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ns לעכען דעם ns וױיסם דער m דרעס 
יע6פילאדעל ns ױניאז מאכער
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p סיר ir  jyagn נעשוינען tie דער 
nyegyo ו;סערנעחמוננ« ogn ׳ דיlg’] i 

ogn נענוסען ngy סען20 דעם .nypgopg 
o סיר r *  \vw ,נטריכטעז tg ונ• די* 

 nve׳׳Pgngo » נעװען t»׳ טערנעחסוננ
[o און  חינ״ ypg »ין ערפ*מ |ypy»]g׳

g n די זיכטען. :m׳t־׳y r טרנײטמר־ 
 ypg HM פײרטראטעז נעויען איז נטװעניננ

 פר״לד־ אױם׳ן tvoPgrtlyoii* זיך האמן
 גע• איז nyogyo ogn אוטן. ליכסטען

 ogn ov Pngiug אינעמעפיים, װען
*װענט. יענעם רענעז opgPr g נענאסען

n׳yt איז יונגמרגעחסוננ o rrtigng 
tngiiyi װעה סים׳ז» *gmg tyugeiypg 

 דער װי ש:על טזוי ארבײט גיזיאױאגס
igtpo אגסאנתן. זיר װעם dp איצס איז 

 דרעם אוז וו״םט אין pyPo אונ? ניי
 איננ»נ*ען ז״נען nyayr איינינע ;סרײד

 ניי 1« אכער״ oyonguny םען טארסאכם.
o 15 נאוועםנער nםען Pgr אנפאנ־ זיר 

o פאר ארביים נען n ספריננ igtpo אין 
 ארנאניזא־ די אנםאננען םיר tpppn דאן

* * **רנייט. *יאנם
 זיך פאנגט סעזאן וױנטער דעם מיט

 אין ארבייט עדױקײשאנאל די אן אויו
 עדױקײשאגעל״קאפיטע די װניאן. דער

 פאל־ די םאר קיאסען םארמירעז אין חאלט
:תורסען גענדע
 סילאס א ליטעראטור, אין קיאס א

 פון היסטארי אין קילאס א ענגליש, אין
 אין קורס א אױך און ױניאגיזם טרײד

 קלאסען אילע דיזע קאלטשור. םיזיקאל
 דעם פון אױםזיכם דער אונםער זײנען

קאלעדזש* ״לײבאר םילאדעלםיא
 עדױסיײ דער םים צוזאמענהאנג אין

 םארגחד אױךי מיר װעלען ארבײם שאן
 און װײסס די *ײברארי. אונזער םערען

 פאר־ םילאדעלםיא םון ױניאן דרעסםאכעד
 דא זײנען עס יײברערי. ר״כע א םאגט

n סע וואס ביכעד במסטע w\ עתעץ 
קריגען. וואו

 ביכער אױם׳ז זײנעז אבער לעצטענס
 מא־ םרן שאםוננען נײע ערשינען םארק

 איצט ײעט ױניאן די און שרײבער, דעמע
 דיזע םון אױסװאהי נרויסעז א קויםען
ביכער.

* * *
ווע־ נעװארעז, באריכטעט ׳פוין איז עס

 דרעםם־ די ײאם װיידז׳טעס טאנ דעם נען
 די םאר ביינע׳טטײערם האבען מאכער

װילעז טיר קראוקטאכער. םטרייקענחן

 1«8 װ«ן וואר די tg )«וח«חר«ן ניויו
go o נעאדנ״ס חאט n] איו n r נזװ«ן 

w* די סין סרנייס װעגיג a r פון oo n- 
ױ tngn ווענןן  *v»g מןסנערס »י< ז
m «ײ גרױססוסינ. רוםען gn נים אויר 

 ס און סיינערט עננלי׳פע ,T 'פסרגעסען
pyro אװעשנעעילט איז דאי. 600 פון 

תר n געויסרען  די םסר ניראו* נרו
סײמדס. עננליטע

 ס פארפירט אונז נײ זיך חאט אי*ם
n פון oyo’ogp רעליף o פון ױניאנס 

 וױיס׳פרע־ מנןדז׳פער, אונזער װערכער
 און םמערמאן, דער איז ר״זנעת זידענט

 אוזידרעס־ ײסט1ו די וחן<«ן װאחר׳ןוײנליר
 חעיפען *ו ווײס׳נר inyorag ניט םאכער
 נױ־ פון רyooyװr אזן נרידער זייערע
 .nogp ןyרgרנnואו[ny 1״t אין יסר^

* * *
 אקטאבער, טען28 דעם דאנעױטםאנ,

 וואחי׳ןן lyngny[ אונץהאיטץן זיינען
 םיז ט׳פערראז ,o:ye׳n”» ביזנעס םאר

 םאל־ די נאארד. ivoipyrpy און לאלאי
 קאדי :נעװארען חיטyרװy זײנען גענדע
 אראן אײדז׳טענט; ניזנקס איט •טורטץ

 יאלאי פון רםאןylfם סלם אייננינדער
30.

 אפעריי־ םון נאארד עתזעקוטיװ *ום
 נעװא• ערװעהלט זײנען כרענםמ טארם

 ניוסענפעאד, אב. רוגינעטיין, מיגי :רעז
 לא־ אידיט /iypip נײטען נארין, נעסי
,«  װספטםסז, דארא שעטהין, םעני י'
 סע• א״דא >נסקי,10 איידא םינטץ, כעהי
 איװא קראיי, סעם סאיאמאז, א;נא •ויט,

 רא־ םרידא און ראוז ליליען ראזענבערנ
ט׳ :בחןנםש קאםערם םון זענטחאל.
 סעם קאהן, בעני סילווער, פיליפ םײזלער,

 און סימקיז םש. בליינפ, ארטור װיניל,
 :ברענטש פרעםערם פון פעלדמאן. בען
 דזשײסאב פסדאלססי, א. םרעדנאנם, ס.

 ס. אםת, ט. נאצד, א. כאנאש, ח. דרילל,
נרינקזכױין. ס. איז ^זוואלץ
 דא ניט מיר שיאםעז זעחט איחר װי

 צי עדװארטעז מיר פיאאדעאפיא. אין
 װינטער. דיועז װאכעדיג יטטארס זעהד זײן
 באארד עקזעקוטױו נײע די װי שנעל אזױ
 אנ־ מיר װעלען װערען אינססא^ידט װעט

 אײד ײעאעז מיר אוז ארכײםזנז פאגגען
 אונזערע צײט צו צײט םון וױסען אזען5

אױםטואוננען.
נדוס, ײניאז מיט

ראזעגפעלם. אײדא
םיילא. י. װ. ג. ל. א. ,50 ילאס. סעס.

 ױ פאר סאראנפא אין םאס־םיטינגי און סאנצערפ
ערפאע נרױםקד א ספוײימו, הלאוס יארסער נױ

באריכם) (*
 אץ נעמעלדעם נעװען שוין איז dp וױ

 ס. ברודער האט ,נערעכםינק״ט״, דער
 אין ntnpcjgp א איינערופען פאלאסאװ
 תלאוק״ די חעלםען צו דע,yגyp טאראגטא,
 אידישע n» און png׳ נױ אין םםרײסער

 זיר בעזgח gנםgרgם םון ארנאניזאציעם
IPcnp:»g•

[׳*gjng אלע די םון f]pnpt:gp דער
 און סאנצערט g אראנז׳טירם ogn זאציעם

o אין ^וענט נgDזונ ם»ר מאם־םיםיננ n 
אונטער־ די און טערgyט ״סםאנדארד״

.tfguny גתיםער g נעײען אין נעהםוננ
 רyריבg ipngiip: נעשאםען ongn איו עס

.ng>gn טויזענם
 ־gp םון זשורנאל״ ״אידישפר דער
go:gn םון שר״בט onjnugp o n און 

:פטלנס וױ מטס־םיםיגנ
,nyonnjin זײנען מענשקן ]ioii*y־]

*ו־ tnya «ו ojjnig נעכטען נעוחגז נען
 איז oy װייל טעאםער, םטענדערר םון ריט

אריינצו־ נעווען גיט rg5>■ i״p מעהר
 געװטלם )ypgn וועלכע די, y?g געחםען

*ngrtyogo און onyv:gp אר״נגעהן«ום
 בראווע די םון בענעפיט םאר׳ן זאםלוננ

noo nngopignp׳׳nyp ׳ נױ איןpng.
n n, עולם ogn זיך ng« nnn׳g o־■
 iigpg^g• .no, םת ספיל אוים׳ן נעתמז

n n n  fw nym yjyo  i n׳pig>p nyp- 
»׳ רyכgס  ײע־ onyny] ogn nwpyn ,tg׳

tvs ברסות די noo׳׳nyp, םויזענט און 
ngpgn איז ].IfngiiV] o^nsoty
 און במנטשעם רימ n«j״ang .די

nnoanto j מד ײ n סרנ ;gng t כרענ־ 
ey re נסדייטענ־ בײנעשם״/רס ימימז

סוםען. דע
די . ognigno onpvjgp מן איז  מו

 ngoyogna .yjnyr »נ«*ײגענם5אוי אן
 «חר- די onn'gyjnn ogn סארנאגי

yoo ■ םת םייל tP3gn oy .Mnsgna npn 
n ׳. אויםנ׳מײמנם אויך זיך n  joonyr 

a׳ny>^r >n לעוױן ׳. און n n .ױננער 
ogn ngMMn .no. ‘ , סנפנםירם אױך 

 na onporgn װעלכע f]*nya]gp די tg ־:
n g״igng  nyo׳vgt׳oy מ תל  ogn ו

, ontptjgng ,onyxjgp o n  ontnignw 
n אויד n  at t in  g טמז14 ן’אױם זפטלוגנ 

ngc nyioptgj s די noo״nyp״.

 ארגאנמא־ םון כײשטײערונגען
 פערזא־ אײלצעלנע און ציעס

טאדאנטא. אין נען
 ױגיאן״ ^ריערם באאיד דז^איגט

ז ׳ י י ו *©ונדע דער *ון רעכנונג י
$100.00 — -----------מעקס ארב״ם

 ױניאן קלאוקמאכער באארד דו^ןינם
*םונדע דער §ון רעננונג אויי׳ן
200.00 ----------םזעקס ארבײט

100.00 --------איזראעל »|» ורןןיד
80.00 -------י----ר. א. 572 ברענם^

s 1. — 25.00 ג. m ברעגמ, בארוכאװ
25.00 --ױגיאן װןירקערס םיליגערי

25.00 --------------צױן ■ועלי
ױן •ועלי לינקע *---------15.00

50.00 — אסס׳ן בענעפים סיק אסםראװ«ער
JB------10.00 #. נ. *. 2̂ ברעגם׳•

85.00 -----------רינג ארנײטער
ױ־ וײנפערם «ון חענגערס ער1■ײ

30.00 ----------------גיאן
12.00------ג. ». בר. ■ינסקי דוד

25.00 — סאס״עפי בעןעפימ סימ מאזירער
5.00-----------םארקאזויםץ סר.
248.40 ----קאלעק׳יאז גענעראל דער

 935.40 — םיםינג בײם קאלעקפןכז צוזאםען
ילעדזשעם.

 רעכנוגג »וי«׳ן ױגיאן, ם״קערס לע•
 25.00 — טעקס #רב״פ אפוגדע V פיז
«ון רעכגונג אויא׳ן ימיאן, בעקערם

50.00 -----טזןקס ארבײפ אציגדע •
ײו 25.00 — בזננעןיט סיק ידענדלי ײי

25.00 -------------לעגאגזס קאלאנעל
•5.00------------------גאלדאוסקי

180.00

1665.40--------םאםאל גרענד

r ח«ם עס ווי איהד, מײסם t ךי •נםוזימיס 
 1»כמריק» m גאװעגמג ארגײםער אידממ

 יינםערנײשאגאל דער no perry( די מזס
 ידד •ח ׳יתי«ז װארמים נארםזזנס ײידיס
m< ימייפ  4'ep ייחר ope ®•יץ ט«

.trum גויוגס

און כאססאז אץ ססױיס סלאוסםאמר פארץ חילוי
אוםגענענט

M o aifi ט נאטידלין־, איז  •yj«g ד
ggrאין שטעדט אנדערע פון ;ען oyn 

on• סון ivcgr 1 חייוי ngaהיאות ׳ 
noo״nyp ׳ נױ אין.png

g rn  nyn:  קיצוה nyn םון nnnga o׳
 באשלפסען, ogn ig[׳i׳ nyagoonn און
tg סיטנלידער די ipPngp tv?gt 50 פון 

o;yo »ני ign g ngngn g לאננ זױ n n 
noo׳tn y 'n y i oyn p, אוז >n8r tyovy 

pyro nyotsnp n ׳טױן איו n  lyotpyjjg 
«ng איז Dgit ,ngfgn 600 פון ׳  IPoipy׳
.tyj]tPngy די םון

 ['*gng אויד זיך ogn tgoog3 איז
t׳g on רעליף ogp׳yo, געלט זאסילען צו 

g;ng n םון n tg׳]vgt׳Dp. ■וױיס־nע״ 
eng ] nn o m n איז Igonpro npn 

nnn און po׳egp npn םון a וױאיאם 
 ױניאז, onpo*p npn סון ס״טעיכױם

n איז ,73 לאזאי  .ngopnppo npn קא־ 
 *n«c די צו tpr;po אדױם שיקט מישע

 אין DP'vgfjgng ארע פון זצמלוננען
igoog3 װעיכע אודכעגענד, און npBg־ 

 n און .p׳׳noD פארין הילוי ngo רע]
po'ogp ׳ טוט«o’nng nn טיכטינ. נאנץ

'•* - י .....===== ........ .1 . 1 -----1

 א אין ארעספירם וױי
ספױיה אנדזשעלעם מס

ארבײ׳ די איגאנידרעז צו פארזוך א
 קא. ססארםס קאראראדא דער פון טער

 דעם םאדאורזאכט האט װאך, לעצטע
 לאס־ אין ארבייטערײ-עז דרײ סון ארעסט

אנדזיעעלעס.
 גע־ ארױסנעױפען איז סטרײק דער

 װעי־ ארבײטער די װאך. לעצטע װארען
 דרייי זײ געװארען ארעסםירט זײנען כע

 א׳ט־ םריד, יעטײנבערג, לינא — םרױען
דעיש. מאלי און קענאזי
 זײ דאס באהויפםעט, פאליצײ די
 רל־ אנסײפײועטינג ר* נעבראכעז האמגז
 ארײנ־ זײ האבען און ׳עטאט םון זעצען

< אין געזעצט  םון 52 לאקאי ווי דזשי
 גארמענט לײדיס איגטערנע״טאנאל אוגזעד

 די װערען באריכטעט, ױניאז װאירקערס
 קאורט אין ער^ײגען דארםעז פיקעטס

 יויט נאװעמבער. אנםאננ דזיטורי א פאר
 קאטפאגי, דער פון באלעבאס דער גריז, װי

 ארבײטער 22 נאך זײנען איבער, גיט
 װי נאכדעם סטרײס, איז ארונטערגעגאנגען

 יװי־ צו אנםזאגם זיך האט האמפאני די
שאפ. דעם אניזירען

 צו זונם פירםע ודעס
אינדזשאנסשאן סריגען

 אן געםײיט האט קא. מאס אײרא
 םאר קאורט סופרים דעם אין אפליקאציע

 זינםאן, םאריס געגען אינדז׳טאנק^אן אז
 אינטערנעשאנאל אוגזער שון פרעזידעגט

 צױ ױניאן, װאירקערס גארמענט לײדיס
 אילץ גאך װערם יטאפ זײן װאס דעם ליב

 האנדלונגען, אנדערע צוליב און ..עפיהעט,
 די *טטערעז״ זאנט, באס דער װי װעיכע,

קאמפאני״. דעד םון ג^עסטען
 אפילי־ דעם אין באהויפטעט װערם עס

 יױ דער םון פאר^טעהער דאם הי״מאן,
 צו באםעהל א ארױסנענעכעז האבען ניאז

 מא• צו ניט שעפער פיז קאנםראקטארס
קאםיאני. מאס דער פאר ארבײם סײן כען

 די זײנען גארדאז טאלי גארדאז,
אנקלאגער. די םאר אטוירניס

 שאפ־ זײער פרעזענט^רען
טשערמאן.

 רײך אבראמס םיז מעםבערם די מיר,
 שאפ־ א בײ םארזאמעלט האופד^זא•,

 שאי- אונזער פרעזענטירט תאבעז מיםיננ,
 װערכד א מיט בלאק, ברודער ט^ערמאז,

 ער איהם סיר׳וױניעען און פרעזענט, !פולען
געזונטערהײד. םארנוצעז דאס זאל

 וױיטער װעט־אויזי ער אז האםעז, םיר
בעםאר. ארבײטזוי גוטער זייז כײט אננעהן

אבראםס, נײמען
סײםאן, א.

האטיטע. די

 באסטאן מון רײנתאוטמאכער
. ארבײט. טאג א גיבען

y^nm די nng די םון npjgoogp 
otgprn 24< סאמה tw g 1םי n n 

 ־p]»g igti yogyp ogn ׳. װ. נ. א
g tyoPgn סיטיננ, םפעציעלען.ny3Pyii 

ingny: o איז royrtg װייס־פחד םון 
t׳o tn דו׳פולױם jgoagn. םי־ נ״ם 

 נאשיוט g tngiut] tvouyug איז סיננ
go g ;ysymag] נױ די פאו אמייט 

n״noo ptgpp nypng׳ n m  .onyp 
g> o n  lie nprnptpn ,inongo tuts- 

ogn'.Pop םייזענם אױיננזד»י?ס שוין 
wPgnאויו* ־ tie •pc o n נא• דיזעז 
DIPT

ogp n׳o;gPa po צו אױך g ippgo חױז 
 IgrpyPgp t.׳in צו

חילף ספעןניעלע ש^פען קאטערס
10 pgpgp .. ,

 ogn 73 Pgpgp ,ig;׳i׳ onyogp די
;ypBD g ognp׳ivPy ,װאו סיטיננ op איז 

io« pjgna n׳  ingny] ipouy צו װי 
p נענעז p id׳ppp צו חילף n  ,10 pgpgp 

onyogp ׳i׳]ig ׳ נױ פוןpng, און oy איז 
tvngny] |PDg?rg3, צז tvopvo ׳tyny 

PgpgP oyn pa ny3ovo 5 מיט ngPgn 
oy .10 PopgP noo באשלססע; אויד איז 

ogn tpngnpj נעלט וױםיל pgpgp n n 
ogn זיין אין mrtyno,׳ -yjyjyg oy Pgt 

tynyii IP3 10 צו Pgpgp. איז *pyt n n 
npo צ״ט n typgt׳ Dnyogp כא־ אויר 

gytn npn ogn oppo oyn tvPngg:  o׳
Dgn nngg3 אויף אתיפנעלענט ypg
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װײס־פרעזי־ האט זונ^אנ, לעצטען

 טײ־ ״סאסטױם די באזובט גאדעס דעגט
 און באסטאז׳/ אךן אסאסיאײשאן לארס

א געגעבען גיײך האט סאסײעטי די
 סאסיײ די ר.8דאל וזונדערט םון טיטעק

 רויפצויעגעז8 שלאסעןי8ב אױך האט עטי
 מים״ יעדען אויף סענט 50 פון טעקס א

םטרײקער. קילאוק די העלםען צו גליד,

 אינטער־ און־ שנײדער דײטשע
 פון פעדעראציע נעשאנאל

 ארבײטער ר ע ד ײ ל ק
סטרײקער די שטיצען
)em 1 ®ון (^וס

 דער נאך געהט זעהן, פדר װי איז יארק,
אן. אל״ז קאטוי

 טיח זעהר יז8 ?ױע8ניז8ארג ״אונזער
 און מױ.8ק אײער ין8 פאראינטערעסירט

 איץ מוטיגקײט די באװאונדערען סיר
 וועאכע סטרײקערס, די פון בראװקײט

 אין נט^לאםען8 און פעסס שטעהען
 וערע1ש די אכטענדיג נים קאטף, זײער

 די זײט עסזיסטירען װעלכע אוםישטענדען
 יאר• נױ דער אין יאהר עטליכע לעצטע

אינדוסטריע. קלאוק קער
 לא-2י8ב האט ציע8גיז8ארג ^אוגזער

 - ־8ב צו עקזעקוטיװ, אײער ׳טיקעז צו פען
 םון סומע די טיע,8סיםפ אונזער וױיזען
 מו־ $400 די סםרײקערס. די פאר $400

 םון קאסע דער םון ארויסנעהמעז רימ זען
 אונזער װײצ אינטערנאציאנאל, אונזער
 םאגד םפעציעילען קײן ניט האט בױרא

 סטרײקס. ^םיצען םון צװעק דעם םאר
 ארגא־ צו גרײט אבער איז בױרא אונזער
 אײ־• נאר אויב אקציע, היאםס א ניזירען

 ארנאניזא־ אנגע״שיאסענע אונזערע סון נע
פאדעדען. דאס װעט ציעס

 עס געפינט עקזעקוטיװ אײער ״אויב
 או;^ דאס נױטיג, און װיניטענסװערט פאר
 צו הילף נאר וועגדעז זיך זא< בױרא זער

 װעלכע ארגאניזאציעס, אײראפעאײפע די
 אינטצד*׳; אונזער אן אמעיטלאסען זײנעז

 םאלשטענ״ן בױרא אונזער איז :אציאנאיל,
חגן צו גרײט דיג  זאםלוננען אתאניזי

 אויב סטריײןער. יארקער גױ די לטובת
 אינםארמירעז אונז איהר הענט נויטינ,

 איחר װי נאכדעם נלײך קײבעל, דורך
ערהאלטען. בריעזי אונזער וועט
 אייער צו װאוניש גוטען יעתןן םיט״

 צו גרוס םרײנדליכסטעז מיט און ױגיאן,
 םאר־ יארק, נױ איז קעמםער בראװע אלע

 קליײ• די םון בױרא דער םאר מיר, באײבעז
אינמערנאציאנאיד׳. ארבײטער דער

״גרוס ברודערליכען םיט
סעקרעטאר היענ, דער וואן ם.

 צו פארבליבען װאך איץ בלױז
 ערעפ־ דער םמ םײעחננ דער
םיזאן עדױקיישאנאל םון נונג
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 סעםעלםענם is נעםעז קלאוקםאכער
קאונםיל אינדאספױעל דעם םים

 — אפשטימוננ. רעםערענדום א דורך און םארזאמלונגען אױןש אנגענומען װערט אגרימענט נײער
 גרױםע א — דזשאבערס. די טײם לןאמח א״ן װערען אפגעגעבען איצט װעט ענערױע גאנצע
נױטיג. װײטער איז הילןש און סטרײק אין נאך בלײבען־ קלאוקמאכער צאהל

 צום געהען םיר װען צײט דער אין
 בא־ ׳פוין איז צײטונג, דער מיט פרעס
 רעפערענ־ דער םון רעזולטאט דער קאנט

 סעםלמענט דעם וועגען אפישטיםונג דום
קאנסיל. אינדוסטריעיל דעם םיט

 איז רעפערענדום דער װען דינסטאג,
 נױ אין געװען איז געװארען, נעיפטימט

 דאס און װעטער עןלעכטער 8 זעהר יארק
 קיאוק־ פך א אפנעהאיטען געװיס האט

 חחולטאט דער ^טיםעז. געהז צו מאכער
 איז װאס שטיסען צאהל די דאס איז,

 רעםערענ• דעם איז נעװארעז אפנענעבעז
 רי מיט נרויסע, סײן גאר ניס איז דום

ז#ך. דער םון וױכטיגקײט
 גע- האנען רעפערענדום דעם אין
פערזאן. 12,733 ׳מטימם

 ה^בען סעטלמענט דעם *ננעכמז םאר
.9,945 — — — — געיפטיםס
.2,533 -----סעטלםענט דעס געגעץ

151 —----------באל$םט בלעגק
104 — באלאטס :עמאכטע קאריע

12,733 —־ — צוזאסען
 אי:* מיט׳ן למענט1סעצ דער אלזא,
 גע• אנגענומען איז קאונסיל דוסטריעיל

ײ םאיאריטעט גרויסער א םיט װארען ט  ע
 הא־ װאס םעג^ען צאהל דער םון מען,
אפשטיםונג. דעד אין באםײליגם זיך נען

 אננענומען אויך איז םעטלמענט דער
 דעם םון מיטגלידער די םון געװארען

 האט דינסמאנ קאונסיל. אינדוסטריעל
 אין זיצוננ א אפגעהאלםען האונסיל דער

 אג* נײער דער און האטעל מעהאיפיז
 גוטגעהײסעז איז ױניאן דער מיט ריםעגט

־י ♦ ♦געװארען.
 אין איבערגעבעז, מיר װעלען איצט

 פארגע־ איז עס װאס נאסירליך, קורצען
 יוניא?, דער םון רײחען די אין קוסען

 סען װען דאגער^טאג, םאראכםאגען זינט
 םיט׳ן סעטלמענם 8 צו געקומעז איז

סאונסיל. אינדוסטריעל
״11 דעם דאנערשטאג, פאראכטאגען

 די איז בײנאכט, ^שפעט נאװעםבער, טען
געקױ ױניאז אונזער פון אםט65פיהרעח

 םיוד די םיט פאריטטעגדיגונג א צו מען
 איז קאונסיי אינדוסטריעל דעם סון רער
 איז טעםרמענט 8 צו געקוסעז איז מען
 דאס סטרײ?. ?לאוק םארצויגענעם רעם
 די פון אנהויב• בײם פונקט גע^עהן איז
קאטןש. נרויסען דעם פון װאך טע20

 דעם םון גוםא פוגסטען רי װעגען
 דינגו:געז8ב נײע די װענעז סעטלםענט,

 זיך מיט ברענגט סעטימענט דער װאס
 יארק נױ םון אינדוסטריע קלאוק דער אין

 נײע די רײדען. גארנים דא םיר װילען
 נע״ אײננזךפיאסעז זײנעז װאס פונקטען,

 װעיעז אגרימעגט, נײעם דזגם אין ײארען
 2 זײם אויף געדרוקט נעפינען לעזער די

 לייענען האז יגדער און צײטונג דער סון
ײגעמם זײן ציהעז און  דא שלוס. א

 אזוי זוי איבערגעבען נאר םיר װילען
 אינדוסטריעל םיט׳ן סעטלמענט דער

 די צו געװארען געבראכט איז קאונסיל
 אוןי^צי םטרײקער, די צו קלאוהםאכער,

?&עפער. געסעטעלטע די םון די
 אײננערוםען איז םארמיטאג פרײטאג

 גענעראל ד^ר םון מיטינג א געװארעז
 צוער^ט זײנען דארט און קאםיטע סטרײק

 פיז פונקםעז די געװארעז םארגעבראכט
 טאכ, זעלבען דעם סעטאמענט. דעם

 אםגעהאל״ אויך איז נאכמיטאנ םרײטאנ
 טשעד־ םון פארזאםלונג א געװארעז טע;

 איז םארזאמיוננעז בײדע אױף לײט.
געװארען. אנגענומעז סעטלםענט דער

?ײ־ טאנ, םון פאדלױף אין מאנטאג,

 פאר״ רײחע 8 געװארען לטעז8אפגעה נען
 פא״ האלס, סטיײק די אין זאםלונגען

 פארזאמ־ די אויף גושא. םטרײקערם די
 ײעגען מען האט סטרײקער די םיז לוננען

 צו אויף געשטיםט. ניט סעטלמענמ דעם
 ארא:־ איז צן/גטלמענט װעגעז עטיםען

 אפשטי• רעשערענדום א געװארען טפירט
 םאר״ איז דאס און באלאט 8 דורך מונג,

 םון טאנ, גאנצען דעם דינסטאג געקוםעז
 אזײ״ 7 ביז םריה דער אין אזײגער 9

 געשטימט האט מען אװענט• איז גער
 די אין און האלס סטרײק אלע די אין

 נױ אין באארד דזשאיגט םון אםיסעס
בראנזװיל. jw ברוסליז יארק,

 ד^־כגעפיהרט איז רעםערענרום דער
 דעד םון אויפזיכט די אונטער געווארען

ט טשערלײט, שאפ םרן סאםיטע ־ער25  פי
 אין לאקאל יעדעז פיז טיטנלידער צוױי
באארד. דזשאינט דעם

 סעטלמענט דער אזוי װי נוסח דער
 קלאוקםא־ די צו נעווארעז נעבראכם איז

 אומעטום. זעלבער דער געװען איז כער
 נענע־ דער םון םארזאמלוגג דער אויף
 פאר־ די אויף װי קאםיטע, סטרײק ראל

 די םון אוין טשערלײט די םון זאמלונגעז
 טיהרער די אנשטאט גופא. סםרײהערס

 צום ײר5ג צוגעהן זאלעז סטרײק פוז
 יע האט מעז װאס דערצעהלען אוז פסיס

 באהױ נים האט םען װאס אוז באסומעז
 אל̂ז אױף אוסעדום, עס זיך האט מעץ,

)2 זיים אויף («לום

 נע־ פון ו8לײש8אינסט
22 ממאל אין אטטע

דמקדשפאנ הײנט
 נא־ טען18 דעם דאנערשטאג, הײנט,
 װעט אװענט אין 7.30 אום װעמבער,

 טעמבער געגעראר א װערען אפנעהאלטען
 װײסט־םאכער אלן דדעס דער פון מיטינג
 ײעיעז עס װעאכען אויןי ,2•2 לאק. ױגיאן

a נײ־ערוױירטע .די װעדען אינסטאלירט 
o םון בעאמטע n .םארזאם״ די לאקאל 

האי. װעבסטער אין םארקוםען װעט לונג
אפגענע־ װעט םארזאםלוגג דער אויף

 םון נאריכט פינאנציעלער א ווערען בעז
 פון באריכט פולער 8 אויך װי לאקאל,

 באארד עקזעסוטױו דער םון ארבײט דער
 םארץ קאםיטע סטענדינג יעדער םון און

יאהר. נאנצעז
 די װעיעז סיטינג דעם צוליב
 דא־ לאקאל זעם םון מיטינגען ברענטש

װעיען. געהאלםען נים גערשטאג

 םעםנער װיכסינער א
 דעזײנערס פון םיטינג

45 לאסאל ױניאן
 רוםט 45 לאסאל ױניאן דעזיעערם די

 דעם םעםבער־מיטיגג וױכטינען זעהר 8
 איערא גרענד אין בײטאנ, 1.30 שבת,
עװענױ. םע8 אוז סטריט טע23 הויז,

װיכטינ״ גרויס םון איז מימיננ דער
 אין לאגע, די טעז3באטרא צו קײט,

 יעצט, זיך געפינען דעזײנער די װעלכער
 אינדוסט״ דעם םיט םעטלםענש דעם נאך
האונסיל• ריעל

 פונהט אנפאנגען זיך װעט מיטינג דער
נאנםיטאג. 1.30

גרוס, טרײד־ױניאז םיט ״
.45 לאקאל באארד עהזעסוטיװ

t פון פײערונג ערעפנזנגם o סעזאן עדױקײשאנאל 
פרײטאג דעם m הײ ױרװינגא װאשינגטאז אץ
שין און אנםאמבאל טריא זאלעםקי כאריהםםער קאנצערט. אין כאםײלינען זיך װעלען םאפראנא, םאראקא, דז

Dםארצײכנים אינהאלט
ט״ ק״ טיג עכ ר ע םער ״ג 47P נו

 נײעם. סטרײכ .2 ?ייט
 חןפארטםעגט. לJא̂נrוקײ1עד .3 זײט
 ױניאן, עםבראידערערם דער אי/ן .4 זײט

 טריסטמאן. דזשארדזש — 66 לאקאל
®אר^ײדענעם.

 תלוש. — (ערצעחלוגג) װערו^^קא .5 ?ײט
 8 סענםער. חעלט ױניאן פון גײעס
ברײען. אב. — חםד גםילת

 עדיםאריאלס. .6 זײט
 די און ארב״םס־װאד קורצע די״ .7 ץײט

 הערםאז דר. — םאסעךיראדוקציאז
 — (געדיכט) קומט ער װען םראנס.
רײזעזי אברהם

 נג.8ל ח. — בראגדעים ד. לזאיס .8 ?ײט
סאר״ אב. — ײקערר«ס קלאוק צװי״צז

______ ־ • איז• . װײסטםאבער און דרעס דער אין ס. ?ײט
 יאדטנאי. דזשואױס — ױגיאן ־

רעדאקציע. ®ין ®ערס
 און ידוחגרםײזםענסס .11 און 10 זײט

״ «לוסען.•
 לײבאר אװ ״עתרײ״אן קלױולאנד .12 וײט

 סטרײמי קל«וק 4ך חעל*יןן זיך נעחסט
— D• .פיחיײמגעס. ס

 טען19 דעם אזוענט, םרײטאנ דעם
 װעט אװענט, איז אזײגער 8 נאװעמבער,

 םון ערעפנוננס־םײערוננ די םארקומען
 דעם אין סיזאן, עדױקײשאנאל אונזער

 אוירװימ װאשיגנטאז פון אױדיטארױם
פאײט. אזירװימ און סט. טע16 סקול, הײ

 םארבערײ־ איז געלעגענהײט דער צו
 מוזיקאלי״ גרויסארטיגע 8 געװארען טעט
 םון באטײליגונג דער מיט ם8פיאנר שע

 דער םון םיטגלידער טריא, זעלעסקי דער
 ״8מ און ארקעסטער, סימם^ני יארס נױ

 אפע־ אײראפעאישע סאראקא, דזשין דאם
נזשירט8ר8 איז פראגראם די זינגערין. רא

 ן רטיסטי״8 דעם פרידיגעז8ב צו געװארען
 ( מיטגלידער. אונזערע םון געשמאס שען
 איז טאנצעז מעז װעט קאנצערט דעם נאך
 און ססול, דער פון דזשימנײזיאום דעם
 באשטעלט ספעציעל איז pym דיזעז םאר

ארקעסטער. אן נעװארעז
װע׳ באזוכט װעט אוגטערנעמונג דיזע

 סטױ איצטיגע jw געוועזענע די פון רעז
 מיטגלידער הלאסען, אונזערע םון דענטעז

 אינטערנעשא־ אונזער םון באאמטע און
 אזוי איז לעהרער די איז לאקאלס ל8נ

 און באװעגוגג ארבײטער דער םון פריינד
אונטערנעמוגג די בילדוננ. ארבײטער

אינדזשאנסשאו פארואמען סאנין און םאױסאן
סםרײס סלאוס אין

 קאנפע־ לײבאר ״עמױרדזשענםי די
 בריװ ®ראטעסט ערהאלטען האט רענץ״

 דער טון םאריםאז םחגנת םעקרעטאר פון
 אוז לײבאר, אװ סערערײשאן אםעריפען

 םרעזשױ טאבין, דזש. מיאל «רעז. וױים
 זײ װעלכע אין פע^נרײשא^ דער םו.ן רער

 איז װאם אינתשאנקשאן דעם םארדאםען
 סלאופ יארסער נװ n גענעז *רויסגעגעבעז

 <ײבאר עםוירדזשענסיא די ^טרײסערס.
 םוז נעווארעז םארםירט איז קאנםערענץ״

 דמער פו} ױגיאניםטען טרײד 800,000
 סםרײקערס די הע<*ען צו כדי שטאדם,

 וועלכער איגד^אנשעאז, דעם באפעםםעז
 אםילו שעפער, די פיסעטען צו םארבאס

אופן. םרידליבססען דעם אריןי
צר^ערט, םאבין האם בריװ זײ! אין

 שעד־ זעוזר איז אינדזשאכקשאן דערי ךאם
 בא־ אומבארינגט מוז ער דאס און <יך

 װע״ איבער אויך גיט ער װערען. קעסםט
 זיך האט ער װעלכעז אין סטרײס, 8 געז

 אינ״ אן דורך איז עם װאו באטײליגט,
 גע־ צו נעװארעז םארבאטען דזשאנקשאן

םרוי״ און םענער הוגגעריגע צו ברויט בען
צז״

אינדזשאנס״ אן םיז שטרייננסײט רי0
 דער אז אפהענגיג םיל זעהר אױ שאן

 אזוי און ריכטער, Din םון כיםפאםיע
 מענשען, וױ מעהר ניט זיינעז ריכםער װי

 איז סארטייאיש געװײנליך זײ וחנרען
אוםן״. אײנזײטיגען אן אייזי האנדיעז

ײ« אויןי («לוס '12 ו

 צוזאמענקונםט שעהנע 8 זײז זיכער וועם
 האבען װעלען מיטגלידער אונזערע וואו

 ״8ב לטע8 באנײען צו געלעגענהײט די
 װע־ זיו דעירמאנען צו און האנט׳עאפטען

 הא״ זײ װעלכע שטונדען אנגענעמע די גען
הלאסעז♦ די אין מען8צוז כט8רבר8ם בען

 “8ב וועט האטיטע רעסעפשאז די
 סטױ דעם םון מיטגלידער די םון שטעהן
 זײן װעט אײנטריט קאנסיל. דענטען

 אונזערע װעלכע בילעמעז, דודך בלויז
 פון םריי באקומען קענעז מיטנלידער

 3 דעפאיטמענט, עדױקײשאנאל אונזער
 װעלען פלעצער די סטריט. טע16 װעסט

 טײועטס־האל־ £אר װערען רעזערװירט
 די װעאעז 8 נאך אזײגער. 8 ביז טערם

 ױניאן זײערע צײגען דארםען מיטנלידער
 ארײנקוםען סעיגען װעילען זײ איז קארד

 לאנגע 8 איז םראנראם די סאנצערט. צום
 אויפ־ דעריבער װעיען באזוכער די *\\

צײט. איז סומעז צו נעפאדערט
* * *

 נא״ טען20 דעם שבת, מארנענס, אויױ
 הא- עמארי װעט בײטאנ, 1:30 װעמבער,

 שםו־ סאציאלע ״א איבער: רעדען לאװיי
 ליטעראםור׳״ אמעריקאנער דער םון דױם
 אוירװינג װאשיננטאן םרן 530 רום אין
 נאװעכד טען21 דעם זונטאנ, םיןול. הײ

 דעם איז םריה, דער אין אזײגער 11 בער,
 נעכען מאסטי דזש. א. װעט פלאץ, זעלבען

 ^ארבײ• הורס זײן םון לעהציע ערשטע די
 אויס־ פרא^עו״, צײט סאציאלע און טער

 דיזע װעגען אינםארפאציע פירליכע
 אנאנדער אױף געםינען איר װעט יןורפען
 םים־ לע8 צו םרײ זײנען קלאסען פיאץ.

