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ױניאן קלאוקםאכער — אםאםיאײשאן פארםירען דרעם־םאנופעקמשורערם
סטרײקער. יארקער נױ די פאר געלט זאםעלט

ײדער א. פון םנ

 אריבערגעלעבט םיר האבען עגד<יך
 זיײ םיואנס סלעק די סיזאן. םלעח דעם
 נא־ קיין ניט אינדוסטריע אונזער אין נען

 טרײד אונזער װען ציים די װײ< וויסג
 װאבעז 52 ארבײםער די גמגעבען האט
 לא:ג שױן איז באשעפטיגוגנ, יאהר אין

 םון סיזאנם יעצם האבען םיר םאראיבער.
 און לײדיג־געוזן. םון סיזאנם און ארבײט

 אב־ סיעק, םארגאעעגער גאר־װאס דער
 נעװען אבער *יז ערשטער, דער נים וואוזל

 נעדױערט האט ער װײל ערגסטער, דער
 םון האבען ארבײטער די און יאנג, גאגץ
 בארעבאםים די געריםען. שװער איהם

 נעװאוינ־ מטע די האבען טרײד יעדען אין
 םאר סלעק יערען אויסצונוצען םון הײם
 איז באי״עבאםים אונזערע בײ אבער דך,

 א אויף אנטװיהעדט געװאוינהײט דיזע
 אז װיסענדינ, שטײגער. גרויסען זעהר
 ניט נאך שטעהט טרײד גודם װײט דער
 קאנ־ ױניאנס דער אונטער נאנצען אין

 ניט ארבײטער זײערע אן זײ םוען טראל,
 פון ארבײטער די צרות. ביסעל קליין ?יין

 די ניט פעלע םילע אין האבען זײט ?ײער
 אריבערצואװאר־ נעדולד םון םאס נויטיגע

 עפעס זוכען לױםען און םלעק דעם טען
 גיט עס װי טאקע זעלטען און בעםערס.

 בע־ עטװאם הריגעז צו איין איםיצען ?יך
 םון אפ ניט זײ שםעלם דאס גאר סערס.

 יטאפ, אנדער אן אין מזל דעם פרובירען צו
 ׳פאך נאדעל םון ברענטש אנדער אן איז

 און נײעם א אין גאנצעז אין גאר *דער
 דערפון רעזולטאט דער טרײד. םרעםדען

 בײם אוץ םיזאז סלעס יעדען נאך אז איז,
 די האט סיזאן, נייעם יעדען םון אנםאנג

 אין טאז צז פראבלעמע א זיך םאר ױניאן
 דארף װעלכע ארבײט, די שעפער ױניאן די

 ׳v^ דט־ױניאן • * אין װערען געטאן נאר
 איײ האבען צײט םלעק דער דורך פער.
 און שאם, דעם פארלאזט ארבײטער ניגע
 אר־ מעהר ביסעל א געװארען איז עם װעז

 נײע ארויו* באלעבאס דער נעםט בײט,
 זיך זײ זעצען םעלע סך א אין איבײםער.

 װיײ קלענערע אונטער ארבייט דער צו
ס ע מ  אויך װײסעז ארבײםער גײע די ׳ח
 זעהר ?&אםט דאס ‘ױניאז. א םון װענינ

 דער סאר און ילאגע, געזונטע קײן ניט
 םון קװאל שםענדינער א דאס איז ױניאן
 שעפער ױניאן די האאטען צו םיה און זאדג

 אז םאכען, םעגיליך און האנטראל, אונםער
 ױניאן די םון געניסען זאילען ארבײםער

בארינגוננען.
 ױניאן אנהאילטען מיט בילויז נים אבער

 בא־ ׳מעםער ױניאן די אין באדינגונגעז
םייל זעחר האבען מיר זיך. מיר ^עםטיגען

צו  באדינגונגען ױניאן אײנפיהרען צו טאן \
 ילעצטע דיזע שעפער. ניט־ױניאן די אין

 זײנען עס צאהל. אין הלײן ניט זײנען
 ניט זײנען װעילכע שעפער, סך א פאראן

 די אין ארבײטער די קאנטראל. אונםער
 אויס־ אין םענען עעפער ארגאניזירטע נים

 בע־ עטװאס געניםען אפילו םעלע נאםס
 דער צואיב טאקע באדינגונגעז, סערעג
אן ני ו  און םרײד, איז עקזיסטירט װאם \י

 אײנםלוס היבשען א אױס איבט װעלכע
 איז עס שעפער. ניט־ױניאן אויוי אויך

 די קרינען אילעס נים און נענוג, נים אבער
 שעפער. ניט*ױניאן די אין ארבײטער

 םאר אויך איז דאם אז זין־/ םאחמםעהט
 און פראבלעםע. גרױםע א ױניאן דער
 די מאכט םיזאן יעדען םון ^ונםאננ בײם

 נײע ארגאניזירען צו אנ׳טםרענגונג ױניאז
 איז םיזאז הײנטינער ז־ער אבער *עפער.

צױ װיכטיגער א גאר ױניאן אונזער םאר
 ארום חרשים עטליכע אין װאם דעם, ליב

 בא־ די מיט אגריםענט אונזער זיך ענדינט
 . נוי־ אוםבאדינגט איז עס און לעב*בױם,

 זאיד קאםפײז ארנאניזאציאנס אן אז םיג,
 און גרויסען א אויח װערען אנגעםאגגען

 מוז קאםפײן דיזער מטײגער. גרײטען
 אלע נרײכען חחמים פיר םון םאר^ויוי אין

 אין באמעםטיגם זײנען (חןלכע ןורבײטער,
ך דעם אנדערווער. סאטאן און םיל<ז םוז «

 אױף װערען געטאן םוזען וועט *רבײם
 ארבײםער די אויםשיעכען ®ון <עביט דעם
גענע־ מעג^כעז א םאר צוגרײטעז זײ און

 םארביגרונגען מאכען אױך אזן םאך זער
 אין םאראינםערעסירען זײ און זײ םים
 סך קײן נאך האט איצט ביז ױניאן. דער
 דער״ אײנםאך װערען, געטאז געקענט ניט

 נאך זײנען ארבײטער ױניאן די װאס םאר
 אבער, איצט געװען. ניט ^עפער די אין
 אגגעםאנגען, זיך האט ארבייט די װען

 צו םעגליכקײט א האבען גליק מיס װעם
םעהר. םיל םאן

 מיר האבען סעפםעפנער טען1 דעם
 ט^ער־ שא■ םון םיטיננ א אפגעהאיםען

 װאו ׳עעיער, םיז קאמיטעס מים לײדים
 באיצפראכען ערנסט איז לאגע גאנצע די

 ער־ די געהאם האט גליה םיס נעװארען.
 מיט באקענען צו זיך געלענענוזײט «טטע

 םיט זיך ארן פיטגלידער טעםיגע אונזערע
 פי־ אנדערע און אזעלכע דורכרײדען. זײ

ען טיננען  װע־ גערוםען אםטער איצט װע̂י
 אין יעבען נײעס ארײנצוברענגעז אום רען
ױניאן. דער

 פיט באנוצעז זיך פאל דיזען װיל איך
 ספעציע־ א פאכען און נעלענענהײט דער
 אז מעםבערס, אונזערע צו אויפרוף לען
 הילף צו קוםעז ׳טנעלער װאס זאלען זײ

 ניט איצט זיך קענען מיר ױניאן. דער
 אינ* דער אויף גאנצען אין פאדלאזען

 און גרויסען דעם צוליב טערנעיטאנאיל.
 די אן םיהרען עס װאס ׳האםף ביטערען

 ^טעה־ און בעסערען א םאר קיאוקפאכער
 ניט אינטערנעיטאנאל די איז יעבען, נערען

 גאנצען אין אפצוגעבען זיך אימיטטאנד
 זיך פוזען פיר און ארבײט, אונזער מיט

 פילעס זעהר העלפען. ארײן פארלויםיג
 עס טאן. <ײט ױניאן אונזערע ?ענען
 גאגצען אין זיך אומרעכט אן געװען װאיט

 דאס פעג אנדערע, אויף פאדלאזען צו
 אינטערנעיטא־ אײנענע אונזער זײן אפילו

 און טאן סך א אלײן קענען מיר נאל.
 העיל־ צו אלײן זיך םליכט אונזער אין עס
 אונ״ פענליך. איז עס נאר וױםיל אויף פען

 םון ׳טטעהן ניט טארען מעםבערס זערע
 אג־ גלײך זיך דארםען זײ װײםענס. דער

 קאטי־ ארנאניזאציאנס דעם אין שליסען
 ספע־ די פארשפרײטען העלםען און טעט
 גיט די ארום צירקולארען צוגעגרײטע ציעל

 רײ־ מוזען לײט ױניאן די ׳טעפער. ױגיאן
 זוכען און טרײד אין ארבײטער רי צו דען

 פאראינ־ צו זײ מעגליכקײטען אילע מיט
 ױניאן די ױניאן. דער אין טערעםירעז

 ױניאן דער םאר שאםען אויך מוזען לײט
 ארבײט, די אנצוםיהרען מענליכקײטען די

 דאדםען װעלעז זײ װאס צייט, דורך סײ
 ׳זיך פאדערט דאם װען ױניאן, דעי נעבען

 מיט־ םינאנציעלע די עאםען דורך סײ און
>v,\ ער־ ניט קען ױניאן די װעילכע אהן 

 דער דורך )!יפאלגען. קיינע װארטען
 דער אין געלט סך קײן איז צײט סלעק
 נא־ איז עס און ארײנגעקוםעז, ניט ױניאן

ך, ײי  נעםוזט האט טרעז^טורי די אז טי
 זײנען אויסגאבעז די װײל ילײדעז, דערםון
 װי םעהרער נאך און זעלבע, די נעװעז

 הא־ מיר װאם סטרײקס די צוליב אימער,
 איצט אנםיהרען. נעדארםט זומער דעם בען

 די עס איז #שיין *דבײט איהר װען אבער,
 אפצוצאהלען מעםבער יעדען םון פליכט

 גיכסטע אם װי ױניאן דער צו שולדען די
 םעג־ םארנרעסערטע ׳טאפען װעט דאם און

 װעצ־ אין ארבליט, די טאן צו ליכקײטען
שםארה. אזוי זיך נויטיגען םיר כער

 װעיצ ילייטע, ױניאן די אױך רוםען םיר
 צו ^עפער, ניט־ױניאנן איז ארבײטעז כע

 םייצ זעהר קענען זײ אויך הייל^ צו קוםען
 אג־ די םיט טאנ־טעגלױ זײענדיג מאן,

 איהר קענט ׳שאפ אין ארבײטער דערע
 םין אינטערעםען די דינען בעסטען אם

ײ אײערע וױ נומ אזוי ױניאז, אײער  אי
 איר״ר װאם דעם דורך אינטערעסען, גענע
 אײער םיז ארב״טער די אויםקילערעז װעט
 בע־ וױםיל אויף זײ אויםװײזען און ׳טאפ
 ?ואפ דער װען געװען, װאלם זײ סער

 ױניאנ׳ם דער אונטער געשטאנען װאלט
 דארו״ אלעס װארט, אײן םיט קאנםראל.

 נים טאר סײנער װערעז. געטאן איצט
 טאכען צו המילםען און םיה סײן מפאח[ן

שעהנער. און גרעסער ױגיאן די
 די דערםאנעז אויך איך װיל ^לוס צום

 סטרײת דער אז ,6 לאסאל םון םעםבערס
 151 םיז אנדערװער, םטענדערד די ביי

 דאס אן. נאר נעהט סטרים, טע31 װעסט
 םטרײס לעננםטער דער אײנענט^יר איז

 אנגעפיהרט ותז האם ױניאן אונזער וואם
 י1םארצוי אין םירמע אײנצע^נער אן געגען

 םירםע די עקזיםטענץ. ױניאנס דער םון
 םטרײמ דעם םון פאראויוי אין זיך האט

 מיאוס־ און מענד^י.כםטע די םיט באנוצט
 געננםטער, באמעםטיגען וױ טיםלעה םטע

 די שלאנען און באפא^עז םצעגען וועאכע
 פאא־ םאראורזאכען אויר װי סםרײקערם,

 גע־ אין םא^ש שותרען איז ארעסםען •שע
 סטרײ־ שיסען צו pjnw דעם םיט ריכט
 אבער האט א*עס דאס פריזאן. אין קערס
ט ױגיאז דער  שאפ דער אפג**ר*מען, ד

 דעם פיהאט םירםע די און געייהעס װערם
 איצט שױן איז און שםארל, זעחר םםרײס

 ױניאן די צוררעכען צו *ז איבערצײגם,
 זיך עס האםון וײ וױ שוחנרער 5פי איו

םארגעשםעלכס פריהצר ׳

 78 לאקאא ױניאן קלאוקמאכער די
 אנדערע אילע װי וונקט אואיס, סם. םון

 איבער׳ן ארגאניזאציעס ס^אוקםאכער
 אין םאראינטערעסירט ?עהר איז

 ?אאוק־ יארקער נױ די םון קאםוי דעם
 איח״ אין בעססע דאס טוט און #מאכער

 אויט — העאםעז צו טעגאיכקײטען רע
 האבען םיר זואס אינםארמאציע, דער

 םע״ אאהאא ניאבערט, בעז םון באקוםען
 װיסען, אונז אאזם ער וױ נעתשער.

 אפערײטארס םון םיטיננ * אױף איז
 אפנעהאלטען איז װאס קאטערס, און

 נעװא־ באיטלאסען װאך, לעצטע נעװארען
 םון םיטגלידער אלע טעקסעז צו רען

 םון פ^אצענט פוםצעהן פיט 78 לאקאא
 טיטעק ערשטער דער םארדינסטען. די

 ארױסגע־ ׳טױן איז טעקס דעם אס פון
 אינ־ דער פון אפיס צום געװארען יטילט

טערנעשאנאא.
 אואיס, סט. איז קלאוק־סיזאז דער

 דאך האט נרױסעד, קײן יזעהר ניט כאטש
 פיטנלידעי די נעאעגענחײט א געגעבען

ארגאניזאציאנס־ טאן צו לאקאל דעם םון

 גיאכערט. כרודער שרײבט — ארכײם,
 זיר האבען דרעם־םאנוםעסםשורערס די

 די װאס אימינעשראסען, װארשײנאיך
 צו םארזוך טיכטינעז א םאכט ױניאן

 קא־ און דרעס״יחןסערם די ארגאניזירען
 אין ^רנאניזירם זיך יהאבען איז טערס

 איצט ארבײטען זײ אסאסיאיישאן. אן
 אנטי- אגרעסױחגר אן םאר ■אענער אויס

ױניאן״פאאיסי.
 אואיסער סם. דעם אין סיזאן דער

 אוץ עגד אן צו שױן קוםט דרעס־טרײד
 צױ האט קלאוקפאכער-ארגאניזאציע די

 דרעס םון םארזאפלוננ א זאפעעערוםעז
 װעלען עס װאו פרעסערס, און קאטערס

 דער םאר םלענער װערען דיסקוטירט
 דרעס־ אין ױניאן דער פון פארשטארקוגג

 פעג* די באקעפפען צו אויך װי טרײד,
 ארונ־ באלעבאטים די םיז םאו־זוכעז ליכע

 נע־ אין זוײדזשעס די פון טערצונעטעז
 אײניגע אנטזאגען צו און שעפער װיסע

 םון ױניאךארבײטער אסטיװערע די פון
דזשאבס. זײערע

שירט האטיםע הויז ױניפי ען 8 אראנז סינ אר ס רוי  ג
אל די־ױניאן נעסט ױניסי אלע פאר כ

 יר דער פון םיטינג לעצטען דעם אויף
 אינטער־ או:זער םון קאםיטע הויז ניסי

 צו געװאדעז באשיאסעז איז נעשאנאל,
 רי־ױ־ גרויםארטיגעז א םאראנשטאיטעז

 זײנען װאס נעסט, אלע פאר באל ניאן
 םזז פאררויף אין הויז ױ:יטי אין געװען

 םריהערדיגע די אויך און זוםער דעם
 געגומעו האס קאםיסע די זומערען.

 מאנהעטע; דער אין זאל גרויסעז דעם
ד34 דער אויף בילדינג, הויז אפערא  טנ
 איז עס עװענױ. טע8 לעבען סטריט,

 איז װאס ׳זאל שעהנער און גרויסער א
 ױ־ די םון בא^ א פאר פאסיג װירקליך

 פארקוםעז װעט באה דער נעסט. ניטי
 (׳,ינ־ פעברואר טעז12 דעם אווענט, שבת

געבורטםטאנ). קא;נ׳ם
 גענום׳ען גלײך זיך האט קאמיטע די

 נויטיגע ארע םאכען צו ארבײט, דער צו
 צוזאםענקונםט דער אז אראנדזשפענטם,

 שטאדט דער אין געסט ױניטי אלע פיז
 שעהנ־ די םון אײנע זײן זאל יארק נױ

 נע־ װערט װאס אונטערנעמונגעז, סטע
 א זײן װעט עס יארה. נױ אין נעבען

 דעם אין א־לא־ױניטי, צוזאםענקונםט
 װארט. דעם פון נײסט און זין אםת׳ן

 טויזענטער די אז ערװארטעט, ווערט עס
 זיך זאיזען הויז ױגיטי דער םון באזובער

 זעהר א םארברענגען און צוזאפעגסוטעז
 פון גײסם דעם אין אװעגט אגגענעםעז

 זא־ ניט א'צט נאך הענען מיר איוניכץ.
 םארבארײטעט װערט װאס ׳אלעס נעץ

 װײ מיר װאס אלעס אווענט. דעם םאר
 װיסען, לאזען צו שוין איז איצם, יעז
 באצײטענס זיך זאל עולם ױניטי דער אז

עס אונטערנעםוננ. דער םאר גרײטעז

 דער װאס אזוינס, עפעס זײן זיכער װעט
. געדענ^ע;. צו יאנג האבען װעט עולם

 האבען עס געסט ױניטי א^ע זאיזען
 אנדערע קײן םאכען ניט און זינען אין

ײ אװענט. יענעם פאר אראנדזשםענטס  א
 שבת זײן װעט בא; דעם געדענקט, ׳זא

 רעם אין פעברואו, טען12 דעם אװענט,
 אפערא-הויז. סאנהעסען פרן זאי נרדיסעז

 באקאנט שפעטער װ<.ען אײנצעלהײםעז
װערען. געםאכט

 אפערא' גרעגד קארלא סאן די
װאנען פיר בלײבט

 קאם״ אפערא :רענד קארלא סאן די .
 טע־ סענטשורי אין בלײבען װעט פא:י

 עס װי דריי, ניט װאכעז, פיער אטער
 דעי• באשטיםט. נעװען פריהער איז

 זעהר איז קאםפאני דער פון ערפאלג
 פוב־ ון6 םאײאננ דעם אויף און גךויס,
 יאיק נױ אין קאפפאני די בלײבט לילום

ײאר• א :$ו
 דריטער דער םון רעםערטואר דער

— פאטינע דאנערשטאנ, :איז װאן
 ״אנ״ — אװענט דאנעױטטאג ״אאידא״;

 — אװענט פרייםאג שעניע״; דרעי
 ״מארטא״ — םאטינע שבת, ״קארמען״;

 באלעט־ פון פראגראם ספעציעלען א מיט
 ;אפערא דער נאך דױוערטיסםענטען

 רוסטי־ ״קאװאיעריא — אװענט שבת
״פאגליאטשי״. און קאנא

, ר ע כ א מ ס ע ר ם ד ו ע ב ם ע ז מ ו .8ל פ ט ?

!אויפמערקזאם

 אפכעהאלטען װעלען טיטינגען ברענטש אונזערע
 דאנערשטאג דריטען אדן ערשטען יעדען װערע;

םאנאם. אין
אקטאבער, טען7 דעם דאנערשםאנ, קוםענדען

 נאםינײשאנם פארקוםען װעלען אװענט, אוהר 8
 םיק־ און באארד עקזעקוטיװ םעקרעטאר, פאר

 װערען ערווןןהלט אויך װעט עם קאםיטע. בענעפיט
 יעדען פון קאםיטע אפדזשעקשאן און עלעקשאז אן

 צו אויפנעפאדערט דעחם זײט איהר כרענםש.
 פאר קאנדידאטען בעםטע די נאםינירען און קוםען

 און עלעקשאן אן ערוועהלען אויך װי עםטער, אלע י
קאםיטע. אבחשעקשאן

 צו םארםעהלען װעט װאם םעםכער יעדער
 םאזיטיװ וועט קװארטאל א םיטינג אײן כאזוכען

דאלאר. 1 םים װערען באשםראםט

 באארד עקזעקוטױו
׳ 22 לאקאל ױױאו, דרעסמאכער

םקסרעטאר. פארםנאי, דזשולױם

J .וחןלען ווערעו אפנעהאלטעז וועאען מיםיננעז די װאו האלם די נ 
■רעסע. טענליכער דער איז וו׳נרען אנ^נסירט
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n ז  w  n  m ױ tn n j 
ns ד *m s i E i r e a װעתן

 קאנםעדענץ א רוםט קאמיטע םטרײק גענעראל - קאמןז. לאנגען א פאר זיך פארםערטיגט ױניאן
םרײ־ פארקומען װעט קאנפערענץ דער — יארק. נױ אין ארבײטער־ארגאניזאציעס אלע פון

ארבײטער און ױניאנס — בילדינג. אינטערנעשאנאל אונזער פון אדיטארױם אץ אװענט טאג
- הילה. נלע  םינאנציעי שיקען און אפ ז'ך רוםען ארגאניזאציעס

ארעםטען. אומױסטע סך א מאכט און קערם
 זײ אז בא׳עלאסען, אפנים האבען קאונסיל אינדוסטריעלען דעם פון הערען די

 עקשעת ־װילדע זײער סיט אנצוגעהן אבי סיזאן, דעם םארלירען צו באשטעהן קעגען
 םון װעט ױ;יאן די דאס װיסען, אבער זײ זאלען ארבײטער. די און ױניאן דער נענען

 אנט־ םעסט זײנעץ הלאוקפיאכער די און ױניאן די !אנטלױםען ניט שלאכם״סעלד
 די אט ביז געדױערעז, סוזען ניט זאל עס לאגנ װי קאמו* אין שםעהן צו שלאסעז

װערען. געבראכען װעט קלאוק־באלעבאטים די םון עקשנות וױלדע
 קלאוקמאכער די דן$ס באװעגונג, ארבײטער דער אין אלעםען םאר קאאר איז עס

 סלאױדבאלע- םארביסענע די חוץ א ?אמף. שװערען גאנץ א םיהרען צו האט ױניאן
 ארנאניזאציל די *צוברעכעך צו פארשװארען זיך שיינט, עס וױ ׳האבעז װאס כאטים,

 א איז האורטס, די און פאליצײ די זיך הענען ױניאז ד̂י אויך האט ארבייםער, די פון
 געגעץ קאםף דעם םארםזעצעץ װעט ױניאן די אבער אינרזשאנקשאן! שטרענגען נאנץ

זײן. ניט זאל דאס שװער װי אומשטענדעז, אלע אונטער באלעבאםים די
 פון הילױ דער אין ױניאז די זיך נויטיגט קאםף שװערען גרויסעז, דעם אין און

 בא־ ארבײטער די רופט ידביאז קלאוקטאכער די און באװעגוננ. ארבײטער נאנצע די
העלםען. צו איהר װעגוגג

סאםיטע,׳ סטרײס גענעראל דער םרץ עקזעקוטיװע דער פון םארזאמלונג » אױף
 עס און געװארעז, באטראכט נענוי גאנץ אאגל שװערע די איז צוריק, טענ אײניגע מים
 ארבײטער אלע םון פאדשםעהער םון קאנםערענץ א רופען צו געװארען באשלאסמז איז

 אט אזוי װי װערעז, אננעװיזען װעט עס װעלכער אויף יארס, נױ איז אמאניזאציעם
 ײי קאמױ; שװערען זײער אין קלאוקמאכער־סטרײקער די העלםען ױניאנס־מאנען די

 און קלאוה־באלעבאטים, םארביסענע די געגען .קאםױ דעם אין העלםען הענען זײ אזוי
אינדזשאנסשאן. ברוטאלען דעם

 אין ׳אװע:ט דינססאג סאמיטע, סטרײק גענעראל דער םון םארזאםלונג דער אויף
 געױא־ גוט־געהײסען עקזעקוטיװע דער םון באשלוס דער איז האל, לײסעאום מאנהעטען

 באװעגונג ארבײטער דער צו ארויםגעשיסט האט קאםיטע סטרײק גענעראל רי און רעז,
:רװי פאלגענדען ד<ם

ע ל א ר צו ע פ ײ כ ר ם א מ צי א אניז ױ פונ אדנ יאדס: נ
 בי־ א אן פיהרען קלאוקםאכער םויזענט 35 די אז צײם, װאכען 14 שוין

דזשאבערם. און טאנופעקטשדרערם קלאוק די נעגען קאםןז מערען
אויםנעצײ־ זיך קאורטם די און פאליצײ די װאכען.האבען 14 די דורך

 די פון בונד דער םטרײקערם. די געגען אטאקעם ברוטאלע זײערע םיט כענט
 און םטרײק דעם שעדיגען צו םאתוך א אין קאורטס און פאלים באםעם,

אםעגער. אן איז ױניאן אוגזער צזבו״עכען
 אונזער געגען געװארען ארויםגענומען איז װאם אינדזשאנקשאן, דער

 געװארען. געהערט איצט כיז איז װאם אקט, שענדליכסטער דער איז ױניאן,
 געװארען געםאכט איז װאם’ אםאקע, שטארקםםע און געװאגםטע די איז עם
ארבײט. ארגאניזירטע געגען קאפיטאל ארגאניזירטען פון

 א פון אנפאנג אן נאר איז ױניאן קלאוקםאכער דער נענען אננריף דער
םטײט. אונזעד אין ארבײם ארנאניזירטע געגען קרײץ־צוג

 םיר אונז. טיט זײט איהר אז װײסען, םיר !ארגאניזאציעם ארבײטער
 צו ארנאניזאציעם ארבײטער אלע םון אינטערעםען די אין איז עם אז װײםען,
 אםשםעלען אינדזשאנקשאן, דעם באקעםפען צו קאםןש דעם אין אונז העלפען

 אנצו־ הילןז פינאנציעלע שאםען צו און םאליצײ די פון אטאקעם װילדע די
קאטף. אונזער פירען

 אינתםטריע גארםענט ליידים דער פון ארכײטער אלע און קלאוקםאכער די
 ארגא־ ארבײטער םון רוף יעדען אויף אסנערוםען צײטען אלע צו זיך האכען

קאםף. פון צײט אין נויט, פון צײט אין ניזאציעם
 אדנזער אין אונז העלםט אײך! רופען םיר ארגאניזאציעם, ארבײטער

 באלעבאטים, די פון אונז, געגען םארשװעתגג די שטערען צו העלפט !קאםף
 גענען קאםף אין אונז םים רײהען די אין זיך שטעלט קאורטם. און פאלים

קלאוקםאכער. םטרײקענדע די פאר הילף שאפם אינדזשאנקשאן. דעם
 נױ־ דער פון וױדערשטאנד ארגאניזירטען אן דורכפירען אונז העלםט

 קאנ- דער צו רון» אונזער או^ ענםפערט באװעגונג. ארכײטער יארקער
 אקטאבער, טען8 דעם פרײםאג, הײגטינען פאר רוםען םיר װעלכע םערענץ,

 װעםם 3 אױדיטארױם, אינטערנײשאנאל דעם אין אװענט, אין זײגער א 7
^ נױ־יארק. סטריט, טןן16

 קאנ־ צום דעלענאטען 2 שיקען צו געבעטען איז ארגאניזאציע יעדע
פערענץ.

 זײט םרײטאג, בעםאר' םיטינג קײן ניט חאט ארגאניזאציע אייער אױב
באאיםםע. אפיציעלע אײערע דורך פארםראםען זיץ צו געבעטען איחד

גרום, םים •
 דער םון קאמיטע םטרײק דזשענעראל .

 דרעם םהוירט. סלאוה. בארד. חשאינט
װ. ג. ל. א. װדאן, טאכער ױפער אװ

סשערםאן. הײםאן, ל.

סטרײ־ םארםאלגט פאליצײ

 געסעטעלטע םוו ארבײטער
 צאהלעו װעלען שעםער

פראצענט צװאנציג
גענע־ דער םון םארזאמלונג דער אויו*

 ׳או\ענט דינסטאג ?אמיטע, סטרײה ראל
 אוים איז האל, לײסעאום מאנהעטען אין

 םון רעקאכיענדאציע א געװארעז נענומען
 צאאננעץ די באצונ איץ עקזעסוסײוע, דער
 געסעטעלטע די םיז ארבײטען די פון

סטרײס. דעם העלםען צו שעפער, קלאוק
 געסעטעלטע די פון ארבײטער די
 15 באװאוסט, װי ^איעז, שעפער קלאוה

 צום פארדינסט זײער םון פראצענט
 גאנץ געװיס איז דאס םאנד. סטרײה

 םאר הילף גרויסע א זעהר איז און שעהן,
)2 זײט אויף («לוס

עד אנ ט ס או ר אין סל א  כ
זיד ארבאניזידען סיםאד

םען מאריס פרעזידענמ  װײס־ ארן דנ
 »רױס־ םרידםמן םאלי פרעזידענט

םארז^םלוע. « צו גערופען

 געסעלדעם געװען שוין איז עס װי
 די האבען ״גערעכטיגקײט׳/ דער אין

 באשלאסען באלטיםאר פון קיאוהמאכער
 װערט דאס און ױניאה די אויפצולעבען

 די ,4 לאקאל געטאן. עגערגיש גאנץ
 איז באלטימאר, םון ױניאן קלאוקטאבער

 נע־ נערוםען איז ;םיס די אויף װידעױ
 םע• ענערנישע אץ און לעבעז, צום װארען

 ארײנצוברענ־ אננעפידט װערט טיגקײט
 באלםיםאר םון סלאוקמאכער אלע גען
 נעװען איז ד#ם װי ױניאז, דער אין

אמאל.
 באל־ אײן״די רופט צװעק דעם פאר

 צײט פיז ױניאז הלאוקמאכער די טיטאר
 סלאוסםאכער. םון מאסמיטיננען צײט צו

 םארקוםען דארם װעט םארזאםלונג אזא
 זינ־ םארים פרעזידענט אין ׳שבת דעם
 םריד־ מאלי װײס־פרעזידענט און מאן

 ארױםנערוםען םעלענראםיש זײנען' סאן,
םארזאםלוננ. די צו׳אדחנסירען געװארען

 אײז אין שוין װעט זיגםאן פרעזידענט
 אסאל ניט װערט דארט צו נאכזוכען, װענ

 מא־ הינע די םאר םקעב־ארבײם נעמאכט
דזשאבערם. איז נוםעהטשורעךס

ס י ד ײ ס ל ר מ ד װ נ ם א א ט ם א ־ ק ס ע ר  ר

ר ע כ א . מ ק א ן j ל י ל א א ר ע נ ע ק נ י ױ ט ם

 דרעס* גןאסטאם און טײלארס לײדיס די
 דינסטאג דעם זײנען יארק נױ םון מאנער

 נענעראל־ א אין ארויסנענאננען םדיה
סםרײס*
רןאס־ די און טײלארס לײדיס די װען

 פריה דינסטאנ זײנען דרעסםאכער טאם
 סא־ זײ האבען ארבײט, דער צו נענאנגען

 לעבען באנעגענט ױגיאן דער פון םיטעס
 סירקױ רויטע געטײלט זײ און שעפער די

 װאר־ צו ארבײטער די רופען װאס לארס,
 גע־ א אין אױיסנעהן אלז ארבײם די םען

;עראל־סטרײק.
 ארויף ניט מעהר זײנען ארבײטער די

 אװעס זײנען זײ נאר שעפעד, די אין
 אפ/ך סענטראל אין סטרײס־האל דעם אין
עװענױ. טע3 און סטריט טע67 הויז רא

נעװא־ ארױסנערוםען איז סטרײק דער
 זיך האבעז באסעס די װי נאכדעם רען

 פון םאדערונגען די נאכצוגעבען אנטזאגט
 װעלכע אגרימענט, גײעם איז ױניאז דער

 ארבײט־ ־שםונדיגער40 א פון באשטעהען
 ארבײט װאכען 44 פיז נאראגטי א װאך,

 און װײדזשעס די אין רעיז א יאהר, א
 ױניאני־ צו אויך װי אװערטײם, װײניגער

דרעסםאכער. קאסטאם די זירען
 אויםגע־ 1אי אגרימעגט אלטער דער

 יױ רי סעפטעמבער. טען30 דעם גאננען
 םאדערונגען נײע *ױסנעארב״ט ד!אט ניאן
 צו באסעס טײלאר לײדיס די גערוםען און

 האנםערענ• רײהע א נאך קאנפערענץ. א
 נע־ וױיכער עלpאבי באסעס די זײנען צעז

 אײ־ נאכנענעבעז שויץ האבמן און װארען
 טענ, פאר לעצטע די םאדערוננען. ניגע
 די האבען סאנםערענצען, לעצטע די בײ

 צורײזנעצוי־ און געסראנעז חרטה באסעס
 נאכ־ םריהער האבען זײ װאם דאם, גען

 אז אײנגעזעהן, האט ױניאן די געגעבען.
 םריד־ א צו סוםען ניט װילען באסעס די

 ארויםגע־ האט זי און סעטעלמענט ליכען
גענעראל־סטרײס. דעם רוםעז

 ברײענט אין איז םארנאכט מאנטאג
 םיז כײטיננ נרויסעד א פארגעהומען האל
 אק־ הונדערטער און קאםיטע םטרײס דער

ן מען האט דארט מעםבערם. טמוע י  ז
 אין אוז סאטיטע ייסעט א אין ארגאניזירט

 םירקױ דעם צוצוטײלען י1אוי קאםיטעס
 געהערשם האט מיטיננ דעם בײ לאר.

באגײסטערונג. גרוים
מענעדזשער דער וױשניעװםג/ ליאז וױ

 האבען ערקלערם, האט ױניאז, דער פון
 א און נעסעםעלט באסעס איץניגע שויז
 אפליקײ־ אויסנעמאכט —־ אנדערע צאל

סעטלען. צו שאנס
 זיך געםינט סאםיטע סעםעלמענט די

 אוץ סטריט טע55 האםעל, װא^װארד אין
 סע־ דער םיץ טשערמאן דער בראדוױי.
 אײבראםם ברודער איז סאמיטע טעלםענט

דרײזין. ב. בר. איז סעקרעםאר דער און
 ארנאנײ איז קאמיטע פיקעט גרויסע א
 נע־ װעלען שעפער די ארן געװארעז, זירט

 דצר םון םשערמאז דער װערען. פיהעט
זאק. דזש. ברודער איז קאמיםע פיקעט
 די אז מעלדעם, קאמיטע סטרײק די

)12 ז״ט וווין• (עלוס

סםארצײכניס אינהאלט

.41 נוםער ,גערעכטיגקײט״

ם

אר-8
סטרײק־נײעס. .2 זייט
 דעפארמנזענמ. עדױקיי*אנעל .3 זייט

״יחןנעם.
ארגאניזאציאנס־פראגען. און טרײד־ 4 זײט
 תלרש. — •יאניםםין קראנקע די .5 זײט

 װײנפער. ז. — (געדיכם) *װאנען
װהילער. ?. — (ועליעםאז) מ־אםאטיקע

עדיטאריעלס. .0 זײט
 רp̂יינפזער םרײד־ױניאן יאחר 25 .7 זײט

םראנק• הערמאן דר. — ציאנאל
 גויל דעם בא*טימען צו װעג אויפ׳ן .8 זײט

 ארבײטער־באווזד אמעריזאנער דער פון
 —־־ צײם־גאטיצען לאננ. ה. — גונג

םאמאס. נארמאז
 ױניאן ז״ער און קלאוקמאבער די .9 זײט

 י. — פיקעםס ון. ש. — לאגדאן אין
רעדאקיי^ «ון ענםזערם » בעמשטײז.

