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 קאנװןןנשאו כאגריסט אינטערנעש«נ«ל
ױניאן אעטערנעזממאל כעקערס ד פה

ק*נװענע«ן. די אדרעסירען it אײגגעי*דעז װערם דגם*ן •רעזידענט

 נצ?צרס די פון אינםערגצשאגאל די
 ?אטחננשאן איחר א« איצט חאים מגיאז

m גמ איז r, א דגסאן ■רעזידעגט איזv 
 אדו*• קומז 1צ געװאחנן אײגגעיארען

 אנטננד ח*ם ער ?אגװצגשאן. די סירען
 אדחנסידט חאט און אײנלאמנג די סען
 אין ב״טאג. דמסטאג חאנװענשאז די

 ?אנװענשאן די חאט צ״ט זצלבער דער
 יתיאן בעקערס אינטעמ*שאנאל דער םון

 א אעטעממשאנאי אתזער it נמיפײןס
n באגריסװג  it די סטר״סער. ?1?לא 
 וױ ?ץ• לעזט טעלעגראםע באגריסװג

:םאלגט
 ■רעזידענט, ?מסאן, ״םאריס

יאר?. 1ני סט., טע16 וועסט 3
 טער19 דער םון אױםטראנ דעם אױןי

 בעקער אתאניזירטע די םון קאגװעגשאן
 שטאטען, םאראײניגטע די םון ארבײטער

 סיטגלידער־ צו\דער איבער דא איך גיב
 גאר־ אינטערנעשאנאל דער פון שאםט
 װארעמ־ אונזערע ױניאז װארקערס סענט
 ער־ מזמלימןן יעדען םאר װאונשען סטע
 נעיעכ־ זייער זאל האםף. זײער אין םאלג
 חארציג שאצעז פױר זינען. קאמזי מער
 םארזיכע־ אח װאונשען גוטע אײערע אי
 אי- צו גרײטקייט אונזער אין אײך רע\

וועט געלענענהײט די נאר וועז זיד רוםעז
.IPD1P

 האהמאן, י םשארלס
סע?רעטער.״ איגטעתעשאנאל

 אינטערגע- אונזער האט גלייכצײטיג
טעלענרא־ באגריסונגס א געיפיקט שאנאל

it to בע^רס דזור םיז ?אנװצגשאז חנר 
 וױ זץי לעזט װצלכע אעטעמעשאגאי,

:םאיגט
 |1א Dttp״a דער pc *אאנװמניפאן
ױניאן אינםצרגעשאנאל ?אגםצ?שאנערס

 װעסט 118 חאםעל גארדערן גרייט
 סטריט, נמ57

י. j יאר^ נױ
 גארמעגט יײדיס איגטמרנע״פאגאל די

 איחר פון נאמען איז ױגיאן, ערםpװאר
 חארצי• א אױס דרי?ט מיטגיידעחפאםט,

 דעלענאטען, איתרע צו װעי?אם גען
 נױ איז חאנװע^אן אין םאחאממיט

̂זטען צום יאר?  יאהרען. םילע אין םאל ער
 אר־ ריזיגע די גוט זעהר םאר״פטעדזן מיר

 םאר אײך םאר שטעהט װעילכע ׳בײט
 איר װעאכע יפװעריגקײטעז ;רױסע די און

 צו קאמןי אײער אין דורכסאכען דארםט
 אר־ םון סטאנדזורדס ױניאן אנהאיטען

 קאלע?טױו םיז פרינציי דעם און כײט
 אינ־ ״פאךטראסטעטער״ א אין באמעדנג
 מיטגאידער אלס אײערע. װי דוסטריע,

 ארגאניזיר־ פון כדשפחה גרויסער אײן םון
 םראען אײך סיר וױנ״שען ארבײט, טער

 הא־ ררעילכע ארבײטער, אוגזערע ערםאמ.
 װע־ ילײבעיל, אײער גע^טיצט אימעד בעז
 I דאס בײטראגען וױיםער אויוי אױך לען

 אײך העיסען צו קענעז זײ װאס כעסטע
 איהר װעאכען צו *׳ייל דעם דערגרײכען

שטרעבט.
ס ױ א פרעזידענט, ן, א מ ג י ז מ

ם ה ר ב , א י ו א ר בא
סעק.־טרעדטורער.״ גענ.

 1צ אנאנסירט ׳■א. פאר^ םארעםט חך>ו,
 װיאען חולכע1 נעסם pit פר״גד א^נ

f״pjm זײער סארציחען t r איבער ביו 
 אין דאס ׳כ1ט װם דעי יײכאר חנם

 סינ־ ררעילעז טעג עטייכע די פון םארלױוי
 דער אין װערען אננעגומען דט דער

חויז. יתיטי
 געויען נויטינ אי? לס1נא״פ דיזער

 pnr איז חױז מניטי די װאם ,bvi לינ1צ
 געסם נײע םיעילע א\ן אנגעפילט איצט

 יפט1איבערח טאנ. יעדען זיד פאחפרײבען
 איכער־ זײנען פאםיייע־?אטעד^עס רי

xגעםיאג
 געצװאוננעז איז םענעדדטמענט די

it בילריז באמרעניעננעז דיזע מאכעז 
 װע־ גע״טטערט ניט זאל עם כדי דערםאר,

 אונ־ אילע םיז באקוועםליכקײט די רען
געסט. זערע

 דיזעז אנבאטראכם איז נעםענדינ
 דער א'ז סיזאז ערםאלגרײנעז העכסט
 “סיטנלידע אונזערע װערעז #חויז ױניםי

 זיך רעגיסטרירען צו געראטען םרײנד און
 םיר זײן. דארט וױלען זײ אויב זאםארט,

 — כיליל דעם לויט פיהרען זיך װעילען
^̂Dוירסb װער — סערװד׳/ טױרסט ׳קאם

 דעד *װער׳&ט, רעגיםטריחוז זיך װעט עם
bm וחוט tit װעחנן. אפאםאדירט

 8 אין אםיס רעגיסטראציאנס דער
 טענליף אםעז איז סטריט טע16 װעסט

 אזײ- אײגס ביז ^בת אװענט, 6:30 ביז
םיטאנ־צײט. גער

הױז ױניטי אץ לעקציעס
דאנע^טאנ, און םיטװאך דינסטאנ,

 אױ- טעז19 און טען18 טען,17 דעם
 ■רא- רײדען הױז יוניםי איז וחנם יגוסט

 ?אקאטניא םון באוםאן, ע. לערױ םעסאר
 דיז װעיען םעםען זײנע ױנױוערסיטי.

 ot װאם ־— םױל סענ״פיליכער ״דע.
 חײסם ״װאס ארבײט/ עס װי איז איז

 טענדענצעץ ״םאדעמע םיהרערשאםט/
 םוז זײנעז טעמעז אלע .“בילדוננ איז

 גרדש םון איז אינטעדזנס נרעסטעז דעם
ביילדונגס־װערט.

 די אנטוױסעיס זיו ח«ם oy װי איחו־, װײסס
 fiipnjraii »יז ב#װענוגג ארבײסער אידי׳סע

̂«נ«ל’«ו דער פון נעישיכםע רי יעזם  נםערני
 דר. פח ׳ױני«ז װ«רקערס נארםעגט לײריס
 »יץ סים װעט איהר אוז יעוײז, ױאיס

ותיעז. באיואנט

 דער אין סיזאן ערפאלגרײכער «ן
פארה פארעסט אין הױז ־ױניטי

 אונזער אין סיזאן הײגטיגער דער
 םארעסט אין pin יתיטי גראנדיעזער

p• ־ it, ימנסיל־ פיז בערג יע1בל זײ יוי1א 
 ערפאלנרײכ־ די |1ם איעער איז װײניא,

̂ז סיזאנס סטע  דזןר פיז טדפיכסע דעד א
p יתינױ ip. סען ftp ,גאד אז זאנען 

 מענ״ פיל אזױ האמנן םריהער ?ײנמאא
yyr אזוי ׳גוט אזוי pat \nvr אנ־ אזוי 

 יז1ה יתיטי דער אין םארבראכם ניט נענעם
 געםט אלע םיזאן. הײנטינען דעם װי
 םאר דאד|, פון קומען װעיכע םרײנד, אח

 העכסט^כאגיײ זײגען װאהײ^אן, זײער
 בלויז דערצעהליז צו האבעז איז סטערם
גוטעס.

 סאנ־ די -- אתםערהא^טװנעז אלע
 פאר^ײדענע- די בײנאכם, שבת מרםעז

 זיײ װאר, דער מיטעז אין םאתױי^ננאן
 די תוםען דאן בעסטע. סאםע די םח נען

^DPirbPir אח ײאו, דעי מיםעז איז 
 םארלע״ ליטערארייפע די הױיטזעכליך

 זונ״ יעדעז געגעבען ווערען װאס זװנען
 באװאוסםעז חנם םון םרית דער אין טאג

 דוד דראמאטורג, ן1א מרײבער אידישמז
אינה?י.
 א געװארזןן װירקליך איז ■ינס?י דוד

 זײנע הויז. װניםי דער אין ציע1אינסטיט
 םון םריה, דער אין• זתטאג פאדלעמננען

 ארויס רוםען שאםוננעז, אײגענע זײנע
 געסט אלע ביי אינטערעס נרעםטעז דעם
 אי• גיט איז עס הויז. מציטי דער אי?

 דאר־ עולם דער אז זאנעז, צו בערטדיכען
 דער אנקומעז זאל עס שיין, װארט טעז

 זיך װעלען זײ װען סריה דער איז ותטאג
vm\ בײם *וועלדעל איז פאר?לײבעז 

 םון םארלעזוננעז די הערען און םײבץל*
יינסקי. תד

 נוטער דער םאר אגער?ענומ אלס
 רי םאר טוט «ינס?י דװ־ אס11 ארבײם

p װניםי דער ן1פ געסס ip, וײ האם 
p יתיטי םח םענעדדטםעגם ip באשלא־ 

 אין דארכתז טא?ע בױען,1יפצ1א םען
 מעהנע א ,“םײכעל בײס ״ עלחנלii״

o םראגען זאל װאס ביג^ n נאםעז n m 
 אוגז לאזם כמן וױ כיגמ״ •יגסקי דחי

p בעזנ איז״די ארם, חנם פח וױסען ir 
 װערם איהר באגײען it ^יח פארסיג

 אײך אז םאריטטעלוננ. א אראנדפירם
 דאד •ינסקי. דוד פח סאקע אקםאר,

Wאלוודאר אפטיאר. עד^ליאא דסעהטירנא  * *  #  “  m r r  w w  i p  W  f  Pw  ■ p ip r f  f  f P r u l ״

 װ׳ד זײז !!ארנרעמם ותצמר תע׳»יר,
 Tt האט חױז, יתינױ חנר אק

nrr^oo, it^ פאר• די
umr rm ארבײט עד און

* |j | l i * A l k  A A A 4 * * 4* | k  *  * * *  A  A U M  A M  Hפאר די דורכןװסיחרען. עם 
 אבת חנם וחנדאז נענעבעז מעם שםעלוננ
* or* x אווענם.

t אידדאר חוץ ivtvp, כוד זיך װעם 
גאוואוסטילזד^וויד^עי^ ̂ ׳

 אויך P* וועלכעי םײטעלבוים.
םיר װאלמ tאײגינ

 נעםען זיך זאל הויז, ױניטי אין איצט
 בא־ נענויע א צדעיקען אונז איז םיה די

 יך1א און םאחטטע^נג, דער םון שרײמנג
 םעטיגסײטעז ליםערארישע אנדערע די

 דער םון םארלויזי איז םאר קוםזןן וואם
הזיז. ױניםי אין װאך

 דער םון אנאנם םיעציעלער
הויז ױניטי פון מענעחשמענט

 בא״ םריהער שייז האנען םיר וױ
 הויז יװיטי nn איז זיר נעםינט מערקם,

 מאכט דאס און #עולם גרויסער א נאר
 זינען אין האבעז װאם די אז נױטינ,

 נעק־ די װאך, יי אהיז *רױסצוםאהרעז
 װאך דער םאר אםילו אדער ײאך, סטע
 און זיח גוט אזױ זאלצן יעי, לײבאר ®יז
 זאיל מעז כדי רעגיסםרירען באלד זיר

 ער־ צו מענשעז װיםיל גענוי װיסען
̂זפארעז זאיען זײ װארטען,  צו םאר

 אונאנגענעמליכקײטען. שסעטער האבעז
 די אונז בעט דעם, מיט אנסלאנג אין

 צו הויז ױניטי דער םין מענעת״טמענט
אנאנסמענט: םאלגענדע די מאכעץ
ױניטי דער םין מענעדזשסענם די

הח ץניםי די
• פא. ,)פארר פארעםט אין

ױניאן װאירקערם גארםעגט לײדיס אינםערנעשאנאל דער פון
זוטער. פאר׳ן אפען איז

 .ט ר ע צ נ א ק גרױסארטיגער א — אװענט שבת יעדען
 װאך. מיטען אין פארוױילונגען פארשידענע

 נ נ ו ז ע ל ר א ם ליטערארישע א — םריה זונטאג
לעקטשור. אינטערעסאנטע — פריה דער אין. מיטװאך
 «ז פארברענגט און אלע וםט

 אץ װאקײ׳םאן. אנגענעמען
 איהר האם הױז ױניטי דער
גוטע, , :גוטען אלעם פון

 ציםערען עםענם, נעשםאקע
 באקװעםליכ־ שטאדםישע אלע םיט

 און בלוםען אין אײנגעמונקט קײטען
 אין ניט זעהט מען װאם םלאנצע;,

 אויב לאגד. ױניטי אין חוץ א ערגעץ
 םארברעננען, נום באםת װילט איהר

!דארם זײן צו ניט פארםעהלט
 אינ־ דער פון םעםבערפ חוץ א

 ױגיטי דער אין װערען טערנעשאנאל
 פון םעםבערס אויפגענוםען הויז

 זאנםט און ארגאניזאציעם, אנדערע
 םרײנד און מענשען אינטעלינענםע

באװענוננ. ארבײטער דער פון
 בילדינג, אינטערנעשאנאל דער אין איז אפים רעדזשיםטריישאן דער

2148 טשעלםי טעללםאן יארק״ נױ םטריט, טע16 װעםם 3
 זאלען ארבײטער אװענט, אוהר 7 ביז אםען איז אםיס דער

ארבײט. דעד םון געהענדיג רעדזשיםטרירען זיר קאנען
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. שיקען מיר
. דאלארם אמעריקאנעד

*

 עםטרײה לאטוױא, ליטא, פױלען, אוקראינע, רוםלאנד, םאוויעט נאך
לענדער. אנדערע אלע און מעקםיקא פאלעסטינע, חטעניען,

 װילט איהר. און װעלט דער אין לאנד װעלכע אירגענד אין קרובים האם איהר אויב
 חרך אמבעםטען טאן עם איהר קענם םוכ, ױם אויף דאלאר עטליכע שיקען זײ

באנק. אונזער

 געלם «ײער אז אײגגעארדענט, אזוי יעצט איז דעפארמטענם״ ,מראנםםישאן אינזער
װעלען זײ «ז און צײט. שנעלסטער דער אין קרובים אייערע צו «גקוםען וועט

דאלארם. אםעריקאנער אין םוםע םולע די «רײן הויז אין אויםגעצאהלט קרינען
1 ־־ “

 עםעלען ב»נק, אונזער אץ נעלט אײער פאר באקוםם איהר וואם רעסים דעם אויסער
ערחאלטען. געלם דאם חאבש זײ אז קחבינ^ אייערע טון רעםים א «ו אױך אייך םיר

צוריק. געלם אייער איהר באקוטט אויםנעםמען גים זײ ?ען n« םאלם

באנק יוניאן אינמעדנעשאנאל
# עװענװ, טע5 21 Wסטריט טע
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CERECHT1GKFJT—(JUSTICE)
 *יע פון ארנײםןר
 פאראיי־ לענרןר.

 די און יו,’• ניגט
 וײן וועס װעלט

ו פ ר י י י •

w נצדקתי iw i 
אריח. ולא

#.) ,1*1 (••וג»
 גערעכייו• ס״ן «ן

 «ױ »<ו ח*ל# ק״•
 ימי יח ׳ייייק-

.19י9*«י *•■ יויחר

\ ̂רהערס נארםענם לײדיס אינסעתעעמנאל דער פון ארנאן אפיציעלער יזניאן װ
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;MM r» wt i«<הונוץפ אדימר « nr זזוזימ s פגוןודו am ח '
 מיט סעטעלט און קאונםיל״ ״אינדאסטריעל פון אפ זיך רײסט קליפשטיין םירמע באװאוםטע די

 בײ צוריק זיץ שױן װאר דער פון ענדע בײם װעלען סטרײקער 5ססס, אריבער — ױלאן. דער
 םטײט־ נײע די אױ^ ענטםערעז הײמאן טענעחשער און דגמאן פרעזידענט — ארבײט. דער

באלעבאטים. די פון אטאקעס און מענטם
 ״אינדאםטריעל דער דאס נעוץארעז, באהאנט איז צוריק, םע;, א״נינע מ־ט
 1צ װי םארנעליינט, דארט־ און באנקירעז םון מיםינג א 1אײנ;ערוםע אט3 האונםיל״

 האכען זיי ױניאן. דער מים סעטלען װאם םירמעז, קלאוס די באשטראםען
 םירמען. ינע1אז צו סרעדים קײן נעבען נים זאלעז באנסירען די אז פארנעאיינט,

• :סטייםמענם פאלנענדען דעם נעמאכט זינמאן פרעזידענט הן»ט דעם װענען
 װעלכער פינאנםירען, און באנקירען פון םיטינג דער אויב ניט, נלויב ״איך

 אםאסיאיי־ מילינערי איםטערן דער פון אפיםעם די אין געװארען גערוםען איז
 אין נעטען װעט קאונםיל, אינדאםםריעל פון איגיציאטױוע דער דורך ש»;,
 באיקא־ אדער קרעדים דעם אפשטעלען וױ םארשלאג, שן^דליכען אזא «כט

 אגריםענט אן אונםער שרײבעז ױעלכע םאנופעקטשורערם, אזעלכע טירען
ױניאן. דער םיט

 נעשעסםס־ םון אונעטיש זעהר איז האנדלוננ אזא װאם דעם חוץ ״א
 אן אין שריט אומפראקטישער זעהר אי אויך אבער עס איז שטאנדפונקם,

זין. עקאנאםישען און אינדוםטריעלען
 דאם קלאוק־אינחםםריע, דער אין אײנעם יעדעז םאר קלאר איז ״עם

 װעלכע םאנוםעקטשורערס^ םר*יד אין געהאט לאנג זײט'יאהרען האבען מיר
 דורכ׳ן ארביים װאכען 36 ארבײםער זײערע גאראנטירט נאר ניט האבען
 אינדו־ דער אין םאזיציע זײער און װאכען, םעהר און 40 אפילו נאר יאהר,

 געשעדיגט ניט ק*ינםאל דעס צוליב איז װעלט פינאנציעלער און םטריעלער
 די םון געװען םאל אלע זײנןײ פירמען דיזע גענענטייל, אין געװארען.

 און נאםען גוטען א נעהאט הא:ען װאם טרײד, אין אנגעזעהענםטע סאםע
 אפע־ קלױולענד אין געדארפם. נאר עם חאבעז זיי אויב קרעדיט, באקוםען

 גאראנטי א גיט װאס אנריםענם, אן םימ קלאוק־םארקעט נאנצער דער ר״רט
 פארגרעםערם םארקעט דאזיגער דער און יאהר, אין ארבײט װאכען 40 פון
 דער און נים באנקראטירען דארטען די־באלעבאםים װאקסט. און זיך
געװארעז• רואינירט ניט איז

 איצט שוין שטעהם קלאוק־אינדוםםריע דער אין םעזאן אםת׳ער ״דער
 יעדע און טאג יעדער און םארענדיגט, זיגםאן פרעזידענט האט םיר, פאר׳ן
 זײנען װעלכע אלע, םאר פארלוסט גרויםער א םײנם אװעק, געהם װאם װאך,

 אין איצט, אז איך, נלויב צײט, שוין איז עם םטרײק. םיט׳ן םארבונדען
 םטרא־ פון םאליםי א אנהאלטען אנשטאט םטרײק, םון דואך זיבעטער דער

 גארניט קען דערםון װאם ארײן, װעלט דער אין גלאט רײדען און שונקעם
 םראב־ ליכערשט אנהױכען קאוגםיל״ ״אינדאםםריעל דער זאל ארויםקוםען,

 םיטלען, אננעהםען און מעטאדען און ױענען קאגםטחקטױוע װענען םען
 קעם־ די צוױשען פארשטענדינוגנ פרידליכער א צו םיחרען זאלען ױעלכע
סעטעלםענט.״ א צו םיהרען זאל װאם — צדדים םענדע
 ח*ט זיגמאן פרעזידענט מאס םטײםםענט, א נאך סון אויסצונ אן איז אם 1אי

 *מאל װידער זײנען װעלכע דזשאבערס, די 1צ ענטפער אז אלם נעמאכם, טענ די
 ,בארעכטינם טאקע זײנען הלאוקמאכער די אז ננ,1יפם1באד. דער מיט אדױםנעקוםעז

 סאנטראקטארם, די צו ם9ל םיט װענדע; זיך דארםען זײ נאר ,“לעבען א מאכען צו
 אין נעענםפערט זינםאן ירעזירענט ,האם דעם י1י1א ארבייטעז. זײ וועלכע ביי

םאאנט: וױ קורצען,
געװינען עפעם סענען ארבײםער די אז דענקען, צו לעכערליך איז ״עם

ײ פון פילע  אץ זײנען ז
זײ פון ארבײטער די

 באםעם. קײן ניט זימן זײ קאנטראקטארם. די פון
 קענען װאם ארבײטער. די װי לאנע ערגערער אן

׳י ? גארניט אלײן האכען זײ אז קרינען,
פראבלעםען די לעזען ניט ױעלען װאונשען םתםע און װערטער ,זיםע

דזשא־ די װאם םאל, ערשטע דאם ניט איז לאם אינדוםטריע. אונזער פון
לעבען לעםעמז א צו “.בארעכטיגט זײנען יטער

ניט מ
^ אין הפקחת דער צוליב לאנע שרעקליבער א אין זיך געפינען אבער טרי

 ארבײו די אז זאגען, כערם
.. טרײד. אין

ד ניט שױן חאגען דזשאנערם ,די ^ מ ארכײטער די אז צונעגעכש״ אי

 אײנםיהרען און חפקרות דיזע אפשאפען נעטרייעם חאט םען נאר װען
 איינשטעלען געפרואװם חאט טען נאר תען :פאראנםווארטליכקײט אםת׳ע

 םאבען, צו לעכען א םים ארבײםער לי פאחלכערען זאלען װאם באדינגוננען,
כאקעםפט. איםער דאם חשאבערם די האבען

 האבען צוריס לאנג גיט ערשם אז חשאבערם, די דערםאגמ װיל ,איך
 ייי יוניאז• דער *ון פאדערוגגען דיםקוטירען..די געזואלט נים זאנאר זיי

 םטרייי^ חןם פארםיידעז *ו • קאנפערעגצעז צו געחן נעװאלם נים האכען
 וײערע אבער לעבען. א מאכען .דארפען׳ ארבײםער זײ אז זײ זאגען איצט

 םריםסטע די און װערטער י זיםםע די באדייםוגג. pp נים חאכען װערםער
 ייײ® דז:י ײ5כיײ װערײ• • גאתיט זימען האפנונגען

מוז א םיט סלאוקםאכער ךי *ארזיכןןחמ צו גאכצוגעגען וױליג ׳׳ t מ

 די ה*ט װאך, דער פון אגפאננ ביים
 ארי־ םיט געסעטעילט נעהאט שוין ױניאן

 עס װעאכע צײײשעז םיימעז, 100 בער
 איז םידמען ^אדײטענדע גאנץ דא זײנען
 ק^םיטע סעטעילמענט די װען און טרײד.
 װען פ^רזיכטיג. אזוי געװעז ניט װאאט

 ודורש חוקר שטאו־ק אזוי ניט װאילט זי
 סעטעיל־ א נוט הײסעז זײ אײדער געװען
̂למענםם געװען שויז װאאט םענט,  סעם

 האבען װ^ס םירםען םעהר סך א םיט
אי^יקײשאנם. אריינגעגעבעז

 סעהר אםשד סםרײק, דעם אין אבער
 ױניאן די מוז םריהער, ײעז אירגענד וױ

 סע־ א מאכעז בײם םארזיכטינ גאנץ זיק
 אינטערעסעז די אין איז דאס טעלמענם.

 אין שטעהן װאס סטרײקער, איצע די םון
 הען מען באאעבאטים. די םיט ?אמף

̂עז  װאס םירמעז. אזױנע מיט.גאר סעטי
 זײ אז זיכער, אבסאאוט איז ױניאז ̂־י

 פאר׳ן ך י ל ס י יל ש ס י ו א ארבײטעז
 אר־ קײז מאבעז ניט װעלעז איז טרײד
 מאנופעס־ אדער דמאובער א פאר בײט

סטרײק. איז איז װאס טשורער
)2 ?♦ים *ויו («לוס

 רויס8 שיקפ ל *װ פ. א.
*מנוחןנ&ןן פאר רוןז

 אינטערנײ־ אונזער האט װאך יעצטע
 אפיציעיען דעם ערהאיוטען אפיס שאנאי

 פעדערײשאז אםעריקאן דער פון אויפרוף
 דער אין זיך באטײליגען צו לײבאר, אװ

 קאנװענ־ יעהרליכער טער,46 קומענדער
 װערעז אפנעהאיטעז װעט װעיכע שאז,

 און מיש., דעטראיט, האי, גרײסםא; איז
 סען4 דעם םאנטאנ, אגפאנגען זיך װעט

.1926 אקטאבער,
קא:״ עהזעקוטױו פון העדקװאדערס די

 הא״ טוקיער אין געשינעז זיך װע^ען סייל
 דעד דערמאנט אויפרוף דעם אין טעיל.

 און נאציאנאיע די קאונסיל עסזעקוםױו
 א. אז אז ױניאנס, אינטערנאציאנאלע

 אױם־ אן ״איז קאנװענשאן ל. אװ ם.
 שטודײ פאר כעיענענהײט ;עצײכענטע

 םאר־ דער פאר און אויספארשונג. רעז,
 די פאיליסיס. צולוונםטיגע פון מולירומ
 װעלען װעיכע דעיענאטעז, און באאמםע
 א מאםנ? ?אנעז קאגװענשאז, די באזוכען

מייז סאי!?אםענעט  עקז״יססי- n ®יז א
 זײ איז באדינגונגען עקאגאםישע רענדע
 צוסונםם, דער פאר פלעגער םאכעז קאנען

ארנאניזאציצ. זײער םיז ילעבען דעם איז
 אננעגומען װעט עס װאס דעם, ,,דורך

 ?אנסטרו?םײ און אראנרעסיװע א װערען
 נעזאנט, רוף דעם אין װערט פראגראם, וחו

 אײ ארבײטער אמאניזירטע די וועלען
 א»נע־ ?וו װערעז אױפגעמונטערט בעראל

 ארגאניזאציאנס־אר־ צו םיכטיג זיך בעז
 אדבײסער ארגאגיזירטע ניט די און בײט,

 אונזער אונטער װערעז צונעצױגען װעלען
 און הייף םון האםנוננ דער תרך םאהן
 געבעך. זײ קאנעז מיר ותיכע שױז.

_____:.........................-.... ,

 איז באסםאז ns מאכער רײנקאזם
באלעבאטים די מיט קאנפערעמ

4 ri

 װאך יעצטע נעמעלדעט האבעז סיר װי
 רייג- די האבעז ״נערעכטיגסײט״ דער איז

 זײנעץ װאס באסטאז. םון מאכער קאוט
 געגרײט זיך ,24 לאסאל אין ארגאניזירט

 פאר סטרײק, גענעראל א איז ארױסצונעהן
 לעצ־ דער אבער.אין םאדערונגען. זײערע

 אז םארנױרט דארט זיך האט מינוט סער
 מאנױ רײנסאוט די םיז אססאסיאײשאן

 אנגעהויבעז זיך האט עס און פעהטשורער,
 קאלעקםיװ א װעגעז אונטערהאנדלונגעז

אנריסענט.
 האבעז אנגעלעגענהײט דער װענעז

 כאקוםען םריה דער אין דינסטאג vם
 װײס״ םון סטײםסענט םאלנענדען דעם

 אינטערנײ־ האלמאז, זשולױס םרעזידענט
 אוז באםטאן פאד ארגאנײזער שאנאל

: פאלנט װי שרייבט ער אומנעגענד.
 םארםירט איז פדנוט לעצטער דער איז

 ײיגהאוט םיז אססאסיאײיטאז אז געװארען
 ״באס־ נאמען מיט׳ז מאנוםעקטשורערם,

 אסא־ מאנוםעקטשורערס װאםערפרוױ םאן
 געװענדעט זיר האבען זײ סיאײ^אך.

 דאס מעלדוגנ, דער כױט ױניאן דער צו
 דער מיט זיך טרעםען צו גרײט זײנען זײ

 ערשטער דער קאגםערענץ. אין ױגיאז
 םאנ־ הײנט םארהוטען װעט ?אנםערענץ

האםעי. אײווערי איז ,7.30 אווענט, טאג
 םארטראטעז װערט אססאסיאײשאז די
 ■רע־ זײער ז*ורך ?אנםערענץ דער אױןי

 סעסרע״ דעם ייכמענשטײ^ מד. זידענט,
 סאםיטעט א דוו־ד אח וואנאן, דזשאן טמר

 לעםקא• י. ״?אהז tntPjiD באשטעוזעגד
דײאחןצוױ. סעם אח װיבי®
 זײנען: ױניאז דער םוז פארשטעחער די
 סעמועל ;טשערסאן האכטאז, לאוס1דזש

 גודמאן ?אהז,-בעני לױס,1דזש םארםא?,
םע?רעטער. סלאזױגס?י,. ס. ן1א

 :ײנעז1 ױניאן דער פח םאדצרמגעז די
 ארבײט, װאך באדינגחגנזנז, םאניםארע

ס?י*י< סינימום א ן1א #װאך א טצג פינןי
: םאיגט וױ

$44-----(מענער) איערײטארס
36----<פרױ*ן) אמרײסארס ^
....46 ■-־- — — ^ *׳'•'״

4----------:-----קאטערם 4
4---------------פרעסערס 4
44 —--------— טײלארס

2f.---------— םינישערס
 סי־ צװײ לעצטע די םיץ פארלויף אין

 זיך צו געקוטען םרײד דער איז זאנס
 זא־־י-אננ נרז״כעי א איצט הערשט עס און

 אין ״יאנ ועם דאגס א רײנקאוטס. םאר
 זײנען שטילשעאנ־, א געװען איז טרײר
 אנדע־ע א־ז אױליז איבײטער םילע

צוריקנעקומעז זײ זײנען יעצט טרײדס.
oi?ri *10 זייס אוי.(

םארצײכניס אינהאלט

.34 נוםער ״גערעכטיגקײט״

 ספזרײק־נײעס. .2 ייט
 *ון סשײםםענמ די »וין» ענטפערס .3 ייט

 סיע״ it הײמאז• ל. — במלעבאשים די
ױניםי־חויז. אין רײזען־אװענט ציעלער

 לאקאל ױניאן, קאטערס דער אין .4 ײם
 סיקעש־קאםיםע די שעהנקער. ב. &׳.—10
גארעצחי• דזש. — ארבײם חד בײ

 — גארגעל פוןר׳ן חליח די גענאפש .5 ײט
—װאנשעד״ ב*י ״סטרןנג קערי. פאול ,

מיללער• ברור
עדיםי)ריעלס. .0 ײט

 פיםינג א אויןי לאנג. ה. — חאפגוגגעז
קארליז־ אב. — ^!*ש^ערלײש פון

 נײצ דערגרײנען «ו װעג אוין׳ן .7 ײט
 אינפמנײזדיאר •ון-אונזער ענעים .8 ײט

 םינקעלשםיח. ל.—!יעסע חןר אין :אל
ראדוצקי. א. — *ערזען

 עד־צם.—לעגענדע $ װי לענען א .9 ײט
 געזוגםזחײםס־קאנגרצא אמעריקאגזנר מןר
רעדצקיי^ עגמערס*וז קאהן. םאניא—

ברי*י• דער וון סםייטםעגם tt .10 'יט
חר טילעם• כעז—®עמיאציצ סײנערס

דעל־£אראײ װאר^עווער ■ון רינם  י1̂;
 אדװצראײזםעג■^ און אזלוסען .11 יים
 *מי• מו מנדאוב גרוזסער » .12 ײם

♦•p u t — .׳מװינסאן. .0 י
f i j  r * * •׳ 
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ו מ י ת ד ח ra p הונ w־w ח פ ע מ פו מ
פי nדן s  w r צו דו n־ױדאו n r

»:'») »11 1 " »t(
anranuD ov ,זיו c f  ta רי kb*

”l»j ױדפו רי san נמירענטס, i ,B3«a 
ivvnan am o r'] mat די M3 t>aמ־ 

in מיט שאמף (,a שטעחן װ*ם נטטים
 די װי »ט pta חשינמיס, .רי ױני*ון.

 איו 1V3B נטויגחןרס טש;ו«עקטעורערס.
ױ׳ די נעפעיען נ־ט פי  •PMuao ,יינ

 lie סיתדער די סי׳וייער און ט׳שורערס,
 שי• oaii “שױנםיל ,יינדופטריעל רןס
 רער אין 8סטייטסענט ס*ט טיץ נ*ו םען

 ״זײערע׳, «רו ,yon• י?נאםימ«י8נ
 ד*ל8 טיט *יבייטער. נעזאנט, סשם״גפ

״ ארבייטמן װאס *ינײטןר, די זײנען  נ
 אכער *רנ״טער״. ״זייערע נעײטרען די
 עע«ער ,א׳נסייר״ די פון טרנײטער רי

 באיענ*ט'ם ר־ »ז גוט, נאנץ וױיסען
 נאהאנרעיט נ־ט םטרייש םאר׳ן זיי חאנעו

 *ר״ ״ז״ערע״ נעװען װ*י־טען זיי וױ
!נ׳יטער
נוט, nat וױיסען תיאושםאנער ד•

 האכען ניויקנאט־ס “״אינסייר רי »ז
 ;עראזען פיין ;»נץ *רבײטעי .זייערע״

 ארױסנע־ *רנייט די pa ליידינ זיצען
 ששיס די פון ovp»ae׳ די pa שיקס
 ה*נען זיי װאס ק«ו;ט־יולטיילאר, רבוײ

 I'M *נילטדיעז כערס8דזש רי נןה«ו״סען
 נטריט נ*נץ דארינער איז oa טרייד.

 ,א־גמסטריעי jib סיחרער די פון
ojimp>זיי װ«ן ,“׳ in n סט״ט־ די »ין 

 טים *רנײטער .זייעחן״ *ו םעגםס
ata רנייטער .זייערע״ זיס?"ט. סין* 

 זאגען און חויפענס רי t'M.ori פון יאכען
 דיר, נעטעלט .װי :*נרערען צום אייגער

naw דױ a םיט וין־ חטנשן נטישנטטיס 
 ל808 םיט און מי»כםקרט, »ווי »םאי
 > לינע ata ארויסװ״זען נענוםען אונז

 געדענקען סיד ז חאנעז םיד אמגר
 ?יי װאס *רעארגאניזײשאנס״ די גוט

סיוד מיר !אונז אימנר געסאכט חאבען
גע־ חאבעז םיר י^ס היע■ ,י נ^ך

 אונז ח*כע? זײ ורען ״זײ מון כ»וט
 w יואעסײד״ די סון ארויסגעיתירמעז

 #ר• געחן rt נע«װ»וגנעז *ונז און •ער״
 ^נ״ זײערע פיז מטפקעס די איז נײטען

̂וב״כמנוםעקטמורערם. ייזז טרטקטארס  ס
r» זײ קענען םיר!

