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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

 ױגיאד די װאו םאראנטא, אין טואציע
 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
 ױניאך דעד םאר געוױנס גרױסער א

 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
 \ אײך םון ױבילעאום דעם םײערען צו

 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
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 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 קורצע̂ן 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

יטא̂ר בר. און דיבארדי יטװעסטער
 אגגעװײ האבען יאקאל עםבראידערי םון
 װאס־ זײ; צו איז עס נויטינ װי ׳זען

 אום ארגאניזירט, בעסער און יטםארקער
̂ז מעד,;ער א טאכע] קענען צו בעסער א '1V2VH

 איז מאםענט באגײסטערטער א זעהר
 טיטער־ דער מק׳ק/ ברודער װען געװען,

 :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
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 ׳m טיס מנפעדענצען
כדענגען אססץ דיהעו

רעזולטאסען סיינע ניט
— .——  (
)1 ז״מ פון (אולוס

 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,
ווערען. אינעשטעיט שעפער

 גע־ גוטגעחײסעז איז באריבם דער
ײארעו.

0,926 דעצעמגעיד םער3 פריימאג,

אונזעו פון םיטיננ יעחרליכקר פערםמל
ל ס ענ «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

 אגײ אז1ױנ ד^ך העיפען טהוער כמ און
 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

! ־ ® ) ד ר א
? געזונטם־צושטאנד גוטען א אץ רץנדער אײערע דך געפינען
? יאהר אין מאל אײן וױינינסטענם אונטערזוכונג געזונטהײטס םאלקאמענע א האבען דארה קינד יעדער אז איהר, וױיםט

קינדער פאר קלניק א
 קינדער א םון אױםזיכט דעם אונטעד

אין ספעציאליםט,

י אן ר ני ו  י

ה ט ל ע ד ה ע ט ע; ם
i3t ספריפ םע17 איםם

 5 במ 3 םון טיטץאן־ און דינםטאג
בײטאג. אזײגער

אפאינטמענטם. דורך בלױז אונטערזוכוננ
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 וױכטיגע «נעד&ט טאװ עגמעהוםיוד
ױמ תר פוז imtot ױ איז ז

ױניאן. קלאוקמאכער דער א-ן לאגע דער און סטרײק קלאוקמאכער װעגען קלעדונג ער־ אן אדױם גיט באאדד דעד — גוטגעהײםען טאלידא אין סטרײק און גאניזאציאנס־דרײװ ̂-׳ אן — אײנדרןה. שטארקען א מאכט באארד דזשאינט פילאדעלפיע פון קאמיטע ספעציעלע
ספדײס דפס העלפסן סען אינםערשעאנאל די אזױ װי הנפפער זיגםאו׳ס פרעז.

 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

יוני׳אן. חגר פיז יעבזז חןם
 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
ן• םעםטע א עטאבלירעז צו  די טיז ױנ̂י

הלאוהניאכער.
 טאבט קאמיטע םילאדעלפיער

איינח־ױה. שטארקען א
 גענעראל דעם םון םיטינ; דעם אויזי

 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

).12 וײ* אוי* (עלוס

 כאארד דזשאינט שיקאגא
 אגדיםענפ סלאוס כ«ײס
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

אז ר יזני חן ד ער מיט קאנפערענץ אץ ז  ד
w אמעריקאן n

 נוט־ אץטאלידא םטרײק און האמייץ * ארגאניזאציאנס
געהייסען.

 ®ריינדמי משארלם ײיים^פחנזידןגפ
»r י פון בטדינגמם הפס סלױולאנד ז  ו

 םטלי־ איז אוין און קלױויאנד אין לאמ
 ממינלרעט נעותן שוק איז os וױ ד*,

.,נפריכםימײם׳. יי איו וואד

מז טאלידא פוז סלאוקםאבער די ײ  ז
 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
 צױ װעלען זײ אוט׳/ *לאס א סאכען
װעלען און שעפער, זײערע אלע םאכען

ל *ון אונטערחאלפוננ  מ
 דעם ,62 לאסאל פװ

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
)12 ז״■ ״1אוי (עלוס

ספארצ״כניס אינהאדט

50 נוםער ,נערעכםינקײש״

ם
 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
 — קעניג דער ;עװאלט חאט ןןזוי .5 זייט

 פרימארגזזז, יאצקױו. מיכאיצאװ
אלעוריה. — (געדיכפ) בײנאכפ נזןכפ,

עדיםזאריעל. .0 זײט
 באאיד עקזעקוםױו גמנערוןל דער .7 זײט

ויפגלידער  מי די *ו
איגפערנןך דער פון ידער״וןגמל.

 עס װהילער. ז. — «״* ״פארען .8 זײט
(געדיכט) געפינען אװעג װעלפ די װעט

סאסאנהידטשארני. ם•—
 עגט־ לאנג. ח — קלציק ם׳יעם■ .9 זײט

רעד*ק*יע. ®ױ פערס
ון *לוסעו .11 ױן 10 זײט  אדײערצייז• י

םעגשס. % ׳
* ױניצז־נײזוס. .12 זײמ



a,ױימ^ג^ ttio

ד m פון באריכם ר א א מ«כער נ ס  דרע
m, אזזר א פאר מ, לאקאל ט י ארבײ

 #ודענט, דאנערשםאג מיטיגג, אינסט^יײטאן דעם *ו געװארען (אטגעגעכען
חאי. װעכםטער אין ,1936 נאוועסבער, טען18 דעם

סעהחנסטר •ארטנאי, חשולױם םיז
(*ןרטזעצ־גג)

 סטעגדינג די ®ון באריכט
קאםיטעם

 איז אייך וױ עקזעקוטידדב^וארד, די
 אין צוטײלט איז ״בא?אנט אלעמען זיכער

 אוש סכתנדינג-?אכױמ*ס, ם*רשידענע
 אדמיניסטראט- ד• אנפיזזדעז קענעז צו

r לא?אל. םזז ארבייט ות e װזדעז 
 יעדער pt םוגסןויעש רי *נציעעז דא

 האנען קענ*; זאלט איחר אום ?אטיטז[,
 »־• י^חר אונזעד pc כאגריוי טראעז א

בײט.
־ק$םימע.6םעםבערשי

 דיזעי־ אץ געװען זייגעז פאלגענדע
 ‘קע יזעו־י פאביאש, איזיד*ר האטיטע:

