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' x לאקאל ױניאז, קלאוקמ̂כער
m סא m אױפגעלעבט

גױ די חןיפען צו נאװעטבער, טען26 פרײםאג, כאל א ארמנזשירמ מניאן
סטרייקער. קיאוק יארקער

 אין געסעלדעט געװען יעױן איז עס וױ
 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

ײ םיטלען. געלד אין םאנגעל אויך ז
 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
 אמע־ פאר פאסט עס לעבע/װי א מאכען

 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
ײ װען צײט דער איז  אזוי זיך נויטינעז ז

 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

אינסערנמנאל אונזקד פון װאומ סדויער 8
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,
״ז ותלט, נאנצע זײז און אילם,  נאנצן^ ז

 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,
נחנמר. «דער צרפםערער א פײנט^ל
 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  מו
 רעאסציע. סורא׳דיגער דער נענען נערם

 «ן פארמרמרוננ די נפוופן. איז ער
 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

 אםלאנ־ מחמלימז חנם אין יאחר ררײ
מי ה«ם װאם ,■רייז » פריזאז, טא  זי

מן, «יח פארפירצם  פר״ז פ אנער מ
 סרי און נפח בוזצאדזלט חאט ער וואם

 פאויאנגם נים פײנםאל חאם און ט̂י
^ סיין  «ון טאנ מצםען זום ניז •*רי
, 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,

ױ סון  םאר־ דעם אפנעבען װעלען יארק נ
 פיה• אוז לעהרער ׳פאפער, ׳שטארנענעם

באווענוננ. אונזער פון רער
«רעזידענ». זינםאן, םארדים
סע-רע־עי. בארןוף, 'אברהם

י ױ ען ו או כאלטיםאד פון שאוס״ ״
אינוזשאנהשאנס 1 י״" "״ חח"'  ■ י־־׳1 /

װערען■ פארטגעזעצט װעט שעפער די געגען סטרײק' דער
קלמוקםאכער. נ«יםים«ר מדרעסירט זיגםאן

פרעזידענט

 װעמעפ םירמעס, סאאוה בא^טימאר די
 סטרײק אין ארונטער ?ײנען או־בײטער

ײ וױיל ו חאבען ז י  אויפהערצן אנטזאגט ז
 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

ײ פארבאט אינדדטאנקיטאן  ניט אבער ז
 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
ײ געגען װערט  װײל דערפאר, געפיהרס ז

 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 י ו , 
 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
נט רםע ן נא 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 ^רןיפ א .pvd ,כן

ו ע צ ל ר א ע ם ק נ א ר ו ב ע ױ ר ן פ ו  פ
י ר ד ע כ א מ ק ו א ל ק

גרױסאדטיגער א

OTM אוו 11«
געװארען אראנזיטירט איז

ikd פרױען די rt קלו»וסםאכער, די Ke־

ן ע ע ט נ ײ ת ה נ ר ,ש ע ב א ט ק 30 א
נאכמיטאג אזײגער 1

ן י ם א ט ע א ט ה נ י א ם פ א ל א פ
■ בראנסם. םטריט, טע163 און ;ולװארד סאוטערן

טאלאנטען באוואופטע
 םרויעךרעדנער אײנינע און קאנצערם איז באטיילינען זיר וועלען
ן וועאקן  קענט איהר *זוי װי איז םטרייש ורענעז עדק^ערען איי

נעװינען. צו םטדײה דעם העאפעז

צײם! אין קוםם אנדערע־אץ די איינע אינפארםי־רט

 קאמיטע םטױית דזשענעראל
יוניאן דרעסמאכער און קלאוק

"l םקעב־ארנײט ׳סיהען חערען P נויפחן 
 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
ײ םארלעזען,  מעהר םארלאנגט האבען ז

 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
עידענע יצפייט  איבערהױפט זאכען. פא̂ר

 םון נעװארען באנײסטערט עולם דער איז
d jh 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.
ײ און זײ, צו  און םעהר םארלאנגען ז
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 ט מאוידסטרײה גרדסעז נ מ  פ
ד itobd in טיפ is ד 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

ײ סינרער! און םרויעז  זיך האבען ז
 אז מײנענדיג, טאז, צו דאס םאינומען

ײ װעט :אך אזױ נעז ז  צובדעכען צו געל̂י
 א האבעז צו כדי ױניאן, קראוהמאכעד די

 אין שטיסען צו מערזר נאך האנט, פרײע
 אדוים־ כדי ;ארבױטער ״זײערע״ דריקען

ײ םון צוקװעטשעז  פראפיט, מעחי נאך ז
 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

ײ בײ  םארלירען צו אפיאו נעװען רעכט ז
 אױב דאס איז, חיטבון דער סיזאן. »

ײ זיך זאל פלאן טײפעייטער זײער  אײנ־ ז
ײ װעלען אלץ. זיך לױנט נעבען, n ז 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

 יתיאן. װארקערס
:צרײנמ ײעדםער

 םאזעק » געפינען איחר װעגנ בײליגעגד
̂לע•, 500 ■ון ז עס װעלכע ד י  געזאםעלט י

̂טען בײם געװ^רען  די ון1 קאנפערענץ ער
נען *ידי*ע  דעטראים אין ^רגאניזאצ̂י

 נױ אין קלאוקמאכער סטרײקעצדע די נאר
יק•  םא־ אויפמערקזאם אײך װיל איד ̂י

 פאדפליבםעט זיך האבען םיר דאס ׳כען
*T ̂יכעס אי*עס טאן  אין חעלפעז צו מעג

 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

ש אונזער פון פײערוננ ערעפנונגם  ל8נ8עױוהיי
נ^ועםכער וםען9 ועס פוײפןונ, סעזאן

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
ליבער דער .7 יט ן םיניםום״לוין גע̂ז ו  י

np 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—  ״ד־ •יביימעי י

װוול- םעםױ
 ־~ דענס׳עז וחןגצן עראינצרומען .9 ט

^.ןןנ דךןן״כןס , 
דאקציע.

ז ן»§ערם חר ױ

ן 10 ט ז ז *לוסעו ״11 י ו י י י י י אי 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

).12 זייט אויא ילוס0

 ״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

 22 מהאל אין װאחלען
 דאנעדשפאנ, הײנס,

פען_נ»וזעםנער4
 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.
ױ דעם ברענגען מוז מעמבער יעדער  י

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

 םפיייסענחג פון פ־ויען פאד טיפיננ און ®נצערס
װ סלאוסם^כער ג הײנםינקז mדי שנ

ה«ל חמינגסןן אין
 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

̂אוקסאכער, סםרײמענחנ  וואוײ וועלכע ק
 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
דעד אויוי עיייעז וועט ווימר סוט

װע־ געהאלטען וחנלען רעדעם פורצע
 װע־ װעלכע רעדנערינס, םרויען םון רען
̂פרעכען יע\  איצ־ חןם םון לאגע די בא

 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

̂ײמאנאל  אוגזער פון דעיארטסענט עדיו
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

א (איופ I ?יי• ױי t(



t"< יגק גערעבם

 םטדײק ־ יןל-אוק נרויםען פון מאנאט פינפטעד
טעטינקײמ באנײטעד א מיט אן זיד פאנגט
)1 ®רן (׳•לוס

 אאע- פאר קיאר איצט שױן איז דאס
 עס וױיסען באאעבאטים די אױך סען.
 קאםף םון חדשים םינף די איצט שױ;
 בראװע די װאס זױדערשטאנד און

ײ האמןן ?אאויזטאכעד  האבען גענעבעז, ז
ײ עס  םאד- די אבער באװיזען. קראר ז

 באלעבאטים פאד׳עסשנ׳טע ביטערטע,
ײ איץ. נאך זץ־ יאנגיען  • נאך זוכעז ז

 ודײטער סאםף. cm טדיקס םארשידענע
 שױן, וױיסען זיי כ*טש םארציהען, צו
 סוןי װעלען און געשל#גזןן זײכען זיי אז
 ױניאן, דער םים סעטלען פזזען סווי כל

ײ ויעאכע םאמיכטען. געװאיט האכעז ז
ײ און ײ איע אויף זיך װארםע; ז  זי

fro. ײ בײ איז עס  צו רעכט אםילו ז
 פרעזירענט צום מסירה׳אע א שרײבעז

 לײבאר, אװ םעדערײשאן סטייט דער םון
 נע־ װערם סטרײק גאנצער דער יאקבי אז

ױ דער אין פאאיםיקס צואיב םיהרט  י
ניאן״.

 באלעבאטים די םון שריט דער אט
ט ײ אז אסבעטטען, װײז  גע־ זיך םיהאען ז

ײ װאלםען ניט װעז שאאגעז.  םא־ ניט ז
ט, דאס שרים. נאדישען אזא כען ױיז  ז
ײ אז  אבי- נאך םארצוױיםעלט. זײנען ז

 די אוז ססרײקער די םון אויסדױער סעל
 א צו <ןוםען םוזען ווע^ען באיעבאטים
 די ?אילען ײניאן. דער כױם סמםעלכמנט

או דער אויוי זייז ?ןטרײסער  טאן און וו
 װעט סטרײק דער אוץ פאיכט םואע זײער

ווערען. געוואונעז

Wtm

m

 קיאויד די װאס צײם דערזעלבער אין
 טײפעאשע זײערע שפינען באאעבאטים

 בראװע די םארחוגגערען צו •אענער
 אין מניאן, די צוברעכען און סםרײסער

 איבער׳ן זיך צעװאקסט צײט דערזעאבער
 שא־ צו באוועגוננ גרויסע א אאנד נאנצען

9t\ *יא־ צו גים סטריײמד, די םאר היל 
 םארחומערען. זיי בארעבאטים די זעז
 אײ אויס זיך ש&רייט באװענונג די אט

 םון קומט הייוי און יאנד גאנצען בער׳ז
 צאה־ צו םעגייו מאכט דאס אוםערום.

 סטרימדכענע־ רעגעיעז סטרייקער די לע\
 קען װײטער, װאס און ײאה יעדמ םיט
געיט•. מעהר א?ץ ארײנקוםען וועט האםען, מען

 בא־ זיגםאן פרעזידענט האט װאך די
 האכ־ זשו<ױם װײס-«רעזידענם שטיםס

 צו לאנד, איבער׳ן ארויסצוםאהרען ׳מאן
ױ אטעריסאנער נרויסע איע באזוכעז  י

 אין ארגאניזאציעס ארבײטער און ניאנס
 סטרײה. קלאוהםאכער םו; אינטערעסען די

 הייםס־ די אז זעהן, װעט חאכםאן ברודער
 נאהענט םון שטעדם אלע די אין ארבײט

 ארגאניזירט בעסער װאם זאיל װײם אוז
 מעהר װאס ארײנסוםען זאל עס װערען,

 קײן איז עס גיכער. װאס און הילף
 בא־ האכמאן׳ס ברודעד דאם ניט, םראנע

 העי־ פיעל װעט שטעדט איע די אין זוך
 םאר׳ן היל\י שאפען צו קאםפײן דעם םען

םםרײק.
 ליסט צװײטען א באסוכמז האבען םיד

 םטרײס קלאוס םאר׳ן בײשטײערונגען םיז
 איז װאס ארגאניזאציעם, פארשידענע סיז

 גענעראל דער צו אננעקוםען לעצטענס
 םאר־ דא װערט װעלכע קאטיםע, סםרײק

עם^טליכם.

 סי•8& ספױיק אײנימן
■p דער פװ רוננען

 דעם םיז קןוםיםעט עקזעקוםװו רער
̂נםערענץ׳ םרייד־ױניאן  זיך ה*ט װאס ה

 העילפען *ו נענרינדעט זװריק <*ננ נים
 בײם םםרײס,«ה«וט ס<«ווקםאכער• ־דזם

 זי*ונ: א געהאט װאר לעצנמר פון «דע
 נעװא־ צאםראנם זײנעז עם ותלמר אויוי
 צו אםווירקזאםםטען ■ וױ ■׳צענער, תן

 דעם איז ױני«י| קלןויתנזאמר ד• ימ<סעז
 קאםף. םארביםערטען את םארצוינענעם

 ציצען oirn אזױנ^ זײנ׳מ ■יזננער די אח
 טון גאוועטננ םעכטינע א אויםתויבעז «ו
 איבער׳ן אתאניזאציעם ארבייםער די

 רי פון to«p דעם םאר ל»נד גאנמן
 ויי• •לענער די םח אייניגע טלזיטםאמר.

:םאיצנט זױ נ׳מ
 סאנםערענץ גרויםע צװייטע א )1

 אין tram נעדוםעז באיד זאל ױניאנם פון
?אנפע־ דאזינער חנר «ו *י און יאר׳ס, נױ

 װי• tram tratfrarni ײייד חמז
 אםע־ חנר פיז יחמיחננם דער גרין, ליאם
 דןר אין <ײב*ר. «ײ t*r*nm* ריהאן

 תאגפערןנץ די אראנזטירען זװ סאםיטע
tu באעםיםם זייגיח rn  trarrara •םאיי 
rסםײם rap ניז פח ■רעזידענם װאן,

̂ון ם. םרייד^ סצגסראל  די םוז טײגסס
 יר *נדערע ואר א און נעװערימזאםטען

םחנר. ניאז
 זאיעז tnaranatp ארבייםער )2

וױמדנערע »יצ אין ומרען ;יזירם

חגר םיט באראטען דך

 גענע,יאל דער םון קאםיטע אדוױיזעדי
 א ארױסשיקעז וועגען קאמיטע סטריײז

 ארגא״ זאיל װאס פארטרעםער, ספעצילען
קאנםערעגצען. װיכטיגערע איע ניזירעז

 ספעציעלען א ארויטגעבען ם״ואיל )4
 אינ־ גענען אוץ סטרײק ווענען בוילעטיז

דזשאניןשאן.
 ספעציעלע ארויסגעבען ם׳זאל )5

 און גרעסערע םון הלואות םאר כאנדם
סםרײס. דעם םאר געלכדסוײען קלעגערע

 ױניאן״ ליבערטים ״סױױל די
 געגען קאמןז אין זיך שטעלט

אינדזשאנקשאן
 ארײנ״ איז ױניאן ליבערםיס סױױל די

 איג* געגעז האטף דעם אין נעטראטען
 קלאוקסאכער דעם אין דזשאנקשאן

םאר־ פאליצײאישע די געגעז ארן כטרײס,

 גע־ אגגעווענדעט װערען װאס סאאנונגעז,
הלאוקםאכער־סטרײקער. גען

 רױ װעם ױניאן יליבערטיס סיװיל די
 דעם נעגען !ראטעםט־םארזאטיוגגעז פען

 פאר־ צו אויך ;לאנט זי אינדזשאנקשאן.
 י.אסעךדעםאנסטיאציע א אנשטאלטען

 צו טײנימ, ;:טליכנ l־; די אויםצואװעקען
 פאײ איםדסטע די גענען פראטעסטירען

 די געגען פאיליצײ דער פון :ואלגונגען
בטדײסער.
 וױלען ״קאונםיל״ סון םיהרער

 אמעױקאנער ױ אויםהעצען
 קלאוק די געגען ױניאנס

סטרײסערםג
 ״א':־ דעם פון פיהרער די װאס דאס

 י אויפגעהעצט האבען קאוגסיל״ דוסםריעי
סטרייקער, קלאוק רי :עגען פאליצײ די

ײ. סאר גענוג *ניט נאך #הפנים איז  ז
ײ תאבען לעצטענס  םארזוך א געכיאכט ז

 דער םון ױניאנס די אויםצוהעצען אױך
 געגען יײבאר, אװ םעדערײשאן אמעריקאן

קי״אוקסטרײקער. רי
 אינדוסטריעל דעם םון פיהרער די

 פאר געפוגען יעצטענס חאבען קאונסיי
 פרעזידעגט צוב בריןי א שרייבען צו :ויטיג

 לײבאר, אװ פעדערײשאז םטײט דער םון
 דער איז װעלכער סאלױוען, דזשאהן

 הילםם ױגיאן דער םון טשערמאן עהרען
 ארגא- לעצטענס איז װאס לאנפערענץ,

 גיםען בריח דעם אין און נעװארען, ניזירט
ײ ײ און הארץ כיטער זײער אויס ז  ז

 ״פאייטישער״ א איז עס אז ׳אלץ טענה׳ען
ײ סטרײק.  פרעזי- דער װען אז זאגען, ז

 גע־ װאלט םעדערײשאן דער פון דענט
 גע־ נים ער װאלט םאלטען, די װאוסט
סטרימןערם. די האלםעז
ײ האבען אבער דא  געטראםען ניט ז

 סא- פרעזידענט װײל ארט. ריכםיגען דעם
 עס װאס דעם מיט באהאנט גוט איז לױוען
ױ סטרײק, דעם אין םאר לופט  חאט ער ו
 פון קאנםערענץ דעם אויף באװיזען דאס

 רי צוריק. װאך א מיס לײט צייטוננס די
ײ װעלען באסעס די םון ססירות ניט גאר ז

םטדײק קלאוקמאכעד פאדץ בײשטײעדונגען
.1926 ,2 גאװעםבער כיז 20 אקטאבער פון

200.00
10.00

180.00
200.00

װאירקערם האטעל װאירקערס, םוד אםאלגאםײטעד
$58.45 -----------------------------------------------בדענטש

 25.00 — 35 ל. ױניאן, װאירהערס העט אםאלגאםײטעד
 31-50 — ראזען און דרויןער װאירקערס, אטא^גאםייםעד
 37.00 שאפס םט. עלדרידזש וואירסערס, אפאלגאמײםעד

י. ג. אװ םױזישענס אװ םעדערײשאן אמעריקאן
---------------------------------------561 בד. רינג אדב.

 װאירק. סםראקטשורעל און בראנז ארכיטעהטש.
םעםערסאן אװ ערס—װאי סיק אםאשיאײםעד

200.00 -------------------------יאדק נױ ,305 לאקאל בעקער
50.00 — 183 ל. װאירקערם, ?אנפעקש. און בעסערס
5.00 ----------------------------------- 853 לאיזאל באיבער
4.55 -------------- 55—א שוהװאירסער, טאקס, בעלסאן,

100-00 ---------------------- 693 בר. בענדעךיאסגאװיטשער
25.00 ר. א. 423 בר. טשאזניקעד, און ביעשענקאװיטץ

1.00 ----------------------------- 22 לאקאל נײטעז, בצאק,
100.00 -------------------------איל. שיקאגא, םאלס, באלניק,
200.00 ----------ר. א. 548 בר. ױמס, ראדיסאל בראגקם

150.00 ---------- 1101 אאקאל פיעםערס, אװ בראדעדהוד
און דעקאדײטארס פײנטערס, אװ בראדערהוד

------------------------------------העננערס פײפער
-----------------------------------------מ. דזש. בודדיש,

ױ רעינהאוט םאור ביג -------------------רקיא :
---------------22 לאלאל װאירקערס, העט און קעפ

^----------------יארק נױ ,271 בר. ױגענד, כאטינער
—־ — — — — װאירקעדס םאר שיקאגא
— —-----------ױניאן •טיפאגראפיקאל שיקאגא

 — ר. א. 195 בר. סיעמ״אטיטשער און ציעכאנאצער
װאירקערס, מילינערי און קעפ העט, ללאטה

27.00 --------------------— — קענעדע םאנטרעאל,
װאירסערס, סילינערי און קעפ העט קאאטה,

-------------------------------דעטראים ,4 לאקאל
 םילא. ,6 לאקאל װאירקערס, לעפ העט, קלאטה,
 באסטאן ,7 ל. װאירקעדם, סעפ און העט ללאטה,
8 ל. זואירקערס, םילינערי און הע& העמ, הלאטה

--------------------------------------------באלטימאד
15 ל. װאירערם םייצינערי און העפ העט ללאמה

-----------------------ראטשעסטער
38 ל. װאירסערס, םיליגערי און קע• העט, <ןאאםה

-----------------------------------------------דעגװער
43 צ. װאירסערם, מילינערי און קעפ העט, קאאטזז

 47 א. װאירקערם, מיאינעדי און קעפ העט, לאאטה
-----------------------------------------------שיתאגא

1,000.00
15.00 
5.00

50.00 
100.00
250.00
100.00
25.00

10.00
200.00
300.00

50.00

45.00 -------------

25-00

75.00 
J.O.OO
100.00 
40.00

9.50

ױניאן סעטערס און <ןאטערס סטאן סאט דעטראיט
---------------אםס׳ן רעאיעף יעקאטעריגאםאאװ

-------------ברוקאין ,673 בר. פרעדריס, ענדזשעאס,
---------------ארבײטער שעגלםאן און עפשטײן

28.00 ---------------------שא& דדעס םעאיקםבארד ס.

50.00 -------------------------סא- װיאתעסבאר, םראנק, ם.
1,000.00 ----------------בדוקאיז ױניאז, דחנסערס פאר
100.00 סיטי אטאאנםמן 75 אאס. ױניאה וואירקערס םאר

̂נם, סאטערם, גראנײט 0-----------י. נ. װאטעד 0*10
60.00 -----------יארס גױ חאאב, םעטערס הארדװמיר

42.00 ---------------------ברוקאין סאאדעג, ב. און ה.
1.00 --------------------------22 אאסאא «., הוטט,

 25סס. — סאסײעטי •עאױוער םױרסט אינחניעגדעגט
 2.00 אעד. בענד, ס. וואירס. עאזגקט. בראדערהוד אינט.
 400.00 —־ אססטערדאם אװ װאירקערס קאאוק איגט.

 a.00 — וג <זל• א. 169 צאקאא סא!, און א. אײזאקםאז,
ia יארס נױ ,W און םטאאער אװ װאירקערם אײראז 75 
 W. 5.00 אנםאריא, ^62 ל. ײניא?, םאאדערס אײראן
5,000.00 יארק נױ ױניאן, װאירקערם pu אאסעט איגנג

5סס.ס-------------א. ב. ס. י. שעראער אעדעיעגחננם
ארכײ איגזשינירס, םעכגיקאא אװ ארד־עד א<כג

 10.00 — סאסם. קװמסי, דרעםמסמעז, עד טעקםס
2סס.סס — באססאז סוירסא, וואירקעגס אינחנמנחננט

10--------------חנםראיט ,17 אאסאא #װ. •p נ. א. .00
bvp העם. קאאםה, י• נ* י1א קאונסיא דזשאינמ
2,000.00 -------------------װאירקערס כדאינערי און

15.46.--------ד יאדס נױ ארביימער, העדי, דמוײקאבס,
r w n 0----------------— ®ןורװארד 0^ .6

 יארק גױ אאײעגס, װאירקזניס גײשאנאא דזשואיש
 — 667 אאלאא י., נ. ראשעא, נױ באאז־ד, דזש.

1 א. אמעריקא, אװ ױגיאן טײאארס דזשױרנעםען
-----------פארםאן און ארבײטער קא. העט ?ראא

— סםעטםאדד סוירלןא, װאירס. אקזיאערי אײדיס
------ 280 אאק. ױגיאז, אינ- װאירתערס אאנדרי
— יארק גױ <ןא., ספארטװעיד אאוםאז א., אעפער,

—------------------------------י. איבעדםאן,
־— קאנג. סםעספאדד, ,537 ברענטש, איםעראדי
----------יארק נױ ,392 ברענטש מ. י. אובאינער

---------------------- 297 ברענטש סעדיבאש,
 ־— הארטפארד ,35 א. ױניא!, פאאישערס םעטאא
— קאעואאנד ,3 אאק. ױניאז, פאאישערס םעטא<
-------דעיטאן 5,אאק. ױגיאז, פאאישערס סעטאא

----------42 אאק. העט, םםראו אײדיס םיאינערי
----------24 אאקאא ױניאן, װאירקעדס םיאינערי
פראטעק־ שוה ארבײטער, סיאווער און םארריט

-----------54 און 53 אאקאא ױניאז, טארס
------------------------יארס נױ סעם, נעאסאז,

-------------------םאטא־עניגרײװערם יארס נױ
-------6 אאקאא ױני*ן, טיפאנראםיקאא יארק ניר

-------------------------דדט. נױ נאװעססטערן,
— סוירקא װ. 498 בד. נאװאסעאיםצער״פדאגר.

--------------------דעסארײטארס און פײנטערס
--------דזשוירזי נױ ,866 א. ױניאז, פײנטערס
777 א. ױניאן, הענגערס פײפער און פײנסערס

---------------------------דזש. נױ נואיק,
 — בארבאך םאריס שאפ. קארפענטער פעראמאן

— קעמדען אסס׳ן, יזא־יװעיס, װאוד פילאדעאםיא
-------------------י. וג ס. פיגטשאװער פוי־סט

-----------פאקיפסיע סאסײעטי, עיד פראגרעסיװ
— — ברוקאין לאאב, פלאסטערערס פראגרעסױו
--------יאדק נױ ,355 בר. פראגר. פראקוזאנער

̂יאטעהטיזו װאירקערס שוה ̂ון פ  — — — יוגי
r— סוירהא זואירקמענס 53 בדענטש שיראעצער

-------םײקערס פארםפאאיא און בעג קעיס, פוט
 — װאלעגאן ,294 אאק. ױניאן, טיפאגראפיקעא

277 אאק- ײאירסערס, ברױערי ױגײטעד
--------------------------וױסרן. שעאאגעז,

̂־יס, אװ בראדערהוד ױנ.  ־- 385 אאה. הארפענט

דזשאינעדס און קארפענמערס אװ בראדערהוד ױנ.
___________םיאאדעאםיא ,1073 אאקאא

_____אסס׳ן בענ. ענד סיס העטערס ױגײטעד
 13 אאק. אמעריקא, נארט אװ העםערס ױנייטעד
̂טעד מראטעק־ וואירסערס שוה אװ לא. שוה ױני

_______________ברוהאין ױניאז, טיװ
_____פא. סקרענטאן, קאסיטי, רעאיעף ױנײטעד

---------- 17905 ילא-לאא אסבדעאא'װאירקערם,
 — םיאאדעאםיא ,124 ברענטש מעדעם װאאדיםיר
— סוירהא ײ• 477 ברעגםש ױגענד, װאאיגער

_ — — סאסײעטי פאדאאיער זואאהאװיטץ
— װאירקערס אפהאאסטערי דזשײהאב, וױיס,

_______________1 אאהאא ױניאז, וױיטערס
____________30 אאקאא ױניאז׳ וױיטערס

_______ריננ ארבײמעד סוירהא, װאירקמענס
__________6 ברענטש סױרקא, װאירקםענס
 דעא. װיאמינגטאן, ,66 בר. סוירקא, װאירקםענס
 דזש. נױ אאיעםיאד, «84 בר. סוידסא, וואירקםענס
קאננ. סטעםפארד, ,94 בד. סוירקא, ײאירקמעגס
____________ 230 בר. סוירהא, װאירקםענם
-------.סא אירי, ,390 בר״ סױרקא, װאירקםענס
------------------ 454 בר. םוירסא, װאירקמענס
_________אײאאבד קוױ סוירקא װאירתםעגס
_______״— 1- פאקיפסי סוידמא, וואירסםענם
 •אי־אאימד זװאניטץ ,277 בר. םוירסא, װאיףקםעגס

_________________________״עקס״ סר.
__________קאאב ציםערארי און ארם אידיש

----------------יואירקערס אײראז צוקערמאן, י.
-------יארס ניו ,38 אאקאא י. װ- צ.יג. איגם.
אנדזשעאעס אאס J52 ל*ס*ל י. ײ. ג. א. אינמ.

______________באסטאן באארד, דזשאיגמ
---------------------שיקאנא באארד, חשאיגט

-------יארק נױ ^61 ברענםש, טשענססאכאווער
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37.00
50.00
16.00
25.00
40.00
60.00
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25.00
77.00
10.00
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26.00
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1*ײ
 חור »ו ««חן, ניױז tap נמנן הערפען.
 און יןוטארק raw ו״ דריקט סםרײס

זײט«ן, «י<טױוי זיו יײ װ*רשעו תרינ«ר
ײ וועט טיץ ד«ום  נ^מיט «ונער ז
ײ העיםןן. 1 סוי׳וו וומיען ז W P צו « 

״ »ױנ יוגי^ן, דער סיט םעטעימענט  ז
חון אינגטנצען ניט וױיען  זײער מאיגי

 *ח«ר װ»רפ«ן ויך יויי מענעז נע־צעפט.
ען טוזען װעיעז די — פחין און טי  מ

ױניןון. דער מ*ט

 װערט סטרײקער די פאר ךילן»
אוםעטום. געשאפען

 פון HM נפחצנט פון אומעדוס, םון
ט,  װערט ov אז כזעידונגען, פו קומען וױי

סטרײקער. די פאר הילוי נעיטפפען
 פון קר״גדיער, פרעזירענט װייס

י ייי ניעידעט, קליװלפנד,  קי«ווקס«ג«ר י
 ס$װ חטלנען דעס נאצאהיט ר*רט ךאבען

 ארײננענרפנט האט עס און ארבייט
 די ם»ר ד<ול*ר טויזענט• פינוי איבער

 חיטופםט־ סיױולאנדער די סטרייסערם.
 חטרנען ט נפר נעבען צו נרייט זײנען כער
 פאר״ זיך מעט סםרייק דער אױב טצנ

ציהען.
 איז ױניפנס פלע םון חאנםערענץ א

 חעי־ *ו קלױויאנד אח נעװארען גערוםען
אנד די סטרייה. רעם םען ױוי  םעדערײ־ הי
i»»r דאיאר 260 געבעז װעט ל״באר אװ 
 נרויסער כאזונדערם ניט איהר םון

טיעז׳פירי.
r̂ םון פיאטקין, א. ברודער D aנ־ 

 םאר־ דעם אױוי איז װעיכער דזיעעלעם,
 ארוים־ אינטערנעעאנאל אמזער פון לאננ

 וױיטער דער 1אי טור א אויף נעםאהרען
 פון עסזעפוםױת די אז םעלדעם, וחןםט,

 יטס םיז קאונסיל טרײדם םענםראל דעם
 *לע *ו רעקאםזןנדירם האט אנדז־פעלעם,

 V נעבען צו יאקארס אננעיפיאסענע
 תי*ופס»נער די פאר ארכייט ׳שטונרע

 נײדער םםרײקער. פאס״סער די און
 פע־ דער םון כאסומען אױך האט פיאטסין

 *לע *ו רעסאמענדאציאנם־נריף דעריײצאן
 אראנ־ האט ער קאדיםארניע. אין ױניאנם
 די חעיםען צו קאנפערעמ א ז־פירם

 ׳פאפעז צו ספנצערם « און סםרײקערם
 טטי• באד״טענת ערװארםעט ער נעיד.

קאד זדן אתאליזזײיעס די פוץ מ
י־פארדא.