 םטריײ די ייר צוױשעו חודען אזוי
 צו סיאוקסאכער, די חאיס, די אין אער

 ווענ־ באיעבאטים ״אינסײר״״ די וועאמג
 און סטײםםענטס זײערע םיט זיך דעז
דעם. םון אוים זיו יאכען די

 יױ די װ*ס סעטעיםענטס די אלז̂א
 נימט זאחר ̂יייז זעהר זײגעז מאכט, ניאן
o כייז פיהרער די הארצען צום n אינ־״ 

 זיך װיימן זײ און קאוגסיי״ חוסטריעל
n a p זוכען זײ װ*ס דעם, פדמ קיהלען 

 קיײן- צי סעטאיםעגטס די םאכען צו
̂ן רי אז #זײ זןוגען געלט. ̂וס פירם  װ
 זײ״ ױגיאן דער םיט געסעםעיט האבעז

 *בא־ יןײז ניקזם האבען ,“״סייעע נעז
טרייד״. איז דײםומ
 גע־ די צוױמזןן דןוס אםתיאיז, דער

גרעסערע in זײנעז סעטעיםע
̂וס די םון סו א װי  צום באלאננען װ

 םיר־ די שטײנער, א נעתמט, *קאונסיי/
̂וטםאז רײזםאן, <מ  די בױועו־; און ר

 דיױױס, ה. ק^רי^ורײטאן, וױינממײן
*n סיד־ סױיעע עס זײנעז אזויגע, נאך 

 דזמאבערס, םיר די נעהםט אדער םעז^
 — יעצטהנס דא געסמטעלט האבען װ^ס

 נאר־ ראזעגצוױינ, ךעןגרי •ארטםאליא,
 און בענדזמאמין אין ייאגס װ. דאז

 באשעםטיגעז פירםעס דאזעע די אױױי.
סלארסגיאכעד. 1000 איבער
 מיט סעטעלטענמרער

סליפשטײן פירמע
דער

 ;ע• ױניאן די ה*ט דינסטאג דעם
 צװי^ןן און סעטעלסענטס. נאר םאכט

 די זיך געמיגם שע^נר געסעםעיםע די
 די םון אײנצ קליםשט״ן, מירכמ, גרױסע

 און טרײד. איז םירמען באדײםענדסטע
 נ*ד עס וועט ״קאוגסייד פיז פיחרער די

 אייפ־ םירםע די וױי< פארדריסעז, םעחד
 ״אינתםטריאל צום באלאגגט חאם *סײ\

 םון אןנעריסען דך האם זי .-קאונסיי
 דער םיט געסעםעים און .אאונסיל״

 א ױגי*ן דער םאר .איז Din ימי¥?.
געװיגם. גרויסער

 יק צוו סטרײקער sooo ארום
ארבײט דער גנײ

V ‘
 Din איז# שודח אונטערשטק די

 !אױסנעצײכענט שםזנחם סםרײק דאר
ו  סעסעי פילצ דיי ד^ס ״איז non מ

w די מ»ס w חאס r w מד
N •־*

 ״איד די P6 מעומר רי pa pa טןומן
מ דןיןגרןנטסי׳,  ג^סץטשלט tvsan וועי

 xpiapp טען נעחט יוניאן, ד«ר סיט
 יי־ זיי זארען זיך, נײזערןן אנ׳פטאט

 זײ יטיעו — זערנע׳ ד*ס טאן נערשוט
ך ״ װערען טעטרען, יוי  יפרען1אי?8 ז
 םען נעחט לייטען נײ װאס «רנןחנן, זיך

opim>p ״ נײ און ניט. ז
 דער םון יינער אונז ניט מען װי

 ,PD'oap טיגאניזײטטז pa סעטעימענט
 שוין װאר דער פון ענדע נײס װעלען

 נעסע־ pa ארנ״ט, דער נײ *וריל זיין
ipbv׳ טעלטע b, אנרי־ נ״עם אונטער׳ן 
 pa סטיײשער. טויזענם פינוי טתם טענט,

 ביי זי*ענדינ װעלען ארבייטעד, די »ט
P םיט חעלםען ט,”רנa רער a זיי װאם 

 דעם װייטער פיהרען לאנען, ;אי װעלען
 a iv ניז otva רערפיחרען pa סטרייש,

 םיםaלעבaנ »לע מיט ענד, זינר״כען
 ראס ia חאםעז, מיר pa טר״ד. אין

a: jrv װעט rv i־ pa .נ־כען

באלעבאטים די פון ל^גער *מ
 מעידונגען וױכטיגסטע די פון א״נמ

 טעג די איז סטר״קערס קיאוק די פאר
 באסעס די פון יאגער דעם פון געקוסעז

 ״װאומעגס טרײד־צײטונג דער אין גופא.
 איס פאריעכענט װעדט װעלכע ,-װעיר

געדרוקט איז כאסעס, די פאר צײטוננ די

 וועגען אפשאצוננ לענגערע א געװארען
 םאר־ עם סטרײק. פונ׳ם צושטאנד דעם

 דערצײלם דארט ווערען עס ײןי, שטעחם
באסעס די אזױ װי געשיכםעס אלעריײ

 נאך און םסעב־אדבײט קרינען טרײען
 סאםע די אין אבער םעשױת. אזעיכע
 צײ־ די יאזט װערטער עטליכע לעצטע

 דער־ זי זאק. פון קאץ די ארױס טו׳גג
 םאנד אינסײד י3 אז געםי״יך, צעהלט,

 צום צונעדריקט זײגען סעקנדןזורערס
 זײער »ז און סםרײק, דעם פון װאנט

 רעםאראליזירט. פאישטענריג איז כיזנעס
 גע־ אויך װערט באריכט זעלבען דעם אין

 צו אן הויבען דזשאבערס די אז ׳זאגט
 ארץ םטרייס דעם םוץ דרוק דעם פיחי״ען

אגגעהן װעט סםרײה דער װאס
זיי. םאר װערען עס װעט ערגעי אלץ

 בא־ דיזעז װעגען האט זיגםאז ■רעז.
 די באשטעטיגט עס אז געזאגט, ריכמ

 נע־ האט ױניאן די װאס אינפארםאציע,
 דעי ווענען קװעלען זיכעיע םיז מיאגען

 דזשאבערס, די באסעס. די םון יאנע
 עט־ נעקסטע די װעיעז געזאגט, ער האט
 םאכט גאגצע די דערשיהלען טענ ליכע

 זיך זײ האבעז איצט ביז םטרײק. פונ׳ם
 איצט אבער גע׳פגר׳ט, װי מאבעז נעחענט

 אננעסוםען שויז זײנעז באיערס די אז
 פאדערט םאדקעט דעי• און יטטאדט אין
 יעדען אנהױבען םוזעז זײ יועלען ׳עיװא

סעטע^םענט. א װענען

םטרײקער די פאד ליד א
r ליד ד*ס a נע־ פ^־םאסט םיעציעל 

 כערaםpוaלp סםריילענדע רי -־ac װארען
רa« «אעם ייגנעז דעם פון  די נץ.aמ

 דעם pc :עײ*יען פארטאםט א־ז סוזיש
י. דירינענט pa טוזיקער ן םטע tan a כ

׳שייםער.
 פאי נעהםטע די אין ײעט ר־ד דאס

 האלם. די אין װערען נעזוננען טענ
 אויס on זיך לערנם pa אוים, עס עניידמ

אױםווענינ. אויוי
!שװעםבזער און ברידער •— קלאוקםאכער

פארשקלאפען, אונז געװאלט חשאבערם די האבען עם
— װאפעז, ארבײטער׳ם דעם גענוםען האבען מיר

! םטרײק א אין ארוים
!סםרײק א אין ארוים

שפיאנעם, און ,כארילאם״ באםעס, אלע װײסם אח
!עקשנות און טוט םך א האט קלאוקםאכער דער
לײב, א ײי קעםפט ער
לײב, א װי קעםפם ער

שארעסער, ױך היט און שונאים, פארזיכטיג ױים
ער, דערזעט שונא, פון באװעגוננ םינדסםע די
!װאך דער אויןכ שםײס ער
!װאך דער אויף שטײט ער

;עשירות פראצע אונזער פון מאכם באם דער
 - שרירות, נרעםערע אץ שטונדען קירזמןרע פאר
! שלאכט די פיחרען םיר
!שלאכט די פיהרען םיר

טיראנען אנטקענעו פעסטונג 8 כױ?ח צו
פארשטאנען, עם דאנג שוץ האט קלאוקםאכער דער

!םאכט איז ױניאן «ז
םאכט.י איז יוגיאן אז

נלוױנען, א־צט קאטף קלאוקםאכער דעם םוזען םיר
 דינןןז ןיו ױניאן אונזער געםרײ שװערען םיר

!זיעג ביז קעםםען ?ו
!זיענ כיז קעםפען *ז

נלויבען און דרײםטקײט םיט באפאנזנערט זיינען מ*ר
 צושטויבען ניט קראפט שום קײן קעז קלאוקמאכער דעם

י פעלז 8 ײי שטארק יז8
!פעלז 8 װי שטארק איז •

 רייען געשלאםענע נעאײניגט, לע8 און ־
— צעװײע;, רויםע די םאנען, די וועדען נדר

u !װעלם די כאפריײען
!װעלט די באפרײען

 כײם«, אוהר i אױנוםס, סען20 פױינמע, דעם
 גרױסארפיגע צװיי װעדעו גקנענען װעיען

ספױיהער די פ»ד מגצערסעז
 אוינוםט, םען20 דעם םרײטאנ, דעם

 ווע־ נענענען װעלען בייםאנ, אוהר אײנם
in העניננםאן אין — קאנמרטמן זײוײ 

סענם־ נרײט pa pa םט., 2 א. 216 חאל,
 רn אי| םם• שלינםאז 9̂ יאלאס, ראל

r וועלען ■ראגראם t ,װי־ באםיילינען* 
n שען n ta, ם. סיס און נריו איידא 

 מרדזשינםקי מז ;םפיראנאם מענימל,
pa ם׳.! :װיזלאניםנמן ב׳ור^ «כרחם 

 םערפער, םפרשוס ;םענאר םיבאלסקי,
 קארפעצד ס. .a pa בדושםיתר רעבעתי

iPPtt '•*׳IP אייי nוױי• ח. ■יאנא. ר 
 pa 2 ,מנינוששא״ די זימען וחנם מר

 פח םיםנצירער ,tna'op* יראנדנזמטע
an■ אידישער in ro p a יתייה jp r t 

 יועלען pa לידער םאציןם אידישע זיגמן
 ארבייםעד pa חוםפריםסי׳מ פפײע״מ

a םהימן. im  Mp D inar* i n  eta* 
maw ,innq םיחרט  I'M qmnt די

 1אי הומען צו אויםנעםאדערט םטריילערם
צײט.

 זײנ; װערכע קאנמרסען, ציױי די
מא( זןין מאנםאג דעם נעװארען געגעבען

 חאל ווריינגטאו אין און לײסעאום העסעז
 אויםעמעוחנחניימר אן געוחנן זײגען

 ^:סטלער, די ערםאלג ארסיסטישער
יו חאבען וועיכע  זיך חאכאן כאטײאיגט^ ז

 ױג״ זײער מיטי אױםנעצײכעגט וױרמייר
 ארטיסטען די וױ ײז שיייען, און גען

 ױי עולם דער אויך האט איבער, גיכעז
 די אױפנאמע. זײער םיט באנײסםקרט

 געחויבעגע. א זעחר געװען איז שטיםוננ
 צוױי געקיםעז זיינען קאנצערטען די צו

 מאבאן האלס די װי םענשען םיל אזױ םאל
 נע־ חאט דאך אבער ארייננעמען, געתע^ט
ארדנוגג. כעסטע די הערשט
 גע־ חאט ווצלכער סאטוסעוױםש, מר.
 נע״ איז סאנצערטינא^ דער אויוי שפילט

 אי־ האט ער װאוגדערבאר. באמת ווען
 קלאוקמאכער, םױזענטער די בערצײגט

 כײדע אין געהערט איחם חאכען װעלכע
 הען ארטיסט אסת׳ער דער דאס האלס,

 יע- אױח רײך און שעהן אױםדריקען זיך
איגסטרוםענט. דען

 בא״ האט סיבאלסקי סעמױער מר.
 לײ זײן סיט םארזאמעלםע די גײסטערם

 האט דאס שטיםע.' הארציגער ^וז בער
 ער וועלכע לידער, אלע אין געםילט זיר

 אי־ — שפראכעז דרײ אין געזונגען האט
 אבער — ענגליש, און רוסיע טאייעניש,

 באנײסטערט עולם דער איז איבערהױפט
 ארביײ איד\יטע זיגגען זײן םון געװארען

 האבען 1דאכ און ילירער, םאיקס און טער
 װארימע זײערע םיט אויסגעדריקט .זײ

אפי־אדיסמענטען.
 ארויסגערופען האט טורעצקא טאדאם

 גע־ האט זי ײעז באװאונדערונג גרויס א
 אײ און רוסיש אין לידער פאלקם זונגען

 סא־ א גריז,^נאך אײדא םיס טאיזיעניש.
 געװא־ אױםגעגומען װארים איז פראנא,

 ליײ םאנהעסען אין עולם דעם םון יען
 ׳געזונגעז.״ער?זםענם האט זי װאו סעאוט,

 ־צװײ־ איז שטימע שעהנער איהר ^אר
 נעװײ א :עןזערשט האט עס װײי טענס,

 זי װאם ׳דעם הינטער סענםיכיענט סער
 װעיל־ סטרײקער, א םון טאכטער די איז
.2 לאקאל םון םיטגליד א איז כער

 סאמוז מר. איז םערםער מארקוס כיר.
̂־י מיט בײנעשטײערט םיל האבען  (יח

 ה. מר.־ ארםיסטען. די אקאייפאנירען
 םוז מיטגליד איז סטרײקער א װײנער,
 דעם םון מיטגליד א אויו 38 יאסאי

 םאר־ גאציאנאילען אידישען דעם םון כאר
 געװא- אױםגענומען שטארק איז ׳באנד

 און *דובינושסא״ זינגעז זײן םיט רען
 אננעשיאסעז נערן זיך האט עוים דער

געזאננ. דעם אן
 םוץ אראנזשירט ײערען קאנצערמעז די
 םרן דעפארםםענם עדױקײשאנאל דעם

 צוזאסען ױניאז אינם$רגעשאנ*ל אוגזער
 םון קאםיםע ענטערםײנםענט דער פיט

סטרײסערם. די

 פעח־ א םאר אפעלירען יבנים
ארבײטם־װאך טאבעער

לעצ־ איז םטייםטענס פאיגענדער דער
 אםים אין נעװארעז ערהאלםעז װאך טע
 אוץ ױניאז אינטערנײשאנאל אונזער פיז
אין געווארעז פארעפעגמריכם אויך איז
: פרעסע איגעםײנער רער

 ארבײטער און באילעבאטים די ״צו
:אינדוסםריע סיאוה דער אין

— :העררען װערםהע
איר־ אויױ יויך שטעילענחיג ;יט״
 *יצםיגע די אין זײט, װעלכער :ע:ד

 ארן באלעבאטים צװישען שװעריגקײםען
 אונטערנעצײכענםע די םיר, ארבײטער,

 אר״ םון םארבאנד דעם םון פארשטעהער
 םאראײגיגטזנ די םיז רבנים טאדאהסישע

 רבנישער דער קענעדע, איז שםאאטעז
 םון ױניאז רי אמעריקא, םון אסעםביי•

 דער םון און ההילות, ארטאדאססישע
 מאכעץ אטעריקא, םון שו^ סאראײגינטער

 איתר דאס אײך, צי בקשה ערנסטע די
 װאס איעם טאן צו באםיהען זיך זאלט
 צו כדי םענליכקײטען, .אײערע אין נאר

 ארבײטס־ םינף־טאגיגע א םאכעז םעגיליך
אינדוסטריע. אײעי איז װאך

 נאר אז איבערצײגט, זײנען ״מיר
 םינוי־ דער םון אײנפיהרונג דעי דורך

 א«• זײן מענייר עם וועט װאר טאגיגער
 הא^כמה םיר איז שבת, דעם צוהיטעז

 יע״• םון םליכט הײליגסטע ז־י איז עס אז
 אדי די אפשאםען העלםעז צו אידען דעז

שבת. הײ^יגען דעם אין בײט
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 סטײטטענטס ד m פנטפער אז
ממסיל ״צנואסטױעל דעם פה
הײםאן. ל. פון

 װידער איז קאונםיל אינדאסטריעל דער
 מניאן. דער אויוי אטאקע אן מיט ארויס

 א צוזאםעגגעשםעלם װידער האכען זײ
 באחוי■־ זײ וחןלכע ׳שע«ער םיט צעטעל

 צאחל נישםיגע א באשעשפטיגען טען
 »ז אתז באשולדיגען זײ און ארבייטער,

 אר- שעפער די אין ארויןי שיסען מיר
 װעט דאם אוז ״יתוםים״ די םון בײטער
 וועיען שע«ער די אז דערצו פיהרעז

 ארבײטער די םון סלאוקס די אויםנעהעז
 םון שעיער די מיט סטרײקען װעלכע

קאונסיל. אינדאסטריעל ךעם
 בא־ מאל אײז נים שוין האבען מיר

 סטײםמעגטס זײערע םאילש װי וויזען
 קלאהר דאס איז צוױיםעל אהן און זײנען,

 םעמ־ אונזערע םון אײנציגען יעדען פאר
 אינדאס־ דעם םון אבזיכט דער אז בערס

 םיםרעפרעזענטײ צו איז סאונסיל טריעל
 אוג־ ארײנצוברעננען כדי םאקטעז רען

 רײהען. אונזערע אין צוםרידענהײם
 טעבד אונזערע זײנען גליהליכערװײזע

 זיך זאלען זײ אז אינםעלינענט צו בערס
 םאלשע די אט םון םארםיהרען לאזען

סםײטסענטס,
 רעכענט סאונסייצ אינראסטריעל די
 בא־ וחנלכע שעפער, םון צאהיל א אויס

 ארבײטער, צאהל קלײגע א שעםטיגעז
 אז אײנדרוס דעם םאכען וויילען זײ און

 נעסע־ םען האט שעפער די אט סיט
 מאנופעקטשו־ אינדעפענדענט אאס טעלם
 דאס זיינען אםת׳ן דער אין בעת ׳רערס

 זײנען װעלכע שעפער, לזאנםראקטינג
 דזשאבערס םון געװארעז רעדזשיססרירם

 סיר װעמען מיט מאנוםעקטשורערם איז
 שעסער, די איז אוז געסעטעילט. האבען

 װעלכע ארבײטער צאהל קיצײנע די צו
 מעז אײדער געארבײם דארםען האבעז

 צו מעז שטעילט ססרײס, אין ארויס איז
 אױס־ ם<אכות בעל ארבײטסלאזע די םון

 אפעײײ צןוהל נדיםמע די צופי^לז
 •רעסערס קאםערס, םינישערס, טארס,

װ. ז. א.
 זײ בײ אז באװײזען צו אנשטאט

 גע־ ארבײטער די חאבען שעפער די אין
 בא־ נים זײנען זײ און ילעבען א מאכט

 באדיננומען, בעסערע קייז צו רעכטיגט
 צושטאנד דעם רעכטםערטיגעז זײ װילעז

 זײ װאס דעם מים *טעפער זײערע איז
 די אין באדיננונגען די אז באוױיזען

 נאך זײנען שעפער סאב־לאנטראקםינג
 הייז האבען טיר װאם זאך א — ערגער

 לײסענעז מיר און נעלײקענט ניט טאל
 סטרײ־ דערםאר און נים, איצט אויך דאס
 םארבע־ צו — ארבײטער די טאר,ע העז

 ־אינסײד די איז סײ לאגע די סערעז
 קאנטראסטינג די אין אויך און שעפער
שעםער.

באהויפטוננ, זײער אםבאלאננט װאס
 קאגטראסטינג סך א סעטיעז םיר אז

 אוגגעשטערט מ«כט מעז װאו שעפער,
 מאנוםעק־ און דזשאבערס םאר ארבײט

 םארזיכערען דא םיר װילען טשורערס,
 אנ־ גרעסטע די אז מעסבערס אונזערע

 סאנ־ צו געםאכט ווערען שטיענגוננעז
 שע־ נעסעטעלטע די איז אז םראלירען

p מאכען ניט מען זאל פער p ארבײם 
 םאנוםעקטשורערס סטרײקענדע קײן םאר
 װאו שאפ יעדען אין דזשאבערס. איז
 אז םארדאכט ^ענסטען דעם האבעז מיר

 מאנױ אדער דזשאבערם סטרײקענדע
 אר־ געמאכט קריגעץ סענען פעקטשורערס

 אונזע־ ארײנגעשיקט םיר האבען בײט,
 די האט װעלכער אקאונטענם, אן רען

 דע־ שיפינג דעם איבער קאגטראל םולע
 אויך האבען באלעבאטים די פארםםענם.
 עס איז סעהױריםים. נרויסע אײנגעלענט

 ותלעז זײ אז געםאהר <זײ\ ניםא איז
 געסעמעלטע <זײ\ גיט םיט האנדילען

מאנוםעקםשורערס. אדער דזשאבערס
 די אז באשולדיגמנ זײער וועגען
 די בײ מורא, חאבען זײעחג ארבײטער
 םײנוננ זײער אױסצודריקען מיטיננען,

 די געשפאלטען קריגען װעאען זײ וױיל
 םאר־ םים םיר.צוריק שלײדערען #קעפ

 םײ אוגזערע באשולדיגוננ. אזא אכטוננ
 אפילו םרײ, אנגעפיחרם װערען טינגעז

 אנ־ וחנרען מיםימען טשערםאן אונזערע
 רעפארםערס ׳אםען. און םרײ נעפיהרט

 םמטד םיטיננען. די צו צונעלאזען װערען
 צו נמננליכקײם פולע די ?ריגעז בערס

 חר איבער זיר אויסצודריפמן און דייחנז
 םעםבערם n װאלסען אח פראגע. דער
 סײן גימא איז סםריימז, געװאלם ניט

 גזד םימ וײ.חאלםען זאל װאס קראפט
 זײגען איבצדעעגט סטרײק. אין װאלד

 האונ־ אינדאםטריעל דמם פון וזערען די
 גאשולדײ זייזנר םים ארינעצצ נים סיל

 סםרײפ ^ךען אין דאס וױיסזנן םיר גונ^
V* שויד H באלאבטמים די ווארפען I די 
o חאנצ? זײ *ז םיהרער n  tn m n tm 

 געוואלד מים וײ חאלט מען און עולם
 *רנייטעי די בעת סםרײ^ *ח

^ן נ?וחנן מא^טעז םר i צו t טרבײטען 
מודעתגען. וועלמ, וױוימגר אונםער

 זא־ נױד אז פאר דעריכער. שלאגען, ױי
 אישטײ געחײמע א דורכפיהרען לען

 שע־ זיתרע םון מעםבערס די װאו טונג
 זייי זײ צי •רױסזאגען זיך זאיען «ער
 סטרײק דעם םארטצוזעצען וױליג נמן
 אױסצודריקען סטרײחען ?״ אויכ און

 און סטרײקען, זײ פארוואס מײנונג א
re דורכגעםיחרט זא? א*שטימוגנ די 

 מענשען אוםפארטײאישע םון ווערען
 דעם פון צװעק דעם פאר באשטיםט

גאװערנאר.
נויטװענדיג־ די אײן ניט זעהען פױר

 די וױיל אפשטימונג, אזא פון קײט
 שוין מאל אײז ניט האבעז ארבײטער
 און םאסמיםינגען תדך סײ געשטימט

 זײ צי אפשטימוגג נעדױימע א דורך סײ
 םאדערונגען די םאר סטרײקעז װילען

 אײנשטיםיג כטעט איז מאג יעדעס און
 סען מעז אױב אז געװארען כאשלאסען

 אנדערע דורך םאדערונגען די קריגען ניט
 אויב נאר סטרײסען. מען זאיל מיטלען

 אינדאסטריעיל דעם םון מעמבערס די
 אר־ די אז צוױיפעל «יז4 זײנען קאונסיל
 םאר סטרײקען צו וױליג זײנען בײטער

 באםרידי־ זײ מיר קענעז פאדערונגעז, די
 רעםערענדום אזא דורכפיהרען און נען
 — באדינג אײן םיט םאר שלאנעז זײ װי
 װעילען אונזערע מעמבערס די אויב אז

 זאלעז םאדערונגאז די אט םאר שטימעז
 צו אונז מים דאן פארפליכטען זיך זײ

 באזיס דעם אויו* אגרימעגט אן מאכען
 םיר אויב װארים, םאדערובגעז. די םון

 אינדאס־ דעם םון הערען די םון זאלעז
 םארזי־ אזא מריגעז ניט קאונסיל םריעל

 סיר אז פעולה די איז װאס טא כערוננ,
 רעפערענדום, אזא דורכםיהרען ײעלעז

 סײ װי סײ נאכהער ײעאעז יר0' אז
קאכיף! דעם םארטזעצען דארםען

 דער װאם דעם׳ אױןש עגטפער אן
 ארײנ־ וױל קאונםיל״ ״אײנדאסטריעל
ג^גקייעז. די שלעפען

 האט קאונסיל אינדאסםריעא דער
 אגרי־ אונזער םון קאפיעס ארויסגעשיקט

 קרעדיט איז הײזער בענקינג צו סענט
 די אויב סײנומ, א זײ םון סריבן צו לײט

 אגרי־ דעם אננעסעז ײעאעז באלעבאםים
 זײ שטערען גיט דאס װעט צי מענט,

 קחד אוז בענס די םרן הלואות קריגעז צו
 אפ זיך זײ שטעלעז ספעציעי דיט\
 זײ גאראנטיע. װאכען 36 די אױו״

 און באנקירעז די ביז ניט אבער װארטען
 זט־ ארויסזאנען װעלען לײט הרעדיט די
 קא־ די מיט צוזאמען נאר םיינונג, ער

 אויך זײ האבען אגרימענט ד^ם םון פיעס
 זיײ זײ װעלכען אין בריװ, א אררעסירט

 באזוכט האבען זײ אז מודיע, ז̂י נען
 יעדער און בע:ס םון פרעזידענםען םילע

 אז מײנוננ א אויסגעדריקט האט אײנער
 אג־ דעם סײנען װעלכע באלעבאםים, די

 אדער זינעז םרן אראפ זיינען רימענם
דעה. חסר

 אלגדאסטריעל דעם םון אבזיכם די
 סטײטמענט א חריגעז צו איז, קאונסיל

 ניט קענען זײ אז פינאנסירען, די סון
 יױ דער םון םאדערוננע; די גאכקומען

 צו שאדען זײ װעט דאס װײל ניאן,
די'בענק. אין סרעדיט נויטיגע די ?רינעז
 ױניאן דער םון םאדערונגעז די אז
 באװײזם אומממגליכע, הײז ניט זײנעז

 פארגאננענ־ דער אין װאס םאהט, דער
 ״טײם־ םיל נעהאם ױניאז די האט דױיט

 ניט באלעבאטים, מיט אגרימענםס״
 מאנכע איז נאר װאכעז 36 םאר בצויז 1

 װאכען 42 און 40 וױ םיל אזױ פעלע
 באלעבאםים, די און ארבײט. יאהר איז

 ״טײם־ אזעיכע נעטאכם האבעז װעאכע
 קײנע נעםונעז ניט האבעז סאנטראסטעז״
 נויטיגע די ?רינעז צו שוחנריגסײטען

 אנשטאט איז, ביזנעס זײער און קרעדיט
 םארנרע־ <אר וחנרמן, צו םארהלענערט

 נעקענט װאילטען סיר געװארען. םערט
 בא• אזעלכע פיז צעטל א אויסרעכענען

 אזוינע געהאט האבעז יצעבאםים..װעלבע
 יאהרעז. םון טשך א םאר אגרימענטס

 נוי־ ניט איז דאס *ז דענקעז, מיר נאר
 אינ־ דעם םון פיהרער די װײל םע,

 דאם אז וױיסעז, סאונסיל דאםסריעל
 וועין זײ און אםת, איז זאג איך װאס

 בא- מײן טשאלאודזשן צו ניס.װאנעז
הויפסונג.

 ביז האבעז וומלכע דזש^ובערם. די
 אויך ענדליר האבען גצמװיגעז, איצט

םר. הערעז. דך פון <אזען צו אננעפאמפן
 פרעזידענט נעוועזענער דער קאפעלאוי,

 און אסאסיאיישאן םערםשענטם חנר פון
 מעכר באארד עקזעקופױװ איצםיגער אז

 אינםערװױ אן אין חאט זײעחנר, בער
די ערקלערם,  זײנען קלאוקםאכער אז.

 ארנײמבדבא• בעסערע צו מחנכםיגט
 איז *סאםיאיימןז זײן אז און דמגוגתן

 צו ברענגעז תעלפען צו פאראינםמחנסירם
 זא־ הלאוקםאכער די װאו צדפסאגה *

 נאר לעמז. אנשטענדממז טן סטמח אען
יח .טײגדנטרטגםי״ pp —r jn װאס
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 אנ־ ניט סײנמאל זײ \ועיעז ליסיטײשאז
 חאט ױניאן די אז ׳זאגט ער נעחמען.

 קאנט־ די. מיט אױסארבײטעז געדארםט
 איז פיענעי האנסטדוסטיװע ראקטארס

 לי אין באדינגומען אזעלכע אײנפיחרען
 גע־ זאי״עז װעלכע שעפער, ?אנטראקטינג

 צו ארבײטער די טענליכקײט א כען
לעכען. אגשטענדיגען אן מאכעז

 װעלכען פזמזז, אלטעד דער איז דאס
 זיינען זײ דזשאכערס. די פון חערען סיר
 *רבײטס־באדיננומעז די אז ׳דעם פאר

 וױי־ זײ נאי װערעז, פארבעסערט זאלען
 װאױנט, איד גוטער א װאו אן אונז זען
 קאנ־ די פ̂ו קריגען עס זאלען מיר אז

טראקסארס.
 קענעז זאיען קאנטראקטארס די כדי

 יע־ א סאכען צו קלאוקטאכער די געבען
 װע־ אפגעשאפט םריהער אבער םוז כעז,
 א װאו סיסטעם איצטינער דער רען

 קאנ־ יעדען אויסנוצעז iw דזשאבער
 מעז צװעסען. זײנע םאר טרא?טאר

 קאנ־ האלדשנײדענדע די אפשאםען סוז
 איצט. ביז עקזיסטירט האט װאס קורענץ,

 קאנען װעט דזשאבער א װי לאנג אװי
 קאנטרא?טארס הונדערט ארײנרוםען

 הא- ניט כיעהר איגגאנצען דארױ ער בעת
 בי־ טאנט װעלכער דער און ,10 װי בען

 קאן גארמענט, דעם קריגט יענער ליגער
 סטענדארדס ױניאן קײן עקזיסםירעז ניט
 קאנטראקטארכ, די םון שעפער די אין

 װיל וועלכער קאנטראהטאד דער וױיל
 דעם סטענדאדדס, ױניאן די אנהאלטעז

 ביז ארבײט קײן דזשאבער דער ניט גיט
 סײ איז קאנםראקסאר דער סײ װאנען

 אויסנעהו:־ אזוי װערעז ארבײטער די
 נעטעז צו צוםרידעז זײנען זײ אז נערט,

 פרײז. װעלכעז אירגענד םאר ארבײט
 רײד די אז זאגעז, מיר מוזעז דערםאר

 םאר זיינעז זײ אז דזשאבערס, די םון
 זײ בעת ארבײטס־באדיננוננעז כעסערע

 םאראנטװארט־ קײז נעמעז ניט װילען
ארבײטס־באדינגונגעז די םאר ליכקײם

 קאנטראקטארם, די םין שעםער די
היפאקדיטסטװא. פשוט

 דזשאכערס די װען צײט דער א*ז
 ״טויר־ זײגען זײ אז שטעױנ;, די נעםען

 טאן צו :ימ האבען זיי און טשענטס״
 קלאוקס, פון מאגופעשטשוריג; קײז מיט

 דזשא־ די אז דערװאוסט, זיך טיר תאבען
 לאנטראק־ זײערע גערוםען האכען בערס
 זײ אז זײ, פון געםאדערט איז טארס
 זײ װעלען זײ .שעפער די עפענעז זאלען
 פיאטעק־ און היילף נויטיגע איע געבען

 צונעזאגט, זאגאר זײ האט פען אין ׳טאז
 םאדע־ זײער נאכגעבען זײ װעט טען אז

 פרא־ אװ קאסט סיניטום דעם םאד רונג
דאקשא!.

 װעלכע כאב־סאנטראקטארס, די
 װעל־ טיט דזשאנערס די נוט זעהר קענען

 משך א םאי גער,א:דעלט האבעז זײ כע
 א םאר װאס װיסעז, דארפען יאהרען, פון

 פארשפרע־ אלע די האבען עס באטרעף
 האבען זײ דזשאבערס. די פון כונגען

 דער אין ערםאהרונג די געהאט שוין
 זיך װעלען זײ אויב און פארנאנגענתײט

 און דזשאבערס די פון אנרעדען לאזען
 װעלען סקעבען, געהן איצט װעלען זײ
 טיאוס זײנען זײ אז אױסנעםינען, גיך זײ

 דזשאבערס די פון נעװארען אפנענארט
 פאד באצאהלען טײער װעלעז זײ און

 װי װײסעז קאנטראהטארס די דעם.
 זײ איצט. ביז געװעזען זײנען זײ הפקר

 האבען דזשאבערס די אזוי װי װײפען
 דעם אויף עקספלואטירט און נענארט זײ

 איצט האבען זײ און אוםן שענדיליכסטעז
 זיך םאר אויסצוהעכיםעז םעגליכקײט א
 בעסערען א כיאכען צו םעגליכקײט א

לעבעז.
 האנ־ די אז איבערצײנט, ביז איך

 נאריש אזוי זײן ניט װעלען טראקטארס
 דעם אין ארײננארעז זיך לאזען צו װי

 םאר־ האבען דזשאבערס די וועלכעז נעץ
שפרײם...

