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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

נצען דעם יאר.ר פאר טע  אין זומער ̂ג
 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

 הויז. ױגיטי דער איז זיך געםיגס װאס
 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

“ ■1

 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
■ ■ ■ י ■ ־■— נא- די װאס געגענדעז, װאונדערבארסטע

 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

װארען זשיסירט  באליבטען דעם םון ̂ג
 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 :פע
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 ב9 נ ײ

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

• £ . r
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)1 זײכ ןון »י*וס0
 א אין פארטי־וגקעז נעײעז וױרהיץ־ איז
 דע- די איז דאך, סענשעךהעפ. שון ים

 רו־ רי pc אײ:ע געוועז כיאנסטראציע
 סטרײק דער ױגט שעהגסטע און היגסטע

אופארדגוג־ קיינע אגגעהױבען. זיו האט
םארנעקומעז. ניט זײנען נען

 אפנעהאלטען ניט אבער האם דאס
 דזשא־ םיאוסען ועהר * פון פאליצ" רי

 זיך איז געטאן עס האט זי װארום בער.
 האבען ווארשײגליך אנצושטױסען. לײנט

 r דעש. אין םיננער א באיעבאטים רי
 נאכדעש שױן אזױ, צי אזױ דענשאיס,

 געײען באיוד איז רעמאגסטראציע די וױ
 פאליש^י*ט די זץ־ האמנן םאיענדינט,

 אהן סטרייקער, די אױף געטאן װאחי א
 ״האלסײל״ נעםאכט און םארװאס, טוםי »

 פאט־ די אנגעפאקט האט טען ארעסטען.
 נצ־ זײ אין סטרײקער כײט רײ־װאגענס

 דער םון סטײשאן ״**יזיש אין פיהרט
 ארע זיי האט כוען װען ארן סט. ־טער30

 איבערגעצעהלט, זיי און אהין געבראכט
!לצאה א\ן 300 איבעי־ געװען זײ זײגען

 די זיינעז םריה דער אין 11 אזיינער
 4אי נעװארען אפנעפיהרט סטרייקער אלע

 ׳מע־ שאר קאורט סארקעט רזשעםערסאן
 פאליסלײט די װאו םארש, דזשיסטרײט

״?לאגען״. זײ ;ענען פארגעבראבט האבען
 ארויסגעוױזען זיך האבעז קאלגען די

 שי־אגע דער אױױ רזןבערליך. זעהר פא־
 איעס־ זײ האט מען װארום רינטער, םון

נעענטשעיט, פאליסלײט די האבען טירט,
 ״האט גאס. די פארבי״אקט האבען זײ אז

 האט ארועהנעחח׳״ געהײסען זײ איהר
 נעזא-ם האט ״)יע״ ריכטער. דער געשי־עגט

 אװעק־ זײ *יינען ״איז פאליסמאן. דער
 טא געגאנגען." זײגעז ״זיי ״׳ > געגאנגען
ארעסטײימ״* ױי איהר האס פאדװאס

 שאר־ איז געשפרער אזא אוסגעםעהר
 דעש און פאליסמאן צוױשען נעקוםען

דזשאדזש.
 םעגעדזשער אח זיגטאן פרעזידעגט

 גענעראל שון אייניג; :אך טיט היימאן,
 לאיעי־ מיט׳ן צוזאפען סאםיטע, סטרײק

 אין געסומעז זײנען ױניאן דער םון
 שאי־ זײנען םםרײהערס די ווען קאויט

 דער אזוי וױ זעהז צו געװאתגן נעבראכם
 מע־ סײס. די אויםנעהםען װעט ריבטער

 די אויסנעהערם האט מארש דזיטיססרײט
 או< ױניאן דעד םון לאיער םין סענות

 האנ- ■אייצײ די אז צונענעכען, האט
 צו באדארוי עס וױ נים וױרהליך רעלט
 באםרײם זײנען סטדײקער 300 די יײן.

 שטראןי, װעלכע אירגעגט אהן געװארען
 װײ־ צו ע&עס נעװעז נארנים זויז עס װייל

 דעם באנאננען האבען זאיען זײ אז ׳זען
שארברעכען. םינדיסטען

 אלע די אז זאבען, צו איםנריג איי עס
 סטר'י- די וועילען פארםאלנוננען פאלים

 הא־ ניט װעט עס אי^רעקען. ניט קער
 אז זיי, אויוי וױרקוגנ םינדעסטע די בען
 דעם אויסגעבען דעם צוליב זאלעז זײ

 אויפ׳ז געהן אױםהערען אדער סמרײס
 בא־ דאס געגענטײל, אין לײ\. פיקעט
 װי •סטרײסער די בעסםען אם וױיזמ

 זיינען, באלעבאםים די םוורצװײםעלם
 ײי מיםלען, אזוינע אן וחננדען וועלכע

 או םיינעגדיג, !אליצײ, די אויםהעצען
o כױט n ײ וועילען  דאס בעסער. םאכעז ז

 דאס םארקערם. וװנקט אבער וױרסם
 צוזאםענגע־ םעהר סטרײקער די מאכמ
 צו זײ גים דאם דרײסטער. און גונדעז
 זיגרײמןן א צו ביז קעםםעז צו םום מעהר
ענד.

 דעם נעםאכט האם זיגםאן •רעזידענט
 אנ־ דער וועגען םטײטםענט ®אלנענדען

מאורמ: םון ארזיםגעהעגדינ נעלעגעגחײם,
 ער האם םעקלאסלין״, ״קאםימאנער

 בא־ די פון םענומ די *נעהסט געזאגט,
ת עמםס צו סעס  דזמא- ,די הע*ם ער י

 םטײיסערס וײ גאמן ואלען זײ רממנס,
 מאטימא״ דער מםדאםען. מווערנר וואם
 זזר נעדארםם בעסער אכער האם נער
 זיק גיס ואיזנן •אליסלימו די אז רען,
 באעסרא״ ^•אדזמעס די םלײסיג אזױ
 סםרײקעלס או־עםםירטע די נים םען

ײ איז עם וואם דערםאר אײגפאך גאנץ ; 
 רי גענען באוױיז םיגדעםםער דער טא

 אחנט־ םאלמ זייגען דאס אחןנאױרנאג
yns ארױס אםת דער קוטס קאורם אין אוץ 
 און באפרײמ. unjm סםרײמו־ם די און
 וױל- די בואױזאן אס חאמז מנםםען אס
 גע• געסאבט ץימען וואס יארעססען ת

דעי־י אױף ®ריח חנר אק סאגסאג װאחנז
< ־ ייין. •יאים

*־ ^

,,cyn —  Dtpiinw נעםרקנמ ער — 
oyn חנס■ פריח חנר אין ס^ונססג מן« 
 וו«רום ? סגרײסער פתל אזוי םירם
ס זײ פמז חאם תו או  •אםרול ױ אין נ

ס און וואנענם כ נון ײ גו  ס •ןול אין ז
c און םסייזפו r a p פ»ור& אין I ןװ 

an די זײמנן e m  o m k « ר  ס
 חנכם • tmpn םםרייממ־ די f בחנמז

ו די •יתעטעז «י א וחנלעץ ויי ווון א

 נע״ װעט סט״ייק רער לאנג װי םאז עס
דױערעז״.

 ערשטע שיקט ץניאן פאריערס
דאלאר טױזענט 25

 צױ ױגיאן פאריערס די האט װאך רי
 קאםי״ סטרײ? גענעראי דער צו געיטיקט

 קיאוק״ פאר׳ן $26׳000 עי^טע די טע
 אײנ״ ערמטע רי איז דאס סטרײק. מאכעי

 האיבע; חנם םח חיעבון אױש׳ן צאהױננ
 בא־ האבען פאריער יי װאס ארבײם טאג

 סיאױזטאכער פאי׳ז געבען צו ׳עיאסען
:טײיק.

שא-**.*טעי־.ם װעלעז, קיאוקסאכער, די
אפצ^אצען. עס וױ וױסען, זיך

 פאר־ דעד אױ^ טילעט כען
טשערלײט די םון זאמלוננ

םײ־ ענגלייטער דער pc טייעם בעז
 דאגעריפ- יעצםען האס דעילעגאציע, :ערס
 וחד כדשערילײט אפ1י״ די אדרעסירט טאג
 םײ• סטרײקעגדע די םין יאנע דעד נעז

 א נעהאיטען האט ער ענגלאגד. איז נערס
 דערזעי- אין און רעדע באגײסטערענדע

 און הוננער דעם :עיטײדערט צײט בעי־
 אױסגעשלאסענע די װערכע פון נויט, די

 טי־ א געכיאכט האט עי יײדען. טײנערס
 און טשעריײט, די אױןי אײנררוס פען
 דער ניט װען אז קי״אר, :עװען א*ז עס

 איצט קלאותםאכער די טעןלװא סטרײס,
 די שאר נעלד סומע ריזינע א :עזאמעיזט

 שאפיליען, זייעיע און םיינערס ענגלײטע
 ^רעקליכער אזא זיא זיר נעפינען װעלכע

גויט.
 שון טשערמאן דער הײםאן, ברודער

 דעם נעענטפערט האט שארזאםלוגנ, דעי
 אז םארזיכערט, איהם וזאט ער רעדנער.

 און הארץ מיט זײנען סלאוסטאכער די
 ער עננלאנד. איז מײנערם די מים נשמה
 אינטקינע־ אונזער דאס אנגעװיזעז, האט

 ענגלי־ די $10,000 געגעבעז האט שאגאל
 איצט איז ױניאן די כאטש טײנערס, שע

 קאמױ, שװערען א אין םארוױסעלט אלײן
 העל• צו זײ גרײם זײנען םיר דאס און
 װעלען םיר גאר װי םעהר, סך א םיט םען
חנרװײזען. קאנען עס

 געהאלםען האם זיגםאן פרעזידענט
 סםרײס דעם באצת אין רעדע װאריםע א

 קעםפער »<ס דאס אננעװיזען, האט איז
 תלאוס־ רי חאבען יעכען בעסעד א םאר

 די םאי שעהםען צו נים זיר םאכער
 אויסנעדריקט האט ער כױינערס. ענגלישע

 ענג־ איז םײנערס די דאס האפנוננ, די
 שטיצע םולע די באסוםען וועלען לאנד

 ארבײטער־באװעגונג נאנצער דער שון
 זײן חארםלן ניט זאלעז זײ אמעריקע, איז

 גע־ ארבײט דער צו נעהז צו נעצװאוננעז
שלאגענע.

 אויםנענוכיען זײנעז רעדנער דרײ איע
 ענםױ סיט םשערלייט די םרן געװארען

אפילאדיםםענםען. סך א איז זיאזם
 דאס באקומען האבען רעדנער די נאך

 אײ״ װי אלע און טשעריײט, די װארט
 באגײס־ פולער מים גערעדם האבען גער

 םולשטענדינען א ביז קעססען צו טערונג
 םו- זיר זאל סםרײק רער לאננ וױ זיג,
םארציהען. זעו

 נע־ געריכט אץ געוױנט ױניאן
 םםרייק־ברעכערישע נען

דעזײנערס.
סאורט, סוירים אין איז רינםטאנ דעס

 דער םאתעסוםען ין,יקר ריכטער םאר
 א םון פאריאננ ותנזס םארוזער לעצנמר

 חןזײנערם, ברעכערישע םםרײס נרופע
 אינדזמאנק־ *ן ארויםנעמז זײ זאיצ «מ

 רעזײ־ •חנר פארבאםעז יא< ײאם עא?.
 זײ עםעחנז .־w .46 לאסאל ױניאז נערם

 יוניאן די סטרייס. םון *ײם איז *רכײםען
 יאיערט רי דורך םארםראםען נעװען איז

חילסװיט. און ראםענבערנ
 שטי־ און «דדים ניידע אויסומחננדינ

 זייכען ײאס רי,כריםם״, אויוי זיר מנדינ
 נע־ ןוונעשםעלט *וריה *יים א םיט איחם

 אאנעזאנט זיו ריכםער חנר תאט ווארען,
ז ארויםןװנעבען אינדושאנקשאן. י

י װאס חנרױף סוהןנריג נ*ט i*:’ י r 
 ראך תאט ערװאיטעט, ניט אגחנרש חאט
 ארויםנע־ אונמטוס גןריכט אין זינ דער

 זיינען «װםרידע( ספע«יער םר״ד, רוסען
 װעםען געגען דעזיינערם, םטרײקעגדע די

 נעװען איז ורפ«עס אינדזשאנסשאן דער
נ««יים. חױפםזעניױ

 העלפט ברענטש ױנג .רב*
̂נע מיטגלידער קלאוקמאכער ד

 כרענטש בעיאצערסאווער דעם אין
 אננענוםען איז ריננ ארבײטער פון 417

 די מאכען נוט צו באשיוס א נעװארען
 םיטגלידער קיאוסטאכער די פון בילס

 חנרוױייל תכען צו אױך און כרענטש םון
 נױסיגמ װאס זײ, םון אײנציגען יערען

שטיצע, ארלדא 25 ̂צ זין,
נעווען איז םיטנלידער די םון אײנער

 טשעק דעם מיט חנדאקציע אונזער אין
 כרענטש דעם פון נאסוסען האמ ער װאס

 דיג: ארכ״טער פון כחוגטשעס אגחנרע
טאן, אױר עס פ*נ*ן

אליין. דר ןהעלפע סטױיקער
 זײנען םטרייקער קיאומ די אזױ וױ
 די וױיגינ װי און באווזנוסטזינינ, נאםת

ם ארונטער־ זיי ח«םעז יואנען נפיעמטי
נאײ  דער אויו באוו״זם װענ םון *וסיחרען

:םאקט פאיגענדער
 ױניאד רי אז װייםע!, סטרייקער די

 סטרײק״ *אחיען אנוזױבען ניט נאר תאזי
 ־סטרײקער די און אלעמען, *ו כענעםיטס

 ניי• ו איז אט זיך. *וױשען זיר חעיסען
:שפיי

יליפ• פון שאפ דעם םון *רבייטער די
 סט., סע30 װ. 161 שיאםנער^ און םקי
 חאבץן ט׳מרםאן, רער איז פײן אכ. װאו

 בעםזןר־או זיינען װאם די אז נאשראסען,
 נויט״ליירענדע די ארױםחע<פען זאילןן

 נעי־ט אויםיײחען זאיען זײ ;זיי *וױשען
 200 םון סומע א נויטכאד^רםםינע. די *ו

 1אי נעװארען נעשאפען ניײף איז ראלאי
 דאס און יאאן־פאנד, א םון םארם דער

 רי צו נעװארען אויםנעייהען איז נעיט
םםרייקער. נויט־בארערפטינע

זיבמאן פרעזידענס פון ססײסמענפס וױכפיגע פ«ר א
 צײגט װאס #דװערטײזטענט

םטרײק ט^טץ האלט עס וואו
 אד־ אן ערשינען איז שבת לעצטען

 פרעסע, טעגליכער רער אין װערטײזמענט
 דזשאבערס גרעסטע די פון אײנעם םון
 האלט עס װי צײגט װאס יארס, גױ אין

 בארימערײ- אלע רי טראץ סטרײ?, םיט׳ן
 דעם ניט *פילען זײ אז באסעס די פון ען

סטרײק׳/
 קומט אדװערטײזטעגט דיזען אין
 און גרויסעז א מיט ס^ערבער מר. ארויס

 איז ער קלאױןס. פאר םארלאנג ברײטען
v סוםעז גרויסע געבען צו גרײט w געלד ‘ 

 םעחר װאס ברײמען איחם ואל םען
 הנחות אלערלײ םארשפרעכם ער סלאותס.

 צו קלאוקם ברײנגעז איהם ואל סעז אבי
םארהױפען.

 אדװער* די אםאל טיט עפעס װאס
 הנחות? אלע די םארװאס טייזמענטס?

 בא״ כסדר זיך דאך האבען דזשאבער די
 טא װאיע, געגונ קריגען זײ אז ריהמט,

 פויסען די אין איצט מעז להאפט םאתואס
 סעש סומעז גרױסע םארשפרעכט םען איז

? חלאוקם םארטינע פאד ג;ןלד
 וױ עס ערקלערט זיגםאץ פרעזידענם

:םאלגם
נרעס־ דעם םיז אדװערטײזסענטס ״די

 או באװײזען, םרײד אין דזשאבער טען
 רזשאבערם די םון באריהטערײען אלע

 סםרײק דער םאלשע. און פוסםע זײנען
 ביזנעס. די אין זײ װערגם און זײ דריקט

 װע- זײ און װארע גענוג ניט האבען זײ
 קלאוקמא־ די זסן כל קריגען, ניט עס לען

 די און קאמו* איז שטעהן װעלען כער
עי טים כעטלען ניט װעלען דזשאכערס  ד

 אד־ דיזע האבעץ ױניאן דער פאר ױניאן.
 באדײמונג. דאפעלטע א װערטײזמענטם

 איז עס אז זיי, איבערצײגען ע״שטענס,
 טראץ םארקעט, איז קלאוסס קײן ניטא

 צװיײ און, דזשאבערס די םון רײד אלע די
 גיבען באיערס די אז זײ באװײזען טענס,

 םוז מען און אררערס גרויסע ארײז שוין
 גע״ האבען דושאבערס די באםרידיגען. זײ

 דעלײ צו םארשפרעכענס אצערלײ מאכט
 קלאוקםאכער די אהן אבער וואדע, װערעז
 ניט קענעז זײ טאן. ניט דאס ױי קענעז

גודם״ די ״דעלױועחנן
 א םאר װאס איז באװײזם אלעס דאס

 נע- םטרײס חנר צושטאנד גלעסחננדעז
 קלאוקמאכער די דארםעז איצט זיו*. םינט

 םיהרען און אגשםרעננונג אן נאך םאכען
 ײאס ענערגיע. םעהר נאד םיט פאםוי דעם

 וועט טעטינקיימ סםרײק די שטארסער
 חנר וועט שנעלער אלץ זײז, איצט

 םאר ױג א מיט םארענדינען זיר סטרײ?
ארבײםער. די

דער אין ״פאליטיקם״ די װענען
יוניאו

 .אינדוסטריעא דעם םון םעדער םר.
 םט״טםענט, א נעםאכט האם סאונםיל׳

 tv ם׳נשח. v חזושעחלמ קר ותלכען אין
ײ  Ijrtotm *ו ווענמז .פױם נים חאבען ז

נעהט ױניאן רער אין װיי< םםרײת״, רעם
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 סטרײק דער און קאםױ״, ״םראקציע א אן
 פא־ צואיב ״כלויז געװארען גערוםען איז

 זיגטאן פרעז. האט דעם אױוי ליטיסס׳/
:םאמט װי געענטשערט

 מוזען װעלען מאנוםעקטשורערס ״די
 און נויטיגע יעבענס די אויןי ענטשערען

 ארבײטער די םון םאדערונגען בלוטיגע רי
 מאנוםעקטשורען צו דענקען זײ אױב

ט קאפ א דרעהען ניט און ?לאוקס  נא״ גי
 ״םיאק״ און ״פאליטיקס״ םון בע־סעשױת״
ציע*קאסף״.

 װידער װילען מאנוםעקםשורערס ״די
 םםרײק םון אישוס די םארדוגסלען אםאל

 אישוס די באמדמעשיות. נארישע מיט
 סװי ביז׳ן אנהױב םון ?״נען םטרײק םון

 אינדוסטריע״ און עקאנאםישע דורכאויס
 םראק״ םיט טאן צו גארניט הא^ען און לע

 יאליטיסס. און צװיםטיגקײטען ציאנעלע
 מר. װעלכע מאנוםעקטשורערס, גרופע די

 חאבען ביישםיל, צום פארטרעט, םינדער
 גערעכ־ דער מיט אײנגעשטיםם שטענדיג

 די אז ױגיאן, דער םון םאדערונג מער
 םאראנט־ די טראגען זאלען דזשאבערס

 באדינ״ ארבײטס די םאר װארטליכקײט
שעפער. די איז גונגע?

שטענ״ האבען גרוםע םינדער׳ס ״מר.
 אונזעדע צו צוגענעבען םױל םיט׳ן רע

 סלאוסמא־ די אז םאדערוננען, גערעכטמ
 לע״ א מאכען צו בארעכטיגט זײנען כער
 פון םאדערונג די ארבױט. זײער םון בען
 דער םיט צוזאםען נאראנטי װאכען 36

 איז װײדזשעס אין רעיז א םון םאדערוננ
 םאר־ צו עס אזױ װי װעג אײנציגער דער

 זא־ צו לעכערליך איז עס און וױרקליכעז,
 קאנ״ םון סאדערוננ ױניאלס דער אז נעז,

 מאנױ די און דזשאבערס די טראלירען
 דער םון אפשאפוגנ די און םעקטשורערס

 צװישען קאנסורענץ האלז־שנײדערישער
 םיט טאן צו האט קאנטראהטארס די

פאליטיקם. און פײטס פראקציאנעלע
 ער װען טעות, א האט םינדער ״מר.

 נים האבען פיהרער ױניאן די אז זאנט,
 זא־ םטרײק. דעם סעטלען צו םאכט די

 ארויםסױ נאר מאנוםעקטשודערם די ילעז
 א פאר םארשלאג ריכטיגען א םים מעז

 םאדערונ״ די אוױי באזירס סעטעלמענט,
 נױטען די י1אוי און מניאז, דער םון גען

 סטרײס״פיה״ די װעלען ארבײטער, די םון .
 אױם״ נױטיגע די שענקען דעם צו רער

 ארױם״ שטענדינער זײער מערקזאםקײט.
 װענו טענוול אונבאגרינדעטע מיט קוםעז
 א צו דערנעהנםערען ניט שדיט א אוי!י
אינדוסטריע״ ^לאוק דעי איז שלוט

חשאבערם די ענטפער אן
 פרא־ די םוז איינער םפוירבער, טר.

 אםערישא, איז דזשאכערם טינענםםטע
 ארויםנעסו־ צוריק םענ אײניגפ םים איז
 ער װעילכער אין איגטערוױו״ tv םיט מעז

v די tv ,|jn״ttv2 *ו נעזוכם חאט m* 
 פאחןחנ־ די נאכנץבען ניט סענען כערם

 ״ליםיםיישאן םאר ױניאן, דער םון נען
 yovD די איז װאם תאנםראסטארם״ אײ

ייניאן. דער פח פאדערוננ וױבטינםטע
װײ• נעיחאמט האם םפוירבער םר.

 ניט׳י .תענעז דזשאכערם די םארוואס זען,
 חױפמ זייער פאדערונכ דיזמ נאכגעבעז

 ן vjvp דזשאבערם די tv נעיתז, אח טענה
 מוגםריק־ *אחי די כאשרענמן ניט

ײ ;םארס r שײמן םחען ז t r ’t ארדערס 
ז י  v נעואנם, פר uvn שפפער. םר v י
 <ױם און נימעס די שטעחנן «ם ײעם נים
ran v ית*ט סיינונג זייז  tvrun dp 

ײי םזור׳ז ארגײטפר. די פאר ײון טי
מו זיכםאז׳ פח»ידאגם על מד t'M יו

ײ ײיז די *יז אײ*
ײ trgn v טיזנ n

____ _____ סאנטראסטארט״,
BVR »ת ממות םפוירבער׳ם םר. דארם

tvnw uv ײי v m ײמנן. זײ!, i י 
W .םיר 0  1» u r m. — «א י

 אףסצואױ־ ערשםע

פאנאנדערגעגלי• (אם

 ימט«ר- די |1V — נעזאנט, דגםאן .ז»יע
 נ»• «ס חאט חאסישאן דער tie ?וכוננ

 נמעט םאנען דזשאנ*רס רי tv שםעטינט
ײ ארנ״ט גאג*מ ״ערז  rv« הריינער v נ

עי 1םי פר**ענט »0 קאנטראקטארס.  י
 <״*P v נאר נײ נעמאנט װערט ארכ>יט

o ■ראאענט נער iv d pv id iv p. אינע־ די 
 *יאמפײ ע?סטוא itnptt ארדערס -;ער

 ?*נטרא?םארס אנדערע yin *מישען ןםע
 די או) 1פריי דעם ארונטערצורריקען כרי

שעפער. די אין סטענרערדס יוניאן
 ניט דארינער ?ענען תשאנערס ״די
 טר״ד דער אדער נחנעס די tv זאנען,
 ״ייםיטײ״ םארטראנמן סענען ניט װעיען

 איינס איץ ?אנטראהטארם״ אװ <ע»ן
 ■V) v א״מעםיהרם אי״ן שױן ויי דאנען
 איינס איץ .יימיטיישאן׳/ םארט וױםען
 א אין ארנייט נאנצע די כםעט זיי טאכען

 די װאס שעוער. םטעד• צאהי לי־יינער
ט״' דיזע t» ,1אי םאדערט ױניאן מי  ״יי
̂ח•־ א טיט װערען נעפיהרט זאיז יטאן״  ’טא

 יי *י פאדערט, יוניאן די י«ד. א חא
 פאראנםױאוטיױ t״t איען1 דז־פאבערם

 שעסעד. פפנטראתטיכ םםעדי ז״ערע םאר
 די אז דעם, באשםעהםיאױוי ױנ־אן די

 הפקרות די אויפנעכען זאלען דז-פאנערם
 װע־ שעיער *וסעליגע צעהנריינע רי םוו
 בײנדעא םאנערע » «ו װארםע] זיי םען
 נייםש א האנען » אום «״ם *ו *ייס פון

 אײ יליםיטיישאז מעיער. סם?די די אױןי
ד. פראפםישע א 1אי קאנטלאפםארס » 

 V ניז לאס שוין האט טלייד לער װייל
ip לושאכעלס די גראל. געוױסען jp p טאן 

 ריפייטײשאן אונטעל ביעעם נוםע גאנץ
 ”t און סענען ״t קאנ^ראפטאלפ. אװ

טא|• םחע] עס װערען
 פא־ אנדעלע לי אננא<אננם ״װאם
ו,1 לאכם װעט, לעלונגען  עלנסםעל דעל י

 אלב״םזןר לי tv ,|pt*t ניט שונא ױניאן
 36 כאםש לעבען א מאכען ;יט דאלםען
̂עם, 1אי לאם יאהל. אין וואכען  לי וואס *י
 םאל* ?pt מען ;אי*ם םאדעלט ױ;<*ז

 אעבעז א םיט הלאוסםאכעל לי ?יכעלען
 אויוי 1לעי דעל יאהל. « װאכען 36 כאטש

 לי און שםונלען 40 לי װיילזשעס, י לי
 האם וניאן’ די װאם םאדערוננען, אנלעלע

ען אלויםנפשטעלט,  ■ונרטיוז, אלץ ו״:
ד ד*בען tPtto הלאוהםאנער די יי׳ולנא * 

 אלבײטסלאדכ־ און סלעק לאננע לי <יב
איצם׳׳. יײדע! ויי וועלכע םון ק״ט,

רעחמציע פון
 ״נערעכ־ נוםעל סומענדעז לעם א־ן.

 זעהר א ללוקען tv נדל םאננען טינקייט״
 םיז אלטיהלען םעליע אינםעלעסאנםע

 ליטװיז, א. שלייבעל נאװאוםטען לעם
 אכד1אױםסעלפ לי ציהעז מיל װעלכעל צו

אזמער. די סון יזי־ט
זא־ א״ך !אלען מיל אנשםאם אנעל

 וועאצן ארםיסלען, לי װענען עסעם, נען
 כופא. םדונר זװם t»tv' dp ליבערשט םיל
p צו באלסתנט ליםוױן א. tr ,שלייבעל 

 אוגטעל־ װאם לזרםין םעהל ל״דעז װאס
 אי־ dp נשטאםv םאלאנם, זייער שעצעז

 בסױסײחז־ א הרpt אח רp נעלצושזןצען.
 ווארט א ואנען ניט וועט אין םעגש נעל

 ניט dp האם ?ר אויב לױב?ז, צו יך1
 אויף יד1 םיל האנ?ז לצליבער פאח־ינמ.

 ותם ער פ»רלאי?ן. םולשםענדיג א־הם
א־ב?רטרײב?ז. נים האל »

 ארםיקעל, ערשטעז מים׳ן צױאמעז
 קוכמנחןן 1אי לרוקען ײעלעז םיר װאס

:ער שרייבם נוםער,
 “IV עלשנמז רעם אייך שיפ איד .

“iv 3 tPovtt(* ם?ליע םיין םח טיתעל
יי1א .וזי :סיםל דצם אונםער םיקלען)

 י־< V tPivn ו״ד?ס און באבעס pלptאונ
 אppרמיv צויײםער לצר נ?םיהלם״. ב?

 ליב?ם־ poenp נאנצם ,לזױ' :וײן ימם
 ײןopt! Jpp’vnv 1 דרימער לער װ״ע)״.