U U U U U 1> ft*

 סםױיקערם די פאר קאנצערט
האל װעבסטער אין פרײטאג

 אראנ־ אי« קאנצערט נרויםארטינער *
 וועי־ םטרײקער, די פאר געװארען זש־רם

 פרייטאנ, חײנטינען םארקוםען חעט כער
 זײנער א א״נם נאװעםנער, טע]5 דעם

האי. װעבסםער איז כײםאג,
 בא־ זיך װעיען פראנדאם דער אין

 ארסים־ פראמיגענםע פאינענדע ם״יינעז
;סאפראנא םארםאן, בערטא :טען

 פאר״ רעי ;וױיאי-נ-םם האפמאן, םיכעל
 איז קאלאראטור־סטפראנט, םילער, םער

 «ה זיננען ווערען באס, שיליפם, דוש״םם
דועטע;• זאםען

 *װײ באטיילינען אויך זיך ותלען עס
 אקסיא־ דער םון איםיםםען פראסינענטע

 טא־ חד און פויפמר סארקוס ױגיאז. רעז
דער אויי ׳שפייען װעלען פירא

 םוז אראגז׳פירם ווערם תאנצערט דער
 *ד דעפארססענט, עדױקיי׳שאנאל אוגזער
 ענםער־ און ספיקקרם דער מ־ט זאמען

םםרייהערם. די פון קאםיטע טיינםענט

געפונען? עס האט װער
 » איד, חאב דינםםאנ אעצםע)
 אםיט, ב^נזוױלער םון ל׳טרייקערין
 דאלאר 7 םיט האנט־בעג א נארלארען

 סטרייקינ;־ א אויך קלײנגעלם. און
אדרעםעז. םאר׳שידענע און קארד,

םיג* עהרליכען דעם זעהר בעם איד
 איז דאם װײל עם, אפצובדעגנען דער
 םארםאנ, איר װאם נעלט נאנצע דאם
, אדרעם: םאינענדע די אויוי

הער׳ט, אי;דא
םראר. טער1 עװ., טה»םם«ורד 34

 פעקעל m פארלארען האם װער
טיקעטם? ארבײט

פעקילע » פארלטרען האט װאס דער
 אויא דרעםעם, tie םליפם ארבייט םיט
 םיז םטײמאן, עווענױ בויתםײד דער
 סעז לײן״ ס«ונװײ עווענױ דז׳עעראם דער
 אינטער־ דער םון אפים אין װעגחגן זיר

 םעי3 םטרים, טע16 \ועםט 3 ניישאנאל,
 צוריס עס וועט זי *רער ער װאו םלאר,

, ׳, *יגען.4<

ו שווסען די י עד י  יוגיזוןרסימןס ארנײסער יונז
ן » » ן ו « ױ w ז o דעס w a נןװעםנער

 ‘0נ*װ׳ו טען13 דעס שנת, הומענדען
 יאד1| זיך ווןיען נײט^ג, 115 נער,

 ארנײטעו או;ז׳ןר אין פורס«ן די גען
ro די אוניװערסיםצט. iro n וײן ומט 

 פינמר ׳פטורױם ס*ציאל*ר ״א אינער
 '0יר 1סי ליט׳וראטװ/ אסעדיפ«ער דזר.

̂ר  די זיין װעט יסס האיאוױי. פעס
 פון סעריע • פון יעקםשור ערשטע

זעלם.
 -pna פון סאםטי דזש. א. װעט 2.16

 ער״ זיין ןtav< קאיעחש, ריינפר וואוד
 אין פראנען ,צײט אינער לעלציע שטע
.“װןלט סאציאיער ון8 ארנייםער דער

 אץ טעטיגקײט בילדונגס
בראנקס

 איז סיטנלידער או;זערע פאר קורסען
 פרייט*נ טנפאגיען זיד וחןיען נראנמס
 אזיי- 8 גאוועסנןר, טע|26 דעם אװענט,

 פיטשאד אלעססאנדער אװענט. א־ן ;ער
vaw טאג יענעם װעם דיער m\ זיין 
 נאזיס עלטנטסישעז ״דעם א־בער הורס

 אין ןףװיליזאציצ״, םסדערנןר חןר פון
 1258 נארדעגס, ס?װער םעסינרי די

 א זײן װעס קורס ותר ראוד. באסטא;
 רייכטי' נאטירליכע די איבער שטודױם

 פראחהייפנם־ יסע1נר די פון טער
 די וועלט, נאנצער דער איבער צענטרען

 tram וועלנע פר«דוק*יע פון מעטארעז
 נע־ דעם 4אוי װירהוננ ז״ער נאניצט,

 עקפנא־ און פאליםישען זעלשאםטליכען,
 ז״ער און ם*לפ, פון לענען סישעז

 נא־ ארנײטער רער מיט פארכינדינג
װענו;;•

 ווערע) גאנגצפארנט װעט קוים דיזער
tie גי• ח. ש. פון לעקציעפ אגדערע 
לעמי!. םאקס און נער

 ױענ״ אינפארסאציע װייםערע פאר
 קיישטנאי1עזײ »ן *פיס אין זיו דעט

סט. טע16 װעסם 3 דעפארטסענט,

 אקטי־ נילדוננס פמ שקעדױל
 צוטײלט פארטיג וױטעטען

■ װערעז
 ור־0 די םון סקעדױל דעטאאירטער א
 אראנ• וועחןן וועלכע יזגקציעס און סען

 דע־ עדיו?ײשאנאל אונוער םון ?שירם
 צוטיילט םאדטיג איצם אי? ■ארטסענט

 *נגע״ איז סקעדיול דעם אין ווערען. צו
 די און •לאץ, דעם טאג, דעם צײכענט
 קדיגט טעטעקייט. יעדער םון שטונדע

 עדיוקײשאנאא אוגזעוי פון ביכעאע דיזעז
 רע״ סאר עס האלס און דעפארםמענט

םערענס.

 ארבײטער אינטערנעשאגאל
אוניװעחיטעמ

שענםאן נג װא רװי  םקול הײ אױ
נ אוץ םםריט םע16 נ י תו ױ  פלײם, א

ם .530 ח
 נאװעםבער םען13 דעם שבו^

 ,נע־ — האליײױי עםארי — 1:30
 אםערי־ סון שםודיומ זעלשאםטליכער

.“ד1טעראםיל יזאנער
 tie יראבלעםען ארבײםעד — 2:30

 גאםען רערס1לעטטש דעם — *יים. דער
 שפעםער. tram אנאנםירם װעט

 נןזוועםבער םען14 דעם זונםאג,
 חש. א. — פריח דער אין 11:00

 אר״ דער אין םראגען צײט — םאסטי
 *לם.1 נעזעמשאפםליכער ן1א בייםער

 נןךועםבער טען19 חןם פרײםאג,
 1* האנצעזים — אותנט איז 8:00
 עדמקײשא־ פון ערעפענמג די םייערען

n ארםיםםע! *־אםינענםע םיזאן. גאל i* 
 טענץ !ראנלאם. אין באטײליגען זיד לען
 tie אוידיםארױם הןונצערט. דעם ג«וך

.Mpd היי ירװיננ1א װאשעגטאן
ננ עקםטענשאן לו טײ  אי

 באם־ ,1258 נארדען, npiipo מעסינלי
in טאן n, .בראנסם

 נפוחזםבער 1םע26 דעם םרייטאנ,
 אלעפיםאנדןר — אוחגנט אין 8:00

 נאזיש עסאנאםישער — פיטשאנדלער
u n  tie צױױליזאציע. מארמרנער
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r n  ,m• סאסטי r t  tvyrimae uvu
iM,<׳ ow aj iit)2i  o n  ,]Mont »**pi 

te U״i»i אין i n ,א׳ן פריח on 
630 r«n tie׳iaeia חאי-סלול. אױרװי״

מיטגיי- פאר פו״ זיינען tronp די

 nW אי,18א־נטעמי*׳» אוגיע־ פון תד
i*׳0o:׳r ז׳ו יאיפען יײ r דימ( איו? 

חאודש, א-גטר-טס
f וזי i r דער ומט נארע״קט, פיילעל 

tv״t 1« ?ן;*^רט ip די lie  in m m s 
tra סעיאז נילדונןם אינזעד m  ; m w 

I פר״טאג, ta ly  o n ,7,30 נ^ומסנ׳וד 
a 1אי אומנט, אין ts rv tr o n אוידיס*״ 

o v i פון ta o ia - r n i ח•*• אוירװיננpo.* 
o דורך זיין turn אײנטריט o pp -o, וחויד 

pum נא^כזען פד״ קען סען נע  tie: 
 װעסט 3 דעיארטדענט, עדיוןיישטנא*

סטדיט. טע16

o וון אדסצוגען p עדיױ־דשאנאל פ״ כולעטין ®ײחש 32 נייעם
1926-27 פאר דעפא-טמענט

אפט״יונג. עקסטעגעןזן 24 נום, קורס
tvo ז״נען דיזע iip ןלזעחוטיװ סאר 

i n ’? » ’D, נ»אסטע pii-op« tm סעמ־ 
i נערס n  |io אינטעינײשפנאר v־;•ta

r וערט1 טרײד־ױנ-פו די e מעהר 
 נעזעל• הײט־פארצװיינטע » כזעחר ן1א

 • איז ov א־נסטיטוצ׳ע. שאפטלינע
 יעדעד װאו רע״נייק, ארנ״טעו פרײע

 נימעד פר״ער ;לײגער, » איז סיסגייד
i הרך |1א n דער קרינט טר״ד״י^-אן 
1נייטע1«  נפטײלינען » טןנליבק״ט י1

 ׳עטדענס װאס נאװעמננ, יעדער אין זיך
e■ *י v u y i י1 ;ליק. מענשלינען און 
io״ia -a m י1 אפ זיך אין ׳שיינעלט 

o סון •גטװיקלוננ n עלא• |1א ס^צי»לעז 
iv r-o a i נעזעל״ הײנטינער «ן נענוי 

o e e r. עס re ,T>vot3 i r a n r i  i-e 
i« ננ1װאלם1פא e tie זןל ױניאן tie te 

ie e זיין זיך n e :  e תפטיליצירנמ 
•ראכלעםע.

o o r t e ’ ar e — סיי ennee e-> 
 איז — גיט־נאצטחלטעל e -eo tie 1טע

e פטראנםװטרטלינהייט. נתיסע e •נן 
ו סים מפינקלם אםטער י  סאס יe■ 1 ו

 פאר־ ױניאן זײן oyn אינטעלינענץ,
i איז וארוס ססגס. jt j i -t i  ov נױם־ 

ip ינ,1װענ  te ן זא׳ל ״ ie גייכט1 ז e־ 
p זיין 1פא נארײםעט ip o r. ?ײנלאו11ג 

 טעטינ־ זיין צולינ סojn ip קרינט
’te-Ji אין ק״ט  i n, ז״ן םיט *ו«ים?ן 

e;לpנ”םp שטעהן1פא צז *עוזאסייט V3■
pPe-peo ipo און *anpnee p t 'orjopp 

P 'K  in p o -n o  e tie • |pi אױוי i n 
אלנ?םיין. איז נעזעל׳*אפט
o יג1האב?נ r i אין tpj-r, האבען t d 

 נילתננס״ םאינענדע י1 בייט1יסנ?א1א
אם:1«נ10

on^ippipp n םיטני־ידער א,  tie
npra ie  tie לפ?אלס i:  װיננליך |p״

ipepaivee omecpae-iM כאטש e״i 
ie װאך e *װעגט e .לאסען בילמננ? 

m אײננעשטעלם מלען1 m לאקא־ י1 אין 
 אינם?תײמא• m אין tm opd-br לע

 •Mtiv זיך װפלען זיי װאו יננ,1ניל נאל
tie ipoipipo נאך האינ oppi נייז ביז 

e איו ?ײנעו - .oan ie
n* p נ. in,, אוז e האלכ t n im r 
i צוםיילט ײע׳לעז n n צוױי אין pe•

tn e - i :
i איי; )1 ip ip i ל-ש. לע־מז 1צ:;?
n צװייםע י1 )2 e - ip e יס-1 1צ 
 בא־ בייטער1א אמצדיקאנער י1 ען1קוטי

 איינענע אתזערע בגונע סיעציעל װענוננ,
i אין ■ושבלצסעז n .י. װ. ג. ל. א

 װאבען צײאנצינ tie שיער י1 ג.
onp d p i jib ויעי־עז צוטיילט װציען 

דיי אין tp ו ia-ipe, 1פאמ?נ י1 םאד? 
DDPprnaao :

jie tppp: ?:;ל־׳ש, )1 isrp שרי־?;
p ip i.
 אלי״יםtie 9 ציל?ן אנל?םפז,1פ )2

ip iepnpoe  i n  tie באװ׳ד 1?ארנ*יט 
p זיי װי סיפצ-על טננ, in - i; נ*1א אן 

e ip t: ײ1 — אינםעתײשאנאל. p:p״  י
m  i-n. זיגםאן. פאררים און סײפאס

i ■סיכאלאגיע )3  tie- ארבײםןנר 
ip iie o p p le — n n p iie i לער.1םיטשהאנ

נעשיכ־ ■טליטישפ tie טאציאלע )4
.tPDiep ח׳ש. ה. — ephpne tie טע

 «רא׳ ארבייטעד און פפאנאםי׳פע )5
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ti( כלליס tic אלעק״ — שטוד־יען
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t p r i ic r■ 1צ ביישפיל, צום tiPD tnee 
 װי ביכ׳ד/ םים jppi;ee צו זיך אוױ מי
 ,tpp:eipj א-נטזןרפסאנספ tPPiPoie 1צ

 1צ מי 'ק?ים,1א:סו יעהרער w וחזי־כ?
i א. פיטלײגס ניאכעו i  .re.

n m ip  pe ipt-i אנ•1א אױך על?ן1ו 
ip זטירם ip d  pm- prnpc ie e  tnpn 

ip 1צ נאלאננ^ װאס ,jp-ne אלן n ie
מיט אױסנעקליבען װערקן ״r װ;יצ;.

i n צלשםיסלנג PDoepj piene> - i tie 
o n  tie ױושיישאנאל? .D ipoD ieen 

raeie tp lp ii jpoup npepn׳Di-B 
ie e  tn pn גפס״אײתשענטם1ני די tie 

ro־w? סאו o e e i pse אין PDpnpee 
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h סון באאטטע ip i יונ־אן tPMni 
i  tpcipn- 1 ??קט־פולעדס tieטי־ י 

c ip ru ;אי r״ip נײם.1א

 דיםקו־ עטענםליכע — 25 נום. קורס
לעהרער. קאלבי, דזשאזעםין — םיע

i n יאם? i  tpeen dpii- םeלנn :p 
: ציל?ז
e. יר?ן1שטו 1צ p in  p i p i^ppi 

ip o -’ o ie  i n  tie ;;סא־ און באװ?נו 
בכל. ליםעיאםוד ציאל?
in אין איבוננ נ. e ie rp i־.?: tie 

pi׳ip;pe ’ ic יד־1שםו 1פ.י אליסםײטשלננ 
tpo יאל.1םאנת

o? צו נ. n  ;p u p 1צ סםודענט ie־ 
tn -r-iea ריאי.1ע«רארםאס׳ זיין

i. חעלם?ז o;n iD O  o n אין;;pop 
נפטיצ׳!!.

 אינטערעםאנםע . אויםסלייבען ח.
tP>Pii PP'-n: ,djtopd 1צ ה?יםעז א-הם 

p. א האלט?ן ip i poeip i-n
d ipiio o  o n  ipe>pn .i אױם־ צו 

pp;eipj - i tpp-n; מי ip rp i,:' םיט 
ip i ױם־נער; pie>p^ ״

r. 1צ d p i tpippeD םיט םטוד?;ט 
אליפפיהתנ;. ש?’;טאר1פארלאנמ

 דער םדן פלאץ דער — 26 נומ. קורס
ג ארבײטער דער אין פרױ נ עגו װ  — מ

קאהן• ם. סאניע
 גע־ איז באװעגונג טרײד־ױניאן די

 םעג־ גלײכע םון פרינציפ אויפ׳ן בויט
 םרויען. און םענעד פאר ליכקײםען

 מע־ װי דעכםע דיזעאבע האבען םרויען
 באאםםע אלס װעיעז צו ערוױילט נער
 אזױ האבעז פארװאס ױניאז, דער אין

 דיזע מים באנוצם זיך םרױען װײניג
 פדויען וױיל דערפאר, דאס איז רעכםע?

ײ אדער םעהינ, ניט זײנען  ניס גלויבע; ז
 שוי־ איז אפשר םעהיגקײט? זײעד אין
 אינדױױדוא־ פרוי׳ס דער cm אין דינ

 גרר־ צו ניט־סעהיגקײט איהר און איזם
 אזעא־ נאך און דיזע פעדםעםיגסײם?

ווערען. כאטדאכט װעאעז םראגען כע

ש דן■ מנרמפ צעבפדעו יוניםי ?אוגזעד אין ?ננר
 אדוועגםטע םעהר םאר אױך װי אנפאעער, טאר עננליש אץ קלאםען
:צענםרען ױניםי ע1םאלגענ מ אין װערען גענעכען וועלען סנװדענםען
— e איםם  t ' d. .עײ• םע2 אץ טע1 צװישען םםרי̂פ םןן5 ^5 ם 

 םםריט. ע105 אלן עווע. לעקםיננםאן ,74 ם. ■. — חארלעם
 םםרים. טע135 »ח «ליים בראון ,43 ס. b — כראנהם לאועד

 עװענײ• אינםעתוייל און םםרים פרימאן ^4 ם. — בראנהם
םטרים. םעקםאן און ןךוענױ קריםםאפער ,160 ם. e — בראנזװיל

 דעפארםםענ® עדיױקיישאנאל אתזער וועם זױיט וואכען איינינע אמ
 בזיחד ארכײםער זײ עקאנאםיע, אין לעקציעם װעכענםליכע די אנסאמען

m  j w צעגםרען. װניםי אווזערע אץ מ., א
זיל* איחד אז חןרנהמיװ, צו ניט סארנעסם זץ־, רעניסםרירם איחר וועז

י, װ. ג. ל. א. דער #ון םיטנדיד א
־ - r י •I י ׳ י M ' י i ■
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 ױנג אוגײטער דער װענען
 קלאוק ױ פאר קאנפערענץ

סטױיקער.
— :דעדאקטאר געערמער

 אק־ טען21 םון *פד״ה״ט״ חןר אין
 און אונטעתמקיבעצט אץ־ װער סאגער

ru n״איגמ־ חאב אץ־ אז אטאקירט, ״ 
 ארב״סעד־ כ״ם פארשלאג דעם חוילעם״

 שטי״ דאלאר א סאד קאגפערעגץ, רינג
 סטריײ קלאוס די םאר מעםכער «ער צע

 סאטי״ די פארשטעהן סען איך ?ערס.
 ניט ?עז אבער אטאקע, דיזער פון װען

 געגען סאכעז צו חוצפה די באגר״פעז
באשולדיגונג. ליגגערישע אזא םיר

ברענטש, דעם פון קיאוקסאכער די
 די װי נוט אזױ באיאננ, איך װאו

 ב״ געװעז זיינען װאס ?לאוקםאכער,
 צװ״ האב אץ־ װאו קאנפערענץ, דעם
 שטיצע דאלאר א םאר גערעדט, טאל

 גארניט שױן האכען סטר״קערס, די צו
 םארשלא:, דעם האב איך אז געזאגט,

 נאד, אפגעחױלעט... רעדע, מײן םיט
 איך אז טענה, א *מדײה״ס״ די חאט
 אז גענעבען, אכטונג גענוג ניט חאכ
 שטיסען. די צײלען ריכטינ זאל סען
 םאר חוב, א איך סיהל דעם רומגעז $יו
 אלץ נאך (זייענדע חלאוססאכער די

 װאט קלאר מאכען צ\ זיי) םון א״נער
שטיםען. די סיט יאםירט דא האט

 » סון םראגע דער אין וױ גאכדעם
 האכעז דאלאר האלבען א אדער דאלאר

 מאיאריםעט דער פאר צװיי — גערעדט
 די איז םינאריטעם, דער םאר צוױי און

 בײ םאתעסוסען אפשטימונג ערשטע
 שפע־ דער ב״ זײגען אינגאנצען ומנט.

 אפנע־ אפשטיםוננ ראל־סאל םמרדיגער
 םעז װעז שםיםען.' 236 נעװאיעז געמנן
 געשטיסט סאל ערשטען דעם אבער חאט

 גע־ שטיםען צאהל די איז הענט, ב״ •
 143 און סאיאריטעט דער םאר 140 וועז
 283 צוזאםעז םינאריטעט. דער .םאר

 אלזא, זיך, האבעז זואנען פון שטיטען.
 נא־ שטיטען* איבעריגע 47 נענוסעז
̂יה  באשול״ נים דעם אין ממז w םיר

 זיך ערלױב איך אבער םיהרער, די דעען
 אין איז צדדים ביידע םון אז זאגען, צו

̂זטער דער  גע־ באנאנגען אםשםיםונג ער
 צד ?ייז א?ט. טעהנער נים א װארעז

 פרי־ די דעױיזוערען גע?ענט גיט האט
 ראל-?אל. בײם שטימעז צאהל הערדיגע

 האבען דעלעגאםען ניט אז םיינט, דאס
 האט דאס זזענט... די געזזויבען אױך

 ?אנ־ ביים צורזדערונג א פאראורזאכט
פא־ זאך אזא טומעי. א און םערענץ

םאל. עחשטעז צום םירמ .
 געהוםעז איז אסט דיזער װי אזוי

 שטימען געמוזט םען האט י אוםגעריכט,
 האט ליסט םארטמע ״|p ?אל. ראל ביי
 די גענוםען םען האם געהאט, גיט םעז

 און געיעגעז זייגען זײ װי סרעדענמעלס,
 דעיע־ די װי םרעגענדיג אויסנעתםעז,

 ביענטשעס אויםגערוםענע די םיז נאטען
שםיםען.
שטימען. די םארשריבען האב איך

 הערשקא־ םעקרעטער, צװייםער עזער
 אוים־ ?רעדענשעלט די םון האט מיטש,

 קאטיטע, צ״לער די נ*מען. די נעחםען
ט בעםאר חאט וואס  חענם, די נעצ״י
 װי געםרעגט דעלעגאטעז די ב״ חאט

״  הויך אויסגארוםען מס און שטיםעז, ו
פוי. אױפ׳ן

אל- זזאט, םע?רעטער צווייטער דעד
 ענ־ ?ענעז צו געטאז ניט זאד ^ײז

 האב אל״ן איך רעזולטאט. דמם דעדען
 אזוי געבען צו אכטוננ באכױהם ויד
 איבערפרעגענ- אםטמאל כמגליך, וױ םיל
m גע־ האט אייגער וױ מאי, יאר א 

 בעסט ם״ך געטר״ם האב איך שםיםם״
 איז עם װיפיל אויוי קאפערם !״ן צו

וואם אבער טעגיץ־. נאר
#מאלײשימ״ ם״ן אז טאה גאזאלט

 םא- דער ®אר 122 געציעט פארט האם
 סינארײ דער םאר 114 אח ו»יםעט

מעמ?
באחױיטעז, נים איד וזי< ממיײיה

 םאזי־ גיט א םון םאםענט אזא בײ אז
 גימ תעז <יםט, קאל ראי באוײימעמפז

 פון פארם 'V םאותץ. ״|p •טטירען
 אײ איז ?אכפעחננץ כײם ••שטיםוגג

 אידעאיע. געוחנז גיט מוזוױטט
 *T מנעבען האבעז ברענטשעם םאנמ

pn סרעדענ־ באזונחנחמ % חניענטט 
 געפופצן firm חנייגאמען די

ד » im יעיעחאי  ז״גאז «״ט. גאוונ̂ד
 אין ײה צזםישם געוחנז קרעדענשעלס

 ברענםשעס םאנכע םעז האם «י
ר״חײס״י n #װײיםאל. ,̂ 

 יעם «״גט <יםם איהר לויט
 נעשטיטט האט ברמנםש

 ייטט זעלבער מרי <וים ר
 דעי m; ׳Djr ,,טר״ון״ם״
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 אוועקגע־ ניט דעריבער ipp ?ו״לעגען״
 איו עס טיד. םיין ב״ װערען י״גט
 אזא םאכען צו אגשטענדיג ניט זעהר

 יע־ באװאוטטזינמ. נאהוייטונג םאלשע
 סעתרעםמר דער אז װייס, שר״בער נער
 םא• יענעם אין חאט ?אנפערענץ םון

דזעלםען. געקענט גיט בעסער םענט
 דאס באטער?ען איך װיל צויעצט

 האט טען א׳יידער ׳ר.אב איר אבװאהל
 עס אז 'בעסט, םײן געטרײט #געשטיםט

 טעקס דאלאר גאנצער א דורכגעהן זאל
 אויםגע־ אכער איך װער מעטבער, פער

 צו זוכם םען װי זעה, איך ײעז רעגט
 א־ב. דער אז אײנדרוק, דעם שאפען

 העיםען םון אפםרײסיען זיך ־זויל ריננ
 זעהר איז אײגדרוס איזא סטרײק. דעם

 אויך מײנם ׳דאלאר חאלבער א םאלש.
 טויזענט 40 קגאפע םון שטיצע סוכיע א

 ׳הילםע רי אויך מען רעכענט דאיאר.
 םון ה-, ד. יאקאי, גענעבען װערט װאס

 סך דער װעט באזונדער, כרעגםשעס די
 טוי־ 75 ארום סאטרעפען געװיס הכל

 מעד״״, װעיען מעג איך דאיאר. זעגט
 נאנץ א איז דאס אז צו,. גיב אבער

סוסע. שעהנע און היבשע
באמערקען, אויך איך װיל דערבײ

 ריננ ארב. דער װאס אורזאכע די אז
 איז געגעבען, גיט געלט ?יין נאך האט

 זיך חאט װאך לעצטע װאס דערםאר |
 רױיג־ סעטיםעגט. א װע<עז נעטומעיט ־

 הא• פיהרער סםרײק די אז װאך, טיגע
 א ווערט געלט, נאך געװענדעט זיך בען

 נע־ קאמיטע .tpy נ»צ. דער פון מיטינג
 װעג א אז זיכער, בין איך און רופעז
 שאפעז צו אזוי װי זועיען, געםונען װעט

 אדזוענס. אין הילןמ דאלאד טויזענט 25
גרוס, ױניאז מים
ז. י ם ש א י. ם.

ץ םון נעװארען איז עס װאם  זי
האםענונג.

— :רעדאקטאר װערטהער
 האב איך אז יאהר, 17 איז היינט
 רעדט עס הײם. אלטע םײן םארלאזען

 !יאהר 17 לײכט. זעהר אויס זיך
 די לעבען, םײן םון םײל שענסטער דער

 שםרע־ םון האםנונג, םון יאהרען בעסטע
• בעז•

 גע״ זיך האב איך װי יאהד 17 שוין
 שװעס־ עלטערן, ליבע מײנע מיט זעג^גט

 איז עס שנעל װי אך, ברײיתר. און טער
!׳יאהרען םיל אזוי פארלאםען

 און עלטערן טײנע האבען געװיינט
זוג־ וואס, ״צו :םיר בײ זיך געבעטעז

 אזש װײט, אזוי אװע?פאהרען דעלע,
•“אםעריסע? אין
 זייער נעהאלםען ניט אבער האט עס -

 איך םיר. בײ זיך בעטעז אזן וױינעז
 םיין געװען איז אםעריקע, אין םאהר

 דא־ א װערען װעל איו און ענטפער,
 ברידער, צוױי •װײל׳ס״נע טעךשניידער,

̂האט האב איך װאם  ׳אטעדי?א אין ג
 םארדיגען זיי אז געשריבען, םיר האבען

 ?ליידער נעהען זיי װ״ל געלט׳/ טך ״א
 אל״ן דאם האב איך און דאםען. פאד

 םאטאגרא־ זייערע נאו פאדשטאנמן,
 נעשיקט... אונז האבעז זײ • װאס םיעס,

 םאטאגראםיעס רע1זײ? שעהן ײי ׳אך
 אוײ םיינע אין דאן אויסגעזעהעז האבעז

 אנגע״ דאס גןגוזעז זײ שעזזן װי גען!
 גאלדענע אםילו אמערי?א. איז טאז

 אויגען. די אויף זיי טראגען םענסנע״א
 גע־ דאר זיי םראגען ״םענסנע״ די און

 ב״ דא װייל ווענען, שעהג?ייט פון װיס
 גע־ דערהיים אין זיינעז זײ װעז אונז,
 געװען אויגען ז״ערע דאך זיינעז װען,

 זא- שעזזנע אלע די אט און נעזונטע.
 זיך איך האב האבעז, נאר טען סען כען

 אםערי?א אין נעהט מען וען1 געטראכט,
 האב נעזעגענט און ?ױיידער.... דאםעז

 און עלטעח, ליבע טיינע םיט זיך איך
 וועל איך אז זײ, איך האב געשװארען

 אםערי?א, איז צייט ?ורצע א אסז״ן
 װע• םיר און אריבערנעמען זיי איו װעל
גלי?ליך. ויין אלע לעז

 אסע־ אין גמ?וםען אץ־ בין אט און
 ברײ ם״נע זיך האבען דערפד״ט ריפא.

iv םיין טיט דעו w הא־ געזאגט און 
אלד״ט ז״ן וועט באי *דער :יזי נעז
 םאר טרייען וחנלעז סיר אכמנריפא. אין

 פינסטע- דארםען ניט זאל ער אז איוזם
p* tin •סיר/ װי שא

m\ װאס סילערען גענוםען חאמנז %ױ 
 םיר טארזאדגמן צו םיר, םים ס*\ «ו

יעבער. .י״נפתז א מים
 אנגעגאעמן סיר איז וואם אבער

nr^t ז״ער םים ר״ד V t ^ p איד 
M i אין ז״ םימ געהן געוואלם jm v 

 ״יתיאוהס־אפעריימאר״, • וחנחנ! ח»
*V טאר־ יוץ ̂זיז״ אכמריקאנצר דעם 

.4געלט״ סך ייגען
17 דאז ^ט pw ייז טוחנק

 צײט דער פאר חדכגעםאכט שוין
 17 מיט !הוגגער און סלע?ס סטרײ?ס,

י געוואו־ען. עלטער יאהר
 איך װען ״ױנג געיוען ביז איך װעז

 שנײדער א װערען צו געטרוייםט האב
 ^עםײנט, איך האכ ?ליידער, דאמען םון
 םענש. גלייןלאכער א זיין זועל איך אז

 :װהן מיין איעםאל מיך םרענט היינט
 אלעםאל סטרײקטסען םארװאס ״פאפא,

 צו מיר איז שװער און ?לאוקס?" ביי
 םען םארװאס זוהן סײן ערסלערען
 םוז מען קלאותס. ביי אלעמאל כטרײסט
 שטיקעל א כיאכען האנען צו סטרייקען

 װי;ש הארצעז םיין אין און לעבען״
זאיסט דו ! םײגס ״קינד : איהם איך
 האט פאפא דײן װאס םון םרויםעז ניט

 זאלסט ! צוריה יאהר 17 מיט נעטרויטט
 דאמען־ א ווערען םון טרוימעז ניט

שניירער״.
 געדרוקט װעט דאט אז םארהאף, איך
םאראויס, אײך איך דאגק װעדען,

ר, א ט ס ז. ד.
.5848 נוכיער לעדזשער ,2 ל. מעטבער

סטרײקער. קלאוק די העלםען
 חגם םון םיטינג באזוכטען גוט א בײ

ער  אונטערשטיצוננס־ קראנקען ברעז̂י
 דעם זונטאג, אפגעהאלטעז פאראייז,

 געװא־ אנגענומען איז אהטאבער, טען24
רעזאוציע: םאלנענרע די רען

 דאם אםבאטראכט, אין נעםענו־יג
 םארמאנט םאראיין דערםאנטער רער

p פי־־־אצענט 90 ארום ^ p און ;מאכער 
 דיזע דאס אטבאטראבט, אין נעסענדיג
 װ^כען, 17 שוין סטרײ?ען מעמבערס

 אןונזער דאס מיר, באשליסען דאדום
 םמם־• אוגזערע שטיצען זאל פאראײ;

סטרײ?. אין שטעהען װעלכע ׳בערס
 ברױ צו טעלרעז צו זיך שטיצע י1םא

 ייעװ סטעביגס 1416 ׳?איאװס?י דער
 דאס באשלאסען, איז אויך בראנ?ס.

