
tr װעס והןונאן מט. im  dot א
אינחשאנקשאן פערמאנענטעז

27 o n  ,« w m « rrמן ט ױיי, י מ  ו
 ריננמר • פאר ם»רח«ר * ■*רשומן

 שאונ־ וימסטטעסטער םון סארטױיער,
 אײיסט־ m סיט סארנינדוננ אין טי,

tie V't ררעס״םירסעס מאנכע mo nr* 
 vs• אינדזטאגקטאן אן ■ערראנענם נ«ן
 די «וריש*זחאיטןן נדי ױניאן, m »ן

 נינדױניאן די »יק«מז פון ארבײטער
i דרעס w r סט. אין HMlim.

 םארנד א איז פרא*עס אי*סינער דעד
 איגדזטאנק־ *ייטװײריגען א פון זןצונג

nv,\ מו עי  נעווא־ ארויסנמנענען איז װ
in טײיאר דיבטער שאורט סופרים םון 
o איז n 1924 פון םםרייש דרעס. i n 

 סאנען *ו געמאכט אי*ט װערם םארזוך
o n און ■עדמאנענט אינדזשואנה׳ןאן 
i נענען געצילס איז n .י״ װ. נ. י. א 

o n .113 1גומע יאשאי װעמאן םט, 
o סאניא, לואיס n א און מענעתשעס 

 אינ-1פא .1ב״םע1א יװיתעלע1אינ **<
ovonyo איז o»vm» o n די זײנען 

 ׳שע־ ענע1?י1פא 13 פון 1אײנענטיסע
 עזול-1 א עס איז הוייםזעכלױ .1יע

o פון טאט n ױסוי םו? קאםפלײנם

 שאסטװס דד<ס ומרגאן טט. פון פראס,
■׳טאי׳׳. .פפעגער אן שאדפאני,

o■ פון יױוי1פא איז י w n האט m 
i פפו <אי«ר n נאטוי• פירמ פראט 
a n ״אינטיסידיי• אין ארנײןמר די 
tor װ׳ןי־ גא׳פוימנונג א אסאיט״, און 
vs יס1מא פון «ן1תװא נאשפטפט איז 

 אויפג׳וטיאטןן איז װ«<מר חיישוױט,
 אאוז«ר,1םא רינטסד ױגיאן. m 1פא

 mews די נעניױנט חאס אױס, וױיוט
o זיינטן װעינע ln jrn n פון עז1געװא 

פישעטס. די מנען עחת די
1 mאן אתיסנענענען חאט 1ינטע 

 י1פא װעט »ער דאס ,אויטיטאטוס״,
o»ro׳t 'װעט 1«װעיכ װעמען נענד1א 
 אונד ׳«אפען1פא אין tnjm ינט1כא^וי

 1נייטע1א די 1םא באקײעסייכש״סען
o אין כא׳פעפםינט זײנען ײעיכע n 

 ניט װעי׳ען עס ואס און ׳פאפ, אס10
 ק״נע איבעמזויפט און םיינס, שיינע ז״ן

 1#נ סענטענסעס״ טע1י1םוספענ״
 װעל״ 1אימ«נ 1םא סענטענסעס דזשײל

.״1סע1עסטי1א כען

חאוז יוגיסי דקר אין אווענם שבה יעדען מןנצעופ $
ממן פאועסס אין

Din גע־ װערט װאס איד• פאפואערע 
 םא־ אין הזיז, ױניטי דער איז זוננען
:אזוי אן זיך־ םאגנט יארק, רעסט

לעבעדיק, איז ױניטי דער ״אין
םדייאאך־, איז ױניטי דער אין

מאכזז, א איז םיידעא יעדע
םאך״... א איז בחור יעדער

 װײטער יליד דאס זיך ציהט אזוי איז
 oy>n און א<ץ ^נרירמנדיג וױיםער, איץ
 די אויך אוז הויז. ױניםי דער אין

 דארם ?יינען וואס םענ^נז םארהײראםע
נעמאועװעט. ניט װערעז

 םאאקסטימאיך »יז מעדיז אזױ איז
 די ױגיטי, די ייד, דאס איו עס װי

 ־לע דאס אויך דארט איז אזװי מענױ,
 א איז דארט קעבען גאנצע דאס בען.

 בעסטען םון נאעזיע מטיק א ליר, עעהן
 האט באטרעף א םאר װאס םארט!

 ■א־ דער געגעז װערטער, םרן ■אמזיע די
 הארמאנישען #עהנעם, דעם םיז עזיע

 דארם יצעבעז גאגצע דאס !*עבען ױניאן
 און יאעזיע, און ?עהנק״ט םיט אטעמם

 װאס נעסם די םון נעםיטער אאע די
 דער- איז נעילײטערט װערעז אחין הומעז

 דארט םרעט יתירה נ^מה די הויבען,
 םי־ א אויף אםילו א& נים קײנעם םון

נדט.
רײדעז, צו םייצ דא טויג וואס נאר

סטריוט —  אהח, םאהרט און זיר חנד^י
 דאס װאס אויםנעםינעז א^ײז איהר וועט
 רעדז׳שיסטרײ צו זיך װאו אזוינס. איו
 אין — אודאי, דאך איהר וױיסם רען

 בייצ- אםיס איז נאס׳ טעז16 וחגסם 3
אינטערמךשאנאיל. דער םח דיננ

ק ר מי ד נ ױי ן שו ר אי ע  ד
טי י נ ױז. ױ ה

 אקטיאר, אידיממר באוואוססער דער
 םיעציעל וואך ילעצטע איז אווײד, םארק

 אין חױז, ױניטי דער איז ארױסנעפאחרען
 עו<ם גתיםער דער און •ארק סארצסט
 no געהאט הנאה tn*or האט דארטעז

באזוך. ̂זײז
 די םיז אײנער איז מוועד םארק

 אי־ די וואס אקטיארעז אמםעאיגמנססטע
 אן חת א םארכמןנכג ביהטנ דמת

 ״ איז ער •אעט. א אױך מר איו אמטיאר
 װניאן, אקסיארען דעד אין אי סיםנ<יד א

#אראײז. ערײמר ארץ ל. י. מם Im אי
 V עס םיר דערצעהיעז וואס אנסקענען

o אנםמנעז n דער אין האט ער װאס 
o אםוזירט חױז יתיםי n זיק או̂י עזילם 

 אין זונטאנ מטײגער. אײגענארטינען
n n בײ מרי̂ז i n, סאר־ ותכעגםייכער 

 ^ורנעיע־ אך האט יינסקי דוד מיז אעזומ
ח זעז  םיז <ידער רײחע » הדדם1דז»יו י

n סאנסאג *ח חייגא• חענריד w

 אין פארילעזונג א נעגעבען איײן ער האט
 טיײ כײם 5װעצדעי ״אין גראװ׳/ *■יין
 םאריעזונג א געגעבעז האט עױ כער/
̂שע און דיכטער אידייטע איב׳<*  אידי

 מאריס פון טענ ערשטע די פון פאעזיע,
 און ׳טאנ הײנםינען ביז׳ז ראזענםעילד

 ילידער די מיט לעהציע זײן אייוסטרירט
 םון •אעטען םאר^ײדענע םילע די םון

•עריאד. גאנצען י־עם
ם גרויסער דער  הױז ױניטי םון ע̂ו

 די אױםגענומעץ ענטוזיאזם מיט האט
 געקומען איז מװײד מארק און פאר^עזוגנ

 דער שון כאגײסאערםער א דארט פון
 װאס עולם דעם םוז אינטעיליגענץ אסת׳ער

 אונזעד איייז װאקײשאז דעם פאדנרענגם
הױז. ױניטי

!אױפםקרסזאם םאמר סמוס

ט ענ ד ד ע ר ן ® « מ ע ם ז ע ר ד טי»  ר
ר ע י פ ל ע ד א ל ר פי ע כ א מ ק או ל  ס

ען ג ע ם װ ע ײ ט נ נ ע מ ױ ג א

ן (*לוס ו )1 ?»■ ו
 די אגרימענט. םון יונקטען די שםעז
 סע־ נײע א םאמאנגען דאן קאז ױניאז

 ארבײטער די באםע<עז קען און קױריטי
 אזא װאנעז ביז ארבײט די אפצףןןטעיצען

געגעכען. װערט םעקױריטי
 אלע פון װײדזמעס די העמגרעז .3

 הױך, דעם צו שעפער די אין ארבײטער
 דער^אײנ־ נאך עקזיסטירט האט װאם

 פילאדעיד אין װאךארבײט פון םיהרונג
 האגען דארםען ארבײטער אילע פיא.

 אױף םארשריבען װײדזמעס זײערע
 םון םאיו איז ארבײטם־תארטעז. זײערע

 העכער װײדזשעס, באצוג אין וכוח א
 איע־ עם ורעט סקײל, םיגימום דעם םון

 קאםי־ מא■ דעם םון ווערען נעשטעלט
i םיט טעט j r םאד־ א םון באטײייגונג 

אפים. ױגיאן םיז *טײזנר
A וו^יכע רעםארםעז און גצװיגסען 
 באצונ איז װעחנז אײנדעפיחרט ױעילעז

 ארבײטס־ און מטונדעז וױידזמעם, צו
 םארקעט, יארק גױ חנם אין מאגטראל,

 ארבײטעד די צו ווערען גענעבעז זאילען
 נאכדעם מעיער, פיילאחנילפימך די אין
 עםאב־ וועלען באדעגומען פריד^יכע װי

טרײד. יארסער נױ אין ווערען ^ירם
 די אינסםרואירם האט םיםינג דער
 דזמאינט םילאדעיפיער פון באאםטע

 אױםצוארבײ־ ג^ײך צוצוםראטעז באארד
 אבעדסrדז די םיט אגריםענט אן םען
 אוײ די אויןי מאנופעקטמורערס די אח
ן  ימןזידענט <יניעז. אנגענאבענע .מ

 צו סאםיטע צוגעזאנט^ער האט דגםאן
i אין העיפמן n דעם םון אויסארבײטונג 

?אנפדאסט. נײעם

yns אירגענד־װאו, אז פארדאכט, א חאבען אדער ווײםען, וואס
 "r # m.........I* יר חאלפ אז־ער געעפענם, זיך חאט יארג^ גװ «רום *דער? 

jmii עם נעכעטען זייגען nc אין וױסען לאזען 
ט׳ טאון . ר «ון ועפארטטענ א חן דן 4יוני  דער י

' פלאר. םער2 סטריט, םע16 ײעסם 3 בילדיננ,
ט. ט דעד טון םעערםאן חאלפערץ, ח אן  ק»- טאון אװ .
ק ן יײז װעיען סעקרעטאר, ד י *ג חך־עז «פים י  אץ טון ס

דן כת סריזז דער איוענם. י
ד כרענגען «ו גים פארפעים דן ..... תעג זדנ־ וועיכע אי

איד,ר
.......J ..........._________ ■ -*-״■

י ...............

 דער אץ ארבײטער די צו
אינחםטרי דדעם

 האכען םאנד אינשורענס אנעםפאאימענט די פון טראסטיס אװ נאאדד די
אrנא o אױפיעזצן צו עזoי n ױז פאנד pnw ארבילטער ױניאן אאע צאיעז צו 

y to  h װאס סומע i*ppy*jp vn ד ,1925 םעברואר םון נעװארען o חי n 
אן 1% ^ א צד  װײ- ארבײטעדס די םון נעװארען ^ונסארגענוםעז איז װאס ד

o v rn תאכען זײ װעאכע םאר םירמעז די דורך געװארען אינעממגענען איז און 
 דרעס־אאקאלס פאחעידענע די םון מעמבערס די םון װאוט א דודך נעאדנ^ט,

 צוױשען גיצײר װערען צוטײילט זאיל נעיט דיוע דאס נעװארען בא״צ^אסמן vא
 םון טײיצ דער םאנד. צום כײגעישטײערט האבען װעלכע ארנײםער ױדאן א^ע

'r v t\ אויס־ װעט װעלכע דא^ער, 11 דאריבער באטרעפט ארנ״טער זאיכען 
 װעאכע ײאצערורע די נאך קומט ארבײםער אן וױ נאכדעם וױןדען גמצאחלס

טראסטיס. אװ באאדד די םון נעפאדערט װערט
 װע*כע ארבײטער ריכטיגע די אױסצוגעפינעזי #ינסטליך און ׳ענעיל אום

 ארבײטער אלע םאדערען צו געװארען באיצלאסעז איז בײגע^׳טײערט, האנען
 צװעק דיזעז פאר םאנד. פון אםיס אין קלעימס זײעדע רעדזיציסטדירען צו

 יעדעץ םון וזײם־אדרעסען די צו ארױסגע^יקט אינ^ודענס״אםיס רער וזאט
 דיזער בײ האט איהר קאדד. קלעים רעדדטיסטרירטען א ױניאךארכ״טער

ט  ריכטי־ אײער האט לאקאל אײער אויב ׳קאיד אייער ערהאלטען יטױן צ״
 טישעג״ צו פארנאכלעסיגט האט איהר און נעכיופט האט איהר אויב ׳אדרעס גען

 אפיס אין קארד רעדז׳עיסטרײיעאן א קדינען איהר קע:ט אדדעס, אייער דזיעען
לאקאל. אײער םון

רעדזיטיסטרײ־ פאר פערלאננט װעיט װאס אינפארלאציע, די אױס םילט
 לאקאל. אײער פון אפיס אין פערזענליך קארד די ברעננט און צװעקען ׳עאן

״  האבען װעיען מיר םאנד. אינישורענס איז אײד םאר םאילען עס ײעאען ז
 דעם םאנטאנ, אנםאננענדינ לאקאלס די םון אםיסעס די אין םאר״שטעהעד

 איז װאס הילױ, װעלכע אירגענד אײך נעבעץ װעל/זז װעלכע דזיעולא/ טען19
 פעי־ א קאעיסט װאס אױבײטער יעדער לאײד. די אויסצוטאכען אום נויטיג
.1926 אױגוסט, טען15 םון ♦שפעטער נים רעדדשיסטרירען מוז סענט

 רע־ שאפ די 1אוי ערישײנען נעכיעז װעםעס ארבײטער יעניגע די נאר
 װעילכע די און םאנר םון טאזיאזע9 אין איצט זיך נעםינען װעלכע ׳■ארטס
 נעמעז צו אנטייל באיעכטיגט זײן װעייעז אײנצאהלונגען נעלאכט האכען

 װערען^ן אטענדעט פינסטאיך װעלען קלעיטס אלע אויסצאהלונ:. דיזער אין
 מען װעט ארבײטער יעדען ארײנגעקומען. זײנען זײ וױ ארדער זעאבעז אין

 אינישורענס דעם אויןי זיך נעפינט נאטען זײן צי פאסט דורך וױסען לאזען
 איז קומען צו אנצײנען איהם סען װעט יא, אויב ניט. צי רעקארד פאגד
ױאן דעם  פלאן. דיזען לויט קוסט איהם װאס נעלד די קרינען אין אפיס ױ
 װארום אורזאכען די כיעאדען איהם מען װעט בארעכטיגט, גיט איז ער אױכ

 װערען ארױסנעשיקט װעט װאס לעםער א אין אויסגעצאהאט ניט קריגם ער
 אםיס א׳ינישורענס אין קרפיעז ניט זאלעז ארבײטער בעטמז מיר םאנד. םון

 ארבײטער אן װעאבעז אין שאפ יעדעז פון רעקארד דער קאעימס. דיזע װעגען
 פינקט״ א און װערעז אונטערזוכט גרינדאיך װעט באישעםטינט נעװעז איז

 װעאען אדבייטער םון װיזיטען ארױסנע״שיקט. װערעז װעט ענטםער איכער
צײט. דיזע פאדאעננערען און שטעיעז נאר

 דיזען אונטער איבײטער די צו צאהאוננעז דאס ערװארטעט װעדם עס
 וױיטערזן אוינוסם. םיז װאך ערישטע די אין אנםאנגעז זיך װעאעז סאאן

צײט. יענער צו װערען נעמאכט װע^עז אנאנסטענםס
DRESS INDUSTRY,
UNEMPLOYMENT INSURANCE FUND,
J. A. CORCORAN, Ass’t  to the Chairman.

הח יוניםי ד
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ױניאן װאירקערם נארםענט ליידים אינטערנע׳שאנאל דער פון
זוטער. פאר׳ן אפען איז

ן ע ד ע ת י ב ט ש נ ע ו ו ר א — א ע נ טי ר א ס ױ ר  .ט ר ע צ נ א ק ג
ע נ ע ד שי ר א ען פ נ נ לו ױי רו א ן פ ן אי ע ט י  װאן־. מ

נ א ט נ ו ה ז רי ע א — פ ש רי א ר ע ט  ג נ ו ז ע ר ר א ם לי
ך א װ ט ן מי ר אי ע ה ד ױ ע — ם ט נ א ס ע ר ע ט נ י ר. א שו ט ק ע ל
 אז םארברענגם און אלע וםט

 אין װאקײשאן. אנגענעםען
I V איהר חאט הויז יגניםי דער 
נוטע, :גוםען אלעם םדן י

 ציםערען עםענם, געשםאקע
 כאקװעמליכ־ שטאדטישע אלע מיט

 און בלוםען אץ אײנגעםונקם קײםען
 *•- אין ניט זעהם םען װאם םלאנזממ,

 אױב לאנד. ױניםי אין חו.ץ א ערגעץ
 פארברעננעץ, גוט כאםת װילם איחר

ץ צו נים פארםעהלט !דארם זי
 אינ• דער פון םעטכערם חוץ א

 יוניםי דער אץ װערען טערנעשאנאל
 סת םעםכערס .אױפגענוםען חויז

 זאנםט און אתאניזאןױעם, אנחןרע
 פריעד את םעג״עז אעטעליגענםע

בא^ועגונג ארבײםעד דער פץ
 בילדיננ, אינטערנעשאנאל דער אין איז אפים רעדזשיםםריײפאן דער
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 ססחויי• אעגדער,
 די און #t%• נעם

וײן וחנמ װצאם
) ו ױ ײ י
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 םעהר אלץ פיהלעז באלעבאםים קראוק
ק דעם םםױיק גענעראל פון װו

ט נ ע מ ל ע ט ע ע ס ט י מ א ט ק א ד ה ע ב ײ ס 200 א נ א ש י קי י ל פ ע פון א ט ם או ו או . ב ען מ ר ל » — פי ה א  צ
ם ט נ ע מ ל ע ט ע ױן ם . ש ט כ א מ ע ר — ג ע ד ױ ע א ו ם ױ ר ע און ג נ ה ע ע ש צי א ר ט ס נ א מ ע ר אויןש ד ע  ד

ט ע ק י ײן. פ ס — ל לי א ר ם ע נ א ש מי א ץ ק ל ם א ל ק ע ט מ כ ע ר ם ש ר א ט ? י ען צו נ ג ל א פ ר א ט ם ס י מז  או
ר די ע ק ײ ר ט ט און ס ל א ץ ה ט. ד ר א ט — װ נ ע ד י ז ע ר ן פ א מ נ י ט ז ר ע ם ט נ ״ די ע ד ײ ם נ אי ױ ״ נ א  מ

ר. ע ר שו ט ק ע ל — ם א ר ע נ ע ק ג ײ ר ט ע ם ט י מ א ט ק ר ע ד א ע אױןש פ ל ר א ע ט ײ ב ר ס םון א ע ר ד ד ײ ר  ט
ך ן צו זי ע ר י ר ט ס י ש ח ע ן און ר ע מ ה ע נ ם ױ ר ס. א ע ם ע פ ־ ט ײ ב ר ר — א ע כ א מ ס ע ר ען ד ב י פ ג  א^נ־ א

ס נ ע ר ט שו ל ע ױן ג א ר ם ע כ א ט ק או ל ק. ק ײ ר ט ם

 סטרײק דער !אויסגעצײכענט שטעהט סטרײק נענעראא קאאוקםאכער דער
 מיט ?עםםעז םטרײקער מחנות גרויסע די ארדנונג. בעסטער דער אין אן געהט
 נערעכ־ די געװינען װעאען זײ אז זיכערקײם, א םים און אנטשאאסענגזײט איז פיוט
קעמםעז. ארויס זיינעז זײ וועאכע םאר ם^דערוננען טע

 די אן הויבען מעהר אאץ זיך םארציהט סםרײק דער טאג א מעהר װאס
p דעם םיוזאען צו באאעבאטים m קאנעץ באאעבאטים די סטרײק. דעם םון 

 אנט^אאסענע גוטע״ זײנען זײ אז װײסען, און היעס, םיז נים ׳עױן קאאוקםאכער די
 ױ־ דער םון ררוי דעם אױף ארבײט די זײ װארםען קוים אז װײסען, זײ קעמסער.

 זיײ ביז ׳שאפ, אין צוריקקערען ניט זיך זײ װעאען קאמןז, אין זיך שטעאעץ און ניאז
װערען. נאכגעגעבען װעאען םאדמרונגען נערעכטע ערע

 טער6ער? דער נים איז עס אאננ. פון שויז באאעבאסים קאאוה די װײסען דאם
 גע^טאנעז קאםוי אין שוין זײנעז זײ איצט. םעכטעז סאאוקםאכער די װאם יהאם^
 סאםן« דעם זײ האבען מאא יעדעז און פריהער, מאא אײן ניט באאעבאםים די נענען

 די ארויסגעקומעז סטרײס נענעראא יעדען םון זײנען קאאוקמאכער די !געװאונען
 װײסעז באאעבאטים די און !סטרײק דעם אין זינען -אויך װעאען זײ און זיגער,

 ױניאץ, דער מיט סעטאען װעאען זײ אז וױיסען, זײ װײסען. מיר װי נוט אזוי עס
 באאד אבער װעאען זײ סזא. זײער אםאא נאך סרובירען זײ ׳עם מען זאגט װי נאר,

 ױניאה דער נעגען װידערשםאנד האםנונסאאזען א םיהרען זײ אז אײנזעהן, סוזען
י םאדערונגען גערעכטע די נעגען און \ ן ו  סוםען סוזען װעאען זײ און ארבײטער ם
 אײדען זײ כאט^ש אפציהען, עס זײ פרובירען אבער, דערװײאע סעטעאמענט. א צו
פאראוסט. נעאט ;רױסען א

 ארויסנעקומעז םאנוםעהטשורערם ״אינסײד״ די זײנען ׳טטייגער, א ײאך, יי
 צױ באױז אנגעםיהרט װערם סטרײק גאנצער דער אז םמײםמעגט, גארײשען א פיט
 האבען זײ ״גודם״ די מיט אװעקנעהן ניט זײ אאזמ מען אבער ״פאאיטיקס״. איב

 װאס זיגםאז, פדעזירענט םרן ענטםער םארםרעםאיכען א באקומעז באאד דעם אױף
 אין ענטבאויזטע, װעאט דער םאר װידער שטעהעז זײ און טעגות זײערע צוקאאפט

 םארםאס״ זיך םינוט א פאר אםיאו ניט זײ אאזט מען נעשטאאט. ריכטיגער זײער
 זיגמאן פרעזידענט װאס אט און אישוס. םאאשע מיט מוח א דרעהעץ איז סירען

קורצען: איז זײ ענטםערט

זינםאן? פרעבם_פרעדדענם עםפאלים̂י איז
ען םאנופעקטשורערס אינםײד ״די ײנ ט ארױםנעקוםימ װידער ׳ז  נײע מי

ײ האבען םאל דאם 'אדװערטײזמענםם. ט ז אי ר עב םג חי  נײעם, שפאגעל א א
ײ נעדאנק״. ,טיםען העכםט א דערםאר אבער  אז געזאגט, געםליך האבען ז

*פאליטיקם״. ױניאן זײנען פאדערונגען םםרײק אלע די םיט םטרײק דער
ײ זיך ״װילט :םרעגען ז
 םאר מאנוםעקםשורערם די נאטראכטען אונזערע פאדערונגען ״װעלכע

שאן די אפשר ,פאליטיקם?״ ײ בײ דאם איז ? קאנטראקםארם םון לימיםיי  ז
ם דעם אז עם, קוםט װי־זשע - ? פאליםיקם װעתאר׳  ער־ האט קאםישאן גא

שאן אז קלערם,  צו אום װערען אײנגעםיהרט טוז קאנטראקטארם אװ ליטיטײ
 גאװערגארם דעם חאט פונדאםענט. געזונטען א אוי,ס טרייך דעם שטעלען

שפילט אויך קאםישאן ? פאליטיק גע
ײ םײנען ״אדער ם די אפשר ז טאי  איז “עטפלאיםענט? אװ גאראנםי ,

ײ בײ דאם  געפעחרליכע א םאר װאם וויםען טאקע םיר װילען ? םאליםיקם ז
ץ זאלען קלאוקםאכער די אז פארלאגנען צו עם איז ״פאליטיק״ נױט זיכער זי

!יאהר אין וואכען 36 כאטש ארבײם
אךכײםס־ ־שטונדימן40 א פון סאדערונגען די שםייגער, א געחםם, ,אדער

f “.■אליםיקם עם איז פארװאם װאף. t או א שטונדעז 40 םאדערען ײ װ  א
חרט לאגנ שױן עס איז םרייד דרעם אין ווען 4טרייז קלאוק אין בײט ײמעפי ? א

ט וױםען, גןױואלט םיר װאלטען ״בכלל  זײ^עז זאכעז אלע די װען זינ
ײ בײ םיקם׳. נעװארען ז תיאך״פאדי  ערשט .פאליטיקס געװארען עם איז י

ריי םים אדער נעכטען. מג־ ױר האם סטרייק דער װען ןװריק װאצען ו  יי״עיי
ר, ען,ג ט — אחן י ײ ם ר ר ד ח א ק י י ר ו ש םיר װען צ  ערש צום חאב

ען דיזע ארױםנעשטעלט מאל םען מ ת ע אד «פ
איז ם׳ ^נ—>3.ני.זיי חאבעז צוריק יאחר דריי םימ מאדנע, זעחר . ^מ,.  ז.

עזעײא3 אטאי ם״ט עם w אמוטער און ^וניאן־פאליב^קם״ איז דאם  י
ם, די אכער ליםיקס״. טי מ ע אל ^־כ םי אינ  די וױ .

ײ כאפף» םוח, « דרעחען זײ ױם םעחר #זױ, m זווך דאם tn װײםעז׳ ו
ײ וועם מ גאר ז ....................... .. י,,,{ ........ו^ןלמןץן/ גי

 עס איז צײטוננ װעכענטאיכער א םאר
 סיט ״אפ־טױדײט״ זײץ צו אומסעגאיך

 װיכ־ דאס ׳מאכעז זיך קעז גראדע נײעס.
 :אכ־ גאײך פאסירעז זאאעז נײעסעז טינע
 דרוק. םון ארויס איז צײטונג די װי דעם,

 די אט אז אױס, שוי[ עס קוםט דאן אח
 א מיט ווערען ב><ריכםעם זאא פאסירונג

 מעהר שוין איז עס ווען שפעטצר, װאד
ניט. נײעס קײן

 צו פרעגען, אודאי דאך איהר ־וועט
 עס אויב באריכטעז, עס מען דארוי װאס
»אט? שויז איז

 ערשטענס, דאס, איז, ענםםער דער
 ױניאן־ די םאר האבען עס םיר דארםעז

 פרעםע אונזעף אין זאאען עס—רעסארדס
)2 זײט אויף (שלוס

אדועסידפ דגםאו פרעז.
המוהםאנער די

לפים»ר8כ אין
םינג א אױך אדרעסירמ  פון מי
פיאאדעלפיע. אין באארד דזשאינם

 סאר םארזאםאונג נרויסע ערשטע די
 אין קאאוק־מאכער םיז אאננ מאנאטעז

 נעײארעז אפגעהאאטען איז באאטיםאר
 און ױאי, טעז21 דעם םיטװאך, אעצםען

 פרעזידענט פון נעװארען אדרעסירט איז
 נעקומען ספעציעא איז װעאבער זיגסאן,

יארק. נױ פון
 םון םארטזעצוננ א איז מיטינ: דעד

 סאאוק־ םון פארזאמאוננ םריהערדינער א
 םון 4 יאקאי םיז סיטגאידער מאבער,

 אויס־ איז עס װעאכער אויף באאטיפאר,
 האא• דזש. װײס־פרעזידענט געטראטען

 ארגא• איסטערז םין מענעדזשעי פערין,
 באאטי״ די דעפארטסענט. ניזאציאנס

 רעא״ צו אן םאנגען ^אאוקסאכער םארער
 די נעקומעז שוין ס׳איז דאס איזירען,

 םאר• א מאכעז דארםען זײ װען צײט
ארנאניזירען. צו געהעריג װי זיך זוך,

 געײארעז אעצטענס איז באאטיסאר
 א און צענטער קאאוק װאקסענדער א

 זיך געפינען שעפער קאאוה צאא נרויסע
 קאאוקמאכער באאםימארער די דארטעץ.

 איז ארנאניזידט. געװען אמאא זײנמז
 ארנאױזא״ זײער איז צײט אעצטער דער

ם »1אוי (שלום ״ )3 ז

םמפרעאל נאזונפ נאואןז םמסרעפער
פאר$נפא אץ האכםאן

דזשוליוס
בײדע אין אפגעהמיטען װערען קלאוקםאכער פון פארזאםיונגעז גרויסע

שטעדט.

שטאגד א נאך  כיא־ םיאע םון שטיא
 TP איז קאאוקמאכער די האבען ׳נאטעז
 אנגעהויבען װידער אעצטענם נעדע

ט. ארויסװײזעז טע ױ ױ ט ה א
ס דער אנ אצי אניז װעא־ קאמפײז, ארנ

 די אין געװארען דורכגעפיהרם איז כער
 — מארחעטם קאאוק קענעדישע צװײ

 װינ־ איז — טאראנםא און מאנטרעאא
 איבערגעאאזען האט ,1925 פון טער

 ארגאניזאציעס גוםע גאנץ זיך הינטער
 ארויס־ זיך האט עס שטעדם. בײדע איז

 ס׳װעט אז קאמזי, דעם נאך גאײך נעװיזעז
 םארזוך אײז ײי םעהר םאדערעז זיך
 שטיאער םוז םעזאנען עםאיכע אפשר און

 רי ברענגען צו ארבײט ארגאניזאציאנס
 דער צו שטעדט צוױי דיזע אץ ױניאנס
 אםת׳ן אז האבעז װעאען זײ וחגן םדרגה,

 ארבײטס-באדינגוננען איבער קאנטראל
 אין םפעציעא שעפער. קאאוק די איז

 די אז אױסגעזעהן, עס האט מאנטרעאא
 שװע־ א האבען װעט דארטען ױניאן

 שטענ־ די אויסצוהאאטעז דזשאב רען
איהר אויוי זײנען װעאכע אטאקעם דיגע

 מאנטרעאאער די םון געװארען געםאנט
 אאננ יאהרעץ םון זײנען װעאכע באםעס,

 םיהרען%נים־ױניאן צו געװען געװאוינט
שעפער.
 אנרער־ אעצטע די פון םאראויח אין
 אםים גענעראא דער האט יאהר האאבען

 באשטימט אינםערנעשאנאל אונזער םיז
 מאנטרעאל אין אפדור װײס־םרעזידענט

 אינטערנע״ דער פון םארשטעהער אאס
 ברױ באשםיםט אויך האט און שאנאא,

 דעם מענעדזשען צו םאאאהאם׳ז דער
 לעצ־ טאראנםא. םון באארד דזשאינט

 דזשאינט אנטרעאאער9 דער האט סענט
טעטיג״ אעבהאםטע % אנגעהויבעז באארד

)3 ?ייט אויף (שלוס

ט ל א ה ג ס אי בי ײכ צ ר א ם
D

.31 נוםער .גערעכםיגקײט״

ס או ל ר ק ע ק ױי ט ם־ ם ױ  א
ם א הז ר ע !ט

ז פףצערםיז דער קאילאן, ברודער י  י
ר רנ יז  בא־ אונו בעט זוי«אן־קאםיםחג,ז^י

 גע־ דער *ון נאםען אין םאנען «ו קאנם
 סםדײקער. די ד*ס נעראל־סטרײק״קאםיפע.