 *דװערטײד• און אזלוסען .11 און 10 זייט
מענטס.

 ל. אװ .r א. דער ®ון קאנװענ^אן 12 זײט
 קלאוןךסאײיײ די חעלפען *ו בןךאליםט

n געכען קאמןי »ין קער



0  *A

------- --

זיפא י;1ייי<*;:■■סן■!**•

U f f U  H U fIJTii■'
r?F*y II Im״ w u r m - i

r a w ז ׳ד ר  t o  m  m  m  m m

m  m u  am ס ױ פון י מ נ נ
)1 זיי* ®רן (י«לוס

 אבער סםרײק. פאר׳ן און סטרייקער די
 זעחר דעם אין אומשטעגדען, די אונטער
 צו האט ױניאן די װאס קאטף, שװעיעז
 עקזע״ די און גענוג. :יט עס איז םיהרען,
 קאמײ סטרײק גענעראל דער םון קוטיװע

 צאלוננ^ די אז רעקאמענדירט, האט טע
 געסעטעלטע די אין קלאוקמאכער, די םון

 םיגף מיט װערען געהעבערט זאל שעפער,
 15 אנשטאט הייסט, דאס פראצענט.
 ביז געצאלט האבען זײ וױ פראצענט,

 װייטער און איצט םון זיי, זאלען איצט,
■ראצענט. 20 צאיען
 האט קאמיטע סטרײק גענעראל די

 איצ־ און גוטגעהײסען רעקאפענדאציע רי
באשלוס. א ״שױן עס איז טער

 די דאס זאגען, צו איבערינ איז עס
 קיאוק־ געסעטעלטע די פון ארבײטער

 גוט אזױ פונקט לאנע די וױיסען שעפער
 דאס און הארס, די אין סטרײקער די וױ
 צאלען װיליג גאגץ דעריבער װעלען זײ
 אויוי םארדינסט זייער םון פראצענם 20

העיפען צו ; סטרײק דעם אױםצוהארטען

ד א צו ?אטוי דיױסען דעם דערפיהרען  ד
סווי. רײכען

*״u שומת די fjm ריםװאו, ח״גט,
מן, רען די  fiMinirjM( 0 װערט מיי

 •דנ»»ט*י n פון פארואטלונג ספעצי^ע
f 10 געסעטעיטע די םון lW r m f tp| 
o <יס חאבען סיר n צוױײ מינדעפטען 

 *9M דער פון שלוס0נ דער דאס פעל,
 ד חעכערען צו חאמיטע, סטר״ה ראי

ד 0011 •ראצענט, 20 צו צאיוגגען ״  י
 רנ״״0 רי װערען. אנגענומען שטימע

 /100^11 שעפעד געסעטעילטע די םון טער
 יןעספען האלס די אין סטרײקערס די דאס
ד0 יןיאוח דעד אין ארבייטער אלע םאר  י

 וןראוין- די ר0פ , יארק נױ םון דוסטריע
 אזוי שעפער, געסעטעיטע די אין סאכער

 ארניײ די זי/ און אילײן, זיך פאר וױ גוט
 לןי״אולן-יצעיעד, געסעטעיטע די םון טער

 צו הענען וײ װאס איץ טאן זיכער װעיען
 צו ;סטרײיו דעם םינאנסירען העיפען

 יעט/חען װאס ?י״אוקמאנער די אז זעהן,
 רע;עי*ר;כיג קאגען זארען סטרײק אין

 דער אמ י וױ סטרײק־כענעפיט, נאקוטען
געדױערען. מוזען װעט סטרײק

ײ צ ל א ט פ ג ל א פ ר א ר פ ע ק ײ ר ט ן ס ו ט א כ א מ

ך א ן ס ע ט ס ע ר א

 גאנ״ן דינט יארל נױ שון פאריצײ די
 סך א מאבט אי• באלעבאטים די נעטרײ

 כיען ױעסעז ארעסטידט םען ארעסםען.
 »ם'לו דיסטריקם, קלאוק אק טרעפט
 ײ2 קיײע גאינ-ט זײגען װאס אזױגע
 װאס אריײטער ארעסטירט םען ?עטס.
 געפעטעג־ די אין ארבײם דער צו נעהען

 זײגען ױאס אזױנע אויך און מיער סע
קלאוהסאכער. וןײן גארנים

 ןאריצײ די איז טעטי; באזונדערס
 אי־וס ?די-,. דעי■ אין מאנטאנ געװען

 אי־׳לס* זײגען ססרײפעי• הונדערט דרײ
 האט פאליצײ די געװארען, טירט

 םעז .לינ£ס. און רעכטס ארעסטירם
 סיט ווענען םאםרול די אנגעםאקט האט

 פא־ א*ן אפנעםיהלט זײ און סטרײקעד
 םאיײ״ זײ זײנען- יצפעטער סטיײטאן. ייס

 םעדזמיסכויײט פאר נעװאיעז געבראכם
 מארקעט דדטעפעױסאז פון סילבערמאן,

 קיאוק ארעסטירטע די ער האט האורט,
 עטדאף. שװעיסטע די נענעב[ סטרײקער

 25 אי; 50 צו *טטראםירט זײ האט ער
 איז טעג 5 און 10 צו אדער דאלאר
פריזאז•

 זיײ פיקעטס ארעסטירטע רי נענען
 האט מ׳ען געװען. ניט סלאגען קײנע נען
 בא^טראפט יטװער און ארעסטירט זײ

 עפאציי שרידליכען א םאכען םאר בלויז
 אט םאר דיסםרישט. הלא״ק דעם אין

 ;עגעבען זײ מען האט םארברענעז דעם
 פי־יזאן. טענ 10 װי יפטראןי שװערע אזא
 די *רױםכמרוםעז נאטירליך, ׳האט דאס

 קילאוק די צוױשזנן ענטריסטונג גרעסטע
ארביימער. אנדעדע אלע און םאכער

 אמם געװארען זײנען ארעזםכוירט
 סטריײ די װען אינדערםריה, גצײך .300
 דיסט־ קלאוש אין געהוםען זײנען הער

 פא־ די ג^טראפען ש\'\ זײ האבען ריסט,
 װענענער. םאמרול סיט צונענרײט <יציי

 זעהט, איהד װי זיך, האט פאליצײ די
 דדשאב. א ס^כעז צו צוגעגרײט םריהער

 די צוזאםעננעםריבען נלײך האבען זײ
 אנצופאקען אננעהויבען און םארבײגעהער

װענענער. •אטרול די
װעי־ געקוקט גיט זײ האבען דערבײ

 ס׳זײנעז ארמסםידען. זײ װאס און מען
 ארבײטער 8 פון נרופע א דורכגענאנגעז

 נעסע־ א #שאפ בראדערס װײנמםײן םו;
 גענאננמן זײנען זײ מאם. טעלטער
 די זײ האט ארבײט. דער צו םרידללך
 ארײגנעפאקט און ארעסםירט פאליצײ

וואגע?. •אםרול אין
 םארבײגעגאנגעז איז ארבײטער אײן

 דמר םאר ,,הורא אויסנערוםען האם און
ד אן  ארעסםירט איהם םען האט ױני

 דא־ 10 םיט באמםראםט נאכדעם און
 געירען םאל דעם איז •אליציי די לאר.

ברוםאל. באוונחנרם
גע־ ?ײגען ארעםטירסע די צוױמען

 יוגיאה דער בעאםטע^פח אײניגע וחון
א װי ^  וױיס־מממרםאן זיםערםאן, ם
 *עס, ברודער סאםיםמ, סטרײפ רמר םון

ד חסײגצרם דער פון םענעדזמזנר רער  י
אנדעחנ. נאך אח ניאו,

םםרייט מי  חנם ®ון סילמרםאן, מדז
 םאנ״ איז קאורמ סארקעם רזאאנפנדסאן

 ארום מטרעע. באזוגדצרס נעווען סאג
 איחם פאר זײנע? אחנסםירםע 40 א

 האם ייזנםעז ון0 גמװארען *אדסננראכס
 דאיאר, 25 און 50 סיט באמםראפם *ר

y n$ ריזאן. םמג 5 אח 10 סים• 
T האבען סםרײמייס n פח &ןי י t

 יייז ״עטראיי די צאהלען צו ענסזאנט
 •רי* אין זיצען געגאגגען בעסער זײגעז

זאז•
געתראגע; ;זאבען װאס רי, צװימען

 און דאיאר, 50 צו ׳עטראןי, גרעסטע רי
 נזהן צו אױסנעקייבמן בעסער האבען

 צו אײרער ןריזאן אין טעג 10 אױוי
 זיך געפינען לוטראף, רי באצאהלען

 װײס־ט^ער״ דער זיםערםאן, ט^ארלס
 סעסועל אאסיטען סטרײק דער םון טאן

 בראגזוױיער םון מענעדז^ער זעידיז,
 ׳ױגיאז קלאוססאכער דער םון דיסטריהט

 דרעס א גאלדמטײ;, דזיפ. ברודער און
 אין טאג אײן נעזעסען זײגען זײ קאטער.

 זײ זײגען אפיל אן אויף און ״טומס״ די
טרײעי. צוױיטען א ביז בײל, אויף ארויס
 האכען יוגיאן דער םיז לאיערס די

 טעדזעײ דעם געגען אפעלירט דינסטא;
 װען און אורטײל, סילבערמאן׳ס סטרײט

 מען װײס נע^ריכען, װערען ״שורות ד•
רעזולטאט. דעם ניט :אך

 םאר־ און ארעסטעז אלע די אבער
 ריכ־ די און פאליצײ דער םון פאלגוגגען

 סטריײ קלאוק בראװע די װעלען טער
 דיער אנפידזרע; צו אםשרעקען ;יט קער

 די זיג. פאלשטענדמען א ביז קאסו*
 גאנצע די אז םיהלען, סטרײקער ?לאוק

 אז זײ, םים איז באװענונג ארבײטער
 מםיצען ױי װעלען מאסען ארבײטער די

 זיך םיהרען זײ און קאםף זײער אין
 ביו סםרײקען צו ענטשיאסען און םוםיג

 נעסע־ עהרנהאםט װעט סטרײק דער
 סטרײ־ סלאוס בראװע די װערען. טעלט

 אנט־ ניט שיאכטםעלד םון װעלען סער
 ניס זאל ססרײפ דער לאגנ װי ױיםען,
געדויערמן. מוזע; און דארםמז

 דער.פאר־ אמאלגאמייטעד, די
 און קעימײקערס די װערטס׳/

 קערפערשאפ־ »נדערע נאך
ש1היל םינאנציעלע שיקען טען

 :ענעראי־ דער סון נוים־נעשרײ דער
 די װ*ם רווי, דער ס«וםיםע; סטרייס

 אונ םים צוזאםען ױ;־»ן, קראוסמאכער
 ארויםנע־ חאבען אינטערנ״שאנאי, זער

 נאווע־ ארבייטער נאנצער דער צו לאזען
 ם־נאנציערע םאר אםעריקא איז נוננ

 די םאכען או פארםעיט נים האם היאוי,
 עם דזאבען םיר װי וױרקו״. ריכםעע

 « IvrcH: tin דער האם ערווארטעם,
 םון איז נאהענט סון אפקלאננ װאריםען

 אנ־ באיר האט נעיט־׳פםיצע און װייט
אר״נצוקוםזןן. נעהויבען

 די ברודער״ארנאניזאצי^ אוגזער
 װ#יחןערם סיאדיננ .אםאיגאםײםעד

םים נעענםםערם האט אםעריקא־, אװ

JG‘ סױתנט lo , W t f ד טױזענט  ח
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w פייגמד ie m  ann ,וױס׳ןן t t דאס 
 די om ארץ; גיט װייט <טף איז
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in to  m i l  h u p •חייוי 
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iryr. ״
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ױז׳ חורװײ? ,iy3y;yt האט ױג־טו  ני
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דופיאר- 600
 ysiMS פון it »ױן קוסט ׳טטיצע

̂וyנר רימ רy»רנ״ט y?« wנם׳ a s  .Dy 
r t״iyu ;רינ an 0011 ,avvaivM■ 
Btnyj i די נען tn ,טיטינגפו lyatn 

yowy«’it| רי no w r i t מו סי י o ׳ n 
pimp סטר״ס ovoo hh יn yנחמכמו ר 

o n  wrote 1* ty o t^ t :  e«n סטרײה 
 t סיס הפר |1» רnyoyנר » סיט װער

 גסר נרעגט׳* יעדער — yoio סלענערער
M זײנע O 'W tivo

 ״ארנײטקד סון 0»שי ;עגעראי רער
 זיי• «ו דוף t אחיסנע׳פ׳קט ח»ט ריננ״

 pit?p די |yB?yp *ו נרענט׳טעס נע
 נע• iv'yu oy׳»oiy*a און״די סט־״סער,

אפלופען. זיד זױס

ל א מנ ע רנ ע פ נ ער אי ד לי סנ ע פון םי פי ל ע ד א ל  פי
ען ט ײ ױ די אופ פאנ א ארנ ד נ ע ק ד ספדייהער ין

ארגטערגעטונג, םעמער « םיט קאםפײן הערכסט דעס פאנגט 50 יאלאל
אקטאבער. טען20 דעם

 אד־ אי״ע האכען צוריק װאך א סיט
 און ?ראוק םייאדעיפיא די אין כײםעד

 פאר טאג פוין 0 גמאדכײט שאוס דרעס
 גיד םיז כעי0קיאומס סטרײקענדע די

 #טאג דיוען פון םארדינסטען די יארק.
 אײגגעקאתק־ װעלען ךײ וױ גיך אוױ

u םירט n ri, מן ת  װערען איגעשיקט ו
o פאד n סמר״קער. די »ון

ד  חןיפיא0פיי פון pyre רyorרy ת
 דאיאד טויזעגט פינןי פון yoio די פאר
n אפיס חױפט אין |yoipy3;0 איז :y 
 איכע״ דאס• און װיך, דyoצyל ד*ר םון

v:n גyיD וחןרט o^yoNtyj װעט און 
סעגייך. וױ ניך זױtnyii 0 צוגעשיחט

 ארטש אין אונטערנעםונג טעאטער
טעאטער. סטריט

 אץ דיכטעט0ב שױן האכען סיד וױ
 צו־ װאכען צװײ סיט ײם׳'pכט^yרy״<

מיט־ םילאחגיפיער די נזשימצן0ר0 ריק,

 •0yo yft'i-u 4S 50 יאלןאי! םון גטדער
 דעם ׳שכת םאר. אוגטערנעסונג טעד
 װעט ̂״loyjiytriw די אקטאבער. טען20
 ארגא־ ח/נרכסט דער םון אנפא;; א; זײן
 אױך װמדט by און ארבײט, ציאנס0ניז

 וועט פארשט^ונג די אז ערװארטעט,
 א:״ רyד פאר םאנחנן נויטיגע די שאפען

 וױינד און סירקזיפמר 0 »! פיהרוגנ
,o^p:^yo פארשסרײםער

 נזשירט0ר0 ײעילכער ̂טyיטoאp דyד
^ם, ^רגעםוגגyאוגט די  oy דאס בארין

oyn װ נעשפילםyרov:v' |y דוד אוועגם 
 גאט״ זײן םיט ״יעדער דראםע, פינסשי׳ס

 אי״ איז yo'O0p oiyoyrruK™ די און
 זײן Dyn הױז גצע0ג די ז0 רצײגט^yכ

 םיז טאנ דעם ארByב נאד אויספאר?ױפט
 וױנשענס״ איז עס םארשט^ונג. דער

v מיםגליחצר די ?0 װעדט, iv im איז 
 זyכאזארג באיד זיך jy^r yיםיyםילאד

אוגט^עסוגג. רyד םאר טיקעטס םים

ר ע שאן ו שאנס ה סלאוק אין אינוז ױי פ װערם ס
״ ס מ נ מ ר ע פ ״ ם נ א נ ק נ

 הילקרױט —י לאיער. ױניאנס סרן ארגוםענטען אימארירט איגגרעהעם ריכטער
פיקעטינג. ודעיכע אירגעעד פארודעהרענזײג פונקם געגען סראטעסטירט

 איגדזשאנידש*!, צײטוױיגיגער דער
 צורי? װאכען פאר * םיט איז װעיכער

׳גאי ריכטער פון געװארען ארויסנעגעבעז
 דעם געגען קאוגסיל, אינדאסטריאי צום

 הםאכער,10ק? די םון כאאדד דזשאיגם
v און m\ יזײדיס איגטערגעשאגאל חןר 

ס ^ג ר א  נע״ איז ױגיאן, רסypיד0װ ג
 םיטוו^ך נס׳'yנ0■ערם״ iyi0iiy< םאכט

סעפםעםבער. iyo29 Djn #םריה דתר אין
 םאר־ האט װ^כ<ר ׳?וױט5היי םאריס

 ע:נר זײז איז האם ױניאה די טײדיגם
yDחצד אױןי ר y ^ p 'P M אינ־ חנם פון 

 אינדזשאנ־ חןם פאר ?אונסייל דאסםריא^
 רyינDאיצ חנר אז ׳הויפטעט0ב סש*\,
pi^pp ?אא סטרײ ^  *<יך,1ג

 ־’D0:0py די םארבעסער^ צו ציל איס
y r ג0יy איז ארכײטמר, די פון iyn 

 ־0iiy: |ycny;D’m איו םםרײק חןר
 קײן בעוואודען זyכ0ברyג ניט איז חנן,

iv iw w o 'w v .ט ^נ רי אג
היי?־ מארים װאס ^ycojy דעם אין

 סופרים om צונעשטעיט האט וױט
 iy האט ם,yאינגראה רyריכט ?אורט
צ'  אין ױנקט חנם אויזי |ymiy:i:0 ל9ס§ז

ש צייםװייליגמ חנם  וחןי־ נ?עאז0אינת
 ריכ״ סח irnniya |3y>y:o'i^ איז רyכ
 צו גאנצ^ אין םארבאםמנוײג גאי, רyט

 םיטגיידער די פון שעפער די ויקענאן
?אוגסיי. אינדאסםריאל םוז

םון טyגאילימyי די אגבאלאנגם װאס
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 הילקװ־ט האם פיהעטען, א־צםעען רעם
:נעזאנט

 פארעםענדיינע זעלנסם א איז ״עס
 הפבען םםרייס יעדען א*| ד*ם טאטזאך,

 ,IPoyp'■ 1Y רעכט דאס ארב״טער די
 סםרייה־ םענייכע יף1א ווירמען צו אה

 אין אנ׳טליםסן זיך זאי־ען זײ »ז נדעכע־,
 ד*ס װי יאנג אזױ רייהען. אונזערע

 ארחזר־ פרידליכען, t אי; נעם*ן װערט
 םיט זיך באנוצענדינ ניט אונק, יליכען

חד אינםיםידאציעס, םטראשוגסעס, * 
פולע די ארבייםער די האבען נעשלצנען,

*יקעסען׳׳. «ן חןכט
m םארטײרינער ױניאנ׳ם o tn אױך 

 איז עס וױ אופן דעם נענען אױםנעזעצט
o פאר n צם1יםנענ1» אינרזשאגסשאז 

o באהויפםוננ, t נעװארען tn ־ים1ם» 
’man 13<01 טעפם דז׳ןואםטיס סאורט
 •יקצםען. 1צ רעכם ם0ד ױענען םןןכם

 ס»• די םאר אטױרני דער קליין, י<י»ם1ו
 םיס נוצם0ב זיך האם נוטעקם־טורערם,

o צו באהויפטוננ 0 םעפם׳ם n  iPDtr 
 אירנענד pc ipdpp’b ר*ם איינדרוס,

;0פארב איז רט0ס װעלכען  רען01נעו ^
0o אםערימן סון העים רn איו r*> 

 סענםראל םיםי דער גענען םאונדרים
אינק. )קאונםי< טריידם

 טעסט ריכסער ם0איו,-ד אםת דער י
•’yoyp ער?<ערם, נים האט  i tאיז ן |« 
 *p>’n ס0ה אוםנעזעציױ, זיך פאר אה

ד ס0ה רינםער. ntrt .|yrnp»0 ײיס  ח
nos o>to נענען אױםנעזעצם o n 

oinfBpjR’iM O0n ps “opp’s« װארט
0t too t t> ס0»כ«ס זיך o n ממוצעו 

o «0 םים nנ«ר*.0,סיםי רס nר i t 
סיז עדיױבס 0י אנער האס ריכס מ  פי

ױ ס0ת חייהוױם זין. א<נעםיינעם אין  אי
opto o ננעװיזע|0 n  •pm, ס0ד i n

r t  O0n >to ^ 3 0 o in > n ’m* נ׳ד 
 O0ov>03 pm װקנען נ<ױז חפנדעלם

ps u ארב״סס־פיצץ, איץ און n n 
o n איצםינען pi0>p נחדלט0ח םםרײס 
T סס t באמגא־ סויזסגם *װײ װקגסן 

ם צווײ »ח סים תנ פרבײסגמלמײ■• טוי
O0H o’np>’n 00 אױךN jb'wso^ j 

p s  or 10*100 גיס פבםאלום p”| ר ס
_

״•־

ר ע יג ש ג 1י
JFfmb * , _

־

e ין,יױ t i 0ני1י ױ| VOC003 n  i n 0 
iy3ttn א>ן P” ioo ipi’cnt’s  o n אוײ 

 נלע•1א י1 ט1ראטיפיצי דער0 טאריזירט
i וועגען אמטען נ*-ע n  P»P11 אינ־ 

 זײ זיך. נפקיפנט ;סי<1קא דופטױאי
 פאראנט־ |yiyn |yo>0nyj נים סענען

0J0iyi iy ױארטלױ,  oan, יער פ»ו 
po m יפרען pa האנדרוננ ’>30’o די 

 סטרײ?, ps זימסן yo>yii טױזענס, 40
y< ריוירט0אױס איז חאנײוננ ?ײער
tרpגיט• ר

npi’T דער 80ח נאװנדערס ’Diso
w נע־ז»ם ill ipyytiPO’is סונקטען די

l0 יוא rP 30rn im  n y j’0’>no dpi,
dopp’B nרpװ op װאן  IVO031SB o 1צ

iso האלטן זװיח  "ipnt? |P30o *iyi0 
^ צו רpארנייט ט רניי  *Piv 03״t iso א

o יענאםים. ’iip>’p חסט o'mvb'vi, אז 
ט »«ױ איז ״ן*דאו לי  אוס־ ps it>P ני

ip איו Op דאס נא׳עם־דט, iw די םאר 
 IP3"1 ipept P3>P11 IPD’11 צו oטpp̂־
 נאד ניט. ױצלכע ps סאינאטען, זיי

 אויס־ ער האט םרידצנהייט1אוםצ רעהר
 םאר־ P3>pn סונתטצן די ם־ט נערריקט

 זיי־ |P3it«3 pc אננצסיאנטע די נאטען
p*p אין ארב״טער נרידצר i״po p ip* 
 צז א'םי<ו ה״זצר, vip״t אין רpרt «ער

 יף1א זיי אינערצ״;?! און אמוםענט־דעז
אוםן. ש־־דריכען א

 זעהר און א־יסערגעװעהנדיכער אן
סונקט. ׳טןןדליכער

 הצכסט און אויסעמעװייגדיכצר ,אן
 בא־ הירפװי^ ט0ה ;?ט״,1» עעדייכצר

i״ םערקט, n  r s ,םאר• ױעינער ױנקט 
 צו |0ױני דצר pc ד?ר’ם'טנר די װערט

טנויד סאס מעיכצן אירנעגט ויקעםען  םי
n ׳<’D3isp סםריע<0אינר ד?ם םון t| 

 ■ דיזצר סװאריםיסאציצ. װציכער אירנענם
r סארנאט וונתט ’opsc נעװיינריב־ די

0 pc m toyo  vooגסירען k ,םםרײס 
ט נחיםצר א איו און ו אין ערי  ריכ־ ת

o שם?ח םון סוננ n א<ס םטרײס ptg-> 
םען 1צ און כער, O03tPP o נאסטי n’״

 ארבייםצר יזצנם1ט pc >«tp<r jpb 40׳
 s דװן־ טים8<?ב8ב נטpז’טו 2 און

מז אידנסנס הן0 ארדעי, קאורם מי  וו
םד״ער׳־,

באמיזע;, הייסװים האט oi>r צוט
itp אינדאסטרי?י ד?ר אז  >’d: isp נאר 

עסײי־ אן 1אי ײניאז ד?ד אנחיאנ?! ניט
 יי<11 אינדזמאנקעאן, אן סאר קאורט טי

 צױי־ סאנםראתט קיין ניט ם׳?קזיסםירם
 ארניײ די ps <טשורער1נוס׳8ם די jpe׳

ם?ר.
 נרונד נ?ז?צ<יכער הײן ניםא איז cp״
 אינ־ מיט ברײם אזוי זיך באנוצ?ן פאר

n׳ps D :trp:se םכיסוכים״, אדבייטער
;?זאגט. עי האם

I אן pc pphv ״ד?ר t rp jK rn i 's,
 צו איז — רטנ?זעצט,8פ ער דזאט

 dp איינענטום. pc רעכט דאם י1־צי1נא״
p;s די אז ײז,118כ היין ניטא א־ז >pjs־: 
 רpד8 נ?<ים?ז, האט אינאניזאציע רע

ip<״ צו i8cy: אין ׳!וטעט־ט i םארמם־ 
ipd איינענטום, סון npnt אײכעגםום־ 

 היין ניט איז אנקראנער רpד רעכטע;
 *pii |,8יי׳ע8סי808 18 נאר *ענאס,8ב

 ניט ipp “«נוד־וױ< אדער ב־זנעט ט1ם־
oi’iyevi אנגעק*אנטע. די פון װערעז 

 1אי פארפאראציע 8 איז זיז ד?ם אין
 םיסג<יד?ר. איהרע pc אגד?ר׳ש נאגצעז

 סעהלער רער פארריכט ניט װערט א־וך
pc ,ט1הי<קי ט0ה — אעדזעאנקשאן  י

yרpיpדורו — )רט D0H 0P8D dpi די 
IPS03 p נעבראכט װ?ר?ן האנײוננען s 

 IPipii ינעם^ וועםעם ט־םנ^רער, פון
.“דערםאנט ניט

 p<8 די ? עס ה?<סט וואס אבער
 ’13ניט האבען ארגומענטען ps סענות

 סײן ריכם?ר יס׳ן1א האנען זיי טע;.’דזא
hipvh ניט rsnp3 נעדענקט, האם ער 

 דארזי ?אונםי< אינדאסםריא־ו דער אז
 |P3’11P3 ipipp צו אינדזעאגקעאן אן

 אי:־ די ט0ה ר1 און יװיאן, ד?ר נ?נ?ז
 אכטענרינ ניט באוױלינם, רז״אנק־ןןאן

p״pj ,סראטעםטען ארער ארנוםענטען 
־,?ר.1סארסטע איהרע און ױניאון דער םון

 האט איטאלי״ אװ ״סאנס די
 צו באגױסונג א נעשיקט

םטרײקער קלאוק די
ps >אסיס נענ?רא po אינ־ אונזער 

 צרוואי־ ך0וו <עצטע איז ט?מ?׳;ואנא<
ipd בריװ, 8 נ?ײארעז ;? ב רי מ ת םז נ  או
ר נענ?רא< דעם םון א ט ^ ע  די pc ם

i <י",8איט אװ .סאגס n מיפסיגםםער 
 סר?כענד?0 איםא<יעניש pc אײען

 איי:מ<יסענ- אסעריחא, pc ואױנ?ר1א״נ
 ס?ן1ננענ0 איז וויאם <וציע0ר?ז 8 דינ

i ויוי8 נ?װאר?ן r ’t מ1יעח  ־1P1138P 1<י
I׳* t. ח0 אי« ײאם ע  IP10HPJ <םען0ינ

povp< איז יואר oMov i n נױ ’pi0. 
י rv י i> 0t n װי זיד <עזם : oi>0o

 גציזסנט D01 40 אנבאסראכם, ״איז
ip 38opi8>p איו O0o r  i n ימ0י 1ני 

 נר1ס» IR3011 18 0p»y< זײ iso •יינסן
P נוזיססן 0 איז <״« f r t3  i t  •Kmp| 

t״n y רעכםצו mo• ארבייסס םסממיכס 
ps נארינטמון,

pti'oyi dr dki אנבאםראכם, ,אין ; ־־■ wrf&T- •'־

ל א נ א ש ײ ק ױ ט ד נ ע מ ט ר א פ ע ד
jil IJ-I I It 11 Lit l ! : • ■r I ! LI 111 l IMU U.I JU L4XIJ ! 11 T r UMIJ t u  iX2.lt I

נ נ פנו ע ד שאנאל נייעם פון ע  m סיזאו עדיוקיי
אנ, ווערעז נעפייערם פ ױי ען פ פ עד פו םכ װק א נ

 דעיארטמענט עדױקײשאנע? אונזער
 ער־ די םײער^ צו *רענרזשמץנסס ספכט

y אונזער פון עפענונני j^^^pi'iy? סעזאן 
ר, טען19 דעם ^װענט^ םרײטאג ע ^ װ א  נ

 פון אוידיטארױם גרויסארטיג^ דעם אין
 סט. טע16 היײסתול, אוירװינג װאשינגטאן

 קאנצערט תנערyש א •לייס. אוירוױנג און
 ״yn עס װעיכעז אין ווערען, געכעכען װעט
 ארטי־ פראםינענטע באטײיליגען זיך ?ען

 יןור־ װערעז געהא^טען װעלען עס סטען.
 אונזער םון םיטגיידער די םון רעדעס צע

 װעלען קאנצערט נאכ׳ן און פאקו^טעט,
דזשימגײזױם. אין טעגץ זײן

 אונזער װערען אויסנעטײיט װעט עס
 אונ־ אנאגסיחגנדיג בולעטיז, *זײטמער3)3

 םון םיטגמדער בילדוננס־טעטיגקײט. זער
 זײן װעיעז סטודעגטעךקאונסייל אונזער

 נע״ װעט עס יעסעפשאךקאמיטע. דער איז
 שאםען צו אימער, װי איעס, װעדען טאן
זאי. אין משפחה גרויסער אײן םיז נײסט דעם

 װעט אוגטערנעוזםונג רער צו אײנסדיט
 צוטײילט װעלעז װעילכע טיקעטס, דורך זײן

אנ^ און םרײ ווערען  צזוישען סראיארצי
 סםױ די צו און ױניאנס yf»0P0f« אונזערע
ק^אסען. אונזערע םח דענטען

 אוג־ די דאס אנכאטראכט, אין געהמט
 םדײטאי םארקומעז טyװ טערגעהםוגג

װ^ט,  ניט און נאװעסבער, טען19 חנם א
 הא־ מיר װי נאװעמבעו/ טען13 רעם ׳שבת
jy3 קלאסעז די אנאנסירם. פריהער עס 

 -13 דעם ׳שבת אנסאננען זץ־ ווע^ען אכעי
 רום אין נאכמיטאג, 1:15 נאװעםבעה טעז
היײסקול. אוירװיגג װאשינגטאז פון 530

 אנאנ־ װעט &ראגראם דעטאלירטע א
yש ווערען סירט i.טער

 דער ®ץ אױמטדיט עדשטער
 דײטשלאנד אץ ״הבימה״

באגײםטערונג. ארױס רופט
 דעט פון אויפטײט עישטער דער

 ״הביד-׳/ טעאטער קונסט העכרעאישען
 כעױ־ א־; װאך די פאיגעקוכיען איז װאס
״ גרױס ארױסגעױםען האט ל'[, א;  ,נ

 עלי״ קיגפט־ בערלינע־ דעד אין סטעױגג
װעלט. שער
 םיל װידמעגען צײטונגען כערלינער די

 טעא- ״הביםי־ו״ דעם פאר לײטארטיקלען
 ערשסע י די אז ערקיערענדיג,

 אז געצײגט, האט הביטה״*פארשטערוננ##
 קונסט־ נעגיארע פארסאגט טעאטעד דער

 כױט פארשטעיוגנ, די םעהיגקײטען.
 נעמאכט •האם ״הביםר״ די װעלכער

״דיבוק״. אגסתי׳ס איז ארויסטריט, איהר
אנד םון  ״הבימה״ דער װעט דײטמי

 אויף אסעריקא קײז אפפאהרעז טעאסעי
פארשטעלוננען. רײע »

עו פ ײ ד פעקספיל ױנ ע פ ײ דנ  רוןז א ארױס לאזען א
ײהעד די פאר הילף פאר ספדײהמר פאס

פון פ«רפאלנונג די ד«ס ערקלעהרט, םעקםאהאן פרעזידענט
ערנער. װערם פאליצײ

V 4ז־ייר•

ערהאל־ האט אפיס נענעראל אוגזער
 טעקסטיל ױנײםעד די פיז כריװ א םעז

 אונטערנעשרײ #אמעריקא םון ארבײטער
 סרעזי־ מעקמאדזאה פ. טאמעס םון זyב

 סעקרעטאר״ #קאנכאי א. שרה און חגנם
אויםמערק״ רyאונז טחןזשורזןר,

טערם ױניטי אונזערע אץ קלאםען די אץ אן דך שליסט םענ

pdk>p p אריינטרעם?ן קענען םיםנאידער אונז?רע s| די אין עננליש אין 
:׳פולען אווענט סאאנענד?

 עװ. טער2 און םער1 דװישען םםרים, טע5 ,26 ס. «. — איסט־םײד
םט. טע106 און טע105 צװישען עו־̂ו לעקםיגנםאן .72 ם. פ. — הארלעם.

 םט. םע136 »ון סליים בראח ,43 ם. פ. — בראנקם לאוער .
 עוו. אינטערװייל און סט. פריםאן ,54 ם. .B — בראנקס

סם. סעקםאן און עוו. קריםטאפער ,150 ס. #. — בראגזװיל
: ipunpiipois nop3>0c די צו אויסםערפזאםפײם איי?ר ציהעז ױילען פיר

 .171 ם. .B אין JP3IDPJ יאהר <עצטעז זיר האם סענטער ױניםי הארלעפער ד?ר
 ,־PDjpv װניםי חס־ איז יאהר ?עצסען .72 ם. ■. אין זיין עם וועם יאד״ר הײגטינס

s;61 בדאנקס ־ .d .b p s  jpiw, װעם יאהר היינםינס dp זײן s p s. .דיזע .54 ס 
s זיך נעש־גען ipvp»< נײע י1 (ויי< ;עװאדען, נסםאכם זיינע! אוסכײט?!  ps 

ip ip o pipic נענענגג
i |P3P»3  |p>pii dp״u־p s  ipd8>p ip ם עננלי׳סsר ipijsm s,־ isd  ps םעהר 

s םםורענטען. רטנעי:וריט?נע0ס  p s3״’:p וועם ארום יואכען sונזpר pmp”8:8>׳K 
sB nאייר רטמענט IP3P3 iv IP33KDJ0 !?דארט ps ipds>p p3’>d3pdpii ,האנאםיע? 

