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אױס*ריסטען. כאראקטעריםטישע כױט •ל»<ן*מען

 אױוי •ראטעסט-דעםאנסטראציע די
טען סקװער ױניאן ̂נ  אין בײטאג, יפבת ̂י

 אין iurpJitrnrK דעם געגען •ראסעסם
 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
 יױ טרייד דער פון געװארעז אראגזיעירט

 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 •

 יױ גאגצער דער איז דעריבער pn םיט,
 ,pc ארומנערינגעאט נעווען סהװער ניאן
 םיז קײט אעבעדיגע א זאגען, צו אזוי

 םעדד םיט םאאיס העפםענס, פאאיםאײט,
 אױסגעזעוזן האט עס אח םערד, אהן און
 נאך איז טאמער צייםען. םאחמה אין וױ

 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

r מ^טאנמן וײגען וײ דימ, n j, -װאר 
רע  ארדסצואוײ סיגנאר דעס אױוי טענ

 אױנ ̂&אאנט, » אנצוסאמען און סען
נױטיג, וײ\ װעט דאס

 באהו^ען דט חאט פאאיצ״ די אכער
 ^טע• א סאכען י1 אױ געאעגענחײט ?ײן

 סטר״קערס, די פון מאסע גרױסע א מנג.
 ארגא- אנדעדע סון סיטגאידער אויר pא

 אױוי סאחןאינען זיו חאכעז ניזאציעס,
 ־,סר ״פױן חאבען מיר װי ססװער, ױדאן

 פאמעסוטען איז עס pk באמערהט, העד
 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

 יױ טרײד פון סעקרעטאר און סארבאנד,
 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

 אראפ־ האט עס װע^כע pc אױפ״צריםטעז
 די פיאטעסט. חעפסיגער א געאטעטט

 נייר ציפיא/ געװען זײנען ״אױפיעדיפםען
 אין איבערגעבען קענען א^ע זײ זאאען

 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
 דור׳טטעז זײ װײי קעכיםען, באסעס די׳׳
 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  געםעטעל־ א «
א עזמ י .8ש

 נעםע־ דמם פון ארנײםער ו*י םיר, /
»i טעאםען r, אגי, מווט ?ארען 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
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 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
ױיניג ניט האכען קאםף 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 י  צו דארום אפעלירען םיר ױניאן. װאירקערם גארםענט ל
 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
ע _ י עי _..........................................._ . . . ____________
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
ן VW איצט װערט עס און טערען, » 

 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

ד ניט ױניא(, דער םון ריטנל׳דער פון  א
 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
)8 זײ: פון («לוס

 בא־ אינטערנאציאנאלע איבער קןיומיטע
 ארבײטער־באװענוננ דעד םימ ציהוננען

 די גוטנעהײםע; ה^ט יענדער אגדערע פון
 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 פ̂י

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

 םײי^גרוומי• 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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t ארנײמר *  no 
סטראיי״ ל׳ננרש״,

 ױ ײו .T’■ ניגס
iiרין וחוס װעלס

W בצדסתי ftfl 
ארוח. ויא

)J נ״ו, (יױ^
tf זדעכמינ״ סײן! 

 ויד T» ח«ל• קײ•
nf»r^ ײצל יון 
אילאײו• ניי יויחר

אז ת « ר ע ל ע גי פי װ א עי פ ל ד א מ מ ע נ עו ם נ ס אי ד ײ אז װארסערס גארםמנס ג ני יו
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s פארהונגעה ן װילן לעבאטים S3 P̂ל רמלקלאזי ען יװי פיג כ ױ סיננ ו 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

 ערי^ערם האט חײסאן ל. ברודער אנער
 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
 זײנען זײ װאס און ;ילענגער זואס סםרײק

 ^ײכט יעדער זיו קאז אריסעז, דעם פיט
 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
 ארויס^יקען pk ישעפער זײערע נערען
 סאב־ און קאנטדאקטאיט צו ארבײט זײער

 דזשא־ די װי פונקט מאנוםעיזטיעורערס,
קעםםען דאריבער און דאס. טוען בערס

 ״אינסײד־מאנופעקטשױ זאגענאנטע די
 יױ דער פון םאדעױגנ דער נענעז רערם״

 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

 טען24 דעם בײטאנ, זונטאג׳״חײנט
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.

טדעאל און םאראנפא פון כאארדס דזשאינט  מונ
ען פ דן רו ע עו פ נ פאר 8הילן שאפען צו #

סער סלאוק די ספױי
 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
 <*. אװ *. א. דער וון *ײנדרוקען *8 !ײט

 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,

 לצ־ יי דעבס. װיקםאר ױדזעין .8 זײט
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

 אוים״ pk נויארס אין סטרייידםיטואציע
 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
ער אח םאראגטא, איז נא< ^ ענ  םון ם

 ־W דער צו באארד. דזמאינם לאחאלע{
n n w םח םארםחנסער געמוסען זײנען 

 אמאצ״ די םון בארד דזשאמט טאראנטער
)wm V4 10• (טיו• ̂ *

 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,
 אז גרױבען, ניט זיך װילט עס ארענא.
 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

זין  ברײםעי, זײן מיט דעבס, װ. ױד̂ז
 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
 וױ אבעד טרײד, איז געהער^ט האט

 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 נ לי הנ ע עוו רנ ע ס פ אוי ר צן ג מלוננ און מ א ח א פ
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
ר אין  דא ױינען עס פאל אץ חײם, ת

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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 געוואלם אויך דאס ׳עױן האבען זיי !לעז
 זײ וױ ■ונתט און םריהער. אײנמאל ניט

 בלייבען נעב*ן־, געמוזס, דעמאלט האבען
אויךאיצטער. זײ װעלען אזױ װעלען, בײם

 ארביײ גאגצע רי דאס איז, פאתט דער
 קעגעדע און אסעריקע םון מער־באװענוננ

 קלאוס״ דער הינםער געשמעלט זין האט
 דעם אין איהר העלפען צו ױניאן מאכער
 םאר־ דער אין איהר העלםען צו קאםף,

 קלאוק־באלעבאטים אי*ע די םון שװערונג
 צוצר און די.סטרײקער םארהונגערעז צו

ױניאן. די ברעכען
געשיכ־ דער אין םריהער קיינמאל נאך

 ארבײטעי־באװע״ אידישער דער פון טע
מ  דאס פאסירט, עס האט לאנד אין דא מ

 ארבײטער־באװע־ אםעריקאנער גאנצע די
 און סאליד אזוי שטע?ען זיך זאל גונג
 איצ־ איז דאס וױ םטרייה, איז אייניג אזוי
 קלאוקמאכער דעם אין םאה דער טער

 קלאוק״ די װעלען פאכט אזא און סטרײק.
 א:־ וועלכע באזיגען, ניט באלעבאטים
 די טאכען. ניט זאלען זײ שטרעגגוננען
 פון הילף דער כײט ױניאן ק/*.*טאכער

 ארבײטער־באװעגוגנ ארגאניזירטער דער
 באלע־ די געבען װעלען לאנד &ון

 ביז וױדזדישטאנד, נױטיגען דעם באטים
 די װערען. געבראכעז װעט עסשנות זײער

 שטענ־ האט וועלכע ױניאז, ק^אוקםאכעד
 ברידער־ ברײטער א מיט נעהאלםעז דיג

 ארבײםער״ארגאניזאציעס, די האנט ליכער
 װעט נעשטאנען, קאטפ אק זיינעז װאס

 אז הילוי, םאטעריעקע די באקוכתן זיכעד
 װע- פארהונגערט נים אלען1 סטרײקער די

 םענליכקײט « געבען װעט דאס און רען.
 לאנג ־ווי קאפף דעם פיהרעז צו ױגיאן ד?ר
נעהםען. סוזעז איז דארפעז נים זאל דאס

 ױניאז דער םון באשלוס םעסטער דער
 זינ־ א צו ביז קאםן״ דעם םיהרען צו *יז

 דעם םון פיהרערשאםט די סאי. רייכעז
 װערען עס דאס באשלאס*ן, חאט סטרײס

 גע* זײנעז װאס יה:חות די צוריסנעצויגעז
 ״איגדא־ פון הערמ די צו געוואו־ע םאכט

 װערט סטרײק דער סאוגסיל״. סטריעל
 םא־ אריגינעלע אלע םאר געםיהרט איצט

 ארויסנע* האט ױגיאן די װאס דערונגען,
 ױגיאךפרא־ נאגצער דער פאר ^טעל^

 נא־ ,טיים די פוגקם, אײן אויסער גראם,
 די גיט םונקט אײנציגעז דעפ ראנטי״.

 זײן לײכטער זאל עס כדי אויו*, מניאן
 סעםאען צו קלאוק־מאנוםעקט׳טורער די צו

 איז עס איז אײנציגװײז. ױגיאז דער מי־ט
 ױניאן די װאס דאס, אז ניט, פראנע <ןײן
 באװעגען װעמ פוגקט, אײן דעם גאך ניט
 דזשאמןר, איז מאנוםעסםשורער אײן ניט

 צושטע־ די דערעםעז שוין איז עס וועמען
 ׳אין נעטאן װערט װאס רונגס־ארבײט,

 פארטרײכענדיג סלאוק־אינדוםטריזג דער
 צ־ םארקעטס, אנדערע אין ״בײערס״ די

 אײנ־ װעלעז איז באזיגונג זײער צו קוטען
 און ױניאן. דער פיט םעטלען ציגװײז
שױן. עס טועז זײ םון מא:כע

 ומד נעםיהרם װעט קאםו» דער אלזא,
 סוף. זיגרײכען א צו ביז ארונםער, ביז רען
 םאוזביסענע די םון האפענוגגען אלע די

 רעכם איז זואס באלעבאטים, סריגערישע
 טויזענ־ הונדערמע פארלירען צו זײ בײ

 די נאכצוגעבען גיט אבי ראלארם, טער
 ארבײםער, די םון םאדערונגעז געדעכטע

 העלדישע די װערען. צערונעז גיר וועלען
 גענעראל• קײן נאד האבעז סקאוקטאכער

 ברע־ וועלען זיי םארלארעז. גימ םטרײק
 קריגערישע די םון עסשנות װילדע די כען

 סםרײס דעם יך1װעלען.א און באלעבאטים
נעװינען.

ד ײ ר אן ט ^ װני ענ ער פ אנ ט ה  גי
ש״ א ט אנ ל ר ״ א הער פ טע ש  ®אר

ער םון ע ד ם ע פר
 טריידײעיאז דער פון עקזעקוט־ײע די

 ארנאניזירט זיך הן«ט װאם קאנפערענץ,
 הלאוקםאכער דעם העלםמז ןיו יאר׳ן נױ אין

 גענעבע; בייםאג דינםםאנ חאם םםרײה,
 רער םון םארשםעהער די םאר ״לאנטיפ״ א

 דארטען זײנען עם *רעםע. יארסער גױ
 זױי־ »צע כמעט סון םארטרעםער געװען
m נױ *ין טומעז p. דעם פיז צײעה דער 

 י* םאר ערסלערען צו נעװעז איז .לאנט׳צ״
j■ חגר סיז םאר׳פטעהער r o n ם׳האלט װי 

 װירס־ די זײנען וואם pit םםרייק, םים׳ן
 סצאוס־■ די וועיכע נ«ען איעו^ <יכע

 רער םארביםען. *זוי ימםפצז באלעבצטים
טמ׳ אנ  .תא־ אין נעוואחמ נענצבען איז .י

yro ברעװארם״
 םםריייז דעם נאצונ אין רעדעם זאאלימ

 בג דז׳ציחן פיז געײאר׳מ נצתאלםצז ♦ײנ«ן
 פע־ םםיים דער פון פרעזירענם םאלױואן,
 םעער־ הייםאן, 3 ;לײבאר אװ חנרייעאן

 איז קאםיםע, סםרײק דדמגעראל םאן
 םרייז- חנר פח םעמחנםאי בוויימ, כג

סאננמנרעגץ.' ױניאן
̂ס סאליײאז דזמאחן pn געחנדמ ד

; J S

tm p טמיים דאר םון n p rn rV B אוו 
p« T »ח י^יק גײ ^טאאט ®ח ליימור H i 
מז דאי ®ח נ^םיו רי סי • I f t r n r w

 שלאושם*כ*ד די מים איצט עטעהט לאגד
 גענעטען זײ חאט און קאםף זײער אין

מוכען. צו ב*קאנט דאס ברײט אװ װײט
•ps ?לאר חאבען און היימאז

 סטרײק. איצטיגען אילם איעווס די מאכט
 אזױ וױ געמילדערם, תאם הייםאז ברוחנר

 א פיחחנן צו שטענדיג חאט ױניאן די
 םאר הלאוק־באלעכאטים די םיט ?אםף

 וױ און ארכײט״סטאנדארדס מענשליכע
 צוריס־ איצט ײילען באלעכאטים די אזוי

 נא״ דער אין ״סװעט״שא®" דעם כרעגגעז
דעל״אינדוסטריע.

 «דעסע דער םון םארשטעוזער אײניגע
̂ן געשטעלט נאגדעם האבען  אנ־ און םראג

 אינטערעסאנטער אז אין גענוםען טײל
 צױ האבען צײםוננס־לייט די דיסקוסיע.
 םארדיגט קיאוק־סטרײק רער אז געגעבען,

 פרעסע דער םון אױפטערקזאטקײט גרויס
 צו בעסטע דאס טאז װעיען זײ אז און

 סטרײס םונ׳ם אישוס די םאכעז באקאגט
 ציײ לײענט װאס עולס, גױיסען דעם 1פא

טונגען.

ר ע ט ײ ב ר ױז א ען ־ ה רױ  פון פ
עו הארלעם ד ד אגי ד ארג  צו זי

ער דעם העלםען ב א מ ק או ל  ק
ק. טרײ ס

 ארבײטער־הויז־פרויען םון קאנױטע א
 העל־ צו ארגאגיזירט זיך האט הארלעם אין
 פרױ־ זייערע און תיאוה־סטרײקעס די פען
 זיך װענדעט ?אמיטע דיזע קינדער. איז עז

 צו םרויען צו אפיל ספעציעלען א מיט
 לײ־ אפיל דער סטרײק. דעם אין העלםען

: םאלגט וױ זיך ענט
!ארבײטער־םרויען

 קלאוק- סטרײסעגדע די הילף צו קוםם
!טאכער

 טויזענטער צעהנױליגער שוועסטער!
 אין װאכען 17 שוין שטעהען שלאוקםאכער

 מד םאר באלעבאטים זײערע פיט קאםח
 ארבײטס־באדינ־ מענשליכע און סערע

גוגגען.
 באלע־ די האבען װאכען 17 די דורך

 פאליס דער םון הילף דער מיט באטים
 דעם כרעכען צו געפרואװם קאורט אוץ

 פיהעטס פרידליכע טויזענסער כטרײס.
 נע־ אוםן ברוםאלסטען דעם אויןי זיינעז

 צעהנ־ קאורטם. די אין געװארען שלעםט
?עווארען םארשיקט זײנעז זײ םון דליגע

 סטרי** די םון צעהנדליגע *ריז#נס. די אין
 א\ן סאליס פון זײנען קלאוקסאכער קענחן

 גמװארזנן אטאקירט שלעגער געדונגענע
 שטאדט־אד״ די ■יסעט״יײן. דער אויױ

 בא־ די דינען צו איץ טוט מידסטראציע
 םטריײ די גענען ?אסוי דעם אין לעכאטים

קלאוקמאכער. קענדע
 העלםעז מוזט איד% ארבײטער־פרויען,

ױ זײער און ק^אוקטאכער די באשיצעז  י
 נעהאיםען האט װאס ױניאן, דער ׳ניאז

 סלאיק״ דעם םון לעכען דעם פארבעסערען
 #װגיאן דער ;םםאיליע זײן און פאכער

 אץ האט קראוקמאכער דער וועלכער םאר
 »זױ מיט און געבלוטעט קעםםע םיל אזוי
אויפגעבויט. אפפער םיל

 ארבײ־ אלע פאראײניגען זיך לאמיר
 קלאוהמא־ די העלםען צו טער״הױדפרױען

 כאלע־ זײערע געגען קאמוי זײער איז כער
 קלאוסמאכע:- די העלפעז לאמיר נאטים.

 צו קרעסטעז, אונזערע אין װאס ׳אלץ מיט
 האר־ די קטאןי. הײליגען זײער נעװינען
 אויוי האבען ארבײטער־הויז־פרויען לעטער

 גע׳ ױניאן קלאוקטאכער דער םיז רוזי דעם
 לעצ־ דעם בײ שריט. ערשטען דעם פאכט

 ארבײטער־חוידפדויען די םון מיטינג טעז
 קאפײ » אין ארנאניזירט זיך מיר האבען

 קלאוקמא׳ סטדײקענדע די העלםען צו טע
 ארבײטער־הױד יעדע רוםעז םיר און כער

 קלאוקםאכעך-סטריײי דער װעפען םרױ,
 בא־ דער אן אנצושליסען זיך טײער, איז

 זײנען העדקװאטערס אוגזערע װעגונג.
 קלאוק־ דער םון אםיס הארלעמער דעם אין

 סםריט. טע21 איסט 165 ױניאן, פאכער
 7 םון אויםנעהמען אײר װעט קאמיטע א

 און ייאה דער פון אװענט
 װאס םיט װערען דערסלערט װעט איהר
 סלאוהםאכער־ דעם העלםען האנט איהר

סאם^
 העלפעז לאםיר און מאסעז, אין קיפט

 סטרײס זײער געוױנעז קלאוספאכער די
 הארלעםער פון קאטײטע די

: ארבײטער־הוידפרױען
ע. ראזמאה י. םאבריתאנט, ת.

מארקם, ע. םישלער, ק. קאהען,
בערענ• ראזע סרידבערג, דארע

גלא־ ראזע קיסלעס, בעסי פיעלד,
 ראזע לעװין, מ. סײמאן, ל. זער,

סילבער־ ר. אווענס, בנ קאטץ,
סאהען, ס. שיםסאן, מרס. שטײז,

ר. שאפירא, פרס. דאבריס, ם.
קאהען. א. שיםריה ט. גרימאץ,

ע פינ כ ױ ען ו רוננ סי א ס סלאוהםאכער רעם אין פ סטױי
לויןז אין או װאד דעד פון פ

XP$ .םאר עיקלערמ האט ער לײבאר n 
 ttm די m .vorrm דער פון פארשםאהער
סון ארכימתרבאוועגונג אמו^ידממ

 ״גע־ דער םון נוסער אײן צװישען
 םאר הוםען צװײטען א און רעכטיגקײט״

 װיכ־ פעהר םאנכע פאסירונגעץ, געװיסע
 זיײ װעלכע אבער װײניגער, םאנכע טיג,
 כאטש ווערעה צו פארצײכענט װערט נעז

 שוין איז דאס אז םײנען, קאנען פאנכע
 איז צייטונג טעגליכע א נײעס׳/ ״איטע

 דער־ קאנעז צו לאגע נלײןליכער דער אין
 האט דאס וױ באלד עפעס, װעגעז צעהלען

 פוז ציימונג װעכעגטליכע א פאסירט.
 צונויםיןלײבען םיט׳ן באנוגענען זיך

 טעג אלע די םון ברעקלאך און שטי?לאך
 אםאל, מיט סערוױרען און װאר דער אין
מל שױן זיעען ז»כען מאגכע ווען  אבי

יי ״ םארעלטערמ. און פארלענען

ר די ע ט ײ ב ר ע א צי א עג ל ע ײ ד  ב
ר א עי ר. מ ע ק א וו

 גע־ װיכטיגע אזא שטײגער, א געמט
 ארבײטער־ אן װאס דאם ײי שעהניש,

 יוױ<יהער פעיאר צו אװעס איז דעלענאציע
 איגזעד םון באלעבאס אפיציעלער דער

 דערצעהלט, איהם און יארס, נױ שטאדם
 דעם באצונ אין זיך טוט עס װאס

 פא־ זיין איױ װי סטרייס: קלאוקםאבער
 ־ינם אי; סטרייקעד די םארםאלנם ליצײ

 איז דאס באלעבאטים. קלאוה די נעםרײ
געשעקניש. יױכטיגע א ;עװים
 גראדע ? פאסײם דאס האכ ויע; אוז

א פיט ^ערשטאג. פאראכט^אען
 ניפאר םא-יגעי דער וועז שיעפער שאנ

 ־דוק. פון ארױס איז ..גערעכשיגקייט*
 יאסירינג אזא אױס כמן לאזט װי אבער

 אונ־ אין באריכםעז ניט דעם וועגען איז
 איז דאס אז מיר םאתעסען ? צײםונג זער
 דער־ םיר און װאו א אתבער אלט שײז

 •א־ וואלס עס וױ *ונקם עס״ יעהלעז
נעכםען. ערשס סירם

 האם דאנערשטאנ פאראכטאנען אלזא,
 סיסי אץ אויפגעגוםען וואמר מעיאר

 םאר״ ארבײםער פון דעלעגא^ א האל
 זייאר אױםנעהערט חאם און שטעהער

 אאלי- די וױ *ימז חנם סעגנז •ראםעסט
 קלאוה- סויזענדער די צו זיד באזױהם

 ביםאחנן א איצט םיחתנן וועלמנ םאמנר,
 גאלעכא״ ארבאניזידטע די סעגען האםוי

סרייד. חנם אין סים
 געפד זיר האבען דעצענאציע חנר איז

 םוז יחנזידעגט ם^יירואן, ם. תשאחן גען
 דזשאן מדערײשאן; ססיים טיארא חנר

מרײדס סענםראל םח •חנוידאגם רײאן,

 •אדט; נױ נרױם פון חאונסיל לײבאר און
 קא־עסיל; פון סעסרעטער קאגלין, דזשאן
 אונזעד פון פי־עזידענט זיגםאן, מאריס

 טשער־ חײמאן, לואיס אינטערנײשאנאל.
 קאטיטע סטרײ׳ס נענעראל דער םון פאן
 םאר- יי םין סעקרעטע• םײנסטאן, ס. און

 װעי- געװעיקשאכטען, אידישע אײניגטע
 עשײדייזשענסי יד םארטדאםען לזאט כער

 נױאישעד די װאס סאםיטע, קאנםעדענץ
 צו געכ־ינ״עס לעצטענכ האבעז ױניאנס
 בײ באזוך דעד סטרײקער. די העלפען
 געװארען געמאכט איז װאקער פעיאר

 עםויר־ דער םון איניציאטיװע דער אויוי
 בודײש ם. װעלכער םון קאטיטע דזשענסי

סעקרעטער. דער איז האפענפאכער די םון
 דער״ מעיאר דער האט דעלעגאציע די

 ארעסטען, האלסײל די װעגען צעוזלט
 אױח טעגליך טאג געםאכט װערען װאס

 זײערע פיקעטען װעלכע סטרײקעדם די
 אז דערסלערם, איהם האבען זײ ״שעפער.

 אייפ׳ן געםאכט ווערען *רעסטען די בעח
 ־יי וי־אס אינדזשאנקשאן דעם םרן גרונט

 סאינסיל אינדאםטריע; דעם םח םיהרער
 וין- מציאן, דער קעגען באקוםען האבען

 דער אױףי באשםדאםט אבער* זײ רען
 עהנ״ און ארדנונג די שטערען םון הלאגע

קלאגען. לימנ
 מאר- םעיאר בײם האט דעלעגאציע די

 דשב האט איז צײט לעגנערע א בראכם
 אײנצעלהײמען םר א ערסלעהרט מעיאר

 פרײ האט ער שײנט, עס ײי װעלכע, םון
 פד-דאר דער ויעז און געוראוסט. ניט יזעי
 ער »אז ארויסצודריתן, געײבם זיך האט
 באסוטען גיט דערוױיל קײגעם םיז האם

 האט פאליצײ״ דער געגעז קלאגעם הײנע
 םון משערמאן דער סאלױואן, דזשאהן

 דאט ערסלעהרם, איהם דעלעגאציע, דער
 עד האט שםאדם, םון םעיאר דער אלס

 אוז זאך די אויסםארשען נענוי געדארפם
 בושעוועז, ניט זאל •אליצײ די אז זעזזן,

 אין דערצו, ר^כט וועלכעז איתעגד אחז
 פוז דינםם איז צענטער״ ״גאו־םענם דעם

* סלאױדבא^נבאבױם. די
 דאס געזאנט, דאן האט מעי̂א דער

 םטרײקער די נעגען קלאנעס באקוםם ער
נעזעצייד. אױוי נים זיך םיחחנז זײ אז

o אױוי n ארע• נעענטםערס איתם חאט 
 נאד און חײםאן יואים זןנמאה זיותנם

^jn n דער םיז n nגאr.ױמ
עריזלצחרם, וי*ם זינמא> ירעזידננם

ד נאנגוא אלא זיימ אז טימ אאין:חאס̂־

a געהערם פאל n  pat אויג סםיײת״ dv 
 פארכרעלענס געווארען באגאגגען וײנען

 דיססריקט דער חאט סטרייקער פון
כאשסראסעז צו סאבס גענונ אטױתי

 ■אליס- די אז גיט, אבער מײנט דאס ו״.
 י•י ארעסטירען 6חוכ א חאכען לייט

o פאר חו^רטער די אין קעטס n -אײנ 
 שסאצירען זײ װאס םארברעכ^ ציגעו

 אנגעוױזעז חאס ער סײרװאס. אױס׳ן
 אין געװארען ארעססירט איז אליין ער אז

 ױ• אויןי גענאנמן איו ער װײל סטרײק,
 דעמאנש• ייקעט א איז עװענױ בעטע

 סיידװאק אויפ׳ן ארומגעחן םאר טראציע.
 אין ארבײנמר די ארעסטירט מען האט

 מען האט שאורט איז און טויזענטער די
ײ פון ,, ם  א אהן ׳דזשײל אין פארשיקט ז

םאמוען. א p* םארוואס א שום
גע• אױך דזאבען זין עהנליכען אן אין
 םארשטע- אגתרע די און חײםאן רעדם
םארהער. דעם אויף ד,ער

n דער און rv o פארשיראכען, האט
 אויסםאר• גענויע א םאכען װעט עך דאס

 דארןי עס װאס זעהן װעט ער און שוגג,
װערען. :עטאן

 בחננגען וומט דאס אז האםען, לאםיר
 עס סאן סאכעז, ערגער רעזולטאטען. נוטע

 באנעה״ זיך ערג^י װארום ניט. אװדאי
 דעם אין זיד האט •אליצײ די וױ ״פען

̂יז איצט, ביז באנופען סטרײס ניט, זי ס

ער כ א מ ק או ל אן ק ני ט ױ ק  שי
ס ל אן ארױ פי ר די צו א ע ט ײ ב ר  א

ג נ ע רי ע ש ט ענ ר ב

 װאך די האם ױניאן קלאוקמאכער די
 נאך אפיל םאלנעגדען דעם ארויסנעשיהט

 ברענטשעס: רינג ארבײטער אלע צו הילױ
 הלאוק״ די אז וואך, טע17 די ״שױן
 לעבען אויוי י1ק»ם א אן פיהרען פאכער

 טא• צו םעגליכקײם רער םאר םויט און
לעבען. םענשליכען א כען

 האבען סלא<<דםאנוםע?טשורערס דיא
 אײניגקײט די צוברעכעז צו אלץ געטאן

ארבײטער. די םון
 אחנס״ ווערעז ארבײסער ״טויזענדער

 וחד זײ סון הונ^םער ײאך, n?1 טירט
געםענעיש. אין נעװארםען רעז
 םאר• זענען קלאזקםאכער טויזענט 40״

 וועל• םםרײס, דאזיגען דעם איז װיסעלט
 אויםעד־ דער םיט אויס זיך צײכענט כער

 באלעבאםים די אכזרױה. געװעהנליכער
 און געריכםען די פאליצײ, די באנוצען

 ארוים״ איז דעם חוץ בויאנעס. געדונגענע
 אוטגעהערטעי אן געװארעז געגעבען

 %ר בײ צו נעםס װעלכער אינדזשאגקשאן,
 אינ• דאזיגער דער יעכט. אלע ארבײמער

 צע־ צו אינגאנצען באצװעקט דזשאנקשאן
װניאן. אונזער ברעכעז
 אפ ניט זיך שםעלעז קלאויומאכער ״די

ײ איז זאר הײז םאר  אלע קעגעז קעמפען ז
 אפ״ איז מוט גרעסטען דעם מיט שונאים

םערוױלינקײט.
 םאמעסען, נים אבער דארפט ״איהר

 הרנגעחנן. סלאוקפאכער די אז פרײנד,
 סטרײס דעם בעפאר חדשים עטליכע שזיז
 יערער אוז נים^געװעז, ארבײט קײן איז

 שוא האט הלאוסמאכער סטרײקענדער
 א םאר שכירות סײז נעהאט ניט דאן

װאכען. 30 םון משך
ט ם ל ע ה ז ״ נ ו ־ א נ ו א ן י  א

ר ע ט ן ו א וי! מ א P ז ם ל ע  ה
! ל v נ ש ז נ ו א

 א״הר אז דעױוארםען, און האםעז ^םיר
 ארויפשטעלען םראגע דאזינע די װעט
 װעט איהר און טאנ־ארדנונג דער אױ^
 און געלט־םיטלען שאםען צו נלייך־ זעהן
צושיסען. גלײך דאם

 מאצ אלע זיך האבען קלאוסםאכער ״די
jn' אויױ אפגערוםען ײארעם p •חילפם 

 סאל אצע איז קלאוסמאכער־ױניאן די רװי.
 רוסעךבײן דער און שטאלץ דעד געוחנז

 מיר איז ננ.1ארבײמעײבאזתנ דער םיז
 א״יע״י אין אלץ טאן װעט איהר אז האםעז,

 העלםען/ צו אונז כחות רע
צו: װערעז אדדעסירט זאלען געלדער

Mr. Joseph Fish, Sec y-Treas.,
130 E. 25th S t. New York, N. Y.

 גארםקנם לײדים אינטערנײשאנאל
ױגיאן, װאירתערם

, ס י ר א ם ן א ם נ י t• ז n.
 םקוירט קלא̂ו באארד דזשאינט

ױגיאן. דרעס און
 משמדםאן ן, א מ ײ ה י א ו ל

קאםיםע. סמרײס נענעראל

ע צי לו א עז ץ ר ר די « ע מן ױ מ  ם
ען ®ון ט ע ה אנ ם. מ או ם ע לײ

tnnuM ®ת םטרייימר די o לײסעאום 
 רעז«ד פ*ל«ננמ די אננענוםען האבען
: לוציע

 די ד«וס אנמםראכט איז .נעםענריג
 םםײםםפנםם פאר#יחנמ םאמס בצסעם

ױ ,form מלצר חןר איז  בײשפיל, »ם ו
 פארציהצן וו<ען ליחנרם אונזצחנ אז

 מ־ אימצנאס זיחנר פאר םםרייפ דעם
;עםים.

 ססרײ• םיד, באשליםעז ,״דארום
 צו לײספאופ סאטמם׳מ די פיז מרם

מ אל« די פארדאם׳מ םיי  ליעצרי׳מ מ
M די פון סטײטםענטם M P ר* און» 

im זיר פליכטצז w r w מיט ra ruw 
■ <«יוס <ײי | )10 »וי י

■ M iaB SK i
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ע ג ד י מ אי ק ח ד נ ײ ה א ר פ ע װ .9 א. ד  ל. א

ן א ש נ ע װ נ א ן ק ם אי אי ר ט ע ד
pc .סנײדער. אכ

חני *יז קןנװןנייצז דעי *ו ך״-״סם
י.) װ. .3 ל. ».

ײ  אר־ די זײנען ק«ו:ותנ׳ש<ון דיזער נ
 פאהטראםען ים זײם ׳ע;ער סון נייםער
 םיח־ ־ ארנייטער • זייצחנ דורד יעװען

 .#־*טוירנאל־ רוםען םיר װעיוכע דער
 זי־ פלאטםארםע רער אויף רעיענאםען.

v ריזע אױסנעזעצם רײע » יןא ״״. m v 
 אויבעד דעם כ׳טר םארדינעז זײ נעסט.