 אונזע־ ב^־נען זאל יאון־םאנד אונזער
 ׳דאלא.- 50 סטריי?ערס סעמבערס יע

 געבען דערמיט אזן דאלאר, 25 אגשטאט
 צו םעגייכקײט א סטרײ?ער אונזערע
 זיענרײכעז א ביז p־״u3D אין שטעהן

ענד.
 װאלד דזש. הייםאן, סעם
̂םיםע.באראװסקי, א. בײנ?עי, דזש. רעזאלוציאגס־ק

 אר״ װעט ״ארט״ אמעױתאנער
 האנסטרוקטץוער פאר בײטען

 טזרוד אץ קרובים־הירח
יראפא.%א

 דים• אינטערעםאנטסטע די םון אײנע
וס ?וסיעס,  דער אױף םוןומעקומען איז ̂װ

 זוגטאג ^רט״־?אגװעגשאה נאציאגאלער
 פעג• ח^וט^ אין א?טאבער, טעז24 דעם

ױ געװען, איז יאר^ גױ •עגסילװייגיא,  ו
 זדדען די םון ?רובים די העלםען צו אזוי
 מזרח־א״רוןויע״ די אין און אמערי?א אין

 דעלעגאםען צעהנדליגער לענדער. אישע
 דיסקו־ רער אין גענומען אגטייל האבען

ײ אלייגעםײנע די געװען איז עס סיע.  םי
 צייט, העכסטע די שוין איז עס אז גוגג,

 יע״ װערען װאס דאלער, מיליאגען די אז
;P אריבערגעשיקט יאהר דעס  אײראפא, ״

 ?א:״ םאר װערען םארװענדעט זאלען
הילף. סטרוקטיװע

 איינ־ איז זין דעם אין רעזאלוציע א
 רעזא־ די געװארען. אננענוטען שטימינ

 םון ע?זעקוטױוע די אויף פאדערט לוציע
 שטעלען צו זיך ״ארט״ אםערי^ער דעם
 נא־ פארשירענע די םיט םארבינדוע אין

 םיט ארגאניזאציעס, לאקאיע און ציאגאלע
 דער םיט אויך װי לאנדסמאנשאםטען די

 די אויםצו?לערען כדי פרעסע, אידישער
 צו אמבעסטען װי ?רובים אמעריהאנער

 אײראפע־ די אין םרייגד זײערע העלםען
 באשטעהן זאל הילױ די לענדער. אישע

 װערט װאס דאילער, פאר א אין בלויז ניט
 גויטיגסטע, דאס אויף אויסגעגעבען באלד

 מאטע- רוי און מאשינען געצײג, אין נאר
 בעלי־ אידישע די װעט דאס ריאל.

 צורי?שטעלען ארבײטער און מלאכות
ײ װעט און םיס די אויף  צו העלםען ז

זעלבסטשטענדיג. װערען
 אויף װײטער פאדערט רעזאלוציע די

 עטאבלירעץ צו ״ארט״ »םערי?אנער דעם
 םארביגדונג אין אנטײלוגג, ספעציעלע א

 נע־ אײנקויף ?אאפעראטױוער דער מיט
 אויםגאבע די האבען זאל װאס זעלשאםט,

 קרובים אינדיװידועלע די ארגאניזירען צו
״ רעאליזירען און הילף  סאנ־ א אױף ו

אוםן. סטרו?טיװען
 דעם אויס אויר דרי?ט רעזאלוציע די

 זאל ״ארט״ אםעריקאנער דער אז װאונש,
 טוער די מיט םארבינדונג אין שטעלעז זיך
 אױם־יי זײער ציהען און ״דזשאינט״ םון

 און רעזאלוציע דער אויף מער?זאמ?ײט
 םלענער אויםארבייטען זיי מיט צוזאםען

 האנווענשאן דער םון פארלאגג דעם װי
לעבען. איז רורכצוםיהרען

 סון ע?זעשטױוע ניײערװעהלטע די
 אויױ ׳שזין ארבײט ״ארט״ אםערי?אנער

 רע־ די דורכצופיהרען אזוי װי פלענער
זאלוציע.

»ו פרײד סענעדעד דעד  צו כאשליםם ה»ננרעס ױני
̂וגעזגדז פון אםענדטענם פאר העםפען אינדזשאנסש

 . םון ?אגװענשאן יעהרליכע טע42 די
 ! לײבאר און טריידס ?אנאדישער דער

 געשיא־ זיך האט װעלכער ?אנגרעס,
 א נאך סעפטעטבער, םען25 דעם סען

 ראיאל סט. דער אין זיצונגען םון װאך
 גוט־ האט ?אנאדע, מאנטרעאל, האטעל

 א פון אםענדאציעpרע די גטה״סען
 פאר ארבײטען צו ?אטיטע סםעציעלעד

 אינדזשאנ?שאךנע־ צום אםענדסענט אן
 געניגענדע געבען זאל װעלכער #זעץ

 טדײד און ױגיאנס מרײד די פראםע?ציע
 םי־ צו רעכט זײער אין ױניאגיסטען

pאינדוסטריא־ םון צײט דער אין עטעז 
סכסוכים. <ע

 מײ א געםונען ליידער זיך האט עם
 ?אנװעגשאץ, דער ביי נאריטענדגרופע

 רע?א־ דער גענען געװען איז װעלכע
 עס דאס גרונט, דעם אויױ טענדאציע,

ײז זועט  דעם אםענדען צו אוםמעגליך ז
 צו ראטזאם ניט איז דאס און ?אוד,

 זא־ ארבײטער אז דעם, םאר פדעדעען
 און יי?עטעז זײער םי̂ג אנגעהן ילען

װעלכע איגדזשאנ?שאנס, איגנארירען

 אינ־ אין װערען ארויםגעגעבען װעלען
 םון םארשלאג דעי סכסונים. דוסטרי-עלע

 דורכגעגאנ־ אבער איז סאיאריטעט דער
שטימען. צאהל גרויסער א םיט נען

 האט םראגע, דער איבער. רעדענדע
 פארטרעטער פ^א?אף, סאל דעלעגאט

 םון ארבײטער גארמענס ליידים די םון
 ׳םא?ט דעם אוין* אנגעװיזעז טאראגטא,

 א םו; לעבעז דאס איז פי?עטען דאם
 ער האט אינדזשאנ?שאנס, סטרײ?.

 מען װעלכען איבעל, אז זײנעז ער?לערט,
 דעריבער איז ער אומעטום. געםינט

 םון מײנונג דער געגען ארויסנעטראטען
 אננעוױזעז, האט ער םינאריטעט. דער

 זייער אננעהמען זאל טען װען אז
 םיל געבראכט עס װאלט שטאנדפוג?ט

 עס און ױניאנם, טרײד די םאר צרות
 ה^נט די אין גלײך אריינגעשפילט װאלט

 אד־גאניזידטער 1̂ד םון שונאים די םון
 באהויס־ האט ער באוועגונס ארבייטער

 אינדזשאנפ־ דורך רעגירונג א דאס םעט,
 n םיז פרינציפען די גענעז איז שאנס

סאנאדע. און ענגלאנד םון געזעצען

? םאגען דער

!־לאקם

6 • יגקײ נערעג■1096 גןװעטנער, «ער6 פרײטוזג,

a דער. im v m• מ י י ״ װ *  י׳ופיס ׳
 ג*נ*ניגד י*חר *װיי »«n ^ט׳^װקין,

 ‘חמיח״י א״ן pa aajr?rv;on» דר
׳•««* • מזובס *װײימר, » ־ןא בידר-

f Mr « w «י e«n «;מיך .7 a n•«
M v<|׳ t״ja to w m o  D M i"*  l

enav איחס nan tfraw די iw y 
 גוסעװ. apr*o •ריםעניק א״גענעי .ײן
v ס$ול9 פיע<ט יס6יע m  \'*W 'o\

י ס*ר רײסןן איחם און *קנ אין  י
a איו אנעו איונט אויערען. p r 'o נאר 

■ערז^נלינטים. װ»זמנן »
 אינ־ זעחר נעװען איו •שט׳ןוװסיג׳ע;

urev «ו טערעסאנט ie r םיט I 'a p r ’ o. 
upv'o זיך איז iv o rrr i אין BPJ«3«P 

nK און •••יראסמן נערױנערט n i r o r 
 האט איהם, לעכען ;ע׳ןוטאגע) איז קין

 זיך זזאט און ליינט ריירען געװאלס
 םארניינט■ העפריך זעהר י-ץ8

 דך חאט טסועס לייכטער דע,- «בער
 נוסעוו »pc״d אייגנעגענען• ניט אר•(
 אפי־ און טםדעננ געחאיטען זיך ראט
 וױכםי־ נאך אויס*וזעחן נדי און ציער
 ;ים *ייט נאנווע די ער האט נער,

ן די »רוי«עלאזען גט.8ח פון «
םי׳ש־ האט — םעטער, חבר נו, —

 — ׳מ*! עסרעננען » םיט געזאנס ק»
T א אויף א| איווט קוכים און ;עטט » r 

T גארניט איז ארנייט די רע. n ir  t” P 

 אז זיך, דוכט אימי*ען אוינ א,־ן רע.
 םענ׳טריכע די ערנידערינט עטעיע אזא

 פארסערם, אםת. ניט דאס איז װירדע,
ױ זיך, ווענרט ארץ זיך... הפלט םען ו

 האלטע), *ו זיך וױ וױים, איך —
 18 סים געענםפערם ׳טטעורקין האט—

 פופ*עחן נין איר — טאז, אוםעט־נען
*8׳ 8 נעײזמ יאהר ר...8װיי

— ;יט, םען רעדט דעס װענען —
װאס — אננעכםורעם, זיך האט

 8 וײם איחר פאמסטס. ראם נעיחנן,
 װי־ איחר דפם8ד ר,8שװי'«ו געײעזענער

 «א• נדעחנ8 גאר זיינעז איצט ז8 סען,
 נעמס פעטער, חנר אייט, ראגרקעם.

 «ר םען און םריגק־נעלט קיין ניס םען
 הזפליכתײם, רער םיט ניט זיך זט8ל

 רוי8ם׳ד זיו, ר׳»טעהם8ם,ם ם*ר.8 װי
 װיר־ אײער אנער טיאנען, ניט קיינעם

־8ח iv זעתם און ניט ערנידעריגם דע  י
 נ«ר אײער םים איינקלאננ איז זיך־ טען
רוף.

 האט — נים, םיך יעחנז דו —
 ליין8 וויים איד — נעזאנס, עםמורפיז

װירדע. מייז
 זיך מטעלט איז זױ,8 אויב נו, —

 הויבט פעםפד, חבר רבײט,8 דער צו
םליכט. אייער ערפילען אז

 <עז די אייננעםוגסט האם 8סי׳פס
 ז8 דערםים, אנװייזענדינ טינםער, איז
נמנדמם• אי« אוידתנץ די

tp 'j’m r o r ן חאס י  נאך נעװאלס ז
 אפי־ זעלמ; חנם אין מםועםען װייטמר
ר8 טאז, ציעלען  סוט |”p חאם ער מ

 נעםאן הזסט •» -ער האט ם,8נעה ;־ט
 קטנינעם םון טתיס םארזיכטינ איז

׳טי״דפיננער• די אױו•
 םריח דער איז רנעז8ם אויוי 1אי

 צו *ונעסדאטעז ׳שטיטורסץ יעםים א*ז
םליכמזנז. ז״נע

 אױס;«ווצט ציגצל • מ*ט חןט ױ
’pa na רי Bjpn טיחון, וי oan סיט a 

 ~iaa די arniysaa r נ#סער
aan ia יפױנטע r m  ; a n a סיט ער

 זיף I8CP1 ליו a סיג« «מסימר »ן
 *juppua זיך «an pn װאגצעס יי יייו

Bvpt אויי a טיר. דער ניי נענקצל
 נט8טי ט ער Ban — «ט, נו, —
laopj 8 — •ליםעניפ, דעם וועגעזt8 
 רי לעדגען. טיו וױל ער און ױנגער

 איך ןמידערינט. ניט )מר Biat וױרימ׳
 וױיס איו .i<״a וױרימ טײן װײס

 איחד אויסנןצ״נענט. װירדע 1סײ
..״apr’o חנר רותינ, ז״ן דענט

 אוסנעדולדינ Ban ppmrBr יעפיס
 )ײגעו•.8 פיעד װערען <a’ עס נעװארם,

&v די האנעו ד*ן im vvw בױרא אין 
רנייט.8 זײער נעענרינט

—ארויס, איױ נעחט גוט, נו, —
 זיך, םאר נעבורט׳פעט טט׳פורקין ח*ט

 טײער ענדינט טרויס, •ייו גצהט —
 נים, טייר סיר וועיען ׳פלטנזז טרבייט.

 ער־ ניט טיר װעלעו ערנידערינע] טנער
יוינען...

לייענען. עפעס נענופעז הטט ער און
 צוער׳טט ז״נע; אננע׳טטערטע יי

איינצינײײז. ארױסנענטננעץ
—י ארויס, נעחם רױס,8 נעחט —
 חאט און געםורמיט ׳פטעורפין חאט

 ווטרס — אױג׳ )8 מיט צוגעװאונסען
 טיר, רי אײד י8ם עםענען ל8י א־ר

 װעל *ד8ב רטעז!8דערוי זיו װעט איהד
! 18D יױפען דאם איך

 ר-8פ מים הטנען טננע׳טטעיטע יי
 ברייט־ דער 1אוי נעסוהם װאונדערוננ

 זיי־ זײ און םינור נדעמעיײנםער8נ8ס
 יום8 :נען8רוסנענ8 פטיזינטינ נעז

 זיד האט אײנער פים. ט^וריזינ׳ס
 טנט׳טורדיגט זיר ער חטם רטעע»קם,8פ

טחים• «יד אי« pn י
 פרייד םיט האט ,“זיד .אנטטײדינעז

 אטאל .אי] עטמודקין, נעטאו סלער 8
 p-nao אין ר8) 8)8 םאר זײ 1יטע8וי
.“צייט יענע יחזח8 איז עס הדע;.8רפ8ם

נע־ אין עורם טרױםנעוןענדןר דער
 גזד האבע) זיי נעדיכטער. <ץ8 װאחזז

 אוינןזאח טםמורסינ׳ס י8ם טיט׳נרירם
טיר. ׳יותרער דער טיט »ט8נעקל

אײך, יטיסערט אייה טיטערט —

—ppnirnr uan ,דטס — נעסורמעיט 
 18 נט8ס ׳פיטערןן. זייך, יימר8 איז

icpiv,יגט׳נן o?vinp>8fi ,ער־ מע;״.־ען 
״.lanpa רי ;ידעוינט
Dan ‘,w 8 |8 עועס ' v o v im h'רי 

 0פ> ׳פט׳פו^נ׳ס אינער נערגעמטדײזט
pn (ניט .08) דער אױף 0מי8 יי 

טיר. די צומאנעגרינ
 8 »ט׳שררקין6׳ can — ט»ר! די —
w געטרײ v i,\ איחס, כ<ויפע;דיג8נ — 

 אייד פיר 8י 8ניט רו8רם8פ טיר די
איינער! טױנעניכטס !ב«דינער ק־ין

 אומע״ ןיך Dan ^געטטעיטער דער
ס ר ע Vin ׳סע;ער8חנרער 8 ל  Dan‘ 
 'pjniB, 8(0 י)8 און טיר די מאכט

 אוםרוהיגע םיט אלױגטער זיך הוטענדיג
נליסען.
̂ט — אזוי, נוט —  עטטורסץ ה

נעיאכט. פרעהריך
 סטענאנראםיסט״ 8 סייחןל, קל״ן 8
 )־V ין8 )מ1ל80 8 וױ אןיםנעפוצט קע,

iv w :* m און טיר דער Dan סאר־ )י 
 ■רױ פיננער, ט׳ט׳; נ;עדיהרט8 ),זיבט

 ן־ך האט טיד די עפעגען. )י נירעגדי;
.DJpBvvj ;יט

 גע־ ׳שט׳טורקין האט — רט,8ײ —
 םוס, טיט׳ן טיר די יטע;דינ8צוה )אנט,

—npotr ןיך ײעט עם רט.8ײ און יא 
 צעהן, ן8ס 8 פון רטיע8פ 8 אגקלייגען

.1)ע8רױסל8 דעמאלט איך ותל
 נע״ )׳שoan 8 מױל סייחןל׳ס דער

 מורא ליידינוננ.8נ י8פ ציטערען נוסען
 צואװיינען, ניט ןיך )אל זי האבענדינ,

can רויס״8 וױלענדינ נים ׳שט׳שור?ין ןי
 8 אנהלןפעז 1יפע8ד װעם םען —)ען.8נעל

 ׳טטעו־• האט — טיר, דער נײ צעםעל
t’P ,ױ8 )8 צעטעי, 8 — ;עןאנט( pn• 

 רםיעםתיין.8« רױסגעהז8 ס׳זאי )ױ,8
 אין דך צו pjn)8 אין מם׳שורקין

 אויפ• אוז «יר8« נענוםע] oan םער,8ה
:גע׳שריבעז

 צעהן צו רטיעסװײז,8י רויסגעהן8״
c םוז רדנוננ8ר8פ חםיע.8« 8 אין n 

.'I’pniwe׳ יעפים טיר־ה׳םער,
 דער צו צעטעל oan ציקלעיען בער8

 אויםגעסוםען• ניט עוין איד.ם אין טיר
 םי׳ט־ צו ארויסנע־ופען אידזם האם ניען
8T .טםעװ

 זיך, ציהען שםוגדען םײנע
ך ציהען  זי

ױ  יאחרען. לאנגע ו
ץ און  קרעכצם. קױםער םי
 :פליען שםונדען די ׳סנעל װי

 טרעפם, עס װען און
כ איך  זינג, א ני

ערינ א  ארבײטס־ליד, םרױ
ך בײזערפ  :קויםער םײן זי

?״ באצאהלען אױך איך םוז זינגען םאר —

• oan אין לץ8 s o אויםנע־ וױרזןר 
ם.

 אי׳ סטרײפ, װאנען זעכמהן נאך
 — טיט pn הוננער אחןסטען, וען,
 צי נעכופעז ןיך ארבײטער די :ען
 םאחפםויב־ די ריינינען :כעזויינ ;ר

 װיטען םאטינע;, םארראסכמטצ און
ײ סי׳״מ• אזן בענפלאד  סי*יי י

 ײיז געםראנעז ןיך oan מטויב ער
 Dan )ידטסראל 8 ארום לופם•

מד תיך בלױןר a וױ ׳פסויב חנר

(• אי םטרייט פין צייט דער ורך  
טנוטנחנה ־ -ijnpjao באס nn :ו 

« ipufpjn דע אי 0«* ןײן אױף
pjnr די jpoamo אח אמן  pa r

*יריי־ ®אר׳ן םורא ךי  Ja w  i n
W מ  סייי״״ מ ׳ י .  pn na זיד 
— man אױן  ר> pa איטקוס 
r תניים׳ײז m  pnjrer pn

רנײט?~.8 די ויסען----- IMMifeliaAגמליעם.
m ״D0 !ײ״ייזײ &_; ~ *m• m אגנ יתי«ן. חני  dan מד
«י .ס m נ׳מ8נ  im  m m זײ־

 . .ואאממןחס גײט
\r אדםמרם׳•. «P

איצם

 קםצז~8ײ װעט געלם ןײער — נונג
 אופן 8») אויוי זײנען טים8נ»לענ םילע
 פרײד לציגע8שם 8 אוז וז;.8נעוי רײד

 םעםליכע זייערע אויף אױט זיך שפרײם
נעזינם*־.

Da ש»ד לםער8 דער פאר שטעלט 
 PgDn ברודער נייעם, דעם סשץרסטן

 pjnm הערי׳ז• ברורער פאר טםעלט
 נד־ אויסנעסאסערט םסרייפ חרנ׳ן איז

 )־,jfpn«or ױנגער, איז הערי ווארען.
8 oan חויז אין סי<יק8פ תלענעת — 

oan מנ*8תכמיזדײ דער איחם אױא 
 םריותרדינער דער און סםרייק דינער

 איי געוױרקס. ווײנינער pp>o לאעער
 pn 1אי נאכנ, pn PM -jOaor הערי

ס.8נ סיםץ רייךען
 וועז 4«ריי םען תוםס pm ׳ט

 םיםסער רביינמז,8 צו ia כתז מויבם
נעפרעגיי• ׳פםאיץ ומרי Dan—פלינעל?

— Dvm pa r n 8 נים>’P. — 
a אויא םד..«<יגצ< ווײוס m נ״ע 

אייזר ותצז ןײ אויך־ — “■ארסנעמ)
onrw tarn, זײ אויך oan \םר איד 

manonw• מן
 זייז .זאל s iaaa>ae דצר ס׳טלמנס

.— נגיאן״ סיס .8 * * ד»נטױ a ד
oan ean אימימר oan ?arjnnw 

»me im na אפצורײםעז ויד 7

 םיט סעםלען און ן־8םיאיימ8ם8« זיי)
!.8ױני דער

 ןיך ם׳דרײען .onnaB׳ pn װייטעד,
 מאדעל־ .בייערם״, ״סײהם־לייט^ »תם

 ײאס סאמאנדזנ, pv^i די — סיידלאך
 רי אויוי סאטינקעס, 14 די אויף <עבם

 ארום ןיר )ײ דרײען אפעדייטאדם. 14
 ?ארפעםס. P(jrra>i גרינע די אויף

 ר• רנעז,8חײנט־ם — זיך זײ פרעהעז
 ם׳ותט אײנןעמן, זיך ײעלעז רבייםער8

ביזנעס... זײז
׳טלעכם. אדער נוט !פארפאלען —

 סעם אוים טרײם — ם!8י אי) )ױ8
אפעךייםאר. דער

 איז באטעם בלײבש) װעלען ןײ —
 חיים. ;אך ןאנט — ארבײטער, רי םיז־

8 t8םינימער. לטער
 ארייז לט8ם — 1 ם8נע'דאנח' ניט —

 נאניז 8 אינגמדיפרעסער, דער אאי,
איחןל. קו־שפםיגפר

 רדשיב רמד8טוו .דער טראגט אט
 םי! ר8פ<עטי יאון הערינג סיס נרויס
ם׳טיןה. סענער8פארב
 פאר־ »י8 רארם טטשחםםו וואט —

 »דער הײסי אויס מריים—Y צוזײםעלט
>naM8“ נייעם צום fadpjnnaB אאע־ 

 אוג־ זײנען טיםען דיינע — ר,80רײ
 נעהם ים,8שנ 8 ר8ם ? נגען8טערגעג

a >8י איז נאם בײ תערינג. י»טי?ע 
a םד m anמןד נאך וועלען סיר •״ 
8 m ז8םיי!

 טריים — !פרעהליך ןײ; לאםיר —
l< — רבייסער,8 »נדער ia אוים ’oa 

 פיז םעםעלםענם ניכעז 8 פאר םרינמז
 •־at םרינמעו לאםיר !סםרײפ נמן8ג

פיתרער! אונןערע ר8ט !ױניא( אוגוער

vu •UUIHM0II !•!*(־((vaP̂ M(4 lifU i'

tp t r o ׳* חאט גוסעװly 'j ’ P W D 
’on עו פאדחאלטען. דס ;ג8* n oan 

o׳n can און נעלט גענענען r 8 סיט 
8 la aa iB irגעלייסען טאן פיציעלען 

יף.8י איו *אײדען
oan iv׳ 'c p K ro e נעװאלט 18) ז־ו 

v 'r v 'c a  in n  tad oaiotp a ,טעמעס 
 D(8(iV.) דט )ױדער oan רa נער8
 א־ן זיך )V אוסנעקע״ט דך ער ט8ײ

pn uraar זײ״ צ))ױפ?ל״גען ןע)וסשן 
:v .ער )אכען oan נעײאר־ ןא:ען די 

 אויך ער oan pna pn par 8 pn פ«|
________פאררריס. פאד אר״))עיפ<י??|

 העלפה יוניאן פון נײעס
סענהעד

 אינטעדעפאגטעטע די פון א״גזנד
 געשיכטע ארנ״טער דער אין מאפיטלען

p: פון ip  r רעש םון װאוחס דער איז 
 י•) װ. ג. י. (א. סעגטער׳ס העלטה ױגיאן

 זיך האט װעי־כער דעפאדטמעגט, דענטאל
 א״; אליבעמעצױגעז צוריח יאזזר א טיט
 דעם אױף אפי& גלױסען ג״עם, דעם

 עוועגױ, פערטע 222 פון פלאר זעחסטמז
די סטריט). yol8 (קאד. נױ

 דאן זינט זיך האט פאציענטען צאהל
 צוױ־ זיך באסערקט עס און פארדאפעלט

 גרעסערע איז גרעסעיע א איץ ז*י שען
 םיט־ איגטעדגײשאגאי בלויז ניט צאחל

 םייע פון סיטגרידער אויר :אר גלידער,
 #פאטיי*יעט זײעדע אח ױגיאגס אגדערע

״ צ. וױ  פאר־ די אמאמאסײמעד, די ב
 יעדעד פענסי די קעו־מײתערס, די ׳יערס
 סיפא־ די כיוזיקער, די װאירקעדס, גודס

 ײ•״ אז• א• 6 נוםער ױגיאן גדאפיקאל
pn .װ. אז

 פאר- ,vh ערשײגונג דאזיגע די
 װײל ׳ניט װאונדער ק״ן זיך, שטעהט

 אי;־ אז איז דעפארטמענם דעגטאל רער
 או; אדב״טער, םאר און םון סטיטוציע

 אמע־ איז טיז איהר םון גרעסטע די איז
 אפארא־ און איינריכטומען די ריקא.

 בא־ די מאדערנסטע; די םון ז״נעז טעז
 דעד #א*ין פדײגדלינסםע די האגדלזנג

 ״כרידזש׳/ סאי ארבײם, די ׳עיקר
ט/ ל״  .עקס־רעי׳/ אדעד ,ראבעד״ ״י

 די חוץ א נראד. העכסטען דעם פוז איז
 דענטאל א פון אפטײלונגעז נעװ״נליכע

 א אױך ״ס. ״ח. דער אנטהאלם אפיס
 ״ארטא־ -פון דעפארטסעגט ספעציעלען
 קרוםע אױסגלײכעז פאר ח. ד. דאנשיזן/

 מאנאמ־ לײכטע די קינדער. ב״ צ״זזן
 ״צאהךתא־22 די אויסצ׳אהלונגען, ליכע

 אי־ ספעציאליםםעז 22 וײ םיט בינעטען
 איז 10 (םוז שטונדעז די ®לאץ, אם מער
 חוץ א אווענם, אין 7.30 ביז םרײז דער

 דאס — צוקומען ל״כםע דאס זוגטאג),
 דעפאדםמענט דענטאל דעם סאכם אלץ

 אײבײטער, מלאסען אלמ מאר צונעננליר
תינדעד. און פדױעז זײערע

 טױזענט שאפט טאראנטא
דאלאר.

אינטערנעשא־ •אלאקאװ, ס. ברודער
 קענעדע, םאראנטא, אין ̂ומאנײזער נאל

 נעװארען געשאפען איז עס דאם סעלדעט,
 סלאוסמא־ פאר׳ן דאלאר מױזמנט איבער

 װאס קאנצערט דעם אויוי םטרײס, כער
 ער םאתעקומען. לעצםענס דארם איז

 פלע־ דארט האבען זיי דאס אייך, ניעלדעט
נעיט. נאך שאסען צו וױ נער

 אפע־ םערצענטער דער מאסס, אבער
 צו צוגעשםעלםער נייער דער רײטאר,

 זײן םיץ שטעמפעל דעד װי שאפ, דעם
ט: הארד װאירחינג ײז  ״אדזשאסטעד װ

 םאר־ און אומעםינ איז װאירקער״,
 קאם אין ניט קריכען איהם טראכט..

 אזעל־ םילע שוין האט ער רייד. אלע די
 אינ־ די זיגם בײגעװאוינט. שסחות כע

 זיך האבען סעטעלמענםס דעפענדענס
 םינם־ אוים׳ז שויז ער איז אמעחױבען,

 און ׳שאפ פינפטעץ דעם איז פלאץ, םען
 ־וואו—צערעטאניע זעלבע די אוטעםום

 דאס און הלענעדע. א װאו גרעסערע, א
 זיך זעצט טען אײדער םריתער, אלץ איז
סאשין. דעד צו

 דער אידזם האט שאפ אײן אין ניט
 אםאל שױן איחוי ״האט געפרענם: באס

 אלעס 7אדבײט לײן אזא בײ נעאדב״ט
 םאשיך דער אױױ אויםנענײט רא װערט

 םלעגט ארבײט טאנ האלבען א נאך און
 א מיט םארשעמטער, א מאהס, שויז

 דער אץ לויפען ,פעי*״, טאנ האלבעז
 אנט״ אן נאך ,“״רעליס א נאך ױניאז

שאם. ניכדצונעפאסטזןן דעם םון לאםונג
 צעשראתע״ א םאיןט איצט שםעהם

:ניט אלײז זיך שײז גלױבם נער,
ארביי• בלײבעז דא שויז איך װעל״

 לעצטער מײז זײן שוין דאם װעט צ טען
 בלאססײט א םים זיך האם - שאפ?י
 ״ווען — פנים, םידעד ז״ן באצועען

 אוים ווערען אמאל שוין איד ומי
 צר חאם — וואיקער״? ״אדזשאססעד

 װי- שויז איך וחןל ״װעז—נעםראכס זיד
 ארכײטעי רעגעלער א װעחןן דעראטאל

̂' אין אלע םיט נל״ך i * שאפ
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ױניאך א אץ ״גלױבען זײ
 טאנאסעז םינף םיר, לעצטע די םון םאדלױף אין

 ארויס־ איינםאל ניט נעהערט פראזע די אט מיר האבען
 אױנדאס־ רעם פון םיהרער די םון םײאער די םוץ קוסען

 אסאסיאײשאן. דזשאבערס דער םון און ?אונסיל טריאא
 ארוים־ האבען זײ אײדער דאס איז, אבער םאלט דער

 א אין גאויבען ״זײ אז װארט, באאיבם זייער געלאזען
 ארגאניזא־ ״ארבייטער אן אין גלױבען זי" *ז ױניאן״,

 געזוכט זײ האבען הלאוידאיגדוסטריע״, דער אין ציע
 סטרײ־ די פון סוחות די םאדגיםטען צו מיםאען אאע פיט
iyp,- אאגעפײן. אין פונאיסום דעם םון וױ גוט אזוי 
 סטרײק פון אישוס די םארדרעהען צו געזוכט האבען זײ

 באצאהאטע דורך פרעסע, דער אין פראפאגאנדא דורך
 דעם זינט סטײטמענטס גאאט אוז אדװערטײזמעגםס,

אנגעפאנגען. זיך האט סטרײל דער װען ױא/ טעז1
 באװײזט באזונדערס ײניאן״. א אין גאויבען ״זײ

 האבען זײ וױ נאכדעם שטעלונג םאדביטערטע זײער עס
 אויף סטרײקער םון ארעסטען פיא אזוי םאראורזאכט

 באנוצט זיך האבען זײ װי נאכדעם פילעט־לײן; דער
 אי־ו סטרײקערס די פארפאלנען צו פאאיצײ דער םים

 ארױסגענױ האבען זײ װי נאכדעס ;הינזיכט יעדער
 באגרינדעט .ױניאן, דער געגען אינדזשאגהשאן אן םען

 פאראוימדע־ און פאלש זײגען װאס אפידיױױטס אױו*
 ארויסצוהוםען חוצפה די נאך האבען זײ און !ריש
 זײ דאס יונײאן״ א אין ״נלױמוז זיי אז זאנעז, און

אתאניזירט״. ״?יין זאאען קאאוקטאכער די אז וױאען,
 זאא גאט ? ״אפעךשאפערס״ ױניאךהאסער?

