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 װירקט אינדזשאנקשאן — פריהער. װי אײפער מעהר מיט נאך קאמח אין ארײן זיך ווארפען און אויפגעברױזט מלאוקמאכער אלע
 — לײן. פיקעט דער אױה געהן צו זיך רײסען האלם אלע םון סטרײקער — פולװער. פאם א אין פײער צולײגען זאל וױימען

 גארםענט—דעמאנסטראציעע ספאנטאנע אין האלס סטרײק די םון ארויס מארשירען סטרײקעד ׳טױזענטע און הונדערטע
 אינדאסטריעל דעם ענטפערען הײמאן און זיגמאן — י סטריילןער מוטינע די פון געשרײען הורא םון פארהילכט םענטער
פארטנעזעצט ענערגיש װעט סטרײק דער — אויםגעשאסען. האט ער װאס ״פייער־קרעקער״ לעצטען דעם אויפ קאונסיל

װערען. באקעמםט װעט אינדזשאנקשאן דער און װערען
/ --------------------------------■—— י - י-  -----

 װאס םײער־קרעקער, לעצטען זײן אױסנעשאסען האט קאוגסיא אינדוסטריעא דער
 פיהחןר די װאס צײט דער אין צײט. לאנגער א םאר עיפוש אן זיך נאך אאזען װעט

 ?&עפער זײערע אאע אין אז סטייטסענטס, זײערע אין זיך באריהםען קאונסיא פון
 אין אװעהנעאאפען זײ זײנען צײט זעלבער דער אין אומגע^טערט׳/ מען ״ארבײט

 זיך באאעבאטים די םיז אאיער דער האט דארטעז און אינדדעאנתישאן, אן נאך קאורט
 מיט באקוכיען זײ װאס סקעבס פאר די *צו׳ממית׳ן״ פיקעטס די אז צואוױיגט, פיטוט

ביזנעס׳/ זײערע מיט ״אנגעהז ניט קענען זײ אז און טאטערנײט םיא
זײ װען קאורט, איז — נעבאאפט באאעבאטים די האבעז װען :זיך םרענט עס

 סטײטםענטס, די אין אדער צוקריפעאט, איז געיטעפט זײער אז גע׳טענה׳ט, דאבען
? געארבײט״ נארטאא ״װערט יטעפער זײערע אין אז זיך, באריהטעז זײ װען

בא־ און געקראגען רהטנות זיי אויף האט ?אורט סופרים פון גאי ריכטער און
אינדזיטאנק״טאן. צײםװײאיגעז א װיאיגט

נאות* אידישער דער װי אאגג איז ער !אינדז׳טאניטקאן אן מאא אײן יטוין עם איז
 עש וױ איז ׳צײט װאך א כאטיט נעכיען דארף אינדדטאנקיטאז דעם איבעדאײעגען

 אינדדטאנקיטאו, דעם פאר אפאיקאציע די אונטערגע׳טדיבען ריכטער דער האט יטײנט,
 פון װעה־געיטרײ א איז װאס דאקוכיענט, דאזיגען דעם געאײענט האבענדיג ניט גאד

עבאטים, די ײז יצטיקט װאפ סטרײק, דעם ברענען העאפען זײ זאא קאורט דער בא̂י
זיי. דריקט און

 טיר וואס יטוידעראיכסטצ די פון אײנער איז אינדדטאנקיטאן דאזיגער דער און
 פאד־ װערט עס פארבאטען. איץ דארםען ווערם עס !נעזעהן איז עס װען דאבען
 פיקעטס די און ׳טעפער זײערע צו פיהעטס ̂טיקעז צו סטרײק פון םיהרער די נאטען
 ניט אויך מסתםא אין הײנעם מיט רעדעז צו *טטעהן, צו נעהן, צו פארבאםען װעדט

 באהאנט זיך האט זיגמאן נגדעזידענט וןען רעדעץ. בײם הענט די סיט טאכען צי
 זאכען צוױי ״באױז :אויסכערוםען ער האט אינדזיטאנררשאז, □עד ןםו אינהאאט מיט׳ן

די סיט גיאצען צו :פיקעטס די םארװערען צו םארנעסעז באאעבאטים די האבעז
!״ צענםער גארפענט םון אופט די אײנצואטעמעז און אײנעז

 פונקט געהאט האט אינדדטאנידעאז שרעקאיכער דער אט דאס זיך, םאריעטעהט עס
 אנשםאם ערװארטעט. האבען קאונסיא םון העררען די ווי וױרקוננ, פארקערטע די

 אאע זיך האבעז דיוטי״, ״סטרײק םון אפהאאטען און איבערצו׳טרעקען איז עס װעמעז
םריהער. װי ענערגיע סעהר מיט אייםער, םעהר מיט נאך דעריארבײט, צו נעטאן נעם א

 אנגעצונדעז אן אריינװארםעז זאא מעז װי געװירהט האט *ינדדמאנסשאז דער
 אויםגע־ זײנען נופא, סטרײהער די װי גויהרער, די אאע, •ואווער. םאס א אין איכט

 באגײסםערוננ. נרעסטע די נעהעדטט האט סטרייק*האאם אאע אין נעװארען. ברויזט
nם די ד«אבעז האאם אאע איז pיpפאר־ דעם םארדאמענדינ רעזאאוציעס, אננענוםעז ערס 

 אײזעו־ אן אויסגעדריהט װערט עס וועאכע אין באאעבאטים, די םון שריט צוױיםעאנמז
 צ' אינדזעאניזשאז, יא עגד, זיגרײכעז א צו ביז סטרײח דעם םארטצוזעצען װיאען נער
 די אין םארזאםאומען די אויף געהערשט האט גײסט דער אט אינדזמאגקעאז. ניט
 קאמיטע סטרײק גענעראא דער םון םארזאמאוננ דער אויןי אױך און האאס סטרײס אאע

האא. אײםעאום מאנהעטעז אין בײנאכט דינסטאנ
 נחיהען םון פראנט גאנצעז אוים׳ז באמאום א געװארעז געםאסםי איז עס און
איז !אינדדטאנהיעאז זײער און באאעבאמים קאאוק די םיט חאמף אין סטרײק:

!באדיגגוננעז אאע אונטער אוכדטטענדען, *אע אונטער קאםזי
 די רוםט אינטערנעיטאנאא, אונזער מיט צוזאמעז יוגיאן, קאאוקמאכער די איז

 קאמי עווערען איצטינעז דעם אין היאןי צו באווענונג ארבײטער ארגאניזירטע נאנצע
.אינדזשאנשהאן. מוידעראיכעז זײער םיט בוואעבאטים קאאוס די געגען

 םאר״ דינסטאג יןומענדעז דעמאנסםראציע ועיאטעסט ריזיגע א רוםט ױניאן די
גארדען. סקװער מעדיםאז נײעם דעם אין ארבײם, דער ג^ד נאײד נאכט,

 ארגאניזירטע די און יארק נױ אין אינטעתעשאנאא אונזער פח םיטנאידער אאע
 באטײאעען צו זיד גערוםען װערען יארק ני\ אין ױגיאנס אגדערע אאע ®ח ארבײטער

 םעדיסאן דעם ארום גענענד גאנצער דער זאא דעמאנםטראציע. ריזינער דער אין
 אינ״ דעם גענעז יראטעסט איז םענשען-ים א םון םארטאײצט זײן גאײעז סקוחןר

!דזשאנק^אן
 אתא־ גאנצע די אאײן. ניױיאחן םיז ארבײםעד אמאגיוירםע די נאר נים און
 אײבאר, אװ מעדערי^שאן אמערימאן די אאנד, איבעריץ באווענוגנ ארנײםער ניזירטע

 ױניאן אונזצר העאםעז צו געחפעז ווערעז יתיאנס, אנגעמא^וסענע איחחנ »אע פיט
p איצםעאן דעם איז n m r ,%דאס צווײםעא, םעדסםען דעם נים חאבעז םיר אמ קאכ 

w דער m ברידעראיכער אםת *ז א״גרױמײז^מער, זײן וחנם!
 אתאניזאציע ארבײמער יעדער נעחאאמעז חאם*^םעגדיג יוניאו ק^ןוקםאמנר .די

 איצם וועט אמערייןא ®ח וחואם ארבײםער גאנצע די און קאמי, אק נעוחנז אמ װאס
האנטי ברידמראימנר בריינמנר, א םמז קאאואםאכער n העאפען

 צו ביז אנטשאאסעז און העצדימ tjraw ותאצן קצ^ואםאמד בראוזא די און
v ״ ^ ‘ אטי• ויגרייממ •
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אינחשאנקשאן. װענען זיגמאן פרעזידענט םון ווארט א
 איכרזש*גיד דעם םון אינה»»אט מיט׳ן באקאנט זיך האט ןינמון פרעזירענט ותן

:םםייםםענט פ^גענדען דעם פרעםע דער צו ארויםנענעבען ער ה^ט ש$ן,
 אינ־ י« םטרײק, אי־ן שעפער «לע פיקעםען װײלען קלאוקםאכער די

 אונזערע פארבאט אינדזשאנקשאן דער אינדזשאנקשאן. נים צי ושאננשאן,
 און האלם, םטרײק די האלטען צו אונז פארװערמ פיקעטען, צו םרײקערם

 פאר־ גרעסםער דער געװען װאלט עם װי פונקט סטרײק דעם צו זיך אציהם
 איז עם װי װעלכער, ג«י, דזשאדזש אז זיך, דוכט םיר םםרײקען. צד רעכעז

 נע־ ער דאם נעזאגט, האכען זאל צײטוננען, די אין געװארען ויבערגעגעבען
 און ארויםגעגעבען איז אינדזשאנקשאן דער װעםען גענען גדנוי ניט עגסט

 בא־ אינחשאנקשאן, דעם פון אינהאלט גענויען דעם ניט אױד װײס אםיער
 אםשאפען נעפרואװט ער האט פען זײן פון שטריך אײן םיט אז ניט ו־ײפט

 םטײם די און קאנםטיטושאן אםעריקאנער די װאם רעכט, און םרײהײט דדע
ניט נאך איז פיקעטינג רוהיגע אײנװאוינער. יעדען פארזיכערען עזעצען

, םאל.
 פא־ די אנבאטראכמ אין נעםט םען װען דענקען, צו לעכערליך איז עם
 גװאלם־ טיט זיך באנוצען ארכײטער אונזערע אז סטרײק, דעם פון םירונגעז
 נאך םטרײקערם הונדערטע ארעסטירט טאקע האט פאליצײ די אםת, םיטלען.

 באפרײט גלײך אלע כםעם זײנען זײ אבער דעםאנםטראציע, פיקעט יעדער
 נים זײנען זײ אז נעצײנט, האבען באװײזע די װײל קאדרט, אין געװארען
 באנאגנען, ווערען װאם גװאלט־טאםען די םארברעכען. שום קײן באגאנגען

, באלעבאםים. די םון לאגער דעם פון אלע קומען
 ױנםאן פר^זידענט האט — באװעגוננ, ארבײטער אמעריקאנער נאנצע ״די
 עפענפד ליבעראלע עהרלייכע די און — םטײטםענט, זיץ ענדיגענדיג נעזאגט,

 ארבײטם• םענשליכע געװינען צו קאםןז אונזער אין אונז שםיצם מײנונג לינע
 די אז זיכער, זײנןזן םיר יארק. נױ אין קלאוקםאכער די םאר באדינגונגען

 וועלען ױניאנם אינטערנעשאגאל אלע און לײבאר אװ םעדעריישאן אםעריקאן
 װילען וועלכע םאנוםעקטשורערם, די פון םאנעװרעם די נענען העלםען אונז
דזשאדזש״. א פון ־אוקאז אן דורך אונטערדריקען אונז

 םיפיננ ענםוזיאספישער
 ספױיה גענעראל פון

סאםיפן
םאר־ אונטער׳ז איז אװענט דינסטאג

 גע־ אסגעהאאםעז הײכמז ברודער פון זיץ
 מיטיננ ענטוזיאסטי^ער זעהר א װארען

קאםיטע. סטרײס וענערא^ דער םון
גענע־ גרויסער דער םון פױטנילידער די

 גרויס מים האבעז קאמיטע םטרײק רא<
 רעדעס, די צו צונעהערט יך1 איגמערעס

 זיג־ םון נעװארען נעהא^םצן זײנעז װאס
 זיסערמאז בארוכאװיט^ הײמאז, מאן,

 סטרייח גענעראי דער םון אנדערע נאך און
קאמיטע.
ענטוזיאם־ זעהר נעװען איז עוים דער

 סיאוק־בא־ די וועז אך, נעשטיסט. סיש
y װאילטעז ^גבאטים v ארײגגע־ אמאיל 

 סטרײקער די פון םיטיננ א אוין• כאפט
 האבען עס װירסונג וועילכע נעזעהן און

 ױניאן! דער געגעז םאנעװרעם זײערע איע
 אויפגעהערט אם״פר דעםאלט ו!אלטעז ױי
 נארישער זײער םיט םוח א דחןחען זיך

 נעסעטעלט ליבער^ט און סםראםעניקע
ױניאז. חנר מיט טטרײק דקם

געגע־ די האט םארזאמלונג דער אויזי
)2 ?״« אויןי (^לוס

a--------ם-
פאדצײכדס אינהאלט

38 נוםער ,גערעכטיגקײט״

©---------------------------------------------------------------------------□
 םסרײק־נײעס. .2 זייט
ײט ־ • דע«#רםםעגםז. עדױקײ«א:על .3 ז  מ

 רעיג״ ב#ס**גער די ®דן זיג דײטענדער
באארד־. עקהזעהוטיװ — קאום־םאבער

 ארגאניז«*יאנם־«רא«גן. און םרײד־ .4 זײט
p א. —־ 45 לאקאל דעז״גער דעם »וץ y r•

 ױניאן, ײעסםאכער *ון װײסם אין.דער
ראזענםעאד. אײדא — r>o לאקאל

 שײ ד. י• — םטרײק־ברעכער דער .5 זייט
—פראגע־צײנעז א םים תוילח א

1®י לעבע:ם־גע*ינמע די נאמינסאז. .3
װאגזעםי.

עו־ומאריעל. .0 זייט
 נײע דערגרײכען צו װעג *וי*״ן .7 זײט

עז אאננ. ה. — חאמנונגען ״ ײי םאי״־־ י
קאראיז• אב. ־־־ קער

 —ױילען אין ל«גזן יאליםי^יע דג .8 זײט
דילאז. מ. א.—ארום כ׳געח ארטור. ז.

 לאמול ױניאז׳ קאםערס דער אין ' .0 זײט
^י. ב. ס. —10 הנ ע מ  אינטערנא• דער ׳

ז מםיגרון«י*נס־ק*נגרעס גיאנאלער  ײ
 *ון ענפמערם זיבערט. ג. ־־־ לאנדאן

רעדאתייע•
ז גצזוומ .10 ?יים י ^ לעמן. י תנ ז אי אי פ
ײט ן אולוםען .11 ז ו אדװערנױיזםעגטס. י
סעו»| ופר׳ן פאוסאנט חויז ױניםי .12 *ײ<ץ



T

i

* t

מ רופם אינפערנעשאנאר אונזער »נ  ירנײמןו די
אינוזש*נהש*ו דעם נעגען האםף אין כאווענוננ

l U i U l l l J

\) ?ײ« פין (׳נלוס
 אלע גוטגעהייסען קאמיטע סטרײק ראל

 נעװא־ אנגענוםען זיינען װאס באשמסען,
עי םון רען  בא* אין קאמיטע עדוױיזארי ד
 ארביײ אסעריקאנער דער צו רוןי דעם צונ

 ױניאן אונזער העלפען צו טער־באװעגוננ,
 און באלעבאטים די גענען קאטף דעב אין

 אויך איז עס אינדזשאנקשאז. דעם געגען
 איינ־ באשלוס געװארעךדער גוטגעהייסעז

 פדאטעסט־דעםאנסטרא־ ריזיגע א צורושען
 גארדעז, סקװער םעדיסאן נײעם אין ציע

 צו אז און נאס, טע58 אין עװענױ טע7
 פראטעסט־דע־ דער אין זיך באטייליגען

 נאנ־ די ווערען נערוםעז זאל מאנסטדאציע
 ארבײםער־באװעגונ;. ארגאניזירטע צע

 דער צו ארױסנעשיקט װערט רוף דער
ײבאר אװ םעדעריישאן *טעריקעז  און י

 ־• צו ױניאנס, אנגעשלאסענע איהרע #לע
שע פאראײניגטע  געװערקשאםטען אידי

 לייבאר״. אװ טשעסבער *איטאציעז און
עס אלע רי אצי אניז מ  רעד• ^ויקען ררעילען א

 םראטעסט־דעםאנסטראציע. דער צו נער
 װײ פרעזידענט אז ערװארטעט, װערט עס

 םעדעריײ־ אמעדיקען דער פון נו־ין, קיאם
 מעדיסאן אין רײדען זאל לײבאר אװ שאז

גארדןן. סקװער
 ססװער םעדיסאן אין סארזאמלוננ די

 דינס־ קומענדען םארקוםעז װעט נאררעז
 נאך באלד סעפםעמבער, טען21 דעם טאנ,
 גע״ כאקאנט װעט גענױערס ארביים. דער

פרעסע. טעגליכער דער אין װערען טאכט

 הײמאן ל. םון סטײטמענט א
אינחשאנקשאן דעם װעגען

 אינדזשאנק׳ קײן םון װעט סטרײק ״דער
 זײנען מיר װערען. געבראכען ניט שא<

ם ארויסנעהמענדינ אז איבערצײגט, ע  ן
 םיד,* די האבען איגדזשאנלשאן, איצטיגען

 בלויז געהאט אסאסיאײשאן רער םיז רער
 זייע- פאר האלטעז צו :זינעז אין זאך אײן
גלעגצעגדע, די אויגען גאכשאלגערם רע

 *ז» אױף אז אױסזיכט, םאלשע אבער
 1סי ?רעען צו אײנגעכען זײ ויך װעט א\פן
 סעטעימענט״נ•״ גינסטיגערע ױניאן דער

 חאפנו^ פוסטעוי דער אט מיט דיגגוגגען.
 אסאסיא״שאן <ר ו פון םיהרער די װעלען

 צו צײט פון נאכםאמער זײערע שפײזען
 VI װעלען װאס באסעס, די אנער צײט,

 מעטאחד אזעלכע םיט אז אײנריידען,
 װע• װערען, געכראכען סטריי^ דער װעם
טעות. זײער אײנזעהן גיך גאר לע\

 אנט״ די כרעכען ניט װעט זאך קײן
 אױסצױ סטרײשערס רי םון מיאסענקײט

 װאס באדיגגונגען, די זיר פאר קעמםען
 מאכען צו מענייכקײט די געבען זײ זאלען

 אנחגרע די און פינדער מר. יעכען. א
 קײנמאל זיו װעלען כאסעס די פון םיהרער

 די װען טאג, דעם אױוי דערװארטען ניט
 די אין צוריקקערען זיך װעלען סםרײקערס

 רער װאס באדינגונגען, די אויף שעםער
 גע- איצט זײ 5<וױ קאונסיר אינדאסטריעי

בעז.
ט נעהעז א:קשאנס1אינדז-  קײן ני

 וועילעז שפעטער אדער םריהער קלאוסס.
 ד• נאכגעבען מוזען םאנוםעקטשורערס די

 ^טע- יעדע ױניאן. *ר ו םון םאדערונגעז
 כרענגען װעט סעטעימענט א םאר רונג

 ן1װעי״ זײ באיעבאטים. די *טא־ען סעוזו
 די אין ארבײטער זײערע ציריפהרינעז ניט

 או. נאװערנאר םון הילןי דער מיט שעפער
 האורט׳אינדדפאנק׳עאנס. דורך ניט אויך

 נאכצױ :אױסװענ אײן נאר כלײכט זײ
 רי פון םאדעדוגגען גערעכמע די געבען

סטדײפערש.״
באהויפטונ;ען, די אנגט4אנבאי װאס

סע די אין געטאכט ויערען ױאפ ױי  א:א:־ ג
 כר. זאגט קאונסיל, אינדאסטייעל םיז סעז

 נעמאכט װערן װאס אפילס, די אז תײמאן,
 זײ אז ארכײטער, די צו אנאנסעז די אין

 װײ־ שעפער, די אין צוריקקערען זיך זאלען
ט וױ זען,  םינדער׳ס מר. איז עפ ריכטיג :י

 ג<• שוין איז סטרײק דער אז ערקיערונג,
בראנען.

ארנײסער וי פון טאפ־מיפ־ננ א
שעפע־ געסעפעלפע ױ פון

 דער נאך באי!ד דאנעדשטאג, הײנט,
 דריטע ױניאן, קופער אין װעט ארבײט,
 װע־ אפנעהאיטען ׳גאס םע8 און עווענױ

 הלאוקפאכער אלע םון םארזאמיונג א רען
שעפער. געסעטעילטע די םון

 דארם װעיען פראגען װיכםינע גאנץ
 באשפראכען װעט עס ווערן. אויםגענוםעז

 נע־ די םון איבײמער רי אזוי װי װערען,
 עםעקטיװ מעהר זאלען שעםער סעטעלטע

 באלעבא- די טיט קאםף דעם אין העלםען
 פארניכטען צו אױסען זײנען װאם טים,

 נע־ שטענריג זײ איז װעיכע ױניאן, די
האלז. אין בײן א װי שטאנען

 םון רעזאלוצ^עס איעעע
האלס םטרײק

 םץ שאם־טשערלײט םון אנגענומען
:ברײעגט־האל

 די אז אנבאטראכט, אין נעהםענדיג
 אינ־ אן ארױסג£נוםען האבען כאלעבאטים
 סםרײ־ די באזינען צו כדי דזשאנה^אן,

 פאר קאםף זײער אין סלאוקםאכער סענדע
;לאגע זײער םון םארכעסערונג דער

 באצװעהט אינדזשאנסשאן דער װי אזױ
 אפצושטע־' סטרײס, דעם פאראליזירען צו

 אויף אי״ז שעםער די םון םיסעטען דאס ל?\
 זיך יןלאוקםאכער די צװינגען אוםז דעם

און ארביטרײשאן, צו אונםערצואװארםעז
 קאונסיל אינדאסטריעל דער װי אזוי

 נעטרײ־ דער אויױ בלבול א געםאכט חאט
 שאפ- די םון אנטשקאסענהײט און שאםט

 ערקלע״ געםײנער זייער דורך משערלײט,
 אין און זשורנאל״ ״סארנעז אין רונג

 בא־ הריגען שאםטשערלײט רי אז ״טאג״
סטרײס, דעם אין ארבײט זײער םאר *אלט

 מיר א! באשלאסען, װערט דאריבער
 םאנוםעק״ די םון האנדלוננ די םארדאכמנז
 אינ־ מיט זיך באנוצען זײער אין םשוחנרס

 םיר אז ערסלערען, םיר און דזשאנסשאנס,
 םון ?יג א םאר סווי ביו׳ז קעטםעז וועלען

 איצםינעז דעם אין םאדערוננען אינזערע
ארז סםרימן,
 םיר אז באשלאסען, וױיםער וחנרט עם

אינדא־ דעס פון בלבול דעם אפ

 שאפ־טשערלײט. די אױף קאונסיל סטריעל
 אלס ערסלערונג זײער כאצײכענען מיר

 שטע־ שאפ־טשערלײט די ליגען. נעמײנעם
מיג הען שטי ס דער םאר אײנ אנ׳  פא־ ױני

 סאדערונגען די זײגען דאס וױיל דערונגען,
 דריקען זײ וױיל און ארבײטער יעדען םון

 טויזענטע• די םון באדערפעניש די אויס
 קעם• װעלכע קלאוקײאכעד, סטרײקענרע

 שאפ־ די םיט רײהען געשלאסענע אין םעז
 דעם סון סיהרער די מיט און טשעדלײט

 םאדערונ־ גערעכטע זײערע פאר כטרײק
גען.

:רעזאלוציאנס־קאמיטע
דזש. טשערפאן, סאנדלער,

סאן. און הייט
שװינגע־ םון טשערפאן שוהםאן,
ביאס.
 מ. םון שאם־טשערמאן גאטליב,

לעםסאוױץ.
 םין שאם־טשערםאן ספערליגג,
חארײשא. »ון סײפאז

 םון שאפ־טשערםאן מונשײז,
בעדזשער. װיליאם
 םון שאפ־טשערםאז שלאקפאן,

סלאוק. קאםאדאר
 האי־טשערםאן םרידפאה סאריס

האי. ברײענט
סעמרעטאר. שפאטער, ד.
 האל־ אסיםטענט גאלדשטײן, ס.

טשערמאן.

 תאל, ?לינםאן םון סטרײסער די םיר,
 ־14 דעם מאס־םיטינג, א בײ פארזאמעלט

 םאל־ אן נעהמען ,1926 סעםטעםבער, טען
רעזאלוציע: גענדע

 אונ־ אז אנבאטראכט, אין נעהםענדיג
ט או רענסען, באסעס זערע  אינרזשאנס־ םי

 צו״ און אפשחגהעז אונז זײ וחולען שאנס
סטרײ?, אונזער ברעכען

ײ מיר װילזןן ט נאך אז װארענעז, ז  םי
 איצט מיר וועיען ענערגיע און םוט םעהר

 םאדע־ גערעכםע אונזערע פאר סעמפעז
רומען.

ד צו^פטעהן זיר םארםליכטזנן םיר  א
וחד באסעם די װאנען ביו קאמף, אין לאנג
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מו new:פוז דרעסםאכפר און סלאוס שי א  ii נ
ען • ױ n װײוזשעס פאנ א מנ

מןו ניו ספױיהעוס ייו
 סע•* טען13 רעס ןוײעגט, מ<ונט«נ

 נטארדפון דז׳)ו«וינט רער ח*ט טעסנאר,
סון ױגיטו דרמסמטנער *ון piii>‘p די

 tic מוןסםיטינג » אײננערוסען נטסט*ז
 אױם־ *יז מיטימ דעם אויוי סיטנלידער,

 די סוץ סטרייק דער געװןורען נענוסען
 פי< סיט iim קלאוקנזאנער, י^רקער נױ

 1»י קל»וקס»מר רי ה»נץן ענטוזיאזס
 1» נ»שי»סען 1*טןוטט tie דרעסמאכער

 י»ר• נױ די ש»ר »דנייט ט»ג » גענען
סטרײקערס. קןר

 די פון סאםענםארזיסלונג דער »ױף
<וװענט ס»נט»ג דרעססאנער און הלאוס

 נעװאחון אננענומען 1»י נ»סט»ן, »ין
:רעושלסויע םאלנענדע די

 »ון pidfp ח )«סיי
טנייחד ט no סי »ןינ i ח׳ n  (1• n « ra 

m, 8 *ט»וט e t p«<ױף איט9»ר« « 
a rvo »ין סטסריטינג

ן אויןי
מ 3rn סמזיי׳
-0• וטאמממ 13 am ,ttm mז ו טע , . » « ו » ,ו

n״w• יי «מז’׳«« » זיו פלינטאו w
n גיי no איאואטאגאר r a  ♦♦• n o 1*

•in 1» 0יfr'tmya. 0טיי »ון לי׳ןו,
c,»« זיד מיר טעססןן m  0 1 •  i 

a ײעימר »רנ״ט> m *אסמאטיר *jm 
fie in י, נ׳מסטאר אונז׳נר»» «to  n 

iffjia זיף •ארפליכסאן  \n r a m a 
i •11 די װ»נעו ניז טטי«ע >awaowip 

t גױ m  m r\ »יי 1נ«װינ •IPMimf 
t זײ ױעיכ< פ»ר f ta m

iM ח»כם«ן, דזשויױס W t,

m פזו םשערלײט zo m נאשםימוןן 
קראוקמאכער טעקס_פאר דאלאר 5
 סעקחןטער — טעטיגקײמ, יאקמל $15 םיט אסעסט מיםגליד יעדער

סמרי^ק, ודילענד סמעטען אץ כ«פרײט און ארעסטירט װיינגארד

 רײנשאוט די פון טשעךלײטע שאפ רי
 םאר׳ן םארזאםעלט יארק, נױ םון שאפס

 סעפטעםבער, טען4 דעם שבול, לעצטען
 כא״ האבע? ,20 לאסאל םון אפיס איז

 יע־ אױןי טעקס א ארױםצולייגען שטימט
 העיםעז צו ױניאן זייער םון מיטגליד דען
 אויך און סלאוקםאמגר, םטרײקעגדע די
 דער פאר סא:ד ־ רעזערװ א שאפען צו

 דער אמאניזאציע. מאבער רײנקאוט
 סיט״ יעדען פאר דאלאר 20 איז טעמס
 גע־ גלײך דאלאד 5 װעט דעם פון ;ליד.
 סטרײקערס קיאוס די צו ײערען שײןט

 רעזערוד צום נעהן וועם דאלאר 15 און
לאקאל. דעם םון פאנד

 םענעתשער גינגאלד, דוד םרעז. וױיס
 אז וױסען, געלאזם האט ,20 לאקא? םון
 װעט אמאניזאציע םאכער רײנקאוט די

 סומע מסשות׳דיגע א אפשיסען ואםארט
 איידער נאד םאנד, סטרײק דעם צו געלט
ארײגקומען. אנםאנגען װעט טעקס דער

 ארעס־ וױינגארד שעקרעטאר
באפרײט. און טירט

 ה<וט איזלאנד סטעטען םון פ^וליצײ די
 •OKP רעם אין ארעסט »ן נ<וך נעם«כט

 ל»?אי סון א:נעשירם ווערט װ«ום פײן
 סיוכער רײנקאוט די ױניאניזירען צו ,20
 םארהאר• האט און א״יאנד, םטעט•{! אין
 רײנ־ םון װייננארד אב. םעקרעטעי טען

 ■י?עםעז םאי 20 ל»?אי םאכער האוט
 נע־ נעבראכם איז ער עא■. סילװער רעם

 איז »ח סיאאה, ריכטער סאר װארען
 1פי באנד » אויוי נעװארען ארויסנעלאזען

 װעיכער םארהער, דעם ניז ראלאר 500
 דאנער־ ראנערזוטאנ. םאמעהוםען איז

.in«iiP< כאםר״ט וױיננארד איז. ׳טםאנ
 ד>וס »ז באםער?ען, צו כדאי »יז עט

 נעגע־ הא־ט װאם ׳טא• זעיבער דער איז
i 1נ« n *צר טראבעי. סך א שוין 1ױני 

 םון באאםטע די זײנען שא■ רעם ליב
Dn נעזעםען ט»ר אר8 א שוין יאסאל 
 ס״נעם שרעסט ד»ס *בער רזשײי. אין
 אנפיה• װ״טער װעט ױניאן די m ניט

idkp n n  in* נענעז o n ,■רי כיז שא 
 װע־ ײעט און טעטלען סייעז ײעם םירםע

in « ש»«. ױני»ן
 פױ מיטינג א מון רעזאלוציע

מאכער. ױינקאוט
 1םי טאכער, ריינפאוט די םיר,

c ד»נערשםאנ, םארזאםעלם ,20 סאל n 
 לײםעאום, םאנחעטען אין אוינושם 1טע26
o אױסחסחנגרינ נאס, סע4 איםט 66 n 

ארנײ• .ױניאן אין געשריבעז ■אםסװיל,

far ■affliii 
Atf af

 אונזערע נאכצונעכען נעצוואוננען זײן לען
שןווערמנןן.

