
igapyiw, 1926 ער826 פױמנאג,

פ ,24 לאהאל עו ױינסאו אנ , פון ט ו » ס עו מ עו ײ  פ
ל לעצטען פון זינ דעפ א ר ע ענ ק נ ױי ספ

 גאװעכד טע;20 דעם שבת, לעצטען
 פ,ן מײהערס רעיךקאוט די האבען בער,

 זייער pc זיג דעם געפייערט באסטאן
 באג־ 8 מיט סטרײק דזשענעראר <עצםען

 האל, ״אטיספייד״ pa דענס pa קעט
ראתסבורי.

 געװען םײערונג די איז איעענטליך
 מאכער רעיךקאוט די צוױיענדיגע. א

 או:־ םון 7 לאקאל געװעז *סאל*  זײנען
 געװיסע a גאר אינטערנײשאגאה, זער

 ארויס רעיךתאוט דער איז צייט שטיק
 שעפעד די אין און םארקעט באסטאז םון

 דאן ״טא#*סאוטס״. געםאכט םען האט
 דזשוריסדיקשאן a אנגעםאנגען זיך האט

 עט ביז אםאמאסײטעד דעד pc םראגע
 געװארען איז 7 גאקאל »ז געקוםעז, איז

 קײן אםאמאםײטעד. דער pc לאקאל א
י געלזאם. :יט זײ האבען נחות גרויס  י

 צוגע־ געקענט ניט זיך האבען םעםבעז־ס
 און ארבײט דער םון סיסטעם צום װאוינען

 צום צוגעװאוינט שוק זיך האם עס ווער
 געקענט ניט אױך מען האט סיסטעם,

 שא־ פרייזען די וױיל ילעבען, P'P מאכעז
a קיזײן. זעהר געװען איז גארםענם

 צייגען נענופען זיך האט דערוױיל
 קאוט. רעגען דער מארקעט אין צוריק

 צוזאפעגנע־ םעםבערס די זיך האבען
 קאפיטע a שיהען םוז מען אז רעדט,

p'p עקזע־ דזשענעראר דער צו יארק נױ 
 רעאד־ זײ זאל םען אז כאארד, קוטיװ

 אי:־ דער םון לאקאל a איוס גאניזירען
 פרע־ דער װי דעם נאך טערניישאנאי.

 באזוך a םיט געװען איז זיכמאן זידעגם
 זייער אונטעדזוכט האט און באסטאן אין

 ארױס־ טשארטער a זײ װערט סארלאנג,
.24 לא?אל אלס געגעבעז
לא־ פון רעארגאניזײשאן דער נאך

 הונדערט סײן געהאט ניט זײ האבען האי
 דױס, צאהלען זאיען װעלכע מעםבערס,

 לא?אל. דעם םיהרען קאנען זאל םעז »ז
 די אמאניזירען םון :אך רעדט װער און

 געפאדערט זיך האט דעס אויח עעסער,
 זײער צו אװעק קאפיטע א איז געלם.

 האט און יארק, נױ 20 לאקאל מװעסטער
 20 יאקאל לאגע. זײער ערקלערט זײ

 עוועםי־ גוטע א װי אויפגענומעז זײ דזאט
 גזך זײ האט pא אויפנעםען דאדןי טער

קאנען זארען זײ דאלאר, טויזענט גצנען

 װהײט־ פון סעםיגהײםען
 ו,8ױני ארכײםער גודס

62 לאסאל
 אז צײט, פאנאטען דרײ אוםגעפער

 לאקאל ױניאן װאירקעדס גודס װײט די
 קאם־ ארגא:יזאציא;ס אן אן םירט 62

3'P ט־ אדבײטעד די צװימען ױי  פון,ו
 געװא־ איגאגיזירט איז׳ עס טרײד. גודס
א־נאניזאצי־ טיכטיגע און גרויסע א רען
 םארשטע־ פון בא״טטײענד האםיטע, א:ס
 אר־ װעלנע ׳פאפס, ױניאן אלע םון הער

 אפיס דעם םיט האנט אין ד,א:ט בײט
 אר- דער אין העלםט און ױניאן דער םון

ט  די אין ליםעראטור אויסטײלען םון ב״
 ניט־יױ זיך :עפינען עס װאו בילדינגס

 אויך װי קאמיטע, דיזע עד.3^ע גיאן
 סםע־ זיך גיט ,װעלכער אמאניחער, דער

 ברײנגען ארבײט, דיזער מיט א& ציעל
 בא־ ערמוטיגענדע זעהר אםים איז ארײן

 באנײטעריאון װידער דער װעגען ריכטעו
 טעטיג־ דער איז אינטערעס װאקםענדע

 ניט־ די צװישען ױגיאן דער pd ק*יט
 םארבינדונג איז שעפער. אתאניזירטע

 געװארען גערוםעז זײנען קאםפײז מים׳ן
 װאד אין אװענמ יעדעז םיטינגעז מאפ
 רער pא בילדיננ. ליג ױניאן טרײד סענס

ערםוטיגעגד. זעהר געײעז איז אפרוח
לא־ םון קאמיטע עדױסײשאנא< די

 דער םאר םאנץ a דורפםיד.רען װעם האל
 טען11 אװענט, ^ןבת סיטגלידעחמאפט

 אוירװיננ װאשיננטאז אין דעצעםבער,
 דאס ערװארטעט, װערט עם סקול. הײ
 זעלבסט טיטגלידער מגיאן די גאר ניט

 געלעגע;־ דער םיט באנוצעז זיך װעלען
 אנגענעםען אן פארברײנגען צו היים

ם צוזאםען אװנט  מימ־ארבײ- זײערע טי
 םיםברײגגען »ייך ײעיעז זײ נאר מער,
 באקאנטע, און םרײנד זײערע זיך מיט

 טײ שעפער אפעז איז ארבײמעז וועלכע
 םעז w אונטערנעםוננ דיזער צו קעטס

 לאקאל, אונזער פון אפים אין נאתומעז
U  אין אדער י., נ. עוחננױ, צװײםע 7

 װ. 3 אממערנעשאנאי, דער םון אפיס
םלאר• םעז5 סטרים, טע16

 אוײימזד 62 לאקאיו חאט טענ די
 קלאוקםא־ םאר׳ן דא<אר םויאננט שיסם

ר  סאיעמםירט איז געים דאם סטרײק. מ
יוניאד־שע• וױיכדגודם די אין מוואחט

r הוום ©t »י אמור, וױיסם t ײ «נםװימלם 
ר »יי־ײמ מ ײ נ י׳ ן  t ?*ן%»טער את מװאנגמנ ו

ם *י ד*ר 1י8 נע©יכנת די מז מ: ײ רני מ ג »י MVW ימיומ״ װ»רהערס ״ןיםענם y י
1ל1 םים יתס אח *ווד©

 חאט טען און ארבײט דער מיט אנגעחן
 צו ארנײט דער צו געג-־םעז ;לײך זיך

 ארײננעםען און שעפער די ארנאגיזירען
 חאג- נרודער ױני^ן. חור אין סעטנערס

 דזשענע• אלס כאסטאן אין זײענדיג טאז,
ײזער ראל  אינטעדגײשא״ רער םח אמאנ
 רעיך דצר אום איענעזעחען, האט :אל,

 אמאני״ דיז םאלקאם זאל טרייד קאוט
 דזשענעראל א דורכפיחרען טען םוז זירט,

ט האט עס וועלכער #סםרײק  גע״ לאנג ד
 םיט געװאחון נעסעטעלט איז אין גוטען

 די אין רעיו א און שטונדען הירצערע
 םעכד פון אינקריז אן סיט וױידזשעס,

 םאלשטעגדיגער a געװען איז *ס כערס.
ױניאן. דער םאר זיג

סי• דער געװען איז סםרייק דעם נאך
 האבען סעסבערס די גוטער• a זעהר זאן

 גע־ אלע האנען זײ לעגען. a געמאכט
 דורכצױ אויף אסעסםענט דעם צאר./ט
 האט לאקאל דער סטרייק. דעם סיהרען

 גוטשטעהענ״ הוגדערט 4 םון םעהר יע<ט
m .זײ װאס צייט דער אין פעםבערס 

p ^ a דורכגעסאכט האבען a אזן סטי־ייה 
 האכען אסעססעגטס, צאהלען געד^יפט

 זײערע אויף פארגעסען גיט זיך זײ
 ׳יארק נױ םון בריד^ר און שװעסטער

 זײע־ סיט קאםף ביטערען a פיהרען װאס
 זיך װײטער האבען און לעבאטים8ב רע
ca־DDi טוײ איבער אװעקנעשיקט און 

סטריײ יארקער נױ די צו דאלאר
קער.

םאריבער, איז סיזאן דער װי *נאכדעם
 געװא־ ארויםגעבראכט מיטינג בײם איז
 םון זיג דעם פייערען צו םראגע די רען

 עש געטאן. און גערערט סטרײק. רעם
 Dypja3 a םאכען צו באשלאסען װערט

 װעלכעד םעםבער, ;עדער און דענס און
 םייערונ;, דער כײ זײן װעלעז װעט עס

 םאר דאלאר 2 באצאהלעז דארםען װעט
a געגוטע?. גיט לאנג האט עס טי?עט 

 גע־ םאר?ויפט אלע זײגען טיקעטס די
 געסם אײננעיאדען האם סעז װארעז.

 pc און באארד דזשאינט אוגזעד םון
 אװענם, דעם יארח. גױ ,20 א?אל5<

 װען םארגעקוםעז, איז באנ?עט רער װען
 האט האל, אין ארײנגעסוטען איז מען
ױם־טוב׳דיג. :עםיהלט זיך

 בר. ,24 לאקאל םון םשערםאז דער
 םון טשערסאן געװעז איז ראזעגטאל,

 אײנינע אי; ערסלערט האס ער אװענט.
 םאר־ און אװענט הײנטיגען דעם ױעיטער

 םאאסכד אלס כיראס גענאסע געשטעלט
 האט טאאסכדםאסטע־ דער םאסטער.

 בר. םארנעשטעלט יעדנער ערשםעז דעם
 לא?אל. םון םענענדזשער דעם פארפאן,

 איבער־ אן געגעבען האם םארםאן בר.
 דער װאט צײט גאצער רער פאר בלי?

 *1*3א און היינט ביז ע?זיסטירט לא?אל
 סעהר אטענדען צו םעםבערס די צו לירט

 דע אין אקטיװ זײן און םיטינגס די
.1ױניא

 דער האט רעדנער :עקסטע; דעם
 דעם סארגעשםעלט םאסטער טאאסט

 גאדעס. ד. װײס־פרעױדענט באסטאגער
 צײט די פעםבעדס די דערטאגט האט ער

 דער צו געװענדעט זיך האבען זײ װען
 נעבען זײ זאל מען אז אינטערנעשאנאא,

a פאר טשארםער a איז יעצט און ׳לא?אל 
a װאוג־ איז עס אונטערשיד• ;רויסער 

 געװארען אויםגעטאז ארבײט דערבארע
 ארגאניזײשאךאר״ םון פעלד דעם אין

 גע־ ניט נאך איז ארבײט אײער בײט.
 װי לאנג אזוי געזאגט, ער האט עגדיגם,

 םעז װעלכע שעפער, נאך זיך געפינען עם
א־גאניזירען. רארח

 געװען איז רעדנער נע?סטער דער
 דײװ יאר?, נױ םון וױיס״פרעזידענט דער

 אויס־ האט ער .20 לא?אל םון ניגגאלד,
dp' t w דער פאר צוםרידענהייט די 
 האט ער געטאן. האט סען װאס ארבײם,

 זײ אז מעםבער די צו אפעלירט אויך
 שעפער ױניאן םאר םאכעז צו זעהז לען
 װאם שעפער ױייאז ניט אלע די »ט

 באס־ ארום און באסטאן אין זיך םינען
 םא־ בר. גערעדט האט נאכדעם טאן.

 אױס־ האט ער מעםבעד. .rpy אן 'אסע,
 םאר 20 לאהאל צו דאנס a געדריקט

 האבעז זײ װאס דױלף םיגאנציעלע זײערע
 •רע״ האט pa 24 לאקאל צו געגעבען
 םיט םעטבערס כאארד עקז. אלע זענטירט

פרעזענטעז.
ראער, נענאםע גערעדט אויך האם עס

 טאאסנד דער מניאן. דער םון לאיער דער
 םאר״ בר. •רעזענםירט האם מאסטער

 םיט יאשאל, פון םענעדזשער דעם מאנען,
a םאר אנעמענונג אלס זי<מר, סעם 

 גודםא?, ברודער אדבײט. גוםעד זײן
 אויסנזד האט סעםבער, עקזעקוטױו אן

 םעםבעדס, איע פון נאםעז V* דריסם,
a ארבײם, גוטע ךי םאר דאנס העפליכען 

 פרע^זנטירם איז געטאן האם ער ױאס
 און פעז םאונטײן א םיט האכםאן בר.

a קײם. סיגארעט
 אוחננט םון חנתער <ע«םער דער

 #דזשויױ^ װײס־ירעזיחננם נעוועז איז
 םעמ־ די באדאנקט האם ער ראכמאן.

דיז םאר אגערקצנוגג ותר ®אר גע־יס

 איבער• m געגעבעז חאט מד ירכײט,
ק ײ o םון נ n גע־ חאט ער וואס טטרײק 

 עד מאכער. יעידקאוט די פאר פיחרט
 דין 1 צ מעסכערס די צו טפעלירט האט

 צולאזען גיט און ױדאן דער pa ןוקטיװ
ײד/ םון פאליטי? קײן ס ט ױ א  װארים ״

 ױניאן, a םאר שעדליך איז פאליטיק די
אן a װארים  װערען געבױט ניט קאן מד

ט, דיי טעו א״י ע  נילדען זי טיז סען ;
סטע■״. בײ סטע■״

גע״ ?ײנען דעלעגאטען םאלגעגדע די
דזשאיגט אוגזער pc םארטראטען װען

אדד: א וױעעד, דזשאו ?ורלאנד, כ. נ
 שפיגעל, שנײדער, דזשאו םינמעלשטײז,

 די םון וױיגער. מאקס לעוױן, כעגי
 אױפ׳ן פילע געװען זײנען דעלעגאטען

 צו געװען איו עט נאר רײדען, צו ליסט
שפעט.

T זײנען געסט און מעמבערס די t 
 אנחנרע די אײנע וױנשענדיג צוגאנגען,

 ױם־טוב צװײטען a בײ זיך טרעפען צו
pc .לא?אל

ס, ע ד a ג ד.
י. װ» ג. לײדים אינ®. וױיס-ירעז.

ארנײסערי
 גוטען א אץ קינדער זיך.אײערע געפינען

? געזונטס־צושטאנד

 דאדח קינד יעדער אז איהד, װײםט
 געזונטהײטס פאלקאמענע א האבען

 מאל אײן װײניגסטענס אונטערזוכוננ
? יאהר אין

קינועו פאר קרניק א
 קינדער א םון אויפזיכט דעם אונטער

אץ ספעציאליסט,

 ױניאן די
םענטעד העלטה

i s i ע7 איספ ם סםרים ו

 5 במ 3 פון מיטװאך און דינםטאג
בײטאג. אזײגער

אפאינטמענטס. דורך בלויז אונטעדזונונג

פרעםער דרעם אוז םקוירט קלאוק,
35 לאקאל יזניאן,

!אױםמערקזאם י., װ. ג ל. א.
!ברידער װערטהע
 קריגען צו םעםבערשיפ אונזער פארשפראכען האבען םיר

 וױיםט, איהר װי נאר אפים. אונזער פאר פלאץ כעםערען 8
 י«הר, לעצטעס אפים אין ארײנגעקוםען זײנען םיר װען

 אונזער םון לאגע פינאנציעלע די געטראפען מיר חאבעז
 דעם אויןש קוקענדיג ניט טחיעריגסטע, די פרן אײנע לאקאל

 האם עקזיםטענץ איהר פון צײט דער פון ױניאן אונזער װאם
 אםװײניגםטען האבען tc טענליכקײטען אלע געהאט
טרעזשורי. איהר אין דאלאר 150,000
 קײן געטראפען ניט ה«ט אדמיניםטראציע נײע די

 איבער׳ן חוכות אבער דערפאר טרעזשורי. דער אץ סענט
 דעם חרכצוםיהרען אונמעגליך אונז פאר געװען איז קאפ.

 האט םטרײק דער װען ספעציעל םעםבערם, די פון פארלאנג
 םיר האבען שװערינקײטען אלע די טראץ אויםגעבראכען.

 דעם אוטשטענדען אלע אונטעד דורכצופיחרען באשלאםען
םעםבערם. די פון פארלאנג

 װעט ,1926 דעצעםבער, טען1 דעם ברידער! װעדטהע
 קארנער םםריט, טע22 איםם 10 אין זײן שוין אםים אונזער

 דזשאינט פאריער׳ם דער פון אםים דעם לעבען בראדווײ
באארד.

נרום, ברירערליכען טיט

ד עסזעסוםיװ ר » ל כ מ « 35 ל * * *
טשערראן. גערטשיקאף, י.

ש. םענעדזשער. גאחןצקי, ח

CERECHTIGJCFJT—(JUSTICE)

ii
 •natmn נצדקתי

ארפח. ויא
♦*)j i ,1 נ״ז(.

י סײן »ן ו י י ג מ ו  נ
 ו»ד *יד חפל• ?ײ•

^ ר ן י  11• י
.1יפי#מ נ«■ איחר
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אונזעד פון מיטינג יעהדליכער פערטעל
גאנג פולען אין באארד .עקז גענעראל

 דײ און באראוז סעקרעטער — אויבײט. דער בײ וױדער r» און געזונט שױן דנמאן פרעדדענט
טעטיג־ און לעבען דאס װעגען אעטעדעםאנטע״באױכטען אפ גיבען װײם־םרעדדענטען

לאנד. גאנצען איבערץ ױױאן אונזער אין קײט
לעצ־ אין געםעלדעט ה$בעז כייר װי

 דער האט ״גערעכט'ג?ײט", נומער טען
 דעם םון םיטינג פערםער־יעהרליכער

 דער םון באארד עקזעקוםױו גענעראל
 גארמענט לײדיעס אינטערנײשאנאל

 אנהויבע; געזאלט זיך ױניאן װאירקערס
 פריה, דער אין פרײטאג פאראכטאגען

 אבער לײדער נאװעמבער. טען26 דעם
 געװארען. ?ראנק זיגםאן פרעזידענט איז
 םאר־ שםארקער a םיז געליטען האט ער

 איהם האט דא?טאר דער pa קיהלונ:
 עט־ פאר בעט אין זײז צו נעארדעים

טעג. לאכע
 באארד עהז. גענעראל םון סיטינג דער

 עםענען זיך גע?ענט ניס דעריבער האט
 פרעזײ צײט. באשטימטער דער אין

 מיםינג דעם םאר האט • זיגמאן דענט
 ,־עפארט װיכטיגען זעהר a צוגעגרײט

לעבענם־ װיכטיגסםע סאמע די וועגעז

 האט מען און ױניאן דער אין םראנען
 ער ביז מיטינג דעם אפלײגען געמוזט

 האט, םיטינג דער געװאיען. געזוסט איז
 דיג־ דעם ערשט געעפענט זיך אלזא,
 נא־ טען30 דעם םריה, דער אין סטאג

 הא• ?אנטינענטאל דעם אין װעטבער,
 נױ בראדװײ, און סטריט טע41 םעל,

 שו־ות די װען צײט דעי אין און יאר?.
 דערסריה, אין מיטװאך געשריבען, װערען

 a און נאנג, םולען אין טיטינג דער איז
 װאס באשלוסען, די פון באריכט גענױעז

 װעלעז װערעז, געפאסט װעלעז דארט
 קױ דעם אין ערשט געבעז האגעז מיר

קיײט״. גערעכטי;־״ דעד פון נומער מענדען
 אנדײטען בלױז םיר ?אנען דעדװײל

 דינ־ זיצונגען צוױי די pc קורצעז אין
מיסיננ. דעם םון טאג םען1 דעם סטא:,

זײ צװײ ערשטע די אויױ דינסטאג,

 אססז אמערקאן דער מיט קאנפערענצעז
רעזולטאטעז קײנע ניט ברענגעז

ביז קאנטראקטארס און דזשאבערם די געגען פארטגעזעצט װערם םמרי-ק
ױױאן. דער םיט סעטעלםענט א צו קדםען םוזען װעלעץ זײ

 םאיאכ־ איז װאס קאנםערענץ, דער
 די צװישען פארגעקוכיעז מיטװאך םאנען

 און ױניאן דער םון ?אמיטעס קאנפערענץ
 די אסאסיאײשאן, אמעריקאן דער פון

 און קאנטראקטארס די םון ארגאניזאציע
 טרײד, קלאו? אין סאב־מאנופע?טשורעד

רעזולטאטען. הײנע געבראכם ניט דזאט
 באריכטעט האס הײםאן ברודער װי

 פארזאםלונג דער אויױ אװענט, דינסטאג
 אין סאמיטע סטרײק נענעראיל דער פון

 םאר־ די זײנען האא, לײסעאום מאנהעטעז
 אסאסיאיײ אמערי?אן דער pc שטעהער

 צו מיט קאנםערענץ דער צו געקומען שאז
 סאן ױניאן די װעלכע פארלאנגעז, נרויסע

:אכגעבעז. ניט אוםן בשום זײ
 אמעריסאן דער םון םארשטעהער די

דער צו געסומען זיינען אסאסיאײשאן

aפארצײכניס אינהאלט
49 נוםער ,גערעכטינקײט״

Q
 קאס־ און טײלארס לײדיס דער אין .2 זײט

— 38 י^קאל ױניאן דרעסםאכעי טאם
פ^ר^יתגעס. װישנעװסקי. װאן

 עדױר,״«*נעל־דען#רממענט. .3 זײט
באאיד עקזעקוםיװ ב»ריכם .4 ?ײט

 a ייז פארטנאי. יולױס — 22 לאקאל
־—קלאוקסאכער a צו בריװעל חײמישען

 דעי וון רעזיגניר *יד קארלין. אכ.
םײנשטײז. י• — יארטי״ ^װאירקערס

 בא* די א&אטאשו. י. — אומרוח .5 זײט
 בע־ עדוארד—ברויט איבער׳ן לעבאםים

ב. נײטעז —־ ליבע? איז װאס לאסי.
 געביט אויפן רעװאלוןויע *טילע א .7 זייט

 םראנס הערמאז דר.—טראנסטארם סון
ט יאנג. למגאן־־־ח. .אנקעל .8 די

בורשטאה• צ• ב• — סעת־לעת א
 מאמאס׳ «װםדנאטיגזגז~נארמאז .9 זײט

—אםעריקע אין םאםען אידי©ע ד« «ו
ע»ד שרײבער־םאראײז. «רץ א. י.

יצדאקציע פון ®ערס

םענטם.
ז׳ לפהפל ױניאן, עמבראיחגרערס .18 זײט

m דעם •ײצי• וײער• םאראנטא, ןון jr שלוסצן כדאם*ז י. — ױבילײ טען •n 
4 m

 אנ־ דעם pc קאםיע a קאנפערענץ־מיט
 געשלאסען האט ױניאן די װאס רימענט,

 #הא זײ pa קאונסיל, אינדוסטריעל מיט׳ן
 מיט זאל ױני*ז די דאס פארלאנגט, בען
 זײ אגרימענט. זעילבען דעם שליסען זײ

 דעם אין דאס עס הײסט געװארט, האבען
 בלױז װערען געענדערט זאל אגרימענט

 ״אינדוםט־ אנשטאט נעמליך, װארט, אײן
 ארײנשטעלען מען זאיל ?אונסיל׳/ ריעל

 װײטער pa אסאסיאײשאז״, ״אמעריהאן
 עס װי איץ, אגרימענט איז בלײבען זאל
 רעכט דאסזעלבע האבען װילען זײ איז.
 pa ריארגאניזײשאן פדאצענט סנ די םון

אגרימענט. דעם םון פוג?טען אנדערע אהע
 צו ױניאז די קאז געזאנט. שוין װי
 םארשטעהער די צושטיםען. ני־ט אזוינס

p t אמעװיזען, זײ האבען ױניאן דעד 
 האט אסאסיאײשאן אםעריחאן די דאס

 א<רימענט אנאנדער געיזאט שםענדיג
 אסא״ אנדערע די װי ױניאן, דער מיט

 דאס pa באלעבאטים, םון כיאײשאנס
 מוזען זיך מאל דאס אויך־ װעלען זײ

און אגרימענט. אנאנדער םיט באנוגענען
)12 ?ײ• אויו (©לופ

 ע?זע?וט'װ גענעראר דער האט צוננע;,
 אײ־ םון באריכטען אױסנעהערט כאארד

 אי:־ אונזער פון וױיס-»רעזידעגטען ניגע
:פאיגט װי טערגײשאנאל

 פון ׳ גינגאיד, דוד זױיס־פרעזידענם
 ער־ באריכט זײן אין האט ,20 לא?אי
 זיגמאן׳ס ’ פרעזידענט םי־ש אז ?לערט,

 דעם דורכצוםיהרען געיונגען איז הייוי
 געװינען ״ארן םטרײ? מאכער רעינ?אוט

 ארבײטס־װאך, -שטונדינע40 די־ נאר ניס
 אויף העכערומען באדײטעגדע אויך נאד

 —׳ זיגסאן פדעזידענט װײדזשעס. די
 מיטגעהאיזסעז האט — געזאגט ער האט
 פיזז־ סטרײת אין ערםאהרו;; זיין סיט

 פארבינדוננע; זײ:ע מיט און רערשאםט
 איץ באװעגונ:, דעד אין און טד״ד אין

ך איז סטרײק דער  נעװארן. געװאונגעז ד
א?אי דער  םאכער רעיגקאו-ט די םון י
 האט צושטאנד, גיענצענדעז a איז איז

 a געזאנט, גיננאלד װײס־פרעזידענט
 דעם פון אויסגאנג נוטען דעם דאנס

 םעמ־ די װאס דעם דא;ס a ארץ סטרײס
 צוייב צורײסעז ניט זיך לאזען בערס

סריגערײען. פאייטישע
 בא־ האט גאדעס וױיס־פרעדדעדיט

 ער־ האט עד באסטאן. װעגען ריכטעט
).12 זײם ונויא (פזלוס

ס ו מ ן פון מאבעד ז » 
מו פדאנציםהא ח ע דוו  ע

כעאםסע נײע
 לעקטשירס ד-רך פיהרט 8 לאקאל

מיטינגען. די בײ
 #?יאו?םאכער םיאנציסקא סאז די

 אר״ יאהר אייניגע שױן דינען װעיכע
 אונ• pc 8 יאקא^ דעם אין :אניזירט

 עט־ סיט האנען אעטעדנעשאגאי, זעי
 זײערע עדװעהיט צורי? װאכען ייכע

 םא־ זע?ס ?ומענדע די םאר באאטטע
 פארגש: װי זײנעז ערװעיטע די נאטען.

 סע־ רע?ארדיננ ראטה, ס.—■רעזידענט
 עקזעקוסיװ ?ארגביאט, אנגא—קרעםאר
 ח״ רובאק, מ. *— מיטגלידער באארד

 דיײ ב. מינקין, י. ?איזעז, א. פיידבערג,
 סטאר, ד. מײסעי, י. גראס, מ. װיס,

 צים־ ס.—טרעזשורער ;גאלדשטײן ש.
 %ױא בר. שװאז־צבע׳רג.—טראסטי רין,

 מע־ געװארען ערוועיט װידער איז גאיד
יאקאי. םון נעחשער

 זעהד װערען יאקאל pc םיטינגען די
 אימ־ איז לעצםענס איז באזוכט, גוט

 —^פיטשול״י נײער א געװארען געםיהדט
 די בײ יעקטשורס ;עהאלטעז ווערען עס

 געש־עפטייכע די װי נאכדעם פיטיננען,
 די צוױשען עדלײדמט. װערען ענינים

 צו אײנגעיאדעז װערעז װעיכע רעדנער,
 נעפינעז םארזאמיונגען, די אדרעסירעז

 דעי• pc םיהרער פראמינענטסטע די זיך
 םראנצי־ סאן אין ארבײטער״באװעגוננ

 פאסיפי?־קאוסט דעם אױןי און סמא
בכלל.

ס8װ וױיסנודם ד מ ד 62 ל8ס8ל ױניאן, י
ל א אראנזשירס א י פאר נ םיםגלידער ו

 דעצעמ־ טען11 דעם אװענט, שבת
 יױ װאיךקערס גודס װײט די װעט בעד,
 אלע פאי באל a :עבען ,pa. 62< ניאן,
 װאשינגטאן אין ארבײטער, גודס װײט

 דעי צו אײנטריט היײםהול. אוירװינג
 אראנזשירט איז װעיכע אוגטערנעמוננ,

 עדיױ דער םון אויפדכס רער אונטער
 םרײ איז יאקאי, םון קײשאנעל־קאםיטע

 און יוני&ן דער םון מיטגלידער אלע םאר
םרײנט. זײערע

 איז אר?עסטער אויסנעצײכענטער אן
 ער־ װערט עם pa נעװארען, באשטעלט
 דער פון סי.טגלידער אלע אז װארטעט,

 צױ וױדעד זיך אוז קוםעז װעלעז ױניאן
 פדײנט איטע זײערע סיט נױםטרעםען

pa •באקאנטע
 אפיס אין בא?ומען מען w •טי?עםס

 יא?אי, װאירהערס נודס װײט דעם םון
 אפיס אין אדער עװענױ, צװײטע 117
ס אינטעדנעשאנאר דער םח ײדי  נאר־ י

טע16 װעפט 3 ױניאז, װאירחערם םענט

ן

סטריקער p^p ױ פאר ?אנצערטען 2
 דעם דינסטאג, ;לײםעאום םאנהעטען אין דעצעםבער, טען6 דעם םאנטאג,

בײטאנ• אזײגער 1 איןוועכםטערהאל, דעצעםבער, טען7

 װערען נענעבען װעלען װאד קומענדע
 סטריײ די םאר עגטערטײנמענטס צװײ

ילייסעאום, מאנהעטעז אין אײגע קערס,
 מאנטאג, עוחננױ, דריטע און םטריט טע4

 —צװײםע די און דעצזןםבער, טען6 דעם
 און סטריט טע11 האל, װעבסטער אין

 דע־ םען7 דעם דיגסטאג, עװענױ, דרימע
צעמבער.

 באטײליגען זיר וחנלעז •ראנראם אין
 זײנען װעלכע ארטיסטען, םאלגענדע די

io און n. אומערזן איע צו נאקאגט נוט זעהר שױן ןדווערפייד »ון אילוסען
חא-—םילער •ארט^ד רעי םעמבערס:

 —פיליפס־ דזשײמס לאראםור־םאפראנא,
 שײ ^y^'ir-^n'c—בערנ אברהם באס,
דער בײ פערפער סארקוס א\ן בענד גערם

 מיט־ אויפטרעטעז אויר ס׳װעילעז פיאנא.
ױ אידישער דער םון גלידער  אקטיאיעדי

ניא|.
 סטרײ- אונזעדע אז זיכער, זײנען םיר
 םון באגײסםערם אזוי זײן װעלען סערס
 גע־ זײנעז זײ װי אונטערנעמוננעז, דיזע
 ורע־ זײ דאם pa פריהערדיגע, די pc ווען
 פראנראם םונ׳ם האבעז ועאה באמת לען
ארטיםטען. די םון און

 אנפאננעז זיך וועילען ?אנצערטען די
אזײגער. אײנס ױנהט

 איאנ־ װערעז אונםערנעהםוננעז דיזע
o םון זשירט n חןפארמ* עדױקײשאנעל 
 צײ אינםערנעשאנאי אונזער םון מענם
 ענטער• און ספיקערס m םיט זאםען

סטרײקער. די םון קאםיםע םײנםענם

 ארײננעיאזט גי־ט װעט ?ײ;עד סטריט.
בייעט• a אהן װעדען
 װאיר־ גודס װײט דער pc אפיסידער
 צופרידען זעהר אויך איז יוגיאן קערס

 זײ ה#בען איצט ביז דאס מעלדען, צו
 דער םון אפיס איז ארײנגעבראכט שוין

 1000 םון סומע די אינטערנעשאנאל
 רעליוי דעם פאר בײטיאג אלס ראיאר

pc ד^ס קיזאוקמאכער. סטרײקענדע די 
 די װאם אײנצאהיונג, ערשטע די איז

 ארײגי־ האבען ױניאן דער םה םיטנלידער
 רעזולמאט ארס אפיס, אין געבראכט

pc דאס יאקאי, דעם םון באשלוס דעם
 םתד ארבײםע־; סוז מיטגריד *עדער

קיאוקטאכער. די פאר שטונדען
 װיכ־ זעהר דעם מיט םארבינדו:; אין
 װעײ ארנאניזאציאנס״קאמפײז, טיגען

 דעם םון אנגעפיהרט איצט װערט כער
^ ק א  מיטיננ a נעדוםען װערט ,62 י

 װעלכע רבײטער,8ױניאד v>a םון
 רaם אפעךשעפער, אין איצט בײטען

 גיײך דעצעםבער, טען7 דעם דינםטאג,
 װיםענ׳ם דער אין ארבײש, דער נאך

 יעקסיננטאן 247 ליג, טרײד־ױניאן
 .דאס עיװארטעט, װערט עם עװענױ.

 געװעזענע אפ׳־וםען זיך װעלען נאר ניט
אי ,62 יאקאי pc םיםגלידער  אויך נ
 םון לאקאלען אנדערע פרן מיטגלידער

 ארבײטען װעיכע אינטערנעשאנאל, דער
 אנדער־ איז סעזאז הײנםינעז פילײכט

שאפם. װער

 ®ארץ לעקטשורט נעער ש.
 דעפארט־י עדיורךישאנאל

מענט
 סעריע זײן א:»ננעז װעס ניגער ס.

 ליםעראריעלר איבער לעקציעס דרײ שדן
 ־10 חןם ירײמאג, םעא:זער־קרי&יק און
 *ין *װזןנ«, איז 7:43 חנ«עםבער, טעז

 ב*ס**ן 1258 גמידען, םקװער מעקיגלי
 זײן: װזנם םעםע די בראנקס. לאוד,

קריפײמיז* דעם םיר דארןען וואס ליב



/

i m ,געםנער̂ד טער3,_ג$זרײטד
cscMip און םײרארס

s ממאר jot י
pc «וױשגעװטיזי, ד W ? j i8.
*; « ײ ן ד״ יע״ופמ; ױן נ ••0(

״ די װאס ,p«noo יןודצען דעס ״ י
 דרצסטא- לןאסטאם און ט״לאדס דיס

״ רע^טענס האט ,38 לאסאר נער, מ נ ד  ח
 שדיט וױכטיגעי• 8 גאד איז מ*כט,

r דעל אין פאראױס tM fv i אמ»- סון 
ד דעם ניזירען  ״fn fpin'Bj*״ ױן סד״

 או| וױידזשעס פון סטעדארדס נעויע
שטונדען.