 האכען זיי וו*ס נמסעג זייעדע מים »ז
 זיינען דעלעכאםען ריזע געבואכט. אונז

די םון םיםא;, דז׳פןוזעף םאיונענדע:
 צוזא־ דייטטײמד. פוז ארבייםער אוי

 ראסט«ור דא אויך זײגע] איהם ם־ט עןם
m א. םאתאדעם o לעקס. םאטיוס און 

 דעם םון בראונלי, ם. דזש. סוםען זיי :אך
 <רױם םון פעחןראציע םריירם פעםאי

 ענגלישזןן םון היסם, ס. ;-ר־םאנ-ע
 בראפלי, דזש. און ק^ננרעם, םר״ד־ױניאן

 םרײר־ עננלישען םח רעיענאט א אױך
 םעפרעםער נענעראל האנגרעס, ױניאן

 און פײערנת; און יאקאפאטיװ לי ם״
 •*דלאםענם. עננלישען אין םעמבער א

 הראײיני, דיהארדא דא אויך זיינען עס
 פערע־ מעקםיקאנער דער םון סעקרעםער

 לינטש, ריםשאדר און לייבאר, אף רײסאן
 לײנאר און םדיידס קענעדער דעד פון

 חזלצנא־ ״פראםויתאל׳ איע קאננדעם.
 דער דערצעהלט אוז נערעדט לאנען ןטע

 זייע־ אין םאר קוםט עם װאס ק^נװענשאן
 ארניי־ די װאס סעסטע, די רענדער. רע

 אר־ די מים םיהדען צו אױם פוםט טער
 אי־ זיינען נרוסע; זייערע בײטםנעבער.
 און פארבען, יעבעדיגע מיט בעמענעבען

 באנדיױ שארשטענדינען א באקופעז מיר
 אוימנדער־ די אין פ»ר קוםט עס װאס

 ארגאניזירמע די צװישעז לענדער ראנטע
 עק«נ«<םישעז דעם אױף סאי ארבײטער,

מז דזזם אויוי םאי און סי׳  דזהיט. יאלי
 איז עם װאס פא־דרום, א נאר איז עס

 םענליך ניט אורזאכען פאדשידענע צוליב
 דעלע־ דיזע וואם אלעס איבערצינעבען

 יעדענפאלס דערציילט. דאבע; גאטען
 אי; :עפינעז דעדעס זײעיע זיך װעלען

 קאנ־ דער םון רעיןאדדם אפיצ־עלע די
ווענשאן.

 אי; אינטערעםאנטסםע שענסטע, די
 שום אהז זיינעז רעדעם נארערעגדססע

 מחאר־ זיינען װ^ס די נעווען צװייפער
 דעיענא־ ענניישע די pc ;עײארען םען
 דע־ צװײ דיזע בדאמלי. איז ה־לזס טען

 א־-נעזעהעגע אױםער זײנען לעגאם־ימ
 עננלאנד אין ארכייםער די pc םילדער

 יעצטען דצם םים פארבוגדעז נעװען אויך
עננלאנד. אין סםרײק נעגעדאל

 נעדענהעו זיכער װעלען לעזער די
 »זוי װי און סטרייק ה־םטארישען דעם
 אזוי וד אױך און נעענדינם, זיך האט ער

 נעענדינ־ דעם םא־שר־ען האכען מאנכע
 יע־ און ״םארראט־ א אלם םםרייק םעי
 ,פאלרע־ אננצרוםען פיהרער רי פו; דעז

 םען .“נשםות ״פאדקויפםע און טער״
 pc רעדעם די אױסתערען ;עדארפט ד«ם

 בראסגי, און הישם דעלענאםעז צװיי די
 בא־ אםח׳עז אן באקוםצז קענען צו אום
 פין םםרײס נענןדאל דעם איבער נריף

 אי| האמז רעלזנאנמז דיזע ע;ניא:ד.
 םיט באהאלכתן נים זיך רעדעם זייערע

ײ ז»ך. 1”ל  םיט דערצעהלט האבצ! ז
 רעם םון סאםירוננען אלע אײנצעלה״טעז

 I״p באהאלטעז! ניט זאר קײן סטדייק.
 נים הלײן, װי אדער גרויט װי ■אסירוננ,

אױ«עלאזט.
וחנל־ סטרייה, דער «ז אז, װײזען זײ

 אױפנענעבען, און נעלופען האבען זיי כען
 דעםאנםטראציע גרעםםע די נעייעז איז
 איינינסײם. און דיםציסלין ארנייטער םון

ניט ױינצן ״םיר אויס: רוםם כראםלי
 האם־ סיט טול זיינען מיר אנטוישט!

 לעםאן, ד*ר צוקוגאגג דער סאר נוננען
 וועם מלעתם, דעם םון האמז מיד וואם
 גישט זיצען םיר סוםען. צוניץ נוט אונז
 ארניײ םיר נאר העגט, פארלייגטע םים
 גישט אז אימתױיגט, זיינצן כױר טען.
 טארלוס־ די סאכען טט טיר וועלעז נאר
 מםוזט חאמן םיר װייל נעלד, אין נמז

 םאר טרעזשורים אינזערע אויסליידינען
 י1«ארלוי אין אז גאר םטרײמ־ס, מיין די

 וחנן יאחר״ צמיײדדײ נעתםטע די םון
ל. אװ פ. א. רער «ן דעלענאטען אייעיע

 קאנפערענץ, אונזער צו קומעז ײעיען
 חןני־ חןר סון נעסט די זײז זײ ווןיען

 װןט וועלנע ענניאנד, איז םאכט רענדער
 ארגאניזירטע די פון הענם די אין זײן

ארכ״טער״•
 מיט םענשען נאד קאנען ריידען אזוי

 וועלבע פארםרןםער, אידעאלען. נרויםע
 עלמ־ ארבײםער די צוױיפעל, אהן חאגעז,

 זייעחנ צוזאמען שטציעז װעלבע םענטעז,
יעדער צו זיינעז װעלכע און ױנ־אנם,

* * » שטיצען. צו פיהרעד זייערע פארטינ צײט
 ■** דער צו צוקוםעז איך װיל יעצם

 די װאס אייניאדוננ, דעד טים סירוננ
 אםסאסיאיישאך קריםםשען םענם -יאננ
 און נרין •רעזידענם צו נעשיקט האט

 צוריסנערוםען. איינלארוננ די דעתאך
 א ארויסנערוםען האט פאסילוננ דיזע

 ;io פלאר דעם אויו רעבאטען פון שטורם
 םארנוםע; האט און האנװענשאן דער

 אלע װעלכע אין זיצוננעז, צװיי באלד
 נעװען זײנען נעםט און דעלענאטען

פאראיגטערעסירט. שטארה
נעזאנט, םריהער שוין זוי דעטראיט,

 שםאדט אנטװיסעלטע נדויסע א איז
 איג־ אױטאסאביל די אינדוסטריעל.

 הוגדערטע, באשעםםינט אי״יז חםטריע
 ארכיי־ די אויסער ארבייטער, טויזענםע

 צוזא־ אינדוםטריעם. א;דערע pc םעד
 אדםיי ריזיגע » םאר זיי שטעלען טען
 דא זײנען ױניאנם פדאדוצירער. םון

 זעהר ניט אוז םילי ניט אבער סאראן,
 אויהאםאביל די אין םפעציעל ג־ויםע,

 באלע־ די זײנען דערפאר אינדוסםריע.
 זײער םים ארנאניזירט. נוט באםים

 נלױז איז וועלכעס פלאן״, ״אםע־יקאז
 שא«, סקעב דעט םאר נאסעז אנדער אן

 די האלטען צו נעלומעז יעצט ביז זיי א־ז
צושטאנד. צוריםענעם א אין ארבייטער

 נרענ־ פאר»; ז״גען דעטראיט אין
 שריםםשעז מענם ״יאננ דער pc טשעס

 סאסייעםי דיזע האט אםסאסיאיישאן׳.
 פרעזידענט צו איינלאדוננ אז ;עשיהט

 א זײערען אדרעםירען זאל ער אז ניין,
 •רע־ אקטאבער. טען10 דעם םאםמיטינג

 איינלאדוננ דיזעד אױו• האט נריז זירעגם
 סעפ־ טען28 דעם איז נעענטםערם, ניט

 צװייטע א אנג׳מוםען איהם איו םעטבער
 אינםטיטוציע. דערזעלבער םון אײנלאחננ

 איינ־ די נרין ■רעזידענט האט מאי דיזעז
 סןורבארײםעם זיך און אננענוטען לאדוננ

 אבער איז סלוצלוננ רערע. » האלםען צו
 דעט־אי־ אין נייעם שטיק׳לל א ערשינען

 איז איינלאדוננ דיזע אז צייטוננען, מער
 צוױי־ חןם אויף געװארען• צוריקנעצױגען

 איז נײעס שטיסעל דעם נאך טא: םען
 םעקרעטער איז םשערםאז דער געקופען

 אינםטיטר אויבענרערםאנטער דער פון
 דעם אינפאדםירם פערזענליך או; ציע

 רירעה־ אוז באאדד די אז פרעזידעגט,
 און פראנע די באםראבם האבעז טארם
 די י צוריסצורופען באשלאםען האבעז

 אז אויםרייד, דעם אוגטער אימלאהימ
 םיז פרעזידענם דעם םון רײדען דאם
 מענם יאנג די װי פלאטפאדםע אוא

 יעצטי־ אין איז אסאםיאשאן סריסט־שעז
ראטזאם. ניט םאמענם נען

 די דערנרײכט האט נײעס רי װעז
 דער שםורם. » נעװארעז איז דעלענאםען,

 צום נעמאלדע; זיך ד.אט װאם ערשטער,
 אהייא רער םון סריי, נעװען איז װארט,
 האט ער לייבאר. אװ םעדערײשא) םטײט

 צי פראנע, א פרעזידעכט דעם נעפרענם
 נעד״אל־ דזרביי און אםת, נייעס רי איז
 אינםערעםאנטע אוז לאננע נאר א םען

 דער בײ אז אמעװיזעז, האט ער רעדע.
 םרא* אזא שזין דאס איז ל. אװ ם. א.

 עם שםאדם־וואו דער אין אז דיציע,
 זא־ קאנװענשאן, די אאנעד״אלםזן; ווערט

 רערעם, האלטע[ רעלענאםעז &ילע לען
 .יאנג די איז און טשוירטשעס די אי;

 ברענ• “אסאםיאיישאן הריםטשע; םענם
 1אי ■אטש אזא ײוצים דא און טשזנם,

ם,  נאנצער לער פאר גאלײדיטננ א<א «י
. ארבײטערשאפט. ארגאניזירטעד

 m אנדערע גערערם אויך האבען «ס
 םעסולאו בערי, םױרוסעםה, װי לענאטען,

 ענטרים־ םיט האבען אלע אנדעחנ. און
 שמנדליכער דעד אוי<י אמעװיזזז םוגנ

 תאמן װעלמ גלחים, די םון האגדלוגג
 אװ נאארד די סוז אררערם ךי געמםען

חג־בײ שוין זײנען םיר דירןסטארצן.
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 די* אף נאארד די אז געװאוזז, נעװאר
ז חמטארצז ז נ ״ מ •לייז ז  נאמנא״ דײ

ײ פון א״גינע טים.  דער אין זיינען ו
 א .ראלאר די «ון נצומו סלחסח וועיט
 פון אײנינע אױןי און מענש׳נן״, יאהר

 גא;ץ נעװען rפל^ר דמר נאו איז זײ
 חאט תגירומ די און קלאנןן, ממסטן

 אײ• דיזע ״אונטערזוגען״. ;עדאדפט זיי
r j n ,די אויף חאיטען ױעלמ סענשןן 

 דעד* שטארת זיך חאנען איגסטיטוציע,
 שענדרינען זײער װיסענדינ שדאקע;,

ײ זואם םארנרענעז,  נענען נאתהען ז
ת ע ״  פײ או װיםענדינ און ארנייטער, ז

 אסא־ די זוגםאנ נאזוכען ארבייטעד לע
 אז נעחאט םורא זיי חאבען סיאײשא],

 תען רײדען, וועם גרין ■רעזיחןנט אױנ
 חןס pc דעגקט עד װאם זאנעז נאך ער

 אנ־ נאך סען ער און נעזיגדעל״ נאנצען
 דעטראיט אין ארבײטער די אז װ״זעז,
 און ״צופרידען׳ אזוי ניט גאר זיינע^
 דעט ט’ם ״נליהייו״ אזיי ניט זיך פיהלעז
 רייכע זײערע װאס ■לאז, “שא■ ״איעז

אן. האלטען באיעבאטים

op דער א*ן זיך חאט M  r o ip s n• 
 טעי וײד• אויסורסישן שרצקריל^ ה«רט
 ״טשױרטש״ ,ד ארונטעמעייסען האט
 תריסטצנ־ נאנצען דעס ;עסטראשעט און

טוס.
 דענאטע רי לאנ; װי װ״סט וועד

 ניט װען צילזעו, ;עשע;ט נאך זיך װארט
m טייערס, דזשייסס m o חד פון 

 סאשעי און טשױרטש סון ״האטישאן
f חאט םןנש נוטער דיזער .“סוירוױס i■ 

 תאט ער ױי נאנדעם לאנ?. די ראםעװעט
מו אי; דעדע, קורצע א געהאיטען ל מ  ו

 און סיטאאטי אין ערסרערט ויך האט ער
 דער סון »רינצי»מן די סיט אנקלאנג אין
 ip אז אנאנםירט, על חאט אװ פ. א.

 יאל גרין ■רעזידענט דאס פארזארנט
 רעדע pנרייטpצו{ א האלטען יא זונטאנ

 נישט און טשױרטש, א איז דותא און
 אנגע־ אנדער? אויך נאד אליין, נרין גאר

 עקזעתוטױו דעם פון פיהרעד זעהענע
 אנדערע איז ר״דען ;p-pii שאוגםיד

נעזינט... האנען פיד אלזא, טשױרטש^
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 סר«גען צײט וױכגדגע 18 נוםער קדרס
לעהרער. ם«סטע, דדט. א.

 לעהרער 1דע װעמ קל»ס דיזען אין
 ■אסירוננע; װיכםיגסטע די אנאליזירען

 וחנ־ שטודירט װעט עס װ*ך. דער סון
 געזעלשאפט^כע און אדבײטער די רען

 װעט עם און פראגען און סראבלעםען
 אויסצוטײטשען םארזוך * װערן געמאכט

 םע־ דער אויף װירקונג זײער לויט זײ
 ארבײטער דער פון טאקטיק און אריע

באװעגונג
 ענדע־ אינמסמריעלע —19 נוכג קדרס

כאװעגוננ ױניאן טרײד די און רונגען
לעהרער. ודאלפסאן, מעהרעזא

 זײגען יאהר פופצינ לעצטע די אין
 גװאל־ ם#רגעחוסען אינדוססריע דער אין

 ענדערוג־ טעכנישע אח עקאנאםישע דיגע
 אעסטיטױ קאפיטאליסטישע םילע געז.

 פון פראצעס א דורכגענאמען זײנען ציעס
 מע־ די אין שםײגער א װי עװאלוציע;

 דיסטריבוצי^ און פראדוקציע םה םאדען
 אינטערנאציאנא״ םיסטעם, קרעדיט דער

 האס איץ װ. א. א. באציהונגעז לע
 די ענדערונגעז• װיכטיגע דורכגעסאכס

 עקא״ די אין ארבײטער די םון פאזיציע
 אויך זיך האט אינסטיטוציעס גאםישע

 באוועגונג ױניאן טרייד די געביטעז.
 באנענענען זיך געםוזט דעריבער, ׳האט
 װעט סורס דיזער סראבלעסען. נײע םיט

 ׳טאדעז1סז או; ײענעז די באטראכטען
 טדײר״יױ אסעריחאנער די וועלכע כױם
 אנט־ בדי באנוצט זיך האם באותגוגנ ניאן

קאנדיציעס. גײע דיזע קוםען קעגען

 — עקאנאכדע שאפ — 20 נום. קורס
לעסרער. קאסאלד, םילוױא
 פאקסיש זיך אין נער«סט עקאנאמיע

 זיײ װעלכע געגענשטאנדען, אלע ארײן
 אר־ די פאר װיכטינ^יט גרויס םיז נען

 אינ־ איגדוסםריע, וױידזשעס, װי בײטער,
 עקסטשענדזש ארגאניזאציע, דוסטיעלע

 אין שיארזאמסײט דיסטריבױשאז, אח
 שאי, דער װ. אז. און אינדוסטריע דער
 ארבייםער, םיטגלידער די וועלכען איז

̂ערען באנוצט וועט  םענסטער, א אלס ו
 םארשידע״ די שטודירען צו ותלכען דודך

 נדילען נאחענםע אלס סראביעמען, גע
 אין יעבעז נאנצעז ארבױימער׳ס דעם םח

 פוז טײלען אנדערע אין אח אםעריסא
 אום־ עקזיסטירענדע די םון װעלט. דער

 שעפער פרױעדסיײדער די אין שםענדעז
 אױסצד םאדזוך א ווערעז געמאכט װעט

 פרא״ אזעלכע דיסקוכדרעז און םארשעז
םאלגענדע: די װי געז

 סאדגדעסערעז אדבײטער קאנעז *ווי
 עלע־ די זײנעז װאס שכירות? זײערע

 די נמסטשטעלען דארםעץ װעלכע םענטעז
 ווא• זו םױתךגאדכמנם א םיז קאסםעז

אינ־ גארםענט םרויען די זיך האט רום

 קײנע אין פאדװאנדעיט ;יט דוסטריע
 פאתטקן די זײ;ען װאס V טראסטס

 אינטעחןסט, •דאפיטעז, שכידות, כנונע
 גאר״ מרױזע דעי אין טעססעס אח רענט

 איגדוסטריע אין און מענט־אינדוסטריע
 קאנטראלירט סעזאךארכײט סאז ? בכלל

V װערען
 דער וועט אײנלײטונגעז אזעיכע סון

 אלגעסיײ אן געבעז צו פארטזעצעז קורס
 עקאנאסײ דער ^יבער איבערבליק נעם
 םארלױזי אץ אסעריקא. אין לא:ע שער

pc ווערעז גענומען װעלעז קורס דעם 
 :אטידלימנ אדנזערע אמבאטראכם אין

 עקאנאםײ את #1װ»סעד*װע;ע רעסארסע,
 םאל, ערשטעז איז — געאנדאפיע שע

 איז שפירעז זײ װעיכע ראליע, דער לויט
אינדוסםריע. נאדעל אונזעד

 םונה־ װעלכע קלאסען, עהאגאטישע די
 אםערײ עקאנאםישער דער אין ציאנירען

 װעלען עס װערען. שטודירט ײעלעז ׳הא
 פרא׳ םיז מעםאדען די װערען באטראכט

 אוסשפארזאכד די־סטריבוציע. און דוקציע
 םינאנציעלער אינדוסטריע, דער איז סייט

 (^אינטער־ צוזאמענשטעלונג תאנטיאל,
״אבסענטי״. און לאקינד)

?d v .געזעלשאססלינע די — 21 נום 
 אמע־ דער אץ כוחרת עקאנאםישע pא

 װילבערם, ל. א. — געשיכםע ריקאנער
לעהרער.

װע־ דיסיןוטירט װעט קורס דתעז אין
 טראנס־ אונזער םון אנטװיקלוננ די רעז

 פדאכלעסעז. די אח סיסטעם פארטאציע
 םאר געשאפען האט סיסטעם דער װעלכע

 םים װעט עס פאלס. אמעריקאגעם דעם
 װעחנז שטודירט אױפמעדקזאםקײט פיל

 די םארקער, אינטעדנאציאנאלער אונזער
 האנ״ אויסיזהדישעז pc אױסברײטזנרוננ

 וועדען געשענקם אױך ודעם עס דעל.
 קרעדיבד אתזערע ̂צו אויםמערקזאםקײט

 דער איז פונקציע זײער און אנשטאלםען
 שטרע־ די אינדדסטריע. אםעריקאנער

 פאר־ צו ?4פאי אכיעריקאנער פון׳ם בוגג
 די װעלכען פיז צושכמנד, זײז בעסערעז

 די פו; אײנע איז באווענונצג ארבײםער
 םה אײנע זײן װעם בײשפילעז, מןסטע

 דיזען פון טעםען איגםערעסאנטסטע די
קורס.

ענגלייש. — 22 נופג קורס
 אין הלאסען א:פא::עד, םאר קלאםעז

 .6עגגל^ אדװענסט און איגטערםידיעט
 אװענטעץ דרײ ;עלערנט װערם עננליש

 צענטערס, אונזערע אלע אין ׳װאך איץ
לעהרערס. גוטע זעהר כײט

איבדנגען. פיזישע — 23 גדם. קורס
 ניםנאסמיק אי; קלאסען וועמננטליכע

 קאגפעםענטע pc אויפזיכט דער אונטער
לעהרער.

ד רערעבם ש זי לי n עננ g r o s w םי ני עו יו ר פ מנ
 אדרוענסטע םעהר פאר אויך װי אנפאנגער, פאר ענגליש אין קלאםען
:צענםרעז ױנינױ פאלגענדע די אין ווערען גענעבען וועלען םםודענםען
 עוי• םע2 און םע1 צװישען םםריט, טע2S 6 ס. פ — םייד איסם

 ־ םטריט. ע105 און עװע. לעקםיננטאן ,74 ם. פ — חארלעם
אנקם לייהור  . םםרים• םע135 און פלײם בראון ,43 ם. פ. — גר

ײל און םטריט םריםאן M ם. פ — בראנהם  עווענױ• אינםעחו
םטרים. סעקםאן אח עויעגײ קריםםאםער ,160 ם. a — בראגזװיל

 דעםארטםענם עדױקײשאנאל אונזער װעם צײט װאכען אייניגע אין
ײםער זײ עקאנאםיע, אין לעיןציעם װעכענטליכע די אנפאנגען ר ארנ מ או  נ

ג נ צענטרעז• ױני־םי אונזערע ידן א. א. גו
ך, רעגיםטרירט איחר ווען ם פאדגעסט ד  זײט זדחר אז דערםאנען, צו ד

, .ib . י. ײ• נ• ל. א. דער פון םיטנליד א

% . , .-TSSSL'a,
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 וױיפױן די «ן שטימע א
װעסט.

* HH • ו 11■

 •v:,L דער פון רעדאסםאר טייערעד
רעכטיגקייט״:־

 װאונדערען, געװיס םוזט,זיך איהר
 לעצטע די אן אייך קוםט עש װארום

 עס סט.2װ וױיטער דער פון בריוי צייט
 מאלי שװעסטער םארדאנסען צו איז

װעסט. אין־די באזוך סרידמאלס
 װא• סיאטעל, pc ,28 יאסאל אונזער

 סיט סיטינג א געהאט חאט שימטאן,
 דזא־ מיד און םרידםא;, מאלי שװעסטער

 רעזול־ די אז געריכט, גארניט זיך בען
גוטע. אזױנע זײז זאיען טאטעז
 ארויס״ געװען ניט וױרקלױ איז עס

 א אונז זי^האט ארבייט. די געװארפען
 האט דאס און אױסגעשטראשט ביסעל

 איחד זינט האבען to געחאלםע;. פיל
 האבען םיר אפנעלעבם, אביסעל באזוך

 און סעסבערשי■ אונזער סארגדעסערט
 םאר דאלאר 100 געשאפעז האבען סיר
 סעמ־ בראװע אונזערע pc סטרײק דעם
 אץ האפען מיר און יארס נױ אין סער

שיהעךנעלט. װידער גיכען
 פעלד קלײנע א זעהר דא האבען מיר

 דא איז עס ארבייט. ארנאניזאציאנס סאר
 ■אר, די שעפער. קלאוס װײניג זעחר
 ■רא- הונדערט זיינען דא, זײנען װאס
 אויך דא האבען מיר אמאניזירט. צענט

 מיד אוז שעפער, ״סאריארײ׳שאך •*ר א
 הא־ םיד זײ. םיט טאז גארנישט סעגען

 ארעגאן, םארטלאנד, שכנה, א אבער בען
 איגדוסטריע. תלאוק גרױסע א האט װאס

 אר־ טויזענט א אױם דאדט ארבייטען עס
 עס ניטא. דאדט איז ױניאן קײז בײטער•

 װאס שעיער אזוינע דא דארטען זייכמז
 אײן מיט םײדלאך 200 באשעפטיגעז

- םאדאיערײםאר.
 גע- וױנשענסװערט זעהר װאלט עס

 בא• עסזעקוטױר גענעדאל דער אז װען,
דעם. װעגען אריינטראכטעז זץ־ זאל ארד

 װאקסט קלאוסס פון אינדוסטריע די
 ױגיאן א איז פארטלאנד אין שנעל זעהר

דארט. נויטי: זעהר איז
 שיסען װעטיםוזען סען אז גלױב, איך

 אין גאר טאקע און ארגאנײזער אן אהין
 םון מײדיאך די ארגאניזירען צו גיכען,

שעפער. קיאוס די
 און אן איצט pc אז האפען, יאםיר

 אם^נ״ יאזען זיך םיר װעיעז װײטער
׳איך פארביײב העיעז,

ר ע י א , מ ס י ל ע ר א  נ
א.י.ג.װ.י. ,28 לאק. סעח, פראטאסאיל

װאמינגטאן. םיאטעי,

ניט. קאן און רײדען וױל ער
יעדנער) א אויף זיך שנײדם װאם *ײגעם, (פון

:רעדאקטאר ווערםער
 איך ה. ר. דײדען, זיך יערעז איו

 דעם בײ רײדעז צו װאם אילעםאיו סלער
 םו; םיטיננ א ביי םיטינג. יענעט אדער

 ארבײטער םון םיטיננ א בײ ױניאן, דער
 םיטינג שאפ א בײ אפימ אדער ריננ,

שאם• אײגענעם 1םײ םון
 געהן מאמען אז ׳אן סיר םען זאגט

 םיר איז ניט סיטינג, שאפ א האבען םיר
 איך pא םרייד, םאר הארץ די טאנץ א

 בײ רעדעץ װעי אין־ װאס סלעדעז נעם
םיטינג. דעם

 טראכטען דען םען דארף אײגענטייך,
 פיל אזוי זיך האט עס ? רײדעז צו װאס

 !צײט לעצטער דער םאר אננעהיליבען
 אדער דעם םוך שארמאז, םון באם, םון

 איך װען בײנאכט, איז ארבײםער. יענעם
p אויןי זיך <ימ 'o איך פאננ געיעגעה 

 מארגען װעי איר װאס סױערען צו אז
 װי םיטיננ, שאם אונזער בײ רײדעז

 איך אזױ וױ און אנםאמען וועי איך אזוי
 פון באנײסםערם וחנד איד ענדיגעז. ורעל
 םאי דאס אז קלער, איך «ת ,1א<ײ זיד
 איעס ארױסברימגעז װירסייך איך 5ווע

 חאר־ p'D אױוי געהאט חאב איך וואם
צעו•

 אבײ אױוי אץ־ עטעח פריה דער אין
ל  חא• חלוםות די אויםתםאםערט... סז
ן  רעדע, םײן מון ״געכאדערס״ םיר מ

 אין צוזאפמננעמטעיוט חאב איר וואס
 דעד «ו ®אחרענדיג און געדאגאען. סימע

 םון ניט אויך t» פאינעס אדבײ©,
 םײ ®ון םיז צז ילער א *ײם «ו «ײט
חיז מיר וואס םיג^ מז, מ  וחנן »יז ח*
r ««ך t פאננט ארבייט, חנר שיה

 צדױקייפאך איניפי פון ערעפעווע די
ד ימחנז מפײזד־• ימנ■ ®ײיז ניל  ױי

מיי נרויפאראימז » א  סאאץ. ױן מ
 אין יצססננאוז יממ1• יאם פריי^ני

סק̂ו מײ יזייוויננ

 וױיילע יעדע ק?ערען. טיץ אן ער^וט זיך
 אין געדאנק אנדער אן טיר צו יןוסט
ך איז אײנעד אז דוכט, םיר און #קאפ  נ
צוױיטען... דעם פאר סער

ױך איז אט אנער  עס אזײגעה 6מ
 עס און עיעחטריק די אפ סטאפ א :יט
 װעיל חאר^ען. אין טיאכחע א to גיט
 איך װאס חײגט, דײדען װירקליך איך
̂י צו געקלערט צײם גאנצע די האב ריידז

 ס׳עפענט אח יאנג גיט געסט עס
 <וארט צום זץ־ סעלדען עס םיטיגג. דעם
 איך און... כװדער יענער ברודעד. דער
שװײג... אין זיץ

 ינו פרענ: א איײן מיר ניב איך
 עגם־ איך און ניט^ רעדסטו װאס פאר

 זאל ׳אט :אלײן מיר םאר זיך *שולדיג
 אװעקמטע־ זיר איך װעי אפריידען, רער

רען.רײדען.
 אפגערעדט. אלע שױן האבעז אט נאר

 :םרעג א באאמטער ױניאן דער מיר גיט
 װאס גארגיט האסט ברודערקע, דו, ״און

 געטראכטערהײט ניט און זאנעןד׳ צו
 שױן האבען זײ !״נײן :איך ענטפער
 מיר װערט עס און ״.to פאר גער^דט
 האכ איך װאס הארצען אױפ׳ן לײכסער

װערטער. עטליכע סײנע אפגערעדט ישױן
םיטינג. ױגיאן א איך האב אט און

 פיאט־ םון װײט גיט אװעק זיר זעץ איך
 װאס װארט יעדען שלינג איך pא פארם

 איך און רעדט. רעדנער יענער אדער דער
 די קדאפט א םאר װאס וױיטער, קלער

 װי מײלערי זײערע אין האבען רעדנער
 םון װארט יעדער ארױס געהט עס שעהן

 זײ קאלםבמטיג װי מײיעה ?ײערע
 םאנ- זײ רעדען. אװעק דאס זיך יטטעיען

 םיט וויץ, א אז/מיט גאר זץ־, דאכט ׳גען
 גאנג « אוחזק געהט עס און יפפאס, א

 זיך םוז איך :טדאכט איך און זײ. בײ
 נעק־ חןם בײ און אפשעמעז סאהי אײז

 איך װארט״. א ״נעסעז פיטינג פטעז
 װאס װארט יעדען צו אײן גוט זץי העד
 באװעגונג יעדע און ארויס רעדעז זײ

 צום קום איך pא נאה איד pip זײערע
 שװער-אװעק־ ניט גאר איז עס אז ׳שלוס

- רײדעז, זיך צושטעיעז  זיך ס׳דארוי ־
שעמען. ניט גאר

 ביז נאך איך קיער אזױ אט און
 איך און ריידען, צו װאס טאג צו הײנט

 מאל יעדען גערעדט... ניט איץ נאד האב
 בין םיטינג א פון אױיס געה איך װאס
 וױיל װעלט, גאנצער דער אויןי ברוגז איך

 װײנינער ארז געדעדט מעהר איך װאיט
 נעקענט, אילע םיר װאלטען געקלערט,

 דער װאיט רעסםעסטירט, מיר מעז װאיט
 רײ־ זאי איך אז נעװאלט, יענער אדער

װארט. גוט א זאנעז ׳איהם פאר דעז
 קוסט םיטינג, א בײ זיץ אץ־ אז אזױ,

 קײגער מיר. אויזי אום ניט קײנער זיך
 אינ־ איר נאמעז, בײם אן ניט to רופט

 וױײ סילער איד אוז ניט קײנעם טערעסיר
 חןדען, גוט געקענט װאיט איך אז טער,
נעקלערט... ניט פיל אזוי װאלט איך װעז

 נעהענדינ רעדאסטאר! ווערטער ׳יע
 רעדען, צו װאס איך מיטינג״סימר צום
 איךשאר סלער םיטיננ פוץ געחענדינ אוז

 גיט איזא, גערעדט. ניט האב איך װאס
 אוים םארט ײד סעז לערעגט װי עצח, אן
רעדעז? צו

.2 יאסאל ׳ר א ט ס ז.

אץ׳מדאמױע• בױװעל א
םעקעי^טײןױ פרײגד

 איז יידער. צוױי אײך w איך
n אײנס  pc זיו אי; די האבען :ב״דע 

 א מאכען איהר װעט לעבען, שטיקעל א
 בא• װערען זײ pא אפעראציע ^טיקעל

 זיי אױב אנער חיים. רוח דעם קוסען
 גי׳מט, לעבען ?ײן גאר זיך אין האבען
 וױיסט אין (כ׳טײן סאר; אץ זײ ^יסט

כעסקעט).
 פארטיײ דער םאר איץי דאנס איך
 רעדאקציע׳/ pc ענטםערס די אין טיפונג,

 כאט׳ט זײן דארף ריד ערנסטע אן אין אז
פאעזיע. עפעס

װע; צײט דער אן מיר דערסאנט עס
 אלס יערנען אנגעפאגנען זיך האב איך

אפרײטאר.
 װאס אפערײטאר דער to צו זאגט

!גלייד ״שטעפ :געתרענט מיך האט
 דאס מען מטעפט װי זיך, איך סלער

 ׳שטיק די ׳זיך דאכט ׳האיט איך גלײך?
 מיט גיײך ריכטיג, העגט די אין ארבײט

 גיײך ניט ארויס קוסט דאר אח אלעםען,
 דאש איז איך, טראכט אפשר, געשטעםט.