 לער איז ליב?״ םאלשע ״די באםינמלט
םאא?ס־איד. איליש?ר
 םײ- ארםיקאיז די אט םח ציל *.ל?ר

:p וחנם pn איינייד די נדיר?ז1ד?רקא צו 
 יתנע די אין ppip *לסז די ױ1א װי ך,9ל

 נע־ און נעל?בם בם,7נעאי האם יאהר?ז
 ?!אסוד־וויסןמד v דין DPtt לאס ליםען.
^tr רישע ltvnsv איז v ,כמנט <ײכט?ר 
 איאוםםרסד םים פאלם, םריםםישער1ב?לז
ov"t ווע־ ם«ולקם-אידזל שענסםע די פח 

tPo מן דעם  p^» די אוז לזןבען אינ?דיי
 ד?ר pv פאאיזס־פלוי איליש?ר ד׳ור םיז

.oevr^ptpj איז םאמיליע
 ארױסשיקען tpopnve ניט נ?ם »יר

,גפריכםינפײם״. די *ײםמנ א״ער מיר
ד םיט אײער . אדױ, ײ

v. 4 י ו י ם י א

? איחר ומרם װעז אױו»
איען איז א••• חגדושיספוײשאן חנר

ױ «י אייך. י דעי «ון א»»ס אין גלײד אי
סידיאו פןjeojm 16 8 ייגפעתעשאנאל,

ארויספופפזז׳י אוי^ איין ויד שרייב• יון
אי*פ» וונאד יראטאולעד אײער א«ן יעז

שי די m מארפ מויו. ױנ m j ד אויוי י  י
ו א א

,or ן/ ^׳ »«,.r ן

די in ממנעו װערעו מטערפעז נײספױיכע
סלאוסםאכער סנױיהענוע

. 4

״pionv צוױי *IPOIPPIVP POiP2 •זיי 
inpiipt ip; װאך יענטע נצן p p ip די ם»ו 

ז — סטלײק?רס ״ b י ip p iv p ת?די.ג• אין 
אי טאן  נרײט אין צוױיטעל לער אוז י

Dנ»Dרv3000 פעיעב. י onv סטריי??ר 
psttva tP2*n קאנצעלטען די tP2vn ttv 

onvn .די אפלאדילט P3>ptt ,tPD0’D2v 
ך האנען om אין נאטייןיגט ד itre. •ױ 
 1אי <ppipo ם. :פאינס וױ געײזןן ז״נען
 סינאלספי ס. סאפלאנאס, — נלין א״לא

 "vp נאריםאז, — 2pj״tt ך. ט?נאל,—
 — שינס?י1נעלל נען ן1א נעלנ סמעי

 אסטיאי אידיש?ר ל?ר וױי«וליניסט?ן,
 און סאללילעף םרענס םערםעל, מאלקוס
א?אםפאניסםעז. נ־וקם״ער, רענעקא

 אױם״ ײאדיס אי? tPt״t א־טיכטען די
 1?3חא ק?ר’פםלי די נעװאלען. נצגודען
 כדזנ־ מיס פון פאלנענינעז נלויס נעהאט
 אינםעלילעטאציע װאונדעלבאלע קעל׳ס

 ליםװישז און pנישpאיטאלי דוס־שע, םון
 כיבאא־ סל. פון אויר און םאלפס״לילעל

 •pt 1אי ער שיילזןן. אלטיסםישען סהי׳ם
 וועא־ עולם, לעם םון ליבלינג לעל וואלען

 וייי׳ סר. סא;צערט?ן. pin נאזוכט כעל
 אידי־ איינינע נעמננען האם וועלכ?ל נעי,

 אילא־ באזונלע־ס 1אי פאלסם־י׳ילעל, pe׳
ד trtjttpj חאם ?ר ווען נעײאיעז, לילם ד , 

 האר־ עהל1 אויך איז נלין םיס נימשקא״
 0MP חנר און ,tpivttpj tpowptc’m צינ
 אױ v דאם צוהערעז, צוםלידען imp;1אי
 ?<אוק• סםרייקענלזזן « פון םאכטער א

ד .2 יאסאל םוז סיטנליד א מאכער,  ג
און װייאליניסם. ױננןר לער בעלנ, כױעל

סטױיק־חאל א רעזאלוציע
מי־ םשערמאן שא• רענולאר א בײ

 איסם 66 לײסעאום, סאנהעםען אין טיננ
 אױגוסט םעז23 דעם םאנטאג סם. *טע4

 םאלגעגדע די געוואדען אנגענוםען איז
:רעזאלוציע

 מאנופעק־ די אז אנבאםראכט, ״איז
 אינדאס^על זײער דורך משורערס
 וואס אגענטורע?, אנדערע אוז מאוגסיל
 אחיס קומען דינסם, ?ײער צו שטעהען

 שטוינענדינע מיט צײס צו צײס פון
 קלא־ אײז האבעז וואס ,סטײטמענטס״״,

 די אפצושוואכעז :נעםליך אבזיכט,' רעז
 קלאוקמאכער, קעמפענדע די םוז רײהעז

 א פאר סאפטי ביכמרען א םיהדעז װאס
 םיםינג דער נאשליסט לעבעז. בעסערעז

—אז םשערלײם, שאפ די םון
 אינ־ אלע די צוריק שלײדערען ,מיר

 דעם םין םארלױמדוננעז און סינואציעס
 םארםליכטע̂ז און מאונםיל, איגדוסטריעל

 םון םיהרערשאםם די שטיצעז צו זיך
 רוםעז מיר סוף. ביר׳ן םםרײק אונזער

 שלי־ צו עננער נאך סלאוקםאכערס אלע
 דעם םארםזעצעז און רײהען זײערע סעז

קוםעז. וועט זיג אונזער ביז קאםו•
 םאלגענדינע די אתםעתעשריבען

 חד די צוגויו• שםעלען װאס םשערלײט,
האמיסיע: זאיוציע

םון םשערמאז שאפ גאידסאץ, דזשײ
םינדער. הענרי

;מרשעל בען po גרובער, ה.
אםסטער־ םיז לאקאסא םאני

אינס. דאם
העכד נעם פח ראזענבאום, אײג

לער.
בעלער; א» םח םײערשםייז, ה.
נינזבות; ב סון םרײנ^ ם.

קא?; לואיס םון אליער,
 v דדפיוקאב פוז יןאקאטאוי, ל.

יאפאפאים; ־
בלוםבעת; ד. פון שװער, מ.
טשערמאז וזאל קופאר, ו

סעקרעטאר האל װינדםאן, נײםעז

 רענעקא אמאספאניסטקע, ױנגמ דין
 מאי* סייע שױן חאנען ותיכע נמקמ״עה

 חא- סםרײקמרס, אונזעחו פאר משפייט
ו במן  דיעױ מיט אױסגעצײכענט וױחןר ד

 זײ ?ײנעז וועגעחנליד, וד אח, שפילען
 געװארען. אפלאדירם װארים ייצס אױך
 א פין זוי׳ז רער נערדזשינס^, מד. אױך

 ,2 לאשאי םון קלאוקסאכער סטריײןענד^ן
 מאר״ געװאיעז. או^עגוסעז חאדצמ איז
 ביילע קארדיקעזי, סחןנק און םמרפמר קוס

 בי- פיל חאכעז •יאגיסטעז, טאלאנםירטע
 אײם• זײער דורך •ראגראס צום נעטראנמן

 װאל־ ײ1 אקאספאניאםענם. געצײכענםען
 ויאגא די וחנז סאלאס, געשפילט אױך םעז

ארדנוננ. גוטער אין געװען װאיט
irtn אז נעװאחנז זימאן מאנזמרסמן 

 די און סםרײק אונזער איז אינסטיטוציע
*״*״ ,ד אפ םיי זעחר שעצען סטרײסער

 יעצטע איז אגרימענט םארמאלער א
 פאסעיק איז געײארעז דערגרײכט װאך
 די םיז ױניאז א פוז םארםירונג דער פאר

 איכײטעד םעקסםיל סטרײקענדע 16,000
 דער אונטער אוסכעגענם, און ■אסעיק סון

 םעדע־ אסעריקאן דער פח ױריסדיקצימ
 איז באשיוס דער לײבאר. אװ ו״׳מאז

 סאנשערענץ א אויןי נעווארען אנגענוטען
 טעק• ױנײטעד די םון קאסיםעם א םון

 זיײ ייז אםעריקא םון ארכײםער סםײל
 און פל., אסםאר 2 חעדקװאטערס, עחן

 סםריײ םעקססיל די םיז סארשטעהעד
קערס.

 האכען סםרײקערס םעהסםיי דיזמ
 העראאישםע די םון אײנע אננעםיהרם

 נע- דער איז קאםםעז אנםשלאסענע און
 ארבײמער אמעריקאנער חנר םון שיכםע

 ם. םון^ו. באשלוס ךער און באוועגוננ,
 וועט משארטער, א זײ געבען צו ל. אװ

 םון ענםוזיאזם םים ווערען כאנענעגט
 באווע־ ארבײםער דער םון פרײנם אלע•
 הא־ םםרייק םון אנפאננ ב״ם נלײך גוננ.
 ארויסנעוױ־ ארבײםער םעקסםיל די בען
 זיך אנצושליסען נרײטקײם זייער זעז
 לײ־ אװ םעדערײשאז אםעריקאן דער אז

 ערש־ די אין דאס פאקם, » איז עס כאר.
 זיד זײ האבען קאכמי, ?ײער פון םעג טע

 א. דער פון פרעזידענט צוםי געווענדעט
װערען. צו אויטגענוםעז ל. אװ ם.

םםײםםענם ל. אוו ם. א.
 די ארײננעהםען צו באשלוס דער

 איז פאסעיס פון סטרײקזזרס םעקסטיל
 פאינענדען דעם אין געוואךען אנאנםירם

 מעקטאהאז, פ. םאםאם םון סםייסכמננם
 קאכדםע״ ״עםוירדזשענסי םןן םשערםאן

 ארב״םעי, םעקסםײל״ ״ױנײטעד די פח
 םעקסםיל דער אין ױניאן ל. אוו ם. א. די

:אינדוםםריע
 איז יתלכער קאמיםעט, בירנער ״דער

 סטרײקענדע די םון נעװאחנז באשםיםט
 נעם־ דזש., נ. פאסעיס, םוץ ארבײמער םיל
 הענרי םשערםאז, #לאוק דזשעט װ. ייך,

 האבען םאד, העלען םיס איז האנם ם.
̂ז ־זיך  דער םון באאםםע די סיט נעםראם

 דעם הערען צו צוועס דעם םיט יוגיאן
 אר־ מעקםטיל ״ױגײםעד די םון נאשלוס
 זײנעז זײ אויב אםעריקא״ םיז בײםער

 ארבײםער דיזע אויםנעהםען צו וױליג
ױניאז״ אנגעשלאסענע »ז אלם

 אינ״י האם םעקםאהאז ״יחוזידענם
 פון נאסעז אין קאםיםעם, דעם פארםירם

 •אסײ־ די דאס קאגםיל, מזעקוטױו דער
 ארײננענומען יא וועלען ארבייםער קער

איז וועלקאםע? זײז וועלען אח וחורעז

 מיטינד זײערע צו יזרכיעז װעייכע טיסטעז,
 זײ כאםש וײ אונטעדהאיטען אח ח$יס
 אמטמד טאז צו דאס געצװאונכען דיגען
 pat װײי כאדעגונגעז, אזסדנסטיגע זעהר

 זעהר ■יא;אס די ז״נען סלהא אלע כסעט
 םאד װערען נאגוצט דט קענען און שיעכט

קאנצמרטען.
 ״;עדעכטיג־ די װען #צײט דער אין
 װערט כייטװאך, ירעס, צום נעהם קײט״

 דזשעזער־ אין ;עגענען קאגצערט א נאך
 דיזען םון סטרײקערס די פאר האל סאז
 אר״ די קאסינא. יאפאיעט pc pא ד״אל

 :זיינען ׳לאנטײ \yonv( װעיכע םיסטען,
 קאלארא־ ױנגע א —•ארטער״מילער רעי

 ה. טעגאי,—סיב^לסקי ס. םור״סאפראנא,
 וױיאלײ — בערנ ס. באריםאז, — וױינער

 פמ״קוס אקטיאר, — סעדאװ דוד ׳ניכט
 פיאנײ כרוקסײער, רעבעקא און םערשער

סטעז.
 אראנזשירט װערען קאנצערטען דיזע

 דע־ עדײקײשאגעי פון געמײנשאםטייך
 אינט־׳נרנעשאגאל אונזער םון יארםמענט

 ה^טים^ט ענמערטײנממנט דעם pc און
סםדײקערס. די םון

 אר־ םעקסםיל ױנײטעד די סון דייהעז די
 ווע־ קענען זײ און אטעריקא םון נײםער

 לטעססםי ױנײםעד די סון מיטגלידשד רען
 ורעיען זיי ײאס דעם,־ דורך ארבײטער
 םון בײ״לאם און פונלםען די נאכקוכ^ןן

 נאנע־ נאר דאס און קאנסטיטוציע, דער
 ארײגגענױ וועלען איבײטער מיל סייד
םיםגלידערשאםם. דשד אין װערען מעז

 די א\יב דאס פארשםאנעז, איז
 ארײנ- צו באשליסעז וועלען ארבײםער

 ױנײםעד די םים צוזאםען םרעםעז
 איז אםעריהא, םון ארבײםער םעקסםיל

 םוזען זײ וועלכע באדינגוננ אײן םאראז
 אױס־ צו — .איז דאם pא נאכסוסעז,

 סיםהעי־ זײנע און װייסבארד׳ן שליסען
 פארבינדוננ װעלכער אירגענם פון סער
 פא־ די םון ױניאן לאזןאלער דער מיט

 ארבײםער די אויב ארבײטער, סעיחער
 ארײנ־ ויילעז זײ אז באשםימע?, ייעלעז

 אינםעתעשאנאל אונזמד אין טרעטען
ױניאז״

 וועלכע ארבײםעז, סטרײסענדע ״רי
 אנדמרע איז ארבײם געקראנעז האבען

 דער צו דיוס איצם צאהל^ איז פלעצער
 וױייי דארםעז פאסעי^ אין אתאניזאציע

 אי״ אז םים צוזאםעז דױס, צאהלען נמנ
 םאר״ דער כױם ,$1 פון םי־ נישיאײשאן
 איבער־ װערם געלט די אז שםענדיגונ^

 די םון האםיטעס רעליױ צום גענעבען
 וועלכע די ארבײמער. מיי סטרײקענד^

 דאר־ נאך, סטרײקען און ניט ארבײמען
 םי אינימיאײמאז דעם צאהלען ניט סעז

 נזד װעלען זײ אבער איצם, דױס אדער
 םאראנםװארט* מאראליש ורערען האלמען

 געהן די ווען חוב דיזען צאהלען צו ליך
ארבײם״. דער צו צוריה

 דאס געווארעז, פארשטאנען איז עס
 םאר־ קײז זוערעז נעםאכם נים וועם עס
 באיעבא־ די םים אונסערזזאנדיעז צו זרך

 דער םר? םארםירוננ די װאנעז ביז מים,
 יחנ־ םארענדינמ וועם ײניאז פאסעיקעד

חנז.
. ־י . ׳־ ״־: =3 .—— i

 נעםעטעלעטען א םון װארט א
שאפ קלאוק

— רעדאקטאר: ווערםהער
 איז םרידםאן םון ארבײםער די סיר,
 טע39 וועסם 270 שאפ, קלאוק םײנער
 דער בײ זינרײך צוריק זײענדינ סםריט,
 וואס ,po*p קלײנע א האבען ארבײם

 וחגכענם־ פענעסװײז זאםעלס שאפ דער
 צאהלעץ צו קראנקהײם םון פאל אין ליה

 די באנוצט מיר האמנז איןוט שםיצע.
 דע־ צו םאגד דערסאנטן דעם םון געלדער

ipp ניט אום סםרײס, םון אויםגאבען אגע 
 כױר געלדער. יתיאנס דער געברויכען צו

 אונזערע פארנעסען ניט אויך האבען
 העםםעז װעלכע ברידער, און עיDסpשװ
 ברוםא־ דעם גענען מומיג אוץ בראװ אזױ
 זײ און ,P'Po»c א'ז קאפיטאליזם לעז

 דאלאר. 40 םיז סוםע רpד םיט יצטDשpנ
lP̂^ דעם חוץ א r ווע־ אונזערע םיר 

 רעpאוגז םון פראצענטינע 15 כענטליכע
 דרמןעז מיר און םטרײ? פאר׳ז וױידזשעס

 אוגזער פיהרערשאםם אונזער צו אוים
pc*o זייער םאר אנערסענוננ אוץ

 איבערצײנט זייענדיג אויםריכםינקײם,
 איבערנעבענ־ pk ערליכ^יט זײער אײן

הײם.
אלבײ־ אלנעמײנער דער לעבט עס

!5קאמו םער
קאמיטע, די

.s. 2 ,6530 גום. טשערמאן, לאהאץ
.2 ל. ,4235 נומ. ריםענבענד,

^ .10 ל. ,9909 נומ. קײז
.9 ל. ,6810 נום. וױנמעלמאז,

.35 ל. ,1125 נום. אײזעז,
.2 ל. ,10102 נום. הארן, ל.

.2 ל. ,Jon 4241 זיסעדםאז,
J ^ ,4942 נוםג םלאווסהי, ם.
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 יוניןן, דרעםמאבעד רי כאםםאן, פון 46 ל»קאי
ױנימאום ערשפעו דעם פייערפ

—רעדאסטאר: װערטער
 םאר פלאץ שטיקעל » מיד ערלױבט

באריכט: םאאגעגדען
 לאהאל םון םיטיננ ספעשעל א נײ

 סאנטאג אסגעחאלטעז באסטאן, ,46
 איינ־ איז אויגוסט, טען2 דעם אװענט,
 םײערען צו געװארען אנגענוםעז שטיםיג

 יא־ דעם םון ױבילעאום ערשטען דעם
 םסױרט־ דרעס־, נײער אונזער םון סאי
 אין ,46 לאקאל ױניאן, וױיםטמאכער און

 דורך םײערען װערען םיר באסטאן.
פראוױנסטאן. קײן עקסקוירשאן אן

 לא־ ״נייער װארט דאס זאג איך װען
 —נוטער נײער א נאר עס םײנט האל״,

 זעלבע די האט לאסאל דער אבער .46
 באלאנגט האבעז װעלכע םעםבערס, גוםע

 יא״ דרעסמאכער .פדיהערדיגען דעם צו
 דעם םון םעםבערס אויך און 49 קאל

 .24 לאקאל םאכער סחױרט נעװעזעגעם
 יױ חןר צו נעטדײ נעבליבעז זיינמן זײ

 ,46 נוםעד נייעם דמם צו אויך און ניאז
 אונז האט אינטערנעשאנאל אונזעד װאם

 רי פאר טיר טאכען דערםאר נעגעבעז.
 ־28 דעם ױם־טוב גרויסען א םעטבערס

 נעזאגט, שױן װי ,1926 אױגוםט, טען
 עקזיסטענץ דער םון יאהר ערשטעז צום
 נײעם דעם אונטער לאקאל דעם םון

.46 — נומער
 םעםבערס, נייע אונזערע בעטען םיד
 אונז^ר צו לאנג ניט באלאנגען װעלכע

 אונז טים זאלעז זײ לאקאל, דרעסםאכעד
 ױבי־ ערשטעז אונזער פייערעז צחאטמן
לעאום,
 האם האםיםע ־ ארענדזשעממנםס די

 שבת אויף עססיןוירשאן דעם אראמשירט
 אלע וועז טאג, א—אויגוסט טעז28 דעם

 װעיען שװעסטער־םעםבעדט אונזערע
 םיר װאסײשאן. זײצר םיז צורײן זײן

 אויח שיו* ספעשעל א נערונגמן האבעז
 אפפאה־ וועם שיוי די טאג. גאנצען א

 װאוזרפ, לאנג םח םריוז אזײנער 9 רען
 איז דאם פראװינםטאן, קײן באםטאז,

 םיאץ היסטארישער באװאוסטעד דער
 זײ־ “״פילגדימס די וואו אםערײןע, אין
ילאנד. רעם איז אנגעקוטעז 1נע

 אוגזערע איע אז ערווארטען, םיר
 ספע־ דער אױו* זײן װעלען מעםבערם

 הא־ הנאה נעװיס װעילען זיי ש^. ל9ש
ע?ס?וירשאן. דער םין בען

 האבםאז דזשויצױש װײס־פרעזידעגט
 װעלכער אינטערנעשאנאל, אונזער פח
 מעפד אונזערע בײ באליבט זעהר איז

 םאר־ און זײן װעט באםטאז, אין בערם
 ער־ םיר צוזאמען. אונז םיט כחןנגען
 וױיס־פרעזי־ אונזער אז אויר, װארםעז

 אונזערער איז ײעאכעד נאדעס, ד. דענט
̂ירשאן. אוגזער צו זײז א\יך זאל באסטאנער, » ע?

 פרא־ סײז טיסעם א םאר סרייז דעד
 נאר דאלאר< 2 נעװעהניליך איז װינסטאן

 אונזערע פאר עס ?דיגט לאסאל אונזער
 1 םון םרײז סםעשעל » צו םעטבערם

 — טיקעט א םאר סענט 25 מיט דאצאר
צורי?. און הין

 מעמבערס רי וױנשעגסװערט, איז עס
 בא• טיקעטס מיט פאלזארגען זיך זאילעז

 אױך \v:vp מעםבערס די צײטענס.
 #םרײנר און םרױען זײערע פיטנעהמען

 דער זײן װעט &רײז דער װעםען כןאר
זעיבעי.

 דער ברײ הריגען טען קען טיקעטס
 יױ אונזער אין איענדזשײעגטס־קאמיטע

באס־ סטריט, עססעקס 15 אפיס, ניאן
טאז.

 אפ־ װעס שיוי די אז ניט, פאמעסס
 אוהר 9 אויגוסט, טעז28 דעם שבת, געהן

 ערװארטע^ מיר װארפ. לא:ג םיז םריה,
 אייפ׳ן מעמבערס אונזערע האבען צו

v#sb צײט. איז
ױניאן־גרוס, סיט

,אן מ ל י נ ש. דז
באסטאן. ,46 לא?. סעקרעטאר

 א אץ פארזאמלונג א אױה
םטרײק־האל

 װאכען צװײ א מיט געװען איז עם
 רעד־ אײניגע האיל. ?לינטאן אין צורי?

 די אבער אפגערעדט, שוין האבען נער
 צוםרײ געװען נים זײנעז םארזאםעיטע
 איז װארט נויטיגע דאס דענגעשטעלט.

 די געװארען. ארויסגעזאגט ניט נאך
 איז עוילם דער פעהלט. בעגײםטערונג

 מיט דורך זיך װארםט מען רוהיג. גיט
 םאר־ מאכט מען םראזען, אםגעהאקטע

 זיך רו?ט מען באמער?ונגעז, שײדענע
פלעצער. די אויח ארום

 ארוכד םײדלאך, זיצען עס װאו דא
 םאד־ זיך הערען מענער, םון גערינגעצט

 צװײ־דײטיגע ?אמפלימענטען, שײדענע
 איבער׳ז גלעט א זיך מערקט עס װיצען,

 םײדעצ־ גלאטער א אין סניפ א םלײצע,
 עס הענט, די דריקט^זיך פען ,p«d שער

 ב«?אנט־ אומשויצ׳דיגע םאר?ניפט װערען
 שפאס, א ?װיטש, א שפיל, א שאםטען.

 »ן װערען צײט דער םיט \vt< װאם
ערנסט.

ט איחר <  אײן װי הערען אויך ^
 צװייטעץ, דעם ער?ילעהרט אפערײטאר

 גע־ געװען איז װאם ?אוט, יענער דאם
 כאקסע־ די מיט אט טוױסט, םיט טרימט

 דורכ־ געדארםט גארניט םעז האט לאך,
 אויך איז מאל צװײ אז פאל. םיר געהן

 נײען דאס קעז םעז און גענוג. געװען
 דעם אםהא?ען ניט נאנג, אײז םאר

 ינ?ער5י דער םון אנםאנגען גאר טװיסט,
 דער אין שטעפען צוריס נײהען זײט

 אױוי זיד אום?ערען נאכהער און ?רים,
 צוױיטער דער גאנג. אײן טיט צורית

 ״אפ־ יע םוז םען אז אײן, זיך שפארט
 נימ װעט צוריק אויף געהן וױיל הא?עז״,

 מאך איר און גצײך. אזוי אויסשםען
 אזױ אסגעהא?טערהײט ער, זאנט דאם,
 נאך אםגעהא?טעררזײט, ניט דו װי שנעא

 נעוױס דײנע םאר אויך, גוט און שנעלער,
בעםער...

בײם װערט דערינען מיטען איז

 חײמאן •אטשערײ. גרױסע א אריינגאגג
 דער אױף ארויף געחט ער •רײן. ?ומט

 אױגען די מיט ארום כאוט ילאטפארמע,
 דאס ביו או ןלארט און סארזאמעיטע די

אײנשטילען. זיך װעט «וב<י?ום
 דער דך כארוחיגט אלײן זיך פון און

 עס און צוביסלאך, צוכיסלאך, עולם.
 ׳געיא?ט פול איז האל דער שסיל. װערט

 םליט םליג א וױ הערען ?ענט איחר און
 געקומען בין ״אץ־ :רעדט ער און דורך.

 װעל־ אין לאגע די דערצעהלען אײך צו
 וױיל איר איצט. זיך געםינען מיר כער

 אפגעטאן איז עס װאס דערצעתלען אײך
 דארןי עס װאס און איצט ביז געװארען

 ער און וױיטער.״. אויוי װערען געטאן
 האבען באלעבאטים די װי דערצעהלט,

 דער אויוי ארױםגעצװאונגען סטריי? דעם
 טרויעריג א שילדערט ער און ױניאן.
בילד.

 סרױען מענער, םאמיליעס, טויזענדע
 עס נױט. און הונגער לײרען ?יגדער, און

 װער־ הארצינע פון שטראם א ?יך גיסט
 א נאך בילד א זיר מאלט עס און טער

בילד.
פײ• םיר װעילען ער, זאגט באסעס, די

 מיט מען דארוי םעטען, אז און טען.
 אלע מיט לעבען, און לײב מיט ענערגיע,

 !גײסט און סערפער אונוער םון פיברען
 און טאג בײ היטען זיײ װעלען מיר און
 אויםמאכען ניט זאלען זײ אז נאכט, בײ

 בא־ װעלכע ארבײט, די D3ypo דורך
 זיך זאל מאשין קײן אז אונז. צו לאנגט

 ניט זאל נאדעל קײן אז טאן, דרײ א גיט
 זאל אײזען קײן אז און טאן, שטאך א

 אפ־ דארםען מיר און טאן. קלאפ א גיט
הער. יעדען זײער היםעז

 אוץ אויםהער אהן םײטען װעלעז מיר
 ?לאפ, נאר קלאס דערלאנגען װעאען מיר
 דער מיט סעטיעץ מוזען װעלען זײ און

 סעט־ אונז מיט מוזען װע^עז זײ ױגיאן.
 גערעכטע אונזערע נאכגעבען און לען

םאדערונגען.
 גע־ האט האל איז עולם דער און

אפלאוז. שטורמדיגען א טיט ענטפערט
לעװיטאן, םאקס

.2 לאקאל מעםבער

 סון ארבײטער פון רעזאלוציע
קלאוק־שאפ געםעטעלטען א

—:רעדאהטאר װערטהער
 װי־ גארדאן םון ארבטער די מיר,

 אונזער בײ םארזאמעילט שאפ, ליאמס
 שאפ דער וױ דעם נאך טיטינג לעצטען

 די אז נעהמעז געװאיעץ, געסעטעלט איז
רעזאלוציע: פאלגענדע

?ופער, בר. דאס אנבאטראכט, אין
 סטרײק אונזער םון טשערםאז האל דער

 אונז האט לײסעאום) (מאנהעטען האל,
 געהאלםען סטרײ? םון צײט גאנצע די

 אנבאסראכט, אין און טאט, און ראט מיט
 הילף די אויך און אסיסטענטס, זײן דאס
 אונז האט װינדמאז, בר. סע^י/גטאר, פון
 םאר־ טאז צו געהאלםען צײט יעדער צו

 םיר באשליסעץ ארבײט, סטרײח שידענע
 אויס־ און אלעס פאר זײ ב»דאנ?ען צו

 זײער פאר אנערהענונג אוגזער דריקען
 םארםלינטען םיר און אםםערװיליג?ײט,

 וױדמען און מיטצוהעלםען יעצט זײ זיך
 זײ מיט זײן צו צײט םרײע גאנצע אונזער

 אונזער געװינען העלפען און צוזאםען
 זינ. אנטשײדעגדען אן צו ביז סטרײ?

 רעם העלםען צו זיך פארפליכטעז מיר
םיגאנציעל. אזן מאראליש סטרײ?