 לואיס וױנער, סעש ,r:ip ראוז גיג,
 יאניג• עמא ,pen דזשאו ראזענטהאל,

 עי• שכי״־ער, אײב זוקער, ראוז סקי,
 גודמ*ן, ליגא בדזז, אלעהס ׳דעקס וואדד
סאמאראדין. טילי

 סעסנערשיפ־ דער םון אױםגאבע די
 גיײ יעדעז אויסצוחעדען איז ?אטיעע

 דעם באשליטען און אפליסאנש עפ
 נױטינ, איז דאש ױגיאז־בוך. םוז §רײז
 זיײ אפליהאנטעז צאל נרעסטע די װײל
 אוג־ פון מעטבערס גערוען םריוזער נעץ
 אױםנאבע די איז עס און לאהאל, ?ער
 װא־ אויסזװגעפינען קאכיםע דיזער פון
 *מישגעפא- זייגען אפייהאנטעז די רוב
יוניא?. ד?ר םון לעז

אפליקא:־ 4,337 זיינען יאהר פאר׳ן
 םדן קאט״טע, דעד םאד ערשיגעז מען

 יי־ ארױסנענוםעז האבעז 2,899 וועלמ
 ער־ לעצטעכס זײנעז 879 ניאךביכלאד.

 די געהאט ניט נאך האבען אוז שינען
 ארויס־ איז אױםצוצאלען־ געלעגענהײט

d זײערע נעהסעז pu זיינעז 559 און 
 צײט לענכעי־ער א םאר אפלי?אנטען

 אורזאםנז פארשידענע צוליב האבען און
 ביכלאך• זײערע ארױסגענוטעז ניט נאך

 םדיהער trim זײ סון צאל גרעסםע די
מעםכזרס. וחנרמז שיעםער אדער

 איה- קאנט ציפערעז דאזיגע די םיז
 טעםבעד־ דעױ פון ארבײם די אז זעהן,

 די שװערע. גאנץ א איז ?די־קאםיטע
 װאס אפליסאנטעז, צאי דורכשניטמכע

 א 83 איז קאטיטע, רער בעפאר הוםען
 איז אבער געהמט איהד ווען װאך.

 אפלי־ צאל גרעסםע די אנבאטראכט,־אז
 וױיל ט-זאן, אין זיך ווענדעט האנטען

 אונזע־* אין אדביים דא איז דאן נאר
 צײטעגוױיז אז אױס, קוםט טרײד,
 װיײ ניט צו אטענדען קאמיטע די דארף
װאד. א אפליקאנטעז 200 װי ניגער

קאסיטע. גוײורענם
 סא־ דער אין זיעען פאלגענדע די
 םאקס, קליארא םאכיאש, איזידאר מיטע:
 װיליאש משײקין, סאניא קלײז, לינא

 און םעיעד סילי סילווער, אײזיס בלאון,
שנײדער. אײב

 %ד באחאנדלען צו האט האםיטע דיזע
 אונזעיע איז פראבלעםזנז װיכםינסטע

 סאםיטע דיזער פון ארבײם די שע«ער.
 איש סוםען גרויסמ זאםלען צו ני.ט איז

 בעסע• א ארױסצוברענגען נאר מטראף,
 די אין אדבײטער די בײ גײסט רען

שעסעד.
 מוםעז װאפ קלאגעס, צאל גרעסטע די
 םון איז גרױוענס״קאםמת, דצד םאד
 אץ צװײטען. געגען ארבײטער אײן

 באטראכ־ קאםיטע רי פעיע םיילע
 .5ש« גאנצשן א געגעז סלאגעס םען

 pלBי־'סצי און מניאךנײסט דער וױיל
 בא־ װײניגער די םון צושטערט איז

 זוי שאם. אין ארבײטער װאוסטזיניגע
 מא־ דזני םון אויפנאבע די איז געזאגט,

 נאי שטראםעז, זאםלע; צו ניט םיטע
 מיסםאר׳יזטענדנײ וײ םאכעז צו קלאר
 גײסט בעסעדען א באשאפעז און שען
צווײטען. צום אײגעם םון צוטרויעז און

 נע״ קאטימע די האט מעיע םיצע אין
 מאכ^ צז קלאר שאי־מיטימען רוםען

 די איז סממ געװיםע אץ <*גע, די
 בא־ צו נעצװאוגלען געװען גאםיםע

שולדיגצ. די שםראפען
 איז אונםאדזוכט חאט קאםיטע די

 קענען זײ שלאגע^ 562 אויסגעהערם
םאלנט: וױ וחגרען, קלטםיפיןדרמ

 -״62 אעדזאן, 1 נע:עז קלאנעס 363
 ,4 נמגען—.24 ,3 נעגעז—29 ,2 געגעז

 בעגעז—75 ,6 ־~גענעז4 ,5 ~-געגעז5
סלאגעס. 562 צחאסזגן שעפער; נאכצע

 גע־ זײנען אגנעק<א:שזנ די םוז 132
 סאםיכמ די איז שולדיג נעוואדען סונען
 אויםנזד ?ײ און בריןי געשיהט זײ האם

פפר־ זיעק קלאגעם 106
 בא־ ^ינעז 157 געווארען. װארמזנן

 אנ־ 4 געים• נױס געװארעז שכראפט
trwrnfi באשטראפם זײנעז גצקלאגטע

 אנגעסלאגטע 7 שא«. חנם םארלאזען צו
 םחדער געװאדען אײסגעשייאסעז זײנען

 געםונען זײנען אננעסלאנטע 9 ױניאן.
 איז שטיאזי די און שולדיג געװארען

 צױ זײנען קראגעס 143 סיספענדירט׳
נעװאיען. ריקגעצומאן

סאםי־ ספעציערע » האט דעם אחוץ
 ביזגעס־אגע:״ געװעזע^ע 7 גע׳משפט טע
 באיעבאטיפ. םיט ביזנעס טאז פאר טען

 שויד תפונעז אלע זײ האט קאכדטע די
 דער פון אױסגעשיאסען זײ און די;

ױדאז.
באטיא־ האכעז געים־שטראפען איע

:סומען פאיגענדע די פעז
צי געװארען כאשטראםט זײנעז 68

 צו 123 ראל.; 340 צוזאטען—1דאלאר 5
 צו 107 דא־ל.; 1230 צוזאםעז—דאי. סן
 צו 68 דאל.; 1605 צוזאםען—דאכ 15
 35 צו 2 דאא.; 1700 צוזאםען דאל. 25

 50 צו 11 דאל.; 70 צוזאמען—דא:.