 אן איז טר״ד דיזען אין ?אגע די
 גע־ עס וואט װעלכע אױסערגעוױיגױכע,

 אמאניזא״ טאן צו שװעד זעי־ור סאכט
o יןאסטאם די ציאגס-אדנ״ט. m ד י  י

 םון אנדערש גאגצען אין אי? דוססדיע
 דרעט סאשידגעסאכטער םאדעדנער דעד

.?  •ראדזצירט יוועדען op אינחסטדי
 קרײ־ האנט־גענ״טע ״ת*י״תרעס״, זעחר
 1אי יאגע די מאכט דאס און דער,

 דער, פון פאישידען איגנאנצען טרײד
 דאוךטאין גרױסע די אין העדשט װאס

i דרעס און קלאוק m r«
 באשטעהען םדייר אין אדנ״טער די

 טײ־ לײדיס — פרױען אין מענער פון
 די דרעסםאכער. קאסטאם און לארס

 ארגאגי״ גו^ זײגעז ודידער,v די סענעד,
 די םון פאײױןי אין האבען און זירט

 זיך סאר אױסגעקעמפט יאוזד סצ לעצטע
 און וױידזשעס םון סטענדארדס הױכע

 די באדינגוגנמן. ארבייטס *גשטענדיגע
 ;עגעגט״ר אין דרעסמאכעי, די ®רױען,

 די םון ידאצעגט 90 איבער און —
 — םרױען זיינען טרײד אין ארבײטער

 ארגאגיזירט ניט סערסטענטײיס זײגען
אוטנינסטי־ זעהר אונטע־• ארבײטען און
 באצאדןיט שרעכט װעדען קאנדיציעס, נע

 קע״ םיר שטונדען. יאגגע ארבייטען• און
 כאדינגוגגען די א? זאנען, פאקטיש נען
pc ארבימזע• פרדתז די pw דער 

 ערגמײ ?ײגען איגדוסטריע דו־שס טאם
 די םון צוױיג װעיכען אירגעגד אין װי

יא;ד. אין דא גאדעל־טדײדס
 ארנײטעי דיזע װאס קיײדז^ר, די

 כעסטעז דעם פון זײנען •ראחצירען,
 גע״ װערען און סארט זזעכסטעז און

 םון תאנסוםעדס רײכסטע די םאז־ םאכט
 א כױיז דעריבער, איז, עס אמעריקא.

 פרויען׳ארבײטער דיזע װאס דעם דאנק
 הא־ זײ װאס איגאנױירט, ניט זייגען

 ארבײטס־באדיג־ בעסעיע םיי ניט בעז
 םין סטענדאיד וױידזיש * און גונגען

 איבעד פראצענט 100 אםווײניגסטענס
סקײי. איצםינעז דעש

 די םון באדינגוגגען אוםדגסטיגע די
 האם סרייד דיזען אין פרויעךאיבײטער

 די אױף וױרקו:; דעםאראליזירענדע א
 מעגער ארגאניזירטע די פון קאנדיציעס
 װײי ישע«עך. יזגיאן די אין ארבײטעי

 זײגען םרױען די פון צאהר גרעסטע די
 ׳טװע־ םיר עס װעדט אמאניזירם, ניט
 אנדזארטען.זײע־ צו םענער די פאר רעד
 הא־ זײ װעיכע קאנדיציעס, ױניאן רע

 םאד־ אין אויסגעקעםשט זיך םאר בע;
 באזונ־ יאתרען. יעצטע די םון לויו•

יאחרען, עםיאכע לעצטע די אין דערס
 װערעץ סטיילס די יואס דעם דאנק א

 נע־ באיעבאטים די זײנען איעםאכער,
 די צו ארבײט די איבערגעבעז צו גױגס

 מענע^ארביײ די צו אנשטאט ®דויען
םער.

 צוױײ דעם םון אויסנאנג דעם בײ
 יױ דער צװיעען אנריכיענט יאחרינען

 טען25 דעם באלעבאטים, די און ניאן
 נעמטאנעז ױניאז די איז סענטעםבער,

 דעד־ םון נאר ניט סראברעם, רער סאר
 אויך גאר אנריםענס, נײעם א נרײכעז

 םון ריכםוננ דער אין מריט אגצונעםען
 די ארבײטער. םרויען די מניאניזידעז
 האט ױניאן די װעלכע םאדערוגגען,

 נע־ דעריבער, זײנען, ןורויסגעמטעלם,
ם: וױ וועז מ א ם

 ®ראצענם 5 םרן העמןדונג א )1
וױידז^תס. די איז

זואך. ^שםונדיגע40 א )2
אר״ וואכעז 44 םון גאראנםי א )3
יאהר. םון םאריױוי אין בײם

ױניאן פון אזיסברײםערומ )4
שע*עד. די אין קאגםדאל

 די סון •חנבלעםע די לעןעז it כדי
^רגאניזידטע  ארבײטעד, םרױען ני

 ענעתי־ אן אגגמפיהרט ױגיא; די האט
fpr א פאר אדגאניזא^י^גמ־קאמיײז ־ 

 עם סםרייק. דעם מנא*ר צײם יאמער
W בא• אםת׳ע אן *אױפגעחױבען ײד 

 P® םעסםונגען אזױנע אק אמייז ומנגוע
 מינ&טע רײל? n וױ אתספלואםאציע

 גינדאר־ ה^־עימער ®ירםעס. אוחננױ
 די באזוכם האמח םיידיאד נאניזירכחנ
im םימיגניז, p אין טדווםעז זיײעז 

i סינהם t ז יוניאן, דאר  חאי• וײ זאל מ
n ®יזמארבעםע^ז r n אוםגליקליכע 

סאזגדיציעס.
 ארײנגעבראכם האם באװעגוננ דיזק

־ רייהזס די מאראװײאלינג א נ ר ן ו ! 
געיו׳ח •ױץס זיימנן וזעלכע לעכאםים,

 צו ?אנצעסיעט טנוױסע סאכ^ן nr גד^ט
y(' די v r v m r ir w דעד און אדנ״טער 

 גע׳ןייאפען דערינעד, fvא עפ
 פאר ״עטימו;; נוטע א וצוזד ג^ואחנן

i דער r w< און n מאנפע׳״ענצען 
i געװען גאלענאטיס די דעען r n e i t 

 העכע-וננ פון סאדעדומ די נאכצינענען
 אר• געװ?לט האכען און ,oytrn^n אין

 פראגען, אנדעדע trn אינצי• ניטײדצן
ל, צום וױ י ^ו װאך. ״עטוגדיגע 40 די כי
ד קיאוק ד»ודטאון דעי א״ן m? די  אי

 פיט פא־יכוגדען ע;; vn װעלכע דוסטדי,
״ האט טרײד, דיעד  ע׳־מוטיגט אבע• ז

 דעד םון שא;טר״סאדעמגגען פאכעז צו
 דאס ®יאדױןציע, פון סטאגדאדידדונג

 ׳־יעאמאני- פון דיסטיעאױדט, פון דעכט
rv םון זי״עאז e y r כאי^יענע־ פון און 

 *עאפ״ט^עדלײטע. די פו; מאלט ,ד צען
 צו אנטזאכט איגגאנצען דך האכען וײ

 ;אדא;* א װעגעז ם־אנע די דיסקוטירעץ
ארב״ט. פון ®ע־יאדע טירטער

 ױניאן דער םון נאםיהוגגען רי
 נע• בא״עכאטים די םון א־ױסצוקריגען

 םון היגדכט רעם אין קאגצעסיעס װיסע
 אין דיגען דדעסמאכעד, די אמא;יזידען

ײ און געװאדע;, צודיקגעוױזען גאגצען  נ
 ױניאן די האט קאגםערענץ לעצטעד דעד

 קיין ניטא איו עס אז אײנגעזעחען,
 צו שרים אננעמען װי אױסװעג אנדעד

 קאנטר־ ׳שעדליכע די געגען זיך כאישיצען
 װעל־ באי־עכאטים, די פון פאדעממען

 דעם געפאהר אין גע^״טעלט װאיטען כע
 די בלויז אמאניזאציע. דער פון לעכען

 װײ- אין העכערא; א םון םאדעױנגען
 גע״ נאגגעגעבע; אימאנצען איז דזיטעס
 דער םון םראנע דער װעגען י־יאיען.

 נע־ זײנען ארבײםה־ױאך יפטונדיגער 40
 נעגעךפאדע־ אזעלכע געוואיען םאכט
 אוםםעניאך געװעז איז עס דאס רוגגען,

 פק י^אבלזופע די אדן אננציזסען. ײי
 איז ארבײםער םדויען די ארנאנידרען

פדיהעד. װי געבליבען
באשלא־ דעריבער האט ױניאן די

 צװיג״ צו סםרײק א ארױסצודוםען סען
 איהרע נאכצוגעבען באלעבאטים די ת;

 מד די איצו׳טלאגען אום פאדעדוגגען,
 נאך באלעבאטים. די פון געדםאדערונגען

 באלע־ די זײגען סםרײק טון ױאר א
 דעם אונטער געצװאונגען, נעװען באטים

 צוריק״ סיזאן, ביזי זעהר דעם rq, דרוק
 געגעױפאדערוגגען, זײערע אלע צוציהען

 םעדציג םון םאדערוגגען די נאכצונעבען
 אוץ װאך, דעד דורך ארבײט ׳טםוגדע;

 סאר װאך א דאלאר 3 םון העכעדונג א
 אמבא־ װאס ארבײטער. ױניאן איע

 די ױגיאגיזירען םון סראגע די יאגגט
ט-גע־. ױניא; די האט דרעססאכעד,  ני

 קאנצע- װײטערע אדױסקרמען קעגט
ױיי סיעס,  זיך האבען דיעסכיאכעי די ו

 צאלל געניגענדער א אין אפגערוסען נים
נעזואדען. נערוסעז איז טטדײק דער ריעז

 איז, בארעבאטים די םון אנבאם דעד
 גע־ א:;ע;וםען אײנ^״טיפיג דע.ײבער,

 קא־ סםרײק גענעיאל דער םון װאדען
 אמעסײנער דער פון אויך װי ׳םיטע

 אלע ױניאן. דער םון מיטגלידערישאפט
 איז ססרײס דער אז געפיהלט, האבען
 זעהר און ערפאינ גרױסער א געװען

 געװאונען זיינען ?אנצעסיעס וױכטעע
 פארדאגהעז צו איז דאס און נעװאו־ען.

 קאם־ ארנאניזאציאנס טיכטיגען דעם
 מעהר נאך זײנעז קאנצעסיעס די פײן.

 אסבא־ אין נעצןענדיג איבערראשענד,
 קלאוק דעם אין סריזיס דעם טדאכט

 נעװען איז ױניאן גאנצע די סטרײק.
 אײ; קײן און סעטלמעגט, דעם פאר

 געװארעז אויםנעחויבען גיט איז ?זטימע
נעגען.
 באטראכטען דעריבער סען ױגיאן די

 גרויס םים סםרײס םארגאנגענעם דעם
 םון סטענדארד <זעכערער א שטאלץ.

 פאר געװארעז געװאונען איז וױידזשעס
 םאר װי גוט אזױ ארבײםער, מענער די
ר, םדויעז די ע ט ײ  גע־ איז עס און ^ב

 םאר באזיס םעסטער א גפװארעז ליעט
 אבער ארבײטס־זואר. עטונדעער 40 »

 געלתנען מניאן דער איז דעם, אױסער
 ן האט ײאס מאנט, הויכע די צוברעמנז צו

 ;׳id מאסען גרויסע די ארוםנערינגעלט
 דרעסםאכעד פרויען נינדארגאניזירמע

 ארביײ דיזע םרײד. ק^סםאם דעם אין
 {id ארען1געי אויפגעוועקט זײגען םער

 גע־ וײנען או| גיײכגי^שעקײט גײער
 גארײ נ*הענםער אין געװאיעז בראכט

מ  סטרײק. דעם איז ױניאז רער םים ת
ײך םעגליך גיט איז עס כאםע  אר־ צו ני

 װאו מעיער, גרעמקרצ די גאניזידען
 עהס־ אםםעהרסםען ױערען ארבײטער די
 צװרײטתנס- מנעמי^ער אהן אטירט,1•ל

 דיזע צו װמג דער אכעד איז ארבײם,
 סאר בלײבם עס און אפעו איצס מע«ער

 ארגײג^ רי םארםצוזעצען יתיאז דער
מ חני און אנגעפאננען ש\'\ האט וי ו

קאסא ערנסמען »ז ®אד ןװגרייםעז ייד
 נא״ דער אין ארבײטעױ ®תיען די (1®

נפם•1'צױו ומנגם^ד

 וױ טראכטען n דף לעדענט
געחעריג״

 םיטש־ איעקסאנדער פון דיסקוסיע
 יעקסינג- ,72 ס. « אין חאנדיער

 םיטװמר, סט. טע106 און עװ. ס»ן
אווענמ. אין 8:30 דעןמןסבער, טען8

 װעט פ׳טשאנדיעד ײלעהםאנדער סר.
ר חאררענ׳ער אונזער אין רעשט׳פורען  י

 יעקםיננסאז ,72 ס. • ,item ניסי
o םיטװאר, סט״ טע106 ייון עוו, n 

 רום אין אנענד, 8.3U דע«זסנער, טען8
40tj.

זײן, װעט לעקציע זײן פון ׳טעמע די
 טראכטען צו וױ זיו ״אױסלערנמן צו

 ניט אכער טראכט, יעדערזןר ריכטע״.
 איז dv געהערי;. וױ טראכט יעדערער

 צו װי אויסצולערגען זיך ^װער גיט
 געװיסע דא זײגעז עס ריכםי;. טראכטען

 קען אײנער אזױ וױ װעגען בא^שימטע
 ריכטי״ די צו קוםען צו אױסלערגען זיך
ײד. ״טראכטעז צו און יטליסע גע ל ג

 געםאכט װעלען לעקטשור דיזצר אין
 קע־ װעלכע באמעיקונגען אײגיגע װערען

 יענינע, די צו הילןי גרויס םון זײן נען
 טראכ־ צו װי לערנען זיך וױיען װעיכע

אוםן. ריכטינען דעם אויוי טען
 כייטגי־ידער איזע פאר םרײ אײנטריט

איגטערגע׳שאנאי. אונזער םון

 ארבײטער דער אץ ®#סירונגען
װעלט סאציאלער און

א דר. פון קורס  װעט ודאלםסאן טערעז
 איסט״ אדנזער אין װערען געגעבען

טי סײד ה ױגי ע ם ענ  ,25 ס. פ. צ
ען7 דעם דינסטאג, דעצעםבער. ט

 געבען װעט װאלםםאן טערעזא דר.
 ״פא- איבער לעקציעס דרײ םון קורס א

 סא־ און ארבייטער־ דער אין סירונגען
 סײד א\סט אונזעי אין װעיט״ ציאלער

 איסט 3:30 ,25 ס. .s צענטער, ױניטי
 יעק־ עחטטע די .410 ױם סטריט, טע5

 טען7 דעם דינסטאג, םארקומעז זועט ציע
מד די אװענט. איז 8:30 דעצזזטמןד,  אי

 װע־ נענעבען װעלען לעקציעס צװײ ריגע
 טען21 און טען14 דעם דינסטאנ, רען

 8:30 ,25 ס. פ. אין אויך דעצעמכער,
אין.אװענט.

 פון מיםגלידער םאר פרײ אײנטריט
אינטעתעשאנאל. גזצר1א

מל וײוני*ו ױניפי 8
 פעכרואר, נזען12 דעם אװעגט, ׳טכת

 דעס אין נעבורטסטמג, יינקאלנ׳ס
 אפערא מאגהעטען *ון ז«י טאנץ
חױז.

לעזען צו װאם
שאנגעל״ םינקלעיר׳ם  בעלא־ • און ״דז

ם קינג סי׳ לו  צו בעקװארדס״ .
פרײזען. רעדוצירטע

 אפעריקאנער איבער קורס זײן אין
 רעקא־ האילאװײ םר. האם ליטעראטור

 לעזען זאלען ^רופען די אז מענדירם
 אפ־ און בעקװארד״ ״לוקינג בעאאםי׳ס

 דיזע א:געל״.6״דזל סינקלעיר׳ס טאן
 םון אםיס אין באקומען מען הען ביכער

 צו דעפאדםמענט עדױקײ^אנאל אונזער
פרײזען. רעדוצירטע זעהר

 הונ־ נעװארען פארקויםט זײנען עס
 ״לוקינג םון קאפיעס םויזענטער דערםער

 אננע־ עס האט בעלאםי בעסװארד״.
 בוך דער און .1888 יאהר אין ?&ריבען

 וועלכע אוטאפיא, ער׳טטע די געװען איז
 אן םון םארם דער אין קאםבינירם האט

 וױסענ־ םון םענליכקײםען די ערצעהלוננ
 אלנעםײנעם דעם םיט צוזאםען ׳עאפט

 צײ־ בוך דער סאציאליזם. םון באגריף
 אויסערגעוועהנ־ םים אויס זיך מננט
 ענט־ און פאנטאידע און זשעני ליכער
 אין נעיפיכטע, ליבעס א אויך האלט

ט׳ דער םון *פגעטײלט גאנצען אפ ^ ע עז  ג
םיסיע. יציכער

 בא־ סינקלעיר׳ס אנבאלאנגט װאס
 עס איז דזשאנגעל״ ״די בוך ריהפטעז

 כױט נעװארעז פארגליכען אםט זמהר
 דעם באצוג אין סעבין׳/ מאם׳ס ״אנקעל

 געהאט, האם בוך דער זואס אײנםלוס
 גע״ ארויסגעגעבען עױעט איז ער װען

 אינ־ און פאליטישע די אויף װארען,
 אםע- אײז אנגעלעגנהײטען ^סםר^לע

 ניט ת1מע סײן קען םעז כאטמ ריסא.
 בװ*, דיזעז םון םיםיע דער װעגען םאכעז
 זעהר דערצעהלם אבער דארטען װערט

 דראמאטישע און אינג^רעסאנםע אן
 אי• איז ״דדפאננעל״ ״די ערצצהלונג.
 שסראכען 17 איז נעווארעז בערגעזעצט

 נאנ• דער איבער אנערקענט ױערט ?1א
ט1ו צער  םון ווערס קתסט א אלס עי

םיקציע. רעאאיםםחצער

װע״ םרײגד און טי׳טגלידער אונזעדע
o י1אוי צונױםטרעפען זץ־ גצוױס יעז n 

ש אװענט שבת כאל, רײױגיאן ױניטי  ת
 דער םון זאל טאנץ אין פעכרואר, טען12

 גרופען גאנצצ חױז. א«ערא מאגחעטען
 אװענט דעם פארברײגגען צו •לאנעװען

 םרײנד״ םון ׳עטיפוגג א אין צוזאמען
 צו טאנצענדיג כרודערשאפט, און מאפט

 פאול נאריסטען דעם םיץ טענער די
כענד. װײטםאן

 ליג• םיז אוועגט דעם רעזעדװירט
 שען12 דעם טבת, געבורטסטא;, תאלנ׳ס

 עס אונטעדנעמונג. דיזעד פאר פעכדואר .
 אװנט ׳עעהנער און ;רויסער א זײן װעט י

 דאר־ זיין צו ניט םאי־פעלט ױניטי! איא
טעז.

 װענדט אינפאלמאציע וױיטעדע םא•
 דעפארט־ עדױקײשאנאל אונזער איז זיך

סט־יט. טע16 װעסט 3 מעגם,

שאפ״טשערטאן. ■רעזענםירען
 גרינבערג םון ארבײטער די םיר,

 סטריט, סע27 װעסט 39 ט״טאטינאף, און
 אונזער םרן ארבײט נוטע די אנערקענען
 םײנעלבױם. דײװ ברודער טיטערפאז,

 נע־ זיינען מיר װאס װאכען, 13 די םאר
 אײעק־ ער האט סטרײק, אין שטאנען
 אונזער פאר צײט און פיה םיל געגעבען

 פרעזענ־ און זעהר דאנסען מיר ׳עאפ.
 םיר דײפאנד־פיז. א פים איהם םירען

 נע־ טראגען דאס זאל ער איהם, װינשעץ
 םאר ארבײטעץ וױיטער און. זונמערהײד

 אונזער פון בעסטעז און װאויל דעם
שאפ

גרוס, ב^ודעיריכעץ פיט
ק>זידטע: די

סקאלניק, הערי
סאקס, םאקס

אײזנער, ד.
באס. סאלאםאן

טשערמאן. שאפ ®רעזענטירען
 פרעםיעי םון ארבײטער די פיר,

 שאפ א בײ םארזאםעלט שאפ, רײנקאוט
 פרע־ ױניאן, דער םון אםיס אין מיטיגג

 ברודער שאפ־םשערפאז, דעם זענטירען
ט גאלדשטײן, הײמי  דײםאנד״רינג א פי

 שאפ. ארכײט־םאר׳ן גוסער זײן םאר
 א:־ װײטער װעט ער דאס האפען, מיר
 מיר און ארבײט גוטער זיין פיט געהן

 פרעזענט אוגזער זאל ער אז וױנישען,
געזונטעדהײד. טראנעז

טע די םי :קא
גאלד, װילי
פיײנםאן. סעם

שאפ־טשערמאן. פרעזענטידען
 ״אר דעם םון ארבײטער רי פיר,

 פאנסראוז 27 קראוק־יטאפ, עף״ ענד
 ברודער פרעזענטירען בױקאיז, עװענױ,

 ,9 לאסאל םון מעםבער האםטאן, אראן
 נאלדע- א םיט שאפ־טשערפאן, אונזער

 ארבײט, גוטער זײן םאר װאטש נער
 אונזער םאר געלײסטעט האט ער װאס

 עס זאל ער איהם, װינשען כדר שאפ.
 אויף אויך און געזונטערהײד טראנען
 שאפ, אין ארבײט גוטע טאן ױײטער

גאנצע. אלס ױניאן דער םאר אויך װי
:קאםיטע די
 מאורער אב.

 בעםטערםאן דזש.
 באריטאן ל.

באריגשטײן

די׳ פאר זיד רעניםטױרט הורסעז
 קורסען די ®אר גלײך זיך רעגיםםרירםז
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 ארנײ• דער אץ פראנען נײט
װעלט םאציאלער און טער

 אונזער אין םאסטי דזש. א. ®ון קירס
אודװערסיטעט. ארכײטער

זײ״ םראגען אינטערעסאגטע זעחר
 •tiuri דיסהוטירט װאף חײנטיגע גען
 אננע- װערט װאס קיאס דעם אין רען

ט איבער מאסט דזש* א. םון םיהרט צ״  ״
 סאציא- און ארנײםער דער אין פראגען

 אוירוױנג װאשינגטאן אין װעלט׳/ לער
 11 םדיה, דער אין זונטאג סקול, הײ

*530 רום אין אזײגער,
שטרי״ אײניגע דיסקוטירט האט ער

 מיט פארבינדוננען אמעריקא׳ס םון כען
 וױכטיג־ םון זײנען װעי״כע אויס^אנד,

 ער באװעגונג. ארנײטער דער פאר קײט
 ■אסי־ די אנגעריהרט כאזונדערס האט

 באציאונ־ די און ניקעראמא אין רונגען
 און אסעריקא, מעקסיקא, צװישען גען

 ־VII גערעדט אויך האט ער :יקעראנוא.
 אין ארבייטער די םון סטאטוס דעם :ען
 די װאס שטעלוגג די און פיאיפינעז, די

 לעס־ חגר כינע. צו :עפען גיױס־פעכטע
 דער איבער דיסקוטירט האם טשורער

 שאעכ־ די װירקוגג א פאר װאס :םראגע
 אר־ די פון באדיגנוננען עקאנאסישע טע

 האבען קענען לעגדער יענע איז כײטער
 די אין סטענדארדס ארבײםס די אויף

 קאייסאל יכ1א שטאטען. פאראײניגטע
 דער אין האנט םרײע א האבעז ױעם

 אין ארבײטער די «ון עהסילואםאציע
 קאפי־ אונזערע וועלען לענדצר, יענע

 עס אז געםינעז, װארשײנליך םאליסטען
 צו לױנען בעסער זײ סאר זיך װעט

 און לענדער, יענע איז פאבריסעז עפענען
 ארבײ־ אונטערגעצאהלםע ביליגע, דורך
 ארגאגיזירטע די מים חאנקורירעז טעד

לאנד. אין דא ארבײטער
 םאדגעיזדםצז איז יעקציע דער נאך

 שי־ די צװישעז דיסהוסיע לעבעדיגע א
 םיל זעהר געהאט האבעז װעלכע יער,

 םון לעקציע די שטעלען. צו פראנען
 גמ־ םיל זעהר האט זונםאנ הײנםיגען

 פראב־ באנרײםעץ צו שילער די האלםעז
 דער םאר םאר שםעהען זועלכע לעמען

באװענוננ. איבײטער
 םארטגעזעצט װעלען לעקציעס די
 אין זײנער א 11 זונטאנ, יעדען װערען

 םאר פלאץ זעלבען דעם איז םריה, דער
 איז רס1ק דער װאכען. 9 קוםענדע די

םעסבערס. אונזערע אלע םאר פו־ײ

J. t l IJ1 IJL iXU I UUJ I
 שטוױום געזעלשאפטלינער א

ליטעראטװ אטעױקאנער
 ארכי^טער אונזער אץ געגעבען קורס

 גאכגדטאג 1:80#שכת׳אודווערסיסעט
 #סקוחי - חטי אױחױנג װאשעגטאן

ם »530 ח
 חאלאװײ סר. ווצט שבת קופענדען

 <ײ אטצריהאנער איכער יןורס דין איז
 חאױ דיעז װיליצם דיסקוטירען טעראטור

 עלס1חא אוטאייא;ער» אנרערע און עיס
 סאציא״׳ אין םאראיגטערעסירט זץי חאט

 געווען שױן איו ער װען ■ראביעמען יע
 צוױי וײנע אין םאן, אייטער נא;ץ א

 אלטרױ פראם טרעוועלער ״די כיכער
 נידעל״ עי אװ אי די ״טרו און ריא״

 םערחט נאדעל) א םון אױג דעם (דורך
 אינטערעס* זײן םון אנםאנג רער דך
 דורך כאדײטונג באזונדערע א האבען זיי

 זײנע אזוי וױ ויױיזען זײ װאס דעם,
 גע• אים האבען שטודױמס רעאליסטישע

 כא־ ארבײטער די נאטדאכטען צו פאכט
װעגוגג.

 בלויז ער איז מאן ױנגער א אלס
 אפםאלען אין םאראינטערעסירט געװען

 דעם פון לעבען געזעלשאםטליכען דעם
 שפעטמר באסטאן. אין קלאס רײכערען

 װאו יארס, נױ קײן געקוטען ער איז
 אין םאראינטערעסירט זעהר זיך האט ער
 בא־ ארכײטער דער םון ■ראבלעפען די

 ,1890 ארום יאהרען די אין װעגוגנ,
 זעהר זיך האבען פראבלעטען די װען

 זעהר איז האועלס נעםיחלט. שטארק
 עד״ םיז נעװארען באאײנםלוסט שטארק

בעלאמי. װארד
דיססוטי־ אויך װעט האלאװײ פר.

 םראם נױס# מאריס׳עס װיליאם רען
גאװעד״״.

 לעקטעורען װעט ניגער ש.
בראנקם אץ

 דעצעםבער, םען10 דעם םרייטןונ,
 אי־ כאזואוםסער דער נינער, .s׳ װעט

 ערשםע די האאםען הריטיהער, טעראטור
 אינער דריי, םון סקריע א שון לעק«יע

 טעאםער און ליטערארישע ,אידישע
 אי) אװענד, אין זייגער 8 אום קריםיי״,
 נאס־ 1269 גארדען, םהווער מעסינלי

בדאנהם. ראוד, טאי
 אויפ־ װעט י׳עקציע ערשטער דער אין
 אם9 .*ו — פראגע די װערען נעגומעז
עם קריטיקער?״ ה^ומז םיר דאדםען

 וױכטיגקייט די וועחון ויסקוטירט וועט
 געוױנען לעזער די װאס קריםיה, םון
o סון n, ױעיט א פאר װאס און ov 

׳טריינער. פאר׳ן ח^ט
 פארטנעזעצט ורעילען דיסקוםיעס דיזע

 םריי־ ייוז טען17 דעס «רײםאג, וו׳ניען
o 24 ש»ג nטערעם די דעצעמבער. טען 

 פרי־ םארטען ,םאר׳פידענע זיין װעלען
 צײי׳פען ,אונטער׳פיד דער און טיפ״,

קריטיק״. טעאטער און ליםערארי׳פער
 אלעשסאנ־ װעט סורס נינער׳ס ג*ר

i n שורס א נעגען םים׳פאנדלער no 
o אינער לעשציעם 4 n עקאנאםישעז, 

 *יװיליזאציע׳/ נמ^רנער סון נאזיס
o און n פון ווערען נ^וכנעםאלנם װעט

 ■םיכסל.־ ״סאציארער איבער סורס
ם־טשאנדלער. מר. no אויך ;יע״,

 מעםבערס אלע םאר םריי איינטריט
אינטערנעשאנאל. אונזער פון

 רע־ װעט ■אוער״ ״תשײענט
אעחםמױע וואלוןױאדדרן

 קא־ ברוקװאוד pD קאלהיז װ» א.
 אי־ פאיםדאנ א האלטען װעט לעדזש

 פאוער״ ״דזשײענט םון פראגע דער בער
אוניװערסיטעט. ארבײטער אונזער אין

 גיגאנטישע םון אנטװיקלונג די
 פאררע־ טאנ צו חײנט װערט קראםט

 דריננעגד־ די םון אײנע אלס כענט
 בא־ ארבײטער דער םון יראבלעסען סטע

 גי־ דאס ערװארטעט, װערט עס וועגוננ.
 אויםטאן הײנם װעט קראםט גאנטישע

 מאשינען װאס ראס, איגתסטריע פאר
 הוגדערמ יאהר א פיט אויםגעטאן חאבען

צוריק. .
 װיל באװעגוננ ארבײטער די אױב

 אנטװיקלוננ דער אין דעה א האבען
 •אוער״, ״דזשײנעט םון דירעהציע |1א

 פארבא־ םאראויס אין זיך זי מוז ד*ז
 פראב* די שטודירען דורך דערצו רײטען
לעםע.

 אננע- האט װעלכער סאלהון, דר.
 אינסטיטוט פאוער דזשײעגט א םיהרט

 ברוק־ אין ארבײטער עלעסטרישע די םאר
 פאלשאםע׳ א דורכגעאמכט חאט וואױי,

 אוץ פדאנע, זשד םח שסוזײום נעם
 מיט ארארנזשמענםס םיר םאכען איצט
 האלטמן דעם װעגען זאל ער אז איהם,

סעםבערס. אונזערע םאר פארטראג א
 סיע1דיסק זשד םון פלאץ און צײט די

 צוױיטער א בײ זוערען אנאנסירט װעט
געלעגענהײט.

שאו בעדנאךד
שור עקט  פיפיט• איעקסאגדער םץ י

ער די טגלידער די פאר אנ  פון םי
ל א ק ^ n<. ,סמען דעם מאנםאג 

׳עצעמנער.

