־ איז אױיז, די *ראדוצירען הװאילען,
 dv אז פעטס די איבערנע?יימןז אזױ דעם
אויי... זײן וױרקיליך זא<

:כ»< א געגעבען זיך האט ער און
 יאהר 8 דאלאר כדיליאן 500 —

 אױוי געסיענדט אמעריקא אין וחךים
 אוז אויל; ענםדעקעז און זרכען צו בילויז
 ״אינוועס• איצם איז דאלאר בייציאז פיר

 און אױיל; פון *ראדוקציאן דער אין םעד״
 ^אינ־ איז דאראר בײויאן צוױי עתסטרא

 ^םענק־ ׳•ײי־<יניעס אין װזןסטעד״
 טראנספארםי־ צו אױף ׳פיפעץ איז סארס״

< רעז y איז בייליאן גאנצער א און או * m• 
 װאס ״קארפארײשאנס״ איז וועסםעד״

 םראנסאאר־ און יראדיח^אז םים חאבצן
 האגדיען ךײ םאז; צו גים גאר מאציאז

 אז זעהט־זמע, םא נו, או<.. פױט בילויז
 מיט ׳קאפיטא< םיט םענ^עז, זײנען דאם

 גא־ בא?עכען װאם ארבײם, מיט וזכםה,
 ס׳יצאנד. רײך מאכען איז טור־רײכטיכיער

 האלב אין םילייינעז, די איז אלאסהא, אין
 עס װאו אגמריתא, גאגץ איז אין אזיען
 מים געלט, םיט מענ^עז סײז ניםא ?ײנען

 דארםען ארבײט, מימ און איגטעליגענץ,
 בײ בלאטע; נאטור־רײכטיסער זײנעז

 דער םון װערם אמעריקא, איז אבעה אונ?
 אגן געלם... מעהי און געלם... בלאטע

 זיך מאכען אלײן םיר רײך... זײנען םיר
רײך...

 דעם איבערצוציהען געזוכט האב איך
 בײ ארבײטער-לאגע דער אריןי ?זסועס

 נאטור־ די אנטװיקלען און נראבען דעם
רײכטיםער.

 איבער פונקט, א איז דאס אט —
 םראכ־ מעהר נעדארםם וואלם סען װאס
 און — נעטאז. זאנ א ער האם — טעז

 האט — טאקע םען טראכט אימענםליך
 ׳צונעלײגם.־־ ^וױיינעז וױילע א נאך ער

 זיך װאלט רײכטום נאנצער דער װארים,
 אויםגעברײט, אזוי ניט יאהרען לעצטע די

 דער געװען ניט דעם בײ װאלט עס װען
ארבײטער. די pc װילען נוםער

 אר־ װאלם ער װי נער^דט, האט ער
אלײן. זיר מים נומענטירט

 טענשען זאנ. איך װאס דאס, אם —
דא זײנעז עס לאנד. דאס רײך פאכען

m דױיוריײ n,\ װאס jnd| ו דאס**A 
w m  i n סאייסאל, סים r m  i n סיט
ס/ ען מ v אח ״ m  i n 4•רגײנ מיט 

rm עס און  in n וײן מ*ל « r v i W• 
n רי pc rצ r mאט און גמג״עען. ״ 

in עאעס ®ײך 1אי ותל n jm n — חאט 
on פדר צו זיך צד ijm w,

 1א̂ו ®אדטראכס דף האנ 1אי וחנן —
 חאנ *ױל, pא געיס ״אינוחנסגתן^ צו

 צו חאט װאס איץ גאכזוכצן גאגונמן ייך
 •רנייסעד n 1אוי p# אדל. סיט םאן

®ph w in אויו• גצװען D ii«n» r o. 
 1״10 אין יבאלט1נעג זיך חאכ איד

jn דאומאלאן, c y j® בײ rv v n\ װאס 
 צו וױכםיג נ#וועז 1מי איז צס װײסצז,
irr^w מאחטטאחט 1איח וױסען.  V איך 

 »-p צי וױס*ן איך םה #גציט *אעוועסט״
 זוכצז בײם1א pא כתנעד^כמנם ■יםאל,

n אײנע n :» n מכטיג כאםרידמען צו 
 יגם.1באטרי אלע טאקע זײנעז וײ צי אח
אנגצן, איו כיז ׳נו  גיט איז עס אז ^ג

 אכצו־ 4זײ געדארפט װאלם עס וױ אזױ
 וועט עס אז פארזיכעדט, מיר האט סצן

cn* ווערען ru. פױסםער קענט איהר 
איע?סאנדער?

אױוי תא& כײט׳ן געיצאקעלט האב אין
טי:

 אלעקסאנמו/ װ. סאגנוס מיסםער —
 איחר יארק, נױ £יז כיאז רייכער דער

 איבערנמ־ ער האט — נים* איהם קענט
פרענט.

;עענטפערט. איך האב — :ײ\, —
םיט געטאן pip א םיר אױוי האט ער

 נים קען איך דױיםט װאס — וואונדער א
 אבער אלע?סאנדער! װ. סאגנוס מיסטער

נערעדט: װײטער האט ער
 אלעחםאגדער מיסטער דער אט נו, —
 צוזאמעג־ א בײ דעדע א געהאלםמז האם

 געיטעפטס־מענ׳מעז, נרױסע םון קונפט
 געויען אויך זײנען עס װעלכע צוױ׳שעז

 רעדע דער אין און אױל, פון לייט רײכע
 אז זאנ: איך װאס דאס, געזאנם ער האט

 דער אז לאנד; דאם רײך םאכען פמנ^עז
v y rz םיט מענ׳פ דער און קאפיטאל, מים 

 אינדױ pc םענעדזשמענט די ״סקימס״,
 n ארבײט, pd מענ׳ש דער און סטריען,

 אײגיג* ״דרײ די אם טאקע, ארבײטער
 אמע״ פאר םארא;טװארמליך אי? הייט״

 די איז עס אז און רײכקייט; ריקא׳ס
 אין מעדשעז מאדערנע איע פון אויפגאבע
 אײניג־ ״דרײ די אז זעהן, צו אםעריקא

 איײ פאר״טטעהן מעהרער זיך זאל קײט״
 מלום.- איז לעבען און אגדערע, די נע
*p האם עם, פעלט אויל־ביזנעס די אין

 אז געזאגם, אויך האט און געזאגט;
 או צוזאטענרײדעז, כײם זיך האלט סען
 אויל״ די אין אז פעלען... ניט זאל דאס

 קוילעך די אין װי אדער זײן, זאל ביזנעס
n יוניאנס די אנערקענענדינ ביזנעס,  pc 

 ^ןפער״ביזי די אין װי אדער ארבײטער,
 ״אסאסיאײיטאגס״ די אנערהענענדי; נעס,

ארבײטער... די פון
צוסע־ טיין אז פארישטאנען, האב איך

 א) דא מאכם ״פרײנד״ באגעגעגטער ליג
יד ״ארסײטער צװישען אוגםערישייד

rS i  אסא^איײשאגס״. ״ארבײטער און גיאנס״
 בײ הײסט ױניאן קוילעז־מיינערס די

 אוי־ איגאגיזאציע^ די ״ייניאז׳״; איהם
 היי־ באװעטננ, ארבײטער די סערהאלב

 אונ־ ״אםאסיאײישאנס״. איהם בײ סען
 אריבערגעםראנעז זיך האט ״שםועס זער
 געהאלטען אלץ האט ער אבער דעם; צו

 פאר־ נים העז ער אז טענה׳ן, אײז איז
 וחד כסדר רעדם טעז פארװאס ?ןםעהן

 ״םויםע אין ביזנעס אזן אינדוסטריע נעז
 באטאנעגדינ ניט קיינמאל ׳״עז1םערכױ

 װאס מענ^שעז זיעען דאס אז דערביי,
 גע־ דאס מען װאלט און אויף; דאס טוען

)10 זײס ין» אד (*לוס

חננ אםת׳ע אן סי א פ
p (דערצצתלס t « אינגעלע) קלאדקםאנער

 דורך דרוק *ום איבערגעגעבען
C606C קארלין. אגג

front צזריק חודש אײן םיט יאהר 
 םסר״ס » נזהאם היאוקםאמר ה*מנן

»דירך  *רױשוואר«ן תרך .יאה־»ום*, '
n די «ן jiir r. ,מיעבאסים, די זײ 

 ארנײםער זיתרע t» מדענתג^ ה*בע]
לם.91 *ופיל קרינען
n םיין Dm הזודם yo נו, n דער־ 
 נענעחיל נדוימן יעגןם, ווענעז *יי<ם

 קינ־ *ײך, *אד ײח םיר םאר סםרײק.
 זיכזר ד*ס איז ש^מםאמר, יח חןר

אעטערעסאנם.
ר ־ ע װ  עד־ דער געווען איז ̂סדייק ח

n e v לעבען דער ײאם אייכם מאם 
א PD סעד » איט ממעבען 1פד  נצ 1םי האס

תלאוקםאמר.

»

ממן «א».חװ־ס סיח וחנז מי ו  מ
o « t, פארענחנרט »t נים, זײז■ «r 

 נראנזױגער » «יך באמייזם אױמן די
 בדוםם זייז^אימנמםאלזגע אײןדל.

w r t אױזי אײיארץ ארן שאראויס ןיך 
M,!(* םיר <ר װייזם ווײס niifB in  v 
 און *■־ ם׳מרטאן מא• .א אלם בילד,

i אײי onms ער n ,בייד sum  efn 
i חנג אתנססאר אתזאד ייק t מםעהט

 םון םמערלי̂י גאך טיט קי״דער, םע
 אוים׳שריפםען, ם«ט מנדןר םיט ׳שעיער,

 סטרייק ,דמןנןראי זיך: ?יי«ען וואם
״.1916

 םםרײק נרויםען יענעם 1םיטע אין
 טאטע םײן נעווארעז. 1נעג*רע איך נין
 *ריםער »ז נעווען אי*ם, וױ דאז, איז

 נעותן איז םאםע םײז און םםרייהער,
קראגת•

 י1אוי סוםען באדארםם ת*נ איך ווען
 מו «ו מחאם נים זי ה*ם וועלם, דער

 *סבו־ *] ראקטאר. • םאר צאהיען
 s אין אװאקנןפיחרם איהר האם לאנם

 ה«וב treup ה«סייםאצ. מםאםימען
 א וחזלם. ליכםינע די irrjmn איד

W » רןוסםאר, שםאםי׳שער '0*ov 
 *נ־ און ארוםמװא׳מז םיר האם גױרם

 »ן ומנטע< לינמר םײן אױא נעקילןפם
.yt און זא ?יני :אױפמריפם

o וחמעז רעדט םאסע נױק וועץ n, 
 אױזי ייאלקיז • איהגמר זיד לאזם
מן, איחר די מון און «יס. ׳•יימנם יי A ImA Itisstn״ םרערען. זיך ױיסון אויגעז

 סראנתע « jnsnv s ׳פייםאל, םון
esn נןסוזם זי S srut .owis mn

 האססי־ גאווערגיער פון בלאק צװאנציג
 אױם׳ן סםריט, ריװינגטאן אין טאל

פלאר. םען5
 געלט קײן געװען ניט איז הויז אין

 אויןי גים און םילך ברױט,^אויף אויןי
 אנ־ םיו םען האם ״?לײדער״ זײױ.

- שסיטאל אין געטאן  וױיסע לאנגע א ־
 וױײ ^ןטיקלאך יאר א םיט נאכם־העםד,

לײותנט. האריגע סע
 איײ נעלענען נאכדעם איז םאםע די

 גע־ איז טאטע דער הויז, איז אלײן נע
 אויןי םםרײ?ער, די מיט האל אין ײעז
 איז װאסער װי םעהר ליין. ייקעט דער
* געווען! נים הויז אין

dpbp םאראײז א pc ,װאלטעטינע 
 חאנען סענ*ען, אויבײסעת^ײנדליכצ

 םילך. 1סטרײקע די טײלען מנוםען
 מטונדעז אמםצהן סאסע סײן םלענס

«p אט םילך. באםעל 'דער1םא לאין 
 אונזערע געורען איז ד5םי באטעל די

̂עםענס מאײז. דרײזננס ו
 די גע?רא»נן האט םאטע םײן אז

rotnp ״ ראלאר דריי,ur'^n,ער חאט •״ 
 געתזיפם סען האט טוב. ױם א נעסאכם
 ווא־ סאדא באסעלם יאר א העוײגג,

א פאר נעםאכט מיר האם םעז און סער
p rr».