אינםערנעשאנאל. אונזער םיז ^ידער
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 לאמער * מיט אנגעהױמןן סיטיננען,
 אוסגע־ געלױטעט האט װאס פאררעדע

:אזױ םעהר
 דער אין זײנען עס וױ אזױ הױת,

 און *איגעריאסנ געװען סטרײק פון צײט
 גזד האמנן ״װאס שונאים׳״, אױסעדלאכע

 די וױ חװת, אדן סםריײד, רעם שטערט
 גענוג געתבען ניט האם *אטאלגאטייטעד

jMriny*WP הילןי״, פינאנציעת און 
 גיט סעטלםענט בעסערען קײז םען חאט

 אוט־ די אונטער און קריגעז, נעקענט
 אנ־ קיאוקםאכער אלע דארפען שטענדעז

 אנריםענט איז יונקטעז נײע די נעםען
סעטלמענט. דעם גוטהײסעז און

 ״אעעויאמנ די ?יינעז װער אבער
 האמנן װאס מניאן, דער פון שונאים״
 םארלארעז זאל סםרײק ״דער געװאלט
 דאס אז זיך, םאר׳פטעהט ov געהןד״

 די אויך און פיהרער ״רעכטע״ די זיינען
מיטגלידער. ״רעכטע״
 אויס־ די אס זץ־, פארשםעזזט דאס,
 האם באחױפסונטנז, אזזינע אוץ טײםשונג

 די בײ םארדרוס א ארױסרופען געטוזט
 האט זגם און ױניאן, דער אין ״חנכטע״

 אױוי טוסעל אביסעל ארױסרוטען געטוזט
 א גענעבען חאט דאס םארזאמיוננעז. די

 ארױסצוקוכמן *רעכטע״ די געלעגעגהײט
 בא־ געקענט ניט האט מען אז #זאגעז און

דערםאר, סעטלכיעגט כעסערען קיין קומען

 געפידזו״ם שלעכט האבען לינקע ״די וױיל
 בא־ אױך האמנן אנדערע סםו־ײת/ דעם

 סםרײק דעם האט סעז דאם הױיםעם,
 די m אז באדארםט׳/ נים ״אינגאנצעז

 געװען װאלטען ױניאן דער םון םיהרער
 גא־ םון רעקאמענדאציעס די ״אנגעפען
 קאנ־ » זװ בזנדזן און קאםי׳טאן װערגאר׳ס

 מען װאלט ב^לעבאמים, די םים םערעגץ
 םעטל־ בעטעדען א באקומען דעמאלט

 ׳אמת האם, םען איצטער״/ װי םענט
 םיט באיױנם רעדנער ״רעכטע״ די אם

 געותן אױך זײנען עס אבער ״בוה/ א
 אײנגע• האבעז װאס אזױנע האלס די אין

̂נט, האבען ״רעכטע״ די װ^ס דעם צו ^טיםם געז

1926 גאװעסנעמ מער10 פרײמאג,
 דעױ און יאסירט, עס האט אזוי און

 ק^וונסיל אינדוסםריער םיט׳ן כעסימענט
גע־ גוטגעהײסען ארער אנגענומעז, איז

ויארעז.
 גע־ ד* דאדף גערעכט, ױין צו אום

 פון םיהרער די Dip װ/גרע;, זאגט
 סעטיםענט, דעם ברענגענדיג סטרייק,

 פארזאמלת־ »יע אויף ערקיערט האבען
̂ווק די געבראכט האבען זיי ד*ס געז,  קל

 נימט אויך $בער זיג, קײז גײטט כמכער
 צוגע״ אפען האבען זײ רלא;ע.7ניד קײן

 די געםעלט סעטלמענט דער אז געבען
 גע״ האבען זײ ד**ס ;ניט אױך אלײן
 צו נעקענט נאר האמז זײ װאס טאז

 אבער סעטלםענט, בעסערען א באקוםעז
 קײן זײ האבען אוםשטעגמגן די אונטער

 עס או; קריגעה געקענט גיט בעסזןרען
 הא״ זײ דאס סאר^טענדייך, געײען איז
 דעם םיטגלידער די רעהאםענדירם בען

אנצונעםעז. פעםלמענם
 אגגעגוםעז איז סעטלםעגט דער און

 אפ״ רעפעיענדום דער דורך געװארעז
׳טםיםונג.

 דזשא־ די געגען סטרײק דער
 םארט־ ענערגיש מח בעדס

װערען געזעצט
 קאגצענטרירט מוזען אלזא, איצט,

 די געגען קאםו* אין כחות איע װערען
 אז ׳זעהז פען מוז איצטער דזשאבערס.

 באמת זײנען װעיכע דזמאבעדס, די
 װאש פיהיען זאלעז םאנופעקםישורער,

 זײ סטרײק, דעם פון דרוק דעם םעהר
 םיט םעטלען צו געצװאוגגען זײן זאיען

 די זיך אויף נעהמען און ױניאן דער
 פרא־ דער םאר פאדאנטװארטליכקײט

 ;ע* װערס װאס קלאוקס די פון דוקיציע
 קאנטראקטארס םון שעפער אין מאבט

 די װעלכע סאב־םאנופעקט^ורערס, און
קאנטראלירען. דדטאבערס

 װײט נאך איז סטרײק קלאוק דער
 קלאוקםא״ םויזענדער נעסעטעים. ניט
 האלס• סםרײס די אין גאך בליימן כער
 ןײ װעלען סלאוקפאכער די <אנג װי און
 דעך נאך איז האיס סטרייק די איז צען

 דאס געסעםעלט. אינגאנצעז גיט סטרײק
 דארף ױניאן קלאוקמאכער די אז םיינט,

 אנצוםיהרען הילח םינאנציעלע אלץ גאך
 דארף הילף די און סטרײק רעם װײטער

 איצטער װערען געגעבעז איהר םוז און
 סםרײקער די םריהער. װי נוט אזוי

 אין שװעםטער די װי נוט אזוי גוםא,
 איבער׳ן ?אהאיס אוגזערע םון ברידער

 פולע זײער טאן װײטער דארפעז לאנד,
 זײן װעט כטרײק קלאוק דער ביז םליכס,

געסעםעלט. פאילשמעגדע
 װײטער איצט :אך איז דאסגלײכען

 ױניאנס אנדערע די פון היילן* די נויטיג
 דעד ביז ארבײםער־ארגאניזאציעס, און

 געסע־ םאיל^םענדיג זײן װעט סטרײק
 דער םון באלעבאטים אלע םים טעלט,
 עס און ייארה נױ אין אינדוסטריע קלאוק

 װעט ױגיאן אונזער דאס האפען צו איז
 לאגג װי באקוטען, װײטער הילף די אט

נויטיג. זײן װעט דאס

 וואום־ םון יוניאניםטען טױיד
 ארבײט רעליוש אץ אקטױו טער

סטױיק קלאוק םאױן
 האכםאן ברודער םון צו׳טריםט » אין

 איבער, ער ניט זיגםאן, פרעזימגנם צו
 םון ױגיאן <ײבאר סענטרא< די דאס

 א באשטייטט האם םאסס•, װאוסטער,
 געלט זאםיען צו ®זנרזאן 10 םי! קאםיטע

 עס קיאוקסאכער. סטרײסענדע די פאר
 םפע־ א געווארען אפגעהאיטעז אויך איז

 תלאוק־ .די#75 לאקא< פון םיטיגג ציעלער
 איז עס װאו װאוסטער, םון ױניאז סאכער

 » םו; תאטיםע א געװארעז ערוועהים
 זאלען וחג<כע מעטבערס, אקטױחן גרופע

 קא״ י. כ ס. דער םים צוזאמען ארבײטער
 ערםאלגרײכען אן ארגאניזירען צו םיטע,
 האכםאן װאוסםער. אין סאםיײן רעליוי
 אינדוסטריע״ אנדערע נאך באזוכען וחוט

 םונ׳ם אינטערעםען די אין צעגטרעז ל*
 גאנצער דער אײדער סטרײס, הלאוס

װערען. פארענדײגם װעט סטרײק

!אםטראליינקעד אכטונג,
!npoDjwr און ברידער
 היווב ארבײםער אסטראיוײנסער דער

 *זיינער 3 זונטאנ, פאר םיטיננ « רופט
 126 אין גאם טער16 חןר אין בייטאג,

 קו־ דאחי אייד 1םי אייגער יעדער איםט•
 םון איז עס <”וי םיטיגנ, דעם *ו טען

 די דורך אז דענק״ איך װיכטינסײט. נרוים
 איז .נעתכםינק״ם־ אונזןד םוז פאלוטס

 די ווןגע; געיתוחמ באתאנט עויז אײד
 סטב. אונמר פון אויפגאנע! און 1*יצ«

 סוטען *ו מיאדען איחר זײם דארינער
 כאװעכד טעזon 21 זונטאנ, םיטיננ צום

 םים בריענט און כייםןזג אזייגער 3 בער״
ארגײטער. םרײגר אײערע

נרום, טימ
ממרענאר״ ס, א ר ל » ם

x «16 איםט 126 k j
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נע־ װאך לעצטע איז װאס סעטעלײענס דעם דורך

 איגדאסטריעל דעם און ױניאן דער צװיישען געװארען טאכט
 די צװי״טען אגריײענט דעם אין אריין קרכרען קאונסיל,

:פונקטען נײע םאלגענדע די קעריער״טאפטען צװײ
:ארכײםס-עםונדען

n, 1928 ביז װאך א 42 זיין זאלען עםונדען די rn,
 ט־םאנינע א װאן־. א מטונדען 40 זײן זײ זאלען דאן און

 דזזזון, ביז אבער אײגגעפיהרט, גלײך װערט ארבײטס־װאך
 די שטונדען האלב א און 8 ארבײטען דארםען מען װעט ,1828

יטטונדען. אנט םרײטאג און װאך, אין טעג םיר ער^טע
:רעארג«ניז«ציע פ«ר רענט װעגען

 אדער 35 כאיפעפטיגען װאס מיטנלידער, קאונסיל אלע
 אגריםענט דער װאס טאג, דעם םון ארבײטער ױניאן סעהר
 און ,1928 ױני, טען1 דעם ביז און קראפם איז ארײן געהט

 ארכײטער, מעהר אדער 40 פון םעט ^טעגדיגען א באכדעם
 רעארנאני־ דער םון דאטום רעם םאר נאך האבען װעאכע אח

 צו אויסגעצאהלט דערמאנט, װײטער ד$ װערט װאס זאציע,
 צו גיצײך איז װאס סוכיע, א שכירות אין ארבײםער זײערע

 טשך אין ישכירות וועכענטאיכע געוועהנאיכע צויט װאמןן 32
 צו רעכט דאס הןובען זאצען יאהר, םריהעדדינען דעם סון

 רעארגאני־ אזא 1א בתגאי, שע&עד, זײערע רעארגאניזירען
 םון פראצענט צעדזן װי מעהר םארבײטען ניט ז$א ?אציע

 רעאדגאגיזא־ יעדער פון שאפ יעדען אין ארבײטער אזעלכע
:אז װײטער, אויױ אויך און פעריאד ציע

רעארגאניזא־ אזא דורך װעט װאם ארבײטער יעדער א)
 עםפלאײ דעם דורך װערען םארביטען זאצ װעיעץ, אנטזאנט ציע

;בױרא םענט
 רעאר״ דאזיגער דער דורך וועט װאס אדבײםער יעדער ב)

 באצאהלט קריגען זאל ישאפ דעם פארלאזען דארםען גאניזאציע
;׳שכירות װאך א

דורכנע״ נאר קאנען רעארגאניזאציע־רעכס ^בעאזע )נ
 און 1928 ױני ,1927 ױני םון חדישים די אין װערען םיוזרט

.1928 יעצעםבער
 אויסישליסליכע זײנעז װעאכע םיטגלידער, קאונסיל ד)

 םיז הלײדער סאכען װאס ה. ד. מאנוםעקםשורערס״, ״אינסײד
 האבען זײ וועלכע און נעקויםט האבעז אלײן זײ װאס סחורה

 אויסצוארבײםען שעפער אנדערע קײן אין אתיסגעשיקם נים
 שכירות ארבײטער זײערע אויסגעצאהלט האבען װעאבע און

 ראס האבען זאלען יאר, א אין װאכען 32 צו גיצײך איז װאס
 דער םיט זיך רעכענענדיג ניט רעארגאניזאציע, םאר רעכט
נאשעםטיגעז; זײ װאם ארבײטער צאהיצ

ארבײםער, אװעקנעישיקםע די םיט םארבינדוננ אין ה)
ױניאךטעטיגקײט. םאר װערען דיסקריםינירס ניט גײנער זאל

 אויסגערעכענם זאאען או־בײטקר די פאר שכרוודםאס דײ
 שכירות םון סוםע *לגעםיינער דער םון נאזיס דעם אויןי וועחוז

 זיײ וואס ארבײטער די צו געוואר/ן אויסגעצאהלט זײנעז װאס
 בא־ זײנעז ותלכע איז באשעפטינט, שםענדיג זײ בײ נען

 זײנמן און סעזאה םון אנהױב דעם אין נעװארעז עעסטיגט
 רעאר־ םון צײט דער צו ביז ארבײםען דארטען םארבאיבען
 דורכ׳ז ארײנגענוםען וחןרע; װאס ארבײםער גאניזאציע.

 רע־ פון פונקטעז די םוז אויסגע׳טלאסעז נישט ײנעזrיאהר,
אתאניזאצי^

 םוזען קאונסיל אינדאסטריעא דעם אין םיםנצירער נײע
 קאגען די אײדעד םיטגצידער חדמים 6 זײן *םווײניגםטען

רעארגאגיזאציע. םון רעכט דעם םים באנוצעז ויך
םקײלם: םיױםום גייע די

ײאך. א דאלאר 52 — קאטערס סוט און סלאוס
װאך. א דאלאר 45 — סעמפעלמאכער־ס

דאאער. 55 אפערײטארס, ריםמר און האזט דזשעיןעט,
װאך. א דאלאר 53 — אמוײיםארס ססוירס

װאך. א דאלאר 48 — טײלארס פיעם
דאלאר. 46 — םיגי^ערס ריםער און קאוט דזעעקעט,
joronm דאלאר. 38 — העאםערס ריםער און קאום
דאל. 50 — אויבערפרעסערס ריפער און האום דדמעקעמ,
דאל. 46 — אונטער*רעסער ריםער און קאום דזמעימם,

װאך. א דאלער 46 — *ימנרארעסער סקוירם
װאך. א דאלאר 46 — »תםער»־עסער םקױרם
וראך. א דאלאר 30 — בייסםערס סקױרם
cn — 26 םקױרט yr» rt אװך. א דאלאר

וואך. א 32 — דרײפעדס
װאך. א דאלאר 38 — סקױרטס אוי *באמײיחנרס
 און צייכענען ״ייגעז״, אויד דארם*ן וועלסנ בחמלכמס,

P ויאך. א דאצאר 40 — ארבײט אלמנדמע 0
n ארגײטער טון אוכיחת v m םא־ ארבײנ^שפארעגחנ 
מז, ויי ^ינזח, חנ װײטער, אזוי »וץ סנע• געחען בײסםען, י

 דער און אסאסיאײ׳שאן דער צוױי&ען װערען בא״עטימט זאאעז
ױניאן.

:קאנטר^קטארס פון ליםיםײשאן
װערעז, אױסנעארבײם צדדים בײדע םון זאל סיםטעם א

 מא־ סאב פון צאל די װערעז באגרעניצט ס׳זאל װעלבען לויט
נופ׳עהטישורערס.

 םון ווערען צוזאםעגגעשםעלט זאצ קאםיטע דזשאינם א
 אויסצוארבײ־ קאונסיצ אינדאסטריעצ דעם און ױניאן דער
םיסםעם. דאזיקעז רעם פון אײנצעצהײטען אצע טען

 אײג־ זאצ בױרא עמפצאיטענט אן :בױרא עפפצאימעגט
דירעקציע. אוםפארטײאישער אן אונטער ווערען ;עשטעלט

 אפגעבען זיך זאל װאס בױרא, אזא ;ריסוירםש־בױרא
 אײגגעשטעצט זאצ טרײד, םון צושטאנדען די אויסםארשען םיט

 גאװער־ דעס פה נעװאיען רעקאםענדירם איז עם װי װערעז,
קאסישאן. נאר׳ס

 דרײ צד צװײטען דעם גצבען צו מחױב איז צד תדער
 ענדע־ װעצכע מאכען צו בדעה האם ער אויב נאטים, חדשים
 ווערען נאכנעפאצנם דארױ װאס אנרימענם, דעם אין רוגנען

 שפעטער ניט װערען געהאצטעז דארױ װאס קאנפערענץ, א םון
 אגרימענט עקזיסטירענדיקער דעד אײדער חדשים דרײ װי

זיך. ענדיגט
עס, הײסט גערוםען, ניט װערם קאנפערענץ אזא אויב

 גאך קראפם אין בצײבט אנריםענט עסזיסטירענדיגער דער אז
צייט. יאהר אײן

 זאצ אגרימענט אצטען דעם םיץ 30 פאראגראו* דעם צו
:ררערען צוגעגעבען

 און אנשםרענגען זיך װעט קאונסיל אינדאססריעצ דער״
 סקוירטס קײן ארױסשיקען נים זאצען סיטגלידער זײנע אז זען,
 אזוי זײז ס׳זאל סײדען האנםראקטאר, אײן צו װי מעהר צו

 באשעם־ צו זײן נויטיג זאצ עס אז ארבײט, םיצ אזוי און כיזי
אײנעם׳/ װי םעהר טינען

עקזאםיגערס.
 אויסצױ ױניאן דער פאר בצײבט עקזאמיגערס רי װעגען

:פונקטען דרײ פאצגענדע די פון אײנעם קלײכעז
כא־ אויך װערט פארכאן א חוץ א װאו פאצען אין )1

 אצ־ טוען װאס עקזאםינערס פעהר אדער אײנער שעפטיגט
 עקזאםי־ אזעלכע דארפען קלײד, דעם ארום ארבײם נעםײנע

v ױניאן. דער צו באלאנגען נערם
 יױ דער אין םיטגלידער קײן זײן גיט דארםען פאדלײט

 פאסט װאס אײנער איז םארשטאנען װערט פארמאז, א ניאן.
 און צונױםפינען אויך מעג ער כאטש ארבײם, דער אױו* אױוי

 עקזאםינער. אז םוז געטאן געװעהנליך װערם װאס צײכעגען,
 װאו צײט, סלעק אין םאן ניט ארבײט אזעלכע אמןר טאר (ער
עקזאםינער). שםענדיגען א w האלט פירםע די

 עהזא־ דעם םון ארבײט עקסטרא זיך פאדערמ עס וואו
 איהם ז$ל זײ, ארויסצושיקען קליידער צוצוגרײטעז אױוי םינער

שבת. ארכײםען צו װערעז ערלויבט
 אגריםענט אױסגעגאגגענעם דעם םון 18 זייט אױןי )2

 צײ־ צענויף, פינען װאס בושעלסען אז געלייענט: זיך האט
 בא־ זאלען ארבײט אלנעםײנע טוען און עקזאסינירעז כעגעז,
 דא״ 40 לײענען איצט זיך זאל װאך, א דאלאר 34 קוםעז

װאך. א לאר
ױניאני־ צו איין שטיםם קאונסיל איגדאסטריעל דער )3

 םיסגלי״ הײן זײן ניט זאלעץ םארלײט עקזאםינערס. די זירען
ױניאן. חנר םון דער

 וחד ארנםערזוכט זאלעז ארבײם נאךױניאז ווענעז סלאנעז
 אן מיט צדדים בײדמ םון סאםיטע שםענדיגער א םון רעז

 טשער־ אונפארטײאישען דעם םון אננעשםעלט אקאונטענם
מאן.

 םאר םאראנטװארטליר זײן זאלעז םאנוםעסמשורערם די
 ניט באצאהלען קאנטראקטארס ?ײערע אויב װײדזשעם, טעג 7

 םאראגטווארםליך געווען זײ זיינעז םריזזער ארבײטער. זײערע
% מעג. םינןי םאר

״באדי״ דער אין אײנגעשלאסעז װערען פונקטעז נײע זײ
 וױ פונקטעז, אנדעחנ אלע די אגריםענט. אלםען דעם םון

 געזעצליכק די לײבעלן פראסאניס דער יפאנד אינשורענס דער
 םאשינערי גאנצע די אויך װי װײטער, אזוי און טובים ױם

 — שעפער די אי| אנשסעהעז װאס סכסוכים שליםען םאר
נעווען. װי בלײבעז
 אײן םון באטרעפמ סהײלם םיניםום די אויןי חעכערונג די
 גאװערנאר׳ם דעם וױ מעחר, װאך א דאלאר פיר ביז דאלער

חוקאכמגדירם. האם קאםימאן

 די מיט איצט, T? לײענם ער וױ אגריכמננם, נאנצער דער
 אין יוערעז פוורעפענטליכט וועט נײ^ די אח •ונסטעז אלטע

״נערעכטינקײם*• נוםער קוטקנדיגען

n I ׳tj0a

M ג«װעסב^ר, סער1« פרײט<«ג, *t

ורעסמנןר אוו סיליוק דער פון לעכען רעפ אויס
פואמדסמ סאו אין יוניאן

 mvu דער פון רעדאקטאר געערטער
— :רעכטעקייט״

 װאט ״<ײד חארציג אוגז טום עס
v םון וױיט צו אביסעל זײגען םיר j 

 שלאכס־ פון נײעס כמוחר װיםעז צו יארק
 װי גוט אזוי צײטונגען, די םון םעיד.

 גע- ״די צײםוגג, אײגענע אונזער סון
 אביסעל. טיר םאחאטעהען רעכטיגקײט״,

 װאו א נײעס די אן אונז קוטט לײדער
■אסירוגגען. אלע די נאך

אבי־ ארבײט די יעצט איז אונז בײ
 אונסעתע־ זץ־ האט עס ״סיא׳/ סעל

 אוג? בײ איז װאס ״סיעק״, די רוקט
 בײ און גיט, גייעם קײן <}<אוקםאכער

גיט. אויך איסט חןר אין דארט אײך
 שלעכט ניט ווערען םיםינגעז אונזערע

 װא״ עטיליכע לעצםע די פאר כאזייכם.
 לעקטשורס אײנגעפיהרט םיר האבען כען
 םײ ערשטען דעם בײ כדטינגען. די בײ

 פזגליקש כרודער נעהאם מיר ה^בעז טינג
 אטא־מע־ די פון ארגאגײזער דיאםאגד,

 מיטיננ זעלבען דעם בײ ױניאז. יאגיקס
 זאנדערכארעס » געהאט סיר האבעז
 אייננע־ פארבלײבען וועט װאם בילד,

 הא• װאס די פון הערצער די אין קריצט
 הא־ םיר בײנעװאױנם. םיטינג דעם בעז
 איז װאס קלאוקס, בײ פינישערין א בעז

 װעלכע ־ער,70 די אריבער װײט שוין
 לעצטען אין אױסגעצײמגגט• זיך האם

 אונזער צוריק. יאחר 3׳ל2 םיט פםרײק
 צו באשלאסען האם באארד עקזעקוסיװ

 םיט גריםעטה םאםע דיזער פרעזענםירען
 םיטינג דיזעץ ביי איז עחרעךקארד, אז

 דיזע מתנה. דאזינע די נעקראגעז זי האט
 םרעה־ מיט האס שוועסםער גריידגרױע

in איהרע באדאנקט אױגען די אין 
 לא- דער װאס nrijf די םאר אײגיקלאך

 נע־ האם און נעגעבען איהר האם קאל
 גע־ האט זי רעדע. קורצע א האלטעז

 לזך זאל אינטערנײשאגאי די װאונשען
 באםרייעז וועט זי ביז לאננ אזוי בעז
׳*קלאפערײ♦ סון פענשעז די

;ע־ האט םיטיגג נעתסטען דעם אויף
 װיײ די םון ערענסם ױגא פרײנד רעדט
 צוריקגעתוםזח איז ויעיכער יתיאו, טערס

 אײראפא. איבער רײזע ־םאנאם7 א םון
 דעם פוז איבערכליק 1* געגעבעז האט ער

 שטעט פארשידענע אין לאגע ארבײטער׳ס
אײראפא. איז

 עלעק- אונז ביי ם¥,מעקו«ז איז עס
« םאר i*c׳ ס « « ד 6 נןהםםע די פאר כ » 

 םיקרצמ » דורך עיעיײיאן, דעי נאטען.
p ׳פער.ן צונענאמע! איז נאלאט. k די 

 צו נעװארעז ערװיייט זײנעז םאיגענדע
מ«ר ירןזיחננט פאר :יאהאי איז ע

םזהרעםער רעסארדיננ ראםוז; ס. בר.

 העלטה ^®עראטיװער דער
םינעאםאליס אץ קליניק

p דעם i נוטרישא״ די האם גאוועםבעד 
 קאאפע־ פחןנמלין דער פון ידרינ*ק נאל

 פאר־ 1»םאםיאיײ»א פריםערי ראמיװע־
 1זײ םו] צןתאםען 9 עד׳טםע די עכדינם

 יזאאפערא־ דער באדיכםעם עפזיסםענץ,
 צײם דער םון פארלויוי אין לינ. פײחמ־

 םו; געװארען באזוכט סליניפ דער איז
 האבע; םקול^ינדער 107 מזמ׳טזש; 1200
 אוננמד־ פאר טריטס׳מם מק־אנזמ דארם

םיז נעות] זײנזק די וױיל נאוזרוננ,
 ןם תאג. אונםער׳ן *ראצענם 30 ניז 7

 דאס מװארען״ אויסנעפונעז אויך איז
ד האמן קינחנר די פח הונרערסער  נ

ן ליטען  כראנקהײטען, פארעידענע «
 אויםגעפױ נים פײגםאל וואלםען וועלכע

^ליניפ. דער נים װען :עױארעז, נען
 ■לזןנט םאוס רעד אין פליניק דער

 איז אשאסיאי״ײאז תריםערי דער םין
 roen* די איז ערסצלנר״ד אזוי נעצוען
 נעםוזש האם םען דאס םאנאטען, זעקם

 דעם אין קליניס צװײםעז » אויםעםענען
 די נאך אהטאבער. אין ולזהם, נארם

 נויר־ אוז דאקםוירים די םון טריטמעגטם
 טאנאטען, 9 די םון פארלויןי אין םעם
 נעװינ־ די אז ארויםנ׳אױזען״ זיך האט
 דארמ זײנעז וואם די םון װאנ אין סען

םון מײ׳ח איז נעוואדצז, באהאנדעלט
א■־ אויך װערט עם םונט. 14 ביז 8

 אויסבילדונג דזנר צו צייט םיי גענעבען
 אויסד מןםער יאלעז זיי אז עלמערען, סון

*־ קיגרער. די אויף 1»םע9
 lp’<* די פון אײ» tn« איז דאם

 -vrumm ,פרינקלױ חןד םון טונגע]
 דזנר סיאיימ*ך,#0וו תרי«ךי טיזוער

 איז קאאיערא^װ ארמיםער י גרעםםער
 רי n»ttt ..iPBiMBP פאראימינםע ידי

מ ־חיד «ח םײלס׳ ,נעם  ייז סו
 .נעם דער איז .192)5 אין 63^33^75

:102,033 נעוועז *־אפים׳  זײסק צס )
 וועלכע םםאקתאלדערם, 6,000 אינער דא

 ט־וי־ דיזען איז איטועסםאצנט אן דסבע)
ן םײ׳יאיז ױ מזצם סון «עראטידו4¥? «

.I.XLU. U.1 IUL

 עחזעהוטיװ פאױ ק<ורעגנלאט, עני םיםם
רונאק, .e נר. די דעיענאטען: דנא«ר

 ,t'pj’o ,pn קאחען, א. םרידנערג, ה,
 ד. ם״זעי, <, גרןס, ם. ד״וויס, נ.

ר ;נפלד׳טט״ן ס. סטאר,  *irtjrtD פי
 װארצ־p .PB טר^סטי ;םיטרין ס. רער

 אי;־ די גטלה ל. םענעדז^ער נעמ,
״ן וועט םטטלייטטו  ־6נ טעו10 דעם ז

 העדמײטחןרס. אוגזערע אין וועסבצר,
 טארםרעטעל חטנמן צו ערװארטען טיר
 עס וואו ױגיטנס, צ^זזל זעװיםע א םון

 אניסעל סיט טיטען געדעתםע זיין װעיען
 ווע־ טעטנערם אלע און פארבײפען צו

•ין ♦ <ז>אנװעזעגד. זיין ד<ורט לען
 א דין צו מען ערװארטעט באל אונזער

 ;ע־ ױגיאנס, די אויסער וױיל סותסעס,
 פיז ברעגט^עס איע אויך״אגטײל םען

 עס װאס טוען טיר און רינג, ארבײטער
 אוםשטענדעז. די לויט םעגליך נאר איז
 מיר בעסטע. דאס אױף האפען מיר

 מאלי שוועסטער אפט נאנץ דערמאנעז
 עס דאס זיכער, זײגען םיר און פדידםאן

 דאס אוגז, וױ גיאדע םרעהען, איהר װזוט
 מעםי די אוץ גיט שלאםט פדאגציסקא סאן

 ערםילען צו אום בעסטע דאס םוען בערס
 האפען מיר װינעע. און םארלאנג איהר

 צײט צו צײט פון הערען לאזען צו זיך
גוםען. צום

 פלאטקין, בר. טענ די ערװאדטען מיר
 לאס פון J52 לאוןאל פון פענעדזשער
 פ^רבארייםוג- סאכעז סיר אגדז^לעס.

 דער פון באאםטען אלס איהס פאר נעז
 םון ןוגגמשטעלטער אלס אױך און מניאן

 י^רקער נױ דעם פאר תאםפײז דעם
 אינמערנײ־ אונזער װאס פאנד, סםרײח
 און כאאויפטראגט, איהם האס ש^נאל

 ערם^מ. איהם וױנשען און האפען מיד
 ײ געבען איהם ודעילען דא אלע םיר

 את־ וױנעעז מיר קאאפעראציאז. בעסםע
n r r דעם אין ברידער און שוועססער 

 זיכעחון און ^געלען א תאמפס־פלאץ
 וחו־י מיר און זײ פױם זײנעז םיר דגי
 אונזערע איז איז װאם אלעס טאז לען

מיטצוהעלפען. קרעפםעז
גרום, טרײד־ױגיאן טיט

ד, ל א ג ס י א ו ל
 און הלאוק g לאה. םענעדזמער
א.ל.ג.װ\. ױניאן, דרזגםםאכעד

דאאר

im ii i im iif i i iy ffT
 מיר װעלכער אץ װעלט די

לעכעז
 «״«״ *«י*ין8 »ו( *ונ״««י אינער קורס

 נװיד «ון ס*ס«י, דו׳•, א, *ון «רא;ען
קאדערזא, י״ב«ר װאװ
i אין וונטאג הייגטיגען n ,דעפ פריח 

 *. װעט *זײנער, 11 נפװעםנ׳גר, טען21
p n. סאסטי v m\ לעקצי׳נ ער׳פטע די 
״) פון  ס«- און ,ארנ״טער אינער פורס ז

jfB אין םראגען״, צייט ציאמ jrp w i 
 אױײ און ovj טע16 טקול, תײ אױמויגג

.630 רוס «?יים, װי;ג
i n זיין מעט תורט דיזען פון צוועפ 

 חױפט רי זיי;ען װאס wvovoovd צ«
j^ jp jn u p אין הרעפטען אןן fo  m* 

 צו פעסט חויפט1איכע און װערט, 1רערנע
 א־ז, יקא1אמע 1ר*: א 1פא װאם שטעיען

 ט1«פעקטי האבען jvodvip יזער אזוי וױ
i n םון אנטװיקלװג ip i 1יסא;ע1אםע 

i װי און נאװענוגג, 1נײםע1א v t m  t o 
״  נא״ םען1א1 1םי װע; נאנצ־פכטען ו

 ניי*1א אלס פאליסים ע1אונזע שטיטען
ד1ט און טער o 1יזע1 ױניפניסטען. ״ t p 
מן1׳מס1אוכםע װעט י d י p i ,םא?ט c f i 

 י?א,1ע0א פון 1א״נװאוינע ןייגען 1סי
ip נאס און i i i n אין נאט״ליטנג i n 

 אוג״ נאותנונג, 1בייטע1פ 1י?אנע1אסע
 1טי םוזען י;גונגען1נא *םערי?אגער םער

ip אין פליע11אוגזע מפילען i ארוועים־ 
נאווענונג. נייטער1א ליכער

d 1ריזע t p א־נ־ נדויס פון זייז װעט 
 nאונזע 1פא װערם נילדוננם און טערעס

 10 פון בא׳פטעהז װעס עס םיטגליחט•.
n װעדע; גענעכען װעט און <«קציעם r! 

n אין יה,1פ 1דע אין זונטאג n זעיגען 
i אין און פלא׳ן n צײם. 1זעיגע ic” 

iv פוז 1ע1םיטגלי איוע 1םא i .א.ר.כװ.י
דיםקוסיע פון מעטאדען

 1*י 17װעי געכעבען װעש קורס דיזער
קאלבי דזאאון)ין

ז׳עעםע;טס,1אנ1א איצט נזאבעז 1טי
 במה־ אין 1לערע ?אלכי, חמאזעפין דאם

א נעבען זאי סאלעדדפ, ל״באר וואח־

1-X.tJ. ׳ Jt UL1XI1JLLU■ t IJLl 1 t
on? אין «ic# p ri6# אוד

n ? i ״1ליד«1«יט m ih  i n פון IJff'i jm oup» 1»זיין i» cyi in?n 
«י מ»י i »1#88 זײן «ן1פ m i i p<ויף אל* 

• 1* icih w vim ii| 8# צו??iw 
׳ m מיט י ר א » ר נ ס י א  ר#8ח

מ#11 סיטודמר, *ױפפיחנג, \ntfr, י #J׳••יײד, די׳יון
ivm ויך innponyi 611? דיז׳ןן ואר

Bn ),n p?צוסצד 8

 פאר טעטילךט עדזהיישאנאל
 אין מיםגלידער אונזערע

נדלאדעלםיא
 אראנתמזוםעגטס נעםאכם ווערען עס

 אהםיװיםד יוקיײפאנאל11’ פנפאננען צי
n» פאי־ טזן n ? i פילא־ אין םיסנלידער 

c»e?n. יזצן11פא pjnrc די זיינען P n• 
 r:״ מלפיקממר m פון באארדס

t את זוייםם די און o k o d p h ,ױגיפז 
 IPDnjpitj צו נעײאײח אויםמפאחס־ם
 תיל׳זז וחןלמ קןוסיםפם, זדיוקײ׳פאכאל

rm#: ;עםייגזאם rc דיזע »p jp״o זו־ 
זז » i םים א n צדיו?ײ 1אתזע פוז י1היל 

t רעפאוםנזזגם. יטאנאל o ערויארםע 
lo איצוהאלםעז װאך ןום«רע n p  o n 

«ן1אויםא צו און טיםינג ײ o ב n פרא 
 דיז• פגפאננען צו פלאנעװען ם*ר ראם.

o 1 ום1א טעטיגטײם nנתז paDPtn־ 
i n װערע, םאתעליינט װעט פלאן

n פאר n ותט קא«*םע עדױקיימאנ<ל 
:פאמם וױ ױין

d א t p איבער »i n פון מ׳עיכםע 
 פון סאסםי •m א. פון ציװיליזאזױע־

בת?זואוד.
פרפכלע־ 1,ארבײםע א״בער קורם »
 װהארםען םארלי, ר. מרסא םון נמז־
פענםילוױיניא. םון אתױועחיםעט סקול

k ׳dim 1איבע » לי  רא־ םיז אםור־1״
i? תאו־לח, פ. מד־ס n v עננלי־ חזר פון 
ijrp ,סקול, נארסאל םםײם מ«־אך »p »פא ,1ם׳פעם ,

 וױיטע־ םאכען אויך װעט תאםיטע די
n און פארשלאנען DP’VKp’tH fo.

o אויף איז חגרװייל, n םון לאננ1םא 
 ־14 ,50 לאסאל פון 1םיטנלידע נרופע א

 לעת«ן צו סלאס א נעװארען ט1נאניזי
 25 בלויז צאהלעז םיטגליחפ־ מװיםען.

