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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 

 IlfDitfpr ״פקיאםען. זײן צו אױטחערען
 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

ם װאס, און ארב״ט, ײג ט ^  ׳געזאגט ס
 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
א סיעק. ביטערע די  תכאית ׳טעהנער '

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

רעגיםטרירען. גיײך זיך ד»רפ<ח מהיםטאהרען וױיען װ»ס די

 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

אר ארינער כדינט, דאס ײנ  און רײ י
 ראיט #טובים ימים אידיישע די אריכער

o און ודענח r נױטיג, איז עס און #כפור 
 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
י םאר סיעציעא טען,  װא־ »אר יעצטע י
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

 די װערען אננענומען װעלען ׳אבער ׳ד^י
וױלעץ װעאכע קינדער מיט םאסיליען

 דארםען זײ אכער ארויספאחרען, אחין
 וױסען זאל םאן רעדסטרירען, גלײך זיך

סט אמטי  איויס״ װעיעז זײ םון װיפיל נ
 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
אויז. ?אענאיכעז א םאר שעיער, יי 1אי

 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
 םאר־ די םון שטימ די אויך דירעסט,
 *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
 *ום אױך־ װיחום נ«י־ וילייז, יײ פ«ר <יד

 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
 .ד«ם םארנעשלאנעז, oyn און מזזבט
 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

עסטר״ר, יאםוױא, ל־טא, ױלען,6 אוזרא־נע, רוסיאנד, םאוױעט נאר
לענדער. אנדערע אלע אה מעקסיקא םאיעסםעע, חטעניען,

̂ן קרובים האם איוזר אױב  װילט איהר אץ װעלט דער אץ לאנד וועיכע אירגענד א
 דורך אםבעסטען טאן עס איהר קענם םוב, ױם אויןש דאלאר עטליכע שיקען זײ

באנק. אונזער
«

 נעלם »ייער »ז מיינגעארדענם, «זוי יעצם איז דעפארטםענט״ ,טראנםםישאן אעזער
 וועלען זײ אז אדן צײם, שנעלםטער דער אין קרובים אײערע צו אנקומען וועם

• דאלארם. אםעריקאנער אץ םומע םולע די ארײן חויז אין אױםנעצאחלט קריגען

 שטעלען באנק, אונזער אין נעלט אייער פאר באקוםט איחר וואם רעםיט דעם אויםער
ערהאלםע^ געלם דאם האנען זײ אז קתבים, אייערע פון רעםיט א צו אױך אײך םיר

צוריק. נעלט אייער איהר באקוםם אױםגעפינען נים זײ קען םען םאלס

ק יוניאן אינטעדנעשאנאל באנ
ע6 , ט ו י נ ע װ ר ע ע נ ר א ע21 ק ט ט ױ ט ס

*

 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
PRICE 3 CENTS ,3 1926 םעפםעםבער, טער3 פרײםאג ,1926 .New York, Friday, 8ept________________Voi. viii. No. 36.

אן ם איז ױני ײ ר הן צו ג ע פ צו ג ז י ד ו - ן ע צ נ ע ר ע פ נ א  ק
עז ד שי ם ק ענ ױ ג צו א ל ש ר א ר פ א ז פ א ש ײ טו י נ ו א

 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

עי יארק. נױ אין נעםאכטען 6איצ װערט װאם סאמוי גרויסען דעם איז ׳ג
 קלאוהםאכער ארמײ גרויםע די װאנט. צום צוגעדריקט זיינעז באלעבאטים די

ט װערט קלאוקס קײן און סםרייק־האלס די אין זיצט  םון םעהר א\ן !געמאכט ד
 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

שען/ זיך סעטעלסענט. א צו ברײנגען זאא ער ״ארײנםי
 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

ץ, ®אקם דער ט ץואם אלי ע םי נ ײני דער שעח א ר איי ^בען םי ך ח ר זי  גי
ײ סרעפען דארפם ץ א ב ם קאנפערעג י על דעם פון חערען די נ רי מ ם א מד א . . 

ט קאונםיל״, ר שי אנז ד םר. jto אר אנ ם אל, ריי ס מער שען דעם אי אי םפארטיי או
■ ־ » ו . ס ז ל ש ) 3(

ד א ב ײ , ל י 1926 דע
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,
 קי־ דעם ארבײטען צו ט ב י ו ל ר ע זײנען דרעםםאכער אלע

ת םעגדען  איז םאנטאנ װאם דעם צולינ םעפםעםבער, טען4 דעם שב
דעי. לייבאר

גרום, כרידערליכען םים
ױניאן, דרעםמאכער און קלאוק באארד, חשאינט

מענעדזשער דזשענעראל ח״יםאן, לואיס
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שלוס קײן שליםען ניט נאך וױלען

* חןס ©רן •אר געמונען די
^ ?I g״i j g ־ איס* > ו י « ױי אז נ

י ערג ח»ט קאונסיי אינד*ס»ריעל סון פ*רשטעחעו דער p חן W P- 
 נים חאכען װעלכע פענשען, אלס פיחרער, םטרײק די פארלױםדעט רענץ
P אױטאריטעט׳׳, געזע*ליכער פאר אגטונג קײן און רעספעהט ,קײן PM 

 אוגטערחאגײונגען דירעקטע סיחרען נעסער װילען זײ וױיל דערפאר,
 די <מ«ורזסעז, די סארגונען אויו ױך האט ער ארניםריײטאן. קײן ניט װילען
 דעס .ידמארירען זײ אז כאשולדינט, די און סיחרער״, נערוסענע ״אזוי

םעםאדען״. נרוטאלע און .יטװאר«ע סיט זיר באנוזען און נעזעץ־
 *ת פיחרער די אױןי געגעד«ט«קעס םיט ענטפערען ניט איצט װיל איך
 דעם אױןי ,1924 יולי, אין דאס דערםאנען, כלױז ױי װיל איר קאונםיל.
 קאםיטע׳׳, ,םידיאיישאן סועזױעלער נאווערנאר׳ם דעם פאר פארהער ערשטען

 פאדע־ די אז ערקלערט, קאמםיל אינחןסטריעל פון פארטרעםער די האבען
אוםנאםראכםכאר׳/ זײנען ױניאן דער פון רונגען  אינ־ דעםאלט חאכען זײ ,

 אסאםיאײשאך, זײער ״אױפגעלײזט חאבען זײ אז קאטישאן, דער פארםירם
 ארכיטריישאן, םידיאײשאן,״ קיינע אין אנסיילנעםען נים דעריבער און

שלום-אונטערחאנדלוגגען״. אדער
 זייער פון “״אױפלייזוננ לעכערליכער יעגער ®ון חיפאקריםישקײט די

 אםאסיאײ• זײער װען ארויסגעװיזען, כולט שפעטער זיר חאם אםאסיאײשאן
 קאונםיל׳׳. .איגדאםטריעל איצטיגען דעם אין .רעארגאניזירט״ זין־ האם שאן

 פון אגחעננער אזעלכע,עגטוזיאםםישע״ נעװארען אםאל םיט זײ זײנען חײנם
 פארלויטדען כאטײליגען ניט דעם אין זיך װילען װעלכע די אז ארביטריישאן,

 כמ־ דינען זײ אז כאוױיזט, האנדלונג טין אזא ,נעזעץ־כרעכער״, אלם זיי
 גוםעם קיץ נעװיס ױי וועם װעלכןיר װילען, שלעכטען זעחר א טון הערשט

 פון אוםטאקטיש זעחר און נאריש נעװען עס איז באזונדערם ברענגען. ניט
 אסאסיאײשאן ױיער ווען *ײם, א אין םזםון אזא םיט ארױסןװקוםען זײט, זײן

 םען קען דעם פון און קאנפערענין, א אױף ױניאן דער םיט טרעפען זיך דארף
קאנפע־ענץ. היר פון ערדוארטען קאן םען װאם דרינגען אויך שױן

חײנאן ל. םענעדזשער פון ספייפםענפ 8
 האט ער װעיכע *טאיוע, ״פיגדער׳ס

 איײ ׳איצט ױגיאן דעד אויף געמכט
 ,v:ir.vc:$p •ער צ,י געהען םיר רע•

 איג־ םױ. שון פאױמפזז װערט װע׳:כע
 נ*- םון שאײאגג דער אויף געיסאי,
 א איש דינען אונז nr םםיט, ווערנאר
 איג־ דעם פון פיהרער די אז כאװײז,

 ה*נ־ די צו קומען קאונסיר ראססריעל
 קו־ צו אבזיכם דער םים ניט םעיענץ

 יױ דער םיט םאילזטענדיגוגג א צו פען
 ג*־ םון יעטער דער װי נאכדעם ניאן.

 גע״ םארעםענםיליכט איז ספיט וועינאר
 םיה־ די זײנען ׳■רעסע דער אין װארען

 קאונסיל אינדאסטריעל דעם םון רער
 וועיען זײ -װען אז םײגונג, רער םים
 יעדען אויןי אוגז םיט אייג׳שטיםען ניט

 א•־ װעיען קאגפערענצעז די און יונקט
 גאװערנאר דעד װעט װערען, נעבראכען

 גאנ־ דעם איבערצוגעבען צװיננעז אוגז
ארביטרײשאן. צו סכסוך צען

׳טטאנדױנסט, דעם אט םון ״קוקעגדינ
 גאװערנאר דעם םון יעטער דער איז
 קומען צו שטערונג א נאר הי<ןי, א גיט
 איג־ דעם מיט םאו^זטענדיגונג א צו

 האבען םיר װײל סאונטיל, דאסטריעל
 אין שטעיזגג ^וגזער נעםאכט קלאר

 וועם ױניאן די אז לעטער, ערשטען דעפ
 צו םאדערונגען איהרע איבערגעבען ניט

 די אז װייען, םיר און ארביםרײשאן
 קאונסיל אינדאסםריעל דעם םון סיהתןר

 קאנםע״ די אײדער װיסעז עס זאיעז
אן. זיר הויבעז רענצען

 זעהם אין אז באשולדיגוגג, ״םינדער׳ס
 האנט געארבײט ױגיאן די האט סטרײתס

 ישום איז תשאבערס, די סים האגט און
 גע־ םארשידעגע בײ זינלאז. איז םאילש

̂וכען לעגענהײטען  און געזאגט, םיד ה
 די אז איבער׳חזר׳ן, דא עט וועלעז מיר

 זיײ דזשאבערס איצםיגע די םון םערהײם
 א מונוםעקםשורערם. נעוועזענע מנז

 םעכד געוחןן זײנען זײ םון טײ< נתיסער
 אסאסיאײ־ •ראכתסםיװ דער אין נערס
 ארגאניזירם איז עס זמניכע פון ׳מאן

 קאונסיי, אינדאסםריעי דער געווארעז
 •רא־ די דאסאיסט געוועזען איז עס און

 וױ אזױ ■ונקס אסאםיאיימאן, םעקטיװ
 וועי• קאתםיל, אינחוםםריעי דער איצט

 און ױניאז וער געגעז געקעםםם האט כע
 אדונםער־ כױםלעז סים געזוכם האט

 אר־ n פון ססעגדארדס די *ודרממן
 םאב־ *ון יזשאבעג רער און בײםער,

 גע״ װי אמ סיסמעם םאנוטעקטשורינג
 wn וױיג באיאבאםים, די פאר װאוגשען

 עקםאיואםיחח it םעגייכסײם א ךײ נים
 מעגדליכסטעז אוים׳ן רrארכטי ךי

 «ד וױ< np'iv זײ ותז איצ̂כ ״אוןאופן.
 י1אױ געחכ״ח זאמז דזשאמנר די אז סח,
 n ®אר ®אראגםווארםלימײם די יץ•

די או?״ם«ד די מזז מדיגגונגען ן  אי
 pmjfi תאגטראקם^רס, די פון

אע• דים צוױשעז חיימ קײן ניט

 סערטשעגטס די און קאוגסיל דאסטריצי
 אין חאנם געהעז בײדע אסאסיאײשאן.

 דער באזיגען צו קעםםען נײדע און הא;ט
 ארכײטער די פון לעבענם די כדי יוניאן,
 אין תפסר און שוצלאז בלײכען זאלען

 נעװען איז עס וױ אזוי צוקונםם, דער
םארגאגנענחײם. דער אין

 םיר אז טשארעגדזש, םיגדער׳ס ״צו
 און םײגוגג אוגזער אױס נמיז דריקען

 סעםכערס, אונזעדע םון מײגוגג די :יט
 אד־ אגצונעסען זיך ענטזאגען םיר װען

 םר. אינפארמירען סיר קענעז ביםדײשאן,
 האבמן מעכערס אונזערע אז םינדער׳ן,

 א בײ סײ םראגע די אויםגענוםען שוין
 רי נײ סײי און מיטינג טשערסאן שא•

 חאנען זײ און חאיס, די אין סיטיגגען
 פאר־ דעם צוריסגעוױזען אײגשטיםיג

 ארגיטרײטאר אן איבערצוגעכעז שלאג
 זיעען םיר סטרײק. דעם סעםלען צו

 א׳ן ארביטרײשאן נעגען ■רינציפיער ניט
 אוםשםענ״ איע אונטער און צײםען איע
 װי נאכדעם םאל, דעם אין אמןר ׳דען

 םארשידענע די שטודירם האט קאםישאן א
 איצטיגער דער וועיכע צוייכ #םראגען
 און געװאחנן, ארויסגערוםען איז סטר״יס

 נעפינען געקאגט ניט האבען זײ אויב
 טא ענםםער, צוםרידענשטעילענדען א

 איצם חאבען עס קען זין א פאר וואס
 ארכיטרײםארס, נײע אריינצונעסעז

 באסראכ• נײעס א איכער זאיען וועילכע
 אונזערזן םאדערואמז. אונזערע םען

 פארשימנארםע אזױ זײנעז ידאכלעסען
 קיאוקםא־ די וועלכע םון איביעז, די און

ר  אין כאראקטעריסטיש זײנען ילײדעז, ̂כ
 איז עס און אינדוססריע, קיאוס דער

 אן פאר אונםענליך כםעם שווער, זעהר
 זיך מאנאגדערקיײבען צו ארכיטרײטאר

 ירא״ מאדשיחננע די באגר״סעז צו און
עםען,  ליײ איצט דארמען םיר זוע<כע ̂ב

 שםזד ארבײטער די נאכדעם זען.
 צײם םאנאט קאםף.צוױי אין שוין העז
n םאר ביוטען און קעספען און m -גע 

 זײ זאיען וועיכע פאדערונגעז, רעכנת
 שטײ א םאמז it םעגייכקײם די געבען

 גרעסטער דער ועז1גע א<ם11 עבען,5 לvס
 Itp^n^pyut זײם אתזער ®יז םארראם

 איבעתזמן |1א ארבײט דער it זײ
אד־ אן &ון חענט די אין נפם1ק1צ זײער

̂ס דט טאגט cv ijni או
דט ו$ול

 •vovi w און ד*ר!י סטרײמ ״חנד
 פון פארטדעטער די םון ijnim טזלס

 n פון םאדטדעטער n און מדאן ד*ו
 םון פיחדער n אױב און בא^נאטים,

o n םײנען פאװסיר אינדאסטױער 
it oonp סווי א סאמן o n  it -איצטי 

p w W\ ״ ?וםעג״ טאה op ו
 וחנגפן אונז םיט אױסגיײר אן צו דע

 נאד זײנען, װמיכצ ׳ןyרמגnפא אונז^חנ
אוגםעגייכע׳/ אזאיכע גיט איצפען,

 מחלען ןן יוניןן«נגס
םפױיסנעעפיפ

געחא־ נ«שר<וסען איז װאך יע«טע
מן וואר די זאל ױניאן די חנן,  אכחוי

 סטריי־ די *ו סטרײיו־נענעפיט *אחלען
ipp. נעחײסען גוט איז בפשמס דער 

m m v j קא־ סטרײק גענעראל רער פון 
םיטיגג. םשערטאן שטפ פון און סיטע,

ס דעד שיו  סטר״פ־ דער ד»ס איז, נפ
ט פי ן נ ז  ם#ר װאך * ראיאר 8 זיין זאר נ

פי 5 און פטדחייראטע אי  ם»ר װ^ך * ד
לייט. ס*ננער
 יועחןן סםרײתער די פ«ר טשעתט רי

 דא• םיטװאר, דעם אויסנעםטנט. שוין
 טשעקס די ײעלעז םרייטאנ און נערשםפנ

 םטריימרש די *ו ווערען אױ«עטיילט
 םאנםפנ, סוםענײזז און חאיס די ײין

 םען7 »טען, דעם גזיסװאר, און דינםטאנ
 םשריי־ די ײעיען סעפטעםבער, טען8 און

 די אין טשעקם די קעשען קענען סער
ױניאן. חןד פון *פיםעס

 ח צװישען מרעספפנדענז
סםיסה מװןומו יון

ססיםת נ«װערנ«־ וװ tp־a דער *
 ייײ סטיםה גאװערנאר it בריף דער

:פאיגט וױ זיך מנט
סםיטח! גאװערנאר ״װערםער
 און םארזיכטיג האט ױניאן ״אוגזער

 םארשראג, אײער כאטראכט אכטתג סיט
 דער אין סטרײק איצטעער דער אז

 יארק v: פון איגמסטריע סוט ן1א ק1קלא
ארביטדיײ דורך ררערען געסעטעיט זאי

?»אז.
 דאגקכאד זעהד אײך זײנען ״םיר

 דעם אין אינטערעס טיםען אײער פאר
 װעלכע םעםבערס, אוגזערע פון שיקזאיל
 יצבצגס־ נעסערע פאד איצט תעםםען

 םיל זעהר שעצען םיר און כאדעמנגען,
 אין שרום מאכען צו באמיהוגג אײער

 1ני םון אינדוסטריע וױכטיגסטער דעד
 װעיכער סטרײק, נענעראי דעד יא.־־ק.

 געװא־ ארױםגעצװאוגגען אוגז י1אוי איז
 יע־ ;ויט און יײדען שװע׳יע םײנט דעז,
 אר־ טויזענד 40 אונזערע םאר טאנ דען

 דערפאר פאםיליעס. זײערע איז בײטער
 העכס־ און װארימסטמר אונזער עס איז

 גע־ זאי םםרײק דער אז װאונש, טער
 שע• די אין ארבײט און װערען סעטע^ט

םריהער. מאס אנםאנגעז זיך זאי ■ער
 איהר םון יאר 25 די םה םארלױף ״אין

 אײן ניט ױניאן אונזער האט עקזיסםענץ,
 אויסצױ גרײט איז זי אז באוױזעז, מאל

̂ע גלייכען  בעלײ די םיט סכסוכים איהי
 םרײ־ פון םארםיטױגג דער דורך בתים

 קערפער־ אונוארטײאישע און װיליגע
 נענוםעז5א געדן װאיםען םיר שאפםען.

 םיר װען מאל, דיזעז אױך ארביםרײשאז
 ספעצי- די אז האםעז, געקעגם װאלםמן

 אינדוסםריע אװזעד םיז פראבלעםעז עלע
 נעיײזט קענעז צײט איצטיגער דער אין

 יױ אונזער סעטאחג. אזא דורך װערען
 בא־ גראנדליכער א נאך אבער איז גיאן

 צו געקומען םראנע דער םון טראכםונג
 װעט ארביטרײשאז אז באשיוס, דעם
 1אי צװעק ריכטינען דעם דינען גיט

לאגע. איצטיגער אתזער
 די װעז צוריה, יאהר צוױי ״םים

 די צױישען םייגװנס״םארשידענהייםעז
 האבען באלעבאטים די |1א אדבײטער

 איצ־ זײער אנגעמםען טאי ערשמען צום
 סםרײס א ן1א םארםע, שארפע טיגע
 אונםארםײדליד, זײז צו געשײגט חאט
 דורך געװאיען אױסג'£םידעז חוײנ איז

 חנר םיט פארםיטלונג. געפעליגער אײער
 יױ חןר םרן גוטחײםתנ און ננ1שטים1צ

 ספעציעלע א באשטימט איחר האם גיאז
 םאר־ נרינדלימ א םאכעז it סאםישאן

 יסהע־1א אח אינתסטריע, חנר איז ננ1ש
h  in או^ײמער; די םון סריװדעס it 

 םכסוך, דעם םיז זײטעז איע שטודי^ן
in צו |1א 'n j^ p n *װעימן טיםיען 

 אים דינען םײנװג, זײער ים1̂ זאילמ?,
̂ןן געזתםער איז משר׳דיגער  פאר באז

^in גע |1אnכםיגpאינ־ דער אין ײם 
דוסטריע.

 האט איחר װמילכע פזאיזאנעז, ״די
 גזד זײנען קאםישאז, רזר אין באשם^מט

 צמעפאסם מט עהנליד11יסעתמ1א תן1
זײ װײל אױפנאבע, ^mir זײער פאר
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 םארםאגט האבען
אין ױשד׳דיגקײם

 די פעהיגקײם, די
איבערגעבענהײט די

o צו n •איגדוסטריעלען םון פרינצי 
 הא״ פערזאנען אנערסענטע דיזע פרידען.

 צײט און מיה זײער געגעבען אוגז כעז
 םילע האבען זײ נאכאנאנד. יאהר צװײ
 אונ״ אין צדדים אלע אויסגעהערט םאל
 יס•1א האבען זײ און אינדוסטריע, זער

 אוגזערע םון אײנצעלהײטען אלע געםונען
 אזעלכע װי פיל אזוי אויןי •ראבילעםען
 געלע־ טעאריע אין קאגען ■ראכילעםען

 םאכען נעלאזט האבען זײ װעחגן. רעגט
 אונטעדזוכונ־ םישע און ברײטע עםליכע

 דער אונטער אינדוסטריע, דער אין גען
 געיערענטע און םעדזינע םון אויםזיכם

o אויו• אינטערזרכער. n דיחנ סת נרדנד 
 רעסא־ סוןי צום זײ האבעז םאדשונגען

 דער אין ענדערונגען געװיסע מענדירט
ט זײגען װעלכע איגדוסםריע,  זײער מי

 רע״ קען םעז װאס בעסטע, דאס םײנונג
 אומשטענדען. די אונטער קאסענזײרען

 אונ־ געפונען אב׳ער האט ױניאן אוגזער
 רמהאטעג״ דיזע באטראכטען צו פעגליך
 די םון לעזוננ געניגענדע א םאר דאציעס

 אדבײטער די םון יײדען און פראבילעמעז
 א םאר און אינדוסטריע אונזער אין

 קרױױ נע-ײעכטע זײערע םון םאתיםיגונג
o n. ארום םאכען װעיכע דזשאבערס, די 

 או:״ אין ארבײט דער םון דריײםערםעל
 איג־ אפיציעי האבעז אינדוסטריע,. זער

 דער פון רעקאמענדאציעס די נארירט
 אינגאג־ םאקטיש האבען און קאםישאן

זײ. צוריקגעװיזעז צען
 בלױז איז קאםישאן די טאקע, ״אםת,

 און קעדפערשאפט באראטונגם א געװעז
 איהר ארויםצװיגגען געלענט ניט האט

 רעהאםענדא״ איהרע אבער ענטשײדוגג,
 וױ דורכנעםראכט גוט אזוי זײנען ציעס

 אר־ אן םון ענטשײדונג װעיכע אירגענד
 איבערצײגט, זײנען םיר און כיםרײ^אז,

 ױאלט זי װען קאםישאז, זעלבע די אז
 באארד, ארביטרײשאן אן נעװארען

 רע־ בעסערע ברענגען געקענט ניט װא<ט
זולטאטען.

 םון םענשען די גיט זײנעז ״שולדיג
 םאמינם־ זײער אדער קאםישאז, אײער

 אלע װײל גערעכטיגקײט, און םיגקײט
 וײזע םארםאגט האבען זײ אז צו, גיבעז

 למם שולד די סאס. פולער א אין םעלות
 פראתטישע פארשידענע די טיםער. םיל

 מדבײטער די אן ריהרען װאס פראגעה
 באלעבאס דעם און שאפ איז דירעקט

 װערען עדקלערט ניט קענען ׳אםיס אין
 םרעםדע צו אײנצעלהײטען אילע םיט

 װעחגן אויסגעגיליכען קענען זײ םענשען.
 םארהאנדילוננען געתצדיגע דורך באויז

 דירעקט זײנען װאם צדדים די צװישעז
םראגען. דיזע איז אנגעריהרם

םאר־ אין האט אינמסטריע גזער1״א
 זיר יאחר עם^יכע לעצטע די |io י1י1̂

 ענחד די |1א ;שםארק זעהר רטnגעענ
 דײ און ארבײםער די אן innn מנגען

n v װי טיוי. זמהר באדינטמען יאמנגם 
ipT זעהט איצט, חאיט יאגע די avd די 

 איגתםטריע pir>p רײכע אח װיכטינע
no שנעל זעהר זיגתמ יארס במ i t א i t 

 •אראזיםען |1א בעםלער א םס שטאנד
 די אן ריחרט עס װיים װי אינחסטרי^

 ים1גרי ינענר1שט איז ס<עס די ארבײנמר.
 די פלעגלימ. זײנפז װיידזשעס די אח

 כאואראנםװארטיײ1א זײנעז באילעבאםים
 חפהר-ןװשםאנה א איז עם מענשען. מ
 » כדט סאריצאנמ[ז ניט דאס \vp םען |1א

 מאלט fljni קאספראסיס, צײםוױ^יגאן
 עפזיםםיחנן איביען י«ם1ח די נאיאתז

 אױםגע- נאתיט װאלט חוס בעס^ר. װי
 די פאסוײביגם נאר װא^ם עש |1א טאן
n לייחח די נוי̂פ  pu זננחײם1נןװפרי1א y כױר װאסmr* ד̂י אק u m)

 WWW גרעדליכע » אי« חאבןן איזט
ף, «ום « . ן נ ח מ  ס־ןםטיד ד<ר tv מ
יי 1« םייל וזינסינסספו אח

פדי«
תחען סענען ;יט 'עזזא סו 1פי זיך ארוי

 םיפ* די אונםער סאראנטװפרטליכלײם
ש»מרס, םון קעם  די ײזוי׳ויןי W דז

ט 1זיי ל«ןיז א־נ״טער ״י נ י ^ מז ײים  ״
ײט מן, און י פ ארדינ  זאלעז ווערצע פ
ן םענלין־ ייז פא,־ מ מ  נאטש חפנען *ז נ

ם א ע תנ ש״ א  ,טטענ־ אנתריקאנןס ב
 ניט זאיען זיי און ליוזי״״, *װ עררך

ר סיזאנם חוננער םון לײדען דארפען ת א
סש«ריםי. *ו אנקומען
ױט בעםם^ דאם םיידוננ, אונזער י

 אי*ם Dive נאוחגרנאר, םר. איהר, וואס
 םיר םײ אח ארבייס׳ןר די ם»ר םיי »ז,ט
־X/P א רוםעז *ו אין יאלענאםים, °י

י סעיענ־ז׳ ״ Z * *י ! £ £ l * pJ T n« פארשייתגע די און ארבײנמד די חון
 _?י״יי}2 ײ*י ארבייםם־נענעי׳ שאדםען

 פון ■ראבלץנמ: די און םםרײפ דעם פוז
דיסקוטירם [v:vp ז«ורזן טרײד אוכזער

 פפעגחער־ *ין פריי ווערען נעלייזם אוז
 זייי איסער װעס יתיאן אונזער . ,צ

אזעלכע »יז זיר באםײלינען צו נריים
״ קאנפערענזדח.

ך סיר דאגהען אםאל :אך  פאר א״
 םון אעטערעסעז די אין באמיהונכ אײער

 פארבלײבעז, מיר און פרידען,
אכטונגסםא^

גארםענט לײריס אינםערנעשאנאי די
יתיאז. װאירקי-גרס

ט, זינםאן, סאריס ^ י עז ר פ
 דרמס סוט, קלאוק, באארד דזיסאינט

ױניאן. מײקערס ריסער און
 און םענעת^עד הײסאן, לואיס

 ססרײק דזשענזראל םשערםאן,
קאםיםעד

ענטפער. סמיטה׳ס נאװערנאר
 נאדסעגט לײדים ״איגטערנעשאנאה

ױני<יז, װס־רהערס
יר קלאוקםאכער ב^וארד ״דז־פןוינם

1אי-
—:הערחגז ״ווערםהע

 אנערסען איך װאם ׳צײס זתד ,אין
 ׳בריף אײער אין זאנט איהר װאס םילעס

 ניס האם איהר װאס םיך פאידריסם
 םײן 1צ עגםפער גינסםינען קײן גענעבען

 צװיסםינקײטעז אײעחנ אז פאדשגאנ,
 אי־ נא<ד ו#ו<ען אמדוסטדי* דער אין

תתנן בערגעגעבן  װען ארביטוײישאן. צו ו
 איײ באאײנםיזסען צו נעזוכט האב איך
 איר ד״אב פלאן, דעם פאר לידערס ערע

o זינען אין געהאט פאלשםענדע n 
ט |1א ק1קלא די םון װאהלשטאנד  אר־ מ

 זיגען אין געהאט אויך האב איך בײםער.
 סםײם און שטאדט םון אינטעדעסען די

 נ־1א מקזיסםירענדע די םון יײדזןז װאס
 סטדייק איצטיגער דער אויב ארתונגעז.

 עם סען װערמן, םארצױגעז לאננ צו זאל
 דאם און לײדעז שדתרע צו פיהרען בלויז

̂  אין סטאנדארדם די פון פארניכםונג
 לאנכ םון שזין זײנען וואס אינדוםםריע,

 סאנט־ סעטעלפײמם זוערכע עסאבלידם.
 ארויםגעצװאוננעז ניט זאהען ראקטען

 קענעז םירטעס אײנצעלנע אױף וועדען
 קא־ םון פאלץ דעם פאדנעמען ניט זײ

ת;יעקם  גענר האם וואס אנריטענםם, ו
עררײכען. צו יאהרען ױגיאן דער מען

 איה האב צוריק יאהר צװײ ״מיט
 דער פון פארשלאג אוים׳ז מעהרסטענם

 וחגגען קאםישאן, די באשטימט יוגיאז,
 נינסטיג, אזױ רעדם בריף אײער װעלכע

 פראבלע־ םילע די באטראכםען צו אויף
 םא־ 1צ און אינדוםטריע אײער אין מען
 םאראינ־ די צו רעקאםענדײשאנס כען

 האט קאפױשאז קײן צדדים. טערעסירםע
 סעהר םיס אדבײט איהר געםאן ניט

 םעהיגקײ־ מעהר םימ אדער ערנסטקײט,
 איז ערשטער זײער קודאזש. און טען

 1צ געפיהרט האבען רעפאדםם צוױיםער
 אוננזנדעכטינ־ מאנכע םון אפשאפונכ דעד

 בא־ פון אײנםיהו^ן דאס און קײטען
 עס רעפארםען. קאגסטרותטױת שטימסע

 די ען1^־םא 1צ בילציז דא גענוג איז
 אינ־ אנעםפלאיםענט םונ׳ם עטאבלירונג

 מא״ םאלשטעגדינע די און פא:ד שורענס
 אונ־ כים1םכס שליכטען צו אוין* שינערי

 װי אנוײסענטס. ת1קא«לעסםי די טעד
 חאט ברי*, אײער אין אן ציעט איהר

 גריגדליכע אמיסגעװיזען ?אסישאן די
 םארפלאנטערטע די אין םארשטענדיגוגג

 זײ אח אינחסםריע דער םח פראנען
אנשטדענממ^ זײערע נעצילט האבעז

 !אר־ שםענדיגע און םונדאםענטאלע צו
בעסערוגנען.