 דזשאבערס און מאנופעהטשורערס די ךײ !אױסדדטעז
$n ברייט־ זיינען פאאוידאעדוסטריע, יארקער נױ דער 

ײ באלעבאטים. ױניאן גוכדםײנענדע און הארציגע  ז
אן׳׳ א האבעו וױאען  ?לאוק־אינדוסטריע. דער אין ״ױני

ײ  פײנע, װאױלמ, זײנען קאאוק־באאעבאטים די יז
 פון אידעע די האסען װאם טעגשעז, םרידאיכע

 די פון העפ רי צוברעכען צו שטארסע דינגען
 שעפער... זײערע םרידאיך פיקעטעז וועאכע §יקעטס,

d p m ײ זימען גוט אזוי  די װאס דע&, געגעז אויך ז
 אנבא׳ װאס און םטרײשער... די םארםאאנס •אאיצײ

 סטרײקער די געגען •אאיס די העצען זײער אאננט
 עס ױי האבען ארעסטען, טויזענםער די מאכצן צו

 םון טובה דער םאר נאר םובח, זײער םאר ניט נעטאן
ײ וױיא ױניאן... דער םון איז ארבײטער די  נאוי־ אאע ז

ױ דאך, בען ״מניאניזם״. אין װײסט, איהר ו
נע־ האבמן, זײ װאס ביין, מז׳ן זײ הרענקט עס ״יא

 נענען אינדדטאנקשאן אן ארויסנעהמען געםוזט ב»ר,
 יױ א צו דעז זײ האבעז װאס זוארים ױניאן. דער

 שואריג. נשםה רי גאט נעבאך זיינען זײ גיאן?...
 װײס נאט אײן טאן? געקענט זײ האבען װאם נאר
 האבען זײ װײא נעמאז עס האבען זיי אז אםת, דעם

 די םיז און ױניאן דער םון טובה די באויז געםײנט
 אין צװייםאעז איז עס ווער װעט טאכמנר און ארבײטער

 פוב״ זײערע םרעגען און זײן גוט אזוי ער זאא דעם,
ריכטיג. אויף עס װײסען יענע אנמנטעז, איסיטי

קאמא־ דעם אט מיט באאעבאטים די מיינעז װאס
? טאאזש

 בא־ צו איז זײערער צװעק הױפט דער נאטיר^יך, ; ;•
 גוט אזוי סטרײקער, די צװישען אײנדרוס ךעם שאפען

פאר״ איז װאם •ובאיקום, אאגעםײנעם דעם צווישען װי
 האאו?־ דער אין ?אםוי איצטיגען דעם אין אעמעחנסירט ׳

ײ אז וױגדוסםדיע,  הא־ מױאו קײז חאיאח גיט זימעז ז
 פיר- אעצמע די דורך אוימםיחמנג זײמ־ כאטזז םער,
 אז אומבאשטרײטבאר, באוױזעז האט םאנאטען סיט<

ײ  חיעמ וױיסען אאע אז זאנען, \yp םען יא. op זיינאן ז
n ^אין צושטאנדען אםת׳ע די וײגען עס וואס טא 

ר ײ און סאאוק-אינדוסמריע, מ ניט קײנעם מעהר קאנעז ז
'r י - . * * י * נאחמ•

 אםת׳ן דעם מיט באקאגט נוט איצם איז וועלם די
 אומאר• די תאןווק־אינדוסםרי^. ד«ר אין *תוסאנד
 ארבייםס־באדיננת־ די וחממ אונטערזוכוננ טייאישע

מ ט חאט איגדוםטריע חנר אין נ ױי ם און ו  באקאנט נדיי
i די געטאכט n m ר » ת  אוםשטענחןן א טאר מאם א

 ארבייםען. צו נעצװאוננען נעררען זײנען תלאומאכער די
ײ דאס איז, טאטט דער m ז a n ט געוזאט  אפשר *רניי

י און י«חר, דעם פון חעיטט <ר1 נעצױאוננ׳ח זײנעז זי
ו |  טאר־ זייער תוגגע-לױן. א «אר ארבײםיט w מי

ױ נמחר נים נעװען איז דיגםט *tan א דאלאר 30 ו
ם װע<ט  <וט אזיי אמקט אױך וזיי

 װאם אוםטאראנמוזארםליכשיים און
« דעד  זאנע־ חןם דאנס א אינתםטרי

 און םיםצמם, ןר־םאב־םאנופעתטשוחןר
י מ ארבייםער ו מ דינ׳ דןר »ט ג«מן מװי ■

^  v  y  * A  r r i j / ' t 4 ־‘. י â j י■ ■   .*v •־׳

״ױגיאז , \  n

ט י י ק ג י מ כ ע ר ע ג

 אעצטע די םון םאראויוי אין האט ױדאן, די באויז און
 ניט באאעבאטים, די אט מיט געקעמפט כסדר יאהר 16
 כאאס גרעסערעז א נאך ארײנצוברײנגעז דעראאזען צו

 כא־ גוט אאעמעז איז עס און אינדוסטרי/נ. דער אין
 האט אאײן, ױגיאן די נאר און ױגיאן, די אז װאוסט,

 גרינדאיך פדאגדאם קאנסטרוקטיװע א םארנעישאאגען
 דער איז ארבײטס־באדינגוגנעז די פארבעסערען צו

 קע־ זאאען ארבײטער די אז אזוי, קאאוק־אינדופטריע.
 קאאוק-איגדוסטריע די און אעבען, בעסערעז א טאבען נען

 פו; אויגען די אין נאפען בעסערען א האבען זאא בכיא
געזעאיטאפט. דער

* * *
 דאס האסען גיט זאאען קאאוק־באאעיאטים די װי

ײ װײסעז צוצוגעבען, ײ אז נום, נא:ץ אלײן אבער ז  ז
 איג־ גרופע א אאס װעאט דער םאר ענטבאויזט עטעהען

 װעלכע כיעגיטען, גרופע א אאס ;קאזאסען דוסטריאלע
 פארגאנגענהײט, דער פון געאערענט גארניעט האבען

ײ און געדײנ־ צו עפעס גענויגם װײניגער נאך זײנע ז
. } V ?

ײ איז עם אשיאו װען  י1היא דעד מיט געאונגען, ז
 דעם םארציהען צו קאורטס, די און פאאיצײ דער פון

 געװי־ זײער אבער איז םעזאן, גאנצען א איבער סטריק
 נע־ זיך, ערגערען זײ בארוהינס. :יט װײט נאר סען

 ײעא־ ׳ציל הויפט זײער װאס ׳דעם פון װײניג ניט באך,
ײ כען  קיאוק־ די צוברעכען צו םארגמנוםען, זיך האבען ז

ײ זיך האם יניאן, מאכער  כיעגען אײננענעבעץ. ניט ז
ײ  וױרען, זײ װיםיא פרעסע דער אין באריהמען זיך ז
 קאס־ זײעיע פאר ארבײס פארטיגע האבען.גענוג זײ אז

ײ װײסען טימעד,  גאגץ הארצען אין זיך בײ אבער ז
 פאר* און דעמאראליזירט זײנען *טעפער זײערע אז גוט,

ײ האבען עקיטנוח װילדער זײער דורך אז קריפעלט,  ז
 ארבײטער. די פאר און זיך פאר סעזאז דעם רואינירט

ײ האבען פאא קײן פאר אז אױך, װײסען זײ און  ז
ײ װאס דאס דעדנרײכט דט  צו —־ געװ$לט ה^בען ז

 װעלכע סטדײקעד, די פון רײהען די דעםאראליזירען
 זעלבער דער פיט טאג צו הײנט קעטפען און :טעהען

 אפילו אייב םוט, זעאבען דעם סיט און *ױליגקײט
פיזאן. א :•<ןך נעדויעיען דארפען זאל סטרײק דער

 אינדאססריאל דעם פון פיהרער די מעהר, גאך
 אסאסיאײ־ דדפאבעךם דער פון װי גוס אזוי תאונסיל,

 גרױםע די דאס 1פאקט, דעם גוט גא:ץ װײסען *גיאן,
ע פיז כיזןזזרזזײם ײ זײער מעפבערס, אײגענע זײעי  אי

 װארט הײן געהאט גיט האבען םײל׳/ און ״רענק גען
 מאנאטען, פי:ױ פיר, לעצטע די דורך פדאגע דער אין

טיט  פאר־ גדויסע געהאט ה^בען מעמבערס זײערע ̂כ
 צו תאינירט איננאנצען אויסזיכט אן' ט4נ לוסטען,
 פאדעיען זײערע מיטנאידער די אט און װעיען.
 םא־ זײ אדבײטער. די כױט סעטעלמענט א איצט
 נאר־ צוריקברײנגען זאל װאס סעטעלסענט, א דערעז
 צאל גדויסע די אט טדײד. דעם אין צו׳טטאנדען םאלע

 דורך זײנען װעלכע דושאבערס, און טאנופעחטשורער
 ארבײטער זײערע מיט אויסגעקומען יאהרעז לעצטע די

 לאזען ניט לײנגער זיר װעלען אופז, גוטעז * אויױ
 זיצען ניס מעהר ײעלעז זײ נאז. דער בײ פיהרען

 ביזנעס זײער וױ צוזעהן און הענט פארלײגטע מיט
! פיהדער זײערע םון עקשנות דער דורך רואיגירט װערט

 װאס :יס, װאוגדער קײן גאד דעריבער איז עס
 די און קאונסיל אינדאסטריעל דעם פון םיהרער די

 ארויס װידער טעג פאר לעצטע די זיינעז דזשאבערפ
 פרעסע, דער אין באהויפטומען און סטײטמענטס מיט

 די נאר ״אויב ױניאן, דעי געגען ניט זײנען זײ אז
פלאן״. זײער אויסנעפרובירט װאאט ױניאן

 העררן דאזיגע די הפגים װאונדער? דער איז װאס
 די װאס אפרוו* װארימען דעם אײנגעזעהן האבעז

 נאנצער דער םון באקומען האבעז קלאוק-סטרײתערס
 םון רוף דעם אויף באװענונג ארבײטער אמעריקאנער

 האט הפנים, דאס, און ױגיאן, אינטערנעשאנאל אונזער
 םיס׳ז ארױםצוקומען נאכאסאל העררן דיזע געצװאונגען
ן, מו ^ על ״ױניאן/ א םאך זײנען זײ אז ז

 װאס ניט, װאונדער קיין אויך דעריבעד איז עש <
 האם ?אונסיל אינדאסטייאל דעם םון טשערכאן ךער

 יארק נױ דער םון פרעזידעגס צום אפיל אן ;עמאכט
 צוריקציהען זאל ער לײבאר, אװ סטיינדםעדערײשאן ־

 םון קלאוקמאכער אמאניזירטע די םאר שטיצע די
 אוים־ רעבם דאס נאך זיך נעהמט ער און יארס. נױ

 םעדע־ סםײט דער פרן פרעזידענט דעם צופאדערען
װ רײשאז  װע־ אונטערזובוננ אן מאכעז צו ^ײבאס י

̂ז סטרײק. דעם פון אמווס די ג
 םון אנדערע די און עגגעל םר. םינדער, מר. יע,

 איהר אז גלויבען, צו גענוינט זײנעז מיר אויך ױי.
 קײן ואל װאס ױגיאן, אזא אבעד *יוניאד. א װילט
 דא- די װאם װניאז אזא אט אבער !זײז ניט װגיאן

 װאלטען ײי וועלכער מיט און וױלען, העריעז זיגע
 זײער און ־ !קלאוסםאכער די נישם וױלען האנדלען,

 אץ ,ײניאן א חאבעז װיאעז זײ m יאאיאעז, נאנצער
ניט. ווערט שום קײן דעריבער האם טרײד״

ױניאן! א האבעז םיר און ײניאז א עז5װי מיר
 1א אן 1¥יוני די חאם ,1910 יאהר דעם דנט אוז

 מענשאיכצ םעהר אײנצושטצלען געקעמםם אױםחער
 צעחנ- די און שעיער, די אין ארבײםס־באדיננתגען

 קאםף דעם ייז האבעז קלאוממאכער סױזעגםער דלעעי
נעבראכ̂ג סרבנות װײניג נים

 דער- גים ציל דעם וועלען סא״^ק־באלעבאטיס די
עי ויעאעז קאאוקמוםנר די גתיכעז. ײ  ניט י^ניאן ז

ײ סארריםען. ניט איז םאראאזעז עמר וחנאעז ז  װי
 אר• ארגאניזירטע אלס ^עכםען דיעחנ םאר קעםסען
 די געדייעתז. םרזעז נים זאא מ אאנג װי מינמר,

מן סאאויוסינער םאר סײגט עס װאס גוס נאגץ מיי

A926 גאװעמבער, מער5 סרײטאג,

ײ זײנעז ױניאן דער םאר און ױניאן, א האכען צו  ז
 אט םאר ע;ד. זיגרײכען א צו ביז קעמםען צו גרײט

ײ זיינען ױגיאן דער  פוניזם היינט, קעמפען צו נרײט ז
ױ גוט אזוי ײ װען צוריק, װאכעז אכצעהן מיט ו  ז

 זײער פון ררוי דעם אויף ^עפער די פאדלאזען האבען
ױניאז•

אינחשאנקשאנם צװײ נאר
 אינ- צוױי נאך זײנעז טעג צעהן אעצסע די אין

רען ארױסגעגעכען דזיטאנקשאנס  •אונזער געגען גע̂װ
̂וט אינדזיטאנקעאן אײן ױני^ן.  א ארויסגעגעבען ה

 א צװײטען א און באיטימןור אין דדטאדזש פעדעראל
סיטי. דז*ג*ױרזי פון דזשאדדט

 אינדזשאגסשאנס די זײנען פאלען בײדע אין
 גע־ םון פארלאננ דעם אויף נעװ^רען ארויסגעגעבען

 פיל געדארםט ניט זיך בען1ה> װעלכע םירפעץ, װיסע
 באקומען עס האבען זײ באקופען. צו עס אנשטרענגען

 ׳טטערט 'וני^ן די אז באהויפטונג, דער אויף בלויז
 דא־ די שעפער. זײערע אין סקעב־אדבײט מאנען צו

̂בען םירמען זיגע  אויסצוםראכטען םאר^פארט אפייו ה
 ״נעװאלד- זײ גענען :וצט ױניאן די אז פעיטױת, פייע

 סעיטױת, ״יטרעקליכע״ אנדערע נאך ארער מיטאעז׳/
 באלעבאטים װען דערצעהלט, געװעהנליך װערען װאס

 שטײגער, א װאס, צו אינדדטאנקשאן. אן נאך נעהען
 פאליטע פעק גאגצע פיט כיעיטױת, אלע די כיען דארף

 אגקיאגע, יצרעקליכע אײנציגע, די ״אםידײװידס״?
ן וױל ױניאן די דאס ע ר י ז י נ א י נ  איז ̂יאפ דעם ױ
 אינ־ אן אתיסצוגעבען דז״-אדזיצ פארן גענרג ׳צוין

 פרעגט װאס איז ױגיאן! דער גענען דדטאנה׳טאן
אעדדטאנקיטאנס. ארויס פען גיט איהר?

* d־ +
 באלטיפאר אין אינדדטאנקיטאנס, צװײ די אדום

 מערקען צו דא או:ז, עײנט איז סיטי, דזיטוירזי אין און
 פירכיען צווײ די װאס ׳איז דאס און םונקט. ני*ער א

 האבע; אינרדטאנקיטאן, דעם אדויסגענומעץ האבען װאס
 מאבען זײ אז לײקענען צו פארזוך קײן געפאבס ניט

 אין זײנען װאס פירמען יארקעי נױ פאר ארבײט
טוירזי און באלטימאר פון פירכרען דאזיגע די סטרײק.  ד̂ז

 באטרײבען זײ אז צוגעגעבען, אשען גאנץ האבען כיטי,
 יארקער נױ פאי ארבײט פאכט מען װאו כיזעב־יטעפער,

דזיטאבערס.
 אין עעפער די אט פון ארבײטער כיעהרסטע די

 יטעפער, ױניאן הײן ניט זײנען דאס כאטיט בארטיײאד,
 אויסנע״ זײנען זײ אז דעדװאוסט, זיך האבען זײ נאר װי

 קלאוק־ די געגען סטרײה־ברענער אלס געװאדען נוצט
 א ארבײס. די געװארפען האבען יארק, נױ םון כיאכער
 װײטעי םארבליבען זײנעז ארבײטעד די פיז צאהי קלײנע

 די געװארפען האבען װאס ארנײטער די און ארבײטען,
 נעזוכט װענ געטיטליכען גאנץ א אויף האבעז ארבײס

 םאר־ זײנען װאס ארבײטער ביסעל ראס איבערצורײדען
 גון- פאררעםער קײן דין ניט זאיעז זײ סקעבען, בליבען

 אר־ די אט אנטקענען און סטיײהער. יאדקער נױ די גען
̂סיטאר אין דדטאדזיט דער האט ־בײסעד  ארויסגעגע״ באי

איגדדטאנקשאן. אן בעץ
 אין פאסירט אױך האט זעיכע דאס אומגעםעהר

 דער אט װאס נאר, איז אונטערשײד דעי סיטי. דזיטוירזי
 יטאפ. ױניאן א געװען פריהער צײט א כױט איז שאפ
 נױ אין אױסנעבראבעז האט פטיײק קיאוקס דעד װען

 אין שאפ דעם םארװאנדערט באלעבאס דער האט יאי־ק,
 סטרײק- ארבײט דער צו אװעיןזעצעגדיג סקעב״נעסט, א

 האבען װאפ ױניאן־לײט די פה סלאץ דעם אויף ברעכער,
געארבײט. פריהער דארט

* d« *
 קאורטס די באלד וױ אומיטסענדען, אזוינע אונטער

 שטאלצי־ װאס םירמען צו אינדדטאנקיטאגס ארױס ;יבען
 און סקעב־שעפער, אויף האלטען זײ װאס מכיט רען
 אויף װירקען צו פרידליך ױניאן דער םארװע־־ט װערט עס
 װאס טא ארבײט, די װארפעז צו סטרײק־ברעכער די

 םארלײ־ דאס ? טאן צו ױגיאז דער פאר שוין בלײבט
 האנדלען צו רעבט דאס ארבײטער די טוםיפ קענט

 אװעק נאר אזוי זיך שטעלען קאורטס די ראלעקטױו.
 צו קאםיטאל, םון זײט דער א\יױ פארטייאיש צאנץ

 מעניש- דאס געגעז ״אײגענטום״רעבט״ דאס פון גונסטען
 ארנאני־ זײן צו האבען ארבײטער די װאס רעכט ליכע
 קאלעסטיװ. האנרלען און צונױםצונעהטען זיך דרט,
םארבאטען. זײ עס װערט אינדזשאנקיטאנס די דורך

* a  *  .

צײט, די זיך דערנעהענטערט אויס, װײזט עס װי
 *וײינ־ מעהר אלץ נעהסעז זיר װע?עז קאורטס די װען

 קאפיטאל, און ארבײט צװישעז סכסוכים די אין טישען
 אינדזשאנסשאנס .באקומעז1װעלע באלעבאטים די און
 עם דארםען בלריז ויעלען זיי שװעריגקײטע). אהו גאר

 ״דעכט־ א גסםינעז שוין זיד װעט עס און ^םאריאנגעז,
באװילעען. זיי דאס װעט װאס ריכטער דענקעגדער״

 ערנסטער גאנץ » איז אינדזשאנחש*דצןנםוז די
^/מאר שטעהט װאס פראבלעם  מגיאן, אונזער םאר אי
 באומנגונג *רביימער גאנצע די און סטר^קער אונזערע

 געדוס זעלםעז דאט /1דזןרב שויז האלט עס אסעריקא. פון
 א דאס באדייטמג, א עפאס םון סםרײק א דורך

 ןײן מטעחנן און אדיעםימצן ניט זיד זאל נעריכט■
 קעפיג^• פיא א איז אינדז?זאנסמאן דער נאננ. וארמאלען

op ארבײמער דער אויו• לויערט װאס שלאגג
 אנשמחננטמ סאלעמטױוע יעחן אארהרופלען צו זוכט

 דאם צייט אאץ ס׳איז און ארב^יטער ארגאניזירםע די פון
 שםע־י קאמי איז זיד זא^ כאוחגגמנ ארבײמער גאגצע די

9 *עז W\ טאנסטער. דעם
 די זײן איצט דארןי אהר6*צאךגע9\איגדד*אנ די

ץ ®ון ארדמגג םאג אוים׳ן מראגע וױכסיגסםע 1נאנצ ו

ץ

םױיחדומס דער און מידסום־לון געןעצרכער דער
חערםאן*»ר»נק דר. פון

M׳i פיינ־ די ח*נען צייט יעצטער רער
 טיוימום״װיידזשעם װענען ייק״נעזעצען

עי םװיען-ארנייטער «אר  <ו״עחוינען װיי
 און אויפטערקזאםפײט סך k ציהען "5

*־נטערעס■
הד » םיט  נ»* די װען *וריק, צעהן ̂י
 סטײטס אין איינצופ־חרען זוענןננ

 געװען אי) רינימום*<וין נעזעצמינען
 דער ט-ט זיך םען ה*ט נרען, סאםע אין

 אין ןווגענענען סך m פראנע ךאזינער
גרעסױוער גאנצער יער  נעזער׳עאפט. פר̂ו

 בא• פיאן נײער ריןער איז אוסעטום
 סא• װיכטינער א פאר נעװארען טדא:ט
 אינטע־ איצט־גער דער ועפארם. ציאייער

 שריי־ אנרערע גאגץ םון ויידער קוטט עסר
 זײגען רעזויטאטען ז״גע אױך און ןען
 העכסטעד דער פריהער. וױ ריזעיבע גיט

 האט סטייטס ױנייטער די פון נערינט
 אריינצוטישען זיך אננעתויבען לעצטענס

 קען דערנײ און ראזיגען־עני! דעם א׳ן
 ארױססו־ ניט נוטס היין נאט־ריליך, שוין,
 חעב• דער אז נא?א:ט, ;וט א־ז עס םען.

 רי איז קאורט) (פופרים נעריכט פטער
 רע״ אמעריקאנער דער םון הויפט־פעסטוננ

 ׳טטארס־ די קודט רארט םון און אקציע,
 םארט^עשרי• יעדען צו אפאזיציע סטע

נעזעץ. טענעם
 דער האט צוריה דריי 'אדזר א. טיט נאך

טי נעריכט העכסטער  מי־ דעם נעטאכט נ
 םון דיסטריקט אין נעזעץ ניםום־װיידדט

ט קאלאטביא.  בא־צרוס ראזינען דעם יו׳
 ?אננרעם, סטייטס ױנײטעד דער ואט

 אײ ױריסדיקציע םולע די האט װעײע־־
 געטארט ניט דיסטדיקט, יענעם בער

 ״אוגקאגסטיטוציאמד אזא ארויסגעבען
 די רעגולירט זואס דער, וױ ;עזעץ לען״

 זינט סרויעךאדבײטער. פון װײדדצעס
 געםאחר עװערע א האט נזר־דין יענעם

 איבער שוחןבען צו כסדר אנגעהױבען
 סטײטס, 20־15 א אין געזעצען ערלליכע

?אלישארניע. ביז מאפאטשותטס פון
 חאורט סופרים דער האט אנופעלט

 דעש געגען גע׳פסלנם װידער יאנד םון
 מינימום*לוין, געזעצייכען פון פרינציפ

 געזעץ ענט^םרעכעגדען דעם ^אפעגדינ
 דאזיגען דעם איז אריזאנא. סטײט םון

 איענעםירט מיניםום־לוין דער איז סטײט
 אין ?■עםער׳וױ פיל געזעצריך נעװארען
 דאר־ דער און לאנד, םון טײלען אנדערע

 בא־ אײגעע דעריבער האט געזעץ טינער
 אוםעטום כמעט ״פיכדטורס״. זונדע־יע

 נעזעץ םיניםום־װײדזש א\ן יכדשי, װערט,
 תלענ״ דער הויך װי באיטסיכט, :יט נופא

ױן סטער  בא־ א ן.%זי דארף פרוי א םון י
 סײ״ אדער.א קאסי^אן, סטײט זוגדער

 נעמליד, .מוז, באארד״״, דטום־װײדזיט
 באזונ״ טרײד יעדען פאר סעסטיפטערען

 װײדוש^ס, מיגימום םיז הויך די דער
 פאדפייכ־ נעטאכט דעם דורך זוערען װאפ
 דעם אין אוגטערגעהכער. די םאר מעגד
 אבער איז אדיזאנא סטײט םון געזעץ

 אז נעװארען, נעזאגט וױיס אויף עװאר״ן
 א באקומען מוז םרוי אדבײטענדע יעדע

ש״ ״יעבענס געזיכערטען  כױנ־ פון װײדז
אץואך. דאלאר 16 דעסטענס

 די אז האלט, קאורט סופרים דער
ױ פונקט לעדזעיסלײט״טור, סטײט  דער ו

 *בא־ צו רעכט הײן ניט האבען ?אערעס,
 װעל־ םרויעז, פון פרײהײט די ערענקען״

 אםע־ די דורך נאראנטירט זײ װעדט כע
 באשטיםעז, און קאגסטיטוציע, ריקאגער

 װמניגער ניט םארדינען םוז םרוי א אז
 איז ס א ד אויב װאך. * דאילאר 16 וױ

 צו לאגי׳ט אױך איז ״אוננעזעצליך׳׳,
 געזעצליך, ניט אויך איז עס אז שליסעז,

 אײ גיט לעדדפיםלײמ׳טור סטײט א ייעז
 לעדזשיסלײ״ די װעלכען רעכט, דאס כער

 באארד באזונדעחנן א צו גיט, האט משור
 םאר איצט סוםט דאס װי קאםישאז, אדער

 קאלי־ וױסמאנסין, מאסא^וזעטס, אין
 סטײטס. צעהנדליג א נאד און סאמיע

 ביס־ אז כמגליך גאנץ איז אופז אזא אויח
 מיני- אלע ווערען בטל װעלען לעכוױיז

 דער לאנד. איבערץ געזעצעז מונדוױידזש
 קאורמ סו«רים םון באמלוס איצםיגער

 מעםם״ א אלס וועחנן כאטראכט קעז
 מרוײ דעם באיעטימען וחנט וואס קײס/
 אננעוחנחטאגמעז חןם םון נורל עריגעז

ענין. ודכםינעז
 צום נעהענטער צוקוסען זיך לאםיר
א װענען ילאן נאנצען דעם עון איגהאלט

p נעזעצגעבוגנ סינימום־לוין it .מע אסע̂י
 אא ג■ כאוחנגוננ סאציאלער יעדער בײ
 בלומ נים אויסצוגעמינען וױכטינ כל קודם

 גאר מטרעבם, n וועלכע » יי
 PDV n ךpm^ n® אורשירוננ, דעם אויד

חעננמ אוחאתנג דיזעז מון ײײל ארויס׳

כאדאקטער אטת׳ער דער או סיוי כי סוף
 נא• סאציאלער יערער פון ריכטוגג די און

ורעגונג.
 םאכריח״גע• די װאו אױסטראליען, אין
 זײגען מיגימום-וױידזשעם װע;ען זעצען

 פריהער פיל נאך ;עװארען אײנגעפיהרט
 געזעצגעבונג דיזע איז יאנד, אין דא וױ

 פו, הענט די אין געװער ^ארםער א געײען
 דעם אן םיתרען װאס טרײד־ױגיאנס, די

 ארבײטער״ דעם פון קאכיףי עסאנאטישעז
 מיגימוס- געזעצליכע זײגען דארט קלאס.

 םאר געװארען אײננעפיהרט װײרדצעס
̂ש קינדער. און םרויעז כיענער,  פאקטי
 םארטגע^ריטע• דער אז אלזא, עס. םײנט

 אנער־ האט שטאאט אױסםראלישער נער
 װעיכע וױידזשעס, די םון ססײלם די קענט

אדױסנעשטעיט. האבען טרײד״ױגיאנס די
לא״ די געװען אכער איז אנדעוײפ גאנץ

 דײ איז אמעריקע אין יאנד. אין דא גע
 א מיט געװארען געבאדען באװעגוגג זע

 מיטעל־ דעם צוױשען צוריק, 20 יאחר
 סאציאל־רע־ בירגערליכע די בײ שטאנד,

 ארבײ- צו׳ם גיט נעהערען װאם םארניער,
 קרייזען די צו ניט אויך און טעד־קלאס

 גאנץ א אין קאייטאליסטען. די פון
 געװען כאװעגונג די איז מאס שטארקער

 קאט״ ״סוםרײדדש״ די םון רעזולטאט א
 םאר נלײכבארעכטיגוננ (יאליטיעע «ײנס

 דער םון םיהרער סך א בײ וױיל םרױען),
 שטאדס איז םרויעז־כאװענונג *אליטײשער

 איבערצײגוננ, די נעװען םארװארצעלט
 שטים־רעכט םאר םרױעךקאמף דער אז

 שטרע־ דער מיט האנט אין הא:ט געהן טוז
 פון געניסען צו ארבײטער די םון בו:ג

 וױ באלד לעבענס־סטאנדארד. העכערען א
 םין סטײטס די אין האבעז, םרויען די נאר
 צו אנגעהויבען װעסט, #ראלדעסיװער רער

 איײ אוטעטום איז װאזט, דעם באקוםען
 גע״ איינםיחרעז ער׳טטע זײעחנ םון נער
 םאר געזעץ םינימום־װײדזש דער װען

 ארבײטער ״ײגענדליכע״ אלע און םרויען
יאהד). 21 ביז 18(

 באװעגונג ארבײטער ארגאניזייטע די
 די צו בנוגע סקעפטי^ שטענדיג פון איז

 די װען בפרט רעםארמער, גוטהערצינע
 דעם אין זיך האבען פרויען בירגערליכע

ײ װעלכען ארבײט, דער םון םעלד  סאנ־ ז
 די ■ראצענט, 100 אויןי כסעט טראלירען

 אזוי ארויסנעוױזען ניט הוידדינערשאםט,
 האט םעז וויי •ראנרעסױו און מעגשליר

 דעם'קינסטליכעז לויט ערװארטען נעקענט
 רי לידערס. סאליטישע זײערע םון ברען

 געװען ניט כלל בדרך זײנעז ױגיאגס
^ik d־p די אײנםיר. אזא מיט צוםרידען 

 מינימום־וױידזשעס װעגען נעזעצנעבונג
 גע״ גוטנעהײסען זעלטען ניט אםילו איז

 אםערײ די םון ?אנװענשאנס אויוי װארען
 דער איז וױכטיגער אמנר ױניאנס, קאנער
 צו שטעלונג •ראקטישע די דאס םאקט,

 םרײנד־ גאדו קײן געװען ניט איז איהר
 םון בײשפיל א קמשי, איז, אט ליכע.

 םון ױניאנס די זײנען דארט קאליםארניא.
 םרויען־אר־ די װאו נארעל־טרײד, דעם
 געװען םארשפרײט, שטארק איז בײט

 צװײםעלתאם־ אזעלכצ פון געננער שארםע
 בא־ האט טען װען פאברי?״געזעצען. טע

 םינײ װענען ?אםישאז סטײט א שאםען
ױ אהין אײנגעלאדען און טום־װײדזש  י

אלע כפעט זיך האבעז ניאךםארשטעהער,

 *8א נכוד אזא פון טדײדס אמאדדרטע
 ארנײטער- אײנצעער דער ועװארםען.

 געװען איז האמישאן דער אץ רעלעגאט
 ט-יידס, כילדיג; די םון םארשטעהעו א

נאשעפטיגט ניט זײנען םדױען װאו
p? זײן i פוו פרינציפיער אז געװען, איז 

 םרױעך װע;ען געזע-ן יעדען שטיצען טען
 איגדוסטריעלעד דער וױיל ׳טער1ארכי
 מיחםח א קריג, יעדער וױ איז, ?אמוי

 די טארען איחס אין און פעגער, םון
 הײסט דאס באטײליגען, גיט זיך םױיען

ײ מוז מען  כאזוגדערע דורך כאשיצען ו
געזעצען.

