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w דעם מרגױנט עולם אינטעריגענםער mm m אנגענעמעז אוז שעהנעם s m הויז ױניטי אין
ױ חױז, מגיםי אין  שםייגער דער ו

h,?« ז פרעחיױ. און יעמנדיג איז י  י
 עוים גרויסער א םאראז איז חױז דצר
 געזעיד דער אין שיכטזנן פאושידענע סוו

 בא־ מולם גרויסער גאר דצר *אפט.
 םון םיטגלידזנר פון נאםירליך, שטעחט,
אז אתתר ױ אין ױני  פילאחני־ י*רק, נ

 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 צר מיס נ  םאר־ ד*רט. ?ײז ז״
 וואהײשאז, זײער דארט ברענגענדיג
ײ פארשאפצן  $לע צו םאמעגיגעז אויך ז

טאלאנם. זײער דורך באזומנר
טי דער אין עולם דעם צוױשען  ױני

ײ אקםיארעז, דורך זיך םמוען חױו רי * 
 יע־ םוזיקער, און זיגגער פאעטען, בער,
 אםילו איז שולעז פארשידענע םון רער

 שטעיעז אלצ די תאלעדזש־פראפעסארעז.
מר, די צחאםעז  באװאוינעז וועלכע ביו

טי אונזער איצט  איע די און חױז, ױני
צופרידען. דערםון געװים דינען גצסם

לעצ־ :םאל אזא בײשפיל, צום כעםט,
 געװארען געגעבצן איז בײנאכם טבת םצז
טי חגר אין  דאס קאנצערט. א הױז ױני
םי דער איז איז  ניט. נייעס <ןײז ױני

 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
טי אין ז*ד נעםינם וואס צולם  הױז, ױני

 טאלאנ־ אויםמרײבעז םען םאחפפארם
 םא־ גענוג דא דארםען זײנען צס נמן.

מז ^אנםצז  מענסטעז דצם אױםצוטי
 ליםצרא־ jm קאנצערט א פאר •ראנראם

 זיך האם בטזונחנרס און אווענם. ריאתן
o f 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.
םי דער  םרע־ דאך איהר װעם כאר. ױני
 איז כאר ױביםי א עיעס קוםם װי גצז,

ה דאכט דערעעז? םיםעז  היעער זי
 םיז נעהערם ניט איצם’ ביז נאך האם
תר כאר. אזא  ארנאניזירט? עס האם ו
 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 
ײ םים !צמםודירט  — יידער אײנמע ז

ט! כאר י דעד װי חערען נעםעגט האט איחר און מנ  אײ״ אהין קוםם עס װען ז
סם וואס גער, ̂ם וױי  כאר דער *נעל װי ג
 װאלט געױארעז, צחאטענג^טעלט איז
̂ט אוםן במום ער  אז #גלױבעז געוואים נ׳

ם איז דאס  האט םען וחניכען כאה א ני
 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
מױ ן מ געווען א<ם איז n וחנן #חויז י

״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
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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
טי דער  קראםם, א נאך באקומעז הויז ױני
 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
 יאוימזוגגען גימ צר ארן חענטער^שת

 דעי אק ?תםאג יעדען וחנרק וײנע פון
 אין םארמזתנצן זײנע גים צר פריח.•
 סיי־ ביים ומנלרעל .אץ גראוו/ ,,■ײז
כאל/

ת׳ן ק# װזנגעז רײדענדינ — מחמנו  יי
אװ/ ר  עס דאס ואנמן, צו כדאי איז נ

 און נײע א נצבוים איצט דארט ווצרם
 אױם- קצגען ס׳וועיען װאו בינז, נרויסמ

 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

מי דער םון ענינים װיכםעע אלע די  ױני
 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,
ײן עס װעט  דער סאר נעױינס נײער א ז

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 לטש קא
 אנ״ טשערמאן צום אסיסטענט

 םאנד אינשורענט עמפלאיםענם
איג• םקוירט און םוט קלאוס,

סיטי. יארק גױ דוסטריע,

קארפילאוג מױם פון נאװעלען
 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

הח w ד
םא. פארק, פארעםט אין

ױניאן װאירקערם גארםענט לײדים איגטערנעשאנאל דער םון
זוםער. םאר׳ן אפען איז

 .ט ר ע צ נ א ק גרױםארטיגער א — אװענט שבת יעדען
 װאך. םיטען אץ פארוױימנגען םארשידענע

ג ליטערארישע א — פױה זונטאג נ ו ז ע ל ר א  פ
לעקטשור. אינטערעסאנטע — פהיה דער אין טיטװאך
 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

ץ w ניט פארפעחלם דארם! זי
 אינ• דער פון םעםבערם חױן א

 װניטי דער אץ ווערען םעתעעאנאל
 פת םעםבערס אויפנעטםען חוח

 זאנסט און ארגאניזאציעם, אגדערע
 פרימד אןן מענטען אעטעלינעגטע

כאוועגתג ארבײטער חןר •ון
 . _ איגםעתעשןמאל חןר זדן איז אייק רעחעיסטרײעןןן הןר

2148 משעלםי םעלעפאן יארק^ נװ םםרימ, םע16 וועםט 8

י ra 7 מ  gw> m  a y y װדוו mw,« ײ ב״״ ר «י א «י  י
ארבײ• דער tab בעתענרינ יען יו רעחש*סטו ױ ממט it * :*,» A י ■ ■ ־״״ .
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t ױ געפינט to פוז urn פינפטע m w
ns s® w w n y w  ns n s סטרײס

 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
 סעטעל• נאר — דובינםקי. וױים־פרעזידענט זאנט — נייהען״ צו װאם האבען ניט טארס

 צו צייט שױן ״ם׳איז זאנט, קאמישאן קלאוס םון טשערמאן — געמאכט. װערען מענטס
 טאג האלבען א ארבײטען צו באליסען םאריער — סעטעלמענט״. א װעגען ױידען נעמען
םאנד. סטרייק קלאוקמאכער םאר׳ן
̂װהמאכער נרויסער דער האמ חונערשםאג לעצטעז  אריבערנעםר^טען קאםױ סל

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
̂ןן איז װאס אאץ סמריײז, דצם םיז צושמאנד  זינט צייט, װאכען םיר די אין םארגעשכ

: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

 פרײד אםת׳ע «ן איז עס איזט. גיז נעהאט חאבען זײ װאם ערפאלנ, דעם
 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,

ץ זײ פ«ר זאל באשיצען, זײ זאל  םון םראגען אלע אין װאכזאם און טעםיג זי
 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

n מיט סעטיצז צו jn .די אױב און ױניאז 
 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
)2 ז״פ אויןי («לום

 פץ פפױיק נענעחול
 םאנער רעעמום

!עדקלעדם
 סנ פריה, דעד אין םאנטאנ דעם

ױ מאכער דײנקאוט די האט זייגער, א  י
 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,
ײ און ביזי זעהר  געװאלט גיט האמגן ז

 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

ײ אז זיכער, זײנען און באנײסםערט  ז
 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

turm דיגססאג i, םאגמטעז א*ן איז 
 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 « . יי H8W...........—ן

 וחנלפן וײ אז נתפלין״ אין
 זײ־ויײ־ פרבײםעז. אופאגגען »ח שעפעי

מ ארבײםפר זיתרע m אמר, מן ט  מ
ח סיממז נעחן גים «ז now זײ י טי  «י

 װענעז ױני*ז. דער םים םצמלכמגם •
 חײםיז בדוחנר חאם פגנזיעגענחײנ^ חנר

מ נעחאס  ײ »יז סאנפעחמצ׳נן *ייני
חאנפ׳נ־ נאזתדער א .am פאר לעוטע

*wpt ran %

 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  גא־ יו

m«p גזד דער ■ון נאםען אין סאכען צו 
̂קאםיםע.  ם»דײקער, די דאס נעראל־סארײ

ײן גימן עס !ירםען װעםענס  *יליקײ״ •י
 גיאארוכד ?אלזגן םע*עלמענ*, i יצר שאנס

 ױאס ױנאעריןגעו״ איז עס װעםען לוי§ען
 דסאמלםזד-מג » w צו גיגער

ברויעי^

̂י אין  א«ילצ»*אג*ד
נו

ז 4•יײא •י
ן אוגאערצויאגען םימען װאס בײסאף•, י  י

 ov סמדײקערס ך« זאלען ארבײוג יצד
ו א»ן געחםען נ ן ן ו  לוייען *ויפחעדען י

tt ̂ײייהנ דןר גיײ *י״ל סןאעלסצנודא
mini

 ~v: הןום ער און זיך, געפינען סטרײסער
̂רט םרן בראכם  דער גרוס. נוטען א ד
 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
 קאנגרעס ־ױניאן1®ריו בריםישזגר .4 יים1

 ױ אתםעמעשאנאל אוגז^ *ך קײבעלם
JUfOשאנעל-דעיארם עדיוקיײ *יקצ«י«זנ.1םײגצ די חעלפען

 אברחם — צראיקלעז אוםזימזע .6 זײם
 זא־ מיכאיל — *•יגויזןבס רימען.

סשענקא.
 עדיםאריעלם. .6 זייט
W *מוער *ןן ענמים .7 זײם «J1  M 

סחואיממוייז. ‘■רעי^י-^ חױי »ױ נ«ל
(נע־ ביןװײנ^ ני•

.mor»B דוד — דיכט)
*»נג.' וז. ־— .װאקײשאן״ .8 זײט

סארייז •יקעסרדעמאנסײאצי^וב• »
 ׳זוםזר- יוא ״ צ<יים. — קייטית .9 ײים

m גרעבערנ. אמצזר — ים בײם 
ן קלאוקםאכער חעי־י י יירזנו וו

ן עג**ערס קאסא. דיאאןן  חניצקייעי וו
ױך^לופזז נײצס .10 דים

• * * ״ * ד ן ט מ ״ ע ״ • ״ * !וווןוון״
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ץ/ פאתשטעהט ׳איז דאס  לעמנרליכע א ז

די םון סאס־מיטינגען די אויף און טענה

 איטאליענישע אונזערע חאמנן סטרײקער
 איטאליעגישזנ די געוואויענט רעדנער

 אױםכמרק״ קיין ?מנקען צו גים פטרײקער,
ביאפס• אזױנע צו זאמסײט

 אװ סײנעלנואםס פאו א פאד ריענט זינםאן פועז.
כאגייםסהדמג נרױס אדדפ חפט

v ia גענעריז־■ דעי םון םיטיננ דעם 
 דנם*ן «רעזידענם ה*ס קאמיטע סטר״ס

 װאס םעיענראמעז •אר a פאתעיעזעז
 באנײסםערונ;. שיל *רו־סנערונמן האכען

o םון נר*ס קייבעל איין n איו־רוס״עען 
די םון *רנײםעי קדיידער פון פאיבאנד

 צוױיםער, רn איז רעפובריקען םאװיעט
o פוז n ס*רב*נד אינםערנ*«י*כ*לעז t it 

 צו װעיט, דער איבער אינייטער ק־־יירעד
 םיל ארבײסער ׳פניידער אי׳ע װעלכען

 אנגעיפאאסןן. ז״נעז *דעריסא
:הײממרארס די זיינען אט

.1926,3 אױנו־סט םאסקווע,
 װאיריערם׳ גארםענם לײדים א*גםעדנעשאנ»ל

י. נ. יארק, נױ סטריט, גטע6 װעסט 3
 אםעריקאנער די פדן ק«ם^ העראאי׳םען דעם באגריםען .םיר
 פארבאנד םאװעםען פון ארבייטער קלײדער די ארבייםער. נארםענם

ך און שגעל אי־ך װינ׳שען און גרוס ברידערליכען זייער שיקען גו״י  צו זי
םטרײק. דעם םארענזײנעז

אבדאמאוג״
טעיעגראטע צוױיטע די

.1926 ,3 אױגוסט אםםםערדאס,
 קלאוקםאכער גחיםען דעם אינםערלזם גרוים סים נאך פאלגען ״נדר

 זײערע זױ ארבײטער קליידער זדיראפעאישע די פון גרום א קאםף.
דערםאלג. אײך וױנשען נדר יארק. נױ אין ברידער

אינטערגאציאנאלען אמסטערדאמער פון ביודא
יוני*::£ שנײדער «ז םארבאנד

״ . ג י ה ר ע ד נ א װ

ru א דאז האלם זיגםאן פתנזיד־ענם n, 
ױ אנוױיזענדינ  םםרײק פױם׳ז האלט עס ו

 באטערקונגען וױכםיגע אײניגע םאכם און
 פון טאםמקייטעז פארשיידענע די ווענען

 ססרײק גענעראיל דער פון טיייעז איע די
i וױיזט ספעציעל סאםיםע. r ,זאל עס אן 

D ip t r im  op ivom vo ביי־ פיקעםעז 
 דד*אמנרס די ארום נאכט, ביי־ און טאג
מאנוםעיזםמורער. די ארום וױ נוט אזײ

 אימנרבליגן אן ער גים שילוס צום
 איז םיטואציע אלגעםײנער דער אימגר
 אויםנע־ שםעהם סטרייה דער אז זאסם,

 באלע־ סארטען v*ל דײ דאס אח צײכענט,
 וזוײ אינדוסםריע קלאוק דער וױן באכדם

נמהר. און כמהר אלץ פיהלען אז דאס בען
נעװא־ באגלײם ױינעז װערםעד זײנע

א^אדיסםענטע?. סך א םון רען

 כאדינ־ באראכאודטש ברדדער
 פיקעט און האל דער מאר טעם

קאטיטע.
 םיז םשערםאן באדוכאװיטש, ברודער

 װענען באריכטעט האט קאםיטע, האל די
מ  ער אנגמלעגענהײםען וױכטיגע אײני

 סעםעלכמןנםכ די װעגען געחנדם האט
 *ח ייקעמעז וועגעז געמאכם, װערען װאס
 וואס אנרױיזענדיג ניראגען אנדערא נאר
 זא־ מלעמטים די אז געסאן, װעים עס
 יײז פעהר אלץ םםרײת דעם מיהיעז לעז

 כמד די דאס מדיכםעם האט ער סזןהר.
 מײז איז נאכט־זדקעבזמנ םאר שינערי

 אננע־ וודס ארבײט די דאס איז פארטײ,
םענ. די וחנרעז מאננען

 שנײדען ניט וועלען קאמערם
 קײן נעהען נישט װעט טען אמ

װײם־פ^ױ־ זאגם — קלאוקט,
חבינסקי. דענט

, r י' י ״ "r'Lm׳ %
 די םון יזעסשתארכט ב?חװנ.די איז

 אז קאנמראתסארס, ־י באנחןל ברמימאר
ײ  האם שעיער, די עסענעז וחןלעז ז

 גזד דובי;םתי דיװױד װײט־פחןויחמם
וחד ױי אז זײן, וועם װאס :ואגם

מ«ר עםעגען לזנן מ  תאטעד תײן 1די.
turn באנדעלס, ד*י זיי פאר מנײדאן נים 

ױ סא ײ װי קלאוקס, גאהען וחנ^ח ו  ז
f עס ?1

ד w ױמוד סעגם *יזזר און  בי
 עקזעקױ גאממר חנר אח חבינםש' ־
קאםארס-יוניאז, דאר *ון באארד ו

 דינם־ תאט לאיער, בארימטער דער שאן,
 סטײטסענט וױכטיגען א געמאכט טאג
 וועיכען אין װעיר״, ״וױםענס דער איז
 pnr איז עס אז #רתיעיט4ז האט ער

 שיוכד װעגען ריידעז אנצוסאנגעז צײט
סםרײק. דעם איז פארהאנדלוננען

̂וגם ער  אז םטײטמענם, דעם אין ז
ם  געלט־ א צלויז איז של^אעז־זיך ̂ד

 ׳צײט שוין איז עס דאם און פארלוסס,
 אין צדדים פאראיגםערזןסירטע אלע א?

c jn און צונויםקוםען זיך זאלען םםרײס 
 סעטעיטענט, א װעגען רײדען נעהמען

 מו־ דאך םען װעם ער, זאגט ׳דאס װאס
םון*. כל סוױ מאז זעז

 בעמל סר. פון סײטמנם זדיש׳ז
y נעגעבען זיגמאן פיעזירעגט האט n 

ענטםער: פאיגענדעז
 נעװען לאנג שיין איז ױניןח ״די

 איםער איז זי תאגפער^נצעז; צו גרייט
 סעטעי־ א װעגען קאנפערירען צו גרײט
 חוצפה םיט האבען דזשאבערם די םענכס

 חגי פון פאדעױנגען איע צדריתגעװיזען
 אומםעג- געםאכט האבען זײ און ױניאן

 װילען זײ זײ. פיט קאנםערירען צו יליך
 אוגזער אנערקענען אדער וױםען :ים

 »רכד אזמיכע אתםער און שטאנדפונקט,
 «ו נוציאז גואנץ געויעז איז שטענדעז

זױיםער. זײ טיט יײדען
 אריינצוגעוק גרײם איז ייניאז ״די

 חוהאםענ־ די אין םארהאנרלגננעז איז
 גאוועתארםמזאם^זאז. דלם םון דאציעס

 רעקאמע:־ דיזע אז ׳אבער מיר-־האלטען
 אין איבלען איע ניט לעזען דאציעס

 אױןי םיר בןךפםעהען דערםאר און םרײד
פאדזותנמנן. אונזערע איע

 מפילכעל. תײן ניט איז סםדילק ״א
 צעהן ייעלזח םיהרער פאראנטװארטיליכע

 איבזנרלײגעז ^יז איבערםראכטעז םאל
ײ איידער ײה  א רעקאםענדירען ויעילען ז

 ניט סםרײתעז סיאוסכמכער n םםרײק.
ײ ויאוילםאגוחמען. פוץ  םאר סםרײקען ז

 א םאכען זאיעז ויעלמ םאדערוגגען,
 זײ זײנען תוים צרוו^ זײערע צו טווי

̂ן זיי פארלאנגען סםרײק, אין ארוים  אי
מ ■ונסכמז, עי  די אמזאפזזן זאיען װ

 סאםישאן די װזויכע יםרײד איז איבלעז
ײ אנערקעגט. האם אלײז  נים װילעז ז
 בלויז זאל װעלמגד םעםעלםענם, סיץ

 אויא פחיגעז װיכםינסםע די #ייײגען
^ן זיי זןוירען דערװײיל או| שמםער  לי

ױ •ינתס שעפער, די אין אזױ בעפאר. ו

גקטמור^רס די וד שנער  די און מאנ̂ו
 די אז #אנעדק;מון װזניען דזשאבארס

f ?ןלאוקמ^ר f r n אויס• אגטמלאס^ן 
ĵ צואעספען »g וחזט פאדזנרונמן, דיערע 

 פאײ » צו שוטען צו מװער דין ניט
 טדײד. אין שיום מאכען און שטענדמוגג

בא־ די וחניען אדעד פריחער
ט^ין.״ מהען ד«ס סעש

 שטע• ב*לעב#טים ̂ורנסױד״
שעפער אץ בעטלאך אױץ לען

 געגעראל דער םון מיטיגג דעם ונויף
 חאם אווענם, דינססאג קאסיטע ססרײק
 סאגכע דאס באריכטעט הײכמון ברודער

 עטק־ כממופעהטשודער ״אינסײד״ n פון
 די אז ׳עעפער, די אין בעטלאך ארײן לען

 זאיען קריגען צו דענסעז זײ וואס סקעבס
 די הפנים עיאפען. צר וואס אויןי חאכען

 'ארבייטעד די אז װײסעז, באלענאטים
 כעסעד קאנען הריגען איצט קאנעז זײ װאס

 צו גרײטען זײ און נײהען װי ״פיאםען
̂ר בעטיאך. זײ פ״

 געזעץ םון םארבאטען אבער איז עס
 ױגיאז די און פעקסאריס אין מלאסעז צו

 נעהען :יט מען זאל :אר גיט אז זעהן וועמ
!ניט אױך שי״אפעז נאר עעפעה די אין

 לײ ״ױניאן די פע:?:עז, שלעכטע
 יא^ןן יטאפ אין ?זלאםעז אםילו דערם״,

!...ניט אויך זײ

 סך א וױדער מאכט ®אליצײ
 דער אױן» טאנטאג ארעסטען
דעמאנסטראציע פיקעט

 און ארײז, װ*לד איז ציהט וואלוי חןם
:.room* םאמזן צו •אליציי דער

 א נעוועז וױדער איז מאנטאנ לעצטען
 דעפאנםםרא• פיסעט ׳^עהנע א און גרויסע

 אטאל װידער עס איז פאליציי דער ציע.
 דעם *כםענדינ ניט און נעם׳ןלען, ני׳פט
האם פאליס, אװ ם׳פיעא דעם םון צוזאנ

u געמאבט װידער מען w tin •  n t f i’ tcw. 
 זייג«ן םטרייס«ר מרצינ און עטרינע

 די צװי׳צען און ננוו*רען *חמטירט
nmw t זיינען *תססירטע w, כטרוכא־ 

ז, און ויסערסטז װיטט, ײי  מ־ דער פיו זי
האסממ. סטרייק נער»י
 ניט חאר a אויף האבען :room• די
v jr» aט  ווזלנע דעסאנסטראזדן, די «יז

ro די פןן אײנע nm(« אי« o in yp און 
vtaoru ניז חאנעז הי*וסמטכ«ר די וואס 

p 1*י די דוונגעטיחוט. »י«ט o ro o rm 
 דיש«- אין נעװאחזן פ*רנעכדאכט דמען

 דז׳פארז׳ש און קאורט ביארקעט פצרסא(
ז זיי ח*ט נראדספי י י  מטרייט. •י
 געװארען ארײננעבראכט ז״נען עפעטער

 *רעסטירט זײנען װעלכע פיקעטם, 8 :אך
a מבעו נעווארען r  a• טער26 דער אויןי 
ײ סטריט.  נעװארען באשםראםט זײנען ז

יעדער. ד*ל*ר a מיט

)ינחשאנקשאן װעגען פארהער
 פארדמנד » פאדגעקוםעז איז םא:טאג

 רחד קדעין דזמאדזמ פאורט סופרים םאו־
 צטליכע װעיכע אינדדפאנידמא?, דעם גען

 קרינען םתחזז דעזײנארס סםזײיק-ברעכער
 דער דעןײנערס. סטרײקענדע די געגען

 די פ*רטראטעז חאט באסעס דײ םון לאיער
 און חילקװיט גענאסע און ססרײה״ברעכער

 ױ• די םארםראטען האכען ראטעגבערג מ.
ניאן•

 זיין אױף האט הילמוייט געגאסע
 אלע צױןל*פט אדםז פײסטערחאםטעז

 כא״ די א\ן סטרײק־ברעמר די םון טעגות
 נע־ חאט באסעס די פון לאיער דער סעס.
 מיט׳ן אײנער וועלכעז אין ברי^ א וױזען
 כלומר׳שט איז סײנםעלד דזשײהאב נאסען

געווארען. נעסטראשעט
 פאר־ דעם אויןי האם קרעיז דזשאדזש

טי הילקוױט גענאסע םיז לאנג  בא־ מ
 געמוזט דזאט ער און בריף דעם טראכט

 גע־ א איז ברױי דער אז אנערקענען,
 די טט סען װאס אײנקר פעלשםער.

 אכער געשרימז בתף דעם שיראך
 עם־ אן װי געשריבען, עקסטרא האט ער

אי מנז כדי הזורץ,  איינער או דענקעז, ז
 גע״ עס האט ענגליש קײן ניט קען װאס

שריבעז.
 די נענעבעז האט הרעין רזשאדזש

 געשרײ איהק צוצושםעיען צײט לאיערס
 דערנאך װעס ער און ארגוסענםען, בזןנע

ענסשיידוגג. זײז ארױםגעבען

״זדנסײר״ ױ ענפפעוען ודימאן און זינםאן
כאלעכאטים

 דעס םון פרעזידעגם דער פיגדער, כיי.
 םארעםענט־ האט #האונסיל אינדוסטריעיל

 איצטיגער דער אז סמײטםענס, א ליכט
 ״פא• צוליב בלויז געפיהרט װערט סטרײק

 עקאנאפײ קײנע נישט האט >גון ליטיקס״,
 גזד האבען הײפאן און זיגפאן אישום. שע

:פאמט װי ענםפערט

ענםםער זיגמאנ׳ם
איגדאסט־ פון םינדער, הענרי ״סר.

 סוט און קלאוק די פון קאוגסיל, רתל
 די דורך זיך האט םאנוםעקםשודערס,

 אינטעד־ די אז באיזלאגט, צײםוגגען
 װאירקערס גארםענט לײדיס נײשאנאל

 איצטיגען דעם נים םיהרט ױגיאן
 ארבײטכדבאדינ־ בעסעמז פאר סםריימ
 ״סאליטישעז א פיהרט זי נאר גוגנצז,

.“קלאסעדקאםןז
 איג־ איז באשולדיגונג די אט ״אז
 קױפ םעז דארױ גרונט, שום אהן גאנצעז

 םאדערען הלאוקםאכער די דערקלערען.
 העמד תאגטראקםארם, םון ליםימײמאז

in פאראנטװארטליכקײמ די און שכירות 
 ארבײםס׳ די פאר דזשאבערס דיי םון

 זײערע פאר שעפער די איז באדינגונגעז
 ^»טונזײנע40 א ׳סאבד?!»גוםעקםשורזןרס

 36 פ*ר גאראנטי א און ארבײסס־װאך
 םר. אויב יאהר. דורכ׳ן ארבײט ײ^כען
 כדט מזננשען אײן כאטש יזאז פיגדער

 איבערציײ אינטעלינענץ דורכשניםלימגר
 n פון זיעעז םאדערוננעז די אם *ז געז,

 םאד נים און כאיאיןםער פאליםישעז
 אדבײםנדבא- די םיז פארבעכמחננ דער

 א אױפנעםאז האכען ער װעט דינגוגמ?,
 םינדער םר. װאס ״דאס זאך. גרויסע

 גע• ניט פענען פארבעדעטע זײנע און
 אח פשוט זאל װאס אישו, קײן פינעז
 *הא?־ ײ1 םארװאס דזגרקיערעז, תלאר

©IP ק זיד  נע־ דײ גאכגעבעז »ח יויי
 סלאוקםאכצר, די פון םאדערונגעז רעכטע

ײז םיט צודעסען ער •רואװט בא־ ז
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 יױ אינםערנײשאנאל די אז שרלדיגונג,
 ״קאםוניסםישעד םיט אפ זיך גיט ניאז

 מיט זיך שםיצם ער יראפאנאנדא״.
 פאט- גואס דעם, אוי̂ו באהױפטונג זײן

 רעתער געװען זײנען גיטלאװ און םער
 סטרײקענדע די םון מאסםיםינגעז די בײ

תלאוקפאכער.
 די או טט, זעהר װײס םינדער ״סר.

 סיאוקםאכעד די פון סטרײק־מיטינגען
 אויך זײנען יאהרען פארנאנאנע רי אין

 םון רעדנ^ר םוז געוראדעז אדרעסירם
 און ריכםונגען פאליטישע פארשידענע

 טרייד־ױגיאנ־ אײנפאכע—אפטײלוסג;^
 און דעסאקראםעז סאציאליסטעה יםנתן,

 אלם יוניאן די אבער — סאםוגיסםעז
 צײ גים קײנםאל זיך האם קערפערשאפט

 •אליטי־ װעלכער אידנענד צו געבונדען
 אז מוושו, האכען טיר ריכםוננ. שער
 םר. פוץ באשולדיגונגען בײזוױליגע דיזע

 בלױז װעיען סאלזמע? זײנע און םינדער
 איי־ די איז קײם זיתר טאמז שװאכער

 פאקםעך און אויםדיכטיגער דעד םון גען
עפענםליכהײם. זוכענדער
 פרעזי״ דעם צו אפיל םינדער׳ס ״מד.

 פעדערײשאז אםעריקאן דער םיז דענט
 אין ארײנםישאן זיך זאל ער לײבאר, אװ

 האט סעטלען, איחם און סםיײק
 אנדערע זיעע וױ ווערם זעלבעז דעם

 ליי־ אינםאתיימאנאל די דערקלעררננעז.
 איז יתיןח װאירקערס גארטעגם דיס

 אםערי־ דער פון טײל געזקצליכער א
 פאר לײב^ר אוו מעחןרײשאן תעז

 פע־ אכמגיײקעז די און יאוזר, 25 לעצםע
 בווסאנט געגױ איז לייבאר אװ דערײשאז

גאפמזדט האבען װאם n כדט
 אמתסנד קלאוק דער אין ארבײטער די

ססרײק. א צו ריע
 צאגימ םעחר םיל נעוחון *ואלס עסי

 ווון פיט־מר םר. וחנן חמולײסםיש, און
 מו־ אגבעחױמנז וואינמן קאלעגעז זיעע

 «ג- און ווריין «נים אין פאקםען די סען
 אוגגמה^גדלו םריד^ימנ .פאגנען

 wi זײערע פוץ סארשטזנחעד דײ םיס
ס *װיט׳ז בייטער ד םיז מזי  םולער יו

ימזתײג• יתיטכ׳ם דער םון
ײ ניז׳ D ײי ‘ײ ir ט*ת«ר»כט איז f t 

מוגמחננץ ער׳יםןר זתר בײ ־
jn  w u□ י .קאונסיירי אינדאסםדיעל י ♦.« .י ^ *, ;׳’ •

חייםאן ל. ®ון סטײםמענם א
 את רפיסחו *רי

iS^ ן)א :מאונסי^ P 
«r םײזכמגמס JM די

W די

, ^ » ר פ

«j« רער m וױחנרחאיען p rm די און 
ײ t» — פראגא ?עיגע צױ נים וױיסען ו

אס און װאס לינ  קיאוקטאכער די פא̂ר
סטרײשען.

זייע־ סטײמסענט לעצטען דעם ״אין
 די אױף א• דער י• V? ?ײ שטעיען רען

 ניט געםעלט זײ און שעפער נעסעטעיטע
 םיט געסאםעלט תאט יוניאן די װאס

ו שעפער. אזעלכע ױ  אז א(, די וױיזען י
i* געסעטעינת די אין m גע־ כמן חאט 

 זײ איז סלאכות, בעיי צושטעלען דארםט
 די גענוטעז םען חאם ווטנען פון פרעגען

מלאכות. כעלי
 אינ־ חנם ®ון חערעז די •? ״םילא,
 אונזע• דם נעפעיען סאונסיל דוסטױעי

 תיבסם״ איז דאס — סעטעלםעגםס רע
ײ בײ וױ יאמ אזוי פארשטענדיױ.  ז

 אז גאטידייד,- נאנץ איז מעז, םטרײקט
 אנדערזן אז זעוק, ותיען גיט זאלעז וײ

 וועלען סיר ארבײטעז. »ון סעםלעז ?אלען
־”p אין אריעלאזען ניס דא דעדיבער זיך
 דעם םון חעחנז די סים ■אלעסיקס נע

 פא־ דזןר וחמען מאונסיל אינדאסטריעל
קאמיטע. מסעלםענם חןר םח ליסי

 םון •רעזידענט ^נר םיגמד־, ־מר״
 א אין האט קאונסיל, אינדאםטריעל דעם

y• דער אין םטײםםמט o n ערקיער̂ס
 בעסערע םאר ניט איז סטרײק דער אז

 פארבעסערוננ דער ם»ר אדער װײדזשעס
 אסא״ זײן ארבײטס־באדינגונגען. די םון

 דא־ ניט חאט אוגז, ער זאנם סיאױישאן,
 לײבאר, םיט םוורחאנדלען צו נעגען
 מוזעז ארבײםער די פון םיחרער די אבער

 אינ־ די חאבען זאלען װאס אזעלכע, זיין
 אמע- איגדוסטריעלער דער פון טערעסען

 אז ערקלערם, ער און הארצען, צום ריקע
 םע• אםערייזעז דער םון יחגזידענם דער

 זיך האט גריז, ס. לײבאר, אװ דערײשאז
 דעם סעםלען און ארײנמישען נעדארםט
סכסוך. איצטיגען
 מיר װאס דעם םיט אז ניט, דענק ״איך

 פאדערונ־ די ערקלערען אםאל גאך װעלען
 אדער סםרײקען, מיר וועיכע םאר נעז

 סםייטםענטס פטלשע די אפלײהענען
 װעט קאונסיל, אינדאסטריעל דעם פון

ײ אויף האבען דאס  זײ אז ו;ידקוגג, די ז
 די אין ואםד שיםען אויפדזעחןן זאלעז
 מוחות די םארטוםיעז װעלען איז אויגעז

 טינעמײנעם חגם איז ארבייטער די פיז
פובליקום.

ײ ױני*ז דער םון םאדערונגעז ̂די  זי
 ‘■א אזױ אח קלאר אזױ זיך, דאכם נעז,

ױ •ונסם ?ײ, םאר פולער  אמזעחז פאר ו
 םאר׳ז וראכעז «אר א ניס ארבײםער.