 םענם, 60 *נ׳פטאם לעמאן, א פאר סענט
 נעװעהנליך פם1נעדא װאלםען זיי װאם

צןוהלען.
 1» 1זעה האנען צו ערדזארסען גדר

 1אי םיזאן ערױסיישאנאל לנרייכען4ם1ע
ן14י כען4ה םיר ווייל .םיל^לפיא, » 

 םאראינטע־ און זסםחיאססי׳פפ *ז מהר
 וחד וועלמ ,1םי«<ימ גדופע ךצסירנמ

מו לען  אנט־ צו םיה קײן חס4׳*■ ניט זי
 אונזצ־ רא«ן 1םי בײט.1א דיזע וױסלען

n םאר זיך ^יםטרירע; צו םימנליחט־ 
מ - • נ׳לי^ mnip די

n םאד » ” n 1 םאציע14אינם« «)p 
trutn t« צו i»o jnw ־141 איידא» 

 *in ijpojmp jt<e?nc?'c ם̂ם «j io 26 ,60 טאל4ל פיו i«onp« פעלד,
 מאניזי*in 4 יסm #6 זיד נים זעקמיד

מ פון מג1 « די י קי מ ט »1.

BJW אין BIfin >W4P”? v if lytiiH, 
יט•1סט טע10 װעסט 3
 דער ®ון שטודיום סאוױאלער א

ליטעדאטוד אמעױקאנער
1JT1J1* |<M p r6 in  oup » *איניו 

nn.""*' ?מןוי 1«י אוגימןוזי•?•, אעד
20 o n  ,nop rypy? vovnii4ג טען*

ט l.ao װעמנעמ ״ נ.4נ
;׳!־ uvu האלאסיי י1«םא 140^04«־

 אי־ 811? דין pc ל?קציע עחצטע די בען
n 1ציאלע4״ס 1«נ «  m  (is ovilop* 

cpn׳;ij 1ליטע«  ,nop היינט*ג«ן “1א
20 o nין ,14ט”נ 1.30 ,1סנ«1׳114נ טען* 

m i i ’iH i4oii*rHn pc 530 on ח״
1P03׳

 האיאװיי .0410 װעט dtp יזען1 אין
BP4D o ייכ«;1מט11אונטז n, ייטצ׳ 04י 

11041 dphc »פון נע׳צ־נטע רי װי י1א •
1 rn  ,p?4oאו*נ ,1צייג?;1אינ? יט ojr 

 n* 041 1.א*ד *ין ■4 ניט זיך מפינעלט
n ??ן1אי *i און נען r * f — p?4o no 

n״i צװייפל, ז״ער פגו;;ען,4ה v חמסות 
iiii*iH3 p |1א ifo fs i« c  •oop ir*r* 

ם otp דיזען אין נ?ן• ו1א « ס־ י תי  י
m אכם1גענ ini א ל<4צ*40 די  111ייט1נ
ip די פון אייגי;ע פון  y n n f o3״?i, 
P 141 נעלא^, בייעפיל, צוס וזי, ine,יס 

p p m 1 ,11 א״ס,1ל 1סינ?ל#י |,4114ל, 
סינקלןימ אפטאן און עלס1הא

dtp m io i  i n 6 נאמטעהט no 
ע לןסציעס, תינ nvii isvn; ווערען ו r i 

140**3 n3P tn p* אין o n פיאץ מלבןן 
i אין און n יי1פ צייס. 1זמלנצ n o  w 

, סון פ״םנלירער י ,װ. ג ל. .«

i סון עסו־דום n םע־*

*וניותןחיסעס אדנײסער אינפעתעשןנאל
מ ם ג נ שי א נ װ נ ד רו ױ ײ א ל ה קו ס

.530 רוס *לײס, אױרוױנג און סטריט טע16

נאװעםבער מען19 דעם םוײיטאג
8:00 *p פײערעז צו קאגצערס — אװענט n עדיוק״שאנאל פון עותפעגוגג 

 *W סענ״י •ראנדאם. אין באסיילינאן זיך װזןלען ארסיסטעז •ר^כדנעגטע סיזאן.
סאול. ה״ אױרוױגג וואיאינגסאן םון אוידיטאריום קאנמרט. דעס

jD t r נארועסכער מען20 דעם 
 ur^gnrfo ̂א — האלארױי עמארי — נ^כםים^מ 1:30

סעהלזךר. אפםאז דיסקדסיע, — ליטעראםור״ ריקאנער
— באותכתג״ ארכײמר דער אין יר^כלעםא ,«יים ~ נ^כױטאנ 2:30

נאוועסכער טען21 דעם זתםזןןנ,
צײט־ ס און ״ארביעמד ^ םאססי דדש. א. — פריה רער אין 11:00

פראגען״•
 •אסימגכען װיכםינטטע די װערען אויפנעגו^ן וחגלען סורס דיזען (אין

 ס^ציאלען דעם פון הויפםזעכליך ווערען שטודירט וואלעז און וו^ך דער םון
 צו פאדזוך א pram געםאכט וואס עס און שטאנדיונקט, ארב^םער אח

ארבײטער־באוועגונ;,) דער אױ\י וײדקוננ זײער לוים זײ אויסםײםישעז
אן ש ענ ם ס ק : ע ג נ לו ײ ט א א

T, 413 ,1258 נארדען, םקווער נמקינלי 4 i 14DD43.נ?ס
גאדדעםבער םען26 דעם פרייםמג.

?ipp*04J4 — 1לע1סים׳פהאנ אלעקפאגר־!,' — אװענט אין 8:00 f פון נאזיס
ip j in 4o i n .צױױליזאציע

דעצעםבער טען10 דעם פרײטאג,
ם4 איז 8:00  א-יי״ער רעי 1» באד-יטונ; ציאלע4,ם — נינער ה. x׳ — װ«

____________________________________________________________טצראםדר״■לי

געננדען ױניפי אונזעופ אין עננליש דך לעחןנס
——*———יו ■ ^

 אדרוענפםע מעהר פאר אױך װי אנפאנגער, פאר ענגליש אץ סלאםעז
 :דלנסרעז ױניםי פאלגענדע די אין והןרען נעגעבעז װעלען םנוודענטען
 עײ• םע2 און םע1 צדױשען םםריט, םע5 25 ם. פ. — םײד איםט

 םטרים. ע105 און עװע. לעקםינגטאן ,74 ם. פ. — הארלעם
 םםר־ט• טע135 ארן פליים בראון ,x 43 פ. — בראנקם לאוער

 עװענױ. אינםערװייל און םטריט פריםאן M ם. פ. — בראגסם
םטרים. סעקםאן און עדוענױ קריםםאפער ,p 150 פ. — כראנזוױל

ם אײנינע אמ  דעפארטםןןנם עדידק**שןןנאל אדנזער וועם װאכע^צײ
 באוחד ארבײטער די עקאנאנדע, אין לעקזױעם װעכענטליכע די אנפאננען

צענטרעז. ױניםי אתזערע אין װ״ א. א. טנג,
םרירט איהר וועז ם ױיט א־הר אז דערטאנעץ, צו ניט פארגעםם זיך, ^ני

GERECHTIGKEIT_____________ י. וי• נ. ל. דער פון םיםנליד א
A Jtwiih Tabor WteUf

Pnbl״h«J mry Fr|4«r by the Imm.tioo*) L«rfi«* f.rment Work*™* UnW*
0«<*: S W«t 16tb St., N«w York, N. Y.
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mי,מק?

עסנואירמרערס kid וזו «ן
וו. ג 3 א. «י*אל

1

r »ון m u r n ,מןן מענעדו־זוער. מױסנז

r ir « ,ייט* tv וז#מן סיו
 יוון אוגזער װ«גען »׳«ורינ<| |י«
 V« 1ד»ר« פיר *ו נאטת, שיחל׳נן סיר

 חור iib יעזער די <»ו «<ו׳»וײיג׳ון
r און ,נ׳ותנט׳גש״ט״ m o> די ס«ו 

ו ,00 שון פיסגיידער  אינ• גיפ «
 און טעטיגשיים דער װצנען ז״ פאױטירען

 עסנדאידערערס ד«ר פון ירפנלעמען
r( איז 0« ױדאן״ r פי< זןחר געװען 
 *יצט »ז אזױ דיינ׳וז,8׳ צו װאס ווזנגען

 םיר װײסען הפסשוז יאננער »ז» גאך
אנחױנען. וואנען םוו ניט אײנםאו
 ה*ט טרײד ערנראידערי כאנאז דער

ojn די סדן איינעס דורגנעמאבט זוסער 
 נע־פינטע. זיין פון שריזיסעז ׳*װעדסטןנ

 נעענדינט דן־ האט סעזאן פארינער דער
 מען האט סערץ סיטען אין ;אן־ סריח.

 זיך *ננעהױנען ׳צױז ׳צעפער פי< איז
 אנחױנ ארום ארנײט. תר םיט טײאען
 נע״ טדייד םין העיפט * אין איז א»רי<

 סטרייק שיאוס דער ׳פטיי:. איננאנצען װען
 1פי העאשט א »מס #װעשנעגוכיען ה»ט

 טריײ נ*נצער דער און *רנייט אונזער
 דרע־ ״,אוי, ניױז אננעװיזען נעװען איז

 נאנרעיע on נאך זיו יאנענדינ בעס.
 אגנעחוי־ גאיעכאטיס די חאנען ארנײט

 גא־ *נסורעגץ. pחאידז׳טנײדענחן » נען
 נריי׳ » ;עחאט כאסעס די חאנען טיריױ,

 נטנצען on ארױפצואװ*רפען חיןוש סמן
 קאנסורענ־ז סאר׳פארסטער דער םון <*סט
 <וינם ארנ״טער. די שון פיייצעס די אױוי
 רע׳ אױפ׳ן שאנשורירען צו כעסער דאו זיך

 וױידזיטעס ארנייטערס דעם סון כענװג
 םילע ■ראסיטן. א״נענע די פון איידפר
 אויסגערע־ ייך האנען כאסעס ,ש׳לוגע״

 צו׳פטיונד געדרישםצ! אזא ביי »ז נעגט',
 ־נ4 םײזיעו זיך ױניאן די װעט פאך איז

 אױפצר װאנען נים װעט און םעכטינ
 די אנץוהאלטען אוס קאדף א נעחמען

 נא״ איינינע דעראבערונגען. ^נרייכטע
 נע־ זיך האבען פרעסער ױניאן שאנטע

 *ופרי״ א סיט נ״יכלאך י1 איבער גיעט
 אננעהוי־ זיך אםען און שסײכוןל דענעם

 נעקופען איז אי«ט אז כאריחסעז, *ו נען
 in םיט כפרות״ ״שיאנען *ו «״ט די

 ןונ־ זיך האט owrtun א אלס ,ױניאז״.
 םאר םאדערומען םון סדרח א נעהוינען

 ײיי־ איז רעדאסעאנס דיסטשארח׳פעם,
 צו איז ארנײטער רn ג. ד. א. ח׳טעס

 םאר נענוג גוט ניט איז יענער ,סיאו״,
 דרי־ א און שריגם, ער װאס ■רייז דעם
 עס — געלט, צרפיל בכ^ נעהסט םער
̂ונעח־ זײ *ואיענ אוססענאיו איז  אר״נ
אדנײט. םען

 אונזער םון כאארד עשזעשוםױו די
 און לאנע די באטראבט נענױ חאט ױניאן

̂וס, *ום נעקוטען איז  איז וועאכער בא׳פ
 א פאר ואסיג איו װאס איינצינער דער

 )ארנאניז»יע ארבײםער פאםפסלוסטינע
 םא־ איע אויו• inpcojy — איז דאס און

jy jjnn גאנץ א םיט באסעם די פון 
 וועט ױניאן די — ,נײן״ אנט׳פײ^עם

 איעיצכק נארניט צו מאכען רלוינעזn גיט
 דים־ .נא װ• דעראבערוננען װיכטינע

 אין רעדאס׳פאנם ,נא און ט׳פארדז״ז״
 7<ז*4ל םון םיחרערשאפט די וױיח׳טעס״

»ן »ז םאר׳פטאנע!, אויך אנער האט  זי
 ״ניין״ זאנען און הענט םארלײנטע םיט
 םען אז פראבילעמע, די יצייזען ניט װעט
 האט ױניאז די אז באםעס די װײזען סוז

 on ׳פטיצעז צו ?עבהאפטינשײט נענונ
מע׳טים. סיט .גײן״
 ^םאר האם באארד עהזעסוטיװ די

אסען  ארנאגי־ אן אנצוהויבען נ<ייך נא׳̂פ
 װירקיױ, איז, דאס פאספיי!. זאציאנס

 אויט װייצ באמ<וס, נעוואנטער « נעווען
 טאסטיש ױניאן פון כלילים אננענוסענע די

 נעטחאן ארנײם ארנאניזאציאנם ווערם
 די און טרײד אין ביזי איז עס ווען נלויז

 נרוים. איז ארבײטער נאך נאנפראגץ
 <יט טאקי דעריכער חאכען םהעפטיקקר

 איא םח ראטזאנמײם דער אין מניויבם
 נא־ on םוז אנחײננזןר די אפיא טרים,
מר נעווען נים זײנען *אוס  דורף צו זי
on ר1 ותם סאספײן ארנאניזאציאנס> 

 באדייגמ™ א יוניאנײירעז צו ציננען
 נעיוען אויך זײנען עם ׳מפער. צאתצ

y םון רײחען די אין — אזױנע, n ױנi r. 
 ojn אויזי אױסמפחט חאבען װאם —

o םון חרכסאי n נעװי־ צוליב יואםאײן 
 וועיעו יענע ווענען אמר סאסיווען. םק
רײת?. נים איצם םיר

 צופר^נפײט םים סיר פצגען איצט
 ארנאניזאציאנס ךער אז פארצייכענעז,

 פאל׳פםענדינער » נעווען איז קאספייז
 עס ערםאינ. םאראמר און םאטעריעלער

 20 ישמר יתי<מיזיחנן צו נעלומעז איז
ר,  מדייםענ־ זיי פון םעזזרסגת די «ןןן

n םרייי. 1אי ׳מאצד אננעזעחפנצ און 
זיך האכעז װאם אימינע זיי צװיעען

זאר יו| יוניאז דןד םין אאנעריםען---
 עיד צו צײם לאננע א םאר *װיזען

jjr אצם irn rr tmy. קאגד חנר

u • ארײננעגראכט חאט ■יין n n n w 
 ײעי־ שאפס, אוען יענע צוױ׳עען אפייו

 די און נ׳נוואתן, נעריחרט ניט זײגען
 ׳טנעל ג»נץ האנען נאיענאטים ױניאן

n״f אז איינגעזעחן, y אויוי חאפענונגען 
 חנר פון ראנט<אזינפײט נלומדפטער דער

 אט חלום. נאריטער א נלויז איז ױניאן
 און מנענעגט ױניאן אונזער חאט אזױ

 װעלכע לאנע, חריטי׳פער » אויוי דעאגירט
 דפמרײ־ די נעפאחר איז נע׳פטעיט חאט

 אר־ ׳פװערער יאהרעךלאמער פון נוננען
• * *נייט.
 ױגיאן אונזער םיהרעריעאםט די

 גאכגעם^נט אינטערעס גרויס מיט האט
 אנגע־ איז װאס כאװעגונג, סטרײה די

 םון טײילען פאר^ירענע צוױעען גאנגען
 אונזער האט ם^וריער די ארבײטער. די

 ה<ואה אן םיט אױויסגעהארםען ױגיאן
 האכען סיר דא^אר. צעהךטױזענט םון

 טעקס־ די גע^״טיצס הא;ט ברײטע א מיט
סטרײקענ־ די פאסייק, פון ארנײטער סייל
 אנדערע אלע און םײנערס ענגילײעע דע

 ספעציעילע א אבער סטרײ?ס. ?יע;ערע
̂וכען אױפמערהזאמקײט  אפגעגע־ טיר ה

 קילאוק־ די פון סטרײס איצטיגען דעם בען
 טוײ 40 די װ*ס סטרײק, דער טאכער.

 םיחױען םרײד קגאוק םון ארבײטער זע:ט
 און וױכםיגםסע וײ פון אײגער איז

 אר״ אידיעע וײ װאס סעןזלו>»: מװערסטע
̂וט בײטעחשאפט  אין אונטערגעגומען ה

 ער־ דער און יאהרען םיל םון סארלויף
 בי^ערען דעם פון אויסגאגג םאלגרײכער

 דעם אין עפאכע א מאכען װעט ׳עטרײט
 םיר ארבײטער. אידישע אלע פון לעכען
 דער םון גרײט געװען דעריבער זײנען

 כראװע די געכען צו סינוט ער׳עטער
 םאםעריעיצע םוסטע או;זע־ קלאוקםאכער

 פזנרלאנג דעם אויוי הילף. מאראלי^ע און
 האט קאסיטע, שטרײק ;עגלראי דער פין
 צוזא־ ױניאן אונזער םון םארטרעטער א

 דער םון אײדדטענם ביזנעס * םיט מען
 באזוכט באארד קלאוקמאכער.דז״&אינט

 םאראר־ און ׳עעפער עמבריאדערי אלע
 ארבײטעל די און גאללבאטים די דערט

 אומ־ פון קלאותס קײן ארבײטען צו ניט
 גאנצער דער דורך םירמעס. נעסעטעאטע

 עטרייגכ ױניאן די האט סטרײק םון צײט
 אין ׳אל אדבײם סקעב קײן אז איגעהיט,

 װערען, געמאכט ניט שעפער אוגזע.-ע
 זיך האבען מיטגלידער אונזערע כאט׳ט

 אר־ טעג עטיציכע אין גענויטיגט ׳טטאר?
 געועהן, האבען םיר װען שפעטער, בײט.

 מא־ א\ן זיך נויטיגען סטרײקער די אז
 נײ־ ױניאז אונזער האט הילף, טעריעלע

 פון דאלאר טויזענט דרײ געיעטײערט
 האס דעם נאך באלד קאסע. ױניאן דער

 ספע־ א םאררוםעז באארד עקזעקוטױו די
 גוםגעהײ־ האט װעלכער מיטינג, ציעלען

 דא־ 5 א םאר רעקאמענדאציע איהד סען
 די םח גונסטען צום םעקס לארדי;ען

 רעכע- דעם אויןי און סטרײקערס, קלאוס
 ױניאן די האט אײנקונםט דעם םון נונג

 נענעראל דער צו אױפגעצאהלט דערװײל
ראלאי. טײזענט 3 :אך סטרײק

 אױצעמעװעחנליכעז איצטיג׳זן דעם אין
 טיט־ אונזער םון האנדלוננ די איז לריזיס

 אוי־ םון אויסדרוט אן זיכער גלידעחטאםם
*אפםערװיליגלײט. בענסװירדיגער m m

 איז צוריק יאהר עטליכע סיט נאך
 לייבעל ױניאן א געװארען אײנגעםיהרט

 עםבראידע״ װי טרײדם, טריםינג די םאר
 די באטאנם. ארן פליטינג און טאקינג #רי

 וועם עס אז געװען, איז דערבײ אבזיכם
 ה<אוס יײ םון הילף דער םיט געלינגען

 ׳אײסס*ה*עז צו ױניאנס דרעסםאכער און
 גארםענטס, די אויף טריםינגס די דאס
 ווערען זאל ארבײכתן, זײ וועלכע אויד

 דורכ־ און שעפער, ױניאז אין געמאכם
 סליינע די םון ױניאנס די חעלפען דעם

 אויםברײטערען און אנהאלטעז םאכען
 ױניאז סלאוסםאכער די לאנםראל. זײער
 <ןײז געװאזנעז ניט אבער^גיז.איצט ה*ט

 זאל וועיצכער אגריםענם, דעם אין פונהט
 ײניאן נוצען צו באלעבאטים די צװיגגען

 דעיםאר אי? לייבעל זתר און טריםינגס,
 דעם דירךי בוכשםאב. םויטער א נעװארען
 יא זיך דואוט סםרײס הלאוק איצטינען

 סריגען צו םארזימרונג אזא איימענעבעז
̂ו געסעטעלטע די און  זײנען שעפער פלאו

 שמןעז צו םארםליכםעם אגדיםענם לױם׳ן
טים. נאלעבא־ ױניאן צי עםבריאדערי זייעדע

 אבער חאט כאארד עקזעקוטיװ אונזער
 דער םון בעאםםע די אז םארשםאנעז,
 םאר־ םיל צו זײנען ױניאז יןלאוקםאכער

 אז סםרײפ, ®ח םיהרונג דער ם״ט נוסעז
 לײבעל דעם נאכםאאגעז קענען זאלעז זײ
 נדשמרלײםע וײ חרך און שעיער, די איז
 נע־ די קריגען שםענדיג ניט מען קעז

 דער־ האבען סיר רעזולםאטען. װיגשםע
 וועיצכער מענשען, » אמעשםעלם פאר
געסעםעאםע איע באזוכט כסדר חאם

ט י י ה ג י מ ג

 בא• די אז גצפאדערט, און שעפער פ<אוק
 םארםציכ״ זײער נאכסוםעז ואיען סעס
 אז און טרימינגס די צו באצוג אין טונג

'  אז געכען, אכטונג זאאען ארכײטער י
 ױנ׳אן דעם חאבען זאל עטבראיחנרי די

 געװען זײגען רעזולטאטען די לײכעיל.
 איגװעסטיגיײ די דורך םערקװירדעע.

 ארי״ אײנגעגעבען אונז זיר חאט שאנס
 אין עםבריאדערי גאנצע די כערצושיפען

 םארתלענע״ כאדײטענד און שאוס װניאן
 אונזערע םון ארבײםסלאויגסײט די רען

 םאלען פיל געװען זײנען עס םיטנלידער.
 גע־ האט אינװעסטיגײטאר אונזער װען

 צױ מאגוםעלטשורערס קלאוס צװאוגנען
 םון ארבײט געםאכטע ניט ריקצוציחען

 איבער־ און עםבראידערערס ױניאן ניט
 עמ־ עטליכע שעםער. ױניאן אין עס שיקען

 גע־ אפילו זײנען באלעבאטים כראידערי
 אונזער מיט סעטלען צו געצװאונגען װען

 אין ארבײט קריגען קענען צו כרי ױניאן
 ערשם איז לײבעל דער שעפער. קלאול די

 די אין ענין װיכטיגער א געװארען איצט
 אין אמװײניגסטעז שעפער, עםבראירערי

 טרײד. קראוק םאר׳ן ארבײטען װאס ׳די
אינװעסטיגײםאר דער האט מאל אלע ניט

 גע״ זיעען עס דזשאכ. גרינגצן א געהאט
 נע״ האבען װעלכע באלעבאטים, םיל װען

 פראה־ אלטער דער בײ האלטען זיך װאיט
 אין םארשריבען איז עס װאס אז טיל,

 װערען גענוםען ניט דארף אגרימענט
 זיך זײ האבען סאל דעם אבער ערגסט.
 אונזער װאו דארט,. רעכנוגג. אין גענארט

 ג/ןקענט ניט אלײן האט אינװעסטיגײטאר
 רעזולטאטען, געוױנשטע די דערגרײכען

 אײ־ ביזנעס א מיטגענומען ער האט
 און באארד, דזשאינט דער םון דזשעגט

 םארבײגען געםוזט נעבאך האט באס דער
 ,געילע״ דער בײ נאכגעבען. און כבוד זײז

 אז םערצײכענען, צו װערם איז נענהײט
 האט באארד דזשאינט ללאוקמאכער די

 די געגעבען צײט גאנצער דער דורך אונז
 קאאפעראציע ברידערלימםע ארן םוילסטע

 וױכטיגען דעם לעבען אין דורכםיהרען אין
 אגרי״ נײעם רעם פון פונקט אונז םאר

מאנוםעקטשורערס. ?לאוק די מיט מענט
זא• עםליכע נאר פארהאן זײנען עס

 געװאיט זיך ס׳װאלט װעלכע װעגען כעז
 פאד צוםיל זײן אבער װעם עס שרײבעז,

 אפלײגען דאס מיר-װעלעז און ׳מאל אײן
געלעגענהײט. נעקסטער דער צו

 צו נאששיטט לימר״ אװ פעדעריישאו ״שיקאנא
ססדײה סלאוק פאד׳ן םישגליד יעדען םעסםען
 םטײשאן ראדיא םעדעךײשאן דער איבער רעדט האכםאן װײס־פרעזידענט

סטרײק. קלאוק פון נויטען א*ן א־ישיס די װעגען

 האבסאן דזשולױס פרעזידענט װײס
 גאװעם־ טען5 דעם בײםאג, פרײטאג איז
 קאנםע־ א אויף געװען אנװעזענד ׳בער

 שיקא־ פון ױניאנס טרײד אלע םון רענץ
 פין געװארען אײנגערוםען איז װעיכע ״גא

 לײבאר, אװ פעדערײשאן שיקאגא דער
 גרויסען א אנהויבען םון צװעק דעם םאר

 יארקער נױ די פאר באװעגונג רעליף
 דעם נאכםיטאג, זונטאג סטרײקער. סלאוק

 אדרע־ האכמאן האט גאװעמבער, טען7
 שי־ דער םון פארזאסלוג: גרויסע א סירט
 האל דער לײבאר. אװ םעדערײשאז סאגא

 דעלעגאםען מיט איבעדגעפילט נעוועז איז
באזוכער. און

 םון פרעזידענט םיטצפעטריק, דזשאז
 גייבאר, אװ פעדערײשאז שיקאגא דער
 רעדע װאריםע א זעהר געהאלטע; האט

 סטרײה, אוללס יארקער נױ דעם װעגען
 אר־ יעדע דאס םארגעשלאגען, האט און

 שטײער א ארויפלײגען זאל גאניזאציע
 א סעגט םינף םון טלטנליד יעדען אויף
 דאט װאכען. 10 סוםענדע די םאר װאך
םין םענט 50 םון הכל םך א םאכען וועמ

 דיזען האט מיטינ; רער מיטגייד. יעדען
 פע־ רי װי אזוי גוטגעהײסען. פארשלאג
 צו רעכט ראם גיט אבער האט דערײשאן

 מיטגלײ די אויף שטײערען ארויפלײגען
 און גאקעיס פיטצפעטריק, זײנען דער,

 דער אן געװארען געשטערט יאהאנזען
 װעלכע קאםיטע, ספעציעלער א פון שפיץ

 באזינ־ ױגיאן יעדער צו װענדען זיך זאל
 מיט קאונסילס דיסטרילט די צו און דער
טעהס. ריזען דורכצוםיהרען צו צװעק דעם

 גע־ האכמאן בר. האט בײגאכט שבת
 דער איבער סטרײה קיאוק װעגען רעדט

 םון געװארעז געהערט איז װעלכע ראדיא,
 םון גערעדט האס ער םעגשען. פיליאנען

 צו באלאגגט װאס סטײשאן, ראדיא דעם
שיהאגא. םון באװעגוננ ארבײטער דער

 םארי• שיקאגא׳ער די פון לאסיםע די
 װעל־ געװערלשאםטען, אידישע אײגיגטע

 אלגעמײנער דער םון טײל א איז כע
 באזוכט םעדערײשאן, דער םון לאמיטע

 ש*קאגא אין ארנאניזאציעס אירישע אלע
 טוי• אײניגע שאםען צו באװיזען האט און

סטרײסער. די פאר דאלאר זענט

 פארשטע־ פיקטשור טואוױנג
 םטרײ־ פאסעיקער םון לוננ

נאװעמבער טען28 דעם קערם,
 דעם םון זער,ן צו איז עם װי <ויט

 די װאם הילף און אפרוף װאונדערבארען
 םיש־ ארבײטער און באװעגונג ארבײםער
 אוגטערנעמוגג, דער צו גיבען פאטיקער

 גרויסע די ניט,-דאפ צװײםעל קײן עס איז
 װעגען םארשטעלונג פיקטשור םואװינג

 װעט װעלכע סטרײקערס, פאסעיקער די
 נאװעט־ טען28 דעם װערעז אפנעהאלטען

ערפארג. ריזיגער א זײן װעט בער,
 פאסעיק םאר קאנםערעגץ יארל נױ רי
 פאר־ די אויםזיכט װעםעס אוגטער רעליף

 בא־ װערען, רורכגעםירט װעט שטעלונג
 גרויסער א דא איז עס דאם ריכטעט,
 לא־ םון סםעציעל טיקעטם, פאר םארלאגג

 נאנצע סויםען װעלכע ױניאנס, טרײד לאל
 בא־ ױניאן טרײד די טיקעטס. םון בלאלס
 סאכען אונטערנעםוגג די װעט װענוגג

 זיג דעם םײערען צו געלעגענהײט א םאר
 האבען סםרײקעים פאסעילער די װאס

 פאסעיקער די װאס דעם, דורך געװאונעז
 די םון אײנע סיל, װאוסטערד ספינינג

געװען זײנען װעלכע םילס, ןרויסע נײן

 זיך האט סטרײק, דעם אין םארבונדען
 די םון םאדערונגען די צו אונטערגעגעבען

סטרײקערס.

טעאטעד װאלדארןש אץ
 אין םארסוםען װעט םארשטעלונ; די

ט, טע50 טעאטער, װאלדארף דעם  ^רי
 םון אגגעהן װעט און עװענױ, טע7 לעבען
 בײגאכט. 11 ביז בײטאג אזײגער צװײ

 א געװארען םארבארײטעט אויך איז עס
 װעל״ אין פראגראם, םוזיקאלישע פײנע

 װעלט־ באטײליגען זיך װעלען עט כער
 װעט פראלראם ױ ארטיסטען. באריםטע

 פארשטעלו:־ די צװישען װערע; געגעבען
נעז•

 א םיט ״ריעלס״, 7 םון איז בילד די
 װעלען עס װעלכען אין פראלאג, קורצען
 זעלבסט. סטרײקערס די נעםען אנטײל

 ־הײמישען דעם םארשטעלען װעלען זײ
 פאםיליע. םיל געװעהנליכער א םון לעבעז

 אקטועלע םאר שטמלט זעלבםט בילד דאס
 םון האםױ היסטארישען דעם אין כצענעס

 אר־ טעססטיל סטרײסעגדע טויזענט 16
 לעבענס־װײרזש. ױגיאן א םאר בײטער

 םא־ גרויסע די םארגעשטעלט װערען עם
 גרויסע די דעםאנסטראציעס, פיקעט סעז

 םיט צוזאמענשטויסען סטרײס־םיטיגגעז,
װ. א. פאליצײ-א. דער

וױרטהינם קרונע
ץ איםער חאלםען ב«קס h חױז א

עקם-לארןם
 סאםיליע ג&נמןר דער סון מאנ׳ענם די רעגזלירם דאס

:יללם.1 דאקםאר זײ פמרזזםארט און

םםארס. דדאג v«< אין באתם, v סענם GO אח 26 40
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(עפ?יז)
ש ו ל ת םון

 איך — וחנראטשקא אגארכיסטקע די
 אויגצן. םיינע פאר לעבעדינע א ױ זעה
 איך פריחםארגצן. סריחלינ; א איז עס
 אזצרע. דער צו געה און חויז פון ארויס בין

 שזוײצארישע שעהגע די דורך שנײט װאס
 אגטקעגעז םיר סומט אט און שטאדט.

 איז אח עמעץ אײלט זי װעראםשקא.
 ■ױס רונד ליב דאס צוטראגעז. זעהר

̂לאס איז  לויכ־ אוינען די םארזאתט, אח ב
 האנם אין און שײן כלויליכען א םיט טעז

 צד איהר און םילך םלאש א זי האלט
 אוגטערגעשא־ די העט. װײכע קגײטשטע

 סאלען האר געקרײזעיטע שווארצע רענע
 אין האלט זי און שטערעז אױם׳ן איהר
קא■. מיט׳ן םרײסלען אײן

V םריה אזוי װאוהין װעראםשקא, —
ם בלײבט זי א טוט שםעוזן, זיוצי
זאגט: p* שמײכעי םידען

 באריס אז נים דען וױיסט איהר —
 מז טיבער. סך » האט ער קראנק. איז

 די אין »ו«<קשיקעז סוזעז איהם װעט
בערנ.

 איטיגראנט, פאליטישער א איז באריס
 קאלאניע דער אין םילע די פון אײגער

 לעבען צום טיםלען סײן ניט האבען דואם
 פאר און עלענד און צובראכען זײנען ארן

 מים אמת׳ער, אן איז זועראטשקא װעלכע
חבר. איבערגענעבענעד לעבעז, p* לײב

 אזוי אויס איהר זעהט םארוואס -־
Y אױסנעסאטערם

 ווע־ שםײכעלט נארישסײםעז, —
 זי און—גוט זעהר זיך פיל איך ראטשקא,

 אין מ'לך םלאש דער םיט װײטער אײלט
 איך און קאפ םיט׳ן םרײסע,- האנד,
 באלר װערט זי װי נאך זי הוק און שטעה

 װאו געסעיל, הינטעד א אין פארשװאוגדען
װאױנט. באריס

 פאר א מיט װי כייך דערפאן איך און
 קײן געסוסעז וועראכדטקא איז צוריק יאדט־

i געװעז איך בין 'צופעליג אויםלאגד. n 
 בא־ איהד סים זיך האט װאס ערשםער

 זיך האב איך קאיאניע. דער אין קאנט
 פלוצים pא וואקזאל אוים׳ן ארוםנעדרעהט

 ער־ צו זיך מאטערט אײגע װי דערהערט
 זי אז םראנצויזיש, אין אימיצען קלערען

 איך זײנעז. זאכעז איהדע וואו ניט װײס
pa ארױסגעהאלםען. איהר און צוגעגאננעז

 זי האט רוסישער, א זײם איהר —
 אײן װי און סינד א װי מגרםדעהט דך

 װאלט דאם גליש א פאר װאס וױיס גאט
 םאנאגדערפרע־ מיך נענוטען און געװען

 אנארכיסטען די p» די איך קען צו גען
 איך װעז אח אלע. זײ װאוינען װאו און

 הײנט נאך אז פאדזיכעדם, איהר האב
םרײד איהד האט זעהז קענען זײ זי װעם
נרעניץ. ליח געהאט גיט

 און דא איז יאשלןא םײנער, נאט —
 און סינד א געהאט האם שור?א pא לעבט

 סטױ א געװארען איז איהר, זא:ט וואסיל,
 סא־ דער אט גוט. זיך לערענט און דענט
 קוםט, הולאקעס. אײזערנע די סיט צאפ
 זי און — !זײ צו נילײך מיך םיהרט איז

 נאנ־ דעפ רעדעז צו אויפמהערט ניט האט
 איהרער נעײעז װאלם איך װי װע^ צען
 זיך האט זי װעסען םיט םרײגד אלטער אז

 T* האב דאן און געזעהן. ניט לאגנ שוין
 נאר האם װעראטשקא אז דערװאוםט, זיך

 לעמען װיל pn נימגאזת געענדיגט װאס
 סעגען ;י װעט אזױ נאר װײל מעדיצין,
 אונטערדוײקטע. לײדענדע״און די העלפען
 זי נעח האבעז עיטערעז םרומע איהרע

 נאר אבי אויסיאנה קײן פאהרעז געלאזט
 איד״ר האט כמז טורמע. םח ראטעותז

 ארעסםירען, געװאלט מאל םאר א שויז
 איצט און ארויסגעדרעהט אלץ זיך זי האט
 pא שװײץ װאונדערבארער דער אין זי איז

איהר. סים דין דועיעז שורקא און יאשקא
או־ און נעקוסט איהר אויזי האב איך

 אהער קוםען אלע געשטײכעלט. םעטיג
 סורצעי א אין גאר און באגײסטערם אזוי
 די צובראכעז. און מיד םען װערט צייט

 דוםלאנד אין תאט מען װעלכע םיט חברים,
 נעקעמםט צױאםעז, איבערגעלעבט םך א

 דערעםען. גיך דא ווערעז גע^טעז, אח
 די אויוי איז סאנאטאז איז לעםןן דאם

 קױ :וואס רעםעראםען, *ח םארזאםלזנגען
 װיחגר־ קאלאגיד, דער אין םאר אפט כמן

 איז עס און זע^בע דאס תםיד זיד האלט
 אפילו און אנםלױםען. צו װאח־זיז נישטא

 זיך צו ניט מויז ציהעז בערג אלפעז די
 אלצריײ און שנײ אײביגען זײער מיט

 אהיים צזריס זיר בענקט עם און תאלירען
 וױיםע אוכתטעע את כאטעס אריםע די צו

בעראזעם•!
וותיסנצ״ זיך חאט יזעראטשקא נאר

חאם זי אז גאר זיין צו וױזעז
 יעמנז, איז אינטעחנס געפונעז אוכמםום

 חאט איז םאתוסין מוחח שטענדיג איז
m גים m \בענסעז צו צי*ם <זײ tm גאחן 

pnjn %םימרען און ד' אוי
 גײע תאבן vrםצאנם טאג א*ע פליאטקעם.