אוניווערזיטעס אדכײטער אינטעדנמשאנאל
א ט שיננ א די אױרוױננ װ םסול ו

.530 רום •לײס, אוירװיגג איז םסרים םע16

דעצעםבער. טען4 דעם שכר^
 אפעדיקאנער דער םון שםודױם סאציאלער ״א האלאװײ, עפארי בײטאג, 1ג»:0

ליטעראטור״.
 .,באװעגונג׳ ארבייטער דער אין םראבלעפען ״צײט נאכפיטאנ, 2:30

שפעטער. װערען אנאנסירט װעט לעקטשורעל
 דעצעםבער טען5 דעם זונטאג,

און ארבײטער דער אין םראנע; ״צײט םאסםי, דזש א. םדיה, דער אין 11:00
וועלם״. סאציאלער

ען10 דעם םרײטאג,  ״די נינער, ש. — אװענט איז 8:00 דעצעטבער, ט
ליטעראסור״. אידישער דער םוץ באדײטונג סאציאלע

: עהםטענשאן . ג נ ו ל ײ ט פ א
נראנשם. ראוד, באסטאז ,1268 נארדעז, םקװער נ־עק־נלי

ווערען אנ^ונסירט װעט פאאץ און צייט — שראםט״. ״ניגאגםי׳פע סאאהון, װ. א.
י נעאענענהײט. שפעטערדינער א ני

װאםערם ע15 איסם 7 ,91 לאקאל פון העדק ט ט  םטרי
טאנ,  םיט׳פ־ אאעסםאנדער — אװענט אין 6:00 דעצעמבער, םען6 דעם םאנ

ת׳פאוז״. ״םיינט שאו׳ם נערנארד — אנדאער
טאג, ען13 דעם מאנ טערעםא דר. — אײענט א־ן 6:00 דעצעםבער, ט

 ניאראא״. בײםענדע ,אונזער — װאייםם^ון
ט • ס ײד אי טי ם סם 330 ,410 רום ,25 ם. J צענטער, ױני ע5 אי  םט. ם

אג ט ס נ ען7 דעם די  טערעםא דר. — אווענם איז 8:30 דעצעםבער, ט
, וועאט״ ארבײטער און סאציאאער דער איז ,יאםירונגען — װאאפטאן
ם ע רי א םי ח ם ,72 ס. «. צעגטער, ױני אן ,406 ת ט ננ םי ק ע ע106 און עװ. י  םט. ט

טראכטען צו זין־ ״אערענט — םיטשאנדאער אאעשםאנדער אווענם, אין 8:30
נעחערינ״. ײי

:צענטערס יוניטי
 םטריט. טע6 איסט 326 — ,25 ם. ■. — צעגטער ייניטי איםגדםייד

 םםרים. טע20 איםם 320 — 40 ם. ■. — צענםער ױניםי װײסטסייסערט
. — צענטער יוגיטי האראעם  םם. טע106 און עװ. אעמםיננטאן — 72 ם. .
 עווענױ. אינטערוױיא אח סט. םריםאז — 54 ם. •. — צענםער ױגיםי כראנסם

 םם. םע135 און ■א. בראוז — 43 ס. ■. — צענםער ױניםי נראנסט אאחנר
טי בר^ומוזיא מי סט. םעסםאן און «װ. שריםםאפער — 150 ם. — צענטער י

 םטרים. םע10 נא. 52 ס^ 'לאקאל חעדקװאםערם — פילאדעלסיא
— גרינגערג בערםא — איו!וווענט 7:30 דעצעםבער, םען8 דעם *רייטן^

iFu3'K ט א״ די .v vJjP סי
ט אין 8:80 תג  יראבאעםעז״ .ארבייטער — םאראי ראגערט — או

ם גיסװואר, r א. — איחמם אין 8:00 דעזנעםבער, טען15 און טען8 חן n.
וו:יי .. y.,t — םאסםי

ייי«

 G דעצעפנעד, טען6 דעם פאגטא:,
 איעקסאנדער װעט *װענט, אין אזײגער

 כער־ איבער יעקטשורען פיטשאנדלער
 די פאר דזשאון״ ״סײנט שאו״ס נארד

 זײערע אין 91 י*קאל פון טיטגלידעד
סטריט. טע15 איסט 7 העדקװאטערס,

 די איז װ*כען עטליכע לעצטע די אין
 ליטע־ דצר פון אױםמערקזאםק״ט גאגצע

 צו געװארעז געצויגען װעלט רארישעד
 נאך װאס דעם, דאנק א שאו כעתארד

 דעם אויןי יײסטוננען פון יאהרען לאנגע
 ענדליך עס איז ;עביט, ליטערארישען

 םאר־ האט ער אז געװארען, אנערקענט
 נאבעל־ דעם קריגען םון עהרע די דיגט
 גאנצע די כפעם ליטעראטור. פאי ■רײז
 עםליכע יעצטע די םאר שוין האט װעלט
 איז שאו כערנאיד אז צוגעגעבען, יאהר

 טאה< ניט אויב נרעסטע, די םון אײנער
 לעכט װאס דראמאטומ, גרעסטער דער

 אײג־ ניט זײגען פאנכע טאנ. צו הײנט
 האל־ םילע פילאזאםיע. זײן םיט שטיפיג

 םאר־ װעגעז פײנונגען דינע םון :ים טען
 טוחות די אין אבער םראגען. שידענע

 ניטא, צוױיפעל קײן איז אלע כסעט םון
 און גרעסטע די םון אײגער איז ער דאס

 נעשיכ־ דער אין פינורעז פראמינענטסטע
ליטעראטור. םון טע

דזשאון״ ״סײנט דראפע יעצטע זײן
 -,נאבעי דעם פארדינט איהם פאר האט

 םאראי:־ שטאדק זײנען פילע ארן פרײז
 אט גראדע װארום װיסען צו טערעסירם

 געװאונען איהם פאר האט וועיס דאס
 שא־ אנדערע זײנע װאס אנערקעגוננ, די

ברעננעז. נעתענט ניט האבען פוגגען
 מאכטאנ, סוםענדען םארטראג, זײז אין

 דיזע אויםנעהמעז םיטשאגדלער מר. װעם
 א װערען געמאכם וועט עס פראנע.
 םון םילאזאפיע די אנאליזירען צו םארזוך

 אויסנעאר־ ותרם דאס װי שאו, בערנארד
 צר אום דדאםזנז, אנחןרע זײנע אץ בײט

 װאס געדאנק ספעציעלען דעם אגוױיזען
 זוערק װיכטעמ אזא דזשאוך סט.״ םאכט

ליטעראטור. דער אין
מעט־ אלע םאר ערײ איז אײגטריט

אינטעתעשאנאל. אונזער פון בעדס

 םאציאלען אין טאקט^ה נײע
קאנםליקט

ױם, רם סימפאז  הערי פון רעדאקמי
ג םאמאס. נארם«ן און לײדלער ו

 זאך יעדע װען עפאכע, דיזער אין
 אויך ׳טוזעז בײםעז, אײן אין זיך האלט

 קאיי־ םיז נעגנער און אנהענגער די
 פאזיציעס זײערע בײםען אםט םאליזם

 אטאקע. םון םארמען נייע אננעהטען pא
 צוזאסמננצטרא־ זיך חאבעז לעצםענס

 אנהעננער ארבײטער, און סיהרער םעז
pd קיא־ דעם אין צד אדבײטער׳ם דעם 

 איצ־ די באםראכט חאבען pא םענקאםוי
 אוץ אױםגענומען זײנען עם לאנע. םיגע

 דריננענדסםע די געװארען דיססוטירט
 אנט־ די בײשפיל, צום װי םראנען, צײם
 איםפע־ מאדערנעם דעם םון ננ1וױקל

 און באנקען, ארבײטער פון ריאליזם,
 םון ארויסנאבע די ױניאנס. קאםיאני

 אונ־ סימפאזױם, דיזעז םון רעקארד דעם
 סאציא־ אין טאקטיק ״גײמ גאםען םערן

 ברײ־ א האבעז דארף קאגםליקסען״ לע
אסיל■ טעז

 באקומעז פען קען אויסגאבע דיזע
 דעפארם־ צדױחײשאנאל נזער1א אין

 רע־ צו סםריט, טע16 װעסט 3 מענט,
®רײזען. דוצירטע
 פעפבערס אונזערע אלע ראטען מיר

 װײל בוך, אזא סיט זיך באזארגען צו
 דעם אין ניצליך געםינען עס עלען11 זײ

 איץ ®ראבלעמעז ארבײטער po דױם1שם
אוניװערזיטעט. ארבײטער אתזער

 טעטיגקײט עדױקיישאנאל ־
פילאדעלפיע אין

 אפגעה«לטען איז םיטװאך לעצטען
 עדױסײשאנאל םון םיםיגג א געװארען
 מאכער דרעס און װײסם די םון קאםיטע

 ושם םים צוזאמען ,50 לא<ןאל ױניאן,
 קםאכער1קלא די םח באארד דזשאינם

 צוזאמענ״ איז dv און םילאדעלםיע אין
ט א געװאדעז נעשםעלט שאינ  עדמקײ• ת

 םצ־ די אגםיהרען צו סאםיםע שאנאל
םילאדעלפיע. אץ טיגהײט

 בײ איז בילדונג פון פראגראם א
 ארז געװארעו דיסקוטירם מיםינג דעם
 גע־ אננענוםען ענםוזיאזם נרויס מיט

 נע־ אויסנעארבײט זײנעז עס װארען.
 דערנרײכעז צו אזוי װי פלענער װארעז

 באקענעז םיטגלידערשאםט, נרויסע די
 פרא־ עדױקײשאנעל אונזער םיט זײ

שטיצע. זײער געוױנען און גראם
 עדיױ דזשאינט pc פיטגלידער די

:םאלגט זוי זיינעז קאםיםע קײשאנאל
 א. ;םשערמאן רובינשטײן, מיני

ײ סאהן, בען סעקרעטאר; בלופפילד,  אי
 פינץ, בעקי פאדאלסקי, י. אראנסקי, דא

נאיען. בעסי
 באארד דזשאינט pc םארטרעטער די

:זײנען קלאוקאמכער די פין
 קא־ פערי אװיץ, יעקב שטײן, בעקי

רעצקי.
 אנ־ איז יןאהן מ. פאניא שװעסטער

פיטיננ. דיזען בײ נעװען װעזענד

מענשען שװאכע
אבםיחר-מיטלען עטארקע פון א• זיך שרעקען וועיכע

נעחםען זאלען

ם ק א ל ם- ק ןן
קאנםעסטור טהײערער א וױ טעם אץ געשמאק
 קרעםסען אחן נאםירליך און געיאםען וױרקם עקם־לאקם

אלעםען. נײ כאליבם אזױ עם איז דערפאר שםעחוען, און
נרױם. און קלײן

4 סטארס. רראג אאע אין נאשם. א סענט 60 און 25 0
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 דרעססאכער נאארד עקז. פה מרכט
ארדט יאהו 8 מ,$ו ל«קו*ל יוניאן,
ען כ ע ענ *•ג װטרען ( ש#ן דעם *ו גע «ינםט*יײ טינג, י אג טי ט ט ח ע אנ ט, ד װענ * 

ען18 דעם װעםבער, ט ץ ,1926 נא חאל. װעכסטער א

שולױס פון סעקרעטטי י,6םג1■« ח

 פין נאריכט a דא יייר גינעו פיר
i n פון פרבייט i n װ עקזמוטיװ א א  נ
.1926 גפװעםנעי ניז 1926 נאוועסנער »ן

 ipnia צו אינער נעחען סיר איידער
 קיין t» אנציעען, סיר װייען נאריכט,

pivoipptpp אונזעו פזן >gP6> נע־ חאם 
 טװערינסײ־ םיל אזױ אינעוזווקוטעז חאט
 עקזעהוטױו *רויםגעחענדע די װי םען

גאארד.
 איבער• יאחר יעצטען חאנען םיר װען
 ניט אס1 איז םייכםען אונזערע נענוסען

 דער םון כײם נעװעהג״יכער א נעײען
 פײערע •» זעהי 1נא אדםיניסטראציע,

אויפגאבע. אויסעמעװעהנייכע ארן
 די לײזעז כעדארםט חאנען טיר

pooipiic ,די אויםנויען פראכלעםען 
 נעפונען האנען םיר װעילכע אתאניזאציע

 אינעמי- דער נאד צינראמז איננאנזוען
 אננעהאיטעז האט וועילכע מלחםח, כער

מיאנאטען. םייע
םאשי־ נאנ«ע די נעשונען האנען םיר

 צונרא־ » 118יגט.כא8תש דער פון נערי
 רואי־ א לאנע םינאנאיעלע די און .כענע

 נע־ איז ׳פעפער ױניאן צאהל די נירטע.
 האט צייםענװייז טאנ. צו טאג םין םאיע[

 איננאנצען איז יאגע די *ז נעדובט זין־
האשנונגםלאז.

געזונ• זיינען ױניאן־םטאנדארדס די
 יםציילין1 די נעפאיען, פרייזען די קעז,
 םארניכטעט איננאנצען יפעפער די אין
o םים אוז n נע- םעםכערם צאהל די איז 

ptfao ׳שע־ צאהל די װי ׳עםארקער נאן־ 
 ביזנעס־אנענטען, צאל נרויםע א פער.

 געיעגענ* םאר׳פגדענע ני' הא«ז װעלמ
 דער צו ל8<אי זײן צו נע׳טװארען חײטען
 האבען אום׳פםענדען, איע אונםקר ױניאן

 נעפאר ;אך פאסטענם, זייערע פאר?אזען
 ארייננע־ איז *דםיניסטדאציע נײע די

אםים. איז קומען
 תשאינט םון צו׳פטאנד דיזען צוליב

 נאארד עפזעתוםיװ אונזער איז באארד
 איחר אװצפצונענצן גצצויאונגצן גציוצז
i צו מעזזר ענערניע גאנצע n אין ארבײט 

i צו װי באארד דזשאינט n אין ארבייט 
 אגעםרעגגען נעםוזט חאבען טיר יאהאל.

ת  ארנאניזאציע די אויםצובויעז כחות א
דעםאראליזאציע. םון זי ראטעוועז צו אוז

 אונזער םיז 1באגדי א נעבען צו אום
 די סארנ^ייכען צו נויםינ איז ארבייט

 ױכיאן אונזער וואם ׳פעפער יוניאז צאחר
 אינערילי־ דעם געםאר טאנםרא^ירם חאט
 האבען םיר ויאם «אה< דער צו האמוי כען

האמוי. אינעריליבען רעם נאר נעםונען
 רעקאררס די נאכנעזוכט האבעז םיר

 האבען לײבאר אוז באארד ת׳טאינט םון
 םון באריבט םולעז סייז נעםונעז ניט םיר

 דרעס דער איז ׳פעפער ױניאז צאחי די
יאהר. 3 לעצםע די םאר אינחםטריע

 םיר ײאס באריכט, אײנצינען דעם
,1925 דזשולאי פון איז נעפונען וזאבען

 נאכדעםי װאכען פאר א געווען איז דאס
ער חןר וײ מינ ע  צױ זיך חאט י1סאט אינ

ר פלאסערט.  צאחי די אן גיט נאריבט ת
 און 966 אפיס חויפט אין ׳פעפער ױגיאן

 װאט ,103 יארס נױ ארום נרזנטיועם די
 <ויט׳ן םארמאגט סיר תאנען צוזאטען
׳טעפער. 1069 רעפארם
 באריכט v נעפונען אויך חאנעז סיר

 צאה< די ,1926 אפטאכער, טען10 פון
 דארט װערט אפיס חויפט אין ׳פעפער

 נױ ארום ברענם׳פעם די ^33 אגנענעבען
 דערמאנט, ניט איננאנצען װערען יארפ

 אייג- קיינע אן ניט ניט באריכט דיזער
צעוהײטען.

 צוזאםעננעקייכען דארום האבען סיר
 װעלכע ׳פעפער ע“א־ די םון רעקארדם די

 םון ױניאן דער פון ארויסנעפאיען זיינען
 רעצעםבער ענדע ביז 1925 יױי, ער׳עטען

 צאה< די- אז נעפונען האנען םיר און
 ■עריאר׳! דיזער םאר ׳פעיער רילארע:ע8פ

 ׳פעפער נייע צאה< די און 357 באטרעפט
ט דערזע^בער םאר  װי םעהר ניט איז צ״
 האם ױניאן די אז װייזט, דאם װאס ,134
 223 ארען5םאר קאםוי םון צייט דער דורך

׳טעפער.
זיי־ ארנאניזירםע ניי צאה< דער םון

 דער םוז נעװארען ארנאגיזירט 67 נען
אדםיניםטראציע. נײער

 אין אז באװאוסט, איעמען איז עס
 ׳פע• םי< נעהעז אינדוםטריע דרעםם דער
 און יאהר יעדעז ביזנעם םון ארוים פער
 ױניאן דער םאר נויטינ דארום איז עם
 ניט אום ארנאניזאציאגס־ארבייט םאן צו
 קאנטראיו. דעם אינגאנצען פארלירען צו

 םאר־ ניט ױניאן די האט פיינםא^ אנער
 טא־ פאר א אין ׳פעפער אזויםייל ילוירזן

צײס. נאם
 דער םאר ױניאן די האט 1924 איז
 ׳שע• 145 פאר^וירעז פעריאחן זעלכער

 אין םאריוםט דער אז םײנם דאם ■ער,
 212 איז יאהר יעצטען םיט םארגליױ

װעניגער. ׳פעפער
 נעװעז זיכער װא?ט םארלוםט דיזער

 נים םאנגען טיר זוען נרעםער םייל נאך
 דרײװ ארנאניזאציאנם נרויםען דעם אן

.1926 יאנואר, אין
 צו הײנם שעפער ױניאן צאה< די

.1022 איז טאנ
 האבען םיר װאם ׳פעפער צאהיל די

.623 איז יאהר םאר׳ן ארנאניזירט
 ױניאן צאוז^ די איז עם נרויס ־וױ
 איז םארי׳ארען האכען סיר וועלכע זמפער

 נע־ םעםכערם po םאריוסם רער אכער
 האבעז טיר װען נרעםער. םײו נאך ווען

 הא• אדמיניסטראציע די איבערנעטנתן
 םעטבערם 4700 אז נעםוכעז םיר נעז

 ט׳האם ילאפאל, פון ארויםנעםאילען זײנעז
 םיטואציע. האםנוננםלאזע א אויםנעשופט

 נע- אין אשילו אז אםת, סיאיז כאט׳פ
 ^א־ אונזער םארלירט צייטען װעהנליכע

 און יאחר א טעםנערם הונדערם 25 סאל
 אר״ן קוםעז צאל ד־זעלבע אוםנעםעהר

לא־ א װען אבער מעמבערם נײע אלס

סמועממר א צו כױזזעל חײםישעו »פון
דרוק bis איבערגעגענען

קארלין אב. פזן

 אויפ׳ן שםעדםעל^ אין אונז בײ
 1אי נייטאנ, פצויםםער, אפענען מארע
ל אין צײם םעריב \  םיט געפאנט האט ש
 נױ־ אין םטרייפ מאמר קלאוס אייער
 צײטומס• און נריף צײטוננען, יאר^

 אונזערע פאמיספן האבעז אויסטניטצן
וזארץ. אונזער און אוינצן חצכ̂ג

 יר םיין !פלוצלוננ !םיינער נאט
 פון חבר, ױמנט םיין פרײנה נאנט

 גיט יאהר 20 טוין חאנ איד יתסצן
eivnn, נים יאחר 20 כ׳חאב ײעםעז 
מחן,  דעם װענען נע׳פריבעז אונז האט מ
יארק. גױ א»ן םםוץיפ

 קיײ א םיט נעוזען, כחור׳ל יוננ א
 שפרא־ נאר־װאם כדס אח פגים יאכוײנצז

 הארצינער, אזא װאנצעלאך. צענדע
mu נ׳ד ליבאאמר אוא און נעמרײער 
 מגאננצן. װאסער און םיחד־ אין ותן.

 אידי• א פאר ביבליאםעס, א םאר —
jwr אי געלצרצנם .ב»ד״, אדכײנמר 

צוױיםצן. חנם אין יך,1
 דײן וואלד »ין •m ימר »ט .

אן סלינגט פול זייק «םים^  דו וױ נ
DOTvn װאלסם מרעדט, איזס dx'n

 קאזא־ און .דאאנדארצז ריווראטאלט
m in פידםרײ־ נעתענט פול דאס

מ י w• מ

*!״1אוי ,׳פטעהט :װעקט דאפ אל׳ז
 גע־ כ׳האב אמעריקא. אין ביזט

 א נעװארען שוין ביזט דו אז דענפט
 קא־ א עהםוצואטאםאד, אן .בורז׳פוי״,
אזוינס? צו סוםםםו װי אבער פיםאציםם.

אל״ דײן םיר צו זאנט — זעחסט, —
 אויך איז אםעריהא איז — םאטער, טער
 טײן דאך פ«םט דו נוט. אלעםעו גיט

 דאם נשםח נאצדענע ם׳ארא ניםפצען,
 טאטצן אצטען דעם נעבעך קען איז,

 ניט םענט סײן מוכ ױם אויוי אםיצו
׳שיסען.
 ארױס• ער האט ווערםער צעצםע די

 וועוד א םים זיםץ, טיםען א סיט נעזאנם
 בא־ יזאב איו איז קרעמ• טאנדינען
בריװ. א שרייבען דיר שלאםען
 אן םון געסוםען וואם נאר בין איך

 חאב םםרייק א צוליב שטאדם. אנדער
 נאך און אדבייט, טײן םארצאחנן איד

טורםע. אין חדשים זעסם נעז«םעז
 טא־ דיין שױן םיר האט דיר פת י
ת  נלי־ .אנמריסאנער דײנע רערצעחצט, נ

קען״.
ריי דײנע גאך איט  טאטצן צום נ

 זיד ארגאניזירם שוחנסטצר, דיין צו און
 רעוואיוציאנערער ״א איצם ערשט דארט

 םיד. עט וואמחנרט ...“סצאס אדבייםער
 חאט איצם? ניז קאמ• אייער איו װאו
ױ נײ "־־־  אג־ אםעריפא אין אי

pw אדבייםער  |fM9iP וון 
יןןחרען. 'ל1

 כסעם ^וײט חחמים 6 אין טאר^ירט סאל
ו צו ער קען מעםבערס טויזענד 5 ט זי  ל

ױ קוסען ו •ו םןןרמסט. אזא פון גי
 מיר ח*בען םיח שװערער גאנץ םיט

ן דאס אפגעמטעילט ע  אונזער םון »י
 צוריסגע• נאך דעחװ און םעםנעחןןיי

 פארלא• די פון טויזענד 4 כמעט וױנען
מעמבערס. רענע

 <א־ אונזער ײאס מעמבערס צאחיל די
 רע־ אונזערע ילויט איצט םארמאגט

 דער םון רעקארדס די אױך װי קארדם
.10,420 באטרעםט אינטערנעיעאנאיל

מיטיעען. כרענטש
 זײנען םיטינגען ברענטש אונזערע

 מעם־ טויזענטער םון געװארען באזוכט
 םרעהיליכע און נײע א איז דאס בערם.

 אילע די םון ניאן.1י אונזער אין ערשײנונג
 םארמא־ מיר װאס מעםבערס טױזענדער

 מעהד ניט געװארען געזאסעלט איז גען
 גאנצען םאר׳ן ^טראןי דא<אר 1,671 װי

 איז סומע דיזער םון טײיל א און יאהר
 בא־ די װען געװארען צורייןגעצאהילט

 פױטינגען 2 באזוכט האבעז שטראםטע
 בא־ דאס קװארטאל. צװײטעז דעם אויןי

 אונזערע םון פראצענט 90 אז װײזט,
 אין מיטינגען די באזוכען םיטגילידער

 פין בא״שייסע די אין אנטײיל נעהמען
<אק»יל.
 אונזערע מיט ׳טטא^צירען מיר
 װעיכע ברענט׳עעס שפרעכענדע עננילי׳ט
 די ספעציעל םאראיגטערעסירט האבעז

 װעילי־ עילעמענטען שפרעכענדע עגג<ישע
 םארנאנ־ אינגאנצען מאל אילע זײנען כע

געװען. לעסיגט
 ברענטיש־מײ דיזע םרץ רעווילטאט אילס
 םרעכענדע^נליש-ש די װערען טיגגען

 םאקט דער צײגט דאס אקטיװ, םעםבערס
 היסטאריע דער אין <vu עחטטען צום אז
 ער־ זײ םון 2 זיינען ױניאן אונזער םיז

 סא־ עלעקעאן דער אין געװארעז וועהלט
 עקזע־ נײער דער אין אײנעד און מיטע

באארד. קוטיװ
ױגיאנס. אנדערע פאר הילפע

 דעם אנדײטען איצט װיילען םיר
 האט ילאקאל אונזער װאס אנטײל גרויסען
 דעױ םון העםםע גרויסע די אין געטםען

אינדוסםריע. נידעל
 ער־ ו*ר געװען איז לאקאק אונזער

 הא:ד ברודער 8 אויםצושטרעסען שטער
 װען םאריערס די הילםע דערילאנגען איז

 םאראײגיגט זיך תאבען שונאים זײערע
 בראװען און גרויסען דעם צוצוברעכען

 אװעק־ זײ האבען םיר פאריער־סטרײק.
 אחוץ און קאסע גאגצע אונזער נעגעבען

צױ בענק. די אין הלואות געשאםען דעם,

 מיט געחאלםען זײ מיר חאבעז זאמען
 געהאי־ האט דאס דאילאר. טויזענט 103
זינ. זײער ברענגען םען

אונ״ װאס אנצײנען אויך זויילען םיר
 די העלפען צו געטאן האט לאהאל זער

קאמף. זײער אין קילאוקםאכער
 בײגעשטיײ האבעז דרעסמאכער די

 א דאלאר. טויזענט חונדערט ארום ערט
 טעקס דאלאר 20 דעם םון איז דעם חוץ

 םון מעמבערס די םון געװארען געזאםעילט
 דיזער םון דאיל. 161,446 — 22 ילאקאל

 ארײנגעקומען דאילאר 66,260 איז סוטע
סט. טע21 װעסט 16 אפים, אוגזער דורך

בײגעשטײ־ אויר האט לאקאיל אונזער
 גיזא-8ארג די אין טײל גרעסטע די ערט

 דזשאינט דער םון קאמפײנס ציאנס
 אזוי װאלונטירען צושטעלענדיג באארד

געילד. װי נוט
 רבײטער8 די נעלערענט האבען םיר

 ארגא־ קעגען זאיל אינדוסטריע די אום ז8
 םון רבײטער8 די רםען8ד װערען ניזירט

 שװערע דיזע זיך אויו* נעפיעז ^טעפער די
 נים־יױ די צו געהן מוזען זײ בע.8אויפנ

 ארגא־ צו זיך זײ רוםען אוץ ^עפער ניאן
 געםאז ניט קען ארבײט 8ז8 װײל ניזירן,
 ארגאגײזערס םראםעסיאנעילע פון װערען

זײן. נים זאל צאהל זײער גרויס װי
 נעװען װאלטען מיר ז8 גלויבען מיר

 סײ רעזולטאטען, בעפערע םיל דערגרײכט
 4צאהי דער אין סײ יטעפער צאהל דער אין

 :י•8ארג דער ניט װען מעמבערס, נײע
 בערם,8דזש די צװײטען בונד זירטער
 טטע.8בע געװעזענע און קטארס8קאנטו*
 זײערע אין יעס8 געטאן האבען װעילכע
קאמפײן. אונזער צױטטערען צו כוחות
 ױניאז אונזער האט צײט לעצטע די

 דעם העלםען צו כחות לע8 קאנצענטרירט
 דיזען אויף הלאוקםאכער. די םון תאפף

 האםנונ־ אוגזערע לע8 םיר לעגען סטרײק
 װעט סטרײק םון אויסגאגג דער װײל גען,

 דרעס־ די םון צוקונפט דער אויף וױדקןנן
 דארוכ האט זימערמאן ברודער מאכער.

 און דעפארטםענט דרעם דעם פארלאזען
 םאר׳ן צײט גאנצע זײן אװעסגעגעבעז

 אויך געטאן האט דאסזעלבע סםרײק.
סעהרעטאר. דער

 וױ שנע< אזוי אז ?יכער זײנען סיר
 װעט סלאוקכאכער די םון סטרײס דער
 םון קרעםסען לע8 װעלען ענדיגען זיו

 װערען קאגצענטרירט באארד דזשאינט
 8 קריגען דרעסמאכעד די העלפען צו

 אי:- דרעס דער איבער האנטראל םולע
 הילםע דער מיט אז האםען מיר דוסטריע,

 מיר װעלען םעמבעריפים גרויפער דער פון
'רעזויםאטען. געװינשטע די דערגרײכען

װאך). קומעגדע (פארטזעצונג

ר איד עזינני פארפי״ ״װארסערס דער פון ר
!״נערעכטיגקײט״ רעדאקציע װערטע

 םארעםענטליכעז צו אייך בעט איך
בריװעל: םאגלענדע דאס

 דױס קיין האב איך װאס אילײז דאס
 צײט, יאהר 8 איבער י8ם געצאהלט ניט
 םאר זוכט8ב םיטינגם רטײ8פ קײגע און
 איבערצײגש, טעז8מאנ 9־8 ילעצטע די
 סײן פאר מעהר ניט זיך רעכען איך ז8

 פארטײ״, ״װאירקערס דער םון ליד4מיט
 ר-8ם צו געוױסען םײן םיר צװינגט דאך

 דער םון ציע8רעזיגנ מײן מםענטליכען
 כער8מ דרעס און הלאוס די כדי פארטײ,

איבערצײגט, בין איו ז8 װיסעז, זאילען

 אײן אין האלטען פון טאקטיה די דאס
 װאם ױגיאךםיהרער יערען באשמוצען

 דעד פון פאליסעס די אין ניט גלויבם
 זײן אשילו ער טעג פארטײ׳/ ״װאירהערס

 קעמםער ארבײטער אױסגעםרובירטער 8
 שטײנער 8 װי יאהרעז, און יאהרען פאר

 ^עדליך זעהר איז — ן,8זיגפ פרעזידענט
ױניאן. דער ר8פ

 און געאײניגטע 8 ר8ם האפנונג םיט
יוגיאן, שטאיקע

םײנשטײן, יצחק
ר8בא דזשאינט םון אײדזשענט ביזנעס  )י

.5845 נומ. לעדזש. ,35 ל8אאה מעמבער

 םוילען אין אונז בײ דאך, װײסט
 ניט סתם איז יציטע אין שילעכט. איז

 אז מיר, הערעז רוסלאנד םון און גוט,
 םוי־ גאר אילץ ניט איז דארטען אויך

געלדיג.^
 דער איז שטעדטעלע אין אונז בײ
 גרוי־ א אין װי טרוקעז אזױ גיט ילעבען

 נױ אין אײד בײ װי אדער שטאדט, סער
 רי שטאיל, און אײזען שטײז, יארס.

 מ׳שטײט ז8 אונז בײ הײזער. די םען,8ג
 פײגעלאך זינגען םריה דער איז אויח
 פון שפריגגען זײ םענםטער, די ארום
 איז זון די צוױיטען. אוים׳ן בוים אײן

 8 םי-ט באגלײט שטענדיג זוארימע, 8
 דײן תםיד איז אופט די וױגטעלע. סיהא

 זיך שלענגעלט טײכעל דער םריש. און
ט *בי> שטיל. כ  טײ־ דער זיר צוזיננט ני

 באציהט און אבנה דער אנטקעגען כע^
*נצאגץ. זילבער א םיט זיך

 שירןען ניט דיר איך סען זאך סײן
 דײןאיצ־ אין דיר העלםן אםעריקע, איז

 סטרײק. איצםינען דעם אין נויט, טיגער
 איך װאיט נעהנטער, געווען דאס װאיט

 גארטען, גלח׳ם אין ארײן נאכט בײ
 און ביומעז דויטע און װײםע אנגעריםען

 װאלט ריח דער אוחנקגעשיפם. דיר זײ
הארץ. דײז דערקװיקט זיכער

םא־8 דײז אפיט נאר איך, נאר נים
 װאם רב׳ס, חנם יענמל געליבטע, ליגע
 יאחר, אכצעחז םון טאכמער א שויז דואט

 דו זאגט, זי געסאן. אויף דאס וואאט
 איחר צלוםען. חאבען *יב זעחר םאעגםם

 וואאט פריידע^ מאכםער, שעחנע ױננ^
 גאר• תצח׳ס איז סימגצנאננצן םיר כדמ
 באד w נעח גאר בצוםע?. נ«ד םין
מד םעו  \ועל• ס׳וחנס יםשז. אי
וועחנן..• צזמוײקצנם וועם ס מץ, ױמנם פײיחנר ״דייפ ׳פי̂י •

 פארשטעהען מיר חבר. ױנענט םרײנד,
 און בעםערען א רעדםט ווערטער. רײנע

 דורף דא... םיר װי איריש שעהנערען א
 אונזער רא זיך האט יאהרען טצווםה רי

 און רוםישט םאר םארדײטשט, איריש
 אםערי- פאר די אםילו פוילישט. םאר

 םאר־ רערםט, דו װאם װערטער קאגער
 זא־ םאראן איז דא אויך. מיר שטעהן

ו האט װאס שנײרער, דער װעל י  נאך ז
 אין אומנעקעהרט טלחמה דער פאר

 היינטינען ביז נאר בענקט און שםעדטעל
 אמע־ נייע די אוז מלחםה די װאם טאנ

 שײער איהם םאכען ,סװאטא״ ריסאגער
 אםעריהא אין אםאל נאר אונסענלין־ און
 געװען אטעריקא אץ איז ער סוטען, צו
 זאנם האט, ער איערייטאר. קלאולם א

 געארבייט. שאפ איין אין דיר םיט ער,
 םון נעהערט האם ער װען איצט, אבעי'
 װאם נ*ט, עד ראנסט סשרייה, אייער

הײם... דער אין זיצען נעבליבעז איז ער
 דארט מוז — ער זאנט — אי, —

ן קלאושם ביי שלעבט זיין איצט
 חבר׳■ ױנענד אונזער םון נאםען אין
 א םיר שרייב דיר איך בעט שאםט

 דא איז לעבען טײן ווערםער. «אר
זײן\ צו טסנא גיט נאר אויך

 כײ איז חבר, ױנענט םייעךער חיינט,
 כ׳וועל נאר צייט... אנרער אן נאר אונז
 אן אויוי ווארםען נ׳וועל שרײבען, ניט

 חפפענוננ דער טיט דיר, םון ענםפער
 ארי• בשלום מייז ביזטו םטרייס חגם אז

 פארדינען װײםעד זועםטו מתעהוםען,
 װעלמד טאטצן, פרעםעז דײן שיקצן און

 גאם בעם און שול אין טענ גאנצע זיצט
דיר.״ פאד

־.L חנר, יומנט דיין

ז
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ת םון ארויף, באמ י י  זפנד דיטע; נ
 פאר• נעצוינע) ןיך חאנצן װענ, רינען

 דזר פאלינעם. םים נושןם שטויבטע
 םאלינצס צ״טיגן די פון ריח שארפער

 נפנסי• חייםען דעם אין נעטריםט האם
טאנ.

 נעפטעםט גפספפצט, חאם ווענ דער
 די גמםריבען חאם זון די און היץ, םיט

 6 כושעם. די צוזישען שאנתט־לאך
 אװעתנע־ חאט םטעזשסע םארװאסםענע

 נעפאל־ זיך וועג, שםויניגען פון םיחרט
 צוױשעז גראז, הויכען צװישען דעװעם

נוימער.
 * אין נעבלאגדזשעט האט ם׳אויג

 אויף נעצוינען זיך האם װאם רחבת,
 לויםענ־ שםאל א אויף נעםאלען סיילע;;

 נ׳ד זיך חאט זון די װאו <ואסעד, דינ
נלאז. צופהאםען םון םינהר סים׳ן םונסט

 םרויען נאפעטע זיינען איינצינװייז
 די שאנאנדערנעלאזט װאסער, םון ארוים

 שטיק־ םיט שםייםע, םרישע, און צעפ
 נלידער, די םון בוינ יעדען אין זון לאן■
טריט דער לאנקע. דער מים נעיאזם זיך
 װיײ א — כוינ דער אוטבאהאלםען, —

אױםנעהונגערטע׳־. »ן כער,
 זון, דער אויןי צוליינם זיך האבען זײ

 זייםן, די פלײצעם, די אונטערנעשםערט
 אי; ■נים׳ער די נעװיקעיט בייכער, די
 נעכא־ דזאט זון די און האר נאסע רי

 נע־ די איי;לינעז. נעלאזט נ״טט הע;,
 1געשלאכטע געבויגעז, זיך האבען יענהען

 אין נעדרעהט זיך האבען הענט די און
נעשיפעם• נראז,

 הריש־ א חרכזיכטינע, א לוםט די
 רויש דעם םיטנענראכט האם טאלענע,

טריט. פון
:אפגערופע; זיך האט םאניע

!נעהט םען —
I נישם געהם קייגעך —
!געהוטען עמיצער װאלט הלואי—
אנטראשע;! עדשטע די װאיםטו —
!איך נישם —

נעטאן, הוינ א זיך םאניע.<זאם
 נאקעט־ אײנענער דער םיט נעשעמט זין־

קליידעל• א אריבערנעװארםמן און ?״ט
!םאנםבילען אהן נודנע —
!נייעס א —

װייבלאף שעהנע רר״ םיר זיינעז—
 1אי נעטאן ציה א זיך אםתר האם —

 אױסנןגשלא־ אויסנערוהטע, נדאז םיםען
 שעהנ־ אונזער דארןי ווער און םענע
 דער־ טאן צו אן םען הויבט װאם ׳4 קיים
טאנםבילען? אהן העפ אזא אין טיט

סאניעצ שולד, אומער —
נע־ נעסען, םען דארןי ם׳לעבען —

 םרוי א ווען זעלטען נענעל. די םיט םען
 צו זץ־ שדכנם זואם מאן, דעם װיל

 נעםם שטארקער. איז םאן דער איהד,
 זאל םען װיל פרױ די און םרוי די ער
 װי פונקט נישט, זיך װערט ;עמען, זי
םײגעל. און חױת צװישען סאםהע א

סא־ נעענטפערם. נישם האם קיינער
 דאם נײפם .אויםנעצוינען. זיך האם ניע

 חאט היץ די זאנען. געװאלט זי האט
צוננ, דער איבער מוח, איבער׳ן נעשװעבט

או און  האס אױגמן פארזשסורצטצ די פ
 משפיגען םליג, נאלדענע א נעדויים זיך

ע די סיט  ו> ev7W יאותצפ, װ״נ
 חאט נלויש״ט רער אין און פאנװץס

 W אײנגערויסט, נופלאטצרג^ שד׳ל א
ם שייס«ר דער »טארשערער, רןר מ  ו

 איז סענשזנן. צװישען חערשןן שטענדיג
 און אםתד אנארניססשצ. אן נעווזן ד

מ םאצי«ליססק«ס, — סאניע  דרײ א
ו האבען י  tvs און באפע;, נצלאוט ז
 טען פרײחײם, רצר «ױס זיך װערנט
 קוסען װאס סעגער, רי אויוי װארט
זונםאנ. א אױח ארוים

 םיט נעתמגנען האט נאבםיטאג דע׳־
 האט רחבת די שטילקייט, חייסער

 פריש״ סיט נענלענדעט אויםגעציטערם,
ך, די px טאל מן  ז״נעז װאס שאטזזנ

 נושעס, די צװישען נאהאלטען נערענען
 צולײנט זיך האנען כויםער, וי צוױשען
 איבער׳ן געשארט זיך נראז, אינער׳ן

װאםער. לױפענרען
״ םא״ װי כאםערקט ניט האבען ז

 האט װאס באתאנטער, א זייערס >א;ס,
 אנגע־ איז זיי, פון םײל צװײ נעװאוינט

 שטעהן, נענלינען איז םאיאנם שומע;.
 עט־ נעטאכט געסיועגקעלם, װיידע א זיך

 איהם זאל מען צורי?, אויןי טריט לאכע
::עטאן נעשריי א און זעהן, נישט

i Bsfrr האי, —
— נישט! נעהט נישט, נעהט —

 — קול, םים׳ן נעיאזם זיך םאניע האם
4 א־הר סאכם װאס פאיאנס! אהא,

םא־ האט — נישט, ארם מיך —
 שוס אייז' םאדליינט יואזילעדיש ני׳$

 די נעםאן װיקעל א צװייטעז, אויפ׳ז
 םיט דינע, » און סאסם א איז האר

 נעײאדט םיאנצען, װי הענם, נעבוינענע
זען,”»8נ עםיצער זיך זאל עם

ia זי jiraan םאגיען םיט אםתר a- 
'ojk נענאננען אנםשענען שטערט, kc:!' 