 פונ׳ם ;םאדמיןי1 אין ניט איז סמרײק
 א אויסנעטראכס םיר חאמן ס^רײק
 צז זײנעז װאס םאדערוננעז םון צעטעל

 פאדע־ די טאזואוםם. נים באלעבאטים די
 געווארעז צוגעשמעלם זײ זײנעז רונגעז

צוריק, יאהר האלב א איז צדױי מיט נאך
 נזד אדיסנעארבײט זײגעז פאדערונגעז די

 נוםגעהײםעז און ױניאן דער םיז װארעז
 םר. סאמוענ^ונס. צוױי ביי נעװארעז

 ךײ םים באקאנם נזמױ גאנץ איז םינדער
 פארד»א:־ אסאסיאײשאן זײ וואלם און

 די םח באזיס דעם אוייןי אונז מים דעיס
 זײערע p* איצס װאלם פאדערונגעז,

םטרײ̂י קײן נעװען ניט שעפער
קאמוגיםטי־ םיז געשרײ דעם ^װענען

 tv שויז דאס איז — פראפאנאנדע שער
 װאו באלעבאטי̂נ די םון טריק אלטער

 סטרײה איז ארוים געהען ארבײטער גאר
 גע־ א פאר םארװאס אויס ניט םאכט —

 באלע־ די הויבען — םאדערו;גען רעכטע
 האמוניס־ פון נעמרײ דעם *n* באטים
 אז שויז אי! דאס פארשווערוננןון. טישע

 סײנעם סאז װאס טריס, אויסנעשפילטער
 אפנא־ נים קײנעם אח םאדםיהרעז ניט
רעז.
פיה• די ניט געםעלען םינדער׳ן םר״
 װײסען םיד קלאוקםאכער. די םון רער
p זרעלען קלאוקםאכער די צי ניט 't צד 

 װאס םיהחנר אזעלמנ חאבעז צו םרידען
 פיס פינדער׳ז םר. זײן געםעלען זאלעז

ײי #אסאםיאייש¥ז ?ײז  אז ״זײן האז עס וז
 װאל״ קלאוקםאכער, די פרענעז זאל מעז
ײ טעז  די מגעז אױסצוזעמז געזזאט ז

 קאונסיל. אמדאסםרתל דעם םח םיהרער
 זיכעױ זואלט אסאסיוניישאן די אבער

 קלאוקסאכער די לאזצן נעװאלט ניס
 •ונקם מיחרער. איחרצ אויםצוקל^גצן

̂ן אזױ  לאזעז גיט איאוקםאכאר די וועל
 ?ייעחו אויםקלײבאן אסאםיאיחאאן דער

 נים דא זיר חאנדאלם אס איז םיהרער.
 םיח־ מיקכםא אדער פיחחוד גוטא װעגעז

 קם וזער אויס נים טאכט עס וױיל רער.
 ניט זײ האנעז םיהחנר, די זיין נים ואלעו

 באלע־ די םיידזט םסרײק, דעם סעםלען
ײז וועמן באםים  די נאכצוסוכמן ווילע ז

 זןד וואס ןןדבײנתד, די *\\ פאחנרזנמן
ר םעגייד סאבאן יען  א סאמנז צז !יי «

לעבמ־ בעסעחגז
» ■יגחנר *םד. . »ov>i רןויחננס «ו* 

 «וו ®עזתריי׳*^ *מריסעז חןר פון גרין
ײ. מ ״ עו v«מ»< ײ •« י םי׳י  »יז *ר״נ

IW ״ליכג״ס 'M 'M  tun .ער ,םבםור 
p a n* םן ta jtnon ײ  װפט גרינ׳ען ג

t« ער r a׳a  m a  .בארניח״. נעסעחנן 3
ta איחם םיר ײילזש  , in x r r a B חד» 

די w פ»רסרעטער חנד »י« גריז זיחננם
 1« רטרעטער8« ־an נים »ון «»נײם«ר

u a r " « 'Q K D c n, ון« ta■ר  םםרײק ת
 n« םים Bhatu* 1רויסגעתס«8 »י«

ו מ י . 1« זװשםיסמג pa ײ ד די «י
if ft * י ' : *#• * • I trv ilH M B  • fit. »1 <« *־ y * ^ t t >h־י- י ,I I

£
 ■חד און לײכאר אװ פעדערײשאן דיקעז

 נאמבאםים די אוינ און ׳טיין זידמנט
 גרמ׳ען זזאבען צו עהרע די חאכען וױיעז

דט נרר חאכען קאנפעחננ^נז, די בײ
דאגענען.

 סצד םארשלאג סעטעלמענט ״יעדער
 די חאמנן דארפען זואט כאיעכאסים די

 קיאותסאכער אוגזערע טיז יומחײסמנ
 גוט גאגץ װײםען קלאוקמאכער רי איז

 ארױסגעגאננען ?ײניז זײ םארוואס
 כאלע־ די וחנז דאן בלױז און סםר^קעז,

 סונ״ אונזעית נאכגעבעז זחויען נאטים
 קאנען ײעט םא^רוננען, דאפמונטאלע

 ווע־ געסעטעלט סםרײק איצטיג^ר זתר
רעד.

 ®ת סטײטמענט א נאך
דגמאן ®רעזידענט

fn האכען כדר װי r אין געםעלדעם 
 ■רמזידענם גיט ״גערעכםיגקײט/ דער

 סםײטכמנם א םא; יעדען ארױס זינמאן
 ורענעז פרעסע אימם״נער דער םאר
 אלנע- איז סםרײק דעם ®יז שסאגד דעם
 זױכסיגע די םון םאגכע ודעגעז ארן םײז

םא;־«אסירונ;עז.
 באיע־ די זײנעז װאך די טאנ אײז
 איז סטײטסזןנם א סים ארויס באסים

 גע־ איז סםרײק דער אז פרזגס^ דער
 די דאס גארגים... צו<יב געװארען רופען
 אדויסנעשטעלט גאדנים האם ױניאז
 ?שיה די דאך איז פאותרונגעז. הײנע

 אויב סטריײןען? זײ לאזע? װאס צו—
 װארום טא נארניט, פאדערם ױניאן די

 אגרי־ דעם אונטער נים זיי שרײבען
 זײן זאל איז ױניאז דער םים םעגם
 אז וױים, םעז אבער סםרײק? אויס

 און מח. א דרעזזען צו בלויז זוכען זײ
 דער־ סטײטםענםס די םח אײנעם אין

 פא־ די זיגסאז פרעזידענם זײ םאנם
 ארױסנע- האט ױניאז די װאס דערוננען,
 זיך, לײענם סטײםםענם דער שטעלט.

פאלנט: וױ
םא־ א אלם שוין איז סםרײק ״דעד

אלע םוז צוגעגעבען וחנרם עם :אט.
 דעם סים זײנען װעלכע עיעםענםעז,

 אפשטעל דער אז םארבונדען, כטרייס
 דוי־ איז וזעהכצר פראדוקציע, דער פון

 גע־ איז געװאישן, םאראורזאכם אייב
 עכ האט ש׳נן דאס םאלקאם, אזױ װעז

 pH דעדװארםען. געסענט ניט בעכער
 גאנץ א סטריײז דער איז אלגעמײן
געלאסענער. אח שטײער

 ױאך פינפטעד דעד םון אגפאנג איזמ
pc םון רײ־צן רי כדר געםינעז םהדײק 

 זעלבער י־ער כםעם איז זײסיז נײדש
 סםרײק ךער ווען טאנ, אינ׳ם וױ לאגק,
 דזשאבערס־ די אױםנעבראכעז. האט

 נאר־ לײדים ״סערטשענט די — גרומ
 אײנ־ זיך האם—אסאסי»י״עאז״ סעגם

 זײז ניט אלץ נאך װיל און נעשפארם
 ארבײטס־בא־ די םאד םאראנםווארםיױ

 איד,רע פון שעפער די אין דינגונגען
 אסאסיאיײ די סאכ־סאנופעקםשזרערם.

 *אינדא־ דער ^אינסײדער׳/ די פיז שא?
 אופד אזוי פו»ט איז סאונסיל׳/ סםדיעל

 ױניאן דער מיט לןאנפערירעז צו וױליג
 פאדערו:״ די פיז םראנראם דער ווענען

ײ איז וועלכע ׳גען  נצװאיעז. געשטעלם ז
 פעסט זיינעז נאטירליה סטרײקער, די

 דעם אויפצוגעבעז ניט אנטשלאסעז
 וועלען םאדזגרוננעז זײערע ביז קאםף,

ורערעז. נאכנענעמנן
 זײנעץ, פאדערוננען די ״צװישען

 צאל דער םון באשרענקוננ א ערשטענס,
 א וועלכע מאנוםעקםשורערס, ־ סאב

 באז״טי־ צו כדי האמוז, סעז תשאבער
 קאנקודענץ, נארגעל-שנײדענדע n געז

 וועלמנד סארקעם, אין הערשט װעלכע
 םיט איבעתעפילם סיײוױ־סײ שוין אי?

̂סארס  דעם אפצושםעלעז כדי ;סאנםראי
 ,סוועט־מאפס״ אלםע די פוז װאוחם

 כא־ די טארזימחח צו םעהר כדי און
ױ אונםער שעפער די אין שעםםיגונג  י

 צוטײ־ נל״ך אױך װי גיאךבאדיגגומען,
 םעזא־ ״טיעת״ זײ איז אדיבײם םיז לדנג
קאנםראתמאר־שעפער. דיזע צזוישען נען

 וױיניג־ םון נאראנםי א צװײטענם,
 פארלויוי אין ארבײם װאכעז 36 סםענס

pfi ספרימ־ איז װאכען 17 — יאהד 
 פאל״סעזאז. pא װאמנן 19 און םעזאז

 הא* סלאוידםאריזעט סלױולאנדער (אין
 אוג־ יזלאױז-םאטפעקטשורערס -וײ מח

 ױניאז דער פױט אגריםענט דעם טער
 װאכען 40 אדבײטער די גאראנטירם

יאחר). ®וז פאד׳לײזי אח אדבײם
 אר־ פערצ^ג״שםונדיגע א דרימענם,
 די פארלאננעחגז צו כדי בײטסײיאך,

 חעכםגדסעזאך דיזער אין באשעםטעונג
 יאהר אין ד,אט וועלכע אינדוסםריזג

 װאכעז 30 םח וױיגיגער געגעבען 1925
רךרבשנינג אח ארבײם

 געםינעז םאח»יתגעז די ״צװישען
 אויסבנסערוג• פאלגעגדע: די אויך זיד
^ אין פוניןנמז די פון מן מג  אגן״

 נאייא״ w*אײנגאפיחו שוין זײנען וועלמ
עאר דער װי ,1924 אח מנן זגײטקינז

___ . ״ ד*ד *ח אמאאחנגס-«נד
W*' ווערם עם 3חאלטזדלײגע  T 

מי^א־סאײ/, סיניםום א .דערט
 די •ח וױידזאחנס די אויא ומנמחגג »

מףאיאסמט ויממ וחנלמ ארבײמר,
אח

ר, זײנען קלאוקסאכער די״ מ  ו״ אז ד
o ותיאן n מיז ססרי^ן ח מוו  מרך י
 מעוזד ארײננרענגען •ראגדאם זײמר

 אןד כאאט^נר דיזצר אין ארתוגג
 נאך נעפען אפשד װוט וס דוסטרת.

 און דזשאכערס די אײחנר װאמנז פי?ע
tn ir w n u v oדי אײנזעחן וחגיען ס 

jn- די גאכקומן םון ראטזאסקײם n v fi 
 זייגען ארנײט^ר די •רנײטער, די פון מן

 צוױי די פארנער״טעט. nvonn אבער
נע״ וחנרן *סניכע דאלאר סיליאז
p סאכס n r ייז חערנסט o n יארקער נמ 

v םארקעט, w\ ר קײז איז ^  םארקעט א
תן, •ראדדצירט גיט  כאסטא;, ניט װ*
ח שיקאגא גיט  די וױ נאלםיםאר, ניט י

 קצנען צו, אליץ גימון סאנופעקס׳או^ס
 מאכען צו פירסעס יארקער ;ױ n חעלםצז

*’ ארכײט. ססרײק דיער
גו^י״ ?עהר אױך וױיסען ארכײטער ״די

 ׳ סאגױ איגסײד די םון ערקלערוגגען די אז
 ז״ דאט דזשאכצרס, און םעקםשוחןדס

 זײער םארלירען <עװאלט גיכער וואיטעז
 םאדערונגען די נאכחופען אײדער סיזאן

 די ר״ד. •וסםע איז מניאז, דער םון
 די אין געהערט חאכען.די װערםער זעלבע

 t אז 1921 ,1919 ,1916 םון ססרײקס
 זעקס עױעטע פוךדי םארלױןי אין 1924

 דעמרייכט אכער איז סוןי צום װאכען.
 נזד איז וועלכע סעםעימענט א נמװאחןן

 די פאד צו&רידענשטעלעגד מ[מאלם ווען
ארכײטער.

 סאנוםעססשױ אין דזשאכעדס די ״ותן
D in צו םיח די נענוסען זיד װאלסעז 

 געשיכםע דער םון כלאט א איבעריײעגעז
 זײ װאלטען איגתססריצ, פלאוק דעד םח

 ײאלט מס דאס רעאליזירס, שנעל זעהר
 דער פאר און זײ, םאד בעםער פיל נעוחנז

 אנשטאט אויב, אעדוססרי^ נאנצער
 װאיטעז כלינדערהײט, זיך אײנשיארען

 זײערע פון פאדערוגנעז די נאכנעקוסען זײ
 אן מיט ונון םארשמאנד, כדם אדנײסער

 די פארריכטען צו וואונש אויפריכםיגעז
 דמר אין עקזיסטירען וועלכע איבלען
שםאדט. אונזער םון אינדוסטריע מלאוק

סטײטמענט צוױיטער א
 פזן םארלױוי אין מאל ערשטען ״צום
 קלאוק דצר אין אן נײט ותלכער ססדײק,

 האבען #ױלי םען1 דעם זינס אינדוסםריע
 זײער גענראכען זואך די דזשאבערס די

 קאליר. זײער געוױזצן האבעז און שוױינען
 םיז אײנער זועלכען סםײםסענם, א איז

 אין ארויםגענעבעז האם םיהחנר זײערע
 אפע״ אפעז זײ האבעז ■רעסע, טרײד חור

 מאנױ סאב דער צו שטיצע פאר לירם
 דעם איז אסאסיאײשאן פעקטשורערס

 םאר לויז איס יתיאז. דער נענעז קאםזי
 צו־ דזשאבערס די האבען שםיצע, זײער

 זײ אז םאנוםעקםשורערס, סאב די געזאנט
 מײ םח ■רינציפ דעם אנערקענען וועלען
פראדוקציע.״ ?אםם ניםום

 פארשםעהז קאנעז םיר װי וױיט ״אזױ
 בדײ פון אויסברוך ■לוצלוננדינען דיזען

 די צו דזשאמגרם די םון געםיהל דערלימנן
 דעם אין סיד זעהעז סובםאגו&עיזםשורערס

 דזשא־ די אז אנוױיזוננ, סלאחנ א בלויז
 פיז דרוק דעם םילען אן פאמען בערס

ס^ױיגט דתז שצם, שסארק. נאנץ סטרימן

T f ,נא״ דט ידנן סטד״ח דער *ז אדויס 
 סתגח װאקײשאז א איס װעדעז סדאנם

/ פאר t ■דזניתן ױ w r t r w ’H iv Mt 
 אסאסיאײשאן סאנמאנופעקסשולערס ױ
ן m אין דד אגשריכען צו  אין ױיו

v ?אמןי דעפ w\ דויד ױדאן, חר o n 
״ װאס  די פאיפ אין דאס גניאות, זאגעז ו

 דורכגע״ זועם ױניאן חור פון •דאגראם
 אסאעיא״שאז זײעד וועט וחנתן פיחדט

 נאתי^ד זײ עקזיסטידען, צו אױפהעדען
 סאנ-פאנופעק״ די דאס פאקט, דעם חן\

 חור פיט ״פאדכונדען זײנען טשודערס
ײ אח ױדאן״ t ו n n w צומק• אױוי זײ 

םיחדעו/ ?ײערע פון •אליסי די *ואוױיזען
 פאגױ סאנ די צו איבער לאזען ״נרר

in■ א געםינזןן צו פעקטשודערס :v o v 
טפזןד  די פון •דאסאזיציעס דחא צו ̂ז

i אז גלױנעז, 1כי יזשאמזרס. n זכריז
o in iroP irB iJooovo n נאך איז 

באהאנײונ- י1 ײנקעז1גע צו נענו: פחש
נז גען עי i איז אגעז1נמס האכען די װ n

 — !זשאכערס די םיז פאתאנתנהײט
t איז קאיעיןטײו. ארן אײנצינוױיז r r i 

 סאכ־ n פון 1פיחרא ײ האכעז קאמן•
lשוoמאנוםעל nאחיסמוױ״ 1אהע ביז ס 

 צו שסאגד1סא יאלען1איגדוסט נענוג זעז
tn^T^wn באגרייםעז און i n ױניאגס 

 פױם״ ז״עיע באטעז1פא צו און אם1פרא;
 סט!יײד אין אגטײלצונעמען ער1נלי

 מו־קיעמנגעז״ ״ליבעס יזע1 ײ.1כרעכע
 סאנוםעהטשױ n צו ס1זשאכע1 רי פון

o iy i, קלא אזא איז וועלכעl n כאוױיז 
 צו tjroip קאס̂ן פאײא^עם א םון

 י1 פיז אױגעז רי סא!מאכעז צו שיעם
 אײג־ זײ איז ׳ס1םאנוםזגקםשמ סאב

 וועט וואס נלימז״ ״גאל^ע שסועסעז
ױ זײז ״.1י1י א רױסעי אוים׳ז ו

 קאמיטע סטױיק גענעראל די
 אנױ־ נײעם דעם גוט הײסט

דזשאבערס וײ מאר םענם
 אפ־ איז אווענם דאנעחפטאג לעצםען
tm נעהאלםען rm u טי״ ספעציעלע! א 

i םון טינג n ייק-?אכדםע,1סם אל1נע:ע 
 גע־ פאתעלײנט איז עס װעלמן אויף

 ^אינ־ פאר אנ!יסע:ם :ײער ןרn װארען
 אנרײ 1יזע1 ס.1זשאכע1 דעפענדעגם״

 ווענען פונקטען נײע n אנםהאלט מע:ט
 גא־ א?םארס,1?אנס אדז ליפדםײשאז

 אח אמספזממאז בײנ^1א פון ראנםי
מ n םח אל1קאנט  עזזנלימנ אח 1בי

 סםוײיק״ גענעז־אל ךי אייגצעלהײכתז.
 באטו-אכם אױפסעמזאם האס קאסיםע

 נזכהעדףים!! האם איז פמסבתז אלע רי
o n םעמעהמענם־ די און יםענם,1אנ 

i צו אםעז1צונעס איז קאםיםע n ־1א 
nמnודנ מיט סעםלען צו בײם Jנם 

o ip n v rn״
jn ליך,1נאםי r ווערם אפליקײשאז 
m n c פוז אונםערזוכם נענױ m סע־ 

i םח אוז םזןלמענם־קאטיטע n גא״1א 
אאז־ די ניזײשאךתאפױכדן.  אדאאנחי̂י

pאױא ̂א־קעי״ 11אי נעבען סוז אסיטע 
t«3 עז1יע n n : i r א םאר אפלי?אכם 

 pc גוםהײסוננ דער אהן סעטעלמענט.
m ניט וזעחזז ?אמיםע1גאגיזײשאן1א 

סעטעלםענטם. קײ;ע געםאכס

 ה»נ האלכמז * נעבען *ז נאשלסען פאדיקרס
ססרײה סלאוסםאנער פאר׳ז ארכײפ

 אפגעהאלטעז איז גאכט1םא י:סםאנ1
i פיז מיםיננ א נעװאחגז n יעתד1פא 

 ער1 אױזי ױניאן. קופזןר אין יוניאן
 געװאמז אףםגענוסזגז איז פא!זאםלומ

 ?לאוהםא׳ די שטיצען צו װי אנע,1פ די
 באלע־ די געגען האםף זײעד אין כאר

גמװא־ באשלאסען איז עס און באםים,

n דאם רמז, n n,* ם1פאריע י1 ורעיעז 
בײס.1א טאנ האיבעז א נעבען
pc נענעראל־סטרײק־סאםיטע 1אוגזע 

i אויו״ נעװזןן אנװעזענד איז n םאײ 
ךזשזלױס און הײמאן ל. :זאםיומ

 אח נערעזדט האמנז ע1בײ טנאי.1•א
 po נעװאותז אויפגענופען ווארים זײנען

ס.1יע1פא די

מלס די אין םסױיסער די פאר ממערפען .
 הא־ וױילוננס1פא און רעתעד די
 יוקײשא־1ע אונזער םיט צחאםען מיםע

 הײנמיגע האבצן א!סםענט1דע נאל
 י1 פאד סאנצזנרטעז ם1אנזשי1א וואך
מצערסעז האלס. די אח ס1ײקע1סם ?̂ 

o מאנםאג. נעװאזתן נענעבען זימעז n 
ן אױגוסם, סען2  איז ד*¥י בוײיענם יי

 איז ב*זתר?רס לײסעאום. סאנחצכמז
i n נע״ האל בזײיענם ],א סאנמו־ם 
 טים־1א גרויס פון און 1פיעע א ווען

 האבע; מיטגלידער רי .dijוח טישעז
&o n  n נזד הנאה שטאו־? ם1האנצע 

חאט.
 זײגען אוטשטענחס, געוױסע צוליב

 הא־ זועלמ םיסםעז,1א די פזן אײניגע
 םאנהע־ אין אויםםו־עםעז מזאלט בעז
 זײ אםעז.1אויםגעם נים לײםעאום, נתז

ײ איז *םאדט גע^״אױסעח דעעז  זי
 אזוי פאחפפעטיגם, זיך ^וט םזיײן אר

 שפעס צו אמיקוםען זײנען דאס
ir אגסייל o n  n םיר סאנמלט. אין 

n  nraan י«ינעז««» o n חרן■ םאל 
o n נייד אר»נד*ירעז וחןלען סיר וו*ס 

a ן װ*ם סםדייקער די פאר סאגצערם 
מו מז »ין מחאםי מ  לײםד מנו״

ata באסײליטמ תד םיס pn *% מל־ I

ti ■*■ssus,יד״•■
> r ז *f ir, ♦ «» *1
::riiSiiriu:;;:•

♦ז«

 !יזעז זײ װעלען װעלבע םיסטעז,1א בע
אנםוישעז. ניט 1דכע מאל

 אוים־ זיינעז וועיכע ארטיסטען י1
 גע־ זײנעז םאנטאג לעצטען אםעז1געט
סאפראנא; םאדעציזא, לודכדלא :ווען
 םאדםח װיאליניסט; בעמ, הם1אב

 פעחתר, קום1םא ;1םענא װאלפסאז,
 טעגא!; סיבולסקי, סעפױועל ; פיאניסם

 זיעצז זײ וױאליניסם. המסין, הײםאן
 נזד האבזח ארן ןױנ1ב!יים*הא נעוױגז
o .אנקאת]״ פילע נעבעז n ענסודאכד 
 או־םים- די האט וועלכע! עולם, םישעז

 ענטוזיאסכױשע אן ?עהר גענזגמח םעז
i ח^ימאז אויפנאמע. n  ,p w i םוזית 

 איז קעםס ױטה 1<»ני ® פון 1עמטא1י1
 אנ־ ק1יא נױ t^p נעחוסעז ספעציעל

 עי ם.1סאנצע !יזען אין נעמעץ צו םײל
 1ימע1ווא ס1באזתדע א באסוםעץ האט

 <עםאכם באסאנס איץ עס ותז אװאציע,
i אח 1ע »ז עולם, צום נעװארען n 

in פיז זיז n n ,םו? מיםנליד א !ענזיז 
.2 לא?אל

o 6 ײטאג,1ם הײגט, nאומוםם, םעז 
 -Vais וועלזש אזײנע!, אימס פעסמייד

n בעז r iv\ קאנצערםעז pn וחנבםטער 
r חאל, o l l ,.עזחמ^ כת3 לעמז םט 
תגיגםאן 151 קלינםאז pv איז

I- ־ י ־1 ‘ 7 ן * י I׳ v * •* י ׳ י

V.

► -• * *- * p-ifim-fit ו* ׳י * m m * •  m■ fc * • 4 * * «י   * mm *  ♦ *־׳ י♦ * י

M .  V t f ,  .  . J .  , J ^ ,־ י «. 
-'jk .‘-



m i M i

VjSSV*

J

־ז43«

ג״•
ןךי*

 װעיען האנצערטען דיזע אױוי סס.
 ג. און סיראזש^יקאוי, י. אױפטרעטען

 קאנצערטינא באװאוםטע םאטוס^ויטש,
 םאר־ ניט דארםען װעיכע װירטואזען,

 מיט־ אונזערע םאר װערען נעמטי^ט
 דער פון סאראהא, דזשין מאדאם גציחגר,-

 איז זינגעז װעט װעיכע ̂ופערא, מילאן
 םים רוםיש, און דײטש איטאלי^ש,

 םון זינגער סאלא םאלאוױשט, ר#ת
 באר, רינג ארבײטער אידישען דעם

 אינ־ איהר םאר באװאוסט איז װעלכע
 םאלהס־לײ אידישע םון סרעפרעטאציע

 װעמעס םיבולסקי, סעםױעל םר. דער,
 אונזערע באגײסטערט האט זינגעז

 פארטער רעי װאך, לעצטע סםרײקער
 סאפראנא, קאלאראנ^ר ױנגע טילער,
 אוי&גע״ ענטוזיאםטיע זעהר איז װעלכע
 מיטנלירער אונזערע םון געװארען נוטעז

 םאד ה״אט זי װעז •הויז״ ױניטי דער אין
 ברד אנדערע. און נעזונגעז, דארטען זײ

 דעם ־םון םיטגליד %א װײגער, ה. דער
 םיט׳ן וינגען װעט כאר אינטערנעמאנאל

״דוביגושקא׳*. ליד דאס עולם
 און ק׳לינטאן אין קאנצערטען די

 אנםאנגען זיך װעלען הא< ײעבסטער
 בעטען מיר און אזײגער אײנס פונשם

פינקטיליך. סומעז צו סטרײ<ןער די

םאראקא דז*ין מ#ד#ם
 אפערא אן איז סאראקא מאדאם

 אויפ־ איהרע םיט באװאוסט דנגערין,
 םילאן איז אפערא דער אין טרעטוגגען
 שטעדט אנדערע איז אויך איטאלי^

געשא־ אױך זיך האט זי אײראפא. איז
אויםטרעטונ־ איד.רע םיט נאםען א םעז
האל, סארגעגיע אין סעזאן אעצטעז נען
̂יכען צום  םון כאר פון סאנצערט יעהרי

 קוםט זי םארגאנד. ארבײטער אידישען
 װאסײשאן איהר פרן םסעציעל איצט

 װאם קאגצערטען, די אץ אויפצוטרעטען
 סטרײסענדע די םאר געגעבען ווערעז

̂וסמאכער  *וחגוסט םרייטאג, דעם סא
 װעב־ אין בײטאנ, אוהר 1 טעז6 דעם

האלס. הלינטאן אוז סטער

טאלאוױטש ראוז טים
דרא־ א איז מאלאװיטש ראה םיס
 םון סאלאאיסטען סאפראנא, מאטישע

אדבײ־ נאציאנאלען אידישען םון כאר
 םיט באװאוסט איז זי םארבאנד. טער

 רוסײטע איז אידישע םיז זינגען איהר
 אין אויםטרעטען װעט זי פאיזקכ־לידער.

 געגעזען װערען װע^כע קאנצערטען, די
 ׳הלאו<ןםאכעד סםרײל־ענדע די פאר

 אוהי־ 1 אויגוסט, ט^ז6 דעם פרײמאג,
 הלינטא; און װעבסטער אין הײטאג,

האלס.
 ארגאניזירט װערען קאנצערטען די

 צױ סאםיטע ענטערטײנםענט דער םיז
 דע־ עדױהיישאנאל דעם םיט זאמעז

אינטערגעשא־ אונזער םון פארטםענט
.5נאי

 פון םעדעראציע אטעריקאנער
 יאר־ נױ די באגריםט לערער

םטױיחער. קלאוק הער
 קאנװעגשאן יעהרליכע םע10 די

 םון םעדעראציע אטעריהאנער דער םח
 *ונע־ אעצטענס יאיז וועלכע אעהרער,
 אנ־ האם יארס, נױ אין געוו^רען חאאטען
 אויםחריסעגדינ חןזןולוציע א נענוםען

 אין םטדייקער סאאוס די «ו םיםיאטיע
 כעעיקט איז רעזאאוציע דיןע יאר^ גױ

 וער םיז אםים נענעראצ צום נעווארען
 נ. ם. במדער דורך אינטערניימאנאל

ipppor,םון סעקרעםןנר־טרעזיצורער ־ 
 זיך צעזם און םעדעראציע לעהרער דצר
פאצנם: זוי

 אינטער־ די יצם־ אםנאםראנט, ,איז
 וואירסערם נארםענם צײדים נײמןוגאצ

 בא־ צו םטרייס א |9נ*רופ חאט ױניאן
םי־ אוסצרטרענציכער זיך פרײען

אצ^  םון *רונטמרדריקונג נעםצ*ן*;ידי טו
 אינדוםםריע חנר pfr’סטאנדארדס די

דזעא־ •אוכ^אראנםװ^רםליכע די דורך
, * ר ח מ , • י

 אינטער־ די דאס אםבאטראכג^ אין
 וופירקערם נארנמנט איידיט ניי׳צאנאל

m איקאו איז ײגיאז v i אח אאסיײ 
ר m *ראגדצטיװ  ביצדוגבט־ארבײם ת

אויסמצײמנטן מאייםבמם תאט ־•־

 פחןז. צו סיינעלפ ימנגרעס ױניאן טויױ נריפיש
מםיפע מיינערם די העל&עו צו זיגםאן •

 בא־ םאנטאג האט זינםאן פרעזידענט
 בריטי^ דעם פון קײכעלגראם א קוםען
 אינטער־ אונזער קאנגרעס, ױגיאן טרײד

 קאםיטע מיינערם די העלםן זאיצ נעיעאנאיל
 ספעציע< קוםט װעילכע ארבײט, איהר אין
 גדײ די םאר ג/גיט זאםלען ענגלאנד םון

נער־סטרײ?עי.
 : םאילגט װי זיך ילעזט קײבעלגראם דער

 אינטעדנע־ פרעזידענט זיגםאן, ״טאריס
 ױניאז װארקערס גארמענט לײדיס ׳שאנאיל

 ?אנגרעס, ױניאן טרײד בריטיש ״דער .
 באגילײטען צו טיילעט בען אפוינטעמ ̂האט

י  קאילעקטען צו מײנערס םון קאםיטע \
אמעריקע. אין 'געילט

 בא־ זײ װעט א\הר אז האםען ״פיר
 װעט איהר װאס אלץ סיט דיז הילםינ
העגעז.

אן םרײד בריםיש קאנגרעס. ױגי
טשערמאן. ׳רױ י.
סעקרעטאר. עקטינג גרײ ז.

 סעקרעטער און זיגםאן פרעזידענט
 בײ־ לאקאלס די דערםאנען באראןז

 רעליף־ צום םײל זײער צוטראגעז
םײנערס. ענגלישע די פאר פאגד

 איגסטרוקציעס די אויספאלגענדיג
 איגטער־ אונזער םון ב. ע. ג. רער םון

 מיט באראף סעקרעטאר האט נײשאנאא,
 א ארויסגעשיקט צורי? טעג אײניגע

 אױם־ אאקאלס, אונזערע אאע צו בריף
 זײער בײטדאגען צו זײ םאדערענדיג

 ענג־ די םון םאנד רעאיעו* דעם צו טײא
 בא־ םעקרעטאר סטרײלערס. מײן לישע
 ביז שוין האט ער אז באריכםעט, ראח

 ענט־ גינסטיגע אײניגע ערהאיטען צט?א
 גאר און אאקאלס םאנכע פון םערס

 זײן זאא עס ׳ער ערװארטעט לירצאיך
 ױניאן די װעאכע קװאטא, די םאדפיאט

 דער שאםען. צו םאראםיכטעט זיך האט
 האט באראף סעסרעטאר װאט בריװ

 זיך אעזט אאקאאם די צו ארויסגעשיתט
:פאאגט װי

 בארדס דזשאינט איז אאקאאס אאע צו
 איג־ דער םיט םארבונדען זײנען װעאכע

 װארקערם נארמענט אײדיס טערנעשאנאא
ױניאז•

. !שװעסטעד און ברידער
 קויאעץ ענגאישע מיאיאז א איבער
 םאמיאיעם זײערע מיט צוזאמען מײנערם,

 די װעאכע געגען נםשות, םיאיאן םיר
 גע- האבען ענגלאנד פון באראנען קויאען
 האבעז זײ װײא ״אאק־אוט׳/ א מאכט

 רעדוקציע א אנצונעהםען ענטזאנט זיך
 םון םאראענגערונג א און װײדזשעס אין

 אונז צו .אםעאירען שטונדען, ארבײטם
היאף. נאך

 זײנען ״אאק״אוט״ דעם אײדער נאך
 געװען םײנערם דיזע םון װײדזשעס די

 איז ארבײט און קאײן, זעהד און זעהר
 םון מעהרסטע די אז וױיגיג, אזוי געװען

 הונ־ אײדען געמוזט האבען םאמיאיעס די
 שוין זיך קענט איהר נויט. און גער

 זײן מוז אאגע זײער װאס םארשטעאען
 אנ* זיך האט אאק־אוט דער װײא איצט,

 האט אט אפריא. טען30 דעם נעפאנגען
 װאס היאף םאר רוף דירעקטען דעם איהר

 די־ םון ענגאאנד םון אננעקומען אונז איז
:העםםער בראװע זע

זײ־ הײזער מײנערס די םון ״םיאע
 פאד־ די פוסט. גאנצען אין איצט נען

 םארהויםט האבען ארבײטער צװײפעאטע
 דער װײא נעקענט, האט מעז נאר װאס
 גע־ האבען מײנערס די דאס איז אמת

 דיזער און הונגער־אוין א פאר ארבייט
 איצטי־ זײער םון באזיס דער איז םאקט

 די צו זיך אוםצוקערען ניט באשאום גען
 בא־ ערגערע אונטער ארבײטעז און מײנס

 האבען זײ װעאכע די אײדער דינגונגען
 זיך האבען מײנערס םיאע װי םאראאזען.