^o םאטע כױין װעז 'nnn זײ nta 
w «ון םיחנגצן rמםעיצז צייס, ר in 

omit אויא n גתיע געײאדצנע סריח 
n n קא«. ייו

 טאטען םיץ װאס מרעקליכםםע דאס
 דאס איז, םאג הײנטיגען ביז פארדריסט

 הונ־ אזא אויף ארעםקײם, אזא אױף
 ״לאק-אוס״! א געםאכם מען האם גער
 םענשען פארצװײםעלםע אזעלמג םים

 באלעבאםים דאמאלסדיגע די זיך האמןן
 ארױסגצװאר־ זײ און ?עםפעז, םאתוםען

שעיער. n פון םען
 — נעװאוגעז האבען םיר אבער —

 ם׳אי? ־— גצחון מים סאםע דער זאגם
nn א געוועז jm r, ביםערער א to w. 
!נעזיגמ האבען מיד אבער

 חר איז ער אז זאנם, םאםע םײן
 אוײםסםצ... די ®ון נאך געודען ניט מאלם

ס1א געווען נאד זיעען עס »  םים #י
 סך א פון פאנמלס ®אםילתן, גחיסע

קינדעה
n^ronrp!איז םאטע אייער אוע ך 

 מןם סםזיײאער, א קיאזסםאמר, ס
 םאםען pn טאטזנן 1אײע בײ נים איצם
 אויןי נילזל קײן קענת, אויף •עני קימ

 םםדײמז, זײ לאזט ים/1״א'ידק
ײ 1סא זמנם פרײיאך, זיי םאכם  9ך

ײ פאר זאגס #זײ פאד מאנצס  דאס, ך
אײד. אין לעעז זיי װאם

tn דעם מוױגאן זזעלסם׳זײ o r o 
nnoD!
pn סאי חאמח אפטר אימוי וועם 
ד קענדי,  ן»ר »י| און .אײז־קרים״ מ
זאכען... נוםע דערע

y איתר שינרזד׳יאד! m  ns rose 
I מזזינןן םםרייק חנם

♦ # lp»#11 ׳יי [י,-
J-.'J,׳

FP 8 ־-“־יל

צײטאנד
 קיאוק״ ױ ®ון צושטאנד דער

באלטימאר. אין מאכער
 צױ לאנג גיט איז ״פארװערטס״ אין

 םון ארטי?על אן געדרו?ט געװען ריק
 די פון צו׳טטאנד עם1 איבער p̂צי“בן

 װא־ פון באלטימאר, אין ?לאו?םאכער
 סאל־ דאס איויס נעהםעז מיר גען

:גענדע
 א םון ׳&טאדט א איז באלטימאר

 גאט אײן ארבײטער. אירישע סך
 די לעבען גוט צו אז אמת, דעם װײסט

 אין אבער ניט, עמעץ pn ארבײטער
 װי ערגער םיעל זײ לעכען באלטימאר

 א איז עס ^טעדט. אנדערע סך 8 אין
 לעס8 װאו דארטען און שטאדט ביליגע

 בײ פיל נאך ארבײט איז ביליג, איז
 זױ8 כען.8ז :דערע8 לע8 םון לינער
 װאס דעם טראץ ז8 אױס, הוטט ארום
 װי באלטימאר אין ביליגער איז רענט

 ׳צןי־ אדער באסטאן, אדער ׳יאר? גױ אין
 פון פארדינסטעז די אבער זײנען ׳הא;א

 אז ?לענער, פיל אזוי מיט ארבײטער די
 מען האט רענם סלעגערען דעם אפילו

 נאטיר־ דארום איז עס צאדזלען. צו ניט
 גאסען, ימארער1לנ8ב די אין װאם ליך
 און געזעל׳טאםטען כאלטיפארער די אין
 אונטערנעםונגען באלסיםארער די אין

 8 אריםקײט, מעהר סך 8 אן זיך זעחט
 נ־8 אלע אין װי קבצנ׳ישאםט םעהר סך

׳שטעדט. דערע
׳לטימאר8ב איז שטאדט גרויםע 8

 8 פיהרוגגע^; קלײגשטעטעלדיגע םיט
 אינ־ ענטװיקעלטע גרויסע מיט שטאדט

 אונענטװײ םיל זעהר אבער דוסטריען,
ארבײטער... ?עלטע
 וױ זױ?8 זײן דאס זאל רװאס8ם
 יאר? נױ פון לטיםאר8ב דאס איז װײט
 דערלא־ פארװאס >' םילאדעלםיא אדער

 פאר־ > לײן8 לטיםארער8ב רי עס זען
 גד8נ איגעלאזען, אזוי זײ זײגען װאס

 נע- םארװאס ענטמוטיגט? און לעסיג
 הענט די אין לײן8 נים זיך זײ םען

 טארען םענמען קסענע8ערװ ? ארײן
!אפלאזען ניט זוי8 זיך

 איך ^וני^ן. הלאוקםאכער 8 געװעז
 בעסערע 8 געװעז איז עס צי ניט װײס
 ארבײטער צו ױניאן. ערגערע ן8 אדער

 ױגיאן, שלעכטע <ןייין גיטא גאר איז
 שלעכטע קיין ניט** זאי עס װי פונקט
 עס ?ינדער. אײגעגע איהרע צו פאמע
 בעםע־ אין םאםעם נוטע פאראן זײנען

 םא־ מלעכטע p'P אבער םאמעס, רע
 יױ םיט איז אזוי ניטא. זײנען מעס

 שלעכ* םאראן יא זײנען קיגדער ניאנס.
 װאס אזעלכע, זאגאר פאיאן ;טע

 idp אין ױנגערהײט מאמען די טרײבען
 ױניאן םיט איז זעלביגע דאס ארײן.
 באגראבען װאס אזעלכע פאראז לײט;
 זי״ -רארף םען ווען דאז ױניאן זײעד

 נוי־ אם זי דארף מען װאו דארטען און
טיגסטען.

 דער בײ םאסירט האט דאס אט
 גע־ באלטיםאר. אין ױניאן הלאוקםאכער

 געפיהרט און פאליאקאװ דארטען װען
 אװעקגעםאה־ פאליאקאװ איז ױניאן. 8

 ױגיאז. די אויפגעגעבען מעז האט רען,
 די װי טען8מאנ צעהן 8 זײט ש('\ און

 זױ8 זײגען קלאוקםאכער באלטימארער
 אויף ארום בלאנדזשען און יתומים װי

 װי זױ8 1םעל אינדוסטריעלען דעם
סטוך...8פ 8 אהן שעםעלעך, בלינדע
p8 זײנען באלטיםאד ^טאדט דער 

 זועל־ אין שעםער, 25 ארום ז8י8ם איצט
 טויזענט צװײ ערך אן ארבײטען עס כע

 בעלי די פון אײגיגע קלאו?מאכער.
 שױן האבען טרײד הלאו? פח׳ם בתים

 שע־ קאנםרי אין םזל זײער פרובירט
 ארויםנעצײגט זיר האם עס אבער םער,

 שלים־םזל. 8 נאר םזל, קײן ניט זײן צו
 קראפעװע, ?סט8זי האגטרי דער אין

 כען8ם צו כער.1סלאו?מ> גיט אבער
 םלאכות, בעלי האבען םעז םוז קלאוקס

 םון ערפאהרונגעז די שי?םעס. p'p ניט
 געםוםט חאבען װאס בתים, בעלי די

 וײנען סאנםריס, .די אין שעפער זײערע
״ און ביטערע, געװען  נע־ זיך האבען ז

 ט1עטא אין צוריפ אוםגע?ערמ ך8ב
i איײן. n ארום1 װאלמ טרײד קלאוק 
 אײגענזנ די אויוי שטעחן גע?עגם ײידער

 אוים״ י״וניאן א זײן זאל עם װען םיס,
 1קלאמםאכע טויזענם צוױי צויאסען.
 מעחנע 8 אנהאלטעז גע?ענם ײאלטען

 י1 יחמ — וחנו ױניאן שס*רס* א און
 י1 םאח»םעהן אלײן ?אלען ארבײטער

 1טע1גאניזי1# זײער םון וױכטיג?ײמ
םאכט.
c ןpo אר^1 m \םילא־ גתיסע ךײ 
 צו געדאגס אײנםאכען דיזען אס זאםען

 איגםערעסעז אײג<נע רי םאחיטצחן?
יקטיחןן.1 ךאס דאך דארםזח
»ii אין ^ jfn n װאס צײם f"p װ־

 באלנױ• po אמזיםםירם גים האט ניאז
אוכד דך «^אוקמאמר די חאמנן םאר,

v rm w צום m  : l iw n t  j a ^ e v
 אר• צו אסאי וױחסי ןאמיאיבעז האט׳

t «ח בײטp^or «1 ײײמזנז Mto j

 (*Pipv אײגינע אין ׳שטונדען. לאגגע
 Y8 #וױיט אזױ געזוג?ען ̂שוין םעז איז
 זיך אומ?עחגן םון וױיט גיט לם8ה עס

 סיס• מא• סװעט אםאליגען צום צורי?
 *8D מוין זײנען עעיער אײניגע טעם.

 זײנען עס װאו חײזער, יײװאט 1אי 1ר«
 יגגוג•1כא סאניטארע נויטיגע י1 ניטא
 די אינסיע?שאנס, פעקטארי י1 גען,

 אזױ און פײער, געגעז באװארעני׳צזען
 זאל dv אויב זוײטער. pא וױיטער

 הא- טען םענ אנהאלטען, װײטער אזוי
 זיר צײט ער1 מיט זאל מען ?8 &ען,

 ^ינ?עס8ס ױ םיט טראגען צו אנהױבען
 ?יטשענס די אין ארײן, ש^ער די אין
 ?לײנע די פון בעררומס די אין און

 ציײ אלטע גוטע די אין װי באסעלעך,
o םון טען n ריהםטען8טרויעריג־כ 

סװעט־מא■.
 חאט ױניאז, 8 געװען איז עס װען

 איך טרײד. דעם קאנטראלירט פארט זי
 געװען איז קאנטראלע די צי ניט וױיס

 ט׳האט אבער פראצענטיגע, הונדערט 8
 צו ?וםען זאל עס דערלאזען, ניט םארט

 עם איצטער. װי צושטענדע זע/כע8
 וואו־ארבייט, בלו•? געװעז פארט איז
 פארטגע״ מעהרסטע די ארבײטען עס װי

 סקײל רער לאנד. אין ױניאנס שריטענע
 8 דאלאר 50 געװען איז וױידזשעס םון

 װאו־ארבײט איז חײנט םיניםום. װאך
 n 50 או) םארגאנגענהײם, דער זאך 8

 דועז7ג דאן איז װאס װ$ך, 8 דאלאר
 איצ־ איז •רײז, קלענסטער םע8ס דער
 העכסםער סאםע דער געװארען טער

 אויסגאםען. עטליכע בלױז םאר פרײז
 דרײםיג, םערציג, כען8מ מעהרםטע די

 צװ»נ- און פינוי מיט מענשען םילו8 און
 די צוןישעז אויך שוין מ/ןן געפינט ציג

 האט מעז באלטיםאר. אין ?לאוקמאכער
אמעריטשקעי אין ארױםגעארבײט זיך

 װער ניטא איו עס אז םיהלענדיג,
 ארביײ ךי םאר אננעםען זיך זאל עס

 חוצפדד געװארען באסעס די זײנען טער,
 18 צו ם׳נעםט זיך. בײ שטארס דיג,

 און דזשאב/ ״סטעדי 8 אויוי ארבײטער
 הבית בעל דעם זיך לוינט עס װען

 הבית בעל דער געהן. איהם ער הײסט
 סײן קײנעם פאר האט און תסיו* איז

 שטענ־ צוגעזאגט האט ער ניט. טורא
 איהם װעסטו נו, באשעפםינונג? דיגע

 איהם לאד נעה, !?נאקניסעל ררםען
 ארבײטער רער און תוקן״... וגתנח צום
 עס װער ניטא ׳קאפ דעם אנבויגען מוז
 גיטא איהם. םאר אײגשסעלען זיך זאל