םs די is רpרבי'  ]is ,33I3PHS3. .װ a
 s זייט איהר ts ד?רמאנען, צו ניט DDpnso ,Tt רעגיסטרירם איהר װען
ױניאן. װאירק?רם נארמענט ליידיס <sj0B׳pjnpDrs ר?ר םון םיטנאיר

ס וױיפ ד ס נו עו ה ױ א הרם יוניאן װ קן אן פי שכעדינ ל
ץ. אדגאניזאציאנס פי ם מ

 יוני^ז, ארבײטעד גודס װהײט די
 געװאונען װ^ך יעצטע האט ,62 ל^וקאי

 איבעד נץריכט, איז זינ באדײטעגחנן »
 קאםפאד״ אנחנרותר ״סטעגדארד דער
 די»ג סט-ים. טע30 וועסט 151 םון

 מאנאטען פ*נף מיט נאך האס םירמע
 איבײםער, איהדע אויסגעשיאסען צוריס

 ארביײ נודס װהײט די ,62 ל*ס*ל אין
 אננע־ צײט גאנצע הי חאט ױניאן, רyט

 אנכד און אננעשטחגננםען אן מייהרם
iv קאםןי ש^אםענעם m אק־איט. דיזען^ 

 נ/ר טyיקBy: טאנ jjny< איז שא« ושר
 ארביײ די פון האמיטע א םון װאחןן

j«: פח אויך װי שאס, םון רyם n n ר  י
 שאי םון ארבײםע• צװײ שעפער. ניאן

 דאיטעז חאט וועלכע םייננאלד, קײסי
 מיס. און יאהר, 6 איבער געארבײט

 נע־ דארטעל האט װעי!כע ז,yברעם םעני
 זיײ יאהד, inyvnyc וױ מעהר ארבײט

 געפעיש־ .אויא ןyװארyג סטירטyאר נע;
^י םיז סילאנגען yט ד ר א ם די  קאגדאהט״. ״

 <עצטען זײיען yסטירטJnא צװײ ד•
 און םען27 דעם םיטװאך, און דינסםאנ

 ריכ- םאר ^,eny ^ynnyoiyo זyם28
מאדקעט דזשעפערסאן אין גארדאן טער

 צאי yo'na א סטרײפער די צװישען זיך
 ,“<אדזש ״נחגנד iy?n םון םיטנלידער

און איטאלי״, אװ ״סאנס םון אדער
v דאס אנבאםראכט ^אין v i סטועײ 

^ געםוזט זyהאב קערס ט ש ס  םיילע אוי
 ׳באטיםyי0ב םון באהאנדלונגען שלעכטע

" ׳funyi חןזולםאט אילס און \v i\ חונ־ 
רט סטרײסצרס דצרטער םטי  געװא• את

jn\ באשטראמט וײנען און מאג יעדען 
 אין זyזיצ אחגר גציט, מיט געװאחנז
דזשײי,

 אװ סאנם די דאריבער, ״באשיליםט,
 קאנוחמשאן אין ^אדזש, נדyגר איטאיןי,

y אויםדריסצן צו פאוזאםצלט, tn םםרײ־ 
onyy םיאטיצ  די און ,jjia'D»ny און סי

yDD5>vngn אדוש, אונתר פון װאונ^תן^ 
^ nyroy'K זײער דאס פ פ  דינען א

n צו  linyDyn-wB •ארבײטס־באדיננונ 
גד«״♦

 באפרײט איהם פון זײנעז און קאורט,
געוואחגן.

 ארנאני־ דעם פאר זעצם ױניאז די
 יעצ־ האס זי װעיכעז זאציאנס־דרײװ,

 ױניאן ג*ט די גענען אנגעםאנגען
 דאנערשמאג, ״ הײנםיגען פאר שענער.

^ זyט7 חגם ב א ט ס  דער נאך נ<ײך א
 א געװארען סאררופען איז ארבײם,

 ארגאניזאציאנס־ דער םוז םארזאכדלונג
 אז ט,yרװארםy ווערט Dy קאםיטמ.

 דיזען פון רyיםנ<ידD הונחנרט רyאיב
ט מ טי א  טיטינג חןם באזוכען וחנ^גן מ

ן און מ ת  אזוי װי פ<ענער דיםקוםיחגן ו
y ^ n iJ 'n K? אין שעפעי־ ױניאז ניט די 

ארגאניזאציע. דזןר םח iy*n די
 ױניאז ארבײטער גרדס װהײט די

םבערס איהתן yp» אויני פאחנרט  צו ^
 פאי־ דעם אויף איהר םיט קאאיזױײמן

אוםן: זyנדyג
 ניט־ » אי; ארבײמ איהר אויב )1
 איז ניײר זיך מעידעט שאפ, ױניאן
 עװ., צװײטע 117 ױניאז, דער םון אםיס

WBy^yo 7106 ארטשארד.
 און נעסען די װײםט איהר אויב )2

 מעם־ ױגיאז םײדלאך, םון אדחגס^
 װע<• מעםבערס, ױניאן ניט אחנר רסyב

 שעפער, ױניאן ניט איז ארבײםעז מנ
אםיס- אין ארייז גיוײך ךײ שיקם
װילינ און נרײמ זײט איהר אויב )3

איעאניזאציאנס' דעם איז צו
 רײ״ און ^יטעראטור, אויםמײ^עז דרײװ,

 גיכד די םון ארבײםאר די מים חגץ
y ױניאן iy r^ װyזײך׳זעהר אםיס דער ט 

אײך. םיז inyn צו צוםריחגן
 און מאזייז דער איז סיזאז חנר

 איז איצט איז טרײד ^נחנרוחנר ״ םילל
 אוז נענונ״ דא איז ארבײט גאננ. *\לצ\

ח אפ  נוםע אין סאנגצל א דא אםי<ו א
 םייה די אױא עציעלםי אױײיטארם,

 רײױ איצט איז צײט די און <ײנם.
 ארנאניזא־ רנישעזyנy אן אנפיוזחנן פאר

 ערװאר ומנרט oy און ״ציאנגדפאםפײן,
תר אין םעט  מימהייױ די ארנײט די

חג און צ א ר ^ א f םון ח n n טנייד  םי
•10ױני דער מון

 אין נויט גװאלדיגער דער אויף זאמקײט
 טויזענם 10 דײ ןיך :עםינען עס וועיצכער

 א נאך דזש., נ. פאסעיק, אין סםדײיקעד
 די םאנאטען. אכט איבער פון סםרײק
 כעצטענס ז.יך האבען סעי־ײקערס פאסעיק

ען ס א ^ ג ג  מניאן אװ, ם. א. דער אן א
 זיײ אבער אינדוסטרי, טעקסטיינ דער םון

n y באלyנאר װייעז באטים »r s יט: 
v i v w\ ארבײ־ די םון םאדעדונגען די 

yo^ 0 חגר םון פארםאמונגען די אוןB־ 
 אומ־ און ברגםאל םעהר נאך ורערם גיציי

 פון yבאאםט די און םאראנםװארםליך.
 װענדען ארבײטמר םעקסםיל ױנײםזגד די

 ארבײםער־ ארגאניזירטער דער צו זיך
 פא״ די געבעז צו אםעריהא אין שאםט

 שטיצע כמננליכע יעדע סטרײקער רypסעי
 איצםינעז זײער געװינעז זײ |yt>yn און

 אין זיך ז.אגם אנדערש, זyםוי-.צװיש0ק
: םאמענדעס אפי<

 זײנען סטרײקער פאסעיקער ״די
 ארגאנײ דשר אי; געװארען ארײנגענוםעז

 ארבײ־ םע?סםיל ױנײםעד די םון ןאציע
^ *דז אםזגרי?א, םיז םעד מ  טשאר־yנ זי

ס גלװאדען רטyם אקאי אי v י v i  d603 
 גליד א איצט yרyריבyר ;לינען, סםרײקער

 יואנװענ־ nyui* כ אװ ם. א״ דער פוז
 מװארען אינעהאימגך איז װעלכע ^אז,

 דעם »יז יארק< נױ שםאדט דער אין
 סעיטעםבער, םעז18 דעם ביז טען13

 באאםכ^ן הױפם די באאויפטראגט האט
 יעדער סיט סטרײס דיזעז שטיצעז צו

yלyה איז םעגליכקײט tאיהם בדײ׳כמז ו 
 מאנוועג- די שלוס. ערםאלגרײמןן אז צו

 בא־ די אינסטרואידם ױיך־ האם שאן
 אמעשלא• אילמ צז־ ז.יך װעגדען צו אםטע
y:yo פעדע• אםעריקאן תגר פון יוניאנס 

 מעגלי־ יעחנ iy3y3 צו אייבאר אװ רײשאן
סטרײקער." פאסײקער די צו שטיצע כע

 אפעלירט געװערקשאפטען די
 מילר־דױײװערס די פאד

ױניאן•
 פיהרט ינניאן מילך־דרײװערס ךי
 אר־ צו קאםפײן לעבהאםטען א אץ איצם

 דײ אין דרײװערס. םילך אלע נאגתידזזן
 ערםאיגיײר. ױניאן די איז קאםפײן ז.ען

 איז אז זיך שליסען דרײװערס הונדערםזגר
 מים־ סעםעע ווערען .און ױניאז רyד

גליחס^
 vh טילד־דרײװערס די םון ל&נע די
yny^g] ט.0ק0ב נום  ארבײםען זיי ;

 װען זעלםעז האבען זײ כט^0נ און טאג
 ק^עג־ lyi'n זyםארךינםט ױיערע p* רוד«

 רץ־0די קרינען ויי פון פיעלע <יכע.
 שםײ אויף קל^ןםעדען פח־ ?ראנההייטעז

 איץ ארםייט ךי און «ראפ און #רוינז נען
 שװערע. אוםגעזזדיער אן אין אלגעםײן

 און רענעז אין װעטערעז, ערנסטע די אין
 שטו־ *\ן םרןנםפ גתנםטע די אין שגײ.
 ארבײ־ צד געצװאונגען ןײ זײבען רעםס

 דעם פאד אלעם און אויפהער אהן נזע\
ברוים. םרוקענעם שטיקעל

ך רעארגאנידרען זײ  זײ מיצט ד
 דאםים אדן ױניאז ןײער באפעסםיגען

 אר• זײערע םארבעסערען צו ױי האםען
בײםס-באדינגועען.

 נעװערק־ איזײשע פאראײניגטע די
 רעכט־ אלע צו דאדום אפעלירט שאםטען

 דרײ־ די העלפען צו םרויען דענסענדע
 צל םארזוך יעצטיגעז ןײער אין װערס

ר םון זיך באפרײען ע  אלץ שהלאפערי•־. ^
 צו בלויז איז םהאן צד מנטען םיר װאס

 און קאםפאניעס. ױניאן אין םילך קויפען
 װעט איהר װען טהאן איהר קענט דאס

 ױניאז א דדײװער אײער פיץ פאדע-״־ען
ע באטאן. ױניאן א און ?ארד ל  אנ״ ^

:y:ynyry עסעט^ט האבען ?אםפאגיעם  נ
 דארום לײכם איז Dy און ױניאן חגר םים

 מניאז פת צוגעשטעלט םילך הרינען צו
דרײװערם.

#סזנקחנ#תר םײנסםאון, כנ

v״
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רעדאסטאר: װערטהער
 װאס םראגע, א באריהרען וױל איך

וױכטיג. גאנץ איז זי אז דע:ק, *יך
נא־ א ענטװיקעיט זיך האט עס

 קיאוקס אז םעםבערס, אונזערע כײ גריוי
 -pi*pp םון געטאכט װערען דרעסעס און

 ?אטערס, וױ דרעססאכער, און םאכער
 דאר׳ םאלגלץ• פרעסערס, און םיגי^ערס

 כרענטףעעס v*ל די אין ױניאנס זיין םען
 פאראייניגט זײן םוזען זײ און םאך םון
אײנשטיםיו. באארד; דזשאיגט א אין

 אז מעםבערס, אונזערע אבער װײסען
 נױ אין טריידם דרײ םאדאן זײנען עס

 באשעפ־ זיינען עס װעלכע בײ יארק,
 ארביײ טױזענט עטיאכע היבשע םינט
 און ?לאו?ס קיין װעםען אהן און טער

 V ורערער נעםאכמ גיט קאגען דרעסעס
 די װען אז איז, זאגען צו םײן איך װאס
ײ גוט זײן װאיטען םאכען דריי אג מ  א

 יעצטיגען אין באטי^יגען זיך און זירס,
 א נאך געװען אפשר װארםען סטרײ?,

סטרײ?ערס, טויזענט Dpyr אדער פיגןי
 ?לאו?ס ?ײן אבער טעז װאלט דערםאר—
 ניט און יאר? נױ אין ניט געםאכט, ניט
 ?ײטען בײדע אויוי נעסטען ס?עב די אין
 קא־ ^וט-אוױטאון די און וזאדסאז, םון

צרות... םיל אזױ געהאט ניט װאילט טיטע
װער• זאנען םריהער אײך לŷ^ איך

 װעט נאכדעם זײגעז, דאס םאכען כע
 ניט איו סטײטםענט מײן אז זעהן איהר
 ארבײ־ די םײן איך געבעבעט... גלאט
 און העפסטיטעינג טא?יננ, די םון טער

 פעסעטעגטרי עםנראידער/ פיציטיגנ,
ם»ך.

 מאכעז גיט ;yp םען אז װייסעז,
 די אהן דרעסעס אדזגר הלאוקס קײן

 ניט אבער װײסען איוע װאס טריםינגס.
 װאיט ח?גאבער א הילפלאז װי ׳איז
 די סריגעז ניט קען ער װעז נעםונעז, ?יך

 םעקטאריס, די אין געמאכט טריםינקס
עטאביירט. שױן זײנען װאס

:זאגען װעיען חכםים או װײם, איך
 אױב אײן אלייז םיהסם מען איז, װאם
 מען «ז וױיס איך װײל און דארף, מע;

 *רױ םאקע איך װע< זאגעז, דאס װעט
 היינט־ םײנט, עס װאס ער?לערען בירען

שע*ער. נײע אזוינע איינריכטען צױטאג,
נע־ דזמ*אבמר, א אז אגנעםעז, לאםיר

 האט ׳םטרײ?ט ױניאן די װעםען נען
טא־ צו םעקטארי גרויסע א אײנגעםי?סט

 סען ער גאר דרעסעס, און ?לאו?ס כען
 העמסטיםשינג, טא?ינג, ?ריגעז ניט

 מײל #װ. אז. און עםבראידערי •ליטינג,
ײ םאלשטענדיג זײנען טרײדם די אנ ת  א

 דזשאינט דער צו באלאננעז און זירם
 דער אז אױף, פאסט טען און באארד,

 גריגען ניט זאל דזשאבער באטרעםענדער
 דזשאבעד דער װערט טריםינג, ?ײן

 אײנצו־ באמליסט און כעס אין שכז*רס
ײן, איעס םיססען  םאר־ צו אום און אי
 אײנםיק־ דארםען װעט ער װאס מםעהן

v'\̂  ,\voאײך איך ל lynjn^'sy םע?־ א 
 <שין םyד אין סv*ל האט װאם טארי

טריטינג. םון
 זײ איז האב איך װאם טארי^pyם די

הונ־ צװײ tyop^r'K אסטpyג האט
ט ר  דאלאר ojymo םוםציג »יז מ

))250,0CX.(•> רyט v:vvm ?אסט נ  opyt 
 הונ־ םינף ?אסט m ;םאנאט א דאלאר
 דרײ p'nopy^y ;םאנאט » דאלאר דערט

 מאשיך א מאנאם. א דאלאר תונדערמ
 ?אסט^ ^כאני?ער yטליכy מיט ^אפ

 מא־ א דאלאר הונדערט צוועלןי גענױע
נאט.

^ די פון מײסטע די שינ  iy:"t מא
 #י1םאד?וי םארטידצום ניט מײנםאל

 פון םטyנ עס און ״<y^yso זײ בוימ
ty םיער ^ ii םאנאט דדײ ביזyצו ז np־ 

 מען םטyנ װאו חײנט ס*שי\, א נעז
 אויםצױ *?ספערטען נויטיגע אלע די עס

? םאשינעז די אויןי «אסעז
oy םון סענשען װאם פאקט, א איז 

 די ארוים איז 1924 איז װײסעז םאך
 םיר־ אײן מא^ין. יליםיגג״ *קריםטזנל

yo דער אויוי ,יאהר יענעם אין זזאם 
p m o םום־ און הונדערט נעםאכם לײ\א 

 בלויז זײנעז עס דאלאר• צ^יזענט «ינ
 נאך שטאדם. אין םאשינעז צוױי געותן

 םא- גמארדערם האבען םירסעס עםליכע
 טױזענט דרײ געסאםם האט עס מעעז,

 דזרײ ;ynwyi האם עס לזאמין. א אר5דא
 געמראנען האבען זײ אײדער מאנאטען

 גע־ אבער האבען *לע נים םאשינען, די
 די באםרײבען צו םעכאניקער סראנען

 זעקס האט ױי ון6 איעער און םאשינעז,
 און םאשיניסט א געזוכמ צײט םאנאם^

 און #נעיד ®ונען אלע װי געקו?ט האם '
pn איז^געשטאנמז םאשין

, ראד איהר ווזגם ן מ ג  מוז טען אז ת
w גרויס, אזױ *ײנפיחס*! נימ ויך

w אײנפימסען• זיך קען ?p, ד איו מ  א
 אלעס^ חאנען וױ? םען אױנ אז פא?ט א

 טױזעד חונדערטמר די אין זyאסטp מוז
H קלע;סםער דער אײגצופיקסמן, רyט r 

f און דאלאר D:yfno ̂חyצ קאסט i» 
םאשינון. «אר א ביױז האט שא•

 אונםעמץי מאכט װאס ;זאך א נאך
 ססרײק א פון צײט אין דושאנער » פאר

םע?טאר♦• אזא אײנצוםיס̂ס
 ־pyפ א?א ןyבyאויםג וױל ivo װען

 ״טא• » אינװעסטסענט רyד איו טארי,
 דאס חאט װאס םירמנ אײן לאס/ טאל
 ,oyji'i די םון ארױס געפװבױט יאהר
̂ט האט  סײל ןyשpא אן טyםאראנשטא
 איהם האט װאס ^opyt » פאר און

 דא־ נטyטױז רטyהונד רyאיב אסטpyג
 גיט טױזענט חזyצ ?ײן iy תאט י״אר,

:v:vw און״רעאליזי̂ר* iy טאק האטy םארסויםט. ניט
 דאס אז jnyt :לײך c:yp איחר

 פאר זאך yגליכyאו;ט אן בעווע! װאיט
 םון פאל א אין און טאן, צו רyדזשאב א
 Dtioy; בםחילה רy װאיט סטרײ?, א

 וױ fypip און ןyזיצ רyאד jytoyo רyאד
ניט. ער און ארבײט םאכען yרy»נד

 די |yD jyp םראג^ א איז צטyי
 ענט־ םײז אמאניזיר^? טרײדס yדאזיג

yDאון יא. אז איז, ר Dאלirטyאון ^נדיג 
פארװאס. אט און לייכט,
ם די םון iy:<זײ ל^טי  חנם אין ב«\

 ?אפיטאליסטי• Djn םון ניט iy:''t לײן
yw\ ,און שניט yr»r| בא״ די םון ניט 

 רyזײ און ̂רyסyםר ױניאן װאוסםזיניג^..
 זאגאר דטyר jyo jyii ?אייטאיל, רyגאנצ

^ פון ם ^ ז י  טוײ הונחגר^ר אד^ר טו
iy v m, ליגט oy און מאשיגערי, אין 

p:  און ,ryp ?ײן ניט האט זײ םון ny״
oy אויסג; איזiשלאסyם א זyגליכpײD 
קאסזי. ביםעחנז א פון

 ארבײטענדען nyi אטבאלאנגם װאס
yלyםyנט^ :"?iy טא זײyp ^ ס װי נ  או

 װאל־ זײ און אנטאגאגיסטיש גיט רyאב
 ױניאן yהארכזאטyג vvu םאכטyג כש״עז

רס.yםבyם
 די וזאט זyמ װאס איז צרה די

y אלס נטypרyאנ טרײדס ro rw w, און 
 •yjyj נאם^נן א ױניאנס זײערע האט זyם

 און ׳ יא?אלס/ ״טשאי־סואי בעז
 קאנטראלי״ א םאר װאס ןnvi צו לטyםארפ

 ‘גע ונן^טען ױי נטyאיגסטרומ נדערyר
ארגאניזירם. נדיגyםאלשט ײעז וחנה

רנײשאנא^yאינט די אז גלויב, איך
 זיך װאלטען באארד דזשאיגט חגר און

 די אין םאדטראכטען ערנסט באדארםם
 דיזע ארגאניזירען םון ^גליכ?ײטען

 װאלט טעז אז רyזיכ ביז איך םרײדס.
 נא״ םײנע אז רציעטyאיב לvש: זיך

ריכטיג. ?yj^r חויפטוננ^
yנypyג װאלם איך ^ m  D; א נאך 

 טאן דאס ווער איך גאר םא?םען, סך
^,,niyay^yj רyצװײט א בײ

 גרוס, טרײד־ױניאניסטיש^ טיט
י ב , צ י א ם א ר ח

.41 לאקאל מעםבער
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 צו קאנםערענץ ריננ ארב.
 מאכערס קלאוק העלםען

זונטאג. דעם סטרייק
 קאםיטע עסזעהוטיװ גאציאגאיע די

 נרענ־ איע רוםט ריננ ארכײטער פון
 ה*נ• א צו יארס נױ נרייטער פון טעעם

 װערען נעמ»יטען װעט װאם פערענץ,
 אפטא־ טעז10 דעם זונטאנ, סוםענדעז

 אין םריה, דער איז אזײנער 10 בער,
האיל. ״סארװערטם״

 םפעציעל װערט קאנםערענץ דיזע
 באווענען צו צװעס דעם םאר נערופען

 זיך ריננ ארבײטער פון ברענט׳פעס די
צו ארבייט דער אין אריינצואװארפען

vc«r| דעם פאר ׳צטיצע מאטעריעיע 
 ׳פטעחען װעיכע םםרײס, קל^וקסאנער

14 )Mr קאסף. אין ײ^נען
םיטיג• הןונען װ*ס נרענט׳צעם, די

 די נעבעטען זיינעז װ^ך, חײנסינע גען
 טאנעס* אױפ׳ן אמיפצו׳פטעלען פר*גע

 די חןיעגאטע;. ערװײיען און *רתוגג
 םארױיף אין װעלען װעלנע נדענט׳פעם,

 סיטינ״ קיין האיטען ניט װאך דער פון
ם םארטר«וטען ז״ן קענען װעיען גען,  נ״

געאמטע. זייערע דורך פןונפערענץ

עדאקציע.ר אץ גױװעל א
 ״נערעכ־ םון רעדאקטאר װערטהער

— :“טיגהיים
״נערעכטינקייט־' דער אין לעזענרינ

 ליד בורשטאק׳ס צ. ב. װאר יעצטער פון
 ער־ געװארען איר נין חלוס״, ״אין

 גרויבען געװאיט נים ה«נ איך ׳שםוינט.
 גי׳טט ה«נ איך אוינען. אײנעגע םיינע

 ער־ !8P אזוי װי םאר׳טטעו?ז נעחענט
 נאכ׳ן םאנאט )9( ניין ליד א ׳פיינען

 בא־ ׳טום סיי; *חן דיכטער, םון םוים
 ױנ־ םון טרא:עדיע דער װענען םערסוננ

רעדאסציע. דער סצד ■אעם נען
 דעם גע׳טט^רבען איז בור׳פטאפ צ. נ.

 ניט״נעלוננענער א נאך פענריאר, טען6
אפעראציע.

 יאזען װעט איהר אז ערװארטענדינ,
 דאנק דעם, װענען לעזער אייעחו װיםען

— זעהר אײך איך
ד ו . ד ר ע צ ל ע ס

כר. רעזאלוציע ר. א. 42 מון
 םי״ םפעשעי גוט״כאזוכטען א ביי

 אװענם, פרייטאנ *ינעהאיטעז טינג׳
 42 בר. האט ער׳פטען, דעם אסטאנער

 רעזאלו־ פאלנענדע נעםאםט ריננ ארנ.
 םטרייקענדע די מון באצוג 1אי ציע

:קלאוקםאכער
 דאס אנגאטראכט, א־ן נעםענדיג

 איינער איז םםרײס ?לאוקםאבער דער
 אר־ די װאס קעםסע, ביטערסםע די םון

 םארנײ דער נענען דורך םאכע; נייםער
 סלאוס־ די םון אםסאםיאיי׳פאן סענער
 42 כרענטמ בא׳פליסט באםמם, םאכער

 װעלכע םעםבערם, איהרע שטיצען צו
 פינאנציעל. סלאוקס, ביי יעצט םטרײסען

 גע״ ערװײלט איז סאםיטע ספעמעל א
 ײערט עס צװעק. דעם םאר װאר׳«ן

 םטרײ־ די װארטעז צו נא׳פלאםען אויר
 װי אזוי-לאננ דױם די םעםבערם קענדע

אנהאלטעז. װעט םטרײמ דער
נרום, םרײנדליכעז טים

סעק. רעק, ר, ע ם ל י ה .3

*Bin ,wsvepy 11 »ז, מאגטאג םון
 אווענט יערען זײן איו װעל ,1026 טען,
 מטונדע » פאר ,30 לאקאי םון אשיס אין

אזייגער. פינף נאר צוױי, אדער
 * װאט יאפפל, פון מיטנלידער ׳אלע די
 זײנען םעלדעז, צו װיכטיגעס עפעס חאנען

 חאי־, ארליננטאן אין ?ופען ניט גענעטעז
 דערפאר. צייט היין איך חאנ דארט װײל

 דז׳פענע״ דער פון טמערמאן דער זייענדיג
 פאר־ כםדר איר נין קאםיטע, פיקעט ר»<

 טען װעט אזוענט יערען אלזא, נומעז.
אפים. אין זעחן סענען מיך

נרודער״נרוס, ריט
עף שאז גארעצקי, ח

35 לאס, םענעדז׳ןער

בקשו/ א
:״נערענםינקייט״ םוז רעדאקטאד נרודער

 אין «לאץ ׳פט־סעל א םיר ערלוינט
 םאר צייםוננ אונזער פון לאלוםס די

 איהד אז זיכער, זײענדיג נאטיץ. דעם
 איין איך דא;מ דרוסען, דאם װעט

םאראויס.
נרוס, ברידערליכען ם־ט

ם, א ר ל. » ם
י. װ, ג. י. א. םיסגייד

 אר״ אסטראלײנקער די העלפט
 איהד פון ביבליאטערן בײטער

אונטערגאנג
 נא• םyד אויף איז pyביבליאט די

iyo אונז םוןyדיכט רyפרץ. כ י ר
 ארכײםער רyנקyאסטראל v*ל צו

:לאנדסלײט און
oy ד אונז צו זיך האטyרטראנyן 

 אסטרא־ yרyאונז םון הילף־געשרײ חגר
i רypלײנ v i ' i i שװ אוןyפון סטמר y1־ 

:iy ד ים. זײטyניס איז חילוי־געשרײ ר 
 ביב־ «רץ רyד םון נאר ^:ש,ימ אײן םון

^ ט א  זyנדyטrאום yצטיגyי די בײ לי
 אדיסצױזאי״ שוועד זזןזזר איז ױ״לזח איז

 איז אונז םאר רyאב ^pyביבליאם א זyט
 זאי קyביבליאם די אז שאד א זעחר
 איהר ןyרyםארזיכ צו אום הז.yרגyאונם

r:yDO'tpy, נ איזyשאםyא ארען1נ?ו' ז 
^ די און yקאםיט yצײטװײליג םי א  ק

 אונ־ yPK פון סיטינג Pyry*o א רופט
inyr אזײגער 4 שבת, םאר לאנדסלײט 

 רyד סם. yט16 איסם 126 אין בייטאנ,
iy^ דארןי םיטיננ r םאר בײשפיל א 

.pyביבליאם רyד םון rwoonpy דער
ג די ^נ ר א  לאנדםיײט yאל אייך ^ו

 oyi בײ ypאסםראלײנ םון םרימד ארן
םאראױם. אײך איך־ דאנ? מיטינג,

?אםיט^ די
ראס, סאל.

סעק. צײםװײליגער

 שאפ־ דעם פרעזענטירען
טעשרמאן.

 םארנאלין םוז ארבײטער די טיר,
 סטריט, טע36 װעסט 265 םט״ן, ענד

״ םארזאמעלט  אין ׳שאפ־מיטיננ, א ג
 ׳טבת באארד, דזפאיכם חןם פון אםיס
 דעם פרעזענםירעז אקטאבער, םען2 דעם
 ,row םיליפ ברודער טשערםאז, שאי
 זײן סאר •רעזענט, װערםפאלען א םיט
 םיר און שאפ, דעם םאר ארנייט נוטע

נעזוגט. נוצען עם זאל ער איהם זוינ׳טען
 אויוי וועט ער דאס אייה IPOtpn םיר
 דעם םאר ארניים גוטע טאז װייטער

בכלל. ױניאן רער םאר און נפרט שא■
: ע ט י ט א p י ד

,2 א.—םארלאװ ,2 ל.—נאצד י.
 ב. ,2 ל. — םגלווערבערנ מאקם

ל.—נרינײאלד ,9 בערנ׳טטיין
 כיאלם ,10 ל. — ראס פאריס ,9

.35 לאהאל — סארקום

ע ג ו ר ם ק נ י ה ט ר ױ ו
ב»קם א ז4ו ז«ץ איםער חאלםען .

ס ק א ל ־ ס ת ד

פאםיליןן נאנמןר חןר יץ םאנענם די חןטלירם דאס

ײ און »® אר חיי ר מו א מ מ x\: ח tfr
v * *

P« p • סענם «יון * 40 m י>« JBW0

 םטרײקעד די פון דאנר,זאגונג
בראנזוױל. אץ

 פון nyp'noD רyבראנזװיל די םיר,
 א בײ םארזאכמגלט ליי״סעאום, לײבאר

 סאי םאסםיטענ, זyבאזוכט נוט נרויס^,
 פון ׳סאי און שעיער, געםעמעל™ די םון
 נאך זיך װאם״געםינען רס^ypסםרײ די

lyu א אוים !yכyרBש #האל אין '^-w i 
:uypiy*: איז דאנק nyDU iy פאר : i 

 אונ־■ װאס ארבײט, רyידליכDרyאונ און
 ־y: האט גאידשטײן, לואיס ברוחגר, זער

 רyגאנצ רyד םאר אונז פאר לײסטעט
 צױ אונז םיט jyiiy: איז רy װאס צײט

האל. אין זאמזח
 זyטים םון yאי איהם וױגשזנן םיר

 און נליפליך א יאהר uv"i צום ןyוזארצ
* :i:uv גאנצ זײן םיט יאהרyםא״ ר 

v^vo ; י1אוי אויך דאס #האםען םיר און 
 בלײ- ניט גאלדשײן רyברוד oyii וױיפמנר

 און הענט yםארלײגט מיט זyזיצ בען
y זײן זyלײסט רyווײט טyװ tov i צײט 

 ככלי םאיכער ?לאו.? רyװ^יל2בר^ די םאר
 וױיל בםרט, ױניאן גאנצער רער םאר און

גאטור. זײן שויז איז דאס
גרוס, זyרליכyבריד םיט

: y ם י ם א p י ד
בזרשםײז, ברוך סאלהער, אברהם

 y^ י,1װאל לואים יארליב, עלע
 דזשאו ?אםסקי, ניyם ?ארען,

לונדען, סאלאמאן ראזאװס?י,
דײםש, בארנעט װישנא, אברהם

 שםעיד יע?ב זילבערשטײז, יצח?
•1םא

t* נאווצנומ •יגייםער יײדיזת ; n אנםוײמלם vt האם עס װי איחו־. װײסם i m e i  T מריױכםע די מזס ׳ no דיר «Ofanr*n»r ײצייסז. ייי־״י ־• סיס װעט א*תר »ח יעײיז. יואיס יי. *וז יתי«. װירמרס גידםזנם יײדיס

!אץ,אנט נעםט טי־טנלידער
'4

 וחנל• בולע»ין# ״זײ»יגען32 דעם קריגם
 ױן ב^סרײבוצג יר»ע3דע»אל* • גי■ כער

 זיך סעלדעא ג1תנ»יגקײ8בילדוננס״ אונזער
 צדיױ ווונוצי «ו «a<ny יאחנ •ערזזהליד
©ענ*, קײידאנעל n ®1 װעסט 8 דע!אר« l 6•

U

כער, םער8 'םרײםאג, ם1926 אקמז י י ק ג י פ כ ע ר ע ג

ע ױ ס נ א ד ח ? מ י נ א ^
♦ ♦ 
♦ ♦

♦ 4
♦ ♦

(ערצעחלוג;)
תלוש פון

 “W םאק ןyרשםy צום זי ך,אב איד
קעטסקיצ די אין ת^״מרם א אךף ד,ןזע

 א אין 8נ8«י נע׳פפילם האם זי י״דנ.
ױס״  איז ל8« דער זזאםעל. רײכען נו

 זיי «8ה זי ייומר8 און נעפאהט, ;עותו
לע8 האנען םצענע, רער אויף עןבאןױז
ז איחר. ווענעז נערעדט ׳י־םיל  האט «

 גמװעז ׳פוין איז זי »ז איבערגענעבען,
 םם4 םגענם זי װאו ^*ם•הויזyסשוג א יזא

 ׳yo איחרע און yp:mp די םאר ןע^פיי
 אױוי נעװירקט גוט אזוי האבען יאריען

 האבען זיי םון םילע אז ,jruyT'p ךי
 שות־ א פון אױסגעהײלט אינגאנצ^ זיד
 »•oy: זײ האט װ^ס םרה׳שחורה, רער

רוה. lyjicy: און ׳רםyם
ם, אויך תאט פען ^ צ ר איה׳ »ז חג

 איז זי רײך. ^yr \y:"i jynyoPy ךע
 םאהחגן איצס און בת־יחידד^ א זײ *יב

 א צו ?ורארם א םון איהר סיט ארום זײ
 קײן \v:'zvi גים iy:y? און יורא׳ט

איהר. םאר היוף
 מיט דאר, און הויך געװען איז זי

 םיט tvivn y:n און עטצ»י יאגגע,
 ־y: ^yo&Dy:D*^ jyc8^ א זעהר
vvwאיהר און ׳זיכט  y\ ^םי״ א ה*ב 
 1אי האיםען םלעגם זי .onny: :ים :וט
 מרוי־ און םאדנע זיך ארום װארםען אײן

jyp^n y ^ y עיעס, ך(בע\ איםער און 
iy איהר זאל װאס ;:ra אוים״ און םרײד 

 איה־ ארום נעץ װאוגדמרבארע א װעבען
.Q2V( לאגנע און yאפלאז‘^י רע

 אויוי באװיז^ ?יך האט זי ווען און
v רyד in o אין םארטראכם^ » חויכ^ א 
 lyo^y: און סלײל שװאר^ן jy3:8̂ א

yrrm־m yםאדנ איהחג װארפ^ o 
 רyשטי< א דורך זאל אין איז זץ־, ארום
w iv, נ זיך האט אלעכמן אוןyאז ׳דאכם 

 שרײעז, װילד אנםאננען זי וועם אט־אט
 קלײדער די זיך אויף רײסען און װײנען

®ײ|. און אוםעט פרן
 1אי iyi»ory3 װײלע א איז זי נאר

 צױ רוהיג דערנאך און סצענע רyד זyםיט
:fy:;*;y איז •יאנא חגר צו yoi:ya| שפי־ 

 אויםגע־ ר+בע\ זאל אין y*< און לען,
^ איז רטyציט ײנ  בא־ װי לאגג ג״^בליבען ז

צויכערט.
 אוײ yארםאכטD םיט jyoyry;בין איך

 רי ױ, װי םארנעשטעלט, זיך האב און נעז
 משונעים׳• אין שפילט גײסםיג״מראג^

 די שבזיל fya^n^o רyגyם די װי און הויז
 נשמות, yp^np די םון נײסםער yכטyש^
 זײ. םאר י1ארי שײנם פרײד נרויסעי א און
 רער זיך בײט oy װי ,inyry: האב איך

 זײ און •נים׳ער, זײערע אויף אױסררוק
 lyorn און װײנ^ און ארום זי ריגנלען

 און שפילען. צו fyרyאויםה ניט זאל זי זי,
ט, זיך האט קאנצערם רyד ורען ג די ^  ג

־ לאנג האט״נאך אן ^  םײ־ אין נעהלומען ד
y און װילדע yin'H ןןny*m נע p ^ o r 

 א און oyD«3irD טהאװענ׳סyב םון רyטע:
 וועגמז שווארצעז, אין םרוי דארזן הויכע

 איז זי אז ׳הלטyרצyד האט jyo װעיכער
 yj*’o פאר ג^״טאנעז איז טשוגענ^ א

 yr^ זיך ארום געװארטען און אוינעז
^ אוטרוהיניע און ל ן.ב

 אידזר איך האב ארום יאהר א איז
 א אין בערג. די איז זycםראyנ רyוױד

 אר8 א געשטאנ^ זײגעז טאל סלײנעם
 זיײ םארבראכט ?y:^n דארט איז

yר yD'>oy y^8p»n טיט לײש ױננע

 א אין oaypy; האג^ װאס םײדלאך,
קאמוגע.