ש(לר^ מײן ניט
 שטעפען, יאר,ר 23 נאך ׳יעצט אבער

 קוסט עס גלײך וױ זעוזן, איהר װאלט
^שטעםאכץ! דאס ארויס

׳ניט א*ך װײס איהד, םײנט ׳אניט
 אנער םאעזיע^׳ זײן דארף ליד א pא אז

 אפיטר סיאבה... די ערשט זיך לערען איך
 ענטפלע־ םיר צו דאך זיך מוזע די װעם
פאעזיע. זײן ׳פוין װעט דעמאלט און יזעז

׳גרוס פרײנדליכען מיט
.2 יאקאל ׳ב* נ.

;ע־ װעט איהר —־ רעדאהציע; .שון
 די אין ׳9 זײט אױ,יי ענטפער אן פינעז

רעדאקציע״. פון ״ענטםערסי

רעזאלמרע. פאדשפעטעטע א
אגגע־ איז רעזאלוציע םאמענדע די
 עאפ רעגולערען א אויױ געװארען גומען

 גער־ בען םון ארבײטעד די םון םיטיגנ
 דעם .מאנטאג, עווענױ, זיבעטע 49 שעל,

 טאנהעטען אין ,1926 אקטאבער, טען18
 קאנפערענצען די װי נאכדעם לײסעאום,

 זײנען קאונסיל אינדאםטריאל םיט׳ז
געװארען. אםגעבראכעז

 אױס דריקען םיר דאם ״באשלאסען,
 םיה־ סטרײק אונזערע צו צוטרויען סויעז

 די םיט קאסף איצטיגען זייער אין רער
באלעבאטים״. ,

:ר^זאלוציאנכדחאםיטע
:מזערמאן. 6שא גראבעד, ה.
סעקרעטער. װאסערמאן, .0

̂ש. לע־ ס. ברעסער, ס. םק׳קול, דז
װאלבעדנ, ה. ראכליז, י. װין,
קארסאן. ס. סאץ, לואי

 #)ננענױ אויר איז רעזאלוציע דיזע
 טשערמאן 6שא דעם אויױ נעװארעו מען

 מאנ־ לייסעאום, םאנהעטען אין םיטיננ
 .-1926 אמטאבער, טעז1 דעם טאנ,

D. ,נמערםאן. חאל מואער
םע־יעםעי. ײאי װינדםאן, נ.

סםאכערהאםןז סמו !ר
mJ םסרי״זער) » /*וז גע«רײ װעח

קארלץ. אב. פון שארצייכענט
 אויםנעהלערט, ניט אױסנעטראכט, גיט

פאם־רט. עם חאט אזױ גא־
 זיך האבען שטראיע; זוגיקע הייסע

 ים׳ען דורך ?ענדער װייטע םון נעצוינען
 יארק• נױ שםאדט דעד אין סדבר׳ם און

 א אוםעטום שטראל, א אזםעטום
 האט «ס סייער! 8 אוםעטום נץ,8גל

 אי־ נאםע!, שטײנעמע די אויוי נעברענט
 די 1אי נעברענט האט עם חןכערןי כער

 חײ• די אין םאנריסען, די 1אי שעיער,
װאס די׳ שון חערצער די אין און זער ...IVtitr

 08פי דעם פון ברי ׳שםפרהםםען דעם
 האנצן םייעד, דעם פט ברען דעם —

קיאוקםאמר. די באפוסען סא< דאם
 מםי- ןננ, מװארמן איז לעמן זיתר

ןןוםערםרענייו• »ח מדמ
 *ויס־ וואולסאניטצן 8 פון װי אוז

װ ו ט8ײ בי י o 8 ז n ie m r ’ B, א 
 *VDP8PP 8 אחיםנע׳פםויםען.״ םםרייס

 נ-8ם םרויעז ניי םםריית 8 סםרייק! מר
 פאו קיייחנר די פיײדציאן־. איז םעלאן־

 םין דצם םאר נ׳דציענם. מענעחנז חןם
מ״  »ד8 »ן אײגקיים די איז 08* נ״

ח יעװדיגקײט ר י נזי  כלום די <«מנן. יו
 יאר: פון צייםצז לע8 וױן בייחט װאס
 װמטער איז ,•זוםיל־ אץ וױ פרילינ^ אין
ד r ומרכםם. אין ו u n e זיך ןי נײט

• 'י .■

 רנ8פ נדער8 |8 איז פח> נדער8 18 אין
 די איז דאם םאדע. גרער8 18 1אי אמ

 איר םארפוצט װאס נטעי,8ם דער מלײד,
 או; אוינ אונזער שארכאפט און פיגור־
 טען, זאנט קל״דער, די *ן רץ.8ה אונזער

 די פיידקייט, די דערתעגע) םען
 צויבער דעם און גראג־ו דעם ׳שיינשייט,

פרוי. דער פון
 איז זױ8 ז8 םילען, אח וױיםען <ע8
 שײ• נאר ז״ן, עס דארף אזוי און דאם
 שיש* דעם ווענען ניט ויך קיםערט נער

 ארנייטער. םדויעךקליידער די 1שו ל8ז
 האנדלען װאם די נים םי<ו8 נים, הײנער

 קראםט אונזער םיט פראצע, אונזער םיט
 תיםערש זיי ארבײם. אונזער םים אוז
 איערייםאר, פארםינסטערםער דער ניט
 *רעםער מנײדער, אוםנליסליכער דער
קאטער• אח

גי• װאס כענס־היימר, 8י זײממ עס
 רויהע פויפעז אויף געלט מרעדיט, כעז

 נע־ פין געברויו חנם פאר 1םעריאלע8פ
 נעחים, ווערען טעריאיעז8ט לע8 ׳זמפט.

 םאמײ ניט זאלצן ®איען. גיט יען8ז זיי
jjum יאם חנז

 אויזי ום8 ניט זיד הופם קיינער אבער
 מממפעניעמ?. יצבעדינן ביוםימ. אונו,

 יײנמחן, ליין 8ני« איז ױנז אויי י8נ
גו אויי 8 אדאנען *מנדיג גתן מיי יו

)M6 .nwimw ,ttttfr<
כרענטש ר. m לונלינער

סטױיקערס. די חעלפט
— רעדאשט^ר: װערטחער
י איז מעיוען צו ניטע *8opi8>p י

 a«2 נרעגטט דאס ;״עס, סטרײק נער
 סטר״ק ו8ײ 8 ד>וראר 5 צ^חרט ר. א.

 •hopi8?p סטר״קענדע די צו נענעפיט
 םען נרענט׳צ. דעם םון מעטנערס נער,

 דר. פריינד צו מעידען נ^ר זיף דארןי
 ציי• און ססריט, צוױיטע 267 דײסאנד,

 סען B01P8P הירד, םטרייקיגג רי נען
בעגעפיט. דיזען

 ראיאר 25 נע׳שיקט אויר בען8ח סיר
?אםיטע. םטריי? דז׳צענעראר דער צו

,pjpn מיט V■ .סעק. ?לעכבאגען, <ז
pi.'* נױ םט,. טע164 װעסנ> 662

 אר• גוטער ®אר אנעדקענונג
טשערמאן. 8שא םון בײט

 סאװאדיניקש ל. פון ארבײטער די סיר,
 םערזא״ סטריט, טע39 װעסט 250 ׳עאפ,
 פון אפיס אין מיטיננ א ב̂י סע^ט

 טען20 דעם #קטאבער בארד, דזשאינט
 ^אפ־טיטער• *ונזער פרעזענטירען ,1926

 גאלדע־ » מיט קאן ד. ברודער ׳סאן
 גוטער זײן םאר טשײז,- און װאטש נער

 שאפ אאס און סאן ױניאן אלס ארבײט
 ער איהם, װיגטשען מיר און ט^ערסאן,

 םארזעצען און נעזונד, ט^גען דאס זאל
 א זײן זאל װעלכע ארבײט נוטע זײן

אנדערע. םאר סוסטער
: האמיטע רעזאלוציאנס

 פעדער ה.
פלער א.

װאלאװיץ. דזשײ.

 שאפ דעם פרעזענטירען
טשערמאן•

 ענד ״ש*רסע pc ארבײטער די םיר,
 שאפ״ א בײ םארזאמעלט דאטנער״,

 ױניאז, אונזער pc אפיס אין מיטינג,
 פחד סעפטעםבער, טען25 דעם שבת,

 און ערמאן8טל ׳שאם אונזער זענטירען
 ברודער םעמבער, באאיד עקזעקוטיװ

 נאלדענער א מיט אימערמאן, סאול
 אר־ נוטער זײן םאר טיפעין, און װאטימ

 װינשען מיר און יטאם, דעם םאר בײט
געזוגט. גוצען עס זאל ער איהם

 װעט ער דאס אױך, האםעז מיר
 סאר ארבייט גוטע טאן װײטער אריוי
ױגיאן דער םאר און בפרט ^זאפ דעם

בכלל.
 ע ט י מ א ק י ד

ליםמאן, ש, באסס, א. סארם, נ.
לןאדמ׳־. טש. לאװיט, טש.

!אױםמערקזאם דרעסמאנער,
 רע־ זיך האבען װעלכע דרעםםאכער

 הא• און אינשורענס די םאר דזשיססרירט
 הא־ דערהאלטען, ניט נאך זײ בען
 שפעטער ניט קאםםלײנעז צו צײט בען

 אין נאוועמבער טען6 דעם שבת װי.ביז
 איסט 130 אםיס באארד חשאינם דעם

 נאף .64 רום םלאר, טען6 סטריט טע25
 סײ• װעלען טאג דערמאנטעז אויבען דעם

װערען. אויםגענומעז ניט ?אםםלײנס נע
ש. , ט ן א ס ב א ק ײ ש ז מענעד. ד

 pc אויםשפײ םאר׳ן מורא די שרעק,
 די אונז גיט װאס ארט דעם םון שאפ,

 אטעםען. צו םעגליכקײט אױאוףװײ
 דער אדעטקײם, די נויט, די רריקט אונז
 *נא״ לאנגע, דאס הוננער! דער און דלות

סלעה. “־טירליכע
באםעס, ד< אויף ניט מיר װאונדערט

 םאר טרייבער. שקלאפען אונזערע אויף
 אוכד זײ קענען םראסיטען םעחר םעני »

̂ז לעבענס ברײנגען  םאר ; po דיער ם
ן מען זוכט פדאסיט םעהר פעני א  וחנ̂ג

 דאס צוריפ אײנסיהרעז ווי םיטלען און
 םים״ ^סװעט־שאפי״ באריםטעז טרויערינ

 זײ םיט ניט, םיר ארט זיי אויזי טעם.
סטרײשען. םען קען זײ געגען ?עמפען, םעז סען

 די רעגיתנג, די שטאאט, דער אבער
 גע• אויסטײלען דארסען װאס םענשען

 וײ גלײך, בידגער אלע צו רעכטיג?''^
 בוי• צו םארווערען דארםען װאס םענשען

 טיחנן אחן און פענסםער אהן חײזער עז
״.DiMPDP ״סײער אוזן או?

 פאדריםט םזןגשען דיזע אוי«י אט
 חנר אויוי געשםעים זיך חאגען זײ םיר.
ײ שמ<וופ?ריי, פיז זײט  ארוינד חאבען ו

ן געגעגעז  חנם נעגען יואינתשא^אן״ י
 ־pupp מארצװײפצלמן אוסנייקלימן,

 ראם איוזם פון אוחנקצונעגמנן ״םאמנר
 חנר — ידאטעסם ®יז נדנמני אײנציגע
• סטרייק!

wp̂ די 1םיר ימימז tנ* זײ אמנר #קאםוי חנר איז שוחנר און * p•^ םיט 
ן יױסחיאוי זײןר י נ י ו א ב ט פ א ר  ק
m .שונאים

fe.

iaae ,igaopo ־nmas»־׳־נזרעכ»יגקייc

םאר־ אין נערתסא; ה*ט אויםערראר
1אי ער װאם '*הרען, פי<ע די pc ליי,*

טטעריקאני־ איננאנצען זיך נד>»ל
 אין י80 ניעדע),8ם זיינע אין יםא ירט1

 1אי י80 און פיהרעז ביזנעס איט׳שון
 אמכאטרעפט װ*ם קל״רער. ,״.״
 דער־ געב?יגען ער איז אינערלאך, אנער

 אפילו און צארט־שיהיענדיגער ״ולבער
 דער אין װי םענ׳עעל, םעגטיםעגטאלער

 שםאדט, גובערנם?' רוסישעד 8 א־ן היים
צו געלוםען הער8 איז ער jW8״ ^
י*הר• 1כםצעח8

 נעהאלטען ה*ט ער װ*ם *פים, אץ
 האנ־ נרויסער 8 םו) פארשםעהער א־־ם

 נעשיהרם זיך ער ה*ט דעיים־אנענטור,
 זײנע ננ?יימ.1שםוא געװיסער א ם־ם

 דער םיט אוישנענוסען ער האם באזונער
 נעניטען 8 םון עםילעט באגדענצטער

 נעשמייכעלט, צראשט ניט ייזנעסמאז,
 םי־ 8 נעםאכט אננערעדם. צו־םיל ט ״

דער איינס אלץ איהם איז עס װי לע
 ער האט גאד אטאל נײן. דער און

 םאכען צו ניט אײנגערעדם קליענט דעם
 װייזען, איהם געװאלט געשעפט. ראס
 א איז בערקםאז, ׳ער אז ר\יענט, דעם

 נאך ניט זיך יא;ט p» כיענ׳ט ר*'על*ר
פראפיטען• איבעריגע

 בײ םלעגם װאם מײדעל, דער ריט
 םםענאגראפערק אלס ארבײםען אירם

 זיך ער םלעגט סאשיךשרײבערין, און
 גענוג אויך ^בער העםילאך, נאגײן

 איז זי װעז דאז, איבערהויפם שטרענג.
 צוציהענד, pk שעחז באזונדערס נעװען

 נאך איז ער אז געװאוםט, זי און
 םוי־ שעהנע םארדינט ער pK יבחו א

 איהם צו אבער איז יעהררין. זענטער
 טײםרײטזד א ^ופים אין ארײנגעפאלעז

 באזונ־ ניט א םים pא עלםערע »ן רין
 אויםערליכקײט, סימפאסישעד דערס
 םימ באצויגען איהר צו שוין זיך ער ה^ם

 באציהונכ םאטערליכער נעװיסער א
 םעהר א שוין אבער שטרענג, אויך כאטיש

 אײ קײז שטרעננקײם. געקינסםעלטע
 די אויםערהאלב גע*טפדעכ;|ן, בעריגע
 אײנצײ קײן םים אבער ער האט ביזנעס,

 גע־ ניט םײדלאך דאזיגע די פון גער
 זיך זאלעז זײ האבענדיג, םורא פיהרם,

 אםת׳ן »ן אויף אנםשעפען :יט איהם אן
 פאדערונגען, נעװיםע איהם שטעלען און

 םרײדדיט די רויבעז איהם בײ זאל װאס
אײביג. אויף

 דאם נעהאט ליב םעארעטיש האט ער
 האט ער װי ״בעטשלער״, א פון לעבען

 איז געדוםען. יאהרען לעצמע די זיך
 נאך געבענקם ער האט אבער אםת׳עז

 בלױז האם ער לעבען. אין חנר׳םע א
 אזעל״ צו ארײנצוםאלען געהאם סורא
 ערשטע די :אך איהם װעט װעלכע ׳כער

 אי־ און װערען נםאס צערטליכקײטען
איהר. מיט פרעמד פיהלעז זיך כערהויפט
 שײן גע?ראגעז, ליב ער האם דערצו

 אײנ־ קלײנעם זײן געװאוינהײט, אויס
 שױן האלט ער װעלכעז ״פלעט״, זאסען

אדוישגעארכײם. זין האט ער זײט אז
 שוםענדיג ^עהאם, ליב האם ער
 נאכ׳ז אװענט םריהען אין פאי אהיים,

 שפע־ אין אםאל סאי סאפער, לײכטען
 ;אפערע, דער םח קומענדיג אװענט, טעז

 דער אויף קליידעד די אין זיך אויסציהען
 אין םיגאר קװאדערדיגען םיט׳ז זאפע
 פארגאנ־ אלטע pם טראכטעז px מויל
 זיך ליגעז בעסער, נאך ארער, טעג, נענע
 pא סאפ אין געדאנהען אהן נאר אזוי

 אוכד שװמדער pם טאנ דעם נאך רוהען
 אנשטרענ־ און ארבײט אינטערעסאנטער

גוננ.
 זיך ער האט איינדדיהע ארײננעמען

 די נעהאט ליבער האט ער געפוילט, װי
 .איהם בײ זיך האבעז װאס אײנדריקע,

 ארויס־ צוריק אננעזאםעלט, טאנ פאר׳ז
 לײכט אזױ זיך האט דאס און טרײבעז,

 םײ דישעז דעם םון הילזי דער סיט נעטאז
 געלויכםעז תעל אזוי האט װאס נאר,

אש. גרויען חגם פון שפיץ אױס׳ן
pK געוחגז ער איז ^ופערע דער *I 
 ער פלענט בילעטצן באזוכער. אסטער

 איהם האט עס צװײ, שאר אנגרײטען
 ד*לאר איבעריגע די געארט ניט

 םיטצונעםעז «ערז*ז צוױיםע א סאר
 םאכע?. נאר זיך וועט עם אויב אמאל,

 געפד ניט ^ינםאל אמןי זיד האט עס
 חאמ ער מרזאן. •אסענז-ע די נעז

 זיח םןורשלאגעז געװןולם אמאל שויז
 נעוחנן נראד איז וחולמ טײפרײנמרין,

 *w איז mr *\\ שטילסטע, די פון איעע
 איחם טח חנרנאך וועם ױ אז ?יכער, װען

 שיער־ שוין חאט ער פאדערען• גארנישט
 <ןמר םאדגצשצאגעז, ניט איחר שיעד

 ?ײםײ ןן איחר.נדט צו זיך ײענחןגדיג
 ארולסםאזד נייץ• ניט כדי סראגע, גער
 דןוס האם *«מל*דוננ, זײן םיט רעז

 ומים פארשטאנפן, ניט pjh^o שםילע
 »ז געדאכט, ויך האט איחר זאגט. ער
u איז 09 אז סײנמ, זגר p םאר DPW 

o n אח זײגער n גזד פארלעגן חאם 
*סײכעלט:

רײזען אברהם pc(ערצעחיונג)

p'j —, בערקםאז, םיםטעד pir 
?....Dpy

 האב דאס ניט געװיס. געװיס, —־
 גע־ בעד?סאן האט — געמײגט איך

 אינערליך איהם האט עס און שטאםעלם
 זיך האט עס װאס געטאן, הנאה שוין

מיםסארשטענדניס. א םיט בלױז געענדמט
 איחם האט אלײן אפערא די אבער

 אײן צוליב צופרידעגגעשטעלט. גיט
 אםערא יעדע װאס סוזיה, שטיקעל גוט

 אויס־ געםוזט ער האט םארםאנט, האם
 צו האבען װאס שטיסער, גאנצע הערען
 איהב, האבען און אפעלירט ניט איהם

געלאגגזוײליגט. שםארק פארקערט,
 װיקט* א פארםאנט ער האט דעיםאר

 מיט רעקאדדס, געקליבענע און ראלא
 םאי צוגעםאסט זיך האבען װאס ניגונים

 די אין םיענט ער און שסיםונגעז זײנע
 זײ סון זיך לאזען אװענםען אײנזאמע

פארװײלעז.
 *על זײן באזוכען איהם םיעגט אמאל

 סיםע^ע די איז פרױ א שװעסטער, טערע
 גרוײגעװארענעם שעהן א מים יאחרעז,

 ױנגע PK *טױארצע מיט אבער ׳קאפ
 שטע:־ געװען איז שװעסטער די אויגעז.

 פאר׳ץ זיך פי*עגט זי אבער ארים, דיג
 פאר״ קיאגען. ניט קײנכיאל ברודער
 צו א'הם טבע א נעהאט האט זי קערט,

 ארױס־ צײט צו צײט םון און באדױערען
:מורמלען

לעבען... א מיר אויך — י
 קלאנם דאס אז :עםײנט, ער האט

 איז ער און לעבעז, אי־ר אויף זיך זי
 אבער העלפען, צו איר״־־ נרײט נעװעז

: ערקלערט האט זי
לעבעץ... דײן טאקע מייז איך —

 דיעע םון הנאה א םאר האסטו װאס
 קײז ברודער, ׳האב V םארדינסטען

 הליגער אפשר ביזם דו ניט, פאראיבעל
מיר... םאר

 געהאט ליב ניט האט בערקסאן אמןד
 נאטאציעס, שװעסטער׳ס זײז הערען צו

 געהאל־ ער האם האדצען איז טיף כאטש
 סאר־ ארן גערעכט טאקע איז זי אז מען,

 טאקע אפשר און גום. איהם שטעהט
געטאן. וועה איהם עס האט דערסאר
 װאס נעשפרעך, הורצעז א נאך

 סלענט .םארקוםען, זײ צוױשעז םלעגט
 בעטעז, איהם אנהויבעז שװעסםער די
איהר. צו ארױסהומען זאל ער

 ניט םיר מיט זיך דארםםם דו —
 דיר געםעל איך אפשר כױלא, שעםעז.

 אבעד אידענע, אלטםאדישע אן נים,
ע ײנ  םעג־ ־— דאנקען צו גאט תינדער, ס

אנקרהען.•. זײ סטו
 םאר־ אלײן זיר האט בעריזמאן און
אזוי געהם ער װאס נעמאכט, װאורף

 *ptp איז איהר נײ איהר. צו זעלטען
 וױנלעיאך אלע pc פרײלאך, אזױ ליך

 הײםיש־ און װארימקײט » זיך טראנט
 װאס אוטגליק, אן בלויז איז עס קײט.

 סים רײדען צו װאס גארגישט האט ער
 װאױל א איז שװאגער דער «לע. זײ

 בערקםאנ׳ס pc וױים אזױ נאד סענשעל,
 ער קאן װעטער װעגען אויסער אז װעלט,

 אונםער־ ניט איהם םיט געשפרעך קײן
האלטען.
 זײנען ?יגדעד, די אמבאטרעפט װאס

 עיטעדע די פרײלאכע. אזוינע אלע זײ
 אזא p» נלום. א װי בליהט םיידעל

 גע־ און שעה; װי דאך און ארימקײט,
 דעדסאנענדיג און אױס. זעהט זי לונט
 בײ פרעגען טאקע עד װיל איהר, אן זיך

 ער מאבט. זי װאס שװעסטער, דער
 די פון דיפראסאטיש אן אבער הױבט

:ללענערע
?לײנװארג^ די םאכען װאס —
 העגיעלע אלראיט. זײנען זײ —

 סקול... פאנליק די בארד יטוין פינישט
אדבײטען... אגהױבעז שוין װעט

״ ...i קײדי סאנט װאס און —
 זיך צעשטראלט — קײדי, ׳א —

 זיא קײדי — ׳פ:ים שװעסטער׳ם דער
 מיט אויס pu? ״געהט סויד. א שױן

באי״... א
 םורםעלמ — !פײן איז דאס —
 צו זיך באםיהט און בערקמאן ארויס

 אױפרעגונג, אינערליכע זײן באהאלטען
 עס ארט װאס ׳גיט װײסט ער כאטש
אזױ. איהם

 זיך בעט — !אסאל אדויף קוב —
 װעסטו — אװעקנעהן, בײם שװעסטער דו

 — װײניגער, הונדערטער א כײט מאכעז
 שםײגער איהר װי וױץ, א מים זי ענדיגט

איז.
 אר־ שװערער טאג » נאך אײנסאל,

 בענקשאפט א דערפיהלט ער האט בייט,
 שדועססעד, זיק צו נאזזענטקײט « און
 צו ?ינדער. איהדע צו איבערהויפט און

 אײנזאמער אזא אין לעבען ער זאל װאס
 זיך - לעבען האבעז קאז ער װעז ותלט,

 געמאכט האם ער נעסם. װאריםען אזא
 װאוינוננ א נעהסען װעט ער אז פלאן, א

 ׳אפיס דעם נאך און איהר, סיט צוזאםעז
 צו װעיען אהײם, קוםעז וועט ער װען

 פױ־ װי ארײגפליהען, צימער איז איהם
 ער װעט איינע קיײנװארג. די נעלאך,
 װעס צװײטער דער ׳שויס אויפ׳ז נעםעז

 דרײ די און האנט דער בײ האלטען ער
 סעפעל. איבער׳ז גלעטעז עך װעט טע
ײ האט זי גענונ. ׳ניט היע עין קײן ז

 ער װעט קיײ־י, אמבאטו־עפם װאס
 םאי פאסט עס װי אויסנעמען, אמאל זי
נע־ זי ער װעט אט םעטער. רײכען א

אן אין ני ער יו סהוו
pc 9 לאק. מעסבער גרינבערג, וױלי.

נאכט. שטיקעגדע הײםע א איז עס
 גלאנ־ pא בלוי סונקעל איז הימעל דער
אויםנעשטערענט. ציג

פארס. סקװער ױניאן אין געהן םיר
 באװענס בויםער די pc צווײגעלע הײן
ניט. זין

 םיט םענשען, עלענדמ הײםלאזע,
 אאנעריםענע, ■נים׳ער, סאר׳חושכ׳םע

 זײ זיצעז שםאטעס, אה אײנגעוױקעלטע
ת הארטע די אויןי  םיײ אםענע םיט מג
שלאפעז. און לער

 עלעקטרישע די םון שײז אונטער׳ז
 סרוי־ אויר םיר באםערטען באלײכטוננ

 גע־ פארדארטע אײנגעהנייםשטע םיט עז
 נ־8צ לטם*רישע,8 אין *ננעט*) זיכטער,

 שפיץ די אויח חל״דע.־. צוריםענע גע
pp■ סאפעלושעז, «נעבלאהירטע8 זיצעו 
 די אויוי ארונטערנעלאזען •pp די און

PB83 ,ipoom| 8 זײ PD'TI.>
בײנטכם• ip״:t8 12 טרום ס׳איז

 א םיז חברים נרו•? 8 םים נ?ח איד
 inpor 1בלײב? םיר און פארזאםלוננ

 ~tn ;v2v> ,pi8■ אין װײלע א םאר
םאבווײ.

 8 םיר IPP1P083 דערװײטענם םח
 ד?ם.”ג?סל נ?ם ז,8ם 1ריזינ? יחויכעז,

pi»t זיך, בויג?ן םים ip װא• או? נעהט 
o>pp און תין8 זיד •pnw 

ip אוגז. צו צו סוםט
_ jpp איך pp'j 8 IPi'iP> צו 

*•8 (pin»הײם — ip  oapiB ,אוני
נ חייז״יימז 8 םים ״ ײ ב י י •5י tpoo8io זיך: בײ םיר ip ה*ט 

, 8 ביז ׳שימר׳ן18פ געםוזם י נױד8י מנ
i חײם8 גיטו< 8 נעב?ז איתם t .פאהרצן

ײ ®יז איי״נר )18 ״ י י ז ^ י ^  “ײ “י
נים און פעשענע pc ניקע< א ארוים

איהס. עם
ם אײך! דאנת אץ• פ ו ר ־  עי .

ר m ך4 _ #אויס יוים־ גאװןןיט #

 אין מענשעז דא זײנען עס צי פרובירען,
 שויו ער האם — װעלט, הײנטיגער דער

 װאס — טאן, וױיכערען א אח געזאגם
העלפען.. צו יענעם גרײט זײגען

ער פרעגם *— ,איהר* זײט װער —
אונז.

םיר. ענםפערען — סטרײקערס, —
קעשע־ בוזעם פון ארוים שלעפט ער

נראנפען. םיט םלאש א נע
 — i באיס טרונק, א װילט איהד ~
אונז. ער פ>-ענט
מיר. ענםפערען — נײן, —
 —ער, סאכט — נים, זיך שעסם —

 אײך גאט געלד? איהר דארסם סילײכט
!געלד נענונ האב איך דאלאר. םינף

 םארװאונדערט אן איהם קוקען םיר
 װילעז• גוםען זײן פאר איהם דאנקען און
 םינף די נעםען צו זיך אנטזאגען םיר

דאלאר.
 װינשט הענט, די אונז דריקט ער

 געהט און סםרײק ערפאלגרײכען אן אונז
אוועק.
םיר, באמערהען שפעטעד םינוט א

 אײננעדארטער א*:עריםען|ער, אן וחי
 און םארדע באװאקסענע א םיט םאן

נאך. איהם לויפט אויגען, םארלאשענע
 שרײמ — !אײך נאט אײך, נאם —

נאך. איהם ער
 ענטםערט און אום ?יך דדײט יענער
 כ׳האב — הענם: די םיט םאכענדיג

 אייה דאנס איך «ײך, דאנמ איך ׳שױן
פארשװאונדען. ווערט אוז —

 א אלײן םענש, גוםהארצינער דער
 אה פענים סינוי די נעמט חײמלןנזער,

 וועלכע בײ די צו צודיפ, דאם צוםײלם
 זעצם איז צונויסנעתליבעז, דאס וזאט ער
 ביז ריםעל,1 א כא«עז באנק א אויןי זיד

 קלײדעד נלױע די אין געזעץ־חיםער חנר
 אוז וײט אח טאן שםורמנ א איחם וועם

 שלןופען. *אהיים״ שיקען איתם
1הײם זײן איז װאו ןןבער

 זי איערע. דער אין טען
 װי נעווזנן. גיס קײנסאל אודאי

 דןקי װעט איהד אנטציקט! זײז ראס
שם/ר איעציגע נאד ניט געפעלען, אלץ
יען•

 ער װעט װײםער, און אן היינט פון
 ?ײ• יעכען אײנארדנען לעבען זיין שױן
 pK נאהענטסטע די איהם זײנעז זײ

 ארא«רײסען װעט ער איבעדגעבענסטע.
 לאנג יאהרען דזאם ער װאס םאסקע, די

 א װי ארײנקוסען װעט און געטראגעז,
 איד בץ אט אנחעל... א אזן ברודער

 געה.... און שםעח איך וױ איץ־ פאר
 אן פארגעסט און מי־ סיט נאהעגט זײם
 pH פארדינסטען מײגע אן אפיס, מײן

רײכקײט״.. כלוסדשטע,־ p'D אן
 גיכער זואס שױן געװאלט האט ער

 אױ־ אן נעסען װעט ער דארטען. זײז
 מיט׳ן זײ. צו האידא און !טאמאכיל

 םאהע ער װעט אױטאמאביל זעלבעז
אפעיא. דער צו קײדי׳ן םיט פאהרען
 פאר־ װאריםער א געװען איז עס
 סון ארויס איז בעיקראן װען גאנט,
 בײם געהאלטע; האט זון די אפיס.

 :עדאנ* ;אך זיך האט אבער פארגײז,
:Dsy נע־ :יט אין כחות לעצטע די סיס 

̂ט  זיך האט בערקכיאן אונטערגעהן. װאי
 אויםא־ ערשטען דעם אין ארײגגעזעצם

 קארנער אין געשטאנען א*ז װאס סאביל,
 אד־ דעם דײטליך געזאגט שטריט, פון

 געפלוינען שוין ער איז ד4באי און יעס
נאהענטע. זײגע צו

 ענדליך זיך האט אויטאטאביל דעױ
 פון ט־אטואי* נעבען הארט אפגעשטעיט

 זײנען גא:יק בײם הויז• טענעסענט א
 זײ איום קינדעד מיט םוטערס געזעסען

 *״,פא, פארשידענע ;עשטאנען זײנען עס
 געליארםם. און :ערױשט ס׳האט און י־אך
 האט אויטאםאביל פון אנקומעז דאס

 די איבעדקערעניש. אן פאראורזאכט
 ארום־ הארם זיך האבען לינדער ללײגע

 מים איז אױטאסאביל ארום :עשטעלט
 באםראכם בליקען קינדערשע :ײגעריגע

 פאר־ ױנגע די גלאנץ. און גרויס זײן
 די צו אײנע געשמײכעלט האבעז לאך

ס׳איז :נעשױטקעט זיך און אנדערע
אנקעל... רײכעד דער אנקעל... קײדי׳ס

ױ געפיהלט זיך האם בערקמאן  ו
 נײגער״גזנ פיל אזוי צװישזןן פארלאיעז

 קינדער, אלע די צװישען pH בליחעז
 דערקענט אויך האט ער װעלכע צװישען

 האט ער ״ שװעסםעד׳ס. זײן פון פאר א
 םאר־ שאפער, דעם באצאהלט פאדוזיירם

 איהם געבען צו פארלענענהײט אין נעסעז
 די אויױ געדזן געלאזט זיך און טיפ א

טז־עפ.
 באנעגענם ער האם ארויפגאנג בײם

 מײדעל ױ:ג א פון געזיכט באסאנט א
 האט ער בא/ פיממדען ײננען א סיט
 װאו דערמאנען, צו אנגעשטדענגט זיך
 באלד און געזעהן, מײדעל די האם ער
, :דערמאגט זיך

 איהר ער האט — !קיידי העלאו, —
האנט. די אויסגעצויגען

 רײכעז או־יפ׳ן דא געקוקט האט סיידי
 אוײ אויפ׳ן דא איקעל, אױטנעפוצטען

 נעשטאנען נאך איז װעלכער םאמאביל,
 םאר פארשעסט וױ און םראטואר, בײם
 ^רעק םים װי האט װעלכער באי, איהר

 רוים זי האם אנקעל, איהר אױף נעלוקט
:נעענטםערט װערענדיג

 באלד אןן — !אנקעל העלא, —
 לאנג אזוי — געצװאוגנען, װי צוגעגעבען

געװען... :יט
 בעדקםאן האס — לאננ... יא... —

 פאר־ זיך און שולדיגער א װי :ערעדט
 דער זאנען צו װאס זוכענדיג האלטעז,
 איז װעלכע מײדעל, פרעמדער דאזינעד

באי. פרעםדערעז נאך א מיט נעשטאנען
ענד־ זי האט — !ארויױ קומט —־
 כאכדש זאנען צו נויטינ פאד נעפונעז ליך

 נים זי זאל אנקעל רײכער דער עפעס,
;אר. א םאר האלמען
 אבער ארויפגעהן, װעל איך יעס... —

 פאח־ באלד םוז איך לאנג... אויף ניט
ערכעץ. רעז

pn ,אויםאסאביל דער אז זעהענדינ 
 געװענדעם זיך ער האם גאך, שטעהם

שאםער: צום
 איך סיגוט, צעהן א בײ װארט —

םאהרען... צוריס באלד װעל
 PK טדעפ די אוין» ארויןז איז ער

םלאר. דריטעז בײם אפגעשטעלט זיך
 געשמיײ סײדי האט — !העכער —
םערטעז..״ אוים׳ז וואױנען םיד ־־־־ כעלם.