 75 טיט 1 דאל.; 550 צוזאטען—דאל.
 םעמבערש 380 זײנע; סך־הכל דאיאד.

 דאל. 5,570 מיט געװארען כאשטראפט
 מעמ־ 331 איצט ביז האבען דעם םון

דאלאר♦ 4,440 באצאיש בערס
pc מעםבערש אויסגעשלאסענע 7 די 
 לא;־ ר1אדז פאררײט געװעז 5 זײנען

 אנט־ זיך האבעז צוױי און מראסטארס
 םי־ז באשיוסען די אויסצוםאלגען זא:ט
 צי באצוג אי; גדיװענס־קאםיטע דער

שאפ. אין אױםפיהרוגג זײער
אפיעי־קאכעטע.

 דער אין געװען זײנעז םאלכענדע
נײםאז, סאניא כהן, איעקס האםיטע:

 און סאםא-אדין סילי רובין, דזשאו
װאלקאוױץ. ראוז

 אפ-ל־האסיטע דער םון ארנײט די
 אפע־ װאב יעדען, אױסצוהערען איז

 גרױוענם־ רער פון באשלוס געגען לירט
 זיך דיאבעז פעלע פײסטע איז חאסיטע.

 זײנען װאכ געםיטער, הײסע די שוין
 קיאגעס, די םון אורזאכע די געװע;
 הא־ שזלדיגע די און אפגעקיהלס, לאנג
 םא־ צו גום נזניעג^נהײיש א געהאט מגן
 סאםיםע די אז אזוי, שולדען זײערע כעז

 אין אדער פארלײכטערעז נעסענם האט
ש^״אוי. די אױנטערנעהםען םעלע פילע

 108 אויםגעהערט האט ?אםים די
 קאםיטע די האם פעיע 51 איז אפילס.

 גרי־ דער פון באשלום דעם נוטגעהײםען
 ד• האם םעלע 33 אין וױננס־סאםיטע.

 די אופצוקערעז באשיאםען קאסיטע
 די האט 33 די םון 9 צו געלט־שטראף,

 אויסנע־ זײ און בריף געשיקט קאםיטע
 שטרא־ ד• זײנען םעלע 2 אין שטראפם.

 ףיאו 50 םון געװארען םארתלענעדם פען
 או*ף 25 פון—פאל 1 אין ראלאר; 25
 10 אויוי 15 םון—םעלע־ 3 אין דאצ.; 15

 5 איזיף 15 םון —פעיע 3 אץ דאל.;
 5 אויף 10 םון — םעיע 3 איז דאל.;
 צױ קגאגעס די זײנעז םעלע 5 אין דאל.;

 גרױוענם־ דע״• צו נעװארען ריסגעשיסם
 שטרא־ די זײנען םעלע 3 אין מאםיטע,

 מאנא• 3 אויף געויארען נעבימען בעז
אויף — פעלע 2 איז םוםפענדירומ, טעז

 קײס די סוםפענדירוננ. מאנאטען 6
 װאס ביזנעס־אגענם, געװעוענעם א םון

 באלעבאיטיש, םים ביזנעם געםאן האט
 עסזע־ דער םאר געװאיעז געבראכט איז

 אנ^תלאגטעי דער און סוטױדבאארד,
 דער םון געװארען אויסנעשלאסען איז

 גריװענס־ די װאו םאל, pאי אין ױניא?.
 ארבי'־ 5 אז באשלאםען, האט האמיטע

 האט שאפ, דעם םארלאזעז דארפען מער
 איז אורמײל דעם נעביטען קאםיטע די

 צי באצאלעז זאלען 4 אז באשלאסען,
 בא־ זאל אײנעד אה יעדער דאלאר 50

שםדאןי. דאלאר 25 צאלען
 אומגע־ א*ז װאס םוםע, גאנצע די
tnyp אפיל־קאםיטע, דער םון געװארען 

דאלאר. 3,853 באמ־עםם
קאםיטע. קתמקעךבענעםלט

 געװען זײנעז מעםבערם פאלגענדע
pn באר?אן, עש?א ?אםיטע: דיזער

 וױינ־ םערע רובין, דזשאו #?לײן ליגא
זו?ער. ראוז און זאסלאװ װיליאם שטײן,

 טיטױ1אינב װיכטיגסטע די םון אײנע
 סראנ־ דער איז ױניאן אוגזער אין ציאס

 ארגאגיזא־ אן p̂ ?עדמןנעםיכדםאנד♦
 צאל גרעסטע די װאו אונזצרע, װי ציע

 בא- װזדמנ םרױעז, זײנען פעםמןים
 איז סאסײעטיס, <זײנע צו ניט לאמעז

 לעבענם א קראנחעדבענעםעדםאנד דע*•
 םעםבערס אונזערע מיםוחננדמתייט.

 װאש מאיאט, יעדען cjvd 35 צאלען
 םענד •עיער אױאחר. $4.20 באמרעמם

 װאמן 10 צו בארעכטיגם איז בער
 יעדע דאלאר 7 צו קראנקעדמננזנםיט

 אח יליבע*־םי אץ וואמנן 20 און יואד
 קעש״ א אדע* מבעמולאזיס, םו? מאל

דאלאר. Pfi 200 סעטעלםענם
אתא- איז ?אם^טע די וױ *ץ• »זײ

 אױפ• זןרשטע איד איז געװאחנן, נ*ױרנ\
 אפ״ וױ וחן; א געפעען צו געװען גאכע

 חאמן םיר וראס קיאגעס, די צושאםמן
vv אונזמרע םון געהאט itrv מיטגלײשר 

 םאר• האם ?אשיטע די ליכערםי. pא
 לאתאיען איזו םון ?אגפצרעגץ א רוםען

 ודןלכ־׳ג איגשעמעשאנאי, אונזער פון
 און קראנימדבעגצפיט־םאג-עז, האנען

 מי• אז כאשיאשען. האט קאנמרענץ די
 או;״ איע םאד •לאץ »ייז האבען זאלען
 טיד װעלען ארום אזױ—vp:tsnp זעיע
p't בא- בעסעחנ קריגען צו איםשסאנד 