 ;אץ 2 הזיכען א אויף םאל םון װײט גיט
 הא־ רײכ^׳ רyגרויס א געטונען זיך האט

 הא־ דyד וחנן אװענ^ז, די אין און ^yם
^ pyn זיך םיע;ס מעל ט ױנ אי  lyo חאט ב
 װי גערערט, רyנה̂:yD yנyEא די םון אםט

 די םון רyאײנ ■י«נא. שיילט רyאיסיצ
 פי־ op'iryj אלײן האט װאס ױננעיײט,

 האלטעז און oiyoo,»:«3 זײן o:y>D רעל,
 iyDJ*Piaow □yi םון רײחגן אײן אין

oyP'fio װײל yגעװען איז ר ^ כ י  אז ז
. ם»ז. * שפילט דאס

אין jyoip רy o:yr» — חברים. —
— חגרצ^ען, אןן רŷטyטוטyצ א טאל
עז נין איך אנ ם ^  רט.yדוyג און nyr א נ
ארטיסט. רyנרויס א iy>'BtP םוז דאס

 ןyכאװיז טאל אין זיך האט אײנםאל
 צונ/ד \vi(" ז*י פאר־פאי?. yא^ט אן

jyoip האכ םיר װאו ׳הױז צוםyז yj- 
 מען טיר. איז קלא#טyאגנ ארן וואוינט,

 םרוי yo^ די און .fyEnyjj'nn זײ האט
 רער־ lyriK די אין טחגהמןן מיט האט

 װײטע־ רyד םון fyr*T זײ אז היט,yצ
 טיט האט״לל אין זיך jyj'Dy: און װעסט

y רyזײ o ^o^ איז זי און פיאניסטין, א 
 װיל jyo און ,ryinyj הרyז ׳?ראנ? איצט

 איםײ oyn אםשר דארם. האלטעז ניט זי
 זיײ איהר, אויף iy2y;אכטונג װעלען רyצ

yj|ײ  1VD װיפיי באצאיעה צו בארײט .ז
^ אויןי װיל. ת א  ypראנp די שױן איז ם

 yרyאונז םון רyאײנ און םאל איז נעווען
 געגוכמןן זיך האט טײדעל זײז םיט חברים

v)m זײ איהר. אױוי זyאסBאויפ  |yj''Tן 
pyo';« jy־־n*E צו זyצוםריד שטאר? r 

^ט.  ’V: זיך זי האט צײט vvvnv די נ
fyo^n נ ניט און רוהיגryלאyDדורך ן 

 זי איך :y>D איגחןרםריה y^8 כם.yנ די
 שפאצירט פארטראכטע, « זי, װי #זעחן

^ן םײדעל צער םיט ארום ב  און טאל אי
 בלײ yאוטרוהיג *יהדע זיך ארום װארםם

fyp. מון, דער ^ טiשyנ האט װאס ױננ  יי
^ א אויןי ד  דערװײ• םיז אםט פלענט םי

זyד.אב םיר און נאכנעהן. איהר טילנס

 *yג קראנק איז זי אז געװאוסט, ys8 שױן
 אז און ^y^yמײד ?יײן אילס גאך װאדען

סך א םאראן זײנען איהר אין
 ניט קײנטאי oyn זי און גײסטיג־קראנק^

w װערעז m
 מיט־ זיך האב^ נטyאװ אין אײגמאי

ען װילחג oiyniyi אמאר ^ריי  ׳הויז פון ג
yw די װאו xrv געווען. איז oy זײנעז 

ynyaן yo:׳ yii| לײד^ שטארק פלענט זי 
np איהר פון :np״D• םיר tyr'T ת  א

 ־y: זיך און ןyדyצים yרyאו:ז םון ארויס
v>yvv הינטyאיר ר ^ ט ס ענ  בחור, רyד ם

'־vy: תאט ^yi*D האט ױאס
oiyo, פיב אין װיyב^אס א ארן רyנע- ר 

: vvvv tyv
 אזא .vv'x< א ׳pyשר א איז דאס —

 טא־ רyנשטyבyג גאט פון אזא טאלאנס,
לאנט.

נ/דטרי^ איוץ האט y:y:)vv די און
ם זיך ד דז ^  און רyרטyװ טיאוס׳ע סיט נ

 .jyארויסיאז זי זאק מעז #ט'ר די נעריסי^
 שוין זי ןyo פלעגט אז טאג oyi םון און

 ניט האט זי נאכס. און טאנ היכזעז מוזען
 ככלנט ^כטyנ נאנצע אויג אן צוגעמאכט

 א lyny: איז עס און \,vvym גארגיט
 די אויף זיך זי.הא<ט אזוי װי װאונחגר,

 נװאלד םיט םוזען זי o:y>D jyo פיס.
^ ד נ  זי נאר רוהינ, |y3s< זאי זי בי
yDcyp; םארב'סyאון ן iy s « ^ v חנד 
ײחגי  בלוט. ביז o:yn די בחור Dyi און ם

iyo ניכ װאס געװאלט ׳טויז האטyפםור ר 
iinyn איהר נאר איוזר, םוןy yלםyרyז 
iyj''T אװpyנyפאהרyאוץ יארק נױ קײן ז 

tyo זײ. אויוי געװארט האט
 שײ[ ביז איך װעז בײנאכט. אײנמאל

ט jyo האם ג^לאםען, פ א ^ ג  םײז אין אנ
®yoojy^ ד בײyנעשט^נע; איז םיר ר 

 זײ. צו ארײן נעבעט& מיך און סײדעל די
 ־y; איהר צובלוטינם האט yjyiitro די

ײן םורא האט זי און ליבטען  בלײבען צו ^
איהר. סיט

 זיך זי האם — אנשיהעניש, אן —־
, ט ג א ^ ־ נ ira װאס אוז ־ p איוjrv עלי 

n y o? צורי?! ניט

י ע ן ח ן ע נ א װ ש
װײנפער ז. םון

 טעג זוניגע זוטערדײג־כלענדענדיג,
 װענ. אין שװאגען םיט םחנה א זיך ׳ציהמ

 געשפרײט, פליגעל געשטרעקטע, העלזער
באגלײט. װינטלעך פון שודאנעז די פליהען

 גראז. ~ זײ אונםער זונשײן. — זײ איבער
גלאז. דורכזיכםיג ורי צדשפרײ״טע, טײכען
 «ראפ אדן ארױף שװאנען די פליהען

אפ. זיך טײכען אין שװאנען די שפיגלען

 — גרין גראזיגער טײכיגער׳זילבער,
 ? װאוהין שװאנען װאנען, םון שװאנען העי

 נרין גראזיגער זילבער, טײכיגעו*־
? װאוהין םיך ארט ודאם װאנען, פון םיך ארט װאס

 ארײן איך בין ארום מי;וט פאר א אין
 ־i£y: זיך האס ypj»ip די װאו חױז, אין

:v.\ איז זי lyDyryj א אין pypj'n, אויף 
 אײן אין lyoDHP םyJרyהיקצ גרויס^ א

 אינגאנצען האט װאס ־,rcyp :אנט
 םרוקע־ זyרם8דyאויסג איהר טpyדyגfiא
:yp nyרפyד מיט רyר iyjy>8cy:j’*H 

 ןy^ויכםyג האבען ןyאויג yin*' ברוסט.
 האט װאס לײחגנשאםט. ly-iP'ii א םון װי

o;’j^Byj קראנרן איהרyגײסט. ז >iy3y 
 ־y: איז ,pyprn iyo״nv א אין איהו/

iy i  |y:»Dr ן א טיט בחור^ םינ ביו  צו
^ האט און פנים רי ס  y:nyt**n| א מיט ג

: רyשנור' א װי ׳קול
 איך משוג^ גיט כיסט לײגסה, —

nyD«n*D דײנy .שלא שטיקyDן nyj# די 
 דער״ דיך איך לŷ^ ׳ניט »ז Vדסטyה

fyjy'nn !
באדותיגט. איהם האט yליבטyג זײן

 איז איז םיר פאר ooy^n»D זיך־ האט ער
 דער געזאנט האב איך הויז. סון אדוים

 רyד סיט ביײנעז ((על איך »ז םײחןיל,
pר*נקyױ און ר ?yאויש־ נאכט די זיך ן 

jynn. װײלע א ^iyoys זי איז ,^ װ  א
 רyד jyjyp» oyry;pyii» זיך האב איך און

pנ8רypנ און רyגומyן iypip איהר. אויף 
wמיאוס ג^טאכט האט זי w i  yאון פגגעז 

; נאכטעחר ^opjny דאד איהרyםרו?ע־ ז
:yBiyp □y^ ג זי האב איךyפרyצו ׳:ט 

 איז oy אז ׳זאגטyנ און oy טוט זי װאס
^\ ניס  םיך האט זי םרוי. א םאר אזוי ש

 אויםג^טטא־ איז אןן ררןטyבאם פיטאטאל
:jy. זי ה^ט פינוט פאר א ;opipy אויח 

ט א אז ׳בלי? אזא םיט םיר ^  םיך האט ?
iyv:»j:*N ,דורכנענוכיען yi־  זי האט ^

^:i>* ׳צטyזyנ װידער זיך  דאס iy:mvy־
 אי:;אנצען זיך און :*p די רyאיב העטר

 שטארקען א םיז װי צוזאם^גנג^־^הט,
Jהטאyװ

— ̂o:y שסיל א*ך :־״אב — ׳צו זיך 
:jyoyny — כ׳יד. זעה־ ד^ך זײט איהר

 צוגע:אגגעז און אױםג^ן&םאגען איז זי .
בעט. צום

שלא־ :יס סיך סyװ איהר $בער —
̂ noyn רױטער רער אין ̂רyד אט נע,'?
טויטען. מיך װיל

 פאר inyryj איפיצען אפנים דאט זי
זיד•

 רײד you מים בארוהיגט זי האב איך
איהר. צו רyהנטyנ צו ביז און

 האט — y בינרען מיך װילט איהר —
o: זי : r ^ y — לאזען. ניט זיך וחןל איך

 איך אז אייננערעדט, איהר האב איך
)oy 5yi א אויןמ נאר טאן y ^ B גלײר און 

 אויס־ שטיל זיך האט זי םאנאנדערביגחנז.
 y:j:$p םיט זי האב איך און נעצױנען
בעט. צום צוגעברנתגן רyהאנטיכ
רוהינ. שלאםם איצט —
iy־־?n א איז זי :y ^  y נעשװי־ און

ya| ב נענרפיען מיטאמאיל איזyטyאיך ׳ז 
: זי זאל

 האם — \,yvyv זיך דארפט איהר —
* זי ט, ^  םרוי. שװאכע א ביז איך — ג

ר.yכטyשל א ^y? זײט איהר
ת־ םיט מיר אויף טpוpyג האט זי ט

 ז,yטyבyג אאץ זיך און iy:'iK די אין זyר
 נאר .oy2 םוז אראפלאז^ איהר זאל איך
 וױדער זי־ האט ארום םינוט פאר א אין

:lyoijy שרײyזידל זיך און זy.ביז איך ז 
fyoyry: לyבyםיפ א איז איהר זyשטול ז 

 fy^cnjn װײלזן $לט זיך o:y^D מיר איז
 איז iy3y:y: האט זי װאס ?אנצערט, רyד

 האט זי וױ און רyזום זyםאראיאהר לyהאט
 װאונ־ איהר מיט באצויבעדט זyמyאל דאן

שפילעץ זyרבאיyד
 בארוהיגט זיך זי האם םארטאג ערשט

)10 זײט »1אוי (שלוס

ע ה י ס א ם א ר ־ נ
(סעליעמאן)

װהילער 7ז םון

זyהאב װאס ?ינדער, מי^יא^ן די
 איז געד״י זyאנגעהויב מאנאט הײנםיגען

 פאבלי?־ און הױכשולען םארשײדעגע די
 iyo ותםעז, ״שונא״״, אײן זyהאב ׳ס?ולס

 ביײ איז בײטאג האסען זײ ̂זyזאג תאז
 נראםאטי?^ די אי?, דאס און ׳נאכט

 אזוי זײ למט נשטאנדyגyג אנדיער ?ײז
 םארהאססז! די װי ביעער די איז ניט

 זײ שפראך א פאר װאס גראםאטיק^
fŷ r̂ באיד איז לערנען, אגהױבעז ניט 

 דו זאג, איך נראםאטיקע: טיט poy אז
געהט. זי געהט, ער ;זאנסט
 זיו האט םען, דערצעהלט אינגעל, א

iyoi:yi גראםא׳ אין לעסאן זײן מאכען 
 נעזזנסען א?ז ןױבמר זעלבען אין טיק^

 איד. גערוווזער א זײדע, אלםער זײז
 *יגער׳ן ארוםגעגאגגעז איז אינגעל דאס

 — : <ip א אויוי גע׳חזר׳ט אוז ציםעי
 אינ־ חוס בריוי, א שרײבם אינגעל דאס

י M ^הן אזוי בריוי̂. א שרײבט י  .י
# • * םאל.

אויםגעשפחנ־ איז זײחנ אלטער חנר
 א פאר וואס —י :צושרחנן זיר אוז נעז

 * פאר װאס שתיבט? ומר אינגעל¥
 ¥ װאס אין שרײבט ער אז און ? ברייי

ר מב»ד װײס וואס וײו־ע ®לםמר מ
«\ ימ0גראם» *ית

אײני־ דאס װאלט קשױת y&yr די
^yiDyi אויך לy<ז  רyאב דאס האט :

 און oy זיצס .iy־irry> oyi םאר מורא
̂ז חזר׳ט  סד אמאל װעם oy »ז #האםם אי

 זyנyםארבר םyװ \vv ווען טאג א מעז
ס.ypגראם«מי אלע

 די זyיyארשטD זיך iyo האן איצט
 |ypyn רyינדp סתול אלע װאס םרײד

 דער־ זיך |ypyn זײ |yn ארויסווײזעז,
 דזשאזעוי םון בריןי םyד וחגגעז װיסען

yנגליy באריחטםזנר חנר ?אנראה rר 
 לאנג ניט \vשט^רבv2 איז װאס שרײבער

צוריס.
אײ־ פאר פאררעכענט ווערט קאנראד

 שריםכד עמלישפ נרעסטע די םון נעם
 ראמר זײנע וואם דעם אויםער שמעלער.

jyj יזמסט־ גרויםע זײנען נאוועלעז און 
 םארחנכענט אויך פאנראד װערט װזנרק,

ר שפראך גרויםער אלס  און קינסט̂ל
 װאט בריזי, yינu פון אײנעם איןסטיליםט.

 נעוואחנז, • פאמפענםליכט איצם זײנען
 איייי חאט פר אז גפשריבען פאנראד האט

 עמלישע קײן אנגעסופם ניט דין.<עבע?
 *חאם סאנראד אז ח., ד. גראםאטי?^

 מונסט־ גרױסמ אזעלמ שרײגפן געפענט
שפראן, בריליאנםמנפר אזא אין וחנרק

 גראמאטײ קייז נטyרyלyנ נדיגyהאב נים
yp. אך דאם און: jyn אנ־ האט ?אנראד 

y^yp fya'inyi| ווע; ^:ליש yאיז ר 
 יאחר. 20 פון ױנגערמאן א געװען שוין

 באװאוסט, אלעםען איז oy װי קאנראד,
 נאר דטyרyג און פאליא?, א my: איז

 ר1י איז יאהר צװאגציג צו רשטy פויליש.
 fyinnyM* און נגלאנדy סײז זyקוםyאננ
 yנגלישy די אז אזױ &גל'ש. jynyp זיך

 װי ם^Bזאyאײנג ניט רy האט שפראך
 נאר םילך, םוטער׳ס תןר םיט #זאגט מען

 jyocny דעם פון iy^y^o*i® נעסוזם זי
װארט. מצטמן םyד ביז

^ ססול א דאך קאן אזוי, אױב ג  אינ
 גרא־ yp«D ?yo דארף װאס צו ̂זyנyםר

ער איע אז ¥ypמאטי  פראפע* און ל^־
^ םון סארעז טי א ם א ר  קײן ניט טאונעז ג

 אנ־ און ̂זyאנשרײב שורה לייטישע אײן
 אםילו ypנראמאטי ?ײן האבן װאס תנרע

 שרײב^ אנגעסוסט ניט fyrw די אין
 ׳p^yn*ooiip אוםשטערבליכע אזעלכע

 פיי אזוי ly^oiD ]yn דארןי װאס צו טא
v אוםזיםט¥ ?ינדער

 סאנראד אז סברא, א איז עס און .
ly רyאײנציג דזור ניט איז to o rp, װאס 

 iyo .oiypyi ניט ypגראםאטי קײן האט
 האט אלײן שעסספיר אםילו אז שםועסט,

ם די לויט ניט נעשריבעז אויך  םיז כמי
 אז ׳אן וױיזט און גראםאטי?^ דער
 האם yדאנט רyדיכט איםאליפנישער דער
 נרא־ חגר םיט נטyכyרyנ נימ אײד זיד

 רyדיכט אנחגחנ גאך אזוי איז ט*טי?ע,
קינםם<ער. אח

 רyד <סאז תירוץ א פאר זשע װאס
y<הרyר :jyay ד אויױ תלמיד זײןyר 
nD^ V ypגראטאטי דארף |yn װאס צו y׳

 ?ינ־ װאס איז, תירוץ רyיגvאײנ רyד
 1א' נםyרyלyאויסג גיט iinyn רyסטל

oy^i^ p*p. נאך איז, ?ונסט אז >»tyoy, 
 אי; לינט װאס זאך אזא Dyey פארט

גײםט. רyאד בלוט, ר׳סyינסטלp םyד
 הטyםארשט ׳ניט נאך מײנט דאם

 ניט נאר שוין דארף רyינסטלp א אז זיך,
^fyny. װאס yDא הר pינסטלyר or.yp, 

 דאס רyאב איהם. פאר ^yoyn אלץ איז
 nypooi'p א וחנושן צו אום אז מיינט,

 מוז iyo .iyny>o*iK ניט זיך iyo סאן
 םוז iyo װערען. ןyבוירyג רyלכyאז אלס

 מאכט װאס באגײסטערונג, y:y' זyבאזיצ
p Dinינםטלyשאם רyז u־yo*v קונסט־ 
 רyאד באגײםם^ץנג, ימנע אט אוז װעד?.

 oi'cyi און עוין הריגט אינספיראצי^
 ר1װ^־^ yפאסינ די םיט שפראך די שוין
^ז זyנשyם מאכט װאס ד נ או װ א  און ב

ט האט רyסטלrp דער אז ̂זypנyד ז ^  נ
iyny>D*iK גראםאטי גראנצע דיyp אויף 
אויםװײגינ.

$:^ די און ל' װע־ ?ינז^ר ם?ול מי
>jyno jy װײטyזיצ רyאון ז ly'iTn נרא־ 

yp*o»o פארשט ניט אוןyװאס צו הז 
iyo דארף oy. דאד. נאר m דyל רyרyר 

 םאר זyדyאױסר אינגעל א אםאל װעט
 דאם oyn גראםאםיס^ p*p tyiyp ניט

 קאג־ האט אט טרײסט: א האבען לyאינג
^ קײן o:ypy: ניט אויך ראד טי א ם א ר נ



 אמערילןעו דער «ון תאנװענשאן
דעטראיט אץ לײבאר אװ ®עד.

 opsao im אויוי ofipor oan psaio חױים די
 פון tarsmsap ר1יעחראי.מ U׳o40 דער פון *רדגומ

iam«impe.ipp«ipoa m ײ* J״iab, האס מזןלמ 
 דקם־ אין םריח im אין סאנטאג דעם ospepps זיד

 ארנאניזירעז «ו אזױ װי פראנפ די איז rtm ראים,
 <אנד, איז אדמינמר גים־זותאניוירנא סיציסנון יי

 אין זײן oeirtas זימר וואיםען nPvn איגײנתד
 אט איו יאחר cm ױני*גם• סרי▼ די םיז דײז״נן די
 פח »«nprapo»־p tnroruiao w •ראביע^ די

ipipc in׳«iar, « סך iptnar מוועז איז ראס װי 
 דעם ייר פאי־ חאם tarsmsap די וױיי פריזמר,

atp ja m די יין >poasao 12 pdip; איחר איז

• * ו
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 דעם געגען אסעלירט יוניאן די
אינחשאנקשאן

 געסאכט איננרעהעם ריכטער האם באװאוסם, װי
 ,גי ריכטער זואס אינדזשאגקשאן, דעם ״פערםאנענט״

 אינדזשאנמ״ אן מגיאן, דער געגען ארױסגעגעבעז ה*ס
 ,י ארום ■יקעטען סארט יעדען םארבאט װאם שאן
 אונזער ?אונס< איגדאסטריאא דעם םון ער9שע

 ענט־ חנר געגען אייא אז געםאכט גאייך האט יוביאז
 שטעאונג די אט און איגגרעדזעם, ריכטער םון שײדונג

 י■ ®יז גאר ניט באגריסט װערט ױניאן דער םון
 דעם ®יט םארבוגדצן דירעקט זײגען װאם סטרײקער,

 מעגשען רעכםדענקענדען יעדעז םון זאנדערן ?אםןי,
 אר־ דעד אױסער און באװעגונג, ארבײטער דער אין

באװעגונג. בייטער
* 0 0

אינדזשאנקשאן, דעם געגען ^•עאירט ױניאן די
ט  חנר פאר םורא האט מען װײצ דערםאר, באויז ד

 אױם׳ו אינדזשאגקמאן דעם םון װירקוגג טאעכםער
 פון ״אוקאז״ דער אט דאס איז, םאהט דער םטרײס.

 ריהרט אינדזשאנק^אן דעם םארטזעצען ריכטער דעם
 ־,lyaytr די םון צאא קיצײנע א 1א װיר^יכקײט דער איז

 בכמ״ ׳איז אנקשאז6אינדז? דער סטרײק. אין זײגען װאם
 אויפנענױ ג^ײכגיצטיג גאגץ גראד, געװיםען א צו ביז
 םון וױ גוט אזוי סטרײסער, די םון גמװארען םען

 םיצד און פרײגד טויזענטער און הונחגרטער זייערע
אוםעטום. •אםײזערס

 אריבער שוין םטרײמ אין זײנען קאאוקםאכער ךי
 סטרײסער די צװימען גײסט דער און םאנאטען, דרײ
 ׳שטע־ צו גיט הען אינדזשאנקטאן חײן װאס אזא, איז

 און אױפהעצען, ניט הײנעם םון זין ^אזען זײ רען.
 •צו אויםרײצען ניט זײ חען אינדז^ואנס^אן אן אויך

 אין בןןװאוסטזײן. און גצײכגעװיכט זײער םאריצירען
 אז #גוט נאנץ זײ װײםען מאטענט איצטיגען דעם
 געפײ װאס נרואים, גידעריגע די םקעבס, ביםעא דאס
 חןם םון םיטגילידער די םון שעיער םאנכע אין זיך נען

 אין זיצען ב^ײבען װאאטען קאונםייצ, איגדאםטריא^
 אינדזשאנקשאן יא םײ, װי סײ סקעב־געםטען יענע

 וױי• גוט אזוי •ונסט איז אינדזשאנקשאן. ניט אדער
 װעט סטרײקערס םאסע גרויםע די דאס אויך, זײ סען
 בא־ ניט וועט אדעף בײש*< קײז נעםען ניט זיך

 האגד^ונג םיאוםער דער אט םון װערען אײנםאוםט
 דארןי מען און םאררעטער, און סקעבס ביםעא דעם םח

ערגערען. זיך ייצ6 װעגען ניט
 קאוגסיצ אינדאסטריאיצ דעם םון באיצעבאטים די
 אינדזשאנק־ דער אז געםיינט, זיך, םארשטעהט האבעז,

 די םון יצאגמר. רעם אין ״באםבע״ א זײן װעט שאן
 אז געםײנט. האבען זײ קלאוקםאכער. מגדע1סםרײ

 ברײנ־ זײ ײעט ךאס גיציהען א םאר װאס וױיס גאט
 איגדאסטר דעם םון םיוזרער די אנבאלאנגס װאס גען.

 דאס אז גערעכענמ, אודאי זײ האבען סאונסיל, ריא׳צ
סטרײס, דעם םון טעטיגהײט גאנצע די שטערען וועט

 סטרײקער די םון נײסט דעם אנשװאכען וועט דאם אז •
 רײען. זײערע אין דעםארא^יזאציע ארײנברײנגען און

 גע־ זײנעז דאס אז אצע, שױן זײ װײסען אבער, איצט,
 גארניט זיך האט דעם םון אז האפגוננען, •וסטע װען

 עס האט נאר גיט אז ״,t װײסען איצט אויסגע^אזען.
 זאגדערן סטרײתער, די םון םאראצ דעם אגגערירט ניט

 עס תאםפס־גײסט. זײער געשטארקם נאך האט דאם
 אויב יונקם. שװאכען יצדען געםאכט שטארסעד האט

 איר־ םון מעהר ערגעץ. געווען םריהער איז אזוינער
 דער האם ,סםרײס, חום אין ■אםירוננ אגדער געגד
 אז ארויסנעםען נעחן צו באאעבאםים, די •םון שרים

 ססרײסןןר די םון אויגען די גמעםענס איגדזשאגקמ^ז,
 מענ־ די םון נעשטאצט ריכטיגע די געװיזען זײ און
w,\ דאס מעםמען. צו דא־ חאבזנז זײ וועאמנ םים 

 חנר אט אז פארשטעהן, צו סאאר גמנמבען די האט
 אישםזד ניט ואך קײן ®אר זיך וחנט זײצחנר. םײנט

 זאא db נידעריג אדער שאעכט וױ אבטענדיג נים #צען
 מאחד נערעכםע די באקעםמעז צו נאר אבי *— וײן,

 n שםצרעז צו נאר אבי ארבײטמר; זײעחג פון רמגען
 מענאן צז כדי לאנ^ n פארבעסזנחנן צו זיך ארבײםער

אעבעז• שעחנעחנן א ביסעא א םאכען
0 0 0

 די ווארזס גרונד א גאך םאראן איז עם אבמר •
 ווא״ אינדזשאנתשאן, חנם arm אומצירזגז זא* ̂יוניאז

אוגתר פירעךשאפט n חם  אנוחגנחנז זאי װני*ן ®ו̂ן
̂ץ אינתשאנק־ ura»br* דעם גאר איז װאס א
אוסצואװארסעז. שאן

 י1סאם דעם אין דאס ״ניט צוױיםע? קײן איז עס
איין נים שויז זײנען ארבײט און קאייםאצ צװישעו

* M n a n a M a a a a a a ^ A a a ^ A a a  a M ia ^ A A M A  a ^ a a a a a a a a * a t e a A  ^b^^AaniMna^ A a o i aיעדזשאגקשאנס נעװאחט אתמונעגעבן ®ריומנר םאג 
 וײמן וחממ ׳■םריימ׳ס, אינרוםטריאילע סאנכ» אין

אינ־ חנם פח «ת«ר נאך גראד געוױג״ם א «ו ״
nmrm« t* •יי ימי® n p w r ־ממז

m.
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 •ti ניט זינען אין אפייו man inii Atmta אווינע
 «ו פארמערט at נרןןכפר. סטר״ן imm 1« חוס

 •PWP אין ארנײטער מפימן איתונד טיט ר״דען
 pma ןד,»ר |,”*(nw«i אױפ׳ן איז דןס *י טרייד,

 איד nm ea ײןרט, 1”י ס*ט «י?עט־<ײן, »ן
 oj׳ טי׳נס, סטדײחערס די פארװערט דזאאנת׳עאן

 סטרייז״ װןינ׳ן אימ׳ןנד סיט טג«מ«חן פארװערט
 די רוחינ! און yPtmti »י ויין at )to םעטןחנ,

 רײדען ניט און װענדען ניט ויך טטרען סטרייקערס
»p *ו  אין ויע*ער ז״׳ןרע פימעסןן Mi װאס o״

ip'dpke .aav איו פארנאט דאס א» דאם, סײ:ט 
 דער סאכט טייט, ««ס, אין סטרײפןן! iv נאג*ען

 רןנ־ פמדימנסטיע *יע די ני׳פט 1« אינר^אגשיטןון
 ארנייטעו גארפנםירט <אנד פון נעזע־ן דער װאס טען
 כע״ און וױידז׳פעם ח«נערע פאר ipconp זייערע אין

ארנײטס״סטאנדטרדס. סערע
 w אדױספאחט־ונ; אן אי« אינדזמןונ^טן דער

מ, נפווענוננ ארנייטער רער נ  ױניאן אומער «וו און נ
 איז עס ייערען. םאר״זחן ניט טאר ov װןס נםרט,

 נארא?־ חאנע; באיענאטיס pi|>p די װי אסת, ניט
 נװא*ד״ פון סםריי? א ס1» סטריי?, דעס טעריזירט
 קאיד אינדאסטדיאי דעם פון פיחרער די וױ טיזאטען,

 אפיר״װיטס, ;עװיסע אין נאחױפטעט עם חאנןן פי< ו
ir ?אורט אין נע?וםען ײינען זײ ױןימנ מיט r u c 

r| .רער רודך אז א־ז, אסת וער אי;דזסןונ?׳ש«ן v־*u 
 פאמעחוסען דט ‘ק״נסא כמעט איז םטרײק דעם פון

 •'קעט־ דער אױף אומנעזע*<יכ?ייט םון אקט ק״ן
 חא?״ און נעהאיטען ױך חאכען םטרײקערס די א״ן.
 די םון פיחרער די ןנער געזע*<יד, און רוחיג זיך טען

אױפ• זייער פאר געטטעאט זיך הןנןן נאיעבאטים
 סטרייפ רער זינט טאנ ער׳טטען cm 1« נאייך נאנע, י

 די פון חמדערטער ארעסטירען *ו אויסגעברןבען, איז
 זײ האנען נאר ניט און פיפעטס. נעזע«איכע רוהינע,

 םעג׳פען ג(אם אפיאו נאר ■יקמטס, די *רעםטירט
 cpippi און סיידװא?ם די אויף נע׳פטאנען זײנעו װאם
 סט־ אין זיינען *אע די אט פאדג״מחענדע. די אויף
ipd דיס־ םון פאאנע דער אויף נןווארען ארעםטירט, 

 םרוײ און רענער ארןסטירםע די סאנדאפט״. אררעראי
 ריכטער די םון נעווארען נאפרייט אפט גאנץ זייגען ען

 איינזעחן גקתעגס גיט חןנען וועאכע פטורסס, די אין
 אנחנרע איז נעיוארזן. טירטomא ויינען זיי װארום
 נעאט־׳פטראפען נעווארען ארויםנעאײנט זיינען פאאען

 •Vi נעסאו אפטמאא איו דאם *רעסטירםע. די אויוי
 י אםאא םיט זיינען נרופען גאנזמ חאאםייא. אין װארען

 ׳טואדינ. ניס אדער מואדינ, י* נעװאחןן, נא׳שםראפם
 הדעות, אכא דאזינע, די אס פון נרונד cm אויי אוו
 האי נאלענאטים די װאם ארעסטען, בארעכטינטע ניט
 פריד״ די נענעו הע*עס זייערע םיט פאראורזאכט נען

 דעש ארויםנענענע; ריכטער די האבען םםרי־קער, איכע
אעדז׳טאנהטאן.