 זיך אוץ —־ !נעדענק איר יע, —
העמןר. געלאזם
 קוםעז זײן האט װאס שװעסטער, די

 האט פענסםער, דורכ׳ז באסעדסט גאך
 צוטד און םארװירט באגעגענט איהם

 צו געשעםט װי זיך האט זי םעלט.
 גע־ גיט און אױגעז די איץ איהם שוסמז

זאנען. צו װאם װאוסט
 האט — >' קינדער די זײנעז װאו —

נעטאץ. פרענ א סתם בערהםאז
 אז־־ומגעהאג- זיך האבעז זײ אט, —

 סלײניג• א אױטאמאביל. דעם אן גען
!אױטאםאביי אז זײ בײ !ה״ט

 האט — אנסעל״״, דער װי ״טײערער
 אוםן װיציגען א אין געװאלט בערסםאן
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 פראמינענטע גא:ץ 8 איז קאפעלאװ מאקסװעל סר.
 ער יארק. גױ םון דזשאבערס קלאוק די צוױשען פערזאן

 8 און ארגאניזאציע זײער סון באאפטער 8 נעװען איז
 ״נע״ רער םון פרעזידענט דער איצסער ער איז דעם חוץ

 8 אסאסיאײשאז״, װעיר װאוםענס האלסײל שאגאל
 דזשאבערס די פון אינטערעסעז די פארםרעט װאס גרופע

 אמעריהא. אין אינדוסטריע גארמענט אײדיס דער אין
 ״פובליסיטי״ הייז םײנט ניט אויך האט קא^עאאװ סר.
 שםאלטען די אםט באצירמן ״סטייטפענםס* זייגע און
טרײד־פרעסע. דער פון

 ענגעא, דזשאזעױ סר. אויך איז פערזאן אזא און
 קלאוק־דזשאבער־באלעבאטים, אלטע די םרן אײנער

 ליידיס ״מױרטשענטס די פון פרעזידענם דער איצטער
 די סון ארגאגיזאציע די אסאסיאײשאן״, גארםענט

 חדיט״ם םיר אעצטע די זײט האט װעאכע דזשאבערס,
 די פון באםיהונגעז די געגען װידערשםאגד א נעםאכט

 צו קעמפען װאס קלאוקמאכער, טױזענדע צעהנדאמער
 ארבײטס־ די פאד םאראנטװארטאיך דזשאבער די םאכעז

סאב־מאנופעקטשורער. די פון שעפער די אין באדיננוננען
* * *

גע־ סאפעאאװ מר. האט צוריק טעג עטאיכע םיט
 טרײד־פרעסע, דער אין סטײטמענט ספעציעאען 8 מאכט

 עס איז מײנונג, זיין אויט דאס זאגט, ער װעאכען אין
 קאאוה־ איז ״פראדוצירער די ז8 צײט, העכסט שוין

 אויפפעריןזאמ־ מעהר שעניזעז נעחטען ואאען םארקעט״
 דאס דענקט, ער גארמעגטס. אויםגעמאכטע די צו קײט

 בע־ דארפען מאנופעקטשודער האאוק די און דזשאבער די
 גארמענסס די פון סװאליטעט דער אױח אויםפאסען כער
 די םון קװאליטעט די אז פראדוצירט; װעו־עז װאס

 זאגט ניט, אױב ווערעז. םארבעסערט דארױ גארםענטס
 פארבאט׳טטע די ארױס אאזעז װאס פירמעז די ונעאען ער,

בארויערען. שטארק עס גארמענטס
:געזאגט ק^פעאאװ פר. האם אנדערעס צװייטען

— נארמאא. באאד שויז ארבײט פארקעט ״דער
 םעהר זײז %דארםען גארםענטס •דאדוצירען װאס די

אויססאײבעריש...
 פאר סיזאן פאא דעם פאאץ דא נאך איז ״עם

 זײ פראדוצירען װאס די אבער... גארםענטס, מעהר
 בעסער זיין זאאען גארמענטס די אז זעהז, דארםעז

קװאאיטעט.״ אין
 קאפעאאװ מר. דאם עס, םײנט דיבורים פאײנע אין
ײ דאס קאאױדמאנוסעקטשורער, די צו *ןפעאירט  זאאעץ ז

t t גארמענטס סארט דעם צו צוקוסען בעסער איבערשט 
 האבען זײ װעאען נים אז זײ, בײ איצט פאכט מען װאם

 גיט ער ארדערם. די קענסאען װעט םעז צרות, ^פאעגטי״
 צו איצם שטעאען זײ װאס גארםענטס די דאס צו, אאזא
 ״בײערס״ די דאס און צרה׳דיגע, זײנע^ פארקעט דעם

 ער סחורה. אזא געגען רעװאאטירען מוזען װעאען
 װע• ״בײערס״ די ראס מאנוםעהםשורעד, די כטראשעט

ײ מיט אױפהערען אען  סאאפע־ די און סאאפמירען, צו ז
 ברעכען״ ״צו נויטיג ,אזוי דאך איז #ער זאגט ואציע,

!קאאוהםאכער די םון םטרײס דעם
* * *

 צד דער אז באיטרײבונג, ראזעװע ?אפעאאװ׳ם מר.
 שוין איז יארק נױ פון מארקעט קאאוה איז עטאנד

 עטארקען א באקוםעז אבער וזאט נארפאא/ םון ״נאחעגט
 עס האט מען װאס אײנעם םון און זײט, אין כוכט״ט
דערװארטען. געסאגט גארניט

ו האם עס אײדער נאך י  טינט אויסגעטריקענט.די ז
 ?אאוח־ דער ווענען סטײטפענט, סאפעאאװ׳ס םר. םון

 א באװיזעז טרײד־פרעםע דער אין ?יר האט סיטואציןג
 םר. װי אנדערעז הײז םון ניט און סטײטמענט צרױימער

 און אסס׳ן. דזשאמנרס דער םון דעריפרעזידענט ענגעא,
 װײגיגער ניט םיט חגדם ער דאס זין/ םאדשםעהט עס

r די באצוג איז אויטאריטעם  j װי דזעאבערם, יארקער 
קאפעאארו. םר. דער

 עצח אן אאץ םיז םעהר איז סטײטמענט עננעלס םר.
ײ דזשאבערם, וײ צו ̂ואען ז  געגענשטעאען זיך חשם אםען ז
 ארדערם״ *סענסאען צו ריטײאערס׳ וײ םון פארזוכען די

 בא־ קאפצאאװ׳ם םר. איננאנצעז וױדער־שירעכט דאס
מסלון דער אין m חײיםונג,  שוין עס האאט אינדוםטריע ו
 וואס חאגח אײגציגע n אז און גארםאצ״, םון ״נאחענט

 הװאאײ די אז זעהן, «ו גאױו ihi מארבאימגן, גאר איו
 ווערען. םאדבעסערם זאא גארםענטס די םון טעם

—: םר. זאנט
 נאהמנמער אין שמעהט אסאםיאײשאז .אונזער

שיי אונזער םיט םארביגדמג ר מ ם הא־ םיר אוז מ
 שזועריגקיײ די םכח די ®ון באריכטעז באתוסען םגז
 אויםצו״ האבען זײ וואס *ינדוסםריע חנד אק םנן

 די חאבען כױר וואס באריכטען לעצטע די שטאחן♦
 זײ װאס .סמאס״ דער dip ז*מגז. באקוסקן ווא•

מס n און חאמז, * מנ אר  דעי אין גאד זיעזנז מאס נ
ז ןורבײג^ ^ מ א ש י י נ ח ו 2 י ו \ מ 5

ט נ ע צ א ר ן ■ ו ״ ד^עם ס ק ו ו ט ס ״
ס א ײ װ ז ז ע כ א ט ה ן ז ה ? ן נ ע ט צ ע א

ר ה א ן י י ר א ע ב א ע ז ר ע . ד . . ט י י צ
•רא- דער ׳אין אאנע די דאס ניט, זיך זעתט עס און

א דוקציע א ן ז ע נ א ר ק ע ס ע / ב ן ע ר ע װ
מעפבערס, זײנע עצות נאר גיט ענגעאס פר. און

 ירײזען די אז האבען צו מורא וואס ניט חאבען זײ דאס
 דעם צואיב םאאען ארונטער זאאען גארםענטס די פון

 אגדערע אין םאמרעסערען. זיך זאא נראדוהציע די װאס
ײ הײסט ער דאס ׳עס םײנט װערטער  די אנהאאטען ז

 רי סקעבמארמענטס, ביסעא דאס אויף ירייזען הויכע
 ערגעץ םון ?ײ געאינגט עס װאס זשוניצעס, םארבאטשטע

 ״םאר װארטען צו מוט צו זײ גיט ער און באקוטען. צו
 םאר זײ װעט װאס סיזאן׳/ פראםיטאבעאען אאנגען א

פארגיטיגען. אאץ
♦ * ♦

 דזשאבערס די םון םיהרער צוױי די אט םון װער
? אםת דעם זאנט

 סטײטפע:טס בײדע זײנען זע̂ה עס קאן פען וױ
 זײנען און פראפאגאגדא אשם נאר געײארען נעפאכט

 דעפ און אײן םון נעװארעז ארויסגערוםען בײדען בײ
 פוט נעפאאענעם דעם אױםצוהאאטען :פאטיװ זעאבען

̂כע מאנוםעקטשורע׳, און דזשאבערס פאנכע םון  װע
 ברענגען װעט סטרײק םארצויגענער דער אז םארשטעהען,

 אפת קעדענדעא א אבער רואינע. און אומנאיק זײ פאר
סטײטמענטס. די אט םון יעדען אין םאראן איז

נאריש־ הױאע נאטיראיך, רעדט, ?אפעאאװ כר.
 איז קאאוק־פארקעט דער אז זאגט, ער װעז קײטי

 גענוג כאקופען קאן פען אז :ארפאא׳/ פון '״נאהענט
 םאדערט. פארקעט דער װאס נארכעגטס, .כארטיינע

 עס !פעריב פון םזרח װי אפת, פון וױיט אזוי איז *דאס
 גאדמענטס די אז זאגט, ער וואס ריכטיג, נאנץ אבער איז

 זײנען פארקעט, יארק נױ דעם אין דא זײנען רואס
 די אז שרעק, זײן און אויפגעפאכט. שאעכט גאנץ ן

 צוריקשי־ און רעװאאםירען אנפאנגען מוזען ״בײערס״
 צרה׳דיגע די מאנוסעקטשורער און דזשאבערס די צו קען

באגרינדעט. גוט געװים איז סהעב־ארבײט,
סטײט־ ענגעאס פר. אפבאאאננט װאס זוידער,

 פון פארקעס היאוק דעם אין פדאדוקציע די אז פענט,
 באדארף עס װי װעגיגער פראצענט 75 איז יארק נױ
 עי אז װייזט, דאס ריכטיג! גאנץ אויך איז זײן, צו

 םאפענט. איצטיגען דעם אין אאגע ריכטיגע די װײסט
 ױניאץ דעד פוץ פארשטעהער די װאס דאך, איז דאס אוץ

 געהט סטדײק דער זינט צײט גאנצע די נעזאנט האבעז
 באשטעטיגט, אאזא, ׳תאט םטײמםענט עננעאס פר. אן.

 םריהער שױן האט סטרײק םון פיהרערשאםט די װאס
 אין קאאוקס םון פראדוקציע די דאס נעמאיר, געזאגט,

 און נישט, באטרעף קײז האט טעריטאריע, פטרײה דער
 װארטען לאגד גאנצען איבער׳ן פון ריטײאערם די דאס
 ריכטיג־געפאכטען א באקוםען צו אופגעדואד מי»

גארמענט.
* * *

 סטײט־ ענגעאס פר. אין אינטערעסאנטסטע דאס ־ *
 םיט אפענהערציגהײט, ברוטאאע רי אפשר, איז, םענט

 זײנע צו רעדט דזשאבער די םון םיהרער דער װעאכער
חברים.

 זאא :אזוי אוםגעםעהר דזשאבערס די צו זאנט ער
 באהופען קאגט איהר דאס פאקט, דער ארעז ניט אײך
 רועאכע אין גארמענטם פראצענט קאײנעם גאנץ א באויז
 ארען ניט אויך אײך זאא עס זיך. נויטיגט פארקעט דער
 איהר װאס נארמענטס ביםעא דאס װאס פאקט, דער

 איז שװעריגקײטען, און קאסטען גרויסע פיט באהומט,
 אוין, זײ זאגט ער און אויםנעםאכט. פאסקודנע גאנץ

 האבען פאנכע װאם אכט, אין געהםען ניט זאאען זײ
 די און װערען נעסעטעאט זאא סטרײק דער דאם פורא,

 ארונטערפאאעץ. װעאען גארטענטס די אױף פרײזען
 ניט זײנען ?אסטיפער די זײ, ער טרײסט נישהשה,

 ביסעא דאס פאר פאס א רײםט !באצאהאען צו קדאנ?
 האבען װעט איהר און... האט איהר װאס גארפענטס

!סטרײק ניט אדער סטרײק סיזאן, גוטען א
 ענטהאאטען עס װאס גענומען, גרונט אין איז, דאס

 ראס ענגעא. און קאפעאאװ םון סטייטפענטס, בײדע
 דער םון ״םיהרער״ די פאר כאיאקטעריסטיש נאגץ איז

 ג$זט עס װעניג װי װײזט, דאס אינדוםטריע. סאאוק
 אין װעפען אירגענד םון אינטערעסען׳ די אן באפת זײ

 נאך איז דאס אײגענע. זײער חוץ א איגדוסטריע, דער
 אט װאס אוםםאראנטװארטאיכקײט דער פון באוױיז א

 ארײנגעבראכט האכעז באאעבאםים סארמ גײער דער
 סטרײ• די װעאכען נענען אינדוסטריע, קאאוק דער איז

װאכען. זיבעצעהן שוין סעםםען האאומפאכער ?ענדע

פער־ אעצטעז דעם אין זײנען װאס יענינע די םאר
 ארביי- דער מיט פארבונדען געווען חונדערט יאחר טעא
 אמעריסא, אין באװעגונג סאציאאיסטישער אדער מער,

 העאדישער, דער דאם דענקען, צו שוחגר זעהר עס איז
 װיסטאר ױדזשין סעטםער, פרײהײטס אוםערשראקענער

 םאר האט טויט גרױזאםער דער דאס טויט. איו חנבס,
 רײען סעמפענדע די םון אװעקגעריםען איהם אײביג

ארבײטעה אםעריסאנער די םון
 יאהר דרײסיג אעצטע די םאר איו דעבס ױדזשין

 ארבײ־ םאר׳ז קעםםער אסםױחנר אן באויז געווען ניט
 אידמאאיזם פון מוואל א געוחנז אויר איז ער טער־קצאס.

 מעחןוױרדיגער, א געוחנן איז ער !באגײסטערונג און
 צום בעאײגםאוסט האט און מענש איבעגסװירדיגצר

 אץ איהם םים נעקוםען זײגען װאם די אאע גוטען
באריחרונג נאהענםער

 אוז געזאגט סך א איז מעג, עטאיכע צעצמע די אין
גענאםע םון קבר ®רישמז חנם בײ געוואחמ געשרימנן

*־. ז״ג׳נ no דמרמחיס eyn סען דענם. תדנ ת  ײוי
ײס יון גתיסק״ס פיז«יין ;פעחינקייםען  no \ ג^נ«ק

n גממשייכע nor װסרימע, זײן o n ז״|«סרס* פון און 
o«< ח«ט ער װ*ס — זין, f t w n  r ססר דינסס סין 
 אונטערדריקסע רי ססר סססף 1אי זיר״ ארנ״טער רער
םענ׳ןוען״סינדער. roeo^pinoD און

סו  רעם ײעגען חאם מען וױפיל to )*ונז ׳פיינט י
 פסר• 1אי ניט, נסר *<ץ נסר איי נעשרינען, און נערעדט

 סרנטני♦ די םאר נעווען איז ער װאס רעם, םיט נצ״ר
 טרײדױניסן דער ם*ר *סעריהא, םון *רנייטער זירטע

* <אגד. אין נאװעגוננ
* * •

 דער *ו געסוסען ניט איז דעכס װיקטאר ױדזשין
 נע״ נים איז ער זױפסא. ס דורר ארב״טער־באװענוגנ

 דער־אינ• פון איינער אלם קאילערז׳פ, ס םון אהין קומען
יע,  די *ו נעװסרען *ונעצוינען איז װאס טעליגע̂נ

 דעכס כאײ׳ננוננ. רעװ^וןויאנערע די און ארבייטער
 איז ער װארט. םון זין םואען אין ם<ו<ק פון קינד א איז

 ערצוינען און עצטערען אריםע ניי נעװארען געב«ורען
ױ םריחערער זיין אין ניט ארעמין״ט. אין נעװארען  י

 טעם דעם םארזוכט סר תאט ׳עפעטער ניט און נענט,
אוהסום. פרן

 שוין ער האט י<«חר, 14 געװען אאט אי) ער װען
 16 *ו ״רייאװ״־׳שספ״ א אין ארבײטען אננעפאננען

 און פײערטען״ רײאװיי ״א נעװען ׳שוין ער איז יאהר
 I״p אנער האט ער אייזענבאן. דער אויף נעארבייט

 ׳שוין ח*ט ער װען יצערנען. *ו אױםגעהערט ניט טאא
 אין נעהן *ו אויפנעהערט ניט אנער ער האט נעארב״ט

 מים ביכער נעהויםט האט צייט, פרייע זײן איז סהול
 התסדח גרוים סיט האט און םאר^ינסטען קריינע זיינע

 נעניאלע זײנע מיט און אנטוױקעלט. זיך און נעלערענם
 םיט װעלט א #ננעאייגענט זיך ער הן«ט פעהינקייטען

נעלערענט. און נאלעזען נעװ^רען א־ז אינפארסאציע,
♦ * *

 ארבײטער־בא- דער אין איײנגעקופען איז דעבש
 אי״ הײסער, א און טרײד־ױניאניסט. א ארס װעגונג

 פארבליבען ער איז טרײד־ױניאניסט בערגעגעבענער
 איז באװענונג טרײדײוניאן די לעבען. גאנצען זײן
 וױכטיגסטע, פאפע דאס געװען שטענדיג איהש בײ
 בא־ ארבײטער׳ם דעם פאד קאפוי גרויסעז דעם אין

 אלס טרײד־ױניאגיסט, א ארס רעקארד זײן פרי־יאוגג.
 סטרײק־םידד א אלס און ארנײטער םון ארגאניזאטאר

 געשיכ־ דער אין אוינ׳^־אן דעש פאדגעמען װעם רער
אמעריקא. אין באװענונג אדבײטער דער פון טע

 םוז טעג םריהע יענע אין דאס זאגען, קאן טען
 אין געװען איז ער װען צייט, יענער אין לעבען, זײן

 ארבײטער־םאסען, די מיט פארבינדוננ דירעקטער א
 האם םיהרער, םרײד־ױדאן א געװארען איז ער װען
 װאס גײםט, רעװאלוציאגערער זײן אויסגעבילדעט זיך

 דעמאלט לעבען. גאגצע דאס באזעאט איהם האט
 װעלט־אנ־ זײן גייסט, זײן קריסטאליזירט זיך האט

 דאס אױםגעגאנגען איחם םאר איז דעמאלט שויאונג.
 גאנ״ זײן םון װעג דעם באלויכםעז האט װאס ליכט

 <זל*ס ארבײטער םון גזעםםער אלם לעבען, נאבעלען צעז
 און אלגעםײן. אין רעכטען מענשליכע אלע םאר און

 ארביײ די םון ליבלינג דער געװארען ער איז אזוי
װעלט. דער איבער טעײכאסעז

 אין אויסגעשכײדט זיר האט האמםס״ױיסט זײן
 די םון נעםיהרט האט ער װאס סטרײקס צװײ די

 סטרייק, אײן .1894 יאהר איז אײזענבאהךארבײטער,
 די בעגען אנגעפיהרט ער האט אפריצ, מאנאט אין

 צװײטער, דער און קאמפאני״ רײלװײ ״נארטהערן
 אין קאמפאני׳/ ״פולמאן די גענען סימפאטײסטרייק, א

 צװײמער דער יאהר. זעלבען םין דזשון מאנאט
 די םון געװארען אונטערדריהט ברוטאל איז סטרייס

 האם קלױולאנד פרעזירענט װאס פיליטער, פעדערא^ע
 אוים־ האט דאס סטרײקערס. די געגען ארויסגעשיקט

 מערקוױר״ דעם און װילען אײזערנעם זײן געשמידט
לעבען. גאנצען זײן םון םארלויף אין גײסט דיגעז

* * ♦
 איז טרײד־ױניאניםט, און ארבײטער״פיהרער אייס

 פרי־י אין אװעק סטרייק פולפאן נאכ׳ז דעבס ױדזשין
 * סטרײת״אינדושאנק״ א אויסםאלגען ניט פאר זאן,
 ערשטע גאר די םון אײנער ײעז1גי איז ס̂*ד •1שא

 ארויסגעגעבען האט קאורט א וואס אינדזשאנקשאנס
 אייגשפארען דאס ארבײטער־קאמןי. אן םון צײט אין

 סםרײגך א אויסםאלגען ניט פאר פריזאן א'ן דעבס׳עז
 פאר־ ערשטער דער געװען אםשר איז אינדזשאנקשאן,

 די שטערען צו נעריכט אמעריקאנעד דעם םון זוך
 זיך ארײנםישען זײן דורך באװעטנג טרײד־ױניאז

 האט אן דעמאלט םון און קאםפען. ארבייטער אין
 און צובליהט קאורטס די םון טעטיגקײט די אט זיך

יעדען אין כםעט זיך באווײזמ איינדזשאנקשאן דער
 איז סאםיטאל אוז ארבײט צװישען קאמ̂ו ערנסטעז

לאנד. דעם
 םדאלעטארישען אמת אן באזיצענדיג #דעבס ױדזשיז

 אויסגעסלימגן צוריס יאהר 32 םיט נאר האט נייסט,
 אוגמערי• זיר אײרער יריזאה 1אי געהו צו ליבערשט

 װי ׳םעםאר דער אוז אינדזשאנקשאז. אן ציאײארםעז
 ווערט אינדזשאגקשא^ דעם באהעםםמ האט ער אזױ
 ארבײטער־באווע״ גאנצע די אין אנערקענם הײנט נאך
 תיינט נאד איז דאס מעטאד. בעסטער דער אלם גונ,

 •ראםעםטירען צו מעםאד בעסטעז םאר׳ן אנערתענט
 רעכםען קאנסטיטוציאנעלע די פוץ םארלעצונג די געגעז

סאורםס. די דורך ארבײכתר די םון
* *י

 צונוימ״ עננ גיײעז לעבעז נאנצען זײז איו חנבס
 חאט ער ׳ באוחנגוננ. ארבײטער דער םיט געיןניאט
 מם און ארבייטער די פון נויטען די מפיוזלט שטענדיג

 ניז און חאטנונגאן. זײערע נעווען קלאר איחם פאר איז
 אריעם ויחןד םאדנאיבען ער איז אסעםצונ לעצטען זײן
ײ«תחגד.;^ן גישט ער חאט סאי קײז ,5סא קיח ^וג

' i* •
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קאנװענ״ דער םאר ארטיסעל אן אין
 גע• איף האכ ל. אװ ם. א. דער פון שאן

 פראביעטען איצטיגע די װענען• רעדט
 באוחד אדכײטער אםעריקאגער רער אין

 חוייט דער אז אגגעוױזעז, און נונג,
 װאס״ װײטערע דאס — איז פראנלעם

י. אװ פ. א. דער םון סען
 װאקסען וױיטערע דאס אײגענטליך,

ױניאנס. אײנצעלגע די פון
 אר־ מעהרער :װערטער אנדערע אין

 לעבען אינדוסטריעלען איג׳ם נאניזאציאן
 ארײנגעטרא־ ארגאגיזאציאן, יאנד; םון
 און באװעגונג, ארבײטער דער םון גען

 ארבײ״ דער םון גײסט םיט׳ן באזעערט
באװעגונג. טער

 פונקט דעם אװעקגעשטעלט האב אין
ױניאנס״. ״קאמפאני

 אר״ סון םראגע די ארײן נעמט דאס
 דאס ;ניט־ארגאניזירטע די גאניזירע;

 ארײנ־ םון םראגע די ארײן אוין נעמט
 טיפער ױגיאניזם טרײד סיט׳ן דדינגען

 זײ־ דעם ארום און ;איגדוסטריען רי אין
 איגער־ איצטיגען םון םראגען די דא נען

 טרײד אםעריקאנער דער פון לעבען ליכען
:נאװעגוגנ ױניאן

 די אין סכסוכים דזשודיםדיהשאן
;טרײדס

 אינדוסטריעלע אדער םאך־צוטײלטע,
;אמאניזאציאנס־םארמען

 ארגאניזאציאנס־קאם־ םון מעטאדען
;פײגס

 מיט םארהאנדלוננען םון מעטאדען
;אדבײםס־געבער

\ נאר. און נאך, און
 געהאט דאס האט קאגװעגשאן די

 און פארם, טעאדעטישער א אין זיך פאר
 ׳ציעס8ר8דע?ל דורך דעם װעגען געדעדט

 און םארם, פראקטישער א אין אויך און
 איז עס װאס באשיאסען, גלייך דערבײ

מאםענט• איצטיגען אין טאן צו
װע־ קאנװענשאן די האט פראקטיש

 פאר באשיוס 8 דורך גערעדט דעם נען
אינדוסטריע. אויטאםאביל דעד

 ניט איז אינדוסםריע אויטאםאביל די
 איג־ אױטאמאביל דער אין אמאניזירט.

ס/ ״קאםפאגי דא זײגען דוסטריע אנ  ױני
 אינדױ אויטאםאביל די ארכאניזירען צו

 8 נעםען געדארםט זיך זואיטען סטריע
 ױגיאנם, אינטערנעשאנאל רײהע נאנצע

 מע־ די םון ױניאנס איטערגעשאנאל איע
 איגטער• םאגכע אויך ארן טרײדס, טאל

 טרײדס. בילדיננ זיי םון ױניאגם געשאנאל
 דיזע בײ װאונש גוטער דער דא געוױס איז

 יעדע אבער ױניאנם, אינטערנעשאנאל
 איהרע זיר האט• ױניאן איגטעתעשאנאל

 גע־ איהר םעטאדען, איהרע געזעצען,
 איז עס און טראדיציעם, איהרע שיכטע,

 אויף ארץ םון באםרײעז צו זיך שװער
 ארגאנײ אײן מאכען אזוי און מאי, אײן

 חוץ א איעםען. םון צענטער זאציאנס
 גע־ ניט אױך שטײגער אזא װאלט דעם,

 רעזולטאטען. געװינשםע די כדאכט
 םאב־ גאנצע זײנען ױגיאנס״ ?אטפאני״

 זיײ זײ װיםיל אויןי ארגאניזאציעס. ריק
 איינםלוס און השגחה דער אונטער נעז
 םראנע. אנדער אן איז באלעבאטים די פון

 ״ארגא- זײנען זײ אבער וױםיל אוץ*
 ארביײ אילע זײ צו געהערען ניזאציעס׳/

 דער םון אפגעזעהן םאבריס, דער םון טער
 די אין טוען ארבײטער די װאס אדבײט,

 יױ אינטערנעשאנאל די װען םאכריקען.
 אלזא זאלן טריירם מעטאל די פון ניאנס

 אר־ אן אנפיהרען געםײנשאפטליך שױן
 ארבײםער, די און דרײװ, נאניזאציאנס

 אפגע• שוין זיך װאלטען זאגעז. לאםיר
 זאל מען אז אויסגעקומען, װאלס רוםעז,

 דערזעלבער און אײן םון ארבײטער די
 אין זײ צוטײלען — צובדעסלען םאבריק

 1האבע װאס ױניאנס, םארשידענע די
 םא־ זײערע אויןי דזשוריםדיקש׳אן־רעכט

 די ארויסגעװיזעז נלײך זיר װאלט עס כעז.
 און דערםון, אונםעגליכקײט אבסאיוטע.