גערען װאאטען ^מיר :ארויסנעזאגט
 איײ הימעא פרײעז אונטערעז שטארבען

 אעכער׳/ שװארצע אונזערע איז דער
 האבען , ױניאנס טרײד מנגאישע די

 האבען זײ װאס #בעסטע דאס געטהאן
 מיײ סטרײסענדע די םאר געסענט נאר

 איצט זײנען סאסעס זײערע אבער נערס,
 זיר שטיצעז מײךבאראנע) די ערשעפט.

 ארביײ די באזיגען צו םאקט דעם אױו*
ײ און טער שקאאםען וױ צוריקמרײבען ז

 ארבײט םון באוחנגוננען די םאר דיגסט
 םון אויםהאיטונג דער דורך ביאדונג און

 י־דורר און אונױחגרםיםעט ארבײטעד דער
 עדיר איחר םון אמםיװיטעכתז אנדערע

ײ דענארםםענט, קײשאגאא  עם ז
 אםעמקאנקר די דאס באשאאסען,

ז לערערי םח םעמױאציע  מ^וחננמאז ײ
 סימאא־־ אױס:איזזר דריתם םארזאםעים^

 אינ־ דער ®יז ®ארזומנז די כדט מיא
 װאיר־, נארמעגט אײומס םעדנײשאנאא

ס- ר אן מ תי  איהחנ לאױפןװוזאאטען '
ײ און יעבעז, םון סטאנדארדם  עס ז

וויינמנד
 דיזער םיז קא«יע א דאס באשאאםעז,

חנר צו ווערען געשיקט זא< חנזאלחױע
I »און 1מני w l n• . .

 א איז שעח איצטיגע די מײגס. די אין
 און כח דער •רעסטיזש, דער הריטישע.

 באװע־ ארבײטער דער םון צוקוגםט די
 אין שטעהט װעיט גאנצער דער אין גונג
 ריוי דיזען אױוי ענטםער אין און האן.
 עקזעסױ גענעראא דער האט היאןי, נאך
 אינטערנעשאנאא, דער םון בארד טיװ
 איגעהאא״ יארס, נױ איז מיטינג א אויף
 באשאא״ ׳ױני טען23 דעם מיטװאך, טעז
 ענגלישע העמפענדע די שטיצען צו סען

 סױ דיזע דאאאר. 10,000 מיט מײנערס
 צװישען װערען קאאעסטירט דארױ מע

אאקאאס. אונזערע אאע
 ביײ איין צו מיר אפעאירען דעריבער

 איהר װי ברײטהארצינ אזוי צוטראגען
 כאטש צװעק. נאבעאעז דיזען םאר קענט
 סטרײק נענעראא א אין זײנעז אאײז םיר
 אינדוס־ הויפט אונזערע םון אײגער איז

איבערצײנט, אבער מיר זײנען טריעס,

 ױו«ן ®אר׳צוױימן ניט וועט איחר »ז
 «J1» «װ קומט ײעינער חילו*, נ«ר רוף
 לייחננדע די fie ים, זייט אנדערען פון

 *רגיײ מײן עננלי׳צע די פון םאטיציעס
 טײנ׳נ די אױפחאיטען יטםיר טער.

 טיר ד«וט *(,,ױנ אונזעד םון טרידיציע
 ר׳ננטע). טענ׳צלינע »לע פאר העמפען

 װײל ׳צמי׳ו, M זיין אױן• חילף דיזע זאצ
 ז׳וחר מיינט שטונדע יעדע און טאג יעדער

קטםף. דיזען אין םיצ
 אין נײ׳פטייעתמען אייערע ׳פיסט

 װ*ל«ן טיר און אםים אינטערנעשאנאצ
 אונזער דויר סיינעל ניי אפ׳פיפען עס

ױ• פון אקט דיזען דורר צאמיר באנס.  נ
 טיר דאם דעסאנםטרייען, הילןי דערציכער

 די ד*ס ,iVJift מיר װאם ערנסט, םיינען
 ?לאס ארנײטער דעם פון אינטערעםען

 איינע זיינען װעצט גאנצער רער אינער
 דעם מאנען צאםיר אוו זעצבע די און

 םײ׳ עננצי׳פע מיציאנען די םון סאמוי
סאמף. איינענעם אונזער פאר :ערם

נרום, נרידערציכען םיט
 ■רעזירענט זיגםאן, טארים

סעסרעטאר. כאראף, אכרחם
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דעפארטמענט עדיןקײשאנאל
_________ . . . . ____ r

םיםנלױער די צו דעפארםםעכפ עדױסיישאנאל פון
 צו כח דעם אײך <יט ארגאניזאציע

 צו פיאץ בעסערען א װעלט די מאכען
ױניאן. אײער האט איהר לעמגן.

 בא:ױ צו העיםען אײך װעט װיסען
 און אינםעליגענץ םיט כח דיזען צען

װיסען. דארפט איהר עםעקטיװ.

 װאקסט. און װאקסט ױניאן אונזער
 אויב װיסעז, און װאקסען םוזט איהר
̂ט, איהר  זיר זאי שטיסע אײער אז װיי

םארהאגדלונגען. איהרע אין הערען

 פון חןפאיטמענט עדױהײשאנעי דער
 די אײך גיט אינטערנעשאנא^ אײער

 קעגט איהר װעלכע דורך אלטעויטעטען,
װיסען. געװינען

 פאר־ צו לערנען איהר הענט זײ דורך
 איכדוס־ עקאנאםישע, אײערע שטעהן
 די האנדיציע.^ פאליטישע און טריעלע

 ארגאניזאציע אײער םון פראבלעםעז
ארבײטער־כאװעגונג. דער פון און

 געשיכםע די שטודירען סענט איהר
 פסײ עקאנאםיע, טרײד־ױניאניזם, פון

̂־ע און ליטעראטור כאלאגיע,  נױ־ אנדע
גע-נענשטאגדען. װערטםוילע און טיגע

 םארשיחד די שטודירעז קענט איהר
 םארגעשיא־ װערען װאם מעטאדען, נע
 דער םון איבלען די אםשאשען צו גען

ארדענונג. עקזיסטירעגרער

 שדײבען לעזען, לערנען קענט איהר
עגגליש. רײדען און

העל״ אײך װעט באװאוםטזײן דאס
 די אױף אינטעליגענט רעא־גירעז צו םעז

 פארענטפע־ םוזט איהר װעלכע פראגען,
• בירגער. און ארבײטער אלס רען

לעבעץ, אײער םאכען װעט װיסען
 ברי־ אײערע םון לעבען דעם אויך װי

גליהליכער. דער־ארבײטער

 גע־ װערען לעיןציעס און סילאסעז די
 איהר װעלכע שפראך, דער אין האלטעז

אםבעסטען. םארשטעהט

 דער אין אפגעהאלםען װערעז זײ
 זײנען װעלכע ערטער, די איז איז צײט

אײך. םאר נאסװעם

 מעג־ די אויך אייך ניט ױניאן אײער
 לעסציעס, — פארברענגען צו ליכקײט

 אײער פאר און אײך םאר—סאנצערטעז
פאםיליע.

 מיכד אונזערע פאר טרײ אײנטריט
גלידער.

 צוזאםענ״ טיקעטס, סיםםאני׳־האנצערט
 םאל״ דעם אױס םילט הײלס, קונםטען,

 דעם צו עס שיקט און הופאן גענדען
 װ. 3 ■דעפארטסענט, עדױחײשאגאי

יאיק. נױ גאם, טע16
---------------------------------------נאםען
------------------------------------- אףףעס
-------------------------------נוםער לאקאל

 אונזער םיט האנטאסט איז שטעהס
 אפ־ עדוקײשאנאל דער דורך ארבײט
״גערעכטיגקײט/ דער אין טײלוננ

 עדײסײשאנאל דעם םון םארלאנגם
 בר זײטינען 32 אונזער דעפארטםענם

 םון באשרײבונג חנטאלירטע א לעטיז,
א<ןטױױטעטען. אונזערע

 זאלעץ םיר אז װילם איהר אויב
ען אײך ד  קאנצער־ אונזערע װענעז מי

און טעאטער רעתצירםע טצז^לעסציעם,
׳׳.־ ^־״״

v חאם of װי *יחר, וזײסס t ©די •נסווימל 
די׳יי  • •מייפאו »יו מװצנוננ •רגימתר יי

 אינםימײ״אנפל דפר םוז rarwn די מזס
דד. <ח ימיאו׳ Dnjrrwm גארגתגס

m «ױמ וחנם איתי־ איו ,PW< <ו«יס

ץ לעקציעס  הױז ױניטי א
װאך תומענדע

 פון עדױלײשאנעל־דעפארטםענט דער
 אראנזשירט װעלכער ױגיאן, אונזעד

 ױגיטי־הױז אין לעלציעס װעכענטליכע
 גע• האט זוםער, דעם םון םארלויף אין

 לעה־ צו שטערן י. בערנארד הראנעך
 אוײ טען12 דעם דאנערשטאג, טשורעז

 ״אינערציע זײן װעט טעמע די גוסט.
' ' ״.,ציװיליזאציע דער אין

̂הרעז װעט ער  םאלגענ-ע די אנר
 אין םאקטארען די זײגען װאס :פונהטען

 געכען ?ײגען װעיכע געזעלשאםט, דער
 וױ ,אידעען* נײע םון אײנםיהרונג דער
 דעם םארעגטםערען םיר <ןענען אזוי

 טעא־ און אעסטיטוציעם זואס פאסט,
 רעגירונג, ־ װיסענשאםט, דער אין ריעס

 װעלכפ םידות, און ביידונג עקאנאםיע,
 ניצליכ״ זײער אפגעלעבט שוין האבען

̂י נאך עהזיסטירעז ׳קײט אלץ
 נע״ אפם װערם װאס ענטםער, דער

̂דאס :איז םראגע, דיזער צו נעבען
 איז װאס נאטור״. םענשליכע די איז
 גע״ איז װעלכע נאטוי״, מענשליכע ״די
 און עקאנאטישע די ענרערונגען? גען

 װעילכע םאסטארען, געזעלשאפטליכע
 דעי• פון רעאלציע די םעסט שםעלען

 ענדערוגנ. גענען נאטור״ ״מענשליכער
װערען. דיסיןוטירט װעט אלץ דאס
 איצם ביז זײנען װעלכע לעסציעס, די

 עדיױ אונזער פון געװארעז אדאנזשירט
 געװען זײגען דעפארטסענט, לײשאנעל

 און לעהרער די סײ העכסם־ערםאלגרײך,
 געהאט זײ םון האבען צוהערער די סײ

הנאה. גרויס

ץ ר ײן פ ב ש ר ט הי ק אן פון שי אפ  י
םע א ע אר׳ן םי ען פ ש די  אי

ר ע ט א ע ט ט־ ם קונ

 דראטא־ אידישער באװאוםטער דער
fS טורנ, e• ,נעםיגט װעצבער הירשכייז 

 דעם נעשיסט האם יאפאן אין איצט זיר
 סונםט־טעא־ אידישעז םון דירע^טאר

ײז שװארץ םארים טער  ■יזד צעצטע ז
 אויןי אנגעשריבעז האט ער װאם םע,
רייזע. איצטיגער זיין

 איו אח .העגם״ זזײסט ■יעםע די
 דאס צזנבען. אידיש־אםעריקאנישעז םון
 חירש־ «רץ מאם איעםע, ערשטע די איז
מן ווענען נעשריבען האט ביין די׳  אי

ר אםעריסא. אין צעבען  באחאנדעצם ן
 ערשמ די םון די-אאאכע איהר אין

עצמ איםינראנספן, אידישע  זײנען וו
 אמעריקא אין נעײארען און געסוםען

 חירש־ אין נעשריבעז איז זי .“.הענט
ם ױ אח םםיצ םאצפסםיםציכען נײן׳  ו
 איי• פט אי« איבער נים שײארץ םארים

 אינטזד און מםטע וזירשבײן׳ם םון נע
 חד שווארץ און ■יעסען רעסאנםםנת

ט  וועגמר. אנחויב אויםפיהחנז זי מנ
י  ראצלז אינטערעםאגגת תאם «יעםע ו

 נראגד־ א פאו םענציכשיים א נים און
צ אויפםיחתג^ יעזער ^  חאט זי ו

ir נרויםע w d סצענעם

|199^ ואמןי־ '״'פו<ןג,”יז H  0 f * l > P f i

v w y  pH* ,f9oo״n rw ״
 ׳גרױסצר » pn נצװאױנט ה*ם ױאס

ינשױאוגג. » נעחאט
tP ער iw ty>opi (vn « ,ױוױסס/ op 

in w  vn נ^ר « rpup  n r i װאו Vo 
in רוסי•(^ n  ip i, װ*ס o w געססכט 

« ip ro סײנררוק n o חײo w  ,w o o d 
 ארץ צױניוס. דין ^וגעשוואנט תקא

 פרי״ אידישע די \pגיט װעט ישראל
 טע־ » •לסז, ס חאנען דאחי \po נע,

״ו י0ז \po וואו ריטאדי^  1PW גי
עמיגרירען.

 טעריטא־ א. געזוארען איו ער און
ליסט.ס0רי

 גע־ תרכגעדיוגגעז טיף »זױ איז ער
 דעם אז םצדיטאריאייום, מיט׳ז װאחנן
 אומ• אן פטר באטראכט ער חאט צױניום

 דאס סאיפירט ״עס איחנן. פטר נליק
 מיט דאן נאך נעדוגערט רp חאט פאי^/

שטים. שטארקער ײננער, א
 געשריכען שױן חאט װאט ער, און

 האט צײטמגען, אידישע אין ^יטיקלען
 פאר אדטיקעל םײערדינען א אנגצשײכען

טעריטאריאליום.
 VO אז ;עםאכט, גראד דך חאט נו,

 אױסגע- האט צײטונג צױדסטישער דעד
 רעדאקטאר, דער מיטארבײטער. א םעיס
o: חאט װאס m v גיא־ איס ח״טסאנ׳ען 
אײננעיאדעז. ייהם חאט שרײבער, טען

איץ• םאר האנ איך חײכיסאז, —
 דאדפט איהר אז וױיס איר און שטעילע, א
 א דעדאיוטאד, דער האט — נעבאך, זי

pאי קלונ iבעד״ פראנצויזיש א כדט ל 
 שפי־ מיט און סארש^יצם שארז״ דעלע,
 נע־ איחם אױגעלאך, שװארצע ציגע

■לײצזג דעד •ויבער קיאפט
 וױילע, א גצשוױגעז חאט חײס^ון

 ?א־ «ו וואס ניײר נעוואוסם ניט האט
“ □jyfrncm ?מר כ^דד לען-  Dtpn 

 חאט ער און פאר, שסאחס איהם װאט
אאנעתםען. שםאמצענדינ, *ב*סעי זיר,

 שטאריז איצם ניז איר אמנר יא, —
 װייס איו נעשסיםם... מעדיםאריאציסםיש

דאם. סען םענ צי :ים,
 האט — !םענ ם«ן םע^ טען —

 מתיר איחם רעדאסטאר ציוניסטיש^ר דער
 צונע־ ער האט שמייכצענדינ איז נעויעז׳
, :נעכעז

 םערי־ » נעווען אויר נין איר —
םאר־אציסט״•

אננענוריען. שטעיע די ח״סאאן יזאט
 ארומנענאנ־ ער אױ טענ ■אר עישטע ד־

 נעכטינצר. » וױ רעדאשציע חןר אין נען
 ניט חאבען ײאם זאכען, נעשריכען האט

 מיט׳ן נים אוז צױגיזם סיט׳ז ניט טאז צו
אין זארעז םתם נאר טעריטאריאצ־זם,

• ד«ר מי tM •רײן ו 9  i n  i» » ii i 
im ,1נוצנארי׳ אין w m m  i n  IWW• 

p״o ױנייצאיס • װענ׳נז אוו ניג• אין 
n • «ון W שרײג׳וד.״ «י«מממסי»ן

iva אניפעי y iv חאס אגצר i n
wfii ,e in tfiw  i# » w n n «אױ HW.

 אין ייר נייטיניו 1סי חײססאז, —
 1סי שריינט טישצ«ן.1א יכפימ1 ד•

dviv ג״ע די ויענפז a im  ...o rw n p 
אונזעו־ינער-. »(

 נא״ «ױן נןסוזס זיר ח״ססאן האט
 האט און פאיאדצפ די 1פא נייססןרען

i א אננצשיימן w מן1ווא טיקעי.1א י
ד •ן געסאכם האט ארטיה«צ דער א״
דמק.

in ניט חײרס«ינ«ז אס1 איי t tw 
 •V( יקר« 1• איחס 1אי ov נעווארען.

 רער איהם חאט דעיצו צוינ. דאי װען
נעפיינינם• *כיסעי געױיסען
 טע־ צום אװעס נשתיקח ער איז

 האט אדן רעדאתטאי ױטאריאליסטישעז
 ײע־ סיפעצ1א ז״ז םארנע׳צצאנעז א־הם

םעייטאריאציזס. נען
 ניט סן־ ק״ז 1אב« קאנען 1מי —

 פון 1רקדאשט* דער האט — צאהצעז,
סודה זיך זשורנאי טעריטאריאציסטישען

נמװעז. י
ױי װער —  איף פארקערט, נעיט... ו

 טיר ניי װעט עס געצט; סיין ניט וױצ
t|  אחן אסאצ שריינען צו נחת״רוח » ״

אידעאצ״. סייז פאר אײף, םאי נעצט
 דער״ ר9 חאט *■דפצענדיג, או)
איטיקעצ. ז״ן יקטאר1ר« דעס צאננט

 א חייטסאז, אמר איז ביםיאכװ״ז
מר איז אטסאספ«רע, דער דאגס  ׳ןי ײןי
 דורכנערתנ־ נעײאחנז נעםונען, זיר האט
 עט־ די צױניזם. ניט טאפע שוין נען

 שוין חאט «ר װאס איטיקיעז, צאכע
 ישראצ, ארץ ווענמו .אננעשריכען *צײן
utw רפא אידישעץ ז סייי סקתדסגדאזז“, 

 ov באנ״סטעמז. אציין איחם חאמן
 זיד ם1סיי»ג ער אז אויסנעקיםעז איז

איײז•
 עד װאו צ״סוננ, די יוקא אכער איז

 נקװאחן) איינגעארנײם, שוין ויר האם
 סף א אננאוואױרצן חאם זי ארימער.

 אפזאגצז נעכיוזט חאט נמן און צעזער
שרייבעד. ■אר ■

 איז אפנעזאנטע די םרז ערשגאר דער
חיימסאן... נעײען

 קרינען װעט איהר »ז נרױנ, איר —
 — ארכײסעז, צו וואו צייסוננ *נאנדער

נעםד״סט. רעדאהטאר דער איהם חאט
 אױא נייז נןוואחיז אײ חייפיסאז

 זיך חאט עי און אוםנערעכטינהײט, דער
 װעצט דער פון ארדנוננ ,ד אז נעכאפט,

גים. נים א*ז ככצצ

 חדש-ס פמלאגע יג1מ«ה«1א יון
 דורב״ דך iv האט *ו־נס/ |1א צייײ!,

8 |y»m wאי• סאציאייסטי׳פצן *«׳ז
i« n.״

ur ׳אױן ojn )yjjm פ;נ«שר•־
in*׳i» צווײ מן p נעסרי• ויד חאט 1אי 
m זײ •i״im m i א>ן m ■סאציא 
«י*מו«, 1«יש<8צי

 נעחױנען זיד חאט אנעוי תװוײל
i n ון ט׳ראו׳צ> i» i ־ נאצענאטישער 

 ערט1נעפא ויו חאנען «ען1א1 מו».
מיאאדנייטעג, דיע

 א געהאט שױן חאט װאב חײרסאן,
 אייננעיאדעז גצײר איז גאטען, שטיקצצ
i » נעײאי«| n צ״טוננ נאיענאטישער 

טיטארנײטעמ״ אלט
כע־ איז צ״טוננ ijn איו אינייט די

 ■v: » דוקא נ^וזאיט ,n צ״נטע, א װען
 נע״ זיך ײאי׳ט חיידסאן חױכענןי.

 דעי ניט ײעז (ייקיאך, מהו ט1פיה
 עי״.׳טע ,ד א*הכ האט װאס נעוױסעז,

ט. ג»ג »ייי;ינ
 דע־- דאטע־וען נןװאי׳ס זיך «ר וזאט

 סא־ ז״נע דרוקעז װעט •־ װאס טיט,
 אר־ דעד אין ארםיידען ציאציסטישע

צײסומ. נייטעד
1 i nט־וי־עינסטעד » אפטאי־,1ע 

 פון נעװאוסט נ*ט האט װאס דענש,
 זיין האט פאיגאננצנד״ט, ח״רסאנ׳פ

 עי אז געפונען, דױ־ננעי׳״ענט, ‘*י־םיהע
 יזאט און צ״טיננ, חזי פאר •אסמ איז
 •in יא, אױזי קא■ ד׳ט׳ן שאקי א מיט

נענוכשז.
 אז זאנעז, ניט אי־ר יארא איד —

ױ פאדיאנג 1האגאדא קיין נ*ט. י
 שמ־יכעצ א האט רעדאשטאי דער
 איחר »ז :נןזאנט װאיט ער וױ נצסאן,

 ניט אױך אײר מן װעט ײןצןן, װעם
מסא... ס׳ידז :לעמז
 אוועח געד״ניגטעד א איז חײמסאן און

רעדטקציע. דער ®ון
 האס צײטוגנ נטיענאטישעד דעד טץ

 זײז א״נגצכיתעדט. ח״ססאז שוין דך
 נע־ םאל צוױי יײד שדז איז «ױז*לס
tnpopn געוױסקז דער אײך

 0 יילטגעז צו טױמנצוזארט איהס ח*ט
 האם עד װאס לצכעז, גוגמז חןם דטנלן

 אל״ן סאציאליזם צום ער v* נאימבט,
 מארנע־ האם עד כי? נעו^וחוז, קעיטעד

נעײעז. עיעס אמאי vn ip אז סען,
 אדבײטער די זײנען אמןד חןדוױ^

 זײער וזאכעז גצוואדעז, בוױואוססדנעזןד
 און מעהד יײעגעז אננצחױבעז צײטוגג
 און נצװאתסען איז סיראזש *יחר סעהד.

 הא־ נעסחט ^זײז חאט םען געוואקסזן.
םיסאדכײטער. נײע מנן

0

 דער- רעדאקטאר דער ויך חאט דאן
חײססאז... סאציאליסט תם *ן םאגט

 א א״נגעי״אדען. איהם הויט ע-
דער פון גאגגנארקײט גרױטער דער דאנק

 דע״ סאציאריסטישעד דער איז ל״טינ;
גע״ רירעװדיגער און םרײלאכער דאקטאר
װאלעה
 קאנען מיר חײמסאן, חבר נו, —

 כורזשואזער א״ער פון באפרײען אײר
 -V( אנבאטרעסט װאס און צײטינג.

 נאך אונז כײ קדיגען איהר װעט האייט,
 אונזערע ;יט עקסילואטירען מיר מעהר.

סיטארב״טער.
 שיעד שױן איז װעיכער חייססאז,

 װעלכען פון אױסנעלאשען נעװען ניט
 צד־ געירופט זיך ד.אט אידעאי, איז עס
אנצינדען. דיק

—־ נליקלאך/ וױרקליך בין איך —
באנײסטערזנג. מיט אױסנערופעץ ער האט

 איז טע; פאר ערשטע די ׳דאך
 געםינעז צו שװער *מצקוסען ח״ססאנען

 פאר ערשטע זײנע טאז... ■אסיגען דעם
̂ן איטיקיען  נע־ װאס וױיניג זיך האב

קייעפט.
 צו געקוטען ער איז אכעד שפעטער

 נעדאכט האט ארטיקעי* איק אין זיר
 נ״ט־ די צוױשען סאי דױעם א אפילו

 צוױשעז טאי רעדאתציע, אין איבײטע•
לעזער. די

 נעװיסעץ דער האט חײםסאגען אבער
 סאציאייסט ?ײן נעאלאנם. אפם וױדער

ניט• איצט דאך ער איז
 װעייט־ א:א;דער גאר איצם האט ער

אגשויאוגג.
 העכע־ע צו נוטה ג*ר ער איז איצט
פילאזאפיע. צו פראגעז,
נעױיסען, דעם רײנינען צו אום און

 ווע־ ארטיקעל אן אנגעשריבען ער האט
 אלע פון באשטעגדינקײט נים דעד גען

 אײעיד עס האט איץ אידעאילעז אונזערע
 רײדליטערא־ אדימער חןי־ אין נעםראנעז

מאנאםשרימט. דישער
 נאכ׳ן איהם האט דעדאקטאר דער

 און באדאנסט הארצליך איבערלײענען
 ארטי־ אזא אז םארזיכערם, איהם האם
 לײ־ נאר נצלט, סך א וחזדט איז קעל
 טאנאםשריםט איםערארישע די איז דער
 צאהלע?. נארניט קאז ער אז ארים, אזוי

̂וט חײםסאז אכער  געשםיײ ניליקלאך ח
:אױסנערזמעז ■אםעמיש איז כעלט

 נעמעז אויטהיםצן סיד זאל נאס —
 איטיקעא דעם אין אײך. בײ געאט
 אזױ קרעדא, מײז ארויסגמזאגמ איך האב

נעלט״. לײן ניט וױל איך זאנען. צו
 ארימער דער םון ארויסנעהענדינ אוץ

 װער : נעטראכט חײפסאן האט רעדאהציע
 ארום יאהד עםאאכע איז אפשר וױיסם,

 אח ורערעז Tרי סאנאטשריפם די יחזט
 באצאהלםער נוס א דאז װעדעץ וועל איך

 דע״ איך וועל װאס איז מיטארבײטער,
? גארייבעז סאאם

 לזאם נעדאנקעז אומצדיגמ פײס אוז
ציל... א אהן נעהן נעאאזם זיך ער

מעשוז) חומאײסטישע (א
 איו געלט א? מען, זאנט למשל ׳אט

ז ^יז שםארקער  וועלט. דעד *rut *י
באבע־םעשױת. נארישחײטעה

 צוגע־ עט האבצן קאסיטאליסםען די
איצונארען. זעיבסם זיך כדי טראכט,

 זואם ,oyiy ותלם תגר אױוי סאראן
<^ya פח רyשטארק איז

 Djn iy:yn װ^פםו רyרטyװ צװײ אין
 א זץ־ רםyד0fi דא ז.yהלyרצyד נישט

03:yv .מעשה
םעשה. 0 איהר תאם אט

 כארי־ |0אמו סיר זי חאם דעדצמהלט
 nyp0o*^0oyo 0 לאאנידאיו, סאװיםש

nyoDDyn i פון n ציע.0ליפית0טװ
— * ly י iy ^o 0̂ האט #תברyגי־ 

 0א זיר טוזון זאכען אז^כע געזאגם, דאװ
 זײ בוך 0 אין נאר אז וחנלט דער אױף

פאר^יבען. צו
 זיך חאט ואוואד ווויס׳ן אונז בײ —

ע נאוױזען בלי  דדאאאוו, יענארקא — *יי
 ׳נאז 0 יז0 כלאנחג װאנסעלאך בחנז, א

־ •ערלסוםצר-קנ^ל. 0 וױ כסו
 םאכט דערװײי, jnyngp 0 אבער

 שטע־ חאמרע « סיז באקוםם עד *ר.
 חר און •רבײם, גדינגצרע g סיץ י*<

yooym w מוין ip חאס ד.»לם n.
 אדרכא איחס מים איז פדיססער דאד
 םױיסםער ותןדער •יינסאי, ז« ואדדמי•

m אדב^נעמונייז• w ru p r w on 
 <זימי g וויחס יד חאט דדטיאמ,

 שסײ־ g איחם צו אכםוגג םים און געסאן
געטאז. כצל

ל‘• י י כ י ם ( * y p i i v i f l t* 
 oyjyngnja ר>!*»0נ •וג׳ס םדונד מי־ ***
 שימךגדיוגאווי/ •fgig* ױן fjnfiojro; יגוף
 ײעיכער »צאנר,00שרי» ױנגער » *יז עד

trifig ז׳ןו נאו ןרויומדי^י ?♦ך חא• n. !•
1 יימר 1»

jyngn ים,דכ0 דיyר pm rn\ -םראכ 
 yלכyװ פאר און םארװאס און זואס םען,

 סy שםײנט לותyס yD^jyny• אועלכע
0 v 2pn<

:Dgioy^ ,צונ נאתישט געטראכטy״ 
 אינ־ צום אוחנק מיר זײגעז — םראכם

»ירס. נידyזש
 נמקו- מיר זײגצן #סיר זאגצן אט, —

 גי״ דיך פאםעמ ה^יצעער דיר, צו סמז
 אדונטעד״ ואלסט דו »ז ןyםyב צו טיגסט
iypgn וױיל מליגלעז, זיינו כױיס^ר דעם 

iy זאל נישט. ודעלט קײן גאר שױן המרט 
yי ליכיינג זײז העכעיעז טאז גישט רv־

 נישם איחט רy זאל אדן װ.01דרא גאדקא ־
 איחם נעחט אר ווען סינגעד, כױט׳ן קיצל^

םארבײ.
r* רyד זץ־ האט לכתחילה w 'iw ir 

0Dרשטy1 — דזןרשראקזןן, זיך, הטP חאט 
 oyi איחם וועגעז װילען םיר אז מם״גט,

 רy האט דyטyש■ אבער בטװיײעז אמת
דערםרײט. זיך

באווארנם. חבריב^ #ער זאגם זיים, —
 וועלמ קײן הערט װאס סײסנהןר, דעם

ך ײעל נישט,  ®יינ־ n •מגסערחוותצז יי
 איך דרייאװ׳יז יעגארקא V* לע\,

0 VOא^כצדמיחרען. איטײ^תג אנדער ז
 דזד־ חודש. g דעדווײי דירך הטyג

 כיאזעז ?ס ניאנצעגדאר. vn 0 ױעכמר
 מחם מרמיײצוננ קיק ײח דדזנדווינםען.

 — ?יממג :דער און פאר. טגיש זיך
 v דצרווײי סווכט דדא^אוו יענארקא
חי g סלז סאריצדש.  נאאג־ itm און מ

jh«nr. י* ׳

 יאןןילי ׳לר1לייסו דער גאד גישם אה
g n u! מז קימימ קו ר׳ ו • ״ • ▼־  נדט •
חאגטעל ?•ײץ איזום דדיאט fin איחס

אדבײ־ n נצװארשן נען%“ זיך אויסצר
p3 yW P0 אי♦5

J R1 * ׳ V׳ ( ■ ו4 •*׳

— vn כם0טד גאר, שױןyקײן םיד, ז 
 ותל־ םאי ? ;ישסא דחנלט דשד אױף אסת

w ooovir'm  v tfy i0 p i 0 שטײגס ov 
 כײיסטערס dpi דודך וועלט און מזןגש

D: טיגגלר ^ ’py ?
v 0 זיך, מיד זyנ0^ :" lp ־»:y rנע־ ׳ 
 אײואן צו דירעקסאד, רײטצן צום אאוט

■אוויאו^ן.
iy טיר, iy;0t איהד, — ^y p דyר 

 |y:0T fpci םאדװאס וױימל, אזױ און
? אומצאוסיעדסיזײם grg כױד

 :־0 10 דיראקטאל, רױםעד דעד אוץ
:צנטפעד גצכטוחנטזןד,

 און רpר רyלכyװ ,1P ?אגט איך, —
d װעל ,ip זאגט ך,י* וױיםעי אזױ pi 

 רזyאונם \p~pi *סידז״ דעם אוז םײסטעד
 יך0 ורעל jy^0«0־H יענאז-קא און :אנעי

 דערוױיל vp הינםישען g וױ צורדײןען
 ניט רטyנyלpל0ם כדי^דיאה ױךי, געחס

n אינדוסטריצ
 דרא־ 0png;y’ — חודש g דודך געהם

 -0ל אדער מאן״קווײם, g וױ בליחט ואװ
 נארמץ. איז כדיזאנ^ם g וױ זאנעז, סיד
 טyטשr0ל כיזןן ארן איחם מרטעיט סען

 זײז מעז דריקט זײט^ אלע *ון און ציחם
Pyn!^ דירעסמאר דעד אױפה^/ אחן 

ry דעד און דדיקם, io ,ד און דריקםyר 
 רy ותז יענארקאן קחוילס אלײז סייסטצד

מדבײ. איחם געהט
 ארכײ־ די דא חאב^ז אױמנעכמיזט

 צום זיך נעטאז לאו g איע *ון טצד
T ?יאנעז 1נססנױ ״דאב?*ר״יי* t.