 סאםיטעמען וײ אין צויפען אזן פצענער
ר חיל^ בעגמן מז, מ מז אחנר ודםי  זז

 פאר קיד א עפענען מים.װאס-צו םיטלען
ן מבזײם. ארינמ די ו חןו י T «י וןאמ די t 
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 נצתײםען מחר חאמנז אונױוערסיטעט
 קאפי- און נורזשױען נאר און איחו/ סון

 מיט געחאסט װעראטשקא תאט מאליטטען
 אויך יעגט6 און חארצעז גאגצצן איחר
 אנחדע די װצגען כצם סים חנדען אמאל

 •נוורכיס״ ניס גרופען, רעוואלוציאנערע
 דצר אין געפונצן זיך חאמנז וואס ״טעז

קאלאני̂ז אימיגראנטען
 בײ־ זיר וי ם<ענם טײנער, גאס —
 םענשען פשוט. אזוי דאו איז עס זערעז,
 לעבען םוזען אח גלײכע געבארען װזגרעז

 םאר־ דם עם וױל קײנער אח גלײכע װי
 און פראגראםעז איע די נואס צו שטײן.

 מען קלאר. אזױ איז אלץ אז רײםערײעז,
 םעז װעז גרײט זײז און גלױבעז :אר דארף
 » םאר לעבעז דאס אװעסנעבען דארוי

:עגדיגען םלעגט זי און — צזױיטעז
־  אײ חבר ארײנטרעטען װעט איהר ־
 אונזער צו הייגט קומט גרופע. אונזער

פארזאמלוננ.
 אין האלטען וועראטשקא םלעגט מיך

 7» װערען זאל איך אגיטירצן אײן
:אנארכיסט

שםײכלען, ליב זי םיענט ב׳אמת, —
 צו תסיד ניט אײך פאד גאר פאסט עס

 םײן װי גאר םאלעסטינא, װענען רעדען
 וױלם צױניסטען איהר און זײדע. םחמזגר

ירושלים^ אין אויך קיסר א האבען נאך
׳שפאס םאכעז איך םיעג געװיס, —

 און כוהנים טיט חמלדש ביח א און
 זיך באלד פלעגט וועראםשקא — סרבנות
 דעם םרן אוועקגעהן און היצען נעמען

 אויױ נאר רעאקציאנער. שרעקליכען
 װידער זי איך םלעג םארנעךאיבערמארנעז

 נעווען װײטער זײגען מיר און םרעםעז
 דערצעחלט, מיר האט מען באקאנטע. גוטע

 צוזאמעננעגאנגעז זיך איז דחגראטשקא אז
 איז שוין װאױנעז ײ7 אוץ יאשקא׳ז םיט
 אנדע־ םילע װי עס האם מיך צימער. אײן
 איז יאשקא וױיל םארדדאסען, שטארק ״רע

 םלעגט און שיכור א און בויאן א געזוען
 דער אין סקאנדאלען װילדע מאכען אםט

 אידישמ הארצינע א זי און סאלאניע.
 די נשמה. רײנע נאאױוע אזא סיט מײדעל
 האם שםיל, נעװעז ער איז צײם ערשםע
 נענומען זיך אםילו pא געטרונקען װײניג
 םארנאכט אםט ארבײט. אן לערנען עםעס

 דער בײ זעתן בײדען זײ םעז פלעגט
 קאשטא־ א אונטער שטיל זיצעכדיג אזערע,

 7» װאו קאםע, 8 איז אדער בוים נען
 הא־ סך 8 איז געשפילם האט ארקעסטער

 8 װערט יאשקא אז נעםײנט 7שוי בעז
 האם דאס נאר װעראטשלןא׳ן. בײ םענש
 וױדעי האט ער און נעדויערט ניט לא:נ

 סתאנדא־ םאכעז און שיבוריעז אנגעהויבען
או איהם מיט איז זי לען.  8 אםגעװעז :

 םארלאזעץ. איהם האט און צײם קורצע
 זיך P8 פאריז קײן אװעלגמםאהרען איז ער

 וועראטשקא און אומגעתערם. נים םעהר
 האם ױן סראנק נעווארעז דערנאך איז

 שפײ אין חדשים צוױי 8 אפליגען נעפוזט
 און אםטער לץ8 זי האם אז דאן פון טאל.

 שוין זי םלענמ מען און געהרעגתט אפםער
 זארגען אזן ארומלויםעז זעהן זעלםענער

אנדערע. םאר
םי־ איז נעײעז איז דאס — מאל אײז

 דערוואוסט, דך איך האב — זומער םעץ
 שםיטאל אין ווידער ליגט וחנראםשסא אז

 םון שלעכט. זעהר איז איהר םיט און
 כמעט איז אנאדכיסטען חברים איהרע
 זיײ אלע שםאדט. איז געוחח גיט הײגער

 די אויף בערג די אין צוםאהרען זיך נעז
 גערד זיך מיט האב איך חדשים. הײםע

 זײ־ םיד אח סטודענםקע באקאנטע 8 םען
 ?ארידאר אין זעהן. זי אוחמ ביידע נען
אײ־ נעטראפען מיר האבען שפיטאל פון

 אונז האם ער און דאקטוירים די םון נעם .
r ,דעד וועט זי צו צווײםעלם עד אז געזאגט 

 קײן נים שזיז האט ז.י אסיען. ביז לעבען
 ליגט זי — אטעםען. צו װאס מיט לומעז

 אננע־ ער האט פאלאטע, אכטער דעד אין
 םיר און טיר 8 אויו* האנם מים׳ן וױזעז
 ליכטינען גרויסען 8 אין ארײז זײנעז

 צותגלןי 8 געלענעז זײנען עס װאו צימער,
םרויען. P8 םיידלעך מובערקולאזע

tt חסד. נםילוז
(חוםאריסםיע)

ען אב. םח ײי . בו
)2 לאקמל (םעםכער

 םײתלע, ליבע, ליבע»
 אזים. םיר קוש א בארג
 *יעעלע, שצחםעװדיג א ג׳נין
ין בין איך כאפיי ברויס. *ו
ביז  גחור׳ל, *עחמעזודינ• v נ׳

 חויו; אין זיץ אאזענדיג
 — •jmu • «יו זיירץ ®ײז

...1אויס םיר קוש צאוגא
 **[, חסד גםילווז » םיר װעספ
ן ווויןי אויגענבליק, י

ייאצענ• םיי דאס כ׳ײעל
rn* גיג i * ..

 האט שװעסטער כארמחארציגע די
 זי וחמ״אטשקא׳ן• צו צוגצפיחרט אוגז
 שסײכעל 8 געבען געסטארעט זיר חאט
ון  װאס איע וױ זיצעז. געבעטען אוגז י

 גצװען ױ איז קראנקחײט דער ®ח לײחח
 אױגצן איחרע נאר און איגצצעחרט זצחר

 און רײנער pn גרצסער געװארצן ?ײמנן
שטעיען. בלויע װי םםש געלױכטען תאבען

o זאל זי געװארט תאב איך m -זא 
 די דערמאנצן אײגענע, איחרע װעגען גען

 די וױסעז 7יאז* אוגז בעטען אח הײם
 האם זי נאר קראנק, איז זי אז עיטצרע?,

 חברים, פאר » מיט אינטצרעסירט זיר
 זיײ און זיין איהר גײ געזאלט האבען וואס

 8 ארױסנעצײגט האט #געקומען ניס נען
 און גערעדט נארגישם מעהר און םארדדוס

 סיך זי האט אװעקגעהן אונזער פאר גאר
 געבע* און בעט צום נעהענטער צוגערוםען

זעהן. קוםען װידער זי טעז
 גוטער ערשטער םײז דאן זײט איהר —

 ארויסגע־ סוים זי האט —דא, כאקאנטעד
 פיט כח אדזץ לינען געבליבען איז און רעדט

 אויף הע:ט כלײכע דורכזיכטיגע כמעט די
קאלדרע. גרױער דער

 ־83 דער פון ארויס שטיל זײנען מיר
 געטראפען װידער קארידאר אין לאמע.

 א מיט געשטאנען איז ער דאקםאר. דעם
 הא־ בײדע און שװעסטער קיאנקען ױגגע

 גע־ האט זון די און נעיאכט שםיל בעז
 האלבען א ברוסט, פרוי׳ס דער אויף שײנט
 אויס־ האט זי און האר רויטע און פנים

 םיר גליקליך. און געזונט זעהר געזעהן
 ‘םאר און אננעקוקט שװײנעגדיג זײ האבען
שפיםאל. דעם לאזט

 אונערװאי־ דאס געקובשז איז דעמאר
 חברים װעראטשקא׳ס האט װאס טעטע,

 איז עס איבערראשט. אזוי אנארכיסםען
 גאך איז זי און איז־אסיעץ טיןי געװען שױן
 פאלאטע. אכםער דער איז געלעגעז אלץ
 איהר, בײ זײן טאג אלע כמעט םלעגען זײ
 זײער װעגען רעדעז און טרײסטע? זי

 אלץ נאך זיר תאט זי אוץ אידעאי נרויסמז
 םאר־ פלענט װאס אלץ מיט איגטערעסירמ

 האט אזוי און פארטײ. דער איז קומעז
 געוחגן איז עס סווי. דער צוגערוקט ךיך

 צװעקוסען איך בין םארנאכט זונטאג.
 פאלאטע אכטער דער איז שםיטאל• צום
 געםונען. ניט שוין זועראטשקא׳ן איך האב
 ארױפדזוײ געהײםען מיר האט דינער דער
 האב דארטעז און העכער שמאק א זיך בען
 װאס אנארכיםםעז, פיד נעטראםעז איך

 א פון ארײננאנג בײם נעשטאגען זײנען
 נע־ זיך האבען עס װאו קארידאר, סלײנעם

 שטארבענדע םאר קאסערלאך פאר א פונען
 די טיר. יעדזני אין שויב גרױסער א כדט

 זײ זאל כיען נעװארט האבען אנארכיםטען
 איך און װעראטשקא׳ז זעהן ארײנלאזען

 דערוױיל זײ. מיט שטעהן געבליבעז בין
 האט ענדליך אווענט. דער צומגםאלען איז
 שװעםטער, בארמזזארציגע די באװיזעז זיך
 ארײנ־ אונז האט מען און ׳םרױ עלטערע אן

 דער דורך קארידאר. אין געפיהרט
 אן דערזעהן מיר האבען טיר ערשטער

 און טזנע׳גוסס האט װאס מאז, אלטען
 לעבן אינגעל, ױננעז א גאר װײטער
 םרוי א נעשטאנעז איז עס בעט װעמענס

 וחד דערנאר און געװײנט, שטיל אוץ
 האט שװעסםער קראנקען די ראטשהא׳ן.

 אלע זײנען מיר אוץ םיר די אויפגעעםענט
 מיט ארײנגאננ בײם שםעהן נעבליבען

 די אין היטיעז די *זן סעפ אראםגעלאזטע
הע:ט.
אײנגע־ געלענעז איז שטארבענדע די
 און האלז ביז׳ן קאלדרע דער םיט דעקט

 לעםפעלע, עלעקסרישער קלײנינקער דער
 קוים האט הױך, ג^י געהאנגען איז וואס

 7אי אײננעװמןעלט פנים, איהר באלױכט
 גע־ זי האט אױגען די שאטענס. אווענט

פארםאכט. האלטען
אײ־ צונענאננען איז וועראמשלא, —

 װע־ בעט, צום חברים איהרע םיז נער
> םיך דערהענסט דו ראטשסא,

 צו דערנעגטערט אלע זיך האבעץ מיר
 פױנוט פײנליכע א אװעק איז עס איהר.

אױגען. די אויפנעמאכט האמ זי און
 װידערהאלט האט וועראטשקא, —

חבר. דער
 ארויס־ הערבאד חױם עפעס האמ זי

 שוועסטער בארמהארצינע די גערעדם.
 דערנאך איז איחר צו צוגעבױנעז זיך האט

:אונז צו געםאן זאג א שטיל
 תפילת איהר מיט זאל מען בעם זי —

 סך א כט8נ בײ נעכטעז האט זי טאן.
נעװײנמ. און נאט נערוםעז םאל

וױ־ זיך האם שװעסטער נסען8קר די
 האבעז מיר און בעט צום צוגעבוימן דער
 ווע־ צו שעםטשעט זי װי דערהערט *לע

:׳ן8ראטשס
גאט, אלםעכמינער נאם, ,,נדויםער —

 8וועראטשס מיר״. אדיוי רחםנות האב
 דערנאך איז p* נאכגעזאנט איחר חאט

אוינצץ. אםענע מים וועגלאז8ב געבליבען
 די נעבעםען האט ״רויס8 געהט —
 םארלאזען האבען םיד איז פריי איטצ
 קארי־ םינסםערצז לב8ה קלימינמעז דעם
םארוואונדערטזג און *וױעזנסיע באר

 זזןלמו װניאו נייעם«װ
םענשער

מארגען. אױף אפ גיט יעגט
j’» אױנ n r םיפ ״דם זײגען צ״הן 

 דאס איז קי;ד אײער בײ אױב לעםען/8
 שדײ צײהגדיאך די און ?רום מײלכעל

 אפ» גיט ליעט — גלײך ;יט דך דען
 דצגטאל איעצנעם אײצר אין באיד קומט
 םון דעפארסמענט דענטאל on — אפיס
 י.)» װ• נ. <• <*. סעגטצר חעלטח ױגיאן

i אומצםום. פון נאתונם איז צר n  pc 
 לעקסיגגטאן פון סטיישאן סםרים טער18

 סריט עטלאכע כױיז איז םאכװײ עותדו
 שטיעט םי״ עם ״בי ד®• םיט אפיס. צום
 םיט׳ן #ס?וחנר ױגיאן אױןי יאפ8 מען

i אוױי — ״על״ עװעגיו יטען1ד n 
iy 14 םים יט,1סט טער18 iסטריט טער 
 פלײס, אױמױגג אױןי — 18P אסטאון1ת

ovn« i וױיל n עװעגױ םערטע 222 איז 
 •1םלא 17זע?שס ׳יט)1סט טע18 1(קאתע

 באהאנד־ בעסטע רי אייהר יגם1ק ם1א1
 ארבײט, גדאד העכסטען oyi און לונ<

 אין זיך עס קאן ארבײטעד קײן װאס
iy i:8  7"P 7אי פארגינעז. ניט פראץ 

 1אבע דעיארטמעגס דענטאל ס. ה. י. רעם
 אזוי פאכען, אלע םון לייט ױניאן קריגען

 פין ן1יעח פאםיליעס, זײעת װי גוט
 ׳ע?סטדע?שאנס pyi-opy :צאהן־ארבײט

 ״אי־טאראגשיע״ ראבער» פלײט, ברידזש,
 כײיער און צײהן ?רומע (אויםגלײכען

 — װ. אז. א. ׳ו. אז. א. קיגדעד) בײ
 געמאכט, ארעגטליך און פיג?טליך שנעל,

 אויף און ספעציאליסטען גרעםטע די םון
 7או אויסצא־לונגעז, מאגאטייכע לײכטע

 און עקזאםינײשאנס זײנען דעם חוץ א
 אלע אפען איז אפיס דער פרײ. יאט
 דער איז 10 םון זוגטא:, אויסער ׳טאג
אווענט. אין 7.30 ביז פיידז

ט  פראצענט הונדערט אדזר די
? כואן ױניאן

 ױניאן דער צו איהר באלאנגם געװיס
 יױ בלויז עסט איהר םאך. אישר פון

 טעאטער, אין נעהט איהר• בתיט» גיאז
 איתז• אקסיאי־לז, ױניאז ^■ייעז עס וואו

 דאך און קלײדער, ױניאז בלויז טדאגם
 אז זיכער, 1איה זײט אלעמען דעם םיט

 יױ הונדערט־פראצעגטעער א זײט איהר
 בײ צײהן לוגיאן איהר האט i ניאךמאן

 באזוכט שוין 1איה האט >' מױל אין אײך
 דעם םון דעפארטמענט דענטאל רעם

 V י.) װ. ג. ל. (א• סעגטער העלטה ױניאן
 אין זיך געפינט ער אז איהר» װײםט
 נאהענט יארק, נױ גרויס סיטען םאמע

 פוץ םלאר םען6 אויף אומעטום, פון
 םע18 קארנער עװענױ, םערטע 222

 אײער איהר» זײט > יארק נױ סםריט,
 אוז נעװעז דאדט ^ויז ער1קינ און פרױ

 פו; אונמערזוכעז צײהז ע1אײע געלאזט
 פםעציא״ 22 י1 פון אײניגע אדער איינעם

 שטענ־ דאדט זיך געםינען װאס ליסטען,
 yp:8ip ,l. געדענ >' ינען1 צו אײך דיג,

 און װערען ?ורירט באלד םוזען צײהן
 אפצױ װי װיסעז כען מוז צײהן נעזונטע
 פרײנד־ זײ ז8 אויך גמדענ?ט היטען.

 און בעסטע די לו:ג,1נ8ה8כ ליכסםע
 און נײעסטע די ארבײט, ארענטליכסטע
 אוים־ לײכטע מעטאדען, װיר?זאמסטע

 אוז עסזאםיגײשאן פרײע צאהלונגען,
 דעם אי; איהר סריגט אלץ אס1 — יאט

 8 איז ער וױיל דעפארטמענט, ם. ה. י.
 פאר איז פון אינסטישוציע קאאפעראםיװע

ארבײםער,

 שאפ־ דעם פרעזענטירען
טשערמאן.

 און לעװין פון ארבײםער די מיר,
 פרעזענטײ שאפ, רעין־סאוט טיר?עלטוב

 םײ ברודער טשערםאז, שאפ אונזעד רען
 פאר ,7פי ײמא;ד1 א םיט זױועץ, ליפ

 שאפ. אונזער סאר ארבײט גוטע זײנע
 טראגען דאס זאל ער איהם װינשעז מיר

 אר׳בײסען װײטער זאל אוץ נעזונטערהײם
 1אונזע pc בעסטען און זואהל. דעם םאר
ױגיאן. די און ׳שאפ

נרוס, ברידערליכעז מיט
̂אז, הערי גאיודבערנ, םעם האפי
̂מיצע. םעסענעל, הערי קן

שאפ־משערמאן פרעזענטירען
 און ?ענאװימש םון ארבײטער די מיר,
 קע־1אנע סט., טע25 װעסט 41 האמפ•,
 טשעד אוגזער םון ארבײט גוטע די נענדיג

 םאר ספעציעל פינטעי, טשארלי בר. מאז,
 נעשטא* זײנען םיר װאס װאכעז, אכט די

i האט סטוײיח אח נען n אװעיד ער1ברו 
 עם1 פאר צײט און מיה םך א נענעבעז
 1אונזע פאר און אלגעמײן אין םמרײס

 pא ברודער דעם דאג?ען מיר בםרט. שאפ
 װאמש א םיט איהם פרעזענטירען 1םי
טשײן. און

 'ן1סא ארבײט זייז אז װינשען, םיר
זמ. א םיט ווערען נעקמינט זאל שאפ

שאם, םיז נאםעז אין
ראמאן, סעם םאלאםאן, בען
דאבריםאן. ד»

?אםיטע די
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 אינדאסטריעא-קאונסיל מיט׳ן אגרימענט גײער דער
 שורות די װען צײט, דער אין אונטערגעשריבען. איז

 זײן שױן אגרימענט דער װעט ווערען, ;עלײעגט וועאען
 נאך זײנען װאס די,—•יןלאויןפאכעד די םון אנגענופען

*p ,די אין זיך געםיגען װאש ׳די זוי גוט אזוי סטרייח 
שעפער. ועסעטעלטע

 דער א\ז ״אינטייד״־שעפער, די אגבאלאנגט װאס
 אי־־־ײז ישוין איז ;פארענדינט pc 1926 סטרײס גרױסער

 נעעיכטע. אינדוסטריעאער דער אין בלאט גײ א אלס
 נייז ?לאוקפאכער די װאס געשיכטע, בלאט א איז עס
 ײעצעז זײ סארגעסען. גיך אזױ ניט װעלען יארס נױ
באטראכ־ איינפאא ניס צוקתפט נאהענטער דער אין עס

שטודירען. און טען
 ניט אינגאנצען נאך איז קלאױדסטרייס דער אבער
 םדויען׳ און סענער ארבײטער, טויזענטער םאראיבער.

 װערען װעלכע שעפער, די אין באשעםםיגט ווערעז װאס
 אין און דזשאבערס־אםאסיאײשאן, דער פון האנטראאירט

 נאך בלייבעז סאב־מאנופעקטשוךערס־שעפער, םילע די
 אינדאסטריעל־ פיט׳ן סעטעלמענט דער סטרײס. אין אלץ

 ©**HP צענטער.םון דעם איבערנערױזט חאס סאונסיל
 סאב־פאנוסעקטשורערם. און דזשאבערס די אנטקעגען

 טע־ גאנצע איהר קאנצענטרירען איצט װעט ױניאן די
 מד װעט עס װאנען ביז ריכטונג, דער אין טיגקייט

 אאע פיט סעטעאמענט פואשטענדיגער א װערען טאכט
קלאױדאינדוסטריע. דער אי* נאלעבאםים

♦ * A
אמעדייטעט, פד־הע־ שוין װי ניט, צוױיםצען פ־ר

 סעםעצםענט דעם װעצעז,וננעהםען סצאוהמאכער די חום
 אוםשטענ־ די אונטער אינדאסטריעצ־סאונםיצ. דעם םיט
 ניט אנצונעהמעז, ניט אוםזין אן נעװען עס זואאם חוז

 װאס ענדערוננען, םאנכע שסערצהאםט ווי אבםענדינ
 זײן ניט זאאען *גריםענט, נײעם דעם אין ארײן גןהען

 דער בײ מיטגאידער אונזערע םון צאא נרויסער רער *ו
 זיכער, זײנען םיר סטרייס. ־װאכענדינעז20 א םון ענדע
 נאנץ עם םארשטעהעז םםרײקער םאםע נתיםע די דאס
 זײ זאא עס װי האנדאעז, נייסט דעם אין וועלען און נוט
טאן. וחןה ניט

 פון שאום דער זיר כאנענענט אוםנליקציכערװ״זע
 םוןי דעם מיט ״אינםײד״־שעפער די אין םטרייק דעם

 דאס קלאוס־אינדוםטריע. דער אין פאצ־םעזאן םונ׳ם
 איצט װעצען װאם סםרייסער, טויזענטער די אז ם״נם,

 צודיסקערען ניט זיר װעצען םטרײס־האצם, די םארצאזען
 װעצען פאצען מעהרהיים דער אין שעפער. ״ביזי״ אין
 דעם םאר װאכעז אײנינע װארטען דארםען אודאי ,זײ

 סעזאן םאר׳ן װארטען אט־דאם םפריננ־םעזאז. נייעם
 די, װי ציידען, וױינינער ניט ברעננעז אםשר זײ יוועם
 םאגאטען, די דורך אויטצושטעת) נעהאט האבען זײ װאם
נעדויערם. האט סםדײק דער װאם

0 * *

 אגא־ *ו םאמענט דעם אין בדעה ניט האבען טיר
 אינדאסטריעצ־סאונ־ דעם מיט סעטעצםענט דעם ליזידען

 די מעצען צײטוננ דער אין ארט צװייטען א אויוי םיצ.
 1אי אריין זײנען ײאס עפונקטען, נײ די נעםינען צעזער

 נעװאוינען האט םעז װאם װײזען װאס אנריכמנם, תם
 כא־ אין געהםענדינ םארצארעז, וזאט םע) וואם אוז

 האט ױניאן די װאם םארערוננען, ארינינעצע די מראכט
 צװי־ םאתצייר א פאכעז אויך קאן םען ארויםנעשטעצם.

 דער םון רעסאםעגאאציעם די און פונהטען אמ־די שצן
 םום־אינדר און סצאוס־ דער אין סאםיםיע ספעציעצער

 װאם רעסאםענדאציעם, די — םפריננ צעצטען םטריע
 א פאר באזים א אצם םארנעשצאנען האט סאםיםיע די

 שע־ םיטנצידער אונזערע זאצעז איצטער סענתלאענט.
 שפי־ דאם םאסםעז. אצע די אויםםערקזאם גאנץ דיחנן
 און פאםירוננען די םון נאגג on א■ אםבעםםק געצט

 אונ־ םון סאםו• נרויםען חנם אין אגםוױפצוננעז *צע *1
 םאר־ בײם איצם זיך האצט װאם חויפגדאינדוםטריע, מר

אנדינעז•
 אומסערען װידער זיד םיר וועצען אבער איכניכען .
 סעהר מארםען און עניז וױניטיג׳מ זעחר אט־־דעם «ו

 די םיט סאנםציסט חנם אין םאזען אצצ די אויו <ינט
 םון ■עריאר חנם באטראכטען וועצען םיר נאצצבאםים.

 זײן ;אויטנאנג ױין און םטרײס רעם םטריי^ פארץ
 ניט הײנמאצ אוגז בײ םריהער האט וואט רױער, צאננען

 ;נעווארען פאמואצטעט *יז םםרייס רער ווי ן אאטירמ
נעבראכט האט ער ײאס פארצוםטען, און נעװינםען נע

? ייר.
םאד רעם אין זײנען וואט םרייב־ײניאניסטזמ, •לס

a n p a i a a g i g a
 א נאסומעז צו פאראינטערעסירט חויפטזעכצױ מענם

 סצאוקמא־ אנדערע די םאר םעטעצפעגט ײאס־נעסערען
 דאם מיר, נאנרייםען סטרייה, אין נאך זיינען װאם כער,

 צו אנשטרעננוננען אצע סאכען איצט רארי ױגיאן די
 םריה צו נאו איז אצוא, איצטער, ציצ. דעם דערגרײכען

 א»- דארוי עס חשכונות. אזוינע אין זיך א^יײנצוצאזען
 ײעט םטרייה רער װען שפעטער, אויוי װערען נעצ״נט

םארענדינט. איננאנצען זיין שוין
«4 * ♦

 צו־ ניט אבער זיך פיר קענען פאםענט דעם איז
 פאר באװאונד־ערונג אונזער אויסדריסען םון ריקהאיטען

 די םיטגלידער, די םון זיך האאטען מערקװירדיגען דעם
 דעם םון צײט דער דורך קאאוקמאכער, יארקער *נױ

 װאס עװעריגלןײטען, אאע די אכטענדיג ניט פטרייק.
 אופאוים־ די אכטענדיג ניט ; זיך םאר געהאט האבען זײ

 דעפא־ צו באלעבאטים די םון אנישטרענגונג העראיכע
 גיט ;גײסט זײער צוצוברעכען רייען, זײערע דאליזירעץ
 זיך האבען זײ װעאכער אין נויט, גרויסע די אכטענדיג

 ניט קאפױ; לאנגעז דעם םון צײט דער אין געפונעז
 געלט־שטראםעץ ארעםטעז, טויזענט םינױ די אכטענדיג

 זײ אויף האט פען װאס סענטענסעס׳/ ״פריזאן און
 פע־ איז םרויעז פטרײקער, די האבען — ארױםנעלייגט,

̂ש נער,  קראפט אויםדויערענדע זײער נעהעפפט. העאדי
 קאפפס־ און פוט זײער ;באװאונדעדען צו װירקליך איז

 פאר־ װעט ארויסגעװיזען, האבען זײ װאס לוסטיגקײט,
 אר־ די פון נעיטיכטע דער אין אומםארגעסיציך כלײבען

אפעריקע. אין בײטער־האםםען
0 * *

t זריאען דערבײ, האאטעגדיג און o אויפ־ די ציהען 
 פאקט, דעם צן מיטגלידער אונזערע םון מעריןזאפהײט

 שוין האבען צײטונגען קאםוגיסטישע די װאס
 סטרײק דער אײרער נאך אנגעפאננען,

 קאטפייז נײעם א םארענדיגט, זיך האט
 ױגיא; אינטערנע׳טאנאל אונזער אויף ׳שמוץ װארםען צו

 באנוצען קאמפײן אט־דעם אין באאסטע. איהרע און
 געװאױפען האבעז זײ װאם ניפט זעלבען דעם םיט זיך זײ

 זײערע אלע אין ױניאן אינטערנעשאנאל אונזער אויו*
 נײעס, םאלטע פאר׳שפרײט פען אנםאלען. פריהערדיגע

 שום הײן ניט תאבעז װאס נע^יכטעס, דערצעהלט מען
 באישור־ גלאט פאכט פען און זין, װעלכען אדער גרונט

 גיט דערפאר זײ װעט פען װאס סמך, דעם אויף דיגוגגען
פארןתםװארםליכקײם. צז תפזןן

אױסגעצײכענט. מיר םאחטטעהען םאטיװען אט־די
 פון און ױניאן אונזער םון ״םריינט״ דאזיגע די

 בא־ גארניט איצט זיך םיהלען קלאוקםאכער אונזערע
 נע־ האט עס װאס צו ערפאהרוננ םיז זעהענדינ קװעם,
 םון טײאען געוױסע אין ראטהגעבערײ זײער בראכם
 גע־ האט עס וױרסונג װעלכע און ארגאניזאציע אונזער

 שײנט, עס װי אזעלכען. אלס קאאוס״סטרײת אוים׳ן האט
 נײע שפאגעל א ארויסצורופען נײגערינ זעהר זײ זײנען

 םון האםף א ױגיאן. אונזער אין מלחמה׳לע פרױואטע
 נענען ױניאנםאן אײן םון און סטרײקער געגען סטרײקער

 מעג״ זײ םאר זײן זאל עס כדי ױניאגםאן, צוױיטען דעם
 שםרײט םון װאםערען מוםנע די אין םיט כאפען צו ליך
אומרוהיגקײט. איז

 ניט זײ זיך װעט ארבײם ״זויבערע״ אט־די אבער
 אינ״ די װעט אומצופרידענהײט זײער צו אײנגעבען.

 אטאסעס זײערע איגנארירען איצט ױניאן טערנעשאנאל
 און ;פראװאהאציעס די אױןי ענםפערעז נימ וועט און
 אונזער םון םײל און רענש די ארבײטער, צאל גרויםע די

 שעפער, די אין צוריק אום איצט זיך קערען װאס ױניאן,
 סענשען, אט־די צו םאראכטוגג םיט אומסערעז זיך װעאען
 ױניאן. דער אין סאםף נײעם » ארויסױםען װילען װאס

 זײ־ אלע אנװענדען ליבערשט םיר, האפעז װעלען, זײ
 םארשטארקען צו ארבײט גרויסער דער אויף כחות ערע

 נעהםען ליבערשט זיך װעלען זײ ארגאניזאציע. זײער
 אויו* ױניאן די אװעקצושטעלען ארבײט דער צו טיכטיג

 ביז געשטאנעז איז זי װי באדען, םעסםערען םיצ א
איצט.

און א־ ק א טי ם ע אנז ו ען ו א־ םוז ער  ג
ט ע װ ע ען ט ר ע !װ

 האט דעשענם־האפיטע װאנזעטי איז *pkd די
 רא־ און ארבייטער־ דער צו רוח א ארויםנעצאזעז

 םארבצי־ ניט איז עס דאס *נוױיזענרינ, וועצט, ריקאצער
 רער םון מארםירעו צװײ די ראטעװען צו צייט םיצ בען

 יאנואר קוםענדען דאם ערװארטעם, ווערם עם תציה.
 מאםאטשוזעטם םון סופרים־קאורט םטײט רער זאצ

 אפיצ״ צעצטעז ווענען אנטשײדונג זייז אמיסגענעבעז
 וועצ־ טײער, דזשארזש םאר נעװ^רען נעמאכט איז װאם
' אוינ און םאר׳משפט, זײ האט כער  םון אנטשײדוננ י
 אנטשיידוננ די באשטעטיגען זאצ םופרים״פאורט דעם
 צו שװער איז טייער, דזשאדזש דןרמאנטעז דעם םון

 דער־ צו ניט װערען נעטאז זוײטער סעז עם וואם זאנעז,
 דער אויף װערען נעבראכט זאצען מארטירער די צאזען
הציה.

* * *

 סאקא ראטעװען איצט קען ײאס זאה אײנצינע די
 די ■ראטעסט־באווענוננ. םעכםמע »' איו װאנזעםי, און

 נײעם א ם«ר צאזוננ דעם ארויםצאזען tfo כאווענוננ
 אויםדעסזן איצם װאצט פראצעם נײער א פראצעם.

 פראצעם םריערדינען דעם םון שװיגדעצ נאנצען דעם
 םאר• אוױי די םון אוםשוצד די אויםװײזעז וואצט און

אורטײצטע.
 די איז דאם אצײן. םיינוננ אונזער ניט איז דאם

 הא• װאס אםעריסע, אין צאיערם מסטע די םון םײנונג
 האט טײער ריכםער תעים. דער םיט באימנט זיך בען

פאק־ נייע אנכעסצימגע םאסע נאנצע כי צוריסנעװיזצן

1928 נאװעטכער, גמער9 פרײמאכ,

 צונישט נעסאכט זואאטען װעאכע העיס, דער אין טעז
 געװא״ געבראכט זײנען װאס באװײזען, פאלשע אלע די

 זײנען װאס ארבײטער, איטאאיענישע צװײ די געגעז רען
 באװײזען נײע די ״סערדער׳/ אלס געװאו־ען םאר׳משפט

 סאקא םון םראצעס דער »ז דײטאיך, און סאאר צײגען
 פאר־ זעהר א אויף געװארען אנגעפירט איז װאנזעטי און

 נױ םון קאאסען״ ״אובערשטע די פון אוםן טײאישעז
 באויז ארבײטער. ״םרעמדע״ האסען װעאכע ענגאאנד,

 ריכטער דער װען — באװײזען נײע די םון צענט־חאס א
 בארעכטיגען צו גענוג זײן װאאט—צואאזען נאר עס זאא

 װי אבער, םאר׳סשפט׳ע. די פאר פראצעפ נײעם א
 געגען געהן געװאאט ניט טײער ריכטער האט שײנט, עס
 דאר־ צו ניט א-ים צוצואאזען, עס אנטזאגט האט און זיך
 אן געהט װאס װארים — פראצעם נײעם א געבען םען

 רא* ״סרעטדע״ צװײ פון אעבען דאס טײער ריכטער א
? ארבײטער דיקאאע

^ ♦ *
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אוסגערעכטיג״ דער גענען פראטעסט־באװעגונג די
 װאנזעטי, און סאקא געגען באגאננען װערט װאס הייט,
 מא־ א אין אויסדרוק געםונען װידער האט

 דעם אין פױטװאך הײנטיגען סעךםארזאסאונג
 טויזענםער גאידען. פקװער מעדיסאן נײעם

 האבען מענשען ראדיקאאע סתם און טרײד־יוניאניסטעז
 גע־ שטורסי״ט האבען און פאאץ גמיסען דעם אנגעפיאט
 דער משפט׳ע.’פאר די כאד פראצעס נײעם א פאחגרט

 אין זאא עס םארשאאג, א אנגענומען אויך האט סיטינג
 אינטערנאציאנאאער אן װערען אפגעהאאטען יארק נױ

 אט־דער אין העאפעז צו קאננרעט װאנזעטי און כאהא
פראטעסט־באװעגונג.

 פאר־ װערען אײנגעאאדען װעאען קאננרעס דעם צו
 גאנ״ דער איבער ארבײטער־ארגאגיזאציעס פון טרעטער

 װא׳ פארשלאג. נוסער א װירקאיך איז דאס װעאט. צער
 טאג צו הײנט ׳שוין איז קײם װאנזעטי און פאקא די רים
 איז עס גופא״ אסעריקע פאר נאר װי זאך א מעהר ניט

 אינטערעסירען עס װעאכער מיט װעאט־זאן, א געװארען
 ארבײ־ די װעאט. גאנצער דעד איבער ארבײטער די זיך

 שטעתען ריכטונג יעדער פון און אא:ד יעדען םון טער
 אזא אט װאנזעטי. און סאקא פון באפרײאונג דער כאר

 און יאהר זעהס אעצטע די פאר אן שוין נעהט כאװענונג
אר טאג. צו טאג פון שסארקער אומעטום װערט זי או:  װ

 א אין ארבײטער אינטעאימײטע צונויף זיך קוסען עס
 די געגעז אורטײא דער פארדאסט װערט כארזאסאוננ,

 בא־ זײער נעםאדערט װערט עס און סארטירער צװײ
 גאסעךדע״ דורך געטאן אויך װערט דאס פרײאונג.