בא^אגען. צו זיך װאו אפילו
 ארבײטפלאזער אן אמאל נעװעז

 ?ליײ צום אנ?ער שטיהעל 8 — םאגד
 עקאנאםישע םון צײט אין שיםעלע נעם

 ארבײטםלאזען דיזען צו שטורעםס.
 ביײ געםוזט באסעס די האבען םאנד

 ?ייער םון פראצענט צװײ שטײערען
 נעװען ניט איז עס דאל״. ״פעי גאנצען

n געגען באװארעניש גאנצע קײן h םא״ 
 ארבײטסלאדגסײט. פון צרה דערגער

 פארלײכטע־ שטיקעלע 8 םארט אבער
 סך 8 נויט. פון צײט דער אין רוננ
 דיזע אפגענעבען מען האט מח און כח

 צײמ דער אין באשאםען. צו רעפארמע
 8 ברויט ביסען יעדער איז הונגער םון

 אר־ אויס — ױניאן אויס הילף. נרויסע
 זיך, םאר יעדער םאנד! בײטסלאזער

 װאס דעם :עםען םײפעל דער *✓p און
 שװא־ דער זײן צו אוםגליה דעם האט

!הינטען פון בלייבט און כערער
 ?לאו?םא- די װאו ?לץולאנד, אין

 םען האט ארגאגיזירט, נוט זײנען כער
 ארבײטער די נענעבען לאננ נים ערשט

 ל•8ב אין שכירות. די אין העמנרונג 8
 ניט זײנען ארבײטער י1 װאו נױם^ר,

 אױןי שלעכם םיז עס געהט ארגאניוירט,
ערנסטען. אויט׳ן ערגער פון און ערגער,

 לםיםארער8ב י1 סיט זיר טוט װאס
נאך אז מענלץ־, עס איז !ארבײטער

 — pn גיטאציע8 םון יאהרען אלע די
 אדטאציעס לע8 וױ םעחר נאך איז װאס

 ער־ כיטערע םון יאחרען םיעלע נאך —
 ניט אלץ נאך םארשטעהען םאהרוגגען,

 הא־ פון װיכטיג?ײט די ארב״טער י1
ױגיאן? 8 כען

 װײטאג 8 אח רדרוס80 8 איז עס
!צוצו?ו?ען
 װאס צײט דער אין 18 ׳איז זיכער

n גע־ זײנען קלאו?מאכער לםיםארער8ב 
 צום םך 8 זײנעז ױניאן, 8 אהן װעז
 אזוי דאך איז ױניאן 8 גע?וטען» שכל

ריכ״ דעם װײםט םען :געזרנד װי
 םארלירט םעז ביז דעם םון װערטה טיגען

 לטיםארער8כ די ?8 איצט, עס•
 םאר־ ױגיאן זײער האבען ?לאוקטאכער

 דער־ ערשט זיכער זײ זזאבען לארען,
 זיך װעלען אח איז, זי כויטיג זוי םיהלט

 ױניאניסםישע *די אין שטעלען םסתטא
 8 טיט ענטוזיאזם, נײעם 8 םיט רײהען
 ־8ארנ צו אום ם,8פל און פײער נײעם

 דעם פאר םעסטוננ ר?ע8שט 8 גיזירען
 סט8פ עס װי אינטערעסען, ארבײטער׳ס

 אינדאס־טריעל״ענבד גרויסער 8Y8 י8פ
לטימאר.8כ וױ שםאדט וױ?עלטער

 קלאוסטאכער דער פוץ גרוס א
טאראנטא. אץ ױניאן

 8 זשורנאל״, ״אידישער דעם אין
 אין ערשײנט װאס צײטוננ, אױײשע

p טאראנטא, ipm, ער־ לעצםענס איז 
 ־pp דעם אונטער איבערזיכט 18 שינען
?לאו?םא■ דער רום8 און ״אין ■על:
 נעםען םיר װעלכען פון ױגיאך, כער

:םאלגענדע דאם ארויס
 די אין זײנען װאכען איצטינע די

 די אלס בא?אנט רײהען קלאו?םאכער
 אדער יאהר, נאנץ 8 םון רוה״װאכען

 אזױ עס םײגט ע־לשון1כ8ם פראטט י1אוי
 רבײטער8 און ״סלע?־צײט״, יױ גוט

 אין און עסיג אין אױסגעפוצם נעהען
םחותגים. אםת׳ע וױ האניג

 הײנטיגע םארבײ געהט איהר װען
 איוזו־ און לײבאר״לײסעאום דעם צײטען

 די אינוױיניג און ח־־ױסען אין זעהט
 ?וםט ארבײטער, אויסנעפוצםע ?ופעם

 דאס נעדאנק אויפ׳ן ארױוי אײך
 האט װאס טלםד יענעם זוענען םעשה׳לע

 אין אנגעטאן זיך םיטװאך םיטען 8 איז
 פאטע8? סענער8טל8 שבת׳דינער 1דע
 היטעל, מעטענער8ס נײער דער pn און

 צו געגרייט זיך װאלט ער װי פונ?ם
 גל., ד. אדער ברית־םילה, 8 אױוי געהן
 פאר־ געפרעגט איהם האט םעז װעז און

 אין אויסגעפוצט זױ8 זיך האט ער װאס
 פשוט נאנץ ער האט װאך, דער םיטעז

 געםוזט נעבאך האט ער ?8 ער?לערט,
 די וױיל בגדים, שגת׳זיי-ע די אנטאן
 א•־ שוין האכען זײנע םלכושים אלטע

וידוי. נעזאנט
 נע־ כמעט לאגע זעלבער דער אין

 שטעהען װאס ארבײטער, די זיך םינעז
 און לײםעאום לײבאר ארום אויסנעפוצט

 יאהר גוטער דער װעגען, זיך אםפערען
װאס. װײסט
 סלעס־ די איצט איז נעזאגט, ־ררי
 הלאוקםא־ דער םון אפים אין און צײט,
 פרײלאך. גאנץ איצט איז ױניאז כער

 ארוים נעהעז און ארײן געהען ארבײטער
 רוהען װידער אנדערע און אפיס, פון
 אינװײ:יג._ בײגער n אויס זיך

 פא־ליאהאף, םר. געפרענט האבעז םיר
i n װאס יוגיאז, דער פון םענעדזשער 

 סומענ־ דעם אוױי אויסזיכטען די זײנעז
 נע־ אונז האט ער אבער סעזאן, דען
געענטפערם. ניט נוי

 ניט באשטימטעס הײן קאן ״מען
 *דאו נעענטפערט, אונז ער האט זאגע?",

 װעט סעזאז דער אז נלויבעז מען קאז
 םאראיאהרײ דער װי בעסערער א זײן

)11 זײם *וי^ (׳ילוס

yr ̂רn̂ rŵ rזrfl?ry>̂ tr qrŵ w

א נ י ר א ן פ ע ס כ
ח. אל. פון טרי

AyaaoMgqBaggBaaciBiMB

אר טאל אלע איך פיחל שלעכט ץ נ  פארינאכטען, פרייע די א
ײן לעצטער װען ע ץ פאר זיך לעשם קראנקע, א ליגט זונ  ;פענםטער םי

ט, שוין חאםערען חאםערם די  רײדען נעםם װירקליכקײם שםוםע די ני
קײט און שך׳ ם חו ת ם אונםוט, םים דראוזם םיר א געש«ענםםער.... מי

ײ םאל אלע װי טאנ, כײ ו געשםייכעלם איך חאב טאג, כ  ;נורל םיין *
ץ נעזעחן זיר און װעלט די  אױםשפרײטוננ, נייערע א גאר א

ט, את ם אי* ץ חאם טארגאבם, םי  װידער גאקוםען נליק פארלויחון םי
ץ װערט באקאנםען אםת׳ן דעם םוגג.״ קאליר, גלאנץ. א ײ באד

ט אוז אר גי ױן דאם איז עז?»ם נ  • נעכםען, אױך נעװען דאך איז אװי אז
ן טארגען װעם אזזי  - שםענדיג שםעגדיג, איבערםארגען, און די
w בײ b אר ך חעכעד קענםם שעחן, פארריידעז זיף םען קעז נ  אויפחײבעז׳ זי
% םארמאכםען די אין גאר ג כיס די א׳ ד ~ מ ײג מגנ א*ו

 פון ענטפערס
רעדאקציע

געבפו- *יחר — ל., ה
p איבערזעצוג; יער1א געארנײפ. אוםזיסמ i 

 ״די ערצעחלוג;, אוירװיגג׳ס װא׳ייגגפאן
/ ׳ י ו י  א£«ר נעספבסו• «לענפ זעחר איז !

 װןרים אידי^, װי בעסער ענגליא איחר קענט
 עס סויגען. צו *ן ניפ חויבא אידי׳■ אײער
 װאאיגגפאן געגען חאם חלול » געװען װאל®

 ?פלעמען *ו מײי זאו 8 זײנס אוירװיגג,
 מיר #יקען מאגוסקרי■* דעם אידי׳י. אויו
נוריק. או אײך

ער״ איז דפנקזאגוגג אײער — אלפער. ר.
 גזך זועדם עס און געװארען שארלעגען געץ

 ז?- װי ב?ר8 נוםער. חײנפיגען אין דרוקפ
 אײדער עמער,ur בעסער :דיזפףיען די גען

 לע״8 איז ד«גק » לס8יעדע:* גי®. ל8קײנם
 װעלען י8* שון רביז*ער8 די גו«. ל8ם

®ריחער. װי גוט ?רי8 *«ערז* צונעחםען עס
 Etזי איחר אויב — .2 ל8?8ל סטײן׳ .0

 ־8ײ ניט׳ סיר װײסען דירח, זעלבער דער אין
 «ו אױ£געחערט ל8ם8םי» ס8ח איחר רום

 ח*בען םיר ^גערעכטיגקײם״. די תוםען8ב
 םיײ אין ^קאםפלײנ®״ אײער איכערגעגעבען

 געװיס מען װעט רם8און-ד ר®□^®,8דעי ליגנ
 װי ׳קוטען8ב «ײ«וע די ל«8ז איחר ׳זעחן

פריחער.
 ״אין א״ער — .2 ל8?8ל מעטץ׳ ס• י.

 ד8נ דפרשם איחר ר.8דרוקב ני« איז ״םף8ק
 «ו כדי עםען,8י P® לידעי די לײענעז סך 8

 י ו ו ילו1א ליד. 8 נ*ו׳»רײבען8 װי װיםען,
 לערנעז׳ אויך םען רף8י ליה 8 נצו׳«רײבע|8

 ליד 8 אין ס8ײ ׳דער»ון פיגעזעחן *ויז
 אין עזיע...8■ ביסעלע8 פאי8כ זײן ױ8ד
m״pip זנר קײן אןילו דערשון איז םען8גי 

.8ני&
 םים אײנאזםיםי; זײגען םיר — לאװ.