סאציענטען. אונזערע םאר חאגדלומען
 אװע?געםאזד גלײך איז לאםיםע א

 זי װי נאכדעם און ליבערטי, ?ײן רע;
 •לעצע•, מארשידענע אונטערזוכט האט
 װײטער אוי,־י נעװאחנז באשלאסעז איז

 גאכזיןןש באארד־קאםעדזש, א;צוהאלטעז
 אײנגע״ האכען אײגענסיםער די װי

 פאר־ םיל טאכען און בריעז צו שמימט
פראץ. אי; כעסערוגגען

 וא- קעגען צו 1צופ,-ידע זײנעז מיר
t\v( קלאגעס אימ אז vpmw n  po •וײ
 n וױיל געװארען, אאנעשטעיט גען

jrpunp נווחאנד- מנםערע איצט קריגען
לונג.

r 628 חאנען יאוזר לעצסען םאר׳ן t 
 מר»»עד W געוחננדעט טיטגלידער
 *ױסגצ- "1 חאגעז טיר און בענעפיט,

אר 20/622 פון &ומע די צאלט  8 #י»י
 חאנען מיר װמלכע נדטגלידעד, 10 חוץ

 טוב^״סולא- 8 און ליבערטי/ p» געחןןט
 •yo-^yp א געסאכט האכלן דס״קראנ^ע

 חדאנ״ זײער מיט צוזאמען און טעלםענם
 צו גע?ראגען וײ חאכצן בענעםיס מז

יעדער. דאלאר 270
t o שטי- םאעציעלע געגעכען האצ/ס 

 די ראלאר. 1#950 פון סוטע די אוױי צע
 בא״ חאט םאנד מיז אױסגאכז גאנצצ

 אײנגאטע וי און $35,999.43 טראסען
.$34,41.20 נעװען איז

קומט) (שלוס

ר ״מםוידדזשענסי די כן ענ?׳ די עו פ רופס מנ
םיפינג א נ*ו

םכסוכיש. ארכײטער אין אינדזשאנקשאנס געגען קאטף אנפיהרען װעט
 קאנפע־ לײבאר עםוירדזשענסי די
 דעש םאדמ״רט זיך האט װעלכע רענץ,

 העל־ צו צװעק דעם טיט ^טאבעי טעז8
 און קיאוקפאכער םטרײסענדע די םען
 קאמ־ א אנפירען צײט זעלבער דער אין

 אינדזשאנה״ םון איבעל דעם נעגען פײן
 שטרײטען אינדוסםדיעלע אין שאנס

 באלעבאס, און ארבײ-טער דעם צװישען
 מיטװאך, אויף מיטיננ א :אך פאררופט

 אין אױיגער 7 דעצעמבער, טען22 דעב
 איסט 210 כעטהאװען אין אותנט,

יאר?. נױ כםריט, טע5
 ?א:־ צװײטער דיזער צו אויםרוח ךער

 ש. י. פון אונטערגעשריבע; איז פערענץ
 אינטער־ ?אפענמאכער דער םיז בודיש

 סעקרע־ איז װעיכער ױניאן, ניישאנאל
 האגפ־;־ עםוירדזשעגסי דער םון טעד

 א'י װעי־כער ביױר, רעם אץ רענץ.
 ארגאגי־ ארבײט־ער אלע צו אדרעסירט

 זאג-ש יארק, נױ נרײטער םון זאציעס
 טעכטיגע ̂די דאס בודיש, סע?רעטער
 אנכד איז װאס באװענונג, פיאטעסט

 ״עםויר־ דעד פ\ן געװארען װי?עלט
 גע־ איז ?אנםערענץ׳/ לײבאר דזשענסי

 יי אפשטעלען אין װיר?זאם זעהר װען
 דעי םון אטא?ען די איז םארפאלגוננען

 קלאו?סא־ סםרײסעגדע די אויף פאליצײ
 םײל װיכטיגשנמ רי ווען ׳איצט כער.

 אינ־ קגאו? דער אץ באלעבאטים די םון
 קאנסײ אינדאשטריעל די דוטטריע,

 ױניא!, ־,דע מיט אפגעסעטעלט האט
 די קאנצענטיירעז ?אנםערענץ די װעם

אין באזעספעז אין ענערגיע גרעסטע

 םאפוםןד ג. פון דיסײםער
ה»ל ון8אין_פ וויפש

דעצ. טץן26 ב״טאנ., זונטאנ
 וועלם־ דער מאטוסעװיטש, גריגארי
 ענגלישער דער םיז װירמואז באריהמטער

 דריםעז זײץ נעבעז װעם קאנצערטינא,
 װעסט 113 האל, טאון אין ריסײםעל

 ״דעצ. םען26 דעם זונםאנ, סטריט, טע43
בײטא^ אזײגער 3

 וועט פראגראם אויםגעצײכעגטע אן
 םאטוסע־ מר. םון װערען דורכגעםיהרם

 והך א?אספאנירט .װעם װעלכער װיטש,
 פיאניסם, באװאוסטען דעם פון רעז

סײםוס. יאשא
 װערס װעלכער מאטוסעוױטש, מר.

 םײסםער גרויסעד דער אלס םאירעכענט
 גום איז קאכצערטעא, ענגלישער דער םוז

 םימ־ אונזערע פון םילע צו באװאוסט
 געהערט איהם האבען װעלכע .גלידער,
 אויןי אױך און קאנצערטען אױו* שיילעז

 אראנ״ זײנען װעלכע אונטערזזאלםוגגען
 סטרײ?ענדע די פאר געװארעז זשירט

קלאו?מאמנר.
 ניט מיטגלידער אונזערע בעםעז םיד

 עס וױיל מאנצערט, דעם דורכצולאזען
 ?ינסטלע־ פארשאפען וױרסליך זײ װעם

םארגעניגעז. רישען
 בא־ מעז קעז ריסייטעל צום טיסעטס

 מרױהײשא־ אונזער םון אפים pא קוםעז
סט. טע16 וועםמ 3 רעיארטםענט, נאל

 פין געפאהר און איבעל דעם אמעסױין
אינדזשאגקשאנפ״.