הויז ױניסי דעד אין אודענם רײזען ספעציעמד א
 צוגעגרײט װערם פראגראם רײכע א
 דעם אװענט׳/ %ײזען ס&עציעלען א םאר

 עס הױז. יתיםי דער *יז שבת־צױנאכם,
 הינסטלער. באריפטע אויפטרעמען װע<ען
 דירי־ און גרינדער דער פערסין, סאקס
 םארפאסט האט כאר״, ״ױניטי םון גענט

 ריײ פון עטליכע םאי מוזיס םפעציע^ע
 ווע־ געזונגעז װעלען װעלכע לידער, זענ׳ס

 צוגעגרײט װערט אויך אװענט. דעם רען
 נאך ״שײגעץ״, פון נומער ספעציעלער א

 שטארק, גארעז געסמ ױניטי די װעלכען
 ״שגץ״ דער װי װאך טע3 דאס שוין װײל
 שױן דאיױ און באזויזען, ניט זיך האט

א״נ־ קאפיטשקע א געסם די םון מאנכע

ױ־ דער אין קאלאניע קינסטיער די
 פארגרעסערט. װאך די זיך האט הויז ניטי
 באדיסטער דער אהץ געסומען איז עס

 עד ליבין. ז. דראטאטורנ און שרײבער.
 פאםייליע זײן מיט אהין אגגעהומעז איז

 ער און װאקיישאז װאכען פאר א םאר
 לי־ זײנס, בײטראגעז אויך געװיפ װעט

 ױניטאר־ די אונטערהאלטען צו םעדאריש
 דארט איז איבער אונז גיט מעז װי יער.
 צבי שרײבער אידישער דער פאראן אויך

 בײטרא־ עפעס אױך קאן װעלכער קאהן,
 הארלין, א. אויך װי נאר, װיל ער אויב נען,

 באװאו־ דער און שטיינבערג גח זיםלםאן,
̂אזאר כאר־דירינענט, און םוזיקער סטער  י

װײנער.
 דער אין קאלאניע קינסטלער די ׳אלזא

 פארנרעסערט און װאקסם הויז ױניטי
 נאך דא געװים דארטען זײנען עם זיך.

 ניט. װײסעז דא פיר וועלכע םון אזוינע,
 עס צײט דער מיט שוין זיך וחנאעז םיר

דערוזיסען.
* ♦ »

 מיר האבען פרעס צום געהן מיר װען
 לעצטע די חויז ױניטי דער םיץ באקומעז

 יױ איז טאג״ ״רײזין דעם װעגען נײעס
שרײבט נעלענענהײם, דער צו לאנד. ניטי

 א װערען דורכגעפיהרט װעט אונז, מען
 קינסטלערישע און ליטערארישע רײכע

פראנר*ם.
 דער אונטער קינדער, פרן כאר א

 זינ״ רועט פערםיז מר. םון םיהרערשאםט
 םון םארפאסט לידער, פארשידעגע גען

 דער קעשיר, איזידאר רײזין^ אברהם
 אידישער דער םון אקטיאר באװאוסטער

 רײזינ׳ס אכרהם ,םארלעזען וועט ביהנע,
 סאניא און טײטעלבױם טרם. סקיצען.
 רײזענ׳ס אברהם זינגעז װעיען ראדעא

 ס'באל־ סעםױעל מר. לידער. ארבײטער
 װעלכער טענאר, באװאוסטער דער סקי,
 סטרײהערס אונזערע באגײםטערט האט
 שטיםע, הארציגער און ליבער זײז כיט
 פאד־ אין געזונגען זי.י פאר האט ער װען

 מיט איבערהויפט און שפראכען, שידענע
 אברהם פון לן׳/ משםע ״םאיקא ליד דעם
 דער ארױן^אין ספעציעל קומט ער <ן..רײ

 אויך ליד.,־אוז די אט זיגגען צו הויז ױניםי
 ארבײםער רײזילםי אברהם םון אנדערע
 םון װערען אקאםפאנירט װעט ער ילידער.

 םארשטעהט ״עס םערפער. סארלוס םר.
 כאר".פון ״ױניטי ,י-ענעילער דער אז ׳זיך

 פראגראם דער אויף איז דערװאססענע
:עסט. זײן מאז װעט און

אלײז, בעל־שמחה דער רײזין, אברהם
 זײנע פון אײניגע פארלעזעז אויך װעט

 זײן װעט הויז ױניטי נא:ץ שאםונגען.
 דער זאגאר דאס רײזין׳ען, כייט פול אזוי

 װערען געװידמעט אויך װעט ״שײנעץ״
 ער־ װערט עס רײזינ׳ען. צו גאנצען איז

 זאל אװענט שבת דער דאס װארטעם,
 געװען איז עס װי גײסטרײך אזוי זײן

 אונ־ םון הונדערטער װען זוגטאג, ילעצטעז
 אין אויסנערוםען האבען מיטגלידער זערע
!״ לעבט נײסט ױניטי *דער — ה̂ו ־אײן

 אי־ באקאנטער דער טײטעלכוים, ם.
 אםהאנד״ אן געבען ײעט אקטיאר, דישער

 שרײבער אלס רײזין, אברהם איבער <ונג
אידער. ארבײטער פון םארםאסער און

 סויןז דמם אין ״סאנהװיועד ארנאניזאציעס זעסם
אינשודענס ליןז ליינאר ױניאן פון םפאס פון
 ארגאניזאציעם ארבײטער זעקם
 צו כבוד דעם פאר איצט זיך ^שלאנעז

 דער אין סטאח צאהל גרעסטע די האבען
 קאמ־ אינשורענם ׳לײןי לײבאר ״ױניאן

 זײגען םאטא^גרײווערס די פאניע״״.
 יןיסטע, דער אויף ערשטע די איצט אבער

 דעד אין אויך װי שערס, צאה< דער אין
 נענוםעז האבען װעיכע ילאסאלם צאהל

 םון •רעזידענט װאל, מאםױ שערש.
 זוינשורענס ילאיף לײבאר ״יזניאז דער

 םון ירעזידענט דער אויך איז “מאםפאני
ױניאן. פאטא״ענגרײווערס די

 צוױיטע די חטילטעז •לאםבערם די
 צאה< דער אין יליסטע דער אױןי •אזיציע

 די לאקאיס. צאה< דער p* איז שערס
 אתיסנעשםוים זײנעז תארםען רײלוױי

 ׳וועי״ ■לאץ, דריםען דמם מון נעיוארען
ר די פון נעווארען פאתוםען איו מ

 אבער, הארמען די ױניאן. מוזיהאנטעז
 םארטין פון שיהרערשאפס דער אונטער

 דרי־ דעם אן שמארק זיך האלטען רײען,
 זײערע פון צאהי דער אין םלאץ םען

סטאס. קויםען װעלכע לאקאלס,
 דרי' די פון גרופע צװײטער דער אין

 פאר זיך שלאנען װעיכע ארגאניזאציעס,
 ?ארמעץ, די זײנען ״לידערשיפ׳/ דעך

 ארט אנגעזעהענעם אז פארנעטען װעלכע
 םטעריאטיײ די אפטײלונגען, בײדע אין

 איר־ רײלװײםען. סטריט די און פערס
 ?ע־ אדגאניזאציעס די פון װעלכע גענר
 א•־־ צװײטער דער םון ארויסטרעטען נען

 ערשטער, דער אין ארײן איז טײלוגג
 קען ארגאניזאציעם זעקס די צװישען אוז

 םארנעמען נאר זײ םוץ וועלכע אירגענד
 ארױסשטויען און •<אץ ערשטען דעם

 זײנען ות<כע פאטאתנגרײווערס, די
ערשטזס די איצט

. ■ I י
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io לאקאל ױניאו, קאטערם חןו אין
!cecettoweoeoeoCToeoBoeocceoeoEiJ עחנקעו/ כ. ס. םון*

ע ש לי ר ענג ע ט ײ ב ר ער * חד  ®י
ען ד ס ע ר ד  לאוטעךס ױ א

אן אץ ט האל ארלינג

 ײv 80א סאמענט דואםטםישאד »
 ס»ה• וועכענטיליכמן דעם אױוי געקומען
 און ?1שלא סטרײהעגדע די םון פױטינג

d 1 מיטװאד, ?אטערס סוט piאױ״ טען 
 כען װען חא?, ארלימטאן אין גוסט,

 טר״ר בריטיש פון פאחטטעחער טיללעט,
 טוי 8 סאכט וחןיכעד תאנגרעס, ױגיאן
 סטריײןעגדע די םאו אםעריקא איבער

 אפעלירט האם ענגיאגד, םון םײנערס
 אוג־ האט און הילוי, םינאנציעלע פאר

 פון נױטװעגדיגקײט די טעתעשטראכעז
 קינ- סיליאן צװיי די פאר הילף דיזער

מייגערס. סטרײקענדע די םון דער
 יאהי 45 זײגע םון פארלויף אין

 באװע״ ארבייטער דער אין טעטיגסײט
 טיללעט בען האט ענגלאנד, אין גונג

 ניט קײגסאי איז ער אז באהױפטעט,
 אױפגאנע שװערע אזא םאר געשטאנעז

 איז םאר איצט שטעהט װעלכע די וױ
 סינ- און םרױען םייליאנען די ענגלאנד.

װעי־ עננלאנד, אין םיינערס די םון דער
 זײ דאס געפינען שטיצע, דארםען כע

 אמעדיקאנער די צו װעגדען זיך םוזעז
 האנד וױיש, ער שטיצע. םאר ארבײטער

 קראוסמאכער די דאס באהויפטעם, ער
 ■ראכילעמען אײגענע זײערע איצט חאבען

 אכער ססרײס, א אז לײז8 םיהרען און
 צו זיך .קענען ענגלאנד איז םײנער די

 כרײ זײערע אויסער װעגדען, ניט סיינעם
יעגדער. אנדערע די אין ארכײטער דער

 ?ילאוקסאכער די גראטוילירט האט עד
 אױםטואונגען איצטיגע ביז זײערע םיט
 ארבײ־ די װען דאס ערקילערט, האט און

 אתאניזירטע אלס זיך שטעלען טער
קע־ באלעבאטים, די נעבען ?ערפערשאםט

מד זײן ױי גען ערםאלג. 18 היט זי
פארזיצע;־ נאגלער, איזידאר ברודער

 דעם םארזיכערט האט םיטינ^ םע דעד
 אמאניזאציע קאטערס די דאס רעתער,

 און םייגערס, v::לישv די מטיצעז וועט
 האט ױניאן אינטערנײשאנאיל אוגזער דאס
 דיזע הייוײ. פיגאנציעיע געגעבען מוין

געװא־ אויפגענוםען זײנען באסערקתגען
 גרויסע מיט םארזאמעיטע די םון רען

 הא־ וחניכע אנדערע, אפילאדיסמענםען.
 גע- זײגען סיטיננ, דעם אדרעסירט בעז
 רעפרעזענםיר^נדיג דזמאנס, ברװער װען

 איצט םאכט און מיינער, יארקמײד די
 טימעט; בען םיט צחאכ^ז טור דעם

 סאציאיליםטישער ?ילעססענס, אגוסט
 מענעדזשער יעהםשורער; ארן שרײבער

 טשער־ הײסאן, מאיס און דובינסקי, דוד
קאםיטע. סטרײין פח-גענעראל םאן

 אײ אן געגעבען האם הײםאן כרוחןר
̂יה  טעטיגקײט. סםרײק חןר םון בערב

 עד האט באריכט זיין פגז פאײוי^י אין
̂ןט nr באםערקם,  דע- ווען איצט, ער
̂ורסאיער  אנהויבען, זיר דארןי סיזאן נ

 לויםען מאגופעסטשורערס פלאוק די און
 פרא־ צו אזוי װי װענ א זרכען ארום

 דער װערט קיאוקס, זײערע. דוצייען
 רײען די אבער באמת\עתסם. סםרײק

 די איז סאליד זײנען סטרײסער די םיז
 די צו אײן נים זיך הערען ארבײםער

 מאנוסעקטשו־ די פרן ״סטײטמענטס״
רערס.

 אפגע־ לעננער זיך האט סיעססענס
 דער םון םאדערונגעז די וועגען עטעיט
 די װאס אז געזאגט, האט און ױניאז

 איז דעמרײכען איצט װילען ארבייטער
 אינדוסטריע, דמר םון סטאביליזירונג די
 סא*־ די איז אנגעוױזעו ווערם דאס װי

 מאגטראק־ םון ליםיטאציע םאר לאננעז
 םוץ פעריאדע גאראנטירטע א סארס,

 ארבײטס־ ־עטו:דינע40 א און ארבײט
װאר.

שע־ די ווענען רײדענדיג דוביגסקי,
 האם געסעטעלט, האבען װעלכע ״«ער

 קאגםיל איגדאססריעי דער דאס געזאגם,
 דער םימ אוחנקצוםאכעז פארזוך א םאכם
 כיז זיעעז וועלכע סעםלםענטס, די האנם
 באהױיםענדיג, גצמארען, געםאכם איצט
בלויז געסעכמיט האט די דאס
 האט איצט, ביז־ ^אפקעס. פיציינע כױם

 םוי־ דרײ זיך האבען ערסלערם, דובינסמי
 אר־ דער צו אוםגעקערט ארבײטער זעגם
 פון הכל סך » םאכם דא^ װאס #בײם
n א צו אדבײמער 3BO ארום r.• דער 

 איצט באםראכם סאםיםעם סעםלסענט
 בתפיינעד אכם פח א^ליפאציעס די

 און אונםערזוכם, וו^חנן וחנלמ מעפער,
ט^יײאי וועלעז וועימנ  געסעםזגים ךו
̂וך אז כדעען, וועם דאס ויעחנן.  1500 נ

 אד״ דער צו צווײקגעדזן זחניען ארבײםער
ײ חאבעז נאגיער אח דובמספי כײ©.  ני

i םיט סאםעדס n נראטולייט חנ r n גױ 
 «אחי א סםרײק. r» ארנײם נמר

 •רד חאבען שאנםראתםארס ברוהלינער
 האבען אכער מע*ער, די ivjvep בירם

מן נ<םמם נ*כמר ויו מי  ויי ױי<1 *ו
m m סאגתרס. «ײ« סרינזמ מקענם ניפ

 עד »ו ערהרערט, ה*ט תנינסחי
 ח«ם נטיעגאם א״ן »ז נמהערט, הטט

v נמװטיט iv i\ דטלאר 200 װי פיל *זוי 
 ארביי־ ז^לען זײ סאטערש *ו װ*ו »

נייגאנט. טען
אנגעסאנגען קאמייץ דרעס

 םארכאריײ פון װאכען עטריכע ;אך
 טען10 דעם דיגסטאג, יעצטען איז טונג,

 דר״װ, א געװאחנז אנגעםאנגעז אױגוסט,
טרײד״ דרעס אין ?,״עפער אפעגע די נענען

 הא׳ קאטערס 3U ארום פון קאטיטעט א
 אוגוסט״ טען9 דעם מאגטאג, יעצטען גען

 אין טוער אקטױוע םון טיטיגג א נאזוכט
 געמאכט זײנען עס װאו טרײד, דרע^

 פאדכארײטוגגעךא־ו יעצטע די געװאיען
 לעצטע די ;עװארען בעגעבען זיינען עס

 װערכע ארבײטער די צו אינסטרוקציעש
 דרײװ״ דיזען אין כאטײייגען זיך װעיען
 פאראינטע־ זעהר זײגען קאטערס די

 זײ״ עש וױיל דרײװ, דיזען אין רעסירט
 גרעסערז צאחל גרויסע גא;ץ א דא ;ען

 ארבײטס־בא־ די װאו ׳שעפער׳/ ״אפען
 די װי :ידעדיגער, םיל זײנען דיגגונגעז

 ױ־ אין עקזיסטירעז װעלכע נאדינגונגען
 ױניאן זײנען אפט נאנץ שע*זר. ניאן

 שטע־ אגנעםען צו געצװאונגעז ארנײטער
 אר־ ױניאז די שעפער. דיזע אין לפס

 צושטאנד אזא אז אײן, זעהען בײטער
 עמזיסטירעז, צו װערעז דעדלאזען ;יט קען
 קוםען זײ וױ שנעל אזוי דעריבער, און

 שעסער, אזעיכע אין ארבײטען ארױוי
 שיא־ און ױניאז דער צו זיך זײ מעלדעז

אר־ העלפען צו דינסטע זײערע םאר געז
שעפער״. ״אפען די גאגיזירען •

 דדײ לעצטע די פון םארלויף איז
 גע־ ?אטערס םון חאמיטעס זײנעז װאכען

 באקענען צו פארזוך דעם אין אקטיװ װען
 אין ארבײםמז װעיכע קאטערס, מיט דך

 ‘כאייכ טרײד. דרעס אין שעפער״ ען1א״
 זייגעז אוגטערזוכוגגען זײערע פון טען

 דער םון אפיס איז געװארען אױפגענומעז
 אי־ איז אינפאיסאציע די און ױניאן

 דזשאינט צום געװארען בעדגעגעבעז
 איצט װעיעז קאמיטעס די נאארד.

 דעם דורך טעטינקײט זײער םארטזעצעז
. באארד דזשאינט

 זײ אין קאםערס פון טעטיגקײט
טרײדס. םיסעלענױס

 צװײ לעצטע די פון פארלויוי אין
 באזונדערע א באװיזען זיך האט װאכען

 אפ־ ״םיסעלענױס״ דער אין אקטיװיםעט
 קינדער־ דרײ .10 יאהאל םון טײלוננ

 ױניאני־ זיינעז שעפעל קאוט און דרעס
 האבען שעסער דרײ די געװארען. זירט

 סא־ 10 אונגעפעהר באשעפטיגט צוזאמעז
 קאטערס די םון אײניגע כאטש טערס.
 אגריםעגט דער װען צײט דער אין האבעז

 װערען, אונטערגעשריבען געדארפט האט
 די איז ׳סקײל סיניטום דעס באקומען

 און דעם אױןי באשטאנעץ אבער ױניאן
 םון העכערונגען געשראגען זײ םאר האט

װאך. א דאלאר 5 ביז 2
 שעפער דיזע םון ױניאניזירונג די

 &לענער די םיט צוזאםענהאגנ איז איז
 אנגענומען זײנען וועיכע ױניאן, דער םון

 ױניאן די צוריס. צײט א מיט געװרען
 א םאראז זײגען עס דאס נעפיהיט, האט

 דאס און *איעדשעפער״״, צאהי נרויסע
 דארפעז װעם ארגאניזאציאגס־דרײװ אן

 צו צװעק דעם םאר װערען דורכנעפיהרט
 אפענע די םון פיל אזוי ארנאניזירען

 נוערען עס םעגליך. נאר װי שעפער
 איײ אין טטרײסס אגגעפירט אויך איצט
 אויך איז עס שעפער. ״אנדערװער״ ניגע

 סםרײס א געװארען גערוםעז לעצטענס
שאפ׳׳. באםה־ראב ״א איז

 זיך האט האנצשעל םיליפ ברודער
 ארבײט. דיזער צו אפנענעבען טיכטינ

 אפ־ דיזער םון סאטערם םון םיטיננ א
 דעם םאנטאג, םאמעקוםען איז םײלוננ

אויגוסה םעז16

 אױפ־ םטױיסער הלאוק ׳
!מער?זאם

 »ון ם׳יערמאן דער קאולאן, ברודער
 בא־ אונז בעפ ׳ארגא:יזײ«אן*קאםיפזע דער

 גע־ דער «ון נאםעז אין סאנען «ו קאנם
 סםרזזקעד, די דאס גצראל״סשרײק־קאםיגזע,

 פפליקיײ ארײן גיגען עס ipcvr װעםענם
 נים»רונד זאלען סעמןלםענם, א ■אר

 װאם יונפעריאגען. איו לס ײעםען לויוען
סעםעלםעג®. א םאכען «ו גיכעד

 תײנע דאם ערקלזגר*, קאילאן ברודער
 ײערען געםאכפ גים װעלען סעסעלכענםס

 ארגאניזײעאךקאםיפע די אײלעניא. אין
 יעחג אונםערזוכען נומ **ריחער וועם

 אײ יי חעליצו ני« װעם עס און פירסע,
 אין אונסחנרצדיאגעז סיינען װאס בײפער,

 עס סמר״קערס די זאלען ארבײם. ,דער
 לויאען אויפחעיעז און אבם אין נעמםזנז

 אונ• *יחד סעםעלםענםדקאםיםתג דער *ו
ן וסצמוארײבען.

ארנײט דער ד קאמיטע פיקעם די
טשערמאן. גארעצק/ דזש. פון

 איהר ט״ט ױניאן קיאוקפאכער די
 םאררעכעגט געװען כסדר איז מעםכערשיפ

 כסדר עיעפעגטען, קעםפענדסטע די פאר
 םא.- די האבען צו רעכט דאס געםאדערט

 טא צו כאלעבאטים זײערע םון זיכערונג
 םאטי״ זײערע און זיך פאר לעבען א כען

 נױט רײען זײערע אין הערשט דאך ליעס.
 אין קראגק װערען הונדערטער לײדען, און
 נויט די ׳זארג די צײט, דער םאר גרױ
 איר באשרײבען. צו ניט איז ליידען און

 אלס אפיס אין זײענדיג אפטמאל וױיס,
 פיר םרע;ט ׳35 לאקאל םון סעגעדזשער

 שטײ אין וועחנן צודיסעז הארץ די אפט
 זיך בײ םרעגעז איך םלעג אפטמאל קער.
ארכײטער, די זאיען װארום :אלײן

 רייכ־ דעם אין באשעפטיגט זײנען װעילכע
 םטייטס, איסטערן די אין טרײד סטען
 פיליאנען כיאכען כאלעבאטים די װאו

 זײנען זײ םון אײניגע װאו פראפיטען,
 װאס מאגנאטען, בוכשטעכליך געװארעז

 סיליאנען צעהנדליגע אויף ביזנעס טוען
 1אי כאאס דער >' ארים אזוי זײן ׳דאלאר
 העכ־ דער צו דערגאגנען איז טרײד
 ארבייטער טויזענטער װאו שטוםע, סטעי

זיך. סאטערעז טרײט הלאוק אין
 סטרײק דעם האבען קלאוקסאכער די

 םארזיכערוננ די קרינען צו אום• ערקלערט
 םאדע־ די סרײד. אין לעבעז א פאכען צו

 יאר. דורפ׳ן גאראנטי װאכען 36 פון רונג
 געגען אנגעװעגדעט איז קאפף הױפט דער

 גע־ טדײד, כייז באיעבאטים וױרקייכע די
 םאנופעק־ אינסײד און דזשאבערס די גען

 דער םון מאננאטעז די גענען טשורערס,
 אר־ שטונדע 40 די און אינדוסטריע.

 כדי נויטיג, אזוי איז װאס װאך, כײטס
 פארקיע־ זאל ארםײ ארכײטסלאזע די

 ארבײט שעה 4 װינציגער װערען. נערט
 טעהר כױינט װאך דער דורך טרײד אין

 דא איז עס ארבײטסלאזע. םאר ארבײט
 פא־ דער פאר אורזאכען אײן און טויזענט
 אנדערע די פיט זעאבע דאס און דערונג

פאדערונגען.
יױ דעי ?ײן דארף װאס און איז װאס
 אר־ יעדען אין וױ קאכיף, דעם םון קעךבײן

' די צו:עװינען בײטער־קאמױ פאדערונגע̂ן
א:דע־ דױין ניט זײן מוז ענטםער דער

 די — ארםיי־ גרויסע נאנץ די װי רער
 און אקטױױטעט דער מיט ׳קלאו?פאכער

 גאנצער דער םון ענטוזיאזם ענערגישער
 סטרײפענדע, די ?לאוהםאבער, ארמײ

 טוי־ די קלאוקכיאכעי, אימעע קעמפענדע
סטרײקער. זענטער

 גאר װערס אבעי צײט זעלבעד דער אין
 פיהעט־ דער פון געטאן ארבײט סך א

 גאנצען דעם פון טײל א אלס קאמיטע
 דזשענעראל־ דער םון אפאראט גרויפען

סטרײה־קאםיטע.
 צו יעניגע די איז קאמיטע פיסעט די

 אפצושטעאען טרײד, דעם ארגאניזירען
 קילאוה־ װאו שאפקע, און שאפ יעדען

 אפטמאל געכיאכט. װערען גארםענטס
 מעםבערס איהרע םון לעבענס די װערען

 מוז קאםיסע די און געםאר. אין געשטעלט
 כיענשעז, ענםוזיאסםישע מוטיגע. האבען
 זײער טיט איבערגעגעבען זײנען װעלכע
 ארבײטער־ דער פאר נשסה און לעבען

 קעטםענדע זײנען װערכע םענשעז, ; זאך
 איבער־ זײנען זועלצע מעגשען, ;נאטודען
 צו גרײט זיינען און ױניאז דער צו געגעבען

קאמח. פאר׳ן איץ טאן
 יעניגע די זיינען עילעסנטען אזעלכע

 מוזט איהר האםיטע. דער אין זײן צו
 םון צײט אין קאמױ, םון צײט אין װיסען,
 קומען ערד דער אונטער םון איז סמרײק
סקעבישע ברואים, נידעריגע ארױס

קאמן*. דעם צושטערען סוכיען זײ נשמות.
 א פאר גרײם זײנען װאם נאריילעס אלע

 װאס יעדעז צו פארקויפען זיך דאילאר
 די ארבײט. בײזער זײער םאר צאהלט

 גא־ איע די מיט זיך באנוצען באילעבאטים
 סקעבישע זײערע באשיצען צו ריילעס

ברואים.
 אםט אויס קוכיט קאםיטעס אוגזערע

 נידערטרעכטינע אילע די באגעגענען צו
 איז דא אז אזױ, גענגס, אלע די נםשות,

 נאר אפעלירען, םון םראנע קײן ניט שייז
סעמפען. מוטיג און קעםםעז

טרוים, א געװען דאס איז םילע םאר
 אײגענע אונזערע אנטװיקילען צו אום

 װאונדער־ אזױ ארבײם די טאן צו כחות
 םארװירק־ טרוים דער איז איצם באר.
 פיקעט דזשענעראל די געװארען.. ליכט

 איבערגעטרא־ זיר און אונז האט סאםיטע
 מעמ־ ארס חאםיטע, םיהעט די םען.

 םון ארבײטער אאס ױניאן, דער םין בערם
 אויסגעציײ ארבײט די םום שעפער, די

 גאך םעסטוננ אײן אװעס געםם כענמ,
 לאגער. שונא׳ס דעם םון צװײטער דער
 זיך באאעבאטים די םון •צענער אצע

 םאראנטװארטליר דין ניט אויסצודרײען,
 ווערט מרײד, אין סאנדיציעס די םאר

 דער םון ארבייט גוטע די דורך צורונען
סאםיטע. •יסעט חשענז(ראל

 גאד געדענסעז קלאוקםאכער די *
 אײדער ,1910 םאר הםסר דעם גום זעחר

 דעם םאר שטאתן, נעוואחנז איז מניאן די
 שײ־ זײ וױ קאםף, חיסמארחןזעז ערשטען

בוב־ האבען באאעבאםים, n יהודים, נע

 ארנײטער וייערע פארמאטערט שטענילױ
 מטונדען יאגגע n מיט סיאױןניאכעד, די
 טױט צום פארחוגגערט ?״ ארנייט, םון

 און וױידושעס; קיעגילאכע וײערע מיט
 צו חיינט ניז קראנין נאר דינען פייע
 חוד און ארכײט שװעחגד ךער םון טאג

ט>צײ יענער םון גער-ילױן
 דזשא• די צו זײן סוו ענטפער אונוער

 ;מאגוםעקטשורערס אינסײד און בערס
 -י- וײ צו ו״ן no אױסגעשרײ אונזעד
 גארישע אײערע אװעש װארםט

 שע• אײערמ אין צוריה ״רוםען אונז
 ױנזערע אזױ גיט זײט I יער

 חאכען אונז וױילט איחר אויכ םרײגד.
 איחר װעט שע^ער, אײערע איז צוריש

 אונ- מיט דבורים קיארע רעדען דארפען
 גע״ אונזערע װעגען םארשטעהער, זערע

 פיעט איחר אױב פאדערונגען. רעכסע
 םאר- או;ז, שי-ײכט איהר װאס וױומןלייו
 טרײד, אין ילעבעז א מאכען צו זיכערעז

 אױ• האבען כױר װאס ;דאס דאך עס איז
 פא• צו פארשטעהער אונזערע טאריזירט

 חילארע רעדען ניט זשע װארום דעו־ען.
 םארשטעהער^ אונזערע סיט װערטער

 און איז פיהעט־סאמיטע רזשענעראיל די
 מיט צוואםען און ארבײט דער בײ זײן

 מעסכערס שװעסטער, און ברידער אייך,
מאכער דער םון  מעמבערס ױגיאן, קילא̂ו
 גאר״ לײדיס אינטערנעשאגאיל דער פון

 מיט מיי ולעיען ױניאן, װאירקערס מענט
 דערפיה־ ענערגיע און ענםוזיאזם נײעם א

 נײע א אז אזוי, זיג א צו קאמף דעם רען
 דער איז װערעז געשריבען װעט בלאט

 באװעגוננ, ארבײטער דער פון היסטאריע
 םײערען מיר װעילען גיכען אין גאר און

 און סטרײק. דזשענעראיל דעם םון זיג דעם
 אויוי זײן װעט 1926 םון סטרײק דעי
 און ,1910 םון װי מאסשטאכ זעלבען דעם
 םאר״ מא< אלע םאר טאי אײן װעלען טיר

 םאטיליעם אונזערע און אונז םאר זיכערען
טרײד. אין ילעבען א טאכען צו

 עםנראי־ באנאז דער אין
66 יונימ׳_ממל דע־י

 האט ױניאן עטברוידערי באנאז די
 אדגאניזירען אנגעהויבען װאך ילעצטע די
 ילעבען צײט לעצטע די שעםער. אפען די
 זעהר א דורך עמברוידערערס באנאז די

 מאנא־ 4־3 א זײט שוין צײט. קריטישע
 םאך אונזער פון ארבײטער די װי טען

דער״ און ארבײם, אהן ארום זיך דרײען
 סטרײק, קלאוק דער אנגעקומען איז צו

 וױיל לאגע, די שווערער נאך מאכט װאס
 צו ערלויבט ניט װערען שעפער ױניאן די

 אר־ קלאוה סקעבישע די אויןי ארבײטען
 א נעזעהן דעם אין האבען חברה בײט.
 אנגע־ האבעז שאפקעס און בײן, פעטן

 א נאך שװעמלאך װי װאקסען הויבען
 אײנ־ אלטע םאראן זײנען דערצו רעגען.

 הא־ װאס נעסטען, סקעב געװארצעלטע
 בי״ א ױניאן דער מיט אנגעפיהרט בען

 שעפער־באסעס ױגיאן די קאמוי. טערען
 די ײעגען רעדעז אנגעהויבעז האבען

 פרױ אויך און קנאה טיט שעפער אפעז
 אין ילאגע טדויעריגער דער צוריב ׳בירט
 :שעפער זײערע רעארגאניזידען צו םאך,

 געהאלט שנײדען ארבײטער, אװעהשיסעז
 קלײגיגקײטען, זײ פאר אזעלכע נאך און
 דאריבער זיך האט אדמיניסטראציע די
 צו כדי ארבײט, דער צו געטאן נעהם א

 ארבײט די אז לאגע, טרויעריגע די יעזען
 אפען אין װערען געמאכט קענען ניט זאל

 םאר ארבײטען ארבײטער װאו שעפער,
 װען צײט דער אין װאך, א דאלאר 30־25

 75 ביז אםילו קריגען ארבײסער ױניאן
 גלענצענדע זײנע רעזולטאטען די דאלאר.

 צעהן געסעטעלט האבעז טעג 10 1אי און
 נע״ האבען ארבײטעד אלע װאו שעםער,
 געהאלט. זײער אויף העכערונג א הראגען

 נעבען געםוזט אויך האבען באסעס די
 שע״ געסעטעלטע די צוױשען סעקױריטי.

 גרעםטע די םון עםליכע זיך נעפינען פער
 זעסם םאר האבען װאס ססעב־נמסטען,

 יױ דער מיט מלחםה געפיהרט צײט יאהר
 זעהענ־ מיטלען. אלע אויסנוצענדיג ניאן,

 םײנט אדםיגיסטראציע די אז אבער, דינ
 קאםח א םאר ענטשלאסען איז און ביזנעס
 אוגטעמעגעבען. זיך זײ האבעז
:שעפער די םון פאר א זײנען אט
סט. טע24 םון עםברו^דערי נ. וג די

 סמריט, טע39 עמברידערי, םרענציס די
שעפער. אזעלכע נאך און

 הוקענרינ ניט איצט, איז ױניאז די
 צו ענטשלאסען סיזאן, שלעכטעז אױם׳ז

 -'n װאם שעפער, אפען די ארגאניזירען
 ארבײ״ אתאניזירםען אוים׳ן מכה א נעז

סערסער. טער׳ם
ש ז ד ר א ש ז , ד ן א ם מ ס י ר  ם

א.ל.ג.װ./ ,66 לאסאל םון מענעדזשער ז
נעהען. »לע װאו נעהט

 בעסלמז א געפינען ניעט קאנם איחר
 װי װאקײאאן *ײער פארברענגען *ו פלאץ •

 .בלוי<י די ױי^ חויו. ױניםי אײער 1»י
יעגםילװײניו^ פון בערג
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•אר־ ד«ד יין ״I י»»«*יר ״אױפ׳ז )׳*«ח
 ■יאױ זיו פי׳»«ן ׳פטימײא ׳פראסיונער

 מייידפר אזן nר׳ אריינרײסעדסיט ?ינ;
 פעדינ«1י»*קוױ«4גאר ׳נ«פעי<ריאע*רוי«

 <»יד ןגחוינפן פי«פן אייסמן יטט׳מן,
r« די נאר »״נע »ון נעז n פי׳ומן 

סיתן. רי ווערזן אויפנזריסען
ר פינף פרייינדט״ט  *ארסאג. יזיינן

 אױפ• די גפ׳פטראים חאט בייסיג־פרי׳פ
 װאס נחסית׳ נײ וױ און זון. נ״ענדינע

n *ין פאספפארט תמיד ן״נען » r, אחנד 
 אויך זיך חאמן נמװיפסעז קערער נײ װי
 פרי־ פים׳ן באריחרומ דער פון אונז נײ

 זאם־ נחות, דערװפפט י־נם-טריחםפרנען
 אננעחוי• חאט op »ון םאריאננען און טען
* אין שטר*מען נען נז'  זארנלאי, או

 חאנען זון או) וױ:ט יעבען. רחנותדיג
 אונזערע םון ארויסגע׳טטױסען ̂וזאםען

 אינדערםריחענדינען מיאוםען דעם נעזער
 דורך און דורף איז ײעיכער תפיסה״ריח,
 רםpםp די םין נע׳פטפנח םיט דורכנענוםעז

 אי*ט חאנען חמדערט, כאן » ם־ר, װאט
 אױס• ארס זעינען *ום געטראנען ארע

 סיט אי«ט איז ב״טוף » דורך וױ גיםען.
 דער אונז םון נעװארען שאריאנט טאל »

 אינערינע »לע די אויך ריח, דאזינער
 און תפיםודריחות עקעיהאפט״זויערליכע

 ייר אין אײנגןאןטעםט פריי האבען פיר
פריליננס־סריחסארנען. ־טםעסעריגע! דעם

 ארױס טריינט ם?ז װעיכע בהפות,
 שעכ־ סוןי נל סוף נחן פיהרם •טםאי, שון

 nvr האלנ א אין ייאדעז אבער םיר טעז.
 דאזינען דעם פוועקםראנען צוריה ארום

 חאסנוננסיא־ דער אין יעבען בריענדינען
 פארװארלאזםער דער אין אריין, זינק־יט

 סיד װײסע נרויזאם רי סון װיסטעני׳ט
 אין סבר, ׳טטײנעתעם אונזער שון װעגט

 נױיז אריין סוסט יעבען דןןם װערנען
פאכעז... צו חוזק כד<

 רונדינען א ארום זיר דרייעז פיר
̂א־ז,  גראז, מיט נאװאקסען א׳ז װאס פ

 אנדערען. הינטער׳ן איינער אײנצינװיי?,
 ײאיטען םיר װי פונקם זיר, איילען םיר

 בא־ » אויי קומען רוזעז ניכער װאס
 דעדגרייכעז ג־כער װאס ארט, שטיפטען

 קראנקע די ציי איז נישט ײעיכען א
 נעטען, און םיסםאכען נישט דאס קענען

״ זאל פען אז  דער סוז שטעהן יאזען ז
ז״ט...