אענדער. םארשידענע אין סאנסטראציעס
אינטערנעשא״ אײגענער אונזער אנבאאאננט ־װאם

 םיט״ די זײנען ױניאן, זואירקערס גארסענט אײדים נאא
 דער םאר געשטאנען ארגאניזאציע אוגזער םון גאידער

 ערשםען דעם זײט װאנזעטי און םאקא םון באםרײאונג
 אומשואריגערהײד זײנען פארםירער צװײ די װאס טאג,

 םיא האבעז מיטגאידער אוגזערע געװארען. םאר׳םשפט
 םאר׳־ צװיי די םון םארטײדיגונג דער צו בײגעשטײער^

 דע־ אוגזער האט דאסנאײכען צײט. יעדער צו משפט׳ע
 םע״ אםעריסען דעי םון האנװעגשאנס די אויף אעגאציע

 רע־ ארײנגעבראכט אײנמאא ניט אײבאר אװ דערײשאז
 און סאקא פון באפרײאונג די םאדערען צו זאאוציעס
 אויםםערסזאבו• די געצריבען אזוײנאך אט און װאנזעטי

 ארבײטער־באװעגונג אםעריקאנער גאנצער דער םון קײט
כדטפט. זײער צו

 װע• פראטעסט־באװעגונג נײער איצטיגער דער אין
 סאםע־ דער אין זײן זיכער םיטגאידער אונזערע אען

 ארבײטער־באװעגוננ אסעריקאנער די רײע. ערשטער
 םון אעבען דאס ראסעװען צו םיה סײן שפארען ניט װעט

 מיט״• אונזערע אאע ארבײטער. אוםשואדינע צװײ די
 זײ װאס אאעס, מיט מיסהעאםען זיכער װעאען גאידער
 נײ־ א קריגען העאםען צו באװעגונג דער אט אין קענען

 אומשואדיגע פאר׳סשפט׳ע, ז!װײ די םאר פראצעס עם
 צװי־ זײן געװיס װעאען םיטגאידער אונזערע ארבײטער.

 ״אריסטא״ די דאס דעראאזען, ניט װעאען װאס די, שען
 אוכד צװײ ברעננען זאא מאסאטשוזעטס פון קראטיע״
תאיה. דער צו ארבײטער שואדיגע

0 * ♦
 אד״ דער םון רייען די אין אםיאו אז ,pn ?ען עס

 װאס מענשען, אזעאכע זיך געםינען בײטער־באװעגונג
 װערט װאס האמו*, דער אז דענסען, אנגעםאנגען האבען

 םאר־ א איז װאנזעטי, און סאקא באפרײען צו נעפירט
 זוערען װאם אנשטרענגוננעז, אאע נאו דאס ;אארענער
צעבען. זײער ראטעװען צו אוממעגאיך זײן װעט געםאכט,
 פיאע די םון ניט־ערםאאג רער האט שײנט, עס װי
 *ויבײ־ צוױי די באפרײען יצו אנשטרעננונג פון יאהרען

 ניט מעהר איז עס אז מײגונג, דער צו געבראכט זײ טער
 ארויסצוקרי־ מענשען צוױי די האםגונג שום הײז פאראן

 באהוםען צו און גראטעס ^ײזערנע די הינטער םיז געז
 װאס פראצעס, אוםפארטײאישען נײעם, א זײ םאר

באסרײאוננ. זײער געבראכט זיכער װאאט
 טרײסט נײע א געפינען דארםען םענשען דאזיגע די

 געשאםען, איצם זיו האט װאס באותגונג, אט־דער אין
 אנ־ איצטיאלע מאכם װאס באוועגזנ^ ברײטע אטידי

 װאני• און סאסא באםרײען צו אמאל דאר שםרענגונגעז
ײ דארוי באוועגונג גײע אט״די זעטי.  בא״ א געבעז ז

 דער איז זיד ארײנצואװארטען אמאא וױדער גײסטערונג
 איצם איז װאס באװעגונג, דער מיטהעאםען און ארבײם

 א םון מראגע א נאר איז איזיס געװאחוז. באשאםעז
 יב1א איז ;יראטעסכדבאוחנגונג שטאמןער ברײטער,

 םאר־ דײ אין באםעלהערונג דער םון צאל גרויםע א נאר
ו וועט שטאטען אייניגטע י  אנדדער אין ארײגװארםען ז

 םאדטיחנר, צװײ רי אז נים, םראגע קײז איז כאוועגונ^
 מון וחגרען נעבאםעוועם דאד וחנלעז װאנזעטי, און פאמןי

^ תציח• דער

ער, נטער9 טתיטסג, מנ ^ 1926TI נ«ו U 1 U H U

סאסעךפראדוקציאן 'ױ אה אונײטס־װאו קורצע ר
פראגק חערמאן דה פון

 שטונדען 40( ארבײטס״װאר ?ורצע די
 לאזונג פרישער א אאס #טעג) םינןי אין
 ארבײטער־באװע״ אםעריהאנער דער םון

 נרײטע נײע םיל אזוי זיך אין האט צונג,
 געװע״ן כדאי ס׳װארט אז םעגאיכקײטען,

 פארבינדונג אין םראגע די ןאהאנדלען צו
 אוגזער םון םראבאעמען אאע כמעט טיט

 אויס־ ניט אבער קען דאס ציװיאיזאציע.
 ארטיקעל. קורצען אײן אין װערען געםירט

 םארם אזא אין אפיאו מען קען דאך
 הויפט״שטריכען די אפחות אנצײכענען

 פרא־ דאזיגער דער פון איגהאאט דעם אין
 א אויך שױן האט אלײן דאס א.ון גע,

באדײטונג. אויפקאעהרענדע װיכטיגע
#צוריק דרײסיג־םערציג יאהר א מיס

 ארכײטער״באװעגוגג ארגאגיזירטע די װען
 1אי געשטאנעז איז װעאט גאגצער דער אין

 טאג, שטונדען 8 געזעצאיכען א פאר ?אסף
 איבער״ סאסען די און םיהרער די זײנען
 סעתר איז םאדערוגג דיזע אז געװען, צייגט

 רעפארם שטיקעל א :אך פארלאנג א װי
 געזעאשאםט. קאפיטאליםטישער דער אין

 פאר־ צײט יענער אין איז װײט און ברײט
 8 דער אז געדאגק, דער געװען שפרײט

 ער־ דער איז ארבײטס־טאג שםונדיגער
 א צו װעג כאנגען דעם אויף שריט שטער
 ארדגונג, עקאנאסישער גערעכטער נייער,

 ערשט סאציאאיזם. םון אגהויב םין א
 שטוגחמ 8״ לאזוננ דער האט דעם דורן

 שטוגדען 8 און רוה שטונדען 8 ארבײט,
 צויבער־ באזונדערע א באקוסען /,^^אף

 ארײנ־ אופעטום זיך פיט האט און תראפט
 אין באגײסטערונג םאאפענדע א נעטראגעז

פאסען. ארבײטער די
 דאזיגער דער אבער זיך האט לײדער
 *ייער־ שעהנע די אינהאלט, גײםטיגער

 אינ־ ביםאעכװײז אישו דער פון ליכקײט
 פיהרער אאטע די אויסגעװעפט, גאנצען
 און אפגעשטארבען, צייט דער פיט זײנען

 פארגע־ זײנען פרינציפען הײיעע זײעדע
 םון עגין גאנצער דער געװארען. פעז

 װאכע״ א באקוםען האט שטוגדען קורצע
באדײטוגג. רײן־פראסטישע דיגע,

לעבען, אץ אםט גאנץ ם׳פאסירט װי
 אז ארויסגעװיזען, דערבײ אויך זיך ךאט
 אידע־ שעהגע צו שטרעבונג זײער בעת
 און גאבעאער אויס מענשען די זעהען אלען

 ײען מאםענטען, רי אין װי אײדעאער
 דעתרײכם, איז םאראאגג הויכער דער
 דער נאטור. מעגשאיכע די שוין איז אזוי

 אז דאס, אפשר איז טרײםט אײגציגער
 ארויסצר־ אויןי ניט הערט מענשהײט די

 שטרעכוג־י און צילען נײע כסדר שטעאען
 םארצאנג ערפיאטען יעדען נאך געז.

 אוגצוםרירעג־ םיז געפיהל א װידער פומט
 נײע צו דראנג שטארקער א און הײט

 ניט זאלען םענשען אויב דערגרײבוגגען.
 װאאם דאז םעהיגסײם, דאזיגע די האבען
 ■ בלויז געװען פראגרעס אין גאויבען יעדער

 און אוגזיניגער אן אילוזיע, נארישע א
חלום. פיסטער

 װערט געזעץ אאגעםײנער דיזער
 קור״ דער באשטעטיגט. װידער איצט
 אםאל איז װאט ארבײטס־טאג, צער

 הײגט שוין איז אידעאא, אן געװען
 אץ כםעט ערשײגונג* אאטעגאיכע »ן

 אנ־ אבער ס׳איז אינדוסטריען. אאע
 נע־ אידעאצ םריהערדינען דעם שטאדט

 װעכעגטאיך — םארצאנג גײער א קומען
 אויךארבײטער. די םאר רוה טעג צװײ

 ^דאזינער דער אט םון באדטטונג די
 דעם םון גרעםער נאך איז פאדערונג
 רי געהאט ם׳זזאם װעאכען אינהאאט,

 סורצע םון םאדערוננ רעװאלוציאנערמ
צוריק. יאהר 40 םיט ארכײטס־שטונדען

 ־8 דעם םיז ערםאאג גרויסער רער
 דײ א איז אםעריקא אין טא: שטוגדען
 טרײד־ין• דעם םון רעזואטאט רעקטער
 אין געװען סיאיז װי — ^ט, און ניאגיזם

 דער םון —־ צענדער, אנדערע סך א
 ארנא־ די אםת, פאבריס־געזעצגעבונג

 איז דא באוחנגונג ארבײטער ניזירטע
 םאר געפעםםט עקשנות םיט האט צאנד

 די בעשרענחען צו געזעצעז באזונדערע
 סינ־ און פרויען םון ארגײםס־שטונדען

ײ האם און דער,  אויפגע״ סך א ^רב
 דער- צו םעחר נןוך האםט זי און מאז,

צוסונםט. דער איז גרײכען
 וױיסען ארבײטער אתאניזירםע ,די
 צו שםרעבונגען זייערע אז אויר, אבער

 אײנער זיינעז ארבײטבדטאנ יןורצען א
 די צוצוציהען םיטאען חוייט די םון

 ־ דאס ױניאנם. די צו ארבײטער םרויען
 די אין ״איצם וױכממ באזונדערם איז

 געזעל• און •אליטישער א םון יאחרק
 פאר־ יעדער וחנז רעאסציע, שאםטליכער

 פאבריידגע- •ראגרעסױוער א םון זוך
 דורכ• א צז םאראורםײלט איז זעצגעבוגג

 יןאורט סוירים דער שוין חאט םאל.
 פון רעכט דאס אנערקענט יע אאנד םון

 ארבײטכד . n באגרעגצען צו שםאאט
 ?עחט קיגדער, «ון םרויען םאר מטונדען

 זיף מטעאען שטעחננען נײע »ז םען
 די אין םמט• און שרים יאדען אױוי•

ה מײיויאד ץ5* וחנרט יאחרעז יעצמע  י
חוור • אונשומ אןע?מנ לנרטװפיחחע או

 לעדזשיס• סטײט די אין רעפארמען דיגע
 ערפאוד די וױיזט דאס וױ לײטשורס,

 פאר״ כאוטר׳שט די סון אײגעם מיט רוננ
̂מע יארס. נױ — סטײטס נעשריט

 געםינט װאריםקײט און ליכט מעחר
 זײט אדטיגיסטראטיװער דער בײ םען
 גרעס• דער סטײט״רעגירוגגען. די םון

 ארטטענטס1דע לײבאר די םון טײל טער
 אפען סימפאטיזירען סטײטס די אין

 דער םון ציאען די מיט םארשטעאט אדער
 איידער ארבײטערשאםט. אמאגיזירטער

 אינגאג־ וױ גוט אזוי נאך אונז בײ איז
 םאב״ פון יפראםעשאן רי אומכאקאנט צען

 אין איז דאס װי ריה-אינסיעקטארען,
 בא־ דאך אענדער. אײראוײאישע אאע

 כא״ װאס בעאמטע, וועגיגע די טראכטען
 דא ארבײטער־אינטערעסען די שיצען

 אאגגע םון םארבאט דעם אאגד, אין
 א אאס אזױ ניט םרויען םאר שטונרען

 #אױכען םון געזעץ אםיציעאען שטרענגען
 אױסגעשיראכענע אן אאס מעהר נאר

 יױ םונדאפענטאאען א םון אנערהענוגג
 ישוט שטאאט. דעם דורך 1רינצי8ניאן־

 ױניאךשאם, א אז עס סײנט גערעדט,
 בא• און אװערטײם ארבײם• װעאכער
 װעט ארכײטער, די דערפאר צאהאט

 דער אץ קאורט, אין װערען גענופען ניט
 כאשטרא־ צו זוכעז פ׳װעט װעז צײט
 בא• װעאכער שאפ, נאךיוגיאן א סעז

עקסטרא־שטונדען. די םאר ניט צאהאט
 איז, אומשטענדען אזעאכע אוגטער

 געזעצ־ רער פו; םארטשריט יערער אלזא,
 פאר טאג ־שטונדען8 «ן פאר געבונב

 םארבונדען דירעסט םרויען־ארבײטער
 םון םארשירײטוגג און װאוהס דעם םיט
׳ ױגיאז־נאװענונג. רער

זײט, איהר םון ױניאן־כאװעגוגג, די
 ארגאניזײ צו איגטערעס אן אויך האט
 וײנען װעלכצ םרויען־ארבײטער, די רען

 חרך צאהל אין אויסגעװאקסען גװאאדיג
 װזנן איצט, יאהר. צעהן פארגאגגענע די
 םאדע־ די ארוים שטעאען ױגיאנס די

 װאך, דער אין רודזע־טעג צװײ םון רונג
 ארײנצוציהען װערען *אײכטער אויך טוז
 באװעגונג. דער אין םרויען־ארבייטער די

 ״ךי באזונרערס כאד אכער פרויען, אאע
 שטאדק, 1זײנע פרויען, סאורהײראטע

 הא• צו םאראינטערעםירט בלוטיג, כםעט
 םאר אעגאגצען םאג שבת׳דעען רעם כען
 ארײנטרעטען גערן אאזא װעאען זײ זיך.
 יעגע פון ױניאן־ארגאניזאציעס די אין

 םאד רײןי שוין זײנען זואס טרײדס,
 בײ נאשעפטיגען װאס און רעםארם אזא
 הוםם דאס װי םרויען, און םעגער זיך

 מיטעלע און גרויסע אאע אין הײנט^םאר
םאבריסען.

*י\ אנגעװיזען שויז האבעז «יר װי
 םראגע די איז ארטיהעא, םארינען דעם
 םאר םיניטום״׳אויז און כללא, אוץ םרן

 םארבונדעז יאונצורײסבאר בםרט, םרויען
 אוםשטענדען, עסאנאםישע םך א םיט

 אונטערשטען דעם אין איגעז װעאכע
 םראדוסציאגס״^ראצעס, דעם םון שיכט

 אינדוסם־ דער םון װארצלען סאמע די בײ
 רער םון מאדערניזירוגג דער אהן ריע.

 םון םארבעסערונג דער איז פראדוקציאן
 מעגליך ניט איז ארבײטם־םיטלען די

 םעג ױיךסטאנדארדם, די אויםצוהויבען
 *רארוקציאנס-אפא- גאנצער דער אםילו
 גע־ דער םון הענט די אין ליגעז ראט

 םאציאליסטישען א אין אדער זעלשאםט
 בנוגע אױך גילט גלײכע דאס שטאאט.

 דער אהן ארבײםם-שטונדען. די צו
 םון !ראדוסציאנס־םעהינסײט גרעסערער

אײגצױ מענליך ניט איז ארבײט דער

 mvYTP » אינדוסטריע דער אין פיחרען
 נאלד זיך no דאס וױיל ארכײטס״צייט,

 ״•רא״ דעס אױ<י א«רוםען אוטדנסט/
 חאט װעינכעד עתאוגס״, לאס עגר םיט

 דעם וחנגען דעח חױ*ט ח איכעראל
̂־ר פון גא;נ איגדוסטריע. ר

 גערוםעגעם אזף דעם אץ אױב
̂חס וױ טרײד״ױניאגיוס׳/ ״גײעס  פאר- א
 פעדער״שאן אמעריקאן די איצט טרעט

 דער םון םראגע די שיילט ל״באר, אװ
 רא־ גרויסע אזא ■ראדושציאנס-פעחיגה״ט

 טיפען דעם םון רעזולטאט * עס איז לע,
 שטרע־ ערשטע די צוױשען צוזאטעגחאנג

 און 1דוי חויכער ארכײטער, די םון נוגגען
 דעם און וײט, אײן םון שעונדען, סורצע

 פארװירסטכוננ, ?ײער צו װעג כעסטען
 איד געזוגטע א זײט, צוױיטער דער םון

 איג־ סראנקע א און גליהט דוסטריע
 די אוגטער גראבט און דארט דוסטדיע

ארכײטער. איהרע םון עקזיסטעגץ
 װיסעג• אוטגעחײערען דעם צוליכ

 און ככלל, פארטשריט שאםטליהטעכנישן
 ארכײסס־ די פון םארכעסערונג דער דורך

 p^ איז כפרט, ער9שע די אין םיטלען
 ש;ע- א אײנצופיהרען נעװארען מעגליך

 :-nn איהר פראדו?ציאן. ביליגע pH קע
 נײ און סאדעיס ו^יניגער — איז צי•

 בײ עקאנאטיעס מעהר װאס ̂ןכער װעץ,
 װערט #רינצי■ דיזער ארבײט. דער

 ״סטאנ־ אויסדרוק ־דעם םיט באצײכענט
 און ■ראדוקציאך/ דער םון דארדיזאציע

 ארום און ארום סיסטעם ג»:צע די
 אין אדער ׳מאסעך*ראדוקציאן״׳, הײסט

״םאסס־יראדאקשאך. עגגליש
 םארגרעסערט טאסען-*ראדוקציאן די

 (שאפוננס־ •ראדוקטױױטעט די געװאלדיג
 ארבײם. סעגשליכער דער םון הראםט)

 באשא־ געקענט םריהער האט װאס דאס,
 אר״ 600 םון םעקטארי א אין װערען םען

 אדימע• םאנ צו חײמז שוץ קאז כײםער,
 ארבײטער, 100 דורך װערען ארכײט

 דאזיגער דער זוײגינער. נאך ניט אויב
 און װײטער אלץ געחן װמט םארטשריט

 אויסגעשלא־ ניט אלזא, ס׳איז, װײטער.
 א:״ ארויסקוםען זאל דעם םון דאס סען

 נעםלץ־, ס׳האן, רצח. א טוכח א שטאט
 סא־ א קוםען ס׳װעט אז ,p’? נעטאלט

 דאס איכער־יראדוקציאן, םון מעגט
 קריזיס, עסאגאםישער שארםער א םײנט

 פא׳ אײגםאל ניט שױן חאט דאס וױ
 אוםםארםײדל•^ ;אגץ איז װאס סירט.
 ■ראדוהציאנש״ דער טיט צוזאטען אויב

 רער שםײגען ניט אויך זאל העכערמג
?pi טיט עןןבענם־סטאנדארד, דער און 

פארברױו־םעחעקײט. די — װארט אײן
m r וױידזשעס, די םון העכערונג 
 םאד־ ?אן אוםשםענדען, אזעלכע אונטער

 סחורות, די פון םארקעט דעם גרעםערען
 אױס. ארבײט אינדוסטריע די װעלכע

 װעט זײן, ניט ואל לוין דער גרויס וױ
 װעלכע םאסעךיראדוקציאז, א כײ אבער

 געחערינ, װי װערען רעגולירט נים זאל
 אפשטעהן םוזען םארברויך דער שטענדיג

 וועט דאס pn אויסארבײטונג, דער םון
 םאסעדירא־ די סריזים. א צו םיהרען

 אפגע־ ניט- אויר אבער טאר דוקציאן
 פרא־ די םאכט זי װײל װערען, שאםט

 דעם דורך און כיליג, pm זאלען דוקטען
 סארקעט״ גרויסען א זיך פאר זײ געםינען

 גאנצען םון איצטערעסען די אין אבער
 דאס ,tinjm דערלאזען ניט דארף לאנד
 װערען םארםיײצט זאל םאלסעם דער
 קײן זיך םאר װעלען װעלכע סחורות, טיט

 ס׳װעט װײל געפינען, ניט סאסטאםערם
סויםען. צו זײ געלד םעחיעז
אכער מען סאן גלײכגעװיכט אזא

.̂ cajseBeeaBjqpa geBasoeoCTaieeeecBesaoacaâ ^

H סוםט ער װעז 1S I:*$*d________
רײזען. אכרהם םון § י H

 בײזער דער צײט דער אץ װען און
 דערלײזער דער נביא, דער קוםם
 — תפלח זײן םיט און װארט זײן םיט

אפילו.״ געװאוםט נים מען װאלט

 גרײכען, שױן אונז צו װאלט ער װען
 ? צײכען דעם נעוואוםם םען װאלם וױ
 יאחרען אץ םענ פיל אזױ אז

צאחען. און ה«ם אין םיר לעבען

 קוםען שוק וואלם נביא דער װען
 ? טארנוםען רייד זײנע וואלט װער
 עבטער, וו^לם נעווען ווארם זײן װ#ם

נעלעכםעד. דער וואלם מעחד חילכען

 .)אצינדער אומ, צװיעען אטשר
 װאונדער, און טרײםם םיט אום ןער געחם

TH ך In IVP *P פארגויגעז, נעץ אין דא, םיר און

 תגאיג אײגציגען אײן נײ גאר דעדנר^נען
̂ט צחאמען  טאסעדיראחקציאן דער ט

no, ,אײגגעפיחרט ניסלאנוױיז Iinjm 
«p טרײדס איע runrrp n רכײטס״^

װיו/
 פון אגאליז כרײטען דעס נאו איצט,

i n אנטוױקלוגג, ע?אגאסישער IVJVP 
t o 2 א װארםען'?p גאגצען דעס אויף 

 סאציאל־עקאצאמישען דעס פון ;אנג
 לעצ״ די פאר אפערי?א אין פארטשריט

t יאוזר. 15 טע o דאױגען דעם װעלען 
 צויינ א״נטײלע;, אגטוױקיוגגס-גאנג

 (סטײ״ פאזען דרײ אין װענען, ?יאר?ײט
דזשעס).

געזע״ פאבריק פון אײנפיהר דער )1
 מיני- חאטפעגסײשאן, (װאירקמעגס צען
 װ.) אז. א. פרױען פאר וױידזשעס מום
pH םיט צוזאמען פאדעדונגען, ױגיאן די 

 אין וױסענשאפט^נען געװארדיגען דעם
 אויפגעהוי־ זזאבען *דאגרעס, טעכגישען

 פון פדאדוקטױױטעט רי אוסגעחױער כען
 סען האט מיטיען א״ע מיט אדכ״ט. דער

 איג״ די מאכע;״ צו ״געזװט נעווכט
 אױסארכײטעז זאיען זײ אום דוסטדיען,

 כמעט איז עס און ראדוקטען,8 מעלר
 נעװארען אײגגעפיהרט טרײדס אלע אין
כ»סעד»ראדיסציאז. די

J,( לײסטערע, די טאן צו אױף
 סטאנדארידרטע, נורגע, דערפאר אבער

 םון באדיגגוגגען גײע די אין ארכײט
 םרויעך די זין האכען ״שאנתפישצנסי״,

 םעהיג. גאנץ אדױסגעשטעלט ארבײטער
 זיעען ערטען9עפישעגסי-עקס פאנכע

 אן סומט םױי דער אז סײנוגג, דער מיט
 אײנצײ זיך טאנסםערזאז דעם װי לײכטער

 םאבריק״ לאגגוױיליגער דער pn ■אסען
 :ערװען־סראםט גאנצע די זוען סיסטעם,

 אין פארזינפעז כסדר דארף מעגשען פו;
 הונ״ ארבײם. שטיהעל אײנציגער אײן

 רי אין זיינען םרויען טויזענטער דערטער
 געװארעז ארײננעצויגען יאהרען לעצטע

 עס װאו שעפער, pH םאבריסען די אין
םענער. נאר געארבײט םריהער האבען
 די םון ־אינטערעסען8לעכעג רי )3

 באדינ״ אנשטיצנגענדע די בײ ארבײטער
 װען מאסען-^ראדוקציאז, דער pc גונגעז

 נעטריבען pn געיאגם כסדר װערט סען
 *?אנװעיער״ דעם סאשין, טויסער א דורך
 פליסם װאס פאס״, ״עגדלאזען דעם אדער

 שערענגע ל»;נער דער פארכײ טײך א וױ
 אפטאן םוז אײגער ימרער און ארכײטער,

 םארטראכטענ־ ניט ארבײט, שטי?על ?ײן
 םאדערען — סעקונרע א אויף זיך דיג

 נער״ די איצוםרישען צײט םרײע םעחר
 זעהר איז דאס זיך. צו סוםען און װען

 ד$ד אבער ארבײםער, אלע םאר וױכטיג
 םרױען, רי םאר עס איז וױכטיג יעלט

 מע״ די םון שװאכער בטבע זײגעז װעלכע
 םאבריק־ די חוץ א האבעז, און נער

 ארום הויז־ארבײט סך א נאך דזשאגם,
 עקאנאמישע די אין אויך םאםיליע. דער

 פאר םורא (אויס לאגד פון איגטערעסען
 קריזיס) א און איכעריראמקציאן אן

 קירצערע א אײנצופיחרען זיך םאדערט
 איצטער זיך שאםט אזוי ארבײסס״װאך.

 די הירצען צו נויםיג?ײט דריגגענדע א
 pn פאבריקען די אין יםס־־װאוזארב

 די אײננעפיהרט האט םעז װאו שמיער,
טאסעדיראדוהציאז. pc סיססעם
 טאי און אלגעםײךעקאנאטישע סאי

 דיסםיו־-ען םאדערונגען רײךמענשליכע
 ארבײט. טענ 5 םון געכאט נײעם דעם
 םון אפהיטע; קאנען פען װעט אזוי נאר

 לאננע די םון און טויט פריהצײטיגען א
 ערשעפונג אן pc שוםען װאס לײדען,

 םא־ דער אין נערװעךאנשטרעננונג און
 פון ארבײטער־םאסען די סאבריק, דערנער

 פראדו־ אלט נויטיג זײנעז װעימו #ל»נד
 (םארברויכער) סאנסוטענטען און צענםען

 בא־ צװײ דיזע צו סחורות. אלע סון
 זעתד דריטער א צו גאר קוסט גרינדוננען
 אומ־ סאציאל־עקאנאםדשער וױפטיגער,

 טרײדײוניאניסטישער דער — שטאגד
 בײ כפרם און אלנעםײן pH אינטעדצס

ארבײמסלאזעקײם♦ םון כאסעםפוננ דער
 בא־ םריהער שוין האבען םיר װי

 טרײד־ די סון לאזונג דער לןאן םערקט,
 שטונדען, 40 םון פרינציפ דער ױניאנס,

 ארבײ־ אדגאניזירטע די אין ארײנציהען
 אבער פרויעךארבײטער. די רײהען מער
 צװיײ א האבען זינען אין נאך דארף מען
 די ס׳װערמ קירצער װאס אז —־ זאך טע

 עס (װעז ארבײםס־צײם דורכשניטליכע
 כסדר׳די״ אומגעהײערער אזא סאר קוםט

 אלץ טעכניק), דער איך םארטשרים נער
 סאר ארבײטס־סעלד דער װערט ברײםער

 װעלכע שיסטס, די אין ^הענט״ פרישע
 םאד־ רער נאר װאו אוסעטום, ארבײטעז

epp ס׳װערט סחורות. סך א סאדערט 
 איפײטסלא״ די קלענער בםילא דערבײ

 אויך װאסםט דעם חוץ א איז זינ^יט,
 סון אײנסוגםט, דער און םארדינסט, דער
 די דינען םוז װאם םאלס, נאנצען דעם

לאנד. םון אינטערעסעז
 אישו נײער דער אין אז זעהען, םיר

pc אר־ קורצע א ױניאךבאװענונג, דער 
 סך א םארבארגען לינען בײםס־ײאה

 ע?אנא״ איז איגדוסטריעלע ברענעגדמ
 בײ מרפאלג דעם םיט סראגען. מישע

 פרינציפ, דיזמן סון םארוױרקליכונג דער
 צופונפם די נאר גיים סארבונדען איו
 אק אונז בײ טרײד־ױניאניזם דעם םון

 אריבײנתוד גאנצער דער פון נאר לאנד,
בכמ. באװעגומ &
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*fie |yrnp y?aiya«? y?g p י«נד 
yo n  m> געותן « ov .סונ iao *כ«

3 r: נתןoin 13 *גת, | a  ,lyaoyry 
l y n i r  70 i n  jynyi ג*נװסס-ט*ג 

•p 0נד»גדע> מ ?ואיס — li ,נ*סען 
pa onyrga ogn נס׳חנ׳ס y r ?  o n־ 

or g .apnyog pa otngi טוב r a 
pa ynijra T?ayio*rn ר  ־apnyog ת

o?m  ivn-ra-ru, ד. ?ו*יס ,orrugia 
l y n r a  i n ריכטער pg גע- חעכסנתן 

 סטײטס *ונ״םעד — ?|גד סון ריכט
iga g og סויוײם i —  oitap יסחר 

gryara צ״ט  fyy:aa o n  fyouiao! 
yay? fy rn 'a  pg| פון iy  .apnyog 

ly rn 'a  pg |yoipy:rna ra וױ לעבען 
g געסטסלט g po .וצ?יגג לעגענדע?■ 

jn iy  ogn• .כםעט נסװיזען g גאנצען 
oay?yaig iy ?עבען  ogi אינ־ ניט ויך 

 סיעציע? און אידען סיט טעתסירענדינ
y rn 'a .ה הײנער פר*געןgט iaagt ניט 

g r ער rg געװאוסם, a .איד pa װען 
 ער איז ,jyay? אידישען אין pna איז ער

 n אױוי טרױם־געזאנג g מיט נעהומען
r ער ?ייען. a בא?ד g lyigrya ,צױניסט 

 סמעריקאגעד די םון םיהרער הוייט דער
iy צידניסטען,  ogi a>gtry3 pg אויך 

iy הויים דער װערען i.ro ציױ דער םון 
 איז ד»ס •y'vatuaaig o?yr ניסטי׳מעד

n מװען  pg דער םון יאהחח ערשםע 
 אי־ לעבען אידימע ogi װעיט־םיחםח.

g o?yosmigo ogi o?yr i בער n 
o — חורבן n אין חורבן שרעסליכםםען 

i n אידישען פון גצשיסטע P?go. 
 ogi — ען1יסה צע1שװא טעג, צע1מװא

iy:apnyog געװען איז אידענםום iy i 
 ?ואיס און ,opr■ * ?יכםעער 1אײנצעע

op'r■ o אין ogn סראנדמים ד. n גע־ 
r?g jyoign כמחר n yo  pg .ליכט ogi 
w apnyog־ ogn oiP3n ;g »ארפט1כ 

p m n די i n  pa prra נסנצער ,o?yr 
tig םיט ijwyoipyaw grg עמענליכ־■ 

p״yagn p| זיך opigwya פון ת1כח די 
o io jn 'g  ipjgpnyog/ באפלײ זײן פח 

 טחים צמניםטישען םיט׳ן tnyn נמלט
tngn ניט־ אפילו נחת׳דיג נעפיהלט זיד 

 װעמען igo אזעלכע, *pig צמגיסטען.
tyroiyo y^'oo^gjg'ggj כ־111 זײגען 

io יס1א n a. געװען איז צײם 1יעגע אין 
 טיוי־1םא זיך זאיעז איחגן tg נאטירייך,

 טמים דעם הסט עיס1אנ1כ לואיס טען.
1לעזע י1 1םא iyog .1?אלי צתעגעבעז

i םוז n ,1םא ״נ^עכטיגלײט״״ ?לאו?־ י1

ײן *ו געכורטסטמג.*) סז^טען ז

 פון רינ«ער אידי«ער גאריחמפער דער
 — xורgp סופרים סמיז*ס יוגײפעד

 די פון גע«ינ»ע דער אין •ימץ זיין
ױגיןזנס. מ»נער דועס און קלצוק

ל«נג. ח. נוון

 #וגזער פז הוינמ ®רטי?על דיזען מיט )#
 גמנצע g ל*גג, ברודער ״סי«*רבויטער

 !ערזענ״ ב*ריחםטע 1«יבע ארםי?לען סעסע
ראלע * געעיילט חןבען װעלכע ליכ?ײ»ען,

i *ין n וועפעדנע**־ אונז^ר פון גע«יכמע 
 igs g אנחויבען זיך װעפז סעסע די גאל.

ײן װעש פריחער פזיעטער. נומערען  גע־ ז
 דרו־ מיר ^רײבעד. וונ׳ם ®igung* g דרוקט

 70 דעם איבעי 1יחע1* פדטיקעל דיזען קען
^ דז*אםםיס פון ױבילעווום יאחריגען ר  ב

 ליבע• די פון גןףפעצמ װעלט 1וועלכע דײס״
iy די — צםצייקע. »ין ipi^ip לסמעgר i.

iyogo און igo ,ipogooni פיטגלײ די 
i n םון yryorg iy i׳pg:ge יס1<ײ 

 ogn ׳בכמ ig'jr oiypi'gn גאךמענט
 ־jgio .i לואיס םון יעמענליכלײט דײ

g O’n גאגץ ivijg .זײן באזײיםונג 
;prog אנט?ע;ען זײ איז ;ivoipy, װען 

g זײ i^ זיך cארפgאוישצובויען סםען 
 מאדערנסטע און עסטע1ג וײ םון איינע

iy םרן #רגאניזאציעס 1ארבײםע i .װעלט
 געשיכםע לער םון 1ביעטע י1 אויף

 פאלערי־ איז אינטעתעשאגאל וער םוז
g בען, i rg□ עדעטע go^ דואס g: iy i־ 
 iyogcpig?p 1פא איז o'yi:gio םען

 ײק1סט g אין געװען איז אויפגעלוםען,
 איז iy .1907 1יסה אין ,igoogo אין
 איס אויםגעטראםען ײק1סט יענעם אין

iv'g> g |ער ס.1מאנוםעקטשורע י1 םו 
מיך1אוגפ געװען ניט איז iy צו ײנ i יױ 

':iy .jg באקעמםען צו געזוכט ניט האט 
iy י1  .tg':r הgאויסװעג אן :עזוכט ט 

 די שאפ״. ;yeg״ און שאפ״ irigip״ פון
ing^pw g ,oiyigoy: og i jg'jr־figtr״ 

 ־gDtrgo tyrn D1y1וK̂טpyגוםgט י1 און
tyr'^o ^gt oy tg ,|y: ״egtr tyBg״ ; 
g iy:g^^y:igB og i iy ״?g^ y iyon fi 

1 /agrר י ^ ל : ז נ iy פון מי i איג^ד־ 
:pDiyo iy r i  ogn ,tyo''ii ^gjgjpy 

iy — ig ײט.1בא i 1: איז iy i tyiiyי־ 
lyopyi 1צ אײן סון סאו־טו־צטעו־, ijp די 

n 1910* אין •1בײטסגעבע1א g, איז 
i דעם 3gorB'ig tyo'iia י1 םוז pig?p־ 

oy tyn ,|g i #iy3go איז :y: tyoogay־ 
lyotyiy i n  tyign אםף גתיסער? igo 

yDi'rjgng ra לײדיס o:yoig3 אינ־ 
n oon, איז iy טױן g o?g tyoipn 

lyoyioiga םון iyrrto:yoy iy i סײ־ 
 די בײ itrr pa iy:,igo g אלס — מנג

o'ogoy^ga 1 און y?y'iooii:'g paיפ־ 
 ־giiy: איז iy בײט^.1א י1 בײ ציפלין

lypo'oiga i רצז n ים.11צ ע1בײ פון 
iy האט :o n  tyagtry ״gpgogiB,איז ^״ 

i נעותז n פזן טש^מאן lyo^iy iy i 
iy:n:yo^ ײש^1ביט1א gpמיסיy אין 

pig^p איז ײד,1מ ^iyoyB אויך iy i 
 1ײ1ט pigpp אק סײ “o'DDgm ״טשיױ

pg אין םײ oyn 1ײ1ט.
ogi 1 איז tynyaי yagsy yo'ii3 

iy אין i םון ב'יט1בויאונגס־א iy i איג־ 
 yori3 די נטליךyאײג — טעתזךט^דל

yagay אין iy i םון ארבײם ״ בויאונגס 
ly^ 'i'g  iyv:g: iy i אל• טײלוױיז און 

^1א אנטיש^1אימיג גצםײז ײט  yuga* ב
 םול yagsy m' זיך 1פא tyagn נונג.

tyo i גאנ̂ץ און i g i מיט נמםעז1םא זיך 
iy :'iy i'ia  i n ביעטער־זוײז ט^3געשי 

'3'n y o g, און iyoy>a־t'sn און יג11י1ם

םםרייסער הלאזס צװישען
(םינם־פ־אפענם)

קארלין אב. םון

H

 טרעםען זיך אויס םיר מוםם םאל פי<
 » 1םי ברידער, און םריינד סיט

 םון און ריננ ארבייטער םון ■ארט״,
 זיי• םיר םאר לייענען זײ יוניין. דער
 «ײ און מאםוננעז, זײערע .זאמן״ ערע

 ב»' ווערם זײ גענע; אז ױך, באפלאנפן
אוםד׳נכס.. »ן נ»כ«ן

 זיי האכעז םםריי^ א איןוט ם׳איז
 ריידען, נעחן, י1»וי «ױיט ליידימ םר א

 אויוי אימרחויאם םראכטעז. און יזמען
 ■אםירונ־ נ^אר״בם — און מרייבעז...

