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פון טעקס א ד«ל«ר א כאשליםט קאנפעוענץ וינג אונײטעו
סםױק קלאוק פאר׳ז נוטגלו־ עדעןי

ױי אין װערען אויסגעצאחלט װעט מעקס  ארױםגעשיקט נלײך װעט טעקס ודעגען רעפןןרענדוס - קװארטמלען. צו
 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
 םםשות׳־ * סיט ?ארויטגעקוםע אי? און

 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
םיטגיידעד. דמג ארבײטער יעדען
 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

ױ  מטענדיג האט רינג ארב. דער אזױ ו
 סטרײס, םון צײט אין מני^ס מףאםיצט

 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 «

^ינ j םאקסען אלײז וו n r ' t ,טעםבערס 
*p גראנגממס 0 אח t בײמטיײ נ<ײד 

 או; געלד סוםען קאםמ ןיחא• פון ערען
 דאלאר״ םויזענד 50 סומצ די מאםן
j די װאט P iu r n w חאם צקזעתוםױוע 

 סטרײה. ®ארץ מאפצן צו באמיאסצז
jr אײגזנם tn  no י וחגם •יענער  מאנ־ ו
אננעםצן. דארםעז פערענץ
פ  ב. געוואתן צרװצחלם m »יז ו
ת װאייל^  טמערםאזז פאר 74 גחננממ י

 ם*ערםאז, וױיס םאד ,210 בר. &תלונ
ה  ןף®• ס. און 507 בר• מנחימאײ^ י
. םח •יז סעקרצי אלם ,410 ני

 זײנעז ^ פון אױך קאםיטע, רעזאל^אן
 געײאחנז״ אויסגעקייבען דאן

 בא׳פטא־ איז קאםיטע קחודענ^ל די
 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
 מד און 300 בר♦ םון אײבראחטס, ;43

.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
̂טע דיי פון קאםוי  אין ארבײטער אידי

 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
טען צום אםער איז עס קאמף. טעד  ע̂ר
 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
ײ סדזעז ארבײםער  אוץ הייױ צו קוסעז ז

 זאל באטעס קלאוס די אז דעדלאזעז, ניט
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
־ײק. דעם שעדיגעז אטאא  שנעי אזוי ס̂נ
 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

פ ױי ס ו װ או װאירסערס ג ני »ו w 62 יו פ ר ה פי
שעו אן האםפײן מנעדני

 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
 אתאנײ דעם אין געווארען נעםאכט איז

 נימ־ױניאז די צוױשען קאםייץ זאציאנס
 םארזאפד דיזע פאך. דעם םון ארבײםער

 םארשטיײ פון געװארעז באזוכט איז לונג
ױציאן־שאא. יעדעז כםעם םיז ער

 דעם םון אדױסגמוױזען זיך האט עס
̂מ דאם באריכט,  ניט־ אלע זײנעז םאקטי

 די םון נעוואחגז אגיםירם .ױניאךשעפער
 הילוי דער מיט לאקאל, םון ארגאנייוער

 אתאגי״ םיז םיםנלידער אקםױוע די נ»י?
 ניכד די םון םילזנ אין זיציאנסמןאםיטעט.

 נעײארען פארםירט זײנען שעפעוי מניאן
 צױ םאר באזיס * אלס גרויען קלייגע

 אײנ- איז עס סעטיגקײם. סונםטינער
 עם דאס געויארעז, באמםיםט עםיממ

 םעגליכ- יצדע וחגחנן אנגעוחננחנם זאל
 אתאגיזאציאנס- וײועז םאכען צו קײט

 צו און ערפא̂ל וײזינען א םאר סאםפיח
 יד דער םון דײען די אין אוײעברעננעז

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
 די האבען וחנלמ גיממנר,1* נודס װײט

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
̂ר, סעט  דעם איצט ייסעט װעלכע ברעם

 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
פזוי תאמ נאמח םײן קלאײיער. ע ל אוין  ײ

י •אעזיע. די ווי  גןנזאגמ גי^מ נ*ד חפ® ז
מפרםג לעצמען איחר

i /  c 4לאםארםי ו ־״־

מן *װיי טיט * w «ר *$ום *וריה וו n• 
ןי שיחר׳ור סטרײס די מעננערו»ען * יוי

 »יז שט*«וע טון םראגע די װאו מיטיננ,
tin ײייו PM געװארעז אױפנענומען  DV 

 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*.

ם עסזססזםיװ םע ן מםי ן  ן
מ דעד ני ץ ױ נ ע ר פן  מנ

ם דסר כײ אדנײ
)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
ד̂ע 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
 וחד םארהאנדעלט וועט אינדזשאנקשאז

ײ סאנ האלבעז א פון פלאז א רען. ױ  ו
 םעגליך וועם קעפטאכער אלע םון דזשעס

* • וועיען. פארהאנדעלט
;ױין װעלעז היטיננ בײם רעדנער די

 ;ירעזידשנט אינםערנמאנאל זיגםאן, ם.
^ קלאײומאמנר םענעדושער חײמאן, ל.  דז

 םון סעתרעטאר םײנסםאון, .0 באארד;
 jo און בווײש כג י. ;געווערסשאפטצן די

44ױגי קעפמאכצי חנר חערשסאװתדמח
 וחד איגעחאלטזנן וועט דאנערשטאנ

תי וױים*רם דער ®ון מיםינג א רען  44י
 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

. ברענםש,  ססריט׳ םאסם 644 4קאיי« י
1בראנק<
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issa הױ& » מז ח מפעפסיגפ אוז «
sito זמױיממ א צו ניז ®bsp פאר־א

 פון פײערונג ערעפנונגס
ל א שנ סײ  םעזאז, ־ עדױ

מ, מ ױי װ. פען19 פ נן

 — מאנער. קלאול, יעדען פון אױסנעשרײ דער rn — זיג!״ א צו ביז קעמפען װעלען ,מיר
״קאונ־ מיט׳ן קאנםערענץ דער װאדום ערקלערען הילקוױט מאריס און זיגמאן פרעזידענט

 לןאמיטע סטרײק נענעראל און טשערלײט — װערען. א»געבראכען געמוזט האט םיל״
 םעדערײשאן אמעױקען — פיהרערשאפט. דער כיון שטעלונג די אײנשטיםיג גוט הײםט

 װעט ױניאן — סטרײקער. קלאוק די העלפען צו אייל האו״ציגען א ארױם שיקט לײבאר אוו
פונקט. איין אױסער פאדעדוננען אריױנעלע אלע פ#ר קעמםען איצט

־ םאנגען קורםען די  שבת, אן, ײ
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

ץ םאכער וה8קל ען װעלען שעפער געסעםעלםע פ ם ם ארנײ ע ת ו שנ
ײ־ מיםװאד, און דינסטאג מאנטאנ, ז

 - 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

ײ האבעץ אפנעבראכען  די וױייל זיך, ־ ז
 ״אינ־ דעם םון דײטשומעס םארביסענע

 אז םינדער םר. מיט ?אונסיל״ דוםטריעל
 אר־ דעם ניט םאדגינען וועאכע שפיץ, דער

ט האבעז ברױט, שטיקעל דאס בײטער שו  י
אי עס אז נעצוואוגנעז,  א צו חומעז ז

 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

ײ םון סך  באגקראם, א צו דערםיהרען ז
 ארױםצו־ חוצפה די געהאט נאך דזאט

 םאדשטעהער די אױו< שולד די װארםצז
אז דער םיז  די נעהאט נאך האס ער !ױני

 סטײטמענט א מיט ארויסצוסומעז חוצפה
 ױ• די באשוילדמען V* פרעסע דער אין

ײ אז גיאז־םארשטעהזןר,  גאר האבעז ז
 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

□-------—
םארצײכנים אינהאלט

.43 נוםער .גערעכטיגקײט״ ס--------------------------------------ס
ט םםרײק״נײעס. .2 זי'
®אר־ עדױקזי׳»אנעל־דעיןד*מעגפ. .8 זײט
שידענעס. •

 •t .8 דער ®ון אײנדרוקען אײניגע . זײט
יאן ל. אװ יםנײדער• אב. — קאניוע̂נ

 םיכאיל — םענא בא?}װןמער א .5 זײט
יכ«)1(גע אנגעצונדעז חאסמ סאזויריא.

מי• אידסיען ארום פישםאן. דוד מ מ
 עדימאריעלס. ». זייט
 קיג• דער בײ דעבאפען *ח רעחנס .8 זײט

 *עחגרײיואן אםעריקען חןר •ון װעכשאן
ז חןלד אאנג. ח. — לייבאר אײ  םענא ױ
־ װהילער. ז. —

ײנייז יאוור «6 .7 זײט  אינמיגזד •דײד״
 ייינד ®ראגס. חערכמוז דר. — ציאנאל

 טאםאס נארםאז — ג«*י**ו
ז תלאית״ קלױולאנדעי די װאס ס. זײט י  י

 קלאוק־ די חעמעז צו פוען דרעסםאכער
בײם קרײגדלער. טשאדלס — סמייײקער

P — (געדיגי) ביעג # n w .צגפ־ גראס
װ ״קש • j r ’ tp rn n . י •

ן 10 זײט ו  .צדם״ שיופזנן,אזן ,11 י
 אויי ?’&פרסגסאגסײ•*9*רא* די .19 זײט

 מר It* אויפדוןו «ז יזגיאז-^וזער.
ײ •י •״ t* לי י j r r y n j סםדײ^ אתיאד

 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 או̂י (*לוס

פ מ ד עזי ס פו אנ׳ ם ש ת  טעסט־8פר דער צו םעסעוז
הד, דעםאנםםראציע הװ ם ^ו ^װני ג אויו נ 16 ןמט. ש

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
ל גיגען, ײ וױי  קלאוק די דאם אײנדרוק. דעם שאפען און צװעק זײער דינען ז

ײ פרעהם װײניגער ניט און ברעכער״. ־ ״געזעץ זײנען םאכער  ז
 םטרײקערם ארעםםירטע די אױף װערען װעלכע נעלט־שטראפען, די אױך

ײ ארױםגעלײגם.  ערשעפען װעט דאם םיינענדיג,.אז םארגעניגען האכען ז
 םםרײקענדע די םון קינדער די בארויבען אזן ױניאן, דער פון פאנדען די

!ברויט פון קלאוקםאכער
ײ םים און יארק, נױ פון קלאוקםאכער 40,000 די אבער נאנ־ די אויך ז

 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
ו האבעז און אוםן אױפריכםינען און אינםעליגענטען אן אךיף םםרײקם י  ז
 קאםםעז זײערע געװינען צו ברוטאליטעט אױף םארלאזע ניט קײנמאל

ײ םאר  פארפאלטננעז םארגעקוםען יא איז עס װען זײנען םאםער און ז
 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
ײ צװישען און באװעגומ, ארבײםער אםעריקאנער די אבער אונ־ אויך ז

ר װעט םטרײקערם, זערע ט זי  א.ץ אינדזשאנקשאן אן םאר איבערשרעקען !י
 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

ײ  ארכײטער די םץ אורםײל דער און שטימע די איז דאם !באקעמפען צו ז
ײז אייר װעט דאם אז איבערצײגט, בין איך און לאנד. אונזער םדן םאםעז  ז

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
אן אוין* טעםם־דעםאנסםראציע  טייז אײר מיט טייל איך אבער םקװער, יוני

 ברו־ די גענען פראםעםט םיץ אײך םיט צוזאםען אויס דריק און ענםריסםונג
 פראםעסם דיזע זאל און םטרײקער. די אויף פאליציי די פון אמאפעם םאלע

ױ דינען דעפאנסםראציע תנ א ו אמ  אםע־ איז ױניאנם די םץ שונאים די צו וו
 רעכט זייערע אז דערלאזען, ניט װעלען ארבײםער ארגאניזירםע זײ אז ריסא,

̂ן ארבײםער אלס ען א ת  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
ר;מ אינדזשאנק־ דעם כאנוצען צו םאגופעקםשורערם קלאוק ךי P'B תו

 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 אױ א[, מ & י• װ. J א.ל• פרעזידענט דנ
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

 ברידער־אדבײטער שוועסםעי, ^ײעיע
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

מ 8 די ר סװי פר פאסי־ מ
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

 אזוי אבער השכים״, מז ,נס א װי יןלינכט
 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,
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 פארשם̂רקט ארמײ קלאותמאכער
w זיגרײכש א צו ניז m א פאך
)1 זיים «ון ^לום

 העכערע םון אישו די וױ אישוס, וױכטיגע
 אװ ליסיטיישאן םון אדער וױידזימס

 אנתנו־ װאלטען זײ און לאנטראסטארס,
 די אז ױגיאז דער פון פאר^אג דעם םעז

 ״ריארגאניזײשאד פון אײנצעלוזייטען
 שסעטער, װעתנן אױסגעארבייט זאלען

 רער־ װעט פארשטענדיגונג א װי נאכדעם
 ניט דאס האבעז זײ אבער װערען, גרײכט
 די אינעבראכען האבעז זײ און געטאז

םארהאנדיונגען.
 אז טענה׳ן, מאנופעהטשורערס ״די

 ערנ* אן מיט געהוכיעז ניט איז ױניאן די
 םאלש- די סזצטרעז. צו םארלאננ *כטעז
 װע־ באװיזען קען טענה דיזער פון קײם
ױ די װאס אלײז, פאקט דעם מיט רעז  י

 נאד פונקט אײן נאככעגעבעז ר.אס ניאן
 זי קאגפערענצען. די אײף צוױיטען רעם
 בלויז פונקטען דיזע נאנגעגעבען האט

סעמלען. נעװאלט האט זי װאס י־ערםאר
 זאנט — זיך, ־פארשטעהט ״איצט,
 טאנױ די װען — זינטא*, פי־עזידענט

 די מוז טאן, גארניט וױיעז פעקםשורערס
 קאטף דער הנחות. די צוייקציהען ױניאז

 װעט ױניאז די װערען. פאיטגעזעצט מוז
 און פאדערונגען איהרע אלע פאי קעםפען

׳געוױגען זײ װעט זי ׳ !
 קאז סטײטמענט קורצעז דעם אט פון
 אי; דא איז עס אמת וױפיל זעהן, יעדער

 ױניאן די אז זאנט, םינדער מר. װאם דעס
 װאס דעם״ אין שולדיג זײ:ען םארשטעהער

אפגעבראכען. זיך האט קאנפערענץ די
 דעײ װעגעז סטײטײענט צוױיטען א

 מאריס געסאכט האט אננעלעגענהײט
 ױניאן, דער פאר ייאיער דער הילשוױם,

 זיך האט קאנםערענץ די װי נאכדעם באלד
אפגעבראכען.

:םאלגט װי זיך י*עזט סטײטטענט זײן
 גע־ אפנעבראכען *יז קאנפערעגץ ״די
 ארעגדזש־ קײ;ע כאכעגדיג גים װארע:.
 צוזאכיענשוםט אנדער אן םאר סענטס

 « נאך האבען צו ערװארטענדינ אדער
 קאנ־ די װאךום אורזאך די האנםעדענץ.

 איז. נעװארעז אפנעבראכעז איז פערענץ
 ענט־ ו־ך האבעז באלעבאסים די וױיל
 צו שטעלוע זײער ערסלעהרעז צו זאנט

 םאדערט ױניאן די װאס אונקטען אלע די
 ריאמאנײ פון פוגהט דעם אויסער זײ םון

 ארבײטס־שטונ־ װעגען און רעכט זײיצזאז
 זײנען פונקםעז צװײ דיזע בלױז דען.

 קאנצע- װיכטינע געװארען. דיסקוטירט
 בײדע םיז געוואחגז נעמאכם זײנען סיעס

 נאך בלײבען פונקטען םילע אבער צדדים,
 צוױי די םון אפילו בא^טיפט ניט אלץ

 גע־ דיססוטירט יא זײנען װאס םראנען,
 אפ־ ניט זאי קאנפעדענץ די כדי װארען.

 ױ־ די האס איננאנצעז ײערען געבראכען
 שטדײט צװײ דיזע אז םארגעע^אנען, ניאז

 אוי,ז װערען אפגעלעגט זאלען פוגהטעז
 אײני־ זיר מען זאל דערוױיל און שםעטער

 העכע־ א װי פונהטען, אנדערע אויזי נעז
 סארטעז געװיסע פאר װײדזשעס אין דונג

 בא־ װענעז געזעצען נעוױסע ׳»רבײמער
ױ דאס סאב־מאנוםעקטשוריננ, גרענעצעז  י

 נאך און עקזאטינערס די םון ניאניזירען
םראנען. װיכטינע אנדערע

 די םיז קאונסיל אינדאסטריעל ״דער
 צו אנטזאנט אבער זיך האט באלעבאטים
 פונק• איבעריגע וײ װענען םארהאנדלען

 צו צושטיםען זאל יוניאז די םײדעז מעז,
 שטװ־ און ריארגאניזײשאן פון פוגקטען די

 דאס אנטזאנט זיך האט ױניאן די דען.
נאכצוגעבען.״

 װאש דעם, אין שולדיג איז אלזא, װער,
 געװא* אפגמבראכען איז קאנפערענץ די

רען¥
 אינ־ פון םארשטעהער די נאכםעהר,

 אפ״ אײנסאך האבען סאוגסיל דאסםריעל
 ױניאן, דער םון םארשטעחער די נענארט
 אנמ־ זיר האבען קאנםערענצעז די אײדער
ײ דויבען.  אנשטעל, דעם געמאכט האבען ז

 אנצװזױ־ באםת געטײנט האבען זײ דאס
 * צו קוטען צו אוגםערהאנדלומעז, בען

סעטעלםענט.
 ״םעדיאײ״ די דאס איז, פאסט דער
 הא־ װאס •ערזאנען, געװיםע די םארם״

 בײדע צונויםצוברענגען באםיחט ויך בען
 סאגםערעגץ, א אויוי צ^דים שםרײםענדע

 תאבען סעםקלםענט, א צו סומען צו כדי
 צד יעדען מימ אוגטערזזאנדעלם םריהעד

 זײנען םעכשען ריזע אט און באזונדער.
 דער םון םיהרערמא&ם מו־ צו גיקינמז

 קאונסיל דער וואם מרקלערט, און ױגיאן
 םארשמע־ די און נאכצוגעב^ גרײם איז
 װעל־ ערקלערם, חאבען יוגיאן דער םון הער
 צו גרייס איו ױגיאן n סאנמםיאם כע

 אהוועןדער אבערניםםעחר! םאכען
 האט סאונסיל אינדאםםריעל םון סיתרער

 גור דאם אזיוי גדײם איז ער אז ערקמים,
 נעוד און קאגפאחננץ א צו קוסאן צו ?ים
pro שלוס״ פון דייחמ o ir  vm אלזד פון 
m סאונ־ חנר אז גצויארעז, פארשסאנעז 

נאזים. חנם סיקגנחסטאן
w און rn איז um w» .םינדער טר 

an v גןגריכם "up זזאס wרעגץ האנםע ־ 
• »  נמנד און *ונהטען 18 םיט םנילמ ניי

סעד\״ די וואס פון אוױנס, .אאדערט ©צן

ם די האבען װעלבע אײטארס^  צױ צײי
 אפילו געהאט ניט האכעז גויםנעבראכט,

 קאוג־ ®ח חערעז די ידיזןח. מינדםטע די
 זײ־ געבראכעז אײנם#ד ״איזא האבען, כיל
װארט. ער
 ױניאן ךי ניט האם אלזא, איצטער, •

 םיה־ צו וױיטער וױ אױסװעג, אנח»־ קײן
 װעלען באלעבאטים די ביז קאסף דעם רען

 אײנ״ און באזינונג זײער צו קוטעז מוזען
סעטעלסענט. עהרענהאםטען אן אױןי נעהז

 מיטװאך און דינסטאג םאנטאג, און
 סיז םע: נעװעז דאס־נײ אויוי גאר זײגען

 פון ליניע נאנצער דער אױף מאביליזאציזן
קאמף. גרויסעז דעם

 װיכטינע א םארגעיןומעז איז מאנטאנ
 דער םון עקזעקוטײוע דער סון פארזאמלומ

איז יאגע די גענעיאל־סםרייק־קאמיטע.
 איע אוז נעװאיעה באטדאכט נענוי גאנץ

 קלאוק־ קעמםענדער דער םון אפטײלונגעז
 און פארשטארקט זײנען מאכעו״ארםעע

 פלענעד וױכטיגע געװאיען. באםעסטיגס
 די און געװארעז, אויסגעארבײט זײגען

 געװארען נוטגעהײסען זײנען פלצנער אלע
 אויף :םארזאפלונגען צװײ אויף דינסטאנ

 אין טיטערלײט, די םון פאדזאפי״ונג דעי
 נע־ דער אויף :אכדעפ האי,איז װעבסטעי

 פאנהעטעד אין ;עראי־סטרײק־שאמיטע,
לײסעאום.

 עס האט פארזאטלונגען בײדע אויף
 דעי געגען פראטעסט ג?יט גע״טטורממ

 אינדאסטריעל םון פיהרער די פון חוצפה
 םארשװאוי־ זיד האבען אלע און האונסיל,

r« טאז צו רעז sמעגליך, נאר איז װאס ׳ 
 װע־ נעפיהרט וױיטער זאל סטרײק דער אז

 עסשנות װילדע די ביז ערפאלג, מיט רען
װערען. נעבראכען װעט באלעבאטים די ׳פון

 בא־ און ^־יפאן זינמאן, פרעדדענט
 רי םאר ערקלערט האבען רוכאװימש
 פארגעקומען איז. װאס אלץ, טשערלײט

fw סאונסיל, םיט׳ן קאנםערענצען די או̂י

 ױניין״פיחרערשאפט דעד פח שטעלונג די
געװארען. גוטגעחייסען אײנשטיםיג איז

 חאט חנדע אײנדרוגפויע באזונדערס א
ײ זמס•?. םאריס •רעזידענם געהאלטעז  ױ

 טשער• די אױםפאדעחננדמ #ותרםעד נע
 מיט יןאכצ• אין אריעצואװארםען זיך לײט

 אפפערװײ מעחר מיט און אײפער מעחר
 געסאכט חאכצן ׳איצט ביז װי ליגקײנ^

 שסאר־ און מערקװירדיגען א אלעמען אויןי
 א כאקומזנן האט ער און אײגדרוס, סען

אפלאוז. האדציגעז
 רעדע זײן איז •ונקט װיכם^גער א
 באציחונגען די מיט טאן צו געהאט זזאם

 םון טײלעז און ױניאנס אנדערע די צו
 ניט קען מען ארבײטער־באװעגונג.* דער

 כנון רעספעסט דעם און ליבע די נעזוינען
מיט געזאגט, ער האט ױניאנס, אנדערע

ווײא יץ ױן דדמדײין
ר איז סטרײק מון W גי i m יא״ וױ• 

נו אנצוחאיטען מאל מי ע די ■ tjwnn^ ia 
 n •דניממנר-גיומנמנ. גאנמר חנר נױם

מן מ מ ! יײנאר *װ םעדעױישאן א * 
o אין פאראינטערעסירט n ^ױ »ון סמדי 

י חארציגען א ארױסגעשיקם חאט  צו א̂פ
D איגטערנע׳פאנאי אלע ^ riv מן צו מ  מ

o חוץ א קיאוקמאכער. די n שיקט 
o ארױס איגטצמעשאנאי אמזער n 

 m פון לאקאיס טױזענט צעחן צו אפיי
, אן ײי מו  א•• זיכער דד וחניעו וחויכע מ

 נריחס- » געיט. שיקען װעלען *יז מפען
i אייל ליכער n ססר^דס, די חעיפעז 
 קענען זידרערײען און אטאקעס אבער
 חײסע שאםען און שוגאים- מאכען בלויו
o שעדיגען און בלוט n ,סטרײק

י פון סיאוהמאכער  װעלעז שעפער כעסעסערםע ו
סען ס אדנײ ע ץ ו ר » ת כ ד סטױיה ש » #פ

 עקזעקױ דער םון רעקאמענדאציע אײן
 גענעראל־סטרײק־קאםיםע דער םון טיװע

 באטראכט אין נעהמענדינ דאס נעװען, איז
 עס איז סטרײק, םין לאגע איצטיגע די

 פון קיאוקטאכער די אז :ױטינ, דורכאויס
 ארבײטען זאלען שעוער געסעםעלטע די

 דאס אוץ סטרײק־פאנד, םאר׳ן טא: א :אך
 שבת. דעם שויז, טאלע װערען געטאן זאי
 קא־ זאל ױניאן די כדי ׳טאז פען כיוז דאס
 סטרײק־ רעגעלען דעם צאלען װײטער נען

 פארזאס־ די סםרײקער. די צו בענעפיט
 רעקאמענדאציע די גוטנעהײסען האט לוננ
 נעסעטעלטע די םון ארבײטער אלע און

 א ארבײטען שבת דעם װעלען שעפער
 לױ־ באשלוס דער צװעק. דעם פאר טאג
 ארבײטער פאנכע אויב דאס אױך, טעט

 זײנעז שבת. ארבײטעז װעלען ניט װעלען
 טא: א געבען צו פארפליכטעם פמילא זײ

 אוים־ יעדען םון זאל דאס און װײדזשעס,
װערען. נעמאנם
הלאוקפא־ די דאס זיכער, זײנען מיר

 םארשטע־ שעפער געסעטעלטע די םון כער
 אלע װעלען זײ דאס און לאגע די גוט הען
װאס באשלום, דצם דורכםירען אײנער װי

ורען אגגענופען אדינשטימי; איז  פון נע̂װ
 גאנצעד דעד פון אויר און טשערלײט די

נעגעיאר־סטרײק־שאטיטע.

 פונקט דעם צוריק ציהט ץדאן
 אװ גאראנטי טײם ״א פון

עמפלאימענט״
 םון באשיוס װיכטיגער צװײטער א

 :םאלגעגדער דער אי? עקזעקוטױו דער
̂ור־ זײנען װאס ק*:םערענצעז, די םון  פ

 סרייטסג דאנערשטא;, לעצטען געפוםען
 אינדא־ פון ס^רשסעהער די מיט שבת און

 ד»ס זעחן, צו קלאר איז סטריעל־קאוגסיל,
 דער כײט טאכען ניט װילען הערען יענע

 סעטעיסענכ^ עהרענהאפטעז קײן ױני*ן
o םארציהעז צו אויסען זײגען זײ n 

ס־לעגגער, סטרײק  זיך האבען זײ װײל ז̂ו
 צו• זײ װעיען אזוי־גאך אז אײנגערעדט,

 וחך זיי ױניאן. קלאוסםאכער די ברעכען
י םארשטעהט ׳עס לען י  #דעמרײכען ניט ז

זיכער. גאנץ איז ׳עס וױלען זײ אז אבער
בא• ov איז זײט אנדערעד דער פון

דס )8 זײס ווויןי ̂(

סטױיק קלאוקמאכער פארז פאנד דעם צו כײשטײערונגען
1926 אקטאבעה וטען8 דעם ביז ערהאלטען

--------------װאירהערס שלאדיג; אמאלגאטײטעד
 — 164 לאקאל װאירקערס, אםאלגאםײטעד
1 ל. בעסערם, װאידקערס, םוד אםאלגאםײםעד
--------ליג עדױקײשאנאל טרײד אמאלנאםײטעד

 — 802 לאקאל מױזישענס, אװ אסאסיאײשאן
װאירק. םטראקטשורעל ענד בראנז ארכיטעקטש.

-------------261 לאק. פײנטערס, אװ בדאדערדווד
----------------------------------------------- באפאלא
---------174 לאקאל ױניאן, װאירסערס בוטשער

-------------------ר. א. 602 ברענטש כאבריניטץ
--------------------אסס׳ן כענעװאלענט באבושער

--------------------------------------בראמבערג סאצ.
r--------100 לאקאל קאנםעקשיאנערי, א̂, בעסערס
 יאנקערס װאירסעדם, קאנפעקש. ענד בעקערם

— בעםאדאביער בוטשאנער סעק. רעינזעי;, ה־
---------------------- 245 בר. ד. א. בעריטשער,

------------------------87 לאקאל ױניאן, בעסערם
 169 לאש. װאירסעדס קאגםעקש. ענד בעסערס

עםפ־ װעי אן* םעיסעינענס אװ בראדערהוד
-------------------------------דעטראיט #לאאיס
------------------קלוירקס רעילװעי אף בראדערהוד
------------------קאדמען רעילװײ *1א בראדערהוד

■----------------2717 לאק. ױגיאז, קארפענטערס
נײשאנאל דזשואיש ,3 בר. טשענםםאכאװער,

----------------------------אלײענס ײאירקערס
-----------------------------קא. פײנטיגנ קאפיטאל

--------------144 לאקאל ױניאז, סינאדסייקעדס
---------------2163 לאקאל ׳ױניא| ?איפענטערס
------------- 488 לאקאצ ױניאה קארפענםערס
------------- 2090 צאקאל ױניאז, קאדפענםערם

--------------------װאירשערס סא. דרעס קלעווער
-------------------------------בעקעדי האאפערײטיװ
— םיקסטשורס סטאר דאיאל אף יןארפענטערס

------------------------------------רובין און דײםאנד
--------------------------י. נ. יאגשערס, עננלאנדער,
— — — — װאירקערס ראבער עקסהלוזױו

-----------------------------------(דװארקיז) פרײנד
-------------------------------------------ב. םרײםאג,

-----------------װאירסערס סייסער עדװארד סארם
--------------ר. א. 35 בר. םענס יאנג נראיעווער

— םילאדעלםיא אסס׳ן, בלאוערס באטעל גצעז
-----------------------------------------בעקי נארדאז,
-------------------------------גריגבערג אוז הןוםםאן

 83 נום. ױני*ן, טיפאגראפיהאל אסעריקזח חיברו
< — סיל •״■ער ענד סולםײ אוי בראד. אינט.
--------------באסטאן םויחןל, וואירקטענם אעד.
,23 לאקאצ יוניא!, םײקערס משולערי איגם.

-------------------------------אנתמעלעם לאס
- ו,0אימאקס -------------169 צאסאא סאנס, m י

^nב אינם. nאילערט עגר סײעדסען אוי רחוד —
---------------------------םארװארד מיצי דזשואיש
— n«* בארא אוי וואירסםעגס דזשוא^*
-----------------— םןודיערס אוי באארד דדסןךנם

—---------— — — — —. א.,קא:טערהאוז
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------------------------------------------קאלאדגעי י.
־־- 280 לאס• ױניאז אינם• װאירקערס לאנדרי

-------------------------------i לאקאל ליפשימץ, י.
------------------------------------הא. האאט לארעיז

------------------ר. א. 150 בר. לוטציךרעזיטצער,
-------------------------------------------פעטצקעם י.