ײ ארײן גיבען עס וירםצן װצםעגס  איליקי
 ניםארונד זאלען 4םע*עלםענג א יאר *אנס

 ײאם «ונ*עריאגען׳ איז עס װעםען לךיוען
סעפעלםזד-ט. » םאבען *ו גיכער

 ?ייגע דאס ערקלערס, קאנלאן ברודער
 װערעז געםאכם ניט־ װעלען סעפעלםענטס

 ארגאגיזײעדךקאםיטע די *ײלצג״י. »ין
 יעדע ווונטערזונצז גום אוריחער װעט

ט װעט עפ (in פירםע, ײ ײ חעליען ני • 
ן אוגםזערזויאגעז סיינען װאס גײטער, י  י

 עס םםרײקערס די ן^לען ארבײ*. חןר
צן »וי«חערען ןוון *יז געחמען לויי

iy «ו i יג• »יחר סעמעלםעגגדקאמיםחנ« 
•צריופיײמן

□
 ספזרײק־נײעס. .2 ?ייט
אן אונזער »ון גרום $ .8 !ײט ן מני י  י

.1 זײם *ון שלוםען םידעל־װזנסם. דער
ײט  ®ר#• ־־ ארגאגיזאציאנס און מײיד־ .4 ז

עדױקײשאנעל־דעוארםזםעגט. גען.
ט  קארפי• מרים — בילדער קורצע .5 זיי

טיר־ אױואז — I איחם חענגפ אאוו.
. נעניעװ•

ט ײ  צדימאריעלס. .8 ז
ט ײ ג .7 ז מז ײ  וועגעז ־ויתרער ױני#ן ד

- אטעריתע  בײם םראנס. הערמאז דר. ־
גראס• נםתאי — (געדיבט) ים

ײט  במקלײד־ואראײן װאחיעװער דער .8 ז
ןןארשװיגענצ די הימעאםארב. ה. ש•— ׳

װזזיחנר• ו• — (טעליעםאן)
ט ײ  אין בילדונגם-מזןפזיגקײסז אונזער .9 ז

 װי «זוי קאהץ. מ• םצניא — 1926-26
ײט^ן — *ם*ל ד *יז ענםאערם .ב נ ח

דאקציע•
ט  װיסען. «ו גו* זאכען .to זיי
ט ײ  אדװערמײזםצגםס. .11 ז
ט םעי אן .12 די ןולם איגמליגענ

ר »ין ױ»ק״«*ז דעם בדזננג• ױגיפ• ת
• ,.יץין , י מ ן ^ - ז ד

022323235390484853534853482323
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דעם מעחר אל״ן ®יחלעו באלעבאמים קלאוק
pm קגענ ®ון י י ד פ ס

)1 יי•til 1 •1(«י
n פארציינ׳ננט זיין c סיװד װינטינע•• 
 איז דאם צי סטיײש, » סון *ייט אין («ן

iw iw n•# תײנט m e .װיי נמנגמן*‘ 
n• סטיייש אין זײגןן סצגס, W P M iie 
 און *יײן סטד״קער די ניױז ניט סירט
 נארשנט זיינ׳ןן וואס די, ניױו דט אױך
 נעשיגען סענשוען יעגע pit סטר״ק. ארום

m צװישען אוין־ ויך u m סיטגליחור 
װאס סשוםות, וױיטע די פון רעזער און

םאנןן w bum יוני»ו
״זוינסײד״ םים

m*״ יארש׳ןו די ד♦ דט נאשומנן m 
i״j •י« די מיט w, ו און•• h• "f 

e ig e n ra m ז* Irani ל׳*f i  IM W 1•
שטײיש.

f• ,«n irv»« עס ip*t מיר n יי 
p יאדשעד נױ i w n יוגמר«י*#»ו ft‘ 
fra וו׳ןן חידוש׳ן, ;יט «יד י«ן lM 

 ,IWff WMfg סטרײשמײ׳וס די צוױ׳וושן
r וועגעז a w חאמון «יי pur 

«ײטונ»|. טעגיימ די אין פריחער

 סעמלממפס אײנממע
םאנומעהםשודעד

א ס ״נ ו און נ ר ם נ ־ כ עו ח * *ו װ ר « ט « ו • צ ם ע נ ר *

 איבער חאט קאנדטע סעטעימענט די
 באלעבא־ םח «לי?ײשא:ס0 הונדערט צװ״
 טאג יעדען און כעטעי׳טענט, א םאי טים

 די אבער אפריקיישאגס. נאו צו קומען
 צו ניט זץי יאגט סצטצלםעגט־קאמיטע

 וױיס-ירעזײ סעטעלמעגטס. קײן מאכען
 סע״ דער פון טשערמאן דער גינםא, דענט

 וױיפ-«רעדחננט און ׳טעילטעננדקאמיטע
 אין ערקלערעז סעקרעטאר, דער דוכינסס/

 גענעראי-סטרײש״ גאגצער דער פון נאסען
 װע־ סעטעלםענטס קיינע דאס קאסיטע,

 װעט עס אײדער װערעז, געםאכם ניט לען
 נענויע א אפוײוזער װעדען תמאכט ניט

 פיר־ דער םיט קען םען צי אױספארשוננ,
 ארגאניזיישאן־ די נײן. אדער סטעיען םע

 איז קאוילאן כדודער װעלכער םון קאמיט^
 םירמע, יעדע אונטערזוכט טמערםאן, חנר

געמאכט. װערט סעטעיסענט א אײדער
 אנ־ מען חאט םריה דער אין טאנטאג

 מאנ־ םיט סעטעיסענטם סאכען נעחױבען
סםרײ־ א םירםעס. ״איגסײד״ כע

 ארנײט, *ו pyitg אגױן זײנעז ?ער
 םא׳ vא oyor® נעסעטעיטע די אוױ״שען

 אײ״ קאריאײי^אן׳/ ״וױינ׳עטײן די ראן
 דו אין סלאױדפיררעס גרעסטע n םון ;ע

 דײ םיררע דעד פון ארנײטער די יאדא״
 דמר w סטרײק-חאי םון אינעםאהרען גען

 טיט נאסעס״ ״סײט־סייינג אין ארכײט
 V מיט און אױפ^ריפטען ״װישטארי״

ד די מיט ?איס גרױסע די טודה. בעגד  ד
^ האנען סטרײקער רײכע  P* •אראדי

 אוסעטוס דינען וײ און סלאו^דיסטריקט
 פרויה מיט געװאיעז כאגריסט

 ״איד מיט כיױז םעז סעטעיט דערוױיי
 אױך זײנען עס סײד״-מאגופעסט^רערס.

 םון סעטעימעגטס םאר אפילי?ײ^אנס רא
 מפע- קומעז װעלען די אכער דזשאנערס,

טער.
 אום דך קערען װאס ארבײטער, די

 •רא- 16 צאילען װעילען ארבײט, דער צו
 םון תאסע דער צו וױידזשעס די םון צעגט

געגעראיצ״םטרײמ.

 לק8 אױף פןוערס ס«םיפע ספױיה נמנעראל
רעדזשיספױדען צו זיו דדעסםאכעד

 םאדמרט גענעראי־סטרײק-קאמיטע די
דרמס-מעפער די אין ארבײטער אילע אױןי

 —ניאן״ילײט1ניטײ סײ ױניאחלײם, סײ—
 דער םון אםיס איז רעדזשיסטרירען וv זיך

 װערען געטאן מוז און דארף דאס ױגיאן.
גוםא. דרעסמאכער די םון טוכה דער םאר

 טרא־ אי«ט חאכען דרעסםאכער די
 די ארבײט. דער צו געהען זײ װען בעל,

 מטעילען קילאוס״שעפער די ארום פיהעטס
זיעען זײ צי וױסענדיג ניט אפ, זײ

 ײען דרעססאכער. אדער קלאוק־סאכער
 רעדזמיסטרײ זיר וחניען דרמסמאכער די

 זײ וועמן מניאן, דמר םון אםיס איז רעז
 וױיזמן או •מסעס״ ״װאירקיגנ באקומעז

 םארמפאחנן װעיען זײ און •יקעטס די
 װמן אומאננענעהםיליכקײטען, חאבעז צו
ארבייט. דער צו געהען זײ

 אױם- זײגמן דדעסםאכער אאע אלזא,
̂יסטרירען צו זיך געםאדערם  אץ רעדז

ױניאן. דער פון אםיס

 געלס זתשורענס דיעד $פ נינען נ»כעד דרעס
פ«ד ספױיה קלןוקםאנער צוס

אר־ דער ניט ארבײט בטוואוסט, ײי
 דער אין אינשורענס־םאנד בײטסילאזער ’

 אורזא־ געוױסע צוליב דרעס*אינדוסטריע,
 אנריהרען. ניט איצט קענען סיר װאס מנן,
 צוריק איצט כאקוםען דרעסםאכער רי אה

 אײננעצאיט האבען זײ װאס נעילט, דאס
 דרעסםאכער, אלע איגשורענם־םאנד. צום

 ווע- םאנד, צום אײנגעצאים חאכע? וואס
>v\ םאכט דאס — אויםנעצאילט באקוםען 

•ערזאן. א םאר ראלאר עאוי ארום אױס
̂• דער םון םיטיגג דצם אױף  נענערא

̂וװענט, דינסטאג דעם סטריײדקאמיטע,

 צושריםט א געװארען פארגעילעוען איז
 ,22 יאקאי ױניאן, דרעסםאכער דער םון
 דאס דערחלערט, װערט עס װעלכען אין

 םעםבער״םי־ גענעראי לעצםען דעם אױןי
 בא״ אײנמטיםיג איז 22 לאקאק םון טיננ

 דרעסםאכער די דאס געװארען, ̂שיאסעז
 איגשורענס־ דעם םון טגלט דאס אפ גילען
 קיצאוק־ די םון סטרײק״פאנד צום םאנד

 ארום באטרעםם סוםע גאנצע די מאכער.
דאיאר. טויזענט 130

 קילאוק־ די דרעסםאכער! בראווא,
געדענקען. גום עס ומןאעז מאכער

םפדאשונפש 8 אויןז ענפפעדפ זינםאן פדעזידענם
סאונסיל״ ״אינװסםױעל פון

איינ* ניט םריהער שוין האבען נדיר
 דער,אינדאסטריעיו דאם אננעװױען, םא<

 מאגוםעק־ ״א-נסייר׳ די םון קאתםיל״
 אדווערטייזנמנטם מיט מיםט םמוחןר

 רר זיי יחןסע. באלעבאטישער דער אץ
אן,סםײטםענםס״. עס םען

 ײערעז .סטיימםענםם״ דאזינע די אין
 אײ־ םםראשוגקעם. םארשידענע נעםאכם

 נעזאלט האם סםראשונסעם די pc נער
 *וליב אז שיאומםאמזר, די איגןר׳יחגסען

o n דער נעהן םארלאחנן וועט םטרייק 
ד ח מנ מ » ט p איז םןז t n »  u p .וטנען
 האט םםרא׳טונסעס דאזינע די אייןי

 סור־ אין נעענםפערם זיגםאן ■רעזיחנגם
ד םאלנם װי

מן, ,םיר  דעד םיגחזר, םר. *ז נלוי
 קאמי .אינרטסמריעל cun טק •חןזיחמם

«יסם איז םיל״,  ומגען יפסינדםטימ או
מייו ם  שלטײדאינרר חנר אין י״ניטן. טו

 4.910 אין םטרײסם נעווען זיינען סםריע
מ 4919 איז איז 1916 ל ת r זײנ׳ח ו a n־ 
 נאך זוםער. P® םווי אק נעײארען מעלם

ד ח ן מ ל ז Tyungw װ y n n נאכ־ «ר׳טס
jjfh םילע נןדזאט דעם D

 אנ־ סםרא׳שונסעס, אנשםאט װאיםען םער
 נעשקטםס־ און סאנסטרוסםױוע א נענופעז
 בעסער װאלמן זיי ווען ■אליםי, מעםינע

 אוים־ ױניאן חזר םים האנםערענץ א ניי
 ארבײםער, די םון םאדערוננען די גענוםען
 זייער אויםנעםיטען נאכםעהר זיי װאלטעז

 נמד ״אינםייד־ די אויב נאו פעסימיזם.
 וװ *נטשלאםעז זײנען נוםעשטעוחנרם

 -gi זיי וױ םעזאן, סולען זייער םאריירען
 «רי־ דאזימ די ױגיאז די זײ נײ הען געז,

 אױנ אמר אוועסרוימן. ניט וױלעניע
נעטיגאן גאכדעם ומלמן זײ או םיינען, זײ

י׳ ייגיאו׳ י אײו ד י׳
nm׳t ״t מן  « i> i, ארגײט«ר• די

ij fp fזא*יפ m in*
tn w  trvwvn w ד  איין ײי

ivsw דויו דט און לאשאוט •#ױיש, i 
n איוחפטרי׳ איוi n פאנאטאז׳יד

ד וױיס**רעז. ױ ? קי ױ ס  חנינ
a S k a ט >פ?אג ׳ ױ ®אר ב י ױ ט  ס

ר ע ן m ק ע ג טי כ ױ ט. ו ק א ®

 שאטערם, די &ון פארזאסרו;! ד׳ןר אױף
 סיט־ סאראנטאמן חאי, אײיננטאו אין

 חנינסשי, װײס״פרעדדענט ה»ט ײאך,
im סעלר׳וטאר fie סעטעיטענט״שא״ דער 

 סט־ייקער רי *ו ג׳ומאנט נאשאגט טיטמ״
 נאחענ״ א חאט װאס אשט,8 וױנטיגען א

 נענל האט, ער פטרייש, *וט ׳ןוײנות טען
 געיט וױפיל סאשטען, די געזאטעיט ייד,
 פאנד ״ אינשוורענס אדנייטסיאזען דער
 שיאושדא״ די «ו אױסגש«איט אי«ט חאט
 *;נע־ און סעזאן, פאריגען דעם סאר בער

 נוט א'*ט זײ א־ז געיט דאס ווי װייען,
rim ייט אין געשומען* pe .סטרייש

 האט מנינסשי װ»ס פאשטען, די לויט
 אנד8אינטוחננס״ דער זאי געז*סעיט,

 שיאושםאכער די *ו אױסנע«איט חאנש;
 םיז סוכיע א װארען דר״ יע«טע די אין

 םאר דאיא־. ריל׳אן דר״״פערטעי־ *רום
 זײע־ע אין שיאושמאכןר ניסעי הינ׳ש א

 נע־ וױ נעװען איזא, עס, איז פאטיריעס
װאונשוען.

ר ע ט ד נ י א ש ד ח ר א א ט ב ר ע ד א  פ
ען צו אױופ ר רי מ ם שי דז ע  ר

ר די ע כ א מ ס ע ר ד

 רזש. דעי דזאט דאגזןד׳לםאג לעצסען
 טשעי• אלע צו כריף ארױסגע״פיקט כאארד

̂עפער די םון לײמ  רערושי• צו דרעס״
 געבען און ױניאךדדעססאכמר די סטױחון

 י1אוי װערען צו געשטערט ניט ■עסצס ?״
n קיאױדסטרײקער. די םון פישמט״ליעס 

̂ערילײט די צו נריף רער  לײענט שאפ״ט״
:םאיגט וױ ױך

:׳שאי״ט״טערכיאז װעדטער
 האט סטרײק־קאכױטע דדשענעדאי די

 ארויסנע־ דזשוױײ, טען29 דעם דינסטאנ,
 וועי־ דרעסםאכער, איע צו בדיף א ילאוען

 סומען צו ױניאך״צעפער אין אדבײטען כמ
 דער פון אסיס אין רעדזישיםטרירען זיך

 ױניאךפעסעס, ארױסגעהטען און מגיאן
 זײ אז אנװײזונג, אן זײן װעיען װעלכע

ױניאךעעפער. אין ארכײטען
 רעדדשיסטריײ דיזער פון צװעק דער

 װאך ישטרענגע א האאטעז צו איו מאן
 גאר־ איז ארבײטעז דואס די, אלע אױןי

 דרעסמאכער א אויב און כמנט־סענטעד,
 װעט ױניאדפעס, קײז װײזען ניט וועט

 ארבײטען אין װערען םארדעכטיגט מר
רבײט.0ס<«עב- בײ

 *צאפ־טישער״ איע, איהר זײט דעריבער
 ױניאן די נעהדען צו אױפגעפאדעדט לײט,

 אײער סון ארבײםער אלע כײ כיכילאך
g r• בײ רעדדשיסטרירען זיך קוסען און 

 דיסנד אײער םון ביזנעס־אײדזשענט דעם
 מים- אוז דינסםאג קומענדמן דעם ריקט
 םען,29 און טען28 דעם ׳ דז?ןו/ וואך,

 30 באארד, דזמאינט םון אפים דעם אין
 אר״ דער נאך באלד סטריט, טע25 איסם
 ווע־ גענעכען ניט וועט •עס p’P כײט.

 איהר ;ארבײםער אינדמױדועיע צו רען
 אײער דורך רעדדשיסטרירען דך סוזט

שאפ־טשערםאן.
 שאפ־ אלע, אײך צו זץ־ וחננדען םיר

 די כדי סיםהעינםען, זעהן צו טשערלײטע,
 מיט־ פיי וועט װעלכע רעדזשיסטרײשאן,

 םאדהיטען צר קלאותסאכער די העלפען
 ווערען דורכגעפיהרט זאל סקעכ״ארבײמ,

 מנדע דער בעשאר סענייך. ײי שנעל אזױ
 יעדער וחןט װאך קומענדיגער דמר סון

 ױניאן- א א״ן ארבײט װאס דרעסםאכער,
w,% ײ דער פון װערען אפגעשטעילט• 

 איהר אויב ביאדינג. דער בײ קעט־קאםיםע
̂ט  אומבאהוועמייכקײםען 4אױסםיידע וױ
 באיד רעדזשיססרירט ארכײטער, די פ»ר

 וואס שאפ־טשערמאן, יעלער ש*«. אײער
 כא־ דעם דורכצוםיהרען פארםעילען וועט

̂וס וועם דזשענעראי־קאכדםע, דער םון ש

^ ו ױ ,DTW!כאנ

טשמדטאן
ש ג׳וראל יייי שאײטזג י

I »»*•>•

G E R E C H T I G K C 1 T
A Jewish I f U  WeMf

PaUUwd wmf VMaj bf Ik• h i—•H•■I LedBef Can— l
(Met: S ViH 16U> St, Ihw York. 1«. T.

MORRIS SICMAli Stc'j-Tnm.
L. FINKEL8TBIN, Aetlsff Vlltor

N f r  York, Friday, July »0, !»86

vmirw ׳

14 M l  at *• *•« 0■« a  ft•* Y«fc, N.
f i M r f  A ■fax H  H it

a  •pedal rata t i  •HM■ ftadM  far la •adfea 1108, 
abat 4  1*17,

VoL v m . NO. SI.

n ̂טא  tחומאנממןױ • «^ט דר
ijw וידאד v* •ריח, ראר אץ סאגטאג i 

 v* Of איסיאוטנט• און שעחן #נרױס
r וואס ,onivw \um וױחנד r  w 

 מחנמינא די .fnsriifj וחנן ו«טאן חאט
wtum o ןד ̂נן מיאוק-סטד̂י  מר- חאנ

̂יצט  טווו- און קלאופ-דיסטדיקט דעס פ
 n •רום חיחאן געשיאסענע אין ^י-ט
 און •וסט שטאחמן װאס ניילױננ^ חױנע
 אמא- ױך חאט שטרײק רyר דנט יעמ

 r* pimnoontovrow'i ױ פא»צן•
 pfrnn 0 יון פױדיינא א געװען וױדאר

 דיסציי^ניד״ אזא פאר דך ואסט עס וױ
פלאופמאמנד, n וױ ,nארס טע

 װעלצן דעטאגסטראציעס נרױסע די
 פריוז, סאנטאג יעחון םארחומען וױיטער

געתיעחגן. װעט סטרײפ דער יאנ; וױ

ס לי א ר « ע נ ^ ש מי א ®• ק * מ ק ע  מ
ץ ט ל ל א ץ ה ט ד ר א ן װ ע או ײנ  ק

ע ט ס ד מ ו ן א ע ט ס ע ר ען א ר ע  װ
ט י ט נ כ א מ ע ג

̂חנט האכעז כױר וױ  װאך יעצטע געםעי
 אוםךסטע פייע געמאכט ואליצײ די האט

 זײנען סםרײקמר הונדערטער ארעסטען.
 געװארען געשלעיט געװארען, אחנסטירט

 פאםתי״ איז פאליס־סטײשאנס, די אין
 אץ םארגעבראכט זײ נאנדעם און װעגעז,
 געװא־ שטראםירט זײנען זיי װאו ׳קאורט

 חאט יתיאז די װאס געלט־סומעז, טיט רען
 איו ױניאן דער םאר כאצאיען. געסוזט

̂וסט שװערער א געװען עס  —געלט־םאר
 םויזענטעד די אין אננעטראפען האט עס

דאיאוס.
 ויך םיש און הײםאן האבען װאך די

 •Pכמ «א<יס״קאםישאנצר צום געװענדעט
 אחנס• עפעס װארום געםרעגט, און יאםלין

 גאתיט. םאר מסש •יקעטס די סעז טירט
 םאר־ זיר האט •איליס־האםישאנער דער

 באפאנענדינ זיך דעם. מיט אינטמרעסירט
 ם»ד- ער חאט סטרײק, פון אישוס די מיט

 ארעסמען אוםזיסטע תײ:ע אז שפראכעז,
 און ;זוערעז געםאכט ניט מעחר װעיען

̂יך איז דאס  צד װאך א םיט אזוי. וױרק
 געווארעז ארעסטירט מאנטאנ זײגען ריס

 ױי- םאנטאג דעם סטרײקער, 200 ארום
 ארעס• צװײ בילויז געװארעז נעסאכט נען

טען.
 פאילים׳קא״ מיט׳ן קאנםערענ״ז דער בײ

 ■א״ נעײעז אנװעזענד אויר איז טישאנער
 •איליס־ דעם םיז ?ארמאדי, ייס־העפטען

 סײ און דיסטריקט. יענעם איז סטײשאז
 |0Dsyp דער סײ און קאםישאנער דער

 נאד לאננ װי אז פארשפראכען, האבען
 וחנם םריחליך, צונעהן װעט פיקעטען דאס

 •ײ די שטערען ניט םעהד •איליצײ די
 ״איל־וײיט״ עס איז דערװײל און קעםס.

 יאיליס־דעפארט״ םון סארשפרעכען דער—
 •יסעט־חד די אפגעהיט. װערט מענט

 וא״ די האם מאנטאנ דעם פאנסטראציע
 איר• מימ עס םוט זי װי באשיצט, איצײ
 קוםט װאס פאראד, אנדער װעילכען גענד
 דארוי אזױ איז גאסעז. די איבער שאי
 איו סםרײפ דער זײן. װירהליך דאך מס

 אר• די םאר מיטעי געזעצ^יכער א דאר
 די .m< זײער פארבעסערען צו בײטער

האנדיזען. אזוי אלעמא^ דארןי ®א^יצײ
ק י ױ ט ע ם ט י מ א ט ק ב נ א  צו אן פ

ן ע ב ע ן נ ע ט ר ע צ נ א ן ק י אי  ד
ק י ױ ט ע ס ל א ה

 אויגוםט, טעןDin 2 אן, םאנטאג פון
 גענען אנטאננען םםרײק־שאטיטע די װעם

 סםרײש־הא̂ל די אין האנצערטען פרייע
 גאטיײ זיד װעלפן שינםםלער םאר׳פידענע

 שאנאארטפן די שאנמרטען. די אין ילינען
 pc חילןי חנר םיט אראנזשירם װערען

 םעשרעטאר שאהן, ם. פאניא שוועםםער
 אונ־ PB עדיושײ׳טאנעל־שאםיטע דער פיו
 שאנמדטפן.וחד די אינםערגעשאנאל. זער
in פאלנט װי אנאגםירט: .,

m םארװײלוננען ini אראג־ אי*ט 
 שלאושנאר םםרײמגדפ די םאר זמירם

 אותניו. םע6 חאל, נרײענט אין כער
 או| םטריסם, ספ42 און טע41 *װיעען

 םטרים טע4 ל״םעאום, טאנהעםען אין
 דעם מאנםאנ״ אויןי פזוענױ, טע3 לןבזן

 בײמאנ׳ אזימפר אייגס אוינוםט, גתן2
pm חאל, וועבסםער אין r a i l ד םםרי̂ג> 
 16L )תא< שליגםאן pm עיופנױ, םע3 מן

o 6 4םרייטא אויוי סםרים, שלינטאן n* 
 בײטאג• אזײנפר אייגם אוינוטם, טען

ײ״ ־ ארםיםם׳נז •ראםינענטע םילע
 *וױ־ אראגראם, pm נא^ילינען «ין ל׳מ
tra יראזשמישאײ ג ;ײי* 

רא^^רטער װירסואז, «4awaaa aaaaaaa ttMMt u,רהם נא r ̂ו g j—^־מיד
וואולםםאן״ טין
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ױניאז אונמר פזז נחס
מידער

דער אץ
 <ין “״פארומרטס מישאנא׳ער אין

voy<«| 1« נעפונפו םיר חאנען ומסטאג 
o אויס <רט*שפל n און יפנפן *['era 

 װןסם םידפל אין ױגיאן אונזפר pe ש״ט
 אונ• איפ אינטערעסירעו זינער װפט װ»ס

w*>]o*o mvi אי־ עס דדושען םיר און 
ײארט׳ איו װאר ערנ

 אונטעו׳ן עראינען איז ארסיימל דאס
 פון שאםפיין ,אמאגיואציאנס שעפער:

 טאלידא אין אינטעמפ׳פאנאל לעד
 ל״ענט און רעזולטאטען״, נוטע נרײננט

:פאלגט װי ןיך
 װאס שאםפיין אמאניזאציאנם דער

 גארסענט ליידיעם אינםערנפ׳טאנאל רי
 טאלידא, אין אן יעצט םיחרט װאירשערס

 טא־ די רעזולטאטעז. נלעגצענדע ניעננט
iv שיאושםאבער <ידא׳ר cn c ארייו-אין 

ניאסענװ״ז. ױניאן דער
 ז״נעז שלאושטאכער םאלידא׳ר די

 דער *ז באװאוסטזיין *ום נעשומען ענדיןיך
 זייער פארבעסערען «ו סיטעל א׳יגצינער

 די םון ױניאן ׳פטארשע » דורך איז ̂אנע
 יעצט כיז םאלידא. אין קיאוקכזאכער

 די איינגערעדט נאלענאטים די האנען
̂בעז נים דאויםען זיי אז ר,לאו?ט*כער,  ה

 םארזיכעיט זײ האגען זײ ױניאן, תיין
 םאײינען זײ װעלען ױניאן » אהן אז

 םון ארב״ט. םםעדי האבען און רעהר
 א אויסנעלוןזזען זין־ האט זא:ען ביידע

 שילאישדאכער םאלידא׳ר די נוידעם.
 שיין און װיידזשעם שלאנעדינע פארדינען

 איו־ איז עם ניםא. אויד א'ז ארנ״ט סך
 טאיוידא׳ר די װאס װאונדער קײן טזנ ז»

 צו נעשומען ענדליר זיינען קיאוקראנער
 א האבעז מוזען זיי אז איבערצ״נונג, דער

 אז און טא<ידא אין ױניאן ײאכעראוק.־ה
 םאר־ שענען זיי װעלען ױגיאן א דורך ;אד

 און ?אנע םרויערינע זייער נעסערען
 ארב״טם־ אנשטענדינערע אױםקעםפען
 נפװען איזא איז לעבעו דער נאדעטננען.

 דער שלאושםאכפר טאיידא׳ר די פאר
 ייי װענ־װייזער. און אניטאםאר נעסטער

 איבערצײ־ דער צו געשוסען «ד<ױ ץ״נען
 אין ױניאן א האבען פוזען זיי אז נוננ

טא־לידא.
 זעהן נעשעגט בו<ם םען האט דאס

 ק?אושםאכער די פון מאםםיםיננ נײם
 איז טעטפעיל יזייבאד דעד שבת. כעצטען

 װעצ־ שיאושםאכער, םיט נעפאקם געװען
 »ו[ער. ו וי הערען נעשופען זיינען כע

 ל״דער האם זיגפאן פארים פדעזידענט
 ׳►׳.אושםא־ , . צו/ שימען נעסענם ;•ם
 טײ־ רnברו יארש. נױ איז פטרייש כער

c’i:sra און מיטינג עם1 נעעפענט האט 
 .כיא םטא<בערנ ברודער פאדנעשטעיט

 איי־ ביזנעם שלױולעבען, מ. טשערטאן.
̂אן םאלידא׳ר דער פין דזשענם  םעדערײ

 ערשטער דעד נעװען איז לייבאר, אװ
 די פארשפראנען האט ער און רעדנער

 םון שטיצע רי קלאושסאכער סאלידא׳ר
 באווענוננ. ױניאן םרייד טאלידא׳ר דער

 האטאװסשי א״בראהאם און פרענד ל.
 שלאוש־ טאלידא׳ר די פארשפראכען האבע;

 שלױולאנדער די םון שטיצע די מאכער
 אונטער־ װעלען זיי אויב שלאותמאכער,

 באלעכאםים די נענען שאמױ א :עהמען
 פרעזי־ װיים שריינדלער, טשארלם און

 זיי האם אינטערנעשאנאל, דער םון דענט
 אינקער־ דער ג<,ן ׳שטיצע די פארשפראכען

אויפנע־ האבען רעדנער איע ;עשאנאל.

 אש־ אידישע—נערםטין בערטע שנילער,
 *ש־ א־רישער—גארדענבורג ש. טריסע,
 לאזאר און שניצער■ הענריעטע םיאד,
n אוז אשטיאחט, אידישע פריד, n JB.
 די םון גאשםעהן װעט פראנואם די

 די אויוי נוםשלען מוזישאלי׳שע נעםטע
, און סיאנא ^ י ם, ם ע ארי ע^  װי אי

 איטאליענישע אידישע, רוסישע, איץ־
םארקס־לידער. עגנלישע און

ם ר ע ײנ עז ד ״ ״ טי ע י םי א ט ס מ ע  נ
ס י ח ן אן א א ש ק נ א ש ח נ י * ןא

 באװייען װאך די זיד האט מיטאסאל
 װאם םאםייעטי״ ״רעזיינערם א עפעס
 אינ־ צ״טװײלינעז א ארויםנענוםען האט

 םארװע־ צו ױניאז דער נעגען דזשאנששאן
^ן צו רען אניו א אין דעז״נערם די ארנ
אז•יונ ׳ ' שעש, -םענעח^ער און זינמאן «רעז.
מן ױניאן, דעזיינערם דער פון א  ער־ ח

DBcmjnw n די אז קלערט, y r * in, 
 tran אינמשאגששא! אן װיל ײאם

ר נים זייגען םטרייש, ח  געצײנ ■ וױ מ
^ די סון הענט די אין  \ױ<ען וואט באסן

jn*ennpo*i דאם אגער םםרײשער. די 
מז, ניט זײ זיך ײעט מע ײ »י« וױי< א

דאזײנארם
t« irony]

 די צוױשמן סאנלײם אםח׳ע
 9 און *תיאן תר w נעהעתן
a און אנםייל *שםױחנן n •סםרייש 
o n דאגער׳סטאנ era יחד םארשוסען 
o n  iw א anew pm w i f e .שאודט 

o םארים n e  n w ir a n איס־מד אױא
r r

̂דערט  צו קיאוקמצכער ט^ידא׳ר די ם
̂רטזעצען און אײגיג שטעחו  ר״0 דעם ס

̂נס  -0ט װצנען כיו קאםיײן גאניזאןד
 חונדערט ארגאניזירם זײן װעט יידא

̂וקםאכער טאלידא׳ר די יראצענט.  קא
 אויםגעדריסט אויך מיטינג נײם חאבען

̂רים איירעזידענט סאריאגנ, דעש  זיג־ מ
y םון ׳מאז i. קד זא? אינטערנעשאנאק 
fvo ̂ױןי איז טאילידא אין  קױ די םון םאר

 0 אדרעסירען צו וואכעז, עט?יכע דעגדע
טא?ידא. אין םאסםיםיגג

 טא״ װי כאףאקטמריסטיש בעסטצ די
 םאראינטע- ?ײנען סיאוקמאכער ילידא׳ר

 דינען קען קאםיײן, דעם אין חנסירט
 קלאוסםאכער די :5םא םאלגענדער דער

 דע־ ?ליװלאנדער די אז געװאוסט דאכען
 ביײ זונטאג טאלידא םאחלאזט לענאציע

 אין זײנען םריה דער אין זונטאג טאנ.
 מא״ גרויסע א געקומען האטעל װאלדארןי

 װע־ זײן צו םײשב זיך קיאוקמאכער סע
 אין יראבלעמעז טרײד םארשידענע גען

 »ז געװען, איז רעיולםאט דער טאלידא.
 » געדוגגעז אלײן האבען קלאוקסאכער די

 אםנע־ איז מיטינג צזױיטען א און האל
 האטעל, װאלדארן* אין נעװארען האלטען

 זייגען פראגעז טרײד םארשידענע װאו
געװאדען. דיסקוטירט

 די אויב אז זיכער, אבסאלוט איז עס
 ביז װי נער׳ן ז,עם טאלידא איז ארבײט

 קלאוסםאבער טאלידא׳ר די װעלען יעצט,
 און פראצענט הונדערט אתאניזירט זײן

 אננעזעהע- אז םארנעהמעז װעט טאלידא
 אינטער- דער םון ״מאפ״ אוים׳ן אדט נעם

נעשאנאל.

 קליװ־ די בײ האט סלעה־סעזאן דער
 לענגער געהאלםעז סלאוקמאכער לאנדער

 דער אנםאנג. טון גערעכענט האט םען װי
 אגגעםאננעז אנער ׳טויז זיך האט טעז*ן

 םוץ פאילויח אין אז ערװארטעם פען און
 שוין וועיעז םענ עםליכע קוסענדע די

ארבײטען. קלאוהסאכער אלע
לעצ־ די םון טארלויף איז איז ױניאן די

 סיט פארנומעז געװען װאכעז עט<יכע טע
 רעםע־ די װאס העכערוננ די דורכםיהרעז

 געלונגען איז עס נענעבען. האכען ריס
 »ר־ אלע םאר העמגרוננ די דורכצופיהרעז

 םאר׳ן ארבײטעז .וועלכע די סײ בײטער,
 ארבײטען װעלכע די סײ און מיניםום

מינימום. דעם איבער םאר
 עסליכע לעצטע די םון םארלויף איז

 נעװען קלאוססאכער די זײנען מאנאטעז
 גע־ נעזעלשאםטליכע אלע אויף טעטיג
 איז סטרײקער פאסײקער די פאר ביטען.

 געװא־ צוזאמעננעסליבעז דערװײל שוין
 שוין האט סען װאס דאלאר 300 רעז

 שטיצע »לס ®אסייק אין אװעקגעשיהט
 סלאוקמאכער די סטרײקערס. די פאר

 און באנוגענעז ניט דערמיט זיך װעלען
 צו ארבײט די פארטזעצעז װײטער װעלען

סטרײקער. ®אסײקער די העליסען
טע־ זײז אויך װעלעז סלאוקםאכער די

 אננע־ װעט װאס ײן0קאמ דעם אין טינ
 םטרײסענדע די העלםעז צו ווערעז סיהרט

 די העלםען צו #®ילס םײנעס. ענגלישע
 םון געװארען םארנעלעזען זײנען םײנערס

 גארמענט לײדיס אינטערנעשאנאיל דעד
 אמעריסאן דער pa אויו און װאירסערס

 קיאוקםא־ די לײבאר. אװ םעדערײשאן
 הע^םען צו קאספיין Din איז װעיעז נער

 קערפער״ אנדערע םיט נעהן מײנערס די
 העלםען װעלען און צוזאמען שאפטעז

 אין באװעגונג אמ^םײנע »ן שאםעז
 סטריײ ענגלישע די שטיצעז צו קלױולאנד

קערס.
̂יך,5םא̂ר1זעלבס<  הלױױ די זײנען ענד

 הוייטזעכליך יעצט קלאוסמאכער לאנדער
 גרויסען דעט אין םאראינטערעסירט

 סומט עם װאס סטרײק הלאוקמאכער
 פלע־ גרויסע גאר יארס. נױ איז פאר יעצם

 צו־ אזוי זױ אויסגעארבײט ותרען נער
 סטרײ־ יארסער נױ בראװע די העלםען

nyp היגע די םון שטיצע רי װאס אין 
 וועט אױםדריקעז, זיך ־וועמ קלאוקמאכער

יעדענםאלם ווערעץ. באקאנט גיכעז אין

 חי- די װאס שטיצע זיי אז זיכער, עס >דז
 mv: זײערע געכען װעיעז לןיאוחמאכער גע

 גרױכע, * גאר זיח װעט כרידער, יארקער
ע דער טי  שא»־ ?ליװלאנדער די םון מי

 געװא״ איגעהאלטען איז װאס טשערלײט
 געיעיקט האט דאגערשטאג, לעצטען רעז

 יאר- נױ די פון מיטינג צום כאגריסונ; 0
 פאמעקױ איז װאס טשעךלײט שא■ סער
 קלױויאנדער די אװעגט. זעיבעז דעם טען

 :יײ פארזיכערט חאכען םיצעײייט שא■
 חעיען זײ אז ברידער יארקער גױ ערע
 סטרײק יאר?ער דו דעם שטיצען נאר ניט
 שטעחן אױך װעלען זײ נאר געלט, מיט
 אין ניט אז היטען ן1א %ר»ך דער אױזי

 גע• זאי ?יױולאנד ארוט ניט קלױולאנד,
ארכײט. םלעב װערען מאכט

 קלױױ די פון ■ימגיה יעהײיכער דער
 אין פארחומען װעט ?לאוקםאכעי יאנדעד

 (7 רעם אװעגם, ״עבת ?ײק טשייאװא
אויגוסט.