פארראםע• *ארן נרעםםעז אונזער טיט
o םיד n גפרםי אינחשאנקשאן איצםינען 
מ. אינרזשאנקשאנס און  ס»כס P”1 בנ
i ניט אונז וועט וועלט דער אין n n v o 
 ם»חד געממטע אתזערע ם«ר פעםטען צו

ענד. זיגרײכעז » ביז רוננען,
 »נ• אײנשםיםינ איז רעזאלוציע רי
jnaiW נענוםען i.

u m p m ,חאל־טשערמאן. ריײיי
מר, ם. חאל־סעימטאר. םי׳

 סון laoiprtraar ליסם, םעם
נװגאן. »ח אויתויננ

ײינ^  ן1• ש»«־םשערם»ן אייי
 לואים. n» גאננער

r n. , עי מ  ש«י־םשערם»ן ײ
מי 1« מ la מרמנר״ a יואיס. איז םי o w ra a r ן« 

נלסד• םענדל

 סיוזלןד און יאקאי, אונזער נענען טער״
i n  o«i ,in נאנצער •PMipoa 1»י 

i םיט נייזװייינער, » דורנאױס n 
 •יוד איצסיגע די ivi’P*o» צו אנזיכט

i »i׳od«c םון l«p«l׳ o״n n  in iv i
און איינע^יט די שעדינען צו מיט

ױניאן, איניעי 1»י נאנצ?ײט
o 1סי סאײארען ארום1 n ״ױניסד 

D יר1» 11» ,1בײטע1« Y 'iv  o n 1•י 
i • •  vnpo*» o n 1די *oiaiafioi*

POPfP ivtUM ivivi. ׳טרייבמן װארטליכען
u צײט ipp>vnn צי p m מיר 

o •1 אוים nצוטמיען לסטען n  w ד  נ׳
 דף פייגימז1ס» |i» יאסאי פח אסםע
i איז »ויר n ויי. סיט שסעחז צופונסט 

.IMoijnra סאראף, שםעון
.ipyo רע?. קליין; ישיאי

״ ט ר א ט ״ ע ן װ ע נ ע מ • ע ק ר ע  װ
ן ע ט א ט ר ש א ע די פ ש די  אי

ע ז א ל ס ט ײ ב ר ץ א ען א ל ױ / פ

in 11• אםיס opiapnvo* on
n פון יבס1ב* » כאחוסען חאט ״ארם״ n 

iWMia• i■ תשיי?»נ טער n  ,l’PiP 
ipiUP’ipo* dpi no ,ארט״. o n  IPiPii 

m 1צושטאנ איצטיגען '«  n  ;it |ױ״ »י•
לעו•

o ״טרא׳י n, װאס n אליסישזן• p in 
1 noזיר האם אידען •וילישע י D1PDP3P1 

 ip*« יכםער1 ז*נט ־אהר, לעצען dpi זיים
p י1 1»כע איז סין, in  pr’o«i«pp 

 חימיכ־ pai*o איז זעלנ?. n נעכייבען
n עתער נאך זי איז טעז  .inanpi נױפ 
IPs ,po’i » איז m’» •יילישע יי םיו i i 
ipp 1 זיר i« iױי וו»ס םארשטעיען יט 

n 1װ*לטע  jpn i«opi װאלט ,תשאיגש״ 
 ט1זש»י1״ n חילף. צו ipoippi ניש זיי
 װאונ״ אױף םום "vo'onP 1»יניוש1יםט1
1* n a n p iגוים־ די .0•ױ אין כייט 

n ip i”< ?ייליש• «’i m״op*kdi« ipi 
ipi'tpi i םין n רבײט* «r li״*p in  ipi 

to״t ב*ר •  i n ’iD ipiapnpoa n p
ציים. אין חילוי 1צ זײ ?ימען

n 0 םו » וױ opn• ״ױילען, n i a+ 
m ״ »■»,1»״ »יז>o n צט'« no • 

prtnoo”3ia  iPD’ppnr״m n ,o
ipo ר אידעז די מ « bo סייס־

1 .ipoיט eiMPBPvao ip nn• in ijr't 
 pnpoiw* אינתםםיייפלע npopn אין

ipoiptw ,ipiuo סו די ניס אםילו זיי •
o u׳ipe אונסערשטיצונ^ סרנײםסלסופן 

»di ײסט  pD’Joenp n״•IPoiPVD ipo
,ptnoo’n ia  pm *« ipoiprio n 

 חייוי mo •|PB>Pn סלץ נסר IPO םוז
»*i פח ?חן1»ױם כ׳»ם?כליך1נ ז» 0ווע

n  .ipi סוז חילוי ipdo » » ױ  *an «ס1»
in 0• ם»ר”Pi*opd ip n w n o i• סנ־ 

»צו זײ שטסס «p r o n p o| 10 סים■ a 
pnpn , in o i זיי ipdp ד סי  no סױס, נ

n o  panoBor^ptpi |popnpon« ipd 
3”tpo, גײ n i m 0«סרנײסםאסמ די* 
>ipipp ip נסש׳נפסינם irum• ס ס  w׳n י

p זייז r o r  pomii o פסר n סרגייסס־
n p i p« pin״ tp)pn זײ IPBom 

jpoipnםים ״ n n i o  pnpii ויד 1?װדי 
ipipp ־ ׳ באניצ?ז •

i n, ״ 1?«ױליש ס סי . *10 opn 
n aa no ipodptp p m  p>a ip o n o r 
eonanr ipoipnoi *up *nn mTtpsu 

ipoootpipii ipipdp nr, ־ די סי די סו  װ
in סרגײםשלסז? p׳® m n n •  0 pii 

ר raruo no Mapo קיימשה שיד,  ווי
o ארטיקמן סימנ n  not 

Bio T i« .*rrisn אופז tp4w כור זײ
_ i

-r... J  ■;

i )kmCLJ'l_i i.IZ JK

it I.JJ . rjuj ׳a. li/ji' t lilt• tr

ן ע ג ו מ ד ם ®ון א ע ם ד ע ײ ש 32 ג ד ד י י ן • ו » ן י ט ע ל ו ל ב א נ א ש ך ר ו י ד ע
ע מ1ד ר עא ר8 ט3ס ן 926—27 א

»נ װ ל י »ץ י ױן ײ סמרייקס׳ •ון •י
pvip m*״׳oipoonoin  >«ip

ainp«««s 0״ די סימ pp’*o ח ip• י
oivu״opo'opp oiP9i" פארױיוי »ין 

iptn« fig •p<noe n  ne אינטעתע״ 
n «װ סגיסן, ip o « • ipnoiaa 

n« pr*1«p<no ניירומס ipopo’ivopb 
108 100 n1״PPב, ,1 י11 ״ ,op*»ppp 

ipoivpjhp, !!ניואװי •■l i n  .Dump 
to  ipbii no«ipo*1 ipopinp; די 

po«tpipocMM1״* oipp*noo n  11•  D 
pi*opo n״pvip ipiiio n• lPo,,־

01P001«»P1 ig;ot.״
יארק. נױ אױסער טעטיגהייט

01P11 OP ױך« D1111T3 « OTDP110-
bpo׳pi״in*>io*o n p in «  i »b o 

ip ין» i ipon« ,uvav  pin*ri«B 
bpA»״ipi אױםזיכט gr'lpmp pe• 

 n« I0OD03 I'« .01P001MBP1 אל”
P̂ P'PPBO 0300P1 1P1P11 «*Blpi«1't

ooipoprniwiK סיס *i«  p>kpo> n
n נ-טער p in «  iMB ,oprnplMP מיט־ 

■;ipi<f צו iP iin ם?ן.1«(1זיר־ 
דראםס. און סחיר

o iv co iM n  ioior»pinp i n 
DOIPOPTIIIMIM PIP’PPBO 03BO 1צ 

o trip׳oopp טוזיסאליש? צו «•k ii p 
o«o׳ipiiiopnpoiiM pr 1צ in n p i״ 

ip i pc ip in « * a  n  i «d ipi’n i  po 
ii. .1 ל. א.

ביכער־
 ח»ארםכיענט עדיומ״׳שןנאל דער

in*>io*o n» ט6ה?ל p n i סצו?ל'י־1א' 
ipa >ד,3נ? inpn psipii בא־ זײ 1סא 

r.• םיניםום א אויף זארנט n
,אוםליינס״.

pipoopIob 1* סון ,אוסלײנם״P1P 
iP3i«o m vii p’pppi1״ pt opoי 

•‘ijnv און ipipt יע־ צו אױמעטיילם 
in ?ז״ .1שיל l« |po>onoip איינליי־ 

ipopo n  pc mo םון .p’pppp i n 
«p « לישט •iP3*3 oip ipen p װאם 

11»3 inpn.צם
איינטרים.

 מים־ n 1ם» *no איז יט1»*יגט
tw orp u p oi’M i n  pc ip t ?i ליי־ 

on נאיםענט Dipprgr ניסן.1י «-P ii
i« pi״ :i « tnpii ipo״ipoiipii אויוי

6 Dpi11*010. 11לא1א’ pip**t PB
רעגיסטרימייע

IDD'IPI 1*1 JPB1K1 IPD1P1100־*
ipnpi in*iioip ,o*ikii»b p« in* 

שסנאל p» ליך dipooi«bpi, ^!?יי
*i n 11*13 א חרך.

1»1» tpipii ipdtp p**i*ורד ט1זש 
p« in 1לוי1״א* .irtO* PB 

ט. שםענ םענעח
op אין איז dpi pb Dipl n עדױ־ 

ipp. »ל1ענ?pb 1 קאט־פעט קי״פ*;אל
■ל?־ 1P30O 1צ *. ױ. נ. ל. ». PB 11אא3
;3 ip i ipipii ipק״ט1ילדוגנס־םעםי PB 

i n .ױניאן n 6 ייט31א oipiiואל־1א\ 
1? Dn pb dpdיוקײשסנאל *oiMBPi 

 n*ip די צו זיו וו?נדעט 1?3װעל מקנט,
n קאסיםעלו קיישאנאל  pb ?יד לאסאל 

.P'PKipBKifp »ון ראם נאך נ*«נס
קאנםיים. םטודענטען

*in p םיט־ צװיי אױם קלײבט ?לאס 
 *־1 הסנםיל• ipoiptoo א p» נליתר

ipi צו6ה?ל ?אנםיל o n דױהײשאנאל? 
oipooiMin שטעהז צו |*« DPKoioP 

 ח־ײ אוים סלייבט איז קל»ס?ז, די םים
pb in ^ io n מיט סיס?ן צו קאנסיל 

dippipP o n«* 6 באארד i n  pb-א?ול 
n«n n  d*i« ipp'h  **t .*o׳p« ipe 

np**t pb |pbipo*dipo אין םים׳פילער

1PDP6*1M D 1צ לעמן m  0*1 p« IP30O 
1 nr• n־וײ װ?למ ,1*לא PB ipoipo3 

p’o*« די צייט. צו צ**ס io  p ov * n « i 
 *־3 צו וחנחנן ob*ipi«b דסן ײעלען ל?ן

 סוד»*ipipp 3 ײסס די צו ipi*n• למ?
 שסיצע אין יך1 נױםמען ײסס יי י״ז•

 10• די סיס ציוסססן ipoipo3 ותלעז
.tpopnoi• •1*010• אױד יסלסר

 *os ipipp tpo װעט |bik סזס .אויי
 סיס p» בסי־װימ די שיד סים יסתען

PJPD*ip די קליידער i»o.
.Dio. i n11» 1צ אױך ט1*לס ״*

1 n n i o  (popjipo»10 םליכע6עלשס* 
i חעלסען װעס ריעלכע כיים, n סו־ב״םם־ 

ip»*לסועי r n מו־ונג מל  װיחט־ וין בס
פיס״. די סייוי שטעלען צי

ip® ס in ip o n נסריכס IPiPii זיי־ 
pi סן1כ»סבספס« «j»*oi**« p װעט 
1*1P03 ײשיייוסב •tPipiBo t*pip סויוי

i n גסוױסגסאסו o io . P• toripiuoP,״ 
a 24- ײסיגס n  ,lo o n  ipem o■ Bin 

 •ענסילוזיי־ <poon »*ן סקססבסו, 1«
HTW^ra*̂

miooripipi ps)pn mos וסלעז עס 
plלinpn olp^np, .« .« .ח «iP3*i *ii 

n m« **i ?1» ליכסײם1מpi*dpii*o*i 
3 n  ipmnfi«3 p»3 01111יל«poin־ 
•:n  pe \vv ליחמ״10םי pe 3 די«•pio 

piipd .לסקאלס
ער םיינ מע  סקעדױי סײט ס

ip i לn p 31» אין 1יסה» ip in•  ״
opd*dipivii« ipo םון כאטטעהם «o i־ 

24 ipbpi 1 — װסכ׳חP013 o n  pb 
ipstspupi פיו ipd17 o n יל.1»י

1* lOriPODPP ip i PB 0**P1*0VD 
טייל  ^ערP3לע: א ip3»* זיך ציהט 111»י

PiO’iP i■
1PD1PM3 IPIPP 1P01P11DD « צייט 

1? pb d' eo I'M Prippoיישסנאל1י?
.o ipoo i«*n

ערעפנונג.
1* *1P111K PB 11UBP1P P3'PlP

3'D1P**BP1 0P11 0**P1*0PD DlinP 
opi j*o jpipr !ע זואשימטס תוי  אוי

n היי q r ,,Pipo ,1 סװענטP013 o n 
1P3OP1101.

1?«»1 Ppior**pi*ip i nםמ?נט
ם1pב1פא האט 1צ *ipo**i» o, 13 טpי'

3«i p i *Pid*d *i  ip;pp ט ip סי i ־1שטע 
ipupdpmii n, און ?סם«ליצירט?ר 

^”i p i*dioiptc *קייט1ם?ם ii« |ib־
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•P10* נײ
 וואם םלאץ דער — j נום. קודם

 אין פארנעמען ארבײטער
געשיכטע דער

r א. n. לערער• — םאסםי
 ארביײ ענגלישער דער םון םיהרער *
 — באםערקט »םאל האט כאװענונג טער

 םון רוקענבײן דעד זײז דארןי ,נעשיכטע
 ־RP ארבײטער יעדען אין סורסען די

 * דאס דרימען, מען ^עז דעם םון לעדזש׳/
 געםך װאלטען ארבײמער צאהל א כאםש

 חן־ א לײענען צו םענאיכסײט א נען
 װאל״ אח םאהגאנגענחיים דער םון ק#רד

 לעבען זײער אין אויסנענוצט דאס םען
 וועט דאס טאנ. צו הײנם םון קאכיף און
 נעכען צו :קורס דיזען םון ציל דער זײן
 לע- מענשליכען דעם םון איכערבציק אן

 איז אוז םארנאנגענהײם דער אין בען
 פיז אימרדוויפט צײט, איצטינער דער

 און לאנד, אײגעז אונזער אין ארבײטער,
 םיר װי זעהן און לענדער, אנדערע אין

 בעסערען א נעװינען דעם דורך קענען
 םע־ אינטעליגענטערע טעהר און ל/ןבען
 צו קאמף אונזער אנצוםיהרען טאדען

 באםרײאונג די — ציל דעם דערגרײכעז
ארבײםער. די סון

 פון געשיכטע — 2 נומ. קורם
י. װ. ג. ל. א. דער
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 םאר םאציאלע — 3 נומ. ?ורס
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געשיכטע
i — קארםאן דוש. ח. n n 
*oi**Ppi opn p »ין w n  ip tn וחד 

1 j nווױ«ס די »ױ«י ?וױכם tsnoopttB, 
p« ipoon ip n im ס ipo*m ססס ■pi 

ipbPo i אתוזס־ אױסבילחמ pi*oi**n 
i ־w® pope די •צױױליזאצת. n דיס־ 

tJPpn p*oip אימשליסזח אױך dpi 
m סיינפלוס  ,T o j r *  dpi pb סאר־ 

r r o p i  ipo*n«r סון i p i ,ססשי׳מ
 נא־ p« p*t«*u*D»* חוםאגיסאוײאניונ^

1» אנםשםייאומ די p* ציסנסליו^
ip5o**ob קסנסA n

 צײט־יראבלע־ — 4 נומ. לןורס
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 ױניאן טרײד — 5 נומ. ר,ורם

טאהטיק און ®אליסים
לערער — סאפאס .tfn ה
 איז ױניאניסם טרײד אססיװער דער

 דרינ־ די פיט םארנומען אזוי געוױינאיך
 אײגעגער זײז איז •ראכאעםעז גענדע

 צײם װײניג האט ער אז ארגאניזאציע,
דער אין אנטוױקאוננען די נאכםאאגען צו

 יחגם תורס דיזער בכייא. וועאט ארבײכתר
 אין אנםרדקלוננען יעצכדל די כאחאנדאען

 םרײד אין פיאחטיק, אין און טעאריע
טאקםיק. און ^אליס־ס ױגיאן

 עקאנאטײשע — 6 נוט. קודס
 ארביײ דעד םון ■ראבלעמען

פרױ טער
ס^ן טערעסא לערעד — װאלנ

 ארבײטעך־ ארגאניזירטער דער אין
 פרוי דער פץ פראכע די איז כאװעגוננ,

 םיעציעלע אלס איגדוסטריע, דער איז
 אײפנעהױבען מאל םיעל פראבלעם
 געװײנליך, דא, זײנען עס געװארען.

 ,Ds«n אײנער שטאגדפונתטן: צוױיעדאײ
 שרױ־ און כיענער פון אינטערעסען די אז
 אן :עםט צוױימער דעי גלײך. זײנען ען

 זײ־ ארבייטער פדויען דאס שאקם, רעם
 צייטװײלי־ א װײנינעך אדער מעהר נעז
 :יט דאריבער דא-־־ף און פאקטאר גער

איבאט״אבט. אין ײערעז גענוכיעז
 פדאבלעכיעז דיזע פין דיסקוסיע א

 זײ וױ ערפאהרוננ, פון ליכם רער אין
 פרויע דער פון פאדציע די באװירקען

 ױניאנס, טרײר אין און אינדוסטריע אין
 םיעלע באלײכטעז צו העאםען שיל װעט

 שטארמ זעהד ןײנען װעלכע אישוס,
 עקא־ אין סאןױאיי^י־ פון פארמונקעלט

אײנזײטיגקײט. נאמישער
 ארבײטער רײ — 7 נומער תורס

 איג־ ד^יפט די אץ לאגע
דוסטױען

 פארזוך א װזנרעז נעטאכט װעט עס
 פעלע־ א'נתסםדיאלע די אגאליזירען צו

 הײנ־ אין אינדדסכצייצן דרײ די אין רען
 קױלעז שטאל, װי — אסעריקא טיגער

 װאס קאםו» דעריצאגגעך און םלײש, און
 בע־ אערוסמריען דמע אנגעםירמ ורערם

 באםראכט װעם A ארנאניזירען. צו סער
 סיסערםאלנעז, ארן ערםאלגען די װעדעז

דעם. םאר אורזאכען אײגינע און

פון דנ באדײטענדער גאנץ א
מאכער רעינקאוט כאסטאז ױ

סטרײק.) ערטאלגרײכען דעם םון כעריכם פולער (»

 האט װ$ם םטרײס, נענעראל א נאך
 הא־ טעג, דרײ װי מעהר ניט נעתיערם

 באם־ פון םאכער רײנקאוט די זיך בען
 אר־ דער צו זיגרײך צורי^געקערט םאז

 ערםאלגרײר נעווען איז ױניאן די בײט.
 דער םיט סעטעלםענם א צו סוםען צו

 מאנר גארםענט װאטערםרווי באםםאנער
 םים װי גום אזוי אסס׳ז, םעהטשוחגרס

 באלעבא־ אינדיןוידועלע וױכםינסטע די
 קאנםראסט, א אונטערשרײבעז צו טים,

 םוז םאדערוננצז איע כםעט *נאכנעבצנדיג
מניאן. רער

אײנגעשלא־ איז םאדערונגען דיזע אין
 אר־ טאניקע פינןי שםונדיגע, 42 א םען

 װיײ פיז םקײל םיניםום א #װ$ך בײםס
 רײטס נײע ארבײטער, װאך פאר דזשעס

 צו בארעכטינונג ארבײטעי, שטיק םאר
 פאלקאסע־ א איז #דזשאב דעם אנהאלטען

שאפ. ױניאן נער
 אױף אויגוסם, טען31 דעם דינסמאג,

 האם סםרײקערס, די םון םאסםיםינג א
 װעלכער האכסאז, דזשולעם פחןז. וױיט
o און קאםפײן דעם אננעםירט האם n 

 אנ־ דעם פארנעלעזעז סםרײה, גענ*ראל
ר צווישען ריםענט  םא־ דער און ױניאז ת

 הא״ ארבײטער די אסס׳ן. נופע<ןםשורערס
 אנרײ דעם אנגענומען אײנשסיםינ בען

ענםוזיאזם. גרויס םיט םעגם
 זעתר נעוועז איז סטרײס דער כןוםש

 א זעהר געררען דאך ער איז חורצער, א
 די עפעקטײוער. אז 1אי דראמאםישער

 בא־ זײנעז וועיכע ארבײםער, רײנשאוט
 האבעץ סםרײקעז, גוםען זײער םאר ריםט
 זײ־ אנתהא<טען סםרײה דעם אין אױך

 אײ אפילו ov האכען און רעפוםאציע, ער
בעתעשםײנט.

 איז זיג א םון סענאל ערשטער דער
 איז ov ווען נעײעז, איז סטרײק דיזעז

 גלײך האכמאנ׳ען דזשולױס בר. נעלונגען
 מא־ צו סםרײס, םיז טאג ערשטען ביים
 קאם־ םאנופעתטשוריגנ ^קאליס די כען

 אגרימעגט חום אונמערשרײבז צו פאני״
 אײנע איז םידםע דיזע יתיאן. דער מים
 וײינ־ םיז יראחצירער גרעםםע די טון

 םעטעלמענם דער אםעריתא. אין ^אוםם
 א זעהר נעמאכט האט םירםזנ דיזער מים

 די אוז מארקעם. אויפ׳ז אײגדרוק סיפען
 הא־ וועלםנ באלעבאטים, די םון אסם׳ז

 ײז אז אנשטעל, אן געםאכט םריהער גען
 אן צו הוםעז צו נײגערינ זעהר ניט זײגען

 באלד האמןן ױגיאן, דער םים אויסג<ײד
 םיט דך ?א< ױניאן וײ אז םארלאנגם,

קאנםערעגץ״ א צו םרעפען זײ
 יױ די װעםען געגען מאנאסאן, םחןד

 די םאר סטרײק א אננעפירם האט ני¥ז
 :ע־ אויך איז םאגאםעה עטלימ *עצמע
 יתיא!. חנר םים קאנםערענץ א צו קוצמז
ר מ א צו נעקוםען איז כתן װי נאכדעם א

 געתד אין זנם רהנז אוץ פארשםענדינוננ,
 קאנםראקם, דעם אונםערשדײבן צו םמו

 םח םאג ערשמעז בײם גלײך ער האם
 האכםאן ברדדער נעהאם. חרטה סטרײק

 אויח באריכםעט דעם װעגען גלײך האט
 און םטרײקערם, די םון סאסםיםינג א

 באשלאסען פלאץ אױם׳ז נלײך איז עס
 אוכר פוז שאפ םאגאםאלס אז #נעװארען
 פאר־ אין װזס־ען ארגאניזירט באדיננט

 אראנ־ איז עס ארן סםרײת, דעם פון לויף
 םאר פיקעםינג פאסען נעױארען זשירט

שאפ. דעם
הונ־ איבער שון תאמיםע פיקעט א
 אז האכםאז בר. סים ארבײטער, דערט

 קײן ארױסנעםארעז איז שפיצזג דעד
 ערםאלג־ געווען זײנען און קײסברידזש

 צאל גרויסע א אתנםעתעהמען אין רײך
 דעם שאש. מאנאסאנ״ס פון ארבײטער

 נעפאכם מאנאסאן האט םאנ זעצבינעז
 קאנשערענץ א םאד אראנדזשזנםענטס

 אגריםענם אן אוץ האכםאז בתדעך מים
 אונםערגעשריבען איז םירםע דער םיעם

 שאם דעם פיז ארבײםער אלזנ נעווארען.
 א;־ צו :עונארעז ארונכהנחנעשיקם זיינען

ױגיאן. דער אן ןיך שליסען
 םארנע־ איז םאסמיטיגג אײז י1אוי
 שאפ ויעז ענטוזיאזם, נרויסער א קוסען

 הא״ שעפער ױניאן נאן די םוז שאפ נאך
 די האל. אין ארײננעםארשירט בען

 שע־ דיזע אויםגענוםען האבען ססרײסץר
 נאב־ אפלאדיםםענטען. םילע מיט פער
 פארנעלעזען איז אגריםענם דער װי דעם

 םאד״ א געװארען געמאכט איז געװארען,
 טעק־ זיך זאלען ארבײטער די א? מלאנ,

 םארדינסמעז זײעדע םרן פראצענם 5 סעז
 :ויטי־ זיך װעט עס װי לאגג אזוי שאר
 געגען סטרײק דעם אגהאלטען צו נעז

 באלעבאטים, אײננעשפארםע אײניגע 1
 הוטעז צו אלץ נאך זיך אנםזאגען וועלכע

ױניאן. דער מים פארשטענדינוננ א צו
 האם ססרייס דעם פח פארלױוי אין

 םײדלאר, םילע ארגאניזירט ױניאן די
צײט. סורצע א טרייד אין זײנען װעלכע

 באסםאן אין סיזאן רײנקאוט דער
 אינ־ די רואט בעסמע די םון אײנער איז

 םאר־ דעי נעהאס. װען האם דוסטריע
ײ׳ ױז גרויס׳ אמ איבײטעד םאר לאננ  א

 ױניאן דער םיז יראבלעמעז די שון נע
 מאנו״ די צו ארבײמער באזארנען צו איז

 אונטער שרײבען רועצכע פעקםשורערס,
 יע• מאכט ײגיאן די און אנריסענם, דעם
 אײנע ארבײטער״ הרינען צו םארזוך דען
 ױניאן די וועצכע םיס מעםאדען די פון

 איז ארגײטער, קריגען צו זיך באנוצט
 קצײנע די אין קאפיםעס ארױסצרשיתעז

 עק• עס וואו באסטאן, ארום שםעסצאך
)10 ויים *וי^ (עלוס
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ם אין ע ו ו ע נ ײ ז ע 45 ל»קאל ד
 דזשע־ פון געשיכטע דער אין קײנםאל

 ארויסגע־ ניט זיך האט סטרײקס נעראל
 א קאבעז צו װיכטיג אזױ וױ^נן
 בײ יעצט, װי חגזיינערם די םון ױניאן

 םאקט, א איז עס וױיל סטרײק. דעם
 יױ געװען װאלטען רעזײנערס אלע װען
 שע־ םארשידענע אלע די םון לײט, ניאז
 םון שײ פראםעקטיװ, די פרן סײ פער,

 סך א עס װאלט שעפער, אנדערע אלע די
 אר־ סקעב םאכען קענען צו געשטערט

 ארסעשטער אן װי אזוי װײי בײט.
 אזוי דיריגענם, א אהן שפילען ניט קען
 אר.ן קיזאוקס הײן םאכען ניט םען קען

 אםשטארק־ האט דאם און דעזײגער. »
 סטרימן, יעצטיגער דעד באװיזען םטען

 געגען קעםפען מסנוםעקםשורערם רי װי
 אינדזשאנק־ די ױניאן. דעזײנערס די

 ניט זאל םען אז ױגיאן, דער גענען שאנם
 שון דעזײגערש די ארונטערגעםעז םארען

 סםרײק, פרן צײט אין ארבײט דער
 עיע־ װיכטיגער א פאר װאס באװײזט,

 און טרײד, אין איז דעזײנער דער םעגט
ױניאן. דער םאר

 דארף קלאוקםאכער, ברידער דערםאר,
 םאר הראר זײן אלי&ואל םאר אײנםאל

 דסרף סטרײק יעצטיגען אין אז אײך,
 צו פונקס דער אויך װעדען אויסגעקעםט
 דאס װײ( דעזײנער, דעם ױגיאניזירען

דעזײנערס די פאר פראגע א גאר ניט איז
 אלע םאר םראנע וױכטיגע א נאר סלײן,

 םאלען, אלע אין וױיל חלאוקםאכער.
 אין סאי סטרײקס, גענעראל אי] סאי

 םען דארף סטרײק, אינדױוידועלען א
 םיט גלײך דעזײנער דעם ארונטערנעםען

 קען דאם און ארבײטער אנרערע *לע
 דעזײגער דער װען טעגליך, דאן זײן נאר
םאן. ױגיאן ס איז

 א םיט אז דייטליך, םיר זעהען יעצט
 אלע זײנען אויםנאהםע סלײנער גאנץ

 סטרײק. אין ארונטער דעזײנערס ױניאן
 ס איז דעזײערס ױניאן ניט די םים אין

 וױיל סרונטערצונעהטען, זײ זסך שווערע
 םאר״ קײנעם צו גיט זיך םױזלעז זײ

סנםװארםליו.
 יעצטיגע די ס? צוױיםעל, <זײ\ איז עס

 ערגםט גסנץ זיינען סטרײק םדן םיהרער
 םא־ די בײ םארערען יצו פראגע דער םיט

 די פון אנער?ענונ'ג די טםעקטשורערס
 מען װי אזוי פונקט ױניאן. דעזיעערס

 םאדערונגען קארדינאיע די םאר קעמםם
 די דארף סםרײס, יעצםיגעז דעם דורך

 אײנע אויך זײן פאדערוננ רעזיעערס
 דער םאר םאדערוננעז נויטיגסטע די פון

װניאו*
 דעם םון שיסזאל דער פ^אוסםאכער,

 אײך בײ יעצט <ינט לאקאל דעזײנער
 דע־ דער װי יאהר 8 שוין הענט. די איז

 אנערסעניוגג. םאר קעםפט <אהאל זײנער
 לעצ־ די פאר םטרײ?ם, גענעראל אלע בײ
 םא־ א געװען דאם איז יאחר, אכם םע

 דער םאר נאר ױניאז, דער םון חןרונג
 געקעםםט, נענוצ געװען ניט איז םאדערונג

 עס און סטרײקס. םארנאנגענע די אין
 דער אז וױיט, אזוי געהאלטען מייז האט

 אוים׳ן געווען איז יאהר, א הײנט לאקאל,
 האט דאך נאר אונטערגאנג. םיז *װעל

 אײנ• מענ׳טען ענטוזיאםטימע ■אר א ויך
 אויןי שטעלען צו לאסאל דעם נעגעכען

 ^יבער יעצט צעהלט ער און ׳םיס די
זאל יעצם אויב מעםבערם. הונרערט 6

 גענעראל דעם בײ אײגגעבען ניט זיך
 יױ צו יונקט דעם געוױנען צו סטרײה

 טרײד, אין דעזײנערס איע ניאטזירעז
 ארנאייזאציאגעל װידער מײגען דאס װעט

 װײס װער און לאהאל. פאר׳ן קיאפ א
 אײננעבען אםאל עםוין זיך װעט עס צי
דעזײנערם. די ארגאגיזירען צו

 םיטהעלפען קיאוסמאכער די זאלעז
 דעם געװינען צו מעגליכעס אלעס מיט

 איז דאם און אנערקענונג. רעזײנער׳ס
 די םון ׳פטיםע די דורך מעגליך :אר

םאסען. קלאוקס^כער ברײםע
.45 לא?. מענעדז״ער ק, ע ש א.

 נע• א ®ץ קלאוקמאכער א פון
שאפ. סעטעלטען

גע־״ דער פון רעדאקטאר װערטהער
— :רעכטיגקײט״

 אין װאכען 9 זײענדיג ׳טױן הײגט,
 עטליכע אנשרײבען זיך װילט קאמף,

״גערעכטיגקײט״. דער צו װערטער
 היינט מוין םיר איז אײגענטליך

 נעסעטעלט. שױן איז ׳פאם םײן נוט...
 ׳&ױן איז שאפ אין םיר בײ הײסט, עס

װאםעךשםיל^טאנד. געװארען ערמלערם
 צוזא* םילץוײניג איצט פרוביר איך

 דעם ען3װע געדאנקען מײנע םעננעמען
 דורכ״ און געהערט געזעהן, האב איך װאס

 גע־ קאםף. םון גואכען נײן די געלעבס
 נע״ םריה; דעד אין שאפ דעם פיקעט
 אין און רעגעז איז בײנאכט. פיקעט
 נעלא־ םיטינג, דעם צו געלאםען היצעז.

 געגעסען, ניט מיטינג. יענעם צו פען
 צײמ נעםונען דאך און דערשראפען. ניס
 דער וױ טאז, צו קלער א סח דלם פאר

 אדער דער װי צערעדט, האט יענער אדער
 ״סטרייס־ זײן טוט בעאםטער יענער

 איז עט אז זאגען, מוז איך און דױטי״.
 םאכער קלאוק דער װי באװאונדערען, צו

 כחות, וױםיל געפיהרם! װערט סטרײס
 ארײנגעגעבען װערט עם לעבען װי-פיל

!קאספף יעצטיגען אונזער אין
שאפ, םײן םון בעאסטער א זײענדיג

ך, ׳איך האב ײי  תדבםאכען געסהס נאטי
 צום האל בעםהאװען פון װעג דעם

 זאגען םוז איר און האטעל׳/ ״קאדילאק
 חאכ אײנםאל ניט אז ׳אטת דעם
 קאפ- ברוחגר םון לויפען געדארםט איך
 נים, םײנט און מילער, ברודעי צו לאן
 םיך םען האם נעקוםען בין איך װאו אז

 געדארםט האכ איר ארײגגעלאזען. גלײך
 נים איז עס לאנג װי <ײ\, איז שטעהן

 שטע- און ,,נעקסט/ מײן צו געקומען
 אדער 2 א טיר יעדע אונםער הענדיג

 אנגע־ נענוג זיך איך האב שטוגדען, 3
 געהערם האב איך אגגעהערט. און זעהען
 און ארבי׳יטער די נערעדט ס׳האבען װאס
 נעקױ ז^ינען װ^ס באלעבאטים, די אויך
 געבל^זען זיר האבען און סעטלעז, מען

 צווא־ אלע און אנדערע. די אויף אײנע
 דער אויױ געבלאזען זיך זיי האבען מעז

 םיט םאדערוגגען, איהרע םיט ױניאן,
ט אלץ איהר םיט סעטלםענט, איהר  טי

״ אנאנדער...
 רײדעז. םיל מיר זאלען װאס נאר

 באלעבא- אלע די אז האםעז, אלע לאםיר
 קאנסיל״״ ״אינדאםטריעל דעם םון מים
 קומען שנעל גאנץ װעלעז אנדערע די און
 אהן סל^ומס או איבערצײגונג, דער צו

 און װעחגן, געםאכט ניט קעז ארבײטער
 און ײניאן. דער םים סעטיעז װעלען

 מיר װעלען ברידער, און שװעסטער ׳דאן
 אלע טיר װמלכען זיג, דעם האבעז אלע

זיך. װינשען
2 לאק. מעםבער םטאר, ז. ד.

