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mmw העלפען גו נאשליסט ל. «וו .5 א. ®ון ippt n 
טוממפיס ד געגעז m איז סטױיקןו סלאוק

r יון a w ט רעז*יו*יע די װטריס »ונ»זד*טי*ען װ*י מכ עג *רג # 
ע *״נ׳ימיםיג חיוף פאר ט*יעל *

״ . _ . . ״ . ״ ן___________. ו יעיע• י■ װ- ב. י. ». »
 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 וחד־ ו׳»טױ»תט

m*מװ *גנ«נוס*ן זימ«ן נע  ;« in 
n חןר »ן itn*iu*p <מר46 n  ,on 
 אי* BJMjni׳ ח*ט װצלמ יײנאר, װ.*

n םאנםאנ, חיינםינעז זיצוננצן a n 
n,, ותסריאס, אין ׳<»טאמר טזו4 o 

 איי װ*ינ* ,r*i>*tn די נ׳טמן איו
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 jn n tB האונסיל עסועיןוטיװ 
 *כנעשל*־ אלע צו רווי א אמיסצומיקןן

myB i סח ױגיאנם םע» n״i*r, צו 
 40 די צו ־ששיצע שינאנצימת נענע;

 אין ללאוקסאכער סטרייקענדע טויזענם
 אין איצט זיך נצשינען ומלנע יארס, נױ
14 i nסטרייל. זייער סון ח*ו םעג

;ע• אכט1םארנעכ איז רעז<ולו«י« י1
 איזידאל סינלאװסלי לואיס םון װאתן

 סנײ• חם1אנ ארעציןי, סיליס נאנלזגו־,
i n נאםיליא און noon חדענאציע די 
no ױניאן. אינםעתע׳ןואגאל אונזער op 
ןנ1א8 גלייך איז  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 ^  עזי

 עס1רע נעהאלםע; האכען װאל סאטױ
 א-66אוי רעזסלוןויע, n *ננעםען 1םא

n : n n אמאניזאןויעם 1בייםע1א *לע 
 n:pp״ioD לי העלסען צו 1לאנ םון

m .1קלאותסאכץ n n איזידאר m :w,
 א נעתאלסעז אויד דואס ,10 לאתאל םון

n n  nup 1סא n  i n.ז*לו*יע
»tn. האט 1װעלכע זינםאן, ים1םא 

i פוז נראמ ׳*םעהן נעזאלט n .א.ל,ג
 זיין נמשענט נים האט נא*יע,pלn י. װ.

ײ ל. *ײ ם. m דעד פון ענעפענונג דער ב
 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

ס ע צי אלו עז ס ד א ען װ ײנ ר־ ז א  פ
ט כ א ר ב ע ען נ ר א װ ע  די םוץ ג

ען י. װ. ג. ל. * ט א ענ ל ע ד
:«•i*c איו װעלכע עזאלוציע,1 .די

io 1פא נעװ«ורען »כט1ב n  i n* 1יטע 
nאBDאוי אסנװענמאן, n1#ם הילןי נדינ

n די w ’noo נױ םיז 1פלאוסםאכע 
:סאמט װי זיך לעזט יארפ,

 אײ 50,000 דאם אבט,1אנבאם ״אין
i איו פלאוסמאכער גאניזירםע n מטאט 

 איז ײאכעז 14 ׳»יין זיינמז pi*’ נױ
װעל״ באלענאםים, זייערע גענען סטריית

 Dn װייאר איינצוםירע; זוכען כן
i איז איז ,וועלכער שאי׳, ,םװעט n 

 1םא לואנד » נעורען סאתאגנענהיים
 אױינגע־ חאם אוז אינחסמ־יע, 1אונזע

 Inאום׳*םענ אין 1ארב״טע די םען1װא
 י*1ד1אונםע און טים נװאלדינער םון

און לוננ,
 נאנײ1א די לאם אכט,1אנבאט אין
i פיז באלענאטים זירםע n אינ* סלאול 

 ז״* אין אלעם נעםאן האנען חםסרת
m s כען *ו כחות^  אתאניזאציע די צו
 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

 אורזאכט1םא דאס און ,tpopp'B מט
 חונ־ םון ipoonN םאנליכע חאלס״ל
uroin* ,און םםרײמר
 פו; רײען די דאס אנבאמראפט, אין

r u r m n a o  ,n זיינען 1־קלאוסם»מ 
o n  m o נעבלימן dope, וי און

«IWJDnpi ir קלאוקםאכער i trvr>B 
bmp* אככמנדינ נים סוסי^ און מםרײ 

 זײן עס זאל חוגמנר, אח נױם ורומ» די
מז, א ל ס פע־ tvP'ivoM די דאם מ

 אויוי פאחאגמלט לײבאר, אוו
מו• ור רלי  איו לאטתנאאז מ

. . . . . n אױא פאדע־ם , . o אנמ־
i יוניאנם סלטטןנ* n  1R ״יו ױי מ  סו
poo n; מל ״  *ו ברייםחטחויג און .

u גױ יי ״יייי m r• ײסט״  כדי«ו ססר
o פארזינסרזז n מלנ נ׳ר 1?ייצ no עי

e«p  Oman,< אח a n  jD’wnvpijw
תרנ na ■אדויו  איים־ it באיןבאסים וי

 •fm ויד ותלנז זײ ניז ׳זײ חוגנסרעז
* op און טעתעבען t ■זייז ווייג״ױ 

tpoppvaar, רי ראם WMPHMP איד 
o jn ’tpia a n  e אוז a n 

w ח טאוגםײ  ip•««־p■ m י
popj| ריכ־ דיזער יין סריט

ד r* ־ ־MP ח
׳-׳. ■'׳J׳‘*־#, *•'

s י ־

 דעז^מ^עס, דרײ ®נדזןדע נ^ר
מ מר ט ו ע  מװ^חנן פ^תענראכם ױ

p אונועד פון k w p w o m חנמנאציע 
mu vt w w ן די סיט מ ת נ פ 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 jr 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
 די אין ארבײטע^אםט דער pc טײל

 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״.

עו צונ ױס ט ®ה א ענ ד ד ע ר ס ® ױנ׳  ג
ם ע ו ענ מ ע ר ע ע ד ע ך

 םוז פאריאויםצונען א דא ױב*ן פיר
 נע״ חאם גרין •חוױדענט װאס רעדע, דער

 שאנ־ דער םון עחנפענונג דער בײ חאאטען
וחגגאאא.

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 

 באםיהוננעז איחרע פארסזעצען וחנט ל.
וױ גום ט?ױ דיטראים, יתיאגיויחנן צו

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־ װע̂י
 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 
ד םיז האאפעראציע ״די גע?.״ תענ  וועל־ אי

 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 ן י י א

ן א ? ס ס ם י צ נ א ר ש פ י א  ם

ס ע ר ג א ר פ

 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,

ס ײדי ס ל ר א ל ײ ם און ט א ט ם א  ק
ר, ע כ א מ ם ע ר ,38 לאײןל ד

ל אין א ר ע ענ ק ג ױי ט ם

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 ט ש

 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
ז די אי ע. צי א ר ט ם אנ ט ע ט ד ר שי אנז ר ר פון א ע ה ע ט ש ר א ע די פון ם צ אנ אן נ ױני ײד־ ג טר נ עגו אוו  אין ב

ױ ק. נ ר א ע — י װ טי קו ע קז ר םון ע ע ץ ד ענ ר ע ם אנ ט ק ק ע א שי ל ע צי ע ם ע ס מ א ר ג ע ל ע עזי־ צו ט  פר
ט נ ע ר אוץן גרין ד ע אן ד ש ענ װ אנ ץ ק ט. א אי ר ט ע ע — ד ל ען א ג אנ ל ען א פון ק ג די ל א כ ־ ״ ל ע ט ע  ס

״ ט ג ע ר םון מ ע כ א מ ק או ל ק ק י ױ ט ען ם אז ר ל ס זי ט אוי ט. מי ש רני א ר — ג ע ט קאטוש ד ר ע ־ װ ט ר א  פ
ט צ ע עז ט ג ר מי ע ט ײ נ א ע. ב רגי ע ענ

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

ו מ נ נ א ל ן ק ו ן א פ ע ג ױ ל א ם כ נ ע ט ל ע פ מ װ ם ס פ י ױ 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

ט ל א ה נ ם אי י כנ י צי ר א פ
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^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

ם ע ר9 ד ע ב מ ע ו ו א נ ן ע ט ו
.«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

װ י ם ז ס ע ז ק פ ע ע פ י מ ן מ ו  פ

ר ק ן ד א י נ ץ ױ נ ן ח ע פ נ  מ

ײ ר נ ע פ ד ײ כ ר א

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,

^ע טויזענט 800 שי  ארבייםער, םאר
ײ סארםראכמן געווען ?יעען  מאנ• ד$ר ג

 רעזאלוציעם, •ראמםישע אוןי סערענץ,
װי קיאופםאמנר, n דמנימז צו אזױ וױ
 1אי אינדזשאגידצאו on באסעמסעז צו
 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 װי איז 1 נומער רעזאלוציע * די 
:סאלנט
 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

 שע- די יי?עטען ?לאו?סאכער די סען
סער.

 עדוחוהיטע די אז חןזאיוציע, א )5
v o m m) א ארױס^יחעז ?אל קאםיטע 

סא־ זאלעו זײ אז ױגיאנם, אלע צו ברי*
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 ®א־ אלע pc קאנדידאטען רי םון דעחגן
 פאי יויםען װאס פארטייעז, איםישע
 זייער טאכען רןראר זארען זײ אז עםטער,

איגדזשאגקשאן. צו שטעיונג
 קאנםערענץ די אז רעזאיוציע, א )6

 גאװ. און װאקער מעיאר צו שיסען זאל
 םון נאמען אין סלאטעסנדבדיף א סםיטה

 די געגען ארבייטער, טויזענט 800 די
 באהאנד־ ברוטארער דער און ארעסטען

 סיאװד די געגען פאאיצײ דער פון <ונג
סטרײקער.

נא־ אין שיסען צו רעזאיוציע א )7
 צו באגריסונג א קאנשערעגץ שון פען

דזשײל. אין לןלאװןםאכער אלעסטירטע די
 איץ זײגען זעהט, איהר װי דאס,

 םון רעזאלוציעס װייגיגער אדער מעהר
 זיינען װאס כאואקטער, פאליטישען א

 םיטעל א אלס געװארען םארנעשי^אגעז
 די אינדזשאנקשאן. דעם באקעמםען צו

 אננענומען אויך אבער האם קאנשערענץ
 אזוי וױ רעזאלוציעם, וױכטיגע אנדערע

 שטיצע פיגאנציעלע באלדיגע שאפען צו
סטרײחער. היאױן די םאר

 הילף באלדיגע װענעז תזאאוציעס די
:זײנען
זײע־ סעקסען זאלען ױגיאנס אלע )1

 װאך א דא^אר א פיט פעמבערס רע
אנהאלטען. װעט סםרייק דער זכין כל

 אלע םון באאשטע באצאלטע אלע ו2
 װיידזשעס טאג א געבען זא^ען ױניאנס

סטרײס. ז’םאר
 רי װעלכער איז גוים, דער צוליב )3

 ױניאגס די זאלען זיך, געשינען סטרײחער
 געלד סוםען געוױסע אױסלייגען גלײך
טעהס. םון חיטבון דעם אויף

 דרײטיג פון קאםיםע עתזעקוסיװ אן
 יארקער נױ וליויסע אלע שון םארטרעטער

 געװארען, אױסגעקליבען איז ױניאנס
 רעזא־ אגגענומענע איע די זאל װעלכע
לעבען. אין דורכפיהרעז לוציעס
געװא־ ערעםענט איז קאנפערענץ די

 *וױיס־ זימערםאן, ס. ברורער םון רען
 םטרײק־ גענעראל דער םיז טשערטאן
 סורצע א געהאלטען האט *ר <ןאםיטע.

 םארגע־ האט און אײנלײטוגגם־רעדע
 מענעד־ און זינםאן םרעזידענט שטעלט

 סור־ איז האבעז וועאכע הײםאן, דשעד
סטרײק. םון לאגע די ערקלערט צען

 ערװעהאט דאן האט קאנםערענץ די
 גע־ די םון סעקרעםאר םײנסטאון, בר.

תר^אםטען,  ס. י. און םשערמאז, אאס ו
 גענעראל קעפםי״יקערס די םון בודיש,

 סעהרעטעהאלס אלם באארד עקזעקוטיװ
 ׳גאאד ב. געאאםעז אױ קאנדידאט געגען

 ױניאן, םאריערס דער פון מענעדזשער
 א באסוםעז האט םײנסטאוז בר. אבעי

 איז גאאד און ׳טטיםען צאהא נרעסערע
 סעסרע־ אילס בודיש, בר. דורכגעםאלען.

 אײניטטי־ געווארען ערװעהאט איז ׳טער
מיג.

 זיבעץ םון קאםיטע קרעדענעעא א
 11 םון קאםיטע רעזאלוציאגס א און

 און נעװארען. אויסגעקליבען דאן זײנען
 גענאסע װארט דאס געקראנען האט דאן

 װעלכער פענהין, דדטײקאב דדטאדז׳ט
 עד אװאציע.• נרױסע א נעקראגען חאט
 רע־ ענטוזיאסטי^ע •אן געהאלטעז האט

 םאריאםט האט עד װעלכער אין ׳דע
 אנגעװיזעז און אינדזשאגיזשאנס די

 װי ״טאן צו װאס פאענער פראקטיעע
 אינדזיצאנקשאך די באקעמסען צו אזוי

םנםה.
— אינדזשאנקשאנס, םון םראגע ״די

 — געזאגט אנדערעס צװישען ער האט
 סלאויד סײן ניט מעהר איצט ?ווין איז

 א איצט איז דאס נאר םראגע, מאכער
 בא״ ארבײטער גאנצעד דעד םון םראגע

 דער געגען אינדזשאגסשאן דער װענונג.
 ערגסטער, דער איז ױניאן ?אאוקםאכער

 ווען װאס שענדליכםטער, דער און
 פון געשיכטע דער אין נעװארען נעהערט

 אין קײנמאא באװעגוננ. ארבײטער דער
 גע־ ניט געריכט דער איז געשיכםע דער

 איצםיגען דעם אין װי וױיט, אזוי גוונגען
 איז אינדזשאנס^אז דער אינדזשאנקשאן.

 ניט װערעז נגעװ^נדעט8 סעז וואס אזא, .
צ די געגעז נאר ט ם א  ױניאן, דער םון מ
 םעםבער אײגציגעז יעדעז געגען נאר
 אינתשאנק״ npr אױב ױניאץ. דער םח

 באשאפט סראמט, אין ב^ײבען זאל שאז
 באסעט די גים װאס ■רעמדענט, א עס

 די גענעז וואםע נוואאדינ־שדעקליכע א
ארבײםער״

 דערצעהלט אױך ה*ם •ענסיז גענ.
תנ פאר א אין נעשיכמע. טשיסאווע »  נ

 •רא- זײז געשיסט האם ער װי *רום,
 סאכ^אנער ■אאים צום בריו• םעסם

 האנד• ברוטאלער דער געגען נמנקצעמלמ
 סאאױן־ די געטנן ■אאיןױי דער םח ^וננ

ר םםרייקער, מ עי  געדדוסט נעװען איז וו
 א געקראנעז חאט jrojn• דער *יז

 חײםט םעז וואו אראאמס״מלעז, ®ח בדיו•
מ״. םין איטראגען *זיר איחם אםערי

w ״איהר in ,גענ. חאט — א<זא 
 איז װאס *יץ, — אויטגעחמען •עגסין‘

 און פינםםער אסציאגער,m מווארץ,
 םאגופע^״ מאאוק די םים איז שםוציג,

 ארביײ אלע דאתבער דאדםעז נמאחנרם.
 אין שמעחן צו ®אראײגינם זיק מער

ט יואנאי סלאוקכמכער/ די מי
ו ־ ז  געמאכם האם ת

V אײנדרױן.״ מנמודקען

ט ענ ד י עז ר אן פ מ ט דג פ  צו רו
ט און אײנינקיײט ד ע ד א  מ

ע ג די ל א ג ב לו הי
 2 גערעדט ז?אט זיגמאן פ,י־עזידענט

 געהאיל- ער מאיל״האט ערשטע דאס מאל.
 אנפאננ בײם באלד רעדע קורצע א טען
אנגע־ זין־י האט קאנםערענץ די נאר װי

פאנגען.
 זיגםאן ירעז. האט מאל צװײטע דאם

 אײנדרוהספולע\־עדע זעהר א געהאלטען
 אײנ־ שטארחען א געסאכט האט װאס
 קאנ־ דער צו דעלעגאטעז די אויוי דרוס

 װי נאכדעם, געװען איז דאס םערענץ.
 אמאל־ דער לאקא?'םון א םון מעסבער א

 צו םארזוך א געמאכט האט גאםײטעד,
 אײניגקײט און הארמאניע די שטערעז

 דאזיגער דער געהערשט. האט עס װאס
 םארװאור־ מאכען גענומען האט ברודעך

ײך םעז  טיט זי אז אםאלגאםײםעד, ״ז
 קלאוק־ איצטיגעז דעם אין גענוג נישט

סטרײס. מאכער
ריכ־ נאנץ איהם האט זיגמאן םרעז.

 קאנ־ אזא אויף ניט אז אננעוויזען, טיג
 די צונויםנ^רוםעז איז עס װאו םערענץ,

 אלע מיט באװעװנג, טרײד־ױניאן נאנצע
םאר םיאץ דער זיא ריכטונגעז, איהרע

 בײשטיײ זײערע אנאנסירט אױפ׳ן'•לאץ
 ױניאז, בעקער די סטרײת. צום ערונגען
 געבען צו כאשלאסען האט 100 לאקאל

 דערלאנ;ט גלײך און דאצאר, טויזענט
 —87 לאקאל ױניאן, בעהער דאלאר. 500
 סײקערס בענ און סײס סוט דאל^ר. 500

 פאוסטערס כיצ^ דאלאר. 500—ױניאן
 א און דאלאר lOu — ױניאן אשערם און

ט5אר נאכט  װי לאנג אוױ װאך, אלע זי
אנהאלםען. װעט סטרײה דער

שע ײ ר איז ע צ ע טז מ ױ אן ש  ױני
ט ד גי ענ ױז ר ט א ל א ן ד ד א  .ם

ר ע כ א מ ק או ל ק. ק ײ ר ט ס
לא• ױגיאז, שריםטזעצער אירישע די

 םרײ־ מיטינג איהר אױף האט ,83 האל
 אויםהע־ האל, קלינטאן אין אבענד, טאג

 עס־ איהר םון רעקאמענדאציע די רענדיג
 די שטיצען צו באשלאסען זעקוטיװ

 טויזעגד מיט קלאוקמאכער סטרײקענדע
 גע־ אנגענוםען איז באשלוס דער דאאאר.
 ענ־ גרויס םיט און אײנשטימיג װארען

 שריפט־ עולם גרויסען דעם םון טוזיאזם
 טי־ דעש אננעםילט האבען װאס זעצער

, אוים־ אויך האט ױניאן די ה^ל. טינג

 זאיל פען אז באאמטע, די געםאדערט
 םוי״ די נאר טעקיס, אויפיץ ווארטעץ גיט

 װערען ארײנגעשיקט זאל דאלאר זענט
ןאפארט.

 םענעד־ אסיסטענט לײבאוױץ, בר.
̂י םון זשער  באארד, דזשאינט םאריערס ז
 םון באשלוס דעם איבערגעגעבען האט
 50 די חוץ א אז באארד, דזשאינט דער

 יאדקער נױ די װאס דאלאר טויזענט
 סטדײ־ די געגעבעז שוין האבען םאריערס

 אויף זײ האבעז קלאוקמאכערם,׳ קענדע
 נױ אין םאריער יעדער אז באשלאסען,

 םאר װאך א דאלאר א צאהלען זאל יארס
 ^אגג אזוי סטריײז קלאוקמאכער דעם

 ער־ האט ער אגהאלטען. װעט ער װי
 אינגיכען װעלעז םאריערס די אז קלערט,

ט 50 נאך צושטעלען ^  שטי־ דאלאר טויז
הלאוהמאכער. די צו צע

 חאבען אנאנסטמעגטם אלע דיזע
אפלאדיססענסן. שטארקע ארויםגערופען

 זיינען קאמיטע קדעדעגשעל דער אין
 באראן, שאפירא, גרינװאצד, :געװען

גאצדאװםקי. און האלפערין ׳ראוז
 זײנען האםיטע רעזאלוציאנס דער אין
זימערםאץ, װאאפערט, בראון/ :געװען

 װײנגארטען, טוראף, גאלה בוירדסלי,
ברײט. און לאװין סאבעל, שעכטער,

 זײץ מיט האט ער װאס חשבונות, זײנע
 פרעז. האט — ״דאס, אמאלנאמײטעד.

 בײ םאן איר קאנט—,אויסגערוםען זיגסאז
 פאי ניט ױניאן. דעד אין אײד בײ זיך,
 צונויםגעקוםען זיך מיר זײנעז צװעס דעם
 גיכער קאנעז באםערקונגעז אזעלכע און

 קאטױ זײער איז סלאוסכיאכער די שטערן
 הער־ זײ אײדער ׳עב»טים58ב די פיט

 ארױסגערופעז האבעז רײד די פעז׳/
אפלאוז. גרויסעז א

 כאל צװייטעז א האס זיגמאן פרעז.
 איז, עס נויטיג װי אונטעדנעשטראכען

 םינאנ־ װערען געשאפעז באלד זאל עס
 ״דער סטרײקער. די םאר הילױ ציעלע

 — געזאכט, ער האט — אינדזשאנקשאז,
 האורטס, די אין װערען באהעמפט מוז
 םאדערען זיך װעט אלײן דעם פאר אןן

 ניט אוםן בשום טאר עס נעלט. סך א
 אויםגע־ ער האם — װערען דערלאזען

 פאר־ זאי אינדזשאנקשאן דעד — רוםעז
 דעם אין םרעצעדענט א אלס בלײבען

ארבײט״. און קאפיטאל צװישען קאמ̂ו
 אםארגא־ דער געגען אנגריף דעם אויף
 ברודער געענטםערט אויך האט םײטעד

 אםאלגאמײטעד דער םון טשערםאן בוש,
 דערסלערט, האט ער באארד. דזשאינט

 געגע־ שוין האט אםאלגאמײטעד די אז
 גי־ אין אז און דאלאר טויזענט 10 בען
 דא־ טויזענט 10 נאך געבעז זי װעט כען

 איז עס אז דערקלערט, האם ער לאר.
 אנצו־ פלאץ איז צײט איז געײען נים

 םארװאט אמאלגאמײטעד דער גרײםען
 געלט. סוםען גרעסערע הײן ניט גיט זי

 אםאלגא־ די דאס אננעװיזען, האט ער
 גרוי־ אין םארװיקעלט אלײן איז מײטעד

 גענעץ שטײגער, א װי שאפ־םטרײקס, פע
 ׳יארק גױ אין םירמע פינקעלשטײז דער
 אינ־ אן זיך געגען אויך האט זי װאו

דזשאנקשאן.
 פאר־ נעװען זײנען קאנפעדענץ אױם״ן
:ױניאנם םאלנענדע די טראטען
 לײבאר און טרײד סענטראל דער
 םאראײניגטע ;יארס נױ םון קאונסיל
 אינטער־ די ;נעװערקשאםטען אידישע

 נױ פון לאקאלט אלע םיט נעשאנאל
 בא- דזשאינט אםאלנאםײטעד די יארס;
 מײקערם דזשעקעט טשילדרען די ארד;

 מאכערם װעסםעז און ,10 צאקאל ױניאן,
 םיליגערי ;ױניאן קעםםײקערם ;ױניאן

 אינטערנע־ םאריערס ;ױניאן װאירקערס
 לאקאצם; און באארד דזשאינט שאואא,

 דזשואערי ;ױניאן מײקערס קײס סוט
 לאקאאס; בעקמרם ױניאן; װאירקערם

 ;ױניאן װאירקערם שוה פראטעקטױו
 דעקא־ איץ הענגערס פײםער פײגטעדס,

 טטים־ אזו בראדערהוד ױגיאז; רײטארס
אז; װאירסערס רעיל און שים  א.ר. ױני

יוניאנס. נאך איז יוגיאז ארבײטער ט.
 םון אגגעקומען זײנעז טעלעגראמען

 אונטער־ ױניאן, 5םענםרא םילאדעלפיער
 באא״ םון בױרטש; םרענה םיז געשריבען

 אונ־ לײבאר, אװ פעדערײשאן טיםאר
 םגן בראוגיננ; הערי םרן ען5טערגעשרי

 אונטערגעשריבען ױניאה מינעםאםא די
 םטײט יארס נױ דער םון ;הוא פרעז. םון

 אוגטערגעשרײ לײבאר, אװ םעדערײשאן
 באס־ םיז ;םאאיװעז דזש. פר^ז. םון בען
 גרופע א םון און ױניאז םענטראל טאן

 פרײ ״טוםם די םון פיקעטס ארעטטירטע
זאז״

האבען םארשטעהער ױניאז מאנכע
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 נאך באקומען האט באראןז סעקרעטער
 דא־ טויזענט ד־רײ דאלאר, טויזענט זעקס
 םון דרעסטאכער און קלאוק די םון לאר

 פון דאלאר טויזענט דרײ און באסטאן
 קלױױ םון דרעסכזאבער און קלאוק די

סטרײק. הלאוקפאכער פאר׳ז לאנד,
באס־ םון דאלאר טויזענט דרײ רי

 געלט ד^ם פון סופע צװײטע א איז טאן
 דעם פח געװארען קאלעקטירט איז װאס
 מיטגלידער אונזערע װאס ארבײט, טאג
 דעם פאר געגעבען האבען באסטאן םון

יאדק. נױ אין סטרײק קלאוקמאכער
 אלס געלט דאס הופט קליזולאנד םון

 ספעציע־ א םון איינצאהלונג צװײטע א
 מיטגלײ אונזערע װאס אסעספענט, עז5

 צו נעגוםען זיך אויף דארט האבען דער
־סטרײק. קלאוקפאכער דעם העלםען
 םינאנציעלע מעהר שאםען צו כדי

 אין איצט שטעהט סטרײס, םאר׳ז הילן»
 דער פון ארדנוננ דעם אויףי האיװלאנד

 ספעציעלעז דעם חוץ א דאס ױגיאץ,
 פיטגלידער ציעהרסטע די װאס טעקס,
קלאוק־ זאלען אײנגעצאאט, שוין האבען

 סאג ^אלבען א געבען דרעספאנעד און
ארבײט.

 קלאוס די װעט פרײטאג הײגטיגעז
 סליװלאנד פון ױגיאן דרעספאכער און

 מעכד ספעציעלען א דעם װעגען האבען
 אז האפען, צו איז עס און פיטינג בער
 פארזאפ־ דער אויף װעט באשלוס דער
 און סלאױד די װערען. נעפאסט לונג

 גאנץ ןוײסעז קליװלאנד פיז דרעספאכער
 וױםיל לאגע, די איז עם ערנסט װי ׳גוט

 אזא אנצופיהרעז נױטיג איז עס געלט
 קאמוי, פארצויגענעם און פארביטערטעץ

 םולע זײער טאז גע\ויס װעלעז זײ און
 שװערען זעהר אייצטיגען דעם אין םליכט
 יארק. נױ אין קלאוהמאכער די םון סאפףי

 װאם באלעבאטים, די גענען קאפף א
 די צוברעכען צו םאדפאסטען זיך האבען
 םאר אפ נים זיך שטעלען און ױניאן
 צוועק טײםעלשען זײער מיםלען קײנע

 פינאנציעלע מעהר װאס דערגרײכען. צו
 דעם אט באקעפםען צו נויטיג איז הילױ

 באלעבא־ קלאוק די םון װאונש הײסעז
!טים
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)1 זײש פון (שלוס
:פונקטען פאלןגענדע נאכגענעבען ט״ם

 5 םון ארבעט־װאך ־שעה׳דינע40 א
 די פון חדשים 4 די אין ;ארבעם טעג

 ביז׳ן אהטאבער טען15 םון :סעזאנען
 טען15 םון און ךעצעםבער, טען15

 אר־ די זאלען פאי, טען15 ביז׳ן מארטש
 די דורך שעה 4 צו ארבײטען בײטער
 באקופען זײ װעיכע םאר שבתים,
 א םון באזיס אוים׳ן באצאלט עקסטרא

 העכע־ נלײכע א .װאך ־שעה'ריגער40
 ארבײ־ אלע םאר דאלאר דרײ םון רוננ

 דעס םון פונקטען אנדערע אלע טער.
 וױיטער בלײבעז אגריםענט פריהערדיגען

הראםט. אין
 אויף געשלאסען איז אגריםעגט דער

 דאס אבער האט ױניאן די יאהר. צװײ
 יאהר ערשטען דמם םון סרױ בײם רעכט

 די באלעבאטים די מיט אויםנעהפען
 בײדע אויב און שכירות, םון םראגע
 דארף אײנמען, ניט זיך קאנען צדדים

ארביטרײשאן. צו איבערגעהז פראגע די
״טײ־ דאס ><ױך, זאנט פונקט אײז

 אן איצט םון זאצען דרעסעס״ מײד לאר
 דע־ ױניאניזירטע די אין ווערען נעמאכט

שאפ. דעם פון פארטמענטם
 דרעס־ קאסטום די אנבאלאגגט װאס
 געענדערט. ניט לאגע די איז םאנערם,

 םאר ױניאךאנערקענונג םון םאדערונג די
 די םון איז דרעסםאכערם, סאםטום די

געװארען. נאכגעגעבען ניט באלעבאטיט
 אםען מערסטע די םון באלענאמים די

 און םטרײק דעם ערב האבען, שעפער
געהע״ סטרײס, דעם םון צײט דער דורך

G E R E C H T I G K E I T
A Jewish Leber WeeUf

Published erery Friday by the International Ladies' Garment Workers* Uni**
i l o i :  S Wert 16th St״ New York, N. Y.

MORRIS S1GMAN, Preridoa: A. RAROFF, Sec^Ti
L. F1NKEL8TE1N, Acting Editor

Subscription price paid hi advance: 11.00 per year.___________
VoL VraTNo. 42. Friday, October, 15, 1926
hntered as Second Qnaa April 16, 1920, at tha Port Oftce at Now York, N. Y, 

___ the act of Angnrt 26, 1912.
Acceptance for mailing nt •pedal rat# of portage prodded for In •ectfon 110S, 

Act of October S. 1917. anthoriaod en January 25. 1919. ,

 קאסטום זײערע םרן שכירות די כערט
 אר־ זײערע געשניטען און דרעסםאכערס
 םון אפצוהאלטען זײ כדי בײט־^עה׳ן,

 א און סטרײס. דעם אין זיך אנשליסען
 זיך האבען ארבײטער דאזיגע די םרן סך

 באלעבא־ די םון ױשר אוים׳ן םארלאזען
 ארונ־ ניט סטרײק אין זײנען און טים

טער.
 געשלאסען אויר זײנען אגריםענטס

 םון צאל נרעסטער דער מיט געװארען
 באלד שוין שעםער. אינדעפענדעגט די
 געװא־ דערקלערט איז סםרײק דער װי

 נע־ זיך שעםער די םון םך א האבען רען,
 סעטעצממנטם, נאך ױניאן דער צו װענדעט

 נעכטען זײנעז זײ םון אייניגע םיט און
געװארען. געשלאסען סעמעלםענטס

 אינדעםענ־ געסעטעלעטע די צװישען
 אײנער אויך זיך נעפינט שעפער דענם

 דער טרײד, אין שעפער גרעסטע די םיז
^גי עטי באװאוסטער או שאם. ק
 שעפער ^אינדעפענדענט״ אײניגע

 און סטרײס אין. געבליבעז נאך זײנען
 דער װעט זיך, םארשטעהם דארטען,
וחנרען. םארטגעזעצט סטרײק

הא• אגרימענט, דעם גוטהײסענדיג
 אויר סטרי*קער טײלאר לײדיס די בעז

 םא- וועילכע רעזאלוציע, א אנגענומען
 דער םון בארד עסזעקוטיװ די אויח דערם
 אתאניזא• אן גאײד אנהױבמן צו ױניאן

 מײד• זײ ארגאניזירען צו ציאנס־סאמיײן
 צו דרעסעס די בײ ארבײטען לעה-װאס

צוועק. דיזעז םאר םאנד א שאםעז

. ס נ א ש ק ע ל א ת ־ ם א ש

יםרײנד־ אזוי זײן «ו אײך בעצו איך
 .נערעכםינ־ חןר איז איררוסען און ליר

 אין סאיעסםירם חאב איר דאם קײט״,
 קאנד הלאוס םײד ,וועא די ש#*, מיין

 די *'ר8 דאלאר 43 םון םוםע די ■אני״,
ט איך םטרײימר. יארקער נױ  אייר מ
 «« אזױ, דעם, ווענען סאמענםירען *ו

 אויף דאם ײירסמנ א חאנעז זאל דאס
 זעל־ ואט טאן זאלען שעאער אנדערע

בע.
 גרום ברידערלימן סים

 A םיםנליד בערכזאן, ח.
sue סו• ב»**ים*י, ןװ״ קיױנבורי

i.OOOO»׳l

וו לאקאל mתאםערס דער אץ
ד נ. ס. •ון ע ק ע ו שן

 •ראנחנם דעם וועגמן באריכטענדיג
ט זיך געפינט װעיכער סטרײק, םון  אין אינ

 תניגסקי ברוח|ר האס װאך, םער15 דעי
 טיס״ די םון רײען די דאס איבעתענעבען,

 ױעיכע קאונסיי, ינינדאסטריעל םון גלידער
n פענידו ריכםער פון זײנעז f t p r u s* 
ס געוואדען זירט ^ אי ר ס ס ו ד נ אי  םי״ ״

 שװא- און שו^אכמר איץ װערעץ ראנען״,
ל/ ״דער כער. סי  גצזאגמ, ער חאם סאנ
 :גרויען ררײ םת צוזאפענגעשטעלט איז
 א^יג־ םון עיצכמנם אן איז ערשטער דער

 װעל־ באיעאסים, פארביסצגע געשפארטע,
 װאס ססרײא דעם סארציהען װילעז כע

 םיידע״ א איז גרופע צוױיטע די לעננער.
ט, א זוכט װעלכע ׳רע  א אבער סעםעלמנ

 סאםאען, װיל נדו«ע דריסע די לאגישען״
סאסט׳׳. װעלכען אױף אכטענדינ ניט

 דאס באריכטעט, אויך האט דובינסקי
 זיי• קלאוקסאכער די פון העיפט א כםעט

 רעזול־ אלס ארבײט, דער בײ צוריק נען
אײנציגע םיט םעטעלמצנט פון סאט

 גע־ אנצאל אן אויך זײ צװישען םידמעס,
 ״אינדאסטריאל סון מיטגלידער װעזענע

 צו אגטואגט זיר וזאכען װעלכע ?אגסיל״י,
םעורען. װאקכענע םון ראליע די יטפילען
 די געצאלט װערט װאס בענעםיט דער

 געװאראן. געוזצבארם שױן איז סטרײקער
 רוביוסהי תאט אװצגט, כױטװאך יעצסען
 א םארגמ^סען איז בארינספט, װײטער

 אלע םון ארנײסער די פון פארזאפלונ;
 אוים־ איז אס וואו שמ*צר, נעסעטעלטע

 טעקס*ס, pc פראגע די יעװארען נעגומען
 אנטניצנענהײ• װיכמינע אידערע נאך און
 םאי־ סםרײה. פיט׳ז פאיבינדוננ אין טען
 סעפ־ םצן25 דעם טאג, שבת׳דיגצן דעם

 גע־ האכען דראסמאנער די װאס טעפבער,
 א־9 איז קלאיי)טאמנר, די םאר ארבײט

א לעקםירס ר/ א ^ ר ; «*מר.  150,000 או
 דאר אויך װי אייסען, אזעלכע דאיאר.