ט איהר מאס »ם — ״ געטזגמ;. ו

ס » ו ז ז י ? א ע נ י ל
* (חומאריסםי׳י)

כ• נײטען ■ון

ליבע? איז אזוינס װאס
ווויסצוגעמיגען. ׳יװער ס׳איז

זאגעו♦ אײד םיר לאז* אךן
זיגען... דעס גים אויך װ״ס בען

איחר, איך חאב געליבם
לעבען• םײן זי איז געװען

םיר, *ו ליבע איחר גאר
ארויסגע;עבזגז... נים זי חאפ

 בזןסער איתר, ךtא חאב געליבמ
״ן גארגיט ^יוין קען  I ז
 אסאזר ייף, חאב געדזנגקם און

זײן... מיינע גיט זי װעט

׳געחײר»ט מיר חאבעז איצט
גלויבען, זיכער םיר סעגם איחר

 אדםח דער *ין םיןי ליג איך
חײבען״• נים i«p א קען און

ם די סי א מןנ א ץ נ ־ ו מ י ױם י כר
)2000 יאחר איז דערצײלען װע« סען װאס סעשח׳לע (»

« עדוארד םון אם' על «9נ«6נ מספ6ס»»ס808«

n אויפ׳ן an נע־ אוםעםום זייגען 
 *י* ףי״ײי אח םרויעו םענער, שטאנצן

 יי כײ נעבעטעז זיך האמג]
מז זגנמ’ ביייט׳ איבער׳ז ״ז יי  '? זיי נדי קנעכט, jr>rn םאר מו -2? .

 הוננער. סיין לײדען רארםען נישם לען
םענעי שטארימ די .a, איידןלע איחר irun, וױ זעחט 

n a r r אײו װימן םיר ויינצן. ןיי 
im p, אײך פאר װילען םיר i*pan אזן 

איז זויי׳מ סיד גראבפן.
hS? זן* ״יי S J T ? , C T uv• 

״ ממום״ז• ^ ^2 2 .55»?*? L r ת םיז מו  טיײ איז הוגמותז שיפעז אי
 גיחגם דעם אין alna אומ שישט רען.
ױומגפ די פון פ פיירא מי אי מפיז א  •ד

 יײיט׳ איחי װאס אוגז םים did פפרס,
waa• 4י*« «י אייך אונו ארלויבם 
י  עסעו צו זואם חאנען מזל׳ש סיר ?
 אוםשוםצז דארםען גישם ןאלץ; םיר אח
־*.unnn פון

w row ד אויד וײנצן מ י י ז מ ו מ  מ
 »דמ*קיד שרײמר, ן, ־

t סים׳ן ארבײטצן m
w בילחנסצ n ? o 

 ״ - - ו?שלנע ךי טצן,
ח ס י ^ ׳ ײא ת«נ«- די כױם נ י י י י  י

gram איזזד א, :אזיסנעחפצן
אייעחנ פאר אזגו גצסט בוזיס,

 ווימז אייןר וועלען טיר םשרתים.
 וויץ שאוםען א םאר װאם זעהט, סאן,
 אונזערע גרוים װי און פאדםאנען םיר

 פאר־ םראימז םיר זײנען. פענםנישמז
 נאנצע נעהירעז אונזערע אין באהאלטען

 אינעײ איז נפלעחאםקײט פון אוצדות
 סיר פילאזאפען. אלע פןן נעשייצטפײט

 שנל שארםערען a םיט נעבענשם ז״גען
o פארסאנ;ן םיר און חםון m װי n 
נעװארעז זיינען םיר לשון: פון נח

 םיר ;סאלתם־פירער אלט נאשטיםט
ת די פאר זעחן מדארפט ח*מז  בלינ

שםוםע• <וערםער נעבען און
־an םיר ומםען פאלק, דאט .אנ?ר

 נישם אונז גיס דינ׳מ, ביד»רפס ב«ן
 איחר״ אוגז. עם איחר גיט בתיס• שייו

 סיר ווצלצן ברוים, אימר׳ן םיםaלעבaנ
 ײר וױיל פארקויפען, פאלק ואט איץ•

 מד די אין ותלצן סיר יעמון. סוזצן
 גצנזז אײף פאר חודצז חײמר ריכס

 א״ר ויצל״) סיר יוווםים• אח אלטנות
m rtaa און ווארם אין לוימן און 

 און שאנד nr סאמנ) װעלען און שריפס
 ארוים־ וועלען װאט י«מצ די ש<אס

 נלאנץ. »וו םאבט אייער נצנצן סרעטצן
 וחנם אארלאנמו, איחר װאס ז*ו, קײז
ר זיק. שװצר גיס אתז פאר מ וױיל *

w ניי גרײנשן ami איחר — r 
'גרױפ!8אװ«נ אױוי

tfn איו װאו — • a o
ו אן זיד םוט זי —

אננ*טאן. נישט ויך חאט .םאניצ
6 voppai זיו זי חאט mסיפ׳ן 8«6י 

o די װאו פײגצל, m a זײנצן r w• 
 זיו ייאנצו צצשאטצגצ חאר וי טצר.

 ס׳לינפית ,osarao סיט׳ן נערויטערם
 ״*nt די *ווי׳ישן שעטצרירט חאט לײנ
 האפ שעחן, אױםנעהולס, נויגיג נען,

״ פ׳יגיס !שלױכטצן. אפתר׳ן נ
 אז יטגעז, נעײטלט האט פטיטגס

ט סצנשןן מ סי ל ן  דארפןן לײנער טז
c: נעהן שטענדינ m, ו און ד זי  אננ׳

. :רוםןן
— a מיידעל. װ»סער
 דער פאר נצלוכיען איז אוסרוח ’ די

 א•* שטינןר, םארסער׳ס דעס כט.8נ
ט8 פון נעעקראכעז ק״ ט  רעגען, און י

 די נענראנט רחבת, די נעשטערט הטט
נרוילייט•
גע• פאיאנס איז אװענט־נרױט נאך

m צװיש׳נן ן m a, •»אמ•
m i אין ייײפ אזיוי יאיט1 אז

r #  r w יזי״ג׳ו צױ״ די ,im y p
u< און r m פאדע׳פ.um

מ״ דאס ,ivii'tyj שטיל חןט »*י/ר
«ו  אוסמה. יצס *איגדצקציט חאט אגג1

v !ןטוליעט, זיו חןדצן ל״נשר וי t• 
 שר״ד, ס«חד o#n א״מאווןן װאלט
סווי־חודש׳וינער דצר *או aartr טידא

ש׳גסטערע. a צי •ו?ט װא• גאגט,
,wa׳ae ,*vBian*i״a׳ a אהן —

יftw •6 לאו ג *ae האט — יוש«ן,16י
va« ט,6א״«שדוי

זעלט נעכט פיגטטעוע «ל16 —
I שטןוט אין גישט

e;a*as נעצױנען. ויך חאט
ד  דעײ רא«,8מ״8נ a — װעג ת

 טד8ז 08י רנ*ארויוי,8נ שװצרצד a גאד
a זעחסם נאז, אין קרצלט צוסאלצגצ 

ר מי גיט ן »• זיו ר״סט װשנ ח
 אױםנעשטערט, זיך האט סאדמ

 פאיא;ס׳ן נעטאן נעס א אוסעמוארטעט
:ארןס אונםעו׳ן
coip —, •א־ױספיהרען אייך ך׳ווע 

I אױפ׳ן jpii
 אננעכסו־ האנען מאדע און אסתו

 םאניפ װי נעתוהט, אוסרוחיגע רעטע,
 די צװישען נישט װערען נסען8ם*' מים

;ראזצן.

ר ן נ י ף ל שודענס לי געזעלשאפס אינ
ט ו פאננ ל א ן נ פונקצייונידען is ו

 איגשורענם רייף ר״נאר ױניאן די
 ױי סעהר פע;8נעש שוין האט קאספאגי

 זי װעלקע דאלאר, pc 600,000 סוםע די
 •רעי■ און ציל, אלס נעשטעלט זיך האט

 טינטיג זעחר איצט זין־ גים װאל םאטטױ
 נוי* איו װאס אלעס איינשםעלען םיט א■
a טאן א:צופא;נעז כדי םיג t v v y i ארום 

1 o nאין ה. ד. י»נו»ר, טען oa;ao a 
ארום.

 1אי שוין זיך געפינט װאל ■רעזידענם
 אננ« חאס און אםיסצס העדקוראדצד די

 צוזאםענשטעתן םון ארבייט די ם»נען
o n םון ■ץוסאגעל nיזאסיאני, ר o n 

י אפים נצען8ג  צונר״• צו או.יך װי סם̂י
■אליסים. טען

לגמ|8ה סםאס םאר סובסקריבשאנס
 אלץ אי| און ארײנלומעז, אין «לץ נאך

 נאזונדער איז דאס צאלזןן• נרעםערע
 סובסקרינ• איגדױוידועלע װענען אםת

שאנם.
 װאל נױרער האם סםייטניענט a איז
 אויש״ נױטינ םאר נעפינען .םיר :נעדאנט

מ יענינע, די מאכען צו סערשזאם מל  ו
 אונטזנר־ דיזזר איי־ן נעסען אנםייל װילען

 nm:w שליסען װעלען םיר אז נעמוננ,
 צי אנפאננען װעלען םיר איידער ביכער

ם און געשעםט, כאן ^ א  מעהד װעט נ
p״j פארסױםט ניט סםאס in p i, יע־ די 

 םוזען ,paoo ?ױפעו װילען װעלכע נינע,
 אנ־ ניט זאלע; זיי ?די אוצם, סאן עם

שיעסער. inpn טוישם
o n w, נע־ וועלעז ביכעד די װי 

ט ווערען, שלאםען מ  jpoipao Iwpp מעז ו
paeo םטא דורף בלויזpחאלn,וחןל״ רס 

 paoo, זײער םדאנסםערירען װעלען כע
 וועלען עם דאס ניט, נלויבען םיר אבער

אזעלכע. סך a נעםינעז זיך
טיר םון םאל דעם אננענען קענען ,

 אונזער בלױז נישט אייך םאר?ויפען םיר
 אונז גים אויך, נשםה אונזער נאד נוןי,

ר א ם  די ניט איחר זוי נתיט םעהר ^
זייעי־ סיט אייך דינע; װאם יענינע,

“! ipnpp
 איבער׳ו באלץכאטים די <וען און
 םאר?, איבער׳ן נעגאננען ז״נען בחיס
 כלי־קודש און גײםטליכע די אויך האנען

פאר אונז ,געםט נאכנעשריען: זײ
 1טא אלץ װעלען םיר דינער. אײערע

 סר םיר װײל וחןלען, װעט איהר װאס
 צו נעחערט ברויט דאס און עסען זען

 םון חיםער די זיינען םיר אלײז. אײך
 אונז םאמען םענשען די ,e־׳npn תח
 אונזערע נענען ניט |pr’:piDnn,ii און

 םאר סליננם pip אונזער וױיל נעבאםען,
 דארטזנן סיר אבער ?ול• נאט׳ס וױ «ײ

 ײי לעבעו צו כדי נרױט, חאבען אויך
n אלצ n j a. אונז וועט איהר אויב 

 םוםר׳ן םיר וועלען ברוים, םך a געבען
 און שטיל כלײנען זאל ur םאל?, 0דא

 שט«ח« נישט ןאיען ילללות זײנע
 ות־ נאט םח נאםמז איז רוח. אײער

 זײ םארבאטעז םענשןן די םיד לע;
in זאלען n a a ניתצר־רעכםצ זײערז 

 וועלען חשלום םלאך םון גאםען אין אח
w אייער ירעדעען סיר p ^ n ip ja p'!

 די פון רופעז די <ױ העמר נאך און
 דשר השרען געלאזם זיך האט םצנער
 האבעז זײ *־ויען. די םון נצשרײ

r tPO'inpu'ia״n p בא־ די צו וזמנט 
 poao; אוז נרוים איבער׳ז לענאטיט

םאר• נישט .נ?הם : ipdpopi רחםים
!הוננער פון אוים jpnpj סיר אונז. כײ

 1װע יאר?. גױ פון p:ao םצ^יישאן דער
 איי־ געװארען געשלאסען זײנןן נינער די

p די דןר i i a דך חאם a m v v i, האט 
 נעםזזם האט tpo דאס ארױסג«װיז?ן, ויך

ip*ippnia ד>א־ װעלכע וערזאנזן, צו נ?לם 
 דעד וױיל ,paoo ווױפען נעיואלט נ?ן

 נעװא׳ אינערסובםקדייבט איו ק»ויסאל
 ליסטע לאננע a יא t’a וןיינט pa רען,

p;anpa pc,| אפ־ צו װארםען וושלכע 
ita ,paoo jpfc’ip’ װי שנעל op װ?לען 

 װי־ ײציב« טטיו?דואידצרס, ««פינ«ן ייך
 •innpBDjaio דאס לען

 אר״ן סומען סונס?רי§שא:ס ,לרויסע
nח די pa טענליך pןואnי9י אי; רס 

nPB ippnpoaאנ?ר נילדיננ, ריישאז 
 צו Djaonpoj’a םזנחר נאך na װאס
 צאחל njpopan שטענדינ די איז זעחן,

 .paoo ipo'ip װילען וועלכ? יחידים, פון
 צו םאראינםערעםירם איז ?אסואני די

 סםא?האלדזרס סליינע םעהר װאס האבץן
i *ז אזוי, n אין אעטערעם nר v w•> 

 אוג* איה׳־ע pa םעטינס־יט די און שאפס
 םאד־ וייט1 אזוי ז״ן זאל םעתעמו::?ן

i איז op מענלין. וױ שפרײם n װאונש 
 לײבאר ױניאן י1 »ז ,pooaao י1 םון

שו^ס לייןי  אן ז״ן זאל ?אםפאני אינ
ipjapnjraa אינםםיטוציע, ארכ״טע־ 

o n  pa ײטסט?ן1נ pa ,pt װייט װי זאל 
i א״נענטום די p’i ספנליך n  pt אטע־ 

.”שאפם1בייטע1א ריסאנער
ojnnpia אונטעײ אבע־ װיל װאל 

 זיך יועלען װעלכע י,1״ דאס ײכען1שט
 שפעט. צו זײן ורעלשן גלײד, jpt'i»a גים
dp זײן װעם r״ip;"k ip .בי• יי שולד 

ר  בא־ » אין ווציזן שלאםען7ג םוז?ז מ
 1םא ניט ?ענען 1מי pa צײט, 1שטיסםע

p״pt| 1יענע נאר 1שע איי; הייז אפילו 
צייט׳.

 אונז, שאר שט^רקעד וײנען ipjpo די
 בחיט, םך א האבעז 1אגע זײ ושרםען

mpr — to pa .װעט 1איה וױינינ 
pt לירעז•1פ» ניט שװאכפייט 1אונזע 

dpip און םתײפן זײנעז 1םי אן, אוגז 
 אוי־ אײערע pa חן גפװינפן װעלען 1םי

 איהד װאס םום און אוגז נפםם גען.
 צו װאס האבען jpmd 1םי װילט
1POP ״!

pa נאך ipopi םון opi נאנצען 
 קולות הײזערינע י1 פון ipopit םוםעל,

 שםי־ סײיטשינע יpt ,ipjpo 1 די פון
pt ipd אויפנעהוי־ זיך האם פתיפן, די 

ipjn a |po סינ־ הלייגפ פון דיםפאנם 
i n. 1םי״ :נעשריען האבען זײ און

ia וועלען t ע1אוגזע כײם«ן,1א אייך 
 אויסנעטריפענט, זיינען םוטערם־בתםטען

 שפיי־ נים אונז פאנפו ט;ט8ם אונזפרע
 זיײ 1סי הוננערינ. זיינעז 1םי pa זען
 1מי אבער שװאך, און פליין אםילו נען

ip tiai נישם.1נא כםעט וױינינ, נאך 
p איחוי a in  dpii 1םי פז.1לי1פא נישם 
 ש1אונזע ,ip3po י1 װי 1בילינפ זיעפן

opoao, װאם a ipdp ,1בילינע און סך 
 װאם ,01םוםע אונזערע םתיען, די װי

ipdp 1םעה אלץ ia t !אונז“
1 paברויט א־בער׳ן ל?באםים8ב י 

 פרו־ען ,ipjpo אויפנ?זוכט זיך האבען
pa i n i ’p pa »זיי האמ n v i S  א.־־ \3

 און װאו־לנ?פ?ל?ז. זײ ם׳איז װי נײט,
pm םון׳ם װ?סנ?נאכנ?ן8 זײנען זײ 

piao בליב?;1פא ארם1 נאך איז a 
op v גוויס? a 7 v \ \ ia t , i v v : v o  p«po 

י1אוי במים p'P נ?סל?פט נישם האם
l ip  i n.
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«s?« r w f t a/a sa
ט ז מ ש  its aT־ . .y <& r a n ,

 קלאוה־ דעם *ון לעסאנס ##ר *
סטרייק ט#כער

 קאנזי־ דער פון סאמיטעט עהזעקוטיװ צענטראא די
 אוןדי ׳שיהזאא דעם דירעסטירט װאס ■ארטײ, נ־סטי׳עער

 דז׳שאינש האאוקמאכער יארקער נױ דעם פון •אאיסי
 רזעאינט דעם וענואירט האנן װעאכע יענינע די באארד,
 דעי דודר אױך און םריהער, סאנאטען פאר נאארד
 סטר״ה׳ האאוסמאכער רעם םון צײט אאננער גאנצער

אפיציעאען אן םיט ארױסנעסוםען אי*ט איז
 זיך האט און פאמןי דעם אינער ״אינערבאיק״
 די םון סאנכע עדקאעחרען״ צו אונטערגוסען

 בכדי פאראוםטען, די אפצו׳פװאכען אויף ארן ״דנען״
 אעם^יז א דערםון ארױסנעמען זאאען קאאוהטאכער די
 דער אין װערען נעפיהרט זאלען סטרײקס אזױ וױ

ןװקונפס.
 ״דאקוםענטעך פאמוגיםטייפע םערסטע די װי אזוי

 אננעאענעמזייטען, טרײד־ױניאן מיט אפ זיך ניבען װאם
 אױם־ םאא־שע סיט םוא םםייםסענט דער אויך איז אזוי

 אל• אין באאיידיגוננען און איגםינואציעס, טייט׳פונגען,
 דאלוי װאס דאקומענם, א עס איז אבער, דאו, נעםיין.

 ניו םיז קאאוהטאכער צאהא נרױסע די אינטערעסירען
 סם״טטענט רער קופט אאעמען, נאף ווארים, יארק.

טא; צו היינט זייגען װעאכע פענ־שען, נוײפע א םון
ארנאניזאציע, סצאוהםאכער דער איכער באצעבאט־ם די
״ האבן זיי צי  איבער באאעכאט־ם די זיין צו ערװעהאט ז

 דער אאעםען, חוץ א און ניט. אדזןר ׳פיפואא, ז״ער
 נעםינען ״ם׳פיםם״ האמוניסםי׳שע די װאם אציין, ם«י,ט

 אין דערפאערוננען עםענטאיכע טאכען צו נויטיג םאר
 איז פאאיסי, סטרײק זייער םאר םארעכטעפערען זיך

 נאיי־■ כאא, א אאם זױכטיג. גאדו זץ־ םאר און אז ׳שיין
״ביזנעם״ זייער אנצופירען סאסוגיםטעז די כעסער כען
 די ציהען צו בעפיןר גאײכען זיי ־פיגסםער. דער אין

 דאס טוען דאס װי םארהאננ, דעם הינטער םון רראםען
 נע־ זיינען זיי באאד ווי און דיקטאםארם. אאע רוב

 דער אין ארויסצוקוםצן וואך נאך װאר *װאוננען
 תירוצים, װכענדינ דערהאעמננעז, םיט עםקנםאיכסײט ״

 אז םיהאען, זיי אפיאו »ז כאוױיז, ;וטער א איז
 מען װי םיאע;, זײ םארענטפערען. רא זיך דארפען «ײ

 דענ־ שטאם דעם אין םארםויאם איז .עפעס אז זאנם,
םאױן״.

• # •
 אן נאטיראיר ז־ך םאננט דאקומענט דאזינער דער

 בא־ האט םען װאם ,נעװינסען״ םון צעםעא א םיט
ד פונמז ײ  סע־ דעם און םטרייק האאופמאכער דעם י

 אאעם צו קאונםיא. איגדאםטריעא דעם םיט םעאםענם
 ארבייטש ׳פטונדינע 40 די קומט נאטיראיך, ער׳פםען,

 םטײט־ סאםוניםטישען ■דעם םון ׳פרײבער דער וואך.
 טםון.* 40 די װאם דערסאנע!, צו בבױן פארנעםם םענט
 ירצה אם סרינעז ער׳שט םען זועט ײאך ארבײםם דינע

 סיזאן דעם ביז »ז און אחם. יאחר צװײ א אין ה׳פם,
חזן 42 ארנייםען םעז דארן• 1928 םון  װאך. # מטונ

 װעאכע אירנענד אוים כסדר ער םיידעט ניט אוױ •ונפט
 שםונדינע 40 א םון ײיכטינקײט דער ווענען דיספוםיע

 עס װי טרײד העכם־״םיזאנאא״ אזא אין ארכײטס־װאר
 ארבייםער די וועאכער איז אינדוםטריע, סאאוס די איז

 װאכעז 27 ארום װי םעחר ניט דורכ׳פניט איז ארב״טעו
 ארײן נים סומם נאטראכטונג םין אזא יאהר. דורב׳ן

םםײםםעגנג קאמוניםטײטען » פון ראםען די אין
 אננענעבען ווערט ײאם ,נעוױנס״ צװייםער דער

 סאםוניסטי׳פע די םון דאהוםענט םםרייק חןם אין
 האנט־ די ״באשרענהען פון פוגקט דער איז .טמיםם״

 נעזאנט רארטען ווערט וואט דאס *ת ראסםארם״,
תנןן  די םאר נײעם א זיין וױרסאיך וועט חנם.פוגהט, ו

 םארוואונ־ זײ בײ ארױםרוםעז וועם איז קאאוקםאמר,
 חןם םון פונסםען די אײעגענדינ אי*ט. ניז דערוננ.

 ניד קאאופםאכער םטרײסענחן די חאבפו *נריםענם,
 אינדאםםריאא דעם סיט *נריםענם חנר דאט וואוסנ^
o ארײן נעםט פאונםיא n אװ ,אימיםײשאן פון פונאט 

 א אאם באױז טעאריע, דער אין נאויז קאגטראפםארם״
 דער םיט געטאן ווערט דאם אויד און פרינצי^ זאר

 און תחען לאזעז פונפט דעם זאא מען t» נאדיננוננ,
 אין אננענוםען ווערען וועם דאס װאנ*ן 1בי װארטעז

 אט אנצורופען גאנצע. א אאם אינמסםריע תאאוין חנר
ם  סאנ* אװ םון.איםיםײשאז .געווינס׳ » אאס וונקט ת

 נױסרעיחױקנטירןז וױ קרמר פפעט איז םרוייוטארם״,
• •  אוםװי• אחגר נאאוי, אײנפאכער אן איו דאס ייו

t אפטר אק םענחײט, o .צוזאמען

 צענ• דעם פון חוסוםענט ד^זינען דעם <'יזממנדינ
 די «*רסײ, ק^ומוניםםישער חנר םון םר«ל-ק#נדכתם

חן זײ Din זיה פמזאם ססרײק, דעם םון יי
 ניט איז עס Din באאוםרוזזיגםא מטארק ג*גץ זײגמז

wh* וחנגען רימ־קן צו עסק ווגמגזנחטפר נאגץ פײן זײ 
״ ײ סנן דג מו ועומן זײ און סענמאמגם, סםרײק ®ון .

 אין עס ^•^׳•טר״ן ?יר«ער, װאס ד*ס מאכען או טאקע
 אזױ *געוױנסעד די וועגעז רײדען זײ עורות. יאר א

 אנט־ סטײטםענט גאנצער דער כאטש מענ^יה וױ סורץ
 װערט איבעריגע דאס װערטער. טויזענט אייניגע האאט

 קא• די נוון םיהרוגגען און כצאים די אױט אויסנעפיאט,
 באבוים און זאזואים דדעדים, װארפען מיט םוגיסטען,

 קײן דעם-ג*ר אין ז1כאט האבען װעאכע אנדערע, אויוי
גים. ׳מואד

 אעזער אונזערע באאעסטיגען צופיא גיט וױיצען מיר
 סטײטטענט יענער װאס פערא, ״איטערארישע״ די טיט

 ?אמױ די װעאכען אין סטײטמענט, דער — אנטהאצט,
 ניט זײ אויןי זאיצ עס רײנצואװאשען, זיך זיכען ניסטע?
 קצאוה־ דעם םון רעזוצטאטען די םאר ש(לר די םאאען

 זיך װעצען םיר םיהרערשאםט. זײער דאגק א סטרײק
 װאס אײנינעס, אויף באויז אנװײזען מיט באנוגענען

 װע• קצאוהסאכער יארקער נױ די אז זיכער, זײנען מיר
װיסען. צו םאראינטערעסירט זײן מערסטענס אען

 אין פונקט רעארגאגיזײשאן ־פראצענט10 דער .1
 סטײטמענט דעם אין געזאגט װערט אגרימענט, דעם
 קײן און ״שװאכקײט׳/ א איז קאמוניסטען, די פון

 אוג־ דאס דערמאנט, ניט אםיצו דארטען װערט װארט
 אנ־ געצװאונגען ױניאן די איז אגרימענט אט־דעם טער

 א םרן םארצויױ אין רעארגאגיזאציעס דרײ צוגעהטען
 דעצעמבער, ביז ,1927 דזשיז, םון האי״ב, א *ון יאהר
 דערטאנט, ניט אויך דארט װערט נאטיריציך, .1928
 ארױסגע־ זײנען װאס רעקאטענדאציעס, די אין דאס

 בא־ די איז קאםישאז גאװערנאר׳ס םון געװארען געבען
 רעארגאניזײ־ אײן באריז נעװארעז געגעבעז יצעבאטים

 *רעװױ״ פאר רעכט דאס צײט. יאהר צוױי איז שאן
 .ױניאךאקטיװײ םאר ״דיסקריפינאציע פון פאיצעז אין

 איכט אאגעטײנער אז איז פװעיןגעשטעאט װערט טעט״
ט טינדעסםע דאס אויף װערט עס און ״רעוױו׳/ םון  ע

האמישאז דער פון רעפארט דעם אין דאס אנגעדײטעט,
 סך א ריארגאניזאציע און ״רעװױ ם^ר רעכט דאס איז ן

 זיך תאט דארטען נעװארען. אויסגעברײטערט כעחד
 רעכט דאס האבען זאיל ױניאן די אז בפירוש, געזאנט

 דיסהריפי־ ״אנםעיר םון פאיצעז אלע איז ״רעװױ״ פאר
 נור־׳׳ אין ניט ריארגאניזײשאן הייסט, דאס נײשאן׳/

 ,פא.־ באשיצונג װירקליכע א גענעבען האט װאס װייצ״
ארבײטער. געקריװדעטע מאגכע
 װאכען 32 פרן גאראנטי א פאר פונקט דער ,2

 װערט עס דאס אויסגעטײטשט, אזוי װערט װײדזשעס
 פו:קט דער אט אז ךערסאנט, ניט װארט א מיט אפיאו

 זאגדערען, ארבײט, װאכען 32 נימ מײנט װאכען 32 םון
 עם װעאכע אין װײדזשעס, װאכען 32 מײנט דאס אז

 די און ארבײט. ״אװערטײם״ ארײן אויך שויז געהט
 צײט־גא־ די אט אז נוט, גאנץ װײסען ?אאוקטאכער

 אר־ װאכען 32 װי#זוײנעער סך א באטת מײנט ראנטי
 נע־ ׳וואמנז, 27 בצויז אויספאכען אםשר העז עס בײט.

 ארײן שוין געהט דעם אין »ז אנבעטראכט, איז טעגדיג
 דעב פון ברען אין ארבײט מען װאס ״אווערטײם״ די

 באהאלמ קאטוניםטען די םון סטײטמענט דער סיזאן:
 דער םון רעקאמענדאציעס די אין דאס םאקט, דעם אויך

 געקראגעז באלעב^טים די האבען קאטישאן גאװערנארס
 שעפמױ, אזעאכע בלריז ריארגאניזירען צו רעכט דאס

 ארבייטער, 35 םון ורעניגער ניט באשעסטיגען וועאכע
 באקוםעז קאונסיצ מיט׳ן סעטעאמענט דעם אין װערענד

 ט- י ם ע א א ״ריארגאניזײשאן״ םון רעכט דאס
 זײ צי האונסיל. אינדאסטריאא דעם פון ר ע ד י ל נ

 אלע ארבײטער. 10 אדער ארבײטער, 35 באשעפטינען
 מאגופעקטשו־ קלענסטע די אפילו מיטגלידער, זײערע
 זײ נאר באלד װי ׳רעכט זעאבע דאס באקוטען רערס

 דענ־ אין האבען זײ װאס ארבײט ביסעא דאס כאכען
שאפ. אינסײד
 סו די אויט סטרײק, דעם םון אנםיהרען דאס 2
 סעטעלטע• דער אויר איז קאטוניסטען, די םון םעהאען

 אלס םארשייען װערט חאונסיל אינדאסטריעא דעם מימ
 ״דיס־ די איבער םיתרערשאםט לינקער דער םון זיג״ אמ

 ״די םליגעל״. רעכטעז רעם פון םיהרער קרעדיטירטע
 אנ־ אן אלס געזאגט דארטען װערט מאשין״, זיגטאן
 און קאאאברײשאן׳' קצעס אוגטערשטיצט ״האט קאאגע,

 נא־ איז דאס ױניאן. די אפנעשוואכט דערמיט האט
 באדײטוננ, אדער גרוגט שום א אהן קלאנע א מירליך
 מענשעז אנדעיע אאע װי הלאוקמאכער, אלע װארים

 ‘סטרײק דעם מיט אינטערעסייט זיר האבען װאם
 וױיםען זײ אנדערש. גאנץ איז זאך די דאם וױיסען

 תאבען סטרײק דעם םיהרער־פון לינקע די דאס נעמיליך,
 םארשידעגע איײגצובחגנגען געזוכט אאײן כסדד

 און דרויםען; םון שתדלנים פארשידענע ״טעקלערם״,
 װירקאיך איז סעטעילמענט דער דאס אויך, זױיםען זײ

 הא־ שתדילנים אזוינע װאס דצם, דאנק א נאד געסומען
 די פון באנער םולען דעם מיט ארײנגעםישט, זיך בען

 און איצט קומען צו און סטרימדםיהרער. האםוניסםישע
 האבען פליגעא רעכטען דעם םון םיהרער די אז זאגעז,

פאר שטעהעז זײ װײצ סטרײק, דעם נעשעדיגם
 די טצד ״האםבאג״ װי מעהר ניט איז 1ק^אאבערײשאן״

!קאמוניסטען
 זיגרײך םארענדיגט ניט זיך האט סטרײס דער .4
 1סטײט קאמוניסטישען חום אין געזאגט װייטער װערט
 ״סאבאטאזשירט האט מאשין״ ^זיגמאז די װײל כמגט,

םאנדס״ סון שאפען דאס
 דאפ סטרײק־־םיחרער, די 1םי צוגעגעבען וחנרט עם

 דאאאר מייציאן דרײ איבער געקאסט חאט סטרײק דער
 דער םון דאאאר מיליאן האצב א און צוױי איבער און

 1 ארנאניזא־ ארבײטער סח געוואחנן געשאפעז איז םימע
 די אין ארבײטער די אויוי אסעסמענט דעם םון ציעס

 םזן וואכען 10 לעצטע די דורד שעפער געםעםע^טע
 אונזעי םון םיטגאיד אײן םאראז ניט איז עס סטרײק.