האל. םטרײק m פון רעזאלוציע
רעדאקטאר: װערטהער
ט ׳שא■ די םיר, ?רינ• םון טמערי״

 רעזא־ ם<ו<נענרע *ן נעםען האי, ט<«]
:<וציע

צו־ «ז אםבאטראכט, אין נעםענרינ
סענט־ ,גרענד םון םאראײגינוננ דער ליב

 enw ,“ח<>י און^״סלינט^ן ■אלאס״ ראל
 נעק«• ברוחנר טמערםאן, אונזער
 ן ילס o'otf אין *וריק »װעק שטײן,
 אמ• אױש םיר דריהען אגענט, ניזנעס

 נרד *ו ד*נש נדידערלינען הארציג זער
 אר־ נוטער זיין םאר נעסענשטיין, דער

 או״ פאר געטטן ח*ט ער ײ^ס נייט,
חאל. סרינטטו םון םטר״קערס

 ה<וד גײער אונזער אז הןושען, מיר
 ט»ן וועט ?ױױי, רז׳ש. ברודער ט^עדמאן,

ד אונז מיט צוזאמען און םלינט, ז״ן  חן
.1« ויגרײכען א ביז |j׳c6vp פעז

: vט י ס a ס י ד
 »״«* נון,4בר סעתיעסער; םי׳טער,

*יײד• נערנער״ םזרים ט׳יערטאן;
■׳•עדסיז; נייבער, חייםאז ס*ן;
 נעני ■׳•ערסאו; 4בראםטא איזי

ט׳יערסא(. נאלרנערג,

לאמל יוגיאו, םאכער ורעס אוו וױיםט וער אין 8י8ד?ל8יל8
אן — ״אפען״־שאפס. ארגאגיזירען דרעסםאכער םילאדעלפיער  h נעםט ױני

ט ט םען װי — אקטאבער. מען20 ךעם טעאטער־כענעפי א  פארבראכט ח
זוםער. דורכ׳ן

 סעק• ראזענםעלד, אײדא שװעסטער
 יױ דרעסמאכער און װײסם םרן רעטער

 רעזוםי־ םילאדעלפיא, ,50 ל#קאל ניאן,
 םילאדעל* די םון טעטיגקײט די רענדיג

 פארגאנגע־ רעם םאר דרעסםאכער םיער
:שרײבט זוםער, נעם

 טעטיג־ ױגיאן דורכאויס אוגזער איז
 די ניט אויך םיר פארנאכלעסיגען קײט,

 אר־ די אסםױױםעםעז. װיכטיגע אנדערע
 כאטש אן. נעהם גאניזאציאנס־ארבײט

 הוי־ א זעהר איז סעזאן הערבסט דער
 אר־ ׳צו םענליכעס אלעם מיר םועז צער,

 װעיכע שאפסעס, סלײנע די נאניזירעז
 ױניאן. אונזער שארען םיל אזוי טוען
 יםים־ די און סעזאן װאסײשאך דער

 שטיקעל א געווען ארגז םאר זײנען טובים
 ארגאניזירען דעם טראץ אבער שטערונג,

 גע־ ניט זײנען װאס שעפער אזוינע מיר
ארגאניזירם. װען

 די םארגעסען ניט אויך האבען טיר
 ברי־ סטרײקענדע אונזערע םין קאמםעץ

 שטעדט. אנדערע אין שוועסטער און דער
 איז ױניאן אונזער םון סיטינג אײן אויןי

 םאר קאלעקשאן » געװארען אויםגענוםען
 אנאנדער אויף סטרײקערס. פאסעיה די

 אין (באריכטעט םיטינג ענםוזיאסטישען
 הא־ װאך), לעצטער םון “*גערעכםיגסײט

 צו באשטיםט םיטנלידער אונזערע כעז
 קלאוס״ די םאר ארבײט טאג א כײטראגען

 צװײ און יארק, נױ איז סטרײקעיס
 געגע• זאל טאג זעלבען דעם םון שטונדען

 סטריײ םײו ענגלישע די םאר ווערעז בעז
סערס.

rs m ל עקס־לאקס
ערפמו וױבסמםםזע די *ץ אײנע אח עקם־יאקס - וו toi %%4A a%4i*V (*HAi ־“־ ־ *m• איז דאס o ̂קע מאתעח< און ןגען ידי1פףןזאקאלא

 כןמעו חכארבער,
געפארבטע י*

 כדםלען אטטיהר םאדישע אלם
אישרעק; זיר ®יענעז קמד ודער

אד א איז עקם־לןמם  גןױ איז עם דורך. און חרו םממי̂ק
pwsv לע גענען נאטירייר און געלאםען וױרקם און םעם אין» 
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פארגעניגען. און לערנען פון זומער א
 ענד*, אן צו שוין ?וםם זומער %ער

 וױיטער, ראזענםעלד שװעסטער שרײבט
 די ענד אן צו אויך קוםם איוזם םיס *און

 מאנאטען. זוסער די םון אסטױױטעטען
 אונ־ האט זוטער םון טעג ערשטע די אין
 עקסקױר- אײניגע געהאט לאחאל זער

 מיטנלידער אוגזערע װעלכע םון שעגם,
 עס פארגעניגען. גרויס געהאט האבען

 םון גײסט םײנעם א געשאםען האט
 י אײז איז םרײגדשאםט. און ברידערשאפט

 דער םיט באנוצט זיך טיר האבעז םאל
 פון רעזיגנאציע דער םון געלעגענהײט

 הא־ און םעקרעטער םריהערדינען אונזער
 די אין באנקעט א אראנזשירט בען

 אין ארויסגעםאחרעז זײנען םיר קאנטרי.
 האט געלעכטער און געזאנג .“״באסעם

 ביז מינוט ערשטער דער םון געהערט זיך
ארולסםאתר. דעם םון םוף צום

 איז צוזאםענהונםט נעתסםער אונזער
 זױ מאוער ברין דער צו •יקניס, א געװען

 אונטער־ רער געלונגען איז עס סקול. מער
 פיק־ דיזעץ םאכעז צו קאםיטע נעםוגגם

 אי־► װעט װעלכער ערםאלג, אזא םאר ניס
 אונזע־ םון זכרונות די אין בלײבען מער

 םארגע״ םיז טאנ א אלס םיטנלידער רע
 אגגע־ זײדון םיר װען שפאם. און נינעז

 ‘קא א אונז האט סאור, ברין אין סוםעז
 םרײנדליר זעהר ס<ןול דער פון םןצוע

 געסט אונזערע האט און אויםנענומעז,
 אראנ־ איז נאכדעם פלאץ. דעם באוױזען

 שטודירן צו שפאציר א גע־ווארען זשירט
 םיטגלידער אוגזערע וױסענשאםם. נאטור
 שפא־ דזןם םון געהאט הנאה םיל האבען

 װאונ״ די םון געלערענם האבען און ציר
 איז נאכמיטאנ נאטור. דער פון דער

 א םון סאנצערם א געװאחנן אראנזשירט
 אונזערע וחנלכען צו קװארטעט, םײנעם

 דער םון סםודענטען די און םיטגלידער
 ש«ע־ געײארעז. אײננעלאדעז זײנען ססול
 םםיטה הילדא םיס האט טאנ אין טער

ר צו וחנרטער פאר א נעזאנט  גרויע ת
 דער םון אױםגאבען און צילען וײ וחמען

®יני־ חאט םעו םפול. זוםער םאחנר ברין

 הויז, ױניטי דער צו ״נאס־רײד״ א װען
 ווענ גאנצען דעם «ארק. םארעםט אין

 1אײ געשפאסם. און געזונבען םיר האבעז
 און דרעסםאכער, א איז װעלכער ברודער,

 האט םידעל־שפילער, באגאבטער א אויך
 אונטערהאלטען װעג גאנצעז דעם אונז
 תהאם האכען טיר אז שיילען. זײן מיט

 איז ׳הױז ױניטי אין צײט םרײליכע א
 \VP מען ײײל םארשטענדלױ, זעלבסט

 סוםם עס זוער אז זיכער, זיין שטענדיג
 פאר״ האמנן װעט הויז, ױניטי דער אין

 זעד\ געווען אלע זײנען םיר און גענינען
באזוך. םיט׳ן צוםרידען

עקססויר• אן געהאט םיר האבען דאן
 אויף קעמי. ױטה״ ״פיאניר דעם צו שאז

 נעװא״ אראנזשירט אונז םאר איז דארט
 צום אבער ■ראגראם, פײנע א זעהר רען

 סאג דעם גערעגענט עס האט באדויערען,
ארויספאחרען. געזאלט האבען םיר װען

 גע״ אכער האבען מיטנלידער אונזערע
 האבען זײ װאס פאתעניגעז, דעם דײנקט
 ארויסםארעז, םריהערריגע די םון געהאט

 דער םון אפיס אין געסוםען זײנען און
 םיר װײל און רעגען. דעם טראץ ױניאן,
 פארברײננעז צו פלענער געםאכט האבען

 געמאכט םיר האבען צוזאמען, טאנ דעם
 םארברייג״ צו אראנדזשעטענטס אנדערע

טאנ. יענעם גען
 איצם געהט באװאוסט, איז עס װי

 ״סעסקוױ־ די שטאדט אין אונז בײ אן
 םון םילע און אויסשטעלונג םעגטעניאר״

 אז געדענקט, האבען םיםגלידער אונזערע
 גזן־ די אויסנוצען געדארפט װאלטען םיר

 אויסשטעלונג די באזוכען און לעגענהײט
 נע־ ט«קע עס האבעז מיר און צוזאםען.

 אג״ אן םארבראכט אזוי האבען און טאה
 םיטגלײ די סיט צוזאמען טאנ געגעטען

ױניאן. אונזער פון דער
 אױנושט אין װעטער רעגענדיגער דער

 םאר פיענער אײנינע נאך צושטערט האט
 האםט לאקאל ארנזער אבער ארויסםארען,

 װעםעיעז בעסערע האבעז ײעיעז סיר אז
 -pp זאיעז מיר אז אזוי סעסטעםבער, אין
 אוגםע־ טעטיגסייט אונזער אנםיהרען נמז
 אונטעתעוד אונזער היםעל. םרײען רען

 נעטאכט דאריבער, האט, קאםיטע םונגס
 ונ״$P די אין הײקס אײניגע םאר פלענער

 ־PP װעלען םיטגלידער אונזערע װאו טרי,
 קאלי־ װאונדערבארע די באטראכטען נען
 ה^יפעה טיר הערבסט״נאטור. דער םון רען
 דעם אגהאלטען װעלעז ״הײסס״* די אז

 ער־ די און סעיטעמבער, מאנאט גאגצען
אקטאבער. איז װאכעז שטע

 אנםאנ- זיך וועט סעזאן הערבסט דער
 טעאטער־ גרויסעז א מימ אונז בײ געז

 רזןר םון געגעבן װערט װעלכער בענעפיט,
 דעם אין אהטאבער, טען20 דעם ױניאן,
 ווײטמ־ אונזער טעאטער. סטריט ארטש

 נענוםען האם ױניאז דרעסמאכער און
 אווענט, דעם םאר טעאמער גאנצען דעם
 מיט אראנדזשעמענםס געםאכם האט און

 אױפ״ צו טעאט?ר םון מענע׳דזשער דעם
 קײג״ נאר איז װעלכע סימסע, א םירעז

 סי• אין געװארען אויפגעםירט ניט מאל
 דער און טשערלײטע שאפ די לאדעלפיא.

 בןן• שױן זײנען ױגיאן דער םיז אשים
v טיקעטם. םארסויםען מיט שעםטיגמ d 

 וועט חױז נאנצע די אז ׳זיכער זײנעז
 םען20 דעם בעםאר ווערן אױםפארתויםט

אסטאבער.
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 ימנל- בילע»י|# -זײ«יגען3*2 דעם קריגם
 יון באשרײבוגג דעסאליוירםע א נ»פ נעי

 יק• סעלחנא בילדונגס־סחגאיגקײסג אומצר
 אדיו״ אונאנר *ו שרײב• #חןר •ערז^ליד
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 א סים שטוב אין ארײן איז ער
 ארא«עװארםען #נים8 אגגעכםורעט גײז
 א געגעבען זיך חנקעל, דאס זיך פון

 זיך אויסגעצויגעז סאפע, רער אויף זוארן•
 נמװארפען און לענג גאנצער דער אין

 פרױ זיין װאו תיך, צום כליקען בײזע
• געםונען. זיך חאט

 דער װי װאכען, אר8 א פון שוין
 n געסעטעלט. איו 8שא זײן אין סטרײת

 ארבייםען ארױוי צוריק זײנען סטרײקער
 האם סםרייק־ברעמגר, דעם איהם, און
 אז דעםאלט םס ־* אראוגעשיקט. מען

 ער װאו און ארבײט אהן ארום ער נעהט
 סעז לאזם ארבײט נאך שאפ א אין קומט
צו. ניט איהם

 באגעגענען — !סטרײק־ברעכער —
ט ארבײטער די איהם און םאראכסונג סי

געיעכטער.
 די־ װערטער, דיזעלבע אומעטום און
םאראכטונגס־בליקען. זעלבע

I סםריײדברעכער—
 .ג געװען ער איז סםרײק, םאר׳ן אמאל,

 נע־ און גלײך אלעםען טיט ארבײטער אן
 ער איז איצם אזן ױגיאךםאז. א װען

 טאג- טאג-אײן און סטרייק־ברעכער. א
 שעפער די אין ארום ער לויפט אויס
 ער קריגם אוםעםום נאר ארבײט. זוכען
ענטםער: זעלבען דעם

צונעםען. ניט אײך קאגען סיר —
ניט. יאזען ארבײטער די

איהם. פון אפ זיך קערט סען
 קרענקט זיך אפקערען דאס און
 צײט רער אין לאנג, ניט ערשט איהם.

 איהם צו באסעס די האבען סטרײק, פון
 גאלדענע צונעזאגט נעחןדם, גוט אזוי

v איצם און גליקעה m\ נאר איהם זײ 
 באסעס די אױף צאח טיםער א און ניט.

 סיט זיר איז םיהלם ער אן. איהם כאפט
ײב. א םיז כחות אםאל  כדט הריצט ער י

:קללה א םים אױס שרײט און צײן די
!באנדיטען —
ט האט ער אז און  אוים־ װעמען צו ני

 בײ כעס דער נעהט ׳כעס דעם צולאזעז
 ער און אלײן זיר אויױ איבער איהם
:אלײץ זין שעלט

מיר. אויף כפרה שעהנע א —
 סאפע, םון אויױ זיר הויבט ער
 אײ אויםגערענט זןון בײז ארום שפאנט

 לאזט םיד, װערם ער ביז ציםער, בער׳ן
 סאםע, דער אויו* אראפ צוריק זיך ער

און האר די אין הענם די אריק שטעקט

 חור אויף ןײם אײן םון זיך װארםט
ט ארט ק״ן זיך \vp און *וױממנו  ד
 ס בלײבט אױ^ מר שפױנגם געפינען.

 װי אויוי זיך כאפט #וױיד שטעחן ױײלע
 אין *ר״ן שפאנם און איגענריהטער אן

קיך.
 ?ױנ• םיט׳ן קיך אין זיצם וױיכ דאס

 צישראקען קוקט חזננט, די י1אוי ק*;ד
 און ססן *ױם׳ן זײט ס סיז סודא סיס

 דאט שטסרקער זיך צו טולימט און שוױיגם
 אויפ״ שלאןי םון זי חאט קינד דאס קינד.

 דעי מעת זויגען, צו ov געגענען נעװעקם,
 לעצסע די גסס. םרן געקומעז איז מסן

 דורא זי האט נאס פון קוםם ער אז צײט,
 ױעט טאםער זין, שחןחט איהם. םאר

 זיך יהלט6 זי שלאגען. בסםאלען זי ער
 דעם ער האט איהר צוליב שולדיג.
 איז ליידען ?ײנע איז נעבראכען. סכרײק

 דאפ הסלט זיך. ױ שרעקט שולדיג. זי
 דערםיט זיך װיל און הסנם אויפ׳ן קינד

באשיצעז.
 אין אנגעלעהגם שטעהן ער״בלײבט

 ביטע־ א סיט איהר אויף קוקט טיר, קיך
 ׳זא;ען עפעס איהר וױל שמײכעל, רעז
 נים געפינם און טאז, װעה איהר דאל עס

װאס.
 קלאפט הארץ דאס זיך. שיעקט זי

 גוםס קײן סז םיהלם, זי םורא. םיט
 איז iv זײן. נים דא הײנם שוין װעט
 נסס. םון ארײנגעקומען װילדער א שױ\

 אנגעהױכען נאך ער האט צײם למצםע די
 ער ווערם זוײסער װאס אויך. טרימען

 סטרײה צום ביז רויער. הארטער, אלץ
 בסלײדמט. ניט תײנםאל נאך ױ ער האם

 םײזגער, גאט םײנער, גאם !איצט און
 די און געענדערם. זיך האם אלץ וױ

 זזאלמ זי בעת איהר בײ ציטערעז הענט
קינד. דאס

 בדעכט — אזױ? גום שויז נו, —
שםילקיים. אננעצדיג^נע די איבער ער

 און בלססער גאך װערט שוױיגט, זי
ציטערען. אויםהערעז ?ין מיהט

הא?י גום? שױן איז אזוי נו, —
,8קא דעם אויף לסנגזסם הויבט זי

 צר איז פנים םויט־בלססע דאס און
שראקעז.

-  שעפ־ — מיר^' םון װילסטו װאס ־
 איהר אין איז ארויס סוים זי טשעט

אײנגעהסיטענע דאס זיך הערם טאן
געװײז.

 1מיר פון געטסכט חאסטו װאס —־
ארויס. iv דוגערט — V װאס

 שעיטשען — i געםסכט חאנ איך —
חערט. םען װאס קױס ליפען איחרע

I דו! יא. n םיך חאסם דו j/j- 
 ססרײק-נרע׳ ס ווערען זאל איך סריבען

כער.
i 1 דו נאר — n r םיך האסטו טאג

 םאםער געחאם סורא האסס געםסטערט,
 גע־ םיך חאשט אויסםעלען. דיר װעט

 ארבײםען; געד״ן נעטרינען און לו^ם8
 סטוײיק דעם ססי וױ ססי װעט ״םען

 — געשריען. סלץ האסםו םארשיילען/
 קעגסטו דיר, גיט םען װאס #דזןם ״םאר
 אײנ־ םיר האסטו באס^ ס ורערען סלײן

 שטסרב איצט נו, כס! כס, גערעדם.
 װערען באש ס ברויט. שםיקעל ס םאר
 זײנען איצט פארזואלט. דיר זיך האט
װאו םארשלאסען. אלע סיר םאר
 ״שטרײק־כרע־ נאר אץ־ הער #קום איך

 סםרײק־ א איך ״סטרײק״ברעכער״. כער/
>' איך V !כרעכער

 רעס־ א אין סיך סען האם הייגט
 !דו !דו שראגען. געװאלט םארא:ט

 געטריכען. דערצו סיף האסט דו גאר
 ניט רוה קיין מיר האסטו נאכט וױ סאג

 פאד־ נאמען פױין האסט n געגעבען.
 אז געטריבען, םיך האשט דו שסויצם,

 װאלגערן. סאלונען די אין םיך זאל איך
 אויח מעז קוקט אוםעטום !דו I דו

 װערט פנים םייז םארסכטונג. םיט םיר
 גסס. אין מענש א באגעגעגדיג רויט,
 װאס ! 1 מיר םון געמאכט האסםו װאס

— I > מיר םון געמאכם האסםו
׳כעס םאי צײן די םיט קריצענדיג

 אנדזע די אין אײנע רײבענדיג םױסםען די
 !... דיך וועל איך — געשריען ער האט דע
הס:ט די איהר אױזי צושפרינגענדיג און

אראינעלאזם.
 זיך באשיצט געזאגט, גארגיט האם זי

 שטילען םים געקוקט און האנם דער מים
 שםילע און אועעז, זײנע איז פארװאורוי

 אוינען די םון איהר בײ זײנעז םרעהרעז
נערונעז.

 און שלאף־ציםער אין •ארײן איז זי
 א איז בעם. אוים׳ז סוועהנעלײגט זיך

 םיוד אױםגעהערט זי האט ארום וױילע
 נעװאוסט, האם זי בסלײדינונג. די לען
 גע־ און שולדינ, סלעם איץ איז זי אז

 אוז שםדאוי. די נעמען זיך װאלט־אױןי
פאראיבע,'־ זועט אלעס ווען שפעטעד,

 ותט נסזינען, ויר װעט ער און תחן
 וחנס י8 ססטערען. שלאגען דאס איהם
 םריהעה װאס דערזעלנער װערען צוריק

 און גוסער סזס געװעז דאך איז ער
 איחר אין האט נסלד נאר ארעגטליכ*(-.
 דער פרױען״שטאלץ, דער אױפגעװאכט

 ניט וױלען װאס םרויען, די סון שטאלץ
 זינד. זײעחג םאר וחןחןן באשםדאפט

צעוױיגט. װידעד ?יך נסי״דעונג סון און
 צוםישם. שטעהן נעבליבען איו ער
 םאר- געװאחןן כעס אין ער איז נסלד
 זיך לאזט זי פארװאס שוױעט, זי װאס

 גענוכתן ער האט וױלד<ר ס וױ שיאגען.
צישערען. די איכמר לויםען

V זי שװיעט םארװאס-------
ביוט. דאס געקאכט האט איהם איז

 פראטעסטירט האט ״איך״ נאנצער דער
 הסגט די אויפחויכען זײן םאר איהם אין

שװייגען. איהר םאר איהר. אויוי
 איז זי װאו ׳כעט צום צו איז ער

 צו איהר װארםען געװאלט זיך געלענעז,
 וױינט ױ װי דערהערענדיג און םיס, די

 רעקעל דאס גע-אפט זיך, אין שםיל
גאס. אין ארױס געלאפען און זיך אויף

 דעד: סױיסגעוױינט האט איהם םון
 איז װאס !נעװארען םיר םון איז ״װאס

״y !נעװארען מיר פון

 פדאגע־ 8 םים תפילח 8
צייכען-

נאמיינסאחן נ. פון

גאםעניו! גא^ענױ, אוי
 ? זײן אזוי דאס דארן״ *י
 ׳^א£ען זאל איך װיויל אז

סײן״... ״ס׳איז : באס דער זאגם

! ;אכוזןנױ גאטעכױ, אוי
 ױ*י? דען דאם איז «י

 ארבייט און ארב״ש איך
!עו*ר דער .ןוערם בןס דער און

! גאפזעגױ גאפזעכױ, אוי
 רעכט? אזוי דאס איז גי

 איך, איבײט לעבען ;זןנ«ע ד^ס
̂ך און אזלעכם. טיר איז דז

! גאטענױ גאטעניו, אוי
 ? גזם י1אז דאס איז *י

ב גי  2א כחות טײנע װעלם דעך <'
1בלזמ םײן ;^ך ש8צ» סען און

װאנזעטי בארטעלעמא פון לעבמנס־געשיכטע וי
װאך) לעגםער ®ון וס1(*■

םרײגד׳ דערװארבן אוםעטום האב איך
 געזוכם. ניט ספעציעל זײ האב איך הגם

 געארבײט האבען װאס די, האבען אפשר
 אוײ םײגע אין געזען םיר, מיט צוזאםען

 גורל, זײער צו םיטלײד גרויםע די גען
 1אי געלעבם האבען װאס טרױםען די

 סיר װאו #װעלט אנדער אן װעגען םיר
 לעבען, זויבערער ס םיהרעז זאלען אלע

חיה׳שעס. אזא נישט
צוגערעדט, םיר האבען םרײנד טײנע

 בעקערײ. צו נעמען זיך.וױחנר זאל .*יך
 ארבײטער, קװאליפיצירכוער נישט דער

 נידעריגסטע רי vn געזאגם, זײ וזאבען
 צױ װעל איך געזעלשסםט, דער אין חיה
 צום האבען װעל און מענש א ווערען ריק

ד צו נעסעז ̂יך װעל איך װען לעכען,  מ
 אופד דאן דך איך האב ארבײט. קערײ

 באלד ד,אב און יארח, נױ קיין נעקזגרט
 בײ דעשטאראן ס אין ארבײט נעפונען

 װאכען סכט אדער זעקס א אין <עבעקס.
 האב איך אסגזמאגט. םיר םען האם אחם
 איך אבער פארוואס, פארשטאנען נישט
 אין ארבײט געקראגען װידער באלד האכ

 עם ־קװארםאל. טעאטער אין האםעל, א
 װידער און חדשים,< םינף אריבער איז

 בין דאן ערשט איגעזאגט. םיר סען זזאם
 אט־די םון סבח די נעװארען געװאויער :איך

 סײסטערס די ?אנען.8א סערסװירדינע
 ארבײםס״ די םים אחת יד געװעז זיינעז

 סאםיםיע געחראגעז ד»אבען און בױראס
 ארגײטער. אנגאזשירםעז יעדען פאר
 אר־ אפנעזאנם חאמ}ן זײ אםטער וואש

 געקענס זײ האבען סםטער אלץ בײטער,
 דמרפאד באסומען no נײע אגשטעלען

קאםיםיע. זײער
 האב איך וחנלכע בײ לסנדסלײט, די

 י״בלײב געטרײםט. טיר האבן געװאוינם,
 כי געזאגט, זײ חאבען םאך, דײן .בײ
 םאר בעט ס און דירח ס האבעז םיר זםן
 באדארםטו ׳עסעז *ו ovbv אויד איז דיר

 מלד בר^יכסם ת אויב און זאדנעז גישט
זאגעז׳״. Oui ספעך זא^סםו עפעס,

 אוכגעלאםצן .איד בח חדשים םיגוי
o *ון שמאדט דער אימנר ir i נעקאנט 

IW W וורגייס po אםילו #ס»ך

ײ אלײן- איחם »ון ■רזזאן אין (גע^ריבן  ו
̂תו־ 6 באלד איין יזןגדיג  םונפד » םיפ ין

קאי). איבער׳ן אורמײל

 בין םוןי כל סוןי װאשען. צו געםעש נישט
 ווער״ האט װאס בױרא א אין אװעס איך

 םאר־ זיך האב ארן לסנד-ארבייטער בירט
 ס םיט צוזאםען םיך, האט םען דוננען.
 םון וױיט ניט אפגעשיקט םזזנה, גסנצער

 זיך תאט עס װאו םאסס״ םפריננסי^ה
 גע־ איך האב דא אײזענבאן. אן געבויט

 די אויםגעצאלט האב איך ביז ארבײם,
 אנגע־ האב איך װאס דאלאר, הונדערט

 און ארבײטסלאזיגקײט, םײן בעת באתמ
 דסן געלד. אביסעל אפגעשפארט נאך
 און סװעק, ?אלעגע ס נאך םיט איך בין

 ניט געארבײם צײט יאהר * האבעז מיר
 אלערלײ אין_ װארםשעסםער, םון װײט

 םיל דערװארבען איך האב דא םאבריסען.
 םים תטיד געדענס איך װעלכע םרײנד,

 ליבשאםט. אוםנעענדערטער םון געפיל א
 סםע־ עטליכע געװען זײנען זײ צװישעז

ארבײטער. ריקאנער
 אריבער־ איך בין װארטשעסטער םון

 האב איך װאו •ליםוט, קײז גמםארעז
 םײן פון טאג צום ביז געלעבט שוין

 צװעבונ״ שםסרק זיך האב איך סרעםט.
 איך װײל שםאדט, דאזיגער דער צו דען

 בסקוםען, םריינד גוטע מעהר אלץ האב
 האב איך װעלכער בײ פאםיליע די —

 ארבייט, דער בײ חברים, די געװאוינט,
 בײ שיע^נר חאכעז װאס פרייען, די

 גסװא־ בין איך ווען געקױםם, םחורזז םיר
 חנאה אזוי םיר םום עם פעדלער. ס חנן
 לײ8 סון לסנדסלײט סײנע סז זויםען, צו

 זעל־ דער םים םיר צו ויך באןעצן טוט
 חאבען זײ וײ. צו T* וױ ליבע, ביגער

ײמ אױסנעחאלםען נישם,גאר  םאר־ ם
 ס סווי ^ םחי איז געלם — םייתמר

 די־ סײ האמנז זײ נאר — םתנח סלײנע
own געוױזעץ, כױד אוטדירצקט, סײ און 

 די אוםשולד. כױק איז נלױמז זיי סז
 סאוי- םיח אחם נדויירט האבן וואס

r קאםיס^ט, טײדיגתגס m  prrn\ נים 
או pcojnnri ארבײנתר, נ  y m

• אםעריקאגער. און גריכען גיאקעז,
 א אריו» שעה 18 געארבײט האב איך
 םײן צוליב אבער שטריש. םון פאבריק

 אויף סטרייק א אין אנמײל אקטױוען
 דערנאך טיר איז פאבריק, דאזיגער דער

 ארבײט. געםינען צו אוטםעגליך !עװארן
 רעד־ אלס ארױסםרעטען פלעג איך און
 — פארזאמלוננען אלערלײ אויןי נער
 סגולה קנאפע א אויך איז דאס אז אזוי

 םאבריקען, געײעז ארבײט. געםינען צו
 דער אויף געשטסנען פשוט בין איך װאו

 באלעבאס יעדער הנם ^יסטע, שווסרצער
 איך אז זאגן, עדות געקענט האם טײנער

 ארביײ סאלידער אוין טלײשיגער ס ביז
 נאר איז פעלער אײנצינער מײז אז טער,
 ארײנ־ כםדר זיך פדוביר איך װאס דאם,

 דעם אין ליכט אביסעל כאטש צוברײננעז
 בײ חברים םײנע םון לעבעז טונקעלז

 איך <זאב צײט שטיס ס ארבייט. דער
 בוי־םירםע דער בײ געארבײט שװער

 שםאדטישע די בײ דולסנד, איז סיםפםאז
 אין אז זאנען, כמעט קאן איך בנינים.

 םליםוט םון ארבײטען עםענטליכע סלע
 און באטײליגט. אקםיװ טיך איך האב

 םאר װאס זאגעז/ עדות אויו סאנען זײ
 גע־ האב א*ו לעבען םלײסיג און רוהיג ס

 שױן האב איך צײם. דאזיגע די םירם
 גײסם־ םיט אינטערעסירם זיך דעםאלט
 דער ט4ם נעלעבט ^ויז האב און פראגעז,
 פארלאזט װעלכע האפענונג, גרויסער

 פינסטע• טײז איז דא אפילו נישם םיךי
 י װארם איך בעת תםיסזדקסםער, חנר

 װאם םארברעכען, א םאר טױם אוים׳ז
בסגאננעז. נישט בין אץ•

 געהאלטען עס האם געזונט םײן םים
 די און ארבײם םון יאהרען דײ שלעכט.