 און רע׳ט םיט פליהען אונז א'בער
 זייער םיט באדעסען און קראען נעשריי

 מחגות נאנצע היםעי. דעם שײארצקיים
 יעדען םויזענטער. סר א םך, א תראען,

 «ייט, דערזעיבער אין פונקט פר־הפארגען,
 פונ׳ס בוימער די םון אויא זיך זיי הויבעז

 האבעי זיי וואו עולם, בית ׳שכנות׳דינען
 איז pjm» זיר לפיעז און נעםטער, זייע־ע

 אר־ נמגליכעד דער אױוי אריין •שפאדט
 תםיד אונטערנאמ, זונען *ום איז בייט.

 צײט, ז?<בער רער און אייז זדן פינתטייך
 דע־ םון שטאדט פון אום זיך זיי קזןרען

 פאם־ וױלדאר א מים איז צוריל• ארבייט
ול־ די צויאנט װאם פרינלען, פון שעריי  ̂ו
 נע־ שניידינ־קװיטשעריגען א סיט קענם
 רער אונטערגעהן מיט ,זי העלפען שרײ,
זי|...

 דעם אויף דא איז טשיזשיה דער אויך
 רענעלםעםינ םאסארינדעז־בױם; ̂אקעטען

 אויןי 1אי רעכםס אויןי קןיפ ז״ז עי דריים
 נע־ דארטען װאלט ער װי פינסט ל־גקס
 npra לאנגװיילינקיים. אויס בלויז זעםען

 דורכ־ האם ער אז אב«ר, שױן מיינט ער
 .־P ׳שפריננט שונא, לעצםען זייז נעלאיען

 ווערם און צװיינ א פון אראפ פלוצליננ
 שנאבעל » אין לאך. » אין פארשײאונדען

 tv תיכוי הויבם און פלוים » ער האלם
 נים םעהי־ נעסט. םארבארנענע זײז כױען
 נײ*ט נארישע, םײן םוינעלע, הליין אײז

 אי«ם נאר שטעהם פרײנדין, םארזיכםינ?
 שםי־ װייל פענםםער, םײן אונטער אויר

 optp אםאל איחר אץ־ ניב יערהײם
 IV זיד רײנם ױ?רט,nv^ >5־u זי עםעז.

 אובד םים װואיס און הוםם דערנייאינען
 o>vn זי םvײ .ddp: איהר ביז נעדולד

 סיט Ipרpװ d>’BPMV וועם בייע!, איז
ת<ײנװ»ת. הילפ^ז?

 די tv נישם אי*ם נייעז רpבv םיר
 את־ פון וײט רpפסpר רpד איז םויניען.

 ■ זיך נ?םינט מיאזױר־ארם רונדינמ זער
i .איז Jttw ניתרינע לאנמג n דאזינ?ר

איןר־ tv־H^P)3V יינ?ז בויד הילזמרנאר

p אא §nm11 ל״ jprm m
> מו » vm ■«n ijfMPi .inm אין 
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<V W״n אױך
י ׳•«•< ד׳ור אין איןאייגיו י ד י »  י

n m ir, ר ו נ ״ ן ד, חןד נ  דאס וואו ײ
yp אי« פןנסטצרצי iy ן ארייז דרי»ט 

pT דןר פון אטואי iר̂יrױפJײpנ’נדpר 
 רpד tv אמ׳וווארס ,tpרטvד און זון״

jjw p p p, זי׳/ לינט, uapiiM ייך-אױא 
 רpטoגpפ דורצ׳ן ארױס שוהט )זון דער
 וי װי פונקט «יין, די פיט vpi*p«׳r און

upvh זעחען. אונז
ד, אױפ׳ן : אומעטוט י י י ״ שי  חרכ־ נ

w ױיםענדינע v 'm vm, חרנ׳ו ojpB* 
 ?pnnv vvn ov» רעחר, דער מרן טער,

 װא״ די פו;אגדער*וט^(^ אויוי נעדינט
 איז 1או ,tnpovp די איב«ר רימל״ם

vנpנסדר אי»ט ר bpvp דורך װערט און 
iv נ»;ו»ט אונז ipm ipa’p שטילסטע די 

ipjjvpp דורו ׳פטיס, א פון v און װאונח 
vov? ר םס׳פ  לופט ■'n מרך )נס פי ו

 אזױ תפיסח. אין זיך;ײעס \n דערװיסט
i אז חןרוואוםס, זיך םיר. ipapn ארוס r 

 תליח, די ,זי״, ויך ועפינט תפיטח אין
 די איסנלקומען זיינען dp וועלכער אױו׳
 פון איינער לארוױן. און .ראסציא0חגר'

 איז ovn tpo וועלכען חנרים, אונזערע
h תפיסח ppvo b  Dapippyao’iv,, זי חטט 

 נעצװאוננען איתם חטט פען אויסנענױם.
 dvh םעז וועלכק אױף תייח, » אױסנױען

 חנרים. *װיי זיינע אויפגעחטננען רערגטר
 בשעת רוסיטנד. אין זיך ער נעפינס א'צט

 ,טרד־ נעהזןרשם דvנ Dvn אוגגטרן אי|
 כיויז נעפונ?ן תיליח » ייד ovh גונ;״

 VT זי רינט איצט סרינלנטל־פוזעאום. אין
שפייניער. אין

 ז כשעת נעבםעץ, זי אדך חאכ דערזערזז
 ?י יאזט אן געכסעז מון און ^שיאציר׳״,

Vo זאי איך װאס װענען דוחען. נישס 
נעדאנ־ סײנע דר unyp טדא:סען, נישט

 פאר־ םײן אין איהר. צו אום וױדער יןען ״
 פאנאנחנתעװאקסעז זיד ױ איז שטעילונג

 קעז »יד 1אי ז«ד לענעדינע א סעס וױ
 װעי איך כיז דערװארטען ניט שױן זיד
זעהן. װידעד זי

 דורכ׳ז ױ סוקט אט !זי איז אט נאר
 א איז איהחןר מאליר דער פעגסטער!

 װײי דערפאר, אפשד שװארציאך-גראעה
 אפשר און דורכנעזאפט עפעס פיט איז זי

 איט־ םון נעװארען םארשװאדצט זי איז
 אױבען םיז איז אױזרער קא• דער ? קײט
 איז סצרפעד djh םארקײלענדינם, פײז
 געקענם גישט איר האכ לעננ נאגצער ז״ז

 אין פאריארעז ?יד חאט ער װײל זעחן,
 איך שאפע. דער פון םונקעלמײט דער
 םײי, אױכע^םען דעם געזעחן בלױז האב

 אױם׳ן ארױסגעבוינמז זיך האט ער װי
 שפײ לאנגע צוױי די זון. דער םוץ שײ\

 האבען װאס שטאנגען, ציג״פאױשניטענע
 װאס נעהאננענע, צוױי די אן דערמאנט

 זײנעז אוסנעקוכיעז, די צוױשעז זײגעז
 קער־ נאנןןעד דעד װי שװארצער גמװען
 שםאנגען םארשפיציגטע צוױי די ■ער.

נעשםשי־ נזינ׳יש און חוצאה׳דינ חאבצז

n חנס  ofo א^ועמער דער און 
Pin סיט, אינער׳ן

 גאי י״אגגעד דער געװצן איז דאס —
 וױ זײט א א; פארדרײט געװען איו װאס

i ■טויטען... א םון חא
. ניז דערװארטען ?ױם דך פתג איך

 אױס^טען מאל צוױיטעז א פלעגט טיר
 ן גמ*רד חאנ איך ^ויחר. פאדכײ \m צו

 איהר א\יוי מאכעז אױמסערקזאס נ»רט
:מ "v ,דשע אכער האבען זײ חברים 

 עש חנם װאוגקען... מייגע פאחמטאנען
 אכצען, טאן א אונז צװישעז געװען וײגען

טױט... צום פאר׳כמופט׳ע
אױסגע?ורע; מיר איו אסאל װידער

 תליה, דער פארביי איהר, ,,םארב געחן צו
 םעגכ צום דערנעהנטערס דך האב אץי

.טערעל
חאסט״ o:viy? מענשליכע צוױי —

געמײגע אוםםארשעסטע, דו זיך, אין
 לעכעגם אפגעשניטעגע צוױי חאל״ז. ^שס^

 גע־ גוט האב איך װעלכע מענשען, םון
 לאנגע א געװען איז זײ פון אײגער קאגט.
 ג*1,א זײ האסט דך שכן... 8 םײנער צייט

 הא־ האלץ יצען8שװ דײן אן געשלוגגען.
 ?ערפערס, זײערע »ט8אפנעקי זיך בעז

 זיײ אין אױםגעציטערט האמנז זײ בשעת
 זײ טױט. ר׳ן8ם קראםםען- לעצטע ערע

 בשעת און דיר, אין אײנגעזאפט זײנען
 צי דיך, גריזשעט האל״דװארים דער

 און רחידושט8ם שטעהן נישט ער בלייבט
 דיר ין8 יז8 דאש װאס נישט, פרעגט

 נישט דיר בײ געםינט ער װײל i זױגס8
 סענ־ נאר קין, לײן נישט לטען,8שי ?ײן

 שטשירעסט דו !פײן און צעי שליכער
 ניב סוד, דעם ארויס גיב !צײז דײנע
 זוי8 שםשירעסטו ײאס דו, ׳רויט8 איהם

!צײן דײגע טיט חוצפח׳דינ
 איך אבער נעיאפען. װײטער כין יך8
 דעמאיט, און זײן. וױדער לד8כ דא װעל

 פאי׳ן •אקען שוין איהר איך װעל דעמאלט
נאמי...

 די שטעהען חרײז אין אינװײנינ
 שװעידען כלויוע מיט םורםע־װעכטער

 יע סח גדערען.8 םון אײנער א*נערו?ט
J דכעך8נד8זש די זיך נעפינט זײט נער 

 ױנגען, נעזונטע אוסנעלוספערטע, ך.8װ
 י*ע8 זיבענכירגע:, םיז גסלאםענע8 אי*
 ױיזרע אבער םט.8אםיצערז־ איז שױן

 זילבעינע אפגעשממיטע די עיאלעםעז,
 ־8ב זײגעז עס װעלכע כים שטרײםעז,

 זײגען װאס מיט נענס8קד זײערע ■וצט
 זײ צװישעץ ניטא צונעקלעפט? עס זײ

 נישט זאל :ט8ה זײן װאש אײנער, ?ײן
 ביוט... כיעכשליכע מיט שפריצט8ב זײן
 האלץ, שסי<ז דאס ?ען8פ אבער מוז איך

 איך ײעל איצט !אזױ שטשירעם ײאס
 געקו־ איז סראקע 8 יאקעז. נעוױס עס

 נצען8נ איהר םיט האם און םליען צו מען
 אײנגעםרא־ די קעז8ה אנגעהױכען כוח

 פאנאדערגעשפרײטעױ איהר ערד. רענע
 נעגלאנצט זילבער־שװארץ האט פלינעל

 נעטאי לאז 8 זיו האב איך זון. דער אױזי
שונא. לעבעדיגעז םײז צו

 האט — !אפנערוהט טריט צװײ —
 שסײ באפעלעריש־רױע 8 נעםאז נרילץ 8

 וױיט צו א*ך בין אויפ״עגונג פון ׳יא סע.
 אוטםע;־ נעייעז עס איז איצט םארלאפען.

פענס־ נײם לץ8 אבער נאך נט ל זי ליך־,

 סא־ אוגנאריאצי אן «י« קערי •#ול *)
 ײעל־ זאומאליס*, גלענצעכדעו • ציאליפשס

 אוםאול־ חאראי״יזנגירוסג ױרךי »יי כער
 דרײ םװי*. *ום געװארען wnmnm דיג

מז «ו אויסגעקוםןץ איחם 1»י יאחר  גע־ זי
 יזנחנז זיך דימהננדיג קיימז, *יז ^יםיי•

 גזך ןזוע■ס—רגן איו ער «וי«. ■ויי׳ז םאב
x דייד f i ויאס n אוזיצי־רץגירוע• 

•ויסגעניומנז. א»ו» ייא• רוסלאנד •יז
r חנמײלונג חני אין r r t » r 1• ײ 
״ן סון לייזאד ועיסודלענען״ ארעקליבמ ז

im w vi געזונט, אהעד שםעון איז 
 נאס דער חאט ׳ יעבעז. םים פול שעהן,

 םוז שכמװז• אז באפוילע?, ארבײט פון
 אײזען. םון פאבריק 8 אין ארבײטעז

 שטוגדען נעארכײט, עגערגיש ער האט
 ?לײנע זײנע דורך און צאל, אחן

 םאד״ נע?ענט ניט זיך ער האט שכירות
זאט. צו עסען אפילו גינעז

 געםאכט שמעח חאם םאל עטליכזג
 לויךהעכע־ א פאדעותן צו םאדזוך 8

 ניט מום קײן ח*ט ער אבער רונג,
 אין םען ח*ם יתיאן ^?p פון געזזאם.

 עד האם געװאוסט. נים סאנרי? דער
 — סלײסיגאר, ארבײםעז צו כוושלאסעז

 ער וחנם איעועח!, וחנט םאדםאז חנד
 און םײנט. שנמיז װאם פארשסעחן,

jm| עו  נעטאכט זיך Din פארסאן ו
 ,*.< זיך שםעון חאם זויסעגדיג, נים

 דער *ז באמלוס, זיק בײ געתאממן
איעזעהן. דאד װעט פארםאז
 ־ *.r׳- און חימס זײנעז »וױ און

 טאנ יעדען u ן<ו געפלױגעז, גענס
̂לץ שםעון האם ד ארכ^ט סחנזזר א  נ

 גצײארעז, תראנק איז אר בת םאכם,
חאםייטאל אין נצייך סאברימ פון און

 װאן נעװאוםם^ ניס tHpn קײנעריױח•
ftworn איו png און תאסייםאל, אין 
 גזד נים מוסען קײז איתם Din קײגאר
vn 4גר«גנ  •ur ת ̂זמותר יח Iמו צ

לאנד. איז
 שםעון זיך האט וואכען צעהז גאנצע

 שװעדען 8 אין האםייטאל איז געםונעז
צושטאנד.
 האט ארבײט םון :אם דער אבער
 געלאזט גים און איהם איבער געזואכט

 אויסהוײ אטעם לעצטען זײן שםעונ׳ען
כעז•

 האספײ pc אדױס איז ער ווען
 ער אז אנגעזאגט, איהם כמז האס טאל
 נים ארבײט <זײ\ םוז שנעל אזוי זאל

 ערהוײ זיך ער םוז םריהער טראכטעץ.
D דאן און אען in r אוז ארבייטען. געהן 
ם, זיך האט ער אז ^נ א  איז ער אז ב

Djni, האט װאנעם, םון ניט האט ער 
דו :באםויל^ שםרענג דאתטאר א

 קײגםאל שוין וועםטו גיט אז םוזט!
ארבײמעז... גיט

 דער בײ איז אדבײם פון נאם דעד
 און געשםײכעלט, איז <עשםאנעז זײם

 גע־ ארום טענ עםליכע אין האם שםעון
 גאסען רוישיגע די איבער ב^ןנתאמנם

ארבייט. מזוכט א^
 אלםער כדיז צו צתעהן װעל איך — -

מ א שםעונ׳ען Din סאברי?,  נע־ בי
fio דאך איר האב חורםעז געדאג^ א 
 ער ד^ם פאײוירען... נעווגם נױין

געםראכט. וױיטעד
 נזד ריזינער דער םאר איז ער װען

באםערקט ער Din גזףפטאגעו. בײזת

r י8ט o א>חר ')*v v w tw m״ן, 8א*
i i  , iiin  , t r i f n i  p m — -יצ

ן ,8רט׳־לצרל}8פ גס8נ י V •8‘ ?811 י I
?38 i^n• ד p גי i  fvuHn T i  no 

ra 8(88י8אריpW 0 חעגט מ״נ* ir 
l r ? in |««י m vn eon ,r?8n P'tw 

pjyav? v r w m  i^o oro8f8J, סיט 
n  i8 rvn 8- ט1ניn p i 8 ? i i r  ni8 

00.D0O01 101 818 סיט V18 livm 
lt!|

p8 ת0נש n  T i 0- אסאי* גארM 
 געטאן pn 8 T8 חאנ יחה8 צו

p^o ױ חאנ (18 פענסטערל אין חאעט 
 גאר״ ׳ן1פי תל»ח יDP8 1• 8(אנגעכאיט,

D1810J0818 T ױ אט1 אם1ג;8י געי, i 
u 418 חינטען, ױוי8 v181 ס fio װאנט 
 ם,18שי0אגג געװען P8 ױ 180י8וו (8

i0 געטא( גייטש 8 ױך האט i p8 •פינ 
ש0טט ד f8 יז8 און pn8 י iJiiiinM 0...

 8D01 «1?P) 8 8 ט8׳1 ־״ I ״(18 —
 03H8W110 ״ שי>,81 ׳0ריש-דױ0ל0פ8נ

i8 שטים. i *נעעג- דך ײאט ציר״8״ש 
 T? ן0י0ױסשט8 נ״ס סעל1ט ין8 יגט.1

 ־8נ גאמישט ד0קיע האט מיען י1 אין
T8 .DP10O רעכטע מײן אכע־• האנ 

 םון אפגערוקט וױיט יטען8געה חאגט
 עפעכ אין ױ װאיט יך8 וױ orוו; ?ערפער

 -811 די געפיײט האנ איך אײגנעשמירט.
 נעװען יז8 ױ תליח. דער םח רימהײט

 אמע״ ױ האט װאס זון, דער פון ס0ר811
 עם1 ט8געח חאנ אנעי T8 װארעטט.

o וױ געפיל i l ט^  װאײסקיים ,i ז״ן ו.
 זי 08ײ רעכענס׳ סענשײכע צװײ די םון

* אױסנעזױכען. האט
 ;עשוײ מיך האט גאך צײט נגע8י 8
װאריטק״ט. ראדגער 181 פון דערט

 ארױס נוך דו«ינ׳ס דר.
ענגליט »ץ

 װעגען רו*ין ארטור ײ. םון בוך אס1
 װאס ?אלאדזיציע, ר8•גריקולטורע? דער

 אז פיחרט אמאגיזאציע 0צױניכטיש רי
pn ישראי אױז vn ארױס ערשם P8 

 םארי״אנ פולם אדױסנעגעכמז ענגליש,
 ;181ג8ל .,8P און האיחינסאז םארטין

D ii רעזוםירט איז ך1נ לם1ס ציי 
פײד וחןיכצ ,m־w h אין

: nonpr: מחכר׳ס םוג׳ם ארױס נעהמען
 רי (ic פמכט רי איז כוך ״דאס
 װאס באצײצנגען, יעהריגע זיכעצעחן

 דינסט אין זײעגדיג געחאט, האב איך
 ארגאניזאציע, צױניסטישער דער פון

 דער חאלאגיזאציע. ר0גרי?ולטורעל8 דער
 זאך י1 אכעד ,p^p געװעז איז אגהױב

 געײאקסעז איז ?אלאגיזאציע דער םון
 איהר דערנדײכט חאט זי ביז כסדר

 מײן P8 גרױס. כאדײטענדע איצםיגע
 אנריסולםורעלער דער איכער איבערכלי?

 :עװאלט נים איך האב ?אלאניזאציע
i8 די םארדעהעז 0 "P ip n r שםע־ און 

 ניט װעג. אין איהר למען װעלכע רונגעז,
 װעלכע די pa םוס־םריט די אין געזזענדיג

 אדעד שװער^יםעז די םארםושען װילען
 זיך איך חאב וראנ, ?ײער ר?לענערעז8ם

 ;עודסעז דעם אױםצואװע?עז ^אםיהט
 איהם ;עכען און עולס צױניסטישען םונ׳ם

 אין יײינקוהעז םיפעי מענליכקײט רי
 קאלא־ די װעלכע סים ■ראבאעםעז, די

 האב דאן ראנניעז. צו זיך האט ניזאציע
 אהן אז דערוױיזעז, צי נעסיהט זיך איך
 איז ?אלאניזאציע אגריקולטודעלער »ז

 נאציאנא• אידישער 8 םון אויםבוי דער
מענליך״. ניט אר״דישראל אין הײם לער

װאנטעד׳. באי ״סםראנג :םײן 8
 שםײכעל סארקאסםישען 8 האט ער
זאל געפרעגט: לײן8 זיך און געטאן

 ,סטראנג 8 איך ביז ארויפנעהן^ איד
 אדויפ״ באש^אסען האט ער באי?״

צונעה(.
םים• מיר סים זיבער זועלען זײ —

 דערוױיל םיר נעכען און האבען לײד
 זיך צו וועל איך ביז ארבײם, לײכםערע

pyor איז געדאנק 818 םים •הומען.

ארױױ.
 ער האט ש1קורא געםאכטען 8 םיט

 דער פון הענטעי די געםאן כאפ א
 ען1אײ מיט 1אי װעלכע טיר, שווערער

 אםאל האם עד וועלכע »וץ באקלאים,
 חאט יעצט אבער געעםמגט. לײכט גאגץ

 בײדע םים באנוצען נעםהם יך1 ער
 pnn אײין דך םון האט ער און הענט...

!שמעון שנעלקר, עפען נו, : געסאכם
 נרילצען אנגעחויבעז האט בעל דער

 בא־ באייד דך האט םארםאן דער און
וױזע?.
!דאםטאן םיסטצד העלא, —

איהם האם — שםעון, !העלא—
 אױפנצגױ העפליך :אגץ םארםאן דער
וױדעד. יך1 טען ;עהם ענדליך — כיען.

 ארבײט דעד צו ילאץ דעם אבער
 גאנצ באסוםען. ניט צוריס ער- האט

 גע־ םארםאן דער איהם האט העפליך
אץ pn 18 נט״81  םארנוםעו 1אי ײ
 איץ און ארבײטעד, צווײםעז 8 ®יז

 ^סםדאננ א איז איצם, 8דאר םען װאס
.on’8 נים׳ באי״״,

 י0 תאס געםים געבראכען א םים
 םאבריקפ די ®ארלאזען גוײנ8??8װ

 ואוך 8 נדם װאוחין, װיסענדמ גים
p”« אויא j #*•

k *iM

\
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באיקאט נײער א
 מא״ קלאוק יארסער ני< די אז ןאגען, קוים קאן מען

 די אין אױססלייבעריש געװען זיינען נוסעקטשורערס
 די אין באנוצט זיך האבען זיי װעיכע מיט םעטאדעז,

 מד האבעז זײ װאס צוזאכמגגשסייסונגען סריהערדיגע
 קיין זאנען, צו אזױ האבען. ױי ױגיאן. דער טיט האט
 ״סטרײק די אױו* געווען טדקדק שטארק גישט מאל

 זײ האבען האמף אנטי־ױניאז זייער אין עטיקס״.
 צו *שטארקע״ דינגען םון צוריקנעהאלטען ניט זיך

 זײערע שעפער די כאטש שעפער, רי ״באשיצעז״
 מען אז און פאליצײ. דער םון געשיצט גענוג װערעז

 א אגװארפען צו *געננסטערס׳/ האבען געדארפט האט
 די קלעפ״ ״געבען צו און סטדײקער, די אויןי שרעה

 זײנעז זײ און געטאן. אויך עס ױי רואבעז פיקעטס,
 די םארלױמדען צו געוחנן קארג נישט קיינסאל אויך

 פאר־ זײ אױןי אױסטראבטען און םיהרער סםרייק
זאכען. שיידענע
דעם אין הײנט, דאס צוגעבען, אבער מוז טעז
די האבען קלאוקםאכער, די םון סטרײק איצםיגעז

האבען זײ איבערנעטראםען. פשוט ?יך באלעבאטים
דעי איז טאקטיק דער םון רעקארדס אלע געבראכעז

אחוץ *שטרײידעטיה״. דער םון סטרײק, א םון צײט
מיט באנוצעז צו זיר גיישט םארםעהלען זײ װאס דעם

זײער אין האבען זיי •וואס שטיק טיאוסע אלע די
האבען ױניאן, דער םיט קאמוי אין ,סטראטעגיס״

םארלױמדונגען נייע שטיה, נײמ ״ערפונדעך נאד זײ
אלע־ אויף בלבולים נײע און סםרײק־פיהרער די אויןי
ניט סטרײק. דעם אין זײ םיט ניט איז װאס םעז
די און סטרײק־םיהרער די אױוי אן זײ םאאען נאר

יערען און גרופע יעדער אויןי אויך זאנדערן םםרײקער,
נישט הײסעז װאס אינדוסטריע, דער איז אײגצינעז

שטע* םארביסענער דער אין אאיםי0 באינחנר זײער גום
םון פאדערונגען די צו גענומען האבען זײ װאס לרנג

אצע־ אױן* באשואדיגוגנען װאדפען זײ ארבײטער. די
םא־ גערעכםע די נאכצונעבען וױאיג זײנען װאס סען,

דער אין אײנצושטעלען ױניאן, דער סיז דערוגנעז
אוועק־ כרי רעפארמען, נוימינע די איגדוסםרימ קאאוק

באזיס. געזונטען א אוױי אינדרסטריע די צושסעאען * * *
 דער וואס זינע^ אין מיר האבען בןןוונדערס

 זיר^נע־ ײאר אעצטע האמ האונשיא״ ״אינדוםםר^צ
 יארק, נױ םון נעאד^צײער און באנקידען וײ צו ווענדעט

 זײ רואם ^יעדיט דעם אונטערשגיידעז זאצען זײ דאס
 םעם־ װאס מאנוםעקטשורערם, קצאוק יענע צו ניםנן

אגרימענט. נײעם אונטער״ז ױניאן דער מים אען
 סאםע םון דאס אודאי, װײםען אעזער אונזערע

 ״אינ־ זעאביגע די האבען סטרײה, דעם םון אנםאנג
 ביי םיהרעז נעלאזען זיך מאנוםעקמשודערס םייד״

 די האבען ■װעאכע ®ערזאנען, אײנינמ פון נאז דעם
 םאר־ פון ײן6קאם א אנגעהאאטעז צײט נאנצע

 זײערע און םםרײקערס די גענען אויםדוננעז
 זיך אויױ גענומען <זאבען אײטע דאזינע די םיהרער.

 און סטרייק־ברעכער זײז םון אויםגאבע נאבעאע די
 םאר־ צו םארנוםעז זיך זײ האבען אוים טאג אײן טאנ

 זײ סטרײסער. די צװישען דעםאראאיזאציע ^•רײטען
 סטרײ־ די צוױשען םארשירײמעז םארנוסעז ?יר ״האבעז

 כדי סטרײח, פון םיהרער די צו אומצוםתיעז אן קער
קאאוסםאכער. די םוז רײוזעז די צושיאיטערען צו

 אננעםאנגעז זײ זזאבעז סטרײק אגפאנג פיז באאד
 געװא־ כערופען איז סטרייק דער אז ״•רא«אגאנדע א

 *ארױם־ איז ער און צװעהען״ •אאימישע ״צואיב רען
 האט דאס ארבײטער. די אױף געווארען געצװאונגעז״
 נאכדעם און צײט, יואכעז צוױי ארום אנגעחאאטען

 וועאען סטרײה דעם צואיב דאס עדקאערט, זײ האבען
 עײ מארקעט קאאוק גאנצען דעם 4״אריבערמופען״ ?ײ

ץ  וײ װאו דארף, א איז ערגעץ קאונםדי, דער אין נן
 אידעאא דעם אױט םרידען״ אח .לעבען קאנען וזעאצן

כמונוםעסטשורערם. •נטײױניאן םארביסענסםע די םון
 איבער אריבערצוטראנען וואונש, חנר אט אכער

 םארווארפעז א אין ערגדו סאדתעם קאאוק דעם נאכט
 אגיטא־ ״ױגיאן די וראו •ראװעץ, דער ווויוי וױגקעא,
 אאגג האט דעתרײמז, האגצן גים ?ײ זאלען סארם*

 םא־ געיוארעז, צוקראמן שנעצ איז עם געמיערט. נים
 צװײ א מיט נאכדעם, מאקע און נאכט. איבער קע

 קאונםיא״ .אינחסטריעא דער האט שיעםער, טאג
 וחד זאאזנז וײ י«רבײםער די צו ת*י א אתיסנעמ^ט

 רד גיס׳ן וױםמחנן זיד זאיא! \ײ !פאררעטעי חס
 זיתרע אין ארבײמעז מוסעז און ײגיאן דער צו הען

m m רחי, דער אט אבער בדצמד. םםרימן אאס 
וחנ״ וואס ,-,םטײםמננםס״ w םח טגחנחנ tfm וױ

&H s a & a M a u a a a a o s o k k  a a & a a a o sa --------  •דװערטייזמענטס נמדבאצאזזלטע אלס נעדרוקם רזגן
w« דיר »י| w u » h ,מווון איז יחנסע « V* 

m ת a r םיז מםמרש די סון o n 
מן זײג׳מ סותםיי״ רניי  »ון וױסס מו

a * r *  w n יר־ איו ססרייי) חני יחנן ««נ

 געײארען ניט זײנען סטרײקער די נעװארען. קאערט
 !אאײן זיך צו פאררעטער קײן װפרען ניט זועאען און
 םאדערוגנען געייעכטע זי/ערע ביז קעמשען װעאען די

װערען. נאכגענעבען װעאען
* * ♦

 דעם פון סטראטעגיקער די םון דורכפאא דער אט
 צו געגעבען נעװיס זײ האט קאונסיא- ״אינדוסטריעא

 קו־ צו ארבײטער די ״אײנאאדען״ דאס אז םארשטעהן,
 ניט איז סעטעאמענם, א אהץ אין.שאפ צוריק מען

 זײ זײנען אבער דאך טאבאק. שמעק א אפיאו װערט
 זײער מיט אנצוגעהן וױיטער אנטשאאסען אאץ נאך

 האבען אבער מאא דאס כיסיע. סטיײק־ברעכערײטער
 א אין פײאען םארדאסטעטע די שיסען געגומען זײ

 געגען געריכטעט זײ האבען זײ אאגער. צװײטען
 מאנױ די נענען קאאס, אײגענעם זײער פון מעטבערס

 נים זיך װיאען װאס־ דזשאבערס און פעקטשורערס
 ״סטראטעגעז״ די מיט ברעטעא אײן אויױ שטעאען

 אוגטערגע־ האבען און קאונסיא״ ״אינדוסטריעא םון
 נאכ־ ױניאן, דעי םיט אנריםענט נײען דעם שריבען

ארבײםער. די פון פאדעדונגען אאע געבענדיג
 אין :װאס אט איז הערען די אט ערגערט װאס

 די האט סטרײק, דעם פון װאכען דרײ אעצטע די
 האנט אין האנט ארבײטענדיג קאמיםע, סעטעאםענט

 אז אוגטערגעשריבען קאמיטע. ארגאניזײשאן רער מיט
 קאאוק־ םירמען, הונדערט א איבער פיט אגרימענט

 דארח כיען און דזשאבערס. און םאנוםעפטשורעיס
 דער םיט האמיטע אמאגיזײשאן די װען אז זאגען,

 אזוי ניט געװאאט ־װאאטען האטיטע סעטעאמענט
 װאא־ זײ װען דאס ;סעטאען בײם זײן םקפיד שטארק

 נאכזו־ סעטאען, בײם שטרענג אזוי נעװען נישט טען
 דער מיט פירםע א פון אפאיקײשאז יעדען כענדיג

 געװען איצט שוין װאאטעז םארזיכטיגקײט, גרעסטער
פירמען. מעהר סך א כײט סעםאטענטס

געכיאכט. װײטער װערען סעטעאמענטס נײע און
 פירמען באװאוסטע גאנץ דא זײנען זײ צװישען אוץ
 םיז פראפאגאנדיסטען די שטעבט דאס און טרײד, אין

אויג. אין דארן א װי האונסיא״ ״אינדוסטריעא דעם
װײ־ אדװערטײזםענטס אנטי־סטרײק זײערע אין

 פארביסענקײט כײן באזונדער א םיט אן כסדר זײ זען
 ארבײטעז, זײ און סעטעאכיענטס. ראזיגע די אויף

 די דאס אײנדרוק, דעם פאכען צו שװער כאנץ נעבעך,
 קאײנע פיט נאר סעטעאסענטס די טאכט ױניאן

 אנצואוױיזעז. אפייו נישם זיך פױאען זײ פירמעז.
 װײניגער באשעפטיגען פירמען יעגע פון טאנכע דאס

 אגרי־ אאטער דער געפאדערס האט דאס װי אדבײטער
 דאס אמת. ניט אבער איז דאס טרייד. אין כיענט
 סעטעאמעגט דער םון אפגעא״יקענט קאטעגאריש װערט

 װאס ציםערען, פאאשע די אם טאקע און קאםיטע.
 סטרײ־ רי םאר באװײז נוטער א זײנען אז, גיבעז זײ

 זײערע פון אנדערע אין פאראז ם׳איז אמת ײיפיא קערס,
 זײ װאס ארבײטער, ״זײערע״ צו בײוולאך״ ״איבע
אנגעוזױבען. זין האט סטרײס דער זינס ארויס שיקען

* * *
פארשי״ זוכט האינסיא״ ״איגדוסטריעא דער און

 װאס סעטעאמעגטס רי הינדערען צו כדי טריקס, דענע
 ״אינדע־ די און ױניאן דער צװישען נעםאכט ײערען

 װעאען באאד אז װײסען, זײ װײא םירםען, פעגדענט״
 און אסאסיאײשאן. זײער פון םירםען קוכיען אויר
 און באנקעז די אױפגעפאדערט האט ״קאונסיא״ רעד

 אין פאראינטערעסירט זײנען וואם הײזער, האסישאן
 קאנען זײ צו נאכצוזעחן״ אינדוסטייע, קאאוק דער

 האבען װאס םירםען, די צו קרעדיט געבען וױיטער
 יױ דער מיט אגרימענט נײעם דעם אונטערנעשריבען

 צױ אויך שוין קאונסיא דער האס גאײכצײטיג גיאן.
 מכאומר׳שטינען א עפעש באנקירען די צו נעשיהט

 נע־ װעמעס באנקייעז׳/ ^געװיסע כױט ״אינטערוױו״
 געזאגט, האבעז זאאק יענע אז אן, ניט גיבען זײ טען
 באשרײנקוננ די ױניאן, דער םון פאדערונגען די אז
 װאכען 36 םאר גאראנטי א סאנטראסטארס, די םון

 ארבײטס־װאך, שטונדיגע 40 א אוז יאהר, א או־בייט
 און אנצונעםען ״אוםמעגאיך״ איז װאס עפעס, איז

 אוישנעטראכטע יעגע אז וזײםען, זאא עס נאכצוקוםען.
 םיהרען װעט דאס אז געזאנט, האבען זאאען באנקירען

k רואינע. איז באגסדאט צו םירמען די
* * ♦

 אט *קאוגסיא׳/ דעם םון מאניעװרע נײע די אט
 דאם פראפאנאגדע, אנטי־סטרײה• סארט נײער דער
 מאנױ אזויגע אנצושרעקען אבזיכט דער סיט מאא