 האדצינ, אונזעדער, דו דאכמאד —
o גאידעז fT rrty i .n  ypopp סיר חאבעז 

yw? 0 און דיך/ io  vnרײננyאיז נם0ז 
 פאר• נעגעבנן דיר צובעכמגישזנן כי״עריײ

 אצמי.»ונז מידײבםםו jopn\ pp^n װאס^
n  vo .םאר־ #איצמער אכעד צימאנגצן 

ח *תז ןױים אםת דאם מוחי^־ ז^ס י
חמיז im ו p i r ם דדאיאוו ײו ס. ױ «רוי

 — גאיאנט^ נוט^^חאמ^אססין —
ט א ס סױי, jvjpp ר א עז ד ם פיר. ײיי ר ני א  נ
ע. ןױ^ס מי מ ty יאםיד •נ p w n g  t t ױ  ו

fin מרחאס op e rn3r םעגש, ס

o n איהם איך װ*י אויער jvtr ,אנדרײעז 
רוהינ. זײם —

 בלאזעז Dy חודש g דורך 0 הטyג
 vn פארפיײצדנג סײז איז דרוםײוינטעז,

 זyבyשװ םזינעלאך דערווארטעז. צו :ישט
ip אין i און ארום לופם l« ^ y ^ D 

א זיך. דרײ^ ן ו  א װי בליהם א
 צו־ yסםיy £0ארביג g וױ זשאסםיז,

 ראבקאר דעי אפילו און זיך רy װאקסם
 פאי־בימזד ^ײגמאל vn ער ויעז נאסםיז,

;iy;:gקיצ א האט ׳yיעגארקען געטאן ל 
 גע־ שכזײבטל א איהם צו פרײנדליך אח

טאז.
 צוגויפגעסלי- רyרבײט0 די זיך האבען

pz\ נדל0ה0בyגע־ גערעדמ, םרא:^ די ז 
p ip i — נ אזש זײנען ציגנער דיyשװא״ 

 רעזײטאט ?יק צו אבער ̂זyװארyנ ילעז
.jyoipy: נישם כיען איז

 א־ך פאהר ׳זץ־ הטyרשם0פ ׳דא אוז
sנע איז איײז rיy.ד

 האב איך איך, זאג ברידערלאך, —
 און אנטדעקט, שלאננ די רyרשטy חןד
צו. ווארט באגראבען. זי װעל איך

טאנ, צװײטעז אוים<ן פלטױם איז
 אפטײלװנ יעגאדקאס איץ ארײז איך נעה
 הינ־ ^רהײטyשטיל אגידער, זיך לyשט און

 מײסטער חגר :איך nyr טיר. דער טער
 דר»- יעגאראא און הײם, א זיך קלײבט

 כטו איז ארום איהם ארום opina פאװ
רעקעל זײן איהם חןרלאנלם רy ווי

 צר, זאוט נישם, זיך סארקיהלט —
 זאנם ^ynynm דאס םאװיםש. אױואן

פאסינ^ ליק נישם וױ שרזנק, א איז עד,
 אןpגאי־yי קלאפס כױיסםמר דצר און
im*ל"צ דער איבער  p .לאכם
 אין MP-M2V' מיך, האסםו. ליב —

 ועגארקא און שםאר^ ארײן, זyט0ט דײז
:דיבגעח אי\זם^מים צו דעדט דראפאװ

 םאד זײנט #איװאן ^y זאגם איהר, —
 און אאלקסלאאםע̂ר א װי אקוראט, םיר,

 א-גלקנצזננדינער. איהד זײנס כױיסםער א
ט דער כדם אח מיי ^ ר! ע  ער, זאנם ׳«

ם, צייה מאכמ, מײז איהר חנדםאנם  מלו
נישט וראנםעלאך <דיז האם זי וואס גאר

נעסאן דריק א תאט כדיסטאר רער און
I(» ■ ״ * ¥ » » * * M ׳
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קלאוקי פוך מאגאט צוױיטען צום
םטרײלו מאבער

 קאאוה־ דעם םוץ פאנאט צוױיטען פון אנםאנג צום
 אויגענשײנ־ ויך געםינען יארק נױ אין סטריײן פאכער

 ער־ דעם װי פאזיציעס דיזעאבינע אין צדדים ביידע איך
 געװארען, גערושען איז םטדייק דער װען טאג, שטעז
 *די דזשאבער-גרופע, די .1926 ױאי, טען1 דעם

 האיט אססאסיאײשאז״ גארמענט איידיס פוירטשענטס
צו זיך אנטזאגט זי :איהריגע דאס בײ אאץ נאך זיך

 די םאר םאדאנטװארטאיכקייט די זיך אויױ נעםען
 סאב־ זײערע םון שעפער רי אין ארבײטס־באדינגונגען

די םון אסםאסיאײשאן די אויך כאנוםעקטשורער.
האאם קאגסיא׳/ ״אינדוסטריעא דער ״איגםײדערס״,

 אנהויבען גישט װיא און זייגיגע, דאס בײ נאך זיך־
פרא־ דער אױט ױניאן, דער פיט אונמערהאנדאוננעז

 זיי און אויסגעארבייט האט ױניאן די וראס גראם
 דאס זאגעז, צו איבעריג איז עס און צונעשטעאט.

 אפגעטרא- ניט זײערס פון האבען סטדײקער די אויך
 זיײ איז ארונטערצואאזעז װאס ניט האבעז זײ טען.
 פא־ נערעכסע וײערע ביז סעפםען צו אנטשלאסען נען

װערען. נאכגעגעבען װעאען דערונגעז
* * *

אויױ. אויבען םון נאר אויס עס זעהט אזוי אבער
 זיך, טיס עס װאס דעם צו נעהנםער צו זיך כען קוקט

 דער װי װירקאיכקײט, ד/ןר אין איז סיטואציע די װי
 םון און טאג צו טאג םון זיך אנטוױסעיט סטרײק

 שױן האט סטרייק דער אז מען, זעהט װאך, צו װאך
 איז זאר אײז פראגרעס. קאײגעם הײז ניט געםאכט

 עא־ װערט סטרײק דער װאס טאג יעדעז םיט זיכער,
 טוט עס װעה וױ ארוים מעוזר אאץ זיך־ וױיזט טמר,

 פאנופעק־ די אוץ דזשאבערס די באאעבאםים, די
טשורערס.
 ײי אױסנעבראכען, האט םטרייק דער ׳ווי גאיץ־

 די זיך האבען אנגעוױוען, דאםאאסמ עם האבען םיר
 די װי ״קאאם״ האאטען נעפרוםט הערדען ראזינע
 אײנער װי אמעהן. גארנ̂י זיי װאאט זאך נאנצע
 איצטער סטרײקען!" מען זאא ׳םיר דאנה ״א ־ זאגם
 אנ־ דעם אויםגעבעז געםוזמ שױן זײ האבעז אבער

 װיי־ און װערטער, חנדען אן שױן םאמען זײ שטעא.
 זעהען זיי םארצװײםאוננ. אביסעאע pit? ארױס זען

 און.אז טײװעא, םאר׳ן איז שפיא די או *■גים, שייז
 די אט װיבאאד און העאפען. גיט וחןם אגשטעצ רער

 םיער ערעטע די נאך גאײך נעהומען איז ענדערונג
 אנגענומען דאס קאן סאמף, גרויסען דמם םון װאכעז
 באדיײ א שויז איז דאס סימן. גומען א םאר וחנתנן

 סטרײהער. די םון און סטרײק םוךם אויםטו טענדער
 באוױזען טױן האבעז קאאוקמאכער די אז םײנט, דאס

 מײאער, די עפענען צו באאמבאמים זײערע צװינגען צו
 היאו*. פאר רופען צו אםיאו און רעדעז, נעהמעז צו

סטרײקער. די פון אויפטו אן טוין איז אאײז דאס
* * *

̂דזיצאבערס״ די םון חיאו• נאך אויםנעשרײ דעד
 אנגענומעז האבען מאנוםעהט^ורער ״אינסײד- די און

 קאג־ *אינדאסטריעא דער םארםען. םארמיחננע צװײ
ך סאמפײן א אנצופיהרעז נוארנומעז זיך האט טיא״  דוי

 אידײ דער םון שיאאסעז די אויןי אדװערטײזםענגס
 אד־ דאזינע די דורך ירעסע. באאעבאטימער עער

 וײע• םיז ארבײטער די צו זיי רעדען וחןרטײזםעגםס
ײ וחוםען שעפער, חנ  פארראטען צו אויױ פאדערעז ז
 די אין צוריקקערען זיך און סםרײק פון פיחרער די

n m r װאס באדינגונגעז. קאאגעדיגע ז*םע, די אויוי 
 מאכס קוואנך^ דער אט יאײנדרוק עקעלחאפמט א פאר
 םארשטעלען. אײכם זיר יעדער סטרײקעד^אאן די אױוי
ײז צו כדי t ז r* n jD n כאט׳מ זאאען ארבײטער זײערע 

ײ דרוסעז מוואםש, חנמ אנקוקעז  א אי> איכער קס ז
 אחץים. ארבײטער דעם צו עס ?ױאעזי אח צירקולאר

 אךונ״ דארמ וחנרט ױניאן דער מיו םיחתנדמאטט די
ײ im מערגעריסעז,  בא־ א ארכײטער די דערצעחאען ו

ײ אוי^גײ םעטח, מ  איז טעפוןר ״איגסײד״ די אין ז
ײ, דאס עח. י*ן{אם^*ר אן נאומנז  *איגסײד׳י די ז

ם, מי א ב  םראכטען װעאםנ םאאכים, זיתידדענעלע ^נ
W ®ח ני׳אט '* jm I  \” P ױ װ^נאר באגאי־• צו אזוי ו

 אדבײטער, וייערע מיט און ױניאן דער םיט קאנטאסס
 זײ לוןרנען. עפעס כאטיפ געמעגט שוין זײ האבען
 םאר־ מאכעךא צו ראס וױםען, נעמעגט שױן האבען

 םון קע• די איבער סטרײקערס די צו רערען צו זוך
 נאך דערצו און ױגיאן, זײער םון ארן םיהרער זײערע

 קאן זאזואים, םארשידענע מיט פיהרער די באװארםען
 איבערצײ־ IV" נעמאיך: װירהונג, אײז באויז האבעז

 געדעכט װי מעהר, און מעהר אאץ סטרײקער די נען
 אויסארבײטעז אין ױניאן דער םון םיהרער די זיעען עכ
 האבען ארבײטער די װעאכע םאר םארערוגנען, די

 די מאכט דאס קעםםען, ארויםצונעהן באשאאסען
 גרויסען דעם אין אנטשאאסען מעהר נאר סטרײהער

 פאאשטענריגען א צו ביז העםםען ורעאעז 'H און קאטף
זיענ.

* * *
 ערשטע די האבען װעאכע װידער, דזשאבערס, די

 איצט האבען נעשװיגען, אינגאנצען צײט װאכען פיער
 זײער און טרײד־פרעסע. רער דורך רעדען אנגעהויבען

אופן. אנאנדער אויף געםיהרט װערט רןאטפיין
 שטארה זײגען שײנט, עס װי דזשאבעדס, רי

 םון שטעאונ; נײטראאער דןגר םון געװארען ^געריהרט״
 סטרײק. איצטיגמן דעם אין סאב־טאנוםעקטשורערס די
 םון ארגאניזאציע די װאס נעבאך, ״זײ ערגערט עס
 עס אז אײעעזעהן, האט סאב־םאגוםעקטשורערס רי

 צו /גפעס טאן זאא זי שריט, פאאשער א נעווען װאאט
 האט און ױניאן, דער גענען דזשאבעדס רי העאשען

 םאכען צו נישט מיטגאידער איהרע אויםנעפאדערט
 דאס סקעב־אדבײט. מאכען םרובירען צו פארזון קײן

 נע־ םיא האבען דזשאבערס די אז גאױבען, צו מאכט
 זאאען םאב־מאנוםעהטשורערס די אז דעם, אויף שטעאט

 הא־ שיינט, עס װי סטרײק. דעם ברעכען העאםען זײ
 און סאב־מאנופעהט״טורערם די אז גערעכענט, זײ בען

 עט־ םאר ״אונטערטעניגע- זײערע קאגטראהטאדס, די
 װע־ איז װערקצײג, ז^יערע װערען וועאען יאהר, אאכע

 סקעב מאכען צו זײ םאי םיטאען אאע אנװענד^ן אען
ארבײט.

 זײעי אין אנטוישט שטארק ,cv הײסט זײ, זײגען
 סאב־ די םון שטעאוננ נײטראאע די דערװארטונג.

חשבון. זײער צושטערט האט כיאנופעסםשורער
ניט אױך קאנעז זײ :צדה א נאך איז דא און

 ײי יטטעדט, אנדערע אין ארבײט הײן געסאכט קריגען
 באסטאן, םון האבען מיר װאס באריכטען די צײנען עכ

 אנדערע נאך און סינסינעטי באאטימאר, פיאאדעאפי<
 מען טאהטיק, די בײטען דעריבער, מעז, מוז שטעדט.

 אנהוי־ און פערר הױכען רעם פון ארנמערהריכען מוז
 םאב־םאנוםעה־ רי צו כאטש אפעאירען ;רעדען בען

 דעם אין זײ העאםען צר קאנטראקטאדס און ט״טורערס
 פרױ זײ ארבײטער. די און ױניאן דער געגען האמף
 זא־ זײ סאב־מאנוסעקטשורער, די אײנשמועסען בירען

 די און ױניאץ דער מיט קאםױ אין שטעאען זיך אען
דזשאבערס. די העאםען און ארבײטער

♦ «נ1 *
נע־ םארצװײפעאטער א װי מעהר ניט איז דאס

 זײ וועט װאס היאוי, םאר דזשאבעדס די םון שרײ
 גוט קאנען סאב״מאגוםעקםשורערם די העאםען. נארניט

 םון סאנען זײ װאס װײסען זײ און דזשאבערס די
 דאס פויגעא א פאר װאס װײסען זײ דערװארטען. זײ

 זײערען אױף פאראאזען זיך קאן מעז וױםיא ;זײנען
 די אזױ זוי נום, גאנץ נאך נעדענהמז זײ ציזאג. א

 מאא יעדען געהאנחנאט זי' סיט האבען דושאבערס
 א עפעס נאכקומען נעדארםט האט דזשאבער א ווען

פארםאיכטוננ.
 אז זיי, װײםעז סטרײקער, די אםבאאאנגט װאס

 ^ברידעראאכע די םון אויסבױך פאוצאוננדיגער דער
 סאב־מאגױ זײערע צו דזשאבערס די םון געםיהאען״

 שוין האבען דושאבערס די אז באדייטעט, םעקטשורערס
 ארן פײנם סםרײק דער װאס דערםיהאט ריכטיג
היאוי. זוכען צו נעצװאונגען זײנען

 װאם סטרײקערם די אויך וױיםען נוט אזוי םונקט
 די םון סטראשונאק דער האט עס באדײטונג א םאר

 זײ דאס באאמבאטים, ״אינסײד״ די און רזשאבעדס
 נאכ- אײדער םיזאז״ דעם ״פאראירעז איבערשס װעאען
 דיזעאבע אם ױניאז. דער םון זpנרוננgםא די געבען
 האבען באאעבאטים־ די םרן סטראשונקעס און טענות

 דאס ,האבמן זײ מאא. אײז גישט נעהעדמ שויז זײ
 ,1916 ,1910 םון סטרײקם גענעראא אין.די געהערט

 אנ־ םון זײ האבמן אאעםאא .1924 און 1921 ,1919
 זײ זײנען נאכדעם און נע׳מענהיט, אזױ סםרײק םאנג

דער סיט סעטאמענט א נעמאכט און געװארעז בעסער
.:־ ■*■־!■ . ױניאזי

* * *

 אויך זײיװעאען אז זיכער, זײנען קאאוקםאכעד די '*
 אינדוסטריע דער בירן דאם נעוױנען; סםרײק דעם
 צושטאנד. כאאטישער דער װערען םארטריבען ווקט

^אײדער גפדויעחנז מוזעו באזל א(|^ר< וממ״ פ7
 צום קוכתז וועאען סאגוםעסטשורפרם און דדאאמרס די

 דער פױט םעםצעז םוזען וחנאען זײ אז באוואוםטזײן.
 זײנען .און מס וױיסען סטרײקער די אבער ױניאן,
דעם. םאר גדײם

 סיזאן םאצ דזרכ׳ן געשאםעז ווערט יארק נײ אין
 דאס און סאאוקס, דאאאר כד^יאן 250 םאר
שטאדט. אגאנדער אין ווערען געשאםען נישם קאז

און אדזזארסייזמענטס צײםונגען, רי ן

 .4ננע0 דאס םאראײכםערען ?ײ ארבײטאואיאוז די קען
באאפבאטים, זײעחנ טם פאגעז אבעד ארבײםער ןײ

a v M p m ײי אין זײגען די םאאכים א טאר ____________ ____
ו וח מ ייי וייזד מ■, זייעחנ ז אי m י r a s n וחזלזמ , .?יבסזניױחמאו די כדם
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 אץ עחש״8םטא״ קלאולן דער
נוילאדעלםיע

 םאר־ האבען םיאאדעאםיא פון קאאוחכיאכער די
 ארום ארבײט. די אפגעשטעאט דאנערשטאג אכטאגען

 אץ ארונטער זײנען קאאוקמאכער טויזענט צװײ
 גע״ גערוםען הויפטזעכאיך איז סטרײק דער פסרײק.
 װעא״ טרײר־אגריםענט, דעם באגײען צו כדי װארען,

 םעברואר. מאנאט אין אויסגעגאגגען רארט איז כעד
 דעם צװישען װערען באנײט דארוי אנריכיענט דער

 סאאוק םון באאעבאטים מינים אאע און באארד דזשאינט
םיאארעאםיא. אין טדײד

 דארט האט ױגיאן די װאס םארערוננען, די
 םאר־ מעהר ארויפצואײגען זיך באציהט ארױסגעשטעאט,

 װיײ די םאר דזשאבעדס, די אויף אנטװארטאיכקײט
 שעפער רי אין ארבײטס־באדינגונגען די און דזשעס

 סאב־מאנוםעקטשורער. און קאנטראקטארס זײערע םון
 באאעבאטים די דאס נעפארערט, װערס באזונרערס

 עס דאס פארזיכערונג, גוטע א ױניאן דער געבען זאאען
 שטראוי, א װערען אויםגעטאנט זײ בײ ?אנעז זאא
 אנרי; םון פונקטען די נאכקומען נישט װעאען זײ אויב

 :ײעם דעם אין אונטערשרײבען. װעאען זײ װאס כיענט,
 איו אױשגעארבײט, האט ױניאן די װאס אנריסענט,

 די םאררירט םירמע א װיבאאד דאס פונקט, א רא
 זאא אגריםענט, געגען םארברעכען א צואיב סעקױריטי

 אר־ די דאס און סעקױריטי, נײע אײגאײגען כרוזעז זי
 רי ביז װעדעז, אפגעשטעאט זאא שאפ דעם אין בײט

סעקױריםי. נײע נעבען ײעט םירםע באטיעםענדע
 דאס פוגקט, א אריך האט אנרימענט נײער רער
 ענדי־ זיך װעט יארק ניו אין סטרײק דער װי :אכדעם

 אײנ־ מארקעט תאאוה פיאאדעאשיא דעם אין זאא ׳גען
 ארבײטס־באדינגוננען, דיזעאביגע װערען נעשטעאט

 װיײ אזוי און שטונרען װײרזשעס, אמבאאאנגס װאס
 יעצט, ביז םאא דעי נעװען שטענדינ איז דאס װי ׳טער
 דעם זינט ׳יארק נין אין סטרײק נענעראא יעדען נאך

.1916 יאהר
* * *

 אגרײ רעם אין פונקט אײן פאיאן אבער איז עס
 באזונדערע םארדינט װאס םיאאדעאסיא, אין כיענט

 װיכטיגהײט גרױס פון איז װאס אויםכערהזאםהײט,
 אויך נאר פיאאדעאםיא, אי; ארבײטער די םאר נאר ניט
 קאאוקס געטאכט ■ווערט עס וראו סענטעד, יערען אין
די װערען געהעלערט זאאען עס ::עםאיך סוטס, און

 טרייד, אין ארבייטער אײנציגען יעדען םון װײדזשעס
 דעם אריבער באהוםען װאס די פון באזונדערם און

 זאאען וױידזש-סטאנדארדס די דאס ססײא, מיגימום
 יאהר דעם םרן דגה1ט צױדער צוריק מערעז געבראכט

̂נדוסטריע ?אאופ דער אין װען ,1919  לאנד איבעד׳ן א
 װאױ געװארען אײננע£יהרט מאא ערשטען צום איז

t > ׳ יארבײט.
נעוױ״ צואיב דאס םאהס, באװאוססער א איז עס

 קאאויד די םון וױידזשעס די זײנעז אוםשטענדען םע
 אױנטערגעזונקעז. באדײטענד םיאאדעאםיא אין פאכער

 געװארען איבערהויםט דארט זייגען וױידזשעס די און
 סטאנד אנאנרער שאפ יערען אין — םארשידענארטיג

 קאנ* א אר^ננעבראכט נאםידאיך, האט, .־דאס דארד.
 זעאבער דער אין אםי£ו‘ שא< און שאם ציוישמן קורענמ

 ברענגען נעמוזט האט צושטאגד אזא אזיגײט. לײן
איגדוסטריע. דער אין רואינע און כאאס

 פון װײדזשעס די װעמ אגרימעגט, גײעם דעם אויס
 םינימום רי איבער םארדינט װאס ארגײטער, יעדעז

ײ די װי שטופע, דער צו ווערעץ נעחעכערט סקײא, ױ  ו
 פיאא־ אין װען צײט רער אין נעװעז זײנען דזשעס

 פח סיסטעם דער געװאחגן אײננעשטעאט איז דעאפיא
 מעהר זאא עס אז פארסײדען, צו און װאך-ארבײט.

 ארביײ און באם צוױשען דימעניש קײן אננעהן ניט
 םארגע״ װערט דזשאב, נײעם א אננעטעז בײם טער

 יעדען םון קארד װאירסינג דער אריו* דאס שאאגעז,
ײ ױײדזשעס די םיא םארשריבען זײן זאא ארבײטער  זי

 קא• ניט מעהר זאאען װײדזש־סטאנדארדס די כדי גען,
ווערען. ארונטעױגעדריקט נעז

* * *

 אין אײנצושטעאען םאדזוך דער דאס האפען, מיר
 װײדזש־ געזיכערטע מארקעט קאאוק םיאאדעאםיער
 אין באװעגוגג די אט ערםאאנ. האבען ו.שט סטאנדאררש,
 נאכ־ אינטערעם גרױס מיט זיכער װעט םיאאדעאםיא

 אנדערע אאע אין קאאוקמאכער די םון ורערעז געםאאנט
 אעצםע די אין נעאיטען אויר האבעז װעאכע שםעד©,
̂יכע ײ ײעםעס חאאת. דערזעאבער םון יאהר עט ױ  ו
 םאצ יעדען נמװארעז ארונטעדנעשניטען זײנען דזשעס

בײמען צו ארבײטער אן םאר אוים קומט וחנן
n m־w w: ־

 דזשאבער־ דער װאס איבאעז, די םון איינער
 געבראבט זיך מיט האם סיסטעם סאב־מאגופעקטשורער

 געםאכט האט וואם דאס, געותז איז טרײד סאאוק אין
 איב1צ מאפ, צו שאפ םון אוםוואנחנרעז ארבײטער די

 1מאכע און כםדר זיר עםענעך שאפיזמם די װאס דעם
 אױם. עס איז אט און שאא דער דא איז אט צו. זיך
̂נן דארפען איגײטעד די איז  •אאץ .צװײםאז א זוכ
יט, דער $ץ  ברױט* שטימעצ דאם םארדעען צו ויאו אר̂ב
 פאדעדען, צו חנפם װי םעהר נישט חןהיבמר איז עס

 זוכעז צו געצוואוגגעז .איז׳ ארבײטער ווען׳**ח דאס
 ני^ם דעם אין זי, אדער ער, זאצ דזשאב, אנאנדער

ױ וױידזשעס דמעאבע באק^זעז יאאץ  ־מריומנד^^י ו
̂צ םיגיסום דער איו דאס  ׳ /דעם ארימגד אדער סטי

^ ־ ̂ מינםױם
״אײזערײ דאר וחנחנז געדארםט חאט פונסם חנד
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 די פון סטרײק איצטיגער דע-
די און ר,לאוקטאכער

פױחערדיגע.
 קאאוקסאכער גרויסען דעם װעגען

 אויסנעםאכ- איצט װערט װאס םטרײק,
 געשרי־ םיא װערט יארק, נױ אין טען

 שרײבען עס םרעסע. דער אין עןב
 א־לע םרעמדע״ שרײבען עס און אײגענע

 מיטצרהעאפען סײ זאגען, עפזגס װיאען
 אויף ציהען צו אויך און קאמןי, דעם אין
 יעדער, און אויםמערסזאםקײט. די זיך

 זאגען, צו עפעס געםינט זיך, םארשטעהט
 דעם איבערצושטײנען זוכט אײנער און

נײס. א עםעס מיט אנרערען
׳םא:״״ אין שעאי, ס. ברודער ,קוײט

 הײנ־ ״דער װאס כײם אנװײזען, װיא און
 אנדערש איז סטרײק קאאוקפאבער טינער

 װײזט ער און םריהערדיגע׳/ די םון
 קאאו?׳ די װייען סטרײק ״כױט׳ן אז

 אינ־ דער איז טאי*ק א מאכען באכער
רוסטריע,״.

 אוין ער װיא צײט, זעאבער רער אין
 םריהערדיגע אדע זײן 4טבטי ניט

 כאטש קאאוקמאכער. די פון םטרײסס
 יע סםרײקס יענע ער איז םאקטיש
 זאגט סטרײסס, יענע אויך טנטא...׳

ט״ אא״ געװען זײנען ׳ער  מעוזר ױי
 ה$ט מען װאס םארערונגען, די גישט,

 באאע־ די צו ארויסגעשטעאט דעטאאט
 הא־ װאס אזעאכע, געװען דיגען באטים,

 ארביײ די ברענגען נעקענט ניט בען
־ נוץען... טער

װערטער. אײגענע זײנע זײנעז אט
:זאגט ער

 אין װאס דערפאר ניט איז ״דאס
 סען האט סםרײקס פריהערדינע די

 באאעבא־ די בײ קריגען געקאנט ניס
 נע־ זײ םון האט מען װאס דאס טים

 םא־ די װאס דערפאר נאד פאדערט,
 געטראגען האבען הײנט ביז דערומען

 ניט האבען װאס כאראקטער, :אזא
 נוצען גדעסערע קײן ביעננען נעקאנט

 וױא איך געבראכט. האבען זײ װי
 םאר גמװינסעז די אונטערשעצען ניט
 ביז אךבײטער די םאר און יוניאן דער

 די סאר האבען זײ אויב װײא הײנס,
 פראתטיש* קײן געהאט ניט ארבײטער

גע־ זײ ו#א ײאס ווערם, מאטעייעאען
 פױ מיט ברויט שטיקעא איגרעסער בעז

 גאנץ א געהאט ראך זײ חאבעז טער,
 יםאר כאדייטענ סאציאאע װיכטינמ
 צי געײען װערם אויך איז עס װעאכער
אײדען״. און העםםקן

 צו ריכטיג ניט װײמ *יז נאטןדאיך,
 הא־ סטרײקס םריהערדיגע די אז זאנען,

 פראקסיש־מאטע- ״קײן געהאט ניט בען
 םון אפשאםו» די ונערם״ איערעז

 די םארתירצען דאס סיםטעם״׳, ״סװעטיגג
 אפע־ רי אז געוױנם׳, דאס ארבײטפ-צײט,

 ארומ־ ץ7דארם ניט זיך זאאען רײטארס
צװייטען א איז שאפ אײז םון טראגען

 און ״קאטערינקע״ אײגענער זײ.ער מיט
 רעםארמען װיכטיגע אנדערע אאע רי

 קאאוקפא־ רי װאס םארבעסערוננען ארן
 םריה• די אין אויסגעקעםםט האכעז כער

 די םאר געהאט האבען םטרײקס ערדיגע
 פראקטיש־ גרויסען זעהר א ארבײטעי

װערט! מאטעריעאען
ריכ־ ניט אויך עס איז אזוי פונקט

 םריו־ד אאע די אז זאגט, שעאי װאס טיג
 געגעבען ניט האבען סטריײןס ערדיגע

 ברויט שטיקעא ״גרעסעד א ארבייטער די
 איז עס ײען םאא יעדען פוטער״. פיט

 אדבײטס־צײס די געװארען אפגעקירצט
 וױײ די געװארען געהעכערט אויך איז

 םארגרע- געװיס האט דאס און דזשעס,
 פוטער. םיט ברויט שטיהעא דאס סערט
 האבען קאאוט־באאעבאטים די ניט טעהר

 ארביײ די םארגונען נישט מאא קײז
 הנאה און געניסען זאאען זײ אז טער

 שטיקעא םארגרעסערטעז דעם פון האבען
 מימ האבעז, ארבײטער די װאס ברויט

 םאר־ דורך װניאן, זײמר םיז היאױ דער
 םון געװאאד איבער קרעםטעז, אײניגטע

 באאע• די זײ, און ארױסנעריסען. זײ
 ״ססיםס״ געזוכט כסדר וזאבען י באטים,

 װי ״טריקס״ םארשידמנע נעפאכט און
 אמאא װיחןר בגנבה, ארום, הינטעז אזוי

 שמי־ םארגרעסערמ דאס םארקאעגערמן
 חאבען ארבײטצר די וואס ביױט קעא
סד א דורך אויסגעסעםםמ ייך. םאר
אוז,צײדעז. מיה

 װײצ ;םארסערט פונקט איז זאד די
 גאנץ חאבעך םטרײסס םריולערוייגע די

 רי פון לאגמ די םארבעסערט זי37כאדײט
 חאבען באאעבאםים די װאס ארכײטער,

 סאהע חנרפאר םאמונען, .ניט דאס זײ
 צופיצעיט טאגוםעהטשורערס די האבען

 פצאגע־ דעם ארײנגעבראבט טחייד, דעם
 טיסטעם, ,תןפאבער־^אנםראטטיגג דיגעז

 חום םון ארבײפמנר די בא׳גמג׳ען צו
סטרײקם. םריחערדינע די פח נעויינס

םאנ״# אין ארם^פעצ pn סיס
 «ר נאר גוט• גאנץ נימירייה

מ נענוג צים וחמם ײן ויט סזננאד ײ ז

 ארױס דערימנר קומט עס װערטער.
 נישט גאר אסשר עס חאט ער װאס עפעס,

ואגען.״ צו געסײנט
 װײוט ער וױ עס, איז ריכטיג גאמ

 םיט אז *טאנ׳/ םון אעזער די םאר אז
 ױניאן די װיא סטרײק איצטינען דעם

 קיאוק־ דער אין טאאק פעהי שאפען
 ׳דעם װעגען רײדענדיג אינדוסטריע.

:געזאגט ארטיקעא יענעם אין װערט
זץ• חאס םיהרערשאםט ״אונזער

 צום דערטראכט מאא ערשטע ראס
 םײ א זוכען םוו פען או געראנק,

שאאוקמא־ די םון אאגע די װי טעא
 כײ םארבעסערען, צו םפשות^דיג כער
 םון מיםיגג םערטעא-יעהריליכען דעם
אארד,1 דזשענעראי-עקזעקוטױו דער
 אומאפיציעא .1923 אקםאבער, אין

 גערעדט דעם װעגען שוין פען האט
 פרא־ א םריהער. צײט שטיקעא א

 אינתאאט קאנסטרוקטיװען םון גראם
יע־ בײ געװארען נעשאםען אבער איז
 איז ער װי פאאן דער םיטינג. נעם
 גע־י אויסגעארבײט מיטינג יענעם בײ

:אויטעט ײארען,
דזשא״ די םון םאראאנגען צו )1
זא־ זײ מאנוםעקטשורערס און בערס

 באגחנניצטע א באשעפטינען אען
האנטראיןטארס. צאהא
 דאס האבען זאא ױניאן די )2
 כיכער אאע אונטערזוכען צו רעכט

פאנופעקטשורערס, און דזשאבערס פון
ײ אז פעסטצושטעאען, כדי  םאאגען ז

 יױ דער פיט אגריפענט דעם אױס
ניאן.
 דיסציפאיךפיטאען באשטימטע )3
 דעם געגען װערען אנגעװענדעט זאאען

 מאנוםעקטשורער, אדער דזשאבער
האא־ נים אנריפענט דעם װעט װאס
טען.