 קען שטאגד#וגלט קדומען אזא אױוי
 גאנ- די גיט אבער יחיד א שטעהן אםשר

 טענער די װאו באװעמננ, ארבײטער צע
 םאר- און םארכוגדען זײגען פרױען און

 ק־׳ג^גס־און נעמײנזאפע דורך קניפט
וןאטפס־איגטערעסען.

 פרױעךאר• די צוױשען אפילו אבעד
 דעד צו שטעלונ; די איז ;ופא בײטער
 ;אגץ קײן געװען דט קײנטאי םראגע

 פרו׳אנךאר־ די נולט׳ע. און אײגהײטליכע
 רע• דאזיגער דער צו זיר האכען בייטער

 כעסטען אין אדער, קאלט כאצויגען םארם
 םון סימן א אהן גלײכגילטיג, גאנץ םאל,

 װאס דעו־םון, קומט דאס באגײסטעדונג.
 אונטערש״דען שארף מען מוז -שטענדיג
 םרויעךפארדיגער* קלאסען צװײ צװישען

 טרײד דעם כאטראכט גרויע אײן קעס.
 באשעפ- נותע־ און צײטוױיליגע א אלס

 יאהר ■אר די דורכצושטויען אום טיגונג,
 אפצו־ איז עס װי און חתונה, דער כיז

 ער פע; םארדינסט, דעם טיט ?ומען
 ״פיז־פאנעי״. וױ מעהר ניט זײן אפילו

 װאס פדויען, טײל צװײטער א פארקערט,
 בא־ די שוין נעהמען ארבי'טען, נעחען

 דעדבײ אגער ערגם̂נ גאגץ שעפטיגוגג
ײ װילען  רעכטע זעלכע די פונקט האבען ז

 סאנ־ קענעז צו פרײ אום מענער, די וױ
 .כעשלעו־ט צוױיטען דעם מיט קודירעז

 װײדזשעס. הױכע צו זיך צושלאגען און
 לײ״ ״ביזנעס די־ עיסר דעד דינען דאס

 מאבען װאס פדאפעשאנאלס, און דים״
 האראפאש־ די מיט גיט ומשא מגע קײן

 העז גרופע אזא םון םרױעךארבײטער. נע
 פי־ צום סימפאטיע קײן נאטירליך, מען,

ערווארטען. :יט גע׳זעץ נימוםץוײדזש
 דעש םען האט טעאריע דער איז

 בא־ נעדארפט טיגיסוכדלוין געזעצליכען
 דעם םון עסטיםײט אן לױט שטיםען

 םון לױױנג״, אװ ״חאםס דעם בודזשעט,
 קא־ דערבײ אבער פרוי. ארבײטער אן

 הוגדערט דין געםאיט נאטירליך, נען,
 איץ װײל מעגליכקײטען, אײנע און

 װעלכען באגדיף, דעט םון אפ העגגט
 סיגי׳ א איז װאם דעם, װעגען האט מעז
 כײ לעבענס־סטאנדארר. דעם פון מום

 גוזי דעם אױןי האלטמז לטשל, נעזער,
 א טאנ איע עסענדיג נשמח, די און

 זאיבע־ שלאפענדינ און רײז פארציע
 IVP צימער. ?לײגעם אײן אין צעהנט

 די װעדען צוםרידעננעשטעלט דעם םיט
 — ,םרױ* אםעריסאנער באשײדענסטע

' אז םארגעסען, גיט מען טאר וױדער,  י
 האלטען םרויעדארבײמעד מעהרסטע

 נאהע:־ די אױט םארדינסט זײער טיט
ױ ?רובים, טע  קדאנקע עלטערן, אלטע ו

העלםען אדער ברידער, און שװעסטער
.*,-AA־• ־

ס ס ע . װ . . ען ם סו _
ק«ר»ילאװ. םרים םון

 געװארען, מענש טאדנער א ביזם
ױ אץ שוױינםט, די װי  קוקםטי. דו ו

 פארלארען. אזוי זיך האםטו
 זוכסט ח װאס ליבע דער פאר
 . ארױםצורײםען האר*ן דײן פון

— טיך? ליבען ניט ט«רםט דו װײל

 !ליבער דו אנשטרענגוגג, די אומזיםט
p גװינגען ניט קענטט i .געפיחל 

חיג פארבלײבען צו  — שםיל, רו
ך רייםם עם װעז ױ זי  צװאננען, פון ו
ץ פץ חערען נים וױל  קלאננען קי

-------------פארשפרײם. װעלט די װאם

 םוזען, דאך םיד וועםטו ליבען
 םיר באלאעען גאר דאך װילםט

 — םענםםער דורכ׳ן קוםען װעםם און
טיר~ די זײן וועם פארשפארט ווען

 דער װען איינתונפט, פאסיייען דעס א/
 ארץ דאפ נעיט. וױיניג סאכט ט*ן

נןורסאיען דעם אין אריין ;יט ;עחט
סט  אײנציגעד אן םון רױױגד אװ ״̂ל

 א שפייט דאס ̂ונער פרױעדפערזאן,
 רעבענס-באדינגונ״ די אין ראלע גדױסע

 די פון טײל גרױסען גאנץ א פון געל
םרױען, איכײטענדע
סיס־ גאנצע די א:ער איז פאסטיש

 געזעצנעכונג מיגימום״לוין דער םון טעס
 םאר־ א וױ טעהר גיט יאנד אין דא

 אי• רי צװישען בארגײניגג טאכקירטע
 װערט אלץ אוגטעינעטער. און כייטער

 דער דורך ענטשידען ׳סוף כל סוף דאוך,
 די פון ?אמפס־לוסטיגקײט און קראפט

̂וט פיאקטיק די ארבײטער.  געוױזען, ה
 זיך ^^6האי ?אסיש^נס סטײט די אז

̂וליסי. אזא ניי נעװײנליך  װערען עס פ
 סך א פון װײדזשעס די אויסגעפארשט

 רי םון לוין דער או; אונטערנעחמזגגען,
 פארטגעשריטענע װייגעער אדעױ מעהר

 באזיס א פאר געמאכט װערט פירמעס
 אנ־ היין מינימוס-סטאגדאדד. א פון

 םון הויך דעם באשטימען צו װענ דער
 אבעױ ניטא, טאקע איז מינימום־מין א

 די אז איז, דעיםון השכל מוסר דער
 א ערװארטען האנען פױיען־ארבײטער

 יױ זײעת םון ;וצען גרעסערעז פיער
 נאארדפ, מיניכדום־מין די פון װי ניאגכ
 דער זײן דארף ;ס הױך וױ יאגען יואש

מעיטום״לוין.
כאראקטעדיסטי• א למשל, איז, אט

 אין צושטאנד דעם ם\ן פאלט שער
 באאדד טאשאטשוזעטס דעד כאסטאן.

 אין סיגיסום־לוין א אײנגעםיהרט האט
 פרויעז, ארבײטען עס װאו טרײדט, סך א

 טרײד םון זיר בײטען סלײלס די אבער
̂׳ טען זעהט װאס טרײד. צו  — אכער

 (אונארגאניזירטע טרײד םילינעיי אין
 םרזיען־א,'־*־ די באקומען אינדוסטריע)

 מלאכרו די גוט שױן ?אנעז װאס בײטער,
 נע־ א יאחר, 18 װי עלטער זײנען און

 דאלאר 10 םון לױן מיניטום זעצליכען
 טרײד הלאדיננ דעם אין בעת װאך, א

 גע״ די באדינגוננען, זעיבע די איז איז,
 םרײעז פאי װײדזשעס מעיטום זעצליכע

דאלאר״ 15 ארבײטער
אונטער, זאגט לאניק עלאנאסישע די

 םע- גיט איז אינדוסטריע. אן אויב אז
 לע־ אנשטענדעען קײן צאהלען צו היג

 סטײט שום קיין װעט בעגס־װײדזש,
 אימשטאנד זײז ניט אויך קאפױשאז

 אי:״ די אויב לאנע. די אױםצוכעסערעז
 פראדױד גענוג יע אבער איז דוסטריע

 ארבײטער, די דארפען דעםאלט טיװ,
 חם באקומען הויפט־פאקטאר, דער אלס
 ;זײ קוםט װאס פראדוקט, םון טײל

 םרן סטאנדארד נעזעצליכער דער און
 און איבערינ דעםאלט איז מיגיסום־לױן

 אומ־ אמעדיקאנער די אין צװעקלאז.
 שםי״ םיניםום־יוין אזא קען שםענדען

 אזעיכע םאר נאד ראלע שטיקעל א לעז
 -איז בכלל טארעז װעלכע עיעמענטעז,

 נע־ ניט זיך פאבירס־אינדוסטריע דער
 זײער קינדער. אוז םרוימן די — ינען6

 אין דערהײם אין איז פלאץ נארסאיער
 םאבדײ די אין ניט אבער שולעז, די אין
שעם;ןר. און הען

 דעפארט־ די צו שײך איז עס װאס
 לא:ע די דארט זיך האט סטארס, םענם

 לעצטע די םאר םרויען־ארבײטער די םון
 בײ םארבעסערעט. באדײטענד יאהר 10
 און פאבליסיטי אויף זזוצאות גרויטע די

 פשוט זײ זיך לויגט אדװערטײזמענטס
 -dpv אן דורך עהאנאמיעס זוכען צו ניט

 םרױען, און מײדלאך די םון פלואטאציע
 א פאר באדען א שאםען דעם דורך און

ברײמעז בײם באציהונ: םײנדליכעד
 זיינען אונטערנעמער אזעלכע עולם.
 אונטערצואװאר־ זיך נעװען גערן :אנ״ו
 די םון באשי\סען די אונטעד םען

 םיניםום־לויז, וועגען קאמישאנס ׳סטײט
 אויםגאבען נרעסערע די באטדאכטעגדיג

 םיטעל גוטען א םאר װײדזשעס אויןז
 םראגרע- כלוםרשטע די אדװערטײזעז צו

ביזנעס. זײערע םון פאליסי פיװע
 מינ•־ די םון םעסטשטעלוננ דער בײ

 מען האט באארדס, די אין םום״קוינס
 אײגינע אויף אננעשטויסען אפט זיך

 אוםשטענ״ עלאנאםישע םונדאםענטאיע
 אינדוסםריע, יענעד אדעד דער פזן דען
 אונטערשײדעז נרױםע די לםשל, וױ,
 צו צוגרײטוגג און םעהיגלײטעז די אין

 האלב־ און פרויען, די ביי ארבײט דער
 עסא־ דער און אדבײטזור, דערװאלסענע

 םון אױםבוי סאציאלער אוז נאםישער
 זײנען צי מיינט דאם אינדוםםריוג דער

 נאנץ אדער םימעלע גרויסע, באסעם די
 האט װידער אונטעתעםער. ?לײנינלע
 אין ״עםישעגסי״* די ראלע א געשפילם

 דער פון כאראסמער דער שאפ, דעם
 אר־ די םון און סיסטעם טעכנישער

 האט שליסליף, בכל. בייסס־סעטאדעז
 דעם מיס רמכענען געמוזט נאך זיך םען

• אויא (שלום )10 ויי

 פפג׳ד tap אינעצ דעד צ»נד. אץ כױיקנונג *ויבייטער
 1אינ«ר׳ אגיטאציע חצפסינא א חרו נאר ײערען שימלם
 אינדזשאנק־ .סיין : p«דארןי צאיומ דער צאנד. ט*מז

PI Wg םכםוכים!״ ארבײטאר אין םרייעצ דזשורי א 
n« גצײד םוז jsow .םמן ײאחמ tvp אייי• ארנ״ס די 

מר מי 4 ניט מ M d s vן* * If I,

 וואם טאגפערענץ״, ציינאר ,עםױרדזשענסי דער
twn נ«ר *ו קלאוסםאמר די העצפזנן «ו אתאניזױט ייד 

ipbosp יי יח אינדזשאנקשאו. נאי־איננמחקם דעם* 
 ייר דאחי אצמםײז, יין סטרייק קצאוין tun דןלמן

פצאוק in *ן1•פיצו( פראנל*■, art םים פארנעתגאמ

 װע־ אננעפיהרט םוז עס וועדען. נעסעסעאט זאצ סטרײק
 זאצ װאס אניטאציע «נםי*איגדושאג?שאן ברייםע א ר*ן

 זאנ ארבייטער־ארנאניזאציע, יעדע נאר נים *וםםאםעז
 עם צאנד. אין םמנש לינענדען *•ייהייםס יןדען ד*ר*ז

 רעאסציאנערע די פון מ*כם די זוערעז אװ*פג*טס*ז ניוז
ייגחשאנקשאנ^ מין• סםדייקס נרעמק צו ריכםןד
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ל. אװ פ. א. דער בײ האנװענשאךטעג
 איך האב ארםיקער ®ריחערדיגען אין

 #*רגאניזירונ;ס־וועג אױפ׳ן אנגעוױזען
 אכמרי־ דע־ םון קאגװענשאן די װעיכען

 אנ־ חאט לײבאר אןי ײשאן1פעדע לען
 צוצױןוסען ױניאגס די סאד געציעט

 נינדאמאנײ די צו ערםאמ םעהר פים
 יױ ״קאספאני די — ארבייטער זירטע

 בא־ די םיט ארײגגערעכענם. גיאנס״
o װעגען שליסע n םעדערײמ^ז די האט 

 ■רינ־ אינדוסםריעילזגן דעם אנגעגומעז
 (פאר פאדצוטײיונגען אגשםאט צי•
 און אינדוססריע) - אױטאפאביא דער

 —האנמונג אין קאנצענטראציע םעהד
i n 1 אפיס נאציאנאמר n  no אםזד 

 אד זאי 1לײבא אף סערעו־ײשאן ריקען
 אין ארגאניזאציאנס־חײױוס. די פיהרען

o n אויך איך האב ארםיקעל זעיבעז 
 ים1ש װײםערע די אױף אגגעוױזען

 װעגען עדױקײעאן, פון געביט אוים׳ן
 נערעדט. האם קאנװענשאן די וועיכצ
 באשיײ אנדערע אין ארײנקוקען לאטיר

 צוױיטער דער איז טענ, נאך טעג סע.
 געלײענט מעז האט קאנװענשאךװאך,

 דיםקױ אגנעגאננען זײגען רעזאיוציעס,
 פראגעס־ די געװען זײגען װאס סיעס*

 קאנווענשאך זיבעג*ןר דער ס׳איז
 די פון דעיעגאםען גרופע א טאג.

 םאשי־ די סעאו־־סאכער, די ס,1םא<דע
 די ,opTtfp •אסט־אםיס די ניסטען,

 איז <אקאיע סון און באייעד־םאכער
 די אז װיאען, שאםטען,1סט״ט־?עד£ע

 דעם, װעגען האגדלעז ?א< האנװעגשאן
i אין װאס n פראפעסיע מעדיציגישער 

 אר־ ים.1םעי<דדא?טוי טאסעז דא זײגען
יעס  פאױי דעם אין זײנען בײטער״םאט̂י

 זײ אגדערע. װי םעהר אינטערצסירט
 עקס־ זוכען צו באהױיטען ניט קענען

 טאן עפעס דארח דענידונג די יערטען.
o װענן n. פון םעדערײשאנם סטײט די 

 אײד אז אויםאיבעז דארםעז ױניאנס די
 ט׳דאר^ סטייט־רצגירונגען. די אין פאוס
 זײן ניט זאלען סאלעתשעם די אז זעהן,
 קאנװעג־ די די&לאםא־םאברײןעז. סײן
 דאז ט׳געהט מזזאנדעילם. האט שאז

 א. דער פון סעסיגקײט דער צו איבער
 געזעצגע־ םיז געביט אוים׳ז <. אן* ם.

־• בוגג  םארצײ־ קאנװעניעאז די איז ־
כעכם:

 דער ווען צוריס, יאהר צװײ טיט
 גע־ ערוועהלט איז ?אגגרעם איצטעעד

 ארבײמער־באװעגוגנ די האם וואחנן,
 איז עס וועיהע א ערווארטעט ניט

 שלידדןד די געזעצנעבונג. נראגרעסיװע
 איז םעסט געװען איז ארמיניסטראציע

 איז אדמטרענגוננ דורך דאך זאמעל.
 ארויסגע׳פועי׳ט עטװאס איז ארבײם

< צום נעװארען.  ׳ב̂י רער —־ בײעוי
 האבען אײזענבאדוךױניאנס די װעיכען

 אפמוי־ זאל װאס דורכפירירען, געװאלט
 ליײ ״ריילװעי םריהעדדיגעז דעם טען
 םא• א געװעז א*ז װאס באארד״ באר

 ארביטריײ געצװאונגענער ®אר שינערי
 הילןי די גאראנטירעז זא< װאם און ?זאן,

 קאלעק־ דירעקםע םאד דעגירונג דער םון
 איי־ די צװיעען םארהאנמוננעז טױחנ

 אייתגבאהך רי און זענבאיזךױניאנס
 ררעגען—נעזעץ צווײםער א ?אטפאניט.

 בײ באשזנפסיגט זיעעז וחנילמ סױיר?ס,
 ארבײםעז י1אוי הערעז אח רעגירונג חנר

 געזעץ, נאנצעז םים׳ן איםקײם. צו^יב
ױ  געװאי־עז, חרכנעםירט איצם איז צי ו

^ז רי איז תרי ײ אזי םעדערײשאז אנ  ל'
 נויטינ זײנעז עס צוםרידען. נים באר

 איצםיגעז דעם ילוים אױסבמסעדונגען.
 אנדערהאי־ אראאנענוםען ווערמ נעזעץ,

 די״ םון סאלאריס די םון •ראצ^נט בען
 צו םאגד א םאר נגס-^ויר?ס1דעגיר

 םאיען וועיכע ,Dpvit»p די פארױםיגען
 םון ױניאנס די ארביים. דער םון אתימ

d די p v >?p, און יעםערמןעריערס װי 
 ארענתמ־ בעםערע א װ״לען אגדערע,

 עוין זיך האט גדין •רעזידעכט םענט•
 קױ ירצזידענם טיט גצזעחן דעם וחנגען

>r t r ױי  קוםענדען דעם בײ סאל. צו
w r u w אויפגצבראבם פראגע די וועס 

ײ. <אס פזן וחנרין אן די נ מ חננ  ^ו
ro חנר אז כא*יאסעז, האט ip y tp y\ 

p ?אוגם< fi א. רער t. אוי .  אד־ זאל י
 װי דיכמומ, דער pH דעם ®אד בייכחנז

 חנג^תננם-אגנע- די םח יוניאגס זײ
מן שםעלמע ע מר - אגװייזזס. װ ר  איז חנ

ז נאיונלע שױן י D לעצטעז י r a w 
מן די אמושלאנען ר אױוי אאדזו נזו ױי  י

*jjnm איםי־ פאר ,רעחמיםםריימאן־ 
אדײמצבראכט וואלם דאס גראנםעז. n. .- • • ־“■*־*־ ־"י ■׳ ׳י' ״״'״ י *־" ̂*■~:־־ י ׳״־■ * —- - ■**־ י״י

B דאם האם J ם. ». M m c.
 נעזעצנעבוגנ סיס פארבינדוננ איז

d אינסםהואירס סאנווזנשאן זײ חאם f i 
 דןר סים *מװמתן אאחסיא עקזעקוםײו

 אאגנחנס* די אי<א יאבאט־יג אדכייג^
מ ליים, ל מ מן ו מ ארביי נ נ רו מ ענ ר־ » 

n i רולס די p c >איצםינע די קאכנרעט 
 W צר«לצג%? ?it מנ,אזצל זײנעז רולס

ijW jW W n  im irw וײערע איז f 
 ;,־ןמאיע^^ים^סיפגעגומעז

ס׳ .סאסיז •ארחאגדיען. ו ביי

 — רעזאלוציעס. און רעזפלוגיעס
 בציעלי־ מלערלײ ׳פר»גען זןלערלײ

 מניאך אינערלינע װעגען — סע.
 גע?עצ;עבוג; װעגען און עכיגים

ש^אצען. ■אראיעיגטע די אין

לאנג ה. פון

 םון איגטערעסען די אין פארגעישלאגען
 דעד׳הרנ׳עט אזוי זײנען ארבײטער, די

 דעמא־ םאדערט חגם זזוץ א :עווארען.
 זארצז םינאדיםעט־סײנונגעז אז קראטי,
 צו קומזגן צו נעיעגענהײטען איע האבעז

 ־f: האט קאנװעג^אן די אויסדרוק. אז
 די םון אױםמערקזאסקײט די צויגען

 אישו אן אלס דאס סאכען צו ױניאנס
סאספײנס. פאליטישע איז

 קען באישליסע גרופע דערזעלבער איז
 דעי װעדעז ארײננערעמנט אויך שוין

 װײ־ זאל י. אף פ. א. די אז באיעלוס,
 פא־ די צוזאסענבינדען וױיםער און טער

 ארבײטער די פון אינטערעסען ליטי״שע
 די -.ן אינטערעסען פאליטישע די מיט

 ^נגעגוסען װערען יעצטע די םאדנ%.
 עקאנא־ עיעמענט געדריהםער א איס
 פאייטיש.—באשװינדעיטערי א און מיש

 זאיען אדבײטער די און םארמעד די
 פראטעטםירענ־ פאראײניגטע א בילדעז

ציי. דער איז אפאזיציע, דע
 ?אגװעניטאז די זיך האט דאז און

 רעזא־ גרופע גאנצער א סיט פארנוטעז
 די מאבט םען װאס רעם, ווענען לוציעס

 אר־ טאן צו ארםײ דער איז םאלדאטעז
 ׳װאיטעז ארבײטעד ציװילע װאס כײט,

 ארבײטס־באדינ־• וועגען מאן; געלענם
 קא:ד זוענען ;״נעיװײיארד״ איז גוגגעז

 מעסעג־ װאכדט־יײט, םאר פענסײ^אז
 ארבײ־ ניט־קװאייםיצירטע און דזשערס

 װע־ און פאםט־אפיםעס; די אי; טער
און אנשטעלען דאס האנםראלירען געז

 ־רש די אויןי םאטדאזען פון איבער^יקען
 אויױ און װאסערעז אינלענדי׳עע םו; פען
 דעם פון יענדער. נאהענטע צו יםים די

 פיינזײםיג־ גרויסע זעהן צו געװען איז
 א. דער םון טעטיגקײט דער אין קײט

כ אןי פ.
 פראגען אויף סומען טאג דעטזעלבען

 נױן פראגען און ביידיע־טרײרס פון
 און טרײדס צוױ׳טען דז״ש<ריסדיק^אז

 ניט־קװאלײ פון םראגע א איז טרײדס.
 הײזער; בײ טונעי־ארבײטער פיצירםע

 פײנטערס צװישע{ םראנע א איז עס און
 סענען װאס עיעקםריק־ארבײטער. און
 אײנע האבען טרײדס צװײ יעצטע די

 קיזאגע, א איז עס ,אנדערע^ די טעבען
 איײז םארבע! עיעקטדיק־ארבײטער אז

 וועל־ אויױ ^טאננען .אלארם־באמסעס״״,
 דראטען עלעקטדישע ארױף ם׳ציהט כע
 וױיען פײנטערס רענעיע וג אז. א.

 אי־ םראנע די מ׳האס ארבײט. די טאן
 יױ םיז עידס־געריכט א צו בערנעגעכעז

ניאךפארםרעטעד.
פאי־ נע*וען ניט נאך איז ט**ג דער

 געװארען אויפגעגוםען זײנען עס טיג•
:פראבען

 איגטעד־ רער פאר םופ^רט װעגען
 איהר אין בעקערס די פון נעיפאנאר

 ;״װארד״״־ברויכדטראסט געגע; קאמף
 יטטעט די אין ױניאנס די העלפען װעגען

 געליטען האבעז װעיכע פלארידא, פון
 קאטײ א װענען םאדםלײצונג; דער םון

 צױ די אונטערזוכען ז$ל װאס ׳םיע
 ׳דעם װעגען ;ריק$ פא-ד̂ט אין שטענחנ

 פארגרעסערען ניט זאל רעגירונג די אז
 דרוק־ םון מראנספארטײעאן־קאסט דעם

 ראלע די אונטערזוכען װענעז ;זאכען
 %עפארסםעגט םון אגענטען םון

 סאמא־װאנזעטי־ דער אין דז^אסטיס״
 מיליטערי ״םיטיזעגס די װעגען ;קײס

 פאילײ װאס ׳דעם װעגען און ;“קעםפס
 פאליטי׳צ^ א באשאפט קארופצץאן טישע

צױ און בירגער, די בײ נלײכגילטיגקײט

 עס m - אינשורענס לײו» לײנאר
ארבײטער ױ פאו סײנט

װאל, םאםײ םון

 דצר איז יאהר הײנטיגען אגפאנג
p אטעריקאנער >̂ d םארשולדיגט געזוען 

 אינשורענס און באנקען פאחטידענע די
 ריזיגער דער אויף לאנד םון ?אמפאניס

 דאלאר 122,000,000,000 םון םומע
 װאס סומע, א איז דאס םעהר. אדעד

 װי באגרײםען, גים אםילו סענען םיד
דאגארס. אין אױס קומס דאס
 ליײ אװ פעדערײמאז אטעריסאן די
u האט באר jro r־r ,דאס נעזזאהטען 
 םון קרעדיט דעם קאנםראלירט עס ווער

 א צו אױך, ?אנטראלירם םאל?, א
 ילצבענס־באדינגוננען די םאס, גרויסען

םאל^ דעם םון
הא־ ,1925 םעפטעםבער, טען30 דעם

 װעל־ ק^םפאנים, אינעורצנס 52 בעז
 םיז פראצענט 90 ארום האגטראלירעז כע

 גע־ לאנד, אין געמעםט אינשורענס דער
 גע־ פאר חובות אױסשםעהענדע האט

םון סומע דער אויןי געלט ליהענע
 ציםערעז דיזע דאלאר. 000 .10.381.000
 דא• ביליאנע; םאר .זיך מיט מטעילעז

 בי״ נאר םיליאנעז, בלויז נים — לער
 גע־ זיך האט יאהר דער ביז ליאנעזי
 דערגדײכם ציםער דער האט ענדיגט,

 איצט און דאלאר, ביליאן עלוי ארום
 12 דעמרײכם מסתמא שויז עס ד,אט

 א רעפרזגזזמטירט סוסע דיזע ביייאן.
 אױס• איז וואס נעלט דאס םון פערטעל
 בא״ איז באנקעז םון נעװארעז נעליהען

ט  אינ־ די הראסט א םאר װאס וױיז
 אינ־ דער איז זײנעז ?אטפאניס שורענס

 געזעישאםטליכער און דוםטריעלעד
ײ װײט װי — וועלם  געווצלטיגעז ז

םאיס. איבער׳ן
?ענען, געלט אוים <ײעז װאס די

 די קאנםראייחנז מאם, גרויםער א אין
 װאס די פון האנדלונגעז און פאליםיס
 י«נג זעחר ניט בײשפיל, צום בארגען.

 קאסר אינשורענס א״ניגע האבעז צורי?
ײ אז ערקארט, פאנים  םצחר זועלען ז

ײז אויסלײען ניט  געװ^־ י1אוי געלט ?
 ניס זאנ איר געבײדעס. ס^רטען םע

 אדצר ריפםי^ איז פאיליסי זײער דאס
 דעמננ• בױיז איר דיכםיג״ נים

ײ וױר^ננ א פאר וואס סטריחנז  קענען ז
 אנ• םיז חאנדיונגצז די אויןי האבען
דערצ.
ס אמשורענס די אני פ  האיטען ^ן

 פון ממע יעד יפאר םארםנײדזשעם
n סויוי דאלער 1^71000,000 tp n p w i 

סי די ג»דםם. נאר  חא- חןזידערס פ^י
טון סוכמ דער פאר געיס נעבארגט בען

אינשורענש די דאיצר. 000 .1.271.000

 סױ דעי םאר ײאונס האבען קאמפאניס
 דא־ 5,000,000 צו נאהענט םיז סע

 שטאדטישע אויף אויסשטעהענד לער
 עס פראפערטי. און בוײאנטװיסיוננעז

 די־ אז ניט םראנע לײ\ דעריבער איז
 אן האט קרעדיט־קראפט נרויטער זער

 די אױף װירקוננ גרויסע אוםנעהויער
ארבײטעד.

 איבערראשענדער אן אויר איז עס .
 קאם־ אינשורענס לײף 300 דאס פאקט,
 װי קאפיטאל גרעסערען א האבען פאניס

 סטײכד באנקען, נאציאנאלע 30,000
 צוזא־ קאפפאניס טראסט און באנקעז,

בזעז.
 םון האנטראל דעם דורך לאונס, דורך

 גרױ דורך םאדבינדונגען, דורך קרעדיט,
 א:־ דודך און פאליסיס, אינשורענס פעז

 אינשורענס די אויס איבען װעגעז דעיע
װירקונג. זײער האטפאניס

 איגשורענס לײף לײבאר ױניאז די
 העגט די איז ארײנגעבען וועט קאטםאני

 םיל אזוי זעלבסט ארבײטער די פון
 קרעדיט־מאכט דעם םון םעגליך ̂אר װי

 זײ״ דורך װערען נעשאפעז װעט װאם
 געלט די און פארדיגסטען אײגענע ערע
 אדבײטער יעדע אפ. שפאדען זײ װאס

 גע־ װאלט לאנד אין דא ארגאניזאציע
 םון זויכטיגקײט די םארשטעהן דארםט
 דאס װאס אונטערנעהםונג, גייער דיזער

 באווע־ ארבײטער רער פאר םײנעז קען
 עס װאס אײנםלום בוטען דעם און נוננ,

vp\ קרײ־ ארבײטער אלע אין אויסאיבען 
זעז•

 שריײ קאםפאגי די װעט נאך דמרצו
 םיניםאלסטעז דעם פאר אינשודענס מז

 זעלבער דער צו פארזימגרענדיג ?אםם,
 װעל־ יעניגע די םאר פראםיט א צײם

אין געלט ארײגגעלײגט האבען כע
.DPIK3D
 טרײד די האט ?אטםאני דיזער חרך

 נלעג־ די םון אײנע באווענוננ ױניאז
 םאמרעסצ־ צו נעלעגעגחײטען צענדסםע

 דעד םון פרעםמיזש איז םאכם די רען
 בענע־ דעם םאר באװענוננ ארבײסער

 אוג• םאר און וורבײטער, n פון םיס
ככלל. ביתעחפיםם זער

 ^יפערען אינמעחנםאנטע n שםודירט
ײו חאב איר וחנלכע  אמעגעבן, דא א

 ימנם איחר װאס אלץ םיט חצלמט און
מז צו ^זי לײבאר יוניאן די םא  א^נ- י

 אין סראםם א םאד קאספאני שורעגס
 װי גוט אזױ װעלם, פמאגציצלצר דעד

*V מ<ד. אינמורענס דעם

1920 גאװ^מבעו/ מער6 ®רײמאג,

מת- בײ קאוץפציאן דער ליב מדי״ז  פריי
 חןסאקדאסײ גאנצער דער װערט לען,

פרײמרײ״זואחיצן pc אײגפיהר שעך
אין-געפאחר.,.

 א »^־וים רוםט םראגע לעצטע ,די
 אל״ 1א חעי<ו מאקס דיסקוסיע. לאנגע

 אנ״ די םון אײגצר אוז סאציאליסט טער
 לײ• א פאר באוועגונג דער םון םיהדער

 גיט לאזט אםערי?ע, אין באר-פארטײ
 פאר רײדעז צו נעיעגענהײט די פארבײ

 חנר פון פאליטי? זעלבסטשטעגדעער
 ענטפצרט איהם ארבײטעד״נאותגוע.