 װןך *ו געדרוקם װערם איז ליד ס8דא—אײך
 אויך. װערען ;עדרוקם װע® עם און ׳רען״
 ®8ח ײען זיגט אײך, לע® איך גם,8ז אבעי
 ®8ח לידער? *ר״מןן «ו גז^וםען זיך איחר
 םים נקורירען8ת «י ראזװאוזרען8ש זיד איחר

 אויך א<? ׳יע אויב און V «אע«ען אוסערע
 דערװײזען, עס םען.קען ז8 — עולח קײן נים

אין :עס סעז גס8י װי ! נים? ס8ײ18®
 ד8בילדל *וױי די רקער...8׳■® איז *וןײען
װעיען• •ארעמענמליכמ קירצליך װעלען
p—.די ענמליכם.1רע8® װערפ אײנס — ן 

 זיך אין ם8ח ״חלום״ חןר ^דער ײעדע8®
 אינםערע• איז עס װעמען ל8ז ס8ײ ׳רנים8ג

ל״ענען. «ו םירען
 ס8ל ׳52 ל8ק8ל מעםבעי גאלד, לואיס

 ״גערעכ־ נחגל8ב דער ווארום — אנדזאזעלעס.
 אין נקוםען8 אוי»געהערם ®8ח םעקיי*״׳

 נים. םיר װײסען ׳ן8יוני אייער שון פיס8
 אי• בען8ח םיר — זיכער איו בער8 א״נס

 םײלינג צום םנלײגם״8״ק אײער בערגעגעבען
 איחר זעחן״ «וין ם׳װע# און רםםענ®,8דעי

 זוי8 צײםוגגען, נדעל8ב דעם קוםען8ב לם8ז
 ־8ב גיט זיך ומןלם איחר װען שריחער. װי
 איחר ןיי ;עװאוסם, נים םיר לםזנז8ײ ׳גס8קל
נים. יער8 *ײםוגג, די ?וםם8ב

נ•8י *ו 08יײ8« 8איז'נים עס — כ. א.
 גןן־ װערם איז און גום איז 08ײ לץ,8 קען.

 און ענסליכט;1רע8« ווער® װערען, גו דרוקם
 ״זוןלוןיקסעז״ מיח p»p ניס זאאלעװען םיר
 עס נגער׳81ג8 שון כעו8ז אויםבעסערען און

 8י י80 איז עס בי8 לײםיע. אויסזעהן ל8ז
פארװארפען. ניט עס װערט נק,8געד 8 עס8ע

 םײ ז8 — .22 ל8?8ל גאלדמאן׳ מ• םיס
 ליד, יענער שון סער8יפ88 דעם זעחן װעלען
 גוםע אײער איבערגעבען איהם םיר װעלען

 שרעחען געװיס איחם װעם ס8י און בןײנונג,
 ס8ד לימע:ם,8מ8ק ר׳ן8® נק8י 8 חערען. צו .

 געלײענט גים *ייט גגע8ל 8 «וין חאם איחר
 אין דרוקעז םיר װי לידער, ysnpw אזעלכע

״גערעכמיגקײם״. דער
נוי־ די ם8געדי נים ך8נ — נימעל. חײם

 אײד ײעלעז םיר לײענען. «ו עם צײם םיגע
ד•8ײ קוםענדע די ענםשערען

 קזנו בי־יף אײער — .22 ל8ה8ל נ•׳ ה.
 ײם1 אין װערען. רעשעגםלינם8® נים איצם

 װןך נגעז8נו8 קענען סען לם8ײ רידען1 פון
 זײנעו ®בער איצש דיסקוסיע. 8 דעם גען
ע8 גלגען םף8ת אין םיר  ־8לעב8ב םינים ל
 וק־אינדו-8קל דער אין ר$ן זײגען װאס טים,

 נים מען קען ספמענם דעם אין און םםריע,
 דעם .,טרױױלעדז*״ א געבען ײעגען רײדען

 *טע״ דערײײל יענעם. צו ס8לעב8ב רט8ס
 ז״8ױני דער געגען קאםן״ אין לע8 וײ חען
 איחר לעםען.8 זײ באקעטפט ױניאן די און

 ״איגסייד״׳ די ז8 זאגם, איחר ס8ײ ׳רענ* ט8י*
 ײ *»עחז יוט8געד בען8ח נושע?פף»ורלרס8ם
 די םים םןי8ק אין ז8ױגי דער סים סען8ז

 דעםא״ און *ו^ליםערען וועלנע דז^ןןבערס,
 ט8ח אזוי יע, איגדוסםריע. די ראליזירען

ם8געד קע8® עם # . ר ן י י  בעי8 איז ז
 ״אינםײד גערופענע ®זוי די ס8ײ ׳«רח די
 לבע8ח אויך פלײן זיינען ורערס״1עקגף1נו8מ

 לץי8 ®יען זײ בערס.8דז« ך8*םי?ל אדער
 ״איג• דעם פארקלענןרעז *ו קענען. זײ ודאס

-*8P *י ארבײ■ וײער און ס״ן״
 װי נופעקפף»ורערס,8ב*ם8ס אין רם8®ר*קם

 די י8 קלאי׳ איז עם עס. טוען בערם8דזא די
 געדוט םאגושעקםאװרערס״ .אינםײד ךאזיגע
 *ו• ווער* אינדוםטריע די ס8וי אן, וױיני^

 לי• מכען ?ײ דעםאראליזיר*. און א*לי«עיט
 ^•יי״ זעלבען ביזנעס״אויון *®#ן צו בןןרא»

אייעגזד זײגצן ?י« דזאאנזךס. די מי גןך״

wt *
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i ם*נ?ן p» ס*ן * t געיס׳ ם?חר װ*ס «יך
«p װי אזנדוסטריע, דער ®ון װאוילז״ן ד?ר 

״ ארט ארב״םער, די טון װאוילזיין ךעי־ פ»נד אינשורענס אובײטסלאזען פונ׳םז
 ‘דז׳נא די *י־ט ד*ס װי װײניג, אזוי «ונל,ם
ג?יס.
 װעט ?ס ;?ל״ענם. גים ג*ך — ן.—v מ.

 9 אויף אביסעל װארטען «,י דאל£ען װי סיי
״נעקסס״.
 ״**ײ אייער — ב*סש*ן. וױינער, װאלף
p איז ב*;ריסונג" *■עטיגס? ie יי• *ביס?ל 

 בנלל עס איז ד?ם .חוץ * ^י־שועטיגס. «יל
 די װי ילמ״ן. איז נים און ךיט אין ניט

 •”P או«ןי נים םען נעחכזם זיך, ןיוןי־ט זוע^ט
 יובילעאום. * עדן דײם אין קריסיקען ג?

 •וג׳ם ׳טעחנקייט די *:׳®-?רם װ^ם ד*ס
 *לעס *י פר?ג?, א נ*ך איז דאן יום־טוב.

יבט.’שר איחר װי אזוי ב*ק? איז
D• ,יל»דע^יע~ ׳50 *ל4ל*ד פרידכיאן®

 םים ז*ג?ן «ו אונםער גים זיך :עחםען סיר
 פון םיםגליד * אויב אוים*ײטעם, פ:י*?ר

 «יים ז?לב?ר דער איןי ק?ן ױנייןן אונזער
תי*ן. 9 נ*ד pc םיםגליד 9 זייז  װיײ םיר י
 ל*־ *ונזערע ®דן םאנכע אין *ז *ב?ר, ס?ן

 במלאגגעז ח*ס םיטכלידער, ד* זײנעז ק*יס
*ן,1י 9 נ*ך *י י  «רײבם, איהר װי ם*??, ;
ןt ױגייזן דער ןיו  אונ־ װי י1*ז מוזיקער. ו

 ?ס םען קוקט סעזאךםרייד, * איז כידײד זער
 אז זעהענדיג, נים זיך ם?ן סאבפ — אװעק
 אינסטדו־ *ן ?פעס אויןי ׳ספילט c*n דער,

 9 אויןי יל?ן8ש סיעק־ציים אין ג?חט מ?גש,
 װײסען דערװײל ב*ל. 9 ױ אדער וזתונח

 קלא* ברעגגען איז עס װען םען :יס, סיר
?בירח. *זא פאר םיסגליד * געדגעגעז

טשער־ שאפ א פון דאנק א
מאן.

— רעדאקטאר: װערםהער
 א אױסצושסרעכען םיר ערלויבט

 שװעסטער און ברידער םיינע צו דאנק
 בראד־ 1370 ׳שאם קאהען׳ס לואיס םון

 פרע־ םיר האבען זײ װ^ס דערםאר <ױי,
 אנער־ »לס םעט, ראדיא א םיט זענסירט

 שאפ אין טעטינסײט קײז םאר העגונג
 םארםייכטע איך ױניאן. דער איז איז
 בעסםע דאס ט^ן צו וױיטער אויןי זיך

ױגיאן. דער און שאפ דעם םאר
 דאנק םײן אויסדריקעז אויך וױיל איך

 םיהרערשאפם דער צו אנערקענונג און
 איבער־ זײער דאנק א ;ױני#ז דער םיז

 םעג־ םיר איז טעטיגקײט, און געבענהײט
 אין ארבײט דער םיט אנגעהן געײעז ליך
u y i .שאפ

גרוס, ברודער םיט
האלפער, יאובן

נמוץרםאן. «א•

אםעויסע מאכפ װאס

)8 .זײש פון (׳■לוס
 גערעדט םעהר שוין דאך םען װאלט ׳טאן

ע די װמנעז כ י ל ש נ ע  אינםערעסע] ־ ס
 םע<ש־ די געזוכם און אינדוסטריעה איז

 װאלט םארגלײכען; צו אינטערעסען ליכע
 גזסםאכט.״ רײכער נאך אםעריקא דאז עם

 לזד אין איחם געהט װאם דאס, אם
lv- r זאל אםעריקא בען... i װי רײכער 

 ײען זײן, ?י |yp רײכער און איז... זי
 ״אר־ אוז .םענעדזשמענט״ *סאאיטאל״,

 אינ־ אין םאדגקײכען זיך זאלען בײס״
 ״םענע־ ״קאייטא^/ ווארים םערעסען״.
 טוײ נים זײנמן ״ארבײם״ און דזמםענם״

yo ...״ זאמן  םענ* םענשען... זײנעז ז
^ען..

 אין םארנעוץםעז איז שמועס אונזער
 אויוי דיענא. םאן לעבען -דאוד^האוז א

 א באזוכם צוזאםעז םיר האבעז נעז1ס*
 םון חײם א אױל־אנשטאלם, אן פון חײם

tv ,פון הײם א און אוי^אינזשעניר tv 
םאםייימ. אוי^ארבײמער

 זיך םארגלײכען אינםערעסען די —־
א^ געזאגט. איך חאב — ניט... ם

 אגעמייאיסמנם פון צאחלונגען די
 n געשוסט חאם מס װעלכע אינשורענס,

o םאר ארנײטער n ווע״ סעזאן, ס«רע 
 די פון י1םארלוי אין אויסגעצאלם .רען

 אנחא^• וועלען און װאכען דריי יעצטע
װאכען, צוױי פאר נאך םען

 ירעס, צום געהען שורות דיזע ותן
 אויסגעצאלם האכען שױן סיר וחגילען

 פון ארבײטער די צו געילדער אינשורמנס
 ווערען דעם, אויסער שענער. טויזענט א

 װעלכע ארבײטער צו געמאכט צאהלונגען
 םון םארלויף איז געארבײט ניט האבען

 האבען װעילכע און סעזאן סירינג דעם
 ווערען זײ אפיס. אין רעגיסםרירט זיך

 זײערע פאר קומען צו װען איגםארמירט
 צו בארעכטיגט זײנען זײ אויב םשעקס,

איגשורענפ.
 גרויסע נאנץ א םאראן זײנען עס
 נים האבען װעלכע ארבײטעד צאהל

 אדער אינשורענס, די באתוטען געקענט
 און לאקאל זײער נעפעלט האט עס װײל

 האבען מיר װײל אדער נופער, לעדזישער
 וועגען אינםארפאציע קײן געהאט נים

 ספרינג־ דעם בעםאר ארבײט זײער
 אדבײםער דיזע צו צאהלוגגעז די םעזאן.
 געװארען צוריקגעהאלטען דעריבער זײנען

 נע־ װעט אינפארפאציע נויטיגע די ביז
װעדען. קראגען
 אויסנעצאלט טיר האבעז איצט ביז

 װע־ ארבײטער, אזעלכע צו בלויז נעלט
 פאר־ אין עקזיסטירם האבען שעפער מעס
 אגםאגענ־ סעזאן. נאנצען דעם פון לױף
 װעלען ױילי, טען19 דעם פאנטאג, דיג