—־ 584 לאשאל ױניאן, דרײװערס װענאן מילק
-------------24 לאש. ױניאז, װאירקערם םילינערי

--------------6 נומ. ױניאן, טיפאנראםיקאל י. נ.
-------------------------------------םײעד נודעלםאן,

רק יונ ר״ א. ,211 בר. אזארקאווער ---------̂י
װאירקערס אינדוסט. םוזיקאל און ארגאן פי»:א

----------------------886 בר. װארשעװער, פדאגער
-------------------בראנהס אף װאוםען פראגדעסיװ
---------םאסס. לין, אף ליג װאומענס פראנעסיװ

-----------------------------------סי. ל. ראזענבלאט,
--------------------------------שנאלל עגד סאמועלס
------------ 7372*35 לאקא̂י שװארטץ, םארריס

פון עקס־םאציענטען מענעדזשער, שװארטץ, ר.
----------------------------האם טובערסולאזיס

----------------------------2 לאקאל שװארטמאן, ה.
-----------------------------------בראדערס שערמאן

ױניאן םייקעדס פארטםאליא און בעג קײס, סוט
-------------------ליג עדױקײשאנאל ױניאז טרײד

----------פלאםבערס דזשוירנעםען אןי אסס׳ן ױנ.
---------11016 צאקאצ ױניאן, נעקווער ױנײםעד

---------ברוקלין קא., דאר קאלאמער ױגױוערסאל
______________________________װאלאך ס•

---------------------------------רױינגאדטעז םארריס
 םראנציסקא סאן שא., סוט און הצאאס װעסטסײד

קאנ. סאנטרעאל, ,294 בד. סוירקל, װאירסםענס
------------------אסס׳ן עיד מױטשועל װאירקערס

------------- 375 בר. פראנרעסיװ זאםאשאכער
------------------א. ב. מ. י. זװיטשאסטער פוירסם

 םון כאארדם חשאינט און לאקאלם פון
:ױניאן אינטערגעשאנאל

--------------1םאראנט< ,7 אאמאל ײ. נ. ל. א•
— םראנציםה* סאן 3

-------------יארס נױ ,20 *
— װ*ש. סיאםעל, ,28 *

-------------י*רש נױ ,41 * --םילאדעלפיא ,50 *
“ 5 — אנדזשעאעם צאם 2
—----------נאסטאו ,56 ״

--------------יארס נױ ,66
------------װאוםםער ,75 *
— — יארס נױ ,91 *

---------------טי|0בא ,89 ׳
_________________נאססאן באארר, דזשאינט

-------------------------- שיקאנא
-------------------------?אױולאגר
— —־--------- יא6םיאארעל

;------------------------לואיס סט. *
— —:--------------םאחונםא .•
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- ר ע נ מ י Iטען1שכת,?15
פנונג ע , ער . נ ח ע ײ  פ

ען דעם ט ר »ו ע נ מ ע װ א נ
y o rp; ונײט«ר*אוני• אונו׳ןו »ין• 
m «יך װעי׳ען װע-דטעט m tm ,ת  ׳ינ

iv e ia  ov i ,גאנםי־ 1:16 גןוועסנער 
ta פון 680 רוס אין טיג> to irran •אױר 
 חא־ אמרי וראפעסאי ה״־סקול, וױננ

m יאוױי w m  oyn ״« שסודױס: זײן* 
 *opniteg דמר פון שסודױס ס»*י»יער

 אין שספסער >ניס<ל ריטער»סור*, נער
 נפנמו סטאייער ר. דזש, נ. uvu סעזפו

 ■rva* ״נעזעלמאפטלינע אינער חורם *
ליטעראטור״. סאדערגעד דער אין ;עןנל0

 ‘ttp ״נרוקװאוד פין םאסטי .e׳n א•
ער קורס זײן *נספגגץ; װעט לערז״,)״  יינ

טע רי  סרנײ־ דער אין ••סירוגגען ל̂־
 זונםאנ ׳וו¥לט״ ס,«יארער און טע,-
 *זיי־ 11 נאװעסנער, טען14 דעם פריה,

 •;*נסירט װעיען הורסעז אנדערע ער.נ
?ויעטער. װערען

 קור־ דיזע נאזוכען װעלכע ם־טנרױער,
 אין דעדםטרירמן נלײך זיך מ,<זען סען,

 רעי»רטסענט. עדױקײשאנעי *ונזער
 אוד 1ם»כע אין העלסען סיר װעט דאס
*רענדזשסענסס. יע*םע זערע

 פון ערעפענוגג חנר סון ײערוגנ8 די
 nge װעס סעזאז עדױקיישאנעל אונזער
*ו א םיט סוםען  װי נ^נרעס שיעטמר, װ

 ה, ד. אנפאננען, זיך װעלען חלאסען די
טען.19 דעם סרייםאנ,

דיסקוסיע עפענטליכע
קאלכי. דזשאזעסין פון קורס א

 ח(«,רםדעגט עדױליי׳שאנעל אינזער
 םיס ארענדזשםענםס ;עםאכט ייאט

 אין קורס » גענקן *ו ?אלכי דזמאזעפין
 קורס דיזער דיסקוסיע׳, ״עפענטליבע

 םים־ *ונזערע lie *זעינע פ»ר בלויז איז
מן *ו כחןח האנען װעינע דעד,זנל אזו  נ
האט הורס דער ושנעימסמ. קלאםעז די

l in n ig r *ו א>   : jw n * ת רי  מ׳ינ א ו
wון* n yo ” a ig ns p דער  iyn v w r p p i

W tnm a 'P  iy  
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a vw /m  o n  no y ’aggnnpg
o לעת׳ו) iv נ) ד«סער.יאל, n װי ׳פילור

i n ’ ^ fjg ig  w •ng סינ ש»ד«ד ו•*ן וינ
gnyogo,? (ד o n  iveypn vt ׳פילער 

■p’ lio ig  «  (fi ,fW ’og i you lirayi w 
c i n׳»*yg ינחייסען,1א1ג^ גייספיגפ און 

ע i ויויג r y n זמלמן o n ׳ייל׳i j -אויס 
y p m[ ד״סלױ, און מלאר רינסיג, זיך 

e *ו ז) m io o  o n  m PPua ר סיט  ■ן
yדיg:טyל*ס rר •n y y g i.׳־

nוױיט yר «y« tn g o r׳jyn y• 
o n א־ן זיך p iny״p y ig r דa•y*רט 

vo l«  ooyn a ,a :n ,סטריט

im דעסײטעלס b ארכײטער
opy■'• iyT סיספgנ,rרypסטyר 

 tic ynyo g 1927*1926 פאר *;*נסיי־ט
o in  opyr״o?yo םיט yo o n n g i •ארטי 

ivdd, און סדנײסער םא־ .lyDJinwo 
linyn קןונצעדטען די  m v m  |ypyn 

 *16 חיי־ספול, אױרװיננ װא׳שיננםאן אין
yo ס׳ד די »<ײס. אוירװינ! און ססריט

*.r ומל־ ססרסס«װ«, ניגס אייז מליסם 
«t oyn כע o׳ n  |y־go y rלpס'<יnר 

o (אין n  ,(oncogp סט׳נז :p y a o n ig 
ovpyngp ,ווליעט o n  —  ,o o n y ro 

ly io y y y i |ye4 ; ,מונז i n ױלי»y rד 
iro — ■יאניסט, lB  o n ;ױסף יסנוןןר 

iy n ig J J i«  i y i  ,•oyvvo ,וױיסליניםס 
*go og igo  ; ig n s v e  |yo l2 o n— 

r i c * ’ P0Pgp, די —,poo’ jg ’ ■ y n o n 
19 o y iאון סאיטש; ט׳ון y o n g n g o 

y׳jgiM>• yoanngo די ר׳אלװעחןז, r 
jyo2 o — חאנטראלםא, n .אפריל

n g  ,ijnnyp ,]yo in io o  ,iy o« 7 ig 
lyoo'o און •fyjyp ipPgjg 'oyog i סרי־ 

ig״anp נען o  w g r i ' ip o 7 io די opyt 
1 ngo tyoiyyjgp ו — דאלאר* ipga* 

tvs די םון אםיס אין ■o p y r סיטפאגי 
32 (,yo iyv igp ייניאיז iy iip o, גױ ’.p ig

ס לנ׳ מ מנ לינ ס ס װ ענ ״ 8 - ג מ י נ ו ײ ר  ״
ץ פי לע8 * ני ױז יו ד ז; ע אזונ נ

 סעברואר, טען12 דעם אװענט, שנת
 פא׳ײןד װעט נעענורטסטאג, צינקאלגס

 הױז ױניטי איע סון ״די-מדאן׳׳ i מנן
 מיט״ אוגזערע פון טױזענטער די געטט.

n ייון נ^תר y^ f ,הא״ וועלכע םרײנט 
 װאונדעדשעוד דער אין פארכריוכט כמן
 איגזער &•*? סביכח נײסטרײכמר «ון גמר

 נע־ די חאכען װעלען אימעגיע, ױדטי
 צוזאםענציקוטען וױדער זיר יענמנח״ט

 אגגענעהטען אן זעחר םארכדײנגען *ון
אװעגט.

 אראנ״ איז געלעגענהײט דיזער צו
 ■ראכט- דעם אין באל » געװארען זשירט
 אוגיער זאל עס כדי ׳זאי טאנץ םולען
 שעהנחײם דער וועגען ^טאנען ?ולם

חײם. ױדטי ׳אוגזעד םון
 װאלונטיר- א םארטירט זיך חאט עס

װעל״ מיטגלידער, אונזערע םון ^אמיטע

 האכען כע
דעד אין

 זײעו פטרכיטכט
און חויז,

* I

ױניט
 אקײשאז

 ויך גיכען זײ
 פארבארײטונ־ די םיט א• טיכטיג זעהד

 וועלכע אונסערגעהטוננ, דיזער פאר געז
 פאד כיאנען צו אנטשלאסזגן ז״נען זײ
עדםאלג. ריזיגען א

 און טיטגלידער אונזערע ראמען טיר
 גע־ שוין זײנען זײ צי םריעד, זײמרע

ײ אדער הויז, ױגיטי דער אין װען  הא״ ז
 הומענדען דארטעז זײן צו נדעה נען

 גע• לינהאלגס רעזערװירע, צו יאהר,
 פאר םעברואר, טען12 דעם כורטסטאג,

 אוז נעוועזענע די םון צוזאכיענקונפט דעד
 פרן םרײגט איז נעסט צוקונפטינע אייד

 אלא אוחצנט אז זײז װעט עס יוניטי.
 װארם. דעם פון זין סול*ן אין ױניטי,
 אנאנסירט װעלעץ אײנצעלהײטעז פעהר
שיעטער. װעיען

ר ן נ ף ליי פ לי מ ר שו די־פ8״ נעהט אינ פ״8װעדי
.1927 יאנואר, טען1 דעם פאליסים שרייכען מנצופאנגען ■ל^ער

ױ לערענם ש ז ו8 עגנלי פו י נז פי ע*ו ני ען יו ר פ מנ
 אתוענסםע םעחר פאר אױך װי סנסאנגער, פאר עגנליש אין קלאסען
םי פאלנענדע די אין ווערען גענעכען װעלען הט־דענםען :ןיענםרען ױני
 עװ. טע2 און טע1 *װישען סטריט, jm» 36 ס. #. — םײד איםם

 םםריט. ע106 און עווע. לעקםיעטאן ,74 ס. ■ — הארלעם
 סםרים. םע136 און ■ליים נראון ,43 ס. ס. — בראגקם לאוער

 עײענױ. אינםערװײל און סטרים פריםאן 34 ם. — בראנקם
םםריט. םעקםאן און עווענױ קריסםאפער ,160 ם. 3 — בראנזװיל

פ װ*בעז אײניגע אין  דעסארטםענם עדױקײשסנאל אונזער וועם די
 כאווע• ארכייטער די עקמנאםיע, »ץ לעקציעס װעכענטליכע די אגםאננען

זועגסרען. ױגינד אונזערע אין ײ., א. א. נוע,
ו נים פארגעסט זיר, רעניסטרירט איהר װען  זײם איחר אז דערםאנען, ז

י. װ. נ. ל. א. דער םון םיםגליד א

o 1 600 כסעט םיט ;y i’ io,װאס אל»־ 
yeg שוי; ז״געז ry i( דעם פון געװארען 

v ip ig o פון pgoD ליי־ ױניאן די״ סזן 
ig a י1ליי ig»ogp o jyn c rrg’“, י1 א*ז 

oog^>ytyj גאדמנט זעהר iy נעהן 
1 ly i ig,װעט און טאפ״ הי *g r  lyan 

in yo  |yo װי ^ogup yoo'D^ga n 
ogn ’ ng וױים־פחןזיחןנט pgii nnoyo 
DVDjg:g, נ זיך ס׳האט אײדערyעycנם 

ig די r jy iu g p פון lyp’ ivog  i n םע־ 
p iig  ig r ’ n n״ig a• 

g םון םיטיננ n g g a  d p i אײ •p y v i 
o ig o איז ly ig iiy :  (vcnyi, אויוי און 
ipm סיטיננ oim װע־ םעםטנ¥שטעלט 

o :og i ly o o ’ gaga g i n, ;ווע n כי־ 
y i |yPim iya׳iyogPe ,און װערען *Igj 

o io g i o n פארקו־פט ניט װעט in y i i 
ססאק. קײז סעזזד
 אסעריקען דער צו ^(גאםעז די

ײ סאגװענשאז לײכאר ^זו פעדערײשאז  זי
 וועגען ענטוזיאסטיש זעהר געװען נעז
j n• אויסדכטען. איהרע און קאםפאני 
ײ  פדיהער, װי מעהר נאך איצם, זעחען ז
 איג־ 1א אונםערנעהםוגג נײער דיזער אין

 אר־ דער דינעז זאל וועלכער סטרוםענט,
 נײנע־ זײגען זײ און כײטער־באװעגונג,

 איז דורכגעפיהדט ®לאז דעם זעהן צו ריג
 א®־ װאל׳ס װײם־פרעזידעגט לויט לעבען.

 אגםאגגען שאמיאני די וועט שאצומ,
 םען1 דעם ארום אינשודענס שרײבעז
יאגואר.

 דירעתטארען די װעלען םיטיגג אױם׳ן
 אנשטעלען םון םיאגע די זיך סאר הןובעז

 מעדיציגישע אײנשליםענדיג סטעןי, א
 וחד עס ̂עקספערטען. םםאטיסטישע או?
 אג־ צו םעגשעז װערעז אננעשםעלט לען

כאשטי״ פון *רכײמ וױכםיגע די םאננען

 אר־6 *רםיי קלאוקמאכער
 צו ביז קאמח m םאר טטארקט
סוה דנױיכען א

)S •׳■I *ון (׳*לוס
og וואיסט, i די אין i״iyn סון n n אינ־

g g זײנעז דאסטדיעל־ס^נםיל i סך ypga*
:t װאט באםים,  ש־ינעריש ,ng ניט iy״

oyp■ די װי נ^םיםט, iro ’ n  ig, זיי און 
 ױגיאן, m םיס o;yo>yovo g װילעז
 •pa יייער רואיניחון ניט וױיעז זײ װייל

 IPagn B'ogapPga די og און זזעפט.
iypg ?אונסיל םוג׳ם 1שיהדע די iay::g 
7’paytD«’n םיט n n g t  m» דעי פון 

’ ie| 36 ױנ־אן a ig iga  g igo װטכען I’M 
o זיי י«הר. in y p ” g tyaypg ipagn, 

d אז pi ותם •ונתט i y j ” P די סון y>ga* 
o נים נאםים g i tg ,tvaipag] |yjg ײעט 

m, זיי ’J’gn* —
ogn ױגיאן די'a p i«  o n  iPDgPrga 

i צוריקצוציהען. n בודפלום om זיכעד 
םיי־ די פון רײח<ן די אין וך1נ * ט*כעז . 

ipd״ i n  jpava .די ױגיאן TPouga 
o innpo די און o iy a g rfi, װעיכע gn־ 

iya זעחר זיך *ga i n  ig s  iw g iry a 
oagi,, אי«ט וועל׳מ m opo jyjgp סיס 

.ig ’ai’ m
D^pga i אויר n גוסגעחייטען איז *pj 

pc in g i i דן n ניי  tie :iPttttogngo* 
a:iPo«ngs פון n g ותב־ אין שזתרליים 

gn ipoo> חד םון אח u n o g n g t סח 
ig iy :y : i n־p” io o״yaiagp אין *agD

PDyn>־|”jn g yo
”<a איז » i n מן  וחד שורווו n ו

in םיםװאד, נעשריבען״ Tgo IP tig i־ 
uO תוםען egngo סטריימר די סון 
 אח oy און ססריײדחטל^ די אין ײ״א׳

 IP»i9egngg די אזיןי Dgi זיכער,
ip ו«ם1 n yn 1« נייםמ זןאנער חמ־ 

און . nagp, און T W ,o g i 
iPB ךי וואלאן iatijg  ip tn lrga

ע פינ ד א ס ױ עכעו װעלען מגצערפען נו מנ װערעז נ
סמוסםאבהר ססרײהענדע די &אר

* _ _______ _ _________________

א־ן פרייטאג לײסעאדם• םאנהעםען אין—דינסטאנ און ,gi'Dgp סטיױועסענם -

y *װיי ii ipoiyvagp y j’ o ig o ’ na*
m סםרייקענדע די פאר אראנזטירם 

lyayaya m in i yapyii ,ipagongpp 
o n  m in i אין םרײט*נ oagoyii” oo 

g i ’ogp דינסטאנ, און pg ipo26 o n־ 
ipago, 3”* אין .owyD” 5*!yoynigo 

ipoiyvagp n זיך װעלען IPaigoag 
”jgD. 1 פונפט 3 iy j ” »g
og■ די iag i וחנס y ii o in ’ t y ja in*

i n םון g  ̂ o nװאוoםyן־rילy*ענד,3ר 
g tg i o g i go ,די םיארא poow iga 

 m י,pסyילm נדאל םאפראנא־זיננעריז,
ipoonnga סון ליסם7םש i n נױ ’p ig 

i םיליפס, חשײםם און סיםפסני, n 
goלg'^נספולע googa, אויד װי »g i* 

in םינענםזג ^ a o ’ o סון i n 1ימע1אי 
ig«^’* m ro p g.

o די i ’r t jg ig  m m  ipo iyyjgp 
y iptaw  noדױg r ” pנpל oaPDOigan 

*ipogn םיס oipp’ go i n• עג־ און 
 נכמנסגדס#םי«מ.”ם1םע

o iyp ’ n o o  n זײכען o ingeyao ’ ig

 פונלט צייט, איז האלם n אין יווםען צו
̂נצערםען די װעז ^”tg איינם  ײע־ ק

________________■IPHgpjg ויר לצן

שי־כלינער אננ ז ס י ע־ מענ  בענ
ט ענ אל  העלפט סאסײעטי װ

ע הר קמאכער אי  הלאו
ער. ד לי טנ מי

o יי3 y i איז װאם סיםיננ רענעלען 
c דינםטאנ, נעװארע; איגצהאלטען y i 

 םס., עסעלום 100 אין ,ipagopg םען12
 בענע־ מענם יאננ זעיכלינעד די האס

 א־3 א אננענומען סאסײעטי װסלענט
 ciyanPD איחרע שסיצצן צו שלוס

ipagop i^ P, אין זײנעז וועלכע p” ioo, 
כען 6 םאר וואך א «לאר1 7 םיט  ̂װ

צייט.
l וײ y i ’ ia, אין זיר נויטינען װעלכע 
 םי אונזער צו לוענדען ןיף זאלען וזילוי

nvn נסנ׳רסעהחוםאה  ip in a .םאםער
םאםײעטי. י1
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 רײטס. און פאליסיס פון םאימעז סען
 פאדבארד־ צו װערען געטאז װעט אלעס

ארבײםעז. אנפאגגעז צו קאטפאגי די טען
 װארט עס דאס פארזיכערט, װעדט עס

 דאיאר, םיליאן א ארום פאר איגשורענס
 די *איז װערע; געשרינעז װעט װעלכע
 ארביײ םון פארשטעהער טעג. ערשטע

 געוועז זײנעז יאגד איבער׳ן טער־באנקען
 וױיס־ םיט סאנםערירם און דעטראיט אין

 פרע* דער איז װעיכעד װאל, ■רעזידענט
 אנ־ ווענעז געזעלשאפט, דער םון־ זידעגס•
 דער צװישעז עגטנםארבינדוגגעז האלםען

באנקען. י1^ קאמיאני

̂לע צו  קלאוק־ פון פרױען א
מאכער.

 םון פרויען אלע סון םיטיננ פאס א
 וועחנז איגעהאלםען װעם קלאוקסאכער

 8 אשםאכער, טעז22 דעם פרײטאנ,
 טע106 איסס 62 איז אורענד, אזײנער

סםדי̂נ
 ערסלעהרט װעט םיטיננ דעם בײ
 װעל־ אױןי און סטרײש פון לאנע די װערעז

 סטרײק דעם העלפען קענט איהר אוסן כען
געװינען.
 ווערען אדדעסירט 5װע מיםיננ דער

:רעדנער םאלגענדע םון
ױניאץ. םאריער — װארשאפסיןי פעני
ױניאץ. דרעסמאכער — װארטיס ראוז

ױ־ םרײד וױטענס — שװארץ מאוד
לינ. ניאן

ױניאן. שלאוסםאכער — •אשא אױוא
 קלאוקמאבער — פערלמיז מאניא

ױניאן.
 עדיױ סעקרעטאר — קאהן ס. פאניא

.,י װ. ג. ל. א. דע•. לײשאנאל
 קאמיםע סטרייק דדטענער^ל

ױניאן דרעסםאכער און קלאוק

רעזאלוציע טדױער
 דאזענבערג םיז ארבײטער די סיר,

 אונזער אויס דריהען שאפ, שסלאר׳ס איז
 םון טויט םריהצײטמעז דעם צו טױיער
ע ברודער אונזער ו ו י י ־ פ נ ו ר א  ב

.35 לאקאל ,ז י י ס ש
: די ע ם י ם א ז י

 2 לאסאל געלסוםט, ר. ױבין
 2 לאקאל ליםשיץ, דזשײסאב

.2 אסאלל <£אוײץ,3דײװ.רײ________

150,000
טױטענפעלע

פון רעזולטאט אלם

פארקיהלונגען
נעםעהרייר. זײגעז םארקיהלומען

̂ר א איז םאיגײזלוננ א  פון אגנריף ערנםם
̂ס־כאצייעז  אנ• ?עהר זײנזנז װאס קראנקחי־

 א זאנאר נים עס סארנאכלעםינם מםעקענד.
 פמו״ א װאוחין גים וזיים קײגער עםונדע.
םיהרעז. קען קיהלומ

 יאהר יערעז םויטענפעלע 160.000 איבער
 םיט »ז ?יר םאננען װאם אורזאכעז מון קוםעז

tm:ier 24 איז אלעם ראם סהום הילל׳ס קעריער. דעס הרעפםינם םיבער, am האים םאר• םאנעז״ רעם לויז סאכס סארקיהלוגנ, רעם א& האים בארד. אוז — םאריןיהיוגנ א םאר ײערעז נעמהןון דארםעז זאכען םיערסארקיהלוננעז. אמ ן אלמ זיד. באוױיזם םארקיחלוננ וער װעז או סאננם און הימ׳ס עכמע די קרינם סארהיהיוע. א מים נים ריזיקירםםיםיעו. סםע סעהר־ רי םון פאמעו עלעכםע רי אהן אוז— אים״̂י הי םארקויעעו
ײ? JOSQם׳איז אז זימנר, זײם «ו

WW2 וד«ווגאקס רויםצ די *וינם
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 ל. אװ פ. א. דער פון אײנוחקען א״ניגע
דעטראיט אץ קאנװענשאן

סנײדער. אב. פון
 דער £ון קאגויעגשאו דער *ו (דעלעג*®

י.) װ. ג. ל. «.

■

ג•#1ק#רעס די — רעדאקציע: דער םון
 אנגעקוםען איז סגײדער אב. ברודער «ון דעגץ
 ק*געז ז*ל עס *■עא, צו אםװנדען «#ר * «י«

 ״גערעכטיגק״מ״ דער אין װערען געדרוקט
ײןך. לעצטער פון

 ערעםעגט זיך ד.אט האנװענשאן די
 אקטאבעד, טען4 דעם םריה, פאגטאג

 גע־ האם מוזיק פאראד. גרויס מיט
 זײגען באגריסונגס־רעדעס און שפילט

 םון םארטרעטער םון נעװארען געהאלטען
 װעל־ ארבייטער־ארגאניזאציעס, דארטיגע

 אויך ״װיללאסען״ א אויסער האבען כע
 דע־ אין זײן אוגזער אז םארזיכערט, אונז

 אױםצואװעקען העלםעז םיל װעט טראיט
 יענער םון ארבײםער פאסע גרויסע די

 ריײ די אין ארײגברעגגען זײ און שטאדט
ארבײםער. ארגאגיזירםע די םון הען

 געװארעז באגריסם אויך זײנען מיר
 חאט װעלכער שטאדט, םון םעיאר םרן

 םאקט, דעם פיט שטאלצירט ׳שםארס
 ״ביזגעס־ גמװעזעגער א איז ער װאם

 האט װעלכער אוז ױניאן, א םון אגענט״
ײ ױניאךרןארד א גאך  יעצט׳ זאגאר זיך נ
 גרוײ דיזער םון מעיאר שױן איז ער װען

דעטראיט. שטאדט איגדוסטריעלער סער,
 םאר״ ארבײטער נאזיי נישט אבער
 האבען שטאדט־באאמטע. און טרעטער

 געהאט אויך האבעז םיר באגריסט. אונז
 ׳גלחים. צוױי גאט, םון שלוחים צוויי

 אונז געכץמ^^און אונז האט אײנער
* ‘גאט אז םארזיכערט, מ ^  אונז... אי

 װענע; גערעדט דױןא האט צוױיטער דער
 מוזען ארבײטער רי אז זאכעז, אזעלכע

 װאס דעם אויסער אז ;העיפען אלײן זץ־
 שטארגןען א אויםגעבויט האבען םיר

 אי־ די מיד, האבעז ברידער״פארבאנד,
 דעם הענט אונזערע אין בײטער,
 און םרידען אינדוסטריעלען צום שליסעל

 מדינה. אונזער אין ״פראסעפעריטי״
 סאפע דער און פאכט די זייט "איהר

 האלטען עם װעלכעז אויף םונדאםענט
 רענירוננס־סאבינעטען און טראנען זיך
 צו בארעכםיגט איהר זײט דערםאר און

 ־—ארבייט״ אײער םאר טײל גרעסערעז א
געחנדט. ער האט אזוי

 די האט םריהמאמעז זעלבעז דעם
 ער־ װאס צײםונג, א םרעסע׳/ ״םרײע
 אויף געיטאסען דעטראיט, אין שײנט

 םון סאנאן א םיט סאנװעױטאן דער
 פרעס) (םרי פרעסע״ ״פרײע די נאל.
 װעלכע צײטונגען, די םון אייגע איז

 פאטםעקט^ױ רײכע די םארטרעטען
 אן אין ״אפעך׳טאפעדס״. די רערס,

 אקטא- טען4 דעם םאנטאג, עדיטאריעא
 ביטערע א צײטונג דיזע מאכט בער,

 ארבײטעד ארגאניזירטע די אויף אטאקע
 םע־ אמעריחעז דער אויף און לאנד םיז

 םארטרע־ די אלס יצײבאר, אװ דעריײטאן
 ארבײטער. ארגאניזירטע די פון טערין

 די אז זיך, זאגמ עדיטאריעל דעם אין
 די םאר געטאן פילעס האם ל. אװ ם. א

 םאדבעסערענדיג לאנד, פון ארבײטער
 אונז גיט עדיטאריעל דער לאגע. זײער
 ״פאטריאםיזם״, םאר׳ן קרעדיט אםימ
 אי5 ‘ארויםגעװיזען, האבען מיר װאם
 איז דעטראיט אז םארשםעהן, םוזעז םיר

 אנטװי־ שטארס םיט שטאדט גרױסע א
 די סםעציעל און איגדוסטריעז קעלטע

 װײ־ די אז ;אויםאמאביל״אינדוסטריע
 און צופרידענשטעלענד, זײנען דזשעס

 גליקליך... זעהר זײנעז ארבײטער די אז
 לעבען״ *גלי?ליכע דאזיגע דאס אז און

 און ארבײטער די צװישען הערשם װאס
̂ז ארבײםס״געבער,  פוץ רעזולטאט א א

 איז וועלכער פרינציפ, ״אפעז־שאפ״ דעם
 צװײ וײ אין איעסעז ביי באליבם אזױ

אגיזשעלעס. לאם און דעטראים שטעדס,
 די אויך װארענט עדיטאריעל דער
 םעדערײשאז אמערימען דער P& םיהרער

 דארט ווערט \ױיסט, מעז לײבאר. אװ
 ארום זיר טראגעז םיהרער די אז נעזאגם,

 דמ־ די ארגאניזירען צו ילאז א םיט
 דאס זײ זאלען אדבײטער. טראיםער

 אירגענד וױיל םאן! צו וואנצז ניט
 וועם נעבים די״נז איייי םאמוף וחנלכער

 אינדוםםריע, דער צרות בחמנצז בלױז
 איבער־ און םענשצז די שמאדט, חנר

 אויםאםא־• דער םון אולכײםער די הויפס
4ביל־»ינדוםטרח

 ער־ םען w א^געגםליד װאס נאר
םאר־ וױיסוגג, » םח װארםען

 אפשר איז עס V כאלעבאטים די םחנם
 חאט •חוסק״ ״מרײע וײ וואס כעםמר,

 ארױסגעםראסען אוז םאספירם ניט ײך
*m. אז נצפמעז תאט אטאתע דיזע 

 םוןאדער טאנ דרימעז אױפ׳ז אאקלאננ
האנווענשאן.

ױ *  גאםיידעט נעוחנן pw את עס ז
p ױך1ו און אײסזנגען *זנ את it אתמנר 

ײ איגועחו אאמן #.מדעכםינ^יט״  אי
wm אאן דעאמגאםצן מין  חר א מוינ

®יז שמיצע פאריאמט וחנלכע זאלחױצ,

 קיאוק־סטדײ״ די םאר ל. אװ ם. «. דער
 איז רעואילוציע דיזע יארק. גױ םון קערס

 דעם פאנטאג, געװארען ארײגנעבראכט
 און קאנװענשאן, דעי םון טאנ ערשטען
 אז קאמיטע, דער םון םארלאגגט דערבײ

 פארחאנרעלט גלײך זאי רעזאלוציע דיזע
 שוין איז םרית דינסטאג און ;װערעז
 איז באריכט דער באריכם. א געװען

 װײם־פרע־ םון געװארען ארײגנעכראכט
 סעהרעטאר דער װאהל, מעטױ זידענט

רעזאלוציאנס־קאמיטע. דער םון
 א אפגעהאלטען האט קאמיטע די

 זײנען עס װעלכער בײ זיצונג, סםעציעלע
 שום קײנע געװארעז םארהאנדעיט ניט

 רעזאלוציע, די אױסער םראגען, אנדערע
 זיך האט םריה דער אין דינסטאג און

 ער־ און אויםנעשטעלט װאהל םעטױ
 אן םאראז איז עס װי אזוי אז קלערט,

 טערציג סוז טטרײס א ״עמוירדזשענסי״,
 ׳יא,־ס נױ איז מאבער קיאוס טויזענט

רעזאלויציע. א פארצויײנען ער פארלאגנט
 הערעז אלע אוז שטיי װערט האי איז

 דיזער םו| פארלעזוננ דער צו אײז זיך
ץיע.  אונזע־ םון אײגער גאגיער, רעזא̂י

 און װארט, דאס קדיגט דעיעגאטען, רע
 באדײטונג די קורצעז איז ערקיערט ער
 הערען איע סטרײק. גרריסען דעם םון
 אויםםערש־ גרעסטער דער פיט צו זיך

זאםקײט.
 סעטױ איז רעדנער ̂עקסטער דער
 דראםאטישען א םיט רערט ער װאהי.