 פון אנפיחרצר אז אויך װאקער, דזשאהן
 דיסקד די לײבאר־פארטיײבאוועטנגעז.

 אײן װי מעחד זיך אין געהאט האט סיע
 חנר אימנר שטוײך. אינטערעסאנטעז

 V* מפס1סיליטערײקז די םון םראגע
תז; גיט דיסשוסיע קײן עו  איז עס ג

 מײמנגט־־אױסטױש א געװען אבער
 רעזאיוציעס םארגע״ציאגענע רי דודך

 •n*p עהזעחוטידו םון רעפארט דעם און
 פאמצ״ זײגען רעזאלוציעס צװײ סיל.

j: :עװאיעז שלאגען m ״סיליטערי- די 
 דעיענאטען די םון—אײ;ע קעמפס״.

 ;אר־ ילײדיס איגטערנעשאנאל דער פון
 סון—אײנע און ױגיאז װאירקערס םענט

 אזיליי־ םעדערײשאן פענסילװײניא דער
 דעזאױציאנס־ די דזאט דערצו באר.

 חן• א דעם וועגען צונעשטעלט האםיטע
 םריהערדינע אז זא:ט, װאס קלאראציע,

 די אנערקענט האנען סאנװענשאגס
ײ אז באדיגג, א מים קעמפס  זאלע; ז

 און טרײגמלי ״מייליטערי פון פדײ זײן
 םלחםח־זגײססא איז עס װעלכען א פון
̂עז אזוי אז- און  העספס די איצט אױך זאי

װעיעז. אנערקעגט

 רעזאלר אויםנעכאפט דא האב איך
 זיבעמען דעט םון באשליסע ארן ציעס

 נרופע א זײנען אט ;קאנװענשאךטאג
:טאג אכטעז דעם פון כאשליסע
 םראפאגאנ• סים באנוצען זיך װענען

 םיזד און ראדיא דורך דא־טעגליכקײטען
 ט-אסנד װאס דעם, נעגען קאסף א רעז

 םארטראסטעוחנן צו זוכען אינטערעסען
 ראדיא־ פון צאל די אז אזױ, לוםט די

 אזן באגרעגיצ̂ג זײן זאל סטײשא;ס
עזזיך ארבײטעד״ארגאניזאציעס ררעז  װיי

 םוזען םען זאל ראדיא, םים באנוצען
 הײסט, עס טראסטס,* די צו אנקוסעז

 םריײ פאר סאטו* א םיהרען זאי מען אז
r ער u n שיקאנעד רי ראדיא. אויף 

 האטאזאקאפ^ לײבאר אן« םעדערײשאז
 אן אײגגעשטעיט האט און נעםידזיט

 איז זי איז ארבײםער־ראדיא־סטײשאז,
נעװארען. קאםפלימענטירט דערםאר

 םעחד א דורכפיהרען העלםען וועגעז
 לאננ םאר י״האמפענסײשא^?ם' ראלען

 וחד ;האםעךארבײמער און שארמען
 ירו^ת אויוי םעקס דער אז דעם, גען
 וחמצן און ;ווערען אננעהאלטעז זאל

 םארגעשיאמנע די געגען ארויסטרעטעז
 באצזועקזנן װאס חאערעס, אין בילס

 אק געזעצען איצטיגע די אפצושוואכען
 די ווצלמנ םאר טאטראזעז, מיט שײכות

 נזך איעטאי האט ארבײטער־באװעגונג
קעמםט.
:נאו אוז

 םאד״ זייזןן װעיכע געזעצעז, רתגען
 ביױ איז םאלדאסען םון אלםנות גיטינעז

 װי שםייגער, זעלבען אוים׳ן נער־קרינ
 אגחנחנ אין־ םאידאטען פון אלםנות די

 דא דעם װענען זײנעז (עס מלחםות
 -וױי וועג̂ע אח סאנגדעס); איז בילט
 מד דער גמען ארויסטחנטומען טערע

 את איטאליען אין רענירונג שיסטישער
 פריגציפ פאשיםטישען דעם נעגעז בכילל

 » נעװעז איז דאס — רעגירוגג, אין
 םעג־ דער םון פאדגעשלאגען רעזאלוציע,

 חד איהר תרך ױניאן גודס לעדער סי
 join וועגען שיפליאפאף; י. א. לעגאם

̂סער־?האל»ם די אז  ״םוםפעי״ ®ו} ו
 n ווערען איבערגעגעבעז ניט זאל שאלם״

̂ז פאר הענם םריװאםע  פרא־ פרױואם
 סיגגאאםנן. די אז דעם, װעגען םיט;
 סר זײער האבעז זאילען באהנען אויף

 םים שײכזת אין געזעץ, דזרכ׳ן שיצונג
 tan מיט באשעםםיטגג פון שטונדעז די

 n װאם חום, יועכען ;«יסוירװיס״ע?ט״*
 לײבאגײ אוי םעדערײשאן סטײט םיזורי
̂יבדעכע̂נ געגעז ?אנ&ערענץ א רוםט  פ

 w ארזים זיך װײזמ פאליצײ װאס אוז
 מר חעכעדפר וחנגען ;טאכטלאז זײן

 רעגײ גאן נאככדארבײם םאר צאלוגג
 m jam וועגען »וז ;תגגס״קלוירפס

 ווידיי מחן זאי ?אוגסיי עפזעשםױו חנר
̂ז אז ?עז,  קריטמ זאל דעבט װ. יודזש

 ארבײםנר• (די בימעײעכט זײז צוריפ
 דיר m גאװאוםט, נים חאם באװעגונג

 םירג חנבם׳עם ^ײו^גיי שםעהט טױם
h זץיי חאמ ארגײטער־באוופטגג די w 

 באטלו̂ס דיזאן טיט כבוד פארשאםט
ויאו) נעקסםע ;״לוס
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עראינערונגען
¥'¥0 רער ס»ר געװ׳נן »ין תנס  «י

w סון נ»װע;ונג ײסטיעער n v o g »6ד( 
ם  יי■1 חנר ס«ר געװען v* נעבער ״י
״ p ר«! H איז ח*דוי קיער װאס W* 

ס זינט עגדימער. רער  ת
■ד¥סי' דער געווען ער איו iooo י»חר

¥ םא«י»<יםט נענטםטער ״ 1ייי י  ?•ני
 דער און רעדנער םעכטינסטער י״ר

 חי׳ דער פון םיחרער א״גפיוסרײנסטער
נאװעמננ• ;ער

 נעח*יטען גים זיך ה*ט *ר״ן דעבם
 םטפע ח*ט ער און םיהרער ק״ן פאר

 סעז ײטס דעם, נענען •ראטעםטירט
 טנער םיחדעד. » םאר איהם נאטראכט

 סען װאם עיעם, ניט איז פ״הרער׳פאפט
 איינעס׳ם «?״ן. זיך פאר אױס הי־ײנט

 1אי טעטיגקייט אייגעס׳ם פעהינה״ט,
 דעם נעבען איחם קענען באװענוננ »

 םית־ » פון םאכט די און *רעסטיז-פ
 נאר־ עט װייו איייז עי ײעו אפ־רו רער

 פאל רער נעװען איז דאס און .םגי
 ;עקע;ט ניט האט ער דענם׳ען. םיט

 ער פיחרער. דער וועוען iv אויםסיירע!
 דורר טאסע םיחרער דעי נןװאדען איז
 יואס טעטינשייט, סערסוױרדינער זײן
 אכטוננ די איהם פאר ;עװאונען האם
 סאציאאיסטען, איע פון ייב־פאפט און
ים. זייט יענער אױןי םײ דא, סיי

 א אין נעװארען ;ענוירען איז דעבס
 נאדטה אויף חויז חילמרנעם קליינעם

 אינדיאנא, האוט, טעררע םטר׳ט, טער4
 היסטא־ דאזינע דאט .1855 יאוזר אין

 יאהר ■אד א םיט נאך א־ז הו־ז ריטע•
 םארחעיטנים• איז און נע־טטאגען *װיפ
עט״ צוריה רא;נ ;־ט םעסינ אינעװי  ״

פאר־טװאונחמ. נעװארען,
- ׳  נאר גאך געװע; א־: האוט סעררע ׳

 גע־ איז דענם װען ׳שטעדטעלע, ױ:נ א
 דארט נאך איז עם נעװארען. נארען
 םון נייםט דעטאקראטי׳טער רער נעווען

 !,א חאנדווערקערײ ערעטע. םאמע די
 נעװען נאך ז״נען מיאלות הײםיעע
 פוז אינריאנא, איז פארשפרייט שטארק

t סען האט סאש־נע; פײן in דטר־ נאר 
 יאהר סינוי ביויז נעװאוסט• ניט םען

 נעווארען, נעבארען איז דענס א״דער
 אויםנעבױט סטיים יענעם אין םען האם

 אײזעג־—סודצע זעהר ארן—עױשטע רי
נאהן.

 איגדיאנא םו| ררום־טייר דעם אין
 די אכגעזעהן ׳שטארפ זיך האבע; סםײט

 םריינער ־ ׳פפראםע[ *ױםטאהראטי׳טע
 םארדיסענע נדרנות׳דינע זייערע םיט

 םיסמי־אינ• און נארםה־ אבער נןזער.
 די. װאו ערטער, נעװען זיינען ויאנא

 םאניערע! אריםטאסראטי׳טע צירליכע
 נע׳פיילם ראלע הל״נע א נאר האבען

פײ װינצינ־װאם ם׳האט או;  נ«ח»ט אי׳
 סון נעבלאזען האט װאם איינעם, פאר
 קיין דייך. איז ער װאם דערפאי, זין־

 נים אנב, דארט, זיינען נבירים נרויסע
 ךינען װאם ביזנעם־ל״ט, די און נעווען,

 רי בײ נעהאלםען זיך האבען געװען, יא
 זײער פון םיהרוננען דעטאקראטישע

 די א<;—נאכדעם העם אפילו *ײם.
 דא־ט נאך איז—יאהרען אכצינער ׳פיעםע

 דעםא־ יענעם סון עטװאם נעװען אל׳ו
ױ נעדעניז ^יר נייםט. קראט־״יען  ׳פוין ו

 נאך םלענט סינדער־יאהרען סיינע אין
 םו; מיהל־אײנענטימער רײנסטעד חױ־

 ם־ם מסועסען נוט־ברידערליך ׳פםאדם
 א ביי אחןר םיהל איז ארבייטער ויינע

נאם. אין נאנענעניש
 אום־ דעםאסראטי׳שער אזא אץ אה
 נעװעז פאקטיש זײנען אלע װאו גענוגנ,

,נ ײו  דאס אויסנעװאתםען. דעבס איז י
 דויע־ ׳פטארהע, א האנען געטוזט האט

 איז עם איהם. אויף וױרקוננ רענדע
ר, דערסאר ײי האם דעבס װאם נאטי

 לעצ־ אין װען רעװאלטירען, אנגעדיויבע!
יאה," ניינצעחנטען סון צעהנדלע ימז

*,טא■ װאתטענדער דער האט חוגדערט
 גענוםען פרעמר און העכער אלץ טאי

פאס. דעם הוימן
 װאט האסיפטיזיזם, םאדערנער דער

 טנט־ שנעל אננעחויבען דאז זיך האט
םעתר און סעחר אלץ האם ײיקלען,

 .םון דעםא?ראטי׳פ?ייט די אונםעח־ריפט
n עם יאחח«. םריהערדינע i n  ■IWV1 

חנם אין ענדערומןן נרויסע ימגעהויבעז
ם <ענמ> נעזעמואפםליכען ב אבעי מ

 נע־ חאט ער נעענדערם. ניט זיד האם
 איג־ עסשם־אױסטוקום׳מע די ח״ז׳װי

 *יץ נמז1י> רקדעל־פיחחט־ זזססייעיק
 זייערע סים אחים סרעמד אוז ן״ענעי

 אגצרקענוגנ כבוד, אויא ̂־עטענזיעס
 געמטטען וחנרס עס «ו מ»כט; ית

 טלײ אריסםאתראגדאת סארם נייאר
 אא מחר »יץ פארכאסצן ײאס
מן. אינײ׳ז האנםראל חנם י, מ

un קטויסטימט גיתי s«np זיד 
n די וין 9■יז« ג«ל«זם

ןייי־ 1ST ייז יוו יטתחמ•
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»גיעל ח׳טײסס »ן
* תי י6( )“ייוער *גיי 1«י «י

 גאציאגאלע » נעװארען דענס איז טען
םיגיר.

 מ• דעסאשראט״סער איטער רער
 טוים• געװען ׳טוין .איז נענט־׳טטײגער

 די נאכנעטאנצט ניט האט רענס אכער
 ?ענען, סון הערשעוי גײ״אױםגעקוסענע

 עס געטאן. האבען אנדערע סך * װי
 סון רעװאלט דער אננעהויבעז זיך חאט

 די ■אליטי;. דער אין םארסערם די
 אר־ ייר אנגעזוױבעז חאנען ארנייטער
י 1אי נאניזירעו  און טרייד־יוניאנס, י

 די םיט פאדנונדען געװען איז דענס
 אמעריסאנער אין ער׳טײנונכען ניידע

 כאװעגוננען ניידע א*; איז ער לענען.
טעטינ. נעװען
נע?ומען, זיינען טר״ד־ױניאנם די

 אר״ ׳פטאדטי׳פע די פון באװעגוננ » װי
 דעם נעגען זיך סארטיידיגעז *ו נייטער

 קאסיטאלי־ פון פלא% אויסגעקוסענעם
 סראנרעסי־ די אונטערדרי?ער. םטי׳טע

 יענער טון נאציהנונ סאליםישע װע
 די פון הױיםזעכלױ נעסוכיען איז צײט

 נע־ גאך האט םען װאו םארם־נענענדע!,
 דע־ דעם נעהאלטען םייעד און רענסט

 אײזעד די װאם נײםט, מאפראםי׳אעז
 אינדוסםריערע די און נאהן״מאננאטען

ו האבעו “״כאראנען י נעטא; נעם א ז
םאריאגען. צו

 װאם נאטיי^ױ, נעווען איז עם
 א נעװארען צייט יענער אין איז דענס

 ער םרײד־ױגיאגיםט. און ״יאפוליסט״
 די אײנגעזעהן נעהאט דאן ׳שוין זלאט

 עהזי- עם װאס םארנינדונג, נאחעגטע
 און עקאגאםישע! דעם צװי׳שען סט־רט

 זיך האט ער רענען. •אליםי׳פען דעם
 גא־ נייע־ דעד מיט פארכונדען דארום
 און ארביים סאליטישער םאר ווענוננ

 ױגיאן־ דער אין טעםינ געווארעז איז
 ארויס־ נענוםען האט װאס נאװעגוגנ,

 װאלסענ־ דער װידעישטאנר א ציינען
 אין קאסיטאליזם. םון הערשאםם דער

 נעװארען ארנאניזידט איז צ״ט יענער
 אייזענבאהן־ארבײטעד, די םון ױניאן די

 אזא נעשסילט האם דעבם וועלכע ביי
 ער כאט׳א ראיע. נרויםע אומנעהויער

”t נעווען ניט דאן נאך איז p םאציא־ 
 טעטינ?ייט זיין םיט דעבס האט ליםט,

 חך שױן ארנייטער די ארנאניזירמז צו
 האנ• און דענסט ער »ז באװיזען, #סאלם
 נייע די םון ,םאיע־וננעז די לױם דעלם

 ?א״יטאליזם דעד װאם אום׳שטענדען,
זיך. םים בדענגט
 אנער קויצער, דער געהוסען איז דאן

 אייזענבאן־ דער םון ?אםוי ׳שסאנענדער
 נארטהערן .נרעיט דער נענען ױניאן

 .1894 יאהר אין אייזענבאהךקאםסאני״
 גע־ קאטל דעם האבען םטרײהערם די

 צו־ הוםענדיג האם, דעבם און װאונעז,
 ,,אינדוםטריעלעז דעם פון אהײם ריס

 די םון איינע געק׳־אנען ,“שלאכםםעלד
 אוישנא־ באגײםטערטםטע און נרעםטע

פאריערע. זײן אין םעס
 האט שסעטער מאנאםען סאד א סיט

 דעם אויפנעגוםען אייזענבאהךױגיאן די
 ארבײטער סולמאן־קאר די םאר קאםו*

 כאאטן א ז־ך גענען נעםראפען האט און
 אײזעננאהך די םיז סראװאסאטארס

 םילי־ יןאורםס, סיינדליכע טאכנאםען,
 די םון דזשענעראל אטוירני רעם םער,

 *־עזידענט דעם און םםײםס ױנייםער
 פינסםערע די אוין־. אלײן סליװלאנר

 נעשלא־ האבעז םאננאטען די סוז כחות
 כחות םיגםםערע די םיט האנט אײן סען
 דעם ברעכען צו רעגירוננ דער םו]

 כעם » באלד זין־ האבעז זײ סטרײ?.
דעבם׳ען. צו געטאן

י  אריימעזעצם דעבם׳ען חאנען זי
 א י1אוי פריזאן װאודםםאלער דעם אין

 זיי־ טערםינען פורצע אויןי צ״ט. יאהר
 “ס# םםריײדםיהרער אנדערע אויך נען

 ניי־ דער דז׳פײל. אין נעװארען עסארט
 םאםענט אויס׳ן האט פאייטאריזם ער

 דעםאלם האם וואם *לץ, אבער נעזינט•
 נװאלדינען א גפהאם האם סאסירט,
 װײטערדינעד דעבס׳עס אויף אײנםלום

םעטינהײט.
 איז נעווארען, באפרײט איז ער .ווען

 מריײ דע־ אחײנ^ צוריפ נעפוםען דעבס
טז איז ארטיסעל דיתן טון נער  מוחמ י

 צעחףטױזעננרפעויגק osh *וױאמן
 סקבי דענם׳עז נעסומעז איז װאס עולם,
ן סניס ם ויי ײ  נ׳ד אי« עם םםײעאן. נ
מז  סאתזד נים טיז װאם טיוענם, w ו
 ס*ר מנמחן האם איחר ותראן. סעז
 טגיס׳זר, באנײםנמרטע פון ים » זיך

 באליבטען זײער באנרישם סאנצן וואט
מן ומטס .סריזאנער־*. ײ  נעסיזינעז ז

M אי« טסם די יוססצן. ■%$ר r o o 
 tic װי בטגײםםעדוגכ no חייס געוחנן

ך ־ אױב • עולם רער האט «<יק זי ני

סין וענ
jv אתפענס אינצד חננס׳ען טאן p 
 מ״ איחם טען ח*ם •קסלען רי אױוי

 איז װאס זזױז, חנר אין #אחײם כראכמ
 סטײשאן, םון אײעק נייק דרײ נעווען

 דעם םאר גערעדט דעכס חאט שפעטצר
 איז עט װען דזאט אס עױם, נרצסטען

 *•ערא ״געילאר איסע די אגגעיאקט
 םארעגט־ ניט זיך האט דעבס חױז/
 ניט האט ער רעדע; זײן אין פערט

o געװיזען n חרטיז פון סיםן מינדסטען 
o י1אוי n, רײ א געװען איו ער װאת■ 

 דרײסטער א געדעדט האט עס ?אגער...
 רי קריג ער?לערט האט װאס העטפעו־,

 אילע און קאפיטאליסטען אױפקוטענדע
אונטערדריקעה

,185H3 אין שיעטער, יאהר א טיט
 דזשע־ װיליאם פאר אגיטירט דעבס האט
 דעמאלט האט װעלכער כרײען, נינגס

 פיא• אלס ראלע גרויסע א געשיייט
פאליטישען. גדעסיװער

 האט בערגער, ל. װיקטאר דא:ק א
o:nn פרי־ אין זיצענדיג פריהער, שוין 
 קארל פון װערק די נעיײענט זאז,

 געקרא״ ער האט פריזאן אין םאדקס.
 סאציאיי- רעnאג נאו לעזען צו גען

 אנ״ שױן האט ער ייטעראטור. סטישע
 און סאציאליסט, א װערעז צו נעהויבען

 װײל ברײענ׳ען, םאר אגיטירט האט עד
 םעס־ די געשטורמט דאן האט ברײען

 דעמאהרא־ דעאקציאנערע די פון טונג
•אליםישענס. טישע

 אײזענבאהך די איז 1897 יאהר אין
 שיקא־ אין געװארען צובראכען יוניאן

 האכען אײזעגבאהךםאגנאטען די נא.
'n p| א אין אדײנגעשטעלט ױניאן־םאן 

 אײזעננאהךאר־ די ליסטע. שװארצער
 שווע־ יענער אין זײנען װאס בײטער,

 סאדפאמוגגען, אלע טראץ צײט, רצר
 וזאבען ױגיאן, זײער געםרײ געבליבען

 סאציאריסטי־ די םיט פאראײניגט זיך
 געקענט גיט האבען װאס גרופעס, שע

i םיט צוזאםען געהן n ״סאשעייסט 
 ארנאני־ איז עס און •ארטײ, לײבאד

 דעםאקראסי ״סאשעי די in^iiya דרם
 ערשטעד דער אויף אםעריקא״׳. אװ

 זיײ פאדטײ נײער דער פון קאנװענשאן
 אנארכיסטען, אײנינע געװען אויך נען
 ״סא־ די האט זײ צוליב טיילװײז און

 קא- א נעגרינדעט דעמאקראסי״ שעל
 דער מיט דעפארטמענט אסעראטױוען

 סאציאליסטען סאלאניזירעז צו אבזיכט
 סטײטס, װעסטערן די פון אײנעם אין

o דארט סריגען n אזא אױף קאנטראל 
 נאנצען דעם פארװאנדיען און אוםן

 נעזעיד קאאפעראטיװער א אין סטײט
שאפט.

 בא־ איז סאב־קאטיטע ספעציללע א
 די אויסצוארבײטען נעװ^ן * שטיסט

o םון זײט פראקטישע n קאאפעראטי־ 
 ,pjnv: איך װײם װי פראגראס. װען
 אינטערנאציאנאליסט, אלטער דער איז

 געװען הינטאז, ט. ריטשארד קוירנעל
קאםיטע. דער םון אײנער

 קליײ ארויםגעכעבען האט קאטיטע די
 שפעלטלאך מיט פײפעד־באקסלאך נע

 סא־ יעדיגד געלט. אדײנצואװארפען
 געװארען אויםגעםאדערט איז ציאליסט

 און באקסעל אזא זיך בײ האלטען צו
^ בײ ע  ארײנצואװאר- םעגליכקײט י
 נאר װעט ער װיםיל געלט, םיל אזוי םען

 קאלאניזאציע־צװעקען. די םאר ?ענען,
 אװעקגזך זיך האט אלײן קאםיטע די

 װעסט דער איז סטײטס די איבער לאזט
o ״געפרואװט״ און n געםײ צו באדען 
 אײן םיט זאל װאט גאלד׳מאין, א נען

 םא־ די םאר םיטלען גענוג געבען קלאפ
 זא־ זײ אז קאלאגיסטען, ציאליסטישע

 געזעל״ אידעאלע א םויען הענעז לען
 גע־ האב איך םטײט. אײז אין שאםט

 האט DDn און געלט־באססעל אזא האם
געהאט. באקסעל אזא אויך מסתםא
 האט יאד״״ען שפעטערדיגע די אין

03n געלאכט הארציג אײנמאל נים 
 פרא-״ האפעראטיװער יעגער איבער
גראם״.
 אױוי איז ״פראגראם״ נאאױוע די

n n שײ אין ,1898 םון ?אנוחננשאן 
 אנאר־ די געװארען. אויםנעגעבעז ?אגא,

̂יע איז מםטעז  טרױפער נאאיװע אנח
 םיכד חאבען און םארלאזעז אונז האבעז

 סאאפעדאטיװע יענע זיך טים גענוםען
o אוז ̂יראנראם׳״ n םוז נאםעז i n 

in םאציאליסטען די אתאדזאציע. u i 
 סאציאל־^ די ארגאניזי!ט דאז חאבען

 זיך האם וועלכע טײ,1•א םאקראטישע
̂עעם i םים פאדא n !סאציאליסםישצ 

 אײניג?ײםס־האנ״״ דעד אויוי •ארטײ
 גע- אפנעהאלטעז איז װאם וחננשאן״,

irngvi יאחר אין אינדיאנאיאליס אין

 יענעד ױגט מעטיג^יט דעבס׳עם
f «ײם v a לעבען זײן םון סאג יעצםען 

rm אבער באסאנט נוס אמצםײן איז 
m םיז •אסיחגגען, נעווען אויך זײגען 

וױיסעני װעלמ

ס ר ע פ ט נ ח ע  פ

ע י צ ק א ד ע 'ר

J  .N — גע»רא£ען, וויתר תאפ אודאי
ס גי« *ונז •עלי עס ראס  *יי*מ־ קייז ייי

 ?19• סען קען װןס אבער ויכען״. רארייע
• לאז• תןרץ דאס  «ור«ק איאיקען אײד ני

 דױקען. וײ ײעלען מיר לידער. י*ויי די
 און געדולד חאבען מחען ווע• איחר ןנער

^נעקסט׳/ אײער קוםען ווע• עס ביו װאיםען,
 די *רײנש, נײן — .2 לאק. קאץ, דזש•
 ?יך גרײם• גראםען״ ווין ״ליעס עמליכע

 װי װעלען, םיר אז ח*»?ן, לאםיר און ני•.
 בעסטע ״די זײן וױימער טרייב•, *יחר

אזוי• חערען םיר װאלפען חלואי *דײנמ״.
 •יקען װאס אגדערע *ון אויך װערםער גע

 סיר װעלכע גרזוםעז״, אין ״לײגס צו אונז
דררקען. נים קאנען

 גע ניכ קאן נעכט״ יע;ע ״ייין — .1 י.
 אזרײבס, איחר װי זײגען, זײ װערען. דרוקס
 דארספ װאס חײגש, רויך׳/ מיט׳ן ״אװעק

̂ך איחר ̂רש, זיגען נו  «ום שענןוטער ״ביים ד
̂רט זיצענדי; און גאס״  ביאס?״ ״װערען ד
 אונםער דרויסען, אין ארויס ליבערשט געחט

 װערען איתר װעט זון, דער שון עטראלען די
 »ין ניט איז לידער ארײבען ״איגענרענם׳/

.‘לװן אײער
 באטרײבונג ^ײער — בראנדװײן. שלמה

̂ריעל דעם מון ̂ן איז םיםיגג דעבס־םעם  םעדיס
̂ן גארדען׳ ס-װער  ווערען. געדרוקם ניט ק

̂דרעדע״ אײעד אין •רײבט אליין איחר  או ש
םלוג;, יענע באטרײבען גו  ארן םרויער־פאר̂ז

 םרויער טישען דעם װערטער אין איבערגעבען
̂רט װאס ̂ט ד  זײן םען ״באדארף געהעראזט, ח

 :*כדעם און קינסטלער״ גאם־געבענעשער א
 זיך איחר נעדימם עם זאגם אלײן איחר װי

 אז עם, חײםם סארזאמלונג. די נאטריינען
 קיגסט־ גאט־געבענטטען א פאר זיך חאלם אידור
״ זיגגען װי לער. ̂רטזןן ז  יוניטי דער אין ד

ĵ עס װאל• ״חלואי חויז: eac .די גיעװען״
̂םיר געיײענט. ניט נ*ו זאך *װײםע  הא־ לו

 דער לוים געראמען. םעהר איז ד$וס אז £ען,
 זײן זאל לעגםע דאס אז עס, •ײנם קעיעל

 אפאזר עס זאל םען *ון צוגעעליכער א״ך פאר
̂נעז יע  סיט־ א איהר זײם ׳*גב דליקען. ק

 װעל־ צו ׳יע אויב ױגי^ן? אוגזער פון גליד
̂קמל כעז  װאלטען םיר איד^? נצלאנגט ל

 אונזעריגעך # זײט איחר *י װיסען װעלען
:יש. צי

i n פאר דאנק א — .2 לאק. פישמאז׳
 ערנסטער אונזער װעגען םײנוגג גוםער איוער

 אנ־ אדער טאלאנםען״, ״יונגע צו באציתונג
 אײ דער װאס דאס נאר טוען מיר פאנגער.

 דאס און אוגטער או:ז זאגם ״איך״ ניןרליבער
 «ום עהרליך »ון ערגסט *ו*וםראגען זיך איז,

 נים זאל עס װאנען םון װאוים, געאזריבענעם
 װאס אזוינע פון *י אנפאגגער, פון קומעז,
ן האבען י  זעהן m זניח די געחאט !ריהער •ו
 אדער צײםוגג א אין געדרותם נעםען זײערע

 נים, אוגז קוםט דערפאר דא:? קײן זטורנאל.
פלינט. אונזער בלויז טוען מיר
 בארימער״, ״דער פאבעל די אויף — ג. י.

 עס אז געעגטפערם, *וין אײך םיר האנען
 פאבעל *א״םע די אויך רײם״ ״אל איז

 לעןוםענם אונז חא• איחר װאם ״•קיאפען״,
 קירגליד ײעם און דרוקנאר איז וווגעעיקם,

 גע• אודאי זיים איחר פארעפענטליכם. ווערען
 אײדעד יײ®׳ חיבטע א נעהםם עס דאס רעגט,

 םין דעם אט פון װערם זאך ןנוגעאזיקםע א
ן װערם עס װי נאכדעם, פארעפענםליכט,  *וי

 מיר ווײל ^רפאר, איז דאס אגגענוםען.
 פאר נוסעי אײן אין נים לאץ8 קײן האבען
 םיר און פאנעל, אדער ליד, אײן װי מעחר

 קאנען םיר װי םעחר סך א ארײן קריגען
ײן װעלענדיג און *ארעפעגטליכען.  גערעכ• ז

 זאכען, די גו אמז שיקען װאס אלע די «ו
קספרםיסמעם״. א אײנגע״טעלם מיר חאבען  ״̂ג

 װאכעו״ אײניגע געחמען דעריבער םוז עס
ליד, א םים רײחע דער אין קוםט אײנער ביז

̂עחלוננ. אן אדער פאבעל״ א  *געקסם״ אײער ער
באלד. מוין קופט
 פארלעגענע די דורנקוקענדיג — מ. ב.

 מיר חאבען רעדאקציע, אונזער אין זאכען
 אי־ און בילד״, ״®אײזשער אײער ;עפונען

 םיר זײנען סאל, *וױיםען א בערלײענענדיג
 ^איע־ קלייגער א מים אז אזלוס, צום געקוםען
 אנשםאם װערען. געררוקם עס קאן ראגיע״

 םלחםה־ חײםען עס װעם בילד״ ״®אריזטער
 װע־ פאו־זןפעגםליבם קירגליך װעם און בילד
 װאם ע»עס טויםען *ו •אד א איז עס רןןן.
 געראטעײע• אוערא*יע קלײנער א םיט קאן

 עס װעם אײך פןןר אז האפען, םיר ײערען•
ײן נײעס. גוםע ז

 ײם8״ צו אנגעקימעז — אשפיז י• מ.
 פארעפענמליכט װער• נומע*. לעצטען פאר׳ן

נומער. דעם איז
 חומאריסטישע *װ#י די — ב!ײען. אב.
 *ורי? לאנג נים אוגו האם איחי װאס לידלאך

 פארעפענפד *ײט דעי םים װעלען צוגעטיקם,
 חאבעו םוזען אבער װעט איחר ײציען. ליבם

 װעט עס ביז װארטען, און געדולד ביםזןלע א
 •יאסיג ײיםת דאס ״נעקס®״. אייער קוםען
ג לעפופיזגנם גאר §ון לידעל  דאם און גי•. •וי

״ *אונזער לידעל ערגסמע ג  הא־ םען ײעמ זי
ג דער װען דעםאל• עחי• דרוקען גען  יועם וי

ײן *ן«ן חןןנם. אונזערע אין ז
 מיי — *91 אאחאא סאן,1אאזא ד.