 װײדזש די פון אויסגאײך אן )4
 ״ױניםארם־ א אײנםיהדען סלןײאס.
 דער אין ארבײטער אאע פאר “וױירזש

אינדוסטריע.
םינישינגוםאך. אין אױסנאייך )5
 געבען םוז אינדוסטריע די אז )6

 צאהל באשטימטע א ארבײטער די
 קאנען זאאען זײ כדי ארבייט װאכען
יאהר. ס׳גאנצע אעבען א סאכעז
װעא־ צו אינשורענס-םאנר, א? )7

 צוטיאגען זאאען באאעבאטים די כעז
ארבײטער. די םון פעהר
 װןך גענופען זאאען ארבײםער )8

 אפיס דורךסדעם ארביים דער צו רעז
ױניאן. דער םון לײכאר״בױרא אדער
 ארבײטס־װאר ״שטונדיגע40 א )9

װאך. א ארבײט טאנ 5 און
U0 דעיאיט־ אײבעא ײניאן א

 דער אין װערעז עטאבאירט זאא פענט
אינדוסטריע.

פונק־ ארינ״נעאע די זײנען ראם
 גע־ אויסגעארבײט זײנען זוי וױ טען,

 דער םון פיטינג יענעם בײ װארעז
 װי באארד. דזשענעראא־עקזעקוטיװע

 אזוי פונקט יעדער איז זעהן, האז פען
 ארבײ־ די דך אוינט עס אז װיכםיג,

 קעפפען.״ צו זײ םאר טער
ױ׳  פען אויב גום. אזױ וױיט אז

 דא פען דארוי פינהטאיך, זײז אבער ײיא
 אין ״סארעקשאד, שטיסעאע א מאכען

 איהם גיט שעאי װי ,4 םונאט דעם
 נישט האט פונקט דער איבער.

 ױניפארם א ״איינםיהרעז געפײנט
 דער איז אדבייטער אאע פאר װײדזש

 םיהרער״ די האט דאס אינדוסטריע״.
 םיה־ די געםײנט. ניט קײנמאא שאםט

 גאדו װײם ױניאן אונזער םון רערשאםט
 אר־ דא זײנעז םאך יערען אין אז גוט,

̂יצ מעהר זײנען װאס בײטער  אר־ און םעו
 פעהיג, וױיניגער זײנען װאס בײטער

םאכען אאע איז םעהיגעו פעהר די און

 גרע״ א שטענדיג כאקופען טרײדס, און
 כרױ דעריבער קאן וױ װײדזש, סערען

 םיהרער־ אונזער צושרײבען שעאי חנר
 ״א ײעיען צו נפרישקײט, אזא שאפט

 ארכײטער אאע םאר וױידוש ױניפארם
איגדוסטריע״¥ דער אין

 4 פונקט דעם מיט דאס איז, אסת דער
 כאצװעקט, רעפאיט םירערשאםט די האט

 דאס כאא, א ארס ווערן אנגענומען זאא עס
 םאר- די זיך אויף נעטען זאא ױגיאן די

 די באויז אפצוהיטען אנטװארטאיכקײט
ם ו מ י נ י , פ ס א י י ק  מען װאס ס

 םארהעכערען געװאאט דעפאיט חאט
 פעגייכקײט א געבען ז̂א עס אז אזוי,
 א פאכען צו טרײד אין ארבײטער די פאר

 וױידזשעס די דאס און יעכען. בכבודיג
 ארײ באקופען װאס ארבײטער די םון

 צװי־ זאך א זײן עס זאא סקײא, די כער
 אאײן זאאען זײ ארבײטער, און באס שען

 אױסגיײכען. זיך □jn װעגען זיך, צוױשען
 גאר םארבײגעהענדיג, ’איז, דאס און
 אאע זיך םיהרען אזוי גיט. נײעס הײן

 אײן שטעאט מען ױניאנס. אנדערע
 ניט טאר פאן ױניאן קײן װאס סקייאס,

 דעם אויף און װײניגער, פאר ארבײטער
 ארײ פרײזען די ױניאן. די אויף פאסט

 צװײ באשטיפט װערען סהײי די בער
 בא־ יעדען אין ארבײטער און באס שען

 םרן פעהיגקײטען די אוים םאא, זונדער
ארבײטער. באסרעםענדען דעם

 םאר־ שוין זיך האבען פיר אז און
 װע- ״קארעקשאנס׳/ מאכען צו נומען

 אין פאר. א נאך פאכען שוין םיר אען
 אױך װערט ״טאנ״ אין ארטיהעא יענעם

: נעזאגט
 ארריסגעקומען איז זיגםאן װען״
 דרײ פאר פראגראם דער אט מיט

 איז װאס אפאזיציע, די איז יאהרען,
 פארטיג באדײטענדע, א געװעז דאן

 מײגמגס״ אאע אוועתצואײגען געװען
 אינ״ אנםיהרעז און םארשידענהײטען

 םאדערוננען. די םאר קאםןי א אײנעם
 א נעקראגען דעםארסט האט זיגםאן

 געג־ די פון אויםנאהםע םרײגדאיכע
 םון םרײנד אײגענע זײנע אבער נער,

 גײע א געהאט האבען 17 יאקאא
 פון 4 פונקט דעם איבער אםאזיציע
 האבען פיר שטארין װי פראגראם.

 פונקט, דעם םאר געסעמםט אאע דאן
 17 אאקאא םון מענעדזשער דער האט
דער :אויסגעםיהרט זײניגע דאס

 ארויס־ םראגראם דעם פון איז פונהט
 אבער דארף םען געײארען. געװארםען

 הע־ האם דערםיט אז אננעהםען, נים
איז, םאקם דער זיג. א געהאט אער
 םולם אנוזױב דער געװען איז דאס אז

.17 אאקאא םון םוף
 צו דא נויטיג םאר האאם ״איך
 קאאוק* די אז םאסט, דעם ברעננען
וױב־ וױ דערפאנעז זיך זאאען פאכער

 אדפיניסטראציע דאמאאסטדיגע די םינ
 איז װאס פונקט, דעם געהאאטען האט
 די םון געווען ניט אמת׳ן דער אין
 נעגאננען איז זי אז װיכטיגססע. נאר
 ער אז קאפף, איהר אין װײט אזוי
 א פיץ אעבעץ דאס געקאסט אזש האט

לאקאא״.
̂זיג־־ אז ריכטיג, ניט איז ערשםענס,

 םרײנד־ א געקראגען דעםאאס האט פאן
 צו געגנער״ די פון אויםנאפע איכע
 װע־ געזאגט עס דארף גערעכט זײן
 דער איז ״אפאזיציע״ די דאס רעז

 אױם־ האט ךערםאהנט, שעאי װאם ױניאן,
 סון פראגראם קאנסטרוהטיװע די גענומען

 םאר־ פיט באארד עקזעסוטטו גענעראא
 פר̂ע קאפיגיסטישער דער איז איז דאכט,

 א״ אאס געװארען באצייכענט עס איז סע
 דאס אז און מאנעװרע״, ״־א אאס טריה״,

ינט גיט נאר איז  אדורכצו־ געװ^רען גע̂ם
אעבען״... איז םיהרען

 אעעמאן, קלײחןר שעהנםטע אץ
 אן. •רלע גלעזער די גייסט

 דעק, ביז׳ן מתגקען יאנדר
!.»אװעק װאם יאהרען די פאר

 — דרײ צװײ, אײנם, כום, א גאך !ה״י
 פארבײ. איז װאס באוױיגמ גימ און
 ? נאכט די קוםמ עס גרױ, שוץ האר די

פארלאכט. פײן דעם װעה, דעם פארטרעקט
• U

 אםאל, גאך גלעזער דײ אן ®ילט
 — קרל, דעם הױבם חעכער, חעכער, אח
 חאס, גליחעגחן און שויאט, םױפען פון

«אס17 וױלדען בײזען, לעבענ׳ס פאדן

 ריכ- דט אױך עס V* צוױיטענם,
 םון 4 פונסט רעס צוייכ אז טעג,
ו פראגראס דער י געװא־ אױםגעאײזט י
 מיט איו װאס און .17 אאקאי חנן

 נישט זיר חאם װעאכער ,11 יאקאי
 װא- ?4 פונמט דעם געגען ;עשטעיט

 גע״ אױפגעא״וט 11 אאקאי איז רום
?17 יאחאא פיט גאײך װאיען

 דער דאס גוט, גאנץ װײס שעאי
 יאהרען םאר חאט 1 אאסאא אמאאיגער

 גע- קאנװענשאן, יעדער נײ כמעט יאננ,
 ניט זײן זאא יארק גױ אין אז םאדערט,

 און אאקאא. אפערײטאר אײן װי פעהר
 געװארען, אגגעוױזען אאעמאא איז דערכײ

 די־ אפערײטארס די פון צרות איע דאס
 גױ אין װאס דעם, םון נאר געסומען נען

 אאקאי אײן װי מעחר געװען איו יארק
אפערײטארס... םון

קאנװענ־ דער אויןי ,1918 יאחר אין
 באס־ אין אינטערגעשאנאי דער םון שאן
 מע- דער נעװען איז זיגפאן װען טאז,

 ער האט באארד, דזשאינט םון נעדזשער
 באארד, דזשאינט םון נאפען אין דעמאאט,

 האט סען .17 יאקאי דעם געגען נעםײט
 די קאנװענשאן דער צו געכראכט דעמאיט

 אין נעװארען געפאכט זײנען װאס קאוטס
 דאס אז געוױזעז און שעפער 17 אאקאי די

 װי קיאוקס״. ״רעגעיע נעײען זײגען
 גע־ ״קאםף״ דער איז אאזא, זעהט, איהר

 נאך איטקר. אן שױן געװען 17 אאקאי געז
 נעװארען. געבױרען איז 4 פונקט אײדער
 דעם פין שעיי ברודער אבער זין־ פאכט

 אז אױס, םיהרט און וױםענדיג ניט אא.ץ
 אאתאי סיז אעכעז דאס געקאסם האט *סע
 גענען געשטעאט זיך האט ער װײל ״,17

 ברודער ױשר, איז װאו .4 פונקט דעם
שעאי

 דעטאנ• פייקעט דער אױה
 אין מאנטאג א פטראציע
דערםריה. דער

 םון דעמאנסטראציעס גראנדיעזע די
דער אין פאנטא: קאאוקפאכער, די

 םון װערען אײן, פיסעט דער אויף פריה
 און באשריבען באװאוגדערט, אאעפען

 םון אויסצוג אן איז אט באזונגען.
 פיקעט דער אויף סצענעס, און ״ביאדער

ײן״,  נעשיאדערט האט זעאיג ש. װאם י
״םארװערטם״. איז

 פיקעט א אויף זיך געםין ״איך
קאאוקמאכער. די םון דעמאנטסראציע

 קיה- א םריה, :אנץ נאך ״ס׳איז
 האאוק אין םריהפארגען. שעהנער אער,

 גרויסע, די ס׳שטעהען װאו געגענד,
אײ־ און שטײן םון געבײדעס הויכע

שםענ־ ברויזט און קאכט עס װאו זען,
 סטײאס םרױעז און קאאוקס פיט רע
בגדים, דאמען עאעגעאנטע שעהנע און
קיהיו. און שאטענריג שטיא, נאך איז
 קוים ערשט נאך באוױיזט זון די

שטראה־ ערשטע אירע דורבצוברעכען
 קרא־ היפעא םרן נעץ דעם דורך יען

 א װאו ניט װאו ווארםט און צערס
 און װאו ניט װאו ;זונעךשײז פאס
ן באוױיזט װען ניס ורען  ניט״ א זי

 פיט׳ן נאך ארבײטער, אײאענדער
 אויגען די אריוי שאאף םריהפאדגען

 גאננ. זײן אין פידקײט א פיט און
 שװי־ שעפער קאאוק די ארום אבער
 מענ־ םיט גריבעאט און שוין בעיט
 שװארץ זיינען סאידװאקס די שען.

 ;ױנגע איטע, קאאוהסאכער, און
 שפאצירען װעאכע פענער, און פדויען
 שטיא ריידען און צוריין און היז ארום

זיך קיבעצען ^פאסען, זיך, צװישען
װערטאאך. פיט זיך װארםען און

* ♦ *¥
 פיקעט די זיך באװײזט אט נאר *

 פון ארמײ גאנצע די דעפאנסםראציע.
 צו אאין, אין קאאוקםאכער טויזענרער

שטאא״ מיט געהען זײ אאין. אין צװײ
םונטע־ םיט קעפ, אויםגעהויבענע צע
 די אין פנימ׳ער, אאכענדיגע רע,

 טומעא־ און אעבעדינ װערט סטריטען
 בא־ שעפער די פון םיקעטס די דיג.

 מיט דעמאנסטראנטען די נענענען
געשרײען. הורא און אפיאדיספענטען

 פיהעט רער אין אן זיך שאיסען זײ
 װערט אאין די און דעפאנסטראציע

 און באאהס אויױ זיך ציהט ברעסער,
באאהס.

 דעפאנסטראנטען די אנטקענען
 יעה־ פיטעא — פיקעטס פאר א הופען
 זײ םון אײנער פענשען. שװערע ריגע
 קינדערשער ברײטער א רוס. א איז

םנים. זײן אויח זיר צוגיסט שפײכעא
 אױף און באגײסטעדט, װערט ער

 :אויס נעשרײ א ער ניט שפאס
!רעביאטא זדאראװא —

״ זשעאאיעם. זדאראװיא ״
אפגעענטםערט פאר א איהם חאבעז

צואאכט. זיך־ האבעז אאע און
* * *

 שאם גרויסען נעװיסעז א אעבען
 ס׳קומט פיקעטס. גרופע א שסעהען״

 ױננער א פיסעט, םרישער א זײ צו צו
 עםיג אין אױסנעפוצט קאאוקמאכער,

 בעסטען דעם םיט האנינ, אין איז
 םרישען א מיט נאאנצעז שיר די סוט,

 די ראזירט. פריש פנים pn שײן;
 אויסגע״ םריש א זײדעגע, א העםד

(טלום
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 איג•־ האביןן זוסעי• פאלאיאהרעז

 ס«ד אין געשעםטט־לײט םון ניזאציעכ
״יאנםשעאך 8 געגעבען פראנציסקא

א**”? פי •*ן- ו ׳ ^ ̂ן א י י> « « •

 8 צו צורי?, יאהר פאר » פים
̂ה דעם פון םיטיגג  עקזעקױ דז׳עענעױ

 אינטעדגעשאנאל, דער פון באארד םיװ
 געקר איז םילאדעלםיע, אין געהאיטען

 8 מיט 22 יא^אי םון קאםיםע א םען
 יר י8אינטעדנעשא: די אז פארשלאנ,

 םארװאי־ די איבערנעהםען ז$ל ניאן
 םון אײנער ױניטי־הויז. דער פון םוגנ
 האט יאקאי דער װעלכעז קאםיםע, דער

 זײז גיט איך נעדענק (יײדער געשיקט
 איהם םיר זיך זױלט ;ראד און נאםען,

 דעם ערתלערען בײם האם נעדענקען),
 װא־ װע:ע} צורעדט אויך זיך פארשלאג,

 אוםגעפער האט ער און ;בכמ קײש$ן
: םאלגענדע דאס געזאכט
 װא־ אויף איצט םאיזרען איע —
 םאי־ װי באי*ד pit? ס׳האט ;קיישאז
 צי געקומען זײנען םיר אזױ װי נעםעז,

 ארעפאי אז או:ז, זיך דאבט עס ; דעם
 זיך זומער־מאנאםען די איז סיד האבען

 אסת׳ען רער אין ;װאקײשאן געגוסען
 םרוי־ נאר אז דאס, איז יאמ וױ אבער,

 פיעגען ינײט רייכע pc היגדער און עז
 נעדענק איך 1 דאםשעס אױף פאהרען

 איז קאנטרי pK זוםער פאהדעז אז ג$ך,
אידעאי... זױיםער א געװעז אונז בײ

אויסכעפידם, אזױ האט ביודער דער
 אױוי איצם פאקױם סזן] ויעז כאםש אז

 אײנענער דעד אױף עם איז װאקײשאן,
 ניט באצאיען באלעבאטים די קעשענע,

 װאקײ׳טאך דער פאר ארבײטער זײערע
 אױפגעטאן ױניאן די אבער האם צײט,
 :ע־ זיך װייעז ארבייטזןד די װאס דאס,
 ארױם־ האט ױניאן די װאיוײשאז. מעז

 לעבענס־סטאנדאיד, זײער נעהעכעדט
 ארבײטער רי בײ אויסנעברײט האט
 אויפנזזװעקמ ך,אם יעבענס־ה^גה, ?ײער

 הנאח קאבעז צו נלוסםיג^ײטעז זײ אין
 יעבעז. אח שעהז איז װאם אלץ, פון

 »ז« םיט נערעדם וזאט ברודער דער
 אײנפאכ־ עד,ר<יבער אז» םיט תםיםות,

 נע־ מיר האבעז רײד זײנע «ז קײם,
 שעחגע א װי אויעדען די אין קיצוננען

 דאז זײנען וועלמג איע, פאלקם־ייד.
 םיר, דוכט האבעז, סיםיננ, בײם נעותז

 אי־ זיך מ׳האט איך, וױ אזױ געפיהלם
— מגתזמותם

 דאס איז צוריק לאננ וױ אזוי, מאקע
 ״.פאה־ םון גערעדס ם׳האט \vw נעוחזן,

 א עפעס פון װי קאנםרי״, איז דעז
 קעגען רײכע די נאױ זאך; וױיכדוױיםע

 דאיןי ׳ניט אז פארנינעז... דאס זיך
 ״קאנסאםפיטעניק״ א קראנה, זײז מעז

 װעט ״ט״שאריטי״ און זײ^ םעז דארח
׳טיסזגן...
 אין האב קאדעספאגדענט, א אלס

 םארצײ־ סײםנג בײם מאםענם יענעם
 עפעם און ;אטיץ־ביכזל. סײז איז מן:ט
 איבערסוקעךזיך אלעמענס װי אזױ

 סיר. אין אפנעדריקט טיף דך װאלט
 נעלענענחײטעץ, פילע גאר בײ ?»פעםער,

̂וב  די דערםאנט. דעם אז זיד איד ד
 ברורער דעם םיז רעדע חכדמות^ינע
̂ט »פילו דחןםםאכער,  אױסזעהן זײז ם

 איבעימןוקעך אלעמענס איז סיל, איז
 ‘נאכגענאנ װי אזוי מיר זײנעז — זיך
נעז•

 בא״ א עםאדט אין זײן צו פ:ים םקבל
 כאנדש #גאסט דער עקאנאסיםם. קאנטעז

 קאנסערװאטיזם, זײן פאר באסאגט גוט
 גענען סון ^טארק זעדזר אבער האלט
 האלס עד אהבײטער. באחאנדלונ; :וטע

 דארםען ארבײטס*געבער אז אפילו,
 זיי טיס ׳פליםען ;ױניא;ס אנעדקענעז

 קאנם־ די דורכפיהרען ;*קאנטראקטעז
 אדנײטער די אז בכלל, זעהן ;דאהטעז

 ^ט^נר* צוױי .פון צזפרידען. זײן זאילעז
̂טעגס״ :אדױס עד ;עהט פונ?טען עחל

 ;מענישעז אלס אדבײטער די דאס קופם
 אינדוסטריע] די איז ארײן גיבען זײ

 צוױיטענס, ;לעבען איז נעזונט זײעד
 אדכײטעד, די צונריד^ז האלטעז םיט׳ז
 פיגקםליכערזנ און מעקרעדע ׳עס םײנם

 דעפ בײ רעדע זײן אין פו־אדוקציאן.
 א§נע־ אויך זיך ער האט ״לאנטשעאך

 איבײטער װאקײ׳טאן. ררעבען מטעלט
 װאקיײ קיינען צו בארעכטיגט זײנעז

 אר״ די — װאך א װאכעז, צװײ :^אז
 דורכ׳ן אפרוה אן האבען םוזען נײםער

 אױפ׳ן םאקע אפרוה אן און יאהר.
 זייער אין באלעבאטיפ. די פון חשבח

̂לן צײט ־ װאקײשאז  איבײטער די זא
̂מ ק־־ינעז ע באצא תי  וױידז״מעס, זי
נעאדבײט• װאלטעז זײ וױ פונקט

גע־ איך האב נערעדט, האט עך װען
 נע^עםטם־ סאױזאםעלטע די אױף הוהט
 געםײנט, האב איך איהם. ארום לײט

 ױעםעגם אויף באטערקען װעל איך אז
 אוסצוםרידענ־ גרויס םון צײכעז א פנים
 רײד זײנע א::עהמען ם׳װעט ;הײט
 זײערע בעבעץ איז װאס עפעס, שאר

 אויב נעהלערט. איך האב איגטערעסעז,
 כמן יעדענםאי״ס. פאר א — אלע ניט
 מי־ צופיידענע םים געזעסעז אבער איז

 איזזם \vd האט רעדע זײן נאך נעס.
א©#אדירט. א$ילו

העפליכקײט, געוױס איז דאס נו,
 דעי רעדנעי, דער געםראכם. איך האב

 האבעז זײ נאסט. א איז עקאנאםיםט,
 מען דאדף ;אײנגעלאדען הם%א דאך
 און דזשעגטעלמעג״ש. איהם צו זײן

 איז ראיע :רויסע א דאך שפילט דאס
 יר 8 זײז דא סעז איינער אמעריקע.

 ארבײטער־םאר־ אן m ניאךפךע\פער
 א בײ פונדעסטװעגען ער װעט םאלנער,
r א אויסהערען באגהעט u n אל־ סאר 

 פדױױלע־ און רעכסע סאיטען ערלײ
 ער^םוינט װי ארבײטער. םאר גיעם

 זײז נאך װעז געװארעז, אבער איך בין
 אז געבעםען, נאסט דער האט דײדען

 באשעפטינעז זועלכע אנװעזענדע, אלע
 צױ ארבײםער די :ײנען און ארבײטער

 באדינגו;־- ארבליבצז פרידענעטעלענדע
 װא־ באצאלםע ארײנרעכענעגדינ ;ען,

 —חענם די אױפדזױבעז זאלעז קײשאן,
 אויפגע־ הע:ט די האבעז סך א נאר און

 די חאבען װעלכע די, און הױבעץ!
 זײ אויב וױיל אויפנעהויבמן, ניט העגט
 צופדידעגיטטעלע;־ ארבײטעד די גיבען

 זײ ניבעז ארבײםס־באדיננונגעז, דע
װאקײ^אן, באצאיטע הײז ניט אבער

 זײ״ :*:ליבעז סאסע״-ט דעם אין זײנען
m  m ,..*פאומתמט
 n, פון «אר א האבען שסס בײם

 אױפמזזוײ :יט הע;ם די האכען וועלכע
 אײנ׳נמנח׳ן •דמואס *רונירט ׳כען

 טא־ איז װאקײ׳פאן עיקאנאסיסט. כדט׳ז
 זאך, :ױםמע א און זאך גוטע א קע

̂ר  קײן :יס אױך נעדועדען איײן זײ אכ
ניט. צײט קײז וזאבען זײ װאמיי׳פאן.

 ^ןיןי גע״עמײכעלט האט :אסם דער
״ שסייכלענדי:, און דייד, דיעךע  t; ז

 :עבאבדמע זײנען זײ אז מוסר, זאנט
 ישא־ מעהר טוט כיען גע^פטס־לײט.

 זיך נמהבלזגן :יט מיט כיזנזןס א דען
 אױוי אותקפארען טיט׳ז וױ װאסיײשאז,

 דאדפען מ&שז\ צײם. ;עוױסעך א
װ. אז. א. אפיתקסיו;; האבען
 &ארזאטעי*ט גע*״טעפםס*זלײם, די
 סײן נעװעז :יט זײ;ען ;אסם, פאד׳ן

 באשעפטײ זאלען וראט פאבדיקאכטזגז,
;y\ פדאדױ אדכײטעד, צאלען גרױפע 

 רי א־טיק^ען. באשטיטםע םון צידער
 טראנס* נעװען זייגעז זײ פיז טע-הרסםע

 מ׳האט װען איז פארט־אדנטערנעהמער,
 איב״טער, זײערע פיז גערעדט יאי־ט
 ;,װעלכ קלױרקס, n נעטײנם מען האס

 אפיסעם. זײעדע אין באיעעפםיגעז זײ
 צעדזן צו סרשעםטינט האבען כאנכע

קלױרקס. צװאנצינ און פופצעהן און
 איך האב שפעטער צײם אניפעל

 דיסקוסיע א בייגעװאױגט אױך אבער
 שװע־ פאל װאקײיעאן באצאלמע ווענען
 איז עס קלוירקס. װי ארבײטער רעדע

 פון צוזאטעגתונפט קײן געװען :יט
 ארבייטס־ אדעד גזדשעטםס־לײט בלויז

 צוזאטענפאי א געװען איז עש נזגבער.
 עםליכע םון ׳,װאירקעים ״סאיטעל פון

 געבער ־ אדכײםס סםײטס. װעסטעין
t גאגצע א :עסט. געװען נאד זײנען .j 

ys .װעלכע אדבײטס־נעבעד, וײ אזא 
 דיס־ דער אין באםײליגט זיך האבען
 איעפיהרען ־נעגען געווזגז זײנען קוסיע,

 ניט, זײנען זײ װאהײ׳עאן. באצאיטע
 הא״ ^םרינציפיעל׳*, דעם געגען חלילה,

 װאכדז״טע נאױ פארדכערט, זײ בען
̂י  !צײט די געקומען נים גאך ס׳איז דען
תר, אח  זײ גע׳סענה׳ט, זײ •האבען זוי

 ״יינעל־ פאד אדבײםעד די באצאלען
 — גיט ארבײט מען באט״ט האלידעיס/

!װאקײשאן א איז דאס אלז
 דיספזםיעס, אלע די יםון יעדענפאלס,

 םיר איז בײנעװאױנם, האב איך וועלכע
 בא־ םון פױאגע די אז הי£*ד, געװארעז

 אדויף וױרסליך איז װאקײשאן צאלטע
 אמערײ דער אין םאגעס־אדדנוגנ אױם׳ז
 נעשעפטם־ און אינדוםטריע האנער
 עישינען םרײד־בולעטינס, םון וועלט.
 בעװעז אויך דאס איז םייהליננ, דיזעז

 אינדוסטריען סאגכע אין זערזן. צו
דודכנעפיחיט. שױן דאם װעדט

 איבער אז ׳זא;ען דערפאר \yp בתן
 דער פון בדײט און לענג גאנצער דעד

 דער םיט אינדוםטריע, אימעריקאנער
 עס װאו ערטער, די םון אויסנאהסע

 ׳באס טיפ אלטעד נאר דער נאך הערשם
 אר־ או'\* נעקוקט אלעםאל ■האם װאס

װא־ די איז אויבעךאראם, pc בײםער
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 T1» וועמ עס נאר ;•ראדוה^אן מ*חר
 peve אײנצעלנעד יעדער &אן גוטס

ip $ גאד צוליב באזוגדעד, w m o 
 »? ׳דאך חײסמ געוחוחגייו, אורזאכע.
י באצאיטע י I ז m

 » פאד אדבײטעז װעיכע אינײטעמ די
 צײט; יאוזר א זאגען, לאמיד פירמ^

 אדבייסעד »ן אז אױפטאן, עס װעט ׳נו
 דודנ׳ן דזשאבס זײנע כײטען דט זאל

 פאדלי- דאך ער װעט #יא אױב ; יאחר
*n א ^ױן װעט ;װאקײשאן זײן רען t 
 ארביי״ i» פריגען טיט׳ן אז וױטען, מע

 » אױוי איהם מיט זיכער זי איז ״טער
יאחר. גאגצען

 ױן חשנונות אלץ טאקע דאס זיעען
 אזעלכ^ לינעראיע, — ארבייטס־גענער

ארניײ און ארנײט אױןי ות^כע
 ס׳איז ;אױגען״ ״מענשייכע מיט טער

 ביזנעס״חשבון, א דעם בײ דא אבער
 ,וײימ־ ביסע? א דעייפאר איז עס און
r.װזנרם עהמײגונג די איז דאך ״ » 

באנריסונ;.
 ן ע ד י ר פ ו צ סען װאס דאס,

ן צו ז אדכײטער, די שטעלע י  8 י
 דעם פאר סורא האט מען אז באוױיז,

^ אדבײסערט כ י י ח נ ע ד י ר פ ו צ ס ו  א
 װא־ 1א נעוזסט סען װאס ׳דאס און

 מיט סיטיען, די פון אײנעם אלס קײשאן
 ארבײ״ צוםדידעגיעטערעז מ׳הען װעלכע

 ארבײטער די אז באוױיז, א איז ״טער
 ?8 ון8 ;דעס צו שטרעבען דאם, זוכען
 :גערעכס איז כער8דרעסמ ברודע• דער
 דעם ב״ אויםגעװעקט זיך חאבען ,׳עס

r גלוסגדגידמתז אדבײסעי t ח*מז 
יע״ אין שעו־ון איז װאס ׳אלץ םון הגאה
H. m

A
 האם סעז ותז ;עלעגענהײט, אײז בײ

 *רבײ• ל8® סײמאן8װ וחמעז גערעדט
 געבענקט יק8שם מיר דך האט טער,
 דאס כער.8דדעסמ כדודער Din נאך
 ־יײם18̂ יז8 םיםינג 8 ביי נזוזוען איז
 שמנדטלאך זיך־בינדענדע עטליבע פלז
 ניע8.י^אםי8ס n ליפאד:יע.8ק אח
 דבײ-8 די נעבעז צו מנועם בעויזח איז

 יאהר. דורכ׳ז קײשאז8װ װאך א טער
 דיססוםירט ר8דערפ האט םיטינ: רעד

ז8קײ׳8ײ סארט א פאר װאס  זאל י
 וואך 8 ארבצינ״ח ניט :אגנעהכמז מעז
 אדער צאיס,8ב דעם פאד שרינען אין
 זאל װאך איק י8ם נאד ארבײטעז, יא

 אײ־ און נאצאלם. דאיעלט קרינזנן מען
גע׳םעגה׳ט: האט גער

 בדם װאהײשאן. עס דאחי װער —
 דוד־ רײכע פאד גוט איז דאפ ? דוה

^r נרעסערע דאיםעז מיר טעז. P iw״; 
װעלאפפ״...

::עםראכט איך האב
 אויס״ י8ם ארבײםער -פאראודמײלעז

 קדײ צז געלענעני־זײס סאלט יעדע נוצעז
)11 זײט י1אוי (על-ס

*■׳

ויקעסדלײן) אויע׳ן (טאמלײכענפ
ק^רלין אב. םון

 דעי ױלי־טאנ. א אין ׳םריזז מאנםא:
m tv* זיסהײם. זײן מיט נעצױגעז ד,אם 

 נאכט פח ^פנעהילט, עטוואס לוםט די
רעגעז• םיז איז

שטארסעי־ בילכער, איז םליכט די
 ארײגכעשפרונ־ איך זיב רוםס... ױ איז
m ױם־םוב׳דיגע «יון שבת׳דינע די איז 

 איט־ םיט זזיץ, םיט לוי^ און קלײדער
i8? ״מײן״ צו גיכעד װאס עטי t, אויוי 
!יקעט־לײז. רpר

 םיך םירט װאס סאבװי/ דער אויא
 רבײט,8 דער םון אזן צו יאהר ײן1 עוין
 האט אזוי ע&עס סםרימן. 8 אויד איז
 *1926 חנר אז נעװאלט, מיקזאל דעך

 ניט זאל קלאוקסאמד די בײ ססרײס
 איצט «ונסם דאר^ בךיחיד. קײן זיין
באד־סםרייק... א זײן

A
 און אםמע8ב די נחןנד־&עגםראל.