 הערשט װאס גײסט אויםנעצײכענטער
 דיאלטען צו העלפט ריאטצרס, די צװישען
 א גאאײניגט. אח שסארק רײען אוגזערע
 גײםט װאונדערבארען דעם םון בײשפיל
 םון פאל דער איז קאטערס די צװישען
 האט וועלכער גאלדשטײן, דזשעק ברודער

 דזשײל אין זיצען צו בעבער אויפגעקליבען
שטראןי. ג^לט א באצאהיען אײדער

ײד רר;יס אפ. פאלם םר
 אקטױויטעט אויסערנעװעהגליכע די

 איז םרײד דרעס אין נעהערשט האט װאס
 מאנאטען, צוױי לעצסע די פון פארלויױ

 דאס אסנעפאל^ז, אביםעל װאך ^עצטע איז
 אאטערס צאחל דער םון זמחן צו גע*ו*ז איז

מן זײנען װעינע קו י  פון אפים אין נ
 קרײ צו דינסטאנ און םאנטאג ױניאן דעי
 םון ®אר<ױף א«ן באשאםטיגונג. ;ען

 ארײגגעיןוכתן נים איז טאנ פאגטאנדינען
אגג אײן יןיין  קאט*רס. דראס םאר פאיי

ר. דיגסטאנ, מ  ארײננעקומען יא זיעעז א
 גע־ א אין ניט אבער •ארלאנגען, אײניגע

 קא־ אלע באשעפטיגען צו צאהל :יגענדער
 געװארען אסגעזאגט זײנען װעלכע טעדס

װאך. לעצמע
װע־ אנגענומעז ניט אבער דארף דאס

 טרײד דרעס דער אז זױיכען, אלס רעז
 לויט סיזאן. סלעק דעם ערב שױן שטעהט

 זאנען, מען קען ארבײםסלאזע, צאהל דער
 עס נארמאצע. גאנץ א איז לאנע די אז

 געװיסע-שעפער אין אז פײנעז, קעז
סלעין. צײטװײליגמר א הערשט

ש ד רנ ע װ  װעחןן, אמגזךטאפם װעם ן
tu דאגח א ty ty  if tn ק מ ן ס י ש י ת  י
r n o, אגטזאנס ?ײנען W i  im ynfj 

ס &ח אנ*ראנען ד סן א נ אן פאר י ױנ מ ?i r 
 סאט װדאן די אװודעײס, ארנײטען צו

ױנ דאס עריןיאחדס, ס א l ו l  im«9 vn' 
 אר״ דארפמן גאך זאי ממן אז ארגייס, גונ

ען אוואדס״ס, בײסעז תי אי די ו  נאטים9נ
םוןן דארפען פמ קאטערס. גאד אחי
ו? דער  קיעגירע די ר9אינ קאגס̂ו
 190^219 וואו די אימרהויפס שעפער,

 נאד וױ האט ועװארעז, אפגעיזנגט זײנען
 כא״ א 1אי of פארשסארסט. פעהר

 שעפפר v)"}p דיזע דאס םאוןט, װאוסטצר
vr פאר כילויו קאסורס אדױוי ftv 

 סיזאן, םון נדען נישסטען דעם אין װאכען
 19<פי אן זיר חױבם ov װי שנעי אזוי און

 »ן ךײ זוכען םרײד, אין סלעק אביסעל
 אר• די שדידזן זזאלי תענמז צו אויסװעג

בײט.
 אין באשעפטיגען װעלכע שפפער,

 ר,9?אם אײן כלויז סיזיז גוון םאףילויף
 פאנטרא״ פיז כאזוכט אפט נאנץ וומרען

 !,א ז״געז באזוכעז, דיזע דאנק א יער.
ד לעצטענס 10 יאקאל םון אםיס ג ײנ ר  ו
 נאלענאטים, געגען אנקיאגמן פייע פוטפן

ײן עןTשני זײ אז  און װארע, וײזר אי
 איז סאנםראלער דער וואז םאי, יעדמן איז

 האט קלאגאן, די אונסערזוכען נפקוסען
 שנײד- בײס כאלזןבאס דצם נעסונען ער

 אױסיײגענדינ אדער שנײדענדיג טיש,
ארנײס. די

 ארבײט פון צוריקפאל דעם דאנק א
 קאמיםעס, די וועלמן טרײד, דראס אין

 גע״ צו אכטונג איז עס או»פואבע וועטעס
ט זאיעז פאטמרט אז בעז,  ארכײםמן ס

 םאר״ אין אװעדםײם צופיל אדער שבת,
 םארשטאדקען איצט ײאך, דעד פון לו*וי

 םארלאנ־ די צװישען טיגסײט.9ט זײער
ש פאד נעז י נ נ ד  אװעד• אדכײסזז צו ^

 כײ אײגיגע אמעקוטען אויך ?יינען טײס,
 שכת ארבײטען צו ערלױבניש פאר טעס
 ארנײם, טאג דעם פאל־גיטעען צו אום

 פיאוק־ די םאר גענאנגעז איז װאס
סטרײקער.
 נאכגעגעכען גיט איז םארלאנג דיזער
 וױיםער אױף אויך זועט און געװארען,
 ׳אכם אין 7נצםפנדי — װוגרען, אנטזאגם

 גע־ באשטיםט איז װאס םאג דער דאס
 גע״ איז סטריײןעו קאאוק די םאר װארען

 קא־ סעפטאמכעד. טען25 דעם שבת, װעז
 יצ־ געארבײט ניט האבען װצלכע טערס,

 צז װערען ערצויגט גיט ?ענען םאנ געם
 שכת, אנדעראן וועלכען אירגענד ארבײטען

 װאס ארבײם טאנ דעם נוטצומאנעז כדי
 די אומקנעכען. גמד^רפט האבפן זײ

 אין אוחנרטײם ארבײטען װילען װאס
םאכעז ײאד 1םי םאריוױי  צײם, די אמו

 און אפיס, םון *רלױנניש ן9קריג םוזפן
 געגעבען, זײ ווערם ערלויבניש דיזע אױב

ם/ ״דאבפא הרייגעז זײ סוזען ײ ם

sn• ן ע פ ^ ן ^ ו ^ ל ן ן ז ן ן ײו י

w n t  m m  i t r w i •• -»לע 
o m מ מ מ נ װ w סו • wiד r 
p r i11*01״ A m  p m  •  ,ow ט עי ס  י
דןן ניט *I אין ועראי  \r»%i am  r t a 

j » r ער װאו ivm p v t o*n ט ניי  ov *י
ך, ן«חר איו סיי ט איז אימס tg ט׳ »מי ) 

ViVfVi\ ןיא n פון זיר יטיטדזשהען 
ר, .fT»’ ײני י ר, י מ sen ײדף *  o n 
ט ו׳*« ד מי סו i אינ»*דנ*יתן *ו פ n 

 נעוױקע »»ז פאיאױאנס, עד האס יוגיטו,
י מי מ ז im>f *רנייג פו׳ מ מ  ליידיג א

«״ם. װ*גפן 1«טיינ׳
i r t דיט ה*ט קאטער נפטרעפענדער 

מעפעחי פ י«*ײ • או די ן יו מ * ײי  אר־ נ
ײמ V דד#ס געװיספר g יייז נ 9i't. נ*ר 

ען, זיך ד*ט אונםעוזונונג, א< ױז ד מ׳ חי * 
מן ev «ז טי ס מזי  נוװיטע פאנריס אין ׳

i אוסשספנדען, v m ען זײנפן  T די »נ
 ױניאן ד< װזןן ױד*ז. דעד פון נוי**'עס

 חןנויא^־עפ דיזע rg טאײאליט, ה*ט
in g t די זיר ה*ס ומדפן, נאבנ׳נקוסען 

n ד*ס אנסזאוט םירסע o  n, ה*ט און 
סנןנזכזז מ אן *רוי י טי נ נ פ׳  ערחיעײננ, ו

ig נעשעפט. ד*ס אױןי גיט ד
gp■ דע־ םgה irtnmv*ײט א טיט

 יענעס אין ג׳ןארנייט טgה וועינעד טער,
t g r, 3 מלראנען g m  g ׳טאפ, א אין 
ט ov װאס א טgנעז י  דאס אז תײסען, י

tg ,ovirsizטgמ ער םירניע. נײע g איז
igoig i םיז Diwoig• ניידע n פירטע 

מן ײמן זיך נע«י m׳ איז דא g  ,ggc 
i איז iy אז עריןי־ערם, ה*ט 1«אײנ n 

goigg|( און i n האט *ײײטפר :irg־•• 
, ס « iv . ig ס סעז1דא אדב״ט ד  א י

 *ig נענלינעז איז טע^gg m ביילסטפן.
ע 1דיזע אין ביינמן ״ נ  אבער טע,1םי ״1,

ט האט  דער םין אםיס אין געםטלדען ס
o« כײדע ד*ם ױניאן, iy » ig פון l” i 
g אלטען r» זיר געטינען tw iigi■
iy םין אתטעחוכונג עפעםעדדינע א i 
ר, האט, ױגיאן ײ׳ o אױ^נעדעקט נאםי n 
i פ»?ט, n  rg נלויז איז ?אפ נישד « 

g דעם םון ״ק»טאפל*ז׳ש״ r  ivo^g.» דעד 
 פיז חשניז jysvjgg נעמוזט זזאט קאטזד

 איז :{r.VDOJVVto 1זיי און האגדיוננ, זײן
 דעם נ«ר»ט :־ט האם ip rg נעװעז,

 נ*ם א-ז דאס rg ,opgngc קלענטטען
פ־רמע. גייע פייז

ם פון באטןןרס  אגדערע און ריינקאו
עז םרײדס דיג נעפונ םענ ײ שבת. ארכ
, ogn 1 דער a mשםולדינע 40 י 

 נקװאדען איענעםי־ט לעאםענס t'g וואך
ײד, רײגקאוט אין  ג־ױםע די װאס איז סי

 ייד1ם איז נ*הער׳*ם האט וואס ״בחי״
 נאד איז מאנאםעז «טליכע *נ«וםע די &או
 ב«־ האם נעײארען, אונעשװ»כס ניט

o וױאס n ראבער רי*וק*יט די טון אם-ס 
t קטנםרא׳לןרס ארויסצוש־יען ױ:'טן f r~ 

ם, אים און שנת, םען « ט ל  1« ד״אט ^
 ארבײםענדינ ס1האטע עטליכע נעסונעז

ײ ברזכקנדינ טכת, נ ד g די ח iu n»’» 
i 40 וזענק n וואך. שמונדינער

:r גלײכצײטינ  1אונםערזוכע די iv״
jng אויםםראנטgנ iiw ו* m irg i איי־ 

y נינע r n ^ n g c ס ע י מ ־”Sig וועלבע ׳

דעפארםםענם עױומײשאנאל1
flgwmioi

נ נ ו נ פ ע ר ב ע נ ו ד ע ײ ן פ ו ל פ א נ מ י ז י ו ױ ז ע * ז י  ם

^ א ם י ױ מ פ פ ו פ ם ע ד ד ע כ ם ע ז מ נ

 אין איכערנענעבען ווערם עס װי לויט
 טען4 דעם סאנסאנ, םח פדעסע טרײד דער

 דחוס אין וואך לעצטע די האט אקטאבער,
 איבער־ די געשםארקט מעהר נאך טרײד

 סיזאן הײנטיגער אז מאנכע, םון צײנונג
 דער װאס ערםאלגדײכסטער דער איז

 עטיליכע לעצטע די איז געחאט האט טרײד
 גענוג א ארײמעקוםען זײנעז עס יאהר.

 באשטעםינען צו ארדערס צאהל נרויסע
 דאר־ האיסײלערס די דאס נלויבעז, דעם
 פאוצליננ־ סיין םאר האבען םורא ניט פען

 פרמסע די געשעפט. םיז אפםאיל דיגעז
 םארגרעסערטער דער װענען אויו רעדט

 בע״ די אין זץ־ םצרקם װאס אקטיװיטעט
 דאם םאקט, א אייר איז עס לײנס. סערע

 איז וואך לעצטער דער םון פארלויוי איז
 האטער אײן קײן געײארען אפגעלעגט ניט
 מאכפן װעלכע שעפקר, גרעסערע די םון

דרעסעס. סארט בעסעען דעם
 אפלעגזנג דער מים םארבינתנג אץ

T חאם װאד, ילעצםע קאטערס םון t ארויס״ 
 םאכמז זואס שמפער די בצויז אז געװיזען,

 גפוואחון. wtfo זײנען ארבײם ביליגע
 ארםמאנל דערםאנמען אויבען דעם איז

 ״כאטש :פאמענדעס גמזאנם אויך װערט
 בא• פײן געװארעז דערםאנם ניט איז עס

 צ־סעסינע9םימ די צוױשען פאיל עטיםטער
 ביז• ד»ם באוױיזעז, זא< װעיכער הײזער,

 םין פארצויוי געװאחנן בעסער איז נעס
 גע־ קלאר אםנר פס איז װאד, יעצטער
ס • זעחר דאס װארעז, ע ד «אח< סיי אנ ם

prto פח געליכתן חאנ^נן םעקטשורער
מ״.11 אצגממיינמר זײער ײי[ ש ױ םיו .״ ק

 עױ־ דער פון םײערוגג יעתרליכע די
 סע־ עדױתײשאנעל אונזער pd עםמנוננ

 אװענט, ארײטאג מארקומע^ וחןט זאן
 גרוי־ דעם אין נאװעמבער, טעז19 דעם
 װאשינגטאן דער pe אוידיטארױם סען

 ארסיס־ פראמינענטע ס<ןול. הײ אױרװינג
 מױ דעם אין באםײציגען זיך װעיעז סמן

 אויס־ װעלען עס פראגראם. זיסאגישען
 םון באגריםונגען קורצע װערען געהערט

 נאך און םאקוילטעט, דעם םון מיטנאיחןר
 איז טאנצען םען װעט לאנצערט דעם

דזשימגײזיאום.
 אונםעןרנעפוננ דער צו אײנסריט

 וועילען וועלכע טיקעטס, דורך זיין וועם
אונזערע צװישען םרײ װערען םארםײצט

 סטודענ״ אוגזערע און ױניאנס לאקאלע
 קומט pא דאטום דיזען דעזערוױרט טען.

 צוזא־ אווענם אינטיסען אן םארברײגנען
 pא ארבײטער בו־ירער אײערע מיט םען

 פון באאייטע די סיט און סטודענםען,
איגםערנעשאנאל. אונזער

 כאטש דאס אנבאםארכט, אין נעהמט
 םרײטאנ, פארקומען װעם םײערונג די

 אבער זיך װעאען נאוועמבער, טען19 דעם
 װאך א מיט אנפאנגען קלאסען די

 נא־ טען13 דעם בײטאג, שבת םריהער,
 530 רום אין נאכםיםאנ, 1:15 וועמבער,

סקול. הײ אוירוױננ װאשינגטאן םון
 דער ווערען אנאנסירם װעם הירצ׳ליך

קורסען. די םון סקעדױל דעםאצירםער

פ נ ע ר ע ך ל י ש ז י ל נ נ ן ע י מ א ר ע ז נ ו י א ס י מ ו י ע ד כ נ מ
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 אדדוענםטע םעהר טאר אויך װי אגפאננער, פאר ענגליש אין הלאסען
 :צענםחןן ױניטי פאלגענדע די אין ווערען גענעכען װעליען םםודענםען
 עװ• םע2 און םע1 צװישען םםריט, םע6 ,26 ם. ». — םײד איםט

 םםריט. ע106 אח עי־וע• לעקםיננםאן ,74 ס. .a — הארלעם
 םטרים. םע135 אץ ■לייפ־ בראץ ,43 ם. b — בראנקס לאוער

 עװענױ• אינטעתוײל און םטריט פריםאן m ם. .a — בראנהם
םטריט. םעקםאן און עװענױ קריטטאפער ,150 ם. j בראנזװיל

 דעפארםםענט עדיוקײשאנאל אומער װעט צײט װאכען אײניגע אמ
 באוחד ארבײםער די עקאנמםיע, אין לעקציעס װעכענםליכע די אנפאננען

תג, ערע אין װ., א. א. נ טי אונז צענםרעז. װגי
חר װעז רם אי ם פארנעםם זיך, רעגיסםרי ו ני הר אז דערמאנען, ז ט אי ײ ז

*ון יםנליד ג א ם י רמ ע . װ. ב ל. mד י

 און ,igri ׳פטונױנע! m 40 1או;טע טען
m׳ דיזע אין אויד g n  iv»vk געפינעז זיר 
ע oifopu ,דױ מ וו געפוגען זיו ראגען ו

ט י9י ״ רנ ײ שנת א^מעד צוױי פ  ני
Jifo סאטארס ריינקאגט געװיסע אנינ 
 נע- יואנען האטעלס, סאדשײדעוע איער

ט וחדצן ,♦t אז פײנט,  PN יוויב;עםונען ד
i נפשטלאפס n n אלנײסעז זײ װען 

 ױ' אז אױפגמשיגען, נאי׳ד וײ װ^ניען שנת,
מז א «אכט9ג דאכען ױ ד טזןות. נ
ט די שע• די קאנסראלידען פון פדניי

•iv ,א אויוי װערען םירט9אנ; װעט שנת 
 שע־ רעינלאוט י1 אין אוםן פאלשטאלתטען

ר.  רעג־ אי*ע אגװענדען װעט יוגיאן די מ
 אלכײטס־ ״צסתדיגע 40 די אז #ינחײסצן#י

 אין װערען אפג^וסט שנזרעגג זאי װאף
 לײנ־ כיאגכע איגדוסטליע. רײניןאוט דער

v קאוט c* *  40 די א< געטײגט, האנען :
ד ״פטונדימ ^ ט ױוט ו  װי סעהר מײנון ד

מ1פל א י י מ ג ו מי ע  אין פיאצענט 10 םון ל
p םאדדיגססזנז די t אלבײסעד. די

 גע־ איצט איז װאך שטונדיגע 40 די
 אתאניזאציע, דפד פח פרינצי■ א װאהנן

 דיזע אז װעדען, מליױכט נים ס׳װעט און
 זא^זן ווערפץ, גצנלאבעז זאײ רעגויאוױמ

ט די אי גוט דאס קאטעלכ ר״ני
 שמפעי!ופיפן;אדל זייעלע וױיל זינען אין

p שבתיפ די אין װעימז באזוכט אסט t 
 ־py די און ױגיאן, דער פון *ארשטורמל

 ניט אוםן בשום ט9ײ באארד זעקוטיװ
 פאטערס, רײגפאוס מיט מיידצר ^ןנדיען

 קאטעלס, ידאיק אדעל דחנס ריט וױ
פיינצי•. דיזעז כלעכצן װע<כע

ע ש י ד י ד א ע ם י י ב ר א ־ ד ד א*ן ע
ן ע ל ױ ן • ד׳ א . פ ״ ט ר ^ ,

■■ י■ • י■ —>

 אין איז צוריק צײט קורצעל א מיט
 ער־ דער גצוואדען אפיעתודיםען װארשא

cmפ צוזאמפנפאחל שטער  p םא־באנד 
 גערם־ און רד־אדבײמער9 אידישע םין
 ^זאמעגפאהי דעי־ פזייען. אין גער

 פלאגען, פארשײדעגע םאר״זאנדציט האט
f זײנעז (\%ט i ll עריד-אר־ אירישע די 

i ייז בײםנד f io i f i אנגענוכמן רט איז 
o r i g i n  p • n פארבע־ וחןנען 

 א:־ די פון אײנע לאגע. זײער טמרען
o :ץזעהזןנסטע rw > n w זיך גאצידפט 

ײט דאר אױוי מ o נאן טעטי n ״ארם״ 
 פוי־ אין פרד־אדבײספר אידישפ די םאר
:םא«ט װי זיך לײענט און יען

 די po צוזאסאגפןיזד עדשטער ״רןר
 אין געיטגער ואן ערז-ארכײםמר אידישע

עז  וױבטמקיייט ♦דו״סו די אגערקענט ײיי
pc ג דשל י ט  *ױ*שאפט9ג דשד םון ייט9מ

 ערד־ארבײמער אידישע די פאר ״ארט׳'
ג^רשנער. אין

 אין װען צײטע;, שװערסשע די ״אין
 ניט נאך געזעישאפט איױשע־ דער

t: סײז געווען v wשארשכאנדניסע נדע 
m קײן :יט אפילו און y r i f i קמנטגיס 

 אידײ די פון יואע שװמ־רער דער וואנען
 נעמלשאפט די איז לאגדוױרכתן, שע

iv: ערשסע די ״ארט״ w f רזילף צו 
 םים סאי ערד-ארבײנאױ־ אידישען דעם
 אינ־ טיט סאי םימלען, לעyריfDסא

ט סטרו^טארישע סמ׳ ױי  אײ;״ ײעניז אט
 ארגא״ רורך סאי װירםא»פט, די ארד^ן
 תאא- יותדװירטשאפםייכצ פרן גיזירונ;

אגריקויטױ :רעסערע די אין יעראטױוען
קאיאגיצס. דעי*ע

 זײן אויס דריקט צוזאמענפאהר ״דער
 דער װעט וױיטעד א־ייך ‘א דלי״־יײ.
 די פון װאך דער אויוי ש<מהן ^ארם׳״

 יאנדװיר־ אידישע די םון -שערעסען א
 אן געהמען וועט א.ץ גצרםנער ארן טען

 און פארבאנד דעם איז אגםײי אסטיװעז
iyהויטוח דער אז מיטהעלפעז, si און 

 אידישע די פון צושסאנד םאטעדיעלער
 דער- זאל גערטנער או; ערד־ארבײםעד

 נעלע־ינער דע־י אױןי װערען הויבעז
הייך״׳.

נ 1א נ ו מ ק י ל פ ?
לעצ־ פון טײמס״ יאיק ״נױ דעי אין

 פאלי־ א געדרוקט נעװען איז זוגסאג טען
 װערט עס װעלכען אין ארמיקעל, טישער

 *זאט םטײט יאיק ניי אין דאס געזאגט,
 קאמי־ ^לײבאר נעװיסע א געגרינדעט זיך

 דזשאדזש אז דעדס*ר, ארכײםעז צו טע״
 סענאט. אין װערעז ערװעהלם זאל װאננער

 דאס נעזאנט, װערמ אדםיקעל דעם אין pא
if םח קארזן מ. פאניא tiw אינמערנעשא־ 

קאמיטע. יעגער pc אײנע איז נאל
 םאניא שװעםטער אמת. ניט איז דאס

 צו דעטראיט, אין איצסער איז חאהן ם.
 פע־ אמעריקע; דעל םיז סאנװענשאן דער

 דעם זעהענדיג און לײבאר, אװ דערײשאן
 האט ״םיימס״, דער אין ארטיסעל דאזינען

 אין טעלענראטע, א צוגעשיקט אונז זי
 זי אז אפ, אנמשידען ;ײתענם זי װעיכער

 נא־ איהר גענעבען איז עס ווען האבען זאא
לןאמיטע״. ^לײבאר אזא צו מען

 צו נעבעטען איז ארבײטער־פרעסע די
 שוועס• דאס סאקט, דעם פארעסענםליכעז

 מיט צוריפ וױיוט חאהן מ. םאניא טער
 נאמען איהר האם מעז ײאס ענטריסטונג,

 דאס קאםיטע. יענער pא ארײגגעשםעלט
 איהד אהן נעײארען נעטאן איננאנצען איז

װיסען.
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ם מי כ רו ח ח ! חז ם כ י ר ג ר כ

 ,גערעכ־ דער פון רעדײהט^ר ווערטער
: טיגקייס

 «»״ a נט׳טרײבען צו מיר ערלױנט
 שלאױסא־ ױנזערע װעיכע tie סידונג״

 נ«• a אדויסשרינעז tpnpp װעיען נערס
 ט»ײ*זען זיך ipp נזען אזױ וױ גריף
 שפריד ײ«ס ל״טע, ״אויטגיידיגע״ אױף

 װייען pa nnv עת אן pa אריין נען
שאונטדי״. די ,ראטעװען

 נױ איםט pa נענענד, מיין 1אי
1*pi, א זיך נעפינט װאוין, איך װאו 

 זײן קאן op רנ. א דא איז שול אין ל.1ש
 *ד נעװארען אױסנענױט איז ל1ש די אז

י רנ, דעם ליב ״  רעם ה*ט שול די װ
 nc כתים נעלי די חרנ״. ״חוסכי נאמען
 נרויםע קיין גי־פט ז״נען ל1ש יע;ער

ט אויר און גכירים « o'nvnp?׳p i״p ד r. 
nan נעוינטען זײערע ipp אז זעחן, מען 
״ ארנייטער. vnpur זײנעז ז

 איך כין שוכות טאנ ערשטען דעם
 א dpcp העחןן שוי אין דארט נעװען

 רב דער האט סוסוי שאר און ט.1װא נום
 אין דױמא״. ״סעניני דר׳עח א נעהאאטען

 בזח *■ זיך ער מםט דר׳שה npn םיטען
jtr^n: נעבע־ איהס האט סען װי אזוי 

 נע־ װאם ״onppD, די װענען רמדען טען
 ער װיל םטריי?, שלאוה אין זיר םינען
tvn*t װערטער. םאר א

םרייד, א אננענוםען מיד האט דא
 םון צאפלען נענוםען זיר האט הארץ סיין

 שטראוי־ הערעז איך װעיצ באאד שסחח.
 אירעג־ םון פארטרעטער א םון ׳װערסער

 װעלכע צומפען, שנװצינע די 1צ טום
 און ,npoD'tpp זײער אונטער נראבען

rnwonpp opn אנדערע, םױזענטער פון 
npn ta il וזאםעננע־ זיי ה*ט ׳טיפזאל* 

 איך ! װערים ישםוצינע דיזע מים בראכט
pan חע־ צו אויערן סיינע אננעשטעלטע 
 װאם רכ, סון ײערטער יפארסע די רען

 איך מעטערס. מיט וױ ש;ייחס ואלען
nan אוינען מײגע אמ?שט?לס iv ,זעהן 

 פאר װערעז רויט װע?ען פניט׳ער וועלכע
pnnar, וױ װײל dp iaP ,דער אין זייז 

עםליכע געםינעז נישם זיר זאאען שול
onvpo ...¥

 רײרען נענומעז רב דער Dan באלד
an pa װערטער: זיינע איבער איר ניב 

 םיר ,ivc^pn זײ יאלען נדר ױיילען ,זיי
*a»  םיר פענען װי ריידען? ויי םאר ^

o a i ײי ? טאו ivnpp ערװארטען זיי 
 שבת מחלל זיינען זײ t* ,yp>’n אונזער

 ארויםנעשטעצט i»nan זײ !בםרהסיא
36 ,iVJjnjnao ט וו^וכען  רaנ און ארניי

 אונםענ־ אן איז עס oaN 1זאכ« אזױנע
 נאכזזנע־ באלעבאםים די םאר זאך ליכע
 נע- מען םan נאריש?יינמן אלע די בען.

m* דארפם a איין זיים. חןר אין a t־ 
 דאם שבת, ארבײםען נישט בלויז, דערוננ
ipnan און ארויםשטעלען נעדארםט זיי 

 םיט נעװען װאלט םאלש אידישע דאס
ן זיי *ייז זיי מ ^  דעם נעוואונען ײ

 און צרות נרויסע איז אזױ אבער סטרייש.
 װײל !צרות נרעסערע זיין נאך ם׳וועלען

oan די העלםעז נים .שען םאלש אידישע 
 צום אידיששײט די מאכעז װאם ליימע

ש<אט*.
 רב׳ם דעם םון אינטאלט דער איז ד*ס

 די סאר נערעדט האם ער ײאס חןדמ
, כ׳פרענ נו, םטרייקער. ו ״  װי לעזער, א

i: אישר ם^לט a איך ¥ רייד אזױנע nan 
 ניםט מעז און נעםט מען ײי נעםילם,

 pn איר !ײאםער טאלטע מיט •a םיד
 שװייס שאלםעז a םיט שול, pn אךויש

ם. צופלאמטעז םיין אויוי יני
 פרענען ווזלעז ייטלט איר ב׳לעמז,

 ער־ :םראנען איינינע רנ װירדיגען דעם
 »ו \voviv< איהם טâ ווער שטענם,

 טnנלוי םיר ¥ סםרײש דעם װעגמ רייײזז
 די -בעם׳זז ty ױניאן די אז נימ, זיר

 צו שילען, די איז דרשות tre)an רמים
 זטל עם וײח ,םמעמריי״. פארדאמען

 זאל מעז דאס שלעכם, אזרי האלט^ן שױן
מז ת א  ײ¥לס אילו״, דיעד *ו טניזוםען י

ד זאל םעו דאס נעוועז סןר1מ שויז  נ׳
 שדיש, רמן א tv:ataa רבצים די םען
 בא־ די tvnan וױדער, 1 ױגי*ן אויפ איז

 רײ־ זאל ער \vonvi שול •פוז א<נאס*ם
 זיי, םילעז םסווםא ,onppo די זו חמ

pa Dip אזוינע זיך נעפינען שול יענער 
ד זיי it דארזי םעז װ^ס •מרמוינעץ,  ח

ך wk חמ,  גײססימר זייער דג ימד חו
 *מר־, !מרעדט חאט <נר pn פיחחןר,

 נ׳מ זײ חאם ער ויאס דעם .אגשםאט
iim דארםס ro p אמז וײ  אוחנקוואר־ ז

a די מז rm or סיזעמריי, פון ארבײז 
riau ויי ר1נ« חסטער r w און ומנס די 

m n w .םים
t זײן, ד^וס האז צוײימעננ^ t רג דעד 

 פאדערוננען די זװיש«ן oan נישם װייס
ם, oan ייגיאז די »*ס ל מטז סנ חי  א

י a* * י n n a 40 םוז a שםתדיגע J
5 v* t* .. h ■ : iS fu .'tt  to

p בםי{» און ײאך, ארבײטס i r  trtMfi 
ת? װעגען מראגע די אװ;טער  און מכ

 סון געװאוסט ניט ט«?י ח*ט עד אױכ
אונטער ויך מען נעםט װארום טא #דעם

וױיס סען װ^ס זאך » װעגען ר״דען
ניט?

ה גיויכ דריטענס,  רב דער »ז אי
 צדדים צװײ םון ^טרײט איז אז וױיס,

ט  נע״ גאנ^נן אין צד איק נײעט מען ד
 גאנצען אין צר צװײטען דעם אין רעכט

 געטאן נאך ער האט ד* און םאױעוױיגען.
ט גערעכטען צום — פארשערט א ח ד׳  צ

 און כעס גאנצען זײן אױסגעילאזען ער
^ט ער חאט ילופייען די פאר  געמונען ני
 ?וטעס־ צו װעאכען םיט װארט אײן קײן

ס זײ יילען  זײן, דאס קאן !יוכייעז א̂י
ט זיך געפינט תורה דער אין אז  P'P ט

 זײן, קעז אפ^ר און ? זײ םאר װעיטעי
 בו!ושטעהט יפוהיל זײן םון מערהײט די אז
 שאנעװען, דארוי מעז װאס אזעאכע, םון
 בע־ ער האט זײ... װענען ריידען גיט און

צד. צוױיטען דעם װעגען גערעדט סער
 אז רעדאקטאר, װערטער האםעגט^ך,

 זא־ און בריוי, דיזען דרוסעז ורעט איהר
 רב א װי וױסען, ברידער אגדערע אען
 נעװאונ־ אױך װאלט אין דארעענעץ. קאן
 װיר־ דעם םון ענטםער אן הערען צו ^יען

רב. דינען
̂אק. םעמבער פ״ ל. 2 י

ד אן ע ט ל ר א ע כ א מ ק או ל  ק
ט ד ע ך ר e זי x םון . ן ע צ ר א ה

רעדאהטאר:־ װערטער
 מײנע אויםצידריטע[ סיר טnערלו'
 ליעזער די םאר נעש־הלען און געדאנקען

no ״גערעכטיגקייט-, די
 אונזער פון שװעםםער און נרידער

K!^ינטערנע׳aנאל !
 אויםםערש־ אייער ivn׳5 װיל איך

 טיר oan פאשט, דעם או׳יוי זאם?״ט
^ ע  און ל»נד, ראם'שעןpaעכn a אין ל

 אונזער םון פרינציפען הויפט די דאס
 און ,םרייחיים :זיינען ?*ונסטיטוציעס
אלעטען*. פאר נערעכטינפײם

niva ד װייסטaםסתםא, ר ta אםע־
 מענשען נעזaםילי רעזaלnאD האט ריפא

 םלחשות יזיםטארישע פאתאגנענע n איז
jn לעצטען דעם אין אויר װי p צר און 

םאן צו — ¥ ײאס ליב  קאנ־ די אסהי
ט װעלכע םטיטתויע, ײנ ײט מ ײה  פר

טnגע און ײ ק םינ כ רגער די סאר ע  בי
 צױ םים האבען םיר לאנד. דיזען פזן

 םיר oa» אלעם i»ny;v3 םרידענהײט
 די נעשיפט «|nan םיר נעקענט. חאבען

«Da טייער און ליב נעייעז אונז זיינען 
 שםא־ פאלאײנינםע ,n םאר ימםפען *ו

 מיר אינםערעםעז, איהרע םאר און טען
i»nan םיט a ברײםער onan נענעפען 

 נעקויסט jman אוז ״Danp ״רעד חןם צו
 ־an אלעס oan און פאנדם״. ,ליפעלםי

ivn םיר :laov נוטע זײנען םיר װײל 
 פון נעזעצען די םאלען װעלכע פירנןך,

לאנד.
nn»a םײ־ װארשײנליך, אויך װײסט

n אין א< בריושר. לישע נע n םון צײט 
 ליםטען8שא«יט רי םפענרען עלעששאנם

 ,n פון באאסםע ,n איבערהויפט און
 נעלט. סוטעז W’pn טראםטם, נרויםע

 פשוט ¥ ban זיי טוען םארװאם און
 םאנ־ אי[ און װילען, זײ ײײל דערםאר,

 שאנטרא־ צו זיי, עס נעליננט םאלען כע
 איינםיהרען צו און פאורטם די לירען

 זײעד םון זײז װעלען ײעלפע נעזעצען,
 (p::״n^pDnnK װילען זיי ײענען. nnטו
 װי־ זײ ארניייטער, די םוז װײדזשעם די

 nyna .n א. א. סpײnםט םארבאטען לען
ען צו עאעם זיי טועז נ ײנ ^ ר ע ם ^  חןם א

 הויכע נװאלדיג די און לעפען, םון פאםם
 אײנזײטינע אן עם איז זײ בײ ? דענט

ן פון םראנע a איז op םראנע. ע מ ע  נ
npna נעפען. םון גיט

ה װייסט איהר  נוט אזוי •ונשט איי
ה ײי  זעלבסס אונז םיט לטKn עם װי אי

ט ײאם  ארביימסלאזינפייט.1 אעאלאננ
 Dppt ארבײס םיר ipnan העכסטענם

 אין יאחר. םוז םארלויוי pa מאנאטען
 אוגזערע מאכען צײט njn םון פארלויוי

.זאלען זײ ta נעלט, נענונ באלפגאטןם
מז opn לעממ פענעז אנ pa nna* נ

אויטאםא־ איז ארומםאהרען און לופםום
 נליסליך, T« םילען nnn nnnpfl בילס,
מז כרר אוינ א v נעטנ ח ia ת  סאײטעי

מ האביז זײ ע ײ  און זוםש־־חײמז ז
ײמן, t סיר וחנותנד װינםעלץז m r 

מן nm oan נלישליר, זיד א ד ס נ תן  אי
 זיף נענמז װאנען *יז איז חיים. ווןלכע

מ זײ «ו  די סון נ<ױז I לוהםוםען די
 חא־ זיי אח o^ana 1 אונזער סון שווײס .