 װערט ארגאניזאציע ארבײטער יעדע
 דערע• דרײ שיקןןן צו אויםגעםאדערט

 :אכדעש האגפערעגץ דער צו נאטען
 בא״ א װע-ען אפנענעבעז װעט עס װי

 דע^ םון אדבײט א^שיװע די םון רינט
 צוטרע״ םיט•:; דער װעט לאגפערענץ,

 וו׳ו״״עז פון באטראכטלנג דער צו טען
 טאביליזירען צו אזוי װי םיטלען און

 באױעגונ: איבײטער דער םון כחות א;יע
 אינרזשאסשאנש, פון געפאדח־ דעם גענען

 דער פאר פיענער אננעםען אויך וײ
 פארגעש;א- געזעצען, םרן דורכםיהרונג

 אםעריקאן דער םון געשםיצט און גען
 זארען װעלנע לײבאר, אװ םעדעדײשאן
 קאויםש פה רעכט ראס אײגצויםען

 אי* אין אינדזשאגקשאנס ארױסציגעב^
שטדײטען• בײטער

ל רי־זני»ן ױניפי 8 נן
 פעברואר, םען12 דעם אװענט, שבת

 דעם אין געבורמסטא;, לעקאינ׳ם
 אפערא םאנהעטען פון זאל מאגץ
הויז.

װע• פרײנד און מי׳שנליחןר אונזעדע
 דעם אויף צונויםםרעפעז זיך געװיס לען

 דעש אײענט שבת באל, רײױניאז ױניטי
 דער פיז ואל טאנץ אץ םעברואר, טעז12

 גרואען גאנצמ הױז. אפערא מאנהעטעז
 אװענם רעם םארברײנגען צו פיאנעווען

 םרײנד״ םון שטימונג א אין צוזאםען
 צו טאנצענדינ ברודערשאםט, און שאפט

 ■אול באדיםטעז דעם פוץ םענע• די
בענד. װײטםאן

 ליג־ םון אװענט דעם רעזערװירם
 שעז12 דעם שבת, געבויטסטאנ, לאמ׳ס

 עס אונםצרגעםונג. דיזער פאד פעברואר
 אװנט שעהנער אוז גרויסער א זײז װעם
 ד^•״ זײן צו ניט םארפעלט ױניטי! אלא
מעז.

 װענדט אינפארםאציע װײטערע םאר
 דעפארט־ עזײוסײשאנאל אונזער אין זיך

סםריט. םע16 װעסט 3 םענט,

רעזאלוציע
 מװאר• ד. םון ארבייטער די מיד,

 םםריט PC27 ײעםט bkb, 16׳ ח־עס
דע: םיטיננ g נײ פארזאםעים

 אננענוםען האבעז נאװעםבער, טען22
 :רעזןיײזויע ם*ינענרע א״גמטישינ

 ארנײט די ד*ם אםנאטראנם, איז
 נע־ האם טוידקע? סעם ברודער וועלבע

 נאנ־ חןר דורך ?וא« אונזער טאר םאו
w אונזער איז ער װאס *ײם, זוער v 

 און ווייט םי; אװעקנעבענדי< שמערםאן,
ig סון בעםטעז און װאהי צום םיה r 
 אויםצו־ טיר באשיזיםען ױניאן, דער און

 דאנמ בעפיטע; אונזער איחם צו יײסען
 אויי װעמ עד ד?ס ה*שנוננ, חןר מיט

 ארכײט גוטץ זיין פ/ורטזעצע; װייםעד
 רעז«ומ*י« דיזע אויך באשליםען מיר
 .נערעכ■ חגד אין םארעםזננםיימז זו

טינקײט״.
קצםיטע. חוט
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m רןמריינט rv w װי׳י׳ון* m  on. 

אי* o *ון 1̂נ n ייגרסססיי׳ד YW• 
ir?« • ייז יתי*ן די איז ?יל, ,n  ,w 

 נ#ר- די איינצױימיען וױינינער, *דער
ז מ׳ייגערי ס*לע  אײנור ל«»אי. יי

 רינ״ דיזער אין שריס עדסגמ די סוז
ם, טמג.איז שיו ס  סג־ איז וו*ש ^^נ

 סיעציזלען » *ויו• גזײארען נענוסען
 ל«ד סון נאאדי צהזזמוטיװ סוז מיםימ

o 29 <ס»(,0ס ,10 קאל nנאױןפר טען 
 נ»*סםז ■»ר ווסחלען די דאם נעד,

 «ו«<עה«לםען זאלען 10 לאקסי םאר׳ז
 דאם צייט, רnנולעn רער איז װערען

 נאאםםע סאר ױאהלעז די דאס הייבט,
o פאר n וועיען 1927 יאהד in »e* 
 דעצעפ־ םען18 דעפ נייםןונ, שנת דע;

נער■
דעצעםבער. טעז6 דעם נ#םינ*ציעם

באצי: 1אי ענדעדוננ איינציגע די
 נאםינא־ די דאס איז, o:^vסvלv ד•

 “פא די אר8 האנדידסטען די םאר ציעס
 װערעז ;עםאכם זאלעז אםטען ש־דענע

o 6 מ/ונטאנ, nאיןאר״ דעצעםבער, טען 
̂ט נעװעהנלױ האל. ריננטאן  םעז ר.
 לעצםען דעם אויף נאמינאציעס נעמאכט
 זוליב נאװעםגער. מאנאט איז מימיננ

 נע־ tvo האט ןובער הלאוס־םםרײק דעם
 וועלען וואתלען רזײנטיגע די אז מיינש,
in 8 אינעלייגט םוזען mװיײ א אר 