 האט דעפארט לעצטען דעם ״אין
ip םי^ײטיגע נעםאכט האםישאן #די n־ 

n צװישמן םעגדאציעס. n :u זאכען 
ט ־in האט ר א פ  בא־ f אנגעצייכענט ת
 אגריםענם נײעם א סאכען צו אויוי זיס

שד ארגאניזירמע די צוױשען  םאטפזמט
 די אח סאתסיל) ^אינדאסטריע^ רזןרס

 שטארקע אננעגעבען האט איז ױניא?,
in םה ojr D*n םאר רזאכען1א n o  pn 

 אתאגיזא״ מיכטיגע ײ11צ דיזע צװישען
 באדע• די אז נינ^ װי< םען אױב ציעס

תו ־in אק גועצן םר ם  ״mi vftw ןיגח
i n י און נמחר *לז מ D ם v p h n g o n

 זײנען רעסאממגדײ^ואגם ״דימג
 סאנג^עפםשד ,ןיי p• נעװאסן נעהײסזנן

 *tn םי| pgliio מען1ריטמ\1צ און סןרס
n אין גיאן.1י n ם tr *י ip  n  eyw 

p g אז ען,ידעדד»אי1ו i n 
 סר י«םואמיך1ח איז טםרײה איצםיגאר

«| י״גד״י ם דזשימדס^ די »נ מג תנ ו

 אתקאם• itnw איצט ביו pr פאױציצ
 שסרײטיגקײ״ װעמעגס און יראמיסיץ•

 יײקעגט גרױסוו, זײגען אײר מיט טען
 •ynjmr יפט1ח די אז ניט, אבער איחר
 טאנױ די אױ(י פאלט סטרײק םון סײס

oiniropyo, אנגעגומנן ח^כען װעימ 
i n און רצקאםענד״שאגס סאסישאנס 

 זיײ איץ• םיט שטרײטעקײטאן וועמעגס
 די אין ערנסט. װעגיגער םי< אױך גען

מ-ים  פאקטשר1ם»ג דיזע אט פון םעק̂ם
 די נפן1גצפ פאצ^פאן די חאט רערס

?אנגט9;נ9 װאס גאדענונגאן, כעסםע
o ױײדזשעס, n ייעג no אר• סיזאן

o און בײט n אנגממממנמ פון נאכסומען 
סםאנדארדס. יײכאד

#p i r י11 צײם מאכען אכם i n 
imnip i אח אן געהט סםוײיס n ם^י־ 

i אין איצם איז סיזאן n סאסע Dna- 
 חאל-9*■ג זײנען מאך יעצטע ניזי. םע

n: טען n ^ p  nyoiiyo:iR i n ^ y-: 
i צװישען צען n 1א װגיאן| o n •אינ 

 גינססינע 1נטע1א פאונטי* יעל1אסט1
i* יגמ;גען,1בא n ד באשטיםטע ?ײן  ה

 און יסנע?ומען.1אר נים זײנען זולטאסעז
 פאוימ^לאגען איך חאב dpi צוייב אט

 סעטעיםענט עג^יכען אז און ש;עיען א
 זײנען גמוועהנליך ארביטרײשאן. תרך

 זיך ?װענקלען ױאס באלעבאטים די עס
ט1א אנצתעםען o אבעי ׳ײמאן1ני n 

יתיאן. י1 עס איז מאי
ô' ״אײנינע in םיט־ לעצטען האבען 

 אבתשע^ןואנס, נעוױסע אגנענעבען װאך
in נעװ?ן טײלװײז זייגען וועלכע 'ii־ 
o אין האיט n םא• נענעז #1םי 1צ בריף 

 םיט סעטעלםענט װעילמג 1גענ1אי כעז
 ביז רערס1סאנוםמסםש ארגאניזירטע די

 אגרימעגט ?יץ גיט ערגרײכט1 איהר
 אבתשע?שאנס• דיזע ס.1זשאבמ1 י1 מיט

i איז ױערטלאז, זײן 1צ שיינען n צײט# 
 שוין האט איהר אז ׳צו גיט איהר װען

 איג־ צאהל גרויסער א םיט נעסעטעלט
.01םעסםשורע1םאנ דעפענדענט
^ס און ער1אד־ ״אויב-  פרא
 1איצטיגע ער1 אין װערען עטאבלירט

 געםאכט םוז סיטואציע, קאמפליצירטער
mmi ̂ווט עס װען אנפאנג אן  אן זיך. ל

 oin^pyoi:R« די םים אגריסענט
 א| סים mini נאכנצפאלגט יײכט רועט

 מאנוםע?םשד סאב די םיט אגריםעגם
o in. ס,1זשאבע1 י1 אנכאיאננט װאס 
 שטיצע אהן בלײבען ניט אן1 איהר יועט
 זײ, םיט אישוס אייערע ש^יכטמז 1צ אויוי

 האבצן װעט איהד װע| איבערהויפט
 אינ־ םיט׳ן אט־ימענם אן אויסגעארבײט

םזתוםעקטשד די פון סאונםיל דוםמריע^
.Din

 םוזמן װעלכע ״ס1ע1ילי די זײט ״איה,*
 טייכ־1םאראנםװא די זיך אויןי נעהמעז

 אועיםוײײ םײן י?װײזען1צו 1םא ^יט
 ?אנםע״ אז ׳האןי איך און שילאג1םא שאן

m : n זא־ ים1צד שיתנע1םא די פױם 
 ?אנסטחסטױחנ און שנעלע |y::no לען

iPORourn. אין שטעלען זיך ותל איך 
 צדדים, p:n'Fiso י1 םיט ונג1יה1בא

 באטײלינען צו זיך זײ םיז פאדלאגנענתג
 1םא אויך וועל איר !.Ptjnyojtp איז

̂אגנעז o םיז י n טאן1םשע איםפאחפיעל 
 אק באנײען צו ייע1וסט1איג 1אײע אין

 ?אנפע־ רי םע1פא 1אםי"ציעיע 1מעה א
ir t:n, װאס ip מיט אננעפאננק האט 

 האפען, it איז עס צורי?. װאכעז צוױי
 אנטייל ת<ען1 וואס פעתאנעז, אלע אז

 עס וועיען ׳in:nyo;FP י1 איז :עסעז
 it אבזיכט אױםדײכטינעז אן םים טאז

m ^ m n אגוייטעגם. אן
 װעט ײעג 1דיזע אז ,1אבע פאל ״איז

 ײר,1פא<נ1נע1א זײן 1צ אחיסמײזען זיך .
j אײך פון טעז1עתוא איך וחדל it in ' i i 

 יײ1ביט1א םון אנע1ם רי אכטען1באם
, שאז״.

ד ן ו פ ל . ע. י ח ט י ם ס

אן צי אלו עז ר פון ר ע ט ײ ב ר  פון א
ען א ט ל ע ט ע ס ע פ. ג א ש

 אוז נאלדבעת פון אדב״טער הי מיר,
 סםרײקע:־ בר^דװײ, איםם 2־4 װאי־קם,

 IV נעהםעז דאמ, דזשזםפיםאז אין דינ
̂ויונענדע רעואיוציאן. ם

 װ<»ם װאמז, נײן לעצטע די םאר
 IJDvn םםרײס, אין נעוועזען זיינעז םיר
 חנר אי) איבערצײנם װירקליך זיך םיר

 אונזערע םון איבערנעבענהײם אםת׳ער
?.potto די «ו פיהרער

 די ראם ?ונבעםראנם אין נעהםענדינ
 משער־ ה<וי אונזער פון אינערנעכענהיים

tto,) קאנ׳ד נחדער און ליםקע?, נחרער 
 אםיםטענםם איבערינע די און וױםש
pat»n? סםרייק דיוען איז װירפליך 

 נעםיחל װאונרערבארען v ארויםכעצײנם
 פון וױ סיר בטדאנפען אײניגתײם, פון

 זײ ווינשען םיר או? הארצען םיפםטען
 און סולםעם פיהרערס אונזערע אלע און

קיטותםאכער. איע פאו זיג. »
 pan אוגזעי אויס סיר דדיקען אויך

 ״?ottnptw ברודער סשעדםאן אונזער «ו
 אלם אמז *ו איכערנפגענהײס זײן םאר

 משןר־ בלאס אלט אויך װי םשערםא?,
האםיטע. די ס»?.

 בלאתאל גחמפר, לוי
a< באלפיו. הערי  »VPV 

bps ,35< תאשדיע jm.
ר, רזשייק ת מ  pv. 3< ס

סאלאםא! . :

 פימדעלפמ און סליװמנד פץ סמוסמונער
ססדייקעד נױודמד חילוי פוילע נענעז כאשליסעז

 נא״ ;vo די חאט זממא? פר׳דידענט
ivotp קלאוק־ דער פון טעלענראסע א 

 סיױויאנר, פון יתיטז רpםאכwדח י»ת
 :פאלנט ווי ?ױ יעזם ױאס
,onpo ,?זינסא »m. .י. װ. נ. י. א

 נא• טיטנלידצרשאפט «פ<יװלאנד?ר
 סםריי־ יארק נױ די ?pp>pn *ו שםיסט

 דאיאר. טויזענד ippptout 10 םיט הערם
 הא־ איצט װערען ootpoepev סיעציעלע
 צו געה? װעט העיםט ?רשטע לעקטירם.

 ער־ ipp׳r *ו ?רװארטעז סםרײ??רס. די
per םרייטאנ. חימטינעז אײג*«ותלוגנ 

 װ״םערער םאר גויםינה״ם םו? םאלם אין
 אר• טאנ א ווערען נענעבען וועט חילוי,
נייט.

סריינדי?ר״. טשארלם
*ליי?, זיר םאר ר?דט טעצלעכראמע די

 באטראכ• ?ליװלאנד םון ?לאולמודער די
tpo אי? פלאוקמאכער רי םון סטרייל ד?ם 
 זיינען סטרייס. זײ?ר םאר אױך יארצ נױ
 אינטער־ זעינצר דער po םייי א לשר זײ

 באהפלשט זיײעז זיי און ױניןו?, נ?שאנאל
 נרידערל־כק״ט פון נײסס ז?לנעז דעם םח
 זײ? זיכער ?pp סע? און םאלידאריםעם או?

 דורכפ׳הרען •ינקםייר ײזנילעז זיי ד<ום
 זיין װעס עס װעז אח באשיוס, זײ?ר

םעחר. און מעהר נעבען זיי װעלעז טיטיג
דער איז קריינדלער םשארלם ברידער

 דרעם* און חייאוק״ דער םון מענקדזש?ר
 איו און היױויאנד, םון ױניאן דאכעד

 אינ• אונזער םון װ״ס־ירעדײזנס »
 ערװעחיט »*ז ?ר ױני^ן. טעמעשאנאל

 עקזעסוםיװ נענעראר «ום נעװארןן
 קאנװענ־ לצצםער אונזער אױף באארד

פייאדעלפיא. אין שאן

ר ע כ א מ ת ו א ל מ ק א פ י פ ל ע ד א ל י  פ
ן ע ס י ל ש א ג א ב א ט מ ײ כ ר  א

ן ר׳ א ק. פ י י ר ט ס

 די האכען שטאג1אנע1 פאדאכטאגען
א פון 1?יאו?םאכע םי ^ א י  אפגעהאי־ םי

 שיי1םעמבע עגטוזיאסטישען אן טעז
 אײנ־ איז עס װערכעז אױף #מאס-מיטיגנ

 זאיען זײ נעװאתן, באשלאסען שםימיג
o םאד איבײט טאנ א םאכעז n •ױ: 
סטוײיק. 1יאו^ע

o : n ,? n■ ספעציעל איז זינמאן 
in: אחיסנעמםעז s n y צו ip r o n iu 

 בא־ דארט האט ip און זאמלומ,1םא י1
 די אװאציע. מדיגע1שטו א הוטען

 ען1נצױא אינעהאיטעז איז םאתאסלװג
o איז n פ־י ק;־ול נחיסען c.n ײעם: 

פילאי־עי־פיא. איז ילײסעאום לײבאר

w פיהדען נאלפימר אין סלןװסמאכער האספײן ענעדנישעןןרנאניזמדןנפ «ן
רם זיגםאן פרעזידענם שע אדרעסי אםיונג ענםוזײאסמי קלאוקםאכער פון םארז

כאלםיםאר. אין
 Dnf’yoy: געװען שוין איז עס י11

i אין n י1 האבען
iporopir p̂ נענוטען זיך 1באלטימא אין 

 עס וױ און עז.1גאניזי1א צו נײ דאס אױוי
 ־1ענצ נאגץ א אױף אס1 זײ סחןן שײנם,
i און םן1א גישען n ,איז װאס <א?אל 
 םיט ען1געװא אױםגעלעבט נײ אס1 אדיןי

m א n p טאנ םון װאקסט יק,1צו צײט 
םאנ. צו

 זיגםאן DJyi'ini איז שבת לעצטען
 1צ ,1באלטיםא i״p ipdippj םפעציעל

i איז חעלםען n .בײטאנ שבת ארבײט 
^ן אפנעהאילםען א«ז װ ע  גנ1זאמל1פא א נ
ivordpir סח p̂, מעלכע ■tn. זינםאן 

iy .o האם i'o n it האט oiy>piy 1פא 
 עס מי 1?מאכע1?לא 1בא<טימארע די

iporopir םיט׳ן האלט p̂ ?1ני אין סטרײ 
 װי זעהן צו ט1ע1אויםנעפא זײ און ?1יא

 ?ײגע אין אז אפצוהיטעז, מענליד װײט
1 poזאל 1באלםיטא איז 1שעפע ?לאו? י 

 ׳ן1םא בײם1א oypo inmi נעמאכם נים
קעם.1םא 1?ע1יא נמ

iy אויך האט o inyj באילטי־ י1 צו 
i מאמט* *:)ropir5p, איז. עס נויםינ װי

 טמן1אתאניזי נוט א האמגן זאלען
^ א  ־1םא צו כדי מניאן, ?ע1שטא א ״ל

in y o n לאנע. 1זײע i n איז מיטיננ 
i .1ענםוזיאסטישע אן 1זעה געװען n 

 םון ipdiph די אז איז, סימן 1בעסטע
iy : in  o n יפנעגומעז1א זיי םון זײנעז 

i איז זײז, צו באדאחי וױ געװאחס n 
1 dpudצאהל באדײמע^ גאנץ א אס 

 אנגעשיא־ זיך האבעז nwjniiR די סון
o םח 1nםיטנלי אלס סען n .לא?אל

אי־ אמז גיט זיגמאן o:n'Tnt װי
ד o בײ שבת לעצטען איז #מ n מיטיננ 

o n  po ט1שטא1םא לא?אל? :in tiiy 
 איז אס11 סאםיטע, אתאניזאציאגס די

 צו־ װאך א מים נעװאז־ען נעגוײ^ט שױן
pjnit i n  .pn װײ־ איז ?אםיטעט םון 

־1א אמאניזאציאגס י1 םאמתעצעז מעו־

 אןיוי זײן אויך און לאקאל ׳ן1ם» בײט
i n אז עס, הײסט אױםצופאסעז, װאך 
ly די אין זאי עס str באלםיסא.- םון 
 נױ 1םא בײט1א p'P inyn נעסאכט נים

u 1אדע oimroppouuo 1יארקע rn־ 
o in, יאנג וױ iod i n״p אננעהץ. װעם

o אױיי n 1 םיטינג poי nuo'o>ROר 
ipordpir p̂ אנ־ אװך ־איז שבת לעצםעז 

 אזיך pm ■אלא?אז•, ס. .1כ געװעז וועזענד
ip ונט האט i אױף ס1מא זײז נע̂ז n 

 ״1פא איז יאלא?אף .1כ םאמאםלוגנ.
 יאר א אויף כלױז 1באילםיםא אין בליבען

pnit i ט1םא דאן און אטע* t חענע־ נאך 
nוואו ׳ i t אינ־ אלס באשעפטיגט איז 

.1ארגאנײזע טעתעשאנאל

 גראטולירט אײנטערנעשאנאל
 סטױיקעד רײנקאוטמאכער

באסטאן םמ
itr;iR געשיקט האט נעשאנאל1אינטע 

^ רי ע ג ל א  ײגסאום1 די 1צ אכמ1םעלעג ם
i װעז באסםאז, po 1סטזײיקע 1מאכע n 

:אנגעהויבען זיך האט ײ?1סט
 אינסעתע־ 1אונזע םון נאמעז ״אין

^1ג ױגיאן שאנאי לי סו  ײנ־1 די 1םי א
 זײעד פױם באסםאן םון 1אדבײםע קאום

 האםען, 1מי זש.1סטאפע םאלגרײכעז1ע
o נאכםאלנעז וועלעץ זײ אז n בײשסיל 
i זײעדע פיז n n o ײד אין ארבײםער  ר

o תרך ס1יא נױ po 1ײ1ט קאוט n, װאס 
 -1א אײנהײםליכע נעװינעז וועלען זײ

 און שעפער, איע^ אין באדינמנגען בײטס
 װעיען זײ װאס איז, אלעס םח 1וױכטינא

t א אײנשטעלען p i t o r אין ײניאז 
o iu p rn  i n תסם  באסטאז. po יע1אינ

 מים זײן זועט ײניאז אינםזןתעשאנאל זײ
i ביז אײך t פנד. אלנרײכעז01ע אן 

o זיגםאן, מארים an ^rn s,
ito כאר^ף, אברחם n p y o.״״

מענשען מיליאנען
דעש תרך הילזער ױיערע פון קהײטaקר> פארמײדען

פון נעברױך צייפױנעז

עקם-לאקם
ר ע ר ד ע ט ט ה י ר א י ב ן ע ג א ר ם ע ר י ל ו נ ע ר

 לייכם איהר קענם םיליאנען, יענע פון אײנער נים זײם אמזר אױב
 כא• עקם־יאקם װאס עקם־לאקם, כרױכען וועלכע די, פון אױסגע«ינען

 rpw נעםינען די קענם איהר זוכען. נים ל»נב זײ דאדעס איחר דײט.
 גזעאםער, אץ םקול, אין שא^ איז נאם. אױפ׳ן םרים. איז שרים יעדער
 נעפי־ איהר קענם ווענדען און קעחחון נאר זיך ומןם איחר װאו *רעד

 םאר וואם דעחמןחלען אײך וועלען יואס נעברויכער. עקס־לאקם גען
םאגען. פארץ אח דאקס עקם נדםעד װאונדערכארער א

?קס-לאקם פארסויםען דראניםםען ■ראנרעםױמ אלצ
40DJPD אין
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אינטערנעשןונאל דער מסאלסיפון ױ צו
 1926 אױגוםט, טען24 יארה, נױ

,גערעכטיגמײט״י:־י םון רעדאקטאר צום
ען ג ע ט די װ ײ ק ג טי ױ ן נ  m פו

ר א ב ײ א. ל ר ביו

 ױניאן קלאוקםאכער יאמןער נױ די
װעיז־ םאדערונגמן, די םאר יעצט פעמםט

 ברײ• דער בײ פאפולער ?עחר זײגען כע
מיטגלידערשאםט. טער

 באארד עקזעקוטיװ דזשעגעראי דער װען
 *אינדוסטריעלען דעם אנגעגומען האט

 יאהר אין ®ונקטען, 10 םון פראגראם״
 גרעס- די ארויסגערופען עס האט ,1923

 טעמבער יעדעז ביי באגייסטערונג טע
ארגאגיזאציע. אונזער םון

 אז םארשטאנען, האבען םעמבער די
 נויט־ לעבענס א זיינען םאדערונגען די

 מאטעריאיע זייערע םאר װענדינקײט
 װאױלזײן םאר׳ז אויר וױ אינטערעסען

אלנעםיין, אין אינדוסטריע דער פון
או נע״ ױניאן דער איז עס וױ דעם נ

 אנצוחאלטען און אױסצוקעמפען לונגען
 אנשטאט װאךארבײט, םון סיסטעם די

 אננע- באסעס די האבען ארבײט, שטיק
 דער געגען סאבאטאזשעװעז צו הױבען
 סאמע חנם אונטעמראבעגריג ױניאן,

 אנטװיקלו;:, איגדוסטריעלער םון יסוד
 לע- אלע אין סײז די וױ אנטלױםענו־יג

 דעם םיט סחעב-נעסטען, שאפענדיג כער,
 א■״ און שעריגען צו צװעק אײנציגען

 אום ױניאן דער םון כחות די צושװאכען
 די ארבײט. שטיס אײנצזםיהדען צוריס

 אויג םארשטאנען, האכען םוקסען כיטרע
 םאכט, אין בלײבען זאל ארבייט װאך
 דער ױניאן דער םאר ױין־ דאס װעט

 װײ- דעם שםידעז צו אײזעז און האםער
 םעםבערם. איהרע םון שיקזאל טערען

 פסיכא־ די עגדערט ארבײט װאר װײל
 אייניג־ שאםט ארבײטער, די םון לאגיע
 אר־ איין צוױשען חארסאניע און ?ײס

 מאכט דאס און צוױיטעז מיט׳ן בייטער
 אנצוםיהרען ױניאן דערי פאר םעגלױ

 םאר קא־טוי װײטערען דעם ערםאלגרײו
םעמבערס. איחרע םון אעטערעסען די

 אבער האבעז אונז$רע באסעס די
 און הםקר׳ות, צושטערונג, אנארכיע, ייב

 ױניאן דער מיט קאטזי א דארימגר
טױט... און לעבען אויוי

 אינ׳ם סאדערונגען, די אנאליזירענדיג
 זעהען באגריםען, סעםבערם די םון <יכט
 פאד• םאדערונגען א<ע נישט אז מיר,

 םון םחות די אין ארט גלײכען א נעםען
מעםבע־־ס. אונזערע
 ״יישי• פוגשטען: די אז זעהן, פיר
 פײ טײם״ קאגטראקטארס״/ אװ טײשאן

 די העכערען עמפלאימענט״, אוי ריאד
 אר־ שםונדען םערציג ארן וױידזש־שסײל

 בײ יחסנים גיוייכע זײנען בײטס־װאד,
 זיײ פון איגטערשיד אד«ז סעםבערס, איצע
v .ריכטונג

 ךער־ די אז באנדײפען, טעםבערט די
 מא- -יייעקכע זײנעז םאדערונגען ביצגטע

פוגראמעוטא־ » אוז נעװינסעז טערי;ג?ע
 אינזער שין פראצעש אין ענדערונג vל

אנטײישליגג. אי:דוסטריעלער
 די םיט אבער איז אנדערש גאנץ
בױרא. יצײבאר א םון םאדערונג

 שוין םאדאײניגם ױגסם לעצמער דער
 א ווענען םראגע די א׳לעםען. נישט

 מײ״ םײן וים5 םארגעםט, בױרא לײבאר
 םחות די אין ארט שװאכסטען דעם נונג,

 דעם אויןי און םעםבערם. אונזערע פון
 א אנצוםיהרען אויםקומען װעט געביט

 אונזער צװישעז •ראסאגאנדע שטארקע
םעםבערשיפ.

 :פארשידענארטינ זײנען כמנות די
 לײבאר א אז אױם, זיך דריקען אײניגע

 צוגעהן ם״ז̂א ווען געווען גוט װא״צט בױרא
 אר־ דער צו אז םײנט, דאס עהר^יך.

 װעיד יענע, װערעז געשיסט זאילעז בײם
 םריהער םון חנדזשיסטרירט זײנען

 ״אײנע־ דזשאבס אויזי שיסען נישט און
 נאהענטע זײנען װעלכע םענשעד, נע

 אנדערע ױניאן.״ דער אתם מםעילקעס
 איז בױרא ילייבאו־ א אז םײנעז, וױדער

 נישט האט זי און געוועז אםאל אאין
 םון זיי םאכט דאם עקױסטירען. נעק^נם
 דורכ־ א סא< .אײן אז ״זיכער נוריהער

 דרײ א 4^רכפאל!״ א םאיל אלע טאא,
 יײבאר א m נמגח׳ם, עלעםעגם «נר

 כירות, אויוי גאנצעז אין מױג ביירא
 םױ ער וועט בױרא ל"ב*ר א םים

nrt און נעקסט יאגנעז « אױוי װארטען 
 דזשאב א מרמען ער סאז ער. זאגט אווי,

 א וױ- ותנין, אצאריײ חרך שגעיער,
 םון חנהאםענדײשאן א דויד - מטיעער,

 ארבײםער n דורך אדער םארםאן, א
 נאר ״אמ טענח יעצטע די םאדמעט. איז

 נעמערליכםגמג n מײנתנ, סייז
t פוסען םיר וחנן , i אר־י «זױ וױ צז 

 טאג, צו חײנמ דדפאבם <ןריגען בייטער
 אונוער פאר שאגדע א ישוט עס איז

 טענשיימ חנחנ נעגעז איז עם מניאי?.
 אוג- סון םאראי די שאוײגט »יז

טעםמנויס ואדזנ
ר אונ• ®ון צחיםאגי נמתאנער מ

 גאר װאס לאגע א איגדוסטרז״שאםט זער
ו םארמאכען סיזאן יעדען י  צעהנמיגע ז

 ױערען ארבײטער טויזעגטער און שעיער
 קוםט עס גאם. אויפ׳ן ארויסנעװארפען

 סא״ יאנגע םאר ארומצװעהן אויס זײ
 א באהוםען זײ כיז ױײדיג, גאטען

 איז עס װען ערשט, דאס און דזשאכ,
 אײן םון םען װאגדערט ביױ. גוט שױן

ץ א  סיזאן דער ביז צוױיטען אוים׳ן ײ
הםקר. אויף װידער און םארשוױנדט

ראטע־ אומבאדינגט מוז ױניאן די
 איהרע בײ שטאיץ מעגשייכען דעם ווען

 אלע םאר מאיל איי אפשאפען כיטגילידער,
 זיך רופט װאס שאנד-וױנקעל, דעם מאי

 אוםכא־ זיך מוז ױניאן די מארהעט.
 ניט מעםבער םאר׳ן אײגשטעיען דינגט

 דזשאכ, אוים׳ן שוין איז ער װען נאר
 דארןי באס דער װען דעם^יט אױך נאר
 ארבײטער דער װען ארבײטער. דעם
 איהם האט ױניאן די אז װיסעז, װעט

 זץ־ ער װעט ארבײט, דער צו נעשיהט
 םון אײגםלוס אונטער׳ן געפינען נישט
 אז װיסען, װעט ער םארםאן. אדער באס

 די אז באשיצערין, זײז איז ױניאן די
 װעט דאס איהם. װעגען זארגט ױגיאן
 אין ױניאן דער םאר געזינטער זײן אױך

אילגעםײן.
 אין זיצען צו אויס יעצט לןוםט מיר

 ועח סטרײק, פון צײט אין קאםיטע א
תין א אויגעז םײ:ע פאר איך ױדע  ש

 זיך בײ ארבײטער האבען באסעם בילד.
 א<ע םון נעכאפם םרײדס, אלערלײ פון

 סװע״ בײ געארבײט האבעז װאס יצעכער,
 בײ און װעש בײ טײס, געק בײ טערם,

 ני־ גא:ץ זײנען פרײזען די גישט. װאס
 פרײזען שטעלען צו קוכיט עס װען דעריג.

 די שרײען ארבײטער, דאזיגע די םאר
^ט זײנען זײ אז באםעס,  <ןלאוס־ <ןײן ני

 די אחיםגענוםעז האבעז זײ מוכעי...
 טענה׳ן װעגען, רחםנות אויס ארבײטער

באסעס. די
 טױזעגטער טרײד אין האבעז מיר

 ביזנעס: איערלײ האבען װאיס מעמבערס,
 און נראסערם קענדי־סטארס, פארמס,

 אפהענגיג ני׳טט זײנעף װעצכע פעדילערס,
 דעם םאר נאר װארטען זײ טרײד. םון

 אר־ װאכעץ םאר א ארײנצוכאפען סיזאן
 די פון זײ אגטלױםען נאכהער בײט.

 אנדערע די איבער לאזען און שעפער
 סאנרישאגס די אפצוהיטען ארבײטער

 קא־ ארבײטער אזעלכע ױגיאן. פון.דער
 אין <וײט ױניאן גוטע הײן זײן גישט נען

 ארײנ־ נאר איז צװעק זײער װײל שאם,
 עם װען שטונדען. פאר א נאך צוכאפען

 בױרא לײבאר א עקזיםטירען אבער זאי
 געװען. אונמעניליך צושטאנד אזא װאילט

 מעכד אונזערע או זעהן, דארםען םיר
 מרײד. אן אבתענגיג זײז זאילעז בערס

 ער ארוי4* װיסען, ער דארן* דאגען, םון
 איז טאנ צו הײנט לעבען. א מאכען
סײד״ א לײטע יענע בײ טרײד אונזער
ילײך.

געזונ־ קײן ניט איז צושטאנד אזא
 זעהן ױניאן די דארף דאריבער טער.

 מעכד יענע םאר נאר זיך אײנצושטעלעז
 זײ״ איז טרײד קילאוס דער װאם בערם,

פרנסה. אײנציגע ער
 איז בױרא <ײבאר א וױםייל אויף

 זעהן מען סאן ױניאז םאר׳דער װיכטיג
 גאװערנאר׳ם דעם װאס פאסט, דעם םון

 די אז רעסאמעגדירט, האט קאמישאן
 װערען, פארװא^טעט זאי בױרא ייבאר5י

 נאר אי^ײז, ױניאז דער םון נאר גישט
 די םיז םארשטמהער די מיט צוזאמעז
וױ שטיעער זעלבעז ten »1אוי באסעס,

 נעםע- װערט פאנד איגשורעכס דער
נערזשט,
כאפ״ דעם אױסראטען רארםען טיר

 ניט אינדוסטריע. דער איז סיםטעם <א•
v נאר m\ ײ מ ע  װעיכעf באסעלאך, אי

 טאקע נאד נאכט, איבער ענטשטעהען
 ארכײטס אומגעוױנשטען רעם געגען אױך

 ארױס און ארײן לױפט װעיכער עלעמענט,
 די אונטער כאדען דעם צוטרעט און

 א נישט איז אינדוסטריע אונזער םיס.
 רחםנות אױס נישט פיאץ, טשאריטי

 אין שעפעד. די אין אונז מען האלם
 םיט אוצדות יליגען איגדוסטריע אונזער

 פאר־ און קראפט ארכײטס און געיד
 אנדערע צװישען ארט וױכטיגען א געטט

ילאנד. פוץ איגדוסטריען נאציאנאלע
אונטערשא־ גיט דאריבער מען זאל

 בױרא, לײבאר א םון וױכטיגקײט די צעז
 איהר, פאר זיך אײגשםעלען טאהע נאר

 פאר אײן זיך שםעיען םיר װי פונהט
 װעי*ען װעיכע פאדערונגען, אגדערע אלע

 דעם פון אינדוסםריע די ארויסשיעפען
 הא• באילעבאטים די װאוהיז זוטפ, טיםען

םארשיעפט. איהר בען
,P א ב ם ע ר מ.

.9 יאקאל מעמכער

 האנר־ די געגען פראטעסט »
אםים. 22 לאקאל ®מ לונג
 ״נערעכ־ דער םון רעדאקםאר וועדטער

:טיגקייט״
 דרוקען װעס איהר אז האף, איך

 פון האנד^ונג דער געגען פראםעסם מײן
.22 לאטאל

,38 יאקאל םון מעסבער א בין איך
שוין ארבײט און ם׳  צײט. יאנגע א ני

 א געהיא:?ז אץ־ האב ארבײט זומןנזײג
דרעס־שאפ. ױניאן א איז םלאץ

צופרידען, געװען אוראי איך בין
 צושטערט באיד איז םדײד םייז אבער

 אװעקגעגאנגען ג<ײך בין איך געװארען.
 א קרא:ען0ג האפ ̂ר? יאקאל םײן צו

 םיר זאל םען אז ,22 ילאסאיל צו בריוי
 איך װען אבער קארד. װאירקיגג א געבען

אקאי צום געקומען בין  מײן מיט 22 י
 אז געעגטפערט, םייר מען האט לעטער,

טג גיט טען  צו סארדס װאידקיננ סײז י
יאקאיען. אנדערע םרן מעםבערם

 די אין אז ערהילערם, זײ האב איך
 פון קאנטראלירט װערען װאס שעפער,
 גרויםע א ארכײטען 38 ילא^איל אונזער

 'לאקאלען, אגדערע םון מעטבערס צאה<
 אבער .22 יאקאל םון מעםבערם אויך װי
 נעסוםען איז עס געהאלםען, גיט האט עס

 װאיר- קײן ניט גיבען םיר ענטםער: אײן
<ןארדס! קינג

 האב און ברוגז געװארען איך בין
 םון קאנםטיטוציע די הילױ צו געבראכט

 ,9 ארטיקעל איגטערגעשאנאל, אונזער
 םון םעםבער א אז זיך, לײמנם עס װאו
 א אין ארבײמען געהן קען לאסאל אײן

 קײן םארלאנגענדינ ניט לאהאל צװײטען
 אבער צײט. װאכען צװײ םאר טרענסםער,

געהאלםען. ניט אויך האט דאס
 אז רעדאסטאר, ברודער גלויב, איך

 עס געזונטע. <ן'ין ניט איז האנדלונג אזא
 ױניאךפרינ־ גוטער קײן ניט זיכער איז
ציפ

 דרוקען װעט איהר אז ה^פענדיג,
 איך, פארבלײב פראטעםם, םײז

נרום, כרידערליכען םיט
 ין א ם <ן י ל v ז װ.