נרוס, ױניאן םיט
.2 ל. שארמאץ, לואיס טשערמאן שאפ

35 יל. טרייליננ, בעני : ?אמיםע
.2 יל. שיוי, דזשא
״ .2 יל. שאר, פאקם

 ױ *ויןן נעםט 38 ®?58ל ז8יוני פײמרס לייױס
אגרימענם ױידס דסס נײען̂ג פת פראנע

אױגוסם. ט<ן31 דעם דינםםאנ. פארקומען דועם כױטיגנ מעםבער גענעראל
ארבײט דער נאך גלײך

24 o nאוים נעהט סעיםעמבער םען 
 םײ־ לײדים דער *ווישען *גריםינגם דער

י און ,38 לאהאל ױניאן לארם  באלע־ ו
o סח באטיס n .אין םאף o n אלטען 

 װאס ■ונהט, א סאראן איז אנריםענט
ר טענ 80 דאם םאר, מרײכם ת י י  אגרי־ י

 אױםפא- יוגיאן די סען זיד ענדינם גמנם
p n n סאנםערענץ א »ו באלעבאטים די 

m  tvum סוז באנײאוננ D n •אנרי 
 באשלאסען האט ױניאן די אח םןנג^

o םיט באטצען זיד n נלייר און ■ונתט 
י וװ בריא » ארױםטיסען  באלעבאטים, ו

o באנייען ווו רוסענדינ זיי n .אגריםענט
 :עטאן, װערט דאם איירער אבער

nun מטלי• *ל"\ םריזזער ױניאן די 
 אין ארײנזװשטזלען *ונקםען וועלכע םעז
o n סאר אגריםענט. נייעם opin' o n 

m נערוסען g טי־ םעםבע־ נפנעראל 
 נאך נלײר רינםסאנ, in:poip סאר םיע
m ^ארביינ ipdSI o n אין אוינושט 

 עוחד מק6 אח סט. םע42 האיצ, ברייאגם
J  jn •י i n סיםימ wnt זעוו־■ זיח g 

 באםערסם, םריחער טוין ווי טיכסינעד,
ײי b ױ p ײיני׳מ ponrt אויססנטםא

4 >.s• ' n •%״ *

m ini אויםנע־ דארםען װאס פונקטעו די 
o איו ארײנצושטעלעז ווערעז ארבייט n 

 באלעבאטים, די מים אנריםענם נייעם
o םון בױטנלירער אלע און n ווע־ לאסאל 
tn רער צ,׳ סוםען צו אויםנעסאדערט 

םארזאטלוננ.
 םיםיננ נענעראל לעצםען on אויח

 lngײpנ באשלאםסן איז 38 לאסאל םון
dppo g םאר $5 םוז ’inp כדי םעמבעה 

 נעםער זײן זאל ױניאז in ג»ין pogp די
ipo ם׳וועם יוען םארנארײטעם, ip בא־ צו 

 םיטגלי־ p>g ײח אנריטענט, on נייען
on  no in לאהאל inpii -אויסנעסא 

n  o in באצאהלעו igopo oppo o n 
24 o nטעז g ,ipnopowo״in  i n 
 pii• נלייכצייםי^ אויס, נןהם יםענט1אנ

tn 1םיסנליד? די, oingopjo’ig צו 
”ongp piP בײט?ן t. ױי tpoigi איצס 
tpogn חיט? די ogiv ngp איצס איז 

 לײדים אײנ מוואחח. 1או־ויסנ?נ?ב?
 ניי? די גים נאר tpogn po^ סײלאז־ס

ngp־ tpipii צו נסמנ״ז tvoip אין 
i 1« אסים n בייטען *ח ױניאו t״ip 

יוניאדהארד.

דערקענט... האט-איחם ער
ipoipn רעדאקטאר: —
 .נע־ י1 איז נעלעזען האב איר װען

ip אייז ogi ,“!עכטינסײט j'M n טיט 
o n נאםען r n״ogp חאט ,1םיינסעל 

 אתיס־ ,oigp אין .בריױ״ g צונעשטעלט
 די נענסן אינתשאנסשאן אן צונעהסען
oipj” »n ,אוינען םײנע איך האנ יוניאן 

 נעםרענם, זיף תאב איך נעגצויכס. ניט
ip אז עס איז םילייכם ijg .ס״נשעלר 

i איז דאס נײן, 1*נע n יאנ־ זעלבער. 
p5pp,״ ogii נע• איהם םיט האב איך 
ioo״op יאהיעז םיס .pm t

 נע־ עםאלט1 איז ip טעםינ ווי אוי,
i n  pg tPii סחד סאנט 1איח !ױניאן 

ײ גען tp'ngpg^B• i נ n r a, םישם 
d< םיז ■ו-אטאסאיעז די י1אוי p ii >gpg

-ppo tgrppo o>g tpopio איחם איחו־
ig o n סון DiP3ge*9PBOPD n.

pj tpogn* סיר |Pii איך
p«ioo o װאזנען n 1910 אח, ip  ogn

•g* סיט נעקושם זיף באנייםםעו־וננ סון
»>w »p׳p| כױם און jntrug ־«o r *  n

4• ■ *1

frganm rohW Tigr
onyi אויוי מסור׳ען «ר i n ױני^ן I 

 איף |״,p>rt גיט איחם <Wi איר
 איז, ער 1װ« וױסען <gi tvo ip; וױל
 ״־tyi iyo׳ii;״ g pity איז tyo ig און

;iy,אי« נו ״ ly'iiDO |y» •ngi 1 ogn 
 איז I yיypנgי ,yo «ױני^ן m אױוי

iv ו*  ,yog;y; iyo״n g tvny; ppsg ו
ogn ס»ר געחאיטען זיך iy;;yn;p |g 

 oonigjg oy;yngoingB oyn םון
ogn hh .oogo |gng' 1 איז lyoy’H 

tn  p’p;״fife iy וײן ogn og*p 
 ny און iy>yo׳«o’ng זיר o>gny; ניט

g’•
 yvarttpyn, בײדער א״ר, osz איר

 *y»; די po rg>■ y>yp’or g 1סי ;יט
 nyii lyo’ii o>yn די <gt חגכטינשײט״,

o iyrtg i i n;״p« i>yB. 
 on,; םיס

סמנענכױנ^ יעקכ
.45 >gpg* po ivooyo g

 דעם װעגען רעזאלוציע
לײבעל פראסאנים

 »עד10 דער שון אגגענומען אײג««ימיג
 גאציאנאלער דער ®ון קאנװענ׳יאן בײ־עניעל

 אםערי?^ פון ליג ױניאן טרײד גרויען
 סיזורי, ׳סי*י קעגזעס אין זיך ®רעוענדיג

̂ן .1920 ױלי, «ען3 ביז׳ן ױני ען#28 פ

 ״■ראסא• דער דאס אנבאטראכט, אין
 און געװארען אננענומען איז לײבעל ניס״
 סוטס ?לאו?ס, אויןי געםינען זיר דארף

און דרעסעס, און
 איגטער־ די דאס אנבאטראכט, אין

 װארקערס גארמענט לײדיס נעשאנאל
 כאארדס דדעאינט לאקאל די און ױניאן,

 צענטע״ אינדוםסריעלע גרעסערע די אין
 אגיטאציע פון צייט * נאך האבען, רען
 דער אז אױסגעסעמםט, באמיהונג, און

 װע־ אנגענומען זאל לײבעל ״פראסאניס״
 קיאוחס, םון םראדוצירוננ דער אין רען

 דעריכער עס, זאל דרעסעס, און פוטס
זײז

 סאנ־ איצטיגע די דאס באשלאסען״
 םרויען נאציאנאלער דער םון װענשאן

ױזי געהס ייג ײני?ז םדײיד  חר אױס׳ז *י
 מיט״ אלע צו רע?אמענדירענדיג ?ארד,

 דעם םאריאננען זאלען זײ אז גלידער,
 ?ויםען זײ װען לײבעל ״פראסאניס״

?לײדער. זייערע

 בעט פאםט־־מאםטער דער
. קאאפעראציע

1926 אויגוסט, טען17 דעם
 גערעכטיג?ײט״״ פון רעדאסטאר

נאס, טע16 זועסט 3
י. ג. יאר?, נױ

הערר: געערטער
 ברױ^םיט׳ן דעם אײך שרײבען מיר

 דעם אין הילוי אײער הריגען צו צװע?
 אםיס פאסט דער װעלכעז ?אמפײז,

 די אונטערשטרײכען צו אז איצט םיהרט
 לשנת ארויסשיקעז םון נױטװענדיגקײט

 מעגאיך. װי םריה אזוי ?ארטלאך־ טובה
 צװישען אננעפיהרט װערט ?אמפײן דער
 די סריגען צו פובליקום אידישען דעם

 שוהאען, ארגאניזאציעס, םון שטיצע
 ?ארטיאך טובה ילשנוז װעאכע אין סטארס
 מע־ אגדערע דורך און םאר?ויפט, װערען

טאדען.
 בא־ װאהישײנליד שוין איז אײך װי
 אנ־י די םון צאל גרויסע א זײנען ?אנט,

 םילע אידען. אפיס פאסט אין געשטעאטע
 װע־ באםרײט געײאלט װאלטען זײ םון
 טובים, ימים די אין ארבײטען םון רעז
 די אז וױכטיג, איז צװעס דיזען םאר און

 ארױםנע״ זאאען קארטלאך טובה לשנח
 םאר• צו כדי םריהצייטיג, װערעז שי?ט

ײ אז זיכערעז,  אײדער אנ?ומען זאילמן ז
 אזא אױוי אז. זיר הויבעז טובים ימים די

 באםרײען צו העלםען אונז מעז װעט אוםז
 דעריאר״ םון אנגעשטעלטע אידישע די

 ארויםשי״ םון נויטװענדיג^יט די בײט.
 גאנץ איז םריהער זואס ?ארטלאך די קען

 אנ״ אפים סאסס םילע אויב וױי< ?לאר,
 איז ארבײםעז, ניט וחנלען נעשטעלטע

 מעג״ וױ מעיל םיל אזױ דאס װיכטיג, עס
םאראויס. אין ווערען באזארנט זאל ליך

קא״ א בײליגעגד דא אייד שיק איר
 וחנרם װעלכער ציר?ואאר דעם םיז •יע

 צו צוועק דעם םיט םאנאנדערגעשיקט
 בעט איד איז קאםיײז׳ דיזעז אין העלםעז

 ■ובליםיםי םיל אזוי עס נע^עז צו אײר
קענט. *יחר װי

 אונטער־ ווערעז וחנלמנ ױנסמעז די
:זײנען נעשטראכען

 די ארויםשיקעז זאל מען דאס .1
 םון שועטער נימ תארם^אך טובח לשנח
סעיטעמבער. טען6 דעם

 אדרעםיחנן רינטינ מעז .2
ארױסנעשיקט. ווערט וואס אלעס
 i יעדער אױוי אז ״זעחן זאל כמנן 3

ײן זןול ארויםנמיקם וחנרט וואס זאד  ״ ו
■אסמעדזש. גענוג

̂ן חילוי איתר  אנגעיאגענ• דיזער א
װע־ אפנעשאצט םי< זעחר וחנט 4רא

מר, עמעבצגםם ^ אי
j  inmrn .סאללי

•J» rn# אױגוסמ׳^ ^ נ ^ ג ן ו ן ו

 l^t בײ תתס*ן vn צצח בצי דער
Y און רעדאמציע דין vn דעסש f קײן 
י געבען: געקענט ניט עצח ן ער ז

 נצחן ״איהר* צו אסאל וױדעד חײנט
n״ איחר ns יאזעו דך און rrfiואותר ?״ 
 איע פאר אײגסאי ר ח י א זאי ער

 װצר׳ אגי דט אין ער דאס וױחפן מאל
מן סיט דך מ׳קען און  א?ױ גפפיחלצן זי

שפימיצן. דט ?ײנט
 זפחן זי זאל !געחן ט י : יע,

 גיט זי װעט פר אז יענען, קען ער דאס
 איחר אהן פ״ז נאמ \tp ער אױך. זעחן
אױסקוטען* אױך

 איז נעטראכט^ אזױ חאט ער וױ און
 םאר ױנגעוטאן, בלאסער » אײגער,

ערשיגען. איהם
 ארוםגע״ זיך האט ױנגרעמאן דער

 קײן נאהענט זײנמז עס אויב זעהן קוקט
 הערען איהם זאלען װאס גיםא מעניעעז

 ער נתג צי נעסרע;ט בעל־עצה דעם איז
םרעגע:. װאס איהם

 גע־ בעי־עצה דעד ראט — מענ. ער
. ענטםערט.

 אפנעתוסס זיך האם ױגגערטאן דער
 וע:ױ אומגייק זײן װעגען שםיל איז
:דערצעהיען .מען

 — נעזאנט, ער איז,-ד,אט כדר —
 רײי *י דעם װעגען אוממעגליך ככיעט
 טע;ש » זיך דארןי זאך אזא אין דען.

 איך אבער געבעץ, עצה אן אאײן יזענעז
 װאס דעם װעגען נעםאן ?ילער א האב

 אח בלינד איז ליעבע די דאם מ׳זאנט
 אזעלכעז פרענעז צו באשלאסעז האכ איך

דעריבער טוז איז גיט ליעבט ייעלכער
ך-----וױ בעסער ליצכע וײ זעהן י !א
ױ? ;ים אז

דאס, איז nt* אז גלויב, איך —
 איז איז געזאנט בעל־עצה דאר האט

 דעם׳ס פון געשיכטע די געווע גרײט
אױסצוהערען. ייבע

לי״ דער פון גמשיכםע די הערענזײנ
 שטארק איהר איז בעיל־עצזז דער איז בע,

דצם׳ס :געװארען םאראינטעחןסירם
 אזוי איז דאס, חײסם ליבע די אומנליק,
 !געװצז עהגליך איבע זײז צו שטארין

 נע־ ניט צצוז קײז זיד האס דער אױך
 לא־ און איהר צו נעהן — געבעז קע:ם

 אדער םיהרען אזױ איהד םון זיך זעז
 ער דאס װײזען דערםיט אין געדיז ;יט
 עס אמת, לעבען. אױך איהר אהן קעז

לײדען, צו דערבײ אויססוכיען ױעט
ז-----אבער אבער, לײדעז שרעקאיך אי

טאן? װאס ער¥ זאגט וױ
בעיל״ דעם זיך האבעז לײדצז ס’דעם

זײז אין האבעז איבערנעגעבעז, עצה

 איו צר און גפפתצן אפפיטמ אן דיטמ
צ נא״ו כ ^ו(י » איחר אוי^ 1או

 ױ װאס פאר נוווארען *כם אױפג,.
y ׳פפמט i נױס אוױ n פון דנםיהיצן 

« A fw m און חפרץ » האט ווצלמר 
m חד פון אוױ 11(לײרז יי

o נאך n וווםנ^קייכצר חנר וױ 
 נעענוױנט, רײד דינפ חאט פארייצנסצר

 נצי- דעם פון צצח חןד אױף עד חאט
,געמארנ! עצח

 נע״ וױילע » האט בצי״עצח חןר
 » און גצביסען ייפצן רי ױך טראכט,

 ענערגיש איז אנטשיאסעו מאנםאנדמ
 דאס איז עס דאס נעזאנט, קא■ סיט׳ז

 אינ־ זיך איהר םון םאי אזא אין בעסטע
 װײ־ אזעלכע סוז סעז אפזאנען, נאנצען

 ניט װער, אבי ניט איז סען דאס חו\
 גזד די סיט ־זיך זאל ױ און װאס *בי

שפילצןן נים סענשען » םון פיהלעז
בא?עמ* צו כױטעל אײגציגער דער —

 אנםלוי־ איחר םון — איז ליבע פען
 אונד צום נעי״עצח דער האט — םען,

 סזןרװאנםעש מיט מגגענסאז נליקליכען
געזאגט. וחנרםפד
:געםאן זיפץ א האט ױמערמאן דעי

 אז אגטלויםען, זאגען צו גרעג ס׳איז —
— נאך־. ס׳לויפס
בעי־ דער האט—I אנטלויפעז נאר —

 דער װאו אנטילױפען — נעדוגערם עצה
 צעהנ־ א און װאחסט םעםער שווארצער

!ליבעז צו נים סעהד פארזאנצז םעז
 צו ניט זאגעז צו נריננ איז עס —
— זיה ס^יעבט אז יציעבעז,
 םאנס־ קליגסטעז פון םאכט ייעבע —

 גאריש־ דער פון און נאר. « פארשוין
— קלונע, א — םרױענציספר סטער

(מקיז)
אװ םרים פיז סריל מ

 — נערעדס וױיםצר כצידעצח זתר חאס
 גאר, דער נלײנען מסער דך ?י ?אי אי?
 איבער זיך לאזט סצן דאס זעחן זי זאל
מאכען. נים נאר צום ליענע חןד

— אכער יעש, —
 װעלכע קראנקתײם, א איו ייכצ —
אױסהײגעז. לײכס דס ם׳מן

 גאר אםשר נאר יײכם נאר גיט —
 פאר־ אומליקאיכצר דמר ׳האט דט..»

צוגענעכמן. ויפצעגדיג ליצנםצר
בע<־ דער זזאם !גארישתײטען —

 א האבען דאדף םען אױסגעשריען. עצה
 איז ״נייז״ זאנען זיר דארף סען וױלען.
 לי־ וױ האסען בעסער נײז. זײן ס׳זאל

 שטאר?ע םון נרינג אזױ איז עס נען.
̂וס צום ליעבע  האסט !אריבערצװעחן ד

!זי
 זי כ׳האנ אז איך, חען װי —

— ליעב
 דעפ, שםענדינ ליעבעז פתיעץ —

 װער־ דעם האסען איז זיי האסט װעלכער
זײ! ליעבט כער

— שמזגנדיג. ניט --
זיך בײ מאכם כםעט —

 צו :יט םעחר איהר צו נעדא:? אין אפ
הוכיעז.
 אין אפטאכעז צו גרינג ס׳איז —
— אבעד געדאנק

אײנע־ קייז האמ איר,ר אז נו, —■
 עצה מײן אייך וועט גיט, רדיאעז נעם
העלפען. :ים

-----עצה אײער איז —
םאמעסען. זי... זאלם איהר אז —

 אלענ־ געהץ, נים איהר צז זאלט איהר
 זיך ײעם זי ביז ציים. גערויסע א םאלס

̂םיה־ נים אײך ם׳קצז דאס ארוסזעהן,

מענש דער
י ו•י•ן mי J*| ו | ו ן * ! * ) ,

(חום^ריסמי®)
כרײען אב. ®ח

י;*:■;,«[»:

 קינדער, קליעע דעעץ םיר װען
 - :בלױז גרױסע אלס כױר שפילען
 םענשעז גרויסע אלס םײר שפײלען

אויכ^ גרױסע דואקםען כדר ביז

 גרױסע, ווערען דואקסען, םיר װען
 :זױעי• אונזער פארביםען װערם

 םענשען, גאנצע װעחןץ כדר אז
הינדער־שפיל... איז םיר שפילען

T %בי זיר וועם ױ אזז יען-. 'K נצ־ 
חוסעז. צורי? זאיט איהר טען

------בעכמן. ניט וחגם זי —
אוי־ פארצן זײנעז I גיט איז״. —

צ נײז אנדעסג. םך א איחר סער
אגדערע- זאנעז צו גרינג ם״איז —

 צו װי פארליעבםער בלאסער דצר ראם
-----אנדערע — נצזאנם, זיך

 די איז זי אז םיינם, איהר אויב —
איז וחלם, גאגצצר דער אין אײגציגצ

ך-----שײך נים דאר צס אז מ-*ין, אי
ד. װי סך * נאך ?ײן סוזען

V אזױ סײנם איהר —
נים? איהר אוץ —
—־ א*ך נים. איך... —
 םים דאנען פון םסוזמא װצם איהר —

 נלײך — איהר צו נעהז צו ניט עצה מײז
נאך דאס זעה איך *יהר.״ צו אװעק

םאר־ םים װי בעל־עצה דער האס
געזאנם. איבל

 אױןז האט ױננערמאן ניאסער דער
 פאר׳ן זיך נעטאז, קוק א טדױעריג איהם

 נע־ שוין אוץ נענוםען םיר פרן הענםצל
האם דער װי ארױסגעדיז וואלם
זאנענדיג: אפגעדואלטזגן איהם

 1םײ צו צו זיך הערט סיך, םאלגט —
האפ. פיז ארויס זי ווארםט עצה,

 צס אז קאפ, פון זאנען צו ס׳נרינג —
הארצען. אין גאר איז

 אז נארישסײטעז. — הארצען אין —
 פון הארץ די װעם םראכטען ניט מ׳זאל

 אז צי איהר מים װאס װיסעז נארנישט
 אין דא, לינמ צרה הױפס די איז. איהר
e$p, הארצצז. איז נים

בײת. ס׳איז —
שוואכער, אזא^ זײם איר אז נו, —

 םנן הצלםען. ניס עצה םייז «ײך וועט
 ^םאר־ א װילען, א האבן עצה דער צו מוז
.איהר !האבען םעז םוז װילצך תעז . . 

? םארשםעהם
— אבער פארשטעה, איך —
V אנעד וואס — אבער —
זעהן.״ נ׳וועל באי^ גוד נרד... —
 שוין צר ריסם זוצרםצר זדבערינע די

געענדינט. םיר ?ײט אנדער דער אויף
 נאכנעהו?ם, איהם האט בעי־זוצה דער

 באדויצרען סיט םדויערי^ נאכגצםראכם,
מ איז צוגעשמייכעלם  זיך תאמ םעכאנ̂י

 אזן דצרנעהגם םעלזןםאז צדם האנם זײז
 אפנערדםעז זי ער האט ניט־װילענדמ װי
 פאוי־־י דאם ערלױבעץ איהם נעבעםעז איז

 צר באלה הימם, זעהן... צו זי נעניגען
 ר.אלם'^גצז ער איהר, צו גלייך לויפט
 מהײסצז םראכמצז• איק איץ איהר

p אתיסװאדנמז, wp פזז זי k אמר עם 
 גאר »יז זי אז ,a*p פון ^וגען צו גרינג

 הארצפז, אין איץ תא• איז הארצמז׳ איז
 ױ מוז עי איז בוידע, איז בײדע• איז

 קײז נעבעז ניט נאר איהם זאל זי זעדזן.
 וױל ער מאל. אנמנר אן זי זעהז צר עצה

 פאהרם, *ר שוין, נעהם ער זזןהז, שוין זי
----------------------!קומט ער

זזאנזעטי נארטעלעמא פה לענענס־געשיכטע
 *ל״ן, *יחם «דן *ריזסז «ין (:ע׳«ר<בען

M זיזןנדיג r| ̂ד חר 5 בןן  ■יייי t ®,ם ̂י
מי.) יויבעי׳ז •ייסייל
 oiyn נישס זיכער איז לעבען םײן

 אויטאביא־ אן אין װערען צו יבען1באש
;g נדאסי. g ,pDgo i״ y i  po iy נאמענ־ 
 האב ytgi;pog; PDgo g צײישען לאזער

 איי;־ שםראיעז ב־םעלע קל״ן א ig; איך
”PB די pa זיך אין נעזױנען og ;n נמ־ 
jpp;gi און tp>gn-g, הוזן װעלכא  די פי

נירל- tnyoyo g צו מע;שהיים
o; בין איך n  ingny; ingoy עלגנ־

 בא־ inyoPy םיעע כיי ,1888 ױ;י, טען
 אי( װאנדצס־, רזשיאװאנא pg טיסםא

o ■יאםענס. אין וױלאפאלעסא, ig o r n 
P® ;n יס׳ן1א זיך ;עפינט o  |yoon 

iy ;n y r g po ipogr pg ,giwn קייט 
pa ip»y i י־עבם pg ^■יצען, באת n 

ogn g םש»פם.1י1י׳*;די i ־1סא איד 
 ב*« ,nnpro םיין po שױס pg אכם,1ב

pc m צום g’ fyol3 לענען. םײן
 ogn pg שױו אי) נענאננאן בין איד

 םרי־ םײ;ע nr- יעתען. ogi ogny; ליב
nPpn *-ייזעז, די ppnw זנדתוח עסםע

 .oyprntnpy ךי nps באתמממ ogn איך
o — זיי צוױשעז n פאר׳ן *ריס צװייסען 

 ;ים ogn page םייו .p»;*>n po ליםוד
;go nr ogn oowny) זאל »' ,1םי סיס 

i p סיד ?prrg לעתמ ווײסאר *i n 1סי 
nr uap»g מל־םלאבס. א ogn f'go.T'g

ig i i  ip אין איםסעעליי^ס .goprgj 
42 m 'glgag■ >n יודיםםען jpagn 
; זיד ;*» b p b p  )PDipiu nr ipiiprp 
35 p o n reo g i jp«ie ד<י m n g• 

ogn ogi חסױדידט — #ogn pogo pn 
g nr )psppygg T באשלאסעז o בעי־ 

מיאכס.
pro ogn m w  pg דר» .mg* pg 

1901 ^j';gp ipn o n  oag iap n io 'ig

ogn o בעקעדיי. g מונעא ig i איך i n״ 
o;pp, אוםאויםהעײ טע,1הא הייםם װאס 
 omyignyjog האב איך בײם.1א ליכע

 10 ביז יה1ס 7 םון מא;אטען, 20 ק;א»ע
 צװיי אין םאל איין יז1בל ;1אװענ אין

״ נעהאם איך האב װאכ׳ח  שעה ייע1ם ח
pe .;go;n dim קו;עא g po־g i־i n־‘ 

;yigtp) קיין mg«gp. דרײ האב סיך 
mg' וױדעד ;g pg D''aigy ײ1בעקע 
 ib tp;;i«'igo) די .login 1סיגיא ניים
i n זיי;ע( *־בייט in 'ii דיזעא־ נעװען 
vi, וױ ig; ,gpj»p ['g בלויז g ogv־; 

n  ogor״ pg ogn■ א־צט ;n;*o ogny 
yogn.) צײײ yig שעה שר־־ע

ogn Tg ליב נישט ;Igo i"o ognp. 
ogn i'g  i»3g זיד ;po'gny,) םייז צוליב 

y םאטען ig  pg װ״ל ogn y g ־;•vi o r 
go Tg n װ»סס, n ; g  in  ogn.)

g)' 1906־ mg )בי tnngoPMg Tg 
p־ipo'n; i n  pg tg ,oognp; ,pno p 

e ig o r װעל Tg יאיינען זיכער .o”n g 
oigjyjig ogn ;;uggn n  tri, ביז y g 

;ii tnngop־'oigp; |ig ipo־־oppr o 
y חדשים g  po igrw i •pip pg מיחס־

p'p proipp; סורין — ig  !Pntp: |w* 
«n׳opyc;gp j־g ב״ט H.־

p* ym opt pg y g  pa pno pg 
1907 ogn y g  .qngnp; pmop ipur 

;p; ogn p« ,(pyipor ppigor tpo'Hr* 
pj'Ipmio.  g mi opo נלום g־j - בין 

nirorn״ ;»>jy גײ jng ipomt pg y t 
 mp'y ipog •רײד. pg pr mg pg למזט

pna pram מצב p«grqn )ppm| צי 
0'OgB P0־<'׳ pg J|ײ P» Pg IPOgB־

iponpj to  ipoip •יזוײם ip ogn xtm 
o  )Mr opn ^ugrpi־pmj j>o*o p ,טםז 

.to  igo )yjigr ,pogo r y,<
agn y g  pg זיך r«t emmmm־־.o 

agn y נ*ר g  rfim  ,ing' own 
pgoog iw o o n  i n  p« oag-umi• 

m m מעױפ jvrrm&m m

 האבעג־ נים לוםס, טרישע ברעסעל א אהן
 וועלם. שעהנע די געזעהז לחלוםיז דינ

 אזוי געהאנם װאלטשן ווצלכע יאהר, ?עקס
 װאס ױגג־בחורל, א ם#ר םארגעהן שײ\
 װאוגדער־ די וױסעץ, גאך נעבענקט ה^ם

 ביסלעכ־ ווערס קינד א םח װען יאהרען,
מענש. א וױיז

 םיט באנענענט פיך האט םוטער מיין
 פאר געװײנם האט און ליבשאפט, גרױס
 ארײנ־ םיך האט זי צער. און פזײיד גרויס

 כמעט שױן האב איך בעם. איז נעלייגט
 זײז תאנעץ הענט אז פארגעסעץ, נזנזזאם

 מא־ גאנצען א !זאזמפול און צ*רם אזוי
ױ ביז נאם ם צו אפנעלעגעז א  און ׳מ

 ארזסנע־ חדשים צוױי איד בין דצדנאך
 שםע־ שוועח * אוי^ אגגעשפארט נאננען

 צו גצקוםען איך בין סוףי בל סווי קען.
 אין םאי־בליבען שויז בין א\ך און זיך,
nrr ,אמע־ הײז אפפאהרעו מיק ביז הײם 

 די םוז אײנע נעויעז איז דאס ריקא.
 איך לעבעז. טיין אין צײטעז נלײזליכםטע

 םק צייט די — יאהר 20 נעײאז אלט ביז
 טרוימען, איז ה*פענונגעז צױבעתדיגע

 װאס איך, װי איינעם אזא םאר אפייו
 דאס נעבלעטערט פ^רזיכםינ נאד האם
ד  פיא נעוואונעז האב איך לעבפז. פזן גי

 די פארטײלמ םוײידינ האב איץ פרײגד,
o ליבשאפנ^ iri םײן פארפלײצט האט 

 באארבײמען געה^לםמז האב *יך הארץ.
 םליײ אזא סים שםוב ביים גאדםען דעם

 שםאדם איז עס האב איך וױ סינקיים,
מםילם. נימ מײנםאל

 נרױםעד א גזױזוםען איז באלד ^בזנר
 חאז וואם שםערצ<ידסםער, דער

 אײז איז מגשעז. א םיט םרעפיז נאד
 תראנק מוםעד םײז איז כאגג םרויעדמעז

t װןוס 4ת9טמ o ם»םע, די — אלע 
x m  n*'> אײ יאן חאבעו — איד ייח 

 באשרײבען. צו נישם איז נאתאליסיס
 איהר בײ האס גערודער פילפגםםפר דער

4^אם«זג שראקוציכטסא n אןאתפיטגחא

̂זנז אייך פלעג אײנמאל גישם  ױנ־ צו צוםא
 ?ינג*נד*נ נענאנגצז זײנזןן װאס חברלע גע

 רחמים נעבעםען זיך און ג*~ס, איבער׳ן
 אפםםאל זינגען. נישם זאלען זײ ״זײ גײ

 פון םענשעז בײ געבעטעז זיך איך האב
 אנ־ עתעץ וױילצז זיך זאלזח זײ גאס, עק

 סזן וואכען פאר רעצמע רי דערשװאו.
 נעליםעז מוםער מײז האט לעבעז איהר

 םאטצ, דער נישם אז שכמרצען, אזעלכע
 צאהזננם־ די נישט אזן קרובינ^ די גישט
 מוה»ט ניט מוט קײן האבען פדײנד סםע

 בלויז. בצם. איהר צו נאהענט צרצוהומען
 און איהר, געבעז מוװען ביז אייגער איך
 איהר זיך באמידט םעגליך וױיט װי האב

 גע־ איך בין גאכט און טאנ העלםעץ. צו
 יסרדים איתרע און בעט, איהר בײ ווען

 צוויי געפײניגט. מורא׳דקג כדר האבען
 נישט זיך איך האב נאכאנאנד חדשים

 און םעדיצין די ני׳ענו אבער אוימעםאן.
 נעקאנם גישט האבעו ליבע אונזער נלשט

n .חדשים גרויזאמע דרײ נאך ראםעוועז 
 אםעם יצצםצז איהד אוימעהױכם זי האם
 —געשםארבען איז זי ארעטס. םיינע איז
 געוױינמ. האב איך װי נעהערט, נישם און

 טרוגע, איז ארײנגעלעגט זי האב איך
 אײבינער איהר צו באגלײט זי האב איך
 ערד ביסעי ערשםע דאס האב איך און רו,

 איז עס איז קבר. איוזר אוין» נעװארפען
 האב איך ווארים — אזוי רצכם נעװעז

 דא־ די אלײן. זיך םון טײל א באגראבען
 נע־ נישט מעהר קײנמאל איז װאינד זינע

פארדױילם. ווארזוז
 נע־ םארצוױיפעלםען דאזינעז דעם אין

 באשלאסען איך האב פױם־צושטאגד
 דעם אמעריהא. יזײז אויםציאוואנרעח

 געועגענט זיך איך האב 1908 ױגי, טעז9
 צושיײ בײם צער מײן ליבע. םײנע םיט
 איך אז נרויס, אזוי נעורען איז זיר דען

 װארט אײן הײז נצקענם נישם האב
 אפפאדד םײז מױל. פוץ ארויסברײננעז

 נצשצזזעניש שםיקעל א נעוחגז איז חןן
 ©ונרפילם האבען שכנים אח י1דאדי איז

p װארס » נדם יעדער יהױז אתזער i 
 םרעד. » װאת^ נוםפן א םימ ^ופגוגנ,

 י 1אי אתיסנעבאנלײם םיך האמז אלע
m? װאלט איך וױ נלײך צוג, לאנגען  Y* 

 וי%, םים ןתשײדם
םאלגס) (פ^רנמזסנוגג
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 — זיך ראננלען באלעבאטים קלאו? די
אומזיסט! אבעד

 יארקער נױ דעם אין םםךײק װאכען אכם נאך
 פאגגט קאםף רער דאס אןיס, עם זעזזט ?עט1?צא,ײדמא

 הײנט, און זיין. צו באראח* עם וױ אן ערשם זיך
 םטרייק, oyi םון םאנ עדשטען דעם אין װי פוגקט
 ביז קעםפען צו אנםשצאסמז הצאוהםאבער די זיינען

זיג. א צו
 זײנען דערוױי? דאס pv שײנם אצגעםיח אין

yr'p שצאכט־ אױש׳ן םארגעקוםען גים ענרערוגגען 
 װאס די אויס 1נא זיך דוכט דאם אבער פעאר.