 ארגאגיזאציאנס״ אונטעינומעגער יעדער
 םײ א םיט נעענדיגט זיך װאלט קאסיײן

✓ אסהא.
 ארגאניזאציאנס״קאםיײנם אזעלכע

קאםיזם. זיך אין געהאט אויר װאיטעז
די אין לאכען געקענט װאלט םעז

הויפענס.
ארגאניזיר־ ניט די צו רעדט םען זועז

 צושיריײ גאנצען אין צו אדבייטער, טע
 טד מיט׳ז אנצויבערען זײ םען קעז טע,

 ׳מאכט װיפיל — ארגאניזאציאן םון ו־אנה
ארגאניזאציאז. דורך האבען קענעז זײ

 1רנס«|9 1מ נ»י ®ײו• ע•
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ל«נג ח. םון

 •vi װעלכע ארנײנמנר, צו קוםען אבער
 און פאכריק־אמאגיזאציעס, צו הערען
 ראטען םיט׳ן באגײסטערען זײ װעלען

 װאלט דאס — ן v ל י י ט ו צ ו צ זץ־ זײ
אכסורד! אן געװען דאך

 אויס פאר ױגיאגס״ ״קאםיאגי םאכען
 אםת׳ע פאר און אדגאגיזאציעס, באסישע

 קען דאס — ארגאניזאציעס ארבײטער
 יױ ״האטיאני די פון ארבײטער די סען

 זי/ זאגען סארשטעהן. צו געבען גיאגס״
 ארכײטער אטת׳ע צו איבעמעהן ניים אז

 צו צוטײלען זיר זײ כוזען ארגאניזאציעס,
 קען ראס — ארגאניזאציעס צענדליג א

נאר. א װאגען נאר
 װערט כאװעגונג ארבײטער די און

!גערודערט ניט נארעז פון דעדוױיל גאך
 די צו צו םען קומט זשע אזױ וױ

 נע־ זיך זאל װער V ױגיאגם׳״ ״האמפאני
 אינ- אויטאפאביל די אויגאניזירען םעז

דוסטריע^
 8 געװארעז אריינגעטראגעז איז עס

 םונ׳ם א׳סאנעי, דזשײמס םון רעזאלוציע
 אז דעיארטמענט, טרײדס מעטאל

 קענען װעלכע אינטערנעשאנאלס,• די
 אױטא־ אױוי.די דזשוריסדיקשאן האבען
 זייער זאלען אינדוסטריע מאביל

 אום אילאזעז, רעכט דזשוריסדיהשאן
 אויטאסא־ די קענען זאיד ל. אװ ם. א. די

 אבא• אלס אתאניוירען איגדוסטרי ביל
 איז רעזאלוציע די איגדוסטריע. זונדער

 םון יןאםיטע ארגאניזאציאנס דער פון
 אויםגעבעסערט נאך סאנװענשאן דער

 זי האט קאנװענשאן די און געװארען,
אננענומען. אײגשטיסיג אננעגומען,

 םאראיגטערעסירטע די אז ס׳הײםט,
 ״דזשױ זײעדע האבען איגטערנעשאגאלס

 און איגעװארפען; קלעימס״ ריסריסשאן
 די וועט י. אװ ם. א. די אז ה״סט, עס

 אין אמאניזירען םאבריקען אויטאםאביל
 אלע ײעלכע צו לאקאלס/ ״םעדעראל
 קענען װעיען םאבריס א םון ארבײטער

 אויטא־ די או הײםט, עס און ;געהערען
 אמאניזירט װעט אינדוסטריע מאביל
ליניעס. אינדוםטריעלע אויוי װערען
 אז אפילו, לויטעט רעזאלוציע די

 איגטעמע־ די יאזעז ל י י ו ו ר ע ד
 ״דזשוריסדיקשאך זײער אפ שאנאלם
 דא סען ״דערוױיל״* דער אבער סלעים״״,
 אױ- די נאר םען ואל װערען. םארזעהן

 וועט ארגאניזירען אינדוסטריע טאםאביל
 בלײןעז, םארמע ארגאניזאציאנס די שוין

 ען.1דיקטי, װעלען אוםשטענרען די װי
 ולע- צו געדאגק ער1 װײט איו מיד םון
 מײלען אדער ױניאנס, זײן חושד לען
 זײ אז באװעגוננ, ארבײטער דער פון

 שטרעבוננען איםפעריאליםטישע האבען
 ארגאניזא־ אדער טרײדם באהערשען צו

 אינדוסטרי אויטאםאביל די אויב ציעס.
 םעדערא־ דורך ארנאניזירט װערען װעט

 די ײעלען לאסאלס, אינדוםט׳־יעלע לע
מעטאלטרײדס די םון אינטערנעשאנאלס
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m אין רינסוננען. סין o n גסד די »יו 
im נס׳סיוס פון נסדייסמג צע n יוױס״ 

lorpno’u גענען r n |י« n n •אױסס 
מס סיס׳ן *ינרוססריע. כיסניי  «n 0 גסס

 to ,IVC11P1 toenrmop י■ 110 פ. א. די
 געחן ימיסדפיחרער np»pnpoo די

 עש װסס יספ אױנמן. ספענע םיט ארום
 יוינחסטריס, אױטספסני< דער אין איז
 ניט־סמאניוירטצ אנדערע אין אויו איז

 ױניסנס״ ״חסספאני ײאו איגדוסטריען,
 יף1 ׳ןוטערען סיעי אײננעמטעיט. ווערען
ס ױסס יסס איו •1סײ סיײן  פסר גייט ן
nn אינרוסטריע 7יטסטסני1א ivp אױך 

no oi?ro3 n אנחװיע. פ»ר נייטען n 
n n >סיינט אינחסטריע אױטסטסני 

 אינדוסטריערע די איינפיחח^ פראפםימ
 מ״נט עס און ארנאניזאציאנס־פארמע,

 ױניסן טרײד אויסניייטען ססילא ׳פוין
אױםנאנען.

o םיט אז n נעװס־ ספנעראחמס ייז 
in פד1*ו« װענ אויס׳ן עםערוננ ס 
 ס ייז מניסנס״, .פסספסני יי nr םעו

זאך. ?יכערע
o ססכעז w יײכטער אום און n •«סמ 

 יױ ״פסמפאני יי «י ניזאציסנס״װענ
 אר־ סמאנידרטע ניט די און ניסנם״,
 ;ע״ פסנווענ׳פסז יי ײסט בכלל, נײטער,

n רייחע א מאכט n iv|»:; אין n n -אנ? 
i םון סטיםוציע n .ס װענען .7 סא «• א 

 סגנעעלס־ די םון פעפיטא וער העכערע
 ארויסיענען װןנען און ױניאנס, סענע

 איינ־ ןnסעnנ » םאר אסעססענטס
.7 סס ס• א דער אין הונפט
o ױענען o»'*i7oin די n זיינען 

 פאסס די פח נעװסרען םארנעשלסנען
 סעטחױ סיט tvo«p7n עננריױוערם

i אן 7ײס n .סאנװמנשסו די ש«י«ע 
 סיט סנגענומען DP'm7otn ,י האם
^7נאג ע ט י  טאפע אז ׳•)ארא*יעס7pn י

o ווענען n יסס■ זיר האנדעאט
 *מאניזאציסנם־ inn'oio װענען

 מרר ליניעם נאציסנאלע אויוי טאספיינס
o n 0 (10 אפים נאציאנאלען ip i. .ס 

.7 סוי
 סינאניזא־ די אוועהשטעלען װעגען

 זײן 7זס עס אז י,1א« *יסנס־פאםפיינס
 שםיטונ״ ע«טע7 די נדט איינקלאננ אין
אנד.7 ן1פ ענען7 ען7יע1אינמסט אין נען

 1װייטע נסך איז פאנותנשסז י1 |1א
 אנע10 גאנצע די נרײטער נסר נענאנגען,

ארוםנענומןן.
 *jop יי חסט 7סא ע7א װי מעהרער

 פזאםפײט1אויססע נעגעבען וחןגשאן
i אין בץסאנט איז װאס דאס, n כײ•1א 
 איינע tnrojnpiipi — באװענוננ טער

 מע־ די און בײםער1א די nאנ^ע די צו
םאבריסען. י1 םון נעדזשמנט

 נעהאנ־ םט1נעדא אםילו װאלט דאם
nנאזונ א אין װעחןן לטn nטי•1א ז 

 נעזאנט dpi װ?נען סען ipviip אין ק?ל.
 אינדוסטריען 1אם?ריהאנע די אז ווערען,
 IPo װאו «ונסט, א צו נעהוניען זײנען
v*:2 *י אױוי נאנצען אין הערט m v\ 

o n ה.י1פאב א םון באס כאשטיםט?ן 
lo םיז ה?נט די אין איז אלץ n o p”־ 

פון נעפיהרם װערען יס?ן1םאב די שסנס.

, מו נ ע רענען. ו
דילאן. ם. א. םון

 נים, שטארקער רענען רענען,
 שםױב. דעם דר׳ערד סון אראס שדוענק

 וועלט. די איז קראנק װעלט, די איז נױד
שםויב. חןם דדערד סון אראס שװענק

 אױף, פלאקער בליץ, דו בליץ, און
 שיץ. און ליכם םים וועלם די באנים

 װעלם. די איז קראנק װעלם, די איז םיד
שיץ. און ליכט םים וועלט די באנים

m  m t t m׳m. ין17 וי״ןו f<o«
irn ורייס, n w n o ,ומיס in  /n o

OOP* '
ײ»0

?R /די ײיןײ ריי«/1 וו
» *ון׳ס i I« m יײ n m  n o
in o  1  *lino /007P*|PO0'7OO

n o  e ׳ i1W 1 i r  w o n  ]Stm 
מז׳ר r י o״no  o i r r v o די i p p i i m i; 

n o סינײססר די ססד n  n o M 'io  (o
7«/P1300 f'O «309 *IP"! fP7fl«0 |>t

o 1P37P) i n  no no׳ipjpnwo r 
y7*‘* m r n n r 3  o n  no na o n״ 

i n n  ipp  iPP'isof a a m  no .a m
3io  i  to ,n n o 'u״no ip io io *ip o 

o o o n o  ,p*i 3«o ״» o7n io n p 3 ip7oi 
io  in p n׳ip7oi /P 'isoo  i n  ip o ןיי 

P 'is o o  i n  no in p n  o ip n o n p s 
oou. ״ מיט «op ,91011 l יסל t״o  i
909'1 |P9'11» IPJ10| 1"310 י IPO 

 nr i׳7oo«en׳9PJ סויוי סצנסחשמענט
rBip״o i n׳oo no ipio io  Pio iP3* 

o׳i300 no ip» i i׳ooi .|P3P7*p מ״נט 
mpo i «j אויסגענײיטעט n •סאשינע

o pp7op |io n׳ijo p h׳ippo .oo;po 
o סיינט י»ס n  injpiuo W ’opoii 
io״i ;װניסגיזס pou n  ioo no •ססנ 

,op;n ipo P37pii ,opnot'wno'P'i 
n  to מניסנס״ ״?ססואני invn |P7Pii 

3io i ס17א״נפ אונססדן n  no״ipo
jiuphos, איז ■o o i א ipoTnrpi-on

.101OP9
סו און נסר חסט אנע1פ די  ױיטען נ

שטמנען. און
ip |1פ pwio י1 יס איי opi אין i 

ײ ז״ו ipo »1״3io no םױױױלינפייט  ס
fio m ט,1גאגיזי o 1פא נעצװאוננענע• 

ipodpij i װי איידנוננען, n 1פ 7טח״| 
o אין י״נפו. ימיסנס״ ״פסמפאני י1 n 

ס אייר איז  אינ• no טחעסרי גאגצע n י
n oon א אלס iPinniP3 -סתאניױר 

ipo כח *ooi n ארייננר״נגפן innpo 
ohipoopi, אין o n אינדוססדיפ* גסנצפן 

׳ נפנוי. לפן
o םים איז פסנװפנשסז די n טינ1פא 

 ipjmnplpip סלערל״ מרך נעײארען
 א ז״ן װעט ײסס אויםטייטשוננען, »ון

 יו״ פון טחפטינפייט n פאר ריכט־שטר
o ניסנס n  no פון גאננ נאנצען i n 

3io ipiopnpoo״ipo .נאײפנוננ
o אין n  o n איז סתסנייאציסו פיז 

n הסנװענשאן ipiipi יג11סער?װ' א 
.n :p inooi»

10P m■ פיל א  no n n ;«3 in popo 
t 1 םען opn װענשסו o  |pn iP3«nו?ל 

n• ip p p jip o ’o, צי?ס,1רעזסל no די 
ip u iU io n םיז i n 1אינ? פסנװ?נש*ז 

o יט1ל זיי, o io » n  n ן» n סנװ?:שאן? 
o po ’oop n m o  n  ip jp ii .o po ’oop 

i איר װעל n n אין )ipoitpI  no ipoOPp 
7PP 'O io• ס ’ipopnpo י o T O  7pn אין 

n  tp n ip ?1» באשליס m פסנװ?נשסז 
p לױט o ’o o p.  i n  no o io » n  o n

פדװפיישסז״. אף
10 i nיישסנאל01י ojpooio«n פון 

o .o i n. •ס11.7 סו n אז ,ippi’ii *ו נ
7P0'11 PlO’POO 1P3’0 1P3'3*OOPPO־ 

n׳o זסלפן שאפט  |P3pnp3 סון *ילסן 
ipo«3io i n זײנ?ן, זײ װי באװ?נוננ 

i ,1 איז nטש1י10י o ip oo io in" פון 
i n װיל לפחרעײסתאניזאציפ IPPi'ii, 

ip’3־odppo די אז  ייפ30■ יי אין 3
inpo iio זיין זאלען םפוהלם  ,npoP3 

ip צו צונפפאםט jin o o  i n .די צייט 
 צו זיי באשלססוון דסט הסנװפגשסן

העלםען.
 ־P3 1סא אװ?גוננפן3 1א באשלוס, א

pipo ר פארװיילונגען ln סי :'P אין 
 די no װערעז׳ נפשטיצם זאלסן םסוהלס

 *P3 א זייז ככלל זסל ציהוננ1סקוהל־ע
npo.
i אז כאשלוס, א n סאונ־ פסזעסוםױו
i םוז סיל n .זסל ל. סי ם. א ipsoo ס 

 צו• נעזונט פונ׳ם ם1י1שטי פיעציסלסן
יפן.1סס1אי;ד אלע אין 1שסאנ
n ״oippioh ״01יו3 פדױפיישסז 
 טהפטינ־ פארשײדענפ א'הרע אל? סים

in נפשטיצם זסל סייטפן m• ױניסנם 
i «ז סנשליססן זיך זאלפן n און ,01בױ 

 jp:pp זא/ זי אז אזױ, םיגאנסירען 1איה
irro םארנחוספרען. טהפםינסייט

ipo זסל innpo iP3p;oino 1כיכפ 
i אין ?נינים איבער »אטסלעט?ז און n 

3io״ipo .באווענוננ
 סהוהלם און ס*ל?דזשעם לייבאר רי

.1■סיול?חן ייסם lP3oo מען זסל
n ס p tm n o אויספל?החננס־פאנד 
in און |9ײענ ייין r p  ipjpi כײם1א 
 •inpii נעפיחרט זסל

 ייסע•1ב א װאס ipsit זסל?ן ױניסנם
)11 זיי■ אויא (׳ילוס

”l נעטסז P אין םסרניכטונננדסרבייט און צושטערוננם 
i p i .נ<ד נסי שטענדינ חאט ער ארכ״טעו-באווענוננ 

inpoenv ! ניט ססל i״p בויען, הסלםען
ip און סתסניזאטסר אלם i no i n s מרייד־יד 

 P317T7PD די נעפסנט נוט ip חאט באװענוגנ, ניאן
 שװעריגפײם?! 7וױפי /soionpi נוט חאט ip אין י.וטוינ

ז ipo םה « ipip3 'o, סרבײםסדםססימ. די איידער 
i סײיס!, איו מנער n n ױ «ז  זױל־גסוזאומ/ 7סי אױוי

ססמיידינמ «װ ססרייינימן, זיר זחנלמ יסלען יײ

 ץno ipopn *7 און ?סל?פםיװ. אינםערעם?! זייערע
no o »1 ךי איוום ביי ipiipi דעריבער איו ''p j'i” o* 

ip״3 o .סלסס ip  no 3 ססג?ח*לם?ז זיד חאט noחד 
̂יים n כען ^*p1אםיל באוועטנ^ ר o l ip n, ותן ip 
 סין #יהרוננ?ן םסנמ םיט נסװסן אייגשטיםמ גים איז
i n «3ב*ױ?נת“«רביימ׳

n םיט או־נײטקר־בסװסגוננ, נסגמ «p7 איהרע 
ײ גסײינן סיז חסמנוו^ און טונצות 1« 3*7 איחם נ

m ׳» . i rut Stm .  n m n  .,x .1 «יד״MB

d איהם p t k נאנצע דאס נעירען o n  .|P3P7 איז pi* 
o איהס סאר ווען o i ,?ם1ווע ס׳איו ססײיסס איינצינ 

iv סון לעבעז ip  ! ipoopp חסט :osp7p 1 טים« i n* 
IP00P30V וױ זומנרינ שם?נדינ בייטער־באװעװננ,

jpnvotr tp איז סזן ,ipopkii tfioTpn צו איחו־ s ioo rp i’ 
ipdopp סלס וײנסט, iv איתר ינ1  no rn r r o  ,innp7.

pp p׳13pj סים ip j■ טתי®/ טיפסן און P:p7| טיר 
i3»i73 t א»מר rm o n־r io iP זײן אױןי i3p ip m o• 

pinp ציכטמסן זיין I pjpu o



 ארבייסער־ ד*ר רעבם, װ. מדזשין
 און קעמפער סאציאליסטישער םיהרער,

 די p® אײנער געװען איז סארסירער,
 װ*ס ■זגרזענריכקײםעז וואונדעריױכססע

 גע־ די ארױסגעגעטס, ה#ם אכמדיקא
ײן םיז שיכטע  געשיככת די איז יעבען ז

חד ארבײטער אכמריקאנער דער םון  נאו
 צײט. י*חר 50 װי סעהר סאר גונג
ײן טע די פאר לעמןן ז  איז י*הר 30 תצ

 ס^וציאליססישזןד דעד ®ח געשיכםע די
אמעריקא. אין כאװעגונג

ײן מים  א<ס םאלאנט גתנצענדעז ז
ײן םיט רעדנעד,  •ערזענלימנן גדויסען ז
ײז םים אוז םיהרער איס צױבער  גרוי־ ז

vo ה$ם *רגאניזאםאר, א<ס םעהיגקײט 
שין  די מאכעז געקענט דעבס װ. ױדז

 1» װ*ס קאריערע, ■*ליטישע נרעסםע
וױנשען. נ$ר זיך קען אםעדיקאנער

 צו געזוכט ניט #בער ה$ט חגבס
 האם /ןר יערע. »,p א זיך םאר םאכען

 הערשענדעז דעם דינעז נעװאלם נים
 בא־ גוט הען הלאס יענער כ$טש קיאס,
יצוינען•
^עז געב^רען איז ער ארי־ בײ גע,,

 םאר האט רײכםום איער עיםערעז, מע
 ער־ איז ער געסיינט. גארניט איהם

פ׳ז נעװ^רעז צױגען  םון איחןאהיזם אוי
 yל זייערע ה*בעז װ*ס קעמם/ןר, יע;ע
 אפשאפונ: דער םאר #&:עגעמזז בענס

 גע• איז עד אוץ נענזןד-שקױאםערייי םיז
ײ. ם,, ווײםער םדד נאנגעז  האם ער ז

ײז געוױדסעם ײן קראםט, נאנצע ז  ק$פ, ז
ײז ײן נשסה, ז  אפ״ דער יעבען גאנצעז ז

 שקלאפערײ. איגדוסטריעיער םון שאםונג
c אײדער גאך a n ס$־ א געװ*ורען איז 

 תעבד א געוהןן שייז עד איז ציאליסס
אידזמלעז. ס*ציאליסטישע די םאר סמר

ע איע איז דעבס  גע־ יאהרען זײנ
g urn ג4א אין ד*ח  תערשעג־ דעם פה י

 בחןנענדיגער יליכםמצד * אח סלאס דען
 אםע־ דעם פ*ר .װעג-ווײזער * גמיזעל,

 דעם םיט ארבײםצד-קיראס. ריקאנער
ײן םון צויבער  םים אה םערן/ונגיבקיים ז

ײן  ליידענ־ איע צו / אונענדליכער ז
 זיך ער ד.*ט אוגםערדריקטע, און רע

 םיליא־ די בײ הארצען איז איינגעבאתעז
אטעריקא. אין פןויקס־םאסען גיגע

ם האלבען א ר ^ ^״ ד א  די האט י
 איז נעהאיםמן יחגםע קאפימאקיסטיעע

 איז דאך און דעבם׳ען, געגען העצען איין
 געווא?סען פאיק םוז אויגען די אין ער
 נעיליבט און געאנמעם נעישעצכ^ איז אזז

ױ םעהר פאאס יראססען םון גע\וארען  ז
אםערײןאנער. אנדערער יעדער

ם׳ז אײנםלוס דעבס׳עס  אםערי־ אוי
 אםעריהא־ l, « אויף און פאלק קאנער

ײן איצם. גים זיך ענדיגט ^עבעז נזןר  ז
 סאציא־ אלט אוז סצגש אי,ס אײנםלוס

ת קוטענדינע די ײכען -י װעט ליםט  תרו
ײן װעם און  באנײסטעיוננ םון תװאל א ז
קעסםער. קוםצנדינע די םאר םוט איז

 זוהן א געװען איז דזןבם װ. ױדדמיז
 בא־ דעם םון זין תדע| איז םיז

 בײ נעװארעז געבארעז איז ער נריןי.
טע־ שםעדםע^ דעם איז עילםערעז ארינמ

 נאוועבז־ סעז5 דעם אינזײאנ*, רא־זז^ט, .
ז .18® בער,  ערנעהרם האט פ^טער ײי

 נראסערײסט^רקפ, א םון םאמיליע די
געהאלטעז. האט ער וואס

ץ  »ין םעפדנקײם און לעכען (ד
 ארבײנזער אץ סןןציאייכ^ױ^ער

כאדזעגונג.)

ט גיט קייגמאל האט דעבס ^  ג
 דער״ לוקסום, קײן און װאױלםא; קײז
̂ז פאר  אז וױגעי זײ; פון אנער ער א

 דע,־ םון אטמאסםערע אן אין געומקסעז
 אײדעלקײט םענשלימןר הארצינססער

 ױדזשין םון עלטעדן די ליבשאפט. אח
 אײדעלע ליבע געװען זײנען דעבם װ.

 מיט־ זײערע צו נוט און עהרליך פצנשעז,
 צו איבערגעבען אוסנעהויער אח מענשעז
קינדער. זייערע
 אױםנע־ איז אםפאסםערע אזא אין

 ױדדטי; פון גשמח די געװארעז ווארימס
יאהדען. צארטסםע זײנע אין

 איהם האבען עלטערען ױדזשיז׳ס
 ןיא לאנ; האלטען :עקענט גיט אבער

 הויכע קײן איהם האבען זיי םקוהל.
 איז ױדדטין געבען• געקענט ניט בילדונג
̂ט איז ער ײעז סקוהל פון אדוים  גע־ אי

̂ד איז אין יאהר 14 אינגאנצען ווען  באי
ארבייטע;. געכאנגען
 גע־ איז ױדזשיז ־יאהריגער14 דער
 שאפ פײ;ט א אין ארבײטער אן װארעז

 16 צו האמפאני. אײזעגבאהן אן םון
 א םײעדמאז, א געװ^-עז עד איז יאהר

אײזעג־• דער אויף הײצער לאקאמאטיװ
 ארבײט דער בײ געבייבען איז און באהן ’

צײט יאהר דרײ איבער
אײזעגבאהךפײער־ אז םון ארבײט די
 צאר־ דעם םאר גיהנם א נעװען איז םאן
 אײ ;,געטרײ זײן אינגעל. ױנגע; טען

 געליטען שטאדק האט מאםע בערגעבענע
 סאן םוז ״דזשיך איהר װאס דערפון,

 אין האט ער װען און ארבײט, שװערע אזא
 קמידק א געקראגען יאהר 19 םון עלטער
v'tvvv סםאר, גראסערי האלםײל א איז 

 נחת נתיס געהאט זײנע מוםער די האם
דערפון.

 פאד־ דעבס איז שטעלע דעד אזיף
 נים א׳בער איז ער צײם. יאחר 5 בליבען

 םיז ^וננעשםעיםער ביזנעס יןײן געװארעז
 אנ־ טריזענדער װעיעז עס װי טיפ דעם

שםעיעס. אזעיכע תריגעז זײ וועז דערע,
 ענמדזיאס־ גאנצען זײץ מיט איז ער
 די אימןרגעבעז געװען הארצען טישען

 ער װעלכע מיט ארבײטער, אײזענבאהן
 כאםיט געליםעץ. ציים יאזזד דדײ האט

 דער אױף געארבײם נים שויז האם־ ער
 םח עלםער אין דאך ער איז אײזענבאהץ,

 א נעווא^ז ,1875 יאהד איז יאהה 20
 לאהא־ די םון ױניאן פון.דער מיטנליד
 ערװײלט באלד איז און דױיצערס םאטיװ

 טערא דעם םון סעקרעטער פאר געװארעז
לאמאל. ױניאן האט׳ער
 24 םון עלטער אין ,1879 י#ד,ר אין

 םאר געװאדען ערװײלט דעבס איז יאהר,
 האם דאן האט. טש־רא םון סלויר? סיםי

 דער אין שטעלע ױין אויםגעגעבעז ער
 זײן אבער םירםע, גראסערי האלסײל
 לאהאםא־ פון יוניאן דעד פאר ארבײט

 אויפנענע־ גיט ער האט פײערלײם טױו
 איז ^הר, 4 םערםינעז, צוױי בען.
 קלוירס, סיטי געודען דעבס ױנגער דער
ארביײ אנדעדע סך א נאד נעהאט האט

 האט טעםיגקײם ױני^ן די אבזנר טע;,
סיגם. גיט ט#ג אײן אוין• ער  םארנאכ̂י
 געװא־ ערוױילט ער איז 1880 יאהר אין
u פאר רען r uטדעזשורער סעקרעטער ־ 
 לאקאמאטיװ אװ ״בראדערהוד דער פון

 דעם אויןי געותן איז און םײערםעז״
 דערזעיבער אין צײם. יאהר 12 אםם
 רעדאקםאר געװען אױך ער איז צײט

 ױניאנ׳ס דער םון טענעדזיטער און
 אין סעגעזיך. ״פײערםענם זשורנאל,

 דעמאקראטי־ אוים׳ן ער איז 1886 יאהר
 א םאר געװארען ערוױילט טיהעט שען

 געדזשיס־ אינדיאנא דער פון כדםגליד
לײםשור.
 פיבעײ ;עװען איז רעבס ױנגער דער

 אדבײםעז, איערלײ אין פארםא; דיג
 יאהד 10 אין iv האט דעם אץ טי אבער
 כדטיננ אײן קײז פארפעהרט ניט צייט

האם. םעררא אין לאתאי ױניאן זײץ פה
 אײזענבאהך די ארגאניזירען איז
 גרעס־ די געישפילט דעבס וקאט ױניאנס

 ‘בא רענט םיט װערט ער ראלע. סע
 פאר *,,;רינדע אםת׳ען דעם “פא סראכט

 ױ־ אײזענבאהן די פון ״פאםער״ דעם
אביעריקא• אין גיאנס

אמאני־ דעבס האט 1884 יאהר אין
 בױעיק* ״רײידאור םון ױניאז די זירט
 פון ױניאגם די — 1885 אין אוז מען״

 אויך »יז קאנדאקטארס רײיראוד די
סוױםיטםעז. די סון

 זײז םון פארטײ דעםאהראטישע די
 יאהרעז יענע אין איהם האט סטײם

 װע־ טאקע (איז ידויפעז צו פארגעשלא,עז
 האט עד אבער קאנגרעסםאן, אלס רען)
 נאסיניײ די אנצונעהםען אגםזאגט זיך

 אפנעבעז נעוואים בעסער האם ער שאן.
 אוץ טאלאנט זײז .זהערגיע, גאגצע זײז

טעממקײט. ױגיאן דזןר צו קראפס
 ארױסגעיױזזח .זיך האט דאן שוין

 כאראק־ אידעאליסטישער גרויסער דער
ױ פון אפפערוױליגקײם די און טער  י

. . דעבס. װ. דזשיז
 אוגעארבײם האם דעבס װי נאכדעם

 פון ױניאז דעד פאר יאהר 15 װי מעהד
 די איהם האט םײערלײט, ילאלןאסאטיװ

 א דאלאר טויזענט 4 אננעבאםעז יזניאן
 דזשאב. זײן אויף ביײבען זאל ער יאהר

 דאלאר טױזענם 4 איז צײם יענער איז
 דאיאר. טו״זענט 40 הײנט װי געווען
 דעם םון אפנעזאגט זיך האט דעבס אבער

 נע־ שוין זיך האם עד געהאלט. גרויסעז
 ארגאני־ צו אויפגאבע די געשטעלט האם
 אײ־ איע םיז ױכיאן גרױסע אײז זירעז

 זיך אוז פארמראכט ארבײטער. זענבאהז
 ארבײפ גרויםער דער צו נענומען באלד

 די אמאניזירעץ גענוםען זיך האס ער
 ױניאז׳/ װאירקערס רעילוױי ״אמעריהאן

 פון שםעיע א אויסנעביטעז האם ער
 אר־ אז אזיף יאהר א דאלאר םויזענט 4

 מאל הונחןרםער געװען איז װאס בײט,
 א פאר איז נעםערייכעי אה שווערער
 יאהר, א דאלאר הונדעדם 9 םון געהאלט

װאך. א דאלאי 18 םאר
 דער פארנעקוסען א;ז 1894 יאהר אין

 סטרײק אייזענבאהן נרױסער ערשסער
̂ה־ אלס דעבס׳ז מיט אםעריקא, איז  פ

 געענדיגט זיך האט סםרײק דער רער.
און יתיאז דער םאר זיב גרויסען א מיט

י ה ד ד נ ע נ ע ל
זם*ו)י<מל « (ססססס

װהילער ג םח

י דעם אין *וריה, לןןננ ילאננ, י  זרי
אני׳ וױינמז ודײםעז, » אין ,1926  י
 8 נעלעבם חאט םער־האט, הײםם װאס

?גנש. ס
 גרױםער א האט יאהרען יענע אין
 נ»נמר דער אימר נענמתומס מםורם
מ מרפיויתם »וז וועלס  ם-ט מנדעד *

 •‘ןר־תריבריח וןא האס מנא̂ד כומלימס
*ימ V*?*זוײם v נעהאםט האט אײנער

ך ה«כע; *וזאסען ז געםדומ׳מ זי י י י  י
 די ■ײנרעאפם. און בלזם עםראסען

< דעם פאר װי מדחק איז וועלם  «< «ו
 םדום n« םאנ די איז וד איז, דנד כמז
אוםנןףןכםמקײ^ םיס םוצ עםודה, אח

 ארממזען ייד חאט נאס?י*ם די און
 וועלט די "topi 3*ו<י ניסןנ איו עם אז

 »ײ< ׳מזיססיח^ ג<י»«ן <אגנאר זא<
 שייי־ די נעווען עס «ײנ«ן דור יעחמ איו
 געדי״מ תאם םיז וואט דד׳־קים, «*< נע

ײ זאיוינ om איתאייסםיז. m ז r י  י
a איז עיזזיםסיד^ n r י יאר« > 

מן «p די אױך זיי  ייס־אזאיר זאחי <״
nre ח נאויאײז אארגאאט  1 ביוםימ די י

4MW«nv פאר־ זיד 1האכ« זיי יאיד אח 
״ אויו און ה*ם, חנם סיט םס׳ם  הא־ ז

i n נע־ אײגער נמםערם די טדאגײטס 
ו עם ts אזױ, — אנחס־׳מ תגז י י

 און װאם, צוליב געװען ניט טאקע ׳שויז
 די אויםצוהאיטעז לעננעד וועםען, צוליב

וועלט.
 צו׳עטערוננ םון םיאן־ רער װען און

 ווע<ט, ר' םארניכטען אראפנעקוםעז איז
 אים האט עםיצער װי דערםילם ער ה$ט

ײ אננעכאפט  נים איהם און הא:ט, דער נ
 קים׳ם טארניכטעז און צו׳שםערן נעלאזט
וועלט.
 שטעלםם דו װאם ביזטו, װער —

 נע־ ה<>ם — V װעים דער םאר אײן זיך
םיאף. דער פרענם
a( האט — דעבס ביז איר — m■ 
 װי לאננ אזוי און — םעג׳פ דער פעדט

«t ,אז דערלאזעז, נים איר וועי יעב 
מ *ו שלעכםס וועחןן נעטפז זאי פט  םיי

קיגרער, <יבע
זיך האט םארניכםמנ םון םלאך דער

זאיאכסג
מ דײמ — • י  עד האם — ז פינדער י

 הא־ נאר ויייניג — מםרענט אידאני׳א
ײ בעז מיג געפייניגט* דיר ז  חא־ נאר װי
 והד די א»א ׳פטײנער גמתארפען זיי כץן
? אױסנעםראםען האםם רו װאם ־נען

נעענטםער̂ג םענ׳» חןר האם—יא,—
או זײגמ «ײ — קינ־ <ימ םייסנ *לז נ

ײ אח אײמר בת ײיד דעד• איך און ו
MM »*»»(< *ןן̂וי י<% ̂ י » * X' itf« »AW ■* ,i V יע>י!י

 זײ• םיז עמםטער דער װי בעםער ניט בין
 בין ,d*>p נידערינען א האבעז זיי אויכ
 זינ־ א הפכע; זײ אוינ איהם; אין איך

 ;איהם םון איך נין עלעםענם, דיגען
 איז ג׳שםה « ערגע׳! זיך נעםינט עס אויב

פריי. נים איך בין נעם׳מנפני׳ש,
 דערהערט האט ם<אך רער וועז און

זיי־ װאס םענשעז, דעם פון װערטער די
 האם ?יבע, טיט אננעזאפט גערדעז נען
 צױ אװעת איז ער און פאר׳פעםם, ױך ער

ען, היםעיו 1אי דיס  וועלט די אז דערצי̂י
 א םיט םענשען »ײן גאר פארםאגט

 ליבע, פיל אזוי םארםאגט װאם הארץ,
 םוז שטראםען איוע אפווא׳טען קאן וואם
 םארםלייצט האבען װאם טנאה, און האם

w< די m\ װעלט. דער איבער
 זיין אין נעזעסען איז סמנ׳ט דער און
 װי צונעזעהן און טערא־האם לאגד װײטען

זיי־ י1אוי שט״נער װארםעז סינדער זײנע
אויםנעטראטען; האם ער װאם ווענעז נ«
 אויוי האם און םם נים?! היגרעד זיינע וױ

 נעםראנצט, האט ער ײאם בלומען, זײנע
 װײל נעבילוטינט. ניט האם הארץ אוז«ייז

 »»וען גיט לאנג *יז ׳»ױז איז האר׳ן זײן
 זײן האט ער ביוט. או; ם<ײט םון םעהר
 םיז קײאי א אק םאחואנדעיס הארץ

 ער װאם סאל יעדעם און <ימ, הײםער
 אויםנעםראםענע זײנע m נעזעהן, חאם

 אםײמנד םיט נאלצעד אין וזעחה װעממ
 הארצען זײז פח ער האט פארױארפען,

דודנ׳פגיי־ <ימ •ח פײאי תם נעלאזס
 די אמנמר און *וויאעז ׳פםעגעיפ » tm ן
jn האם ע־ ױעז און טטיינער, . ffin י» 

ר געצערטי&ע און נעפלאנצנמ זײנע ני
90^9% j• י̂־|ו iabyy »4 * #יי̂ * *« * * + * • * • <׳-

 פיהרערשאפט דעבם׳עס .roari םאר
 די םון איעע איז םסרײמ יעגצם אין

 נזני־ דער אין תאפיסיאך גימגמנדססש
 ארבײטער אםעריסאנער םון שיכטע
תאסזי.