.5 נומער לעדזשער ,38 לאקאל םעםבער

המקר שײגס אין
בילד) (א

גרינבטרג. וױלי םת

 טאג חײסער שטיסעבדער, א איז עם
 אטעם. Din אפ כאפט םעז װאס סוים
 קלאוק־ דעם םון לאנער פריגס דעם אין

 איז םטרייס־זאל אין — סטרײס מאכער
 שוועבט רויך ®אפיראסען א ״5םונקע

 גרופען זיצען עס לוםםען. דער אין
 אױםגעטאנענע םיט •יקעטס ססרײקער,

pjn דעם טיכלאך סים זיך װישען אוז 
•נים׳זןר. זײעחנ םון שוױים

 וואס אנדעחנ די דערצעהלט אײנעד
 ארויפאוםענדיג תרכגעלעבם, האט ער
סקעמשא•. יענעם איז דענואון איז

 גרר א זיצזנן וױנקעל ױיטיגעז א אין
 איײ עתסט. זעחר םתיעז, איז םענער וע

 וואוסס, אין גידעריגער א זײ פון נער
 הארעפאשנעם אײנגעדארםען אן פים

 חרכגע• חאט ער \ואס דערצעהלט פגים,
 טימ ינקלען6 אויגצז וײגע און יעבם,
 ןויעגע־ אן טים דערצעחלט ער פײ*ר•

טד א ם$מנן צו טם אטעם

 ארויפגעגאנגען זיינעז טיר װי אזוי —
 גזנעפענם און שטאק זיבעטען דעם אויף

 א געהערט זיך האט שא•, םון טיר די
 ,באיס :געטאן זאג א האם אײנער ונג.5̂<

 םון צוױי אםיס, םון אײנער רעדי!״ געט
 זייערע *ן רעוואלוחנרען םיט שאי

 םיר דער בײ געשטעלט זיך ד»אבען הענם,
 רעװאלװעחנן n ארויסצזלאוען• נים אונז

 טראך! טראך, קנאסען, געגוםען האמנן
 אײ געפלוינען אין קוילען םיז חאגמל א

 אונז איז םויט דער mvp אונזערע מני
 ברודער אײן אויגע?. n פאר געשםאנען

 1אי זיך דחנהט צוױיטער חנר םאלם,
דרייזמ.

 דער־ — ברידער, אונזעחנ םון אײגער
 חןר צו יױםט — וױיטזןר ער צעח<ט

 טיר דער בײ גענגסטער דער טיר.
עע םיט אוחנא זיד שסעלט  ברײטע ̂ז

אמים. גים יאזט און •איימס

 ארויס״ איז בדיוי םאלגענדער דער
 םון לאקאלס אלע צו געװארען געשיקט

 גוט אזוי זײט אינטעמעשאנאל. דער
 קומענדען אין בריף דעם םארעפענט און

״גערעכטיגקײט״. פון ;וסער
!שװעםטער און ״ברירער
 װענדונג, אנדער אן טיט צוזאסען

 דער פון ערהאלטען האט איהר װעלכע
 אמזד נארד פון אלייענס אנטי־פאשיסטי

 אויך ארגאגיזאציע אײער איז ריקא,
 דע־ א שיקען צו געװארען אײגגעלאדען

^  קאנ־ אגטײםאשיסטי דער צו יעגאצי
 װע־ אפגעהאלסען װעט װעלכע װע;שאן,

 און טען5 סען,4 דעם יא^יק נױ אין רען
סעפטעמבעי. טען6

 שריײ צו פרײהײט די זיך נעם איך
 כדי בריװ, פערזענליכען א אײך בען

 ‘די־ םון װיכטיגהײט די ^אונטערשטרײכעז
 אז האפען, מיר און צוזאםענקונפט זען

 קױ ניס דעלעגאציע, א שיקען װעט איהר
 װעל־ אויםגאבען יןלײנע די אויף ?זגנדיג

 — מאבען מוזען דערבײ װעט איהר כע
דעלעגאט. יעדען פאר דאלא׳י־ 5

 םארשטעהט איהר אז זיפער, בין איך
 ערגסםער דער איז פ^שיזם אז גוט, זעהר

 סא־ ארבײט. ארגאניזירטער פנן םײנט
 ארבײטער אלע פארניכטעט האט שיזם

 םיס און איטאליעז, אין אמאגיזאציעס
 טעטיג־ שעדליכער און ?ריטינאלער זײן

 אין אױך ארײנדרינגען צו עד זוכט קײט
 יארק נױ אין אויך לענדער. אנדערע
 עס און םאשיסטי, מיט זיך מיר טרעפען

 בא־ צו װיכטיג און נויטיג דריננענד איז
באצײטעכס. באװענוננ די העםפען

לײ״ אװ םעדערײשאן אםעריקען די
 אינטערנע־ אײגענער אונזער און באר,

 סאנ־ זײערע אויױ זיך ה^בען שאגאל,
 םאשיזם. געגען ארױסגעזאגט װענשאנס

 פאר״ זײן מוז איגטערגעשאגאל אוגזער
 דורך קאנװענשאן דיזער אויףי טראטעז

לאקאלס. אלע
 פאױ צו ניט אײך צו אפעליר איך
 די אױםרוף. וױכטיגען דיזעז שװײגען

 איז לאקאלס די םון רעפרעזענטאציע
 םאד דעלעינאט אײן םון באזיס דעם אױו*

 נים און םיםגלידער, הונדערט יעדער
 ין%א םאר םינף'דעלעגאטען וױ םעהר

לאיזאל.
 װיים זיר געפינען װעלכע לאקאלס,

 דײ האבען ניט קענען יארק^און נױ פון
 םארטראטען קאנען םארשטעהער, רעסטע
 אויכ פאדטדעטער. שטעל א דורך װערען
 לאגע, דער אין זיך נעפינט לאסאל אײער
 קרעדענ״ בלאנק דעם שיקען איהר תענט
 דער פאר טשעס א מיט צוזאמען שעל

 און אפיס הויפט צום טעקם קאנװענשאן
 באשטי־ צופרידענהײט מיט ײעילעז מיר
 דעם פאר םיטגליד יארקעד נױ א מעז

צװעק.
!םאשיזם טיט ארונטער

!םרײהײט די לעבע עם
גרוס, ברודערליכען מיט

׳י נ י נ א ט נ א ל.
 פרעדדענט רוײס איז 89 לאקאל סעס.

י.** װ. נ. ל. א.

אויםבעםערוננ. פעהלער

 םראנס רר. םון ארטיסעל דעם אין
 — “״נערעכטינ?״ט נוםער לעצםען איז
די  אינדוסםריערער דער םון רענולירונג ,

 אריינגעכאים זיך האט באשעשטיגוננ״
 צװײטעז םון אנהויב איז דרוס־םעלעי• א

 יאהר ״אא נעררוהט איז #אראנראו*
אין זײז דארו► דעם אנישםאם ״,1914 , 
.“1921 יאהר

 נע־ אויםנעפראאט ענדלין־ איז טיר די
 ארויט־ גענוםעז האבען םיר און װארען
 נאכנע־ האבען נעננסטערם די לויםען.
 אונ* נעםאלען זיינען קוייען די שאםען,

םים. םיינע «*־
 אוי^נעהערם האבען חנװאצװערעז די

 1שוי זיך אין האבען זיי ווען שיםען,
 אײנינע נעהאט. ניט שויצען סײן םעהר

 • די אדונטערנעטראנען האבען ברידער
 אין ארייגנעילענם זײ און םארװאונדעםע

דאסטאר. אום אינעםיהרם און טעתםי א
 נאר אלץ ער דערצעהצם אזוי און

 ,“,שצאכם גרויםער דער םון נאך און
 יעגעם אין םיטנעסאכט האט ער װאס

םמב־שא•.
 איבער־ ווערט ערצעהצוכנ זײז אנער
 סא־ א אריין ?וםט חאצ אין נעריםען.

 צושיײ אםץגע, סיט ■יקעםס טון םיםע
 פיתרען און םארשװיצטע, העצנער, צעטע
 הא־ «ײ װאם םקעבם, עטצינע «יר טיט
M א jw ארונםערגענוםען בען r

ג קאסאנחג חארט באצר און
^« צײם, .קאטיטע טיר  דער “!ון|לא
 געהן. *ו וואו צעטעצ א סרינט ,קעיטען׳

מ שאצו^ סײנע ניט פרענט פײנער « 
 םוט םיט םוצ איוזם, םייט נעהעז פיתעטם

pn .באגײסטערונג
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ערןנעחי*ונג> (חײסי׳יע
רײזען אכרחם םון

 ילוצ״ ןונגעהויעכן זיך האם צרה די
ל לינג. ^ו ײנ  םון זעלדע אױוי שטעהם א
 שלאפען געבליבען גאך איז עס װאו בעם,

 שװעסטערעל צעהךי^הריגע אינגערע ךי
 דרײצעחךי^הריגע מיםעלע די און חגה

 ארױוי זיך אױף װארפע און חײעלע,
צעװײנט און אראפ קוקט קלײדעל, דאס
זיו•

? איז װאס
זי — קורץ איז קלײדעל דאס —
אױפ׳ן ארויסצוגעהן איהר איז זיך שעםט

גאס.
 ענין קײן :יט אפילו איז קלײדעל א
 עס איז םאנסביל,יםונדעסםװענעז א פאר
 װאס םאםעז, איהר סעגד־יעז, סאי דאס
 בית- איז געהז צו געגרײט זיך האמ

:םחשבות די אין ארײן דאװנעז, הםדרש
 װי סורץ... עפעט הײסט װאס —

V דען זי איז א״ט
 בײ םען פלענם ״געבורטסטאל׳ קײן
 גענוי םײערען, נים ״הויז״ אין מעגדלען

 ניט לײכט ער האם יאהדןן קי;ד יעדעס
 געדאיפט מען האט דא,מ נעװאוםט.

 פאסי־ צײט געװיסע לויט אויסרעכענען
 ^אך געװארען נעבוירען זיאיז רונגען..
 יאהר א איבער שטעהט לײבל יײביען.

 אינגער ער איז פארשריבעז פדיזױו, צום
 לײב־ און איהר צװישעז יאהר. צװײ טיס
 דעד ב?יצור, יאהר. דרײ אװעק איז לען

 יאהר א. אלט איז זי אז װייזם, חשבון
17*18.

 האט לחוםה... עשרה שנינה בן —
 צװישען געטאן באמבל א נלײך איהם זיך
 גע׳פשט׳לט זיך האט ער און מחשבות די

 בך אז אלײן, זיך מים נעדאנק איז
 זײהץ םאר דוקא ניט טײנט עשרה שמונה
אלײז.

 צוגעקױ זארג נײע א עט הײסט —
 זיך מענדיל האט םאל דאס און מען...

 םזרזד זײן אויף דבער אזױ געפילט ;ימ
 װאס יחוס, זײן בית*מדרש. איץ װאנט
 סשפחות, שעהנסטע די םיז זיך ציהט

סכ:ח. איז ישטעהט
הײנ־ ער װעט צי וױיס, װער װארים

 א מיט שידוך א םאן סענעז צייטעז טינע
יחוס... זײץ לוים כיידעל

 װעם נדן אפגערעדט. איז נדן װעגען
ט ער  גראשען, אײן <ןײן נעבעז הענען ני
 זיך ײעמ צי מסופק, ער איז נדן אהז איז

 אםילו בעיז א געםמען צײטען הײנטיגע
םײדעל. א זײנער אריו»

זײ־ געווארפען ער האם דאװגען גאכ׳ן
 בית־ אין ארומיגע די אויף בליקען נע

 אױח נעסאלעז איז בליק זײז ײדרש.
הן' א האט ער ישיבה. ראש דעם מאיר  זו

 אזא צו אבער םוםלג. א גאר דאם איז
 דער צוצושטעקעז... ניט זיך איז חתן

 סברא, א איז עס םײער. פלאם איז פרײז
 ראש דעם טאטען, זײז באט"״ tyv אז

 סעשענע איז הארבן <ז"ז אלײז, ה-שיבח
 אפשײ מען װעם אלײז זרהז דעם אריין.

טען.
 םריהעד זאל מענדל, ער, סײדעז

 איז לײבלעז. בחור, דעם מאכעז חתונה
און םריזיװ, םאר׳ן ערשטענם, אבער, ער

 ק״ן גיט גראד לײבל איז צוױיטעגס,
 לערנען/ שגץ דער געװאלט ״גיט לםדן.
 װען געד^ננק... אין אויןי םעגדל זיך רעגט
 ער װאלט רעכםס, עפעם זײן זאל לײבע

 מאכען חתונה געקענם נדן לײבע׳ס םיט
 אינגערע די שפעםער אי זעלדען, אי

טעבטער... צװײ
 האט בית-הםדרש, םון ארױסנעהענדיג

 אין שכן זײן םיט אנגעטראפען זיך ער
 דדײ זיעע און סטאליאר דער זיסל גאס,

 געװעז שויז איז עלםערער דער בנים...
 סאל־ םון םרײ הײסם עס גע׳פםר׳טער, א

 אין ארײן םענדלען איז דאס דאטען...
 ער האם װילענדיג ניט װי און קאפ
 םארגעך ״גוט געזאגט ערשםער דער

זיסלען.
טא־ דאס האט סםאליער דעם זיסעל

 איז םענדל געװאונדערט. שטארק קע
 אבער בעל־הבית, געדריקטער א טאקע
 איז עס ! גיםפעלס לײזער מענדל פארט

 :אר נים האם דערםאר און יחוס! »
 נוט אױפ׳ן ברײט אפגעענטפעדט זיסל

אי כיארגען, :צערעדט זיך שויז טאקע נ
 פײן א גאד !פרעסטי םײן א —

 צוגעגעבען, האט סענדל אז און פרעסםל!
 און פרעסטעל םײן א גאר איז עס אז

 ניט סטאריער, דעם שכן, זײן סים מעהר
 איץ גאך ער איז רײדעז, צו װאס געהאט

 ער יא, עגין... אן געזובט איז אװע<ז ניט
:געפונעז האט

 אלע דײנע מיט זיסל, גאר, גײסט —
דער סיטען אין בית־סדרש אין זידיז
אמת, דעם זאנען אײך װעל איך —>' ײאך

 זיך סטאליער דער האם — מענדעל ר׳
 סעשה די — פאנאגדערגערעדם, ברײט

 !יינען לומדים קײן :אזוי איז דערפון
 ראור דאװנען, אבער נים, זיהן מײנע

 א בציבור, שטענדיג םיר ־ בײ זײ נעז
 באר־ ניט נעהם עס ברכו... א קדושה,
כי־כײכי... וועס...

 םענדלען ^עקזאםען״ דער איז אזוי
:v>vtv\ ,ניט געהט ״עס נאר געװארעז 

 אין געטאן שנים » איהם האט בארװעס״
 איהם... עס ארם װאס :אר הארצען..

 זײן. משדך איהם סיט זיך דען געהט ער
 מחשבה א וױ מעהר ניט דאך איז עס

עט!... רעה...

 גדן אהן אז וױבאלד װאדים זעלדען.
 פריהער, װאם בעסער טאקע דאך איז
 און קאליע, ניט נאך איז סחורח די װען

 אײנע געלײענט זײ חאמח שטומעדהײם
 שטױ און םחשבות די אנדערע די בײ

 זיך באשלאסען זײ חאבען מערהײט
 טרעפלאך עטליכע אויף ארונטערצולאזען

נידעריגער...

 האט באגעגניש דאזיגער דער גאך
 ־געלאזט זיך צײט צו צײט םון םענדעל
 דעם זיסל םיט שםועס א אין אםטער

 ישראל׳קע... בן, זײז מיט און סטאליער
 צוליב חלילה, ניט, נעטאז ער האם דאס

 דעם אנטאפעז גלאם נאר שידוך, א
װאנעך. ,

 די נים און בײלע װײב דאס נים
 צו טאג פון איז װאס זעלדע, טאכטער

 — געװארען געזינטער און העכער טאג
 גע־ מאטענ׳ם דעם םיז נעװאוסט האבען

 איהם האט וױיב דאס חלילה! דאנקען.
 האלט זעלדע אז דערמאנט, םאל םאר א

 אבער ? זײז װעט װאס איז סעז.1װאי אין
 נאך טראכט ער אז זי, האט געװאוסט

םאכען חתונה װעגען איהר םיז מעהר

 געװען זעלדע שױן איז חשבון נאכ׳ן
 א אויסגעװאקסען איז זי יאהר... 19

 זיך האט פריזיװ דער בוים... א מײדעל
 אסת׳ער אן םיט לײבע, און אננערוקט
 א פאר אװעין איז לגאטע, צװײטער
 יאהר. שלעכט א געײען איז עס סאלדאם.
 איז דינען געחן זאל בחור א םענדל׳ס

 אבער חרפה, גרויסע א טאקע געװען
 גע ניט זיך מען האט איהם ראטעװען

 פרגסות מענדל׳ס דערלויבען. קע:ט
דארויף... ;עקלעקט :יט האבען

 םיט געװאיעז געװאוינט מען איז
 יחוס דער םעהר, נישט אומגליק. דעם
 !די:ט זוהן א :געװאיעז קלענער איז
 גע־ ניט שוין דאס האט מעגדלעז ;אר

 םאיען, נידעריגער װאס אדרבה, ארם,
 זעל פאר טאקע בעסער. אלץ זײן װעט
 אמאל זוכט בעל־מלאכה א אלײן. דע׳ן

 יחוס און נעלט אבער מײדעל, שעהן א
דוקא... לאו איז

 דעם אט זעהן טאהע מען דארף
 א םאדזאמען... ניט זיםל׳ם ישראל׳יןע

!סאנארך־ א בחור
 אםאל מעגדל האט — זיסל װאס, —

 זוםער־ א אין איהם םיט זיך באגעגענט
 זיך הערט װאס —־ םארנאכט, דעען
V גוטס

 דא, איז ארבײט דאנקעז, צו גאם —
 און מעז, איז דאנקען, צו גאט געזונם,

 צו נים מענשען, םראסטע װי לעבט םען
םארזינדיגען.

 ביזט, דו פראסטע... פאר װאם —
 האב איך — פראםםער סײז נים זיסל,

 נאר געװען איז עד טאטען, דײן נעקענט
איד... סײנער א

 ער־ אן אבער בעל-מלאכה, א יא, —
איד... לאכער
םענ־ האם — װײס איך יע... נו, —

 אזוי וױ געטראכט, און צוגעשטימט דיל
 זוהן מכח׳ן איהם צו ארויף מעז קומט

ישראל׳קע...
 דײז אין דינט לײבל מײן זעסט, —

םריי... ארויס איז ישראל׳קע
 האט — םזל! מענדל, ר׳ סזל, —

 אויגען. די נענלאצט תםי׳מות׳דינ זיסל
 װיעיג יאהר, נוטער א געװען איז עס —

 א און נומער גרויסער א דערצו בראק,
 נע־ גאט טא?ע האם לגאטע, צװײםע

האלפען...
 צר ער האם אפזיפצענדיג םרום און

:געגעבעז
טאקע... דיגט לײבע אײער אוז —

שאד! א שאד, א
 צװישען שװימעז שטיל א נאך און

 אײגער, זיך האט פאםערס, צװײ די
:אפנערוםעז טענדל,

 קײן דט זיסל, טוסטו, פארװאס —
Voyrn םיט שדוך

 אוגז, בײ שדוך... א איך... וױיס —
 אזױ... דט זיך מעז אײיט כעיײסלאכות,

 ער יאד,ר... 22 עדשט איז כחור דער
 #וױל איך כיה... א קריגען שױן *ועט

 העכערס... ovay סיך, איהר פארשטעחט
 הױכען גאר פון זא;ען דט װעי איך

 א עיעס טאכען זיו זאל עס אכער יחוס,
איהם איך װאלט טײדעל, כעלײנתיש  

געםאכם... חתוגה שאקמ
 בעלי״ שעהנע גענוג דא ס׳זײנען —
 גים דיר פדט זיך װאלטען װאס בודם,

 טאטעז דײן האב איך זיסל, געשעםט,
 םײנער א גאר געװעז איז ער נעקעגט...

איד....
 עהרלײ אן אבער בעל־סי*אכה, א —

 פאר־ אלץ זיר זיסל האט — איד! כער
ענטפערט...

;עשטאכיערט, טענדל האט — יא...
 יחבן... א ביזטו זוהן, א האסט דו —

טאכטער... * אבער האב איך
— >' איהר מייגט זעידע, אײער —

 ;ע־ ;יט און נעםאן שטאמל א זיסל האט
 ?ר וױיטער... דעדען צו װאס װאוסט

 *v: און בערדל זײז געגלעם בלויז האט
עדד... דער אויןי קוקט

ער האט ארױס ערד דער םון און
:צוגעגעבעז

 א זי... קען איך מײדעל... א אי —
 העלפען מיר זאל גאט װען פארשויז...

 מחותן, אזא טאקע אט — טאקע אזא אס
ישראר׳קען. מײן פאר כי*ה אזא אט און

 םארכלינעם... אזש זיך האט ער און
̂*ט מעגדל  צו ::עהאט חרטה שויז ה

 א^אפ׳ןי אזוי ער םאיט װאס הא? װאט^
 װעגען שםועסק :אך וועלען םיר

 ארױסנעשטא־ עד האט — זיסל, דעם,
טזןלט...

װאך) לעצםער *ון (פ#ר«זע!ונג
 םױ םון איר בין ארום טעג צװײ אין

 גרעניץ־ דער אין אפנעםאהרעז רין
 פארלא״ איך האב אזוי מאראן. שטאדט

וואנדערעה הײםלאזער א לאנד, מײן זעז
ל«נד. געבענשטען דעם אין
 *יבער באהן דער tjiD סענ צײײ

 דער מיט טעג זיבען דערנאך פראנקרײך.
 בין איך און — אקעאן איבער׳ן שיף

 לאנד געמןנשטען דעם אין אנגעקומען
 *הארי• אויפ׳ז געוױזען זיד האט יארל נױ

 שײנבא״ אח גרויס גרויער זײן אין זאנט
 געשטאגען בין איך הערליכקײט. רער

 אנגע״ די איז געװאלט האב און אויבען
 דערזעחן געבײדעס שםײנערנע הויםטע

ך צו געצױגעז אזוי חאט װאס ראס,  און ד
 אצע די אט געשראקען אזוי גלײכצײטיג

 צזזוו׳בתנגעירעסט זײנען װאם מענשעז,
צװישעז״חגק. אין

 איבער• איך חאג עליס־אײלאנד איז
 אנםוישונג• גרויסע ערשטע מיין נעלעבט

 בא־ כעיםםצ די וױ געזעחן, האב איד
 מיט וױ אנגעקוםזנגצ, די מים זיד געהען

 פרײגדליר אײן קײן יח♦6 סםאדע א
 םחד זײ פארלײכםעחזז זאל וואם װארט,

 !יײמפוםע״ יעחמ שטימן װעלמנ רע?,
 די טםעריקא. םון ברעגען די בײ נעם

 דאזײ די ןעצױגען חאט וועלמנ האםנונג,
 ומיײן, אאני נײ*ם איז אײנוואנדערער נע

מ די אתםער צעדונאן וחנרט א  פיעער נד
 װעיכע פינויאר, קלײגנ באאםנמ• די םון

 לוסםיגער םיט מוחמ M9 ןריאו וײנצן
y מרװאויםימ^ i  m m ץ מ* * ם ס ע

ן (גןף*ריבן אן אי ריז ן • ו ײן, *וחם ו ײ אל  ז
ג די ן צעג י ו ס יאהר 5 ב&לד ^ פד א םי  פוי

בער׳ז אורםיזל • קאי) אי

 זײערע םיז פאלעם די בײ געקלאמערט
 דער איז אומםרײנדליך אזוי מאםעם.

 באראלען די אין הערשס װאס גײסט,
אײטואנדערער. די םאר

 בין איד װי נאך, געדענק איר גוט וױ
 אלײן אזוי געשטאנען קומען מײז נאר
 מיט יארק, נױ םײל אונטערשטען אין

 םיט און מלבושים זעקעלע ארים םײן
 צוריק טאג א םיט נעלד. וױײג זײער

 מענשעז, צװישען געווען נאך איד בין
 און ;״םארשםאנען םיך חאכען וועלכע

 ■לוצים אויםנעכאאט זיך איך האב איצם
 קאימם שאראך םיץ וואו לאנד, א אין

 ברוםעו יאטערלימ דאס וױ אזוי פונקט
 ? םען גײם וואוחין חיח. שטומער א םון

 נע־ דאס דאך pk'd םען? טוט וואס
 איז שטאדמ־באחן * די לאנד. מננשטע
 געענם־ נישט אח — פארבײ געלאפען

 אױטאםאבײ פראגען. כױינע אויןי םערט
 נע• פארבײ האבען אױםאכוסען און ל/ן\

 אוםנע״ נישט זיך םיר אױף און שוחנבט
תותט.

 א פון אדחגס אן נעוזאט חאב איך
 םיטריײ םרײגדליכעד א און יוונדססאז,

 איך געפיחרם• אחין םיך חאט זעגחנר
 אמנר שע̂ו עמיאכע אפגעוחנז דארם בין
 םיר פאר אז איאר, צו געייעז איו עס
בי װיין נישמ*״ *1 1|יי מיגקע? ײן8 * - J * . I י ׳ • •

מענ* םיט איבערםוצט נעווען איז דירה
 נד אין ארבײםער־דירות. אצע װי שען,
 אװענט איז 8 איך נין םרויער םען
 זיך זוכען צו כדי צאנדםציים, םײנע םון

 נע־ האב איך נאכט־נעצענער. א ערנעץ
 םארדעכ־ » םון הויז א איז בעם א דונגען
 װאם בעםטע דאס — אױסזעהן טינען

 דרײ אין נעםינען. געקענט האב איו
 צאנדם־ זעצבער דער םיך האט ארום טענ

 א אין קוכער א נעװען איז װאס מאז,
 נע־ םײד, װעסם דער אויוי קלוב רײכען
 צו תיה איז זיר צי ארבײם אויח נומען

 «נע■8 איר ןזאב רארט נעםעס. װאשען
 ארבײטס־ דער חדשים. דר״ ארבײם

 באראה, אין לאננער. א נעווען איז טאנ
 געװען איז משצאםען, זיינען םיר וואו

 נע־ האבען אוםםציים און הײם דושנע,
 נאכט יעדע כמעט שצאפען. צו שטערט

.1ארײ פארס אין ראטעווען םיך איך םצענ
 עהנציכע מיזראנעז איר האכ רעתאך

 די װי חןםטאראן. אנ׳אנדער איז ארבײם
 װײם איצט, דארט זימען נאדיננוננען

 יאחר 13 טיט דצםאלם, אבצר גימ, איך
 שרעקציכע. א געײעז קיך די איז צוריס,

 ווען געויען. ניט איז םענםמגר אײן סײן
 װע־ קאציע אםאי םצעגם עצעסםריע די

 טינםטער, םאצשםענדינ געווען איז רעז,
 דער םון ארם. םוז זיך ריחחזז צו נישט
 וועצ־ אין וואםער, סאכעדינען פון׳ם ■ארע

 נתצער, נעשווענקם זיך האבען «ס מן
 סטעציע די חאס זיצמר, און שיסצעז

 זיינען םראפען נחיםע און משוױצם
אױפ׳ן םיר נעפאצען און )(ראפנצפאצצן . . *‘I . י ׳■ * * * * 4

 שמױ דעם איבערגעגעבען האט ער אז
 איהר, בײ עס איז בײלע׳ן, ויוײב דער עס

 אױסנזד גוט זיך האם זי װי נאכדעם,
 אראפ־ אוםגעריכטעז אזא אויױ װײגט
- פאל, רעכט... געבליבען ־

 עין סײן װאקסט, םײדעל דאס —
 װאס אױוי און בוים א װי ניט, הרע

 וױינענדינ, האלב נאך און זעהענדמ...
זעלדע׳ן. צו געװענדעט זיך זי האט

 בעל־סלאכה?... א דיר נעפעלט —
מאל עםליכע שוין האט װאס זעלדע,

 פרײטאג איז ישראל׳העז מים פארבראכט .
 האט שטוב, לעבעז צונאכטס־אװענםעז 4

 האט און ארויסנעבען זיך נעהאט מורא
געענטםערט... שטיל

גוט... זעהר ניט איהם קעז איד —
 װאוילער א בחור, װאוילער א —
 םענדל וזאט איהם!... קען איך בחור...

םארזיכערט...
שםיל... געװארעז איז שםוב איז
 א ארויסנעמעז געװאלט האם םענדל
 ארײנ־ זעצען זץ־ און אלםער םיז נםרא
 ער שםײגער, זײז װי איהר, איז קולען
 האם איזזם גע׳ישוב׳ם. זיך אבער האם
 פא״ איז ירידה אזא נאך א? געדאכם, זיך

סוםר. אנדער אז עפעס איהם םאר סיגער
יעסב׳״ ״עין אז ארויסנענוםעז האם ער
 סטא״ דער זיסל אז דערסאנט, זיך און

טא־ איז מחרתז, צוסונםםינער זײן ליער,
 עידיעקב חברה דער איז אײננעקויםט סע
נעטאן: םורמל א האם ער און

!יחום אױס —

 היץ די געארבײם. האב איך בעת קאפ,
 שפײדרעשטן, די םורא׳דיג. געװען איז

 פעסער אין געקליבען זיך האבען װאס
 אן פארשפרײם האבען ?יך, דער נעבען

 װאשטישעז די םון ריח. איבעלדיגען
 את־ גלײך אראפגערונען װאסער די האט
 איז פארלאגע דער אויוי םיס. וײ טער

 אלעםאל אבער רינע, א געםאכט געװען
 דאס און םארשטאפט, געװארען ?י איז

 קיך די םארפלײצט האט וואםער םעטע
 אין ארומנעבלאנדזשעט האט םען און

 האבען געארבײם שסוץ. אומגעהײערען
 צוױיםען דעם און שעה 12 טאנ אײז מיר
 צװײ״ יעדען בלויז איז שעה, 14 — םאנ
 שעה 5 געהאט םיר האבעז זוגטאג טען

 אדער םינף און עםען שלעכט םרײע.
 גע־ איז דאס — חודש דעם דאלאר זעקס
 ארבײט, חדשים אכט גאך לוין. חןר וועז
 איך װײל אװעקגעהן, געמוזם איך האב
שװינדזוכם. קריגען צו געהאם םורא האב

 ווער געװעז. איז יאהר טרויעריג א
 די יאהרצ יענעם נישם דעז געדענקט

 געװאל־ זיך האט באםעלסערונג ארימע
 םעגשען היםעל. םרײען אונטער׳ן גערט

 אפפאל־ די איז געראיעט זיך האבען
 קרויט בלעטעל א נעווכט אח הויםענס

 דרײ קארטאפעל. םארםוילטען א אדער
 אויםגעמאס־ איך האב נאכאנאנד חדשים

 נישט און pv ביז pv םון יארפ נױ טעז
 א אײנעם איז ארבײם. סײן נעםונעז

 נעםראפעז זיר איד האבעז םריהםארגעז
 נאך איז װעלכער ױנגענםאז, א םיט

ײ געוועז, אוםנליקליכער און עלנםער  אי
 גאר• 1א נעכטען םון האט ער איך. דער

 הונ• שרעקליך געורען און געגעסעז גישט
 אין םיטנענומען איהם האב איך געריג.