טען
 אראנזשירט ניט װערט •יקניק דער

 די געבען צו אום נאר ■ראפיט, צוליב
 םאר״ צו געלעגעגהײט א קלאוקטאכער

 פרי״ דער אויוי צוזאכיען טאג א כרעגגען
יופט• שער

n*voDםארלאזען װעלען טרײנס ל 
 8:30 סטײשאן אוזײא באלטיםאר דעם

 םארברענ- קענעז װעט עולם דער און פריה
 אין שיעט ביז יײס טשיפאװא אין גען

 ערװאקםע• פאר טימעטס ריטוירן אװענט.
 בלויז סינדער פאר סענט. 76 סאסטען גע
סענט. 40

נמנםרעאיל■ כאזוכפ כאראף םעסרעסער
פ$ר«פא אין זמכםאן

זזשוליוס
ײ# ■ון (שלום )1 ז

 און רײען זײ:ע םארשטארקען צו הייט
 פון אײניגע זײט זיזי אויױ געװינעז צו
 אפגע־ זײנען עס שעפער. שװאכערע די

 אגיטאציאנס אײניגע געווארען האלטען
 װא־ א נעקראגען האבען װעלכע מיטיגגען

 צוריקגעשטא־ מעהר די םון אפרוױ רימעז
 קלאוק־ די צװישען עלעםענטעז נענע

 האט צוריק װאכען צװײ מיט מאכער.
 צו געװענדעט זיך באארד דזשאינט דער

 אײגלאדונג אז מיט זיגםאן פרעזידענט
 דעם דינםטאנ, מאנטרעאל אין סוםען צו
 גרויסע א אדרעסירען צו ױלי נ»ס20

 אוםשטענדעץ די אבער םארזאמלונג,
 האט יארק נױ אין סטרײק דעם ארום

 םרע־ אז אוממעגליך, םאר געמאכט עס
 אין םאהרען האנען זאל זיגמאן זידענם

 אהין געפאהרען איז עס און מאגטרעאל,
 באיאוז סעקרעטאר באראף. סעהרעםאר

 יארק נױ קײן צוריהגעקערט זיך האט
 האט ער װי נאכדעם םריוז, דאנערשטאג

 םון מיטיננ כיאס גרויסעז א אדרעסירט
 האל ארטהור פרינס איץ קלאוסםאכער

ױלי.. טען20 דעם דינסטאנ,
̂. אין רעדמ ה*בם*ן טאראנט

 מאנ־ אין טיטינג דעט נאך םא: 8
 דזשוליאס װײם־פרעזידענט האט טרעאל

 פאר־ דער איצט איז וועלכער האכמאז,
 אינטצרנעשאנאצ אונזער םיז טרעטער

 פאר־ גרויסע א אדרעסירט באסםאז, איז
 םאראנטא. איז קלאוקמאכער םון זאסלונג

 געםינט װעלכע דארטעז, ארנאניזאציע די
 די װי שטאנד בעסערען םיל א אין זיך

 זיך נויטיג מאנםרעאל, אין ארגאניזאציע
 ספע־ אויסבעסערונג, סך א אין אלץ נאך

 אנבאטראכט אין נ^םט מען װען ציעל
 דארטען, אינדוסטריע קלאוק די דאס
 דורכגעכיאכט יאהרען לעצםע די אין האט

סעזאנען. שלעכטע זעהר אײניגע
 האבען טאראנטער,קלאוקמאכער די

 קאכיו* שטענדיגען א אנהאלטען געדארםט
 מאנופעקמשורערס קלאוק אײניגע מיט
 זיך האבען װעלכע שטאדט, זײער אין

 אגרײ קאלעקטיװ דעם םון אװעקגעריסעז
 האט אסאסיא'ישאן זײער וועלכעץ מענט

אין ױניאן דעד מיט אונטערגעשריבען

ם א ר איז װ ע ד ד ײ ש ר ע ט נ ײ או װ  צ
ען דן גן ש טי די און ע י ױז ױנ ? ה
 ס׳גאנץ אונבזערשײד? דער איז װאס —

אך. םי די װי עדן, גן דער אײנן ז׳ ױני י  הו
נאליבט. און ®אוולער זעחר איז

ד? דער איז װ*ס — ^י טער אונ
רויסער! 8 איז אונטערשיד דער — ג

ם ג*נץ ממקע איז גן־עדן אין ז׳ *ו גו י י  ז
שמ װיל קײגער נאר...  אניילר «חיז• געחן ני

ה קווײנקעלם צדי? גרעסטער דער י  על ײעז ז
םי דער אין א:ער געחן. *חין ד»רן»  ױני
ז י  I םעז לוי£ם *הין געחן. מלע ןןולען חו
ט מריין, דער םים מען ®אחרמ »חין  םי

״ מהיז געחען ם#נבע און אויט^מאבילען  ײ
ם׳/ םע ׳*ום ק ײ ח  אונ־ רדע איז װאס אבער ״

 £«זרגע־ נ^ך אחין ם׳קוםם «ני — טערש)יד?
ען.  דאים םען באקוםט ®®רגעניגען און גיג

Iגעגוג ■לעגמי
אײגגעואקם שוין האם איחר
? סעפממל

דאם

m X 'י״ינ;־#’ ,**■, 

טשערםאן נארעצשי,

י ע ד נ ע ד שי ר א ן ם ע ג נ ו ל ײ ט # ר םון א ע ל ד א ר ע נ ע ה נ ײ ר ט ס
ע. ט מי א ק
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 געשטעלט זיך דאן זינט האבען און 1925
 אײנצעלגע דיזע ױניאן. דער אגטקענען
 אפגע־ זיך, םארשטעהט האבען, סכסוכים
 איצםיגער דעױ און ױניאן די שװאכט

 צו באצװעקט דרײװ ארגאניזאציאנס
 קלאוק־ טאראנטער די אױפביונטערען

 אקטיװע־ די טאביליזירען צו און טאכער
 ארגאניזירטען אן פאר טיטנלידער רע
 טאראנ־ פײנדליכע די געגען ־ויסטריט1א

 ארן מאנופעקטשורערס קלאוק טער
דזשאבערס.

אדדעסירפ זינמאן פרעז.
 אין סלאוהםאכעד ױ

כאלפיםאר
)1 זײמ םון (שלוס

 גע״ אפגעשײאכט םיל םיל, ליידער ציע
 דארטען קלאוססאכער די און װארען
 אר- צו נײ דאס אויף אן זיך םאגגען

נאניזירען
 פלאן דעם לוים םארזאםלונג, דיזע *

 דע־ ארגאניזאציאנס איסטערן דעם פון
 םון ערשטע די זײז װעם פארטסענט,

 דעם אין ״ראליס״ ױניאן טרײד עטליכע
 ספעציעלער א דיסטריקט. באלטימאר

 םאר- צו װערען געםאכט װעט םארזוך
 אד־ די ױגיאן דער אין אינטערעסירען

 שע־ ניט־ױניאן גרויםע די פון בײטער
 צוריקגע־ איצט ביז זײגען װעלכע פער

 םון סטראשונסעס די דאנק א שטאנען,
 באלעבאטים קלאוק ״אנטי־לײבאר״ רי

 האםען, צו איז עס באלטימאר. פון
 שעפער יענע םון ארבײטער די דאס

 פאר איז עס נויטיג װי אײנזעהן װעילען
 געהע־ װי כדי ױניאן, א האבען צו זיי
 אינטע״ זײערע באשיצען צו איז ריג

 אײוי תוקעז נישט װעלעז זײ און רעסעז,
 באלעבאטים. די פון סטראשונקעס קײנע
 יױ דער צו אנשליפען זיך אלע זײ זאלען
 װעלען באלעבאטים זײערע און ניאן,
רעספעקט. האבען מוזען זײ םאר דאן

A
לעצ־ איז זיגמאן מאריס פרעזידענט

 גע־ אנװעזענד װידער דאנערשםאג טען
טיננ ספעציעלען א אוין^ װען  פונ׳ם םי

 םײ אץ באארד דזשאינט קיאוהםאכער
 דיסקױ איז עס װעיכעז אויף לאדעיפיע,

 גײעם דעם פון פראגע די געװארען טירט
 אויסגע־ האט ױניאן די װאס אנרימענט,

אדבײט.
 פי־ די םיט אגריםענט אלטער דער

 זיך האט הלאוה־דזשאבערס לאדעלפיער
 אבער צורי^ צײט א םיט נאך געענדיגט

 בא״ צו געאײלט ניט זיך האט ױניאן די
 שטיםט־1אומב> דער צוליב ׳איד.ם נײעז
 נױ אין געהערשט האט עס װאס ׳קײט

 דער צוליב און סלאוק־מארסעט יארהער
 אנגע־ דערװײל איז װאס ״סלעק״־צייט,

 די װען אבער, איצם םרײד. איז קומען
 סריםםא• זיך האבען יארח נױ איז אישום
 סטרײק, א םון םארם דער אין ליזירט

 סיאוסםאכער, םילאדעלםיער די געפינען
 אוים־ צײט גינםטינע די איז איצט אז

 אין סלאװן־באלעבאטים די צופאדערען
 אגרי־ רעם באנײען צו שטאדט זײער

מענט.
 סאנ־ נײעם אינ׳ם אומענדערונגען די

 םון פ^רגעשלאגעז װערט דאם טראקט,װי
 באראטוננ דער מיט באארד דזשאינט

ײ אנטהאיטען זינםאן, פרעזידענט םון  אי
ײ דער שטארהען װעלכע פו^סטעז, ניגע ' 

ם  סאב־מאנופעק־ די אין סאנםראל ניאנ׳
 מעהר ארויו» לײנען און שעפער טשורער

 רזשא־ די אויוי פאראנטװארטליכקײט
 אויױ זיך באציהט פונסט א נאך בערם.

 די פון װײדזשעס די פון העבערונג רער
ארבײטער.
 גוט־ װעט אגרימעגט דער װי נאכדעם

 באארד דזשאינט פון װערען געהײםען
 די פון םיטנלירערשאםט דער פון

 אז מעה רעכענט לאסאלס, אדעלפיער‘
 םארהאנדלונגעז אנהויבען זיך זאילעז עם

 פילאדצלפיער די און ױניאן דער צװישען
 •0D0 םאגופעפטשויערס און דזשאבערם
1 ׳ ־־ ׳־•U . . ' V4סיאײשא!. (N»



ג ױ נ ו ח ד ו א ד ױ &ון נ ע ד י ל ג ט י  מ
ו ר נ ע . ד או י ץנ

— ג רעדאסט*ר װערטחער
 בא• וײט איחר אז׳ װ״ס, אץ־ חגם
 פון שיאלט^ n אויןי •ראץ אין שחןנקט

 וױיש איו און *גערעכטיגק״ט״, דער
*pi,שרײ• ט״ן פון מאטעריאר דער »ז ־ 

 מטיסוגגען, םון אױסדרוק ן» *יז כען
 אנשױײ פוגרעסטװעגען סיר זיך וױלט

 געגעד א װעגען װערטעד ■אר א כען
 כדאי גישט אפשר ס׳איז װאס שטאנד

o װעגען ,נאדערעך צו אייך n...
 נײ סטרײשער א ^בער איך נין

 איבערגענוג, צײט איך חאב ?לאוקס,
ycrw װענען אפט זיך טראכט w B גע־ 

 װעגען און ככמ םראגען ץוע^אטטמכע
 שױן, אריינגערעכענט בפדט, יוגיאן ם״ן

 *װאו מיר פאר יראביעם וױכטיגסטע די
 *ימנר־ אױף טאלער *אר א ?ריגען צו

טאד... דעם אדער װאך די אויענען
 איע־ און״ איץ װענעז אזױ סראכטענדיג

 מיט שיאציר א כי קודם אץי גזאך םען,
 םיין pc ברידער און טװעסטער מייגע
יוניאן. מײן ארום ױגיאן

 אז אױש, איך געפין שיאצירעגדי;,
 םעכד אונזער םון צאהל גרױסער א בײ

 באגאזש גײסטינער דער איז בעחשי•
?my• אויס אױך געםין איך אריםער. אן 

 נישט האמנן מעמבערס טױזענטער א?
 אױ־ דעם װענען באגריוי םינדסטען דעם

 עס ארגאניזאציע. אוגזער פון נאניזם
 װײ עיעמעגטארער דער םרעסד זײ איז
 צוזאםענגעשטעיט װערט עס אזױ װי סען
 װײט זײנען זײ באארד. עקזעסוטיװ אן

 דזשאיגט דער װענען װיסען צו &ון
םונקציעס. איחרע און באארד

 ריידעז vr אױסנעתרסצן כױר ס׳ודז
 װעס יוניאן, אונזעד םון םעםבערס מיט
 גלייכ־ געװעזען נישט גראד ?ײנעז כע

 םאר d&ip עס װאס אלעם צו נילטיג
ה און ארגאניזאציע, אונזער אין א  וױ י

 געװע־ זײנען זיי צורײדשטעהענד וױיט
 אינסטײ אונזערע װעגעז וױסען צו זעז

די וועגען א ״וױ םחליעס.
 דיחגה־ אװ באארד ד^ר םון אויםגאבען

 עק־ תשמעראי דער װענעז אדער טארם,
 דמר אין ראילע איהר און באארד זעסוטױו

 װאס גישט װײסען םך א גאר ײניאן.
 אונ־ םון אפיס דער א?עילכ*ס דאס איז
 איז וחנכמון םון ;אינטעתעשאנאיל זער
 איז וועמעז צו ;צוזאסעמעשםעילט ער
 זײנען װאס און טאראנטװארט?יך, ער

אויפנאבען. זײנע
סרע־ צו אויס מיר <ןומט אפט זעהר

 ד• דעתזאיטען זײ אױב סעמבערס, געז
 אז ענטםער, דער איז ״גערעכטיגהײט״.

 געביטען ניט און ״געטופט״ חאבעז זײ
 אםילו נאכלעסיג איז םצז אדרעם. דעם
 באקומעז צו אדרעס דעם ארײננעבען אין
צײטונו. רי

 אונזער םון ילעבען איז װאוסס םיט׳ז
 נײע סיט רײכער םיר וחןרען ױניאז

 יעצט םיר האבעז אזױ איגסםימוציעס.
 שוין צעהיט װאס םאנד, אינשורענס א

שױן ם׳איז יאחר. 2 םיז עפזיםטענץ אז

̂ר  -im מװאחנן נעתדט און געשױנ^נן פ
ivj ס און ח?ס ױ נ א י ׳ ״ ^ o סין ו n 

r חאנ^ן דאו און #טאנד o טױזענט^ר 
oנ חױנון nr»yn סעסנץיס, n צו אן 

 1PO און אױס, וױ און א״ן וױ וױסצן
 נאר איו oy װאו א^ן אין חאיט

r* פאר ;אפען טױ א m״איגפארטא• ״ 
^woy און yo ,oyMjyoni| אײ מיפט 

iy און נעראי i iyo>״¥o, ם׳חאט »ז 
ױ| סיזאו, א װאכען 8 אדער 6 געסאכט

jnjm iy a n n פ^ אוױ oiyooyo
• 6 פמוסרסמדיג אנטױשט, ^  6 א

 וײ ?ופט ov jyn צײט דyד אין ׳טשעשס
 קיײ״ גאנץ א מיט וױידגעד. םאשטיש

 געקענט װאיט^*וײ אגשטחגנגװג נער
 נצ״ חאט יעדער װאכען וױםיי וױסען
 בימדע א זיך בײ האבענדיג ׳םאכט

 ״טשעק-אי א םיחרען און ׳סענט 2 םאר
 וױ״ און געארבײט צײט וױםייל סיסטעם״

 םאר״ וואלטען זײ און םאריארען. םיי
טדאבעי. םי< אנדערע און דך שפארט

 זעהען אזו/ איז עס אז באוױיז, איס
 •Vi* אין געדרושט בריעןי, א םון םיר

 כרר א וױ ױי/ טען9 םון חןכטיגקײט/
 ארטײ אין׳ם אז שיוס, צום קוסט דער
 מיס־ ס זײן ״מוז סאילטשין םר. םון קעי

 פארשטעחט ער װײי דרוק/ אין טײק
 דער אין איז עד װאו גישט לץא גאך

װעיט.
 אינשורעגס־ דעם וועגען חשכון דער

 גצ־ *?* #איעםען נאך זיאך, איז םאנד
 חאם װאס ארבײטער, יעדער װײנייכער.

 איז װאמן, 17 ®מ וױינעער געםאכט
 ער אויב אינשורענס. צו בארעכטיגט

 איהם חוםט װאכעה 13 געארבײט האט
 דאיאר. 40 םײנט דאס װאכען. 4 פאר
 װאכען, 15 נעארכײט האט ער אויב
 םיינם דאס װאכען, 2 סאר איהם קוםט

jo .וױמדנ אכעד ס^ױז דאלאד vt 
 חאט פאנד אינשורענס דער w #װיסען

 םאר .םילעיו׳, נעזעזדואכען » װאכען 9
 Dip נ«ומישגז. צ«וןזר סען װעיכען
 הא־ נישם זא< איינער װיםייל אז םיינט,

 *ורעכענען r«< עד ד*חי נעארבייט, נען
נעאר־ :ביי׳ט«יל צום װ»כע|. 9 די

 די *ו רעכענם דאן װאכען, 16 בייט
 הןובען — 9 און 15 *וזאםען װאכען. 9

 האיכער דער זוי אזוי און .24 מיר
 װ״םען מאכען, 26 םון באשםעהם יאהר
 — ם׳אעקם 2 איהם ם׳שוםם «ז םיר,

ראראר. 20
טענ• װי היאר םאכעז צו ראס אגס

 רי *וחגממע! איעםאי םען דארף ליך,
 און 14 ; 9 אוז 13 .“״םיעה װאכעז 9
װיםײו וױםעז צו אום ,9 און 15 ;9

 רארא םען װאכען. 26 ביז סעהיצט עס
 אינ• םאסםיםום דער «ז נעדענסען, אויר

 דא־ 60 װי םעהרער :ישט איז שורענס
םיזאז. איין םוז םאר^ויא אין אאר

 װעיוען םיר ווען אז האםען, ^אםיר
 רעם נ*ו שעאער די אין זינרייר אריין

 אריינ־ זיך טיר װעיען סאםוי, יעצטינען
 ױניאן דער םיז לעבען איז׳ם װארםען

 וױםען און וזושים, אונזערע אלע םיט
 דער 1אי זיר םוט «ס װאם אלץ ווענען

װאם זאך, א װי וװקט ארנאניזאציע,

פ«רז«םלוננ די אדרעםירען װעלען חײםאן םענעדזשער און זיגםאן ירעזידענט

 איז נעםאידעז שויז האבעז םיר וױ
 צװי־ מרײד־אנריםענט דער אוייסגעגאגנען

w\ 20 יאה. רעינטאוםםאכער־יוניאן, די, 
o םון באלעבאםים די איז n ,די און םאך 

 באלעבא־ די אויםגעםאחןרט ה»ט ױניאן
o באנייען צו טים n .די אנרימענם 

 v איז ױניאז דןר פיז זזױ«דטאדערמג
ארבייטס־זואר. ־שטו:רינע40

o n ,29 דאנערשטאנ o nיולי, םעז
 » ױניאז די חסס בייטאנ, *זײג«ר 3

 חאי לייםעאום םאנהעטען אין סאסםיטיננ
נאס. םער4 דער אויי—

 םעגערזשער און וינםאן ארןזיחמם
tn* וו׳נלצז מײגאז ’Dnn גו די זו ןו  ו

>JM
 ווערעז 20 יאקאי סון םיםנליחס־ איע

in םםאאעז *ו םארזןרט1אױפד  po■ ■“ 
 «ו קוםען אח בייםאנ דאנערשםאנ בײם
n n '.זיי םאר ײעם דארטען םארזאםלוננ 

i טים האלם ov וױ ווערעז, דצריזרערט n 
 ם׳איז וואם און אנרידענם, pa כאגײאמנ

 םאכמנם. איצטינען אינ׳ם טאז «ו טיםיג
do קיח זאי  m a e o w r n םארםעיעז 

p *ו f פסרזאםלונג. דאר סױא
31 o n[1ױניא רי וזעס יול*, טע 

 4שאי־ם^עאמידםי דױכםינען v האבעז
n ייךאסיס סי» n  po .נינגאיד י»י*ן

 ל«ד רעם םון כאאטטע די וואמארט, און
 טשערלייט. די אדרעםירמז װעלען האי,

!צײט איז קונזעו אלע זאלען

 סיער אייגענע אונוערע אין זיו סנ»ינ«
 מי עם נ«טראכטען גישט pm )װי»ל«ן

 ײאס ע«עש װי דחיס«ן, po ותלט די
אונזערס. ניט איז

.9 לסס. סעסנער רעםנאק, ם.

a ת ש ק ב

 .1926 ,,ױי טער9 יאדז,
i n ןןערעכטינקייט׳, פון רעדאןציע, 
n. נױ אין o 1

אונ״ ייטערען1ם»רנ צו ינ1צוטרעט«
ננול atA 1םי האנען יעזע־חאיע, זער

proa i׳s אײך pr in«m צו ויו n  o 
 עקזעסילאד איין צו אינסרצוסיס׳נן אמ«
ס1 װ«מ»ד אײער פון מנ ס  ס,ו3י1י

 םינ«ג«יערען טיט׳ן צוזצמןנחאנג אין
 פױלען, אינעל <«נט עס װעיכען קריויס,

i n  |im רנײטסלסזינקײט, הסל«ס«לער* 
 נפרט און לאח׳פ אין ס׳חערשט װעלכע

מ מיטגריחזר, אונזערע צוױ׳אען ד ח  •n ו
מ no זיו קמטילען ו ט׳ ײ  1טי זיינען יינ

 »היס* אונז נעטען צו איין־ נעצװאומען
ס װערטע אייער צושיפעז מנ ס  יספ1ײ

אוםויסט.
iv אין i ,וחנס, 1איח «ז חאםנוגנ 

o 1• אין נעחםענױג sפון װיכטינקיים י 
 נאכ• nrps אונזער אינסטיטוציע, אונזער
,1טי פארבלײבען קומען,

ום,1ג ישען1פרסלעטא םיט
אווענם־קורםע) נעזעישאסם

ו»רשע,1 אין •רנייטער 1פ»
 זש.1יא ••ט״לוננ

 11םעח ס. פאחיצענחןר,
שײארצבארד. עטאר,1םעס

דעפארטמענט עדױקײשאנאל
ixz i i i.tj iliij 111: tii: Liiiii 111 {t: 111; 11 r luulz.xj i lixuj.ii i xjj i

ג די נ ו פ א ־ !־ער ®מ ש ס דו נ  אי
ר ע ל ע רי א ט ק רי ע מ  *ון — א

א ױ לו ד סי ל א א א  און ק
ם ק א ױן. מ עו ל

 וחניכע כחות, סאציאילע גרויסע די
 אםע־ אינדוסטריעלע די םארםירם האבען

ypn גאכגע־ קענען #טאג צו הײנט פון 
 דורך װירקוגג זײער אין װערען םאמם

 טאדער־ גרויםע די םון .וועיצכער אירימנד
 דיזעז אין יאנד. אין איגדוסטריען נע

 פארזוך א װערען נעםאכט וועט קורס
 אגטוױקיונג דער דורך נאכצופאי^גען זײ
 איגדוסטריע. גארםענט יײדיס דער סון

 אינ- דער פון היסטאריע ילעװינ׳ס יצואים
 װאיר־ גארמענט ילײדיס טערנעשאנאל

 גארמעגט װאומענס ״די ױניאן, קערס
 dmj װערען נעגוצט וועט װאירקער/

טעקסט.
אנדע־ צװישען פראגען, םאילגענדע די

 פראדױ די װערען: דיסקוטירט װעלען רע,
 פיאנער־ אין פרויצן־קילײדער םון צירונג

 נאציא־ םון אנטשטעהן דאס ;אםעריקע
 םון םארשווינדונג די און מארקעט נא^ען

 םאשין דער םון ראיע די ;אפגרעניצוגגען
 אינדוסטריע; םרױעד^ײדער דער אין

 אינ־ דער אין -איםיגראנכדארבייט דער
 נע־ קאמו* דער אםעריקע; דוסטריעילער

 דעם נענען און סװעט־שא• דעם גען
 ױ־ דער םון אנטשטעהונג די ״סלאם״;

 די און ױגיאז־פראגראם נײע די ;ניאן
 ארנאניזאציע. סאציאלע א אילס ױניאן

 װע־ אויפנענוםען װעיועז סורס דיזען אין
 װעלכע םיטגילידער, אזעילכע בילויז רעז

 צופרידענשטעיענדע א באוױתען סענען
בוך. יעװינ׳ס דר. מיט באקאנטשאסט

ל א נ א ש ד ל ו י ד ט ע ^ ע מ ע ץ ט  א
טי י ױז ױנ ע ה ד נ ע מ ך. ^ א וו
 האט קאפיטע עדױקײשאנעי אונזער

 ס. װ. טר. םאר ארענדזשמענטס געםאכט
 הויז ױניטי אין קוםעז צו קאילװערטאן

 זונ־ און שבת פארטראגען האלטען צו
 טען1 דעם און ױלי טעז31 דעם ׳טאג

אויגוסט.
 איבער ריידעז װעט קאלװערםאן םר.

 םון אױסטײטשוגג סאציאיאגישער דער
 אג■ האט דאם »זױ װי ארז ליטעראטור

 <יטע- אםעריסאגער אילםע די געריהרט
 ערשטע די פון שאםוננען די ;ראטור

 דיסקױ װעיעז שרײבער אמעריקאנער
 אנטװיהלונג די אויך װי ווערעז, טירט

דער און בינע אםעריקאנער דער םון

 רי •נםײימלם זיוי ח*ם עם װי איחר״ װײסם
 •סעריקאן איו באוחננוננ «רבײםער יידי*ע

ם  אינםערנײמאנצל מןר פוו נמיכםע די מז
 רך. ®ח ימיאו׳ װארקןנרס ג*רםענם <ײדיס
 «לץ םים וחנם איחר »וו יעװיו, <ואים

ײערצו. באמנס

םאנען<

ס ה א !ל

 רעװאלױ אמעריקאנער דער םון עפעקם
 שטאגדפוניד ליטערארישע די אויוי ציע
 יע״ אין עקזיסטירט האבעז װעיכע ׳טען
 שטרעמונגען סאציאיע אלע — צײס נער

 זײ• צו כיז װערען אױסגע&ארשט װעקען
 געזעל• דער םון באזיס סאציאיען ער

שאפט.
װע־ ׳ױלי טען31 דעם אװענט, שבת

 בא־ די האיענדער, ם. סו און םר. לען
 א געבען אקטיארען, אירישע װאוסטע

 סקע״ און פארגעזוננען םון פראגראם
 יױ אין מעמכערס אוגזערע םאד טשעס

ניטי

ג נ ו ד ל ץ בי ט א ײ ס. פון צ ק ײ ר ט ס
 װעלכע ׳סטרײ?ס די פון םארלױף אין
 אינטער״ אונזער םון אגנעפיהרט װערען

 אוגןער ?אאפערירט ױגיאן, נעשאנאר
 דעם םיט דעפארטםעגט עדױתײשאגעל

 איז םארוױילונגס־?אםיםעט און רעדנער־
 פארוױילונגעז נויטיגע די םאדבארײטען

 די םאר בילדונגס־א?טױױטעטעז און
 און ?אנצערטען ׳לע?ציעס װי סטרײ?ער,

 אױך װערען עס .״״םואװינג-פי?טשורס
 בא?ענען צו פאמםיעטעז אויסגעטײלט

 פון טעטיג?ײט דער םיט םטרײ?ער די
- דעפארטמענט. עדױ?ײשאנעל אונזער

ן א ש נ ע ט ם ק • ע עו ט ע ט ױ ו טי ק א
 יאהרען יעצטפ די פון םארלויף איז
 טע־ אונזער אױסגעברײטערט םיר האבען

 דעתרײכען זאל מס דאס אזוי, טיג?ײט
 װעיכע מיטגיידער, אונזערע םון אזעלכע

 ?לא״ די רעגעלמעסינ באזוכען ניט ?צגען
 זײ גיבעז םיר װאס ׳דעם דורך ׳םען

 לאלאל־ די אויף לע?ציעס און לורסען
 אםיםעם לא?איע די אין און מיטינגען

 פיאץ, אנדערעז װעלכען אירגענר אין און
 אין נעפינען געמענט זײ האבען מיר װאו

 אפד פלאנעװען םיר גתפען. ארגאניזירטע
 דעד םאר ענערגיש זעהר זיך צוגעבען

 •opy* גערופעגע אזוי די פון אנטװיקלונג
 רע־ די חוץ א א?טיװיטעטעך, טעגשאז

 בא״ אונזערע םון טעטיגקײטען געלע
?ורםען. און ?לאםען שטענדיגע

ע5 ע ט נ נ י ױ ל ע װן פו ־ צ אנ  ק
. אן ש

 געװארען םארענדיגט איצט איז עס
 אמאניזאציעש אלע אין רעםערעגדום די

 אצן ?אנווענשאז־שטאדט, דער װעגען
 4געװא״ באשלאסען איז םערזזײט א מיט
 אפ- זאל ?אנװענשאן םע5 די אז רען

 די י. נ. אלבאנ/ אין ווערעז געהאלטען
 צײט דער אין םאר ?וםט ?אנװעבשאן

 פעך• ארטיגער דער לעיבאר-רעי. סרן
 םיבו אויםגעגוםען גײעס די האט אײן
 א און צופרידענהײט גרעטטער דער

 איו סאםימע קאגװענשאז םפעציעלע
 צןגזד שוין איז אס געװארען ערוועחלט

 א?ן ארבײט. נויסיגצר דער צו טראטען
 & אייר זיו םעז גרײס קלובמז אלע
 ?א;• •un םון םאםענם םייערציכען דעם

ערעפענתג. וומנשאן

fli

or סוױן• איז לענען
• ------- . V ׳ It

פ אײן •פרגעניג^ן, אםח׳ן פון םינו
ז יאחחנז װי װערפ םעחר איז  ‘םאפ^יי ײ

 חנר פון עחגפענונג חני «ו •אחרפ ניש.
מי ן חויז ױני ג 1®אג » לעבפ ױ ך אוי זז י  י
י קאנפ װיל®, ח • ײ או מן ד ײ בל ר א  לעד י

ן גער. י  #«*י?ענר און חײם איז wrnfwv י
אראופ די אין אונ**• סך קײן  *רײדם פ
א »יצ« איז י י  דער םיט זיך גאגוצפ — נ

ן אנצוייעיען געלעגענחײ* י י ר י כחות ו א  י
רדיגצר «ײצר ג חײפן ײו רנ • • חו א • IHi 

אי דער  *9י חנם פון געניספ 1 חויז מני
ן חי I קורין איו לעבען דאס ווייל !ת  »י

ם *לץ וועי. זצלביגי p •*רבליימע *״נ
snp׳iri«.
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 װײב אייז געחאט חאט ?לײן יםר
ה 9 םיט ^ כ ע ט

*סיניעך. װיעערשער א
 אין געםונעז זיי צוױשען זיך ער האט

םאן אײן םארלעגצנחײט: גרױסע א
1 וױיבס־פאדשדינעז צעחן צוױשען
 זי װאם נעטאז חאט זײנע וױיב די

 באציהומצן די כדי נע?ענם, נאר האט
 באלאנ־ צו טעכטער און טאטען צװישען
 חאט דאס אכער, רעגולירען. צו סירען,
 חא־ זײ אםת, נעח^«י*<ן. װאם װײנינ

 איהם חאבןןן זײ דאס נעװאוסט בען
 דער אױף זײנען זײ װאס פארדאנסעז צו

 געווען אבער איז דאם גע?וםען. װעלט
 ?ליײ נעװען נאך זײנען זײ װען *ן,ד

 םאר געםונעז ניט האבען זײ און נינקע,
 םון געדענקעז. צו שםאר? דאס נױטינ

 ניט ױין גע?ענט ער האט זײערטװעגען
אנדערער. אן נאר ער

?לײנע, געװען זײנען זײ זםן כר
 גיך אזוי דערלײדעז. צו געװעז נאך איז

 אוגטערגעװא?סעז זײנען זײ װי אבער
 געװארען דאס איז אויסנעװאלסען, ןאו

־yp וױיבערשע א :אױסצוהאיטען ניט
 װי האט װאס ״ר ע אײן םיט ניגרײך
 םון אנדעתנ םון סיטז א םאר נעדינט

 נעװיזען באשײנפערלאך און םין זײז
 הויז דער אין האט םיז דער װיפיל אױף

 אויס־ םאיהײראטע ניט 9 די ,צוױשעז
״נעפעלט.