 צו װיאינ זײגען ־װאס דזשאבערס, און םעקטשורעדם
 קײן האבע] ניט זיכעד װעט ױניאן, דער םיט סעסאעז
 םריוזערדיגע די װי פוגקט סײנעם, אויױ וױרקונג

 װירקונג קײן נעהאט גיט האבען זײערע סטײממענטס
 ניט כײנרעסטע דאס אויוי װעט דאס קײנעם. אדױ

 איז עס סטרײק. פון גאנג גארסאאעז דעם שטערען
 איר- דאס םארצושטעאען זיר אוממעגאיר אבסאאוט

 ?א־ אדער באנקירען, פאראנםווארמאיכע וועאבע נענד
 כאיקאםירען צי םאתעםעז זיך װעאען הײזער, םישאן

 דזשאבערם, און םאנוםעקםשורערס די םארםאאנען און
!ױניאן א מיט אגרימעכט אן אונםער שרײבעז װעאכע

 םארשטעהן קרעדינדהײזער און באנקירעז די
 די פון קעי צוהיצטע די װי בעסער סך א געוױס

 דאם קאונסיצ, אינדוםםריעא דעם םון קוײג-םיחרער
 ביזנעס א פון שעהן נים זעחר iimp: װאאט םיים אזא

 םארברעכעריש גאנץ געווען <ואאט דאס שמאנדיונקט.
 עלאנאםי־ אדער אינדוסםריעאען וחנאכעז אירנענד םון
שםאנדפונקט. שעז

אמשא, קאנען, הײזער לחנריט אין באנקירעז וײ
 האט יאחרען, םיאע זײט שוין דאס אױסנעםינעז, יײכט

 םירםעץ םיאע טיט אגריםענטס נעחים װגיאז *תזער
 גאראנ־ וזאבען וועאכע ׳ אינדוסטריע, קאיוק דער אין

 ארבײם וואמז 36 נאר ניט ארבײטער זײערע םירט
סאנכ* 1*י nn װאםנן, 40 ואנד*ח יאחר. דורכ׳ן
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 חאד א אױז׳י אםיאו האט דאש און םעהר. נאך םאאען
 גזד זײגען םירמען די געשעפט. זײער געשעדיגט גיט

 נע־ ניט מינדעסכזע דאס אויף האט עס און וואקסען,
 קאאוק־מאר־ גאנצען דעם אין קרעדימ. זײער שאדט

 אגריםענט, אן אײנגעשטעאט איז קאיװאאנד םון קעט
 ארבײט װאכען 40 ארבײטער די גאראנסירט װאס

 נאר דערפון אײדען באאעבאטים יענע און יאהר דורכ׳ן
 אנטװיקעאט דארטעז אינדוסטריע ?אאוק די ניט.
פראגרעס. מאכט און סעהר אאץ זיך

* * ♦ ,
 צו צוגעװײנט שױן זיך האבען סטרײסערס די

 רעגעאמע־ ארויס קומען װאס סטראשוגקעס, אאע די
 קאונסיא/ ״אינדוסטריעא דעם פון אאגער דעם פון סיג
 זײ האט. עס יװערט א פאר װאס גוט װײסען זײ און

 אונטער זיך רוקס עס נעוזנטער װאס אז אױך, װײסען
 שארםער אאץ טרײד, קאאוק איז סיזאן אכיתיער דער
םדאםאגאגדע. זײער װערען װעט פארביטערטער און

 םאקטאר אנדערער יעדער װי סטרײקערס, די
 סע־ א וױאען זײ שאום. װיאען אינדוסמריע, דער אין

 זאאען זײ באזים. קאנסטתלטיװען א אויף טעאמענט
 פון איבאען, געוױסע םרן אײדען דאדםען ניט מעהר

 אבער װעאק זײ נעאיטען. םריהער האבען זײ װעאכע
 ״שאום׳/ א אנצונעהטען פארםיהרען אאזען ניט זיך

 ארױםצוױננעז זײ אויף װיאען באאעבאטים די ױאס
 אונזערע ״םײק־באיקאט״. א דורך געװאאד, םיט

 P'P שאום, קײן אננעהםעז ניט קאנען סטרײקער
 אײנשטעאען װעט װאס אזא סי־ירען פארשטענדיגוננ,

 סײדען אינדוסטריע. קאאוק דער אין זיכערקײט טעהר
 אינדוסטריעאען גאנצען דעם אננעמעז װעט װאס אזא

ארױסגעשטעאט. <זאט ױניאן די װאס פראנראם,

ם ײן דא װ ע אן 2 די פון ג לי ר מי ע ד נ קי
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 װעאען צײטוגג, דער אין ארט צוױיטעז א אויף
 אײנער סיאעם, בען פון אפיא אן געפינען אעזער די
 ארבײטער עננאישער דער אין פיהרער עאטסטע די םון

 פאראאםענט עגנאישען אין כיעםבער א און באװעגונג,
 נעקוכיען איז ער םארטי״. אײבאר ״בריטיש די פון

̂ס אהער  טדײד ״בריטיש דעם פון םארטרעטער א
 דער פון קאמיטע א מיט צוזאטען קאנגרעס״ ױניאז

 געשיקט א'? װאס ענגאאנד, אין םעדעראציע, םײנערס
 םאראי־ינמטע די אין פאנר א קאײבעז צי געװארען

 העאדישע די פון פאמיאיעז די העאפען צו שטאאטען,
?ויאען־מײגערס. ענגאישע די — סטרײקערס

 הארצ־ דער צו צואײגען עפעס קוים קאנען מיר
 דערצעהאט, טיאעט בען װאס געשיכסע, רײסענדער

 װאס נויט שרעקאיכער דער פון אײדען, פיאע די פון
 און ענגאאנד פון סטרײקער מײנער די בײ הערשט עס

 זײנען דערװאקםענע, די חוץ א פאמיאיען. זײערע
 זײנען װאס קינדער, מיאיאן צװײ אריבער דא דארס

 זיך קאן מען װאס נויט, גרעסטע די אונטערװארםען
 און לינדער הונגעריגע די זײ, און םארשטעאמן. נאר

 היאח, באקומען מוזען מײגער״סטרײקער, די םון םרויען
קאטוי. דעם פארסזעצען האנען זאאען עאטערען זײערע

* * ♦
 דער פון דעאעגאטעז אנדערע די און טיאעט בען
 איבער׳ן ארום איצט פאהרעז קאפיסיע, מײגערס

 װי נרויס אזוי פאנד, גרויסעז א קאײבען צו אאנד,
 די ספעציעא םײנערס, די העאפען צו פעגאיך, נאר

 ov זאגט טיאעמ בעז וױ סטדײקער. די פרן קינדער
 ״אפיא דעם מאכען ״מיר :װעיטער אייגעגע זײנע אין

 פאר פאראנטװארטאיו ניט זײנעז װאס ?ינדער. די דאס
 זאאען םארניכטונג, פון סאחמה געפעראיכער דער אט

אײדען״. גיט םעהר
 צײם שװעדע א איז איצט דאס װ״סען, מיר

 אנדערע צו היאף געבען צו מיטגאידער, אונזערע פאר
 וועאכע יארק, נױ םיז קאאוקמאכער• די ארבײטער.

 דארף, מען נאר װען אפ, װארים שטענדיג זיך ךוםעז
 ביטערען א םון מיטען סאםע איז אאײן איצט זײנען
 דארײ קאן מעז און באאעבאטים, זײערע געגען סאמף

 װאאטען זײ װי געבען, זאאעז זײ ערװארטען גיט בער
 די און אומשטענדען. נארםאאע , אינסער גענעבעז

 זײנען טרײדס אגדערע די פון אונזערע מימגאידער
סאעק־סיזאן. אאננען א נאך איצט

װעא־ פאד מײנער־סטרײק, ענגאישער דעד אבער
 םון איז זאך, גרויסע אזא איז אפעאירט, טיאעט כען
 אר־ גאגצעז םאר׳ן וױכטינקייט וועאט גרויס^ר אזא

 אומ^טענ־ אאע אונטער דאס אוםעטום, קאאס בײטער
 אנשטרענגוננען אאע סאכען ארבײטער רײ מוזעז דעז
 דער עננאאנד• אין קעמםער בראװע די העאםען צו

 פרױצן מיאיאנעז די םון מעוזרםטענס קוסט נעשרײ
 קויאעך די סטרײקערם. צנגאישע די םון קינדער אוז

 קאנטער״ דײ — אונטערשטיצער זײער און באראנעז
 אין איצט איז װאס רענירונג, ענגאישע וואטױוע

 דעם ברעכען צו קענען זײ ־וואס אאעס טועז — מאכט
 באוחד ארבײטער די אונטערצוגראבען כדי סטרײק,

 m זױ אז אויםגעםונען, אאנג שויז האבעז זײ גינג.
 דער צו מיינעדס די צורישמרײבען גװאאד מימ ניט נען

יר וױיט װי זײ יױלעז ארבײט,  זײ, אויסחונגמחנן מע̂נ
 געצוואונ• דאר זײ זיאעז הונגער פון בײטש דורכ׳ז אז
 שלאאםערײ זעאבער דער צו צוריסחוםען ווערעז געז

קעםםען. ארויסגעגאנגען זיינען זײ ןועאכעי נעגען
 דער םון אאע מיד צחאםעננעמען, אאע זיר אאכױר

 צו לאכמי זײער אין מיינערס די העאםען צו ים, זײמ
 באאצבאטים! זײערע םון ״ססיםס* וײ באקעםםען

 אױםגע־ זיך האט וועאכע חאנט, די שטארקעז אאםיר
 םאגנווטצן םײן די םון ברוטאאיטעט דער נעגצן הויבען

 סיאי• ציױי די שיײזען ומנאפען אאםיר עננאאנד. אין
 םיר און םםרײקער די ®ח פרויצז די און קיגדער אז

וועלען צגנאאנר אין םיעערס די אז זיכער, ויײנען
i» גןמ!יינייב ימו1 איו  n) .עיי» בןד« .be
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האפענונגען נײע י דערגױיכען צו װענ אױפן
• *
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 גע־ אזא און אזא זיך דערצעהאט
:שיכטע

געגעגד, א אין באהן א געבויט מ׳זזאט
 צואײגט מען האט אייזענבאהן, ערשסע די

 אױים־ און רעאסען, באשיאגען סרעקס,
 געשטא־ איז לאקאםאםיװ. א געשטעיט

 גע־ און געסוקט םארמער, א דערבײ גען
 אאקאםאטיװ דעם באטאפט שמײכעאט,

 שמײכהענ־ און געשמײכעאט, װירער און
: געטאן זאג א יגר

געהן... גיט װעט עם —
געהן״. ניט קען עס

...,שיעפען^ עס װעט װער —
...,שטופען^ עס װעט װער —
גרוים... אזא ־—
שװעד... אזוי —

!...געהן ניט ס׳װעט —־
 דער אװעק. אבער איז באהן די

 ריהרען, גענומען זיך האם <אהאםאטױו
 פארםער דער האט אװעס. אװעק, און

 אױגעז\אוםבאהאי־ זײנע צועפעגט ברײט
 געטאן הויב א נאאױױטעם זײן אין םען
 דער םיט געטאן םאך א פיײצעס, די מיט

 גע־ װאונדער שטילען אין און האנט.
:סורמעאט

שטאפען... ניט שוין װעט עס —
...V סםאפען קענען עס װעט װער —
 ניט קײנםאא שוין װעט עס —

!...סטאפעז
 נעװען בין איך מודה, זין בין איך

 םארםער, נאאיװען פו]׳ם ראיע דער אין
 נעאעזען דארט און דא וזאב איך װען

 ״ױניאן דער םון גרינדונג דער איבעד
 די קאמפאני״, אינשורענס יאי̂ן יײבאר

 זיך בויט װאם אינססיטוציע, גרויסע נײע
 ארבײטער אמעריסאנער דער אין איצט

 םון אעזער די װעאכער םון און באװעגו::,
 נע־ שוין װײסען :ערעכטיגקײט״ , דער
 מען אז נעסיחיט. איך חאב עפעס וױס.
 צו־שװע־ א םיט םאמעםען דא זיך נעהט

 אזא אונמעגאין זײן װעט עס ענין. רען
 םײנט דאס אויםצושטעלען. ״קאמפאני״

 פריװאטע אלע םון אװעהצונעםען דאך
 ריזיגען זײער האםפאגיס אינשורענם

 דאס מאסעז־מארקעט. גרויסען דעם םעאד,
 םון םאכט די אוגטערשאאנען דאך מײנט
 סײנט דאם םיאיאנעדאינטערעסען. ריזיגע

 אונ־ צונױםצוזאמאען שריט א אױך דאך
 באװע־ ארבײםער דער פון דאך טער׳ן

 שטרע־ ארבײטער׳ס דעם נאר :יט גונג
 נאר פאבריס, די שײד איז װאם בונגעז,

 בײ און הײם. זײן שיץי איז װאס אויך
 קרעם־ אנדער גאנץ א דא שויז איז דעם

 אינטערעסעך אנדער גאנץ א סעךשפיל,
 םון םראגע א ניט שוין איז דא געװעב.
 צו טרײהייט ארבײטער די בײ ײעקעז

 םון אויך נאר באװעגונג, ארבײטער דער
 זיײ מענשעז און נעטשור״. ױמען׳< זײז
 ם׳װעט סאנסערװאטיװ. בכלל דאר נען
 איכ־ איטען םון׳ם אפטרעטען ײעיען ניט

 װעט אינשורענס, אויב שורענס־װעג.
 אינשורענם־קאכד אילטע די צו נעהן מעז

 בכלל זיינעז מעגשעז און פאניס
 צו קוםט עס װען ספעציעל, צװײפלער.

 נעטרױט אײנענע נעאד־אינװעסטען.
 נרויס״אדװערטייזמע פרעםדע, ױט. מעז

אלזא, זיך. מעז ציהט זײ צו — םירמעס

 געזעל׳יאפם, אינ׳יורענס גרויסער דער װעגען
 באװעגונג ארבײטער אמעריקאגער די װאס
 פיחרער םיט׳ן געשודעך א — אידם בוים

װאל. מעטױ
r •

. ה. םון ׳ ג נ » ל

 גע־ איך האב נעהך/ גיט זו^ט ״עם
קיערט...
?...*״ שאעפען עס װעט ״װער
שטופען^י...״ עס װעט ״װער
!...״׳זאך גרויסע ^אזא

 װאא, מעטױ צו אװעק אבער איך בין
 םאטא-ענגרײװערס, די םון פרעזידענט

 פע־ אםעריקאן דער פון װײס־פרעזידענט
 פרעזירענט און יײבאר, אװ דערײשאן

 אינשױ לאיף לײבאר ױניאן״ דער םרן
יא״... .געהט ״עס—און האמפאני/ רעגס

נעהט״. ״עס אזוי װי נעזעהן האב איך
 פארםער יעגער װי איצט איך בין

— פארװאונדערונג שטייער א איז
 שוין עס װעט טאקע... דאך געזזט עס

 קײנםאל שוין װעט עס נעהן... און נעד,ן
!...סטאפען ניט

צװײם־ גרעסטען דעם שען װאל מעטױ
 פאק- סיט רעדט ער איבערצײגען. אער
 נעמט ער ציפער. םיט רערט ער טען.

 און םאשינערי, גאנצע די פאנאנדער
 א װעיכע פרא;ען, איע — הויפטזעכאיך

 שטעאען, דעם בײ זיך סען צװײםיער
 ער און געשטערט, אויך זיך ער האט
ענטפער. אן זײ אויף האט

 געװעהנ־ א אױף ניט אז דוכט, םיר
 ערװײלט װאל םעטױ איז שטײגער איכען

 םון אנפיהרער דער זײן צו געװארען
 אטע־ דער אין אינסטיטוציע נייער דיזער

 איך באװע;ונג. ארבײטער ריהאנער
 געװען איז עס װען אז פאר, זיך שטעל

 ״ױניאן די װעיכען בײ ?אנפערענץ, דער
 איז קאםפאני״ אינשורענס יאױי יײבאד

 נאםינא־ אהן איז געװארען, ארגאניזייט
 אלעםענס אױף ארויף גלײך ציעם
— ליפען

 םײסטער דער דין װעט װאל ״מעטױ
^גרפון״.

גרין. װיליאם טאקע איהם שרייבט
 םע־ אמעריהאץ דער פון פרעזידענט דער

 דא־ בריף. א אין לײבאר, אװ דערײשאן
 האט ער אז טען,25 דעם םארטש טירט
 זײנע םיט איהם םאר סאמפאימענטען נאר

 אין װארים, ׳םזגעהילםס״חבר נאהענטע
 איז האםפאני .דער פון אויםבוי דעם
 זארגםעל• ז^לטענע א ארײננעטאן שוין

 אויסנע־ װאונדערליךגענויע א טיגהײט,
 אורטײל, קלוגער דורכאױם רעכמנטהייט,

 מערקוױרדינע א אוסםאסונג, ברייטע א
וױיט־זעהענדינקײם.

 םםעציעל דא איז הסכםה גריז׳ם און
 פון רעדט עס װאם אויםער װיכםי^

 פרע־ — אויטאריטעט די ארויפ איוזם
 פעדערײשאן אטעריקאן דער פון זידענט

 אינשױ שטודירט גרין האט לײבאר, אװ
 אר־ מיט פארבינדונג איז פראגעז רענס

 ער קען געזעצען, קאמפענסײשאן בײטער
 אין פאנאנדערהלײבען נוט אלזא, זיך,

 איר וױל דא און עניגים. אינשורענס
 זעהר איז װאס פונהט, א באריהרען

די אגאליזירען בײם נעדענקען צו וױכטיג

 װאס איגשורענס-אינסטיטוציע, די נײע,
 באװעגונג ארבײטער דער םון איצט װערט

געבויט.

 מיט םארזיכערען זין ״אינשורעגס/
 אין אויך לעבענס־נויטװענדמקײטעז די

 עלטער םון טעג די אין טעל/ ״שװארצע
 צייטען אין ארבײטס־אונפעהיגלײט, און
 ;ארבײטסלאזיגקײט און הראנקהײט םון

 םאםיליע די או טויט, נאכ׳ן אויף אויך
 דער װען באזארגט, עפעס מיט זײן זאל

 — אװעק סבר אין געהט כרויט־געבער
 טראכטען אין׳ם פראבאעם א איז דאס
 םיט ארבייטער־פאםיליע, יעטוױדער םון

 םארדינסטען. ?לענערע אדער גרעסערע
 שטײגערעז, אלערלײ אויף אינשורענס
 דער־ איז פארמען, אלע אין אינשורענס

 אין פראבלעם א געװען אויך איםער פאי
 נעשיכטע די כאװעגוגג. ארבײטער דער
 אסע־ איז טרײד־ױניאנס סן א גאר םרץ

 געגענזײטיגע פון אן זיך הויבט ריקא
 כענעםיט־סאסײע־ אדער הילפס-גרופען.

 ׳שאפ א איז ארבײטער עטייכע פון ׳טיס
 ױניאן, יעדע כםעט טרײד. א אדער

 םון בדייט און לענג גאגצער דער איבער
 באוועגוננ, ארבײטער אםעריקאגער רער
 געשיכטע איהר שון פארלויף אין האט
 ארבײטס־ אן אײנשטעלען םדוכיירם אויך
 איה־ לויט םאשינערי, אינשורענס זאםע

 אײנענארטיגע גאנץ און באזונדערע רע
 האט צײט דערזעלבער אין אומשטענדען.

 טײל יעדען דורך־ באװעגונג ארבײטער די
 טע־ םון פיברעין אלע טיט און איהרעז,

 געקעםפט שטענדיג און איםער טיגקײט,
 ארבײטער פאר זיכערונגס־געזעצע פאר
 אלעריײ שטאאטען. באזונרעיע די אין

 ״אלד־ אויר און ״קאמפענסײשאךלאאס׳/
 ״אנעמפיאײ אויך און םענסיעס״, אײדזש

 עס װען און װאו — אינשורענס״ םענט
 ארביײ די איז געװעז, מעגליך נאר איז

 װאדט איהר םיט נעווען באוועגונג םער
 םון אונזיכערהײט די פאהן. איהר און

 דער איז דאס װאס» ׳טאג מארגענדיגען
 ארויסגערוקט געשםענסט, שרעהענדםטער

 װירםשאםט־סיסטעם, איצטיגער דער םון
 בא־ ארבײטער די נעצױנען איםער האט

 ארבײטער די און האםף, א אין װענונג
 די.א'רבײטער גענאנגען. איז באװעגונג
 געשפענסט םיט׳ז זיר האט באװעגונג
 םון צוגעשטעלט װאפען םימ נעשלאגען

 דעם פון האט זי לעבען. אםעריהאנישען
 שםאאטס־םראגע. א בלויז געמאכט ג\ט
 אײראםע־ טאגכע אין איז םאל דער װי

 און שטאאט, דער װאו לענדער, אישע
 זײן צו גערופען װערט שטאאט, דער נאר
 עס װאו אינשורענס־םארזארגער. דער
 זאל שטאאט דער אז געוועז, נויטיג איז
 איז ״אינשורענם־אײדזשענסי״, אז זײ!
 װא־ געװעז ניט באװעגונג ארבײטער די

 כאטרעםענדער דער אז םאדערן, צו העלדיג
 זיך אין ארײננעמעז װירהליך זאל סטײט

 ״קאםפענסײשאך די פונסציע. אזא
 סארט א אױך דאך זײמגן וראס לאוס״

 “״קאמפעגסײשאךלאאס די אינשורענס,
 שלאנענ־ זײנען סטײםס, םך א גאר אין

 םאר עדות נוטע זײנען באװײזע, דיגע
 אבער מעז איז שטאאט םיט׳ן דעם.
 באװע־ ארבײטער די אפנעסומעז. ניט
יעדען נאך געהם אםעריקא אין נונג

......................... 1
 Hvujm און נױג, יעדען שגײטש,

 און איגדוםטױע. אםעריקאגער דער פון
 אטעריקאגער דער אין וױ אזוי פוגקט

 רע• אמעריקאנישען אין און אינדוסטריע,
 שטעג• א פאר סומט אמעמײן, אין בען

 פארמאמהאטעדזץ־, םון סראצעס דיגער
 אנשיאגען און םעהר, דערגרײכען פון

 פאלי• פון הילןי דער מיט צי וױיטער,
 אזױ שטאאט, אהן צי שטאאט, טישען
 אמעריקאנער דעד אין םאר אױן־ קומט

 שא- שטענדיגער א באװעגוגג ארבײטער
 װער־ מעחרעד װאס מון פונגס-פראצעס

 איגסטיטױ אײגעגע מעהרער װאס טען,
 מיט, העיפט שטאאט דער צי ציעס.
 װאס ארבײטער די האלטען ניט. אדער

 באשיצט, כעסער װאס און מעהרער
 אר־ רי אז װעג, א שטענדיג םלאסטערן

 מאל א׳לע איהם דורך זאיען בײטער
 אוים״ כסדר׳דיגען דעם דערגרײכען

 און לעבעז, אטעריקאנער םון שװאונג
 געזעלשאםטליכע, שטארקע א זײן אזוי

 דאם — קראםט עקאנאםישע אז װי
 יעחנר צו באװעגומ ארבײטער די פיהרט
 םען געוואגט וױ אוגטערנעהםונ:, סארט

 נעקױ איז אזױ זיין. רארםעז ניט זאל
 סארצוױיגרננ ארן אויסשפרײט דער מען
 די איצט אזוי ;ארבײטער־באנסען םון

 אין נרוים אינשורענס־געזעלשאסט, נײע
 איחרע םיט וױיט־געהענד און םארנעה״ם,

צילעז.
 ״ױניאן דער װעגען רעדט װאל םעטױ

 םיט גןאמפאני״ אינשורענס לאיןי לײבאר
 א טיט און ;אטעם םארכאפטען א

 איהם קעגעז זיצט אטעם םארכאפטעז
צודוערער.״ זײן אויך

 םיט שםועסען געגאגגען בין איך
 פרע^ פון םארלאנג אױם׳ן װאל, מעטױ

 םיטניי^ א איז װעלכער זיגמאן, זידעגט
 רער פון דירעקטארש אןי באארד דעם אין

 אונטערגעםונג. אינשורענס גרויסער
 אויוי זאך גאנצע די האט װאל ״מעטױ

 פרעזידענט םיר האט םיגגער״*, זײנע
 עס זיך האב איך און געזאגט, זיגמאן

 אױ װאל מעטױ םארשטעלען. געקענט
 W? איך םענש. נײער קײן ניט טיר
 ארבײ־ דער אין זאכען צו באציהונג זײז

 אױף צליק זײז ארן טער־באװעגונג,
 ארט זײן קען איך אלגעםײן. אין פראגען
 הינ־ זײן ריהרעװדיגקײט, זײן און רײדען

 דעם אין װאס םאטהאס, זײז און רײסוגנ
 די םון שפיל האםטינער דער דא איז

 באװענלימנן זײז אין בלוםעז טונקעלע
 עס נעשטאיט. ױנג־הירעװדיגע און ׳פנים
 כאראין״ דער באלאנט גוט אויך מיר איז

 ארבײטער אםעריקאנער• םון טער־שטריך
 אוגטערנע־ גײע א האלטען צו םיהרער

 צערטליכקײט, גרעסטער דער םיט מוננ
 זײטען שװאכע פארמאנט. ער װאס

 שוחד אױף ;ארױטשטעלען ניט קײנםאל
 ;האנט דער מיט טאן מאך א רינקײטען

 אמעריסא־ בײ אײגענשאםט אן איז דאס
 םאד זײנען ov םיהרער. ארבײםע נער
 ערסלערוננ אײן עריןלעהרוגגעז. דא דעם
 םיז זיר געהמט דאס אז נעוױס, איז

 אין באװעגונג ארבײטער די װאס דעם,
 טאפען סראט יעדעז בײ מוז אמעריקא

 עס ווער זעהן און ערד, די זיך אוגטער
 נעגענװער״ *דץם איז איהר אױוי לויערט

 ארביי־ די דאך װערט מאמענט. טיגעז
 מיסרעםרעזענ״ אםס אזױ באװעגוננ טער

 אימער גאננ איהר דאך איז און טירט,
 אזא אױף און באיג־ארויױ, בארג־ארויף,

 אינ־ אמעריקאנער די װי בארג ריזיגען
)11 זײם אויף (על.-ס

 םיגור הויכע זײז םארשטעהן. איהם קעז
 םלאטפארם-םישעי. דעם איבער זיר װינט

 יעדער איז ריהרענד און זאכליה רעדט עו
פרא־ קאנקרעטע וועגען רעדם ער װארט.

:ו.ען
 סײן ארײנמישען ניט זאל מעז בעט ער

 —ער זאנט — דעם אױו* הלײניגקײםען.
 דארטען קאן אלעס קאםיטעס. דא זײנען
 אויסגענליכען און םארענםםערט לײכט

 מוזעז — ער, זאגט — ״דא, װערען.
 דאט אלגעםײנע, דאס װענען רײדען םיר

 ווע־ ^םראנט״, גאנצען דעם װעגען ירױסע,
 אז שעפער, די היטען םיהעטעז, דעם געז
 םארוואר״ װי שטאדט, םון טײל ?"\ אין
 הײן נאדעל, ?ײ\ זאל זײן, ניט זאל ער םען

[ שער, "  בא׳ גיט ערגעץ אין זיך אייזען ?
װעגען.״

 מיט דורכנעדרונגען איז פארזאמלונג די
באגײסטערוננ.

 ארײן זיך רײסט ם^נסטער די דורך
 זינרײכע די םון געזאנג דער און שפיל דעד

 שעפער, נעסעטעלםע ם<ן סלאוקמאכער
 די איז ארבײטען. צוריס שויז געהען װאס

 שטאר״ נרעסער, נאך ווערמ באגײסטערונג
קער.

 אםשר האבען װאס קלײניגהייטעז, איע
 שאפ־טשער• אײנינע געטאטערם פריוזער

 װע״ רעליןי, װעגעז בענעםים, װעגען לײט,
 הלאויד יײדענדע אײנינע םאר הילף גען

. טארשוױנדען. — סטרײחער
 זיץ םארענדיגם חײםאן ברודער און

runנע• םהען *םיר :ווערטער די םיט נ i 
 ir : םאמז קעמז צז סםרײק דעם װיגען

יעמנז." בעסצרצן און שעחנערען
0326 אױגוםס,

I1פון םיםיננ 8 אויוי m סשעדלייס
ןןרײניוקוםען) ׳יײעריגתײטען (סיינע

ק«רלין אב. םוז

 אננעקױ מיר איז שװער זעהר ׳שװער,
 מא«־טעער־ דעם אויף ארײנזוקוטען מען

ה*ל. װעבםטער איז טאךםיםיננ
 דעי״ ניט נעוזאלםעז, ניט האם זאך קיין
 ׳ןזא•־ א — *■עלירעז דער ניט בעטעז,

 ער־ איינצינע די איז טעערמאן־קארט
 דע־ בײ ׳שטעהען װאס רי, גיי לויבעניש.

 איך ווען אםילו, נעהאלםעז ניט האט טיר,
 דער םאר שרײב אץ־ t» נעזאנט, האב

״ ״נערעכםינקיים״.  נע־ ניט נױר האבעז ז
ניט. איך האכ צײנען צו ױאס און נלויבט,
 חײסמע רי סיז נעווען איז טאנ דער

 נעוועז איז יוםט די זומער. חום טענ
שםיקענד. און קלע*'ק פייכם,
 טאו םיםען אין אזײנער 3 ביז 1 םון

 אסשר םיר, דעו־ בײ נעשטאנעז איד כין
 שי6א נאסאנטען, א סריגען איר וועל
 זא־ ווארם מט » םיר פאר איםיצער ײעט
 טיר־הי־ די ערםאמ. אוזן אנער נען...
 פון מיםנלידער צאחל, איז 6 ארום טער,
 בשום םיך חאנץן ױניאז, אײגצנער םיין
 • אהן ארײנלאזען נעײאלט ניט אוםן
־טשערט»ז־פ«רד.1ש»

קײנעם. ,ארדער׳ »ז האבעו םיר —
 ארײנצולאזען, ניט ש»«־טשערלײם, חמ
 ברד נעעגטפצרט חיטער די האנצן —

פון חאל־טשצרםאן דעם וױים׳ען, דער
 las פ«די»נ^ זיין אויו• Jen וחננםנמר

םיטיגג צום צו?פימ םיו זאל
ת ײי י פי ד 1« די מ י י ו .

 איך װעל נװאלד םיט ארדער. אן איז
*רייננעהן. ניט

םארדראםע;. נאר מיך האט זאך איין
 רעפאר־ א נעוױזען נאר װאילט אין־ ײען

 צײ־ קאפיטאליסטישער א םון טער־קארט
ארײננעלאזט... יא מיר כיעז װאלמ םוגנ,

סארמע־ נאנץ מיין »ז וױים, נעה נאר
 ״■יקעט״־קארט, א און םםרייק־ א איז נעז
 פון ,”,אוטגפשעפטינטע די פון נאך און
".D'uur, די

 רווי א װיים ברודער םיך ניט אט אבער
 ,זײט :זאנ א םיר ניט און זײט א אן א■

 קרים־טשיז א םיר ברעננם און נום אזוי
 חײםאן.״ בר. םאר לעםום םים םענדוױטש

 װאלט םעלר 1אי הירש א *ז רוכם, םיר
 *10 מיט׳ן איר װי נעלאםען. ניט שנמלער

 סענר• דעם נאר חאנט אין םענם־שםיס
װיםש.

 איך בין נעטראכם, איך האנ איצט,
 םענד־ דער ארײמעחן. וועל איר אז זיכער,
 זײן... םשתדל סיר ם*ר זיך וועט װיטש
נעהאלםען. ניט חאט םאל דאם אויף אכער

 —באפענטקי אנדערע זוכען לויוי איך
 נעלינגען ראר פױר וחןט אפשר אפשר,

 אויוי זײז דאר און קאפריז סיין אױםםיחנן
a n .שפפ־טשצרםאן־מיםיננ

rm נע־ דאם אביםעל םיר פלאנט דא 
 אין שולד. םיין or »י« אפשו :וױסמן

a םאר ,פריפערעדגעס״ פון צײם חנו n
1* ra *tffcwrwב m m

 זיך םארשריבעז, ניט זיך װײטען, פון נען ץ
 אבעי־ אקטיװ. געוחגז ניט געטאלדען, ניט
 און נימ טויג איו — עדות םייז איז גאט
 וױכטיגע, אזעלכע םארנעחםען ניט קען

פאסטענס. םאראנטװארטליכע
 װיכד םון איגםיטעז אז טרעםעז, ס׳קען

 פאר־ זיך איך סטרײק־ארבײט טיגער
 װעלקט; װאס בלום, א װעגען טראכטען

 איבער ;פארגעהט װאס זון, דעד איבער
 צי זאי דאס און םאלט... װאס א׳שטערן,

 איבערהויפט ארבײט, סײן מאכען נישט
 גרינד־ א םאדערט װאס סטרײק־ארבײט,

״דזשאב׳׳״. נעמאכטען ליך
 אונטער אײננעםרײסט זיך איך האב

 אין אמאל שטוב, אין אםאל װענט, םיר
 מײנע אױםשרייבען געפרופט לײברערי,
נעםיהלען... מײנע אױסגיסעז געדאנ?ען,

* • *

 זיך איך האב — אריין, םיך לאזט —
 —!1ארײ םיך לאזט — געבעםעז, װידער

אריין. ביז איך און
 די םאר דערתלערט איך האב ענרליר
 זײנען םײנע זאכען װעלכע טיד־היטער

 ״נע״ דער אין געדרוסט געווען לעצטענס
 ארײנ־ מיך האט מען און — רעכטיגקײט״

געלאזען.
 און זיץ־ אלע האל. זוי־ן שױן איך בין

 בעריל, ברודער פאתומעז. שטעה־פלזנצער
 גזןװצזענעם סי,יז פון שאפ-טשערםאן דער

 שטול האלבען א םיד ח׳אם ישא« לעצטען
 םארשװיצ־ ביידע, םיר זײנעז אפגעגעבען,

 אײן אויוי געועסעז דערחיצטע, און םע
 אלץ מיט — בעריל *יז דאס אט שטול.
זיך. ער םיילם

חןדט צר חײםאן. נרודעד חןדמ עס
ייגג » אםייו »ז
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פרעםפ וער אין אינמעתעשאנאל אונזער פזן ןןניניס
pc .פינקעלשטיק. ל

 צױ ״די גוםער אױגיסם ojn אין
>oc:v,״ i n ,מג־ סאציאייסטישער  װי

 ’דפ״ אוגםצר חודש״זשורנאר, שאפטיליכער
 דיכטפ נאגאבטען דעם pc רעדאקציע

p? אנרהם זשומאייסס, *ון o r, ער״ איז 
ײ" די צװישען פאראתל א * 
 דער אין זיך האבצן װעלכע ססרײקס,

 — יארס גױ אין אמעחױבען צ״ט זעיבער
 ארבײםער סאמױי די פון סםר״ת דער
 קלאוקסאמןר. די pc סטרייס דעד און

 ®ח םאימ גמשריבען איז ארטילעי דער
 קחןפםיג און שצחן איז און ריצסין א.