 דדשא־ די כאטש זיך. טוט א1 װאס געגוי :יט װײסען
 זיו האצם אועאניזאציע אן אצם אסאסיאײשאן בערס
 גצײכגיצ־ פון םאנטעצ א אין אײננעוױהעצט אצץ נאך

 זוכען נדופע, א אצס און םטרײק, גאנצען צום םיגקײט
 ניט זײנען זײ אם1 אײנדרוה, דעם טאכען צו זײ

 צז שצום־אנבאט װעצכען אירגענד מאכעז צו אויסען
 אביסעצע ארײן הוקט עס װער אב^, דאך ױניאן, דער

 דער אזוי. ניט װײט איז דאס אז זעהן, קאן טיפער
 װערט וױדער׳שטאנדס־קראפט זײער דאס איז, אםת
 עגדמ־ אז קוטט טא; יעדען ט*ט דאש שװאכעו/ אצץ
iy איז רו:נ i .שםארק װי װעאען עס םענעז זײ צ«;ע 

ארויס. פאדט עס זיך זעחט באהאצטען,
* * *

i .גציץ־ n  m הא־ ,1א;;עהוינע :יך האמ םטרײק
 פר׳אפא- ״שטייע׳* א אנגעםאננען דזמאבזןרס די בען

 דער דאס אײנדדוק, דעם באשאסען 1צ כדי גאנדע,
 אפיצו האט אש1 אז אן; נארניט זײ רירט סטרײה

 הא״י זײ געשעפט.. זײעד אנגזגרירט ניט 1הא א י1אוי
i אין םטײםםענטס ארײננעגעבען בעץ n םרײד־פדע־ 
 אז קצאננען, םארעפרײט אזוי גצאט 1ד«אבע tip סע

 דארט, און דא אז ;גים זײ קיםערט סטרײה דעד
 אויםגעמאכט זײ באסוםען האמםדי״, ״דעד איז ערגעץ

 :זא:ט אײנער װי דארפען. זײ וו*ס גארםענטס״ די
 ״אומדכט־ ערגעץ זיצען עס — סטרײס ניט סטרײס, יע

 כיאכען און גײסטער, מסתםא קצאוקמאכער/ בארע
 טא — האבען דארםען זײ װאם ארבײט, די זײ םאר

 געזונםערהײד... םםרײסעז סצאומםאכער' די זיך זאצען
? 1א זײ עס נעהט װאס

טאפעצ־ א געהאט האט זײעיע שטעצונג די אט
צוועק. טען

 אויםצױ כדי נעװאדען, ג^טאז עס איז עדעםענס,
 אײגענע זײערע פיז םאגבע בײ םוט דעם האצטעז

 אסאטי- דזיטאבערס דער םזן םיהרער די מעםבעדם,
 װי װירקע! װעט דאס אז נערעכענם, האמ אײעאז

 *קאםםס־גײסם׳' דעם אױםצוהאצטעז זזצזטות־טראפענם
םעםבזןרם. שו\אכעדע זײעדע בײ

״געז־באמ־ א זײז נעזאצט עס האט צװײםענס,
 זײ טמרײקער. די pc צאנער אין געשצײרערם בע/

 סטדיײ די ענטםוטינען װעט דאס »ז געמײנט, וזאבען
 :סםחיכ^ר די נצויבען םאכען זועם דאס אז קער;
 די — סטרייק ניט סםרײס, יע ? אדױם קוםט ׳׳וואם

.*1א :אדגיט עם נעהט דזמאבערס
^ ד טי א  האבען פיהרערשאפט די און ױניאז די נ

 ם,6געוראו גוט האבען די צאנע- די בזםעד נעװאוסט
 זײ אנ^טעצ. אזא בצויז סאמז דזישאבעדס די אז

 א װאס דשופיצעס, מטציכע די אז נעװאוםט. האמק
 פאר א פיז אויפנעסאכט •עתעץ קרמם דז^אבער

 אפגע־ :יס האמח.נאך סםרײסער די װעצכע סשעבס,
 באדײטונג קנאפער נאכין א pc באסת אה מטעצס,

 םאר האבען האז דאס וערס1 װאסעד ם׳מםײנםגעזאנם,
̂־קער נױ א pc ביזנעס דעגע^ע רי  װע־ דזשאבער, יא

 דאצאדס םיציאנען .די אק .דערגדייכט געמעםם מענם
סיזאן] א אין

 זײ נעטוױנען. דזמאבערס די ;חאבזט אבער דאך
 זין pc צאזמז צו נים םאדמזואױ-ר^ז m ?יך האבען
 און סטרײק דער נים ארם,זײ עס דוך. ?יח העחנז
•טור!

* * *
 די צא:ע. רי געביסען זיך זןאט וואך צעצםע

 האבען דזמאבערס די סון מיהרער זײ װאס איצוזיע,
 ערנעץ pd באקוםען זײ אז םארמירײםעז, «ז גןמזכם

 גאר־ ״יצענטי געםאכס יצאץ נעהײםניספוצעז א
 האט באבזדפמדשה דאזיגע די נע%צאצם. האם מננמס״,

 די אין ערעינעז םיטאסאצ איז עם tsm געיצאצג^
 די םון איינער מון אד\וערט'יזםעגם גרױםע א *ײםוננען

 וועצכען אין יארס, גױ אין ד^אאמר-םידטעס נראסםע
dp אארמיראמנ וחנראn  t אירגענד צו גציסעז גחנטטע 

̂יםעצען םידםע דער סאן ײאס וחנם̂ע  פאר־ קצאוקם, צ
 ?ארתויסען. סאנעז זאצ םען װאס נארםענסס,' טיגע

n וט אזױ אמיצו איז דזשאביגב־טיךסע}. \m v צו 
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םאראױס- אק
 אזוי.נוט םיטאםאצ חמאביגנ״טירמ די ויז

pm תאט oro אזוינע געזזערם טרימוי .

 אכד װײזט דאס ד^אבער? א םון פאר^פרעכונגען
 װי• צרות, אױף ױינען דזמאבערס די װיםיצ בעסטען

 גארפענטס, םארטיגע אין כאמת זיך נויטיגען זײ פיצ
אויםגעמאבט. קריגען גיט קאנען זײ װאס

 פירמע דאזיגער דער פון ארװערטײזמענט דער
 חאט םירמע די װארים סעגסאציע. א געםאכט וזאט
 האט סטרײק דער אז באריהסט, שטענדי: סריהעד זיך

 געמאכט באקומעז קאן זי אז אננעריהרט״, ״גיט איהר
 זיר קאז זי דאס און טאון׳/ אװ ״אוט ארבײט גענוג
 ״םאראיבער־ װעט סטרײה דער ביז װארטען, רוהי:

 אצעמען האט אדװערטײזמענט דער אט און :עהן״.
 פוס־ אצע די אין געװען איז עס אםת װיפיצ געװיזען,

 א:־ נאך pc אין םירמע דער םון באריהמערײען טע
 בא־צטע־ סוציעטענדיג האם עס פירטעס. אזוינע דערע
 דזישא־ די אז—צאנג פון ׳שױן װײס ױניאן די װאס טיגט
 ־Vג :יט קריגען זײ אז צרות, גרויסע אויף זײנען בערס
̂ע טראץ ארבײט, קײן דאכס  באבע-טע׳שות, זײערע א
פארשפרײטען. זײ װאס

* * ♦

 נימ קריגען דדשאבעדם די ראס איז, אםת דער
 געזוכט זײ האבען דערװײצ גארםעגטם. קײן געםאכט

 זײ־ םון ארויסישסופען פאציצעס, די אפצוראםען בצויז
 װאס גארםענטס, םארצעגענע אצע ״סטאק־רוםס״ ערע

 פאד צעצטע די פאד זײ בײ אנגעקציבען זיך האבען
 ״סטאק׳/ םארצעגענעם דעם אדויס ׳טטופען זײ יאהײ.

 הא־ זײ ארויס׳פטר׳ן. געקאגט :יט האנען זיי װעיכען
ין פאריטטעהט ׳בען  סחודה, ביסעצ א געהאס אויך ׳ז

 נעצונגעז איז זײ װאס ׳עס הײסט גארםענטס פארטיגע
 אײדער דזיעון, px מאי טאנאטען די אין אויפצומאכען

אנגעהויבען. זיך האט סטרײק דער
 די קוםען צו אן שױן םאגגען איצטער אבער
 קצאוקס, םאר ״ארדערס״ נעבען קומען װאס *בייערס״,

 טרײד־ דער אין טעגציך נעםאצדעז װערט דאס װי
 זיך, פאדעטעחט זײנען, ״בײערם״ די און פרעסע,

 װאס באקוםען, ניט האנען זײ װען צופרידען, ניט זעהר
 אװעק זיך צאזען ״בײערס״ די אט און דארפען. זײ
 אבער באשטעצונגען. זײערע מיט עטעדט אנדערע אין

 זײ קאנעז עטעדט, יענע םון נײעס די צויט
 ע־יע־ דארפען. זײ װאס באסוטעז, ניט דא-ט אויך

 םיט םארנומעז מאנופעקט^ורערס יענע זײנען טענם,
 ?אס־ באשטעגדיגע זײערע פאר ״ארדערס״ די םאכען

 א;־ די מיט אפגעבען ניס זיך קאגען זײ און טימערס
 א:״ אץ ״בײעדס״ די קאנעז צזױיםענס, נזדאפענע.

 זײ־ זײ װאס גארמענטס, די קריגען ניט שטעדט דערע
יארק. נױ אין קריגען צו נעװאויגט :ען

 עס װי םארשטעצען, צײכם זיך דעריבער קעז מעז
 אז זעהען, זײ װען דזשאבערל^ יארקזןר נױ די םיהצען

 אנדערש, נאנץ םיהיצעז זײ זיך. םארציהט סטרײק דער
 דעם פון װאכען ערשטע די איז נעפיהצט האבעז זײ װי

 אט־אט אז געדענקט, זײ האבעז דעטאצט םסרײק.
 םיר כאטש ״צוזאםענברעכעז״, װעט סטרײס דער און

 דענ־ צו אזוי געמאכט זײ האט עס װאס ניט, װײסען
 םאנאט םון סוױ בײם שוין עס האצם איצטער מען.

 סטאס, צוגענרײטעז קײן זזאבענדיג ניט און אויגוסט,
 אנצונעה־ באדינגוננען װעצכע אויף װיםענדיג ניט און
 איצט גוט. :יט זעהד נאטירציך, איז, ,“״ארדערס מען
 םאר- ״באיערס׳' די געשיכטע. אנדעד אן גאר שוין איז

 און ניט, האבען דזשאבעיס די װעצכע סחורה, צאנגען
 װעצען זײ װען צוזאגען, באשטיםט ניט אויך קאנען

 אוטצוםרי־ גאנץ זײנען ״בײע-ס״ די און האבען. עס
יא:ע. דער םיט דען

* * ♦

׳זײט צװײטער דעד פון עס איז בעסער ניט און
 קאונסיצ״. ״אינדאםטריעצ דעם pD צאגער דעם אין

 די זײ, אויך םרעהציך. גאדניט עם איז דארטען אויך
 זײערע און קאונםיי״ ״איגדאסטריעצ דעם פון פיתדער

 וױ תרופק, א עפעס זוכען זיך, ראנגצעז םיטנצידער,
 עס און װעג, פון סטרײקער רי ארונטעדצוםיהרעז

 צאזען :יט זיך װיצען סטרייהעד די ניט. העצפט
 םאד־ פוסטע און רײד זיטע זײעדע פיז פארפיהרען

 זײנען, באצעבאטים ״אינסייר״ די און שפרעכונגען,
כעס. אין שטארק נעבאך,
 דער־ אײן אין האצטען ״קאונסיצ״ םרן הערען די
 זײ האבען סטרײק םון צײט דער דורך דאס מאנען,
 אין און שטעצוננ זײער געביטען״ ניט האר א ״אויף

 זײטען. אצע אויף זיך זײ װארםען צײט זעצבער דער
 ארויסגעקומען װאך צעצמע זײ זיינעז שסײגער, א אט,
 סון םיהרער די אז באהויפטונג, נארישער דער מיט

 האבען און ארבײטער״ די נים ״םארמרעטען סטרײה
 ״צו מאכט די ניט אױך און רעכט די דעריבער ניט

 נאך זײ האבעז דעם צו און סםרײק״. דעם כעםצען
 רײהען די אין אז בצאױ, איז פארצויםדונג די צוגעצײגט

 קאטױ/ ״םראקציאגעצער א םאר סוםט ױניאז דער פון
 ןיי םיט זאצ םען אז דעם, צו םיהרען ותט ראם אז און

שצום. םאכען יאצד
 &ין געטאז װארןי א זיך מען האט דעם נאך גצײר

 פון ״פידירער עהרעגהאםטע די זײט. צוױימער דער
 א געשיקט האבען האונסיצ״ אינדאםםריעצעז דעם
 םארצאנ־ םעקצאקצין, יאצמדקאכױמאנער דעם צו י1ברי

 דעם איז •יאציס־יראטעקמאן/ איהם טון נעגדיג
 נזד באקוםען קאנעז זײ דאט זץ־, זײ באריהםען ברױי

 געבען זיי זאצ ■אציצײ די אױב ״סטרײידבחנכער*, נונ
 די םון ריכםער די ווען אוז היצוי/ ^נויטיגע די

 ■ײ ארעסםירטע די ^יהעז ציבער^זט ״׳?אצען סאודטס
 זײ אױף ארויםציעען אײדער יריזאנס, די אין סעםט

 זוכען עס, הײסט װעג, דעם אויף געצכדמטרא!•/ א
ארבײלזער״. די םי& מצום מאכען ״צו זײ

 צום רוף זײער — זאגעז נים קאז 1םע — און
 אום־ געווען ניט איז חיאוי נאך יאציס״דעפוורטםענט

̂ט עס דםם. חאט ■אאיצײ די א נעהאט ח
 דער אױוי ,״חאאסײא־ןןרעסםען״״ כמכען נעגוםען זיך

ײ^ הוגךער״/ םטרײקער די אדעטסירס pro ■יהעפ̂ד

 pH ״•אממאס״ די אין וײ ̂וצעפט מען און טערװײז
^ ד/ ט׳ארעסטירט •אציס״סטײשאגס. די סר׳  ס׳ניו

iy\פ» דעם ״שטערען ז״ וױיצ r" ,חאנען די איוא 
 •אייס״דע״ on םון קאא«ער»ציע פוצע די באקוטען

im עס חאבען וײ וױ ■ארטמענט, iM iifs. קײד נ#ו 
 גע״ »וױ יארק דו פון ■אציצײ די האט פריהער מאצ
 איצטיגען on אין וױ באצעבאטים, די געדינט גיט טרײ

סטדײק.
♦ * *

 אנגעוױזען םדיהער אייגטאצ גיט שוין האבען מיר
 םיוד די םון סאחוכען םיצע די אױף צײטוגג דער אין
 םאדטוגקצען צו סאוגסיד ״איגדאסטריעצ דעס םון רער

 ■רואװען זײ סטרײק, איצטיגען דעם אין אישוס די
װעגען. קרוםע פארשידענע אויף טאן עס

 נױטינ אונז םאר איז עט אז ניט, דענלןעז מיר
 איצטיגען דעם פון אישוס די אז איכערצו׳חזר׳ן, דא

 אינ־ אמ עקאגאמישע דודכאויס זײנען קיאוק־סטרײק
 אירנענד םיט טאן צו גארגיט האט עס און דוסטריעצע

 ״פאצי- מיט אדער שטרייט״ ״פראקציאנעצען װעצכען
 דזשא״ די אז םארצאננט, צמשצ, ױניאן, די טיקס׳'.

 אר־ די פאר םאו־אנטװארטציןי כיעחר זײן זאיען בערס
 נע־ װערט עס װאו שעפער, די אין בײטס־באדינגונגען

 ״איגסײד׳-מאגוםעקטשורער, רי איבייט. זײער מאכט
 זײ״ ?אוגסיצ׳/ ״איגדאסטריעצ דעם פון מיטגצידער די•
 אין ױניאן דער מיט אי^שטימיג געװען אי׳עמא* נען

 סאראנט״ דין דארםען דזשאבערס די אז ׳פרט דעם
 שע־ די אין איבײטס־באדיננוגגען די פאי װארטציך

 נעםאכט, װעיען גארמענטס זײערע װעצכע אין פעי,
״אינסייד״־מאנופעקטשורער. די װי גוט אזוי פונקט

 םיט שטענדיג אויך האכען באצעבאטים זעצבע די
 ױ»יאן, דער פון פארייאגג צום צונעשטיסט מויצ דעם

 םון רעבען א מאכען קאנען זאצען ארבײטער די אז
 םאר־ ױניאן די װאם ׳דאך איז דאס און ארבײט. זײעד

 פעריאד גאדאנטירטען א פאי פאדערונג די י׳אגנט.
 א מיט צוזאפען יאהר, דורכ׳ן ארבײט װאכען 3G פון

 װעג, אײנציגער דעי איז וױידזשעס, די םון קעכערוגג
 אזױ פונקט און דערגרײכען. עס װעט פען אזוי װי

 םדן םאדערוג; די אז באהויפטען, צו עס איז :אדיש
 פרא־ די װערען רעגוצידט בעסעי זאצ עס ױניאן, דער

 דזשאבעד־סאב־ דעם אין ;עסאכט װערט װאס דוקציע,
 א עפעס מיט טאן צו האט מאגופעקשורער״סטיסטעם,

 אין טיקס",4״פאי כייט אדער קאדוי״ ״פראקציאגעצעז
ױגיאן. דעד

 צװײטע זײעד איז ש“פאי און נאריש אזױ פונקט
 קאג־ קײן האבען סטרײק־פיהרער ״די אז באהױפטונג,

 סטרײק״. דעם סעטצען צו אויטאריטעט סטיטוציאגעצע
 דעם באשאפען צו זײערער פארזוך נעםײגער דער אט

 הערשט סטרײקער די םון רײהען די אין אז אײנדרורן,
 םאראכטוננ מיט װעיען אויםגענומען װעט כאאס, א

 זאנדערען קצאוסמאכער, סטרײקענדע די םון נאר ניט
 אז וױיםען, איע פובציקום. אצגעמײנעם דעם םון אויך
 צושטי־ פוצער דעד מיט געםיהרט װערט סטרײק דער
ױניאן. דער פון מיטנצידער די פון םוגנ

* ♦ ♦
קאונסיצ״ ״איגדאסטריעצ דעם פון פיהרער די
 האמנן זײ אויב וױסען נעדאדםט איצט שוין האבען

 דאם םארשטאנד, דעם םארצארען אינגאנצען ניט גאך
 װערען געבראכעץ נים װעט pא :יט האז סטרײק דעי

 םון םיהרערשאפט די פארצױמדען זײ װאס דערפאר,
 ארױסרופען װעיען זײ װאס דערפאר, אדער סטדײק

 פאאיציי. דעי םון ברוטאציטעט די טטרײקער די געגען
 די אײנשרעקען ניט װעצען ארעסטען םױזענטער
 א:־ ץוריקהאצםען ניט אויך זײ װעט איז סטרײקער

 װאם צו שעפער, די פיקעטען מיט׳׳ז רענוצער צוגעדזן
 מען װאס רעכט, א — רעכט געזעצציך א האבען זײ
 קיאב דעד אװעסגעהמען. נים גװאצט כייט זײ פון הען
 א נעסעטעאט ניט סײנמאא :אר האט פאי״יסמאן םון
 נים װעט קצאב פאציסםאנ׳ס דעם pא או?־פטדײק,,קי

 אײן אםיצו שעפעי פאראציזירטע זײעיע אין ברעננען
סקענ.

 ניט שױן ױניאךאײט זײנען קיאוק־סטדײסערס די
 דעם אין העםםער איטע שוין זײנען זײ הײגט. פון

 אע־ שעהנערען און בעסערעז א סאר *רבייטעד־קאכיף
 דער pc װערען םארםיהרט ניט װעצען זײ און כען,

 on איז באצעבאטים. די םון פראפאנאנדע פאישער
 ברענ־ זײ זאא מען דזשאבעדס, די םון אדװערטײזמענט

 דעם צאאען ײעאעז זײ און גארמענטס םארטיגע ;ען
o םון מאסעדאפיצ דעם אין און סרײז״ ״העכםטען n 

 —םאאיס־קצאבס מעהר פאר קאונסנצ״ ״אינדאסםריעצ
̂  שםארק װי צײכען, א באויז ארבײסער די זעהען

 אינ־ רער pt ^קאפיםאנען די אז גיײפט סטרײק
 האבען זײ װאס סאע■, די אז זעהען, זײ דוםטריע״.

 נעהםם סטרײק, □n םון װאכעז אכט די אין געגעבען
p םרוכט, ברעננעז שוין k סעםפען װײטער ײעאעז זײ 
זינ. םואשטענדיגען א צו ביז

בײר?, דאם איצט, וױיסען קאאוק*סטרײקער די
 ״אינםײד״׳םאנופעקטשורערס, די אח • דזשאבערס די

 ךײ סםרײק. □n םון• מאכט גאנצע ויי שויז סיהאען
 אאץ ווערט ױניאן רץר םון םאכט די אז אויך,. וױיסעז

:ip o n, םעג״ די ווערעגד אן, געהט סםרײק דער זינט 
 אנצוחאצםען עס וױיטער באצעבאטים די פון ציכסײט

סצענער! און סצעגעי אצץ װערט
o םיז סטײטמענט צעצםען נאר on איז n 

n״ דאס צוגענעבעז, ווערט קאונסיצ״ ״אינדאסטריעצ n 
עאדעך. גרויסען גאר א זײ טוט ססרײק

 סאנען םיר גצויבען. צו דאס זײ גרײם זײנעז םיר
 נזד־ ומנט סטרײק רער אעננער װאס אז צזאײגען, נאד

tnp 'n אצץ wona* וועם n  tnjmר tn v r, וואט 
^ן אײוען, ורעאעז זײ  אנ־ בווצײםענס ויעאען זײ סי

שאום. א וועגעז יוניאן י^ד םים ןnרײ פאננען
 עס ומאמן רויד ווענ, אײגצינען חנד איז דאס

 ממאגדחיאד אח ארדנתנ ווערעז אײנגזדפבמנים ?אז
ק^וק״אינדוססרחג חנר אין ^יו^יים
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באשעפטיגונג אינדזסטריעלער דער פון רעגולדונג ױ
פראנק חערםאן דר. סון

 אינדױ רn סון רעגויאריזיהגג די
 וױרק* דער איז כאשעסטיגוגג סטריעצער
 או-בײטס^זיג- \vm םיטעצ זאמסטער

̂צגען שצעכטע די און לײט  װעצכע ס
 אין קריזיסען שארסע n ארויס. חםט זי

 םיט כרמנגען װעצכע אינרוסטריע, דער
 1» און ארכײטסצאזיגקײם ג׳אס^ ךך

̂וטאנד נעדריקטען אצ;עטײ;*ם  אין צו
אין \V2pn צעגען, /<ק^אסישען רעס

 אי״ זיר י^הר 20 יעצנת די סון
 גאגץ א אויף צאגד אין דא בערג*'חזר׳ט

 1אי װי ױנקט שטײגער. רעגעאסעסיגען
 מצרים, װעגען ערצעהאונג ביבצישער דער

 פראס־ פון צײט רי געװעהגציך פצענט
 7 גאנצע אונז בײ אגהא^טען פדיט־

 קרי־ עהאנאםישע שארםע די און ׳יאהר
 יאהרען די אין געקומען זײגען זיטען
 די נאר װי .1921 און 1914 ,1907

 דרעהט׳ אזױ אװעק געהען יאהר כד׳דיגע
צ דאס באצר דך ^  עס און איכעד ר

 שװע״ א םײנט דאס ״סצאםפ/ א קוגיט
 האצט קריזים דעד איבערנאנגס״צײטי רע
 פראסוערי״ א סון אכהויכ צום ביז אז
 אויפסגײ אבעד זיך טוז װעצכע ׳יט

 האט אזוי קראך. א פיט פא-עגדיגען
n דער ביז׳איצט זיך n? עריאדיש• 

 8—7 יערע םון סשך אין נעדרעהט
o פון םיינט דאס יאהד, n גערו״ אזוי 
 דיוען מיט סײקעצ/ ״ביזנעס םענעם
 פער־ דעם אן אצזא' פען רופט נאכיע!

 א םיט אן זיך הויכם װעצכער ׳יאד
 און כיזנעס םון אויפשװאו:; גרױסע]

 אצגעםייגעם אן *פיט זיך פאי-ענדיגס
קריזיס. עקאנאמישען שאיפען

 פעריאדײ דיזע פון יעצטער דער
 אויסנעכראכעז האט װאס חריזיסען, שע
 בא־ װי ׳זיו צײכענם ,1914 יא,קר אין

 באזוגדעדס זײנע פיט אויס ?אנט,
 האס דעטאצס יעזוצטאטען. שסעחױימן

 עס װעצכער pc ארבײטסצאזיגקײט, די
 אר־ כױציאן 5 איבער געציטען האבען

 ככיעט כאראקטעד א אנגענוםען בײטער,
 איז קאטאסטראפע. :אציאגאצער א פון

 םון ,םיהחװ די האבען מאסענט אזא
 דערםיהצט זיך אעבען עקאנאםישען דעם

 ײע־ םראגע די אנצונעוזטען נעצוואוננען
 סארםײדען צו םיטאען בעסטע זײ נען
 צו״ דער אין ערשײנומ עהנאיכע אן

 גאײכםעסיג־ א םון שאםונג די קונפט.
i גאנג דעם אין סײט n  pc אינרוסטריע 
 דער און טאג־םראגע א געװאיען איז

 םיניסטערױם, קאטערץ םון סעקרעםאר
 נרויסען זיח אנגעהויבען האם הואװער,
 ני־ אינדוסטריעצען תם נענען קאטפײן

 מאסעדארבײטטצאזיג־ די װעאכען װעץ,
 דעם כדט פאד. זיך מיט שטערט לױיט
 געאערענטע די געטאז שטויס א ער האס

 םיה- סראסםישע די און עקאגאסיסטען
 אינדוסםריע אםעריסאנער דער םון רעי־

i װעג נײעם גאנץ א אויןי n  pc סא־ 
i שונג.1פא ציאצער n ציעא pc דיזער 

 טאפעיעת א געװען איז אונטערנעטונג
 װיםענ־ נעמוזט םען האט עישטענס,
 עז,1אומשטענ י1 שען1אױסםא שאפסציך

o ארויס תםעז װעיכע n סיײ ^ביזנעס 
 װאק־ סעתאתשע די םײנט דאס ?עא״,
i און האנדעצ עם1 פון אונגען n •אינ 

 עמעז,1ע?סט צוױי צװישען דוסםריע
 צװײטענס, ״סאעק״. און יטי״1^פ~אספע

ע1םא ראבעז ^ ע  נעזאצט ײדס1ט שי
 איעקטען1ס גענױע גאנץ אױסאועײטען

 אינ־ עז1מײ1םא צי אזױ װי פאעגעד אוז
 װאקצוננען. שעדאיכע אזעצעכע נאנצעז

 געװא־ םענאיך שט1ע װאאט דעם ר1רי
 און גצייכםעסיגקײט‘ א אײנםיהרעז רעז

 אינ־ די pc באשעםטיגונג פון קײט1זיכע
 אפשאםען און בײטער1א ע>יעי1וסט1

 יזי-1ק ישע1יא1פע םיז מכה די בכאא
סען.