* * *

װע־ בא׳טםימט םאא אאע םאר איינםאא מוז עס
 האבען יאדק נױ םון טרײד־ױניאניסטען די «י רען

 פאר רעכט דאם אויך װי םטרײחען, iv רעכט דאם
 ארייג״ נא״ר האט ױניאן אונזער ייקעםען. םרידאיכען

 דעם \vivi נעריכם העכערען א אין אפיא »ן נענעבען
 ביז רוהען ניט װעט ױניןן די און אינדז׳טאנפ׳טאן,

 בא־ דייטאיך און פאאר נים װעט םראנע די אט װאנען
 דעם םיט נריים איז ױניאן אונזער ווערען. ׳פםיםט

אאגד. פון נעריכט העכםנמן ביז׳ן אםיאו נעחן *ו אפיא
 צעגדאינעד די םטרייקער, די אנבאאטננט װאס
 קאמף, איצםיגען דעם אין קאאוקםאכער טויזענטער

 די םים טטריים זײער דאם נוט, נאנץ זײ טייסען
 א דודך ײערען אױסנענאיכען ניט סען כאאעבאטים

 שטעחן כירזע; זיי *ז װייםען,. זײ ארדער׳׳. .סאורם
 אייננעהן װעאעז באאעבטטים די װאנען ביו פאםוי איז

 םון פיוזרער די װי םעטעאםענט, נערעכםען א אויןי
 װי דעס־, נאך !אייך אױםנעדריקט זיך האנען םמריײ)

dp איז אינדדפאנסשאן אן »ז נעיוארען, באפאגט איו 
״די נעזאנט: חאנען זיי געווארען. אחיםנענעבען

 דאס םאר סאטן, cm פטרט״נצןן וועאען םמרייסער
 אע״ אנשסענדיגעז אן םאבען און ארבייטען *ו רעכם
 זײערע ניז אאגנ, וי1א ipdopp |p>m זיי |1א נעו,

ווערען״י. נןכמנ^בען װעאעז מחנסטי'■ןחנרזמען
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 אר־ די אויסנרײטעז |io פראנע די פארשטרפט חאט
טעטינפײס זאצ'אגס,גאנ
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m יטהר •פר • מ»ט  p«*iw די oia’Nai’iciia• 
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 סנפפער1א |1א פראנע, pmsmePe |8 ניויז ױען
 imanpi נאחאנדןאט ppac at איז ארט via אויף
yia פריחפרדינפ די im  |io oiaripwap ,11 פ. אN 

 pma immia nai• פראגע די איז ,ipsa איצ̂נ א.
 שאר יאץ Dipn opIsaiB «1 ,ipianpi אטpשטpנ

 *pi «i ipianpi 1פאא איז op .1PUP1P1S או) פער
iao װאס opvov טאפ די *ט חינטער op.yyj.sao 
n*« ײ י1י פיאגע, »1 |1י נאאצנאטים, »i פון a n a 
 ,1אי ,1אא; אין רpנייט1א PDi׳i«:aiia'o«i «i רען

 ־m 1י1א iPJDic pdo;«os«ii »1 פון prאי ,1ינע1*1
 Miplpip «i .e«aiopi אין קאנװעגשאן ד,יי;טי;ער

im די םון  no ipi«p .יט?ט1א א. אװ פ. א: ,iao op 
”;»;PD אין ia ,ipipn *וגעיאאזען נ»ט aiao «i שטא־ 
 ;^upnas ia«;i» 1טדײ vslar. » גאזי) ״|i זאא טען
 יױ ,סאםפאני עקויסטירען |p'yi ייטipi 1 ניי און

ניאגס״.
a iao oan שטעדוגג op קאספא:י י1 ז״נען« 

q;a«ji»" הפט ipo יף1א1פא א»ן ina« tvovvP lie 
jrpt eippp; אין IP0«iDripoan» p:pi«inaB «i 

 op תאט ipo .1א»; אין נייט1א |1א קאפיטאא צװי׳טען
”P טעשסטיא oy:p;.iyiac om אין |ipi געקענט idd 

i •אסייס, אין  ian« פון נאאענאטיס i« סיאס IPsan 
 ױניטז׳׳, ״סאםפאני a opip osppipia םנאומרשט

IPP«i:*o n «ייט ipi אין  lie ipo««siir «i oan 
i״ipj סטרייס. אין oan pi«s1pi oai יר1א דך 

ipnip;o«na נסיאװ״ניא, אין?• ipolaniae «i |pn 
ip i no 11א1ייא1 ■ענסיאוױיניא osatosa y t ipsyn 
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אינטערנאציאנאל טדײד־יוניאן יאהד 25
®ראגק חןןרםאן דר. ®ון

ב919 כיז 1901 ®ון .1
 ארבײטער די. חאט םעיטעםבער אין

 איײ װעםט םון צעגטראר אין נאװעגוגג
 ױכי יעחריגען 25 דעם געפײערם יאןא

 טרייד־ אינטערנאציאגארער דער סון
ארגאגיזאציע. ון;יאן

 בא־ ױבייעאוםס װערען געװעחנייך
 און בעײשםחח דעם באגריסען צו נוצט

 םאר ינארבער״שרענץ. איהם צוטראגען
 אזעיד אבער םוזע; סיאם ארבײטער ךעם
 געתגעג־ א איס דינען טובים ױם נע

 און שאצוגנ1א איזײטיגער אן םאר ןןײט
 צו בגוגע סריטיציזם ®אגסםרוסטיװען

 םארגיײ• צו עס אום דערגרייכטע, דאס
 האפענונ־ און ערװארטונגען די םים גען

 װיײ דער אין מען קען אזוי נאר ען.נ
 שםערצ־ די םארםײדן ארבײט טערדיגער

 םריהערדײ די װעיכע ענטוישוגגען, <יכע
 דער אין םאראורזאכט האבען םעיערן נע

 זיך אפגעבען אויך און סארגאנגענהײט,
 אוים־ גאהענטםטע די םכח רעכענשאםט

גאבען.
 א<װעיט<יכען דעם פון אנהויב דער

 גע־ געםאכט איז םארבאנד םרײד־ױגיאן
 װען .1901 אויגוסט, טען21 דעם װארען

 סאיענ־ איז אויפגעקייבען זיך האט ̂עס
 אר־ ססאנדינאװישע א דענםארס, האנען,
 ױניאך די אויסער קאנםערענץ. בײטער
 יענ־ סקאנדינאװישע םיר די םון םיהרער

 ארן שװעדעז םיניאנד, חננםארמ, — דער
 פאר• געוויען דארט זײנען — נארװעגען

 טרײד־ױניאן צענםראיע די טראטען
 דײטש־ ענגיאנד, םיץ הערפערשאםטעז

 וועי־ םארבאנד, דער בעיגיען. און <אנד
 ,1901 איז געװארען באשאםעז איז כער
 לײזען גאנץ א געטראנען אבער האט

 צװעק אײגענטליכער זײן כאראקטער.
 אתאניזירוננ דער איז באשםזהען איז
 ױניאן טרייד אינטערנאציאנאיע םון

קאנםערענצען.
 ארגאניזאציע די האט 1903 יאהר אין

 םארווערטם. שריט ערשטען דעם געםאכט
 אינטער־ אן געװאיעז ארגאניזירט ס׳איז

 דער אוגטער סעקרעטאריאט ציאנאי^ער
 גרוי־ םארשטארבענעם דעם םון םיהרונג

 בא־ ױגיאן דײטשער דער םון <ירער סען
 סעקרעטא־ דער יעגיעז. סארצ װעגמג,

 בלויז געװען תוך אין אבער איז ריאם
 איגפארסאציאגס אינטערנאציאנאיער אן

 ױניאן די צװישעז םארםיטרען צו אםיס
 די לענדעד. םארשידענע אין באװעגונגע;

 איז ארגאגיזאציע דער פון ארבייט הויפט
 אינ״ די צוזאםעגצורוםעז נעוועז אלץ נאך

 אנ־ םון קאנםערענצעז. טערנאציאנאלע
 נאר יעהרליך, פארקוםען זײ פיענעז הויב

 װערעז געחאלטען זײ םלעגען שפעטער
יא.<> צװײ יעדע סאל אײז

ע די כ י ל ר ע ס י ו  ענטװײד א
 אינטערנא־ טרײד־ױניאן דעם םון <וגג

 אין גוט. זעהר נעגאנגען איז ציאנאי
9)JK] םעדערײ־ אםעריקען די זיך האט 

 דער אן אנגעשלאסעז לײבאר אװ שאז
 יאהר עטליכע אין און ארנאניזאציע,

 יוגיאך די אויר צוגעשטאנען איז ארום
 אםע־ די אפריתא. זיד םון םעדערײשאז

 אלזא האט באוועגונג ארבײטער ריסאנער
 םארװאנדלעז צו אנהויב דעם נעמאכט

 םאר־ טרײד־ױניאן אײראפעאישעז דעם
 אינ־ באםת איװעיטליכע, אן איז באנד

ארגאניזאציע. טערנאציאנאלע,
 קאני־ א בײ האבעז 1913 יאהר איז
 גע״ דעילעגאטעז אםעריסאנער די סעחענץ

 הײסעז זאי ארגאניזאציע די םאדערט,
 ״אינטערנאציא־ נאר סעקרעטאריאט ניט

די־ און פארבאנד״״, ױניאן טרײד נאלער

 געוואותן. אנגמגוםצן איז םארשיאג זער
 אגגע־ lihiw שױן זײגען צײט יעגער אין

 אמעםײנע אן םיט לענדער 19 שיאסען
םײ זיכען איכער םון םעםנערשי® ױניאן
ייינן.

 ענטוויהיונג ע כ י < ר ע נ י א די
 אין געגאגגען ניט אבער <ײדער איז

 נא־ די אױסעױניכער. דער םיט טאקט
 גע־ ניט זײנען םעדערײשאנס ציאגאלע

 אינטער־ דעם דעד^אזען צו געגײגט װען
 שטארקע! א אויסצואיבען גאציאנא^
ד האט סעסרעטאריאט דער אײנפלוס.  ט

 יריגציייעלע די אין דעח קנאיע א האט
 באװעגונג, ארבײטער דער םון פראגען

מ און  קאנםע״ איגטערנאציאנא^ע די אפי
 םון טריבוגע, א ב<ויז זײן ם^עגען רענצען

 ידיעות אויסטוישען םלעגט טען װעיכער
 ױניאן־ אמעםײנע װעגען םײנוגגצן און

 םראגצוי־ די האמגן 1905 איז ענינים.
 אװעקצױ געםארערט, חגיצעגאטען זישע

 לכוסל, טאג־ארדנוגנ, דער י1אוי שטעיען
 סטרײס גענערא^ ״דער װי םראגע אזא
 יענ־ אילע כםעט יטאריזם׳״.5אנטײטײ און

 דיזען אנגעװארפען שארף האבען דער
 םיט באנוצט זיך דערבײ און םארשלאג

 נעם־ האבזןן זײ אויסרײד. זעלבען דעם
 די םון אויםגאבע ״די אז ערהיערט, <יך

 צו איז ?אנםערענצען אינטערנאציאנא^ע
 צװישען םארבינדוגגען די םארםעסטיגען

 יעג־ םארשידענע אין טרײד־ױניאנס די
 דעם פארװאנדיוען צו ניט אבער דער,

 געװערחשאםטעז די םון אינטערגאציאנא<
 װע־ עס װאו קלאב, דיםסוסיאנם א אין
םראגען״״. ט^ארעטישע דעבאטירט רען

 איז אידעאלאגיע קורצזיכטיגע אזא
 אויס־ צום ביז חראםט איז פארבליבען

 ניט א?זא ס׳איז װערנדסריג. םון ברוך
 םרײד־ינגיאן חגר װארום װ.אונדער. קײן

 צוםאיען <עסוזם האט אינםערנאציאנאל
 האט עס װי באלד חארטעךשטימגר א װי

 ער־ דער אײראיא איבער אפגעהייכט
 די װעז םאםענט, א .אין שאס. שטער

 סאלידאריטעט^םולם אינטערנאציאנאיע
 ®אר־ געדארםט זיך האט ארבײטערקילאם

 פינםטע־ דעם םיט קראםם אין םעסטען
 ארביײ די גאר האבעז נאציאנא^יזם. רעז

 גע״ ®אטריאטיזם, םון נאםען אין טער,
 קלאסען. הערשענדע די םיט שלום םאכט

 סאייטאלים־ די םון שריג דער איז אזוי
 םארװאנדעיט נאציאנאליסטען און טען

 בתדער־ א אין מיחםה, א אין נעװארען
 צװישען ארבײטער־םאםען די םון קריג,
זיד•

 האט כװאי^יזו נאציאנאליסטישע די
 ארבײטער־ די םיטנעריסען שםארק אזוי

 מיוחםדדיאדד די אין אז ארגאניזאציעס,
 אויפצורוםען געװען םעגייך ױט איז רען
 םון סאנםערעגץ אינטערנאציאנאיעז אן
 אין איז 1916 אין ױניאנם. טרײד די

 א םארגעחוםען יע אםילו עננ<אנד, ׳<ידם
 איהם אבער^אק קאגגרעס, טרײדײוניאן

 א^ײם די ביויז באטייליגט זיך האבעז
 א אין יענדער. גײטראלע עט<יכע און

 געװא־ איגעהאיטען איז דעם נאך יאהר
ז ע  טרײד־ױניאן אעטערגאציאנאלער אן \

 אבעד שוױיץ, בערן, אין יקאנםערענץ1
 צוזאםעננעקומען זיך זײגעז איהם אויןי
 דײםשיאנד. םון חדעגאטען די בילויז

ײנד אײניגע און בוילגאריען עסטרײה  נ
 1919 ®עברואר איז שט1ע ^ענדער. רא^ע

 «נים א< ®נים אויםגעטראםעז זיך האבעז
 איי־ אלע כם^ס פון םיהרער ױניאן די

 געשעוזן איז דאם יענדער. ראיעאישע
 קאנפעחננץ א םון גע^גענהײט חןר בײ
 אינטערנא^יא• סאציאייססישען דעם םון

איגעהאיטעז דעמאיט איז װעילכער נאל,

 האט באקאנט. װי בערן. אין געװארען
 אזוי־ דער סאציא^יסטישצר. חנר אויך

 אינטערנאציאנא^ צוױיטער גערופענער
 סיחסדר דעם נשיום דורמעקוםעז ניט

 אויוי געװארעז צוםאגען איז אין ?ריזים
שטיקיאך.

 איז קאנםערענץ בעלל/גר דעם אויף
 אײ 1א אויםצורוםען געװארעז באש^אסען
 רײד־יױ6 אינטערגאציאנאיעז געםײנעם

כער קאנגרעס, ניאן  םארקוםען זא^ ווע̂י
 אםסטערדאם, אין ,1919 ,”דזשו* סוזי

 ױניאךארגאני־ אלע די אחוץ האיאנד.
 באיאנגט שויז האבען װעיכע זאציעס

 זײ״ אינטערגאציאנאל, םריהערדיגען צום
iw אײנ־ קאנגרעס אםסטערדאםער צום 

 סינדיקא־ די אויך געװארען געיאדען
 אנטײ אנדערע און ױניאנס יליםטישע

 גע־ האט דאס גרויירונגעז. בורזשואזע
 זיך האנדעינט עס אז באװײזען, דארםט

 אלטען דעם פרן אויםלעבונג אז םכח ניט
 אין ?וםט עס נאר אינטערנאציאנא^

 שיאגעי־נײער א םון גרינדונג די םראנע
 די אלזא, איז, פאקטיש ארגאגיזאציע.

 אום־ אן נאך ?עריערשאםט, םריהערדיגע
 18 םיז בםשך עקזיסטענץ געראםענער

 געװארען. ליקװידירט גאנצען אין יאחר,
 האט טויט םריהצײמיגעז איהר איבער
םארגאסען... ניט טרעחגז קײן קײנער

 גע־ יכטיגער5םי און ?ורצער דיזער
 אונז, ערהלערט איבערגליס שיכטלאכער

 (אםסטערדאמער) איצטיגער דער װארום
 זײנע אין ניט, רעדט אינטערנאציאנאיו

 •25 א װעגען מאטעריאיעז, אםיציעיוע
 אינטערנא־ דעם םון ױבילעאום יעהריגען

 נאר םארבאנד, ױגיאן טרײד ציאנאיען
 יאהר־הונ־ םערטעל ״א װעגען — בלויז
 ם׳א-ז װעז טאג, דעם םון םײערוגג דערט

 אינטערגאציא־ אן געװארען געגריגדעם
אמאניזאציע״. טרײד־ױניאן גא<ע

 דעד םון באצײכגונג דיזע אויך אבער
 אנוםאיט איז װאס געשעהניש װיכטיגער
 ארבײטער די דורך געװארען געםײערט

 ריכ־ גאנץ קײן ניט איז ל^רץר, 23 םון
 קאפענהאגע* דעם םאר <אנג נאך טיגע.

 שוין האבען 1901 סון צוזאםענםאהר נער
 איגחסט• עם<יכע םון ױניאגס טרײד די

 נערױ אזוי די אין םאראײנינט זיך ריען
 םעקרעטאריא־ איגטערנאציאגאילע םענע
 םאך-אר־ געװען אלזא זײנען דאס טען.

 סעסרעטארי־ די לסשל װי גאניזאציעם,
 נאדי־ ארבײטער, טראגסנארט םון אטען

 וכדומה. ארבײםער מעטאל ארבײטער,
 םון בולטער און םריהער םיל האבען זײ
 דערשפירט םעדעראציעם נאציאנאלע די
 אן םון גוצען דעם און נויטװענדינקײט די

 (צױ האאפעראציע אינטערנאציאנאי^ר
 זיך האט באװעגונג דיזע זאםענארבײט).

 צוריק, יאהד 35 םים נאך אננעהױמח
 אינ־ אזעיכע םון סאנםערענצעז די און

 ארגאגיזאציעם ױניאן טערנאיאנאלע
 רענעלמעסיג װערען אפגעהאיטען םלעגעז

 די םון געלענענהײט א בײ םעהרםטענס
 קאנ־ סאציאליסטישע אינטערנאציאנאלע

גרעסען.
 םאך-ארגא- די אילזא איז היסטאריש

 םאר־ אינטערנאציאנאלען אז איז ניזאציע
 אר־ אלװעלטליכער דער םאר געסומען נעם

 דורך טרײד־ױניאנס, v*ל םון גאניזירונג
 נאציא־ םון׳זײערע צוזאםענש^יסונג דער

 געװערסשאםט־ א אין םעדערײשאנס נא^ע
 דעם נאר אויר אינטערנאציאנאיל. ^יכעז

 די איבערנע׳חזר׳ט זיר האט ווע^ט־קריג
 םון טרײד״ױגיאנס די ערשײנונג. זע^בע

 ארביײ אײזענבאהן־ אוז טראנספארט־ די
 ערשטע די ג&װען נעמייה זײנעז, םער

אינטערנא- די זיך צוױשען אנצולןנייעז

 איז on דורו און כאציהונגעז, ציאנוויצע
 צוגרײטונגס־ארבײט גוטע געװארען געםאז

 אמעםימצם אױבעגדערםאגטעז דצם םאר
 אסספתרדשס אין טרײד־ױניאךקאגגרעס

).1919 (דזשויײ,
 אינםצרנאציא־ םרײד״ױניאז נײער דער

 $»וי(י געווארען געגרינדעם איז װאס ׳נא<
 םארנייכצן קען־גארגיט קאנגרעס, דיזען

 ארגוו״ זײן םריהערדיגען. דעם םיט װערען
i געביליבען איז אויעבוי ניזאטארישער n 

 טוז <אגד יעחגס אז הײסט, דאס זעילבער,
 װי םעוזר ניט פארטראטען זײן איתם אין

 וױ םעדערײשאן, צענטראיער אײן דוו־ו
 לײ• אװ םעדצרײשאן אמעריקעז די ^מש^

 טרײד־ױניאן ענג^ישער דער אדער כאר
 דיײ אמעםײנער דער אדער קאנגרעס,

 דעם דורך געװערקשאפטם־בונד. טשער
 םון נעווארען איגעשטויםמן אלזא, זײנען,

 אינטערנאציאנאר םרײד־ױגיאן דעם
כע  קאטוניסטען די װי עאעםענטען, אזע̂י

 זײנען וועיצכע סינדיקא^יסםען, די אדער
 *נייטרא־ #א<געסײגע די םון אנגעריסען

 מא־ װי<עז און ױניאךארגאניזאציעס לע״
 אייױ קוסענדיג ניט זיך. םאר שבת כעז

ו דער אבער איז דעם, ע ג י ם ס ײ  נ
 אינםערנאציאגאל דעם םון םונדאמענט
 ־np די געװארען. נעגימען אינגאנצען

 אינטערנא״ דער דאס אנשויאונג, הערדיגע
 זײן ביצויז דארוי סעקרעטאריאט ציאנאיצער

 »<־ די און אינםארםאציאנס־אםים, אן
 ־1א גים זיך טארען תאנגרעםען ײעלט^יכע

אױ פר»ג<ן, עםישע״ םיט געבען
 נע- אומעווארםצן איעםא^ םאר אײנםא^
 שויז םען האט ענדערונג אזא ײארען.
 סאערעם דעם אויח באםערי^ס נעקענט

 tpD װאו ,1^16 איז ענגאאנד, ^ידס, אין
 דער װענעז גערעדט קלאר און אםען האט

 נע״ דער און טיילטאריזם םון אפשאפונג
 םעלתערי א װעגען הײם־דיסילאםאטיע,

וג אז. א. װעלט־געריכם א בונד,
 נייער, דער זיך האם שטארקער נאך
 דעש אויף אפנעשםינע^ם גײסם םאײער

 אינםעױ־ בערנעד דער םון נעדאנקעךגאנג
 קאנפערענץ, טרייז-יוניאן נאציאנא<ער

 א אנגענוםעז כמן האט דארם .1919 אין
 ענד־ציל דער אז זאגט, װאס חגזאױציע,

 די איז באװעגונג טרײד־ױניאן דער םון
 קאייטאיניסטישער דער םון באזײםיגוננ

 סא- די אז און סראדוהציאנס־סיסטעם,
 צװעק דעם יט3 האבען רעםארםעז ציאילע

 אר־ די םון שםר^גבוננ דיזע איצושאםען
 צוגרײטונ; א ב<ויז זײנען גאר בײטער,

ענד־צי?. דאזינען דעם פאר
 קאנ־ םרײד־ױניאן אםסםערדאכמר דער

 אװעסגעגאנגען אילגעםײן אין איז גרעם
בער דער איז  בא־ האם ער ריכטונג. זע̂י

 האט אוז ®ראגראם בערנער די שטעםיגט
 נײע אײנינע דורך־ םארברײטערם נאך זי

 צי םאדערונג די לטשל, װי באשיצוםען,
 אינדו־ װיכגדגסטע די סאציא^יזירעז

 םעי־ םיז פראגע דער צו אויר םטריען.
 קאנ• םרײד־ױניאן דער האם הער־בונד

 באשטיםטע נאנץ א אננענוכתן נרעס
 ניײ אװ ״לי: די אז פאדעותגדיג שטעלונג,

 דייילאמאטי־ א ב^ײבען נים זאיל שאנס״
 סראםט די האבן זא< נאר םאמרײתע, שע

 געיע- אינטעתאציאנאאע ארויסצוגעבען
 נילײכצײטיג נאציאנען. משפם׳ען און צען
 גע״ געזאנט רעזא^וציע דער אין אבער איז

 װע־ סוז ארבײטער־סילאס דער אז װארען,
 םון סאנטראיל־ארגאז װירקזאמער א רען
 נעשעהן דארױ דאס און םעלהער־בונד, דעם
 ארגאניזירונ: אינטערנאציאנאלער אן דור
 ארבײ־ די אויב םאסען. ארבײטער די םון

 ווערען צו זײן איםשטאנד גיט זאלען טער
 םעג״ גאנץ איז דאמאילס װע^ט־םאכט, א

 קאנגרעם, םרײד־ױניאן דער זאנט ^יר,
 אר• אן װעחנז זא«ל םעאקער־בונד דער דאם
אונטערדריקוננ. און חגאקציע םוז גאן

o איז n װעיען ארטיהע^ יןוםענדען 
 -7 דער איבער יס5איבערבי אן געבעז מיר

 אסםטער־ דעם םון טעטינחײם יעהריגער
אינטערנאציאגאי. טרײד״ױניאן דאםער

 אװ פעדערײשאן אםעריסאן דער םון פאיציםי די״
 בא־ צו איז עם, םארשטעהען םיר װי אויט ״ײבאר5

 אינדוסטריע, דער אין אנםװי^ונגען נײע *לע נעגענען
 אנבאאאננט װאם דעם באצוג אין באזונדערס און

שטונדעז. און װײדזשעס
 אוגזער אויף ציא אונזער פון •ראקאאםירען דאם

 א״ז סיםי אםאאגטיק אין יאד,ר *עצטעז קאגװענשאן
 חאט פארד חענרי װאם דאס טראדיציאנע*. געווען

 קוםט אדגײטס-וואך, טאגיגע ®ינף א אײנגעשםע^ט
 ואס1 באמםחנבונגען די טון קאנזעקווענץ אאס דירעקט

ארױסגעװיזען. חאט ארבײטערשאמט אםעריתאתר די
 ®ריחער שוין חאנען באשטחנבועעןי די אט

n א אײגגעשטעאם v t i 'p םאנמו אין ארבייטס״װאך 
 חאבעז טרײדס ®רינםינג די אאנד. ®ון אינדוססריען

 גאכט־יאר־ די ®אר ארבײטס״וואד -שטונדיגע40 א
או י־*סתדמע40 די און בײטער, ײ^-וו  שױן איז ארב

 די־ ®ו| מאנמנ געװאחוו אײנגעשטעאט אויד
 יארק נױ שון דפיי^נר1נאחנ^ו די טרײדס. נארםענט

 ®אחנרונו די ט5ןןרויס:ע*םןנ ®ריחער מויז האבעז
ארבײ< -*םונדיג*40 א םאר

nמוי■1 ײיייז ארבײטוןר ״די voo^ W\ םים 
ז -צו װײדזשעם ע ס ח » ^ו מ ר  וורבײםס-װאה י1קי
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םון ®ראדוציר־קראםט די אינדוםטריע. אויטאטאביא

אינדוסטרי? אויטאםאביא דער אין ארבײטער דעם
און 25 צװישען פארגרעסערט אעצטעגם זיך האט
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ריכנאג^
w• םוז אנשטרענגוגגעז ך חדך rm r ץ גרין  י

m m ® ia באזײטיגם וייגעז יאחר

 זײ וועט דאס טראבעאס״. ״ױריםדיסציע אביםעא רען
 שטרײמען די אט וואס צײט, םך א שיארען כער

 קא:־ די קאנװענשאן. א י1אוי געוועהנאיך מארנעםעז
 א באשאפען צו איגעבעז איבערשט זיך דארןי ווענשאן

 שםעאען צו באווענונג ®יגאנסירםע גוט יראקטישע,
 ארײי״ ױניאנס/ ^סאםיאני די גענעז קאםוי אין זיך

 אר• ארגאניזירמער חנר םון רײען די אין צוברענגעז
 אוי־ שםעהען װעאכצ ארבײטער םיאע די בײטערשאםט

 אװ םעחנריישאן אםצדיקאן דער פון ױניאנם די סער
 אתא־ די אוחנקוװשםונאצן װארם. אײן םיט אײבאר.
 און בעםערען א אױף באוחנגוגג ארבײםער ניױרםע

איצט. ביז װי באחגן שטארסערען
 די ווצרען געשאםעז אויך דארןי גאײכען דאס

 nrjnrpp א םאר באוועגוגג די העאםעז צו מיטעא
 אינ״ סיזאן יענע אין באזונדערם ארבײטס־טאג,

 בא־ די אט נויטיג. אזוי איז דאס װאו דוםטריען,
 גאגצזנד דער מון שטיצע םואע די סריגעז דארןי וחנטננ

 ארבײטס-טאנ שירצערער דער באוועגונג. ארבײטער
 נויטיג. חעכסט איז ארבײטם-װאו םינף־םאגיגע די און
 מאכ?*א ?אגעז זאאען ארבײטער די כדי נאר ניט

 גזנוונם ®אר׳ן נויטיג אויד איז עם אעבען. בעסעדען
 דואיגירט געוױינאיך ווערט װאס ארבײטער, די פון
 T® באױז ®ראגע p'p ניט איז עס ארבייט. דער בײ

מומט ®ח ®ראני א איז oy סענםונן, און דאאארס
״ ״ & ■ . 1
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דער פון גודל דעם באשטימען צו װענ אױפץ
. באװעגונג ארבייטער אמעריקאנעד

 זײן װעט ^נערעבטיגקײט״ די װען
 סאנ־ די װעט ועזער, די pc הענט די איז

אן אםעױיקאן דער םון װענשאן ש ײי ^  ם
 געהאאטען איצט ווערס װאס לײבאר, אף
 םאחננדיגט חאבען שױן דעטראיט, אין

 קען מען זיצוגנעז. װאך yotny איהר
 א*״שא• געהעריגע קײן געבען ניט אבער
 קאנ- דער *ון האנדיוגגען די פון צומ

 אי־ ניט םריהער dpip מען וואו װ^שאן,
 קאונ־ עקזעקוטיװ םונ׳ם באריכט דעם נער
 זיײ דארטעז נריישאן.nyo דער סוז סיל
 •ראכיע־ איזוםיגע די אנגע¥ײכעגט נען
 ‘בא ארכײטער אמעריקו^נער דער איז םען

 אסעריקא־ אינ׳ם •ראכאעכמז — װעגוגג
 עס װעיכע אן טרײד״יתיאניזם, גישען

oypyn ן י  אטערי- דער םון גורל דער ז
באװעגוננ. ארבײטער קאנער

 בא־ צו :ויטינ איז ovay נאך און
ײ צו טרעט סעז אײחגר טראכטען, צ  אי

 םון בא״טאוסען ifk האנד^וננען ׳פעצען
 אינ־ די — װע:״טאנס5קא ל. אןז ם. א

 אפע־ דער םון דעפארטטענטס דוססריעאע
 וועאכע לײבאר, אוי םעדערײשאן ריקאן

 די אײדער קאנוועדשאגס זײערע האבען
 זיך. עםענם קאנוחננשאן לייבאר אף ם. א.
 דעס־ אין םארגעקוסען אױך זײנען זײ

דעפאדט־ אײן םון באשלום א ראיט.
אויפםערסלאכד געצויגען שױן האט סענט
 דך אינטעחגסיחגן וזעיכע ,vptt םון קײם
 דא םיין איך םראנעז. עקאנאסי^ע מיט
 װאס דעפארטםענט, םרײד םעםא< דעם
 סיט םארבינדען צו זיך בא^אסען האם
 כמטאידא־ביײ אינטערנאציאנאילער דער
װעלט. דער םון ארנאניזאציע טזגר

אן װעם סיר דערםא־ צו אויססוםען נ
 אםעריקען דער םון באציהוננען די נען

 ױניאך חגם צו לײבאר או» םעדערײשאן
בא־ ארבײטער דער צו בכלא און לפבען,
ילענדער. אנדערע םון ותגוננ

 סעטאא םח באשלוס דעם וחננען <
 גע• אבער עױן קעז דעפארםםענם םרײד
 די אז :ים, םײנט דאם וחגרען,.אז ז*נט

 ארגאניזא־ זיך האט אײבאר או» ם. א.
 אמעשיײ דעם צו דע-נעהגםערם ציאנעא

 אינטערנאציאנאל. ױניאן םרײד נעם
 םון ױניאנס איגטערנעמאנאא אײנצעאגע
 זײע־ צו אאגג םון מױן נעהערען אליעוײהע

 םאנ־ אזוי םדײו-אינטעמאציאגאאעז. רע
 ביאדיננ־ די םין ארגאניזאציעס כע

 אויך אזוי .מייגערס די אזױ טדײדס;
 נארמענט אײדיס אינמזגרנעשאנאא די

 אר״ אויך אזוי און ;יוניאן ווארשערס
 גוםא. םעטאא־טרײדס די םון נאניזאצתס

 דע־ ל. אף ם. א. גאנצער א װאס דאס,
 ארנאניזאציאנעא זיך האט פארטסענט

 םרײדם־איגםערנא־ א םיט םארברירערט
 ױ:*א:ס די אז נאר, עם םײנט ציאנאא,

 הא• אםעריקע איז טרײדס זעאבע די םון
אויס־ נויטותנריגקײט א דעדשפירט טעז

 אמעי*יק*ני*עז אין «י־אכי*עמען די
 בארינם דער — ױניןגיזס. *דייד
דער pe קאונסיל עקזעקופױז פזג׳ס
ד IV ל. ןןן .0 JW ח W IP
 קאנווענ׳יאנס די — דע*ר«י®. »ין
1f] 9 ,ד r 9 .t .איממעגמס.1דע ל

ג ח. פון ענ י

 ארגאגיזאציאנס־ זײערע צוכרײטערען
 ניט נאך שסירען זײ כאטש אויפגאבעז,

 אױס* אינטערנאציאנאא גויטיגקײט קײן
 ‘גאנ דער םון אױםגאבען די צוברײטערען

 איגטערנאציא־ די כאגועגונג. םרײד צער
 אר־ טעטאא םון םארכרידערונג נאאע

 געקױ אבער איז ארגאניזאציעס נייטער
 א אין טאסענט, װיכםיגען א אין מען

 פארנעהם אינ׳ם טאמענט היסטארישען
 פון טו־אסט איגטערגאציאנאיען אן פון

 װע:־ זיך װעט עס װעאכער אן שטאל,
 װעיט־האנ־ פון גורר וױיטעדעד דער דען
 נאנ־ ־,דע װע^־אינדוסםריע. און דער
 אײ־ צוױ״טעז קארף אידוסטריערער צער

 פאר־ דעם דורך מוז אמעריהע און ראפע
 א'נטעי:אציא:א־ דער װערען, שארפט

 זונען געוױס װעט שטאא־םראסט לעי־
 מאסעךפדאדוקציאן די או־יבערצויאגעז

 אטערי־ אין שטאל־אינדוסטריע דער פון
yp. שארםע ג*:ץ א װערען קען דערםון 

 אר־ אײראפעאישע די צווישען קאנקורענץ
 בי־ װאס אםעריסאנער. די און בײטער

 פון פדאדוהציאן די םאכען צו לינער
 ערש־ די זיין געװיס װעט דאס — שטאל

 םאד שטאא־טראסט. םון אויםגאבע טע
 זיך הײבט ארבײטער אײראפעאײעע די

 עס אעבען. זײער םאר קאפןי א א{ גאײך
 פארצײכענע;, צו אננענעם דערםאר איז
 אװעהשטעאען סח מאםענט אזא אין אז
 ארבײטס־פראנט אינטערנאציאנאלען אן

 קאפיטאא־ אינטערנאציאנאאעז דעם געגען
 יױ אםעריקאנער די זיך האבען םדאנט
 ניט איגדוסטריע זעאבער דער פון ניאנס

אמחנה. םחוץ ארױסגעישטעאט
װע־ פארצײכעגט אויך דא שוין זאא

 מע־ אמעריקאנער די באוועגען צו אז ׳רעז
 אינטערנאציאנא־ אן םאר טאא־ארבײטער

 פיה־ די געקופען זײגען ברודער־בונד אען
 אײרןיגפע. פון טרײדס מעטאא די םון רער
 ?אנװענשאן דער צו נעםט אױך זײנען זײ
 אײ־ אױ פעדעדײשאז אםעריקען דער םון

 דײטיט־ פון םארםרעטער זײנען זײ באר.
 פראנק־ און עננאאנד שוועדען, אאנד,
רײדי

טע־ די םון דעפארטםענט זעאבער דער
 אמעריקאן דער פון ױניאגס טרײד טאא

 םינף האט װאם אײבאר, אוי םעדעדײשאן
 בײ האט מיטגאידער, טויזענט הונדערט

געשאםען דעטיאיט, אין קאנװעדטאן, זײן

ן ע צ י ט א נ ־ ט ײ צ
טאםאם. נארםאן פון

 וועאט, :«נצער דער פון ״#רבײטער
 צו :ארניט ה^וט איהר !זיך םאראײנינט

איהר סייטען. איי^רע נ^ויז ם*ר<ירען,
 דאס ״ !נעײינעז צו וועאט נאנצע א ה*ם
 בריי־ דעם אין װאס מהןא־ײןורט, א איז
 איז ענםהאלט נעמיכםע, םון באיק טען
 עס איז םאצ קיין אץ אםת. םיע? זיך

 זעיבסםשאד^םענדייבעי קײן גים אבער
 קעדפער־ םארמידענע צו נאצונ אין אםח

 װעים, דער איבער ארבייטער םון שאשםען
 םןו־ בא׳שםיםטען ותיכעז אירנענד אין

םענט.
 עננצישען דעם בייעפיצ, נ«םט,'צום

 די םאר :ידעראאנע א םםרײת. קוילען
 כל םוו• וחןם סםרײקער, סוילען עגנאישע

ד \r*tv » םײנען םוןי  נאנצער דער «
 דאך לאנד. יעדען כאוחנגוננ»יז ארבײנמר

 דעם פון אנהאלטוננ די • םיינט אמר,
 *ר־ רי םאר סרפעפטינוננ כתהר סםרייפ

 זייע־ פאר עפײז און םײנ«ר בײסםי׳אזע
jn ,דייטמיצאנר .אנמריפא, אין סינדער 
 אםיד זײ לעגדזר. אנחנרע אין נאך און

 «׳*טד איז פראדוקייע סוייען ריפאנער
 עננ־ דעם דאנס א יראמנ^ 10 כנמט «ן

 די האמז נאר ניס »ז סםרייפ. <י׳אן
מר קױיען דיים׳מ רנ  אר־ םעחו־ נזנםונען נ

 םאד־ פארנרעמרגמן an דאנק א כײם,
 מױלעז, דיים׳זע פאד אגנאאנד אח <אננ
חייםי־ דעם נעוואתען prawn זיי נאר
p |'איז «נ*אגד וואצמן א

 נ׳ד טובםידיע־פצאז, חנם אונטער אריימר,
pm איז פאנקוותנם. א in  ov וואונ־ א 

 אוםמס׳גגדעז א״ואמ אוגגמד דאס דאר,
 זגנאאנד, אױסמר pc םיינערס די סןפמען

o <ײנ<מד Vb זיי •אד ם׳איז או r  w,־ 
לם11 םיס כרידער מגאישן וײעחנ

 אינטערעס אן שױן —־ איגטערעס אן נאך
 אעכען אינעראיכען דעם םאר הויפטזעכאיך

 ארבײטער־באװע־ אסעריקאנער דער םון
 אנדערע אין װי סעחרער «אײן. גונג

 מעטאא־טרײדם די עס זײגען טרײדם,
 זיד שטארקען און זיך סעהרען oy װאו

 אויטא• די שוין ױניאנס. תאספאני די
 װעמענס איז ׳גוםא yמאביא*אינדוסטרי

 םעדעריײ אמערימאז גאגצ^ די חעניגרײן-
 םארזאמעאט איצט איז אײבאר אף שאן
 אויטאמאביא די באװײז. א דעם םאר איז

 םארשיד^-אר־ איהרע מיט אינדוסטריע
 טויזענ הונדערטע און ברעגטשעס, טי:ע

 אי| אמאניזירט. נים איז ארבײטער, טע
 זײנעז ״פאענטס״ ריזינע די פון מאנכע

 ארבײמער םרן ״שאם־ארגאניזאציעס״ דא
 דעפארטמענט־מענ/ד און פאראײט און

 ױ־ קײן םון אבער װערען זײ דדטערס.
 האמ־ זײגען זײ קאנטראאירט. ניט ניאנס

 װאס ״פארד־פרענטס׳/ די פאני־ױגיאנס.
 אי־ בעסערע אײנצושסעלען כסדר זוכען

 אחן אויך דאס טוען ׳בײטס־באדי:גו:געז
 ױ־ מיט באהעפטיגונג װעאכער־עפ־איז א

 ארבײמס־־באדינ־ בעסערע די און ניאגס,
 שאעכטע נאנץ א דערםאר האבען גוגגען

 פיז פיהאעז און טראכטען אויפ׳ן וױרקוננ
 אז ׳איז רעזואטאם דער ארבײטער. די

 פיז עזזיסטענ״ז די אונטער גראבט דאס
 פאי** באװעגונג. ארבײטער גאנצער דער

 ־*י ארײנצוקריגעז שװער אזוי איז װאס
 איגע־ דער אין ארבײטער אויטאפאביא

 אײנע באװעגונ;?. טרײד־ױניאז מײנער
 אין אינט הױםם־שװעריגקײטעז די םון
 אױסגעקוטעז װאאט עס אאײן. ױניאנס די
 אין ארבײטער אױטאכיאביא די אאזען צו
 םאר״ yאא ארגאניזאציע; באזונדערע א

 אינדוסטריעאע אײן אין ארבײםער טעז
 עקזיסםירענדע די און ;ארגאניזאציע

ר דעםאי ^ ײ  דאס זyוױא מניאנס ארב
 םאשיניס־ אז װעאען, װאאטען זײ ניט.
 און פאשיניסטעז, צו זyרyהyג זאאען טען
 דײ סיט טרײדס. אאע מיט כסדר אזוי
 די באנעגענט זיך האט יטװעריגקײם זער

 אויד לײבאר אף םעדערײשאז אפעריקאן
 מעטאל װאו אינדוסטריעז, אנדערע אין

 עס אױבעדאז. דעם םארגעמעז איבײטער
 צו פארזוכעז געװארעז ג/נםאכט זײנען

 םין ארבײטער טויזענםער די ארגאניזירעז
 האםפאני״ p'nopy^y ״דזשענעראל דער
 זעילבער דער נעװען איז רעזולטאט דער

 אנשסרענגונג םיט װאלט פען װעהרענד
 ״שאפ־ארגאגיזא־ די ארײגציה^ געקענט
 #'[ באותגוננ, ארבײטער דער אין ציעס״

 ױניאנס״ ״קאפפאני די ״אױספענשלעז״
 זיך ײעאעז ױניאנס׳/ ״רעגעלע זײן צו

 ״שאפ־ארגאניזאציעס״ זעלבע די אבער
 צו־ לאזעז ניט ױניאנס״ ״קאפפאני און

 אר־ די םאנאנדערטײצעז פיט׳ן ברעכען
 המדארגאניזא־ באזזגדערע צו בײטער

דער אײנענטאיך איז דעם אין צי^מ.