 אוים זיך דריסט עם װעיכעז איז טאז,
 סטרײ־ די םאר ליבע און װארימקײט פיל

 :זאנט װאהל םאכער. הלאוק קענדע
 סאסטעז די םון אונטערזוכונג ״אונזער

 באװײזט יארס נױ אי; כטרײק פון
 לײדיס אינטערנײשאנאל די אז הלאר,

 זיך האט ױניאז װאירקערס גאדפענט
 װעיכע סיטואציע, א אן אנגעשיאגען

 אויוי װעלעז ארבײטער די אדער אז םײנט,
 םיז סטענדארדס די אגהאלטען װײטער

 װעיען זײ אדער ארבײטס־באדינגונגעז,
 טראגישע צו־די ארונטערזינקען דארםעז

 שאפ״- ״סװעט דעם םון באדינגוגגען
b םאכט עס סיסטעם. o עס װאס אויס 

 האבען װאס אורזאכעז די געװען זײגעז
 דער איז קריזיס יעצטיגען צום געבראכט

 איז םיטואציע די אינדוסטריע. סלאוק
 סטרײ־ םאכער קלאוס די !ערנםטע אן

 איבערנעבעג־ און לאיאליטעט םיט קען
 אינ־ די לעבען. בעסערען א םאר הײט

 װאיר־ נארסענט לײדיס טעדנײשאנאל
 ארגאניזירט איז זי זיגט ׳ױ:יאן סערס

 אפגערוםעז אימער זיך האם געװארען,
 ױניאנם אגדערע םון אפיל יעדען אויח
 געשטיצט איםער האט און נויט, אין

 װאס יעניגע, די םיגאנציעל און מאראליש
 האט זי גענויטיגט. דעם אין דך האבען

 דעם דורך און ליבע םיט נעטאן דאס
 צו איבערגעבעגהײט איהר ארויסנעװיזען

 אוג־ ל. אװ ם. א. דער םון פדינציפען די
 פארפליכטעט, דאדום פיהלט האמימע זער

 םאר־ זײגען װעלכע פרינציפעז, די צוליב
 שטי־ די צוליב ׳קאמף דיזעז אין װיסעלט

 םא־ קלאוק ארגאניזירטע די װעלכע צע
 אז אנדערע, געגעבען איםער האבען כער
 אויסדרי־ אויסער ״זאל קאגװענשאן דיזע
 םאר דאנת א מאכער קלאוס די צו קען

 םארגאנ־ דער איז טהאטען גוטע זײעדע
 שטײ םולע די געבעז זײ אויך גענהײט,

 פארזי־ זײ און הילף צו זײ סוםען צע,
“זיענ! א םיט כעדען

 אלע צו אפעלירט גריז פרעזידענט
 ארגא־ אלע צו זײ דורך און רעלעגאטען

 דעם שטיצען צו ארבײטער ניזירטע
 ער זאגט — קלאוקםאכער ״די פטרייק.

 יע־ װאכען. פערצעהן שויז סטרײסען —
 די פיסעטען זײ געהען פריהםארנמן דען

 א מיט זיך ב#נעגעגען זײ װאו שעפער,
 א בלויז איז עם אפאזיציע. ברוםאלער
 ערשם זיך האבען זײ װאם װאונדער,

 זײער שטיצע. נאך נעװענחןט אצינד
 סאשי זײער !גערעכטער א איז סטרײק

 זײ און לעבען, שעהגערעז א פאר איז
 װעלכע שטיצע, םולע אוגזער םארדינעז

 ברײטע א םיט און שנעל חומעז םוז
 א דעתרײכען זײ העלםען און האר^
זיעג.״*
געװא־ אנגעגוםען איז רעזאלוציע די

אײנשטיפיג. דעז
 «אסײ ײיכטיגע אנדערע נאך וחגגעז

 קױ אין — קאנװענשאז דער אױןי רונגען
ניםעה םענדען

!אױממערקזאם
 V איצט ,imkp'p םיז ניאזםאן, י.

ן ג«יגם אח 2 לאסא< םיז םיטנליד  זי
 אין תוכמז *ו נעבעטען איז יארה, נױ אין

 אינמערנזד*אנאל, אונזער פון אפיס
 וױכ■ מתר איז עס פלאר. גמז5 אויפ׳ו

 םעלחח• «װ נלײו זיך איחם פאר סינ
 איח^ תענען יחוס פלאוסםאכער. די ,

 אויפ־ איחם םאמז *ו גענעםעז «>ינ«ן
דעם אויןי מריןזאם

ן אונזער פון דעלענאפען »ו ן «ו ״ א נ מ ע ת ק פ נ  אי
ף אפעלױעו ה»פענטאכעד װ פ. *. דער אוי  נ ן

ס פאד האנװענשאו מיןנ ד דנ ע א פ ר ע לו ממןן ט־ געז
 ק»ען״ די ®ון צוקערםמן און איגטעמעשאנמל אונזער פון גמגלער ברודער

 מילדערע ®ון מינדארסירוגג דער מאר אפיל שטארקען » םאכען םאכער
 רעזא- מ — שטאטען. פאראײגיגטע מ אין אימיגראצײאנס-געזעצען

דורך. פאלמ לוציע

 פא־געבראכט איז װאס רעזאלוציע, די
 פעדעריײ. אמעריקען דער פאר געװארען

 דע־ אין ?אנװענשאן לײבאר אװ שאן
 ג. ל. א. סו; דעלעגאטעז די םון טראיט

 חד ׳ױסאן סאפענמאכער דער און י. װ.
 איסיגראציאנס טילדערע קאמענדירענדיג

 פון געװארען אויפגענוםען איז געזעצען,
 טען12 דעם דינסטאנ, קאנװענשאן דער

 ארונטעדגעשטימט איז און אהטאבער,
 שסימעז. צאל גרויסער א םיט געװארעז

 א םיט האט רעזאלוציאגס־קאסיטע רי
 אז רעלןאפענרירט, מאיאריטעט גרויסער

 װע־ א״-גענופען ניט זאל רעזאלוציע דיזע
 זיך זאר קאנװעגשא; די דאס און רען

 י־ע־י עקזיסטירענדע די פאר ארויסזאגען
אימיגראציע. אויף סטדיקציעס

י. װ. ג. .,י א. דע־ םון דעלעגאטען די
 גע־ אלע האבען האנװענשאן דער אויןי

 רעקא־ ױער גענען געשטימט און רעדט
 רעזאלוציאגס־קאטי־ דער םון םענדאציע

 מיל־ פגן אײנםיהרוגנ דער םאר און טע
 צוזאמען אימיגראציאנס־געזעצעז. דערע
 דעיע־ די געשטיםט אויך האבעז זײ םיט

 די ױניאן, קאפענםאכער דער םון גאטעז
 צוקערפאן גרינבערנ, גאלדבערג, ברידער

 רעזא- די דעלענאטען. אײניגע נאך און
 אז ױניאן, קאפענמאכער דער סון לוציע

 טויע־ איהרע אויפעםענען זאל אמעריהע
 פאד־ רעליגיעזע און פאליטישע צו רען

דורכגעפאלען. אויך איז םאלנטע,
 װעטעראן־סע- דער צוסערמאז, מאקס

 קאפענםאכער־ארגאני־ דעד םיז קרעטאר
 רע־ נלענצענדע א געהאלטען האט זאציע,

 האט ער איטיגראציע. םרײער לטובת דע
 םאר־ איז װאס ׳מורא די אז גע׳טענה׳ט,

 ארבײטעד, די צװישען געװארעז שפרײט
 אײ־ פיז איםיגראנטעז גײע מאסעז דאם

אמערײ די ארונטעדדריקען װעלען ראפע

 אינ- איז אדבײטס-סטאנדארדס, קאנער
 ^ננע• ח^ט ער אומבאגריגדעט. גאנצען
d דעם אויןי וױזען p»d# װעחונד דאס 

 עימסענטען יאראזיטישע און י;ארע1סרי
 אין ארײנקומען פרײ און p:mD סענעז
liro טירען די אכער װערען #לאנד W V i 
 זיעמן װעלכע ארב״טער, עחרליכע געגען

 יעדען םון אמערמןע פאר געװינס א
 רי םארדאמט האט ער שטאגדפוגחט.
 אימיגראציאנס״גע- די פון גרויזאמקײט

 און םאמיליעס צרשיידען װעיכע זעצען,
 םאד לײדען םיל אומגעהויער פארשאפען

מעגשען. טויזענטער צעהגדריגער
 חאט ,10 יאקאל פוז נאגיער, ברודער

 רעסטריקציאנס- די דאס אדגוםענטירט,
 דעם ניט סװי כל סוף העלפט פאליסי

 םעדע״ די און ארבײםער, אפעריקאנעם
 אין סאיאינטערעסירט זײן דאי־ף רײש^ן

 דעם םאר אימיד־אציע פרײע אײגםיהרעז
 לויךאר• אמעריהאנער די פון בענעפיט
 װערע; װערכע ארבייטער, די בײטער.

 אמע־ אין אדײנקוטען םון אויסגעשלאסען
 ארבײטען צו געצװאוננען זײגעז ריקע,

 די אין באריגגוגנען ערגסטע די אונטער
 זײנען װערכע םאבריקען, אײראפעאישע

 אמערײ פון אײגענטום דאס אפט גאנץ
 פרא־ ײעיכע און סטאקהאידערס, האנער

 םאר־ םון קװאנטיטעטען גרױסע דוצירען
 םארפליײ וױ׳דכע ארטיקדען, פערטיגטע

 פאר־ אפעריקאנער דעם שפעטער צען
• קעט.

 קא־ אמעריקאנער דעס גיט ארט ״עס
 װאו — ׳געזא:ט ער האט — פיסאליסט,
 עס אבי געפאבט, ארבײט זײן קריגט

 קימערט ער און ;ביריגער איהם קאסט
 טויזענטער צעהנדליגער װאס ׳ניט זיך

 לײדען װעלעז ארבײטער אםעריקאנער
ארבײטסלאזיגחײט.״ םון

שען ארגאניזאציאנס־סאםפײן דעד ס די צװי ױי גודס ו
אן נעזזס ארכײםער

 ארגאנײ דעם םיט פארביגרוגג ;,א
 איצטאג* װערט װאם זאציאנס־קאםפײן,

 ארבײטער װײט־גודס דער םון געפיהרט
 גע־ אויסנעטײלט איז ,62 לאסאל ױגיאן,
 יעדען ארום ױניאךליטעראטור װארען

 אויף ארבייס זועיכער ׳שאפ ניכדױגיאן
 פעטײ אױף אנדערװער, קאםאן און סילס

 שטאדט דעי אין געגליזשעס, און קאוטס
 געװא־ ארויפגעגעבען איז עס יארק. נױ
 ״רער :אפען אונטער׳ן ליפלעט א רעז

 אײפ־ צײט — גאגג םולען אין איז סיזאן
 געװא־ צוטײיצז איז װעיכער צואװאכעך,

 יד,רט5 עש און ארבײטער, די צװישען רעז
שעפער. מאנכע םון אפרוף אן שוין זיך

 װעט װעיכער ליפלעט, צװײטער דער
 2 קופעגדע די אין װערען אױטגעטײלט

 ̂עלעקשאךטאנ טעםע אלס האט װאכען,
 ױניאך די אין ױם־טוב לעגאלער א אלס

 אין אז סאהט, דער און “שעפער•
 זעדזר מיט שעפער, ניט־ױניאן אלע כמעט
 ניט.באצאײם װערט אויסנאםעז, װײניג

 בא־ שטאיק װעט עלעקשאךטאג, םאר
 אויך װײזט צירסולאר דער װערען. טאנט

 דער װאס געוױנסע;, פילע די אויף אן
 און יוניאדטאפ, א אין האט ארבײטער

 אפצורױ ארבײטער יעדען אויף םאדערט
 װעל־ לארד, ספעציעלער א י1אוי זיך םען
צירקולאר. םיט׳ז צוזאםען געהט כע

 דאס אפת, טײלװײז איז עס כאטש
 אײנשטע- אין ערםאלנרײך איז ױניאן די

 די אין ביױז ניט סטאנדארדס איהרע לען
פילע אין אויר נאר שעפער, אתאניזירטע

 די םאכט ראס װאס שעפער, ניט־ױגיאן
 שװערעד, נאך ארגאניזאציאגס־ארבײט

 דורך ארויסגעוױזען, דאר עס זיך האט
 נינד דייסון ארבײטער םיט נעשפרעכען

 די םון װײגיג זעהר דאס שעפער, ױניאן
 וױרק־ קוםען שעפער ניט־ארגאניזירטע

 שעפעד, ױניאךסטאנדארדס. די נאך ליך
 צא־ װאך, א שעה 44 ארבײטעז װעלכע

 אדוערסײם, םאר טײם״ ״דאבער :יט לען
 צארען נאר ױסאךשעפער, די אין וױ

 א און צײט אד־ער ״סינגעל-רײט״ בלויז
 שעפער ניט־ארנאניזירטע די אין האיזב.
 םרײז־קא־ קײן ניטא נאטיו־ייך, זײנען,
 םאר פרײזען די באשטיםען צו פיטעס

 איז װײדזש־סקײל דער שטיק־ארבײט.
 ױניאןי־שעפער, די אין װי ווײניגער, םיל
 ווײניגעד אויך קדיגען ארבײטער די און

ױם־טובים. לעגארע
 איײ די איז איעס םון ערגער אבער
 הערשט װאס מיסטרױען, און פערזוכט
 םורא דער צוליב ארבײטער. די צװישען

 צו מעגליכקײט די און ״שפיאנער פאר
 זעהר עס איז שטעלע, די םארלירען

 אינדיװידױ דעם צו צוצוסוסען שווער
 און ארבײטער ניט־ארנאניזירטען עיען,

ױניאן. דער װעגען רײדעז
 ער־ זעהר פיהלט אבעד לאקאל דער
 אפרוןי בידאיצטיגע; דעם םון מוטיגם

 םון אויך װי שעפער, ניט־ױניאן די איז
 װערט עס װאס אינטערעס, אקטיװעז דעם

 אין ױניאךמיטגלידער םון ארויסגעװיזעז
אמאניזאציאנס־קאמפײן. דעם

מענשען שוואבע
אבפיחר־נױמלען עםארקע פון א« זיר מרעקען וועלכע

נעחםען ואיען

עקס-לאקם
תאנפענןטור טחײערער 8 וױ טעם אין נעשמאת 0
ױ און נעלאםען וױרקמ עקס־יאקס רי םי א  קמןםיען איזן נ

דז דערפאר און«םעחמןן, אלעםען, כײ כאליבם אזױ עס י
» אץ קייין ף ו נ
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r, 0**®׳? j r n r ח• » און ׳*סימר 
ן ווימט ,רר*« n$ זי r ן סים ״ נ ז  װיי

תו ״2 f »י) קינ m j m  n, סרינקס 
t: קײן 0ל,* v s i r• מן ניסס ותדס מ  ו

m ro י« גי׳״ם «יך« ■rfw n 
o'pov — נמן מי ,01011 איין םיס 

v 0 ;0נ(. it a װאס o m v a ש 0 ;י׳י
d חנר *ןויף גי’ס jsh. גיסי^ ס׳וחר 

i’ אנודײ 0;v־ro 00מ *or, סו 0 מי 
J »ין חו׳פנים v m t w ס0מח גיסם 

ov o ססערטעל לז0נ ס*ן. w װפס fn
m וױיל ,עוואוסט, i חאט סם׳נדטןי 

טרים נעחט יענאריט׳פ פנדריי וױ געזעחן
<ײדיג.

 אינער■ •לץ זיך ה*ט *נער פמצלוגנ
 םים די םיט •רא■, ■yp םיט׳ן נעדר״ט

n ט נעסאנט זיך חטט עס !ארויןי n n r
 איז [0 טרעפט עםימר ׳פטעדטעל. אין

:פרןגט און יענ^ריט׳פ׳ן *נדריי ;אב
)ריט׳פ0יענ אנדר״ איתר, און נו״ —

V זיין ניאמען װעט
איך _ ני׳שט i»p איך נ״ן... _

.•״)oypai;אין זיין כױ
 ׳פױן פלענט אן דעמ*לט פון און

 ענטםערן, אזוי וזמיד יעגאריטש ;ד,-ײא
 פלענש םעז אז מאכען, זיך םלענט עם װען

 סטײ יי אױי ערגעץ פארנעםען א׳הם
 פאר־ סתם טדער שפאוויר, » אױןי צ״ט,

םענ׳שען. *װימען *װענט א[ ניעננען
 איבעי׳ז 11*לPVH8 « 0 איז עס און

נע־ איז יעגטדיט׳פ אנדר״ :עטעדםעל
’OD » װארען jioyp.

 דערזעלבער געבליבען איז ער אמת,
 ־”P הדיכם פריהער, »י םענ׳פ, שטײ־עד

o ויך האלט נ״נעד, די אין נ״פם נעם v 'i 
 זעיזר טלעםעו םיט זיך נאגעחט .ניױס,
 קעג- נטרניסט עפעם אין עס און ••שום

 םעחר ?טסוניםט. « זײז ז*ל ער טיג
ײז אויוי וױמם ז«ך אײן ני׳פט, ירפנ ז ײ  ײ

:טגנעחערימײם פארטייאיממר
e נ*ר וױ — m----------אײל איך
נובי*ם~ אין זײן דאדוי איך זיר....

• * •
שםעד• אין *תאניזירם זיך האט עס

 םון חײם-ארכײטער, פון אדטעל »ז טעי
n אזוי־נערוםענע די w o ip.] דעד 1אוי 

 גא־ םען חאט םארזאסיתג אלגעם״נער
 גע־ איז נמן און םראנען איע ׳פיאסען

װאחלען. •ונסס צום טםען
 קיײנען פארם םען *ל װעסען —

פ^ורזיצערןי » פאר
 ײעז נעװלז, גוט זעהר װטלט עם —

o: װאלט רען ivps ]אויסקל״בע « ioyp* 
 אנדער׳פ... זי ׳פטיצם מאכם די נ־סט...

 זיך ם׳שעפ׳ןט סעז ארץ, דרך האט מען
 גיכער vt>*o m סען און װיינינער,

 נאר —אייד PJW אין הלואה א קרינען
 עםיצער *ט נוט... סתם איז אלץ, חו־ז א

 אייך בײ איז װער *־ענ א לםטל, :ים,
? פאדזיצער

ײ —  !?אםוניםט » — ? אונז נ
o־u מן נענוםע; האט ?טםד א • זו
 נא־ יעדעז 1אוי זיך צפמםןלען דסט,

v :זונדעד i n נעה[, נישם וועם ער
 דארף דעם ;םארנוכמז זעהר איז ער

v מען ' i# כעםעז• ז*ל צר ווען אםילו 
3 אויפ׳ו ארוים?ריכעז אזוי וועט ער 0 P 
 אוים־ ipjyp גיעט איהט פון װעט טעז אז

 K ני׳פם טוינ דריטעד דער ;האלםען
r*tp אן pr ינד?[.51פא צו

r אנדד״ אם — o n y i r, װסלם ער 
 סענש, אייגענער א; איז ער !נוט נעװען

ישטילצר•״. א רוהינער, «
ער¥ אי« ?טםוניסט » אוז מ, —
 ?אמו־ א איז ער צי מאלח, » —
 פון ארוים גי׳פט ױיט יעגער ניסם!

נובקאם...
 אנדריי גע?לימז האם םען און נו,

 םצן oyn ארבײט דער צו יענארים׳פ׳עז.
D1VPV3 o נאםירליך איהם m צולטזיז׳ 

 םארסםטמז. *טרנײפם פאך »ח חטם ער
ן חחיג געװען אבער איז םען  דסס ױ
J זעחר איז W ’ i i

« ײ־י יי׳ני -
 ■*לאססװ, -

0P ׳פטארץ
JP w ■̂א* W

 עגםפ^ח
בשעת ױז

אױס״ דין, וחןס ו»ך
ײ װ נ I r ו r o n ^ jp

תנס איחר פגדדײ —
i ססכיפ
איז — ן אוחו• ? סשט פפחופס —
̂לם שכירות ססכים. •נדריי צ

 תפט ארכײס — קל״סן זעחד פפימ מן
 װ״סגעו־ן גאך געחפט דןך *ר
 פפדװפלטתג פון סיטנליחגר אינערימ די

̂נן  קוסט פמןר ער ;r »פיױ טרגײט
 יוסא » אין #ווען סשט װען טרײן דך

oy;m די אין חענט n דפגרי, rp :
 גוטס עפצס ױך הערט װ*ס נו, —

אײך? נײ
I גום גאנץ דך*.. •זױ —
 קיין האב איך !טאנ מטען א גו, —

 גובקאם, אין זיך אײל איך סשט.,. צײם
דצוגנ... א

 װאס *זעײע, געװען אפילו זיעען עס
 װ*ס לײדען. געװ^לט נישט עס ה*מנז
 פאס או; «וסם ארום נײט סענש א חײסט

הלט סע\ און  סען !(עיט איחם ̂צ
 דינען זײ »ז רעדװיזען, *בער ?ײ האט

:גערעכט נישט
!תאמוניסט א םארשטעהט, איהר —

ן סישט ער «בי —  און ארײז ניט זי
 גוט. שוין דאס איז גיט, ױך טשעיעט

̂ך כיען פארלאננט מעהר  איהם פון ד
 מענשען בעסערען ?יין און — נישט.״

 סיר װאי׳טען יעגאריטיש׳ן א;דדײ װי
קרינע;. געוןענט גיט

m m m
 באקומעז האט יעגאריםש פגדרײ און

הא־ װיכטיגער א שטאדם: אין שם א
.. אין כסדר זיך זיצם םוססט,  גובקא̂נ

 געהט מענש. פײגער א נאך דערצו און
 פוז חעדט םען און ארבײם אלע אויןי

 איז שם * און נישט״ װארט קײן איחם
* o r ! געגרינדעט האנען לעהרער 

 ארײגגע־ זײ ^בען גצועלטאפ^ ט עפעס
 נעפמאן * יעגאריםמען. אנדדײ גוסען
 ';ן:*ר*סש ןהדדיי טrז — חת\;ח חאט

 אין אפ מען יאזט װעמז אױבעךאן!
«דײת אייגצנעם צום סחורח געשעפם

 אנ־ האט ותד יעגאריםמעז: *;דלײ —
 זיך זעצט ווער נאבר^-חיסצל, א נעםאז
o ro 1 װײן גינעזעי א אד.ן ס'ש צום — 
I יעגאריטמ אגדרײ טלץ

 לײגט םען אז זיך, סאכט םאסער אוז
p איהם i r ניט ארבײט, אז עפעס םאר 

:ארם םיז הויב א תיכ\י זיך ער
 איך נישם. צײם קײן האב איך —

 זי־ די גובסאם... איז לויםעז מױן םוז
צונגען״.
 םלעגט — חידוש דער איז װאס —

 וױכטיגער א — זאנען דעםאלם מען
!קאםוניסט

 געצויגעז מםתכיא זיך װאלט עס און
 :ארישע־ א ניט װען םוף, א אהן אזױ

* * *צופאל.
:געשען עפעס איז קאאפעראטיװ אין

 סתם אדער םיסברויך, א זײז דאס זאל
 נאר ביכער, די איז ■לאגםער א עפעס

 םען און באקװעם, נישט געײען איז עס
 זאגעו, צו אזוי זאך, די געדארםט האט

פאררײבען.
 ורען צײט, די נעסומעז איז אט און

 יענא־ אנדרײ האם כמז װאס גום איז עס
פען. !טוסען צוניץ ער ותם איצט ר̂מ

״ װען ותוױזארזנן, די  רורכ־ האנען ז
 נאטיריױ, חאבען, ביכעד, די געחוקם

ו בײ ז1א װער :נעפרעגט נאיד ״  םאר- א
״ ? זיצצד

!יעגאריםש אגדרײ פילאטאװ, —
!קאסוססט »

̂י זאגט קאסוגיפט, » «זו/ — —איחר
ױײ אביסזןל ;עװארען באלד זײנען און  ו

כעד•
 איהם חפט גוט... גא;ץ נו, —
 טױ וועלען פילאםאװ, חכר דעם אריין,

o » איהם םיט r o r ..•סאן
 פאר־ צונעהן, קומם יעגאריטמ אנדרײ

 הענם, די רעוױזארען די ־רריקם דך, גויגט
איהם; בײ פרעגען v:v' און

- אוגזעריגער, אן זײט חבר, איל,ר, -
טער¥י«»רטײאי א

 פארםײאי־ א דדיסט װאס !נײן ¥
 — אזױ? אימר מײנט פארװאס שער,
געװאונדערט. יעגאריט׳ש אגדרײ זיך האט

 דער־ םאדװאלטונכס״םיטגלידער, די
 שיער זיעען תשובה, דאזינע די הערענדי;

חלשות. איז געסאלעז סשם
 װאס •אדטײאישעד, קײן ;ישט —

 איע פון דערהערט זיך האט — הייסט¥
זײטען.
v\ װאס — v אין כסדר איהר לויפם 
 דעדטאגם עמיצעי זיך האט — i גובקאם

םרעגען. צו
 איז — גובקאם, אין לויף איך —
 — :עװארעז. כעס אין יענאדיסש אגדרײ

 ארײץ. װעיט דער אין סתם נים לױןי איך
 אויב און !גובהאם אין אדבײט איך

 םיין איז אט איז נישט, םיר גלויבט איהד
•..4לעגיטיםאצי;

 אויפגע־ זיך האבען זײטען איע פון
 :געלײענט האט סען און קעפ הויבען

 אגדרײ אז ב^טעםמם, װערט ״דערסים
 וועכ־ אלס גובקאם אי; ארבײט פילאטאװ

ראםער...״ און טער
 גרינגע אזא נ^ם איז דאס און —

 יעגאריטש *נדרײ זיך האט — טםעלע,
 אװענטען די אין — םטרםײזײגם וױיט&ד

 — זיצומעז מם־סובים די א*ן זיצונגען,
 ־־- ארט אױם׳ן זײן תםיד םוז איך און
 סיס̂נ די אויסקערען דערלאגגען, טײ

 קאנט שטעלע אזא בײ גאנס א נעהן
 זאל ״איך #פאדלא:געז מיר פון דען איד%
קאאפעראםיװ. אין אדבײםען נאך

אר־ װעגעז דיר םים רעדט ווער —
 פארוואלטומס־םיט־ די האבען — !בײם

 וואס־זשע — כעס פיט געשדיען גלידער
 קאםו־ ןן םאר אנגעגעבען זיך האסטו
 װען פרעגען. סיר װאס אט ססט?

 סיר װארטעז ׳איז זאך די װי וױיסען םיר
״־1סא א פאר אויסנעקלימןן דען דיך

? זיצער
 ;עקװעטשם האט יעגאריטש אנדרײ

:פלײצעס די םיט
 א פאר אננענענעז זיך האב איך —

 נאט איחר, רעדט װאס שאסוססט^...
* * *אײך? מיט איז

:׳r םארװאלטתנס־םיםנלידער די U״
 אדאפנעלצזענע םיט ׳טםעהן נעכ^יען

 איז עם םעות א פאר װאם אט סעפ
י יא, דאם גי׳פם און ;נעמעהן י ׳  ®*ײ י

 מע,*פעז א סתם חאט םע; װאס דרום,
 נע־ כבוד, אפנענענעז שכ-רות, געצאהלם

םארדרוש רער — חתונות אוי(י דוםצן

״ ה$םם עז ד נ צו ע גנ ן 1 BIS 1
1 פי׳שםאן. דוד סון 1 W ן 

____ .מעט
 םזײײז riSva און צרםעל, פון סיםגליד

 כמ־ ,01 גםט0ק • םראכנתז ער וחזט
p p in, פאםוניםט. 0 — סאכעו רנײט&0נ 
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H םח פאךװאלמוננ דער 'em noyo• 
 '«ײיד1םי למעז011 *ו״נענםליד, —

0p 9fp [03071 ארפט1נע  w  0 o m־»
bow טססתיסס • m איצס גיסם._

O V I  opot• י• ■׳.
1130 זייסט םיטנגיחד די ^זויסצז

00 oyu u t»  101 mניסםס |.0סוניםס 
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 הארץ םײן אץ אנג^װנדען האסם
 לוסם. ל׳עבענ׳ם פון גלופדג־פלאם *

 לידער, פיינע באפלמעלם אץ
ם׳;ץ חדך כרוםם. םײן אין פריידען י

ױ — אויגען דימע  ®»קלען׳ נעצונחןנע ו
 װענ• דעם נדר באלײכטען זיי

 באדען זיך ליבם אין נעכם, םײנע
םענ. נדינע זיגגען פרײדיג און

עז,8פ7פעלזען־ העכםםע זײ אױןפ  יי
 אחיז׳ רוחען, װסלקעז די װאו

ך םרסגם ױ סםאלץ. זי  אדלער מן ו
!ליד ליכעס ערװאכםע םיץ

 חיםלען, די «ון ראנדען די בײ
 נעזאמ. םיץ #ארקלינמןן װעם

 װעיפדרױם, אמ׳ם װנ׳לען םעכםינ
קלאנג• גייער חארסע׳ס םיק

 בויעז׳ איו װעל ליבםםע, •אלאץ. 0
 זדים• חיםעל׳ם •חזכםמען, דעם בײ

םראנען, זײך ב׳וועל סלינלען םײנע אױפ
WW1 « •  M n  mb רוי «71 .

v * ׳•
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i י0ס ט0ח צ״ט חד0י 0 איז, n 
i סאי ,11»עדאסי00ק n ,י1 1ס• ארטעל 

 חן0 ןקזיסםירט ;עזצל׳צאפנתן אינןרינע
1סט’סונ0? אײנצינןן א״ן

 עס װען זיין, or<; nvv י1 ל0ז און
g o זיך נט0ד m] צנין ערגסטער — 

 ...V פען0נעל דעראיט סען לט0װ װאו
 פאדפאיע[. איז זיך, פאױפטצחם איצט,

מן פוז סעז n זו n j 0 t0.־..;

ם5 מ רו ש ױ םזמםפר אי
h ®ון ערקלערונג h t k קעשיר

 איזידאד שױשאילער, נאקאנםער רער
 דירעסציע די איבערגענוכמן האט קע׳פיר,

 טעאטעד, חאאנעראטיװען נײעם פולם
 אספיאן אין געעפענט זיך האט װאס

 אח ברוקליז וױליאמסבומ, טעאטער,
 דער״ פאלגענדע צוגעשיקט אונז האט

:תלעהרונג
 װאס טעאטער, קאאיעראטױחן דאס

 םרײטאנ, הײנטיגען שפילען אז הויכט
 װיליאמסבורל אין טעאטער, א^טיאן >#ין

 נעבעז צו ׳ז“אי פון םריהער שטרעבט,
ם אידישען דעם  אינטערע־ םעאטער-ע̂ו

 פארשטעלונגעז, אםוזאנטע און סאנםע
 גלויבען, מיר געשאילט. שעהן און גוט
 זיך באצאהלט טעאטער־שניל גוט אז

 טעאטער״' אידישער דער אז און תפיד,
r̂ נעהער P גוטע אפשאצען שטענדיג 

געשפילט. גוט זײנען װאס פיעסעז,
 טעאםער קאאפעראטיװע נײע ״דאס

 דעד איז םארנעמעז צו אויך ,:טרעבט1
 זעלביגען דעם װעלט טעאטער אידישער

 ■לזך ^■ראװינסטאון די װאס פלאץ,
 אפעריקא- די בײ םארנעזזפעז יערס׳'

 אױםצוםיהרעז נרײט זײנען מיר נער.
 דראפאםורגען ױנ;ע פון שאפונגען נײע
 אינ- זײנען שאםונגעז אזוינע אױב —

 צו אױפגעפיוזרם וחןרטה און טערעסאנט
װעיען.

 זעלבינע די אנװענדען וחןלען סיר״
 זעל־ דעם פים באציהעז זיך איז כחות

 פון שאפתגען נײע צו אינםערעס בע\
 ייעסען די צו װי דראמאמורגעז, ױנגע

 דראםאםרר־ !•ויסגאארואװטע אלסא םה
 קא־ אונזער םיז שױשפילער יעדער גען.