 םראנציםקא, סאז ביז יארח נט ן1פ אינמערנעשאנאא,
ט וױיס װאס מר דער דײר אז םאסט, דעם ד אנ  צײט ג

 געװא- אויפגעםאחןרם כסדר זײ וײנען סמרייס דעם פון
סםרײק. קאאו?ט»כער דעם םיגאנציעצ שטיצען צו חנן

 אינטערנעשאנאל פון חױפט דער #וי;םאן פרעזיחננט
 םיטגצי• »אע צו רוםען ארויםגעשיסט כםרר חאט אפים,

 טאן צו לאנד איבער׳ן ונינטעמעשאגאל דער םון דער
 װאס דאלאר, יעדען שאםען צו קענען, זײ װאס אלץ,

 העי- צו אום שאםען, צו זײ םאר געװען מענ^יר נאר איז
 געװא־ געטאן דאם סטרײק. ?לאוקםאכער דעם םען
 גאנ- איבער׳ן שטאדט יעדער אין געזאגט, שוין ױי רען,
 געװא־ געטאן «אץ איז דאס און קענעדע. און לאגד צען
 אלעמען םאר איז םיטואציע די װאס ניט־קוקענדײנ, רען,
 פיע״ דאס געװען, קלאר גאגץ אינטערנעשאנאל דער אין

 םולם םיהרער אנדערע רי װי נוט אזוי זיגםאן, זידענט
 הא״ לאקאלען, באארד דזשאינט די אין םלינעל רעכטען

 די װעגען זאגען צו װאס געהאט באםתיגארגיט בען
 פון דורכאויס געװארען געפאכט זײנען װאס אויסגאבען

סטרײק. דעם פון םיתרערשאםט קאטוניסטישער דער
ערםאלנ, קײן געװען ניט איז סטרײק דער .5
 די װײל סטײטמענט, דעם אין געזאגט װײטער װערט

םארראטען״. איהם האט ״אםאלנאמײטעד
 אטאלנאמײטעד די איז צוריק יאהר א מיט בלויז

 נאדעל־ די אין ױניאז ״םראגרעסיװסטע״ די געװען
 האסוגיסטען די ניט האבען טאג צו הײנט טרײדם.

 אטאלגאםיײ די םארשװארצען צו זידעל-װערטעד גענוג
 אײנפאך. גאנץ איז זאך די באלײדיגעץ. איהר און טעד

 באא^י־ד דזשאינט די איז צוריק יאהר א מימ אומגעםעהר
 גאנ*ו א אין געװען יארק נױ פון אמאמאםײסעד דער פון

 קוים דאמאלסט האט ױניאן די צושטאנד. שלעכטען
 היאדײנ דעם אױף אײנפלוס װעאכען אירנענד געהאט

 דזשאינט דער איז דעפאלס אבעי יארק, נױ אין מארקעט
 קאטו־ גרופע א פון געװארען ר,א:כ^י*אלירט באארד

 יעגער צו אפאלגאטײטעד די איז דעריבער און ניסטען,
 הײנם ארגאניזאציע׳/ ״פראגרעסיװע א געװען צײט

 םון באארד דזשאינט אמאלגאמײטעד די װען ׳טאנ צו
 קאטוגיםטישעי דער םון באפרײט זיך האט יארה נױ

 מעכטינע א געװארען װירקאיך איז און םיהרערשאפט
 זי װערט באיעבאםים, די גענען קאםפס־ארגאניזאציע

 װערט זי קליקע. ?אטוניסטישער דער פרן פאדדאפם
 דיקטא־ דער צו בויגען ניט זיך וױל זי װײל פארדאמט,

 מיט פארנעמען ניט זיך װיל און האטוניכטען די םון טור
 האט אטאילאגאטײטעד די אישוס. פאאיטישע קײנע

 קאמף עקאנאמישען פין װענ דעם אױף נענוםען זיך
 ארבײטער די פון אאנע דער פון פארבעסערוננ דער פאר
 די פון פיה״ען אאזען ניט זיך װיא און פאך דעם אין

 אטאלגאמיײ די איצט װעיט דעריבער, האדוניסטען.
 ״דעאהצײ די א^ס פארשייען װערט און פארדאטט טעד

טעריהא. אין איגאניזציע ארבײטער אגערםטע״

״אע־ די אכבאיאנגט װאם װערטער פא״ א א\צט
 פיהיער סאםוניסטישע די װאס סטרײק״ דעם פון סאנס

 דער װי :אכדעם קיאוקטאכער, די צו איצט ברענגען
פאראיבער. איז סטרײק

 קאאוהכיאכער די דאט איז, ״אעסאן״ ערשטער דער
 װײטער זײ האאטען צו פארגעסען ניט השם אטען זאאען

 אזא געטאן זײ האבען זעהט, איתר װי אפיסעס. די אין
 צו אדויסגעװיזען זיך האבען זײ ארבײט. װאוגדערבארע

 סטרײש אאס סטראטעניסער גרויסארטעע אזעאכע זײן
 געװען װאאט עס דאס טוער, מניאן טרײד און פיהרער

 באאױ־ איצט זײ זאאען קאאוקטאכער די אז שאנדע, א
 שטענדינ אויױ הײסען זײ זאא מען װאס ׳דעם מיט נעז

 װענען שעדינםטע דאס דעם־הײם. אין זיצען באײבען
 גיבען אאיין זײ װי נאכדעם װאם איז, ״אעםאז״ דעם אט
 ראס סטרײק, דעם םון אױסנאננ טרויערדיגען דעם צו

 םון אויסנא:ג דער אז זאנען, אאײן זײ װי ;אכדעם,
 די נאך זײ האבען געװאונשען, װי ניט איז :טרײלו
 ״זיגכיאד די נאר ראס זאנען, און ארויםצוקומעז חוצםה

 צו האאוקסאכער די ברעננען נעקענט ״האבען, פיהרער״
 האבען דאס דארף מען חוצםה .װיפיא גידעראאגע״. א

!באהויפטוגג אזא מיט איצט ארויסצוקוטען
 ארבײטער די ראס א\ז, ״אעסאן״ צװײטער דעי

 פארמײ, םאאיטישע אײגענע זײער סופארטעז זאאען
 פארטײ. קאמוניםטישע די נאטיראיך מײנט דאס װאס
 גרויסען זייער םאר באאוינונג אאס זײ ערװארטען דאס

 האבען זײ װי געביט, אינדוסטריעאען דצם אויוי אויםטו
oy גאענצענדער און םעהיגער זײער דורך באװיזען 

 נאך איז סטיייק. רyאאוקטאכp nvi םון םיהרונג
fyoy^s, טאק איזy זײ װאס ׳אאץ דאס 

כ^ זײ באװעגוגג. ארבײטער דצר אין  בהןװר ניט דאר זו
^ צו װי ױנ ^  רyש,פאאיט• רyזײ פאר רהאנטyאויב די ג

 די פון טי?ר רyד זyנרמyג גרונד אין איז דאס פארטײ.
 ױגיאגס די אין זyמאכ זײ װאס *?ספעריכמננט^ yאא
ס. די םון ײד ר ט ^ אד  דצר און pyצװ רyד איז דאס נ
 פאאיטישצר רער אט םאר ז.yבyשטר זײ ly^yn צו ציא

jy רשאםטyה rn זײז צו מ?ריב גדײט זיי Kאy,אםיאו ס 
 ײאס רyארבײט צאהא. גרויסע די םון װאױאזיין םyד
 •nyiyo ?אאו?מאכ^ וױ ױניאנס, די אין ןyאאנג8ב

 צו גרײט |y:^t זײ װ. אז. א. רyנמאכyאפp שנײחןר,
 פאאי״ ?ײצרצ םאר סyאציtארגאני די אט פארכאפעז

 אינאר האבצן זײ װצז צײט, יעדער צו עזpyצײ yטיש
ײ אן אויזי האנט א זyגyארויםצוא געאעגע*זײט אנ מ  א

^ ־• זאצי
 אםאאגאם'י•״ איז זײעחנר אצםאז דריטצר רyד
 םרא• שעחגע די פון אײנצ איז אטאאגאמײשאן שאן״.

 פאראדירען םיהרער ?אםוניסטישע די װעאכצ םיט זען
 דאםאאם, נאר דאס אויך און גאס, *ידישצר דצר אויף
 זײלר פאר זיו יאסט ov װעז זײ, זיר אוינט ov װצן

 פאאיטישע זייצרע פאר זיך פאסט עס ווען פט.yשyג
 ״אמאאגאמיישאז״, כדט דא באאד זײ זײג^ ציחגהען,

דצם. אן םען םאתצסט ניט, זיך פאסט ov ייעז אח
 אוגזער םון םיטנאיד יצדצר דאס זאנצן, װיאעז מיר

 ױניאז אונזער דאס ינוט גאנץ װײם אינטערנצשאנאא
 פון פריגציפ דעם םאר נאנצען.הארצען םיט׳ן איו

אק אםאאגאמײשאז נדמפן םיר אבער אמאאגאםיישאן.

 אײזצגבאחן- םון אײנפיחרונג די
 צורי?, 100 יאהר א מיט טראנספארט,

 רצ־ אמת׳ע אן זיך םיט ;עבראכט האט
 צקא־ און סאציאלען םyד אין װארוציע
 צױויליזירטע די םון jy2ŷ נאםישען
 בא״ געװארען איז םאר? דאס יעגדער.
 זיך האט איגדוסטריע רי און װעגיאך,
 גרויסע די אין ןyרירpנyאנצp געקענט

 די םון ?װאא □yi םון וױיט ^דטyשט
 וױ ז,yשטאם ymn און טאםעריאאען

 ־yםא ורעלכע װ., אז. א. איייזען קוילען,
 ?יײגע םאר ן,yרyװ געבראכט איצט נען

 אינ- רyד ן.yנבאהגyאײז די אויוי גערד,
 בא- די און האנדעא רyטער:אציאנאא

ly גרויסע גײע, פון זעצרגג p '^ w y n, 
 אםריקא אמ^ייקא, דרום און צפון װי
 ניט קײנמאר װארט אױסטדאריע, און

 איז דאס װי גיך, אזוי אגגעהן געקעגט
 אויב יאחר, y 75צטyי די אין נעשעהן

 באחן־ פון װאוקס גװארדיגער דער ניט
װעלט. גאנצעד רער אין טראגםפארט

 באהגע; די װי דעם :אך ׳איצט און
 און יאדזר 100 איבעד שױן עקזיסטירען

 צו יאהר פרן ןyרyװ פעכטיגער פלעגען
 א גי<הומען פרוציונג זײ פאד איז יאהד,

 םון באדראהט זyרyװ זײ צײטי שװצרע
כyװ געםאהר, גרויפער א  םון קומט yי

 eoyj ״באס״ רער אויטאמאביל. דעפ
 פאסאזשײ זײערע באהנען די פון אװעק

 זערבינע די טוט ״טראק״ דער בעת ׳רען
 שטענדי; איז װאס םראכט, די פיט זאך

 באהך די פון מקור הױפט דעי געװען
אײגגאטצן.

 אר־ די אז אויסנעדעכענט, האט פע,
 מאכען װערכע מענשען, צא־.ר נעמײנע

 אינ־ אויטאטאביי דער פון רעבען א
 וױ אוטדירעקט, און (דירעקט רוסטריע

 גאראזש, אינדוסטריע, געזארין דער בײ
. אין אונז בײ איז וכדומה), אינשורענס
 און מייליאן 2 װי וױיניגער ניט

 סיליאן א םיט איז דאס טײזענט. 750
 באהן־אר־ צאהי yאנצ3 די װי טעהר

 םyד טראץ .yרטyשטyא:ג און כײטער
אינדוסטרי די װאס  איז yאויטאמאביי'
 יאהר, 25 איז עס וױדכע װי עיטער :יט

 די איב^עעיאגט ארזא, שוין, זי האט
100'*y:nny ד *םון אנטװי?לו:גyאיײ ר 

 נאך האלט זי און זענבאהן־אינדוסטדיצ,
ז.yסpװא אײן אין

w אזא n y jw־yDyD האט סבנה 
 גריםצארן ןyגװא^דיג א ארױסדלרום^

צן. די כײ ט א אגנ ם ך ה א ^ ײז  זא־ זײ א
 איגדוסטריע אױטאסאביל די או גען,

ט ניט האט ע די ײננז  אין נטyס ?ײן אר
 ;ווערכע וועגען, yגיאט די ראודס, די

tynyi באהן די םיט זײט בײ זײט איצט 
 די • זײ. םיט ?אנ?ורירצן און רײגס

 -y: גצבױט בא?אגט, װי זײנצן, ראודס
 שטאאט^ רyד װאם גציד, די מים װארען

ט דאס ע  ,גע־ האס ,DPiy רyגא:צ רyד םי
 אפטםאל זyהאב באהנע; די nyn נעבעז,

 *vy?״ געלד שװע.^ םאר ?זיםען זטvכyנ
סyר לײ:ע\ צו כטyר  איז װאו ן.yי

 די נאך iyoy: Dyi nyo^״ — ,יושר^
y: כטײטס o 'n טpyסyבאהד די םון ס 

 ארדנונג אין ןyד.איט צו אום לואספאניס,
?.y:yii נײע ע\רב( און iy:yn אלטע די

דyשרײ אזא :IRnyj fy^p ppiy y 
 םארליײ ניט זyבאהדםאננאט4yאייז די

jyi. צ האב^ אלײן זײyד.נדליגyיאח־ ר 
u: :אכאנאנד, זyר ^ y־jy םיז הויט די 

o^y, שיר^ איס  אינוחןם־ און פאסאז
 זyהאב און באהךסטא?ס, די איין טאדס

o א אויף רצוyד נאך y j 'w a אוםן Dpy* 
ײ די פיואטירט ז ^ ט ײ ב ר  זיך זyמאכ א

ט אבעד  ז,yזאכ yאי די פון נדיגyוױס ני
jnP א אויף fyrin און 'iyi^ אז m>\n 

ױיערע רואינירט מאטאר־טראנספארט

^ רyאנpריyאם די נ ה א ^ ז ײ  װיײ א
אלײן ?ולות םיט אז גוט, רyאב סעז

 גיט געפאחר גרױסע רײ גאר טצן װצט
 טמשות״ דארום זוכען זיי איװעגדען.

 די בײצותומען אזױ װי מיטרען, רי;ע
 און טאטאר־טראנסיארט םון קאגקורענץ
 אײגענע זייצרצ פאר איהם אױסנוצען

 בא- גא:ץ שױן זײ האט דאס צװעקען.
 רעצ״ די םון משך אין גערוגגען דײטצגד

יאהר. 6—5 טע
 זיך באנוצעז גוםא אײועגבאחנען די
 און ״כאסעס״ סאטאר מיט איצט

 און םארםצסטיגצ; צו כדי ״טראקס׳/
^ן ט ײ ר רנ א  באה־ די פון ביזג^פ די ם

:jy. אםערי 300 איבערp;אyאײזענ־ ר 
 זײע־ אױף נטyםyyג שוין האכען כאהגצן

 לייגס) נטשy(שארט־בר צוױיג־לײנס yר
 דאדט fyin^ צו םיקyטר מאטאר־קאר א

 דאזיגע די םראכט. און פאסאזשירען
 אין א£ט גאגץ |yry< מאטאר־יײגס

 םרי״ זייבען עס װאו געגענדעז, אזעלכע
 גע״ ניט כאהנען קײן אינגאנצצן רyה

^׳ די װען. ס א ב  די־ ״טדאקס״ און ״
 פאסאזשירען צוצוםיהרען עיקר דער נען
 צו ערטער yjy;ysy^ םרן םראכט און
 צו םײגט דאס כאחך^טאנציעס, די
 דיזעל־ אט אייזענבאהן. די |״y?''B‘״^
 םיה־ באהנען םאגכע םון ״טראקס״ כע
 דער צו גלײך סחורה די צו שױן רען
 פאר־ עען און ?אנםוםצר, דעם פון טיר

 ״Dy״iBDpy די צו אנצוהום^ שפארט
 טyשט די אין יאדוננען די ?אפפאגיס.

 באחן צום נעבראכט אויך װערען אפילו
 אײזענבאה;, רער םון טיאקס די אויף
ד גרעסערע געבעז צו אום י ^ װ ק א  ב

האסטאפערס. די קײט
באה־ אפעריסאנער גרויסע איע כםעט

 די אין אריין יעצטענס זײגען נען
 אפגע־ האבען אדער ביזגעס, טראקינג
 מיט קאנטיאקטען באזוגד^״ע שיאסען

 איז yocny די ס.yאניBאפp טראקינג
:•y^ װעיד רײלראוד, פענסייװײניא די 

 ״פרײט רעזyדעגו^ א pjyeyyi חאט כצ
״ ק ^ ר  פא־ אײגענע: איהתג אויף ט

 און אםיאyם'לאר ןyצװיש טיאקס טאר
 םyנאכד באלד .nmiypjn װילמינגטאן,

i:v■ נױ יאר?, ״נױ די אויך האט  lyiv'n 
טyםyyג הארטפארד״  םון עהד05םא א :

 ןyאפצושלאג כדי ס"y״באס פאטאר
 רyמyרנyאונט פריװאטע םון חשק םyד

 yDPyii בױנעם, yדיז צו ;yoyj צו זיך
ז.yראםיטB yגוט טראגט

 הא־ גרויםע די װי ,jyo ^טyז אזוי
םט^ טאיי  איצ־ די אױםצונוצ^נז זyזוכ פי

; ^y איבyרypרyד אין נישyסיסם רyם 
 אײגעגע yזײער םאר טדאנספארט פון

oyoy.yDJ'R ד װי פונ?טyfלא?אםא• ר 
 איצט רטyװ צורי?, יאהר 100 מיט טיװ,

 רyאונט ^טyשטyג םאטאר־װאנא) רyד
Din ט די םון סאנטראלyכטיגy ארפא־? 

 y*ר גרויםע די טראסטס. און רײשאנס
 ראוד־ כייז ^דyם Din אין yציnיװאל

 בראכטyג ניט :אך האט סדאנספארט
 וחגל• נחמגה Din ישאםטyזyנ רyר םאר
ט האט jyo כען לג ^  ny איוזר םון ג

^ ט ר א  םארבי־ און ןyרyפארלײכט צו װ
 האחן־ די םון זyאסטpיעבענס־ די <ינען

^ yפאשנ ס א  ארביײ און רyארמD די פ
nyo און קאנטראל װצגען םראגצ די 

 ווערט ד,רypכאס־םאר םון נולירוננyר
 צױ װאשיננטאן, איז לטyבאהאנר איצט
 רyד םון אױפנאבק ynyiiK םיט זyזאם

 קאמישאן״, ?אכמןרס ״אינכמגדסטײט
 איײ yאי רyאיב השגחה די האט וחנלמנ

 רשטyה דערװײל לאגד. םון ןyנבאהגyז
 באצוג אין סדר שום קײן ניט רyאב
 םון זyארבײטס-באדינגונג רײטם, די צו
 yגאנצ די און װ., אז. א. Dרyשאם די

y א :אך זוצט םy■ראבל o ty p ^ a צײט 
lyn^P^KD lyriD הינטyוליס^ די ר? 

 תננירונגס־פאלי־ רyאנאםישpy רyד םרן
סטײטס. ױנײטעד די אין טיק

פון ולטאטtyר ןyװיכטיג אײן אויף

 מען חנװאמציע שטדער דאױגער דעד
 דעם אין אפייו שױן, זיך אנער מען

 לענגער, אפשטעלען מאטעגט, איצטיגען
 פאד״ דער פון ■ראדו?ט א איז ער װײל

 נאחעד גאגץ דער פון חגם נאנגע:ד»ײט,
 גאציאגא־ דעם — פאמאגגענהייט טער
 פאגאש אין ענגלאנד אין סטרײק לצן

מאי.
p שױן איז עס ’P אז גיט, סוד 
 גצ־ ןyהאכ װעלכע אורזאכען, די םון אײגע

iy צו פיחרט i דצם םון ליקװידאציע 
 אין סטרײ? געגעראל םyנyגערום אזוי

 אונטעלגיכקײט די jyiiy; איז ענגלאגד,
 פרא־ y 100גאנצ אויף פאיאליזירען, צו

 פאסאושײ פון טראנספארט דעם צענט,
 אױטאפאביר דער םראכטען. און רען

 םיי אזוי אױןי ארױסגעוױזען זיך האט
 רע:יר(נ: דער םון דיגסט אין װירקזאם

 סטרײק דער אז בורזשואזיע, דער און
 אײוענבאהן־ארבײטער ענגלישע די פון

 רyד בײ גצוױ־הט וױינינ גא;ץ האט
 שדײד־יױ די פון yגיyלאמפס־סטראט

 פאל jyprny צום האט דאס גיאנס.
 באװעגוננ ארנײטער די אז באװיזען,

 גאנץ א מיט רעכעגען איצט זץ־ מוז
 פון אפשאצונ; ד^י בײ פאקטאר נײעם

 קאפיטא• םyד שונא, דעם בײ כחות די
 םאק־ רyדאזיג רyד שטאאט. ליסטישען

 פאכא־ אלס אויטאמאביל, רyד איז טאר
 רער טראק. און אטאבאס זשיר־קאר,

 טעכ* דיזע מי־׳ט צוזאמען מיטעלשטאנד,
 ןyלyשטpyאװ אלזא, ׳iyp ̂ןyמיטל נישע

 די םון ארויסטריט רעם װיחנדשטאגד א
 װעל־ אינדוסטריע, יענער אין איבײטער

 םין העלםט צװײט^ײ רץר אין האט בע
 אזא געשפילט יאקרהונדערט טעז1(>

 ארבײטער-בא־ דער אין ראלע װיכטיגע
 —לענרער־ צױױליזירטע איע פון וועכרגכ

 פאשיניסטצ;, לאקאפאטױױםיהר^־, די
װ• אז. א. קאנדוקטארען
 ארױס צננלאנד אין איז אנוכשי*ט

 אונ־ גיאזגאו) דזשארדזש (םון בוך א
ל :טיטול טער׳ן ^ צנ ש דז םטדײקס ״

ן צו טראנספארט״, ראוד ענד ע מ  װ
 כיטרעד און דעםאגאג רyאנטpבא דעי

 אנ־ האט דזשארדזש, ללאיד פאליטישען,
 דאד־ ר?ם םון םארװארט. א געשדיב^

 רשט,y זיך מען חנר־וױסט רועדה גען
y װי n ^ B□,: ט און ק ^  שוין איז ov ג

i: צוגעגרײט צורי? זyיאהר םי־ט rw iy 
 צו װיחנרשטאנד א גירונגyר דער םון

 פון הילף רyד מיט נענעראל־סטרײ? א
אויטאפאכיל־טראנספאי־ט. דעם

 איצט חגרןמהלט דזשארדזש ללאיד
 םון סווי cm םאר גאך אז חדר, פון

 בריטי־ רyד שוין זיך האט מלחמה רyד
ט מיגיסטארצן־?אבינעט רyש ײ ^ ג  צו

 איג־ מין jyiy' |y:y: ןyטyארױסצוטר
 בא־ טyװ וױנלכער סכסוך, ןyלyדוסטרי
 בכלל טראנספאר׳ט גאנצעז oyi דדאה^

 שפײז־מים־ פון טראנספארט דעם און
 װאפצגשטילשטאנר נאכ׳ן בפרט. לען

 ללאיד פון םארלאנג םyד לױט האט,
 שפײדמיניסטערױם דאס דזשארדזש,

 פלאן״ □y'uyj גאנץ א אויסגעארבײט
 אוימאפא־ תגם זyנולירyר צו אזוי װי

 דע־ אין שפײז םון ביל־םראנספארט
 יצדצז אין באהן־םטרײ?. א םון צײט

 א םאהטיג װעזyג איז דיםטרי?ט
 און אױטאמאבילס vלx םון yליסט

 פיז טyרpyד רyגרײט א און מדאקס
 ־yi א \v:vn חגגירוננ רyלאנדאנ דצר

pװיזיציy מאטאר־װ אלצ םוןyנyנyאיז ר 
:jy:y>y ד איןyבוזים־ רypשyנy יע־ בײ

ivi דיס־ םיז סאטאנדיד מיליםצרישזנן 
׳ טריקט.
yרשטy די ^ B  y מיט yi.̂ נײער 
ypo'D□ ג איזyגערו כט8מ*ir i בײ־אז 

? ײ ר ט ם ך ה א ^ ײז  ynoybiyo^ אין א
 ארויסגעוױזצ; זיך האט זי און ,1919
טראגם־ בײם נדyלyנששyצוםריד אזוי

 א צוזאמען ראודס, סך א אױף פארט
 גע- דער אז מײל, טױזצנט 75 סון יענג

 אײזעגנאחן- אמעמײנער ולאנטער
 צוריח״ איז ,1921 אפדיל, אין סטדײק
 אײנפאך האט מען געװארען. גערופען

 געחאט מודא ארכײטער-קדײוען די אין
v רעדחנגס־ילאן דעם פאר m\ אלע 

 (;אציאגא־ עסױרדזשעגסיס״ ^נעשאגאר
?v אױסגעאר• איז װעיכער קרידסעןא 

.1919-1918 אין געװארען בײט
 זײנע; 1926 םון סטדײק-פיהדער די
 רעדרוגג די צ♦ ספק, אין געװען ססתם

 מלחמה, רyד נאך יאהר 7 איצט, װעט
 א צו צוגעכרײט גוט אזױ זײן וױדער

 שפײז״ םון קאנטראל פולשםענדיגען
 אין געװעז איז דאס וױ טראנספארט,

 ״סקעבסי״, yרליכyבירנ די אבער .1919
 ארגאניזירט אומע־טום דך זyהאב װעלכע

 ״םרײוױלײע גערוםענע אזױ די אין
 (װאלאגטאדי קאמיטעס״ ט׳־אנספארט
 גיך זעהר האבען קאמיטיסא חאאלײדזש

 די טאן צו פעדױגקײט iy^r כאוױזען
 האבען ov װאס ארבייט, לypשטי זעלבע
 און 1919 אין מיליטער-לײט די געטאן

jy רצוyד ^ n גע־ נאטירליך, נאך, זײ 
 ענטוזיאזם, און ברען ovi זיך אין האט

 װאלונטי־ די ארױס וױיזען ov װעלכען
 קאנסערװאטײ םרײוױליגע yאל און דען
 אן םון געגנעױ די :ענען ״?עמפער״ רוע

ארדנונ;. סאציאיעי אלטער
 האט רעגירונג דעד םון מיטעל אזא

 פאי־אליזירט איננאנצעז װי גוט אזױ
 געק^ט װאלט עס לכעזyװ ,opvcy דעם

 טראנס־ אלע םון סטרײק דער האבען
 לםשל, איז, דאס װי פאדט־ארבײטער,

 אקטא־ דער בעת רוסלאנד, אין ;עװען
 די .1905 יאהד אין רעװאלוציע בעד

 אײנ־ האבען ענכלאגד אין מרײד־ױניאגס
 ׳שו:א דעש בײהופען געקענט ניט פאך

 ערשטען דעם אין באלד האט רyלכyװ
 yרyזײ םון אדױסגעשייאגעז. אויגענבליק.

 זyםםpשםאר און שארםטטען ד*;ם הע:ט
 נא־ אין שטילשטאנד דעם — געװעד

v האט אגב, טראנספארט. ציאנאלעז v i 
 nm אין פאל זyערשט צום פאסירוננ,
 אפען און סלאר געשיכטע, סאדערנעד

 מאטאי־טראנספארט דער אז באוױזען,
yp; קריזים גאציאגאלע; א פון צײט אין 

 אמא־ די םארבײטען אינגאנצעז כמעט
 איז קאפוניקאציע םון סיסטעם ליגע

אײזענבאהנען. די — פאיהעוזר
 דעד איז װאונתנדליך מעהר נאך
 האלב־מילי״ :ײער ד^- םון רyכאראקט

 שטאאט, םון שוץ־סיסטעם טערישער
 yנגלישy די אז זיך, מ׳דערװיסט ורעז

 באדארםט גיט אפילו זיך האט ר^ירונג
־ םון פריגציפ םyד מיט באנוצען י ו ^  ר

y ^ 't מ׳האט װי אויטאפאבילס, די םיז 
 ״האאלײדזש״ די געפלאנט. אנוזױב םון

 זיך אלײן ןyהאב ימשל, ?אנטרע?טארס,
 טראנס״ ןyגאנצ oyi מיט ספראומנט

 האם רענידוגג די און מילך, פון פארט
 װען באצאלט. ניט ,:yB קײז דעם פאר
 ערש- םyד אין איז מילך םון פרײז ח\ר
iyo צװײ אויף ארויף סטרײ? פון •שאג 

 א ןyװyג דאס איז סװארט, א •ענס
 האס־ די |ypin צו לyמיט רyטpyאינדיר

m אכטעז אוים׳ן טראנספארט. םון 
 גיט לאנדאז אין איז סטרײ? םון טאג
 םילך, אין דוחק סײ\ jyny: ניט נאר
 גע־ אםילו זיך האט oy—^yp-,8B נאר

מילך. םוץ איבי^רםלוס אן שיירט
 אנצואוױײ כדאי נאך איז וױיטער

 פא״־ \vo"^2 ovi צוליב דו?א אז זען,
:ov נאציא:א די םוןys ,איז סטדײסס 

 םוץ הרyפארק דער געוואחגז לײבסער
 אויטאמא- םראכט- און פאסאזשיד־ די

 צו iyin'B װאס ׳ןyגyװ y<8 אויף בילס
 די םון םטרײת דעם צוליב לאנדאן•

ט און (סטריט־ ״טראמס״  ןyר־אוירבyא'נ
 װעג רyד סליךy: איז -קארס),pטריpyעל
^ \vv.v: אויטאמאבילס די םון  איץ סרײ

 :־ypip ניט דאך, מ׳האט און ר,yברי'ט
 נישyBשטו נװאל^יגער רyד אױןי דיג

 D2ypy3 ס׳איז װי ן,yנyװ אלע אויוי
 אויטאמא־ ovi איז סדר א אײגםיהרען

 Lםיל*yאננ האם רyלכyװ טחןםי?, ביל
)10 זײם י1אוי (^לוס

:ג

Dyi און םראעז yDDny| םון זין Din ,זאל װאס װארט 
y ^ ra| זיך כייט y'noK ,כרמרליכקײט ’HP y'rvDK 

 רyד אין ױגיאנס, גאדעל-טרײד די צוױש^ yראציyאפ
 ־yאינדוסטיי פון צײט רyד אין און סטרײ?, א םון צײמ י

 רי אויך וױים^ נוט אזוי פונ?ט און םרידצן. אעז
pאאוpמאכy,ט1וח עס אויב דאס ר jyoip ״אםאאגאמײ־ 

 נים nyrr עס oyii ױניאנט, נאדעא־טרײד די אין שאן״
fyoip א פון באםיחונג דער דורך yina אוט־ םון 

 yפראז די כלויז באגו^ן ותלבע יאליטישענס, סײדשר
 רyד אץ ז1»רײנ?ומז |yjyp צו כדי אםאצנאםיישאן, פון

 אמאצגא־ זײער מריקס. יאציטישע זײעחו מיט ױניאז
 םאר• צו אישו אן איז oy אויםגעבצאזען. איז מײשאן

^ בצויז עס איז זײ בײ עוצס. אן באענמן ט ר מ  ו
 זיך חעסער ניט ס׳האט באדײטונ^ שום א אחן םראז^

 אמאצנאכױישאן אזא און באדען. אינדוסטריעצען סײ\
Dyii, פאד וחןרס שוס קיק חאבען ניט זיך, פארשטעחט 

אין רyאד נאחנצ־מרײדס די אין אמאניזאציעס די
טרײד^ אגדערע וחנאכע אירגענד

• * •

 ברידעו^יכער ווענען דערבײ, שוין האאםען סיר אז
ארנאניזאציעם עװעםטער פון חיא(י און סאאאעראציע

t r .

 ־ דא מיר סטרײק, רyפאכpו8צp פון צײט ר1מ אין
^v:v\ װארט. א נאך

ט כסדר |yn^n ״טשיםס״ yאמוניסטישp די מ ^  ג
 דזשאינט םאריערס םyד נטס1סטײטפ» yרyזײ אין

 צײמ nm אין דאס ז,yװיזyאננ כסדר האבצן זײ בא*דד.
 מצהר ניט רטyשטײyבײג האט nyD״D*:tf*oR די דוען
iv רyד האט דאצאר 27,000 װי p r t באארד דזשאינט 
jy 60,000 רסyאריD די םון ^ ^ y ^ n .אמ מיט דאצאר 

 זייגען םיר װ^ט. די זyארשריD ױי האב^ dpji• םyד
^ גאנץ כ י  זyװאצס רyאאוקמאכp רypיאר נױ די דאס ז

 ^׳ruyDnyp״ רyד אט זyװ ̂זyצוםריד מעחר געװען
 • װאצמ ױניאן רםyאריD רyד םון באארד דזשאיגט
^ ציבערשט ^ *ג  אגגע־ איז װאס ס?עבערײ די צט1א

 צו אעז1שטז ותצכע ny^ טרימינג םאר רי אין גאנגמז
 00,000 די אימ^ר ?צאו?ס, די םאר טרימימס די

 אויזי רyמאכpצאוp די גענעבען האט מען װאס דאצאר
 וואצםעז רםyאריD די װען סטרײס. דעם אנ^ופיהרען

 11װאלםז זײ און םרימינגס, פאר די אױןי געסקעבט ניט
 ײערם,Dשyבײג ניט •עני טײז אפיצו סטרײש דעם צו

 װיכםיגער. סך א געוחנן iyD*op^p די פאר עס װאצט
, אפיצו איז סיזאן חנט אז וױים, ר.yםאכpצאוp יעדקר

ט אײן ^נ ר א  ניט האט װאס ג^וארען, פאכטyג ניט ג
 די א אט זyװ און טריפינג, םאר ?ײן זיך אױף האטyג

 צו ןyװארyג לטyשטyצונ ניט װאלטען טריפינגס םאר
y די r•,האט פמח װאו ער DDypoy3 װאלט ?לאו?ס, אויף 
y די ^ p r ^ e םון pלאוpא נעמװס םBגyשטyװ לטyרy.ן 

iy האנט אײן מיט װען ,Dy טױג װאס הײגט ^ n זײ 
 רyרyאנד רyד פימ און רסypסטרײ די צו הילױ זyבyגyג

רם?ypסםרײ די jv:v) oovpovנ אזױ כיעץ האט
ל רyונזK םון מיטנליד^ר די א אנ ^י ^ ט נ  זײנען אי

 ״yBאאp םאר אויך \vi"ז זײ און אמאלגאפײשאן, םאר
y^Rn ארבײט די צוױשעןyס. די םון ר ײד אר^טר  נ

 yראציyBאאp ראציע.ykאאp אמת׳ע jyr'D זײ רyאב
 זyבypרםyאונט ניט זאל \vo װאו סארט, ovi םון

 איז yראציyBאאp אזא נאר .pm:R ovi געבען רyאײנ
oiyn אנגyרופyײ און גאכמח, מיט׳ן װערען צו ן  מ

מן רyפאכpלאוp די אז ײ  ov ײאס גוט גאנץ װ
 רyזײ ^האפאםלאזש״, רyאפוניסטישP רyד באדײט

yviRj ה א*צמיגעyצy ד אין אן פיהרען זײ װאסyר 
כ^־יג ױניאן, םyn פאר שולד די זו

lyr-nyM-io םון אויסגאנג p oyiלאוpכמםyסטרײת ר 
אנדש־ש. אימיצען אויח
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םי׳יע אייי צען0ג (• ן םי ת אי ו נ ײ י ט ׳  דעו םי
ך טז ״ רנ װעגונג). א א נ

 מיט חאט ■רעסע טעגרינע די װען
 דעם געמערדעט צוריק װאכע; §אר *

ר קעג^ן, דזשאױ ״אנ?ע? pc טױט ת  א
״ן וױ  :געװען איז נאםען אמת׳ער ז

קעד׳ — קעגאן ג. דושאזעף  םון ״סיי
 םיט״ 0 יאהרען, םילע פאר האנגרעם

 יאהר־ המלכעז 0 םאר קאגגרעס אין גליד
 םון פיהרער עלטסטער דער הוגדעדט,

 אםעדיקא, אין גרופע ■אריםישער דער
 איז םאזזן איהר אױןי רעאקציע װאס
r נרױסע אין u n n r r w i r אותױת — 
 ז0 ג*וו*חנן, געזאגט אױך חןרבײ איז

 קכר אין ושאםען0ם װעדט איהם מיט
 -0P אינםערעסאנטסםע די םון איינע

 די םון געשיכםע «אל*טישע ■יטלען
מטאאטען. םאראײניגסע

נעװען. אםת געוױס איז דאס און
 90 איכער מײען לם0 איז ?ענאן

 האט קאריערע פאליטישע זייז יאזזר.
 ביר* םון צײט דעד אין אנגעחױבען זץ־

 צעהנד־ צוױי ערשטע די איז גער־קריג.
 כיים׳ז בירגעד־קרי:, דעם גאך יאהד ליג
 קלאש קאפיטאליסטישען ױנגען םון זיג
 דעם איבער סטײטס נאדטהערן די פון

 סאוטהעח די םון קלאס האלכ־םעאדאלען
 געותן קענאן ג. דזשאזעןי איז סטײטס,

 אױפ־ ױנגען םאר׳ן האנט ׳פטארקע די
 האט ער ?אפיטאיליזם• שטײגענדען

ת קאנג־עש איז דורכגעפיהרט  פרעגער א
 זיינע סיאס. הערשענדען נייעם םון׳ם

 א געקראנען האבען מעטאדע; פאליטישע
 א צונױםגעשטעיט האבען זײ נאםען.