חר ווארום נינ^ װײםצז  אויפגעחזףי• הא• יי
סןן ױ  וואכען סיר ״גערענםיגקײ•״. די ממי

מגצבצן מי •ו •לרעס P• גאסצו •י

i  f



 ז*ד די י»ון דע«ארטםענפ" *םייליגג אונזער
 איחר זײט *ןשר װערען. **נגעזעחן װעם

 דױס״ פ״ערע אין חיגפערשפעלע «נד»יל
ט איחר און וואחלונגעז  אויםאם*טיש ז״

 ױגיאז? דער פון טןמבער איס ןרויסגעןאלען
״ן, אויף אביך ק*ן עש  אוי!־ זאל מ״ן »ז ז

 ם»כם עס װײל *״םוגג, די באלןוםען הערעז
 דעימרפסענמ״ ״מ״לינג אין םיבח » עיזןס ?יך
ם׳׳ ״סאלם אדרעס דער *ון ן אװי ו  ״סײ• דער ו

v װאס גוס דעריבער איז עס יסם״.4• ליגג p m 
 אויב װיסען. געלאזט אוגז דעם װעגען חאט

̂רעבטיגם, גאר זייט איחר  די *יחר וועט ב
* רעגעלסעסיג. נמקוםען *ײצינג

 םים גיפ גאר ס׳איז ניט. םויג — ס. מ.
 פ*ר• איחר װאס «יי« די ש*ד א :ים. ג*י

 *זויגע צונויוצוקליעען אוין״ ברענגט,
 פון קאגען קלאוקסאנער די גר*סעז. שלענטע

חערען. געהאלפען נים דעם

 אגריקו-לטוד אידישע ױ
סאסײעטי הירש) (באראן

 אויס* םים םארמוס *וקונםםמ* •למ וזעלםס
tosrp ײי איז סארסעיי ווענעז V i אזיס־ 
 קויםט איהר װען שװעדלמרם, פח *והינמו

סארם. אײער
אונו. םים v\ ב*ר*ש איחר אי*ד#ר דענאזיטס rr*s סס

 וו»• «גם*יס א*ז ט*ס און ראט ױנזער
דני שרײבם vrarn מוניס י jn.
v>:jro m מר j גין • סוג — **■׳* ױי א«חר. I ניז — זונגא:

lEwisrf /•tfva»i.TU!AL foaiTT. me.
f«i a ײיי» >(.. hi i  i a

 מעימום־לױן געזעצליכער דער
טרײד*ױניאניזם. דער און

)7 זײ« פון (שלוס
 װי ה., ד. םינאנצירונג, ךער פון אופ;
 נוי־ דעם באסוסט אינדוסטריע די אזױ

 װײתש״םראנע די באנידקרעדיט. טמען
 א א<ס ארױםנעשטעיט איזא, זיך, ח*ט
 פרא־ םירזײטיגע און פארװיקעיםע גאנץ

 אנזזױב םון אפ׳פר האט מען װאס ביעם,
ערװארטען. :עקענט גיט

 צר דארןי כיעז אזוי װי װײזענדיג
 דער פון ױייזונג ריכטיגער א צו טרעםען

 די פון םעםעקייט די האט יויךםיאגע,
ױ קאמ״טאנס סטײט  םאדט זוי גיט ז

 נעת־ רי נוצען. ׳טטיקעל א געבראכט
 אויב נוצייך, <יעװעז דאך זײנעז צען

r ניט אפיױ m ,ס׳וועט און וױרקזאם 
 סרא־ םון ׳טפורען אלע װען שאד א זײן

 דורך װעלען, נעבים דיזעז אויןי גרעס
 װאיטיננטאן, אין פעדער־יפטרין אײ;

װערען. אפגעװייפט
 עקאנאמישער דער פון גא:; דער־

 יאחד צעהן יעצטע די דורך אנטוױקיונ:
 אוםיפטענדען, איע אז ׳אבעי באװײזט

 ידער סיט פארבוגדען זײגען װעיכע
 איצט דארפען <ױן, פון פעסטיצטעלונ:

 קאנסטרוקטי־ דער אין ראלע א *טפילען
 דער טרײד־ױניאנס. די פון פאליסי װער

 די װען איצטעי, םוז טרײד־ױניאניזם
 סינימום־ א נאדאגטירעז צו אײנריכםוננ

 דעם םון טײיען שװאכסםע די פאר לױן
 קינדער, און םרויען די אס,sאיב'יםער-ק

די אויפנעמען אונטערגאננ, בײם ט1האי

 םאד וױידדטעס אנ׳טטענדיגע םון םרא-גע
 מוז עײ טרײד. דעם איז ארבײטער איע

 ׳פאדערו::ען ;ע־,ערי:ע די שטעלען’ארױס
 אוד אױך ער דארןי גרײכצײטיג אבער

עײ מיט אומיטטאגדעז, ארע מערזוכען  ײ
 בא״ פאדערוננען דיזע זיך םילאזט כע

אויסקעטפען. םאקטי^ און גרינדען
 אוז ערשטע די װערען דארף דאס

 ״נײעם דעם פון אױפנאבע װיכטיגסטע
V*אםעריקא. אין טדײד־ױניאגיזם״

ר א ע ױ ר ע ט צי אלו עז ר
 יעפ־ כיא-יס פו; סטרײקער די מיר,
 עװעגױ, זיבעטע 525 יטאפ, קאוױץ׳ס

 רעזא^־ פאמענדע די אננענומעז האבען
 איז יטאפ־םיטינ: א אונזער בײ ציע

האי. נרײענט
ו I , * <- ו״ «■luiSp•* ידע ׳דעבס װ• ױדדטין

 פרײנד־, פאריטטארבענעם אויזעד פון םען
 הער־ אונזערע אין בען1י4י אײבינ װעט
 און פריידזײט צו יטטרעבעז װעלכע ׳צער

 געבויגענע מיט אי־ע יטטעהעז פיר ליכם.
 פאײרוסט, אויפ׳ן טרויעדען און ריעפ
 אדבײטעד באװאוסטזינעע vsk װאם

 זיך -טײדען דעם פיט ׳או;ז פיט פיהיען
 וג ױדדטין #ער—פי נ־־־ױםען דעם ײון
C'"ל״<

:קאפיטע דעזאיוציאנס
ביײער. לואי ־ייטגער, ־וד

 מאקס סאסאניע, :•אטיטא
טשער־ פערארא, לואי איײכעיל

 אסיסטענט גאטליב CVD ; מאן
באריטאק, זינניאז ; ^ערדאן

. > —0 V>*»

־1936 גמוחסמױ/ מ©ער פרייסמנ,
 באי ״װאנדערערס״ בחר,לינער
״םפארטא״ די דגען

*
; *־ האכןן .״װאנדערער״ ברוקליגער די

 סטארס חכח די םון הייף דער םיט
 ך* אינער זיג גרויסען א געהאט שבת טען

ivp*D W באריהכיטע 'D Vtv ׳ ב#יל 
 •01 *װאנדערער״ די סיארס^. די לער,
P* אײנס. צו דרײ מיט נעװאוגען בען

י תאט ״גאור׳ אײנעם דעם אויך  ס«פד- י
 n קיק״. ״סענעיטי א דורך געמאכט טא

« װאנדערער די םאר ״נאויס״ דרײ ע  זי
: און- )2( געיסאן pc געװארעז :עסאכט
|< נײפערד.

 • װאג• די וזאבען רעגען אין זונטאנ,
ײר געיטפייט דעדער״ ײו איױי גי  םיס גי

 n געסאכט האבען בײדע פראוױדענס.
 , אפ̂״ מיטען אין איז געים די גאולס. דדײ

רעגען. דעם צוליב געװארען :עסטאפט
 ־ n האבעז דע/ עלעקשאן דינבטאג,

 נוארק דעם מיט געיטםילס ״װאנדערערס״
 צן דרי> געװאונען האבצז און טיעם,
 גײס, הא<בער עריעטער דער אין איינס.
 אײן צו נעפאכט טיעסס כײדע האבען

 האכע] האילבער צװײטער דער אין ;אול״״
או געמאכס ״װאנדערער״ די  ׳ ״נאו^ס״ 2 נ

נײטט. גאר נוארק און
 די װעיעז בײטאג זונטאנ הײנטיגען

 ״אינדיאנא די פיט ״״פייעז ״װאנדערערס״
כחק״ פיעילד׳/ ״חאטארען א\ן פי״אריגג״,
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קװאליטעט העכסטע ױ מיראריױ לעגעז - קעסעל - סאוט אײז איז
 וועלם דער אץ ארנאניזאציע טאבאק גרעםטע די

 איינ• דתען אץ קעמעל. — םיגארעט אײן םאכם
 צו־ װאונש גאנגער חןר «ריץ נעהען סארט «ינען

 '1«דעען צו פעהיגקײט נאנצע די פרידענצושםעלען,
 עקםפערטען םאבאק פץ ארנאניזאזױע נרעםטער דער
וועלט. דער אין

 גע• ארויםנעבראכם איז קעםעל ווען טאנ דער
 נעפעלען שםארק ער איז םארקעט אױס׳ן װארען

 טיייא• חאבען יאחר יעדעם רױבערער. די נעווארען
 דעם אלם איחם יראקלאםירם רױכערער נײע נען

םינארעט. גוטען אײמױנען

 קמא־ אויסנעצײכענטען ®ון סעארעם א בלויז ־
 פיעי אזוי חאלםען און עדווערבען זיך קען יליםעם

עגםחאלט וואט םינאחןם א כלױז פרײנד. טיליאנעז

 קען װאקםען, װאם םאכאקען, אױסערװעהלטםטע די
 אנ־ וױ טעהר ווערען פארקויםט זאל ער פארדינען

וועלם. דער אץ םינארעמען דערע

 זייי און — םײנםטע די זײנען טאנאקען קעטעל
 זײ אז צוזאםעננעםישם, םאחיבטיג אזוי ותןרעז
 קײנ• לאזען קעםעלס דערעםען. נים ק״מםאל ווערען

װידער־טעם• םיגארעטישען א איבער נים מאל

 אין געפינען וועם איחר א« גלױבעז, נדר
 בעםטע דאס כלױז וואס חנאח פולםםע די קעטעלם

 לאדען םיר נעבען. קען וועלט דער אץ פיעסטע און
 אנ• יעדען פױם קעםעלם פארנלײכען *ו איץ אײך

פדייז. יעדען pe סינארעט דערען

קעמעל!. א נעהמט
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סעאטעד אידישען ארום
 טעאטער ונסטp שװארץ׳ס מ.

- גאלד זיד עפענט
קונסט־טע*־ אירישען pc טרוטץ רי
ג רעפיט-ציעס סאנט טער  נאנם »ון פי
 א אויפפיחרונג, ערשטער ערר »זי»
תחפוד״. ,<א נאלדםאחןנ׳ס לויט «*י<

 אונ־ נעםאבט װערען -עועט־ציעם »
 סארים אנטר״נער. עטלינע ™־

נ יאזאר רעדשיםירט, «תאדץ ױי  יע* 1׳«ו
 מרעגש . פאקין סישעל זעגען, רענט

ם אראנסאז »ון ״ז ו ױ װי ו  אז
ט' זײן *ו נוהנ ןיר  סאםילי־ זיינע םי

 עם װי סצענעײןאנםםרוקציעס. *ױםע
 אידישער דער זיך װעם אויס, װײזם

מן קונסם־טעאטער  טאשע עפענעז אינני
______ אםת• »ן אןיף

 ארויס־ איז וועלכער סע׳פיר, איזידאר
 *ו נדי סעאטעד, קונםם pc נעםראםען

 שאאאע־ דער פון רירעסםאר דער װערען
טעאנמד, אסםיאז אין טרו«ע ראמיװער

 נמא• שונםט םיט׳ז וױדער איצט איז
 װי םרואע, סאאאעראםיװע די םער.
 זיר איז נעטאלדעז, סריהער האבען םיר

ץוםאיען•

װערען״ געבױרען ניט ״בעסער
 ■רייס אוירװיננ pe דירעהציע די

 בײ אפנזשויפם חאט טעאםער שונסם
ד נים ,בעסער דדאסע א ■ינסקי װד  נ׳

 איז דראמע ראזינע די ווערען״ מירען
ר־ ד«ר אונטער נעװארען נן׳*ריבען ווי

 נעשעהעניע, װירשייכער א pc שוננ .
 אידיעע דאס אױפנערודעדם ה»ם וואס

זוריס. יאהר עםליכע םיס יאיה נױ
 אײםנעםיחרם אינניכזן וועם יעסע8 די

זועוען•

 •אסיגשר א װעגען סגעיט טען און ניים
אויםפיחרוננ.

11

 אנגא• טשערניאװסקי יאזעה
טעאםער *אבליק אץ זשירט

 יאזעןי םוזישער' . נאסאנטער דער
 אגנאזשירא 'ואך די איז טעעמיאװסיזי

ש נײעם דעם אין מווארען אגיי  םע־ י
 אויןי םארזנרינם ווערם װאם אםער,

 די שוין ערײבט ער עװענױ. סןשאנד
עי־ םים אאערעטע, דער םא׳- םוזיין  וו
ר װעט םעאטער דער מד  או; מפענןן זי
 םענעחטער, דעד נאידבעמ, לואיס װי

װ אהרז זיצען איבער, נים מדיז ע  און ל
אר־ דער טעערגיאײםקי.איבער יאזעוי

 ודים״ m אחן ״קינדער ליבינ׳ס
. טעאטער״ טעקינלי אץ

 א אחן ״שינדער ■יעסע לינין׳ם ז.
o אץ אויסנעפױודס װערט “חיים n טע״ 
 נראגשס. די אין םעאסער, סשװער שינלי

 אן איז ׳פסיש דעס pc ה׳נלדין חױסמ די
ע ?,n״o עיע;דע נ ןי ו o< ו re jr איחר 

n גליש o n o  j n j p i im jn .יא־ יתומים 
 האנמז שנייעד רעי און תעסיעד זעף

vov אין ראיעו װיכטינע 't i n.

סארא״אדלער מאדאם
טעאטער געניל׳ס אץ

 גריים סזנאטער ■ייעלם נענעל׳ס איז
o זיד 1טע n אויםצופיח• דאנערטטאנ 
m סארא טאדאם סיט איעסע נייע א 

 טאכמם •< הײםם: איעסע די אדלער.
 ײעט . ארלער פאדאם איז סדעהרער,

 נאכט םאנטאנ ראיע. חויאט די שיילעו
 אויפ^טען ווירער אדלער םאדאם וועט
 .“הארץ א ״אזזן נארדין׳ס יעשב איז
 נאיד־ דזשעני װעם נאכט םיטװאך און

P 'o r ערשסעז צום Tffo אייםטרעטען 
םײרער־, ״נאסען גשגעיס 1אי

ש«יל מאדיאקאמ
i n ,אידישער אײנציגער ערשטקר 

o ׳פסילט טעאםקר םאיארינענײז n «ם 
 עװ. צמ2 95 חיים, גיי®־ זײ? אין זאן

’tn s ,נייםאנ זונםאג און ענת אײענם 
 דנוס׳, m. נזנ׳אילם ותרם אווענם איז
 םעסער־ ,די סאוד• זוגי pe אריע1יא

v* <עד',nאי דינע o n w יאםעיו םיז 
 םי־ נעלבארם. ם. po םיזיה סאםלער,

 pprti םון א:דשירם1א םאנץ א נועט,
 ■ריי־ סעםינע צו בענעםיט — וואסשאװ.

זעז•
——»— -  ............ - - - ~

סקול דעדינעג גליקשםיינ׳ס
יארק גױ סמרים, גרענד 265

«ון קדיסטי בך*

_ _ *זנל
88

ר מןול רךךײ• •י
ג,_______ נ __ און קא»*נג ני

 pstס ליידי^ •ון יכעןib tfm »ין נרײדיע
ן וףיילדדזןנם ו i גירסעגפ^ •פי י n y f 

•רײחע. םעסיגע *ו נפ׳פגיפקן ומרען
p סקול די m יאתר גאנץ י אפען

HEALTH CENTER־✓ 1 ן . ♦ ויי >• י

, נאך ע נ ה ע  צײהן געזונטע<;'*^מע ש
דעם א*ן באלד זיך װענדעט

רעפארטמענט דענטאל
או םיז י.) װ. נ. ל. (א. םענטע! העלטה ױני

̂האר• טע4 ־ 222 דעי ־ *עקם י. נ. ׳סט.) וטע8 עװי

 קאבינעטען צאן 22
 םפעציאליםמען 22

פאך זײעך אין
 פלייט־ ראבער, ברידזע,

װ. אז. אח ארביימ,

אטעריקע אץ אםים דענטאל נרעסטער
טאםיליעם. זײערע און לײט װניאן םאר

 —אײנױכטונגען, מאדערנםטע
 ,נ נ ו ל ד נ א ה בא פרײנדליכסטע

ארבײט. גראד העכסטער

 דעפארםםעגם סיעגיעלער
 ־ ?ינדער אויסגלײכען פאר

 (ארמ«דאנ«יע) — גײחן
 באהמנדיצוגג, פרײנדליכע

אויסצאהלונגען. ײכטע5

 איץ עקזאמעײשאן
ן דאטה י י פר

לעוענם
װעכענטי דאלאר 200 ביו so פון פערדינען

כעריחםםער דעו־ אץ קורם א נעהכט

ל ע ש ט י ג מ נ י נ ײ ז ע ל ד ה ו ק ם
נארםעגט* סאי־ ליידים ןאן סיײו־צר קממי און םיסעס *רויצן, מנ׳ם. יח
י  m סמו̂ז •ימשעל י

מליײ̂ז •יםי?
מי w מרגיו דצוײנעג •יר ײי םי י ײ^’?י מ'יי \m יי
^ סוס» « ק ר י גארםינםם in• פ*ר ו י ײ יײ *39° י ,י

 .nnr BO 9wxm מגרמדפם
« # •ווי״ מ ײ סי ; , ײ

n ,םיסמםנז, גית וױחמז w o n .?חהויםיםפ

900

 *אומדירע

v t אר^יטפו•

IPWi yM| yoww __
•w  w ro w r* איז נפגפר rm ,nm e פס 

T ליינם ועוזר יויז t •וישןװלערנפן«

s r iJ S L S t י ע ע י ע
--------------lfy*< y • סײ׳ ■י

לצאסען. ̂ווקנס ײיז טאנ
-----m w i Jmvm m** ייפ■״ירי ײה

מ א א ריי ט ס א מ ח ^ ײ A ■י iw o WMW v e

I ג נ י ג י י ו צ ^ ? ? ש ם ! ל ם ח ן ס פ
m# נױ םםרים. טע37 יועםם r*M i סמ®• וויסאאנייו

M

 דער פון קאנװענשאן ױ
 די פאר ארגאניזאציע םרױען

ישראל. ארץ איז חלוצות
̂ו;,  דעם זוגטאג, און ״.גבת פרײט

 אין איז אקטאבער טעז31 און 30 ,29
רק גױ  ער• די געװארען אפגעהפיטען ̂י

 דער פון קאגווענ׳טאן גדינמוגס ״עטע
 חלוצות די םאר ארגאניזאציע םרױען

ײ. ארץ אי| ר ס ^  עחעטער דער איז ̂ד
 םוז יארק נמ אין צוזאםענפאחר םרױען

פרויעדןןרגאניזאציע. אידי״טע א
 פרױען די וױ יאהר 2 מנױע איו עס

 קור־ דער אין עקזיסטירט, ארגיגאדצאי
 די צו אוועקגעשיקט זי חאט צ״ט צצר

 ישראיל ארץ אין אינסםיטוציעס םרייעז
 חאט דאס דאילאר, םויזענט 15 צו ?לונ

 םאר־ צו געחאלםען פיצ כאדײטענד
 םרויען״ די באפעסםמעז און שטארסען

 וױנ־ לעצטען ימראל.ח אדז אין תבוצות
 גע־ דורכגעםיהרט ערפאאג טים איז טער

 דאיל. טויזענט 15 םאר האםפײז א ויארעז
 אר״ דער םוז עקזעקוטױחנ נאציאנאילע די

 באשיוס א אנגעגומעז חאם נאניזאציע
אנצוםא;״ צוזאםענםאהר דעם נאד גלײך

סרזוסם פװ פרעסערם
י ״ ײו מײעז י  אויסאנ״דזן ז*לט איהר *

י”י נײ 1ביח*ל«ע 1« ײײעיײיזסעג■ י
W 1*י 1*" M אוגז װעט איחר ײײל

עז ײ« חאמןן י

נעםופס| ה»נען םיר
צו עווענױ, סיגפםע׳ 123 1»

עונ פינפטע 321
פל*ר טעז1 םםריט׳ םער32 דער כײ

 עקס»רא ג«ויקסם1זווי תאבען םיד
עי סייניםײײ ײ  ■רעפצ; *י בייעמלער ײ
i •לאש װעלרוע*, >m .װײע  חא״ םיר מלי

 םאר• אין סאיםלרם בעס*פ די אויד נעז
צ מ®״ מנ  ן.rrנכMרMג א ס♦• ס•♦• •י'
ד . םיושמס. ®ינקינג ױי

י ל*יעז רםי  דעזיײ ירעסערס, ילע 1זי
ו נערסיון.באסעס  נײע די ?עחן קוםען י

ן םאדעלס ו לעד װײער די י  וןM בח̂נ
I װילקאמען יײנען ילע ססיסערס

r אםעױסען די s  w e 
 פרעסכזרד װעלװעס

מםפאני
נױ עװ״ נ»טע-פ 321

 .6651 און 6650 אמאאנד :טעלעםאן
אםענדעם שנעל ארדערם ,קאונטרי

 פרויען- די םאר אקציע גרעסערע א גען
 יעצטע ײעיאל. ארץ אין אינסטיטוציעס

 גע־ אײעמע״עיקט קײבעי דורך איז װאך
ארץ־ײפדאי. איז דאיאר 759 נאך ײארעז

 נע־ אױפגעטאז אױך איז פיי זעהר
 געביט. ארגאניזאציאנס דעם אויןי װארעז

 נאציא• א געװארען אויפגעבויט איז עס
 קילױ 30 גענויע םון אמאניזאציע נאיע

 נא- םון מיטגלידערשאםט א מיט בעז
 ארגאניזאציע די טױזענט. צו הענט

 ארגאניזא־ לעבעדיגע א אז יעצט םיחרט
 צװעס דעם םאר טעטיגקײט. ציאנס

 װעלכע ױדיז, סאפיע ארום יעצט פאהרט
ח םון כאזוך קורצען א אויף דא איז  א

ישראל.

$tf)0C,000צוסשמפק כדי נןהלען
p^virjntts

•f זזײי* ̂וואמין!׳י רװ*ם ווילוי

 M נים ווי דיmwmשסוגות?
וי זייות סינס

tfr. יייו h ופארקיחמנג 
■#מוי

W nאיז n
03 U . ינס ימיוע̂  ״

ס«נ t אין Vm י  שסאיל 07 ,נךינ.
זײ•7נ m נ*ר יוזיועע, in סt ,k - T _ ״ fאייד ס on מן- אתאגיזם itvjkj ■n orwoMr סן אײאר ז7זברײננ70וחרי סחיספ n pewr ןס

«i ויו יארף n׳o מיקיחיונגזס. «« w קרהיחמנג רי חי■ ddks יס זיד on ו*אסײימ7סיסר»נ וי

v i פזז u  mp■§ »וו
זי7נ jrow of07<י 1יי

דפ יסזס ך סיסײ מ?ם סיסרפנעדורמ ̂י

ר7ויל ז*יס pro

7or> _ 7* ױסס ניײמ סMr 
 די זיר ס7ײ ניםני

■ינר• ררסניםמו נ

ס 30 פרייז

א םני מ סחעע מ

 צװעס&פשנ

סהעע רלי װחײפ

ג םער נ ױ
 ראדיקאלער עםארקסםער אח גרעםםער חןר ײין

ײעלסס דער או̂י ארדען ארבײםער אידישער

oô^$2 — פארמאנט )ooxo 
 83,000 ־- גדטגלידער

740 — כרענטשעם
k י t

ג דלר ד ל ריננ ו י
 עקאנאםי• װיכטיגןן דען
Mwr 438? ■אלייײאח «ו

 ל־1? י7ד *יו רינג ארג דער
ײ  אידי״ דעד פין מנסאר «
W ײ ג בפײעגונג. ר78•י

 אידי• אײגציגער דער איז ױע ארבײמער דער
 םאניטאר* אײגענעם אן האט װאם ארדען, שער
נדטנלידער. קאנםאמפטיװ דינע םאר מם

is• עלטער אין ארייעענוםען ווערען םעםבעדם  p בת
יאהר. 45

11» נלײו ייד שליסם םיסנליד. שיח <יט נאר וייס איחר אוינ

:יחמי׳מ ייד |Ni*p(<M *•ו
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io לאי»ל *,nr קאטערם חגר אין
שעחגקער. ב. ס. פון

*®געיײגט. ױבייעאום-מײערונג

^ Q8oecsoeoeoeoeeeoeo6QeceoKK(c&

וגעי״
 קא• *רינחשפענסס ױבייעאום די
 פארגוסען דיענדיג ,10 יאקאל ®ון סיטע

 ױניאן דער כוחות אי» סים חעיםצן צו
 סםרײק, קלאוקסאכער דעם געוױגען צו

 -f״c די א»יײגען צו נאמלא&ען האט
 no ױבילעם יעחריגען 25 דעם מון רוגג

 פארקױ נעזאיט חאט וועלמנ ,10 <אקײ
ם מען דעצעםנער. טען12 ת

 עס דאס רעכעגט, דוביגסקי ברודעד
ײן סעגייך וועט  די דודכפיחרען צו ז

 יאזיןר. קוטענדען םון אנפוונג םייערוגג
 האט חאמיטע אואגדזשםעגטס די װעז

 דעם םאר ילעגער מאכעז אמעפאגגעז
 דוביגס<ןי מענערדשער האט יראגראם,

 אונטער״ די אז םאדשיאג, דזןם געםאכט
 די כדי װערעז איגעלײגט זאל נעסמג

 אװעק־ נים זאל ױניאן דער פון ענערגיע
סטרייק. pc װערעז גענומעז

 האט קאסיט׳ע אראנדזשםענטס די
 דא־ דעם אוםבײטען צו אײנגעשטימט

 דע־ טען12 םון דאטום דעד ײעז םום.
 גע״ באשטימט לכתחילה איז צעמבער
 דא; ביז אז גערעכענט, םעז דזאט װארען,

 געסעטעלט, זײן שױן סטרײק דער װעט
 םײע־ דאיעלטע א זײן װאלט דאס און

 לא* פון ױבילעאום טער25 דער — חגג
 םון שלוס ערפאלגרײכער דער און קאל,

ױ אבער לאנג אזוי סטרײק.  דער ו
 דער גלויבם םארצױגעז, זיך האט סםריײן

 װינשענסװערטה איז עס «ז קאםיטעם,
 נעת־ אויוי אוגטערנעםוגג די איצולימען

 pc אומבײם דעם אוישער םיזאן. סטען
 ווערען געםאכט ניט װעט דאטום, דעם
 דעד םיז םארם דעם אין 1ענדערונכ ?ײז

 בא־ אדינינעל איז דאס װי םייערונג,
געװארען. שטיםם

 טױמ דעם איבער טרויערמ 10 לאקאל
דעבס. װ. ױרזעלן פון

 דעי איבער באװעגוננ ארגײטער די
 זעהר געםיהלט זץ־ האם וועלט נאגצעד

 דעם פון םױט דעם איבער עחטיטעדם
ר קעספער, ארבײטער אוז מארטירער ״  י

 נע־ איז װעלכער ,דעבס װיקםאר דזשיז
אקטאבער. טעז20 דעם מטארבעז

 גאך האבעז מאסען ארבײםענדע רי
 וועל־ םיהרער, א געהאט ניט גײנםאל

 װי אויםריכםיג מעהר נעװעז איז כער
 דעבם איז םאל צװײ דעבס. װ. ױדזשין
 טעטינקײם זײן םאר פריזאן אין נעזעסעז

 עריטטער זײן םידזרער. ארבײםער אלס
 מיט םארבינדזננ אין געװען איז ארעסם

 די װען ארבײטער, באהן פון סטרײק א
 סאידאטען אנגעעטעיט האט רענירונג

 רעגירונגס־ די סטדײק. דעם ברעכען צו
 אימןר־ נעקענט ניט האבען כאאסטע

אי; םארמייטט נעװעז עדיאיז אז צײגעז,
 פאר־ איהם האבעןי איז םאדשװערונג, א

 ״קאנ־ פאר מאגאטען 6 אויןי עיקט
.,קאורט־ אװ טעמפט
 פאוי־ עד איז מאי צוױיםען דעם

 א מיט פארבינדונג אין געווארען משפט
 םאר־ איז :עהאיטען האט ער װאס רעדע,

 סטען דעם צײט, טיחטה דער םוז לויף
 ער אהײא. קע;טאז, איז ,1918 ױני,
 10 זיצען צו געװארעז פארפױשפט איז

 פוז פריזאן פעי^ראיעז דעם אין יאחר
 אפגע־ איז ער װי נאכדעם אםלאנטא.