 א זיך אויוי טראגט טרויע אפעראםיװער
 פאראנטװארטליכ• דקר םון חלק גלײכעז

 זיך אױוי האט םעאםער דאס װאס קײס,
 לײס־ װעט אונז םוז יעדער איז גענימעה

 םארסאגט ער װאס בעסטע, דאס םעז
ז צו זיך, איז  האאפערא־ נייע דאס מא̂כ

 ערפאלנרײך אזא םאר טעאטער טױוע
 און שטרעבען םיר װי טעאטער, אידישען

םאכעז. צו עס האפען
 נאכ׳ץ באיטטהעם, םרופע ״אונזער

םון: אלף־בית,
 לע־ װיעיע דארױ, עםעל בודקק, סילי
 םײנ- דײנא נאדאלסקא, סאניא בעדעװ,

 בעדנארדי, בעריל סאהען, ראזעטא ׳םאז
^ יאזעף דאח*, אײב בודקיז, סישא ײ  וו
 פאקס ראזענשטײז, לײזער סאהץ, העררי
ראזיז•

דירעקטאד.״ קעשיר, אידדאר

 פאריס װאס פיעסען נייע די צזױשעץ
 סע־ הײנטינען אויםפיהרען װעם ש׳ווארץ

 וועם טעאםער קונסט אידישען איז זאז
 םון שפיל ,דער ראלאנ׳ס ראמעז זײן

ט\יט". און ליבע

 טעאטער מאריאנעטעז אידישער דער
 עװענױ סעקאנד 95 שפיל׳/ ״םאדיאקאם

װאך. םערםע די שוין שםילעם
 אלע םון נאר יארק, נױ םרן נאר ניט
 םענשעז קומעז יארק נױ ארום שםעדט

 דיבוק׳/ ״דער שפיל לוסםיגע די זעהן
,״פינועט״ איז אידעלאו״ ,םעםערדיגע

 באזעען הכח־װאנדערער
 טיעם םפױנגפילד

ס געגען 6 טיט
 אדום פון עולם באגײסטערטען א פאר
 הכח־װאנתד די האנען צ^ויער 8,000

 עבעםס־ אויף ׳שפילער, םוכדבאל רעד
 זינ גיענצענדען א געהאם ברוקליז, פעלד,
 םים ספרמגפיעלד שטארהען דעם איבער

1נארנים נענען גאולס 6 סים—
 ישפײ הכוךײאנדערעד זעגרײכע די םון

 אויסגעציײ באזונדערם זיך זזאבעז לער
 סאגראד נעלסאז, אײזעגהאפער, כענט:

 באװ»ונ־ האט עולם דער נײםעלד. און
 הכוד םלינקע די אזוי װי אוםן דעם דערט

 זײער דורכנעםיהרם האבען װאנדעדער
 די םיז אײנע געזוען איז וועלכע שאיל,

p געלוננענםטע איז אינטערעסאנםםםע t 
 ײד האבעז ךײ װעלכע איז גײםם, אלע
 אנוועזענדע די צדױשצז בטםײלינט, ותז

 • און עקספערטען םך א געירעז דיינעז
 זיך האבען זײ און םוכדבאל אוין• םבינים

 װאוגדער־ זײער םיט אז :אויסגעדריסט
 הכודװאנ־ די זיך האבען שאילעז בארעזי
ײ צו דערנזורנםערט באדײטענד דערער  זי

 םשעמפיאנשי• די נעוױנעז צו ציל עד
אםעריסע. אין

 הכדד דער וועט בײםאנ זונמאנ דעם
 בוד דעם נענען שיייעז םים װאנדערער

ניו װאוסםעז ח םים, בעדפארד״ ״  י
בתקליז* םיעלד/ *עביטס
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טער א ױי אק״ צו עדל ״ד

 אײנצושטעלען פערזאגען געוױסע םון פארזוכען די
 :עפירט האט סטרײס, קאאוק איצטיגען דעם אין םרידען

 ױניאז דער םון פארשטייער די צוױיטען קאנםערענץ א צו
 די . סאוגסיל ״אינדאסטריאל פון פאדשטײער און

 האבען און טעג דרײ אנגעהאלטען האבען קאגפערענצען
 זײ לעצטער דעד אויף נארגיט. מיט אױסגעלאזען זיך

 פיט לואנםערענץ די זיך האט שבת, םאראכטאגען •צוגג,
 אויסזיכט, װעלכער אירגעגד אהן אפגעבראכען, אםאא

 באטדאכ־ צוגויםקוטעז. װידער קאנען זיך זאא מען אז
אז נעםיהדט, האט עס וואס םאסטען, גענוי טעגדיג

 נינ^ םען |yp. װערען, א«נעבראכען זאא קאנםערענץ די
 די סיט צוזאטצנסוםפט צוױיטער א דאס ערווארםאן,
 גינען אין קאונסיא אינדאסטריאא דעם םון םארץןטייער

זײן. מעגאיד ?אא
 עדיטטען דעם זיגט מאא צווײטע דאס ׳טוין איז עם
 אויסגעבראכען, תאט סטרײק קאאות דער ווען דזיטואיי,

 םארװארםען האבען מאגופעהט^ורער ״אינסײד״ די װי
 פיט האפןז. דעם צו ענרע *; פאכען צו געאעגענהײט רי

 די דך אויף נאנצען אין זײ נעסען האנדאונג כער אט
 וױר־ צושםערעגדער רער םאר פאראגטװארטאיכשײט

 האבען פוז סטרײס פאראענגערטער דיזער וואס סונג
אינתסטריע. קאאות נאנצצד דעד ווױןי

* * *
*

 אירגענד אויב מיר, צוױיםאען זאגענדיג, אמת דעם
 אײנרײדעז, ועאאזען זיך האט קאאוקסאכער די םון וועד

 םרײ צו םיהרען וױרתאיך וועאעז קאנםערענצעז די אט אז
 אזוי סטרײקער, אונזערע איגדוסטריע. דער אין דען
 גענוג ישוין זײגען ױניאן, דער םון םירער די װי גוט

 אין סאנםערעגץ םרידענם א דאס װיסעז,, צו ערםאהרען
 #ונקט הענגט יטאא1סא און ארבײט צוױשען ׳שטרײט א

 אײנטײא״ די םיט׳וועצכעז גײסט, חנם אן אפ םיא אזוי
ו סומען קאגםערענץ דער םון נעםער י  פון װי צוגױף, ז

װערען. באהאנדעאמ דארםען וועאכע אישוס די
 סאנםעחןנץ אזא םון אויםגאנג ערםאאגרײכער אן
 מענשעז, די םון גײםט דעם אן א« םיא זעחר הענגט

 םיה־ די םון שטעאוגג די און צונויף. ?יך מומען וואס
 גאנ־ דער דורך סאונסיא, אינדאסטריאא דעם םון רער
 ערעטען דעם םון סטריזק. איצםיגען דעם פון צײט צצר
 דער ביז אויסגעבראכען האם סטרײס דער װאס טאנ

 מען דאס אזא, געוחגן איז סאגםערענץ, לעצסער
 אדער געזוכט, חאבען זײ אז זאגען, ניט אוםן בשום קען

 ױניאן. דער םיט סעטעאםענם א צו <ןוםעז צו זוכעז
 באינדער א םיט אויס זיך צײכענט עטעאוגג זײער

nu rpp, שא־ סך א ברענגען אומנאדינגט מוז װאם 
 בא- זיך האט דאס ־און אינדוסטריע. קאאוק דער דעז

 גערוםע־ אזוי אעצטע, די אויזי ארויסגעװיזען זונדערם
 זױ שײנט, עם װי אונםערחאנדאוננמן. םרידעגס נע,
ײ כען  קאאוס די און קאםף אאנגעז א דורכאױם ז

ײ װעאען םםרײקער  צו גרײט זײנען זײ אז זוײזען, ז
 זאא דאס שװער װי מאאכםםעאד, אוים׳ן זײ עםםאנגעז

 מוזען און דארפעז ניט זאא עס אאנג װי און זײז, גיט
געדױערען.

* ♦ *

 םיהרער די םון גײסט םארביטערטער דער אט יאון
 םיה־ געמוזט חאט סאונםיא״ ״אינדאסטריעצ דעם טון’

 אעצ־ דער אויוי טאתעשםען איז וואס ״דעם צו רען
ר  די — איז דאס און מאנפערענץ, דער פון זיצוננ «

װערעז. איגעבראכען װיחנר זאצע אונטערחאגדצומען
 ׳ םון םארשטעהער די האמן מטונדען 24 איבצר םאר

 ארבײטס־ מון סראגען די ארגומצנטירם צדדים כײדצ
 ״רע״ארגאניזא״ םון חנכם ־אט1 ווקנעז ײת *סונחגז

ע/  סאר־ רי םארצאעעז. באאעבאםים די זואס צי
 חארצעז צום חאבעגדע ״יוגי»ן דער פון מטעחצר

 צו גקזוכט חאבען ארבײמנר• n מון וויממחנסען די
 דעי־ האבען און אױסגצײו פרידאיכעז א צו קוםען

 באאעבאםים. די צו קאנצעסיעס אײניגע נעםאכט אאר
rm 0$ ייי m  W* M  M g T0 W אנ• גמווען גיייס 
42 « tm m t כא- א אויוי וחיד, ארבײםס מטוגדמצ 
bn ח® rm  m  Hp p& דאס און ,1928 ױני, ביז *

 אאגעבען גיט ויך זאצען און שאו, .איגסײד״ דעם
 די האט דערבײ כיזנעס״ ״דזעאביננ סייגע מיט

 חווחום־ מאנאט דעם גאף דאס םארצאנגט, אויך ױניאן
 נאממםטעצן באצעבאטיס אזױנצ ?אצען ,1928 םון כער
 באצעבאטים די אז און ארבייטער, 36 װי װײניגער גיט

 דיי! פון זאאען ארבײטער 35 יעצט בא׳טעםטיגען װאס
 צײטע.־ 60 םון הייניגער ניט באשעםטיגען דארםען א{
 באדינגוג;, א געװארען אװצמגע^טעאט אויך איז עס
 ״רעארגא״ צו בארעבטיגט זײן ניט זאא <פא• קײן »ז

ײ ניט ארבײטער בא^עםטיגט עס סײדען ניזאציע״,  װי
יאחר. דורכ׳ן װאכען 32 וױ ניגער

 אינ־ דעם םון סאדשטעהער די געהופען זײגען *
 םאר״ א געמאכט האכען און לאונסיא דאסטריעא

 קאע־ די םאר באדינגונגען אזוינע דיסטירען צו זוך
 באיפעםטיגעז װעאכע יצגעפער די םאר עעפער, נערע

ױ די װעאכע אויןי אדבײטער, 35 םון װײנינעד  י
 באיעטא* זײנען זײ אײגגעהן. געקענט ניט האט גיאן
 דאזיגע די אט םון םאריאנגעז ניט זאא פען אז נען,

 ארבײטער צאר זײער םארגרעסערען זאאען זײ שע«ער,
 ארביײ 35 םון פיגימום דעם צו ,1928 דעצעמבער, נאך
 דעכ אויף אײנגעיטפארט זיך האבען זײ יטאפ. פער טער

 מאא םיא אזוי האבען זײ װאס אכטענדיג, :יט פונקמ, .
 צודיקצױ צװעס״ ״זײער אויך ס׳איז אז ערקאערט, אאײן

 ̂*אם. גרעסערען דעם איגדוסטריע דער אין כרענגען
 םאדערונג, א גאך ארויסגעשטעאט זײ האבען דערבײ

 קאאוה״ ,די זאאען ,1928 ױני, פאגאט דעם נאך דאס
 רי דורך שבח ׳טטוגדען 4 ארבײטען דארםעז כאכער

 יע־ סיזאן םאא פון און ספריננ פון פאנאטעז ביזי
 אר־ די זאאען שבת שטונדען 4 די אט און יאהר, דען

 רײט, רענוצאדען דעם אויף באצאהאט קריגעז בײםער
אװערטײם. אאס ניט

I אטיר־ האבען, ױניאן דער פון פאחעטעהער די: 
 פאדערוג־ גײע דיזע געגען אװעקגעיטטעאט זיך איך,
̂ע־ דו געבען װעאענדיג ניט אבער, דאך, גען.  בא

 הא־ האנםערענץ, די אפצוברעכען אורזאן אן באטים
 ״קאג־ דעם םון םיהרער די צו םארגעשאאגעז זײ בעז

 װע־ אםגעיײגט דערװײא זאאען פראגען די דאס סיא׳/
 וױכ־ אנדעדע די אױםנעמען תיכױ זאא פען און רען,
 ױ־ דער םון םאדערונגען די באצוג אין םארגען, םיגע
ױ ניאז,  די וױידדפעס, פת העכערוננ א שסײנזןר, א ו

 סאב־פאנופע?ט*פורערס, די באיפרענקען םון פאדערוננ
 קאע־ אנדערע נאך און דעזײנער, די םון ארגאניזירונג

 םון םאחצטעהער די םראנען. גרעסערע און נערע
 װעט םען באאד רוי אז גע׳טענה׳ט, האבעז ױניאן דער

 װעט םראגעז, די אט םון םאױטטענדעניש א צו הופעז
 קופען קענעז כיטערסײט, װײניגער מיט עפעטער, םעז
 ״רע־ארגאגיזא״ דעם װענעז םא^טענדעניש א צו

םראגע. שטונדעז די אין ציאנס׳׳־פראיעהט
 אינדאסטריעא דעם םרן םארשטעהער די אבער

 םאר־ אאגישע אאע צו טויב געבאיבען זײנצן קאנסיא
 םאר• די םון געװאר^ז געמאכט זײנען װאס שאאגען

 גאגצען איז זיך האבען און ױניאן, דער פון טרעטער
 אוגטערהאנדאוננען די פיט װײטער אגצוגעהז ענטזאגט

 די פארענדינט זיך האבען אזוי און שאום. א װעגען
נישט. גאר םיט קאנםערענצען

 םאר־ די םון האנדאונג און אויםפיהרונג רער םון
 צו איז קאנסיא״ ״איגדאסטריעא דעם םון שטעהער

 םאדערונ־ איכריגע די געהאט בדעה האבעז זײ אז זעהן,
 צו םאדערוננ די שטײגער א װי ױניאן< דער םון גען

 אויך און סאב־מאנוםעסטשורער, צאא די באשרענהען
 איבעראא־ װײדזשעס, די העכערען זועגען םראנע די

 װעט עס ו\ען אז פײנענריג, סוױ, צום גאר אויף זעז
 װעאען האנםערענץ, דער םון סוף בײם האאםען מויז

 זזאגדאען ״בארגײן׳/ א אאס ארײנכאאעז קענען עס זײ
ײ װען און מציאה. א  פאר־ די אז אײנגעזעוזן, האבען ז

 מײנען, זײ זואס םארשטעוזען ױניאן דער םון שטעהער
ײ האבעז קאנםערענץ. די אפגעבראכען ז

 אט מיט דאס גאויבען, צו גענויגט זײנעז פיר
 אינ־״ דעם םון םארשטעהער די האבען האנדאונג דער

 קארט. אעצטע זײער אױסגעשפיאט קאנסיא״ דאסטריעל#
 די אפצושרעקען דעם םיט ג^מײנם זײ האבען טאםער

ײ האבעז ארבײהער, ײ מעגעז טעות. גרויםען א ז  טאן ז
 םארציהען און םאראענגערעז צו זײ.סעגען וואם אאץ
 ווע־ סטרײקער די וױאען. זײ אאנג װי סםרײק דעם
ױ גוט אזוי םטרײקער, די אפשרעסען. ניט זײ אען  ו
 צר גרײט זיינען ױניאן, דער םון םיהרערשאםט די

 װע־ באאעבאטים די ביז אאנג, אזוי סאםױ איז שטעהז
באזינונג זײער צו הוםען מוזעז אען

 סטרײתער קאאוק בראווע די ניט סאן כײצער
 באאע- די אויב איז וועג, ריכטיגעז פון ארונםערםיהרען

 װי־ קאאוסםאבער, די אויסארובירען װיאעז באםיס
ײ געתאד םיצ  אויסתיערפראםם וױפיא אדער האמנה ז
ײ וועצעז באזיצען, זײ  סטריײ די זעחן. איצט דאס ז

 קוראזש און םוט מיט ענטםיחנן װײטער וועאעז חער
 פיחרער די םון םאגיעווחנס און אמאקעס אאע אייזי

קאונסיצ״ *אינדאסםריעצ דעם פון
אײנזעחן, מוזעז וחנצען ״קאונסיצ״ ®ון העיח די

y קצאוקמאכער די גוואצר סים וועאען זײ אז v  'Tpw 
 צז סעזv םוזען וועצמן זײ אח ארײנטרײמן, גיט •ער

 איע^ײ tW וחנצמר pmftwtoo עהחמחאפמאז »ז
ארגייטצר די װצצמנ ®אר חויימ־פ^יאחנמן n סעז

 קעסטצ! זױי וחנ<מ פיר ײו קאמיי ייז אתיס וייגצן
םאנאסעז 4 שוין
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J אצץ די חאנונן סיחרער זײערע און i f W i,• או 
ה םאחונדיג• סטרײש דער און אט, אט,  אזױ אנצר זי
 •ון פארשטצחמר n סון חאנדצוגטנן אעצטע די דורך וױ

 א פאר חאפמנג די איו קאוגסיצ״ ״אינדאסטריעצ דעם
 געווא״ אפועשארט גאנצען אין סעטעאמענט באאדיגען

 צצ•11 מאנופעיןט^רערס, אט,די װעאען זײט, א אן רען
 דרופ דעם אױסחאאטען ניט אעגגער שױן סענען כע
 און ױניאן דער מיט סעטאען זיכער סטריײן, דעם םון

שעפער. זייערע אין ארבײטען אגפאנגען
 פאר״ ניט וױיט נאך איו סיזאן איצטיגער דער

״11 וױ אנכאטראכט אין נעפט פען װען און איבער, " 
 מאר• ריטײצ דעם אין םאראן זײנען עס גארפעגטס ניג

 איז צס גרױס וױ םארשטעאען אייכט זיך םען קען ?עט,
 מעחר באקומען צו ריטײאערס די םון םאראאנג דער

 ״ip עס קאאו?ס זױםיא און גארפענטס, אױםגעמאכטע
 אדער opyi נעשסטע די אין זוערען געטא:ט נאך נען

 אױפגצכאפט פאר?צט דעם אין װאאט װאכען, זיבען
 פאר״ ארױם;ע?ומען װאאט דאס װי גיך אזױ נעװארען

שעפער. די םון טיג
 .װאכצן 1G נאך סטריי?ער, די אנבאאאנגט װאס

״ זײנען ?אפף, םון  און מוטיג אזוי ■ונ?ט הײגט ז
 און סטרײק, דעם םון אגהוינ אין װי קאמםאוסטיג

ן װעאען  םון זוענ םון ארונטערפיהרען אאזען ניט זי
 געגענ- אין באאעבאטים. די םון פאגיעװרעס הײנע
 דער װאס מאנאטען 4 די םון צײט דער אין טײא.
 מעהר נאר פאכער סאאוח די זײנען אן, געהט גאפױ

 איז אויסדױערפראםם די געװארען. םארהארטעװעט
 זײנען זײ און נעװארען אױסנעשמידט פעהר נאך

ענד. זיגרײכען א צו ביז ?עפםען צו גרײט
 דער אי.ן םריהער ?ײנםאא װאס. נאך הײנט,

 וויהדע »אע אין ױגיאן טאכער קאאוק די פון געשי׳כטע
 גע״ ניט פאכער קאאוק די האבען בעםאר, ?אםםען

 װי באװעגונג, ארבײטער נאגצע די זײט דיער בײ האט
 שטעהט טאג, צו הײנט איצט, איצט. עס האבען זײ

 יארפ, נױ םון כאװצגונג ארבײטער גאנצע די פאקטיש
 pאאוp די מיט זײט בײ זײט אאנד, איבער׳ן םון און

 ױניאנס און ארגאניזאציעס ארבײטער אאע סטרײ?ער.
 אאע מיט סטרײ? דעט העאםען צו מנםשאאסען זײנען

 פאאו?־ די מאראאיש. און םיגאנציעא מעגאיכקײטען,
 נאדעא• אאע נאר ניט דאס איצט, װייסען מאנער
ױ ארבײטער אאע זאנדערען ארגאניזאציעס, מרײד  י
 הא־ און •ראצענט, הונדערט זײ כדט שטעהען ניאנס,
 װעאען פראםט, מעכטינע אזא וזיאף זײער צו בענדיג

 אויןי אײנגעהן און בויגען מוזען זיך באאעבאטים די
סעטעאסענט. עדזרענהאםטען אן

* * *

 ארבײטער גאנצע די װאס היאוי נרויסע די אט
 זיכער די װעט סטר^קער, קאאוק די ניט באײענוננ

 באנײםע כדט וועאען זײ און פוט פרישען צוגעבען
 געדעכטע זײערע ביז קאסף, זײער מיט אננעהן כוחות

 די װערען. נאכנענעבען פוזען װעאען פאדערונגען
 ארבײטער אפערי?אנער די װאס וױיסען ?אאוקמאמןר

 סטריײ די זײ, איז דאס און זײ םון םאדערט באװענונג
 זײע״י ענערגיע םויער מיט םארטזעצעז זאאען ?ער,

ײ ?אפוי,  ?ײנע םאר אפשמעאען ניט זיך זאאען ז
 דורכ״ איז עס אויב אפםער קײנע און שװעריגהײטען

 ?עכד אמת״ע םאר זיד פאסט דאס וױ נויטיג, אויס
ױניאניסטען. טרײד אױספרובירטע און םער

 ארנאניזאציע די דאם גיט, םראנע ?ייז איז עס
 די ארבײטער; קאײדער מענער יאר?ער נױ די פון

 צוױשען ■אאץ עהרעז אן פארנעםט אמאאנאמײטעד,
 וואס ארגאניזאציעם ארבײטער און ױניאנס אאע די

 איצ־ דעם אין ?אאוקסאכער די חיאף צו נעשםען זײנען
 ־י מרא• איחר אױם אמאאגאםײםעד, די סטרײ?. טי;ען
 ױ וואס אאץ מוט פארגאנגענהײט, דער אין דיציע

 סצאוק״ די מאראציש און פינאנציעא העאםען צו קען
 באוואוסםען דעם אכםענדיג ניט סטריײדןר, פאכער
 אזמד איז אמאצגאםײםעד, וײ אאײן, זי דאם םא?ט,
 אםאצ״ די קאמפען. אײנינע כױט םארגוםען טענס

 נתים• אײגיגע אנצופיחרען צעצטענס האט גאמײטעד
 •חיטנאצװווונ״ איחר אוי* אח וואס סטרײפס, שאפ

ױ געווארען, נען  םינפעאשסיינ׳ס •ח םםרייק דער ו
 װיײ> נים קאסמען וחנאמנ אנדערע, ואך איז םע?טאר/

אנעתת. סך א אײד 1אי געאט״ גיג

i'

• i r . L m •׳,?  F i ' i ' iM .

אינטערנאציאנאלי טױיד־יוניאן יאחר 20
ת פראנק חערסאן דד. י

la פון ב w ו .1030 גי

 »ינ«ץרג•* פרײד-ױדפו די«ר ערר
d«h ממיי׳מ ו׳מדיגד׳ופ »-ז 

 ױ««י •וי• >1חוי)» *סםטעררפס״ אין
 1יײ ייייוי יװיפמיײופ ח»ט ,1010

 פיי׳ ייון יג«י»1ו ז׳נוור סעקועט*ויאט
 חויפפ• די פױפגפ«ן, *״טהארטרינע

o פון טעט־נקײט n ה»ט ם«?חנטטריטט 
 פיטנס׳וסי• דפר טין נט<טט«חן ״עזטיט

 אדטט^ע ױגיפגיסטי׳ט<ר * טר״ד וער
n יענתר, די ״ץ m |«גיט גפו זײ

}m \V יט*1»ינט«רנ* טו 11ט״ע׳»יטס׳ 
 די טארטװ״ג׳ון » רןם דורך »ום נ»ר,

 טמט• ;עװעױוטטפטיינע *יװערטרינע
y ניי״גע׳טטטןנער דער ניןאץיע. tטער; 

 נט• און טגפיחרען נעסחײ טיז*, ך*ט,
 טינןאמט^טנאיע vti*i די םרונטען

 טטד8אוס׳ די טין נטװענונג טדייד־ױניט!
n נײער דער םון דען m v דער טין 

װעלט״געיעינטע.
<invopHC y נייע «וױי i’ t* o חט״ 

ufl, דער נטו *ייט ער׳טטער דער »ין 
o גרינדונג n  tie אינםערנ•* דטזיגטז 
 *in טיטמ וײער ארױםנעיײנט *יטגטר,

ijy חןר טויף שטעמויונג n w r jv u v;: 
דן װעיט. רער אין  וױנ• ט חטנ«ן ניי

o אין נאדייטונג ט־נע n ארנײטער־ 
i היינט ביז סאמף t ,טארדינען און טאג 

Ijnyn i נאחאנחדט אויסטיחריױ t,
i t איערערט׳ש n s וחןרען, נאטאגט

 ארױסנערוסען חאט װערט״סרינ רער אז
V) o אױוי ׳עװאנשנגען ׳עארטע זעחר n• 
 טרײד• אינטעמט^טנא<ען דעם סון כיט

 אינמסט״ סאר׳שטטרקסע די ױדאזים.
 סיחסח״יאחרען די אין טעטינקייט ריעיע
 אדײנגע• זעינסםפאר׳שסענדייר, חאט,

 עיע* אזעינע באװעגוננ דער אין *ױגען
tut w וױ נמנםען, en t אר״ יב«5»»די1י 
 סריחער איחר אין זיינקן װערכע בייטער,

י נעײעו• ניט  גע׳שע- רזװאיסױאנערע י
o נאך באיד העניטעו, n חטנען 

 אר• די lie ר״וזען די מארסערם אױך
 ײ 110 ס׳שד אין ארנייםער. נאניזירטע

 )1000 גיז 1018( 'אחר 7 היםםארי׳שע
 טויוי אױסתװאטמז ױניאנם די זיינעו

 1W ײי ,ooorooo עדעטוינענדינען אן
n דער פון זעהם n iy i?* o ,ס11 טאמיע* 
^ «ו*הי די וױיזט טניי ױ  דרײ די איז נ

n נא«וי*נאיע װינםינסטע n y r i r i v* 
:ציעס

1013 1020
2.200XXX 6,180000( — ס»י<#פ יונײמד

!1ענג• ; ,--- 4,180,000 8,880,000
90X100^7 2,674 000 -סר»י,:ד’וי

 ׳1י*נא2אינטעתט ני*ן1טרײד־י דער
 םנעגוםען1אי 1913 אין ה*ט װעינער

ױיי  ה*ט אדבײםעד, נד<י*| 7 אינער נ
O א נעהאם 1020 אין Boenn ’ I i s ’s
 ;ײע 1*י1םי 15 די נױלי*ז. 32 קדוב סון

iv זיינען װעיכע סיםנלידער, io o n w t 
ז jid 1918 ױנ׳אנם די *ו  זײ- ,1920 ני

w 011 נעומז ניט נ*ד אבער נעו it• 
o נעװאױנט אין נדייט it ם*נ*טענאיכעז 

ײ |io טײ< א נ*ר ארנייטער־קאמף.  איז ז
ר• די |10 רייזזען די אין םארבייגען * 

 שםענ אױף ארבײםער ע ט ר י ז י נ א נ
i יבען1*«עה ויר ה*ט באלד יינ. t מד 

i p p w דער »ן ריק׳שריט א uniniKO 
סןו נ*ך איז o*n רענדער, אלע איו ן  נו

ד געײאיעז  ארנייםס־ טארסער רn ײי
 א no נכדסד ן1א עננלאנד איז לאזינקייט

ײי  סיםנלי• די אטעריקע. איז *ײיי 'יי
o 1םי דער׳שאםט n )*איגםער• םרייר־ױני 
י י י נ א י i *ננעחױבעז ה*ט ״' t ,םאלען 

n די iio עם ^יעחט iW >*o

22,701,000-------1920 יאיחי אי|
22,412,000--------1^1 *הר »

18574,000 ------ 1922 י*חר 1אי
י 16490000--------1928 י*חי 1י

12000®---------1924 י*חי
i ח*ט י*חר no 5 ננמוך n •איג

tn*Vm א<זא, טעתאציאגאיו, e אתס
i 40* םעםבערם, טי<י*ן 10 n •טרט 

iw םיז מנט r » i  i n •אין םעםמח*י 
1020. o * i איי *i n, ױ i ו *j  4M*tw 

u *יהצאננ *ו v r o u t tp n e i*  o n  no
ע 1»י m< אינתסםו־יעיצ אי w, װאו 

in * t ,i איז אועייסאד *תאגיזימאנ 
ito iw ^ o n ■עײ*ז» o n

ם•6 י2 מג ײ י V* ^יי ----------------י  ייצד^ײשאד n חאם ריקשריט דעם םאר
m דורבמםיכט נאוועטג^  • * f o u r

•n ifn i״y i w i & m i,| מאו?ס. שגעימן 
 קריזיס, א שיסעז •now דערפח ו/א« •
o נאר 11• n צױ דער איו 1920 יאחר 

w v o v ארײן רי?1צ שטראם סוונם'(*ר 
ץ o די • m m םצוס. גארטאצען וײן פון

i t n אצװעצטציכע 1• •יז פדשײטנג 
 אין באמער?ט ויר חאט אס11 פאסיחגנ/
 אצ־ דער אין וױ מ״ניגער דס •טערישפ

ר o *•J ̂ט ill׳p|# מיט ערקצערען ניט זי 
n פארטײאײ און תירוציס סקארנאװע 

 ״םארראט שטײגעד, א ױ,1 צאותגען, שון
 די פון ״טיר?ײט אדער פיחרער/ ,ד ן1פ

 מיט ״אומצוםרידעגחיים אתר ®אסען׳/
D דעד nאון פאציטיק״ ארםיסטישעד 
 דארף ענטםער ריכטיגער דער גי. דאס
fiD אױםשװאוגג דער :ױ1 אט ז״ן

 צו־שטורםי• א געױען איז 1920—1918
 זאצ ארבײטער־באװענונג די ם1» שער,
ן םאר ײ  אײנהאילטען קענען מאצ א

 -ysy נײע איהרע ע ל א אסיםיצירען |1»
ײ מעגטצן.  םען װעט בצי? װײטען • נ

 יעצטע די אין אז איינז^חן, םוזען דאד
 .טרײד־ דער חאט יאחר צעחךצװעיוי

 םאר־ םארט אינטערנאציאנאי מניאן
 100 איבער י1אוי ארמײ זײן מעחרט

 מיטגצידער מיציאן 5.8 םון פראצעגט.
 געװא־ ױ איז 1913 אין •מעריקע) (אחן
m 1924 אין פיייאן 13 נפעט.

 אין אומשטאנד נײער צװײטער ^
o n טרײד־ױניאניזם איגטעתאציאנאיען 
 אײ־ צװישעץ א*געזונדערט?ײט די איז

 צענדער, ניט״אײראפעאישע די און דאפע
 מיר װי סטײטס. ױנײטעד די באזו^רס

 םארינען דעם אין דערפאנט שױן האבען
 די מילחמה, דער פאר האמ, ארטיקעי,
 גע־ לײבאר אװ םעדערײשאן אמערי?ען

 דעם אין אנטײל אקטיװען אן נופען
 דעם אין אינטערנאציאגאל. טרײד־ױניאן

p ,1913 יאחר i אינטערנאציאגאלע די 
 דערגרײכט האט באװעגוגנ טרײד־ױניאן

 נארמאלער איהר םון שפיץ־פוגקט דעם
 םעדערײ־ אפערי?ען די איז אנטוױ^נ{,

 םיליאן, 2.2 *יהרע4מינ לײבאר, אװ שאן
אל• דער פון דריטעל א זוי מעחר געװמן

 אינטער־ ידעם4אי טעטבערשיפ געמײנער
 נאך געװער?שאםטס-בונד. נאציאנאלען

 א באשאפען אבער זיך חאט פרחםה דערי
 װיכטיג־ צװײ די צװישען תהום טיפער

 נאדד־ און אײראפע װעלט־טײלען, סטע
 זעהר אפ זיך רופט דאס און אמערימע,

 םארטשריט גאנצען דעם אויף שפערצייך
 אלע אין ארבײטער־באװעגונ; רער םון

׳ לעגדער. איגדוסטריעלע
 באמערקען, לעצטענס קען םעז װי
 דאזיגער דער ביסלעכװײז אבער װערט
 אינטער־ סך א פארשאטען. דאך תהום

 דאס טרײד־סעקרעטאריאטען, נאציאנאילע
 אינטערנאצי־ געװערסשאפטליכע הײםט,
 אינדוסטריעז, באזונדערע םון אנאיען
 מים םארבינדוננען זײערע באנײט האבען

 ערב ארבײטערשאפט. אפעריקאנער דער
 דער םון קאנװענשאן הײ־יאהריגער דער

 אין לײבאר, אװ םעדערײשאן אפצריהען
 געװא״ באקאנט אםיציעל איז דעםראיט,

 םע־ אװ ״דעפארטפענט דער אז רען,
 האט םעדערײשאן דער םיז טדײדס״ טאל
 איג־ דעם אן אננעשלאסען װידער זיך

 סעקרעטאריאט ־ טרײד טערנאציאנאיען
 צײט דער אק אינדוסטריע. דיזער םון
 אינטערנא״ שאםט ?אפיטאל דער ווען

 םארשטאר־ אזא איז םראסטס, ציאנאלע
 דרינ־ א ארבײטער״םראנט דעם םון קונג

פאמענט. פון נעבאט גענדער
 װי איבערבליה, דיזען םון זעהט פען

 פראבלעמען די געװען זײנען עס שװער
 גע״ זיך האבען װעליע אויםגאבען, און

 אינטערנאציא־ נײעם דעם פאר שטעלט
 אינטער־ דעם םון גרינדונג דער בײ נאל.