 נאנ• סײן כמעט האב איז רעסמאראן, א
 נאד האב איך װאם ״קאפיטאל״, צעז

מיםאנ, א אויוי אויסגענעבען םארםאנם,  ̂ _ H »



— —r—ייי־

r 4׳: \

GERECHTICKKIT
A i.AHHH MiktHI

tnhUthHi Httf Viutif bf |t«
Im dMIlWl IstUtfOttmrut nH tH r  tMM
i » ««r(wtuananTiift, m t*•׳*״ , ’

MOHMIM *KltM*. IV״ MMrt 
ABfMII4M IMIlOKr,

A <■((«* IdHff
y«M I* K o  (■«> fWr

WdlK, •«pt «, 1M4V•(. VIM, N«. M,

MWj MMMIt OS
S  t M r t  « S

ip די rn *  n n t« » o n p p די oBompin’c יו® 
pipip o n טוט און ioo״p נ«י' »ין יןןרס 1׳ג אן 

ip tip n נסצו: אין סר׳טה, סיפחןד •p n t ip ro 
o די נ<ן w n אין dp*?b;pp o n רניטרײ׳טסז, *ו* 

o אין סנסחאיט n  r t װעינעז אןיןי חיסו׳ןמווגפ dp 
eon *wop ip נ»רדט onu  ip : in ro  i n װערט )V• 
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m e צװי ס אויף •ipo אין וײט ip i .ייפוא* p i װי״ 
in נצױו מיר to ,ipjpt ױניסז די װאם «ט«יוננ די 

opn מן o אין נןנו n ענטפןר ip tip iip : it ,סנױטח 
 פאר־ דעם iponpwtp ייד אנטזאנט זי ױמינמן אין

o אין סרניטריי׳שאן it נעחן it סצסג n אי*ט*גןן 
p די אונטער סספענט, ro ro ,איז אוד*»טענדען 

n< הענסט ;p ני׳עם אױסנעהסאטען. און IPP op i 
it זיין אי*ט  •pd ’d ip i נרײננען it סעטעידעגט ס 

o אין n סניף. גחיסען? ipeetp i n ס איו Djpuippi• 
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n װסרט  opnר o;paippi .סנטחאיט

 •־ער פון ס׳היער די מאכען סנשסננ ניים גציױ
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o פון ס■ n סאר׳שצאג it אי*ט נעהן it •ארניטריי 
r די to דט, איסן ב׳צום עס ס״נם עאן, to m o rp 
 םיט טטרייט ס utfopo it ,on נענעו מרנאויס א׳ז
 ווערם ov נ׳עטארען. אמעע דורר o’ooonoo די

 א־נטער־ אונזער םון נעטיכטע די דאס נעטאכט, ליסחר
 נױ P* ױנ־סו, וואי־קע־ס נסימענט י״דיס נײשאנאצ

 בסוױי־ ססלט״עע נענוג האט י*נד, אינערן און יסרל
 פרי־ אײנדןוא האט ארנאניזאזיע די דאס זען,

 מיט כסנוצט זיר הסדםען, אינתסםריעלע די אין הער,
n o p w  i n לסנסיציאיי׳טסן, און סרכיטריי׳ססן פון 

 סנ* ײסס רעס, סון רעזולטסט *ים נעקוסען איז וואס
i אין מענ׳מן נעזעחענע n ,דירעקט ניט נעועלשספט 

o אין םע1אינטעחנסי1םו» n ,יינ־1» דך האבען ׳סםריים 
 יײ1׳טם די הימען נעהאאםען און פײױױאינ נעסי׳סם

oniv m m סעםעצמענט. נח«םטען1עח ס *ו
ipoo, 1נא וו?ן «iptji 100• אין חאט ױניסו i n 
m נ«נ?גחײט o  |Po«p«o םאו־ ס יסנ?װיזען1וװ 

 נעהסס ינ1ישטענ זי eon ײ׳*סו,10גי1ס 1פס טצאנ
ioo|די אויג ׳ noojpooi:io ,םסר די אויב םרסנע 
10 vm ifim iאיו נעססנט הסם ביטרײ׳ססן o n מס־ 

 אױכ עזואםסם?ן.1 נוטל איו dp ותצכס ײננ?ן1ב ססנט
 צס־ די to אויסנסננ, סן *ו tnn'e oivpvi eon וסס

pi די פת oio״ipe אין i ”io יסל loo Jpnpooe• 
i אוינ ,inpn מסערס n ׳iee״B ײ?ם p:«o׳d>pbc 

i n n דויר iPO’>eJpep o n .סוײבונסצ ipbjio •סווי 
oon in^potreto vi נע• א1סי ניט ליעםסל 10ױני די 

jpopwpo’M eon די אין זסך די u® o:pn אזױנע 
 מ?נ• םסרלסז?!; זיו קסו ipo po>pn אױױ סעתסנסן,

IPV זין־ הסבען ײסס iptorpi ס P'xooian pou אין 
.ipsn ipo’Jbjpbp

im ,m זיים 1«װײט? m סון o ױניסן די 1נס 
eon 1נספי^  ס איו סרביטרײשסו וװ inp: יספ to י

 ־n נעוױנשט? די בױיננען נים װסס ,otpooa מײיססן
o אױסזיכס?ן די to וזצסססען, n  ioe כסווען וײנ?ן 

 צר dp osoiopt >ro ניט יודיסן רי eon שווסכיג
e אױוי ריסזואװיי״מ, n ,נו־מם to יין ovm pipi o n 

ppiio o וױ tom ניס dp too םססענם n  t’o tnpnpj. 
ױנ וױיצ top eo י i ניט perwoo ,??v,* o n  ipm• 
tn אױף tpjnpmu o אופן e n ,מסו-יים dp top נסר 

tp«i tpt’m tPior, בריימ׳מ ניכסר

to יתיסו די «r גיס »ptp| סו־ניסמישסז ?to 
«n־ p rero  i n  ooi ,bpoo m  •pm*. דיססױט 

n גיו •ת pnoorwnt pto>p דסר ודן r די זייס אח 
peon די אין נסװסז «ײט יסחו־ *ווײ njpn ס פת 

m twtpoo סםיסזז נסװסתסו־ ײסס לסגדשסז eon 
ipdotpj, זו tn n tor ײ »>P ייז mnp • n -אינ 
pn eor און pppeniM{ •לסםישסז יי װסרט. איוס 

o n וי נעחסם i n  e n  otpn tntra |m *tot סיד־ 
ipro בסטים1פצ»ױדבסצ די םים לסו־ייס eon זיך 
J9M m 1*י < , r די tone*p ספױנ• ייו

e אױי ניס נ״זסחנן n ססרלסמ up סים on•
 וייזיםסס: oon dp *ת ױני«׳ חס־ סון

pnvi ק יסס סכח .׳יסודיוס ניללסנ ־ R i״'
m m

jp’io דסי איו 1סרב״טע י♦ •ון ויד en ro  pio p̂ 
ipbp די איו tnpnpt װי ipesreoa סי ôoh םון 

pnoonro ipi ן ipipupomo אין סדדים סצע dpi 
 pi• נויטינע די סזוי מי inntpeopn איו שטױיט,

P tro«| איו o n ר״י * *P>o| װערען, ס״ננ^טעצט 
 ppiiH jp>ot* יס1אינדוסט m אין |p«umoa וי או

ipipii Bfporpi ס אויוי IP1P0P3 און iPiPDjttpj 
IPioa״,

 אוגטעמױ V'MVi ס eaoept.oon |0?*»0P די
m• »וױי ioo נונג o .איז *״ס i n ײט» jpj” t *םס,־ 

ipdippi פיpרtnpnioo  p, װעצנע אדף op זײנען 
i ט1אױסנעחע  m o u p t• װסס ים1»־ ipoon ׳טײכות ס 

P *ו 'lB o n i^  Pto>P npi.- סויך הסט ?סטישסו די 
prnpc D'petrpjo סנן װעצכע ס״,1״»ינװעסט'נייטס  י

 אין 1צו׳טטסנ dpi םון אונט?רזונונ; p’ttpt ס גערסנט
p n e o tiro  i n, אױוי און o n ס סד  םסרחע־ י1 םון נ

m מען די און ;t ײסס אונטעמונו n•״  u su iv i |p 
סתן,  ־oiip^oppi נעװיםע 1ארויםנענ?כע זי Don וי

ip ttn n tp  vsipo  ioo ,op'x אין ip i ט מפ  יע.1אינ
op ניטס איו p|סװייפ?צ, ״ i  to, קסטי׳טסן uon נע־ 

 אאע־ פײגוננ, 1איח צױט נ?ײסצט, oon און נוט סײ;ט
ip^PDctpi’ieix ipd. וי oon ״וײן נלויסצט 1דכע 

oapipjא^ *י ״P .ם ײי ה י ס  םסרנע״ הסט וי װסס י
eon \v i t fv ױניסן די ipttcpi װייט iod נענונ, ניט 

IPO יסצ p n־ IPtOP Dpi אץ בצ?םען01■ י1 יײועז 
1 !Pipit ipoorpnop ip^ot op ; p n e e n ro  i p iי 

i װסס אינצ?ן, אד?נטסצ?1פו:  ipdpidix, תסט  יע,1אי;
ױיגגען ײסס ip אין צי־״־טערוננ איז כססס i״io נ i 

•p 'xpnoi.

 כא• נאנץ יסגען iOP טען ט,1ײס |”א ר*ט
 י1 נעהסם ניט האט הספיעסן י1 כאטש doi ׳טטידט,

״ן זאיצען ײסס אנט״טיידוננען אמיסצונעכ?! דסכט  ז
u p ir  נעװארען, ט1נעהע ט10ײ 1איל 1סנע איז ,3

 •ipBipp ארביטרייעסו אן נעװען װסצט יי ײי •ינלט
iD סן זיין יסצ 't וױ •ו;?ט ׳עספט. '3io״iOr־ipp• 

pb־׳,dcop י נסלומעז וי הסט  אצע םון P'xoipboop י
ip איז יס11* i ט ס מ נ  הא״ ט1װא 1איה פיט און יע1א'

ipb ך ויי ־P Dip אונז, שײגט dp און djp3pip; ד  ״
opt װאצט op אײגנ?פסצ?ן, ניט 1נא ipd איצ־ זאצ 
ipo !?ס כאיטאם j10״ p׳ן1פא ,1ניטרײשסן־בסאר 

ppitv אין סנטישײתננ סן ױסצונ?ב?ן1א iprov'o dpi 
ט1סט׳ ip אין ״ i הצאול p 'lo o n ro. כיטרײ•1א סז 

pjo5> n יסל ײסם טאךנסאח־,  iP3inpotto םאו״ אין 
 1איפיטט»נ זיין ניט נלװים וו?ם טענ, io■ ס פון צױף

 י1 טסן iop אס1 װי ipoodimpi pipopa בריינג?ן צו
 pv:»t iod צסג? י1 ט1י1׳שטו הסט ײ?צכ? ?ספייסן,

m’ *װיי o .צײט

 ױניסן די אםtPiPti, 1 נעזסנט יס dp יסצ 1אי
 םון אצי?ס1??ספ?:1 יipoppto DtOPPt 1 ניט סט1

oiotiptiot dpi ,ניט לסםישסז lo o m, װייצ op 
i הסט n סכײשסז? D̂ pptpt ,אויםײכטיגקייט ipio 

io o in, ניט יאא וי ויייל iP3on י1 זיך נ?נומ?ז pv;ot 
 צו lpװpרנ^ונטp̂ ויר און סכט?|1ײנצוט10 זיר ד'ל

io ניט אייר 1»י ,ipepiaoi■ סצל י1 d ipi ײייצ ipo 
iop ניט הסט וי סז ף,1םסרװאו ס פסכ?ן 1א'ה p;to• 

 אינ־ יipp'd 1? װסם איבאלז v'm* דיי טססט
ipp’i 1 און תפטײל i3 יio״ipd. ,הסמי־ י1 נייו 

,IPO'tpa pt'npo תרכאױם פון בס־טטסנען איו שסן
\ipoon n $ w אױםצונ?ם־נ?ן נ?זוכט dpi אפת tptyii 

itoonv dpi |'א i n אידוסטרי?. לצסוה

נ?םײנט, הסכ?ן tprtpo pm נוט וױ ,ipoo דסי
Pt” t| סר זיי a י r t  |pnptאין ־ d pi הס־ אוז 1ײ1ם 

סו סצץ נ?ו  tropioPD כסט׳ש •inptpt אצ?ס נים נ
י הסבלן i פון ירסבל?מ?ן די iPtoeenoD נום ד n אינ־ 

pnoon, איז וו?ן 1סנע ip ס׳ i  !PctPPt װען מספ?נט 
p3on ” t| סזוי וױ ם10ײ יייער יסנ«ז נ?רסי־םט 

dpoi»׳*c איבצלן י1 פארטר״ב?; צו ipoon פסו- זײ 
D״t אין פעלצם p'voitpoom  n p צו tptooipi 
 סם?נםאצסםע1פונ י1 וױכםעסטע, pood די םון םסנכ?

ip tm n o o, 3 די ײססio״ipo האבען ױניסן די און 
 אויוי tPttnnoD בסצ?בסטים; די *ו טלצט1ױסנ׳ךן1א

ipaon ip״3io די ווסצכ? o די נסציינט PDDPit הס־ 
pa»^ ip וולם doi to פ?נוננ?ן, " t ipipDpnoD 1אי 

?0.■

i n 10 םיט םרסכ?צ i nפון כײם i n ,לסטישסו
i 10 םיט איו דסס וױ גוט אווי ױנקס nאיו״ םון בײט 

 oiptt ,01ײםס1ביט1א ,אוטסײדינס״ וועצכל גסנד
mo>P ייז סננפװי״מ ipootp o n ױניסן ײ ייסס 

mptpj eon « 1גסיוסתס eion oiptt op .no'co
קסטסצי־ איז PIP?״ אוי״פ־גסווססנציר ,וײ :נעתמס
pdtx ?ירססטיש tonne םת סבצעםסז1י 1יי iptno 

jmeenro ויסס ipomio on to IPmn איז •or 
 no םיט ניס סען iop ספים, 1אי בסצסבסס on יח

 גו־וסע װ?צכ?ר itpn'O w iPinnmP איינמצוזײססז
tprtpe אח װױםסו• םון IPDDP300 DP top iponn 

o די נײ lot ײסר׳נז אויסנסנציכסז u t ייסס ipt«t 
ם מ  poott״DPt אויוי ,on אין א?פסחנסירס1פא חו

IPitnPttoP, געדוצוײגס את tputfiwnpera, םיס 
m אבזיכס it Tt tpenw ipoip it 1א ipoBontnp

timtPDtnoB.״:

Dtp mtpenpi איו סכט1אגבסט אין «אץ dp 
w די Dip סלסחר, נאנז m o ײניסז די את IP30n 
 itipa'D םסרמצא^ t״P איזס סננ׳דום׳מ pqppi גיס

ר יי ממ׳מ ״ז dp »ײישסו;יג310 ״ ״ מנ ײ מי אי
בי »י *יו ס מ ® ״ ז י m ®ימימ״ •  m& גײפ

ה נזער8 ע ג ח ע מ עי 1926 ס

 איז געהערינ וױ װיסען נים זײ װאיטען וױיען כעסטען
ען צו  קלאוקמאכער די װעאכע פ«ר •ראביצעמען, די ^יז

 םונדא״ אזעאכע קאמוי. ביטערען א אין איצט עטעחען
̂נ םאדערונגען, מענטאלע  ארבי״י די און ױגיאן סדי וו

 מען קאן אדויסגעעטעאט, סאמף דעם אין חאבען טער
 די װער איבערגעבען, ניט מענ^ען םרעמדע קײן צו

ואען סעדעען  דער םון ענטםער דער און זיין. ניט ̂ז
 װײ־י םוז קאמוי דער !נײן :געװען דעריבער איז ױניאן

 ב»ד מינים אצע די װאנען ביז װערען, ^ונגעםיהרט טער
 ד#ס אײנזעהן, װעאען אינדוסטריע דער אין צעבאטים

 װען דעסאילט, נאר װערען געסעטעילט קאן סטרײק דער
 געםאכט מוז עס דאס װעו־ען, םאחשטאנען װעט עס

 ארבײטס״ די אין אוטענדערונג םואשטענריגע א װערען
 ארבײטער די דאס איגדוסטריע, דער אין כאדיגגונגען

 בעסערען « חאבען װעיען זײ אז געזיכערט, זיין זאילען
איצט. כיז וױ אעבען,

♦ * ♦
אן םאראן אויך איז עס  די װארום או^רזאה אן נ

 קיין אננעחםען ם^טענט, דעם אין גיט, קאן ױניאן
 די אייר איז ארביטריישאן. צו געהן צו םארשילאגען

 דעד אין ארויסגעבראכט קלאהר גאנץ װערט אורזאך
סםיטה. גאװערנאר צו ענטשער ױניאגס

 נעהן צו פיאן דער אז זינען, אין האנען רארף טען
 ״איגדוסטריעיל דעם םון שטאכיט ארביטרײ^אן צו

 קאוג״ ״איגדוסטריעל רעם םון פיהרער די ?אונסיל׳/
 אנ״ דעם םאכען און כסדי ׳אפת ׳זיך בא^זעז סיינ״

 רער אין פאכט גרויםע א געװען װאלטען זײ *י שםעא
o װײט דאך איז ר^ס אבעד איגדוסטריע, r 'J .דער אזוי 

 ״איגדוססריעצ דעם םון מעמבערס די דאס איז, פאקט
 םון פראצעט 15 װי מעהר ניט באעגעפטיגען האונסיצ״

 דער אײדער און אינדוסטריע. דער אין ארבײטער די
 פ$!רשטעהער די האבען אויסגעבר^כען, האט סטרייק

 בא• צו אפיילו אנטזאגט אינגאנצען זיך האונסייצ םון
̂ע די כײט פראגראם גאנצע די טראכטען  םאדערונ• אי

ארויסגעשטעאט. האט ױניאן די װאס גען
 דזשאבערס, די באאעבאטים, גרופע אנדערע די
 פרא״ 75 ארום פאר פאראנטװארטליך זײגען װעאכע
עי פון צענם  אינ״ האאוה דער אין פראדוקציע נאנצעד ד

 רע• די איגנארירט אינגאנצען האבען זײ — דוסטריע,
 הא• זײ קאמײטאן. נאװערנארס דער פון קאטענדאציעס

 רעפארט. האםיעאנ׳ס דער צוריקנעװיזען םאקטיש בען
 דער מיט קאנםערירען צו אנטזאגט אויך זיך האבען זײ

 עט ראס פאר״טטענײיך, גאגץ דעריבער איז עס ױגיאז.
 דעט אין ױניאן, דער םאר ראטזאם גיט זעהר איז

 ארבי• פון פארשאאג א אנצונעהפען מאמענט איצטיגען
 קאײנער א אויח באויז באציהען זיך זאצ װאס טריישאן,

 ^נצונעהמען םארשצאג אזא אינדוסטריע. רער פון טײא
 יע״ פאזיציע. ױניאנס דער אפצושװאבען מײנען װאאט

 װי נוטעס, שום הײן ביײנגען ניט עס קאן רענפאאס,
 זא• טרײד, אין פאקטארען ^יכטיגע אנדערע די כאאד

באטײאיגען. ניט דעס אין זיך אעז
י * * *

 ענדאיך ספיטה גאװערנאר האט ׳שײנט עס וױ און
 ױניאן, דער פון שטאנדפונקט רעם פארשטאנען ריכטינ

צי דעם אין געװארען אויסגעדריקט איז דאס וױ טפעי  ענ
 ענטםער זײז םון זעהן מען קאן דאס פארשאאנ. זײן

 האט ער װאם ױניאן, דער םון סטײטמענט דעם אויף
 ווענ• ער ראס דארט, זאגט ער םארעפענטאיכט. םענ די

 אינדוסטריע, קאאוק דער אין צדדים אאע די צוא ?יך דעט
 חאנםע״ א אין באטײאינען צו זיך אויםםאדערענדיג זײ

 קאנ* באאדיגע, ברײנגען אםשר װעם ,װאס... רענץ
 אויף דריקט נאוועמאר דער רעזואטאטען״. סטדוהטױוע

 װעאען װאם פערזאנען אאע די דאם האםנונג, די אוים
 טאן dv װעאען גאנפערענצען, די אין באטײאיגען זיך

 פארשטענ״ א צו לןומעז צו םאראאנג אסת׳ען אן םיט
דעניש.

 ױינען םיהרער, זײערע דורך סטריײןערס, די
 קאנםערענצען, אזוינע איז באםײאיגען צו ׳זיך גרײט

 די אױם דריקען גאווערנאר, מימ׳ן גאײך זײ, אױך און
 באטײ• !יך װעאען װאס צדדים אאע די דאס ד»אםנוגג,

 םאראאנג אםת׳ען אז מיט אהין קוםעז װעאען איגעז,
 ,םון באזים א אויןי נים קאמןי גרויסען דעם סעטאען צו
 באזיס א י1אױ זאנדערען קאםײאםים דערװײאמעז א

סרידען. דויערהאםטען א פארזיכערען וועט ײאס
םארזיכערוגנ, א וועחנז נעשאםעז םוזען װעט עס

 צױ דער אין אוםםעגציך םאר מאכען עס זאא װאס
ײמ רי םח טײא גרעסםער דער Dip סונפם, ײנפאוסר  א

 די ארונמערווארםען זיך םיז קאנעז זאאען באאעבאטים
 %%•p דאס פר^דוקציע; דער םון פאראנסװ^ורמאיכקײם

 » םון מאנטעצ אונטער׳ן קאנעז, ניט םמהר ו*ל נער
ר/ א אחנר *דזשאבער׳/ ח סו  ®ון אױסדרייען זיך ״

 g װאס םארןןנטווארטאיכסײם, די זיד אױיי םראגעז
 דארפמ וועס עס געחםען. זיד אויף דאחי באאעבאס
ס צאגע א ווערען גמש*םעז  יאלאן קאאוקםאכער די חו

ת קאאוק רײכע די ®ז מזיכערם, זןיז ד ם ס ת ם אינ ת  ו
ף ^ אויוי פארדעמן «ו געאעגנחײם n געמנן זײ נ ן
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האפענונגעז נײע דערגרײכעז צו װעג אויפן
 די װיא האפנונגען סך א גאר ׳יעס

 דורך דערגרײכען באװעגונג ארבײטער
 איג־ אײגענע די אינסטיטוציע, נײע איהר

 האפנונגען, און ;געזעאשאפט שורעגס
 איך האפנונגען^ די זײנען װאס נײע.
 װאא׳ס מעטהױ איבערגעבעז פריהער װעא

 אינשורענס איבער םאחטען פון אנװאורף
 ענטםער אן זײן אויך װעט דאס און גוםא,
:פראגעז פאאגענדע די *ויף

 אינשורענס־געזעא־ די איז אזוי װי
? ארגאניזירט שאשט

אויפפאסער? איהרע זײנען װער
? אויםזיכטעז איהרע געז ; װאס
 נױ פראקטישעז א האבען פען װעט

 איגשורט זײן מיט׳ן גיײך, טאקע און צען,
 אינשורענם אאיף אײבאר ״ױניאן דער בײ

 אםיציעאער דער איז דאס װאס קאמפאני׳/
 אינשורענס-געזעאשאםם דער םון נאפען

? ױגיאנס די םון
 אינשױ אן פון רעדען צו אנגעהויבען

 דער םון קאנטראאירט געזעאשאםם, רענס
 איצ־ די אין רעדען באװעגונג, ארבײטער

 ?אנ* דער בײ מען האט טערטינען, טיגע
 פעדערײשאן אמעריהאן דער םון װענשאן

 אין טעהסאם, עא־פאזא, אין אײבאר אװ
 אין קאנװענשאן, אעצטע די .1924 יאהר

 גע־ זיך פאר שוין האט סיטי, אטראנטיה
 מא־ םאר א זאך. םארטיגע א כטעט האט
 האט ,1925 דזשולײ אין םריהער, נאט

 קאנ־ א צונויםגערופען גרין פרעזידענט
 ױניאנס, אינטערנעשאגאא פון םערעגץ

 אינשורענס־ די האט קאנפערענץ דער און
 פריהער בויען. אננעהויבען געזעא^אפט

 א אונטערזוכונג, אן געװען אבער איז
 אי:־ גאנצעז פינ׳ם אויספארשונג טיפע

 און אאנד, איבער׳ן אויסשפרײט שורענס
 ’ ארבײטער־געזעאשאפט אן מעגאיך איז —

V אויםצובויען אינשורענס פאי
יא. אז געװיזען, אונטערזוכונג די האט

 ״אאיף״ איז אינשורענס פאפואערסטע די
 ארביי־ ארגאניזירטע די און אינשורענס׳/

 צאהאען צו דעם םאר אױס ר«ומט טעי•
 װי־ מעהרער ברויט, םאר וױפיא טעהרער

 ביאדען פאר װיםיא מעהרער שיך, פאר פיא
 אגדעיע םיאע ײי טעהרער סינדער, זייערע

 מא־ א װאס אעבענס־ארטיקאען, נױטיגע
האבען. םוז &עגש דערנער

? פארװאס
:אױבעךאױו* פון איז ענטםער דער

 אינשורענס־קאבד די םון בעאמטע די
 װאס סאאאריס, העכסטע די קריגען פאניס

 גע־ אךער אינדוסטריע װעאכע אירגענד
 איהרע צאהאט װעאט דער איבער שעפט

 ביז טויזענד םופציג פון פאי־װאאטער.
 די איז יאהר א דאאאר טויזענד הונדערט

 הוייט־ די םון םיאע סוסע. נעװעהנאיכע
 םינױ־אוד םיז אויו סריגען אגענטען
 א דאאאר טויזענד םוםצינ כיז צװאנציג

 אונטקרזוכוננ די האט דעם, צו יאהר.
 אינשורענס־סאכד די כאטש אז באוױזען,

 ־וועאכע אינװעסטען ניט דארםעז פאניס
װי סאטעריאאען, איז םאבריסעז אין געאד

ס גרויסער דער װעגען רענ ^ו  געזעל׳יא®®, אינ
װעגונג ארבײטער אםעריקאנער די װאס  בא
ט ן גע^ורעך » — איצם בוי ם׳  ®יחרער םי

ױ װאל. םעט

. ה. םון ג נ א ל

 אינ• נראדוצירענדע טאן מוזען דאס
 גאנ־ דעם פון קאסט דער איז דוסטריען,

 אז אזא, קאמפאניס די פון אויפהאאט צען
 םון קאסט דער מח. דעם הויבען ציםער די

 רןאמפאניס, די בײ יאהר א אויםהאאט
 ניױ אין געשעפטען זײערע םיהרען װאס
 גע־ צוריק צײט א מיט איז סטײט, יארק
 װי מעוזר דאאאר מיאיאן זעכצינ מיט װען
 ״טויטעך םאר סומע די געװען איז עס

 דעם, םאר צאהאט אאזא װער לואעיםס״.
? ״פאאיסײהאאדער״ דער גיט אויב

 די אז שוין, װײזט אאײז םאהט דיזער
 א האבען צו יױנען זיר העז ארבײטער
 ;ױניאנס זײערע פון נעפיהרט קאפפאני

 ארביײ די אז אויך, שוין מיינט דאס און
 אא־ אין ״פאאיסי-האאדערס״ די און טער,

 ננצען, םראקטישע תאבעז װעאען געמײן,
 אזא ארגאניזירען פון באאד, טאקע און

 אײגענע אן װיבאאד, און ;סאפפאני
 אר־ די ן ע נ ה י ו א זיך ?ען קאמפאני
 ענטםער אן פפיאא דאס שױן איז בײטער,

 אזא פעגאיך איז עס צי פראנע, דער אויף
אויםצובויען. קאםפאגי
 בײ אםשר פענש פראקטישער א װעט

 טאקע זיך לען ״עס — טאן זאג א דעם
 אזעאכע זײן זאאען דאך א\ן ,ן ע : ה י ו א

 פאכען עס זאאען װעאכע שװעריגקײטען,
 בע־ איצט דאס פיר װעאען אונפעגאיך!"

 אװע? ניט פאכם װאא פעטהױ םראכטען.
אײנװענדוננ. שום לײן האנט פיט׳ן

 ארבײטער־פארס דער איז גרויס זוי
? אינשורענס פאר

 עס אז באװיזעז, האט אונטערזוכוננ די
 אינשורענס־פאאיסיס םעהרער דא זײנען

 האט. אאגד דאס פענשען װיפיא יאנד, אין
 םאאסס־מאםע, גרויסע די אז עס, הײסט

 מיט איז ברײטקײט, גאגצער איהר אין
 אינשורענס־םעאד, אויפ׳ן האב־אוךגוטס

 ־ארבײטער, פאיקס־מאסע, ברײטע די און
 מארק א זײן צוױיםעא ־אחז סען ניט, צי

 דער אינשורענס־קאמפאני. ױניאן א פאר
 דעם, מיט געזיכערטער א אבער איז מארק
 אאײן, ארבײטער ארגאגיזירטע װאס

 איבעד צאהאען ױניאךםעמבערס, םאלע
 אינ־ פאר יאהר א דאאאר מיאיאז הונדערט
 םאמיאיע?. זײערע און זיך פאר שורענס,

 ײעאכע ציםער, נאך דא דינעז דעם צו און
 דרײסיג איבער געדענסען. דארף פען

ט האבעז ױניאךמעמבערס ^ראצענט  ני
 םאר״ די נאר וױ אינשװ־ענס, אנדער סײז

 יײ זײערע םון בענעםיט־םאכדען שידעגע
 זײנען בענעפיט־םאנדעז די ארן ניאנס,

 םון פראצענט םערציג גרויסע. קײן ניט
 אנ־ האבען װעאכע ױדאז־פעפבערם, די

ױניאז־בע־ די אויסער אינשורענס, דערע

נרסען אםעריסאנער
ח״ס) hברױו הלסוקם«בער'ם « (£ון

קארלין. אב. פון
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 א אויו• אינשורענס זײער איז נעםיטכ,
 הוגדערט פינןי םון סופע דורכשגיטאיכער

 פארגרעסערט קען דאס און יעדער, דאאאר
 דאס איז װיכטיג ספעציעא און װערעז.

 פון פדאצענט נײנציג איבער : םאאגענדע
 ױניאן־פעמבערס װעאכע איגשורענס, די

 זײנען קאפפאניעס, פריװאטע םון האבעז
 פא־ ״אינדאסטריעא רוםט מען װאס דאס,

 װע- צאהאט מען װעאכע םאר איפיס׳/
 ארן אםצאהיונגען, קאײנע אין כענטאיך

 פון אדבײטער די סאסטען פאאיסיס דיזע
 זײ װיפיא םיא, אזוי פאא םינוי כיז צװײ

קאסטען. געדארםט װאיטען
? אי!עס דאס באװײזט װאס

:פונלט קאאהרען גאנ״ן א
 גרוי־ דער פאר װיכטינ איז נאר ניט

 די און ״םאאיסי־תאאדערס׳/ פאסע סער
 אינשורענס, זוכען צו ספעציעא, ארבײטער

 און פיא, אזוי קאסטען ניט זײ זאא ןואס
 האאפעיאטױוע אמת אן װערט דערםאר

 םון נעפיהרט אינשורענס־נעזעאשאפט,
 ױ־ טרײד די װי פאסעךארגאניזאציעס

 גויטװענדיגקײט, פשוט׳ע א זײנען, ניאנס
 פאר ארבײטער־םעאד דער אז אויך, גאר

 און גרויס, אונגעהויער איז אינשורענס
 דיזען דא זײנען מעגליכקײטעז טויזענדער

הענט. די אין ארײנצונעהסעז פעאד
 ענטפער אז אאזא שױן האבען מיר

םראגען. גאר־װיכטיגע צװײ אױו*
 אינשורענס אאיף אײבאר ״ױניאז די

נויטװענדיגקײט. א איז קאפפאגי״
 אינשורענס אאיף אײבאר ״ױניאן די

 אויס־ גרויס־גױיסע האט האפפאגי״
זיכטען.
 ב״ דא זין האט געשפרעך אונזער איז
 אויגען. די צועפענט ברײט װאא מעטהױ

 א ער האט צאפעא פיבערדיגען א איז איז
:נעטאן זאג

ן זײנען פיר ם׳  1האבע צו װעג ^י
 קאאפע־ פערהװירדיגפטע די פון אײנע

 איצט ביז װאס נעזעאשאםטען, ראסיװע
 ניט־געטרויפטער א געװען נאר עס איז

 ארבײטער ארגאניזירטער דער אין טרוים
אמעריקע. םון כאװעגוננ
טרויפען; ניט װיא זואא פעטהױ אבער

 ער האט ;אױםגערעכענט זײן װיא ער
 אױסרע- פראקטישע זײנע פון שנור דעם

ציהען. גענוםען װידער נאײך כעגרנגען
ארגאניזירט. שוין איז קאמפאני די

 פעריאענד אין נעםשארטערט איז זי
 די אויט װײא דערםאר, נאר אבער סטײט,
 דירעק־ די דארםען פעריאענד, םון געזעצע
 <ןײן זײן גיט האמםאני דער םון טארעז

 גיט װאס סטײט, דעם פון אײנװאוינער
 פען האט דאס טשארטער. אזא ארױס

 די־ די וױיא זינעז, איז האבעז געםוזט
 יױ םון םארשטעהער זײנעז רעסטאיעז

 סטײטס. םארשידעגסטע די םון ניאבס
 אלע אין קאפפאני די העז ביזנעס טאן

 שטאאטען, פאראײניגטע די םון סטײטס
 אום מעקםיקא. און קענעדע אין אױך איז
 צו צוטרעטעז קענען זאא קאמפאני די

אויםצונעהמען אױםגאבע, םואער איהר

 פאריסיס, ארויסצוגעכען און אינשורעגס
 דרײ םון קאפיטאא א האבען זי דארף

 ״לעפיטאא דאראר טויזענד הונדערט
 דא־י טויזעגט הונדערט דרײ און סטא?״,

ס/ יאר רפיו סו  די איז דעם םיט און ״
 פארקויםט זי — םארנומען איצט קאפפאי

 ״אאנד׳/ זין װײזט עס און ״סטאקס״.
 אינטערנע• גאגצע ״סטאקס״ ?ויםען עס

 יאקאיס, אײגצעאנע און ױניאנס שאגאא
 מעמבערס. ױניאן אײנצעאנע אויך און
 און ניט. םען םארסױםט אגדערע קײן צו

 יױ אײנצעאנע און ױניאגס םאר אפיאו
 קויםען צו צאחא די איז מעמבעדס ניאן

 אינטערנעשאנאא באשרענקטע. א שערס
 שערס, 800 צו <ןױפן :אר קענען ױגיאגס

 שערס, אכצינ צו יאקארעז אײנצעאנע
 שערס, צעהן צו מעפבערס אײנצעאנע

 אײנ־ אן אום אראנזשידט, אזוי איז דאס
 יױ אײנצעינע אן אדעד פערזאן, צעאנע

 גאנצעד דער װעױען קאגען ניט זאא ניאן
 שער א קאפפא;/ דער םון כאאעבאס

 אײנצעאנע און דאי*אר, פופציג קאסט
 שערס לויפען קענען פעםבערס ױניאן
 פא־ א אי4דאי םי:ף אויסצאחיען אויו*
 פען װעיכע סטאקס, אדער, שערס, יוגאט.