ן w n נאד מ a n  row אין עריזלעחמ 
ד נים וױלאן סיר ta ןפענםליכשיינ^ ח

ו .
נעוחמ װאיס?ס בױר m וױיט» יייר

y f r t o, אר־• נעקענט װאיצטען םיר װען 
 האפען םיר יאר%. אח װאכצן 62 נײטען

 װי װאדים געלעגענחיים. אזא טאר אלע
v m\ הא־ זײ װען עקןיםטירעז; סענמען 

םון פאנאטען זעהס כלױז ארבייט בען
4 ? צװעיוי
פלנסט, הויפט צום איך קום יעצט און

 װעל־ אינדדפאנ^עאן, דער איז דאס און
 די םון געװארען ארויסגעגעבען איז כער

 צו אונז םארבאט װ&לכער און קאורטס,
 װערען סטרײקערס אונזערע סטרײקען.

 ׳דע:ק איך טױזעגטער. די אין ארעסטירט
 ׳פסארקען א כעןסא דארםען םיר אז

 אג^טאט רעגירונג. דער צו •ראטעסט
 די זאי אינדזשאנקיעאנס, ארויסגעבען

 צו מיס^ען אגנעםען ליבערשס רעגירוננ
 מעגליכ־ ארבײטס אונזערע שערען5סארבע
 געלענענהײט די אונז געבען און הײטען

 צו ילעבעז, אנ׳פטענדינען אן מאכעז צו
 בא־ םאיצשטענדיג זײנען םיר װעיצכען

 וױ־לען מיר וױדערהאל, איך רעכטינט.
 יטװער, ארבײטען װעלען און ארבייםער,

ה^:ד־ גערעכט אונז מים װעט םעז אויב
י׳נן.

 גע־ זעלבע די נים דען םיר האבען
 קלאפען V קאפיטאליסטעז די װי פילען

 זײערע? װי הערצער אונזערע ניט דען
 נאהענטע, אונזער? ניט דען מיר ציבען
 :יט דען םיד םיהלען V זײ װי אזוי פונקט

ײצ װי שמערצען,  ניט דען םיר פיאעז ז
 זײ װי פונלןט שטארמג!, םון פײז דעם

 אונטעחטײד אײנציגער דער עס? םיאען
 קרי־ צו מיטאעז די האבען זײ װאס איז,
 װען דױלןז םעדיצינישע בעססע די נען
 זײערע אין סראנסהײט א זיך טדעפט עס

 פא^לז מערסטע די אין און פאסיציען,
 פון ליבע זײערע ראטעווען זײ קענען
 שוױיס װעפעס דורך אבער, ׳םיר טויט.

 װעז — װיאען זײ װאם אלעס האבעז זײ
 םיר מוזען אונז, פיים זיך טרעפט עפעס

 ^רגא־ ״טשאריטי״ אויױ םארלאזען זיך
 צױ דערמיט זיך דארםען און ניזאציעס

 בא־ ניט קענעז םיר װײל פרידענשטעאען,
 דאר־ מיר װאם הילף דער םאר צאלעז

 פארלירען םיר םוזען אפםםאל און פען,
 םיר וױיל טײערע, און ליבע אונזער^

!ראטעײעז צו זײ געלט קײן האבען
 קעמפען צו רעכט דאס האבען םיר

 מיר צאהלען עסזיסטענץ. אונזער םאר
 װערעז מיר װען טעקסעסצ קײז ניט רען

 שטאאטעז, םאראײניגטע די םון ^ירנער
 אפהיטעץ װעלען םיר אז פױר, שווערען

 קצנסםי־ אונזער און קאנסטיםוציע, די
 םריײ מיט בירגעד די םארזיכערם טוציע
 זיײ כייר יטוץ. און נערעכטיגקײם הײט,

 האנהטיטוציע דער לויט דאריבער, נען,
 פונקט װערען, צו באשיצט בארעכטיגט

 ניט און קאפיטאליסםען, די װי גומ אזוי
 זײנען טיר כאטש װעלסן, םארפאלנט
בירגער. פרידליכע

!שוועםטער און רידער5
 אונטער אז םאר^זטעהן, סוזם איהר

 ניט כײר מארען אוכדשטענאען קײנע
 גע־ םוזען מיר סטרײק. דעם פארלירעז

 אויב װײל נעוױנעץ, װעלען און װעען,
 די געבען עס װעט םארלירען, וועלען םיר

 אויף האנדלען צו םוט קאפיטאליסטען
 אינדוסט־ אנדערע םיט אוםן זעלבען דעם

 דאס אז זינען״ איז האלט דאריבער ריען.
םוי א איז  םא־ אונזערע כא^יצצז צו ןן

 אונ־ אויױ לעבעז טוזעז וועלכע סיליעז,
 םאר קאטף א איז עס םארדינסטעז. זערע

 דא־ ׳זיך מוזען מיר טױט! איז לעבעז
 און צונויםביגדעז ענגער נאך ׳ריבער

 קעכיפעז ^ין האםוי, אין ארײנלאזען זיך
!זיג א צו ביז

נרוס, ברידעדליכען םיט
.35 לאק. םון Tמיטגל ראפףטטײן, י.

ל א ע װ רי ן ב ע אי צי ק א ד ע ר

 — !םינפעלשטיין ל. מ־ודער װערטער
 ,נע• דער אין נעלײענט nan איר

 םעפטעש־ טען24 דעס םון רעכטינס״ט״
 סטרײפ־פאםירוגנ, pאנטoעnאינטע אן בער
 10 צוױי ווענען נראםסאן, Kn״a פון

 נעלאי זײנען וועלכע םייחזלמר, יאהרינע
 אין םסעבס איבערצוגעבען בלאס 12 פען

ױניאן. npn םון הענם זײ
 10 ם»לש. זיך דוכט פלינגט עס

ר יאהרינע ע ל ת ת  םון ארבייט רי טוען נ
 דאף tut ײםערnאר שלאסעדבאװאוסםע

 אײך oan חןרםאן איר .opao a oan איז
njn oan .o n  want װאס .מאריםעל״ 

ױסאב  איז צונעשישט, לעצםענט אי
cpao אויד  a ײנן  אין ומױנען עלםערען ו

םיין ט nan נאס״ . מנ  «ר און םיר. צו נאז
rnnnnp ו זיר* n n n בײ איז שפילעתי 

אנצושרײבעז pnanpn אויפ׳ן אחויוי םיד
o n .םאתםעל׳.
 װאס danno niFoa lan וױלס nva ־

 אײד וױל איו נישם״ נאר I וױל איד
 on ײענעז כת׳יוז׳לע די waa*nn נאי־

BunmrlO ^ ג׳ נ אי ח־ ער לאגנ װי מ

1926 «?מאבער, גםער6 פרײמ?<ג,
¥’א םאר זיר ענטnלע ד ח ײ  ער oan שנ

 כיזס חייםט, װאם יאהר. 11 געענטפערט
ט יאהר 10 איננא;צען אך1  nan איך ¥ אי

 non מאםעס npn איז נעלערענט נאר זיך
 זיי- פינרערלעו ענטפער. דער געװען איז
.נרויסע. n נאר טוען זיי םאנ?יס, װי נען

 שריעער״ םון לעבען ?״ן מילא, נו,
 ארדעך צום ניט. דערװייל נאך איך םאך
n r״ipp |pn שוין ײעט ניט. אױן־ איך 
 אתן אויסלוםען ?ענען ,נערעכםיגפ״ם״ די

פיר.
 פינדער־ און פינדער־פסיכאל^יע

 און שעהנםטע דאס איז oaT — װעלט
poojpnan'.p. ״ אהז  נע־ ניט זיו װאיט ז

 זעהען npna «ל« ניט לעבען. צו ליינט
 אין אדיינרריננען װיקען אלע ניט ראם.
 כעסטע און עתרליכסטע ר״נסטע, דאם
 צום אונז. צװישען זיך געשיגט עם װאס

 אננע־ האש א־ך אז זאנען, איך װיל לעצט
 אירע־ די װענען אשהאנדלונג אן שריבען

 װי אזוי אבער טרייד. סיאולס אין אלען
 שארשײדע־ אנגעריהרמ דארטען ײערען עם
 לא־ npDvn דאס איך װעל עלעםענטען נע
 איז עס װאס גרארע װייל זיך. פאר זען
 רע־ הער דעם ipp שעסטע דאס טיר ב״

 א און ײערען. געשעלען ניט דאקטאר
 אזוי ניט שוין איז אויםצונעשינען תירו׳ז

 שארנע־ פען זאי װאם צוליב טא שװער.
 ״נערעכטינ־ רער א־ן שורות אינערינע מען

¥ ענטפעיען צום ק״ם״
 לעװיטאן, מא^ם

npnepo 2 לאקאל.
 געשינען װעט איהר — :רעדא־ציע םון

 רעדאקציע״ פון ״ענפשערם ,ד אי[ ענםפער אז
צ״טונג. דער pi 9 ז״ט אי';•

ד א י ל ־ ס פ מ א ן ק ע ב ױ ש ע ן ג  פו
ר א ע כ א מ ק או ל ק

 ״גערעבטיגקײם״, רעדאלטאר
!ברודער װערטער

 ׳ליד א געפינען איהר װעט בײליגענד
 העלדימע טײנע פאד םפעציעל געיטריבעז

 קלאוקמאכער, ברידער אין שװעםטער
 15 קאטױ אין יטוין שטעהען װעלכע

 אפפערװיליג״ מיט ׳מום טיט װאכעצםול
 פארטצוזעצען װײטער אויף אויר קײט
 ברע־ מוזען װעלען פיר ביז קאמף דעם
 מאנ־ אונזערע פון הארטנעקיגקײט די כען

 פארשידענע װענדעךאן װעלכע נאטען,
 פיט רײען אונזערע צוברעכען צו מיטלען

 מים סורםע, מיס אינדזיטאנקשאנס,
 האלט נײן! אנער, הונגער. פיט און קלעפ

 באזיגען ניט מען קען האאוקטאכעד די
 קלאוק• א באזיגען. ניט זײ װעם טען און

 ער סאדדאט, דרײסטער א איז מאכער
 װעט עי ביז ארונסער, ביז קעמפען װעט

געװינען.
 ריכטיגע א אפ יפפיגעלט איד די

 דעם אין לאנע יעצטיגער דער םון בילד
 צוגע״ אויך ס׳איז קאמח. סלאוהמאנער

 םון קריגס־מעלאדיע שעהנע א צו פאסט
 און באננער״, דײ רײז הארלץ־ אױ ״מען
 געדרולט װערט איז עם אז גלויב, איך

וױ<רען. צו
נרוס, ברודער טיט

ענכערג, א. מילטאן אײז
.543 לעדזשער ,2 לאקאל

די ײעלען ליד ד$ס :רעדאקציע םון
 נוםער דעם אין 8 זײם א*יש געשינען לעזער

״גערענטיגקײט״.

ם א א ב ע ל א ט ב י ר ג ע ײ ט ש  צו
ץ ד א ק פ או ל ק ק ײ ר ט ם

 ״גערעכטיג־ םון רעדאקטאר װערטער
—■ :קײט״

 װינשענס־ איז עס דאס גלויב, איך
 אין םאיןט דעם פאדעפענטליכען צו װערט

 דאם :נעמליך ״נערעכטיגקײט״ אונזער
 אלבערט׳ס דזש. םון ארבײטער ידי יםיר

 ביישטײ- סט. טע22 װ. 20 שאפ, דרעס
 קלאוס־ די םאר ארבײט טאג א ערעגדיג
 אויך באסם דער האט סםרײסער, מאכער

 װערט איז דאם דאלאר. 10 בײגע׳טטײערט
ױערען. צו פארצײכענט

גרום, ברידערליכען מיט
 משערמאן, שאם אהסילראה מארים

•3148 נום. לעדזשער ,2 לאקאל םעפבער

. א ג נ ו נ א קז נ א ד

 laonpoo םון ארבײטער וײ טיר,־
 jno po31 װעסט 25 נ?רש?גאװיטץ, און

npw צו plan אונזער אויס דריק?ו a 
nn )טאןnpל־טשaה inn •און ליוױי תש 

ױ סטאל, ל. בר. צו אויר o צו אײר ו n 
 •mo (>an זaלינםp םיז *ipoo גאנצעו
 oan *רנייס pooinp און גוטע זייעד?

 fnao און אונז. nםא נעםאן jpnan זיי־
noo״P אלנ?םיץ. אין

נרו^ ליכעזnnוnב םיס
ponsap ,n:

 jaonpoo, וױנםאן,
 ,35 לאפאל וױיס.

 2 ^ופאל סרײנקעי,
 דapa> 2< ■עײנמין,

ח, טי ש ײ א  2 לצהאל ג
ז- .. . apa> 2< בערליני^
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נאל נאכ׳ן
pk ״ דער»a3 opn pc a> זי איז 

p םון ארוםנעפלויג?ן 'a פיי צום זש8?
oipn פלינפפ .ptan ponav די צװײט^,
ט,8אויפגענ ירא ױ י  o>’»rpnia ז

 װייטמר• נעװארםעו איסר און איחר מיט
 צו oian pc jpuaipj op איז »זױ ״א

ױ rn הא:ט ײ oan npop’rp ענ jo w  ta 
 איז זי און אױסגליסשען זיך נעלאזט איהר

י צײי׳פעז ערד דעו אויןי »ראפנעפאל?ן י
im aa 'p p•

p;  W* ניט איהר ipjph זיך oan np״
 נע־ ovprpionat איז לaב דער קיטעים,
ip די יוארען, r ta rp p שעהן י1 מיט 

 פארשיינע־ ןייגען ipoan אײםנעפיצטע
 oan פלוםען־שלאכט לוםטינע די םאהרען,

 רע־ שטארפער a rn נעדױערם, לאננ ךנא
ן דעם צו pnip אן נעםאכט ענרדיך האם ״

ג?לע■ npo’a נאף איז פלום אדיםע די
oai npn v נעז ia. ערשט n״n n t  o i 
on'nnpj oan pa o נעװען נאך זי אין ’nc 
 זי לינט איצט און שטעננ?ל, niva יףאו

 ביאטע אי| אייננעהייסערט א״ננעשםיצט,
 PO’na פים. די nponia praanow און

ptan, מר  ?יג־ װעםען ¥ nn שון םnאnט ו
♦ ¥ זינען אין סטו

 IPipn npn אװעגט, tpnaupi איו עס
 סריב ,IPםanשט צו onpnpnc’ia נים האט

 נאז״לאם־ רי ינ?לט6פנ?שא זיו האפען
ovjnpo די אין ^DPen און n' ?װײנינ 
 נאס, pa |pup: רaנ זײנען can םעגשען,

 דאך a נ?פינ?ז צו נעא״לט זיך האפען
.epp pnp’<T איבע־

ען Dai םיטעז אין  a נענ«ננ?ן ז״נ
ו םan זיי רעבען pine א און נ־אן י  קוים ז

ם״דעלע. הלײן א געשלעשט
 איינ־ pa שםוצינ ipupn איז ni'P דאם

 ־ny>opn a — שםאט?ס אין נעװיקעיט
ni’p. ה פלוצלוננaזיך זי ט K:  ,lprinpi״
 Plan nroanow די ינעז1אייפנעה האט

 nn’a 1»וי לטעז8ה8כ סםינ8ה זי האם און
 ק?ל.8י Dpjponip nn'a nאו:טע פמסט

חי וײ און דאן npn נ־ט  ־8נ op tpnan פ
DPnpa.

Dppn האט שאײםאלק inptpiD'ia טיף 
 PV’n pa ,tPP'Pn pnpnc מיט נעוונקען,

 נ?שיםםט nponpii שםוצינ? טיט האבען
 npn’K pa npopn טעןnpשל opn nאינע

npn נאנצעn ,זועלט
אװענט. nma 10 נעויעז שוין איז עס

:ta צוױי זייט  נע־ npna זיינ?ו זײ װי np״
poip,; ײנאה T נ?לט ipnao צו פענ in 

n זpטלpב n  npnaננפות ־ nרײכע די ״ 
 טaה ipipn npn npna באל, פוז סטpנ
 זײ נעשעםט, גאנצען np״t ipnnannK״

ט האבען ^זוז  ניט ,D״na נ?הז איצט נ
rn״ :pm naoאויוי אפילו ״ a נל?ז?ל 
טנאשם.’

vn ס.'יי די האט פלוצלומ  a 18נ?ט:
!נוסט? —
n' 'מיpnלע anדע זיף םnשP8nאון ען 
סאפ. איהר ^npppjoia לאננזאם האט

n npna' םחי׳ oan במטאל tpn’inpiia
איהר: אויוי שױיען
v וועל איך — n ,^ל«־נ in זאלסט

♦ ♦ 
♦ ♦

 קוק, דיך. רוןי איד וועז #ענטפערען באלד
שנעל! םענשען \vnv: דארט

 לײטע, רי צו געגאנגען איז קינד דאס
 רענעז, אין נעלאםען שנצי זײנען װעלכע

 און חעגטעלע איחר אױםגעשטרעהט האס
 גע״ זי האט שטימע װײנענדער 8 טיט

:זאגט
׳ע*עס םיר שעגהט אײך, כעט איך —

 דער דערהײם, אין הינדער פינוי דינעז םיר
 אר־ אהן מזטצר די קראנס, א'ז פאטער

 גע־ ניט איך האב טא; גאנצען דעם בײט,
מ#אה געסען. !נדבת א מיר ;י

 תױ פאר r גענעבעז איהר האט מען
 האט קינד דאס וועלכע נוטבעות, ®ערנע

מוטער. דער איכערגענעבעז גאכדעם
 פרוי די האט — !םיאוסקט דו —

 —* נעשלאגען װידער איהר און געשריען
 װאל־ זײ נאכלױםעז, געזאלט זײ האסט דו

נעגענען. מעהר דיר עעז
 גאר געענפערט, :יט האט קינד דאס
געװײנט.

מא־ ׳פינף יאהר א אלט געװען איז זי
 םול ׳ביאס נעויכט דאס שװאך. און נער
 העסלימנס, א — זוכער־שפרענקעלאך מיט

i אפשטויסענדעס j 'p. גע־ װאיט זי װען 
 רײכער א אין ערצויגעץ זיך און װאקפעז
 גע־ נעקדאגען־ װאלט זי װעז ; פאםיליע

 שעדד נעטראגעז װאלט און נאהרוננ זוגטע
 איהר שיז פילײכס מען װאלט ^/ײדער, נע

 אבער «זוי קעד. שעהן א מאכען געקאנט
 אפגעקא־ און םארשטזיםען ־געשלאגעז,—
העסליך. געװען זי איז — זען

&לוצמנ; -<װײגט• ביטער האט זי
 דערםאנט, װי אזוי עפעס אז זיר זי האט
 און בוזעם, צום :עמאן כאפ א זיך האט

 װי אזױ זי האט בלום, די דערםיהלענדינ
 װײנען צו אויםגעהערט כשוף א דורך

 שםײכלען. אנגעהויבען זאע»ד האט און
 סעסט הענטעל איהר צוגעדריקט האס זי

 האט און אוצר םארבאמענעם דעם אויןי
 עס װי אזוי צופרידען, אזוי אויסבעזעוזן

גליק. נרעםטע דאס געםיאםען איהר װאגט
 גליק• געקענט בלום א איהר האט װאם

i סאכען ליך
 אריםקײט םון נהינום אין געבארען

̂־ט, גרויסער דעד פון עלענד און  שטא
 גאסעךקינר, אלס הפסר אויםנעװאקסעץ

 בענקעז נעקענט אומסענליך דאך זי האם
 גאי- בליהענדע נאך יאגהעס, נרינע נאך

 אננע־ ניט שײנכיאל זײ האט זי—טענס
 איהר םאר זײנעז װאס־זשע טא —־ זעהן,

 ענכד דארויױ קעז װער v בלומען געווען
i פערען

 און טרעטפ דער זײנען אונטערדעסעז
 קינד דעם סים םרוי םארדארבענע די

 גא־ די דורך זוײטער גענאננעז םאראויס
 געקוםעז זײגעז זײ ביז שטאדט, םון סעז
 אריכמן, אן םאר פארשםעדטעל, א איז

 ארײננע־ זײ זײנען דא שענק. שמוצינעז
 טיש א בײ געזעצט זיך האבעז גאנגען,

װײן. פלאש א כאשטעלט איץ
 לאםטערנע א םון שײז בלאסער דער

 האבעז זיי פארעל. דאס באלויכטען האט
איז עס געדכטער. אסשטויסענדע נעהאט

♦ ♦ 
♦ ♦

)pe ןדן;«וויז״a(
םענדעס ק»טול פיז

 פאר־ םון שטעטפעל דער זיי אויף געילעגען
ברעכען.

 ארע איז ארוםגעהוקט זיך האבען זײ
 שטייען א אנגעפאנגען האבען און זײטצן

 געווען איז עס זיך. צוױשען געשירעך
 םאר- נײעם א ײאנעװען זײ אז ^אר,

ברעכען.
 אפשטעלען זיך םלעגען שענס דעם אין
 בײ פורםאנעס. און שטאל-קנעכט דעעו־,

 אין דינער צוױי געזעסען זײנען טיש אײז
קאר• איז געשיילט און מונדירען

 קלײ־ וזױפען א נעיעגען איז זײ םאר טען.
 די האט געיט דיזען אויןי און טטבעות, נע

די אױסגעשטעלט געהאלטען פאי גנב׳ישע

}קינד דאס און
 האט און ערד דער אױזי געזעסען איז זי

ט. זיו  ציײ צוריסענע אלטע םיז נעשייי
 פאפי־ צװײ נעמאבט זיך זי האט טוננעז

צוטראטענע די און עקיפאזשען רענע

 אץ אויפנעהויבעץ האט זי וועיכע ״כלום
 אזוי געהאי*טעז האט זי װעיכע און נאס

 אײן פון ארוטנעװארפען זי האט טייער,
צוױיטען. איז עקיפאזש

 שטוציגען דעם אין געזעסען דא איז זי
 װיסטען א פון ארומגעריננעיט שענה,
 שטײ דיקער א איז שכורים, די סון ייארם

 נע־ איײז זיך פאר האט און יופט, קעגדער
 בלומעךױם־ לוסטיגעז שעהנעם, א פײערט

 געםרעהמ, זיך און געלאכס האט זי טוב.
 זי בעטלערהע, די גנבים, פיז קינד דאס
 נליקלײ געװען אויגענבליק דיזען אין איז

 הארצי־ געװען איז פדײד איהר און כער,
 שעהנע, די בײ װי אויפריכטינער, גער,

 בײטאג האבען װעלכע דאטעז, פארגעםע
 בלוטעך גלענצענדע די געליםערם זיך

שראכט.
הי נאך צוריק נעדיז זי װעט באלד  אי

 שטײ ׳פ':סטערער עלענדער, אן אין ׳הײם
 װאה־ א אלס זײ דינט װאס הײל, קענדער

 קרי־ עלטעדען םאר׳שכור׳טע די װאו נוננ,
 גאנצער דער זיך. שלאגען און זיך בען

 צוריקקוםען. װעט עלענד פריהערדיגעד
 דאס דאך האט אוינענבי״יק אײן אבער

 נעהאט באשעפעניש אומגליקליכע אריםע
 אזוי אויך זײן צו םאנטאזיע א ׳חלום א

דאדען. פדעכטינע די װי גליהליך,

ז ע ם ם י נ א י נ ױ ־ ד י י ר ן פ ו נ פ נ י ו ע ן ר ע פ ע ק א ױ נ ס נ ר א י

ק ו א ל נ ס ע ק ־ פ ע פ ע ש

רעזייד^  לײן. פיקעט דער אויף ארעסטירט קאונסיל טרײדס רעדיגג פון נטי
 קריגען ױט קאן ׳שאפ סקעב יארק נױ קאםפאױ, קלאוק ארעץ

פיקעםען. געגען אעדזשאנקשאן קײן

 און נאלדבערנ ס. םון םירמע די
 דזשאבערס קלאוק יארקער גױ סאםפאני,

 געהאט האט סםריט, טע36 װ. 268 םון
 פארזוך א אין שװעריגקײמעז גרויסע

 פא., רעדײנג, אין שאפ א אויםצועםענען
 נױ פאר ארבײם סקעב אויטמאכען צו

 םון טרײדיױניאניםםעז נרופע א יארק.
 נרופע א געהאלפען האבען רעדיננ

 נאאד• דער םון הלאוסמאכער סטרײשענחנ
 ארױסצורד יארק, נױ אין פירמע בערג

שאפ. רעדינג דעם אין סטרײה א שען
 אויפגע־ האט פירםע נאלדבערנ די
 א מיט רעדינג איז שאפ דעם עםענט

 ״נא־ דעם אונטער צוריק צײט קורצער
 װײדזש דער האמפאני״. ״לארעיז סען

 א דאלאר 12 פון איז שאפ אין סקײל
 װערט װאס סוכיע, די האלבי ביז װאך,

 פון ׳,אדבײםער יארה נױ איז געצאלט
 ‘ארבײטס די ארן ׳סארט בעסערען דעם
שסונדען. האלב א און 52 איז װאך

 האםיטע טאון״ אװ ״אוט די װען
 נאלדבערנ״ די אז דערװאיסם, זיך האט

 אין שאפ א אויםנעעםעגט האט םירמע
 האט נאםעז, נײעם דעם אונטעד חנדיננ

 פענ־ דער צו גלײך געװענדעט זיך כעז
 ליײ אװ םעדערײשאן .ןשטײט סילוױיניא

 פע־ די אז אױםפאדערוננ, ,» . מיט באר
 קאאפעראציע די קריגעז זאל דערײשאן

 קערפער־ ארבײטער צענטראלער דער םון
 דעם אפשטעלען צו רעדינג םרן שאפט
 מעז אז דערלאזען, ניט און שאפ לארעין

 םאר ארבײט סקעב םאכעז דארמעז זאל
יארק. נױ

 ה. דזשײמם םון פארשלא: דעם אויף
 פענסילװײ־ דער פון פרעזידענט מאוער,

 לײבאר, אװ םעדעדײשאן סםײם ניא
 קאונסיל טרײדס פעדערײטעד די האט

 חעגרי פרעזידעגם סיט רעדימ, םון
 צו גענוםען זיך שפ'צע, דער אן סטאמפ

 אסת׳ן םון גײסט א מיט ארבײט דער
 םון הילו* דער מיט און ױניאניזם, טרײד

 נערוםען סטרײקער, יארקער נױ נרופע א
 דעם שאפ י׳א־עין דעם אין סטרײס א

סעפטעםבער. םען30
 — באפרײט. און ארעםםירט פײקעט

 אינדזשאנק־ ארויסצדקריגעבן פארזוך
געלונגען. ניט שאן

 דעם פיקעטעז םון טאג עדשםער דער
 דעם כײט אזיסנעלאזעז זיך האט שאפ

 און סמרײקער יארקער גױ 4 םון ארעסט
 אײנ־ רעדיננ, פון ױניאניסמען טרײד 4

 םון סטאטפ פרעזידענט אויך שליפענדיג
 םיט ערשינען איז װעלכער קאונסיל, דעם

 װי לײן. פיקעט אוים׳ן סםרײסערס די
 קארט, אין נעװארען באװיזען איז עס

 לארעין דעם פון מענעדזשער דער װען
 סטרײ־ די גענען עדות געזאגט האט שאפ
 װײט, אזוי גענאננען דארט םען איז קער,

 פי־ יארהער נױ צװײ ארעסטירעז צו וױ
 דעם פין אװעח בלאק אײנינע העטס
 כייט זיך. געפינט פירטע די ־דראו פי״אץ,

 ״פאליםמאז״ פריװאטען א םיז דױלןי דער
 אװעק־ םטרײקערס דיזע באס דער האט

 בא־ האבען זײ װאו קארט, אין נעשלעפט
)11 זיים אויף («לוס

איה>־* דא, איתר שםעהט װ?*ס —
אהײם? ערשט הוםט

נעשטא־ איז האנס איז ליכט א םיט
מיך און באלעבאסטזג סײן םיר פאר נען

אננעקוקט.

 מײז פון טױי דער אויס אנגעגליטע נאר
 פיננער די צוױשען און הויזענ־שעשענע

שליסעל. םײן נעזזאלטעז
^ אםשר איהר װילט —  מיט ט^קז

צי־ איז ארײן סומט ,טײ^ נלאז א אונז
 איד״ר אז וחנטען, זיך כ׳װאלט —

 םײנע םים איך .וואו םעאםער, םון קיםט
 זימע; טיר געווען. זײנען םײז^אד צװײ
חיים. דער אין לאנג אנער שויז

נעשושם איך האב םארשעםמער א
הר: אויוי . י - * אי

o פארמאס — m שעאכמג ? .
ל זיך האט םיד  אז נעדוכט, דעתדי

אוטדערװארט־ יעדע פאר גרײט איז זי
קײט.

 גע״ אוינמ, די אראיגעלאוס האב איך
מ טיט נוםען י  די «<ומז8 נױגנשי•* ג

יזע?.8ו «ײ ?1® קעשעגע אין שליסלען
 אממנתעטויאמן ליכט האם זי

אריק. חטנט צוױיםצר דער איז
נמפיגצן נים קענם איחר ור»רס< —

\ v שליסעלצ דעם
םינ• איחרע ארײנגעלאזט חאס זי און

חףומךקע• םיין זן8 טין• חור אין גער
* • ׳ שענע.

אמשר כױר: n ־וביך«8ו ח*ב איד
שלײ אייך, אזיי ftatP םצ! װעט
ארײעש??• סעל,

 דצם איד האנ #איחר ©mrt *ס, —
שליסע?.