 יענעם פון װאך זעססטער דער אויןי
 דזשעיםס האט סטדײק היסםןורי^זעז

a m ,מ  ״אײזענ• דאםאלסדיגער דער הי
 צו דעבס׳צן אײנגעלאדען באהךקעניג/

 װענצן פארהאגמען און א^הם צד קוסעז
סםרײקער. די פדץ פאדעדומען די

 וזימ׳ן, צז געגאנגעז נים איז דעבם
 די םון איינער געווען איד היילל כאמש

 *כאגריקא, זויז סאגנאטען מזןכםיגסטזן
 ?װ חוםעז ער ז^ל דארױ הילל ״אויב
 או; העדקתאחןרס, אונזערע אין ארגז,
 האט — ריידעז״, אים מיט װעלען םיר

ערקלערט. דעבס
 y: איז ״אײזענבאהךקענינ״״ דער איז

 איהש. צו דעבס ניט חגבס׳ז, צו קוסעז
 זיך האט סםרײק דאס^יסדיגער דער

 דעך םאר זיג גרױסען א מים געענדיכט
 מניאז װ^רהערס רעילראוד אמעריקאן

 דעבס׳ פאר זינ דדסטןורישעז א ב^ם —
פיהרעדשאםט.

נעקו־ סטרײק נאכ׳ז איז דעבס װען
 נעבורטס־שטאדם, זײץ איז אהיים, מען

 שט$ט נאנצע די איהם איז האם, טעררא
 געגעבען איהט או; גענאננעז אנטקעגען

 קײן װאס אויפנאמע, ענטוזיאסטישע אזא
געק^תען. ניט נ^ך ה^ט אמעריקאנער

 היסטארישער דער געקומען איז דאז
̂וט דעבס װ#ם סטרײק׳/ ״פויזטאן אנ״ ה

, געפיהרט.
 םיםץ רעגידונג, װאשיננםאנער די

 קיוױױ גדאזועד פרעזידענם דאםאי^סדיגען
̂אנד,  שטיײ פדעכסםעז אױם׳ז זיך האט י

 איז ארבײםקר די געז1ב* געשםעלם :ער
 אײזענבאהךסאנגא־ די פון זײט אויפ׳ן

טעץ.
 גרויסע געשיקט ה^ט יןליװלאנד

 #סםדײקער די געגען מיליטער טײלונגען
 קארס, געצזנדעז האבען ס^דאטען די

 צו ארבײטער סטרײקענדע די גערײצט
 באנדעט גאנצע געװאלטטאכמן. באגעדזז

 דא־ דער פון געשיקט פר^װ^זאםארעז,
 אײ־ די םוץ און רעגירונג מאיסדינעד

̂ז זענבאקךתאםממיס,  םעסינ :עותן זי׳יד
םטרײקער. די צװישען
 ארבײטער די פוץ הױפט־צװעק דער
 פון ^פצדראמזןן געוועץ דאץ איז שונאים

 אינדײיםעט האבעז זײ דעבם׳ן. װעג
 גע־ האט ער אז סלאנע, א אױן* דעבס׳ז
 און כ^ורדעז, צו םארשװערונג א סאכם

 y: :ע׳כדשפט רןלאנע דער אויןי איז ער
דזשזרי. א פאר ווארען

 דער צדט דעבס האם טרײעל אוים׳ן
 קרארסײם איבעדצימענדסםער גז־יעםטער
 אק געװאים־מאטעז אלע אז באוױזעז,

 פוז געור^דען ■ראװאצירט זײנען סםריײן
 וחגגעז קלאגע די אז אדן סאלדאכתז, די
 איז זייים, זיין פון מארד־םארשװערונב א

בלבול. לזןבערליכער א וױ מעהר נים
 תעיס דער איז איז אורםײל סײז צי

 דזמורײ די םוץ אײנער געהוםען. ניט
 געדזײמגיס־ א אויױ איז פיוצים איז ילײם

 בידז או; געווארן תראניז שטײגער םולען
 דזשורימעז יעגער איז םאכ הײנטינעז•

*וואדען. געזונם ניט
 אבער האבעז ארבײמער-שונאים די

 פאר- ס׳איז אינעיאזעז. נים דעבס׳ן
 צוױיטער א איהם כענעז כעװארעז פיהרט

 ארױסגעגע- האס חשאדזש א פראצעס.
 פאר• האס װאס אינדזשאנקשאז, אז בעז

 -״בענעםים״ צאהיעז צד תובס׳ז באםעז
אײנע געוועז איז דאס סטדײקעד• די צו

).T1 זיים אויזי (עלוס

 האם םאר׳סס׳ט, האם םון װערעז מעז
 cd Din ליבע פון סװאי יזײז געיאזם ער
 אפוואשזע בילומען די םון האס דעם און
* דערפרישען. זײ טוי טיט און

 ביונדבאזױפעכע מים די װעז איז
 אױסניב־ זיך אננעהויבען האבעז מענ״מע־ז

 אננזד דיד פארצװײםיונג םים און טערעז
 װע־ *יע האבען די װי אדוםזעהן הויבעז

 שםיעער מים ײעילטעז בעסערע צו גען
 האס פױט רויזען אלע אזז םאדשאםען
 אױמז זײעחן םאר האם — םאד׳סם׳ם

 שמאינימצ דאס אויפנעלויכםעז •לוצלינג
 דעם ®יז תװא< ייבע דער װאס שטעגעלע,
 דורכגעשניםעןאח האט הארץ מענשענ׳ס

ײ פאר האם7ס ד ז ציינג ז  אנםפילעקם ײו
רויזען. ביציזזענזת םריש־באסויטע

 חןם:דורך האבעז מענשען די אוז
̂ומבמג.צו,דצר־ א 1דעימה שפעגעלע  ד

ן רועיםעז, בעסמרע די גרײמנז ו  ^מאי־י י
 דוןם סטסשאעגאדײינ בלוםען די םח בען•

ײ ח*ס װ^ס ריוו,, איז דיםיט םרישעז  מד ז
 דעבר פון געחײצמסאוי אה לרעפטמט

שנאח. איז האס םון גיםט
 ײ1 האמןן כוחות פרישע מיט און
 וחד די איזײמיגעז איבעראנייס נענוםעז
ײ טעחד װאס און  שטיײ חאממ ז

p#•מדײ* נער r ךײ האניז םעחר איץ
 <ימנ ®ת מײײל דשם םס םדיממ נעימנם ״

ײ ח#בא| םממד •לץ יײז  אױקגזד דך־ ז
jm •יז סם דאם ®ין היילט n ד םימ  װי

ײ כעו ̂ובעז ז ײ ײז אך ח ז
o פין וואגאן די אויו» געגאבגען זײנען n 
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 1סו (נאטי״ועוmat דטעראדישע
עס. עי פוןז׳סומ»ליסם>. »

 צויינ ׳זיך איך געשין װאך גאנצע א
 ב״' םון װערט דער אין פראםעסיע, פײן
 —צי־יטונגען זשורגאלן, בראשורעז, כער,

װע^ט/ פאפידענער דער אין קןךץ,
 רוה״טא;, םײן שבת, אבער קומט

 פאר־ ישראל), ארץ אין װאוין איך ײלװ\
 און שראנק אין ביכער ארע איך שליס
 זײ װיל איך און דעסק אי; פאפירען אלע
פריה. זונטאג ביז אגקוקען ניט

 איך װיל װאך אין טאג אײן !גענוג
 װעלט דער װעגן זארגען די פון פרײ זײן

 אי־ טראכטען צו אויפוזערען פאליטיק,
 האבען ניט װעלט־פראבלעמען, די בעד

קינסטינער.־ און קונסט מיט טאן צו
 אראפ־ איך װיל װאך אין טאנ אײן
 מאנ־ ליטערארישען דעם זיך פון װארפען

 געהן בגד, אײנפאכען אן אנטאן און טעל
 באקאנטע,- גוטע םײנע װיזיטעז מאכען

 און סשפחה שרײבערשער דער םון ניט
 םרײדען און ליידען זײערע אויסהערען

לעבען. ט^נ־טעגליכען דעם םון
 זיך גיט דאס אז אםשר, איהר מײנט

 זײט איהר, האט ־— <ײכט¥ אײן מיד
טעות. :רויסען א םוחר,
 באקאנםע םײנע פון טײל היבשער א

 נויטיג םאר געםינען דאטען) (באזונדערם
 אײ דוקא רעדען צו געגענװארט םײן אין

 או; ליטעראטור װי עגיגים״״, ״הויכע בער
הונסס.
 מײ רעכטעז אין האלטען דאמען די

 דינסטען״, ״הײנטיגע װעגען שםועם טען
̂דער  װענען ̂ודער קלײדער, נײע װעגען ו

 שמועס דער זאכען. הײםישע אנדערע
 װען נ#ד אינטים, יײכט, יעבעדיג, איז
 הבית׳טע בעל די און ארײן קום איך

 אזוי געסט, איהתו פאר פאר כייר שטערט
 ארום װײרע א אין און ערגסט זײ װעדען
שמועס״ ״ייטערארישער א אן זיך הויבט

הבית׳טע: בעל דער בײ זיך איך בעס
 *יבעדגע־ איהר דז#ט מאם פאר —
שםועם? פריהערדיגעז אײער ריסען

 און ערגסט, האלב םיר זי עגטפערט
:שפאס האיב

 אײך װי םענשעז אזא קא; װאס —
 װײבערשע אוגזערע אינטערעסירען

געז^נט... ם׳שנדינס ענינים,
 אז םארזיכערעז, איהר זיך װייט מיר

 פאר- זי װעלכע ענינים, הײםישע איהרע
 נאהעגט איהר זײנעז זײ און גוט שטעהט

 אינטע- םענשען א קאגעז הארצעז, צום
 מײנונגען איהרע װי מעהר םיי רעסירען

 געהעץ װאם שרײבער, און ביכעד װעגען
ש:עע. םאראיאהריגעד דער װי אז איהר

 קען דאס אז זיה פארשטעחט נ#ר,
 אבער הארצעז, אין טראכטען ברויז איך
םױל. פון ארױסכרײנגען :יט

 יאגגװײלען און זיצעז איך טוז אלזא
 נאכאנאנד שעה א אויסהערענדיג זץ־,

 קי:־ און ?^סט װעגען פראזעס באגאיע
סטרער.

 געזערשאפט א צו אץ־ אגטלויף אפט
 קיינ- האכעז װאס אידען, •דאסטע פון

 םגע־ קײן געהאט ניט לעבען איז מאה
 װײסען װאס ליטעראטור, םיט וםשא
״ליטעראטור׳״. נאמען דעם ניט אפיט

 םײן םיך פארפאיגט דא אױך נאד
פראפעסיע. אונגלי?ליכע

 אידען באקאנטע םײנע װי נאר אזוי
 ארײן גלײך זץי זײ לאזען מיך, דערזעהן

 און זאכען היםעלשע װעגען חקירות איז
 װע־ פראגען סיט םארװארפען װער איך
 בין איך װארום חכםות״, שבע ״איע געז

 אלץ מוז איך און ״שרײכער״ א דאך
װיסען...
 די אז םיהל, איך און וױיס איך און
 דאס ברײגגען אידעז נאאיװע דאזיגע

 ה., ד. װעגען, כבוד מײן םרן סרבן אלס
 אװעקגעלעגט זײ האבען םיר צוליב אז
 און שםועסען אײגענע זײערע זײט א אן

 שמוע־ ע נ י י ם מיט םיך געװע; מכבד
סען...
 אנעק־ דער ארויזי סוטט װייענדינ ניט

 וועל־ גרויסשטעטישען, יענעם מים דאט
 אין טעג פאד א אייױ אנטלויפט כער

 דאס אביסל איבערבײטעז צו אום דארן»,
 דער ישובגיק, דער נאר לעבען. ארט

 גאסט א זיך בײ האבענדיג דארפסמאן,
 זיכער, איז שטאדט, גרויסער דער םון
 ״םיל־ זײנע שמעקען ניט װעט איהם אז

 צו שטאדט אין םאהרט ער *ון כיגס״
םאכלים״. ״פלײשיגע אים םאר ברײננען

 דעד פון באקאנטע מײנע צװישען
 וועימן צי משפחח, <'ט־שרי'בןנרישער

 װיזײ שבת׳דינע מײנע מאכעז קום איך
 גאנ־ א װאס אזעלכע, םאיאן זײנעז טען,

 זייערע מיט סארנומעז זײ זײנעז װאך צע
 זארגע; גרױסע און הלײנע װאכעדיגע,

 םי־ פדײע קײז האבען און פרנסה װענען
 אנ־ עפעס װעגען טראכטען צו ניט נוט

 םון איאפ זײ װארםעז שבת בלויז דערש,
 .זײנען זײ און פמסה״ ״דאגות די זיך

 אין װײלע א אויף אריכערצוגעהן גערן
װעילם. אנדער אז

 אין חבר א בײ צוגוױי זיך כיען סאײבט
 םען, טאנצט לידער, םען שטוב^זיננט

אנעסדאםן, םעז דערצעחלט מען, שפילט

מדונג פײ פ־ ל פון ;נ ע מ ש סיי דױ  ע
, ג מ ױי עו19 דעם פ ר פ כן ם ע װ מ

 פאד״ װערעז אראנדזשםענטס אלע
 םײערוגג ערעםעגוננס דער שאר םערטיגט

 װעל־ סיזאן, עדױקײשאנאל אונזער פח
 אװענט, פרײטא; םארקוםען װעט כער
 דעם אין נאװעםבער, טען19 דעם

 װאשיננ־ םון אוידיטארױם פראכטםויעז
 געלע• דער צו ססול. האי אוירװינג טאז

 געװארעז םארבארײטעט איז גענףײט
 סראגראם, ־ םוזיסאלישע רײכע א זעהר

 באטײליגעז זיך װעלען עס װעלכער אין
 זײנען װעלכע ארטיסטעז, באריהטטע

 םוזיסאלי״ דעד אין באקאנט גוט זעהר
 נאכגע־ װעט קאנצערט דער װעלט. שער

 םאר און טאנץ, א םון װערען םאלנט
 דעם באשטעלט םיר האבעז צװעק דעם

םוזיס. בעגד א און דזשיםגעזױם
 אונטערנעמ׳וגנ דער צו א>יינטריט

וועלען װעלכע טיקעט©, דורך זײן װעט

 אץ טעטיגקײט עדװקײשאנאל
בראנהס. די

 םון צאהל א פון םארלאנג דעם אויף
 עדיוי־ אונזער האט םיטגיידער, אונזערע

 צו באשלאסען דעיאדטםענט קײשאנאל
 עדױתײשאנאל סאעציעלע אראנזשירען

 סעזגלידער אוגזערע םאר טעטיגקײטען
 װע־ געגעבען װעלען עס בראגקס. איז
 נאםיר־ אבער, קורסען, םארשידענע רעז

 אנאג־ זײנען װעלכע דיזעלבע גיט ליה
 אדבײמער דער םאר גשואיען סירט

 •רא־ דעטאלירםער דער אוניװערסיטעט.
 דער אין ווערען אנאנסירט ײעט גראם

 וועד םיםגיליחנר, אויסגאבע. הוםענדער
 זיך סאנען בדאנקם, איז װאוינעז כע

 אונזער צ< אינפארםאציע נאד װענדעז
 וחנסט 3 חנפארטמענם, ײשאגא^pעדױ

סטריט. מצ16

 מיט־ װאך. קוטענדע ווערעז צוטײלט
 קא־ אינטערנײשאנאל דעד םון :לידער

 אונזער םון טיקעםס פרײע באקומען נען
 װעסט 3 דעפארטםענט, עדױקײשאנאל

סטריט. טע16
 אנאנ־ פריהער שויז האבען מיר װי
 אר־ אונזער איז קורסען די ײעיען סירם״

 אנםאנגען זיך אונױוערסיטעט בייטער
 טען13 דעם שבת, םריהער, וואך א םיט

 530 רום אין בײטאנ, 1:30 נאװעמבער,
 רע־ ססוכ האי אוירװינג װאשינגםאן פון

איצט. זיך גיסטרירט

 אמאל שעה, פאר א פאדכרעגג איך און
ערגער• אםאל כעסער

 די גאך װען מיד װערט שלעכט נאר
 הױכען אגעקדאטעז די גאך און לידלאך

 דאן שמועסען... ליטערארישע די אן זיך
 און אויף זיך הויכ אויס, גיט איך האילט

אנטלויף.
 צװישען אז וױסען, דארפט איהר

 זײגען ניט״ליטעראטען כאקאנטע םײנע
 פאר־ װעיכע טענשען קלוגע גאנץ פאראז
 אי; אדער עסק זײן אין יעדעדער שסעהן

מלאכה. זײז
 באגיײפען ניט זײ קאנען דאך־ און

 שטי״ ליטערארישע אז קילײניגקײט, אזא
פארטראנען. ניט איך קאז עסען

םארװאס
 מיט זאט בין איך װײל ערשטענס,

 דאך האס װאך. גאגצע א םון ליטעראטור
 אױך :געזאגט לאגג המלך שלסה שוין

עסען. ניט צופיל םען טאר האגיג
 זאך נודנערע קײן קאז צװײטענס,

 זיך נעמט פראםאן א װעז װי געבאז, גיט
 האט ער װאס ענין, » רעדען.װעגען צו

 גאט אײן ניט. חשגח שום קײז דערםון
 ניט מיר קאסט עס »ז עדות, םײן איז

 הערענ־ לאכען, צו ניט אום מיוז, װײניג
שטועסען. ליטערארישע די אפט דיג

 א םאן, ױנגער א װען אײגסאל נאר
 צױ ברײטליך זיך האט ״אינטעליגענם/

 האב קונסט, און ליטעראטור װעגען רעדט
 גע־ איחם און אויסגעהאלטען גיט איר

:םרעגט
 איז װאס ױנגערמאן, םוחל, זײט —
באשעפטיגונג? אײער

 האט — שיך־סטאױ א האב איר —
 שטאלץ, אהן גיט געענטםערט, מיר ער
 ארעטער קײן ניט בין איך :הײםט עם

שרײבעריל♦
 אזא איהד זײט װאנעךזשע פון —

>' ליטעראטור אויף םבין
 פאר־ ער האט — V הײסט װאס —

 לעז אץ־ — אנגעסוקט םיר װאונדערט
ביכער? חײז ניט דען

-  קיגדװײז פון שין טראג איך און ־
 אױןי מבין קײן :יט איך כין דאך ׳אן

שיך...
 אז אמת, דעם זאגען םוז איך אבער

 שםועכזעץ ליםערארישע םײנט האב איד
 אויך נאר פראםאנעז, צװישען בלויז ניט

 סאר־ װאס מענשען, געבלידעטע צוױשעז
רעדען. זײ װאס יא שטעהעז
 צום עיהר, צום איך קום דא און
פונקט.

 צו א מיי בײ א איז ליטעדאטור די .
 איך אז זאך, טייערע צו א ערנסטע,

 צױ און צוהוהעז גלײכגילטינ סאגען זאל
 א דעם פון םאכען םענשע; װי הערען,
 מיט צײט, זײער •טר׳ן צו אויזי םיטעל

טאן. צו װאס ניט װײסען זײ װעלכער
 גוטע אלע םרײנד, גוטע םײנע אלע
 צו ראטעז איך <ואלט לעזער, אידישע
שמועסען• ליטערארישע םון ען5אנטלוי

 םלאכע און טיפע אלע די אגשטאט
 זײ זאלען ליטעראטוד, ן ע ג ע ו ו חסירות
 דער מיט באקאגטשאםט ש^יסען בעסער

אייץ. ליטעראטור
 צו רעדט מען װען לײדם, ליבע ״די

 םראנצוײ א זאנט — איהר״ װעגען םיל
שפריכװארט. זישער
 אױך דעדפון לײדט ליטעראםוד די

־ ווענמ. גיט
יילממממממזי,

 עדיוקײשאנאל סקעדיול
װאד קוטענדע טארםיג טיגקײט

 פורסצן פון םימדיול דעטאיירסמ 8
 אמזפר פון אראגדפירם יעסציצס איז

 ױיז ותט חניארםמנם, עדייסיימפנאי
פוםצנדז וחנחנן «ו *וסײים פארםינ

. ו ײ ז

&) לפלסל (םןםבער װײנםאן 6פילי פון |
:*8gCmgai8*W8M»C8o9»08Mtt«0BB08080e08«C90eC808C«8C8X8»»̂

זײן, םײער דאם געװאלט ה»ט זי
םאט. פײער דער — ער, און
 — שײן און ליכט נעזוכט האט ער

,ער האט כאגעגענט שפאם. :

לאננ, ניט האט נענומען נאר
 דערקענם. גיך איחם האט זי

הארץ, םײדעל׳ם דער אין ם׳חאט
!צוברענט ליבעם־פלאם א /

 ;קװאל ליבעם « דארט פץ שלאנט עם
נליחען, אױנען ברענען, בעקעלער

 ח»רץ איהר פון פיברען אלע םים ־
*יחען... זיר איחם צו נאר זי װיל

 זינ, זלין פון פאר׳שכור׳ט ער, און
 גאם. א װי זיכער און שטאלץ זיצט
 פייער־שיין דאס ער איז יעצט װייל
/ און סאט.~ *ײער pn — ז

 פמ ענטפערם
רעדאקציע

—סיאסעל. ,2» י8ל«? נארעייח׳ דא־ר
ס ̂מ ̂װ n ג^ווןדפ ייחר ח tg ;טי»׳ן לפג 

געסרײ* יעדעגפפלס אוגו עס נריװעל?
ו חע״עז «< גיש יויז «ײער ד.ז,? ױ
עע, די ײנו ױ לוימ יו  װ»ו 4חערע םיד ו

 געבר«בפ ח*« *רידמפן ספי״י וױימ־ודעזידעגפ
עי ®יל גוצעז סך » מינגאזחד׳בא״ ייגי#ן, י

 אײער ח#למ מקומורס וױיטע די יוין זוך
 װ»ס װיסען/ ןנסם אונז ^זט און יענען

»ו 1«״ בײ זיך םוט עס  פייערע בײ און גו
̂חעגםע  שיקס איחר וו^נז חיל״ די *נניפ. ג

 פײעדע לוים ׳קל*וקס»כער סשרײקענדע די
 לויבעגס־ געװיס איז סיםלען, ב^י^קטע

ן *ז ׳ב»וױיזט ד?ס חעי־ט. ײ  ־קלאוקממכער י
ױ *װײפןן, דעם כויט סיחלט ײ װײם ו  זאלען ז

ײן ניט ז אײער סנד^רען. פון אײנעי ז װו  נ
גומער. דעם אין בם1»ןרעוע:טל װערט

 לידער *װײ די — ♦2 לאקאל ב״ נײטען
ס  *וגעשיקט, לעצטעגס אוגז ח*ט איחר ̂װ

 אין ״געמן ז#;פ, איחר װי געב»ך, םוזען
 ם*כען ױ גרײט געװען זײנען טיר ם^רג׳/
ײ איבער ̂- מיר פיעדאגיע״ ״פיקעל ״א ז  ח

 םיר, נ#ר ניט *ײגגעזעחן, ̂בער בעז
ײ םןטער א «פילו  חעלסען. ניט אויך ז
̂ט ^נער  איחר װ*ס לידעל, חום^ריסטיש ד

קמ אוגז  גינען אין װעט סריחער, ײגדיי
ך *£*ר װעדען. ס^רעפעגטלינם  קי־ אין ̂נ

 «ײע• »«רע«ע;טלינען םיו נוסער. םענדעז
ם׳• בריװעל,  ניט זיכער עס ח#ט איחר ̂כ

 גוטםוטיגער דער אונז געפערם עס ערװפיטעט.
 אזרײכען אןיסלערגעז זיך װעט איחר *ו צאן.
 אויסגעיערענם זיך ח*ט איחר װי לידעי־, גוטע

 ני״ש פײד םיר קאגען גלײר״, ״שםעיען
םענס פ«רזיכערען.  גיט איחױ ד»רפט ע̂ר

 גענו־ איחר חפט ,^םעיען״ ד*ס פ»רגעסען׳
 לידער און גוריק, יןךזר 23 *,ס לערנען מען

 װעז לערנען. איגט זיך איח• נעחםם שרײבען
̂רקערט, םןןכען געװען עס װ^לט איחר  ד»ס ט

 «רײבעי ןאחוינען װ^ל• »יחר העז מייסמ׳
 זיך אי*ט און סרוריק יאחר 23 מיט לידער

 גע־ װארשײגליך עס וואלם ״״מעיען״ לערנען
 אעאזר אי*טעי איחר װאלם ®נדער׳ס. װען

 װערען וװ אויםזיכם אן םיט דיכםער, א געװעז
 לעבעז. א מאכעז *ו כדי ״^םעיער/ א

ען עס ווארים,  װעניג גאנץ אונז בײ דא ז״נ
 בלויז לעבען״ » מ»כעז״ ק^נען װאס דיכטער,

 איהר ^רסט פפרצײײפלען אלזפ׳ דיכםען. פון
 און געזוגםערהײד וױיטער ״מםעופ״ נים.
 שריעם. »םאל, פײך באסאים םוזע די אוינ
 אײר גו םוזע ןך־יסע די נים ̂לעפם אנער

 אליין װעט י1 ביז װארם געװאלד. איבער
י קומזנז אײך. י

 — .82 אאקאל הערשקאװיטץ, אברהם
 דרוקבאר, נים אבסאלום זײנען גרןןםען אײערע

 איחר גוט. װי םײנען עס םעגט איחר כאםאז
 זײגם איחר ®ז ^נז^גען׳ »«רשוו>ר« אוגז חאם
ק״ן :יט  דאס שרײבער״. ור^עסיאגעלער ״
i *יז t ̂ד ער^טזן די סון זזךזז ן שורות *ו ו  ו

 איחר װי זענם, איחר *ז און גחזמען. ײעיע9
 לײדענדער בריװעל, אײער אין שרײבט

 אר־ װעלכער «ײך. םיר גלויבען מרבײטער׳/
 חײנסיגער דער אין נישם דען לײדעט בײםזר

̂נער םײנט דאס געזעל^ימטם?  ךךזיל אז ניט, ן
 סען דזך־ף ארבײטער, לײדענדער א זענם איחר

 כאפײז גימםען״, אין ״שורות פײעיע דרוקעז
רטען גימא ס׳איז ן׳ קײן ̂ד  איז עס כאטאז זי

 מעגליך, זעחר איז עס ט*םערי*. גןדיייבען
 אודרוקעו און טארקוקען ז*לען מיר װען ®ז

םען *זוינע ן ג̂ר ו  איח־ װ*לט אגדערען, אן ו
 אין דרוקעז סיר אלטןןי ׳■ו*םעסםירם פלײן

i איז יגב קװאט*. איפ אוגזער t
 ®לײן ח$ט איחר אז ברױועל, #ייער *ין זעחן

 ניט ק^נען גר»מען *ײערע אז געויחלם,
 ^יוין זיד ב«װ^רענם איחר װײל אויסנעחםען,

i נים b״n ״איד ז^גם: און אשריחער, t
ר חער *דנזער  רעכענעז זיד װעט רעדאק̂ט

 סון נים קומט עס װײל םאנוסקריום, םײן םיט
 דורכאויס אבער איז דןןס סקומות״. חויבזג
ט׳ן רעכענען םיר סאל*! םי ך  מפגוםקריטם, זי

 קומט. עס םקוסות װעלכע סון »כטענדיג נים
̂ם זיכעי, ג»נץ אבער »יז עס  ״חויכע די פון ד

 אוסן מנױם גר«םען *זומע ק^נען םקומות״
̂בען םיר ?ומען. נים אביםעל זיך ח

 די אבער ׳ענין דעם ייבער **ררעדם יל8צו
ײן. םוחל אונז װעלען לעזער  זעחר איז עס ז

 רעדאקײע אין באקוםט םען װען ט#רדריסליך
 לכל אומדרוקבאר, לחלוםין איז װ*ס עיעס
 אײך״ זאגט דערןון מחבר דער און חדעו̂ר

 עס װײל דרוקען, גים םםתסא עם װעט םען פז
 דאס ארבײםעי״ ל״דזןנדען ״א P* קומם

i ליידענדער, א װען 1אםת ניט איז t אןילו 
* i אונז «יקט #דנייטער, לײחןנדזןר קײז ני t 

̂ן װאס עיעם  טיר דרוהען װערען, געדרוקט ק
 זעחן קאגדאך םען און סארגעניגען. מיט עס

 געדרוקט ״גערעכטיגקײם״ נוםער יעדען אין
ס ׳ז»כען  ^חויכע די פון ,גיט קומען ̂װ

̂ס םקוםות״׳.  *רביײ טון גןףיייבען װערען וון
לפקפלס. אוגזערע פרן םיטגלידער פון טער,

- .2 צאקאל ב. י. ײ די ־  וו»ם לידער ײ
 ״דער דזש*בעי״# t$m ױגדייקט, ח*ט איחר

ן ״די און איגדןסטריצלניק״  םיד חאם זו
 חפ»עזי ל^םיר דרותמי. <ים זימען וײנםי״♦

ד י1»וי װירקען 1ני װזן■ ד#ס »ז  1* *״
 8װ» יזגז« װעגען סיעונג גימע די בײפען

ס דריפי «ױור ו •וי ניױועל. «ייער «י

׳-
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ע ג סי ױנ הו ו דוננ סי א ו פ ו ם ו ע ־ ו ר ע נ מ ס מו  ה
ס טוײ ױו איו ס ל ד א װ ו ד דער * מ ו
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 זער״נער א ביז סטוייק אין *ידערס
קאםיטע רעזאלוציאנס עגדע׳/

טשערמאן. האל מויער, ם.
סעק. האל וױגדמאן, נ.

 די צו ״ענטפער הײמאן׳ס
באלעגאטים. ״אינםייד״

זײ־ פאגוםמשטשורערס ״אעסייד״ די
 ארויסנעסומען װאך ^נצטע עגדע נען

*n ¥י נעשיכטע נ״ער ש«אנאל א םיט
 זײ ססרײקערס. תלאוח די םאראליזירען

 אדװערםייד סיט אדױסגעקוטען זיינען
 •רעסע, באאעבאטישער דער אין מענםס

 עקסטרא האבען םיהרער סטרײק די אז
 זײ וױייצ סאנםערענצעז, די אבגעבראכען

 סטרײס דעם עגדיגען תװאלט ניט האבעז
 םאד עלעקשאנס די םאר צײט קורצע א

 אילעגען געװאלט האבען זײ כעאמטע.
 זײ חאמנן דערםאר אוז עלעקשאגס די

 נע־ נעזאנט איז —סעטלען,־ גזנלאזט ניט
אדווערטײזסענטס. די װאדעז-אין

 איז ?אנםעדענץ די װארום דעם, ־װענעז
 גע־ מיר האבען נעװארען, אפנענראכעז

 די אין װאך יעצםע סטײםםענטס דרוקט
 זיגמאז, ירעזידענס פו? ״גערעכטיגקײט״,

 לאיער דער הילסװיט, םאריס םון און
 א איבער סיר ;ימגז דא ױגיאן. דעד סאר

 האט הײסאז ברודער װאס סטײטמענם
 ווען אנגעיענענהייט, דער װענען געפאכט

 שױן איז װאך יעצטע םון צײטוננ אונזער
דרוק. pc ארױס געוועז

 װי זיו לײענט סטײםסעגט דער
: םאלנט
 אױיסנעסר וױדער זײנען באסעס ״די

 ױ־ די אז אדװערםײזמענט, אן פיט םען
 מיטימ א נעהאם האבען לידערס ניאן
 סעגד צו ניט באשלאסען האבען זײ און
 װײ זײ װאס דערםאר, יאנואר בעפאר לען
 אונ־ אן אױו» עלעהשאנס די לענעז8א לען

 1א ה^בענדיג םורא צייט, גאשטיםטעד
 אירע-כענען זיך װעלען קלאוקםאכער די

 דער־ זײ סטרײס. דעם רוםעז סאר זיי מים
 נרײט געוועז זײנען זײ אז אייך, צעהאעז

 די אוין• רעיז א שטונדעז, 40 נאכצונעבעז
̂עס  סע־ נינסםינעז א בכאא און װײדז״י
 םח םיהרער די םון :אסעז איז טעאמענם.