 אר־ צו אויך ווערען געמאכט צאהלוננען
 לעצ־ זײנען װעלכע שעפער פון בײטער

 אזעלכע אויב ביזנעס, םון ארויס טענס
 אירגעגד צו בארעכםעם זײנעז ארבײטעד

 אזעל־ םון ליסטע א איניטורענס. װעלכע
 שעפער אנדערע פון אוין װי שעפער, כע

 אגדער אץ אויו* פארעםענטליכם װערט
אויסגאבע. דיזער פון םאאץ

 םארבליבענע די םיץ ארכײטער די
 איצט ביז נאך האבען װעלכע שעפער,

 באקוםען וחגלעז באצאלט, געקראנען ניט
 םון װאך דער אין צאהלונגען זײערע

 דיזע םון ליסטען םען.26 דעם #פאנטאנ
 ווערען םארעפענםליכט װעלען שעפער

^נערעכםעקײט״. נופער קוםענדעז אין
 צאהלונגען די םארפילעז װעט דאס

 ארבײםער, די צו סעזאן הײנטיגען םאר
 אינ־ הריגען צו בארעכטיגט זײנעז װעלכע

 ארבײטער אן אויב גאטירליך, שורענס.
 קריגען צו בארעכטיגט איז ער אז םיהלם,

 באקוםען, ניט עם האט און איגשורענס
 אז איבערצײגעז, אונז קען ער אויב און
 ער האט דעם, צו בארעכטיגט איז ער
 װעל־ האםפלײגט, א פאכען ו6 רעכט א

 װעט און װערען אוגטערזוכט װעם כער
 אומשטענדען די לויט װערען םארריכט

קעיס. דער םון
 אנםאנגען זיך װעלען קאפפלײנםס

 טען2 דעם טאנטאנ, םון װאך דער אין
 םאר״ אין אנהאלםען ײעלען איז אויגוסס,

 לאקאל יעדער ײאך. גאנצער דער םון לויף
 וועל־ איז טאנ באזונדער א האבען װעם
 קאמ־ ווערען אנגענוטען וועלען עם כען

ילאקאל. יענעם םון מעמבערס פון פלײנמס
:פאלגם װי זײנעז םעג קאטפלײנם די

אוינוסם. טעז2 םאגטאג, —־ 2 יאקאל
אויגוסט. טען3 דינסטאג, — 9 לאסאל

אויג. טעץ4 םיםװאך—35 און 10 לאק.
אוינ. טעז5 דאנערשטאנ, — 48 לאקאל

 םרײםאג, — אנדערע און 23 ,3 לאק.
אויגוסט. טען6

 ווערעז געםאכט דארםעז קאםפאײנםס
 אםיס איז פערזענליך ארבײםער די פון
 אינשורענס אנעםפלאיםענט דעם פון

 די אין גאס׳ םע18 וועסט 122 פאנה
 נעווארעץ באשםיםט זײנעז װעלכע םענ
 באלאנ־ זיי וועלכע צו לאקאלס די םאר
 אנ־ ניט װעלען סאםפלײנטס סײנע גען.

 אדער צײט אנדער אן אין ווערען געגוםען
 דורך אדעד פערזאז, אנדער אן דורך
> םי

ערהאל־ װעלען סאםפלײנסם די װען
 װע־ אוגטערזוכט זײ װעלען װערען, טען
 אינםארמירט װעלען ארבײםער די און רען

 אויסגאנג דעם װעגעץ םאסט דורך װערעז
 זאלען זײ וועז »יז אונטערזוכונג, דער םון

נויםינ. אויב אםיס, אין סומען

געשסײבעלס. האט ער
 חוײ די פארבײגעגאעען זײנען מיר

 םון מומרים די אויצ־״ריסםאזואניעס/ כע
 אר־ גרופע א ערד. דער אין *ױ^־סודות די

 געטײסםרעוועט. דארטען האבען בײטער
 אויל* נײע א דארמען עתוארטעם מן

 ״ריםםאזואניעס״ די םון און ^ואיליע,
t םען וועם m r ,רײכטום. שעיעז אויל 

 tpryp באג? זיין אין pimv איז ער
 מד זיך האב איך ״םרעוו^יע״םמקחס״;

?ארעספאנדענץ. א מרײבען זעצט
 זיך פאמגײמז איגנמרעסען די נײן,

< ' ״ נים*..

לינערםאן און [[אלדמאן
ס ו נ ײ א ל

 ?אם־ 1מאכע ארבײטער די אײדער
 די דאס װיסען, זײ דארםעז פ^ײנטס,

 וחןלכע לױט ים5כל די זײנען םאלנענדע
 אינשױ אנעמפלאימענט םיז צאהלונגעז

געמאכט: ווערעז רענס
 בלויז געםאכט ווערעז צאחצונגען .1
 װעל־ רמפארםס די םיז באזיס tan אויױ

 די םון געורארען ערהאלטעז זײנען .כע
 יעריאדע דער סון םארילויף אין ^עפער
 דעם און דעצעםבער טען1 רעם צװישען

.1926 ױני, םען1
 אפ- האבעז םוז ארבײםמר דער .2

v אין געארבײט n o וױיניגםטענס אם 
םיזאנס. צוױי יאהר, אײז
3. tv יוניאד א זייז מזז ארבײטער 

 יאחר א םאר װײגמסםעגם אם םיםנליד
צייט.

 גזד חאבען no ארבייםור tv .4 ׳
״קאנטרימרפאנס״ opyt איבער סאכט .

 אין םאגד דעם צו (כײשםײצרונגען)
סיזאן. ספרינג דעם פון םארלױף
$10 J5 יעדמר םאר נעצאחילט װערט 

 דער װאס װאכען 9 איבער װאך פוילער
 דער געארבײט. ניט האט ארנײטער
 סיזאן דעם םאר אינשורענס מא?סיםום

.$60 איז
קאלכױטין. םאריס ,

 םון שעפער פון ליסטע v איז אט
 אויס־ ?ריגען װעלען ארבײטער די װעלכע

 איגשורעגס אנעםפלאיסענט געצאהלט
 װעלכע ארכײטער די ײאך. ?ומענחג

 אין שעפער דיזע אין געארבײט האבען
 גע־ װערען סיזאן, סםרינג םון םארלױוי

 פאגד, םון אפיס אין ?ופען צו בעטען
 װעל־ טעג די אין ׳נאס טע18 וועסט 122

 צאהלונגען, פאי אנגענעבען דא װערען כע
:םאלגט װי

חשולײ וטען9 מאנטאג,
̂עקסאנדע — װא;נער און ססיט ־,מ

 סשריט טע35 װ. 240
 סם. טע15 װ• 42 — או?1?־ אלםא

 פם. ט״;20 זו. 30 — אלםחיייץ ס.
 סם. טע27 יװ 34— ה און קראסעי א^זינ^ף,

 סט. םע21 װ. 40 — בלום און ב#ר*ן
̂רק בארגעי  סם. טע28 װ. 130 — קלו
 סט םע17 דו. 8 — ®ראסט און בערםאן

 עװ. טעדיסאן 90 — בעיגארד דז^רדז׳® עסט
 סם. םע25 װ. 33 — בערנעטײן י.
 עװ• מע7 245 — ד,*. און נערגבאך ח.

סט. םע37 װ. 248 — שנאל און בערגבאך
סט. םע35 װ. 218 — בערנ׳טטײן ב.
 עײ. שע7 352 — בערנ׳גטײן ם. און ס.

̂ל פװ בעסם  סב םע33 װעסש 1351 — א
 םזוסש.20 װ. 132 — ביערםאן ם.

 סם. טע513 װ. 327• — בר*ס. בלום
סש. טע22 װ. 10 — בערםאן יין באסם

סם. םע33 װ. 40 — בר*ס.
 שש. jn&30 װ. 142 — נריםבערג ב•

 נ׳קלין ׳עװ. ת^דסיזז 471—.0 און סי. ב׳קלין
 :׳קיין עװ., ליבערםי 152 — בועלאװיץ ם.

 סט. טע24 װ. 27 — קייאו? מ. און סי.
 םש. טע27 װ. 120 — יערסקי «וון םמזארגעי

 סםי טע29 װ. 210 — קא. און קראשם קאאם.
 סמ. טע22 װ. 140 — בראס. קאחעז

̂ן און קאחען י.  סם. שע21 װ. 136 — כן
 סט. טע21 װ. 21 — קו>טיער און קאחען
 סט. טע28 װ. 151 — אײזענבעלג און קאהען

 סם• שע30 װ. 21 — קלאוק קר*םזועל
 סט. טע17 װ. 110 — סקאלניק און דאניעל
 סט. טע39 וו. 257—האזז קאוט דעלוקס

— עשליצ?י8 און דעםידאװישץ
 ברוקלין ?װ״ ראקאוועי 767

 םש טע38 װ. 246 — סאן און דרעטצין ג
̂וק עק^נןןםיקעל — סוש עגד ?ין

 ברוקלין עװ., י=קין2 2377
 פם. םע35 װעסט 213 — סאן און עדעלם?יז

t. סט• שע87 איפש 177 — עדליטץ ע. יון 
 סם. םע36 װ. 327 — סוט און קלמוק אילײ

 •CD שע27 װ. 115 — ק*. קאום עספײר
םש. טע27 װ. 48 — גארסעגש עסקןן

דזשולײ טען20 דינםטאג,
 סם. טע30 װ. 234 —װיןדןייי עסםראף.און

 סם. טע36 וו. 242 — ל• און ס. «.
 סט. שע2 װ. 44 — װאי׳טאפסקי און טערין

 .cd טע24 װ. 10 — ®עדער און טײן
 סט. טע17 װ. 20 — מיגקעל א.

 סס. yc2l .u 32 — םינםץ און טינקעל
 •cd םע28 װ. 143 — וי*ער ד.

 סם. אםארגעי cd — 43־i*b און םראנק
 .so טע27 װ. 118—םאנענבאוס און טרידםפן

סם. yc25 װ. 28 — סיטא און טראימםאן
•cd שע25 װ. 4C — ק#. םטג. װ. ב. ג.
 ׳ ספז. םע18 װ. 32 — שאן און געלער ס.

 סם. םע36 ײ. 327 — ג&רםענם געגער»ל
 סם. pc25 װ. 119 — «ג»לל און גיםזנלםאן

 סם. םע28 װ• 131 — גל*זער און גלאזער
r n’.» לדפארב  םס. סע30 װ. 145 — ̂ג

— דובערשטײן און גאלססםײן
 ברוקלין £,C יאול 285

 סם. םע28 װ. 47 — גפײפן דזאײ.
 סס. סע27 װ. 34 — קא. קלאוק גרעיד

 עװ. זיבעםע p.* — 305 און גרין י.
 סם. םע14 װ• 61 — קאחען איז גרינבערג
 םט. טע28 װ. 152 — רודס און גוסוויליג

 ״בי״ עװענױ 5 — קאהען און חאבער
 םט. טע8 איסם 43 — וײן און חאנער

 סם. סע19 װ. 37 — ועל און חאוזמןזן
 סם. טע8 איסט 45 — חעללעו

 עװ. זיבעסע 245 — ק#. קל^ו? חעים
j סם. םע29 ון. 130 — קא. און חענדלער 

 ס& םע27 װ. j — 158 װ• דזאײ.
 ב׳לין ןןװ., קריס»ן*ער 315—סאז און יאטע

 ס». מע20 װ. 26 — קאחן .0
 םם. *ע14 װ. 63 — קאחען ײן ?אילאז
 סס. םע26 װ. 15 — קאראלוס דזאײ.
סם. טע37 ײ. 222—לאחרען און רפםח קארי,

 ס®. סע17 זו• 138 — קאצםאז
 סס. סע29 ». 252 — אאגזער און קערן

oo«i«p סם. סע24 װ. 148 — זאקס און 
סט. y*18 װ. 120 — סוםער און קאססםאז

חשולײ מען2ו מיטװאר,
 .ye24 00 װ. 183 — ח^ראװיסץ און קראמער
— מארסיזננסי און קראסער

 ברוקלין צװ., אנחדחיל 111
jdo םעit. 31 24 — הראניא ר.

p — 127 »ון לדבאװיסץ in •װ oo yv2fl. 
 ס». jm30 װ. 128 — ססןון און לעוױן

 jio סע89 װ. 242—ג^לדמןרג און לצװענססן
 סס. »ע22 װ. 129 — סןדעלס מילךרעד

 .oo poll איפס 54 — מפרטין ל:
 סס. דריסע װ. 49 — ם^ר^לא דז׳ןײ

סס. סע37 .11 134 — םיללער א.