 םון אינװעסטמענטס גוטע זײנען הױפט,
 מיט זיכעי איז מען שטאנדפונקטען. אאע
 זײ אויןי קריגט פען און נעאד, דעם

 װי זיכערער םעהר איז פען פו־אצענט.
 עס װײל אינװעסטמענטס, אנדערע מיט

 עקטטרא קײן ניטא דעם בײ זײנען
 באשעפטיגט לאפפאני די אויסגאבען.

 לײגער אגענטען. באצאהאטע קײז ניט
 דאס האםישאז. קײן ניט אויך קריגט

 סאם־ די און ;זײט נעשעפטאיכע די איז
 אויסער קײנער, אז באװארענט, איז פאני

 הענען ניט זאא באװעגונג, ארבײטעד די
 איז איהר. איבער קאנטכאא ?ײן קריגען
ױטע אויך דערבײ  אז געדענקען, צו נ

 אינ־ אאעראײ האבען װעט קאמפאני די
 װען אינשורענס״. ״נרופ אויך שורענס,

 פא־ ארויסנעחמען קענען שױן װעט פען
 אאםיר װעם, האםפאני, דער םון איסיס
 אינשורען קענען ױניאן נאנצע א זאגען,
 װיכטיגער א איז דאס פעפבערס. איהרע
 יױ שך א וױיא דעם, צואיב אויך פוגהט
 אינסטי״ אינשורענס איצט האבען ניאנס

 און פאנדעז, אעשורעגס אדער טוציעס,
 דער דורך הענען פאנדעז דיזע װעאען זײ

 סאם־ אינשורענס אאיו* אײבאר ״ױניאז
 זײ אי םארזיכערעז, בעסער אי פאני״
 אינטערעסען די אין מאכען ניצאיך םעהר

מעםבערס. די פון
 מיט יעדען דעם איבער קאז \9בי

 ניט זאא מען און שםעגדיג, װאא םעטהױ
 א דאך איז אינשורענס װערען. פיד

 נענוצט שפראך די געאד־ענין; טרוקענער
 בײם ;שפראן ביזנעס א איז דעם סאר

 םוז ענין, דעם איז זיר דערגרונטעװען
 און געזעצען אין ציםער, איז שוױמעז מען

 אינטעיעסאנט. עס איז ראו און ;געזעצעז
 אײר הען דעם, ארום נעזעצעז די װענעז

 אינט^רעסאנ־ דערצעהאען װאא מעטהױ
 פון געשיכטע דער םון יזאםיטאעז טע

 ארבײטער דערי םון קעםםםע פאאיטישע
 יארקער נױ דער אין איז אט כאװעגונג.

ט אעדזשיסאייטשור סטײט  יאר פאר א פי
םאר קאםו» א געװאיעז נעםיהרמ צוריס

׳)11 זײט אוין» (עלום

 סטרײ־ צו װעאכען מיט שאם, א ״באס״
הען.

 װער־ א האבען מוז מען שװעסטערקע,
 אפ־ דארםען ניט זיך כ׳זאא טער־בוך,

 װארט, יעדען דערקאערען צו דיר שט/נאן
 בײ עס װעט װער און םײנט... עס װאס
 אונזער םארשטעהן שטעטעאע אין אײך

 עס זאא איך ווען נאיקעז, אםעריקאנער
םארטײטשעז^ אשיאו

 זאא אין ״האא״, אין םאראן איז אם
 מענש א סםרײין, איך װאו עם הײסט

 רי ״פאנטשט״ װאס טיר, די היט װאם
ײך, די האאט װאס <ןארד/ ״סטרײס  ,י

 טשער״ ̂האא איהם רוםט מעז רײע... די
 זעהן געװאיט איך האב נעכעטעז םאן״.

 איהם געװאאט טשערםאך, ̂האא דעם
 בײ מײז אױסניסען דערצעהלעז, עיעס
 םארדינט ניט װאכען 24 הארץ: טערע

 פרײ סענט! צובראכענעם האאבען ?ײז
 א איצטער און ס״סאעס״ געומז איז הער

 נױ א נענעבען םיר םען האט ״סטרײפ/
 דעם זעחז צױןוםעז קאנעז זאא איך םער,
ן איך שטעה טשערםאן״״. ״האא  נױ םי̂ט
 איך אאננ וױ וױים וחנר װארם, און םער
 םיא דערצו שטעהן..., דארםע] אזוי וחןא
 מיט ניט עפעס בין בעםטען, אם נים איך

עםען.  םאר׳ן םורא שטענדינ* די ן̂ן
 םאר׳ן ״סיזאז״״, פאר׳ן םארגע?, חײנם,

 א אנגעפאיען טיר אױף אי? ״סאעפ/
 אט־אט אז דוכט, םיר ...wnr מויט

 שטײ איך אבער אעבעז, םיין זץ־ ענדינט
 און האנט איז נוםער םיט׳ן *לז נאך
צו. ניט םען לאזט ‘טשערםאןי ^חאל *ום

 שוין םײנע, שוועסםערסע איך, חאב
 דעם זעחן צו חאםענוננ די אױ^גענעבען

 ״יתומים״, די םון משערמאן״ ח*ל0
 חא־ די אויפגענעבען חאסם ח וױ פונסס
<ווםען צו די ארימז צו פזננונג

m אין i^רימע
 .*אנ־ נעקוכמן ט*רנ*ז mm T» 1גי

pm קאחיײן שמױ״ן tt vowo

 איך בין טא: דעם אז צײכען, » אעכעאע,
 ...“נעס<זעבט״ ניט האב איך אז האא, אין

 םײן געטאן האב איך אז צייכען, «
 ארבײט, סטרײק םײן דױטי״, ״סטרײק

 און ״אײך אין איך שטעה עס. הײםט
 הויכער א זין באװײזט פאוצאינג װארט.

 צײטען, אאטע אאטע, די אין װי איד,
 אם־ און םענשען כאפען םאעגט מען װעז

 בי' ער נעהמט סאאדאטען... םאר נעבעץ
 מיר גיט און “קארד ״סטרײק די צו םיר

 נעשטעםפעאטעז װײסען אגדער אן עפעס
 צװײטען א אין םיר שיקט און םאפיר

 ״פײ געד*ז איך זאא דארטען םון *האא״,
 מײנט דאס ״דזשאבערס״״, די קעםעך

 איצטיגען דעם שװיגער... טײפאס דעם
 ברויט אונזער באאעבאס, פאאופ אםת׳ן

נעבער...
 סך הײז דיר וױא איר שװעסטער!

 צורײסען ניט וױא איך מרײבעז, נישט
 אויס־ זאאען מיר װען אםיאו הארץ. דײן

 װע״ םארערונגען, אאע נעװינען סטרײקן״
 םון קאסטען הויכע די אונטער םיר אען

 ניט אעבען סײן אאץ םיםעא אעבענם
 װײטער מען. םוז סטרײקן אבער מאכען.

 געהאנט. ניט םען האם אאזעז עס אזוי
!אױסצוהאלטעז ניט נעװען שויז איז עם

 שװעסםערסע, םיר, םארדריםט עט
 האםע־ דײנע צושטערט האב איך װאס

 טאטע, דער דו, אםעריקא. םון נונגעז
 דאלאר פאר א סריגען נעריכט זיך האבען

םוב. ױם אויןי
 2 שױן איז עס שוועסטערפע, אבער

 װאו נים װײם איך טוב. ױם צו װאכען
זיך םאר סענט פאר א נעםען וועא איך

אצײן.
 די צײם, די זיך וועם אםשר איז
 אימרדרייעז, צײט, אונגאיפאיכע אאטע,

 דעד אין םעגאיך איז אאץ םארבעסערען.
אםעריסע. גאידענער

דײ^גמחנר, מיר, םון
יעו♦ Mttittt( >׳- • - ■ f..
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געפיהרט רנמ m 8 דידעם אוו נאכעס אונזערע אזױ ןןי
ו זעחר איז ליד סאל?ס אידי׳שע די ״  ר

 יויר םייז מאטױוז אונטער פאטיװן. איו
 טעמעס, נאר ננונים, מןולאדיעס, ;יט דא

״| i״P נ־םא נמעם איז עש אינחאלםען. « 
 איג־ עקאגאסישע, נייפט־נע, פון נענים

 אי־ ;עזעלשאפטליכע אדער רױױדועיע
 םע־ די זיין גיט זאלען װאש נערלעבוננען,

 •רט דעם אט אין םאיקס־ייד. א םון מע
 (פאל?ם׳*א* סאל?לאר אידי׳שער דער איז

 דער אין וייכסטע די פון א״נער סוננ)
ליטעואםור. וועיט

וואונדער. i״p נים אױך איז דאש
 היםטאריש אלם אן איז םאלק אידי׳ש ראם

 םאאל א פאלס, װאונדעו א דערצו םאלק,
 ישטאריד די מים װאונדערליכשטע, די מים
אינעולענוננעז. סטע

 און טרױערענד אזא ניטא איז עס
 און, אידי׳שע, דאם װי םאלש, װ״נענרינ

 אזא נאך ניטא איז צײט, דערזעלנער צו
 ראם װי םאלק, זינגענדינ און פרעהליך
 לוקענ־ ניט םאלש, אידי׳ש דאש אידי׳שע.

 על־ היםטארי׳שען נרויעז זײן אױף רינ
ט אט :קיגד א װי איז טער, ״נ  און עס, וז

 מיט עם גישט אט עש. לאכט אט
 טאנצט• און עס ישפריננט אם און טרעךען,

ײ נעהט זומער האלגער א  אידען דעם נ
pviib דעם בײ וױנטער דער נעװיין. אין 

 אוז טװיעריג. נעװיס דאך איז ארימאן
 :לעבען אידיישען צום צו זיך שושם דאך
 בײ ׳שמןזה׳לאד. און ׳שםחות װיילע »לע

 איין דער :עהוליעט. װערם טונ ױם יעדען
 ניז םריה דער םון איז, טאנ ׳שבת׳דיגער

ט, אכ  יע־ געזאננ. אין אייגנעוױקעלט נ״נ
in ננו?. א דאך איז נרכה

 איז פאל?סליד אידי׳שע די אויג און
 אוסנע־ אויך זי איז םאטיװן, אין רייך

ײך װעהנליך  טיפער, אין גגונים, איז ו
 םוזיפ אידי׳שע די אויב םוזיה. הארציגער

 נעםט זי אוינ ;ארינינעל תםיר גיט אין
 ׳שכנה׳׳שע אונזעחן ניי מונים איבער אפט

 רייך װײנינער גים דאך זי איז םעלסער,
 אין קרעפמיגפ״ם, איז לאלירען, א'|

חארצעקיים.
 אנדערע בײ אינערנעםען דאס און

 אםט חםרין. א תםיד נים איז םעלקער
 איכערנעהםען, םעלה. נרויסע א דאם איז

 דער םון םונדאסענט דער איז איטיטאציע
 ארינינעלע יעדע הו^םזר. וםענ׳פ^יכער

 אנ־ גאבםאבען פון 1א זיך הויבט ׳ןאםוננ
 ליםערארימע ארינינעלע סאמע די דערע.

 אן י1אוי נעבויט אפס זעהר איז עאםוננ
 םון דופא נענוםעז םױזעעם, אנטליענעם

 גרויםע די זיינעז אןוי םאילס. פשוט׳ן
 ‘לי פלאםיישער דער םון םײםטער־ווערפ

 פא^קם־מזן׳שױת, אויןי נעבויט םעראםור
 דער־ נאר דא דארוי מען םאלפם־מאטיװן.

 נע־ און ,האמאעט״ d'tbdpjb׳ כאנען
.פאוסט״. םע׳ם

 םאלקס םאילקס־לידער, םאלקס־מע׳פױת,
 באשאםען ערשם צום jnjm אנעסראט?!

 op>6b דער פון אדער פאיצפ, ■שום׳עז פון
 וואם אינט^צינענץ, חןר םון אינםעלינענץ,

 איז און ארױםנעװאפסען P>*t םונ׳ם איז
 אינ׳ם צעבען איהר םים איינגעװאהםען

p>bb. תםיד ילעבענדינ מאםען, אידישע די 
 שטעמעצ, און שםאדט םון ראנדען די בײ

 גים דער םים תםיד רא זיר באנעגענען
 דא נעםם װי׳לענדינ ניט םאסע. אידישער

 אן פון לעבעז אין אנטייל אן פאלק אײן
 זינמן, םיט זיך בײם נמן אגדער

 נעוזאנ־ םארשםעלוננען, נןוואוינחײטען,
 פראדוסטעז די םיט אױך דארימר ימז»ון

 םאלס » ווען אבער םאלקם־שאסוננ. םח
 שא־ זײז פ«אפ אנדער ביים איבער נעםט
 םים אינער ניט ם*א קײן עס נעםט םונ^
 און שםעהט עם װי אזוי האר, את הױם

 איבערנע־ ווערט םרעמדע דאם נעזזט.
 נײסםינמאצי־ אײנענעם דעם אין קאבט

 ווערם און םארדײאוננם־אפאראם אנאאעז
 נא־ יעדער םים כםעט איז אזױ אײנענם.

 שא־ צרינינעלע רייז שאפוננ. ציןונאאער
 אינ־ איז םײ בנםצא. נים בכצל איז סזננ

 נזמעאשאםט־ אין םײ לןבעז, דיװידתצען
 דער ויי פונפם נאציאנא^ון. 1<ימז,.אי

 פון אפשייםעז ניט זיך tPP אײנמ<נ«ר
 םביבח נעזעישאםםליכער אתםיגער דער
 אפנעזונדערטזס אבםאצים ז״] אענען און

 א•־ יעבעז ניט םאלפ » \vp *»י ׳<עמן
 זײן אח ם׳נ^מי אנדערע tin מײנדערט

 זיר• איז אײננזמלאסמן סויםור ויק סים
 נאנ־ דער אין װי מענשען, און <ימן *ין

ר אײ־ אן םאר קוםט גאטור ארוםינער מ

ליטוױן. א. פון

ר מ ר. בי «י «ן ײ  אינ־ דער ציגם ד׳נרין נ
מן ■יו םעחנם ע u און ל n םיז שליםעל 

אנסוזיקאונג םענשיימנר דער
 איז כל׳צ, א *י פרם, א מעחר װאט

 אינםארעסירט גאנתר איץ אנטוױט*^
מן דעם םים זיך ער ע  או« אנדערע און י

omtt קוצםוחח. םרעםדע יץ־ »י| איח 
ר װ*ס ח  גדופ׳ג » «י איינמינעד, אן מ

 עם אםיםילירם מםער *לז נאגאבנג 1א'
ת פחנםדצ ניי אימאשצנוטצנצ ראט  עם י

jf* אידישע דאס אייממג^ ןײן ותרם t t
•° י “”* 5 . י י ̂ ,ז ®ממזנך״52^ ,י

ם » נ

חנן בײ #ערד חנר אױוי ג«צי^נעז  ת
o פאיק m נא״ חזך ייו? איכערגענוסען 
 ילעכעז״ אײגענארטיג זײן י*ב*ן וױזעז
 קוי• נײסטינער ?ײן סים ועווען איז אזױ
i טוו/ n אנדערע בײ גענוטען חאט איד 

 קוי־ וײן צו נע*אסט ױך חאם װאס דאס,
 אסיםײ ?ײכט געקאנט חאט ער װאס #טור

מאםונג. אײגענער זײן מיט ^רען

 איז נעזאגט, איו אױבען װאס דאס אט
 דער בנתע בבלל, דערק^ערעז, צו גויטיג

 כאראק־ איהר ׳םא?קס^אפונג אידי^עער
 שאפונג דער צו מײכות איהר און טער
 אענע;־ ׳שכנות אין איהם םיט אנדערע םון

 םאיקסעא״ אידיישמ די נאצי#נעז. דיגע
 הונדערטער יאהר ילעצטע די םאר סונג
 ם^קסעאפוננ• דעד מיט םארבונדעז איז
, די םון עז ^ ײ  רוסעז, ®ױילעז, כעהמער, ד

 באזונדערם אוקרײנער. און וױיס־רוסען
 א — או?רײנער די י^עצטע. די סיט

 צו ״שטדעבוגנ פעכטינער א מים םאי*ק
 יצײדעגיטאםט־ םײערדיג א םיט םרייהײט,

 אומענד־ אן פיט טעפפעראסענט, ליכען
 םעיל־ ברײטע ׳װײטע די צו ?יבע ליכער

 גאטגעבעניצ־ דער פון סטעפעס און דער
 איהם רינגעילט װאס נאטוה רײכער טער,
 גװאילדינע א האט ׳זײטעז אילע םון ארום

 אוקריײ אידען. דעם אויף נעהאט ה״פפעה
 גײסם אידענ׳ס דעם אפגעםריעם האט נע

 איצטע, די דערװעהט איהם איז האט און
 װאנדעיעז, יאהריגע טויזענטער דורך

 נאטור, דער צו <יבע םארלאשענע כםעט
 הארציג־םרײ־ #פישוט נאםיריליכעה * צו

ך איז העפעה די אט ^עבען. דעען םיי  ד״
 באווענונג מעכטיגער דער איז סענםיג

 םאריגען םון אנםאננ איז חסידות םון
 תוך אק אייז חסידות די יאהרדזוגדערס.

 נאםיר־ אײנפאכעז, אן צו טםרעבומ א
 הארמא־ ברידעריויכער און *עבען ליכעז

 םיסטי־ דער םרײד. קינדעחפער און נימ
 באויז איז חסידות םון כאראסטער שער
 ניט אבער םאנטזגי, אויבער^םערט איהר
יאדרע. אינערסטזג איהר

 אי־ ׳םאילקס-<ליד אידיטער דער אין
־ ליבעס־יליד דער אין בערהויפט  רער ־
 םון עילעםענם שעהנסםער און רײכסטער

 איז — םא<לקס*שאפונג אידישער דער
 באםערקן. צו זעילםעז גיט השיעה די אט

 אוק־ די גענומען אבער האט איד דער
 צוגע־ איהר האם און םעמע רײנישע

 און אויפםאסונג ילעבעגם זײז צו ®אסט
 איז יד5 דאס שטײגער. יעבענם זײן צו

 דעם אונטער אבער אידיש. גאנצעז איז
 נשטה די געב<יבעז איז בוש5 אידישען

 זײן נאטוד־הי^ד, אוסרײנישען דעם םון
 דער צו יבע,5 רײנער צו בענקשאםט טילוע

 םון אםת ישום׳עז צום נאטור, םרײער
 אי^וסטרא־ אויסגעצײכענטע אז אעבעז.

 אידישזן םאינענדע די איז דערצו ציע
 יצעזער דער װי נאכגעםאכט, םאלקסיליד,

 עהג־ אן ארויסזעהן, דײטליך דאס וועם
םאיססיליד. אוסדײנישער יליכער

נוםח אידישער
ן דו םיר זאג — ״ םײדעלןן! י

ר ו^ג ײן דו םי םײדעלע! מ
 םניען װצסמי װ*ם
מן »ין ײ ? װ װעג

 םיען װעס*« ײ^ס
םז אין ױי ? ו ! װעג

ײז ױעל איד — ז ג י  ג^סן »לע י
עז װלל און ײ ר  װ#*ן צו 9ימף :״
ם אבי ן דיר שי ?ײן, אײנעם אי
ר םיפז אבי ם *יז די ע ײנ . י ן י י ו

ארינינאא אוחראינישער
איצמ קןןזאק אז עז  װײו

עצ: דײוםדפינא » מז ילאנ
קאזאמע? ייחף■ קײי

9P,סאקפליק! זאפ׳פע
םי סאכאױ. ׳מינע װאז

ע נ$ ײאיג קר דאלימקאי׳ װאו
ע נ» ײאינ קר דאליאק^י... װאו

 טיפער, איז אריגיגאל אוקרײנער דער
 םו־ די אי טעקםם, דער אי שטארקער

 נאכםאכוננ אידישע די אױך אבער ויס.
 עס :עיקר דער חן. מיט םול און זיס איז

 איז עס נאכסאכונג. קײן נים זיך םילט
 סטיל, לויט׳ן אי פאראידישט םאלקאם

ריטם. און גײסט לוים׳ז אי

 אז אויבעה געזאגט שוין האב איך
 לויט אי םארנעםט פאלקסיזיד אידישע די

 דעם םוזיק דער <ױט אי טעקסט, איהר
 דיכ- אידישער דער פון פונקם םיטעל

 איז ליד קײן םאלקסשאםונג. טערישער
 ליריש־ פיל אזוי פיט אנגעזאפט גיט

 זעיבער ךץר צו און הארציגקײט, קײט,
 און פארבען, איז רײך אזוי ניט צײט,

ד.י1ליבעב-י אידישע ךי װי םראגיזם,
 ■ נעפט איבערהויפט םאלהטי^יד די
 איהרע קראסען. ארע פון העלדעז איהרע

 פון זײנען אבער העלדען געליבטעסטע
 באלעבאטישען דעם פון פיטליןיאסעז, די

 —אינטעריגענץ די איבערהויפט שטאנד.
 אין גאר ׳זין םאדערנעם דעם אין ניט
 אידיש דאס זין. ברײםערען אלטען דעם

 :ע־ הויך זעהד אן תמיד םון האם םאלק
 נײם־ איז נאטירליך גייסטיגקײט. שעצט

 מוטערס, פאטערם, אונזערע בײ טיגקײט
 פארבונדען געװען באבעס און זײדעס

 דאגמאטישער מיט ניט רעליגיע. םים
 בילדונג. רעיליגיעזער פיט נאר רעליגיע,

 א לםדן, א דענקען. רעליגיעזען םיט
 ארײנ־ סען װאס אזעלכער, ספר׳/ ״ױדע
 פאי? בײם געײעז איז בוך, א אין סוקעז
 אכ־ גרעסםע די אבער געשעצם. הויך
 װאס פערזאז, די נענאסעז האם םוננ

 געוועז איז תויכהײט גײםטיגע איהר
 נרויססײט• פאראלישער םימ םארבונדעז

 םון העלדען די זײנען םעגשען די אט
 םאלקס־ םאלסס־םעשױת, שעהנסםע די

םאלקס־דיכטוננ. און הוםאר
 רײך איז דעם״, חוץ א פאלקס״ליד, ךי

 אוגטער־ די םון בילדער און םיפעז אין
 ליבעס־ די פאסעז. די פון שיכםעז, שםע
 איהרע אלע כמעט נעהםט אבער, ליד,

 און טאסע, די טאםע. רער םון העילדען
 אםת געװעז תםיד איז ילעבען, איהר

 איז אבער דערםאר םארגרעבםער רויהער,
 און אוםגעקינסטיוטער, נאטירליכער, זי

 שוסטער און שנײדער האבעז דערםאר
 ערשטע די זיך דינסטםײדלאך און ױנגען

 גע־ הארצ׳ס זײער םאלגעז צו דערלויבט
 פאר םאמע און טאטע װי םעהר באט,

 <ײ אין ״שפירען צו דערלויבם זיך ;זײ
כע״.

ײס
ם סון ו ח י ג

• •

 אלײן, װײס איך אלײן, װײם איר
 — םארגעהן, מוז אלעם אלעם, אז

זיץ. חזזינ גים הארץ םיץ װיל דאך

מ רחזיג םיינם, חארץ », ח  !זײ ת
םײ־ווי-םײ ^«עטער_ איז — איזלם ניפ

אר װעםגי ק. זױן ײעח ״®יל י •י

. ? אוםויםט «ער אזױפיל וואס «ו
r קמד, ח w  n ביזם דו װאם I 

חיג גים חארץ גדץ וױל דאך זײן^• ח

 מאל קײן אבער איז ליבע אידישע די
 איז זי יציבע״. אין ^שםיל א געווען ניט

 דראמאטיזם, םיט םול ערנסם, צו געװעז
 אםט זעהר טראנעדיעס, םאםיליעז םים

 זײן צו אום ׳קאםו» סיאסעז םיט אםילו
< א פ  תםיד כםעט איז <ןרבן דער ש

 ייבעס־ די איז דאריבער םרוי. די געװען
 שטױ צו םאטעריאל בעסטער דער ליד

 אידי־ דער םון לאגע די איחר םון דירעז
 הולטור־ םיז אוצר אץ איז זי םרוי. שער

 בײ באװעגוגג םרויען דער םיז נעשיכטע
 און געזעלשאפטליכער דער טאר אידעז,

 אידי״ דער םון אנטװיהלונג נײסטינער
םרוי. שער

 ביײ םאר א ברײננען דא װעילעז םיר
 םאר־ זאגען, צו אזוי דער, םון שיילעז

 ליבעס־ דער םון פעריאדע היסםארישער
 םארלײ <זײן ריכטיגער, ליבע, סײז ליד.

 <ידער דאזיגע די איז איז־נאד בענעם
 די קענטיג דא זײגען עם אנער גימא,

 בענק־ פון דראנג, ליבעם םיז שפורעז
דער איז םײדעל די ליבע. נאך שאםם

 דער״ ױ װען םאםייליע, באלעבאטישער
 רײפ־י םרויליכער םון עלטער דעם גרײכט

 זוכט צײטעה אלטע גוםע יענע אין סײט
 זי םארקערט: ;!עליבםען איהר ניט

 באגעגעגיש די אויסצוםײדעז 1א הויבט
 חיי שעםעוודיג, ווערט םענער, םיט

 דער־ איחר אין רעדט םען אז זיך, טעלט
 אבער דערםאר חתן. א װעגען בײזײן
 אויפ־ שלאוי, איהר אוםרוהיגער װערט

 א םיז חלומות. איהרע רענענדיגער
 אם ניט אנםגעהט אבעד אויג מוםער׳ס

 איהר םון געםיט־צושטאנד נײער דער
 אנםדעקען זיך פרואװט זי אוז טאכטער.

געדאנ־ איהרע אויסםאחמען סוד, איהר
/ c סעז•  פאלסס־דיכטער*) אוםאבלואנטער דער
 <ידעל, םאלגענדער דער אין אונז האט

״ן צו גערעכענט װערט וועלכע  די ז
 איבערנעגעבעז םיז, ם ע ד םנן שעהנםטע

 םאטער םוטער, צװישען געשפרעך דעם
:םאכםער און

ל6ע יאםע, יאםץ׳ — לידעלע׳ א סיר י
? װיל מײדעלע דאס װאס
? םײדעלע דאס וואס ל וזי
ע ד^ס על ד אנן ^יבע^אך סאר א װיל מ״  ח

ײן מען ז־מרף זי^נן... עוסםעיי דעם ג

ײן —- ײן מאמע^י, נ  !נ
ט סאיעטײסש ײן׳ איך װאס ני ם

ט דו  םאםע שיענצע א ביז
ם םיך קענסט דו פארשםײן. ני
 איהר פארװאם װיסען, װיל פאפע די

 םאר־ אום געהט אומרוהי:, איז טאנטעד
 םיײ דאס װאס טרעםען װיל זי הלעהרם.

 גאנצע א אויס רעכענם זי וױל. דעלע
 געםאנ־ נעםען הענען װאס זאכען, רייהע

 א זי װיל אפשר האיץ. מײדער׳ס א נען
 אויער־רינגלאך, פאר א קלײדעלע, שײן

 דארןי — היטעלע א זעקעלאך, פאר א
 דער שנײדעריז, דער זאגען געהן מען

 די װי אזוי איז ד^םיד^גא דעם פוצעריז,
 אלץ דאס אןיןש ה$ט אבער טאכטער

:ענטשער אײן
ײן... מ^םע׳גי, גיין נ
אוז זיד שטויסט םאמע די ביז

ט װ א רו ען פ עפ ר :ט
 ה$נן חתנ׳דל » וויל פיידעלע ד^ס

ן עען ד»רף י י זאגן... «דכן דעם ג
I יא םאפע״&י, ׳יא

ײן איך װאס ^זוין, פאדעטײסט ;מ
ן טיך קענסט דו י ו פארשפײן. ע

חתן. א װענען םתם זיך רעדט דא
 װערם געםיהל טוטער און םרוי דער

 םײדעל די פרימיטיװ. אויסנעדריקט דא
 איז 4חת א זי דארף געװאחנז, רײף איז
 דערצו םען מוז חתן, א דארף זי אז

 צו־ איז טאכטער די שדכן. דעם האבען
 געטראםען האט םאםע די אז םרידען,

ניט. זי פארלאנגט םעהר און
זעל־ דער םון לידעל צװײטער ־א אין

 אויםגעדרילט שוין װערט פעריאדע בער
 םיײ די שטוםע. אנטוױקלוגגם העכערע א

 חתן. א אבי םים צוםרידעז נים איז דעל
 אנ־ נאך נאטירייך, םען, םוז שדכן צום

 טאטע״ דערפאר דארםען ןארגען קוםען.
 םאר־ איהר שוין האט זי אבער ׳םאםע

 איהר װעגען אידעאל איהר שםעלונג,
 רעדט םאםע די דערװאוילטען. הארצענס

 און חתן א אבי װענען ניט אויך שוין
 חתן װאםער א טרעפען װעלעז פרואװט

טאכטער: איהר װיל
זוילסטע? זעע װאם —

װילסטע? <ואס
? מאז 8 פ#ר שנײדער 8

 מאן 8 ®אר ענײדער 8 —
ניט; איך זויל

 םאכםער «נײדער׳ס 8
 ;גיפז איך בין

 ציען •*יסםרינעס
?V] ו מ אי  ני

«טײן, ׳ן8אוי איך זיץ
ד נעםפז ױיז 8 18 מי עו — ג

 םײדעלאך לע8
חתוגח חאבן

נײןי — *יינע איך נאו־
 אויםחנמנען איהר נעםט סאםע די

חת?: א מאר סאנדידאטעז אנדערע נאד
 נאר דאקטצר... א םוחר, א שוםטער, א
 איעמען ױי אין נעםינט טאכטער די

 וױ נאר נים, סײנעם זײ װיל חםרונות.
 8 מאר רבי׳ן ״א — רב א צו קוםט עס
 און םרעהליך זי וחגרט דא — ך8ם

:צו שםיםט
בי׳ן 8  ם#ן » י8® ר

דאך! איך זויל
ם 8  כ»ער8® רבינ׳

ן  1ד8י איד בי
ד,8י איי»'ן איד ?יץ :ל8ל י8אי ?וק
םײדעלאן• ילצ

ה, בן8ח חתונ
ײ םי» איך און ^ ז י ל ג י צ

*Mm

t «ער8«8ב דער •)  tit ייו• פאלקסליד 
 אופד ןבצי איו ער אוםבאקאג®. כלל, בדדך

 tm «(8 8*יי וײז »ױ «ונ?. *אר נאקאגפ
 נעװצז ין דינמזןר יאלקם דער איז

p געװעז איז און כאקאנצ w נא ליב»8ב 
ױעיוארג. מי

• י’* ״ * י v-'Mkfl י י
•־*!_ ‘

 טע;עדזשער םון באריכט דעם לױס
 •pvo רער אויך איז וועלמר דובינםקי,

Vo'd סעטעיסענט דער סון רעטאר w, 
 ביז שע*ער געםעטעיטע צאחל די האט

 דערגר״כט װ*ו יעצםער םון אנפאנכ
 זיײ םעטערמענטס די .160 פרן צ^הל די

ט רען1נעװ< נעםאכט נען  ם*דע■ די טי
 פון נאראנטי » :ױניאן דער םון רוננעז

 נ־*p םון ליםיטײשןון ארבייט, װאכען 36
 ארנײטם־ שטונרען 40 » טראסטצרט,

 פון באדיגנוננען אנדערע די און װאך,
 זײנען װעינע ■ר*נראם, ױניאנ׳ט דער

 באיעבא״ די םאר נעװ*רעז סאמעלײנם
 ארויםנע־ איז סטריי? דער אײדער ט־ם

נעװארען. רופעז
 דאם ער?רערט, האט דוניגס?י בר.