 פאאנענ־ זאנעז באויז איך קעז סםרייס
: דעס

 א םאראן איז עס צי צװײסאעז ״םיר
 זאיל װאס זינעז, קאאדעז בײם מענש

 דער־ אינערעדט מױן זאך. אזא גאויבען
 וואא״ ױניאן דער םון םיהרער די אז םון

 אויס־ גחנסםע די זײן נעדארםט טען
 םויזענל צעהגדאיגע האאסען צו װאורםען

 פאר סטרײק ביםערען א אין םענשען דעד
 אינםערע־ •ערזענאיכע איעענע זײערע

 װאא־ זײ אז אםיאו, אננענופען און םען;
 איז םענישעז, אזעאכע נעװען •עייז טען
 דער אויב װײא מעגאיך, נימ זאך אזא

 נעלעבען וואאם האונסיל אינדאסםריעי
 דאך עס װאאט סעםעאםענט נינסטינעז א

 םיהרער די םיז אינטערעסעז די אין געווען
 מעכד די צו סעםןןאמענט אזא ברעננען צו

 םיהדער די דאך װאלמען דאז װײל בערס,
 םארדא־ אנשטאט אז זיכצר, נעהענט,זײז

 צוטרויענס א געקראנעז זײ וואאטען םונג
 באסעס די װאם אאײז, םאחט דער װאוט.

 מורא האבעז סיהרער די m דערצעהאען,
 סעטעאםענט, זײער אנצונעהמעז נעהאט

 סעטעא־ זײער ״גינםטיג״ װי באווײזט
נעױען. איז מענט
 מען אײדער אז םארגעסען, באסעס ״די

הא־ קאנפערענצען, די צו געגאגנגען איז
 זײ װאם םארםיטאער די דורך ?ײ בען •

 42 נאכצוגעבעז צוגעזאנט דערםאהנען,
 40 און מאנאטעז 18 ערשםע די שםונדען
 רעארגאניזירען אז שיעטעד; מםזגדען

 שעסער די באויז רעכם דאס חאבען זאלען
 און ארבײםעד, 35 באמעםטינען וואס

 פארנרעסערען דארפען זײ זאיצז נאכהער
רעיז א אדבײטער. 50 •1אוי שציער די

 םאחמירא• זײ האבען וױידדשעס די אױף
 און קאםי׳מאן׳ס, דעד װי גרעסערען א כען
 וחד •ונקטמן נאכנעגמבעז אױך חאנען די
 אוז דמזיעארם, און עיןזאמיגערס די גען

 שאנםראק• אװ *איםיטיי׳צואן װעגען אױד
טארס׳׳.

 די צו נעקוכמנן זײנען םיר װען ״אבער
 נאכגענזד אונז וײ האבען קאנפערענצען

 עטונחנן 40 און יע«יט ׳מםונדעז 42 כען
 זאל מען אכער ארום, טאנאטעז 18 אין

םאר אווערטײם טסונדען 4 ארכײטען
געפאתרם ח^במן ױי ■עי. טײם סיגגעי

 און מעיער, אאע םאר ריאתאגיז״׳שאז
 די םארגרעסערע! געוואאט ניט האבען זײ

 עקזא• װעגען ארבײםער. 50 ביז טענער
 זאא מען אז נעװאאט, זײ האבען סינערס

 םון םראגעז אץ האנט םרײע א געבען זײ
 און #םאראײם אסיסטענטס און םאראײט

 ניט זאגאר זײ האכען דעזײנערס װעגען
דערסאחגעז. װארט א געװאאט
 אז ׳עס םײנט װערטער אנדערע ״כיים

 אאע pD ארויסגעדרעחט זיך האבען זײ
 האבען דאך ארן םאחשירעכענס. ז״עחנ

 באאםז{ז און הוסעז צו חוצסה די נאך זײ
 פון אי האאטען םיר אז נע״שיכטעס, מים

♦ סעטעאמענם. א
 עסענטר דעריבער ט״שאאענדדשעז ״מיר

 יעצט זײ ז^יען : באאעבאםים די איך
p הוםעז אםיאו f גערעכטע די נאכגעבעז 

 גאנ־ די pא ױניאז, דער פון םאחנרונגען
 זאמד שיט עס ווער זעוזן, וועט װעאם צע
 וועאען באסעס די אױב אוינען. די אין

 זײ־ פאדערונגעז, נערעכטע די נאכגעבעז
̂טאעז צו נרײט םיר נען  סטרײק דעם ס
מינוט׳/ יעדער צו

 סטרײקענדע פון רעזאלוציע
לןלאוהמאכער

ארבײ״ די םון ^אי־םשעראײט די מיר,
 האבן ׳האא ײעבסטער אין םיטעז װאס םער
 די דיסקוםירענדינ אקטאבער, טעז22 דעם

 און סטרײק, אין אנטװיסאונגען אעצטע
̂ז נצהכחמדינ  אטא* די 1א אנבאסראכט, א

 םון קאאוה־מאנוםעסטיסורערס די פון קע
 םײ אונזערע קענען אינדאסםריעא-סאונסיא

 אונ־ דעסאראאיזירען צו געציאם איז רער
 אונז צוריקצוטרײבען אום רײהען, זערע

 באדינ־ לןקאאםישע אונםער שעפער די אין
 שאי־םשעראײט, די מיר, האבען גוננען,

 םאא־ אונזער אויסצודריקען באשאאסעז
 םיהרער אונזערע צו צוסרײעז שםענדינעז

 אויס דריקען מיד און יוניאז אונזער פון
 פון האנדאוגג די גענעז םארדאםונג אונזער

 זיך וועאען מיר באאעבאםים. אונזערז
 אאזען ניט אופדשםענדעז קײנע אונטער

 ססײט־ באאפערישע זײערע פיז םאדפירעז
 דעם ענדיגעץ צו ניט ציאעז װאס מענטס,
 קא־ זאאען ארבײםער די אז אזױ, סםרײק

 גוט הײסען םיר און תבעז, א מאכען נעז
 םיט םיהרער אונזערע פיז האגדאוננ די

 צורייןנעשאײדערם האבען זײ װאס דעם,
 און באיעבאטים, די םון פאדערוגנעז די

 אאגנ אזוי שטעהן צו זיך םארפאיכםען פיר
 וועיען באאעבאטים די ביז םטרײק, אין

 סײנע װערען באאםס מיט דאס אײנזעהן.
ײ און םארטיג נישם קאאוקס  םו־ ײעלען ז

 צוריק־ דאס אזוי, סעטאען און קומען זעז
 קא- מיר װעאען שעפער, די אין נעהענדיג

אעבעז. א מאכעז נען
:וציאנס־קאמיטע רעזא;

 אפצנהײםער pם רײכעא
 סאדאװםיןי םון קאורז קאםן

 גאצדםטײז אהרן םון סאסאװסקי
קאמפ. סאאוק האםי פין פריד

 מאננאניע םיאיפ םיז פאנארא
 בלאום וױאיאם pd סיםעא

האל־ עדװארד םיז װײנערםאז
בערט
יא״ און אעםקאוױטץ םח בערםאז

םאװסקי
 און דעאטא:טע פון אפעגװאסער

היקי.
 האא״םשזןרמאז. װײס, א.
סעתרעםאר. פערטםאן, ם.

ם א װ

 פון ערםיגדוננען ײיכםיגםטע די אימע זדז ־י«קסקסע
 םשאקטדסדקענדי, $» m דטס װיסענשאפם. םעדיזרינישער

 p& יל«ץ דעם פוותעחםם אדן ירעדעםםאנעז
,מפערזעלץ׳

W■ \ ~
חו  חו
̂דער מרוי קינד ן

אנ פילע נ»ד אח ייללען. נעפארבםע «חןר
םןןן, יעדער וועלכע ««ר^פיהר-כדםלען

אישרעקעז• ייר

נ?ד איז עם ײרך. איז חרר ם״אקאיאד א איז ץקסלאקס
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V »£ .

 אייך. איבעחױיגם און חײנפ באקם א מרייעם
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װ אן פ ני חמלסח יו  o r :  
ספנםער

 וחנמנס סענטער, הציטה ױניאן דער
 מיטגאידער די דינען צו איז of ■איליסי

p t איצט האט #ױניאגס פאדשידענע די 
 םאר סיידס קינדער א עסענען צו בדעח

טיטגרידעו/ ױניאן פון סינחנר די
 אר- די אנפירען װעט קאיגיק דיזער

 אמבעסטען איז װאס צייט א אין בײט
 אוין וױ קיגדעד, סקור םאר צונעיאסט

 pc איגגער זײגעז װעיכע קיגד׳ןר פאד
 ^•עטערדיגער א אין עיטעד. סקוא דעם

 װעט ״געדעכטינקײט״ pc אויסגאבע
 דאטום, גענויער דער װערען אנאנסירט

 ות־ עדעסענט ױעט קאיניק דיזער וועז
דעז״

 און קיגדעד, דזאבעז װעיכע עיטערן,
 א זײ געבען צו נײגעדיג זײנען װעיכע
 קומט עס אײדער אונטערזוכוננ םיזישע

 און הוסטען jic פעריאדע וױגטעד די אן
 צום װעגדעז זיך זאיעז טארסילונגעז,

סענטער. העייט ױניאז םרן דירעקטאר

 דעפאלםמענט עדױקײשאנאא דער
 •רא- סענטער טה%העי װניא; אונזעי םון

 יעהציעס סעריע א דודכצוסיהרען נעװעט
 די סאר סראנען, געזונטהייטס איבער

 אינטעיני־ישאגאא דער םון מיטגאידער
 איז ױניאז, װאירסערס גארםענט אײדים

 מיטנרידעי, צוקונפט. נאחענטעי דער
 די אין פאױאינטערעסירם זײנעז װעאכע

̂ענעל עדױקײשאנאא  דזעיטה ױניאן פון פי
 ױניאן אין װענדעז דך קענען סענטער,

סט. טע17 איהט 131 סענטער, העאטה

 ארויס־ װערען קארענדאיעז אידישע
̂ע צו פרײ גענעבען  עס װעיען װערכע אי

 העיטה ױניא; פון אשיס אין םאדערען
סענטער.

דעזאלוציע. טרױער־ א
 א. און ס. םון אדבײטעד די םיד,

 סםרי^ זז:טע װעסט 265 פאםעראנץ,
 טרױער־רעזאיוציע: פאיגענדע אן נעמען

 נעב׳־אכענע און קעפ געבױנעגע םיט
 שרעקייכעז דעם םיד באדויעדען הערצער

 אין ערייטעז האבען מיר װאס םאריוסט,
 פיהרעו־ גדויסען אונזער pc טויט דעם
דעבס. װיקטאר ױדזשין װעג־װײזער, און

 פאר״ אײביג װעט :אםען הײאיגער זײן
 דע*־ pc געשיכםע דער אין באײבען

 װאס פרײהײט, פון ייכט די סענשהײט.
 אנגעצונ׳ הערצער אונזערע אין האט ער

 אױסנעיאשען נישט סײנמאר װעט דעז,
 םאר אידעאי, הײיינער דער ביז װערעז,
 גאנצען זײז געקעםםט האט ער װעלכען
װעחגן. פארוױרקליכט װעט לעבעז,

ם^ערמאן. סאנדבעדג, א.

דאנס. א
 סײז צו דאנק מײן אױס דריק איך

 םון בראדסקי, בײי̂ע האא־טשערטאץ,
 ארביײ אלע צו אײך און האל, ברײענם

 שאפ־טשער־ טיט׳ז ׳שאפ מײן פיז םער
 זײ װאס דעם פאי ׳בעקער ברודער מאז,

 2 אויױ ״רעליס״ א גענעבעז מיר האבעז
 נעסע־ א אץ ארבײטעז געהן צו װאכען

 מעגיליכ״ די האבען צו און *טאפ טעלטעז
 כדי דאלאד, פאר א פארדינען צו קײט
נויט. פון יטלאכט אין פאלעז צו ניט

נרוס, בדודערליכען טיט
כרײען, אברהם

.2 לאקאל

 קונסט־ אידישען פון הײם נײע
 ױ עפענען זיך װעט טעאטער

נאװעטבער. אין װאך צװײמע
 pc הײם גײער דער פון ערעםענונג די

 עװ. טער2 אויןי קונסם־םצאםער, אידישעז
 זיך. דערנעהנטערט #סטריט םער12 און

 נאך איז דאטום פינקטליכער דער כאטש
 אז זיכער, אבער שויז איז באשטיפט, ניט

 די עפענען זיך װעט סוגסם-טעאמער דאס
 צװישען נאוועמבער, אין וואך צוױיטע

נאװעמבער. טעז15 איז טמז10 דעם
 בא־ װי איז, ערעםענוננס־ייעסע די

 סױ א געבאט״, צעהנםע ״דאם װאוסט,
 גאאדםאדען. םוןיאברהם שייל זיפאלישע

 שגסט םון דירעקטאר דזנר ׳שוואח מארים
 אן אויןי •יעסע די אזיןי םיהרם מאםער,

 ד.אט ער אוםן. רײכעז איז אעםצרצםאנטעז
 אזוינע אויםפיהרונג דער צו צונ^יגען

 אחר̂ו וױ׳ממי קינסםלער, קאםיעםענםע
 ברוך םוזיק, די אגגעשריבען אט2 װעאכער

 דעסאראציעם. די געםאלט תאט אראנסאן
 די איז באילעט דעם שםעלט פאקיז םישעא
 דירינירען וועט װײנער ?אזאר אין םענץ״

 זײן װעט דאס כאר. און אחן^זצר דצם
 אוױי שפיל מודקאלישע גרױסע fostif די

 םה טרופע גאנצע די בינע. *ירישער דער
 *נם״ל. נעמם קונםנדטעאטער אידישען
ifof^i ערעםענונג־םארשטע־ *דער םאר 

 םוז אםיס איז באהוםעז שויז םעז סעז יתנ
גאס. טע12 איסם 239 טעאסער,
in שוין קאנען סFניזאצי1ארגו F tn•'

 פאר׳ן םיקעםס און בענעפיטס Fרrזי חח
סוזא^ גאנצען

ר ע ו ד א ם ס ע נ ז י כ
■). וײס na «׳»יו»

 איהם האט עם מאכען. פארװאוהי
*ונג. די געדינט נים ̂ובער

 *ו ^נעגאננען ס״רי איו דערוױיר
 ■ווסענדע Dm זוכענדיג און א׳חם

 און גערױנמיט זיך זיך ה«וט װ«ורט,
:;עזאנט ענדריך

 פרײנד םײן אנקע'... אנט׳פוידיגט, —
 «ם<»< בעסער תוסט מיר. אויןי װארט
ט«ונ•״ ניי זוגטאנ מיין איך ״ ׳פבת

 ׳פנער זי איז ייך, םאדנוינענדינ און
*רוים•

 דעש דערםיהים נרייך ה*ט אן2בער?
 t»e׳’iix נעיעגעז א*ז װאס אפנדונט,

״ און איהם  נע־ ה«ם ער און דא, איע ז
 צו ניכער װ«ס נעיוענענחייט א זוכם

אנםיגױםע!•
 ׳מוין ער איז ארום םינום inyx אין

 איז וחןיכער אויםאםאניי, א*ן נעזעסען
 דעם ix ריכטונ; דער אין נעפריינען

 נע״ ׳שוין איז זיינער דעױ אפערא־הױז.
 נע־ אבער זיך האט ער אכם. ווען

 פארשפעטי- נ־ם װעט עד אז טר״סט,
נען...

ארדס דזשאינט  טאראנ־ ®מ ̂ב
 קאנ־ רוםען מאנטרעל און טא

 פאר הילה שאפען צו םערענץ
סטרײקער קלאוק רי

)1 זײ# פון ו*לום
 דעיענאטען ױניאן, פאריעיס גאכױיטעד,

 ארבײטער, מילינערי און האפען די פו
 ארבײטער סוץ ארבייטער, עכינראידערי

 אנדערע נאך פון און ביענטשעס, רינג
ארנאניזאציעס. ארבײטער םרײנדאיכע

 טאראנט* pc ױניאן קלאוקטאכער די
 ארײנגעש״קם איצט ביז שױן האם

 pc טרעזשורי סטרײק אין דאלאר 2,000
 אן נעמאכם איצט ווערט עס איז נויארק׳

 א װאס זאטלען צו פארזוך ענערגישער
 ססרײקערס די פאר פאגד גרעסעיען

 םון ארבײטעד ארגאגידרמע די צװישען
טאראנטא.

אױםשליסליד קויםט

א ני ם מ מ

,צוועפאםשנ

הײפ לי װ םהפמ לי

 אגדיקולםוד אידישע ױ
סאםײעפדי הירש) (באראן

 אויס־ סים פארםערם «וקוגםםינע אלע •תלפם
ז מי אוו סארםערי ותגעז ?מסםע  ױי
 «וי«פ איחר וויו *װמדלזנרס, סוז t!ווחימ

פא̂ר א״ער
̂ר דעאאזיטם *ײמ נים גאדאס איהר אײר \v אזנו, םים

̂ר r? אוז cm אתז  o r»רײ אבםאייס ״• 
וןרזך.?יי. תוכים ארער «רײנם

im אױסער נתגלױ t:av — גיו • •וו jb א*חר. 1 גיו — וונםאג
ncvistf /*<»ic«».tu«al soarrr.

M l  h h l i s  Nmv T«

180,000
טדמענ»עלע

ט אלם א ם ל עזו פארקיהלונגעזפון ר
^מהײיר. זײנעז םאיקיהלועעז

 ns «mu» ערנסנמי א איו ®ארקיחלומ א
 אג• צהר1 וײמ! װ*ס קרוונקחײםס־סמימו

א זאגאר נים Djr #ארנאכמסינם שםעקענר.
jruw r גים וױים קײנער rn\iin אוד א§
tnms m. קיחױמ

 י»חר מדצו םױםצגממ uaooo *יבצר
יפים m זיר •אנתו ומם אורזאמן ns קוסעז #אדקיחלונמ?.

̂אאלנ און — *®ארקיה̂? א ח» •S 1באזןד.
̂דעם׳  S?°s חאיס

> סיסיען. סטע
K״ » -ta -8l E P ימס1■»יודא< •א»^

/

ס׳אין זימד, זײם

wns ר«*סםרזי« די•nr גי«נ
Ml ••*I***'iHtitil* iMtm*r«<« h.•̂י’ «i««m w*?

%
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U i i U  H i l l  I

דעבס וױקםאר ױדזשץ
«t |H (׳•לוס IS ״

ס סיטיוס, ם׳עיע די םח * ר ו  *ו מ
*גמײ׳מ• ח«ט קאפיטאייןאמן די פון

סטרײק. רעם בדעכען ix דעט
a: גימ האט חגבס n  ar«£y •אינ 

mrpjxc-n גגעקיאנט דערפאר איו אין* 
)ק*ורט״ *װ ״סאנםעמפט פאר נעװארעז

«ס, חײסט קאורם, דעם בארײדיגען םאר
מ • איז קיאגע דער אויף ע פאד־ ד

tn אײוי נעװארעז ע״זט w ? a  a w אין 
פריזאן. װאודםטאס

־ <ו ■ריזיז אין אריין איז רעבס ם  מ
 איז ארוים און טרײד־ױניןוניסם םענדער

קעםפענדער ײגטעו•xאיבע.־ אן ער
OD^S'X•

 חאט 1•רי«ס פון :ראםעס רי הינטער
 טעטיד 1זיי ^נעםיתרצו םיבעררינ רעבם
 יד די רעדאנירט ד«ורם האט ער הײם.
”jio ניאן x: םאימז ״רעיױועי“, v oirn 
נעמדיבען. או; געיעדנט נעי״ענט, פך

 רא־ דער טון םאכט ברוטארע רי
 ג«בר*כעז האם רענירוננ סאיזסד־נער

 אטעריקאן די םטרייס״. אן2פוי״ דעם
 נענרא־ איז ױניאז װאירסערם רעיױועי

 םון אײנפלדם דער אבער געװארען, מן
 האם דענם װ«וס פאמי, העי־דימען יענעס

 עפורע! םיטן נעיטזם חאם אגנעפיהרם,
 ארביי־ אםעו־יתאנער ערxנאנ רער אין

 נרױםע yj^X'K די באװענוננ. טעד
 נרא־ ״רעייראוד די ױניאז, א״זענבאהן

 1םי רעזויטאט א זײנען ,“דערהודם
 *מא- היםטאריעור נרויםער חגנם׳עס

 איי• די צװחפען ארבײט ניזאםאריעער
ארבײטער. זענבאהן
«רי• פון ארוים ראן איז דעבס װעז

 באנײםטערטע נעקראנע; עד האט זאז,
 זיין אין איז ׳שייואנא איז אויפנאהםעס
האם• םעררא היים־׳עםאדט

<ע• דןבם׳עס ׳*ייז איז אז ראן פון
 • פארבמדען נעווען טעםינקײט אוז נעז
 דא באווע»» םאציאליםםישער דער םים
מ » נאד איז רעבס ?אנד. איז «נ  o״x ל

 ױניאנס. *רנאניזירען איז טעטינ נעװען
 ארנאניי־ סמוױעימר א נעװען איז ער

 װאירהןרם םאין ױנײגחנר די פאר זער
 פערע׳־ייזזא; .ומםטערן דער פאר אוז
םאינערס׳. אװ
ם האט 1898 יאהר אין י נ  *וזאםען מ

 אליםמעז’xםא אננעזעומנע אנחנרע םיט
 טיפא־ אין נ*נרינרעם דײט, יעגער םון
■ארט־י םאציאי־רעםאהראטיעע די נא
 םיט־ » נ«װען איז איז אטעריהא, פון

 עקזע־ וןר׳שטער פארםיי׳ס דער פון נליד
קאםיטע. קוטיװ

נעהאיו־ דענס האט 1901 יאהר את
ע די אדגאניזירעז םען נ ^ י ̂ ,x^d א

 י1אוי אםעריקא םון פארטײ ׳ציסם״טע
אינ־ אין פאנװענ׳טאז היסםאריטער דער

דיאנאפאיוים.
 דעם נאך יאזור א נעװען זיא דאם

 ארױםנזד םאר ער׳טטען c־x זיא ער װי
 ■רעזירענם־קאנ־ איס נעװארען מטע־־ט
 ערrראטיpםאJיאי־חxםא דער םון דידאם

פארטײ.
 םון נשםה די דעבם איז אן דאן םון

 איהד באױענומ. םאציאלימויטער חני
 נאנייסטעחנר דער קעספער, םוט-נער

 U««w איגער׳ן צוהערער םאםען פון
 ענערני׳טםםע די פון איינער און לאנד
*ארסיי. דער פון א׳־בײטען די אין םוער

 חור נעוײס דעבם איז םאר םיגף
 אפמריפא• די םון פרעזידענט־סאנדידאם

A900 יאהר אין סאציאליסםע!: נער
 םלחםוז חנר גןיר יײז .1012 ,1908 ,1904

.0̂19 אי;
אץ טרי׳» גאד איז איזנםען ביי

a׳n איחר סיט סיחסת־«״ט וי «גרון s׳i* 
מן *ו#״*ט s«n son רמ, אגוי  און נ
 די און אױנ׳נן די •יירני׳וגדן• ח««

mmo שייע סון jvp  n«?P חננס
 ער *»ינל«נד«ן. ג«י»(ט ניט )יר ה»ט
 *ר»»אג»נד«־טור • אננשתױבע ח»ט
v m\ ין אריינטריט אסערי?א׳ס« a n

», * in n  ,inp ijp jm
n אנחוינ n« )װ.  a«n ר» חנגירוגג» 

m איחם נ«ת«ט v e  ix.| די »no* 
iva« na« i דענם »ז נעװײסט, תאנען 

 װיכ־ »ון נאיינטסמע די פון אײנער »יז
מרײ »י; ««רמנייג?ייטען םיגסגת « 

p.« ח»ט טלטח״טיטונןת די וו׳נן *כ«ר 
 איסיעט, ipp*.«or a נאר דערנרייבט

ײ האנען  איחם »ון ארעסטירם דןנס׳ען ו
 רעדע, ■נטי־מלחםה זיין פ»ר אננץסלאנט

 קענםאן, אין נעהאיטעז האט ער װאס
 םמטעסמר, םען12 דעם און טחײא,
 נעװא־ םאראורםײיט דענס »יז ,1918

 פאר• ix און lam• יאחר 10 אויי חנן
נירנעײחננט. וייגע ?ירען

 |1פ רטa11 אייו נענונ נעװען ס׳איז
 וײן אוץי חרטח ה#ט ער ia דעגס׳עו,

 <af«׳ ia מלחניח, דער נענען ׳טםעיוננ !
 אויס־ דער אכער נאפרייען, יד8נ איהם '

 האר a יטיי איז העמפער נע«רו»װםער
 ער •אזיציע. ז״ן פון אינעםראטען ניט
 ענטהיאסטי־ זעינער דעד ;עבליבען איז

 *syp םוםיגער אזן אינערצײגטער שער
lam די הינםער פער a |1•  ovaa'u.

 נע־ ה*ט װאס •ריזאדיעבען, דאם
 וײן ••געשװאכט נעזוגם, זיין נראכען

 זיין נעםאכט םעםטער גאך האט חארץ,
 אידע־ זיינע אין גלױנפן וײן אח נייסט
 אירעארען םאציאדיםטי׳פע די אין אלען,

jib ,גל״כהייט פרײהייט «i| אינטערנא־ 
כרידערלינפײט. ציאנאלע

23 o n1928 חןצעטבעד, סען, aan 
 דעבםץ ארויסנעלאזן הארתננ ■רעזידעט

onna •רייאן. פון ry: ov aan'o םון 
dv'X■ זײםע!. פאױפיחמע iqs און 

 באפדײ־ דעבםעס פאר אזיפםאראדינבען
 םיילען v?a |ia געקוםען זײנען אוננ
tie הארז־יע און י«מד can נעפםענם 
ir •ריזאדנר»םעס, די ia n  aan דרײ 

י םארמסעלם יאהר a 1» פרייהײט י n 
lao, לעבפן זײן וזאס װעלמר to w 

פרײחיים, םאו־ ?«נגי אין פארט
ס זינט נ ta סמים איז ת i’ ia  lie,

 נעאײ קרעסםען זיינע איע םיס ער האט
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8 8 4 2
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 ״״tjn ורעסד־ס, 7אי אײן לימו ®יי
ן מיס1  גײע די זעחן ?וסען *ו נאסלס יו

 יון נדע«*על מײעד די •ון *יימיס
ז װיימסעז וײגןן ילצ וינמרס.
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ר ע כ א מ ס ע ר ד
.22 לאקאל «מ מעמבערס

בעאמטע פאר וואהלען
דאנערשםאנ

ij^fv ̂רקוסען ם

:באלאם אויפ׳ז אתיוי געהעז קאגדידאטען םאלנענדע די

:סעסרעטער־טרעזשויער פאר
«^רט;אי דזשולױס

 קראנהארדם א.

 דאעער ס.

 שסערן ם.
 װיאיאם

 מעדװיז ».
 קאגםאר אלעהס

 מאטינסצן א.
 יאנינסקי ע.
̂יםסקי ר»  סיםי
צ.
שואסאן כ.

(באארד ןופדװ
 גערנער ר.

 חײקין סאניא
 ראזענםהאל ל.
 מירסשי ר.
 לאז2קא ב.

 קאהען אלעקס
 סעניג הערי

 םאדל קלארא
 םיגדאיצ דזשײ

עללען וױרדזשיני•
.3M

 דובין דזשײ
 נודמאן צ.

 ראזעגבעיג סי.
 קרײטער א.
 נאלדענבורנ י.
 געלמאן .8
 רובינשםײז ד.
לופין א.
 ‘מענדעלאװיט נ.
 חאלפערין .1
װאלקאװיכיז ר.

:קאטיטע סיק־בענעפיט דער פאר
 pp*F סײדי

װאאםסאז רעי
I איזידאר ^ f t 

אבצר
װײנעטײן סערעח
געלמאז «»ײיז

 באקאנט װעלעז שםיטעז סאנען װעט מען װאו פלענער רי
פדעםע. טענליכער דער אץ װערען געטאבט

ױניאן, דרעםמאבער באארד עקזעקומיװ
י. װ. ג. ל. m ,22 לאקאל

םעהרעטאר. פארםנאי, דזשוליום

,?«ו -”־ו5* י «3י נ י » ײ ז י « ת ן ק ם

Buy Union Stamped Shoes
We ask all members of organised labor to  
purchase shoes bearing oar Union Stamp 
on the sole, inner-sole or lining of the shoe.
We ask yon not to tray any shoes unless you 
actually see this Union Stamp.

Boot &  Shoe Workers* Union
A S U e M  with iha A— rtr—  FH m tta■  of Labor 

244 SUMMER STREET, BOSTON. MASS.
collis L o r n v  . a u p u a  k
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̂כער ' x לאקאל ױניאז, קלאוקמ
m סא m אױפגעלעבט

גױ די חןיפען צו נאװעטבער, טען26 פרײםאג, כאל א ארמנזשירמ מניאן
סטרייקער. קיאוק יארקער

ױ  אין געסעלדעט געװען יעױן איז עס ו
 באזוך דער האט ״נערעכטיגיןייט״, דער
 אין מרידסאן מאלי וױיס-ירעזידענם םון

 גוטע א זעחר נעחאט םראגציסקא סאן
̂ען חאט ױ וױרקונג.  אױם״ צוריס געחאל

 ,8 אקאל5 ױניאן, קלאותמאכער די לעבען
 *ױפ׳ן טהעםע ילאיזאל דער איז איצט און

 םיר וױ אױט און ארגאגיזאציאנס״געביט.
 די זיד פארגרעסערט דארט, סון הערען

 יעדען מיט לאקאל פון שאםט1םיטגלידע
טאג.
 םון באהוטען מיו־ האבעז װאך די

 װעלנער צירקואאר, געדרוסטעז א דארט
 י׳א״ אלע צו געװארען ארױסגע׳טיקט איז

 זײ םראנציסקא, סאן םון ױניאגס קאלע
 קאאײד די העלםען צו אױםםאדערענוײנ

 צירקולאר ער1 נױארק. םון סטרײקמר
: אזױ זיך לײענט

סאן םון ױניאגס לאקאלע אלע *צו
קאונסיל! לײבאר םראנציסקא

 לע־ וױדער איז ױניאן לאקאל אונזער
! כעדיג

 די אז צייט, טאנאטען עטליכע ?&ויז
 אינ״ גארמענט לײדיס דער םון ארבײטער
 אן מאכען ׳טטאט אונזער םח דוסטריע

 אױפצולעבעז צוריק םארזוך ענערגי׳עען
 לאלאל ױניאן, זײער םון טהעטיגקײט די
 גאר- ליידיס אינטערנײשאנאל דער םון 8

ױניאן. װאירקערס מענט
 אונזערע װעאכע באריכטעז, די םון

 דעם בײ אפגעגעבען האבעז דעלעגאטעז
 אז שויז, איהר וױיסט קאנםיל, ?ײבאר

 םיט געקרױגט ווערען באסיהומעז דיזע
 מוועריג־ םולע די אכטענדיג ניט ערםאלג,

 צוױשען װענ, איז ייגעז וועלכע קײטען
םיטלען. געלד אין םאנגעל אויך זײ

 שוועריג־ לעצטע די בייסומען צו כדי
 באיצ, א ױניאן אוגזער אראנדשירם קײט,

םרייטאג שטאטפינדען װעט װעלכע

 ,1928 נאװעמבער, טען26 דעם אנענד,
 ירס1ט און םאלמ חאל, קאליםארניא איז

 נעקראגעןײדי ח^ט באל דיזער סטריטם.
 םראנציסקא סאן חום םון אינדאדסירונג

קאנסיל. אײבאר
װי־ געלענענהײט איצטינער דער כײ

 אונ־ דיזע דאס צוגעבען, אויך םיר לעז
 דעם םאר כלויז ניט איז טערנעהסונג

 נאר לאסאא, אוגזער העלםען צו צוחגק
 אונזע־ םאר מטיצע מאםען צו כדי אויד

 ברידער, אוז ?זוחנסטער םטרײקענדע רע
 מע־ 40,000 נױארה. אין קלאוסמאכער די

 בראװען א אן םיהחנן םרויעז און נער
 צו רעכטען מענ^ליכע זישרע םאר סאמוי

װי א מאכען  אמע־ פאר פאסט עס לעבע/
 אויך איז קאמן* זײער בירגעת־ ריהאנער

 םעדע־ אמערילואן די און ?אמף, אונזער
 לעצ־ איהר אויף האט לײבאר אװ רײשאן

 דע־ אין אפשהאלטען קאנװענ^אן, טער
 פאר אפיעל אן ארויסגעישיקט טראיט,

 הלאוקמאכער, סטרײקענדע די םאר הילף
 גאר־ לײדיס אינטערגײשאנאל דער םון

 װי־ זײנען סיר ױניאן. װאירקערס מע:ט
 אפיל דיזען אױף זיך אפרופען צו לינ

 אײר פאדערען םיר און ׳טנעלער, װאס
 װאס דעם דורך אונז העלסעז צו אויף

 טי בײגעילײגטע די קױםעז וועט איחר
 פרײטאג באיל אונזער צו קומען און קעטס,

 1926 נאװעסבער, טעז26 דעם אבענד,
 נאר ניט איהר װעט אקט דיזעז דורך

 שװעסטער און ברידער אײערע העלפען
 אזוי זיך נויטינעז זײ װען צײט דער איז

 װעט ^ןיהר נ^ר הילף, אײער איז ׳טטארס
 סאלידארײ די דעםאנסטרירעז דערסיט

 ארבײטער־ ארגאניזירטער דער םוז טעט
^עאפס.