 םע־ דער אנער ײי אזוי דאטום. טערען
 אינדאסטדיעל־קאונ־ דעם םים טערמעגם

 שון סעהרתיים נרויסע די אן ריהדט פיי
 םםרייק איז איז סיטנלידער אונזעדע

 »XX( ױי סעחר ניט נעבאיבעז זיינען
 אי־ זיינען 2000 װעלכע טון ארבייטער,

 בלויז נאז־ װי אזױ און כייםטל/וזע,
 זיך נעפינען תלאוה־האס<רם 350 ארום

 איננאנצע; האבען אדער סטרייס 1אי
 די ?עווען עט איז — דזשאבם, הייז ;יט

 ®ז עקזזףזוםיודבאאדד, דn ®מ טימתנ
 םאר װאהלען די צו צוסרעטען סעז טען

כאאםםע.
 אננעפיהרט םטרייש דעד װערט איצם

 קאנט־אקםאיש און דזשאבערס די נענען
 אס־ די קלאוה־אינדוכיטריע. דער 1אי

 תאנד•* םאר נאםינאציעס די סיז ליינוננ
 פוז •לעלעד די נעשםערם ײאלם דאםען

 תם םון *נפיהרונ: דער אין ױניאז דער
c אינ׳ם ארנאניזאציןתם־סאטפייז jm* 

 ווע־ אונםערנעניסעז צײז וועילמר םרייד,
 איצטמעז דעם םון *ויםגאננ ב״ם רען

o 31 אנריםענט, nרעצעסבער. טזןן
 אינםטא• רי דארןי כלל, דעם לוים

 וואך 1 פארפוםעו באאםםע פון לאציע
 הימ־ װי אזוי אבלר װאהלען. די נאך

 חנם אייוי אוים עם פאלם יאהר םמעם
 לע־ א איז וועלכער ?ריםטםעם, םון טאנ

ײן עם וועם ױם־םוב״ נאלער  גויט•: ז
 בא־ םח איצסטאלאציע די אפצולייגעז

 נאך פין װאך די װי אזוי אםטע.
 ניי־יאהד, אויױ אויס םאלם לדיםסםעם

 װעלצן אינםםאלאציעם די אז עם, הייםם
 מדכנעםיהרם יאהד היינטינעם

 װעט עס שפעםעד. וואכען צװיי כדם
 םינד די אדער אז נויםינ, זײן דעריבער

 עשי די אדעד םיםיננ, דעם ביי נלירער
 דא־ א באשטיסצן זא< זעסוטױרבאארד,

 נלוי־ ט־ר אינםט/וראציע. דער םאר טום
 וואלש j®fc. ■®סאנדסטער דעד אז נען,

װאהלען. די גאך נלײך טאגנ#נ, נעװען
 Dn ווענען םעלדתג nn אויסער
 ;אסינאציעס, םאר םיטיננ סז־ןציעלען

 תי איז נעווארצז געדרוקט איז װעלכע
 נעווארען םארשפרײם אויך אי« פרעםע,

 די *וזישעז צידסולאר אלנעטיינער אז
 רזש ו״מעז 10 לאקאל םק םזסבערס

 װיכ־ זעהר איז עס סיםיננ. סימיעיען
m םי^  tv ב*ר טם זילן זאל םיסינג 

 תאם ®קזעקוטיורבאארד די װייל זונט,
 רעקא־ וױמדגע זעהר איינימ נעםאכם

 ®ח האלםוונ די באצזנ איז םזהדאךיעס
ן.1וו*הל די

זיר• רעניסםריחזז ק«םערס סוט־ און קלאוק־ םטרײקענדע
 א<«ות־ די סון *®ל די באסחסס האר, *רי־ ושרםאנם שױז חאבען םיר וױ

י ,bnjrowoto און נ » ײ זױיניז ײ  נ
 יאס •400 ניז 350 סי) ססדײא, 1אי

 זײ־ זזעלמ די, אײן אײד שייז שליסם
 מד זײניח לעצםזג די ®דגײםסראז. נען

 סיה נעילאם נים ח«נעז יחולמ םעחס,
 מרוי׳ח ייז סםדייק חמ■ שסעלזןס,*װען

 ל*םר»כט ®מר ותחמ ןײ געווןמז.
שםיזמגסכהח nn איז םםרײמרס אלס pe ,ס וד »זוי סונסט דןלי̂באשעפםיגונג, וזײ< װ*רם» imp מארבײם חאביז וועלמ ®חכײם»־, די םאז

̂ r tX ו  I.:  Li- י XX i i f t f r r - f i i i i z i . i l  L t iJ .  U  L U J t J i l  1X L I 1 iL i- J 11 t-Ll r :  I : I :

ל א נ א ש ײ ק ױ ד ט ע נ ע ס ט ר א פ ע ד
טע־ עדױקײשאנאל פון אנפאנג ®ון מיטגלידעד פאר לעקטשור

ץ  •VI איז ססרייק nn װ׳מ ׳#ק»קר, י
נעװארען. רופען

 דונינסקי *תנןחשער 1סו יװעש דער
 צװי־ חעיסט־אצי׳ו רי מרנפיחרןן אין
vv\ איז סונדקאטערס און קלאות־ די 

 ורג־ געגוי, סעסםצושסעלען כוי געװעז,
ov טשריי־ וועלכע תאטערס, די זימען 
 איז. צאל זיתר גרויס װי אוז נאו, פען
 נע־ דורכגעפירם איז רןניסטראציפ די

 שון אםים אין סאגטאנ לעצטען װארען
.10 לאתאל
 נעװארעז געגעבען איז תאטערם די

 נאך איז םםרײפ דער tv ם^־שטעוזז, צו
̂וראינע■־, ניט װײט  נאך איז עס װײל ם
 םעטעל־ סיין נעױארען דערנרייכט גיט

 ®:־p די און דזשאבערס די םיט טענט
 etvpvn זיינעז לעצטע די טרא^טפרם.

 אםאםיאיי• ״®מעריקען נאטען אונטער׳ן
 נעםייג:), האבען סאטערם פילע שאן״.