 עקס־ דעם אפצושטעלען איידער טיםלעז,
ענגאאנד? קײן קוילען םון פארט
 באפערקוננען, דיזע םון מאראא די

 פיר אז איז, פאראא,’ א האבען זײ אויב
 עםעתטיװע אפת אן מרװארטעז נים סענען
 פון סאאידאריטעט yרנאציאנאיyאינט

»ys דורך וױנאם, דער איבער ארבײטער 
 זעאבסט םון װירקונג אויםאפאטישער דער

 זעאבסטזיכטי- אײגענע, די רעסעז.yאינט
 זעדר נעװעהנליך זײנען אינטערעסען גע

 פון דוײטער ניט זעמעז און הודצזיכםיג,
 אײנ־ רyריבyד מוזען םיר איך! דעם

ר א װארציל^ ה  -y: באווארסטזיניגעז ^
 אר־ די צוױשעז כרודעחשאםט םון םיהא

 אױס־ זעהן םוזען מיר מאסען. בײטער
 הינ־ אונזערע אויך וױ אאײן, זיר ביאדעז

ר ר זײן צו ת ה  גע־ די װײםזיכםיג. מ
 אונז, אזןרנט נאציאגאליזם םון yשיכם
 שםארס, אזױ וחןתןן קעז <n'cyi א דאס
 yנyאײנ באזינען \vwv זאי oy דאס

. ז^בסט־אינם^נסזנן.
 אן םאר װאם בייט ״נאר באטראכם

מ די ענטוזיאזם רי  אונ־ זײנעז jyowD א
ר ם «  אין ־ נאציאנאאיזם םח דרוק ת

y געשטארב^, םאחםוז u m nyp בא־ צו 
^ז  \9רײכ די פוז אינ^מנסעז די שי

 אינ^ר־ סײן ושרגרײכען גים ?y^im מיר
 ארבײ^ר ברייטע א רyאד גאציאנא^יזם,

 אנריה־ ניט טyװ oy ביז סאאידאריט^
yn די y^rrDyj| מאסעז, די םון y^fri 

 yתורצזיכםיג jny''? |y:'ma וחניעז
.^ ס חנ מ אינ כד ס ב ל ^

* oy שטרזגמ, צו אביסעיל געוחח וואים 
 צי^םyג װערכמר דיזזנ װאאטען םיר ותן
־ םון רםyנMם די גענען סריסיק שאם מ  א

יענ־ אנדעחנ די *ון זײיםשאאנד ריחא,

 שװערע זײער גוט צו ווייםען פיר דער.
 די אפ צופיעא שעצען מיר און ׳לאגע

 האבען זײ װאס ברייטהארציגקײט,
 סטרײקערס עננאישע די צו ארויסגעװיזען

 אויסערג^ אן איז עס זין. אנדער אן אין
 רנא־yאינט די דאס פאסירונג, װעהנליכע

 זאלען מײנערס פון פעדעראציע yציאנ«י
 גענעראא־ א װעגען נערעדט האבען אםיאו

 די איאוסטרירט אבער, דאך, סטרײס.
 די װעאכען פונקט, א סיםואציע קויאען

 זיך jv:yp oPyii דילר רyאיב ארבײטער
איגנארירען. צי פאדגיגצן גיט

v^Dy^£ny3'iK ^ ײנ  אעצסע די ז
 בישא־ רyקסיקא:yפ די םון לכריטפענטס

rye ר^יגײעזער םון אינטערעסען די אין 
 אוז םרײהײטס־דאסוםענטעה פרײהײם,

 אין אומ^*ערונגעז םאר ןyאדערוננD די
 אומ־ ניט זײנען כ^גקסיקא םון ןyזעצyג די

ן מוז דאך, באגרינדעט.  ־jjrty: רyאב מ
jyp רונג, קײן אז  םון טעג די אין ר^

 pirm- און ניט אונםעשטיצט ׳םאכט איהר
 אםת׳ער אין גלויבען הײז נים טיצירט

םרײהײמ. רyזyליניyר
oy ד װאלםyריבyגעפאי א ג^ועז ר 

 םע?סי?אנער די םיט סימפאםיזירען צו
 אן רשטyצו נדמyםאכ ניט בישאםמן,

 ־yג דער םון אויסשארשונג yאויסםירליכ
^ כ  -pyo אין אוםש^נדען די פזן און שי

P'D^ װyלכi y ^  y א נויטיג םילײכט 
 רyזyליגיyר םון באנתגנצוננ ^עוױסמר

 ^י, םח שיפםא?, םארגאחגט ®רײהײט.
 א\יף rwyay:D'nn רשםy חאט ם»ס.,
 אינמחוסאנ־ אז חשביז oyjyr** איחר

 אונ־ •אםםאעם זyנשאםםליכyזױס איז ט¥|
מז םעד׳ן א  ־yn פאר סאםוי *ג^נהסיסא׳ס ג

o די — מא?ראםי^ y ^ ^ i n 1857 טון 
 חגקאמנדיחגז םיר ?y^yii /1910 איז
 בא־ זיר זyוױא yלכyװ ם,yאײג ןןny< צו

yjyp| םים o rr ד תרוג מ  רyד םון הינ
yאיצם rאין ל*נע ר .Kp'Dpyo

ד חגר װאם באםזנר?ט איהר האט  ג
ש קאיװין ממר ^ י ו םים ד«אם ק

און yרםאלגרײכy םון הוייט״אראכ^נם
^y r n i i '^ i r D אתאניזאציאנס״סאט־ 

 סעטאל רער טרײדס. y?n אין ■יינס
 גאנץ איז םול חאט נטy•ארטסyד םרײד

י ,W{" נטypyג גיט םyפראב^ דעם ז  נ
ג י ד נ  ןyסyרyאינם די טףאכטyאנכ אין ^

yזיסטpyשויד yרyדי-באזוגד םון rד:y 
 איאכאזגם א רyאב איז דאם ױניאנס.

 ג־יבײ־ רyאנpריyאם רyגאגצ רער פאר
 אנײיוגיא;ט״י?אם״ װײל באותגונג, רyט

 yארגאניזירט אין ארײן אויך יךז פחגסען
 ודטnבyנ וױחגר איז y:rw די טרײדם.

 האנותנשאז גאג^ר חגר צו ןyװארyג
 םו| רזןפארם דורכ׳ן י. אף ם. א. ח^ר פון

ippipyrpy .אונסיל?

וחו־ װײםער, נעהען םיר אײדער נאר
 אגחגחג די אויןי טאן pip א םיר לען

 חא־ װאס דעפארטסעגטס, yלyאינדוסטרי
 ם. ». רער םרן ?אנװענשאן תגר ערב בען
זיצוננען. זײערע האטyג לײבאר אף

 דעפארט־ טרײד בילדינג דער )1
;פענט
לײבעל־דעפארט^נט. רער )2

ע ױניאנס טרײד בילדיע די  די ןyזי
װאקלע־ א אהן y^yn אײגציגע,

״. דדענעז ניש טי ^ פ ס א ר פ  אפיציע־ אן ״
ד בילריננ פונ׳ם םטײטפמגנט לער ײי  ט

 סײ\ איצט ״ניטא אז ׳זאגט דעפארטפענט
 זאל װאס אדבײטער, טרײד בילדיג:
אנ: דארפען  יע־ ;דזשאב א ארופזוכען י

 איבע־׳ו ארבײטעד טרייד בילדינג ךעד
 באששפ־ קריגען איצט iyp לא:ד גאנצען

ל/  זײ־ ױניאנס םרײד בילדינג די טיגונ
 רyארבײט אײנציגע די טyכמ אויך נען

 צו ניט זיך jy:i*n y3^yn ארגאגיזאציעם,
 ״אפפא־ םון פראביעם א מיט מאטערעז

 בילדיגלס זyיyשט רס".yבqyפ לע:דע
 אפהאלם. אן אהן לאנד אין אן געהט

ט זיך. בוים אםעריקע  ״בילדינג־ די יוי
 לטyשטyג יאהר םyד װ^ען ■ערמיטס/

yiyn; ]םון װערט אין נעבײרע pyr□ בי־ 
 ױניאנם טרײד בילדינג די דאלאר. ליאן
 םון פראבלעם קײן ניט ׳אלזא ̂זyהאב

 בויעז ױניאגס די און ארבײטסלאזיגקײט,
ט׳ן ?יך  לאגד. םון אויםבוי װײטעךען מי

 ױניאנס טרײד בילדינג די ןyד.אב דערםאר
 ״דזשוריסדיק- די — פראבאעם אנדער »ז

שאךסכסוכים׳׳.
 נעבײרעם שטעלען םון פראצעס אינ׳ם

jyoip םאר ly ijiin jy איז iyT ♦ארבײם 
 ;ארבײטס־םאשינ^ די זיך רטyענר עס

 צװיײ א *יז »רײז זיך ?ײםזגלט פאך אײן
vo\ אםם װאס און סעהר װאסy.װידזגר ר 
 אן אײנשטעלען פון םראגע •א דא איז

 ױניאנס, איז כאראקטער אינדוסטרי^עז
 רyאב צוטײלט. פאכען לוים זײן אנשטאם

w די צי סראנע, א אויך איז װידער n p y־ 
 הויסט־ די דאם. װיאעז ױגיאנס רענדע

 םעזתרײשאז iKPnyo» רער םון םיהמר
 קענען זײ װאס אלץ םוען לײבאר ־אף

 ״דזשוריסדיקשאך ' די אויסצוג^ײמן
 Djn איז איז גרין נטyזידyפר סכסוכים׳/

 רyאונט סזלדינ. סך א געװעז פרט
 גע־ םארעגדינט איז אדמיניםטראציע זײן

די צװישען ?ריג רyאיט אן װארעז
)11 זײם אויף (׳נזלוס

n^oyc^ie באשײד זעהר ריפלי׳םyנyם 
^ ?ארפארײשאנס דאס פארשלאג, אי  ז

 רyרyסyב אין חשבונות yרyזײ זyהאלט
 אויוי זyםע:טליכyארD זײ און ארדגוננ,

 ־yDr:y*vmw אוז פינ?טליכעז מעהר א
iiruyp אוםן. V זײן : ''«y:y באהױפטונג 

 םרײד pראyדyםי, די דאס געװען, איז
 צװינ־ צו םולםאכט די האם ?אסישאז׳״

 חשבונות y^אםת פיז yאציpפובלי די געז
פובלי?ום. Din םון ציעpyראטB דער פאר

גע־ גיט האט ?ולידזש פרעזידענט
 ריאלי׳ס פראםעםאר אז זאנעז, צו װאגט

 איז א?אונטינג•׳, סערערyב םאר פארלאננ
 םארטיײ זיך ער האט ,rכטyאום;ער אן

 ארגר נארישזגן אלםע[ דעם מיט דינט
o:yo ס/ ״סםײט םון ס  די זאל ריי

 y*: אכטונג ŷנאצי די ניט איז ^םאאט,
iya ד אויףy.48 די וױ אזוי פונקט ם 

 קאנקורי־ זײ םח םילע װאס ̂זyשםאאט
 תאר־ ך זyרײנצוכא®K זיך צװישעז רען

^ן רyאד iy:yp יארײשאנס ױ  צװיננען ו
 פאר־ צו םyאר•אראציp yגאציאנאל די

 און I אקאוגטס yריכטינ עפענטליכען
«yדyפ די האס דזגרװיי* א  םרײד־?א־ ר
 קוליתמ ■רזמיחגנט yלכyװ םישאן,

ט האט אלײן ל ^ ע  חנא?ציאנזד םים א
 םוצ־ די האט זי אז אינעלײקענט, ̂זyר

 םyאראציiארp די זyצװיגנ צו םאכמ
טאן. צו דאס

y•רא tס סאר  חנקאמנדאצחנ ריילי׳
p ניט װײט רyזיכ איז 'p .ראדיקאיע 

yהר^יכy ?טיז סאייםאליסטע אי ײז וי  *י
ײ אסת׳א פארלאננאן דארםטyנ ס לי •וג . 

 צחיםאנד, םינאנציעלען ny״t םון טי״
 אױמננפס ?ײער מון םארטײדיגוגנ א א^ס

 נײ קאראןאײימ^נס םילע און םיסםעם.
jy3 ס אלײ« איצט םאמפ ת'  אינ• די א

 האט ריא<י •ראם. וח«םנ פארםאצי^
 אדםי־ איצםמע די *בער םאר^אגגם.
y ^ * io o^ אזױ איז װאשיגנטאן איז 

 no אינםעחןםעז איבעמאנ^ן שסארק
n ם/ ״בינ א n ביזנ  w n גיס א^<ו וװל 

 ארימואבראמאן אגשםלעמוננ די םאכזןן
ראטארם. קיײנע דיזע

לאנדאן אין ױניאן
ױג^ע די איז עגגלאג/ לאגדאן,  פון ו

 אר־ און סאציאליסטישער אידישער יעו
 חײנטיגס וחגיכער פון באװעגונל יייטער

 יאחריג¥ר 60 רyד oiy^Dya װערם יאחר
 Din אױןי ןyאלDyאויםג איז עס מבילײ.

 לאנ״ אין רyאךבײט ypH'K די פון נורל
 ביוז ■יאנערען yp« זיך בײ האבען צו דאן
 באוחוגוגג. רyטישDסאציא^י איד. ךער

 *ײגענבױם, ב. װינטשעװס?/ ם. אײךער
 צו זײ — און יאגאװסקי ש. #קאהאן אב.

 באראנאװ ?ראנ״ז, פיייפ — יאהר לאנגע
 -nyo* נאך lycipy: זײנען yרyאנד און
yp ױנגען זײער םיט פרובירט זײ ה^בען 

ם אז זי  אײגצױ הערפםען םרישע און ^ו
 p:Hiyi ןyסאציאליסטיש דעם םלאנצ^
 לאנ״ אין ארבײטער אידישע די צװי׳ש^

 גע־ לאגדאן האט נאר ניט אבער דאן.
 אי־ די זיך בײ האבען צו םזל דאס האט

y^n די געהאט אויך האט נאר
 אויכ גחןסט^ די זיך בײ האב^ צו זניה
^ גיט־אידישע ׳ארע ניט נ א י  סא־ םון פ

 ענגלעס, און מאר?ס אויסער ציאליזם.
 און ,PK:״ByDD םאװ^ypרyטש ׳בא?וניז

 און לעניז אויך שפעטער און ׳?ראפאט?ין
 נע- ניט םילײכט האבען װערכע ׳טראצ?י

 אי־ רyד אין nyarn yטpyדיר פײן האט
 אבער זײנען באװעגוננ, ארבײםער רyדיש

v)w\ טשאי־ װ. נ. װי ״גוים׳/ אאזעלכע 
 רוסלענ־ חגר פון זײדע רyד — ?אװס?י

 די — מישעל לואיזא װאלוציע^yר דען־
inpyn ד םוןyענרי־ ?אמונ^ פאריזער ר

 איטא־ גרויסער דעד — פאלאטעסטא ?א
 געפאנגענער א איצט איז רyרכyװ ליענער,

 אנ־ צאר א און טורםעס, פיסאריניס אין
ח האבען װעי־״פע ׳yרyד  געװירקט ?ט1די

באװעגונג. רyארבײט אידישער דילר אין
 נע־ און jy::'D'D אררעסידם האבען זײ

 ארבײטער. אידײשע םאר םשורטpyל
 'בער:ע־א רוב דאס זײגען סyדyר זײערע
אדער אידיש אין געװאדען זעצט

 אויף אנדײטען״ נאר אויך דא װיל איך
 ןyהאב ov וחנאכע ראל^ גרויסעד רyר

 רyארבײם רyאידיש דער אין געשפייט
 yרyנד8 נאר לאגדאה אין בארועגונג

 ם. און ראקער רודאלף ״נוים״ די ״נוים׳/
pya. װאוג־ אלס דייטש, א ערשטער, דער 

 יאהרען םיילע םאר און רעדנער רyרבארyד
 ״אר־ רyלאנדאנ דעם םון טארpדאyר דער

 א צװײטער, רyד און םרײנט׳/ בײטער
 ״:ײע דער םון ^־־Dpsiyp אלס ׳רוס

 םאציאליסטײ yגט^יכyכyװ א — צײם״
y( עע rn jin( .צייטונג

oy זײן ׳איך נלויב דעריבער, װעט 
 דער םון רyלעז די םאר אינםערעסאגט

ױס^ צו ״נערעכטיג?ײט"  װע־ עטװאם, ו
ארביײ אידישער תגר םון לאנע רטר גען

 אין באוועגונג רyיסטישpסאציא און
טאנ. צו הײנט איז עס װי לאנדאן,

־ov ןyכyרBבאש םיר װעל^ רשטyצו
 ?לאו?״ vvn די םון y^P דער ױענען װאס
^ny דער װעגען און pיfאוpד מאכער  י
̂ לאנדאן. אין ניאז

y לאג׳י די x מרייד. קלאוק
 1200 לערך זיך םיגעזyג לאנדאן אין
^ זײנ^ עס װעלכע אין שעפער, ש א  ב

 דורכ־ ר.yלאורןמאכp 8000 ארום טיגט
 א אין ארבײטער זיבען ארום — שניטלאך

iv םון העלםט א שאפ. i לאיח־ צאל? 
: ^py — זײג^ — 4000 ארום Pi:y׳'yu 
 זyהערyנ רyםyש צאל סטעyגר זײ ז.yםררי

 װי אדער, ?אנרטא?טארלאך ?ילײגע צו
iyo ״מײסטערלאו׳/ ׳דא זײ רופט Pyu־ 

yny: yp| מאנופעס־ די םון ארבײט ארויס 
 ?אנטרא?־ די — זײעדע אױח טשורערס

לס.yסאמפ yנyאײנ — טארס
^ םון סדר דער נ ס י ו ר  צו ארבײט א

 אײנפאך איז ?אנטראהטארם דאזיגע די
םריה־ געוויםען א אין : רyלאםישpש א

^ |ynip |y:yp מארגעז ס א  ?אנ־ 50 װ
 און רyטשורpyםאטם א צו טרא?טארס

 yרyזײ םיט לײן א איז זיד זy^yאויסשט
DPyBoyo. דyצאר־מאנום רpyטשורyר 

 איבערקו?פץ אז סאנגט און ארױס ?וםט
 סעז װאם פרײזען, די און oPysoyo די

 א װען ארבײט. דער םאר פארלאננט
PyBoyo אויך און ״מײםםער׳ל״, א םיז 

 לויט׳ן זײנעז ארבײט חנר פאר פרייז דער
im םון געשמאק ^pyB i^D/שט ־yער לט 

 װאר• צו זיים, א אז pyii8 םײסםערל רץס
 וחנ־ םארטיג װעט רy ביז ,oy חייסט טעז,
 Dרyװ פר fyii .yריגyאיב די םיט רע\

 די צו פרשט זיר רy oovi םארטיל שוין
חאנדעלם זײ םיט ״אויסחןרוועחאטע/
.^'DyoDy:r'pw ny

 אאםיר פאחנרט, ?אנטרא?םאר א ײעז
 ארבימדגעלט •דאלאר) 2(שילינני 8 זאנעז,

 םאנױ חגר איחם וחנט ,ojyD'.ni א םאר
 רyרyאנד דער דאס זאג^ םעקטשותןר

 סור־ זעאבען חגם םאר בעס ?אנטראסטאר
6 vivo אנדשר רזר וחנז (אםיאו שיאיננ 

בײ און — )8 אויך בעט קאנטראקטאר
 ׳ם'מ ארבײ^נדינ שאי, איז יזי

 גאר־ זעלבען דעם האבעז ער \vt< םעס/
 «זױ נאר שיאימ. 5 ם»ר געמאכט גמננם

א״ חנם וױ  װײם, אוז ער סעו ״מײס^ר׳
 אים רy וחום גובאנ-ארבײט, םאכט ny אז

דמר את שיאינג האאג » און 6 נעכען

 סןציןליס■*• אידישער דער •ון װיגעלע די
«ון בריף » — ארבײמער־באװעגוגג. אעד

דןן  ״;ערעכמיגקײ*׳' דער »אר סיעציעל יןנ

ק. ס. פון

oyi אן /,:?ynya ,oov: ?אנטרא?טאר
 jyp רy דאס םאראויס, וױסענדיג ארדער,
 פראםיט ,:y■ א אםיט מאכען ניט דערבײ

ארבײט. אײגענער זײן רyאױס
 טאן םרענ א לססל, זאלט, איהר װען

^בען דעם ר/ ז  עס אזוי װי ״מײסטער׳
 פאר נטyגארמ אזא jyoy:צו איהם לוינט
 mo:v פשוט אײך ער װעט V פרײז דעם

ypטא iyD jyp גריטען ״?ײן :פערען
 װײדזשעס םײנע נאר מאכען, :יט דערבײ

 אר״ ׳שא« אין פארדינט װאאט איו װאט
 חנרבײ איר װעל ,ov:v' בײ בײטענדיג

 נים קײנער מיר שטעהט ׳אגב מאכען.
 מיט זyארבײט pyu איך ורען קאר?, בײם

: פאר א ^i־y o y ir  iy/ װײב די און 
 לײ• געהן ניט .אויך |ypyn ?ינדער און

 װעט נעסען, ניט איכ׳ל אויב און זײג...
״...lyoy: סיײװי־סײ נערyי דאך

 גץyורpאנp yנדyהאלדשנײד די אט
 םון גוםא קאנטראקטארלאך די צװישען

 מאנוםעקטשוחנרס די םון און זײט, אײן
 ארבײטן װאס םרוי^, הריסטליכע די פיט
 האכען זײט, אנדער דער םון מרײד, איז

 שאול עד טרײד דעם טBy»רונטן[רגעש^
 אין ארבײטןח yppyn פיויען, די תחתיה.

 ארב־ײםען ^פערyש (איגסײד) yרyסyגר די
 •jyp זײנען, און לױן iyp'p:ypp א םאר
 זײ װילען ׳פנים כל על צופרידען. ׳טיג
 ױניאן. ״אידישער״ א צו באלאנג^ :יט
:i ארום אזוי און  אין ״זיגער״ די זײ |y״

 ארביײ yאידיש די םיט ?אנ?ורענץ דער
 צװיי םים רשטy מײסטערלאך... און רyט

 װײט־םאר״ היגע א איז צורי? װאכ^
 ארויס בוי״) (״דזשאן צײטונג שפרײ^ע

 |yiyn ארטיקעל סענםאציאנעיען א סיס
»DyiiD״ שרע?ליכער רyד  ׳ם״yסיסט '

 ארביײ םרויען היגע די װעלכער אונטער
vo\ ד איןyר1ח אינדוסטרי^ שנײדער ר 

 םים לypארטי זײז םארענדיגט רyשרײב
שניײ חנר אין yלאג ״די : רyרטyװ די
 װאס װײגיג זיך האם אינדוסטריע רyד
:lyo'py הזד דזשאן װען ׳צײט דער זינט 

 ״די — ליד באריםט זײז |ypnt^ האט
ה¥םד״... דער םון ליד

ם^ אוםן אזא אויךי  גרעסעחן די װאי
o^m 'ivow tutto, סBעציyדי ל 

jy געװאלט ניט סא?ע ^ n מים טאן צו 
 yאידיש די מיט ספעציעל *יז אייעז די

^ ם ײ ב ר טע די א ס ר ה  בא־ yppyn םיז מ
 װאם דאדורך און ױגיאז. חןר צו לאנגעז

 יאהרען yצטyp די איז זייגע־ו סטײלס די
 זyװאלט געװארעז, םאראײנםאכט שטאר?

 םילײכט שורערסDPyםאנום yדאזיג די
w *o אינגאנצען jyDipoMK o :v m םיט 

^  ןבעגי זײ װארום אורזאך, די /oyop״
 איז, שעפער yאידיש די צו ארבײט פארט
 lyp'ii רסyטשורpyןמ^נום yppy? די װאס

ן י מ די זyאײגש■אר פשוט ז י רו  הוצאות נ
ײנyד פון  די ווארים .onyPioyo און רסyז

 אהן טענליו זײ iy:iyip ?אנטרא?טארם
 הענען זײ pppyn םון םעםפעלס, שעור א

 רyזײ װאס ?אפירעז און *\"ססל"ב& זיר
 :־yaopy ס׳אייז yppyii אהן גלוסם, הארץ
ovo. מאנױ םאראן דא זייגען עס און 

 א רyאיב ןyמאכ yppyn ׳םע?טשותנרס
voרvoמיליאן ל i8i־c^:yD אזן יאהר, א 

 דעזיײ אײן היין אםיילו ניט באיש^פטיגען
:ny מאנום אײןpyטשורyזיך האט ר 

 םיט זיר באנוצט ער דאס בארימט, אםילו
 םון ארבײט) (מארך "iyiKB ״ברײן די
 ?אנטרא?־ די (מײנענדיג סעזײנערס 50

 -Dyo צו איהם שטעלען yppyn טארס),
געצאלט... נראשען א אדזן פעלס

ע אג ל ארבײטער. אידישע זײ םון דיי
 DPוױר טרײד םון לאגע די אזוי װי

 זיך כזען סען ארבײטער אידישע די אויו*
 םון םyסיסט די םארשטעלען. לײכט שױן
םא• די שטי?־ארבײט. איז ארבײט דער

 ̂רy•yש די פון כאדיגגוג^ ניםוודע
 רעגירוגגס ,ד פון אױםיאסונג רyד םראץ

 צופריחננ- םון וױיט איו • אינסמקםארען,
iw v o v. וױיט איז ארבײטס״טאג דער 

 אר־ אידישער א בכדי >ןypאoנאר i םון
m סיזאן אין זאל בײטער v\ •אויסארכײ 

 םאקסיטום רyד וױידזשעס, װאו א טעז
 רy מוז דאיאר), 40( םונט 8 איז װ?יכער

 טאג. א חyש yiyo^i 4-^15 ארכײטען
 רyד ניטא. זײגען jyrna טיניטום ?ײן

 זיך iyp ױניאן די jyn סא/
 ׳איז ■רײזען םון סכסור א אין ארײנטישען

 אײן אין ראס ׳זיר רוױסטyד iyo װען
ly זyם צאלט שאי r rn i ארבײטס-געיט 
 א אין װי ׳נט1גאר^ זעיבען nvi םאר

ארויס נעמען װען ׳שא« צװײטען
 מאגופעקטשױ זעילבען יעם םון ארבײט

 lyPHD yppyia אין אםילו רyאב רער.
yp| דער װארום טאן, גארניט ױניאן די 

 Boyj רy אז באװײזט, ?אנטר»?טאר
ypao א ווי ביליגער ארבײט די ארויס 

 די אט מיט jyDDyp און צװײטער.
 מיט׳ן \vtovv הײסט ״כױיסטערילאך״

װינט...
ױניאן. דער פון לאגע די

 גאר- לײדיס ״ױנײטעד — ױגיאז די
 אום־ צעהלט — ױניאן״ רםypװאר נטyמ

 פרא• 50 — םיטגליח!/ 4000 געםעהר
o:yv םון צוזאמענשטעל ר1ח טרײד. םון 

 נטyראצB 80 איז רשאםטyםיטגליד רyד
iy:yo פרויען. פראצענט 20 און
גע־ ?לאו?םאכער די האב^ 1912 אין

 סטרײ?, pנעראyג ערסאלנרײכען אן האט
 די ן.yװאכ זיבען געדויערט האט רyלכyװ

/ :!,Dyno״ yp'Ppiשח ^ ט ס  װעלכע סי
 איז טרײד, אין הערשטyג דאן כיז חאט
 טײל סטעזyגר צום סטרײ? םyד דורך

 צײט חגר רורך געװארען. שאםטyגaא
 דורך און אבער, םילחםה, דער נ^ך און םון

 ?ריזיס, ןyאנאםישpy זyכראניש חגם
ornyn iyppyn אנ/ איז  שדעת־ זײ אח ל

 כ־yהויפטז און ארבײטסלאזיג?ײט, ליכע
iv* האב^ײג ליר y םון בײטש די זיך 
 ארבײטא־ םרויען yניט־אתאניזירבאר די

rep שטארק ניט ױניאז די iyp—רינס, o 
 אין זy^ענישtyגעש yo'iiyi אױוי זײן

 -yn א אנגעםירט האט ױניאן די טרײד.
 עם־ כאטש ןyאײנצוהאלט ?אמזי ראאיש^

yp'P איהחנ םון yjyjiHiiyi. .פאזיציעס 
yj"p ע?זיםטי־ אסאסיאײשאנס באסעס

 אויך jyTDCHpy םאלגליך ניט, דא
:p נים  ױגיאן דער צוױשען אפטאכען y״
.D^«pyP«n די און

 צאלען םיטגלידער רי װאס דױס די
 סענט) cuya )12 6 איז ױניאן דער צו
 גע־ װערט אײננאמען די אט םון װאך. א

 סטרײק־בענע־ װאך א םונם אײן צאלט
 yאײנענ אן ןyהאלטyאויםג ותגרם ov םיט;
 װי װ. אז. א. האלס ̂סyיסbא םיט וזויז
^, רyארגאנײז אז אויד ש ^ ^!נ כ  צװײ (

 און םארyרpyס א אײדז^נםם, ביזנ^פ
^. אםיס ט  אונטער — iyoip«p v*ל די ס

 זy^שטענדיג גאנץ א — אוםשטענדען די
 װאך א םונט 8 ביז 6 םון געהאלט;

דאלאר). 40־30(
 איז ױניאן רyד םון ^נעדזשער רyד

 אײ־ קאפלאז, ם• רyאנםpבא רyאלט רyד
 רyהינ דער אין רyםו yעלטסט די םון רyנ

 ערש־ די םון רyאײנ באותגוננ, רyארבײט
 היסטארישען דעם םון yרyדאקטyר טע

 בא־ איז חאפלאן םרײנט/ רyארבײט״
 שארםזיניג־ ̂רyנטyצײכyאויסג אלס ריםט
 איז ױניאז תןר מיט רעדנער. רyװיציג

 18־y 17צטyל די םאר lynii^KB לאן8?א
 אדורכנעםירט אלגרײרDרy האט און יאהר
 ?ריזיסען און סטרײסם yהיסטאריש אגע
 נים, pcd ?ײן איז עס ױניאן. דער םון

 ױניאן דער םון רעסטידזשDin 8 פאר דאס
 םאר״ און ?לוגער דער דאנ?ען צו Py'D איז

האפלאן. ם.״ םון טDרשאyירD רyזיכטיג
m'pa'PMiy:miד אין ״yאנדעח! און ר 

 אידישעי דער װמגען אויר װי ױניאנם,
 באװע־ ?ולטורעלער ארן רyסאציאליםטיש

אר־ נעקסטען איז בכלל, לאנדאז איז גונג
.Pyp'D

״ ס ט ע ס י פ ״ M , wM « כעתשטיץ / פון
g 2 לאק. (םי»גליד(

I

 רײחען, די זיך צלחען
ץ :לוםט םיט אײםערינ,

 — דרײען אין צוױיען, אין
!ציל-באװאוםט

ברויט! פאר קעםפען םיר
 ;שינדער אױסבײםער, נעגען

 — נוים חרך געטריבען
ארבײטער-קינדער.

 שרעקען ניט אונז ם׳וועלען
— ברוםאלע אנטמלען די

 קלעקען םוט אומ ם׳וועם
1«לע שונאים די ■אר

רעדאקציע פמ ענטפערם
w o v o .ר ס׳ לאק ^ ^  .02»9 גומ ל

 אונ«ןד• njyj ג#נץ װעי 8קןסילײנ אײער—
 יוינעי• טיר חןבען נרין״ פײער װעתן. זוג»

װע« מען און ׳חענ* רינמיגע די אין געגענען
 נאי, אז? &ר*גע די א»עגדען. גלײך דעפ פו

 װארוס לפגג? פזוי געװפרי *יחר װןס
ס *ריחער איחד ח*ט V וױסען געי**ז* גי» ̂ד

®^רלפנ; ער1אי — מילטאן, .0
 פיויס אײגןפר איז עס װערען. עי*יל« װעט
 אייער *ז געווןל®, ח^מ איחר «ז ?ינען, ®דן

ל כפריכ■  יוגזעי אין װערען געדרוק® אויך ̂ז
yגלי;r״דזעפסמיס׳/ די ׳*ויס;#בע ער

 געװען אוסזיס® איו עס — nyypyo דוד
 או;?ערע דערצעחלען *ו זיו ב^םיחען אײער
 איז בוחי*פק צ. ב. דינטער דער «ז לעזער,

 וױײ it? צוריק. מ^נןזםען 9 םימ גע׳«^רבען
 ױנ־ דער װען איחר. װי גו®, ?רי8 ד^ס סען
 ח*בען גע^^רבען, ולוצלוגג איז דיכצער גער
 ״גערעכמיג־ דער אין װיסען געל#זען oy סיר

 װ?ס צער׳ אונזער אויסגעדריקט און קײט״
 א«געשנײ איז r:yo ב«גמבפער ױגגער,

 מיר לעבען. *רן בוים דעם pe געויפרען טען
 איז דא%עס געמעלדעט, אויך ד»ס^לס האבען

 ד^ס — זרו*ח » זײנס געבליבען »ונז בײ
 חאש טויש םר«;י«ען זיין «ר0 צײם קורגע »

 צו לידער גײע ■עקעל n געברמנט אונז ער
 זײנע געדרוקט ח?ט ער עמיעמענטליכען.