סס. סע32 01 12 — טאלל א.
סס. סע39 װ. 234 — םאועס — װס.

 סס. סע28 מ. tvcivoyi — 37 ח. ב.
— (מיססןו?י( גסלדסטײן און גערויא

סס. סע20 .11 48
 .00 ס?35 װ. 253 — וןלסק pN א«ע:חײס
ספ םע10 איסס 27 — סאנץ און ■אקולס?י

 סט. »?2 וו.purp — #19 «א;סי
.00 ס?24 .11 27 — ג«רגז?נס סוזראמאוגט

ן בררקלי ׳עױ. ««ר? 757 — ■אלסק ם.
̂לאר ?װ. זיבעטע 463 — םסז1כס און ■

.oo ט?35 װ. 262 — !אשאדקי ל.
סס. סעJJ9 11. 8 — גסרםעגם •יראסיד

בראדײײ איסם 103— ק. און ר.
בדאדײײ 1209 — רעיף דז׳ס״.

ק ל ב י ע ײ ד י סם. ס?25 •11 164 — ר
סם. שע17 איפש 15 — קל*לק ר^וזדעיל

.C0 פוע21 איסם 31 — ראזעגבלום ?.
ס«. טע20 װ. 36—ג$לד׳»ם״ן און ר^זענבלום

.cd ס?25 .11 159—׳נעסםער און ראזע:קי#נץ
סס. םע15 װ. 29—■עלדסאן און רז>:ד;:בערג

סש. ;רין 265 — ראםיססײן דזשײ.

סם• צעn. 21 110 — ר^זען דזשײ.
.oo שע11 איסש 54—קלײנמאן און ראזען

סס. סע8 איסט 44 — ?1קלא רובעשםײן
■?. מניחערסיםי 84—װןןחל און דונײשסײן

סם. שע33 .11 133 — ?א. ן1א ד?רםאן1ר ם.
pocypcn* סס. סע35 .11 261 - - בארלאן״ און

סש• ם?n. 22 126 — ערששײן3סא 0
דזשולײ טען22 דאנערשטאג,

סש. ס?25 .11 48 — פי׳ןזער און סאםיער
 ?רז1בא JU — שגײדער ס

 ב׳לױ ׳ סא סשאי 82—פאריפי ן1א סענסאנסקי
סש. סע10 .11 39 — קל*ו? ס?דײש

 סם. סע2 ײ. 4 — סעלםצער א.
 סם. מ;םע .n 263 — .ico פ?לװ?ל
סם. ־.םע16 .11 151 — עאפיר* בענדזש•

 ?װ. אנסע 575 — ׳מינדעלהײם ב.
 בדאדחײ איסש 85 — קאהען און שולםאן
̂טץ םם. סעn. 17 20 — לעיבאױימץ ןm שױ

— סי;?ל) ן1א (סםר#נג פיגעל ח.
 jao סע24 װעסם 142

 ברזקייין סס״ ר1ם 188 — סיגעל םשײס
 סס. 19 .11 133—דז«ייק*בס אין סילױערםאן

— בר$דסקי און סאק^י^װ
 קלין1בי סם., 307

 xo שע27 .11 144- ם*ב*סשגי? אןן ס«?רב?ר
 סש. שע36 ח. 327 — ספירן ל•

̂ר  סס. «ײנס 90—חאוז קלןזוק םש
 סס. »:ט? .11 262—טאבאשיסניק ן אי ססןזר

 םש. ם?8 איסם 4 — קאחען ן1א ססוססקי
 סם. בע21 איפס 40 — ג^ר. סשײלי^
 .11? זיב?םע 500—ם1קא ירלס1ג סופי־ים

 xo ס?27. װ 153—?ב?ר1י ארן באנענבסום
crnnc סם. סע40 .11 213 — ־לאוק

 ספ• שעii. 17 38 — יוראן ס.
 סש. סע15 װ. 30 — גאימ?:ש חיקסאר

 סס. ם?oi*eo 9$. — 135 11. 20 ח*ג
 סנו. םע32 איסם 104 — ס1ל?ם אין װײנרעב
 jco ט?88 איסם 451—מנײדער און װײנמאן

 סם. ם?20 א. 43—ה*נ?*װיםץ p» מײנששײן
— באםעגסאל און ם*ריםא װײנשםײן,

?װ. ויבעםע 463
 סם♦ םע21 װ. 154סשיצקי-״ ן1א וױיגםר*וב
 סמ סירינג 121 — ויון־בלאק חײםבערג

 סם. ם?15 װ. 29 — צװײגחאס® איז רװינ?
,bo ס?26 װ. 130 — וראנקעל און װ*לינסקי

 סס. ם?36 װ. t .*? — 242או ײ*לף י•
— «^?רבערג1ק ן1א װירםח

 סלײס ?רסיסי11גי1י 80
xס סע22 .11.151 — װיס?ין p* *לד6ז?

דזשולײ טען23 פױיטאג,
 עװ. זיבעס? 566 — רעזגי? p» *בר*סס

 סס. ם?25 װ. 130—ק*♦ pi*8p סםאר ברײם
 ס®. ס?25 װ. p.*—130 קל*ו? »?ד?רײא*ן

 סם. ס?38 װ. 219 — ביבול* און ®יגק
 סס. ם?17 װ. 133—*?לדער און ג*«ת**?ר
 jdo סעii. 39 323 — ל?חר?ר tin *חלססססן

 ססג דיװיז«*ן 121״— בר*ס. ויםץ1ח*ר*
 ם?26 װ. hjp-142 ?לאוק דזאיי. און דזאײ.

 סם, ס?36 װ. 327—דײ?אסם* און ?*םינס?י
143 — n*p  m .סם. ם?20 װ 

 סס. ס?31 װ. 25 — ?אנםאר און ?יר^טײן
 סס. ם?27 װ. 28 — 0װ?ל און ?*לבערט

 סס. ס?25 װ. 40 — ד*ני?לס און ליגיך
 סס. ס?31 װ• 115 — י1גרא אדן לי*יר

 ס«. םע26 װ. 158 — ב. און ס. ם.

 סס. ט?25 װ. 188 — םאנד?ל ם.
 סמ. ס?30 װ. 29—גרינאסײן און פילג?ר

 ?וו. זעקססע 450—מג*װ?ר ױן םיסעלדארו
 •no ס?25 װ. 105—ם*רג?נאםיין ײון סאנדעל

fp• — 28 «ו«רל  01VP .480 ס?15 װ 
 סס. ס?37 װ. 247 — בראס. *אם?ר#נץ
 ?». זיכ?ס? 500 — גאםליב *\\ ר*י*«*רם

 480 ס?25 .11 303—רסמקאןי א-יז ויז1ר*ג*
 yv9 480 איסס 65 — קא. קלאיק• ואקכו?

t» ר*??גבלום i לליסאן? —
 ב׳קליז ?װ^ סהאסןארד 159

 jdo נוק8 איסס tvpi — 45’ »יז ססנולעי
ױ t» י i סס• ס?25 חעסם 110 — ל?זוין 

x ברוקלין ?װ., בל?יק 867 אאיב 
 c xo גןורק 85 — אס?ק?ך ס.

א »ון װססערםסן ו ן  4י0 ■?22 װ. 68 — נ
*4PP — 82 «’00 610? 0 גסרם?ג« װעקסלער T • #«*׳*▼« «יו« *»י» י ■ • י♦

*־י

U 1 I U  I l i . l l

p פוז m ןדמזונגען
p ?”■ 9 (אלוס f(

 ו?ינ?ר ד?ר אין יאחר י??ימז ג?ר.
געזאגט ?ר חאט צוס צייט,
 קוס?נד?ר ד?ר tv ג?םיחים דך ״חאם
 און וט?רt 1״p גיט דין וו?ט ס?ז?ן
 נרױס?ר v pv ?ס ם?ן פיוזאט חײגט
 ניט, נאך סײנט דאס כאםש ׳ניט סאס

tv ם?ן t?p \סיאקוייחנן איצט שױ 
 v דין װ?ט סעז^ן ד?ר וױים װי אױןי

 װאס ארבײט?ר די גיט. אד?ר גוט?ר
 אכ?ר חאב?ן ׳דט ט2אי אפיױ ארנײט?ן

 י?צ- כ?ת #דדיאכס פריח?רמג? זײ?ר?
 םיר חאבמז צײט ד?ר ייז יאחר ט?ן

v evn?i ?ארכײםסיאזע ארסײ היבש 
p איז p^v דאס און ׳מ?םב?רס ir דאו 

 .p^v דך םאר פיםמור״ ״וױכטיג?ר א
 צאוזל v ?V מ?גיױ איז דעם אױסער

 אד ירלי ט?ן15 ד?ם װ?ל?ז ארכײם?ר
ארכײםען/ הויכען

 זי*< וײ?ר םון טאנום?ססשור?רם די
 א»' אויך זײנען איכער, אוגז םען גיט

 סע* סום?גר?ן ד?ם װ?גען טיםיסטיש
 זײנ?ן סײיסיײט טרעװליננ די זאן.

 אי״ סעטפעיס די םיט ארױסגעפאהחנן
 איבעד און װ?סט װײט?ר דער ב?ר
 ביזגעס, טאן צו איסט גאנצער ד?ר
 די אז נעיײנט װ?ר?,״ האפ?נוגנ?ן און

 צוםדידענשטע־ זײן װעיעז רעזויטאסעז
• לענדע.

 ;?־ אפגעהאלטען איז אװעגט נעכטען
 •p? יא?אי איע פון מיטי;; א װארען

 דזשאינט ד?ר כדט צוזאמ?ן זעקוטיװס,
 און באטראכט זײנ?ן עס װאו באארד,

 אמאניזאצײ נעװארען אויסגעארבײט
פיענער. אנס

 ג?װא־ באשלאסען איז םיטינג בײם
 צױ זאיען ױניאנס לאהאי די »ז ר?ן

 װאס ארםיי װאלונםיר?ז » שטעלעז
 אױוי ארכײט ארגאניזאציאנס די טאן זאל

 זיײ אויך אופן. רוהיג?ן און שטיצעז א
tנ 'c " *  tv ד גזותז אדדנוננ טאנעס  ו

ir jn שײכות א האבען װאס םדאנעז 
 יױ ד?ר םון פארשטארקערונג דער םים

ניאז•
 קר tv ?רםאהרען אויך האבען םיד
 ?א:פ?־ א םאר?וםען װעט װאן טענדע

 װאר־ עםבראידערי די צװישען ר?:ץ
cnyp םאנוםעהטשורערס די טים ױניאן 

 פאליא• מר. און םאך, זע^בען דעם םון
זײן װעט אינטערנעשאנאל דער םון »1טא

ם ה. צז׳ לו ס
 װילעחש ראשען

9רעסטאראנט
עװענױ סעה$נד 157

ססרים) סע10 (נ?ב?ן
 י1י1א סאועיס ן 1א דינערס ל*ר1רעג

 ג?ג?ב?ן װ?ר?ן ארײזען סעסיגע
 חר1א 9 (1» בײטאג אוחר 12 ויש?ן1צ

סלןך?ארם. איז אוחר 9 נ*ך אמ?נד.
 שפײו?ן פרישע און נעזונטע

גאראטירט•
 באלאלאיקא רוסישער

ארקעםטער
 9 און 7 צמישען ?װענד סל? זסאילס
ינ«כס’2 חר1א 1 ביז 11 און

 דר?סםאכ?ר און ?א»»נמכער
אײנג?לאד?ז• ספ?צי?ל יחןו#ן

*«ייז ב?םס? די געאינען דא t?n איר
v P* ?אטסאטפערע חײםיש־רוסיש 

H. 8 L U T Z K Y V8  RUSSIAN 
V ILLA G E  R E S TA U R A N T 

157 Second Avenue 
Near 10th New York City

i n  «» s u m p י  י תי « ײוי*י י
iw n w n • • מי׳וו  r ו n m m

n m 'n t די 
r m u r ■ ״ •  U
Im י r v  mh ו ו נ

t n r i  •0 ײ ניייײי

0< w iר n j r n f■ ״
*i i  >n0« 0 <3 ,m 

ii0** 0<ױ 1«  • n 
M UlU flffl 0 |«*1p <*{*|* 

מ״ ײי mי יי ו0י9| ײיי i 
mmr»0i \w y ן w, « — 

3( 10 1* » »01*101* 10**>*0« 1f0 
«i« יען n 0ײי0«0נ •am i f ׳iru״ 
t »*00• ,cm( יײי ט«ו  |0*;*0»i** 