 איז 1יאה 5 אעצטע די םון משך אין
 גע״ אױםגעטאן שוין געביט דיזעז אוױי

 אײגיגע ארבײט. װיכםיגע סך א ײארעז
i צוױיגען גאנצע איז ײדס1ט n  pc נא־ 

 די צמשצ, װי אדוסציע,1ס 1ציאגאאע
 די אינדוםםוײע, קאנסטראק^אז

 בײם1•ו יס1םאב קויחאעה וױיכע די םיז
 זיעמן יטשאסם1צאנדװי די אםיצו און

tn אויסנעםאחטם ציר1ינ1נ ^ iw, דודך 
 אום סטאטיסטיקער, אוז עקאנאמיסטען
 חא״ זײ מײכות׳ן וחנצכע אױסצוגעםינען

o םארצויוי אין אויםסום צום בען n  no 
 .םאםעריאצען אצע סײקעצ׳/ ^ביזנעס

 בא־ גרינד^יד און סיסםעםאםיש זייגעז
 אנצוצײכענען כדי ,1אי!געיו רבײטא

 1פמח א םאר 1•רענע פךאקטיש*
in פארםײצוננ נאייכמעסינע,;  pc בא״ 

 יאננעז א אױוי .נאר ניט שעםטעונג
 משך אץ אםיאו נאר צײנ^ nc יאד1יע
 םראנע דמר צו צוגאנג אזא יאחר. א םיז

 אײדען וואס טרײדם, אזעצכע צו בגוגע
 ײאמיוננען, סעזאז םח שטארהסםען אם
 וױכםיג באזונחװיס געווען נאסיראיר איז
i איז n ,גוי־נמנטיגקיי^ די וױ ארבײמ 

 איני־ קצאדמג םרײדס, טעמאצ אײניגע
אנדאחג זיח דוסמריע

 טעארע• צואיעב איו זעחען, םיר וױ
 נױטיג צװעקען יקטישע1• און טישע
 װעגען אגע1פ די אײנטײצען ען1געװא

 pno«D m פון אונחמעצםעסיגקײט
 ליײ די טײאען״ צוױי אין נאשעםטיגונג

 צו חאט װעצכע אבצעם1■ דער סון זונג
 יזײ1* עקאנאםישע אצגעםײנע מיט טאן
 א po אויםנאבע אן ען1נעװא איז סען

 בײטס־1א געגען קאמיײן יצאנמעסיגטען
i צאדגק״ט״ n קאםייין דיזען פון ציעא 

י געװען איז - ו י ז י צ י ב א ט  ס
i ג נ ו i n  po בא״ 1יעצע1אינתסט 

 זײט, צװײטער ער1 םון שעפטיגונג.
 אויס־ אזוי װי יצענער אצע מען האט

 די אין װאקצונגען שארפע די צומײדען
 װען )צײט א אין ײדס1ט ערע1באזוג

 גע־ אעבען עקאנאמישע אצגעמײנע אס1
 נארמאצעז נאנץ א אין נאך זיך םינט

 באזונ״ א אין אױסגעטײצט צושטאנד,
 אם1אג1פ דאזיגע י1 און גרויע, 1דע
 ריײ א צו גמװאחןן איכעמעגעבעז איז
 ע1ב»זונדע י1 אין סועשאציסםס הע
i ײדס.1ט n ציעא po םאר־ דיזע אצע 

 םא־ צו סיסטעם די םײנט דאס שונגעז,
 סע• אזעצכע אין באשעסםיגונג n כען
 זיכע״ pk 1ענעאהעםינע1 טדי־ידט זאז
iv i, פ\ן פלאן א איז באשטאנעז איז 
i n ר נעמפענער אזוי v ־ א צ ו נ 

i נ נ ו ר י ז י i v i  pc אינדוסםריע־ 
באשעםמיגונג. 1אע

 א אין שטעהען װעצכע ׳אגען1ם אצע
i םון סטאביציזימנג 1דע צו שײכות n 

 עזוצטא־1 י1 צױט האבעז, אינדוסטריע,
 א םאר׳טוננען, גײעסטע די םון טען

 חעױ 1דע צו באציהונג גאהענמזג גא:ץ
 בענק די װאס קדזןדיטזגן, די םון צירוננ

o פאר עםענען n :אינ־ 1דע אק עצ1הא 
 אזעצ־ םים ספעקוצאציע יעדע יןג1חסט

pronnp n א אין ״בום״ א צו ט1םיה 
 זא-1או1פא מוז און ײד1מ באשטימטען

 אומנארמאצע און אוםגעזונםע א כען
 טע־ יע1אינתסט 1דע םיז םארםעהתנג

iy םיז צװײג אײן אין טינקײט i אי1פ 
 ע1ע1אנ םון חשבון דעם אױף וקציע1

 .1קערסע עקאנאסישען דעם .םון טײצען
 זיך שאםט ײ1ע1אפיטי10 אזא צואיב
 צװײטװײאיגע א מײדציך1אוםםא 1אבע

 אצנעמײנע אן און אדוקציע,181איכע
 שװע־ א צו ביסאעכוױיז ט1םיה מהומה

o קרױיס. עקאגאםישען רען n ײז1י 
 בא־ סימקוצאציעס איכע1שע די פאר

 ביײ1א אומשוצדיגע די 1אבע צאהאען
 דעם גענען םאמיציעס. ױיערע pא 1טע
 אג־ צײס 1אעצטע דער אין אבער איז
 דע,- אין מיטעצ א געװארען ײט1געג
 רעזערװ אצ1פעדע״ 9 די פון ם1םא

 ר* באשטעהט עס װעצכע םון בענק״,
 סיסטעם׳/ װ1עזע1 אצ1ע1״םע איצטיגע

 1טויזענםע די 1איבע אױף פאסט װאס
1 צו ניט אום 1צאנ םון בענס nצאזעז 

 יזיקאצישען1 1ע1א אומפאתיכטיגעז אן
iy בײ ען1באנקי די םון יט1ש i םינאנ־ 

iy םיז סירוננ i יע.1אינדוסט p c iy i 
yo |yp| ם1ײא1עyאײניג ןy גוטy i y* 
 סאי־י־ זyשט1y איצטיג^ בײס ןyזואסאט

 געשיכטע דyיקאנ1אמע דער אין רזו
 א און סצאנמעסיגקײט א אײנצוסיוזחנן

i אין םyסיסט n י1אינ^וסטy1אy טעי 
.1צאנ פון כדגקייט

 זואטאטy1 1yטישpא1ס צװײטער א
y םון i□ סטאביצי־ צו ?אמסײז נײעם 
 באשעסטיגונג yיעא1וסט1אינ די זyזיר
iy איז i וײ צוסאסען צו סראיעתם

 (■אכציק כוי־טעטיג?ײט עפענטציכע
 א?-1קא:סט די מיינט אס1 װאירמס),

 yשטאדטיש ?אנאצעז, אודס,1 םון שאן
pn צו װ., אז. און בנינים שטאאטציכע 
i װ»?יונגען זײ n  po ̂י1אינ^וסטy^y 
 איזא, װעצען, yנײטסאאז1א די בײט.1א

^ א אין צ ס  זיך iyjyp אך1 צײם ״
lyn y jiy ך1דו iy i אם1פ־אג 1ויסיל1ג 

 איפעזy 1אכyװ בוײטעטיג?ייטען, םון
jyiyp iyoi:y;DliH פיטצ די אויףyפון ן 

ly א אצס שציסאיך, םאא?. c ' i i קאנ־ 
 י1 1פא היצף פון צyמיט פטמהטױועו־

rnjnp אצנ םען1שא א םוןyמײנyקדי־ ם 
 י1 געװארעז ןyשאאגy־•גvאD איז זיס,

i םון אײגפיהתנג n בײטסאאזען1א 
 םיז אונט^שטיצונג אז מיט אינש^גס
ז.yמיטא yשטאאטציכ

 אין iy3y: :יט ציך,1נאטי ׳?yp מען
 בא־ yײטיגJאצ אן אypטי1א ןyו^צp אײן

 פצ^ װיכטיגע yאזיג1 י1 סון צױכטונג
oyi .iyj איצטיגyשט 1אבע םאצ זy*

 אנא־ צו yאויפגאב רי ניט זיך 1מי ^
vvv5\ די פון אײגעם iyDP:ie yiy'D 

i 10 אין y iקאםף םון אם1אג iy:y3 אײ 
 סטאביציזיתנג א ך1דו כ\יטסצאזיג?ײט

i n  po .װי־ 1מי װאס אצץ איגדוסטמע 
v אז באװײזען, צו 1גא איז אען, v i 

^ קײן זיך 1םא הען סטאביציזיתנג א  ב
i»־' וחגט Dy אויב האב^ ני& y i ניט 
nציכ1ינ1ג א inyn ט1כגעםיה1ח  y 

 װעצ־ ן,yי1אינ^וםט דײ םון אתאניזיתגג
y<'' כע i| שטא אםp1סטyפון ז iy i 

iy^״^ :n ij אומy1נyצמעסיגpםון ײט 
1 J i^ ^ y r K Oא י ^ר  פון ונג1יזי1ר

u'vzvv’p i i n:: ט אצזא איז  בדריז זי
 בא־1פא y'ncK אן 1נא yשטופ1םא א

 באשטאנד־טײצ 1װיכטיגע א איז דינגוננ
pc געגעז קאטפײן דעם i n ײ1יא1פע 
 Dyi 2y^w בײטסצאזיגהײט1א 1שע

 אומ־ אן איז y^yn ל'/2סײ<ז ״ביזנעס
:p k  i n y ,,iy 1אומםארמײדציכy ני־ 

ryii פון tyo o iy^  □yi טי1אypא — 
iy i מyנשאיכŷ אםט.1בײטס־?1א

 מיט ןyאyשט זyאונגpװא ^ryo די
 ממשות׳־ א?טישע,10 גאנץ א 1םא זיך

y i 'i, ־ כמעט ^19 y ^ y oאבצyאין ם 
iy i יוננ 1אצגעםײנע^ ^נ ט  א םון אונ

i .1ײ1ט זyט,באשטיכ n 1̂אצגעמײנ 
 Din צואיעב סומס װעצכער יזיס,1?

 י1 1םא 1אבע איז סיק^״, ״ביזנ^ש
yocniyo 1אונטyנy1המy ײן־גײס-1 א 

 ניט y^yii אנ^1ם yטpאבסטרא טיג^
'iy iy 1אײנע pd װי קען זײ :yivnv 

^.1םא 1נא 1yאד ײםען1כאג סז ױ  װי א
ly ׳האבען 1םי i ' i c ,װעא אנגעוױזעזyז 
 ־jyD'ii זyאויסצוםארש םאתוכען רי

 םיײ Dy:t'cw pc 1גאטו די שאפטציך
y: און קעא״ p w a iB  |y:’cy פיטצyן 
iy:yj איהם :lyo.iy .םא־ און ען1יאר 
iy in אצץ ^yiyip ii א;א־ ע1טיפע און 

^py pd jyrאנאםישy פאק־ 
jyo נאציאנאא א איןyמאםשטאב ז 

w*־iy אינט^־נאציאנא־ אז אויף אפיצו 
m צעז vim  .oyr*D, אין העז 'iy iy 

 זיך פאר מונגyנ1yאונט אײנןמנצנ^
1א אצײן, n — גאך איז װאס iyoyn 

 yiy'D פרן yאצי1yBאאp א ך1י1 —
 זyגא:צ nyi אין המונגעןyנ1אונטע
yn iy טרײד, i  tyiyii: װי

iy־wD צו אזוי i''o ס דיyװא?צונ־ זאן 
1א :ji3'0Dyr»c po נען n^ הפחות, צכצ 
 א אין זאןyD דעם זyרyצענג1םא צו װי

i אום מאס, 1nנyכא^ײט n בײטער1א

סהםםער צום
 — צוריה. בתדער, אום, גיט זיך קער
 סארלאשען ®אקעל דײן חאם נזינט דער אױב

 גליק, חעכערעס קײן גאר ניםא ס׳איז
!געשלאםען ו״ײחען די אין געחן צו וױ

 פרײד, גרעסערע קײן גאר נײםא ס׳אײז
 םאסען, דנגענדע די כדט געדזן צו וױ
po כאװעחם, סאגען וױגענדע די — 

!חאסען צו ליבען, צו שטרײםען, צו אום

ײ ריטם איין — חערצער םױזעגט  ;וױגם ז
 • ;וױלען סטיכישער איץ — וױלענם םױזעגמ

 — זיגמ, אוז זיגען וועם כח אזא
סארשסיילען. קיינםאל וועם כח אזא

 * גיײך, זיך באוועגען אקסיען און חעגט
ײ זון מ שםייכעלם עס אץ  אנטקעגען... ז
 םײך, א סריחליגג אץ אסאזטעלען ווער קען

.. t כרעגען די 1אמכע זיך צוגיםמ װאס

 םעהר צײדיג אמםגעחן סען1א1 גיט זאצ
 טאנאטען. y 12אצ 1יאה האצב א װי

 נאגצע י1 דאך באשטעהט mo כצ סוף
 yצנyאײנצ פון יע1אינמסט vנאציאנאצ

 י1 פון 1נא — אםיצו ^yאד צװײגען
H״y ^ j וסטרי1אינyצy 1אוגטyנyה־ 

 lyo.iy: גיט זיך yoi'D א װיצ מונג^.
y«3 1איה lyj'cyiiVD'iK טיה י1 in : ir 

y1 iy פון טעכגי? i־1א פון יזי^ונג1גולא 
 ־y: ניט קײ״נטאצ אױך jyp דאן כײט,
 יט1פאדטש 1תליכע1װי יוײז זײן םאצט
i צו oyii □yi אױןי n סטאביציזימנג 

iy i  po י1אינדוסטy1צy באשcy,טיגוננ
y^yii אין איז y i□ איצטיגyטאט זyנט 

 פראנ־ yנאצ'אנאצ yrDDProDryi א
צעם.
 םון טעטיגקײט yמאטישyסיסט י1

y i□ ,זײן פיד״צט 1וועצכע פאבריקאנט 
i 1«פ טציכקײט1אנטװא1םא n אינ־ 

 פארנעהםט ער ורעצכעי אין יע,1דוסט
 אנצוכעוזםען גרײם איז און פיאץ, א

 1איה אין שאפען צר םיםצען אלטישע10
און כעססע די איז א

i או גאראנטי^ סטע1?יכע n ערנפטער 
 ונרנמערנעה־ תם פון װיצען 1װםע און
 אמעםיי־־ רעם דינען iy:yp װעט 1םע

nyj .אײנצי־ די אויך איז ראס נוצען 
דעם אין צונרײטרנג yםישP81s נע

קוײ* פעו־ײאדישע די מיס קאפף
 צייכג צר צײט pc תוםען ותגצכע זים^/
 נים איצט גאר קעגען גויונם דיזען אויס
אריפ־ ע1װיכםינע און yiyoyij ?ײן זײן

:i «d \vzk אי[ יקאנטעז1םאב אצע i n 
oyn אויפ־ װי אינתסםריע סוט און 

 י1 ױם1ג נאנצער אידצ־ אין צונעהמען
y;»ic םון יזירוננ1עגוצא1 װענען i y i 

 פא־ Dip װי טרייד, אין טיגונגDyבאש
 איז פר^נדאם דיזע ױניאן. ארנזער־ ט1yד

 תרכנעםיתו־ם ערפ$צנ נמים םיט שוין
:tn^iiy צםש̂י ווי, טדייתפ, גאנצע אין 

i אין n 1איגדוסם קאנסםראמשאן^  י
 אוננתר־ ע1ע1באזונ הונחגדמער איז און

:ty iiic iy ז'« n * a״y :n y ײדם,1ם 
 אין װאקצוננעז סעזאן די ען1שיי yװעצכ

i? שטארקעו-ער א n ם^ס. עד1שרו«כע
i פה [ycc?p די n 1טע1נאראנטי 

yטפצאיפyאונ־ דיזע אצע אין האבען נם 
tyiiiD.iyjiyo גאנץ באצאהצט. נוט זיך 

 האט עס װי אתיסװײזען, זיך םוז צyשנ
 גו־ויסע אײן אגוסעצט איב^ג^נבען

 ־oyiii'K צו כדאי איז oy אז פיממג,
 םא־ און סחותת די אין נ?ד נים ןyט

i אין אױך 1?נ שינען, n 1םע:שליכע 
 ט1ווע איז עם אז סײנט, ד?ס גאטות
 אום אױסגאבען, די מאכען צו נעװען

o אויפצוהויבען n ארן מוט yTiDTC־: 
נ1באפ ,1בײטע1א oyi פון הײט י ^  ײ
 וועצכע זאתען, איז צמת י1 םון איהם

iy שטyאז אויס. יג1אומשוצ הטyצכy 
iyנyפצ :''i 1y צ י1 איןyצטy 1יאה ̂

 נ־yםאצג די אין זnגעװא אײנגעםיהרט
y i גוט־באpאנטy דעניסאן י1 :םיועועס 

 מאסא־ םון ?אםסאניע, יננ1מאנוםע?טשו
 דא־ נאװעצטיס), יסםמאס1(ק טשזעטס,

v פייז (םעקסטיצ) יט1בציטשע טשעןו j 
 אטען1( קאםפ. מאז1ינ״דביעדע1פ ?,1יא

 די אהײא, קציװצאנד, pc קצײתנג)
 קאםסאני^ סאופ 5noy: און א?סאר1פ

 600 מיט מיצס פײפ^ ycpru צװײ
y יoyii^ 1 צyמי^ י1 אין 1בײטע1» i־ 

 הגד־yצ און יyיצװyר סאן1הא און צאװ^־
 ־nyr.yor^ yצyמיט און vq'w ציג^
v irn\ 1צא: איב^ין.

אפשװא־ lycKip^ א דוח־ נאר
 אויך jyp װא?צוננען זאןyס י1 פון כוננ

vw ?אטױ א עך1ווע ןyנומyג1yאוגט i] 
 װײצ ,tyD'Thp yיאדיש1yB yפ1שא י1
yבײ־ םון עםוגג1צוזאםענט א דורך רשם 

n ע?אנאמישען דעם םון מעז1םא pm 
)̂y1By(שאפ שאזy1א חום 1םא זיך ז• 
1 iyD 's2י yc'vu אוז דאנות ,^ ײ  צ

iy  yo5jm כמאכ1דו םוזyא אין ז ip,־ 
 אםיצו אצײן 3Hiy''T ניט צײט, 1טישע
 אומ־ עם1 1םא ינ1שוצ 1הא א אויףי
 און בײטסצאזיגקײט1א זאןyס י1 גציס.

טpסינyצמyעג1אומ yדnאנ  םון ןyי'
 סיס־ yגא:צ יlyonn 1 זyאב1ג 1ײ1ט
i פס םyט n אינשו־ בײטסצאזען1א 
 ס,1םאנ י1 אײן שצינג/ח זײ ע:ס.1

 ןyצײבpאנ םט1א1נע זיך װאצטען װעצכע
 די ינען1 צו אום זnיאה גוטע די דװץ־

 tnim^ א םון צײט א אין 1ארבײטע
 די אויב .1צאנ אין D'?'ip אצנעםיעעם

 שװא- ען1ווע ומנצעז װא?צונגעז סעזאז
 םון װי #אצזא װעט, ,1קצענע און כער
 א ען1שפי1דצ 1באצ זיר אצײן, זיך
 א םיז o:yi^ דעם אין וננ1צײכטע1םא

i אין סחיזיס יאדישעז1«ע זnשװע n 
 י־1ענוצא1 די אתנײט. 1יעצע1אינדוסם

 ם־yבאש 1יעצע1דעד״אינדוסט םיז זימננ
iy אצזא, איז, טיגוגג i םון נמגד״שטײן 

'11 iy iyאויםצו־ אם1אג1י 1אסמישע 
w א צו 1םרײ א חויבעז onm . אס 

צושטאנד. מאצען1נא

נעהען. אלע װאו נעחה
 בעםעיעז » געוינען ניע&ז קא:« איחר

אן *ײער •ארברענגען צו ילאץ  מי וואקי̂י
 #*בלו«צ ד• ױיןי תויו, ױני«י ייז
jtt)j*n)V»0&B פון בע̂ר
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 ױזענ׳ס אכרהס פײערם הדז״ ״ױניטי
si י יעהריגען מ

• חױז ידניםי אין ;אסם א  pr

 ױגיםי די ױביען און סייעדען ״זאי
 מאטײו יײט דער ;עװען איז — הוין״

pc רעצםע באפעיקערוגג״ *ױניטי דער 
 ײבי דעד זיך האט אגגעםאגגען װאך.

 אװענד, זוגטא; פײערוגג •ינסהי ךעי סםי
 ביהנע, נייער דער pc ערעפענוננ דעד צו

 געענדמט און נאטעז, זײז טראגט װאס
o גרױסען א כיט עס זיך האט r ׳טוב 

 פארקסםיפליב- דעם יכבוד אראנזשירם
 איד־ pc דיכםער באליבםסםעז און סמעז
 איז װערכעי רײזען, אברדזם םאיס, שען

פאכײליע. ױניםי דער pc *ייגער אצונד
 א געוועז בלוײז :ים איז שכיז־זה די

 ײאר נאנצע א װארים שבת־צרגאכטיגע,
 רייזעד בייט זױברירם יופט די האם

 איז געשםאנעז איז פיען וואו סאםיװען.
 זי;־ םענעי נעהערט בתץ האט גענאנגעז,

 ״הוײ ניגונים עצבות׳דינע זיס די נענדי;
 ״טאי און וױנטען״, בײזע הוליעם יעם,

 אז דערטאנט װאס ליד, די לן״, כישמע קע
 איז וואס בחור, ישיבה אכיאי:יגען דעם

 איז נזדערענם, איוז ױפם־ולילה נעזעסען
 ~v: אזז םקארינהע, א כױט נעגעהרט זיך

 כדי באנק* הארטעד דזןר אויוי שילאפמן
 דך האבען דערצו הבא. עולם באקוםען צז

 T8D זיך האבעז װאס נרויזןן, פארםירם
 ליטעראטוד, רײזען כדם אסגעגעבמז ציצל
 פראכס־ און שעהנע די אז ®יל, אזוי אױ*
 גע־ אױסגעילײדיגם איז ביביליאטעק פולע

 דאס אבער םאםעז. ״רײזזןך pc ווארקן
 צונרײםתנ כױן א געײעז בלויז איז *לעס

 שבת-צו־נאכט סײזגרונג םיגאיל דזןר צז
זאי. אםדזירוננס דזןם אין

 ותםשזד םאכל׳דינע דער נאך גיצײך
 איבערנע»אקט מווארען זאל דער איז רע,
 נעבליבעז זײנעז םענשזזז הונדערטק און
 די דורך אריענעקוקם p* דרױסעץ, אין

 גח׳ס בײ פױגלען די װי אזוי ססנסםער,
תבה...

 נדױסאר־ דער האט 8.30 •ונטם אח
 ילײטונג אונםער׳זתר #כאר ױניטי םמער

צערע־ די אנגעהויבען םאקס נווז
 באנריסען ״םיר :<יד דער מים םאינעס
 ס*עציעק װערטער ךי דיכטער״ אונזער

 און זיסעילמאן, סאעט ױנגען pc נע^וריבעז
 נאך דירינענם. £<ן אראנזעירם מוזיט דיי

nm גע־ נאטיחליך, עוילם, דער האט ליד 
̂ימט ״הויליעט, פאדערם  װינטן׳/ כײזע הוי

 השני« חוט א װי זיך ציהט וואס ליד די
 קײגער אבזגר .p^^c אידײטען צוױ^וען

 םיט אנזעטינען <עקענם גיט זיך ד*אם
 קיגדער־ דער װאס באנײסטערונג, דער
 זיננען םיט׳ן אי ארױסגערוםעז האט באר
 איז אבגעקיצײדם טאגצען. םיט׳ן »י און

 האט קאסםױמעז סיא־קאאירםע סמציעילע
 װאזנדערבאדע די םיט קינדאר־כאר, דאר

 געזונגען סאםינסהי, רכקה סאאיםםין,
 הא־ זיגגענדיג p» ro:׳yT'n .הארבסט״

 ג^א־ נראציעז און ריטםיש זײ מן
 האם םעץ אז אזוי, הע^עצאך די מלם

 אײגצעיל־ די װי זעהן און פיהלעז נעתאנם
 די פון אבגעריסענע סאיצען ב^נמילאך נע

 ®ערסיז םר. האמ םוזיק די *װײגען.
 ״אסיעךי. םשײקאװסקי׳ס pc אדאאםירט

 דער האט אסילאדיסמענםעז דונער די נאך
סיײ דאס וחנן ״אוז נעזתנע? כאר קינדער

 דער האט גאנהער און פיצאקעים׳/ ער
 סיגי pc ארגאגידרט באילעט, קינדער
 פאר^וידעגארטי״ צוױי געטאגצט פייזור,

 דער און טאמ״, ביומעז ^דער :טענץ גע
 געװען זײנען טעגץ די טאגץ״, ״רײפען

 און אראנז^רט, גוט אױסערנעװעהגאיך
 ארױסגעוױזען וױרקיליך האבען חיגדער די

 ■אױ באװעגונגען, די אין טאיאגט גדױכ
 שילוס צום מיםיק. און זישעכטען ׳זען

 א סיט #רעזעגטירט יערסיגען סען האט
ניוסען. בוסעט •ראכםסױיעז

 נים זיכער וואילם אווענם דער אבער
 , כדשםע קא ״מאי אהז ארסאיג יזײז נעוועז

ך.  סיבאי״ סזןמױעי גערוען טאיזע איז י
 סיט אין טעגא^ באריהםסער דער כסי,
 כא־ ןןר האט שנרמז טעהךיירי״שער דיז

 איז י״ה דעי םיט עוים דעם גײסטערט
 פיא אזױ ארײגגעגאסען האט ער װעיכער
 דאס נעזעהן פען האט אט־אט אז אופעט,

 אסאלינער דער אין יליכטזגל צאגקעגדיגע
דזסייאנד... אין קרײזעי
pc נע־ ד»אט זײט יציםעראדי״טעד מד 

 דער יינסק/ דוד אוגזזןד װארט דאס האט
 ייבין, ז. ;ױכי<אר אראכטאגעדיגער1י

 וױיניאר, ז. ;דראמאטור; אידי^ער דער
 *יז ;^אױפתום״ רעדאקםאר דתר

 זע־ האט וחןרק רײזענ׳ס pc $אד;עיעזען
 באייבטער ארעפעס דעם און קאהעז, ייג

 קעשי^י׳ איזידאר סרײנד און חבר ׳ת^ב
jm סענערזש- די וחנמעז טעאטער, קונסט 

 I גאידע־ א פיט •רעזענםירט האם מעגט
 רער סאר דאנתבארקײט אױס זײגער, נעם

 האט ער װאס ארבייט, װאונדערבארער
 װאס ׳צ״ט ?ורצער דער אין אויפנעטאן

 אלס יוגיטי דער אין זיך נעםינט ער
 געהאט האט װארט <עצטע דאס גאסט.

 ^םארק עריהאט אלײן. ?»מחה בע< דער
 ;רויסען □in פאר עולם דעם באדאנמט

 צונעםײלם, אײזם האס כיעץ װאס נבוד,
 באדארפס האט פען אז באמעדקט, אח

 הויז״ ״ױניסי נאמען רעס איבערבײסען
 איז װעיצנע ׳איגס«יטוציע״ ״יתיט אױף

 אינםטי־ שעחנםטע די פון אײנע װירקליך
 מא* איבײטער אידייטע די װאס טוציעס,

סארמאנעז... סעז
n* דער נעקופען איז יסוף צום און r,״ 

 אי־ װירקיליך סאל דאס זיך האם װעלכער
 קײנעם ער האט תמיד װי בערטראפען.