לײדים אינטערניישאנאל 3 לאסאל
ױניאז, װאירקערס גארמענט

מענעדז^ער. גאיצד, לואיס

ער 8 מ סדוי או קד פון װ ל אונז א מנ רנ ע ס נ אי
ם סון («לום ״ )1 ז

 די םארמטארסערעז *ו באװענוננ םטער
 ארבייםער, *רנאניזירםע די סון םאכט

 אידעא־ »ן בגויז ניט געװען אבער איז
 טרוים^־, נאבעיער « בלויז נים <יםט,

 *ראקםישער םערקװירדינער א אןיך גאר
 *רנאניזא־ אויםערגעװײנליכער אן םוער,

 דעבם םיהדער. טרײדױני«וז און ם^ר
 על־ ארבײםער פון קינד א נעװען אין

 יאהר 14 פון ארבייםער אן אלײן םערן,
 נאנצן^ ז״ז ותלט, נאנצע זײז און אילם,

 אייגג געװען איז לענעךאױטםאםונג
 אר־ פעםפע, ארגייטער םיט םארװיסעלט

.1»־״ד« און ליידען האפנוננעז, בײטער
 דעבם האם זוריס יאהר 32 םים

 בארים־ דעם אננעפירט איז ארנאניזירט
 װאס םטרייס, אײזענבאהן *וימאן םען

 או« אםעריסא, נאנץ *•יםנעמםורמט האט
 צו־ אי.ז םטרײפ דיזער װען נאכדעם,
 םעדעראלע די פון נעװ*ורען בראכעז

 הלױולאני• פרעזידענט װאס םאלדאםען,
 חאם עיסאנא, אין ארייננע׳פיקט י האם

 םאנא־ t« םיט דערפאד נאצאחלט דעבס
 איז ער וועלבער םוז פריזאן. אין םען

 םא־ באװאוםםזינינער א ארויםנעהוםען
 :»:* זיין אפצונצבץן בארײט ציאליםט,

 באווע״ אדבייטער דער םאר לעבען צען
 ער האט אן טאנ יענעם פון און נוגנ.

 דעם ארויםנעל^וזען נים הענם זײנע םון
 איז איםער קאםוי, ארבײםער פון באננער

 באגײ־ דער איםער רײען, ער׳פםע רי
 א איםעד טאסען, די םון םםערער

 און וועגװ״זער, א און לעהרער א בויער,
ר. «דער צרפםערער א פײנט^ל מ חנ נ

 םון װאלהעגם פינםםערע די װען און
 *רויםנע־ זיך חפבען יפהרעז םלחםח די

 נע־ חאבעז און לאנד דיזמז אוין• רותם
 םרײע יעדע װארגען אןן יפםיקען נוםען

 איז ווארט, םוטינען יצדעז און מםיםע
 ײ םון איינע םארבליבען ׳טםיםע דצבס׳

ר אונןח*ר«וקען חאט װאס זעלםענע ו  מ
 רעאסציע. סורא׳דיגער דער נענען נערם

מרוננ די נפוופן. איז ער מר אר  «ן פ
 פדייחײם־ליבעג* די פון ■ראטעםט דעם

 ■רפטעטט דער יאגד״ אח עיצנתננמז רע
 בא־ ארכײגמר נתרפריזירםער חנר פון

jiujm חנבס תפם ררייםם דימן פאד 
 םים באצפיזלט עלםער טיפפז «ײן איז

מז חנם אין יאחר ררײ לי מ ח  אםלאנ־ מ
י ה«ם װאם ,■רייז » פריזאז, טא מ י  ז

, «יח פארפירצם ן מ  פר״ז פ אנער מ
פח בוזצאדזלט חאט ער וואם  סרי און נ
 פאויאנגם נים פײנםאל חאם און טי^
^ סיין י ר * ם ניז •  «ון טאנ מצםען זו
, נ.1גאטרי*או זיין

 ארבייםעי די אבער םוים, איז דפנס
m w און אטימןא. פון• :jnjftin אר־ 

מ ײיםיט כײ :ייספר, ביר פזוי איז- מ

 דעבס פון אגדענקען ליכטינען העלען
 װעז יעצט איז פארנעםעז. נים קיינםאי

 אדונטעמעלאזען ווערט קערפער דעבס׳
 לא• נאכםיטאנ, ^ונטאנ דיזען לבר, איז
 אינ־ אונזער פון מעםבערם אלע, זיך םיר

 ױניאנפ, אלע און ױניאן, טערניישאנאל
 סהװער םעדיםאן נרױםען איז םארזאםיעז

 עהרעך אין זיך באםיילינען צו נארדעז,
 איבײםער ארנאניזירטע די וו$ם רםפד,

 םאר־ דעם אפנעבען װעלען יארק נױ סון
 פיה• אוז לעהרער ׳פאפער, ׳שטארנענעם

באווענוננ. אונזער פון רער
«רעזידענ». זינםאן, םארדים
סע-רע־עי. בארןוף, 'אברהם

י ױ ען ו או ס״ ״ או כאלטיםאד פון ש

ס שאנ שאנה אינוז 1 י״" "״ חח"'  ■ י־־׳1 /
װערען■ פארטגעזעצט װעט שעפער די געגען סטרײק' דער

םים«ר מדרעסירט זיגםאן קלמוקםאכער. נ«י
פרעזידענט

 װעמעפ םירמעס, סאאוה בא^טימאר די
 סטרײק אין ארונטער ?ײנען או־בײטער

 אויפהערצן אנטזאגט זיו חאבען זײ וױיל
 דז״טאבערס קלאוק צו גארמענטס ̂עיקעז

 םאדבונדען זײנען װעלכע נױארק, אין
 רעצ־ האבען סטרײק, גענעראל דעם פיט
 אסטאבעל, טען22 דעם סרײטאג) טען

 גע:ען אינדז׳טאגק^אז אז אררכגעקראגעז
 באלטיסאר, םון ױניאז סלאוקםאכער דער
 ?זװעס־ אײנישליסענדיג באאסטע, די און

 םון וױיס־ורעזידענט םרידפאן, מאלי טער
 אינדזיטאנק־ דער אינטערנײ׳עאנאל. דער
בא-״ צו סטרײקערס די םארבאט ׳טאץ

 צו אדער ברעכער, סטרײק לעסטיגען
 דער םאבריקען׳/ די ארום מאר^ירען

 ניט אבער זײ פארבאט אינדדטאנקיטאן
 געזעצ־ און ׳טםילען א אױף פיקעטען צו

אוםן. ציכען
 דעם אין זײנען װעלכע פירמעס די

 כיאנופעסט־ װאסאר די זײנען, סטרײק
 זעל־ )סאן און סעקם ס. קאפפאגי, מורינג

 זײער אין ייזא. און נאװיאסקי און דין
 גאנץ םירסעס דיזע האבען פעטישאן

 סטרײס דער אז ארױסגעזאגט, אםען
 װײל דערפאר, געפיהרס זײ געגען װערט

 האלסײ־ נױארק געװיסע באזארנען זײ
 גע־ װערען װעלכע קלײדער, מים לערס

 איג־ דער שעפער. זײערע איז כלאכט
 גע־ אונטעיגדטריבען איז דזשאנקשאן

 סט״ין. ם. סיטארלס ריכטער םון װארען
באלטיםאר. אין זיגמאן פרעזידענט

 טען23 דעם אבענה יעבת לעצטען
 זיג־ מאדיס פרעזידענט האט אקטאבער,

 פארזאכד נאזוכטע גוט א אדרעסירט מאן
 קלאוקמאכעד באלטיכיארער די םון לונג
 ױניאןל דער םון העדקװאטערס די איז

 פרעזי־ סטריס. באלטיכיאר איסט 1023
 באילטי״ קײן נעקומען איז זיגביאז דענט
 אײגלאדוננ דריגגאיכער דער אױו* מאר

 עילכע באלטיפאר, איז ױניאז דער םון
 ארגאניזא־ ענערגישע א אן איצט םיהרם
 ילײדיס די צװייטעז טהעטיגקײט, ציאנס

באלטיםאר. אין אדבײטער נארםענט
 זעהר געװען איז זיגכיאן פרעזידענט

 גײסט פײנעם דעם זעוזן צו צופרידען
 בא.טײ די צװיטען איצט הער״טט װאם

 זיך האם עם זינט קלאוקנואכער, סארער
 ארבײט אדגאניזאציאנס די אנגעפאננען

ף1פא אין יטעפער. ניט-יוניאן די םוך וי , 
 4 לאיןאל האם צייט לעצטער דער םיז

 כדט־ץ נײע צאהל נרויסע א ארײנגעקיאנען
 אויבענדער־ די איז סטרײח דער נילידער.
 װעתןץ געפיהרט װעט שעפער מאנטע

אוים־ װעלעז םירמעס די ביז לאנג, אזוי

 שיר,ט אינטערנעשאנעל אונזער
 דעבם־ צו טױיסט־װארט א

םאמיליע.
 1 דערװאוםם זיף האט מען װי שנעל אזוי

 ױדז׳פין םון םויט דעם ווענען נויארה איז
 אינםעתײ׳טאנאל אונזער האט דעבס, וו.

 םעלעגראםע פאלנענדע די אתיםנע׳פיהם
:רעכס «רם. צו

: םאסיליע און דעבם וו•. ױדז׳ציז םרם.
 אייער םון סאםענט איצטינען דעם אין

 םון נאמען אין אונז, ערלויבם טרויער,
 אינ־ אונזער םוז מ־טנלידער׳פאםם דער

 אויוי אוועפצולײנעז ױגיאן, טערנײ׳פאנאל
 פאר׳טטארבעגעם אונזער םון הבר דעם

 אוים־ טיםםםען אונזער דעבס. ױדז׳ןןין
 לי־ און עהרע אונ׳פטערבליכער פין דרוס

 מא• די פון םיחרער נרויםען דיזען צו בע
 ציבשאםם אזא םיט האט וועלכער םען,

 נײםגד דיזע צו םענ׳טזזײם, דער נעדינם
 ױר, אונזער םון פערזענליכסײם רייכע

 אוגזער פארלפזט איצם חאם וועלכעד
 אונזער פון םיטגלידער׳פאםט די םיםע.

 טײער האילטען אײבינ וועם פרנאניזאציע
 יוד־ םון אנחמסען אתםאתעםליכעז דעם
 ארגאניזאםאר, נרױםןן bjn דענם, זשין

 נא־ און טחוצר, יפליםיעער אניטאטאר,
 אםעריהאנער דער פח אידעאליםם בןצער

 באווע־ םפציאליםטישער און ארבייטער־
 ׳שטענ־ האט חארץ נרױםע וועםעם נוגנ״

 הערצער די םים צוזאםפן נעקלאפט דיג
 אמע־ םון םאםען אונםערדרייזםע די פון

 םיר וועלט. גאנמד דער פון איז ריהי
 דעבס, יוח׳פין םון טויט חנם באדױעחנן

 פון םאחןערפערוננ די נפווען איז וועצמר
 דעם םו? פפטיםיזם איז גנ1חאפג דערי

 יוד־ םון קלאם, ארבײםער אםעריקאנער
 פיוד ארבייטער גיזיםפר חגר חננם, ז׳פיז
 םענמ. נקר1ליבלז אסא און רער

ל א נ א מ ײ נ ר ע ם ג י ס א י ד ײ  צ
ט נ ע ם ר א ן נ פ י נ ו י ס ר ע ק ר א  װ

פרעז. ן, א s ג י ו ם י ר * ס
ם ח ר נ .pvd ,כן^רןיפ א

 פון פרױעו בראנקםער אלע צו
קלאוקמאכער די

גרױסאדטיגער א

OTM אוו 11«
געװארען אראנזיטירט איז

ik d פרױען די r t קלו»וסםאכער, די Ke־

30 אקטאבער שנת, הײנטעען
נאכמיטאג אזײגער 1

פאלאם פאינט האעטם אין
■ בראנסם. םטריט, טע163 און ;ולװארד סאוטערן

טאלאנטען באוואופטע
 םרויעךרעדנער אײנינע און קאנצערם איז באטיילינען זיר וועלען
 קענט איהר *זוי װי איז םטרייש ורענעז עדק^ערען איין וועאקן

נעװינען. צו םטדײה דעם העאפעז

ץ די איינע אינפארםי־רט א צײם! אין קוםם אנדערע־

 קאמיטע םטױית דזשענעראל
יוניאן דרעסמאכער און קלאוק

 נויפחן l"P םקעב־ארנײט ׳סיהען חערען
 בפדיננונ־ 1ױניפ אײנסירען ז5װעא? און
 זייערע פיע פפי ׳שע^ער זייערע אין גען

פרנײטער.

 קאנצערט אױםערגעוױעדכער
 *רױען פ»ח»טלונג און

סטרײחערס פון
)1 זײ® וון («לוס

 באנײסטע־ ^יט האבען און האלס די אין
 וועלכע קינסטלער די אויפגענוטען רונג

פראגראם. דער אין באטײלעט זיך האבען
װײאליניסט. ױגגער דער ׳בערג אײב.

 אויסנעצײכענט געװען איכיער וױ איז
 פאר־ דעם אויױ ׳צפילען. זײן אין גוט

 נע־ ער האט םארזאמעיטע, די פון לאגג
 נוסערען. מעהר און סעהר ׳טפילען טוזט

 באגײס־ האט באס דער פיליפס, דזעײמס
 קינסט־ פײנער, זײן מיט עולם דעם טערט

 םיארי, ראזע פאדאם ^טיכיע. לערי״טער
 םארגעניגען פאחטאפט האט פאפדאגא,

 אי״ איטאריעגי^ע, םון זיגגען איהר מיט
נור־ פסח׳קע לידער. רוסײטע און די?ןע

 קא־ אידישער טא^אגספולע:־ דער ״צטײן,
 טעאטער, כקװער מעקינלי פון מיקער

 געװא־ אפדאדירט אויסערגעװײנליך איז
 נים אײנפאך זיך האט עולם דעד און רען

 און זינגען זײן כיט אנזעטיגען נעקענט
 מעהר םארלאנגט האבען זײ םארלעזען,

 אפערױ באזונדערס זיך ם׳האם טעהר. און
 הױ לעבעדיגען און לײכםען זיין צו סען

סאר.
 אנגעםאנגען זיך האט האגצערט דער

 גע־ האט וועלכער בע:ד, *טירערס םיט
 איבערהױפט זאכען. פאר^עידענע יצפייט

 םון נעװארען באנײסטערט עולם דער איז
djh און ״אינטערנאציאנאל׳׳ םון עפייעז 

געזאנגען. ארבײטער אנדערע םאר״טידענע
 אפאנ־ װערען װעלכע קאנצערטעז, די

 דע־ עדױקיײטאנעיל דעם שון זיעירט
 אינטערנײעאנאל אונזער םון פארטםענט

 • םון קאמיטע ספיקערס דער םיט צוזאפען
 ער־ גרויסער א זײנען סטרײהערס, די

הארציג זיך רוםען סטרײקער די ס$לנ.
 און םעהר םארלאנגען זײ און זײ, צו
םעוזר.

 קאנצערטען דיזע פרן טשערלײדי די
 אין םאכם װעלכע קאהן, מ. םאניא איז

 בא־ םאסיגע פאר א רעדע איהר,קורצער
 דער און געלעענהײט, דער צו טערקונגען

......ענטוזיאזם. םיל מיט אױף עס נעהפט עולם

* ־
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ns m  t o דד פמנט מאוידסטרײה גרדסעז is טיפ itobd in a  x
 העל• צו לאנד איבער׳ן ארױסצופאהרען האכמאן וױיס*פרעדדענט באשטימט אינטערנעשאנאל

 אמערימאנער די אױפהעצען וױלען באלעבאטים — סטרײקער. די פאר הילןש שאפען פען
 םארטגע־ ענעדגיש װערט קאמח דער — קלאוק*סטרײק. דעם געגען באװעגונג ארבײטער

י פליכט םולע דיער טאן און וואך דער 8«אױ זײן סטרייקער אלע זאלען — זעצט.
 אונזערע םיז קאטף נרויסער דער

 דין איז ארײז װאך די איז ק״אוקדאכער
 לײנג־ דער איז דאס םאנאט. םיגפטען

 דער פון נע״טיכטע דער איז קאםוי סטער
ױניאן. ק״אוקמאכער גרױסעד
,1910 דנט םריהעי, קײנםאל נאך

 ידאוקמאכער סעכטיגע גרויסע, די זינם
 האט געװארעז, אזיםנעבויט איז ױניאן

 אינ־ ?יאוק דעי אין סטרײק גענעראל א
 גע־ ניט יאגנ אזױ יארק נױ םון דוסטריע
 חע־ זאטע די וזאבען סאי* דאס לױעדם.

 אינדוסם־ פון טאגנאטעז סלאו? די רעז,
 דזשאבערס דער םיז איז קאונסיי ריעל

 רײך זײגען װעלכע די אסאסיאײ^אז,
 םון פראצע דער תרך געװארען םעט און
 אױסגעמארעםע און פארארימטע די

 םאר־ צו פאמוסעז זיך — מאכער, ?יאוק
 זײערע און קיאוסמאכער די הונגערען

 זיך האבען זײ סינרער! און םרויעז
 אז מײנענדיג, טאז, צו דאס םאינומען

נעז זײ װעט :אך אזױ  צובדעכען צו געל̂י
 א האבעז צו כדי ױניאן, קראוהמאכעד די

 אין שטיסען צו מערזר נאך האנט, פרײע
 אדוים־ כדי ;ארבױטער ״זײערע״ דריקען

 פראפיט, מעחי נאך זײ םון צוקװעטשעז
 זייער פאר זיך, סאר רײכטום מעהר גאך

 רײכםום איז יעבעז פאר״שװענדער^ען
 זא־ די אט פון מאראי די לוקסוס. איז
 אר־ די• אונז, פאר ״אלץ איז: הערעז טע

ד ה כ ס א ר ע ט ײ f ב
איז דערכרײכעז, צו דאס כדי און

 םארלירען צו אפיאו נעװען רעכט זײ בײ
 אױב דאס איז, חיטבון דער סיזאן. »

 אײנ־ זײ זיך זאל פלאן טײפעייטער זײער
n זײ װעלען אלץ. זיך לױנט נעבען, w 

אומגע־ גאר קאנען זאיוען זײ אױב טער,

דעטראיט םון הי̂ל
 #יגפױידנד«אנ*ד אוגזער פון ^פיס אין

 *אלגענדע דאס אגגעקוסען מע; די איז
:בריװעייע

!רעזידענם זי;מ«ן, מ*ריש
 ;ארמענט ל«ידיס אינצערנדפאנאל

אן. װארקערס תי  י
:צרײנמ ײעדםער

 םאזעק » געפינען איחר װעגנ בײליגעגד
לע•, 500 ■ון ז עס װעלכע ̂ד י  געזאםעלט י

 די ון1 קאנפערענץ ער^טען בײם געװ^רען
 דעטראים אין ^רגאניזאצי^נען *ידי*ע

ױ אין קלאוקמאכער סטרײקעצדע די נאר  נ
 םא־ אויפמערקזאם אײך װיל איד י^יק•

 פאדפליבםעט זיך האבען םיר דאס ׳כען
*T יכעס אי*עס טאן  אין חעלפעז צו מע̂ג

 עכםפער אן גלײך שיײבט קאםי״. אײער
 שיקען צו װאו אדרעס דיכטיגען א סיט
̂ם• נאך גע

 אײער קאמןי, אײער צו סוקסעס טים
איבערגעגעבענער,

 םרעזשורער קאלאער׳ דדשייקאב
 סםריײ ילאײזםאכער ^אי קאנפערענץ *ון

r *1 םיעיגען. דעםראים אין חער

ם פנונג ע ננ ער רו ע ײ ער פון פ ש אונז היי ױו  ל8נ8ע
נ, סעזאן פןו ײ ס פו ע ען9 ו ם ר ו ע כ ם ע ^ו נ

אײנטריטס־ביילעטען. מים זײך באזארגט

 װי מעהר נימ פארבאיבעז זײנען עס
 דעד םון םייערונג דער צו װאכען צװײ

 םון עדױ?י״טאנעידסעז*ז םו) ערעפענונ;
 ױם־ ד^ער אינטערנע״פאנאל. אונזער

דעם םדײטא:, װערען געפײערט װעם טוב

Dפארצײכנים אינהאלט

45 נדםער ,נערעכםיגקייט״

□
 סםרױלךנייעס. .2 יט
̂רטמענט. .3 יט  עדױקזיאןא:על-דע*
 ארגאגיןןןציאכס-וראגעז״ און םרײד־ .4 יט

 (חונאז־ װירדע ?ײן אאגעחים חאם .5 5י
 «םונ־ ס״נזג זאנדשענקא״ ם.—רעסקע)

 *ו *יז ירית די םיאער♦ ברורד—דעז
קארלין. אב״—װןירקער׳׳ ״אדזאזאססמזי

זנדיטאריעים. .6 יט
ן םיניםום״לוין געז^ליבער דער .7 יט ו  י

n p חערםאז דר. — טרײד״ױניאניום 
 סרים—(געדיכט)־ קומען װעסט םראנק״

* י • • . קאריילאװ.
 •ײ י• •. חד נײ קאנווענעאן״טצג .8 יט

יימוורענס לו̂י לײבןןר .אננל .ה __ ל.
י «*ר םײנ* עס װאס— מעי י ביי  ״ד־ •י

װוול- םעםױ  ־~ דענס׳עז וחןגצן עראינצרומען .9 ט
^.ןןנ דךןן״כןס , 
דאקציע.

חר ױז ן»§ערם

אייייי יוז *לוסעו ״11 יזן 10 ט װ  ױ
סענטס.

 אין אװענט, אין 7:30 נאװעמבער, טען19
 װא־ דער פו; אוידיטארױם שעהנעם דעם

היײםהול. מינגטאךאוירװינג
 םארבארײ־ איז נעלעגענחײם דער צו

 םזזיחאלישע דײכע זעהר א נעװארען טעט
 זיך וועיען עס װעימגר 1אי פראגראם,

 זײן סיט זאלעסשא גדליוז באטײליגעז
 באריממע זײנעז װעלכע ענסעמבעל, טריא

ט אויא ילוס0 ).12 זיי

 ״זײערע״ םון הויט רי ?ןינדען שטערט
I כפדים כםל אפכראכען ארבײטער,

 קײגמאי זײ זיר װעט אבער דאס
 קאנען קלאוקטאכער די אײנגעבען. ניט
 םא^טעיזען און באלעבאטים זײערע גוט

 צו גרײט זײנען זײ און כונה, זײער
 זײער םאר און ױניאן זײער םאר קעמםען

 נ?ט זאל דאס לאנג װי יעבען, צום רעכט
 ריידען דארוי מען געדויערען. מוזעז

 אויך און פאליצײ דער םון פארפאמונגען
 די זײכעז דעם צו נו, V אונטערהונגערען

 די נעװאױנט. שוין סלאוקטאכער
 אין כאאס דער און סלעק־סיזאנס לאנגע
 גע־ האבעז באלעבאטים די װאס טרײד,

 אויסגע״ םריוזער מייז האבען שאפען,
 הונגערעז. צו וױ סאוקטאמןר די לערגט

לען קלאוקסאכער די און  קאםיי זײער ו̂ו
 באיעכא״ דאזינע די ביז אויםגעבען, ניט
 עהרענהאפ- אן םאכען מוזען װעיען טים
ױניאן. דער טים סעםימענט טען

)2 זײט אויף («לום

אל אין װאחלען ה  22 מ
ס,  דאנעדשפאנ, הײנ

ער4 םנ ע פען_נ»וז
 נא• טעז4 דעם דאנער^טאנ, הײגט,
 דער אין װאהלען פאר קומען װעסכעד,

 •22 יאק. ױניאן מאכער וױיסס און דרעס
 סעקרעטער־ א םאד ז״נעז װאחיען די

 באארד עקזעקוטמו אן םון טרעז׳טורער,
קאסיםע. נעגיפיט קראנקען n םאר און

פא״ איז סצקרעטער־טדעז׳שורער פאר
 קאנדידאט, אײז בלויז כאיאט אויפ׳ן דאז

 ■ארטנא•, דדטויױס װײס־פרעדדענט
 סעקרעטעד־ דער איצט אױך איז װאס

 פדנד די און יאקאי, דעם םון טרעז׳שורער
 אדער פאר שטיםעז קענען װעיען גלידער
 א:דערע די פאר סאנדידאטעז די גענעז.
 באראט, אויפ׳ן ־נענונ דא זיינען אםטעז

אויכצוקלײבען. אויו•
באלאט, א דורך מען װעם שטיסעז

מ אײדגע איז :םאמט װי פיעצער, •ויי
עװעגױ. ?עקסטע 726 האל, ברײענט

 וועסט 16 ױניאז, דער םון אפיס
סםריט. טע21

 טע121 איסט 165 אםיס, הארלעם
כטדיט.

 219 לײסעאום, לײבאד בראנזוױל
סםרים. כעהמאן

 אםעץ זײן װעיעז שםים־ײעצער די
 אין אזײגער 7 ביז םריה אזײנער 8 פון

אװענט.
 יױ דעם ברענגען מוז מעמבער יעדער

שםימען. יןזננעז צו בוך, ניאן

 צז באשלסען ארבײטער גודס װהײט
סטריק קלאוק פאר׳ז שעה 4 ארבײטען

 גענעראל־טעכד נוט־באזוכטען א בײ
 איז װעלכער ,62 לאהאל םון בער־מיטינג

נעהאלסען  בעטהאווען אין געװארען ̂א
 בא־ איז אשטאבער, טעז28 דעם האל,

 פיער ארבײטען צו געװאדען עלאסען
 פאר אפגעבען געלט די און שטונדען

סיאױדסטרײק. דעם
 אױך זײנען מיטינג זעלבען דעם בײ

 םראגען. אנדערע געװארעז אויפגענומען
 באריכט א געװארען אפגענעבעז איז עס
 ױניאן, דער םון מענעדז׳שער דעם םון

 צױ דעם איבער םנײדער, א. בדודער
 ױניאן. דער םון און טרײד םון מםאנד

 אויסגע־ דעם װעגען גערעדם האט ער
 באלעבאטים די םיט אנריסענט הע:דען

 םון םיםגלידער די אויםכעםאדערט און
 אין העלםעז זאיעז זײ אז יוניאז, דער
םיהרט ױניאז די װאס קאםפײן, דעם

ס פיננ און ®נצער ען פאד טי חג פון פ־וי ענ ס פייי  ם

װ סלאוסם^כער קז mדי םינ ג הײנ נ ש
סןן אין ג נ מי ה«ל ח

 נא־ טען6 דעם ,שבח הײנטיגען םאד
 אראנ• איז בייםאג, אזײגער 2 װעםבער,

 קאנ״ גרויסארםיגער א געװארען זמירם
 די פון םרויעז די םאר םיטיגג און צערם

 וואוײ וועלכע ק^אוקסאכער, סםרײמענחנ
 גע־ וועט יואנצערט דער דאוךמאון. גען

̂יל, חענמגטאן אין וחנחנן געבען  214 ה
םםדיט. םע2 איסט

 בא־ זיך וועיען אדאנראם דעם אין •
 ?ינסכד באוואוסטע פאינענדע די טײלינצז

סאפראנא, סייער, •ארטער רעי לער:
 וועיען די באס. פ^ייס, דזמײמס און

 םײ סעםיועל תעגתן. זיננען צוזאמן
 וױיא״ בעת, אביחם םעגאר; בא<םקי,
 אקםיארעז •ראנדטמםע צװײ ליניםט;

 מאר־ ז.rית אקםיאחנן איד^מר דער 'פון
ר סוט מ דעד אויוי עיייעז וועט ווי

װע־ געהאלטען וחנלען רעדעם פורצע
 װע־ װעלכע רעדנערינס, םרויען םון רען
 איצ־ חןם םון לאגע די בא^פרעכען יע\

 קלאוק־ די םון םרוימז רי סטרײס. סיגען
 באזד צו אױםגעםאדערם זײנעז מאכעד

 הא־ װאס די און אונםעתעםוננ, די כען
 םען וועלכע אױף קינדער, הלײנע בען

 אז מיר, ערװארמעז אויפיאסעז, דארן•
 לאזען און טאז דאם ווזןלזנן םענער די

מיםינג. צום געהן םחיעז זײערע
 אין לאנגמר א איז •ראנראם דצר

 עס איז צײט, אי; אנםאנגען דך וועט
 איע דאס אויםגעפאדערט, דעריבער וחןרם
 צוױי סיז שיעםער נים קומען זאיען

אזיעער.
 פון אראנזשירט ותרט םיטינכ דיזער

 אוגזער פון דעיארטסענט עדיו^ײמאנאל
אינםעדגיימאגאל.

 פעו םארבארײטעט זײן און אן איצט
אלעס.

 א געװען איז זיגטאן פרעזידענט
 געסו־ איז עי מיטיננ. דיזען בײ גאסט

 סענע־ פון אײנלאדונ: דער אױף מען
 געהאלטען האט ער ארן סנײדעד דזישער

 האט ער רעדע. אינטערעסאנטע זעהר א
 נע־ דער איבער איבערבליק אז גענעבעז
 װאירסערם גודס וױיט דער פון ?זיכטע
 םון אוםשטענחגן די םארגליכען ױניאן,

 װאס צײט, דער פאר אינדוסטריע דער
 װי אננעװיזען, האט און עקזיסטידם, זי

 איצםעען דעם איז איז עט וױכטינ
 םאר־ צו םיטלעז אנצונעהסעז מאמענט

 אויך, װי ארנאניזאצי^ די ׳שטארקערזנז
 זאלעז ױניאז דער םון מעמבערס די אז

 םאר־ צו מעגליכקײטעז אלע סיט זוכעז
 אמעריקא־ די ספעציעל אינטערעסירעז

 םרעזי־ ױניאן. דער אין םי־ידלאך נער
 יעדע םארשפראכען ל.אט זינמאן דענט

 ארבײטער, גודס װײט די הילף מעגליכע
 אײ די װערען װערען אלײן זײ נאר אויב

 ברעננען העלפען װעלען או; ניציאטארס
 די צמזםאנד. בעסערען א צו ירניאז די

 די פון איז זינטאז פרעזידענט פון רעדע
 מיט געװארעז אױסנעחערט מעמבערס

 און אױםםערקזאמסײם נרעסםער דער
געװארען• באגדיסט װארים איז

 אר־ נײע די נעדעדם אויך האט עס
 סרעזידענט םיז איז וועלכע גאנײזעריז,

 געװאתןן אנגע״שטעלט סיעציעל זינםאן
 העל־ און ױניא; דער םאר ארבײטען צו

 עלע״ אמעריקאנער דעם אמאניזירעז םעז
 איץ צאל אין גרוים איז װעלכעד םענם,

איגדוםמריע. נודס װײמ דער
 םיער ארבײטעז װענען באשלוס דער
 איז קלאױדסםרײק דעם םאר שטונדעז

 איז אײדשטיםיג געװאחס אנןוןעגוטען
 םארמםא״ איז עס באגײםםערוננ. םיט
 דער פון אפיס דער אז געװאדעז, נען

 צו אויםרחי אז מאמגז באיד זאל ױניאן
 איצואר־ 62 יאסאל םון מעםבעדס אלע

 ארײגמײ און טסונדעז פיער די בײטען
 װאד אײן םוז םארױיוי אין נעלט רי <ןען

צײם.
 אח געענדינם זיך האט םיסיגנ דער

)It ?יי• ױיא (איופ