 % זײט pitr ״;ערעכטיגקײט״ דער אין לידער
 נו־ זעלבען אין טמקע און צײט לענגערע־

 זײן װעגען געםעלדעט ח#בען סיר װאו ׳מער
 ע;ט־8«רע0 סיר ח#בען םוי®, פריחצײטיגען

 מיר חאבען »זװ און ליד; מ זײגס ליכ«
 מגדערע די צײט «ו צײט פון פפרעןעגםליכט

 און ®ארבליבען אונז בײ זײנען װאס לידער,
 יעדען נויטיג «ר1 כעמרבען גי® ח^:ען מיר
 צו ליד, # ז»גס אי ד־וקען םיר װען מאל,

 און שרײנט די םוי®. זײן װעגען דערמאנען
 מיויס איצט גיבען דיכפער דעם פון איעענע

 חאנפראר דעם און ביד פ »ין לידער זײנע
חד די מי>ר  געדרו?ם8א חאבען סיר ואס1 ׳לי
 l?ay;y:ny3^ סיר חאבען #םויט זײן נ#ך

 אויסגאבע דער אר0 זײנע *רייגט אט־די צו
ײן נאר חאנען םיר בוך. דעם פון  דאם ליד, י

 גד»»*עז« חאם בור^טאק צ. ב. װאס לעצםע,
y איז ער אײדער ii^vyj.] דאם וועלען מיר 

 אונזערע סון אײנעם אין עגםלינ^0ארע0 ליד
 װעל־ סעלויער, ד. ®רײג® נוםערען. נעקסטע

 רעגעלםעסיג ני® לײענ® ׳«ײנ* עם װי ׳כער
*אר*טזנחן, איצט װע® ״גערעכםיגקײט׳/ די
 דיכ־ דער דאס געװאוסט׳ גוט האבען םיר אז

 אונזערע אויך וױיסען דאס און םויט, איז םער
לעזער.
 בריוױ אײערע םון אײגעם אויף — ג. י.
 א םים יק«8צוגןף אונז חאט איחר װאס לאך,
 אוגטעראזרין® אן געװען יע איז צוריק, צײם

 דעריבעי־ חאבען םיר און ״2 לאקאל ״מעםבער
 Dp ®ון םעםבער א זײט איחר אז געװאוסט.

 חאם חזעצער בחור דער ׳ניט מעחר *$?אל.
 ״לא־ געײאיען איז ׳2 א נאך צוגעלײגם אייך
די ״.22 ?אל p טאבעל, גװײגזע ׳ wבאײ- ר 

 לעצ־ חאמז מיר געלײענט. נים נאך םער/
 און מאנוסקרייטען סך א גאר באקוסען מעגס
 זײ־ זײ װי רײחע, רp אין זײ לײענען מיר
 איינ־ np ניט זײם איחר ארײגגעקוםען. נען

 אן אויף װארטען אביסעל סוז װאם ציגער,
» חאבעו ?לאוקםאכער די ער.0ע;ט  ״ילענ־ אי
 געם א זיך חאבען זײ פון םך א און גײט מי״

 א איצט באקוםען םיר ;שרײבען צום געםאז
 איצםיגע די װי מאגוסקריסכמןן, םעחר סך

 אןצוגעבען.. op אויף אונז ערלויבט צײם
 מיש באנוצען דא טאקע זיך װעלען מיר און
 צומיקער, אלע די בעמן צו געלעגענחײם דער
 װעלען זײ װאס ׳זײן םוחל אוגז אלע\ז זײ

ענפסער. אן »ויף װארםען אביםעל םוזען
 איחר סײדען — .2 לאקאל אב.יברײעז«

 רעדאקציע״. טון ״ענטטערס די ניט לייענט
 איהר אז געענטטערט, יע אײך האבען מיר

 אנבא־ װאס װארמען. אביסעל דארןוען װעט
 איחר װאס ״סשרײק־לידער/ לעצטע די לא:גט

 גאר- מים גארניט עס צוגעמיקפדאיו אונז האש
 סײ .ױאס ערגסשע, דאס איז עס נים.
p איז עס װען t האבען םיר באקומען. אײך 
־ ערנםשע אז געזאגט, אײנבלאל ?װין אײך י  ל

pנים איז עס ׳אײד טאר ניש איז ערײבען ר 
 אײה ראטעו םיר און ^לײן׳/ אײער אין

 באדעלען. ניט םעחר דעם םיט זיך זאלם איהר
יאעטען. די צו איבער עס לאזם
 װאו — .35 לא?. מעמבער ראטשטײן, י.
 װע־ פאר און pyn די געחאלםען איחר האם
 און .וואו ׳אן ניש איחר גים װארום ? מען

 זיײ װער און גערעדט, חאם איחר װעם^ *ו
 קאםעראדעו און ארבײטער ״ברידער די עס נען
 ניש ?אנען םיר לײן״? ם. ע. ם. רp פון

iyp:p אײ• רעדע׳ יײער טארעטענםליכען טון 
 אר1 די אט װיםען לאזען אוגז װעט איחר דער

עאקטען•

i:ytpy i טון §ײערונג די p^ פון 
 «אר- וועט סיזאן עדױקײאזאגאל אוגזער
 נאװעםבער, טען19 דעם ורײטאג, קוםען

 סקול. חײ אוירװינג װא^ויגגטאן אין
 באםיײ ?יד װעלען ארטיסםען ■ראםינעגטע

ליגעו.
.OBpp’B •רייצ ס>■ זיד ב»ו»וג• .
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iv ,in אומעקערם זיך חאט איחו *“'H 
 פאנאנדעי־ איווו וזאנ איו סאר׳פטאוד.

 ®8ײ »ס>1«ר׳«׳8 זיך חאט זי און נענונדען
סיר. פאו העדד א״ן *ין ?ינט ןי

 ד חאט — קראנק, זעתר כין אין־ —
 ד,*נע| אוע ז>י און—שי^נען, נענומען זיד

פארםוט׳פעט׳ סין־
א*חר#י סיינט װעםען —
 טא־ רענער, ׳סרענטע די אוע, זײ —
שטארה. דיך טעדען
W די פארפאכם פײד האט זי in( ייז* 

אײנדרעסיעז. וענופעז
 יייז הױי. םון ארױס ׳פטיר ניז אץ־

 ׳*•י־ די יייז פױניען נןזוננען האבען «*<־
m ד זיך זזאנען בעמ ארוםינפ די פון * 

תן ס tie נעצוג סאמעךשטערע דן
 װידער זי אין־ חאנ ארום יאחו א אין

 ivo װאס סאנווערט, א אױןי נ״טראפען
רע פאר גענענעז האט  נאב־ קינדער. אוי
 א אוי,־• ^■;עי*«ירט חאט איינער װי דעם

 די נאױיזען זיף חאט וײיאיאנט־שעי,
מע  זי נינע. דער אױף •יאניסט־ן כמונ׳

 ערעטען «ום װי אננעםאן, נפנאגנפ] איז
 יאנג א א׳ן נעזעהן, זי האנ אין־ jyv. סאל,

 אװם נעװארםען חאם און י*ײד ׳עוגישרץ
 איץ און 1נייק« אוסדוחינע yeufo זיך

 ברעננען איחר זאר װאס joyiv גןזוכם
 װאונרפרנארל! * אױסוועמנן אן] סרייד

injm׳ איזזד ארום נעץ k 1ם.־ױעריג? און| 
דענזז•

u ט ענ ױז ען ט ש ענ חן מ זזן
ען ל #י ץ ױ ש ל מ רו ״ ב ו ן ח נ א ו  ו
ס ד ט ע ד ױ טי ע ד ע ענ  ק

ט. נ ן ס מו ע ש ט

 ן״גען מעג׳א׳נן טויןענט 14 א׳נעד
 ענעטס אין נעיןורען זו;טאג

 ‘PVmi ״נרושיין די ^וײען jrvr פירד
 owtovvts •tyiyjyp די מ׳ט רעד״

ױנ״טעי. אויהטער
 די פון 1אײנ׳ jvnyi איו נעיס די

 ח** *דדיס ניידפ אינטןרןספנטסטע,
 ןיך ח*ם oy און געשפילט ׳סטאדק נען

ו נעענריגט י  נײדע גלײד. אויף די
 ופול. |’אי 1* ניױז נעטאכט חאנען טיסס

 נמיז jnnuyi נעטיכט דינען נאולם די
 דעד אין חעיפס. ער׳טטעד דער א־ן

 ״זופנחןרער״ י1 ה*נען העי־פט *װײט׳ןד
 אי־ און אטטפע עטארקע א אננעשילזרם
 ג*ו< VP *נעי נעגגער, ד• נעד׳»»ילט

מטנ׳זן. ;עקענט ניט היינער לז«ט
 אין געחטט ה*נעז װאנדערער די
 מוילער wאידי נײע ״nv טיעס דיער

קיפער נאול איס ש״עער :או;נ*דן פון
 מם«רס דך הפנען נ־ירז ט־אס. א:ן

סל  ״ומגדע־ טיס דעם אין צ<יכן;ט.7«'
ך׳  1פי ט־פעפפיפנם עטייכע מגירען ין
מן 1בא־־ד&מע יעס די׳ ,חכזז״״ םים אי

־ װעלמו נ״מאג זולטאג דעם מנ ו  די,
o סיט ivVir רערער״ n (טיס* ,נ«וסט«ו 

נחקיין. אין סעלד״, ״חאםחארן דעם א־ן

ר ע ג א ק ױ ע ט ״ א ט ר א ט ״ ע ד א  ל
ץ ע אי ל ס א ע ד או ז י נ סו ר * w 

ר ן ר ח ע ל ט טג טי ט «ן. ג ש עג װ «ג ר

ס דער סי o סון י n סער^קיגער• 
יד סמותמ מ -וורט^

 »יע ¥י אײני»דוג;ען ^רױסגע׳עיזט הסט
nMJWtfJ ארגוודזא^עס ?^קאילע און 

ן ע נ י '^ ס ױ  נ«־ רעד •v דעי;ג»טען »
׳,״ארט װעיכע *י^גטיער

o 24 פאד אײן דוסט nא?ט*נער, טען 
יאר<ן> v; ■ענסימױידא, ח^טעי אין

 טרױסנע^פט זײנען אײנ^טחגנען
n די iir געװטרען :y r* o רנאגיזא^- 

o rv * ט ׳ריגג ארנײטעד נ ^ ע ^ ג י  א
t:y ארנײטער i ט ^ ג מ ס ^ י  ^ורדעי א

ט אברהם, כרית ^ ענ עי ד ע  ארדער א
 נגי ארדער אינדע*ע:ת:ט ׳עיום, נרית
 ארכײטער אידי׳ע״נא^אנאיעד כרית,

ה אנ  םאר- סאציאדיסטי׳טער אידי׳ט סאונ
 ׳ױניא; ?וגײחװי אמאמאםײטעד נאנד^

 יױ סײקערס קיאוק אינטערנײ^אנאי
^ן  קעפ אדן העט אינטעדנײ׳טאנאי ׳נ

 סאי אינטערנײ״טאנאי ױניאן, ט״קערס
 •א־ אינטערנײשאנאי ױניאן, װאירקערס

 דדטאעט ױדאז, װאירסערס כוך קעט
 און םייסעיכ קיאוק דעי pc באארד

 אידי״צע פאיאײניגטע ױניאז״ פאריערס
 פארבאנד, נויייישעד געװער^אשטעז,

 יאנדססאגיטאפ־ פאר׳טידענע צױן, סוערי
טען.

 געבעטען זײנען ארגאניזאציעס ארע
:עק־ זײער בײ סיראגע די אויפצונעהםען

 ijnwojnwD ױ פאחאטירגנ. «תו
i״yi\ אײד רי מחײמיפו

i t« Am  jw״׳’*rituiif ru 
m i ז*<׳i\ תילןנאט׳(!. יױסוחנחמן

r״ )*רנאני«*«ױ«ס p l«W  o f 
גע׳ ז״נען נאקוסען, גיט אײנלאמנגפן

ײו אױסאואודנחלןן ן היי  יייז דעי׳
ת ןװ׳איקע; א ײ  פון אפיס אץ נ«םען י

ט/ ■מעריתאגער ר א ,

 נאגױסען שױיכער אידישע
 חאױןאוױ׳ס ®ח ערשײנונג די

ױערטערכוד נײעם
 אראנ־ פאראײן׳ ׳פרײמר ירץ״ דער

 אידי׳פער דער סון ״אוואנט אן זאירט
 אידי׳*ע| גרויסעו דעם לננוד מירײד׳׳

 חארסאוױ, אלבסנדר ׳פיראדנעיערטעז
iv 1?״ פו) ער׳פ״נוגנ די נאנריסעז 

 איז דאם ווערטערניר. נרויסען ;״עם
 אי־ דער םיז ווערםערנור נרעםטער דער

 או; נרויסע אזא איז אןן ׳פפראך די׳טעד
 אז ,r'lynyeyj ליטערארי׳פע וױכטינע

 די םײערעז װעיען ׳פרײבער אידישע די
ױם־טוכ. א װי גע׳טעהעדע וױכטיגע
םארסױ װעט הארקאװײאװענט דער

טען19 דעם אװענט, ש\\ז נעחסטען טען
כילדיננ. האיאס די אין אקטאבער,

* ־ ...... ׳~ י ־״״ י ״ ״ «■׳
װעדיז. כאסאנט f•? םים װמט איחר און רעוױן, גואיס די• ®ח ימיטו׳ װארסערס נאיסענט ייידיס אינכמרנײשטנטל דעי םוז נעשיכםע רי לעזס טסעריקאו איו נטװענונג *רכײםמר אידישע ד• *נםװימלס זיו חטם cv װי ׳איחר ױײסס

על)ר מ קװאליטעט ע
 אױח אדער אפים אין דרויםען, אין אדער חויז אץ

 םיגארעפ אנדערער קייז — לופם פרײער דער
 קעסעל• k װיי נעשםאת דעס צוםרידען «זוי ;שםעלפז

 כא- נײעם « וועלם דער גענעבען חאבען ;קעםעלם
rpni רויכערערם די אח רויכערעז, םון חגאח ווענען 

 נרעםטען דעם םים קעםעלם די באלױנט חאכען
 םינארעם. » געגעבעז ווען חאם םען מאם םארקױןז

 קײן האם תיכערעז פת נעשיכםע נאנצער ךער זדן
 אוױ אגגעחאלםען אץ נעחאם םיגארעם אנדערער

 אזוי נעכראכם חאם אנדערער קײן ®ריעד. פיעל
םי• *יעל אזוי w רױכערען אץ אופריח^חײם םיעל

ליאנש•
 1אי כאריחםםחײט זייער פארדאנקען קעםעלם

י אויםעס ני — קװאליטעם זייער כלױז וחלם ךער

ײבט אײנציכ פארבל
 טאבאקען אםעריקאנער און טערקישע וועחלםםטע

 אנ־ איז װאם םישוגנ קעםעל דער און װאקםען, װאם
 הײנ- װערעז העמעלס אנדערע. יעדע װי דערש
 ניט קײנםאל לאזען דערעםען, ניט מאל

וױדער-טעם. םיגארעטישען א איבער
קעםעל, פרוכירט נ*ט נאר האט איהר אויב

 צופרידעגשטעלענדםםען דעם םים םכבד זיר ײט1
 פארשאפען וועם קעםעל װעלם. דער אין םיגארעט

 איז װאס טעם געשםאקםטען םרײנדליכםםען, דעם
ק  םא- אויסערײעחלטםטען נאטור׳ם פון נעקוםען וו

 רויכע• םון חנאח פולע פאר קװאליםעט, פאר באק.
 קעםעלט םארנלײכען צו איץ אײר םיר לאדען רען,

יעדען«ץי!י םאה ?י־גארעם איז עס וועלכען *ו
קעטעל!. א נעהמט
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רפרײטו » ג

ען צו װעג ם טי ש א  דעם נ
w w ר ע פ ײ רנ ג א נ ו מ װ א נ

)8 זײט ןןן («לוס
 אר״ אן און םא׳»יגיסטען, ווון פי״אםבערס

 אײג־ זײ צװי׳פען איז בײטס־אגרימענט
 םאר־ אויך איז אזױ געװארען. גע׳טטעיט

 n צװיטען שרע א געװארען ענדיגם
 םטים״איגדז׳עע״ און ארבײטער ע^עסטרײן

 דיססיױ דא אכער נאך זיינען עס נירען.
 •יאס- און כריקלעיערס די צװימען טען

 און מא׳מיניסטען די צװי^ען טערער,
 קארס, סטריט בײ ארבײטער עיעקטרימ

 טיססטערס די םיט דיססױט א רורן און
 סוסיענרי-־ט ױניאן באךקרוירסס די איז

 םעדערײמאן אםעריקאן חןר םון געװארען
 אױס• די אין אםיױ אבער לײבאר. ^

 .ארױוי אױך קוםען טרײדס נעגליכענע
 גאגץ איז ארזאכע די דיסוױטען. גײע

 ענדערוגגען ^טענדיגע די םאר^טענדיליר.
n ברענגען טרײדס אין  w.□ עס און 
n' טז בלל, » ראך איז v אמאניזאציע 

 עס װנז ׳בײן כיז׳ן קאגסערװאםיװ װערט
 איה־ םיז מײל » װעז צײם, א ארײן טרעט

 1א צו איבערגעהן םוזען םיםגרידער רע
 ביילדינג די און ארגאניזאציע. אנרער
 פרט דעם אין זײנען ױגיאנם טרײד
דעדםאר, טאקע קאנסקרװאטיװ. אוראי
 די אין ״סר^ספעריטי״ א איז עס װײי

 ניט זיך װילען ארגאניזאציעס םרײדם.
 םיט-יידער און טיטגילידער סים עײדען
אמאניזא־ מיט מײדען ניט זיך װירען
ציעס.

װידער, לײכעא־דעפארטםעגט, דער
 ירא־ אלע םון פראבלעם דעם עױן האט

 איז אגיטאציע אזוי ניט ־— בהעטען
 קױםען םאר באםעלקערונג ברײטער רער

 ארגאנײ — פמוט װי ױניאן־פראהקםען,
םרײדס. ניט־ארנאניױרםע די זידען

 זײנען לײבעל־דעפארטמענט דעם אין
 יױ אזעלכע בעל־דעה הויפט די מאהע

 דער אויח אנגעװיזען זײנען װעלכע ניאנס,
 אין ; ל"ב*/ס ״ױניאן םון פאױעפרײטונג

 אינםע׳ אן דאם האבען אבעד אמת׳ן
 די אויך און בילדיגדםרײדס רי אוין רעם

 ״לײבעל׳׳־ האגען אלע כעטאי־טרײדס.
 ^לײבעל״־םראגען די םיט און םראנען,

 ארגאניזיחנגס־ גרויסע די םיט געהט
םראגע.
 ^א;״ םעהחןר םיז םראנע א איז ״נו

 ארגאניזאציאנס״אדבײט די צענטרירען
 םאר צענטער דער ױניאנס. אלע םון

 אםערײ די מאיןע איז דאס דא. איז דעם
 אי־ אום לײבאר. *1א פערערײשאן האן

 םון אםים נאציאנאלען דעם בערצוגעבען
 לײבאר אף םעדערײמאן אסעריקאן דער

 יױ די םון אמאניזאציאנס־ארבייט רי
 מוז ליניע, נאציאנאלער א אויוי ניאנס

 אםעריקאז דער געבען נ^ײכצײטיג סען
 אויטא* םעחרער לײבאר אוי פעדעדײמאן

 איהר לאזען ;ױניאנס די איבער ריטעט
 אמאניזאציאנס־ אזעלכע אײגיטטעיען

 םא־ װעט םאסעגט דער װעלכע פארטען,
 װאלט אוםן אזא אויף נויםיג. פאר דערען

 דער אויך לײזען נעסענט בעסער יטוין זיך
 ױניאנס״ ״קאםפאני םון״די פדאבימם

 איבערלא־ געקענט װאלט פעדערי^אן די
 איז ״םאבריק־ארגאניזאציעס״. גאנצע זען

 עקזיססײ די צי םראגע, א ײיחנר אבער
 אר דעם האבען וועלכע ױניאנס, רענרע

ה םאר גאניזאציאנם־יראבלעם  זײנען זי
אױטאנאםיע. זייער אויםצוגעבען גרײט

 האם ארנאניזא^נם־סראכלעם דער
 דעם פאר לעבענס״װיכטיג םראנמ, א גאו

 אר־ נאנצער דער םון טרל װײטערעז
 אר־ םון םראגע די — באװענונג בײטער

 אזדנאניזירונגם־םעטאדעז. און נאנײזערס
צונויף זיר עלאנם באווענוננ ארבײטער די

ארםשייםייד הרסט

א י נ ם מ םחהע מ

י8סש צװעפ»פשני

ד װחייס י םחעע ל

 i» *דסאציע, װפז צו׳פטאנד, • סיט
 1• *ױס*ו׳*טעחן חפנ׳נן *רבײםער די

 טעחו: ניט גיים שקיפפןרײ, אונםענלינע
 טי« חןר מעחי ניט אויר גילט עס און

ער, ױגיטן  »ני• »ן ג*ר איו װאס אמיג״י
 יר׳ז — װערטער אנדערע אין ט*טאר.

 טיר אםענע כר״טע א נױטיג װערט םעחר
 די ארום איגטעליגענץ טעחר װאס פאר

 יױ טי• דער טיטיג װערט עס ױניאנס.
 דעמרונ- זיר קען װאס גיאדארגאגייזער,

 רע-ען ׳םראנעז עקאנאסימע איז טעװען
 ציםער, ײז פאסטעז םון טערםינען אין
 םארביגדונגען געזעימאםטליכע לריגען און

 אינדוסט־ םון םיחרער די צו צוצולומען
 םון םיהרעד דור איצםיגער חןר ריען.

 זײ קאלעדזמ־דור. א איז איגרוסםריען
 אסעריקע. אין טאךגעמור ױנגמ די זײגעז

 םון אגטװיקלונג גײסטינע די איז "I איז
 א אלס ארבײטמי-כאװעגונ^ די לאנד.

 קרעםטעך נאנצעז דעם אין כח געזונטער
 מיט מיטגעהן קענען מוז לאנד, םון ש*'ל
 לע- אינדוסטריעיען אין ערעײנונג דיזער

 איהרע צו פאסם זי װי אזוי סונקט בעז,
 אנטוױק״ טעכנימער דער לויט סאליסיס

יאנד. אין אינדוסטריען םון לוגנ

 כאהאנדעאט אלץ דאס װעט אזוי װי
 אמעריקאן אלגעסײנער דער בײ ײערעז

V קאנװענשאז לײבאר אוי םעדערײטאז
 האונח-י ־עקזעלוםיװ םון רעפארט דער
 םאיגענ- די קאנװעניפאן דער צו בחגגגט

:פונקטען דע
 אנגעהאלטען װײטער זאילען עס זוי
 אין פרינציפען םרײהײטליכע די װערען

 אין ארגאניזאציעס די צוזאםענהאלטען
 ;לײבאר אוי םעדערײ׳&אן אםערילאן דער

 גע־ ארנאניזאציעס די זאלען אזוי ײי
 ייי ;פראגרעש מעהרער צו ײערען בראכמ

 רי ;םרײדס אין דזשוריסדיקשאדםראגען
 אינ״״שט־ די װעגען ױניאנס. קאםפאני

 ־פנאז םארביסענע » דא איז עס ײאו ריעז,
 ׳־־אש ;וױידזט־םראגען די ; ױניאנם צו

 םון סטאהס םאו^זױםעז בעלײבתים װאס
 אהגײמקד; זייערע צו םירמעס זײערע
 ארבײ־ דער אין אינסטיטוציעס די װעגעז
 אינטד און באנקעז וױ באוועגונג, טער.

 אי־יטען װעגעז ;רזננס־געזעלמאםםען
 וועגען ;בעלײבתים םיט טאנטראסטען
 ׳םאר־ און ױניאנס צװישעז קאאפעראציע

 דער װעגען ;םאבריקען פון װאלטונגען
 אסעריסאן דער םון עדױקײשאךארבייט

 ספע־ איהר דורך לייבאר אװ פעדערײשאז
 קאטןי ד*עם װענען ;דעפארםמענט ציעלען

 באציחונ־ וועגען ;סינדער־ארבײם געגעז
 ווע׳• ;אתאניזאציעס בירגערליכע צו גען
טיט באציהונגען אינםערנאציאגאלע גען

ע ױ ש די ר אי םו ל קו ױ ג א  
( אן ר א ש) ב ר ד עפך ו ײ ם א ם

״ ״ייי ״ . S v r r ״ י־״ ••  
״י־י
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ם מר ס ע r פר s הל»והם
 אויםשנײךןן זאל® איחר פײר בעפעז טיר

 ב״ בפחפלםען און אדװערסײוםזננ* דיזען
 אונו װעש איחר ווײל פ^קעם, איז דיי8

חאבען ען8דאז־

ר ן םי ע נ « ס ח פ םו ע נ
*ו עװעניו, םינפםע 123 ניון

פינפטעעװ. 321
%םלאר סעז1 םטריםי טער32 דער בײ

 עקסשױ־א אוי»נעןי?סם חןבען סיר
 •רעםע; צו ברעםלעך ײייפר סאנימארי
 חא״ םיר בעליװײע. און פלאש װעלװע®,

ז  מאר־ אין ספיםעדס בעספןן די יויך מ
?xv סים סמים םרוהלגע k נאראנשיע 

םא»ינם. יינקיגג אויר
 דעזיײ ורעסערם, אלזן אײן לאדען טיר

 נײע די זעחן קומען «ו באםעס זייי גערס
 און ברעפלעל ווייער די ®ון םאדעלס

װילקאםעןו זימען אלן סםיםזןרס.

ו או ש מ פ ן ע ה ױ ע ם א  ױ
פ מ װ ל מ ד װ ר « םכ ע ר פ

י אנ פ מ מ
יארק נױ עװ״ פינפטע 321

j6651 |w 6660 אמלאגר :צמיעפאז
«מעגדעם. שגעל ארדערם ^ונמריק

ש שטיינ סקול דעדינינג גליק
pmr גװ םםריפ, גרעגד 266
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 אנדעלע םון גפמפגונג אדנ״טער חןד
 אויםטואוגגען רייחע א ורענען ;יענדער

 רײ• אף פןד«נרײ׳»אן אטעריסאן דער .פון
 און טעםמתײט; טןגלינער איחר און נפר

 םאר• אין נפז׳מ־פראג׳וז רייח< נאנ«ע א
 םעחנרא*ער דער אין און סטייטס ׳פידענע

 נא• ארנײטער רי װעינע אין רעגימגנ,
 יונדירעקט אדער דירעהם א׳ז װענונג

םאראינטערעסירט.

 זיי םןדעריי׳ןן*: אמעריקאן די נײן,
ט יאחר 1דורכ׳ איז ליינאר  •y;נרעםער ד
סיפגלי־ צאל די שיױ איז װאס ײאיען,

 פאדיפרע; חאנןן ױניאנס דאנכ« ד«ר.
ם״ אין או מייגס, דאס און מיטגי׳דער,  מ

 מװא־ קיןנןר י. פוי פ. *. די איז נןרס
 עתמגים׳װ ר*י וחדנע פראגען, רי רןן.

 פאנוופג• דפי «ו נ«נראגט חפט פױנסיי
m, 1נא׳«טיםו«ס״םראנ« אכ׳נר זײנען, 

 M• פעדאדיימפו אמעריקאן די אזױ װי
 דאס מװאקטען. ס׳נחר זיו ז«י ?״נאר
 זיד וחןנדט oy װעיכע אן פראג«ז, זיינען

ײ װײטערער דער  *רניישער דער פון נו
 זעהן און *מוקפן װעיפז ריר נאוועגונג.

tip קאנױענשאן די אזױ װי  rim איץ 
פונאנדעמעדען.

><■» ia tl•*
yau r ]yty tm

ם סנ ר ע ל
װעכענטליר דאלאו־ 200 ביז 50 ®מ פערדינעז קענט איחר

כעריחםסער דער אין קורם פ נעדםם

ל ע ש ט י ג מ נ י נ י י ז ע ל ד ה ו ק ס
נארםענםפ. םאר לײדיס און סליידןר סינדער איז םיסמס פרייען, םענ׳ם, פון
איו דיײאיגנ נרײדיננ, סאמז «ו ר«רנעז דעזײניננ •אר סקוחל •יםש׳נל ד•

מו אליידפי. ם*נ׳& אח נארנףןלסס סאר פאר ,ornm סוםס, קלאואס׳ וי
יאחר. 50 אימןר נענרינדעט

עררײכם חאם סקול די
מ רעזולטאםעז. נעסטע סיסםעמעז, נײע אידעעז, ד

נאײינן ■ םײנס סיזול דעזײנינג סיסשער ותר איו קויס » י װײדזשעס. נונת אוו שםעלע
i או? םמיעז, און כמנמר םאר פראםעסיאז נוטע Vס 

אוי׳שצולעינעז. זיו אייכם זעהר איז
םארשםעח?. איעס ואיס אי»י אום שידיאי, איינעג^ אײעי איו ררשישז ir3W װיס רעםאנס גאזוגמרע wnjmF■ אלעײיי שניירעז אוו סעשיאנם ןרסויםמ?88 סיר אוז אסעריתא חאסאאני׳ראיז טעשיאז ילססםע די וײנעז סײ לײכצח. וןחר זײנעו n אויכתדנעו פאר׳ו נאדיננוגנעו רי

קיאסען. אווענט און םאנ
■רײסאג אח סיטװאי סאגסאג •וחננם־שלאםיין,

ע י י ד ססוחי. אונזער אין חנםאגסםרײמאז •
איגפארםאןוי?. פרײא םאר •®רזאניױ קוסם

ל ע ג מ^טש נ י ג י י ז ע ל ד ח ן ק ם
^970 װיסקאגוין טעלעפאן יארה. נױ סטריט, טע37 .ועסט 15
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Onion Stamped Shoes
We ask all members of organized 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’ Union
▲SlltsUd with th« American Federation of Labor*

244 SUMMER STREET, BOSTON, MASS. <
CHARLES L HA INK, General Secretary •TreasurerCOLLIS LOVKLI General President

i f .

ג םער נ רי
 ראדיקאלעג שםארקסםער און גרעםםער דער אין

וועלםג דער »1אוי ארדען ארכײמער אידישער

 00,000x0^$2 — פארםאגט
 83X00 — מיטגלידער

740A — ברענמשעם V ׳ ץ ץ\
i  \ I

 יך• wא»י ריגג אר^ חנר
עקאגאםײ װיכ«ינען דען
קימי ײייטי״יז יװ יאנו

 ־Tip דאר איז רימ »רג דער
 איךײ חװ־ »ױ יטעאעג •ור
H ^בפװפנונס ארבײטער שער

 אידי״ אײנציגער דער אמ ױנג ארבײטער דער
 םאניםאר* אײגענעם אן האט װאם ארדען, שער

םיטנלידער. תאנסאטפטיװ דינע םאר מם
במ 18 פת עלםער אין *רייגגענוםען ײעיעז םעםבערם

י»חר. 46

I אן ניײר זיך עליםם םיםנליד, קיין <יט גאד וייס איחר אױב

:tyuyn ייר fMi'pon* נ»ך

THE WORKMEN’S CIRCLE
.17$ EAST BROADWAY• M K V TO BK .M .T
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m m w העלפען גו נאשליסט ל. «וו .5 א. ®ון ip p t  n 
ס ד געגעז m איז סטױיקןו סלאוק מפי מ טו

 #*רגעגמכט רעז*יו*יע די װטריס »ונ»זד*טי*ען װ*י raw יון
*ע *״נ׳ימיםיג חיוף פאר ט*יעל

יעיע• י■ װ- ב. י. ». »ון_______.״.״.._״ .
 נענען י10ק« 6 ערקיערט וווז»םענקמפט חןטחזיטער —,

»ו טרנײטען מעט iia j א. — ױד*גס״. י ip ן y n ip רעיאײייעס דריי ני*ר — וו#ן. ארנײטס 
 געקטנט ניט םטרײק קל*וק דעס ?װייב ח»ט זיגםאן •חןױדעגט — דעל^)»ױע. יונזער טון ןןנרטכט

קטדוענ״טן. דער פון ערעפענונג חןר *ו •*חוען און יןרק גיו ן
i»rnw די *r a n ט ת « ױ ט « וחד־ ו׳

װ *גנ«נוס*ן זימ«ן נע m*מ  ;«  i n 
itn <מר46 * iu * p חןר »ן n n  ,on 
ײנאר, װ.*  אי* BJMjni׳ ח*ט װצלמ י

n םאנםאנ, חיינםינעז זיצוננצן a n 
n,, ותסריאס, אין ׳<»טאמר טזו4 o 

טמן איו *r די נ׳ i> * tn, *איי װ*ינ 
W מװ*ר*ן פאו־מנראנס  i n  no־ 

 ליי־ אינסעתע׳»אג»ל אונז׳ןר »ן נ»צת
 אויש־ ױניאן, װאירקןרס נארסענט דיס

o n  m j n n t B האונסיל עסועיןוטיװ 
קןן מי סצו  *כנעשל*־ אלע צו רווי א אמי

« m סח ױגיאנם םע yB  i n״i* r, צו 
 40 די צו ־ששיצע שינאנצימת נענע;

 אין ללאוקסאכער סטרייקענדע טויזענם
ע יארס, נױ מלנ  אין איצט זיך נצשינען ו
14 i nו םעג* סטרייל. זייער סון ח

;ע• אכט1םארנעכ איז רעז<ולו«י« י1
 איזידאל סינלאװסלי לואיס םון װאתן

 סנײ• חם1אנ ארעציןי, סיליס נאנלזגו־,
i n נאםיליא און n o o n ע די אצי  חדענ
no ױניאן. אינםעתע׳ןואגאל אונזער op 
נ1א8 גלייך איז ן  I'inb מװאו־ען אבט1נ

 ח*ט 1װעלכע תאםיטעט, לעזאלסויסנס
m אויף נלײך עם e  ipjiys פ*מע״ 

i םים לאנװענמאן, m 1סא לייגט n 
 *נצונע־ רעזאלוציע רי רעקיוםזנדאצין

םען.
■D in ’irn ט1װייס־« און גך־ין ^ י ז  ע

 עס1רע נעהאלםע; האכען װאל סאטױ
 א-66אוי רעזסלוןויע, n *ננעםען 1םא

n : n n אמאניזאןויעם 1בייםע1א *לע 
n״ioD לי העלסען צו 1לאנ םון :p p 

m .1קלאותסאכץ n n איזידאר m : w,
 א נעתאלסעז אויד דואס ,10 לאתאל םון

n n  n u p 1סא n  i n.ז*לו*יע
»t n. האט 1װעלכע זינםאן, ים1םא 

i פוז נראמ ׳*םעהן נעזאלט n .ל,ג א.
 זיין נמשענט נים האט נא*יע,pלn י. װ.

ל. *ײ ם. m דעד פון ענעפענונג דער בײ
 אנ־ װיכטיגע זעחר םאנכע קאנורענ׳מ¥ן. ,

 דעם סים םאדבינדוגג אין געלזננענהײםז
 אים האבאן נױ איז סםרײק

אי; יןורק נױ םארי^זעז n ערילױבם נים
םאםעננ^ איצטיגעז דעם

 פאר־ זײנען װאס דעזאלוציעס
 די םוץ געװארען נעבראכט

דעלענאטען י. װ. ג. ל. *
:«•i*c איו װעלכע עזאלוציע,1 .די

i 1פא נעװ«ורען »כט1ב o n  i n* 1יטע 
nאBDאוי אסנװענמאן, n1#ם הילןי נדינ

n די w ’noo נױ םיז 1פלאוסםאכע 
:סאמט װי זיך לעזט יארפ,

ײ 50,000 דאם אבט,1אנבאם ״אין  א
i איו פלאוסמאכער גאניזירםע n מטאט 

p*’ נױ i איז ײאכעז 14 ׳»יין זיינמז 
װעל״ באלענאםים, זייערע גענען סטריית

 Dn װייאר איינצוםירע; זוכען כן
, ,םװעט אי׳ i איז איז ,וועלכער ש n 

 1םא לואנד » נעורען סאתאגנענהיים
 אױינגע־ חאם אוז אינחסמ־יע, 1אונזע

Iאום׳*םענ אין 1ארב״טע די םען1װא n 
ם נװאלדינער םון  י*1ד1אונםע און טי

און לוננ,
 נאנײ1א די לאם אכט,1אנבאט אין
i פיז באלענאטים זירםע n אינ* סלאול 

ת ר ס ם  ז״* אין אלעם נעםאן האנען ח
m s ן *ו כחות ע כ ^ ו  אתאניזאציע די צ
 נענאננמז זיינע] און אמייםער, די פון

 אינ* אן אז־ויםצושרינען װי ווייט אזױ
i נענען דזמאנפ׳פאז n ,וועלנע ױניאן 

 עם אם1 ברומא^ אזן ׳פטרייננ אזוי »י«
נעזעצלי־ אןן חהינען א אםילז םאו־באט

ט  אורזאכט1םא דאס און ,tpopp'B מ
 חונ־ םון ipoonN םאנליכע חאלס״ל
u ro in* ,און םםרײמר
 פו; רײען די דאס אנבאמראפט, אין

rurm nao  , n זיינען 1־קלאוסם»מ 
o n  m o מן עבלי י און ,dope נ ו

IWJDnpi i קלאוקםאכער r » i  trvr>B 
bmp* ײ ר ם ^ און מ ם סוסי  אככמנדינ ני

מ» די רו  זײן עס זאל חוגמנר, אח נױם ו
, ז מ א ל ס פע־ tvP'ivoM די דאם מ

 אויוי פאחאגמלט לײבאר, אוו
 איו לאטתנאאז מרלימו• ור

. . . . . n אױא פאדע־ם , . o מ־ אנ
* i יוניאנם סלטטןנ n  1R ו י ״ י ױ מ ו  ס
p o o  n; ל מ ״  *ו ברייםחטחויג און .