 סרבײטסלא־ םון יארעז שרעסליכעחנ נאך
 גרויסעז ס אויסגעזויגעז האבעז זמסײם

 געגומעז איך זזאכ כוחות. גױינמ םיז םײי
 ענדע־ רסדיססלע ov*v וחננעז סיסחנז
 סכם אז לעיד לעבעז. םיין איז רמנעז

 גע״ םיר צו <זאט סרעסט םאר׳! מדאױם
 גע• האס װאס םרײנד, נוסאר ס אגס9

:^תרען איםסליע קײן onto וזא^ם

 כײ אפקױפען נישט זאלסםו װאם ״פאר
ר  װאנ און מאס סײן ־װעגעלע, םײן «י

 אײדער•זיך פיש, מיט הסגדלען און-גישט
 אוגםער־ די םון יאך אונטעדן געפינען צו

 םאר אנג^כאפט םיך האב איך נעםעד?״
 געורארען בין איז געקעגענהײט דער אס

העגדלעד. םיש א
 סיך איז ,1919 יאחר איז דעםאלט,

 אדױים. בענקשאפט שטארקע א באפאיען
 בריװ יערען אין סיר האם פאטןןר םײז

 שװע־ םײן און קוםען זאל איך געשריבען
 װעגען געכעטען אויך םיך האט סטעד

 געגאנ־ איז םײנס געשעפט דאס זעלבען.
 האב געהאדעוועט אבער גוט, ניט גען

 און טאג אפדו, אהן םערד, א װי איך
געלד. אביסעל פארדינעז צו כדי נאכט,
 װײנאכ־ ערב דעצעמבער, טען24 דעם

 פיש לעצטע די םארקויםט איך האב ׳םען
 גלענ־ א געווען איז עס יאהר. יענעם אין

 אי־ אלע װײל געשעםטס-טאג, צעגדער
 װײנסכאען. אויף פיש סױפען טסליענער

 און קעלט, ביטערע א דאז געװען איז עס
 שוין אפילו אפגעלאזט גישט האט זי

 וחד » ארוספירען און װײנאכטען. נאך
 װאם ארבײם, אזא נים גראד איז געיע
 א אויןי מיד אין האב דערװארימען. זאל

 ניט ׳אבער שװערערע א אויסנעזוכט צײט
 האב איך — באשעפטיגוננ קאלטע אזא
 הערר בײם אײז האסען םארדונגעז זיך

 איז עס װען טעג, די אין סע:י. פעטער
 בא־ טײן בײ ארבײט קײן נעװען נישט

 קוילען געלאדעװעם איך האב לעבאס,
 אײז די װען עלעקםריק־םאבוײק. to פאר

 איך ביז געענדיגט, זיך האט ארבײם
 דערנאך און ארבײם, ערד אױז* סוועס
 ביז ארבײטעז, אנדערע רײהע א אויוי
ארבײםסלאז. געװארעז װידער בין איך

 די צו גענומעז וױדער םיך איך האב
 נע־ איר האב אפריל מעז1 דעם םיש.

 מים אפמסך שותפות א נאך שלאסעז
 האט שותםות דאס אבער םישער, א נאד
 וױ אננעהויבען, געהאט נישט נאך זיר
 ארעם־ מאי טען5 דעם מיר האט מען

 אר־ אין געהאלטעז האב איך בעת טירט,
 נעגען םיםיננ פראטעםט א נסניזירען

 םויט־ דעם םאר םיניסטערױם ױםטיץ
 נוטער מײן סאלםעדאסז. אויףי אורטײל
 אחןסטירמ איז סאהא חבר אוז םרײנד

םיר. מיט צוזאמען געװארעז
 ארויםשיקצן םון םסל ס וױדער ־־־־

 איי- נעזאגט זיך םיר האבן — לסנד םון
צוױיםמן. דעם נער
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ײ | ? ז ע נ ע ט ? י ז נ ע ר * ! ג ״ ס ר ע ״ ג ״ ױ

 pwtp יארפער נױ די געצינגען אםשר קען עס
ײ אײנצוריידעו רזשאבערס און פאנוםעקטשורערס  ‘י

 דער אז *אצר״ט׳/ איז אצעס אז מענשען, זייטיגע ניגע
 אויך מענען זיי ניט. שאדען קײן נאר זײ םוט ססרײק
 *אינ״ םארשיעדענע כױט צייטונגען טרײד די אנםילעז

 צו כדי ציםערען *אױטאריטעטױחד און םארטאציעס״
 ארבײם׳ סקצב געםאכם.גענוג סריגען זײ אז באוױיזען,

 *נאמיט אײגענטלץ־, זיי, געהט סטרײס דער אז און
 וױיצ* א םאר זײ זאא דאט אז זיין, ?ען עס אןי/

 שװא״ זייערע פין גײסט דעם אױפהאלטעז צו *חעצסען
 דאס אז אמת, דעם וױיםען וועצכע כױטגצידעד, כערע

 םײנען אבער, דאו, •ראפאגאנדע. װי מעהר ניס איז
 זיי אז קאוגסיצ, אינדאסםריאא דעם פון העררען די

 איינר״דען, כאטש מענשען אײגזןנע. זײעחג וועאעז
ײ אדער חײנט ױי װעאען נס גצוױםען א דורך דאס  םי
£*מי• איצטיגען דעט אין קאאוהסאכער די באזיגען נעז

 גרופען באשטיםטע צוױי אבער, םאראן, ס׳זיינען
 עס װאס גוט, גאנץ באזוגרערס וױיסען וועאכע מעגשען,

 זיי מאמענט. איצסיגצן דעם אין טרײד אין אז געהט
 וױיסען זײ און קאטוי דעם פון מיטען סאמע אין זיינען
 םון פראפאגאנדא די קען זײ אױף נעגוי. נאנץ אאעט

 םיגדסטע די אפיאו האבען ניט האונסיא איגראסטריאא
 האט װאס איצט, m וױיסמן, מענשען דיזע װירסוננ.

 די איז סיזאן, קאאו? םון ברען דער זײן געדארםט מויז
 ■אראאײ און צוסריפעאט םאקטיש איגדוסטריע גאנצע

 ניט סיינמאא נאך האט דאס װי אוםן, אזא אויף זירט
סטרײק. נענעראא א אין פריהער װען אירגענד יאסירט

* * *
 די זײגען מענישען דיזע םון גרו&ע ערשטע די

 םטרײשערס די גוםא. סטרײסערס רי — שאאוסמאכעד
 װעכענטאימנ די צו צונעװאוינט שױן זיך האבען

 דעם פון םיהרער די וואס באריםערייען, און אםאקעס
 און #«רעסע דמד אין מאכען קאונסיא אינדאםטריאא

 אײחנר םאראכטוגג מעהר ארויס זײ בײ תםט דאס
 םיז-וײ חויפענט די אין לאכען סטרײהעדם די כעס*
 מאנופעהצדפױ ״אעסײר״ רי ײאס *םטײטםענטס״ אאע

 איז מכאוםחשט אז מאכעז, דזמאבערם די איז רערס
 זײ זאגען און, גאננ״ םואען ״אין סיזאז דער זײ בײ

איז אך זיי זוכען םאאען םיאע .  מעהר ארייגצוסרײעז ג
 ארײנ־ האבען זײ װעאכע ארדערס אאע װײא ארדערט,
געםאכט״. םארטיג עוין זײ האבעז געקראגען

 זויםיעא נוט נאנץ וױיםעז סטרײקערס די אבער
 די םון באריםעדײעז אאע די אט אין דא איז עס אםת

 דער אויוי זײענדיג סטרײקעדס, די ״איגסײדערס״
 עס אז איבערצייגט, נעגרנ שוין זיך האבען אײן, ■יקעט

 בארי־ זײעו־־ע אאע די אין אםת זוארט הײן ניטא איז
 װארט אםת אײז סײז נימא איז עס װי «ונקם םערײען,

 צו צײט םון דרוקען זײ װאס םאראוימדונגען, די אין
 #װײסען סטדײקער די םירער. סטרײס די אויף צײט
ה בארימעז זײער דאם  פרא־ ״נענונ באקומען זײ אז זי

באאף. א װי מעהר ניט איז דוהציע״,
 נוטע, די סםרײסעדם די אטוזירט באזונדערס

 מאנוםעקםיפױ ״אינםײד״ די װאס ראאיע, פאטעראיכע
 דעס איז מפיאען צו זיך אויןי נענומען האבען רערס

 גוט נעװארען אםאא מיט זײגען זײ שםרײס. איצטיגעז
 גרײט זײ• זײנען אדווערטײזמענטס די אין »ז פײן, אוז

 גאראנ־ א — גאיקען אאע ארבײטער די נאכצוגעבען
 ארבײטס־װאה שטונדינע 40 א יצײט ארבײטם מירטע

 די זאגען ״דאם ססײיצ װײדזש געחעכערטען נײעם, א
 איז ירעסע, דער אין םםײממענטס די איז באאעבאטים

 גאכצונעבען. גרײט זײגען זײ און נארנימט אצץ ׳זײ בײ
 חגכם םואע דאס האבען זײ װיאען אבער, דערםאר,

 שום אחן ארבײמ דער םון ארבײםער אז איצוזאגעז
 ווערען נעמאבט קענען גים אויך זאצ עס »ון אורזאה

 עס, הייסט וױצעז, זײ דענ^ וועגען םרײעא מום קײן
 B האנט אין האבען צו רעכמ דאס אײנשאפען זיר

 וועל״ אירנענד םימ אירענעגען הענען צו זיר בײטש,
 #ניט זײ געםעלט צואס 3שא זײער םין ארבײטער כען
 ױניאן מיכטינער * איו ער װאס דערםאר זיין עט זאצ

 םאר רעכענען זײ וועצמנז אײנער, אזױ אדעי צױמנ^ד,
 זאנעז, איצםעד עם סזנן וחנר אח מומנר״. ״טראבעא $ן

nt זײגען וודװערטײזכמנטם יעגא פון שרײבער די 
ם  דעם פון חעררען די *ז f םענשען צימנו־אצע טײן ס

 בא• גומע קײן גים זײגעז קאוגסיא״ ״אינדאסםריעצ
? צעבאםים

B •  ♦
 םסײמכמנטט איז אנטאיען ■עריאדישע די םח

j» דער איז w מיתרער די פון m אינדאסםריאא דעם 
 גיט דאס ע«עס. נאד סםריממיס די צעתאז קאונסיצ,

 זײנען נאצעבאמים די וױמיצ פארשםעחן, » קצאר וײ
ת ס ען ׳מ»ען צו אזוי וחנאמ, נעשאאמז, מ מײי זץי י
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״אינ״ די נא«ונ אין נ׳זיןאם חאנען טיר װאם און

 ומגען יטנעו אויו סעו קען םטגוסעקט׳סורערס, םײד״
 דז׳»אנערס די װעיכע דורך ויועגען טיע דזמטנערס. רי

 נ<א• זײנען וארסענטם םארטינע אריינסרינעז זונען
 ארגײט פארטינע היין ערנעץ אין קענען זײ ס־רט.

 די וװוי׳טען אונטער׳טייד אײנ«ינער דער קרינעז. נים
 װע• — דער: איז ,אינסיידערס״ די און דזשאנערם

ד״ רי ׳־ענד םיי אינ  זיד־ און ׳שרײען סאנוםעקט׳טורערט ,
 םיהרער, םטרייק די און סטרײקערס רי אען

 דאם פארמאכט הטלטען זײ רזשאבערם. די שוױינעז
 ד«ם םון העררן די w זיר זיריען דאס אאזעז און סױא

 אנערטענען שיינט, עם װי סאונסיל״. ,אינדאםטריא<
 נרע־ זײנען סאונםיצ סון העררן די 1א רזשטנעדט, די

עו זיי איו זיי, 1סי מויא־חעלדען סערע ןז  די איבער י
מ אנ  ױניטז דער 1פי םירער די נעגען סראסאנאנדע נ

 ״אינדאסטריעא דעם םון העירן די פון הענט די אין
ם, האונס׳ײ• ״ אוני  פראסאנאנדע יענע טז מיינע!, י

 די םון רייחען די דעטןוראאיזירען >יו נענמ שוין איז
I איינרעדען «יר קאנען פענשען װאס םםרײהעדם.

* * *
־PKD װיכטיגער » זעהר נאר םארטז ם׳איז אנער

 נאניען איגער׳ן אינרוםטריע קאאוס דער איו טאר
 טאע די זיינען עם פוםט װי אויר זוײם װאס צטנד,

 מאנוםעהטשורערם יאריןער נױ די םון בטריםןרײען
 נע־ ״סרינען זײ טז דעם, באזײנ אין -רושאכערם און

נ םאכט י נ  םון נייערם די זיינען דאס .“קאאוהם מ
 זײ װען טי בעסער, װײםען יײ אאנד. נאנזחון אינער׳ן

טו סוםען  ניט און דזשאבערם די ניט האנען קצאוקם, נ
ײד״ די ס אינ ו װאם מאנוםעקם׳שורערם, ,  םארקױםעז. ו

 נױ םון סטארס רעיטרטםענט די פון בייעדס די און
ז און יאו־ק ר׳ מ מז אי טנ  <ע«- דער אין האבען אטנד נ
ט ט< נעשריי, » אױפנעחױבען צייט טער  אכטעגדיג ני

מ די נ א  סאנוםעסטשױ קלאוס די פון ■ראפאנאנרא נ
 װעאכע סלאוסס די באסומען ניט ראר זײ פאנען רערם,

האבען. דארפען זײ
 איינענטאיר זיך חאט בײערס די םון נעשריי דעד

ױ נעהערט  װאס סאנ ער׳טמען דעם םון אנםאנ^ פון נאי
 אעצטער זינט אבער אויםגעבראמן. האט םםרייה דער

 חע־ אאץ װערען אננעהויבעז נעשריי דער האט װאך,
 נעאוננען עם איז שיינט, עם וױ שטארהער. און כער

 «ו נים *ײט, אעצטער דער נאר ביז באאעבאטים די
 זאא בײערס די פון נעשרײ דער אם *ז דערלאזען,

ט םון זיד האט עם ■רקםע. דער אין ארײנקוםען  ציי
 אדער דא בייער א םון שטיםע » געהערט צייט *ו

 שיינם, עס װי שטיטען, כיערםטע די אבער דןורטען,
 ווערט אבער, איצט, נעווארען. אונםערדריקט זײנען

 םעחר נאר שטארקער. און העכער אא׳ז שטימע די אט
 • ערשײנען זוײט צו *ייט םון םאענט פריהער —

 דער אויא שםעחם יואס ■רעםע. טרייד דער אין מעשח
 k פון נאםען אין םבאוםרשט באלעבאטים, די םרן זײט

ר ריםײלער, ע ד , ט ױי נעהם םםרייס אז תי א  to סז״ נ
 טזעאכע דארםען״ 'זײ קאאוסם װיפיא .קרינען זײ

 *ייט «ו צייט םון ווערעז נערדוקט םאענען םעשױת
 םראנןױססא, םאן אואיס, םט. םון ״ריטייאערס־ םח

 אגדערע נאר און סינםינעםי דעטראים, בטאםיטטר,
 טז ווערען, דעחוײאם םאענם עש ײעאנע אין שטעט,

י זי . m a n אויא זיינען זיי אז און קאאוקס״, נענונ. 
ט טינדעםם׳נ דאם  יארקער נױ חנם דורך נעשםערמ ני

- סטרייפ*׳.
 די און .ריםײאערס״ די פון סע׳טױת טאע די טם

 נעענחןרם. באדייטענר אעןוטענס t« חאמז .בייערם״
 פארװאנ־ איו אסטיטיזם יענער דאס ,1אי םטפם חנר

 וועאכער מסיםיזם, שײטרמו ט אין נעװאיעו דעאם
 םאר נעשריתן די אין אוישנעחרייזט איזם װערם

 זײ יואם אדדערס די טון דעאיװערי״ איז .סראתקדיע
נענקבמן. האמן

 און םאגופעתט׳טורערס די חאבען שיינם׳ or וױ
מר זײ דדפטמרס  םארשיחד םים מסטרםפט םרי

 — מנחג ײ איז םםרייק ־an איז אם אם, טז כוננעז,
מז זיד חס־װייא זאא׳נן זײ געמםעז, זײ און ט  װי־ ניט ם

« סןנדי^- שסי• ניט טעחר זץ• יײ קזננמ אמנר, 4אי
 nan דזנר און *rap** Iםיט׳ ארױסתוםימ םוזעז אין העו

ג י * י * » ״ ר י . י י » *1 n  # r< מ ״ ־ י v ב m

m m ויי ו iririm iri«n ״טר• ד♦ ן1א ןוזוון 
mrvrm mi mm rm-* •*ד trim ייי arm

•r i m ן , או י י ר • ״i ס •m n  , m i m  i r o n נ ױ  זײ א
r  t r ^ r v• ר א א t נ m m  , i r m r a s  m i י י • ז י ש ר ו נ י ר  א

t r r ו ר ו ײ m• ז m א*ן • w v i r .ט י ט ט • *
m• ת ס י א י •m ,1א m ד r n ו1א» « ם י ח n א o

a r m • •  n  a r m  • a, ו n אי r r ו ן י r א r n r ט י a* נ s 
i r a ip י • t• ד m  m m« , ן ו פ ר א ס ד i א r a o n r 
ו ו א י ך פ י t י r s m o n י ס,3 ד ד > i ײ r s a n  t r m m  m m 

m a a  u n r o r s  a m , ט ג נ מ ר א ן ײ1 ו ע נ א א ק א ר, נ י  ז
t m  • m ו א י פ ײ א r ז r m r  i r v n p ו » 1 t r c v rי ר  א

a a i r a, ז י a א m ט ײ ט װ י ן נ a פו m ט ר ט ם ס א ײ װ  ו
. ן ו פ ר א b ד <s  a m^ ס ט ו ו ס׳ ר א a ג m ײ n ז r rן * רי  פ

ן ן ז ו י ן א ו i פ r a o m r . ט ר ס י פ י t ז a  * tr ia l י י t ו r e y r 
ף י n ז y i ע ג י ו ז t א r a w i r v n a  a a i r m a i ן י ת א ו ײ  ז

, פ י ט ט ר ס א m פ r a a a e a r  m r ” f, י ס ד ר ן ײ ן נ ע ם ױ  י
פ ת ט א א ו פ י ױ װ ו ר א ן ם ן או ע ס י ױ ט ו י ם ; א . n װ ן א ט

* * *
י , ד ס ר ע װ ש ט פ ע פ ו נ א ו ט ד ײ ״ די — נ ס ר ע ד ײ ס נ י א ״

iw — דזשאסורס די און m אנפסננ פון גאיױ זיך 
 דעטאראאי־ יוי ערשט׳ננס, פטרנונמן, פטרייפ םון

 גסניער a ײרר סטרײסערם די םון רײחען די זיחנן
שױת, ססריע ר חאנען זײ rsljm אין נאנע־מ׳  ת
a עפ איינט וױ וױיאט m באהעםפען *ו •נקוטען ייי 

־ «ו נעזוכט זיי jrsan וװוייטןנס, יוגיטן, דער •  נ
 בייערס, די און ריטייאערם די •ביי איאוויע די שטפןן

 װיפיא וװשטעיען זײ איסשטסגרע זיין װעאען זײ אז
 זײ• חעירן די װאס דארםען, ואר ■װעאןן זיי פיאושם

in טיט om ,אנווושטױסען, אייכט זיר איז אױסען 
a דויר »ז געםיינט, irdan די m  om נעאיננען זײ 
שון מיםפארטרויען שאפען *ו ױ  נענען סטרייפער די וו
 ױ־ דעד אױף ארױםווױנגען נאך אזוי און םירער, די

 דער םון וױאען. זיי װעאכע נאדיננוננען די ;יאן
״ חןונען זײט, *ווייטןר ו געם״גם ז ־  סאכען דעם ת

ט  ססעהו־ קענען זאאען זיי כדי נייערס, די םיאען׳ ,נו
 מײ• אעננער, װאש סטר״ק דעם פארויחען און יירען

ארנײטער. די אױס«וחוננערען נאר אזוי נענדינ
 נאנץ באאענאטים די שוין װײסען אכער, איוט,

 אפיאו אייננענעבען, ניט זיי ייר האט דאס אז גוט,
 איינ־ נעסוזט שױן חאכען זײ ווװיעעז זיכטינע סירץ די

 ארויס־ ה*נען זיי Dm סייאען גיפטיגע די טו זעחן״
 בארירט. נים אפיאו םטו־ייקערס די האנען געשיהט,

 ױכיאן זייער נעטרײ געבאיבען זײנען סטרײקערס די
 צו אױשמערסזאםסייט סינדעסטע די ניט שײנקען און

 פיחרער. די אויוי זאנען באאענאטים די װאם דעם אאעם
 באויז נעהאם זזאבען םטרײהערס די » »«יאם זייערע

 רײ• ז״ערע צונויםצונינדען עננער נאר — וױרקוננ איין
 נע• צו אנשטרעננוננ די נרעסער נאר טאנען און חע!׳

 די אט ערשם האטוי. שװערען איצטינען דעם װינען
 םטריי• די געװיזען בעסםען אם האנען אסיאם איע

ענד. זינרײכער א *ו ניז קעניפען מוזען זײ אז הערם,
* * *

 ײערט באאענאטים די םון חאםנוננ אעצטע די און
 רי• די אז איינרעחןניש, זייער צופטאקן. גיר איצט

 מיט שטעהן װעלען טלאוקס םון בײערס און טײאערס
 װערם ימיאן, די םארניכטען *ו קאפף, א אין אייבינ זיי

 רי־ די און בײערם די צערונמן. נאגצען אין איצט
 םים סןורפענען אאזען ניט םעהר זיר װיאען טייאערם

 קלאוקם. פארטינע פאדעחןן זײ בארימרײען. ױםטע
 'ארסער נױ די אויב און קיאוקם, חאבעז טוזען זי•

 סאר־ װעאען וועאען דזשאנעדס און םאנופעקטשורערם
 סעט־ מוזען זיי װעאען ניזנעם, רי אין וױיטער כאייכען

ט זיי וועאען אנדערש ױניאן. דער מיט אען  קאנען ני
קאסםאמערם. זייערע *ו קלאוקס צושטעאען

 רעז קען סעיםעםבער, מאנסם סיטען איז איצם,
 צו־ שיעטער זײ װעט מען אז זאנען, ניט מעהר שוין

 איצט שוין דארסען ריטייאערם די הלאוקס. די שטעאען
 םטארס די אין קונזען סאסטאפעדם די װארע. די האנען
 בא• נים עס הענען זײ און נארסענםם םארטינע זוכען

 אלײן. יארק נױ אין נאויז גים איז דאס און קימען,
 םעזאן, דער *ן. איצט זיר פאגנט סאנטרי די אין אויר
 קצ׳ זײ און חאייחןר, איינהויםעז פוסט עואם רm ײעז
ט דאם נען  נאגץ װײסען םטארקיפערס די סרינען. ני

 סאסםא• די צוםר־חןנשםע^ען נים סענעז זיי *ז נוט,
 נאײכען דאס קאיירער. הױפמו קומען װאם מערס
 סרײזען. הויכע די םון אוגצופריחןן שםארס זײ זיינען

אי אז ערקאערוננ, די  און םען״ םטרײהם יארס נױ 1,
 איו טייער, אזוי 1סאסטע סאײחןר די ניזעז דאריבער

a י קױםער. םאר׳ן טרײםם קנאסע  האסטןוטערט י
 חויג׳ט א צאא«ן צו צוםרידען ניט זעחר זצוזר, זיינען
 פאד• זיד האכעז באאעבאטים די װײא דערפאר, ■רייז
 אר• די פון ױניאן די ,צוצוברעכען האטף » איו נוטעז

בײםער!״
* * *

 דעם איז םיםואציע די אוים זעהט אזױ אט
 םטריי^ םון ײ*ד נ»ר11 דער אוין» טאכמנם, איצםינען

m סאאוק די m iropytuaa דזשאבערם די אח in an 
 םא• די trsmsimt אױא טריש יערען אויםסחבירם שויז
m אאץ שוין חאמן זיי םטרײמרס. די םון ראא r«a?« 
om סםרײקערם די נעגמנטײא, אין ערפאאכ אחן אנער 

j טעחר םיט אאץ ימםפען r r w r טוט מעחר סיט tm 
 פאו*• ניט יתאעז ייי איז ענםשאאםענחײנ^ םעחר םים

im די אאזעז apnai ססדייק דער ביז am נעוואומז
t r im•

 •רגא• זייעד *ו אאי»א זיינען האאוקסאכער די
־ םואאר סים traorr װצאוז איז ניזאציע מג ע מ מ  אי

 םותז om <אסוי im איננ וױ אכטענדיג גים חײ^
p n m w. מן טאאוקסאכער די ט ד ח  שיינםאא גן

 וײ אח סאראאר׳ח נים■ סמדייק נענעראא קײן םריחעד
 מצאצז זיי סאראירען. ניס ססרייק om »ייד וחנאיז

» גןוױגנז ן ח ױי ס m• ניס ס a o s שװאר וױ tm וױ
w י1  v m מ י * « ו י מ ז 1נ

האפענוננען נײע דערנױיכען צו װעג אױפן
3*

 נאוועגונג ארבײטער אםעריקאנער ךי
 טעטפעראםענםםואען א אין איצם א?א

 אינ־ נײע בויט זי שאםונגם־פראצעס.
 פון םאדערונגען גײע די אויט םטיטוציעס

 גײ־גע״ דיזעאבע אעבען* אסעריהאנישען
 בויען װירער איגסטיטוציעס שאפענע

 ארביײ דער םון כאראקםער דעם איבער
 אינ־ גײעם א הריגט זי באװענוגג טעו־

האאט.
 ניט זיך קײנסאא » געװען איז עס

 אםערי־ דער איז האםנונג אויסאעשעגדע
 ראנגזאם, באװעגוננ, ארבײטער האיער
 גאג־ די ארגאניזירען צו טריט, בײ טריט

 אםעריקע. אין װערט אינרוסםריעיע צע
 פאר״ זײנען, <י;יע ערשטער דעך אױף

 די פון טייאען איע נעװען ׳דך שטעהט
 עלםעגטעז אלע ^אםצן, פראדוצירענדע

 סאנװעגשאגס די אױךארבײטער. רי פון
 <יײ אװ םעחןרײשאן אסעריקאן דער סון

 אנגעהויבען דעם םיס זיך האבען באר
 גאנצע רי געענריגט. דעם מיט און

 אר־ דער אין טייי? יעדען םון טעטיגהײט
 געװען דעם צו איז באװעגונג בײסער

 האםנוננ דיזע איז איצט געריכטעט.
אינהאלט. גײעם א מיט

זײן. גארניט עס קאן אנדערש און
אםעריסאני־ אין ענטװיקלונגען גײע

 םון בויגונגען נײע יטא^יזם,Bקא ̂טען
 יזאבען אינדוסטריע, אמעריקאנער דער

 דער פון פראנלעםען א^ע צוטאשט
 םען באװעכונ:. ארבײטער אםעריקאנער

 דעם מ^ט רעכענען שטארק איצט זיך מוז
 םון י^בען עקאנאםישע דאס װאס פאקט,

איץ װערט ארבײטער אטעריהאגער דעם
 אנ־ די דאנק א איז דאס און בעסער,

 ארבײט סארטירערישע און שטויסונגען
 אין און באװעגוע, ארבײטער דער פון

 בא ארבײטע די װערט צײט דערזעיבער
 םאסען גרויםע מיט באיזוינט ניט װעגונג

 בע־ םחנות. איהרע אין רעקרוטעז נײע
 אין אויס זיך ברײטען סםאנדארדם טערע
 :יס און אינדוסטריע, אן פון טײהען ארע
 סױ איגדוסטריע דער פון ארבײטער אי:ע
 םען טרײד־ױגיאנס. די אין ארײן סעז
 ״סאם־ די םיט רעכענען איצט זיך טוז

 אנדער גאכץ א אויױ ױגיאנם״ פאגי
 ביז ױי םיט זיך האט םען װי שטײגער

 כסדר איצט סוז מעז גערעכענט. איצט
 םארשידענארטיג״ די זינען אין האכעז

 מען װאס ״װעלפעיר־פיטיטורס׳/ סטע
 םארשידענ־ די אין אײנגעשטערט האט
 םען טאר דערבײ אינדוסטריען. םםע
 אויס־ דעם םארנעסען ניט סינוט א אויף

 און ׳‘״קאיפארײשאךשערס פון שפרײט
 די צװײטען ״באנרם״ און ״סטאהס״

 טען האט מאםען. ארבײטער גרויסע
 ארביײ דער פאר אז דערזעהן, אזוי שױן
 לעבעגס׳םראנע א װערט באװענונג טער

 םענש אלס ארבײטער פון׳ם ראיע די
 אונטערנעח* אן זײן צו אמביציעס מיט
 זעיובסטשטענדיג מעהר זײן און מער
 אלס ראלע זײן װי אזוי פונקט לעבען איז

 װעז און םאשין. דער בײ ״האנט״ »
 ארביײ דער אין געװארען סלאר איז דאס
 אנגעהויבען זיך האבעז באװעגונג טער

 סארטען א^ערלײ ױניאךבאנקעז, כויען
 ארבײטער־ געשעםט<יכע פינאנציעלע

 <יײ ״מניאן די — איצט געזעי!שאפטען,
האמפאני״. אינשורענס לאיף באד

 װאל מעטהױ מים :עשפרעך טײן אין
 נאהענטע און מעגליכקײטען די װעגען

 אינשורענס־ ױניאן דער פון אױפגאבען
 פארבינדונגען איהרע זײנען געזעלשאפט,

 דער םון פראביעמען אל׳געםײנע די מיט
 אויסעגגעלאזען ניט באװעגונג ארבײטער
 װארט א און דא, װארט א געװארען.
 דער באסוםען זיך האט עס און דארטעז,

 טוער די באהערשט װאס געדאנק, םוצער
 דער אינשורענס־אינסטיטוציע* דער םון

ט אז יאיז נעדאגמ  באםעסטינט איהר םי
 «ז אזוי, באוועגונג ארבײטער די דך

 מא־ נרעסערע אנצױבעחון קענעז וועט זי
 אצנעםיינע איהחן פאר ארבײטער סעז

ווויסגאבען.
 בױט זי װאס אצײן, דעם מיט שויז

Iגרויםע װעצען אינשורענס־געזעלשאםט וז 
 איל־ די דערזעחן גיכער ארבײטער סאסעז

 ארבײטער דער םון אויםגאבעז געםײנע
 די שײך איז װאם און באװעגונג.
 אינשורענס־געועצ־ דער םון אויםגאבעז

 דירעתמ־ אי זײ זײנען גוםא, שאפט
 גע־ אינשורענס אז חאבעז —־ פראקטישע

 א׳דבײםעד די םון קאנסראצירט זעלשאפט
ם אי און —״ ארבײטער די פאד אוז  * סי

 די צויט אונטעתעחםונגם־ציצ, װײטערען
 אימוורענם• די יוצס אינײעסטםענסס,

סאמנ?. קאן נעזעצשא#ט
p חנסאננמ 1נמ1יי ל־ צווײ סוטין

י װעגען  אע׳יורענס גרויסער ת
 באװעגונג ארבײמער ®םעריקאנער די װצש
 עיחרעי־/ םי»׳ן גע«ירעד v — איצמ. בוי«

ײמל. טעפחױ

לאנג. *ח. מון

 האט װאל מעטהױ װעצכע פונמטען,
מרויסגעבראכט.