 איהר פען האם ״קענאניזם״ .1״טעאריע׳
 די װעלכע קעטםע, די צוליב גערוסען.

 האנגרעס אין עיעםענטען פראגרעסיװע
 םען האט געםיהרט, איהם געגען האבען
 צונאםען: מיט׳ן באטיםעלט אױך איהם

 ארוםנע־ אזוי זיך האט ער ״צאר״.
 ע־ אז קאנגרעס, פון רולס די מיט װעבט

 םאר־ (שטענדיגער ״ספיקער״ אלס האט
 געוזאנ־ איםער קאנכרעס) םון זיצענדער

 ער געװאל^. האט ער נאר װי דעלט
 םיײ הײן מיט גערעכענט ניט זיך האט

 קא:־ אנדערע סון װאונמען און נונגען
 װעלכע די, םון ניט אפילו ;גרעסלייט

 פאר־ אײן איז נעװען איהם טיט זײנען
 גאנ־ פארטײ. רעפובלישאנעד די — טײ
ײ מלאכטעז פארלאמענטארישע צע  ז
 זײנע און איהם ארום אנגעגאגגען נען

 זײנען שיאכםען דל אין םעםאדען.
 םאר־ זײנען װעיכע װערטיאך, נעפאלען

 טערםײ םאליטישע היםםארישע כליבען
 םאל ערשטען צום דאס האט ער נען.

 ״סטעגד :אויסדרוק דעם ארױסגעבראכט
 םײנט פעםער״ ״סטענד א זײן פעט״.

 אדםי־ אן פארטײ, א צו לאיאל זײן
 גע־ — באיטלוס א אדער ניסטדאציע,

 אדער בשר אוםגערעכט, אדער רעכט
 ער בהםה׳װאטע. אדער לאגיש טריפה,

מ זיך האט כ  דעם םיט גערעכענט ניט נ
 אויפ־ װעט עולם גרויסער דער אזוי װי

 דאס האט װערטעל, א זײנעם נעמען
 0 אנטהאלטען אפילו געםענט װערטעל

 םארטײדיגט ער אז צוגעבעץ, פולעז
אר און פאלקס־אונטערדריהונ:,  פא־ ^ג

 אנ־ האט ער ווען קארופציאן. ליטישע
 טא׳ הויכען א םאר קאםף א נעפיהרט

 דיגסט א אויסםיהרענדיג דערםיט ריף,
 איז סאםיטאליזם, אםעריסאנעד םאר׳ן

 געקאכט, דעם םיט האט לאנד דאם
 צײט יענער אין אײנער אידום האט

 זײז םארברענגט ער אזוי װי געםרעגט,
 געװעז איז זײנער ענטםער דער צײט.

פאר־ ״בײטאג :ציניש־אםשפאםענדיג
 —טאריף״ דעם העכערעז אין איך כרענג
 די אין ״און — געענטםערט, ער האפי

 העכערעז איז איד םאדברענג אװענמען
 ^פאוקער״ םײנע םיז ״ליםיט׳״ דעם

 ער איז צינײט־אםענהערציג געיםס״...
 אזוי און רײה אין אזוי געווען. אלעמא^

 מים און רוזװעלט, האנדילונגען. אין
 װעלכע רעפובליחאנער, אנדערע איהם

 דער םאר אויםזעהעז ווע^נן םי״אנען
 ■ראטעס־ םלענען *אנ׳פםענדינ׳/ װעלם
 םעמים. זײנע אוז איהם געגעז טירעז

 גע־ גאדנישם איהם םיט אבער מ׳האט
 וחד דערצעד!לם וחנרם עס םאן. קענם

 װען ־— םאקם באשםיםטער א איחם נען
 ״םאײװאוט״״ א געויעז איז קאנגדעם איז

 קאנגרעםלײם, אנדערע װאם דעם, צוליב
 צו געשעםם זיך חאמן רעפובליאאגער,

 זיײ און האנדלוננ א זײנע םאר שמיםען
 *יאבי׳*, דער איז ארויס חנרםאר נען
 םשער-, ״וספיקער׳ם פון אראפ ער איז

 געשלעפט און ״יאביי״ דער אין אוועק
 אן־יײג־ סאלנער םאר׳ן שאמרעסליים זײנע

נע םען חאט מטימען. צוקוםען  מע־ ז̂י
 איהם *יןענאניזנד, אגגערוםעז םאדמן

 טכד אויס איז ״צאר״*, נעתםעז איײן
עאו/ *אנחעי — אויר חבר׳^אפט  דז

 םארהעדפערט זיך האבען איחם אין און
 סאפיטאליםםיש־ יאהר ןחנהנדליג •^ר א

 פאליטיש־םא^י־ הערמאפם, ■אציטימע
 נזדפיכטע, מםיס א אינמרעעס, נןוװע

פאייטית. איניוענדימע אמעריהאנער
פא־ פו; גןףפיכםע שםיס 0 אױך איז

ע ה. םון » ל

 ארבײטער דע־ נענען קאסף ליםי׳פען
כאװענוגג.
איו קע־ אז זאגען, צו גענוג ניט ס׳

 ^עונא » אדער געגנער א געװען איז גאן
 ס׳איז באװעגוננ. ארבײטער רער םון

 צו נחת באזונדערער א *עװען איהם
 דדאםאטישע קאנגרעס אין סצענירען

rכטע0לI טרעבונגעז6? און צילען געגען 
 האט ער באװענונג. ארבײטער דער םון
 ׳ביל אײן קײ; דורכםיד״־־ען געלאזען נים
 רעזארוציע, אײן קײן געזעץ, אײן קײן

 א עפעס אנטהארטען האט װאס
 בא־ אדבײטער די ױעיכען פון פונקם,
 הא־ נעקענט א\ז עס װען װאלט װעגו;ג

ס, זערכע0 האט ער גוצען. א בעז  ניי
 גאר־ רעזאמציעם אדער געזעצע, אדער

 דעם פון תאנגרעס. צום :עיאזען5\ז ניט
 » ,1923 יאהד דעם ביז ,1872 יאהר
 ברויז עי איז יאהר, פופציג פון מיטך
 ער־ ניט און דודכגעפאלעז, פאל צװײ

 אײן קאנגרעס.׳ צום געװארען װײלט
 ױגמא־ די װען ׳181X< יאהד אין פאל

 פיעזי־ די געװאונען האבעז קראטען
 קלױויאנד, גראװעך מיט דענט־װאהלען

 1912 יאהר אין מאל צװײטען א און
 רע־ די געמפאלטעז האט רוזוועלט װען

 גע־ האט דאס פארםײ. פובליקאנער
 רע־ פאייטײטע אוםגעהויערע אן םײגט

 פאריםי־ יעדער וועלכער פאר םוטאציע,
 איז ער װען געבויגען.׳ זיך האט ^עז

 געװען ער איז ״ספיקעד״ דער געװען
 אי־ באלעבאס נאנצער און םויער דעד
 ער קאגגרעס. פון קאםיטעם אלע בער
 די פון פעדסאנאל דעם באשטיםט האם

 זײערע אויסגעקליבעז און קאםיטעם,
 האט קאנגרעסםאן א אויב ממערלײט.

 ׳טוין האט פאלגעז, צו :יט איהם געװאגט
 0T0 זאל מצן אז אויפגעפאסט, קעגאן

 הערען. ניט אח זעהן ניט קאגגרעסםאן
 נעגעבעז ״:יט פיעוט איהם יהאט ער

 קענאז האט אלײן זיך װארט״. ראס
 ״קאמײ דער אין ארײנגעשטעלט אימער

 קענען מענ^ען אונזע.י־ע רולס״. אן טע
יט־סײז איז ראס אז םײנעז,  װיכםי־ נ

 וױב־ די נראד דאס איז ;?אםיטע גע
 דיזע קאנגרעס. םון סאמיםע טיגסטע
 מעז געזעצעז װעיכע באשטימט קאםיטע

 איז קאגגדעס םאר׳ן םארברײגגעז זאי
 גע־ :.,*0 ש^\ האט ער ניט. זועלכע

 אגװאוגס «ן םיט געזעץ 0 אז זעהן,
 ארבײטער־אינ־ צו פרײנדליכקײט פון

 װערעז, םארגעבדאכט ניט זאל טערעסען
 באהאל־ אדעד אפענע םיט געזעץ א און

 זאל ארבײטער־ענינים צו שנאח טענע
 דודכגעפירט אי װערען, אויפגענומעז אי

װערעז•
צײטעז, די אין צײט, זײן אין און

 ״ספיקעד/ אלס ט6געהערל האט ער װען
 אר־ די װען צײט, די געװען נראד איז

 האט אמעריקא אין כאװעגונג בײטער
 אויפנא־ איהרע פון םך א קאנצענטדירם

 אינ־ אמעריהאנער די האנגרעס. צום בען
 ערשטע איהרע טעים6געל האט דוסטרי

 בארג־ אנטוויקלוננ ראשיגער א יצו טריט
 קאנגרעס דער בארג־ארוי^ ארויף,

 םונלד עקאגאמישע ארײנגעקז־אגען האט
 טראסט־ דער םאם. גרויסער 0 אין ציעס

 די םעכטיג. גע^לאנען האט פראבלעם
םו; םראגע •די געװען איז טאייןי־םדאגע

 באוועגונג ארבײטעד דער אין ט^ג.
 אײ מטערענס געקנײםמט דאן סען האט
 געזע־ אזזלכע םון אויסגאננ חגם בער
 ארבײטער צו יפײכות זײער לױט צע

 אױטאביאגרא״ זיץ אין אינטערעסען.
ת  ביע־ םאסען גאםפערס סעםועיל חאט ם
 םעםיג־ יאליםימער דער איבער םער
 אין באװעגונג ארבײטער חגי םון קײט

 בלעטער דיזע אויף און צײם, יענער
 נאך מורח אין דזמאו״ ״אנקעל ערעײגט

 דאן האבען נאםפערס און ?ענאן עורזז.
 אויפםערק־ איעםענס כמעט צוגעגוםעז
 גאםפערס װאמיננט^ן. אין זאםקייט

 ארנײםער־קאםײ טים יאגעז זיך םלעגט
 צו ארבײטעד־םענות םארצולײגען טעס

 און קאנגרעס־םארהערעז, םארשידענע
 זועיען נים קאמיטעס די פיע׳נט קענאן

 אין אריין אויך םלעגט ראס צויאזען.
 זײן אזוי םיענען עס און פרעסע, דער

 גאםפערס׳ז צװיטען צײטוננס־תרינערײעז
 קא:־ דעם אין דז״טאו״״. ״אנקעל או;

 איז ,1908 יאדזר פין גהןסיקאםפײן
 דיםט־ קענאן׳ס איז נעפאחרען גאטפערס

 האט און איהם, געגען אניטל־יען צו ריקט
 מעפיס־ ״דער אננערופען דאמטען איהם

 פאליםיק״ אמעריקאנעד םון טאפעלס
 זײנזגן נאטפעי־ס׳ן פון פראזע דעד אויף

 איבער׳ן צײטונגעז אלע אין ער^יגען
 קאר־ און עדיטאריעיס צעהנדליגע לאנד
 דער־ איז עס קאריקאטורעז. םיט טונס

 פאליסי־ דער אין םרײיאך געזועז םון
 גע־ אויך אבער איז עס װעיטעל. שער
 איז עס אז ארויסגעשטעים, קיאד װען

 פיהרט װאס באװעגוננ, ארבײםער די
 רע־ פאריטישער דער נעגען קאמף דעם

 ״אגקעל םון פארגעשטעיט אקציע
שאו/ דז

װע־ פארצײכענט אויך דא שוין זאל
 ׳ווען אז פאקס, היסטארישער דער רען
 רע־ באריהפטער דער געװארען איז עס

 קאנגרעסלײט פראנרעסיװע םון װאלט
 קאג־ איבער׳ן הערשאפט קענאנ׳ס געגעז
 אנגעהוי־ רעװאלט דער ז\ך האט גרעס,

 װא־ אין אםיס גאמפערס׳עס איז בען
 א םון ערעפענונג דער םאר שינגטאן.

 זעכציגסר^ז פון זיצונג ספעציעלער
 * געװארען, באקאנט איז ?אגגרעס

 בא־ האט ״קאקוס״ רעפובליקאנער דער
 ?ע־ דזשאו״ ״אנקעל האבען צו שטימט

 :עק־ דער פאר אויך ״ספיקער״ אלם נאז
 געג־ קעגאנ׳ס קאערעס־זיצונג. םטער

 אםים אין פארזאםעיט זיך האבען נער
 אף םעדערײשאן אמעריקאן דער םון

 ראטדד א אלס גאמפעדס׳ען מיט לײבאר
 סענאנ׳ען. געגעז גאסף דעם איז נעבער

 דעקלאראציע, א אויסנעארבײם ם׳האט
 םיה־ זיך זאל קאמף דער !ועלכער לויט
 איבער־ איז דעהלאראציע די און רען,

 א אלס גאמפעדס׳ען געװארעז געגעבען
 האבען דעקלאראציע די ״טראסטי״

 קאננרעםלײט נײגצעהן אונטערגעשריבען
 זײ םון אלע — סטײטס דרײצעהן םון

 פאר־ לויט האבען װאס רעפובליקאנער,
 קענאנ׳ס זײן נעדארםט טײ־םארבינדונגען

 די םיט פאראײניגונג א אין קאלעגען.
 גע־ דעװאלט דיזער האט דעםא^ראםען

 אויסגע־ מ׳האט ערפאלגרײך. זײן הענט
 אזוי װי אײנצעלהײטע; אלע ארבײט

 דעמא־ &אר א ^צוםיהרען. קאםױ דעם
 יארק, נױ םון האנגרעסלײט קראטישע

 קאגגרעס־ האל טעמעני אלס באסאנט
 דעם פארראטען אבער האבעז לײם,

 ארויסנע־ װידער איז הענאן און סאםף,
זיגער* דער קוםען

 חגם געזואוגען דעס^קראטעז די שױן
 געװארען איז ״ספיהער״ און ?*נגרעס,

 ׳•^ר- װעמענם אונטער סלארק, טשעמפ
 גע- חאט כאװעגוגג ארבײטער די זיץ

 גאנצע 0 און אנעדקענונג, גרויש קראגעז
 געזעצע ארבײטער־פרײנרליכע רײהע
געװ^רע;. אגגעגוטען זײגען

 םאל- דאס אויך איז אינטערעסאנט
 אר- דער צוױשען ?אמןי דעם אין גענדע

:דזש^ו״ ״אגקעל און באװעגוגג בײםער
 נ$ר די באקומען ח*ט טעםט אײדער

 פאר- די םון ירעזידעגט םאר מינײשאן
 גע־ קענאז האט שטאאטעז, אײנינטע

 0 לס0 גאםינײשאז. די קריגען װאלט
 צו געזוכט ן0ד ער דןאט פ^ליםישען

 דאס םרײנד. מעהדער װאס האבעז
 ?1C קטער־שטריך0ר0כ דער דאך איז

 ?רינע; ער װיל — פאליטישעז יעדען
 װאס קאכען צו זיך ער זעהט אמט, אן

 וױיניגער װאס און םרײגד, מעהר
 אײ זיך געזוכט האט קעגאז שונאים.

 באומד ארבײטער דעד םים בערצובעםען
 שדכן א באװיזען זיך האט עס און גוננ,

 סעק־ דזשענעראל אמאל רײעז, ד. װ. —
 װאיר־ מאיז ױנײטעד דער םון רעטער
 פאליטישעז א אין שוין דאן און קערס,

 נע־ האט ער סטײט. אילינאי איז אמט
 וױל ער אז גאספערס׳ען, צו שריבען

 דיס־ צו קענאן מיט צונויםברעננען איהם
 זאלען ױניאנס אז פראיע, די קוטירען

 טראשטס, פאר װעדען אנגענומען ניט
 אונטער־ זײן דאיפען :יט דערפאר און

 קע־ נעזעצע. אנטי־טראשט די װארםע;
 םאר נאמינײשאן די קרינען קען נאז

 ער־ אויך אםשר הען און פרעזידענט,
 א נאך ער װעט אפשר װערע;, װײלט

 זײן ענדערען דיסקוסיאן פערזעגליכער
 ארבײטער דער צו שטעלונג םײנדליכע
 אנבאט דעש האט גאפפערס באוועגוג.

 איז נעקוכיעז איז ךײען אנגענוטען.
 קאכ־ דעם אראנזשירען צו שיננטאן0װ

 פארי■־ פרענק און :אמפערס פערענץ.
 זיי־ י., אף פ. א. םון םעהרעטער סאן,

 אװעק דײעז םון באגלײטונג דער אין נען
 זײ הײם. װאשינגטאנער הענאנ׳ס צו

 דיס־ 0 אי; םארבראכט דארטען האבען
 אװענט אין אזיעער צעהן םוז הוסיאז

 איז סוױ דער פארםאג. אזייגער דדײ כיז
 פאנאנדערגענאנ״ ?יך מ׳איז אז גע־ייע?,

 מעחר און נעגנער גרעסערע נאך געז
איז שונאים, ביםעדע  פרי־ געװען װי-ם׳

שלום־קאנפערענץ. פאר׳ן הער
פער־ געםײנט ניט האט עס

 און קענ?*ז צװישען שונאים זעגליכ־;
 באווע־ ארבײטער דער ׳םון פארשטעהער

 אויםאביאנדא־ גאםפעדס׳עס אין נונג.
 אינצײ אן איבערגעגעבען װערט פיע

 מיט נעטראםען זיך האט ער װי דענט,
 דענ״ קײן ט׳־ײז, א אויף דזשאו״ ״אנסעל

 צווישעץ איז עס און האלאראדא, װער,
 א אננענאנגעז קאר״ ״סמוקינג אין זײ

 0 אויף ״קיבעץ״־געשפרען םרײנדליכער
אוממס... נאנצען
 ^זיטאביאגראפיע גאמפערס׳עס איז
 ארויסטרע־ אלע איבערכענעבען װעיעז
 געגען קענאן ג. דזשאזעױ םון טונגעז

 זײן אויך ;באװעגונג ארבײטער דער
 פאליטישע צו שםעיוגנ רעאקציאנערע

 איגעםײז. איז םראנעז סאציאלע איז
 אפשעצוננ פערזענליכע א איז דארטעז

־ קעגאז םון  אזױ קומט קענאן און ־
 א אלס קלערער — קלערער ארויס
 בא* ארבײטער די װאס אלץ. פון שונא

געפאדעדט. און געמאהנט האט װעגוננ
 נאםען, דער — דזשאו״ ״אנקעי

 פארבונדען עננ אזוי נעװען איז• װאם
ד םיז לעבען פאליטישען םים׳ן אנ  םאר י

 איצם איז און יאהרהונדעדם, האלבען א
 נאםיר־ א אויף סצענע דער םון אראפ
 און אלטסײט דורך — שטײגער ליכעז
 װאס נאמעז, א געווען אויך איז — םויט
שם׳ט האם  בא־ ארבײטער דער אין גע׳

 אד- די באקעםםט סאט ער וועגוגג.
 בא• ארבײטער די און באװעגוננ, בײטער
באקעםםט. איהם האט זועגונג

 דעבס׳עס דזשיז געווען כמעט איז ער
 עד דזשאו״*. ״אנהעל לאנדסטאן,• »

 דערפעי א איז נעװארעז געבױדען איז
N,! תד לעבעז סטײט, א^נדיאנא  םע

 אייז דעבס .װאו שטעדטעל, די האוט,
 האמ אינדיאנא געװארען. געבוירען

 אד־ אמעריסאנער די בארײכערט אזוי
 פאעטישע א םיט בײטער־נעשיכטע

 — באװענונג ארבײםעד דער נשםו־ז
 *אר׳עתשנ־ א םים און ;דעבס דזשין

 ארבײמער די באקעםפען צו סאפ טעז
דזשאו״... ״אנקעל — באוועגונג

־טשעדםאן6ש» פרעזענטירען
 »ת װעסםזא פח *רבייםער די טיר,

 סםריט םע20 װעםם 27 אײבראםםאז,
 נוןזערםאן שא• דעם •רעזענטירט האבען
מסס  איז ײאט׳* גאידענעם * םיט קעץ *
 ־Wir *לם *רביים מטע זײן םאר טשײז

 וױיט '|M ױרM וױ »•,r אין טשערםאן
 ער אז איחם, װיניטען םיר םטרײק. םיז
נעזונטערחײם. טראנען עם זאיצ

:האםיטע די
חן  2 5<אסא שארןן, איי
בערנ, אםתר ײנ אי שם ק א  2 י

שםײן, עני & ל*קאי בדייוױים, *אשאי ווארם

האבען עטער81? קאנגרעס־טערפ־ן »

עדער אג י ײט » — ט לאנגװײל םון ק
םעט עגדען או אנ נ«ר. ביז נ

ײער « ם«ם « — שעה יעדע נ
י ת ע נ רענ א װ ױןיגע האר... ש

* * •
ם יעדער װענ קבר א איז א

ן און ליכט םול טאנ, א פון ;שײ
רט װאס ך בארי ם װי םי װילעגד ני

אך םארגרעםערט און ק נ איץ... םי
• • •

עדע »כט י ־ נ  ציםער. 8 כעם, & ־
 ;ליכם טונקעל א לאםפ דער פון
ממןן םארגען אויף און ײנ  ט^םע קנ

ײן אוי^ ם מ ס א עכי סג כט״. אוי עזי ג

ײ׳ לעצשהנ דאס איז דאס *) ר וראס ל *אר*סזארנענעפ דעם «ון גזנזזאפ חאבען םי
ד די דינגזזך. אד » גע***ען ער דזאם לי ײן ואר װאכען ו ען ז ײ»יג * פוי®. §ךו
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צײט־־נאטיצען
s = a r ,n . r טאמאס. גארמאן ®ון ----------

םאקט, באװאוסטער 0 שױן איז עס
 רוםען דית«ליזם0ר פון שונאיס די ראס

^0ר די א;  vn ov טשוגעים. לען0ד
 מען דאס #ערשײגו;ג גײע 0 גאר אבער

 איבערצײגען צו רזוך0פ 0 כען0מ זאל
 גיײ דיגען לען0דיק0ר די אז װעלט, יד

 IVP םען אױב »ען.,טעג4נסע0סטיג־קר
&VP0 ראגרעסױוען יעדען יגען1שול0ב■ 

 אײגעגע זײן האט װעימןך םעגשען,
 די נצען0נאכט גיט וױל און סיינונג

 דאז גײסטיג־־מדאנק, איז ער אז #סען0ם
 געקומען •ראגרעס טענשליכער דער איז
 ?0 געםײגט, װאלם דאס און ענד, אן צו
 נײע 0 געװארען אױסגעשםידט איז עס

/0טיר ר0ם װאסע י נ
 סופער־ װאס גראדע, איז דאס און

 פון אײגיגע און א׳שעא אינטענדענט
 דורכצוםיהרען זוכען מיטארכײטער זײנע

 דער ססולס. יאר?ער נױ אונזערע אין
 רױסנע•0 האט לײן0 סופעראינטעגרענט

 איז ער ווען זאק, םון קאץ די לאזע
 דאס ערהיעוױננ, אן םיט ארױסגעקופען
 גלויבעז, דאקטוירים פראפינענטע

 נק״.0הר גײסטיג זײגען ראדיסאלען פילע
 םאױ־ 0 געװארען כט0געפ אויך איז עס
 םיס אױף םײנונג די אנװענדען צו זוך

 םע״ און ?לוגע 0 זעהר הארדי, רוטה
לעהרערין. היגע

 די םון אײנע בלויז איז הארדי פיש
 אנם־ האט םען װעלכע לעהרער, דרײ
 צו סאזיציעש, העכערע געבען צו זאנט

 זײ לױט רעכטיגט,0ב זײנען זײ װעלכע
 דורכגע־ האבען זײ װעיכע עקזאמענס,

םריהערדי־ זײערע ילויט אויך װי ׳מאנט

 דאס טעאריע. בלױו ניט איז דאס
 דער דורר געװארען וױוען0ב אויר אי?

ס/ אײניגע םון רונג0ערם ר ע ? סיי  דער ״
 נ-0דורכגעג שױן איז װערכער דיל־כי^

 מא- 0 אױוי שטעלט ׳ט0סענ דעם גען
 ■אליטישע װעלכע אירגענד אחן מיסיע,

 ר0פ #מכיציעס0 אדער רפליכטונגען0פ
 רעגױ פון צװע? אויסשליסליכעז דעם

 דײ ר0ם זיס0ב דער און דיא.0ר לירען
 ?לוגער. 0 זעהר איז ציע0רעגול זער

 אדער לײן0 דיל־ביל דער ניט אכער
 פאל* קען כיל נדער0 װעלכער אימענד
 דיא־«ראבלעם.0ר די לעזען שטענדיג

 מעחר אבער אונז גיט דיל״ביל דער
 אויס״ מעגליכקײט די װײניגער ארער

 בילדונגס־סיטעל 0 לס0 דיא0ר צוגוצצן
 דער דורך םאלק לגעמײ:עם0 דעם ר0ם

 םאלקש־פראבלעמעז. םון דיסקוטירונג
 דיל־ביל דער אז זאגעז, צו װאגען מיר
 איהם דאחי פען און ביל, גוטער א איז

דורכסיהרען.

 קעגעדע’ אין איז קאראלי ״קאונטעס״
 דעם םון אוישגעפאטערט און טיד—

 םון ערלויבעניש די ארויסצוהריגען ?אסןי
 איהר זאל פען אז קעלאג, סעקרעטאר
 םון אויך װי אמעריקע, אין איײניאזען

 איחד װעלכע מיט קאסטען, גרויסע די
 אינ- זי האט םארבונז־ען. איז קאםף

 זאלען זײ אז לאיערס, איהרע סטרואירט
קריגען צו באםיהונגען זײערע אויםגעבען

 קע- סעלרעטאר םון זויזע 0 איחר פאר
 העלדישער דער חאט איצט און יאג.
 געראטעװעט אמאל וױדער <ןעיאג הער
 דעם, דורך געםאר גרויט םון לאגד דאס
 אריינצולאזען אנטזאגט האט ער זואס
 רוסײ ?איאנטאי, טאדאם ׳םרױ א נאך
 אויס מעקסיקא, ?ײן אםבאסאדאר שער

 צרות, אגטאן ױ װעט אפשר דאס מור*
 אויף אמעריקע דורך דורכפאחרענדיג

|p װעג איחר  מאדאם װען מעקסי?א. ״
 מאן א געװען אבער װאלט חאלאנטאי

 ארדער״ ״קאמערציעלען גרויסעז א םיט
 גע״ ניט זיכער זי װאלם קעשענע, אין

 ארײנצוקופען שװעריג?ײטען קײן האט
לאנד. אין

 סאװעטישע מיט פול איז יארש נױ
 װע־ געקומעז דא זײנען װעלכע אגענטעז,

 דיזע געשעפטס-אגגעלעגענהײטען. גען
 און באנקירען n םון װערעז טענשען
 מיט אױםגענופען ביזמס־לײט גרויסע

 באציהט מען און ■אראד, גרעסטען יעם
 װעל־ צו רעספעקט, דעם םיט זײ צו זיך
 בא־ ארדערס זײערע םון נרויש דעד כען

 קעלא: סעקרעטאר און זיי. רעכטיגט
 אנדער אז אין קוסט און אפ זיך קערט
 אומ־ צו :װערטער אנדערע אין זײט.

 ער לײגט אוםטאלעראנץ און װיסענחײט
זזיפאמריטסטװא. צו אויך

 סע־ אננעהפען געסענם האט מען
 בא־ צו זארג נערװעזע קעלאנ׳ס קרעטאר

 םון אנגריף דעם םון לאנד זיח שיצעז
 — װיץ א אלס םרויעז םרעפתנ צװײ

 קע־ מיר זויץ. שלעכטער א זעהר כאטש
 דאש װײל טאן, ניט אבער דאס נען

 זעהר אן עש נעהמט א\נז, שײנם םאל?,
 י־אש באװײזט דעם דורך און ערנסט,
 פאר חוש שװאכען 0 םאר װאס םאיל?,
ט שויז האט, עס הומאר  רײדענדינ ני
םרײהײט. םאר געפיהל אםת׳ן אן װעגען

 די• זײנעז אנדערע די רעקאררס. גע
 ■ראםינענ־ 0 האגלען, װאלאס דזשעשי

 לעם־ אברהם דר. און סאציאליסטקע, טע
 געװען לעצטעגס איז װעלכער קאװיטש,

 גריג: צו נאװעגוגג דער אין טעטיג זעד״ו־
פארטײ. םארמער־לײכאר א דען

 סײז האט לעהרער די פון קיינער
 באםלעקען 5זא< וועלכצ זיך, געגען זאר

 ס?ול״טעטינקײט. םון רעסארדס זײערע
 באשטעטיגט װערט פעהיגקײט זײער
 װערען זײ שונאים. זײערע םון אםילו

 זײ װאס דערםאר, בלויז באשטראפט
 ארבײטס זײערע א<יםער געװאגט האבען

 לעבע׳, פרױואטען זײער אין שטונדען,
 זײערע אויסצודרי?ען צײט, םרײער און

 און פאליטישע איבער מײנוננען אײגענע
 קאנט־ מין אזא פראנען. עקאנאמישע

 איז ערציהונג און ביילדרגג איבער ראר
 װאש ?אנטראל, דער װי ערגער, פיל נאך

 איבער אויס איצט איבעז באשעס די
פאליציי. דער

 אנגעלע־ *וויכטיגסטע ד• םון אײנע
 ?אנגרעס דער װעלכע איבער געגהײטען,

 קורצע די װען האנדלען, םוזען װעט
 דעצעמבער, איז עםענען זיך װעט סעסיע

 םין רעגולאציע געהעריגע די זײן װעט
 אלץ נאך לאזט הויז־ביל רער ראדיא.
 ראדיא איבער הויםט־מאכט די איבער

 םון סעקרעטאר דעם םון הענט די אין
 דער ניט אבער איז דאס סאמערציע.

 דער דעם. דעם םאר ארט ריכטיגער
 אםילו .מעג ^?אמוירס״ םון סעסרעטאר

 אםערי?ע, אין םענש נרעסטער דער זײז
 בא־ פאליטישער א דאך איז ער אבער

 ײעט ני08ראדיא-?אמ ?יין אמטער.
 סריטיס ערנסטע ?ײן דערלאזען ניט

 פאליסיס די אדער פאליסיס איהרע איבער
 זי װעלכער םון אדםיניסטראציע, דער םון
טײא. א איז

רעזאלוציע
 סטײװע־ פון טשערלײטע די מיר,

ם0ק סענט א,.  םי• א בײ םעלט0רז0סינ
אג טינג ט אנ  נאװעמבער, טען22 דעם מ

 צו אנערסענונג םולע אונ־זער אויס דריהען
 בר. און משערסאן, האל סאלאמאן, ס. בר.

 זײער םאר י,0סע?רעט האל ליפני?, דזש.
 אר־ אונערמידליכער איבערנעגעבענער

סטרײס. אונזער אין בײט
 אונםער״ ספעציעל דא װילען םיר

 אויםריכטינע און אםת׳ע ?ײער שטרײכען
 הא• זײ װעלכע באציהונג, בדידערליכע

 גאגצעי דער דורך ארויסגעװיזען בען
 אר״ נעמײנשאםטליכער אונער םון צײט
?אמזי. אונוער אין בײט

 םולע אונזער אויס םיר דריסען אויך
 טשערלייטע.םאר וױים די צו נער?ענוננ0

 האבעז זײ וועלכע קאאפעראציע, זײער
סטרײק. אונזער איז נעלײםטעט.