 אינ• םיכ׳ן סטר״ק דער װיבאלד ד*ס
 נע־ נעסעטעלט t'M דאסטריעל־קאוגסיל

 איז םטרײת דער »ז עס, םייגם ויוארען,
 דאדכע יי פ^־איבער. םאיוטיש שו־ז

 אויןז אגגעװיזע; מען האט ®רבייטער
 אונםערנ־׳ד איז עם און טעות, ז״ער

 ־י דאם פאקט, דער נעװארעז שטר^כען
 װיכםינןד » זעולר זיינען דזש^כערם

 tv איז אינדיוסטריזג דער אין םאתטאר
 גע־ ק»סח דעם אנפיהרען םוו ױניאז רי

ת אוז זיי געז צ ״  טיט סאנטראהמארם ו
 פרי־ װי אנםשלאםענזזייט, זעלנער רער

הער.

 ארגאניזאציאנם־ פון פארכארײםונגען
דרעם־אינדוםטריע. דער אין דרײװ

 קאתע פארבליבען בלױז זײנעז עם
אמז 3  cm םון אויסנאנ; דעם ניז וו

 אסא־ חןר צװישען אנריםענם א־צטינעז
 דער אוז דדעס־טרײד דעם אין פ־איישאז

 װאמן עטליכע לעצטע די אין ױניאן.
 צױ מיש א^עגעבפ) ױגיאז די זיך ד-אם

 ענערני־ »ן םאר מאשינעדי די נרייםען
 זיין צו כדי אדנאניזאציאנם־דדיױז, שען

 װעלכעד אירנענד םאר םארבארייטעט
עכיוידדזשעגסי.

 האנטדאל־ דער מיט אנרימענם דער
 דעט »'ים נעהט טארס־אםאסיאיישאז

 נים נאך איז עס דעצעמבער. טען31
 ױ־ די אױב נעװארען, פעכטגעשטעלט

 פאדערוננען, נייע פארלײנען וועם ניא;
 נענעראל־ v רופען וועם ,t אויב אדער

 טען29 דעם םאנםאנ, לעצטען סטרײס,
 געװארעז אפנע־אלםען איז נאװעסבער,

v די םון נתנעדזשערט די םון םיטיננ 
 באאר־ דזש. פ־ון יאשאלם םארשיחמע

 נע־ באטז־אכם זיינעז פראנען דיזע װאו
װאחןן.
 נע־ נעודאדען אננענומען זײנעז עס
 זיינעז ותלנע רעקאסענדאציעל׳, ױיסע

 םסעציע־ חגם פאר נעװארען םארנעליינט
 דירעקםארס, אװ באארד פון םיט־ננ לע'

 נןווארעז ®•נעהאלםען איז וועלכער
 אבעי־ נאתעםבער. טען30 דעם דינסטאנ,

 אנ־ זײנעז עס בא׳צלוםען א םאד ױאס
 שטצלוננ די װאם און נעװא,־ען נענידען

ם’ ױניאן דעד פיז  זיינען דאס זיין, ^
 בא* זיינען װאם אננעלענענהייםעז, ®לץ

 אוי ביאארד דעם פון נעווארען םראכםען
 או- נעוױפע צוליב אבער ד־רעק-טא־ס,

 םאר־ :יט נאך לע!vטn די קענען אכ«ן1
װערען. עפענטליבט

 דאס און—זיכעד איו אבעד י*ד 1”«
 דר םאר איצם האט ױניאז די דאש איז,

 םון געביט דעם אויןי ארביים וןזזר.םיל
 עליםי־ פון און ®פען־שאפם ארנאניוײעז

 קאנםראס־ סליינע צאל נרויםע די נירען
 און אויוי שפרינגען װעלכע סעג־שעפער,

 ־,tpi די גאכם. אימר אינס״ער נעהען
יגצ דיזע פון פםענץ  דעיח שע«ד ק̂י

v ארביײ אונזערע םאר נ&פאהר גרוים 
םדייד. דעם פ*־ און םעד

 פאר־ זײן םוזען דרעם־קאפזערם
מרײםעם.

n: די *; פארלויוי אין o n דריי 
 דאר־ דתוס־חאמעים די וזצלען וואכזז

”t און װאד nn אויוי שםזהז םען t 
nvvבvרײטpאפמםעז צו ם f t ־ אױוי>' 
nn פיז ווענדונג nn ,צום װי ױניאן 

 רצנר pv םפצציציז אםענדען בײשייל.
̂־םיםינגצז• לערע  באזונ־ איז עם שא
 *JMV םיו קאםערם דאם װינםינ, דערם

 םיז *פים איז טעלדען זיך 1ז«ל« שעפער
nn .ױניאן

 װאר־ ותם, באארד חשאינט דער
 איד סיז כדטיננעז אײגחפען שיינליך,

 שאט־םשעד־ פון pv סעםבערם מיוון
 ■לד־ די םיט זײ באקעגעז צו כדי לײט,
n»j פון nn םיש פארביגחננ אין יוגיאן 
on םיט און *רגאניזאציאנם־דױיװ 
nn באנײאוננ >on p .אנדיםענם "VP 

onw טי־ דיזצ באזוכען אױך דאדםען 
vuva.\ ויי jfnjnt געמנײמ אוין »*f 

f *זתאען l, י' וחנם ני*^1י די ותן» 
i t n צו narypv tvs ארנייט. זחנימ |

91 לאקאל
̂סא דר. *ון 1#װ*ל£ס טער

צזײגער 6 מןרעםגער, 17®13 דעם סןזגפאג,
 האלטען וועט װ^לפס^ז םעיעסא דר.

u ״אונזעי־ םראגע דער איבעד פארסראג 
 םיםגלידער די פאר ם$ראל/ נײטענדע

 חעדקװאײ זײערע אין ,91 לאקאל פון
 ם^נטא:, סטז־יט, טע15 איטט 7 #סערם

13 □inפוג?ט דעצעטבער, טעז cpyr 
 װעט װ$לםס*ן דר. אװענט. pא אזײגער

 בײטענדע די םון פראגע די אױםנעםעז
 איז םאטוס5 דעם כאצוג pn םאראל

 ײי םרויעז, און טענער פח נאציאונג
̂וס באװעגוננ. ארבײםער די רירט ד

 פון לעקציע דריטע די זײן װעט דאס
 געכעבעז װערעז װעלכע סעריע, גאנצער א

.91 ראקאה םון םיםגלידער די פאר

 די אץ לעקטשורט ניגער ש.
 םרײטא̂ג דעם בראגרןם,
דעצעמבער סזטען

גארדען, סקװער םעקינלי אין
בר^נקס. ראוד, באטטאז 1258

 קריטיקער, באװאוסטער דער ניגער, ש.
 לעק־ דרײ פון סעריע א אנפאנגען װעט
 אוז ליטעראםור ״אידישער איבער ציעס