 כאוועגוגג ארבײטער די — אײגס
 1* צי אינטערעסירט קנאפ״װאס איז

 »! װערען װיל ארבײטער אײגצעלנער
ױ ; אונטערנעהםעד ם א  שפא- :זאגען י

 װערען און ׳געלד אינוחגסטעז געלד, רעז
 בא־ ארכײטער די סאנוםעקטשורער. א

 םאראינטערע־ אבע^שטארק איז װעגיגג
 ארבײטער םון שטרעבונגען אין סירט

 אונטערנעםער. קאאפעראטױוע זײן צו
 קא- ערםאלגרײכע אן קען פרט רעם אין

 םון געזעלשאםט אינשורענס אפעראטױוע
װאונדער. אויפטאן ױניאגס

 י־י זיינעז אםת׳ען דער אין — צװײ
 רעגולײ די איצם מאםפאניס איגשורעגס

 זיי װעיט. דער םון הערשער און רעד
 װעלם. דער פון באנקען די קאנטראלירען

 באשםיםען אינװעסטטענטס זײערע םיט
 נע• אײן און טויזענד פון גורל רעם זײ

 די קאנצענסרירט איז זײ איז ^עפםען.
 דל־ םיט װעלט. דער פון פינאגץ־מאכט

 פון פאציטי? די זײ רענוטרען מאכט זער
 אוים־ סאי אינלענדישע, סאי װעלט, דער

 ארבײטער׳ס דעם ארױסנעמען לענדישע.
 און ?אםפאניס, פרױואטע די פון געלט

 זײערס דורן זאלען אלײן ארבײטער די
 אינ־ האאפעראטױוע מאכעז קאטפאני א

 א ארױםשטעלען םײנט װעסטםענטס,
 קאנצענטרירטע מעהר א קראפט, נײע

 פאכען װאס די,־ בעגען ארבײטער־קראפט*
 איינצעמע פאר פראםיט א אלץ םון

אלעמען. םאד נוצען א אנשטאט
 ארויסגעבראכט געדאגקען, דיזע אין

 פון שויז זיד באהומט װאצ, כעטהױ םון
 א גאר געזעלשאפט אינשורענס דער

 ארבײטעו דער םוז פארנעהם ;רויסער
 םארנעהם, נײער גאנץ א און באװעגוננ,

 ארויםגעבען זיך םון װעם װאס עטװאס,
 קאפיטיען צאהלרײכע םאר מא«טעריאצ

 דער פון געשיכטע סומענדעד דער אין
באװענונג. ארבײטער

 אר־ צװײ םריהערינע אין האב אץ־
 װארס מעטהױ איבערגעגעבען טיסלען

 לײבאר ״ױניאן די אזוי װי אנװײזוגנע^
 אמא־ איז קאםפאני״ אינשורענט יאיף

 ארבײםס-םעלד דער אז ;ניזירט
 אונ״ איז אינשורענס פון געביט אוים׳ן

 בא־ ארבײטער די אז ;גרויס נעהויער
 ענין צום צוגעגאנגען גיט איז װעגוגנ

 אײנ־ און ױניאנס די אז ;בלינדערהײם
 דער פון האבעז וועלען ארבײטער צעלנע

 באל־ געזעלשאפט אינשורענס אײגענער
ױ״ די אז און ;נוצען פראהטישע ריגע  י
 האםפא־ אינשורענס לאװ* לײבאר ניאן
 האבען װעט און האבען דערפאר סען ני״

אין גילויבען מייז ערםאיג. שנעילעז א

 געװא- באקרעפםיגט נתחר נאך איז דעם
 װי- •רעזידענט װאס ״םאקט א םון רען

 זיין אין איבעמעגעבען חאט נרין ציאם
 קארגעגי אין םאנוײי, צײבאר׳ט #רעדע
 באראקםעריזירענדיג יארס. 1ני האצ,
 טאנ־טעג־ אין׳ם זײנען ױניאנס די װאס

 ער האט ארבײטער, די פון לעבען ציכען
 אין יאהר, לעצטען אז אוגטערשטראכען,

 די םון ױניאנט די האבען ,1925 יאהר
 אױםגעצאהלט שטאאטען םאראײני׳גטע

 נע- םארשידענע אין םעטבערס זײערע צו
 ג י צ נ » ו ו צ פון סוסע רי נעםיטס

ן א י צ י . ס ר א צ א  די געדענקם ד
־* י ם ג י צ נ אי ו ו צ — נוט סוטע

 םאר־ דעם, אין ר. א ל א ד ז א י יצ
 סארטעז אלע ארײז געהען זיך, שטעהט

 נרעס• דער אבער געװיס ;בענעםיטס
 איגשױ סארטעז םארשידענע טײל, טער

 די װי אזוי אינשורגס־נעלד, די רענס*
• י מ נ י צ נ » ו ו צ סומע גאנצע

 םריהער איז ר » צ א ר ן א י <צ
 ױניאדשאסעס, םארשידענע אין געװען

 עס באנסען. פארשידענע אין געהאאטען
 םאר װאס םארצושטעלען לײכט זיך איז

 פון איגשורענס־נעלט טײל דער סראםט א
ג די י צ נ א ו ו ץ צ א י ל י  ט
 עס װען נעהאט, װאלט ר א ל א ד

 אדבײ־ אלגעםײנער אן אין געװען װאלט
קאםפאני. איגשורענ& טער

װעי״ ;כערע:העז, צום פונקט א אבער
 ארויסגעבראכט האם װאל סעטהױ כען
:דיזער אויך איז געשפרעך, אונזער אין

 אינשורענס <איף לײבאר ״ױניאן די
 םעהר זץ־ ארום האבען װעט האמפאני״

 באוחד ארבײטער דער םון אטםאסםערע
 ױגיאן די האבע[ סעגען דאס װי #נונג

 נעהערען באנשען די װעהרענד באנהען.
 יױ גרופען אדער ױניאנס, אײנצעלנע צו

 <איף ?ײבאר ״ױניאן די װעט גיאנם,
 ארגאני־ »ן װערען האםפאני״ אינשורעגס

 ארבייטער גאגצער דער םון טײינ שער
 װערען. םוזען עס װעם זי באװענונג.

 זי אז וױיזט, פארװאלטונג איהר שויז
 אר־ דער םון טײצ יעדען ארום נעהםט
לאנד. איבער׳ז ב^ווזגגונג כײטער
 אן פון באשםעדרט םארװאצטוננ די

 אח באארד א אוז’ ?אםיטע עקזעשוטױו
 אדווײזארי גרויסער א ארן דירעקטארס,

 עקזעקוטיװ די אגנעםענדי־נ קאםיטע.
 דירעקםארס אח באארד און קאםיטע

 געזעציליױםאראנטװארט- םעהר די פאר
 אין אםיױ םיר זעהען םארװאילטונג, יליכע

 א פיוזרער־גרופע נעסצ'בענער. דיזער
 באשעםטיגונגען פון צוטײצונג ברײטע

אינדוסטריען. ארן
 אײזענבאהך ארײן געהען איהוז אין

 נאדצל־ טרײדש, פרינטינ< טרײדס,
 זינ־ םאריס ירעזײיענט (דורך טריידס

 טעאםער־םאכעז, טרײדס, בילדינג םאז),
רעגירומס־ אלגעטײגע און אםיס פאסם

 בע־ די גלאזװארנ-ארבייטער, קלוירשס, ^
 םאשיניסטעז מאכער, םיגאר די סערם,

ארבײטער. סאר סטריט און
 אינטער־ גרויסע םרן <ןאנװענשאנס

םאר- דארםען וועלכע ױניאנם, :ײשאנאל

ססױיהעו צװישען
ניאדעל) *ויפגענסוס (»ן

קארלין אב. םון

 1םי װינקעא א אין םאררוקט זיצען
 קילאוסמאכער, צװיי האא, כעטהאװען

 א אויוי שיהען זײ זאא םען װארטען
שא«. ױניאן נעסעםעאטעז א אין ״רזשאב״
 פריציײ קאאופםאכער, די זײ, זיצען

 םיט םארהארעװעםע, םארעאטערטע, טינ
 קניי־ טיםע ,bvp די אויף האר :רויע
 אוינען די אין און םײלער רי ארום טשען

, באיס. םארצוױיפעאטער א
 דערנענטערען צװיי, די זיך באסענען

״ און הערצער, זייערע זיך  פארפיהרען ז
אםענהערצינען. א נעשסרעך, א

נאײבעו. א ניט שוין ארבײטען ביידע
 «םח פון יאהר, האאב סייאעכדינען א

השנה. ראש ביז
 באםעם ?אאוס װײניג האבען חײנט

 ניט .אײן-, זײער ניט דערצו געםעטעאט,
 נעסעטעאטע עםאיכע די ארבײט. זײער

 ״אינפענםם״ םון זײנען זןײנט שעפער
 םיידעאשע קינרערשע, פון ,“״ריםער םון

אאו...mאײp און םאנטעאאך
 דא, זיצען װאם ארבײטער, צוו״ די
ען  פון נעניטע, •אטע, קאאופםאכער ז״נ

a ס׳ד זיי ארנײט. גוטע םון איין, נוטע 
 *טוויסט״, שטעסען .ברײד״, אײנען נען

ם״, שעחנע םטבען ײי ש  ,שו־ טננײען ,
 ,■אקעטס״. הונצינע ארייננעחען םאש״,

נע«חד נעבײםטע, גובען םען דארף זײ
j r o o ש ר צ ד ג ן א ע ם ײ ײ װ , ז • י * נ ח ע ד נ א

t nu•• .נאכ׳ז גײעז •וימראסאנט

 געפרעסט, ניט געםעלט, ניט בײסט,
 און קאלער םוטערגע םאר, די אםילו
מאשין, דער בײ מאכען אויך קאםס

םרעםד. זײ םאר איז
פילאזאפירען און רוהיג זײ זיצען

:סטרייה װעגען
 איצ־ דעם פאר יאהר פאר א םיט —
 — סטרייש, נענעראל 1926 דער טיגען,
 םלענ — רײדעװרינער דער אײנער, זאגט
 טראכ• און צןאשין בײם זיצען אםט איך
 זײז סיזאן יערען םוז שצאותס בײ :טען

 םעגשלי־ די שענעז אנדערש סטרייפ; א
 זוע־ אנגעהאלטעז ניט באדינגונגען כע

 קלאוסםאכער די קענען אנדערש ויען,
םאכען. ניט צעגעז קײן

—װײטער, ער רעדט — גוט און —
 סײ צדז־ים, בײדע םאר םטרײ*׳ א איז

 בא־ די םאר סײ און ארבײטעד די םאר
 אינרוסםרי די טרייד, דעל׳ צעבאטימם...

 אויפגע־ אויםסנײ אינעםרישם, װערט
 ארבייטער די כאטש אז אזױ, צעבט.
 מאנוםעשםשו־ די וױ גץ־ אזױ ניט סענעז
 םאר״ די שאדען, דעם אסטאכען רערס

 אםיצו אויך, זיך צוינט צײט, צארענע
 םיט׳ן זיד באנוצען צו ארבײטער די םאר

 םינאנצײ םארציחון מיר אױב םטרײק^
 כצ םווי םיר געװינען װײדזשעס, אין עצ

 איײ װערעז ארבײטער די םאראציש. סווי
םאראײניגם, כמנחר אנדעחנ די מיט נע

 וועצמן 4סאנאמע נצהסשע ד* אח פוכמז
 כותות רימזע גאגצע א נאך צושטעיען

תר דער פאר איגסםיטוציע. ני
 סיטארבײטעד נאהזמטסטצן זייז *לס

 טעסחױ האלט איגשורענס״געביט אויפ׳ן
 ■ױרקינס, װ. נ. כראװען אלטען דעם װאל
 צאהים װאל םאכער. םיגאר די םון

 אז ערקלערט, און פוירקינס׳ען, רעספעקט
 געװען פויוסינס, ער, איז אײגענטליך

 דער צייט לאנגע א און ערשטער, דער
 אין געהאםערם האט װאם אײגציגער,

 םאר •יאץ א באװעגוגג ארבייטער דער
 סינאר״ די אינשורענס־געזעלשא^ט. אן

 םון נ$װען איז אינטערנײשאנאל םאכער
 ,אין ארגאגיזאציעס ארבײטער ערשטע די

 פארשי־ םיט עשספערימענטירען צו לאגד
 איהרע םאר אינשורענס סארטען דענע

 געטאן גאך דאם האט זי מעסבערס.
 אןי פעדערײשאן אםעריקאן די אײדער
 איז איצט געבױרען. געװעז איז לײבאר

 מא־ סיגאר די םון פױר?י:ס פרעזידענם
 אויס־ אן װאל טעטדױו םיט געװען כער

 אינשורעגס־ גאנצעז דעם פון םארשער
 *ppd דער איז און לאנר, אין פראבלעם

 יײ״ ״ױניאז דער םון רעטע,י־־םרעזשורער
 די האםפאני״. אינשורענס ל*י\* כאד

 איהר זיך האט באװעגוננ ארבײטער
 און סיטואציעס און מענשען פון וועלט

 ױם־טוב׳דיגקײטען. און װאכעדיגשײםעז
 אינ״ םאכער סיגאר די אז זאגעץ, קעז מעז

 דעריעבם אזוי זיך האט טערנײשאנאל
 אוים־ זעהז סיט׳ן טער5ע שעהנעם א צו

 איגשױ 6ארבײטעו גרױסע א שטײנען
 םאר״ ראס האט זי נעזעלשאםט, רענס
 דעם געגעבען אונז זי*דאך האם דינט.

גאםפערס׳ען... אונםארגעסייעעז
 די vh אז פארזיכערט, װאל מעטהױ

 םע״ אםעריס^ז דער םון קאנװענשאן־טעג
 סאנאט הומענדען לײבאר אף דערײשאן

 נײע םון הערען סען װעט דעטראיט אין
 מפר אױף עםאזשעז ארויםגעשטעלטע

 בויט װאס אינשורענס-געבײדע, גרויסער
זיך. םארפאלקאפט און זיך

 ארבײטער די םון רעזאלוציע
שאפ. נעסעטעלטען א פון

־— רעדאלטאר: װערטהער
 קלאומ דער םון ארבייטער די ׳סיר
ף/ און »ר ״ס. פירםע  זע״ געה־ענדיג ע

 אויס דרישען ארבײט, דער צו צוריק רײך
 אנערסענונג און דאנק, הארציגען אונזער

 נרײמ םון טשערמאן האל אונזער צו
ש. ברודער פאלאם, סענםראל ׳  לױױי, ת

 און סםאו*, ברודער סעסרעטער, דעם און
 אונ־ םון אםיס״םטעןי גאגצען דעם אויך
 וואס ארבײט גו׳טער זײער םאר האל, ז^ר
 פלאותםא- סטרײסענדע די םאר טועז זײ

 םאר־ צו ניט זיך פארםליכטעז םיר כער.
 סםרײקצנ־ איבערינע אוגזערע אן געסען

 העלםען אוז שװצסט^ר און ברידער דע
 צו ביז קאםן״ נערעכםעז אונזער ברעננען

ענד. זעדײכעז א
:ע ט י ם א p י ד
ערפאז.9®א«-ם* ,2 ל*ל,. טעלםאן, סעם

.2 לאקאל האהען, דוד
.2 לאקאל טוניה, הערי
.35 לאקאל לענטער, לואי

 םון צוטרויען םעהר געװינט ציע, ־
 איז עס — צוױיטען צום לאקאל אײן

 סטרײק דער װאס קרבן דער װערט
 דער בריינגט קרבנות אין ברײנגט,
סך... א גאר סטרײק
— ער זאגט — איך נאר ניט און —

 אפילו נאר מאשין, בײם ארבײטער אלס
 עהספערםען, אוםפארנ}ײאישע גרויסע,

 אויסרעכענען סע;ען װאס עקאנאמיסםען
 גאר- נאנצען אין יציגען עס ציגל װיםיל
 א אז זאגען, זײ אםילו סענטער, מענט

האבן. נעסוזט איצט םיר האבעז סטרײס
אםסטאפענ־ ביםלאכװײז, אבער —

 אפסטרײקענדיג און יאהר האצב א דיג
 טאן. װעה אן עט הויבט חדשים, סאר א

 םון דערשלאגענשײט, םון געםיצ דאס
 די נשםה. די ארום כאפט צזוייםעל

 גראשענם אפגעשפארטע םאר אעצטע
 צעצטעד דער אױסיצאזען, אן זיך הויבען
 די אױםגעגעסען. ווערט ברויט ביסעז
 דער אבער זיך, םארנרעםערען צײדעז

 און נעשטארשט. כזעהר נאך ווערט םוט
 אלעם זי וועט שטארקע, א ארםײ די איז

 רעם אויםפעכטען זי װעט אויסשטעהן,
ענר. זיגדײכען א צו ביז קאמןי

* * *
 dp האט םםרייהער צוױי די ארום
 בינ• a אין װי נעהאכט און נערוישט

 ארבײט דער צו נעחז אנדערע שמאס.
 אנדערמ שעיער, ױניאן נמםעםעאםע אין

 צונע־ נוט נעווען ניט — צוריס קוםען
ס דזשאב. נײעם םאר׳ן ■אםט גיי  ם׳
 » פאר קארד״ .װאירסינג די צוריפ

סארד. םםרייפ
ט נעםישגמ, a איז שטיםוננ די ע ט ו א

o m נ ײ ו gס n t l r o r * - מ י ם ט ז װ ז ר י ו



 אליין. פעלד אין ארום כ׳נעח
 םארלאזפג םיך אץ אוועק איז ױ
 ?י יהארץ םיץ איצט כליהען דען װעם צי

 פעלד, נאקעט א חארץ םיץ ם׳בלײכם
באנראזם. נים און כאםױם נים

 אליץ. םעלד אין ארזם כ׳נעח
 — אוים. אזיגען םייגע םיר כ׳קוק
 דא עחגעץ ד איז אפער
 בארג װײטעז א פון אדער
? ארוים אויג איחר דארם פון «ײנם

נערעכמיגקײ*

ע ע אג ן אין ל ע ל י פו ש די טי לי א פ
ארטור. ז. פון

״גערעכטיגק״ט*) דער פאר (סועצזעל
 געוױסען 8 ביו און באלעהרעגד זעהר

 ענטװיק^וגנ די איז אײגענארטיג גראד
 אין געשעהעגישען פאליטישע די םון

יוילעז.
 םארםאטערט זײנען ם^קסטאםען די

 גצחוגות צמנדצעער םון צדפײגיגט און
 םריײ הונגער, איז ריאםגונגען ספצות, אוז

תםיסות. און חצוםות הײםס
 םדורי שבעה א<ע דורכנצנאנגעז

 אזיםשטאנדען, הגעכטשאפט, םון נהינם
 גרוי־ אירע אצע טיט מלחמח רעאהציע,

 שיכורע אירע אלע מיט רעװאלוציע לעז,
 ?עלבסט־ צו ביז — םרײדעז און שרעיהגז

 פויצישע ױנגע די איז שםענדינקיים.
 אױטגעטרױסטע »ז אױפגענאנגעז סאוכה

 דעיי םיט ארוםנערימעים דורות, םון
 קאיענמוידמקא פון ארעאי ראםאגטישער

 אױם״ אצע זײ םון און פילסודסקי, ביז
 האנען, װ$ס פאלקס־יזינדער שטענדינע

תרע גלויבעז, גוטעז איז  אװעק־ לעבענס זי
 — םרײהײם, פױלעג׳ס פאר נעגעבען

 אין אײנגעםונקעז גלײכצײםיג אבער
 םלחמודדעסארא־ פיז ים שמוציגען דעם

 קיצײגביתער־ כיסדינקע םון און ציזאציע
 חוצפיז׳דיג-קאסיםאליסםישע און ליכע

?עשענזדנעלוסםעז. און מאכט־ השגות,
■וי־ םח פעריאד ערשסער דער איז
 אונטער׳ן גענאננען לעבען םלוכה צישעז
 דעסלאםאציע פאטריאטישער פון צייכען

 האט יצינתס אױו* און רעכטס אויף אין
 דעקלאםא־ אײז אנגענוםעז לאנד דאס

 שטארק, גרויס, ״אונזער :פאזע מארישע
"I פוילען אוגאפהענגיג

גע־ פריהער איז עס שטאדהער װאס
 אסופאנט, צום אונטערםעניגקײט די װען
 כי געװען איצט איז נרעםער אצץ —

 ״שציאכטע״, די שיכרות. פאטריאטישע
 הא־ זײ — קרעםער און פאבריקאנטעז

 צױ אמטערגעהאלטעז, שכרות די בען
 יעדער ;װײן פאטריאטישען נעגאסען

 ״נאציאנאלע נײע געבדאכט האט טאג
 טובים׳״. ױם ״נאציאנאאע נײע העיצדען״,

 אײנעם אין אלץ זיך האבען לײנז גוםע
 דאטעס, היסטארישע נײע דערמאנט

 םון יאהרצײםעז געבורםס־מעג, #נסים
 זײערע העצדעז, הײנמיגע און אםאיציגע

 עאםער־באבעס, אה קינדער עװעסטער
 נאציאנאילע םיז נערוישם האט עס איז

 —. ארדענם, פענער, םאניפעסטאציעס,
 אים אין געטרוגהעז זיך האט צאגד דאס

 צאצ״ סרוינדלאך, פאפירענע םענעד, םון
 מעכטיג ״אוגזער :װערטער און קעס

יםז״ צו ים פון •ױלןע,
 בורזשואזיע און שליאכטע די נאר

 טראדײ אלטע זײערע געהאט זיך האבען
 ארן שטארקע דאס גרויסע, דאס :ציעס

־ איז דאס — פוילען אונאפהעניגע ײ ז
 מילך; געבען י י ז דאח* רואס הוה, ר ע

 ױננען דעם באלײגט זײ האבען בינען װי
 םלוכה־ די םאדכאפס מלוכה־ארגאגיזם,

 אד• דער סיט צוטײלט זיך פאסטענם,
^ט לאנד, םיז מיניסמראציע  געצאלט ני

t קײז n v '^ r צו אגנעהויבען נלײך און 
 מלוכה־פארםע־ סאגערען דעם עב׳ענען

מז.
 איז דעסלאמאציע פאטריאטײעע די

 גע״ אונטערגעהאלטען אײנעם און אלץ
 םאלקס־מא״ די םון נויט די נאר װארען,

 גרעסעד, אסאל װאס נעװארען איז סען
 סאטאסםדא- — ארבײטסלאזיגקײט די

 גאר־ זיך האט אינדוסטר;ע די םאלזנר,
 און םיס זײ אויו• מסעלען נעפרואװט ניס
n דער- איז וױרםמאםט םלוכח נאנצע 

באגמראט. צו געװאותז םירט
 די ארויסנעשםויסעז . האט דאס

 •אם־ ראכמוגםימ דער םיז םאלתסםאסעז
 גע־ זיך חאם *ס מיכרות; ריאטימעד

 אזנצופרידענ די גזדפמאדקט ייח םערם
 מװארען סאדביסעבאר וױז עס קיים,

ד די »װישעז קאםזי ^לינױמקד חנר  מ
p קלאםען. ןראלע e n w גזד זײמן 
 סםעות און רפואות נעשמן, און ימי׳לעז

pu מ פאר׳אידענע ױ נ מ נ י  אױם־ און י
 אננע־ גמן האט ״זנאמרס״ לימדי׳מ

 panp די חיילען w אגװענדען זזויכען
 נע־ נאר וױרםשאסם, סלוכוו דער םח

 נימט זיה מד׳אמזזט םעז, חאס חײלם
jn« יעחנר ;מוחנז איז הר«נס די וואו 

a נעפרואײם תאט .זנאכער״ n »אל» 
 יאטריאםיזם דאזע נייע א 'אײנטפריזןן

 אויםנעייײ רי טאולאגגטסח האט אוז
 קדגנות נײע ארבײםור״טטסען נינטע
 גאר טאגמרלאנד״. ,םיתחנן חנם ט*ר
ר ijrnpi וױ נזנבלימן איז אלץ ח  גים מ
דז די :ענדעדונג יײן םיס » ?יו מ מ ד  מ

ח ווו»ידיגער  די מיאינר• י
נוװןד «אץ איו נציחמ

UNO ת ®ח
m*ן w ru

 װאס ״נ»נדיםען #י»נד יין קארויציע
 נאציןד פאד מווארען געקרױנם זײנען
W ״גע׳גגב׳^ חאגען וזעלדען, נאלע W• 
 םיסברוימנן סתאנדאלעזע סזטעס, דארע

 וױ געוואקסען זײגען ואגאמעס און
 ניעטא איז עס רעגען. » גאך

 גע־ אײן מלוכודמאז, בורזמופזער אײן
 נישם זאל װעלםגר םיניסנחור, װעזענער.

 יעגעג אחגר דער אין םארםימט ?ײן
 ייז *לץ דאס אםערע. סקאנדאלעזער

 פון סיסטעם א סיט געװארען באגלײט
ד װילדע א טעראר, פאליצײאי׳ןזען  ח

 זיך קאן וועלכע #װיל?יר און אקציע
 אלטע די פאר םארשעםען גארנישט טיט

 גע• דערפירט איז אזוי *ײטען... גוטע
 פוײ װעלכער אין לאגע, דער צו װארען

 ער׳פטער דער אין געפונען זיך האט לען
 װעל־ פון יאהר, היינטיגען םון העלפם

 פאל״ א :אזא געווען איז הבל סך דער כער
 זויר־ גאנצען אין ססאגנאציע מטענדעע

 נויט מורא׳דיגע א לעבען, טמאםםליכען
 אונ־ און פאלסס־םאסען, ברײטע די פון

 אדמיגי־ דער אין הםקרות כאגרעניצטע
 אי־ םיט תסיטות אננעפאקטע סםראציע,

 פראוואסא״ א אחנסםאנטען, 6000 בער
 דער אין סיסםעם אינהוױזיציע און ציע

 און אםטען אויסםארשונגס און פאליצײ
 פון קאבינעט א — רודער םלוכוז בײם

 װאס םענשען, רעאסציאנערן, נעסליבענע
 אםע״ ־אײז ניט ^וין האם זײ פון יעדער

 סר אײז ניט און געװיסען זײן אױוי רע
 אי״ קעשענע. זײז אין מלוכהמעלד מעלע
 מײערער, א געחאנגען איז לאנד. בער׳ז

 אלעםען האט װאס וואלקען בלײערנעד
 סײן געזעהן ניט האט מיעער ם.pטיrגע

 םען לאנע. דער פון אויסװענ נארםאלעז
 װײסזןד אזוי קאן צס פז נעפילס, האס
 קלײנ״ דאס אםילו—אלע אוז נעהז ניעם

 נעװארם איז געהאפם האמז ביתערטום,
 װאס אויסברוך דער חיסעז שויז זאל עס

לוםטען. דער איז העגנם
 דער געהוםען איז לאגע דער איז

םאי. טער12
דאריבער, ניט וואונדער קייז איז עס

 פילסודסקי׳ט םון שאסעז די ווען װאס
 וואר־ איבער געהילכם האבעז הארמאטען

vv, מ זײער זיד האם  אפגע^לאנען ע
 דער מיט בירגעד די םון המרצער די אין

 גע־ איז אויסכרוך *דער — אז מפורה,
 נעוואוםם, ניט האם מײנער תוםעך.

 װעלכע פיאסודםקי, װיל וואס־אײנענליך
 בלויז זזאט אליק ער ער. זזאט פלענער

 :לאזונב אײגציגע איו »ייז ג^וארםזןז
 די בא״גנב׳ענען לאזעז ניט ייעלעז ״מיר

 נאנ• זיין גצװעז איז דאס — ״ םלוכהי
r t .זזןל־ האם פונדעסםװענען פראנראם 

 ענםד אזא באנעגענט רעבעלאנט א טעז
 האט דאס וױ םאלקססאסז, די פון ױאזם

 םון טענ די אין פילסודסקי געהאט
 מליעבימערםום דעם םאר אויש^זטאנד.

 *עפעס אז חאםענוננ, די נענוג געװען איז
 ארבײםער־ דער און עגדערען״ זיר וועם

 פיל־ אױפגענוסצן םרײד םיט ה*ט קלאם
 אויס־ דער נענען ארויסטריט םודסיזי׳ס

 און רעגירונג רעאסציאנערער געשםתוכעז
 זיך םיט וחנם דאס m גצנלױבט, חאם

 קאנ- פאליםישע וױיטגעחענדע ברעעען
 \זץ- פארטייען ארבייטער די זעסווענצען.

 אונטעתזףפטיצט אסטיװ דאדיבער מז
קאמו״ די און אױםשםאנד, פילסודסקי׳ס

 זױים אוױ אסילו דך ח^נזז דסםען
 פפר• דעם האנען זײ פז פפרגפלאפירט;

ױקעךפחנסער ניסעגעם  פילסוד־ כא^
 דער םון ״פיחרער אלס מקרוינט סק/

ארמי/״׳׳ חגוואלופיאנעחנר
 כלױו געװען אכער איז פלץ דאס

 אויפ׳פטפנד, םון טצג חײסע די אין
 ״vnvvv{ די אז ׳געג;ױבט חאט םען ווען

^ י  •אליטײ א ןורײגםראגען זוצלען נ
w\ .אעהפלט

ל״ו  •ילסודםקי האט נצחון נאכ׳ן ג
ת: םון ארױסגעםירט אלעםעז  ער םעו

ען איז *דאס אז #ערקלערט חאט  א מוו
 ער א? קאנזעסווענצען״ אהן רעוואלוציע

 שא• קײנע מאכען צו בדעח נישס האט
 אױוי רעפארמען. פאליטייפע און ציאלע

 די^גאנ־ געװען איז װאס צו םראנע, דער
 נײע 8 נעםוגען ער האט כלוט״באה צע

 :בד8אױפ׳פט זײן ר8ם דעםיניציע
 ר«ײא־ מאראלישע 8 געוועז איז דאס״

 ײי״ מאראלישען דעם וױל איר לוציע.
פאלק-. םון דערנעכורט

 רע־ דצד םרן ״מאראל״ נאנצע די
 אױסגעדוײשט אכעד ?יך האט וואלוציע

ײ זײנעז עס װאס דעם, אין כלויז אזי  נ
 פילסודםקי׳ס אײניגע געװארען טיגט

 דער אין םט8אנפירערש דער םח געגנער
 רער אח רכיע8ר.יער םיליםערי^ער

 דעם אין נעז8באמט איז ״וױתןרגעכורט״
 געװארען װיעדער איז פילסותמי װאס
ארמײ. דער םון םיהרער אםיציעלער חגר

 אן אנגעהויבעז וױדער זיך האט עס
 ״איײ װענעז ציע8מ8דעקל אםיציעלע

 ״סאציא־ ״טאראל׳/ םאלק׳, םיז נינקײם
 פאםריאטיעע די גלײכגעוױכם״. לז\

 דעם גענוסעז װידער האט ראמאנםיק
ילײגק דאס אױמגדאז,  ה?ס וססערתנ

 צו געםאן װארף 8 מאל8 װידער זיך
ציעס.8ניםעסט8מ פאטריאטישע

 נאר ניט האט כט8מ פילסודסקי׳ס
 םארביסענ־ די כט8געם אומשעדליך נים

 בא־ נאך האט נאר ׳קציאנערעז8רע סטע
 ׳שיסםעז8ם די טורמעס די םון םרײט

 פילסודסקי׳ס אויף נעשאסעז חאבען וואס
 םא- די אויםיפטאנד. בעת׳ז סאלדאטעז

 ?ןאפ םין האר הײן אםילו איז שיסטעז
 ווערען דאנעגען געװארען, געמינערם ניט
 די אין געזמצט װײטער ארבײטעד די

 מא־ די אפילו ניט העלפט עס תםיסות,
 ארבײטער־ דער װאס האםפאניע, סען

 םא־ דער אוגםער איצטער םירט קלאם
 אוים־ דעם םון רעזולםאט אין אז דערוע,

 18 װערעו געגעבען כאםש זאל נד8?&ט
 ארעסטירטע. פאליטישע פאר אמטגסטיע

 לץ8 בלײבעז תםיסות די םון נ^יעדען די
םארהאמערט.

 אויםשטאנד, נאכ׳ז םארגעז אױוי גלײך
 חנ׳• מאכען אננעהױבען פילסודסקי האט

 רעאקציא־ צום ?ןלוחים עיקען אוז דלאר
צאגער: נערעז

— איבערבעטען... זיר לאמיר —
 גארניט איז בער ״דער אז חגרזעהן,

 טאקע יענע זיר האבעז —מויארץ״- אזיי
 פילסודססי׳ש איז איבערבעםען. געלאזען

 שםאדהע גאנץ 8 זײ האבען קאבינ^ט
v די אח דעה v tw n די אז מייז םילט 

 איג־ פאליטישען איהר ם־ט נעשעהזננישעז
 האט דאגענען, לאנער, לינסעז דעם האלט.

מ די געװיזען פילסודסקי אנ מ^ננ־ ג  ש
מיט ;זראנםעז העלדישע זײנע םון קײט

ח ע נ ׳ . כ . . ם ו ר א
דילאן. ם. א. פון

iyai7 ,ayync ,סעפטעסנער i9ae
 ער טר*גט .זײ ניט, ער ?אגמריךט די

ניט• חןות קײן
 װירט׳פאטטליכע און ליטי׳#«6■ די

 זעל״ די נענלונען איז גאלמנאטיטקײט
ו ר פריחצך״ וױ ג ח ײס וואס ניס, מ  נ

טער » עטעחט סלוכח״מחןר טי  ראמנ
 םד אוטרייסע ■אליטי׳ע טיט דיקטפטאר,

ניינונגען. סאליניסטיש*
 האנ־ אומנפרסאלע וי זײנען דאס

r t m \ m\ רעווא־ ,סאראליטער״ » פון 
 יראנראטלפזער פ םפנט os װאם לוציע,

ד דער ראמאנטיקז^־. ניתערלינער מ אנ  נ
 ס., «. פ. די אפילו קלאס, ארנ״טער

 געחאלטען נעכםמז עח*ט חאט װעאכע
 טחנט — פאן איהר םאר פילסודסקי

 פיל־ געגען ארוים ענטמיערען איצטער
 ארניײ אן גענען אלם מאכט, סודסשי׳ם

מעו״פיינדליכער.
 וואלקע^ נלײעת<גר ׳עיוערער דער

 סאכט און לאנד איגער׳ן וױעדער העננט
םריחער. װי עטישענדער נאר לוםט די

םיפנרדער אונזעדע צו ומדס 8
 צו כח דעם אײך גים ארגאניזאציע

 צו •י«ץ בעסערען 8 װעלט די טאכען
ױניאן. אײער האם איהר לעבען.

באנו• צו העלםען אײך וועט וױסען
 און .אינטעליגענץ םיט כח דיזען צען

װיסען. דארםם איהר עםעקטיװ.