ייי י ״י ױ י u ג m r• ״ ט ס ײ ר ס «ו ס די o פארזינסרזז כ n נ ל מ י ר 1?ייצ no ע נ׳
e « p  Oman,< אח a n  jD’w n v p ijw ריכ־ דיזער יין סריט |ip popj•««־p■ m יח טאוגםײ an w אוז ojn’tpia an e איד WMPHMP רי ראם ,tpoppvaar זייז ווייג״ױ■ op *t און טעתעבען •fm ויד ותלנז זײ ניז ׳זײ חוגנסרעז איים־ it באיןבאסים ויתרנ na ■אדויו

ד r* ־ ־MP ח
׳-׳. ■'׳J׳‘*־#, *•'

s י ־

 דעז^מ^עס, דרײ ®נדזןדע נ^ר
מ ר מ ט ו ע  מװ^חנן פ^תענראכם ױ

p אונועד פון k w p w o m חנמנאציע 
mu vt w w מן די סיט ת פנ ד  פון •

irrnjr»^^o ,יון איםמראאי*, איגוגגען 
 דם״פרגאדדר״ די פון ^מאדזידוגג ,ד

 וױ זיר י״עגען ח$^פיו¥יעס די טע.
:פאמט

 םימטערישע װטגען רעזאזלו^ע
איכוגגען.

 ״סיטי־ די דאס אגכאסראכט, ״אץ
קעסיס״ טרײניננ זענס
 די פון גע׳עמיצט אעסטיטוציע, אן איז

 רײכע און באיעבאטים ^א«"
 ארױפ־ זדכען װעיכע סאייטאיליסטען,

 אויף איבונגען סיליטארי׳פע צוױנגען
v::v פאר^ער דער אוגטער ארכײטער 

סיט װאקײ׳עאן מ^נאט ״א pc יאזוגג
/ עי דיז dv ?אר •

 פע־ אםעריקאן די דאס כאיעי^סען,
 » אנפאנגען זאר לײבפר אװ דערײ^אן

 די פון •ראואגאנדא דער נעגע; דרײװ
 קעסיס, טרײנינג םיליטערי׳עע סיטיזגס

 אויםהויבעז ילאזרגנ דער אגישטאט און
 איז מיחטד.״, מיט ״נידער םון יאזוגג די

זײן וױיטער עס זאר
 םון קאנװענ^אן די דאס כא^אסען,

 לײכאד אװ םעדערײיעאן ארערײזען דער
 כױאיטאריזא־ דער געגען ^םעאונג א :עמט

 קאיעדזיעעס די אין ױנענט דער םון ציע
 סיטפאםיע םורער אין איז און יא;ד, פון

 װעלכע־ באװעגוגנ, איצםיגער דער םיט
 קא־ די צוױשען אויםנעהױבען זיך האם

m j r מײ• געגען יא:ד ®ין סםודענםעז 
 איבונגעך/ איז דיסציײיז דיטארימער

 איכדגגרמציע. װעגען רעזאלוציע
ארבײ־ די דאס אנבאטראכם, ״איז׳

 אענ״ אײרא#עאישע אאע כםעט םון טער
 אלס נויט גרויסער אין זיך געםינען דער

 און מיחמה װעלט דער pc רעזויטאט
 האם װאס אוםארדנוננ עקאנאסימע די

און נאכנעםאיגט,
 ארבײטער די דאס אנבאטראכט, אין

 העיםען מוזען װעלט גאנצער דער םזן
 קאםןי-םאר זײער אין אנדערע די אײנע

 און לעבעה םון באדיננונגעז פענמליכע
 טויערען די דאס אנבאםראכם, אין

 געװא־ געשלאסען זײנעז אםעדיקא בייז
 אר־ ברידער לײדענדע אונזערע פאר רען

 פון אײנםיהרונג דער דורך בײטער,
 זאר געזעצען, באשרענקומס שטרײנגע

זײן ׳-דאריבער׳עס
 אװ פעד. אמ. די דאס באעלאסען,

 צױ דעם םאר זיך ערקאערט אייבאר
 די־ םון ערלײנםערוננ, אדער ריקתםען,

 איז אימיגראציע, po באערענקוג: זער
 אםע־ pc טויערעז די דאס םארלאגגט,

 די.אונ־ םאר װערעז געעםנט זאלען ריסא
 ארבײםער געפלאגםע און טערדריקטע

pc א.8אײרא

 פון ארגאניזירוגג װעגען רעזאזלוציע
ארבײטער. ניט־ארגאױזיירטע די

 גרויםע » דאס אנבאםראכט, ״איז
ײטע^אםט דער pc טײל  די אין ארב

 צענ־ אינדוסטריעלע קלײנע און גרױסע
 מטאטען פאראײניגטע די םון טערען
 מטעיען און ארנאניזירט ניט נאך זיעעז
 לעבענס־סטאנ־ די גע&אר אין דעם דורך

 ארביײ ארגאניזירטע די וועלכע דארדס
 זאל אױםגעקעסםט, זיך םאר האבעז טער
זײן עס

 עסזעקוטיװ דער דאס באשלאסען,
 דער פון ירעזידענט דער אח פאונסיל

 העיפען זאיען לײבאר אװ םעה אם.
 פארזוכען די מענאיכקײטעז אאע םיט
 נע־ א אין ױניאנס פארמיחננע די סצד

 םון הילף דער םיט דיםטריסם, וזיםען
 יע־ םון זאפט6קערפעס צענטראלער דער
 גרויסע א גרײכען צו דיםטריסט, נעם

 ארבײטער ארגאניזירטע ניט די םון ט״ל
 ארגאניזאציאנס־ נעםײגמאפטליכע דורך

קאםפײנם״.

 גױנ׳ס ®רעדדענט ®ה אױסצונעו
ךעדע ערעמענועם

 םוז פאריאויםצונען א דא ױב*ן פיר
 נע״ חאם גרין •חוױדענט װאס רעדע, דער

וחגגאאא. שאנ־ דער םון עחנפענונג דער בײ חאאטען
ד חאט ערעפענונגס־חנדע זײן איז ח • 
 דעמראי״ די וחנגען געחמ־ם נרין זידענם

 $עהר זיך חאבען וועלםנ בטצעבווטים, מער
 םון פאנווענשאז די װאס *יבעדנעמראמז,

 יײבאר אװ פעחנריישאן טםערימען חנר
 שטאדט, זײער אין אפנעהאיסעז וחנרט

 אין *•עחפטי־צענםער גחנסםע• דער
x די אז ערקאעמג האט ער אטגד.  m אװ 

וױ גום ט?ױ דיטראים, יתיאגיויחנן צו באםיהוננעז איחרע פארסזעצען וחנט ל.

n r אין שטאט און ״עטאדט טנחנדע 
 טיט מיחסח pc עדקלעחנג m יטנד*

n אויפנע־ איז כטיענאםים דעטדאיטקר 
 א מיט דעלעגאטען די פון געװארעז נוכמנן

 ■דעדדענט װען ענטודאזם, גװטלדמען
ערקיעדט: חאט גרין

 ױ ׳דא איז ארכײטער-כאװעגונג ״די
 איחר יעטענדיג, אױןי םארכאײבען װעט

 דורך האט זי !אוממענלץ־ איז צו״פסערונג
 רעכט איהר כאוױזען ׳פטרײט און פאסןי

 דעם םון טייר אלס זוערען צו אנערקענט
 גרויסען אוגזער םון לעכען נאציאנאלען

לאגד.״
 קוםט םארטנעזעצט, ער האט מודא, ״די

 ניט םאױעטעהעז מעדטעז װאס ׳דעם םון
 pc !אאיסיס און ■רינצייעז םאטיװמן, די

אדבײטער־באװעגוננ. אםעריקאנער דער
 מיט געזעליטאפט דער צו פומעז ״מיר

 ארגאני־ אונזער כח. פאנסטרופטיװען א
 עטאבלירעז צו אומעטום שטרעכט, זאציע

 מיר סענשתײט. דער םון רעכט דאס
 רעלײ יאליטייטע, די איצוהיטעז ׳עטרעכען

 אונ־ םון פרײהײט עפאנאמי^ע און גיעזע
אאנד. זער

 « כאנעגענט ארבײטער־באװעמננ די״
 עציער8ס אפאזיציע, אפעגע גװאידמע

̂כע םאנופעפטיטורער, די פצד  רעכע־ װעי
 אינסטינקט דעם םיט מ׳כלום׳יטט זיך נען
 און זיך אדגאניזירעז צו ארבײטער די פון

 אינ־ דיזען באפרידיגעז צו זוכען װעלכע
 או;־ חקעז זײ װאס ׳דעם דורך סטינקט

 ארגאניזא־ ״םארטיגע ארבײטעד די טער
 אויט אויםגעבויט 'זײגען וועלכע ציעס׳/

 בא־ די פון פאליסיס און סרינצייען די
 זײ־ אונטער אויך ׳טטעהען pm אעבאטים

 אר- װעכע באלעבאטים, קאנטראל. ער
 פרע־ האט ױניאנס״, ^קאספאני גאניזיר?ז

 ניט זיכער דאס טוען געזאגט, גרין זידענט
 נאי ארבײםעד, די םון טובה דער םאר
 װעל׳ען ארבייטער די אז האםען, זײ וױיא
 אר־ זײעד װײא צוםרידען, דערםיט זײן

 גע׳ א ביז װעט גאניזאציאנס־אינסטינהט
זועיען. באםרידינט נראד װיסען

 פאיט־ ער האט עקספעריםענס, ״דיזער
 דורכםאל. א זײן סוף כל סװי װעט געזעצט,

pc גע־ ער האט כייר, װײסען ערפארונג 
 האבען ארנאניזאצעעס דיזע דאס ׳זאגט

 כיו־ און כאראקטער דויערהאפטען p'P גיט
דורכפאיען. סוף כי סוף זען

 ניט ערלויבט ױניאן״ ״קאטפאני ״די
 זײנע םון פרײהײט די ארבײטער דעם

 קען און װייען זײז פון #ודער מײנונגען
 די אינטערעסען. זײגע דינען ניט ד%יבער

 ערלוי־ נים לאנ; װעלען ארבײטער״מאסען
 זײער פון אונטערדריקונג םין אזא בען

 כאראקטעריסטי־ דעי װײל באװאןסטזײן,
w טריר^ pc אונזער פיז ארבײטער די 

 זײן צו אנטיטלאסענהײט זײער איז לאנד
 און עקאנאםייט — פרײ און אוםאפהענגיג

פאקיטיש.
 איז ׳װאס פראנרעס, ביז־איצטינער ״דער
 םון ריכטונג דער אין געװארעז געםאכט

 םון ארבײטס־באדינגוננען די פארבעסערען
 די־ אילס קוםט ארבײטעי, אמעריהאנער די

 םון באמיהונגעז די פון דעזולטאט רעקטער
 באגרי־ האבעז װעלכע טרייד־ױניאנס, די

ארבײטער. די םון נויטען די פעז
געםרעגט, ער האם שטיםע, ״וועםענס

 קאונ־ די אין געהערט שטענדינ מצז האט
>  ט^עם־ לעניסלאטױוע די םון האאס ס

 אינ־ די איז געזעצעז םארלאגגענדיג בערס,
 געזעל־ ארבײטער־סרוי, דער פון טערעסען

 םאר נעזעצעז נערעכםינקײט, שאסטאיכע
 נע־ האט װער ? ארבײםער־האמפענסאציע

 בא־ א ? היגדער און םרויעז די םאר ךעדם
 סרויען די באיטיצעז ניט הען װאס וחגגוגג,

 א אויסאיבען ניט סעז װאס /?ינדער, איז
 אמעריסע אין קען אײנפלוס, מאראלישעז

יעבען.״ נים
 דע- םארמעלער דער װענען רײחגנדיג

 א מיט נעסאכט אט ער װאס קלאראציע,
 אר־ סירצערען דעם וועגען pmv טאג

 ער־ גריז פרעזידענט האט בײטס־םאג,
 דער םיז צי< דער אניז עס דאס קלערט,

 ■אליסי איהר םארטצוזעצען םעחנדאציע
 און ארבײטס־טאנ קירצערען א קרימן צו
 די ײאו דארט, ארבײטס״וואר runrnp א

 ער• עס וועאעז באדינגונגעז אינדוסטריעלע
 די םון פראדזקטױױטעם די ,״און לױבען

^ ע ם ע מ־ א o ארבײטער ב r i םארלאנ- עס 
 וועל־ איתענד םיז האאפעראציע ״די גע?.״

 םארגעני־ םיט וחןם םטנדםעקטשורער םנן
 גרין ירעז. האט וועיעז״ אויםגענוםען גען

נעזאגט.
 זײן געשלאסעז האט גריז •רעױדענט

 פרא־ די צו באגריסומעז קורצע םיט רעדע
t קנגילטנד, pc דעלעגאטע! םויתעל p 

)p« n v .םארנע־ איז נאכחנם פתקסימא 
בטריכט יעחרליכעד רn גאװארעז בראכם

o ®ון n אי• א♦? אדן קאונסיי מקזעקוטױו 
קאכדטעט. » צו נעװאחנז כעמעגענען

האונסיי, םון רעפארט דעם לױט
n¥¥ ד\וס טאטאל די ^ ^ n -םיטגיןידער 

 יאחר לעצטען װערענד ,2,813,910 ^ואפט
 םיליאן 2 געװען מיטגלידער׳אאםט ר' איז

 םאר- איז צוריקםאל דיזער .877,297
 אויסמליסונג חדי דורך געװארען אודזאכט

 פאר־ א דורך און ליױרקס רײיוױי די פון
 םון מיטניידעחפאםם דער אין ?יעגערונג

 אויסער ױניאנס. אײזענכאדארנײטער די
ױינעער געפינען דעם ט.ו ך,ני  pc 500 זי

 זועלכע סטרײ?, אין מיטנלידער טױזענט
 די מאכם דאס און דױס, קיץ ניט צאיען

 אוםגעסעהר סיטנלידעחפאסט אשטועלע
3,310,uuo, צאל דער סיט סארנילײכעגדיג 

 גרעסטע די — xoa( אין 4,079,740 סון
 סעחנ- דער פון ;ע״עיכטע דער אין צאל

רײ^אן.

ר ע כ « מ ו ן ל מ ה י נ ו אין י
אן  םאיש פראנציםס? ס

עס אגר פר
 אויס״ אײניגע איבער דא גיבען סיר

 פרעז. װײס װעלכען בריװ, א pc צװען
 בר. פיז ערהאלטען האט םדידםאן םארי

 סראנ־ סאן pc סענעדדטער גאיד, לואיס
^ ?ראוקמאכער ציסקא, ק א  ער .8 י
 דעם ״אץ :אנדערעס צװישען שרײבמ

 סיט־ 92 םיר האבען מאסענט איצטיגען
 2 םים געסעטעלט האבען םיר ;לידער.
 38 סים סירמע װאיערס די — עעפער

 ?אמפ. גארסענט ם. י. ד,. און ארבײטער,
 אז אויך םירעז טיר ארבייטער. 19 מיט

 גרע־ דרײ :$ך מיט אונטעיהאנדלונגען
 ניט זיך ס׳װעלען אויב און יטעפער, סערע

 ׳טװערינקײטעז, נײע ?ײן ארײנמי׳טען
 קומענדע זײ סיט סעטלען צו איך האף

װאר•
 דורכצוםיהרעז אויך פלאנעװען מיר

 יױ אונזער פארנרעסערעז צו כדי באל א
 מעםבער^יפ־ אוגזערע :יאךטר/ןדשורי.

באזונט. מט װערען פארזאם<ו;גען
דאל. 100 ארױסנעשיקט האבען מיר

 סטרײ^ןרס. ?לאו? יארהער נױ די םאר
 םענליך איז װאס בעסטע דאס טוען מיר

 עם װי און אוכדטםענדען, די אונטער
 נאהענ־ דער אין סיר װעלען ׳אויס װײזט

 ױניאן ׳טטארהע א האבעז צוקונפט טער
 אויך האבעז טיר םראנציםהא. סאן אין

 יײבאר דעם צו דעלעגאטעז ערװײלט
 פארזאטלעז זיך װעט װערכער ׳קאו:סי<

אװענט״. םרײטאג קומענדעז
נרוס, ברודערליכען מיט

׳ד י א ג ס י א ו ל
.8 ‘לאיואי מענעדזיטער,

 קאםטאם און טײלארס לײדיס
ל דרעםמאכער, ײן א ,38 ל

םטױיק גענעראל אין
ײ: סרן (^ליס )1 ז

 קא־ לאא די און קאמיטע אינפאדמײיטאז
 יױ דער םון *פפיס איז זיך נעםינען טיטע
 סויר־ טעלעפאן עװנױ, טע6 — 877 :יאז,
.8299 ?על

ילײ־ ױניאן דער םון סטרײ?־רוף דער
:םאלנט וױ זיך, ענט

 דרעסםײקערס, טײלארס, ״לײדים
!פאריערס

!ברידער און ^װעסטער
 מיר װעלכען אונטער אגריםענט, דער

 צװײ לעצטע די םאר געארבײט האבען
 פון םאג דער נעענדיגט. זיך האט יאהר,
 י^עבענס־באדינגוננעז בעסערע פאר ?אמח

 הא־ מיטג^ידער אונזערע געקומען. איז
 אין מאסםיטינג נראנדיעזען דעם בײ בען

 %ד אננענומעז אײנשטיםיג האל ברײענט
 ע?זע?וטיװ אונזער םון רעקאמענדאציע

 אין ארולםצוגעהן באשלאסען און באארר
 דעם דינסטאנ, הײנט, סטרײ? נענעראל א
אהטאבער. םען5

ברידער! און ^װעסטער
 ?עכר אאםיר רײהעז נעשלאסענע מיט

:פאדערונגעז אונערע םאר םעז
;ארבייט ^טונדען 40
 א ארבײט װאכען 44 םון נאראנטי א

;יאהר
;אװערטײם וױיני?ער

װײד^עס מעהר
 אלעםען סאר ױגיאךבאדינגונגעז און
פרויען. און סעגער — גלײך

?עכר רײהען געשלאסענע אין צוזאמעז םעז!
 רײהען נעמאאסענע אין צוזאמעז

!געװינען
םעכטגנער דײן *ווען :געדענ?ט

<״ רעךער אלע ^זטעהען װיל, ארעם שט
 אפערזולחויז, אין,סענםר*ל אלע ?ומם

עווענױ. טע3 און סטריט טע67
קאסיטע, םמרײס דזשענעראל
38, M .י.״ װ. נ. ל

י אנאװיקעלפ זיןי אא& Dp װי איחר, װײסס  י
 אטןנריקאז אין בײועגוגג ארבײפןר איד״יע
 יינפעמײ^אניל חני און גע״יכאע די ליין^ם
 ײי «יז ױניוו״ װארקציס גאיסענפ לײדיס
חי אח לעװין, לואיס י |4א מיפ וועש י

- זוערען.
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m ענוז תס הג םיםי אדום דעטאנםסראציע גרױםע
 אין באוועגונג טרײד־ױניאן נאנצע די פון םארשטעהער פון אראנזשירט דעטאנםטראציע.איז די

 פרעזי־ צו טעלעגראמע סםעציעלע א שיקט קאנםערענץ דער םון עקזעקוטיװע — יארק. נױ
 סעטעל־ ״כאלדיגען א פון קלאנגען אלע — דעטראיט. אץ קאנװענשאן דער אוץן גרין דענט

 פארט־ װערט קאטוש דער — גארנישט. מיט אויס זיר לאזען םטױיק קלאוקמאכער םון מעגט״
ענערגיע. באנײטער מיט געזעצט

dpi םע א ם<ור?ומען װעט בייטאנ ׳טבת מי  א,־ום *ציע1עםאנםט1ראטעםט־8 נ
o פון אנז׳שירט1א ם1זו« אציע1עמ?וכסט1 לי ה*ל. סיטי n פון ה?ומיטעם עפזעשוטױן 

i׳di אטף ׳צװערעז דעם אין 1אוהמאכע5?י י1 העלםעז צו ענץ,1?אנםע ױניאן טרײל? 
װ?וכען. 15 זייט ׳פױן םעכטען זײ װאס

 מעי^ר צו #רןוטעםט א װערען איבערנענעבען װעם רעמאנםטראציע 1דע דורך
i אויױ עםענטיציר ינ1אנװײזענ איהם װאקעל, n אין ■אליצײ דער םון במטאליטעט 

i אויוי אװעסנע׳שטעלם יש1?אטענא ייר האט װעצכע םטתיס, איצטינען צם1 n זייט 
!באאעבאטים הלאופ י1 פון

n נענען סראטעםם העפטיגען א 1ריקע1אסס אויך ײעם רעמאנםטראציע די n 
n אין אינדז׳פאנפ׳עאן n םכסוכים אין אינזד׳טאנל׳פאנם נענעז און ײפ,1סט ?אאופ 

בכלא. יט»?6פא און בײט1א צװי־פען
מענער, איז סרויען ,1בייטע1» טויזענט צעהנדליגע דאס ערװא׳־טעט, װע־ט עס

i אין אטען1םארט זיינען װאם ױגיאנם אלע י1 םון םיטגלידער די n ,סאנםערענץ 
i אין באם״לינעז זיך קומעז י»יע; n אםבא־ װאם »ציע.1עםאנםט1 ■ראםעסם 

 m איז ,pi*’ נױ 1אי לאפאלס נע׳פאנאל1אינטע אלע םיז ^nםיםנצי די לאננט
 באםײלינען זיך םרױעז און 1מענע ,1אײנע װי אלע נעוױם, װעלען זיי — אפנע־עדיט,

ip 16 אין iאציע.1עםאנסט1 אטעםט
!צייט אין און ט1א1 1זיי אלע זאלען

מו אננ ען א פון קל ױג ל א ם כ טענ מפעל װ ם ס פ ױי פ ס
אי לעצטע די אין  זיך האמנן װאכען פ

 אלנעםיײ אי^דער ?לאנגען ארוטגעטראגען
 אױך, pk עולם צװי^ען און פרעסע נער

 «ז קלאו?מאכער, די צװישען נאטירליך.
 נעסע־ איז סטרײ? דער איז — אם־אט
טעלט.

 געגעראל־ דער םיז מיטינג דעם אויױ
 אין אװענט, דיגסטאג סטרײק״לאמיםע,

 סראגע די איז האל, לײסעאום מאנהעטעז
געװארען. ארומגערעדט ברײט

 באריכטעט, האט הײמאן ל. ברודער
 ?ײנע םארגע?ומעז ניט זײנען עס דאס

 םיט צוזאמענ?רנסםעז אדער האנפערענצעז
 א געבען זאל דאס אז באלעבאטיכ^ די

 ווע״ װאס קלאנגעז, די סאר בארעכטיגוננ
 האלט םטרייק דער אז סאר׳מפרײט, רעז

^ ווערע?. נעסעטעלם בײם ו ר  חײםאז, ב
 זי־ pH בארוכאװיטש זיגמאז, פרעזידענט

 ״עדװיײ דער pc םיטנלידער די מערםאן,
גע• דאם עיקלערט, חאבען ?אמיטע״ זארי

פארצייכנים אינהאלט
.42 נוםער ,גערעכטיגקײם״

ס -

□
סמרײק־נײעם. .2 זייט
 ■אר• עדיקײ^אנעל־דעפארשטענט. .3 זײט

^דעגעס.
פרגאגזזפציאנס־ורפגען. און שרײד־ .4 זײט
 מענדעס. האטול — בפל נאכ׳ן .5 זײט

; ^ל-גוריזז. — גליק פיל אזוי
עדיםאריעל. .6 זײט
 דער בײ ־סענסאציע ם«וירפד» די .7 זײם

 נעדע־ פנמ(ריקעז דןר וון קאנװע:«אז
̂- לײבאר אװ רײ״אן  סי^י ל*& ח. ־

רארוצהי. א• — זוטעײײינסלאד
 קלאיק• • עא׳־עם. — מארקוועםאדע .8 זייט

• י. מילטאז—קאםפס־ליד םאנער תנ ײ  א
י בערג• p אג. — wvo ת n g p.

ם אויס ס. זײט ז לפמ! מ י  •!■יגקײש י
אי דעם וון  ד. יײי גאירד דז«א«נש א|8נ

 רעדאקייעי עג#חמנרס,פון גאחנס.
וייסען. «ו •u זאכעז .10 זײט
 אדײעיפײזמצנפ^ tut ״ליסעז זײט
ט ״ קא:* ריננ ארנײמר pa ב#ריכ» .12 ז

 לעצטע די אין זיך האבעז פערז^^<ן וויסע
 די צונויסצוברענגעז באסיהט װאכען פאר

 ;קאונסיל אינדאסטריעל דעם אוץ ױניאז
בא־ א געס^ען צו געזוכט האבען זײ דאס

וטעןנאוועמבער9 דעם
.«יי

עדױקײאזא־ אונזער פון ערעפעגוגג די
 רורד װערען געפײערט װעם סיז$ן נאל

 פזאגץ. און קןןגצערם גרויםארםיגען א
 אין נאװעסנער טען19 דעם ורײםאג,

סקול. חײ או«רװינג װפיפעגטאן

 צונויםקומען ?עגען זיך זאל מעז אז זיס,
 װע־ רײדען נעהמען צו ?אנםערענץ א אויף

 אבער אגרימענט, נײעם א איז שלום געץ
 ארויסגע־ גארניט רעם סון איז דערװײל

טומען.
 ווערען ^ורות די װען צײט, דער אין

 נאך איז בײטאג), (םימװאד נעשריבעז
 אין ענדערוגג שום סײז סערקעז צו ניט
 פארם־ זוערט םטרײק דער אה לאנע, דער

 סטרײק דער ענערגיע. סולזןר כדט נעזצם
 לאנו אזוי ווערעז סארםגעזעצט אזוי וועט

 ביז הײסט דאס זײז, נויטיג װעט דאס װי
 געצװאוננען זײז װעלעז באלעבאטים רי
 נאר װארים ױניאז, דער סיט סעםלען צו

 אנ- ײעיעז באלעבאטים די װען דעםאלט,
 מיט סעטעלמענט א ײענעז רײדעז הויבען

 איץ ענדערונג אן ?ומעז סעז ױניאז* דער
יאגע. דער

פ עקזעסזםיװ ע פ מי  פון מ
ר ק ץ ױניאן ד נ ן ח ע פ נ  מ

ײ ר נ ע ײפ ד ארכ
ױ־ דער פון עקזעסוםױױקאכױטע די

 ארגאניזיימ זיך האט ?אנםערענץ ניאז
 פאריערם, די פון גאלד, ב. מיט ׳שבת גלײך
 די פון בודיש, מ. י. ארן טשערמאז, אלס

 ?א״ דיזע סעקרעטאר. אלס העפ־מאכער,
 אר־ דער צו גענומען גלײך זיך האט סיטע
 װאס באשלוסען, די דורכצוסיהרען כײט

 םרײטאג־ אנגעגוטעז האט האנסערעגץ די
נאכט.

 געװארעז אראנזשירט איז ערשטע דאס
 ארום סראטעסט־דעםאנסטראציע ריזינע א

 דע־ די בײמאג. שבת דעם סאר האל סיטי
 געװארעץ, אראנזשירט איז םאנסטראציע

 — ער?לערט, בודיש סע?רעם»ר האט—
 פאליס״ צום אפיילס בידאיצטיגע די װײל

 םון ברוטאיליטעט דער גענעז טאמישאנער
 זיך האבען סטרײ?ערס די צו פאליצײ דער

 סטריײ די םרוכטלאז. איס ארויסגעצײנט
 אנדער p'P פאר ארעסטירט װערען חערס
 פי?ע- זײ װאס דעם, פאר כלויז װי חטא,

 לעצטע בלויז שעםער. די סרידליך טעז
 הלאוק־פי?עםס הונדערטער זײנעז װאך

 סומען נרויסע מיט נעװארען באשטראסט
 10 צו אדעי דאלאר, 25 און 50 םון געלט.

 האבעץ מיר און פריזאז. איז טעג 5 אוז
װיר?זא* אײנצינער דער אז אײננעזעהן,

)12 זײט אויןו (^לום

 קאסטאם און טײלארס לײדיס פון סטריק
פארענדיגט j לאקאל דרעסמאכער

 לײדיס די פון םנזרײס גענעראל דער
 מאכערם דרעס קאסטום אוז מײלארם

 אג• זיך האט װאס ,38 יא?אל ױניאן,
 זיך האט צוריס, װאך א םיט געהויבען
 זיײ ארבײטער די איז געענדעט מאנטאנ

 נע״ שוי] םריה דער אין דינסטאג נעז
ארבײט. דער צו צורי? גאנגען

 ?אנסערענצען pc טענ צװײ נאך
 ױניאן דער םון סארשטעהער צװישען

באלעבאםים, מײלארס לײדים די מיט

 צדדים בײדע צװישען אגרימענט אן איז
 און נעװארען אונטערגעשריבען מאנטאג

 סםריײ ’ םון מאסענפארזאמלונג א אוי̂ז
 געװארען אפנעהאלטען איז װאס קערס,

 אפערא סענטראיל אין בײטאג מאנטאג
 נעהײםען גוט אנרימענט דער איז הויז,

סטרײהער. די סון געװארעז
 נע־ איז װאס אגרימענט, דעם לויט
 באלעבא־ די האבען געװארען, שלאסען

̂ולוס )2 זײס אויו* (

m ארבײטער ארגאניזירםע גאנצע ױ m אמעריקע אז 
קלאוקמאכער די מיט נײזײט ידט קאמןן אץ

 גענעראל־ די װאס קאנסערענץ, רי
 לעצ־ אײנגערוסעז האט קאםיטע םםרײ?

 גרוײ א געװען ,איז אװענט, סרײםאנ טען
 די דוינזיכטען. אלע ־אין ערסאלנ םער

 איםפא־ גרוים, געווען איז סאנסערענץ
 רע־ דעד און אײנדרו?ססול. זעהר זאנט,

 זרגאניזיר־ גאנצע די דאס איז, ?ולמאט
 האט יאר? נױ סון ארבײטערשאםט טע
ic״q^ דעם אין געשטעלט זיך אװענט 

םטרײ?ער.' די מיט זײט בײ זײט סאמוי,
 איז קלאו?םאכער די pc ho«p רער

 סון ?אםף דער געװארען אלזא, איצט,
 די באוועגוננ. ארבײטער גאגצעד דער

 ױנײ איע באוועגונג, ארבײטער גאנצע
 ארײנגעװארסען איצמ זיך האבען אגם,

 ?לאוקםאכער, חעלםעךדי צו ?אםוי אין
 •יקענד אויס׳ן סײ pw געלד םים סײ

הא.םוי. זײער געװינע; צו לײן,
 בא־ סריהער מוין װי ?אנסערעגץ, די

 ערסאמ. נרױסער א נעווען איז םערהט,
 pc 10 י^ןרשטעחעד מלענאסען, 162

 יױ לאקאי 61 ן1א באדים צענסראלע
 ארום ®ארסראטען חאבען װעיכע ניאנס,

 ארבייםער, םארשי^ע טויזענט 800
 מאנ• ד$ר גײ סארםראכמן געווען ?יעען

 רעזאלוציעם, •ראמםישע אוןי סערענץ,
װי קיאופםאמנר, n דמנימז צו אזױ וױ
o באסעמסעז צו n 1אי אינדזשאגידצאו 
 אםי־ םים סםרײסצר די גאזארגעז «ו וױ

jn v j סימלנז. געלד מים ,65חײ דאם

o n ?םא־ די נעגען אנצוסװזרעז םטרײ 
 אנ־ אײנשטיםיג זײנען נוסע?טשורערס,

געװארע?. גענוםען
 רעזאלוציעס אלע די איבערצוגעבעז

 פלאץ, צוםיל סארנומעז װאלט סול איז
 אי־ באנוגענעז םוזען זיך װעלען םיר און

 אינהאלט דעם ?ורצען אין בערצוגעבען
באזונדער. רעזאלוציע יעדער סון

 אויםגענױ איז ערנסט טיסען א מיט
 רע־ דער סון באריכט דער געװאדען מען

 סארגע־ ,אילע אוז ?אםיטע זאלוציאנם
 אננענומען זײנעז רעזאלוציעם שלאנענע
 אינהאלט דער איינשםיםיג. נעװאתז

pc סאלנט װי איז 1 נומער רעזאלוציע * די:
 די סארטרעס װאס קאנסעדענץ, רי
 באווע־ ארבײמער ארגאניוירטע גאנצע

 זיך אין שליסט י»ון יאיס נױ pc גוננ
o אײן n יײבאר ענד טרײדם סענטראל 

 אידישע סאראײניגטע די אח מאונסיל
חן סיס געווערסשאסטעז  סארבינדע־ ױיז

 סעפ די אםאמאםײטעד, די װניאנם. טע
 אינטערנע־ םאריערם די אוז מײסערס
 צױ האבעז װאס לאסאלם, אזן שאנאלם

 דריתט םיםגלידער 800,000 ארום זאםען
o אויס n געגעז פדאטעסט שטארקען 

 זיך םארסליכטעם און *ינדזשאנמשאנס
אנ־ איע און ®לאו?םאכער די *טיצען צו

n n ,״ וואס יתיאנם>pc t n אינ־ 
oswtPM m אמ גענעז ®אםוי זיתוי איז

 אונ־ גראבעז װאס באסעיעז, געריכם די
 שטערען און ארגאניזאציעס זײעדע םער

טעםיג?ײט.. זײער
 האנםע״ דער םון ע?זע?וטיװע די )2
 שטעלען צו באאויםטראנט װערט רענץ

 ארנאניזא־ »לע םיט סארבינדונג אין זיך
 באאיינ־ צו באװענוננ א שאםען צו ציעס

 « דורכ^וםיהרען לעגיסלאטור די סלוסען
 םון אנװענדונג די סארבאטען צו געזעץ

 ארבײטער־סכסוכים אין אינדזשאנטשאנס
סטײט. יאר? נױ איז

 אר־ אלע םון דעמאנסס־־־אציע א )3
 אםשנעל־ װאם זאל יאר? נױ איז בײטער

 סיטי לעבען װערעז דורכגעסיהרט םטען
 מע־ צום *ראטעסטירען זאל װאם האל,
 פא־ דער pc ברוטאייטעט די כעגען יאר

 פארשטעהער פון ?אמיטע א און ליצײ
 פראטעם־ זאל ױניאנס גרויסע איע םון

 «א- דעם נעגען װאהער מעיאר צו טידען
די סארםאילגען םאר דעפארטמענט ליצײ .Dovp'c
 אויןי סאדערם 4 נומער רעזאלוציע )4
 װאס ױניאנם, די pc מעמבערם אלע

 חאנפערענץ, דער אויף סארטראטען זײנען
 העי־ צו לײז פי?עט דער אוױי ?ומעז צו

סער. שע- די יי?עטען ?לאו?סאכער די סען
 עדוחוהיטע די אז חןזאיוציע, א )5

v o m m) א ארױס^יחעז ?אל קאםיטע 
סא־ זאלעו זײ אז ױגיאנם, אלע צו ברי*