 באפרײט ער איז צײט, יאחר 3 זעסען
געװ#רעז.
 די אננקלןומצז איז עם װי גלײך

 טענעדזשעד האט טױס, זײז וחמען גײעס
 םאלגענדע די ארויסגע״שיקט דובינסקי

 קא־ מדס. אלמגד,, דעד צו טעלעגראטע
 מיט־ די פון ;אמען אין ״דעבס םערין

:10 לאקאל םון גלירער
 נא,- לײדיס אטאמאםײםעד ״די

 דער םון ,10 לאקאל סאםערס, סעגט
 װאיר־ גארםענט לײדיט אינםערנימסאגאל

 צוזאמעז ?אפ דעם בויגם װגי*ז, קעדס
 1אי װעלט אדכײםער גאנצער דער מים

 אונזעד םון םויט דעם איבער מרויער
ױ קאטעראד, און ברודער באליגטעז  י

p m i ארבײטענדע די דעבם. װיקםאד 
 הא• וועלט גאנצער דער איבער מאטען

 ווען םאמוסם גרויס^ א נעליםען בען
 שטי־ די געװאחנן אײנגעמטיים איז עס
 אויט• אלעס האט וועלכעד דעם, »ח מ

ױי איז און געאטעוס  םאחפײןט מאל צו
irH m w ארב״טער די כדי •ריזאז, אין 

מז קאנעז ז#ל*?  נצזעלזאאםסלײ וײ נעװי
 דעבם וחנלמר ®אר געממפינקײם, מ

 גאנצע די געקעםםט נדאװ אזױ האט
ה צו צײם. ײ ײן י  כױ־ תזונעז איםנח, ן

n rw  InW, י וחנחחננד דאס  םוים מ
d ip בא- אי^נר *וחנטנזגרויבם אײך -םון 

p את קאטיאניאז, ייגמעז t
מז גאביימןז ^יסם ע  נ^ד וחנט און י

a® »לץ r t  t r v r ארב^םער־אלאס *V 
p n «דעםא• אעתסםרחניוןר ,®וסי תאסו 

, ג♦
ם ^ןסאלגאט^סעד ײדי  נאדםענט י
י. װ. נ. <ג א. מגיאן, i י■ 

 ®ילע מאכען קאמערס דרעס
קאסולײגמס.

w פון אגקוםען דעם מים o סיזאן 
 ארײה אויך הומען טר״ד, דרעס דעם אין
ױ  שאמ®• צאחל <רױסע א געוױינליך, ו

 צד גל״מנר ניט דער זוענען לײנטפ
 באלעגאטים, װענען ארבײט, םון מ״לונג
 און ארנײט דיער אלײן ׳פגײדען ווערכע

 װעל״ אוםגעזעצליכסײטען, אזעלכע נאך
 איז סיזאן. סלעק אין ■אסירען קאנען כע

או ®אדנאנגענער דער םון םארלויןי  װ
 אױסערגע• אן ערהאלטען אפיס דער יראט

 •jm קאמייײנסס צאזזי גרויסע ונײגייך
ארבײט. םון צוטײלונג גיײכער ניט גען

 די זץ• האבען ̂ןעאער אײנעע איז
 אדומגעזעהעז, אםאל מיט כאיעבאטים

 זיי םאי האבען װערכע קאטערס, די א?
 ביזי גאגצען םון פארלױף אין נעאדבײט

 איז ״קאסיעטענט״. ניט זײנען סיזאז,
 װעלכער באיעבא*, דער האט ?ןאי אײן
 קא־ זײז באישולדעען נעקע;ט גיט האם
 ארונ- געװאיט האט ער װעלכען טער,

 ״קאםסע- גיט איז ער אז טעױעיקען,
 דאס אורזאך, אלס א;;ע;עבען סענט/

 זײנע ארױסנענומען האט קאטער דער
 ארבײט זוכען צו צװעק דעם מיט טולס

 אלײן איזא, האט, און אגידעדמ, ־ ערגעץ
 דיזער װי אזױ דזשאב• זײן םארלאזען

 םרן ױדיסדיקציע דער אוגטער איז שאפ
 םאר־ םראגע די איז אסאסיאיי׳מאן, דער

 חוייט דעם םאר געװארען ;עבראכט
 גע׳טענה׳ט אױך האט װעלכער קלוירק,

 דער אז באלעבאס, דעם מיט צוזאסעז
 דער דז״פאב. דעם םאריאזען האט סאטער

 האט באיעבאס חגם פון פארשטעהער
 רער אין אז צװעבען, געמוזט אבער
 האסער באטרעפענדער דער זוען צײט
 אר־ זוכען צו אפ5? דעם םאריאזעז האט

 נעארבײט האט װאו, אנדעױט בײטער
 דער אין װעהרענד קאטער, אײן נלויד

 .די דרײ. דארטען ארבייטען צײט ביזי
 טאקט, דעם אױוי אננעוױזען האט ױניאז

 קא־ א א«האיטע| ניט לןען סײנעד דאס
 אין וױל, עד װאו ארבײטען םון טער
 עס װען צײט דער איז #צײט םרײער זײז
 אין איהם םאר אדבייט קיח ניטא איז
 פונקט היין ניטא איז עס און ?&אפ, זיין
 אזא םארבאט װעלכער אגרימענט, איז

האנדױננ.
ײ זעהר אבער שענחט אפיס דער  װי

 קאמפ־ אזא צו אױפמערקזאמקײט גינ
 אז איבערצײנט, זײגעז מיר װײל ליינט,

 א•־ אן אװעקשיקען ניט װעט ײןאפ הײן
 ארבײט געזוכם האט ער וױיל .הײטעד,

 פון םארלויוי אין שאפ אנאנדער אין
 איז פאי איצטינער דער סײאן. סלעח
 דעפ מצד מאכינאציע א געװען ביױז

 אר־ א; פון ווערעז צו פטור באלעבאס
 צײט :אנצע די האט װעלכער כײטער,

 ױניאז אלע אז ׳דעם אויזי בא^טאגעז
 אפגעהיט ׳עטרענכ זאלען באדינגונגען

אפ.ש דעם איז װערעז

 אונזעד םון םײערונג עדעפנונגם
 פױיטאג, םעזאן עדיוקיישאנאל

נאװעמבער וטען9 דעם
)1 ?ײ• מון )(פזלוס

 סיםםאנײ. יארק גױ דעם ®ון טיטגלידער
 בא״ די סיראהא, םאדאם און ארקעסטער,

 ארטיס־ דיזע אפערע״זינגערין, װאוסטע
 ®ראגראם ספעציעלע א צו גרײםען טעז

 וועלען רעדעס קורצע או\ענט. דיזען שאר
 אוגזער םון לערער םון װערעז :עהאיטען

 ײעלעז װעלכע ארבײטער-אוניװערסיטעט,
 בא־ און װיכםיג?ײט דער װענען רײדעז

 ?אנ־ דער ארבײטער־בילדונג. פון דײסינג
 א םיט ווערען נאכגעםאלנט װעט צערט
 בעגד־ א װאו דדשיםנײזױם, אץ טאנץ
̂פילען• װעט מוזיס

״םאידער־ססעדױל״״ אכט־זײטיגער אן
 ווע־ צוטײלט וועט קלאסעז אונזערע ®ון
 װעט רעסעפ״פאךקאסיטע די םרײ. רען

 אונזער םון טיטגלידער םון בא׳פטעהן
סטודענםעךקאונסיל.

 טײ דורך בלויז זײן וחןט אײנטריט
 םרײ באקומעז קעז מען וחנלכע קעטס,

«p עדײסײשאנאל־דע־ אונזער פון אםיס 
 סטריט. טע16 װעסם 3 ®ארםםענט,

v װי י o האבען p ir באםערסט« נוריחער 
 ארבײסער־ אונזער pw קורסען די וועלען

 א טיט אנסאננען זיך אוגױחןרסיטעט
 גאזועכד טען13 דעם ,nor ®ריהער, װאך
 װא״ פוז 530 רום p* בײםאונ, 1:15 מר,

חיײטתול. אוירוויגג ^גגטאז
 נזד איהר װעם איעצעלהײטען מעהר

דער pא ®לאץ אנדער או י1אוי ®עען
j *

v חי *ײזר, זזײסס t  o in ojr ̂ס ר♦ אנסװיקע
מ מ  אפעײקאו איז כאוזצנוגג ■רנייםצי ייי

אינסערנ״ממאי דער #ח נזמימת די מוס • ־ ־־ ויע© w» »וו יעוזיז, יזייס .m na ימיאו, ײאימרס גוןיסזמס יעייס

י’ א ״ ״ ׳ f י T״״ ״ r י ׳• r - ״ — ’— r

עו *ין ס ױ ד א מז ע מו לג #י מ עו
קיאמען. עדױקײ׳«*נ«ל עפענט ױגיןזן

 אוניער tie פיט1טע«טער*נענ׳ דער
 פי• אין ױגי)| דרעסטטמר און וױיסט־

 איז ןושט^נער, tK320 דעם רעדעיפיע,
 •;h treys ערםאמ, גרױםער M נעװעז
 ;ערענענט. ׳שטאוס ח*ט טװענט יענעם

 |1M ג«פטפט נעװןן איז טעאםער דער
̂וט עויס דער  פמוזירט. טטטריו זיך ח
 נע• נענעגען »־ז טעטטער־נעניפט דעד

 יו־ דער פטר פפנר » שפפען *ו װטיען
tג r ט׳נטינסײט, * עדײסייטפנעה םאר 

o y it פפר אונםערנענומען חטט ױגיפו די 
ווערען שורסע! יייז היפסעז םעזאן. חןם

o מ־ט tva«ny פרפנדפװט r t ו״^  לײנ
i n  r n r ? « p .»פיל«ד<ל»י

 ti» ״•■*11 פיי^חויויפר חןו »ין
w o r nיו<י•! נ«ר IW” t • ג ו סי ׳ ף י  ױי

i r n y n  in p y n y o, נ«ר• o n  IJW11
«ii•  fM»” pj’ » jw  r n t i  w  n י ו ײ

t ױגי•) פד »............— m i סיר m y n נע?סטען אין 
i • נומער r r m o ט ריג n (1• נן i v■ 

ד אייד* טער «««י t ׳ר*י «  n w r p y o 
a r • iw»׳ עו •?.pי ip w i•  i >ני«׳ן»

iy ׳e y ie, פי ער I ז f l j f i r n •  tvs«p ן י  י
”B״<ער<נטינ נוסעד חיינטינען P,״

ױניןן יוניטי ל, ױ־ ס מ מ׳ מ גענורססמנ, מ
r דעם ,*װסגס שנה a w  IPP12•*

א מאנהעמען פון באל-רוש גרױסען דעם אין חױז א«עי

 קא־ א נעװארען אױסגעקליבען איז עס
 הײג־ האבען װעלכע געסטע, די פין מיטע
טי די באזוכט זומער טיגען  צו הויז ױ:י

 געװע־ איע פון רײױניאן א דורכפיהרען
 נזער1א אין געסט צוקונפטינע און זענע

 םרײנט איע םון אױך װי זוםער״חײם,
טי״ דער םון ױני ײ און אידעאל, ״  הא־ ז
 דורפצוםי• אראנדו׳סמענסס נעטאכט בען
 אין סארקוכיען װעט װעלכער טאנץ, א רען

 דעם אװענט, ישצת געבורטסטאג, ליגקאלנס
 ■ראכט״ דעם אין ,1927 םעברואר, םען12

 איערא סאנהעטען פון באי־רום פולען
עװענױ. טע8 איז גאס טע34 הויז,

די• אויסנעקליבעז האט קאכײטע די
ײי באל־רום, זען  ׳שעוד א זעהד איז עס װ

אונזערע דערמאגען ײעט דאם און נער,

D דער ווענען געסט ^ M n rr אונזער םון 
 די• האם ׳דעם אויסער אימעניע. ױגיטי

 פיאד אױסגעצײכענטען אן טאנץ-זאל זער
 גענען װעט טונ ױם דיזער טאנצען. צום

- צו געלעגענהײט א םרײנט איטע אגי  נ
 װע• אנדעדע און פרײנט^אםט, זײער ען

נאחאגט״עאםטען, ;ײע *צליסען קענען לען
—ניט, טאנצען װאס די אין טענצער,

 איכער• ;רױסע א ערװארטען קעגען איע
 ■ראטינעגט/נ װאו אװענט, דעם רא׳פוננ

ײ א םארישטעיען װעיען הינסטיער עכעי  י
לצנען. ױניטי םון בילד גען

 לינקאלנס פון אװענט דעם רעזערװירט
 םעכ• טען12 דעם ״עגת, — נעבורטסטאנ

מ! אונזער םאר — 1927 רואר, טא

 םכי־ייסענדה פון פדױען פון םיפיננ כר«נסם
ערפןע נרויסעד א סמממגער

אונ־ םו; פרויען די םון םיטינג דער
 װעיבער קראוקםאכעד, סטרײסענדע זערע

 ״שבת לעצטען געזוארען אפגעהאיטען איז
 פאראס, פאינט האנטס אין בײטאג

 באזוכט. נוט זעחר געווען איז בראנהס,
 םײנע א נעװאדעז דורכגעפיהרט איז עס

 ־2®ר פון באטײיינוגנ דער מיט ®ראגראם
 גע- זײנען עס און ארטיסםען, םינענטע
 פאר־ פון רעדעס קורצע געװארעז תאיטען
 דיכ־ האבען װעיכע פערזאנען, שידענע
 און סטדײק דעם פון יאגע די קוטידט
 װעדע; צו םרויעז די צו אפעלירט דזאבעז
 צ מענעד זײערע העלפען איז אקטיװ

 הונדערטע־ די סטרײס. דעם נעװינען
 :ריםינ: דעם ביי זיינעז דוערכע פרויעז,
 הארצעז פולען מיט׳ן זיך האבען געװעז,

 יי׳ דער פון אפיר דעם אױף אפגערופען
 ס׳האט און שטיצע מאראיײטער פאד ניאז
 צו פרויעךקאמיטע א ארגאניזירסט זיך

ארבײט. דער אין העלפען
 א דורכ^הרען םון סאמבינאציע די

 איז קאנצערט א מיט צוזאמען מיטינג
 האט עולם דער נעיוננעגע. א געװען
 פון די׳לײסטונגען אפגעיטאצט פיל זעחד

̂גן װעיכע ארטיסטעז, די  באטיײ זיך האב
 טראנען וועלכע און פראגראם, איז ליגט

 ער־ פרן דערןהינזיכט איז םיל זעהר בײ
 גרױסען זײער V* סטרײקערס די מוטעען
 פראנראם אין אנטײלנעמער די קאטןי,•
 באס,—םייריפס דזשײםס :נעװען זײנען

 םרס. או; מר. װײאליניסט,—בערג אברהם
 איױעער דער םיז אקטיארעז *— בודקין

 — פארטער־מילער רעי אסטיאדעךױניאז,
 סיבאל- סעמױעל סאלאראטור״סאםיאנא,

 — פוייפער מארקס און טענאר ־־־ ססי
אקאפפאניסט.

 הא- װעלכע פױיען, די פון םיטינג א
 קאםיטע דער אין זייז צו אננענוכחןן בעז
 אפנעהאל־ איז סטרײקער, די העיפען צו

נא־ טען3 דעם מיטײאך, געװארעז טעז

 אק אװענט, אין אזיעער 8 װעםבער,-
 דיוען ב" בראנסם. ראוד, באסטאן 1347

 חנזא״ א געװאדעז אנגעגוםעז םיטינג־איז
 די םון ®דױען די ®ון נאםען איז לוציצ

 חנד מיט צוזאטענהאנ; אין סטר^קערס,
 אויס- אױך זײ;ען עס לאנע. .יעיפאםענער

 וױיטער״ םאד ■לענעד געװארען געארבײט
טעטיגסײט. דיגער

 באשלײ ארבײטער גודס וױיט
 ןיפאר שעה 4 ארבײטען צו סען

פטרײק קלאוק
)1 זײפ ®ון (*לוכ

 בא־ דעם סיט אוץ גייסט ישעהגעם א
 ■דעזײ פון [צ,ז1 די אויסצופאלנעז ׳פלוס
 יעדער — איז און^דאס זיגטאז, דעגט

 פאדלױןי אין אלעס טאן זאל פעמבער
 טא־ צו מאגאטען פאר נע?סטע די פון
 ׳שעוזגער, או; ?סטארקעד ױניאן די כעז

 בא־ צו זײן אים״פטאנד זאל זי אז אזוי,
 פח אטאקע װעיכע אײיגענד געגענען

 איז עס באלעכאטים. די םון זײט דעד
 א רוםעז צו געװארען באיפלאסעז אױך

 בײ גענעראל־סעםבעד־םיטיגג, צוױיטען
 אנורד זאל זיגמאן פרעזידענט װעלכען

ײז זענד  דורכרײדען םעהר זיך זאל און ז
 V* יוניאן דער םון יאגע דער איבער
ילענער. װײטערע איהרע

 םאכט ױניאן דעד םון אםיט דער
 לאסאל pc מעסכערס די אױפםערקזאם

 םיער די םון לוסrבא דעם אויף 62
 חלאוק־סטרײס םאר׳ז ארבײם שטונדען

 די םון ארבײטעד די אויןי נואדערט און
 םארבינדונג איז זיר שטעלעז צו שעפער

 אױסאר־ צו צװעק מיט׳ן אםיס דעם םיט
 װע־ װעימנ ■לענער, נויםיגע די בײטען

 בא- שא® יעדעז כײ םארערעז זיך לעז
 א| םאר באשלוס דעם מאכען צו זונדעד

, ערםאלנ.
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Buy Union Stamped Shoes
W « a s k  aO m em be rs  o f  o rg a n ize d  la b o r  to  
p a rc k a a e  •hoes  b e a r in g  o u r  U n io n  S ta m p  
o n  th e  ■ole, in n e r-so le  o r  l in in g  o f  th e  shoe.
W e  a s k  y o u  n o t  to  b u y  a n y  shoes  u n le s s  y o u  
a c tu a lly  see  th is  U n k jh  S tam p .* v *

Booti A  Shoe W orkers* U n ionAfllUt«l with (Im AewW|« VMtntlwo of Labor 
M i  9UMMK® • T f l lC T ,  BOSTON, M A M .COLLII LOVSLT l ĈIMIUI L
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N e w  Y o r k ,  F r id a y ,  N o v e m b e r  12, 1926 1926 , !*װעםכער םער12 רייטסג, •

םעטעלמענט. ®ולשטענדיגען h ניז אנגעהן וױיטעך מוז סטרייק־טעטעלךט נאנצע די
י ל ............ נ

̂מענט *־לשטענדעער א ־בת װערען. געמאכט וועט סעטע
אן ש ײ א סי א ס ס ױ ®ת א ר ע כ א ש  ח

ע ל ע חנ דדלה צי ד ם א ר נ ע ט די ו

» •*mmp urn / p ** p m m imp w ar , ^ at |f \p «1*0 י 
פינאנ־ םון זאמלונג די — פאר׳עקשנ׳ט. אלץ נאך ־יבם  

וואך דער אױןכ בלײבען דארםען סטרײקער אלע  — .

 באסאנט זיינען דינסטאנ און ספטאנ
tryn נעמכם y i 1אי נייזןסען מיכםינע 

«*יע.1סיט P’noo pia>p דער
»ננ ניט חפט עם *ו געממען, י o נ r 

ױ  *װי׳פען ?•נפערענמן םפרמעיע די ו
•!1י דער o און ני r סאונ־ אינדאםטריעל 
 • טיס נעײארען, ••נענראכען זיינען םיי
p• װאכען «אר h i, װעל־ סענ׳שעז, די אין 

 *ונוים־ נעורעז םעטינ םריחער זיינען כע
i r r v D ׳ דיBטרייטענr ,האכען *דדים 

i זיר r ’ i i ם. ,׳ער 1« נעמםען  עס *רניי
ogn ויך n r ’ i i זעיגע די •גנערױבען 

t אחיו; נעחן •חער, געחן געמיכםע, r r 
o םיט r ,ט רעדעז *ד  עס ביז יענעם, ני
ײ איז i נעיװנען ז m i ים•1נ1* »סאל 

t r r v o ■ םטױפםעחער ••י־ n r  lie ױ  י
npnpom •אל • םיט ניאן ue סיו o r 

 האט tvs אח האונםיל, אינדאםטרי?<
o< ספ«רםאל,1א r ,פי*יעל, ניט חײסט•

t נעגומען r r םאר נאזיס א װעגען « 
 די •בער סטיי׳ק. דעם tie סעםעלמענם

 צוזאםענקונםטען אומםארמאיע ערעטע
 ממשית׳די־ עפעם נעבראכט גיט האנעז

o ותנעז זיין זאיל עס געס, r װאס iv 
4ב«ריטע
ר ה^ט ײאך לעצםעי םון םוף ביים  זי
d לאנע. די נעבינמז p אז נעהייםעז, האם 

 נ?וױסער א iv מעז1.געפ ׳פייז איז סען
 פונפטען הױפט די װענען פאר׳עטענדיגוננ

o 1אי r און שטרייט D ip די i iv” 
 :עהן ׳שוין tpjgp צדדים שטרײטעגרע

ר ת סאנםע־ פארםאלען א iv אס*ל װי
n r.

 ליקאונם אין איז מיטאנ נאר מאנטאג
 פאר- אינטעתיישאנאיו נזער1א פון חם

p םיטיננ א נעקוטען ivD iPP ipp i r  (io 
i םיז r אויוי פאםיטע. סטרייפ נענעראל 

i r געײ•* ם^מעל-ינם איז םארזאמלוננ

אינםע■ די אץ סלזולאנו אין נאראןז םעסרעםאד
ססױיס סיאוה פװ דעסהו

̂זאן סטײם אהיײא  די חעלמען צו קאנמערענץ א רומם לײבאר אװ ®עדערי
 מעם־ ספעציעלען א רופט באארד דזשאינם קלױויאנד — סטרײקער.

בער־םיטינג.

 אויח םארנעקומעז איז עס װאס אלץ, רעז
 און צוזצמענקונםטען, אוםםארטאלע די

 שוין זיך האמ מען פונהטעז װעלכע אויןי
 םאר־ דער גאך איז געאיינעט, םארלויפיג

 דינס־ אז געװארען, באיןאנט איז זאמלוננ
 טרעםען זיר ױניאן די װעט אוחננט טאג

 םאן־ א צו קאונסיל אינדאסטריעל םים׳ן
 םאר־ צו פארזוך א איז קאנפערענמ, מעלער

)2 זײם אוץי («לום

 כןך פאר ג$םינײש$נס
 ױיניןאוס דער אין אםפע

ד םאכער 20 לןמ. 4»יו
 דעש אװעגט, דאנעױפטאג חײנט,

 אפגעהאלםעז װעט גאװעםבער, טעז11
 מעמבער גענעראל ספעציעלער א װערען
 ױניאז םאכער ריינתאוט דער םון מיםיננ
 םארקױ װעט םארזאמלוננ די 20 לאקאל

חאי. יײסעאום םאנהעטען איז מעז
 נע־ ײעיעז פארזאסלומ דער אויף

 נא־ לעצטע איז ערמטע װערען מאכט
 בעאםטע, יאקאל אלע םאר םינײטאגס
באצאהלטע. ניט און באצאחלטע

 רײנקאוט דער םון סיםגלידער אלע
 גערר װערען ,20 לאסאל ױגיאז, מאכער

 בא־ צו זיך פארזאמלוגנ, דער צו םעז
 רי סאר נאמינאציעם די אין טײליגען
 ברידעד די לאסאל. זײער pc באאםטע

 סומען צו געבעטען װערעז ^װעסטער און
צײט. אין

 נעסט לײנאר m פעדערײשאז שיקאגא
סטױק קלאוק דעם לפעזהע םיכטיג דך

 ה»לם — שיקאגא. אין פאחאםלונגען םילע אויף האכטאן װיים־פרעזידענט
ראדיא. דער אויף םטרייק קלאוקםאכער װענען רעדע » אױך

i» o r p p o דינס־ איז כאראזי אברחם
t•■ םארנאכם טאנ r n a c v i סליװ־ אץ 

j ,אינטערקם?ן די אין יאנד t it פם»•1פלא 
ר >י םםרייס. מ

!  םםיים אחיי• די האט סיטװאך פ»ר '
. .t g m r p o אייננערוסע( לייבאר אװ • 
n י r p o j g p  r p ’»p»o, באםראכםען «ו 

o חעלמז iv מי םיסלען p סלאױוםאכער 
n מסןי. g o rp p o װ«ם נארטוי »o r i’* 

t n די n r p o j g p ו זעחן, אח  חילןי די •
ניער. וואס tpoip זאל

י חאט אװענם דאנערשםאנ פאר  ו
n נאארד דזשאינט r  no און פלאײד 

סממר •! דדע תי  אײנ* פליװלאנד אין י
J • נערוםען r ip jw  i r r m o םעםבער־ 
n װאו םיסיגנ, r נמ ’•pio>p  i p r 
o סםרייפ n נאשפיטכעז t r p i i. סעיד 

t r * o r n •  opn a r> M  i a o r םאר־ די
 ׳ב•־ ■ •■נעבען דארט opn ער זאטלתג.

o ריכם r  lie םאײ איז פאםפס־«אאץ 
t חילוי, wװ ל»«ען r r v r r  iv

rביז םטרייס נאנמן ם iv זינרייכען א 
o ערװארםען אלז• tpp םעז ענד. r םעיד 

 קלמואאנד איז באזור באראם׳ם רעטאר
opn נוםע בריימען tPO«o?iir.

n אין ■ל»מ צװײטעז 8 אויו• r ײ  ץי
 ׳שילאנא די דאס ריכטעט,8ב װערם טזננ

 פדי• שױן האט קייבאר אןו םעדעיײשא:
iv 8 באשלאפען העי e b t  iv סו־ נרויםע 

 נױ איז טטייײ, סלאות םאר׳ן נעים 1ם־
 ז,8זינמ ■רעז. םון נ:8רי8ם אויפ׳ן יארס.

ס איז ס פרעז. װיי ױ  לעצםענס ן8האכם ױי
 אי; העלםען צו שיסאנא אין •פנעפאהרען

n r נעתן סיר כעת און ארבייט div 
o r e בא־ םיר האנען צײטומ דער םיט 
tw 8 קוםען i ip באריכט pE םעטי:- ײןז 

0”P•
 נעװען אנװעזענד ער איז פרײטאנ

ױ1א n י r אייננע־ איז װאס סאנםערענץ

 פעדעוא־ אינםערנאצי^נאלע *ון שנײדער דײטשע
הילןז שיהפ יור»פ אין הלײדןרי^רכײפער צמןפװסי

אייראפא. ג«נץ איבער רעליף־באוועגונג ארנאניזירען «ו אן זיך שלאנען

im אסיס אין איז װ*ך לעצמע  no*
פז אינםפמייש^גאצ זער  עתזאלטען ױני

r די no צושריםט ■ נעוואחס p n־•« 
p די no םערס ,p ro * n״>n r ארבייטער 

p » * tn rp o ײ בערלין, אין » או  םעלדעז, װ
no P* די דאם 'v s n a n מניי־ דייטשע 
i r 1,190 ■ געזאמעלם חאס no vo id* 
io די סאר o״r * p p אין סצאוקםאכער 

ױ יארק. נ

ײן » רויז או נ ען איז װ לינ רנ  פײערוננ דער צו פי
םתאו עױוסײש»נאל פוז עחןפענוננ חןר פמ

 איערא־ םיראקא. דײיץ םאדאם ענםעםכעל, םריא םאלעםקי באריהםטער דער
סראנראם• אין כאטיילמען זיך מעלען זמגערץ,

M

t r i v e ip ,פרייטאנ t v e is  o r ג*ר 
e יוחנגט, אין 7^0 וופםמר, vu סיר־ 

tyoip די u u y t i v אמ־ 1סי םײערוננ 
o איז סיזאן, עדימײשטנאל מר r 

ױננ װאשיננםאן no אױדיסארױם רו  *זי
i r  n איז נפלזמפנחײט 

מד אן נעײאחמ טאונוןױיספס מר אױ
™״י2 <ד?י, w״ i סייליגתג r  no םאלפסיןי נאריחמטזר 

m e ,ײ. סראסינ«םפ ענימסני אגי  סי
M  i r  no i r ס־ סיסיאמי יארק קי  •י

t םיר, u r n  o r p o  tm .־ םידאתא  בי
א ^ סראניאס די זיגמרין. א

m איו p i וזאםעננצשסעלט פאתיכםינ* 
»i r o u אח op מ ויעט ח מיי  אלע iv א

»r y » ju .די םיםנליחװי « םו ? ת » נ  או
opn דזשים־ אין םעגץ םים שליסע; זיך 

*e i* tp
ײ i נ r אונטפתפםומ tP> n זיד״

ױ  איו אםאלינע ןװזאנמגשםעז איםער, ו
no tP b irn o D  y r e r e או־גיי־ 1אתמ

t אח באאםםע אמױוערסיםעם, טמר f 
טיװ  אונזער p® םעמגצרס באארד מקו

אי מ מ ^ תי מ מ ר p® און א
pm אר- זײנעז וחנלסנ ®רײנד® 

א ®1»י4 ; ו ױי ״ I( ו t

 אונטעתעשריבען איז צושריפט דער
®p סמהרעטאר־טרע־ פלונ, װ. ברודער 

 םעדעראץיע דײטשער דער ®ון זטורער
טרבײטער. הלײדער סון

«p זיג• ®רעזידענט צו בריעוי דעם
ײ ךןוס םלוג, ברודער מרקלעהרט מאן  ז

 באשיײ א זעהר איז סומע די אז װײסען,
 די פון גןזטיסט ^בער װערט עם דענע.

pוורבײםער קלײדער iT גי־ דײמשלאנד 
ר  אמסערנאציאנא- פון צײכען א ®לם מ
 סלײ־ םרויעז די מיט םאלידארישקײט אער
 א ®לם װי אמעריסא, םון ®רבײטעד דער

F rV rm ro o .חילוי
 אנ־ אױך איז צײט זעלבער דער אין
 ברױ םיז בריעזי םאלנענדער דער געהומען

 םח םעקרעטאר חיעג, דער װאן ט. דער
 ®רביײ סלײדער טינטעתווציאגאלער דער
 װעל• ײעלם, דער איבער ®עדעראציע טער

 הא״ אמסםערדאם, איז T« געםעט כע
 אדרע־ איז װעלכער בריוי, דער לאנד.
 נױטיגט זיגמאן, ®רעזידענם צו םירט

 עס באםערקונגען. <ןײנע איז ניט זיך
ױ ?יר לײעגט :פאלגם ו

 גארמעגט לײריס אינסעתײשאנטל
 יתיאן װאירקערם

 ירעזידענם, זינמווז, םאךיס
 יארפ. גױ םט״ םע10 װעםט 8

:ברודער װעדםער
םיר  .״גערעכםינ־ אין נאך םאלנען .

 גרויםען דעם װעגען נייעם די חײס*
ױ אין קלאותם^כער ךי pפ םםרײמ  נ

).V««1 18 4*1» 9»לי0

 םעדע־ שיקאגא דער pc נעװאדען רוםעז
 א געםאכט האט און לײבאר, אװ רײשאז

 קלאוק־ די המלםען צו אפיל שמארקעז
טעג־ װי שנעל אזױ טאסע און כטרייקער

ייר•
 א נעהאיםעז ער האט בײגאכט שבת

 דער איבער סטדײק סלאוס װעגען רעדע
 םון געװאדעז נעהערם איז ײעלכע ראדיא,

 םח נערעדט האם ער םענשען. מיליאנעז
 צו באלאנגט װאס סםײ^אז, ראדיא דעם
שיקאנא. p® באורעטמ ארבײטער דער

 אדרעסירט ער האט בײטאנ זונטאג
 שיסאגא דער םוץ מיטינג דעגעיעז דעם

 זײנען רעדעם לײבאר• אװ םעדעדײשאן
 םיטציעכד םון געװארעז נעהאלטעז אייד
ט די נאהלעס, איז ריה  pc באאטטע הױי
 איז םארזאמיונג די םעדערײשאן. דעד

באזוכם. נוט אויסערנעװײגליך נעװען
 אנגע- זײנעז סארזאםיוגנען די אויןי

 װי סארשילעגע געװיסע געװארעז נומען
 סםרײק. קלאוס סאר׳ז הילוי זאםלען צו

 םיד ײעיען אנדערעס נאד און דעם יועגען
 ^גערעכ־ נומעד קוםענדעז אין באריכטעז
טיגקײט״״.

םארצײכניס אינהאלט
46 נומער ,געדעכטיגקײט״

ט ײ סגריילךנײעס. .2 ז
ם ײ  די םיט עדװקײשאנעל־דעצןןרטשענט. .8 ז

 שאםה — קל^וק־םטרײקער וזעלז־ישע
בראנדװײן.

ם אר;אגיז»ציאנס-^ר»גען. און טרײד- .4 זיי
ײ »ון ב»בעס אוגזערע #זוי װי .5 ?יים י  ז

 איםװין. .M—ירםי8ג« ליבע » חאבען דעס
מילער. ברוך—בענקעגי»

ם ײ עדיםוןריעלס. .8 ז
 »װ J. » דער ב״ קאנװעג״אױטעג .7 ?ײם

(העליע־ דאנקעז? װעםען אאנג. ל.־~ח.
װהילער• -F—®אן)

ט ײ ײ די און בילדוגג »רבײ»ער .8 ז בי  אי
 דער קאהן. ם. םמגײנ»װד-ונגי-פאניא

גרינבערג. יהושע—«»נעי) (» בארימער
 — דעבס׳ען װעגען ער»י:ערומען .9 ?ײט

רעזשק־ ®ון עג«ערס אניעל. דזשײמס
 אערםאנ־ מ.— (געדיכם) חוילח » *יע.

טאװ.
ט " *®חיידענעס .10 ז
ט ײ #דװעימ״זסענצם. »ון שלוסען .11 ז
ט ײ  װײםפ- חןר «יז לעמז דלם »ויס .12 ז

pw או יעססצרעד  יילאדעלייצ »יז ױני
ם. רוווצנםעאד. *ײדע— ע מײ ױניין
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