 דופטעם עס װעילכען pc אננעשרימון,
 ריבשאפם א ptc חן פאעםישער ארױס

 ױניאז״ תלאױןסאכעד םעכטמ^ר חןר םאר
 די פיט יןאפף אין איצם שטצהט ױאס

נאיעבאטים.
באדויעױ::, אויס דריקט ריעסין א.
 סא:װ״ די םיז סםרײס דער וואס
 װייזט און נענאננען, פאריארעז איז םער

 נע־ ר,*ט עם װצי־ום אורזאכען, די או
 אזוי אוכדפםענדען, די אונטער סוזס,
 רעיםא' איז cip אז ?ן, װייזם ער ןיין.
 און ארגאגיזירם, נום ;ים זיינען זיי װאס
 די םוז יעסאן א נעדזםעז דארפען זיי דאס

 זיין צו װי באװענומ אדנייםער איד״ןזע
 םאר יןעםפען צו וױ און אמאניזירט

צוזאםענוזאגג אין און רעכטען. ןײערע
: אױס ער רופם דעם ס־ט
 די per א*ז אױעק וױיס וױ ״און ׳
um״v v זעיכע פון באווענוננ ארבייסער* 
מ8 תרי צרפאהדוננע) ײ

 די וױים וױ אייוסטרירןן צו און
 ׳®וין א־ז באווענונג ארנייטער אידי׳טע
 טרייערינע אזעיכע םון אוועק זױרקליך

 ארניײ ם*בװײ די װאס ערפאהרוננעז,
 װייןט דורכנעםאכם, יעצטענס האנעז סער
 נע־ ש׳האם װאם •דאנ־עס אױש׳ן אן ער

 ער ױניא!• יזי־אוססאמר די סארם
: ערייבם

 םטוייק תלאוקםאכער נרויסער .רער
p עס האם צודיס •אד,ר ie םסי r נע־ 

 ױני*ז הלאותטאנער ט־ויםע די נאךען
 עטארק־ארגאניזירטע )װירק<יכע א —

 די אר״ננענוםען האם װאם ױניאן,
 םרייד םון ארבייםער סאחטידענםםע

' 1אי מבעו געגוםעז האם וואם און י
 1אי װי אזוי יאהר, ;אנץ א םון טענ

 יױ רי אם און םםרײק. פון טעג די
באנײטםערעג־ א גע׳שםאנען איז ניאן
אידי־ נאנצער דער סאר בײט»י< דעד
 דאן זײט באותגוננ. ארבייםער מער
 טרײד־ױני־ די אמעהויבען זיך האט

 אי־ רער אױןי אויפ^ענוננ א;יסטי׳שע
 נעםיהים זיך האט דאם נא̂נ ו־י׳שער

 נצחונות די אין און סםרײפם די אי)
 יו־ סיזמערע און נדעםערע אלע פון

jd w i ערוואכםעז פון םאחש דער 
אנ־ נענוםען האט ארבייםער אידי׳פען

םונטערער. און םונטער נעהן
 רי נע׳פפרייזט האם בראמ .אזן

 קלאוק־טר״ד דער ױניא). יןלאזקמאכער
 םון צייט אין םרייד. םעזאז א איז

 װי אזוי טרייד, דער איין <אוט סעזאז
ארביי־ ׳פטראםען גרויסע ׳פװאם, א

 אוים־ םעזאן נאכ׳ז װערען וואם טער,
 באזונ־ דא איז דאיום נעטריפענם.

 סיםטע־ אנצונעהן נעותן טװער דערס
 דער ארבײם. ױניאן דער םים סאםימ
 טרײד דער אויך איז םרײד קראות

םאדעם, פאר׳פידעגארטיגםטע די פון
 ענ־ אין ׳פםענדיכ זיך האלםען ױאס

 װען אםאי, איז דארום און ךערען.
 ׳פםיק־ נעארביים נאך האם סעז

 אותקצרפםעיען געווען רJnוr ארבײט,
ײי־ •ר״זען. ױניאן פצסם־בא׳אםיםםע

o אין יער, n םאר׳ז איז םרײד סלאוס 
 סי'ײ א םיט ארבייםער צרפאהרענצם

 איייז ווערעז צו יײכם קאפיטאיל ג«ם
 גע־ זוינם באם פליינער דער באם. א

 עםייכע ז״נע דארמםינער יחןהנ<יך
 נעוועהניויך זיינעז װאס ארבײםער,

 תעז דארום לאגדטליים. אדער אתבים
 איז בייויג םחורה זיין אאופױטצן צר

 םאנופעס־ גריינמז םים׳ז אאנתוריחנז
 םים פול איז םרײד דער ט׳פירער.
מ דאר. און באסאם. קל״גיגמ אזזזי

 מטרוימיד איצ די אויןי פוסענדינ גיט
 אויפגעחאי־ יוניאן די האם מםײנער,

tro\ םויזענרער צעחנדלימ איתרע 
 אלץ םארנרעםערם ווון גדסנלידצר

מר .  פארתלעגזורם *ון ארב״םס־לוין זי
תר *לץ  בי־ און ארבײםם־צייט ד

 םוחד דאם עלןןאלנ גרױם כױם מםפם
חנר־ נאו האם און«י םיםסצס. סימ

ר אײד יאממ• א אאיחרטמא צו  דע•' »י
 זיכעחזײם־באדיננוננען אח ײסווד1חו«

״ די «ייז ר א יי i װאם ׳ r e  nr נים 
<ו  »ח נימםםע די «יז םאנמ אי

^גיאגט■ «רנצדי«וטס-א3« עלסםםע
י «ת» “־ י

it, . ״.־

 די :עט^ן און םאן ;עתענט אןן ^ןט
איםיגראנטעךױגיאז. אידישע
מיער־ ;עמאכט ה^ט ױניאן די ,און

 די *ורנאגיזירען צו א^םרעגגוגנעז לײ
 אי- אויך םרײד קיאוק pc ארבײטער

 נרעסעיע ארע אין יאגד, גאנצען בער׳ן
 אםעריקא. םון צעגםרען קלענערע און

 נאכאנאנד^ הערען םען םרעגם אסאר
 דארום איז ארבײםער אידיטען דעם אז

 עי װײל ארגאניזירפן, ישווערער
 און פלאץ אײז אויף פעסם ניט דצט

 pc ארבייט גוםע די טרײד. אײן אין
 גױ דעם און ױגי*ן קראוקםאכער דעד
̂וט ד װאס בײמ*יר, טעז  געגעבען ה

 גע־ האט ױניא:ס, אנדערע די אויך
 װאנ־ אידי׳שער דער אז דערצו, בראכט
 םזי דער טרײד װעלכפז איז דערער,

 םרעפט םארװאיםעז, גיט איהם זאר
 און ױניאז, רעבעדיגע א זיך סאי אלץ
 נאד, קוײט ער צילנםעד װזןרכען אי]

 דפי םון אויג דאס א^ץ איוזם באגלײט
ױניאז״ דער pc rw די און ײגיאן

 אײנכעפונמןװעםע פילע װי ״םעהי
 די האט ױניאנס, אםעריקאנער עכם

 :א־ אויםנעםאז. ױניאז קיזאוקסאכער
 בעסטע די אפייו יוניאן, די םירליך,
 װאס ׳דאס אויפםאן ;יט קען יוניאן,

 אויפ־ קפז דעװאלוציע ם^ציארע א :אר
 איז באסעס די פון פיאפיט דעי םאן.

 אד״ די pc ארבײט אונבאצאהיםע די
 בעס־ איז קען ױניאן די און בײטער.

 pc פראפים־תאוה די נאר םאל טען
 אפשאפעץ. :ים אבער אײנצױםען, באס

 א װי פעהר נים איז ױניאן יעדע
 און ארבײטעד דעם צוױשפז פמרה

m חײ א — באס דעם rs nyr. דער 
 מעהר ניט איז ױניאן דער פוז אויפםו

 און פעןרות. אזעלכע פון סייט א װי
 ?זכדדען. צופרידען ;ים קענען פ״שרות

 פאדאיבעיס ארוים ישםענדיג רוםעז זײ
 פאד׳עטע־ ארבײטמי די קריטיק. און
 שטארהער װאם אז אמר< שויז העז
 זײער זײן וועם עס סאםןי־סעהמער און

 אויספא־ וועם גינסםיגער איץ ױניאז,
 און אדבײטער םאר׳ן פלןרה די לען
 :עצאהים םעהר איץ ׳באס םאר׳ז ניט

 זײן םאר תריגעז ארבײםער דער וחןט
 פראפים װײגיגעד אלץ אוז ארבײם

 ארבײטער׳ס פון קריגען באס דער װעם
ארביים.
האט• םאגופעקטשורער הלאוה ״דער

 מיט׳ן םאכען יסיום געקענט :יט איץ
 יע־ װידהליך זיך מוז ער אז געדאגס,

 דער םיט און.שרים םרים אױו* כעגען
 אן ראננ פון. דאך ער איז ױניאן.

 איױמע די *ז געררען, אײנגעײאוינם
 פלאם־םײער קמםפעז זאלעז ארבײםער

 פוץ צײם אין אפםאך גוטעז א פאר
 דעם װענען זאילעז זײ אז p* ססרייק,
 אץ לימערעז זיך װאס װײנינ א»םאך

 דא און יאהר. נאנץ א pc םעג די
 טאקע וחזם עי אז דערזעהן, ער האם

 און אפהיםעץ. םוזען אםםאך יעדעז
די פארלארען האם באס דשי ייעז

 געבראכען, אוסאך דעם p» געדולד
 דעם זיך געגען דערזעהן האט

 םוײ do pc פראנט פאדאײגיגטען
 %שטע*דיג זײנמן װאס ארבײטער, זענט

 ױניאן חוד pc רוף אויס׳ן גרײט
אױסצוגעמען. קאמף דעם

 קיאוק־ די האבקן 1916 יאהר ,איז
 געקעמסם, הארט און יאגג םאכער

 ענטזא־ קענעןי ניט זאי באס דער אז
 איהם זיך גאוסט cy ;אר ווזןן גען

 אפםאך אזא ארבײםער. אן זײנעם
 םאגופעקכדןןורערס די איז געװעז איז

 איז ברעכען, געװאים איהם האבען
 איז םארלארעז. קאםף חגם האנען זײ

 קלאױזםאכער די האבען 1919 •אהד
 װאס װאך־ארבײט, אויסגעקעםפט
 די ביסעל רעכט א טאסי פארלירצערט

 פאר־ װאם באסצס, די pc פראפיטעז
 ניסעי יעכט א אויך אבער יעגגערט

 דעי ארבײםער. די פון יעבעגס די
 םרײז־ פארשידעגערלײ די פון הפקר

 די אויפנעהעדם. ד«אט באיטטיםוננעז
 אר־ חגד בײ 6יאגע:יל אח טרײבעני׳ט

 יעצטע די אויפנעהערם. האבען בייט
 שוױיס־ רער פון איבערבלײבעגיש

 .אויסגע־ װארצער מיט׳ז איז סיסטעם
געװארען. ריסען

 סראוקסא- די קעמפעז איצט ״און
 אי־ םעג 5 און ^םונדען 40 םאר כער

 יױ די אז דערהויפט, און װאך א בײם
 אויפ־ ריכטיגען דעם האבען זאי :יאן
 אזוי באסעס, ;רויסע איע אויף זיכט

 קאנםאקטאר״ קלײנינקע אלע אויןי װי
 פארפעד־ װאס באסעס, די אױף ׳יאך

ײ ארבײט די טיגען  שע־ די איז זיד י
 װאס באסעס, די אויף װי אזגי פער,
 האנט־ די צו ארבײם די ארויס :יב״לז

ראקטאדס.
 װאס װיכםיגםםע, דאס איז ״דאס

 סריהעדינע אלע באפעססיגען װעם
 ענסשיאסענ־ פעסטע אוז נצחוגות.

 דעד םו.ײ, ביז׳ן אויסצוהאאםעז הײס
 װעט פיאנט דער אז גלויבעז, פעסטער
 די אז ״סוף גיז׳ז פאראײניגט בלייבעז
 .באוױעגוננ ארבײםער yאידי^ ;א:צע

 דאס — סוף ביז׳ז םיטקעםפען װעט
 זײערע אוז סםרײסערס די פארזיכערט

נצחיד/ פוילען זייער קינדער און פרױען

 ־טאגיגע5 א זיץ גוט װעט אודאי
 פה ײעדעד — ארבײטס־װאך

שטאגדפונקט דץ
 אריבער זיך מיר םראגען איצםעד איז

 און לאנער, צװײםען א א״ז אנדער, יןא
דארםע;. שרײבט פען װי הערעז, לאםיר
̂אוק־ גרױםען מיט׳ן פארבינדונג אין  קי

 זײז יעדער דך זאגט סםרײס, טאכער
שםאנדפוגהם. אײגען זײן םון װארט,
 אײנער :אר וױ !םערקװירדינ איז

 אבי םטרייק, חןס ותנעז עפעם זאנם
 קיאוק־ סײז ניט איז אײגער דער נאר

 אדער דז״עאבקר, אדער מאגוםעקםשורער
אם pc אײגער pc באאמםער א עפעס

פערזען
pc .ראדוצקי א

^ ^OnxaZaScKiaiBcea

.־ בלײבט וועהמוט די
 איצט ״נו םיר, צו זאגם ער

 ;זינגען אנדערש שױן איהר ודעם
 זיך האם ®;ץ אייער

פארדונגען״. לױן גוםע פאר

 את עס פריינד, אםת,
 עיקר. דער עקזיסםעגץ פון

 בלײבם װעהםוט ם׳אלםע דאך
שםיקער... אץ ס׳האר״ן רײסט אדן

?לאנער דער
 איך דדי מעהר אנדערע לײז־ען אםשר

;שדױיגען זײ נאר
ך אץ צער גרױםען דעם שםיקען  — ד

שװייגען. םים
יימ, איז לייד קיץ קעז איו
 פארםראנען. װעהםןןגען קײן
 דײן און עיקזאל םיין איך מוז
yin כ«קלאגעז- אדעמענם

1926 אומוסמ, מצםעד

 — אדגאגיזאצתס, נאיצבאגדשע די
 דיצד און סםרײקער די גונסמען צו עס

 און נאיענאנדם. די \vm אוז מניאז
 err וחוגצן אסת איז דאס װי •ונקם
 רבינ^ װעגען אמת אױך עס איז יחיד,
״אגודת רי חאס » #אם

 שאגגרע• ארטאדאקסישע די pc חרננים״
 סיגא־ ״ױדיטעד דער pc און גײשאגס

 איחר ארױסגצזאגט אם^ריקא*, pc נא;
 װאס #ז*ך ;ערעכטע א איז צס אז װארט,

 פינוי-סא;ײ » סאדצרען קל^ותמאמר די
 #ארנײמצר אידישע װאך. ארבײטס גע

ט דארסען #רבנ:ם די ז^גען  געצװאיג־ ד
 םצן באלעבאטיס זײארע pc װזןרען נעז
 זאגען ״אםת זײן. שבת מחלל מוזען זאי
 השם, חלול א איז סv !אזוי אודאי #םיר

 סטרײסצן לאזען באלעבאםיס די װאס
 די [ײ װײי ארבײטער, די לײדען אח

 אר־ שטוגדינע 40 * װילען ארבײטער
 אי״ דארפעז גיט זאלעז זײ בײטס־װאך,

יטבת... אום בײטען
 ארוגםער אביסעל דיגען מיר נאר

 גאד האבען מיר פאררעדט.: זיך יװענ פון
 ,׳אי־ די אז דערצעחלען, אײך געװאלט

 וױיסט איהר וױ טאגעבי׳אם״, ךייטע
 רזאט צײםוננ, ארטאדאקסישע אן אודאי,
 סיעציערען א אױנוסם םעז9 דעם געהאט

 ארבייטם־ םאגיגע םינוי ״» עדיטאױע^
 די געיויבם ווערם עס װעלכען אין וואך/

pc איז הרבגים״ ״אגודוז דעד 
 פיג^־טאגיקער א םאר ארויסטריט דעם

ארבײםס״װאך.
 האבען טען קען ״טאגעבלאט״ דער צו

 מדײ דעם אין דעדם זי הלמאי םעגה, א
 פון און ״טבת-רודז״ פון בלויז טאריאל

 װע־ גיט גאד דערםאנט און ״אידענםום״
 זאכט װערטעד פא• א אבער סטדײק, גען
פארט. זי

: אזױ אן זיך פא:;ט עדיםארימל דער
 ״אגודת די םדז אויפדוף ״רער
 ארטאדאקס אװ יוניאן פון הרבנים*',

 סי־ יונײטעד פון און קאמדעגיי׳צאגס
 פעף־ װעגעךא אםעריהא אװ :א;א:

 סלאות דער אין ארבײטם־װאך טעגיגע
 אויט* די ציהען דארף אינדוסטריע

 אידישער דער pc ממרקזאםקײט
עפעגטליכקײט.

וױדערהאיען, צו גויטיג איז cy״
 וױנקעלשטײז דער איז שבח דער אז
pc װעיכע :עגד1אי אין ױדענםהום 

 שוין זײגען רעפארמער אפילו לאגד.
 בא־ געװאלדיגער דער אין םודת הײנט

 ױדענטום פאר׳ז שבה דעם פון דײמונג
פארשטארקערו::, יעד^ר םרן אז אח

 ד#ס ?ריגט קריגם, טבתי דער װאס
כתית. גײע דערפון לעבעז אידישע

 שבת דעם שטארקען פון אידעע ״די
 ;ױ איז איבערהויפט אםעריתא, אין

 דורכג״יו־ שוועד אזוי ;יט איז יארק,
 זיך ״שםעיט טעז װי וחןרעז, צו פיהרט

̂וק די װען פאד. געװעהנליך  אינ־ סל
 רױ אידען די געל^זען װאלט דוסםריע

 געװארען טבת דער װאלט שבת העז
 אױסער איצם. איז ער װי אגדער׳ט

ד װאיטען ארבײטער םיל אזוי װאם  נ
 די שח הײזעד די װאיטען •שבת, היט

 שבת׳דיג געװארעז ארבײטער דאזינע
 שטארקעז א געבעז װאלט עס און

זאכעז״. אידייטע אנדערע צו שטױס
 עם זאל :יט. או:ז אי־ם פילא, ׳איז

 אנדערע צו יטטױס ״יטטארסען א ;עבען
 דער מיט אהער נאר, אבי זאכען״, אידישע
 אר־ םאגיגער פיגף ♦שםונדיגער, פערציג

 די cpiy רעדט װאס אבער !בײטס־װאך
 וואם . >' גהור סני בלשוז ״םאנעבלאם״

 געוועץ, ;וס ס׳װאלט אז זי, זאגס עפעס
 געלא״ װאלם אינדוסטריע קייאוק די װען
 צו םורא האט און — שבת, רודזען זעז

ם הלאוס די װען זאנעז, י ם א ב ע י א  ב
 ניטם וױיס דען צו נעלאזען? װאלםעז

 אינ״ קלאוק די אז ״םאגעבלאט״, די
שױזדיג? ניס :אר דא איז דוסםריע
 pc שרײבער עדיטאריעל דער זאל

 אלג־ קלאוס די אז װיסען, ״םאגצבלאם״
 א און וראױלע א גאר pi«r איז דוסםריע

 אלק *n* שאחגז איהד pK ׳פיעע
 איז n\ נעווארעז! געזאנט סטרײיןער.

 גצמן צו געגוג רײך אויך pn נעגונ נום
̂ת״ שבת-רוה, נאר נים ארבײטער די  ז

 און םאדערונג*ז, זײערע אלע דערען
 די פאדערען. זײ װי םצהר נאך אםילו

 אח פײנצ ד• אט װאם גאר, אמ צרה
ארײנ• איז אינדוססריע״• װאױאע

ע אין גצםאלמז מ כ ע ל  די חזננס! ש
 אינתסטריע, קיאױן דער pc באלעבאטים

 צו םודא האם ״םאנצבלאם׳״ די וואס
וז זײ דעדמאנען...  שולדינ?! n עס זיי̂נ

 רעױ אט אױף שאתוםצן זיך האבען זײ
 איהר אינחסטרת, רייכער און שזדזגעד

 װאס נעםאן חאבען אח טארסריייעז 1 צ
 ארימצו• דארם געקעגם, נאר האבאן זײ

 אתד צוש#לינתרתג, כאאם, ברײנגען
 !ושטצדענ1ז איז םאראנםװארםלינאײם

 *סאגעבלאם״ די האם ײאס הײנם
 איז ודעלמ אינדוסטריע, קלאוק חןר צז

 וואס f ׳פוידיג ניס נ*ר דעם אין באמת
 איז זי מ»ס מולדינ נעבעך, זי, איז

וואם העגם? אזױנצ r* אריענצפאלעז
 .פאאיםאנער די מאם מולדי^ «י איז

 את האנזיכםינע אזומע זימען איחדע
T•*' ניעמײן, דגטיוע1תול tNpii אוש

a יײ• v« (ייוי• t
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n'װ מנעז * w  s;)nc tvv'uv 
i .(זמורנאליםםpc עם על

חעברעאי״ א אין ארױס איז טעג די
 כוך באקאנטע דאס איבערזעצוגג שער
 רע- א סון ״מעמוארען :הראיאטסין פון

 געלעגענחײט דיזער בײ װאלוציאנער׳/
 איבער- אמאי נאו אויסגעקוטען מיר איז

כוך. מערסוױודיגע דאזיגע דאס צולעזען
מעהי־ שױן ביר- גײ קײן ניט איז דאס

 ערשינען איז עס וױ יאוזר, דרײסיג וױ
 קרא־ האט באקאגט, (װי אריגיגאר אײן

 עגג־ אין געדרוקט צוערשט איהב פאטסין
 סאראן זײנען עס װי אזױ גאר ליש).

 געבענ־ ׳שעזיםעג גליקליכע װעלט דער אין
 זיך, דוכט ווערען. װעיכע גאט, pc טשטע

 גאנ״ דאם פארבקײבען און איט גיט גאר
 טרעפען אזוי םריש, און ױנג לעבען צע
 װעל- ביכער, זעיטען) זעהר (הגם אויך זיך
 ארום יאהר דרײסיג אין לייענט איהר כע

 םאר זײגען זיי און ערשײגען זײער נאך
געבוירען. הײגט ערשט װי גײ װי אײך

 יאהר דרײסיג פון םעריאד דעם םאר
 גע־ רײך ליטעראטור טעסוארען די איז

 ׳שילדערען װעיכע ביכער, םיל כייט װארען
 דעם ניקאלאי אין יעבען רוסישע דאס

 טאיאנט, מעהר סיר מיט• צײט עריטטענס
קראפאטקין. װי קונסט מעהר סיל פיט

 מע• די סון איינער קײן זיך קאן דאך
 דעױ םיט םארגלײכען ;יט מוארעךגיכער

 דעפ סון אויטאביאגראסיע זעלטענער
סראפאטקין. פעטער ״פירשט׳״
 שיל־ רעאלע א ׳זין דוכט ׳איז דאס

 דאך און יעבען, מענשענ׳ס א pc דערונג
 א װי יעגענדע, א װי עס זיך לײענט

מעשה׳לע.
 מעשח׳לאדשרײבער באלאנטער דער

 אויטא־ זײן אנגערופען האט אנדערסאן
 ״דאס ;:אפען דעם מיט ביאגראפיע

לעבען״. מײן פון מעשה׳לע
באיטריי־ די אן ער הויבט אזוי און

2)2̂ •
מע״שה׳יע, ישעהנע א איז לעבען ״מײן *

 צײט, דער אין גליהליך. אזן רײך אזוי
 דער אין ארויסגעגאננעז בין איך װאס

 איג־ עלענדער א און ארעמער אן װעלט,
 מעכ־ א באגעגענען מיך זאל עס װען #געל#

 זיך ״קילײב :זאנען מיר און פעיע טיגע
 און ציל, דײן און יעבענס־װעג דײן אויס
 באשיצען״ און םיהרען דיר איך װעל דאן
 בע־ זײן געקענט ניט מזי מײן װאלט —

 לעבענסגעשיכטע םיין קליגער. אח סער
 מיד: זאגט זי װאס װעלט, דער זאנען װעט
 װעלכער גאט, גוטער א פאראן איז ״עס

גוטען״. צו אל*ז פיהרט
באשרײבונ: ־ לעבענס הראפאטקינ׳ס

 װע־ צו אגגערופען װערט דאס אויך האט
 א םיט נאר םעשה׳לע״ שעהנע ״א רען

 דעגײ דעם בײ װי אינהאיט פארקעהרטען
שריפטישטעלער. שען

 ארעם אן װעגען דערצעהלט אנדערסאן
 לאטוטניק, עלענדען אז םון זוהן א אינגעא

 דעד מיט נעװארען דעיהויבען איז װאס
 סדרגה דער צו טאלאנם זײן סיז קראםט

 גע־ זוכה און װעלט-באריהמהײט א פון
 קענינליכען א בײ מיטאג ע«עז צו װעז

• ־ טיש.
 דערצעהיט װערט הראפאטקינ׳ען בײ
 םון קינד א אזוי וױ פארקעהרט, פונקס

 אין ערצויגען למילכות, קרוב א םירשסען,
 דעם pD זיך האט סביבה, מי<יטערישער א

 מענש א געװארען איז און באפרײט אלעס
 זין בעסטען ארן העכסטעז אין פאלה, םון
װארט. דעם םון

אזױ איז דאס אז ניט, מײנט און
יײכט.

 גע־ זיך איבער ם׳האט וױםיל װיסענדיג
ין מיט ס׳האט לאנג װי ארבײט,  גע־ ז
 םירשטען־ רוסישער אנאנדער לעמפט

 טאלס־ ניקאלאיעװיטש <עװ גראף קינד,
 הארצען סון אויםצוװארצלען אום טא/

 דער־ און דורות םיל םון ״בארסטװא״ די
 4״אײנ צו דענקעז און יעבען אין געהן

 שטארק, צװײםעל איר p(א םאכקײט״
 איחם זיך דאס האט אלעמען נאו אויב
 מיר קאנען — אײנגעגעבען) נאנצעז איז

 קראסט נײסטיגע די אבשאצן רעכט ערשט
 געמאכט האט װעלכער קראפאטהין׳ען, םון
 ילעבען, זײן אין זיך, איז רעװאלוציע די

דענקעז. זײן אין
 אז נאחױ«טעט, קראפאטה^ אמת,

 בילדעט מענשען א םון כאראקטער דער
 תינדער־ די א*ז סריה, גאנץ אויס־ זיך

 חאם דערצצזזלם, ער װי לויט און יאהרעז,
 דעםאסרא־ די געסיהלם אינגעל אלס ער

 שיע־ זיך חאבען װעלכע גמפיח^ח, טישע
 צװעלױ אלס ענטוױקעלט. נאר טער

 — עד, חןרצעהלם — אינגעל יאהרץער
 :אײנפאך אונטערשרײבען ייד איד םלענ

a. ׳ קראיאטסין״
םיל, אז גוט, גאנץ וױיסען פױר נאר

 חא• קינדער אריסםאקראטישצ די םון םיל
 דעםאסכאטישע געחיט אינגעלװײז בען
 נױנונגען, רעװאלוציאנעחנ אגוילו איז

ע אבער ^י  חאמן זאכעז״ ״קינדערשע די
ײ זײ וחנן שיעטער, נעשטערט ניט וײ  זי
 דעסיאםיש זײן צו געװאחנן, עלטער נעז
 טאטעס םױזזס׳דיגע זיתחנ m שלעכמ און
jw י»ח rrn ״
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 זײן װי קראיאטקין, דערצעחלט טוארען
 הונדערט געכעז געהײסען האט פאטער

 די מאקאר. דיגער שטוביגען דעם ^*מיץ
 בײם זיך, אויסער געװען זײנעו קיגדער

 א נעהםען געװאלט ניט קײנער האט טיש
 לײב״ די האט אזוי :טױי אין ביסען

 ױנגװארג די מאקארען איכער שטראו״
געטאן. װעח

 דער נאך ארײנגעסוסען איז אט ״נאר
 א בלאםער, א איײז, פאקאר עקזעקוציע

 פגים, םארביטענעם א מיט םארשעםטצד,
 טרעהרען אויגען. אראבגעיאוסע מיט

 הראפאטקין דערצעה^ט — מיך־ װערגען
 צימער םון ארויס איך לױוי כייטאג נאר ־־־
 קארי־ פינסטערען אין טאקארעז אן יאג

 נאר ׳הענד די קושען איהם װיי און דאר
 האלב זאגט און מיר סון זיר רײסט ער

 :פראגע א מיט האיב םארװאורף, סיט
י ה׳א ו ר ו צ ז א ן׳ל ע  װעסט ו ד װ

ר ע ט ל , ע ז ע ר ע ו װ ט ס י ע  װ
ך י ו ן א ע ר ע ו ר ו ע כ ל ע ז .“א
ארע־ רוסישען םון מײנונג די איז דאס

 פראק• דורות־לאנגער זײן פיט ׳פױער פען
 נעםיהלען ״הומאגישע״ די ײעגען ׳טיק
קינדער. פריציעע די פון

 געהאילטעץ האט סדאפאטקין נאר
,ײי נאר (און װארט (  גע־ האס ער װען !
:םאהאר ארעפען דעם זאגט

ניט אזעלכער װעל איר נײה ״נײה
״ ײן! ז

םאר געטאן האט קראפאטקין װאס און ,

â3ece060@»06ca»06CG060e»060da
 געיאזט ניט האט איחם װי םאלק, זײן

 (צו ארבײטער װיסענשאפטליכע די רוהען
 וױסעד געצויגען), איהם האט עס װעלכער

 םאלס רוסישע ארעמע דאס װי דיג,
 דעספאטיזם סון יאר דעם אונטער קרעכצט

 קא״ דער רוהיגער, דער װי טיראני/ און
 רעװא״ צו גענומען זיך האט מענש בינעט

 אלעס דאס אט — ארבײט לוציאגערע
 םערקװירדיגע זײנע אין דערצעהלט װערט

 אין ארויס איצט זײנען װעלכע מעמוארען,
 דער דורך איבערזעצוגג, העברעאישער א

 ארגא- ארבײטער אירישער ״אלגעםײנער
ישראל. ארץ אין ניזאציע״
 בײ יעניגע די םון אײנער איז דאס

 זײער רעכט פיט םארדינען װעיכע ׳כער
נאמעץ. גוטען

 — בראגדעס זאגט — מענשעז ״פיל
 הגם ׳זאכען גרויסע אויםגעטאן האבען
 גרויס־ קײן געהאט ניט האט לעבען זײער
 9גרוי אי איז לעבען קראםאטקינ׳ס קײט.

אינטערעסאנט׳/ אי
 דעם סוז ציטאטען ברענגען איך דארף

 זיײ יעזער אידישע די V בוך אלט־נײעם
באקאנט. גוט איהם מיט געװיס נען

 איצט זײנען זיך, דוכט רוסיאנד, אין
 םון אויסגעשלאסען ביכער הראפאטקינ׳ס

 ״קאנטר־רע־ אלס םאללס־ביבליאטעקען די
 איז עס ועטען1 ׳אלע נאר װאלוציאנערע״

 פו־ סולטור, מעגשליכע אמת׳ע די טײער
 םון אנדענסעז דעם הײליג האילטען זעז

 אזוי האט װעלכער מענשען, גרויסען דעם
מענשען. איז נעגלויבט

געזונדהײט־קאנגרפם אמעריקאנער דעו
קאהן מ. ם«ױא םון

 געזונד* אסעריקאנער ערשטעד דער
 גע־ אפגעהאלטען איז סאנגרעס הײטס
 סיטי, אטלאנטיק אין לא:: ניט װארען

 ״נײ־ דעם םון אויפזיכט דעם אונטער
 נא־ זעכצעהן האונסיר׳. העלטה שאנאל

 געזעלשאסטעז העלטה פאבליה ציאנאילע
 קאנגרעס. אין גענוסען אײגטײל האבען
 געװען דארטען זײנען דעלעגאטען 8000

 געװען זײגעז זײ צװישען פארטראטען.
 ן גע־ דער םון יפיהרער פראםינענטסטע די

 לאנד. א׳ין דא באוױמונינ זונדהײטט
 גע־ געהאלטען זײנען פארטראגען םילע

די באהאגדעלט האבען װעלכע װארען,
 רע־ די געזונד. םון םראגען םארשידענע

 אפטי־ מיט פול געװעז זײנען םעראטען
 םאקט, דעם אויח אנװײזעגדיג מיזם,

 םאר־ װערט יעבען םעגשליכער דער אז
 סאר־ םיז װירתונג דיי אז און לעגגערט
 אפגע־ װערט הראנסהײטען שידענע

 םריײ דיזער םון אורזאכע די שװאכט.
 גע־ צוגעשריבען איז ערשײנונג לאכער
 דער םון פארטשריט רעם צו װארען

 םאני־ די װיסענשאםט, םעדיצינישער
 ערציהערישע די און באדינגונגען טאיע

 םון אננעםיהרט װערט װאס טעטיגהײט,
 בא־ צו אויף ארנאניזאציעס םארשידענע

 דעם ײעגען עוהם. pc געזונט דאס שיצען
געװען. ניט מײנונגמ צװײ סײן זײנען

הא־ םאקטאר װיכטיגען אײן אבער
 דערמאגען, צו פארגעסען דאיט זײ בען
 באדיג־ עקאנאםישע די איז ראס און

 די װאס בײטראג, דעם און גונגען
 האט ־באװעגונג ארבײטער אםערי?א:ער

 אײן סיין םיט י בײגעשטײערט. דעם צו
 דער־ גיט קאנגרעס אוים׳ן איז װארט
 קאם^ ביטערען דעם םון געװארען מאנט
 האבען ארבײטער אמעריסאגער די װאס

 הע־ שטונדען, סורצערע סאר א׳נגעסיהרט
 סאגיטאדישע בעסערע װײדזשעס, כערע

 סאר און שעפער די אין באדינגוננען
 באדינ• דיזע אהן װאוינוננען. בעסערע

 אוםמענלױ װאלט אורזאכעז און נונגען
̂ז ניט װעלכען מאכעז צו נעװעז  •רא־ א
 םענשלײ דעם טארלענכערען אין גרעס

 גע־ זײז םארהיטעז צו און לעבען כען
זונט.

 װאס גאדויערעז, צום זן\ור ס׳איז
 חעיט נײשאנאל דעם pc.yבעאםט די

 נוײ סאר געסונען ניט 1האבע סאונסיל
 דער pc סארשטעהער אײנצולאחנן טיג

 װעגען רײדען צו באװעטננ, ארבײטער
 אגערקע- מיר וױםיל י1אוי * סראגזג דיזער

 די ײאס בײטראג וױכטיגען וזעם נעז
 דעם אויוי נעםאכם האט װיםענשאםט

 ביל^גס־קאםפײנש, די און געביט,
 ארגאגײ געזוגדחײמם סארשידענע װאש

 גזד דיזעז .אוי\י דורך סיהחנן זאציעם
 נים קײנער קען םונדעםםומגעז בים,
 טען אז דענסען, צו נאאײו אזוי זײן

 אין דערגרײכעז ג־עתענט עועס װאלט
 בוד דער ?ic געזוגם דעם מארמנסערעז

 לע־ בעסערע די ניט יחנן מעלקעתנג,
חעמד דער גימ וחנז מנס־באדיננתנען,

 דעד פאר לעבען פון סטענדארד רער
 באפעלקערוננ, דער פרן צאהל גרויסער
 לעבען א אויױ ארבײטעז דארםען וועלכע

מאכען. צו
 גע־ געהאלטען איז אױסשטעלונג אן
 העדקװא״ די פיער׳/ ״סטיל אין װארען
 םארשידענע די קאנגרעס. םון דערס

 ארגא־ העיטה קאםוירשעל און םאשעל
 װאו בוטהס, געהאט האבען ניזאצ^עס

 קאנסטרוק־ די דעמאנסטרירס האבען זײ
 װאס ארבײט, געזעלשאפטליכע טיװע

 גע־ געטאן ארגאגיזאציעס דיזע סון איז
איז באװענונג ארבײטער די װארען.