 װאקסט. און װאססט ױניאז אונזער
 אויב וױסעז, און װאקסען סוזט איהר
 זיך זאל שםימע אײער אז װילט, איהר

פארהאנדלונגעז. איהרע אין הערען

 םון דעפארטסענט עדױקײשאגעל דער
 די אײך גיט אינטערנעשאנאל אײער

 <זענם איהר װעלכע דורך אקטױױםעטען,
װיסען. געװיגען

 פאר־ צו לערנען איהר קענט זײ דווץ־
 איגדוס־ עקאנאםישע, אײערע שטעהן

 די קאנדיציעם, פאליםישע און םריעלע
 ארגאניזאציע אײער פון פראבלעםען

ארבײםער־באװעגונג. דער פון און

 געשיכטע די שטודירען קענט איהר
 פסי־ עקאנאםיע, טרײד־ױניאניזם, םון

 נוי־ אנדעזיע און ליטעראטור כאלאגיע,
געגענשטאנדעץ. ווערמפולע און טיגע

םארשידע• די שםודירעז קענט איוזר
 םארגעשלא־ װערען װאס םעטאדען, נע
 דער פון איבלעז די אפשאפען צו גען

ארדענוגנ. עקזיסטירענדער

 שרײבען לעזען, לערגען קעגט איהר
ענגליש. רײדען און

העיל• ײר8 וועט באװאוסטזײז דאס
 די אויף אינםעליגענט רעאגירען צו םעז

 םארענטםע• סוזט איהר װעלכע םראגעז,
בירגער. איז ארבײטער אלס רעז

יעבען, אײער םאכעז װעט װיסעז
 □־י• אײערע םון לעבען דעם אויד װי

גליקליכער. רער־ארכײטער

 גע־ װערען סמציעם און סלאסען די
 איתר װעלכע שפיאה דער אין האלטען

אסכעםטען. פארשטעהט
* i I■ ■■ ״

 ר«ר אין פפנעהאיטעז װעדען זײ
 זיינען װעלכע «רטער, די איז »יז *ײט

אײך. פאר באקװעם

 נמנ־ די אזיר אײר גיט ױניפז אײער
 לעשציעם, — פארברןננען «ו לינשײט

 אײ«ר טאר און אייר םאר—קפנצערטעז
םאםיליע.

 םים־ אונזעחן םאר פרײ איעטריט
נליחנר.

 אונזמר טיט קפנטאהט איז טטעהט
 פא* עײסײע#נאל דער דורך ארבײט
• .גערעכטינקייט*. חנר איז םײלונג

o «ז פארלאנגט n עדיזסייטאנאל 
ד זײטיגוס 32 אונזער דעפארטםענם  ב

 פון באטר״נוגג תטפלירטע א לזנטיז,
אהטימיטעטעז. אונזערע

 זפ<מ םיר אז וױיס איחר אויב
'«T מלד׳ס nram יזאנמר־ אוגזעחנ 

f? םזז, i r iv r און םמם׳נר וזנדזציתמ 
 *זזזיםיד סיפפס^ םיםפפגי״פןגמרם

 *tin •66 אױט פילם חײקם״ שונטמז,
« מני׳ט • » « nr ׳ייהם און « ו

•H 8 דפפארססענם, צדמקייעאנאל
16» jem גיי pur.

io ל«ק«? m'קאטערס דער אין
IQflCflJtiC8MC6C6Ĉ0fl0fl06M060fl06fli שעחנקער. כ. ס. םון

•*Km

 םעקרע• דער דובינםקי, מעגעדזשוער
 ח»ט שפטיטעט, םעטעילםענט סון ט»ר

 דער אין םטייטםענם א ארוים;ע;עבען
v חונדערט *װיי אינער ראם ירעסע, v• 

שוין ■ער ט דער בײ *וריק זײגעןי  ארניי
 40 א װי כאדינגוננעז, נייע די אונטער

 פון נאראנטי פ װ*ד, ארבייטם שטונדינע
 נאגךעכי־ א ארבייט, יפהר א װאכען 30

 נדע-6 אלע און ?פנטראקטפרם, פון צוננ
ױניפז. דער םוז פאדערונגען רע

 איבער באשעפטינען שעפער 200 די
 רעקארדס די שויט ארבייטער. טויזענד 7

 מונ״ זעסם איבער זיינעז אפים, דעם םון
 ארבײטען. *וריס אװעס שאםערם רערט

 האטערם די וזפבען פאש יעדען כמעט אץ
 איז װ״דזמעם. איז העכערונג א געסראנן
 נעשרפ־ פריהער וזפבעז זײ װאו שעפער

 רא־ 00 איצט זיי סריגען דאיאר, 55 נען
״ װאו און לאר,  באסו־ םריהער האבעז ז
 ראיאר. 65 זיי הריגען דאיאר, סס סען

 נע־ ניט ח«בעז װעלכע די םון אײנינע
 דער צו איעלירע! העכערוננ, ק״ן ס־ןןנע;
 » םאדערעז צו ערלויבעניש נאך ױניאן
״ רעיז.  הא־ צו נעראםען אבער װערען ז

 ארבײטער םערםטע די ביז געדולר בען
 אוז ארבײט, דער צו צורישגעהן װעלען

 נעלע־ כעסערע א האבען דאן וועלען זײ
העכערוננ. דיזע באסוסען צו נענהײם
 איים־ צו גרייט זיין װעט אמיס דער

 די װי שנעל אזוי סלעיםס זײערע נעםען
 װע־ ערלייבםערט װעט לאגע אלגעםײנע

רעו•
 די איבער סאנטראל שםיייגנער דעד

 אזן אן האלם ׳שעאער הלאוק נעסעטעלטע
 םטרייס גענעראל דעם םון ^ודדער דער

 אין אװערטיים םארבאטעגרינ שאםיטעט,
pn פון צװײנ װעלכען איתענד '̂p ,טרייד 

?ראסם. א־ן אויך איז
 ארבייטער, םילע פאראן זייגען עס
 גיט־בא־ אלם רעגיםטרירם זײגען וזעלכע

 באזארנען קעז ױניאז די און שעפטינטע,
 ?אנט־ דיזער ארבייטער. םיט שעפער די

Np קאםיטע, א םון אגנעפירט װערט 
 שע־ נײ־געסעטעיטע די באזוכען װערכע

 באלעבא־ די װאו אונטערזוכען, און פער,
 ניט זײ ?ענעז זײ אז ייך, ערקאערעו םיט

 זייערע םארםישען אורזאכען נעװיםע צוליב
**שעפער.

 זײנען יםים־טובים אידישע די צוליב
 סיײ געװארען אפגעהאלטן :יט לעצטענס

 םי־ א סטרײסער. םון םארזאםלונגען נע
 ?אםארם קלאוק סטרײסעגדע די םון טיננ
 דעם בײטאנ, סיטװאך םארתקוםעז איז
 האי. ארלינגטאן אין סעפטעםבער, טען15

 םי״ דעם י1אוי האט דובינסיןי מענעדזשער
 די םון באריכט םולען א אפגענעבען טינג

 אנטװײד אגדערע םון און קאנשערענצעז
םטרײס. דעם אין לונגען

ה דרעס אײן אקטװויטעט ײ טר
װארשײנ־ װעלעז סאטערם דרעם די

 אין געלעזעז האבען זײ אז געדײנקען, ליך
 דזשאינם דער דאס ״גערעכטיגקײט״,

 איע ערלויבעניש גענעבען האם באארד
 אינדוסטריע דרעס דער אין ארבײטער

 סאג, גאנצן 8 שבת לעצטען ארבײטען צו
 וועלכע טעג, צװיי די אפצוםאכען כדי

 ױםים אידישע די צוליב םארלארן װערען
 ער־ האט דובינסקי םענעדזשער טובים.

 האט צײט אין מאנגעל צוליב אז מלערט,
 צו פראגע די נעםען געסענט ניט מען

 םיטנלידעחןסאפט, דער צװישען שטיםען
 גע״ איגםארםירט זײנען קאטערס די און

 זײ אויב ארבײםעז קענפן זײ אז װארעז,
דאבעידפעי. ?ריגען װעלען
 פונקט דער אונטערממראכעז װערט עס
 ײעײ מאםערם זיך געםינען עס אויב דאס

 ניט האבעל און שבת געארבייט האבז כע
 מעל־ זיך זײ זאלען דאבעל־פעי, באסוםען

 קאםפלײנט, 8 פײלען און אפיס איז רעז
 זײ־זאיעז אז זעהן, װעט אםיס דער און

 ״אװערטײם־ריער. ריכטיגען דעם קריגען
 מא־ םון כט8געמ ווערט װעיכע ארבײט

 שםונדען« 40 געו*ײנליכע די נאך טערס
 איז אזײגער, 6 םרײטאג ביז מאנטאג םון

 םון זין מטרמגגםטען דעם אין אװערטײם
 אוםבאדינגט םוזען סאט^רס און װארם
דעדםאר. רײט״ ״דאבעל דעם ?רינען

 קאטערס דרעם די זואם זאר 8 נאד
 ער• די דאס איז, חאבען זיגען אין םוזען

 גענעמן איו מבת איבײטען צו לויבעניש
 אױוי באיז באארד דדפאינט םון געװארעז

 גיט (1M םעיםפםבער, טעז4 דעם שבח,
 טנחנר פיח אחנר *ײם נחנר8 שײז םאר
אמפאר• וײנפן קאטערס, טאג.
 בא^באטים, זײעחנ פון געװארען םירט

 8 נאד פאר גילסיג איז בא^סלוס דער אז
i זונסאג, 8 אדער שבת, t פארבײטעז 
i גפמנספן זײנפן ױם#כפור, פאר t נעסען 
אסו^ נים m דאס »? כט,8 איז

 נע־ ג^נעבעז 8גי ערלױבמ^• קיח
 ײ tinim גפגעמן wni אדער ײארעז*

m זאלען קאטערס vp אירמנגר אוינײטען 
ײ jmmv אדער שבת אנדפר װעלכעז ד

 קאטער, װעיכער אירגענד און לאטיטעס,
 געחענדיג װערען געטראסען װןט װעלכער

 מעט אדעד #שאפ פון אדער #שאפ אין
 ארנײטעגדיג, שאי, אין װערען ג^ווגען

 װערען דיםציילינירט װעט גיט, אדער
כאארד. עקזעקוטױו םון

 נאנ^םאל אונטערזוכען קאגטראלערס
שאפס. דרעס די

 ל)סר םון טעטיגסײט פיבערחאפטע די
 זיך חאט טרײד דרעס דעם אין װאר טער

 צי אײגגעשטילט. אביםעי װאר לעצטע
 דעי, לײכאר דעם צוליב געװען איז דאס

 טובים, ירים אידישע די צוליב אדער
 דינסטאג זיכער. אויף זאגען ניט טען קען
 8 איבער האכען ׳אבער #פריה דער איז

 דזשאבס. אױף נעװארט <ןאטערס דאזען
 סלעס דער ?8 ניט, נאך םײנט דאס אבעד
אנגע«אננע|. שויז זיך האט סעזאן

 סע״ אײניגע זיגט סאי, ערשטען צום
 10 לאקאל שון אפיס דער האט זאנעז,
 דרעס אין םאגגעל 8 געהאט װאד לעצמ

 ארגינגעקױ זײנען םאדערונגעז קאטערס.
 זיןן האט אםיס דער ?8 שגעל, אזױ םען

 ארבײטסלאזען דעם צו װענדעז געמוזט
 ניט די רעױסטרירט זײגען עס װאו האל,

 פאר־ צו קאטערס, קלאוק בצשעפטיגטע
שטעיען. די םילען

 קא־ דרעס אײגיגע װען אבער, ׳איצט
 דער וועט ארבייט, קײן ניט האבען טערם

 באארד, עקזעקוטיװ געגעראי םון בצשלוס.
 צו רדס8ק ינגpואירr ארויסצוגעבען ניט

 שטרענג דרעסשאפס םאר ?אטערס ?לאו?
װעיען. אפגעהיט

 םאר םארלאנג גרויסען דעם טראץ
 אפגעלא• ניט אפיס דער האט ?אטערס,

 שעפער, די איבער ?אגטראל דעם זען
 סיט געװארען ארגאניזירט זײנען װעלכע

 באריכטעז, םילע צורי?. װאכעז עטליכע
 איד די סון אר.ײגגעבראכמ ותרן וועלכע

 םאנכע דאם באװײזעז, װעסטיגײטארם,
 אר־ אײגען זײער שנײדען באלעבאטים

 הא־ ?אטערם אײניגע װען איצט, בײט.
 עס װערט באשעםטיגוגג, קײז ניט בעז
 זאל אםיס דער אז גויטװענדיג, םער נאר
 םיט שעפער די אונטערזוכען נײ דאס םון

bin” די דארטען אנשטעלען צו ציל kp־ 
ארבײט. ?ײן ניט האמגז וועלכע טערם

 דרעם ארגאניזירען אין ערםאלג
קאםערס.

d-w דרעס h p װארשײנליך וועלען 
אננע־ אי׳ז װאס באשלום דעם געדײנסען

 מיטינג, יעצטען אױפ׳ן געװארעז גוטען
 קאם״ 8 אנפיחדען זאי אפיס •דער דאש
ן ״  די םון ?אטערס די ארגאגיזירען צו י

 איז ארבייט דיזע שעיער. אפען גרױסע
ע8 כדי ;עװארען אפגעלײגט צײטוױיליג  י

 ארײג- \v:w זאר ױגיאן דער פון כוחות
 װאס דר״װ דעם אין װערען געװארםען

 דזשאינט םון געװארעז אנגעםאנגען איז
צורי?. װאכען אײנעע םיט באארד
 ׳זשאבערם1 אנער זיך געפינען עס
 ארבײט, לײ\ ביליגעז א כען8מ װעלכע

 זיײ אין װארע זײער שנײדען װעלכע און
 עס wow און שעיער, יאר?ער נױ ערע

 שע• טאון אװ אוט די אין נדער8נ8פ 18ד
 םאל?א- די װערען. צו כט8אױםגעם פער

 דזשאבערס דיזע םון אמאגיזירונג םעגע
 ?לאו?״ אי| גע8ל דער צוליב שװער איז

 ז8 געםיהלט, האט ױניאן די אכער טרייד,
 געװיסע װערעז אנגעגומען דארםעז עס

 באדינגונגען די םארבעסערען צו םיטלעז
 ניט־ױניאן דיזע פון ?אטערס די םון

דזשאנערס.
 קאטינג דזשאביגג גיט־ױניאז דיזע

 פא־ די םיל זעהר שעדיגן דעפארטמענטס
 אר״ װעלכע ?אטערס, ױניאז די םון זיציע

 יאגע 8אז שעפער. ױניאן די אין בײטען
 ױניאך די םון ארכײט רי אװעק נעםט

 און שעפער, :יט־ױניאן די אין שעיער
 דער װארום אודזאכע הויפט די איז דאס

 אײניגע כאטש אז געםיהלט האט אפיס
 אמא־ מוזן דעפארטמענטס ?אטינג די םון

 דזשאינט דער װאנען ביז װערען, ניזירט
 דורכ־ צו לאגע דער איז זײז װעט באארד
 דײ צוױשען ארגאניזאציע ולע1ג א םיהעז

דזשאבערס. זע
 װאר לעצטע שױ\ איז אזא שאם אײן

 םון טעג די זיגט *עװארען. אתאניזירט
אן האבען 1918  ניט ?ײנםאל ?אטערס נ

 בא־ שלעכטע אזעלכע אונטער נעארבײט
 •.8ש יענעם םון ?אטערם די װי דינגוגגען

 צװײ געװען זײנען זײערע װײתשע־ס די
 זײ און װאו א דאלאר 25 און 45 שעז

 װאך. א שםונדעז 49 געארבײט חאבען
 םאר באצאיט נע?ראגען ניט האבען זײ

 אדבײטען געםוזט האבען און אװערטײם
פעי. עקסטרא אהן טיב ױם

 געװארען געסעטעלט איז שאם דער
 פאד־ מםשות׳דיגער א םון באזים אױפ׳ן

 8 שםונדעז, ארבייטם אין ?לענערונג
 5 םון העכערונג באלדינער 8 םיט ס?ײל

 אװער־ םאר פעי״ ״דאכעל און ד*לאר
 און אפהיטעז צו רעכט דאס און טײם,

 יםים־ זעלכע8 ר8ם צאלט8ב ?ריגען
 בארעכטיגט זײנען זײ װעלכע צו טובים,

 ױניאן. דער פון ?אנסטיטוציע דער לויט
 אר־ דער סיט אנגעחן װעט אםים דער

 ציהעז5ארײ םיהען8ב זיך װעט און בײט
 אר־ װעיכע טערס,8? די ױניאן דער אין

 אי־ שעפער, ניכדױניאן די אין בײטען
 ארבייטען װעלכע אזעלכע, בערהויפט

באדינגונגען. אוםגארםאלע אונטער

רעדאקציע פון ענטפערם

עםינראציאנם־מגנרעס אינטערנאציאנאמר דער
מגדמז איו

י גיײײנליו, וױ וחנט. אפים ן. ^ן מו תי *וו*י א
:in • ־ :

 ערשטען צום זיך איז י. ה. ױגי סוף
 אינ״ דער פון געשיכטע דער איז םאל

 צר ארבעטער־באוועגונג לער8טערנאציאנ
 ?אגגרעם, א לאנדאז אין נויםגע?וסעז

 אוים־ געײידמעט געײעז איז װעלכער
עמיגראציע-פראבלעם. דער שליסליך

 עםי״ די רנעהםט8ם טאג צו היינט
 װיכ־ אײסערגעװײנליד אן גע8םר ציע8גר

 ״8ציאנ8אינטערנ דעם אין ץ8«ל טיגען
 דערי״ וועט אונז ארבײטער-לעבען. לעז

 איצושטע״ זיך א\יסצו?ומעז נאך בער
 צוואמענפאחר, דאזיגען דעם אויף לען
 מאל ערשטען צום זיך האבען עס װאו

 םארשטע״ וײ פנים אל פנים געםראםען
 הױפמ״שטרעםונגען צוױי די פון הער
 ^םםער ;עמיגראציע־םראגע דער אין

 אנ• און אײנװאנדערונג םרײער םאר
טירען״. *םארמאכטע םון העגגער
 און ^עםים״ די צװישען ?אםױ דער
 לענ־ ח. ד. (עםיגראציןדלענדער ״איםים״

 עםיגרא־ די ם׳געהט װעלכע םון דער,
 ח. ד. אימיגראציע־לענדער, א\ן ציע,

 עסיגרא״ דער ם׳געחט װאוהין אזפלכע
 אוײ דעם פארגומען חאט ציןךשטראם)

 ?אננרעם. לאנדאנער דעם אויןי נען-אן
 כוד גענױ מיר װילען דא נישט אבןר

 חד די און םארלױוי דעם ראקטמחזיחנן
 םיר חאבעז דא תאמזי. םון זולטאטען

 איבעײ ?ורצען א געבען צו נאר בדעח
 איז צוזאםעגשםעל דעם איבער בליק

 גע;ויער און ?אננרעם םון מא^רדגוננ
 בונ• חנר םון טעטינפײם די מילחנחנן

קאנגרעם. דעם אױןי דעלעגאציע דישער
אין האט ווער

 רשיםח.חאבצן אפיצחנלזנר חנר לױמ
 באםיײ עםיגדאציע-מאמדעס אין זיד

 שטים־רצכט םיט חנלזןגאםצן 116 לינם
 ®ח באראםונגם־חנכ^ םיט נצסט 4 אוו
 באשםיםתגם-חנכם מים דצלצגאםצן רי

m 83 זײנצן m 19 פת חנלצגאנמן 
_ לצנד?ר• אײחאמאואמנ

4 r tw a fenײ •ױז •וייצן יו  נ
אלמנםײ• פח מגרי®: 7 *ן

 פראם. —י בונד ארבײטעד אידישעז געם
 ל•8 װ. איז געבױ) (פון הערש ל. ח׳

 און ריאמאנד — ס. ם. פ. םון טער,
 צענטראל־?אמיסיע דער םון און םראום

 זשולאװס?י, — םאראײגען פראפ. פון
זיבערט. ג. און זדאנאװם?י

 םאר־ געקומען זײגען מעבר-לים םון
:לענדער פאלגענדיגע םון שטעהער

־־־ (טרײד־ױניאז) איגדיע ענגלישע
דעלעגאסען. 3

jn8i8p (ארבײטס־?אגםעדעראציע) —
1.

1 — (לײבאר־פארטײ) אויםטראליע
1 — (לײבאר״פארטײ) זעלאנד גױ
— (החאחדות״העבודה) לעסטינע8פ

1.
דעלעגא־ 10 מיט לענדער 6 צוזאמעז

.טעז• ,
 סםעציעלע דורך זענען דעם חוץ א

 געווען גיאן) 4—1 (םון דעלעגאציעס
 אינטערנאציא־ םאלגענדיגע םארטראטעז

 :םאראײניגונגען פראםעסיאנעלע נאלע
 דימענכדארבײ• שנײדער־ארבײטער, בױ,

 רעםטאראך און האטעל דערנעױנג, טער,
 דרו?ער, לאנד-ארבײטער, אנגעשטעלטע,

 אנגעשטעלטע ילער,8מ באר^רבײטער,
 טע?סטיל- אינםטיטוצ^עם, עפצגטליכע פון

 און טראנםפארט-ארבײטער ארבײטער,
מאן. 18 צוזאםען חאלץ-ארבײטער.

 םארטראטען גצווען זײגען ענדליר
 םאציא־ אידישער ^ולװעלטליכער דער

 פועלי״ ארבײטער־םארבאנד ליםטישער
 אינטצרנאציאנאלע דאם (רעכטע), צױן״

 די און דעלעגאמעז) 2( ארבײטס״בױרא
 םון קאנםעדעראציע אינםערנאציאנאלע

 עםיגראנ• םאר •רױואם-אתאניזאציעס
דעלעגאט). 1( םעףשוץ

? מאנגרעס פאתעקוםעז איז װאם
דעם אויןש

־ קאגגרעס
 באנר דא זיך מיר וחנלען געזאגט, וױ
 וײ איבצתעבצן חנם סים גאר מנצז

 די נעזאגם ריכטיגצד אחנר פאהטישצ
 צר לאנדאנער םון זײם נראנאלאנישע

r w  m m י י י m ו i

 ייחר װ«ס ׳?»נען סיע לז — כ. נ•
 אוגעלײג* דערװײל סוזען צוגעפי^פ אוגו

 ®אר• ®ריחער םוזען םיר זײפ. 8 אן װערען
 חאנען מיר װ^ס זאנען די סיפ װערען טי;

 סך 8 «וין װארטען «ע:ע ®ריחער. נאקומען
 עס װע» ער»#8נ וײ[ װעט עס ®ז לענגער.
קומען.
אײד. 18 ®ארגעסעז ני» בען8ח םיר — ת.

 ov י8נ /1עגזי 1יי גו* אײך ח^בען טיר
ד #צו»אלען אזויגע לץ8 זיו נען80  וט8® ח

 ׳ודדוקען8 ׳יײז סען no יענעם און ׳אװעק
 איגםיטען און אונטער װעל» די געחפ ניט, ז8

 08י נודז«;»׳/״ דער אוײן קוטט דעריגען
 8 וועק8 גע» אזוי און — *רח 8 ג$ר איז

ד ד8ײ  צום קוםען קען אײנער ביז ך8װ 8 ̂ג
■vo'.p io זעחן׳ *בער וועלען w לט8ז איתר 

 גוסר איצם װעלען מיר געקרױודעם. ןײן גיפ
 א״ך געגען ®ריחער חאבען םיר *ואס ׳כעז8ם

פארגרײזמ.
 איז עס — .2 לאקאל מילגראה משה
 גאר גראסען, ׳•לעכטע ׳רני׳<ם8ג םיפ ג^רג״אס

 אין גיט איז פדײבען לידער זין. אזום א אחן
*לײז״. אײער
 םטרײק־ צוױי די — .2 ?אל8ל ב.׳ י•
 זײנען, צוג^יקט אונז חאם איחר װ^ם לידער
 זינער זיעצן בער8 י•8 ׳’8 ׳’8 י8ג גיט אמת,

 ?אגם װי און, װערען. *ו געדדוקט װערט
 גיט םעגליה *אויב בריװז^ ייער6ו אין איחר

 ז״ װעלען סיר ׳יע זעחן״... «ו װעלס ד« ןײ
 קזדצליך װעלען זיו ?עחן. «ו װעלם די געבען

װערען. ®ארעןענםליכט
 ײענדעז זיד ר»ם6דו איחר — לאזונער• װ.

 לאקאל ׳18יױנ דעזײנעיס דער פון אויס אין
 נויטיגע לע8 גלבעז אײך מען װעש דןרם .45

װיסען. \וילם איחר װאס איג^רגזאציע
בילד״ בײדע — .2 לא?אל ברײעז׳ אב.

 לצצ־ צוגדייקם אונז חאט איחר װאם ׳ד8ל
 ״טאג א און וערד״, קײן *ניטכעװען מענס:

 «ורעפענםלינט נים קאבען םוב״, ױם ®אר
 אודאי עם טויג צײטונג אוגזער ®אר װערען.

 «u pm דאס נו קזס גלויבען מיר אזן גיפ׳
 ,.די צײטדנג. זמדערע װעלכע אירגעגד

;עלויענמ. ניט נאך ך8לידל נײע
 בדיװעל אײער — .2 לא?אל סטאר, ז. ד.
נומער. דקם אין רע»עגטליכט#6ז װעדט

 אײער — .2 לאקאצ קאנםאר׳ נײטהעז
 ר־8ג םער דארף ״ער און ^,סעל! ױר *חעל■
 שילחןרצן צו ®ארנוםען זיך איחר חאט ג«ט׳/

ן בילד .טרויעריג 8 ו  עס לצבזנו, ארבײפער ו
 תאט איחר געראטען. נים װוים אײך אבער איז

ארויסגעבראכמ. ג^יניאזט
 אײער — .2 לא?אל לעוױטאן, מאתס

 לוי■ כאפדי סם, אונז געמעלט ״םאריסעל״
 8 זײן ער רןו8ד איחם «ילדערט איחר װי

 8 נעתםט איחר אבער אעגעלע. פיין גץ8ג
 פון םאגען דוגא• װילט און *יגגעלע קלײן
 בא״ ציל 8 כםעםו קעםפער, גיעז8ג 8 איתם

 «אל^י. גאנץ עס קלינגט ארבײםער, װאוסטזנן
 קיגד, 8 איז קינד w 8 װיסען* ךאר*ט איחר

 עס סמרײקער. 8 *ײ םע8ם זײן װען *ילו8
װערען. געדרוקט גיט דארזבער קען

 דער און לוי8ײ ״דעי ואבעל די ־־ ג. י*
 םיר װצרען. ®ארעפעגםליכט װעט חונם״
 צװ״ לעצםע די ארוגפוערנעםען אבער ײעלען

 אויםגמיריקט װערם געדאנק דער עערזען.
ײאס גדערע8 די ®ערז. ®ערטען אין

 װעלעגדיג צוגעט״עיעט, נאכדעם חאם איחר
 װי מעחר ני*ט איז ש^ארקער, סאכען עס

*װפכער. עס מאכם װאס םליצח ■וסטע
 לעדזשער ׳2 ל8לא? מעמבער לעװין, ה•
 ײאם «י נים ®אראיםעחען םיר—.10982 נומער

 רעפעגטליכען8פ צו גערופעפ אײך חאם עס
לעצ- פון ^גערעכטיגקײט״ דער אין ברױועל 8

ט8ח ײחר י8 גענדיג8#קל8ב זיר ײאך, םער
 ם׳י8כ בענעפיט, נ«ורע:ס1» קײן באקומען גים

ט איחר ״  איחר װען רעכטיגט,8ב דעם צו ז
 איחד ריכטיג. גים איז ס8י ז8 לײן8 װײספ

 אינמורעגם *ון ים1א אין דאס װיסען, ט8י8ד
 באקו־ וו^ט לע8 פון ײ8רעק 8 8י איז פ*נד
 ײ8* די ורען און אינורענס־בעגעפיט, םען

 איבלד־ בען8ח נד8« אי^ורעגס פון ײאלםער
 צוגע־ אונז זײ חאבען ברמועל ײער8 געלעזען

 קייס די װעגען פארעפענםליכען צו *יקם
װי גלײך ציע:8רם8אינפ לגענדע8פ די

 אנגעחמבען חאט נד8® - אינ*ורעגם דער
 באקומען איחר ם8ח פונקציאנירען, *ו

 ן8#םורינג־סעז אין אינ«ורענם־בענעפיט.
 אין י.8ל8י 60 קומען8ב איחר »8ײ ,1925

ד איחר ®8ח חר«8י זעלבען וון סיזןן ל8§  מ
 סירינג לעצטען דעם י8® און י8ל8י 20 קומען

 חיעט ר.8ל8י 80 ?וםען8ב איחר ם8ח ן8םיז
 ברײ 8 נ*ו«רײבען8 ײן8 ײד8 עס לט8פ װי

פ ײו8 גי* םעז ז8 געז,8קל8ב ויד און ךועל  גי
 מיר אםור^צו ?I 8 אמשורענם־בענעפיט קײן

געדרו?ט בען8ח סיר נרייפען.8ב עס גען8ק
̂ך, לןןןפןע בףזןןעל ייער8  «8ח עם ךױיל, ןן

 »8ת איחר און יוי«ריכםיג״ גץ8ג געקלונגען
 גזר ײוt8n 8 םען ?8 גלויבען, כט8געם אונז

 זיר יט8ל פיס.8 אי;«ורענס אין קײװדעט
 און גדעח•.8 ג#נץ איז מזףיח די אז ױיס,

פב אוון ב*ום גען8ק םיר  פ8וי ױ גרײפעו8ני
בריװעל. דעם פרײבען רפפ8גצי ח^ט איחר

אםזנריפא י וײיאפיס
. . . . ג״.ז» w™־.״״• ״,י״י. urym באפאנטנואיס
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ען ױג ט און א ײ ק ד נ י ל כ
̂וגמטיליכען דעם אין  -חי# זשומאל פי
 סיר געפיגען ,1926 מא/ סאר געיא״

 *רטיקלען אינטערעסאגטע זעהר אימיגע
 די ביינדלןײט. און היגיענע אױגען װענען

 םאר׳ן באיעהרענד זעהר זײנען אדטיקאען
 דא מיר װעילען ז״ םון א״גיגע עוילם.

יעזערי אונזערע פאר בקיצור איבעינעבען
— V אױגען די װאשען מען דאוי

 אײר מען װעט — !פראגע * םאד װאס
 װען דר וואשען דען קאז ענטפערען.

ארכײט? אינעריגע אן זיין איז עס
 די האיטען װעגען זאמט נאטור די
 װענען דאס םוט זי װי כיעהר רײן אויגען

 אױגען די קעו־אער. םון טייאען אנדערע
 נאר װען געװאשען, אױטאםאטיש װערען

נױטיג. װערט דאס
 םון שטױב דער איז םונדעסטװעגען

 נאך איז עס אז געדיכט, אזױ גאסען די
 פראצעס, אױטאמאטישער דער גענוג ניט
 באזאמט האם נאטור די װעלכען סים

אױגען. די
 נױטיג דורכאױס דאריבער איז עס

 תאיטען צו כדי אױגען, די װאשען צו
 כיען דאחי צװעק דעם פאר רײן. זײ

 אויגען אן ״איײקא■'׳, אז באנוצען
אױנ. צום «ונ?ט •אסט װאס שאיעכעא,

 איז עס ורעילכען סיט װאסמרעל, דאס
 אן זעהר איז אױנען װאשען-די צו גוט

 איינער יעדער און םיקסטיטור, אײנםאכע
אליין. צוגרײטען עס ?אן

 טײ־ א זאילץ, טיי־לעםעאע א ־געםט
 באריח טײ-לעםעלע א סאדע, ע5י!עם&
 צױ און גיליצערין, לvtvל א און עםיד,
 װא־ געיןאכםע קװארט א אין עס םישם
 אלערלײ די סון בעסער איז דאס סער.

 אין אײר םארקױםט םען װאס װא&נרען,
אנםײקעז. די

 אוינ, אין ארײן םאלט עפעס װעז
 ריײ ניט אלץ םון םריחער אמזר דארפט

m מיט אדער הענם די םיט אוינ דאס 
 »ז זיין, ppkd סאן עס אנדערש. עפעס

 םיהאען זיך איהר ותט רײבען דעם סון
 שםארצעז אזוי נים װעט עס און נעסער,

 שםאף, ׳טםיקעיל דאס אבער אויג, איז
 דעדםון וחנם אױ;, איז זיד געםינם װאס

 נע־ די אין םיםער װערעז ארײנגעדריסט
 דערנאך װעם עס און אויג, םיז וועבען

pn ארױסצוגעםעז. עס שווערער סך א
שטויב, אדער קוייל יטטיקעיל דאס

 אפ- זיך קאן ׳אױג אין ארײן איז װאם
 דע״ דעם קאנױקטיװע, דער אויח זעצען

 דאס באדעקט װאס הייטעל, ליקאטעז
 אויגענדעקעיל. דעם םון אינװעניגסטע

 שטעסען ביצײבען דאס האן אםאיל איז
 דעם אױוי קוסט װאס געװעב, אוים׳ן

 אויגיעיעא, דעם םון טײיי םארער^טען
קארנעא. זיך רוםט װאס און

 זעהר עס איז םאיל ^עצםען דעם אין
 איהר און אוינ, םון ארויסצונעמען ^ווער
 #טאן <אזעז ניט קײנעם דאס זאאט

 וױסען, װעט װאס דאקם^ר, א אויסער
 םארװאונ- נים און םארזיכםיג זײז צו װי

אוינ. דאם דען
 מיט געםעהריליך זעהר איז פאא אזא

 אינםעקצין אן ורערען סאז עס װאס דעם,
 ׳שםיקעל דאס װאס צעכעי דעם אין

 דער אױף מאכען װעט קויל אדער האלז
 אז זײן, קאן רעזואמאט דער קארנעא.