ר םון דינ^ר  באזזךססאנציע ריזיגער מ
 עעה פריהם^רגצז וא8 איז דארזעדחנן

 םעז !8 זױיסמ״ ױי םענמען. איל אווי
םאבװײס. און *עלט״ ךי אויןי סםרײהט

 אריהער, *רא* דער איז הײנם
 םםע88הדב8< די נדערמ.8 ר

 סיסאאטײ געזוננמן 8 סיט ל*\
ט, 1*0 )גד^יל. מי  סםרײק״ ?8 יי

— N אוגזע־ וינלרימ
§v r ־' : #

נאס. טע42
 צו װער זיך. ציחען מעו״טעז מאסען

 אויןי ארויף זיך כאפס עס ווער ׳פוס
קאי. א

 תדאםען פענסטער. די איז ס׳קוקם
 קאר די פארשלאסענע. פארמאכטע,

 טער5 דער איםיעט. סולען סיס לױםם
ײ און פעז8 אי־ז ״מרעםיין״ עווענױ י  י

דינ.
עװענױ. זיבעטע

n ,פון .אןיבערשםע דאס קדויז » 
 דער ״קלאוקסארקעט*, דער שטויסעל/

 ;עבײדע^ ריזיגע ^ארמענט־סענטער׳״.
 שױבען די אגנעצונדען האט זין די

 יע־דען אין םלארס. הויכע די אויןי ,
קנויל. םײערדיגער א פענסטער

 נך 8 אימיצער;האט — אײבי! —
געטאן. שרײ

 בעריל, ס׳איז — m א גיב איך ״
 ; איך װעםען םיט ^אפ, מיק םיז בעריל

 םײן םון יאהד צעהן םארבראכם האב
מד רוםס כמז װעמעז בעריל, לעבען. ,; 

 דזןד ״בעדיל אח ערשטער״ דאר ריל
 װירס־ איז בעריל ליבער דער נוטער״.

 צו אוםעםום, ערשטער דער געוועז ליך
 חעלפען ידעם העלםען —־ צײם יעדער
 < גאגצ^) םיט׳ן נע^םיצם אלעס יעגעם.

ממנן. און לייב גאנצעז םיט׳ז חארמן,
 די םיס סאך 8 זױ־ נים — נו״ —

m װי |H8I (אנם; ווייסאי וזי

 פי־ הימכדמ די איז עס שםאדק אח
I תעכדדעםאנטטראציע

A
סםרײס*סעפטענם, די פיקעטס, די
׳אפ״ :יט זיך ״שםזדט :צײכענס גיבען

ר. « איז צװײ ^צו ײ י
 אונ״ וואדענעז — מ׳ארעסטירט, —
 פאדדכטינ, זײט — קעפםזןנס. זעדע

צװײ צו אפ, נים זיך שטעלט כרידער,
לײן. 8 איז

 נאסען זײ אין נרויס. איז לײן די
 װײט ביז סעד39 דעד פיז — צװענמס איז
 שלעגגלען גאס טער20 דעל צו רמםער8

 רש8מ דעד נטעז.8דעמאנסםר א\נזערע ױך
 א אין שסילעד 8 הערליכער, א איז

־י שעהנער.
 ארעס־ װאס :צװײםלען אן הויב *יך

 לױ שטילע זעלכע8 ארעםמען, טעז^ווען
 עט ;יט. טעז דעססירם8 ,םענ^עז הינע

 טראל-8•פ פאליס רבײ8& אשילז לזיםען
 ׳אונז י8& ניט איז דאט אבעד ,װענזנז,

 אזא רײןיינע, אזא !...אונז ד8פ ניס
 איז רײדעא ניט מאבמ. דימױטלי׳נידםע

 צו ניט. איז אישסזולע^ נים יך1 *סג3
 א אין צװײ צו איז ״יײן 8 אין צוױי

 םאר פארברעכער, גענזנ 18רז?8,• 4לײ
 ■אטר^־װע־ די און •אליס די וועמען

נויטיג״. זײנעז ,גען
A

©p ,אין צװײםעד דער םיםנעהעד 
 אוז Bgr א אהן *יתוט״, א איז לײ\,
m « מוזעס־ צװײ מדמנז. כדר ־ גאס 
rm ז*ומן םעד im .טאראויסנעחענדע

j די n » y n ^  i t w.
 ברױ אונז האבען ©אליסלייט דדיי

 בדעכעז נעוואלט נעםאז. ww* 8 יל80
י •<״!״« י מ * (>3 m במר

י םארסירט םיר האבען װער ײך. י  ״י
 אין װי זוי8 ארעסטירט, איז ארעסטירט

 אוג־ נעהען מיר םלחםה. אםת׳ער דער
!דעםאנסטרירען םיר װעג, זער

עסםיד״ «%. װיפיל װיסעז, צו שװער
 די ה#בען װעל^ װי דא. זײגען טע

ט8רויסגעכ8 שםיל פאליסלײט  פון י
 סטרײתערט, שרירליבע רוהיגע, לײן

 רוםנע-8 ניט זיך האט .קײנער אבער
סו<ןם.

 8 איז צװײ לייז, 8 א'ז צװײ —
 קעטטענס ױננע גײע, האבען — I לײן

געװארענט.
 ניט מעז װעם קלאוק-םטרימןער אלע —

 נע־ אונז מען האט — י חנםכדדען8
טרײסמ.
 •אסראל־ומנען די און נעהעז מיר
הליננען.

 מװעס- ־י םאראויסנ«הענדע אונזערע
 םרא־ווא־P 8 »8* שויז פאהרעו םער
 •דעם־ די צווימען שויז זיעען זי\ כען.

ד נאד ךײ שיסעז מיי טירמזג ה רו  מ
 מרעקם אזנ^ טון סײגער אבער עדײען.

װײצזער. םאו^זירעץ מיר נים. זיד
 םיר טרייייך. און תזזע זיעען םיר

 זימד w ,my 8 ויבערמז 8 *ױןי נע׳העז
u n ~!דיב

A
 איוד ווויסנמנאםזנן pw האט זון די

 tvo82 די ין8 «ײער. פיט עכמרם חנ
^ יז8 ז?איס די p» »ון הי

 קיאױךםטריײ די טטרײמער, נאר
ײננז קער ײ קיהי• ז גמי- ז

 Um« — נעייהל יח8 »ח דאנס
ײ !זיגען a געוױנמ םוזאן ז n ייטממן 

סםרײק
’. JUH8 י*ר^ ניי >v ־־* %

וי— י .«י» ו .«**י1י>̂י«יו<1אא|אא18|
א;״ מ {1»-יג •ױי

ה י ט י ר ס

U I J U I l ^ l l

) *י» «»••»« 4 ׳
,i w m iw i  «

עם עי םון

 »ין «רײ«<פומן סיר »יז ivia די
 ׳*רים«• ױנמן » lie נינע< » ח*נט

o שטעיןר. ir ?יין דראסע • — װער 
 — עס חײסש חיי&׳נן .ivbpb דרײ

 N »ינח«י«( דער •יפנטער״. ,דער
לײ אין גייקייו, רענט יוננע

 דערװי• ױי ניז... פריעח, אין און נע
 םיט נרוחןר ט זײנעז זיי »ז זיך, סען

g ...׳עװעסטער
gn W* איז װער? ר*ס T'iVm n 
l סעטנע, ” P ing סיכט?טגישער ׳טוס■ 

 און )»וײטונגס'׳»«רייר » אין סיינ?״ם,
עם. אנאייזירע) *ו ניט כסעט יױנט <ס

 חענרעייטער דער איז נערענט דטר
 זאנט IV װען שרי׳טםאן, דוד קריטיקער

 tg )*רטי?ע< אן ז״געם אין עתעץ
 יעדער 1םי ״נידעריסער אויםדרוס דער

 רע««נזענטען םאנבע װאס קריטיק״,
 איז עס ריכטינ. ניט איז :עכרויכען,

 ■עס װעילכען ײענען װערס, »זא נארניטא
 קריטי?. טרײנען *ו ^וינען ניט

 ״םע־ םין הײן ניט איז הריטיה װארים
 יענינען רעם נאר ניט מען egii ד*י",
 אויכ עסםארדינט. חאט װעיכער כחנר,
 קריטיקער דער סען בוך נוטען א װענען

 IVP ׳טר״כען, דארוי פען װי אנװ״זען
 טום״ g םאר דינען איהם בוך טיעכט א

 ט י ; טאר םען אזוי װי װ״זען, *ו טער
. ן ע נ ײ ו ע

עיסר. דער נאן־ איז דאס ניט נ«ר
 א נאך פארהאן איז עס אז םײן, א־ך

 םען װעילכען צויליב טעם, װיכטינער
 װער?, שיענטע נאר קריטיסידעז דארף

 זיי װאם פ^ויער, זײ םאכט מען הנם
ניט. נעװים אין געװים דאש םארדינעז

 זיינע איז ערנע׳ו זאנט טאיםםאי
נאר זיינעז איינענטליך :טאנע־ניכעד

 ׳שיעכ־ הײן איז מענשעז גוטע סיין דטא
 םארםאנט ײאס דער, נאר םענשען, טע

 נא־ דעם כאסוםט םע׳שים, נוטע מעהר
ײ דעם, און ״נוטעײ, סעז  די וועםען נ

 נױ די ארינער װענען פעשים שיעכטע
.”.׳שיעכטער מען רושט טע,

 — אנװענדען םען tVP זעלבע דאס
 װע- — רעכם םעחר• םיט נאר אסשר

׳ ביכער. שיעכטע און ביכעי גוטע נען

 טט g גטר tg ,gong >g® שיל
m■׳ וױיגי! ניט ggn ומרק m, קלײ׳ 

i» מ <רױס«, און מי  אויס׳גר־ fig אינן
̂ר ייכע,  און גיט, זיי נאםעיהם fjro נ

jm i>»ag| ׳g, חרן, זײ ס«ן לטזט 
im זײטען ניט■ די װיי/ n g B ,זײ 

ivbmp אוגט«ר o n ,לו׳ולמד לע׳מר 
 חר דינ« טחבר am טוחל nv< אלז

fygpyfi.
עו אנדערט  טיט איז *נ

ogii m vn gsvPr ניט סארםאנט P”| 
igo m- זועלנע סעלות, נלענ׳וענדע gt 

ivpn ניי חטרונות. די piim gtg 
vw די װערען vam\ ,נולט, דײטריר 
ד ;ײסטיג g ילו6א tg »וױ ?לסר,  ניי

jn ז״ קען רער vn n.
 קרי־ דער העז pivit vs>t׳tg דורו

 ■עחי׳ויע!, די אױוי אגװייזען טי?ער
 אנדע־ע אין ײייר ייר נעפינעו װאס

 קטנ־ ױ1א ניט זייגען זײ כאר װערפ,
 אוײ די אין ’itg ;יט ויד ivoigit טיג,
אריין. :ע|

װע־ יראטע, די נעחםען י*םיר אט.
 אץ רערם^נט וזאנ איך װעיכער נען

ארטיפעי. םיין םון *גפאנג
 ?ינ־ רי (װעגען נרונד־פעח^ער איחר

 םעחלע״ ■סיאיאכגיטץ און םטל׳ןרי׳פע
 נא־ רײדען) ניט דט אין־ זויל רען

דעם, אין טיינוננ, טײן לױט ׳פטעחט,
 אנפאני |g (פאנטינ, טחנר רער װאס
ד tg ויכער, געװען איו נער) ^ ע ה  ״
 אוים־ דוסא j״t םווען דראםע g -«ון

 אױם״ האנ׳גן װאס םענ׳פען, טערלישע
 רינערgר אינעריעבענישען. טערלישע

 ײאס טעםע, א אױסנעפיינען ער ה*ט
 ״םארייאנ־ ״אױסעמעװעחנייר״, אח

.“״שטאדש ,“טערט
שילע באנעזזען פעהיער דעם אט

 ותיכע שרייכער, ױננע טאלאנטםולע
 טאנ־ דאם אייגפאכע, ראם tg דענשען,

 בדאי ניט איז נארטאלמ דאס םענליכע,
 קונסט־ א פאר טעטע איס דינען «ו

m ״t װערה. t t קאמפלי- דאס אוים
s דאם *ירםע, ivo M, אוסנאר דאס
טאלע.

ױ ■ונהט צייטען אםאיינע די איז ו

% פיהרען מאראנטא פה קלאוקמאכער
6קאםן העלדישען 8

טאראנ־ םון יזניאן קלאו<זםאכער די
 העלדישען א אן םיהרט ?ענעדע, ״טא

 גע־ האט װאס פירסע, 8 געגעז קאםף
 געבראכען האט זי לאק-אוט. 8 כט8מ

 און ױניאן דער םיט אנרימענט דעם
 יוניאדטרבײטעד. אלע אויסגעשלאסעז

 באזונדעיע א דעם וועגען האבעז סיר
פלאץ. צװײטען א אויף נײעס
 דער פון באריכט אינטערעסאנטען אן

 געםינעץ סטרײק דעם אין טעטיגשײט
 א זשודנאר״, ״אידישען דעם אין מיר

 טאראנטא. איז ערשײנט װאס צײטונג,
געז^גט: װערט צײטוגגע יענער אין

 ענטוזיאסט״ש קלאוקטאכער
?אמה זײער מיט

 םעסט זײנען הלאוקמאכער היגע די
 pא האםױ דעם נעװינען צו אנםשלאסען

 קאמפאניע/ גארםענט ״וױנטער דער
 דעם םאר װעסט. סט. עדעלײד 355

 םיטנלי- ױניאן אלע זיך האבעז צװעה
 םון פראצענט םינף םיט נעטעקסט' דער

 הא״ צו איז עם און וױידזשעס, זײערע
 אויסםאינען זיכער װעלען זײ אז פען,

 העי״ ארום װעלע^אזוי און צוזאג זײער
סט^יס. דעם געוױנען םען

 הלאוק־ דער םון באארד דזש. דער
 צו בריוי ארויס שיסט ױניאן סאכער

 צו זײ אױפרופענדיג קלאוקםאכער, אלע
 קעם־ די םח רײחען די pא זיך שטעלען
סלאוסםאכער. םענדע

 אױסצוגען עטייכע דא ברענגעז סיר
 ארניײ די און בריף, דאזינען דעם םון

 זיך םעגליד װי שנעל אזוי דארםען טער
מנטפער: בראווען זײער םיט אפרוםעז

 ״ײינטער דער אין סטרײס דער״
 םון חןזולטאט 8 איז קא.׳* רםענט8נ
 גע- חאט םירמע די װאס וט,8ל*ד 8

 »ון שוחוסטער אונזערע נעגען טאכט
 פירםע די «.8ש װינםערס םון כרידער

 ז8 נאר געוזאלט, ניט נדערש8 האט
ײ זאלען מעםבערס אונזערע  צר נעמנז ז
ײ, ז8 םעקמריטי, דאלאר הונדערט  די ז

̂ען רבײטער,8  דעי אגנקהסע! םוזעז זא
ן.8דינגומ8ב פישע8שקל םירםעס
tn נען8רשט8ם סיאר םוז עס im 

 V8 ימיא?, אונזער םון םעםבער יעדעז םון
 ננט8רי8® ווערט dp װי סיםטעם, אזא
̂זרען םוז װעסמר׳ס, מון  ערנ• די nt פי

 אץ דינגוגגעו8ב פטע8רששי88 סטע
םיז סיםםמם 8?8 ייז םרייד, אונזאר

 כח, נאנצען םיט׳ן וחנחנן באסעמםט
זיצט.8ב ױניאן די װאס

 ״8ב לד8ב האם סעםבערשי• אונזער
 לויערס עס װאס נעפאהר, די גריםען

/ אויף י  אײנ״ זײ האכעז רום8ד און ז
 דזשעלמ־ דעם כײ שיאסען8כ שםיסינ

 אווענט, םיטװאד ׳םעםכעד*םיטינג ל8י
 םינף םון טעקס w 8 ױלי, טען21 דעם

 םארדינ- װעכענטיימ רי םון ®ראצענט
 אויף װערען ארויםגעלײגם זאל סטען
 זאלען צאלונגען די מעמבער. יעדעז

 טען26 דעם מאנטאג, םון אנפאנגעז זיך
 ער״ אנםיהרען העלפען צו אום ׳ױלי

 ד• ביז יאנג זוי8 סטיײס בעם פאלנרײך
 סעטי צו לין ;עצװאונגען װעט םירמע

 יױ אנהאלטען ארן ױניאן דער םיט לען
טרײד. איז דינגוגען8ניאךב

 םיער שוין !ברידער און שװעסטער
 םיהרען סטרײסער בראװע די װי װאכען

 לײדענ״ םירםע, דער םיט םוי8ס דעם אן
 .1רםאמוננמ8*אליצײ״ם און הונגער דינ

ײ זײנעז םונדעסטװעגעז  דעם וױליג ז
ױ8 לטעז8אנצוה סאםזי  די ביז ננ,8י ז
ץ וועט פירםע  אנער־ צו געצװאומען זי
 דער םון םאדערוננען גערעכטע די סענעז

 ךײ טייכט אונזער איז דארום ױניאן.
 ליש8טאר ׳סטרײ<ן דעם אין העלםען צו

 ניט קעםפען זיי װײל טינצנציעל, און
 אייך; ר8ם אויד נאי זיה םאר נאר
 לצ־8 אונזעי זײן סוז ם«י8ס דער און

״״ !מענס

 זײן געמוזט דרצטע 8 פון חעלד 8
8 8 8 ,MVP ,װײגיג- םירשט 

 רי אױס זוכען ?ױ8 (י,8גר 8 סטענפ
 צװײ העידען דיערע שרײנער ט^דעמע

 דער םון נימער #מלטע8רקרי8• שמן
דוידחױז. אין טען8נדיד8ק <כגח,

 די אז אבער, .דאך וױ״ס^ן מיר
 װעלט־ליטע־ דער םון קינסטלער גרױסע

 און מעס8ור פען8געש חאכען טור8י
 געזונטען #לען8;ארט םון שאםעדיעס
ימבען. יענעדיגען

 אונזערע גיט געםיגען רװאס״זשע8פ
 אץ חעלדען וײערע שרײבער ט^דעתמ

 נאוזענט זיך <עםינט װאס #װעלט דער
 זיי זוכען װעק8 זיך לאזען און #ןײ םון
חרײחושר#י די אין

 לאזט אםט גאנץ t8 וױיסען, טיר
8 T1אין קינפטתר גרויסער 8 ראי 

 שטיײ א װי לעבען, םון איגרונד טיםמן
 םאר״ זעלסען ניט דאםטאיעװסקי. גער

 װעלט־ 8 נט8ל8ט גרויסען דעם »ט8כ
לעזען. װיל מר װעלכע פדאגלעסע,

 זיך םעג שריעער יעדזןר ניט נאר
 דען מעז רןי8ד שליט. 818 ערלױנעז

 תאט עס װער 18 דערםון, רײדען פיל
 לאזען ניט יך1 טאר פליגיען, מײן ניט

 לײדט עס װער לוםט¥ דער אין פליחען
 װעיען ניט דארף קאפ־שװינדעל, פון

אפגרונר. אין אראפהוקען
 צו איז װאויל וי18 און גוט ױ18

 גענױ, װײסט װעלכער קינסטיער, דעם
 אײ־ 818 פארםאגט. ער םט8קר וױפיל

 אויף פאיםעסטען ניט יך1 <ועט נער
 קרעפ־ ײנע1 איבער איז װאס #ך81 8

טען.
 ״פלאנ״ דראםע דער פון םחבר דער

 דער&ון רעכענונ: קײן ייר זזאט טער״
אפנענעבען. גיט

 בא־ די נעלעזען געוױס האט ער
 סא־ םון טראנעדיע גריכישע ריחמטע
 הוםט עם װאו #עדיפ״ ״פעניג םאפלמס

 ײן1 םיט לעבט שענע דער אז םאר,
וױיב... און םאן זױ מוטער,

 שאםען םארװאלט איהם יך1 חאט
י *דראמע״. םין 818 אויר

ארויסגע־ דערםון אכער אח װאס
סופמ??

 װאס דערפח, רײדענדינ ניט שייז
 נע־ &עד.לט, ״פלאגטער״״ םון םחבר דעם

 נע־ װי נדיען8ב»ה צו <ןר#םט די ך,8ב
 סון ארט דער !ייגען טעםע, אזא העריג

 —־ סביבה די צײט, די האנדלונג, דער
 דער צו צונעפאסט ניט אוםן כשום

םע...8דר
 די אנאליזירען נעקעגט װאלמ איך

rרא lװי ווײזען, צו אום דראםע, ע 
געםאכט. 1אי י1 נחןט8ט

 די םון ארויס שוין געהט דאם נאר
איטיסעל. סײ\ םון םען8ר

 ־ ״ארט״ אינטערנאציאנאלער
 אפנע־ בערלץ אין קאנםערענץ

אויגוםט, טען8 אויםץ לײגט
״ארט״״, םערי<זאנער8 םרן אםיס דער

 רא־ א ב»<ןומען האט םסװער, ױניאן 31
 ״ארכדצענטראל־ראט׳ פונ׳ם דיאגראם

 פארשידענע צוליב דאס כערליז, אין
 אינטערנאציאנאלער דער 1אי אורזאכען

 גע־ האט װעלכער ״ארט״־קאגםערעגץ,
 אין ױלי טען25 דעם םארקוםען זאלם

 געװא׳ אפגעלײנט דײטשלאנד, בערלין,
או־-וסט. טען8 דעם אױןי רען

ך:1 לײענט ראדיאגראם די י
 דעלע־ אויםלענדישע *םארשידענע

 אין קוםעז געסענט נימ זזאבען נאטען
 דעם צוליב שאנםערענץ. דער צו צײט
 רטעםע8אוםדערײ אנדערע צוליב אזן

 פון צונרײטונג דער אין שווערינקײטען
 נע־ געװען םיר דעען סאנפערענץ, דער

 קאנםערענץ די אפצולײנעז צוואוננען
 1א ״עהט1 אױגוסט. םעז8 דעם אויןי

 אין קומען !אלען דעלעגאטען אײערע
צײטד

ם פענ זוםער םוןז ײ ם נ \ י
mגריגכערנ. אליעזר סון |

 םיד ווערען ניס װאלם איך תכפ, םיר
̂םענ זיר ארוםדרעחעז  ליד, וױלד ים׳ם דעם אױםחערען און םוןז־זוםע

 כרעג חןם «ו קושען סאלם ער ײעז
אוועק״. דוריק כאלד זיך איילם »ץ

 שםיל, זיך געזעגענען ליב דאן ב׳חאב
d̂d 3 םמו ן1#י iDttf ים jy m 
 ®יל אנקלײבען ינדםרשלען און
 םורעק “.כדם זיי מראג ארך
—סעג זממןר סון אנדענקונג אן

 פון ענטפערס
רעדאקציע

 איחר װןפ אלץ — גימעל. חײם
 אחן אדער גרמםען סיפ צוגזגשי?*, אונז

 ג#רי* באזונדערס דרוקבאר, נימ »יז ׳;ר*טען
 איחו־ װאס סאכינאציעס געגראםפזע די זײגען
 לידער, קײן ני*מ איז עס ̂לידער״. או רוו•

 זאג«, איחר װאס אי ניפ. ibb׳o גאר איז עס
 חויז, מגיטי דער אין געזונגען װערען וײ או

 יןאנען מיר גלויבען. נימ אזוזנס סיר קאנען
 מיר און חויז ױניפי דער אין כאזוכער די

 גע׳יםאק. בעסערען * חאבען זײ אז וױיסען,
 טאקצ ׳ני»ע אבער ׳לידער ליב האבען זײ

 «אעזיע, זיך אין חאבען װאס לידער, אםת׳ע
 װי גראםען׳ נארי׳יע ■וסטע, אזוינע נים און
צוגןףייקם. אונז חאמ איחר וואס די

 אײעי אין — .2 לאקאל גאאדבוים, ר.
 גאר איתר רעדט לעװימאן, ברודער «ו ענפנוער

̂ם לעװיטאן ברודער זאך. דער *ו ני«ט  גע־ זז
 ;ערעדט, ח#ם נלנטא י ו ו םעחר *ילדערם

ואס דן̂ס אײדער  װײל געזאגט. חאט ער ו
̂ם נינו^ ברודער  און איטאליעגיש גערעדט ח
̂ם לעװיטאן ברודער  8 £אר*ם*נען בלויז ח

 איחר קוטם לעדע. דער פון אויםדרוקען ר$8
 חאט כיכטא ײ*ס באםת װיםענדיג ניט צוגעחן,
̂גם  אז טענח, » איחם צו ח$ט איחר און געז

̂ס, און אנדער«, רעדען ;עדאר£ם חן)ם ער  ד
̂ס  װארום נים װייסט איחר אז זאגם, איהר װ

 געװארען״ טאגײסםערם איז ״יעדאקזליע די
 אײך םיר קאנען בריװעל, לעװיםאן׳ס ®ון

̂גען,  דער- איז דאס יע. עס װ״סען םיר ז
̂ל מען װען וױיל פאר, ̂רגלײכען, ז  ,‘לםעי פ

 תאם איחר װזןס דעם םיט בריװעל יענעם
 און שעחן געװען יעגער איז גוגעעיקט, אונז

 ברױועל אײער אין און ̂נגעשריכען, גלאםיק
̂רם. א ױ װארם א ניט זיך קלעיט  און ײ
 נישם ,בריװעי אײער אויך קאן דערמאר טאקע

װעיען. ו,עדרוקם

 כח ײשר סים׳ן צעםעלע אזזער — ב. פ.
 ״גיםא דײםעען, די ז*גען װי באקוםען.
̂ס  זײן װעם סקיצע די דאנקען״... צו פארװ
̂ט  עס אויב נומער, ?וםענדען דעם אין געדו־ו

̂ל ̂ר ז  עקםםרא ®ן עסעס זיך םאכען נים נ
 &ראג־ n בײמען דארפען ז?לען מיר גופאל,

ראם.
q. באקו־ ארטיקלען אײערע אלע — ן.—ל
 *װ״ באקופען םיר חןןבען םעג די םען.
 גו געראטען אײך ח$בזןן םיר װי אםאל, מים

̂ט אודאי שיקען.  מעות א געחאם איחר ח
 אונזער פון לעזער די לעזער. אונזערע װעגען

 שמײכ־ *ו זײ אויסען זײענדיג ניט *ייטונג,
 אינטעליגענמסטע סאסע די סון זײנען לען,

 אמע־ אין ליםעראםור אידישע די פון דעזער
 זאבען גוטע לײענען צו ליב הןןבען זײ דיקא.

 אפגושאדען. עס געחעריג װי װײסען זײ און
 םיט און ביכער םיפ זיך אינטערעסירען זײ

 אפילו טעאםעי, םיט פראגען׳ לימערארישע
 מיט — מוזיק, סיס^ניע און א*ערא פים
̂ם װאס אלץ  און בבלל קולטור גו שײכות א ח

̂לע ̂בעו לײדער בפרם. פר$בלעטעז סאצי  ה
 די :ים אויך און פלאץ, גזגנדכ ניט מיר

 פאײ זײערע באפרידיגען «ו םיםעל, נויםיגע
 בלויז ב&נוגענען זיך סוזען טיר און לאנגען,

 קאנען םיר װאס נויטיגסטע סאםע דאס סיט
 מיט־ באשרײנקטע אונזערע לוים געבען, זײ

 אײערע זײנען לעזער אונזערע פאר לען.
 װערען זײ אןן איגטערעס&נט זעחר ̂רטיקלען

פאלגענינען. מיט געלעזען
 איז מאל דאס — .2 יצאכן. אעװיטאז׳ מ־

 אויס זע*ם איחר געראטען. נישט אײך עס
 געהאלטײן האט דובינסקי וראס דעם געגען
 אלײן איחר און ח*לס, גװי« און רעדע אײן

̂גט, ̂ט חאל קלינםוןן אין אז ז  גערעדם ער ה
 8 ענגליש. ח#ל ן8רליגגט8 אין און אידיש
 דיזעלבע לטען8ח צו ערלויבם איז רעדנער

 אין ילו£8 חאלם׳ באזונדערע *װײ אין רעדע
 נאף, שםועסם װער »ון ך.8שפר זעלבער דער
 עם ער טעג שפראך, נאנדער8 איז רעדם ער אז

 רעדע זײן ז8 און י.8אוי און ודאי8 טאן
 םיר דרינגען גוטזן :ץ8ג 8 זײן וזט״געם ט8ח

״ן וואס דערפון,  גע- זוי8 ײר8 איז רעדען ז
 חאט איחר װי כדעם8נ «ז רען״8געװ פעלען
 קלינ־ אין אידיש אויןי רעדען געחערט איחם

 איד& אויך געגאגגען איחר זײנט חאל, טאן
 חײנט ח*ל... רלי:גטאן8 אין רעדען חערען

 איו גערעדט האט ער װאס אייך, עס רם8 08ײ
 ? ענגליש צװייטען 8 און אידיש יט8 אײן

 גײםםערוגג"8ב םיט ״גערעדט ם8ח ער אז
 זױיסזעדען ם8נשם8 איז *ו, דאך איחר גיט

 דער־ ק־עדים געבען ג$ור איחם איחר רפם8ד
 דו־ חלםאי אויסזעצוגג, צוױיסהן ײער8 י.8פ

 סען ז8 ג®,8געז רעדע זײן ין8 חאט בינסקי
 םןך ריכםיגע די םים8לעב8כ די ״געבען רן«8ד

 איחר װי גם,8געז נישם ם8ח ער און דיצין״
 ײי יא8ד םען אז ׳גען8ז זאל ער לט8געוו .חאם

 **8ג שוין איז — דובינע״, 8 ״טים געבען
 געװעחנליך. רעדען רעתער װעג. אויסערן

 ,די אז געזאגט, חאם ער װען און ײש.8לעג8
 ריכטיגצ די קרמען8ב דארפען טים8לעב8ב

 ײן8 זיך אין שוין עס של«םט םזןדיציןי/
 איו סעדיצין ריכטיגע ד« געבען און לץ.8

̂ר 8 געװיס  גען,8י צו װי אויםדרוק, שעחנער
ו8ד סען ז8  דובינע״. 8 םיט •געבען יענעם י

 לײן8 איחר װעט דעם אין רײן8 זיד כם8םר
 געגען אויסזעגונגען ײערע8 ז8 ײנזעחן,8

 םינמםטען דעם חאבען.ניט רעדע׳ דוביגסהי׳ם
גך »8גי חדיבער״ ,18? בייי חנר גרונםג
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 !װײ*ען f יזײך װעש אפ*י זוערזןן. »pד•־ ד

געיינגען. םעחר כ*ל
 **ייגער אונזער »יז זןס וױ — ק*ן. א

 ד* *וגעטריםט. ק*ויט׳נקע # עס םיר חןבען
 *וגע׳יטעלג ד*ר» און װ*רם, א וןי־ןן״כעניןוט

 t *ױיסגעקומען ס׳איז אין א;דערעס אן
 פ»יעפע:םי*כם װערט עס בילד. פיין ג**\ן
נובער. הײנטיכען אין

p. .אונטערשריפט * *חן ברי« » — מ 
 וואל«עז בריןי *ײער נ*ו נים. טיר ךרוקען

 10 סיםז *פילו דרוקען, ק#:ען ני*ט סיר
 םעחו איחר *רײבט o:jrrsny אוגטעראזריפם.

 עראזמע ד« זײגען *ם אידיאז. װי ,דןן»״
 : tf זיך פאגגם ברין״ דער װי װערטער נאר

 זו װ*רםען ןאר איין מיר ערלויבע ,״איך
 ײעל־ *גערענטיגקייט״, אוגזער *ו *רייבען

 אויפגעהםעז װירם זי ד*ס גלוינע איך נעכ
 צוױיטענם, ווײםמןר. #זװ און שרײבעז״ סײן
 אזוינס, עיעס ניט# ג$ר בריף דעם אין איז
 איבערגוזע־ עס םיה די זײן װערם 4זאי עס אז

 דער אידי׳®. אויןי ״ז־אשש׳' דעם פון *ען
 רדע אז איז, בריא דעם אין סונקט הויום

 ענדיגען זיך סטרייק דער װינשם, ברודער
 װינא^ןן ד*ס װעל, ;,4,ערפ* בסעםען מיפז׳ז

 םוען מיר — װינ׳יען נ*ר גים און איע. סיר
̂ל עס סעגייך, :*י־ איז װאס איץ,  װירקליר ז
זיין. אזוי

 פןןרעפעגשליבמ װעם אײגס — םרײדעא.
 אנדערע־- די בוםעי. קוםענדען איז וועיען

 ס׳װעש נעהעריג. װי איבערגעקוקש, ניט נ*ך
צײש. זייער קוםען אויך

ס נ ע ו ו נ י פ ע
).5 זײם ne <א*וס

 זײן *וועק זיך איז און האנם יענארקאס
 םוץ *רוים געװאים שוין ה#ב איך װענ.