 גיסען צו אנהויבענדינ געיטאגעװעט, גים
 תאהעז, נמניא אויױ טװעבעיל״ און ״סעך
 ®איציגלאנד־ כלוםחעם׳דיגער רער םאר
 בשזח געהאילםן האם זי װאס רעדע, שער
ה ױביילזנאום, פינסקי דוד  מים ענדינען י
 זיך שאעפט רזאס •אליצסאך, רב״ דעם

 אח ביע״ז) (קלאב דובינקזן א ארום-סיט
 ״סװיסטטעז״ צו גדיים םײפע< א האלם
 הויך עפיצער רעדט טאמער ׳*r־־OT פאיז
אזײגער. צװעלף נאך

 אװענם״ ״רײזען דער איז א,תם אזױ
 אינמערעםאנטסםע די פון אײנער געװען

 ױביצ א <עװען איז עס סעזאז. הײנדגען
 האט עס אמ וואדס״ סיז זיז םולען אין

 םאלקס־מאסעז אידי^נ n וױ בארױזען
 זיײ סון ווערם pא ודירדזן די אפ מעצעז

̂טעפפער. אוז פיהרער גײסטיגע ערע

 איבערהזשט קעשיר אידדאר
כאנקעםעל rmm א מים

 אזייגער זאיל, אץ שסחח דער נאך
 מטיתעי א נאך סארגעתזםען איז צװעי״ןי,
 װײיל נ^תי?ח׳דיגע, א גראדע אח יפפחח,

 געסט אײננעילאדענע די פון סך » פאר
 איבעררא׳פונג. & געווען באםת ואס איז

v m כיחנע״ יינססי דוד# גײ*ר דער 
 גאגצער דער כמעט פארזאמעיט זיך האט

״פא־ אין חאט וואס #*^רסאנאי
 צױ און זונםאג םאראכטאגצז גאגראא״
 בא^יבטען זײער כבוד ביםעיל א נענדילט

̂כער קעמיקר, איזידאר דירעקטאר,  װע
 און םיזישע פ̂י אזױ ארײגגעיײגט האט

 אױפיה־ דער בײ און ערב כחות, גײססיגע
 נדפך א אין ווערק. יינסקי חןר po רוג;
pc רױחע אח ■מוט׳ע ער האט טעג פינף 

vrivo,\ פאר־ אנגצ׳פטעילטע, און געסט 
 עס אקטיארען, אםת׳ע אק װאנדעילם

 האבען יפפילער די אז מע;איך, גאנץ איז
 םאילאנט, סארבארגעגעם זיך אין געהאט

 עס געהאילסעז האט ע^יערp םר. און
 געװירקם אזוי ד״אט ער ארויסברעננען.

 אויסגעצײ־ דער םיט ׳שוי׳שפילער די אױף
 זײן מיט איבערהויפט און ptrrn כענטער

 םון יעדער אז געדרלד״ ארז גוטהערציגקײט
 ער װאס ניליסיליך, העכסם זיך סיהיט ?ײ

 נעיל^ענהײט די געחאם האט זי אדער
מיטצויטפייען.

 בא־ הונסט אלע אז םאקט, א איז עס
 קילײנעם א אויף אן זיך םאנגען וחד-וגגען

הרעפ־ אסאםארייטע םיט pא
 באװעגונג טעאטער״ קיליינעד ״דער םען.־

 װיכ־ גאגץ א פארנעמם אסעריסא אין
 םענאיו, גאנץ איז עס איז פילא״ז׳ סיגען

 £אר־ גאר זאיל ביהנע״ פינסהי ״דוד די אז
 םעא־ נרױסער א אין װערען װאנדעיט

 קאנען װעם מען װאו אינסםיםוציזן, םער
 אוגםזןר ספעקםאהאען, גרויסע אויםיהרען

 וועט סאלק דאס װאו היכחןל, פרײעז א
 אקט־ די סים צונויפשםעלצעז קענעז זיך

 עס װי צוזאםענשפייל, איק אין יארען,
 אײרא־ מאנכע איז געםאז איצט ווערט

שםעדם. פעאיישע
 װינ־ דעם נעילעגט סען האם דערװײיל

 זײנען א?וסטיקס די דארוין״. קעאמטיח
 פאר־ ער׳טםער דער בײ וראונחנרבאר.

וגג  װארט יעדעס געהערט מען האט מםע̂י
 ?זםרעקע, היםפע נאנץ א םאר דײטיליך,

 םין סך א װאס דעם, אױף הוקענדיג ניט
ביסע־ א נעםיהילט זיך האבעז שפילער די

 צו ביסעלע א גערעדם איז נערװעז׳
שטייל.

 נעגאננען שםײן די איז אלגעמײז איז
 אסילו עס רעכענם מעז אויסנעצײכענם.

 דעי״ ״לײבאד אום נאכאמא< אויסידיחגז
 גע־ צו פלאץ אם איז דערםאר םאקע pא

 ״םאנא־ איז איבערבליס. קלײז א בען
 אנטפיעקט אונז פאר פינסקי האם גראןי״

̂מטעדםײפען א  יאהר * םיט לעבעז תליק־
 תױפבים אדםיגע די װען צורית, דרײסינ
 ריסתין, נחםז װיגם. ®יז נעלעבט האבעז

 אכזע־ אין געװען איז העילד, הױפט דער
 יפטעםעל זײז אין צוריקגעתומצן אח רי?א
 זיך םים האט ער װאס םאנאגראוי, א םים

 איז עס גרעניץ. בײם אריבצרנע׳גנב׳עם
 איץ דירה, ריסקינ׳ס אק מבת־צדנאכם

̂ום דא  אי־ אלע ארײננעבראכם פינסקי ו
srrn ׳חזן דעם רב, דעם :אינסטיםוציעס 
 כדעו־ שםאדט דעם מסור, דלם ננב, דעם

 וחןל־ מענשען, סתם און גביר, דעם גענעם,
 נא־ סאנאנרא^ דעם הצרעז *וםעז מ

 סצע־ קאמישע םך א נמדאן איז טירליך
רביצעז די ווען ביישפיל, צדם וױ נעס,

̂ש אאאולצרססער דעך  הײנטינזן מצנ
 וואלצג־ רודאלױ איז אסעדיקא, איז װאך

נדנא.
 צז אוש אז אםאל, נאך באוױיזם דאם

 נע־ צו גױםמ ניט איז יהםס1ב» ווערען
 א ®ח ?רהז חגר פרינץ* א וחאתן בזירען

 כײ־ נרױטעז א ®ח זודזן דעד אדער קעני̂ג
^יאמר״

m \'ײ m י- פון ווימינראנם* 
איע pc באהלאען trim דאך *ז ס»צת
א חי א pc סי״די»ר און ו ק מרי  םיז *%[ י

n »לצ r u c בילדצי זײנצ וואו ״<זננמד 
מן גצתארען. מװיזזמ ^י

 אהםיאר אז וחפלאנכדגא, געמםארבזח
 ודמזד דעם •יאנדױרס]״. .םמװימ טון
irm( אױך סאנ נאם poto יראמ 

>g h w .מיועמר צייאם, וז ריזי־ ני  י
ra n ח» t w w w i מרדמננג מוו  רי י

 צי וואס מװיאסם גי© האמז צי״םונמן
ױ דים איגצמגן וועםעז םאז, ג  ײ״ יוי
 — געזיגם, וואילעגםיגא האס םוזי צום

מן תו m גאגמ n ®ו ” i  rarur. 
םמו האם ײ׳יאנו יראמםאד ד ני - זי  «ר

ר י1ויא ײמסקל ט אכםעד מ  איז יײדז
iw i f t c ת קאלדכזס, אאר % בלדז  מ

מז האס ופ^אסיגא ט ד מו מ ד מ 3 ו

 אין סארדראסען. עס האט ער״שם צו
 געוואלט ?יך האט קולםור סון נאטען דעם

 סארשװע־ כבוד אזא נעגען פראטעסטירעז
 צל^אט יאהריגער 92 דער דאך איז ;כוננ

 גדעסםעז דעם פאד סאררעמננם געײצז
 האט אפעריקע װאס ״עדױסײםאר״,

 גזןװען יאהר פערצינ ארדסגעבראכס,
 גרי־ » נצדזסס האדדח*רד, pc פחןזידענט

 פאר־ און אחטיארל איטאליצנער נער
 PM rD’n אבםער דער אױוי איהם םרייבט

 עחעםע נאנצע די צו ער נעפט זיך פאר
ןײם.

 דמיםאנצז סלערענדינ, אזוי אבער
 אסע־ האם צוריק צײט א מיט אז זיך, כדר

 ארױס־ ״עדיוקייטאר״ נרעסטעד ריקא׳ס
 א אז ,“נעדאנק ״םיםעז דעם געןאנם

 גאציאנא^צר א איז סםדײק־ברעכער
 ס<אר געזוארצן אתז איז עס איז חעלד״
 ■רא־ בכבוד־׳מער אלםצד, דער וואס סאו

 אימחר במזזילה, וזט,5גע חאם םעסאר
 איםאל־י גרינעם א פײדזש ערשנהן די טען

 pc גים וױיסט נעשיכסע די יענער.
v באצאיט זי חכםות, קײן n r נאך p t 

* פארדינסם.
מ וואס םים *יזא,  האט מטימער א ד
ס mu זיך ווא^צנםינא רודאל^ ת ו י  ו

תז, ביי r ?ר װאס י i הו י י ך דןנ מז א

 איז ער װאס םאג אין םעגיפ פולערסםער
V נעשםארבען

 געקוכיען איז צוריק יאהר 13 סיס
 אי־ םון אינגעל גרינער א אסעריקע תײז

מאליע.
אל־ רודאלפא נעװען איז נאמען זיין
 גיג־ םיליבערט פיערע ראסאעלא סאנזא
 ד׳אגטאנגיאל^ וואלענטינא די ליעלמי
 מעהר. ניט נאמען, זײן געזועז איז דאס
 7* ערװארםען קאן שטײגער א .װאס

 נא־ או» מים גרעער, א איננעל, ארצם
 כל *דבערגצטאז םאקצ ער האם 1 םעז

 טענ־ א געװארען איז ער ביז פרך עבודת
 האס דארםעז pc אמ ימוםמ * איז צצי
r זיך ער r r ״םואװיס״. די אין דעד׳ןזלאש

 װאלענטינא׳ם אז אבער, מצז ״זאנם
̂ז סאלאנט גאנמר  זיך אין באשטאנען א
 פאפולאריםיט נאנצע זײן צז pא סושען,

 כדיד־ און װײבלאך די צװיאצ( נאווען איו
 באווזאסט געווען צר איו דאריבער יצאך.

ד, דער א^ס : עי  רא־ פון ליעבליננ דצר ^י
פרויען. םעגנדםצנםאלע »ת ממם״^צצ

 חןר דא איז וואו אײז ניט איך זעדג
 pc הושען זיך אנבאלאנגט װאס בזױן.

 טrא ביז נאך־ האמ ,prcnp מצהן »יז נום
 בעסערע חײן ווויטמםתען נים קיינצר ,

pc ר ?אך צרגייטכױו  םיטצלע ױננצ, »
 סיײ זיך. קועען וױ כמנמעז ציממיע «ײז
 מוין נאלאגגט אײנע, אדצר אײנצר, דצן
 וואלענטי־ און — לענפwvi דדיממ צום
 א איז זיו תושען אז געװיתן, האט גא

jo d w קאן יעדערער נים װאס תוגםס א 
פאחאסעהס און זי

גזד װערען אוז טחסאריג זייץ «ז ײז
מ ןמומ צי » « מ n ו מי םןג יזײ1 מ
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ױב מחץ צו נױש אונםער׳ן ?וכם  צסי״ י
 חזנ׳- די װען אדצר ניט, דארט זיגגט צצר
 חזן דצר װען אױפגצרעגם, װערם םע

 ביסצ״ א געתאט וואלט איך ״ווען :זאגט
 po ביסעלע א און אויבעחמטע די pc לע
 רײסט *אוך... םענער״ אונטעחמטע די

 ״װען :ןאנט און איבער חזנ׳טע די איהם
 א סאר סאםטצז דעם געהאט װאלט איך
 גביר מיט׳ן מסוד דער װיל דערצו ױ םאן

 pא ,vov גײעם דצם צו פותפים װערען
געיעכטצר. פיל מוזר ארויס רופט ראס

 ?צחר אלצ חאבן #גצזאגם װי געמ«ילט,
 אויסנ^ציי- דך האט איבערהױפם גום.

 pc ראלע דער אין באלפוד אברהם כענט
 טם וױרקליר האט ער ריסקין. נחסן

 אח וחנלמר טי•, םין דעם אויפגעםאםם
 אױסע־ דער םאר אבער געסאלען, זיך בײ

 ער קגאקצר. גאנצער א ער איז װעלט רער
 אמצריקאנעץ, ריכטיגער דער געווען איז

ד #פלאים פלאי באװײזען װיל וועלכער ? 
 פסצטצל. קלײן זײן אין צוריק םענדיג

 האם לעוױנסאז, pc געעפילט ,רב דער
 אמת׳ען אן pc אויסזעהז דעם געהאט
 ארײנגעלעבט אזוי ?יך און ׳חכם תלםיד

 םיײ געהענם האט מעז אז ראלע, דער אין
 רני ם״מארמקאװער דער איז דאס אז נען,
 ננב, אלם מילענקי, ;סליטערען אלע מיט
 װאל^ מסוד; אלס ראזענבלום, וױלי

 ראזעדפםײז, לואיס ;גביר אלס ארצס,
 אלס ױשעלעװסקי, יאנקצל און ׳חזן אלס

 אי- נום גלענצענד האבען םעטער טויבער
 םרױען דעי ראלען. זײערע בערגעגעבען
 זיך האס אױסנאהם, אהן פערסאנאל,

אױסגעצייכענט.

 הױז ״מניטי דער האט אורחא אגב
 זיג נרויסען א געהאט טים״ באי בעסקעם

 םעסיםענם ״קעםם דעם איבער
ם זײ האבען טבת לעצםען  אין גזךטפ̂י
 ?זוגא דעם באזינם דארם און ״קעמפ״

* .2 צו 6

 איז פאםיליע ליטערארישער דער צו
 אידײטעד דער װנפער, ז. צוגעתופעז

 םדן ביא^׳וססאצקי, י. ב. און &אעם,
״פארװערטס״.

 אױץ גיבען טאלאגטען װניטי
 אקםיארעץ אץ אפליקײשאן

ױניאן
הא־ װעלכע ארטיסטען, הויז ױניטי די
 פמסקי׳ס אין נעמפילט װאך לעצטע בען

 ארטינער דער אויו• םאנאנראן*״, ״דעי
 אײנזעהענ• ביהנע״, פינםמי ״דוד נײער

 האבען זײ װאס צרםאילנ גרױסען דעם ריג
 לןעפיגען 1200 א םאר שפילענדמ נעהאט

 ארײנצוםרעסעז באשלאםען האמן ׳עולם
 אל״ אז בײ ױניאן. אקסיארצן דער אין

 אדםיסםען, די פון פארזאמלומ נעמײנער
 אז געװארצז, באש^אםען אײנשםיממ איז

 בא• א ארײנשיסען זאל זיי po יעדערער .
 לױם יוניאז, דער צו »אז”אפליקי זונדערע

 מנד0זע דעד צו תמות. אגגזמוםענע די
 די געוואדען תרכגעםיהרס אױך איז ציים

:רעזאלוזױע םאלגענדע
 חנר pc נעםם פשוםע ׳מיר וױ ״הױת

 םביגה וואונדערבאדע די ײאו הױז ױניטי
 באנײ־ אזױ אונז האם אטסאסםצתן pא

 םאדזואג״ ■לוצים זײנצז םיר אז סטערמ,
 און אקםיארעז, איז נעורארעז דעלט

 •שום׳צ זאנעז צו אזױ ׳מיר וױ הױת,
 באנײ• *ךן באצויבערם האבעז פענשעז,
1200 אתבער שסײלן אתזער מים סטערט

)11 זײם אויןי («לוס

 קליײ אזא גים אויד איז מייד^אך, pk ען
 איועקםאמנן ?ען םעז וואם מדרגה נע

האנם. מיט׳ן
 פאצט העברעאישצר באריהממער א
 נצ־ דער »ז אויסגעדריקט^ דך אמאל האם
p:tn, האלטצן םיננצר םרױצז צזןרטע אז 

 םאר־ •אעםען, מים ביכצר זײגע זעלםצן
 זײן פון םרײד גאנצע די איהם שטערם

באריהמםקײט.
 םרויעךהערצצר כדליאנען אויב pא

 װי צוקוקענדע געצאיעלס, זיך האבען
 איו ליבהאכער, דעם שפילם װאלעגטיגא

 זין װא<ט אתסיאר קײן םזצ. זײז דאס
פרױױ^עגיע. דער פון אפגעואנט גיט

 נעשטאדבעז װאלעגםיגא איז ראך און
 נאך געלעבם װאילעגםינא װאלט פריה. צו
W* אין מען װאלט יאד״ר ליכעbע

 אײגצגשאםסע!. סך א עגסדעקם ססתםא
 םאר אםילו כשר םאכעז איהם זאיען וראס

אמזנ^ זעהץ צו איכמליגזוגם אן
 וחמ יאהחמ ערשםע די גצדצגק איך
 איי־ אנמחױבמ האט טשאסלין טשאדלי

 איז םענמען אינטצלמאגמנן אז סאר יזק.
 .צאמד־ ךי תתן גצהן צו בזמן א נעותן
 קאםעדיאנםםםהא. ,גאדישצ״ לימ״,

 הן אמר אפעםער
 קאמעדיאנם דער

 א דיכגמר, c םראגיקצד,
 םענש איגמעליגצגטער אן

מ זעהן צו פארסצה׳לצן ײ  ז
 װאיצנכױנא׳ן ואיןי
יצו־ # איז צר n נעזאע^

— ניט
איזסה ,
<׳יעבלימ
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׳ ם ז י א ױ ס  ns ונ»םיצעז,
! עם על םוןזאומ*ליסם). »

 לע- די סון םיל אויכ ניט וױיס איך
טעגלינע די אין באמערקט האבען זער

 א צוריק װאכען עטליכע מיט צײסונגען
 איו דא ;■אריו סון טעלעגראמע קורצע

 באריחמטער דער נעשטארבען פ^וצלינג
 םופת״ דער נאנסע, פון ןפטײקער

 עס נאמען װעסעס אויף קױע. עםיל
״קױאיזם״. הײלונגס־םיטעל דצר הײסם

קװע? דער אט געװען ער איז װער
 ? בעװיזען ער האט פוםתים א םאר װאס
 גערױ אזוי דער באשטעהט װאס אין און

*קױאיזם״? פענער
װעל־ בעל־מוסת, דיזען פון פערזאן די

 צעחג־ און טויזענרער געהאט האט כער
 האבען װאס מענל&ען, טויזענדער דליגע

 גאך הילןי, נאך געװענדעט איהם צו זיך
 ארעםער, דער תעלסען צו ״סגולה״ זײן

 און זעהר זענען מענשהייט, לײרענדער
 כדאי איז עס און אינטערעסאנט, זעהר
זיך. בעקאנעז צו זײ פיט

 האט ןאנסע pD אםטײקער דער קױע
 םעדיצין׳/ ״פעםענט קײן ערפונדען ניט

 פײפערס די אין זיך רעקלאמירט װאס
 םיטעל שנעלסטער און בעסטער דער אלס

?ראנקהײטען. אלע צו
 ער־ װי מעהר נישט האט ער נײן,
 סוםען סראנסהײטען פיל אז ׳סלעהרט

 דער אין און אײנרעדעניש סון בלויז
 פא־ דער און ניטא גאר זײ זענען אמת׳ן
נעזונטע. אלע װי געזונד איז ציענט

ניט. נײעס קײן oy איז אײגענטליך
 שפריכ־ אידישע דאס ניט װײסט װער

 װי ערגער איז אײנרעדעגיש ״אן :װארט
 שטענ־ די ניט קען װער און V קרעגק״ א

 װעל־ װײבער), (םײסטענס חולאים דינע
 זײ און זיך קורירען אײן אין האי״טען כע

 דאקטוי־ די בײ שװעלען די אפ טרעטען
 האט װער און ? פראפעסארען און רים
 םארשויגען, אזעלכע אז בעמערקט, ניט

 קראגס״ א אײגגערעדט זיך האבען װאם
 צו הראנק אפט גאנץ געלינגט הײם,

אםת? אן אויױ װעדעז
 קױע אפטײסער דעם םון אויפטו דעד

 האט ער װאס ׳דעם אין אבער כאשטעהט
 זיך ס׳קאן װי פונקט אז אויםגעװיזען,

 םען ?אן אזױ קראנקהײט, א אײנרעדען
אײנרעדעניש. דורך אױסהורירעז

 הײל־םיטעל א אז זיך, םארשטעהט
 און נאםען, לאטײנישען א האבען פוז

 :נאמען דעם טראגט סיטעל קױע׳ס
ך ח. ד. ״אויטאסוגדזשעסטיאן״  אלײן זי

כעאײנפלוסען.
אנגעשרי־ זענען טהעמא דעד אױױ

 נאר ביכער, געלעהרטע פיל געװארען כעז
 האט קױע עםיל פארשטארבענער דער
 פאםולע״ א אץ ערהעלהרט אידעעץ דיזע
 מולם פשום׳ער דער אז אזוי ׳םארם רער
 נלוײ גענו&ען און פארשטאנען עס האט
איהם. איז כען

 א אנגעשריבען האט ער אײדער נאר
 האט ״אױטאסוגדזשעסטיאז׳/ װעגען כוך
 אין עיװארבען נאנסי םון אפטײקער דער
 םקוםות ארוםיגע די אין און שטאדט זײן

 ״חסידים״ טויזענדער און הונדערטער
 װעלכע להבדיל, רבי, חסידישער א װי

 pא נסים זײנע װעגען דערצעהלט האבען
סופתים.
 בעװיזען װירסליך האט ער און

 םיא אויסגעהײלט האט ער דופתים.
זײנע pt כח דעם מיט בלויז קראנקע

װערטער.
 םע״• די ער בוך.ערקלעהרט זײז אין
 דערצעהלט איז הײצעז, זײן פון טאדע

דערצו. געקומען איז ער אזוי װי
 מײרעל, א נע?ומען איז איהם צו
 האט .זי אז בעקלאגט, זיך האט װעלכע

 זיך האט עם זעהן. צו אויםנעהערט
 האם פאציענםסע די אז ארויסגעװיזען,

 איז און אויגעךאנצינדונג א םון נעליטען
 די סארבונדען נעגאנגעז צײט לאנגע א

 גע־ איהר האט yrp װי נאכדעם אויגען.
 בעאײנסילוסט, pc פארשטעהן געבעזיצו

 דאם חאט אױגעז, געזונטע האט זי אז
זעהן. גענומען מײדעל

 קױע דערצעהלט םאל עהנליכען א
 צו געסומעז איז װאס םאציענט, א מיט

 װײל חאנד, פאראליזירטער א מיט איהם
 באוחננט ניט צייט לאנגע א זיר האט זי

 איז חולח דער און קראנההײם, א צוליב
 %ארא־ איז האגד די אז זיכער, נעװעז
געװארען. ליזירט

 ״אײנגע־ אזעלכע אנבעלאנגט װאס
 אנחורע אדער״ הדאנ?הײטען רעדטע״

 םעםאדע די אי?. .נערװעז־שװאכקײםצז,
 עס pc אלעמען.סארשמענדליר סײע םיז

ו לאזם י  אנ־ חאם קיחג עסיל גאױבען. ז
 מעםאדע pn כיט היילען צו נעהויבעז

 איז עס װאס אזעצמנ קראנקע, אםת׳ע
 קראנס, וצנעז וײ אז ניטא, pod <זײ\
 וואונחגר, באװיזען ער האט דא אױך און
 גצ״ נאםען א איחם חאם םאלק דאס איז

״כישווי-םאכער״. געבעז
 וױסעג־ די אז זיך, םארשטעהט

 חנם טיט םענ^ען די שאסםס־לײם,
 PM גיט גצױבעז וואס זײ שכל/ זונדען

חנם ממחיגם גיײץ• חאמגן ,וואונדער״

 ״שאריא״ גאמען דעם מיט כעל־פוסת
טאן׳/

 דאויגער דער אז מערקוױרדמ, נאר
 קײן גענוםען ניט חאט ״ש׳צרלאטאן״

 געיאגט ניט ■אציענטען, זײנע בײ געלד
 זײן און װעלט״נאםען, קײן נאר זיך

 די חעלפען צו נעװען איז אםביציע נאנצע
 סערלײכטערען צו מענשעה לײדענדע

יסורים. ?ײערע
 פראסטיצירען פון יאחרען םיל נאך

 און אלײן, ער האט חײצ־מעטאדע ?ײן
 זי בעגריגדעט תלםידים, זײנע שפעטער

 דעם םיט זי בעטײטעלט און טעארעטיש
נאטען. וױסענשאפטליכען לײטײנישען

 איז זעלבסט־בעאײנטלוס םון כח דער
 אז קױע ערקלעהרט — גרויס אזוי
 דעם קראםט געכען צו אימשטאנד איז ער

 זײן בײצוקוםען מענשען פון ארגאניזם
קרצנקהײט.

 םוט דעם םארלירט קראנקער א װען
 װע־ געזונד װעט ער אז ׳ניט גלויבם און
 נרעסטע דאס איהם סאר איז ראן ׳רען

 דעריבער םוז דאקםאר ׳דער און נעםאהר,
 גלויבען זאל ער אז איהם, אוױי וױרמן

געזונד־װערען. זײן איז טיזי
 זאנם — יסורים לײדם איהר ״װען

̂ט איהר זאלט ־־־־ קױע  איך זאנען: נ
 ר ש ם א מיטלעז, די און די טאן װעל
 טארט איהר נײן, העלםען. מיר עס װעט
 כױטלען די סםק: קײן האבעז ניט נאר

ס װעלען י װ ע העלםען״ נ
 שרים א נאך געהט סױע אכער
 הײל׳םעטאדע זײן אז זאגט, ער װײטער.

װאם קראנקע, פאר בלויז ניט װיכטיג איז

 יעניגע די םאר אויך נאר כעט, אין ליגעז
 און קראנק נעכאך זעגען װצלכע געזונטע,
חילןי. אין זיך נויטיגען
 זאגט צײט, אונזעי אין םענשצן אלצ

 קראנק־ שװערער דער pc יײחנן קױע,
 קלא־ אלע פעסיטיזם. הײסט װאס חייט,

 שלעכט, איז זײ דאס שטענדיג, זיך גען
 װאס און פוסט, איז לעבען דאס *ז

 םיהלען ערגער אלץ קלאגען, ?ײ מעחר
זיך. זײ

 צו גענעזענט מיטעל בעסטער דצר
 — קראנקהײם דאזיגער דער םון װערען
 עטליכע זאנעז צו איז — jrvp זאגם
 ״הײנט טאג; אין טאג טאג, » מאל

 אזוי נעכטער. װי בעסער פיל םיר געחם
 בע־ זעלבסט זיך םענש דער װעט ארום

 זיך םון םערטריימגן צו אום אייגסלוסען,
םרוד־שחרתן. די

אנאליזי־ צו ילאץ איז דא ניט
 די אויםוױיזען pא ״?ױאיזם״ דעם רען

 די איכערהױפם זײנע, זײםען שװאכע
 סון תלמידים די בײ ם׳געםינט װעלכע

vvv אלע םיז מזל דער שוין איז (אזוי 
 די דורך :אידעען אלע םון און תורות

 נאכ־ די pc תלטידים, די pc ״הוססות״
ײ װערען פאלגער,  און םארשטויבט ז

סערקריפעלט).
 אנ״ 1געװאלנ בלויז זיך האם םיר
 אנדענ?ען צום װערטער עטליכע שרײבען

 די װאס מענשען, מערקװירדיגעז א סון
 איהם אנםאנגס האט װעלט געלעהרטע

 סודה נעמוזט דערנאך און אויםגעלאכט
 פארדינם הײל־מעטאדע זײן אז זײן,

אכטוננ. גרוים

מיינערס עננלישע וי פון פאםיליעז די פאר אפיעל
pc אםישאן). םײנערם בריטיש סון (םיטגליד וױלקינסאן עלען?

 װעט באװעגוננ ארבײטער ענגלישע די
 או} הילוי די סארגעסעז ניט סײנםאל

 גע־ האבען םר װעלכע ברידערשאםט,.
 ברײ אמערי?אנער אונזערע סון ?ראגען

 זיי־ םיר ̂.ocp איצטיגען דעם אין דער
 ל. א. דער צו דאנ?באר ססעציעל נען

 געגעבען אונז האט װעלכע י. וג ג.
 פון םיל אזוי וועז צייט, אזא אין הילוי

 אין זײנען םיטגלידער אײגענע איהרע
 װעל־ טאטען, אזעלכע זײנען דאס םטרײס.

 np נים דאס גלויבעז, צו אונז םאכען כע
 גלוי־ אדער נאציאנאליטעם אויןי ?ענדיג

 ארבײטער־בא־ די איבעראל ?עמםט בען,
 אויםהוײ צו ?אמזי, זעלבען דעם װעלונג

 צו אח לעבעז סון סטאנדארדס די בען
 די אין ע?ספלואטאציע די גענען װירקען

•ראסיט. סון אינטערעסען
 שװער גאנץ איז עס אז געסין, איך

 סון אײניגע איבערצײגען צו מיר םאר
 זײנען עס שיצכט וױ םרײנט, אונזערןו

 םיינערם די םון באדיננוננען לעבענס די
 סאר־ דורכשניטליכעי דער ענגלאנד. איז

 ציפערען די לויט מײנער, א םון דינסט
 װעלכער צישער א רעגירונג, דער םען

 אונטער־םענע־ ארײן זיך אין נעםט
 אר־ װי גוט אזוי באאםטע, אזן דזשערם
 פילע װאה א $11 ארום איז בײטער,
 פולע די געארבײם נים האבען מײגערס

 זײמרע אז אזױ, מאנאטען, סילע םאר צײט
וױיניגער. סיל געװען זײנען םארדינסטען

 םאר סײנט דאס וואס נאר באטראכט
 דער פאםיליע. דער סאר איז פרױ דער

 גע־ םוז שווער, ארבײט װעלכער מײנער,
 די ?וםען דאן צוערשט, װערען שפײזט

 די קומט צולעצט און ?ינדער, װא?סענדע
 צום וױ דיסטריקטס, אײניגע איז מוטער.