®יגגער לאמצ ארויפנעטםצן האס ״ -
ל -SRnC• J«.»/ ׳' k»n &, ,יי״׳! 1 *

מער.
Dpn שליpoל nan נשיאזם איך por- 
pa |pp םיר otaPpt tia נעה| זיך ia t 

.poDaipnan npn
— oan — nnn זי a רװי taopi 

a״pi ד,8םײדל ךי םון — mp באסעו 
 ppii עני׳ז שכן. ;ײ?ם nptiia םיט זיך
יו*.1א ניט

pa psaiap a v ia נ?לענען a םיי־
 פים, pnponaunac I’opnna: םיס דעל

a״r a  oian poppai i נ?לענ?ז pia• 
I'npi’a onan pnpnna n  tia tip npn

tnpor ייר.- ביי __
a .םיט tpipnpi pa זי c־pipoa>r 

a tpuupn na tPi'ia . מי לי
ta ,tnptpno'ia oan op זי oan 

lie PVTir’K opn e t^cp tsaJ pnaor 
•po pa onpnpj oan n  oan ^pv> a 
'6 — npoa ביליגם, גאנץ npna f a  op 

תג nn»a npn'a מפאלען  םימ םינקמנ
uatpt, װי a ד1נל םאח»יד?נםאמי־נ  «נ

oan MroWn איז npn'a tPPacvuana 
a no ca> nn«a צױם• מאתרערלינ׳ת.

ooaajt>an nn onwnn׳».vn o 
am can ס״ד¥ל ocanp̂ cana ײ 

•opn iaoM v* a •rarer nt onan
Jj ,־_ t■) i ay. i

n#,npBnpp״pn א םיםBanנעלaזט pa 
יםנ?ז?צט.1א זיך

prnnpnpnn tia pnpnc tpi'ta ,האבע 
taopi tvnn a ■ נים8 םיין pa םיט » 
 nac םון ניט װייםט oan ת?^יכשײט,

oan ,ipopo^ bd םיר זי a 1נעטא װײז 
שםול. a אויף

זיצט. —
ס נעײעז איז סײ ־ז־י י .PDopnp ת

 oan זיםשײם די .nn tvpaorpn a סיט
 נעשוױקט tia Bit tpnp' onaopi פעם
tpnp' ננ.1של

 taopi, אכטוגג oan pooanpPai די
n אסי ױי  Bit v a ,טיי Pa inopi” t,,; 

”iv'inn opn o םים nnpn'ncivoDTpt 
tic man .גלאז rn ^ p iip ia  pa מיט 
pc nan זיך n npn pc pa״npD .םײ

ta ,tpnpipi iiiona oan nnn איד 
 tic ppn אױם׳ן nppiv tPtaP ניט זאל
ta*. זי nn'a oan ארײנגע־ לפפעיוע 

pa oppor ניאז יםײן pa צפםישט opn 
־'t oan lannpn .nppiv םpנpnל'npנ ע  נ

v ia  opip 11 םיה tnptpiD'ia oan op'
n זי  onn opj'ii ,םיט אױגען .nan 'n 

.tppopa די םיט
n oan ipo' נל?זער aננpיף1א פילם 

oan .נײ an nnnט n״o צװ״טעז ta>J 
a oan tpnmtpn״pnpn מל  ל.aםaכaנ לי

an nלpבaסטע n<a oan צונpהaלפעt 
*i .ביסיאד '•

npn זייט איהד — 'nr a ? — ־אט 
taopn npnc a ' t .לטוליננ•

tpoanv tpnpnc nn'a tic tao npn 
 נלייכ־ tpnan oan ,tw'ia איחרע םיט

 tpoan מיר, n'ia taopn בליין a *ײםינ
tpp v ־סיר a  ta ,onat»no»w בײ nn'a 

pnnpo'ut ta nac ttrum oarom ac- 
v מײגלימ) a  v ta  ,iprnjie נין xan

Hi * 4 > 1$ *1!׳ m ■t*l *

 באשטעטיגם האיב איך אז און
: געענטפערם אפנײגעגדיג האלב און

שרייבעד. א יא... ־—
 גע־ דרעה א זיך םײדעי דאם האט ׳

םארטראכט. זיך און טאן
אי בין איך בײנאכטי שפעט  װאס :

 זיך דערהערט צימער, איז זיך צו ארײן
טיר. אין סאלפ א

חנה? #שפעט אזוי —
ציםער, אײער זעהן נעקוםעז —

 זאג א זי האט — באװאוינט איהר װאס
שװעל. די אריבערשפדײזענדינ געםאן

 בוך^י א לײענען ־איהר װילט —
װילט^' איהר װעלכען אױס אײך קלײבט
 בוך װערכעז אויף באשטאנען איז זי

איז. עס
 אײנען אץ האבען דארפם איהר —

 באםערסט, זי האט — שטענדיגע א הויז,
שעהן. אײך בײ זײן שטענדיג זאל עס —

םארװאורף, א םיט גערעדט האט זי
 איהר געהט עס װי געזעהן האב איו און
 זי װי גים איז עס װאם לעבען, אין

 איר האב דערבײ ;זײז זאל עס אז מײנט
 זיך האט װאס געםיש, דעם באםערהט

 םײער־ איחר םײדעל. דער אין געפוגען
 איצטי־ איז גאסעךפרעכהײט כםעט דינע

 דער י ראםאנםישקײט. תםיםות׳דיגע גע
 שטימוננ איהר םון איבערנאננ שארםער

:צוננ םײן געטאן באװעג א האט
 אײננע״ ניט זיך איך האב — ח:ה —

 געזעגע־ בײם געטאז זאנ א און האלטען
 איהר גליק. דאס איז אײך םיט — גען,

רעדט. איהר װאס וױיםט
 האבען אויצען די איז חנה׳ן בײ און

 די אי פרעכחײט, די אי צעשפילט זיך
 צױ םיר האבעז זײ און תמיםות׳דינשײט

דינ: ריקגעזאגט מצנ זי
<t ױ1א ? נליש... פיל אזוי אטת, —

גליק?~
4 jUfVJk. • 1*׳ * ־ י * י ־י ׳ י
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ע די צ אנ ו ג ע נ « ה ױ ע מ ־ # עו ט ײ ב ר #  
ג נ ענו אוו ט ב ײ ײ ז ט ב ײ ט ז די מי  

_____ ע ד ענ ק ײ ר ט ר ס ע כ # ט ק #ו ל ק

 סיז באװעגוגג ארנייטער אוגאניןידםע גאנצע די
apnpoa איצט שםעהט rm pae י זייט תאטוי, אין  ני

m•’ 1גי םון קיו^וקםאכער םטר״קענדע די םיט ןיים g
סא־ דזעאנערם או] םאנופעתםמורער pig?p די

pttt«pior:g כען  p?g[ די *וברעכעז צו Ptglp' 
״ כד♦ ױניאן, םאכער tg קענען )p)gt ז t ארונ־ םעהר 

 שעפעד. רי אין אובײםם־כאדיננוננע! די םערדריפען
 םיהצט אמעריקא פון נאװעגוננ ארבייטער נאנצע די
 דער tia nn דעם אויוי און ,op פארשטעהם און עס

 גרייט ivoipw באחזמונג די איז ױ;יאן ק<צוקםאכער .
 *10KP ׳פווערען ױיער אין קלצולםאכער די העאםען צו

באלעבאםים. פארביסענע די נענען
 ן ױ־ קלצוקדאכעד די cgn היאױ, םאר רוף דער

ogn |gu ארגאניזא* ארכייטער די צו ארױסגעשי?ט ■ 
 נעפונען וזאט לאנד, איבער׳ן און pרgי נױ םון ציעס

g װאריםען ttglpag .ארנאניזױטע די אוםעדום 
תנוגכ אדנייטער  איבער׳ן םון און pig’ נױ םון נאו

 ײיכ־ די כאנרייפען םאר׳ןוםעהען'און ל»:ד נאנצען
 *ptglp ippig’ נױ די םון קאכזןז דעם םון מיניןייצו
 צי געוויע!, איז אוםעםום נאשאום דער און פאכער,

T װי גיך אזוי הילוי צו ססרייסער די קוםען ltpo, 
t" ען5זא nogp opi preptoige |ptgp זיג־ » ביז 

ענד. רײכען
 דער םון רוןי חגם אױןי ענטםער ערשטער דעו

 דינ־ םאראכט^נען נעהוםען איז ױני*ן ?לאו?ם»כעד
 ארבייטער־ *רגאניזירםע די װאו דעטראיט, םון סטאג
 אטע־ זער דורך רעפרעזענטירט אמערימא, םון שאפט
 איהר געהאט האט <ײנ^ר, אװ םעדערײשאן 1רי?א

 אינע־ האט igwjnygp די פאנװעג׳פא!. יעהרציכע
ם א אן צײנם ״  האט און פדאגעז, טעכנישע אלע ז

 אויםדרי?ע;ריג רעזאלוציע, » אננענוםעז אײנשםיםינ
j Mb נױ םון םטרײ?ער ?לאוסמאכער די צו שםיצע 

 נענעראל דעם באאויםטראנט רעזא^וציע די יארת•
 אן ארויםצושי?עז נצײך פעדערײשאן, דער פון קאונםיא

 |g אננעשצאםען זיינען װאם ױניאנם, »צע צו »פי<
 געבען צו אויפםאדערעגריג זײ *רנאניזאציע, דער

 אאנעםיה 1אי העאםען אח »,1הי< םינאנציעצע שנעצע
 םט»־ײ?ער ^*ו?םאכער די ipjpp זײ װאם אצץ םיט

•noKP שװערען איצסיגעז דעם געװינען זײ העצםען צו

 חןר פון םיהרערשאפט די וואם שטעצונג, די
 1אי :ענוםען חאם נאװענוגג ארבײטער *מערי?אגער

 אוים* איז דאם װי םםרייק, ippKopiglp דעם נאצוג
 *־אנע די װעז רעחןם זייערע איז געװארען נעררי?ט

מר איז ?אנווענשאז, דער אויף אויפנע^םעז איז  זי
 נאדײםוננ. גרויסער א םון װיכמיג?ײם, נרוים םון
 גרין װיציאם ■רעזיתנט פו| רעדעם ?ורצע די אין
 אויםנעדרי?ם איז וואצ, מאטױ וױים־פרעזידענט און

 ?צאו?םאכער רי צו םיםפאםיע םוצע די נעװאדזן
 םען jpp רעדעס די פון ?אםף. איצטינען זײער אין

 צאנע וי אויסנעצייכענט םארשטעחען זײ או זעהן,
 ?וםט װאם אצעם װענעז אינפארםירם נוט זײנען און

 זײ דאס יאר?. נױ אי; שצאכט־פעצד דעם אױן• פאר
 םאר ■ונ?םען אלע די אויסנעציימנט פארשטעהעז

 אוז ?אםױ, אין ארוים זײנען פצאו?םאמר די װעצכע
 פולע די אויםנעדרי?ם זײ חאנען שטעצוננ ז״ער םיט

 *!)צאוס־ די וועאכע פאד •ונסטען די צו אונטער^טיצוננ
 אויםצונ ?ורצער נאנץ א איז אם פעםםען. סאכצר

:רעדעם די םון
 אנדערעם צװישען האט גרין וויציאס ארעזיחגנם

נ?נז«נט:
 אתאכיזירטע די חום דעגק, און פיחצ .איך
 *M גריים גאנץ «ץ• ד»ײ באװעגוננ ארבײםעד

a אויזי רופןן- n אינםערניישאנאצ די סח אאיצ .
פינאנ־ פאי יתיאז ײאירימרם נארס^גט ציידים • ,״ * * ׳ •>p a  y & rt זײ חיצ* מוראציימר a inevp 

ײ נעדעכמע} אר• »וימצוחוױםען זזבען *

״e•׳נ &
t

i ׳.i ■.־•־.

m ,4«ו ארבײם־גאדיננוגנעזa ak«slhaiak4aM iMaaaa aaaillנאדעכםינגג זײנען בידמנר ,$ר
a a a a A A a a י י -  ®רויעז סםרײקער, די געחזח

ndHNma fa t * f t, זײ. מיו
j a אציציי, חװ־• 

,.r M W f M *%. »  צייחנן. .
piv ̂וחרעז אימ̂ן אוווןקם םון יי״̂ם

נ »יו ח (  יד ^
i מ*ם i 

, ז ף ו ו ו מ ן ן ^ ;

דעם אױף און פיגאגציעי *•*ורוםען
 :ױ אין ארכײטער נרידער אונזערע פון רוף

יארק״•
 געזאגט ה*ט ײ^א םאטע וױים־ירעזידענט

אגדערעס: צוױטען
 גארמענט יצײדיס איגטערגײע^נאצ די״

 יצאגע א אין איצט זיך געפינט ױניאן װאירסעים
 קצאוסםאכער די עגטװעדער ד^ס םײגט, װ^ס

 ארבײטם״סטאגדארדס זײערע אויפחאיצטען זאאען
׳טעפער, די אין ארבײטם-באדינגונגען ױניאן אוז

 דעם צו צוריק אוםקעדען זיך זאיצמן זײ אדער
 ״סװעכד אםאיציגען דעם פון צױיטאנד טראגישען

 דאס דענקט, און םיחיצט קאמיטע אײעד עאי״...
 װ*ם ■רינציפען די אמבאטראכט אין נעמענדיג

 • אין נעמענדיג קאםוי, דעם אין םארװיחעצט זײנען
 די םון װאוי^טאגד דער דאס אםבאטראכט,
 אין איצם ׳מטעהט ^אוקםאכער אתאניזירטע

 די דאס אמבאקךאכט, אין נעםענדיג און קאז,
 גרײט געװען שטענדיג איז ױניאן קאאוקםאכעד

 ארגאניזאציעס ארבײטעד אנדערע הע^םצן צו
 מיר, דאס םיר, בא^יציסען קאטםעז, זײערע אין

סאנװענשאן, דער אויף םארזאםעצט זײעגדיג
 םאראיציש, הייצו״ צו זײ קומען נאר ניט זאיצעז

 אויך קוםען היצןי צו זײ זאאען מיר זאנדערן
זיג. זײער םארזיכערען .העצפען צו סאטעריעא,

 מיר װאס טײצ סאיינע א זײן ביצויז װעט דאס
 זײ װאס אאץ דאס םאר צודיסגעבען זײ זועאען
 םאר געטאן םריהער הינזיכט דער אין האבען-

ארגווגיזאציעס״. ארבײטער אנדערע
 קאאוקםאכער דעם םון אפשאצוגנ ריכטיגע די

 סע;ט עטיליכע םאר בלויז ניט סאםף, אלס םטרײק
 קאםף פרינציפיעלער א א$ס נאר װײדזשעס, אין םעהר

 םון רעםארםעז, אינדוסטריעיצע •■וױכטיגע אײגצושטעאמן
 סיצאוקםא־ די םון צוקונםט די אסהענגיג איז עס װעלכע

 םאר רעדט ארגאניזאציע, זײער פון װי גוט אזוי כער,
 דער םון םיהרערשאםט ד« אז באװײזט, דאס איצײז. זי

 נאכנע־ ריכטיג האט באװעגונג ארכײםער אטעריסאנער
 קילאוהמאכער די אח יארק, נױ אין האםף אונזער פאיצגט

 דעם םארגעסען ניט קײנטאיצ זיכער װעיצען יארק נױ םון
 דער םון אויפרוף ברידעריציכען און סא^ידארישען

 איצ̂ע םון און יצײבאד, אװ םעדערײשאן א^ריסאן
 זיד אפרוםעז דאס — ױניאנס, אנגעשלאסענע איחרע

 װען םאםענט דעם אין ?צאוקםאכער די הע^םען צו
* * *!נויטיג אזוי איז דאס

 די םון אפיצ דעם אױף ענטפער צװײטער דער
 אפרוח דעם נאך גיצײך קיצאוקםאכער, םטרײסענדע

 געקוטען איז דעטראיט, איז קאגווענשאז דער אויף
 גױ אין באװעגונג ארבײטער ארגאניזידטער דער םון

 םון האנםערענץ אײנדרוהסםואע זעהר די אויף יארק,
 בײ־ פרײטאג צעצטען באוועגונג, ױניאז םר^יד דער

אינטערנעשאנאצ. אונזער םון אוידיטארױם אין נאכט,
געװא־ גערוםען םאסטיש איז צוזאםענקונפט דער

כע אידגענד אהן רען  האט עם םארבארײטונגען. ווע̂י
 קאנפע- םאר׳ן רווי דעד זינט מעג דרײ גענומעךביצויז

 זין זײגע; עס און געװארען, ארויםגעשיקט איז רענץ
 רעפרעזענ־ האבעז װאס םארשםײער צוזאםענגעקומען

 םרוי־ און טענער אדגאניזירטע 800,000 איבער םירט
 םעכטיגע די אט א\ן יארה. נױ שטאט דער אין ען

 נױ םוז באוועגונג ױגיאן טרײד דער םון שטימע
 געאאזט קראפט גאנצער אידזר טיט זיך האט יארש

 קאאזס־ סטרײקענדע די םון זייט דער אויוי הערען
 געווען: איז קאנםערעגץ דער פון אויםרחי דעד מאכער.

 בראווע די צו ף5הי טאראצישע און ^פינאנציע^ע
סטרײקער!״
 איצע םארטראטן געװען זײנען קאנםערענץ אוים׳ן

 זײט בײ זײט געזעסען זײנען dv ױניאגיםטען. טרייד
 נױ םון סאונסייצ טרײדם סענטראא 1םו םארשטײער

 אמאיצגאםײטעד דעד םון דעאעגאםען די םיט יארח
 די םון דעאעגאטען אםעריקא; פון װארקערס פ^אדיננ

 דע־ מיט אױסגעםישט זיך חאבעך ארעםםעז ירינטיננ
 סטיםשיפ־ ױניאנס; רײ^װעימען די םון אעגאטען
 ארביײ דזשו^ערי #בע<ןער ארבײטער, שיך קאוירקס,

־ ארבײטער םוירניטשור םאריער, כער,  אאע ע,5א ־
 גרויסען דעם םאר אײנעם איז אויםגעםישט זיך האבען
 םטרײסעמ די םאר היאוי שאםעז צו קא*ז»טיװ צוועק

 דעם געגען האםןי אין שטעאען צו ויך סאאעהםיװ און
 מאנוםעקטשורערם ״אינסײד״ די װאם אינדזשאנקשאן

 אנ־ אאע סטרײסער. די געגען ארויסגענומעז האבען
 אז אײגגעזעהן, האבען קאנםערענץ אוים׳ן װעז^נדע

 אינדזשאגקשאן דעם באקעטםמז צו וועג דער,בעסטער
 די צז שטיצע און היאוי םוצע זײאד געבען צו איז

 ילאגע, ריכטיגע די אײנגעזעחז האבען זײ סטרײפער.
 און םאםענט קרימישען דעם פארשמאנען האבען זײ

 הינזיכטען אאע אין היאוי — איו בודאאוס חנר
^אוקםאכער־ױניאן. די און סטרײקער זײ פאר

״ ♦ ײ
 <ןאנ- היםמארישער דמר םון חנזואטאט דער און
 אוגזער פון וױנקאאך אלע *ין pir זיד םיאמ פערענץ

 קאנפע־ דער ®ון באמצוס חנר באװאנוגנ* ארנײםער
 אױוי םטרייסער קאאותםאמר די חאלפען צו איז חנגץ
 ארגאנײ צו באשאאסעז חאס כתן אופגים. יחנגע1פ»ח
nrrt ̂א ®ח חנממסטחמױא נרױןמ א  ארגאגיזיר- א

n נױ. פון ארבײםער םע r צי יחאצ סימי יוןם 
 חנר פון חאנדצזנגאן ברזמאצא די געגעז יראנמנסםיחןן

w אךנםצןיחנגדיג •אצחױי, arm n ססרייקער rvrן 
 קײגסאא אײז װ*ס W א ®אדוואס, oir א אחן םאג

 וחנצכאז איתעגד vm נױואראו מחארס נים אריחעד
jm ניו tm סטדיי§ r ייכעז11. דאס vrm אױך 

 ארטד אנואוע די ארגײםער,*! n אױפממאחנרם
*m m  i t  t r t m דאר אױ«» איןמאסימי די
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 חאמן פאגפעחמץ ףנר אויף פארשטײער ד< וױיט װי
 איז ק^אוקםאכצר די םון ?אפף דער אז באגריםען,

 פ<יכט זייוןר איז עס דאס און קאםןי זײער אויך באםת
 ווע״ געװאונען דורכאויס זאצ סטרײק דער אז זעהן, צו

רען.
 חאט ק^אוקםאבער די םון קאםף דער אאזא,

 דער פאר קאםןי א םון כאראקטער א אנגענוטען איצט
 נױ איז באוועגונג, ארבײטער ארגאגיזירטער גאנצער

 די באריז גיט בארירם װאס קאםף, א איז עס יארק.
 םױ און דארםמז קאםוי דעם אין איצײן. ^אוקמאכער

ע םאראיגטערעסירט זײן וױרקיציך זען  ארגאניזיר- א̂י
 גא- ניט זאצען ױי ױניאן װעאכע צו ארנײטער, טע

 זײנען װאס נפשות, טויזענד 160 די און יצאנגען.
 דער םון צעבענס־עחזיסטענץ זײער םיט אפהענגיג

 קצאוק די איציח. ניט איצט זײגען אינדוםטריע, האאוק
 אר• גאגצע די זײט זײער בײ איצט האבען םטרײקער

 גאגצען איבער׳ן םון און יארק נױ םון בײטערשאםט
 קיצאוק• די העלםען צו גרײט זײנען אילע איצע, <אנד.

ענד. זיגרײכען א צו ביז מאכער
ױניא• טרײד יעדער :אזוי ̂אגע די איז איצט

 אאנד גאנצען איבער׳ן םון און יארק נױ פון ניסט
 איו באשיצוס אילעםענס קילאוקמאכער. רי םיט שטעהט

סטרײק. םאר׳ן געלט זאםלען זיך נעמען צו ענערגיש
 אעצטען יארס, נױ אין קאנפערענץ רער אויף
 געװא״ אויםערװײיצט םאאץ אוים׳ן גיצײך איז םרײטאג,

 30 םון באשםעהענד קאכץטעט, עקזעקוטיװ אן רען
 דורכצר גענוםען גיצײך זיך האבען װעאכע פערזאגען,

 גע״ געםאסט זײנען װאס באשילוסען איצע די םירען
 גיצײך האבען סטרק־םאנד םאד׳ן געצדער ארן װארען,

 צר אויך םעז סען דעם צו ארײנקומען. אגגעפאנגען
 קא:- רינג ארבײטער רעם פון באשיצוס דעם רעכענען
 שאםען צו פריה, דער אין זונטא: ילעצטעז פערענץ

 די םאר דאיצאר טויזענט 50 מעגיציך װי גיך אזוי
 בא־ דער איז םון װיכטיגער אבער סטרײקער.

 פון געװארען אנגענוםען אײנשטיםיג איז װאס שאום
 *אוד צו שעפער, געםעטעילטע די םון קאאוקםאכער די

 וועכענטיליך םאדדינסטען זײערע םון פראצענט 20 לען
פאנד• סטרײס דעם צו

 האבען צו פאדםעלם גיט געװיס האט איצץ דאס
 םאסע גרויםער דער אויף װירהונג געװינשטע די

 מעהר נאך געװיס װעט דאס קאאוסמאכער־םטרײקער.
 סלאר זײ האט דאס קוראזש. און םוט זײער שטאדקען
̂, דעם אי; איצײן גיס זײגע) זײ אז נעוויזען,  און קאם

 ברײנ״ זײ װאס אפפער און אנשטרײנגונגען אלע אז
רעזויצטאט. געװינשטען דעם צו םיהרען װעלען גען

םיה־ און װיסען קי^אוקםאכער די װארט, אײז א»ן
 סאםוי. גרויסען דעם אין אילײן גיט שטעהן זײ אז לעז,
 ארגאניזיר־ גאנצע די שטעהם זײ םיט זײט בײ זײט
 זײ מיט זײגען איצע אמעריהע. םון ארבײטערשאםט טע

 שװערען דעם איז זײ העאםעז צו זעא, און לײב מיט
 האנט. ברידעריציכער, אםת ברײםער, א םיט סאטוי

 מאכען םוזען אויך װעט דאס »ז זיכער, איז עם און
 עקשנות־ אײננעשפארטע, די אויף וױרקונג שטארסע א

 םוזען ענדציך װעיצען זײ באיצעבאםים. סאאוס דיגע
 זײ דאם אויסװע^ הײן ניט האבען זײ אז אײנזעהן,

 זײן װעט װאם סעטעאםענט א צו יןומען מוזען וועאען
 וױ נוט אזוי סםרײקער, די םאר צוםרידענשטעאענד

םטרײס. דעם םיז םיהרער די םאר
m ± *
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 זײ- עס אײנגעשפארט װי גוט גאנץ װײסען םיר
 איצטיגען חןם אין מאנוםעקטשורער קלאוה די נען

 גאנצער דער פון אפרוןי װאריםעד דער אט און קאבי(*,
 עפע־ םוזען װעט באװעגונג ,ארבײטער ארגאננזירטער

 װאס צו אײגזעוזן מוזעז װעיצען זײ אויגען. די זײ נעז
 דעם איז ‘אנטװיפאונג,עז לעצםע רי םיהרען קען עם

 םאר־ אגהויבען אםשר וועלען זײ און ססרײק, גרויסעז
 אײ״י זײער סאז אח געשטעלט האבעז זײ אז שטעהז,

 קלאופ םון.דער צוקונםט די װי גום אזוי צוקונםט, גענע
 —םא, לעצטענס זײנען װאם קלאנגען די אינדוםטריע.

 א באצונ אין מארקעט קלאוק אין געװארען שפרײט
 םון אגשטרײנגונגען די און סטרײק, םון סעטעלםענט

 האבען װאם פערזאנען די ״מעדיאײטארס״, מאגכע
 ויך חאט צדדים, בײדע צװישען ארײנגעםישט זיך<

 נאטידליך װעט ױניאז די גארנישט. םיט אויםגעלאזען
 בא״ גאנץ װעט װאס סעטעלם^גנט א אויוי באשטעהן

 טרוײ דעם םון םארבעםערוגג די םארזיכערען שטיםט
 האבען קלאוהטאכער די װעלכען אין צושטאגד עריגען

צײט. לעצטער דער אין געםוגען זיר
שווע־ פון װאכען םוםצעז קאםוי! װאכען םוםצען

 כחות םאראײגיגםע די געגען מאםוי םארביטערטען רען,
 די וןי<ף זײצר צו האבען װעלכע באלעבאטים, די םון

 איג- אן און <ואורטס, די פון ריכטער די פאליצײ,
 די איגעשװאכם האר א אױף ניט האט דזשאנקשאן,

 גום אזױ הײגם, סטרײקער! די םון ענטש^אסענהײם
 חנם אח ארױס ׳זײנען זײ װאם טאג ערשטזנן חגם װי

 באגײםםאחג^ איז םוט םים םול זײ זיינען סטרײח,
 שעאער, די אין זיר אוםצוקערען ניט אנטשלאסען גאגץ

 וחד נאכנעגעמנן ורןנצען םאחגרונגען זײערע סײחגן
 אנ• חפא וױלען באלעבאטים קלאופ די אויב איז רעז״

 tinp וײ וחנאען צענגער, נאך חאםוי דעם האאטעז
 אוןמװ־ גרײם זײגען פאאוקשאכער די דאם אײגזעחן,

 נריייו זייממ זײ דאס ארויספאתחגג, זײער נעםען
 wm קאמי דער אאמ װי אכםעגדיג נים קעםטעז, צו

; , - / געדייערען. םוזעז נאד ;
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 םםרײק פוג׳ם םיםואיין גאנצע די רעזוםירעגדינ
o איז n ^סעו מאםענט, איצטיג Dm )K||pi M«PW

:םאצנענדע
פאצשץ rip די אבטענרינ ׳ניט

כאצעבאםים
■ m *

די יו*ס יראפאגאנדע
די Mיייימ n 1גי

סאליד אזױ ■ונקם
סםריי

Iff

m:'* י״ ־ , ,  *.} \SA.

באקוםינן. «ז 7אי op וױ געצוממ זײ
 ארביײ גאנצע די אח זײג^ צוױיםמר חנר *ון •

 כיז׳ז צאגד ml אײו םון םענש, אײן וױ נמד-ביותנוגנ,
•iruru, די פון «ײם חנר נײ pimp ,סיס סםריימר 

m  r n m  tvocnp a n זיי פארצאנג n ומצימ 
^ו «ױו wpi אצצס סיט  Darn* טרייד די נ״מציד. נ

m r  n o ת מר ma י ײ *ר־ יון פאריימ׳נן ארנ

באצעבאטים, די םון אפאזיציע םארגיטערםע די
 ווערען וואס ארעםםעז די פארם^צנוגנען, ■אציצײ די

 ארויםנעצײנם װערען װאם שםראיען, די און ג^סאכט,
 ,1אינדזשצנ?שא דער װי נוט אזוי מםםער, די אויןי
 נעהאט בצויז ה*ט נעװציען, ארויסנענזבען איז װאס

 די םון װידערשםאנד יעם םאמז צו װיר?ונ; די
Pig>p און נרעסער אצץ םטריי?ער ippiwjd. האט עם 

)epigDrjr זײ חאט און ה^םנוננ און נצויבען זײןר 
 ואה די אי« עם נעחנכם וױ איגערצײנט םעוזר נ«נך
ר מד •י תצ  ניז וױ אזױ .iptopp ארוים זײנען זײ ו

m איצט, an םאר זײ o n  *pt דער :אױםרווי א״ן. 
inpua mm feap ומם סםרייפ דער ביז nmmwi

מן זיי ייאס a אתיס זיי n  pa איצטיגצן wap. די 
ס or »ן וױיקנה ססרײוער ע m וי as די >»p סצאנ־ 

 .ם׳ותרם ta ,{PD'naniH נאצ?גאטיס די oa» נעז
lava n געםאכם m  xmrfip ton.״ ta םיחצזז זײ. 

o n  e ’nat ,ססרייק״ Kuaa ̂ tanap b en  warn
w םםרײ?צר, די *ײישצן o n  J im  fafan » נצזי־ 

Vi»f אציין זיף זײ IPJPP נצאפס, ריזע נעז m 'V,
ריטײצ־ די אין אײס«יר a tpoae וועלען זײ ימו

xrm« ייw pnrm  m jm  v r m 'jmmnmn
dpi מסירימ iptpp *n VHBi i i W

o'Daamaana■• rtn  iM k , ( m i  tyropto’iD
JMp^iafe »n tie  jn ro  .man

«ויי איינ ' « » tm  op n i l  a a a iiT if  n t « i

 קאנװעגשאן דער ב״י ,משױדטש־םענזאציע
ליײבאר אװ פעדעױישאן אמעױקאן דער

• ארסיש׳וי ךיזער מי ד ו m גי m
ו ייין 3an »ױ װײט׳וגס. רער פון נן

ippnpaa i n  na tanputan i n » 
na lannnvo י ו נ ײ mm a י m n ia

in ײוו.11קןנײ«« צוױיס«ר* i»t im 
’m» raatoD ־

(tn m n a  r m i a ia • a) 
utH .n in

tpii׳tae. די iniiap׳opo'oap*iaa •״( 
lasaat i* שױן נען n n  am roiae tm 

ana ,m און שען a il n  iposaioips'a
ippojp ta in ז״ װעצנע n  tw iai, 

ta ,opoiainp m  oan'o (i»im ךי 
a i»n opii tanpiitgp ,שסיצו ia  ina 

*pamaoaii ma ,dp’piijpo priyj 
ntp§a>p .םיין יוסיתנגון *psnona 

tra״t ta ,trnpt איז נוננ in  t נצױז tm 
n די a״oo־ornti(atn n  ipn’a jpo 

 iiaa tptnpnprjitpt a tpnpt’1 וועט
w פון a  me .tavtpntao m tat ipi 

trim שפיצצי a •a נאט  ,iprtpo n 
 D3ai3P) Dan ip און זיך, םארשיעטינ?ן

 איז נצ״ו MPatJPD a סצנװענשאן דער
a׳jpo poenp pin

pmattpo-romro. די
jpnpj na pom די  rvaro  vn n 

' .on מיט םור
tartpntap i n  lao נופא eai tm

 n״oipma«13צײכונס3אויסנ אן געװען
o צורינ ם׳ומט מענט״ n די nmtaP•* 

PPD o נוט שאן n  iae tm .ippjnpt־ 
tp>p’p אינחאלט tanpiitap i n  no, 

 opn ,D'aien tm lartpntgp a *לס
op אויך t”Dipma, ipoit a t”t• 

d .a i. י1 םענט״. n  opn rvaotpo 
ig 1י״בא oan .oppp — tpolpn די 

Tt tpnan pmaojpo i דעלדען n  tie
פארנעשטעלט. ניט גאר פריהער
 ?אנװענשאנם זואו שטעט, ארע אין

m אםער. רער םון PD״a lg r« יוײבןר 
a IP11P1 איז פארגעסוסען, װען ז״נע;
o פאד ta — םנדזג n זונסאכ tpmw
iPD«na i װאך ס»נװענש*ן אייז n  |ia׳ 

3la tn״;a זאלען n i tna>Pt״ipo־ 
o צו פיהרער n n  jpolan אין P3tao 

IPttp: tP3”t o טשוירטשעס. n n  n 
o?tp o 1פא צ?סציעס n םשויו־ די אין 

i די איגער משעס n  tie tpaatena 
 •pt אױך ean אזוי נאװענוננ. ארבייםער

o’a איז זייז זאיט io n. חח א o n, 
 סו; אסס׳ן tproonp o:po יאנג רי ה»ט

»K נעחאס דעטראיט  ״1tna tna>P״
nn'a tn זאי IP ta יז,1נ דענם ’DPTta 

a ?פארזאסיוננ. ספעציעי־אראנזשירם
ipo’a י1 האנעז io n םשוירםשעם 

 ײ•31א די tna>«u״a גיה שיאםען8ב
 ־oonp Dtpo יאננ די און םיהרער, םער
 in’a tpt'tpptp’iir האט t'ooa שעז

•lP'j'it צו אײנלאדוננ
 טשויר־ די — npoiptt npita איז
 tie iPebamptprvovttfD na טשעם

םיוד ipo«3ia ״;p ניט װיציז דעטראים
oepj pipnrppo iae in ; ניס װיצ׳נן 

אװ?נוננ3 1ארבייט? די װאם הערען,
• •iae זיך טיט שם?לם

 טשוירטשעס די tpoan םארװאס?
innm די ta אױםגעפונ?ז,  ipo«3ia 

 PDHD די tpsan ? אייסורםים ײנען1
 ו• ta ,eppiota ד?טראיט פון נשסות

 nsppint a im Mttpnas 1ארבייטע
t ?ראםט a n ^  IPJPJ?

iae i ניט איז oai נייז, n.
i איז אמים• ra נעשיכם? די n

 נ?נוי ויך ם׳חאס און ?ם?נטציפ?ײ»
.Di’Daa ean op ean דעװאוםט

otan a eanpt tpsan o איז n די 
m אפעז־שאי  no einireppeuae 

i אינדוםמ־י. אויםאטאביל n 1?סשײםנ 
ia קאםוירם eanpi ean D'aien tm 

nae •>ai pn״*eaoa tpoiao Pin,־ 
 man eipmreAevao tie איישאנס
 אינסריגאנמדייד־ ta tpoatw ג?שפיצם

po.
na .e .a i n  tie tavtptuap a. .י 

tpp ייגי^זס םרייי ססיםוצ^ן pa 
 tpnjao ptnnanriae•1 די tpn שםאם.

a im s ean •> .na •e .a i n  tie iae* 
 at tarmuap pjnna>’״־n די »י ם«ז.

ta potfm a o>a tm ^ ,a ie n  pa pn• 
tro3pn mm mn nr .m גענעבעז aim 

tnnnana די ipo”3ia ^sarnarm• 
m, די או־ײניאמז נים pa taajpiuae

trtpp tp i — גןו<;tria *i a*
3 u p>»ס, י מי pi i• זײ נ n  iP tran

tm ip .ipjpp **» tm ,tie ־ 
unPeitiaa m וריידײס pa

»i  tPii3iJtm«3 jpeupi ««t tp 
i רי tP3«t ״f reps ta טשויתמהס, a 

.IPtaPtp on mnm ipe״3
ippiii m  am im im iw  pa 
atampaim ir r n o  tm p esw i 

1 psipn (i«ip>np n1 י« peaaaa 
m יןנג eea tpreenp ojpo׳tpaan t 

•mn tPinmi* iP”t iae tpapjpt 
ptnpnne אײנצומנג *.tni .tm  i 

3 a tpna «tיננ1יצ; ta tpmm ,n 
eap a״>pu e m n n e  ; oin  iae t 

3 eeat e>aײ t,״ tpp זײ o n  tpjtipa 
'*!.leap

,ttnnpip n  tm o n 
tpapilp ipipsa ta tm em na 

empnea dp ipn ױ (W  ipe’a ion 
•I'eea tproo’ip dips

ipo enpnn rip a oipn dp ta 
jnr tm ipo pa ; m שוין at id a 
m אויד m  «inn i n  ta ,tPtiann 

ipo’a io n  i n  tm יאנג o’ip djpb• 
a 1P3'R oaapds a tm t'ooa trre 

 dp nm ,oiaee po *ppro, נאנצע
s  ot'oepraa tnpn״IP3n iae ia n* 

•ian a ia ia i a>an a tm
 enpenao ,oan פאנװענשאז די

n ניט ייר, » )  n  innatra djpppi 
tm a ipnpt oai ia i tm .MtToa• 

lie om rr ia*tr n  pe m tn a ra 
aan a n p en די mao in  tavipnigp 
tm ,tponptaa רױם ra (jp«to”P n 

a tnaimt pcin״po pt די *npDra 
.trunrn'iamptuap poootao 

*pn opipoaa i ’ta *nai «3 in 
:m n ip t oai tn

 ־aor porr'aiae די pa pai’p די
na ,ipo ױ וױפיצ ePperpnae oipn 

*in re tm amtmp lainpo on  tm 
iat tm ,opro ניס tn ’iotp םיס i n 

ipo’a io n  n  tie trPitan םשױר־ 
oai .opto כיינם *n  ptpea ta ia i 

ta ,rmaiootaD די tpwpo-tipj, יר 
iar yi’P n  ona tnru O’arr ta't 

t״.T>m n  jpnpnas ,tronrora np 
t״*ia t jpotpw o’a io n  pa tpt 

po rorap lam ps o n  tm ipone 
 tpsaoipeu jp3it ”t pa טשוימזשעס,

oan ,oai די a uaraion״>tpsan t 
ptr rn  jps j»t«mao piaor ’tm 

*ro i’trs p3P’vpao a tn'rttaia

ip mnm iprrnia m  ttiPagn• • 
tp rm  pm •)pair tm jrtmrtia 

i׳.pm o m n n i xr irwnnrm  r 
*(י , anw taawia tm mn* י i n 

jm tn די tm ommtn tm rra  ’)pa 
trim ««t , |n in a i ׳ױין tpias o’i 

1 ta ,ifDpn •pn »«i pa ^ntpגיס י 
iptf’s n  m a  ,ipa”3i« raiMMana

tm ♦י o’a-mn tm i i r n f ’ia im i
em tn ’DPipoj’aia■ ir «  i ’♦ IP>|t 

a3 ipd”3i• די « m  pi tpsaina 
jjwpn

*pt o n  tPttm ean ipwmupp n 
n n ׳tnpa- רי *iptwta trsan irrtn 

dp ta ,eras a n  t im w זיינעז dm 
 t”P dm ױיי׳ון f3)pn (ipo”3ia ױ

ttt»na3 ipe”3ia m  nr want( װי 
3 (»P3תיס tm די *n  otaMVMaieap 

in ; אתס iaipo a tm ipo«3ia n
1 pi1 י .oms MP3י *an 0'fl3 ’>P3

ia ,tPtpippt aim fjrs ו o יי חי n n 
-in re tm mnm ipo”3ia n  tm 

a oiaer pa tnpn «m >at opro 
P3’)it”i i •׳ta» itto’o די •otaMn

tpnpt i ’ta |pt”t o n n  n  tm 
ata .tP”ip)mr on n  pstaonpotm 

anpoao iron a tm DMPnrrpt? צו 
ne ipotprtap m ' ,otoonp, .m n 
ip tpn ,tpttatpt ip o)an ian îipm 

’i  pa — e’a ien  tm ta earn eotp 
pr’oasplas twn ogn ,oproinro 
tpotppt oigtt ip m a  ,tpenpeim 

.ipd .ipda m  jm tartptuap i n  ip 
ta tpnpt tm otn — *mias’M na 
i n  a its ptrtona ipotaonpera 

.in
oan oatt ,epap iat tm ai tm 
m tta ,imp o n  em tab tr a’ *a 

 oai , ״a rtjnartpntap a ניס.
tao tr ina dp oan oproinro em.