 װערען סעטעלם, שא« » װי 5v:v אזוי
 און 10 יאקאל סון דם1הא אויםגעמאכט

 ?אנטר#ורערם ארויםנע׳שי?ט װערען עס
 זא״ באדינגוננען יוני*ן די »ז זעהן, צו

ען  עס װערען. אויסנעםיהרם דארט י
 װערען עס אויב אונטערזוכט, מערט

 זײנען וועאמ סאםערם, ארויםגעגוםען
!P ניט האבען »ין גוטשטעחענד ניט  ״

 אר־ ליץ א פאר װאם ,D־t־mp װאירסיננ
 פא־ וױפיל איז <עםאכט, װערט עם בייט

 דער םון צוועח דער ארבײטען. עם שינקן
 אוינ םעסטשטעיעז צו איז אונםערזוכוננ

ץ םאראז איז עס א  ?אטער » נאר םאר •י
ארב״טען. צו

טעםינקײט םםרײק פון באריכט
קאטערם. פון םיטינג אוים׳ן
 דעם םיטװאך, רעגען נום דעם טראץ

 שטר״קעגרע די האנעז אויגוםט, טען25
 דעם אננעםילם קאםערם םוט און סיאוס

 האל ארליגנט*! אין האל םיטיננ נרויםען
 םאר םארזאםעלט זיך האבען זיי זואו

 דער אונםער טיטינג, ויעבענטליבען ו״ער
 דער נאנלער. איזירןור םון טשערטענשיפ

 1םי נעװארען אררעסירט איז םיםינג
p םענעדזשער o ra n,. םון װאולוי, כוירם 

 לערער םון םעדעריישאן אניעריקעז דער
 װיים־ ערשטער נינםא, םאיװאטאר און

 און איגטערנעשאנאל דער םון פרעזידענט
?אנײטע. סעםעלםענט סון טסעדםאן

טי־ דעם נעעםענט האט נאנלער װען
 םעלען עם «ז באסעד?ט, ער האט טינ;

 האל, אין סאטערש הונרערט עטליכע
 נעויצרע! ער?לערט איהש אמ עש אבער

 הוגדערטער אז אנװעזענדע, איינינע םון
 טשערםאן האל םון ז״נעז קאטערש

פישעטען. געײארעז ארוישנעישיהט
 האט רעדע זייז םון םארלויף א־ן

 טער9 דער אין «ז נעזאנם, רוביגש?י
 כאיע־ די םיר נעםינעז שטרייש פון װאר

 הצט ער רייהעז. צובראכענע םיט באטיש
 צו ניט שאטערש די נעװארענט אבער

 םיט זיצען איצם סעגען ייז אז דענ?ען,
 ער־ האט דובינט?י הע:ט. פארלײנטע

 אונ־ יאנע גוטע » םאר װאש אין סילערט,
 אויסנע־ װי אוז זיר, נעםינם ױניאן זער

 אפנע־ זיר האכעז טםרײשעד די צייכענם
 אנםיהרען םון ארבייט דער צו נעבען

 אוםנע־ זיינען איצט ביז שטרײש. דעם
 אײנשלי־ ארבײטער, םויזענד זעקם םער

 צד שאםערס״ חונדערם עטליכע סעכדינ
P'T אונטער ארבײט דער צו נענאננען 
 נע־ זײנעז װעיכע באדיננוננעז, נייע די

סטרײ?. דורכ׳ן נעװארעז װאונעז
 שאטערם די אויםנעםארערט האם ער

 איז טעםיניויים זײער אויםנעבעז נים
 יעדער און ענעדגיע בישעל יעחן שםרייש.
 קא־ די ווערען. אננעװענדעט םוז אפפער
 בא־ זיר ביי גערארפט ײאלםען טערם

 דער צו זיו אוםשעהרען ניט• שליםען
 ענ• זיך וועט םטרײש דער ביז ארבייט

 די םאר זיג םאישטענדעען א אין דינען
 איבערנענעבען אויר האט עד ארבייטער.

 עיד .דעם םח באשלום דעם שאטערם די
 םטרײת נענעראל םון קאט־טעט זעשוטיװ

 אומשטענ־ שיינע אונטער דאש ?אםיטעט,
אוחנרטײם. ארבייםען ניט םעז טאר רען

 ער־ חאט נינפא פרעזידענם װיים
 נױטיג םאר ניט נעםינט ער אז ?לערם,

 אנמיזן ft פאטערש די אויםםאחזרען צו
 ורםאני•0ז די םון וױיל שאםף, דעם מיט
 צװי• חערשען וועלכמ םארבינדוננען, שע

 איז «ר ײעלמן פוז ,48 לאשאל מעז
 איחם איז ,10 לאשאל איז מענעדזשער,

 םון ?אםופש־פעהיגשייט די באשאנט נום
 איבע^ײנם, איז ער און קאטערם, יי

 נוט אזױ פונשט «יד וועלעז זיי דאם
 שאםא, איצטינען דעם אין אוישצייכענען

רעד אין נצטאן איםער עם חאבעז זיי ווי
םאמאננענחײט,

m דרעס ניט־יוניאן m v ווערען 
אתאניזירט.

םאנםאנ, לעצםען באריכט א לויט
 פח שלום בײם אויגוסם, םען23 דעם
 ארנאניזא־ דעם פון וואד צװייטעד רער

ר שאםייח, ציאגם מ מי  איצט tnjm ו
 אד־ צו באארד דדפאיכט פון אננעפיחרט

׳אצפצר, דחנפ נמזײמייז די גאניזירען

 ג׳ד ארונטעד שעפער״ ,א*ען 117 ז״נען
 »סע• שוין חאנען 27 תפען.נעװאךמן,

 װערען סעטעלטענטם נייע און טעיט,
טאנ. יעדען געמאכט
 אראנזשע־ געמאנט האט אםיס דער
 נעשע״ ניט זאל ש»■ שײן אז םענםש,

 צױ ומט םירמע די ביז װערען טעלט
 66 לאטעירש די צאחלעז צו שטיםען
װאר. א דאלאר

 דרעס מעחרםטע די װאש דעם צולינ
 איז שעפעד, שאנטראשטאר זיינען שעפער

 נאשעפ• זײ װעלכע ארנ״טער, צאחל די
םון שאי א״ן בלויו קליין. גאנץ טיגען,

 חויז ױניטי דער אין נעשט אונזערע
 ניינע* זונטאנ לעצטען םאר׳ן האבען

 םאר דאלאר 400.00 צו נאהנט שטײערט
 און םאכד, רעליף םיינערם כריםיש רעם

 דאט חןםאנשםרירם, דערםיט האבען
 קור־ זײער פארברײננען זײ ווען אשילו

 «ר שעתנער אונזער אין •װאשײשאן צען
 די ניט אויך זיי םארנעשעז מער־חיים,

םײנעףם, עננלישע אריםע די םון נויטען
נעװעחנ־ לעזט פריח רער 1אי זונםאג

 אײנענע זיינע םון ■ינטלי דוד םאר לאף
 חױז. ױניטי 1אי נעםט די םאר ׳שאםוננען

 פון אנפאנג כײם אבער, זונטאנ, יענעם
 שאפירא, שרה האם םארזאםלוננ, חןר

 ־W איו װעלמ ױניםי, פון לייברעריען
 כרודער םארנע׳שטעלט םארזיצערין, ײעז

 סעשרעםאר־ גענעראל אונזער באראוי,
 םארגע־ בולם האט װעלכער טרעזשורער,

 גויטען רי םארזאםעלטע די םאר ׳שטעלט
 און םײנערם עננלישע די םון ליירען אוז

 שםיצע. םינאנציעלע םאר אפעלירט האט
 אין דאס עולם, דעם דערםאנט האט ער

 נעםינען זײ װי שניגח >הגענעד.םע אזא
 אן םארנעםען נים זײ טארען איצט, זין־
 םאםילי־' זײערע און םײנער םיליאנען די
 חונ־ םון ל״דען װעלכע עננלאנר, אין ען

 חא־ זיין אויםנעדרישם האט ער און נער,
 אונזע־ םון הונדערטער די ואם םענוננ,

 פאר־ װעלכע םריינד, און םיםכלידער רע
 יר אין װאליישאז זייער איצט ברייננען

 רעליא דעם' צו בײטראנען ײעלעז ניטיי
 נעשאםען איצם ווערם װעלכער םאנד,

םײהדס. עננלישע םטרײשענדע די םאר
 אױןי אננעוױזען האט נאראוי ברודער

 טוי־ צענדלינער כאטש דאם פאקם, דעם
 םיט־ יארש, גױ אין קלאולםאבער זענדער
 םי• אינטערנעשאנאל, אונזער םון נלידער

 לעצםע■ די םאר סטרייק א אן איצט 1רע
 דאך ױניאז אונזער האט ײאכען, אכם
 סא־ םון טראדיציע איהר םארנעםען ניט

 האט און ארבייטער צװי׳שען לידאריטעם
o צו דאלאר טויזענד 6 ביינמםראגען n 

 םייגערם. עננלישע די םון םאנד י1רעלי
 נע־ ער האט נעװארען, נעטאן איז דאם

 עננלישע די םון קאםוי דער װייל זאנם,
 זײ קאםוי. אונזער אױך איז םײנערס

 אונפאראנט- אן םוז אםאסירם ותרען
 וועל־ באלעבאםים, םון נרויע װארטליכע

n נאנצען דעם זיר הינםער האבעז bp* 
 אוז ערנלאנד. םון שלאם ■יטאליסטישען

 די צװיננצן צו םארזוך א םאכען זײ
o אונטער *רבײםער, n חוננןר, םון דרוש 

 םארשלענערטע.װײד־ צו אײנשטימען צו
 ארנייטם• םארנרעםערטע און זשעס

 אונפאראגמװארטליי־ע די אוינ שפינרען.
 אין ערםאגנרײ- ז־יז ויעלען כאיצראטים

 ארה••״ אדנאניזירטע אױף צטאשע יער ז
 פאר ערטוטינוננ »ן זיין עם ײעמ םער,

 צו לעניער r.־n»: א•: ניײעז א:*־ײי
 האם ער כיישפיל. זישר נאכםאלגען
 ראש כאםערשוגנ, דער םיט פארענדינט

 אויל דער דאס זיכער, וײנעו אלע םיר
 זייערע צו םיינערם בריטישע די םון

 וועט אםעריסא אין ארנײכמר ברידער
אוםזיםט. זײן ניט

.tnvp ס. פאניא נערעדט חאם נעסםם
 ovvrtfovo די איבערנענעבען חאם זי

pt גג חנר םיז טשערטאן םיללזנט, גען»• 
 וחנלמ ?אםינמ, ױניאז טרײד לישער

 רעם םיט אםערי?א שײן נע?וםען איז
 סםריײ די םאר חילוי שאפען צו צוחמ

P ,וױלמינ• עלזז פיז און םיינערם 
 חנר םוז טשערםאן און ם• םאז,

 חנם םאי ענגלאנד פון האסיםצ פרויען
 כחד rurn אין םיינערס. די פון רצליא

 װאט באדויערט זײ חאבעז שעדזשעפ
m נישם חאבעז זײ n* אױפטרקטען 

 וואבצן און ירט.63»נ«« וױ רעתער, אלם
«ד די דאס חאפנת^ די אויםנעדדי?ם  א

 וואדים זיד וחנלעז אינײנמר רייאמיר
מ חנר יויוי אפײפצו ת ע  חנר פח וו

I וחד nn נאייצגינ^ אןבײםער ענגלישער

 2 נא׳שעפטיגט שעיער געסעטעלטע די
 האנען שעפער די »ן פייע ?אטןרס,

|p נעחאט ניט ט דער א׳ן לאטערס ״  צ״
מן  :עװא־ ארוגטעמענוטען זײנען זיי ו
 אונטערנע׳שרינען אנער חאנצן זיי ח«.

 אנ• צו ז־ך פארפלינטענדמ אנריטעגטש,
 ארױפ־ װעלען ײעלגע קאטערס, שטעלען

}W M ױניאן. דער פון ײערען
 נע- א-ז װאס אראנרזשדענט 1» נאר

 און אפיס דעס צװישען נעװארען מאגט
o n איז, רעוארטםענט אתאניזאציאנם 

 שעושר נעשעטמיטע די פו) ליסט ט »ז
ױ. װערען ארײננעשיקט זאל  אזױ טעני

 ערחאלטען, װערען ליסטען די װי שנןי
 אינדױױדועלע אויסנעסאכט 1װעלע

 אדױש־ ן1װער׳ ?אנטראלערס און ?ארדס
ap 'W i די אונטערזוכוננ. אן מאכען צו 

 םא»לי• די אז זעחז, מוזען ?אנצןיאלערש
 דורבנע״ װערען אנריםענטש םענטערי

 דער כאצונ איז אינערהויפט םיחרט,
לאטער. א פון אנשטעלוננ

 אנפיהרען צו םיינערם רי העלפען לען
לאםף. 1נערעכםע זייער

 נערערט ראן האט |nyp ט. םאגיא
 ם״נערם סיליאן די פון לאגע רער װעגען

 צוריק וואכען 18 םיט ז״נעז װעלמ
 םיינם, •רי םון נעװארען אויםנעשלאשען

 אנגע׳שטרײננ־ 1א דאן .זינט פיחרען און
 פאזיציעש, די אנהאלטען צו ?אםף טע]

 געװאונען זיר פאר חאבעז זײ וועלכע
 קאםף אונערסידליכען פון יאחר 60 נאר
 אננעװי־ האט זי לײדע!. שםענדינען און
 עננלי־ רער װאש ep«B דער דאם זען,
 נרײט איז שלאש לאפיטאליסםי׳שער שער

 םרייד אין דאלאר טיליאנען םארלירעז צו
 זיינען זיי דאש כאװייז, נוטער א איז
 עננ־ די באחעםפעז צו ען6אוי נאר נים

 די אטאשיתז צו נאר םײנערס, לישע
 כאװע־ ארנייטער אתאניזירםע נאנצע

עננלאנד. פון גונג
 ארנא־ דער פון vd«p די ווען איצט,
 באװע- ארבייםער ענגלישער ניזירטער

 םליכט אונזער «ם איז ער׳פעפם, איז נוננ
 ארנאניזירטער אן םון םיםנלידער אלס

 רעם םינאנשירן צו נאװענוגנ, ארנ״טער
 האט זי םיינערס. עננלישע די םון ?אטף

 די דאם פאקט, רעם אונטערשטראכען
 כרויט־גע־ די זײנעז םיינערש םיליאנען

 אינ־ ?ינדערלאך, םיליאן צװײ פון בער
 טר םױזענד 750 און יאחר, 14 םון נער

 אינםאר• איבערנענעבן האט אוז טערם,
 עננ• םון אננעפוםשן איז װעלכע םאציע,

 םיינערט די פון םרויען די דאט לאגד,
 צױ שםעהן צו פארפליכםעם ויך האבען
 ריזען אין םענער זייערע םיט זאםען

 זיי זײ. ערםוטינען און ?אמי נרויםען
 דאם און זאן־, איין נלויז אנער װילען

 זייערע םיז לעכען און נעזונם די אז ,1אי
 נעאפםןרם ניט ואלען קינדער ?ליינע
חוננער. ױרר ײעיעז

 או; באראױ ברודער ביירע, אלזי,
 האר־ א נעםאכט האגן האחן, שװעםטער

 ם״נערש די םאר חילוי פאר אפיל ציגעז
 האם ויז11 ױניטי רער ׳אין עולם דער און
 איז עש אפנערופען. ווארים נאנץ ייר

 דאלאר 400 אײם געײארעז נעשאםען
פאנד. י1רעלי ז־עם פאר

 ?א־ דער פארדאנקען צו האבען םיל
 שװיצשי, בעסי םון באשטייענד םיםע,

 שרה און עטשםייז אנ» ;ם׳פערםאן
 אויס־ די פאר ,pnnSnppo ■רעדנאנם,

 דער פאר אראנדד*עםענטש געצײכענםע
 נעםען די נעלד. דאם טח פאלע?טירוננ

םאלנם: װי זײנען פאלןטםארם רי פי|
 רייזין, טרס. אינדענבאום, חערי

 ניי• פרענשעל, 1נארמא אלאא,9שא אםתר
 םיד- נאניצקי, םעם אבראםאװיםש, טען

 ניםא י,1ראםםא רחאדא םיגעלםאן, ני
 א. װין,5ל םרעגסים לויחט, ר. װיםשנער,

 ר. ססעללאס, י. םאםםעלל, ם. לעװיז,
 ראזענבאוט, .rrt קאפלאן, םארא דאזעז,

m. ,ברעסלמר m. ,רעי לעװינסאן 
 בעלםאר, ם. שאזין, לואיס ברענדםטייז,

 טוועםלאװ, ם. מבי, אראן לוסטיפ, אנא
 םיל־ ז. םיםס טאחעז, jo םר. בלו̂נ םר.

 ב. ר.0 טאופםאן, ם. םעלד»«ן, סים ווצד,
r א. טשודנאוי, ריטא װײנשטײז, n. 
 װײנ־ םרם. יאלאלאז*, םים סעדערםא?,

 ה׳ד םינעל, וזערי חוירשםאן, ס. שטײז,
 םיס פאלאטאװשסי, סמא לובאםסשי, לען

עישטיין. םיש און פאתגטאן םרם. יאננ,
 און ניישטישרער, די םון נמגמן די

 ב״נעשםיי־ חאם חא־ער װיםיל םונמנן די
 ,נע־ אין פאלעםזגטליבט ווערט מר̂ג

װאך. דער םון רעכםינטײט״
 אפרוא לצם מים שטאלץ ז״יגעז טיר

 רווי דעם אויו• טיםנלידער אוגזערצ טון
ארב^• ברידער עננלישצ אונזערע פון

ד די » תן נע׳פיסם וחנט נ  דורף ײז
ם צו י. װ. j <. א. דער  צננלישען מ

פאנד. תליא
א (אלופ )10 זיי■ א

 סון ענטפערם
רעדא־ציע

פ18 נײעם ײער8 — י•—ם ר ע י
ען ע: עג ג עי ן אי: י1םו אי מ ־ ג נ ז  און ר*םזגסו8ל

. די באקוסעו װע# איחר ג נ ױ  גק8י 8 ײי
ר׳ן  דעי װעגען גרוס. און נ«רעגען8ג #ן

^ דער אין ״עגדערונ;״ נ או ײ ױיסען ג ר ו  מי
ע ני», עינ  י~8ערװ מ8ײ איחר ״ענדערוג;" װ
ען טיר «ע», ס * איבערחוז■* װ״  עש צו ׳ני
 יע״ ענדערוגג. אז זזזי געיאי*® י8ג <זאפ

« קײגער עס ח^ס אוני דענואלס, פ.8געז ני ; 
ט איחר ײ  #אײנ«יגער דער און ער׳יפער דער ז
ס חערען. דעם װעגען אונז ?«8ל װן

בערג. א• רינ גע• ײך8 איז םףיעק דער — ג
ען ep’׳■ י װן ע ף ג  איחר \ו«זס דרעס8 18 איי

08 cynער12 דער אויןי געלאזען^ אונז *ל« 
ט ונוריק איז עס און 08ג  ׳יעצמ געקומען. ני

ר זעהען ty ׳טי n װעם אדרעס. גדער8נ8 איחר 
ן8ד איחר ע ו שעען י סגע  א^נןען דעם אויןי אוי

ojrny, עס װער Dyn כאקוטען רט8י cyn 
 אוי,« כט0געם8אוי גזגװען איז oyii םדיעקעל

טyל .lycya ײער8  רעזוד״ דעם װיסען אוגז ז
EV'J.

J די — .22 ל8?8ל נ־ y l09וי מעלזען ר 
ט8«וגע אוגז *yn איוזר ק ןyלyב י ע  דעם *ו ע

yoרט oyii ם די בײ רו■® טען  רyט׳, ׳סי
.y■ דען *רוטח ״ » ר און ^ ך, נ*ען8«ר סי  זי

ײ לד8װיב  y® דערסון בעכרוזך 8 כעז80 ז
ך םיר ז^לען װארום ljw ? 8 זי ? iyי ו װ ז  ו

ם די iy איצט קומען עס טי ם, י  עס װעט נוראי
ײן ך. צײם אין ז  בש8צוגעפד־ םיר בען0ח אוי

# ת*ילח 9״ : קעאעל 8 דעם י80 ע8*י 8 סי ; 
״ ען כ ײ  אין ע:טליכען1רע8® עס װעלען און צ

נוםער. קוטענדען
ס8מ ע רג׳ ט ע כ רינ  עס — m ל8ילאק ג
 oyװ ׳ליר ינערס8לו8? ל. י. oyii אוגז פרוים

 cyn ׳eרע«ענ®ליכye לעצטענס iy3yn םיר
״ םען מזוי אײך ב ענו סג  אײר םyח און אוי

r 8 איחר ז8 גײםטמרט8ב »זוי ty  »ynײן  ל
בען8 חוי ע yi'iw און דיכטען גג yu if] 8״ 
ס8« "8נ ע י ער.8ק י8® םתגח״ y״ לס8 ז עינ  לו
תי ®8וד*י'ז*8 ט אי ע םי ע « ?ץ8ג ג ז עס גו  אי

עחן  די ס8ײ «y «ען8״ לעזעי די װען ׳י
עי8 ען.88״ דינטער  ר8נ ר&ם8ד איחר ב

 גדערע8 טון לידער םך 8 לעזעז א^ריחער
ך ײעם איחר איידער דיכטער,  גען8ק אוי

ה 8 ג«רײבעז8  געדרוקמ ?ײן װערט זאל עס לי
ח״ יױןר8 לז*,8 װערען. *ו תג ם  קאלו־ צו .

ען ר׳ ע  דער דורך ל״דער, םיר, קאגען «ינ
םונג ײ ט איחם צ ז טוט עס איבערגעבען. ני נ  ױ

ײד ט ק^נען טיר ס8ײ ל  פען8ר«8« איחם ני
ען.8® ס8י עניג ס װארים רג ײג ם ע  ׳גם8געז םי

ף ל8« לעזער 8 ז8 עס םרעפם ecy װי  זי
ח די נעחמען ײבען םי צוער « 8 אנ  רמ8ײ גו
o װעגען n ט? ער וד^ס ײענ ך ל לי װ״ג ע ז ג  אי

ט גיכער לעזער דער ג ענוי ען8® ײ ג  דעם ײ
ען. צו אײדער «רײבער נ ט לוי ײנ  װער ח

עו ד׳8ג רעדט ק ײן עס ל8? 1 םתגח 8 ״י  ז
ray3 ד8 קוסם עס װערטער. *ון  גק,8י 8 ײ
i n r םע די ר8» בלויז ח גו  אפילו, װען ׳כוג

ר האם עס ך8 זי עגעבען.8 ני® ײ ײ:ג
ב ם. מ ע *ק ס׳8ר ר — .9 ל8ל  דרוקען טי

ר8 ע ן ענדערונג קלײנער 8 םי® בריף ״  אי
מען האט איחר װאס ׳טטעלדנג דער  אין גענו

 דעם א>ן סקײלס. די טון חעכערונג די צוג8ב
ען *טינ  אין איז 18ױני די װען םע:ט,8מ אי

ע איז ס8י 1 או םןי8ק ײנ ט די פון א י י  *81 חו
ע ?ײן דעם װעגען םען 18? דערונגעז סי סקו  די

ט ען. ני ב חוי ט  נ^.8קריגס־צו*מ איז עס אוי
ט׳ 8י8 1אי ײ ע 8י8 18? ג סי סקו עהן8 די  נג

ען בלויז קריי!, ענגערן 18 1אי י8ג ״ װי ך צ  ״זי
 גי*םנ אבער ״18סע״ ״עקזעקוםױו 18 אייו■

ן ■רעסע. דער אי
קם oyn םען — ?ארלין. אב.  ברין״ 8 געמי

p e פיס אוגזער* ^  לטען8 1» ײער8 אוי
ן דרעס8 װעניו. עקט1ם8«ר אי חר «8ח ע  אי

מען8ב בריןי דעם סען. אונז לאזם ? ?ו  װי
ן ךP 8® בען8ח םיר ם8ײ ברױיעל דעם אי  ײ

םען8ב ם ?ו פ י8ג איחר חגט8דעי י  װזןגען ס
דעם.

 ̂רײבפו ברױועל ײער8 1אי — ב־ 0
*איחר ־—:

I ר8?צ8רעד ״*רזינד
ר8 גק8ד איך ײן י8י ײ  לידעלע ערשםזער ם

ב איגעדרוקט, חאם איחר ס8ײ  װע® עס אוי
ר טון ײזאי עיעם סי ײן קסען״8ם ס י 8 כ׳  *8ג
ך װעל ערײבער, מען ך8 חאבען אי  ®ער- צו ײ

ג?צז.8ד
ם ׳ר8דער« * אוי ד ר״ג ך8 «ו *ט8* ק ײ  עי

ך י לידלמד...״ MP* 2 אײר י
 איחר ם8ײ ײדP 8® ינעחן זעתר עס איז

 װעשנ איחר און ך,8לידל צװײ ד8נ אוגז «י?מ
 אױ געזוג*. בי8 ה8נ ײז גאד «י?עז םםמםח

 ײר.8 םיר דאגקעז »מ8טרײנד״ ״ער8 י8®
 איחר װאס רץ«8ח דאס בלויז אוגז «רע?ם עס

 כןע8לט*8י איר אויב װינאזען, קע8® יוגז װעט
 םורא כען8ח םיר םען-«רייבער״.8גר 8 װערעז
 ״8ל זיר אונו צוליב חלילח, ני®, ל«8י איחר

 די ריעו8ײע?ײ8 י«8ח גגע8ל ?םען8נײ8 זעז
̂. םוזע דער םי■ חצטטען״8.ב זיך אזין,8ם  און

 רויכ«י^8® בעסער וײט חוגגערען. אגחויבען
 ליד• *וגזדייקםחנ יײײ יי P* ייײנ• איבעי

 ײטי• 8 םיכעו םיר ײעלצן סיגע,8שי די ה8ל
 ערנםטע, ד*ס «דיו?ען.V 8* «יע8יער8 ?על

 •*רשטעח* ליה ערנםטע אן »ין ני«®. םויג
אין עזיע.8• עטעם 1ײי חי8י איחר,

8 yvo iw 8 *יז לידעל p»wr^ נ̂?8נעז־ 
 1*8 דן יו8 עס ווויג ג«טירליד, גו®. יגין

jrnyf• on אויר *m g v* ■בno• ; **



מגלישע צו חילן* שיסס
)0 !״« •ון לו«7(

ר ע ד ל ע ט נ ר טי ק ע ל ן ר אץ קו ע  ד
טי ר חויז יוני א ר ױ פ ע ײנ  ם

ס ער ײלן טר ץ ס ד. א אנ ל ג ענ

̂ון די  װאס ױדטײגעסט, די םון נעכ
:?איעהשאן צום נ״משטײערט ו/אנען

1.00 — —--------------ב#ונד*ןי *רן4?׳
.50 ---------------------------- גןיעו 7
r. 50------------------ --------עדד*ס*ן.

1.00------------------------לוסטיק *גנא
.50-----------------דן6י#ביג«װי נעדטחא
.50-----------—-------ד,וד*גס?י ?•*#ר*
.50---------------------------------ליליען

.50-------------------------------    טעכי
.50 —---------------------— - - עװן
2.00-------------------------האיועדין סי.
ro 3סי).---------------------— דודענדןו

.50 —-------— —-------טעין7 מיסס
i.oo-----------------------קאי־ט* ס.

5------------------- — גןלדז;ן סענניע 0.
1 .e1----------------------------—- - - *אנג .0 0

2.00--------------------------װיינייטיין ב.
״ן סדס. כ פ נ׳ י 2----------------------------װי .0 0

1.00-------— ----------------קײומיה מ.

1.00---------------------------;ייגנעיג א.

r ב. n. 1.00--------------------זי*ט:יק

5--------------— ■-------חערלינגזני ל. 0.
5-----------------------— *זזאכעס סר. 0.

1.00--------------------— זד*דסאן סדס
.50----------------------------גי־אס אננא
.r<0--------------------------סעטעל ר*זע
מן םעס 1.00-------------------------קלײנ
1.00 ״ —--------— — גיזבורג עװא

5-----------------------קויפם&ן §י**רא 0.
1.00-----------------------•:דאסאװיםץ .3
100----------------------------קאחען ל.
r. 1.00 —----------------------סיגללם*ן
v-----1.00--------------— ברעסלער ב.
.50---------------------- -- גרינבעיג מ.
.50 — — — — — ליעפעא^םער ס

1.00--------------------------*יללק*װ םי־
w. 1.00 —-------------------------עסטעד
1.00------------------------------קאחזןן .1
1.00-------------------:-----װערניק c ד.
1.00------------------------סװעטאו ב. ס.
5----------------------------ח^רניק ס. 0.

1.00 --------------------------סיגעל זזעײי
1.00----------------------סוסםאן םינניע

.» ל דז ל 1----------------------------------מ .0 0
l.oo-------------------------------י*זען ל.
1.00----------------------------«*ניטץ נ

2 00 — —----------------חורװיםץ דד.
2.00-----------------------------*ערסין מ.

_ *אוסם כייכס _ _ _ _ _ _ — — 1.00
1.00----------------------םעלסאן כג סיםס

100---------------------------לייסקי רעי
1.00----------------------איגעלבעיג ר$ז?
1.00 —---------------------באנימקי כעם

.50--------------------------ביעםעז ר$ז?נ
.50 — —יי------------------סםיטח װעדא

5------------------------קלעין סילװיא 0.
.50----------------------גאלד*םיין ר*זע

.50----------------------סילװער גערטרוז־
1.00---------------_ _ הילל ם. סרס.

1.00------------------------- קו«ער סאניא
1.00-------------------------*קאלניק םעם

1.00---------------------------«*ל פילי•
1.00----------------------------ר#זען סלם
2.00---------------------פללדםאן נזנו דר.

1.00-----------------ק*לוגם*ן ראזע םרס.
1.00--------------------רייםער דזעארדז•

100----------------------גאלדפארב םרס.
5-----------------------------*גיגס ריי 0.

.50----------------------ם#ראקא םערעסא
1.00------------------------ליפ׳ייםץ לינא

1.00-----------------------נאלדבערג אײדי
.50-----------------------קראםקא אסתר

̂זען סעלמ .50------------------------ר
1.00--------------------------קעסלער םרי.
1.00---------------------------פריד *רח

1.00------------------------םראפמק-י *ײדא
.50------------------------וו&סערם*ז םר.
.50----------------------לע*קאװי»ין םיס
.50-----------------------לציקאװיטץ מר.

1.00---------------------דז׳יענע• ראזע
8.00-----------------------------װייס ם.

3.00------------------------טײן7ע» ל. רר.>
1.00-------------------------קאםיסקי אננא

jo 1.00------------------------װאקסב*ום
1.00----------------------וו$לק*וויטץ סר.
100----------------------בר*גדא«יין ר״
l.oo----------------------------ראזעו ר.
jn 5------------------------•— סטיײע 0.

vmm 5------------------------«ארעיז 0.
jo ריתא•— n----------------------.50

י ז װ ן י l.oo----------------------■^גלד ח
r  .n o. ל*ת*ר-----------------------l.oo

.50------------------------— חאםםעל ל.
<tu — — — — — — iVUVPVii םדס

* •on m---------------------------60.
0---------------• — — -4- סךועיג• .9 0.

80.
t------------------80 ג־.

-------------------80.
סס.-------------------------װײס

jjo------ -- -------- ——  nm
•too — —  —. — —

.

------------------------------מ כעני
עפי מיסס ן נ ן ן ו נ ײי --------------------ח

-----------------------ןגד3י»ד ד. מ.
עמ ס ײד: • ---------------------

. _ __ -- . •וײס חע*ען
------------------- ------ ןר^ין סר.
----------------------•■ײנבערג עלי
---------------------#®יינבעײג ליא

------------------------- לעע jt ם.

ג מ. ד ע נ מז ----------------------------ג
---------------------- סמקוסע יעס?

ס און סי*. ן סי מז ײ --------------- ח
---------------------------------- זומא ײ

--------------------------- ק»»ץ ס.
--------------ױיזנער .y ס־־ס. און דר״
----------------------חילממן .7ד?
---------- --------•ײיגדליך < ס.

א רן פי: ^יוינ  ראנינ
y. ב^יארסקי _ _ _ _ _ .

ן לעדרי כ«)י>ןח
י —  ----------------- לןןןןאר #;:#

 װבי איר^ץ
מענדעייב^^צ אסתר

—   - - װ#געיסאן ס.