 הא־ װײלם, ם. אה דורהעם בײשפיל,
 די צו אנסימעז געםוזט מײנערס ׳דיי1בע

 נע־ האבען זײ װען אסילו טשאריטיס,
ארבײט.

הא־ יאלדאוט א םון װאכען סופצעהן
 מ־• איע סאנד. יעדען אזיסגעגעסען בען

 יעדער אויםגעגאנגען. זײנען ניאךםאנדען
 pc 7א מיר קוםם וחנלכער ?ײבעלגראם

 לא?א- נײע װעגען דערצעהיט חײם דער
 רעליןי אפ שםעלען וחןלכע באאמסע לע
 pc טאיעז די אין סארט. יעדער סוז

 עננלישער שעהנער דצר אין םקאםלענד,
 נלוקמסםער די געגענד, םיטעל־לאגד

 גע־ נים נויט און הוגגער זײנען דערםער,
 חײם. םײנערס יעדען איז געסם בעטענע

 םיע• אפ זיד גים קאםיםצם םרזיען דער
פינחנר* םארזאתען צו ציעל

 ארבײ• אנדעחנ pc חיצ^ דצר דורך
 אוחנסנעהםען נעקצנט מיד האבען טער,

 1W ח^מען, זי׳יערע pc סינדער אײנינע
 לאםט די םאכען לײכטער אופן אזא אױןי

pc צײט. קורצער א סאר םוםצר חנר 
 דער אינגעצ, ?צײגעם אײן געדענק איר

 נאך חאט װעלכער זיבען, pc אינגסטער
 יאנצוג נײעם סיין געהאט גיט קײנםאל

 אונ• זײנען װעלכע ?לײדער גרויסצ בלױז
 ער איחנ^ סאר געװארצן םצרגעשנימען

 זײן וױי< שנמוםיס, *י\ נמוםען איז
 גיט איחם םאר בצסערם p'p חאט םוםער

, ,נעחאט.

 זיך האבען בילדוננס־באאםטע די װאו
 ס?ול־?ינדער, די שפײזען םון אנםזאגט

 היכען. אויסגעעפענט טיינערס די האבען
 געםונען איך האב םיטעל־לענדער די אין

 װעלכער ארםעע־?אכער, געװעזענעם א
 ארצזעע־פעלד־סיך. אן אײנגעארדענט האט
 אזיס־ די געדע?ט האט םאנד סרויען דער

 גע־ זײנען ?ינדער הונדערטער און גאבען
 בין איך װען טעגליך. געװארען שםײזט
 שוין דארטען איך האב געװען, דארטען

 עס כאטש ?ינדערילאך, סך א געטראםען
 םען ביז צײט שטונרע א געווען נאך איז

 האב איך זופ. די געבען גע?ענם זײ האט
 װארטען ;אלען זײ אז סארנעשלאגען, זײ
 רעגען, אין דא ניט און הײם, דער אץ

 ארײנגע?ו?ט מיר האט ?ינד אײן אבער
 אונז ״שיקט געזאגם, האט און סנים אין
 ליב אזוי האבען מיר םיס, p̂אװע ניט
״ריח. דעם

נעלם, נאך ארײנ?וםעז ס׳װעם סײחגז
 געשלאסען םוזעז ?יכעז די װעלעז ניט, אז

 האבען ארבײטער ענגלישע די װערען.
 נע- נאר האבען זײ װאס אלעם געטאן
 וחד איז ׳ארבײטסלאזיג?ײט אבער ?ענט,

 םאברי־ די װאס דעם צוליב ארבײט, ניג
 גע־ האבען געשלאסען, זיך האבען קען

 םעהר. טאן צו זײ םאר אוםמעגליך םאכט
 צי אפעלירען עס סיר דארפען דערפאר

 מײנערס די םיץ שטאלץ דער װעלט. דער
 האבען זײ דאס נרויס, אזױ געגולן איו
 ביז הילו* פאר אפעלירען געװאלט נים
 *ויס געװארען נעצוואונןען זײנען זיי

 װאס אויםנאםע, װארימער דער םון נױם.
 אלע pd נעװארען געגעבען אונז איז

 בא־ ארבײטער היגער דער פון טײלען
 םײנערס די אז זימןר, איך בין װענומ,
 זײער אומזיסט. אאעלירעז ניט װעלען

 נעגע־ האט ױניאן די דרינגענד. איז נויט
 לע־ די צו אפעלירעז איצט איך קען בען.
 שײ איהר ?ענט שורות? דיזע pc זער
 אדער עס שי?מ ?ו זזײנט דאלאר א סען
 בילדינג, ל. אװ ם. א. מאריםאז, םר. צו

 םרויען דער צו אדער .,p ד. װאשינגטאן,
 י. נ. עװענױ, םינםטע ,904 רום םאנד,

 ?עהט דאלאר, אייער שיהט איד,ר װען pא
 איינינע געםינעז ניט ?ענט איחר אויב

 װעלען זועלכע בא?אנטע אדער סר״נט
 םאכען pא סענט עטליכע נאד צולײגען

דאלאר. צוױי עס
 בין איך !אםערי?א םון סרײנט ציבע

 סיל אזוי העלפעז װעט ׳איהר אז זיכער,
?ענמ. איחר װי

טרױער־װארט א
 ?לאו?םאכער םטדײ?ענדע די םיר,

pc זיבעטע 500 שמראסםאן, מארים 
 םריהצײטיגען דעם בעדויערען עװענױ,

 אײנאײנציגען קאמעץ׳ם בריחנר pc טױם
.10 צא?אל סון םעםבער ווחן,

טשערמאן. סאסקאװסקל, םײםאן
שניידער, ח.

רעדאקציעפון ענטפערס

 שנײחןר,
 גאײםאן, .

ק«טץ.
קאמימע. כי

 אײער — .45 לאקאל ׳טאנענבוים יעקכ
 זײמ װאס נ$ר ז.8«ארעמענסזליכ װערס בריװעל

 םר. op װעגען געװארען נתיעל «זוי איחר
 פון אײגציגער דער ני« איז ער סײנ«עלד?

 אזוינע׳ נאך דא לײדער, זייגען, עס 1 םין דעם
 יוניפן- ;עטרײע ;עװען *םאל זײנען װ^ס

 און — אנ&רכיספזען ספייאליסטען, סעסבערס,
 דעם לעבען *ון לײב םיט זײ דינען אי*פ
 דורכשניטס־ דער איז ןןזוי אם מיזם?ן. ג?ם

 םיזםעריא־ דורך ארן דורך ?ײנען זײ סענש.
 גיש ג*לד פון שײן דער װען און ליםפיש,

̂ס 16  גלייך זיך זיי ן>רלירען1 ׳זײ זנו בלישפ
 צװי־ למגער. שוגא׳ס אין מריבער געחען און
 p זײנען םענ׳סען־םאסע גרויסער רp שען

, בלויז ע נ ל ע ו נ ײ  זײנען װ#ם יתידים, א
 אידעמליזם, אםת׳ען »ן םים דורכגענוםען

ר »ון  זיךניטפ^רקויפען װעלען םענשען די ̂נ
 װאס־זשע איז םםבע. רp דוליכ םײװעל צום

 דאזי־ דעם אויף ןןזוי זזך איחר װאונדערם
 און ערשםער דער ניט איז ער יעגקעלע? גען

u דעם פון לע*םער רp גיט״םסתםא, אויך p- 
 װעם ברואים אזעלכע םענשען. םין גען

 טרד־ױני*ן דער אין ג^ר נים געפינען איחר
 אין לײדער, ׳זיך געשינען זיי »לײן. װעלט

 זײ ז*ל געזעלשאפטען. און באײעגונגען »לע
...I קענען ניט איד גוםער קיין

באם־ ,46 לאקמל סעקרעטאי גילםאן, דזש.
 פ^ריגען »ןר שפעם *ו אנגעקוםען — םאן•

 װ^ך. די ענטליכם6פמרע װערם עס נוםער.
̂נם ניט עס איהר ח#ט װארום  געסאכם ביזק
נים םען ח?לט ז*ך ריזזער?6 מביסעל

 םיר יעדעגפאלס, םיגום. לעצםער דער פ»ר
ײן װעם עקסקוירשאן אייער op חאפען,  *ן ז
ערפאלג.

 איחר װי — .2 לאקאל לעװיםאז׳ מאתס
 א אין ואר אייער םיר דרוקען זעהן, װעם

̂רם. פ^רקירצםער  עס הזןט זין » פ*ר וואס פ
 אין געזאגם חפס 1װפס.חייטא איבערגוגעבע!,

 עטליכע םיט אטוירני דיסםריקם פון אפיס
 װ*ס שוין, װײסען אלע ײען ׳«וריק װאכען

 איחר האם חזיגם געז*גט¥ ד^רם חאט ער
 בא־ דער װאס דעם, פאר נײגוגג ׳»ם#רקע »

 ס » ם א ח ט שרײבער, ענגלישער ריחםטער
, ל י י ל ר א  װאר־ *חירא אנגערופען תא* ק

s»rהאט איחר םענשען. *ןןרגעםערען *ו ״ 
 איחר חעלדען, פאר םענשען סאכען צו ליב

 צו בוקען. צו זיך װעמען פאר חאבען ז»לם
 ? איבערטרײבוגגען אלע די אײך טויגען װאס
Dp אזילדע• היבםיגע געזונםע, * איז בעסטע 

איב^רטרײבוגגען. ^הן רוגג,

c סאלװאמארע p 'dcאין — .89 לאקאל ׳ 
 קײן ערשינען נים איז *גערעכטיגקײם״ דער

 אין אנטאניבי, רpברו פון י1ברי פערזענליכער
 װעל־ אירגעגד אײך געגען םאכם ער װעלכען

 פארעפענפד געװען איז עס באשולדיגוע. כע
 ב^ארד עקזזגק. דעם פון סםײםםענט א לינם

 דער- װערם עס װעלכען אין ,89 ל$קאל םנדן
 ®רויפגעלײגם אײך אויןי ם׳חאט אז צעחלם,

ןי, געװיסע א  פין קאםיטע א װי נאבתס שט̂ר
 געפונעי אײך חאפ ב^ארד עקזעקוםיװ דעס

 £יה<־ערשאפט די סזןרלויםדען אין שולדיג
 כעװען איז. אנטאניני און ל#?*ל, דעס םון

 אנ־ איז .n#Dppyo אלס אונטערגעשריבען
 אנװײזען, און ענשפערען זאלם איהר שםאם

 אדער ט,1באשםרא אוםזיםם אײך האם םען אז
 נדי אנװי־זען, ײעלען ניט ז#לם איהר װ?ס

 אפא״ אן ג*ר איחר םאכט — ענטפערען, *ו
̂ם װי *נםאניני, ברודער אוין* קע  י.ןך װאלט דן

 צװישען זאך טערזענליכע א װי םעחר נים װען
̂ם ױניאז רp מים און איחס םיט אייך  עס ה

 ״גערעכמיגקי־ט״ דער אין םאן. צו גארנים
 פעיזצנ־ קײן ®זןר פלאץ קײן ניט מיד גיבען
 זןך זײ ײעםען אויף באלײדיגונגען, ליכע

 רענען טאלגליך און װערען, געםאכט נים לען
דרוקען. ניט ענפ»ער אײער מיר

 םע״ אײער — קליװלאנד. הרײנראער. ט.
 ציי־ אונזער װען אנגע\־םען, איז לעגראםע

 חא״ מיר אסגעדרוקט. געװען שוין איז םונג
 דעם ̂אר נײעס די לןןזען געםוזם אלזא, בען,

 ח*פז איחר װען םאל, *ווייצען א נוסער.
ן םיר זעחם סיםצוםיילען, װיכםיגעס עיעס ז  ז

 דינסמאג. װי שפעטער ניט בא.קומען עס לען
 הערען *ו צופרידען זעחר אלעםאל ז״גען םיר
pe .א *ו נים איהר *יקם ן^רװאט אײך 

 אונזערע צײמ? צו צײט טרן הארעסיוןנדענץ
דעס. אויןי װארםען לעזער

 ®*רעפענטליכם ײעם — גרינבערג. ײיצי
נוםערי קוםענדען אין װערען
 לאקאל זעציגמאז׳ ,9 לאקאל רעםבאר׳ ם•

 באקו־ װעט איחר — אנ^רע. נאד אין 38
ײאך. קוםענדע רי עכםפער אן מען

!אכט אץ נעטט מיטנלידער
 װעלי בולעםין, ־זייםיגעןDp 32 קריגם

פון באארײבוגג » גיט כער
 זיך סעלמ• בילדונגס־מעטיגקײ^ אונזצר

p פערו^ליד fצייײ אוניצר צי שרײב• ר 
do fcl6 װעסט 3 מפאופסענ•. קײשאנעל

enin:iff I ;*tl JU,fife,־׳



U I J 1 I I J 1 Ic

יומ זני*ן ט&מו דדמזט נוססןמד ױ
g ;*סװייש ,עמןד

)1 «ײ• וון (שלוס
 זײז ארד רועיען עכ .24 םון ם*ן,

 ײגיי•♦* יײב*ר סעגטראי פון ד*דנער
 דער זײן װעט נאדעס וױיס״וחנזידעגג״

םשערמ*ז.
 געװפען װערט סטרייק 5נע:עראי דער

 *ז״גערי 8 פריה, דאנערשטאג פוד
 *רױפ־ איז צירקוראו םאלנענדער רער

 צום אױפרווי »ן א<ס נעװאיען גענעבעז
:סטרייה געגעיאי

 נאסטאן סון רײגקאוטראכער *יע *ו
 אופנעגענט! און

־ברירער *ון שוועססער ־ :
 די װען צייט, די געיןוםען איז עס

 אי־ װעלעז נאסטאז פון ר״נקאוססאכער
 אג־ די סון דײנקאוטסאכער די בערצייגעז

 אנט״^א* זײנען ?ײ דאס שםעדט, דערע
 אינדוסטריע דעל אין אײנםיהרען צז סעז

 ‘באדינ ארנײטס און ססאנדארדס יתיאז
גוננעז.

 אידר דויך *יגטעדג״ש*;אל, אונזער
 יעדען געמאכט האט םארשםעהער, רע

 גאר װאס איעס געםאן האט און םארזוך
 נאיע־ די איבערצײגען צו ׳אי? סעגליך
 ראט* און יראסטישקייס דעי אין באסים

 ®רידליכמר א צו סוםען פון זאםהייס
 באלעבאםים די צוױשען םארשטענדינומ

 איצם, ביז ארואניזאציע אמז*ר און
ר, מ ארױס־ ניט נאאעבאםים n האמז *

 צו יוופיצן צו גרײטין״ט ק»»ן נעױיי
סא״׳צטעגדיגוע, א?א

*, עס ״נ  די *ונו, פאר דעדינעד, ני
עממווי*, ט1י»ינ<ן* דעד פון ארנ״טצר  וו

 חנר וואנצן ניו ארנ״ט די אפ״צטצייען צו
i אין צישסאנד כאאטישער איצטמצר n 

im װ*ם אינדוסטריע m  o ipopsw.
 מאגמנט m נויחנדן און שוףןסםזןר

ױ נעוחנן דט קיעםאר איז v יו n צו 
 m >0י*0 וױ ,mg? אונזעו פארנעסצרען

W איז רעינלואוטס םאר סעזאן  i n 
 ומן חאס ימחססריא אונז*ו סיװ טער

תי סאו פא-יאגג דעד געהאט.  M *דב״נ
ױ fMP דטא חנריבצר איז צס גרױס.  *ו

נין דט זאיען סיד װאמם זאך װי  די וי
j נױר װציכע פאדערוגנען t f t w צו און 

נטתנסמס* ז״גען מיר ױעיכע
 1איח חאט סיטיגנ יאצטצן דעס נײ

 האםיטעט יז1יזאנפעחו □n ^גסטדואירט
i םון כאאמטע די און n ני^א•1אינטצ 

 בט־ ייכע1י1® אונזערמ םאיס איז נאי,
 סעםעיטענט א צו קומען צו םיהוגגצן

 סטא׳ » םאמן צו געיינגע^ דט װעילעז
•trny 1סי ארנײט. דעד םון nn^B ̂

מ מרך איצם דערעער, ס*ד אוס.00נ 1אי
מד, ז״נעז  איגעמײנאר אן ראס זי
r?ijr■. טון 1כא0רײנקאוםס טיע סון 

fo• א נרעננעז װעט נאסטןון
םעימנט.
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שינארעט 8 אץ בעםטע דאם איז װאם «לעם
 כעסערע קיץ נים■ איז עקסןןרםײז נוטען « נאך

 קעםעי. g «ון ײיד ייראםאנױשער דער װי ערפריעוננ
 די ידן ים׳ ברעג זװם — נעחען קעםעלם די וואחץ
 *וסר*■ פולע חנאח, זיי ברענגען — אפים אק בערנ׳

רוינערען• פון דעגחײט
זופרי- ■זױ חאס םמארעס אגדערער קיץ באך

t e n  ( n A B t e t g t e t f e  t e l t e t e n ^ ^ A n n t e A Mגעשסמק דעם דעננעשםעלם po םיליסנען פיעלע 
 אויס• די פון נעםמכס ױינען קעםעלם וױיל םענשען,
nyiלטjyp03ow yoD לD/yDyp •Jyup0i1 D0i 

מלעס ®אר נעשםמק^ דעם שםעלען מליץ
 מ זױיל סיגארעם, « אץ בעםםע דאם איז װאם

 אנדערעדואו געמעעץ נים םען קען כדשונג קעםעל
ני» װערען.קײנמל קעםעלם פרײז. «ום קיץ פ*ר

 םיניורעסי• g איבער ניסז ^gor׳p יאזען דערעסען,
 שאסער די םפענחמ יאחר יעחןס וױדער־םענ^ שען
 סאבאק-ארגאגיזמגיע נרעםםע די קעםעל^ די «ח
ליםעם.gקװ אויןש מיליסנען וועלם, דער *ין

והןנע^ םייניעעז «וױי קיץ ניםא זײנען עם
tfr פימםםע דאם זיעען קעםעלס דע» iyn gg• ־ די 

 פץ געקומןן ווען אח וואס *ופריחןנחיים רײכסםע
g .איחר אױכ סיגאחןס cgn נעפתע[ ניט og i 

 ווען איז וואס רױכערען זװ אײנלאדוגג .®אטודערסםזןnteÂte te*te-te te. teilktegtennte ĝn ©I nMteglifbftft4Aדי אױף ענספערס גוםסקיים, םינארעם פץ העכסםע
— נעווארעז גענעכען

I
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והם5קל פון פדעסעדם
̂לם ̂יחר ©ײך בעםען םיר  »ויס*:ײדען ז

 בײ באזזאלטען און אדװערמײזםענס דיזען
 אוגז װעט איהר װײר «.yp«« אין ©ײר

̂בען ?ןן9דאר ה

געםופס הןןכען מיר
צו עװעגױ, פינםםע 123 םון

m פינפטע tip.
םצאר. טען1םטריט^ םזןר32 דער בײ

̂בען סיר  עשסטרא יקס©9גצ9או« וע
vm>3m* >רצ©*; צו דצלביצ© װי«ן•
דאז־ םיר כעליווזיצ. און װעלװע©,

 םאר״ אין סטיםערס בעסםע די אויך בען
 גאראנכיע. א סי© סםיס ®רוקענע קעםג
D3WMO ©ינקיגג אויך

 דעזײ״ ירעםעים, אלע אײן לאדעז סיר
̂חן קוםען «ו באסעס און נערס  גײע די ז

 און ברעטלעל װײעו־ די םון ^דעלם
װילמט?!! זײנען אלע םםיםעו־ס.

 פמעאון אםעדיסען די
פרעסמרד װעלװעט

מםפאני
ע 321 ט פ נ װ., פי ש ניו ע ר « י

i 6650 «11 6651 : םעצעסאן ik I ok. 
.6אםענדע< שנעל ארדערם קאונטרי

 ליכערטאן אמ װאלדמאן
לאיערס

302 BROADWAY, NEW YORK 
Telephone: W drth 5613-6624

ע די ש די ר אי טו ל קו רי  אג
אן ד א ב טי הירש> ( ע ײ ס א ס

 *ןיםי םים םאיםעיס צוקונסהינע איע י.עיפם
ם»ר® אײער ©1ױ<9 איחר וויז #יײ/ירערפ״ ■ח *וזזיםצז א\ים• Tt ײי אוז ס»רםערי umm סינםםע

אתז. סים VS נןר. •ימר יײיצר זתיאזיםס ©ײג© ניס
̂-< — ©ti אױסיר •©נרחי mi ײית:ל^. הוניס ©ד«ר אדײבם Min «בס©י<© ״י*י ס»ם אח ogrv אמוער sr § ז,ג .

m. *# 1 גיז -־ ומםײ

סהול דעזײניננ גלמןשטײנ׳ם
png' נױ םםרים, נרעגד 265

*ון ׳uo'ip נןם.
סםם, יס סן)רםי U tetetetete A.רסמרד נזעל^ 

842 8
דעזײ־ «אד סקול
 ינון קאםינג נינג,

 םענס״ לײד̂י ®ון ®אבען אלע »ין נרײדינג
 יע*ערנפ גארםעממ. ©פר און פדאילדרענס

 ■רײזען. םעסיגע צו גןף©ניסען װערען
ז©»ר גאגץ א ̂וען איז סקול די

ll;ljiitiiliili l|(j|H*t v|||||filli!ll ־ ׳י  • lr<| îi||i|i.l!l||IMlltll|{i|||;■ 'ltj| |[)|ipI m m ■ ■i i i iS l

mb וארר״ םארעסט אין

סמפעןןכעד סען20 כידן $פ?ן זײן װעט
 כפװ־ װם און השנה ראש דעי, לײבאר נאר בת

ארױספארען. וױלט איהר אױכ באלד זיד רעתשיסטרירט
 (g גארברענגט און «לע וםם

 אין ױאקיישאן. *!גענעםעז
 איהר האם חײז ױניםי דער
גומע, :טטען אלעם פון

ypgoryi ,ציםערען עםענם 
 באפװעמליכ• שטאדטישע אלע םים

 און בלוםען אין איינגעםונקמ קייםען
 אין ניט זעחט םען װאם נןנען,gםל

 אויב לאנד. יוניםי איז חױן א ערנעץ
 פארכרענגען, נום באסת װילט איחר

ifn ייץ *י ניט שארפעחלט g i
 אמ־ דער פון םעםבערם חוץ א

 ױגיםױ דער אץ ווערען םעתעשאנאל
 פון םעםבערם אויפגענוםץן יז ”

 * B03gt און יעם,9ארגאניזא אנדערע
 פרייגד און םענשען אינטעליגענמע

ארכײטער;כאוועגונג דער פץ
D רעדמױםטרײשןמ דער tg כילמנ^ אינטערנעשאנאל דער »ץ איז 

s װעםט jmie ,י 2148 ’םשעלס םהןלעפאן יארק״ ניו םםרים
 אװענט, אץ 630 בי« א©ען א^ אגוים דער

בײטאג אדיגער i כמ —שברר
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ם נ ע ר ע ג ל נ י נ י י ז ן ד
װעכענטליר דאלאר 200 בת so פון פערדינען קענט איהר

כעריהםםער דער אץ קורם g נעחםם

סקרהל דעױינינג מיטשעל
נאיסענםס. ®אר יײדים און -in"5p קינדער איז םיסעס םרזימז,|יםע:'ס ®ון
היײרתר םזננ׳ס אוז נאיסענםס םאר ם*ר t>icrn סיסס. ©לאיסס, •י«ו pit דרײוינג גדײדיבג, ■ענתרנס, םאכעז «ו רערנןז דעזייניננ «אר סקוחל ®ינמהנל די

0n3n3M 5 איבערC .יאהר עררײכט חאם םה<ל רי
. רעזויםאטע?. כעסטע סיסטצםען, נײע אידעעז, נייא

̂ל רנר איו ןורס » װײרזשעס. נוטע אוז שםעלע ב©ײ'נ« s טײנט םהור דעזײגיגנ ©יטש
 עש און םרייעז, און כיענער סאר פראםעסיאז נוטע א

אויסצולערנעז♦ זיד אײכם זעהר איז םארשגמזזז. ארקס נ©רם איתי- אוש שידאד, אײנזמפי אײער 1אי װערצו נענעכעז װזנט לזנסאנס נאזונרערע וצםןרנ© אלמײיי שנײדעז ארו ועשיאנס וארקויועו סיר א.ין אםעריסא ייז קאסואניע ונשי©ו !יםםנת רי נײנעו ©יר לײכםז. ז«הר זײנעז זיזי אויסר׳ןרנעז פאי׳ז כאדיננוניעז די
|.9o*?p *װענם »ון ט*נ ורײטוג. אח םיםוווי ©«נם»ג •װצנם־פלאסצז,

ע ײ ר םתוחל. אונוער אין דעםאנסםרײשאז ו
.9י1אעפ©ר©« ©רײע םאר וערזצנ̂ל קוסם

ל ע ש ט י מ נ • נ י נ ײ ז ע ל ר ה ן ק ס
.I'ugPD'ii 5970 1לעם*pi. 90׳* 1ני סםריס, ם«37 .ועסט 15
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Buy Onion Stamped Shoes
We ask all members of organized labor to 
purchase shoes bearing our Union Stam p 
on the sole, inner-sole or lining of the shoe. 
W e ask you not to buy any shoes unless you 
actually see this Union Stamp.