3” *aia ai tarn tartjmtaP i n 
tapmppo m  pa tpoatpm )am ts 
pa noap m  .iaa”> na tan’in ra 
l i ’p ip n i’toap m  tmtp apmppo 
pn DPatrt Dan Mn’tprorap n  pa 

*tnp’ .tartptuap m  ”3 *trm, ta 
*npt tpsan ipoajpin !Pint ,eiaa 
*gp .trm ta iae Dai trsae tp Dtps 

ttmiatt ip”onao ip«r’3ia ynMo 
ta ,tprttanpt די a t .? na .a .a? זיך 

-gp i n  em Deanrna pe tpn*saa 
tppmpps m  om pa ttm tn o r 

*tpptpp m  .ia3”) na tan’inra 
ean iar”m pa m  jm Vottap nm 
ep .ttt?per*a pmpt nt etatotp in 

1 tmי i n  tta PM’)*D0”3ia pytat 
*a3 ipo”3ia rm  ta tta •a .a 

mm nnm ean ma) tn r  tm uupn 
nnm tm dp |ta ,tntper רעכט w

ותסעלאו זוםער סוןו
.’p m r t  .a  p t

שוריחט ח»כ איך ת פ׳חױכע גע ע  נ
 געגיעט. pt דער פון
 םאי םיפן עםילן, pa און

ע םיק געח»ם ח כעם. ת

pa ח׳ זאננען *װימן א ח. ק  ײי
 eansrptom. םיר האב

pa ילכעתע נױיכיאך אױף! 
אוטנעזזיפם. ױך פרײ

pa איך ח»ב בױםער *וױשען 
שיילפ ױך *ערפליך  גע

 געקרימעלםע, ח»ר, םײחןל םיס
ם איחר אסנעקיחלס. •ני

pnjntatt םיר n u n  pd .אװעק 
פעלו״ pa מ»ל סזפױלע ד»ם

A A ^ A  A A ^ ^ A  A A | A  ^ A  A a A a ^ a A A m  A a A A A A A  A a^^

iD lyTi ]UCM iCM2  BDIviy n ,JIB
u p r a ise  pa קעלו םים אונז

ipomras אליסיס■ iaa דך vim pa
IPDatpjpi rati'iogie n ,tnspiam 

*pt dm iaaipi ipagn aP'DPPS pi 
?. tta •a .a n  ipjhppipi tr nn3 oan 

iprMneaP dpi |ta tartpntaP שטרייט 
*3P?r tpnpt o?att oy ,ita? ip”t pa 

tta ,pmaog?i’i  pa סיי pa innm h 
pa .? tta •a >a i n י1 סײ *nDiaa 

pt”t apmppo pa ipo| 3- ניטP?r t”P 
IPeaogmn Pa. יי« ipetpjbona ipsa 

ipnponga prnar’BPpa ’i נייצוא״ 
opreinre am neap a tPtnatt, נים 

t tta esampi”. די iPD’g ie n 
•tpittap m  ”3 p’pattpD roinro 
1 |ta D”ntptpttta pa ,tarי *mppD 

v a o v  tpnpt tm ,ipnpBmge pruaP 
ntl nt t”ttta ip)P’« םשוירםשעס

ip;gp 3 1צ נאציהען ויךia i» i״”iPD 
yinm tta ttttpttas אויםנאבען ;ta 

.IPttt3PiBr

1 paי *tpntgp ipi (to tpe penp 
P3'Mnp’ H tpnpt ■pm ptr tm tar 

pit ,ttnPt plp’ppao( דע• םרײטוירנאי 
?ipeatp פון n aa״ipnjp? ptn בא־ 

n  tta* tpeatpln *i IPD’itרצpחצעז 
i n  |ta ארב״טער pa ttttpttaa זײער 

 gn■ עננלאנד פון tPDatpln ’i היים•
inntttgs a tprtvp; ina’ oai IP3 

ioo >aiptyt in  .onpora״pa p 
a ipiglpnpra ogn italttp לע־ סך 

otgo נאװענוננ. *רבייטער דער פאר
lP3”ir, איך  o n n  pirn trtpn iptt 

t >pn •pa |ptt” לעזען pa םענליכן די 
.tptttp’t'tgrtpntgp ’1 po ongpn

Igrtpntgp ptpottpttg ערשטע די
rp t ig tn איז ipnpt אן ppiorptona* 

o ta m n n s  po די .צו ioo״ntpp 
ip3aoptg?p. יע4חןזאיו די r a ■פאר 

tto tnattpt e t” ?pt דעיענ&טען די Tie 
atarptipotm  i n.) ירעזיחןנט pit 

pa װאי, טעטהױ ipopippo פיו i n
poianpt iy3gn ,po’oap; חןזאלוציאנם

tp trt o n n סלאו?מאכער ioo״p. די 
ipoptt• potaonpora רע־ זייערע םון 

ptt ,o n> איר Tpooppt pa tnprtpam 
?.pp’oia

מ א א ע ש צי ו ל א עז ר •

חןדאקטאר:־ װערטער
 רעזאלױ די דרוסען אײך כעםען םיר

 בײם אנגענוםען געװארעז איז װאס ציע
 װעם עס אז חאםענדי^ שאפ״םיםינג.

מיד, םארבלײבען זײן, געדרוסט
גרוס, ברודערליכען םיט

קאםיטע. שאפ די
ברא. שולטאן םון ארבײטער די טיר,

 אום זיר קערען סטריט, םע20 וועסט 26
 14 א נאך ארבײט, חןר צו זיגרײך

 נעקעםםט האבעז םיר האםף. װאכענדינעז
 אבסא־ זײנעז װעלכע באדינװגגמן, םאר
?עבען. מענשליכען םאר׳ן נויםיג אוט

 צו דאנס אונזערי אױם דריסען םיד
 קלײן, .ל בר. סעקחנטער, שא• אוגזער

 האט ער וואס א\בייט טעגליכע זײז םאר
 cv םםרײק. םח צײט אין נעאײסטעט
 זײז אין שכגים די וואס אונז, פארדריםט

 םארנומען, אזוי איהם זעהעגדיג גענענד,
 א זײן צו גמװען חשד איהם האבען

 בי־ א גמװען איז דאס !ברעכער סםרייס
 אוים מיר דריקען דערםאר טעות. טערער
 אז האםען, און איהם,״ צו דאנק אוגזער

 דער םאר־ טעטיג וױימער זײן וועם ער
אה ארבײםער ז

 פאר דאנק א אוים אויך דריקען םיר
 אונזער םון ארבײט װאונדערבארעד דער
 זײן םאר לעוױנסאז, בר. טשערטאן, האצ
 אײנעם, יעדען צו געדואייג־זײן אזױ
 צוםרי״ אקעמעז שװער אזוי איז עס ווען
שטעאען. צו דען

n :קאםיםע
^ לאסאל ראבינאוױץ, ר.

.82 לאקאל כאשיאוױץ, ה.

 פון ערע*ענוגג דער «ון •״ערונג די
 ספר־ װעם סיזפן עדמהיי׳י$נ*ל ̂•נזער
 נפװעםבער, םען19 דעם ,igo»ne ^זסען

 סקול. חײ אוירװיגג װ^יגגםפן אין
 «יײ5ב זיך װעלען פרסזיםבזזןן ירפםינענםע

ליגעז•
®יקעסס. פרײע םי® זיך בפז^רגם
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>pi,* װערס זײן כױם באתאנם איז (װאס 
 לאננ גיט האם ד^סט^יעװסקי) איבעד

 ״טארקװעסאדע בוך: א ארויםגע^זען
אינקװיזיציע״. עפאגישע די און

 אדער סעהר איז װאס איד, יעדער
 געשיכםע דער מים באקאגם וױיניגער

 איז עס וח(ר געזויס, וױיס פאל?, זײז םון
 איו דאס ט^רקװעםאדע. דער אט נעוחנן

 מאאנימען דעם ביי הױןי־־נלח דער דאך
 אינקװי־ הױ«ט דער סערדינאגד, הענינ

 אין נעװארםעז י.אט וועלכער זיםאר,
 יענינער, דער אט אפי^דסים, די םייער
 םרױ דעם בײ אױסגעוױרקט האט װאס
y מען p ^ B P? ,ארױס־ זאל ער קענינ 

אידען. איצע ילאנד זײז םון טרײבען
 םאר־ איז ^^רקװעסאדע נאפען דער
 און פענשען, ארע םוז זכרון אין ביציבען

 בלוט־ » אלס אידען, םון באזונדערס
 האט װעלכער פאנאטיהער, דורשםיגער

 נאר אויב אילט, און ױנג נע״שאנעוועט ניט
 זײן נעגען זינד א געםינען האט ער

ג^ויבען.
 געבושעװזגט האט אינסוױזיציע די

 שפאגיען. אין בלױז ניט לענרער, ס'ל איז
 צײט, סיט^אלטערישער יענער איז און

 געהערשט האט פינסטערסײם די װען
ע די איבער כ ^י עג  :יט האט םוחות, מ

of>vovi האבען װאס פאנאטיקעה קײן 
 צו םצוה״ גרויםע א ״םאר געחא^טען

ניט־ג^ױבמען. א םארברענען
 בילױ יענער אין אםילו איז דאך און
 אן םאר?װעםאדע געװעז צײט טיגער

 אינקװיזיטאר״, ,איבער א אױסנאהם,
אויסדריקען. אזוי זיך ?yp םען ב4א

pip טאױי וױ יאהר, 400 וױ מעהר 
y: איז יןװעמאדע z r^ p y.? מענש־ די 

 וואס אנחןדע, סילזנ פארנעסען האט הײט
 האבעז װאס געזינדינט, מעהר םיל האבען

 געבראכט, אומניציק מעהר םיל װעלט דער
 לע- םון מענשען מעהר םי^ האבען װאס
 טארסוועמאדע אבער אװעקנערויבט, בען

 נאמען זײן און םארנעסען ניט װערט
 ביי ׳טוידער א הױם עד ארוים רופט

יעדערען.
 װאס דערמיט, זיך ערקלערם דאס

 טארסומד םהאמאס דאמיניסאנער דער
 ערשיײ נעוױמאיכע קײן ניט איו מאדע
נונג.

כאא: פסיכאאאגישעז א האבען מיר
 םארגעסען צו צװיננם צרה שפעטערע א
 פאסירט עס אבער וועז פריהערדינע• די
 אזעאכע עפעס ׳צרה אויסםעראישע א

 איז װאס ניט, נאײכעז חײן האט װאס
ט  אאזט דאן איבעריגע, אאע צו עחנאיך ני

םארגעסעז. ניט ײכט5 אזוי זיך זי
 םענ־ םיט אױך םאר <}וםט עהנאיכעם

w.\ גאײו גיט אריגינעל, זײנען זײ אויב 
 זײ םארבאײבעז דאז אנדערע, אאע צו

זכריז״ מענשאיכעז איז אאנג גאנץ ׳אאננ
 ״רעמע־ דאס זיינען וױאט, איהר אז

ברעכען מענשעז װעאכע אויף נישען״

 בארוחי־ ניט זיך קאנעז אוז קעפ די זיך
 לעזוננ ריכטמע די געםינענדיג ניט ׳געז
רזנטעניש. דער םיז

ם, מיר  איז כוך אוקא׳ס עםיא *ז עײנ
^ די אעזעז צו פרוב א  װאס רעםעני

,טארקוועמאדע׳/ נאסעז דעם טראנם
 ער איז װען ער, ^טאמט װאנען םון

 כממט טיר װײסעז —געװארען געבױרעז
 אין אז םברא, א איז עס גארניט. װי

באומ. pאידי גערוגען האט אדערעןי ?יעע
 אוקא עטיא זאגט — ״טארקװעמאדע,

 םאנאטיסער, יענע םון אײנער איז —
 נאנצען אין פארכאפט װערען װעאכע

 װײסעז זײ געדאנק. אײנציגעז אײז פון
 פון איבע, פון נערעכטינקײט, םון ניט

 אין נאר מענלןענפאר׳עטאנד, געזונטעז
 בילינ־ א װי װאוילקאן, א װי ארבײט זײ
 זײנען זײ נאטור. דער םון לראםט דע

הײסט p:yc א אויב טענשמן, קײז :יט

ך. זײן ^י ענ  אדער אידעע א ז»ינען זײ ם
 טאלטpנע א אין קראנסחײם נײסטיגע א

 דענקעז, נאר קאנען זיי םעגשען. א פרן
 זײער ז#ך: איח װעלען און י,צעןפ,

 רורכצױ :איעס בלויז טאן און צװעק,
 םיט־ וועלכע םים אידעע. זײער םיהרען

 ניט זײנעז זײ גיט. זײ ארט דאס — לען
 צו עטרעבען װאס עגאאיסםען, קײן

 םאר־ נאפאלעאן), ׳אסייגער א (װי מאכט
 אי־ זײער צו קנעכט זײנען זײ קערם,
דעע״.

 מענ־ יענע צו געהערט טארהוחנסאדע
jyp ליגט קראםט נאנצע די וועלכע בײ 
 אײז צו *עםרעבעז זײ װאם ׳דעם אין

 זײערע אאע נעדאנקען, זײערע אלע זאך.
 דערשסיקט, :װאלד סים ווערעז געםיהלעז

 נעבראכם זאל לעבען נאנצע דאס אום
 אײױ און אײן דעם קרבן א פאר װעיעז
געדאנל. ציגען

האטפס־לד הלאדהםאכעד א
5 .2 לאס. מעפבער אײזענבערג, י. םילטאן פון

) ב»ןננעי דײ רײז דוארליק ״םען דןr רעיאדיע דער צו (צוגע״ןןסצ
1

 ברידער׳ און שװעסטער !הלאוקמאכער
לײנט

שלאבט. די זאל אנגעהן
 אנידעה נים װאפען די

 — באזיגען, פײנד די װעלען םיר ביז
 ׳ריהר;ץ ניט זיך םרענטשעם די פוץ

 אנפיהרען, קאםף דעם דרײסטיגער
!מאכט גרױסע אונזער אײנזעהץ װעלען הערען די ביז

 !פאראזיטעז די פון געליטען, זײן זאל ג׳נוג
 געשאפט, ג׳נוג
 — געשקלאפט, ג׳נוג און

 פראפיםען. םעהר װאס זײ פאר םאכענדיג
 םיגנאלעז. גיט שאלן, פרײהײם׳ם

 ;װיסען אײנער ץעדער זאל דועלט דער אױף
 ארבײט, װאס דער און שאפם, װאס דער אז

!ג׳ניםעז דאס זאל דער
2

 טיראנען די לאזען װעפואיהר
אײנשפאנען, אונז אםאל נאך
 אפ״? ״הארי דעם כדט שאפ׳/ ״סװעט דעם פון סאכע דער אין

 יאגען, םוזען זיך װעלען מיר װאו
 װאגען, אין געשפאנט םערד, די װי

 ״גאלאפ״! אונז טרײבײן טרײבען, אונז װעט םארםאן װאו-דער
 אומצוקערען, זיך ױט שװערען, ם^ר ברידער, נײן,
זיג, א אהן

 ̂־- צוריק, נ׳שאפ דארם
 !מרערען און םיץ םים פול לעבען א פאר

 טרוםײטעז, ם׳שאלען קײטען, די ברעכט
 קלאנגען, פרײהײטס קאםף, םים פול איז לופט די
 שעםער, איהר אײך צו בױער, איהר אײך, צו
ב׳לאנגען!.״ אלץ דארןש אײך צו

1028 *קט#בער, &וער16 פרייםאג,

 זיד פארשטעלעז צו קלאדער ״אום
 טארקװעמאדע, םון כילד גײסטיגע ד*ס

 קאנען — ׳לוקא עמיל װײטער ז^גט —
 אנדער אז םיט םארגלײכען איהם םיר

ד האט װאס ׳סין זײן םון פאנאםיקער  ג
 :צײט אונזעי איז געװירלט און לעבט
 גאנצען pK נעײעז איז ער אויך לענין.

 עחאנא- םון אידעע, אײן םון באהעחעם
 גצ״ איז איהם אויך ;ק^םוניזם םישען

 טוי- הונדערטער װיםיל איינס, אלץ װעז
 אויסשםארבען, מוזען ותלעז זענטער

 זײן ווערעז אויסגעםירט זאל עס אום
 עהנליך זיינען םאנאטמןער בײדע חאום.
 נעשא- האבעז זײ װאס ׳דעם םיט אויך
 פון אוועלצושיהעז אויף געריכםעז פעז
 קא״ װעלכע מעגשעז, די אלע װעלט דער
 אײנציגער דער צו בױגען נים זיך גען

 די געשאםעז ה^ט ם^ורלװעמאדע אידעע.
טשעקא*. די — לעגין און אינלוױזיציע

טארקװעםאדע׳ן, װענען רעדענדיג
 שפאני־ דעם םון בילד א לוקא עםיל גיט
 זײן אין װאס םערדינאנד, קענינ ^ען

 גע־ ארױסגעטריבעז אידען זײנען צײט
שפאניען. םון װארען

 נאכט און טאג האם מאר-קװעטאדע
 עס אז קעניג, דעם סים אײננע׳טענה׳ם

 לאנד אין לאזען צו זינד נרױסע א איז
 יעזוס. אין ניט נלויבען װאס אידען, די

 אמע״ האבעז אידען יפפאנישע די אכער
 סוםע נװאידיגע א לעני; דעם באטען
 הײם, די פארלירעז צו ניט אום גערד,

 װ^ס קעניג, ״גאט־פארבטיגער״ דער און
ם אין גענויםיגט זיך האט מי  האם #מזו
 גע־ דאס מאכען צו בדעה געהאם *יעוין

 טארקװעמאדע זיך האט דא ;אר שעםט.
 און, קעניג פון פאלאץ אין אריענעריסעז

 אױסגע־ ער האם צלם, דעם האלםענדינ
 ױדא װעיכען יעזוס, איז ״אט :יפדיהען

 שתלים, דרייסיג פאר פארלויפט האט
 פאר־ נאכאמאל איהם איהר װילם יעצט

 ז*ג איך !סוטע גרעסערע א םאר קױםען
 װיל איר װײל יטטעלע, מײן םרן אפ זיך
 איר נאר ׳זינד די זיך אויױ םראנען ניט

 דין :אט םאר אפגעבעו פוזעז װעם
וחשבוך.

 דעם און געװירקט האנען װערטער די
 ארויסגעגע־ איז r1492 מארטש, םעז30
 באפעה?, קעגיגליכער דער געװארען בע\
 זא״ מאנאטען םיער םון משך א אין אז
 ארויס אדער טויפעץ זיך אידען אלע לען
 טא״ זילבער און גאלד קײן שפאניען. פון
ארויספיהרען. ניט לאנד םון זײ רען

 צױ האט זײט זײן פון טארשועטאדע
 צו פארבאט דעם באםעל צום נענעבעז

 קײן םיט העלפען צו ניט קריסטעז די
 זײ לאזעז צו ניט אויסװאנדערער, די זאך

 םאר־ צו ניט וועג, אין איבערנעכטיגען
שפײז. קײן קויםען

 זעסס געשטארבען איז טארלװעפאדע
 בילד קײן שפאניע״. ״גירוש נאך יאהר

 סםר קײן געבליבען, יט5 איהם פון איז
 פריװאט קײז געשדיבען, ניט ער האט

 האט ער נעפיהרט. :יט ער האט לעבען
 דער מיט אח אידעע די פאר נעלעבם
 קירכע קאטױלישע די מאכעז צו אידעע

 װעלט, דער איבער הערשערין די פאר
 םאר־ ער האט קירכע דער צוליב נאר

 און רחמים םוץ גאס דעם — גאט געסען
חסד.

 אדםיקעל דעם םאר ם»םעריא< די
 ®ארניכטע;, געװאלט לאגג pie׳ איך ה»נ

 ׳־)םײגער » אוחנהווארם׳״, חא סע״’צ
װיל ,}?אומ-נאלעבאם » או״ער ,ןי

 ״_ ״ • םנ*ח ,אלטע ») ארויםװארםען
 עם האב איך װאם םאל יערעם נאר

ײיי ר*ם האט ט*ן געירואװם  'יר םײ״נ
 םיר ״װארןי :במטען נ«נונ») םיר בי•
 װעל איך אין גדך, נאארביים ארוים, גים

זייז וחנםם געראםען. ׳מעחן, ארױסקוםע)
 דאם אויזי םאג יערען ov איך *ד,א̂בי*

 נע־ און איבעתעםךאכם דזרבגעיןנסם.׳ טי
 םאנײד אזא I גיח אז ׳!*ױם, ןוום שוסען

אוועק*ואװארםען~ n*e׳ » איץ
 ®»ר־ װי םמן״ *ורייםם וױ fpwa אוז
 *מי V איבערלעמנג ete םען גיצטעם

 פון אײנידוה אן איעדדוס♦ םײערלימן
. pc דײן r w i מן, דיח נ  דיינע tie י׳
 םיטיגנ מ»«־מ׳*קרםאן » סון ד״ר>ברי
o «*ין n מן »סי  יײאייז■ היםגמא־י׳אז א'

םסרייה. מאכער
 איז םאםעריאל חגר אזױ וױ וזיעם ,

 זימנרינ נים «וו*רען! פארזײמנם
 באקזועכד פױט םיש v בײ כאנ«פ ןן ווויף

 סױל, אין ליולמ ר9ר טיט ליכקײםעז,
 *ים ״יל סםריימ אײן »ן נעומנריג נ«ר

•ר־ איז ײ¥ל װעבםנמר «ון צװייגמז,
;ns ,r*Qu4 |*חיי< |1ױגי« איז »דייגגנ 

בעם־ איז ד^מווטים, ■ון זמזל, יוגי«ן <וון
rvutx imi סםריי־

אר־ דןר »r זינייז

 נ»םען, די אויןי דרויםען״ אין און בײט•
 ־,ee׳ אל&ם נלאנץ. זוניהער אזא שייגט
 קר^מען. םענםטער, הײזער, זין־: געיט

 גאםען־ א״ן םון םענ׳עען שטר^םעז עם
ר וױ םארע־רען צוױיםען, צום וױנקעה  • ני

•דאצעםיע. טוב׳דיגע ױם א
 ה*ב לױשענדיג, טטראם דעם םיט און

 דאס פארצייכענט װארט נאך װארט איך
 דורכנע־ דאם נעהערםע, דאס נעזעהענע,

חרכנעלעבםמ. דאם און ם־לםע
נעװיםע; א ײענעז זיר האנדעלט עם

 װעבםטער איז םיטיננ טשערםאן b»b׳
 ניט איר קעז םארזאםלוננ יענע האל.

 םיטיננ דאזינער דער כאטט םארגעםעז,
 םיט אױםנעצייכענט ניט נראד זיר האם
 טיטיננ1 »זא פון נלאנץ און *ראכט דעם
חאל. זעלבען איז םריהער וואו א טיט

p נעםם, נעהויבמנ« קײן ’P ,נרויסע 
 אנ־ נעײעז נים זײנעז םיהרער גייםיטינע
vm די םאר און װעזענד, va,\ זױ וואס 

 ׳שיינהייט, דאם בלויז ארוישצוםיטען כעז
 לעבען, זוףשײן־פח די םײערליכסײט, די

 די םיםיננ, איבעדנעיאקמער דער האט
 אויםנןזעחן פארזאםלוננ, אאנײסםערטע

 טאנ חײםןר « איזי«עויעז עס װאכעדינ.
 ט׳מרלײט, פארזאםעלנמ די סײ אח
 אוים׳ן פיחנר םטרײס די רעתער, די םײ

 אײבער׳פםע אהן נעווען זיינעז ■לאטפארם,
סאלנערם. פארמפילעמא אחן יבגדים,

 די פון חאנדלומ • די איי חנרפאר
 אײ• די ברידערלינקײט, ט׳מרליי*

ראל1גןנן חנר « צוםרוי דער גיגפײ̂נ

 טוט זי װאס אלץ צו קאםיטע, סטרײס
 מי־ פון נעװאקסען געטאן, האט און
םינוט. צו גוט

אלץ. זיך ענדערט פ^וצלינג אבער
 די אויף אויסדרוק דער שטיםוגנ, די

 ציטער ערנסטער טיםער, א — פ^ימער
!משפס א — לייב, יעדענ׳ס דורך לויםט
 איבער ברידער, 4 איבעד םשפם א

 פארברא־ האבען װאם קלאוקםאכער, 4
 נעגען פרינציפ, ױניאן דעם געגען כען
מאראל. ױניאן די

 ניטא סטרײל. א איצט אבער איז עס
 צייטען רוהיגע <עװעהנליכע, די אין וױ

 קא־ אפיל קײן סאמיטע, גריװעגס <זײ\
 האט זײ אפעלירען. וועםען צו מיטע,

 קאםיטע סטרײס גענעראל די גע׳משפט
 4 זײ,*די םאר׳משפט גערעכט גאד און

 זאלען געזינדיגט, האבען װאם פענשען,
 װאו שאם, דעם פלאץ, דעם םארלאזען

 אינטע־ די געגען םארבראכען האבעז זוי
 צװיײ קײן איז עם איז כלל. פון רעםען

 א נעװען איז אורטייל דער »ז נים, ,פעל
גערעכםער.

 אם איצט, נעהיםעז אבער זיי זימען
 טשער־ די פון םארזאטלוננ חןר צו דא,

 זאל מען רחםים בעטק אפעלירעז, לײט,
 האט דא און שטראח. זײער אוםבייטען

םאלהס״םשים. א׳ אפנעשפיגעלם זיר
 די מרנכט אן םאר װאס םיט און

 אויף דעאגירם עס האםןן טשערלײמע
 םארזאכד דער אױןי יעדערער זאך. דער
 אוםנים םארשײד^נמ אויוי האט לונג

ג זײז אױסגע-רײןט נ עו םי
 חנתעד םיר בלױ? חאבען אםיציעל

 פיר וולע דאניגמן. 2 דאםיר, 2 געדעדט.
ײ^רט נעוחנז זײנען חנדגצר  פאר באנ

גמ־ חאבען וואס די סײ םײגוגג. זייאר
םײ גלײמנן״ 5זא יי.שםראוי אז ואגס, *l״;C U 1• i , s %

 ניט איז עס אז נעזאנם, האבעז װאס די
נדויזאם. צו איז עס יױטר׳דיג,

םערטער, דמר רײדען זיך עטעלט אט
 װאס רובין, מ. בר. רעדנער, לעצטער דער
 * אלס קלאוקמאכער די צו באקאנט איז

 גאל, םעהר זיך אין האט װאם כענש
 אנדערע טוצמן א װי ביטערקײט, מעהר

p םון 't ...אטאל םיט אבער גלײכען 
 גרײ אלע די פנים זײן םון םארשוױנדט

 אײר פאר שטעהט איצט זײנע. מאסען
 םארביטעדטער, ניט א רובין, גײער א
 זאנט, ער עמןנשליכער. א פרײנדליכער, א

 באשטראפען צו גרויזאם צו איז עס אז
 — שםראוי, נרעסטע די םיט מענשען

 פון לעבענס־מיטעל דעם אװעקנעםען
 נים סינדער, איז םרויען אומשולדיגע
שאפ. דעם איז ארבייטען זײ ארױםלאזען

 בא• וחנרט עס עס. בלײבט אזוי און
 שוי! שטראא׳איז זײער דאס שאאטע̂ן

 געמוזט חאמנן זײ װאס גרויס, נענוג
 און םארזאטלונגי דער אױוי דא, לומקז

 אליץ דאפ שולד. זײער אםעז עיקלערעז
 ױײ דעס אחת שמראוי. נחןסםע די איז
 גפווא־י םאר׳םשפט פארב^כער די נען
געלט־שטראוי. א באצאהאעז צו רען

 אראפ״ זיך חאט םיזםע ^װעחג א איז
חערצעד.^ אלעםענס םון געקײקעלט

מאכמנם, דער געוחנן איז ריהרענד
 אויפץ י1ארױ ?יממן אנגעקלאנטע די ויעז

̂זװארען, איז ®לאטםארם  חײגם ®ח tt גע
 ךןערצגיד װדאן די דינען צו וױיכער און
יד דיגען צו — געםריי ׳איז  ״ווונע^מי̂ז

 דאס יין צייט יעחנ איז םאל, אלע
מ, זײ װימ כמנז ותן נרייט, זיינעז  די

ד פאר ארביים שווערסטא די טאז צו  מ
4ױגיא

tm אלעמעז ױייוי חאט םאמענט דיד
׳ ̂ ----------־־־־“*־ מנסטפס־י׳-
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 דעם פװ טעםיגקײט און רעבעז m אויס
נאארד חשאעט נאסטאן

וווױיס־נרעזידעגפ
T ד. םון W

(
סטרײס, גענעראל יעצטען דעם נאך

 #מעכרואר אין געחאט האבען טיר װ»ס
pD איו דחנס-מאכעה און סלאול־ די 

 גע־ גיט ?לאױןס כײ סעזאז סםריגג דער
 דרעסעט כ׳ײ און גלענצענדער קײן װען
ט סײן גאר איז  מיט געװען, ניט ארמי

 ׳שעפער אײניגע פון אויסנאמע דעד
געארבײט. צוביסלאך יא האכען װעלכע

 חיכ- א םארכליבען נאר איו דעם צו און
yp שעפער װעמעס סטרײקערס, צאהל 

w( לטyטyגעס ניט זײנען iy־y| מיר און 
 15 םיט זyסpyט געםוזט זיך דואבען

 װאכען, צװײ אין ןyכאצאל צו פראצעגט
^ די אױסצוהאלטעז אום ק ײ ר ט  ביז ס
ט־yצוסBא ױניאן דער געלונגעץ איז עט
 סטרײקער די ארץ שעפער די טים לען

ארכײטען. אװעק זײנען
גענעי־אל־ ן’:אכ איז געזאגט, װי

 טרײד. אין ביזי זעהר געװען גיט סטרײק
 אין ביזי געװארען איז אבעד דערפאר

 אין ויyסט אונזער ױניאן. דער םון אפיס
 ׳שפיץ דער אן האכםאן בר. מיט ׳אפיס
 אפיס אין אז געזעהן, עױטםע דאס האט
 מעהר א אויף ווערען געארבײס זאל

קע־ זאל מען אום אוםן, סיסטעמאט״טעז
 צו שעפער, די צו אטענדעז מעהר נען

 -yנ גערואונגעז איז װאס דאס אז ׳זער,ן
 פאפיר, אויפ׳ן בלײבען ניט זאל װאי־ען

 שעפער רי אין מעמבערס די אז נאך
 DDyi מיט און געניסעז. דאס זאלען
 yאונזער דורך אז זאנעז, דא טיר האנען

 איבערגעבעצדזײט אײדדצענטס ביזנעס
 וױפיל אויף אטענדעט ארבײט די װערט

טעגליך. :אר איז עפ
 א צוזאפעננעיטטעלט דא האבען מיר

 תאנט־ סאגיטאדי אװ באארד ״דז׳^אינט
 װײל צוזאמענג^צטעלט, זאג איך ראי״.