0 (.00 am  »*) i»»” i i0ווי o» *n 
יס«נט.1»( ו«ר ױיט«ט
o r* ניט ׳יויו •», ייו in» O0i*

י ט« «tr« *1 יסס1 « i* *i» i*0 iio 
 «י (י(ט ניטייגקײט m*0 •תיס װייזט

 •a« *1 און נ«װסר«|, «ט1נ«נרי( «יז
 »ון «ס •*תי«ן 1נייט«1» י1נרייד«

ev i»v»r .» *איז, נ*ח*?ט«דיסטי׳ 
 זו״ ״נ«ן1 נ»י«נ»טים רי *פייו װאס

«״ 1ד« סיס פריחזן  *ד «ו1 <יז ונג80נ
 )o»i P)0i 0 יי,0 1סריי אין װײ< ניטו,

*ריענומ. נוטע • נעװ<״־ען

סמיסס פון פרעםערם
tjn• »ױ ז?ל« איזזר •ײד נע»?ז מיד ’u r 

 נײ נ?ח?י«?ן »ון זס?גס”?רס1אדו דיז?ן
?’V אווז ?»11 איחד װײל ••??•׳ 1אי 

ח?נ?ן ד»ר*ען

ען םיר *נ פ ה םון ע נ
צו עװעגױ, פיגפטע 123 םון

עװ. פינפטע 321
םל»ך ט?ן1 סטריט׳ טער32 ד?ר כײ

 ע?ססרא יקסמb?4Cmm תאבען סיר
 ■ר?ס?,״ *ו בר?סל?ו װײער סאניטייי
 ח*״ סיר בעלױױי?. און ולא׳א װ?לװ?ס,

 סאר״ אין סטימערס נעסם? די יך1א נ?ן
xyp ?אראנכי?. א סיס ססים סדוקענ; 

מא׳»ינס. ®ינקינג יך1א
 -’ד?זי ׳■ר?ס?רס אל? אײן ל»ד?ן סיר

 נײ? די ז?חן קום?ן ױ ב?ס?ס און געיס
 »ון כר?סל?ל וױיער די tie ם*דעלס

װילק#ם?ח 1זײנ? אל? ססיםערס.

W אמעריקקן די  און 8
ס רו װעלזוע סנן ע ר  פ

®םפאני
יארק ניו עװ״ .יגשםע 321

.6651 און 6650 *•שאאנד :טעאעשאן
אטענזעט. שנעל ארדערם קאונטרי

סקול דעדידנג גלײקשטײנ׳ם
יארק גמ סטריט. נרעגד 265

 »ון ?ריססי ב?ט
ססס. פ*רסײט

 *רם׳*»רד ם?ל.
2 4 8 8

ד?זײ• «אד סקרל
tie ?אטיגג גינג,

 ם?נס, לײדיס, tie »כ?ן8 יל? אין נדײדינג
 ■?ס?תס גאייםענסס. *ר8 ן1» טשילדר?נס

 ■רײז?ן. מ?סיג? i* גזדיגיסען ח?רעז
ל די י?חר. ג»נץ א *ס?ן איז ^

..יי•

 אנר״תולטור אידישע די
סאסײעפד דדרש) (באראן

jr?g e»?im סים •ארסזןר• *וקװסםמא V I 
 אויס• זיו װי »ח ••רםארי װאנאו roeשינ

t*o *m ססי» איי?ר סויוס אימר ײיו שוזמײאר^ פת
toon i r e  bo ייײ »ײייד יסם« mn«s v\ אוגו. םים

•ןדז?גליי. o«mp •דאר עדײגס ne< אכסאיוס t*r ס»ס »ח דסס אמזאו
i i i i t n i  -  w i«  vny» tmאיחר. 1 ניו - זמסאנ

!■wise /•eaiOH.TiflUL
«  I  h i k .

Bay Union Stamped Shoes
W• ask all members of organised labor to 
purchase shoes bearing our Union Stamp 
on the •ole, Inner-sole or lining of the •hoe.
We ask yon not to bay any shoes unless you 
actually see this Union Stamp.

Booth* Shoe W orker.’ Union
iSSSS&tt"

ט ג אנ ל ר א פ
i»n• i»r»n i«• t»*no |W 1««מ «0«יי(«0יי(

פאליסיס פאחיבערונג לעכענס
n 10• «י«(«;חײט «103101(1011 0 m  *i וו*«ן 

i»rurm• *rt אייגקוג•©. י«ג«נט 0 כ׳יט
»0 •עמענייגע גװײזונג»0 •ערזענייגע רוקוױקס0י

1» *«יפ ייז י«ז7«*נײ

היימאן ס.
6« <vsm ii v « ir, ו *ל• '«וק• נײ« «י ».18 ע « •«

״אינדעפענדענט״ ײערט
׳יס1»רס?4 ס?וס •יז נדײדיוו ייז ל?י?ו•

•”ל j« •ײ^ר-סײד׳ ײ j ’ j ” i r r o y r
• י י ײ ו ז י ע ן ו j•?•?רן 1ײ • j ip m r

p «?נס?ר’•ו i מו װיס די ו1 חן יזענ*1■ 8 1»י •אדדיגןן ױיסג?ל?ר?גס w* גײ י
יןחר. י דסלײר aiyiMS 10 ניז ד?ל»ר

סױרװיס דעױיניננ גװננארג
t,ijrD י7&*2 עיוענױ, •*(•מע 122

.5400 װי^קינפ «עיע»ן,
סיט♦ יארק נױ

דעזײניננ לערענם
װעכענטליר דאלאר 2>סנ ביז 50 פון פערדינ?ן ק?נט איחר

נעריחםטער חןר אץ קורס א נעהםט

סהרהל דעזײױנג ימיטשעל
נארםענטם. טאר ליירים און סליירער הינדער און םיםזם )טרוי«ן ם«נ׳ס, פון
 11» דר״אענ גריידיננ׳ •אםערנ^ ססגקו צי לןרנקז ד«נו»ניגנ •אר *npo חתי«יו ד♦

?ליידאר. מנ׳ס »ח נארסעכסס פאר םאר רראסאס סום^ em* •יס?ו
יאחר. 50 »ינ?ר נ?נועד?ם

?ררײבם האס ywo די
*)i»»T0 r, »רזוזויטאנתז. נזסטמ סיסטעםען, נײ
 נאײימ » פײנס סשול דאי״גימ סיס׳י?י ד?ר »ין ?ידס א

r>rem אוו you .חיידזשאס
V ?פ ארן םרױמז, און מ?ג?ר סאר פ?סי?ן6•ר נומ? 

אויסצוא?רנ?ן. ?יו אייכם מחר איז
A A]

Q,
 »ײנ?נ?ג »יי?ר איז unjm ו?נ?נמו ס?ס י?ס»גס מד?ד?1נ»

אר»ם?ת?.8 אתס ואיס איחי »וס ׳»«י»וי  ייימת. ןאמר זײנען אויסלארנעו פארץ נאדיגגמנ^ן ךי
H» אסאריקא אי« 9ק»ס*אגי ii*ry« יסססא9 די 1וײנ? וױר
מנתתס איעדיײ fjn«:r mm •?»י«נס •אראױפ?ן •יר

מיאס?ז. אװענט און טאנ
4IW^ro if«S «סרײםינ יח סיסװאי 4סאנס

? י י ד סקוחי. אונז?ר אח |6נסםרײש6ד?ם •
oow 9י1»ינס«רם» סרײא ®וור •?רז?ניױ.

ל ע ש ט י ג ם ג י ג י י ו ע ל ד ה ן ק ס
.5970 ײיסתאנזין טעאעםאז יארק. ג־ו סטריט, םע37 װעסט 16

ױנג ארנייםעו
 ראדיקאלער שטארקםםער אץ גרעםמער דער אק

וועיט. דער אויף ארדען ארכײםער איױשער

% — םארמאנט 2fioojnoM 
 83,000 — מיטנלירער

740 — כרענטשעס

 «?- *■’«■ ריננ $דב ד?ד
 ?ק*ג»םי• ?ן4מיכסי ד?ן
W ••ליסיא?! 11» א?ן

 קול• ד?ר «יו ריננ ?רג ד?ר
 אידײ ד?ר »ין מגסחנד ■ור
JiijyiMP •רכײסקר ש?ר

 אידי־ אײנצינער דער אמ ריננ ארבײטער ד?ר
 סאניטאר־ אײגענעם *ן האט װאם ארדען, שער

טיטג^ער. קאנסאםאטיװ דמע מאר יום
ביז 18 •ון עלםער אין ארייעענוםען מערען םעםגעמ

יאהר. >8

110 ניייד ייד ׳*ליסם םיםנ<יד, •ײן גיס נאר וײם איחד אױנ

מ?נד?|ז ייד ײ•■?pen• ג»ד
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 jtf* ®ח *רבייטער
 פאראײ• אענדעד,

 וץ און יײה ניגם
 ויק װעם װעלט

ײ « I i n i

 חחחה♦ בצדסתי
ארפח. ו*א

#.) כ״?, (יױג,
 געמכייג• םייז ןן

 ויך ײד ת*ל® קײ■
 וחגל יין ***ית,

.ljr?yS*v ני■ *יחד

מו אפיציעלער עו פון או אל ד שאנ סעונמ ס אינ ד ײ או װארסקרם נארםענפ ג יוני
PRICE 3 CENTS,1926 ױלי, םעי23 פרײםאגNew York, Friday, July 23, 1926Vol. M IL No. 30.

פריה םאנםאנ חןםאנספתניע פיקעם צווײםע
!ערשפע ױ װי םאסיװער און שעהנער נאך

ארױם חםט דעמאנסטראציע------םענטער׳/ ״גארמענט אין גאסען די םארפלײצען םטױיקער טוטיגע טױזענט דרײםיג איבער
 םך א מאבט — י ניט ר,אן און מארשרוט דעם שטערען זױל פאליצײ — מענשען. קלאסען אלע כײ באװאונדערונג גרױס

 פון האנדלונג די געגען פדאטעסט־סטײטמענט א ארוים גיט זיגמאן פרעזידענט — ארײן. װעלט דער אין גלאט ארעםטען
סטרײ־ ארעסטידטע די מיט ״פאטרולס״ די באנלײטען העלזער טױזענדער פון געשרײען הורא הילכיגע — םאליצײ. דער
סטרײ־ די מיט לײן אין געהען םטרײרךפיהרער אנדערע אלע און זימערמאן בארוכאדױטש, נינפא, הײמאן, זיגמאן, — קער.
 ״םארװערטם םון רעדאקטאר ׳ל,אהאן אב. נענאסע — קער.