 דערצו נאך האט ,1919 אין נאציאנאל,
 יטעדליכע איהר קריגס־פסיכאראגיע רי

 די און פארלאדעז, געהאט ניט װירקוננ
 ארבײטער־םאס־!! די פון צושפליסערוננ

 באװעגונג די שפירען. געלאזט זיך האט
 דרײ אויױ צוטײלט געװעז איץ נאך איז

 םרי־ די םון גדוגעז צװײ די — מחנות
 נײטראלע די און קריגס־פײנד הערדיגע
 אלס האט, צד נײטראלער דער לענדער.

באקױ צושטאנד, אזא פון ױצא פתל א

 װעלכען איבערגעוױכט, אן פלוצליגג סעז
 מען זעהט דאס םארדינט. ניט האט ער

 אמסטער־ דער אז םאסט, דעם םון ארויס
 םאר אױסגעקליבען האט ?אנגרעס דאמער

 איגטערנאציאנאל דעם םון סעקרעטארען
 פימ־ \v* אודעגעעסט האלענדער צװײ
 די דאס באשטימט אויך האט ער מען.

 אינטערנאציא• דעם םון העדחװאטערם
 אמסטערדאם, אין געםינען זיך זאיען נאל
 האלאנד הנם פלאץ, גײט־־איען א אלס
p יעבען אינדופטריעלען אין האט p 
:יט. באדײטונג שום

 דער האט יאהר 7 םארגאנגעגע די אין
 ניט אינטערנאציאנאל אטסטערדאטער

 די םון טײל קרײנעם א אפיױ ערפילט
 איהם אויף האט כיען װעלכע האםגונגען,

 צום צוגעצויגען ניט האט ער געלײגט.
 ניט־אייראפעאײטע די אינטערגאציאנאר

 אין 1װי גוט אזוי אפילו האט און לענדער
 אר״ *טטורמישע די איגנארירט גאנצען

 װעלכע אזיעז, אין בײטער־בא-װענונג
 װערט־ דער או̂י ארויס איצס טדעט

 רעװאי״וציאנעײע גרויכע א אלס ארענא
 כאהאג־ טאי סך א האט ער קראפט.

 דערנעהענטע״ א װעגען םראנע די דעלט
 טרײד־ױניאן םאסקװער דעם מיט רונג

 נאך אבער איז דערפון אינטערנאציאנאל.
 ארויס, ניט רעזוייטאט ̂טום קײן עד־הױם

 פראלעטארישער אז,אײנהײטלייער הגם
 מ׳קאן דרינגענדע, א איצט איז פראגט
צײט־פראגע. ברענעדע א זאגען, אפימ

 סאציאל־ דער פון געביט רעם אויף
 שטײגער, א װי םארשוננ, פאליטישער

 איגטער״ דער װענען אונטערזוכוגגעז די
 פאב־ ארבײטסיאדנקײט, נאציאנאלער

 דער האט װ., אז. און רי?־געזעצגעבו:ג,
 אינטער־ טרײד־ױניאן אמסטערדאמעד

 אין אויםנעטאן. װײנינ זעהר נאציאנאל
 אוים, װײזט זיך, ער פארלאזט םרט דעם

 אינסעדנאציאנא־ דער אויױ אינגאנצען
 דער בײ ארבײטט־אדגאניזאציע לער
 טרײד־ דער אטת, נײשאנס״. אװ ״ליג

 40 זיינע מימ אינטערנאציאנאל, ױניאן
 סעגליכ- קלענערע םיל האט באאטטע,

 זשע״ איז ארבײטס־בױרא די װי קײטען
 -תעפיגען400. איהר מיט שװײץ, נעװא,
 נריננ־ אזא אזעלכעס, האט דאך סטעף.

 פאר״ זעלבסטשטענדיגע פון שעצונג
 געשעהן. געטארט ניט שונגס־ארבײט,

 טרײר• דער װאס באדויערען, צו איז עס
 למשל, נעסט, אינטערנאציאנאל ױניאן

)10 זײט p,mh («ל<ס

צײט־־נאטיצען
טאםאס. נארםאן פון

מלחםה. נעקספוע אונזער און אויל

 זיד און מע?סי?א םון םמלדער ״די
 סך א זיך םון ארויס גיבצן »ממרי?א

ך דארט זיך גצסינ^ עס און אױל,  ̂נ
pשםו גחיסצ rםאר״ וועלכע לאגד, עס 

 װעל־ אויל, אין רײך זײן צו שפ^ען
 געװארען. ״געררילט״ ניט נאך זײנען כע
 װיכטיגקײט, ערשטער דער םון איז עס

 אפ״ ענערניש זיך זאל לאנד אונזער ד*ס
 אויספאר״ און איבערנעםען פױט נעבען

 א אלס נאר ניט םעלדער, .דיזע שען
 ?װאל א ג#ד צופונםם, דער םאר ?וואל
 אונ־ זײן װעט װעלכער נעגענװארם, פאר
 אײגענע אונזערע פון ?©נטראל דעם טער

בירגער/
 ארויס םיר נעםען •אראגראן* דיזען

 באארד, א םון רעפארט לעצםען דעם םון
 ־ppd די םון צוזאםעננעשטעלט איז וואס

nדי און האנדעל, םלחםה, םון םארצן 
 םרא־ די באטראכם האבען וועלכע גײװי,

 לענ־ אנדערע אין אויל־פעלדער םון גע
 עס װען אײנלײטונג, םין אזא דער.
 אז עס, םײנט ^ואל, אזא םון חומט

 אונטערשטיצונג די זיר חינםער האט עס
n םיז v a n  i n.: מײנט דאס py^:^ 

yאימ נױשצר iאין ריאליזם n y  oyn־ 
fyoo װאים.! םון זין

 נאציא־י מכטיגע אלע נאר זאלען
 יענyג װילתגן מין אזא אנפאננען נאן
 םון באזים דעם אויוי אױל-סע^ר גאד

 די אין און גױטען גאציאנאלע זײעחנ
^ijro n io j פון y'DyvjijP jn y ''t־ 

im t, ח• i n ױ וחנם ^ולטאט  זי
i וחנט םידוכײז אזא אין סצחסח. n 

 םעצ־ םע1יאי1אי1ונקספ n פון צ©וץ
m, רי וױ נוט אזוי rjn ip jv p י1 סון 

yp ioo r ,זאכען1או1פא נאציאנפן o n 
neon s .זיר װעט םלחםח די חויבן

 טראכטען צו אםילו שוידערליך צו איז
עם.1 װעגען
 גרויפע אונזערע אונז םיהרען אך,1

 דיזען צו בעאמטע רעגירונגס ?לוגע און
 םוז םראנע די דאס אםת, איז, עס ציל.

 װיכםינע. א זעהר איז ״אױל־סופלײ״
 װי װעג א געפינען קענען מיר אבער

 זײענדיג־נרײט גיט אויל, קריגען צו אזוי
 מענ־ םיט טײכען דערפאר פארניסען צו

!שען־בלוט

שלום. און מאבטען, גרױםע די כינע,
 זיסע די םון אפ זיך קערט כיען װען
 א שלום, אומענדליכען װעגען חלומות

 צװײ ןyבאציהװנ םארבעסערטע די דאנק
 די און דײטשלאנה און םראגקרײך שען

 האט נײשאנס״ אװ ״ליג די װאס yראלי
 באטראכט מען און געשפילט, עם1 אין

 די איז כינע. אין פאסירזנגען לעצטע י1
ערלי,כע.1שוי א זעהר אויסזיכט

ד די האם געװעהגליר, װי לי  גאי ״
 גע• פראטעסט כינעיס װעגען געטאז ניט
 הסיען װאן םון באםבארדירען אס1 גען
 םראטעסט דיזער ענגלענדער. די םון

 שארםען א ארויסגערופען בלויז האט
 צוליב סעסיל, װיםקאוגט םון ענטםער

i y i אוגרyםא?טען וײ פארם. גולארער 
 ״נאנ־ רyנגלישp אן דאם אבער, זײנען,
 װאו ריװער, יאננטטי עם1 אין באוט״

 צו רעכט שום סיין געהאט ניט האט ער
 הילםלאזע די באמבארדירט האט זײן,

p זואן ם\ן טעל1שטע d i, יג1טויטענ 
ן.yמעגש 1,000 ארום

דעבא־ שטי?על א אן נאו נעהט עם
 ררעילכע םא?ט^ ?ליכע1װי י1 ורעכען טע

 ען..1די1באםבא אס1 צו Din'Dys האבען
 ,ly^Dya^ זיך האט םעשה yגאנצ וײ

p i צלס־שיםען,1חאנ צנגלישצ אײגיגצ 
 אי־ שנעל 1זעה געלאפעז זײנען וחגלכע

i בער n ,געזונסען האבעז יאנגמסי
י1 שיםלאך. כינעזישע גציאקטצ עטליכצ \ עס וואס פאתיכטוג^ א »ין #וייגצן

 n ארעסטידען .נעװאלט האבען כינעזער
 די פון מאנשאםםען די און העפטענס
 זײענ־ אבער, ענגלאגר, שיםעץ. ענגלישע

 אינערלי־ דעם איבער •אויםגעבראכט דיג
 דעם איבער און כינע, אין ?אמױ כען

 קאננ, האננו געגען באיקאם כינעזישען
 םריד־ אנצוםיהיען געװארט ניט האט
 גענױ האט און אונטעהאנדלונגען, ליכע
 4|אי אנגעלעגעגהײט גאנצע י1 םען

 זיך האט אס1 און הענט, אײגענע איהרע
טראגעדיע. ברוטאלער א אין פארענדיגט
טרע• כסײ װעלען םאלען אזעלכע

 מאכ״ אויסלעגדישע וױ לאנג אזוי פען,
 כינע, איז רעכטעז נעמען זיך װעלען טען

 ניט קײנמאל זיך װאלטען זײ װעלכע
 געװען װאלט כינע װעז פארנונעז,

 אמערײ װיםיל בײשםיל, צום שטארקער.
 ״גאנבאוטס״ אונזערע אז װײסען, קאנער

 יאנגטסי דעם אין ״םאטראל״ האלטעז
>' װארום >' ריװער

 םאר־ דעפארטםענט סטײט אונזער
 גע״ זיך האט אזוי אז זיך, ענטםערט

 אנצױ גיט און צײט, גאנצע די פיהרט
 װעל־ אפמאכען, געװיסע אויף הערעניש

oy אויף געבען צו שײנען כע i דאס 
רעכט.

 א הערשט עס דאס איז, פאחט דעד
y ארום מלחמה ציװילע i□ יאמטסי 
 ״אוג־ זי,ך האט צורי? לאנג ניט ריװצר.
 ־1״פי י1 שיפעל, ״םאטראל״ א זערער״
 שײ דער צװישען ארײנגעכאםט זשאז׳/
 גע״ ניט האט עס נעגנער. י1 םון סערײ
 האט עס דארט. זײן צו רעכט ?ײן האט
 העל־ צו י1כ געסונען ניט רארטעז זיד
 איהר ארתונג. אײנצוםיהרען כינצ פען
 שטעלען געסענט בלויז האט ארםען1 זײן
 און לעבענס, אמערי?אנער גצפאהר אין

 פא״ אזא פונקט פאראורזאכען םילײכט
 באשמוצען צו הסיען, װאן אין װי םיתנג
 צו צוגצבצן און נאמען, גוטען אונזער

dpi טראגט כינצ װאם חאס און צארן 
n גענעז y o  i n׳* ^yn iy : n

 ער1יע אס1 רט,yנסװyוױגש איז עם
 פער״ ם,yנyאײג זײן מאכען זאל גער1בי

ען כ ^  דע״ סטײט צום פראםעסם ז
 צ' םיהרונגען. אזעלכע געגען פארםכמננט

 נים אײר 1מי קאנעו העלםען װעם דאס
nםארזיכ y.שא זnעס, סאן אבער, ז 

ניט. יעתנםאלם,
as*׳

j די m* או־גיים סיזעכ קיח rw a i h B  vw fif 
מג חױי מ ^י אי i י t r n י1 *ם' p H- ס 

ד in* גתנעז ג תי a יי r u  m b m.* ,ױ מני נ
d*i מ איז צ B *אפם^ ס<*די» מי rqrom a ־ ידן י ו ז י

g י » m*•יו ^  J m n S jm ״ו* ״י יי י
1 m y m  jmanmbrrsa mm*ס׳ סייג י מ

xt* < יױט m
» *m r

i אין טסא, 1נאםיינמ n געחאמ ח*ט זי װען צייט n 
o*i .n נױ אין םםו־ייסס נחיםע r ,םסעב זא,5א זיינען 

tvoow, וו*ס twjiMii אמ נעצענענחײם, א י«י1א imii 
iwn*i ,or.neo pro זײ 1ה*ב'ע סייחעו־ זײ. סשעבען 

sanow יגג1קצ* ױ סאר oinirepyeuMD, איצםער 
iwi iim jnmvenntuMa pi*5p n  n u י*א עם r t 

m *o א rn oo בײ porn^ נעםםעז «מב די 
סםרײימר. בױפס נ׳מ׳מ ס^נ*ן it אויך נאװײמן

n ,דעריבער i t אין אםאצנאםײטעז־ י1 באשוצרינען 
 ססעב״נעםטעז אזוינע אין װאם דערסאר ײ,1םקעבע
 ,1זעח איז םענםם1המא1קצ» עםציכע י1אוי םען מאכט
 עם .01עמע עטױאם נ*ך ניט יב1א םנערעבט,1א זעחר

m 1 ארויסגעװארסען נים םן1א oie׳3 העז w iםאר• י
i אויף טצינקײם1א11אנש n 1אםאצנאם״גת m om,• 
7W l סקסגט dppomv אזוינע אין וואט i e׳n די׳
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 קאנװענשאן דער בײ דעבאםען און רעדעם
לײבאר אװ פעדעדײשאן אמעריקאן דער פון
 אםעריקאן וײ pc ?אגווענשאז א פון

 םעז פאהדס יײגאר אף פעדערײשאז
*pjm נתעז קא§. פולען א םיט  גע̂ד

 אײנ״ די נעדאנקעז. איבער זיך שטויסעז
 ווענזה •יאנםער. א אין זיינען דריקע

 -pc רײדעז נאר איך סאז געפיהיעז,
Pm םאהד איך םײנע. e אנמװא- »ז 

i םון ת#נװעגשא; א בײ ריםטער. n 
 זזדז לײבאד אןי םעדערי^אן אםעריתאז

 באוױד ארבײטער קיאנעדיגע די איך
 ire מאטעתישען די זעד״ איך גונ^
 שסודד די ױניאזײעםח, יקאגישעז1»םע

 איץ צי און ;<ענק*טאפטעז און נונגען
 הארץ די נים, אדער אײגעז, סיר איז
 די זעח איך — ױם־םזב׳דיג םיר איז

 נאך וועג אוים׳ז ארבײטער אםעריקאנער
מאכט.

 צװײםע די געװען בלױז ביז איך
םע די אבער װאך;  די איז װאך צװיי
 אײ באשיוסעז או; דיסקוסיאגען םון װאך
 דער אין ארײננעטראגעץ רעזאלוציעס בער

 איבער באנריף סײן — װאך עוײטטער
i n גאנצער א דעױפאר איז תאנװענשאן 

ױ. אי־ו כ
 זײן סוחל שױז ילעזער דער םיר זאי

הקדסה־באטעדקוננ. א גאך
העלפען, געקענט ניט זיך האב איך

 איצטמע די פאמליכמז כסדר האב אח
 פאר א פון קאנװענשאנס צו האנװענ^אז

 ער־ דעד האט נעוױריזם צוריס. יאהר
i r o r אין אריעחומען בײם אײנדרױן 

i אויןי האל. סאנווענשאן n -לאםפאר* 
 גאטיעיס. סעםועל געװעז נים איז םע

 אװעק׳ נאו וועיעז עס אז דוכט, םיר
o אין או; יאהרזוז, געהן n ,װאס באגריף 

i ווענעז ט׳האם n פעדעדײ־ אםערײזאן 
J#r גע־ די זײן איץ וועט לייבא!, אױ 

 א כםעט און נרינדער איהר pc שםאלט
̂בען  פיהרעד• איהר יאהךד״ונדערם הא

 נעדאנקען די איז געדועז אױך איז דאס
pc סך א גאר אין דעיעגאמעז. פילע 

 סאי און דעיעגאטען, םים סאי וײיד■,
 צו אױסנעקוםען םיר איז געסם, םיט

 מעץ ווצלכע איז באםערקונגעז, חערעז
 וױליאס םאתליימז צו געזובט זזאט

 קאנ־ דעד צו סאנותנשאדפיזזרונג גריז׳ס
 גאר גאםפערם׳עז. פון ווענמאן־פיהרוגג

 אויסגע־ זיך האבען דעלעגאמעז איצסע
 זײ דערמאגט גריז פרעזידענם אז דריהט,

 יאהרען. yocny גאר גאמפערס׳עם אז
 האט פיגור פעסטע און ױנענדליכע גריז׳ם

 האב איך עראינערוגג. די געבראכם זײ
 איך אנדער^ עפעם גאר פו; געאורטײ<ט

 נײעם נאגץ א גר־ינ׳עז *יז געזעהן האב
 הונדערט עט<יכע די אױן* װידסונגס־כח
 צוזאםען זיך מוםען װעלכע הןלעגאםעז,

 גאם־ קאגװעג^אן. <. אןי ם. א. אז צו
 אפא• ארויסגערופעז אלעמאל האט •ערם

 דער צו סאי אוז זיד צו סאי זיציעס,
 רוםם נריז איהם. אדום אדטיניסטראציע

 דעיוע־ א נאר װען קאאפ^״אציע. ארױס
 גע־ האט צײטעז גאםפערס׳עס איז גאט

 אד־ דער פון םײגונגען די געגען רעדט
 די אין איז נאר קוים סיניםטראציע,

 האט װארט, געםילינעלטער א געווען רײד
 אפיא־ אוגטער געענדיגט רעדע זײן ער

די װאס אויס, ניט מאבט דיםםענטעז.

בעאבאבשער) א פון (נאמיגען

ל«נג ה. פון

 געװאו־ נאכדזןם האט אדסיניסםדאציע
 אין געםעדקט זיך האט דערװײי נעז.

 סיט־ די אפאזיציע. האל ק^נװענ^אז
 אח תאתסיי, עקזעקוטיװ םיז גיידער

 קאנווע^אז דער בײ װארם*פיהרער אזוי
i פון j n אדכױניסטרא־ דער פון ריכטוננ 

 געםוזט איזעטאל דערםאר האבעז ציע,
 די אפצרענםפערען ײ*ך״ דער ״אױף זײז

 אוגםער דאס איז 5?אנדער נעננער.
 בא־ עס ײעז סאנווענמאךפיהרונג. גדינ׳ס
 אה; זי פאלט אפאזיציע, אז זיך װײזט

 געגען ארויס װער םרעט אפקרא̂נ אן
 םיד־ דעד פון סײנונג אננע;וםע:ער אז

i רערעאשט n  pc ,̂שאן  קריגט פעדערײ
 האט גאםפעדס, אפקיאנג. אן קוים ער

 גע;־ » ענטפעיעז װעט געװאוסם, םען
 איז איראניע, עטעכעער א פיט גער

 אפאזי־ אן פון או־ויסםריט בײם גלײך
 קאנווענישאך סארם א געװארען ציאניםט
 ענט״ װעם כיעז, װײסט גריז, םיחםה.

 זײן דעם אי; װעט עס דירעתם. פערעז
 ספזד אהן דורכגעםראכטקײט, און לאגיק
עסטען. ציעלע  םעץ ערװארט רעדנער־̂ז

i אז וױיסם, םעז איז ענטפע! דלם n 
o װעט 1ע:טפע n צוע^אגעז, 1נעננע 

 ניט. פען ערװאי־ט מלחםה היח 1אבע
 קא;־ פון אציע1האאפע אזוי יגט1ק נריז

W איע 1פא װע^אךםלאד r^ in v c־ 
in . i 'o• אין ;עפונען אס1 האבענדיג אוז 

m !מען און קאנווענ׳טא;, איצטיגע 
 געװעז אויך דאס איז אזוי אז ׳1םי זאגט

i בײ n אין קאנװענשאן 1יגע1פא!א'אה 
 םען אז מיו/ שײגט סיטי, אטיאנםיק

 םים — באהזיפטו;; א אװעק^טעיען תעז
u בײם :דינ׳עז rm אן ויך הױבס * 

 ;סאנװענשאנם ל. אװ ם. ». ט1סא :ײער
 ,1אסטע1בא!אסונגס־כא א פון םעהיער

 און ־1טע1װע פיז 1»קםע1כא א סיט וױ
!ע^^אכמען. נאנצע

 די איז אז םיינען, ניט 1אבע םען זא<
 פאםאס הײז איז דיסקוסיעס און עס1ע1

ײז געותץ. ניט  פאטאס. סך א האט איײז נ
 םיטציהען pא פונסט א באטאנעז קען ער

o ײסעץ1הינ און ׳זיך םיט n נאנצען 
 אײננענעבענע און עולם. * תאנװענ^אן

 לע־ י1 איז געײעז אויך איז פקײט1שא
p& o n דע־ נמפע 1גא:צע 1דע כמעט 

 באטײליגט זיך האבעז װעלכע לענאטען,
תאגװענשאךדײסהוסיעס. אלע כמזןט איז

 מיט &א; צו געהאט שוין האט דאס
 א׳־־ויפגעקומעז זײנעז וועלכע אנעז,1ם די
 1אהטע1כא מיט׳ז איז !יסקוסיאז, 1םא

 האגװענ־ 1דע pc צוזאמעגיפטעי פונ׳ם
i פון קאנוועניפאז א בײ שאז. n אםזד 
 װײסט יײבא! אװ םעחנרײעאן !יסען
 *!בײטער־ אן 1פא עדט1 מעז אז מען,
 בײ־1א צו נעםיהל םיםען א מיט עילם

 אדבײטעײבחסם ײםע1ב רי טעײענינים.
ijrn ע;1יע אפ ט1ענטפע m, עננט1ב װאס 

 נאנצע םים טונג,1װא1ע און האםענוגג
אזוי געםידדען• אמטע1צושט כװאליעס

ע די ט1װע ט ח1בײטע1א ב!יי ם ט6״ב  פונ׳
ס תוי אז מ חננ אנו טעדיז » אייין ק ס תי  ס

 אימ^צער וחנז #ענגעריז1מוכדב א אןו
i צו קוםט n עיאס בױט קאנװעגמאן « 

ײז אין קיאכ״ייד ת. ז צ א אניז מ א
p דציעגאםעז אםוימעי1פ t “ע1אנדע 

 בײ ״דױט״ א איצסאי מאכען 1ע1יענ
 קוםען זײ קאנװעדפאנס. י. אװ ם. א.

in? םון טאקע : pארבײסאר• די װאו ׳ 
 נאנץ חעזיכטעז םירע איז האס באװעגונג

n n«: ,בא״ •דכײטעד די װי ■אליסיס 
 ic»“ די ז״נעז אפם און ;דא װענוגג

 מעז וועיכע אזעלכע, ^עגאטעז טױתעי
i 1יטיקצ1ק וױיםע אילס קען y i  pc 1א“ 

 1אבע ;יקע1אמע אץ ב״טעו״בטוועטנג
i אױןי ערמײנען זײ ווען y i יקען1אםע 

 קאגווענעאן, יײבא• אװ פעדערײמאז
 אײ קעמפענדע pc נתס א זײ ברענגען
 זעהט װעלט, 1א:דע אן םוץ בײםע!

o שויז טעז n ״בונד1ע1ו1ב i n  pc 
 ^ידענע1םא י1 איז *!בײטעו״באװעגוננ

i y i ; n, קא:־ אין ױם־טוב ט1װע עס און 
 פ־אטוי!־ די פאר און — ווענמאךחאל

pc p רוערען נעל־דעיענאטעז i r זיך 
אציעס.lמאנסטn ױם־םוב׳דיגע איײן

 1ע:ניאנ pc דעלענאטעז רי אויף
o צוייב ט1נעװא היײיאזזר םעז האט n 

 אין טען1דא איז װאס גענעהפל־סםרײס,
 אויוי םאמעקוםען. 1יאה pc פאריויף

 געװאנסט האט טען װיפיל נײעס, 1םעה
i דוק־ n און פ!עסע ;»y iy i 

 טא־ זיך מען האט קאמוניקאציעס,
 ײעגען 1אבע האם םעז ;יכט1גע ניט קע

o n עקט1י1 ען1הע געװאיט pc י ! 
 ער1םיה געװען זיינע װעיכע םענמעה

o אין n און ״קאםף,1בײטע1א גדױסעז 
 געי־דעלע;א־1אטוי1ם י1 זײנען אזעיכמ

 איײ געווע;. ?ליך1װי ענגלאנד pc טען
i היקס, דז^1דזמא געװען איז נער y i 

»i סאז1כמע iy j y m  pc פון קאמסיל 
 װאס עס,1קאנג ױניאן ײד1ט יטימען1נ

 ;ײק1גמנעראידסט דעם אנגצפיחרם האס
 אם־1ב דז׳פ. געװען איז צװייםע! רעד איז

i לזי, n 1עטא1אל־סעק1דזמענע pc 
 אינדדשיני!*!, לאקאמאטיװ jrtr^onc די
 ׳הײם זײן אין חקא ניט באתאגט pא

 איז עס װאו יענדע!, טך א איז 1נא 1נא
בײםעד־באוה»וננ.1א לעבעדינע א דא

oy ווענען ט1ע1גע האבען בײדע i גע״ 
ײק.1נע!אל-סם

װע־ ט1ע1נע אויך הא־עז n״c און
i אין לאגע 1דע נען n !ביײ1א ענגלישע 

ככלל. םער-באותנונג
o ע1זײע y iy i, ײ ׳1םי מעז זאנט  זי

 זײנען זײ װײל ״היט״, א געררען געז
 ניט — אכט1ויסנעב1א ליך1נאטי געװען

o אנגעבלאזענע סײז n n, וױ אזוי 1נא 
o מענ׳ס א i n דזאב אס1 מענ׳פען. א צו 

 זײ האב איך װען נעפיהלט, אױך איך
n נעהערס Mi| די זײ איבעתעבען בײם 
 קאנװענ־ י♦ אװ ם. א. די װעלכע םתנות,
 נעל־דעלע־1סראטױ י1 צו ניבען שאנס

 נאטיד־ נעװעז איז עס װײל און גאםעז.
 ־1װי א נעכיאכט עס האט נע!עדט, ליך

 געל־1אטוי1ם י1 װעז מאל, יעדען סונג.
 אתיסצו־ אויסנעסוםען איז !עלעגאטעז

tyono בײ i n ,זײ זיינ^ז קאנװענ׳טאן

i איז n r פט1געדא םען װאלם לאנד 
 די באשסיםען *ו גזןזע״ז א דכטיחחןן

 ריײ םעג מעז װאגעז ביז אח וחגז יט,
t פאלקם־העלד. » וועגעז שרײבע\ את 

 בא- לכדפל, םס,1געדא װאלט םעז
 סױם נאב׳ז יאהר חוגדערמ אז

 םאחזײ־ אזױ שוין ער איז חעלד א ן
p םאר כמן אז ;ט, i r צר ניס 

t  un r\ טנעיכםע דער pc למגען. 1זײ
 ותו־ט צײט אזא טון םעך אין װארים

 ארײנ* ן5א אױטגאווו^סאן פ#לס ין»ין
 פאלתס־ וחןנעז לעמדמ די וואקסעז

 רעד גאך אוסט^טיס טאסאר \m <ד;
w •אדער איונמאראורײסעז לאנאנמנ ד 
1rm אײסצורײסאן, איננאגמן י tאסט 

*n סך »  o rm n e אגםת
 מ־ » ארמטצר »סאל רײסס «יץ

^ דאס דיגאן • ומנלך, » מ
ף לעבם וס t ייד וחנלעז ״ני n r  w• 
 וחגט עס וחנםען םענמעז, געםינען ט
 און םענמ, לעבעדינעד v םאך. «ח
o ד p fw y מעלד. ןן נאד D«n אל•־־ 
 4®רייננ נוםע און מונאים נאנונ <

a |>װי תחז, « גמח |9וי pro רײסט 
c ממננ־ » אמר ארוממוי. ימלד 

 *ײנמגטיזאסױ־מוז, »ז מלד^ חע
j יסם םען  קײ״ *וין ffp אתנםער, ̂ר

̂מן. יציס ל
r« דײיגײ *r והױנדער

b irn פאטז־יא־ םאלשע און אםת׳ע אלע 
p® אין םעז p n y o אויפנע־ אזוי זײנען 

i בראכם * c i n, אנגזד האט כמז װאס 
מ די אײפגעריהרם pא יחדט1 לי ענ ת ע  ם

o פח לעבענסעזךפיכםע n ,װאם האלד 
ײ1פא אםםײסםעז ׳טםמײקע אין איז  הי

 דדפאסיז^ן םיז — |מערט11םא און ליגט
וואמימםאן•

שיננםאן, רךשץררךש  פאםער דער װא
p c ח ד, זי אג ײן םוז י  4סא דדיליגער « ז
ץ אויף ם^ר עס י ע־ הײן נאכתז ז ת דינ  עי
ם לע ײן. גי i ז y ז דאחי י י i ז n סיםבאל 
ם, פוז ײ מ לי ר ה  העל־ און קלוגמאםם פון *

ם. תײ מ  ג#ווןד עס ער איז אזױ את די
n c  .p n ױיז ת מ i מראגם אן ת n אםע־ 
o וײקאנעד n סיפבאל  פ*ר וחדפיעמאך

y r n .ח מז  אםעוייקאנער די אויב »ח או
ם זײגען  *ו עס איז מלזגכם, אדמר גו

ר רי אזמד פארדזננתען r פון שוי n m r n 
װאמיננכתין.

s d i p ם tv *ו איז  t iw i ר ע מג די ע ם * 
ם ׳*־••גמםעילער ר מ חז די ם און יו נ ריי  ע

v  tv ד n, וועג׳נן ני r v r r t • ע י « ו  ו
u p, ת«<ד און מענ׳» דער“ w| דער־ 

ט ל ה עז וועגעז מ אנ׳ ם ע מי א o װ n תנ  rג
מ ל ע׳ ^ !ז ױוו עז t ם iro v t  e y n נארנים 

ז קייז פאר י נ י י ״ .ttto ח
r אז ארױט, זיך זױמט ?ס r m r r n 

אז ם דננ אז פ א געוחמ איז וו ג ס סו mm טי

ליכע  זאל iy װען אז עװאכקײםען. םע̂נ
 האט iy װי םיהרען, זיך און לעבען איצט
D nװאיט :?פיהרט, זיך אלם iy םסתמא 

 ײ1פ אין אח דזיפײל איז מעחר געזעסעז
 און ;הויז״ ^וױימןן איז װי זאן,

 ע1אונזע זיך װיסען1דע חלילח, םאםע!,
i n r p, אזוי װי iyo iyoy :i« o  iy>n 

 ״גוד־באי״ איז ח»ז געלעבט, האם ה*לד
יקע...1אםע

o iy t ii אז אוגז, צעד.לט1דע ױזזז 
 נעהאם ליב ת*ט װאמינגטאן ד^1תמא
yc«D| « ,הײםט, דאם כוסה ur םל^ט 

 אנ־ זיך pא יג?ען,1ט סך א און ינ?ען1ט
1̂ .ly ' i i rנענונ מוין איז אלײן אס 

 דזמאחיז^װאמיגנטאן װארים •1ביטע
 yp'urog אין אז װיסעז, גאדאדפמ האם
 אלס און •!אחיני׳טאן דין אסאל וחןם
iy: דער o a n ̂ט •אםדיאם  VW *ר ה

D P fon רא־ דאט איחיטען געדארפט■ 
 ױיזט1 םאן װי יונ?ט חיב^וךגעזעץ.