 אז װאונש, אונזער אויס דריסעז םיר
 אונז מיט זײ זאלען צוקונםס דער אין

 םארגרעסערען םאר ארבײטעז צוזאמען
 אתאניזאציע, אונזער ר?עז0רשט0ם און
 םאדע־ נעחוכטע אוגזערע םאר *io0p אין

ץ רוננען.
:קאםיטע די

אסעריקא אין מאםען אידישע די צו
 אלץ אז קוםען צייט לעצטער דער אין

 װאוקס דעם װעגען גרוסען םרעהליכערע
 פון םאנאנדערבליהונג דער װעגען און

 באװעגונ: קאלאניזאציע אידישער דער
 םארטרעטער םארבאנד. סאװעטען אין
 באװאוסטע אונזערע און ״דזשאינט״ םון

 אײנשטי־ באריכטעז כלל־טוערס אידישע
 ערד אוױי אידעז באזעצען דאס אז םיג,
 םעז װי ערםאלג גרעסערער א סך א איז

 עס װאס חלומ׳ען. געקאנט אפילו האט
 נעװען צוריה יאהר אײניגע םיט נאךי איז

 פרײ־ א הײנט איז האםנונג, שטילע א
װירקליכהײט. דיגע

 רוש־ אין זײנען 1917 יאהר אינ׳ם
 טוי־ םופציג װי װענינער נעװען לאגד
 צו הײנט ;קאלאניסטען אידישע זענט
 הונדערט צו נאחענט פאיאן זײנען טאג
 לעצטע די אין טויזעגט. ררײסיג און

 געװא־ באזעצט זײנען אלײן יאהר צוױי
 אי- טויזענד 40 איבער ערד אומי רעז

נםשות. דישע
 קא־ פון געשיכטע דער אין זעאטען
 דעמרײכט זײנען באװעגונגען לאניזאציע

 אזא אין רעזולטאטען אזעלכע געװארען
 קלײגע אזעלכע מים און צײט קורצער
םיטאעז.
 א געװעז מעגליך נאר איז דאס

 םצד הילױ ברײטהארציגער דער דאנ?
 און זײט אײן םון רענירוננ סאװעט דער
 אנ־ דער פון אמעריקא אין אידען די סון

 האט רעגירוננ סאװעט די זײט. דערער
 שטרעקעס גרויסע אידען רי נעגעבען

 קרים או?ראינע, אין ערד םרוכטבארע
װילמט׳ האט זי רוםלאנד; װײם און  בא
 געהילץ םאר קרעדיטעז ?אאאניסטען די
 םון זײ באםרײט 'און הייזער בויען צו

 און יאהר פאר ערשטע די שטײערען
 מיט קאלאניזאציע די געשטיצט האם

 די מזומן. אין רובעל מיליאן אײנינע
 אויןי האבעז װידער אמעריסא םון אידען

 דעם אין מיטנעהאלפען אוסן הארצעען א
 נרויסע דורך פראצעס אויםבוי דאזיגען

םיטאנז. טעכנישע און נעאט סומעז
 קאלאניזאציע דער םון ערםאלג דער

 די רײח ערשטער אין *אבער באװײזט
 רױ די םין לעבענסקראםט װאונדערבארע

 איבערלע־ די םאסען. אידישען םישע
 שוידער־ די קריג. װעאט איג׳ם בונגען

 דערשיטערונגעז די סאנראמען, האםטע
 הוג־ די און נויט די רעײאאוציע, דער םוז
 און עלענד נאנצער דער יאהרען, גער

 דורכ־ געוועז 1אי עם װעאכע מיט פײן,
 רוס־ אין אעבען אידישע דאס נעזאפט

 דער״ צו בכח געװען ניט זײנען אנד,5
 ריהרעוד ענערניע, אידישע די שטי?ען
 ענ־ אז מיט אעבענסאוסם. און דיגסײט
 באוואונ• ארויס רוםט װאס טוזיאזם

 בויען באאבאכט^י, יעדעז בײ דערונג
 חונדערטער אעבען. םון םארמעז נײע ױי

 סא־ געריכט אידישע סאװעטעז, אידישען
 שיאר־און סוסטארעךםאראײנעה מערען,

 אונ־ די אויף עדות זאנעז ליײקאסעס
*v & m n םאאס־ אידישע די םון כחות 

חסלאנד. איז םאסען
 אידיאתז ידעם םיז גצביםעו אלע אויןי

 אויגד און באנייאוגג א םאר סוסט אעבעז
ר חנר בײ אנעד לעכונ^ מ אנ ױ נ מ אי

 אי־ די םון אנשטרענגונג םענשאיבער
 גאנצער דער כײ גוםא, מאסען דישע

 בא־ באװעגונג געזונטע די װאס שטיזמג
 חןגירונג, סאוועטען דער םצד ?ומם
 עם װיפיל אזויםיל געטאן ניט ’ װערט
 פעה־ עם װערען. געטאן געקאנט װאלט

 םעהלען עס םיטאען. םינאנציעאע אען
 אאנדוױרטשאםט־ םעהלען עס םכשירים.

 די אינסטרוםענטען. און םאשינען ציכע
 איבערנע־ האבען װאס מאסען, אידישע

 אויסנעשטא״ זיך אײדען, אזויםיל לעבט
 םאר* זײנען צרות, מורא׳דיגע אזוינע נען

 בײטראנען קאן םאוכה די און ארעמט
 װיכטי־ דער םאר םאנדען באגרענעצטע

באװעגונג. נער
דרוי־ םון שטיצע קומען פוז עס

 דאנען, םון שטיצע ?ומעז מוז עס סען.
 װאש אידעז, אמעריסאנער אונזערע םון

 זאם- םארהעלטניסמעסיגער אין לעבען
 בא- די אז אײנזעהן, םוזען םיר קייט.

 קבמ אידישען גרויסעז דעם םון נײאונג
 באנײאונג די אױך מײנט רוסלאנד, אין

 אידישען נאנצעז דעם פאר אונז, פאר
פאאק.

 געטאץ, טײלװײז שוין האבען מיר
 אי• ברײטע די גענוג. ניט איז עס אבער
 נאך האבען אמעריקא אין םאסען דישע
 םליכט נאנצע זײער ערםיאט ניט װײט

 הינטער־ בלײבען ניט טארען זײ און
שטעליג.

אי־ די םיר, זיר װענדעז דאריבער
 אײך צו אםעריחא, םון שרײבער דישע

:מאסעז אידישע
מאטעריעל, שטיצט הארציג, שטיצט

 רוסלאנד. איז ?אלאניזאציע אידישע די
 םיט איז קאנט איחר װיםיא מיט שטיצט

 עפא• נײע א האנט. איהר וױ מעהר
 םון לעבעז דעם אין אז זיר הויבט כע

 קאלאני־ דער דורך םאלס אידישען דעם
 זײט רוסלאנד. אין זאציע־כאײעגונג

 װיכטינהײט די פארשטעהען װאם די, םון
 און מאמענט, היסטאוײשעז דעם םון

 מענ- נרויסע די םארוױרסליכען העלםט
 אידענ־ רוסלענדישע דאס װאס ליכהײט,

 לײדען, אזויםיל נאך בא?ומען האט טום
 טדע־ און בלוט םארנאסען אזויםיל נאך
עט רעז.  באטײ־ !האנט אײער צו לי
 אויםבוי גראנדיעזעז דעם אין אײר ליגט

פראצעט.
 מאסען אידישע רווי, דעם אט הערט

 טאן צו ניט םארםעהלט !אמעריקא םון
 אײך אויו* לײגט עס װאס חוב, דעם

 םרוכטבארסטע די םון אײנער ארו^י
 אין און נעשיכטע דער איז מאמענטען

םאלס. אונזער םוז אעבען דעם
דעם םון נאמעז דעם אין

. י. םאראײן. שרײיבער םרץ י
םרעדדענט ראגאןש, הלי

ײם סעס. ליבערםאן, ח
םעי :רעדאתציע םון אנמערוןונג אונ

 וןראײן8ערײבער־ ■רץ ל. י. דעם *ון רוןי דעם
ען ײג  ווונ*ער*רי*פזען די אוגפערגעאסזעל* ז

ן ו ן םיפגלידער לזנ8 כםעמ • ו  ■אראײן, דעם ו
ג די עג ם לי א ײנ ד י ײי מ. אוגזער י ^ רי אז מי  אונ

» דער צו 0 איז נעסען אלע די סי
< לאנגאו מ א« װזנרען. *ו לזכ•^

v

̂ 0563 נומער אעדזשער נױמאן, הערי
« קאן כריף »ײער—  װערען״ געדרוק■ ני
ען איו עס רינ ע׳י חן ג  בײדע אוין• פז^לק, 0 ן

ען ײפ »י ז ען ר,1י ב רי א ע ר״גג ײן א ת א ר  ׳יו
ן איז און ®נדערעמ רער אי ײן ס׳ מ ז«ך ק  גי

ך איתר אגב, ?ל^ר״  אנ־ ^ארגעסען אוי
 בא״ איחר װעלכען צו ל*קאל, דעם צוגעכען

טען מ לאגגט. ױי  *י?:ן איתר װען מןןל צו
ט זאאלעװעא רעד«קציע אין עיעס  קיין גי

ט מעחנקט און ■אויר, אזשיקעל חויי ר בע  אי
ע ד^ס צו אוישטערקזאמקײש םעחר ענ ב רי ^  ג

ך זעחט װארפ. ך פאסען צו אוי קידצער. זי
מטענס — .2 ל0לאק ב. י• ח• עי אי
 ח^בען םיר װען פאר׳צמאנען. אזלעכש אונו
ר דעם אין ע מ  ״ארויש געז*גט איזך ןנו ענ
/ םים ׳ ן ו * ט עס איז ל  #רויס• קײן געװען גי

n אוגז חאצ איחר װי ®זוי שאדערונ;. r y i• 
ען, ך קלײבט איר אז נ  ז^גען״ח^• צו עועס זי
ס געענטפערט: םיר בען ארוי ״, םיט ״ און.  ל

ב ה״ ד.  ם* זן^גען, צו ע«עס חאט איחר אוי
 צו *לעכט טכע א האפ איהר *ז און ז^;ט.

ך* ^דער !אר^טעחן ען׳ אויפצופאסען פן אג  ז
ר ק#נען װערטער באגעחטען אדער  זעהן סי
 חא• מיר װאס אײערען בריף דעם און טאקע

ט, איחר זיך. פאר בען  ימקבי אז לפשל, שרײ:
ך ;עחען מיר ט פאי־געתםען זי  סעריע ״# סי

ען צו ארטיקלען ב ײ ר ^ ײס׳/ ריכטער ב בראנד
 ניש גאר איז ״דאס אז דענקט, איהר ן

״. אזוי ג טי ו  האש זואו פיאגע, די איז נ
ס איחר מען אזוינ ענו  ״גערעכטיג־ די אין ? ג

ט״ ײ ט ק ען צװיי סי  געװען איז *וריק װאנ
 דעם בײ נן^םיץ, רעד*קצי#:עלער א

ג: ח. פון :* ס ל אי א־ן בראכדײס׳/ ד. ״לו
 םיר ־אז בפירוש, געזאגם װערם עס װעלכען

 ׳מי־טיק^ען, סעריע א געבען א;ש#ג;ען װעלען
 ■ערזענליכקײשזען די איבער ל$:ג, ת שון

 לע־ דעם *ין ר^ליע א געע«ילש חאבען װאס
אן. איגטערנעש^נזןל אוכזער שון בען  ױני

 די אט פון אײנער איז בראנדײס רינטער
 גע־ אי*ט ח*ט עי זוי אזזי און *ערז#געו,

ן !ײערם ײ  ח^בען ם^ג געבורטס סםען70 ז
 אײדער ג^ך ארםיקעל דעם געדרוקם £יר
ר ען מי  בער0 סעריע. די ^נגעפאנגעז חאנ

 רעדמקציאנעלזןן יענעם ®דן האט ^ י. ברודער
ץ ען ;אטי  געבען געהען םיר אז *רויסגעלעז

ײן. בראגדײס װעגען סעריע »  ד^ש אל
ט ײג ם ברודער דער אז צ ט לײענ  אויפ״ ני

ענוג, מערקז«ם מ אז ג ט עד װןןלם ני  גיך ני
 ב»• ב. י. ברודער טעות. אזא ם^כען קענט
ן אין רירט י י  פראגען מנדערע נאר בריף ז

ער ,בכוגע  םיי־ װעלכ?נ צו רעדאקציע, אונז
ך װעלען ײטען « אוםקעחרען זי סאל. צ;ו

ט אונז ערלויבם ט^ל ד פלאץ. דער ני  סי
^גען, בלויז װילען ען מיר דאס ז ײנ הי ז ע  ז

 רעזעי־ אוגזערע פון מאנכע װען טופרידען
ך נעםען ח די זי ײ װ^ס שרײבען צו םי  דענ־ ז

ם .,״גערעכטיגקײם״ n װעגען ^ען  צו גו
ש עלעבט,  ווארמ א מען הערמ אטװײניגסטענ

 פאראינ־ זײכען לעזער די אז פיהלט םען און
ן טערעסירט ײטונג. דער אי  װאלט חלואי צ

ע פון די ע ו ז װאס־ געװען לעזער א
גרעסער.
ען, אב• ײ ר ך — .2 ל^קאל ב  דאס אוי

 שיקש אנער װערען. געדרוקט װעט לידעל
ג ט און ײן םעד>ר גי  מיר װאס די ביז לידל?ך ק

ן, ח^בען ך דאנם שוי  װע־ פיר׳ אדער דרײ זי
ײן לען ם ח#בען םיר פזןרעפענטלינם. ז  ני

ײן ײט איבעריבע ק ף צ  ליד־ לײענען צו אוי
 װע־ מיר װעלכע ענםפערס׳ געבען און לאך,
ארום. תדשים פןןר ערשט דרוקען קאנען לען

עליג אן. ז מ ם ר א  בריװעל דעם אין — ד
 םים צוזאםען געאזיקם אוגז חןןט איחר װ^ס

ע ג ײגי ט איחר אז איהר, ז^גם לידער א  זיי
ן ןזנפאגגער׳/ ״אן ײן אלט גאגצען אי  און א

ציג אנ  פון פארלו^גס איחר און י^הר, צוז
ך ז^לם איחר צי עצח »ן אוגז  *פגעבעז זי

ן ט׳ ײבען םי ט; איחר און לידער, מר ^ג  ז
ײן װעגען עצר״ אן ״אייער  װןןיט שרייבען מ

ך  ענטפער אן און אפגע׳סאצם״. זעהר אי
י איחר װילט ד י ף י ו  •־ פראגען פאלגעגדע א
ען ײנ  צי ?ררוקבאר לידער *וגעשיקטע די ז

? עפעס לידער די דריקען ס  זעחט צי אוי
 אין פונק פאעםישען א #דער טאלאנט םען

 װײםער איהר ז#לט צי און שרײבען, אײער
ײבען ם. דער0 ער  —איז ענטפער אונזער ני

ך זעזזט עם  פוגת פ^עטישער * אײך בײ זי
איז אבער  איהר רוי. גאנץ דערװײל נ*ך ס׳

ך סונאנדערבלןןזען, פונק דעם דאר*ש  זי
ך לערנען, מעחר  אינטעלעקטועל םעחר זי

 איהר װאס לידער פינן״ די פון אגטוויקלען.
שיקט אוגז ה*ט  געדרוקש דרײ קאנען צונע

ט װערען,  נאםיר־ אפעראציע, שטיקעלע א מי
 דא װ^רט א ענדערען בלויז דארן» מען ליך.
ק״, ״א ליד דאם טון דארטען. און  פונ

 ער׳ניטע די בלויז דרוקען מען קאן לםשל,
ױי ג דריםע דאס פערזען. צו י ט טו  םען און ני
ך עס דארןי ט. אוי ך קאן םען ני ם זי  בא־ גו
 געדרוקט קאן עם ׳אלזא פערז. דעם אהן געוזן

םער״ ״סוף צער׳/ און ״סם װערען  און זו
א ק״. , ע פונ ״ ״גיי ען מ ײ  אהן ליד דאם א־ון צ

ען נאםען א ג  קירצליד וועלען םיר גיט. טוי
 עס ײעט אפ«ר ליה אײער פארעפענטליכען

 װייםער װאס ®אפען *ו םום *וגעבען אײך
 פון סיפמליד 0 »יתר זײט בעסער. לץ0

?0ױני אונזעוי  באלאנגט ל0ק0ל װעלכען «ו ן
? ר ח  ײד0 י0פ ®װער גי* ס'*יו אזיב אי

ע.1 אוגז ?ס לאזט ס וי



ס ײ ק נ י ס כ ע ר ע M דעצעמבער, טער3 פרײטאג,נ

שאפ־טשערמאן באדאנקען
נראס., ייטסוי פון אדנייםער די מיר,

 אױם דריסעז סםריט, טע17 װעסס 40
ס אונזער חמח״ פרי  איז «רט חװ־ סיט צו
ען טיר װי װייזע  נעװא־ נ«ח*נדע<ם ז״נ

ר סין *סיסזןרס אלע סיז רען  ױניאז. אתזן
 אונזער אויס פיר דריקען ס«עציע< און

 ברורזר ם׳שערסאן, שא■ אונזער *ו ד*;ק
 אינםערעם גרױםען זיין פאר קויפםאן,

 נעליים־ האט ער װאס אױפואסוגג און
ישאפ. סון מיטנרידער זײנע טעט

קאטיםע: די
םעםקין. רובין

שסוםצקי. םילי
 קװאנקאלא- ש.

קאםינסקי. דזש.
קאפדן. דזשאו

גאלדשםײן. ש.

שפיל מאדיאקאמ
םע$מער. מאריאנעם אידיש

 אבענד און ם#שי:ע זונטאנ און *שבת
 אײ ערשטעז, דעם אין ;עשסיילם ױערם

 ״דעד טעאטער כיאדיאנעטעז דיישעז,
 ״די םאוד: זוני שון ®אראדיע ריבוק׳״,

 םון אפעיעםע אז אידעיאך׳״, פעםערדמע
עי, י׳אסל  געיבארח ם. םון םוזיק קאטי

 םיז איאנזישידם טאגץ, א — פױנועט
וואוײןאװ. רזשעק

 מיטװאך איז דינססאו םאנםאנ,
ם ד ע  אכאשװעיריש״ ״קי:; געש״ייט װ

ד; זוני םיז  םיז װעיט״י, יענער אױוי םאו
אדיי משה שוססו װאס ״אױף איז נ

עקעך  האיבע קאטיער• יאסי פון קוי
פרײזעז.
 בײטאג. זונטאג און שבת

 קיגדער. םאר •ראגראם סיעציעיער
 מרײ. טוטערס סענם• 50 איינטריט

•רײזען. מעסיגע צו בענעפיםס

 שפי״ װעלען סטארס הכח אלע
 מים אמעריקאנער געגען לען

שבת דעם
 געוחהעגע און ססארס אידישע די

 נעי־ װאס טיעם, םוםבאל *הכח״־־סאקעך
 הא״ אםעריקא, אין דא איצש זיך פיגען

סיעציעיעז « צוזאםענגעשטעים בעז
 געים א שפייען װעט װעיכער טי/גם,

 ,״הכח״״. וױגער םזן בענעםיט דעם פאר
 נוײ וױען אין *הכח׳״־ארגאגיזאצי* די

אנציעמ איז זיך טעט  און םיטלען םינ
 װי*גער םון םיםגילידער געװעזעגע די

 אםעריקא, אין דא זיינען װאס *וזכח״,
 אר• די ארויסתעילםעז באשלאסען האבען

 גע־ באריהםט זײ האט װאס גאניזאציצ
שיײלער. איזס פאכס
 פארקוםען װעט געים בענעפיט די
 האוטאח אין בײםאג, אזײנער li יצבת,
 שפײ װע-ש טיעם דער ברוק^ן. ׳פ'יד

 געקלײ םון םיעם צוױיםעז א נעגען יעז
 װערט עס סםארס. אמעריקאנער כענע

ײ זײז וועט :עים די אז .ערװארטעט,  אי
 סיזאז. פון אינםערעסאנטסטע די פון גע
 רער אונטער אראנזשירט װערט נעים די

 םיקעטס ^ארט״. דעם םיז אױפזיכט
v כיעז קאן \r םון אפים איז באקומעז 

.1307 דום סיןװער, יוניאז 31 ״ארט״,

 דעם ש1אױ רעװאלוציע שטילע
טראנסםארט םװ געביט

)7 «ײפ פון (׳■לוס
 איז גאסען די און ראודס װיכטיגע די

4<אגדא ארום און
 איבער־ נײע די װי מען, זעהט אזוי

 אויף פאר איצט קוסט זואס
o n ברענגט סראנספארט, פון געביט 

ם םריממ א אריין מ אב ר  טאק־ דער אין י
 דאם ארבײטאר-קאםןי. דעם םון טית

 אופן ב^ום קען םען אז ׳אגב באװײזט,
 סײ אלגעםײנע קײן אויסארבײםען נים

 ארבײטער־ רעװאיוציאנערען םון סםעם
 מי-ט באגוצונג חסי• םון און בכלל האםןי

 װאם דאם, בםרט. גענערא^סטרײק דעם
 איז מיטעל װירקזאם גא:ץ א זײן קאן
 <»נד, טעכניק דער אין אפגע^טאגען אן

ם ת  נענעראל״ א בײ העיפען ניט ו
 איג־ הױך־אנטװיקעיט אזא אין סטרײק

 עם װאו ענגיאנד, װי יאנד דוסטריעל
 אויטאםא־ מיריאן עטליכע זיך געםיגעז

 טוי־ הוגדעיטער װאו אוז ניל־װעגענער
 זץ־ קעגען און װייען מעגיטען זענטער

 די װען קאר, א םון רעדער בײם זעצען
r״ w סא־ דער און ^שיאגט, קאמף״ םון 

 ארבײשער־היאם דעם פון שונא ציאלער
 װעי־ נעװער, דאס חטות זײץ איז הא<ט

 די כלײז געהאט אמאה האט עס כען
 םון ארבײטעחעאםם ארבאניזירטע

טראנסםארט־טרײד.
 נרויסעז דעם םון ילעהרע דאזיגע די

 הא־ װיכטיגער א איז םטרײס ענגלמועז
נעשיכטע נײעסטעי דעד איז פיטעיל

o n  no ט און קאסף סאציאיען ר  סו; מ
ד די אין טרײד־ױניאניזם דעם «נג ױ  חד

n< קאיישאליסטימע וױקעלטע n j j r

150,000
םױטענ»עלע

נית דעזולטאט אלס

נעפעד,רליר. זײגעז םארקיחױגמו
 MB אננרין• ערגסטער m איו םארקיחלוננ א

 אג־ ועחר וײנען װ*ס קראנקח״םס־נאןױתן
 א ?אנאר נים עס םארנאכלעסמם שטעקענד.

 סאך• א װאוחין נים וױיס יןײנער שםונדע.
םיחחנו. m קיחלוננ

 יאהר יעדען םויטענםעלע lsoxwo אינער
םים »! ויר פאעזן האס אורזאכעז םוז גוסעז

 סאר ײערעז געםהיז דארםעז זאכעז םיערםארחיהלוגגעז.
 DTi bv האלם באלד. און — םארקיהלוגנ א

 §אר• מאגען, רעם לויז סאכם םארקיהייוננ,
קער»ער. דעם הרעסטינם םיבער, דעם חאלט

 finjiDr 24 אין אלעס ראס טהום הילרס
 סעהר״ די סון פאמען שמכט^ די אהן און—

 יןרמט םארקיהיוננ. א םים נים ריזיקירםםיםלעז. םסע
ס עכטע די מ׳  ד^ר וועז m םא;נם און הי

 איםײקען אוע ןיך. באוױיזם םארקיהרונג
דס. םארקױפען היי

ר, ײם1 מ ס׳איו אז זי

 רוים* די קרינם
ב»סס

CASCUH M QUININEסנס. •רײז
כײד טיס׳!

נײע געבראכט האבען םינארעטען קעמעל
מיליאנען צו פארגעניגען

 . אויםערגעוועהנלי• «ז» האט םיגארעט אנדערער ײן3
 איז םיגארעם אנדערער קײן קעםעל. וױ פארצוג כען
 ער־ און ערפאהרענע םיליאנען בײ באליעבם אזוי

 םכבזז זײנען םרעםדע װ;ץ םענער. פאלנרײכע
 פרײגך• א דאם איז קעםעלם מים אנדערע די אײנע
 פארשטענדינונב. בעםערער א צו אײנלײטוננ ליכע

 אלנעםיינע די צזליעב גוםםקײט, קעמעל די צוליעכ
 ״נעהםט איינלאדונג די איז קעפעל, פאר ליעמטאפט

 םרימד- פאר פאם״ר־װארם א איבעראל ?עםעל״ א
. .ליכקײט.

 גע־ דער אין גרעסםער דער ערפאלנ, קעטעל׳ם
 קוואלי- אויף באנרעדעט איז דױכעיען, פת עיכטע

אױםערוועהל• ךי םון געםאכם ווערען קעסעלס מעם.

 טא־ פייבע דיזע און װאקםען. װאס םאכאקען יטעםםע
 וואם אוםן, »ן אויף צהאמעננעםישט ווערען באקען

 אויב םיגארעטען. אנדערע קײן אין ניט געפינם םען
 זײן קעםעלם װעלען פרובירט, ניט זײ האם איהר
 קײנמאל ווערען זײ װײל ענטדעקונג, אן אײך םאר
 סיגע- קײן איבער נים קײנםאל לאזען דערעםען, נים

וױדער־טעם. רעטיעען

 זאלט איחר אז אײך, םיי ראטהען דערטאר
 דעה אין בעםטעז דעם םיט םעם אײער דערקװיקען

 ארגא־ טאבאק גרעםמע די רויכערען. פון חנאח
— אײן אײר לאדעם װעלט דער אץ ניזאציע

ט מ ה ע על א נ מ ע !ק

R .  J .  R E Y N O L D S  T O B A C C O  C O . ,  W I N S T O N - S A L E M .  N .  C.

דאנין-רעזאלווױע
 /poragp פח *דגײמ׳ןר רי מיר,

 טעMVH 37 365 םיוייט׳»ונית, און םרױ
 דו׳«»׳ור*י a *ו םאחאטערט סטריט,

a 18 טיטימ םעםנ«ר nט«ן iMojmaj, 
n פיר נ׳ופאר ,1926 w| וװרימ»ין n w 

lye^ras .m סטרײת a נ»ר an  ao »c 
ר אויסזודרימן ת  *vn iae דסגמ יזנ

r נוטעו a״a ו סטרייק »ן «״ט »ין» 
n די ;y » ae !נריחל־ aye י«מפ»ר?( 

n r> ,דיינינער אנ, ט׳ןועומסן »pyo ia• 
 aP •a*׳* נ*ער8נ חנר *ו »ון רעטאר
: yansap די סיטע.

.PapaP 2 שײער, ח,
,Papa 10< םאגדעל, ס.

.a?a> 2< בעקער, ח.
ל1סל גליקשטײנש^דעזײנינג

מ םטרים, גרענד 266 יארק נ

11

• נ««. י י ק 1«י ’?י .ך״ ר
ײ ײ י •• * \m פרפ׳יפרך יעל.

•1 4 •
\ J־■ K »דעזײ״ «יר ס?ול
 V און קיופיננ נינג,

 MS[« לײדי•׳ «ון פאנען אלע אין נרײדינ;
 •rqny• גייסענפס. ®ןר און •^•יליוענס

 •רײזןו״ םעשיגע *ו גדיני«ען װערען
ייוײ נ»נץ י ןוען איז סקול רי

אגדמלטור איױשע  
סאסײעמי׳ דדרש)  trwa)

i n y i v i
י י י י י י ״  mrpr* ״ ־״ ״ ׳

י »■ • t f a a i J t j f i J i f נ  א ג - י ״ ״ APIJPnf■ P■י i  W m mm•■ •w

ttfntu tmonAvutmam. m
m m. tm m.

! דעזײדננן ארגײט םעןער יערענט  
געגעמן װערען  «»*er 

;• ן י נ י דנ ײ סענןר •ןר מז  
losrmv* • ו װי ינײפ׳ ױי

ע * *אר געסאנפ לג ע א״גי  |
ען, רזןנ ^ ו אוין־ ו ן או ס פ  סו

ן יוףגז1געע אויבענ״רעק ו  ו
ע ענ ײג ע י ײו די «ו װפי  ב
ען. ליגספע ■ר״ז

 אקאדעםי חנזײניגג לעוױנס«ן די
2)K *ע14 איס» j  ,.®e .* .ר  עװ.) אע3 (קן

פ — פעל. עפפנ מו 6724 ספי

פרעסער דרעס אח סקװט קלאוק,
ל יזניאן, « 35

!אויפמערקזאם ׳י. װ. ג. ל. א.
טגלידער אל טוץ מי אק ט ^5 ל מ ע ט אץ נ !אכ

ם 35 לאסאל םון אפיס דער פ ו נאך עװענױ טער2 דער םון ם

םטריט טע22 איםט 10
בראדוױי) (סארנער

ען1 דעם פון ברידער! װערטע  װעט ,1926 דעצעםכער, ט
ס אוגזער ײן שױן אפי ט 10 אין ז ס ע22 אי  קארנער םםריט, ט

ם דעם לעבען בראדװײ, ר פון אפי ס חן ט פאריער׳ נ אי ש  ח
באארד.

גרום, נרידערלינען טיט

װ י ם ז ס ע ז ה ר ה ר « ל נ מ 3 מ 5
טשערםאן. גערט׳טיקאף, י.

ש. סענעחעער. גארעצקי, ח

ו ן ן ם ײ נ ו ג א נ י ר
 ראדיקאלער שטארקםטער און גחןםטער דער אין

וועלט. דער אײן» ארדען ארכײטער אידישער

 00,000X0^$2 — פארמאגט
 83׳ססס — טיטבליחןר

740 — כרענטשעס

י ג $רב מ נ nr• M רי ' t r 
im ? ג »י כ >•otM/pp 1װי

»iy ז י pm• 1י««1פסלי י

 קיל• חנד *יז רי» פחג דער
 אידײ דער אין צענטער ■ור
jsijqmn ®רכײמער שער

• אידי אײגציגער דער איז ױנג ארבײטער דער  
סאניםאר־ אײגענעם אן חאט װאם ארדען, שער
מיטנלידער קאנסאטפטיװ דינע פאר װם .
*

ro 18 1» עלטער אין אריינגענוםען ווערען סעםבערט
.יאהר 45

ויך מליסם םיסנליד, «T'P »ן1  p p  « «ים נאד זייס איפר ױנ  

ז ייןניזז  r »  vaM«pa«w נ*ו

THE WORKMEN’S (MLE
I T S  E A S T  B R O A D ▼  A T ,  K I W  T O B K .  H .  Y .

אצאחלט עס  פאחרעז צו ױך נ
װײטער מגיסעל

מי ױן ןי/ײינ««עי ימי, ו«י«ו«וו*ופיינ• יעי «י ןוסעו *ו # ע  נ
'»aPJ>׳r * i י•6 דיוען *ין«

נעלליני
ס י ז ו ס מ ו פ י ס ס נ י *

P• .דירעשט^ור גוללא, ײ
כרוקלין סט., טע4» * 1077

•ר״ז) עגד (װן#*
 ח*ר• •׳•עי*, ו>»ג», ,1י״«לי1 ײ«{\,
,9י םיני, פ י ו  רענוז׳יא, ס*קס*»ן, ^

>rtr ײ*סס, קלו״־ינע*, is ,;דןנםינ 
». *. m סינחולין״

■ י ט ׳ ר ע י א ק . ס י י ר ם

naip ■אדסשליסלץ

א כי ם א ל ; מ ;ns 

שני ט מ ע  טשאי גוו

פחעע לילי װהײס

הל*והס פון פרעםערם
 ױיפיינײדען איח״ ?יײד בע*ען סיר

 כײ במח«י*»ען און אדװערטײזטענט דיזען
אוגז װעפ איחר וױיל ײױ יײד

חןבען דארוען

ר קן םי כ « פ ח פ מו ע נ
צו עװעגױ, םיגסטע 123 פון

עװ. פינפטע 321
פילפר טעז1 סטריט׳ טער32 דער כײ

 עקס*רא אוימגעפיקס* תוזבען סיר
 •רעסע; «ו נרעוזלזנר װײער סאגי«ארי
 *n םיר בעלױוײע. און יל•׳• ײצלוחנ•^

 סאר• אין סםימערס בעסטע די אויך נען
?MV סיט סטיס *רוקענע H א־אנטיע*; 

סא׳איגס. פינקינג אויד
 דעזיײ ■רעסערס, אלע *ײן לאדעז םיר

 נײע די זעחן ?וטען צו בפסעס און נערס
 און ברעטלעל װײער די ®ון םןדעלס

I װילקפםען ז״נען אלע סטיםערם.

ש אםעויהעו ױ מ  און פ
ט ע װ על פרעםכ*רד װ

האטפאני
P־*־ נ־ו עװ., פ־נפטע 321

.6661 איו 6650 «שאאנד :טעלעשאן
אטענדעט. שנעל ארדערם קאונטרי

DENTAL DEPARTMENT 222—4lh Avenue,
OF THB I'KION HEALTH CENT■■ * «  C״F

, נאך ע נ ח ע , ש ע ט נ ו ז ע  צײהן רײנע נ
דעם אין כאלד ױך װענדעם

דפפארטםענם דענטאל
י.) װ. נ. ל. («. םענטער העלםח ױניאז םון

ע4 ׳ 222 ע8 (?אר. עוו. ט ט ), ו ט. י. נ. ס
םלאר טער6

טער ם אל נרע ט ענ אטעריקע אין אםיס ד
םאםיליעס. זײערע און לײט ױניאן פאר

ע ט ס נ ר ע ד א ײנריכטונגעו, ט  —א
טע ײנדליבם  ,נ נ ו ל ד נ א ה בא פר

ר ע ט ס כ ע ד ה א ר . נ ט ײ ב ר א

 קאבינעטען צאן 22
 סםעציאליםטען 22

ר אין ע י י ך ז א ם
 פלייט־ רןובער, נרידזש,

װ. אז. און ארכײם,

י ע ר ־ ם ק ע
«ר1 רםמעגט$13ח וסועציעלער

קיגדןןר״צײחן אויסגל״כען
שיע) (ארטאדאנ

 באהאנדלוננ, שר״נדליכע
אויםצאהלוננעז. לײנםע

 אץ עקזאמיניישאן
ה ט א י ך י י ר ם

ם נ ע ו ע ל

»ו\

װעכענטליר דאלאר 2סס ביז so פוץ פערדינען קענט איהר
געריהםםער דער אין קורם א נעחםט

ל ע ש ט י ג מ נ י נ ײ ז ע ל ד ה ו ק ס
נארםענטם. םאר לײדים און סיײדער קינדער אח םיסעס ,im• כמננ׳ס, ®ח
• מי י ם׳  ,דרײייג גריידיננ׳ ■עפערנ^ מ»מז ווו לערנעז דעזײניננ ■»ר םסוחל ווי

מז קל'יר«ר. םענ׳ם אח נארפמנםם םאר ס*ר דרעסקג^ םוטם, הלטױזס. ■י
יאחר. 5G איבער מננרינדעט

עררײכם ה*ם סקול די
רעזויטאםע!. בעסטע סיםטעםעז, נײע *ימען, נייע

ײינן א םײנם ססול דעזײניננ ®יםעעל חנר »יז ®ורם א א  ב
װײדזשזנס. נוגחנ אוז ®םעיע

ר ירזוטעסיאז גוטע «  מס איז פרי^ז, ווון מענמר מ
אײסצוילערנע?. זיד אײכט זעחוי איז

 אײנקנני אײער אין װערען נענענעז װעם לונמגס נאזתדערזנ
םארשטעחן. אלעט ואיט איוור אדם שפיאו,

v אויסלערנעו פאר״ן נאדמנוננע! די t יײבסמ. זעחר זײגעז 
®V איו אסעריסא איז ®אסאאניע סעשיאז קלםםםע ךי «ײנ«ן 

•עטערנ® אלערלײ שנײדען אוז משיאנם0 ®ארטויםען ®•ר
סאאםע?. •ווענט און םאג
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י די ר ע ד י א ד כ ם ס ע ר ע ה ר מי »ו, ו  ,7קאל8ל יוני
g u r u s, שפען ®ייעדם ױכילעי יעהרליכען ער

גאװעסבער, טען19 •דעם םרײטאג,
 טע1 זײן געפײערט 7 ל*יןאל דער ה*ט

ע??יסםענץ. יעהרליכע
:םראגע א זיך שטעלט אײגענטליך

 עקזיס״ די ח*ש באדײםונג א םאר װ*ס
 יאהר אײן נאר לאקאל א םון ׳טעגץ
V צײט

 װעלכע לאקאלען, דא דאך ס׳זיינעז
 יאהרען^ צעהגדליגער שױן עקזיסטיחנן

 אבער נאטירליך. גאגץ אױס ס׳קוקט און
 סײ די אננאטראכט אין נעםט םען ותז

אד די װאו םאראנטא, אין טואציע  ױגי
 אנטװײזערט, שװאך זעהר איז נאװעגומ
 די װאו נידעל-טדײדס, די אין םיעציעל
 אין שקלאםעז ארנײטער צאר גרעסטע

 10 שאיסעס קאנטראקטיננ קלײנע די
 גרינדונג די איז טאג, א שעה 12 און
 ױניאן נײער א םון עקזיסטענץ די און

אך דעד םאר געוױנס גרױסער א  ױני
 ארבײטער־ דער םאר אויך און באװעגונג
 איז עס און אמעסײן. אין כאװעגוגג

 םאר ערשײנונג. דערפדעהענדע א זיכער
כאראנטא.