 א דורך םארטראמען געװען אויך דארט
 דער סון סענטער העלטה דעם םון בוטה

 םון באמיהוגג די אינטערנײשאנאג.
 סארבעסצ־ צו סעגטער העלטה ױניאז »

 מעםבערס אונזערע םון געזוגד דעם רען
 די פארשטעהן צו זײ געבעז צו און

 םאר־ םון מעגליכקײט די און נויטיגקײט
 דעמאגסטרירט איז געזונט, דעם היטען

 טשארםס, פארשידענע דורך געװאדען
 זײנען װאס םלאקאטען, און טאבעלען

 ,מא־ געװארען. אויםגעשטעצם דארט
 ארויסגעװיזען האבעז װיזיטארס םעז

 ארבײט דער אין אינטערעס גרויםען
 הא־ און סענטעד, העלטה ױניאן םון
 אינםארםאציאגס־ םילע געפרעגט בען

 פלאקאט, צוציהענדער דער םראגען.
 באשריבען געװען איז עס װעלכען אוױי
 האט לײבעל, פראסאגיס סאניטארי דער

 די בײ איגטערעס םיל ארויםנערוסעז
אויסשטעלונג. דער םון באזוכער

 אײדזשענט ביזנעם א דאנק א.
ױניאן דרעםמאכער דער םון

 דעי םון רעדאקטאר הערר ווערטהער
״נערעכטינסײט׳׳:

 ברידערליכען * אוים ש«רעך איך
 בר. איירזשענט, ביזנעם אונזער צו דאנק

 םאר אםים, בראנזװילער פון טאבאלםסי,
 חאט יועלכער ארבײט, נעםרײער זיין

 דא־ 46 “אעי ״בעס םיר םאר מאצעסטעט
סאטאאני. דרעם האװארד דיי םוז צאר,

 איהם איז עס ר*ם זאנען, דארף מעז
 האט ער אבער אננעסוםעז, ׳מווער זעהר
 איהם װינש איר אדורכגעםיהרם. דאם
 פאר טוט ער װ»& אלץ אין גליס םיעל
ברידער. די םאר און ױניןון רער

נרום, ברידערליכען סים
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ן אכט אץ נעםט מיטגלידער
 װצל- בו.לע*ין« ״זיי*יגען32 דעם ̂ריגם

 וון בפערײגוכג דצ»צלי?יר«ע $ גי■ כער
 זיד סעלחנ* גילדועס*יצ»יגקײוג אונוער

 עדױ• וווןזער *ו «רײב® ציער •ןרז^ייד
̂נעל co \יחג6 וחןס• 3 תיירםםעו* קײ«

 פרן ענםפערס
רעדארןציע

ן חי:דעלע ״דןס — סעטץ. ש ו  דער י
 נימ איו עס דרוקבאר. גיסז איז יעגער״

 עש .1 וי 9 ןחן ׳גיפמען *לענפע וױ שעחר
 צוגע• :יט חאט איחר װאס ׳גליק אײער איז

 0*11 ר,9רעד«?מ א חינדעלע״ ״ד^ס ׳■יקט
 אײ זו^לט ער װען װעגעטערימגער. » איז

9 ק*בט טממע :«ערז דעם גערלײעגען
 וױיפעי, אזוי און סעטיגקע״ v חײ-דעיע׳

 ״קא־ 9 ל9® ערקלער® זיכער אײך ער לט9ײ
 גע־ רעכם ער װןל■ ביסעל 9 1 י*י ל»...9ניב

 לעקמ9ב איחר ז9 איז׳ ג;גוג ױיך. ט9די
 רסם9ד ®עםיגקע׳/ 9 חיגדעלע, 9״ *יז זיר
 ״■יזןערס״? די אין ׳,״בפזינגצז ד9-י עס חיאי
 ז9 «ולדינען/9נ קענען אויך אײד ל9#יי עי

 דעם ®ון אינטערעסען די אין יבײט9 איחר
״פ״יקעױמ^סם״...

זאך, ;*ע9; די װען — סילװערפאן. חנה
 ש9ח איחר 09י1 ״ליד׳/ 19 רומט איחר װאס
 ריבען9אוי»געי ;עװען ל«9ײ צוגע^יקט׳ *ונז
 מיר יםען9ו1 עורות׳ ®יר ער׳טטע די װי אזוי

 ואעזיע״ קײן נים איז עס נמ9כ געדרוקט, עס
 די אין װי םעחד ז9 מען׳ טוט װאס בער9

 װאדם 9 ניט זיך קלעצט ®ודות פיר ער*טע
סיר עי׳טטע די זײנען »9 ? רט9װ 9 נו

:װערען געדרוקט קענען 0911 *ורות,
I קל^ווקפאכער ברידער

נערם9דזש די ל9® גענוג חאבען ״םיר
עז19גע׳*

איז 09װ רויס9 זעד׳ע-ז מיו־ ן1א
ײן; אונזער • ל

®ארבלײבען לענגער גיט װילען פיר
*ק^יפעז קיױ

*i ארן דז׳םאנערס די :ען9מ רײך
״ I לײן9 בעטלעז

ת סיר די װי מעהר לזא9  גיט קענען ןןוו
װערען. רע£עגםליכט91

 אםת: דעם גען9ז אײד מיר׳ן — ט• ס. .0
 סך 9 אונז עלעןcגע לידער ליריעע אײערע
 לי• לירישע די קאםפס־לידער. די מי בעסער,

 די :געשריבען.9 סרײ ן 1א *עחן זײנען דער
 וחיךיט א^טר .,גלסזןםעדס זײנלן האסן^דידער

ליריק דער גצלן9אעג געבעז89 זיד איחר
 פנדעדע?... י9® זעז9געל ט£ס־לידער9? די ארן

 װעלז, קעםצער״ oi״« ליד 091 ׳לס9יעדעגפ
ל צװײםע 09י רעועג*ליבען.9פ־ מיר  ״ראנ̂ג
 מיל און ׳ינים9ג גז1א געפעלט ~ ״ 1זיך

־ן בײ עס װעם *£׳»ר .29 אײך עס שיקען
ן92 גק9ד 9 חן• םעחר געפיגען אגדערען '  י

גרוס•
 69די איחר ס9יײ לעצטע׳ 09י — כ~ן. אב.

 נים — רניט9ג מיט רנים9ג איז גע?זיקם,1*
mt .בען9ח נג9רל9דעם,® ועגעז1 דרוקען 
 װען אײך, םיט גערעדט ׳זיך נם9ד ין,1ע מיר

 רדי יס.£9 יזא אוני נײ געװען זײט איחר
 םיר 0911 רגעסעוי9£ איחר ם9ח שײגט, עס
 רוין»9 קוםם גט.9געז לם9מ9ד אײך בען9ח

 אײך עס מיר ײעלען ל,9כ>9ב9נ יס£9 אין
ערקלערעז• בעסער

 קלעסעגש — :2 ילאקאל לעװיטאז׳ מאקס
 שויו בען9ח מיר רעדגער. םער1ג נץ9ג 9 איז
 אב״יד ריידעז• איחם געחערם ל9אײנמ נים

 £יו איבער גיט איחר ײאס *םיקלצן/ ר9ס י «
 צזנוי£געעטעלט, ?וי9 ניט זײגעי רעדע, זײן
ײן װערם זאל עס *ז  יגב, דרוקען•1איבעלצ ז

 } איהם מים איחר כט9« חקדמח אץער אין
 זיבע*, זײנען םיר 0911 העזעז׳ צו־נרוי״סען

 געגליכען. ניט זעחר עס לם9ח לײן9 ער אז
אוי־ די פון ״אײנע לטיטל: שרײבט, איהר

 קלעסעגס — ערעײנוגגען סערגעװעחנלינע
 איז עס רם.״9וק־א»ערײט9קל די צװיעען

 ער*יינ,'נג, עהנליכע11יסערגע1א 9י9 רניט9ג
p איז קלעסענס םײנם. איחר װי ir ניט 

 ערײטארס2,*ק־א9קל יװי^עז געװעז ל9אײנם
—ןל9- ׳*זא IV ייי בײ זײן ך9נ מעט

 איו בריװזנל גאנזמג 09י ,9צלז געזונם! בי9
 װע״ זאל עס ם9:׳סג9 טען.9רגל נים חידער

 גיט ערגער. ל9לעם9 עס װערט בעשער, רען
 ten■ יעגעם. םיט רנעחטען9ז רק זיך יף1א

 לײן9 איחר 0911 עיעס׳ גען9י ליבערעם א»ר
 בע־ א£ער אײך זיך װעט דענקט, ארן פיחלם

 עס2ע «רײבען בירט1■ו־ אײגגעכן. סער
 אינטערעסייט 0911 גע,9ז־£ר9ני1י א ױעגען
אײך.

 אדרעס אײער ארנז *י?ט — מײער. תד
 ז. י9£ םשעקעל 9 ״יקען אײד םיר ױעלען

ר.1רט9
 יצאיןאא םון םרײיציד רײכע נישט «א

̂גען םיר <־־ .22  אײער דער£ילען ני«ם ק
 איחר P9H בריװעל, דאס דתקען *ו ״ביםע״׳

 װ״לאיחר דערואר גאר ׳צוגד»י?ם אונז ם9ח
און מען9ג דעם אונמערגןףיריבען ניט &9ח
נו״ לעדז^ער דעם אונפזערגע^ריבעז נזט וךאו

 איחר *ו װיסען מיר לע|9י װסנען ®ון םער.
p מעםבער 9 זוים i נים? יער9 ן9מני דער 

 נור םיר נען9ק רעוע:טליכען9® בריװעל ?»9
 דאס ז9 זינער, זײן זאלען םיר חען לט,9חןם

 דער ®ון םעםנער 9 קע9ט גןףטריבען ®9ײ
ם ל9י עס ױער נאר ױגיאן•  חד* זײן ג̂י

 ־9? סיר גען9ק בריװעל דעם ®יז ®רײבער
9 ,W22 ל9?9ל אזיי* ניעט װײם ס׳איז ז 

 םימנלי• די 0911 געלם 09י *וריק 9י גי®
 ״9רבײסמל9 *ום חלם91אײנגע בען9ח דער
 נ«ם ם9ח װעלכצי גה9י *יגשורענס זען

 ן9ױני די גי», מעחר ארנײטען. נגען9עע*9
i®pip ̂ם ײ9חנק דעם נאד  װ^- םי»גליה «וג
 עלןי קרינען «ו רעכטיגם9ב איז כער

םיטגליד, דער יויב נהon •9 פון דןלןר

[*-LhS .
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ױניןן דער •ולדיג ני• ft* ?«, ןד*ד ער
 דער ױןס צןחימגען ךי (!tin «*y; ק״ן

 י6י ׳מ»נען »ו ••רןייג»ע» איז סי«גליד
oy ״ן  ןדע־ דמס, וון *יס8 ועפ *ין ז

inn* געס^נם דאווען װאס *ןחיונגען די 
 די װןס ®עקס, דןי׳אד סצ דעס אויןי הערען
ײ און בא׳ולןסען״ ח#« ♦וניאן בן  עס װי

tun• אװיס, ויך v? איז סי*;ליד ךער * 
 חינ»ער* איז ער אויב זונ«ןן, דער נעי-חונ
 ױניןן די נעחסמ **חיונגען, די אין •*צלע

 דעם ץו גי® און ?וס® איחו װןס ?ר1*רוג
 גזלצ £«ר׳ן און יינעײגע. דאס סייגליד

 מי ב^קוסש ׳ארונפער;ענומען װערע ווןס
 װ#ש נינעל, אזיפ׳ן ױניןךספעמוס םי«;ליד

 ספעסיס יזויגע געל®. וױ גו® אזוי איז ד*ס
 סײדען באקומעזי ני׳נפ קיינער ד*ך דאן
 סײנס׳ דאס ®.4געי ryp א״ן נאחל» סען

 מוועק ג״י® ״נעחם® ױגיאן די «ז *לז*,
 װזןרט דזןס װי ואנד״, דעפ וון געלט דאס

 *ז מײנט׳ oy ברױועל. *״ער «ין געזאגם
 סיש* דעפ גוסרטפעחעגד ם*נט ױניאן די

 דרעס־ די פון מיטגי*ידער יעכיגע די גליד.
 גוםדנםךןהעגד, זײנען װאס ל*קסלס ס*:ער

 ^ולדיג־ נים ג#ר ױני*ן דער זיינע! װןס
»yiy ד ײיף *י אויסגעךאה^ט בסקוסען¥‘ 

. לאר
 ?יט8אי̂־1 *יחי -־ גרינכערג. יחושע

 ס*וו ;ראפען׳/ אין בילד ״# •ןז ,jyjjfT אוגז
 ײא־ אײניגע סים ןווגיףניקט אוגז חזןפ איחד

 *ודיי׳ ".tsoyiy״; ןןײך יײ ח$® *וריק, בען
 עס *יר װאלט געיעסם, גים אייך בײ oy װ^ים

 אבעי *יי;ש דוןס גוגע׳טיקט. ניפ אזגז געװיס
̂ס אז ביויז,  *עגא־ lyyjyo די זײנען רוב ד

 ד#ס, ®״oy״■ יעדען בײ #0)ז און איספי</
 חי>ט מבעד אונז ב״ .cb«v «לײן ער װ^ס
oy, ,גים וױים איז עס ^;עועסם׳׳׳. גיט ליידער 

ל oy ז,yםeרyג  צי ^עדרוקם זײן װערס ̂ז
 מיי עיקען ׳טמדל»נ; דy1̂•י לויט וױךען.

oy ̂נװעי־ם׳ מדרעסירםען רעם »ין *ו ײךא  ק
גע^יקם. אוגז ח#ם יויחר װןס

J .דעם בײםען *ו — סילװערבלאט 
 אונז סרײבט איחר װ^ס וױיניג איז #דרעס
 דןזײ םיר ®דרעס. גײעם םיס׳ן |yô: אײער

»iy אויך jyotii א״yל און ל*ק*ל רyדזyyר 
 ב#קומען איחר װעט «ו oy אזיקם גוםער.

̂ס מדרעס נייעם אוייט׳ז !ײטוגג די  איחר ־ײ
גוגע׳ייק®. ח*ם

כײוי ןןזיעי — .64 בורג, ם.
 חןכד בדוחגד אויב .oo»V»:yBjn^i Bדyװ

 אײר װעם ענמער^ ני׳טט סײך ®yײ ב«ד
 טון קאלסףטײן, ם^ריס םר. ענםתעיעז ג^ויס

ד1אינ«ו דעם ם נ  זײז געװיס םוז oy .ע
oyiy ̂ם םען װמרום אורז^ך, אן  ניט אײך ח

yiגyבyז np|- אי;®ורyנס־בyגByי.tt
־y מאנוססריטם דעם — מאיף. בן ^

y: די געח*ם גיסט ניזד י®ען :’on ײם» cy 
 איז עס געדולד• »ביסעל חןןט איב^וקוק^.

r-î קײן גי״ם דאך Tyo,^ ל װזןס  ארייס ̂ז
םאדע• רyד טון

 און ״גײיעכטיגקײם״ די — ן.—ז ם.
ססיס״ די אויך  אײר סעז ®yii ״דזא̂ז

typ»r• רטיקלען׳ . די אנבאיאנגפ װ^ס^ 
 איגטער ^בער געװ^ל®. אודאי םיר װ^לטען

y-̂ p| םיר oy נים yony«v,] דy״בו־ ר 
 ̂טעמער רycא נים. oy ערלויבט דז^עט״
 ליזגע די עגדערען זיך ®yii'o װען מביסעל,

 דערװײלע אננעהמען, קןנעז oy סיר װעלעז
 די און באראןי זיגםאן, *ו גרוסען די ני®.

fד:yרy .געװיסער א דורך איבערגעגעבזןן 
 ^ביסעל זיך אײך *ו רyBנםy רyד חןן® סיבח,

$§yi«r.®;*® •גט׳טולדיגם#
 גי«• »לע וון - אלכינה״. אריסע ,אז

yo^ אוגטער׳ן באקוםעז חאבען םיר װ^ם 
 yiyn« ,זיינען װעטער, חײםען סונ׳ם דרוק

̂ט איחר אז וום̂ר איז oy .yoojny די  oy חו
 די ̂םתנח א אלם «רײמ, *יחר !וגןףטיק^־װי

 iyo זןזגט װי און קלןוקמאכער״, סםר«ימעגחג
oy : קוקט ערד8 גןףיענקטען ®y] ז ניט י י
iy• אײך ןyםוז םיר אבער *ײן״. ךי ?:r i 

^ננעחםען. גיט לײדער, םיר, קענען סחנח

ט או ק ער ריינ ב א אז פמ ט סט א  ב
ץ אץ ענ ער פ אנ ט ק  מי
ם די ־ טי א עב אל ב

)1 ז״ס [1• (׳סלוס
 •יניאז• יי אינאגיזירע; צי חעלפען זײ און
 1אי בא־־ימוגנען ױניא, האנען וױלען זיי
׳שעמר. די

 בא־ !!,זײג ארבײטער םויזעגד ארום
M n»»r( 1*װימע עעיעי. 50 ארום אין 

 י־ ז זיי שון יראצענט זעבציג און םושצינ
טײדלאן־. נען

ארויםנערו־ נעזאלט האט םםרײס דער
 דאנס א אבער וואך, חײנםינע ווערעז פען
 פאר־ איצם וועט װעלכע סאנםערענץ, דער

 אסא־ חנר יון יוניאו דער *װי׳מן «פתן
 םמרײק fit דאםום דער איז סיאײשאן,

 ערווארטעם, ווערם עס אוסבאאסיסגס
tv אנ־ די פאדציהןן נימ ומט יתיאן די 

 אננ׳ד וחנלען עם <»מ. «ו מי׳נמנחייט
tram tvou 1«םיטצ n w  «run .מנעל 

 א וועד#ן דערגרײכם גיט Mm «ם אויב
ײ אויםניײד *ופריחמ׳אממגדער  חנר נ

 נױ פה םאמר רײנפאום די טאנפנדעמ.
 נע־ האבען און געםםרײסם חאמז יארק

40 ■ pawn די און »או. מםתרינע 
 אויר זײניו נאסםאז פון םאמר וײנסאוט

מוױנען. »ח סםרײמז w נרייט
ר ריינסאוט פון טאסנױגרמ א מ א  ם
Mm דאנער׳פםאנ. װיר>| אפנעהאלםעז

trelfl a rt ^מי)ם 21 אין אומוס*
•JnDjBn •Br 11־ -EJa* ’■ ־־־־־•־*=*■־ ״*-

 דעד מװ מ?רשםעחעד ױ פון םםייםמענם א
פעדעדאציע נדינערס נױפיש

טילעם בען פון

 ענגלאנד *ין מײנערס די םון ימגע די
 איז ד*וס װי •ונקט טו־־אגי?*, זעהד איז
 ארבײטער די םאר באדײטונג םיט םול

 מײן איז װעלט. גאנצער דער איבער
 טרײד־ םון געיטיכטע דער םון •ערי*דע
 פאראײגיןןטע אזא נאך אי? יוני#ניזם

 די אויןי געװארען געמאכט ניט אטאקע
 זייער און װײדזמעם זייערע ארבײטער,

 סרע־ קאפיטאייםטישער דער םון בעז,yל
 פארלאמענט קאפיטאליסטי^ען דעם סע,
םאל. דעם אין װי ׳בכלל קאייטאליסטעץ און

 אויסגע־ זײנען כיײנערס מיריאן א
 צװיי מײגס, די פון נעװארען יטל*<*סען
 זײ־ יאהר, 14 םון אינגער קינדער, כײליאן

 גרעם־ די דורככיאכעז צו געצװאונגען גען
 דינעז עס הונגער• אוז שװעדינקײטען טע

 טײלען װעאכע פרױען, 750,000 םאראז
 ארויפגעצװאונגען זײגען װאס לײדען, די

 דער דורך מײנערס די אױף נעװארען
 קאפי־ עננלייטע די םון אומכעדטליכקײט

טאליסטען.
 טרײד־ױניאדםאנדעז אונזעיע אלע

 דאנק א נעװארען, אויפנעגעסען זײנען
 װײדזשעס אין רעדוקציעס ^טענדינע רי

 םלחכלה. דער נאך םון פעריאדע דער זינט
 רעדוק־ געװארעז אײגגעםיהרט זײנען עס

 צװײ הכל סך םון װיידזשעס איז ציעס
 ער־ האכען פיר טאג. א פונט מייליאז
 האבען און פאנדען, אונזערע איע ׳טעפט

 אונזער םארסױםט איז פאדמארט;עדז^ט
 צו־ םארזוך דעם אין אײגעגטום, גאנצען

 טאק־ פאר׳טהאאסענדע די ריקצו^יטויסען
באלעבאטים. די םון טיקס

 גענע־ אין אױסנעגעבעז האבעז םיר .
 מיייאז 40 םוז סומע די סטרײק ראל

 אזא םאר איצט ׳טטעהעז מיר דאלאר.
 ארבײטסלאזיג־ םון פראבלעם ערנסטער

 אױסמד מילי^ז א אויסער דאס קײט,
 2 נאך זיך געםינען מײנערס, מילאסענע

 לײדען װעלכע די ארבײטסלאזע. םיליאן
 װאס ״אונטער־באשעםטיגונג״, םח בלויז

 נאך צײלען צוביסלאך, בלויז ארבײטען
מיייאז, דרײ

 נעארבײט האט ער װען מײנער, דער
דורכ^ניטאיך פארדעט האט צײט, םול

 םאיען םילע אין און װאך, א דאלאר 10
 די קומען גערוזט ט״עאײטיס די האכען
 או״ האט ער וױ נאכדעם הייוי צו סײנער

 גמפונען האט און ט,יצ װאך א געארבײט
 סאמיייע זיין יטפײזען צו אומענליך םאר
םארדינסטען. זײנע םים

 װע- כײינער, דעם םון םארלאגגט מען
 א דאלאר 10 זײנען פארדינסטען מעס
 צייט האלבע ארבײט ער װען און ײאך,

 רעדוק״ א אננעמען זאי ער דאלאר, 5 —
 אױפגעבען צו און פראצענט, 15 םון ציע

 פאר פרױוייעדע, טרײד־ױניאן יעדע
 אין נעקעםםט האבען םײנערס די װעלכער
 זײ יאהר. 80 יעצטע די םון םארלויוי

 די געגען געיטטאנען איצט ביז זײנען
 קא־ די באנהירען, די םײךאײגענטימער,

 יזאפי• דעם און ורעסע, פיטאליסטי׳טע
 װא״ 15 םאר פאריאפענט טאליסטי^ען

 קען װאס סאלידאריטעט, א מיט כעז,
 און לײדען נרויסע אזעיכע פון קוכיען נאר

 צוזא־ האכען זײ װערכע שװערינקײטען,
 אן איז דאס דורכמאכען. נעמוזט כיען

 װעאכער קוראז׳ט, מענ^ליכען פון אסט
 האנד־ אונמעני^ליכער דער טראץ לעבט
פער. פײךאײגענטײ ביידוױליגע די םיז לוגג

 די כדי אײך, צו איצט אפעלירען פיר
 אין ׳טולריג גיט זיינען װעלכע קינדער,

 נדי ״־ קאםף שרעהריכען איצטיגען דעם
 ־*,א לײדען. מעהר דאדםען ניט זאלעז זײ

 קא־ װערען װעלכע סוסעז, װעלכע גענד
 דעי צי ווערען נעיפיקט זאלען לעקטירט,
 צו לײבאי, אװ םעדערײשאן אמערילעז

 נענוטען האט װעלכעי מאריסאן, פיעגק
 סרעזשורער. פון םליכטען די זיך אויח
 םאלק, א דאס םילען, איצט װעלען מיר

 בא־ יטפראך, אײגען אונזער רעדט װעלכע
 ־לאפןי, דיזען םוץ רעאליטעט די גרײםט

 די פאר בילױז גיט מײגט דאס װאס און
 די שאי אפיייו :אר אדבײטער, ענכלישע

•טטאטען. םאואײדגטע די אין ארבײםער
 נעװאדען אױםגענומען דא זײנען מיר

 און םרײגדליכקײט, נרעסטער דער םיט
 דאנקבאר, וױרסליך דערםאר זײנען םיר
 :עטען סיםפאטיע, אײער םילענדיג און

 די ״שגעי געבען זאיט איהר דאס מיר,
 באוױיזעז, זאלט איהר דאס און הילף,
 ויועא־ אייפע, ד• װירקאיך זײנען עס דאס

ארימע. די העאפען כע

פאראיץ נאדעל װארשעװער פאר׳ן מםיפע דעליף אםעױמנער דער פון נאדיכס
 בעת׳ן צוריק, סאנאטען עטאיכע כייט

 אין איז פױלען, אין הריזיס מוראדיגען
 הילםם־ א ער׳טיגען ״נערעכטיגקײט״ דער
 צו פאראײן נאדל װאריטעװער םו״נ׳ם רוף

 גע־ װעלכע מיטגאידער, געװעזענע זײנע
אגיעריקע. אין איצט זיך םינען

 אונװיײ ספעציעלע און *in דעם לויט
 דא זיך האט םאראײן, דעם מצד זונגען

 *,טוע געװעזענע םון קאםיטע א גענרינדעט
 געהע־ די פאראײן, םון מיםגרינדער אוז

יטאםעז. צו הילח רינע
 דעם א ׳ד$ איז צײט יענער אין

 סזרח אין לעבען אידישען צוברןוכענעם
 גרוײ רײע גאנצע א אננעגאנגען אײראפא,

 םאחפידענע פאר דרײװס סלײגע אוז סע
̂וט דעם צוליב צװעקען.  קאםיטע די ה

 ריכםעז צו ארבײט איהר באשלאסען
 ארנאניזאצײ קרובה׳שע צו *ויסשליסליך

 דא ױניאנס נאדל פאר^ידענע די — עס
לאנד. איז

 אז םעסט׳טטעלען, דא װיל קאסיטע די
 ניט ארנאניזאציעם, די מצד אםרוף דער

 איז נויטען, םאטעריעלע זײערע אכטענדיג
 ד^ײ ברידערליכעי. א װארימער, א נעווען

 קאםיטע״דעם די אויס דריקט טא?ע םאר
 און נאמע: איהר איז דאנק הארציגסטעז

 םאר־ נאדל װארשעווער םונ׳ם נאמען איז
 טוער און ארגאניזאציעס אלע די צו ׳אײז
 הילױ. ברודערליכער באלזיינער זײער פאר
 װיכטינ־ דעד געמאכט םענליך האם װאס

ײ די פון ױניאז מםארקסטער און סםער  י
 ױאר־ דעם —פוילען* אין ארבײטער דיעע

 ^טעלעז צו זיך — םאראײז נאדל ^עווער
 םיט אנגעהן זוײטער־ און םיס די אויןי
 אין םיהרען םיז ארבײט װיכםיגער דער

 ארביײ נאדל װארמעוחןר די ארגאניזירעז
טער.

 בײ• האבען ארנאניזאציעם םאלגענדע
:סומעז די אט געשטײערט

 גארמענש יײדיס אינטעתעעאנאל
ױניאן: וואירקערס

 דײ (אליין :באארד עקז. דזמענעראל
 נמ ;דאל. 260 — אוחנקנעמיקט) חןסם
 ;דאלאר 100 — גאארד דזשאינט יארק

 דײ (אלייז 10 לאקאל ױניאן, סאטערס
 דאלאר: 100 — איבערנעשיקט) חגהם

 — 23 יאקאל :דאיאר 25 — 48 לאקאל
 לאש. ;דאלאר 26 — 2 לאח. ;דאלאר 15
 ;דאי. 10 — 08 לאקאל ;דאלאר 25 — 9

 ד*ל. 10 — םײלארם קאסטאס ,38 לאיןאל
דאיאר. 560 —< חכל סך

̂אטהינג אמאלגאסײטעד  װאירקערס קי
:ױניאז

 די־ (אלײן באארד עקז. דזיטענעיאל
 ; ארsדא 250 — איבערגעישיקט) רעקט

 ;דאל. 100 — באארד דזיטאינס יארק נױ
 װעסט ; דאל 50 — ױניאן מאכעד פענטס
 קאוט־טא־ ;דאלאר 25 — ױניאן מאכער

 קא־ ;דאל. 30 — 2 לאקאר ױניאז, כער
 טאנער קאוט ;דאל. 15 — ױניאן טערס

 פיע־ ;דאלאר 25 — 5 לאקאי ױניאז,
 הכל סך דאלאר; 10 — ױגיאז סער
דאלאר. 505

טילי־ און סעפמײקעיס קלאטה־העט,
:אינטערנעשאנאל נערי

 איבערנע־ (אלײן באארד עקז. דזיפ.
 יארה נױ ;דאלאר 50 — דירעקט) עיקט
 יױ מילינערי ;דאל 25 — ?אונסיל ר\ש.
 — ס״ה דאל. 25 — 24 לאקאל ניאן
דאלאר. 100

:ביײטטײערוננען פערזענליכע פרן
דא• 5 — שיסאגא םון ראזענבלום מר.

 ;דאל 5 — עדעלשםײ; וועלוועי ;לאר
 — םינגערהוט נח ;דאל 5 — נריף אהרן

דאיאר. 17 — ס״ה ;דאלאר 2
געײא־ געשאםעז אלזא איז צוזאמעז

דאלאר. 1182.00 רעז
 איבער־ םאר׳ז אראפ זײנען דעם פין
דאלאר. 14 שיהעז

v* צוזאטען
llOH.oo ,דאיאר
 װ/םאר־ אױס;אבען: •גחודע אלע

 טןלעאאן יאסט״דדט, צײט, רוסט׳אין
 דורך געװ^רעז געדעשט דינען פעיר, און
ib¥ דובין חנרים די iyp i| ̂לנױס. ננ'םין און טײט

גרוס, טיט
 קאמיטע רעליף אםעךיקאנער

®אראײן, נאדל וואחטעװער ®אדן
טישערםאן,

סעסרעטער.
 נאז וואחטעװער <ױן

 ט צוקערמאן^ רוכין
טײטעלכױם/ בדכדן

 פונ׳ם קאנ«עדענץ יעהרליכע
אץ ״ארט״ דײטשען

כערלץ
 אין איז צוריק צײט סורצער א טיט
 דער םארגעקומעז דײט״שלאנד, בערלין,

 דארטײ דעם םון קאנפערענץ יעהרליכער
 םראנקםורט דר. פראםעסאר ״ארט״. גען

 אי־ דײט^יע די םון נאסען דעם אין חאט
 דעם צו דעלעגאטען די כאגריסט דען

 ױילױס דר. ראט ױסטיץ סאנפעיענץ.
 םון םארזיצער דער געװען איז בראדניץ

חאנפערענץ. דער
 אנגע־ האט באריכט״יעהרליכער דער

 תאט '״ארט״ דײטיעער דער אז צײגט,
 צוגעקראגען יאהר לעצטען דעם םאר
i$ דײםשע די סיטגלידער. נײע פילע r r j 

 אין אינטערעס גיוים א ארויס צײנען
 #אלץ סועז און ״ארט״ םון איבײט דער

 צו ארבײט דאזינע די קאנעז זײ װאס
אונטעי׳טטיצען.

 אידען דײט׳פע די פון הילוי דער מיט
 און יטאסען צו געלונגעז ״ארט״ דעם איז

 ׳טנײדע־ פאר םאך־׳טול א אויםצוהאלטען
 פליכט־ אומצעהליגע װאו בערלין, איז רײ

 י״ענדער אנדערע און פוילעז םיז לינגע
 דער פאך. א לערנען זיך קאנען

 אריסע אויך העלםט ״ארט״ דײט״ןןער
 איז ארבײטער און סםודענטען אידישע

 טוט ער ׳עולען. טעכנישע פארשידענע
 ״ארט״־ארבײט דער םאר םיל זעהר אויך
בעסאראביעץ. פײיעזיאוז איז

 םון צענטראל־ראט דער װי אזױ
 האם ׳בעריין אי׳ן זיך געםינט ״ארט״

 א. דר. אויםגעפאדערם קאנפעדלנץ דזזי*
 צענםראל־ םון םיםנליד א סיננאלאװססי,

 דער װעגעז באריכט א אפצוגעבען ראט
 םא^זידזך• די איץ ״ארט״ םיז טעםינקײט

לענדער. נע
 סורצע אין האט סיננאלאװסקי א. דר.

 ״ארט״ דער אז אננעצײגט, *עטריכעז
 אנגעוױנ־ יאהר לעצטעז דעם פאר האט
 ארויסצורוםען קרעםטען זײנע אלע דעט
 באפעלקע- אידי״טער לאקאלער דער בײ

 דעם יטטעדט םארשידענע די אין רונכ
 צו אליין זיך םארלאנג דעם און װאונש

 נעלונגען. אויך איוזם איז דאס העלםען.
 דעם ער ברעננט אילוסטדאציע אלס

 די םון טעז£אויפהאי דאס אז םאקט,
 איצט - באטרעפט ״ארט־פאך-טולען״

 צענ־ דער סאנאס. א דאלאר 18,000
 םאר בלויז גים ״ארט״ םון טיאי׳-יאט

 איבע־ דאס דאלאר. 5.000 צװעק דעם
 יטטעם די נעשאםעך^ן װערט געלד ריגע

זיך. געפינען ׳טולען די װאו גופא,
 ^אפנענעבען אויך זיך האט ״ארט

 בירגער־ תגם םין די אויםצובויען װידער
 נעװארענע חרוב פאגראמען די און ?ריג

 צוזאמען ררום־רוסלאנד. אין קאלאניעז
 ארבײט סאלאניזאציע דער מיט אבער

 אינ־ דעם מיט ״ארט״ זיך באיטעםטינמ
 אידײשער דער םון דוסטריאלידרען

 צוזא־ אין באפעלקערוננ. ^טאדטי״שער
 ״דער םין ארײנציהען דעם מיט מענהאנג
 אינ־ דער איז באםעלקערונג אידישער
 םארוזאנדלונ־ אן איצט געהעז דוסמריע,

 דער איז ראט צענטראל דעם צװי^ען נעז
 ער מאסקװע. איז רעגירוננ רוםישער

 עם װעט גיכען איז גאר אז האםט,
 צװי׳ןזען םאחפטענדניש• א צו קומעז

_______________מאסקװע. און ארט^.
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יינ־ אונזער פון ענזים
AMlyMMMkMא M U M פרעסק חןר זח טעתעשןנאל

)0 זײ• 1•י (•לופ
 דא״ •אד א סים גיך אױןי ארײגצוכייעז

 אינ- די חנכט !ײ כײ איז כתוזר, לאר
מריייזנז, ןוו תסטריע  it ןממטאט פי
 מאס אגםװיקיאז^ נ*ס*ד איחר העיפעז

r נעבען־, איו i * r, איחות װאם 
 קלאוק- םיטם אלע די אט ^קאפיטאנען/

 זעינסטזיכטיג אזױ זיעען באלעכאטים
 צו רעכט vn זײ בײ דאם בלינד, אוז

 \ײ פאר יײגט װאס גאנז די דערװערגען
,אײעד* נילדערנע
טאנעביאט״ ״אידישע די אבעד

 בעסזןי• באקוחנםער, םאר עם געפיגט
 אוכמזולדיגער דעד צו טעגות האבען צו

 איחרע *ו אײדער אינרוסטריע/ ̂מלאוק
 פארעטעגדייך איז עם און באלעבאםים.