אנ־ דאס זיך םלענט אמםעהרסטען
 נע־ דער עסען. צום טיש, בײם זעהן

 םיט װײבערשער. א גערדעז איז שםרען-
 ניט איהם איז ער האט װארט איין חײן

 ער אױב און נעםעז. אנםײל געלענט
 ארויס־ cy^y װענען װאס אמאל האם

— א באשםען ער האם נעזאנם,
ו ״וראס ם ס י ױ ״ !דצם ווענען ו

 אגנעגאנגען וױיטער זיינען זײ און
 אזעלכע ויעגען אלץ רײד זײערע םיט

 גע־ ניט איהם םיט האבעז װאס זאכען
טאן. צו האם

 װאס :םארדראסען דאם האם איהם
טאטע¥ א צי ?אץ א — װאס, ער איז

 ״א געזאגט: איהם האם װײב זײז
טאטע!״ א טאטע,
 אזוי דא איך בין פארװאס איז —

טאטע¥ א כ׳ביז אז םרעםדער, א װי
 א ביזט דו װאס דערםאר טאלע —
— םאמע א ביזט דו ײעז טאםע.
 צו געהאט צײמ נים אםילו האט זי
 םיט געװעז ס׳װא^ט װאס איהבד זאנען
 ?ײן ניט םאםע, א איז ער װען איהם

 איהר האבען טעכטער די וױיל טאטע,
 זײ ;רײדען געלאזען ניט איהם מיט נאר

איז זי האבען: באדארםט זי האבען
אדעל/ דער םיט ״סםארט :עװעז  און נ

 ?י װאס עפעם באדארםט האט יעדעיע
 גע־ זײנען עס אױפגײען. זײ פאר זאל

 ״?עםיסאל/ ״סלי■״*, װי װערטער םלױגעז
שעםי/  ״?רײפדעשין׳״, סטא?ינגס״״,״ ״

 ״מעדעם ״שארמײך, ״דזשאדדזשעט׳/
dpv," ,ארגאנדי״, ״װעלװעט׳/ ״שיםאן״, 

 ״נענלײ ״סיל?״ ״פאםיליז/ ״מארקאזעט׳/
 לײנס״, ״סטרײט ״םאדזשאםאס״/ זשײס״,

וױמו״״, ״מארםעל ^באב״״, ״דעקאלטײ׳״,

 ״שינ- טעגי?ױר׳״,י> וױיװ״, ״■ױרמאנענט
װ/ ״װאדער געל/ ױי  ״רעדױםעך, ו

 װאס זאכעז, אזעלכע נאר און *דאיעט*
11טא צו נארגיט טאטען א םיט האבען

 אײד דער חאט אײנםאל נים און
 דאס געםיחלט, זיר טאםע אוךאיעצעער

 ורער אוז איבעריגער, אז געװען איז ער
 לאכען, גע?ע:ט דערםון ?יך חאט עם

 װײנען. געוואלם ויך האט איהם אבער
 זיםץ שװערען א םים אםט םלעגט ער

 בעסער. גאר דאחי טאטע אזא אז זאגען,
װערען!... געבוירען ניט

ר. א אין או מו
בילדעל) (א

םינ־ עס אײנג. םינסטער, איז עס
 סענשען םרעםדע אױנעז. די םאר טעלט
 װערען און אנדערען נעבען אײנס זיצען

 םאר׳ סיט ארום זיך \ypw נאהענט. זיך
 םײ א נעםינעז וױלען בייהעז, גנב׳עטע

 ריהרען בא?ע;עז. צו זיך אזוי װי טעל
אגטשולדיגעז... זיך ?ענען צו כדי אז זיך

 ער י. ז װי העזה םעהר האט ר ע
 איהר צו שליוזות אין םוס זײן שי?ם

 זיץ .pvm באשײדעז זי נעמט זי קני.
 זיך שפארט װאס עיענבוינעז, זײן ארם,

 איהר װאו ארם־װענםעל, זײט אוים׳ז אז
 װערט ׳?אם איהר אונטער שפארט האנט
 םאכט זי אויםגענומען. בעסער שויז
 אויף opip זי זעהענדיג. ניט עס זיך
 זאל ער אז אזוי ?ו?ט זי ביידער, די

i איהם זעהט זי ?ו?ט... זי װי זעהן 
 פיהלט ער דאס םיהלט זי אבער ׳ניט

 דעם, צו ...,0L נײגוננ א : פיהלט זי װאס
עםעס. איד»ר צו םיוזלט װאס

איהם, זא:ען צו װאס טראכם זי
 פיסםער,-־ :םרעך װערעז װעם ער אויב
 םיי־ ניט ?אלט איהר — זאגצן, ױ װעט

 װאס יעניגע די פון בין איך דאס נען
 די מאכען נים דיר ניט, םיר זיך לאזען

 אד אז ביז איך חנ׳דלאך. סארטעז
— און סער יעס םױי, שטענדיגע

םינ־ איהרע טראכטעז. ניט jyp זי
 נע־ און אנגענוםעז צערטליך װערען גער

 פאםע־ נעסט זי האנט. זײז םון דרי?ם
 נאר כעס, אהז האנט. איהר אווע? לאך
 אנשטרענ* םיט ?ו?ט זי שעמעדיג. אזוי
פאר־ םײט. א :בילדער די אויף גונג

 ם׳הרג׳עט נאר זיך. שלאגט מען אײגם
 װאס צװײ אנדערע זײנען אט נאר זיך.

 קושען. צו װי װײסען זײ זיך. ?ושען
 םואװײ דער זײ דאס מוז מ#ל וױםיל

 איבערהושען זיך זאלען זײ זאגעז באס
נעםעלט. איהם ביז

 געפונען װידער שויז האם ער אהא,
 עםעם זאגען, עםעס װיל זי האגט. איהר
 װיײ װארט אײן דורך איהם זאל װאס

 װעט זי איז. זי װאס איז, ױ ווער זען
איהר און ניט אײך הען איך :זאגען
----------װאגם

דער־ זײ ליכטיג. װערט אםאל םיט
!דו : לאכט עי !כיאן איהר זיך. זעהען
 און רגע א אויף זיך םארלירט זי
זיך. זי געםינט גלייך

 מיט׳ן זײן וועסט נעזאנט האסט —
V איבערגעלאזען האסםו ײעמען ?ינד.

העננם
)y*tpb(

םוו איװמן pם . ,

איחם
רוםיײעז) (•ןן

 ,1803 יאהר א'ן פאםירט האט דאס
: האט— ^lya'iny אלטזןר אן ם^צער 

 ןאויםטערליצער םאד נאך — בא?אנטער,
אין דער מלחםה.  איד וחגלכעז •אלס,'

 גפשטא״ איז אפיציר, אלם געדינט האב
׳ז• םעהרען. אק נען

 פארזאגט שטחנמ געווען איז אונז
 בא־ צו ניט f\w נײז קײן טאז צו ניט

̂נזנר די אוטרוהינען  חאבפן זײ ;אײנװא
̂ז געפוקט אויר אזױ  .onp ־my? ̂אונז או

4״דאצגשציפ״ א געוחןן איז מיר בײ
̂י־אײגעגעד רyנy?yגעװ א ײזם גיי ̂ײ

̂וגאר. אי̂ח ס«4חאס ?yDרוyג םוטער;  י
מר אז געװען איז דאס  ארענ־ און עח|̂י

 נעפענט וויחם *ifn איף ;מאן טליכער
 פארחאי־ זיך און אז סינדזױיז פון נאך
 חבר. א טים װי איחם, םים מעז

:םעשח א אםאל זיך טרעםט
o אין n ג?ד חאב אלך װאו #חױז 

 גע־ א אויפגעחוימן זיך חאט װאױגט,
 י ־יח פרימדיי א חיסעל, ביז׳ן ד5ווא

i בײ4 זיד^עריי: r i ,בור מר דײכמאמ 
 וויױסמףנגב׳עם םפף חאם לצצאסשנ,

 גזנוחנז חושד חאט זי און חממד, צװײ
 ״דחמאאױק״ םיק נגבח דער אלן

געשטעיט יאחננטפערס, ?יך חאט ער
MYVf m t o

צי אײך, טיט איז ״נאס tny יענארי
F: בײ m \

 םארזיכעחנן געװאלט זי האב .איך
 האט זי נאר עהרליכ?ײם, ימנאר׳ם אין

הערען. געװאלט גיט אםי*ו
 א גאם םון זיך דערהערם פלוציוננ

̂פם  פערדישע פיל פון טאפטשען שטאו
i‘ איז דאם :פאפיטעס n -הויפם־?א 

inm אלײן םאנדיד ^yann זיץ םיט 
 בײ םריט געריםען ױך איז רy שטאב.

 םים אנגעגעסענער, אז די?ער, א יט,1ס
 ברײטע םים #קאפ אראפגעראזטען אן

עפאלעטען.
 דער־ נאר איהם האט באלעבאםםע די ־

 געטאן װארוי א באלד זיך ?י האט זמהן,
 אויײ זיד געשטעלט וחמ, אוים׳ן אלהם

 אויס־ אן צושויבערט^ א און—קגיע די
 צו חויך אנגעחױבען ?י האט נז»?טשעמע,

 און ״דיענשציק- םײן אויןי ?יך ?לאגען
 •n םיט איהם אויןי אנגמוױזען חאט

האגט...
 גע״ זי האט — גענעראי, הער — ־

 !מיו ראמעוחגם \ םיר ־חעיםט—׳שריגעז
בא־ איר חאט םאילדאט ערrו?rרזn אט

____ ^ ראבעוועמ!
 שוחני אויפץ געשםאגעז איז יעגאר

 סםתנסע־ א וױ אױסגעצויגען שטוכ, יון
>fy חנר םיט חאנט, אין חימל מים׳ן 

 פיס ף אה «ױםנ?מוט?ניס ג»ר1זא ביזס©
uoayD«m^ ־

 טאםע דײן שיאםט. ?ינד דאס —
 ביז האסט דו... סעי, הוי?. אין איז

 ¥ איך בין דאס »ז געװאוסט, ניט איצט
i הא

 דו און נו, V געװאוסט ניט —
איך^׳ בין דאס אז געװאוסט, האסם

יעס... ... —
 י גיט האסםו... סארװאס יעס* ־־־
? געזאנט
גלוי־ לאזען געװאלט דיר כ׳האב —

אנדערער... ס׳אן אז כען
 גע־ כ׳דאס אז גלויבסט דו און —
V גלויבט
V געגלוינט ניט >' גא —
;לוי־ כ׳װאלט װען אז גלויבסטו, —

איז דאס ׳נען  איך װאלט אנדערער, אן ס׳
געשװיגען^ אזוי...

א? ־— װעל, ניט?..« װאילסט נ
נעזעהן... ניט סיך האסט דו אבער אסשר,
 כ׳קוק װען ׳דיך כ׳זעה ס׳אלרײט, —

 גאנגען... דײנע כ׳קעז ׳ניט דיר אויף
 ניט זעהסט דו אז געזעהן האב איך

 כ׳געװאלט און... אנדעדע אן :אר ך י ם
 אנדערע. די זוכטט דו שטארק וױ זעהן

שוין... איך װײס איצט
װײסטו? װאס —

 ווילסט דו פארװאס וױיס איך —־
םואוױס. אין געהן אזוי

? װילסט דו דו, או? — ט ני
ט האט זי  זײנען זײ געענטפערט. :י
 בײדע צוםרידען. נים אנטוישם, געװען
ען צו געזוכט האנען אי  דעם װעגען נ

אםגענארם. זיך חאבען זײ װאס
אװעקצונעהן. געשטעלט זיך האט זי

 נעהט זי פארװאס געפרעגט האם ער
:געזאגט האט ןי שוין.

 םאל צװײ זעהן ניט םוז איך—
םריהער. נעקומעז בין איך זאך. אײן

נ^ך. זיץ —
א.— אילייז. איז ?ינד דאס :

ט׳ן איז םאםע די — תינד. םי
 איבער־ באדארפם נים עס האסט —
לאזעז•
 איך צוזאמעז. געהז םיר׳ז װארט, —

אױך. באלד געה
 אז אײלען. זיך זאלסטו װאס צו —

 אײננע־ ניט איצט ביז זיך האם דיר
 אפשר װעםטו ראםאנטיש, זײז צו נעבען

אװעס... װעל איך װען םזל׳דיגער זײן
אלרײט... —
יאק... גוד —
.ױ םו סעים דהי — . !
 נעהט זי זי. באלײדיגט ענטפער זײן
 פעסטע פיט פלאץ איהר םון אװעק
ן ש באשלוט פעסטעז און טריש י  צו ו

 :אר טיר. זײם אנדער דער אויף זײן
 זי בלייבט רײהע לעצטער דער בײ

 באשלוס. איהר ענדעדט זי שטעהן.
 א אויס זיך זוכט זי דא. בלײבט זי

ט םלאץ  הינטער רייהען עטלאכע מי
 נעזעהן שױן האם זי אז איצט, איהם...

ײ ?ײז איהר וועט מואװי, טײל די א  פ
 איצט לײלאך. אויפ׳ן קוהען צו שפארט

 װי זעהן און איהם אויף סוסעץ ױ װעט
 װאם ׳דער געבעז זיצען װעט ער אזוי

 און איהם. :עבעץ איצט דארט זיצט
ט זי װעם להכעיס צו איהם  מאכען ״ני

 ס׳וועש ווער װי דעם םון צימעס״ הײז
!יעס איחר... :עבעז זיצעז

ר — w-■-T . Z ... ̂ ̂ ״

 דעם צוליב םצרדוירען זיך ער האט צי
 זיד האם װאם נענעראי־שםאב, נאנצען
 נאם םיסען איז אפגעשטעים איהם צולינ

•i n ער1 םאר דערשראסען זיך «ר האט 
 יע־ םײז »בי — קלא; אוסערװארטעטער

 פינםעים צונעשםידט, װי שםעהט 1נא
 •VriP ײי װײם און—אוינען זײ םיט נאר

i n אים אויוי האם קאנזאנדיר הויפט 
 צו־ א און צארנדינען א •ננעװארםען

 נעםאן ברום א האם און p’Pi שםרײםען
 שטעהם יענאר און—“״נו;׳... :כעם םים

 ער נים, םעהר שטײ:ערטער,1פא א װי
 זיים דער פון צײנער. י1 םים שצירעט

 װאיט ער װי אזוי אוים, אט1 זעהט
לאכען.

t n האם i n א יר1הוי«ט*?אםאנ 
 “!העננעז איהם זאל םעז״ :נעםאז זאנ

 אם1 נעטאן 6?<א א ער האט םום םיט׳ן
תפ און םערר  אנפאננ אין ײייםער. או

• און יט1ט בײ טרים װירער :o n s נאנץ 
האםטינ.
i n יאז א זיר האט שטאב 1נאנצע 

 אדױ־ אייז ניט, 1מעה איהם. נאך נעםאן
 אוים׳ז נענעבעז iyp א זיך האט סאנס

אויוי נענעבעז ב<יפ א ע«עס און זאטע<
. •1׳1יענא

ען גיט ^נ  אוםםעניױ... געוועז איז ם
 און נעכאפט ר1בא םען האט יענאר׳ן

שםראוי• צוס ט1אװעפנעםיח
 נעװארעו 1טויטע א נאר ער איז א1

 םאטערניש םיט ער חאם םא< צווײ 1נא
באטױש־ !.באםױשסא :אויםגעשריען

ך קא!* ^ נ  טוי?: האלבען א םיט תו
^ םיין איו .נאם  עם האב איך נים עתו

* I געםאן
i האט גינמר^יך s ,נעזעגע־ געװייגט

 x DP'Enxfi נןטיכע
 ממל פץ םסױיסעדין

פױזןן אין 82
 דזשעפערסאן אין אין פרײטאנ לעצטען

 םרײער א םארגע?וםעז קאורט מאר?עט
nc דעם מיט ארבײטעריז װײנדנודס א 

 פון ?,א װעלכע נעזני?, אסתר נאטען
 פריזאן אין .v-#״ םארשיקט דזשאדזש

 נעמאכט איז װאס ״פרײם־־אם׳׳ א אױוי
 הויפט די בע?ערטאן, מרס. םון געװארעז

 אנדער־ סטענדארד די םון בארעבאסטע
קאמפאגי. װער

 וױיט־מדס די םיהרט באװאוסט, װי
 די- נענען סטרײ? א אן ױגיאז װאירקערס

 וױיל צײט, װאכען 10 שוין פירסע זער
 אויסצו־ פארניוסט זיך האט פירמע דער

 דעם צובחןבמן איז אדבײטער די שליסעז
 דיזער םון סטרײקערינס די שאפ. ױניאן
 דערצעהלען -לענען און װײסען פירמע

 בעסערמאן. כירס. דיזער װענען פיל זעהר
 םאקע האט סםרײקערינס די פון אײנע און

 דערױוי און באטעד?וגג א עפעס נעםאכט
 פױט געענטפערט באלעבאפטע די האט
 מיײ די באשולדיגט האט און ארעסם דעם
 דעזײנער־ א ;עשלאנעז האט זי אז ׳דעל
 סטרײ־ די און שאם, זעלבעז העם פון קע

 פדי־ אין נעװארען פארשיקט איז הערי]
4זא

 כױט טעטאדעז די זײנען דאס אט
 באלעבא־ םאנכע זיך באנוצען עס װעלכע

 דער אין ארבײטער זײערע געגען טים
 ניט אבער וועט דאס סטרײק. פון צײט

 געהט סטרײק דער כאטש װײל העלםעז,
 אבער װערם ׳צײט לענגערע א אז שויז
 באיע־ די און געפילעט גוט שאפ דער

 אז ארוםזעהן, מוזען זיר ‘װעט באסטע
 ארױסנעװאר־ זײנען ״פרײם־אפס״ איהרע

 ױ־ דער םיט סעטלעז מוזעז װעט זי פען.
ניאן.

ר ע ט ױ ר ד ע מ ו ר נ ע דז ג או ״ ״ ך  בו
ױן . ש ען נ שי ר ע

 נרויסען דעם פון גוםער דריטער דעד
 ליטעראטור פאר זשורנאל -טאנאםליכעז2

 *םארלאנ פיז ארויסגענעבעץ ?ריטי?, און
 prw פון רעדא?טירט לעבען״, אידיש

דרוק. םגן ארויס מעג די איז ליבמאן
נ־1רע?י און עסײעז ארטייולעז, טיט

 נומער: דעם אין זיך באטי^יגען זיעס
 ס^ץ, ש. קעסנער, ל. ליבערמאן, חײם
 װ. עלקיז, ט. ד., הערמאן מילך, יעקב

 מ. ׳ריװ?ינד יצחק מרמר, .P סמאליאר,
 ני־ א. שאצקי, י. דר. חײקיז, װינאגיאד,

 לידער םיט עפשםײן. אלטער און סענזאן
דײמש, סאטעס ליכט. מיכל :פאעמען

 בערגער, א. םיגקעל, בנימין ליעװ, ש.
n ip ערצעה־ מים ?אװעװי. דאנאן און 

 ליעװ, יײזין, אברהם נעלבױם, ה. לוננען:
בעלאזארקער. א. און

 רײכע א אויד ?וםט :וכיער דעם אין
 ביא־ הורצער א אוץ כראניק ליטערארישע

 שרײבער, יעדעז װענעז נאטיץ נראפישער
זשורנאי. איז זיר באטײליגט װאס

 אויוי ?ריגען םען הען זשורנאל דעם
 אויך איז בוכהאנדלוננעז ״סטענדס״, אלע
 עװע• 129, בוך״ ״אונדזער םון אםיס אין
יארק. נױ סי״,״ נױ

 זיך האב איך םיר. םים זיך נענדיג
 ־— יעגאר! ^יעגאר, םאריוירעז. גאר
 אזוי װי — אױסגעשריען, איך האב

 נענע־ דעם געענטפערם גאתים האםטו
״ ז y ראל

 האב איך ניט עדות, מײן איז גאם —
כליפזןנדיג, גע׳חזר׳ט, נאר האם ־־־ ,oy י

ר.yליכpאוםגלי לער
^ רץר אויף ס א ב ע ל א  אנ־ איז אלײז ב

i א זyםא^yג r־py. אויוי האם זי P?" 
ט םאל םypyג ני yD נ i^n iy? שחנ?־ אזא 
p זyליכ v p o s — ך זיך האם און  אוי

u » ^ B־n y t^ y n y^ האט זי 
vvv2  ^ y '  m\ איהם פאר 

 ז,yמyאל רטyפארזיכ האט זי רחםנות.
חנ iyam די שוין האט זי אז v: אי rn v,\ 
ײט איז אלײן זי אז n צו Dy^K באר y 

ŷ p.|רע
 האם דאס אז זעלבסטפארשםזןנדליה

 םײן ?ריגם־ארדנונגעז, ?.yB^ny:נארניט
p ^ o n  ^yn האט באלעבאסטע !־־־•די 

געיןןמרם. העכער און העכער אלץ
 זאגטyגBא שױן האט וחגלכער יענאר,

 אי?, רyשטײנ דער װי פאפ, םאר׳ן וידוי
: oyi:yiiy: מיר צו זיד האט

בלאנאראדיע, וואשע איהר, זאנם —
א| אזוי ניט זיך זאל זי אז W ד W 

v v rw...\ נע־ מוחל דאך איהר האב איך
?...yii

 האט רy^כyװ באתאנטער, מײן
 ווער־ יעצטע די װידערהאלט םאל yכ1ל

 גערעדט: שטיל 6הא דינער, זיין םוז מ?נר
 םיײ םיינער, דו עהרליכער יעגארוש?א,

 גזר חאבען טרערען איז ״י !םײנס בעלע
 אל• זיעע איבער אױנען ?יעע םון טריפט

•typia טע
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״ ױ ר ע ג ע ל ט ו ב ן ״ ו אי ע ק ד ו א ל  ל
. ע ױ ט ס ו ד נ י א

 וי*ר. םןןרינע סםרײה״האלם די אין יעדענדינ
oyn רעזידעגס■ m art שטורסדינע! * ארױסנערופען 

 כ#• םטרםרעפאיך און ריכםינ ה*ט ער pm *ןאאו,
avtnpopm מ אנ  סאנופעח־ קאאוס און דזשאבערס פ

 דער איז בוםאענערם ,די טגרוסענדינ זיי סשוחװ־ס,
ptMtn ,די :געזאנט ד,אם ער אינרוטםריע׳. ס^אוק

 אריין tpoip װאם רס,1ס*נופעתםשוח און דזשאנערס
 בלייז װיילע, » םאר נאר אינדוסטריע קאאוס חור אין

p זיי נין אא:ש אזוי םאר ry r נרױסען » צונויוי 
ru*: פאר זיך זיי נעדיםען ;אכדעס און םארםענען, n 
 ?אאו?־ דער אין בוםאענער די זײנען נעשעפטען,

*I אינדוסטריע
 ~v האם םיפ, .רןם אט פון באאענאםים ״די
 חנם פאר פאראנםװארטאיר זיינען נעזאנם, װייםער

 אינ״ דער אין הערשם װאם צױשטאנד, םיזעיאבאען
 אייננעםירט האבען זײ ײאס םעםאדען, די דוםםריע.

i איז n נדפאפעז האם ױאט און פראדופזי^ האאוה 
איצם׳• נױר קעספען רעם נענען כאאס, גרויסעז אזא

י י * י י

צייטען, הײנטינע ,בוטאענער״ אײנעם אגצורופען
 וועט דאם און כבוד, קיין גיט נאר יענעם פאר אין

 באאעבאטים, סארט יענעם שםעפען ניט אפ׳שר
 כאראהםעריזירט. םארםרעםאיך אזוי האט ער וועאכע
 ניט אםת םון םעז קאן *זױ, פארם איו עם pm אבער

 צוױ־ באאעבאטים םארם יענעם האט עו אוועקנעהן.
 םאנוםעק־ די צוױשען אויך און רז׳טאבערם, די שען

 נעשיצ־ זײ האט ער וױ אזױ זײנען וואס ט׳פורערם,
 וואם נאםען, רינםינזס סים׳ן אננערופען באויז דער̂ג
i און אננעםאםטען. װי זײ פאר איז n בעםםער 

lirayj i אז באווײז, n םאד זיר פאסט “,בוטלענער 
 האאם די אין אאעםען *ו האם דאם װאם איז, זײ

 ׳שיינם, עם װי געראנ?, דער אמאירט. Piirot? אזוי
זזייסען וזאם אצע ;םחן אין תדזק בײ׳ נעיזען איז

 האמז זיך, םום אינחםסדיז ?אאו? דער ייח גואם
 םאר נאםען רער פאםם עם װי םאר׳פםאנען, טם

כאאעבאטים. םארט יענעם

 דעש צוצו־שםעאען זיך םאתעםם “.בוםאעמר דער
 םיז םאדנאטען איז װאם ט־איען, ביםערזן דעם עואם

 באהאיםעז. און פאתשםעאט dp םום ער און נעזעץ,
 אוים־ זיך נעהײם, 1אי נע׳שעפם זײן םידירעז םוו ער

 םענאיך. איז דאם װי אאננ אזוי פריזאז, פון צוהינמז
 שםענ־ זיין פאר Dtvvpi דעם גים חנריבער םאכם ער

 נעשעפט רעם בײ אן זיך האאם ער פרגםח. דינע
 זיר רוהט ער .o'priDD נענונ צונויוי טארט «ר ניז

 ׳שיעם, ווערם עס אײדער מענאיך, אױב חנרםון, אתים
 נאכ־ נעזעץ. פון הענט די איז ארײן פאאט ער אייחנר

 ער איז נעאט, געענוג “.:עםאכם האט ער װי דעם
 נעשעםם, .ארענטאיכעז׳ »ן *ו נענמן צו זיך נרײם
 בארנען קםטיים, רתא — איחם, זיד םאכט עם װאט
 אנדער וועאמן אירגענד אדזר ■ראמנם אייי נעאט

 זאא ער אןן ■ראפיםען, בחהנען זאא װאם נע׳פמפם,
נןזזמ. םאר׳ן pjne׳ אין זיין דארפען גים

pm אייך. 1זײ אין אדבײם ,בוםאענער׳ דער.
ם  ׳פום ?ייז האבןן ניט ויך אױזי זאא «ר ער תה

 צו נאדנים םיט ויד װיא ער םאראנםװארםאיכ?ײם.
a םאנם עי פארפאיכםצז. פײנעם n ,ער »ו אנ׳פםעא 

מנט״, » םוחר. » איז  איננאנ־ זײן וױא און .סױרס׳
pry באצונ אין םאינםעז ותאכע ד1איתא »ן .םריי׳ 
ר םיט .סחורח׳ ךי מ א מ ר אם'.n«נn. ער ו  איז ז

^ * חױ^גווןכאיך ר מ ב ם מ  ,איגדזםםריע זיח - און ,
emn איז סאסא זײן *ן. נארניט איתס — w 

ס ווון ױך פווד ) ו *לעבתן. סײותל דעד כן
ײ ^ ־נ ־•׳ י m ־ י

im אונוזנר איז ראס זאנ«ן, 1« «ײד 
תם מ אזנצגת די וייט םיר תאממ טרתאינ אי ם יאחר « - - ■  ̂ ■ a a I 1̂ m  1 ־ ^  - M ■ ■ ■ 1 ■ Mi■ םזעכליך .#לאיסגעװיסזנן • !וױעען חו̂י

 זײעדער קוק tfi ,F'Hpip'D• וחנסעס דדמאבערכן ^
fwm ,זץ/אונ* יסיתזנמן וחנימר׳די םים נזדממם

.-,״בוםלעגער רןם מיז וױיגמ נאנץ ויך ^ר^ייחנס\
m$n xuwnrt* n $ם n ײ pm tn בס^^•געסא זיר ג

m m $  \m ,1•חיר געאד Pײ
ו ײ י ג י נ

 it oyer»: דאם ;ארג»טס״ב«דעגתגען די ®אר
 ב^עבאטים די װי עפמנטציכקײט חןר חטגדלמן

̂יען »( פון מוונוםעקכדשר איכעדמט די ו
̂וטעילט און םארחנסט גפחײס, אין p«eo חןס רץן  פאר

 אי־ דר כדי .םױרנדפענט/ » פון סאגנתא אוטמר׳ן
 אויםצוהאא־ פציכטען וועאכע אית^ד פון *וטר״סמן

w מחד טפן te m די אין ססאנדארדס w w 
 זײערע בײ גארםענטס, וײעחנ אויו• סאכט ס*ן װאו

̂ורערס. און מאנטיאהטאס סאב־םאנופעסט
דדשא־ די צװיישען אויסגעמפראכענע מעחר די

 םאגוםעק־ האאב און חאאכ״דזשאכערס די און כערס
 גע* זיך ה*בען זײ דאס #צו אםען גיב*ן טשורערס,

 פראדוהציע דער אין םעטאדע חנר אט צו נוםען
 אויםדרעהען זיך קאנען צו כרי דערפאר, חױפסזעכייך

 האנען דארםען צו גיעם כדי האנטראי, ױגיאן א פון
 די איז הערען די אט פאר ױניאן. א םיט טאן צו

 װי םאכט, ״אונטערדריקעגדע״ אן תײאחנן ױגיאן
 עש איז זײ םאר !*בוםאעגער״ פאר׳ן איז געזעץ דעד

 סאב־םאגױ באשעםטיגען צו באחװעםער, און כעסעד
 םאר־ גאנצע די ארױפאייגען זײ אויף און םעקנדצורערס

 צו עס אײדער •ראדוהציע, דער םיז אנטװארטייכקײט
 זיך: טראכטען זײ אקסעא. איעענע די אױןי טראנען

 אר־ די םון אא;ע טדויעריגע די םאר שואד די זאי?
 סאב־םאגופעק־ די םון קעפ די אױף פאאען כײטער

 םיט ,כאדערען״ זיך ײt דארםען װאס !ט״שומןרס
 סאב* די זאיען אן? די עס געהט װאס ? דעם

 גמלען זײ ױניאן, דעך ריט האגחלען מאנופעקס״שורערס
 ״סוירטשענטס״, פון םאנטעא אוגטער׳ן באהאצטען זיך
 נעמעםט דעם אין ארײן זײגען װאס םוחדים, פון

 בלױז נעמעפם, זײער אין ״בוםאעגערס׳* די וױ גדאדע
 אגםאויפען און געאם דאס אנצױטא.־תן װײלע, א פאר

געשעםם. אנאנחגר צו
װײטער. נאך ציהען םיר האנען םארגיצײך דעם

י1 * ײ

דזישא־ די צװישען עאעםענט דאדגער דער אט
 נעווען פריהער זײנען זײ םון פאנכע װאס ׳בערס
 זײנען וועאכע אנדערע און סאנושעקסשורער, קאאוה

 איגדוסטריע קאאו^ דער אין געװאדען ארײננעצוינעז
נעכאפט זיך האבען און געשעפטען אגדערע פון גאי

 צו רײך גנך אױח ספעתוצאציע םין א פאר דעם צו
 א װי מעהר גים זיכער איז זײ םאר — װערזנז

 םון דעם אויןי קוקען זײ געשעםם. צײטוױיאיגער
 אויף קוקם דער״בוטצעגער״ װי שטאגרפונקם זעאבעז

 זיך און געאט םעהר װאס םאכען צו — געשעפט זײן
 עס געשעפט. ^אנשטענדיגען״ אן צו גאכדעם געהסען

 סאאוק די װאס ניט, װאוגדער קײן דעריבער איז
 און ׳אן װײניג זײ געהמ גאגצע א אצס אינדוסםריע

 דאס און שיקזאא דער אן זײ געהט װײגיגער גאך
 װאס ארבײמער טויזענטער צזןהנדאיגע די םון אעבען
 הילאוק דער םון צעבען זײער םים אפהעגניג זײנען

איגדוסםריע.
זײ״ צײטע די װאס םארשטענדליך, גאנץ איז מס

 אויג צװײ אדער סיזאן א אין ײילעז זײ אױסען. נען
 ״יאהר פאר א אין — פאצ בעסםעז איז און מעגאיך,

 צו אנטלויםען און געלט געגוג אנשאדען נויטיג, אויב
 װעאעץ זײ װאס זײ הימערט װאם און אנדערש. עפעס
 זיך הינטער לאזמן קאנען זײ זיך? היגטער לאזעז

 זײ ;סאב״םאנוםעקטשורער רואינירטע הוגדערטער
 צױ דעםאראציזירענדעז א זץ־ הינםער אאזען קאנעז

 הוד איז ארבײטס־םםאגדארדס צושטערטע שםאנד,
 אן? אלץ דאס זײ געהם װאס — שעיער, דערטע
 זײ אבי קעפ! זײערע םארדרײעז זיר אנדערע זאאזגן

 זאך קײן מעהר זײ קימערם געמאכט, ״זײערס״ האבעז
 אונטער־ אינדוססרימ דער אין אנרערע אלע זאאעז ניט.

געהן.
* • יי

 וןאאוקםאכער די שםעהען דעם געגען םאסע און
 אם נעגען האמןי אין שטעהעז זײ קאםף. איז איצט

 חשבון זײער אויף געפבאיגג די און ״בוםאעגיגד די
 געשטעאם *ך1קאאותאכער' די האבען דערסאד טאקע

 אנסשאאסען קעםפצז זײ און סאםף גרויסען דעם אין
 “רי*,,כוםאענער םון םיהרונגען די צו סווי א םאמנז צו

 זײנען סטדײקער די איגדוסםריע. סאאוק דער אין
 אין שפיאצײג א זײן צו ניט מעהר אנםשאאסעז נמסט

 שענער ומםעס אץ ״סוזזרים״, דאזיגע די םון הענם די
 מױיערינ א י1אוי םארדינען צו •אאגעז זיך דאו׳םען זײ

 םעהר נים דודכשניס אין אױס סאבט רואס אקמנן,
 באשאא״ האבען םםרײקצר די וואך. א דאצאר 27

 דארף אינדוםםריע רײכע אזא דאס זיר, בײ סען
 כ׳ן1דל אדבײט װאכען 26 װי םעהר נעבעז זײ קאז און

 דער צו צוריתסעדען ניט זיך וועאען זײ און יאהר,
 װעצען זײ אז געזיכערם^ זײן וועאעז וײ ביז ארבײט,

באקוםען. עס
י ײ * י

 אט גענען .ירעזיחננט אגסאאנע רי
 םאגוםעק־ און דזשאבערס די צװישעז צאעםענם דעם

 שנײדענד. צז מארוי, *ו קאינגפן אםשר up םשורערם
 א סיד, אםענער אן איו ד$ם אם̂ו אן אמר איז עס

 װעם ראס סאאר םעתר וואס און סאקם, באוואוסםער
 אאע- פאר זײן עס וחנם בעסער אצץ וחנחס, געםאכם

p װאס םיו r v טון צעמנז א םאכען «ז אנגעװימנן 
 ואצ ותצם די װיצזנן נדר אינחםםרמ• קאאמ דיר

 קצאוקםאמר די װאתם פאקםען, אםת״א די וױסעז
pmywr מ  באיצ־ זיחנרע סים פאסא אין וױחנר אי

תו באסי̂נ ז פי ת ם א  wn איז װאסצן חױיס תו
o חנם אם טון חיצא דאר נדם און קאמי, w n זיינזנן

* m
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םאנופעפסמוחןר, ״אינסײד״ גערוםעגע אזױ די
 וומנן קאונסיצ/ ״איגדאסטריאצ דעם פון הערען די

 אײגדרוק, דעם מאכען צו סטרײק איצטיגעז דעם אין
 זיינצן, זײ דאס און מאאכים, גאנצע זײנען ?ײ דאס

 נעוזם װאם קאמןי, דעם פח קרבנות ^אוםזיסטע געכאך,
 עואם, דעם אײנצושמועסען אויך זוכען זײ אן״. איצט

 סצן װײא גאויבען, גיט דאס זײ װעם םען כאטש
 גרופע א זײנען זײ אז הײגט, םון ניט שוין זײ קאן

 אװעקצױ אויסעז וײגען װאס באאעבאטים, פרידאאכע
 ״קאנסטרוקטױרןן א אױןי אינדוסטרי קאאוס די שטעלען

ען, זײ ״.פןאו אג  זײ געגען האט ױגיאן די דאס ז
 ניט װארים גארנישט. פאר סטרײק דעם ארויםגערופען

 זײ נ'ס אח זײ, צו עיעס האבען ארבײטער ״זײערע״
 זאך אײן נים, מעהר ארבײםער. די צו עפעס האבען
 צו רעכט דאס גאכגעבען די זאא םען ״זײ װיאען
 נאר װען ׳שע«ער זײערע ״רעארגאניזירען״ קאנען

 כאטש אמוױיניגסטענס, םארװעאען. זײ זיך װעט דאס
יאהר. » מאל אײן

װײזען, צו שווער אנקוםעז ניט אונז װעם עס
 באהויפטוננען דאזינע די אין דא איז עס אכית וױםיא

 װען קאנסיא, איגדוסםריעא דעם םון העררען די פון
 םאמאנ״ די אױוי ס%בל א װארםען נאר וועאען סיר

 ״םדיד״ די אױןי באאעבאטים, ״אינסײד״ די םון גענהײט
םים אאץ און ארגאניזאציע זײער םון ליכקײט״
געשיכםע. די רײרען זאל אנאנד^ד.