Boot! & Shoe W orkers’ Union
AAl la ted with the American Federation of TAbor 

24« SUMMER STREET, BOSTON, MASS.
CHABLlfl L. BAINS,

General Secretary•Treatnrer
c o llis L o m i 

General Preside at

רינג פער
pa ראדיקאלעד שםארקםםער און גרעםטער דער 

װעלםג דער אײף ארדען ארבייטער אידישער

 tzsoofloojoo — פארמאנ©
 83,ססס — מיטגלידער

740 — ברענםשעם

ג מי■ ע1 *י  י(ד «•׳«■ י
 ק*נ*ס•*9 ײינייגען מז

י ײז 13« «1י *9gp ו3י*י

m י3י i  Jig 4*ו חד *יו■ 
י ניזי *ו  *>די- ר*ר *ין דן

jiu *רנ״««ר 13« p iK PH H

 אידי־ אײגציגער דער איז ױנג ארבײטער דער
 םאניםאר• אײגענעם אן האט װאס אח־ען, שער

מיטגלידער. סאנםאםוםיװ זײנע פאר מם
כת 18 פון עלטער אין *רײנגעמםען ווערען םעםכערם

.m g’ 45

I ig ^ך יסם1ש םיסנל ?יי ך! ד  p׳p o׳i ו1 «ײפ איחר אוינ  *

519 ני3ײ  V  *•* ײיסתײ ו *>

THE WORKMEN’S CIRCLE
17S EAST BROADWAY, NEV Y O U , l i  Y .
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 פאנגם ױניאז קלאוקמאכער נאלטימאר
קאמ&יץ ארגאניזאציאנס אן
קל*וקם«כער. פון ם«ם*םיםינג א אדרעסירם אםדור םאקם װײם־פרעױדענם

 ױדא| קלאוקמאכער באלמימארער די
 ארגאניזאציאנס- לעבעדיגעז א אן םיהרט

 קלאויד אלע ארגאגיזירעז צו קאםפײן
 דער צו ניט נאך באלאנגעז װאס םאכער
 די האט דאגערמםאג לעצטעז ױניאן.
 װמל״ םאס-פױטיגג, א אײגגערוםעז ױניאן

 וױיס״ םון געװארען אדרעסירט איז כער
 םארזאכד די מאקס־אסדור. ■רעזידענט

 םייע און באזוכט גוט געװען איז לוננ
 זיך מיםינג גאכ׳ז האבען קלאותםאכער

ױניאן. דער אין אײננע״שריבעז
 א געװארען אפגעהאלטען איז ישבת

 אכידור ברודער װעלכען מיטינג, לאקאל
 װערען טאנ יעדען בײגעװאוינט. האט
 װאו ישאנ־מיטינגעז, אפנעהאלטען אױך

ארוכינערערט. װערט טרײד אין לאגע די
 דא־ לעצטען םאס־מיטינג דעם םאר

 ארױסנעישיקט ױניאן די האט נערשםאנ
 קיאוק־ די צו צידקולאר םאלנענדען דעם

— :מאכער
רופט! ױניאן די ״קלאוקמאכער,

 א איצט איז װעלכע ױניאז, ״אונזער
 מאס־כײטינג א רוםט לעבעז, איז םאקט
 דעם אװענד, . דאנער^טאנ דיזען אויו*

 חאנסערװאטארױם אין אומוסט, טעז19
 וױיס• סט. באלטיביאר א. 1029 האא,

 איצט איו װעלכער אמדור, פתןזידענם
 כױטינג דײזען װעם באלםימאר, אין דא

אדרעסירעז.
 האבען מיר אז זץ־, דוכט ״םרײנדע,

 עס ײאס טעם דעם גענונ םארזוכט ^ויז
 קאנ״ ניט־ױניאן אונטער אדבייטעז םיינט

 אן סיהרען מיר אז לאננ צו דיציאנען.
 צוױיטעץ קאנקורענץ האאז^נײדענדע א

 האבען צוםיל ארבײסער. אין ארבײט^ר
םאר מרנידעריגט זיך איצט ביז םיר

 דדמאב. א צוייב בתים בעאי אונזערע
ov ואיען מיר צײט תעכסטע די שדן איז 

IlfD ״פקיאםען. זײן צו אױטחערען itfpr 
 אט, כרויט. ׳עטיקעל ארימעז אן פאר

 םון כרען סאמע דער איצט איז אפד&ל,
 ױינען באסעס אונזערע סיזאן. אונוער

 קריגען ?ײ און ארבײט כױט םאראעגט
 דער םאר ■ר״זעז גוטע גאנץ באצאהאט

 ׳געזאגט ס^טײגם װאס, און ארב״ט,
 םון האכען #מאאכות בעאי די מיר, װעאען

 םייײכט װעאעז מיר יריד? גאנצען דעם
 עטאײ די דורכצוםיטאען זיך גענוג האבען

 ארבייטעז, װעאען מיר װאס װאכען כע
 דארםען וױיטער מיר װעאען נאכהער און

 אנסומען װעט עס װען זאמעז און אײען
 תכאית ׳טעהנער 'א סיעק. ביטערע די

ארבײטער? עיװאקסענע םאר
 ענט- דער ? אזױ עס איז ״װארום

 אויף זיך פאראאזעז םיר װײא איז, פער
 ארנײטען מיר אזן יױעו/ באס׳עס דעם
 גאוסט באס דעם װיםיל פרײז דעם םאר
באצאהילען. צו או:ז זיך

קלאוקמא־ אײר םיז אײנער ״יעדער
 אויסערגעװײנ־ דעם צו סופען טוז כער

 דאנעױפטאנ דיזען םאסס-סיטינג איכען
 װײס־פרעזײ אםדװ־, םרײנד װאס הערעז
 האט אינטערנעשאגאל, דער פוץ דענם
 םאראינטערע״ און סומם זאגען, צו אונז

 ארגאניזאציאנס־ דעם מיט זיך סירט
 צוזאמען ױניאז אונזער װעאכעז קאסיײז

 אינטערנע־ אונזער םון הילו• דער מיט
 אונזער אין אנםירען איצט נעהעז שאנעא
באלטימאר. אין דא טרײד

. גרוס, מיט
.4 לאק. ױניאן קיאוקםאכער

 ח זחןם פארק פארעסט אין הה ױניםי ױ
פטעטנערסע טעז20 נידן אפען

ען װ»ס די ױי ײך זיך ד»רפ<ח מהיםטאהרען ו רעגיםטרירען. גי

 סיט *וז«סען האפױטע, חױו ױניטי די
 חױז, ױניטי דער סון סענעדז׳עעסנט דעס

 ז#י •י»ץ דער *ז נ«סי<וסען, ח*נען
 סעיטעמנער, טען20 דעס ניז אפען דין

 און רײ יײנאר ארינער כדינט, דאס
 ראיט #טובים ימים אידיישע די אריכער

 נױטיג, איז עס און #כפור or און ודענח
 אהין, ארױסםאהרען װיאען װאס די אז
 דך זאיען ׳טפעטער, סײ און איצט, סײ

 װײ וױסעז זאל מעז רעדסטרידען, גאייך
 עדװאר״ דארטען קען םען םעניעעז סיא

 װא־ »אר יעצטע יי םאר סיעציעא טען,
טוכים. ימים די אריבער כען

 הויז ױניטי פון סענעדזישםענט די
 ביז דאס טאכעז, צו באקאנט אונז כעט

 אנגענומען ניט סען האט דיי אייבאר
 וױיל קינדער, קלײנע מיט םאםיליען קײז
 פריעי םון געװען דארםען יפױן זײנען עס

 ניט מען האט טעהר איז היגדער, גענוג
 לײבאד־ נאר סאר ארײנלאזען. געחענט

̂י  די װערען אננענומען װעלען ׳אבער ׳ד
וױלעץ װעאכע קינדער מיט םאסיליען

 דארםען זײ אכער ארויספאחרען, אחין
 וױסען זאל םאן רעדסטרירען, גלײך זיך

 איויס״ װעיעז זײ םון װיפיל נאמטיסט
 קענעז דארטעז װעלען זײ אחין. שוסען

 הױז די ביז דעי לייבאר נאר פון דין
 נעלעגענ־ א גיט דאם צומאכען. דך װעט
 ניט האכען וועלכע יענינע, די םאר חיים

 אז קינדער, די צוליב אהין קוםעז געקענט
 מיר דארט. זײן קענען איצם זאלען זײ

 נע־ חאבען װאס םאםיליעז די אז האפען,
 בא־ איצט זיך װעלען ארויסקוסעז װאלט
 זיך און געלענענהײט דער מיט נוצען
 םאר׳טפא- וועלען זײ רעניסטרירען, נאייך

 ,,דיס־ זײן אטאא װידער •טיעטער רען
אפאינטעד׳/

 דאס צו דארטעז נעהט אלגעםײן אין
 אטוזירט עואם דער םײן. און נוט אעבען

 אוםן. בעסטען און ^עהנסטען אױם׳ן זיך
 האבען מיר װאס באיטרייבוננ, די לײענט

 גע״ װערט װאס דארטעז, וןפ כאקוכיען
נומער.. דעם אין 8 זײט אויוי דרוקט

שנת דעם הױז ױניסי אױ *ווענס ליכיז א
 דער װעט הױז ״וניטי אונזער אין

 װע־ געוױדטעט ^בת־אװענט הײנטיגער
 סקיצען־ באריסטזןר דער ׳איבין ז. צו רען

 אױם־ װעט עס דראסאטורג. איון שרײבער
 אײךאקטאר, אז ייבינ׳ס װערעז געפיהרט
 אקטיאדעז, »ראמינע:טע םון געיפפילט

 אקטיאיעך אידיישער דעױ םון מיםגלידער
 איזי- זײן אייר װעט זײ צוױיפען ױניאן.

דאר
װעיען פארגעאעזעז אויך וועאעץ עס

 םארלע- נאװאוסטע םון סקיצעז ליבילס
 דער״ םון כארעז, ױניטי צוױי די זער.

 זינגען װעאעז קינדער׳ םון און װאססענע
אידער. סיעציעלע

 ווערען דורכנעםיהרט װעט דעם חוץ
 פראמײ פון קאגצערט גרויסארטינער א

ארטיסםען. נענטע
 פראגראם רײכע אויסעמעװעהנליך אן
 או; לײבאר*דע\ פאר אראנזישירט װערט

נא^אײבאר־דעי. װאך די

 חערפען זועלען פיהדער אדנײטער םעהסיהאנעד
דדעסםאכעד ממסימגער ױ ארנאניזירען

אנדזשעלקס לאס אין
*

 ארנײטער- םעקםיקאנער פון הילןן די זוכם פרידםאן ט»לי זוײם־פרעזידענט
קאוםט. פאםיפיק אוים׳ן דרעם־טרײד דעם ױניאניזירען צו אםישעלם

 ,נאפעם דד נעםמו קליזולענד פץ סלאוסםאמד
אנריםשנם פון כאנייאוננ דער פאר טינען

 טויזענט איינינע זיר נעםינען עם
 און נרויםער רער אין ארנײטער סרויעז

 לאם אין אינדוםטריע דרעם ײאסםענדער
 זיינען 1200 וועלכע סוז אנדזשעלעם,

 אוםילע- ארבייםען ײעלכע מעסםיקאנער,
 צו נעצװאוננען זיינען און שםונדע. נאאע

 באהאנדיוננ שאעכטע זעהר אויסשטעהן
י 1אי אויז. ?אענאיכעז א םאר שעיער, י

 ארנאני־ די װעלמן סים ,52 לאקאל
 אנדזשעלעסער ילאס די םון םײל זירטע

 די איז האט םאױבונדעז, איז דרעםםאכער
 פון הילוי דער םיט יאהר, םינוי לעצםע
 אײן נעםאכם אםים, נענעראל אונזער
 אתאניזירען צו צוױיטען » נאך םארזוך

 אבער האט לאסאל דער ארבײםער. די
 די ב״קוםען נים קען ער »ז נעםונען,

 שפראך, םרעםדער רער םון שװעריקײטען
 שטע־ *סיכאלאנישע אנדערע איינינע און

 װענ. אין נעאענען זיינען וועלכע רונגען
 ערשטענס, זיינען, מםערוננען די צװישען

 האט וואם םאח־אכם םיז געםיהל דער
 פרויען אכזעריקאנער די סצד נעחערשט
 םרויען, מעקםיקאנער די צו ארבייטער

 קאנ־ א אויו* װי סוסען זיי װעלכע אױוי
 אינדוסטריע. דער אין םאקטאר קורירענח

 מעהסי־ די װאם םאקט דער *װיימענס;
 ריידען ניט קענען ארבייטער יאונער

 בםילא זיי מאכם דאם איז ענננלי׳ש,
 און אונטערטענינ, װענינער ארער םעחר

 וגקעס1סםרא״ ׳!וםענדינע רי דריםקנם,
 וועלכע םרויעז »ז באלעבאםים, די םיז

 ײעלען ױניאו טרײד א א( tv זיד שליםען
װעדען. רעפארםירט גלײך

 שםזנרוננעז דיזע באזייםינען *ו כדי
 סאלי װײם־פרעזידענם אי*ם םאנט

 זומער חןם פארבחןמט וועלבע םדירסאן,
 סרי־ *ו פארזוף א אגדז׳ןחולע^ לאם איז
 *ר־ אתאניזירםער m םון הילו• די מז

 אינ־ און םעפסיק*, פיז באווענוננ בײגמנר
מ די אויך דירעסט, טי  םאר־ די םון ש
 *רביי־ מעיןםיקאנער חנר פון ׳•ג״נחער

 «ו אנדזמעלעם, לאט אין חגנירתנ «מד
 «ר- ומנמם םתתן, דיזע «<רממיו'רזנן

 טער־ נ»ר נים זייג׳ס בײטם־ב»דינטנג«ן
ײ פ«ר <יד  *ום אױך־ װיחום נ«י־ וילייז, י

 םםאנדארכם וורבייםס די אויזי שמככמנן
םרייד. ודן *רבײנמר jran« רי <יח

 פארלויי אין *ורי̂י װאוממ «ודי םיט
pa » טי־ סייעגז, נ«ער»ל פון ב»ייד 

 פוז ח*נדלומען אוימרלירע פח ניםם«ר
 תאט *נרז׳מלענ^ ל«ם אין ם׳מסיק*

 םרירםאן מולי וױים־ירעזיחנגט איחם
ט ב  .ד«ם םארנעשלאנעז, oyn און מזז
 אדנא מקסיקאנער צווין אדער אײנער

מ» וועלכי »r וי  nnnvrur

 ארבײטער םרויען םון ארגאניזירוגג דער
 זאלען עגגליש, םאוײפטעהען וועלכע איז

 דער אין העלפען צו ווערען באשטימם
 מעקסיקאנער דיזע םיז ארגאניזירונג

אנדז^עלעס. לאס אין םרויעז
 גע• שפעטער איז בסש\ז עהנליכע אן
 צו םארזאמלונג, א נאר געװאו־עז, שיקט

 מעתסיקאנישער פאסקערא, אלםאןזא
 צוזאמען אגדז^עלעס, לאס איז קאנסול

 אױסאיבען זאל ער אז פאר^זלאנ, א מיט
 מעקסיקאנער דער אין אײנפלוס זײן

 געבען צו אנדזשעלעם לאס אין פרעסע
 קאמסײן דעם צו פובליסיטי גרעסטע די

 ארביײ םרויען מעקסיסאנער די צװישעז
 םון סאנפערענץ א ױםעז צו און טעך,

 מעקסי- םאחפידענע די םון דעלענאםען
אין ארגאניזאציעס ״פראטוירגאל^ סאנער

 אױס געהט יאנואר קומענדעז דעם
 קליװלענדער דעם איז אגריסענט דער

 יױ קלאוקסאכער די איז סארקעם חלאוק
 באצײטענס שוין האט קליװלאנד םון ניאן

 םאר״ בעסער זיך װי טראכטעז נענומעז
םאמענט. יענעם םאר צוברײטעז

אפגעהאל־ איז װאס מיטינג א אויױ
 ײאך א סיט קלױולאנד איז נעװארען טעז

 באצײטענס ?ןוין םראגע די איז צוריק
בא־ איז עס און געװארען ארומגערעדט

 ^טענדי־ א םארפירען צו ישטאדט יענער
 52 לאקאל דעם העלםען צו האמיטעט גען
טעטיגקײט. ארנאניזאציאגס ?ײן אין

 פרעזי־ צו *טרײבט םרידטאז מאלי
 אפטי- זעהר איז זי דאס זיגמאז, דענם

 זי און אויסנאננ דעם װעגען מיסטי׳ט
 טעקסי־ די םיץ האנדלוננ די דאס האםט,
 וועלען באאמטע ארבײטער סאנער

 םוץ לעזונג דער צו בײטראגעז מכױשות׳דיג
 די ארנאניזירען םון פראבלעם דעם

 לאס אין ארבײטער םרויען מעקםיסאנער
אנדזמעלעס.

 אן ארױםצולײגעז געװארען ̂שלאסעז
 צו מיטגלידער אלע אויןי אסעסמענט

 ױניאן דער םון קאסע די םארגרעסערעז
 -VB& צונוגקומעז גוט געװיס וועט װאס
םאכען. ניט זיך זאל זאך די וױ טער,

 צװײענדינער א איז אסעסמענט דער
 אנבא־ אין גענוםעץ האם ױניאן די —

 אדבײםער רי םון םארדינטטעז די טראכט
 םאר אז געװארען, בא״טלאסען איז עם איז
 איז מיניםום זייער װאס ארבײטער די

 זײעי־ זאי ײאך, א דאלאר 30 איבעד
 אד״ די און ראלאר, 15 זייז אסעסמענט

 װי װײניגעה פארדינען װעלכע בײםער
 אז אײנצאהילען זאיעז װאר, « דאלאר 30

דאלאר. 10 פון אסעסמענט
 קלױױ םון וױסעז אונז לאזט מעז װי •

 דאר״ ױניאן סלאוהטאכער די איז לאגד,
 אבער, דאן, צױשםאנד. בעסטעז איז טען

 םינאנציעל זיך נױטיג םאר זײ נעפינעז
 אז האםען, מיר באפעפטינעז. צו בעסער

 וועלעץ ױניאז דער םון מיטנלידער אלע
 און באשלוס דעם דורכםיהרען פינקטליר

אסעסטענט. דעם אײנצאלען באלד

שיקען טיר
דאלארם אמעריקאנער

ר א ט נ ע ױ או ד, ם אנ סי ע, רו נ א־ ר ען,6 אוז ל א, ױ ט א, ל־ ױ םו א ר, י ״ ר ט ס ע
ען, ני ע ט ע, ח ע ם ס ע אי א ם ק סי ק ע ע אה מ ל ע א ר ע ד ר. אנ ע ד ענ ל

̂ן קרובים האם איוזר אױב  װילט איהר אץ װעלט דער אץ לאנד וועיכע אירגענד א
ײ  דורך אםבעסטען טאן עס איהר קענם םוב, ױם אויןש דאלאר עטליכע שיקען ז

באנק. אונזער
«

ער »ז מיינגעארדענם, «זוי יעצם איז דעפארטםענט״ ,טראנםםישאן אעזער  נעלם »יי
ײ אז אדן צײם, שנעלםטער דער אין קרובים אײערע צו אנקומען וועם  וועלען ז

• דאלארם. אםעריקאנער אץ םומע םולע די ארײן חויז אין אױםנעצאחלט קריגען

 שטעלען באנק, אונזער אין נעלט אייער פאר באקוםט איחר וואם רעםיט דעם אויםער
ײ אז קתבים, אייערע פון רעםיט א צו אױך אײך םיר ערהאלםע^ געלם דאם האנען ז

ײ קען םען םאלס צוריק. נעלט אייער איהר באקוםם אױםגעפינען נים ז

באנק יוניאן אינטעדנעשאנאל
סטױט טע21 קארנער עװעניו, טע6

*

 פח *רנייםער
 ם«ראיי־ לענרער,

 מ איו אייה נינט
 זײן ern ײעלט
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יוניאן װאהערס נארמןנס דידיס אינםערנעשאנאר חןר פמ אתאז אפיציעלפו
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 קאנפערענצען-ודיזפ צו געהן צו גרײם איז ױניאן
אוניטוײשאז פאר פארשלאג צוױק ענםשידעז

 זײ און סמיטה גאװערנאר צוױשען קארעסםאנדענץ די — מאמענט. לעצטען אין םטרײק־םיטואציע דער אץ ענטוױקלונגען
 —פיהרערשאםט. דעד מיט האדמאניע פולער אין םטרײקעד די זאגען ארנניטרײשאו, קײן — ױניאן. דער םון םיהרערשאםט
 — בענעפיט. סטרײק צאוזלען װאך די אן םאנגט ױניאן — הילןן. צו קומען םילאדעלפיע פון און קלױולאנד פון קלאוקמאכער

________אלעבאטים.ג די פון ל,עסאטא די אױןש ענטםערען הײמאן און זיגמאן

אוןבאלעבאטים ױניאן צוױשען מיטוואך, קאנפעדענץ ערשטער
 » איז ארבײטער, טויזענט 40 באםײליגט זײנען עס װעלכען אין סטרייק, א
 ארבײטער די פון לעבען פאר׳ן קאמף א איז ״עס װארט. פון זיז פולעז איז כילחמה

 םרײהײט מעהר םאר ברויט, םעהר םאר ?אפף א איז עס םאמיליעס. זײערע און
 װײגיגעד װאס זוכעז און הארטגעקי: זײנען באלעבאטים די זעלבסטשטענדיגקײט. און

 םארבעסערען צו זיך הנםש כיסרות אײנםאכען מיט קעםםען ארבײטער די נאכצונעבען.
 nאוי ארבײט און קאגיטאל צװי-שען noiP םארביסענער א איז םטרײה א לאנע. די

 צװישען קאמוי םארביסענער א איז מלחמה יעדע װי פוניןט געביט, עסאנאמייטעז דעם
געביט. פאליט״שען אוים׳ז רענירונגעז, די

 זעהר פ*סירונגען די אויםעז מלחמה, א p# וױ סטרײק, גרויסען א אין און
 אלעס אז זיך, דאכט יאט סיםואציע. נײע א ערװארטען מען קען טאג יעדעז ̂טנעל

 רוהינ װארטעז און ״טרענטשעס״ די אין 1זיצע העםםעד די רוהיג. און שטיל איז
 באלד עסשטעהט עס און עפעס פאסירם אט און סטרײק. דעם םון אויסגאנג אויפ׳ן

 םון רײהען די אױםגעיטטורעמם, ווערען קעמפער אלע טעטיגקײם. םיבערהאםטע א
 די אזן זיך םאר^ארםט קאםױ דער צונוי&נעקניפט, ענגער נאך װערען סטרײקער די

גרעסער. אלץ װערט ׳זינ א צו ביז ענערניזג מעהר מיט קעםפען צו אנט׳שלאסענקייט
סטריי־ קלאוק די פון רײהען די אץ טענ לעצטע n פאסירט האט דאם פונקט און

יארק. נױ אין נעםאכטען 6איצ װערט װאם סאמוי גרויסען דעם איז ׳געי
 קלאוהםאכער ארמײ גרויםע די װאנט. צום צוגעדריקט זיינעז באלעבאטים די

 םון םעהר א\ן !געמאכט דט װערט קלאוקס קײן און סםרייק־האלס די אין זיצט
 זײ סאונסיל. אינדוסטריעל דעם פון באלעבאטים ״אינסײד״ די עס םיהלען אלעמען
 ״זײערע״ צו גע׳שיקט האבען זײ װאס בריװעלאך, ליבעס די אפייצס, אלע די אז וױיסען,

!באנקעס טויטען א העלפען עס וױ נעהאאפען, זײ האט ארבײטער,
 זאא ער איהם םון פארלאנגט און סמיטה גאווערנ^ר צו אװעקנעצאפעז זײ זײנען

סעטעלסענט. א צו ברײנגען זאא ער ״ארײנםישען/ זיך
 איבערצונעבען פאר^לאנ א נעםאכם און רוף זײער נעהערט גאװערנאר דער האט

 די זאלען דערװײלע און באארד, ארביטרײ״עאן «\ םון הענט די אץ פבסוך דעם
ארבײט. דער צו צוריק געהען קיאוקמאכער

 ישאפ־טיטער־ די םון צױשטיפונג פולער דער םיט ױני$ז, דער םון פיהרעחמאםט די
 מיר !נײן :געענטפערט האבען סטריײז־האלם, אלע אין סטרײקער די םון און לײטע,
 מענשען, זײטיגע םרעכידע, םון הענט די אין איבערגעבען ניט שיקזאל אונזער װעאען

!זײן ניט זאאעז זײ װער
 י ארבײטער די און ארביטריי?גאן צו געהן זאא מען אז נעזאנם, גאװענאר דער האט

ארבײט. דער צו געהן ניט זאאעז
 זײנען םיר ארביטרײשאן. ענקײ !גײן :געענטפערט וױדעד האט ױניאן די
 ?אנ־ א צו באאעבאםים די מים דירעקט געהן צו #געזאגט ױניאן די האט גרײט,

 ארייגםישונו װעאכער אירגענד םון אנטשידען זיך אנטזאגען םיר אבער םערענץ,
ארביטרײשאן. װעאכער אירגענד םון קערםער^אפט, זײטיגער א פון

 איז קאנפערענץ א און קאנםערענץ, א זיין זאא געזאגט, האט נאװעמאר דער און
בײטאג. מיטזואך םאר געװאחגז אײנגערוםען

 אוםפארטײאישעז דעם אינגערסאא, מר. באאויםטראנט האט סמיט גאװערנאר
 א צו צדדים ^טרײטענדע די רוםען זאא ער אינדוסטריע, האאו? דער אין נדשערסאן

 װערמן שורוח״ די װען צײמ דער אין און געמאן. גאײך עס האט ער און קאנםערענץ,
 אוםפארטײאישעז דעם םון אסיס איז האנסערעמ דער אנםאעען זיך דארוי געיעריבען,
 ,אינדאסטריעא דעם םון םאחעטעהער און ױניאז םון םאר^טעהער צװישען טישערםאן,
קאונסיא״.

קאונסיא״ ״אינדוסטריעא דעם םין העררען די ספעציעא נאאעבאטים, די נאטירליך,
 םאר־ צום געגימעז האט מניאן די װאם ?זטעאונג דער םיט צוםרידען ניט זעהר זיינעז
 זײ װעז צייט דער אין כעס, םאר צײן די מיט הריצען זײ און נאװערנאר, פון שאאג
האנםערענץ. א צו ױניאז דער םיט געהז

 זיר וועם קאנפערענץ דער םיז װאס זאגען, צו שווער איז םאמענט דעם איז
 קעמםעז וועאעז סטרײסער די און ױניאן די זיכער, גאנץ איז אבער, *ײנס, אויסאאזען.

םאדע־ געחנכטע זײערע ביז איצם, ביז װי עגנדפאאסענקײט מעהר מיט נאד װײטער
x װערען. נאכגענעבען װעאען רוננען

• • •
 שטארק, פארדריםט «ס וועפמן סאונםיל״, .אינראםמריעל םון פינחןר, סר.

 דער ערב האם ארביםרײ׳שאז, צו נעחן *ו אננענוםען נישם האט ױניאן די ײארום
 אויף אםאהע נייע א סאכצן nt טיטיג םאר געםונעז ױניאז דער מיט קאנםערענץ

 חײםאן נמנערזשער און זינםאן ■רעזירענם און םטרײס, פון םיהרערשאםם דער
o אויו האבעז n ןנטטער. נעהערינעז א נענעבען

 ווערט עם וועלנען אין סטײטמענט א אתיםנעגעבעז חאט זינםאן יחןזידענם
:נעואגט אנדערעם צװישעז

ע םיט ץואם אליץ, ®אקם דער  גיר זיך ח^בען םיר איידער שעח אײנינ
ם קאנפערעגץ א בײ סרעפען דארפם  . .אמדאםמריעל דעם פון חערען די ני

שירט קאונםיל״, אנד םר. jto אראנז ם שען דעם אימערסאל, ריי םפארטייאי או
■ ־ » ו . ס ז ל ש ) 3(

ד א ב ײ עי, ל 1926 ד
דגמאן מאריס פרעזידענט פון װאדט א

 n װי אינדוסטריע, אונזער םון ארבײטער די נעםינט ,1926 דעי, אײבאר
 די אין פאראדאקס. א מיט פנים אא פ:ים אינדוסטריעס, אנדערע םון ארבײטער

 אױסגעצײכענם אאנעםײן אק אאנד פאר׳ן זיל האבען װעאכע ים,67חד אכצעהן אעצטע
 מעמבערס אונזערע האבעז פראסםעריטי, עקאנאמיעער אונםארגאײכבארער אן מיט

 קוםען װאס נאכישאעפענישעז טרויערינע אאע די מיט ארבײטסאאזיגקײט םון געאיטען
 ־שסונדינע44 א געײאונעז האט ױניאז אונזעד םארדינסטעז. יעהראיכע קאײנע םון

 אנערקענומ די ;שםונדיגע-40 א אםיאו פעאע אײניגע אין און װאך ארבײטס
 אנגענומענע אזעאכע געװארען זײנען בארגעינינג קאאעקטױו און ױניא-ן' דער םון

זײ. געגען פרעגען צו ניט װאנט קײנער װעאכע פרינציפען,
 צו פארזיכעתנג ארבײטסאאזען םון סיסטעכיע א נעװאיען אײנגעשטעאט איז עס
 אעצםע די פאר האט װעאכע און צװײ־דריטעא צו טראנען ארבײטס־געבעד די וועאכער

 אײנםיהרונג די ;דאאאר מיאיאן צװײ אריבער אױסנעצאהאט יאהר אנדערהאלבען
 דער םון װאוקס דעם אפצױשטעאען םען^געהא דזאט אײבעא סאניטאדי דעם פון

 דיזע — שעפערי די אין קאנדיציעס ױניאן די פארישטארקט און סיסטעם סװעט-שאפ
פארצײכענעז. צו ױניאז די האט געוױנסען און רעפארמעס װיכטיגע אנדערע םיאע און

 ארבײםסאאזיגקײט, — אינדוסטריע דער פון פראבאעםען הויפט די אבער
 אונז. פאר אלץ נאך ^טעהעז — אונזיכערהײט די םארדינסטעז, יעהראיכע נידעריגע

 טען1 דעם םון סטרײק אין קאאוסביאעד טויזענט פערציג ̂טםעהעז טאג צו הײנט און
 דער־ די באזײטינעז זאיעז װעאכע באדיננוננעז אזעאכע אײנצוםיהרען כדי דזשואאי,

איבאען. םאנטע
 אז דערצו, פיהרען צײס דער םיט װעאען ױניאן דער םון פאדערונגעז די

 אאגעמײן. אין פובאיקום דעם נאר ארבײםער, די נוצען ברענגעז עס װעט באויז ניט
 סאב־מאנוםעקט^ורערט, פון צאהא די פון באגרענצונג א :זײנען פאדערונגען די

 װאם פראדוצירוננ, םין סיסטעמע כאאטישער דער אין ארדנוננ אײנצושטעאץן כדי
 א ;נױועבדט און ניט־״עסי^ענסי״ צו געבראכט םארגאנגענהײט דער איז האט

 הומאניםאךעז א פון באויז ניט נויטװענדיג איז װאם ארבײטס־װאך, ^סטונדיגע40
 א ;סעזאנען קורצע אומנארמאאע די םאראענגערען צו אום אויך נאר עטאנדפונקט,
 םיט צוזאמען װעט, װאס ארבײט, יאהר אין װאכען 36 םוז פעריאד גאראנםירטער

 ארבײטער די םון םארדינסםעז די ברעננעז וױידזישעס, םוז ססײל געהעכערטע די
עי לויט לעבעז אנישטענדיג אן מאכען צו ׳טטוםע דער צו אינד*םטריע דער אץ  זיי

האםפעטענמ.
 אנדערע און זײ אבער םטרײס־. זײער געװינעז ױעצעז קלאו?םאכער די

 דער אויו* זײז שטענרינ דארםען ארבײטערשאםט אדנאניזירטער דער םון ברענטיעעס
 אוםארנאניזירטע, פון נעםאהר די ער^טענם, :געםאתרען נרויסע צוױי געגען װאך

 ארבײטסגעבער אױטאקראטישע די בײ װערען וועלמן ארבײטער, נידעריג־באצאהאמע
 זאל כיען דעם, געגעז םיטלען אלע מיט קעמםען װעלען און ארימקײט אין געוזאלטען

 ארבײטסנעבער, די םון םארזוך שטענדמער רער און,.צװײטענם, ױניאניזירען, זײ
 םארזיד זײער אין ארבײםער די שטערען צו אינדוסטריעס, ארגאניזירטע אין אםילן

ארבײםס־באדינגוגגעז. זײערע םארבעםערען צו
 אין ארבײטער די אויזי װירקען װעלען שוועריגסײטעז אלע דיזמ אט

 םארטזעצען און כחות זײערע םאראײניגעז צו טעל;ם ערמוטיגונגס אן אאס אמעריקא
 סאציאאער בעסערער א םאר קאמף אומאונטערבראכענזם און בראװען זײער

 דער מעהר זיין ניט װעלען אונםערדריהונג און ארימקײט וועאכער אין ארדנונג,
םרויעז״ און םענער ארבײטעגדע די םון נורא

!אױפםעדסזאם דועםםאכעו,
ײנען דרעםםאכער אלע  קי־ דעם ארבײטען צו ט ב י ו ל ר ע ז

ת םעגדען  איז םאנטאנ װאם דעם צולינ םעפםעםבער, טען4 דעם שב
דעי. לייבאר

גרום, כרידערליכען םים
ױניאן, דרעםמאכער און קלאוק באארד, חשאינט
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