 דעד װאס צייט, קודצער דעד אין
 באוױזען, ער האט עקזיסטירם, לאקאל

 שיז גראד הױכען א אױף שטעהט ער אז
 סאלידאריטעט־ דער און באװאוסטזיין,

 זעהר איז םיטגלידער זײ;ע סון נעפיהל
 םון םארלױף אין אנטזױסעלש. שםארס

 לא־ דער האט עקזיסטענץ קורצער דער
 הונדערט פאר א מיט געשטיצט סאל

 ױ־ אנדערע פון סםרײקס די דאלאד
ניאנס.

 ענגלאני־ םון סטרײק מײנער דעם
 מיט געשטיצט מאל צװײ סיר האבען

 גע־ אױך האבען מיר סוםען. גרעםערע
 דעם און סטרײס ■אסײקעד דעם שטיצט

 אויך יארס. נױ םון סשריײן קלאוקטאכער
 םין קאםפײן דעם געשטיצט םיר האבעז

 םעדעראיע די צו לײבאד״יארטײ דער
 הינ־ דער אין װארט, אײן מיט װאלען.

 ש*ר װאם-צו ניט זיך מיר ולאבען זיכט
 יא־ עלטערע סך א אנדערע געגען םעז

קאלס.
 מיר האבען געביט קולטורעלען אױם׳ן

 האבען םיר אױפגעטאן. גישט סך קײז
 ײע־ מיר םעהר• םי< אױםטאן נעקאגט

 אנבא־ אין געהמען דאדםען דאס אען
 םיר האבען פוגדעסטװענעז טראכט.

 װ^י־ יעקטשורם, פאד א דורכגעםיהרש
 אינ־ זעהר געװען אונז םאר זײנען כע

טערעםאנט•
 ארגאניזאציאנס־ די אנבאיאנגט װאם

 גארניט װי כמעט מיר האבען ארבײט,
 ארײנ־ םון זין דעם איז םײן איך געטאן,
 סיר ׳אמת שעפער. ניט־ױניאן די ציהען
 שע־ די צו צוצוהוסען געפרובירט האבען

 קײן געהאט ניט אבער האבען םיר פער,
 איז דאס אבער, האםען םיר ערםאמ.

 װאנט די מיר װעיוען צוקוגפט דער
 אנװענ־ װעיעז םיר—דורכברעכען פארט

 אייי:־ םעגיליכקײטעץ אונזערע אילע דעז
 עןעפעי־ ניט־ױגיאז עטריכע די צוקריגעז

 םיןר אז זיכער, בין איך ױניאן. דער אין
 אר־ דער אין ערםאיגרײך זײן װעלען
בײט.

 װעײ םקעפשיקער, געװען זײנען עס
עמבראידע־ די אז נעדענסט, האבען כע
 סענען נמ»ט םעז װעט ארבײטער רי

 שוין זײנען עם װי נאכדעם ארגאניזירען
 צו פראבען אײניגע געװארען געמאכט

 ניט זיך האם עס און זײ אמאגיזידעז
 סקעסטי־ די אלע אבער אײנגעגעבען.

 עמ־ דער אז צונעבעז, איצט םוזעז קער
 צו געחומען איז בראידערי־לאקאל

שטעחן.
 ארויכד זײנען געדאנסעז אלע די אט
 באגריס™־ טײל א םיז געײארען געזאנט

 םאמעקומעז איז װאס באג?עט, בײם
ך םון ױבילעאום דעם םײערען צו ײ  \ א

 י טא• אין 7 לאקאל םון יאחר״עסזיסטעגץ
דאנטא.

 מי־ש םארגעקוםעז איז םײערונג די
 נרויסעז דעם איז באנסעט עעהנעם א

 עס לײבאר־לײסאום. פון ד^נינג־האל
 לאסאיעז אלע םארטראטעז געװעז זײנעז

 דעײ און ױניאן חלאוסםאכער דער םון
נע־ אויך זײנען עס באאזרד. דזמאינט

 און טרײד םון דעלעגאטען צװײ ווען .
סאלצבערג ברוחנר• פאונםיל: לײבאר

 םילינערײ און סעפ״ דער םון ארגאנײזער
 סאציאליסט באװאוסטער חנר און יוגיאן

סיטסאץ.
 האם אריועסטער דער װי נאכדעם

 און אינמערנאציאנאי דעם נעמיילם
 םיםגעזונגעז, האכעז אנוחנזענדע אלזנ
 ײניאז, דער םון משערסאז דער האם

 באנקעט דעם נעעםענט מק׳פי ברודעד
 עפד דער פון נאםען איז באנריסט אוז

 םיז םארטרעאער איע יוניאן כראידערי
 נא־ אין ►ותאױזאציעס. םארמיחננע די

ז  ארענדדפםענםס־פאםיטע דער ®ון מ
מ «ר ה»ט ם מ ע ■אל«זה«וװ׳ז, נרוד** נ

ס יוי *ימר׳ מײסם r מא« י t ם מי םרוי  •i •נ
ו י ז י י ו מג •ייגײםער ו װענ ז גי י ? י • • י ר מ • 

א n« r די מ o r m ׳ דעי ײ ת מ מ nי m* 
ס ד. •ון ײגייז. ױ*רלעיס נירנתנב׳ ײידי י
ס ז׳ »אי וי •ל? פים װעס אימד אח תי יאיגייגײ׳ורןן.

 זײן צו תלאוקםאכעד, די םון סעגעדז?ןער
טאאסט־סײםטער. דער

 גע־ הארציג האט פאלאקאװ ברודער
 מ׳האט װאס עהרע, דער םאר דאנקט

 ארוס־ ער האט דאן צונעטײלט. איהם
 באנקעש דעם םון באדײטונג די גערעדט

 אנ־ און עמבראידערײארבײטער די םאר
 זײן צו וױכטמקײט דער אויף נעװיזעז

 די םון אטאקעס די איצױטלאגעז גרייט
 ספע־ מאנופעסט״שורערס. - עםבראידערי

 /ןנ־ אגרימענט דער װען ׳איצט ציעי
 עמ־ די דאדםען קורצען^ אין זיך דיגט

 װאך. אויפ׳ן זיין אז־בײטער כראידערי
 בא־ האבען אפיאדיסםענטען ׳עטארקע

װערישער. יעצטע די גיײט
 גערעדט אױך האבען זינען דעם אין

 אד־ םארשידענע די םון פאר^־עטער די
 םארזי־ האבען אלע זײ און גאגיזאציעס

 װע־ ארגאגיזאציעס זײערע דאס ׳כערט
 עםבראירערי־ארבײטער, די העלפען יען
זײןי :ויטיג נאר װעט עס װען

יטאר^ בר. און דיבארדי יטװעסטער
 אגגעװײ האבען יאקאל עםבראידערי םון
 װאס־ זײ; צו איז עס נויטינ װי ׳זען

 אום ארגאניזירט, בעסער און יטםארקער
בעסער א^ז מעד,;ער א טאכע] קענען צו

'1V2VH
 איז מאםענט באגײסטערטער א זעהר
ק/ ברודער װען געװען,  טיטער־ דער מק׳

 :אםען אין האט יוניאז, דער םון מאן
 ברודער פרעזענטירט ױניאן דעד פון

 פאונ־ װערטפויער א סיט פאיאהאװ׳ן
 פאד׳ז ארבײט גוטער זײן פאר םעיךפע;

 יטטאיק האבעז אנװעזענדע אלע ראקאי.
 גע־ איז פאראקאף ברודער אפלאדירט.

 האױצריך האט און נערירט שטארה װעז
םרעזענט. פאר׳ן ;עדאנקט
 הימעל־ מים האט אױסגענומען זעהר

 איה־ מיט םיאנערעז, ױנגע די פון פארב,
דעסלאמאציעם. רע

 קײן געםעהי־ש :ייעט אױך ס׳האט
 רע־ ערנססע די צװישען הומאר ביסעל

 גע־ האבען פארטרעטער די װאס ׳דעס
״אלטען.
 אמױ גוט זעהר זיך האט עולם דער

 געענדיגם זיך האט באנהעט דעד זירט.
 אינטערנא־ דעם זינגעז און ״טפילען מיט

 געטאנצט מען האיט דערנאך ציאנאי.
נאכט. דער אין ׳טםעט ביז

 טא־ פון עםבראידערײארכײטעד די
 באנ־ דעם געדענקען יאנג װעיען ראנטא

קעט.
׳נרוס ברידערליכען מיט

. I א ט ל י ם .י

ען צ ענ ד ע פ  ׳m טיס מנ
ען אססץ דיהעו ענג כד

רעזולטאסען סיינע ניט
— .——  (
מ פון (אולוס ״ )1 ז

 קאגפעיעגץ די דאס ;עבליבען, איז עס
 םון זאיען צדדים בײדע םון קאמיטעס

 מען סאב־קאמיטעס, ־אויססלײבען זיך
 םאריטטענדײ א צו קוסען פרובירען זאר

 גע־ ניט האט דאס אויך אבער גונג.
 דער םו־ן סאב־זמאמיטע די הארםען.

 דאם םארלאננט האט אסס׳ז אמעריקאן
 די און ?אםיטע גדויםע די װאס זעיביגע

 גע־ אפגעבראכען זײנען קאנפערענצען
גארנישט. מיט װארען

 װײטעד װערט סטרײק דער איזא,
 קאנםראקטארם די געגען םארטגעזעצט

 גוט אזוי סאב-מאנופעלט^ורערם, אזן
 װעלען זײ ביז דזשאבערס, די געגען װי

 סעטי־ עהרעגהאפטען א צו קוסען מוזען
ױניאן. דעז״ םיט מע;ט

 ברודער האט פארזאמלונג דער אויף
 םון טשערמאן דער בארוכאװיט*, י.

 םולעז א אםגעגעבען קאםיטע, האל דער
 גאנ־ די םאר קאםיטע דער םון באריכט

 בא־ דעם אין סטרײק. םוז צײט צע
 ארע די אויף אנגעװיזען װערט ריכט

 אויך װי קאםיטע, דער םון טעטיגקײםען
 האט ?אםיטע די װאס אויסגאבעז ארע

 װארעײנ־ װעט באריכט דעד געםאכט.
 װערעז, םארעם^נטייכט ^זםעטער ליך
 געבעז ניט דא דעריבער זועלען םיר און

אויםצוגען. הײנע
 אםעסמענט ®ראצענט סו וײ

װערען. געצאהלט װייטער מוז
 נע* דער םון םארזאםלוננ דער אויוי

 בא־ אויך איז קאםיטע סשרײס נעראל
 םון ארבײטער דאס גמװארעז, ריכטעט
 הא־ שעפעד קיאוק נעסעםעלסע אײניגע

 10 דעם צאוזיען צו אגטזאגט זיך מנן
 דאס און אסעסםענט סטרײק •ראצענט,

 נענעראל דער םון עקזעסוםױוע די
 די אננעםעז װעט האםיםע סטרייס

 ארבײשער די אז מיטעי, שםחןנגסכת
 דעם צאהלען זאלען שעפער יענע םון

 יענע ייעיעז גויטינ אױב אסעםםענט,
שטעיט שעפער ווערען. אינע

 גע־ גוטגעחײסעז איז באריבם דער
ײארעו.

0,926 דעצעמגעיד םער3 פריימאג,

כקר פערםמל חרלי ע עו פון םיטיננ י אונז
ל ס נ ע נ פולען אין כאארד מקז. נ » נ

)1 זײט פון (׳פלוס

 איצט דארטע; איז לאנע די אז קיערט,
 קלאוק־טרײד די אין סײ בעסעדע, פיל א

 ױניאן די •שרײד. דרעס דער אין סײ און
 העיםעז צו סעגריכעס איעס געטאן האט
 זאם־ צו און יארק נױ אין סטרײק דעם
 רײנקאוט־ די סםרײק. פאר׳ן געלד יען

 געזאגט, עד האט באסטאז, אין מאכער
 אר־ ארגאניזאציאנס גוםע אויך םוען

נײט.
 באריב־ האט אמדוד פרעזידענט װײס

 םאראנטא. אוז מאגטרעאר װעגען טעט
 האט געזאגט, ער האט מאנטרעאל, אין
 האםױ די זי:ט אױםגעבייהט יוניאן די

 פאליטיק שעדייכער זײער מיט ניסטען
 טאראנטא געװארען. באזײטינט זײנע;

 קאמױ דער םון אילץ נאך אבעד יײדעט
 אפ־ איז ױניאן די און חלאת ניסטישער
 האס אסדור פרעז. וױיס געשװאכט.

 װאו באלסימאר, װע;ען באריכטעט אויך
 װאו אבער צײט, קורצע א געװען איז ער
 ער װײר םאז, שיר ;עקענט ני-ש האט ער
קראנק. :עװארען איז

 קדײנדיער טשאריס פרעזידענט װײס
 האט קיױוראנד אין אז באריכטעט, האט

 מיט אגריםענט דעם באנײט ױ:יאן די
 דעם מיט םירםעס. צװײ חוץ א איעמען

 גא־ א ארבײטער די קריגען אגרימענט
 יאר. א ארבײט װאכען 40 םון ראנםיע

 םון רעיז א געקראגען אויך האבען זײ
 איז װאך. א ראראד האיזב א און צװײ

 ערקרערט, קרײנדיער בר. האט טאלידא,
 שעפער די פארמאכ-ש באםעס די האבען

 סיזאן נײער דער װען סיזאן. מיטען אין
 באסעס די האבען אנגעפאנגען זיך האס

 אוג־ צו ארבײטער די צװיננען געװאלט
 אנריײענסס, אינדיוױדוערע טערשרײבען

 ענגייש אויף זײ רוםט מען װי אדער
 ארבײטער די קאנטראקטס׳'. דא; ״יעיאו
 הינטי־ די צוריקגעװארפען אבער האגען

 ענט־ זײנען זײ אוץ ?אנטראקטען שע
 ױניאן• זײער אויםצוהאיטעז שיאסען

 האט האכמא; דזשויױם פרעז. װײס
 גענעראה־סטרײס, דעם ררעגעץ געמעידעט

 באםאטן. אין געפיהרט האש ער װאס
 דעם פון געװינסען אנדערע די צװישען
 א אײגגעםיהרט ױניאן די האם סטדײס

 קאנט־ סאניטארי םון באאיד דזשאינט
 פער־ באריהמטע אזא װעיכער םון ראי,

 או־ הארװארד פון ריפלי, פראפ. װי זאן
די טשערםאץ. דער איז ניװערזיטעט,

 סא• דעם אײנגעפיחרט אויך האט װניאן
 פרויען סאסײעטי און גײבעיו ניטאדי

מ און  אגײ אז1ױנ ד^ך העיפען טהוער כ
 סטארס, די אין יײבער דעם פאר טירען

 שע״ 117 איצט סאנטראיירש ױניאז די
מעםבערס. פירע נעװאונען האט און פער

 איטאהיע־ דעד און דרעסםאכער די
 אנער״ חאבן באסטאן אין יאקאד נישער
 געגיגעגדע טאן :יט קענען זײ אז ׳קע:ט
 דױס םריהערדיגע די מיט ארבײט ױניאן

 םון דױס די געהעכער׳ט האבען זײ און
װאן־*. א סענט 50 איז 45 אוױי סענט 35

 אויך האט האכמאן פרעזידענט װײס
 רעבט װאוסטער אין אז באריכטעט,

 דאד• זײנעז עס או] ױניאז גוטע א אויױ
 םאר אױסזיכטען בעסטע׳ די םאראז טען

ארבייט. אײגאניזאציאנס ערםאלגרײכע
 האט גרינבערג ה. פרעזידענט װײס
 באריכט אינטערעסאנסען אן געגעבען

 •ששיידרענס דער אין יאנע דער װעגען
 יאדס. נױ אין טרײד ה־עס און קיאוס

 סטרייק קי־אוק דעם םון פארױיף אין
 שפעער 18 אדנאניזירט 91 ראקאר האט
 געמאכט האט מען װאו םדייד, דיזעז אין

 אז מעגליה איז עס קאוטס. קיגדערשע
 א; אויפחויבען פוזען זאיז יאקאל דער

 דארפען װעט סעז װען קאמף ערנסטען
אגריםענט. איצטיגעז דעם באנײען
 האט םרידםאן םאלי פרעזידענט װײס

 טור װאקיישאן איהר װעגען באריכטעט
 נעפאיי' איז זי וועטט. װײטער דער אין
 אר־ אינטערגעשאנאר אדס ניט אהין רען

 איהרע אויף געםארען איז זי נאנײזער•
 דארם, זײענדיג אבער הוצאות, אײגענע

 אינטער־ די םאר געסאן סך א זי האט
 זיך 11געסינ? װאס ראהאיס נעשאנאי
 קא״ אין אז ערקרערט, האט זי דאדטען.

 אין און סטײט װאשינגטאן ליפארניא,
 װאק־ קאלאטביא, בריטיש װאנהואװער,

 דעי פון צענטרעז באדײטענדע אויף סען
 האט זי אינדוסטריע. דרעם און קיאוק

 אין יא;ע דער װעגען באריכטעט אויך
 קא־ די אז נעזאנם, חאס זי אוץ שיסאגא

 דזש. שיקאגא םון פיהרער םוגיסטישע
 דער םון שונאים געמאכט האבען באארד
 באײע־ ארבײטער אםעריקאנער גאנצער

 האבען ױניאנס אמעריקאנער די נוגג.
 אבעד סטרײק, קלאוק דעם נעשטיצט

 מיט טאן צו האבען ניט גאר װילען זײ
 װעיכע פיהרער, באארד דזשאיגט די

 העצען און אטאקירען אײן אין ’ האלטען
זײ. אויף

®־! ארד(
 גוטען א אץ רץנדער אײערע דך געפינען

? געזונטם־צושטאנד
 דארה קינד יעדער אז איהר, וױיםט

 געזונטהײטס םאלקאמענע א האבען
 מאל אײן וױינינסטענם אונטערזוכונג

? יאהר אין

ק א י נ ל ר ק א ר פ ע ד קינ
 קינדער א םון אױםזיכט דעם אונטעד

אין ספעציאליםט,

 יוניאן רי
םע;טעד העלטה

i 3 t ספריפ םע17 איםם

 5 במ 3 םון טיטץאן־ און דינםטאג
בײטאג. אזײגער

אפאינטמענטם. דורך בלױז אונטערזוכוננ
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 ^-׳ אן — אײנדרןה. שטארקען א מאכט באארד דזשאינט פילאדעלפיע פון קאמיטע ספעציעלע
 ער־ אן אדױם גיט באאדד דעד — גוטגעהײםען טאלידא אין סטרײק און גאניזאציאנס־דרײװ

ױניאן. קלאוקמאכער דער א-ן לאגע דער און סטרײק קלאוקמאכער װעגען קלעדונג

עלפסן סען אינםערשעאנאל די אזױ װי הנפפער זיגםאו׳ס פרעז. ספדײס דפס ה
 גענעראיל דער װאס סטײטמענט דעם

 און אנגענומען האט באארד עקזעקוטיװ
 דער איז םארעפענטליכען צו באשיאסען

 אלע צו צושיקען עס אויך און פרעסע
 סםײט־ דעם ארײן. הויז אין מיםנלידער

 זײט אוױי געםינען לעזער די װעלען מענט
 ״גערעכטינ־ נומער הײנסיגעז פון 8 און 7

קײט״.
 גענעראל דער םון מיםיגג אויפ׳ז
 האט דאנערשטאג, באארד, עהזעלןוטיװ

 א געשםעלט פארםנאי רעזידענט1װײס״
 איז אינטערנעשאנאל די װאס םראנע,

 קלאוין ד^ם םאר טאז צו װײטער גרײט
 זיג־ פרעזידענט האט דעם אױוי סטרײס.

 קלאדען סאאנענרעז דעם געגעבען מאן
:ענטפער

 םערטעל״יעהר״ דעם םון זיצונגען די
 עקזעקוםיװ גענעראל םיז מיטיגנ ליכעז

 הא־ אינטערנעשאנאל אונזער םון באארד
 םרײ־ םאיאכטאנעז םארענדיגט זיך בען

 האמעל אין דעצעפבער, טען3 דעם טאג,
קאנטינענטאל.

 זיײ באארד, ם’םונ זיצוגגעז די אױוי
 געװא־ דיסקוטירט איז אױםגענופעז נען
 אין פראגעז וױכטינע רײהע גאנצע א רען

עבזז חןם יוני׳אן. חגר פיז י
 פרעזידענט האם בײטאג דאנערשטאג

 אײנלײטוננס־ סורצע א געהאלטעז זינכאז
 סלאוס• דער איז ׳לאגע דער איבער רעדע,

 איז װאס יארק, נױ איז ױניאז כיאכער
 קלאוס דעם דורך נעװארען נעשאםען
םארגעלײענט נאכדעם האם איז סטרײיו׳

זיגטאן. מארים פרעדדענט פןן ענטםער
 ב«שלױ אננעהםען זאל באארד עקזעקוטױו דער «ז םראגע, דער ״װעגען

 ענםםערען, איך וױל םטרײק, פון טײל איכערגעבליבענעם דעם העלפען צו םען
 םארשלאג, » »לם אננעהטען עם םעג באארד עקזעקוטױו דזשענעראל דער און

וױלט. איהר אויב
 קלאוקמאכער פון םיהרער די װאם דארויף, קוקענדיג ניט «ז זאג, ״איך

 װעלכער אין לאגע, « אין סםרײק דעם פארפיחרט האכען סטרײק דזשענעראל
 ניט און ;נעװארען פארטאכלעװעט נאנצען אין זײנען פאדערונגען הויםט אלע

 םון אוםפעהיגקײט און ארענטליכקײט ניט דער דורך װאם דארויף, קוקענדיג
 דער פון אינטערעסען די אין געווארען געפיהרט םםרײק דער איז פיהרער די

 פראק־ זײן פארלױרען םטרײק דער האם דארום און פאליטיק, קאםוניסטישער
 זײער דורך װאם דארויף, קוקענדיג ניט אויך און ;וױרקזאםקײט און טישהײט

 צו־ םטרײק דעם םיהרער די האכען אוםפעהיגקײט זײער און שםאל־קעפיגקײט
 אינ־ צאהל גחיםע » םיט אפגעםעטעלם האבען זײ צושפליטערט, און בראכען

 באזארנט האבען װעלכע קאנטראקםארם, און םאנוםעקטשורערם דעפענדענט
 דעם כמעט האבען דזשאבערם די אז אזוי קלאוקם, גענוג טיט בערס8דזש די

 קוקענדיג ניט און ;טאנ הײנטיגען ביז װענינסטענם אם געפיהלט, ניט םטרײק
 אונזער פון געשיכטע דער אין םטרײס ערשטער דער איז דאם אז דארויף,

 גע־ איז װעלכער און םוםע געװאלדיגע אזא «םגעק«םט חאט װעלכער ױניאן,
 םיט־ די געטעקםם האם און םעםבערס, אונזערע אויף ל«םט נרויםע «זא װען

 נע• נים קײנםאל נ«ך איז עם װי אינטערנעשאנאל אונזער םון נלידערשאםט
 סטרײק אונזער װאם דעם, אויף קוקענדיג ניט וױיםער, און ;געװארען טעקםט
 אונטער קרינען פון פראנע די און םלעק־םיזאן, פון םיטען אין איצם זיך געפינט

 אםאםי• דזשאבערם די פון םעטעלםענט גיגםטיגען א אוטשםעגדען איזנםיגע די
 טראץ און שװערע. » זעהר איז אלגעמײן, אין דזשאבערם םון און אײשאן,

 דעם םון םיהרער די האבען םטרײק םון צײט נאנצער דער אין װאם דעם
 ארבײטער די צװישען פראפאגאנדא און טאקטיק ױיער דורך באארד דזשאינט

 אפילו פונדעםטװענען, — םטרײקערס, די פון גײםט דעם דעםאראליזירט
 עקזעקוטױו דזשענעדאל די איז אוםשטענדען, שרעקליכע די«לע אט אונטער
 אנפיהרען איהם און םטרײק םראגישען חןם איבערצונעהםען בארײט כאארד

^ן א  און ארבײטער ױניאן זײנען װעלכע קלאוקםאכער, פון קאםיטע א םיט צוז
 םאליםישער װעלכער אירגעגד פון דיקטאםור דער פון םרײ און סםרײקערם

 איחר םון ױניאן די ארױםצושלעפען גרײם זײנען און קליקע, אדער פארטײ
 איז, דאם און װערען, פארשטאנןון קלאר אכער מוז זאך איץ כאאם. איצטיגען

 צושטאגד• דעם פאר פאראנםװארטליר זײנען וועלכע פיחרעד, איצםינע די אז
באזײטינט גלײך זאלען אײניגע, פון פילײכט אויםנאהםע דער םיט םטרײק, פון

װערעז•
 װעלכער פון ױניאן, די נעחםען פון ריזיקע די נעהםען צו וױליג זײנען .טיר

 מון הלאוקםאכער די ארויםםיחרען אץ שאםען, א כלױז געבליכען איצט איז עס
 לאנע די און םעגליך איז עם וױ װײט אזוי אויף פיגםטעתיש, איצםיגער דער

עם. ערלױגם
 קען םען אוםן «ן פאר װאם אויף פראנע, דער אוין» עגטפער נױין איז ,דאם

סטרײק.״ חןם פאר אויפםאן עפעם איצם

 ארנאניזאצי^נם־דרײװ דער באשלאםעז,
 *ננעפיהרט װייטער ז<יל ט?ל'דא אין

 דורכאױס זײן װעט עם אויב איז װערעז,
 נענעראל־ א װערען נערופען זאל נויםינ

 ,ארנאניזאציאנס־דריױו. רעד םטרייס.
 האבען װעט םםרייק, דער װי נוט אזוי

 אינטעדכײש^נאל. דער םו; הילוי פורע ד•
 ארנאניז״ צו װערען נעטאן װעם אלעס

 איז ׳ט*לידא 1אי טרייד ללאוס דעם רעז
 די טיז ױני^ן• םעםטע א עטאבלירעז צו

הלאוהניאכער.
 טאבט קאמיטע םילאדעלפיער

איינח־ױה. שטארקען א
טינ; דעם אויזי  גענעראל דעם םון םי

 איז דאנערשטאג, באארד, עסזעקוטיװ
 דעם םון סאםיטע םםעציעלע א ערשינען
 קלאוקםאכעי־ דער םון באארד דזשאינט

 דזשאינט דער םילאדעלםיא. איז ױגיאז
 צו קאםיטע די נעשיקט האם באארד

* (עלוס * אוי ײ ).12 ו

 כאארד דזשאינט שיקאגא
ס ײ »  אגדיםענפ סלאוס כ
ציים הד8דדײ__י פאד

 פין באאיד דזשאינט שיקאנ^ דער
 ױני^ן, דרעםסאכער און קלאוק דער
 דער מים אנרימענט דעם באנײט האט

 אכאסיאײש^ז מאגופעקטשורערס ק־לארס
 אגרימענט דער צײט. יאהר דרײ םאר
 סרידליכעז » אױף נעװארען באנײט איז

 פאר־ צװישען קאנפערענצען דורך איפן,
 די פון און ױניאן דער פון שטעהער

כאלעבאטים.
ײ דער מיט פרעפ צום געהענדיג '\ 

 טעלענרא־ א באשומען םיר האבען טונג,
 דזשאיגט פון לעװין, י. ברודער םון מע

םאמט: װי נעזאנט װערט עפ װעלכער אין באארד,
 קאנםעחננץ לעצטען דעם ״אויף

 געתױ מעז איז םאגוםקטשורערס די םיט
 אונטעד־ צו פארשטענדניס, א צו מעז

 יאהי. דרײ םאר אגריםענט אן שדײבען
 םיט־ די זאלען מ#»נאטען 18 ערשםע די

 װאד, » שטוגדעז 42 ארבײטען גלידער
 מאגאטען 18 צוױיטע די סענ. םינףי אין
 װאך, א שטונדען 40 ארבײםעז מעז זאל

 א באתזםען ארבײטער די טענ._ םינף
 צוױי פון סליייס, אלע אויןי העכערונג

 רעא,*־ קײנע װאך. א דאלאר דרײ כיז
 דזשאינט א רופעז מיר נאגיזײשאנם.

 םאכ״ א אויך מיטינג, באארד עסזעלוטיװ
אגדימעגט. דעם ראטיםיצירען צו מיטינג

לעוױן, י.
באארד״• דזשאיגט שיסאגא

 דער מיט קאנפערענץ אץ זדחןר יזניאז
w אמעריקאן n

 און האמייץ * ארגאניזאציאנס
 נוט־ אץטאלידא םטרײק

געהייסען.
 ®ריינדמי משארלם ײיים^פחנזידןגפ

»r י פון בטדינגמם הפס סלױולאנד ז  ו
 םטלי־ איז אוין און קלױויאנד אין לאמ

o וױ ד*, s ממינלרעט נעותן שוק איז 
.,נפריכםימײם׳. יי איו וואד

 זײמז טאלידא פוז סלאוקםאבער די
 איז איז אתאניזירט ױין צו אנטש?אסעז

 אנגעפיהיט דארט איז צײט לעצטער חגר
 אממגיזאציאגם־שאםפײז אן נעװארעז

 אינטערניי־ אונזער פוז חילף דער םיט
 פון אויםזיסט די אונטער און שאנאל

 סלױר פון קרײכרלער ױײם־פרעזידעכט
<אכד.

חאט באארד צקועקוטױ נענצראל חנר

 די אסאסיאײשאן״, ״אמעריקעז די
 סאב־םאנוםעקטשו־ די םון ארגאניזאציע

 קלאוק אין קאנטראלטארם איז רערם
 אן צוגעשיקם םאגטאג האט מרײד,

 קלאוק פון םיהרער די צו *אולםימאםום״
 ניט װעט ױניאן די אויב דאס סםרײק,

 און םארשטענדניש א צו זײ םיט קומעז
 גלײך זײ װעלען אגרימענם, אן שליסעז
ט׳/ *לאס א סאכען  צױ װעלען זײ או
װעלען און שעפער, זײערע אלע םאכען

ל *ון אונטערחאלפוננ  מ
װ  דעם ,62 לאסאל פ

אװמנס שכה
 דעם םאר םארבארײטונגעז אלע

 װײט דער םון נעגעבען װערט װאס באל,
 זיײ ,62 לאסאל ײניאן ארבײטער גודס

 אי:־ די געװארען. פארעגדיגט שויז נעז
 אװענט שבת םארהוםעז װעם כערנעמונ:

 װאשינגטאן אין דעצעםבעד, טען11 דעם
 און סטריט מע16 סהול, הײ אוירװינג
 אויםזיכט דעם אונםער פלײס, אױרװינג

 םוג׳ט יטע1?אכ עדױקײשאנאל דעי םון
 געװ^-עז באשטעלט איז עס .62 לאקאל

 לויט און ארהעסטער, םײנער א זעהר
 ער־ צו איז .טיהעטם h»D םארלאנג דעם

 א זעהר זײן װעט באל דער אז װארטעז,
ערםאל:. גױיםער

באיןי־ איצט נאך קאנעז מעםבערם
 װענ־ זיך װעיעז זײ אויב מיקעטם מעז
 117 לאקאל, םוז אםיס אין גלײך דען

 ארױכ־ אויך זײנעז עם עװענױ. צוױיטע
 םײד־ צו אײנלאדונגען :עװארן געשיסט

 מינד געװען םריהעד זײנען װעלכע לאך,
 װעלבע אב^ר ױניאן, דער םון גלידער

 שע־ אפען אין םילײכט איצט אדבײטען
 האבעז איצט ווזגלען זײ דאם אזױ נער,

 אין ^'טעהז צו װידעד :עלעגענזזײם א
 ױגיאן דער םיס בארירוננ נאהענטער

•טעטינקײם איחד םיט ארן

 ״אטעי די םון ארבײטער אלע אויסשליסען
 םרי־ שוין האבעז װעלכע ריקען״־שעפער,

 א;רײ אינדױױדועלע געשלאסצן הער
ױניאן. דער מיט מענטס
 גענער^ל־ דער פון עקזעקוטױוע די

 געהאט מאגטאג האט סטרײק־קאםיטע
 נע־ באשלאסען איז ד#רט זיצונג. א

 דער צו ענטפער אן ^יתעז *י װארעז
 ױניאן די אז אסאסיאײשאן׳/ ״אסעריקען

קאנ־ א צו זײ םיט געתן צו גרײם איז
■ ״1אוי (עלוס ״ )12 ז

ספארצ״כניס אינהאדט
ם50 נוםער ,נערעכםינקײש״

 באארד עקזעקומיװ פון בוזיינם .2 זײט
פארטנאי. דזשולױס — 22 לאקאל

 לאיאל ײניאז קאפזערס דער אין .3 זייט
io — עדױקײאזאנעל שעהנקער. ב. ס׳ 

דעוארםמענם.
ןןרגאניזןזציאנם־פרמגען און טרײד .4 זייט
ט י י  — קעניג דער ;עװאלט חאט ןןזוי .5 ז

װ א צ אי כ ױו. מי ק צ א  פרימארגזזז, י
ה. — (געדיכפ) בײנאכפ נזןכפ, רי עו ל א

עדיםזאריעל. .0 זײט
 באאיד עקזעקוםױו גמנערוןל דער .7 זײט

ויפגלידער  מי די *ו
איגפערנןך דער פון ידער״וןגמל.

 עס װהילער. ז. — «״* ״פארען .8 זײט
עג װעלפ די װעט װ ען א (געדיכט) געפינ

סאסאנהידטשארני. ם•—
ט ײ  עגט־ לאנג. ח — קלציק ם׳יעם■ .9 ז

רעד*ק*יע. ®ױ פערס
ט ײ ן 10 ז סעו .11 ױ ן *לו ו  אדײערצייז• י

םעגשס. % ׳
* ױניצז־נײזוס. .12 זײמ