»1, v trm n mיימרלעבונגען. און ן
 מםחאוחמ אח אריין «יד קו■ אט

 איז םאכער יזאאוק סך א פאר האצ.
otm חד א חנדיײײנ^ א ■לא׳ל תר 
 ינ־ פאר אונמנתאגג. •יוסץ f« סומ
 מר איזום ארם דער איז וױחנד חנמ

nn ,iwwin>*wu .ר*וױ«<םםנ»ר«■ 
$x*  m א זיו עקט <ס אז זיף, חיפס 

ר m וואצם... םײ דן  יייוי מױן <יגם חי

 אע«ו » םיר ט׳ןױמם אסגו דר׳ןןרד.
 זעחז זיו ם׳ודלט .vfinmm םים זזי

m i מז אוםנאיפ םים גליק «ר «יך פו

t w י סדינם י n p o• סארד״ .יאמל
«g^ סטר m

o יגט1? n תוי ig  •1םא ,tyijmsp א 3
 וחד בײט,1ײק־א1סט :go זyלטyצוױים

 םאײ typyro'ig חלוםות זיסע איהם עז5
 אויף ברוי tyony םיט׳ן און ם^ג\

go: װעמ iy ריסטי־ אויס׳ץ זײן שוין 
 ־־yn זונען םים װעלט א און ,ni^a נען
יגען.1א זײנע אין ילען0ש זיך לע\

ov*v אזא ?לײניגקײם, א ogaw^
nap״ :ig װאכy,בײם^1א חחסים זg־ 

 אין דזשאב א — typ'noo און זיג?ײס
 ifiap tyo^yoyoy( א

i שױ\ איו ,lyr'ta 11, 12 אתם n 
opaaw ?gn אין ם׳זיצם םענממז. םיט 

nrotfp און :yan> n y o n.| ,און 
 װאכעז.מי זיבעצען :iga זץ־ מםעאם
tn און 5gn אין זיצען םענשמן 'n 1נט 

ty«m װעגעז זאך, זנײז iod״p. סעחלס 
in די״ ״סא^עםנעס״^ סײן נים tr o 

pragn י1אז םט1בעדא tgo, םאן״ אזוי 
 אתיסצױ lyinp איז pita וױ p* װי,

?רינען.
 גרד וו םיר צו o:gt — !הום —

og —- . i n א איז >aan ,סטכױיעד
 זינוו װארםעז איז מויז זיצעז װאם

̂ Dga״ אתיסמימן ג<נוםקן ם׳חאם
onap,סעטאעז גמנוסען ס׳חאם זיגט ״ 

o״ םים :n 3y a n r aנדס נ*סעס, ״

iBDi3i:agii,? םוז i n 1גאנצע iysp'1'a
ג אציע.1איטיג און עםיגויאציע ^  ־gt 1צ ג
ogi tg ,|y: איז:jyiiy צײט, די tyn אי־ 
tyagi tyi זיך rtg אלוצממ װי :ty:iay 

iy םלאנצטyמyאיב ig: ניט M3 g v ia 
n y׳ igj איב ואויךgB1yט1ףמי g pa 

D^yi:g.i־piga טיט n j n ' i io r  g יױ 
irigoypgia g pa ijya־p>ga, י1 אויך 

iy i3'P די אין ^iyay. מעז Tt o g i צום 
o:y:y3go ogiy: ?go jyony םים׳ן 

iy האפיטאייסט. in a אין tynjyjyia 
onag: pa ,iogp בײם ojyina־t^o• 

Tt ogi'o צום o i'aen n  ?go fyoony 
g o?g צד .yn oon ra  lyo'ii: g pa 

ogi iyay? ogi ט ײ ^ םנ  שגות1 י1 אוי
pg זײ tyagi געחנכט :g ogn ongoy 

yiy»ynpga|׳ !.ay? n n y a r  g ogn pg 
1 iy>na iy i>ימע iya'g יקא1אמע o g i 
:opyuy ׳ב?וט די ogi'o pg גע־ זיך 

iy i pa pg ,op:ya גע־ איז בענק׳טאםט 
*ayi n y o  ogn iga ::nyiga g tyign 

yo 6שא אין. troypagia o:g>vpiigiB 
 אינדוסט־ nga g ; !y:gDo׳y:a'ig זײנען
y?y'i פראגעז og i זיך ya'iiy:a'ig.! 

ogi װײניג^ ניט און אדבײטע־־. י1 בײ 
 בײ אויך o:yiyotr י1 קנײםשען צו אויף

 פון צוזאטענשטויס g .iyay:oo''aig י1
yoyiyo:'g! אוז iyag — oy':g?ga'DB 

m a t r w :  g ען.1בײ בײ שםריך gtg 
g:goiys? איז a״iga ogn ,iyiy:g> n

gtg מyש:y1 ?ואיס װי ̂ז. ,D 'n:gia 
.nayia p't o?gty: oy og i

oy ם1אי אח i?ga iyag אײגען 
.tyignya

yjyouwwiv g י1 בײ סײ מאסע 
 בײטסנע־1א די פײ סײ און בײטער,1א

iya, — אויסםיש אן ,1בײטע1א י1 בײ 
טען. yjytyry: פון ^ טו  yaytyny: • ס

 ים'?אך1סודז ?<ײנע און ־בחװײם1י׳סיב
iyo?g ,i איז n ,זיי דדדישעז הײם g םך 

lyoo^gyi'a ; בײטס־גע־1א י1 פײ און 
iya ״פאטאש דעם םון אויסםיש און pa 

iyoiD?iyaטיפ ״ lyDiynyoaw pa 
 אידיש־אםעריסאנישען fyiyjra אז פוז

i?ya iyoi3 g fynyj ogi t'a — in 
g fyTanaivora נײע iga n y :^ g o 

i n  •!yi'ia ptfynoonra יסט1ױ pa 
ita jy'o'nagia' אויך iy i סgצי:g?g 

oaypy: g און i o g i ,ooiagjgpy 1װי• 
opi'iiyi og i O'yijgia pa .|yp.

g iga צײט og i ,1 אויםגע?ו?ט tgי 
ט1גא יס1?ײ :  g דין װעט י1איגדוםט מ

 אינתסם־ nyiag םך g iga בײשפי?
 צו yagia t''P ?yry: ניט ra oy ריעץ.

 ־iyog?p אויח iogp!־yog?p ב»טען1פא
oy .;n n a געװעז איז yagia g אײנצר 

 g איז יגונג1שטעג1??אס^־פא g ןy?yשט
vi'r oynyigo.]

1 tg ,!y:gt |yp |yoי g’ og i yagiB 
yo?giy:o'ig| ניט און !.yo?giy:org 

n פון |yay? !y?y'ioon:'g אין g :  n־? 
n”? ײדם1ט  iyoipy««ia tyj ״py?gp־ 

wooayo'i3g yiro מיט pogtagn g״o 
n בײ s,a ים11צ pa lyoayi lya'a 

Bיפט?yז pny' pa אין 1צ iy i איגדױ 
iya?yt i איז סטרי. n  pa iyag צײט

iaa D?yo^yngo די g i pa lyp'noo.?
g oi'o זזאבען באילד igo ''t ױ1ג 

a pa yg״a ,iyj םאז, 1ױנגע a 
pia?p־iyoyia םון *og i ,35 ?apa 

 ?יםע־ דינע [yt"'i 1םי lyouy: זיך
\ שאםומען ישע1רא

og |ia זײנעי jytiyo iga g, װאס 
: !y a ^ y ;:g  v o  iaa o g i iy

iy״ i איז םיזאן ,lya'iga 
 יי~1ם יז1ש Tt poy: איך

iy?p שוין ly i'ii איבעה 
פונדאסנײ.״ דזשאב a jyo orip מאו

.io t'a ?an i n? כדם ioo״iyp 
pa בינען. י1 װי םום?ען 

ogr 1סטרײ<ןע .א?עוײגאן 
געװיגעןד •toap on װע?ען ױאס

g ,האם שמײמ< 1?יס?יכע וזאדיםער 
 מיטמאײאחוייגען זײן אױןי jyt'iiao דך

השם ?מען נעכעסען סיר ogn ער אניס,
o n יאנ־ םאמעסען^. נים זיימח נאםעז
?אטסאן. קעא

»m ri צװיי■ א טיט נעווען איז 
a ,iano pro 2? םון מיטג?יד ?apaי 

wa?a a־ro ogn iy  .iao^iyaa• גע־ 
 ?'־o3yayiao גיס נאםעז p't בעסען

כעו•
t ra  .og1״ ,nan t״םײס־ א ײנס

״:pnrniםע
םוף״ ,חער

חיםים. באחריית (וחיח
— n w .(ב׳

ײמ?. גים jom ,ניט ט
ויעי

j «װעסנער,3 טער19 טמימאג, W

a־tyoayip gtg יםגעסזמן1א r,?' װאס 
1 ogiיגי:ע?ע1א י g ig t  'iy : 'rg o 

 gia-״ oyi — דסאר«טעגדיגונג3ת?אט
pa —  “?gpgo גאנצyז o iyoyonv.

 עים1אנ1ב' .i איס1? םון ?ונג1װי רי
ra נאך tyiiy: ly iiy o אינטע?י• םאר 

 צו נג11באצי yoi'3'agi g iga גענץ,
ogn y?g אויןי קוםט agr pa?־tyay. 

w״ o?g ,ם1אי םיט o אי• דדפאספױס״ 
1 iyaגחסיחנמן און ים11צ י pa די 

ס, ojyoia: ?ײדים ױז  rtny* ogn ס
 inroanpga g םיט tyoip געממט צר

1 igaײנע nuyo ע דורך מ סי א  nap ^נ
m שוגגען. iK D  g ona בײ -O Big  n 

 •jm g נעותן אזוי איז oy'O'ogp ײשאן1
t’a ogi .oyiyora iyiya בערדען אױך 

 גײסםײ שיאטמ. iyo'o g סיט באגלײט
jy?yn y: געװען. זײגעז r:g3 g יגײ1א 

:y?y גײסטיג?ײט t'a ארום in :g :  i n 
גערוען. טעטיג?ײם ױניאז טרײד

yoipy;; יס1?ײ י1 צו :o:yoia־ 
y: o• ד. ?ואים שוין איז ם1טרײ 'n :g ia 
 טיג״1״פא — מענש״ 1טינע1״פא g װען
 אינדוסטרײ אויף פ?יס אײגענעם אז םים
y?y קאנם?י?טעז — g ב?ימ aiya'? g־ 
apngi iy:gt...? 1אםש iyp םען — יען

 ניט איז יסט1ױ o?g yיער1gp זײן
 ג^ועהגליפען g פון yiy'igp די ;עװען

 ײם1נ t'a װאס ?איער״, iy:ap'iyog״
 lyiaay: ?ײס״. יערע ״פארטײדיגען צו

y און rw iy| אין g 1פארמענ?יפע ga־^ 
jyp yjyaigm מיט iy האט ליע, y y:''t־ 

gg? iy פארנוסען ג?ײך םשאםטעז i  pa־ 
y'oyagis אז oig פון jya’ti .ראנג iy 
iyag ogn י1 אגגענוםען ?y'oyagiB-gg 

yna'io g o?g, פון iya?yii פיתחגן צו 
ty צו אנשטאט yasoyp y?gציgפ :'i 
!.yoyiyoj'a yoanna 1איד« ך1דו

,! By1 איז ,tוט»ציjynip y קעםי ארײן 
yas׳ og i iy ya?yr 01»געפיר :tga |y:y 

 ojgt^ngBigp ty: ;y:y,: קאספאניס,
-iy:y3 אינשוy1נtyoagt/pyty; D — אויף 

o''t i n 1 װאו oyי1 געװען ײנען op?ga 
yoao| איז ogn iy .!yjgory: iy גע־ 

 <עתשים?יײ און ooitgp pa יסעז1שם
pa on ro 3 ?אנסטיםוציאנע?ע איןgp• 

w והגנשאגס v i אעדזשאנקשאנס pa 
 ארבײסס־צײט םיגיםום g iaa סםו־ײהס,

op?ga iaa ,lyo^aia |y'na iga־naa 
 ytyj g-? םים |yagt lya'a װא?טונג

 דיזע םון 1יעדע .ipopgiga שאפס?יכעז
yaaoyp נעםט1פא g סך iyoy?a פון 

pa ,?yay? t^t זײ iyr>t אױך iyoy?a 
ot'?aiya>? iga yoa^y* i n  pa אין 

.yp’iyog
 pa iyoan א?ס אנדעיס1ב ה ?ואיס
ga g t>a i:g ם3י1גע העכסםעז ? pc- 

oyi O ד. ?ואיס iga שטעםיגוננ 'n jg ia 
y :n y i’ia| קעמפער ya'? iaa־>ct'?a. 

cy ogr ,ogi געיתן איז g גיױסןן aia־ 
 :וטהײסען ?gt ט;ן צ• ,ogjyo אין גע

t''t קאוייפ סופרים פאד׳ן נאסינאציע pa 
ojyi'ty ia ,נעװען אױך איז װי?סאז g 

n'0 ד. ?ואיס iga באשםעטיגונג :g ia 
iytoyp oyi 1פא tyyra  yironagia. 

 דאם tirrnu ypgo tאי אויסזעצוננ די
 pa 'Bgtg?*c־o:yay? g ogi iy װאס

gp'igi t>K't.? איז 'ogn ,y:aia i n y 
jyoipy:a'ia t'a אין pa ,onap onaio 

 ײט1שס g tynya 1אי oy |ya?yr אין
on צװישען :g ia און ogi ,y^pgn ער 

i אױױ p?yory: זיך n פון דיט gia• 
̂סלוס )10 זײמ אולןי (

iya'a y?a װע?ען intm o:n aiaa. 
y?a װע?ען צײםונגען ...in y ic 'ia 
שטומט1םא װעט שמועם ישע1נא דאס

tyiyr.
oyi ,סוןי oyi 1סװי —

!׳/yo'ii |y?yr םעז oyn דאס 1נא

 מים |ypno אויסמישעז, זיך ״ס׳זועט
נאם,

 װא?ד, מיט 1?פע ױים,1 םיט חיט
 דאחי. סיט שטאדט

 ,1ײזע1 ,1בוימע אוםםאלען ס׳װע?מן
pa tsnrataa .םעסםוננעז

g אי• ײטען1פארשא זיר וומס טומאז 
yo'n.? או? ים 'ן1בע

 םײער פען1װא װע?ען םינםטעו• און ?יכם
שטראםען.

 רײםען און תראכען װע?ען אנאסען1ג
מ א  עיד. אוז סימעא ?,go pa ג

m?ip םון y?a וחנ?ען נאשעסעגישעז 
tjnranp בתםמנן ;און p n *  pa 

Jgontm pa
 סאדסען pa nm?gp y?a פוז ב?ומעז

 pa אויםנעסישם זיק װילעז
r נרױען a• ׳־■ -.

wjronf* oyaip ג?ייאד y?a. pa םיגים 
נײע a באםיסטיקען ווע?ען ^

# ׳» . * ׳, * ̂ ״ * <•
•W סיר אויי חןומן ווערסער די
מן m סאנט לי מ ח j א m r n t איד apt

ט זיי מנ ^י אר / זײ גיב יון פ • ם י א א ד
ק ואס נ יזלאוק־אמ־ י ®ח וחנרסזד די

■ J2 ילאקאל םת סיםנליד m נײטאר,
i י v w t £־*;1* ■;♦־••.־'•י• 1

ft

ipprln

רנו מער119ארי ע נ

ימיאו, דרמסמאפער אה וױיסם דער אין
לאקאלמ

 MTU וו*ס <ייד, זעחר מיר טוט עם
 ניט ח«נ איר און *וועק איז *ייט <«גנע

 דורנ«װריײ זיר נערענענח״ט ״|p געחאט
 דער .22 ל*ס*ל tie מעמבערם וי מיט דען

 אונז אויוי ח»ט סטר״ס ?לאוקמאכער
 פליכטען, שװערע אזעיכע ארויפנעלעגט

 ^■*ורײסעז ׳טווער זוירקליר איז עם »ז
 אפייו אדער רעכנוננ «ו*אוגענן און *ייט

 אר־ דער סיט טעטנערם אונזערע נאקענען
 כםעט װען איצט, לאקאל. אונזער אין ב״ט

go בא־ םעםבערס אונזערע שון ■ראצענט 
 דעםט־ סון זיי זײנען םיטיננען, די זונעז

 מיט באקאנט ווענינער ארער םעחר װענעז
 די אז נעװאוםט ה*ב אץ־ ארבייט. אונזער

 בלוטיג זיינען 22 ל*סא< פון מעמבערם
 סל^וסמאכער אינ׳ם םאראינטערעםירט

̂וט דאס םטרייק.  זיי װען נאװיזען זין־ ח
̂ובעז  םיר װען *פנערופען װארעם זיך ה
 די שטיצע. םינאנציעלע םאראאנגט האבען
 דרעםסאכער די װאו ל״נם, פיסעט נרויסע
 דער אין ערשטע די נע׳עטעלט זיך תאבען

 כא־ נאכאמאל דאס האט ציין״, ״םייעריננ
 אפט נ#:ץ איך פרענ דאר ׳עטעטינט.
 22 לאסאל םון םעםנערס די »ז טראכםען

 םאר• פען װאם אונצוםרידען זײז מוזען
 נענעראל ידי איננאנצען. זײ אין נעםט

 איבעדגעגעכעז םיר האט קאםיטע סטרייס
 אנ}ווםיה־1טיטלע| שאפ^ צו אויםגאכע רי

 tvp װאם ארביים אן — םטריי? דעם דען
 דא־ האלבען א אויוי אםילו ׳שוחג־ פאלען

 האב איך אז זיר םארשטעהט טועד. זען
 צייט גאנצע ם״ן אװע?נענען נעםוזם
 1א טענ, נאנצע אוועק םיענען עם דערויוי.

 נע־ ניט אםיס אונזער אין אםילו האב איך
 אפט זיך פ׳לענ איר און ,ipdip ?ענט

 םיהלען װי אוז דענ?ען װאס װא^דערען
דעם. װעיעז p»5 22*5 םון םעםבערם די

װאה־ די םון צײט די נע?וםעז איז נו,
 ניט איז ׳פעפער די אין ארבייט ,יין לען.

 א םיט א■ שנ״דט םען װי פונפט נעװען,
 נע־ ניט ?ײנער זיך האבען סיר כעםער.

 זא־ צאהל כאדייטענדע א אםילו אז ריכט
 םפע־ װאהלען, די אין באטײ׳ציגען זיך לען

 נעװען. גיט זיינען נעננער ?יין װען ציעי
 היבשע א אז ערװארטעט, חאב איך און

 אפרעכע• מיר םיט 1עוי זיך װעלען צאהל
 נאט איז אוים װײזט עס װי אבער נען.

 נים אונז םארלאזט ער און םאטער א
 האט גרופע א צרח. עת אן אין אםילו

 ציר?ולאר םיעציעלען א *רויםנעלאזט
 ראםעװען צו פארטעל באזונדער א מיט

 נע• נאר — שטיםען ?ומען און ױניאן די
 ?ײנעם פאר חלילח און פארטנאי׳ן נען
 זיך וזאנמז מעטבערם די און שטיםען. נים
 געפוםען זיינען זײ בעטען. נעלאזט ניט
 נעזאגט ov איז װארט, זײער נעזאגט און

 איצט םיתלעז תברה די א אזוי.שטארס,
v<״p זעחר ז״ חאבען 22 לאפאצ איז אז j 

 םעםבערם חונדערם 26 די םון האםנוננען.
 די אין נאםיילינם זיו האבען יװעלכע

 דעם פאר שטימען צאהל די איז װאהלען,
.430 דאנענען ,1988 — נעײעז םעהרעטאר

נע• ניט דארום האבען מעםבערם די
 אויםצודריסען נעלענענהײט קיין וזאט

 םעקרעםאר׳ם ד^ם װענען מיינונג זויער
 נע־ זיך האבען םילע אוינ נאר דאנדלוננ,

ײ לואנען איהם, טיט אפרעכענען װאלט  ז
 אן אפלײנען אוים, װייזם נעמוזט, דאם

 װאוט זײער דורר האמז־ זײ וױיל זייט א
 ז״ער אויםדריסעז נעדארםט מאל דאס

 אדםי־ איצטינער דער װעגעז פײנוננ
. ניםטראציע

 א געװארע! איז רעראקציע אונזער
 זייט. ליכסעד דער אויוי שװאך ביםעלע

 איבערנענענען רעדאפציע דער האב אין־
 םון נומער דעם םאר אדװערטייזםענט אן

 ניט נעכעטען און אסטאגער טען29 דעם
 דרעסםאכער די דערםאנען צו םארכעםען

 רעראה־ דער װאחלען. פוםענרע די וויעגען
 ארײנ־ נוםער זעלנען דעם איז האט טאר

 צו אבער אדווערטייזמענם, דעם נענעבען
 גאר ער האט ורעםםאכער די דערםאנען
tvo^MD. ,א) זיר מאכט טילא tvs 
פארנעםט.

 חגואקסאו צום נ«אנגמ איד בין
 םאר־ װארום ם׳טייטש, טענ̂ו א םיט

 ווי־ tvt** וױ זאך אזא איוזר גאב^טינס
 Tvavii ציים •אין דחנםםאמר רי סען

 w esrovi איחם חאג איך !וואח^ן
 tvsl2 on םאר אמוערטײזמנט ניתם

vaevnip* ון* tv in tvovavi■ גיט ואל
דרעםםאכעך די דערםאנעז צד פאמעסען

tvoia on  «wwnMti to ,גסומסמנר
 םיטינג <nvtvt tv^mvao » זיין וחגט
voo«V3 נית ד» ten זזאל, tvooavn איז

 njmo a.pa וחנחמ OT?gop3Ht ווע?ען
on כאריכס  iaa m m  maiaaag am 
 nao םיר ur ogn 4«סוגײ י*חר גאגצעז
 oy?a ^ױן am ?g& ogi to זימרם

pn ״g״?atni'o pa npn מי  .pna וי
a n  na pgn !דמס3סוץוארסײו *y y n a 

m ao mag) a n  pa a?Var ר דוו ו
.. * ;.- י * י * Hi Hi* Ml! ,a m i ויי י  » w ,  i

in ?יגקען oyi יף1י ?ײדעט g  iy'ia 
iy אױ«י i 1?יג?ע 1גאגצע t״igoiyi ♦D 

1 in  tg Ta piyo iyag1עכטע uria 
pit? t̂ a ״ םי?1צ אביסעי-:עo^T?g״•

nyt og איו y? paצטyגע•״ גזטעו־ ז 
o''P3'oayi״ iyina po y?yiri3 a 
ח, ײנןוו  oiyn oy װען ogn igt g ז

 y:y:"a n ian ?gpg? g םון געדחקט
iy ina ״ם?וכח י1 אן םיחרען oy o?gn 

 naiia, שײן. yj'oa'? n inytyj ניט
imx ,lyagooyn lyooynr pa iyina 

g ogi סך iyty: ig ?ina״|in  pa ״גע־ 
 ות־ ogn o'tyyo יjy:yn 1 עכט'יגקײט"1

goy:ag iyi| י1 אין gpg? yooinga־ 
y?| ! װי? איר tg lyago ng?P gi איך 

agi גאתיט !yay: ?gt jyo tg !yayagi 
iy i pa vg?a ״D,,p:'oayiy3׳/ n  iga 

 ־g? n אין !goy:eg myn זואס חטאים
y?gp.| װארום iyag אין 1גא yo,v.y3 

i iy?gpg?י
 iga• בײ !yty?y:און yiytya agi איך

”tg ,tyo 1״ i 3yay?y3 y:yriי pgiyi־ 
y?yrna g opni 't iy״a צי^ i םיט 

ya?ytg ?יגו:גען,1בא*סו nag oratiB- 
igoyipyo oyi fya אום tyj'oyiwo'ta 

g איז oy rtoa װיפי? i ין^ iyag .oyi 
iga y 11אי װי w g i n  ,i  o g i ,oiyt־ 

y?yo'a g igtv^ .|yoy3 אויף i n ינ־? 
pa o''t iy? צו r ir y n n אויף iy i 

, .iyoayi
 יג1שו? בין איף. tg ניט, ג?ויב איך

 oyi אויןי lyagooyn יiyao:y 1 אן
1 ?.yrnaיי yo«r! איז־ ?ײבאװיץ 1װע 

 roB'tiga y•״:t װיפי? |yo«r "t און
 yiyijg די iga .oiyr י1 האבען גען

oiyaoyo פון iy i ,̂1אינטyנyשgנĝ״? 
 נאד איך װי? שומת, די iyty? װע?כע

lyoonnga iy i  t'a ogi tg jyagt 
o g i pgr ,igupgiB 01אנגעפיה -ga n 

 ״אינ• די pm Srno y'lyogp ריהסטע
n ?״gנgשyנ1טע  tyoigry:o'ng ogn 
19 yirotpytpy iyi^ po oiyaoyo םון 

a iyo ’i? t'a iy .22 ?gpg?^ די און 
p'?g o>'pa'?ny, םיח?ט עס 1נא Tt 

yipns ?yo'a g צו ם1אי מיט nay?ai־ 
!•n 't

npytpy iy פון מיטינג זyצטy? צום i 
 אידען g נאך םיט ?ײבאוויץ t'a טיװע

:fyoipy םים rtg .ijyo iy ''3  g בײ װי 
y? n1צט og i fy?igr yניט ?אםיטע י 

yay:y30'ng| קײן i n  iy i" a  og?ga 
t tya'-urynyora o g i lyaoyo',! נא־ 

yo! און iy in a  o g i jyo באשטyצי טינט 
oy tPog: oyoyr iy i t'a iyaoyo i n 

t'a אוים׳ן rtg pa ,?ya'a אין װי g 
 yagn| מיג װאו rg■? סוליגג צווײטעז

in ,׳ongpyi די ogiy: ניס y iy ' ogn 
:otioy אויסשnיבy3 ז !y3aia y?gצו די 

iya't tyago שyB?טע n  t'a iy  tgר 
itg pa ,iyaoyo' עס זוי ovogB ogi 

iyaoyo g ,lyoyii g tg 35,? סון ?gpg 
ogn ײ3 געשטיםט rtg pa ,!y?igr n 

w װי n 'r ia o געהען סענשען ona און 
t'a oy tg tn 'n גאמיט mV2 !yay3P3Bg 

rtg tn gr ?מען 1נא שטימען, םי o g i 
 אזוי און ,oyopga n אגנעשסאסס ישוט

 עו?ות קײן iyi"?igo ניט tgp iy װי
033g?iga ,oo'toia ?yi"i ?gt fyo tg 
g iy?iyny iy?gt oiyaoyo n  tg iy 

tyogt^ yo'ogp מיט g האסיטע iy i  pa 
wאיגטע^נyשgנg,״? iy?gt ya?yr אוג־ 
!.y?ngr n  ?yattiyo

 yo'a g Tt? האט ytrotpytpy די
in 'a  y?g n  .o n  iya>a oagioiga 

ong tyiy: ogr 1דy?צעהyז n סעשױת 
 tg ווייס?! ,oog?ga טעBgoשyננg װענען

iy 3''p בײ און ניט די ג?ױבט tyrr Tt 
ש די tg iya't די ^1 t'g געשסויגען ניט 
pa ניט ty:'t?oy3, ?װײ yo?gr( 1נא ױי 

 װײםען ,o?yt"my3 ojyvgn 1 אםי?ו
 o?gr |yo pa |yi3ytt צו ונאו זיך די

iyan נים o?yoigo ײן? uy3y?y3«.־o 
n אסיר g  lyoogugD i n  po tn m  n 

y'vgioo'ana םון ?y^yid ,22 ?gpg? 
 y'oir• fy:''t מיר tg ^tt'rtga אוױי נאך

נגנים.
i n א^ינציגער l in g D  po pyrv•^ 

t'g ,nrryo n  og ipd איח צו?יב נאר 
i t  — yagma געבען g כמנג?יבקײס n 

 ogr לאהא?עז די po אציע1*דםיניםם
tm?gn אזיוי ויך po tngoyo n אמזד 

oyopga oog?ga yo igor אנ־ וױיטמ^י 
inn>o:g pa n?ro» iy^t m?anrr 

.oiyorywia oyit'a n r n
inסיס ogr מז t rn r  om •אונ 

to  Dm ^yuiainyo\ צוגרײמען •ga g 
y m y ?w w  n  |yo?gnrr3g igo m 

ogn jnrotpytpy n ].* דאתם 
:-g ogr tg mror?ny n  d 

 ogr נאתים ins tyagn #אתז
חר lyagn םיר װימ ן

*P 3"

t״rtg o ,״אינטעמעשאנא?״ דער צו גוס 
pa pny?piy t o  pa אױס1פא rCt ניט 

 אן געגען ivi'ooyogii 1סי זוע?עז נאר
 -iV33g זײ jy?yr 1מי 1נא אונסעחוכוגג,

 צײגען )P?yr 1זמ געסט, you igo פען
2600 y?g yo'ogp iy i שריסטען,1אונטע 
iytg? די y^"?ngo yo'ogp! מיט׳ן

ytg? pa ?gjung! מפען *סי?ו 'IPiy 
ogi iyaoyo צו ara !yj'oyoE’ga נוי־ 

טיג.
oar pa ootp ! גארגיט האבעז 1מי 

ogr צו !.Po?giga
פארטנאי, דזשוליום

.22 ?gpg? igoyipyo

y^pg קונגען1אגסע iy i i y i  pa : —
g (l״iy ןארװערטס״ געגען קריױדע^

 זײ• מיר וױיל »ויסגע«םראכען, מיר אבען1
 ■ערזענליכע ■נפיחרען געגען 1איםע װי גען

 אויף *גערעכטיגקױפ״. דער אין ה׳טבוגות
g ig ח?ט דעם i vpa או״גסן. לײב

2. iy»'g קלgגע tg ניט דרוקען 1מי
 באגרינדעם. גים איז נײעס אײערע יכטליך1אג

T מיט מראבעל דער ’g, .פ^רטנאו, בר *rg P 
איטער מײערע מיט png ל^g£ איחר

g מינוט nge צײטוגג די װען בענפמזען, לינט 
 g ypg« זײט אידזר געשלאסען. כםעט איז

ig ד»רף מען אבער מעגט׳ט, ביזי i חאבען 
זינען. אין אויך לײטע
 גע־3א tagi םיר ogr פ^רדריסם אײך .3

 *:פרע־ ניצ בריף, oy׳wntga?«« בר. דרוקט
 6צײ דערזעלבער צו «ײך. בײ גענדיגפריהער

 ביסעל g vn אײך ige> Tg איתר «רײבט
 חײנט «»לעםי^רעז״. *ו איתס סיט טריקרע

 ogTT מפונק, grg e״t איהר Tg i?ga װי
? <iTg זיך 11אי ערגערם

דער פון צװעק דעם L:ya''»ga 1איח .4
עקזע־ צו געקוםען t’k ogp קאםיםע
 פון »ובםערזופדכוג אן נגעזgרלgס צו ?וטױוע

 שרײען סון מעטאדע g c6g װאהלען לעצטע רי
^t פאר באדען g ״צוצוגסיםען »וס g it* :g 

 yoBgc!ry;:g פון tyigryo עװיגדלערי«ע די
ע אין cטgלgב ער  נדערעg pa לען".gpgל ^

i# װערטער, n אגען1 װילט Tg גרוטע די 
 ־go אזיך צו געקוםען איז װןןס 1דרעםםאכע

 22 לgקgל סון איגװעסטיגײשאן אן דערען
 זיגען אין געחאט ניט iga tsyi װאחלען,

̂ט iga .22 לאקאל  צו יגען t איןי געחאט ח
ען םיר לען.gקgל yiyiag פמרדעקען ^יג  פ

̂ aga םיט׳ן p’;gV װילדע דיזע א״ך
 איהר אויב סארטנאי, בר. אבער, חאהצען,

 איחר Tg גלויבען, אזיך זאל םען Tg :וילם,
 חאל- װאס אונז, בײ קאלסgל צון ענעס וױיסם

T םען t אויןי *1אוי ̂nBgtstryaag בgללgם 
 איתר ײעגדעם ט«קע װאו־ום g« באקסעס״,

 אונ־ אן פאר ע«אגאל3טער3אי דער צו יט3 זיך
 אײער און איחו־ װי אזוי spat■ ג,3מערזוכו

Tpyעpאםיטע דער געראטען ^בען וטוװע? 
ל*?אל? עם3אײגע אײער םון לgo אין

ן ע ר י ט נ ע ז ע ר ם פ ע ־ ד פ א  ש
. ן א מ ר ע ש ט

1 yo iyrא1עpציy פון iy i ״ayiya־ 
o "p ro״ :

yo'a 1 צו !ya,?oayayiaaיזע y i־ 
 ״.o''pa'oayiya״ lytaia אין זא?וציע

 בח־ םיס אוים.1פא אייך דאנקעז 1םי
וס,1ג ?יכען1רע

ס1 נ א י צ ו ל א ז . ע ע ט י ם א ק
 און ג1ינבע1ג פון 1בײטע1א n ,1מי
 םט., טע39 װ. 250 ,6שא ס?אוק ?ותויג

a 1אונזע ען1עזענטי1פ o w o  Bgr,! בה 
ig T t 'a ,םיט ?אופמאן gngi g ,סעט 

iaa aauypiyag o?g זײן pa o"proyp 
 pa געװען t'a שאפ 1אוגזע װען צײט

p'noo, תצט אויך װי o?g אן lytropg 
pa' םאןי1טשע שאפ 1יכסיגע1אזים 

lyp בײ 'ii omayay?ya iya?yt i n 
 צו o"pigapaai ya'o lytata אויס 1םי

iy in a  fyoagoin o n ש^ און  tg װינ
i אויך n  pa צוסוגפט ytoiga iy- ?gt־ 

oyo'iropg p r  m צום pa ? ia r בעם־ 
 yoyiyoTa.! 1בײטע1א n םון טען

:שאפ־ק^טע
2 ?apg? ,!go?ny oyo,
1 |go''n,2,? אטשסײז ?gpg 
r. ,35,? טענענבוים ?apg 

 apg? 9,? אוגשסיץ,13 אױוא
p''o ,10? ניױחגםמגר ?apg.

tyattiyera rr 
|ty?nar סיחרם,D1I30I0 לי1 י •■ #iFWp

•an *n• a m

פרעזענט. סאלידאריטעט א
m ■■ - r

vsv די םון ארנײמר די םיר, t .ם
m, 266■ א. אוז tvoy װעםם vb37 .טט 

•tn 'B ivm סאלא םרענםים שװעםםער 
 לינ^ רום דײניננ פראכטפולען א טיט

 םאר־ ראזזז׳ם טאכטער איחר צו םעם,
ivn און יאנוננ ’n אוז נליס םיל איהר 

פ םוקמם. פ  די אױם םיר דרימן וןו
 אוג־ אין הערשם ov װאם םארידארימט

wite'w וױ׳מז* vte ארנײמי אונזזזרש 
 אזפן שעחנעם אוא אױןי ivayn וועלכע

 נא- די *ו *יינעפײט די ארויםגמיינט
jrujm ns איז ווזנימ so אידישע. סיין 

אכטוננ, םים
וףיערם*ן, םאנדבערג, א.

dvb ,ױ חאלםץ םא־ פאהס, הז
dm רים d  ,tvbjvp ^נרעםגין 

j/ovu$p H 0

ם ר ע פ ט נ ן ע פו
ע צי ן ר א ד ע ר

 לײדער ־<־ .gpo»gagn tgc נא?ד, ?ואיס
tyotpyjog ומער.3 לעצטען ספר׳ן אזועט צו 
Dgit iyag איז ׳סװינםז, 1איח igo אונTערע 

tt» opaio ^Ty?י cagoyiyoa»a װי װאה די 
 i&?gT איחר Tg .tjmigtny סיר וואך. לעצטע

 £״g שרײבען עpgט און agצוד אײער עןsלgח
 אײער אין טעטיג?ײם און לעבעז דעם סון טער
ן זער3או און  פון ברעגען לז אןיף ירכ̂י

tyv’O’Dgo .ים
0• P—.דערםילט װעט װאונ* אײער — װ 

 צוגע־ אייך װעם ״גערעכטיגקײט״ די ווערען.
Ep»r .ח עס װערעץgאר טT5 צו געפרעהט 

t איחר Tg הערען, ’’T אדן ^-געקוטען ב^לום 
Tg ברי־ אײער חײם. ײע3 די אײך געפעלפ עס 

tyoTpyaag tih ?ytt איצם צײט. אין סונקט 
 צוטיקען3א אײך װי און װאו םיר װײסען

 די װעגען קוםם. אײך ogtt ׳רgרgנgח דעם
gנדערע gגcרgבא־ אינגיכען אידזר װעט גען 
pסון רמען :^g t ביױועד. ססעציעיען g 

t'^gr p:gn .גרוס
 נויטיג רgc נייטט געפינען מיר — .1 י.

ngאין אײך פיט י:צוגעהן ysgiyi g װיך 
 גאט, pagi g האבען, מיר ״ליד׳/ »ײער גען

 מײנט נערg ט^מער דאג,ית. yn;n:g גענוג
 גע־ חלילה, אײך, ר.*בען מיר Tg באםת, איתר

 נאר ^gspni איז ליד א״ער דאס קרױודעם,
 פרו־ איהר ר,א:ט דרוקען, גיט עס װילען מיר

 רעדאקציע--־אפזזר צװײטער g אין ?tj: ביר?ן
 אונזער לויט אויסנעהמען. ד^וען עס װעם

אומדרוקבאר. לוטgבסg עס Tאי סײנונג,
ע דאס — װ. פ.  אײך איז ליד אריגעגע̂י

g איבעי די װי געראטען, מערזר סךT.עצונג 
r:gקוםט װאס *ר D'ng? — ב װיgאיחר לד 

 םיר t;agp ״טטעקעל׳/ g ב^םען צו ערװארט
 Tg דעגקט, איהר או»ב געברויכען. ניט עס

 די רgc יטgצgב קריגען ערגעץ קאנט איהר
 מיר .png ליבעדשט זײ עיקט ge לידער,
ty:gi ענוג; ysygB! און סריהער פון שװן 

 טיר אגנעחםען. נישם מיר לזאנען נײע ?ײן
 לידער די אזיקט קרױודען. נייםט אײך װילען
p ig/ ב ?ריגעז קאגט איהר װאוgצg.לט

 דאס װי — .2 לgקgל שטײן,1גא? ?ואיס
rg i yigi געז אײךg3 מיו־—כט tyagpישזט 

£ty : :^ :y ^ g ם אדץ בריף אײערypg פgר 
ignw  iy^yT iy i, גיט איחר ײי oy אלײן 

 אראסרײדען ־pT״ דו?א װילט איחר אויב אן.
 g אויף מאן עס איחר ?א:ט תארצען׳/ פון

 פרע״ זyרםgד קאנט איהר לו:ג.cgTרgtז־gױני
 םיר װעלען ברין* דעם פיאגען. y^yT די גען

 צו־ אםאל אפשר װעט עס פארניכטען. י«ט3
קוםען. גוץ

 אײער סון — .10 לאקאל ק?ײן, ז. א.
 צי רויסען, צו גליךyאומם Tאי אסט*?ארט8

 *?יבעצט״. איהר ־iyig ערגסם, סייגט איחר
 דערש.3א אי די,Tg אי tyoiyaag דאס tgp מען
 גארגישט אײך באשטיםמ דאריבער tyagp םיר

:t פרעהט עס עגםפערעז. tk װאס חערעז׳ צו 
 מיםגליד g n<’T איחר orcgs Tg ,r;gT איחר

 ״יגטכנדיגער g דאד איחר «mt ,10 לאקאל פון
׳1לע  װײ םיר ״גערעכטיגג־ױיט״. דער סון ^

 נים זײט איהר ogi ,tyagT אבער אײך לען
 אנדערע גאך דא ײבעז ז עס אײנציגער. דער

 די לײענען וזאס ,1U לא?אל םון מיטגלידער
״.גערעכטיג?ייט״.