 קלאוק־ די טאן איהר קאז ײאס װארום.
 זי אז סברה, א איז עם אינדוסטריע?

 די ״טאנעביאם/ די גישט :א• יעזט
 ^םאגע־ די האט בא^עבאטים היאוק
 סאנען, זײ אנצוריהרעז. םורא בלאט״
̂ה, ̂י  און לײדען. וועלען גיט דאס ח

 צו אלט צו שױן איז ״טאגעבלאט״ די
 געשטיטם. ^רעװאלוציאגעריש״ װערען

 װי עדיטאריעל, דעם םארענדיגט זי און
ו אגגעםאננעז, קאט ד  צו דעדענדיג א̂י

 ״אעדוסמריןד... רע.י•
יעום: אט

 נוט זעד,ר געװעז דארום װאיט ״עס
 אײ אין איז װאס איגדוסטריע אן װען

n דישע v r ערשטע די סיז זײז זאל 
 שוין זיך האם װאפ באװעגונג א אין

 אין צחאםעז געהען דא אנגעםאננען.
 אר־ די םיז איגטערעסען די זאך דיזער

 אלנעםײן, אין מענשען פון בײטעי,
ױדענםום. םוז אינםערעסען די םים
װעל־ אידעז, פאר נעפאסט װאלס עס
 צװישען ■יאגערען די געווען זיעען כע
 איעפיחחנז זאיעז װאס ■יאנקחנן, די
 םינוי״םאנממ א רוהע. צוױײטאגיגע א

 זאך יראקטישע א איז װאך ארביימס
שםא־גדפוגסםעך. אלע םון

 אפילו זעיבמע, דאס װידער איזא,
 בא־ די דערמאנם ניט זילבע אײן םיט

 ווערעז אבער, איגדיחנסס, לעבאםים.
 <ע- סלאוסבאילעבאםים די ?אץ ד^ם איז

ײ וועחנן. זײ אםיילו װען כראנרמארקט,  י
 דאך״די זאנט דערםאנכ^ נים רעתט

 געהן ״דא :לשון איהר איז ״טאגעבלאט״
 אינטערעסעז די זאך דיזער אין צחאםען

 אל־ אין םעגשען םון ארבײםער, די פון
 אײ פון אינטערעסען רי םיט :עםײז

דענטום׳׳.
 אין פסוק דעם איבערזעצען םיר אז
 די :אזוי .עם םײגט אידיש, רײנעם

ארבײםס־װאך םיגױ־מאנינע א םיז זאר

 טרבײ״ די ®ח אינטערעסעז די אין איז
 םוז און טיגצפדי] אין צמונמען םון טער,

 כא- או<5ק n סון ניט אכער אידעגטום,
 איז אזױ איז דאס װארום יענאטים.

 באיעבאטים קאאוק n ײײי ■טוט. נאגץ
 זײנעז ארכ״טצר, קײן כידוע, ניט, דמעז

 און אמצםײד... איז ״טעגעען הײז גיט
 אידעג״ םאר׳ו ם§בא<ן pyor א נים ױבע?
 *טאגעכיאט* די ״מי״ ^כציױו ׳און טום״
 אויםגצ״ די קאן זי לייסע, די װט קאן

 צימוננ אז* חאט זי אז און בונדעז,
 װאם טו באילעכאטים, האאות די פון

#•1 ואגען אנדערע שױן יטיצן «

דער ®ת נײעס
רײשאן.

פעדעי ז

 קלײגע פון םםריננ־ןזרקעםטער «
קינדער.

 320 פון םיססעתזוד, עםענװעל די
 םע־ די םת אײנער םטרים, םע82 איםט

 נזד איצם חאם דעריישאן־אנשםאלכמן,
 סיליי־ סון םטריננ־ארקעסטעד K נרינדעם

 12 כיז 4 םון עיטער 1אי אינניאר, גע
יאהר.

 אזױנע, דא זיינען קינרער די צוױשען
 ורענען באנריוי p'P גארגיט האבען װאס
 זײ אינסטרוםענטען. די אדער םוזיק

 מעטאדע דער לויט נעלערענט, ווערעז
ססוי. םען הארײס און ?אלעדזש טיטשעדס די םון
 אין קיינדער םאר שויע קונםט א

סטרים. קריסםיע
 סע־ און רוםס רעקריאײשאן די אין

 א ססרים, קריסטי 188 םיז םעלםענט
 נאכבאױ־ דער םאר סעטצלמענט־הױז

 נע־ אײננעפיהרט יעצטענס איז שאםט,
 PD קינדער פאר קונסט״שו<ע א ײארען

 אויםזיכס דער אונטער יאהר 12 ביז 7
אסמראװסקי. עיא םיז

 אדבײט גוטע זעהר טוען קינלער די
 אינםע־ גרויס מיט שויע די באזומנז און

רמס.
קינ־ די םאר איגםערעס גרויס םון

 אי־ פון אויסשםצלונג די אי'ר איי סנר
 לײכטער, רזי חויױזאכעז, אידישע טע

.n ז. א. בשםים־ביקסיאך קידוש־בעכער,

 אגריסולטוד איזײשע די
n w(« (ם#םייעפד ודרש
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פא. פארעסט אץ
װניאן װאירקערס גארמענם יײזײס אײנטערנעשאגאל דער פרן

זוםער. פאר׳ן אפען איז
 .ט ר ע צ נ א ק גרױםארטעער א — אװענט שבת יעדען

װאן/ נדטען אץ פארװײלונגען פארשידענע
י ליטערארישע א — פריה זונטאג נ ו ז ע ל ר א  פ

לעקטשור. אינטערעסאנטע — פריה דער אין מיטװאך
m m 1« פארכרענגט און «יע וםט 

 אין ויאקיישאן. יאננענעםען
^ I איהר חאט הײז ױניטי דער 
גוטע, גזטען: אלעם פון י ״

 ציםערען עםענם, געשםאקע
 כאקוועםליכ• שםןזדםישע איע םים

 און בלוםען אין אײננעטוגקם קײטען
 אין ניט זעחם םען װ#ם פלאנצען,

 אויב לאנד. ױניםױ אין חוץ א ערנעץ
 םארברעננען. נוט כאםת װילם איהר

!דארט ױין *ו נים פארפעחלם
 אמ• דער פון םעםבערם חוין א

 ײגיטי רער אין וזערען טערנעשאנאל
 פון םעםבערם אױפגעגיםעז הױז

»p jn i ^זאגםט און ארגאנחאציע 
 פרימד און• םענעען אינםעליגענטע

כאוועגונג. ארבײםער פון
בילדיג^ אינטעתעש^נאל דער אץ איז אפים רעדזשיםםריישאן

̂ןטעל יארק^ נװ םםרים, םע16 וועסט 3 2148 םשעלםי עפ
» ײ ס w« ײי j w ם .ת-^יענטי״ז < ער*יניי ----- געחײ רעדזשיסטרירען דך קאנען 1«י
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 דערנױי־ גו וחןנ אויפן
נײעממנומען מן

״י »ו (סלום )7 ו
 די םיזען איז, װירטשאםט דוסטריעיע
 איײן ן׳ • שםעגדיג ®יחרער ארבײםער

 אויס־ איעםאל און םום״ אוגטעתעבען
 איז אונז ״בײ — ברושט די שםעלען

 ערשטע סײן דערםאר האט אלרײט״...
:זײן געזאלט װאל םעטױ צו באםעדקזגג

 װענען רײדען וועלמן םיר מעט, —
 א אין אוננתרגעחמוגג אינשורענס דער

 ציםער םון טערטינע! אין ביזנעס-לשון,
 םון טערםיגען אץ ניט סעגליכקײט, און

 גױט־ אדעד זאך, דער םון שעהנהײט
ז»ך... דער פון װעגדיגקײט

 ניט באטערקוגנ די אבער איך האב
 נאר האט ער גראד מאכען. געדארםט
 םאק• םון טערמינען אין ריידען געװאלט
 סאױוירק־ און דורכפיהרו:; און טישקײט

ליכוגג.
 דורכ־ דאס שוין איז אײגענטליך און

 קאמפא־ די םארװירקליכט. אדן געפיהרט
 געטשאר־ איז האמגאני די דא. איז גי

 איהר ארום לעבט. קאםפאני די םערט.
 יױ סעהר און םעהר איץ זיך ואסלען
 אין און פונדאםענט איהר איז ניאנס.
 זײערע ארײז צעמענטעוועז װעגט איהרע

 ארגאני־ םעהר און מעהר אלץ האםנוגגען
 אסטאקס״ אױםפארקויםטע די זאציעס.

 םויזעגדער צעחגדליגע פון װערטה איז
 סך. א דערצעהלען און רײדען דאלאר

 שטוהל איז שטוהי געזעםען איך ביז
 האט ער װען און וואל, מעטױ סעגען
 פאקט, גאך פאקם געזוארםעז םיר אויןי
 סלע־ אוז עכטע, םאסםעז «יאז, נאר פלאז
 איך האב פרובירטע, און דעדפארשטע נער

 שטעלמ אינסטיטוציע גײע די װי געזעהן
 זיך זי װעט אם אט, או? טריט, שוין

 און אמעריקא, גאנץ איבער אװעקלאזעז
 אפשטע־ ניט סיינמאל שױן זיך װעט זי

 א אין זײן מאל איע װעם זי— לעז
 ארביײ די םאר צוגױםצוברעננען שוועמנז

 דערגר**• צו אױוי כוחות טעד«ר אלץ טער
האפגוננען. כמהר איץ כען

 םיט &*בינדוננ איז האםנונגעז און
 איגםטי־ אינשורענס גרויסער גייער דער

 אין סאי םך. א גאר דא זיעעז טוציע
 באוועגוננ, ארבײטער אלגעטיינער דער
 וועל איר גופא. ארבײטער די כײ סאי און
 ארטײ צװײטעז א איז באשפרעכעז זײ

 די צו צוטרעטען וועל איך ווען סעל,
 טימ געשפרעך םײז םח אײנצעלהײטען

װאל. םעטױ
יוערמז. יא״אנם *לץ כױם וועס •יזזר אוו תײיו, לואיס רר. ®ח ױני®!, װ»רקעדם נאדםזננם יײדיס אינםזנתײשאנסל דער םוו נעסיכסע די לעום I אסעריאא אין נאװעגונג ®רבײם*ר אידיסע די ®נםװימלם זיוי האט oy יוי איחר, ווײסם

סלציסם פװ פרעםערם
 אויסאנײדען זאלט ייימר אייך בעפען מיר

tytn ®̂טען און אדװערס״זםעג  ביי באחא
 אונז ®yn איחר ווייל ««קע®, 1יי •ײד

iy«nm חאבען

נעםופפ וווכען םיר
צו עװענױ, םינפםע 123 פון

עוז. פיכפטע 321
פלאר. טעז1 סטריט׳ םער32 דער כײ

 *iropy אויפגעפיקסם ת*ב?ן םיר
 ;yoyn■ *ו כ^םלעך וױיער סאגיסארי
 חא* םיר בזנליװײע. און ילאע װעלווע®,

 םאר• אין סמיבוזיס בעסםע די אויך בזןן
 ;#'**נבייע x סים סםים yrypn® קע®,
̂אינס. פינקינג אויר נמ

 דעזײ׳ נרעסע־ס, yn« אײן לאחןן םיר
 נײע די זעהן [yoip צו באסעס 1או נערס

 און ביעפד׳עי־ ײײעי די מרן םאדעלס
J װילקאםען זיינען אלע סםימזד־־ס.

 און אםעױסעןפמש וי
 פרעסבארד װעלװעט

מספאני
יארז נ־ו עװ., גומפםע 321

 .6651 און 6650 אשלאנד :םןלעםאן
אטענז־עט. שגעל ארדערס קאונטרי

 ליבערמאן אוץ ^ארדמאן
לאיערם

302 BROADWAY. NEW YORK 
Telephone: Worth 5623-5624

סקול דעזיינינג נליחשטײנ׳ס
i ימרק נױ םטריט, כרענד 265

 און קריסםי בע®.
סםס. סארסײ*

 ארמסארד ®זלל.
842 8

 דעזוי־י «אר ס?ול
 און קאםינג נינג,

 םעג̂נ לײדי^ פון ®»כעז »לע »ין גרײדינג
 •עמערנ® גאר^גסס. פאר ױן ®אילדרענס

 ירײזען. yj»oyt< צו גןףינימען ווערען
יאחר גאנץ א אפען איז םקול די

פ נ ע ר ע ל
װעכענטלז דאלאר 2סס ביז so םמ פערדינען קענט איהר

בעריהםםער דער אץ קורם 8 נעחםם

סהוהל דעױעיינג מיםשעל
נארםענםם. םאר לײריס אח קליידער הינדער אוז םיסעס םרײעז, מנ׳ס, •ון
סלײדזר. מג׳ס אוו נארםענסס םאר פאר דיתס̂ע jdoio סלאוסמ ויםוז אוו ררײפינג גיײדינב מםערנ^ מאכעז צו לערנןז דעזימיננ «אר סקוחי סיםאמל יי

יאזזר. 6G אימנד נצנרינדעט
W'nny חאם םהול די

װלםאטעז.7ר בעסםמ סיםטעמעז,%נײע אידצעז, נײע
jjyrn^n גוםע אוו סםעלונ באלדימ s מײנם םיזול דעזײנינג מיםסעל njn איו קורס א
 tv אח ׳ע!%םרי אי! מענעי םאר פראםעםיאז גוםע א

אוי־שצוצעתען. זיר אייבם ועחר איו
םאר״םזנחן. אלעם ואים איחי־ אוס ספדאןי, אימקנ*ר אײער איז imjm נענעכעו יתם ימסאגס גאזתומרמ ony®y® אלעריײ סנײדעז אוז םעשיאכם פארקויםעז סיר ארן אמריקא איז חאספאניע םעש*»ז עלםסםע די וײנעו סיר לײכסזן. זעהר ו1זײנ ז*ר אויסרערנעו םאר׳ו נאדיננוננעו די

קאאמז. אווענט און טאנ
םרײסאג אוז מיםױאו םאנםאג, •ותנם־היאםיז,

ע ײ ו םסוחצ אונזער איז דעםאנסטרײשאז ו
אעפארפא*'!. פרײע סאר Tנלytרy■ קוםם

ל ע ש ט י ג מ נ י ג י י ן ע ל ד ה ן ק ס
.5970 װיסהאנזץ טעלעםאן * יאר?. נױ סטרים, טע37 «ועסט 15
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Buy Union Stamped Shoes
We ask all m em bers of organized labor to 
purchase shoes bearing our Union Stam p 
on the sole, inner-sole o r lining of th a  shoe.
We ask you not to buy any shoes unless you 
actually see this Union Stam p.

Boot &  Shoe W orkers' Union
A llU ttd  with the America• Federation of Labor 

»60 SU M M ER  S T R E E T , BOSTON, M ASS.
COLLI• L O m i  . C I A B L M  L  IAIN■,

it,.
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 הױז ױניטי דעד אין טוב ױם גדױםעד א
בינע נײעד דער ps נאױפבױאוג לכבוד־

 זעםאן, םרעזידעגט — הױז. ױניםי דער אין לײטםינגען זײגע פאר פיגפקי דוד צו געדױדםעט איז ביהגע גײע די
 קורצע האלטען פינק ראובן און אלױוער חש. קאהען, ם. פאניא האלפערין, װײס־פרעזידעגט רײזעז, אברהם
™•־־» קעשיר איזיד*ר און זינגט כאר ױניטי ד;יר - דוארם. ־א אױך *ליץזאגם פינסקי זלד - רעדעס.

אנװעזענדע. די בײ באגײםטערונג גרוים ארוים רופט ױם־טוב דער — אײנאקטער. אן אויף

צי*ר1מ| מר.
וח אץ

 געםעלדעט געװען שױן איז עם װי
 לעצטענס איז ״;ערעכטינס^ט״, דער אין

 ױניטי דער אין ;עװארען אױפנעבױט
 בינע. נײע א פארק, פ$רעסט אין הויז,

 איז נעװארעז אױפנעבױט איז בינע די
 טײכעל, בײם װעלדעל איז גראוד, *פייז
 װעכענטלימג געהאיטעז װערען עס װאו

 דעם קריגען װעט בינע די לעקטשורס.
בןהנע״״. פינסקי ״דוד נ$טעז:
 ״נערעכטיג־ דער פון לעזער די וױ
 איז םריהער, םון שוין וױיסען הײם״

 אידישער באװאוסטער דער פינםקי, דוד
 לעצ־ די פאר דראפאטורנ, און שרײבער

 אין זומער ג^נצען דעם יאר.ר פאר טע
 הויז, ױניטי יעבען איז װאם סענדעװיל,

 עי גים םריה דער אין זונטא; יעדען און
 איײ זײנע פון םארלאזונגען ליםערארישע

 געװען איז איצט ביז שאפונגען. נענע
 פיאטפארסע־ קלײז א גראװ״ ״פײן איז
 האבען מענשעז צװײ װי מעהר װאס לע,

 םיז און ארױםגײז, געקעגט נים דארט
 זײנע געבעז פינסקי דוד םלעגט דארם

 לעקטשױ די וױ נום אזױ םארלזנזומען,
 ז־ער םיטעז איז סוםעז וחולכע רערס,
 איז אבער, איצט רעדען. םלעגעז ײאך,
 גרויסע א נעװארעז אױסגעבױם דארם

 םע־ א ״איז װי אזױ ביהנע, שעדזנע איז
 גע־ צוגעשםעלט אויך זײגען עס אטער.
 אין דארט ״בענטשעס״ נאך װארען
 פריײ אונטער׳ז ביהנע, דער ארום װאלד,

 סאסנאװע הויכע די אונםער הימעל, עז
 םארברײנגט, עולם דער װאו נױםער,

 לעסטשד א םוז װארט גום א הערענדיג
 פארלעזונ; ליםןןרארישע א אחור רער,

 אין דונטא: יעדעז •ינסחי דוד םון
 זײנע םאר אנערקעגונ: אלם אלזא םריה.

 םענעדזשםענט דאם חאט לײסטוננעז,
 די דאם באשלאסען הויז ױגיטי דער םח

 ״דוד נאמען דעם טראגעז זאל נייע׳ביהגע
ביהנע״. ייגססי

 איז םריה דער אין זונטאג לעצטעז
 געװארען. געעסענע אפיציעל ביהנע די

 ניט טוב ױם גרויםער א געווען איז ראם
 הױז, ױגיטי דער אין געםם די םאר נאר
 נעםינען װעלכע געסם, די םאר אױך נאר
 דעי לעבעז ״טעמימענט״״, ימםפ איז זלד

 איז געלעגענהײט דער צו הױז. מניםי
 ױם־ פינסקי א געװארעז םאדאנשטאלט

 אויפנעםירט דארט איז דעם לכבוד טוב.
 פא:א:־ ״דער אײנאקםער, אן געװארעז

 ווזןי• איז פינססי, דוד םיז טאסע ״ראןי״
 גרויסע א באטײליגט זיך האבעז עס כעז

 װאס אקטיארעז אלע די םענשעז. צאהל
 אײנאסטער דעם איז געשפילט האבען
 פרא־ קײז ניט געסט, ױניטי געוועז ?ײנען

 םאר־ גליקליכערװײזע, םעסיאנאלען.
 הויז ױניםי דער איז איצט ברײנגט

 אײ בא^יגיטער דער װאסײשאז זײז אויוי
 און קעשיר, איזידאר אקטיאר, *דישער

 אויטץד םיה די גענומען זיך האט ער
 פובלישם, דעם פון אקטיארען סלײבען

ך געםיגס װאס  הויז. ױגיטי דער איז זי
 די אײננעשטודירט זײ םיט האם זנר

 אויסגע־ און רעזשיםירט זי האט ■יעסע,
 םיר װי לויט דאס שעהז, אזוי םיהרם
 זײ אז געזאנט, עולם דער האט הערעז,
 געהאט חגאח אזוי ווען זעלטען האבען

 װי יארק, נױ אין םעאםער אידי^עז איז
שטיק. דער ®ח

 כאר׳/ ״ױגיטי דער חאט גלײנצײטמ,
 םון צונױםנעשטעלט אױך איז וועלכער

 דער אונטער הױז, יװיטי דער אין נצםם
 םוזיקער, באװאוסםען םון םיוזרערשאפט

 ליד םיעציעלע א נעזוגגען ®ערסין, מר.
 און אנגעשריבעז האט פי;ק ראובן וואס
 ספעציעלע םארםאסם האט פערסיז מר.

 זיך חאט כאר דער וועלכער איז םוזיק,
ארט. העבסםעז אוים׳ז אויסגעצײכענם

 ױניטי דעי אין טוב ױם דעם לפבוד
 םאר בלויז אחיז, ארויסנעקומעז איז הױז

 זיג• םארים •חודדענם וױילע, קורצער א
 איז וועלכעד חאל«עח, וױמדיחנז. םאז,
 קא־ חויז יתיטי דער םון םשערםאן דער

 םון סאחן םאניא שװעסםער איז םימע,
o n און דעפארםמענט, עדימיימאגאל 

 דער בײ חנדעט סורצע מהאלטעז חאמן
o נעלענענהײם• rvn געחאל־ אויך חאבצז 

 דיכםער, אידישער כאליבםער דצר סנן
 איצט מארברענגט וחנימר #רייוין אברחם

 יר אין וואקײשאן pn פאמיייע דמד מים
 ראובן שדײבער אידישצױ דעוי חוי^ ניטי

 נעזאגט אױך חאם סווי צום און םינה,
 איײן, שמחח בעל דער וועדםער «אר א

•ינסקי. דוד
 ניט לײחנר חאם רעדאהציע אוגועד

 ס«וי אונזער ®ון קײגעם דארסעז נעחאס
 גצװיסצ צויינ נצלצגענחײג^ חנר בײ

 נים אוגז p® קימער האט נגמן
*אױמןר־ חנר אמנר דארט, ויק
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 לעװינסאן, ם. י. נעסט די צװײטען ראן
 זיך האט עד און שרײבער, אידישער א

 בא־ קורצען א שרײבען צו םיה די גענומעז
 לעװינ- פרײנד טוב. ױם דעם פון ריכט
 װעט ער אז צו, אויך אונז זאגם סאז

 בא־ :ענויערע א געבען אביסעיל שפעטער
 מיר װעלען ׳אבער דערװײל, שרײבונג.

 װעט איהר און װארט דאס איהם נעבען
 ‘קוי איז זאגעז, צו האט ער װאס הערען

 לעצ־ טוב ױם דעם װעגען :אטירליך, צעז
 ער הויז. ױניטי דער אין זוגטאנ, טען

 :הלשון בזה אוגז צו שרײבט
 ״גערעכ־ דער פון רעדאקטאר װערטער

:־ טיגקײט״
 מיר אויף װעט איהר אז האף, איך

 קורצען פאר׳ן האכען ניט םאראיבעל קײן
 אױס־ שטארק געװען בין איך באריכט.

 נעשםייט אלײן כ׳האב װײ< געפאטערט,
 דערצו ״םאנאגראף׳/ דעם אין רב"״ דעם
 רעדעס, די *גוט געהערט ניט איך האב
 הינטער פאינומעז געװען בין אץי װײל
 עפי־ װי אזוי אבער ביהנע. דער אויף אוץ

 אויםמערקזאם־ םײן געצוינען האט צער
 פען אז םארשט^לוגג) דעי (נאך קײט

 איך האב באריכט/ א מיר םון םארלאנגט
 צױ געפוזט און העלםעז געקענט ניט זיר

 אז ׳שױן װײס איך אז איצט שטעלען.
 פרובירען איך װעל טאז, עפעס דאדף איך

 באריכ• בעסערע און •נענויערע צושיקען
טעז.

׳ארץ דרך סיט
.ז א ס נ י ו ו ע ל מ. י.

באריכט. קורצער דער איז אט און
 דער אין געעהרם פינסקי דוד

הױז לוניםי
פון םריינד און געסט 1200 אריבער

און םעמימענט״ ״העפפ ׳הױז ױניטי דעי
זונטאנ לעצטען זיך חאבען םענדיװיל,

הי־ םרײעז אונטער׳ז םארזאסעלט םריה
געהאלםען און גראװ״, ״פײז איז מעיל,

צוטײ־ םוז שסחה דאפעלטע די םײערען
ליטערא־ זײנע פאר פינסקי דוד כבוד יען

םאםעז ארבײטער די צו לײסטונגעץ רישע
צו אוז בםרט, הויז ױניטי דער און בכלל
ביהנע, נײער דער םון ערעםענוננ דער

נאםען. זײז טראגען וועט װעלכע
מענעדזשער דער אליװער, דזשאדזש

םײערונג די האם הױז, ױניטי דער םון
פארגעשטעלט איז געעםענם אפיציעל

אלס האלפערן יע?ב פרעזירענט װײס
נערעדט האט האלפעח סר. טשערמאן.

םארט- און ערפאלג גרויסעז דעם װעגען
הײ־ האט הױז ױניטי די װאם שריט,
די געלױבט שסארש איז געמאכט׳ יאהר

אינטערנעשאנאל דער םין מיטגלידער
אינ־ און באגײסטערונג גרויסע די פאר

ארויסגעוױזען האבען זײ װאס טערעס
םארשעהנע״ אוץ םארנרעסערוננ די בגוגע
נע• וועלכע חײם, זומער זײער םון רוגג

די םון אײנעם איז װירחליר זיך םינט
 נא- די װאס געגענדעז, װאונדערבארסטע
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 זיך ער האט באזונדערס םארםאנט. טור
 ציטע• •ינסקי׳ס דוד אױןי אפגעשטעיט

 סאריעזונגען און טעטיגיױיטעז רארישע
 געװארען איז װאס #םריה זונטאנ יעדעז

 ש. זיגט אינסםיטוציע, גײסטרײכע א
 דרײ מיט אמאגיזירט עס האט דײקסעל

צודיק. יאהר
 עדײ־ פון סעקרעטאר קאיזן, ם. כאניא
 נאםען אין האט דעפארטסענט, קײשאנעל

 רעט באנריסט הארציג דעפארטמ^נט פרן
 נאהענם־ער דער װענען גערעדט ױבילאר,

 שריײ אידישע די צװישען קרובה׳שאםט
 געזאגט, און פאסען אידישע די און בער

 ליטעראײשע זײנע פיט האט פינסקי אז
 אי־ דעם באנײסטערט שטארק שאםונגען

 אויך קאפו*. זײן איז ארבײטער דישען
 אפאלינער דער װענען גערעדט זי האט

 ארבײטער, דעם םון יאגע שרעקליכער
 פיגסקי ״וד װען ׳םצב איצטיגען זײן און
 זײער אױף :חת שעפען און ?ומען קאן

״איפעניע׳/ אײגענער
 דער פון פרעזידענט זינמאן, פארים

 שטרי־ כולט׳ע איז האט אינטערנעשאנאל,
 פון לא:ע שױדערליכע די געשילדערט כעז
 אױפנעפא־ און מײנערס, בריטישע די

 צװײ די שטיצען צו עולם דעם דערט
 אויס ממש געהעז װאס קינדער, מיליאן

 אנטשולדינט זיך האט עי הוננער. םאר
 אזא אנטןריהרם וזאט ער װאס דעם צוליב

 פון צײט דע^ אין ענין םארװעהטאגטעז
 א אויסנעדריקט און ׳שסחה נרויסער אזא

 בלויז ניט פינסקי צו ד»:ק הארציגעז
 :אר בײשטײערונגעה איצטינע זײנע םאר
 פיאנערען פלאם־םיישרדיגע, די פאר אױך

 דער געוױדפעט האט ער װאם ארבײס,
לאננ. יאהרעז ?אך ארבײטער

 םײערוננ דער םון םיטשור הויפט די
 6םינסקי׳ םון אױםפיהרוננ די נעװען איז
 םא־ ״רער קאפעדיע אקט׳יגער אײז אז

 אנטײל האבעז עס וועלכען איז נאנראח׳/
 רע־ איז און געסט, ױניטי בלויז גענופען

 באליבטען דעם םון ג^װארען זשיסירט
 הונסם םון חעשיעד, איזידאר שוישפילער,

 רעדאקטאר דער פינק, ראובן טעאטער.
 ?יד א םארפאסט האט ״שײנעץ׳/ פון

 ספעציעיל פינסקי״, דוד צו ױניטי ״םון
 פער־ מאקס איז ױבילאר, דעם געוױדטעט

 יױ םיז דיריגענט און גרינדער דער ׳סין
 ספעצײ פארםאסט האט כאר, הויז ניטי
 און אקטיאחזז די סײ ביידע, פוזײן. עלע
 אויס־ ספעציעי זיך האבען כאר, דעד סײ

 איז באגײסםערוננ די און געצײכענט,
 װי נאכדעם •לאנג אז גרויס, אזױ געװען

 דער םרן ארונטער זײנען אהטיארען די
 אפלא־ אלץ נאך זײ מעז האט ביהנע,
 בא־ די שטראמבערג, חנה טרס. דירט.

 םאלקס געזונגעץ האט סאפראנא, ריהםטע
 פאר־ האט םײטעלבױם אברהם און לידער

 אן שטורעם״. ״דער פינסקי׳ס געלעזען
 באקױ האט אװאציע זנויסערגעײעחנליכע

 נאכ- און אײדער ־סעשיער, איזידאר מען
פינסקי׳ס םאמעלעזען האט ער װי -עם

 ױננעז״ס״ ״חײנסעץ
ן ,mm קורצע א געחאיטען חאט י  י
 און אקטיארען די נאדאנקט חאט על כער
מענעדושמענט. דאס

 אי• כאװאוסטער דער רײזען, אברהם
 פאר א געזאנט חאט #דיכטעד דישער

 אױס• חאט און װעךטער אײנדרוקסםויע
 םאר כאגײסטערונג גרױס זײן געדריחט

 ארכײטער םון םײערונג ארידגעל דער
 אונטעד׳ן קינסטלער אידישען א םאר

 דערסאנט האט װאס וזימצי, אפענעם
 נרײ אריסטאקראטישען אםאליגן דעם אן

 דא- די אז באטאנט, חאט ער כענלאנד.
 ארבײ- אידישע די םון אױםװאכונג זיגע
 אױםצונעהמען מיםקײט די מאסען, טער

 םארדאנקען צו איז קונסט העכערע די
 מים האט װעלכער פינסקי׳ן, דוד אויך
 אי- די געוחנקט פען קינסטלערישער זיין

 יאחרען מיט גאך מאסעז ארבײטער דישע
 שעחנקײט, צו לעבען, גײעם א צו צוריק

דערהױבענקײט. צו און
 קורצע א געגעבען האט םינק ראובן
 ליטערארישע פיצסקי׳ס םון אישאצונג
 אײ־ אלס איהם םארעכענט און שאסוננען

 אין קלאסיקער פיער גרױסע די םון נער
ליטעראטור. אידישער דער

פינסקי. דוד נערעדט דזאט לעצט צום
 א םארדינט עד ניט אז געזא*.ט, האט ער

 װעפען פון פאסען, די זאנדערען ׳דא:ק
 װארים יגיקה, גײסטיגע זײן ציהט ער

 אירישע א איז ארבײטער יעwMאידי די אהן
 ער אונפעגילץ־. װי כםעט ליטעראטור

 הויז ױניטי די באדאנהט שטאדק האט
 האט מען װאס כבוד נרויס דעם פאר

 ער אז םארזיכערס, און צװעטײלט, איהם
 ליטערא־ זײ:ע םארטזעצען װײטער װעט

 םאליוס־ די גונסטען צום ארכײט רישע
פאסען.

פראגדאכ נאנצער דער
ר ע ד ״ ״ ף מ י ג א נ א ם

 -ין1 ןזקם אײן אין קאםעדיע
פינסקי דוד

 פון רעז׳גיסירם און אויפכעפיהרם
 קעשיר איזידאר

ן ע נ א ז ר ע :פ
במיזור אבי־חם-----------ריסקיז נחכזן

לאוזען עעני ----------װײב זײן
 אדאגאװיץ לוי^ס
 לױבעמקין אסתד

קאפיזןך ד.ער« ״-
װינקלעי »>נא —

 רייטע- גרזזון - —
ראזעז י*חק 

טינדדין אניז --
לוירנער סעי־ע —

•* •
---------- ם#םע ןער

—-------מפםע די
— --------*װער ד?ר

---------^װיגער די
a בדודער ----------
----ברודער יװײםער א
---------►זװעסםער א
------- 1*זועגעיי א
קאולע״• חידדא-----«ײעגעיין צװײנזע »
בלום אבידזם--------— — שװזןכער א
בוטענסקי נז׳סח-------«װאגער צװייםעד #

לעװינםאן םידבי ױסןי----------רנ דער
ע---רבי׳ציז די אז יאליאקאױ י

(ן^לןי----------------גביר דער
ן----------גבירח די עי אדש8אײזע:« דז

ראזענעשײן לואיס------------חזן דער
סערע--------------חזכ׳שע די

מילענקי װעלװעל —■----------;גב דעי
לי-----סס:ר דער ראזזןננלום װי
תן---------------כדצינענער דײר ײב9 נ

מזעעלעװםקי יז^נקעל----פעשער טויבער א
אוז-------------------פרוי א גילל ר
?רא&זקע בערעל----------------מאז א
פורמאנםקי נהום----*װאגער א
ואי־װארפענעם א אין פאר קוםט האנדלוגג די

חא־ אידען װאו ,4׳■םעדםעי רוסיע־אידי^ען
נסים. און װיגד פון געלעבט בען

שיסען םיד
דאלארם אמעױקאנער

 עםטרײך, לאטװיא, ליט^ פױלען, אוקראינע, רוסלאנד, םאוױעט נאך
לענדער. אנדערע אלע און מעקםיקא פאלעסטינע, רוטעניען,

 װילם איהר און װעלט דער אין לאנד וועלכע אירנענד אין קרובים חאט איהר אױב
 דורך אםבעםטען םאן עם איהר קענם םוכ, ױם אױף דאלאר עטליכע שיקען זײ

באנק. אונזער

 «ײער.געלט «ז אזוי.אײנגעארדענם, יעצם איז ארטםענט״6דע ,טראנםםישאן אונזער
 װעלען זײ אז און צײט, שנעלםםער. דער אין קחכים אייערע צו אנקוםעז װעט

דעלארס. אםעריקאנער אין םוםע פולע די ארײן הויז אין אויםגעצאהלט קרינען

 שטעלען באנק, אונזער אץ נעלט מײער פאר באקוםט איחר וואם רעםיט דעם אויםער
 ערהאלטען. נעלם דאם האבען זײ «ז קרובים, מייעחן ®ץ רעםים « vt אױך אײך םיר

צוריק. נעלט אייער איהר באקוםט אױםגעפמען ניט זײ קען םען פאלס

באנק װניאן אינטערנעשאנאל
םטױט טע21 לןארנער עװענץ, םע5
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