 uvi קומעזyאנג גריננ אזוי ניט איז עס
 דטyר oy װי ׳זyטטעל’נyצוזאכ! כאארד

 און צייט גענדג גענוטען האט עם זין.
^ זי געלונגען איז עס ביז מיה מ א ז  צו

 די םון אײגע איצט איז זי עטעלען.
 איג״ דרעס און קלאוק דער אין שטארקסטע

 א iyny: דאס איז אנםאנ: םון דוסטריע.
 האבען מאנוםעקםשו^ס די און זאה נײע
,Pi*iyi צום |y:'Miy*^: :עהענט ניט זיך
 לייבל פיאסאניס Dyi סויפען טיזעז זײ אז

v' >דין אײננײען איהם און iv\ גארמyנט 
 yiy?״ אין נעמאכט װעיט עס װאס

ysyp^ מאנו טאננעpyDטשורyהא- רם 
 א ןyשפאר זyלyװ זײ אז געדעגלןט, עןב

 ןyלyװ זײ אויב לvלײב יעדען בײ סענט
 !,,p קריפעז ניט און ױניאן דער נאדען

לײבעלס.
 nnyr טpדעגyג אבער, האבען, זײ

,lyoya^ ?עגטיג האבעז זײ שלעכס.
 און װאך רyד אויף איז ױניאן די אז

 ־y; מאכטyנ נלײך זײנען אונטערזוכוננען
 נעטאכט ivi"i :ארמענטס װיפיל װארען

^ פראסאניס םyד אהן געװארען ב ײ  ל
 נעדאױפט ארDרyד נעבאך האבעז זײ און

 םאר סענט 3 םון פײן א באצאהלען
 אנ־ ניט ly^rL-'n װאס לײבעל יעדעז

 נטyטױז א זyבאטראם האט דאס נענײט•
 לעםאן א זײן 6yn דאס און דאלאר

,cny-'ic^pyDUKO y«^ םאר און זײ פאר
 זאלז טא ג/ולט, שפאדן װילן זײ אויב אז
 נטyס pאי פאר לyלײב דעם קויםען זײ
 דרײ רyטyשם זyצאהל ןyדארפ ניט און

^ דא jy:yp^'D סענס. ג א  םאר אז ז
 רyד װאם ̂זyמאנאט Dpyr yotny די

ט לײבעל ר י ט ס  רy איז באסטאז, אין ^
סוהסעס. א

 אז ט,yפארטyר געררען. שוין איז עס
 איז שאפ oy^ ס̂יpטםyגאד און מעטום

 אן 1924 םון שאפ. ױניאז א נעװארעז
ס זיך ער האט ש ט ^ סנ ױ ר  רyד םיז א

 |yo םםטסyאט וױםיל ?אנטראל. יוגיאז
 םאר שאפ רעם ןyמאכ צו נעמאכט האט

 lynya מאלyאל זײ זײנעז יוניאךשאפ, א
 nyn םון נטyמyלy רyד רפאלג^y אהן

 הא־ זײ ר.yכטy?p א נעװען איז שאפ
ט yאל בעז ; י י ^ דאג״ םyד נ

 רyדי״ארבײט |y^yii אי*ן ?אנטיאקט,
 איו זyארבײט צו ניט זיד פארםליכטעז

 און רעס, אין נאר- װי שאפ אנתגר קײז
 ױניאז, דער צו באלאגגעז ניט זyטאר זיי
 םון lyp'ppjmg וײ מענ באס דער און

 זיך האט דערםאר װי<. ny ײען ^אפ
 געבען צו ׳וײ צו םארפליכטעט באס רyד

 סענט חאבען. װעט ער וחח ארבײם זײ
 איז עם גרינג וױ םארשטעאנז זיך אי׳יזר
 יר חנר אין ארימצוסרינען שאפ אזא

 נעגאננען דאם איז אונז אבער ניאז.
 דעם ארנאנידחנז זעהז צו לעב*\ איז

 חאט סען ווען באם, יעחור ײײצ ׳מא*.
o«ny3 י םראנע * עפעס י  אין איחם נ

 אנ־ {לייר ער חאט אויסצוגלײמנן, שאפ
 םעטוס )אױוי פימער %ם'? לטyטײטyג

£ ?אן^ןא־ן יעגעד גאדעטסקי: ^נד ?  את *
 ׳ בײ וױ סעחר םען וױי שא• אין מיר בײ

jnjro* עמאצ אבןאז האס ^ונ^ן דו^ \
,Jte

ײארען גיט  אמא- צו נעדולד דעם סי
 אױסגעױזט חאט און שאפ, דעם נידרען

 געלוננען, איו עס ניז געיעגענתײט יעדע
עד• אונזער פון חייןי דער מיט טאיי  אי
ער, שען  איז #מאראזיטא בר. אמאג״ז

 א פאר ׳עאי דעם מאכען צו געיונגען
 זיד גראטוליחנז סיר און ׳שאפ ױגיאז

 pit יעצט װעט ער 5וױי. זיג. oyi מיט
 -yp ױניאן שטאר?סטע די םון אײגער

 װאס באסעס, די װעלען יעצט און פער,
 מעטוס אױזי אנצײגען אלעמאי טלענען

 די »ו איכערצײגמן ויר ̂יpטסyגאד עגד
 ׳עפעס אוגטער זיר טטyג זי ווען ױניאן,
 םוז נעסט, ov לאנג וױ אױס ניט מאכט

! רםא^גy מיט װערען רוינטpyג עס
 קלאו? די iyj״t יאר? ;ױ אין ײען
 דזשענעראל דעם אין ארויס מאכעד

 דזש. דעם םון אפיס אונזער איז סטריי?,
vw* םיט ביזי געװאל^ כאארד ivvm\ 

 אז ׳רלאזעןyד צו ניט פער,yp די אין
vo\ 1ני םאר ס?עב־ארבײט סאכען זאל 

 סםראpv אנג^^טעלט האט מען יאר?.
2 vvivo] צו ארױסצווזעלפען אםיס איז 

jyDHo אונס דיn yדי אין וכונגעז yp־ 
*w נעםינט סען װען און ov*v « םאר־ 

 געטאכט *סשר װ^יט עס אז דאכט,
 רyד רטyװ ארבײט, רyיארק נױ דארט
 אי־ איז ױניאן די ביז אפגעסטאפט שאפ

 ניט איז םארדאכט תגר אז טrרציyב
 יא איז םארראכט דער װען און ריכטיג.

 א גיליזך אפיס דער נעטט ריכטיגער, א
 רטyוױנשענסװ איז עס און ^זטעילוננ.

 רריסעז, זאלען v*ל אז ׳באטער?עז צו דא
 האט װאס שאפ, א אין פאל א װענען
 פון y^־n ראלס yטליכy קראגעןyארײננ

יארק. נױ
^ ?אאוק א דא האבען מיר פ ו ג א  ם

^ ר שו o^ ט y r אליגס. מיסטער א yר 
 עװ. העריםאן 120 אין שאפ זײן האלט

y רy איז צורי? צײט א מיט iw| א 
 רyטשורpyDםאנו רyנyהyזyאנג מעהר

^ אין ? ר א ױניאן א האט רy מ
ײנטyנ מאלyאל האט ny רyאב ׳שאפ  ס

.nrpyo אהן נטyאגרימ אז  רyאב איז ^
lyoipyi אז םארדאכט, א yאריינ־ האט ר 

 רy אז ׳יאר? נױ םון yװאר ןyקראגyג
 נױ ןפאר אדבײט nypo זyמאכ הטyנ

יאר^
 גלײך איז אםיס nytjw ג^וײגלאך/

 םון ז.yרזוכונגyאונט פיט ביזי ג^וארען
 און שםיץ געלײ?עגט רy האט אנםאנג

 שולדינ. נשפה די גאט איז ער אז כײן,
 ־y^ שאפ זײן האט םעץ װי נאכד^ם
 רyארבײט וײנע און גyט 2 םאר סטאםט

 אנ־ י1אוי זyולויםv װאלטyנ זיך זyהאב
oukph inyi, װײל ov איז ביזי איז 

 שסיל רyד אז בעזעהן רy האט שטאדט,
־yj ער האט ל.yטײװ סאר׳ן איז  צר ^

*ftnysy, אז iy ̂רזאט *n«׳»fy^ipy 
 רyװיסyג א םון yרKװ ראלס yעטליכ
 דאס האט ny יאר?. גױ םון yםירס
 האט רv און צורי? טpיpyגBא גלײך

ny:ד אין נעםוזט ^־־yיױ ר
^ דאלאר נטyטויז ניאן ,,ni'pyo pyp 
 די פאד רyארבײט yj''T זyצאהלKב און

 אפ־ זײ האט ױניאז די װאם ̂גyט צװײ
^ די םון צײט רyד אין געסטאפט ט נ ו  א

 םyװ דאס שאפ. אין איהם בײ זוכונבען
 וױיטער, אוייוי סאןyל א איהם םאר זײן
jny« צו אויך און ij םאגוםpyטp^ורער 

 צו D'oyB« גרויסעז א האב^ yלכyװ
dvpo .ארבײט

 מאראלי- ךץר |y:yn דא זyרײך מיר
ypדעם םאר טוט באסטאן װאס זײט, ר 
 בא־ צו כדאי איז סטרײ^ יאר?ער“ נמ
t זypרyמ  |y:ynינאנציyלyזײמ, ר 

 yרyאונז םאר טאןyג זyהאב פיר װאס
pנדypסטרײ  yװyסטyאון ר ^ ד רי ב
 האבען באװאוםט, שוין איז אײר װי

ט זיר םיר ס ק ^  ארבײט םאג « םיט ג
 טpרyבאם דא דארף Dy יאר?. נױ פאר

 םאכער ?לאוק רyבאסטאג די אז יזyרyװ
o און vu ,מאכער y ^ p| דורכנע־ אליח 

ש א מאכט ^yנyא םיט סטרייס ראל 
 אזא געהאמ און פראמנט,. 15 םיז סpyט

 גע?ר איז oy ירעז רyאב .py^o 1«ל»גנע
yo| צו yopyo| חאס יארק, נמ םאר ?יר 
 םארסליפ• םיחלטyנ :מנממןד דערyי ?יך

 סרעפמען, זײנע רyאיב ^vn צו טעם
 נע־ באשלאסען א^נשטיכדנ איז oy און

prnni אװpyצונyבyארביימ מאג א ז 
 װײל סםרײש, • יארשער נױ דשם םאר
 אונ־ איז םמרײמ אייער אז פיחלמן, םיר
 זיגק, וועט איחר «וחנן סםרײת. זער

ד אונז םאר זײן דאס וועט ױ  זי^ א י
 גאנצען מיט׳ן דאס נױר ניבען דנרםאר
 גיגיאױןער די װינשעז און חארצען

 זיג. שנאיען « בריחור און מוחנסטער
מנט 6 עחפסע די מן דאלאר םוי א  םיר ח

 םױזענם 5 אויוי pyre » און קאלעקטעט
ט װאד יאצטא אוז דא^אר ק ^ סנ ױ ר  א

ן גאד קוםט ov געוואחנן. י ף  מלם י
 װעם עס וױ אח ארבייס׳ טאנ דעם פון
 נאנמג גענמענדן « אגקלײמן גאר ויך

U (ל״ך טיר וחנלען rp w n e• , ן ו ױג־י י

M

W ט ע א ^  א וױיטער זוכט כאארד ד
 רעם םאר ;עיט שאפען צו וױ יחוג

סטר״ק.
ד

 לא- פאכער דרעס דער ,46 יאקאל
 באסטאנער דער נװן טייל א אױ #קאל

 האבען *הער ביז באארד. דזשאינט
 א סענט 35 געצאהלט מעמכערס י״ערע

 לא־ איבעריגע די װעחרעגד דיוס, װאך
 װאן א סעגט 50 געצאחיט חאכען מאלס
 דזשאינט די אױסצוחאיטען דױס.

 איג־• דער צו סענטיגע 15 די און כאארד
 א סענט 40 גע?אסט חאט טעמײשאנאל

ה א איכעריגע די מיי  זיך חאט ןyאלpי
 סענט 10 לטyטpאפנע דױס זײער םון

 רא״ און ,Dyo:yiopy יא?אלע די פאר
 צולײגען. געדארפט נאך האט 46 ?אי

Dרyזײ האבען װאו םראגע, די זיך גט 
 נטפערy רyד איז i jy3^?iviv געגומען

 זײ וואס אײנטריטס־ג^־, די פון —
 ארײ:?רינ^. צײט צו צײט םון פלעגען

D אויך דאס איז יעצט iyjj^p^c גע־ 
^ ר א  ניט רוענ אנדער p'P זײ האבען װ

 דױס. די זyכערyה צו נאר װי געפונען,
v* זײ האב^ oyT אויף tn v\ ספע- א 
lŷ צו באשלאס^ און מיטינג שעל .yDyp 

 א נטyס 45 אויף 35 סון דױס זײער
װאר  םון זyאנםאנג דאס ?אדען זײ און י
̂ רסyפבyפ די nyz^opy ןvovnv דעם
 באצאח־ צו צונעאײלט זיך זyהאכ װאס

iy לען ^ ir  jny ''t אויח r״y־.y אלטy 
 ׳a:yo 35 בלויז געצאהלט האבען ׳דױס

 װײ ניט נעפאכט זיך האבען װאס די און
 -y''T זy:>כאצאהי דארפען זyלyװ סע:ר':.

p viולדyדי לוים ז" )V 45 צו דױס yo^ :
V

דyר די באסטאן, פיז רyםאכ אוטPי
 פון 24 לאקאל געװאתגן זייבען זײ זינט
 אויםד זyהאב אינט^מײשאנאל, רyאתז

שאן סך א געטאן די  ארבײט. אמאני
 אפאלגא־ דער םון ארויס iyj''t זײ װען

ײ ןyהאב מײטעד, v <יט ו x w i קײן 
 y^yn לאקאל, אין רסyפבyמ רטyהונד

 לאקאל. ovi אנהאלטען iy:i^p זאוילען
 די געפאכט. ניט זײ זyהאב |yny5 ?ײן

 גע־ זיך האט עס צו׳הרג׳עטע. פרײזען
 חגם אין ארבײט סך א רטyםאד

 פוץ הילף רyד מיט ארגאניזײשאז. םון
 און םארפאן, בר. ר,yדזשyנyמ iy?״

ס yטיװpא my?״ אויך ר ע ^  לא־ םון מ
 ׳שפיצע דער אן האכמאן ^ר. םיט ?אל,

 ארגאניזיײ אן אנצוהויבעז געילונגען איז
 אפאיג־ איז ovn אױזי ?אםפיין. שאז

 ?אםיט^ ?אמפײן א jynvuya טyט
y^yn ג האטyאl־־בייט ?iny איב^יעע־ 

 אױםמד חאבען זיי ױניאן. רyד צו בען
ארבייט. yגוט טאן

oy דורכג איזyא ג^וארען םיהרט 
 רעיך?אוט די בײ סטריי? ראלyנypדז

pyByp װyלכyאנג האט רyהאלטyאינ־ ן 
^ן אנ  טך ?yjiKiiyj איז און גyט ny'D ג
 ןyארבייט זיי ױניאן. דער םאר װאר^

v א מיט און װאך אין גyט 5 צטyי v i 
 א צטyי זyהאב און ̂סypװײדז די אויוי

̂ רטyהונד 4 רyאריב םון יפpרyםבyם
 איז טרייד אין דױס. צאה^גז װאס
^ אויס זyלyם עס ביזי, יעצט ט ביי ר  א
 צו נהײטyנyלyג א |V3y: זיי טyװ דאס
ר טאן ה  צו ארבייט, ארנאניזײשאן‘ ^

ly rT '^ n ji די ypפון אויטסייד פער 
באסטאן.

ov באמ צו כדאי איזyרקy,ז ז« Ijm 
vo\ האט «nyi iyD^y:o'n דזשyנעראל 

 האט ̂רyםאכ אוטp־pm די ביי סטרייס
woyjKo, דער pyס־מyנyדזשyםון ד 
 א זיין װאלטyנ ,7 לא?אל אמאליג^

^ ר א ט ט, און ש ? ^נ  טyװ רy אז גז
v m  \v m\ און םייט״ ״א ױניאן דער 

yjyp| ס א האלטעןypמיס װייל ׳שאפ ב 
ד רyםוײה טעג צװיי  סטרײ? nm רyא״

^ זyרוםyג איז ר א ^ו ^ רy האט נ  איינג
טyאגריפ אן |yj״o צו שטימם  מיט נ

̂י^אראפ ױניאן, דער ^yp״: ז?y ארבײטyר 
ס ררערעז צו ד ע ב מ  ױניאן. רyד ־אין מ
 רy האט טאג צװײטען אוים׳ן רyאב

 Dרyמבyמ די .וחגן און ט״pyבyאויסג״
 גאנץ א איז ד^־ץואוסט, זיר דאס האכ^
 שאפ. זיין צו pyvi# pלא oyp'B גרױסע

 נענטyבא׳נ אםילו ןyדארט \V2*n. זיי
 רטyטpyנ גיט האט דאס iy:w פאליס,

 װען און םס,yיקB די םון ארבייט די
 יױ די אז ^הזyדערז האט סאזyםאנ םחגד

 גוט צן |yp רy אוץ ,oy'?:3 םיינט ניאז
 אינ־ |yny: זיי אז מאכער, אוטp־pm די
מ^ ניט זיי װעלעז זאך א רyס  אפמתנ

 איז זיי, םאר זיג א זײז וחגט oy ביז
nme אביyDג וױיסגר לyװארyנ און זy״ 

pיpס חגר נאד טyטלםענD ^און ?אמיט 
’Dvy האם yױניאן א ר p.אפ

מא״ אוטpין־m רעyאונז םיר
w״n זייער אין oyopie גער n y o 

!ארבײם

פמ ענטפערם
רעדאקציע

ם א ר ח ה דן »י ם ש ע  ד
ל ץ ט ע ר ו ב

 פנאנםײ בולעטין, ו״פיגצר 8» פונוער
̂יײ אומערע חןנרינ ®עמע

yo? גןאג® ייחר ׳27־1928 פאי oy באקו׳ 
yo? חך «ון אפ*פ פין

!4ineo yoie ומםפ 8

אן דוד ארפ /22 לאק. מעמבער ׳ס
ס איחר פעוח/ v חן» איחר — .15890 נום.  חן

״ ״מ^רגען אין געיעזען ני׳נט ל פ מ פו  ®ן ז
 װעגעז דובןװסקי ב. דר. pc *רגזיקעל

 «רײבפג איחר װי ׳געװען איז װ^ש מיע״/
 נ6$ה איחר װ^ס דער װי ׳װ^רט״ אין ״װארט

 איו װ^ש ״גזךעכםזיגקייט׳/ דער אין געלעזען
 אנער איז עש ס. ל. .c אונטערגע׳סריבען ;עװען

 ארפײ זעלבען דעם zi$n איחר «ז סעגליך ג«*-*ן
 צייצרנג. «גדער »ן אין ערגע״ן געזעחן יע קעל
 אונטער אז ׳זײן מעגליך ניט #בער קאן עס

 דו״ דר. אוגטערשריבען זיין געװען ^לז ז*עם
 זע^בעי דער געװען אפשר איז עס .באװסקי

 אנדעי־ אן עיעס $דער ס., ל. .c אז־גםערשריפט
 או:טער*ריןמ 8 אחן ג?ר «ו אונפער׳סריפט,

 יע־ ן*c סוד מ אויסז^גען ײך8 װעלען מיר
 א איז ס. ל. .c ״׳#רייבער״ דער דעקציע.

 צײט׳־נ־ אידיעע כך * ;אר אין מיממרבײטער
עס גען.  ;עדרוקם אפט װערט ?י־טיקעי מן זי
 וױיסט און .vctrc’c,4 צײטונגען אייגיגע אין

 קײן גיט אי.ז ס. ר. .c װײל װארום? איהר
 װ*ס בױרא 8 איז עס שר״בער. א פון :אמען
 און /דרי״ען צו שטא״ געװיסען «רויס ^זיקט

 זאכען מיןנכע געפינט עס צײטונג װע׳־נע
 עש זי דרוקט אינטערעסאנ״ א׳ין גוט
 גע־ װערט ל8טערי8מ דערזע^נעי־ װי אזוי און

 ;יט עס טיעפט צײטונגען, סך מ צו ׳סיקט
 װע־ געדרוקם 8̂ז ד8ל זעיבע די אײנמןל,

 דער »מא< מים צײטונגען 8 אין רעז
 די «רויס שיקם װ*ס ׳8יבױ דער פון מען8נ

סערװיס׳/ לענ;װי:מז ״פאי־״ן :איז זאטען
 די בלויז אוי,י פ^רקירצמ עס האבעז מיר און

 ׳8לי8 האש׳ איחר ס. ל. ס. ׳בען8בוכ^ט ערשטע
״ >ןז ׳ס. ל. פ. דעם בא׳סולדיגט אזמזיסט ד  ״

 דו־ דר. מרן ארםיקעל דאס גע׳גנב׳עט ח>זם
 דובאװסקי ב. דר. «ז םעגדיך, איז עס װסקי.8ב

אריף זשורנאל״ ״מו^רגען אין געטריבען האט  
 גע־ ניט זיכעי בער8 ס׳איז טעמא, זעלבער דער
 08וי ^יטיקעל דעי װי װ^רם״ אין ״װארט װען

 ״גערעשםיג־ דער »ין געלייעגט איחר
קײט״.
 ייער8 דרי?ען יר — .2 לאקאל ׳ם. ל.
. ג»ר»נםירען נים ײד8 *-עז8ק מיר אבער בריף

 עננתע״ ייך8 חעט ״ול יענער פון רב דער צו
 ענטפע־ «ײך ער זאל װאס איבעריגענס, רען.
 ער ערײסרמען, ניט דאך קא:ט איחר ? דען
 םסתםא ל״ן.8 זיד געגען ןןרויסטרעטען זאל

 וק-8קל גענוג פ«ר»ן עול דער אין זײנען
 זײ פון «ז וױיס, רב דער און במלעב^םים,

 זײ פאר דזןרןי ער און חױנח זײן ער ציהט
 גיט. אויך ס8י ער װ״ס אפ״ר און ח#לםען.

 ז^סיענט ^ולכעל 8י8 פין ״רב״ 8 װ^ס מאלע
 דע״ װער און ?איחם הערט װער Iדארטען

 םיר 'ז^גט? ער 08װ דעם םים זיך כענם
 אדוין חאט איחר אזוי װי ׳נים גא.ײ װײסען

^ ®מרבלאנדזאזעט ^רעענען. ןyרyח צו אי
• ׳צרײבןגז װעם איחר װען — באסטאן. ג. ד.

 מר״בען צו ״ך8 טיר בעםען ל,80 צװײטען 8
 *זוי איחר קןןרגם ס8<י Jinitr די אזיטערער

 כםעט ^ר״בט איחר יאייר? בויגעלזג 8 ייז8
 בען8ח םיר און אנדערער דער אין שורח אײן
 ער חזעצער/ בחור דעם ב״ גע׳ױעל׳ט קוים
 די געדענקם, 8«לי זעמנ?. װעלען עס זאל

׳יורות. די ׳ציטערער *רייבט אי?: 8®8»
אסס ז״• םיר — .2 צאהאל װיטאן/yל מ

 ז«כען קוםען8ב םיר װען צופרידען זעהר נען
 װאס לאקמלס, אונזער?; &ון םיטגלידער די פון
 איחר, חאט סמן 8 דיוקען. קאנען זאל מען
 ברױועל ״^רװאורף״ אײער חאבען מיר דאס

 װ״ל דערפאר, גאר און סארעפעגטליכם, אויך
 דרוקבאר. איז און גגדיריבען8 ט8גל איז עס

 אייד* ^װמסטער :אזוי ך8ז די איז איצפער
 איינפאבע אן אנגעמריבען האט גראםםאן

 לײ אויןי ■רעסעגזיעס אחן סטר״ק־יאסירונג,
 .,טא־ רyאײ םים איחר, װעחרענד טעראטור.
 סע*ת גאר *ארנוסען, ברײם זיך חאט ריסעל״,

 אית״, פאר^יטעתט דעם, צו »ון בעלעםריסם,
ין מעז דארף  ם«ן באזוגדער א חאבען ״ו

 רופט, םען וואס שוין, איז דאס פעחיגקיים.
 ג?ך ז״נען אלע ניט און גאט׳/ סון ברגח ״א

 «װעס״ םען חאט דעריבער דעם. מים ע׳נשט
 געקאנם ״םטרײק־«אסירוגג״ גראסםאנ׳ס םער

 מיר נים. .םא״יסעל״ אויער אןן דרוקען,
 חלילו^ ׳חאבען םיר דאס אייך, םארזיכ?ןרען

 קאנסײראציע. ק״ן א״ך נעגען געמ»כט נים
 קאן םען װאס ע*עס צושיקען װעט איחר אויב

 וארים.1 טאן. עס זיבער םיר װעלען דרוקעז
\ זאלען סיר ׳א״ך צו םיר חאבען װאס ך י  פי

 ליבער^ט זיך רעדמ פארפאלגען? ײעלען
א״ן. נים אזוינס

 — .2 יצא?אל ,nyn3y»״? סיצמאז
o״ny בריװעל, א״ער אויך װי ליה קאםפס 

 דאס נוםער. דלם אין פארעפענטליכם װערען
 «לוד דער צו צוג^אסט חאט איחר װאם ליה

 גןך ענטוזיאזם םים רyויכ װעמ םעלאדיע, רyנ
• קלאו?ט»כער. י « פון ורערען זוגגען
בyמ סאיצינס?י, ח. — 2 לאקאצ רyמ

 גרוי־ חןם אויןי צער רyא״ מים פיחלקן םיר
 אי? פרוי ױנגע רy#״ װאס ®ארלוסט םען

 װאס ״ליד״ דאס אב?ןר ג^טארבען, ■לוצלוגג
 אויסדרי• װעאנגדיג אנגןףיריבען, חאט איחר

o typ״ny ,איז, פפרלוסט חנם איבער מןר 
^ ד ״  אײלו •? װ״ז*, דאס *ען.8רגע *יפז ל

פ קאן ילםן •? ^ר א ייזנחנז ני ^ *ו דיכ ײ  א
 גזדפליכע ״דאס תאבעז ?yo דארף or? צו

 איאך וױ אי, פ״ד oy שיקען םיר פוגק״.
ton פפדלפנ̂ג ?נד

׳זנן

u.י׳י■*



L_ _

ײע ױ ע נ ד א ט ע ן צו מ ע ױי פ א  ב
ר ע ד נ ע *ון קי ט כ ע ל  ש

ען ט ײ ה ױנ א עוו נ

 מען אלע. וױיסען רזיפנאטיזם ױענען
 סײ קאן מעז אז געהערט, פאי םיל דאט
אי, םיט סך א אױך און מעגיעען אײן ס • 

 וואס דאס, טאן מאכען און ‘אייג׳עלעפערען
 נעןעלשאסטען םילע איז זײ. הײסט מען

tr* דױסנאטיזם װערט jp n p u מײ א אלס 
 נים אבער י»»אס. און אמוזירונג פאר טעיל
 האבען יאהרען ל#צמע די אז װײסען, אלע
 םיט כאמצען אמ**אוכעז דאקטױרים זיך

 סך א אין הייל־םיםעל אלס היפגאטיזם
 קראנקער דער וחנן איבעדהויפט פאיען.
 גײסט זיץ װעז גערװעז, די אױף לײדט

 םאי־ אנ׳עטאיטצן סך א אין לןראנק. איז
 דאזיגען דעם אן םען װענדט כדשונעים

 לױט און •**יענטען די היילען צו מיטעל
 היפ־ איז דאקטוירים, באהויאטען עס װי

מיטעל. וױריזזססאר נוטער א נאטיזם
 האט םען אז נייעס, די הוטט איצט

 אין ד״יאנאטיזם אנװענדקן אנגעפאנגעז
 אוים״ אז זיר םאגגען קינדער װען פאיען

 אן םאנגען זײ װען גוט, ניט פיהרען
 אדער ננב׳ענעז, צו גײגונג א ארױסצײגען

 נעגען זײנעז װאס זאכען, אנדערע טאן
 ניט זײנען קיכדער דאזי;ע די אז נעזעץ.

 גײסטיגע; איז און םיזיישעז איז נארסאל
 םעםטנזדפטעל־ א ׳שוין איז דאס דזינזיכט,

 איערא״ םף א פון װייסען סיר כלל. טער
 זיך האבעז האס ױנגעאייט, אויף ציעס

 םארבדעכעריישע דואבען צו אדױסגעוױ?ען
 הא־ אפעראציעס דאזיגע די און :אטורען

 זיך ד»אבען קי<דער די נעהאיפען. בעז
 װײ־ װאס און <וט אױפפירען אגנעםאגגען

 אנװענ־ םיכ^גי דעם אן כיען פאנוט טער
 איז עס װען םאלעז, אנדערע אין אױך דען

 דערװאק• אדער קינדער הײלען צו נױטיג
סע;ע.

 ארױס׳ לכ<של, געגוכיאז, זץ־ האמ עס
 קינדער פילע אז צײט, לעצטע די צײנען

 נענוםען זיד האבען עילסערען רײכע סוץ
 לעבען. וױאדעז א םיהרען איז ארײנלאזעז

 סארםויבענ־ נוצען אנגעפאננצן האבען זײ
ם, :דראנס דע  אגדעיע און קאלױין א^ו

 דאזי־ די פון זןלסערען די ניםט. ]ארםעז5
 אבע־ םארצוױייעיט. זיינען קינדער גע
 5א זײ נעויען ניט כייטעי קײן איז עס

 האבע, טאםע־מאמע דעם. םון צוחאימעז
 ױנגוואד:. אױפ׳ז וױרקונג קײן געהאט ניט
 בא״ זיך אננעפאננעז איצט מעז האט נו,

 ‘םא דאזיגע די אין היפנאםיום םיס נוצעז
 נע־ דאס איז אויס, וױיזט עס וױ אין לעז
ערםאילג. נרויסער א ווען

 הװײקעגבאש דר. איז אםעריקע איז
םײ דעם פין אנהעננער דער

 *ןראנקהייטעז נעוױםע הײיעז צו סמעם
 מר»טעהט סיסםעם זײן היפג^וטיום. מים
 דעם פארשלאמרט ער :פא<<ענדעז *יז

ײנט ער וואס דאם דורך •אציענט  ארויח י
 הײסט איז יזאם יענעמס אויח האנט זײז

 יע־ װעז דרעםעל. א אין םארזיניןען איהם
 דעי אז םאננט אײננע״טלאפעז, איז נער

 דאס, טאן באסעהאזז צו איהם דאקטאר
 דער צו זאגט ער לכדטל, וױל. ער װאס

 זאלסטו אן הײנט ״םון :םײדעל ױננער
 םארטויבענדינע די צו ?ז?ל אז םיהלעז

 םיער ער װידערדזאלט ״דאם םיטלעז׳׳.
 דעם פארזיכערעץ אז ער םאננט דאז #מאל

 אויכ״ קאנעז זיכער זועט ער אז פאציעגם,
 יםם דעם גוצעז ניט זאל ער דאס םיהרעז

p באהער^ען צו זיך שטרעבוננ די אז t 
 פא״ אזוי איז ערםאלגרײו זײן װעט דעם

טאקע. עס סירט
םאלנענדען: אין איז דעם םוז שכל דער

 גע־ א יענעם ארײנצונעבעז נױטינ איז עס
 איהם, זאל װאס געדאגס א אידעע, װיםע
פא- דער װען באחעחטען. איהר אדער

 ארנײ־ חושים זײנע װען #װאך איז ציענט
 םרעםחוז דעם געגען זיך עד װעהרט ׳סען

 אונטערווארפען נים ?יך וױל ער אײגמלוס,
 ארױס באיד ווארמט ער און וױלען יעגעם

 איחם חאם יענער װאס דאס פיארך זײן םיז
 אײן אכער ׳שלאסם מעז װען באפױלען.

 םען װאס מען הערם היפגאסיזם דורך
 אויפצונעיכמן םעהי; איו מען און רעדט

 זיכער, איז dp אבער באפעהיען. יענעםס
 דעם. געגעז װעחרען ניט זיר קאז מען אז

ך איכדטטאנד ניט ,איז טען  סעמגנ־ זי
 גיט מען און װילען יעגעםס צועטעלען

 סאצײ דעם םון םארך דער אוגטער. זיך
 ריכםוננ דער אין ארנײםעז אן םאנגט ענט
 געזואלט. האט דאקםאר דמר וועלכער איז
 עס געדאנק, פאציענס׳ס דעם ווערם עס
• וױיען. זײז איז

 זײנען װאס קינדער, אן1םא זײנען עס
 אזױ, םינגער זײערע זױנען •צו נעװאוינט

 עס הענט. זײערע פארקריפלעז זײ דאס
 בײ־ װאס קינדער, אנדערע פאראז זײנעז

 םון װײסעז מאםעס פיל נעגעל. די סען
 קאנען זײ הילםלאז. זײנעז זײ און דעם

 פאר דעם םון אפגעוױינען ניט קיגדער די
 טוםעס אבער היפנאםיסט דער פאל. קײז

 םאראן איצם זײנעז עס און לײכם. גאנץ
 דורכ־ זײנעז װאס לןיגדער, צעהנדלינער

 זײ באהאנדלוננ. דאזיגע די נעגאנגען
 נע־ די בײסען םון אפגעװײנט זיך האבען

 איו געטאז און םינגער א זוינעז אז־־ער נעל,
:פ^וט גאגץ נעװארען דאס

 דאפ אײן ׳טלעפערט דאקטאר דער
 זאל ארים ״דײז :איהם צו זאגט און הי:ד
 װעלען איהם װעסט דו װען ״טװער״ זײן

 נע־ די בײסען צו כדי םויל צום טראגעז
 קאגען גיט ארים דײן װעסם דו געל.