 גאבדעם — .2 לא?אל אנדץוײן,1ב 10ש?
 ־gi בריװעל, אײער באקוטען האבען םיר װי
 באשרײ- אײער אונטער צוגעשזםעלם טיר בען
 ״מעמבעד — לײםעאום׳' םאגהעםען ^אין בוגג

̂ר איז שזורח די ".2 לאקאל  םאר־ ערגעץ אבן
 ״gi Dgn ,ya’*ay« די ,gTלg גצײאחנז. לארען

 tg װיסען, איצט זyלyװ געװאוסם, נים עס בען
 חאט עס .2 לא?אל פון םעמבער g ײם1 איחר
 גע־ r>’T ״#יחר דאס ז,yחער צו געפרעחט אונז
 "tgTnB אין tiya צו עראזטע ״די פרן װען
 ׳ ני׳סט לgT ױניאן די ?לאולךסטרײק, Dyi אין

tyongi פינן״ די עלט־שזטראןי.3 דעם צאלען 
 ,״םוסס׳ די אין tyoyTya ױטT איחר װאס םעג,

ײן דיג3שזפחנ אײך ביי ,Tנטלytgת װעלען,  g ז
.aanya»Miy וטע3

 װאס—.5518 וםער3 1שעTדyל ױסןש, 1ב
 אונז rgr איחר װאס םגילח, g פאר עס איז

*oy vn ?tp»TryiT ״ אײן אלץgeygs,?״ 
 ?, ״שװאנען־ליד״ אײער צו סלץ עס גט3באלא
iyig איז gp g oyלpyלידלאך? פון ציע iga 

ay vnא igo זײן, tw»a זןל ogi װי  rat 
 אין typ»r oy ויואווטo סתורדג t״p נישט

y'spgiyi iyiag to.
a. .א — םnערtyoipga ty2gT y• איחד
 םיר ביז געדולה yביסעלg tpgn םוזען װעמ

 לייע• *ו לץg צײט ya»ana די ען3געסי װעלען
 ערענ•3״ די סוגyoלyרעג איתר »aלײע גען.

ו װי ? מיגקײמ״  ישזט3 איחר תאט שזײנט, ז3י
Bpiyoga אײן iy£aay גע- איז װאס אייה צי 

 אגב, יק.1צו ןyagia igo g םים געדרוקט װעז
 ̂גע־ ijn סון וםערען3 צװײ לעצטע די *ין

 oa^ayoyigo tyaaya yan? רעכטי^װפז״
jyogt yiyna, •3 און« iy iקוםמ עקםםז״ ag• 

tyn  .yiyi איחר y?yo»ag tyoigi .וואמנען

נאוועמגער סוטעו דעם
־gtr»»pvny אונזער סון :auyoyiy די

 ױרד ײעחנן געיײעי® װע■ סיז*ן גסל
g נדויםצושיגען tiytagp און ®rag, 

m 'n tײ ״ m® י l ין ניימסנעו«
/ סקול. t«n יוייװי*! מ»י««סןן
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נואנוקיס ד. לואים
• ״■ י

)8 זײפ ®ון (שלוס
 רעזול־ >ןי*ט קײסעט די אין אזױ גרעס.
 איז אזוי ; ו,עז;ץ שפיאנאדש פונ׳ם םאם

 :־יא אייגענטום װעיכע אין קײסעס די
 צוצודריקען ג^זוכט האבעז סערדעסעז
פרײהײטען. סענשליכע

 א ב:*א:ד*;-ם ד. יואיס דעם םאר
 דזשאסםיס — קאורט סופרים אין חבר

 זײנעז האימס דזשאסטיס און ער האימס•
 אנ־ די װען םינאריטעט, דער אי; אימער
ענט־ קאויט סופרים םון םיטג<ידער דערע

 די װ$ס דורך םראגע, א איבער שײדעז
 נעטינ־ װ^ס מיט װערט םאיקס״פרײהײט

 ביידע זײ אז טאיןע, כמי זאנם דערט.
 אםיצי־ דעד איז ארײז װײגיג זיך פאסען

 װאשינג־ אין םאסיליע רעגירומ עיער
 א דערצעהיט דעם װעגען װערט עס םאז.

 פע־ אנדרױ פאישם. כאראסםעריסטישער
 פון טדעדטורי די אװ סעקרעםערי ׳<אן

 צױ ױאננ גיט האט קאבינעם, קולידזש׳עס
 טאכםער זיין םון חתונה די געםייערט ריה
־ דער םאי םוב ױם נרויסען א סיט פי ^ 

 רעגײ העכסטע די װאשיננטאך. ציעיער
 די צװי״טעז געוועז זיינען םענשען רוננס
 סופרים דעם פון ריכטער איע אױך ׳נעסט

 ברא:־ דזשאסטיס אויסער אלע,—קאורם
 ציהט עט האלםם. דזיטאסטיס און דעיס

ײ  אין מענשען״ ״אײגעגע זײן צו נים ז
־סאר זיך םיט שטעלט װאס סרײז, דעם

 ״אדיסטאקראטיזם״ ;ערופעגעם אזױ דעם
אדעריסע. אין

 ארום איצט איז זואם טוב, ױם דער
 יר יאחריגעז 70 זײז דורך בראנרעיס׳עז

 בראנדעיס װאו וױחןר װײזט בילעאום,
 <ימד די הויפטזעכייך איז עס :עהערט.

איהם. באנריסט װאם אסעריקע ראיע
 אמע״ פאר געשיכטע ;עמאכט האט ער
 סימ־ א אױםגעשםעלט זיך מיט און ריקע,

זיי־ געשיכטע. אידישע ?אפיםעל ציעיען
 און קלאױד די צו נאהענט יאדזר פאר נע

 וױכ״ אױך ביזײבען ױגיאגם דרעסםאכעד
אידי״ דעד אין נעשיכטע ?אפיםיען טינע
 איז איהם םיט באװעגונג. ארבײטער עער

 אין געשטאלט גײסםיגע גדויסע א געװען
אידימןםרײד פון ^אפוגנס־פעדיאד דעם

ױניאניזם...

x x x x x x m x x x x x x x
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סחמע האמםניא
ו
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 סשאי צװעמפשני
פחעע רר װהײט

ד ע ר ע ד נ א ו ו ־ ״ ח כ ה ם ״ ע ט טי ע  װ
ען6ש ל ע3 י ם ט עי ט ג י טי  ד

ד ע ט ײ נ ד ױ ע ט ס ל א

 סא״ ״הכודװאגדערעד״ ברוקיינער דער
 :א־ טען20 דעם ׳יטבת װעט טיעם קער

 חג* געים דריטע א ^טפייען װעסבער,
 ״ױגיײ טיעם ‘סאקעד־פוט־באי קענעדער

איסטער״. טעד
םילאנט־ אידיעער באװאוסטעד דער

 א געגעבען האט עטראוס, נײטען ראס
 א »רס קאפ״ ״ראװיננ זייבערנע גרויסע

טיעם. זיגדײכען דעם םאר פרײז
 טיעטס די ״טוין האבען טאל צװײ
פרײז. דיזען םאר געקעמפט

 םאר- װעס געים יעצטע און דריטע די
 בדוקינין. פיעיד, עבעטס אין ^בת י^סעז
 געװי־ צו אן זיך ׳שטרענגען טיעםס כײדע

 אינ־ זעהר זיין װעם עס און נעים די נעז
טערעסאנט.
 הכח־ דער װעט טען21 דעם זונטאנ,
 םי־ האסאיעז אין ^פייען טים װאנדערער

 ״אי:־ באװאיסטעז דעם כיים ברוקלין; ׳עלד
טים. פילארינל׳ דיאנא

 די אנכװיקעלם זיך האט עס װי איחר, װײסט
 ! אטעריקא אין באװעגונג אריײטער אידישע
 ‘אינטערנײשאנא דער פון געשיכטע די לײענט
 דר. פון ׳ױני*ו װ^רקערס גארמענט לײדיס
אלץ דיט װעט איחר אזן לעחין, לואיס

װערען• בו»קאנט

w מער19 פרײםאנ,

ן ע ד טי נ ע עז ר ן פ « ט ר ע ש ט - » « ש
g •יטק*װ םון אדבײטער די ׳מיר r,> 

 נרד פון ארנײט גוטע די אנערחענענדיג
 ט״פערסאן, ׳עא■ איס קעמרעס דער

 און װאצואו א מיט איהט פרעזענטירען
געזונט. נוצען עס איהם וױנשען

r r o ,א. ׳שאפירא ^ ײד כ
קאמיטע, די

®אחנךהאמען
נ«ג 8 אין געםטאפס גרי® פיבער,

יזי• « 1־״»« חימיס ד»ו«ס א״נימ
,״.' ס׳י םײי״ ”1 - .)•ררוננ m ק«וירוד.פ«;, tvtyoo ז<• ta r •» 

״ ר«ם I tms,■nj »ון .ינןר ״ ״םיר ׳°1 ̂ען רעם ̂עז  די אזזן און ארנאניזם, נאנ
םיסיעז. םעחרסםע די סון װירקוננ איעכםע

̂ר אלס קוםעז םויטענסעיע ססס,ס«*.נ װי ג»למעג,׳זי,ד ^1503עי ײי ייא םערקיהלוננ #  ר
ײ.״ ״ ;םער?ױזױננעז םוז זויםאם זיר. כעװײזם מערקיחיוגג די װען rv םאננט »ח חימים ריכםינע די קי־ינם ״ מיחיונ ®עײ א סים שאנסעז p’p ניט נעריםם

ס.יהיר. םערקויפעז דו־אניסטעז אייע
ס.30 ■דײז ס־אײזיכער זײם

C A S C A I U J . 9 U I N I N E
t רליםע קי־יגט 
j בירד סים׳ןבאקס

צאהלען קענט איהר
ח ױטא י

 אנדערער קײן וועם צאהלען, ניט זאלט איחר װיפיל
 « זוי צופרידענחײט די געכען ניט «ײך סינארעם

 אזוי איז אנדערער קײן קעםעל. םאררױכערטער
קוואליטעט. םיט פול דורך און חרך אזוי גוט,

 האלט טםםקײם אױםערגעוועהנליכע קעםעל׳ם
 צו־ שטעלם וועם חנאח ם«ר װײל יאהרען-לאננ, אן

 םיגא־ יעדער איז פארגעניגען, אםח׳ען פאר סריעדען,
 «ן אוגםעגליך איז עס קעםעל. פון וױיט װײם, רעט

 װע- דערעםעז זןזלען זײ »ז קעםעלם, גענוג רױבערען
 םיגארעםי• « איכער נים קײנםאל לאזען זײ רען.
וױדער־םעם. שעז

 םחאן » גים חאט קעםעלם פ«ר םארצונ דער
געקענם לײכט וואיםעז וועלכע מיליאנען, נעלד. סים

 איז עם מעהר-אבער
בעםערער

 רויכערען און קויפען פרײז, העכסטען דעם ןנאהלען
 איז לעבען פון נעביםען «לע אין קעמעלם. גלױז

 פאםיר-ווארם »לם אנערקענט קעםעל* « .נעהםט
 אץ קװאליםעט העכםטען און בעסטען דעם פאר

י םיגארעםעז.
 אין קעםעל^ פרובירען צו אײן אײך לאדען םיר

 גרעםםע די אריין לעגט םארם אײנצינען דיזען
 חעכםטע דאם וועלם דער פון ארגאניזאציע טאבאק

 גע־ דעם װילם איחר אױב קויפען. קען נעלד ױאם
 מ פון געקוםען ווען איז װאם חיך, שטאקםםען

— םיגארעט
ט מ ה ע ל א נ ע ט ע !ק

, מ
R. J .  R E Y N O L D S  T O B A C C O  CO., .W IN S T O N - S A LE M ,  N. C,

. I ר

’W.afm
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ו מ מ ש מ י ײ
ר ע ר ו ו

דידמ»ן1 סעס

ען טעמבערס מ^יגעגדע ע מ ד ר ד םי * ען נ ר ^ עו ט נ נעוןנזמע אי
מע ב#¥¥י ע) »ון ( מ מי ח כו ד 1927 יאחר חןם ®«ר דנ

h j b ר ע ש ח ע נ ע :מ
גיועןלד דוד

ר א שו ® עז ר ט - ר ע ט ע ר ק ע ס
װײנ;#דד אײ:יאתס

ר א ן » א מ ד ע ש :ט
j *י^ווי

או־ אן פ ט ר ע ש ט - ס ײ :װ
ייסערס^ן סיל.

ס״סען •דימו
ר א װ פ טי קו ע קז ד ע ר א א :כ

איזי לױוי/

•ןזלינסקי ס

 װ״סעלבורג בענע
לעוױפ ג.

[ י גןלדפפי ו/

 נןלד׳יט^ן ח.
סייער ויפעד

 M *׳•ולער,#4)־
 נײמען אײנר^מס,
 סאל. איסערספז,
 סאל. בערקןװיץ,
 חײם#ן גןלד«*ײן,
 חערי גראיעיוסקי,

 חערי גײן,
 פןןריס גידקינד,

 סאל. גאא*ב;י*ג,
̂ד,  װילי ג-א

 װאר«ןװסקי
 סעס װאראוי•,

 ,ד?׳•*. וױיגבויס,
לואי זיי^ממר^

 ■ ®ילי זױויטץ,
זיגפאנד,

 ס. למױי/
 ח״םין ׳ל«יין

לי»ס»ז
 ■יסזער, סילער,
 דײװ טײסע̂ן

 איזי פ#דק^וױץ,
 m ס״ס#ן,

̂אפאר,  דז׳«א• סאי
̂ר#ן״  סעם ׳ס

 ם**רלי ׳עםע;אי*
 ח. ■יתאס,
 ®#ספןיירנאתיעקזן

.e •^זנער,

 סעס •רידמאן,
 גיז*ען ■רידסמ̂ן

סאקע ®רידטאן,
 איזר»עי ®יעבעמ,

 ס. צוקערבערג,
 אוrדז קעסלער,

4׳®ראי’ קלײה
ײװ ו

 ח. קויעי,
 ם קווער׳יסיפ,

 »י»וד רונין,
 א. #ר«ןסקי

 א ימזענבעיג,
 ס. ר#בינס*ן,

 סײפאן ריפעד׳
דז׳נן.• ®זגײד^ר, מרס#,י

 קאםיטע אכדזיטעק^אן דער םאר ער׳עײגען מוזען אויכעגדערכ^וגטע אצע
 אפיס אץ פריה, דער ן%א אזײגער 9 נאודעםבער, טען20 דעס שבת,

סמריט. טע25 איסט 130 יאקאי, פון
 דעם לויט רײהע, דער אין ח#םיטע דער צו דרערען גערוםעז װעילעז זײ

 זײערע ררעאען ^נפיטע דער םאר ערשײנען גיט װעלען װאס יעגיגע די א׳׳ב.
באילאט. אוים׳ן װערעז ארויםגעשטעצט ניט נעכיעז

 אירנענד געגען אבדזשעקשאנס װעלכע אימענד ח^בען וועלכע פעפכערס
 אבדזשעקשאנס זײערע ברענגעץ צו געכעםעז זײנען נאמינירםע, די םח װעםען

 פוץ אפיס איז םריוז׳ שכת אזײגער, 9 ביז וױ שפעטער ניט שריםטיציך,
ױניאז״ דער

קאםיטע. דער םאר ערשײנען דארםען וועאען זײ
אן ש ק ע ל ן ע ן או א ש ק ע ש ז ד ב ע א ט מי א  ק
ט או ת נ ײ ר ר ע כ א , מ אן י נ ל ױ א ק א 20 ל

םעקרעםאר. קלײן, ישראל . טשערמאן. ד»גלען, םיליפ

ש נ ײ ט ש ק י ל נ נ נ י נ י ד ע ל ד קו ס
יארק נױ םםרים, גרענד 285 tffct

f i__
 יוין קריסמי בעסו.

 ספס. פ^רסײם
 ^רםײמדד מעל.

842 8
 דעזיי• «אר סקול
און קאפיננ נינג,

 סעג^ ליידי^ ®אכען.ױן אלע אין נרזידיגג
̂ר און ײיילירעגס  יעסתרנס גארםעגאס. ®

̂נסיגע *ו גע^גיפען מערעז  •ר״וען. ם
יאוור נ-אנץ א *ען9 איז סקול די

 דעזימינג ארבײט םענער ןלערענט
 געגעמז ײעמז לןם*נס

סענצד־ ®פד חןזײניגג »יז
K אויך װי *רביים, yi 
 אײנ ®מר געמאנס

 סופסאוןן אריד יערז^ען,
 t ®ון ג^ניטזןן אויבעב־רעק

 בי־ן די צו װ»רע אײגענע
| ירײזען. ליגסטע

 ! אהאדעטי דעזייניננ לעװינםאז די
 עװ.) (ק^ר. «. j ס»״ מע14 איסע 20)

j 6724 סטײװעסמגפ — טעל.

ריננ םער
 ראדיקאדעו־ שםארקסםער און נרעסטער דער אין

װעלפג דער אױ|> *רדען *רכײםער אידישער

ם ג א מ ר א $2js — פ oo f iO O M 
ר ע ד י ל נ ט ד  xx^83( — נ

ם ע ש ם נ ע ר 740 — ב

מ •ײ- תי י V ׳*•׳«■ י
«ק*נ*םי• ײיכ»יג<ז מז n iHfli• *------- א®^׳ If®*® א׳ !*י

ד •יו רמנ חנר  קזי- מ
או *ור פ ן א י  אידי• דער י
w רגײיאר• JDW1HP

ר ע ר ד ע ט ײ ב ר ע א ז ױ ר אי ע ר ד ע ג ױ ט ײ • א די  אי
ר ע , ש ען ־ ח ס א א ט װ א ם אן ה ע נ ע נ ײ ־ א ר א ט ני א  ם

ם ר װ א ע ® נ י װ ד טי ס & א ס נ א . ת ר ע ד י ל נ ם מי

כיו *נ «ן עלםער אין ארייטגעגוםעז ײעײמ םעםבעו־ס
.• v ir  <6

#
lw שליטם *יםנליד, פיק נים נ«יד די׳ם איחר אייג *T «<ײד 
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 פןןחרען צו זיך ב»צ»חיט עס
וױימער מניסעל

««ן 1«  י»ייג•81«י1••רי דעי 1« ןו
מי׳ מריינא׳ני * v ן w ii iw- 

d*׳ j*דיוען וין •'••*׳ b-ho

י נ י ל ל ע נ

איינסטיסדס טוזי־ס
̂ד גוללא, װ. ק. רירעקט
1077 *4 ע8 ״ ט ט ץ ס ל ק ו ר ב

)Byii■ רוי[) ל1ע•
 חיי׳ ,0«י*נ«.«׳י׳ל וי״זלין, ײ»עו,
 נענוז««, ,iMMCpM ?!ײװס,7י ס*נ<,

 דזנסינג, ס*יידז• וד«סס, ק^יינע*,
וו. »וגד«לין,9

■ י פ ׳ ד ע ל א ס m ס i, ׳

ע ױ ש ױ י װ א ט ל ו ק י ר ג  א
אן ר א כ ש) ( ר ׳ הי ו נ ע ײ ס א ס

אויסי סיס ®*יסערס ױסתמםיג® סי® מלים
V i«  T» ײי יח •ײסירי■ יתניו  M P P  St׳M® איזזר װ״ז וויגדפןרס׳ ® no nro»m% ^ ••י איתר

נןרוס איהר יײי#ר  DOMg®n ® ױנז סיס®ײג ני« . V*
« ר ®נסאי.ש א׳ז סאס יח ר«ם ו  vtn« ©סושס •חור שיײנ
a n i מי נתגײי ױ ו ®וו — י  tm  m . א«חר 1 גיו  -  m®ונ»

ItWISM /CIUCl'uTUAAL •OCtKTT, MC.
w  i  m  • א ^יי *»י י .

יןלזוהס ®רעסערס»וו
י י ע ° ײר 1מי ױיפייוײדען י|י« י

א^• יייעו מוןיפײו נײ ניײויימז >#יף י
i איו 1•״ ? p o איחד װײל fii• אווז 

ijrrm חןנען

נעםוןפ ח*כען םיר
123 |io עװעניו, םינפטע iv

עוג פינפטע 321
פיאד טעז1 סטריט׳ טער32 דער ב״

 עקסמרא אויוגעןילס• ת«נען סיר
 •רעסע; *ו נחןפלזך וחיער סאניפארי
ן ילןש ימלװע•, ו  חן• סױ נעלױױיע. י

ז פמיסערס נעספע די »ויד בז\ י  םאר״ י
MW אראגכיע א סי» סםיס »רוקע;ע; 
סאשויגש. •ינקינג אויד

 ^וײ״ ורעסעיס, אלע א״ן לאדעז םיר
̂סעס און נערס  נײע די זעחן קיםען *ו ב

 און ב^פדעי• װײעד די ®ון נאמלס
1 וױלקןשען זײגען אלע ספיסערס.

און לאש5 אםעריסען די
פרעסמןוו װעלװעט

האםפאני
321 y o i r t ״ װ p ״■ ע u p

 .6651 און 6650 אש^אנד :סעלעםאן
אמענז״עמ שנעי ארדערס קאונטרי

222—4th Avenue,
New York City

DENTAL DEPARTMENT
OF THE ItHON HEALTH C1XTI1

, נמך ע נ ה ע , ש ע ט נ ו ז ע  צײהן רײנע ג
דעם אין באלד זיך װענדעם

דעפארטמענט דענטאל
י.) מ. נ. ל. (א. סענטער חעלםח ױניאז םוז

ע4 - 222 װ. ט . ע ר א ק ע18 ( ) ט ט. י. נ. ׳ס
פל^ר טער6

ר ע ט ס ע ר ל ג א ט נ ע ם ד פי ץ א ע א ק ױ ע ט א
פאםיליעם. זײערע און לײט ױניאן פאר

ע ט ס נ ר ע ד א , מ ען ג נ טו כ י ר נ ײ  —א
ע ט ס כ י ל ד נ ײ ר א פ  ,ג נ ו ל ד נ א ה ב

ר ע ט ס כ ע ד ה א ר . ג ט ײ ב ר א

אן 22 ען צ ט ע נ בי א  ק
ען 22 ט ם לי א צי ע פ  \ ם

ן י ר א ע ײ ך ז א i פ
 פלייט־ ראבער, נריח־ש,

װ, אז. און ארכ״ט,

עקס־רעי
 ®או־ ^נאדטפענט ^עציעלער1

קיגדער־צײחן אויסגלײכען
( ע י ש נ א ד א ט ר א )

 ננ,1באה*נדל פרײנרלינע
ננען.1אויםצאהל ל״כטע

אן ש י י נ מי א קז ן ע  או
!ײ ר ם ה ט א ך

ם נ ע ר ע ל
ר ה ט אי נ ע ן ק ע נ י ד ר ע ו פ ו ז 50 פ י ר 200 ב א ל א ר ד י ל ט נ ע כ ע װ

בעריחםםער דער אין קורם א נעחםם

ג טיטשעל ױנ ײ סקרהל דעז
fii ,גארםענטם. פאר ליידים און סלײדער קעדער און סיסעם #רויע?, םעלס
 *\\ דרײייגנ גריץךיננ׳ •עםער̂נ סשמןו \t מתמז דעזײגיגג •אר סקוחי ■ים׳יעי ךי

סי״יתי• םאננ׳ס איז נארםענםס פאד ־mo דרעם̂ע סוג» XVW* «יםנז
י#חר. 50 אימוד מגמנתנט

עררייכם וזאם ססול די
מזויםאטזמ. מנסםע סיסםעםע?, נײע אידמ?,

m סײנם סקול חןזײגיננ םינדמל חנר וויו ®ודס v ®ניײינ or®?® ס נום® און חין ײ וו
Dir און םרייעז, ױן מענער מר •ראמעסיאז נמת »

 אײסצולערניז. זיך לײכם זעחר איז
p jn n tw תססנם ipjm  t n im  o n ר אין®̂  *ײנזופןר •

om ,mnor ססרשכתוז?. *לזןס זסלם איזוי
n• נאדיגגוגגעו ד• o אויסתרנעו r t 4«׳יײכ ז?חר זײנמז 

r ויסססו רי וימןן םיר r r e? ®כתייהי איז ססססווגי• tut 
•v יורקוימז• no om vm י שנײדאמ•̂Jrר<ײ •jompojr

 קיאמז. אווענם און םאנ
no «ne*o joojoo M n u m םרײנזסנ

א י סמוחא. אונזער אק דעםאנםטריישאן •די
earn סינססרססצי®. ורײן ססי •®ו־וסניױ

ל ע ש ט י ג מ ג י ג ײ ן ע p ד oל ת ן
<£•970 .טיםקאגזי) סעלעסאן יאר?. גױ סטריט, םע37 .ועסט 15

Union Stamped Shoes
W e ask  a ll m em bers o f o rg a n ised  lab or to  
p u rch ase sh o es h earin g  ou r U nion  S tam p  
on  th e  so le , in n er-so le  or lin in g  o f th e  sh o e.
W e a sk  you  n o t to  buy an y  sh o e s  u n le ss  you  
a ctu a lly  see  th is  U nion  S tam p .Boot & Shoe Workers’ Union

Affiliated with lha A marl ran Federation at Labor
STfVKlE1T, BOSTON, MASS.
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ד ד נ א ל װ ל ן ק א ש י י ר ע ד ע װ פ ר א א נ ײ  ל

ט פ ל ע ע ה ד נ ע ק ײ ר ט ר ס ע כ א מ ק ו א ל ק

 װײחשעס די פון •רא*ענמ 10 םיט זץי טעקסען קלאוקםאכער קלױויאנדער
ריחרעגדע א ח«יט כאראןמ סעקרעטער — סטרייקערס. די מאר

סטרײקער. די װעגען רעדע

 לײבאר אוי םעדעריישאן קליװלאנד די
 קאםיײז אקטיװען *ן אגגעפאננעז וזאט
 סםרײקמגדע די העלםעז צו שטאדם אין
ורמער גױ קלאױדמאכ^/ ̂י

 חנר בײ קלאהר געװארען איז דאס
 קלױױ די װאס קאגםערענץ כיעציעלער

 •Vi חאט ל״באר אוי םעדערײמאן לאגד
 פון האל איז םיטװאו לפצטען רופען

 לייבאר, אוי םעדעריי׳עאז קלױולאנד דער
 סטריט. םע14 איסט און עװ. סענטראל

 םאר־ געװען זײנען קאנםערענץ דער צו
 םון ױניאנס לאקאלע אלע כםעם סראטען
 געמראםען זעלטען האט עס און שטאדט

 א העלםען צו חאגפערענץ א צו אז
 זײן זאלען שטאדט, דער אויסער סטרײק

 עס און ױגיאנס םיל אזױ םארטראטען
 אינטערעס גרױסער אזא םיהלען זיך זאל
 םאל דער געװען איז עס וױ סטדייק צום
 םע־ היגע די װאם האנפערעגץ דער סיט

 צו םאררופען זזאם לײבאר אוי דעיײ^אן
סםרײקערס. קלאוסםאכער די העלםען

 םון פרעדדענט מעקלאקליז, העררי
 לײבאר, או* םעדערײ׳טאן סלי־וולאנד דער
 ?אנ־ דער םון טשערמאן דער געװען איז

 ערעפע־ זייז איז גליױ האט און פערענץ
 ?לגוולאנ־ די אז ערחלעהרט, נונגס־רעדע

 בארײט איז באװעגונג טרײד״ױניאן דער
 צו ה^םטען איהרע אין אלעס טאן צו

 סלאוקס־ יארהער נױ בראװע די העלםעז
 פיגף שוין םטרײקען װעאכע סטרײלערם,

מאנוםעחט^ורערס. די געגען מאגאטעז
 םארגע־ איז רעדנער ערשטער אלס
 װעלכער העיעס, טאקס געװארען ̂טטעלט

̂אט  אן נעגעבעז רעדע לעגגערע * אין ד
 די םון געמיכםע דער איבער איבצרבליק

 אינטערנעשאנאל דער און קלאוקכמוכער
 קאאוק־ די אז אונטערגע׳עטראכעז האט און

 צו {ארײט ;עװען אימער זײגעז מאכער
 ארבײטעד דער םון קאם̂ו יעדער ^טיצען

 נעיעטיצט מאל אלע האבען און באװעגוגג
האנד. ברײםער א מיט

 דער פון סעקחגםאר מאלעי, דז^ײמס
נעקסטער דער געײעז איז םעדערײי&אז,

אן ם רי א ץ און מ ב א ן ט ע מ « ד ר א  פ
אן ש ת נ א ש ח ע ען א מ א ד ר א  פ

ק ײ ר ט ם

)1 זײט סון (אלוס
 בא* די םון גרופע ״די ערקלערם. ער האט

 יעדע; סיט באגוצט זיך האבען לעבאטים
 דעם געװינען צו כדי טריס, לעגאלען

 האבען ןײ װען זיים, זײער אויױ גאורט
 אינרדפאגק׳פאז, »ן נאך געווענדעט זיך
 און אויפריכטיגקײט עהרליכקײם, און

 געװא״ םארשטופט גאנצעז אין איז אםת
 גזןםאכט אםילו האט מען זײם. א אן רען

 זײ־ הלאולמאכעד די דאס באםערקונגען,
 צ^טערען װילען וועלכע םחגםדע, גען

 — אינסטיטוציעס״ אםעריסאנער אונזערע
בריװ. זײז ער םארענדיגט
 בריװ: זײן אין זאנט פאריםאן פרענס
יאר־ נױ די װאס װידערשםאנד ״דער

o געגען םאנעז סםרייקער <ןלאוה <ןער n 
 אײג־ װידער באלעבאטים די םון פארזוך

 טיםטעם, שאם״ ״סװעס דעם צוםיהרעז
 נאנצער דער פאר אינטפיראציע אן איו

 אמע״ םיז ארבײםערשאםט ארנאניזירטער
 אוז אינדז׳שאנק^אז ארבײםער דער רילע.