גראנדיעזעו^דעמאנםטדאציע. דער אין ארדנונג
 איבער־ פיל דיאט םריה, דאנטאג לעצטען דעמאנסטראציע, פיקעט צװייטע די
 דעמאנ* םיקעט נרעסטע די געװען איז עס צוריק. װאך א מיט ערשטע די שטיגען

 סענטער״ ״נארמענט דער אנגעזערון. איז עס װען האט יארק נױ װאס סטראציע
 טויזענםער צעהנדליגער פון םענשעךים א םיט געװען פארפאײצט בוכשםעביציך איז
!קאםף און לעבען םיט געברויזט און גערױשם ה*ם עס און קעפ

 און באװאויגען זיך ה$ט סטרײקער די םון שםר#ם פעניטעז גראנדיעזער דער
 און מאנוםעקטשורערס די פון סטאידתײזער איז שעפער קאאוק די ארום נעצויגעז

 זײנען אומרוהען קיינע נ.5ארדנו בעסטער און שעהנסטער דער אין דדצאבערס,
 דיסציפ־ א װי מארשירם האבען סטרײקער רי נעשצעגען. הײנע םארגעקוטעץ, ניט

 איצם װערט װאם קאטן* נרויםעז םאר׳ן ענםשלאסענקײט מיט םוא ארפײ, לינירטע
 װעט כאאס דער כיז !זיג א צו ביז קעמפען צו באװאוסםזײז, פיט׳ז און נעפאכטען,

 זײער מיט נעזיכערט סעהר זײז װעלען זײ און װערען, פארםריבען קאאױדטרײד פון
 גרוי־ די באװאוגדערט ה#בעז קאאסען אלע פיז מענשעז איז עקזיסטענ״ו. און יעבען

זיך. האאםען רוהיגען זײער און הטרײקער, פון ארמײ סע
ארעס־ ״האאסײל״ מאכעז צו פאאיציי די נעשטערט ניט אבער האט דאס

 קאורט, אין זײ ברעננען צו כונה אײנציגער דער םיט אפ^ר !גארנישט פאד טעז,
 איבער ױניאךקאסע. די אויסצואײדיגען כדי ,5קא א דאאער דרײ צו באיג״טראפען

 און װאס, םאר שום א אהן געװאדען ארעסטירט טאנ יענעם זײנעז סטרײקער 200
 העםטיגען א םארעםענטאיכט ױניאז, דער םון נאטען אין האט, זינמאן פרעזידענט
ארעסטען. יטענדאיכע םיאע די גענעז פדעסע, דער איז פראטעסט

 װאס פ$איצײ דער אויף נעקוקט טאסע גרויסע די האט םאראכםונג םים און
 אין אפנעיעיהט זײ און ״פאטרואם״ די אין אגנעסאקט מענ׳טען אום-טואדעע ה^ט

 יהזרא״געמרײעז ר«יאכיגע םיט און !?ןטיה א דאאער דרײ זײ פאר נעהטען צו קאורט
 געקוהט האט מאסע די סםרײקער. די סיט ^פאםרואס״ די באכאײט זײ האב^ז

 נעאאזען ניט זיך האט אבער קײנער םאראכטונ:, אין פארדרוס מיט ארעסטען די אױו*
 הא־ צו נעװארם, אודאי האט פאאיצײ די וועאכעז אויף נע״טאענ, א צו פראװאצירען

 איז װאס דעם$נסטראציע, שעהנע די צוצוטרײבען געװאאד איבער אויסרײד אן בעז
 װײ־ איי^ אייר סטרײהער די טא?ע זאאען און הארצעז. צום געװען ניט זעהר איהר
 װאס די זײן פאאיסאײט די זאלען נעשאענ. א צו פראװאצידעז אאזען ניט זיך טער

ארדנוננ! די שטערעז
 אאע אײן פיסעט דער אױו* נעוועז זײנעז סטרײסער, מאסען די מיט צוזאמען

w אין ^םרייס. גרויסעז םיז פיהרער w מע־ זממאז, פרעזידענט נענאנגסן איז אײן 
 אאע איז אנסאניני זימערמאן, פארטנאי, נינםא, בארוכאװיט״ט, הײמאז, נעדזיטעד
 סאאיאטעז די מיט נאייך נענאננעז זײנעז אםיציחגז די סםרײה. גייז םיהרער אנדערע

דעכיאנסטראציע. נראנדיעזער דעד צו םייעראיכהײם םעהר צונעגעבעז האט דאס און
 םון רעדאסטאר לןאהאז, אב. נענאסע נעווען אויך איז אײן םיהעט דער אויןי

 האט ער סעמפער. בראווע די באנריסט איז סאאוםירט האט ער ״סארװערטס״.
 איז האאטוננ *טעהגע זייער באװאונדערט און סטרײסער ארמ" ורויסמ די באטיאכט

האמוי. ניויסעז דעם

trאומ־ קיץי — פיקעט־לײן. דער אוץפ סטרײקערם די סאלוטירט
 גענען ארבייםער די םרן קלאגעם די פון ריכטיגקײם די כאשםעטיגט האט

אינדוםטריע. דער אין עקזיםטירען װאם איבלען, שענדליכע די
 אויפריכטינען אן פאר זיך םיט שטעלם קאמיםיע דער פון כאריכם ,דער

 דער לויט אבער אינדוםםריע, קלאוק דער םון איבלען די באזײםיגען צו פארזוך
 קרי־ דער פון פונקט וױכםיגםטען דעם ניט זײ גרײכען ױניאן דער םון םײנונג
 איבערצײגונג דער אט פון נרונד אוים׳ן אינדוםטריע. דער אין לאנע טישער

 אינדזסםריע, קלאו־ דער אין אסאסיאײשאן יעדע אײנגעלאדען ױניאן די האט
 נע־ םארעפענטליכט איז קאמיםיע דער םון כאריכט דער װי דעם נאך גלײך

 האפענ־ אנריםענטם, קאלעקטיװע די באנײען װעגען קאנםערירען צו װארען,
 םען װעט פראגראם, ױניאנ׳ם דער פון באטראכטונג גענויער א דורן־ דאם דיג,

■ . אפמאך. קאלעקםיװען א צו קומען אפשר
נײעם א פון באדינגדנגען די װענען קאנפערירען צו אײנלאהנג ,אונזער

)2 זײפ אויף («לוס

 פילאדעלפיעו אדרעםירט זיגמאן פרעז.
אגרימענט m װעכעז קלאוקמאכעו

 הוג־ עםאאכע םון םיטיננ א אויף
 און לן<אוק דער פיז מיטגאידער דערט
 פילאדעאפיא, אין ארגאניזאציע םוט

 דינ־ געװארעז אפגעהאאטען איז װעאכער
 איז ױיי׳ טעז13 דעם אװענט, סטאג
 אינסטײ ארבײטער פיאאךעאפיא םון האיל
 דע־ זײנען סש., יאקוסט אח טע8 טום,

 םאר^אנעז, רײע א געװארעז באטירט
 זינמאז, פרעזידעגט פון םארנעבראכם

 װערען אײנגעיטיאסעז דארםען װע^כע
 אכריסענט ?אילעקטיװ נײעם דעם אין

םרײד. סוט און סלאוק יןא
מיטינ: גרעסטער דער געװען איז עס

װעדנ»׳ם8ג דעם אויף ענם&עדען ווײםאו און זינםאן
סטײפםענט

%־ ״
 געװענדעט זיר סאונסיא״ ״אינדאסםריעצ םון םיהרער די האבען װאך אעצסע

 נאװערנאר דער םטרײק. דעם אין ארײנםישען זיך זא^ ער סםיםח, נאװערנאר צו
 םארעפענט נאכדעם און םרײנדליך גאנץ אויםנענומען זײ זיך, םאוײשםעהט האם,
 איז בא^עבאטים• די םון באזוך דעם ווענעז םטייטמענם א ■רעסע דער אין איכם
 שטרײטענדע די צו אפיא אן נעםאכם אויך גאוחנרנאר דער ©ױן האט ווענס אײן

סעםעאמענם. א צו תוםען *ו קאםןי, דעם מאחננדיגען צדדים
 ענטםער אן געווארען ארויםגעגעמן איז םטײטםענט נאוועתאר׳ס חנם אויוי

 סטרײה. דעם םון הויפנדםיהרעך די חײטא(, םעגעדדפער אח זיגמאז וחגזידענט ®ון
_______ גם:םאל װי זיה אייעגט גאותרנאו/ צום עגטאער דער

 םװאר?עי גארםענם לײז־יס אינםעתעשאגאל ״די
 אנמםימעדגג די געחעריג וױ א§ שאצען יתיאן סלאוסםאכער דער ®ת כאארד

חג ת5* ^ ז סםים 5י ע ג ^ ״ נ ^ * ז אי ם ױ ^ ״ י ז » « ח ד ^ 
 °י® אייז אױך שטיםעז מיר אמחסםוײע. אונזער י*יז

״8םײקםעזייז״ *מדי *עחמעראוןאוםיארםײאישעראױש«ארשוננ  ̂זג-נ״
?ר.נעויא חיבגע^יײי® זייי װאם אמתסטריע, קלאוק דער אק 11״״ !,w rn ס«ע- את יתיאן די צירי?- יאחר צװײ םיט באשםיםם זןןןט ער

^ חױ־ . . ר « מ מ ז י ^ , מ מ ה « ק

ער כ.  דער אין שלעזיננ
 אינטערנעשאנאל

אן כאנה יוני
 האט פריה דער אין מאנטאנ ו*עם

 אינטער* אונזער םון עסם־פרעזידענט
 זײן פארנומעז שלעזינגער, ב. נעעאנאל,

 םון װײס־פרעזיחגנם אלם אםט גײעם
 טע5 באנק, ױניאן אינםערנע^אנאיל דער

םטריט. טע21 אין עווענױ
 איז מאנטאג איז ש^עזינגער ברודער

 און באנס דער איז געקומעז םריה חנר
 צו ענערגיש גענומעץ ג^ײך זיך ר.אט
 נעװײניליכען זײן אױז« ארבײט, דער

 װײטער און אן איצט םוז שטײגער.
 אין באנס איז זײן טאג יעדען ער וועט
 באראטען צו זיך האבעז װאס די, איצע

 םינאנ־ אנבאלאננמ װאס עפעם װענען
 *pp אים וועלען אנגעאעגעגהײטעז, ציעאע

באנס. אין טאנ יעדעז זעהץ גען
 אוים־ גרײט איז שילעזיננער ברודער

 באסאנ־ און םרײנד זיינע אאמ צונעםען
 םון אויך און ױניאן, אונזער םון טע,
 ארנאנמאציעם, ארגיינאנר אנתנרע די

o חאבעז װעלכא n t דעגא®pagftHi 
«ג ̂ועגעז באנידאמעלןןננמיישאנז,  ײי

־ייי מלמ אדקען tram* אמאונמ, אן
o n n iH איז

_________ נאד און טעז,
m םים טאז צו האבען וואס rm o -מנ 
wp. אויפגע־ פרײנדליד וועלען אלע 

ותחמ. אויםמנזמנר© און ממז

 םא־ םאר םיילאדעלפיא איז אפגעהאילטען
 קיאוקםאכער צעהנמיגער ילאנ:. נאטעז
 דיס* דער איז גענומעז אנםײיל האבען
 די פראנען. נעשםערט האבען און קוסיע

 הא־ זיגםאן פרעזידענט פוז ענםפערס
 מעהר די פון אײניגע געסאכט קילאר בעז

 םארבינדומ איז פונסטעז, ?אמפליצירםע
 הויפט די צוױשעז םאדערונגעז. די םיט

 נע־ אנגענוםעז זײגעז וועילכע פארשיאנעז,
:םאילגענחנ די זײנען מיטיננ בײם װארען
 פאדאנטװארטליכהײם דירעקטע .1

 ארבײםס־באדיננונ״ פאר דזשאבערם םון
שעפער. סאנטראקםאר די אין גען

 ל$ר- א םאר סעהױריטי העש א .2
 אזא אנרימענט. םון דורכםיהרוגג יאילער

 |jnim םארהאיטעז האז סעקױריטי קעש
נאכ־ ניט םון םאי אין ױניאן דער םון

)12 זיים אוייי (^לוס

םארצײכױס אינהאלט

30 נוםער ,נערעכטיגקײט״

• C'

ססרײק־נייעס. .3 און 2 זײט
ראגען.1^רנ^ניז»ן«יאנס־ און םרײר .4 זײט
 — קעםסקים די מוי^ר די .5 זײט

 M — ^רדריסם מיך גארקי. מאקסים
ברײעז•

עדים^ריעלם. .0 זײט
 J •7 .1 די ןון ^נגרעס אוי£׳ן .7 זײט

(געדיכמ) ןןרבייװ «ון עם. על — קלובס
 ••P דעם נים זײןם רײזען. אברהם —

לעבעדײזער. דער ־־ (פעליעפישז)
, װעגעז^ממ דעבאםע אינטעתםןזנפהג .R זײס

-‘.1 ם. — ענג^ני. אין םמרײק גענעראל # 
 סאוומ• *ין ערײבער אידי^ע די ןו

 חײם איז ראנאוי הלצ — רוסל*נד
ויבעדםאז*
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ם״יאמט•. «ון אלוסען .11 זייט  ^חדי
•*il<.:I JDwnjnunrirmiiifi »װ 09נײ .12 ?ײמ
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