--------— -- — װ^געיס«ןז א.
e. .ןןאגע־־סאן ר---------- — -------

— :--------------------קיזיז יעניז
ן ר^זע ר ^ -----------------------

4®• .y r i .yך״רמאז----------------
---------------------------- ק?הן סעם

—------------------:'*®אד נ. דניאל
ס רי א י. מן ני — _ — _ הי

-----------------.---------ק*הען סעס
י הייסאן : — — —----------סי

--------------------עיללכק^י עװ•
בראון מ. ײנ ---------------— __ װ
----------— _ ןלור^פסקי £ -------נ?ב .םר

קיז מרס. ױו  — — — — — ר

ט מיס. ױי — — _ — _ סא

----------------------דאװעגבערג מרס.
------------------------ײנח^לםץ סיסס
1------------------------------------------ראזע .0 0

ײזמי) קוםענדע (®ף*וס

 פון לענענס־נעשינפע ױ
וואנזעםי כארפעלעמ

ס »). זײס no (•יו
 8 װי אויםגעריבען האט ער וועלכען
 גע־ געה^ט שייז האט ער ורען װאלף.
 חגר־ םיר ער האם הונגער, זײן שםילט
 איז עס אז םרײנד, נײער םײז הלערט,
 י^רק. נױ אין םארבלײבעז צו גאריש
 #ער זאגט געלר, גזןהאם נאר ער װאלם
 דאר^ אויפ׳ן ארויסגעםאהרעז ער װאלם

 םעגליכקײ״ מעהר םאראן זײנען עס װאו
 אר־ געפינען צו דורכצויעכעז, זיך טען

 גאך םען באסוםם דערצו און בײם;
 וויפיל זון, און לוםט רײנע אוםזיסם גאנץ
 ביסעי דעם םארי גלוםט. הארץ דאס

 האבען געויען, איז םיר בײ װאס געלד,
 געקויםט נאך טאנ זעלבען דעם םיר

 איז װאם מיף, א אױן* רײזע־בילעםעז
 סאנעסםיקוט. הארםפארד, קייז נעגאננעז

קוםם) (פארםזזןצונג

ס א ב ע ל א ט ב ל גי ײ ר ב א  ם
ם ר ע ק ױי ט ץ ם יאנ־סערם א

 פון קלאוקםאכער סטרײקענדע די
 דרײ יאנקערם, קאונטי, וועסם^עסטמר

 און דאנק הארציגסטעז זײער אויס ?ען
 טרס. און םר. צו אנערקענונג װאריםסטזנ

 עווענױ, רױוערדײל 241 םון קאלאדני,
^ דאלאר 1500 געבעז פאר  זײ םאר בי

 אחנס״ זײנען וועלכע סםרײקערש, זעקס
אי דעם •יסעטען םאר נעװארען טירם  ס

 ניױ װאולף, אח נאדארזי גילעז, םון
 גזד האבען װעקמנ באלעבאםים, יארסער
 צו י״ נ. הײסםינגס, אין שא• א עםעגט
 איז קאלאתי מר. ססעב־ארבײם. םאכעז
 םילע באטעםםיגם און באלעבאס א אלײ?

 ויאדיקאלער א איז ער אבער ארבײטער,
 ױניאן. דער םון םרײנט א און םענש
 וײ אונטער ארבײטעז ארבײםער זײנע

באדעוגען. ױניאז בעסםע
 םון קאםיטע סםרײת די

יאנקערס. #קאתםי וועסםשעסטעד

ט ס ײ ר ע. ט צי לו א עו ר
 יױן םעמער םון ארבײנמר די מיי,
 אתזער אױס דריימן שא«, סאהענ׳ס

מר סרױער a אי n מן  אוםנליה נוזי
i אונזער עז6נעםרא האט וואם * r  o n 

 װ«מ* ביי דינםםא^ םאיר בר. ם׳מרםאן,
 *וועהנע־ חא& םום נרויזאםער דער כען

 חנר סת מובםער תחרינא 17 זײז רױבם
 איז סיייםם א נעאיניז ער זאל וחךלם.

 אוין «ח ייאםי• חייליג׳ח י«*טינ«ן רעם
 באווזד ארבייםער אאנעםיינער דער איז

נוגנ.
םעערםאן, »■r ראסה, עאזניןם

אייין, סאס
a n ,טםינ<יץ

J tm

m ט ר # ען ®מ װ ט ב ע ל  טי
ט ק שי ע ץ ג הויז ױניט^ א

.1926 אױנוסט, טען22 דעם
kb ,pihu סאדעסט הויז, טייױ;

ען צום ט ^  גע^פיכטע דער אין מאל ע
 באוועיונג ארבײטער ענגלי^ער דער םון

 די אין ארבײטער די צו םיר אפעלירען
 פינאנציעלער פאר לענדער אנדעח^
 די וױיר איצט, עס טוען מיר מטיצע.

שע  װעדם באװעכוננ ארבײטער זנגלי
 אונפאראנט־ אן פון אטא?ירט איצט

^ װארטליכעז, טי ד א ר א  קאפיטאליס־ •
 םיט מײנערס םיליאן די קיאס. טישען
 750 און קינרער מיליאז צװײ זײערע

 םון קרבנות י־י זײנען םחיען םױזענד
 באװע־ ארבייטער אונזער אטאקע. דיזער

מ  כחות אונזערע אין אלץ נעטאן האם גו
 םיר ,t םון יײדען די םארלײכםערען צו

 סא־ אונזעדע אבער נעפיאנטע. סיליאז
 מענער מיייאז דרײ לײדיג. זײנען סעס
 זיך געסינען ענגלאנד אין םדױען און
 איצט געקומעז איז עס און אדבײט, אהן

 לײנגער קענען מיר װאו צױעםאנד, אזא צו
 איהר, אויב קאמו* אונזער אנהאלמען ניט

 םרײנד ױניאנס, טרײד פון מיטנלידער
 העל- ;יט אונז װעלען סיספאטײזער, איז

םען.
 גאר איך און ׳מאן אלםער אן בין א'ך

 נ^בדעם אז ׳:עכיײ:ט האב איך רוה. נאך
 בא״ ארבײטער דער נעדינט האכ אין וױ

 ענדליך איך װעל יאהר, 45 פאר וועגוננ
 האב איך װען אבער אויסרוהעז, קצנעז זיך

 לײדעז קינדער סײיאז 2 די װי דערזזןהן
 ביסען א קריגען צו אדום לויםעז אוז

 םיר פאר אז געזאנט, איך האב ברױם,
 אנגענו־ האב איך ארן רוה, קײן ניטא איז
 ענגלישער דער םון קאפיפיע רער אין מען

 צו געהוסען ביז און נאװענוננ ארבײםער
 בין איך הילף. סאר אײך צו אסעלירעז

 ברײט־ אפרופען זיך װעט איהר אז זיכער,
 עס װעלען ענגלאנד, איז ׳םיר אוז הארצינ

 צוליב ניט װעז פארגעסען. ניט קײנםאל
 ארבי־י־ נעזונטס־צושטאנד, שלעכטעז מײן

 אנגע־ בין איך זינט םידליך1אונע טענדינ
 דיזען איך װאלט לאנד, אין דא הומעז
פערזענליך. געפאכט אײך צו אפיל

 אלעמען, צו גרוסעז ברודערליכע םים
ן ע .ם ע ל י ט ב

ע צי לו א עז ק א פון ר ײ ר ט ל ם א ה
לאפא־ םון שאפ־טשערלײט די מיר,

 ניו״יארס, עװענײ, אכםע סאסינא, יעט
 דעם פרײטאג, םיטינג א אפהאלטענדי:

 אוים דריקען ,1926 ארינוסט, םעז20
 צו אנערקענונג פאלשםענדיגער אוגזער
 גוםע זײנע פאר זוסמאז, סעם ברודער
 םער21 פיז ם׳טערסאן בי״אק אלס ארבײט
סטרים.
 גרוײ אונזער פון װאכעז זיבעז גאך

 פון באלעבאטים די האבען קאםף סעז
 טע21 װ. s. 136 און ב. די מאפ, זײן

 ארן—פאדערונגעז איע נאכנענעבען סט.,
 ער איז אויגוסם, טעז23 דעם םאנטאג,

 װינ־ סיר ארבײם. דער צו זיגרייך אוועק
 האפען מיר און ערפאיג און גליק אים שן
 װיכטינע טאן װײטער אויױ וועט ער אז

 בםרט סםרײק פאר׳ז ארבײט גוםע און
בכלל. באװעגוננ ארבײםער דער םאר און

 נע־ גוטנעהײסעז איז רעזאלוציע די
חאמיטע. האל דער םוץ װארען

ז, א ס נ ע ו ו v ל ה. א.
האל־טישערמאז.

ע צי לו א עז ק א פוץ ר ײ ר ט ל ם א ה
 אסגע־ םאסעדםארזאםלוננ, א בײ
 טען27 דעם האל, קלינטאז אין האלטעז

 בא־ אײנמטימיג איז ,1926 אויגוםט,
 אונזער אויסצודריקען געװארעז מלאסען

 עפ־ :ײטען צו דאנק און אנערסענונג
 םון טשערםאן שאם ,2 לאקאל עטייז,
 אר״ גוטע זיין םאר וױטסין, און זאסעל

 גאס טע22 םון סעקרעםאר אלם בײט
 אר־ דער צו זיגרײך צורמןעוזר זײן צו

 וױיטער װעט עד דאס האפען םיר בײט.
 גויטע און םעהינקײטען זײגע לײםטען
 גענעראל״ גאנצער דער ביז ארבײט,
 אלע און געענדיגט זײן װעט סםרײק

 צוריסקערען זיגרײך װעלען קלאוסמאכער
ארבייט. דער צו זיך

האל־כדעערמאן, בערענשטײן, ם.

סעקרעטער. האל םיזזעד, מ.

ח ל ד ר ו א ס די פ ר ע ב מ ע מ מ  ם
ר ע ע. די צי א מ אנ רנ א

רעדאסם#ור:־ ווערטער
 םאכען צו נ»ה*;ט אייך בעםעז םיר

 H ביי Dtn ,נערעכטינתײט׳ דער »ין
 ^•נעהאלטען איז װאם םיםיננ, חננןלןן
u נײ n נ«עווא<ענט רוטיןער 

a 8 אווענר, עבת ם׳ז,8א nאוײ צנתז 
 געװארען באמ<אםעז איז ,1936 נוסט,

m «ו 'a r נמםבערס, די םינאגציעי 
מ תי e זײגען ו s r אין a n סיאות־ 

תס םטרייס חד־ ווי יאגג אזוי סםרייס,  ו
אטזאינתן.

jm’aap v די > n
נ *» o ן f סעקרעטןר. ן, י י

״ ט ר א ט , פ ל ע ען ה ד ױנ ע נ  ױי
ר ע ט ײ ב ר א ד־ ר ען ע װו ט א ר ע פ א  ק

ץ ען א ל ױ פ

 אייי 4 די םון אנטוױקלוננ גוטע די
 גדאד־ בוײסק, איז קאאפעראסײועז דייפע

 זיײ װאס איננאטקאװע, און אסאװע נע,
 יאהר א סים נמװארעז געקזאםעז נען
 דעם באוחננט האם צוריק, האלב א און

 זײ־ וױ װײם אזוי פאדצוזעצען, *ארם״
 אנטוױקלוננ די דערלויבעז, מיטלעז נע
 לאנדוױרכדשאםטלײ אידי׳שער דער פיז

פױלען. אין קאאפעראציע כער
 דורך זײנען פריהלינג הײנטיגען

 גע־ ״אדט״ םון ק. צ. פוילישען דעם
קאאפערא־ נײע דרײ געװארען גרינדעט

:טיװעז
 סאא־ גערטנער אידישער דער )1

 דא־ דעם אין װארישע. אין פעראםיװ
 פאר־ זיך האבען קאאפעראטיװ זינעז

 נערטנער, אידישע 50 איבער אייניגט
 ארע:־ און אײגענע באארבײטען װאס

 איז בכלל װאריטע. אדום ערד דירטע
 אידי־ די פון יאגע וױרםיטאפטליכע די

 זײער שלעכטע. קײן ניס געדטנער *טע
 םעגליכקײט די זײ ניט באיטעפטיגוננ

 אוץ ארבײט זײער םון חױגה ציהען צו
 יײדעז זײ קינדער. זײערע דערציהיען

 אין ףקרעדיט. אוי יקרות פון זעהר אבער
 אײ־ זודער־חדיטים, די אין און פריהלינג

י דער  גרינװארג דאס אראפ נעהםעץ ̂ז
 פיעל אזוי אויף זײ זײנען גארטען, םון

 גרעסטער דער אז געלד, אין געענגט
 פראצ. 25—20 צאהי^ט זײ םון טײל

 זעהר םאר אפילו און סאנאטליך צינזען
 םאלאײן אלע ניט זיך גיט צינזעז וזױכע

קרעדיט• קריגען צו
 קא־ דעם ארגאניזירט האט ״ארם״

 גלײך איהם אױסנעבארגט איץ פעראטיװ
דאלאר. 400

 צו הכנות געטאכט ווערען איצטער
 דורך קראם, קאאפעראםיװע א עפענען
 קא־ זאלען נערטנער אידישע די װעלכע

 פראדוק־ זײעדע םארקויםעז בעטער נעז
 םאד־ םארשידעגע אויסםײדענדיג טען,

 30 ביז דערכײ םארדינען װאס מיטלער,
פראצענט.

 די *טעצען גערטנער װאריטעװער די
 הא־ זײ און זײ ניט ״ארם״ װאס הילו*,

 דאנקבאד־בריעף א פארעפענםליכם בען
צײםומעז. אידײשע װאױעעװער די איז

 קא״ לאגדװירט״שאםטליכער דער )2
 נענרינדעט איז פיגסק אין פעראטיװ
 יאהר דעם פון ױני אנהויב איז געװארען

 םון גערטנער שעיאידי פאראײניגט און
 םון ערד־ארבײטער אידי^ע און פינסק

 װאס איװאניקי, קאלאניע אידישער דער
 דאזי־ דער פיגסס. פרז װײס ניט ליגם
 150 ערך אן באדינם קאאפעראטיװ נער

םאמיליעס. יאנדוױרט״שאםטליכע
 דעם ארויסנענעבען האט ״ארט׳*

 דער דאלאר. 400 ק^אפעראטױו דאזיגעז
 א *נגעהױבען שוין ר»טט קאאפעראטיװ

סעטיגקײט. לעבעדינע
 ^קא־ לאנדװירטימאםטליכער דעד )3

 (ין^לאניע קײלךמעליט^ אין פעראטיװ
 אין געװארען געגרינדעם איז װ^לין) איז

 ארום נעהםט ער יאהר. דעם םון מאי
 װעלכע םאמיליעס, אידישע 100 איבער

 לאגדוױרט^אפט מיט זיך באשעטיגען
 דער סאלאניע. דערםאנםער דער אין

 נערטנע־ םאר ״ארם״ פיז ספעציאליסט
 אן וױיזם עפשטײז, ה׳ סעדער, און רײ
 קלײך םיז באריכם לעצטען זײן איז

 ניײגענרינדע״ דעם םאר אז מעליטש,
 דער אין זיך עםענם סאאםעראטױו טעז

 פרוכם״ םאר סעלד ברײטער א קאלאניע
 קאלא״ אידישע םיעל ארבײט. בארער
 ער־ םיט דא זיך םארנעהםעז ניסםעז

 דער האיעז, &יז קולטור דער סיט פאלנ
 זײנען דא באדינגוננעז די און באדען

 װי״ װאס קאלאניססען, םיעל גינסטינע.
 האיעז־קול• צו נעהםעז אויך זיך לען

 ניײגעגרינ- דער אז חןרװארטעז, טור,
 הזןלפען זײ זאל קאאפעראטױו דעםער

1פרכ דאזיגען דעם איז
 ארויס־ ״ארט׳" דעד האט עתה לעת
 אז קאאפעראםױו דאױגעז דעם געגעבעז

דאלאר. 300 םון הלואה
 יאחר חײנטיגען דעם םון פדמך אין

 גע־ ״ארט״ םון חילוי דער םיט זאל
 לאנדװירםמאפט^ימ ווערען גרינדעט

:פוגהטעז םלגענדע אין קאאפעראטױוען
נוכערנימ) (גיאתאר רוזשאנ^ אין

 איממע די םין עדד־ארבײסער די םאר
 קאנסמאנטי* און פאװלאווא סאלאניעס

םאטי^יעס. 100 ערך אן נאווא.
 וואו בוײםק), (צעבעז אנטאפןןל אין

ד סון לעבען פאםיאמס אידמזע 60 ת  מ
 חדפםמגייד זיר פארנעוזנמנן און נערײ
 םים jomrvtym זײעחו ייחו זײען םיט
ד יחויעקטירסעז דןם םח חיל^ חנר  מ

 •ראדוקציע דאזיגע די 5זא פעראטױו
.irum סארכץסץדס און פאוזדעםערם

 די פאר (%ואצין) ראפאלאווקע אין
 ףאפאילאװמע pa ערד״ארביימער אידיאמ

s די פאר און נזפא rטת׳דימ
» j 4גי jr r w p  iw  p m v
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חןונען דידעס נןכעס«ז אזנזעדע אזױ װי
גמפיהרפ ליכע 8

lii'IMIItlli

)8 זײ® פון («לוס

 װי טאז, צו ד.אט ליד ראזיגע די
 אנעטויסען, לײכם זיך קען לעזער רער
 םיײ « טיט פאמיליע, לםדיעער א םים
 אדער רב, א בײ געבארעז איז װאס רעל,
 רב א הויז. אין רבי׳ן חםידישען א בײ
מ דער געװען איז  עעחנסטער און סטער1ג

 אידען. באלעבאטי^ען דעם בײ אידעאל
 הע־ געשםאגען איו בילדוגג רעליגיעזע

 ענײדער דעם בלויז ניט יץ.8 םון כער
 פרומע א םון םײדעל רי םארבראסירם

 סותד, דעם אױך נאר הויז, לוםדישע
ט ער װײל  אויך אח םאס׳ םאלשע 8 ני
 בעסטע די איז תורה דאקםער. רעם

סחורה.
 ־8P זעלבער דער םון לירעל דריטע 8

 מעהר אויף אבער שויז וױיזט םעגאריע
 איהר בנוגע םײדעל דער םון םרײהײט

 םען פרעגט בלויז ניט דערװאוילםען.
 נאר װיל, ױ װעםען םיידעל דער בײ

 מיט׳ן זיך זעהן צו עילויבט איז איהר
 נממט חתן דער תנאים. די פאר נאך תתן

 איהר פארהערם עסזאטען. אוים׳ן איהר
:שכל איהר שארםזין,

 ®ײ:ס, דו םײרעלע
ס, דו םיידעלע שײנ

 ®רעגן דיר בײ װעל אין
:קלײנס k רעשעניס א

 »יפעך איז װאס
קוואד^ מ מין
ז װאס און ביטע־־ער, אי
ג«זל? װי

!בחור נ&רישער דו ־־־
*ריעער דו : — !

ט דאך ה^סכז ײן גי  «בל ק
ײן אין קאי• ד

םיפער איז תורה די
קװפל 9 מון
ער איז טויש דער מעי גאל. װי בי

 איז רעטעגי׳פען, כלה דער םארגעבען
 טעסעם באליבטסטע די פון אײנע נעווען

 אין זײדעס. און באבעס אוגזערע בײ
ד אלע מײדעל די טרעםם לידעל דער  ח

 םון שפאם דערבײ פואכט און טענישען
עקזאםיגאטאר. דעש חתן, דעם

 םא־ לומדישער דער אין דוקא אז
 גאנץ איז אגב, םײדעל, די װאו פיליע

 אויך און איגםעליגענט געװעז אויך אפט
 באציהונ־ די זײגען געלערענט, װאויל

 גאנץ געייעז כלדז און חתן צװישען גען
 דײםליך ארױסזעדזן דאס מען קען םרײע,

 סך די םון אײגעם אנעקדאט, אן םון
 דערהאל־ זיך האבען װאס אנעקדאטעז,

 בא־ דעם װזגגעז פאלק, ןיא יעבעדיג טען
 טיםל: צװײענדיגען םיט׳ן רב ריהפטען

 איהם םון װערט עס הערשעלע. רב־רב
 גרויםער 8 געװען איז ער אז דערצעהים,

 יאהרען. איגנעלשע זײנע אין קונדס
 ער — נעװאדעז חתץ א איז ער כשעת

 צו־ געװען מסתםא, זײנען, כלה די און
 — יאחר 26*25 װי םעהר גיט זאכיען

 דע־ איז מנהג רער װי איהם, םען האט
 כלה׳ס דעד צו םארבעטען געװען, םאלט

 מײדע• 8 כלה, די ױם־םוב. אוי\« עלטערעז
 איז יאהר, 13*12 וױ םעהר ניט געװיס לע

 װאויל־ א און געראטענע 8 געװען אויך
 די און איגגעל-חתן דער נעלערענטע.

 בא־ 8 איז געזעסעז וײגען םײדעלזדכלוז
 הדר, |1ס םארבראכמ. און חדר זונדער

 זיך האט טיר, כטער8צוגעם דער הינטעד
 געלעכ־ שטיםערישער םוגטער 8 גמהערט

 םאטער כלה׳ס דער חתךכלה. םון טער
 דעם םיט םאראינטערעסירט זיך ר.אט

 חתן־כלה דער םון געלעכטער הילכיגען
 דער חדר. זײער אין ארײן איז און פאר

 געװארעז, קם8אפגעה װי איו געלעכטער
 געזעםען שעמעװדיג זײנען חתךכלה און

 געשװיגען. און אנדערען נעגעז אײנער
 דער צו געוחננדט זין־ האט םאםער דער

 איז װאס נעםרעגט: און כלה־טאכםער
 ארײן איז ער נ*ר װי װאס םער, דער
 פרי־ און נעװארעז שטיל איז חדר, אין

 לאכענדיג געהערט זײ סען האט הער
 די חאט — גםרא בפירוש׳ע א איז דאס״

 ד^ן־: ?אגט גםרא די — געענטםערם כלח
 דעם ארױסגעזאגט חאט (?י אדר משנכס
 דערבײ װײזענדיג דער״, ״אט װארט:

 םרבין חתן) אויפ״ן פיגנער מיט׳ן
 חודש דעד ^וםט עס וחנן ח. ד. בשםחה

ר יחוס ארויס םען װײזם אדר ח  פריײ מ
 —בשממח סכמטיז אבײ) וםשנכנס דען,
ס םען וױיזם •אב״ ?וםט עם זוען חי  א

םרעחליצקײט. זױיניגער
 טיז 1אי אנעסראמ דאזיגען חנם פון

ך *מדרמע פריחערדמזנ די א ^  איו י
 Y9D האט 9ליב וחנגק כאםש אז קעגטיג,

 ױט ציימען אלטא נוםא, יעגע אין נ«ד
 צקזים• זי אבער רײחןן, נעםארם

זיך ח^באן טאפמדסאכמנ רי און םירם

#( • י י  חני איז •2״* שייל: ײסר• • •י
f  n• ipop ■•איו •#נ• ױן י#ר 1»י ססנ 

ד ױ •ןאמי״ v ײי  זןלגער דאר ואנבחגיי^ י
יyp 18»1 איו מאדי־־אייל

 זיטעז די לױט אופנים, םארשײדענע אויןי
 גע• די םיט נערעכענט צײט, יענער םון

 געצװאונגענע ?יגדעד. זײערע םון פייעז
זעלםענחײט. 8 גערוען איז שדוכים
 ח*ר וחנט ארטיקעל קוםענדיגער דער

 די װאו סביבח* דער םיט טאן צו בעז
 אייי «יט :געבויחנן װערט לידעל ליבעס

m לימנ דער םים ;דיכטער און חעלדען 
 שפורען שעםעװדיגע ערשטע איחרע אין
 םון ליבעסלידלאך די בענקשאםם. און

 באיאנ״ ■עייאחנ ערשטער דאזעער דער
 ריחרעגדםטע און שעהנסטע די צו געז
פאלהס־אןועזיע. אידישער דער םון

ױםץ ען צו װעג א כ ײ ר רנ ע ע ד ײ  נ
ען ג ענונ פ א ה

ן לוס7( ו ם • ײ )7 ז
 ארביײ םון צוסריט דעם םארלײכםערעז

 «רײ די בײ אינשורענס״ ״נרו• צו טער
 בא״ אדבײטער די און קאםפאניס, װאםע
 םוז ^םיהרערין די נעווען איז רוענוננ

 «א״ געווען דעם בײ זיינעז קאםף. דיזען
 םון םארװיקיונגען םיט רראםען ליטישע

 טיש8דעםאקי און רטיגען8אי'גענ נצז8ג
 װעגעז אםעריקא. איז לעבעז פאליםישען

 אײך קען אינשורענס, ארום ציפער די
 לע־ הונדערטע דערצעהיעז װאל םעטהױ

 ״יױ א• שפיגלען װאם געשיכטען, בענס
 מענשליכע אלגעםײן די נעטשור״, םען

 םענשליכעז אלגעםײן דעם און םור,8נ
 רעדען דעם װעגען ײעל איך אינםערעס.

 װעל איך װען ארטײזעל, נעקםטעז אין
 דכ םארװאיטען װעלכע די, צו צוקומען
 ,“?אם. אינשורענס לאיו* לײבאר •יוניאז

 וועל־ האםעגוגגען, ספעציעלע די צו און
 דערגריײ וױל באװעגונג ארבײטער די כע

געזעלשאפט. אינשור^גס דיזער דורך כען
 םאר ?וםט דעם מיט םארבינדונג אין

 דער אין שאםונגס־פראצעס גרויסער 8
 וועל ;באװענונג ארבײטער םערי?אנער8

 גע־ םײז םון הילוי דער טיט עס איך
 בא* ?לאר װאל מעטהױ מיט שפרעך

שפרעכען.

סלאוסם פװ פרעסערס
ײד בעםען מיר חי א ם זאלם אי ען7אוי ײד  נ

ען ״ במהאלפזען און אדװערםײזםעגט דיז  ב
 אונז װעם איהר װײל ■#קעם, אין אײר

האבעז דארפען

נמםופט ה»נען םיר
צו עװענױ, פיגםטע 123 פון

3 2 עוג פינפטע 1
םלאר. טען1 םטריט״ טער32 דער בײ

 עקסשרא אויפגעפיקסם תאבען ס«ר
ױיער סאנימארי  ■רעסען *ו ברעםזלעך ו
װײע. און ®לא• וועלװעס^  חןך םיר בעלי

ך בען ן סמיםערס בעסטע די אוי  םאר־ אי
ם ספים םיײקענע 4קעס  גאראנשיע. א סי

ך .D3WMO ®ינקיגג אוי
ר ײן לאדען מי  דעזײ״ ■רעםער^ אלע א

ײע די זעחן קוםען *ו באסעם און גערס  ג
ײעד די מוך םאדעלס ן ברעפללד וו ו  י

ען אלע סמיםערס. ײנ I ײילקאםען ז

 און פמש אםעריסען די
 פועסמוו װעלװעט

האםפאני
ע 321 ט ס ״ שינ ד ק ניו ע ר א י

 .6661 און 6650 א׳פאאנד :טעאעםאן
»םענז־עט שנעל ארדערם קאונםרי

אן מ ד ל א אן און װ מ ר ע ב  לי
ם ר ע אי ל

SOt BROADWAY, NEW YORK 
TMapfcm•: Worth HISMM

<9V«V«
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ם דינ׳ פ ש ק לי גג ג קוייני ל ד קו ם
w o ימרק ניר סטרים, גרזןנד

נ ן און אריפפי נ
wm ■י mmmm

ײ“ ד ה י י י
ײ סקול מוייי• •
 אוו יפיננp נינג,

לייייו 1«ו tf9M« אלצ אין נריידימ

י ױ פ י נ ו ח י ה

ט אין ס ע ר א ה, ס ר א א.6 ס

סעפסעמכער סען20 כיזץ ן ע & $ זײן װעט
ך כיז א ר נ א ב ײ עי ל ש ׳ד א ה ר שנ ר ױם און ה פו  כ

ט ר רי ט ם שי ח ע ר ר ד זי ל א ב ב ױ ר א ח ט אי ױל ען. ו ר א פ ס ױ ר א
ם ם ו ן ■  1« פארברענגט און אלע ^

 אין ויאקיישאן. אנגענעםען
 איחר האם חױז ױניטי דער

t גוםע, גוםען: איעם פון
 ציםערען עםןןנם, געעםאקע

 באקװעםליכ־ שטאדםיטע אלע יםיט
 און כלוטען אין אײנגעםונקט קײםען

 אין נים זעהם םען וואם םלאנצען,
 אױכ לאנד. ימיטי אין חוץ א ערגעץ

ת װילם איהר אם  פארברענגען, נום נ
!ד&רט זײן ןנו נים פארפעהלם

 אינ• דער פון םעםבערם חוץ א
 ױניפױ דער אין ווערען םערנעשאנאל

 pe םעםגערס אויפגענוםען הויז
 זאנםם און #רגאניזאציעם, אנדעחן

 פרײנד און םענשען אינםעלינענטע
באווענונג. ארכײסעד דער פון

 כילדינג, אינטערנעשאנאל דער אין איז אפים רעדזשיםטרײשאן דער
2148 טשעלםי טעלעפאן יארק״ נױ םטריט, טע16 װעםט 3

ר ע ס ד םי ת א ען א ם ט, אי־ן 6:30 ביז א ענ װ א
ת ב ער ו ביז — ש ײג אג. אז ט ביי

ע ױ ש די ר אי םו ל קו רי  אג
אן ר א ב ש) ( ר פז הי ע םיי א ס

 ױים• םים מארסערש *וקתפםינע fig ח?לפס
̂© איחר װ׳ון •ודיגדתר^ *ח *וזזימנו אויסי vt ווי אוז 'irrme װאגזס איגפמ J3ige אײער אוי

אונו. סים בירים ייחר יײד#ר t»’tg»r« ®ימצ וים
וןדוןנר^. »סס אדער •דיינם «די» אבסאייט איז ס«גט און ראמ אונפער

vino im וו — אגי« אײםיי■ t גיז M יחר. 1 ביו — פונםאנ*
!WISH r«®10>A.TUKAL SOCIETT. SBC. 
n 8. i«t. 9tm t<* air

צוועםאסשנ

אוו

ס נ ע ו ע ל
ר ה ם אי ענ ען ק דינ ר ע ר 200 ביז 50 פון פ א ל א ץ• ד ל ם ענ כ ע װ

בעריחםםער דער אץ קורם א געחםם

םקוהל. דעזײנינג מיטשעל
נארםענם* םאר ליירים און סלײרער סינדער אח םיםעס םרויען, םענ׳ם, פון
 m דרײ*יננ גריידיננ׳ יאצתת^ םאכעז it מרנעו דעזײנינג ■אר םפוחל ®יםײעי יי

מו » xmtyp •י מרײדער. םענ׳ס אח נארםענםס םאר •mt דרעםע^ םו
יאחר. 5G איבער מנרינדעט

עררײכם חאם םסור די
רעזויטאמען. בעסטע סיסטעםען, נײע איחמ?, נײע

װײדזאא̂נ גײת אוז r>vov באלרימ » מײנם upo דעזײגיע סימ׳יעל ותר »ין אורס א
 0« אח םרויעז, איז מענער פאר •ראפעסיאז נוםזנ א

אויסצומרגאן. ױך לייכם זעחר איז
מו וחןם תסאנס סמתותחנ מ .miwn#• •מס ז«לם איהי יום *•ראו, אײמגאי \*9ײ9 יין װאריו מ pm r:«»c»p ig® עיםםנמנ די וײגעו נדר לייכס^ זעחר tn^t זיך אויםתרנעו םאר׳ן באדינגוננעו די 'n מרנ• וולזנײיי •נײחנו אוז פעשיואס •אראויפ!! «יר 11א אםאריאא •ו

סלאםעז. אווענם אח טאנ
M9p dvmI| ורײםא. im םיםװאו סאנסא(, )|

ז י ױ םהוחי. אונזער אין רעםפנםםרײשאן ו
jrvgonm•• פרײק םאר •ערזעניי^ אוסס

ל ע ש ט י נ מ ג י נ ײ ז ע ל ד ״ ד ן ס ם
£970 װיםתסנזיז טעלעםפ) י«רק. נױ םמריט, טע37 ■ועםט 15

Buy Union Stamped Shoes
We ask all members of organised labor to 
purchase shoes bearing our Union Stamp 
on the sole, inner-sole or lining of the shoe.
We ask you not to buy any shoe• unless you 
actually see this Union Stamp,

Boot &  Shoe Workers’ Union
AflUate* with thm AmtKu  Mmtto■ wt Late

24* SUMMER STREET, BOSTON, MASS.
COUU LOVSLI a u s u a  L

rmJ » ייצז
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 P# סטרייק ויינקאוםמאכער דער
 גע• חאט 424 יאקאא אונזעו פון באסטאן,

 דך האט און צ״ט װאך ק;«וע א דױארט
 ארבײטער די סאר ?יג א טיט פאחמדמט

 איו סטר״ק דער מגיאן. דער פאר *ון
 געפירם און פארנארײםעט עגערדט גאנץ

 דזשואױס ■חנזידעגט וױיס םון מװארען
האכמין״

 בא- מיר חאבעז םאתאכט וײנסםאג
 דעד םח סםוײידקאםיטע, דער םון אומען

 חום װגיאן רײנמאוטטאכער באסטאן
_ :פאמענדען*אריכט
אױגוסט. טען30 דעם באסטאז,

געװא־ דערגרײכט *יז אגרימנט אן
 וואטערפרווי באסטאנער דער צוױשען ותן

 אסאסיאיײ מאנוםעקטשורערס נארםצנט
 װיכטיגסטע די פון באשטקחענד *אן,

 װא- דער און שםאדם, םון באאענאטים
 4ױניא װאירקערס נארמזננט טעדפרוןי

 םון םאדערונג יעדע םאקטי^ נאכגענענדיג
 איגעהאא* וועט דינסטאג סטרײסערס. די

 כיט^ 11 אין םאסםיטיגג א װערען טען
 שעאער, די זיג. דיזען םײערען צו סטריט
 אר־ אװעק םריהעו pw זיינעז וועאכע
 ארבייט׳ די אישטעאעז װזדען בייסען,

 ?ומען קאנען ?אאען ארבײטער אע8 כדי
 אדרעסירט װעט װעאכער םיטיגג, צום

אנדערע. און חאכםאן דדטואױס םון װערען
הא״ באסטאן םון םאמןר רײנקאוט די

 ײײצ זיך, םרעהעז צו אורזאכען נוטע בעז
 געװען אאנע די, איז צוריק װאך * מיט נאר
 « זײ האבעז היינט םרעהליך. זעחר ניט

 האנדי״ די אפהיטעז צו ױניאן ׳עטארקע
 די געװאונען. האבעז זײ װעאכע ציעס,

 איצם חאבען רײנהאוט־מאכער באסטאגער
 ארבײטס־ טאגיגע 5 און שםונדמע 42 א

 אװערטײם, פאר חאאב א »ון צײם מאך,
 און םובים, יפױם ימנאאע באצאאםע דרײ
אעגאאע אנדערע אפהיטען צו הגכם דאס
•ײ. אהן םובים, יטים

 jus ארבייט ער צי אדבײםצר, יעדעדי
 גע־ ווערט ער ווען שםיק, אדער <י¥ד,
 א גאראנטירט װערט עאפ, אין רופען

 צעסעגםערס . װײדזמעם. טאג חאיצבען
 װיײ טאג גאנצעז א גאראנטירם ווערעז
o w n. זיך האבען ב^עבאטים די 

 סא־ די אפהיטען צו םארםייכםעם אויך
 אװ בארד דדשאיגט םון געזעצעז גיטארע

ענניאנד. נױ םון קאנםראי םאניטארי
 וױידז^עס םון סחײל םיגיםום דער

 םאלגט: וױ איז ארבײםער םאר
 H4.00 — (מזןנער) אפערײטארט
35.00 — (פרויען) אפערײםארס

46.00 ----------------צעםענטערס )
44.00 --------------------קאטערס :
i 44.00 ---------—־ — •רעסערם

. 38.00 ----------אונםער־פרעסערס
I 44.00 --------------------םיילערם

 32.00 — — טײילערס־העלםער
 25.00 — — — — םיניטערס

 מי״ דער איז עטיק־אדבײטער םאר
 :םאמם װי םקי̂י ניסום

 שם. א *1.25 (מענער) אפערײטארס
״ 100 (םרויעז) אפערײטארם
1-----צעםענםערס ״ 31.