 פאל״. קײן פאר פויל צום אױפהױבעז
 עד װעז מאל. עטליכע ער רעדט אזוי

 איהם הײסט ער און קי:ד דאס אויף וועסט
 דאס זיך דערשרעקט נעגעל, די בײסען

 דער אז םיהיעץ, אן פאגגט ער וױיל קינד,
 איהם קאן ער אז שװער, איהם אי? ארים

 ;ערםארוננ נײע א איז עס באװעגען. נים
 דעם טדאגען אמאל װידער פרואװט עד

 און נים נעהם עס אבער פויל צום פיעער
 מען דערלאנגט דאן אױף. עס גיט ער

 עס זאל ער האנם, איז עפעס קינד דאס
 און לטשל, קענדי, א #מויל צום צוםראגען

 ער און גרינג איז ארים דער נעהט. עס
 אםאל נאך פרואװט ער סענדי. די עסם

 ער און מויל צום פיננער דעם טראנעז
 קאז ער וועג, םיטען אין אפ זיך שםעלט

 דאם און איז^שווער עס טאן. ניס דאס
 דער םון אפ שגעל זיד געװאוינט הינדער

געװאוינהײט. שעהנעי ניט
 םםע־ גרויסע די פון אײנער װײל, דר.

 סראנסהײטעז, קינדער איז ציאליסםעז
 אבער היפנאםיזם, פון אזוי נים האלט
 מיטעל, דאזיגעז דעם אז ורענדט ער אויך
 םאראז איז עס אוםן. אנדער אן אויף נאר
 דאם און אײגבילדונג זעלבםמ װי זאך אזא

 אײן לם׳פל, ׳איז אס אױס. ער נוצט
:פאל

 װאס הינד, א איהם צו ברענגט מען
 גנב׳ענען. צו גײגונג א אדויסגעוױזען האט
 זיינע םאר אװעהנעלײגט האט םען װאס

 האט עם און צונענומען ער האט אוינען
 אויך און ערקלערוגגמן קײן געהאלםעז ניט
 איהם מעז האט אט און שטראח. סײז נים

 װאם באראטז זיך דאקםאר צום געבראכט
איהם. מיט טאז העז מען

 מיט׳ן צורעדט זיך האט דאיןםאר דער
 א איז דאס אז נעזעדזן, האט ער אינגעל,

 םאר־ םיז סימז הײז י«ינד. יל1װא רוהיג,
 םעױןען צו נעװען ניט איז ברעבערייטסײט

ז’  אין גענומעז איהם האט ער און איחם אי
העגט. זײנע

 םאר אוועהגעלײנט האט דאסטאד דער
 געזאנט איהם צו אח הלײנ׳געלט קינד דעם
:׳עםייכעל נוםםוטיגעז א טיט

 חאסט דו אבער ׳נעםעז עס ״װילסט
ט װעל איך אז סורא,  איך זאנ לאןען, ד

 און געיט דאס נעײען זאלסם דו אז דיר,
סעמענע." אין זיך צו אריינלעגען

 האט ער געטאן. אזױ האט ר,י:ד דאס
 דער און זיך צו געלם דאס אראפנעיאזט

 אראפנעיאזט ניט איהם םון האט דאקטאר
 דאס װי געזעייז האט ער בליחען. זײנע
 גמ״ איז ער געוואדעץ. לעבעדיג איז קינד
 עי־ װי געװעז איז ער באםרידיגם. װען

 נחת. גרויסעז א אריבערגעלעבט װאלם
:געזאגם איהם צו דאגסאר דער האם דאן

 אױם׳ז צוריק אװעק ;עלם דאס ,לײג
 זאלסטו דיינס, ניט דאך איז עס ,6טי?

 בא־ װאס געלט, קײן נעײען גיט קײנםאל
 גע״ זאלסט דו אגדערען. אן צו לאנגט

 ׳הערסט דיינס, :יט איז עס אז דענקען,
 דײנס״. נים איז עס דיר, זא: איך װאס
 נעטאן בייזער א דאקםאױ דער זיך האט
איהם. אויף

 א אייבערגעיזעבט האט קינד דאס
 געװען, קענטיג איז עס געפיהל. םאדנעם

 טעהט1פאר״ ער אז צוטומעיס, איז ער אז
 די איהם. טיט פאר חוטט דא װאס ניט

 עטליכע םאינעקופעז איז ״עפיל דאזיגע
 געקומען עלטערען די זײנען דאן און מאל
 אויגען, די אדן טרערען סיט דאקטאי צום
 װערםער גענוג ;עהאט גארניט האבזגן זײ

 אוים־ איז קי:ד דאס אפצודאנקען. איהם
שװאכקײט. זײז םון נעװאיען געהײלט
װײל, דר. םון מײנונג די איז עס און

 מען האן םיטעל דאזיגען דעם דורך אז
 זײערע פון פארברענער פילע אויפהײלען

 אין דערגעריז נאר דאח* טען נײגוגגעץ.
 מען אז באיפטעהט, שװאכקײט די װאס
אױסהײלעז. קאנען עס זאל

 הײלען צו גרינכעײ פיל איז עס אטת,
 ״אויטא־ דורך און מיט-היפנאטיזם היגדער

 װײל׳ט זיך רופט עס װי סוגדמעסטימאן״,
 םאר־ :יט דינען קינדעי װײל מיטעל,

 זײ יף1א לײבטער איז עפ הארטעװעט.
 על־ אױף אויך קאן טען “אבע װירקען, צו

 זײן זאל עם אױב און װירקען. םערען
 פאדברעבער, פיל אז זײן, קאן דאז אטת,
 טען^װא געפענגעני״טען, די אין זיצען װאפ

פריי. דער אויף זײן געיענט

פאר זיך רעגײםטרירם
סען—• K* י

 קויסען די £אי גי־ײך זיך eרירrרעגיס
 אין אוניװעיסיפזעט איבײנועי־ אונזעי אין

 קדיגם און דע^רםמענם ?נדױקײ*א:על
אינפא^אציע. דעמלירשע אויך

 צדסח־ חזו פון נײעס
?ן2פעדעױח
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 מא• א םון נאסען דער איז ״91״

 יארקעד נױ די װאס דטורגאל נאטליכען
 אגגעחױכען חאס םעדערייאזאן צדהח

 װעלכער און ארוישצוגעבעז לעצםענס
 טוײ דףייסיג אלע צו צױעישט װערט
 »181rninPB דעי םון םיטגלידער זענט

 באתוונדעצם ווערען זעורגפל דעם איז
 צדגדערײעאן דער םון פראבלעמעז >די

 קורצע איבערגעגנבען זוערעז עפ או|
 טון טעטינקײט דער װעגען באריכטען

 םאדכונדען זײגען װאס אנ^טאלםען,
 דמורנאל דער פעדערײישאן. דער מיט

 אנ׳פטאל־ צאחל דער לויט -91״ הײסט
 דעד מיס פארבונדעז זײנען װאס ׳טען

םעדעריי^אן•
ם. זעקס פאר װערךיעאן  טױזענ

הא־ פערזאן םויזענט זעקם איבצר
 צוױי א ?וםער דעם גע^ראגען בען

 װאקײשאן לענגערע אדער װאכענדיגע,
 זיײ װאם קעסםם, פארשידענע די דורך

פעדערײשאן. דער םיט פארבונדען נען
 גע־ האבען געקענט האבען װאס די

 װאס די און פרײז מינימזם א צאזזלט
 געהאלטען זײנען גאקעגט ניט האבען

פרײ. נאגצען אין געװארען
דר&יװ. צום פארכארײםונגען

פאדבע־ נעטאכם שױן ומרען עם
 פעדמרײמאז צדסה דעם צו רייטונמן

 איײ אין פאיסומען װעט װאפ דרײװ
 .דע־ דעם דמיןען צו ארום חדע,*ים ניגע

יאוזר. הײנטיגען םון םיצים
 דער םון קאטפײן םאראיאהריגער דער

 םיהרער־ דער אונםעד פעדערײ^אז צדקה
 אלע־ האט בראון םרעדעריק פון עאפט

 דא־ טיליאן פיעי־ די איבערראיטט: דעז
 געװא־ געקליבען איז יזװאטע לאדדיגע

 אויסער אוז צײט טעג פיער אין יעז
 א מיט געזואדען נעקאיבען איז דעם

מעהז־- דאלאר מיריאן האלבען
פיטיג־ אפגעחאלטען ׳טוין נועי־ע; עס

 דעם װענען טדײדס פאר״טידענע פון גען
יזאםפײן. נדיגען1הוײ׳

 א ;עװארען געגרינדעט איז עס
 אים־ העיםאן מיט קאכייטע םפעציעלע

 די באיטטיםט װאפ ט״צערמאן, אלם נער
בעז• קליײ דארןי טרײד יעדער װאס הװאטא,

m:דער װעגען פונקטען 23 m פון 
אעטערנעשאנאל אונזער

בוך־םארםאט. גרויסער ױיטען, 600 איבער פון בוך « איז דאם .1
גרױםארטיג און געדרוקט ארטיפטיע שעהן, איז בוך דער .2

געבונדען.
ווערםער, 1&ססס,ס איבער פדן באשםעהט בוך פון טעקםם דער .3

ביכליאגראפיע. פולשםעגדיגע א און כיילאגעם אינטערעעאנטע חוץ «
פארדטענד־ און פליםיגע ל'י:מע 8 איז געשריבען איז בוך דער .4
שפראך. לינע

 העלדען די זײנען ארבײםער די פאלק. פון נעשיכטע א איז דאס .5
ר.וך. דעט םון

 און טײנונגען לע8 גןגלערםען. » םון ארבײט די איז בוך דער .6
באהאנדעדט. אביעקםיװ װערען שטרעמונגען

 געשיכטע די דערצעהלם װערט אופן אינטערעסאנםען א איי־ .7
םטרײקס. גרױםע אדנזערע פ,ץ

 דער פון באטראכםונגען און אונטערזוכונגען ענטהאלם בוך דער .8
אינדוםםריע. דער אין צװײנען אלע פון עגטװיקלונג

דער פץ גאנג איצטיגען דעם אויף בליק קלארען א גיט עם .9
. אינדוםטריע.

 אנ• אלע װעגען אינםארסאציע פון אוצר אן פארמאגם כוך דער .10
 צו אױםהױבען זי אץ אינדוםטריע אונזער רעפארםירען צו שםרענגונגען

םדרגה. עקאנאםישער העכערער א
 ױניאנם אםאליגע אלע די פון רעקארד םאלשטענדיגער א איז עם .11

אינדוםםריע. דער אץ
 געשיכםעי זײן געפינם אינטערנײשאנאל דער פון לאקאל יעדער .12

בוך. דעם אין
העכסםען םון אונטערנעהטונג עדױקײשאנאל אן איז גוך דער .13
׳ םארט.

דער צו נײםראג א־םפארגלײכליכער װיכטיגער, א איז דאם .14
- . ־ ארבײטער־ליטעראםור.

 װאט םיםגלידער די םאר װערט באזוגדער א פון איז כוך דער .15
יוניאן. א-נטערניישאנאל אונזער םון שיקזאל םיט׳ן זיך אינםערעםירען

 באוואוםםער דער פון נעװארען ארויסנענעבען איז בוך דער .16
אינקארפארײטעד. היבש װ. ב. חויז פאגלישינצ

דאלאר. 5.00 איז כוך דעס פון •רייז דער .17
ד א באקוםען קאנען אינטערניישאנאל דער פון םיםנלידער .18  w גו

דאלאר. 2.50 םאר ■רײז, האלבען א
בוד דעם מויפען זײ װען דעםאלט נאר באקוםען זײ קאנען דאם .19

. יוניאן. דער פון אפיס אין
׳ טע-סטדי»16 װעםט, 3 אינטערניישאנאל, דער פון אפים דער ס^

 וואו אװעגט, אץ אוהר 7 כיז דאגערשטאג און מאנטאנ יעדען אפעז איז
.בוך. דעם באקוםען קאגע; םיםגליחןר יארקער נװ די

2L ד דעס כאקוםען קאגען •ואווינץ דער פון םיםנלידער , אין גי
. י > •• יוניאן. לאקאל זײער

 נײי ת«חי אינטעתײשאגאל־ױגיאן אתזער ייח םיטגליד קיץ 22
ו פארפעיעז ען זי ײמממוי כון. חןם *

p זעחר ווערם גוך דער ^3 u re r יימל־ נרעסטע די «ן געלױבם t 
?נגלישער דער ידן ראםור־קריםיקער .

סי גענ• ױ  ע
ב. ר ד א נ א נ ר א  פ

ע ױ ד ענ ק ײ ר ט P ס

ש* פוו צ. אידי א  נ
ט ר ר ד ע י ר א א  פ

ד ע אכ מ לן או ר

 *m דער סון זיצונו יעצטער דער נײ
 יניי װ*ס עהועקוטיװע. נער*?

ino iiw  ,vo ה װי ײ o 6 סי n»1ט *mn w 
 *0ג«ײ נסשיססען אײנשסיסיג איז נער,

m עז«ור u m צו זיך n o 1» נרענט׳»עס| 
״'סון קלונען סרױען רי  •ר• ;סיע|0י«י1»י

 המלס׳נן צו װף » סיס פסרנסנו נייטער
 סויזענט 1*>ס«ר די פ*ר חילוי שספען

מ קיןווהרטנער, תי  אץ ׳אויו שטעחןן ו
װטכען. פערצעחן רעצטע די ם»ר קאפוי

ת די צוױ׳עען  קיטוהמטכער סטרײסענ
 טיט״ *טחל ?טר״טענדע * n זײנעז

 נרענטטעם סילזן פטרגטנד. פון נלירער
jib נ«* חאנען יטרק נױ אין פארנטנד 

 אויף םיטנלידער די חעלפען צו שלאסען
 עקזע״ נענערטר די אוםנים. םארשידענע

 םטרנטנד די to דעוװסרטעט, סוסיווע
 לטנד נסנצען איכער׳ז מיטנרידערשספט

 רווי אויןידעם ס־טמפען װארים זיך װעיען
iv יולסימראכער טויזענם 40 די העיםען 

קאםוי. :ערעכטען זײער א<ן

 אידישער• קאמיטעט צענטראל
 םאר־ ױגענד מאדהסיסטישער

צױן) (®ועלי ״ץגענט״ באנד
אמעױקע פון

♦ י

.1926 ׳טען7 אתטאבער
 נאר* לײדיס אינטער. ״נערעכטיגיוײט״

 אםעריקא. םון ױניאן װאיר?ערס כענט
!חברים טײערע
 אונזעד םון קאמיטעט צעגטראל דעד

 אדביײ אידי׳טע ױגענםליכע פון פאיבאגד
 איכעף אײר ^יקט אדעײקא אין טער

 אר־ ׳ו/אוקטאכער העלדישע קעטפע:דײ,ע
 כרידערליכען זײן יאױק נױ םון בײטעי־

נרוס.
אונ־ םון קאסוי^ הארטנעקענדיגער דער

 זײער גענען ארבײטער בדידער זערע
 יאליצײ דער און באלעבאסים חוצוה׳רינע

 אוםגעכאכמער-ארתוגג היינטמער דער פון
 ארכ^טער אידימע ױנענטליכע אונז גיט
 בעםעחנד א םאר קאםוי אונזער אין מוט צו

 אונ־ .פון ױגענמליכע צעהנדלינער וועלט.
 די אין מוין זיד נעפינען פארבאנד זער

 גי־ מיר און קאםוי םיז טרענםשעס ערשטע
 זיעען םיר קאמוי. צום םוט צו זיי בעז

נאך. ישיקען צו גדײם אבער
 ױנענםליכע אלע צו זיך װעגדען סיר

 םינאנ־ שאסעז אױך זאלען זײ ארבײםער
דעם אויסצוהאלטען כדי יפטיצע ציעלע

 םארזאמעלט 1926 אקטאבער סיו• א*ז
 צוױיטעד זײן צו פארבאנד אינזער זיך

 ראטשעס־ אין סאנװענשאן ארדענטליכער
 אײד לײגעז םיר סטײס. יארסער נױי טעד
 װעלן םיר װאס ארדנוננ טאנ דעם בײ דא

כארהאנדלען.
 די אז עורות, די םון זעהן װעט איהד

מ רו  ױגעגט ארכײטער דער פון אמאניזי
 אינ־ געגען ^אמף דער ױגיאנס, יי אין

 בײ םארנעפמן אגדערע און דזישאנקישאנס
אץ. אויבעז דעם אונז

 צו אײן דעריבער אײך לאדען טיר
 א״ םארהאפען איז קאנװענישאן אוגזער

אננעהסען. עס װעט איהר
־ :גרוס חבר׳שען מיט

ק. צ. טון סעקרעם«רי«ט דער
סעקרעטאר. קאסאף» א.

V וז»ם עס װי אירר. װײםס i ס קעי ײי ם  די •נ
או איו ב*זזענתנ ארכײנתר אידישע ק רי ע ס •

ס n געשיכםע רי מו s אינטערנײשאנ®? דער 
ס ײדי « װארקערם גארטענם י מי  דר. n# ,1י
ס ם וחנט וויחר אח יעיײז״ יואי m טי ... V-y•

ע די ש די ד אי מ ל ^ י נ  א
טי ע ײ ם א ש >י ש ד הי « ח א כ )

^E? CTC^SrSJTl^fS •ײ 

״ י ייי• •׳י ״

- dd *ו ו ׳
ען פ מ ע ק א ץ כ #ג 'r לןלאולן 

ר ע י ע ש כ ע ק ס

1 ffn• וו• r<f .($
מו ױ twn»riW׳i ״ ר פ װו א י ו , 

d <י n mט״ m טןן סכפ *ו טדי ס לפ  י
מו ״ מיייוו  פױוורסטן, חטלסנדיי׳ון י

 ס׳ויאר חור חטס טנ׳ור טאנ, י׳נלמן דעס
̂יקגוןװימן זפדיוו. ®ה  נטשול• יי צו

 ייילע* ורויס אין אויר הסט און דיגועפו,
.1יױ׳יטרט««1ו׳ יי *•גע׳יט#ם גי׳י

י ײיו  חאט ?טסטטני״ ״יסחוין י
ו שאמן זיי to אויסגעפינען,  שטי• ניט זי

ײ י«י «י ׳on אױוי ״ס עי די יסל מ
 גלײר, זי איז חענט, די אין טר״נשטילען

ען אין טאקע עינ׳נ o 30 טןיג׳ ז nטען 
ממר, ט׳ו  לסקטלען » אין נעיספעז סעי

 צייטװיי״ » טחיסנעקרטגען און נ׳וריכט
 די סננעכענדיג אינדז״טנקשסו, יינען

 ױי־ װעיכע ■יסעטס, אכם די םון נעסען
Wi ר אץ ט פריח ת ר י ט ס  נעװארען. ^

 טעיענרא־ ראן חטט מאוער ח. דזשײמס
ױתי װאלערשטיי(, דוד צו םירט  םון אט
 פי״ אין ױניסן״ לינערטים ,סיװיל דער

א, סי ער »ז לאתלפי  רע־ היין הומען ז
מ  וער םטרייקער. די םארטיידינזןן צו די

 לאפאא די דאס נעװען, איז רעזולטאט
 סלאוקסאכער די און ױניטניםטען טרייד
 נעריבט דעם םון ארױםנעשוסען זײנען

 צײטוויי״ דער זינ. םאלשטענדמען » סיט
 מאמען, אױוי איז אינדושסנסשא! לינער

 נע־ ציריסנעצוינען ןוהםסבער, טען1 דעם
ס, נ. דזשאחן ריכטער פון '•ארען ^ ױ ט  ם

 שאפ לארעין דעם ארום •יקעםען אח
סנגעפאננוג). װידער זיף הןוט

 דער און פיהעטם די פון סרעסט דער
 דורד םטרייפ דעם ברעכען צו םארזוך

 זעהר געשספען האט איגדזשאנהשסן או
 סטרײ־ די םאר סענטיםענם נינסםינען »

י נעײאונען האט און סערם  הסאפערא• י
 םון טרײד״ױניאן יעדער כםעט םון ציע

o מיט רעדיננ, n ,דער דאס רעזולטאט 
סו ן?ארעי  צופרי• סטפטיש איצט איז ש
 בט• *רבײטער סדנאניזירםע די ■עלם,
 כמעט חאט וועלכע רעדיננ, אין ווענוננ

 טרײנ־ סענען צו האםנוננ די אויםנענעכען
תעגד ציהעז  םרויען םון נרויע וועלכע אי

 סננענו־ װיחגר זיו האט רייען, אירע איז
ט1סע מי  נעװארען םסררופען ם׳איז םיט. .

 םעדער״טעד םון םארזטמלוננ נמסען א
n 8 םרייטאנ, סאונםיל nאסםסבער, טען 

 עפענט־ דער םון הילוי די פרינען צו כדי
 סלאוקםא־ סטריילענדע די םאר איכקײם

 נרויםען א אגפטננען צו כדי און כער,
 סר־ םרויען די סרײנצובר״ננען האמפיין
 דים־ דיזען פון טרייד m?’ 1ים ביימער
 ארנסני־ דער םון רייהעז די אין טריקם

ארבייטערשאםט. זירטער

המוסס פװ פרעםערס
אויסאנײךעז זאלפ איחר אײד םיר

 כיי במזאןלמען און וודווערםייזמצנם דיזען
 אונז וועפ ייחר װײל ••?עם׳ אין •ייד

חאבען דא^ען

נעםופס ה*בפו םיר
צו עיוענױ, םינםטע 123 פון

עונ פינפטע 321
םלאר טעז1 סטריט״ סער32 דער בײ

א ס ק מלוי  עקס&רא אוי
ברעשלעך

תןבען םיר
 ורעםע; *ו ג^אלעך ײײער סאניםארי
ן ילאא ומיוועיי״ ו  חא״ םיד כעליװײע. י

ן  םאר• י^ן סמיטלרס בעסםע די אויך מ
 גאראנפו^ * סיס ספים ■דוקעכע קע•׳
ד ם*#מס. •יגקינג ײי

ײן לידען םיי  •nijn ירצסערס, »לע י
 נ״ע ך« זעחן קוםען *ו באסעס און נערם

ון לעל1ברעס װייןד די יון סאדעלס  י
I װילקאםען זײנעו ילע סםיםערם.

 ױאמקױמןןפמשזמ
פוממדד װעלװעפ

m ־ u RP
ע 321 ט מ נ װ עװ., םי p נ n r

 J0661 אין 6660 א׳פלאנר :טעלעפאן
אסענדעס שגעל אידערט קאממייי

ט ג י םי ש ק לי ג נ מ י ד ן ן ל ו קו  ט
 יארק נױ םטריט, נרעגד 265 .

fa■• יױ פייספי
 ארא׳יארוי מעל.

8848
ײ• דזןו «ו*ר סקול

איגג ני̂נ_______________________________ ו קי __ א  M3P& •ון ipsa• fm אין נריידינג
גו דן מז א ר ■אר אזן ן ן ו ungm ײימו. מ״יגי ײ נצ״יימז• 

» .i r  m i . i  tn a  n •  S n  n

יװ ג ל. «.22 נהםכערספוומה.
 אפנעהאלטען װערען םיםינגען כרענטש אונזערע

םאנאט. אין דאנערשטאנ דריטען און ערשםען יעדען
ע ד עג מ ש קו ט נ ע ר עו, נ נ נ טי אג, טי ט ש ר ע אנ ר ד ע ב א ט ק # 21

 :ילעצער פאלנענדע די איז אפנעהאלטען װערען מיםיגנען נרענטשע די
 סטריט טע4 איסט 66 לײםעאום, םאנהעטען — טאון דאון

 ראוד באםטאן 1258 נארדעז, םקװער םעקינלי — כראנקם
 םטריט טע116 איםם 76 נארדען, לאורעל — הארלעם

 סטריט םעקמאן 229 לײםעאום, לײכאר — כראנזװיל
 עװענױ םאנטראוז 105 ױניאן, דער פון אפים — בײקיץ

סטריט. טע21 װעםט 2864 האל, פיטיאן — אײלענד קוני
״טיט אײן אםװײנינםטען אטענדעז ניט װעט װעאכער מעטנער, יעדער .

שםראוי. דא^אר 1 באצאו׳לען דאיפען װעט סװארטאל, דעס
22 לאקאל ױניאן דרעסמאכער באאדד עקזעקוטיװ

סעקרעסער. פארטנאי, דזשולױס,
 םאר״ װעלען ארן ביכלעך זייערע פארלירען וועלכע םעמבערס ס. ם.
דאלאר. 1 באצאהלען דארםען װעלען דופליקײטס לאנגען

!
I

<
I
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הלאוקמאכמר סטױיקענדע ר העלפט
דעם צו קומט

כאל גתיםלן
דןן^ םון אראנזשירט

הויז קאאפעראטױוע ארבײטער
ר טץ ע ט װ ט ז ױ ט אן און ס ם נ נ םי ק ע ענ־ו ל װ ע

1926 סען»ספ»בעו,23 ועם אװענם, שנה
ץ או א ט ל ר א ל, ק « ט 6 ה ס ע ע װ ט ו ט װ רי ט . ם

סענט. 50 םיקעמםעווענױ. מע6 קארנער

לעהןנם
הר ט אי נ ע ען ה נ די ר ע ר 200 ביז so פון פ א ל א ר ד לי ט ענ כ ע װ

געריחםםער דער אין קורם א נעוזםט

סר,רהל דעזײױנג מיטשעל
נארםענטס. םאר לײדים »יז סלײרער סינדער איז םיסעם מרויעז, םענ׳ס, אח
י ר םקוהי ®יםשעל י א ײניננ י מ גרײדינג. •עםערנס, נמכעז צו לערנעז דעז ײפי  im דר

» ' •t ,אי פ»ר דרעסעג^ םוםם, פיווופס ר.1הלײד םענ׳ס »וז גארםענםם פ
יאחר. 50 איבקר נאגרינדזנט

עררײכט הןום םהול די
ת רןװלםאםעז. בעםטע םיםםעםען. נייע איחמן, ױ

a ענ •אםיזעי ר«ר א־ו אירס ײנ או ל ד ו ם « ״נ מ * ס די ל א  נ
ז עי ס ־ װ״דזזזעם. נוםא »וו מ

ס אוז םרויעז. און סענער םאר *רספפםיסז vet( ט ן
 אויסצולערנ׳מ. זיך לייכט זעחר זױ«

n n « m a ם נ מ ע ן נענ^בעז װאם י רן ז ו \י •ײצר איז ו מנן ײ * 
פארשםעחז. ולעס !»לס איוזר אוש שפראו.

עו פ»ר'ו 1באדינג\גגע רי רנ מ ס v *וי i זעחר זײגעו ^ ם ײכ  י
v o !•ײנ םסם• די ז סא איז חואאאני^ םזדפיאז ?י מיי  און אג
מו אוו פעשיאנם פארגויפצן םיך ײ ע אלצריײ שג נ ר מ מ

סיאסיז. אוחננט אמ טאנ
Jtm 0 ¥ W m סג ס סנ פרײסאו. אוו םיםװסױ ס

ע ײ ו  סאוחי. אמזער אין דעטאנסטריימאן ו
ױ ®וסם י נ ן ז ו ו צ. סרײנ םאר ו אעפסדסאצי

ל ע ש ט ^ ג מ נ י ג י י ז ע p ד oל ה ן
^970 .־ױםקטנױן טעלעסאןי 'ארק. נױ םשריט. סע37 .ועסם 15

Buy Union Stamped Shoes
We ask all members of organized labor to  
purchase shoes bearing our Union Stam p 
on the sole, inner-sole or lining of the shoe.
We ask you not to buy any shoes unless you 
actually see this Union Stamp.

Boot) &  Shoe W orkers’ Union
Affiliat'd with the America■ Federation of Labor 
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פון טעקס א ד«ל«ר א כאשליםט קאנפעוענץ וינג אונײטעו
סםױק קלאוק פאר׳ז נוטגלו־ עדעןי

 ארױםגעשיקט נלײך װעט טעקס ודעגען רעפןןרענדוס - קװארטמלען. צוױי אין װערען אויסגעצאחלט װעט מעקס
 ערשטע די גלײך שאפען *ד געאױפםראגט ווערם קאסיטע עקזעקוטי״ נאציאגאלע — לאנד. איבער׳ן װערען

 פרעז. — אינחשאנקשאן. נעגען רעזמלוציע פראטעסט א אן אויך נעחםט קאנפערענץ — דאלאר. צ6ססס,
קאגפערענין. דער פון באריכט פולער א — אװאזױע. גרויםע קריגם און דעלעגאטעז אדרעםירט זינםאן

 נרויםעד דער רינג, ארנ״םער דער
 לעצטען חאט ארדען, ארבייטער אידישעו

 עס וױ אוםן, וױרדיגען * אויוי זונםאג
 צװע־ אויך רעג, אד. עם1 פאר «אסט
 קלאױד די חעיםען צו אחסעל זײן לעגם

 ק*מ,י גרויסעז דעם נעוױנען םאכער
ט ?ארויטגעקוםע אי? און  םםשות׳־ * סי

 די אר6 שםיצע םון בייםראג דיגזגן
סםר״קער. ?לאוס

 נױ איע םון קאנםערענץ א אויןי
 װאס ברענטשעס, רינג ארכ. יארקער

 א זונטאג געװארעז אפגעהאלטען איז
 װאו ״םארװערטס״־האל, אין םאג גאנצעז

 חגילעגאטען, 226 נעקומען זיינען עס
y םארטראםעז האבען װעלכע o ברענ־ 
 נע־ באשיאסען איינשטיםיג איז םשעם,
 דאיאר א םון םעקס א םאכען צו װארען

 זאל װאס םיטגליד, ר\ א. יעדעז אױוי
 קלאױדסטרייק דעם םון גונסטעז צו נעדיז

 ארויס־ גלייך זאל רעםערענדום א אז און
 לאנד נאנצמן איכערן װערען געשיקט

דעם. װעגעז
 אויסגעצאלט זאל טעקס דאלאד דער

 נאצי- די קװארםאלען. צװיי איז ווערעז
ארבײ־ םון קאםיטע עקזעסוםיװ אנאלע

 געװארען באאױםטראגם איז ריגג םער ־
 25 ערשטע די גל״ך שאםעז זעה? צו

 צו איבערגעבען עם און דאלאר, טױזענד
ױניאן. קלאוסםאכער דער
 פער דאלאר־סעקס א םאר רעזאלוציע א

 נעװארען אריינגעבראכט איז מיםגליד
 קאמיטע, רעזא^וציאגס ספעציעלע א םון

 אױםגעקליבען האט האנםערעגץ ױ װאס
 םון •רעזידענם פײנערמאן, װזלכער םון
טשערסאן• דער געװעז איז ריגג, אר.

 ׳אויך האט קאםיטע רעזאיוציאנס די
 סםרײל דעד אויב אז םארגע׳פלאנעז, *

״ז ^ןין <תם  צופ»אנפא:נ געענדמם ז
 ארכיײ וײ ײעז קװארטאי, צוױיםען םון

 דארםעז װעלען םיטגיידער רינג סער
 דאיאר, האלבען צוױיטעז דעם צאהיצז

 דארםען ניט םיםגיידער די דאז׳זאלעז
טעקס. חאלבען אגדערען דעם צאהלען

 רעזאלוצי־ די איז סונסם חןם זחןנעז
 איז עם אײניג. געװען ניט אנס־קאםיםע

 װאס רעמא׳־ט, םיגאריטעט א׳ געוחנן
 דער־ ניט זאי דאס אז וזאטיגעלויםעם,

ווערען. סאנם
 א ארויםגערוםעז האט פונקם דיזעד

 יןאנפערענץ. רער אויף דעבאטע הײסע
 האבען רעפארט םאיאריטעט דעם גואר

 םאר און פײנעדםאן, און כאנין נערעדט
 גערעדט האבז רעפאדט מינאריםעט דעם

 די םיז טענות די אײבראםם. און אשפי?
 אז געוועז, זיינען רעדנער טאיאריטעט

 צו םאראינטערעסירט איז ר. א. דער
 און סםרײה םא׳־י׳ז בלויז געלד מאסעז

 געװיגען העלפען צו םטרײקער, די םאר
 ניט אבער <ןאמו*, זײער חלאוקםאכער די

 וועם סטרײק דער װען ױניאן, דער םאר
םו; ארגוםענטעז די געענדינט. זײז ׳פוין

 אז זיינעךגעװען, רעדנער מינארימעם די
 עס םיינט •ונקט, דאזיגען דעם םים

 דעם גיט רינג אר. דעד אז פאיןםמו,
 א נאר דאלאד, א גיט סםרײס מלאוק

 םען און םעםבער, •ער דאלאר האיבען
 זאל סטרײק קלאוק חגר אז זעהן, דארוי

 םון דאלאר פילעז גאנצעז דעם מרינען
מג ארבײטער יעדען םיטגיידעד. ד
 צו :עװארע; גענוםעז איז םראנע די

 םא־ א םיט און אפממיםוננ, קאל ראל א
m\ 114 עטיטען 122 פו? יאריםעט i 

 אנגעגױ רעפארט םאיאריטעס דער .איז
גצװארעז. סען

געװא־ ערעפענט סאגםערענץ^אי? די
 פרעז. רינג אר• םײנערמאז, נ. חרך דען
 עמםטען דעם אויןי אננעװיזען חאט ער

 סלאוקסםרײק דער וחולכן אין צומטאנד
 אמעוױזען, אויר האט ער <יך געםיגם

 מטענדיג האט רינג ארב. דער אזױ וױ
ס מףאםיצט ^ י  סטרײס, םון צײט אין מנ

 קאנםע־ די װאס ערסלערט חאע ער און
 אנ־ האט ער םאן. קען און דאדוי רענץ

 •יענער דדײ זײן 1קעגע עס אז געװיזען,
נא״ א )1 עטיצע. די עאםען צו אזוי מי

ר י מ א נ  •ער דאלאר א םון םעשס ^
: ר מ ם  פריײ ואלען ברענםמעס )2 «

נ ^י j םאקסען אלײז וו n r ' t ,טעםבערס 
p גראנגממס 0 אח * t ײ נ<ײד  בײמטי

 או; געלד סוםען קאםמ ןיחא• פון ערען
 דאלאר״ םויזענד 50 סומצ די מאםן
jP די װאט iu rn w חאם צקזעתוםױוע 

 סטרײה. ®ארץ מאפצן צו באמיאסצז
jr אײגזנם tn  no י וחגם •יענער  מאנ־ ו
אננעםצן. דארםעז פערענץ
פ אתן צרװצחלם m »יז ו  ב. געוו
ת װאייל^ מ י מ חננ  טמערםאזז פאר 74 ג

 ם*ערםאז, וױיס םאד ,210 בר. &תלונ
ה ^ י ײ א מ חי  ןף®• ס. און 507 בר• מנ
. םח •יז י סעקרצי אלם ,410 נ

 זײנעז ^ פון אױך קאםיטע, רעזאל^אן
 געײאחנז״ אויסגעקייבען דאן

ל די ^ ענ ד חו  בא׳פטא־ איז קאםיטע ק
 115 בר ריזין, ;1 בר. אראנסא?, םון נען

 און *244 נר. דוכינסקי, :56 בר. #דײט
.144 גר.1 םון טױטצעי,

 בא* איז קאסיםע רעזאלוציאנס די
 סע־ דדפענעראל באםקיז, י. םון טטאנען
 ■רעז. פײנערםאן, נ. ;ר. א. םון קרעטער

 ברענט^ םיז סאהן, איזידאר ;ר. א. פון
ד און 300 בר♦ םון אײבראחטס, ;43  מ

.42 ברענטמ םון צאהלער,
 אױפ־ װערט דגטאן פרעדדענט

ענטחיאזם פיל טיט גענומען
 פארגע־ דאז איז זיגםאן פרעזידענט

 איז דעילעגאטען די םאר געװארען *צטעלט
אװאציע. נרויסע א געקראגען האט עד

 יטטארקע א געהאיטעז האט זיגסאן
 דורכגע- האט װאס רעדע, געםיהלםולע

:דעלענאט יעדעז נומען
 קיאוקמאכער דער םון גע^יכטע ״די
 נע־ זינמאץ פרעזידענט האט — ױניאן,
 עהנמ.ש א און רײכע א זעהר איז—זאגט,

 פיא־ די געװעז זײגעז קיאוסמאכער די
 עקאנאםישען םון געביט אוים׳ז נערעז
 אין ארבײטער אידי^טע דיי פון קאםוי

 סט׳־ײהס אלע אין שטזמדיג, אמעריקא.
 םיהרען, ארבײםער װאס לעמפםע און

 מיט שםיצען זײ קלאוקםאכער די פלעגעז
 שטענ־ םלעגען םיר האנט. פולסטער דער
 איבער טאל אםט ערשטע, די זײן דיג

 ארביײ דעם העלםען צו כחות, אונזצרע
 ער^טען צום אםער איז עס קאמף. טעד

 נאך װענדצן ?יך דארםען טיר או סאל,
 ביטערען א אין איצט מטעהן סיר הילוי.