 אמאיל און וחנחנן, װעט ראיה ןײ
ווערען. בלינד אינגאנצען אםיאו םען קאן

 קוייל שטיקעל דאס אויב דאריבער,
 באאד מעז דארף קארנעא, דער אױוי איז

דאהטאר. א זעהן
 אויןי איז קוי̂י מטיקע̂י דאס אויב

 פריאװעז דאס מען קאן קאנױקםיווע, דעד
אוםוים. םארשײדענע אויף ארױסנעמעז

 םיט׳ן אינט^עז נעמס ער^זםענס,
 םאוס א םאראורזאכעז ורעט דאס אגמ.

̂עט װאס טרערעה םיז  ?ןטײ דאס אםשר ו
ftp אחיסוואשען. סויל

 נעמט געהאילםעז, ניט האם דאס אויב
 אויג־ אויבער^טעז דעם םיז װיע די אן

 צװײ־ און גראבעז דעם צוױשעז דעקע^
 און <ypjn דאס אויס ציהם םינגער, מען

 אאזען, זיך וועט עס װי וױים אזוי אראפ
 אונטער־ םון וױע די או. עס לאזט און

 או^ אזא אױוי אםמר װעט רעסעל עטען
 אױבער״ דעם םרן י1שםא דעם *רןויקערעז

m v .אויג־חנקעי
 אין ארײנצוגיסען נױםיג איז

א• אוע ר ט  פון אױל, מװערען א טון ^
 נעדיכ״ דער אויל. מוסםאר םינעראלזנן

 דאס ארויסװןךאען גיכער קאן אויי סער
םרעהיעז. די אײדער שטאזי שסיסעל

 העיפעז, ניט אויד ראס זחנם טאםער
 אויבער־ דאס ארויםסטמערען םעז דאדוי
yor שטײ דאס יראפגעמעז איז דעסעל 
 װאטע רײגער אביסעל מיט קויל סמצ

ליװחננט. ׳פטיסעא א אדער
 דאס ״?ypip^p״ זײז הײסם װאס

 ,אויםנעדר^ט. *יז אױג אײן אז םייגט,
 אנ- צומיל מז געותועיױ קוםם דאט

ן וחנן אויג, דאם אזםרעגנאן  װײנר איז «
־ * זעדוענדיג.

 די סען קאן פיימן גמחוסט* די אץ
 גיעוער, דורו »«וויבט*ן ראיח קאסאקע

 «יז אנמוטרעגגמג די ®ארמייחודען װאס
o n .אױג

 גי*?*ר, •אסיגע קריגט איחר ווען
ט דאס װעט ו9 אױסנעסמרמז גאר ד ו ״

 נ»גױ iw^p ומט איחר גאר אױסזעחן,
 איחר װען צוזאסען. אױגען בײחו צען

 קאנט צוזוומען, אױגמן בײדע נאגוצט
 און דיסטאגץ וחומן אודטײיען איחר

 נײ סען חפט דאס טיסח״ט, אײנועחן
 ,vn דאם וױכםיג וױ ראיח. נאקויערע

 *ױ וחנט איחר װמן איחר חאגט
 אױסנע• אן מיט און אױג אײן מאכע!

 א אנריחחןן •רואװען םינגער ׳עטרעקטען
yp^*rזואנט. ®ון ארױס ^טחנקט װאס ׳
 אומ ״קאסאקע״ דאס האן מען װען

 פען קאן םארדיכטען, ניט גילעזער טיט
אפעראציע. אז דודך אױסבעסערען עס

דעם, אין נא׳מםעהט איעראציע די
 אין ענדערונגען נ^װיסע סאכט מען װאס

 אויג. דאס באװעגען װאס מוססויעה די
 גע־ שוחנרע, ן"P נים איז א«עראציע די

 יאקאילען » דערבײ מען גיט װעחנייך
אגעסטעטיק.

 אױגען די םאררמנט מען סײ אבער
 דאס טוט מעז סײ ׳א*עראציע אן דויר
 געמאן דאס םוז גיעזעו־, צו»אסעז דורך

 זזאט אויג דאס אייחןר םריה, װערען
 די פאריארען באנוצט װערען נים פיז

ראיה.

ה»רץ שװאכע דאס אמ הײז די
 א נעזעהן מען האט ילאנג ניט דא
 ״צװאנציג צייםונג: א איז קאי גרויסע

היץ״♦ םון גממטארבעז מענישען
 אסט נאנץ מיר זעהעז זוםער יעדעז

 סיר צ״טוננעז. די אין גײעסען אזעאכע
געװא־ צונעװעהנם דעם צו שוין זײנען

.tm
 נים נאר איז אאגע אםת׳ע די אבער

 םען מײנען. קאז מען װי ערנסם, אזוי
 דער םון ילײכט א?ױ נים נאך טטארכט

היץ.
 דט היץ גחיסמ די אז איז, אםת דער

 םענ׳שעז, א מסוים ^עצטעז דעם נאר
 םוס אײז מים װי סײ מויז מטעהט װאס

 איז כחןנש ,,דער :זאגמז םיר קבר. אין
 אמת׳עז דער אין ״.rn םיז גע^טארבען

 װאס ׳דעם םיז געשטארבעז גאר ער איז
 סך א איז קראםט װידעחןזםאנדס זײז

נעװארען. איגע״פװאכם
 אין אז מיר, זעחעז לםשל, ׳אט
 גאג־ דער פוז םארלויוי אין איז ^יקאנא

 םאילען טױט צאהל די װאך ילעצטער צער
 באםחג״ די איז וױ דיזע^ביגע, נעװען

 םריחער, װאך א מיט טענ םענדמע
 הארץ־ םון םאלעז טויט צאהצ די אבער

 מפרומ א םאג אײז איז האט קדאנקהײט
 16 ארום דורכ׳טניטאיכע די םון געטאז

.26 ביז
 מענשען נאר אז טרעםט, געװעהנאיך

 צוזאםען כרעכען הערצער מװאכע מיט
 םיזיעער וועםעס םענשעז, וזת. דער םון

 זעחר וועלען #נארסאל איז צושטאנד
 סײג~ כסעט ׳חיץ םיז שםארבעז זעלטען

נים. מאל
 חגר םאר באשטעטינעז צו דאם כדי

 האט עולם, ברײםעז םון אינםארמאציע
 נעזונםזזײט־ בוגדעםעז, נ. המרםאן דר.

 שיקאגא, שטאדם דער םון קאםישאנער
 סעקרעטאר סײס, םר. צו טעלעםאנירט

 אנ־ איחם און סאבט״ ״שיקאגא די םון
 םיטגלײ שטײנער א װיםיל נעםרענם,

 ״גע־ זײנען אתאגיואציע זײז םין דער
היץ׳׳. םון םאלעז

 סעסרעטאר דעם םון ענםםער דער
 איז שפילער באל שיקאגאער די סיז

אינםערעסאנט. זעהר
 װאס יאהר, םוםצעהן נאגצע די םאר

 גע־ דער םון סעקרעטאר איז סײס םר.
 ?יין םארנעקוםעז ניט איז זעלשאפט,
 בא־ זאל איםיצער אז םאל, אײנציגער

 np ניט דאס איז שםיד״ זון א חומען
 שפילער באל די וואס דעם, אויוי קענדיג

 איבונגען שווערםטע די םאכעז םוזעז
םענ. הײסםע די אין

 אויפ׳ן ווערט וועטערען הייסע די אין
אג־ באזונדערע א ארויםנעלעגם הארץ

אױסשליסליך קױפט

 ממםכיאפזזעע
 סשאי צװעמסמני

ר װחײס סחעע ר

ג’ מונ ת ס • w זרתוגג אין ח«(«ןן Din 
 עס סערועד. סין סיסטמם *■קיחיענױגע

onvovnvs ,ו*ס װ«ז »ז זיר nun יז« 
mp,« ניט וועט v w\ יױסיעטעחן 

Uiinoriy.)] גר׳נסטע די
: »1» *י« דערשון ח^נא מוסר חןר

 ניט איחר ד»ר#ט ט»ג ח״סען « אין
 חרך nun אייעד מעחר נ»<«סטינען

אינוננ. *וטי( *ון חיץ «וםי<
 #טינענדינע די *■*וחיטען זעחט

ם וינען מי i װמםערען חייסע די »ין נ
«»ג<| עם1 ׳<bi« ניט נ*(עסטיגט

 ש»רדייח* (״כט עסט טענ. ח״סמ »ין
מייו־. ײוז ס»(»טען װי שוייזען, נארע

 טרינסט װ»םער, קיח(ן נענונ טרינקט
 װען גמטרטנקעז, א״ז קײן ניט »נער
חייס. זעהר איז א״ך

 אזױ און (״כט אזױ »ן זיך טום
דער(ױנט. נעזעץ דאס וױ קיה(,

 און חערצער כע8װ1״ סיט מענ׳ג׳ען
ט חויכעז »  ראכען דארםען דרוק נ(ו

 ניט דאס ?אנען זיי אױב אינוננ, ווענינ
 נ»ר ד»ם און איננאנצען, אױסם״דען

שאטען. 1אי
שעד־ איז *ערז*נע! נעוױסע סאר

i (יר t װאסער. אי; (אננ צו בלײבען 
 יעדען װאנע א איז זאך נעסםע די

טאנ.
נאװענ(׳־ אין (עננעד װ;<ס נלייבט

ם. ד. פ. (וטם. כער

 פוט־באל־ וױנער נאױהמטער
 ־קײן צוױק קומט ״חכח״ טיעם

יאנואר אנהױב אמעױקע
 סון דירעקטאר דער טואוױס, אברהם

 ״הכח״״טור ערםאמרייכען ׳ערשטען דעם
 צוריקנעקױ װאס נאר איז אסעריקא, אין
 עי װעיכע רייזע, יענגערע א םון םעז

 סראנקרײך, ענגיאנד, איז נעסאכט האט
ױייען. און עסטרײך דײםשלאנד,
 הערר זיך האט עסטדײך אין זײענדינ

 ה. איגנאץ דר. מיט געטדאםעז םואװים
 בא• דעם םון ■רעזידענט דער קערנער,
 סער־ דר. .“*הכח ?לוב ארם8ס ריחמטען

 גאך װאזגש \ײ\ אויטגעדריהט האט נער
 אונ־ און אמערי?א הײז ivoip צו אםאל

 באזוכען צו דירע?ציאז זעיבער דער םער
 אםעריקא־ אנדערע און םלארידא #קױבא
שטעדט. נישע

 -ip נים אז םארזיכערט, קערנער דר.
פראמי־ אײניגע װאס דעם אױןי תענדיג

 דעם םארלאזען האבען שפיילער נענטע .
 טיעם דער איז םוט־באל־טיעם, ״הכח״
 דר. פריהער. װי שםאר? אזוי •ו?ט איצט

 װאס טיעם דער אז זיכער, איז ?ערנער
 יאנואר, אנהויב אריבעי?ומען אהער װעם
 וועט־ אויםצונעמען אימשטאנד זײז װע«

 פון טיעםס שטאר?סטע די םיט קאםפעז
 זײן בײ װי פוג?ט װעט, איז אםעריקא,

זיג. צו זיג םון געהן ׳באזוך פריהערדיגען
״הכח״ דער וױלען װאס שטעדט, אלע

 װענדעץ זיר זאיעז ^®ייעז, זײ כײ זאל
סקװער, ױניאן 31 ,“״הכח םון אפיס איז
יארח. נױ

h ון דג נאױימענדער נוןנץ* 
מאכער רדמןאוט באסטאן ױ

)ns •i9r •ס. וײ
 רײנקאוט־ צאחל געוױסע א דסטירען

 ארכײטער רי כאאײנפיוסען און שאיס,
m צו p\ שע״ ױניאן די אין ארנײטען 

 ױט• די םון אײדגע באסטאן. פון •*ר
 םארילא- שוין חאכען ארכײטער ױדאן

v זען v i געחן און שעפער טאון אװ אוט 
 די שעפער. מדאן אין ארנײטען ארײן
 םאײא־ שױן חאבען ארנײטער ױניאן

 *װעח דעם סיט סקול״ ״טרײניננ א נען
 פון ארכײםער צו טרײד דעם לערגען צו

 שגײדער, זױ טרײדס, נאדעל אנדערע
 גזד װעאמג אגדערע און ׳קאאו?מאכער

 וועל- און ארבײט, אהן איצט דך םינען
 װע־ איכונג טעג אײדגע נאך קעגען כע
ארכײטער. רײג?אוט גוטע רען

ױן זיך ;עפינט מס  אין •ונקט א א
 אין דאס לױטעט, װעאכער אגרימענט,

 ארבײטער די מוזען סטרײק םון םארלויף
 שטונדע א געבעז שעפער ױניאן די אין
 םריה, דער אין אדער צײט, זײער םון
 #5 ביז 4 םון בײטאג אדער ,9 ביז 8 םון
שעפער. גיכדױניאן די פי?עטען צו

 אנער־ איז ־סטריי? םון ערפאלג דער
 בא״ ארבײטער דער םון געװארען ?ענט

 באס־ אין פרעסע דער םון און װעגונג,
 באסטאן םון מאכער רײנ?אוט די טאן.

 ענדריד װאס צופרידעז העכסט זײנען
 זײער אײגשטעאען צו געילונגען זײ איז

 זײ װאם און ,6אטאי נאך ארגאניזאציע
 באדיננוננען מניאן אײנגעפירט האבען

שעפער. די אין
 גע־ םיז נעםעז די זײנען םאלגענדע

:?אסימעס סטרײ? נעראל
קאםיםע: פיקעטעג

 און גודביאן כעני םארמאן, סעמױעא
װעססאער. סעטױעל

:קאםיטע לאו
 מי^ער, איזידאר ראזענטאל, מאריס

גיינפעאד. אברהם
:קאמיםע םעמעיםענם

 אינזוקלער, דוד סלאוױנס?״, מאריס
תאהן. דזשויױם

:קאם״םע חאי י
ױ זעלמאן, לואיס ?ארסאן, אברהם  י

נאװא. סעםױעל הורװיטש, איס
קאכױטע: פעאנס

 סאאװינ־ מאריס ראזענטאל, מאריס
ppd טאריאסיז. םאריס

קאםיםע: ארגאגיזאציאנס
 ?אװעד, מאדיס מא?סי, דזשאז פיטעד

 מאריס ?רעסער, אייזיק ׳סירול הײמאן
 און לאב, ב, סײדאר, איזידאר װינאס,

נערבער. י.
 סםרײה םון טשערמאן גענעראי

:קאםיםעט
פדעזידענט, װײס האכסאן, דזשולױס

י. װ. ג. ל. א.
;קאםיטעט אמפארםאציאנס

מאריאסיז. מאריס
אי באארד עקז. אק .24 י

 ינםערנעשאנאל
באנק ױניאן

.1

.2

.3

A

5

 װערען חײנט קענט איהר
 אײער אין דעפאזימאר א

גאנק.
 דאלאר 6 פון «ק«וגם אן

 ר»צענש6 4 גלײר ציהט
אינטערעסט.

 אםלײנען ניט דארםם איר
 איחד װען שסעטער, אויןש

 דאלאר אײן מיט קאגט
אקאונם. »ן עפענען

■ רעכענם באנק אײער  א̂י
 יעדען אינםערעםט די צו

 אוים־ ם׳װערט און מאנאם
 ם#נ«טען. 3 אלע נעצאלט

 )4(פיר צ«לט באנק אײער
 אויה אינםערעםם פר#צ.

אקאונטם. םפעשעי «לע

.6

.7

.8

 אינ• דער פון פראפיםען די
 כאנק ױניאן םערנעשאנאל

 צװישעץ םארםײלם װערען
 דע־ און שערהאלדערם די

נלײך. פאזיטארם

 םעם־ א איז כאנק אײער
 חןזוירױ פעד. םון בער

 קאנם־ װערט און םיםםעם
 יארק נױ די םון ראלירט

דעםארט. בענקינג סםײט

 טראנםפערירען קענט איר
 םין אקאונט באנק אײער

 ניט און בענקםי אנדערע
 םיר צײם. קײן פארלירען

אײר• פאר טאן דאם וועלען
ט אויםלענדישען דעם פון רעקארד אונזער  םיר אז צײנט, דעיארםםענ
םיילען װעלט אלע אין פאםיליעס אייערע צו נעלם אריבער שיקען

דאלארם ■מעױסאנער אץ אױסגעצאלט אױץ״ הױז אץ במ
ױ שנעל, טל  ניט *רײזען״ ביליגםטע די צו — צײם אין איז פינק
עקםפענםעם. די אונז קאםם עם וױפיל םעחר,
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 עטי־ אינטערגאודאנאלער ערר
גראןױאנס־תאנגרעס

זלאגדא ןאי
ן («יום ו « )0 «״« .

 אין אר״נתחן ני׳סט |1א זאםענפאחר
ארױסםרעםמגןז. די פון אינהאלס
נצווא־ נעעפןגט איז שאננרעס דער

האט און ױני טען22 דעם מאנטאנ, ר״ן
טענ. 4 נעדויערט

אינעמעליי־ ז״נען עס װי גאכדעם
 האט כאנריסענען, עט(יכע געװארען ענט
ם װארט ערשטע דאם  *ipkB בארינט »
 אםסטערדא־ |1פ םעמרעםאר רער סען
|.1נר» מ. ׳. •ראסינטערן, מער

 געװארען אויסגעהערט זײגען ןדא
רעפעראטע!: םאלנענרינע

 —עםיגראציע די רענולירען דאם )1
 גענעראי־סעסחזםאר ,Kin (. ועםעראנט

 ארכייטס־קאנ• םראנצױזישער רער םון
םעדעראציע.

עםיגרא־ דער םון באנרעניצװנען )2
 -KP נעװיסע םאר פארבאםען און *יע

 װע״ םראנע די עטינראנטען. טענאריעס
 ארבייטער־עמי־ רי םון אםיםילאציע נען

 ■,DV7P — רעםעראנם — נראנטען
 איי■ עננ(ישע די פון הויפם־סעפרעםאר

זענבאנער.
 רעפעראנט — עמינראנםען־שוץ )3

 נע־ ד״טשען אלנעטיינעם םח הנאל א
וועיס״טאפםס־בונר.

 lit סאפטארען וױרטשאםטליכע )4
כיאת• .11 ׳. — װאנדעתננ רער

 די |ic עםיגראציע־פאליטי? די )5
 רעםעראגט — ארב״טער־ארנאניזאציעס

 די סון יפנדסעסרעטאר1ר מערטענס, נ.
פרןופאראיינען. בעלנישע
םע!1םארנעפ איז רעםעראטען די נאך

 vp ע(כער11 איז דיםפוםיע לענגערע א
ם זיך האבען  צעהנדלינ עטליכע כאט״לינ

רעדנער.
ארױסנעטראטען: זיינען פוילע; םח

זשוצאװס?׳. און ריאמאנד אלטער, װ.
״ יעפעראנטען, די סיי  רעדנעי די ס
li די אין אײננעטיילט זיך האנעז t״ 
 |1א ,עםים״ ן1ם — (אנערען הױפט

 פארםײ־ האבען ערשטע די ״איםים״
ײט םר״ער |1ם געראנה רעם דינט  אנ־1א

 *וױיטע די האבעז ראנענען דע־וננ.
יסטרא(יע,1א בעלניע, םראנפר״ך, (םון

ס וכחטח) קאנאחן סז  אױסגאס אן נ
 דעס 1צ שטעלוגנ גןנאטיװע » פאתוסקן

 אז ״זען,11נא 1« ויד נאסיחט |1א (אזונג
oy פון אינטןרעסען די אין ני־׳אט (יגט 

r ארנײטער*פ(אס, t v io) — רי ן1ם 
 אימיגראציע-(ענדער, די (18 ארנ״טןר

 איםינראנ- גחיסע צולאזען פרײע דאס
 רעדנער ״נײטראלן״ ״|p טען־סאסען.

נעװען. ניטט ז״;ען
 (א־ נ״דע צוױ׳ןןען ?אםף הויוט דער

 דער אין ivoippiiifio אנער איו גערען
 *ו אר״ן ט׳זענןן חעלנער ׳|k ?ןוםיסיע,

 iKii |1א (אנד יעדען pe פארטטעחער 2
 ארייננעכראכ־ די pe op;ia יעדען ם1או־
 געאם־ זיו סען חאט דע(ענאציעס טע

שעה׳ן. לאגנע .ערם
או חאט פאםיסיע די מ  זיו P8 דע

 »*p״7Pojik ס■ע«יע(ע א אױסנענילרעט
 ענר־ דעם צונענרײט האט װע(כע םיסי^

 רעז»(סויעם די פון oopvo נילטינען
צוזאסענסאחר. פאר׳ז

איינטטי־ איז םעפסט דאזינער דער
 צחאטענ• םה נעװארען אנגעױמען סינ

 אנט״ ח»ם רעז»(ו«יע רי װי אזױ םאחר.
 אנחענ־ די פאר ת1הנח נרױםע חאלטען

 ה»■ ננען,1עםיגרא*יע־נאנחןני* tie נער
 איהר םאר •ױ(ען סי{ דעלעגאםען די נען

נע׳טטימט. ני׳פם
נעװא־ נע׳שלאםען איז ?אנגרעס דער

 אד־ םרירריר םון רעדעס מרצע מיט רען
 (יינןור״ מהאנחעננינע1(א נראפױיי (ער,

מערםענם. |1א »ארם״)
זיבערט. נ.

)“צ״טתנ. (״םא(פס

>
ע ױ ש די ר אי ו ט ל מ י ר ג  א

ן א ר א נ ) ( ש ר טי הי ע סיי א ס
מ ימל»ס *ײס■ כױס ס»רס*וס ציקונסהי̂נ ו

 et'v איחר 1ווא ׳•וויגדלער^ פוו ■וחימו אויס• ײוי װי אוו סיײמנרי־ ווענעו קע■**
י סארנג רrי

.UUI ס*ס \v נאראס «יחר אײד^ר oo’igtin פײמ נים
 na« ■בסאייט איז ם»ם אוז on »תמר

̂יבם מדז«נר*. סתיס ידער «ד
tm גיו • «וו •־־* ״גי״ אייםײ ס״נייי M ח «װם«נ נ יזוזר. 1 -

 פון געשיכטע דער װעגען פונקטעז 23
ל8אונזער.אינטערנ«

 rn געשיכטע לענענס די
װאנזעטי נארטעלעטא

*). »••• it. ואױס
 סיט נעטםעקט ניט ח»ט עס אנער

 נ»■ yp׳7P»7it׳ די װעגע) ארױס׳פיפען.
 אמיםנערוקט ז״נקן cyn (דיגוננען,1ש

 נאגצע די מייסט אונז, נענען געװאחון
 דער נעצױנע) זיר ח»ט טענ עיף מע(ט.

 *3V11 ריכטער, דער •ראצעם. שענדליכער
 דעם ארויסנעטראנען האט טאיער, םטער

רטיי(.1א
p׳p סענ׳ןודינ־ סון שפור מינדסטער 

p׳׳o נעת שטים, זייז אין נעװען ניט איז 
 איו רט״(.1א ייח נע(״ענם ה»ט ער

 &ארװ»ס םארשטעהן, נעקעגט ניטט האנ
 ניטט דען דארף צי אזױ. םיר ער האסט

 אנער i אוט«ארטייאיש זיין ריכםער א
 נא־ איז זאך די װי איך, װייס איצט

 אױף tvpip נעםױט האם ער שטוונען.
 אױםעםרלישע אן עיעם אױף װי ט־ר,
 אױם־ אן ארנ״םער, י׳ןוום׳ער א — חיה

 רעמאמציא• א נאך 1דערצ און (ענדער
נער...

(°ײ)

 צו דעלעגאטען שיקט ״איקאר״
קאנםערענץ. ״געזערד״ דער

םארטרא־ זיין װעט אי?אר״״ דער
 ער־ דער כײ דעיעגאטען צװײ םיט טען

 ?אנםערענץ, ״געזערד״* אילרוסישער שטער
 טען15 דעם אנהויכען דך װעט װאס

 דעלעסו* די םאסקװע. אין נאװעםבער
 נאציאנאילער װאטענבערג, ע. זײנען טען

 װיצע־ דער און ׳אי?אר״״ םון סע?רעטער
יעװיץ. יע?ב ״אי?אר^ םון םארזיצער

 אפפאהרען װעילען דעילעגאטען די
 סעפטעםבער, םון װאך ילעצטער דער איז
 בא־ צו ?אגםערענץ דער םאר נאך כרי

 או?־ אין ?אלאניעס אידישע די זוכעז
 ?אגםערענץ, דער נאך ?רים. און ראינע
 אפשטע־ זיך זײ װעילען צוריק װעג אויש׳ן

 װײם־רוסלאגד אין ?אילאניעס די אין יצעז
 סיט באימגען זיך אופן רעם אױ^ א\ן

 םון אויסזיכטען די און צושטאנד דעם
 אילע אין ?א^יזאציע אידישמר דער

םארבאנד. סאװעםען פון טײילען
 ערשטע די נעװען איז ״אי?אר״ דער

 האט װאס ׳אםערי?א אין ארגאניזאציע
 ?א־ אידישער םון םראגע די אױפגעגוסען

 און םארבאנד סאװעטמז אין יצאגיזאציע
פס א נעשאםען  דער םאר באװעגונג הי̂׳

 שוין האט “״אי?אר דער ?אילאניזאציע.
 40 איבער אריבעתעשיתט הײנט ביז

 דעם חוץ א און ?עש אין דאילאר םויזענט
 זײ־ בראנעם, פילוגען, ׳טרא?טארס 20

 אין מכשירים, אנדערע און מאשינען
דאילאר. טויזענם 25 איבער םון װערם

המוסס פון !#חןסןוס
ײ  אויפשגײדען ?ןי■ איחר אײד ס

 ני» נאחפיימז און אחועיט״זטע!® דיזען
י1• ״י ■.9p«i pn י  fiiM •jm איחר װ

חןבען דארפען

ען םיר נמםוןפ חןנ
123 (1B צו עמעגױ, פיגפטע

עזז. פינפטע 321
םלאר טען1 סטריט׳ טער32 חןר נײ

ט ת#נען סיר ס ק ^י ג ויי צקסטרא י
 •רןסע; *ו נתטיעך װײעו סיגימארי
 ח®״ םיר בעלױוײע. ױן ילן׳■ װעלװעא,

ך בען  םאר• אין סטיםמס בעסטע די יוי
 גאראגכי? k סיט סטיס ®דוקענע קע®,
םא#יגס. ■ינקינג אויו

 דעזיײ ורעסערס, אלע אײן לאדען םיר
 נײע די זעתן קוםען צו באסעס ױן נערס

 ױן ביעטלעד ווײער די פון םאחןלס
I װילקאמ^ן זײגען אלע סטיםזןרס.

 און פלאש *םעריהען רי
®רעסכ»רד װעלוועס

מםפאני
p'^־ נױ עװ״ נ»םע’» 321

 .6651 (1א 6650 א׳פלאנד :טעלעפאן
אםענז־עם. שנעל ארדערם נטרי1קא

 ליבערמאן און ^אלדמאן
לאיערם

302 BROADWAY, NEW YORK 
Telephone: Worth 5623*5624

■> —....— ■ ------- ■
ם נ׳ י טי ש ק לי נ נ ױנ ײ עז ל ד קו ס

יארק נױ סםריט, גרענד 266
ן ?ריסםי בע®. ו  י

סםס. םארסײם
 ארטש«רד מעל.
2 4 8 8

 דעזיײ •»ר סקול
 ון1י קאטיגג גינג,

 םענ^ לײדי^ פון מאכען »לע אין גרײדינג
 יעטערנם גאימענטס. פ$ר און ®שילדרענס

 ■רײזןן. טעסיגע *ו געשגימע! ווערען
יאײי־ גאנץ א אפען v״ סקיל די

כוך־םארםאט. גרױסער זײיטען, 600 אייבער םון בוך א איז דאס .1
גרױםארםיג און געדרוקט ארטײסםיש שעהן, איז בוך דער .2

געבונדען.
שםעהם בוך םון םעקסמ דער .3 װערםער, isoxx« איבער פון בא

ביבליאגראפיע. םולשםענדינע א און בײלאנעם אינטערעםאנםע חוץ א
פארשטענד־ אח פליםיגע לײכםע א אין נעשריבען איז בוך דער .4
שפראך. ליכע

העלדען די זײנען ארבײטער די פאלק. םון געשיכטע א איז דאם .5
כוך. דעם פון

 און טײנונגען אלע נעלערטען. א םון ארבײט די איז כוך דער .6
גאהאנדעלם. אביעקטיװ װערען שטרעםונגען

געשיכטע די דערצעהלט װערט אוםן אינטערעםאנםען א אויף .7
םטרײקם. גרויםע אונזערע פון

 דער םון באטראכםונגען און אונטערזוכוננעז ענטהאלם בוך דער .8
אעדוםםריע. דער אק צװײנעז אלע פון ענטװיקלוגג

דער פון נאנג איצטיגען דעם אוץו בליק קלארען א ניט עם .9
אינדוםטריע.

 אנ• אלע װענען אינפארםאציע פון אוצר אן פארםאגט בוך דער .10
 צו אויםהויכען זי און אינדוםטריע אונזער רעםארםירעז צו שטרענגוננען

םדרגה. עקאנאםישער העכערער א
 ױניאנם אםאלינע אלע די םון רעקארד םאלשםענדיגער א איז עם .11

אינדוםםריע. דער אין
 געשיכםע ױין געםינם אינםערנײשאנאל דער םון לאקאל יעדער .12

בוך. דעם אין
העכםםען ®ון אונטערנעהםוגג עדיוקײשאנאל אן איז בוך דער .13
םארט.

 דער צו ■ בײטראנ אוםפארגלײכליכער מיכטינער, א איז דאס .14
ארבײטער־ליטעראםור.

 װאם םיםגלידער די םאר װערט כאזונדער א פת איז בוך דער .15
יוגיאן. א-נםעתיישאנאל אונזער ®ון שיקזאל םים׳ן זיר איגםערעםירען

 באוואוםםער דער פון געווארען ארויםנעגעבעז אי« בוך דער ב6
אמקארפארײםהןד. חיבש װ. כ. חוח םאבלישינג

דאלאר. 5.00 איז מך דעם פון פרייז דער .17
 צו נוך א באקומען קאנען אינםערנײשאנאל דער פון םיםגלידער .18

דאלאר. 2JBQ פאר פריח, האלכען א
 בוך דעם קויפעז זײ ווען חןםאלם נאר באקוםען זײ קאנען דאם .19

יוניאן. דער פון אפיס אין
jo םטרים, טע16 וועסם, 8 אינטעתיישאנאל, דער פון אפים דער

 װאו אוועגם, אין אוחר 7 ביז דאנערשםאג און מאנטאג יעדען אפען איז
כוך. דעם באקוםען קאגען םיםגליחןר יארקער ניז די

J1 איז בוך דעם באקוםעז קאנען ■ואוומץ דער פח כדטנליז־ער 
מגיאן. לאקאל זײער

 נים דארןז ױניאן אעםעתײשאנאל אתזער •ון םיטגליד קית
. בון. דעם אײנצושאפען זיך םארפעלען

J3 ליפמל גרעסםע די פון געלױבם שםארק זעחר וחןרט גוך דער 
ש*ראו. עעלישעל דער אין ראםור־קריסױקער

דעז״נינג לערענס
װעכענטליר דאלאר 200 ביז so פת פערדינען קענם איהר

כעריהםםער דער אין קורם א נעהםט סר,והל דעזײױנג מיטשעל
נאיםענטס םאי לײדיס און האײדער סינדער און םיסעס מרייעז, מענ׳ס, ®ח
!זוי יעתיי ניננ”זער פאר יחסהי סיםשעי די im סעג׳ס ^»״2! דער• הל סענ׳ה אוו גארכתגםס םאר םאר ררעםע^ סום^ שלאו̂ה פיםעז

, יאחר. 5C איבער גמנרינדעט
עררײכם חאט םסול די

רעזולמאבמ?. בעססמ םיסטעםמן, נײע אידזרנז, ניחן
 באלדינ■ v סיינם ססול דעזיעיננ םיטשעל דער איו פורם א

װײדדימס■ נוםמ אוז שםעלע
 עס את םתיעז, PK סענער ם»ר יראפעםיאז נוםמ א

ישצו(ערנען.1א זיר (ײכם זעהר איז
■■jnniu ימ*נ*\• אײער »יז װערעז נענעכעז וחום לעסאנס« 

זי?ןײ̂יזר*י ייעם זיים ייײי אים שפריד׳ ״יי ? קאםיאניי סעשיאז עלםםסע די ?ײנען סיר *2*2 ™ .מעזי' ײי אויסלערנמז םאר׳ז באדיננוננען די וףןםערנ® אלערלײ שנײרען אוז םעשיאנס *ארסויסען םיר
סלאסע?. אװענט אוז מאנ

■רײםיג יח םיםװאר סאנסאצ׳ ז,^־תלאס̂גמוז®
ע י י ד םמיחל• אונזמר אין חנםןונםטרײשאן •

איג#*ר«מחג ■רײ■ טאר ■ערוענלױ פוםס
ל ע ש ט י ג מ נ י ג ײ ו ע ל ד ה ן ק ס

•6970 װיטקאנזי! טעלעםאןיארק. נױ םטריט, טע37 וועסט 15
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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 shoes unless you 
actually see this Union Stamp.