 ש*אן א אםיאו שויז — םיד דער הינטער
- געםאז ראבק*ר דער אץ שפארם ־

נאסטין.
̂גט האר־ יעג$רושקא, ער, ז

̂ב עד, זאגמ איד, םרײנד! ציגער  נעכ״ ה
 שוין — #ננעשריבעז שורות פאר א טען

^ורות. אײנטאל
<אכם. דראפאװ יעגארתא און
נט ^ײך, איז וואס—  שרײבםס ער, ̂ז

ײ נאנאיל און ער, זאנט ,ppne םעט,  זי
האלץ. ♦טטיק א דיר נענען גע\

*ראבקאר״, דער זאנט ,p:«t א נו, —
 םאר־ ניישט קײנםאל דיר עס װעל איך

 פאר די דיר איך וועי װילסם, נעסעז,
איבערלײענען. שורות
 זאגט לײענען, זײ איך דאדף װאם —

 אנט־ אויך אזוי בין איך אז יענארהא,
זײ. פון צי?ם

 דעם א״נעד געטאז דרו? א זײ האבען
 ארויס צוזאפען אוז הענט, די אגדערעז

זײ. נאך איך איז
 רױטער דער אן שפארט אנם?עגען איז

דירעקטאר.
 דראןאװ, יעגאר?א ער, זאגט ׳א ~

 נאר גיב ער, זאגט ׳נו א מאכסטו... װאס
םוס?ויעז. םײנע אויף תוק א

iix פארשארט האם דירעקםאר דער 
 די יעגאר?אז באװיזען און ארבזןל דעפ

מוםקויעז.
צונע?ופען. ער, זאגם ׳אהא —
דידעסטאר, דער ?אנט דאנ?, א ״נו —

יענאר?א. דיר, דאנ? א
 די־ דער — בײדע זיך זײ האבען דא

 געזעגעגט — ראב?אר דער און דע?טאר
 זיין אין יעדער pyiig און יעגאר?אן, מיט

זײט.
גאם, אוים׳ז יעגארסאז איך דעריאג

 האנם םאר׳ז םאדלעץ, דעם #אן איהם נעם
:אפ זיך רוןי און

 זאג #אזױנע ליבער, ׳איך זאג אזױ, —
איהר. בויט מפיגוועבסען #איך

 אוג־ םיר נעמט דראפאװ יזןנארסא איז
לאכם. און האגט םערען
 אן טײערער, ׳ער זאנם אפ, לאז —

 זיך לעבם רוי בעסער, זאג האסםו. עסק
¥ זונדעיל דײז גוט געהט צי אח דיר,

 איך, האב איך, זאג םעכםערעכ א —
 םעכ- םײער א זון. סײן נימם יעארקא,
*רום... יױםם #איך זאנ טערעל,
ב האב איך —  זאגם םעכטערילאך, יי

 ?)•מעי ער, זאגט מםענדיג, יענארחא,
ײ איז זיד איד  מפילכענד^אד זײ בין איז ז

מגדר...
אזעז עס חוד־׳פ. א דורך געהם  דרום ̂ב

 נישם איז םארםלײצוע הײז אח װינטעז
 דראיאװ יענארקא אוז זתרװארטען. צו

 ילאכדר אדער םאז־קװײם, א וױ בליהט,
גארםען. אין כריזנאםעם א וױ זאגעז

 געטאז סיצעי א איך האב נעכםען און
םארבײ. גענאננען בין איד יועז ^גארקאז,
 םדאכט זגם,1 רוח. דער איהם נאפט

«rםארט ער איז •אדיעץ, א איז ער ״ 
םענש. אנגעגעםער אז

 יע:אר?א באסוסען <יב האב איך
דראפאוו׳ען.

נעהען. אלע װאו נעהט
 בעםערעז » געיינעז ג»«• קאגש איתר

 ווי ײאקײאאז אײער •#רברעגגען *ו «לןךן
nw ױגיאי אייער אין i, בלוי די אויןי.t״

>i  urn ma

h גענעראל א אין מאכער ױינקאום d d 
̂־שטוכדיגער א פאר װאך ארכײםפ ס

)1 זײפ וון (י«לד□
 געסעםעיט. גלײך האבען םרײד א׳יז

 באשיאסען, ױניאן די האם אבער, דאה
 געשיקט ניט זאלען ארבײםער די דאס

 די אין ארבײט דער צז גיײך ווערען
 האבען זאל מען כדי שעפער, נעסעטעיםע

 די 1זא אײנצושסעיעז נעלעגענהײט א
 םוז רעגולאציעס און רויס אלע שעפער

 גמ״ װעיעז ארבײםער די ױניאן. דער
 בע־ ניט אדבײט דער צו ורערען שיקם
דאנערשטאג. אדער מיטװאך םאר

 סטױיקעד די םון העדקװאדערס די
 םאי־ אויןי ה$ל, שעללאופ אד אין איז

סטריט. סײט

 יארק נױ פח מאכער רײנקאוט
 מאכען ױינקאומ די העלםען

באטטאן. םון
 רײנקאוט די װאס צייט, דעך אין
 פארגומז זײנעז יאר? ;ױ אין סאכער

 זאגעז, צו אזוי אײגענע, זײערע םיט
 אין אויך אבער זײ האבען אינםערעםעז,

 םון שוועסםער און ברידער זײערע זינען
 באש־ אין ױניאן מאכער רײ;?אום דער
םאז.

 די איז װײסען, <עזער אונזערע װי
 א באסםאן םון ױניאן מאכער רײנקאוט

 ארגאניזירט איז ,װעלכער יאקאל, נײער
 קא:* יעצםער דער ;אך ערשם געװארען
 אינםערנײשאנאל׳ א,נזער םיז װענשאן

םילאדערפיא. אין
 די האט ?אגוועגשאז יענער אויןי

 נױ /20 <א?אל םון םארטרעטערשאפם
 אינםערנײשא״ די אז פארלאנגט, יאד^

 לאקאל א אײנשטעיען צוריק זא< נאיל
 באסםאז. אין םאכער רײנקאום די םון
 טאדערוגג זײזןד ר,אט קאנװענשאז די

 קאכ- דער נאך נלײך אוץ גוטכעהײסעז
 ארגאניזירם לאתאל דער איז ווענשאז

 ױניאן םאמר רײנקאום די געװארען.
 איהר געהאלםען האם יארק נױ םון

 אויםצד שטיצע פולע געבעז צו װארט
 טאכער רײנקאום םון לאמאי א בייען

 םאר־ איז האבעז זײ און באסטאז איז
 גע־ צײם סאנאטען עםלאכע םיז לויוי

 לאקאל םאכער רײנ?אוט דעם שטיצט
דאלאר. 2,000 םים באסטאז פיז

באס־ פון נע?ומעז איז םאנםאנ חןם
 אינםער־ זזאכסאן, וױיס־פרעזידענם טאן

 און באסםאן םאר אמאנײזער נײשאנאל
 ארעזײ איבעדנעגעבעז און אוכמענענט,

 דארםעז זיך טוט עם װאס זיגמאן דענט
 אויך אוז יאקאלס באסטאנער די מים
 די סיז 24 לא?אי נײעם דעם םים

 זינםאן פרעזידענם םאכער. רײנ?אוט
 ברודער אפיס אין זיך צו נערוםען האט

 ילאהאל םיז סעקרעםער דער וױיננאדד,
 האכםאז זיגםאן, — דרײ אלע איז ,20
 שםי־ א געהאם האבען — וױינגארד און
 דעם פון לאגע די װאו םיטי::, חעל

 גע־ באםראכם איז לא?אל באסטאנער
װארען.
בא• פריהער שויז האבען מיר זוי

%

׳»*»•«
וילװײניוס

 א נײער, א יאח?ול דער איז מערקם,
 ניט אלץ םארלויםיג נאך ?אז און ױננער,
 דארח ער םיס. אײנענע די אויזי שםעה

 ,20 לאסאי איז ,6הייז האבעז אילץ נאך
 סטרײק, איז איײז שטעהם ער כאטש

 טוײ נעבעז צו װײטער באשלאסעז האם
 <א- באסטאנער דעם םאר דאלאר זענם
 געװארעז סארגעיײנט איז דאס תאל.

 קאנםע־ דער אויף וױיגגארד ברודער צו
 נלײך איז װײנגארד כתדער רענץ.
 זײנעז סםרײקער די װאו האל, איז pאװע

 םארנע־ האם .און פארזאמעלם געווען
 עס װי ערקלערענדיג זאך, די לײגט
 באסמאז. איז לא?אי דעם סיט האלט

 איינ־ האם ער דאס ערקלערם, האם ער
 א•־ גיײך זאל 20 לאסאל אז געשםיםם,

 יא־ דעם םאר דאלאר םויזענם שייזעז
 םארשלאנ דער און באסםאז, איז תאיל
 געווא־ נוםנעהײסעז ענםוזיאזם םים איז
 סטרײ־ איע די םון אײנשטיםמ חזז

 םארזאםעלט נעייעז ?ײנעז ירעלכזן קערס
דעם איז

 ®ץ טדטיינג באנײםטערטער א
 פאראכטא־ םאכער ױינקאוט
דאנערשמאג גען

 שטור־ א באקוםט זינמאן #רעזידענם
אוואציע. םיגע
 <<ר ד,*ם דאנערשםאנ סא־אכטאנע!

 םאר םיטיננ » 1;נערוסע”א 20 סאל
 מאנהעםקן אין בײםאג, זיינעד א דרײ

 איז טיםינג דעם אױן* האי. לײםעאים
 װענען םראגע די נעװארען אויפנענוסעז

 כעאם־ די סםאפעדז׳ש. נענעדאל דעם
 װ״ם־פרעזידענט ױניאז, דעד םיז טע
 <<ר םיז םענעחזמי דער ניננאלד, דוד
 סעקחד װײננארד, ברודער אוז ,20 פא׳ל
 ערקיערם האנעז ,1,לאסא דעם םון םער
 דא- תאט עס װי םיטניידער. די םאר

נאיענאםים וועיכע נזהאלטען, םא׳צסט

 או| סעטלען צו װיריג נעװען זײנען עס
 ‘איינײזיל אנדערע ארע און ,טנ־ וועלכע
 םיטואאיע, איצטינער דער סון הייטען

 איינשטיםינ האבען מיםנל־דער די און
r גענעראי א אז גוטגעהייסען, m i» c o 

̂ערם זאל  ד• איינצופיחרען װערען ערס
 דעם איז ארביינ^-װאך ־׳פםונדיגע40

טרייד. נאנצען

o חיי»« די n  t«  w riln ע «  ו
tut in■ נעײעו ז״נען e rt B J jn o r 
S« חייסין, לואיס | '  in  i« r r w j 

r נ»רד• דז־ש«ינט n ר תן  JW«i ײו
f מייי נעװ*יעו א־יםנענוסען l i r i i f i y 

o פון n די ׳וויס• גײיס׳מ w f j i i 
«י *וװא*יע in «נ •  trovm  een' 

 אױסנ״ף איז «ר זיגס»|, מןריס דענט
ע סען ח ״ון o די מיו נ i f r r n מו  סי
ס ••«* פיט ײ  ,דנ יסת׳ןר 11« ױב׳י

י נ״שנתרונג. jV ו B tfe o n fT M װ»ס 
̂יבעז ז*י מז, on»> ־ל מ irs נז tn ר ו  ו

o •ד-נם n .ם׳יזדסאן תר ח«י «« 
V נתדןד trvn איז מיטיננ inno , r 

JU יפסווי (10 ט׳פערםאן

׳<מ

$6 פװ spsw »כאשפיםעו קלאוסםאכער
״IP מרםןנס ״וױנפער ױ פון ױיהערפ

 דער םון פארזאםלוננ נענעדאל די
 װעלכע ױניאן, ?לאוחמאכער םאראנםער

 פיטוואך, געױארען אפנעהאלםען איז
 גע־ אדרעסירט איז און ױלי טען21 דעם

 דזשולייש װײס־פרעזידענט פון װארען
 גמקומען ספעציעל איז װעלכער האכםאז,

 םיםיננ, דעם אדרעסירען צו באססאן פון
 באשטיםט זאכען, אנדערע צװישעז האם,

 אויוי טעקס ספעציעלען א אױיפצולײנען
 היאו? טאראנםער די אין ארבײטער די

 איבײטער די שטיצען צו כדי שעפער,
 צױ װאכען אײדגע סיט זײנעז וועלכע

p h ״װינםערס פרץ געװארן אויסגעשלאסן 
v ?א\ נארסענט v i ,איז װעלבע םייפע 

 טא־ דעם אין םיטנליד א םריהער נעװעז
 אסא־ מאנופע?טשורערס ?לאו? ראגםער

 םאנאט אײניגע מים זיך האט סיאײקןאן,
 אסאסיאײ־ דער םון אפגעריסעז צורי?

ױניאן. דער ?ריג ער?לעים האט אוץ ^אז
ר  א נעשאסען בכלל האט סיטיננ ̂ז

 טראנ־ די צװישען שטיסוננ נעהױבענע
 װײס-פרעזידענם ?לאו?מאכער. טער

 דעם געפיד<ט3א האט וואלבקי חאככיאז,
 האם ,1926 אין םדייד דעם אין סטרײ?

 םוץ אויםנאשע װאריפע א זעהר געקראנעז
רע״ זײן און ארבײםער, םארזאמעלםע די

 m נילד א גמשייזתרם »ױך ער האם דע
 ©r* סm וחניכער יזוומזי, גרױסען דעם

n יארק, גױ אין אז  ff«m -^ות
 rat ®ארכוגחנן, קאנמי ד*ם איז זײנעז כע

 ירפאיוג אן ®יר אױסדכםען די װענען
 פאגגס מזאן ירבײטס הערבסט דער

 םיר- מאראננתר רזם אין אן שוין זיך
ז ארכײטמד n און ?עט י m ®יימ י w 

 p§ באםיחונמן n געגען דך שטעלזגן
 אחגסעחװנדײנמן באלעבאטים זײערע

ן ארבײםס די י מויוד* די י
ז י ח כאזיד זײן »יז סארלױוי י  סא• י
 צחאמן ו^כםיז, נרודער האט ראנטא,

 כדםמנ י באזוכם ■אלאקיזי, ברורער מיט
 יא- אסברזידמרשרס םאראגטער דעם םון

 זייטס עמנראידערעיס די אבוואהי ?איל.
 אמר זײ חאכזז צאחי, »יז גרױס :ים

 נאד^- א פדם לאקאא פעסםען נאנץ א
 כא^גת• די ייבער אײנפגוס טענדזגן

ז גען י  ♦n זײנצן אעצטענס שעפצר. די י
 דm » געוױנק אין ערםאלנרײך געויעז
 פאו י^ד א דאיאי 1^0 םון כערוננ

ײ »ח םיטגצאתר ?ײערע אלע  פאכען ו
 t*< מניאנידחנז «ו םארזוך א איצם

 אץ סרייד זיתד פח ארבײםקד איבריגע
טאראגטא.

o * נעװינס פ$גד אינשורענפ ארנײטסמזען w
ig הלאוס * ונשנע a w n

 ןןרכײמ• rnx כײשמײערען מוז פירםע לײט ק»רל די חזס פסקנ׳ט, רינטער
 פון שע#ער אץ געם&כם װערט װעלכע ארבײם אוי,ז פאנד לאזען

סאב־מאנופעקשורערס. איהרע *

ארבײטסלא־ דעם פון טראסטיס די
 קיאו? דער פון םאנד אינשורעגס זעז
הא־ יאר?, r: אין אינדוסםריע טיס און
 ?לאו? א נעגען פראצעס א געזואונעז בען

 צו פארנעלם האט ײעלכער דזשאבער,
 צי פארםעלם האט וועלכער דזשאבער,

 פאנד. אינשורענס ארבײםסלאזען דעם
 װי ?לארער :אך באװײזט ?עיס דיזע

 לאנג ניט איז ווזןלכע ערשטע, די
pm בראכד נעגען געװארען נעםיהרם 
 פוץ םארפ<יכםוננ די בראדערס, ס*ז

 םאנד צום בײשםײערען צו םירמעס
 פאר* זײנען זײ וועלכע געילדער די

 ארבײם, םאר צאהיעז, צו פליכטעט
 איײ זײעחג אין נעמאכם ווערט וועלכע

 םון שפער די איז אדער שעסעי, גענע
סאב־סאנוםע?םשורערס. זײערע

גע־ ריכטער נע׳פס^נם האט אזוי
 האורם, מױניסיפאל םעז9 דעם פיז נונג

 ידא־ דעם אין פריה, דער איז שאנםאנ
 דזשא־ קלאוק א לײם, ?ארל נעגעז צעס
 אז גע׳םענה׳ם, האם םירמע די בער.

 אגרײ Djn *ז אננעשיאסעז ניט איז זי
אונטערנע־ גים האם זי וועלכען סענם,

 ארכײססיןך דער דאס דירעקט, שריבען
 *לעגאק״ את^לס אגרימענט םאנד זער
 דאס איז #איחר םאר בינדעגד ניט און
 *app נים זײנזגן נכלל אנריםעגםס די

 “«אלי •אבליק געגען און סםיםוציאנעל
 ד©ם גע׳סזמח׳ם, אויך האבען זײ סי.

 אימדוױםצם זײן אז פיהרם פאנד דער
 חר אינשוחננס יאדק נױ דעם נעגען
זעץ.

 W צורימגעוױזצז ד.אט געריכם דער
 ,נ♦ די באשםצטיגמדמ טענות, אל/( די

 ארוים־ אנתםענםס, *י םון זעצליכקײט
ײי ?ײ ״דאס סםײםםענם, א נעבענתנ  ז

 און קאנססיםחױאנעי און געזעצליך נעז
 1ײ אאגיסי, •אבלית םיט אגקלאנג אין

I *אנד ®ין םראסגױס די דאס trn 
 •ונקנמ? n אז זעחן, *ו אויםאריזירט

 -יחד גאנגעקוםעו זאלען אגריםעגט םון
 כײשםיחד רי קאלזמםידען *ו און חגן

ת באשסיסם וחנחח ומנלמ רומען,  י
 ̂ח©ם נאדיכם דער אנריםענם״. דעם׳
• m םענו/ די צודיקגעוױזעז אײך  ,י

j פאגד אמשורענס ארבײססלאתר j t 
ד« יאדק גױ דעם גענעז רירם שו  אינ

געזעץ.

11? עקס־לאקס איז וזאס

tp »1 וױבםמםסוע די םון אײנע אי« עקם־יאקם am rrm 
םעאקאלאד־מנדי, * איז דאם װיםענשואפם. םעדמינישער דער

m ‘ * ת חןס * 1«יי
, fwY y ' tly o y n
ז •יײעז. י ד י ד גי עיי ײ •

m יעדעד װעיבע פאר #■פיחר־םיםיען אלם-םאדישע חןרע e 
אפשרעקען. זיך םלענען קינד «דער פײי

B פאתעחם■ און״ םאניח דעם רענולירם װעלכעם jn 
בימעײזאסער חבארמןר, כיםער-זאלין, קאםםאר־איל,
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V דורד. און חרך טשאקאלאד א איז עקם־לאקס im  tit, 
P גענען נאפױרליך און נעלאסען וױרקט און םעם אין שםאק H 

um אחן םאנעךפארשטאפוננ, פון פארםען jnor אדער BWMujn pi■

־ ייײד. אימןוזײבט און חײנט כאקם א םרײעם
. , i it j  I* . י* A ־י

0.26 J ון* B50. אלפ אין באסס, א

.9‘i 
>j

־ *•&»ד

vljti
־ ״*»*־, < , I > mUi * י־יי■•*• *’ * ׳׳«• י • ^ I t  t * - • I ♦ יIff1%י
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פרײטאג^

 יינ־ ױנזער פון ענינים
 וער m טעתעמנאל

פרעםע
)7 11• (אלום

 אויסגע־ שעחן שנייס דער ®רעסטע,
 שיילקע ג^ידעגע א םיט בונדען,

 גאנ• דער אינער און ארײנגעשטעקט.
גאל־ א װצסט דער פון נרײס צעי

רעגע- א פארװארפען. קײטעל דעגע
. סנארט לער

ר ?עח —  האסטו װאס #זעח #̂נ
חתן א מחסט אױסנעפוצט, אזױ זיך

 פיט אײניגע האכצן — ? װע־יען
אױסגערוםען. אראל

זץ־, ס׳וױילם וױ ווערמן חתן א —
 קום יאין «יקעט דער אױף אבער

 אץ אויסנעייצםער אן טאנ אלע איך
 דער םים און תילײדער כעסטע כדינע

 דער זאיל טשײן. און װאםש נאלדענער
T חאט ער א« מ״נען, ניט באס o 
 זעהן ער זאי אויסגעהוגגערם, שוין
נעגוג נאר האכ איך אז וױסען, און

אין סטײימען. ײין צו כח
רצ נױר רארפען נוסטצ אונ̂ז

̂נ אץ •יקעט י9י אױוי מוטען אי ׳י
ר mm זיג דעי און מ  או;• ױט זי

MTW

״ ז ו ש ^ ה י װ ״
■ «ון (יײיס •) ו״

 יזען .מײפנווןלאפס*, נרעסערע’ נען
אויף pip דןר אנןר ;ג־ט ט«»מ טען
עי או י או---------------י ו םען נעחמם ו
 זיי ניי זא< װעיכןר דרןססאמר, רעם

 *.״ יעכענס־חשגח ברייט׳ורע א סאנען
i םון ױגיסי״תויו די n אינטערנן־ 
 נעהאם סיר פאר ד*| שוין חאט שא:»ל

 איז זי ג*דײסו«. ספע*יעיע נ»נץ »
 העכער־שטיינענ־ אי׳ו אונזער פון מדות א|

m .װפ• וױילען פי׳נ יענןנס־ממנדפרד 
 פפתעגי״ ס׳וױ< מח, ס׳װיל ;תײשפז

 נעװען, דאס א>ז יאננ װי און — .׳ען
 סאר איי .קפנטרי־סאהרעז״ דאס *ז

 טרויס, » נאר נעויען מענ׳עען אתזערע
...,טרױם^ װייט־וױיטער א

 שווערע ראס דאך באןווױ;נען סיר
*רנ״טער־יעבען

 דער אץ ארבײםעד די צו
אינחםטדי דדעם

 האבען פאנד אינשורענס אנעםפאאימעגם די םון טראסטיס אװ באארד די
 ארבייםער ױניאן אלע צאאעז צו צוריס און פאנד דעפ אױםאעזען צו באיטלאסען

 דעם תרך ,1926 םעברואר םון נעױארען תאלעקסעד איז װאס סוםע םואע די
 וױײ ארכײטערס די פון געװארען ארוגטערגענומען איז װאס שאזpרעדא 1%

 תאבען זײ וועלכע םאר פירםען די דורך געװארעז איבעמעגעבען איז און דזשעס
 דדעבדלאקאלס פארשיושנע די םון מעםמנרס די םון וואום א דורך געארבײם.

 צוױשען גלײך ווערען צוטײלם זאל געלם דיזע דאס געווארזנן נאשאאמז איז
 פון םײל דעד פאנד. צום בײגעשטײערט האכען וועלכע ארבײטער ױגיאן אלע

̂כען יעדען  אדס־ װעם װעיכע דאלצר, 11 דאריבער באטרעםט ארבײםער זאי
 וועילכע ■ראצעדורע די נאך הומט ארבייטער אן וױ נאכדעס ורערען געצאהלט

םרןוסםיט. אװ באארד די פון געטאדערם װערט
T און שגעל אום ^ o p ri וועלכע ארבײכער ריכםינק די אויסצוגמםינען 

 ארבײטער אלע סאדערעז צו גמווארען באשילאסעז איז כײגעשםײערמ האבעז
 צוועק דיזען םאר םאנד. מוז אפיס אין קאזניםס זײערע רעדזשיסטרירען צו

 יעז־ען פיז הײם״אדמנסעז די צו ארויסגעשיתם אינשודעגס־אסיס דער האט
^רבײםאר  דיזער כײ האט איהר קארד. קלקים רעדזשיסםרירטצן א ױני

ר עיהאלסען שוין צײט ת  וײכטײ יײער וזאט צאמאל איימר אױב חארד, יי
 םשצנ־ צו פארגאכלעסיגט האט איחר און גצטוםם האם אלאר אויב אדדעס, געז

 אםיס אין קארד רעדזשיסםרײשאן א קריגען איהר מגט אדדעם, אײער דזיעעז
לאקאל. אײער םון

רעדזשיסטרײ־ םאר פערלאנגט וחגרט װאם איגפארסאציע, די אױס םיילט
 לאקאא. אײער םון אפיס אין פערזענלױ קארד די ברענגם ייז ציועקעז שאן
 האבען װעאען טיר פאגד. אינשורענס איז פאר םאילעז עס וועאען זײ

 דע■ םאגטאג, אנפאנגענדיג צאקאלס די םין אפיסעס די אין סארשטעהעד
 איז רואס הילוי, ורעאכע אירגענד אײך נעכען ווצלען ורעאמן דזשרלאי, םען19

 נעי־ א ?אעימם װאס ארבײטער יעדער קארד. די אויסצוםאכען אום נױטינ
.1926 אויגוסט, טען15 םיז שפעםצר נים רצדזשיסםרירען עס מוז שענט

 רע־ שאפ די אויו״ ערשײגצז נעםען װעמצס ארבײטער יעניגע די נאי
 װעאכע די און םאגד פון פאזעשאז אין איצט זיך געםיגען װעיצכע פארטס,

 נעמען צו אנםײא כארעכטיגם זיח רועאען אײנצאהלונגען געשאכם האכען
 רוערעז אטענדעט פינסטיליך װעאעז קלציטס אלזנ אױסצאהלומ. דיזער אין
 םען װצם ארבײםער יעיעז ארײנגעקוםען. זײגען ?ײ וױ ארדקי זעלבען אין

 אינשורענס דעם אויף דך געםינט נאסען זײן צי פאסט תרך װיסען יאזעז
 אלן תוםעז צו אגצײגען איהם םען וחגם יא, אױב נים. צי יעקארד םאנד
אן זיעם  פלאן. דיזזוז לוים תוכים איהם וראס נעלד זײ תרינעז אח אםיס ײײ
 װארום אורזאכעץ די מעיצדען איהם םען װעם בארמכטיגט, נים איז ער אויב

 װערען ארױסנעשיקט װעט וואס לעםער א אין אויםגעצאזזאם ניט ?ריגט עי
 אםיס אמשורענס אין סוםעז ניט זאאען ארבײטער בעטען םיר םאנד. פון

 ארבײטער אז וועאכעז אין שאפ יעדעז םון רמקארד דער חאעימס. דיזע װעגען
 פינ?כד א און װעחןן אונםערזוכט גריגדאיך וועט באשעםטיגט נעײעז איז

 װעאען ארבײטער םון וױזיטען ארויםגעשיסט. ווערען װעט ענםםער איכער
צײט. דיזע םאראענגערען און שטערען נאר

 דײזצץ אונםער ארבײםמר די צו צאהאוננצן דאם ערװארגמם וחנרם עס
 װײטערע אױגוסט. םון װאך ערשםע די איז אנםאעעז זיך װעאען אן61®

,זױים. יצנער צו וחנרעז נצמאכם ווצאצז אנאנסכיענטס
D R E S S  IN D U S T R Y ,
U N E M P L O Y M E N T  IN S U R A N C E  FU N D ,
J. A , C O R C O R A N , A sc 't to  tho

ר .
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Buy Union Stamped Shoes
W e ask a ll m em bers o f o rgan ised  la b o r to  
purchase shoes bearing o u r Untdn Stam p 
on the  sole, inner-so le  o r MfUng o f the  shoe.
W e ask you not to buy any shoes un less you 
a c tu a lly  see th is  U n ion  Stam p.

Booth & Shoe Workers’*sii y i i v .•SUMMER STRICT, SOSTON, MAS 44**•״•צגגי ** ״®®•פ
COLLI*

הלאוקס פװ פדעסערם s ״יי־יטו,־ -ך״ע
« ח » נ ש) ( ר ד o ו o "D » to■

pg nifh •אוינד סיס םויםערס יוקוג§םינ ♦•fow ־ ־ א*ן סןרמערי ותנעו ̂ •װ״ז ^ײגײעיס, פח ווחיט•! #ויס זיי וױ  ns tf ip  — *יחר 1װ״  ס*רס יײזןר
01 יגוו איחר יײיור ימײזיסס י״נ• י• יס יונז, סיס   vt

ט»ס אח דצס מוצ t*r סגססייט • iw r r j» סײיפ «רןר אר״נס  
■ H] ו  ns - מי  י י'  v n n  tm  J l «וחר.  נײ - ווגסינ 

ie wish /*• scw w ia  •OCIETT, SO•
111 1 IA  It. ®׳^יי יז* ײ

אן ם ד אי  קיבערמאן אוןװ
לאיעדס

502 BRO AD W AY, N EW  Y O R K  
Telephone: Worth 5123-5624

סקול דעדינינג גליקשטײנ׳ס
לארק נױ סטרימ, גרענד 265

 און קריססי בעם.
סטס. פארסײט

 ארשרי*רד מעל■
2 4 8 8
 דעזײ״ •אר סקול
און קאטינג נינ̂ג

jn אייד•* ■ון טאכען »לע נרײדיגג fn 
 •עטערנם גארםענטס. פאר ױן וריילדרענס

 ירײזען. םעסיגע צו געמניטען ווערען
יאחר. גאנץ » איען אױ םקול די

 :ײדען70אוי איד,י אײך בעמען מיר
 :ײ ב*ח*לסזען און אדװעימײזםענט דיזען
 אונז װעש איחר װײל ימ־עט, אין אײר

חאבען דאיסען

געםופט הןכען םיר
צו עװעגױ, פינםטע 123 פון

עוז. פינפטע 321
םאאר טען1 סטיי־ט׳ טער32 רער בײ

 עקסטרא אוימגעתיקסש חאבען סיר
 ורעסע; זנו ביעטלעד װײער סאניםארי
 חא־ םיר בעלױוײע. און יאש3 װעלװעןט,

 טאר״ אין סםיםדרש בעסטע די אויך בען
 גזןראנטיע א סיט סםים םרוקענע לעם,
סאעינס. •ינקינג אויך

 דעזיײ ®רעסעיס, איע אײן לאדען מיר
 נײע די זעהן קומען «ו באסעס און נערס

 און ביעםיע- ווײעו־ די »ון םאדעלס
I װילקאשען זײנען אלע סםיםערס.

 און פלןש ויאםעדיסעז
 פרעסנורו װעלװעפ

הוםפאני
3 ii יאר? נױ עװ., םינשטע

.6651 און 6650 אשלאגד :מעצעםאן
אטענז־עם שנעל ארדערם ,׳זונםרי

צייס אייער פון גױל א $פ ניס
 פארדינסטען אײערע פארנרעסערעז ?ענם איר אז באווײזען, אײך מיך אאזט

ארבײ־ צו וױאען א ארוים װייזען וועאכע םענעד, צײט. איבעריגער אײער אין
 אײר וײיזעז פיר שטאנדפרנסט, יזןדען פון נעשזזםם אמזער יערנעז קזןנלז טעז, g׳

קאאפעראציע. םואע אייך גיבעו און װי
פריה. דער אין דיגסטאג אדער פאנטאג סזםעגדען זיך םעאדעט

. ן ג י א ם ר ע װ ל י ם
פלאר. טען6 יארק, נױ עווענױ, טע7 570

פארלאנגט
קרינעז העלםען םאר םרויען »ח מענער אינםעמגענםע

פאליסים פארזיכערונג לעבענם
 װיאען װעאכע די םאר געאעגענהײט װאוגדערבארע א

אײנהונםט. ם נ ע ב v א א כױט םארזארגען זיך
ן אנרוײדגגען פערזעגליכע אינסםתקציעם פערזענליכע

} פון $£יס איז נאגפרעגען

ן ם. א מ ײ ה
V .4414-4415 עשלאנד טעל. יארק. נױ עװענױ, פינפטע 225

ײי«00»30000000000000000880006300>30000^י00000^

ט ר ע ״ װ ט נ ע ד נ ע פ ע ד נ אי ״
גאו־מענטס, םעגס ®ון גרײדינג און דןןזײניגג לערענט

דרעם־חנזײגי^ טײל^ר־ם״ד, לײדיס
■עטעךן־םײקינג. און דדײויע

̂בען װאס די פון מגר9»זיוע: • ט.־ 3 מון •ארדינעז אויסגעלערעגם אונז בײ זיך ח
יצהר א ד#ל*ר םויזענ• 10 ביז ד*לאר

סוירוױס דעזײגעג נרונבארג
סעזאן טעי52 עייענװ. םינסםע 122

,6436 װאםקינס טזןלעפאן,
ײארק נױ

נ:ש-ז

דעזיינינג לערענפ
װעכענטליר דאלאר 200 בת so פון פערדינען קענט איהר

בעריחםםער דער אץ קורם א נעחמט

ג מיטשעל נ י נ םקרהל דעױי
נארםעגטס. ם*ר אײדים און קאײדעך־ לױגדער און םיסעס םרויען, םעג׳ם, מח

•!)
ױ םהוחל סיםשעי די m ײיי^מ נריידינ̂נ יגמכע יו* יערני* דעזיינינג ו ir• קל םעג׳ס איז נארסענטס םאר *אר ררעםע̂נ 4xno •ממו r-

i •m איבער טננרינמם r 5C
w ערײיכט דאם די

רזגוואטאסעז. בעםםמ סיסטעמען, נײע •ידעען, נײ©
 כאיײמ » סיינם סהול דעזײניננ סימשעל דער אין אורס א

װײדזאאמ גוםע אוז *םעלע
ז םרײעז, און מענער פאר יראפצסיאז נוםע • ו  bP י

אויטצואזןרנען. זיך אי<ט זעחר »יז
n ra m s ײ״י י2י וחנחני געגעבעז ותט יעסאנס ײ י ״ ״ ̂ אלעם זאלם איהי־ אוט י

ז'םאר באדינגונגעז די
rm ״00ײ® ײ יײניו ®יי tt\ ײי איויײײ שגײדעז אוז םזףפיאנס *ארקוינמו «יך ײ •4

 מאאסיז. *וחננס \m atם
jsd*»  *tiseJe ujjss סיסװאי m יײסיא• 

י ל ד •y !•םמיחי• »ונתר איז דעםןונסםרײש 
v iw v n  oev אמססרסיו̂ױ ורײן *אר

ל ע ש ם ^ ג מ ג י ג ײ ו ע ל ד ה ן ק ס
p גיו סנןיים, pd37 װעסט 15 r b a 5970 װ^ס**נוין.
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מ פח קלאןקמאכער ל וױדער דינען מ
B I T O T

םיטינג. זײער &דרעםירען קרײנדלער וױים־פרעזידענט »ון זיגםאן •רעז.