*י ♦ *
 1916 יאהר אין דאם אמשא, #זיך דערםאנען םיר

 קלאוהםאכער, םון סםדײק גענעראל א פארנעקומען איז
 םארגענ־ די אססאסיאײשאן״, ״•ראםעהטיװ די װײא
 אנט־ זיך האט האנםיא/ ״>ױ:דוסטריעא דעם םון נערין
 אוםפארםײ־ דעם פון באשאוס א אױסצופיהרען זאגט

 k קלאות״ רער אין צייט יענער צו טשערטאן אישען
אינדוסטריע.

םענשעז ״פי־יראאכע׳* די אט האבען 1921 אין
 אאע אױסגעשאאסען האבעז זײ אאק־אוט. א געטאכט

איז ױניאן די און שעפער זײערע םון ארבײטער
 גענעראא א םיט עגםסערען צו געצװאונגען :עװען

 םאר־ דעפאאט איז «אםף ביטערער א און סטרײק,
געקוכען.
 דיזעאבע האבען 1913 יאהד אין מעהד, נאך

 צו םאדערוגג, ױגיאג׳ם רער צודיקגעװיזעז באאעבאטים
 זײנען זײ און קאנםדאקטאיס, צאחא די באשדענקען

 סאב־םאגוםעס־ די םאר םאראכטװארםליך נאך אזוי
 און אויסנעבראכעז, נאבדעם האט װאס מנםה, טשורינג
 םארכאפען צו דזשאבערס די כיעגליכקײט א נעגעבעז

טרײד. איבער׳ן ?אנםראא דעם
 ״פריד־ זײעד םון טראדיציע די װעגען פיא אזוי

אאכקײכר.
 זײער מכח איז װאס איצטער? איז װאס און

זייע־ פעריאריש ״רעארנאגיזירען״ מעגען צו פאדערונג
 א אהן ארבײםער די ארױםװארםען און שעפער רע

 נאך זײ װיאזון דעם אם םאר און אורזאך?׳ שום
 x עואם. אמעםײנעם בײם סיטפאט' באהוםען

 אנצואוױײ װערטעי פאד א באויז כעגו: איז 6ע
 ״אינ״ די םון מענות די אט זײנען עס םארש װי זען

 שטע־ די איז מס ריכטיג װי און בארעבאטים, פײד״
 ״רעאר־ פון רעכם ראס באצונ אין ױניאן דער פון לוינג

 רער אט היגטער פאדערען. זײ װעאמ ,“נאגיזאציע
 געםאהר, רי שטעקט באאעבאטים די פון םארעי־וננ

 ארבײטס״ די פארלירען זארעז ארבײטער די דאם
 און נעקעמפט האבען זײ װעאכע פאי סטאנדארדס,

נמאיטען.
* * *

 אוגטער דאס דערםאנעז, צו שאדען ניט װעט עס
ד, קלאוק אין אגדיםענט דעם ײי  איצם בח איז װאס טו

 דעם םון םיטגאידער די האבען קראפט, אין געװען
 באשטיםטע גאנץ געדזאט קאונסיל״ ״איגדאססריעא

 פאעצזןר. פון.די ארכײטער אנםזאגמן צו אויף רעכטען
 אפצוזאגען רעכם ראס נעחאט. זײ האבען * ״^סעגס1ע

 בא״ איז װאס וואכען, צוױי ערשםע די אמיימער־א־יז
o tr w נאכחגם, פעריאד״״. ^םדייעא א אאס נפזואדען 

 א זאנען, צו אזוי געיואיען, איד ארבײטער חןר וחןן
 געקעגם אאץ נאך זײ ואאבעז שאפ, דעם אין שוןענקגער

 שטײגער, א װי אזדז^ומז, םיצ פאר אפז^נעז אי^ם
 א•• ניט פאר אויםם>הרונג, שאעכםע אונקאפפעטעגץ,

 םון געװארעז אגנ^נומען i זײגען וואס רואס די.1 היטעז
ן טו ^ ן ען ד ײ  םאעפעפ־ דער פון און }ױ;יאז דער ב

 אזעצמנ אגדערע נאך און אססאסיאײשאן, םשורינוןס*
 חום סון סיטנאיחנר די׳ חאבען צװײםענם, אורזאמז.

עא ^דא^י  דאם געהאט ׳סדוהער *וין קאונסיצ אי
ר זײעחנ ,,רעארגאניזמן׳י- צו אפיאו רעכם ע י  און מ
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אמערירא װעגען פיהדעד װניאן דײטשע
סראנק הערםאן דר. פון

C V
r י‘

;\,׳

 טרײד דײטשע די םח דעאעגאציע די
 אמעריקא באזוכט האט װעצכע ױגיאנס,

 האט יאחר, פאריגען פון אקטאבער אין
 אםיציעלען איהר ארויםגעצאזען איצטער
 1א זין רוםט װאס ביה דאם באריכם.

 געװערק־ דײטשער רײזע ־ אמעריקא
 א םאר באשטימט איז שאםםס־פיהרער״,

 דע־ איז און צעזער־קרײז ברײטען זעהר
 צעכעדי־ גאנץ א אין םארםאסט ריבער

 בא־ דער סטיצ. צוגענגציכעז און נען
 איז און זײטען 256 אנטהאצט ריכט

 םון םארצאג דעם דורך ארויסגעגעבען
 צײבאר, אװ םערערײשאן רײטשער דער
 געװערקשאפטס־בונד״. ״רײטשען דעם

 מי־ איצט וחנאען װערק דיזען דאנק א
 גרעסטען רעם אין ארבײטער לי^נען

 סאנטינעגטאל םון צאגד 1אינדוסטריעאע
 זיך מאא ערשטען צום אםשר אײראפא,
 עקאגאםישען אמת׳ן ן5דע םיט באקענען

 אמעריסא. םון צושטאנד סאציאאען און
 זעהס־װעכעגטליכער דער װאס אלץ דאס

 יע־4ג; טיהא אאנד אין דא אויםענטהאצט
 איז ארבײםער־םיהרער, דײטש^ רי רענט
 ניט־ די םאר אויך אינטערעסאנט זיכער

 רי פאר און בכצצ ארבײטער דײטשע
בפרט. ארבײטער אמעריקאנער

 אײנ־ איז בוך אינטערעסאנטע דאס
 קאפיטאען, פאצגענדע 4 אין געטײצט

 םארםאסער: באזונדערע 4 םון געשריבען
 )2 װירטשאםט, אמעריקאגער רי )1

 אמעריהא, אין אעבעז טאציאאע דאס
 אמע־ די םון געבױ אינערליכער דער )3

 אר־ די )4 איז טרײד־ױניאנס ריהאנער
אמעריקא. אין בײטער־בענק

 שטעאם סאפיטעא ערשטען דעם אין
 בא־ הײניג, קורט םארםאסער, דער זין

 װענען םראנע דער אױף אפ זונדערס
 דעם םון פראדוקטױויטעט העכערער רער

 דײטשע אאע ארבײטער. אסעריקאנער
 די אין האבען װעצכע אוגטערגעמער,

 באזוכט מאסענװײז יאהרען אעצטע
 זיך צוריקהעהרענדיג פלעגען, אסעריקא,

 װע־ ונםצאות נםים דערצעהאען אהײם,
 און בריה׳שאפט געװאצדיגער דער גען

 אמעריקאנער דעם םיז פראדוסטיװיטעט
 דיזע םון ױצא פועצ דער ארבײטער.

 װאונ־ ״עקאנאםישען דעם וועגען רײד
 םאר־ דער איז.געװען אמעריקא אין “דער
 אאע אז קאפיטאאיםטען, די מצד לאנג

 דער בײ זיך זאאען אױבײטער דײטשע
 אעצטען צום ביז אנשטרענגען איכײט

 אום כחות, זײערע םון גרעני״דפונקט
 עם וחנאכען האבעז נאל זאא דײטשאאנד

 אסע־ םיט ?אנסורירען צו שאנס איז
 די װי ווצאט־מארקעט. דעם אויױ ריסא

 אבער זיך האבען ױניאךםיהרער דײטשע
 שטאםט באזיר, זײער בײ איבערצײגט

 םראדוקטיװיטעט םארםערטע די גארדט
 םי־ םארשטארהטער א םיז אםעריקא אין

 ארבײטער, די םוץ אנשטרענגונג זישער
 גע״ כסדר האבען אונטערנעםער די װי

 ארבײ־ דײטשע די אײנצװ־ײדעז זובט
 ריײ די האבען נאטירציך טער־מאסען.

 באװאונ־ דעיעגאטען ־ ארבײטער טשע
 מענעדזשמענט־ אמעריסאנער די דערט

 װעאכע מאשיךטעכגיס, און סיסטעם
 געװאצדיגער אוא צו געםיהרט האבען

 זײ פראדוקצימ. דער םון םארמעױנג
 נע־ דיזען אין אםיצו אז אבער, נאדיבען

 צײט גײעסטער דער איז זײנען ביט
 ענ־ זויכטיגע צאנד אין דא םארגעסומען

 צאםט די םארצײכטערעז צו דערוננען
 םײ״ זײער צויט ארבײטס־כהמ* דעם םון

 דער טאג צו חײנט גים׳ שוין. װערט נוננ,
 געיאננ! אזױ■ .אוזס^מער אםעריסאנער

םזט װי ארבײט געטריבעז און
 םײנמ, דאם ̂צוריפ, *60־-40 יאהר *

 איז טמיצאר־סיסטעם באקאנטע די ווען
 אונץ. צעבען אין געמארע( אײגגעםיחרט

 אר־ סענשאםטאיכע1װינ^ומען' דעם טער
 היגע די אין *יב^ם״. םוז נאניזירונג
 יוציאד דײטשע ;די י האב^ טאבדיסעז

י א^עטחוםען ניט דזגצעגאטען ר אז̂ו  פי
 מען וחנצכע ׳.׳מיט ״סטאי־װאטשצם״,

 אײנצעצנע- די טזן שנעציױימ די מעטט
ו נײי כאוועגונגעז  די״ וױ ארבײט, ח

 א*• דער ןאשטאט v פרװארטצא; הןובעז
 שנעצסײט, (םאקסיםאצער) כערםעסיגער

סו^ רואינירט און םארמאס^מ וחנצמ

 הײגט םצן זעהם ארבייטער, דעם סווי כצ
̂וג צו  זײ, גצױבען אםעריסא, גאנץ אין ט
 טיטעצען דעם — שטרעמונג נײע א

 די װעצכען צו ״*•טיםום׳/ ארער װעג,
 דעם פון לןרעםטען םיזישע און גײםטיגע

 צונע• זײן ז$אען ארבײטער נארמאצען
 געםאחר יעדער םון םרײ זײז און פאסט

צעבען. אפיצו און געזונט זײן םאר
 זעהר ערװארטעטען דעם אנשטאט

 פד^דוקציע דער םון (אויף) טעספ גיכען
 אננעטראםען ױניאן־םיהרער די האבען

 שנעצען אומגצױבציך אן אמעריסא אין
 שנעלער רער םארברוין. דעם םון םעםפ

 מעג־ ערשט םאכט סחודות אאע םון אויוי
 און מאסעךסראדוקציע היגע די איך

 בײם קויױ־קראפט גרויסע א אויך שאפט
 װעט דײטשאאנד אין זמן כל םאאק.

 שנעצערע םיא א װערען באשאםעז ניט
 אױוי פראדוקטען די םון סירקױצײשאן

 םארברוײ צום פרארוצירעד םון וועג דעם
 ױנ־ דײטשע די זאגען #פען װעט כער,

 רײדען קענעז ניט קײנמאצ יאךפיהרער,
 םרא- דער צװישעז םארגאײך א װענען

 ביײ אין ארבײט דער םון תקטױױטעט
 רײטשע די װאס דעם םים אענדער. רע

 ארונטעדדריסען װיצען לאפיטאציסטען
 ויעאען װײדזש־סטאנארדען רײטשע די
 םארצאנגזאמען געגענטײא אין אבער זײ

 אזא אויוי און פארברױך םיז טעםפ דעם
 עקאנא״ דעם שעדיגען מעהר נאך אוסן

ארנאניזם. מישען
 ניט בוך דעם אין װערען אײדער
 צו מיטלען םינאנציעלע די אנאציזירמ

 קויןי־קראםט רי קינסטליך פארמעהרען
 אײנ־ דער װי םאלק, אםעריקאנער םון

 פלאץ״ ״אינסטאאמענט רעם אויט הויף
 אין קרעדיט פון סיסטעם נאנצע די און

 אלע ריזע אינדוסטריע. דער צו באצוג
 װי זועניגער ניט האבען אײגריכטוננען

 נאך אםשר און װײדזשעס, הויכע די
 םארשנעלע״ צו בײגעטראגען ׳מעהר םיא
 דא סחורות םון סירסואײשאן די רען
 אנצוא־ אםשצ, איז, נענוג אאנד. אין

 90—80 אז פאקט, דעם אױח וױיזען
 75 (םארניטשור), למעבע ץםו םראצענט
 50 אויטאמאביצט, די םון פראצענט
 און קצינערס וואפױם םון פראצענט

 םון פראצענט 25 און מאשינעס װאשיננ
 אויױ געסויפט װערעז סעטט רײדיא די

 םינאנץ־קאר־ 1400 ארום אױסצאהאען.
 אױסשאיס־ זיך םארגעמען םארײשאנס

 מאנופעקטשױ די םינאגסירען םיט ציר
 םראתלטען די םארסויםען װעאכע ױןערס
 װעכעגטציכע אדער מאנאטאיכע אויוי

 קאר־ אזעאכע פון סך א אויסצאהאוגגען.
 נוט אצע מאכען װעאכע םארײשאנט,

 מאגוםעקטשױ די צו באאאנגען אויס,
 מאנופעס־ די צו באזונדערס גוםא, רעדס

איז, דאס אױטאסאבילען. םון טשורערס

 אײגפיוד רײךאמעריקאגישע א אצזא,
 םארט איצטיגער *דער אין איז װאס רונג,
 װארפט און אצם יאהר עםציכע כצויז

אויגען. די אין ניט זיך
 האצץ־אר־ דער םון פרעזידענט דער
 א:־ האט טורנאו, םריץ יוניאן, בײטעד

 װענען קאפיטעצ קורצען א געשריבען
 די טרײד־ױניאגיזם. אםעריקאנער רעם

 םון איעענשאםטען סאציאצע באזונדערע
 זײן לויט האבען, אעבען אםעריקאנער

 די אוין באאײנםצוסט שטארק םײנונג,
 איגעטײצט זי ארן ױניאךבאװעגונג הינע
 צו האט װעצכע נרופע, באזונדעי א אין
 אײראפא. גאגץ אין ניט גצײכען קײן זיך
 פון םיפך אין זיך האט דײטשצאנד אין

 תהום א געשאםען יאהרען הונדערטער
 סאציאאע םײנדציכע צוױי די צװישען
 באזיצ־ און םארםעגציכע די — קלאסען

 איז אנדערש נאנץ ארבײטער. די צאזע,
 דארט אסעו־יקא. אין צאגע די אכער
 אונטערשטע די ניט ארבײטער די זײנען
 ארגאגיזירטע די אונטער גאר שיכט,

 אן נאך מען נעפינט ארבייטער־מאסען
 כאשטעהט װאס #שיכם טאציאצע אנדער

 סיציאז 17 און נעגערס םיציאן 11 פון
 םזרודאיײ און זיד־ פון איטינראנטעז

 רעזערוױארםײ א אאס דינען זײ ,ראםא.'
 עלספאוא־ קאפיטאאיסטישער דער ם»ר

 אין מעגליך ניט איז דאס וױ טאציע,
 אםערילאנער די> אאנד. צװײטען קײן

 מיינונג דער צויט ארום, נעהמען ױניאנס
 גערוםענע אזוי די נאר פארםאסער, םון

 ציײ (סקילד ארבײטער־אריסטאקראטיע
 װאס ארויס, אויך קומט דערםון באר).

 ױניאניזם״ ״קראפט םון םרינציפ דער
 לאננ םון שויז זיך האט מען װעאכען םון

 אזוי נאך איז אײראםא, אין אפנעזאגט
 פאר אמעריקא. אין קרעםטע און םריש

 גרויסער גאנץ א געװען איז דײםשען די
 אל־ אן אסעריקא 1אי געפינען צו חידוש

 װעצ־ ױניאנס, אצע םון בונד געםײנעם
 םאר- צעגטראצ 107 םון באשטעהט כער

 דעפארכד אינדוסטריעצע 4 באנרעז,
 לא־ זעצבסטשטעגדיגע 436 און מענטס

יוניאנס. קאצע
גצוי״ דעצעגאטען דײטשע די װי

 ניט צושטאנד אזא אבער װעט יבען
 איז דערװײצ אייבע. אויח םארבצײבען

 אײנצעצנעם דעם םאר אז םענציך, נאך
 ווערען צו ווענען זיך עפענען ארבײטער

 םין אװעהגעהן און ״אינדעםענדענט״
 װעט שפעטער אדער םריהער קצאס. זײן
 ערשס און אויםהערען םוזען אבער עס

 םאר באדען א שאםען זיך וועט דעמאצט
 ױיט ארבײטער־באװעגונג געזונטער א

 גום אזױ םוסטעד. אײראפעאישען דעם
 אמע־ אין אויך װעט אײראפא אין װי

 םו־ טעכגיס די און האפיטאצ דער ריסא
םאר־ צװישען אױסכצײד אן שאפען זען

iXf̂ —

;•:ר
חוסען צו אום שאפ; אין ארגײטער די  די אײ̂נ

 גוטע צו זײן גיט חציצח זאצען זײ ארבײטער
.יס•* ױניאן״צײט.

 סענען װעם ארבײםער ̂יעחנר Dip םורא, די
 אין אורזאסנ וועצכע אירגענד אזק ווערען אװעשגעשיתט

 םעזאן אנםאננ ןײן דאם זאצ ומנריאדען באשטיםמעד א
jm בײם אחןר t וױ אזוי חענגצן וואצט םעזאן, פון 

̂די שוחנרד א  פחיעז, און םענמר די םון חצצזער איבצר
i, שצאוש די אין כאשעשמינט זײגעז װאס m r, און 

v וױמוננ די חאבען זימר וואצם w אחנםונרצודרײ 
 באזײגגמ־ יוגיאן די אפשוואמן און װײדזשעם די קען
גאשאמען אויך וואצט עם בכצצ. אאניזןר די איז נען
m װאפ מגיפח, מח אמסאםםעחו wrwL מ מ »

ים כײם
ן ו י פ ל ת ם ם נ א ר נ

 לױטער״ און שארגען דער איז קיל
 פארבלויטער, היםרל, דער םיםער
 װינט דער ים־סלאך דער איבער

קינד. א װי רוח םיט אטעםט

 םיפען די און שױם דעם איבער
 שיפען, נעענטעד זיך װינען

 רױך און שיפען די איבער
הױך. דער צו זון די זיך שיפט

 באדעז׳ זיך ױננען אן קוטען
 לאדען צו שיםען אנדערע

ש  ברעג דעם בײ געבראזנ און תי
שרעק• א םעװעם אויף װארפען 1 • I

 וױיען, זעגלען זילבערנע
 ;גיייען און שיטען די קוםען
 ברעג pd שיפען די מימ וױים

«וועק. םעװעם זײ פליהען

 צוםבאצעבאס אונטערצו׳חנם׳ענען ויך ארבײטער די םון
 זאצ זי אדער ער •ונסט אז ״מורא אויס םארםאן, אחגר

 אר־ חנר פון ווערען צו אוועסגעשיקט מרבן דער זײן
 דעם, צו געםיהרם בםיצא שויז װאצט דאס און !גײט

 נים זיך קענען וחנצמג ארבײנמר די ־ גראדע אז
 םארקױםעז זאגען, צו אזוי נים, קענע? און שםײכצען

 געוחןן גראדע וואצםען צימען, טאפ םארץ בכודח רי
 דעם אונטער וחגרען צו אוועמגעשיקם ערשטע די

 םא־ םאנוםעקמשורערס ״איגםײד״ די װאם םיםםע^
פון^חנןןמאניזײשאך. םאנטעצ אונםער׳ן דערען,

ווערען גאכגעגעבעז באצעבאטים די זאצ עס יומן
זײ W X* מ אס

 -n« חנר און #»רנײטער״גרו*ען שײדענע
 פארשט^ד ױך כדט װעט מאס טעצ״טי•,

 װעט ,0מצי ארנײטער גאנצען דעס צען
 *IP » סון דדוק אסת׳ן דעם דערשפירען

 •צס •צואטאציע. ovv ■יטאצישטישער
 ״דעמא• די םארשנעצערען צו םיטעל א

 ״א״ראיצאיױמנל* די און סראטיזירוגג״
 ױניאן-נאוממנג, אמעריקאגער דער פון

 פאר״ דעם ארױס דײטשען די שטעיעז
 צו שטארקער און בעסער װאס שצאג

 איע ױדאנס טרײד אין ארגאגיזירען
 ארכײ• אוננעצערעגטע גערופענע אזוי

 איסײ די און נענערס די אויך וױ טער,
נראנטען.

 כא״ דייטשען די האכען נאטירציו,
 םיט םאראינטערעסירט זץ־ און מערקט

 סאפיטאציסטען די ^ון •צענער נײע די
 ארביײ םון אנטװיקצונג די אפצושטעצען

 #קאכױםעס״ ״שא■ די דורך ױגיאנס טער
 םיט- אנדעחן און ױגיאנס קאםפאניע

 דײטשיאנד, אין סארט. דעם םון צען
 ״בא־ דער איז וױסען, אנכ סען דארף

 קא• שא« א טײגט דאס טריבש־ראט׳/
 אפיצו און דעסאסראטישע עכט אז מי׳טע,

 װאס אײנריכטוגג, רעװאצוציאנערע
 צעכען אין םארװירקציכען צו שטרעבט

 וױ דעסאקראטיע, איגדוסטריעצע רי
 דולר •רינצי■ אין צוגעזאגט װערט דאס
 דײטשער דער םון קאנסטיטושאז דער

 םאר געװען דעריבער איז עס רעפובציק.
 שםערץ קצײנער קײן גיט דײטשעז די
 אזא איז צאנד אין דא אז נעםינען, צו

 חןצענאטעד ארכײטער םון ״לאמיטע
 װעצ״ וזיגטמר פראנט, א װי סעהר נים
 אונםער־ שענדציכע א אן געהם עס כען

 ארכײ״ די םון אױסנוצונג און דרי?וננ
מאסען. טער

 דריטען דעם פון םארםאסער דער
 א גיט םורטװענגצער, י. פ. קאפיטעצ,

 םון שיצדערונג שפאנעגדע אבער קורצע
 ■א־ און סאציאצען אצגעמײנעם דעם

 א וױ אטעדיקא, אין צעבען ציטישען
 םאר־ די םון בױדזשעטען די שטײגער
 צוזאםענשטעל דעם קצאסען, שײדענע

 םאברי^רבײטער םיציאן 10 די סון
 נא• ארבײטער־םראגען. אלגעמײנע און

 שטית היבשעי נאנץ א װערט טירציך
 •ראהיבישאך דער אפגעגעבען פלאץ

 גענאשע, זײן מיט צוזאםען פראנע.
 םרי״ אז שצוס, צום ער קומט טורנאו,

 סאציאצע די וועצען שפעטער אדער הער
 1א באשאםעז געזעצעז עשאנאמישע און

 אױך קצאם ארבײטער ן?אײנהיי$ציכ
 באװעגונג ױגיאן די און אמעריסא, אין

•גים. אנדעי אז האכען דעםאצט װעט
 דירעה־ די םיז אײנער םייער, ב דר.
ר דמר פון טארען מע צ ײנ שעד א  אר־ דײט

ם בײטער־באנס,  קאפיטעצ צעצטען אין גי
 די םון איבערבציק אן און שיצרערונג א

בענס. ארבײטער אםעריהאנער
 םון סך א םוזען םען װעם נאםירציר

 סא־ דײםשען >די װאס אױסםיהרען, די
 שטעצען װער< גרויסען זײער אין כען

 זאי םען אויב פד*גע־צײבעז, א אונטער
 אוכד און נרינדציך אנאציזי^ז װעצעז

 און אנשױאוגגעז זײערע פארטײאיש
 דער סען שטענדיג ניט האםנוננעז.

 זעהן ״וױיצ א אױןי קופיט װאס נאסט,
 אין דא אז נאך, בםדט מײצ, א םאר

 סך א אויוי זעהן צו װאס דא איז צאנד
 טויזענ״ און הונדערטער םון שטרעקעז

 ניט זײנען װאכען 6 און םײצען, טער
 איז אבער אצנעמײן אין דערצו. נענונ
 ציײ צוםרידעגשטעצענד. גאנץ בוך דאט
 סא־ אײראפעאישע די פארדרעהען דער

 אםע־ ורעגען םאקטען אצע םיסאציסטען
 אר־ דארטיגע די אז שטאדק, אזױ ריסא

 םאר־ א אין אםט גאנץ בצײבען בײטער
 צוםישטע און צוטומעצטע צדגענהײט,

 דעחתהצט סען װאס גוזטאומ די דורך
 ״עסא־ אםעריסאנער דעם װעגען אן זיך

 די וועצען ענדציר װאונדער״. נאסישען
 דערוױסען זיך איצט ארבײטער דײטשע

 אייד וועז ניכדנעםעצשטעז, פוצען, דעם
 באצױכטענעם, אצזײםיג דעם גיט אפשד
 זעהן םעז קען נרונד דיזעז אויס אםת.

 ױניאן• דײטשע די פון זועךס דעם אין
 גרעסםער דער םון אויםםו אן םיהרער

 װיכטיג־ טעארעטישער און פראסטישער
קײט.

ט ה ע או נ ע וו ל . א ען ה ע ג
ס »יחר נ » גע*יגען ני«ם מ

ץ * - ו * ר8 « ב ר ז7א ע ג י נ ע ײ ן • א ש ײ ק א ו י ו  ײ
םי *ײער אין  *בלייע״ די אויןי חויז, ױני

•ענסילװײגיי. ^ון בערג

ן ע ר י ב ו ר ן פ ע כ א ן מ ו ם ר ע ץ א ד נ א ע ג ג י ד צ ו ש ם ו א , , ״ ר א  ז
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ן ו ע א י צ א ז י צ א ר א ם ע ן ד ע ש ױ ו י צ ר ד ע ט ײ ב ר ן א י י א ״ ד ע  ש
. ר ע ן י ו י א ר ד ע ג י צ ר נ ה ע ר צ ע ט נ ע ז י ו , ט ר ע כ א ם ה ו א צ  ק

ע כ צ ע ז װ ע ה ע ט ם ש צ י ן א י י א ן ם א ר ה א ר א ם ע ס ע ״ ב ע  צ
, ז ע ז ב ע ל ע צ װ א ם ג ײ ט ס י ן נ ע ם י ט ש ו ס צ ו ע ן צ ע ז א צ ר ע  !ד

ײ ן ז ע צ ע ו ט ו י ן נ ע ז א ן צ נ מ ע ג ר ג מ י י א ם ד י ט א כ צ צ א  ב
ו ןי י ן ןא ןען י י ״ ד ם נ ע ןז ײז ה ע ל ^ , ן ע נ א ן ס ׳ ר ע ם נ ו א

 םארשידענע םאמנן ■רעארגאניזײשאז/ םוז םאנטעצ
 זײן קאז וואט ארבײמער, די גענען דיסהריםינאציעס

 שצאוהםאמר די יענער. םארגעז דער, חײגט —
 נים באצעבאטים זײ וואפען דעם אט קןספען וחנצזנן

ח vntovp וחנצזנן זײ את אימרצמעגמ, 1וע וו «ו ג
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פאראיץ כאקלײד וזארשעװער דער
 — באקיײדונגס״ארביימער. װאר׳יעווער די קעספען און לענען עס אזוי װי

 ■ארטײ־קאםן*, אינערייכער ®ינאנס־צוששאנד, נלי, ארגאדזאציאגעיער
יאנע. איןנטיגע

נריף) (צוץייטער

pc ״נעחנכ״ בריעזי, ־פאריגען מײן 
o ״טאג,pc 1£ ,23 נומער סיגק״ט״ n 

p איך חאכ ,1926 מני, טען4 ir •נע 
o וועגען שרינען n, אזױ וױ m װאד־ 
 אנטשסא- איז p*cicc באקלײד שעװעד

 pc דורכגעםאכט האט iv װאס *ון נ*ן,
 ז״ן pc יאהר 40 איבער די טון יױף

 נא״ דך איך װעל יעצט ?קזיסטעגץ.
o מאכען צו ?יאד טיהען n איצטיגעז 

p פון׳ם צושטאנד 'cicc. װע׳ צוערשט 
i םון כױ געז n .דער אומאניזאציע 

 װאס טעד,1צענטראליזי א וױ סאראייז
 כא- דער םון צוױעען אלע ארום נ*טט
 אױף געבױט איז אינדוסטריע, קלײר

 שאסט11א:סיח גאנצע די אז אופן, אזא
 סארװאיד דער pc הענט די אין ליגט
 דײ אוישנעקרינען װערט װעיכע טוגג,
 ,P’cice םון םיטגיידער די דורך דעהם
 זיײ װאחיע] די צייט. יאחר אײן אױף
 און געחײמע נלײכע, אילנעסײנע, נען

yopnn, צוזא־ פון באשיוס א לױט 
 ארכיײ כאקיײדומט־ *לע פון םעגםאחר

 יןא־ 1922 יאחד pc נױיען. pc טער
 ■רא§ארציא• אױך זײן װאהלען די נען

 וױיניג־ פאריאנגעך דאס אױכ נעלע,
n דריטעיל אײן סםעגס c  pc םויבא־ 

 געגעבע־ דער פון םיטג^ידער רעכטיגמע
 נאך וזאט װאחמא pc אסםײילונג. נער
 דע־ ■אסירט, ניט םאל אזא יעצט כיז

 סאר־ װאהיוען די יעצט ביז זײנעז ריבער
 קװאייסיקא־ ■ערזעניליכער לויט געקוכתן

 אױסגעחיזיבען שסענדיג ס׳זײגען ציע,
 איב^רגעבענ״ סעחיגסטזן, די געװארעז

 גרעסטע n חאגען װאם די און סטע
 די אמאניזאציע. דער סאר פארדינםטען
 חכית בעל חנרחױיט איז פאדוואיםונג

i איכער קאנםרא^ר און n גאגצעד 
 זיך נאציהט דאס ארבײט. סאראײנס

 סינאנס־וױרט־ ■ראסעםיאנעלער, דער צו
 יאייטיש־געז^*אפבד און שאפםיליכער

פארא״ן. pc טעטיגקײט ?יכער
 א עקזיסםיחגז סאדװאיטוננ דעד בײ
 ער־ דאס חייסס״ארגאנעז. רײהע נאנצע
 ם«ױ יעדע סארקאםיסיעס. די מטע

r tw o חדשים 6 יעדע אוים ק*ײבם 
 זיך סאתעםם װעיכע קער«עדשאםט, א

 פון עדנים םאך די םיט אויסשיליסיליך
 בא־ בײם סאי סעקציע, גענעבעגער דער

 יאםטענט, אויוי ארבײםער די ?עצעז
 די ארגאניזירען טאריפען, אױסאדבײטעז

 סיטניידער, סאראײנס נ״מט ארבײםער
 סכסוכים שאחטיחגנע בײ איגםזןרוועגיח

 ארבײםס״געבער, און ארבײםער צװימעז
 ארבײםער, איז ארב^^ר צװ^טען אח

 דער pc כאדעז אײפ׳ן אנםשטעהעז וואס
 ענינים. אזעיכע אנדערע און ארבייט,
 עקזיסטירעז פאױקאםיסיעס, די אױםמר

 סוי־ סאר קאםיסיעס פאראײן בײם נאך
 וױרכד»אפטייכע סאר ארבײט, • טור

אן ם,,  בא״ א ארדנוננס״קאםיסיע, עגעי
 מגענטייכע םון פאדוואאטוננ זונדערע

 דער םיט אז םיהרם ווע^כע ארנײםער,
 דערציחונגס־אר־ רער און ■^•אנאנחנ

זײגעז װאס ארבײםער, די pc נײם

 טיט׳ן יזענען און יאחר, pc 18 יינגער
ץ זיין גיט סטאטוט  סו^נארעכטיגטע ט

 נאטטסען ארע טיטגיידעה פאראײגט
 הילסס״אױ אויסגערעכענטע א<ע די פון

 דאן גאר פראפט אין אריץ ?ענען גאגען
 סאראײנם־ דער pc װערען זײ װען

 סאר־ די באשטעטיגט. פארװאיטונג
 אונטעדגעארדענט װײטער איז װאילטװג

 אין הוייט־סארװאילטוגדצענטראיע דער
 רי חאם װעיכער סאדאײגס־געריכט, דעם

 סאראײנס די אז איצוהיטען, אויפגאבע
 איגעהים געהעריג װי זאיען געזעצען

 װע־ געטאן גיס זאי עס אז און װערען
 סאר־ סון שאדען צום זאך שום ?ײן רען

 גע?ט־ אויך װערט געריכט דער אײן.
 צוזאטען אגן מאדוס זעינען ?ױט׳ן כען
סארװאינטוננ. פאדאײנס דער טיט

םאי' פון הכגסדר?װעת אײגציגע די
 םיטגרידס-אפצאקי, pc באשטעהט אײן

 ?אטע־ לויט אײננעשםעיט איז װע<כער
 באטרעפט און פאדדינסטעז, pc גאריעס

 הכנסה די ידאצענט. אײן pc וױיניגער
 די ivpvi צו נא־ אויסגערעכעגט איז

 אויס־ אדםיגיסםראטױױװירטשאפטטכע
 איז סטאטוט אין כאטש און גאבען,

 דאר- ארבײטער די אז םאראױסגעזעהן,
 אונטערשטײ םאדשידעגע כאטםען פען

 ד. א. יא?־אוטס סטרײקעז, בעת צוגגען
 אוםנארםאיע די צויניב אבער איז :ל.,

̂יב און באדיגגוננמן  אויסערגע־ דעש צזי
 בושעװעט װעלכער ?ריזיס, װײגיאכען

 ניט יעצם ביז ^אנד, אץ אוגז בײ כסדר
 עס שאםען. צו םאנדעז אזעילכע געטנגען
 נדעסערע בעת אז אפט, אבער טחנפם

 װערען פאך, געװיסעז א pc םםריי?ען
 די ױטובת ארבײטענדינע די באשטײערט

 בא?וסעז ^עצטע די איז סטרײ?ענדיגע,
 סאטע־ ?לײ:ע גאנץ א צייט צו צײט םיז

 איע םון פראצ. 90 אבער שטיצע. ריעלע
 געםירט װערעז ^אטאוטען איז סםרײ?עז

 ארבײטער, די ;עלט. אהן אינגאנצעז
 וױיסעז סטרײ?עז, צו באשטסעז װאס

 אױס- װעט זײ אז םאראױס, שטענדיג
 נאך האט דאס אבער הוננעו־עז. צו קוםען

 פון אפגעד״איטען נישט טינעם ?ײנמאי
גױטװענדיג. איז ער װאו דארט, ?אטןי

 די זײנעז צוריק יאהר 2 םיט ביז
 דעקען צו נעװעזעז געגוג אײנ?ונפטעז

 װירטשאפטיליכע ־ אדםיניסטראטיװ די
 דעי זײט פאראײן. םון אױסגאמנן

 און פארשארםם, אזוי זיך האט ?ריזים
 איםשטאנד נישט זײנעז ארבײטער די
ען צו  םיטגיוידס־ זײער רעגוילער צאה̂י

 אים־ נישט פאראײן דער איז אפצאהל,
 און אױסנאבען, זײגע דע?ען צו שטא:ד
דעםיציט. כראגי׳טעז םיז ילײדט

אונטער־ דעם אילוסטדייעץ צו כדי
 םון םאראײז סון הכנסות די אין שיר

 גע־ איז 1926—1925 ביז 1924—1923
 1923־4 אין אז ?אגעז, צו בלויז נוג

 גילדען 50,000 געהאט פאראײז דער האט
 18,000 טים 1925-6 איז איז הכנסה,
װײניגער. צװיײדריטעל ?גאפע — גילדעז
אין דערמאנם שויץ האב איך װי

פאדשװיגענע
(«עליעם*ן)

װחילער ז. שון

 דאם איהר״יומר. זיך ה*ט וועלם די
 אזױ אט יוטר. זײן זיך האט <ענען

 ni’rp און ;עם טוט *זוי און dp זוי<
 איז איינער ניט. דא חעלפט םרענען

 אײגער ;אוואן איז *װייםער א מטארק,
 איד סיאו^ איו *װייםער » ,jnpr איז
 *רים• איז *וױיםער » רײך, איז נער

 בא־ דעם נראו־ איז םארװאם ? סארװאט
 אדער inpr איז שםארת זיין *ו מערם
 אויםגעריםען זא< *וױיםער » אןן ריין,

f חאבען ווערען? i r חכםים אילםע די 
 װײםעז ,פיר דערויןי: תירח » נעהאט

 םאתואם — נעזאנם «ײ חאכעז — נים
ptn cun איז נוט איז p m  w איז 

ja & v” סוי• » און—גיס וױיסמ םיר
ות־ ענין חנם ׳•טײמר • געתסט «ױ

 «א«ולארים?ם. ווענען ;■ונליסיםי׳, נןן <
ram  n r ir תאוזז, ״םיקןנל » האם 

w pm רײחנן זאי ס?ז — יובייםיםי 
m ואל םעז איח^ װעמנז *no ותמז 
 איע«ר םיר« מימן prroifn איתם.
 איז *ובליםיםי, טים run גאנמ ?ריגם

 אי| <עמו דודכץ ײוץ■ jpran םיליאנען
חנר־ ניס קייגםאל מיחמ מםען וײיחנ

»w »די זיד 1«טיג
,p « ,םך א םך

>v&t ג י ;f* ■-ג׳ ר

 אנחױכ pc נא*ד חאט, כר^, פארע^ן
pc אנט^וטעחוגג דער pc דעד פאראײה 

 דער אױוי nm>n די נא^טען ^בונד״
 דורך p» מיטגייחנר מעחרה״ט גחיסער

 חעגע• אױס^ליסליכע די נא^מען חנם
 גע־ זיץ פיחרט סאראיץ דער דאדע.