Boot & Shoe Workers* Uni
A 2«  's u  MME R BTRMT? B08TON* M A a "
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COLLIS LOV1LT
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1926 ב?ור,oycayp מער17 סרייטאנ,

̂רעסט אץ הדז יוניטי אונזער  אוק פ
סמזאן פרפאלגרײכען פארענױגט«ן

 » — םעוםעסבער. nmid דעם ם»נטאג, נעװארען גע*י*סען איז חויז די
 vm פון ײיק־ענד חןם חױז ױניטי י*ין פארבראכ* e«n עוים גרױסער

 נענעגען איז אװענם ייטערארמזער און קאנזוערם שעחנער א — ח*נח
רײזען, אנרחם כאטײייגם זיך ח*בןן עס — פרייטאג. יףגםען נעווארען ■I.אמ זװקער םעלעםקי, ליביז, ז 

חאלפערן — פיאנא. דער כײרעדעס. קומע חאלמען אלױוער און

 פגאנסידט פיר ח*נען װאן- יעצטע
 ױגיםי די «ז ,נערעכטינקייט״, דער אין

o 20 ניז אפען ויין וועט חױז nסע•־ טען
מד .n ד. םזנםמר,  op נפור. ױס ארי

 דעד סון אנזינט די מיועז װירקלױ איז
 אזױ יפי op סארווא<טוננ חויז ױניטי

ארויסנעװיזעז, אנעד זין־ האם עס זייז.
 ווע״ נעעיפםעז געםוזט האט חויז די *ז

פריהער. רען
 װאם די או *נאנסירט, האנען םיר

 jib װיק״ענד דעם םאר ארויםפוטען ײייען
̂יייעז ױם־כיור,  רעניטםרירען. נרייך ױך ז

 םעהרםטע די זיך האנעז אנער, *ייחױ,
סיינענדע, נסים, אויף פארדאזען ז״ םון
רעגיםטרירען¥ זיו זײ דארםען װאס אז
 נסייא זיי װעיען אפען, 1זיי וועט חויו די

 חאנען זיי פון םך » װי ארױספאחרען,
 איצט זוםער. פון םארױיף אין נעםאן עס

 די חאט םיזאן, םו) ענדע נײם אנער,
 דעם אױף נעסענם ניט םענעדזטםענם

 צאחי נענינענדע » וויבאיד און בױען,
 חאם רעניסטרירם, נים סריחער «יך ה*ם
 צי זיי, אױף װארטען נעסעגם ניט םען
מו װעיען זיי  איז דאן ניט. אדער קו

 די ית<נעד צויינ מניעח, א נאד נעװען
 װערען, צונעסאכט נעדארםט תאט חויז
״חעי■", םעהרסטע די װאם איז דאס און
 דיי- אין און סיטשען איז ארבײטער די

 קאיעדז׳פ און ארבײםער זיינען רום נינג
ײס. ױננע  זיך חאבען ארנייטער די אי י

 צו יטםאדט אין צוריפקעהרען נעדארםט
 די אי בא׳פעפטינוגנ, נעװײגייכער זײער

 נאדארםט האנען ױננעאײט קאלעדזט
 ׳פםר זייער פאיטזזצען צוריפ םאהרעז

אחיםנעװיזען, זיד האט פאינייך, דױם.
 נע־ איז יעננער חויז די trey הא^טען אז

 נע׳פר** איז הױז די און אונםענייך, װען
 הא־ םיר װי סיזאן, פאר׳ן נעװארען םעז
 דעם םאנטאג, נעזאנט, םריהער ׳|ir נען
 םריהער ײ«ך א םיט סעפטעםבער, םען13
אנאנסירם. ױעצטענם הןיבעז םיר װי

 ױניטי דער אין םיזאן לעצטער דער
 דאם ערפאינרייכער. אן נעװען איז הויז
 מעהרער פון נעװארעז באזוכט איז הויז

 טראץ םריהער, ווען אירנענר װי םעג׳פעז
 רענענם, םילע די װעםערען, שיעכטע די

 האבען nyv«<«זוםר* איע װעלכע םון
נעייטען. ׳שםארפ

 ה*ט הויז ױניטי די אויר נאםיראיך,
 אט נים ײען נעייטעז. אניםעי דערםוז

 םיזאן דער װארט ותטערעז, מיעכטע די
 עס נעסער. נאך באדייטענד נעװען
 שיעכ־ די צמיב *ז יוערען, נעזאגט דארף

 נױ איז *םים דער האט וועטערען םע
 םוםע די ארױסגעצאהי־ם צוריפ יאי־ק

 םעםבערס, צו דאיאר 5,000 איבער פון
 םאח־ צו רעניםםדירם זיך האבעז װעלכע

 חרטה רןנענם די צוייב האבען און רען
 פרױוא־ אין נעםאהרען. גיט און נעהאם

מר פע ע  ווע^׳אײנער *ז זיך, םיחרם יל
 עלט1 איץ *אהים און זיך רעניםםרירט

 ״iifT םאכם םעז אגן ארויסהוםען, אויו•
 דאר־ וואס די םאר אראנדזשםענםם נתן
 פײן סײנעם נמז נים ארויםסוםען, םען

 איין .צאחלעז װאם די .pmv נעיט
 וועםער דער צי ארויםפפחרען, דארפען

 האם אפיס אונזער נים. ארער נוט ),א
 האנד־ שםרעננ אזוי נעסענם נים יאבער

 *ז ערקלערם, האכען װאס די איז לען,
 גאפוםען האבען םאהרען, ניט סענען זיי

 ווי־ אז סײנט, דאם נעלט. זײער צוריפ
 צוריתנעצאהלם האט אםים דער באלד

 זיך תאב«ן װאס אזוינע צו דןולאר 5,000
 ארױם^ופאוזרען, םאחפריבען נעחאם
 20,000 איבער פון םארלוםם א ov מײנם

 וזאבעז וואם םר א וױיל ביזנןם, ד*לאר
 דריי פאר זאנעז, לאםיר אײננעצפחלט,

 *חים, הונמא זײ ווען םעכ, פיער אדער
 אדער וואר א נעװ״נליך זײ טטפהעז
o םראץ נעזאנט, וױ אנער םעהרער. n 

ערםאלנריימר. אן נעורען סיזאז רןר איז
*רױםנעװי־ ep ויד ח«וט באזונדערם

 חא־ סיר װי הױז. די מליםען בײם זעז
 *רוים־ זײנען געואנט, טויז,םריחער נפז

dpi it םך • נעפוםעז  ippipb וױפחזגד 
מר ח.לדטואררא םון  זיײ נעטס 600 אי
—חמיםטריו םעחרםםע די נפפוטען, גען

 ניט זיר האבמן וועלכע םך » און
ם » פ  מד איז חויז די רפגיסםרירפן. מ

 איז נאר נים אימרפילט. וועןפאפם״•
 דימינג גרויםער דפד •ארפילט נעײעוי

 600 אינער אריין נעםם וועלכער מם,
tw2jm,\ או  tPDPJP[ אויך האם |pe נ

 נעסוזט האט טפן יארם׳יפס. די אויא
 אלע די םאר טיטעז עסםמרא צוטטעלען

w n# זײניז ײפס tPowpSv, דער און
‘■ •A M A A M A  ■ b i b B A B M U A ilf t  I B M ott געוחנן איז עולם נרויסזנן

 דוד חאט םריח דער אין טרײטאג
 םאמעזונג יעצטע pn געגעמנן *ינסחי

o מוז n ,רער אין זונטאג אנמםאט סיזאז 
ט םעז וױ אזױ וױיי םריח,  גערעכעגט, ^

 אוחנתם^חרען וועתן געסט סך א אז
 אונטערחאילםונ־ יעצטע די זײנען #מכת

 םרײטאג. םאר געװארען אראנדטידט גען
 גע־ איז געװ״נייה װי עוים, גרויסער א

 אוים־ האט און פאריעזוגג דעד בײ װען
ענטוזיאזם. סים םאריעזער דעם נעגוסען

נעװא־ געגעבען איז אװענט פרײטאג
 סי?אן. םון סאנצערט לעצטער דער חןן
 שעהנע א געװארען דורכגעםיהרט איז עס

 ייטערארײ א און ■ראגראם םודקאיימע
 מוזיקאיישער דער אין אװענט. שער

 סע־ ה׳ באטײלעט זיך האט *ראגראם
 יארק נ>ו דער םוז טמעליסם א לעסקי,

 גע־ האט ער ארקעסטרא. סיספאד
 האבען װעיכע נוסערען אײנעע מיילט

 ענטוזיאזם. םיל עוים כײם ארױסנעדו&ען
 סון ייאגיסםין די בעקיער, סיידי מים

 טשע• דעם בןרגלײט האם הויז, ױניטי
 באגלײ־ א^זר איז •יאנא דער אױןי ייסט
 טי< עולם בײם ארויסנערוםען האט טוננ

באװאונדערוגג.
 יױ די םון אימער נראדע צוקער, ה׳

 געזונגען האט כאריטאן, א ׳געסט גיטי
 אי־ אין און ענניי^ איז לידער אײניגע

 גאנץ עוילם בײם האבען װעלכע ריש,
אויסגענוםען. עםארק
הא• אװענט ייטערארי^ען דעם אין

 און ר^יזין אברהם כאטײילעט זיך בעז
 ױניטי דער אין נעסט ביידע ייבין, ז.

 דעקילאםירט האט רײזץ אברהם הויז.
 װעל־ יידער, שעהנע זײנע םון בוקעט א

 םיט אויפגענומעז האט עולם דער כע
 פאר־ האט ליביז ז. באנייסטעױנג. םיל

 אײנע זאכעז, זײנע םון ■אר א געלעזען
 ערנ־ אן אײנע און הומאריסטי^ע, א

 אויפנענױ האם עולם דער װעלכע ׳סטע
אילאדסימענםעז. םויע מיט םעז

יעצ־ דעי נעװעז איז דאס װי אזױ
 אװענט ליםערארישער און קאגצערט טער

 געשיאסעז, זיר האט הױז די אײדער
אױסצוהערען אױך צײט איז נעװעז איז

 םון פארװאיטער די פון ווערטער ■אר »
 חאי• װײס״ירעזידענט חויז. יוניםי חןר

 חױז ױניטי םון ט׳ןוערסאן דער ■ערן,
 םון טשערםאן חור געװען איז #קאםיטעט

 פארזאכד די נעעםענט חאט ער אװענט.
 װעיכער אץ רעדע קורצער א טיט יונג
 טװעריג־ אױוי,די אמעוױזען חאט ער

 אויפ־ בײם דא זײנען װעיכע קײטען
 ױ;ײ די וױ אינםטיטוציע אזא חאיטען

 יי1ס אויסגעדריקט חאט ער הויז. טי
 אנגעמטעל- איע די םיט צופרידענחײט

 װעי־ #■יאץ דעם םון ארבײטער און טע
 אוםן װאונדערבארעך א אױוי האבען כזן

 םון םארװאיטונג דער םיט ?אאיערױט
 דעם, דאנק א נאר און הויז׳ ױניטי חןר
 דער געװען מזונייך איז געזאגט, ער חאט

 גע־ האט הויז ױניטי די װאס ערםאיג
 אנגע- אויך האט ער סיזאן. דעם האט

 באצוג אין •יענער געװיםע אויזי וױזען
 קוםענדען דעם םאר הויז ױניטי דער

 גלייך װעט םען װעלכע •לענ^ה סיזאז,
 טעהר װעט ,עס דורכםיהרעץ. נעהמעז

 בעפאר װי געזאנט, ער האט ׳זײן ניט
 פא־״ זיך האט הויז ױניטי די װען דאס

 ער״טט און אנטלאםעז, מען איז ׳סאכט
 גענו־ וױדער מען האט זומער נעקסטען

 דאדטען דאדף עס װאס םראכטעז מעז
 ניט מעהד װעט דאס װערען. געטאן

אנסאננעז סען װעט נלייך שוח זײן.
 טאר נױסיג איז װאס איעם טאן זעהן
 זו־ :עקסטען כדי סיזאז in:yoip דעם
 ױניםי דער םון ערפאלנ דער זאל מער
גרעסער. נאך װערען געמאכט סענען הויז

 •פארגע־ דאן האט האיפערן ברודער
 מענע־ דעם אליװער, סרײנד ̂טטעלט
 חאט ער און הויז, ױניטי דער םון דזמער

 ^ונק̂נ צו^ און רעדע קורצע א געהאיטעז
 סי־ פארגאנגענעם דעם װעגעז רײדענדיג

 אוייג־ ער איז ׳הויז ױניטי דער אין זאז
 אײנצעלדױיטען מעהרערע אין געגאנגעז

 ^װעריגקיײ אלע די אױןי אמעװיזען אוז
 םארװאלטעז בײם דא זייגעז װאס טעז

 אויס־ האט ארן אינסטיטוציע, קהל׳שע א
 ױני־ דער צו דאנהבארקײט םיל נעדריקם

 איע די צו אויך װי סאמימע, הויז טי
 דער םאר ארבײטער יאון אננע^טעלטע

 כא־ האט ער װעלכע קאאפעראציע .פולער
 נע־ ער האט דעם, דאנק א נאר קומען.
 דורכצופיהרעז געוחגן מעגליך איז זאגט,

 אנגע־ האט ער עדפאלג. סים םיזאן דעם
 עס שװער װי פאקט, דעם אויף וױזעז

 טטעיען,’ צו צוםרידען מעדשעז בכלל איז
 װעלכע מענשעז, נאך איבערהױפט און

 ער־ זײ קאגטרי. אין זומעי ארויס קוםען
 וױפיל מעהר סך א געװײנליך װארטען

זאנט — אבער ׳דאך געבען. זײ קען מען
ז----- ער י די און נעיוגגעז, אונז עס א

 געװען זיינען באזוכער צאר.ל גרויסע גאר
 אליװער םרײנד אויך צוםרידען. באמת

זאכעץ, געװיסע אױף אנגעװיזען האט

 און וועחגז םארבעסערט דאדםען וועיכע
 םאר׳ן וחגחנז םארבעסערט וחניען װאס

 םארזיכערט, חאט ער און םעזאן, קומענחןן
 װאס איץ, ווערען געטאן װעט עס דאס
 װעלען װאס מענשעז די או מעג^ה נאר

 זײז זאיעז סיזאז, קומענדען ארויסקוםען
 עפ זײנעז זיי װי צוםרידעז מעהר אך5

 אױם- האם עולם דער איצט. בי? נמװעז
 רעדע זײז איז מענעדדפער דעם נענומען

 • אפיאדיסמענטען. םילע םילע, מיט
 אז באםערסען, מיר װילן של(ם צום

 געגע״ זײנען װעלכע סאנצערטען איע די
 אין הױז ױניטי דער אין געװארן בען

 אראנזמירט זײנען סיזאן, םון םארלױןי
 ^דיױ דעם םון הילױ דער מיט געװארען

זער פון דעפארטסענט קײ׳פאנאל  אינ־ א̂ו
 ^װעס״ װעלכעז םון #ױניאן טערנײ^אנאל

 4סעקרעטעיי איז ק*הן מ. םאניא טער
 וײנען זועלכע ארטיסטען מעהרסטע די

 ױניטי דער אין געװארעז ארויסגע^יסט
 דורכ׳ן געװארעז גע^יהט זײנעז ׳הויז

 ארטיסטען דעפארטכיענט, עדױקײשאגאל
 ארטיסטזגן, די אוץ ראננ׳ ער׳טםען פון

 אלע זײנען ארױסגעסוםעז, זײנען װאס
 ענטױ םיל מיט געװארעז אויפנענומען

 דער איז עולם גדויסען דעם םון זיאזם
/ הויז. ױניטי י

זײ״ װאס פונקטען, אלע די װעגען
 דער־ הויז ױניטי די ^יסען בײם נען

 םארבעסערונ־ די װעכען נעװארען, מא;ט
:iv א. א. װערעז, געמאכט דארםען װאס 

םאל. ן1ז6צװײ א רײדען םיר װעלען ׳װ.
סםעד־רעפארטער. «

םעזאן אן פאנגט קארלא סאן
 מוזיה־ נײעם פון שװאלב עױטטע די
 די דא. ׳פויז איז יארק נױ אין סעזאז

 מאנ־ האט אפערא-קאמפאני קארלא סאן
 סענטשורי אין אנגעםאננען א<וענט טאג

 און װעסט פארק סענטראי אויף טעאטער,
 סעזאז פוםצעהנטעץ איהר סטריט, טע62
 װעט װעלכער אפערא־פאי׳טטעלונגעז, פון

צײט. דרײ.װאכעז אנהאיטען מאל דאס
 איהר געעפענט האט קארלא סאן די
 װאס אפערא, אן ״קארסען׳/ פיט סעזאן

 הערענ־ װערען םיאוס ניט קײנטאל װעט
 זיננער די װער יס1א ניט םאכט עס — דיג

 גרא־ האט קארלא סאן די זײן. ני׳ט זאלען
 אפעי דער איז קרעפטעז םײנע געהאט דע

 לארנא נאכיעז מיט׳ן זיננערין נײע א רא.
 ״קאר־ פיז ראיע דער אין דזיטעהסאן דון

 נאמען פיט׳ן זינגערין נײע א נאך כיען׳/
 םיז ראיע דער אין דז^אהנסטאן לאים

 דער אין באריטאז נײער א ״סירןאעלא׳/
 איז טארעדאר, דעם עסתאמיא, פון .ראלע

 קא־ דעם פון ראלע דער אין באס נײער *א
 דער זוניגא. גװאדדיע, דער פיז פיטאן

הענט. נײע אין אויך איז באלעט

א״נטערנעשאנאל אונזער פון מיטנלידער
ר ה ם י ה ר ב

ריזיגער

נײעם דעם אין

מדחןן ססווער מעדיסןןן-
םטרימ טע58 און עװענױ1 טע7

סעפטעמבער m דינםטאג
ארבײט דער נאד באלד

 לײדים אינטערנעשאנאל דער פון מיטנלידער אלע
בא־ צו זיד גערופען װערען ױניאן װאירקערם גארמענט

 קאמח אין דעםאנםטראציע, ®ראטעסט דער אץ טײליגען
 םיטגלידער אונזערע פון קײנער זאר אינחשאנקשאן. גענען

 זיין מוז דעמאנסטראציע ■ראטעסט די קומען. צו םארמעלען ניט
געזעהן. ניט פױוזער נאר האט יארק נױ װאס פארנעם אזא «ז

םעקרעםאר. באראח, אברחם •רעזיחגנם זינמאן, מאריס

»ן8 ת » מו ע צי יוניאן ווארססרם נארםענם לידיס זתסערנעשאעל רער פון פי
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 שטורםעז סםרײקער קלאוק םויזענוער צעהנדליגע
אינחשאנקשאן געגען נארדען סקװער סערסאן אין

 נינפא׳ הײמאן, זיגמאן, — געזעהן. װען זעלטען האט יארק נױ וואם לעבען און קאמןז מיט פול דעמאנםטראציע מערהװירדינע א
 שטורמ־ א טיט אויפגענומען װערען רעדנער אלע — זאל. אץ ארײנקומענדיג אװאציע גרויםע א באקומען גאלד און לאגארדיא

 אן נעמט פארזאמלונג — נארדען. סקװער טעדיםאן צום מארשירענדיג ארעסטירט סטרייקערס הונדערטע — אםלאז. דיגען
סוה. זיגרײכען א צו ביז אומשטענדען אלע אונטער קאמןז אין שטעהן צו רעזאלוציע א אײנשטימיג

 םאר באװיזען אםאצ וױדער דינסטאנ דעם האבען קאאוקכיאכער בראווע אוגזערע
 ױננ סאחטירט, זײ האבעז טויזענדער צענדציגער די אין זײנען. זײ װער װעלט דער
רײהען. אסענע56גע? איז קריסט, און איד מענער, אוז םױיעז ׳אאט איז

 האבען האאות־^עפער, נעסעטעאטע »אע םון וױ גוט אזוי ה*אס, סטרײק »אע םון
 ^טעהט װאס ארםיי קלאוסםאכער דער םון באטאאיאנען די פחנות, די נעצוינעז זיד
 האבען גארדען ססווער מעדיסאן צום געהענדיג און װאך. צװעאםטע די ^טויז יןאמו* אין
 ייח1א אינםערנע^אנאא, אונזער םון אםיס דעם םארבײםאר^ירט סטרײקער בראװע די

ר דער אויף #באארד דז^אינט םיז אטיס דעם אין ׳גאס טע16 דער ע ט גאס. ^
 יארס נױ און געצױגעז, און געצוינעז זיך האבען סטרײהער די פון רײהען די און

 טאנ, בײ דיגסטאג פױטען א pn דעםאנסטראציע, שעהנע א געזעהן אמאא װידער האט
 גארדען, סקװער מעדיסאן ריזיגעז דעם אין און נאסען די איבער דעמאנסטראציע א

באװאוגדערוננ. גרויס אאעםעז םון ארויסרוםעז געכלוזט האט װאס
 רײהעזי געיפצאםענע אין מאױשירט זײ האבען קעפ, געהויבענע כױט מוטינ,

 נענען סראטעסטירען צו גארדעז, סקװער מעדיסאן איז םארזאםלוננ ריזינער דער צו
 םארווערעה זײ וױיצ מעז װאס דעם מיט באגאנגען, זײ געגעז ורערם װאס אוררעכט דעם
 ^ווערען דעם סםרײה, זײער ערפאיצנרײך םארעגדיגען צו איגדזיטאנ^שאז, אז דורך

 זיי און בא^עבאםים. זייערע נעגעז צײט װאכען צ׳װעלף ׳טויז פיהרעז זײ װאס קאם^
ט האבמן ר ^י א  א^ע אונטער קאמןי >נין עטעהן צו מנםשלאסענקײם םולער מיט מ

 האט גײסט זעצבער דער אט איז נעדויערמז, מוזען זאא דאם לאננ װי אוכרפםענדעז,
 נארדעז. סקווער מעדיסאז דעם אין םארזאם^וננ ריזיגער דער אוין״ געהערשט אויך
 אח מוטינ קעמםעז צו !ענד זיגרײכען א צו ביז סטרײקען :געוחנן איז אויסרוח דער

 זײ נאכנעבען און ױניאז דער מיט סעטאעז וחןלען באלעבאםים די ביז אנםישלאסעז
!קאמף איז ׳פטעהעז זײ וחגלכע םאר םאדערוגגעז, נערעכטע
 טראנספא״ כאראסםעריסטייטע געטראנעז סטרײחער רי האבען מאר״פירענדיג און
 נעקאנט האבען םיר װאם אײניגע בלויז זײנעז אט אויפישריםטען. פאסענדע דאנםעז,

:אױפכאםען
קלאוסס!״ הײז tA מאכען ״אינדזישאנקמאנס

סטרײהען!" םארװעהרען אונז זאל װאס געזעץ תײז ניטא ״ס׳^יז
סקעבעז!״ צװימען אונז זאא װאס געזעץ קײז ניםא ^ס׳איז

לעבען!״ מענעליכען א מאכען װילען זײ און מענץןען אויך זײנעז ״קלאוק־מאכער
ארבייטער־סטריײןס!״ נעגעז אינדדפאנק^אנס םיט ״ארונטער

!׳׳ארבײטער די םון קאמף דער ?אא ^אעבעז
* ״ױניאז! קלאוסמאכער די זאא ״לעבעז

- זיג!״ צום קאםןי
 ניט װעלען פריזאז און אינדזשאנקשאנס םינדערס: םר. די צו װאמונג *א
סטרײק!״ אונזער ברעכעז

 איבער דעםאנסטראציע דער אויױ נעהעױשט האט װאם גײסט דער איז דאס אט
גארדען. םקװער מעדיםאן ריזינען דעם איז אח נאסען די

 היסטארײ דער אױו* רעדנער אלע גערעדט אויך האבען גײסט און pr דעם איז איז
 וױיס־ אױםנעםראםעז, זײנען זײ וױ רייחע דער איז אײנער, ווי אלע סארזאמלונג. שער

 שלאס־ ױםף ױניאן, איבערטיס סיװיא די םון 4טלי נוירלי עליזאבעט גינםא, סרעזידענט
 *אריערם, די pt נאלד, גארדיא,.ב. אא חאננרעםסאן אמאלגאמײטעד, םון״די במרנ,

 אױם־ האט האל אין עולים ריזיגער דער און הײמאן, א. און זיגמאן מארים פרעזידענט
 א מיט און ענטוזיאזם סיא מיט אילאז, דונערענדעז א מיט רעדעם די נענוםעז

אװאציע. ^טורם׳דיגער
 נויטית די ניט מיר האבען נעשריבען, ווערעז שורות די װען מאםענט דעם אין

 םיר נעזאגט. חאט רעמער יעדער װאס דעם פח עפעס כאטש איבערצוגעבען צײט
סאא. *ודיםעז א םאר איבעראאזעז עם מוזעז

 םאר־ היסטארישער דער םח טשערמאז דער געווען איז זימערםאז ם. ברודער
 ארנאניזאציעם טיאע טון מעאעגראמאן םך א םארגעאצזעז האט ער און זאםאונג,

 גרויםען דעם pא היאוי םואע זײ םאףיןזיחגכענדינ און סאאוקםאכער די באנריסענדיג
 זײט אויזי דרוקען מיר װאס א׳מזאאוציעס, צוױי די אויך.םארנ^עזען האט ער aקאמ

•- ד צײטוננ. חןר םון 2
געוואחנ!. אמעגומען אײנשםיםינ ז״נעז רעזאאוציעם די

צום מארשירענדינ ארעסטירט םטױיקער הונדערט עטלייכע
גארדען ססװער מעייםאן

 מעדים^ן *ום נעצױנען ןיך ח«ונען סל<יוסמ*נער םםר״לענדע די םון םחנות די ײען
w דורכנאר׳ןוירען אויםנעסוםען זײ איו גארחמ, םסווער n די םענטער. נ»רםענם 

ן אח.וױדע• ו^ס או מייכענדי^ ה»נים •אליציי, ם , מ ׳ דעמוגםםרומדע ■י

 םםרייימר, םאיכײמארשירענדע די אויןי ארעםטען מאכען נענונמן און .ביזי״ נעװןורען
 זיינעז זיי ■ערזאן, הונדערט עטליכע נע׳־וארען ארעםטירם נאך אזוי זיינען עם און

 איז יזיכזזז נעיןאנם נאך האמןן זײ פון מאנכע אין באפרײם.געײארעז, באלד אבער
ly דעםאנםםראציע פראטעםם דער אין באםײלינען זיך נארחזן סקווער םעדיסא] w 

אינדזשאנקשאן.

 אלע אװ שעפעד נעםעפעלפע וי פון סמוסםאכער
שכת דעם ארנײפען װעלען ווײםםםאכעד און דרעס

סטױייזפ^נד דעם פ*ר
שםאג הייגפז, םאכער דדעס פון מיםינג גענעראל » דער נאך באלד דאנדר

האל. װעבםטער אין ארבײט
 ארבײטער די סון םארואםלונ דער אויןי

 לעצ״ קלאוק־שעסער געסעםעלטע די םוז׳
 איז ױניאז, קופער אין דאנערשםאנ, טען

 אזוי װי םראנע, די נעװארען באש«ראכעז
 שע־ געםמםעלטע די םון קצאוקםאםגר די

 םינאנ* סמדייק דעם העלםעז ןאלען •ער
איצט. ביז װי םעהרער ציעל

 ארבײםער די צאהלעז באוואוסם װי
 פראצענט 16 שענער געסעםעלטע רי םון
 פאנד. םםרײק־ צום װײדזשעס די םח

 נעהמענ־ נענוג, ניט װײם אבער איז דאס
 דארו^ םען געלט װאס אנבאםראכט אין דין

 א צו ביז סטרײס גרויסעז דעם אנצופיחגז
 אנגענומעז איז עס און ענד. זינרײכעז
 נע־ דער םון רעקאמענדאציע די געײארעז

 אויך איז וועלכע קאםיטע, סטרײס נעראל
 שאפ־טשער־ די םון נעװארעז נוםנעהײםעז

 קלאולדשעפער, געסעטעלטע אלע םח לײט
 טאג עהסטרא אן געבן זאלען ארבײטער די

 איז עס .פאנד. סטרײה םאר׳ז אדבײט
 ארבײטער די דאס נעװארעז באשלאםען

 ם v ד ארבײטעז צו ווערעז ערלויבט זאל
 שבת סעפטעמבער. טען25 דעם , ת ב ש

 אר־ מאג א מאכען ארבײטער די וועלען
 אר־ טאנ דעם פון װײדזשעס די און בײם,
 דעם צו ותרען אפגענעבען װעט בײט

םאנד. םטרײק
 אויך vh באשלום זעלבינער דער

 וױיסם־מאכער, און דרעס אלע םאר גילטיג
 הײנטי .89 איז 35,22,10 לאקאלס די םון

 אר־ דער נאך באלד אווענט, דאנערשטאג
 אפנעהאל־ הא^ וועבסטער אין װעט בײט,

 װײסט םון םיטינג נענעדאל א ווערען טען
 פארזאמלונג דער צו אח דחנםמאכער, און

 װײסםמאכער און דרעס די גערוםעז ווערען
pc םריהער זײגען װאס צאסאלט אלע די 

געװארעז. דערמאנט
 דרעם די םון םארזאםלוננ חור אױ*

 װע־ םארנעלעגט יחגט װײםטםאכער אח
 נעגעראל דער םון באשלום דער רען

 און דרעס אלע דאס קאמיטע, סטרײח
 ,22 ,10 לאסאלס די מח װײסטםאכער,

3 און 35  שבזז. דעם ארבייטען זאלען 9
 די אוז ארבײט, טאנ א מאכען זאלען זײ

 אר־ טאג עחסטרא דעם םאר װײדזשעם
 םטרײה צום אינעבעז זײ זאלען בײם
 דרעםטאכער און קלאוק דער םון םאנד

יתיא?.
 דרעם־ די אז ניט, םדאנע סײ? איז אס
 טויע זייער ארויסווײזעז וחנלען מאכער

 סלאױן־ סטרײקענחנ די *ו םאלידאריטעט
מד, א זײ וועט באשלוס חגר דאס או{ ס

 םאר־ דער םון ווערען גוטגעהײםען כער
זאםלונג.
 ווערען װײסטטאכער און דרעס אלע

 דעם ארבײטעז צו אויםגעםאדערט דארום
 זײ סעפםעמבער. טען25 דעם שבת,

 אינע־ און ארבײט םאנ א סאבעז דארפע!
 טאג עקסטרא דעם םיז װײדזשעס די בעז

םאנד. סםרײק צוט ארבײט
 דאם וױסען, דארפען דרעסמאכער די

 גוטנעהײםען װערט באשלוס דער װיבאלד
 ױניאן דער פון מימנלידער אלע דארפען

 וועלעז טאםער און ארבײט טאג א געבען
 ארבײטען, ניט שבת דרעסמאכער סאנכע
 די געבמז דארםעז װי סײ זײ װעלען

 זיײ אלע ארבײט. םאנ א פאר װײדזשעס
ארבײטען צו אויפגעםאדערט דעריבער נען

• שבת. דעם
די אויםנעםאדערט װערען גלײכצײםיג

- )2 זייט אוין״ (שלוס

ג•־
פארצײכנים אינהאלט

□.39 נוםער .נערעכטינקייט״
סםרײק-גײעם. .2
 קלאוקמאכער עדױקײשאנעד־דע*מפז. 3

 אויעעלעבנז פראנציסקא סאז »ין לאקאל
גאלר. לואיס—
 ארגא:יזאציא:^ראגען. און םרײד־ .4

 צום ױגיאכס אלע רופש געװערקשאפטען
ך ?לאוהמאבער געגען וראטעסט נ אנ ^ נ אי

םײנסטאז• מ. — שאן.
 —?ינד קראגקען א פון ראםאן רײר .5

 ברוד—שותפות- אויס מענדעס. האטול
מילער.

c  U I I I J  —  על־עם. — גאסט אמזנריקאנער דער .8 זײט
בערנשמײז. י• — װעח סטו־ײשער׳ם א

װהיאער• ז.—(פעליעמאן) עס? מום װער
 דעי י1אוי םעאםער־םעזאז נ״עם צום .9 זײט
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