ױ ב״צד דאם קיגחװי אתזעחנ  מאאױנג־ ו
e אימעלזג קליח א מא̂ז r ro r נדט׳ן 

 אפנזמחאתטקן לעמז האגט אין חעקעל
 פא־ זײן פאר סודוו זיך איז און בױכמל

r o,אז ־ iy גזײ דאס אױסגעהאקם תאט 
 ניס נםאל%יק האם מר — וױיל #םאלע

 אונו סען האם אזוי ;למעז תײז נאואגס
 ווןףפיננםאז װי בילה * װײזעז געדארפם
אז » נעהםעז צו זיך אנטזאנם  (ךײך, ני

 •רןך דאס מרלממז גים וױל אר וױיל
 אםאל וועט — וואס חיבמואךנאזאץ,

אםעריפע^ אין prum אײעפפיהרט
o פארסראגעז טיד קאנען אבער <ױ n 

 פטתזיייממזנר, דער עמ אז נעדאנ^
 פראס־ » װי ,-״ידדיםי א םאמו פיזמם

ro• סאידאט f
w ײד ייחנ* im Arm rou

ט גאװאחס אויפג^גוסאן ^ סי ג  גאנץ » לי
לי̂ב כייתרליכע אײגעגפדטעע

י p: אדך איו ^ו m y ר ל די ט׳ן מ  םי
p געדדעלעגאט1»ראטוי c -רי
^ טמארד ט  אכ^- דאס קאן םען ליג

ט  פרטסױרגעל־דעלע״ רי וחגגען ?vy^T ד
3«y o| סעקסי?א. פון o y iy פיחלט pro 

j n j y o r אין i•  i v o g ^ n  n? ר  ת
 אז #לײכאר אװ פעדממימאן םעקסיקאן

ײ yp ז ip| ט i אױו• ני n ל אװ פ. א# 
ױ אזױ  1גא #חנר׳םא גלײכער א אויף ו
o אן אױןי װי אזױ אויןי j n ir  in y o p y- 
r o,װ צו ־yלכyר iy o י א! ly# ד o v i 

^p די קוסען הילןי, פאד pypo ס ױ םי * 
o גמנדייטע n n. נאקוטס אײנדרוק אזא 

ך. jyo די זי ir צו iy3* o ז«o n n  jn y 
װאס־געפליגעלםא!.

אן1•אדע מקסי?אן ךי אד1ג און #  יי
o האם לײבאד אװ c iin y j ײי  װאס״ \9ר

מ ט פ ײנ ס- דערגאנצער .1א אכ ס קפון  דדו
 ,fyouor אײגיגםע1פא די םון 1האבע

, אױוי סילם ^קסיקא װעלכען  װאלט זיו
n« •!ױםגעקיםפז אז1 n  אפגעפפי־ 2

 א• ־n פוז ?אנװעג׳טאנס די און :זױם,
c. 0 נאך דאן װאיםעז ל. אװ'yj iy c- 
c־i« c  o sn .פעקסיקא

o י1 יג1אכטענ1באט n v i אp די 
iy : iy i בײ i y i .מאכוחגנ״ ל. אװ פ. א 

 גאווײ ״םעתםיתא״ סרא;ע י1 האט ישאז,
 אםאל |yp רעדגעד גוסע! א וױ ׳זעז

פאיען.
סאיען. !יכםי; אזוי
i 1פא n זיך כתז חאס קאנוזענ״פאז 
i אז ׳גע!יכט n צוױ.פען קאפןי nקא־ >־ 

i איז כע1קי 1םוילי?זע y i תאיאס־רעני״ 
מז וועם רוגג i איז אוײיג?ו n .אװ ם. א 

 דאך דלאם אזנ.1ב א פױם קאנװענשאן י.
yc תאםױלמז? י1 i'p גyצו זוכם ty inp 

 נזד ארױסטוײם »ז אין י. אװ פ. ». די
i נעז n •׳1אבע קעננדג ?איאס־רעגיתנג 
i אז n ;כדפוירםשעס סאנכע װי #אופ 
in: .יעליגיעזע און c r r i y t y חד אין 
i צד באצױגעז זיך חאבען איט1ם n פאנ״ 

o וועמז האב (איך ווע^אן n אדט1נע 
 נע- האם םיתעי),1א זײנעז1יהע1פ א איז
 די ןאל אימו גרויסמ צו א re קט,1װי
 ?אטויליפע זײ אח .סע?סיהא אגע1ם

i ווע»־ען. ניט ?ירך׳* n קאונ־ עתז^םיװ 
i םח סיל f r ^ in y c  i n האט m e גזר 

o האם n  jy:m ןיײ באריכם, זײן איז 
i בײ iy:je>p געוױח נעז n ,קאנרחמשאז 
re *זײ װד y>eic ומם אויםתוכתז, וועם 

in^oeB O. ״עפעכ־* iec
*■אסירט״. האט עם און
 ?אנווענ^אנס 1יא לעצטע די בײ

i פאפויע! איז y n n  e r n e i in — 
pc ,p 'loecvo 'c שוי׳פםילזנר-אתא״ א 

 סy^רםy8גאם איז נאך אטאל, ניזאציע.
 אוכד oyoc באװיזען iy האט צײטעז,

1 iv iypwי :yyje םיט קאנווזןנשאן e
iy  . y in שעהנע א זיצט8ב ;l e i e r 

n רײך; איז װאפאבולא! זײז  iyדט 
 גע־ o^y ie האיטעז קעז iy פליסענד;

 אײנגעשםדעסם, זיך iy האט שפאנם.
iy  re די —־ קונץ א באדױיזען װעם 

 אין םעקסיקא װעגען איז סאנװענשאז
i n מיט !יכמוננ y 'Y ir ro o 'ro ie  i n ; 
iy ען.1אװעקקע זי װעס

ly בײ געעוױגעז עד האט v ie : i n 
i צו נענרײם דך און האנווענשאז n 

y:e טעהסיהאנע! ic. די y je ic אוינד איז 
די טאג. לעצטעז ׳אין נעװא^ נענוכמז

כ אויןי («לוס ײ )12 ז

 רער װײניג, נאך דאם אײך איז םאטזג!
o אײך צעהלט i y r i ,ױהז I 'r e i i  re•: 

 ליבצס ביסעל היבש e געהאם האט םאז
e— װי־ נים אודאי םאר םעז װאס ז«ה 

i>yn. מױםען e װענען סען
חנן re ״1פא אײך לםyטr הײנט  צװ̂י

 ליב neJ װןךפינגםאן האט לימס i^e י1
yפארהײ e םeוזyג o e i /םחי די סח

ט!1ם בעסםען זײן פון ײנ
pe oo געװען iy איז שט1צוע 'P ie c 

e ,םיט םי״דעל iy  ?yoyii מגאננמן איו 
o: ס?ול, אין צוזטמעז n c e זיך ער ה^ם 

i 14 איז ליבט1םא nמיי -יאהריגאר  נ
ם קעוײ, ^ א w איחר אין ג ro r, •  םע־ «

o לי p y c iro, בעםסען זײן םח םויוי די 
 פי<י«ס״םח םערי איז נאכז^ם פרימט,

 מחיי• iy האם ס̂ו צום אח יאנקעי^
i םיט רפם n םןןרםח• איםנח !ײמנר 

יטסםיס*
o r r o r m t ה  נאן ^יז דאם re זי

i איננפנצעז נים n ם  וזוחױנר nc ל1מ
m 9 שוואמײםען סענ^זיכע ס סאל e 
^r דאס e איז r r r גפנמ J i m  xt 

i איז חעלד אונזער m •  re
ױ ייכט,  איחם זעוממ קינדעד אונזעדע ו

גיפלמי. זייערע איז און ס?ול אץ
^פט די אפ^ זזײנע א רי  ס$ר עט
 חןנמן װאסץייי מחןמ^ ypeo סיחןםיס

i פראסאסס e ווויפגמחיימן f i רד 
n טמלמנ גוך. ױהז׳ס יערט v r io
 מרממ־ גיס חזנלד e ווענען סען מאר

e 4f i זימ נים מאר עלדפ r r o  p p ; 
e פ  ■ אמיל פוואכ׳תיממן, ה^ט מד

ד מי m ו  no .מ א דטויא ןר י ודיי  ז
e , מי נ n סי :m >  e, נמז אמר P i 
. -r r o

pc y:^e װעל- זאכע;, װיכטיגסט•! די 
ly כע v o y iy o re איצט inyr 1שטא?
ly און קלאוק- די c e b o y n לױױ סון? 

id איז ׳1יא; d  i y i״p 1יא ו4ג אין>̂ 
 די װייל ניט, װאוגדע! !,,P איז עס און

n e״iy o נד8?ליװל אין ly . iy o n e c 
inyr קראו?״ ?עד1יא נױ די װאס1סא גוט 

 מא־ re ווייסעה זיי ײקען,1סט 1מ»כע
o iy ir o p y c i i װען ניט, גריייכען n e־  ״

iyo איז ט1אמא;יזי זײנען e ,ױניאן 
yo די םאי־היט װעלכע y iyo i'e; ־די פון 

le און אדבײטעה c iy i מאנױ די טועז 
^yc ס1ע1םעהטשו iyb oyre צו lycy ic 

 ה.1יא נױ אין ױגיאן קלאוקםאכע! די
ynyom גליק צום נאר ec! ד אויך, ie־ 

jy ע1זײע 1בײטע o n y o i'e — ײ  װײ־ ו
ie גוט אח עס װאס סען, c און יזײ 

le c iy i י1 םײטען iy o " c ie אזוי 
i פאר שטאיק y i 1זײע םון נאנצהײם 
o א*ז און מניאן• n װי־ םײט גמיסען 

o ארן ?לאױד ?רױוראגדע! די יען y n* 
 1נא װײטענס, pc שטעהן :יט טאנע־

 מעג־ ארעם פיט א־יויסהערפען וױיען זײ
 זײ יארק, נױ אין ק־זאוקםאכע! די ליכען
 פאדע• י1 פולשםענדיג נעװינעז ?איזען

אחיסגעמטעלט. האבעז זײ װאס רונגען,
i װי שגער אזוי ׳יבעי־1א1 * y i סטרײק 

 געװארעז, קרערט1ע איז יא־ח נױ אין
iy י1 האט i: e ^ i, :p ארץ, געטאן ױניאן 
 סקעב־ קײן אז מעגליך, 1:א איז װאס

 אויף װערען. געמאכט ניט זאר ארבײט
א׳ סאיט cv װאם ׳•טאפ ען1יע  חישי א :
iy' :ױ געכיאבט װערט דא־ט אז p ie אר־ 

 זוכונג,1אונםע אן געםאכט װערט בייט,
 אוגטער ןyלטeיlyג װעדט ־טאפ דער און

 אז באװיזען, ט1װע עס ביז אױפז־נט
iy i אי אכט11פאT גרונטלאז. געװען

קראוס־ די .oy^e ניט איז אס1 אבעי
tyn און yo n e c  ly c e co y n וױיסען און 

 יאנע יT 1אי oy :סט1ע װי גוס, :אג״ן
 אנצױ נויטיג איז עס געלט וױפיל און

ly אזא םיהיען o iy o 'c ie c א — קאמף 
 וױרען װעיכע ב*ל^*ט'ס, גע:ען חאטף

n נים y i : e ױניאן, י1 צוברעכען װי 
 זײ שטעלען כצופיהרען,1דו דאס כדי אזן
 י1 מיטיצן. •טום היין פאר אפ :יט זיך

ly און חיאוה קרױויאנדער ceD oyn הא־ 
 דזשע־ יr'c 1 :עװארט, ניט דאדיבעי־ בען

 אמיסיאזען װעט נעדא^סט־יײק־קאםיטע
 װאכען מיט 1גא יטטיצע, פא.י־ אפיל אן

 אוועקצװעבען באשל^ען זי האט צוריק
אסצס־ סונ׳ם טDיyה סטרײקע! י1 1פא

 רענד אץ ורסען)ר מױינעב
סהול

ײצא״ ,Diip ײנינג1ט א־בײטע! דער
 אין געגעבען 1יאה הײנטיגס װערט כעד
i n ״i : y i סײע:ס׳/ סאשצי אװ סקול
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 אפ* נײע איז ױניאניסטען, טלײד זיינען
 ארײנ «ײן אץ נאך האלטען ליעיאציעס

o אין ?ומען. y i ײ מאמענט איצטיגעז  זי
:jy אין o y i 14 !עםלעזענטילט קלאס 

y:yr:rw D אמאלגא־ ױגיאנס: ײד1ט
 1;א לײדיס ,01?ע1װא ינג1לוי*א םײטילד

ojys טילי־ #בײט^1א 1פא ״ס1חע1װא 
 ׳ס1פארםע iep סליפינג ארבײטער, נע!י

 #ס1פארםענטע ,1בײטע1א עלעקטמקאל
̂כד אועײט^, י1תשולע פײנטע־־ס,  םאסי

 שיך ׳1בײטע1א סוטהײס א!בײטע!, בר?
n e״iy o, נוק־ ױניאז, טײפאנראםיקאל 

oiyc'P, ױניאן. ס1אפע1סטענאג
שלי־ צו נעװאתז באשטיםט איז עס

 ?לאם דיזען 1סא אציע1ע;יסט1 די סען
ח אח ח אניזי מ טען, א א  וועלמנר צװײ

o 1 בײטען1א אגםאננעז װעט nנא־ טען 
אז טרײד ר.yמבyײ טגלידע!, ױגי  װעל־ טי

ך װילען כע l זי y i i t f r ^ c קאנדי־ אלס 
ס םרײע 1פא דאטצז פ ^י ל א ס  די־ אין ס

d צוױיטעז זען i i p, ן^ א ך ז  מגל־ תיכוי זי
i םח אםיס איז דעז : n .סקול

 ׳ג pe ב, א, ענגל^ איז ?לאסעז די
 איג־ צםעט שױ\ דינעז אװענט, אין 7:30

 דא נאך איז עם אבער פילט,1םא נאנצען
y 1פא ילאץ o in %̂o| די אין n n i e 

 3:30 אן זיר פאגגאז וועלכע ?לאסען,
 אין ״?לאס בערגבעתס םר. איז אױך ײי

סריטיק, ליטעראר^אר אוז קאמפאזיציע
ך ‘סאמא^נלט וועלכע • מךןן וי  םאנטאג, י

ע! 7 ג ט, אין אזיי אווענ
e אין פורס נײער ^  אנ• פאר עגגא

ם װעם 1םאנגע אניזיר t ארג n m ם ת  א
1 o nז קורס דיזזנר נאװעמבפר. טעז  *י

ד כלי מ מ פ ם הוי םײנ ען, פאר נע *נ רו *  ו
ז וחנלכע מי י ם ז ן לוונר אין לאנג ני  *י

עז ע w זי i r •ממלימ

קרײנדלער טשארלס סון
י.) װ. ג. ל. א. (װײס*ורעזידעגם

o װאס מענט, iy ir צו קאלעקטעט איצט 
 און ױגיאן. ?ליװלאגדער רי באפעסטיגען

i װי שגעי «זוי y i ד1באא תשאינט 
 יאסאלצן די צו ט1רע?אםע:די האט

 אסעס־ םונ׳ם העלסט א אװע?צוגעבען
ie מע:ט c ײ1אוק־סט>קי 1?ע1יא נױ די  י

iyp, האבyבאצאלט גלײך 1בײטע1א י1 ז 
^yo י1 װינציגסטילן צום iy ,און העיסט 
 אװצקנעשי?ט שױן טיר האבעז איצט כיז

i צו 1אלא1 5,000 y i אינטעמ^טאנאל 
 װעט נעלט i.iyo װי שנעל אזױ און

 ־pyiie גלײר oy iyo ותט ׳ײנקוםען1א
שיסען.

i 1אבע װי אזוי y i זיך האט סט!ײק 
jy צױגעז,1פא n yo n e c ,מיך re םען 

n e i ה צו 1סעה טאזyלycסטרײ־ די ן 
oiyp — זזאט i y i ד1באא דזשאינט 

 e אז ס,1מעםבע י1 צו ט1י1ע?אםע:1
ie c גלײך זאל בײט1א טא: האלכען א 

jy טyקטyאלpyאײנג iy ii און y)y:pyi,ie״ 
ie 1 ו»גרען בעז cאויב און סטדײקע!, י 
i y i זאל ען,1ויע1 אלץ נאך װעט ײס1סט 
 ײעט װאס ,oyse מיט שטיצעז איהם כיען
!.yo''PC'P;yo צ1אונזע איז זײן 1נא

̂טבע lציעיעyספ א  איז ־מיטינג1מ*
o 1פא y i געהאלט צװעקyג זyװאlען 
o צי ו1אקטאבע טען15 דעם ײטאג,1פ n 

 עזײ1פ ען1גװא iyie^y;j,,x איז מיטיג;
yוױים־ איז זינכיאז ענט1 lBזיnגינ״ נט 

y זײ :אי ׳פא z e iז iy i^ p נעהענט ניט 
i n  j y w א געווען איז םיסינג inyr 

 קייװל^דשר י1 און ענטוזיאסמיש^,
ly און קלא־ק־ r e c o y n ויסגזן־1» האנען 
i צײנט e sp, צו װיליג זײנען זײ אז 

 1יאר?ע נױ י1 העלפ^ צו איז יטטינ״ו
iy p " iD r זיג. י:ען1םולשטע: א צו ביז

i y i פא האס םיטיננlהêנyלט :
y י1 )1 :e ic די באשיצען צו אזוי װי 

ײ1סט װעלכע קלאוקםאכע!, 1?ע1יא נױ  י
ty:e לאקאלע )2 װאכען, 16 שויז קען ic, 

 מאגוםע?נמר געןזיםצ םיט טאז צו װאס
o iy i, ן אנטזאנען װצלניע  באנײען צו זי
o y i ;פ צו )3 יכיע:ט,1אlאטyסטיy lגע״ ן 
 ײערעז װעלכע א-נתשאנהשאנס, די נעז

rא איצט lיסגענyב צו בעזy lכy־1» די ז 
 Dpiycec א1 מוז עס כײסער־באװעגונג.

 e האט ?ליװלאנד אין re װעיען,
 אינדזשאנ?״ אז אחיסנעגעבעז דזשאחש

le בילדינג־ט״ײדס די בעגעז יטאז c iy i, 
 אנט^ד $רבײ<^ר 1טי1אמאגיזי י1 װאס

סקעבס. סיט אדבײטעז צו געדזיך
iy i ^  איז םיטינג pc 1םא!זיצצ

i ײנד,1ס 1בדודע געװעז y i מאן1טשע 
 1?ו איז האט iy ד.1באא דזשאינט פון
i װאס צוליב oiy>piy צען y i םיטינג 
 עחשטען אלס אח נעװארען ופעז1גע איז

י1הע סאמעשטעיט iy האט !עדנער  י
ט עם1 מעקיאסיעז, ^  דער םוז סחדי

^ 1ע1קלױויא:  לייבא!. אװ ײשאן1ם
 אכט1ויםנעב1א 1קלא האט מעהיאהלעז

 אינדזשאנק־ םון אוםג^יעכטיגפײט י1
 טlסטיyאטlפ ק1שטא האט און שא:ס
o נעגען y i איז װאס זשאנקשאן,1אינ 

iV3y>y:onie געװאnסטדיײ די געגען ן 
iyp לױד אין ס1ײ1בילדינג־ט די אין? 

i איז און לאנד, y i !האט צײט זעלבע 
o iy c 'n e c  iy די אז בײטער,1א די 

 איז יײבא! אװ ײשאן1םעדע ?ליװלאנד
 נאר איז oy װאס אלעס, טאן צו ײט1ג

ױ1 1פא מענליך איצט :  סלאו?־ יאדמע! י
 הלױר י1 העיםעז װעט זי אז און מאכע!

>i n i e און סלאוק־ lyD eooyn יע• .צו 
i y i .צײט

i סאטאװסקי, אײב y i ביזנyס־איײ 
o : y r n םיז i n ,געװ איז ױניאןyן i y i 

iy נעחסטע!  • ly n y i א גענעבען האט ,

 v: ד;״ט ײעגעז ::nyppiy גדינדליכע
 אײגצעד אין האט iy סטױי?. ?ער1יא

ly  iyD,,.îט  פון yציeגדyאמpyר די קלע
 םינאג״ שטיצילן iy:yp ד1באא דזשאיגט

o ציעל y i !סט!ײק ?לאוקטאכע pc גױ 
 דייטליך או; גענוי אויך האט און ?1יא
1 Diy>piyל יeגy אין ױגיאן ארגזע! פון 

 רזש. פון yציêנyאמpŷ די ?ליװלאנד.
i אריבען שױן װי געווען, איז באא!ד y i* 
iy טאנט, iy '  re / l^ oy i םון
P 5y iליײלe^און ?לאוק־ נדע e oo yn־ 

iyo זאל ױניאנס ;e iy3y טאג האלבעז 
ie װײחשעס c די iDO״oy .oiyp איז 

ױ י1 אז געווארעז, טינדױyאםpŷ אױך  י
 יעדען ־אין סטרײקס }yen זאל ניאן
e e r, װאו in ir o p y c i ie o  i y i װעט 

o סײנעז צו אנטזאגעז זיך y i יםענט1אג 
i םיט y i .ױניאן

o iycoyo האבעז ;o iv iy איז 
i n און אנע1ם iy2e i ענטוזיאסטיש 

y די אונטע!שטיצט 've i:yoepy i םון 
 ט,1אגיטי האבעז אח 11באא תשאינט

in זאיעז ס1מעמבע די אז iy i i ie אלy 
y די שטיצעז צו כחות iie ic ס.1ײ?ע1סט

i n ^לע^ט iy : iy i כוױ גיעװען איז 
i y i ,!וױיס־ איגט^נעשאגאל קרײנדלע 

n יחןזידענט, cp y ii האט re ,o iy ip iy 
i y i ?בײ1פא י1 יא!ק, נױ אין םטרײ 

o ''p:yo נױ די פון ly p ie  סאנוםע?־ 1
 האנדלונג י1 דזשאב^ס, און &1טשודע

 םאנוםעקטשױ פליװלא^! עטליכע םון
o iy i צו ניט o y i iy : ''o ײ1ױניאךאג 

 די געגען זשאנהשאן1אינ דער pא נטyם
- קליװלאנד איז ס1ײ1בילדינג־ט  זײגען ־

 די :אישו y^yr די און אײן אלע
lטשוpyDנוeמ y lס lBאװאציy lײ?ס1סט ז 

le c iy i, צוב װילען זײ װאסy lכyי1 ן 
 און טס1סאו די או; ארבמ^־באװעגונג

 כ־1דו אס1 זײ העלםען דזשאדזשעס די
oy .fy ir rd v איז i y i  l y i n e i חוב 

pc און :;עז1י1אנצושט זיך ארבײטע! די 
 יזד י1 זזעלפען צו םעגליכע סyלe טאן

 yשטlע די. איז שטעהמז yװעלכ ניגע,
 װיסען, ניט סען מעז װײל ענטשעס,1ט

tv װעט עס 1װע c ie i י1 נעהטען1פא 
le װעלען v:m איז ,copy: ענטשעס1ט i 

העלםעז. פעז1דא
o די נאך y iy i האט i y i מאסמיטינג 

 בא־ ו:ג1באגײסטע םיט און אײנשסיםיג
 טא: זyלבeה א אג^1בײצום שלאסעז

 אס1 און ס1ײקע1סט די פאר װײדזשעס
 הײגטיגע װערען אײגגעצאלט זאל געלט
i אויב און װאך, y i נאן וױלט ײה1סט 

 שטיצע 1מעה נאך זאל \,r\vm װײטער
רוערעז. נענעבעז
 צו ען1געװא באשלאסילז אויך אי; עס

 אינדזשאנסשאגם, בענען עז1אטעםטי1פ
 אײ נעגען אדויסגענעבען װעחנן וועלכע

 צוועק אײנצינעז חם מים בײטער״ױניאנם
־באװעגונג.1ארבײטע די עכען1צוצוכ

 ען1ג^וא באשלאסען אויך איז עס
 שאפ, ען1יע געגעז ײקס1סט תםען צו

 ײ1ױניאךאג א האבעז ניט װעט װעלכע!
 װעלען ותלכע ם,1סעטבע י1 אח ׳מענט

 כיא־ ט1פלינט*1םא זײן זאלען בײטען,1א
iycsy צו םיגאנציעל אוז !אלי^ i געװי־ 
ײהס.1סט נע;די

 די װ^יפז זעהט, 1איה װי אלזא,
ly און קלאוה־ c e o o y n קליװלאנד םון 

y י1 אין שטעלען זיך o r iy צו רײחעז 
jyc^yi מעגלײ אליפם םיט 1ײהע1סט די 

ינ א ביז כ̂ע יג.r̂זyםולשטע̂נ
i n םאײ לא:; צו זיך האט יכט1בא 
le צוינען, c iy i לאזעז1איבע איך םוז 

o װאך 1נע?סטע 1םא n וועגעז בא!יכט 
i איז זיר טוט עם װאס דעם, n ױניאז 

 װ״׳ז־ יכט1בא א אויך און סליװלאנה אין
i נעז n איז אדגאניזאציאנס-םעםיגהייט 

טאלידא.

ױי די— פישמאן. דוד :פקוםצן. ליחןר *ו
ן אײגע ו גן״ חאכןן סיר װןס לידער מײערע ו

ײ ח*• • עפרע«עג*ליכפ װעי* אוגז נ •IP ן י  י
 ויצלען לידצר פגדערע די י״ײד נומער. דעם

 איחר אויב װערען. וארעפענייג• קיר^ליך
 וועלען איבערנעחםען׳ ילrויו נינו זיד װע■
:ס מ ױיסזאגען אײך טיר ״ ײ *jn y לידער 

 זאל אויסגענוכאגן. עולם אונזער בײ ח*בען
iy»e «ו *ײך, ®*ר פ־צוטומוגג ?ײן עס r װ?ס 

 איתר װארים בעסער און בעסער ®לץ ײײפעי
ז נו*ס גו ןזידאי, דאך װײסט י  קײן באר י
גימ*. ׳סיער
 בן־ *דער ®אנעל׳ די — .2 לאקאל י•

 עס אנגןףיריבען. ♦!®4גי ג«*-ץ איז ריחםער׳/
י ײי םעתר סך # אוגז געזעלן  װ*ס ,yt^Ur י

 פ»רע«^נ«לינם. *ריחער אזוין חאבען מיר
 •ארע§ענםד ry^JU#' ײע* ב^ריחטער״ ״דער
^ די װערען. ליכס װ אבעל׳ װ« בלײבען ו

ארונ«מו^»:ײדען. גיפ ;«ןר דארןי טען ׳איז עס
le״ די r p y ifp" גוגזףייקמ חא■ איחר װאס 

ז ׳עערז לע«פען #®ר׳ן י  ײיצמר ריכ*ינ- ג»נץ י
*ttry4 בעסער. פפקע עס זיך

^ג.1ג ל. װ. ב אין בילמל, דןא* — ינ . 
אן  ®אר• קירצליך װע® •*רק״׳ סקװער ױני

 tv זיר *יחל® עס אסת, װערען. עסענםליכפ
 דאש ווי גוג^פכס, גיכער איז בילדעל ד*ס

 ׳ונ;1■<ןסי y׳no» זון געוחגז װ^רקליד ײאלפ
 ®ילד^רץן. גו געםײגס עס ח«ןם איהר װי לוימ
 איז דאס »ז מפילו אויס ניפ סאנט עס ן>בער

*וגעטר*כם.
גע־ ניט נאך — .2 לאקאל ,1ססא ?. •1
צום •®רםערטיגען צו עס גײט נויםיגע די ה>>ט
גײש קײן גיט יעדענפןלס איז סל ?•דרו

•ל* װערען זאל װאס טר»גע
ײ» יע, — ב. .1  װאכען יאר לעמאנ די ז

ױי rypnn ^גגעפאנגען מיר חאבען  לידער *ו
 ליר איין .גערעכ*יסןײ*י־. נוסער יעדען זוין

 #נער- ®וין די ®ין א״נעם פון םיר דרוקען
ר חאבען ײעלט^ ם^עםען׳ קעמזע ן וי י גע• *ו

»®4 iy t ין גאסןןן« yen«* iy i•\ ל«טערא׳ 
ry לידעי זײעיע און טור, p in דער אין זיך 

ע די זיגם ,;ערעכטיגקײם״ ט. צײטו נ י ^י
 א«»נגער! «ון םיר דרוקען ליד צזי״טע 4

y?* װעלנע r] ■דעם פון םי*גליד*ר ^ בםמ 
 *יטיעז־נזד אונזאך «זן לאקפל יענעם אדער

ry ליד יװײסמג די אט און ׳םאגאל. p m ױ  ס
ר גיט ן קום® oy װײל דער̂פ  סייגליד « •ו
 oy וײגעז םיר *ון לאקפל 4 אוגזער׳ז פזן

י 1 ניין דריקען. צו מחויב  *ם ?ײמנן םי
« זויז דן>ס מחויב. ניט JW• די ני P װען 
 ןאגען לאםיר די, סון ליד 4 דרוקעז םיי

ן צו ו ױ יאנז^ו ®ון םיםגליד 4 י  י
 דןטאלמ נאר oy ם«ר םוען ני®, אדער ניאן
o אז דענקען, םיר װען n ז ליד  דרי?ב*ר. ײ

 ד^זיגע די אין »ז װײסען סיר נמטירליך,
 י*עזיע קײן ני*א איז לידער *דער לידל«ד

 זיך ®רע«ט דאס ס*ר®. זy®oחעכ דעם פון
״ ®וין אפילו זעלטען גאגץ בבלל  ^נער־ די נ

 iדאין אגפאגגער אן םיש «עטען.ןא^«»«ק
TO ײן יעדעכפאלש  מען סילחדי; מביסעל ז

 געבען און אײגזעחןןני®, מעתר חאבען דןןרן״
 *נטװיקלען, צו זיך מעגליכקײט א מענ׳טעז א

רם איז עס נאר אויב  ״V® פ״ין פונק * ד» ̂ד
•v4.®: ד»רי« םיר, דענקעז םענ״עו, ^זעלכע 

ײ אײדער צוםוטיגען זןביסעל גינער טען  ז
 טיט זיך געיעגעגחײם אזום קײן געבען ניט

o און ארויסצו»װייזען. עפעש n איהר װ»ס 
ן *ז םאקע, מיר םײגען צו פרעכט,  די אט ױ

 פרויסקו• oy»y ״װע® לידעײשרײבער גײע
ײ םםחםאצי מײגם איחר װאס סען׳/  ײעלען ז

גען אײך םיר ײעלען ®אעםען, םפרבלײבען  ̂ז
 דעם װעגען חאבען םיר יזפעז-חןןרציג: גאנין
̂ר  צו סחויב עם איז װער געטראכט. :יט ג

o איז ײעלט? 4 פ*רזארגען n דרוי- גאר ליד 
 םון צוקוגפם די פ«>ר עס. םיר דרוקען ׳ב«ר
 אויןי גיט מיר נעםזנן ״לידעד־פרײבער״ די אט
 די װעלען פפר»גםװארםליבקײ®. קײן זיד

 םעהר, לערנען םאלאג® פון פונק 4 ד^בעז װאס
 פ^רםיפען םעחר 1זי ׳זיך פ^רטר»כטען נזעחר

 פערזען, די ®לײםען םעהר אויך און
ײ װעלען  אזרײבען צײט, דער מיט קאנען. ז

 קײן אויך איז ניט, טאמער לידער. בעסערע
ײ *ויב גיט. אוםגליק ̂ל װעלען ז  ווערען אם

y®ס׳, מעחר :rc y rv/  בעשער נעהםען װעלען '
T O rn o לי• ®רײבען אײדעוי תכלית 4 פיז 

ײ װעלען דער, ען צו ח*בען ז  אט :װײז
 לידער! םײנע געװארען געדרוקט לvמv ז״גען

o אזן v i ײן ®בוענדיג װעם ײ בײ ז  נפמח־ v ז
 זיך ח^ען םיר װאס אנפמװלדיגט טוב. ױם

 מיר פ^ברײםער®. עלcביv עגין דעם .װעגען
םיג רvc ןyלםvחyג ח¥בעז  ,IV® ײ עס נוי

 ג*ד — יײנציגער, דער :ים זײט *יחו־ װייל
ynyi:v םיר חאבען זואו אונז, בײ פרעגעז 

tp ל4**4 מי® rra :v לידער־ גײע אזויפיל 
 nvVp ל®vגעײ oy האבזןן םיר און ®רײבער,

בען סיר מאבען. ײ ̂ח  מיד אנםדזנקם. נים ז
 ^ויסקוםען זיי פון y::v® בלויז חעלפען

ײ צי װעלם״. ״ליבטיגער דער אויןי  װעלען ז
iyp אונז :v i l y t y i r עלטען. *דעי דעיפיר®. 
*ן. נים אונז געחם

 צו״ ח*מ איחר 0װא אלץ — ליז1קא אב.
 ז#ד אײז •tyoipva םיר חאנען גע^יקט,

נוםער. קוםענדען אין #רײנגעחן םסתםא ווע®
ר. ז. מ נ ױי o — ו n מעקעל ovu מעו 
t חא® »v ®אונ פון געשיקytר o»ev ו־ איז* 

 אוגו פיק® און נוט nre®»»r ריקגלקוםען.
^iy *ו v ^ אדרעפ גיז

 ברעג בײם זאםד װײסען דעם אויןש זיצען מײר
 װיגם, און זון םון אפגעברענט װערען און
 םעג אונזערע ם׳געהען װי נישט, מערקען און

ברעג. בײם זאםד װײסען אויםץ

 אריסגעשפרײפז מעװעס די מיר זעהען און
 ברעג, וױיסען כײם ים םון חױך דער איבער

ױ װערען םיר  םרייד םון וױלד קעדער די ו
ברעג. בײם זאםד װײסען אויםץ

 װינט דער אונז וועמ שיף וױיסע א :ורארםען מיר
 כרעג, דעם «ו ברענגען זתשײן אנםקעגען

ר עס וועמ שיןש דער ®ח אץ ױ זי  קינד א ו
מ און זון זױן אוגז אנמילעקען ױנ  ו

כרעג.. בײם זאםד רוײםע אױפץ
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פ פון (*לוס ל) ז״
 צו ׳עטעי״ונג אהטיװערע קײן אן ניט

 גאנצען דעם םון יענענס־םראגעז אזעלכע
 םארוױרקליכוננ די וױ ארבייטער־חלאס

 געזעץ איגטערנאציאנאיען דעם פון
 ארבייטס״טאנ. ־^טונדיגען8 אז װענעז

̂ך איז רערוױיל  איג״ דעם םון ראיע די נ
 איע בײ ארבייטס-אםיס סערנאציאנאיען

 גענוג ניט כאראחטער אזא םון םראגען
 בא־ ניט װערט זי און׳ אײנםיוסרײך

 ארבײטער״איג־ די םון דורכאױס שטימט
טערעסען.