 דער pc אובײט אפטלירפא,*יטישע8זע;׳
 ארכײט די אכער בוגדיזם, pc ריכטונג

 דער דורך רע?טיד געפיחרט נימם װערט
 אויסנע״ ווערט נאר •ארטײ, נונדישער

 שפיץ ךער אין װאס דעם, דורך פיחרט
pc פאראיp או| בוגדיסטעה שטעחען 

 גע־ ארבײט איכעמעכענער זײער דורך
 דער pc צוטרוי פולען דעם ?ײ ניסען

 װעלכע טיטגלידער, מערחײט גרױסער
 םיט׳ן םיטצוגעחן צופרידעז זעהר זײגען

 לאנד און אידימען אמאניוירטען גאנצען
 זײער פאר ?אמןי אין פראלעטאריאט,

 זעלבסטפאחמטענד- דאס, כאפרײאונג.
 שמע?ט און הארץ צום נישט איז ליך,
 זײגען װאס •ארטײען, איבעריגע די גיט

 און נאס, אידישער דער אױף טעטיג
 צופרי־ זײן נישט זײ טעגען גאטירליך

 און גרעסטעז איז װאס pדערם דער
 אי- םון פאראײן אװע?געשטעלטען בעםט
 סארטײ־ זײער איז ארבײטער דישע

 דע- טוען זײ און כױנימאלע, אזא השיעה
v זײ װאס אלעם, ריכער m\ ,א\ן נאר 

 אויסקלײ- גארנישט זײ זײנען דערבײ
 צו־ דעם כדי סיטלען, די אין בערײט

 גונסטען. זײעד צו צו.ענדערען *טטאנד
 אויםריכטיג־ און ענערלישסטען אם

 די הינזיכט דער אין ארבײטען סטען
 רער סון (רויטע). לינקע גערופענע אזוי

 שטאר?־ די זײ זײגען אפאזיציע גאגצער
 איג־ זײנען פאראײניגטע די גרוסע. סטע

 הײנט pc געװארען, אסיםילירט גאגצצן
 ניטא. זכר p*p אםילו זײ םיז שױן איז
 םיל זעהר אויך האכען צױן פועלי די

 בילדען טאנ צו הײנט און םארלאדען,
 גא;- :ישט א פון הײםעלע א נאר זײ

 װארשע־ אין מיטגלידער צעהנדליג צען
 רױטע, די פאראײן. בא?לײדוננס װער

 גרע- א געהאט אלעםאל האבען דאגעגעז,
 איבעי םיט און אנהענגער, גרופע סערע

 אוים־ געהאט זײ זײנען צורי? יאהר 2
 25 אינער pc צאהל א צו געוואהסען
 דער־ םיםגלידערשאפט. די פון פראצענט

 און כח, אזא האבען זײ אז שפירענדיג,
 צו װאס געלעגענהײט, די אױסנוצענדי;

 אן םארנעקומען נעהאט איז צײט יעגער
 פארטײ בונדישער דער איז אפשפאלםוגג

 א אנגעהויבעז זײ האבען ארגאניזאציע,
 לײ נאנצער דער אועי אטא?ע גענעראל

 פאראײן. דעם רען7דעראב צו. כדי ניע,
 די םיט געםיהרט זײ האבעז ?אמף דזןם

 דעם אינערהאלב סאי םיטלעז, שארפסטע
 אינדרויסען. םעהר נאך און םאיאײן,

 יענער צו אז דערםאנען, צו גענונ ס׳איז
 פון ארגאן אפיציעלער דער האט צײט
 פױלעז, אין פארטײ קאםוגיסטישער דער

 אן אין באשולדיגט ״שטראלעז״, די
 דעם םיטגליד, א םיז בריעף עפענטליכעז־

 מיט צוזאםעז שורות, די פון שרײבער
 םיס־ אין פארװאלטוננ, נאנצער דער

 דער פאראײגס״געלדער. םיט ברויכען
m w םאר־ מעהי• נאך נעװארען איז 

 םארא'ין pc םארװאלםוננ די שארפט,
 קאמױ דער נעצװאונגען סוף כל סוו* האט

 דער- צו עפענםליך פארטײ גיסטישער
 םאראנטװארט־ נישט איז זי אז ?לערעז,

 דורך דעם םון אינהאלט דעם פאר ליך
 רכילות׳דעעז םארעםענטליכטען איהר

 גאך זיך האם דערםיט אבער בריעו*.
 רױטע די םארענדינם. נישט לאמף דער

 פאראײן -באהלײדוננס בײם םראקציע
םאר־ צו אלעס געטאן װײטער האט

מן דאס סיאוס׳*!  פון פיחרעד n יו
ען וײ פירי״ן,  ארוגטמדױיסען פ̂ל

n סאי פאחאטיונגעז,  pc פ»• איעצימ 
v אמעסײנע, סאי מנן, w i\ םימ 
 <אנץ אפטםאל ?״טיגע, pc חילף דער

 איכערפאלען וארשױנען, פארדעכטיגע
 א»צױ ציל םיט׳ן לאפאל, פאראײנס דעם

 יאר• וײעחג pc פאחאטמנגען חאלטען
 דא• קוקענדיג נישט אנחענגער, טײאישע

 די אז געדראחט, חאט דאס װאס רױף,
o שליסען אמגאנצצן זאל סאכט n *יא 

pcp אױסלײזען און p’c icc  o n. זיי 
 חאבען וײ װאו סאכען, די pc סלעגען
i שיפאנירען וױרקוגג, א געהאט n r 

 םיט געגאנגען נישט איז װאס אײנצעען,
 אגחזנגמר וײץרע •ראטעזשיתן און די,
 אר־ פארט״למן בײם סימפאטײזער און

 געל$ געטײלט חאכען זײ נײט־פלעצער.
עז  זאיען יענע םענשען, ny^r צװ̂י

n כאצאחלען y ’n ,םיסנלידט-איצאחיעז 
 מעחר האבען צו אוםז אזא אױף כדי

 פארװאלטונג, די װאחיעז. בעת שםיםען
 פאדאײן רn אז געזעהן, האט וועלבע
 רמ־ דעזאמאניזירט, דעם דורך װעדט

 זײן איז באדראהט איז און מאדאליזירט
 צושסײ רn מיט האט עצם־ע?זיסטענץ,

 סיט־ סערהײט נרויסער דער pc מוננ
 סאראנם- ט1הוי די באשלאסעז גלידער

c פאר װארטליכע n איבערצוגע• אלעם 
 גע־ דאס געריכט. צום״םאראײנס כעז

 5 אויסצושליסעז באשטיםם האט ריכט
 אויכ אז זעהענדיג, רויטע, די פערזאן.

 ־pdc דעם זײז באהבה ס?בל װעלעז זײ
 פון אנהויב דער זײן דאס װעט דין,

 זײ ס׳דראהט pc ?א#יטולאציע, זײער
 הא״ אײנפלוס, גאנצען דעם פארלירען צו

 ס׳נעלינגט װי אזוי אז באשלאסעז, בען
 צו פאראײז דעם :ישט וױ סאי זײ

 א צו װאהלען די כײ וױיל צעברעכען,
 omp בא?וסען ?ײ האבעז פארװאלטונג

 בע־ זײ װעלען שטיםעז, פראצענט 32
 זיך, םאר שבת מאכען םױבירען סער
pc שפאל־ א דורכגעםיהרט האבען זײ 

 געװע־ ן1זײנ; װאם פאראײן. אין טו:ג
 האבען װאם סבות, עקר אנדערע די זען
 װאם אלטונג?6ש דער צו געטריבען זײ

 אזוי װי און אפגעשפאלטען, זײ האבעז
 בכיל אזוי וױ און געלמבט, זײ האנעז

 םראפעסיאנעלע די אױסגעזעהען האט
 באסליײ װארשעװער די בײ באװעגוננ

 לעצמע די םון לויוי אין דוננס-ארבײטער
 זײ װען הײנם, ביז יאהר דריטהאלבען

 אין — פאראײניגטצ װידער שוין זײגען
בריעו*. קוםענדיגען

ה.יד\מעלסארב. ש.

ם ג נ ו ד ל ן בי ע ט ע ט ױ ױ ט ה ד א א  פ
ען ױ ר ל םון ם א נ א ש ע נ ר ע ט נ י  א

ר. ע ד י ל נ ט טי

 פון דעפארטמעכט עדױקײשאנעל דער
 לאגג שוין האט אינכערנעשאנאל אוגזער

 דיזער פון נויטיגסײט די םארשטאנען
 פאראנ- דעריבער האט pc טעטיגקיים
 דיס־ איץ לעהציעס סעריע א שטאלטעט

 םון מיטגלידער סוז םרייעז פאד סוסיעס
 ארויסגעװײ זיך האם עס ױניאז. דער
ער־ געװען זײנעז לעהציעס דיזע אז זעז,

 װע־ פאדטנעזעצט װעלעז איז פאלגרײך
 סעזאן, קומענדען םיז םארלויף איז רעז

 איבער ווערעז גענעבען װעלעז לעקציעס
 כאלע״ און אינםערעסאנטע פארשידענע

* טעמעס. רענדע

י .

 נע־ ערך m אהן זיינעז ווע׳לכע סענפען,
 װי םענ־טען, נוצליכערע אוז נעסעדע װען

 ׳טרײבם םעז װעםעז ותנעז די, םוז םך «
 םונרעםם־ אוז ;פיל »זוי רעדט םען און

 נעהאט ניט קיינם^ל יעגע האנען ווענען
 נעדרוקם נעםען זײעלן זעהן צו זכיח די

 אנדערע די װענען און צײטוגג א אין
 IPD און טאנ נאך טאג םעז שרייבם

 פארשידענע 1אי בילדער זייןרע דרו?ם
 אוםשםערב־ זיי טאכט םעז און ■אזעס,

 איצםינען דעם םאר 1אםווײנינסטע .<יך,
סא&צנט.

typ ענטפערען, אבער םען ttt אזוי 
 צו אוסםענליר •מום דאך איז dp מי

 םוז איעציג?ז, יצד?ז ip:pii מריימן
>J8״ptn npi די po»nj םאיאריטעם 

 און — |pnpw |8םאח»וױנ םענ׳צעז םון
 אום־ inpD און 9ל'&ד9ליnnpo 1 די

 1נאגצצ רעם jprnp םוזען נליפליכ?רצ
p>n און •ובליםיםי *■DPDmftt.

dp I8P תירוץ א םאר דינצז אפמר 
pnn איינצצלנצ rpripD. םארוואס־ 

»p r די זאל pa>pt ׳ :נ?ווצג־8 םעסאדע 
n ווערען רעט \n פאר־ םעלקערןי נאנצע 
 םארכאיעז ipp>pb 8עטל»ב זאל׳ון װאם

n די m טד *«עד<יג? ווון •ובליםיםי [
I Mr.•' ** “/־י• •*־' *W׳:

 1קײ םיט סײגמאל זאלצן םצלסער דצר?
v װערען דערמ$נט ניט װ^רט

 ד?ר פון רעזולטאט 8 אויר דאם איז
>' ױ׳שר װעלט׳ם
 ט8ה ארטיסלעז זייגע פון אײנעם איז

 װענען דערצעהלט אונז זשיםלאװסל' דר.
 ,איח ?ולטורעלען ״םצרסי׳ש־םאטערי׳שעז 8

 װאסאיז ותלט־קאננ^ס״, עעזינצג8«עד
 קאנ־ דעם אויוי באקו. אין םארנעקומען

 8 פארטרטראטען נעײען ז״נצן גרעם
 *J8P דעם י1אוי טען,8דעל?ג טויז?נט

 קוי־ װעגען םען־יבאשלאםע! האט גרעם
 אנדערע זוענען און ^■דאנען ײענ?ן מור,

 םאר, אייר עטצלט ענינים. נײםטינ?
 *88 נעװעז װאלט האננרעם 8א« װעז אז

 ױב־ די פון איינעם פון ווערצן נ?חאלםען
 ך8י זיר װאלט פ?ל??ר, ליםיטײםרעס?ר

 נעםוםעלט ײאלם םעז !חושך נעטאן
 — 8י איז .PJP3 אויוי איז טי׳פ אויף

 קיינע ניט! זוארם 8 נארניט.
*8 risrnציעס,8ניז8ת p״pj אונ־ פון 
 ל?צטעם זיינ׳ח ײאם קאנװצכ׳צאגט, pרpז
 נע־ ניט חאט נצוואר?!, לםצן8ינ?ח8

op'r ־ באגריסתנס קײז PDיpט8נרp, 
 צו 8י1יו8?8ר i״p טנגעגומז ניט חאט

 ?־1P טערימעז8סצר?י׳»־ט dpi כאנריםיז
tv• »יז םזרעלעו r^ ip irp ?נ־8װצלם־ 

u־dp. ?זיי באי»?ר םטרײאס »*»tpj 
 און twpJpft 8םיוחס׳דינ די ■יז נים

ppnpD ts( םז איו טאטערצז, און ^  זו
ר איו ת p סויטור ד 'p ם« ?ויטור  אי« ני

ם די?ר תאליז ז איחטוליזם קײן אי ט י ג
,8ט ■ייך , איצםיגיר >ןtv 8 י

* • 1' v י *י• ~

 •ivo טויזענט צוזאמען זיך קוסען צייט
 און ?ולםור ווצנען ריםקוטירען און ׳»עז

 ז8 םיינם, דאם ״1;ע8ר־םר8?)פר װענען
 סױ* נאר זיך געםינען װעלט דער אויוי
 j"p ניט IP•ילr װאם םעניעען, זענט

 הפנד־ װאם םענ׳פ?], םויזענט קעל;8פינ
 טוײ :דיעל־עסםייט היין םים :יט לען

 זיך אינט?ר?םיר?ן װאם םענ׳*?ז, זענט
 ! PP8D dp סיינען — אוז קולטור סי»
n ״|p און םובליסיטי קײן ניט זוכעז p i 

»p:>̂ jp ײז ב?נעםיםען .~nr\ י
 *8ט |,ppnpD זײנען זײ ,ppbo אטת

 ItD זײז ל8י סי.8ײ איי ני׳ — רpרpם
 1M8 .jwp 8< צום ני8 ם?ר.8ם 8

 ־p>n םויז?גם ,1op ד8י איי ■אםירוננ
 ,dp*uj8P בי«ם IPUP118י זיינצן נאטען

tpjpw IP1193 ך8י איז ננר?ם8? רpד און
Drtu8P יער —,״<טור ייי: ׳״ײייר

 |pnpe88 די <JPD8/ 8׳*<83 אםילו האט
 לור דעם נױט *רײמװ נהױב?ז8 יעז8י

ײ8ם—אלי־בױו םייניט?ן  טוסט ס־דמ8י
 קיײ טון און ד׳»וױינ?ן8פ אינגאנצ?( וײ

p אח טי?8סיםי p»p נעם t'o r t«p ניט 
i  jpjnp

 גןוזען לט8וי bp איחר, םיינט ם8װ
 אונז בײ י8י םיט ומן ?ולח, נרוים? 8

 ־npo8<» דאם י8ס I8׳»pp>8p 8 מאמז
vv\ ם8»י80«יטוד־ I ר8ד נלויבאן םיר 

dpwt םיר !ייים8ג8«וי8אינטערנ אין . 
 • רי־ריסט nose גאןאז dpsp דאד יייגיז

88ir« 8 .*v p p̂b ?paw DP’tgj'o־p ri .. 
 וולכםימ 8t8 י8 ,1י«8ייו־< םיר נז08«

 “8t> 188 לס8& עםיל 8 ב״ יװגג088
fjpnpn ipnwr. ״ ־ 'י.

trti •״.*trt
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ן מ ^ י י ױ ערפ ײג מ ג י

1925*26 אץ טעטיגקײט בילדונגם אונזער
 נוצליך זײן װעט עס אז םיר׳דיינקען

 איבער־ »ן געבען צו נויטיג אפילו און
 רער pc דעוגרײכוגגען די אויף איסב

ג. ל. א. רער םון טעטיגקײט בילדונגס
 םיר .26-1925 יאחר דעם פ»ר י. װ

 םון געװ^רען חגרםוטיגט סך א זײגען
 סאמאנגענעם דעם פון רעזולטאטען די

 אין װ*ס דער^אר, איבערחויפט יאהר,
 דורכנע- יוני*ן אוגזער חאט צײט דער

^ אן מאכם ע עג ר ס  pc סעריאדע, אוי
 אױם- אלגעםײנע די pc ק^נװענשאן די

 די אסציהען געקענט האט רודערונג
 םיטגלי- אוגזערע pc אויםםערקזאםקײט

שטודױם. זײער פון דער
 םון צופרידען באזונדער זײנען םיר

 אוגזע- םון אינטערעס װאקסענדעז דעם
 װאס געגענשטענדע, די אין סלאסען רע

 ספע־ און םארגעבראכט זײ פאר װערען
 מיר װאס לעהר־מעטאדעז די מיט ציעל

 אנטװיק־ צו ערםאלגרײך געװען זײנען
 םיר האבען נאטירליך, דעם, םאר לען.
 גלענצענדע דאס פארדאנקעז צו םיל

 םיטגלידער די םיז מיטארבייטערשאפט
 פער־ דעם און םאהולטעט אונזער סון

 נעהמען זײ װאס אינטערעס, זענליכען
pc בילדוגגס־טעטיגקײט. אונזער

 איםשטאנד בעסער זײן װעלען מיר
 מיר װען דערגרײכונגען, רי אפצױטאצען

 שװעריגסײטעז די באטראכטען װעלען
 אויס סומט לערער אונזעחג װעלכע םיט
 װאם דאס ערשטענס, באגעגענען. צו זיך
 מיטנלידער אוגזערע פון םעהרסטע די

 סיס- קײן געקראגעז ניט פריהער האבען
 דאס צװײםענס, בילדונג. טעמאטישע

 איבערינס קױן ניט איז יארק נױ װאס
 אנ־ קאגצענטרירטער םאר פלאץ נוטער

 עלעמענ־ םיל דא זיינען עש שטרענגוננ.
 די איבער דעם. אין שטערען װאס טען

 םאבריק צום הײם דער םון װײטקײט
 צו געצװאונגעז ארבײטער די ץײנען

 אין צײט סך א טעגליך פארשװענדען
 חיץ ארבײט. דער םון pc צו םאהרען

 אזא װאס אנציהונגען, די זײנעז דעם
 א פארםאגט, יארס ;ױ װי שסאדט

 ביל־ אונזער םאר קאגקורענץ שטארקע
 םארװײ״ םילע אםת, טעטיגהײט. דונגס
 זײנעז דערפאר קינסטליכע, זײנעז לוננען
 אונטערנעהמע־ םילע דא אויך אבער

 ערצײ אםת׳ן אן האבען װעלכע געז,
 דאריבער לאגשרירען און הונגס־װערט

 רעזולטאט אלם ארבײט. אונזער םיט
 לעהרער רי קמנען אוםשטענדען די םון
 נטעןnםטו זײערע אז ערװארםען ניט
 מאכען זאלען קורםען ארבײטער די םון

הײם. דער אין לעקציאנען זײערע
 דער איז נויטװעגדמקײט נאר

 ערפינ־ םאר סטיטולאנט שטארסםטער
 אויס־ האבען לערער אונזערע און דונג,

 די בײצוקוםען אזוי װי װעג א נעםונען
 אונ־ םון הילו* דער םיט שװערינקײט.

 הא־ דעפארטםענט עדױקײשאנאל זער
 א אויםגעארבײט לערער אוגזערע בען
 םארצוברײננעז אזוי װי מעטאדע נײע

 םיר סטודענטען. די םאר למודים די
 לעסציאנס־ באנוצען אנגעהויבען האבען

 וױכ־ די םון אגװארןי (אן ססיצירונגען
n שטריכעז טיגסטע  jwאון לעסציע) ר 

 אזא דערגרײכט רםיטn האבעז מיר
 אדאפ־ איז םעטאדע אונזער אז ערםאלג,

 ארבײטער-שױ אלע םון געװארעז טירט
. לאנד. איבער׳ן שאלעדזשעס און לען

אפשטע־ נים לאננ זיך דארפעז מיר
 לעק־ די פןן נוצליכ׳קײט די אריױ ילעז

 .^אבען סיר װײל ציאגס־םקיצירונגע[,
 מאל םילע דיססוסירט םראגע די שוין
געלעגענהײטעז. םארשיירענע בײ

 איצ״ זיך באנוצען לערער• אונזערע
 םאר־י די םון םאראײניגונג א םיט טער

 דץר .9דיסקוםיאנס־םעטאח pטראג-א
ם באקאנט לערער ן ײ  גע־ םיט׳ן ן

 גע־ « זײ דורך.א^בערגעבען גענשטאנד,
 זײ גיט און אינםארםאציע, םאם װיסע

o n צוס םאםעריאל in 'o ipon•
 און צעםײלם אזוי װערט פורס דער

i n• אןוי געגענשםאנד D>n:cn%o, אז 
 באנריוי גוטען א קריגם סטוחמם דער
ר םאםעריאלען די םון ^ י  סאר־ ער א

o לאזט n ,דיססר די חרך און קלאס 
 וחנלמנ ,fyn'K •I'ir ער נעחםט סיעס

ם קען ער ^ א  אגסװיקיען װײםער נ
 נאטידייך וואך. סאלגע^ר רn דורו

ען, די ט ^נ ט  נאר חאבען װאם ס
יע־ צו ער&וטיגט אױך. טענליכקײט,

מר זען םראנען. די איבער בי
 כאטמ אז געדײגקען, טען םוז וױיטער

 םיטגלײ טעחרסטע די אז אסת, איז .עם
 “אויםביי סיססעסאטישא א פעלט דער

 זײ וואס ערסטחרונג די אבער איז דומ,
 אר־ רזר סון םיטגיליח«ו טלם חאבעז

 דינט בטוחנגונג, טרכױטער גאניזירטמר
 עײ 1« װי ממחר טים זײ, םח םי^ע
 ביר־ דינעז זײ חסרון. דיוען פטר זאץ
m אינדוםטריזנלער «ן םון גער w p n 

n איבער חאנדלען םחען \ײ טימ; r n 
n םר*מנן; ודכטיגע r v םד נאאטטע 

 I מ אינפר אמםארםירמ תאיטען מן
I «ףב 4פראבלאםי קאם«ליציר«מע P

קאחן ם. פ«ניא פון

 מוז ױגיאן, א pc אקטיװ איז ארבײטער
 אנט- ארגאגיזאציע דער איז לעכעו זײן

 פער־ איגי*יאטױוע, איהם אין װיחלען
 דײג- דאס כאראסטער; און זענליכקײט

 סארפלאנטערטע פיל אזוי איבער קען
םח. זײן אנטװיקעלט פראבלעםען

 אויס־ אזוי װי װײסט לערער דער װען
 אלם ערםאהרוננ סטודענטס דעם צונוצען

 םונדא- םעסטעז א ער האט ארבײטער,
 בגיז דעם בויען צ> װעלכען אויף מענט

 דארף ער װאס םאטעריאל, נײע םון
 םון צײט דער אין םארלײגען איהם
 דעפארט־ בילדונג אונזער לערע. דער

 דזעלפען פרובירט מאל אלע האט מענט
 מענליכקײטען די באגיײפען לערער די

 ױניאניסט. טרײד אקטיװעז דעם םון
 גלוײ אונזער אין נליקליך זײנעז מיר
 ער- פיל געװאונען האבען מיר אז בעז,

ארבײט. דיזער איז םאלג
 װי גוט אזוי יאהר, הײנטיגס דורך

pc די זײנען םארגאנגענהײט, דער 
 צוגע־ זײנען װעלכע קורסעז, מעהרסטע

 גע־ ארבײטער, די םאר געװארעז גרײט
 און ארבײטער סאציאלע, איבער װען

 בא־ האט דאס פראבלעםען. עקאנאםישע
 א מיטגצידער אונזערע געבען צו צװעסט

 זזײנטיגער דער איבער באנריןז בעסערען
 די װאס פאזיציע די און געזיעלשאפט,
 םארנעםט ארבײטערשאפט ארגאניזירטע

 צוגעגרײט אױך האבען םיר איהר. איז
 און צילען געשיכטע, דער אין סורסען

 ארבײ- אםעריסאנער דער םון מעטאדען
באװעגונג. טער

 עס וױכטיג װי אלע באגרײםען םיר
 די װיסען צו ארבײטער ד׳י םאר איז

 אינדו־ אן םון בירגער אלס זאכען אלע
 מיטגלײ אלס דעמאקראטיע. סטריעלער

 גע־ זײ קענען ױניאן, טרײד א pc דער
 אמאגיזאציע זײער pc װערעז רופען

 װיכטיגע זעהר איבער באשליסען צו
 איבער פראבלעמען, קאמםליצירטע און

 אינטע־ האגדלען ניט סענען זײ װעלכע
 צו־ דערםאר זײנען זײ סײדען ליגענט,
פריהער. םון איגםארםירט און געגרייט

אונ־ האבען מיר װאס צײט דער אין
 גענעבען אױסםערהזאםקײם גרעםטע זער
 םיר האבען װיסעגשאפטען, סאציאלע די

 םארנאכלעסינט ניט אוםן באין אבער
 האבען םיר זײט. קולטורעלע די אויך

 אינ־ דעם םארשםארקען פרובירט כסדר
 סולטױ אין מיטגלירער די םון טערעם

 אפשאצען דעם אין גענענשטעגדע, רעלע
 גלײכ־ האבען מיר pc שעהנע, דאס פון

 דיזען אנשטרענגונג אן געםאכט צײטיג
 קורסען אונזערע עדםילען. צו םארלאנג

 געגמ״ זײנעז װעלכע ליטעראםור, איבער
 pc אידיש ענגליש, אין נעװארעז בען

 נאפולער. זעהר געװען זײגען רוםיש,
 יסיכא־ סאציאלע אין קורסען אונזערע

 געװעז אויך זײגען געשיכםע און לאגיע
 די כאטש אז גאטירליך, באזוכט. גוט

שטע^  װערען צוגערעכענט סענעץ געגענ
 אבער איז םראגען, קולטורעלע די צו
nהױפכד נעװארעז געשטעלט טראפ ר 

 pc געזעלשאפט און לעבען אויף זעכליך
 אר״ םון סאנדיציאנען די םיט שײכות
, פרויען. און מענער כײטער
 םיט שטאלץ באזונדערס זײנען מיר

 אנטװיסעלט האבען מיר װאס קורם א
 םרויען״ ח[ר םון עקאגאסיסס די אין

 אײנשליםענדיג איגוי־וםםריע, קלײדער
h םאבריק-עקאנאמיסם. n איז קורס 

 םינד אונזערע אלע םאר װיכטיג ?עהר
 פשוט׳ע װי גוט אזױ באאםטע גלידער,

 נוײ װי באגרײםען אלע מיר מעםבערס.
 האבען צו אדבײטער םאר איז עס טינ

 דער םון םארשטענדניס גרינדליכע א
 און גליס זײער װעלכע סון אינדוםטריע,

 איבער־ ?ײנען םיד אפהענגיג. >דז לעבען
 זײן דארסען ארבײטער די אז צימט,
 עקאנא- די p» סירםnםאראינטע םעחר
 אםילו וױ אינדוסםריע ךןנר םון טיסם

 הא־ װעלכע באלעבאטים, די זיינעז עס
 אין פלאץ צײםװײליגעז א נאר בעז
 סומען זײ וועלכער צו איגדוםטריע, דעד
i איז זי״ םאחלאוען און n םאם צײט i n 

In מאנענט1■ע איו 1בײטע1א ^c icc

 דעם םלאז אונזער איז עס איהר. םיט
diip און אגטוױקרען, צו װײטער נאר 

 א 1םי םארםארטיגעז צװעק רעם 1םא
 װעלכע לוגגען,1אפהאג קורצע םון םעוײע
איגדוסטדיע. דעד םון םאזען אלע דעקעז
 פון טעטיגקײט טע1עסע1םאמ די

 דעפארטמענט״ ״עדױקײשאגאל אונזער
 אונז גיט סעזאז, םארגאגגענעם דעם איז

 צו־ זײן צו זאכע1או גוטע באזונדערם א
 1םי װאס סעז1״קו1^עקטשו דײ ידען.1ס

 טון פרויען די 1םא אנזשירט1א האבען
ip םיז מיטגלידער די i .י. װ. ג. ל. א 
 האבען װאס םחיען צאהל גחיסע זײ

 ס1קו חגם םיט םאראינטערעסירם זיך
 הא- םיר ערמוטיגענד. ?עהר נעװעז איז
 אט אז גלויבען צו אורזאכעז אלע בען
 ביל- אונזער םיז טעטיג?ײט לעצטע די

 װײ־ נאך זיך װעט דעפארטםענט דוננס
אנטוױקלען. טער

 פאר־ דעפארטמענט בילדונגס אונזער
 קולטורעלע ysc די ברײנגען צו זוכט

 שטאט אזא גיט עס װאס געלעגענהײטען
 מיםגלידער. אונזערע צו יאר^ נױ װי

 פארקלענער־ אויף בילעטען ?ריגען םיר
 ?אגצערטען סיסםאנישע צו פרײזען טע
 אויף םארשטעלוננען. דראמאטישע און

 די םאר מענליך מיי םאכען אופז אזא
 ?אד בעסטע די באזוכען צו םיטגלידער

 ?ולטױ איז םארשטעלונגען און צערטען
 םוזי? גוטע םאר געשםאק 1זײע װירען

 װערט. ישען1?ינסטלע םון 1טעאטע א̂ו
 אנדזש-1א אונזער 1פא אויך זעצען מיר

 אום ארויסגעבער, נרעסטע די םים םענט
 אונזערע צושטעלען הענען זאלען מיר־

 גידע־ אויף 1ביכע בעסטע י1 מעמבערס
פרײזען. ריגע

 ט1פרובי דעפארטמענט בילתנג חגר
 געזעל- געזונטען א ערטוטיגען אויך

 אונ־ דורך צוזאםענלעבען שאםטליכען
 אונטערהאל־ טאנץ-אװענטעז״ צעהליגע
 און פראגראם/נן סוזיקאלישע טונגען,

 םון םאנכע ען.1שפאצי געםײנשאפטליכע
 זײנען צוזאםענ?ונםטעז םרײנדליכע די

 סטו־ אונזער םון געװארען ט1אדאנזשי
 זײ־ אונטערהאלטוגגען די דענטען־ראט.

 טוי- םיז געװארען באזוכט אלע נען
 פאםי־ זײערע און מיטגלידער 1זענטע
־ * ליען.

 יאהרען םריהערע די אין װי אזוי
 ביל- אוגזער יאהר, הײנטיגס אויך האט

 ארגאני־ נעהאלפען דעפארטםענט דונגס
 אונ־ םאר טעטיג?ײטען בילדונגס זירען
 שםעדם. אנדערע םון םעםבעתש זערע
 די וגנען11דורכנע האט װאס גײסט דער

 צױ ערס1באזונ געווען איז מעטיגקײטען
 זיך האט גײסט 1דע יחנגשטעלענד.1ם

i בײ אפנעשפיגעלט אםבעםטען n װי״ 
i r r 'c ic c - in:: סטודענטען י1 םון 

 ער- די פיז אײנער אויף לערער, און
 אונ- ע1באגײסטערענ און םאלגרײכסטע
 ט־1עפא1 אונזער װאס טעמעהטונגעז

ט.1ויכגעפיה1 איז עס װען רואט מענט
 בײטער-1» נאנצער iyi םיט צוזאמען
 ײםען1באג צו אן 1םי הויבען באװעגונג

 יגען1ב»םרי מוז ױניאן די אז טpאc דעם
 אר״ י1 פון יגקײטען1נויטװענ אלע די

 עקא- װי גוט אזוי נײםטיגע בײטער,
 אזוי םונקט זײנען לעצטע וײ נאםישע.