״ 1.25 — — — קאטערס .
״ 1.25--------פרעסערס

״ 1.08 ־־־־ אונטער-פרעסערס
w 1.25 — — — םײלערס !

״ 0.91 — העיםער טײילערס
0-------םינישערס ״ 71.

 פאראן נאך איז עס זוי ילאנג אזוי
 אר־ די וועילען סטרייה, אין ^אפ איק

 אנפאנ־ שעיער אנדערע די אין בײםעד
 8 אנמםאם ?ײגער א 9 ארבײטעז נעז
v ען5זאי זײ כדי געוױעייד, וױ m\ אנ־ 

 ניט־ די םון ■יקעםיננ די איז מײמצםעז
 ארויסגצ־ ?יך חאם עס מעפער. מניאן
 זעהר איז ייקעםיננ םאסען אז וױזען,

 ארונ־ זײנען דעם חרך און אםעקסיװ
 צאי נרויסע א געווארע? םארנאגוגמנז

 קאס־ די םון שאפ דעם פון טרבײטאר
 קאםיאני, םענוםצקםמזרינג םאיאיליםעז

 בראחױ/ 66 אין זיד מםמם וחנימר
 מאנא־ םחנד װאלכע( ym סײסבריךזש,

 פװד חנר א^םער בא^ענאס. איז סאן
 הא־ חאכםאז, חמו^יאס פון חנדמאמט

 דעם ב**ג*רם ויקעטס חוגדערטער מן
 אר־ וײ באאײנםלוסט חאבעז אח עאי

i*p» אריע^געחן ביט גײסאד  p 
* *רבייסאן•

t in תרכמד איז םטס־ייאאנױמ 
 **«, םאנאסאנס בײ נעהאדאן *רם
 נעבראכען חאט אר .וױ נאכדעם, ג<ויז

 צר וחנימן »גר»«נג©, <ימז1סיג »
 איײ גאך חאכסאנען םים נעסאבם האס
ד טרדסמחפעו אח סםדײק דאר חנד  ג

 פארפלימאננ• וײגםטאנ, ^סוסאז וואדעז
ra« דינ ra p 't*  r? גוד יתיאנס די 

 ױינד פאוחנר סמדייק די דימוגגאז.
 װעט סאנאטאן m זימר, אזוי נעװעז

 ניס tm צס דאס ׳װארם ןײן האיטען
 -■י צו פארזיד איק געווארען נצסאכס

ײ\ קצםצן האם םםרײק דער װיז ו
 אדע|^#דיסהאלםעז !גנצפאננען. ויך

v v n אין וורײגממן פון ארנײטצר i« v

 םאחגדונגען די נאכגעגעבעז םארנאכט
אן דער פון  אונטערגע^רײ האט און מד
אגריםענט■ חנם בען

 אונ• באיעכאטים עױעטע די צוױלזען
 גע• איז אגרימעגט רעם סערצושר״כען

 םיז אײגעגטיםער קאליס, לואיס סר. װען
 ריעקאוט װעטצרירוף אםעריחאן רער

אג/ סי א ס כױט ק י פ ^ י ױ  1020 אין ה
 בא״ איז וחניכער סטריט, װאמינגטאן

 רײנ• פוךדער ״קעניג דער איס װאוסט
 בא• װעלכער און אעדוסטריע״, לאוט

 ארביײ 300 און מאשיגס 200 שעפטיגט
 יאה־ האט װעיכער קאליס, םר. םער.

 גע־ אאט ױניאז, די כאקעםםט רעךיאנג
 ער״ סםײםםעגט, פאלנענחון can םאכם

 הא־ צו צוםרידען איז ער אז קילעהרענדיג,
 שא■: ארגאניזירטעז אן בען

 װאס נענעראידסטרײק, רער ״כאטש
 אונז האם ארויםגערוםען האט ױניאן די

 םיהלען דאך אנגערירט, *שטארק זעהר ניט
 אר־ םון סטאנדארדיזירונג א אז #מיר

 די םאר װײד^זעס און בײטס־מטוגדען
 םאר נוצעז גרויס םון זײן ו\עם ארבײטער

 זײנען םיר אינדוסטריע. גאנצער דער
 םאדעױננ^ איצטיגע די אז איבערצײגט,

 און גערעכטע זײנען ױניאן דער פון
 ארויפלײגען ניט װעט און יףשר׳דיגע

 איג־ דער אויף לאסט איבעריגע קײן
 לאנסומער. דעם אויף אדער׳ דוסטריע,

 םון םיטגלידער די אז אויך, װײסען מיר
 און ארבײטער גוטע זײנעז ױניאז דעי
 זײנעז מיר װאס צופרידען, זײנען מיר

 און םארמטענדיגונג דיזער צו געקומען
 קאם־ אונזער אין זײ בא׳טעםטינען צו

פאגי״.
 זײגען העדקװארטערס סעטעלמענט

 האטעל. ברוסטער אין געװארעז נעעםענט
 םאנוםעקטיטורערס די באזארגען צו כדי
 מאנ־ א םאראן ס׳איז װײיל מעתעניקס, מיט
 רײנקאוט דער אין ארבייטער אין :?ל

 צײם איצםעער דער אין אינדוםםריע
 עאפ טרײניננ א עםענעז ױניאן די וועם
 םענשען אויםצולעמען צװעק דעם מיט

 איז עס רײנקאוטס. בײ ארבײטען צו
 םענ- אז םיינונג, האכםאנ׳ס ברודעד

 אנ״ איז געארכײט האבעז ײעלכע שעז,
 נאדעיל־אינדוסט־ דער םון צוױיגען רערע
 אר- רײנקאוט גוטע װערען סענעז ריע,

 אי• טעג םינף אדער םיר נאר בײטער
 דאיפען וועם ארבייםער יעדער בונג.

 קאטײ א םאר עקזאמעז אז דורכמאכעז
 \וע־ אדײנגענומען װעם ער אײדער טע
 א באקוםען און ױגיאז דער אין רעז

דזשאב.
 םאר- איז םטרײס םיז םארלויױ אין
 אומארד- םון םאל אײן בלויז געהומען

 אר־ אן װעז געײעז, איז דאם און צוננ,
 בא־ םענער, 15 םון גענג נאניזירטע

 ^םעקענס און שטײנער מיט װאםענט
 דריי פוז האםיטע 8 באםאלעז זײנען

 נעפיקעט האבעז װעילכע סטרײקערס,
 קאםפא- גארםענם אטילאס םון שאפ דעם

 פארק. הײד סמריט, דזשעקםאן 7 ׳גי
 נע־ האט ייםוױען, הערי סטרײקער, אײן

 מעז קאם. איז שניט גרויםעז 8• סיאגען
 דאס־ 8 צו נעבראכם שנעיל איהם האם
 םער- געבואכט איהם האט מען און טאי

םטרײ־ 8 נאד קאפ. איז צעןסטיטשעס

נעװא־ געםאכט זײנען פלעגער נרויסע
 דעי לײב<ר םון םײערונג דער םאר דען

 װעט עס הויז. ױניםי אין װיק־עגד דעם
 םארשטעיוגג. 8 װערען נעגעבעז דארט

 םינ־ דוד װצרען אויםגעםירט מעט ער
 און דאלאר׳/ ״דער אייךאקטער, סקי׳ס

 ספעציע־ געװארעז באשטעלט זײנען עס
 םאר־ דער איז דערםאי. קאסטױסעז <ע

 באלאנ־ באטײליגעז זיך װעיען שטעלונג
 געסט. י\גיטי אויך װי אקטיארען, טע
 pc רעזשיסירט װערט םארשטעלונג די

אלײן. פינסקי דוד
 ווערעז געגעבען אויך דארט װעט עס

 באטיײ דעד מיט יןאנצערט, רײכער א
 דער ארטיסטען. פראםינענטע םון ^יגונג
 ערװאקסענע און קינדער םון כאר ױגיטי

 פער־ מר. םון לײטונג דער אונטער ׳גע
 ארבײטער און פאיקס זינגען וועלען סין,

^ידער.
 געטאכט אויך װערען םארבארײטונשז

 םארװײלוננעז, אנדערע פארשידענע פאד
 אז. א. ׳טיםיען שװימעז, ׳:עזא:נ ׳טענץ

 םאר־ םון וױק־עגד א װעט^זײן עס װ.
גענוס. און נעניגען

 גלײכצײטיג װערט פדאניאם רײכער 8
 װיק־ צװײטען פאי׳ן פארבארײטעט אויך
 ראיט־השנה, כײט אן זיך פאננם װאס ענד,

 און טען9 דעם םיייטא:, און דאנעדשטאג
 א סײנט דאס סעםטעמבער. טעז10

 םרייטאג, דאנערשטאג, פרן װיק־ענד
 צייט. װאך א כמעט זונטאנ, און שבת

 זיך זאלען ארויספארען, װילען װאם די
 אינטערניײ אין חגדזשיסטדירען באלד

טער3 ׳גאס טע16 װעסט 3 אםיס, שאנאל

:ע־ אטאקירט איז מאריס לער,
 באיע־ דער קליגמאן, םרענק םון װארעז

 ^הדאנען האט און שאפ, 8 םון )כ$ם
 אדויסגעגוםען האט ױ;יאן די קלעפ.

 צװײ און סלעמאנען םאר סאמאנס 8
 באםײלינט זיך האבען װעלכע אנדערע,

אטאסע. דער אין

 װעלען דעי לײבער נאד פאר םלאר. ו
 םיט םאמיליען װערען אויפגענומען אויך י

גלייך. זיך ממדער,.רעדז^וסטרירט

 הױז ױניטי »ץ טאג ליבץ יער
שבת לעצטען

 K נאך נעחאט חאט הויז ױניטי די
 איז עם װען שבת, <עאטען םאנ, נרויסען

 יכבוד ױם־טוב א נעװארען דורכנעסירט
 אירישעו באװאוםםער דער ^יבין, ז.

 ױניםי איז נעםם הונדערםער די שרייבער.
 ייין• 1אי םאחאםע׳לט זיר חאבעז הויז

 זזעה־ א ביינעװאוינט האבען און נראװ
 די ^רנעםוננ. אונ נייםםרײכע און נע

 האבען סקיצעז יויבינ׳ם םון פאריעזוננען
 האבעז זיי עוים. רעם אםחירט זעהר
 סע׳טיר״ איזידאר סון נעתאט הנאה אויך

,עברה־. רי םארנערעזען האם װעיכער
 אונטער הויז, ױניםי אין קינדער די
א, םי:א םון פירער׳שאםט רער  ה<«- ם״ז
 קינדער םון כאר דער און געטאנצט, נען
 לייםוננ דער אונטער דערװאסםענע, און
 ענטוזיאס־ זעהר איז פערםין, םר. פון

 פער־ מר. געװארען. אויפגענומען טיש
 בריןז־ א מתנה איס געקראגען האט סין

 יײ־ זײגע םאר אנערלענונג אלס קײס,
 דער מאטוסעװיטש, גדעגאר סטונגען.

 טיט װירטואז, סאצערטינא באװאוסטער
 דער טאםוז, מר. םיז באגלײטונג דער

 םראכטםוין האט פיאניסט, באװאוסטער
 אינסטרױ זעלטענעם זײז אויף געשפילט

 א איז געװען איז עולם דער מענט.
 קען מען װאס שטימונג, ױם־טוב׳דיגער

 די ארבײטער־טעםפעל, אין זעהן :אר עס
הויז. ױגיטי

 האבען הנאה א באסת װיל עס װער
 אזוי װי •װיסעז װיל עס װער לעבען, פון

 םאי^רעננען, גוט באמת קענען סענשעז
 די ארויסצופארען פארפעלען ניט זאלעז
 הויז ױניטי די קוסעגדע. די אדער װאך
 סעפטעמ־ טען20 דעם בזי אםען זײן װעט
 רעדדטיסטרירט ױם־כפור. אריבער בער,
באלד. זיך

שיסען םיר
דאלארם אמעריקאנער

עםטױיך, לאטװיא, ליטא, פױלען, אוקראינע, רוםלאנד, םאווײעט נאך
לענדער. אנדערע אלע און מעקםיקא פאלעםטינע, חמעניען,

 װילט איחר און װעלט דער אץ לאנד װעלכע אירגענד אין קרובים האט איהר אױב
ך אטבעסטען טאן עם איחר קענט טוב, ױם אויף דאלאר עטליכע שיקען זײ ר  ח

באגק. אונזער

 נעלט אײער אז אײנגעארדעגט, אזוי יעצט איז דעפארטטענט״ ,טראגםמישאן אונזער
 װעלען זײ אז און צײם, שנעלםטער דער אין קרוכים אייערע ןנו אנקוםען וועם

דפלארם. אםעריקאנער אין םומע פולע די ארייז הױז אין אויםגעצאחלט קריגען

 שטעלען באנק, אונזער אין געלט אייער םאר באקומט איחר וואם רעשים דעם .אויםער
m«' «מ רעםים « «ו אױך אייך םיר r ,ערחאיטען. נעלט דאם חאכען זײ «ז קתבים

«ווץק. נעלט אייער איחר באקוםם אויםנעפינען גים זײ קען םען פ«לם

נק 83 יוניאן אינטערנעשאנאל
סטױם טע21 קארנער עװעניו, סע6
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 ערלויכס אלעורעסטאנערזײנען
 סען4 שנה, סוטענדען דעס ארכײטען צו

 איז םאנטאג וואס דעם צוליכ םעפפעםבער,
דעי. ליכאד

׳גרום ברודערליכען כיט

ױניאן. דרעסמאכער און קלאוק באארד, חשאינט
םאן, לואים מענעדז׳שער. דזיטענעראל היי

נאסטאן אין סםױק מאכער ױנקאזט
ױד מ מ געענרגט עו

ד מ טוכ ױם גרױסער s ח m דעי ד הדז יוניטי דער אין
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מוטיג שטאלץ, קעמפער די געפינט םטרײק םון װאן־ צעהנטע

האט קאמןש נרושער דער װען טאג ערשטען דעם
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װאך, ^עצםע קאונסיא״, ״אינדוסטריעא דעם םון םארשטעהער די פון האלטונג די
 ז״ער אח עקשנות זײער ;ױניאז רער םון םארשטעהער די מיט קאנםערענצעז די אױף

 נאכצוגעכען וױאיג זײנען זײ װאס באשטימטעס, עפעם זאגעז םון זיך צוריההאלטען
 אפגע־ ען5זאי קאנםערענצע) די אז דעם צו םיהרעז געמוזט האט עס װאס ניט, װאס און

 קאםםס־ דעם געשטארקט מעהר האט דעזואטאט, װעאכען אירנענד אהן זוערען בראבעז
 באאעבאםים די אז דײטאיך, און קאאף געװיזען זײ האם דאס סטרײקער. די בײ גײסט
 סטוײיל גרויסער דער דאס און אעסאן, נױטיגען דעם געקראגעז ניט אאץ נאד האבעז

 אױןי האט דאס איצט. ביז װי ענערגיע םעהר םיט נאר װעדען נעםאכטעז איצם מוז
 אי? עס עווצר װי ;זיינעז באאעבאטים זיתרע רחנר סםרײסער, די באװיזען נײ דאס
 אזוי זײנען ארבײטער די װעאכען צו ברויט, ביםען דעם ארויסצווײסען זײ פון

1 !בארעכטינם
 טיט נאך קעמםע^ :נעטאן נדר א גײ דאס אוי^ זיר האבע^ איעער װי אלע און

 ^נײאער די עםענען מוזען וועאען באאעבאםים דאזיגע די ביז אפפערוױאינקייט, םעהר
 דער וועאכע םאר םאדערונגעז, נערעכטע די נאכנעבעז מוזען וועאעז זײ ביז רעדען. און

 ט׳טערסאן עאפ דעם םיז גײסט דער נעװעז איז דאס געװארען. גערופען איז סטרײק
 מײ אאע די אוױי נײסט דער געװעז איז דאס און םריה, דער איז שבת אעצטען מיםינג
סטרײידהאאם. די אין טיננען

 זיגרײכען 8 צו ביז קעםשעז װעאען ״םיר :אויסנערופען האבעז איינער װי אאע
געדויערען״. סוזעז װעם קאםוי דער אאנג װי ענד,

 דער װמ הײםאו ל. און זינמוו ס. פון סשייסםענפ א
נעװארען אונםערבראנען איז סאנפעדענץ

די םעד , טרע אר ץ פ אן דער פ ען ױני אב ט ה ת אלע םי חו װט כו א  קוםען געפרו
ען איז עם אבער אויםגלײך, אן צו עוו ך. נ םעגלי  פראגע דער אויף אםילו און

ען באםעם די װעלכע אב םטען אם ה ט םעהר אנ ט א  פראדאק־ פון פראגע די — כ
אן ער אין אפילו — שאפ אין קאנטראל און ע ם פראגע דיז א אן די ה  פאר־ ױני

ען שלאנ םען א נע ט װאלט װאם פלאן געװי ענ ק ע ען ג ע. די לײז  דיי אבער פראנ
ם אסע אבען ג ט גאר ה ען ני שלאנ ען זאל װאם פארגע טען קאנ ענו  פון װןזרען אנג

אן דער םגלידער. די און ױני ם דער אױף םי אנ׳  ליםיטײ■ םאר םאדערונגען ױני
טראקטארס, אװ שאן ע 40 «קאנ דינ םונ ם ש ט ײ רב טי א װאך, א אנ אר  36 םאר ג

ם װאכען ײ הר א ארב א שעם די אויף רעיז א און י ײדז אבען װ ײ ה ט ז  געגעבען ני
ען שום קיין ט ם טי ש א טפער. ב ײ ענ ען ז אב ט ח כ א מ ע םטע אלערלײ ג  פאר־ פו

קונםט דער אין אז שפרעכענם, ם צו *, װע ט ײ ר אלל־ ײן, ע קײן אבער ז ענוי  און ג
םטע םי ש א שלאנען כ ען םאר אב ײ ה ט ז ש ט. ני אכ ט ע ט דאם ג ײז װ א  די ערנםט װי כ

שורערם ען מאנוםעקט אב םען ה ענו ע די ג ן נ א ע ג ם כ שי ע ט און נ  אויפ־ װיפיל םי
ם ײ כטיגה ײ רי ך האבען ז פען זי ערו אר דעם פון םארלאננ דעם אויף אפנ װערנ  נא

ם םעטלען צו ײק דע צען. דורך סטר קאנפערענ
הן און םײן ״װי ם די שע שפרעכענ שורערם די םןן םאר  זאלען םאנוםעקט

שט אבען זײן, ני ײ ה ײן אבער ז ם ק ננ שו טו ײ ד א ם ב מ ני ל־ז ײ כ בען ז ט גי ש  ני
אך טע די נ ם םי ש א ען כ ײטער. די פון םאדערוננ ען קלאוקמאכער די ארב  קאנ
ט ט לעבען ני םע טי ם זי שפרעכענ קוגפט. דער םאר פאר ײ צו ען ז  םאכען םוז

ם. באלד, לעכען א ײנ ײן ה ם םוז םאל אלע פאר םאל א שטעל ע  דער װערען אפנ
עם ברוטאלע די און כאאם אםאצי רע פון עקםפלו ע לידער. אונז טנ ח די םי  הפקרו

ם, די םון ם די בעלי־הבתי ײ ק אזינ םל ט ײ ב ר ח א כע די » לי םענ  לעבענם־בא־ אונ
ש דלננוננען ץ םוי ט םאל אלע פאר םאל אי אפ ם ם ע  דעם םון באםעם די ווערען. נ

על םטרי ען קאנםול אינדו ר קאנ ם זי ש םדרעחען ני ץ אוי ם פ ײ כק ארטלי םוו אראנ  פ
ט םרייד, דעם םי ײ אז אוי ען ז מ ם זי ץ ני ם. קי ר ע ב א ש ען די ח כונג טערזו  פון אונ
ארס דעם װערנ שאן גא םי ען קא ב א ץ ח ט שו י ץ נ אדע םאל אי ר ע ג ען, י  אז באװיז

ל גרױםע א ער םון טיי עם זיי רט ביזנ חן אן ו ט ע ױם נ םםעם דעם ל ץ םי ג פ נ י ב א ש ח
די ז , אי אז י םען ױנ קו ע אכנ ם נ אננ דע ח פארל ר פ א ת ע ו או ח נ ם םי  בא־ צו ס
ען ד םײליג ען װעלכע קאנפערענצען״ די אין זי ט זיינ ר ח פי ע ארען ג עוו עחר ג ז

אכער אינגערםאל. רעיםאגד םר. [ו־םאן
קלאר, נעווען איז פוךאגפאגנ גלייך וױיל

וחןרם,

 אונפאת דעם פון פעהע
או< נאנצע[ אין נעװען איז עם
 םאנופעקטשוו די באשולדיגט האט זי ואמ נערעכם, נעווען איז ױניאן די אז
אין שיום םאכען צו פאראמםערעםירם גים כאםת אלץ נאר זײנןןן זיי אז

1 ®יײי•
ארביםריי־ ווענען םעט־ת זײערןן ארױשנעבראכט זיי האבען אםאל ,נאך

װעז װערעז. פארששאנעז לײכמ פאדערוננ גאן-י^קײם די שאן.
 געווארעז באשטיםם איז וועלכע קאםישאן, די אז אנבאטראכט, אין נעםם םען
 נעזאםעלם האם און קלאוק־אמתםםרמן די שטודירט חאט נאותןרגאר, פץ
 געווארעז פארטע איז ױ װען אוץ נאכאנאנד. יאחר «וױי אינפארםאציע די

 אוגזער פון פראבלעםען די פאד לײזוננ א אױםארבײטען נעקאגט גימ זי האט
 נישם םען קען טאן, מןקעגם ניט דאס חאם קאםישאן זײ אױב אינדוםםךיע.
םעחר. עםװאם אױםפיחרעז נעקאנם װאלם ארביםרייםאר אן אז ערווארטען.

 פאר־ א צו קוםען צו נעקעגם חאבען םיד װאס אלץ נעטאז חאבען .פױר
_פעראנטװארם־ די קאנפערענצען. דיזע בײ באלעבאםים די םיט שטענדנים

 פאר ליכקײם
אױןידיקע■

נפנ״מ אץ פאלען מוז פערחאנדלונגען די

 אין וױ פונקט אנטשלאםען און
אננעהױבען זיך

זיי• האנסערעת דער םון זיצוננען די
 דעם־אומ״ סון אםיס איז םארנעהוסעז נען

 סלאוס דער אין טעערםאן פארטייאי׳שען
 איננערםאל, װ. רייציאנד מר. אינדוםטריע,

 די םון טשערמאן דער געװען איז װעאמנר
זיצונגען.

 זיך׳בא־ האכען קאגפערענץ דער איז
:פערזאנען פאמענדע די טײאיגט

 דורך םארטראםעז געזוען איז ױניאן די
 סאל־ חײמין, אואיס זיגכמה ירעזידענט

 דזש. דובינסקי, דייזויד נינםא, וואדארע
 דזש. זימעדסאן, םשאדאס בארובאװימש,

זיראין. א. און סטעגזאר איזידאר םיש,
גע״ איז קאונסיא״ ״אינדאסטריעא רער

 פינלעה ח. הענרי דורך םארטראטען וועז
דזשארזש אוסטיג, אואים טשעדםאן,

)2 זײ« י1»וי (אלוס

י איז סטיײק־נײעס. .2 זײט ̂קערס, מ ® 
לא־ ױגיןזן׳ חעססמיפמזערס און יליטערס

.41 ל9?
 *צ־ י»סע;פו.8דעי עדױקײשאגעל ,3 זײט

נײעס. ®סער
^רגמניזמצי^נס-פרמגען. און *דייד־ .4 זייט
ן .,גארח טאקסים—םע׳יח׳לצר .5 זײט י  י

םי^• דוד — (געדיכ®) םינוסזען ׳•װערע
ן לעבענס־געאיכטע די טאן. ו  װןנ־ ב. ו
זעטי.

עדים^ריעלס. ,0 זײט
ט1 שען קאן^עיפציע ׳7 ײ  ארבײפער צװי

אן דר.—®#רברוינער־ יוון מ ר ע מ. ה אנ פר
ח. — (געדיכנו) דו רי אא־גו

ט ײ ן קאםף דער .8 ז י  דער געגען מעקסיקא י
געײעזצ־ » צ ם. — קײד »וילי׳»ער8ק

װהיאער. ז. — (•עליעמפן) נעי
 עא״ענ^ — װעגעךקוגסנרקריפיקער .9 זײט

פא־—צרבײםער ■אד קונסס־סקאלעראי■
רעדאקציע. פון עגמערס קאחן. מ. 8ני n?tr

סעגםס.
®ז/ױערפײז״ און ׳ילוסען .11 »ון 10 זײט
 »ין חויז ױגיפי דער pi גײעם .12 ?ײט

ו»וק. או?ספ0

 אויפנעפאוערם װןחןן 22 לאסאל פון םיפנלידער
 צו יוניאן דער צו שולדען זײערע נאצאלען צו

ספרייה סלאוה ועם חעלפען צו .
 יוניאן, װײסטםאכער און דרעס־ די
 די צו ארױסגעשיקמ האט ,22 ,אאקאא

 צו כדי רװי, םאאגענדען דעם םיטגאידער
 אין סםרײק קאאוס דעם העאםען קענען

:יאךס נױ
 אױםגעםא־ ווערעז דרעםםאכער ״אאע

 באצאחאען צו גאײד ױניאז דער פון דערם
 אין שואדען. ױניאן און דױס זײערע אאע

 אר־ די ביזי, זעהר איצם איז טרײד דרעס
 װעט עס און באשעפטיגט זײנען בײטער

 באצאהאען צו גריננער םיא זײן איצט זײ
j צײט. אנדער אן אין װי

 באצאהאען צו בעסער אימער איז ״עס
 מעמבערס םיאע אבער רעגעאמעסינ, דױם

 םאראאננט ױניאז די עס. םארנאכאעסיגען
 םארנאכאעסײ צו ניט מעמבערם אאע םון
 צײט. איצטיגער דער איז מעהר עס גען

 ײיכ־ װי פאר^טעהן סען ארבײמער יעדער
קרײ איצט זאא ױניאן די אז איז, עס טיג

m .ס ^ו  דעיארטםענמ דרעס דער די
 צו לאםיײן העםסיגעז א אן איצט םיחרט

 ניט קען דאס און טרײד דעם אדגאניזירען
 סוםע געניגענדער א אהז װערען נעטאן
 ױניאן די סוז דעם חוץ א אבער נעלט.
 דעם םיוזרעז ־צו סומעז ױזעע האבען
 םאר געאט האבען מוז זי סטרײק. קאאופ

 אנדערע אאע םאר אזן בענעםיט סםרײל
 אויב סטרײס. א po עקסיענסעס גרויסע

 שואדיג זיינען וועאכע דרעסמאכער, די
 גוטצומאכען םארנאכאעסיגעז װעאעז דױס,

 מאכען נאר ניט זײ װעלען שואדען, זײעדע
 זײ נאר אײן,8 זיך פאי שווער לאגע די

 זיײ געגעז םארברעכען 8 באגעהן װעאען
 מװעסטער ארן ברידצר סטרײקענדע ערע
טרײד. האאוק פון

 ׳הם8אויסנ אהן כער,8דרעסם לע8״
 ױניאן דער םון אויםגעםאדערט װערען
i כען8גוטצומ נאײך ?h שואדען״. זײערע

פאסטאן פח באארד דחאונפ
דג ״יםפגדעזפאד 8 האט

 באםטאנער םים׳ן םעטעעלט באסטאן פון שאפ קארעצקי און םאטהױם
שאינט  איטאליענישען דעם זיג פאר׳ן קרעדיט קוםט עם — באאר. ח

םאראביטא. ברודער און לאקאל

i-'t f:0■?* ״‘ *ו • ¥ % *

 נענעראי־ לעצטען םוז םארלויוי אין
 נעװארען אננעםירט איז װאם ססרײק,

 װייס־ תרך אינםעתעשאנאל דער םאד
 איו נאטטאן, איז חאכטאז. פרעזידענט

 דעם אתאניזיח צו נעלוננען יוניאן דער
 א םון אויסנאםע דער םיט םרײר, ררעם

r *אהל תלײנע a w. האבעז שאפס וי 
 אםא־ באזונדער » אין ארנאגיזירט ?יך

p סיט םיאיישאז, m  tun באסעם־ צו 
itn r tra ר־ צו ױגיאן דער פון פאחוך* 

n r n  in ’iuw .פאבריסעז
 פירםע װיכםינםטע אין נרעםםע די

i איז n » ח  פון פירםע די געווען איו נ
o 1אי סארעציןי. און םאטחוט n גענע־ 

 יר אתזער האט 1924 פא םםרייק רא<
in<,3 א אגנפפירט ניאן n נענעז האםןי 

m*v  o n מר  ענד־ אין םםרײה m א
im אויםנענעבעז לין n w. |אי o n 

 אר־ איין סית זיך חאם no 1926 םסדייה
o פון בייםער n אונערופען נים שאפ 

a אייןי t v in פון i n .!ױניא

 חא־ און םאטהױס םון ארבײםער י1
 איםאל־ נעװעז אלע כםעם זיינען דעצקי
 אונ־ זעהר געותן זיינעז וועלכע יענער,

i מעממנינ n 2 לעצטע די פאר םע1םי 
o 1בעםא יאהר. n חאט סםרײס, לעצםען 

 אונ־ בײטער1א דיזע נעםאכט םירבמ די
 *סמע|1סאגט ראנ״ ,יעלאו1צושרײבע1סע

 זיך האבען ארבייםער י.1 וועלכע לוים
 1¥ זיר אנשייםען צו ניס פארסליכטעם

i n ױניאז m o 1איה אונטערשטיצען, 
 אר־ צו ניט פארפליכםעט זיך חאבען און

in 1םא בייטע! i*  t"P 1אי םירכמ n 
o 1םא און שטאאטעז, םאראײנינםע n 

 פאכריס אין בי«ם1א סרינעז זײ ותלען
 אר־ װען — י,pצnאP אוז סאטהױס םון

! n איז כייט
 צמענרײם זיינען ?אנטראסטט דיזע
 .V אטויתי, באסםאגער א פון נעװארעז
i םים הוייםזעכליר אולאװ, t p n f  o n 
 אינרזשאנפשאן אן םאר באזים א שאפען
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