 די זײנען יאהר 5 לעצםע די זײם
 ניט אהייא, טאלידא, םון <ןלאוקם*כער

 צוריס יאהרען םיט ארגאניזירם. נעװען
 אינ־ אונזער םון לאקאא א געװץ דארט איז

 ױניאז יענע האט 1921 אין סערנעשאנאל,
 געגעז סטרײס םארביסענעם א אנגעפיהרם

 טא״ איז םירםעז נרעסטע די םון אײניגע
 םאדיארעז לײדער איז סםרייק ־ijn <ידא.

 אויך איז סםרייק מים׳ן און נעגאננעז,
 יױ יץאוקמאכער די נענאנגען םאריארעז

 נעםונעז אבער זיר האבען דאך, ניאן.
 ױניאז, יעגער םוז כײםנלידער איינינע
 זיך בײ יערז3 געקעגט ניט האבען װעיכע

 און דורך פארסקעבס םארביײבעז צו
 אױסנעװאג־ האבען זײ םון מא:כע דורך.
 םוץ ביאנכע שטעדט. אנדערע אין דערט

 טאלידא, אין םארבריבעז טאקע זיינעז זײ
 עס אז נעגארט, שםענדינ האבען אבער

 זאיעז זײ װען צײט די צוריקיווכרעז זאל
ווערען. ארגאגיזירט וױדער

 האט צוריס מאנאטען פיר־פינױ א מים
 וױ־ באשלאסען אינטערנעשאנאל אונזצי

 קלאוק־ די פון ױניאן די אויםצולעבען דער
 נאהענטסטע די טאלירא. אין מאכער
 קלאוססאכער די זײנען םאלידא צו שכנים

 זיגמאז םרעזידענם איז קליװלאנד, פון
 דער םוץ באאמטע די באאויפטראגט האט

 ספע- קיױולאנד אין ױניאן קלאוהדאכער
 קרײנד־ טשאדלם װײס־פרעזידענט ציעל
 װערען נעטאן קען עס װאס זעהן צו יער

 קיאוק־ די םיס די אויןי צוריק״שטעלען
םאלידא. םון ױניאז מאכער
קליװ־ םיז ױניאז קיאוקמאכער די און

 צוריק, םאנאטעז עםליכע כדט האט לאנד
 זיג־ פרעזידענט םון פארלאנג דעם אויף
 ברודער טאלידא נאך ארױסנעשיקם םאן,

 װעלכער םרײד, בײ קאםער א סטאלבערנ,
 םרן םיטנליד א אמאל געוחח םאקע איז
 ױניאן. סילאױןםאכער םאלידא דער

 איז אהין נעקוםען איז םםאלבערנ ברודער
 די צװ>שען ארבײטעז אננעםאנגען האם

 זיי איז אױםמונטערעז, זײ קלאוקםאכער,
 יױ דער םון רייען די אין ברעמען צורײן
 ארבײט זײן אז זאנען, קען םעז איז ניאז,

 םים געװארעז געקרױנט טײלװײז ^וין איז
ערםאילנ.

 אאנע־ םאלידא אין איז ״שבת למצטען
 ®וורזאסלוננ סאסען א געװארען האלטעז

 געווען איז וועלכע סיאוקמאכער, די םאר ״י
 זינםאן ירעזידענם באזוכט. םײז נאנץ

 די אדרעסירעז געהוםען סיעציעל איז
אדרע־ אויך איז פױטינג דער סארזאמלוננ.

 וױיס״פרעזידעלט פון נעװארען סירם
 ברודער פון יױולאנד,1< םון קרײנרלער

 דער פון םענעדזשער ניזנעס קאטאםסקי,
 יױ דרעםסאכער אוז קלאוק קליװלענדער

 בא־ די םיז אײנער םרענד, ברודער ׳ניאז
 יױ קלאוקםאכער קלמולענדער פון אםטע
סטאלנערנ. ברודער און ביאן,

 אונז ניט זיגמאן פרעזידענט װי ױיט
 צוריק איז װאס לאקאי דער איז איבער,

 לעבעדינעי. גאנץ א געווארען, אויפנעבויט
 זיך האבעז מיטנלידער הונדערט ארום
ידער נײע און אנגע^יאסעז ״טוין  מיט̂נ

 מיטגלידער די טאנ. צו םאנ סון צו 'קוכיעז
 ערנסמ באבית זײנען יאהאל דעם םין

 זא*ו ױגיאז א דאס פאראינםערעסירט
 ארײו צוםיי יעויז זײ אי! עס זײן. דארטען

 ערפאהרוננ םרױערינע די בײנער די אין
 די זײט דורכנעמאכט האבען זײ װאס

 גע־ האבען זײ װאס יאהרען פאר לעצטע
 טעהט1םאר״ עס ױניאז. א אהן ארבײט

 בא־ זיך האבען באלעבאטים די אז זיך,
 האבען א\ן נעלענענהײט דער סיט נוצם

 צו נעקענט האבען זײ װאם אלעס געטאז
 און צײט אדבײטס די םארלעננערען

 די פרײזען. ארבײטס די ארוגטערדריקען
 איצט ארבייטען טאלידא םיז ארבײטער

 זײערע און װאך א ״טטונדעז 70 ביז 60 פון
 זײנען געזאגט, ׳טױן װי םארדינסםעז,

קלענליכע.
 אזוי אז האפעז, דעריבער העז מעז

 נע־ נעםאכט שוין איז אנהויב דער װי
 די איז ארבײטער אלע די זאלען װאיעז,
 הו־ םאלידא אין ^עפער דרעם און הלאוק

 אנ* זיך און באוראוסטזײז זייער צו מעז
 די טים צוזאמעז ױניאז דער איז שליסען
̂זטע  *טױן זײנען װעיכע פױםגלידער ער

ױניאן. דער איז ארײן
 װאהלעז םארגעקומעז איז לעצטענס

 ער־ איז עם לאקאל. טאלידא דעם איז
 באארד, עקזעהוםיײ אז געײארעז װעהלם

 אנדערע אלע די אוז יאקאכטשערמאז, א
 וועט באארד עסזעהוטיװ דער באאמטע.

 װײס־־פרזד וועיען. אינסםאלירט טענ די
 באאמטע אנחנרע און הרײנלעד זידענט

 װע־ ױניאז קלאוקםאכער קלױולענדער םיז
 םאלידא אין ארויספאהרעז ספעציעל לע\
 דער םון םיטינג זוינסטאיירוננס דעם צו

 באנײםעז □jn םיז באארד עקזעשטױו
 זעי־ דעם האבעז וועם לאיןאל דער לאקאל.

 האט ער וועלכעץ נומער, טשארםער בעז
 נוםער לאקאל איז דאס נעהאט, םריהער

67.

r*#♦ םיטץ #איז ^םימער דער וױ j r r/ 
ײ׳ אידי׳אאר באװאוסטער דעו ג ריי •  ׳

כער פיגק, ראובן  אפסעי אן vn װ̂ע
 ‘םא די| — חױז ױניטי חנר אין נאסם
 װאקיײ דעם -ארם םארבהןננט םיליע
 פאר ארױס אפט קוםם ער און טאן,

 א מםעלט1צונױםנז האס — וױידענדס
 װאס ידיעות, די לױם און

 ,טיעעץ״ דער האט כאקומען, האבען מיר
 אונז גיט םעז אויסגענומען. מטארק
 •VI זץ־ חאם עוים דער אז איבער,

״ נעלעכטעי. פאר קא^עט

 דראמאטי• א שבת קומענדען
נוארשטעלונג. שע

 ױניםי דער םון נײעס װיכםינע א
 םארםינ ^זוין איז עס װאס ׳איז הויז

 האט םען װאס ביהנע, נײע די געװארעז
 װעלדעי אין״ םיזאז דעם אויםגעבויט

 גײער דער אױף איצט, .“^ײכעל בײם
 םאד־ נאנצע געבען שויז סעז העז ביהנע,

 װאך יןומענדער םאר איז ׳טםעלומעז,
 םיז אײגאהטער אן פארכארײטעט װעדט

 װעט אײנאקטער דער פינסקי. דוד
סע־ איזידאד םון װערען םארגע^טעלט

מ VH 1י» סייימימי■ יייר, •m יייוי
lm i  •m u  ,irra ר A ײזי׳זן ״י r ~ .maa iw n  m 

gf$n ,v ■יגמי, חד  ervwrma 
זת• ן nri vmrmw«״ la װייפור

H ,o* ניו וזי ,nno דןד א<ן ם*נ r.. 
 סי* pm ,.n ד. װסר, תר n« »ריױוי8

»n ימײיז ײיו, תר ס*ז m״ rm  i 
 סידיס I'M ױן «ו<י« סין ̂חס׳סורס

 im ז״נ׳נן ^מט׳יודס *ינטעחנסס״מ
 <ד1ט |im ױגסססג יןמתן נעװסרןן נןן

ן ייסר  װז- יזקוויזס די סדיח. תד יי
 אינס׳נתייסס־ דעס סזן אראנוסירס דסן
 חנײדטמנס, עדױש״ססנאי נאי

 on סריח, ותר ידן דסגערססאנ
מויזז וועט אױניםם, םען12 ח  מו־ יז

 ד״ ווזט טןכת די טטערן. י. נ*רד
 *ף «וי'ויייזא«ויע״. דער אין ״אינער׳ויע

׳*.,קנני אין דיידען װ«ט

 ר♦ ינפײי^ויס זיי חאם op וײ יי״ר, וױיסם
 •מריקין איו נוננ1נ*װ ארנײםזנר אידישע

om רי ne p o v m יינסצתײאפנ̂א דיי 
תייו׳ װ*ריז?רה נארגדונט יײדיט  ״דד n« י
 r>o סיס Dim »יחר »וו יווזין, װאיס

.1װער* כאמאגם

ז ועניססוױס פ»רען וױלפ איהו ווען פאר כאלד ז
װניטיהױז אין.חס
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 םאר יעגיסטראציאנפ־אפיס דעם פיז
 באקאגט א*נז םען בעמ הויז ױניםי דעד

 װאס ׳שיטגל*דער די דאס סאכעה צו
 זא• הױז, ױגיטי דער איז פאהרעז װילען

 װײ זײ צי רעניסטי־ירע/ נלײך זיך לען
 נעססטע אי-*;ר װאך. די פאהרען לען

 אדער שפעטער, אךדו א טים יצ ױ¥ך״
 יא־ זײ?, ר־א־טזן וױלעז זײ ײעז אםילו

 נאכהער, צי לײבאר-דעי, זאנען, מיר
 ר^גיסטרירען. ;לײך זיך זײ דארפען

 און ױעמען פאד װיסען זא< אםיס רער
 געםאכט דארטען דאיןי פלאץ װיפיל

ודערע?.
 נעםינט רעגיםםראציא:ס־אפיס דער

 אינטער־ דער פין בילדינג אפים אין ?״ך
 דער םטריט. טע16 וןעסס 3 נײמאנאל,

 םריה דער אין 10 מיז אםעז איז אםיס
 ביז בלויז שבת אווענם. איז 6.30 ב״ז

עי. אײנב ען װאם ךי אלע אזיינ  װיי
 צו ;;*בעםען ויינזון דעדדפיסםרירעז, דך

אכם. אין דאס נעטען
איצס, פארבחוגגט חויז ױניסי אין

 זעהר א און גרױסער א #הרע עיז יןײן
 וואם ידיעות, די לויט און זנולם, מעהנער

 דער איו דארטעז, סון כאקוסעז םיר
 אלע דאס גאהוימגער, םין אזא גײםם
 בא• חעכסט זײנען דארםען, זיעען װאס

 ײם1 אנתגעכתר דער םון נײסםערט
ײ וואס םארבראצגעז. ז

 חאבעז בײנאכם בתr םאראכטאכען
ײ  לײ און קאגצערס א געתאט דארט ז

 אויס• אםאי וױדער אוחמם, םעראריאתן
 פון קראפגתז, אײנענע די מון געפילס

 ױך נעפינען װאס נעסט, םאיאנטפולע די
 בא־ זיך האם יראגראם אין דארטען.
 דיגד איזײמער באייבנתר דער םיממט
 פאד־ וחנימר יײזען, אברוום םיר,\

 ױין חויז יוניםי חװי אין איאט בחמגם
 פאםיייע. זייז םים צוזאםען װאקײמאז

ו w האם ו tfH rm\ וײנ« פיז רית א 
מ ^חנוי, אי  בא־ םיט האט עוים יעד וז

 באװאוס- חנר אויפגענוםען. נײסטארוגנ
 תבין, גחפון טקט^ר, וױדיאתר נתר
 נרימ״, פאפיחונע %י דעקילאכדרם האם

D ®רוג. * זײכםןר םחאיאיד אוג״ם in

■■

 אידײ באװאוסטע די ררפם. גװאלדיגעז
v r ,ט*ײ און סע׳טיר איזידאר אקםיארעז 

 שלום םון םארגעלעזען האבעז טעלבוים,
 זא־ אנדערע נאך און עליכם *שלום ׳א״פ

 גענעבען האט םײזא םינא םיס כעז.
 טענץ, אריענטאיישע םון נומערען פאר א

םארענדיגט, זיך האם אווענט דער און

הח יוניפי וי
.hb ׳פ»רק םארעסט אין

ױני&ן װאירקערם גארםענט לײדיס אינםערנעשאנאל דער פול
זוםער. םאר׳ן אפען איז

 .ט ר ע צ נ * ק נרױסארטיגער א - אװענט שבת יעדען
װאך. מיטען אין פאדוױילונגען פארשידענע

נג ליטערארישע א - פריה ?ונטאג __פארלעזו
לעסטשור. אינטערעסאנםע — םױה דער אין מיטװאך
 אז פארכרענגט און אלע וםם

 אין װאקיײטאן. אנגענעםען
 איהר האט הויז דעריױניטי

נוטע, :נוטען אלעם פח *
 ציםערען עםענם, נע׳טמאקע

 באקוועםלינ־ שטאדטישע אלע םיט
 און בלוםען אין אײנגעמונקט קײטען

 אין ניט זעהט םען װאם פלאגצען,
 אויכ לאנד. ױניטי אין חוץ א ערנעץ
 פארברעננען, גום באםת וױלט איחר

דארם! זײן צו ניט פארפעהלט
 אינ־ דער םון םעםבערם חוץ א

 ױניטי דער אין װערען טערנעשאנאל
 םץ םעטכערם אויפנענומען .הויז

 זאנםט און ארנאניזאציעם, אנדערע
 םריינד און מענשען אינטעלינענטע

כאווענונג. ארבײטער דער פון
 בילדיננ, אינטערנעשאנאל דער אין איז אפים רעדזשיםטרײשאן דער
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 זאלען ארבײטער אװענט, אוהר 7 ביז אפען איז אםים דער
ארבײט. דער געהענדינ.«ז רעחשיסטרירען דך קאנעז
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שיהען מיר
דאלארם אמעריחאנעד

עםמרײך, לאטוױא״ ליטא, םױלען, אוקראינע, רוםלאנד, םאוױעט נאך
לקנדער. אנדערע אלע אמ מעקסיקא פאלעםטינע, חמעניעז,

וױלם איהר און װעלם דער אין לאנד וועלכע אירגענד אץ קתבים האט איהר אויב
 חרר ,אםבעםטען טאן עם איהר קענם טוכ, ױם אױף דאלאר עםליכע שיקען זײ

כאנק. אמזער
/

 נעלם אייער אז אײנגעארדעגט, אזוי יעצם איז דעפארםםענם״ ,םראנםםישאן אוגזער
ײ אז י און צײם, שנעלםטער דער אין קחבים אייערע «ו אנקוםען וועם  וועיען ז

דאלארם. אםעריקאנער אץ םוםע פולע די ארײן הױז אין אױםגעצאהלם קריגען

 שםזלען באגק, אוגזער אק נעלם אייער פאר באקוםם איהר וואם רעםים דעם אויםער
ײ אז קתבים. ײייערע ®מ רעםים א צו אויר אײך םיר ערחאלםען. נעיט דאם חאבען ז

צוריק. געלם אייער איהר באקוםם אויסנעסינען גים זײ קען םען פאלם

באנק ױניאן אינטערנעשאנאל
'סטױט טע21 חארנער עװעניו, אםע

♦ I

-

t)a 1» וורנייסצר

רי און ■ייר, דנם
ויק װעט וועלט
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r a m r a
ױניאן װארלערס נארםענפ לײויס יתטעתעשאנאל דער פון אדגאן אפיציעלער

P R IC E  3 CUNT•,אוינוסם, טער13 פרייםאג

 נאלענאםים קלאוק
םיםלען. זונעז

AA* ט ד הע ס פי ע צי א טר ס אנ מ ע אנ ד ט אג ה מ ען פרי ר ע  א װ
אן מ ן זיג אן ל. או מ ען הײ ער פ ט ח ענ שונ׳., די אוי  םטרא
ע ט ר אן, פי ט ױ אן רי מ ט א ר און ר ע װ ט כי טעל ט סע / מי  ד

ע ט מי א ט ק אז ד ל ס זי אג ארױ ט ס ט דינ כ א נ ײ  * דער אױו» נ
ע ט מי א ט ק ק ג שי א גג נ סו ע ױ ל ע עט מ א אן «ך גר ש ענ אנװ £, ה

די װערט עלטער, ווערט סטרייס קאאולטאכער נרויםער דער װאס טאנ יעדעז פים
זיך, װסרםעז און זין־ ראננלען נאיעבאס־ם די בסשטיםטער. און קאארער אל־ז

 « ע«עם זיך םאר זוכענדינ אנדערש, ע*עס אן םארנען דעם, אן חיינט אן זיך ען6נ«
 זאל וואס אנצוכאיעז זיך װאס אן :יטא — עונה, ואין סול אין און .רעליןי״, ׳עטיקעא

 םם״םטענטס, םון םארמע דער אץ טראיענם חר־שות ם<ם ויך פען סיהאט !הילף נעבען
 ארוים מען גיס ד.יי«ט «רקס«. ש«ר’באל«באם ראר א*ן אדותרםייזמנטס אק מילס

ײ אז סטייטדענט, א ז  און קאנטרי״ דער אין שעפער די םים אנםלױסע! װעלען ,
 שעפער די עפענען ״מ׳וועט *ז םטראשעט, מען און א■ אליין דאס מען לייסענט מארנען
םקעבס״. םיט ארנייםע! און יארח אין:־ו
פארםסכם. שעפער די געזזאלטען זיי האבען איצם ביז שטיינער א !נ״עם א

 זײ װאס אי ? ססעבס םים ארב״םקז ;עיחאװם נישט איצם ניז זיי האבען דען צו
 ויאם טו שולד. זייער ניט דאו ןם איז קריגען נעסאנם נים סקעבם חײן האבען

. ? םימבם״ ,נעהםען וועלען זײ אז )זיי םם־אשען
 אוז אײנ׳שרעקען צו ״■ראפאנאנדא״ םיז אזא אלם געםײנט אפנים איז דאם

 די איז םײנט, דאס װאס םםרייקער די אנזנר ווייסען םסריימרש די רעפאראליזיחון
 םאראיאחרינער דער ווי זײ ארט נאלעבסטים די םון םטרסשונימס איז אפילט אלע
y ױן אוישיז JW״1 באלעגססיס די ויאס qpr oagn װץםא -זיי !עג״ w i r 
לי י ’ אויפניערהזאםיז״ם. ד־נרעסטע די יעם צי נ*ס

 ךיז סאנעז סםרײס, דעם פון און ױניאן דער pc םיהרערשסםט די אבער, דאר
 די װאם סםײםמענםס און ,#•ילס״ דאזינע אלע רי איננאריחןן צו םארגינען ניט

ײ ווערט «ם און ארוים, לאזען נאלעבאטים  ירעז. ענטםער. ריכטינער דער :ענעבען ז
 דער צו םטײטמענם א טאנ •עדען אתים ניבקן הייסאן װײם־ירעזידענט אח דנטאן
 ווערםער די האכען עס םםשות א פאר װאם אננעװיזען װערען עס וועלכע אין «רעס,

 סםרא־ אלע זייערע האבען סענען עם װידקוננ א פאר װאס אח באלעבאטים, רי םון
סטרייקער. רי אויױ טונהעם
 סטר״ת pc סיוזרער די װאס סם״טמענטם די pc אויםצונען ■אר א ז־ינען אט

כאלעבאםים. די צו עגטסער אלס סארעסענטליכם רא:עז

:זיגמאן פרעזירענם ז<ונט םטײםםענטס רי pc איינעם איז
 די אז כאלעבאטים, ״אינםײד״ די פון אדװערםײזםענםם און ״אפילם״ ״די

 פוםםער א װי םעהר ניט איז םםרײק־ברעכער װערען זאלען קלאוקםאכער
 שעפער ױיערע ,עםענען״ װעלען ךי אז םםראשונקעס, זײערע און אנשםעל.

ײ האבען װאם ניט. באדײםוננ שום קײן אױן־ האם  שעפער די םים געטאן ז
ײ האבען ? איצם ביז  צײם נאגצןן• די אפען שעםער די נעהאלטען גיט דען ז

 סארוואם סםרײק, א םאר םגולה א איז שעסער ״עפענען״ אויב ? םטרײק פונ׳ם
ײ עם האט זשע ? געהאלפען נים איצמ ביז ז

 זײן נים קײגםאל װעלען קלאוקםאכער די אז וױםען, דארפען נאסעם ״די
 אנבא־ װאס א^ םאררעםער קײן נים זײנען קלאוקמאכער די םקעבם. קיין

ײ אז באםעם, די פון פארשפרעכענם די לאננם  ״פראטעקשאן״ האבען װעלען ז
ײ װןןט עם אז זאגען, איך קען םקענם, די פאר “״שטארקע פון ג ז ױיני  װאם ו

ײ װאלטען שכל געהאם װאלםען באםעס די ווען אז און העלפען,  געדארפט ז
א פאר איז דאם םיטלען. ״רײנע״ אזעלכע םיט זיך באריהםען ײײגיגער ײ\  ז
\ בבוד. קנאוער
 פארחאנדלען־מים צו גרײט איםער איז ױניאן די אז װײםןןן, באסעם ,די

ײ  אנשםאם םאדערונגען. ױניאן די םון נרונד דעם אויף א'סעטעלםענם װענען ז
ײ האבען םאנעװרעם, נארישע און םטראשונקעם פוםטע טאכען צו  ליבערשט ז

י זיך נעםעז געדארפם ו  ענדיכען צו פארהאנדלונגען אנפאננען און ביזנעס־לײט ו
םטרײק.* דעם

 ברודער נעסאכט האט אננעלענענה״ט, דער 1ווענע םטייטםענט צװײטען א
מיז.ה :אנדערעם צװישען זאנט ער ״

 געחן ניט װעט םםרײקער די פון קײנער אז זיכער, אבםאלום זײגען ,םיו־
ײן גים וועם םטרײק דער ביז ארבײם, דער צו נעםעטעלט. ז

 זאלען קאונםיל אינחםםריעל חןם פון םיםנלידער די אז צײם, שוין ,ם׳איז
 ארבײ• אונזערע אחן שעפער זייערע אגפיחרעז נים סענעז זײ «ז פארמםעחן,

 קעז װאם קאםןז, לאע־פארצױגענעם א אין קאונםיל דעם שלעפען װאם אזוינע, עטליכע r® פארפיחרעז לאזען ניט זיך זאלען ױי ציים, שוין איז עם און טעי•
תאינע. און באנקראט כרײנגען נאר זײ פאר

לעכערדיך. און נאריש בלױז זיך םאכען קאונםיל סון פיחרער די אױערען.
 גזמצען דעם פארלירען צו גריים זײנען זײ אז םםראשעז, באסעם ,די

 וױ םעחר נים זײ פון פילע ארבײםען אײנם אלץ טןןן. דןוס ויכער ארכײטער די קענעז םעזאן. א פארלירען w אםארדען קאנען באסעם די אויב םיז«ן.־
צרות• די צו צונעוואוינם שױן ױינען זײ און יפחר, א ייאבש96
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מ. — /ײנדחקספולער.
 נרויסע די — ,באטים.

 סטרײק גענעראל גאנצע
p v. — םטרײק נענעראל 

אינטעדנעשאנאל. -עקערס

מ »  ספױיה נענעדאל נ
 דער אױף מםיטע

!פיסעסליין
 האס יםע0¥סטרײל-ק נענעסול די

 דינ־ םיטיגנ רעגעלעז איהר ןןפגעהאילטעז
 לײסעאום סאנחעטען איז בײנאכם, סםאנ

 הײמאן כר. םח םןורזיץ אונםער׳ן
 עס וױ נאריכמעז אויסנעהערט חאט און

 בא׳פלוס דער איז סטרייס. םים׳ן חאילט
 •ימעטינג די םאחמטארקען nr געװ*ן איז

 אר־ סקעב קײנע אז בײנאכם, און בײטןןג
װערעז. נעסאבט ניט זא? בײט

■D : r r ? r i פאתעאעזעז ח*ם זינמאן
אױיס־ ד^בזמ װעלכע נמ^מרוןסען, «װײ

rm  .m rm ar
ימיןוץ ^אוסםאכער די ,62 לאסאל םיז מע

)2 זײ« ייי^ («לום

 הלאוק־ אנדזשעלעס לאס
 האר־ באגדיסעו מאכקר

סםרייסערס די ציג
 ארבײט טאג א געבען צו באשליםען

פאנד. סטרײק צום

 לאס פון ױניאן קלאוקםאכער אונזער
 װאך די האט ,52 לאקאל אנדזשעלעס,

 א אינטערטדשאנאיל אונזער צו געישילם
 קלאוק די װעלכער איז טעלענראמע,

 הארציג װערען יארק נױ םיז סטרײקער
 ארױס־ העאדישען זײער אין באגריסט,

באילעבאטים. די נעגען טריט
 טעלעגראמע רי האם זינכיאן ירעו.

 דעם אויױ אװענט, דינסטאג םאתעלעזען
 חאמיטע סםרײק גענעראיל דער סון מיטינג

 סיט געװאיען אויפנענומעז איז זי און
אפלאז. ♦טטורםדיגעז א

 ̂אס פון ^אותמאכער די װאס חוץ א
 טעלענראמע דער דורך שיחען אנדזשעיעס

 גױ אין קעמפער קילאוק די צו ליבע זײער
ײ האבען יארלן,  משעין א געשיקט אויך ז

̂אר. הונדערם םיגוי םון ײ דא  האבען ז
̂אסען  וױידזשעס מאג * געבעז צו באש

ײ שיקען דאלאר הונדערס םינף די און  ז
האגנדנעלד. א א<ס גלײך

עס ?אס סיז 52 לאחאל  איז אנדזש̂ע
 ארום בילױז האט ער גרױסער, קי̂י גיט
 וױכ״ ניט איז עס אכער מיסגלידעד. 400
 א אדער גרױסעד, א איז דאס צו טיג

דער איז וױכםמ
 די םאר חילוי די שיקעז זײ װעילכען אין

שטענ• 52 אל1יא< האט אגב, סםוײילער.
).8 זײס אויזי (שיוס

̂ן פון רײנקאוטםאכער דך גרײטען פאםט
!סםרײק גענעראל א צו

\

 24 יאקאי רײנסאוטםאכערס דער
 רעאמאנײ לאנג ניט ערשט זיך האט
 סאמענט איצטינען דעם אין זירם.
 אינםענ־ אן אז יאסאיל דער םירם

 אינ־ די אמאניזירעז צו קאמפײז םױועז
 אײנהײטלי- אײנםירעז צו און דוםטריע

 רײנ• די אין ארבײטס״באדיננוננעז כע
ש^ער. קאוט
 װעל־ אוטענדערונגעז, נעװיסע דאנק א
ד דער אין םארגעקוםען זײנעז כזג  ױי

 די סון םארלויוי אין איגתססריע סאוט
 פון פייע זײנען יאהר, עםיליכע לעצםע

צו געװעז נעצװאונגען םיטגלידער די  ׳
 בא־ זוכעז און םרײד דעם פארלאזען

 די אין טרײדס. אנדערע אין שעםטיגונג
 זיינעץ אבער, םעזןןנעז, צוױי לעצטע

 איג־ די און צוריקגעסוסען, רײגסאוטס
 טאנ פון װאקסט באסטאז אין דוםטריע

טאנ. צו
שטי• א םאר איז װאם ןיבער, דאס

ױניאן הײן דא געװעז ניט צײ& סעל

 אױם• םטרייקער הלאוה
!טערחזאם

 פון ם*ערמ#ן דער קאיל»ן, בױז^ר
 -S3 אונז בזןפ ארגאגיזײעאךקאםיםזע. דער

 גזך דער וון :אמען אין סאנען *ו תאגם
̂ס נעי*ל־םםרײק־קאםיסע,  סםרײקער, די ד

 איליקײ־ ארײן גיבען עס וירנזען װעםעגס
̂םעגםז, * ואר שאגס ̂לען סןסמ  ניםארום־ ז

̂נן  ײאם אוג״תריאגזז׳ איז עס װעםען לדיט
סעםעלםעגם. טאנעןיא *ו גיכער

 קײנע ד*ס ערקלערם, ק»ולאן בדודער
 ײערעז געםאבם נים װעלען סעפעלסענפס

 ארגפגיזײשאךקאםימ די נ««.7אויל »%ן
 mV' אונבהןרזונען גום ריחער8פ ווע*

 ®ײ די חעלפען נים װעפ עם און *ירםע,
 אין ווונםערנויאגעז סיינען װאס בײפער,

̂לען ארבײם. דער  עס םפזרײסערם די ?
 לויוצן אויןחעיעז און אבם אין נעחםןן

 אונ־ איחר סעפתלמיך-גרקאםינח דער «ו
; . ■ערצואיײמן.

 צו געבראכט האט טדײד, דעם אין
 דײג• די דאס אוםשטעגדען, אזעלכע

 יע־ א םאכעז סױם קענען קאוטםאכער
̂ץ.  באיעבא־ די שניידעז װאך יעדע ב
 דריקען און ארבײטם־לויז דעם טים

 ארבײםס״באדינגוג־ די בכילי ארונטער
שעיער. די אין גען
w רײנ״• די םיז םעדלאננ דעם אויף 

 לעצ־ די האט באסםאז, פון סאוטמאכער
 איגטער־ אונזער םון לאנװענישאז טע

 אן אנםידזרען צו באשלאםעז נײשאנאל
 וױיס־ און קאםפײז,• ארנאניזאציאנס

 בא• לעצטענס איז האכמאן פרעזידענט
)3 ז״ט אזיף (שלוס

םארצײכנים איגהאלט

.33 נוםער ,גערעכםיגקײמ״

 גײס. סםרײק — .2 זײט
 אד;זער ■ון לעבען הןם אוים — .3 זײט

לזןזױז• ח. — שיקאגא אין װ;י«ןן
 ורן>- אדגאגיזפ«י«:ס און םרײד — .4 זײט

 א איחרעז באשםדאפם 80 לאקאל גען.
 אואידזשי—פארלויסדונג פ«ר נפאםטעז

אנטאניני.
 בימקא. X — חאי גרויע — .5 זײם

 שרוים א נאד ®רוים א זיד ס׳לזףימ
 M * *ולינ םרײדא. — געדיג*)

מאלנאר. םראנץ — (סצזנגימ)
 עדישאריעלס — .6 ?ײט
ײיי״ דעי פון רזןגולירונג די ,7 זײט • 

םראנין. הערמאן דד.—עםיגראציע םער
יןארושינער. א. י. ~ »בריק1 אין

̂חרווײ® םען50 צום — .8 זײט  סיכא־ פון י
 ז. — ורײד גױיסע די ב^קונין. איל

װהיאער.
1לפקפ ױגיפז קאפךןרס ךער ן — .0 ?ײט

שענחער. ב. ס. — סו
- לזגבעז און נןזוג® — סו. זײם  .D •7 X י
 **רש״דעגעם. — .11 זײם
- .12 זײט אדװ. ױניןן. אוגזער §ון נײם י