 ע?א־ די אז און שטע,1ע די וױ װיכטיג
 א אן הײנגעךאם עתנגען1ענ נאםישע

 זױ װאס י,1 םון שטענמיס1פא קלארע
ען דיי כען ג תג ^ ברײנגען. צו ע

 pc ארבײט די »ז 1זיכע פיהלען 1םי
 oijm עפארטםענט1 בילדונג 1אוגזע
 1מי .1וױר?זאםע אלץ 1יאח יעדען
 די אז וױםען, צו ידעז1צום אויך זיעען

 באגחגניצט 1מעה ניט איז טעטינסײט
 אלײן, אינטעתעשאנאל 1אונזע אוױי
 םון װײטער. זיך ײט11ש1םא עס נאר
 װי גוט אזוי ,1מי יגען1? 1יאה צו 1יאה

n רי n j c סון איטײלונגען i n בײ-1א 
 1םעה און 1מעה אלץ באװעגוננ, 1טע

 ביײ1א םון 1םעל דעם איז םאהוץנג1ע
 סען ונג1םאה1ע י1 און בילדוננ. 1טע
in» קײז האבען ניט  װי סונג1װי 3
 ען1בעםע א צו אונז ען1סיה צו 1נא

 אונ־ םון אבלעםעז1א רי pc פארשטעזזן
 און באװעגוגנ 1בײטע1א די ױניאן, 1זע
גאנצע. אלם געזעלשאסט סענשליכע די

_

«ל!8 וױ אזױ m
1 ב נײםען פון

 חאר, בלאנדע זײינע צוקאם
 מוקרױנעז, קאי דלץ זאלען וײ
 גמלדעגע, די ל«קעז די און

 באשעחנען• «נים זײץ ציחננ « ווי זאלען
 דיר, לעגען איך וועל זי«ען »ץ

 ײ«ען,8 אםאליגע אק וױ אזוי
. — םיה שענקםט ח װאם שםײכעל m און

*ארכײםהמ!̂, גיט איג ײעי אחנרזת קײן אױןז

ם ר ע פ ט נ ן ע ו  פ

ע י צ ק א ד ע ר

 ״■ערועגלאכען״ מײעי ®ון — ן.—p א•
 ־19 פ1;עדאו־ זוײגעגפלױ מיר ח^בען ברין״

 רעד® איחר װאו #טײל אײן כאט׳• דרוקען,
 רעדאקטירען״ ריכטיגען1״אוי דעט חעגען

 געדרוקפ װערען װ^ס ?אכעז געװיסע עון
ז י  גט9י װי *בער, גערעכםיגקײט״. ״דער י

 לגעםײג;גר9 דער װאס נ^ר מאד ״פ איחר,
 ״רע* ד^ס צען5א«נו׳» וױ ניט װײספ לעזער

ן דאקטירען׳/  *VP לעיער *לגעמיינע די ױ
 גיט איחר *בחים׳מןזם די «ז ^ננעחםען, נען

 צו גלויז אוגז געםײגט זײגען אונז/
 פזוי, ניט זיך, פארעטעחט איז, עס אזטײנלען.

 װזך אויס;עמ״ט*ט אזלעכט קען ד^ס אבער
ען *ו אום רען.  אונזער און אײעי עוינ
 !מר־ גים לייבער׳סט עס מיר װעלען כבוד

 ח*בעו פרמגע, געלט די ׳וועגען עפעגטליכען.
ט ל״דער םיר  «מר ״•וירן^ריאציע״ קײן גי

מםע *^ר « װי מעחר  7וי װןזס זסכען ב^םי
 און םיטמרבײםעי, י^ר « פון ;עדרוקפ רען
םא די &ריבערגעחן ניט ק^נען סיר  פון קװ̂ז

ט׳/ פע דז ט װאס ״:ו ^  דאס במפטימם. אדנז מ׳
בער, סןל  די *;:#םרמכט אין נעחמענדיג ̂ז

 איחר װעלכע אין אומ׳פםענדען פפעציעלע
 *ו־ פיקען ײך5 מיר װעלען זיך, געפינט
 דאס ״עײיב־סממעריאלען׳/ די אוין״ עטײער

 ניט נ^ד ׳*יקט7צוג לעזוטענס ה^ט איחר װ^ס
 דאס »ויב איבערגולײענען, גײש קײן געחאם

ײן גןר װעם  ײע־ װערעז «ו געךרוקם װערמ ז
 ד«נק 9 פןןרװמרפען. ניט זיכער םיר לען
ג גוטער ®ײער פן»ר עו;  רע־ אונזער װעגען םי

מרבײם. דאקגי^נעלער
 זןך יערע1א דדוקען צו חטק — .J—ל מ•

י; םיר הן^בען כען  ל«ץ1 גרויסען. 9 גןר מו
 דרו־ גו םמבען געקעכט אויך םיר װאלטען

 איז איצטער. עס־ םוען םיר װי אפטער קען
ח, אנדער «ן גאר 9י אבעי ע  בו־״ דער מי

 קע־ גים עס ז^ל איד גוטער קײן דזטעם׳/
 רעכענען. דעם םיט זיך םוז טען אנער נען...

 װעל- מיט ״בודזעעם׳/ דןןזײ-ען דעם פון און
 ניט לײדם געװען, סזבח אונז ד^ט מען כען

 אג־ די אזיד דערפון ליידען עס לי<ן,9 איחר
 םיםמרבײ־ במשטענדיגע אונזערע פון דערע
 ײך6 כעסטע דאס ט^ן יעדענפיןלם מיר׳ן פער.
קרמודען. «ו נים

 ברוןו ס*ר — .9 לאקאל עמבא?1 מ.
 ח^- װ^ס עפעס, ז^גען װ*ס רי»עץ8צו׳ און
 װע־ אויס ניט םאכם זיך אין געדאגק 9 בען
 *םעגדיג מיר בען9« פראגע, װעלנער גען

י כען9מ סיעציעל זוון ץ.9ל1  י9« ץ9«ל םי
 גען9ן-פר9ױני װעגען צועריפטען און בריף

 ײער9 קמער.9-9כ אוופקלערעגדען סון
 נו״ חײגטיגען אין רעפענטליכם9פ װערט בריף
״גערעבםיגקײם׳/ םער

D• .עס צײט קױן געחאט נים ך9נ — ס 
 ײר9 קאנעז *ו כדי כטען,9טר9ב «ו גענוי
9געבע  עס װעלען םיר ענטפעי. «םימטעז9ב 1

וי9 ז9מ ך ז םעגליך. נאר זוי גי
תנט־^ורסעז םאר געזעלשאםט  אין או

 רע- אײך «ו ןועט צײםונג *ונזער—װארשע.
װערען. ארויסגיףייקם נעלסעסיג

ר. ױ ד נ ע ש ה ט ױ או ת ם א ט מ ר א  ם
ײן ן ק לי ר ע ס ב ל ט א א ג ע ל ע  צו ד

ם ע ״ ד ט ר א ץ. ״ ענ ר ע ם אנ ק

25 o nזיך <ין1בע אין האט ױלי טען 
 ״ארט״ אינטערנאציאנאילע די אנגעהויבעז

 זײנען עס 1װעלכע 1אוי קאנפערענץ,
 לענ- אלע םון דעלעגאטען םארטראטען

iyi, ״ט1א״ וראו di.tc סעםיג״ זײן אן 
?ײט.

ע 1יחאנע1אםע די צי א עג  בא־ ^
 םאס?אוױטש, הענרי דר. pc שטעהט

 בא- יע?ב ה׳ §ענ?ין, דזשײ?אב 1יכטע1
4האל*ערי ױלױס דר. pc שיין

1אװיטשוpםאס הענמ .n 1ע1אײ n 
o םוז 1פאמיצע n ,*״אמדאױםבױ־םאנד 

 1ע האט אײרא«א, p'p זnאפגעםאה איז
:?לעחנגn 1 ע1םאלגענ י1 געםאכט

 אײראפא p'p אי איצט 1פאה ״איך
 איז װאס יט1טש1םא רעם זעהן צו י1כ

o אין ען1נעװא געםאכט n עראוים־1װי 
o בוי n  pc עבעז ישעז1אי חמב׳ען* pc 

 וועז אביען.1בעםא און •וייצען ,1מסצאנ
 רוס־ pc געװען 1זוכמ <ע*מעז בין איך

 איםאף »ן געש^אסען איך האב אאנר,
i םיט n 1תםישע , ג נ מ  װא&*םאכט ^י

o םעגליך n  icc סאמחעצען ס״1״א p't 
o בײט1א n  pc אn1םע t r c i איז אוז

.1װײס־חסלאנ
 בא״ ט1״א האט טאג צו חייגט ^ביז

o י1אוי סאםי^יעם 2000 זעצט n לאנר 
pc דאזיגזנ די .^  ־1א “ט1א״ געגענ

i םיט חאנט איז חאנט בײט n דזשאינט* 
 טוט װעלצע קאםיטע׳״, דיסםמבױשאן
n c n n : ic i i גײם1א pc 1סאנע1מנ 

 סאםײ onp pc pc. 10,000 נענענד
 נסשות, 50,000 סון באשמעחענדמ ליעס,
א^ באזעצט איצט ביז זײנען עוו  אויוי ג

o n .ח־ אבויכט סיין איז עס צאגד 
o צו צוצוקוקען n ,איז וואס סאמדמוײס 

^ געסאכס א עיו  בא־ יעצםמ מיין זינם ג
w און זוך m* מנאבאכגאנגאן כױיגצ 

איחע״• *uuimnMMA » « מיטצןםײצעג
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ודס־עז צו־ גומ rw וואס זאכען
ך ב#דעו װעגען  און ים אץ ד

שוױמען. װעגען

 נ«דען װאס די פאר געב«ט צעחן )1
ים. אין זיך

 נוגיערען יעצטע די םון אײנןם אין
 ״חיניע״ זשורנאל מאנאטליכען דעם םון

 חזר פון ארויסנענענען װערט װאס נא״,
 אסאציאציע, רעדיציגישער *םזריקאנער

 םאר ;ענאט *עהן אזעיכע סיר נעםינען
:זיך באדען װאם די,

 וואו וופסעו־, אין אריין ניט נעחט )1
|p ניטא איז עס נארד. לײוי ״

 צו איז עס װאו אריין, ניט נעהט )2
 נאהוםעז שוױסער בעסטע די טיף.

קרעמפען.
 וױינינער זיר באדען ניט נעהט )3

עסען. נאנ׳ז ארום שעח *װיי אין וױ
װאסעד אין אריין ניט נעהט )4
אלײז.
 אונטער־ אן סענען ניט קעפפם )5

 נעחט םארכאום. אייר חאט װאם שטראם,
הילו׳. נאך רוםט און שטראם דעם סים

 איבער׳ן העגט די םיט נים נעהט )6
 אראיזינקעז, לייכט סאנט איחר קאו.

בלײ. ישטיח » װי
 סיידען ״העלפט!״ ניט שר״ט )7
 מעשה די געדעכקם נויטינ. איז דאס

 ״א נעשריען האט װאס איננעל, טיט׳ז
װאלוי!״

 און נראנםען סיין ניט טרינקט )8
 באדען םאר׳ן סשפח אנדצרע שום היין
זיו•

רעה־ אינערלינע מיט ניט שוױמט )9
 װעקען זיי םייגלעי. װאסער ארער רען

פארראםעז. אייך
 בא־ זײט איהר אז ניט, םאונעםט )10

 כוו ?.dip סיס נאםור דער ®ח שאנחעז
איהם. נוצט

 דירעיזםארען כרעג ים די זאגעז אזױ
 ו"P סיטי, אושען סיטי, אםלאנטיק םון

װײלדװאוד. און סעי
שוױמען. אױם זיך לערעגט )2

 זיינען יאהר לעטצען םון םארלױוי אין י
געװארען. דערםרונקען ■ערזאן 6,500 דא
 זײער םארלארען האבעז זיי םון םך א

 זיך האבען זײ װאס דעם, צוליעב לעבען
 װאו ערטער, אזעלכע איז שװיםעז געלאזט

 אויפזיכט קײן גים געװען ניט ?יינען עס
גארדס. לײוי j״p ניט *ון

 געםײ זיך דארםען ביטש יעדעז אויוי
vj\ פון אינסטרוקםארעז קאםפעםענטע 

 ה. װ. םר. דערקיערם ה^ט ~ שוױמעז,
 םיז דירעקטאר מענעדזשינג ?אטעראן,

 א אין מאונסי^ סײפםי נײשאנעל דעם
 םא• האם האונסי^ דער װאס צירקוילאר,

 65 פון באאסטע די צו נאנדערנעשיקם
 זײ קאונסי^ס. סײםםי לאקא^ע אזעלכע
 מיטהיילןי יעדע געבען צו נעבעטעז ותרען

 צו ניט קאספײז חיײיאהריגעז חנם אין
 ?וםער דעם זא<ען מעגשען אז דערלאזען,

שװימעז. בײם װערעז דשרטרונסעז
 אײנגעװאוינען זיך דארםעז מעגשען

 מענ- װאסער. פאר האבען צו םורא .גיט
 שװיסעז, צו אזוי וױ וױיםען װאם ש*\,

 \וא־ םאר מורא זײער באלד 'םארלירען
סער.

 אינ- באסוםעז סאז אײנער יעדער
 דעם שוױםען. צו אזוי װי םטרוקציעס .

 נע־ אינסטרושציעס אזעלכע װעלען זוםער
 דער קרייץ, רויםען דעם םון וחנחנז געכען
 און אסאסיאײשאן סריסטשען סענס יאננ

ארנאניזאציעס. נאקאגסע אנדעחנ
 נײשאנעל דעם םון חאםיײז דןר
 צאל די חנדוצירען צו קאונסיל םײפםי

 ניט וחנט יאהר, חײנטעס דערםרונקאנע
 זיך וועלען םקנשען אויב ערפאלגרײה זיח
שוױםען. אויפלערנאז נימ

 -yp פאר נויםיג דאס איז באזוגחנרס
 װאס שוױמן אויסצולעתען זיך חנר

 אלץ ווערם, םען עלםער וואס וױיל ניכער,
 אױםןװלערנען, זיך דאם ווערמ שוחנרער

 און טיטײ, זעחר דןופ איז קיגד מאר׳ן און
לייכם. זעהר

i [ימײ ײאונחדיימ » איז טװיםע 
 אנטוױסעלם טװיםעז איבינס •ערליכע

 מרומר םח נעװעמן אןן םוםשמן די
 און איכוננ׳ח אנחנחנ וױ מםןר םך א

ספארםס.
n י jn r פאײ די וױסעז ד»רא אײנעד 

 ראטד־ םעז אזױ וױ םעםאד̂ע טידןנע
 ווי״ דארי יעדערעו־ מרסרממנ^ ותם
 איע די אם ווענדם ם« אזוי ווי סען,

■ראהטיס. חנר איז r* מטאמו
 םעז tip דעם ווענען אינסםתימױעם

 .װעיםער׳ פאר׳איחמע די ra נאקוסאז
טיין דןם םאר נעםעז וואס ארסתיזאייע̂כ

_____ נים̂ל מ<ם
ד בןךפעפטינען ׳•םעם איינ>נע מי  סי

א*5א mpryp* וואם אינםםרוקטארען,
ד׳נדסרמ• pnwetn און

־ דגז יי

 עוים דער װאו ניט׳פעס, די אױןי װעחגיױ
זיו. נאדט

 דאחי קינד און םרוי סאן, יעדעד
 נסעם די נאלענןן *ו אזױ וױ וױסען,

״ סאכןן און דערטמנקענע  «ד אםערען ז
ריק.

 רארף דאם אזױ װי רעטאדען, איינינע
 און איינפאו זעחר זיינען װערען״ געטאז
װירסזאם. זןחר

סיעייע־ נאקוםעו קאן אײנעו יעדער
 ארםי׳ די םון דעם װפנען *אסםיעטפן יע
 אוםיי״ די םון קאונסיאס״, ״ס״פטי גע

 ״■אנ<יק פון סרית, רויטען פון יוננען
 אנענטױ אנדערע סך א און ױטיייטיס״

אמ»ניז»«יעס. און רען
 ■רע־ ,םראון נערוםענער אזױ דער

 אײ־ םאר נעחאיטען ווערט מעטאד ׳טור״
 אונד אזוי וױ אוםנים, נעסטע די סון נעם

יעבעז. «ום דערטרונקענעם א <,
 געראטע־ שויז האם רעטאר חדינער דער
לענעגס. מענ׳פייכע םו א װעט

און װער װען, װיםען דארף םען )3
ים. אין זיך כאדען פנו אזוי װי
 נוסערען יעצטע די םון איינעם אין

 ״הינעיא״ ז׳טורנא? סעדיציגײשען דעם םון
 םעדיקעי אמעריקען דער סון אמאן דער

 סליסאטאלאג, דער גיט אסאסיאיי׳טאז,
 דער־ אינטערעסאנטע הינסד״<, נאי דר.

 נאדינ־ נעהערינע די װענען הלערומען
ים. אין זיך באדעז פאר ;וננען

 דר. זאנט — ים, אין זיך באדען דאם
 פון «אפו<ערסטער דער איז — הינסדייױ,

 זילי״ זעהר נעדער. םועציעי םינים אלע
 ים אי] זיר באדען דאס װערט אבער םען

 אונ־ טיטעל נעזונטה״םם א אלס נאנואט
דאלטאד. א םון אויפזינם דער טעף

 ים אין זיך באדען םון כאדיננוננעז די
 םעםאע־ די םארעגרער^ױ. זעהר זײלען
 םאנ םון ןיך ענדערט באזונדערם ואטור

ענדערע! זזיגםען די זו< אונהט םאנ, «ז
באזונ־ איז װאסער אין טעטינקײטזיו•

 ביוט־ נוטע א אױפצוהאלטע] ;וט דערס
צײקולאצ־ע.

 ניט זיך זאלען נים, ׳פװימען װאס די
 בא־ בעים. בא׳טיצטע ׳טםילע אין בארען

 גום, םאר.זײ איז ים אםענעם אין זיך דען
 דאס װעט כאל אין דערבײ ׳שאילעז און

 אינםערעםאנםער, און לעבעדינער מאכען
 םע־ םאכען זיי רערביי װעט עס װײל

םינער.
 וואם אזעלכע, אדער םעגשעז, עלםערע

 אדער קראנקהיים, ס,ין אפנע׳טװאכט זיינען
 אור־ פאר׳שידענע צוליב האבען, װאם רי,

 בלוט־צירסר נעהערינע שיין ניט זאכען,
 ניט ים אסענעם אין ?יך דארפען לאציע,
נאדע|•

 הארץ םון ליידעז װאס םענ?ען,
 ים אפענעם אין זיך זאלען קראנלה״ט,

 אויםזיכם דעם אונםער םײדען באדען, נים
 אדער םריינם א םיט און א׳דאקםאר םון

״ נארד זײט. דער נ
 נוט זעחר איז ים אין זין־ באדעז בײם

 הייםט, דאם אײנצוטונסען, זיך איננאנצעז
 ציר־ די נלייד מאכט דאם קא&. סים׳ן

רעאלציע. די פאר׳טגעלערם איז קולאציע
ים, איז באדען ניט זיך דארןי ליינער

 זיך דאדוי םען םיד. זעהר איז ער װען
 צװײ אין װי װיינינער נאדען ניט אויך
עםעז• גאכ׳ן ארום •שעה

 איז באדעז זיך כיען דארזי לאנג װי
ים?>

טעמפערא־ דער אן זיך ווענדם דאם
 אין עלטער דער אז און זואסער, םון טור
באדער. דעם םון צו׳אםאנד םיזי׳פעז דעם

טאג א עפעל האלבען א נלױז
 דאהטאר די קיפם רעי ע ע«על ען־

 אונ־ צו אםעריסאנער. וײ זאנען ,“עװעי
 ניט םיר קענעז באדויערען גרויםזן זער

 פאדערוגגעז, רי נאכהונמ) איכגאנמז
 רא־ דעם אין םאר׳טםאנעז וחנרען װאם
 ניט ײײניגםטענם ;׳פאריכװארם ןיגען

 פאר־ די םון באפעלסערוננ נאנצע די
נאכסוםען. דאס העז שטאטעז אײגינםע

 «שום באװייזעז ניט דאם \v:st< םיר
 אזיםרעמנוננ דער צױם וױיצ דזןרםאר,

 םון דעיארטםענם אנויקולטור דעם םון
 אױם הוםם שטאטעז, םאראײנמטע די

 נאר צאנד םון איינװאױנער יערען אויןי
 סעגקן טאנ. יעדען עאעצ האצבער א

 דאיד דעם פארםרײבען דארינער םיר
העצפט• א אױף נאר טאר

 ««ןצ- חיי־יאהרינער נאנצער חנר
 בושעצ, םיליאן 164 באטרצסט שניט
 בא־ שניט דער חאם םאראיאחחןן נעת

בושעצ. טיציאז 179 סראפצז
 .האםערציע־ נןחםענער •זוי דער ■

 בא־ חיי״יאתר * ותם עןעצ־שניט “לער
 בדמי, םיציאז דרייסינ אימר םרעםעז

 באםראפפן ער תאט פאראיאתחנז נעת
נר םיליאז תאצנצז * אח 28 איבער
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אל אנ ש ע רנ ע ט נ

 װערען חײגט קענט איחר
 אײער אין דע«אזיט«ר א

כאנק.
 דאלאר 6 פון «ק«ונט מן

 ■ראןנענם 4 גיײך־ ציהט
אינטערעסט.

 אפלײנען ניט דארםט איר
 איחר ווען ׳שפעטער, אויף

 דאיאר אײן םיט קאנט
 אקאונם• אן עפענען

 אײך רעכענט כאנק אײער
 יעדען אינטערעםט די צו

 אוים־ ס׳װערט און םאנאט
 םאנ«ט;ץ. 3 אלע געצאלט

 )4( פיר צאלט כאנק אײער
 אױ,ז אינטערעםט פראצ.

אקאונטם. םפעשעל אלע

טעז די  אינ• דער פון וראפי
 כאנק ױניאז טערנעשאנאל

 *װישעז פארטיילט װערען
 חן• און שערהאלדערם די

גלײו• פאזיטארם

 םעט־ א איז כאנק אײער
רעזוירװ פעד. פון כער

 קאנט־ װערט און םיסטעם
 יארק נױ די םון ראלירט

ט ט״ דעפארם. כענקינג ם

 טראנספערירעץ קענט איר
 פין אקאונט באנק אײער

 נים און בענקס אנדערע
 םיר צײט. קײן פארלירען

אײך. פאר טאן דאס װעלען
 םיר אז צייגט, דעפארטםענט אויםלענדישען דעם ם־ן רעקארד אונזער
טײלעז װעלט אלע אין פאםיליעם אײערע צו געלם אריבער שיקען

ץ כיז ז א די ײן, ו ט אר ל א צ ע נ ס י ו ן א ר אי ע נ א ק רי ע מ ס א ר א ל א ד
 ניט פרייזען, כיליגםםע די צו — צײט אין אין פינקטליך שנעל,
עקםפענםעס. די אונז קאסט עם װיםיל םעהר,
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 דער אין ארבײטעד די צו
אינדוםטדי דדעם

 האבען םאנד אינשורענם אנעמפאאימענם די םון טראסטיס אװ באארד די
 ארבײטער ױניאן אאע צאאעז צו צוריס און םאנד דעם אויםיעזעץ צו באשאאסען

 דעם דורך ,1925 םעברואר םון געײארעז קאיעקטעד איז וואס סוםע םולע די
 װײ־ ארבײםערס די םון נעװארען אדונטערנענוטעז איז װאס רעדאקשאן 1%

 האבען זײ װעלכע םאר םידכיען די דורך געװארען איבערנעגעבען איז און דזשעס
 דרעס־אאקאלס םארשידענע די םון טעטבערס די םון װאוט א דורך נעארבײט.

 צװישען גלײד װערען צוםײלט זאל געאם דיזע דאס נעװארען באשלאסען איז
 םון טײל דער פ$נד. צום בײגעשטײערט האבען װעיכע ארבײטער ױניאן אלע

 אויס־ װעט װעלכע דאלער, 11 דאריכער באטרעפט ארבייטער זאלכען יעדען
 װעלכע פראצעדורע די נאך הומט ארבײםער אן װי נאכדעם װערעז געצאהלט

טראסטיס. אװ באארד די םון געםאדערט װערט
 װעאכע ארבייםער ריכטינע די אױסצוגעפינעז פינסטליך איז שנעא אום

 ארבײםער אלע סאדערען צו געװארעז באשלאסען איז בײגעשטײערם, האבען
 צװעק דיזען םאר םאנד. פון אפיס אין קלעימס זײערע רעדזשיסטרירען צו

 יצדען םון הײם־אדרעסעז די צו ארויסגעשיקט אינשורענס־אםיס דער האט
 דיזער בײ האט איהר קאדד. קלעים רעדזשיסטרירטעז א ױניאךארבײטער

 ריכטײ אײער האם לאקאל אײער אויב קארד, אײער ערהאלטען שוין צײט
 םשענ־ צו םארנאכלעסיגט האט איהר און געםוםט האט איהר אויב אררעס, נעז

 אםיס אין קארד רעדזשיסםרײשאן א הדיגען איהר קענט אדרעס, אײער דזשען
לאקאל. אײער םיז

 חנדזשיסטריײ םאר םערלאננט ווערט וואס אינםארמאציע, די אויס פילט
 לאקאל. אײער םיז אםיס אין פערזענליך קארד די ברענגט *יז צײעקעז שאז
 האבען װעלען םיר םאנד. אינשורענס אין אײך םאר םאילען עס יגעאעז זײ

 דעם מאנטאג, אנםאנגענדיג לאקאלס די םון אםיםעס די אין םארשטעהער
 איז װאם חילוי, װעלכע אירגענד אײר געבען װעלען וועלכע דזשולאי, טען19

 יעײ א קלעימט וואס ארבײטער יעדער קארד. די אױסצומאכען אום נויטיג
.1926 אױגוסט, טען15 םון שיעטער ניס רעדזשיסםרירען עס מוז מענט

ד שא• די אויף ערשײנעז *עמען וועםעס ארבײטער יעניגע די נאר  ח
 וחנלכע די און פאנד םון יאזעשאן אק איצט זיד געםײעז ײעלכע ■ארטס,

 נעםען צו *נטייל בארעכטיוט זײז ייעלעז אײנצאהלונגעז געמאכם האבעז
 וחנחנן אטענדעט יינקטליר וחןלזןן יןלעיםס אלע אויסצאהלונג. דיזער אין
 מקן וחוט ארבײמער יעדען ארײנגעקוםעז. זײנען זײ װי ארדער זעלבען אין

 אינשוחנגם דעם אױןי זיו געפינט נאטען זײן צי פאסט דורך װיסען לאזען
 חומען צו אנצײנעז איהם םען 6װע יא, אויב ניט. צי רעסארד םאנד
אן *דעם  ■לאן♦ דיזען צויט ׳ימוםט איהם וואס געלד די און.קריגעז אפיס ױד
 ווארום אורזאכען די מעלדעז איהם םעז וועט בארעכטיגט, ניט איז ער אויב

 \yiווע ארױסגצמיסט וועט וואם לעטער א אין אויסנעצאהלט ניט קריגט ער
 אםיס אינשורענם אין מוםעז ניט זאלען ארבײמער בעםעז מיר םאנד. םון

 ארביממר אן וחנאכען אין שא■ יעדעז םון רעקארד דער קלעיםס. דיזע ווענען
 •ינתם־ א און וחןדען אונטערזוכם גרינדליר וחנט באשעםטיגט געװען איז

 וואלען ארבײטער מון וױזיטען ארויסגצשיקם. ווערען װעט ענטםער ליכער
צײם. דיזע םארלענגערען און שםערעז נאד

 זײזען אונטער ארבײםער די צו צאהלונגען דאס ערווארטעם ווערט עם
אן  וױיכתחנ * אומוסגו. מון וואד עחטטע די איז אנפאנגען זיר ותאעז יי

?ײם, יענער צו וועחנן געםאכם וועלעז אנאנסםענטס
DRES8 INDUSTRY,  ̂ ___UNEMPLOYMENT INSURANCE FUND.CORCORAN, Aw’t to th• Chairman.
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 נעװערקשאפטען ®ון שלוס
 געמײ״ קאמייץ פאלעספדנע

אופן. גראנדיעזען א אץז ערט

 נע־ געפייערט איו זזאל נעטחאװץן אין
 ••* געווערקשאפטען פון םױם דעו־ װארען

 ױם* א געווען איז ואס לעםםינע־פאמפיין.
 פאר־ פילע םון צחאספגפזנפט טונ׳דינער

 גטציא־ פון ױניאגס, 1טרײ פון שטעוזער
 צױן, פוןלי פארנאנד, ארנײטעו ג»לען
 חא• ותלנע אגדערע, םיצע און צױן צעירי

 און קאטפײן Din אין נאםייליגט זיך כען
 װע• געסחינט ז*< ער ד*ס ערםעגציכט

ערפפיג. נחוסטען דעם םיט וען
 איז אװענם פון טפוםטםאסמער דער

 פיח־ ארנייטער נ»לינםער דעד געוחנן
 אנאנ־ חאט װעלכער פײן, dp«o רער,

 ארײנ• שוין איז איצם בין דאם םירם
 פון סונמ די נעלד r»p אין נע?וםצן
 די רפל«ר. םויזענט צעהן און חונדערם

 ארנייטער הונדערםער פון פומט נעלם
cmvvv̂שא■ ארנאניזאציעם, w, און

 ?אם״ חןר ניישטייערער. םױזענםער פון
 הונ־ אין נעװיייעז אננעםירט איז פײן

 פאראיינינםע די פון שםעדט רערםע
n און שטאאטען v « p רא- אונזער און■ 
 װינ־ אלע חורנרייכט האט פאנאנרע

 פעם־ זין־ האבען סיר לאנד. םיז סעלאך
 זיין דארף איצט און עטאילירט טער

 װײ׳ אויך םארםזעצען אויםנאכע אונזער
 צװישען טעטינחײט נאכעלע די טער

 אםע־ אין טאסען ארבײםער אידישע די
ריקא.

 אװענט דעם נאכריסער די צוױשען
 םעלרעסער םײנסטאון, ם. נעװען זיינעז

 נעװע־?־ אידישע םאראיינינםע די םון
 די םיז ז«פסאז,1דזש« א. ;שאםםען

 די סון ראוז״ א. ;ױניאן שריםםזעצער
 די פון זפר, י י. ;ױניאן מילינערי

 :*לד׳שטייז, ש. און כראוז ם. צױן; פועלי
טאר־ ארכייטער אידיש״נאציאנאלען םון

רי די פון ראנפיספ•, ד. דד. ן נ*נד  מי
 פון ■wujnpw דער הצםלין, א. «ױן;

 און ?ױפסאן יחודח דר. ;?אספײן
 אוגצשטצלט זיו חאנען אלע אנדעחנ.

 איז cmii ערשאלג, נרױםען חנם װענען
 נעװער?• דעם אין נעװארען דעמרײכט

 די אויןו ;n»pip ניט פאםפיין שאפטזן
 װעלכע אונטעד אוםשטענדצז שװןרע

 ארנ״טען, *ו אויםנע?וםען איז איחס
 חאפ■ זייער אויםנעדרילם האנען און

 איצטצר וועט טעטיגפײט דיזע אז נוננ
 פוו רײחען די אין פערםאנענט וועחנן

 1אי נאװענוננ אדנייטער אידישער דער
 יפחר פון זיר װעלען װעלנע אטערי?א,

 און *פחפען שטאר?ער אלץ יטחר צו
 ארנײ־ אידישער דער *ו דערנענטערען

 ישראל, ארץ 1אי טערשאפט
 יארש, נױ אויםער דעלענאציעם די פון
 םילאדעל־ םון ם״גסא!, •ראפעסאר האט
 א אװענט דעם בײ איבערנמגענעז פיא,

 אוי־ דאלאר, טויזענט צװעלף פון טשע?
 חפ־ ז״ ײעלכע טויזענט, םינף די םער
 אסשאר כ״נעטראנען. םריהער םון נען

 האט װעלכער באסטאז, םון םטיעדםאן,
 טוײ םינוי םון טשע? א איבעמענעבען

 טויזענט עלף די אויסעי דאלאר זענט
פארטרע־ דאן און פריהער, םון דאלאר

ע ױ ש די ר אי טו ל קו רי  אנ
« ח א ב ש) ( ר טי הי ע ײ ס א ם

 אױס■ סיס סארסערם צוקוגםםינע אלע «זקל«ם
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 קויטס איחר וו״ז שװיעילזנרס, םוו %וחימו
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Buy Union Stamped Shoes
We ask all members of organized labor to 
purchase shoes bearing our Union Stamp 
on the sole, inner-sole or lining of the shoe. 
We ask you not to buy any shoes unless you 
actually see this Union Stamp.Booth & Shoe Workers* Union

Affiliated with the Amejlean Federation of Labor 
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CHARLES L. BAY*■, 
General Secretary •Treasurer

COLLIfl LOVBLY 
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 אידי־ איעןדגער דער את ױנג *רבײטער דער
 סאניטאר־ איעענעם אן האט װאס ארדען, שער

מיטגלידער. שאנםאםסטיװ דינע פאר ־ יום
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 I ■«' נוידק, איו em'OVP די פון שק־
 פילע און נעיא) סטעטפןורד, טערסאן,
 אינ׳ד■ רןונןן װ«ינ< שטעדט, אנרערע
 I נײטיאגע םילצ טשעלס. זײערע גענעבען

ן אויר זײנען ^ מ נ ״ ר  i יפר״ 1ני פון א
 צוזא• יחידיס. און ארנאניזאציעס ?ער
 אי• ארײנגע?וטען פװענט דעם איז סען
דאלאר, טויזענט צײאנציג נער

e איחר, װײסט i  mi מ  די «נמװיס«לס ויו חי
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 דעזײ• •אר סקול
און קאטמג נינג,

ײדינג ר ן #ווכען אלע »ין ג ^ •ו די ײ  סעגס, ל
 יעמערגס ג»רםעג*ס. פאר »ון *שילדרענם

ען. מעסיגע צו געשניםען װערען  •רײז
ז סקול די י יאחר. גאגץ » *פען י

הלוומ ומ ורעסערס
t* ®ײ W יייײי ■ חןן1• יי׳ ײ ייינ י י
i 11ײי i f s t ^ r r m s ו1 נ#ת#י»צז«

ו ״ קצ•׳ « י ײײל •י מ י iiiN װ*« י
ן דאי״צז ן נ חן

to 0 ח»נעוB1Q93
»ו עװענױ, פיגפטע 123 פון

עװ. פינפטע 321
פלאר. umi סטריט׳ טער32 דער נײ

mtopy •sp תןכען סיר im an ff 
 •רצפען *ו ברע»לזר וזײער סימייארי
ש װצלװע•, , »ון ילן ן ײ ו מ  חןך םיר מי

ס^ס בעסיע די אויך בען  ם»ד• ךin ס«י
«׳  גווראנפיצ k סיט סטיס *ייוקענע מ
ר קינג ױי םאייינס. •ינ

י ץ ל*מז םי ײ ■רעסעיפ, אלזנ אי  דעזי
ײ h זעחן קוסען «ו בןסעס »ון נערס  7נ

 ױן י•7ביע«י װײעי די «ין סאמייס
ײגען אלע סטימערס, װיי^קןםעןן ז

 או; ל»ש8 אמעדיהעו ױ
 רעסנ»רו8 װעלװעט

ה»םפ«י '
ע 32ז ס פ נ ־ ״ פ װ n נ־ו ע i p

 .6661 און 6660 אשלאגד :םעלעפאן
אטענז־עם שנעל #רדערם קאוגטרי

צייט אייער פון סייל 8 8$ גיט
 םארדינסטען אײערע םאמרעסערען קעגט איר אז באװײזען, אײך מיך לאזט

 ארביײ צו װילען א ארויס וױיזען װעלכע מענער, צײט. איבעריגער אײער אין
 אײד װיױעז םיר שטאנדיונקט, יעדען םון געשעםט אונזער לערגען הענען מען,

סאאיעראציע.* פוצע אײך גיבען און װי
סי-מז. דער אין דמסםאג ־ rm סאנסאג קוסענדען ױך סעידעם

. . י • ג א מ ר ע װ ל י ם
פלאר. טען6 יןןרק, נױ עוועגױ, םע7 670

פארלאנגט
סריגען הערםען םאד פרויען און מענער אינםעלינענטע

פאליםיס פאחיכערונג לעבענס
 וױלען וועלכע די פאר נעלענעגהייט װאונדערבארע א

אײנהונפט. ם נ ע ב ע ל א טים םארזארנען זיך
«נ-דייזוגנע; פערזענליכע אינסםרוקציעם פערזענליכע

«ון p>t* אין נ#נ«ועג•(!