 אײראיעאי״שקר דער םון םיהרער די
 גוט, גאנץ אבער וױיםען ױניאךבאװענונג

 איז אינטערנאציאנאל זייער וױיט װי
 ערםאאג. מכטער אן זײז צו םון וױיט נאך
 און רעפארסירעז צו איהם כסדר זוכען זײ

 בא־ ?ייגעז 1923 איז םארםאאקאמעז.
 — סעהרעטארעז 2 נאך געװארען ׳טטימט

 זאסענבאך איז עננלענדער) (אז בראון
 ‘יע איז האםמז דײט׳שען די דײט^). (א

 דריטעי א כמעט באטראםעז יאהר נעם
 צױ מיטגלידעדטאפט. גאנצער דעד םון
 איז װאלױטע־קאםאסטראםע דער ליב

 ארכײטער־באװעגומ דײםישע די אבער
 פאר־ האם דאס און ארים, זעהר געװארען
 הדי־ םינאנציעיען ׳שארםעז א אורזאכט

 איגטערנא־ אססטערדאמער דעם אין זיס
ניט קומען עמלענדער די װען ציאנאל.

D װעדעז, ילײןוױדירט in װאיט עס זוײל 
 דער מיט אגצוגעהן ;עװען גיט געיט קײן

 סך א זיעען יבינו במו אפיס־ארבייט.
גע• פארגאכימסמט ארבײטען וױכטיגע
 יפטאחן האט באװעגוגנ די און ויארען,

געריטען.
 אכד דעם קוטט קרעדיט גרויסען א

 זײן םאד סעלודעטאריאט סטערדאמער
 צוױי אױף סיליטאריזם. דעם סיט קאמי

 חאמ״ טרײד־ױניאן איגטעדנאציאנאלע
 רױם אין און )1920( יאנדאן איז רעטען,

 יא־ געװארעז אמענומען זיינען ),1922(
 ארנײטער־ די רעזאלוציעס. ציפיסטיעע

 חאט מעדנ־אײראיע אין סאלידאריטעט
 צו מעגליכקײט יראקטי^ע א אויו תהאט

 די םוז •לענער םינסטערע די םארגיכטעז
 װען ועאיןציאנעוען, םראנצױזי^־ענגלי׳טע

 צו געזוכט ,1921—1920 אין האיעז, זיי
 אוגגארן קײן געװעהר טראנספאדטירען

 אונ״ אם םוץ צייט ד?ר אין פױלען, און
 סאװעט־ אױף אמריןי ■ױיײטען זינינען

רוסיאנד.
 האאג, אין איז ,1922 דעצעביבער, אין

 אינטעדנאציא״ אן פארנעקוניען האיאנד,
 רער װעלכען פרידענס־קאננרעס, נאלער

 אוים־ האט אףזאטטערסעק טרײד־ױניאז
 א נעװארען באיטאםעז איז עס נערוםען.

 דעם םון קאמיטע אנטײרןריגס ספעציעלע
 אן און אינטערנאציאנאל, םרײד-יוניאז

 האט סאלעידטאן אינטערנאציאנאלע
 פון םאנד אנטײקריגס אץ אריענעכראכט

 איז ביסלעכװײז נולדעז. טויזענט 200
אײנגעמלאםען. ארבײט דיזע אויך אבעד

ט איץ אױןי כלויו i איז גע̂נ n אמר 
i* סטצרדאמער r w w r•

in? נעוחנן y אפצוחאױ—•ראדוחטיװ 
 ער1ד קאנגרעס^ און קאגםעוענצען טען

̂ור v* וחנרטח •ראשטי״טאר  ל1® יוכ
ijtijtfp אױסערריכעי דער וױ M V M י 

 קאד א»ן גאר האט נאד״טוג; װיכטעע
 ׳*,אדנ װעגען האנגרעס דער — םערעדן

 -אנגצחאי א*ו װעיכער טער׳עמיגראציע,
 מאגאט אין יאגדאן־ אין געװארען טען

 אױוי אױף אבמד זיך האט אייחנר ױגי.
 ,ד געטאכט קעגטיג קאגגרעס דיזען

 לאסט גאגצע די ארױפלײגען טענדענץ
 -פאראגטװארטייכ און אקציע דער םון

 אר־ איגטערנאציאגאלען דעם אױןי ?ײט
 דט ?ען װאס ?יפענעװע, אין אםיס בײטס

 םון לײזונ; צופרידעגיצטעיעגדע א זײן
ארכײטער-^טאנדױגקט. דעם

 װעלט-מיחטח דעל נאך מארגען אויף
 איײ אץ ארבי-טער״סלאס דער זיך האט

 ר״וי גײסטע ארויסגעװיזען ניט רא*ע
 זײגע פון םרוכט די אויכצונוצען גרײט און

 ארביײ די האבען אםט דערגרײכוגגען.
 דיעדע אין טאכט םויע די געהאט טר

 װאס געװאוכט, ניט האבען אבער העגט,
 און טאז׳ צו איהר כייט אן הויבט טען
 רארםען ארבײטער־אידעאלען די אזוי װי

 אבער איז דערװײי װערען. םארוױרקליכט
 די או; אװעקגעםלױגען, צײט •אסי;ע די

 םארבליכען איז כיכיאן נע׳טיכטליכע
אונערםילט.

 אגכײטער״ דער דורך טאכט איצט
 יעארםעז א װעלט גאנצער דער םון קלאס

 אן אין זיך נעפיגען טאסען די קריזיס.
דארף װעלכער צו״טטאנד, ־ איבערגאננס

i אוס וחנח̂ו נטגוצע f r n m ra r 1צ « ̂rt i r, ♦ד *v rriiv 
̂טער די אץ rצ iw ארנ n וחר •ח 

 ױ״1 חנצד1טױינצ דער ^טאדשעה רען
rw ימן w t ד״פייג«ר, /״<«( די n■ 

um סטרט y יו׳גמ׳ות** די װעט’* '• ^ 
m נאװעגװנ טרײר״ױד^ן W  If W\ 

r »ו נעהענטער i f l ’ H אין *יל«ן נוױס׳נ 
 די »ז ויט»טען1רןן די טיט סאדגרייד

י*הר. 2S לע>וטע

 דעם איכעד סימ##דום א
סטרייל,. מיינער ענגלישען

$■ovn טען6 רעם ןדוענט, ר«ונטא;
 ,1חזי <ו»עריי סענטדאי אין װ«ט נער,

 )yo>«nyj עװעגיו טע3 און סטריט טע67
 ססר״ק דעס אינער םיר«אזױם א װערען

 סיס• דער אין דיינערס. ענגייעע די םון
 נאװאוס- נאטיילינמו זיר װעי׳ען ואזיום

 או•8 סארזאנילונג די און רעדנער, טע
א־נטערעסאנטע. זעוזר א זיין iv ׳עארענט

 די ■יײן װעיעז רערנער ר• צוױ־עעז
װיייאש נישאוי :■ערזאנען פאינעגדע

 כאלדוױן, ראדזעער נראון, םאנטגאטערי
 ׳-לינערטים ״סױױל די סון דירעקםאי

 אםא׳ןיא״ם נאנעט, ם. לואיס און יוניאן״
 ראנערט און ״;ע׳שאן״ דער סון עד-טאד
 ״ײא־-יןערט דער םון דירעהטאר וואויף,
םקול׳/

םע:ט. 50 א״נטי־ט

 אן פון װארט דאם—״קעמעלם״
רױכערער ערפאהרענעם

 םינ*■ »לע •רוכירט האבען װ»ס םענשען צדלי#נען
 דעם צאחלען געקענט האבען װעלכע און דעטען,

 צו צונעבונדען נעװ^רען זײנען ׳■רייז זזעכםםען
 8 כײ קעםעל אױם נעחםם יאהר יעדעם קעםעלס•

רױכערער. ערפ«הרי<נע פץ «רםײ וואקםענדער

 אא רויכערען פון געשיכםע גאנצער הןר אק
ט ̂ייגם^ל  װײל קעםעל, װי ליעכליננ נעווען ני

 פאת גלײכעז• קײן האט קעםעל ייון גוםםקײם די
 צו• אטת׳ער פ«ר ׳ם«ב«ק פון קוואליםעם ריכטיגען

 בײ אױםגעחםען ם«ר רויכערען, pe •ריחןנחײט
 םת כעסםער דער ׳»לײן קעםעל שטעהט רױמןחןר,

ןזיגארעםען.

ל וועלם, דער םון ליעבלינג דער איז קעםעל װיי

 קלענער• ניט קײנמאל װערט קעמעל םון חנאה די
ײ זאלט איהר װיםיעל אײנפאך  רויכערען, ניט ז

ײ ווערען  חרטח ניט נאך האט קײנער דערעםען• ניט ז
 קײנ- לאזען קעםעלס קעםעל• א רויכערען םץ געחאם

װידער-טענ^ סינארעםישען א איבער ניט מאל

 hהנא אםת׳ע ערשטע אײער אז גלױבען, םיר
 פארזוכען װעט איהר װען קוםען וועם רױכערען סץ

 די פראדוצירם. נאםור וואם םאכאק כעםםען דעם
 לא־ וועלט דער אין םאבאק-ארגאניזאציע גרעסםע

ץ T«' דעם  פו; ליעבלינג דעם יעצט פרוכירען צו «י
רויכערער. ערםאהרענע מילי^ען

קעטעל!. א נעהממ

R . J . R E Y N O L D S  T O B A C C O  CO . .  W I N S T O N - S A L E M .  N, C.

ט איהר עז קענ ערדינ ד דאלאר zoo במ w פון פ לי ט ענ כ ע װ
בעריחםםער דער אץ קורם א נעחםט

סטוהל דעזיינינג מיטשעל
גארמגם^ םאר לײדיס און סליידער סינחור און םיםמם טרויען, סענ׳ס, ®ון
און דרײפיט נדײדעג׳ •ענתתס. גיטמו ווו מרנעו דיייממג ••ר ספוחי סינממל י•

*יז j י' w tp םתזס״ mmm ̂ײדער. נממ״ם »ח ג»יס?<ס• מר &»ר
ר גצנו־יטמם מ j* יאחר. 50 ײי

י ויױיגס oyn two י
t םיסטענמן, ניש ניתאיחמנן, o o n .חנזויסאצמז I W M■ ..

* • ײ ״ • “”* י י » iw w ̂ װײדזשמ• נוסע וווז f u \ ״ §
ײ * ײ r«איז מנ«ד סאד ■ראמסיאז י r,1 את ן I f c t1 •׳ J

ד___ ח מ ו י י x ױיטצולעת<ז. r« איילם י  & M /  B
י י י י ײ ״ ייי ייז irw״ מממ• ימאאזףם " ײי««י •י י

ןןן,> _ נטאייע>אח|מ̂אווו ^ מז. »נ H • סי w l l l

ו י י p חוםאנססרײשאז ײ d יממנר J m w

J59TO װיסקאגױן נמלןפאן יאר^ גט םטריט, םע37 •ועםט נ

 ראדיקאלעג שטארקסטער pn גרעםםער דער אץ
וועלםג דער אױף *רדען *רכײטער אידישער

oo,ooojoo^$2 — פארמאגט
 xx/83( — מיטגלידער

740 — ברענטשעס

TT «•««■ רי» ארג חװ־
«מא*ם•• ײיבאיגןן מו
w ••ייאיאיו יױ ײ«ז

נ דעו י  קול• דןר «יו רינג *
h «ײ h b אידי- ח(י אין 
flvw ארנ״«עי ׳יער iM P•

 אידי• אײנציגער דער איז רינג ארבײטער רער
 סאנימאר־ אײנענעם אן האט װאס ארדעו, שער

מיטגלידער. סאנסאםפטיוו דיגע פאר װם
כת p #18 עיםער אין *רײננענוםען ווערען םעםכערם

יאהר. 46

י אויב ו י I אן <ײו1 ויך אליסט םיםגליד. יק8 גים נאד זיי׳ם י

יײהיאז ייד *זינ«»«’»י ניד
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ר ע כ א מ ס ע ר ד
.22 יוןל,א■ סװ געפנע־ס

m% די m װ ימטיסע י
— מיטען וחנט —

ען ת, דיז ב ען23 דעם ש ר, ט ע ב א ט מ ד סו א װ ח א ױ ׳פ
ץ ס א פי ר פון א ע i ד s  , m v ט ס ע ע2ו װ ט ט ױ ט ס

קמנדידאטען. נעגען אכדזשעקשאנס אויםצוחערען
י װאס יערער י  סאגדידאט אלס אננעחםען װיל אין גצוואיעו נאסינירט י

מ־טנרעננען און אטים«8 דער כעסאר קוסען «װ אױפנעםאדערט איז
1 1 ביד. ױגי^ן

 אוז סטי4י פוז װערעז ארונטעמעגוםעז װעט קוטעז ניט װעט װ*ס יעדער
1 1 ׳ באיאט. אוים׳ן ארױף ניט װעט

̂וס טעמכער יעדער יעקיצאנס האט װ ױעי׳כען אירגענד גענען אבד̂ז
 אוז אכדזישעקיעאז דער צו מעידעז צו זיך אױםגעםאדערט איז קאנדידאט,

̂עקיטאן 1י״ * קאסיטע, ־ל
̂נענדע :נעװארען נאמיגירט זיעען פא

יוױסשליסליך קרמט

א ני ם מ  םהעע מ

סשא צוומס«סשני

 טשארלס כאיאמאן
דזייולױס פא̂ט:אי דזשאזעיי ספײםאן

ד םאר ע ר שו עז ר ט ר־ ע ט ע ר ק ע :ם
 צ׳נאייס זימעיםיןן

דזשוליוס האככלאן

א־ ע פ לוןיז • י • V ■י- v 1 I י
װ טי קו ע ױ קז ר א א ס ב עױ ב מ ע :מ

מאיער ?י־אײדן
 ראוז װארמיס
פי־ידמאן

ל װחײס סחעע לי

לק^װיץ  ױאוז .•̂ו
 איזידאר פאיביאזיד

איז װארטיס י סאי י ~ ־ ״ v» v -ו*]
 איזידאר ;אידבעי־ג

 עדװארד רע־ט
 י*ואיס גודנלאן

 א::א סיידמאן
 י־ינא קלײן

 בע־יא ראטפ^יד
א ראטש

 לי:א גודםאן
 דימו אײנער
 :ענדזשאסין מיל**עי

 וזעירי קעניג
 סעיע :עגון

 סלרע דאסגעי
 פאניא ב^יײקון

 מ. םיהדא
 י. י^ינער

 ‘«ערי ערן1חאל
 סאניא גײםאן

 סילי סיוםאראדין
n^p',r קויער n 

 מערו שאר
 סילי יאזעגבערג

 אגנא בארקין
 אנגא גאי?ש

 אדעל תיײסײםער
 אייעקס קונמץ
 דז״ײקאנ 4םיגדאי

 חײםאן בוקסיאן
 אננא םעשיסאן
 דזשאזע• ן י גאלד׳יטי
 גינזבעייג

 בעי־שא ק»ילאן
דארא ױבינשטײן

םא־
 סערע יוײנשטײן

 װילליאם זאסלאװ
 לינא טײלאר
 פעני קענטאר

 ■אלי יײזענשסמט
דזשײ. סעמדײן

 ראוז ײילליאם
ר^זעגנלום

^  װילליאם בי
דײװ חאלעגדער

c חא̂ממאן
 פענ;י סטוירט

 אײזיק װײנשצ־ין
 דזשיי. געיטער

 סיי*י בערנשטײן
 trr? פאקס

 אגגא סאסנאפכקי
 עשא יאנינסקי

 דזשאו רובין
 ?י*** סילװערשטײן

 אגנא סינטץ
 סילז סאגאראדין

ײ ליאטיז  אי
בין  איװא ױ
 *״ב לויין

 רא-ז פזוסעםוו
 סזייל גארדבעי?

 ןויללימם אײבער
 דרעססאן
 נײשען בעיטאן

 סאיא װײנשטײן
 דזשאו קו«ער

 *ננא קלאנארמ
 ראו פירסקי
 העררי קאלטאן

 װילליאם בלצק
 סילי פעלער

 איינ שנײדער
 דזשאו םחאסאס

 איזידאר מעי
 סעם שגײדער

 סעם זי«ער
 םאריס ראזענבערג
 טשארלס כארגא׳ייס

̂יײקאנ קאץ רובין בערגער  ת
 דזשולױם לײבאװיץ

יאם חימעלפארב

 םערי גא׳יגןאן
 דןעײ. שײנחאלץ

 רוסת סיטיייעפסקי
 עטהעל מיללעל
 א. מעדװין

 ראוז זוקער
 נ. העריגג

 א. קערקעײיץ
 סאןיא סוײן

רובין שװארץ
י. ג״יעז

 סעם איזראעל
 ם״ײקאװסקו

 בלוםשכײן
 ח. סטוירן
 פיענק סענדעל

 ט. גדאז
 נען שוי*םאן

 י7«י ;ריגכערג
 סעם ג^לד^*ײן
חויז  נײםען װײג

 בעקי קויער
 איידא בידנבאום

 עמחעל םיללער
 אײב ענײדער

t r n p\ כערמא
 בעגדלאװיץ

 דײװ חאלאנדער
 לואיס קענסאל

 תערי גראססםאן
םלנדעל
 גאססי ביטמער

 לואיס אבדאםאװיץ
 בעז קיפגעס

י  יפמאן י
 םאקס כהן

 קעיגגער
 פרענ? סטארםס

װירדזשיגיא עלען

סל דעדידננ ׳יקשטײנ׳ס
יןןרק נױ :רענד 265

(1» קריס»י כע«.  רך00צד« יזל. סטס •אדסײ•
9 4 8 8

י•1מ? ײר סקול אוןזנ קאטיע נינג,
 מע:* לײדיס, *ון ®יגעז יילע זי,י גרײדינג

 •לטערנ■ גאז־סענטס פןר און סדיילדדענס
 •רײזןי. פעסיגק נו געשניפדןן מעיעז

יאנור גאנץ י א«ען איז סקול די

אנריקולטור אידישע די  
סאסייעטי הירש) כאדאן )

■bmm * םים ס»ריתרס (!,̂סונםם אלע זןלפט  
ווי אח פארםערי װענעז ?V •אוים  foorp « איתר 1װ* ״יײנדמרס׳ םיז וחיטעז  * ®ארס ײ*ר .

צייים איחר אײד#ר דזן»אזיסס *ימ? ניט  . יונז םיס יױ . «ר «מ«י.ט איז טיט ײ« ד»ם ימתר ̂ל י״גיט «יעי ירײנם« י«יו ביז • •יז — *** *'יסיי יגי,י%  ■®J כיז - זונםאנ vi)B 1\ ז 3 
/•cRicultural toatrv. we.

L ן. ib« Y«b am

:קאמיטע סירךבענעפיט דער
 בען קװיטכער

 סילי פעי*ער
חויז נ ױי  ו
 קראגחארט

 דזשעני םעדװיג
 איזידאר ^ערםאן

 אסתר לעװין
י טדידםאן ז אי

ו1 י

 ןףיקױ באיקאןם• תז
 דזשעני גאלדען

 דזשי האלעגדער
 אלי1 סעלםאן

 לײבאװיץ
 ױילליאם אלטבאר
 ח. סטוירן

רװיננ כחן  אוי
פדענק םראגםאס

ױניאן, ̂דרעפמאכער־ דרא^א

םעהחןםאר. פארטנאי, דזשולױם

ס ער פ תן הלןוסס r& ו
75 S M W5«;י!

ױ י אונו װןא איחר וױיל י
ןו חןנען דייוז

ר עו םי כ « געםופס ח
123 ps ו עװענױ, פיגפם׳נ»

עװ. פינפטע 321
̂אר סעז1 םטריט׳ םער32 כײ.דער פ
 עקס»רא אוי»געפי?ס« ת^גען מיר

 •רעס״• «ו נרעמלעך וױיער סאני#איי
ן 0«»ל װעלווע*,  ח»• םיד בעייױוײע. ױ

 םאר• אין סטימעדס בעסטע די דזױ בזוו
 גאראנטיל א סי® סטים גור׳יהענע לעט,
ינס.0מא׳ פינקינג אויד

̂ע אײן לארעז םיר  דעזיײ ׳יעסעדס1 א
 ;ײע די זעחן קוםעז צו באסעס און געיס

 און ני״ענױע** ווייער די דן® סאדעיס
װילממעזין זײנען אלע סטימערם.

י ש *םעריהמו ו  און פלז
פ ע װ ל ע װ װ מ ס מ  &ו

אני פ מ מ
ע 321 ט פ ױ עוד״ פינ ארק נ י

̂עפא(  .6651 און 6650 אשלא;ר :סע
אטענז־עט שנעל ארדערס קאונטרי

v ה«ט עם װי איהר׳ ױײסס i די *נסױיהעלט 
 אםעריגאן אין כאװ^נוננ ארכײמער אירישע

 אינםערנײשאגאל דער פוז נע׳ייכםע רי ימזם
«, װארקערס נארםענם יײריס  דר. ®וז ױני
 *לץ סיס וועט ייחר אח תחיז״ מאיס

ורערעו. c '•״*״«:

Union Stamped Shoes
We ask all members of organized labor to 
purchase •hoes bearing our Union Stamp 
on the sole, Inner-sole or lining of the shoe.
We ask you not to buy any shoes unless you 
actually see this Union Stamp.

Boot & Shoe Workers* Union
Affiliated wUk the American Federatkm at Labor 
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׳י ־י׳ '׳י - - ״ ׳־ י י- ייי

mij.M. «-y —0*) «■>*: ■י,  Worn.״ »Ammy*n י ׳,*»ו ■ י 

1U J 1I I I  « 1iy * a a  , i i i r n fI , ■ I r ך,
: n  i l  U 'A

 םקװער יוניאן spin דעמאנםטדאציע ־ פראטעםט
מײנונג ע*ענטליכע די אױןפ רודעדט

אוו, גתיסען * »רױס חסט זיגמ#ן סרעױדענט פון סטײטסענט *  ®יחרער #רנימוער ^ױזענטער *עחנדלינער — #•י
 סר « טחזגען דעסאנסטר»טען — •*רק, סקװער ױניאן אץ דורכגאמען *לע *ין און סקװער ױגיאן דעם אץ

אױס*ריסטען. כאראקטעריםטישע כױט •ל»<ן*מען

 אױוי •ראטעסט-דעםאנסטראציע די
̂טען סקװער ױניאן ̂נ  אין בײטאג, יפבת י

iu דעם געגען •ראסעסם r p J it r n rK אין 
 געהאט חאט סטרייק, סיאוקמאכער דעם

 אױס* האט עס וױרסונג. נעוױנ״שטע די
 מיעונג, עפענטליכע די*אנצע נערודעדם

 קאפיטאא;סטײ די געצװאונגען האט און
 קיאױד װעגען שרײכען צו ■דעסע ׳צע

 בילדער דרוקען צו און סטרײת מאכער
דעסאנסטראציע. ךער םון

 איז דעמאנסטראציע - ■ראטעסט די
ױ טרייד דער פון געװארעז אראגזיעירט  י

 טרײד־ױניאנס &יע םון גיאךקאגםעחן^ץ
יארק. נױ גרײטער אין

 געמעלדעט כייר האבען װאך יעצעטע
 •רא״ די דאס *גערעכטיגקײט׳/ דער אין

 איג- דעם געגען מזןסט׳דעמאנסםראציע
 און קלאױדסטרײק, דעם אין דזשאנסמאן

 ברוטאלי״ דער געגען ■ראטעסט אין אויך
 זיך האט װעלכע יאליצײ, דער םון טעט
 דעד אויוי אװעקגע^טעיט אםען גאנץ
 םאר־ װעט — באלעבאטים, די pc זײט

 געױעץ איז אזױ האא. סיטי ארום קוםען
 ױניאן ־־ טרײד דער םון באשאוס דער

 אויסגעארבײט איז עס און קאנפערענץ,
 זאא עולם דער דאס פאאן א נעװארען

 און סקווער ױניאן אױוי אויסקאײבען זיך
pc דער האל. סיטי צום מאר״שירען דארט 

 קאםיטע א דאס געווען, אויך איז ®אאן
pc םאר^טעהעד pc דער־ זאא ױניאגס 

 איהם און װאקער, סעיאד פאר ײ:ען5?
 דער געגען פראטעסט א איבערגעבעז

 דעם אין פאאיצײ דער pc ברוםאאיטעט
 האט דעאעגאציע די סםרײק. איצםיגעז

 כא־ דעם מעיאר, דעם אגװייזען געציאמ
 םאאיצײ די אזוי װי שטאדט, םון אעבאס

 זי אזוי וױ סםרײק, דעם איץ האנדעאט
 אזוי װי סטרײסער; די צו זיד באציהט

 א אהן ארעפםען םאכצן פאאיסאײם די
 די איז ישאעפט סען און אורזאך, ׳שום

 סטרײיןער הונדערטע ^פאטרוא־װאנענס״
 באיטטראםט ווערעץ וועאכע טאג, יעדעז
 םייזאד כייט און געאטײטטראסען מיט

טערםינען.
 װײזען נעװאאם האט מען קויצען, אין

 פארטיײ װי םאקטען, מיט מעיאר דעם
 גע־ װי און זיך האאט פאאיצײ די איש
 בא־ די םון אינטעדעסען די דינט זי טרײ

אעבאטים.
 דעפארט־ ־־ פאאיצײ דער אבער האט

 א ארױסצוגעבען אפגעזאגט זיך םענם
 פראטעסט־דעמאג־ דעד פאר ״פערםיט״
 ניט פשוט האט פאאיצײ די כםראציע.

 סםרײהעגדע די דעראויבען נעװאאט
 ארביײ אגדערע אױך אח האאוקמאכער

 איז באטײאיגט זיך װאאטעץ װאס טער,
 אײ מארעירען צו דעםאנסטראציע, דער
 סײ צום ארונטעתעהן און נאסען רי בער
 אבער םעיאר. דעם ״באדערעז״ האא טי

 פרא־ די איננאנצען ^םערעי װי אזוי
 ניט מען. האט טעסכךדעפאגפטראציע

 געװען שויז װאאט דאס װײא געיןאנט,
 די האט מאם, די איבערגעכאפס צוסיא

 פאר־ א אפצוהאאטען דעראויבט פאאיצײ
 אונטער׳ן ״סל«ווער ’ ױניאן אויף זאמאונג

היםעא. סרײען
 ניט פאאיצײ די איז ׳שײנט, עס װי

 pא סםרײקער די צי זיבער, נאר געװען
 װע־ סטרייקער, די פיט סימםאטײזער די

 די טדרנה. דער אין האאטען זיך ̂ען
 טא־ נעהאט, םורא דיפנים האט פאאיצײ

 סקװער ױניאז םון פאסע די זיך װעט םער
 םער־ א אהן האא סיטי צום טאן אאז א •

ױ גאגצער דער איז דעריבער pn םיט,  י
 ,pc ארומנערינגעאט נעווען סהװער ניאן
 םיז קײט אעבעדיגע א זאגען, צו אזוי

 םעדד םיט םאאיס העפםענס, פאאיםאײט,
 אױסגעזעוזן האט עס אח םערד, אהן און
ױ  נאך איז טאמער צייםען. םאחמה אין ו

 אנ- געשטאנעז איז װײנינ, נעוחנז דאס
 •אאיםלײט ספאדדאן גאנצעד א געגרײט

 דער אין נאס זײטמער א אין םארד םיט
 ױניאן דעם אנטימננען סטריט טער16

ביא• אאטער אז ®יז הייוי א אין סמווער

ײ דימ, r מ^טאנמן וײגען ו n j, -װאר 
 ארדסצואוײ סיגנאר דעס אױוי טענרע

 אױנ ̂&אאנט, » אנצוסאמען און סען
נױטיג, וײ\ װעט דאס

ען דט חאט פאאיצ״ די אכער  באה̂ו
 ^טע• א סאכען י1 אױ געאעגענחײט ?ײן

 סטר״קערס, די פון מאסע גרױסע א מנג.
 ארגא- אנדעדע סון סיטגאידער אויר pא

ו חאכעז ניזאציעס, י  אױוי סאחןאינען ז
 ־,סר ״פױן חאבען מיר װי ססװער, ױדאן

p באמערהט, העד k פאמעסוטען איז עס 
 דעמאנ״ אײנדרוקספואע די פון איינע

 עס װען האט ייארח נױ װאס סטראציעס
 אויס• זײגען סקװער אױס׳ן נעזעהן. איז

 -פאאטסאר אײגיגע געװארעז געישטעאט
 הא״ רעתער סאדשיד־עגע װעאכע סון מעז
 פראטינסט העםטיגעז א אויס;עדריקט בען

 קאאוח״ איז אינדז^אנ^אן דעם געװען
 פון כױטאאיטעט דער געגען און סטרײלו

פיקעט־איץ. דער אױף פאייצײ דער
 יודאן אויױ םארזאסאוגג גרױסע די

 ברױ םון געװארען ערעסענט איז סיןװער
 האםענמאנער דעם pc בודיש, מ. י. דעד

ױ טרײד פון סעקרעטאר און סארבאנד,  י
 האט ער װי נאכדעם קאנפערעמ. ניאן

 פאאט־ דער סון סארזאםאומ די ערעפענט
 צעגטער איז געשטאנען איז װאס סארמע

pc אנגע־ איץ־ סעז האט ססװער, ױניאן 
 פאאטסאויי אנדערע די pc רעדען פאנגען

 געװארע*. אויפנע׳שטעאט זײנען װאס מעז
 און קאאוק דער םון רעדנער צעהגדאיגעד
 אגדערע פוץ אויך pH ױניאן, דרעססאכער

 דעם אררעכירט האבען ארגאניזאציעס,
 אױפגענױ חאט װעאכער ׳עואם גרויסען

 יעדע^ אאע די באנײםטערומ מיט םען
 ̂״א־״סען א ם־מ געיןאונגעז האבען װאס

איגדדשאגמישאן. דעם נעגען עראטעסט
 זײן נעזאאט האט זיגמאן פרעזידענם

 •רא־ דעם אױף !־עדנער די םון אײנער
 סקווער, ױניאץ איז פארזאםאונג טעסט
 םאר־ איז נאכמיטאג ישבת װי אזוי אבער

 צוױ-שעז קאנפערענץ אעצטע די געקוכיען
 םאר־ און ױניאן דער pc פאחשטעהער די

קאונ• אינדאסםריעא דעם םון ׳עטעהער

אוגעכ*א• נאכדעם ?ץ• חאט װעיבמ
 mv< דט דגמאן ■חנדדע;ט חאט כצן,

 פאדזאמ- די אדרעסידען פוסאן קעגט
» דעױנער חאט ער יונג,

 דעס עגטהאאטען חאט װאט סטײטמענט,
 גע״ חאט % װאס רעדע ךער פון עצם

 גע• םאמעאעזען איו װאס חאיטען, זאלט
 יעוױן, בדודער pc סקװעד אױפ׳ן װארען

 ארכײ• סאכוױי די pc ארנאנ״זער דער
 סטײטמענט, דעס יארק. דו pc טער
 צוגע״שײ׳ט האט ד/טאן פרעדדעגט װאס

 אױיי געדרוקט #פינען אעזער די װעאען
 נוטער :טי:עז1יה פרן זײט ער״עטער דער

״נערעכטעחײט׳/
 ױניאן אין דעײאנסטראציע דעי אויזי
 ;עװאדםעז כאזונדערס זיך האט סקװעד

 אױפישריפטען, פיאע די אױגען די א*ן
 געטראגעה האבען סטרײקער די װאס

כע pc אױפ״צריםטעז  אראפ־ האט עס װ̂ע
 די פיאטעסט. חעפסיגער א געאטעטט

 נייר ציפיא/ געװען זײנען ״אױפיעדיפםען
̂ע זײ זאאען  אין איבערגעבען קענען א

 אויפערים• די פון טאנכע צײטוגכ. דער
געאױטעט: האבען טעז

 חײז ניט טאכען ״אינדדשאנקישאנס
קאאוקס!"