 עסזיסטענץ אונזער דראהט װאם קאםוי,
 איס אי ׳מאפ' אץ ארכײטער אלס אי

 ער װי קאמף דער און ארגאגיזאציע,
 Tfrn ניט איז טאג, צו הײגט עטעהט

 אלײן, קלאוסםאכער די םון האםןי דער
 באװע־ ארבײםער גאנצער דער .םון נאר
אמעריסא. אין נוגג

 —אינדדפאנקשא; דעם םוז ציל ״דער
 איז — נעזאגט װײטער זיגמאן האט

 קאסע, ױניאנ׳ס דער אױסצולײדיגען
 יױ די װאס סענט יעדעז ארויםציהעז

 אר־ די אויסצוהונגערען כדי האט, ניאז
 די אז קלאר, איצט איז עם בײםער.

 זײ אין זאך אײז האבעז באסעס קלאוק
 יױ די םארניכטען צו איז דאס איז נעז

 די זײנען זײט אנדער דער םיז ניאז.
 בא- צו ענטשיאסע; םעסט הלאוקםאכער

 אנדערע איע איז רעכטמ זײערע שיצען
 אוץ הייױ צו קוסעז זײ סדזעז ארבײםער

ט  זאל באטעס קלאוס די אז דעדלאזעז, ני
םלאן. זײער דורכצוםיהרעז נעילינגעז
נעשטיצם ווערעז באםעס קיאוס ״די

 מא־ און באנקירעז ?אפיטאליסטעז, פון
 אינדוסטריעס. אלע םון נופעקט^רערס

 קאיעגעז זײערע םון טיצע6ל קריגעז זײ
 האפיטא־ די אינדוסטריען. אנדערע םון

 די סלאסעגבאװאוסט• זײנען ליסטען
 געגען זיך םאדטײדיגען ?לאוקמאכער

 אייגענע זײערע א{יוי שונאים, זײערע
 דעם םיהרען צו טװער זײ איז כחות
 ארבײטער די װעיען :זיך פרעגט קריג.

 זײער טאן אינדוסטריען אנדערע םון
 װע־ זײ אויב בדידער? זײערע צו סייכט

 אז אײך, איך פארזיכער ׳טאן עס <ען
 דעם אין ׳טטעהן װעלען ללאוקמאכער די

זיג״. א ביז קאםף
 װאס דעבאטע דעד פון םאריזױף אין

 װאס אין ׳דעם װעגען םארגעקומען איז
 געיטאםען זאי הייף די פארטע 8 םאר

 גענומעז אויך זיגפיאן פרעז. האט װערען,
 דע־ דער אין באטײליגט זיך און װארט 8
טע.8ב

 יע־ גאנץ 8 געװעז איז טע8דעב די
 םיז זײנען פיענער םאר׳טידענע בעדיגע.

 געװארען. פארגעיטיאגעז דעיענאטע; די
 א. דער ז8 םארגע^לאגען, האט אײנער

 צעהן געבען צו םארםליכטען זיך זאל ר\
 צײט גאנצע די װאך 8 דאלאר טויזענט

 צװײ־ 8 אנגעהן. װעט סטרײק דער װאס
 ר. א. די ז8 פארגעשלאגען, האט טעד

 —מיטגיידער, זײערע זאיעז ברענט׳עעס
 באזארנעז איײן — סטרײקער קלאוק

 אנדערע איז בעגעפיט, סטרײס מיט
 מאיאריטעט די פון מיינוננ די פלענער.
 נאציאנאיעז א םאד געװען איז רעתער

מעמבער. פער דאלאד א פח טעהס
 לינקעז םון רעדנער די פון אײנער

 נאציאנאאער דער באשואדיגט האט אאנער
 האט זי הלכיאי ר• א. פון עקזעקוטיװע

 גע־ :יט פריהער א\ן איצה ביז נעווארט
 פאר *טטיצע שאפעץ צו טאן עפעס נוםעז

סטרײקער. די
 גע״לנט־ דעם אויף האט םײנערםאן

 עק- די ניט האט ער^טענס, אז פערט,
 אוז« פאנדס, סטדײק קײז זעקוטױוע

 רױ געקענט ניט מען האט צוױיטענס,
 די העלפען צו קאנםערענץ קײן םעז

 עס האבען זײ אײדער קלאוקמאכער,
 :יט פאליטיש עס איז אטאא פאריאננט.

 קא; עס ראטזאם. ניט אוז טאקטיש
 שנעי אזוי סנ^־ײק. דעם שעדיגעז אטאא
 נעװעגדעט זיך האט ױניאז די וױ אבער,

 טsגעהא:דע גיײך מיר האבען הילף, נאך
געזאגט. ער האט דעם, װענען

 דער איז װארט זײז איז זיגפיאז, פרעז.
 די אז דערצעהאט, אויד האט דעבאטע,

 ער־ די אין האט סםרײס־סיהרער׳טאפט
 נעװאלט ניט סטיײס פיז ײאכעז שםע

 װאלט דאס װײל שטיצע פאר אפעלירעז
ע־שט סטרײס. דעם געשעדינט אששר

 [מער.
| 6 IW י

פיהרפ»ו w 62 יוניאו װאירסערס גװס וױיפ
האםפײן מנעדנישעו אן

 אר־ דעם םון םארזאטלוע דער אויף
 װײט־ דער םון גאגיזאציאנס״קאםיםעם

 וועא־ ,62 אאקאל ױניאז, ארבײםער גודס
 אעצטען גענואחנן איגעחאצםען איז כע

 אק אקםאבער טעז7 דעם דאגערשטא^
 געווא• אאגעגעבעז איז הא<, בעםהאװען

 װאס ■ראגרעם, דעם וועגען באריכם א רען
ײ דעם אין געווארען נעםאכט איז אנ ת  א

ץ זאציאנס  נימ־ױניאז די צוױשען קאםיי
 םארזאפד דיזע פאך. דעם םון ארבײםער

 םארשטיײ פון געװארעז באזוכט איז לונג
ױציאן־שאא. יעדעז כםעם םיז ער

 דעם םון אדױסגמוױזען זיך האט עס
 ניט־ אלע זײנעז םאקטי^מ דאם באריכט,

 די םון נעוואחגז אגיםירם .ױניאךשעפער
 הילוי דער מיט לאקאל, םון ארגאנייוער

 אתאגי״ םיז םיםנלידער אקםױוע די נ»י?
 ניכד די םון םילזנ אין זיציאנסמןאםיטעט.

אן  נעײארען פארםירט זײנען שעפעוי מני
 צױ םאר באזיס * אלס גרויען קלייגע

 אײנ- איז עס סעטיגקײם. סונםטינער
מ מ םי  עם דאס געויארעז, באמםיםט ע

 םעגליכ- יצדע וחגחנן אנגעוחננחנם זאל
 אתאגיזאציאנס- וײועז םאכען צו קײט

 צו און ערפאל^ וײזינען א םאר סאםפיח
ד דער םון דײען די אין אוײעברעננעז  י

םיטגלידער. נײע םעחר וואס ניאן
 געהט ארום םאנאםען ■אר א אין

ר אויס  גודס װײט חנר אח אגריםעגם מ
 קלאהר, דעריבער איז עס אינדוסטריצ.

 אז וױכטיגקײם, נרױס ®ח איז עס דאס
 טזד ווערעז ?אי ארכײםער ױניאן יעדעו־

 ךי דדײװ. ^ותאניזאציאנס דאם איז םיג
חנלמ גיממנר,1* נודס װײט  די האבען ו

וחד באזוכס, גיס פארזאםלרמ לזגצסזג

 קױ די באזוכען צו אויםגעםאדערט רען
 ארגאניזאציאנס פון מיטיננען מעגדע

 םארקוםעץ װעלען וועאכע קאםיטעט,
 אע8 מיטינג, אעצטען םיז באשאוס 8 לױט
 ױניאן, דער םון אסיס דער װאכען. צװײ

 אםען איז עװענױ, טע2 — 117 איז
 און אזײגער, זיבען ביז אװענט יעדעז

 צו צוםרידען זעהר זײן װעט ױניאז די
 װעלכע מיטנלידער, אזעלכע םון הערען
 ר-8 דער אין םאראינטערעסירט זײנען
בײט.

 מיטגלידער די אויך רוםט 62 לאקאל
 אונזער םון ברענטשעם אנדערע די םון

 רער איז םע<5הזנ צו אינםעתעשאנאיל
 אדער םרײנט האט איהר אויב ארבײט.

 ^ניט״ איז ארבײטעז וועלכע באהאנטע,
 ארבײט איהר אויב אדער ױגיאן״שעפער,

 אנ־ ניט־ױניאז מיט בילדינג זעלבעז אין
 װענען אינפארמירט ארבײטער, דערווער

ױגיאן. דער דעם
 םאר״ דאגערשטאג׳דיגער דער אויו*
 א געװאחןן געזזאלטען איז זאםלונג

 מרס. םון רעדע עגטוזיאסםישע וןורצע
 דעם איצט ייסעט װעלכע ברעם^ר, סעט

 דעד- די שאפ. אנדערװער סםאגחורד
 די אויסנעשלאסען האט םירמע מאנטע

 צורי^ מאנאטען םינוי איבער ארבײטער
 געװארעז דערקילערט איז שאם דער און
סםרײק. אין

 *יחר אויף מויזעגשגפסעז האם יאעזיע די
 ײל אויןעפזוי תאמ נאמח םײן קלאײיער.

 גןנזאגמ גי^מ נ*ד חפ® זי •אעזיע. די ווי
מפרםג לעצמען איחר

i /  c 4לאםארםי ו ־״־

w «ר *$ום *וריה וו*מן *װיי טיט n• 
* יויןי שיחר׳ור סטרײס די מעננערו»ען

 »יז שט*«וע טון םראגע די װאו מיטיננ,
 tin DV ײייו PM געװארעז אױפנענומען
 דעם אוען1»רויס* נעװ«וח« בןן׳שראסען

שטיצע. נאך רוןי
 זיך סיט ח*בען דעיוענאטען סך 8 י

 וייערע פו| דאנ״ש^נס סיםנענראכט
נרענטשעם.

ו ט8ח קאנםערענץ די י  נעשי*סען ז
ר t» וםטזײן,8װ8נ פולען דעם םים  ת

 גרוי• 8 אױפנעםטן חאט ריננ ארנ״טער
 כער8סר*ושם די חעלפען צו ײרבײט, םע
 םארניטערטען איצטינען זייער אין

חאםו*.

 מנפןרענץ ױנימ דעד ןןן מםיםעם עסזססזםיװ
אדנײם דסר כײ

)1 זײמ •ון (׳סלוס
 פראטעסט- ריזיגע א זײן װעם כיטעי טער

האי. סיטי צום דעמאנסטראציע
 גױ אלע םון נאמען איז טעיעגראמע א

 גע״ געשיקט מאנטאג איז ױניאנס יארקער
 אמערי־ דער םון פרעזידענט צום װארען

 עס װאו לײבאר, אװ םעדרעײשאן קען
 דער םון בא״עלוס דער באדאנקט װערט

 שנעלע נעבען צו סאגװענשאן םעדערײשאן
 העל- צו און קלאױדסטרייתערס די צו הילף
 אינדזשאנקשאן. דעם באהעמפען זײ פען
 ארבײטער טויזענט 800 די פון נאסען אין
 םאר״ עקזעהוטיװע די האט יארק נױ פון

 בא־ דעם גלײך דורכצופיהרען שםראכען
 אװ םעדערײשאן אמעריקען דער פון שלוס

 פי״ אםען4/ גלײך און קאנװעגשאן לײבאר
שטיצע. נאנציעלע

 גרין פרעזידענט צום טעלענראםע די
:פאמט װי זיך, לײענט
 ^אנםערענץ לײבאר עטוירדזשענסי ״די

 זײ־ נעװינעז קלאוקמאכער די העלפען צו
 אינ־ דעם באקעםפען צו איז סטרײק ער

 מד אפגעהאלטען איז װאס דזיטאנקשאז,
 אקטאבער, םעז8 דעם פדײםאנ, װארלז

 םאי־ האבעז וועקכע דעלעגאטעז, 183 מיט
 אר־ ארנאניזירטע טויזענט 800 טראטען
 ערמוטיגט פיל איז יארק, נױ םון בײטער

 רעזא״ דער םון געװארען באגײסטערט און
 אױוי געװארען אננענוםעז איז װאס ילוציע,

 װעלכע קאנװענשאן, םעדערײשאן דער
 די צו שטיצע םולע רי פארםליכטעט
 וועלכע און קיאוקמאכער, סטרײקענדע

 צו ארבײטער־אתאניזאציעס אלע רוםט
 םי־ און מאראלישע קלאוהמאכער די געבען

 אײנ־ האט קאנםערענץ די הילף. נאנציעלע
 איהר אױסצודריקען באשלאסעז שטימיג

 בא• די צו גרוס ברידערליכען הארציגצז
 אטעריקען דער םון דעלעגאטען און ארטע

 בײ פארזאםעלט לײבאר, אװ םעדערײיטאן
 די פארפליכטעט און קאנװעגשאן, דעי

 םאר־ געװען זײנען װאס ארגאניזאציעס,
 איצו־ זיך קאנםערעגץ, דער בײ טראטען

 אייל דעם אויף הארצען םולען מיט׳ן רופען
 קאנםערענ״ו די םעדערײשאן. דעי פון

 אוים־ די ציהען צו באשלאםען האט״אױך
 י1אוי קאנזוענשאז דער פון טערקזאסקײט

 ארויס־ זײנעז װאס אינדזשאנהשאגס, רי
 םון ארבײטער די גענען געװארען געגעבען

 לאזט װאם אינטערבארא, יארקער :ױ דער
 אינטערבארא־ארביײ די ארגאניזירען ניט
 םע״ אמעריקען דער פרן ױניאן א אין טער

 דעם איבער גיט קײבאר. אװ דערײשאן
 צי קאנםערענץ דער פון דאנח און גרוס
 אמערײ ושר םיז קאנװעגשאן טער44 דער
“רײבאר אװ םעדערײשאן קען

פײנסטאח, מ. :אונטערגעשריבען
סעקרעטאר. בודיש, ם. י. ;משערמאן

דע^ םיז פרעזירענט סאלױואן, דזשאהן
 לײבאר, אװ םעדערײשאז סטײם יארק נױ
 דער ךײ\ צו געװארעז אײננעלאדען איז

עקזעקוטױוע. דער pd עהרעךטשערמאז
 קלאוקםא״ סטרײסענדע די םאר שטיצע

 טאגעס־ארדנונג דער אויף איצט איז כער
 ארבײטער״ארגאניזא״ און ױניאנס אלע םון

 דער םון יןאונםיל דזשאינט דער ציעס.
 םון םיטינג א םארופט ױניאז ?עפמאכערס

 גלײך דאנערשטא^ אוױי קעפמאכער אלע
 חאל, בעטחאוחגן אץ ארבײט, דער נאך
 קלאוקי־ די שטיצען צו װי םראנע די װאו

 םn באקעםםעז העלםעז צו װי און פאכער
חד םארהאנדעלט וועט אינדזשאנקשאז  ו

 וױײ סאנ האלבעז א פון פלאז א רען.
 םעגליך וועם קעפטאכער אלע םון דזשעס

* • וועיען. פארהאנדעלט
טיננ בײם רעדנער די ;ױין װעלעז הי

אל זיגםאן, ם. אנ מ רנ םע  ;ירעזידשנט אינ
^ קלאײומאמנר םענעדושער חײמאן, ל. ז  ד

 םון סעתרעטאר םײנסםאון, .0 באארד;
 jo און בווײש כג י. ;געווערסשאפטצן די

44ױגי קעפמאכצי חנר חערשסאװתדמח
 וחד איגעחאלטזנן וועט דאנערשטאנ

 44יתי וױים*רם דער ®ון מיםינג א רען
 מיאמ-םמרי^ די שםיצען וועגען ,1 לאקאל

קער.
 ריננ ארבײםער 338 בחגנטש ביעלסקער

 נױסגלײ זימע שסיצזנן צו באשלאסען האם
 םםריײ מימנלידעד איצ םםרײפצר. דער
 פון פשצרסאן צום וחןנדאן זיך זאלען קער

 ססריט׳ םאסם 644 4קאיי« י. ברענםש,
1בראנק<

m -
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issa מפעפסיגפ אוז «חמז« &הױ sito זמױיממ א צו ניז ®bsp פאר־א
 פון פײערונג ערעפנונגס

 םעזאז, ־ עדױסײשנאל
נןװ. פען19 פױיממ,

ר מי ען , ל ע ען װ פ מ ע ז ק ״ א צו בי ! ג י r — ז n ר ע ײ ד ר ש ע סנ ױ ען פון א עד ל, י או ר. קל ע אנ  — מ
ט ענ ד י עז ר אן פ מ ס און זיג רי א ט מ ױ קו ל ען הי ר ע ל ק ר ם ע אדו ר װ ע ץ ד ענ ר ע ם אנ ט׳ן ק אונ־ מי ״ק

ט םיל״ א ט ה ז מו ע ן ג ע כ א ר ב ע ג « ען. א ער ט — װ ײ ל ר ע ש ל און ט א ר ע ענ ק נ ײ ר ט  לןאמיטע ס
ט ם ײ ט ה ג גו םי טי ש ײנ ג די א נ ו ל ע ט ר כיון ש ע ט. ד פ א ש ר ע ר ה ען — פי ק ױ ע מ אן א ש ײ ער עד  ם

ר אוו א ב ײ ט ל ק ם שי ױ ר ל האו״ציגען א א י י ען צו א פ ל ע ק די ה או ל ר. ק ע ק ײ ר ט ט ױניאן — ס ע  װ
ט צ ען אי ם מ ע ר ק # ע פ ל ע א ל ע ױנ רי ען א ננ דו ע ד א ר פ ע ס ױ ט. איין א ק נ פו

 שבת, אן, ײ־ םאנגען קורםען די
נאװעםבער. ט;ץ13 דעם

 נא״ 1םע19 דעם אװענט, פרײטאנ
 ער־ די װע-ען געפײערט װעט װעמבער,
 םי• עדױקײשאנאל אוגזער םון עפענוננ

אױדיטארױם פראכטםולען דעם אין ̂יזא

שנת ועם ארנײםען װעלען שעפער געסעםעלםע פץ םאכער וה8קל
זײ־ מיםװאד, און דינסטאג מאנטאנ,

 - א מ דרײ ניי דאס אויוי גאר געװעז נעז
 דעם אין ג ע ט ־ ס נ א י צ א ז י ל י נ

סטרײק. סיאוקפיאכער גרויסעז
 די םיט קאנפערענצען די װי נאכדעם

 *איגדוסטריפל דעם םון םארשטעהער
 און אפנעבראכען, זיר ״האכען קאונםיל

 די וױייל זיך, ־ זײ האבעץ אפנעבראכען
 ״אינ־ דעם םון דײטשומעס םארביסענע

 אז םינדער םר. מיט ?אונסיל״ דוםטריעל
 אר־ דעם ניט םאדגינען וועאכע שפיץ, דער

 ישוט האבעז ברױט, שטיקעל דאס בײטער
 א צו חומעז זאי עס אז נעצוואוגנעז,

 אין אלעםען פאר עס איז — יאק׳׳, ״דעד
 איצטער דאס געװארען, סלאר ױניאן דער
 ארײנ־ כוחות םרישע םיט זיר מעז מוז

 סקאנדא״ די אט ביז קאםו*, איז װארפען
 פון םיהרער די םון עסשגות ייעזע
 גע־ װעט קאונסיל״ ^אינדוסטדיעל דעם

יוערען. בראכען
 דער װאס איז שעהנסטע דאס און

 םון ״םיוזרער״״ דער פינדער, מר. דאזינער
 א װעט װאס מאנוםעקטשורעד, קלאוס די

 באגקראם, א צו דערםיהרען זײ םון סך
 ארױםצו־ חוצפה די געהאט נאך דזאט

 םאדשטעהער די אױו< שולד די װארםצז
 די נעהאט נאך האס ער !ױניאז דער םיז

 סטײטמענט א מיט ארויסצוסומעז חוצפה
 ױ• די באשוילדמען V* פרעסע דער אין

 גאר האבעז זײ אז גיאז־םארשטעהזןר,
 זאל קאנםערעמ די אז דעם, צו נעבראכט

 מעהר ניט איז דאס װערען. אפנעבראכען
 דער מיט ״קאםוםלאזש״, ביליגער א זוי

 םון םעמבערס זײנע אז אםשר, אבזיכט
 לײדען װעלכע קאונסיל, אינדוסטריעיל דעם
 בא־ זאילען סטרײק, דעם סיז װעניג ניט

 האט ער אז אײנדרוס, סאלשעז דעם יןומען
אי סעטעלטענט, א צו קומעז נעװאלט  נ

 עס האט ױניאן דער םון פיהרערשאפט די
היפאקריטסמװא איז דאס דעדלאזעז. ניט

□----------—
ט ל א ה נ ם אי כני ײ צ ר א ם
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םםרײק״נײעס. .2 זי'ט
®אר־ עדױקזי׳»אנעל־דעיןד*מעגפ. .8 זײט
שידענעס. •

 •t .8 דער ®ון אײנדרוקען אײניגע . זײט
יםנײדער• אב. — קאניוענ^יאן ל. אװ

 םיכאיל — םענא בא?}װןמער א .5 זײט
יכ«)1(גע אנגעצונדעז חאסמ סאזויריא.

• אידסיען ארום פישםאן. דוד מי מ מ
 עדימאריעלס. ». זייט
 קיג• דער בײ דעבאפען *ח רעחנס .8 זײט

 *עחגרײיואן אםעריקען חןר •ון װעכשאן
 םענא ױז חןלד אאנג. ח. — לייבאר אײ
־ װהילער. ז. —

מיגזד •דײד״ײנייז יאוור «6 .7 זײט  אינ
 ייינד ®ראגס. חערכמוז דר. — ציאנאל

 טאםאס נארםאז — ג«*י**ו
ז תלאית״ קלױולאנדעי די װאס ס. זײט  יי

 קלאוק־ די חעמעז צו פוען דרעסםאכער
בײם קרײגדלער. טשאדלס — סמייײקער

P — (געדיגי) ביעג # nw .צגפ־ גראס
• י . jr’tprnn •װ ״קש

ן 10 זײט ו  .צדם״ שיופזנן,אזן ,11 י
 אויי ?’&פרסגסאגסײ•*9*רא* די .19 זײט

ר It* אויפדוןו «ז יזגיאז-^וזער.  מ
ײ •י •״ סםדײ^ אתיאד tjrrynj* לי י

 דעם אויןי און !סארט ערגסטען דעם סון
 קורצע אין נעענטםעדט קלאר גאגץ האכעז

 און זינסאן פרעזידענט פםײטסענטס
 דער םאר ילאיער דער הילקוױט, מאריס
ױניאז.

 די אז אן, װײזט זיגמאז •דעזידעגם
 אוין» אײגצוגעהן גדײט געװען איז ױניאן

 אין קאםפראמיסען באדײטענדע געוױסע
 קױ צו כדי ״ריארגאניזײשאך, צו באצונ

 סעטעלמענט. א צו מען
™,״1—————————

 פרעזידענט האט אנדעדעס צװישעז
:נעזאנט דנטאז

 קאנצע־ נאכגענעבען האם ױניאן ״די
 רע*א באצוג איז סאנופעסטשודער די סיעס

 ‘צודיק א געווען איז װאס ארנאניזײשאן״,
 דעד פיז םאדזןדװנ אדינינעיע די םיז טדיט

 סאנוםעסטשורערס די ווען א\ן ױניאן.
 סעטלעז, צו געדענסט װירקליך װאל?*
אנדערע איע דיסקוםירט• זײ װאלטען

)2 זײמ אוי^ (*לוס

 טעסט־8פר דער צו םעסעוזש תםאנ׳ס פועזידמפ
̂וםהװהד, דעםאנםםראציע ̂װני 16 ןמט. שנג אויו

ברידער! און שװעםטער
 פארזאםעלט הײנט דא זײנען װעלכע פרויען און םענער םויזענטער די

 ריכטער. די פון האנדלונג אכזרױת׳דיגער חןר געגען פרןזםעסםירען צו
 םטרײק, א פון צײט אין באלעבאםים צו אינדז׳טאנקשאנע ארוים גיבען װעלכע
 דער פון האנדלונגען םיאוס׳ע די םארדאםען קול הויכען א אויף אויך װעלען

 די ארעםטירם אץ באלעבאטים די פון אינטרעםען די דינט װעלכע פאליצײ,
 קלאנען. געפאלשםע אדן אוםבאגרינדעםע אויף טויזענדער די בײ םםרײקערם

 פארגע־ גרוים פארשאפם באלעבאטים די גאטירליך, האכען, ארעםטעז דיזע
 קלאוק די דאם אײנדרוק. דעם שאפען און צװעק זײער דינען זײ וױיל גיגען,

 זײ פרעהם װײניגער ניט און ברעכער״. ־ ״געזעץ זײנען םאכער
 םטרײקערם ארעםםירטע די אױף װערען װעלכע נעלט־שטראפען, די אױך

 ערשעפען װעט דאם םיינענדיג,.אז םארגעניגען האכען זײ ארױםגעלײגם.
 םםרײקענדע די םון קינדער די בארויבען אזן ױניאן, דער פון פאנדען די

!ברויט פון קלאוקםאכער
נאנ־ די אויך זײ םים און יארק, נױ פון קלאוקםאכער 40,000 די אבער

 פראטעם־ שטאם, אין דא ארבײט ארגאניזירטער פון םשפחה גרױםע צע
 םםרײקער. די םצד אוםגעזעצליכקײם פון פארלױםדונג דיזער געגען טירען

 זײערע אנגעפיהרט צײט יעדער צו האבעז םרויען און מענער אונזערע
 זיו האבעז און אוםן אױפריכםינען און אינםעליגענטען אן אךיף םםרײקם
 קאםםעז זײערע געװינען צו ברוטאליטעט אױף םארלאזע ניט קײנמאל

 פארפאלטננעז םארגעקוםען יא איז עס װען זײנען םאםער און זײ םאר
 םאל יעדען אין כםעט עם איז םטרײק, גרױםעז דיזען אין כרוטאליםעם און

 מיט איצט זיך באנוצען װעלכע באלעבאםים, די פון לאנער לעם פון געקוםען
 לע־ און םאםנדארדם ארבײטם די אויף אםאקען םאכען צו אינדזשאנקשאנם

קינדער. און פרויען זײערע און קלאוקםאכער פוןידי באדיננוננען בענם
אונ־ אויך זײ צװישען און באװעגומ, ארבײםער אםעריקאנער די אבער

 א.ץ אינדזשאנקשאן אן םאר איבערשרעקען !יט זיר װעט םטרײקערם, זערע
 װעלכען װאפען וױדערשטאנדם אײנציגען דעם אויפגעבען ניט זיכער װעט
םםרײק. דעם — חענט אונזערע אין האבען םיר

 בלויז פאראן איז עם דאם קלארער, אלץ טאנ צו םאג פון ווערם עם
 איז דאם. און סכםוכים, ארבײטער אין אינדזשאנקשאנם באזינען צו װעג אייז

 ארכײטער די םץ אורםײל דער און שטימע די איז דאם !באקעמפען צו זײ
 זײז אייר װעט דאם אז איבערצײגט, בין איך און לאנד. אונזער םדן םאםעז

אינדזשאנקשאן־ די ביז צוקונפט, דער אין ארבײטער אלע םון פאלוםי די
יוערעז- באזײנױגט װעט םנפח

 םרא־ דער אויף רײדען קומען ניט קען איך װאם זעזזר, באדױער איד
 טייז אײר מיט טייל איך אבער םקװער, יוניאן אוין* טעםם־דעםאנסםראציע

 ברו־ די גענען פראםעםט םיץ אײך םיט צוזאםען אויס דריק און ענםריסםונג
 פראםעסם דיזע זאל און םטרײקער. די אויף פאליציי די פון אמאפעם םאלע

 אםע־ איז ױניאנם די םץ שונאים די צו וואמתנ א וױ דינען דעפאנסםראציע
 רעכט זייערע אז דערלאזען, ניט װעלען ארבײםער ארגאניזירםע זײ אז ריסא,

̂ן ארבײםער אלס תען א  בא־ א דורר פים די םים ווערען צעטרעםען זאל בי
 ;כאםעם די פץ זײט דער אױף זיך שטעלם וועלמןר דזשאדזש, א פון פעוזל

גענען פראםעםט קלמנענדינער־ א וחןחןן ארויםנעטראנען דאגען פץ ז&
אינדזשאנק־ דעם כאנוצען צו םאגופעקםשורערם קלאוק ךי P'B תור;מ

 װאם פארזיד א ;םטרײק קלאוקםאכער דעם צוברעכען צו װאםען א אלם שאן
נעליננען. נים םאל קײן םאל, קיץ ליי װעט דאם אז חאן־, איר

ס ױ א י• װ. J א.ל• פרעזידענט דנ&א[, מ
פי

סהול. היי אױרװיננ װאשינגטאץ דעם פון
 פארבאריי״ איז נעלעגענהײט דיזער צו
 רוזיקאלישע רײכע א געײארען טעט

 םוץ באטײליגונג דער םיט פראנראם
 גע־ װעאעז עס ארטיסמען. פראמינענםע

 באגריסוננס־רע• קורצע עװעדען האיטעז
 םאקואטעם. דעם םון טיטגלידער םון דעס
 אין סא:צע; םען װעט קאגצערמ דעב גאך

 װאשינגטאז ידער פון דזשימגײזיאום
 ויעט עואם דער װאו סקוא, הײ אױרוױנג

פארברײננען. גוט
 זײן וועם פײערונג דער צו אײנטריט

 צוטײ׳־ט װעלען װעאבע טיקעטס, דודך
 צװישען פראפארציאנעא םרײ, װערעז

סטוז־ענטען. אין יאחאאס אונזערע אאע
 אראנדזש־ אנדערע קיינע ניט טאכט

״י מענטס  םארברײנגט און דאטום ז־»ם י׳
 טיט צוזאכיען אװענט אנגענעהמען אז

ע ײעי  ברידער־אדבײטער שוועסםעי, ^
סטודענמען. און

 נע־ צו געבעמען זײנען םיטגאידער די
 םײ־ די כאטש דאס אנבאטראכט, איז מעז

 טעז19 י־עש פרײטאג, זײן װעט ערוננ
 קאאסען די אבער זיך װעלען נאוועפבער,

 אוניװערסיטעם ארבײטער אונזער אין
 ה. ד. פריהער, װאר 8 מיס אנםאנגען

 מעהר נאװעםבער. סען13 דעם שבת,
 װעײען קורסען די װעגען אײנצעאהײטעז

וחנרען. אנאגםירט קירצליך

פאסי־ מפרסװירדימ 8
רונג

 8 םאי־געקומען איז בײטאנ דינססאנ
 םיט׳ן שײכות אין פאסירונג מערקוױדדיגע

קאאוק־סםדײק.
 דױס־קאוירס םיץ םרוי די פריד, םרם.

 באארד, דזשאינט םון אפיס דאון־טאון אין
 דענ־ ״ױניאן דעם פון ארויסגעקומעז איז

 טע18 און עווענױ םעדיסאן קאיניק׳/ טאל
 ערד דער אויף באטערקס האט און סטריט,

 סטעמפ. 8 כייט סאנװערט פארמאכטען 8
 נע־ איז ברי̂ן דעם אויפנעחויבען האט זי

 דזשאזעו* צו אדרעפירט איז ער אז זעהן,
באארד. דזשאינט פון אדרעס אוים״ז פיש

 דאוך אין בריף דעם נעבראכט האט זי
 מען װען «י\ ױניאן, דער םיז אסיס טאוז
 אײנגעטראטענעם דעם נעעםענט האם

 ביאס צװײ געםונען מען האט קאנװערט,
 אין אײנגעװיקעאט דאלאר, הונדערט צו
 אויפ־ אן מיט פאפיר שטיהעל האײז א

 הונ־ צװײ ש״ס ״איך :אידיש אין שריפט
 קלאוק־םטריײזער.״ די םאר דאלאר דערט

 נים איז אונםעדשריפם אדער נאמען קײן
געװען.
 םון שיקער דער דאס קענטיג, איז עס

 בריף דעם האט דאלאד הונדערט צװײ די
 מרס. װאס נס, א דורך נאר אוז פארלארעז,

 געלט דאס איז געפונען, איהם האט םריד
 עם . הענט. ריכטיגע די איז אננעסוכיעז

ס א װי יןלינכט  אזוי אבער השכים״, מז ,נ
 דעם געזעהן האבעז אליח יייר עם. איז

 וועלכע הונדערטער, צויוײ די מיט בריף
 דער אױף נעבראבם האט םיש ברודער

 גענעראל-סטרײק־ חןר םון םארזאמלוננ
אווענם. דינסםאנ קאפױםע,