היימאן ם.
.4414-4415 עשלאנד םעל. יארק. ניו עװענױ, פינפטע 226

tr • ״אינדעפענדעבם ררערט
ג לערענט ײנינ עז ײדינג און ד ר גארמלנםס, מלגס ®ון ג

ם דרעס־דלזײניגג, םײלאר־םײד, לײדי
גג #רעג®■ ײיי ר שערךםײקינג. און ד יע

p #ויזעכםער f ך חאבען װיוס רי 3 טון סאךדינען אויםבעלערענט אונז בײ זי
ם 10 ביז דאדוור ענ יאחר א דאלאר טויז

ג ר א ב נ רו נ נ נ י ײנ עז ס ד ױ רו ױ ס
סעז*ז פןר52 עיוענױ, פינפטע 122

.5466 װאםקזנם ,1»1פ־לע
פיט• יארק נױ
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ם נ ע ר ע נ ל ג י נ ״ ז ע ו
װעכענטליד דאלאר 200 ביז so פון פערדינען קענט איהר

בעריחםםער דער אץ קורם א נעחםט

רהל)סר דעדי־ױבג מיטשעל
גארםענםס. םאר לײדיס אח סלײדער מינדער און םיסעס םרויעז, מענ׳ם, ®ח
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יאחר. 5C אימר נענוײנדעם עררײנם חטם סהול די
ושוילטאםעז. בצסמע סיסטעםען, נײע אידעצז, נייא ̂זימיננ םיםשעל דער »י« קורס א װײדזש̂ע גוםע tin שטערע גטייינ• * ט״נס ן»וי ר

 tv אח פרייעז׳ איז מענעד פאר •ראםעסיאן גוטע א
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 שםייגער דער וױ חױז, מגיםי אין
h,?« ייז פרעחיױ. און יעמנדיג איז 

 עוים גרויסער א םאראז איז חױז דצר
 געזעיד דער אין שיכטזנן פאושידענע סוו

 בא־ מולם גרויסער גאר דצר *אפט.
 םון םיטגלידזנר פון נאםירליך, שטעחט,
 פילאחני־ י*רק, נױ אין ױניאז אתתר

 שטעדט אנדערע גאך און באסםאז פיע,
 ױניאנס אגדערע פון םיםגלידער אױך און
 זעהר איז ארב״מער־^תאניזאציעס און

 שיכ־ אלע פון םעדאעז אעטצדצסאנסע
 עס *נצר נצ?מישאםט. חנר אין טען

 טאלאנטיר־ f״p ניט אויך ד*רם פאחלצן
 םראגעז װעלכע אזױנע, — \vtnrm םע

ײ עפעס  םאר־ ד*רט. ?ײז ז״צר מיס נ
 וואהײשאז, זײער דארט ברענגענדיג
 $לע צו םאמעגיגעז אויך זײ פארשאפצן

טאלאנם. זײער דורך באזומנר
 ױניטי דער אין עולם דעם צוױשען

 *ריײ אקםיארעז, דורך זיך םמוען חױו
 יע־ םוזיקער, און זיגגער פאעטען, בער,
 אםילו איז שולעז פארשידענע םון רער

 שטעיעז אלצ די תאלעדזש־פראפעסארעז.
 באװאוינעז וועלכע ביומר, די צחאםעז

 איע די און חױז, ױניטי אונזער איצט
צופרידען. דערםון געװים דינען גצסם

לעצ־ :םאל אזא בײשפיל, צום כעםט,
 געװארען געגעבצן איז בײנאכם טבת םצז
 דאס קאנצערט. א הױז ױניטי חגר אין
 ניט. נייעס <ןײז ױניםי דער איז איז

 שבת יעחגן געגעבען ווערעז קאגצערמען
 דצר דורך אױך םאל אפט און נײנאכם,

 אנ־ די חוץ א איז דאס — םיםעדװאד
 דארט ?יינעז וועלכע םארוױילונגעז, דערצ

 דער אבער געסם. די אטוזידען צו דא
 יצטיקעל ׳א געורעז איז ?אנצערט #נצםער

אויםנאםע.
 ברענגט קאנצערם א םאר טװתהנליך

 יארק; נױ פון םאי#גטצז ארױס סען
 ספעציעל אויסנע^ריבצן װעחנן וועלמ

 דעם םיט אבער, איצט קאגצערטצז. םאר
 הױז, ױניטי אין ז*ד נעםינם וואס צולם

 טאלאנ־ אויםמרײבעז םען םאחפפארם
 םא־ גענוג דא דארםען זײנען צס נמן.

 מענסטעז דצם אױםצוטימז ^אנםצז
 ליםצרא־ jm קאנצערט א פאר •ראנראם

 זיך האם בטזונחנרס און אווענם. ריאתן
of בײנאכט. עבת לזנצטען אתיסגעװיזצן
קורצעז אין איבעדגעמז וועלען םיר ־

ם פון יראנראם  קאג־ דערםאננמז ת
 דאס ריכטיג װי זצהן איחר וועק צצרם,

 געווען איז טנתר צרשטער דער איז.
 םרע־ דאך איהר װעם כאר. ױניםי דער
 איז כאר ױביםי א עיעס קוםם װי גצז,

 היעער זיה דאכט דערעעז? םיםעז
 םיז נעהערם ניט איצם’ ביז נאך האם
 ארנאניזירט? עס האם ותר כאר. אזא
 געסט די צוױמען :עגספער דער איז
 באװאוםטער א פערסאן, םר. םאראן איז

 םאר גצטאכט ?יך זזאט ער און םחיהיר,
!♦?p כאר. א צוזאםענטטעלעז אויםגאבע 

 צױ געסט, די םיז עולם, דעם פון ער האם
 הונדערט א פון כאר א זאטעננזףפםעיט

j f o w אײג־ האט פרויעז, און פמנגער 
 — יידער אײנמע זײ םים !צמםודירט

 דעד װי חערען נעםעגט האט איחר און
ט! כאר י  אײ״ אהין קוםם עס װען זמנ

ם וױיסם וואס גער,  כאר דער *נעל װי ̂ג
 װאלט געױארעז, צחאטענג^טעלט איז
̂ט אוםן במום ער  אז #גלױבעז געוואים נ׳

 האט םען וחניכען כאה א נים איז דאס
 צקזיס- װאס ערגעץ, םון *ראפנענראכט

 באזונחנרם צײט. יאננע א מױן מירם ל
דער וואס <יד, דאס אױסגעמםען חאם

 רײזענ׳ם אברהם — גצזוננעז זזאם כאר *
 דאס וױנטצך. בײזע ״חו<יעם ,חוייעם,

 פרא״ םון נוםער צחמםען װצגעז איו
נראם.

 אויטנעפי<ט חאט גוםער צוױיםעז חנם
 אלם, יאחר זזנקם אינגאנצעז סיידצלע, א

 יתיםי אין איז וחנלמ זײקער, עססעאא
 דר. מיםערעז, איחרצ םיט צזזאכממ הומ
א איז סײחניע דאם זייקער. םר^ אח

 נא״ א תאם וחנלמ קמד, וואונדצרבאר *
 -דאם טאנצעז. פאר טאיאנט ־טירליכעז

דער אין געסאנצט חאט םײחנלע זצלמנ
געווען א<ם איז n וחנן #חויז יממױ ן

״געדעכ־ ךער «ו קארעספאנחננץ (ס«ע«יעיע
)“®יגקײם

כן־יוסף םח

 איר־ לוים םאנצען צו װאונחגר וױזען
 האט םען װאם סעלאדיע, װעלכער געגד
 פיאגא. דער אויוי גצמפילם איהר פאר

 װי םחיק די אינםעריחוטירט האט זי
 פאחפטעהט איצט, טענצצרין. גרױטע א

 לע־ נענוםען *ױן קינד דאס האט דך,
 אז ז^געז, ם׳קען און טאגצעו, אין סאנס
 ״םטאר/ גאנצער א מוין זי איז איצט

 אוגטעו געזוגגען און געטאנצט האם זי
 אוי!* בעקלער סײדי םון באגלײטוגנ דער
 און זינגען איהר םיט און פיאנא. דער

 םערק־ א ארויסגערוםען זי האמ טאגצעז
 גרויסען דעם בײ באגײסטערונג װירדיגע

 איבערטריבען זײן ניט װעט עס עולם.
 דעם געכאפט האט זי אז זאגען, צו

 זי כאט״פ #אװענט םון אפלאוז גרעסטעז
 םיט אװענט איין אין אויםגעטראםען איז

 םאלאנ־ באװאוסטע באדײםענדע גאנץ
טעז.

 גע- איז פראגראם אוים׳ן דרײ נומער
 סא־ ליריעע א שטראםבערג, אנא װעז

 זעהר א האט װעלכע פראגא־זיננעריז,
 אין איז זי אױך שטיםע. אעענעהמע

 גים שויז און גאםט א הויז ױניטי דער
 געזונגען האם זי םאל. עחמםע דאס

 ענג־ אין אוז אידי׳מ איז לידער אײניגע
 גרויסען א בעםאכט האבען װעלכע ליש,

םוראר.
 באװאוס־ דער געווען איו םיער נומער

 אק־ אידישער פראםינענטער און טער
 קונסכדטעאטצר, אידיעען דעם םון םיאר

 איז קעשיר איזידאר .Tryp איזידאר
 ווא־ זײן םאר הויו מניטי דער אין איצט

 אלהר <ועט םאםיליע. זײן םים קיימאז
 האט איהם אױך אז םאחצםעהן, ש(י\
 צום ספעציעל אויסגע^ריבעז ניט םעז

 א איצם אויך איז ער נאר קאנצצרם,
 םארגענײ םיט איז ער און ״ױניםאריער״

 דעם אםוזירען צו אויםגעטראםעז געז
 בע־ אדער םארגעקצזען, חאם ער עולם.
 שלום םון םארגעםראגעז געזאגט, סער
 םארצנ- האט און גארדיז יעסב םון יאמ

 פאר־ צו אזוי װי *לעסציע״ א םיט דמט
 צר אםעריקמ. םון יסרוח דעם מרײבען

 םיט עולם םון געװאיעז אױםגענוםעז איז
 עולם דער ווען און אװאציע, גרויסער א

 נאך בלײבט ער א? נעװאוסט, ניט װא^ם
 לײענען נעװיס נאך וועט ער און דארטעז

 איהם זײ האלםעז נאה איז נאד זײ םאר
 דער םון ארונםערגעלאזען ניט זיכער

ביהנע.
 עסמם, נעװען איז נומער לעצטער דעד

 יהױז ױניםי איז געװארעז איז װאס
 דאס אינסטיטוציע׳״, ״אן זאנעז, צו אזוי
^ןזייגעץ״. דעד איז

 צר ״שײנעץ׳״ דער איז מאל דאס
 לײ םרײנם םיז געױארעז גויםגע^טעלט

 צונויפגע^זטעלט עם האם ער איז כערםאן
 געװעהנ<יך. װי אופן אנדער אן אויױ

 געםאכם ער האם םארצולעזעז, אנמטאט
 הא־ סקעכדמ דעם איז ססעטש. גאנצעז א

 סיס און ליבערמאן גענוםען אנםײל בען
 בילד, א םאחמטעלעגדיג סװיצקי, בעסי

 אוועסגע־ איז װאס םײדעל, א אזוי װי
 שרייבט הויז, ױניטי דער אין םאהרעז

 אזוי װי עלטערעז, איהרע צו ברין* א
 אין דארטען. םארברצנגט עולם דער

 ארײנ• בריזי’ איז ווערם צײם דערזעלכער
 געפינען װאס איע, און אלץ געקיבעצט

 עולם דער און הויז. ױניםי דער אין ויך
 הנאה וױיניג גים אויך דערםון האם

נעהאט.
 םארברענגט זעהט, איחר וױ אזוי, אט

 באד ש(י\ וױ און עולם, דער דארטען
 טאלאג־ ,,אײגענע םים פריחער, םערקט

 זײ־ װעלכע אזצלמ, אלץ אבער #טצן״
 דער אין נאר גים אנערקענט שױז נען

אוםעטום. נאר הוח, מגיםי
 םארבחננגט הוי? י ױניםי דער אין

באװאוס־ חגר װאקי^אז pn אוץי איצם
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 צו אזױ גענומעז, ער האט עבת למצטצן
 און קאגצערט םון ״װאסײעאך א זאגען,

 אווענם. דעם אויסםילען אנחגרע געלאזעז
 ^װײגט. ער אז נים, אבער סײנט דאס

ז איז חביז  אויםגעטרא־ םאל אײניגע ^י
 דעסראםאציעס איז םארלעזוגגעז אין טעז
 אזױ נאך, און נאך םאז עס װעט ער און
 ^טראם־ אנא סע׳פיר, איזידאר װי גוט

רנ אנדערע. די איז מ
 אין סינסטלער־ם^פחה די האט װאך די
 קראםם, א נאך באקומעז הויז ױניטי דער
 אברהם דיכםער אידישער באליכטער דער

 איז ער דארטען. אויך שוין איז רײזעז
 קינד אוז םרױ זײן םיט ארויסגעקוםעז

 ער און ;װאהײ^אז 1װאכע פאר א םאר
 גאנצע די ארומגעהן ניט געזוים װעט
 דער און — הענם פארלימםע סיט צײם
 צו םארגעניגעז דאס האבעץ װעט עולם

 און לידער זײנע םארילעזען איהם הערעז
ערצעהלונגעז.

דער אין ניט אםילו איז פינסקי דוד

 גא״ גאגץ א אח צר אמנד הויז, יוניכד
שת  יאוימזוגגען גימ צר ארן חענטע̂ר

 דעי אק ?תםאג יעדען וחנרק וײנע פון
 אין םארמזתנצן זײנע גים צר פריח.•
 סיי־ ביים ומנלרעל .אץ גראוו/ ,,■ײז
כאל/

ק# װזנגעז רײדענדינ — מחמנות׳ן  יי
װ/  עס דאס ואנמן, צו כדאי איז נרא

ע א נצבוים איצט דארט ווצרם ײ  און נ
, נרויסמ נז  אױם- קצגען ס׳וועיען װאו בי

 אפילו fin אײדאקטצרס וחנחח נעפיהרם
 נאנ״ דער אױד םאחפםעלוגגעז. גאנצזג

 קזםען פארזאם<תנען די װאו ■לאץ, צער
 נע• םארגחגסערם איו װאלד), (איז םאר

 אלי״ םריינם מענצדדפער, דעד װארען.
 םיט םארנוטעז זעדזר איז ער כאטמ #ווער

 ױנימי דער םון ענינים װיכםעע אלע די
 צײם געםמען אױך אבער ער האט הויז,

 מע״ גרעסעו/ םאכען צו אינטעדעס און
 ״פײן איז פלאץ דעם רײכער און נער

 זײנע האלט פינססי דוד װאו גראװ״,
 װאו םריה; זונטאג יעדעז םארלעזוננעז

 םאר״ םון לעסציעס געהאלטק װעחןן עס
 צו סוםעז װעלכע לעקט^ורער, שידענע
 די װעז װאר• דער םיטען אין פאהרען

 דאר־ װערעז אויםגעבויט װעט בינע נײע
 בױעץ, אין שוין זיך האלט װעלכע מען,
 דער סאר נעױינס נײער א זײן עס װעט

הויז. ױגיטי

פאנד אינשורענס ארבײטםלאזען פונ׳ם
 ארבײטסלאזען םון אויסצאלוננ די

 םון ספרינג־סעזאן דעם פאר אינשורענם
 אנםאננענ־ םאראיבער. שוין איז 1926

 װעיעז אויגוסט, טעז2 דעם םאנטאג, דיג
 װעלכע קאמפלײנטס, װערעז אננענומען

 םארלויף איז װעחגז אויסגעהערט װעמן
 לאקאי יעדער װאך. גאנצער דער םון

 װען טאג, באשםימטען א האבען װעם
 םון װערען געסאכט קעגצן סאםפלײנםם

 די לאקאל. יענעם פון סימנלידער די
:םאלנט װי זײנעז טעג

 טען2 דעם מאנטאנ, — 2 לאקאל
אױגוסם.

 טען3 דעם דינסטאג, — 9 לאמאל
אויגוסט.

מיטװאך, — 35 און 10 לאקאלס די
אױגוסט. טען4 דעם

 םען5 דעם דאנעחפטאנ, — 48 לאסאל
אויגוםט.

 — 82 און 64 ,23 ,3 לאקאלם די
אויגוסט. טען6 דעם םרײטאנ,

 װערען נעםאכט דארםען חאםםלײנמס
 אין פעדזענליך קלאוקםאכער דעם פון

 איגשו־ ארבײםסלאזעז םון אםים דעם
 שטרים, םע18 װעסם 122 םאנד, רענם

 זײנען װעלכע טענ, די איז בלויז און
 צו יןוקאל, דעם םאר נעװארעז באמטיםט

 האמפלײנטס קײנע באלאננט. ער וועלכען
 אנחןרע אין װערעז אנגענומען ײעלעז

בא- איז װעלכער טאג, דעם אויסער כמנ,

 ;לאקאל דעם םאר געװארען שטימט
 דעם אויסער פערזאן, אנדער אז דויד

 פלאץ, אנדער אן אין ;אלײן ארבײטער
פאנר. םון אםיס אין אויסער

 וחד קאםפלײגםם װי\די שנעל אזוי
 אר״ דער װעט װערען, אונטערזוכט לען

 פאםט דורך װערען אינםארמירט בייטער
רעזויטאםען. די װענען

ס י ר א , מ ן י ש ט ל א ק
 אנ״ טשערמאן צום אסיסטענט

 םאנד אינשורענט עמפלאיםענם
איג• םקוירט און םוט קלאוס,

סיטי. יארק גױ דוסטריע,

ם פון נאװעלען ױ קארפילאוג מ

 םון דעםארטמענט עדױקײשאנעל אין
 טע16 וועסט 3 אינטערנעשאנעל, אונזעד

 נאװע״ צװײ באקומעז צו דא איז נאס,
 םון ביכלאך, אינטערעםאנטע זעהר לען,

 ״ברכה״ ביכעל, אײז קארפילאװ. םרים
 צװײםע, דאס קלײן־שטעדטעלדינע), (א
 נאר איז װאס פראװינץ־צײטונג״, *א

רוק.1 םיז ערשיגעז װאס
 אינטער״ אונזער םון םיטנלידער די

 צו ביכלאך די באקומעז קאנעץ נעשאנעל
 1״ברכה׳ ביכעל דאם פרײזען. רעדוצירטע

 — צװײטע דאס און סענט 25 םאר —
סענט» 35 םאר צײםונג׳/ םראװינץ ״א
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ױניאן װאירקערם גארםענט לײדים איגטערנעשאנאל דער םון
זוםער. םאר׳ן אפען איז
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 1« פארברענגט און «לע וםט

 אין ײאקיישאן. אננענעסעז
 איחרי חאט חױז ױגיםי דער
גוטע, גוטען: אלעם םון

■ ציםערען עםענם. נעשםאקע
 באקוועםליכ־ שטאדטימע אלע םיט

 און בלוםען אין אײננעטונקם קײמען
 אץ ניט זעחם םען װאם פלאניעז,

 אויכ לאגד. ױניםי אין חױן א ערגעץ
 פארברענגען. גום כאםת וױלט איחר

דארם! זיץ w ניט פארפעחלם
 אינ• דער פון םעםבערם חױן א

 װניטי דער אץ ווערען םעתעעאנאל
 פת םעםבערס אויפנעטםען חוח

 זאנסט און ארגאניזאציעם, אגדערע
 פרימד אןן מענטען אעטעלינעגטע
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 סטרײקערס די םאר קאנצערטען — ארעםטען. אוטזיםטע מאכעןי אן װידער םאננט פאליצײ

 די אױןן ענטםערען הײמאן און זיגמאן — םרײטאג. און טאנטאג ױערען געגעבען װעלען
 םון םארכאנד אלרוםישער — באלעבאטים. די םון בריװלאך״ ״ליבע און םטײטמענטם

 אונזער באגריםען ארבײטער קלײדער םון פארבאנד אלװעלטליכער און ארבײטער קלײדער
 אױס הערט קאמיטע סטרײק גענעראל — קאמןש. איצטינען דעם אין אינטערנעשאנאל

 — בארוכאוױטש. און הײמאן זינמאן, פון םארשלאגען וױכטיגע אן נעטט און באריכטען
 דארט םקעבם זוכען און שעםער די אין בעטלאך ארײן שטעלען מאנופעקטשורערם ״אינםייד

 און ױניאן דער גןןגען זיך םארמעםטען ברוקלין םון באנדעל־קאנטראקטארס — שלאםען. צו
 באנדעל־קאנטראק־ די װעלען שנײדען, ניט װעלען קאטערם ״די — סעטעלמענט. א זוכען

ט טארס  סעטעל• נאר — דובינםקי. וױים־פרעזידענט זאנט — נייהען״ צו װאם האבען ני
ט שױן ״ם׳איז זאנט, קאמישאן קלאוס םון טשערמאן — געמאכט. װערען מענטס  צו ציי
ען נעמען ד  טאג האלבען א ארבײטען צו באליסען םאריער — סעטעלמענט״. א װעגען ױי
םאנד. סטרייק קלאוקמאכער םאר׳ן

 אריבערנעםר^טען קאםױ סל^װהמאכער נרויסער דער האמ חונערשםאג לעצטעז
אנגעהויבען. זיך האט קאמף דער זינט װאר, םער5 דער םון שוועל די

 הכל סך דעם אונטערנעצוינעז זיגמאן פרעזידענם ד.אט געלענענהײם דער בײ
 דעם באטראכם האם ער סםרײס. נרויסען דעם םןז װאכצז td ערשטצ די פון

 זינט צייט, װאכען םיר די אין םארגעשכ^ןן איז װאס אאץ סמריײז, דצם םיז צושמאנד
:ערקאעהרוננ םאלנענדע די נעסאכם האם ער און אננעהויבען, זיך האט יןאםוי דער

זינםאן פץפדעדדענפ םםייטםענס
 ״טים געזאנט, ער ה»ט זײןישםאלץ״, װירקליך םעגען קלאוקמאכער ,די

ט. גיז נעהאט חאבען זײ װאם ערפאלנ, דעם  פרײד אםת׳ע «ן איז עס איז
 פון גײסט װאונדערבארער א ם«ר װאם זעהן, צו םאן טרײד־ױניאן יעדען פאר

 דאם םטרײקעדם. די צװישען העהשט עם אײנעקײט און ברידערליכקײט
 ױניאן ידי «ז איז, םטרײקערם, םאםע גרויםע די אינטערעםירם װאם אײנציגע,

 םון םראגען אלע אין װאכזאם און טעםיג זיץ זײ פ«ר זאל באשיצען, זײ זאל
 נעהענ־ געװארען צונעשםידט אלע זײ זײנען קאםף פץ פײער דעם אין טרײד,

 דער םון םעםבערם אלם אנדערע די צו אײנע נעהענטער און ױניאן דער צו טער
קרינם־ארמעע. זעלבער דער פון םאלז־אםען און ידניאן זעלכער

 אונזערע װעלכען אויןש עפעם, באװיזען גאכאםאל האם םםרײק ״דער
 זיך םלענען זײ געריכט. ניט אפשר איצט זיך האבען באםעס, די שונאים,

 איצט אבער שפאט. םיט איהר צו זיך כאציהען און ױניאן דער פון אױםלאטןן
 טרײד אין שעםער. זײערע »לע אפגעשטעלט האט ױניאן די װי זײ, זעהען

 באםעם די םון האפענונגען אלע שםילשטאנד. םולשטענדיגער א הערשט
געזוארען. צורונען זײנען

פיקעט־לײנם. די םארשטארקען צו זײן איצט םוז חױפם־ארבײט ,אונזער
 שעםער, די נאר ניט און נאכם. און םאג װערען באװאכם םוזען שעפער די

 די װיכטיג זעהר איז דאם דזשאבערם. די םון װערהײזער די אױך נאר
 זײערע אלע װאנט. צום צונעדריקם שױן זײנען ,אינםײד״־מאמפעקטשורערם

 דיםםריקט צום גאװעתאר, צום לויםען זײער עם. נאװײזען נרױולאך און .עדם״
 זיך םען םוז איצט עם. באװײזט אינדזשאנקשאנם נאך קאורט אץ אוץ אטוירני

 די דערפיהלען איצט םוזען זײ דזשאבערם. די צו שטארקער נאך טאן נעם א
 מוזען זײ ארמעע. געאײניגטער דער םון און ױניאן דער םוז םאכם נאנצע

 אװ לימיטיישאן די נאכצוגעבען ווערען געצװאונגען אלעםאל פאר אײנםאל
̂ע און ארבײט פון גאראנטי די קאנטראקםארס, םאדערונגעז. אנדערע א

 ניט װעלען באםעם די פון אדװערםײזמענטם די און פראפאגאנדע ״די
 אזעלכע טים קאפ דעם םארדרעהען נים םען קען קלאוקטאכער די העלפען.

רייד. פוםטע
נײםט, װאונדערבארען אזא כדט !קלאוקמאכער סאםף, אין ״פארװערטם

 קעז רײהעז. אונזערע אין זזערשט עם וױ אנטשלאםעגחײט, און םוט אזא םיט
 םוזען םיר און גערעכםער, א איז קאטף אונזער !כאזיגען גיט קימער אוגז

• I געוױנען איחם

נהנעראל חןר פון םיפיננ מפוזסמסישער אן
סאםיסע סםרייע

 קאנטראק• גרעסםע די םון אײנער צוױיג,
 ײילינ איז וועלכער ברו?קיז, אין טארס

 די אױב און ױניאז. njn מיט סעטיצז צו
 אנדערע, די זועלען סעסלעז, וועם םירםע

נאכקומעז. סוזעז קלענערע, די
 קאנ־ ברוקלינער די האבעז דערװײל
 ראסעך די אויםגעהױבען םראיןםארס

 ביאו•, דעם פארשפרײם האבעז זיי םראנע.
 אוועק־ װילעז היאוקמאכעד אידישע די אז

איטאליענישע. די םון ברױט דאס נעהמען
פ אויןי («לום ״ )2 ז

 פץ פפױיק נענעחול
 םאנער רעעמום

!עדקלעדם
 סנ פריה, דעד אין םאנטאנ דעם

 יױ מאכער דײנקאוט די האט זייגער, א
 גענעראל א עדקלערט ,20 /לאקאל דאז,

 הא״ טרייד םון ארנײטער אלע סטדײק.
 רווי דעם אױס;עפאמט פינקטליך בען
 די געװאדפען האבען און ױניאז, דער פון

 נים פדגוט. באשטיטטער דער צו ארב״ט
 םאיבייבען איז אפילו אדבײטער אײן

שאפ. רײנסאוט א אין אדבײטען
 נצ־ ,באלןאנט שױן האבען מיר וױ
 האם ״גערעכטיגקייט״, דער איז סאכט

 ארױסת־ ױניאז םאכער יײנקאוט די
 אי? דאס און פאדערוגנ, אײז שטעלט

 ארבײטס־װאך. ־שטונדיגע40 א ~
 צופרי״ זײנען באלעבאםים די םון מאנכע

 איז סםרײק דער אײדער נאר נעװעז דעז
 דיזע נאכצוגעבען געװארען ארױסנערוםעז

 איצט איז סרײר אין וױיל פאדערוננ,
 געװאלט גיט האמגן זײ און ביזי זעהר

 װערען. אפגעשטעלט זאל ארכײס די אז
m: אויר אבער זיינעז עס v ,אזעלכע 

 נאכגעבען נעזואלט ניט האבצן װעלכע
 עס איז ױניאז דער סון םאחורונגעז די

 א םאכעז צו נעװארעז באשלאסמן איז
 םים םעםלען צו סטאפעדזש גענעראל

םרײד. םון באלעבאטינו אלע
 העכסט זײנען םאמנר רײנקאוט די

 זײ אז זיכער, זײנען און באנײסםערט
 םאהם דער געװינען. םאדערונג די װעלעז

 באלעבאםים די םון 80% ארום דאס איז,
».0 וײם ױיזי ואלוס

קלאוקמאכער פה סםױק גענעראל
פזמדמננ! אץ פילאדעלפיע אין \ __

פ־רםען כאדײטענדע איינינע — םטרײקער. די אדרעםירם זינטאן םרעזידענט
נעםעםעלט. שױן םרײד אין

י־י

 םאגמטעז א*ן איז ,turmi דיגססאג
 מוואחח אפגיחאיטפן חאל ל״םעאום

 נענעראי דפד פון םיטעג חמפלפר יתר
 ראט חײםאז י. גרידער ■פאםימיג סטרייק

 םםרי״ן. םיט׳ן חאלט «ס וד גאײנטיס
 די 1■פםידוננוז«י •ארשייחמע די און

פאר יועזגת
« H...............—ן 8W יי .

 וחנלפן וײ אז נתפלין״ אין
 זײ־ויײ־ פרבײםעז. אופאגגען »ח שעפעי

 מטמ ארבײםפר זיתרע m אמר, מן
ח סיממז נעחן גים «ז now זײ י טי  «י

 װענעז ױני*ז. דער םים םצמלכמגם •
 חײםיז בדוחנר חאם פגנזיעגענחײ̂נ חנר

 ײ »יז סאנפעחמצ׳נן *יינימ נעחאס
חאנפ׳נ־ נאזתדער א .am פאר לעוטע

*wpt ra n %

 סיןווה־ די םיז נע:ער»ל־ם'טרייה דער
 זיך האט װאס פילאדעילםיע, אין םאכער

 *ד טעז29 דעם דאנערשטאנ, *ננעהױבען
 אין יויז םריה, דער אין אזײנער 10 י,5

 «ז אױםזיכםעז, נוטע םים נאננ, פולען
 םים ענדינען גיך ?יר וועט סאמןי דער

 «.׳ די םאר און ױניאן דער ם«ר זיג »
נייטער.

 סםרייס, דעם םון אי׳שוס די װענען
 װארום הױיט־םאדערוננעז, די װענען

 נערוםען איז פילאחנלפיע 1אי סםרײק דער
 נעםינען לעזער די וועאען — נעװארען

 םין 6 זײם אויף עדיםאריע^ 1« אין
״נערעכטינקייט״. נומער ח״נםינען

 םא:- נעװען איז זינםאז ■רעזיחןנט
 אדרע־ האט איז םילארעלפיע איז טאנ

 האי נרויסען אין םטרייסער די םירט
װאי ,“אינםםיטום ,לײבאר פון

 אױפ־ סטױײקער קלאוק
!טערקזאם

 ױן מאןערםאן דער קאילאן, ברודער
ז בע• ארגצגיזײ׳יצן-קצםיםע, דער : ו  גא־ י

m«p גזד דער ■ון נאםען אין סאכען צו 
 ם»דײקער, די דאס נעראל־סארײ^קאםיםע.

ן עס !ירםען װעםענס מ י ײן ג י  *יליקײ״ •
 גיאארוכד ?אלזגן םע*עלמענ*, i יצר שאנס

 ױאס ױנאעריןגעו״ איז עס װעםען לוי§ען
 דסאמלםזד-מג » w צו גיגער

^ ברויעי

 א«ילצ»*אג*ד^י אין
נו

•יז 4•יײא
מען װאס בײסאף•, ן אוגאערצויאגען םי י  י

 ov סמדײקערס ך« זאלען ארבײוג יצד
ו א»ן געחםען נ ן ן ו ען *ויפחעדען י  לויי

t t גיײ *י״ל סןאעלסצנודא^ײייהנ דןר
mini

 ~v: הןום ער און זיך, געפינען סטרײסער
 דער גרוס. נוטען א ד^רט םרן בראכם
 צױ ־נוםעז א איז זיך געפיגם סטרײס
 םרײד םיז םירםעס באדײםענדע שםאנד.

 אאליקײשאנס ארײננענעבעז שוין האבעז
 םיז םאנכע סים און סעםעלסענם א פאד

 די נעסעסעלט. שוין ױניןון די האם זײ
 י־י אוז אקמיװ נאנץ זײנעז סטרײחער

 םםרײק דער דאס זײנעז, אױסזיבםען
 פאר זינ א םיס ענדמעז גיך זיך וועט
אדבײטער. די םאר און ױניאז דער

פאחױיכנים אינהאלמ

.32 נוםער ,גערעכטעקײט״

 סםרײק-גײעם. װיכאיגצ .8 *ון 2 !ײט
ם1 אן1®ריו בריםישזגר .4 יי ױני  קאנגרעס ־

^ *ך קײבעלם ז ג ו  ױ אתםעמעשאנאל א
ײ *יקצ«י«זנ.1םײגצ די חעלפען  עדיוקי

JUfOשאנעל-דעיארם
ם ײ ע .6 ז מז םזי  אברחם — צראיקלעז או

 זא־ מיכאיל — *•יגויזןבס רימען.
סשענקא.

ט  עדיםאריעלם. .6 זיי
W *מוער *ןן ענמים .7 זײם « J 1  M 

מוייז. ‘■רעי^י-^ חױי »ױ נ«ל מ אי חו ס
• י (נע־ ביןװײנ^ נ

.mor»B דוד — דיכט)
*»נג.' וז. ־— .װאקײשאן״ .8 זײט

ב• » ^ו אצי ײ ס אנ קעסרדעמ רייז •י א ס
ם ת .9 ײי טי א ״ צ<יים. — קיי ו םזר- י  ׳זו

m גרעבערנ. אמצזר — ים בײם 
ן קלאוקםאכער ו חעי־י י יירזנו ו

ן עג**ערס קאסא. דיאאןן ו עי ו  חניצקיי
ם ז נײצס .10 די פז לו ^ ך ױ

• * * ״ * ד ן ט מ ״ ע ״ • ״ * !וווןוון״