 האנט. איז האנט געהן שאפ״ ״סװעט דער
 ווערעז, אפגעשאפט םוזעז ?אכעז בײדע

 פאר־ א װערן דערגרײכט קען עס אײתר
 און ארבײטער דעם צװי^ועז שטענדיגומ

/באלעגאס דעם

י ט ױ ״ ױ ן א י נ װ ־ ױ ל ״ א ־ ב נ א ל
ס ׳ לן׳ א . ה נ א ט ס ט ר ו ב ע ג

 װארטעז הויז ױניטי פון געםט *לע
 נעבורטם יינס^מ׳ם אוי\י אוםנערולד םום
 וועז .1927 םעברואר, טען12 דעם טאנ,

̂ריןוםען וחנט עם  .רי־ױניאך ױניטי די ם
 םון םאנץ־ןאל גרויםען דעם אין טאנץ

 הוסם תדערער חויז• **;רא פאנחעטען
 חר דעם *ו איגנתרעם גרױם םים ארוים
 קײן זייז ניט ווןט עם וױי< *ותנג^ זינען

 חאמז וממן סיר ג»נץ. נעוועחנלימר
 גױ אי; «ורסעםטרא מאנץ מםגמז חנם

 -נעט־טו־ אםת׳ז אן זײן ותם ov יארין.
 פרײנד גײע און אל׳ר»<טע «ן “געםומד

.ױגיםי׳. •ון
 <יר םיז אווענט דעם ממתוירט

iveotman o'iMp, ,טעז12 חזם שבת 
 אענמר־ װיכםינער דיתר פאר מנדואר^

 אינ^רםזר אױםםירןימ םעתי* נעםוננ.
nm n מלזחקם m m .פאר ׳פפענמד 

עדיוסיי* *יז זיך ותנדעם
טע16 וועםם 8 מט,

i ■

!1ר5ײ̂׳. ■. «

 <ע*טע די »ז חגרמןוגט האט ער רעמער.
 םעד׳ד •םעריסאן ד׳נר פון קא;װענמ*ן

^ן ״  איגדארסירם האט (ייב^ו־ ר
on יא• «יע אויאעפ<וחנרט או; ססרײק 

םטרייתערס. די 1ח«<םע *ו ױני*נם האיע
 קורצע איז חאם םעפי*פ<ין טמןרטפו

 עם *ז אתנמדפםי^כעז ווערנתר עטיינע
 »<ע פון סופ^ורם םו<ער דער נויטיג איז

 אוים־ ח*ט ער סטרײס. <נ»ר'ז ױג'*נס
 פון נידעריאנע » אן נעמאכם פערקזאם

 עט*דט איין אין םטרײס ארנייטער אן
i ם*ר ;ידעריאנע א איז n נא־ ארבייטער 

 האט ער יאנד. גאנמז איבער׳ן ווזנונג
 די םון דערעגאטען די אויפגעס^ודערט

 מןװען זײנען װעלכע יתיאנם צעהנרלינע
 ז<ו<ען קןונםערענץ דער נײ םארטר^טען

 ערקצעהרען םיטינגען <ן«תא< זײערע אין
 ה^וויד רי פון סטרייק םון בעדײםוננ די

i 1פא ק,1יא נױ אין מאכער n ארנײטער 
 ה«ום 1« (אנד. גאנצען איבעס נאװעמננ

 אגדע׳יע םון רעיעגאטען י1 רט1אויפנעשאד׳
^ען ויי »ז ?אפא׳צען  ניי־ עם1 נן»כם*ן ז

 ױאת«א ס1»ע:טע1תא י׳ן)ען1אי סון ש#י<
 םיט־ ען1יע געטעקםט ר*ט װ^כער 1750

 און םטרייק םאר׳ן 1א/אb 1 מיט 1נ?י
 ם1ע1הונ םינף םוז סוםע א אנט1נעב

 עם1 אויו װי ס^גשעדעג־ז, m צו ר^יאי
 ,56 לןוסאצ בעקעו־ ישען1אי פון בײשפיצ
 1םיטג?י יעדען נעםעפסט הןוט 1װעלכע

״ םיט ̂ט או] ראילאױ װ  נעזאסעילם שױן ה׳
נײשטייעמננ. י1

nסע נענעדאל וי,$1ב» אס־הם pםs^̂
i םון n נאר־ ליידיס אינטערנצשאגאל 

 נע־ איז װע^כער ױני$ן, װא־רקערס םענט
 עם1 ען1עסי11* צו 1אנ5יװ<5קי אין ממען

 ר^נערשטאנ, םאסטיטינג ק^אוקטאכער
ונדעם האם  ענץ.1קאנםע י1 ם1»דרעסי ̂נ

n צע1<זו ריר״יענדער « אין האט ער n 
o נעשיאדערט n י1 װאס קאמ• נדויםען 

 נע־ 11נ< ניט מרכםאכען םוזען 1ײהע1סם
̂ו באיעבאט־ם, די נען  י1 נענעו אויך 1נ

d d iiijp און i» i ,זײנען װע<כע •איליציי 
i אויח נ»נ*עז איז n ב»<ע־ י1 םון «ײט 

באםים.
חגנט 1קרײנרלע טשאר^ם  װײם־^זי

 נאר־ ים1?יי אינםערנעשאנא^ דער פון
 ניזנעס און יוניאז ם1הע1װ«י םענט

 נענו־ אן1 האבזגן ?אט^װסקי *ײדזשענם
 אינ־ םילע ם1ער?לעה און ט1װא דאם םען

 oyi װעיגען אײגצעיצזז״םען טערעסאנטע
 ה«בען און piif' נױ אין קאםןז גמיםען

bd ?צױו^אנדעד י1 »ז ט1^ער,1ע pib p̂־ 
 י1 נעסען,1םא ניט i״p װעצען 1כע

in 1דע םון שםיצע נחיסע JB^ i'Pp 
באװעגוננ. ד־ױניאן”1ט

 איינשטיםיג דאן ה$ט קאגםערעמ די
 צו ?אמיטעם ערוועחצען צו בעיטצאםען

 אוז ־ל«י?אל1יזג'<» הציװלאגדער יעדען
nאויפם Bעז^ tsלv צו ל«י?אלעז הינע 

 ביישטײעחננע! נעבען אדער זיך םעפםען
iy םון i נױ איז םטריי? ׳ז1ם» י1םרעזשו 

p u t. אינםע דעם פוזo n חנ־ רי ווןום 
 צום ארויםנעוויזען האבען אעגאםעז

ido״p ד^ארם טויזענת[ר *ז ,1זיכע איז 
ן נעזאםעצם װעלען ^  י1 צװישעז װ

 באװענוננ יתיןון ײד1ט הליװלאנדער
.pi\* ניי אין סםריי? ?ל¥ז?םאכעו־ 1׳1םא

 כאשלי־ קלאוקמאכער קליװלאנדער
 10 כײשטײעמה צו אײנשטיםיג םען

 װאך׳ם קוםענדער ®ת פראצענט
װײדזשעם.

 םאם־ 1עגם«י*סםישע איז נמיסע* א
iyp»®piB>P in די םון מיטינג j*M r5p 

 דא־ יעצטען געװ^ורעז אפגעהאלםען איז
האל. נ»ז אין אכענד שטאג1נע

i n ען1נעװא נעתםען איז םיםינג 
i פוז n םים׳ז באאח־ רזשאינם 1חינע 

 וױיטער־ ווענען םערהאנדלען צו צװעק
 הלאוס־ 1יאר?ע נױ י1 פאר שטיצע דינע
ם ס.1ייקע1םם נ ^ ^ i םיז ןינםאן פ n 

זואיר־ נמ:ט1נ* לײדיס אינםעתעשאנאל
 imp מסענט נים לײרער ה*ט קערם ־

i צוליב n םעיד און י«ורש נױ אין לאנע 
im sn .וײן נוםעז1פא האט באו־אןי אב 
i חס״נעו־. חויפם אצס ■צאץ n םיטיננ 

 כײט1א m נאר גלײר םאתעקוםען איז
 רי פון םאססדםיננ נוט־באזוכטער אזא און

 ניט צײט לאננע * שוין איז 1הלאו?ם»כע
סלױולאנד. אין נמווען

 ערעפענט האם «רענו םשערםאן^לואים
o n די ערקלעתו־ם ־ 0תא און םיטיננ 

j n m וועלכע צוליב i n איז םאםםיטינג 
n פאודוםען im )  i n  .im ruri|« האט 

oiny^piy 1ם» גאך איו צס װי אזוי 
im p' און i n צוס נ<?וםען איו עולם 
ז נזיםענ לי i םיז נ n וועלען *דנײם pp 
o לאנגע n n נעחאלםען גיט im ni• דאם 

 הינע די אױך, נויטינ נעווען ניט איז
 אלע־ פיז 1בעםע װייםען ם19שלאו?םאכ

oe נויטיג װי pm  op םאר־ן שםיצע

 סאן «ו ײס1נא ןײגען זיי און סטרײק
ip 'u .פלינס

m ערשטער ip iip i נעװען איז 
i׳ m איז וועיעס ם»סס v p i i p 1זאכליכע 
p in חאט ip לאוק״ י1 ערט1אויפנעם<ו? 

”oiVP די חעלפעז צו סאבער ioo םיט 
i זײ װאס ip i  .jpipp' ,|ירע־ מעקיא?יי 

in jM M i'lp  ip i no ojpi’t סעדעמישאן 
 אנװע• די oipp’ngo חאט ,1<ײנא *ןי

upt־p סון נעאמטע י1 אז ip i 1חינע 
 טאן |p>pp 1ציינא *lip יישאן1פ?דע
n״t אין •לעס v י1 העיפען צו ?רעםטען 
ioo״ip .oipp צו ירען1עהאמע:1 װעט 

i ” io  « h m >p p ?m זא־ זיי או לאסאל?ן 
d נאכטאן ל/ס p i אידיש?ן פון ביישפיל 

gppp ipo:pn«p> זיר און ipdppo םיט 
1 m1םא 1אלא o״ioo י1 pp  ogi .oipp 

dppo d חוץ זיין p i םון m «1דאל m װאר 
ס.1שאפ? tptg יlPD 1מppבא צו

 *MP אהאם1אייכ אײדזיטי^ט ניזנעס
pongo, 1 דאן האט ompjpipי gppi■ 

P 'P rupo םון ip i צום 11באא תשאינט 
ippgDPig^p i נײטיננ. p i p ' t« 1'fepj 

ip און p m d d p i i ביי- זאל 1?ליוולאנ איז 
 ײ*י- י1 םון נטp^»צB 10 זp^pשםײ

i איז חשעס n םון װאך pol9| דעם ניז 
ipnopiig: ipo26. װייס Bרp^  נטpז'

 -pii:g י1 צו אפעלירט האט 1לע1ײנ1?
piipt אז i, pi’i'n זאל^ , v j'on  n n 

ipp' נױ n ןpװ'יזpכ ה**נד<וננעז ig מא־ 
1 r« ,oipii^oppoi:י pii d ip p ” io d- 

ip 1 לע\ o ip b iפול יp p w  p אל םוןp 
«p i״i p d סל איןpp װי גוט אזוי םיזאן 

i אין n װען צייט op כיזי. נעװעז איז
ip i ?1לעצט ip n p i נעװ?ז א־ז ppo־ 

n^װ אף,1בא אנ. טאp1לכp אין האם 
p 1 1זאכליכע 1צע1קי א ip i,אז ערמאנט 

D י1 אפילו, םאל אין ipiiroppoijBo 
i םיט ס?טל?ן װ?ל?ן n ,װ?ט ױניאן ip i

ft אנחיויײ*!, אלץ נאר סאמי  w
י נאר jpj«t 01זשאנ?1 ״ ו ו  נאגץ תו

o אלוא no ipo און ippopo םון װ״ט n 
ר אנחאיט?ן. ?אםוי  pipi אןי׳ס1נא ני

ipignpi ipo איז u p i p jm ib  n אן צו 
 חאט שטימען די |pnpp אושטיסונג.

ipo די ג?ד»רפט, ניט ponn •פאחאס 
 pj* טאן איין וױ איינשטיסינ האט לוננ

.dppo 'ן1פא שטימט
0. — 0.

ר א ט ע ר ה ע ז ם או ר א ט ב כ ו ז א  ב
ך ױ ^ א ח י ל א ט

 •pippD חאט ,1הלױול*נ אין ינ1ז״ענ
 ױן סאצידא נאזוכט אויו אף1בא 1טא

 א ipbmb׳ |PB>gnpj ט1א1 אויר האט
pb צו נומpלױי־נאװpר ?po| קלאוק די 

1PP” 1DD.
 g> ^p*שװאנ א gi איז א1טאלי אין

 יאקאל ipjp’ און ?לאו?ײאכ?ר, םון ?אל
 חילןי ipspi צו טאן ניט 1נא *ליין ק<ןן
 אי« 3JWPI1M0 א ipog .1PP”100 די

 הילוי. jp?0Mt צו ipignpi tpogrp: דארט
op א מירט1םא זיר האם po'sgp פון 

ignpa o ip u ii און dp איט,1 װעט 
ip םון אויםזיכט ׳ן1אונט? i ,קאמיטע :mv 

rם«pלט jpipn 1 הילוי igoנױ י ’ippig 
pig>p 1סט.^ ײ?

 כאראוי 1gטp̂קpD האט טאג בײ שבת
pp d סים מיםיננ א נ?האט p iזppוטיװ 
o פון 1כאאר n ^אױםנ?לעבט >gpg> 

”:tpigiip: ipogigrgo |p זואו ,67 t op 
ip:p1e, נא־ און ??ן1שטא צו אזוי װי 

po:goipi opi ip : 'odpd| .װי לא?אל 
:dp ig זיך װ?ט ppon g ipt'Mi ivonpi 
1» mpo,װ&ט נייט o ig i ^אננעפאנג 

 צױי־ אמאניזאציאנס־?אמפ״ן אן ווערען
•1 ipsי piglp און ipoMDDpn.

פאחוינען פדאפעםיאנקלע ױ אויס זעהען װי
אץפױלען?

 נע־ געםײערט לעצםענס איז פויצען אין
 דער םון װבילײ ־יאריגער25 דער װארען

 און באװעגוננ, פראפעסיאנעלער אידי׳ןןער
 אונטערגעצוײ װערט געלעגעגהײט דער בײ
 די םיט ד$רט ס׳האלט װי סך־הכל, דער גען

 איצ דעם *י\ םאראײגען פראםעסיאנעלע
_ ם#וםענט. טינען

 קײן ניט לײדער, ׳איז הכא סך דער
 םיר װי ניט װײט איז עס םרעהליכער.

 אונ װי זײן, ז$ל עס געװאונשען װאלטען
 לור־ דעם םון זעהן עס װעלען לעזער זערע
 איבער דא דרוקען םיר װ$ס אנאליז, צען
 טענליכע די ״סאלקס־צײטונג׳/ דער פון

עא, םון צײטונג סאציאליסטי^ע  גע־ װא̂ר
 טעטיגס די םון אײנער א״ ז. םון ׳פריבען

 בא־ פראפעסיאנעלער דער *ין טוער טע
: ׳טרײבט ער פוילען. אין װעגונג

 פרא די םון אנזעהן און דערםאלג דער
 כל קודם . זײנען םאראײנעז םעסיאנעלע

t» נעמען זײ צי דעם, םון אםד,ענגיג r 
 בא די םון׳ טײל גרעםערען א הפחות לכל

 . אינדוסט די אין ארבײטער מעםטיגטע
 פאר־ די הענען דעם אהן ריע־צװײגען.

 ארבײט די אםילו רענולידעז ניט אײנען
 אם־ שוין ארבײםער, די םון נאדינגונגען

 ניט פארםאגען זײ אז דערםין, גערעדט
 צרבײט־באדינ־ די דיקטיחון צו כח קײן

טנגען.
פראפעסיאנע־ די אױס זעהען v̂ש װי

 פוי אין אונז בײ קלאסעךםאראײנעז לע
 דאס װעלען ציפערען עטליכע לען^

 אר די םון באריכטעז די אויםסלערעז.
 אריין גיט נעםען בײם־אינספעתטארען

 קצײן גאנצע «• כטעט אויבערשלעזיע,
 אר־ ^ון באךארבײטער די אינדוסםריע,

 טלוכה׳^ע אין ^נגע^טעלטע און בײטער
 טאן צו האבען זײ אונטערנעםונגען.

 אונםעךנעמוננען, פדיװאטע מים בלױז
 רעגיםטרירט. געװען זײ בײ זײגען װעלכע

אין זײנעז באריכטעז ד^זיגע די לױט
 מי־ אײן באשעםטיגט געװען יאחר 1923
 ארבײטער. 666 םיט טויוענט 147 ליאן
 געהערט האבען יאהר זעלבען דזגם אין
 — צוזאמען קלאםעךסאראײנען אלע צו

אין מיטגלידער. 938 מיט טויזענט 377
 אױבענדערםאנטע די אין זײנען 1924

 אײן באשעםטיקט געװען אונטעףןעםונגען
 ארביײ 237 םיט םויזענט 129 מיליאן,

 האבעז קלאםעדםאראײנען די צו םער;
 םיטגאי־ 221 םיט מויזענט 300 געהערם

 הא־ 1925 קריזיס־יאהר דמם אין דער.
 בלויז געארבײט םאי טעז1 צום נאד נען
 װאם אונטערנעמונגעז, פרױואטע די אין

 — ארבײטער 20 םון םעהר גאשעםטיגעז
 אין ארב^טער. 913 םיט םײזענט 616
 קלאסעז ע5א צו חאבען יאדיר זעלבען דעם

 הכל סר געהערם צוזאכמז םאראײנען
 עחפטען איז ;םיםנלידער םױזענם 220

 לממא, נאך, ױינען 1925 פון ?ווארטאל
 בא־ געווען באת-אינדוםטריע דער אין

 אר- 171 םים םױזעגם 220 שעםםיגם
 די םוז םאראײן קלאסען צום בײםעדן

געהעוט סדהכל ײיגען באת־^עײנמר

 טיםגלירער* טויזענט 20 םון װײניגער
 מיטגאידער צאל די איז טאג צו היינט

 םאראײ• קלאסען פראפעסיאנעלע די איז
םארקלענערט. סעהר נאך גען

בײ tנעמע קלאסעךםאראײגען די
 םון יראצענט 15־10 בערך ארום אונז
 ויײ ארבײסער. באשעםטיגמע צאל דער
 באזונדערס ^װאך. גאנ״ז טאקע זײ גען

 אינ״ םאר ארויסגעוױזען זיך זײ האבען
 םונ׳ם צײטען די אין הילםלאז נאנצען

קריזיס. ^װערען
 םאר׳שידענע םאראן זײנען נעװיט

 כסדר׳- דער — כל קודם :דערצו סבות
 ארבײטסלאזיג־ די נופא. קריזיס דיגער
 אפעװאכונג צו זײן גורם מוז װאס קײט,

 אכער םאראײנען. פדאםעסיאנעלע די פון
 װאס סבות, אגדערע אויך װירקען דא

 םון טאקטיק םאליטער א פון ׳טםאמעז
 כסדר׳דינע דאס און סאראײנען, טײל א

 דער אין גרופען געװיסע םון זיך באםיהען
 ארוגטער- — באװענונג םראםעטיאנעלער

 םאר״ די םון אויטאריטעט דעם צורײסען
 פאר־ די ־מאכען צו צונישט און אײנען

אײנעךדיסצייליז.
 אידי^ע די םון םאראײנען די הנם

 םארהעלטגיסמע־ באהערשען ארבײטער
 ארבײטער, פראצענט גרעסערען א סיג
 אז דערםין, װײט גאך דא אויך אבער איז
 אר- אלע געהערען זאלען םאראײנען די צו

 קענען זאלען םאראײגען די אום בייטער,
 װעל־ צו ׳ראלע די דערםילען םולשטענדיג

בארוםען. זײנען זײ כער
 די אין ווערען זײט אנדערער דער םון

 פאר- העםטינער נאך םאראײגעז אידישע
 דיסציפלינלאזיגקײס או? הפקרות שפרײם

 אזיטא• דער אראפגעריסען װערמ עם און
 אומםאר- םצד םאראײגען די םון ריטעט

םאראײךםיטגלידער אנטװארטליכע
 פראםעסיא״ די דארום טאקע זײנען

ל"[, ■וילעו אין םאראײנעז נעלע  אײנ• ?
 אוי• אפגעשװאכטען אן מיט געשרום«ען,

דיסציפלין. און מאריטעט
 גע־ גישט טאר נישט׳ דארןי אזאמצב

 ארבײטער• אײן ?ײן דורר װערען דולךעט
 אין חוב א ליגט ארבײטער יעדען אויוי
 די מיםצוהעלםען ראפאגאנרע־ײ¥ד6 דער

 סון אױםהויבעז זיך קלאסען־םאראײנען
 װיכסיג״ איז אויםגאבעז די לאגצ. אזא

 וועיען מוזען םאראײנעץ די םון הייט
 טאר עס אויםגעקלערמ. סלאר איז ברײט

 פון ארבײטער אײן קײז םארבלײבען נימ
 טאר עם םאראײן. זײן מחוץ דרויסען,

 םאר• יראםעסיאנעלער אײן קײן זײז ניט
 אױטא״ דער ךײ\ ניס זאל וועלכער אײעה

 געגעבע• דעם םון םארשטעהער ריםעטער
אינדוסטריע־צוױיג. נעם

םאראײנען! די אין — אלע
!פאראיעען םעסטע םאר — אלע

v הפם עס ווי וויחר, מײסם t י• •נםיײקעלם 
 פסעייפפו im נױוצנוננ פרגײמר ווידיאע

 ווממתײאפנאי ד«ר •ח ניאיננת די מזס
t*» וופמיר® גפרםענם ײיריס r״ •n .ויר 
f װעם אימר ואו י»»יו. ױייס H  t*c
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 י/ןהרליכער סערטעל דרםיעד דעד
 irDipytpy ראלyגyג Djn פון מיטינג
iv םון כאארד i אעטyלײ- רנײשאנאל 

 װעט ױניאן ^yp-r^ii גארמ^ט דיס
 ׳םריח רער אין פרײטאג זyנyםy זיך
26 □yiנאװ טעןyסבyאין ̂ר QVi ״אימ״ 

 און סטריט yם32 האםעל, ■יריאל״
יארק. גױ נראדוױי,
 סטרײק רyםאכpלאוp דעם צוליב

 pyo'3» ןyBרוyאײנג מיטינג חנר װערט
םארקו־ זאלםyג האט ער װי רyםyשפ

 טיטימ דער צײט. דyיגrרו; א איז מע?
 דארן• כאארד ii'bipyrpy 5גענערא םון
 טא־ 4 יערע רyרעגול ודערעז זyרופyנגMא

יאהר. איז נאטעז
 רטיגטyםארם האט זיגסאן ■רזידעגט

 תןפארט, זyלyציyספ א סיטינג דעם צו
iוױכטיגסט די װעגען  yאסירונצyאין ן 

 צײט. רyטvyל -rjn איז ױניאן דעד
 וyבyגyא■ג אױך װעיעז כאריכטעז

 די און באיאוי רyטyרpסע םון זyװעד
 רניײyאינט דער םון וױיס־פרע^יענטעז

שאנאל.

 וי אויןז םעסם דעם פצדסלענערם מםיטע ססױיס
שמפער נעסעםעלםע די פדן ארכײפער

 גזד רyד םון םארזאםלונג חגר אױף
 מאנטאנ קאםיט^ ססרײ? ראלyנ

 האס לײסעאום, |yoynjHD אין ׳אװ^ט
 וױלט, איהר װאס ורעג^ דטyרyג מען
 װײ־ אזוי װי רעם װעגען חוץ א נאי
 נענע; סטרײק □jn אנצוםיהרען טער

 טשױpyסאב*מאנום און רסyדזשאב די
 א צו זײ םיט אויך סוםען צו רעד,

סעטלםענט.
 הרטnyא:ג איז yראגD איין כיויז
 שײכות yםpyדיר א האט װאס נעררארען,

 דאס און סטרײ^ םוז גאנג דעם מיט
 םון דאס כאשלאסען, װערט עס אז ׳איז

 לא:ג וױ װײסער, און אן איצט
 די זאיען ^yvny: oyii סטרײ? דער

 רyByש yלטyטyסyג די םון דyארבײט
 װײדזשעס, די םון פראצענט 10 זyצאהל

 אגצוםיהרעז וױיטעד אוין• ,20 אנשטאט
 דער איז רyאב רyװײט סטיײ?. דעם

 אין שפעט גאנץ ביז o:yvw נאנצער
 זyװארyג םאמוטען ׳ארײז נאכט דער
 נײעם א iytnn״D'ri« ,□vvyn מיט

ױניאן. דעד אין כרודער־קריג
 'פאדזאטיונג רyד םון םארלויןי איז
 yקאסוניסטיש די םון yאײנינ האבעז

o״ ^p^  אטא־ װילחג סאכטyנ iy־€'
 אינט^עײשאנאל רyאונז נענעז קעס

 זײy■ר געגען און yגאנצ א אלס ײניאן
 ורעױרץנט «ערזענל'ך. זינמאז דענט

 אין ר^ג, א גע־האלטעז האט זיגםאן
די צוריקגעשלײחגרט האט עד רyלכyװ

ט ל א ה נ ם אי י נ כ ײ צ ר א פ

48 גומער ,גערעכםיגקײם״

אינדוסםריעל םי®'[ פגרימענפ דער .2 זייט
קאוגסיל.

 .1 זײפ »ון «י*וסען זוון פבריםעגם .8 זײט
 פרגפגיזאןניפנס־מראנן. און טרײד .4 זײט
ט  נוריח. אל — (ערצעחלונג) אסתר .5 זיי
 עדי^ריאל. — .0 זײט
 ענג־ אין ספזרזיק נענעראל דער .7 זײט

 אעח׳ען אין בראמלי. דזשאן — לאנד
?אלױ ל• י. — (געדיכפ) חלוםות פון

שיגער•
ט  •V? עם. על — בינער אזןדליכע .8 זיי

vw — וײ §ערציג םישמאן. דוד® 
וודױאער. ז. — זענס

ט איגםעד• עראזטען אין א .9 זיי
 ע:מד ברינעל. לודוױנ — נאציאנאל

 עדױקײ^אל רעדאקציע. *ון מערס
דעיארפמענ■.

קאינ״ םיא׳ז אגײםעגפ .11 און 10 זײם
אדװערמ״זםעגםס. •אחייחננצס. סיל.

ז דײנקאוס־םאכער ,94 לןקאל .12 ?ײם י  י
 זײלר «ון ײג חןם יײעיצז באס®•!
גאדעס״ ד. — ®•רײק ;ע:?יראל

 און ̂זybאםוניסp די םון סypאטא אלע
 אנגעװיזען ^ייז רy האס גyװ אײן אין
 mW די םון אח סטרײ? רyד אזוי וױ

 װאם ;ג^ואו־ען םיהרטyג סוניסט^
 זײ םון זײנען עס רעזyהלyם א נאר

 אויב ר̂טyלpרy ארן װארע̂זyג סאכטyג
oy װאט דעם אין שולדיג װער איז 

 בע־ א קריגען נטypyנ ניט האט סען
y זyסער i^ y o^  עס זײ זײגען טו :

 ניט רyאיצם ױי זאלען און שולדינ,
אויף שולד די זוכען

jyv'oy .אנד^יש

ר ע ט ד כ ױ א ר םון ב ע ־ ד ל ע ט ע  ס
ט נ ע ע. מ ט מי א ק

 בא־ נינםא׳ס װײס־פרעזיתןנט פון
 קאמיטע נטyסעטלמ דער םון ריכט

 טוײ 25 ארום אז ארויס, זיך װײזס
 אין שוין זיך געסינעז איבײטער זענט

ר ^yBy^ yטעלטyסyג די ^  די אי
 אססאסי־ רסyטשורpyEמ»:ו^ אינסאיד
 זײנען געװארען, געסעטעלט איז אײשאן

 געורען רyםאכpלאוp נטyטױז 16 שוין
ט ?^ סנ רי  ר.yפyש yלטyטyגעס אין צו

 ?אנ־ לyי’־,rאינדאסט nvi םון שעפער די
 ?^נטרא?* yרyזײ סיט fyt^m םיל

 טויזענט 10 ארום זyבאשעםטיג טארם
ט^  רװײלyד ly?'•־: אלע ניט ארביי

*l y ^ y i  ]VDMvu'n ד צוyאר־ ר 
 ו^ט עם וױ שגעל אזוי אבער בײם,

 זyלyװ טרײד, אין ביזי ^הר װעחגן
̂נלוס )10 זײט אוי^ (

כאל ױ^וניאן יוניסי 8
 םעבואר, טען12 דעם אװענם, שבת

 דעם אין געבורטסטאג, לינקאלנ׳ס
 אפערא םאנהעטען םון זאל מאנץ
הױז.

וחנ־ םרײנד און רyםיםגליד yאונזער
o אױף ןyDyצו:ויםטר זיך געװיס לען n 

 cm נטyאװ שבת באל, רי־ױניאז ױניםי
 רyד םון זאל טאנץ איז ברואר,yם טעז12

 lysna גאנצז! הויז. אפערא םאנהעטעז
Bלאנyװyאותנט דעם םארברײנג^ צו ז 

 םרײגד־ פון שט״םונג א איז זyצוזאם
 צו טאנצענדיג ברודערשאםט, אין שאפם

 וױיט״ פאול באריסטן Din םון רyמענ די
niyD םאז

D^ דעם רעזעדװירט :yi לינ־ םון 
 מעז12 חנם שבת^ געבורטסטאנ, קאצג׳ס

 עס אוגטערגעםוננ. רyדיז םאר םעברואר
 אװנם שעהנער און נרויסער א זײן וועם
 דאר־ ךײ\ צו נים םארפעלט ױגיםי! אלא
טען.
 ווענ־ אינפארםאציע וױימערע מאר .

 m עדיוקײשאנאל אונזעד אין זיך דצם
סםריס. םע16 ותסם 3 יארםםעגם,

 ארױסגע־ האט באראו״ סע?רעטער
 פון מיטגליד יעדעז צו בריעף א שיסנז

oyi איז באארד, ע?זע?וטײו נענעראל 
 אנדערעס צװישעז װערט עס זyלכyװ

D ^tyi :
 מיטינג יעהרליכער פערטעי

 באארד וטיװpזעpy גענעראל oyi םון
 צוליב םארשפעםיגט אביסעל זיך האם
Dyi ניו אין סטרײ? גענעראל לןלאוק 

 איז סטרײק דער זyװ ̂רyאיצט יאר?.
^ טײלװײז שריין ט ע ס ע  זעהר עס , א ג

 ע?זע?וטיװ ג^געראל דער װיכטיג
 זי־ א אױף צונוים?ומען זיך זאל באארד

 א?טױױטעט די זyבאםראכט און צונג
 די אין ױניאן אינטערנײשאנאל דער אין

 אויסארבײטען איז חדשים, פינױ לעצסע
- ^ ל  טעטיג־ װײטערדיגער דער םאר פ

?ײט.
 אויםגעפא־ דעריבעד זײט ״איוזר

 אוסבא־ מיםיגצ oyi צו jyoip צו ו^רט
 א זעהר זײן װעט דאס װײל דינגט,

 ערשטער דער םון מיטיננ, װיכטיגער
זיצונג. צםערyל רyד ביז

גרוס, ברידערליכען מיט
ם ה ר ב ,M ר א ב א

י. װ. ג. ל. א. סעק״־טרעזשורער

דעד מיפ סאנפערענח א
 אסאסיאיישאן אמעריסאו
מיסװאך דעם

 װעיעז שורות די װען צײט דער אין
 דארף בײטאג, םיםװאך נעשייבען,
 דער צװישען קאנפערענץ א פארקומען

 ״אםערי־ דער פיז קאמיטע עהזעקוטױו
 ארנאניזאציע די אסאסיאײשאך/ הען
 סאב־סאנױ און קאנטראקטאדס די פון

 די און טרײד, קיאוק אין םעהטשורער
 נענעראל דער םון קאםיטע קאנפער^

 קאנםערענץ דער קאםיטע. סטרײ?
 צו געדופען, זיך, פארשטעהט װערט,
ivd ip װ עס און סעטלמענט א צוyיען 
 םראנעז די װערען אויפגענומעז דארט
 דער ארץ ױניאן דער נוגע זײנען װאס

 מאמענט איצםיגען דעם *ין אסס׳ן
סטרײ?. ?ראוק רעם באצוג אין

 גערױ איז סטדײק טילאוק דער װען
שויײ, טען1 דעם געװארעז, םען ײ דז  זי
 ״אםערי^״״ די םון קלאוהמאכער די :ען

 מיט גלײך סטרײה אין ארונטער שעפער
 ?לאוק אנדערע די פון ארבײטער די

 זײנעז שעפער דאזינע די און שעפער,
הײנט. ביז סטריי? אין נאך

 װערעז שורות די װעז צײט דער איז
 באשטימם, נארניט נאך איז געשריבען,

 עפעס װעט קאנםערענץ ר1ח םון ׳ צי
 אונז איז עס נישט. אדער

 םז״א״ yr^yii באװאוםט, ניט אויך איצט
 ווע־ אויפגעהויבע! דארט װעלען עס גען

 קאנ^ םיר װע^עז דעם װענעז רעץ.
נומער• הוםענדען אין באריכטען

אונזער פון ערעפענונג ערפאלגרײכע
םיזאז עדיוקײשאנאל

 אדי• אין איז אװענט םרײטאנ לעצטען
 היי־ אוירװיננ װאשינגטאז םון טארױם

 ערעפע• די געװאדען אפנעהאלטען סחול
 עדױקײ־ טען9 אונזער םון נונגס־פײערונג

 אונזע-ע םון הונדערטער פעזאן. שאנעל
 און ױנג םרויען, און מעגער מיטגלידער,

 לא־ אונזערע yאל :די:yטyםארטר אלט,
 פארזאמעלט זיך זyהאב ױניאנס, קאלע

y^ די רטyהyאויסנ און r מוזיקאלישy 
ע פראגראט, :^  אװענט דעם פאר איז װ

 װ^נער אין און ז,yװארyג טyםארבארײט
 yנטyראםינ3 באטײליגט זיך זyהאב עס

 געםונען זיך האם ^לס im ארטיסטען.
 האט און שטימונג רyהויבענyנ א אין

 יע- אװענט. rynnyjyiiK אן סארבראכט
םיל א איז דאס אז נעםיהלט, ̂האט רער

 קאנצערט. א בלויז װי זאך, װיכטיג^!
 די איז דאס אז םארשטא:^, |y^n זײ

ג ^ ײ u רyד םון ם m v w w 9 דעם פון- 
 אינ־ רyאונז םון סעזאן ^ו?ײשאנעל טען

 רעאליזירט אויך ןyהאב און ל8שאנyרנyט
 ארבײט, ־דער םון באדײטוננ גרויסע די

ט רyאונז װאס ע: ס ט ר ^ ד ^ אנ ש ײ ?  ^ו
 די פאר רל:ךyאומאויםה םיהרטyאנ: האט

 שװעריג־ אלע די טראץ יאהר, y 9לעצט
 געמיזט האט ױניאז אונזער װאס ?ײטעז,

 צײט. רyר םון פארלױף אין דורכסאכען
 האם ^ו?ײשאנעל-תפארטכמ!נט אונזער

 אין אםילו טעטיגקײט זײן םארטנ^זעצט
 זיינעז אכע1וח פאנדעז, די ײעז צײט, דע־

 האבען ארבײט, דיזער םאר זyגעװ נױטיג
 א שפײז^ צו װערען םאמוצם נעמוזט

םאםילי^ זײן און סטרײהער
^ ז נ נעםיהלט, זyהאב םבערס1̂מ או

 װיליגקײט און אנםשלאסענהײם ytn אז
 זyכאכ צו *ינטשמעשאנאל אונזער מצד
 Vi'V"ii די אױסגעבען און םארזוך דיזעז

 איבער־ האט ארבײט רyדיז םאר געלדער
 איז םרײד־ייניאנס אנד^רע אלע צײגם.

 רyד איז אויך װי נױטיתנוײגמײט, דער
 צװי־ ארבײטער״בילתנג סון סעגליכקיים

םיל אויד האט און םרײד-יוניאנס, די שעז

 אם?ד גאנצע די אז דערצו, בײגעטראגעז
 אויך זאל ארבײטער־באװעגוננ ריקאנער

אידעע. דיזע אויפנעהמען
 װעיכער םיטשאנדלילד, אלעקםאנדער

 םאר־ אינטים געװען לאנג יאהרען איז
 דע־ עדױקײשאגאי אונזער מיט בונדען

 בא־ זעהר א געהאלטען האט פארטכיענט,
 האט ער װעלכער אין רעדע, לעהרענרע

 פון װיכטינקײט דער אויח אנגעדײטעט
ט האט און טעטיג?ײט אונזער ב ^י  אינ־ ג

 וזיליג־ אי־דר פאר אינטערנעשאנאר זער
 פיײז דעם צאלען צו גרײטתײט און ?ײט

 פון אנט^ױקליני רyד אין םיאנער א םון
 עדױהײשא־ אונזער םון ט^ג?ײטען די
yj־״?yoDn«3y^  נע־ איצט איז װעלכער :

d אין פאקטאר װירהזאמער א װאיע, jt 
ע. ארגאניזאצ רyאונז פון לעבען

 ײג־ פרעדײענט און באראו* סעקרעטאר
 אדרעסירעז געזאלט האבען y^yii מאן,
 זײ קוםען. קענטyג ניט האבעז ׳ולםy דעם

באנריסונגען. צוגעשיהט אבער האבען
הא־ פראנראם םוזיקאלישען דער אין

 זאלעסקײטריא־ דער באםײלינט זיך בעז
 זא־ נדליה פון באשטעהענד ענסעםב^

 םירל פישבערג, יאשע טש^סט, לעס?י,
־־,  דעם פארנומען האם װעיכער שפי̂ל

 איז װעלכער זאלעס?י, הערטאז םון פלאץ
 אש״ גרינארי און געװאיען, קראגס נראד
 האבען ארטיסטען דיזע פיאניסט. מאן,

 געגע־ אויך האבען אה צוזאמעז שפילטyג
 גע־ אויפגענוםען זײנען זײ סאלאס. בען

 זײנען און D?»'no:y גרױס מיט װארען
8.iycr.y:D'r און נאך געבען צו געװארען 

 סאראהא דזשין םאראם נומעתנן. נאך
 Dyi אױף געװארעז אויםגענומ^ אויך איז

voבאגײ זעלבעז v̂dd] .ר אופןyעולס ר 
 yאיהר אויסגעהערט הנאה גיוים מיט האט

 און זyרyומrראyאפ און םאלקס־לידער
^r האבען c y i^ אלץ זיגנעז זאל זי אז 
nnyo ארן מעהר

 yאוגזער lyi^t ?אנצערט דעײ נאך
DDyi י ‘דזשימנײזױם. דעם אין ארונטער\

\