 סטייײ צו או:ז צוױנגען באסעס ״די
 װעט אינדדשאנק״״יאן דער אבער ׳ר,ען

. סקעבען!■״ צו צװינגען ניט אונז
ײי קעכיםען, באסעס די׳׳  דור׳טטעז זײ װ
 טיר וױיא קעמםען, טיר טיאיאנעץ. :אר

פוטער!" טיט בדױט האבען װײלעז
 כא־ דעם םון אױפשריםטען עהנאיכע

 הונדער־ די אין געװען זײגען ראהטעד
טער.
 סאיעגדיגט זיך האט םאדזאטאונג די
 דעםאנסטדאנטען די םרידאיך. און רוהי;

 געיעגענהײט קיין גענעבען ;יט האבען
 איהר ארױסצואוױיזען פאאיצײ דער

 פא:א:* זיך איז עואם דער כריה׳׳טאסט.
 א אױסנעדריקט האבענדיג דעתענאגנעז,

 אינ״ דעם בעכעץ פראטעסט העפטיגעז
 דער נעגען װי גוט אזוי דזשאנק^אן,
פאאיצײ דער pc ברוטאייטעט

ע צי לו א עז ן ר טעל־ א «  געםע
א עזמ י .8ש

 נעםע־ דמם פון ארנײםער ו*י םיר, /
»i טעאםען r, ט ?ארען אגי, מוו א  ״י
 באלעבאש חזם פון נעחראנען האבען

ר סרימ״ א אױף דא(אר « » י *  י
ײ באעלאםעז tvayn ארבײטמר  ׳*א« א נ

 די «ז אוועקךינעבעז געלט דאס סיטיגנ
•טדײקיד^

נרום, בריחנרלימז םיט - ־*
[v , .סעקסמ^ א V

ישאפ״טשערמאן,
% * :J& i .ורי«די£רה% רײזמאי

פעדע אמעריקאן דער פח אף&וא רער
m דנאר אװ

 ארבײםער• ארגעניזירםער דער פון םיטגלידער און בעאםסע די צו
!כאודעגונג
 פארנעכראכם איז קלאוקםאכער סטרײקענדע די פדן קאםף גרויסער דער
 לײ־ אװ םעדערײשאן אםעריקאן דער פון קאנװענשאן דער אוי^ געװארען

 די דעםראיט. אין אקטאבער, ט;ין4 דעם אנגעפאנגען זיך האט װעלכע ב»ר.
 װאיר־ גארםענט לײדיס אינטערנעשאנאל דער פון פארשטעהער און באאםטע

 אז קאנװענשאן דער אױף דעלעגאטען די אינפארםירט האבען ױניאן קערם
 אנהאלטען צו אוט קעםפעז קלאוקםאבער םםרײקענדע טױזענט 40 װי םעהר

ײ לעבענס־באדינגונגען. םענשליכע  ארבײםם־באדינגונגען, געגען קעםפען ז
 װאלט אץ סװעט־שאפ דעש צוריקגעבראכט צײט דער מיט װאלטען װעלכע

ארגאניזאציע. זײער פארניכטעט
 געקעמפם ניט האט ארבײטערשאפט ארגאניזירטער דער פון טײל קײן

 און סטענדערדם און באדינגונגעץ ױניאן אנהאלטען צו אום העלדיש מעהר
 אינטערנעשא־ דער פ.ץ קלאוקםאכער סםרײקענדע די װי אנערקענונג ױניא;

 און םטרײק פון װאבען לאנגע די ױניאן. װאירקערם גארםענט לײדיס נאל
ג ניט האכען קאםף ױיני ײ ױניאן. דער פון קאםע די אױםגעשעפם ו  מוזען ז

 זאלען םאםיליען זײערע און סטרײקערם די כדי שםיצע פינאנציעלע ראבען
םיטלען. לעבענס נויטיגםםע םאםע די וױיניגםטענם אס באקוםען קענען

 פאר־ האט לײבאר אװ םעדערײשאן אםעריקאן דער םון קאנװענשאן די
 די שטארק װי באגריפען האט זי און םטרײק דעם פון אישום די שטאנען

 מא־ צו אינםטרואירט דערפאר האט זי הילף. אין זיך נויםיגען קלאוקםאכער
 אינטער־ דער חילף צו קומען צו באװעגוננ ארבײטער דער צו אפיעל אן כען

^ נעשאנאל  צו דארום אפעלירען םיר ױניאן. װאירקערם גארםענט לי
 בײשטײ־ צו באװעגונג ארבײטער ארגאניזירםער דער פון םעםכערשיפ דער

ײ געלט װיפיל ערען  קלאוקםאכער די העלפען כהדח אלע מינו און נאר קענעז ז
ערםאלנ. םיט קאמף זײער ענדינען יארק נױ פון

לײ־ אװ פעדערײשאן אטעריקאן דער אין ױניאן אמטערנעשאנאל קיץ
 פון אפילם די אױף שנעלער און װאריםער אפגערופען ניט זיך האם באר

ױ נױט, אץ געפונען זיך האט װעלכע ארגאניזאציעם, שװעםםער  אינ־ די ו
ױניאן. װאירקערם גארםענט ליימם טערנעשאנאל

 העלדישקײם דער
 זײער אין ארױס

םאכען צו אויף אײך
 ׳ניישטייערונגעז. שנעלערע װאם אץ גרעםערע װאם

ו לאנע די
_ י עיע _......................................_ . . . ____________
װיפיל שיקם שנעלער. װאם חאנדעלט ענםפער, אייער או נים לעגט לער.

זײ־ און קלאוקםאבער םםרײקעגד•^ די ערנםטע. אן זעחר איז ע
שגע־ װאס קוםען טוז חילף די אוז ן* און חילןז אײער אין זיך טיםיגען פאםיליעם

 כיז סטרײהעז װעלען קלאוקםאכער כראווע דיזע נאר. ?עגט איחר געלם
ײ ̂. פארביטערםען און נו־ױםען זײער געוױגען וועלעז ז  אר• די אויב קאם

ײ ארגײםערשאםם גאגיזירטע ם.ז ע ײ װעם אץ פינאנציעל חעלפען װ  כא• ז
םעםבערם. נױטייידענדע זייערע פאר נעים געגוג םים זארנען

מ שיקם  דער פון םעקרעטאר םאריםיײ. פרענק צו גיישםייערתנען א
םי. די. וואשיננםאן, לײנאר, *װ פעדעריי״*ן **זעליקאן

:o r מ * » מי  חעלסח י
ר ע ט מנ

o סעטמלייט די n  fie חעיסח ױגיאן 
ו חטלט צעגטער י ן ז י  אױסנריי• איין י
V איצט װערט עס און טערען, W ן » 

 פון טרנײטעד צו אױד חילף סמדיצידשע
»n n i .אונ• סערסממימ 126 ױני«»נס 

 /ן•3 זײנען טריטנמנטם און טעדזונוננע)
ר 1פי סיטגלי^* צו נעװארען גענען  מ

ױ װטירלערס ליאדינג אפאמאסייטעד  י
 יאחר. ח״נטיגעו »; *גפאננ זינט ניטו
 נע״ נעסאכט זיינען אוגטערזונוגנען 43

^ אויף װארעז טגרי  סאר• תר סו| סי
i ױג יערס f, ף סיעצתלע » אויסער>} 

 נע־• איז װעיכע זונדחײסס־אונטערזונוגג,
o דריי *ו נעװארען גענען in i in סטרײ־ 
 פון םארלױז• אין םאך־ארנײטער קענדע

 דער פון םיסגל^ר םטרײק. לעצטען
n» אוז נעסערם ױניאן, מוזיקער n J ױ  י

 אויס־ רn מיט נאנוצט זיר וזאנען נ׳אנס
 ויטס חילוי, מעדיצינישער נעצײכענטער

 •IV* העלטח אונזער דורן־ :עגענען װערט
 •ZV* חעלטה ױניאן איינצינער דער טעד
vn טער 'irאםעײסע• נאגץ ,־

 אונ־ האט צענט׳וד דזעלטח ױניאן דער
 דער אין אפליסאגטען נ״ע אלע טעיזובט

 װטיר־ נארםענט ליידים א־נטערנעשאגאל
 אלנע• און סיעציעלע »רע ױניאן. ?ערם
 גאזוכט נוט זעחד װערעז קליגיקם טיינע

 אד ניט ױניא(, דער םון ריטנל׳דער פון
 נאזונ־ די איז סטרייס דעם אױף טענדינ

 סטרײק־ דער םון שװערינק״טען דערע
̂דע. ®עיי

 דיישתטאר פר״ס, ם. דזשארדזש דר.
pc בא־ האט צענטער, העטה ױניאן דעם 

 האנפערענץ א־נטערנאציאנאלע די זוכט
 אפנע־ איז װאם טובעדפולאזיס, װענען

 אי; םאגאט ר,יינטי;עז נעװאיען האיטען
 דע־ א נעװעז אויך איז ער װאשיננםאן.

 קאגפערענץ העלטה אמער־קען צום יענאט
 ניז םעז11 דעם pc י., באפאייא, אץ

אקטאנער. טעז17 דעם

 דער בײ דעבאטען און רעדעס
 אמערײ דער פון קאנװענשאן

לײבאר אװ םעדעריישאן קען
ײ: פון («לוס )8 ז

 בא־ אינטערנאציאנאלע איבער קןיומיטע
 ארבײטער־באװענוננ דעד םימ ציהוננען

̂ט יענדער אגדערע פון  די גוטנעהײםע; ה
 עקזעקוטױד פון האנדלונג בידאיצטיגע

 אז רעקאסענדירט, דערבײ און קאוגסיי
 אונטערזױ זאר עקזעקוטױױקאונסיר דער
 די כראנע. גאגצע די פאי׳שען און כען

 די אויפנענוסען האט זי װי וןאנװענ׳ט^ז,
 פאר״ קאסיטע, דער פון רעקאטעגדאצ^;

 םען האט װאר, םעטהױ פון ;עטראנען
 זערבען אויפ׳ן ךיז ישטערס זי אז געזעהן,

 אבער האט פיטצפאטריק יטטאנדפונקט.
 דאף ער װעט גענעז, רעדע א צוגעגרײט

 ער האט — רעדע זײן טיט ביײבען ניט
 קאנװעג* אין אין ;רײדען אגכעהויבען

 אז *טטיר, אזוי געװארען איז ^אך־האר
 געחערס. טעז װאלט פ״ינ א םלז זיטום א

 האט םיטצפאטריק צי :יט, איר װײס
 ער װאס דעם, אין גענױינט גיט אלײן
 װענ, א אױף געקראכען איז ער צי ׳רעדט

 זיך האט עס צי איהם, פאר אוטבאחאגט
 אוץ עזות־פנימ׳דיג זײן ט4געװאי איהם

 ער — אזוי װי געװאוסט ניט האט ער
 אנ־ פארלויםדי״שע מיט פארקראכען איז

 עקזעיןוטױױלןאונ־ אױפ׳ץ צוהערענײטען
 מע־ דער אויף זידלעדײען מיט איז סיי

 נע־ איז ער און םעדעריײסאן, קסיקאן
קנאס.. א מיט םאיעז

 נע־ איחם בײ זיך האט צונג דער
̂אנטערט. ארױסגעקומען איז שט'םי די פי

זעריגליך.יהײ
נעגאנגען... ניט איז עס

 א נעזעהן ̂ניט יא:; שויז האב איך
 דיזען וױ רעתער, א צו געגנעדיטאפט

םיטצפאטריק׳ען. צו מא<
 חײז געװען ניט אפירו איז עס

 וחד צו — עוים בײם ״ספארט׳׳־געםיהי
 תנרלאג־ ״נוט װעט ער אויב זעהז, יעז

 אדער , עתזעקוטױדסאונסיי דעם געך
מעהסיקא.

געכאפט. עדשט ער האט נאכדעס און
 ®ו| ד*ז װאר; םעטהױ םון םריחער

 םע־ דער םון טרעזשורער טאבין, דאניעל
 חדצגוום חארדינג, פון ד»ז ;דערײשאן

 ומי•םײי^גרו אינםעתעשאנאי דער פון
 זאנד קורמז א אין דאן און ן ױניאז סאי

|•%גר יחנזיחננם פון םםײטםענס ייכעז
 ענמתר זײן אין האם װאי מעטהױ

 רעתער־ווארם אײגענעם אז דערכאימ
 נאנצע די דערםיט האט און

נוןומן־• איז דאס אוועקנעטראגען. מאן
ײז ״איד  ניויבען זעיכעז םון בין «י

 ארבײמער-בוד זײ אבער (קאטוילישער),
 םו? העצער םיר בײ ^טעזזט ווענונג

ווע^נר... דער איז
•־־- 1געפאיע איז אבער פיטציאטריה

I

■ .
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C E R E C H n G H E U — ( J U S T I C E )

t ארנײמר *  no 
סטראיי״ ל׳ננרש״,

 ױ ײו .T’■ ניגס
iiרין וחוס װעלס

W בצדסתי f t f l 
ארוח. ויא

)J נ״ו, (יױ^
tf זדעכמינ״ סײן! 

 ויד T» ח«ל• קײ•
n f» r^ ן ו  ײצל י
י יויחר י אילאײו• נ

אז ת « ר ע ל ע גי פי עי פװ א ל ד א מ מ ע עונ ם ס אינ ד ײ אז װארסערס גארםמנס ג ני יו
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s פארהונגעה ן װילן לעבאטים S3 P̂ל רמלקלאזי סיננ וױכפיגען יװי םי
אײננעיאדען איז ^זיגמאן ירעזידענט ® ̂ ״

צונרע עראון ןרײק סנ ד
 פון באװעגונג ארבײטער גאנצע די — !זעהן ניט מאל קיץ זײ װעלען טאג פינסטערען יענעם

 סטרײקען צו פארבארײטונגען אלע מאכט ייניאן — םטרײקער. די בײ שטעהט אמעױקא
 סטרײק גענעראל — באלעבאטים. די ®ון עקשנות די כרעכען און סעזאן קומענדען דעם ביז

 אינדוסטדיעל צום געווארען געמאכט פריהער זײנען װאס הנחות די צוריק ציהט קאמיטע
םונקט. אײן חוץ א םאדערונגען אריגינעלע אלע םאר קאמוש א עס איז איצטער — קאונסיל.

 דעם םון װאך זיבעצענטער דער אויף
 זיך זעהט סםרײק קילאוהמאכער נרױסען

לאגע. דער אין ענדערונג יטום קײן נים
װי־ אםילו זײנעז טעג םאר לעצטע די

 אז קילאגגען, געװארען םאחשארײט דער
 קאגםערענ־ ״אינםארםאא״ פאר הוםען עס
 םטרייק. םון סעטעלמעגט א װעגען צען

ערם האט חײסאן ל. ברודער אנער  ער̂י
 םארזאמלוננ דער אויף אװענט דינסטאג

 די אז סאמיטע, סטרײק גענרעאל דער םון
̂ן פוסטע זײנען סילאננען ארע  האבען א
 אז נעזאגט, האט ער ניט. גרונט קײז
 םיהרער י1 םיט קאנםערענצעז די זינט
 זײנען קאונסיא״ ״אינדאסטריעא דעם פון

 םיהרער־ די האם געװארעז, אפנעבראכעז
 pc געזעהן ניט כײגעם סטרײק pc עאפם

 גע־ ניט קײנעם מים און באילעבאטים די
סעטעלמענם. א װעגען רעדט

 די pc כונה די דאס זיכער, איז עס
 דעם םארציהען צו איז קיאוק־באלעבאםים

ײ װאס און ;ילענגער זואס סםרײק  זײנען ז
ו קאז אריסעז, דעם פיט י  ^ײכט יעדער ז

 די םארהונגערען װיאען זײ פאריפטעילען.
 צױ אוץ םאמיליעס זײערע p» סםרײקער

 איז דאם !ױניאן קי.אוקםאכער די ברעכען
 אזוי מאנוםעקטשורערס די םון װאונ״ט דער
דזישאכערם. די פון װי נוט

קאאוס־ די דאס אוין*זיכער, איז עס

 מאנױ באמת זײנען װעילכע דזשאבערס,
 םאר־ קאמף דעם אין זײנען פעקטישורערס,

 מאנוםעק־ ״אינסײד״ די מיט אײנינט
 אמת׳ען דער אין זײנען װעלכע טשורעדס,

 איהד, האט סימן א !דדשאבערס אויך
 כיאנוםעקטשױ ״אינסײד״ דאזינע די דאס

 םארקלע־ צו געזוכט ^טענדיג האבעז רערס
p ישעפער זײערע נערען k ארויס^יקען 
 סאב־ און קאנטדאקטאיט צו ארבײט זײער

 דזשא־ די װי פונקט מאנוםעיזטיעורערס,
קעםםען דאריבער און דאס. טוען בערס

 ״אינסײד־מאנופעקטשױ זאגענאנטע די
ױ דער פון םאדעױגנ דער נענעז רערם״  י

 קאנטראק־ צאיל די באישרעגקען צד ניאז
דז״שאבערס. די מיט גלײו טארס

הינטעי־ שטעהען דמגאבערס די אלזא,
 בײדע און קאונסיל״ ״אינדאסטריעל דעם

 קיאוק־ די םארהונגערען װיילען צוזאמעז
 יױ קראוקמאכער די צובחנכען את סאכער

 אין אלעמען םאר קקאר איז דאס !ניאז
 װײ זײ װאס מאלע אבער ױניאן. אונזער

)2 זײס אויו״ (שלוס

מעדיסאן ן%א בײמאג זונמאג ם״טינג מעמאריעל דעבס צום צוגעשיקם
גארדען. םקדוער

״חײנט  טען24 דעם בײטאנ, זונטאג׳
אר־ סאסע גרויסע די װעם״#אקטאבער
 יארס נױ גרויס םיז ארבײטער נאניזירםע

 סקװעד סעדיסאן pH זיך םארזאמיען
 עת־ ױעצטעז דעם אפצוגעבען, גארדעז
 םיה־ אוםפאדגעסלאכען אונזער רעךחוב

 ױדזשק מארטירער, pn לעהרער רער,
דעבם. װ.

 מונטדעאל און םאראנפא פון כאארדס דזשאינט
דן רופען ע עו פ פאר 8הילן שאפען צו #נ

ספױיסער סלאוק די
 קלאוס־ דער םון באארד דז״שאינט דער
 הענעדע, מאנטרעאל, איז ױניאז מאכער

 איינבערױ בײטאנ זונטאג ילעצטען האם
ר אידישע אלע pc קאנסערענץ א פעז א

פארצײכױס אינהאלט

4נוםע ״גערעכמיגקײם״ 0.

סטרײק־נײעם. .2 ?ײט
ן *ײנדרוקען *8 !ײט  <*. אװ *. א. דער וו

 עדױקײי־ סנײדער. אב. — קאגװענ״אז
שאגעל־־דעיארםםעג®.

 ארגאניזאציאנ»ר#גען. »ון ®רײד־ 4 ?ײמ
קאראיז• אב. — קלאוןםאכעײקאםןנ מי

 רײזען. אברהם — ביזנעסםאז דער .5 זײט
 גרינ־ װילי — «ארק סקװער ױניאן אין

בערג
. עדימאריעלס. .0 זײט
j• נאעלוםעז װיכמיגסאע די .7 זײט i דעי 

קאגװעגשאן ל. אװ •. א
(געדינםו) רעגען.» רעגען,

י דעבס. װיקםאר ױדזעין .8 זײט  לצ־ י
װוזייער. ג — געגדע

 עא־ע̂נ — «מוצסען לי»עדארי«ע ס. זײט
 ענײצײ וױעםא^ ײםייתליומ

■, רעײקייצ. ױן
•אחיידענע®. .to זײם
אדוועיא״זגמנגמ. און ̂לזסצן , .11 זײם
< ‘ *לויצז. ?דגײצ•.יימ •I2 ייים .

י יליםעז ת ז  ױ
 אאנג. ח. — ן
דילאן. א.מ.—>

 צו צװעק םאר׳ן ארנאניזאציעס, בײטער
 קלאות־ סטרײקענדע די םאר היאו* שאפען
נויארק. פון מאכער

 האט אמדור, מאהם וױים־ירעזידענט,
 n קאנםערענץ דער םאר ערקאעהרט

p נויארס אין סטרייידםיטואציע k אוים״ 
 ארגא״ די pc םארטרעטער די געםאדערם
 צו זיך סאנסערענץ, דער אױוי ניזאציעס

 םאר הילוי ס׳ינאנציעלע שאםען נעהמעז
 גע־ איז עם און סטויייקעד. נױארקער די

 מאנמ״ איז באװעגוננ א געװארעז שאםען
 קלאוס־ םאר׳ן עטיצע זאמילען צו רעאא,

 אויך דארם װעט טענ די םטרײס. סאכער
 די pc קאנםערעגץ א װערען אײנגערוםעז

ױניאנס. ענגלישע

 ףי שטיצען צו האנמערענץ
 אױך פארמירט הלאוקמאכער

טאראנמא• אץ
 סלאוס־ דער pc באארד דזשאינט דער

 חאט מאראנטא איז ױניאז מאמורס
 קאנ• א םאר אויםרחי אן ארויםנעשיהט

 אתאניזא״י ארמיטער אלע pc פערענץ
 דעם םיטװאד, םאר טאראנטא pc ציעס

 א ארגאניזיחגן צו אסטאבער, טעז20
 םאר *םיצע \vtw צו מעראעחמאםט

סטרײקער. קלאוס נויארקער
 אונטעתעמריבען איז אױפרוןי דער
 •אלאסא^ סאל ברודער םין געװארעז

 אינםצתײ^ד דער םון מארמםעהקר דער
ר אח םאראגטא, איז נא< ע ^ ענ  םון ם

 ־W דער צו באארד. דזמאינם לאחאלע{
n n w םח םארםחנסער געמוסען זײנען 

 אמאצ״ די םון בארד דזשאמט טאראנטער
wm V 10• (טיו• ̂ * 4(

 כמעט איז עס טויט. איז דעכס
דיזע אז באגרײפען, צו אוססענילאך

 הארי־ דעם אףף םינור װאונדערבארע
 ארבײטעד אמעריקאנער דער םון זאנט

 יעבעדיגער דער םון אראפ איז װעילט,
ך װילט עס ארענא.  אז גרױבען, ניט זי
 העלדימער ליבער, גרויסער, אונזער
 אסט̂אBא הערליכער דיזער אז דעבס,

 ארבײטער םון איז קלאסעךקאמוי םון
 םאראײגינטע די אין סאלידאדיטעט

 אין ניט מעחר שויז איז ׳שטאאםעז,
. מיטע אונזער

 ברײםעי, זײן מיט דעבס, װ. ױדז^זין
 האט עס װעלכער אין הארץ, װארימער

 פאר־ יעדער אפקיאננ הײסעז א געםונעז
 םארבעסערען צו ארבײטער די םון זוך

 אפנע־ זיך האט װאס עקזיסטענץ, זײער
 ערנ־ יעדער צו עגטוזיאזם םיט רוםען

)12 זײס אוי!■ 6(שלו

 נענעראיד א אדרעסירעז צו נעװארען
 אדבײ־ גודס װיזײט פון מיםיננ מעסבער

 אקטא־ טען28 דעם דאנער״שטא; טער,
 נאך גיזײד ׳האי בעטהאװען אין ׳בעד
ארגײט. דער

 א פאר ;ערופען װערט מיטי:: דיזער
 ״שא־ װענן ערשטענס, :צװעס דאפעלטען

 קלאוקטאכעד דעס פאר שטיצע םען
 די אויפצונעםעז צװײטענס, ;סטרײח
 די װאם אגדימענט, דעם װעגעז םראגע
 םונ׳ם באלעבאטים די מיט האט ױניאז
 דעם עגדיגען זיך װעס װעלכער מרײד,

םעברואר. ערמטען
 ױניאן, װאירקעןס גודם װהײט די

 62 יאקאי איז ארגאניזירט אי; כע5װעי
 ביז האם אינטערגע^אנאי, אוגזער םון

 װאם סלעק ביטעח א pc געליטען איצט
ט האט  וױ אבעד טרײד, איז געהע̂ר

 ױניאן די האט געװעז, איז עס ̂ולעכט
 אײגענע איהרע פאר סײ געםאז, איןעס

 אזוי, אנדע.־־ע. פאר סײ אוז מיטגלידער
 גאנץ נעישאסען ױניאז די האט למשל,
 םײנערם דעם פאר םדיהער סוםע היבעע

 םטרײק דעם םאר עפעטער און סםרײה,
pc יאסעיק. איז ארבײטער םעקסטיל די 

 שאפען צו ױניאז די זיך נעםט יעצט
סטרײס. קלאוקסאכער יעם פאר ^טיצע
 אר? אגריטענט דעם פון פראנע די
 װאסדי קאםפײן, ארגאניזאציאנס װענעז
 זײנען טרײד, איז אז יעצט פיהרם ױניאן

pc אינטעדע־ די סאר װיכטיגהײט גרויס 
 דער ארבײטער• די סון לעבעז אוז פעז

 אפקיאנג אן נעהאט שויז האט קאפפײן
 דעם םיז ארבײטער די pc רײהעז די אין

 געװארעז אפגעהאלםעז זײנעז עם סאך.
 ארגאניזאצי־ דער pc מיטעגען װיכטיגע

 דער pc םעםבערס די װאו סאםיטע, אנס
 זײ• װעגען באריכטעט האבעז האמיטע

 שע־ נים־ױניאז די ארום טע^יגהײט ער
 זעהד געײעז זײנעז באריכטעז די פער.

 אפ־ אויך זיך האבען עס אפםיםיסטי^ע.
 די pc ארבײטער אײנצעלנע גערופעז

 בא־ האבען װעלכע שענער, ניכדױניאז
 זעהר מעז איז *טעפער די אין אז ריכטעט
 פדא־ דעם אין פאראיגטערעםירט שטארק

 םיטיננ דער קאמפײן. דעם םון נחןס
 עם און םראנעז דיזע םארהאנדיעז װעט
 pc םעםבערם אלע אז װיכטיג, זעהר איז
צײט. איז קוםעז זאי^ז ױניאן דער

עי לינ הנ ע עוו ערנ ס פ אוי ר צן פאחאמלוננ און מג
או ס פ ר ע ה ױי ט ס פון מ ױ ר פ

פץ לאגע דער װעגען• רעדעם קורצע האלטען װעלען רעדנער •ראטינענטע
םטרײק. קלאוקממכער דעם

 *הטא םען30 דעם שברו, הײנטינעז
 נענעבען װעט בײטאנ, אזײנער 2 בער,

 סו פרויען די םאר סאנצערם א עמרעז
 האנםם אין הלאוסםאכער םטרייקענדע די

 און סטריט טע163 ואלאט, פאינט
 םאל־ די בראנסם, בולעװארר, םאוםהערן

 זיף װעלען סינםםלער ■ראםינענטע נענרע
שילערם : ^ראגראם אין באםײלינען

 סעםױעל בא^ םיליסם, חשײטם יבענד,
 װייא־ בעת אברהם טענאר, סינאלםפי,

 סאנטראלטע, ווערםאנט, לואיז לאנים̂נ
 אידי־ דער pc םיטנציחןר אײנינע אוז

 ■ראמינענטע ױניאן. אקטיארען שער
 רערעס סורצע האלםען וועצען חנרנער

םטרײה. דעם םון לאנע רn ווענעז
 סוניען *ו נעבעטעז ווערם עולם רער
 סענען זאל םען בדי או״נער, צוױי •ונהט

o אנם»ננ«| n אױי צייט. אין האנצערט 
 *ראנ־ ווערט אוננמרנקחםוננ דיזע וױ

 סטרײקערם, די יז6 םרױעז די פאר ושירט
בלײבען ז*י«ז םענער רי די מט
 דא ױינען עס פאל אץ חײם, תר אין

םוז םעז וועינ« אויא סינחנר, קלייגצ

נעבען. אכםוננ
 אר)עזשירט װערען קאנצערטען דיזע

 דעפארממענט עדױקײ׳שאנאל דעם םח
pc צוזאמען אינטערניישאנאל אונזער 

 עגטערטיינמענם און ספיקערס דער םיט
סטרײקעדס. די םון קאםיטע

 מעז דארוי האל, צום קומען צו בדי
o נעמען n און לאהאל פאינט האנטס 

 םטיישאז. פא־נט האנטם אויוי ארױםגעחן
 עסם־ בראנסם רעם נעםען סעז םען אדער
 םם. םאן9םימ אױוי ארויסנעהן און «רעס

םטײשאן.

 דײ לאגצערטען שעהנע צוױי־
 ײ םאר נעװארען געגעבען נען

וואר. לעצטע סטרײקערם
 את• 1םע22 דעם דינםטאנ, 1אי םרײטאנ

 סאנ־ נעװארען נענעבען יײנען םאבעד,
 קלאושפא־ םטרייסענרע די פאר צערטמ

 םיר ארום לייסעאום. מאנהעםען איז כער
 םארזאמקלט זיר חאבעז מענ׳מן טויזענד

).18 ז״ם 9>1א («לזם
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