 ןוװ., םרײטאג הײנט, ?ריםיק״ םעאםער
 אזײנער 7:45 דעצעמבער, טען10 מןם
 באיד 1258 גארדען, סקותר מע?ינלי אין
lip ,בר^נקס. ר*וד

 לעקציע ערשטער דער םון םעמע די
 דעם מיר דארפמן װאס ״צו :זײן װעט

 דיסקוסיע א זײז װעט ד$ס ״קריםי?ער?
 וראס קריטיק, פון באדײטונג דער איבער

 װערט די און דעם, םיז געוױנען לעזער די
שרײבער. דעם פאר ?רימיק פון

 פאדטגעזעצט װעלען דיסקוסיעס זײזע
 טעז24 און מען17 דעם פרײטא^ װערעז

 וױיטערע די םון טעפען די דעצעםבער.
 סאר־ ״םארשידענע זיין: װעלען לעקציעס

 אונטערשײד ^דער און ?ריטי?", טעז
 םעאטער־ און ליטערארישער־ צװישען

קריטיק׳/
 װזך נאכגעפאלגט װעט סעריע דיזע

 איבער לעקציעס 3 סון dtp א םון רען
 כיא־ דעד םון באזים ״עקאנאמישען דעם

 פיםשאנד־ א. פון ציװיליזאציע״ דערנער
 ״סאציא־ איבער קורס א אויך און לער,
פסיכאלאגיע׳/ לער

 פזןכיבערס אלע פאר פרײ אײנםרים
אעטערנעשאנאל. אונזער םון

מילאדעלמיע אין טיגקײט
 אנגעהאלטען איז םיטװאך לזגצטען

 עדױחיישא- די םוז םיםעג א געװאז־ען
 דרעש־ און װײסש די פון ?אםיםעס נאמ

 דזש. דעם אח ,50 לאקאל ױניאן מאכער
 םילא־ אין ?לאוקמאכער די פון באארד

 פי־ דעש פו; רעזויטאט אלס דעי־פיא.
 א געו^רען צוזאסענגעשסעלט איז טי:ג

 אנפיהדונג דער פאר קאםיטע דדש^ינט
 פילא־ איז טעטיגקײם בילדונגס דעד פון

 אנ־ אויך איז frw מ. פאניא דעלפיא.
םיטינג. דעם בײ :עװען װעזענד
 ערװײלט זײגען ותלכע באאםטע, די

רובינשטײן, מיני :זײנעז געװארען
 סעקר״׳ד ביופפעלד, א. און משערםאז,

 םעיי ארז אװיץ יעקב סטײן, בעקי ג־אר.
 דזש^ינט דעם פארטרעטעז קארעצקי

 נעםען די ?לאוקמאכעד. די פון באארד
̂ומיכד,! ע^ו?ײשאנאל ד^ר פון  גא־ פון ה

 אױסגאבע הגר אין ערשיגע; איז 50 לאל
װאך. לעצםער פון

 פרא־ א געװאדען אנגענומעז איז עש
 דעם פאר ארבײט בילדמנם פח גיאם

 זײנעז עס און ,1927*1926 םיז סעזאז
 אדי װי פלעגער ;עװאח אויסנעארבײם

 פוז מעדהײט גדױסע די דערגרײכען צו
 באקעגען זײ און סיטנלידערשאפט דער
 דעם אין םעםיגקײם. אונז^ר מים

 אויך געהט פדאגראם עדױקייש^גאל
d ארײן tp|? אזעלכע פאר ענגליש אין 

pc םאר־ װעלכע מיטגלידער, אוכזערע 
 אױך זײנען עס זגנגליש. קײז ניט שטעהן

 אינםער־ אין ?לאסן געװארעז פארםירט
 אזוי ענגליש, העכערער און םידיאײט

 איצט װעלען םיטגלידער אוגזערע דאס
 די לעתען צו געלעגענהײט א האבען

 װעדעז קלאסעז די לאנד. פון שפדאך
 גרוענבערג בעדטא מיס םון אננעפיהרט

 די אין ,7:30 אװעגט, פרײםאג יעדען
 :א. 52 ,50 יאקאל פון דעדקװארטערס

 ,8.30 אװענט, זעלבעז דעם סט• טע10
 ראבע-ס וועס פלאץ, זעיבען cjn אין

d א געבען םארלי t p ״ארבײ- איבער 
פראכלעםע;״. טער

אײננעשלא־ אויך איז פי־אגראם אין
d א סען t p א. פון לעקציעס דרײ םיז 

 ?איעדזש, ברוחװאוד פון מאששי דזש.
 צױױקיזאציע״״. פון געשיכטע ״די איבער
d •־יזער t p יעדעז װעדען געמבעז װעט 

 אר־ איז אזײנער, 8 אווענד, מיטװאך
סט. לאקוםט 8i0 אינסטיםום, בײםער
 אן זעהי האבען צו ערװארכתז סיר

 אק סיזאז עדױקײשאנאל כדפאלגדײכען
 זעהי־• א האבעז םיר װײל פילאדעלפיא,

 םיםנלידעד, פון נרופזנ עגםוזיאסםישע
 דיזער צו אפנעבעז זיך װעלען וועלכע

אדבײט.

אוניװעחיסעש ארכײפער אינפעתעמגאל
«צי ה״ אױוודנג װאשיננפא

.530 חם פלײס, אוירװינג און סטריט טע16

דעצעםבער, םען11 ד;ים שבת,
 אכיעריחאנע• דער םון שם^ום סאציאלער ״א האלאװײ, עפארי בײטאג, 1:30

ליטעראטרר״.
 באװעגוגג״. אדבײטער דער אין פראבלעפען ״צי־ים נאככדטאנ, 2:30

שפעטער. װערען אנאנפירט װעט לעקםשורער
דעצעמבער. טען12 דעם זונםאג,

 און ארבײטער דער אץ םראנען .צײם מאסםי, דזש א. םריה, דער אין 11:00
וחנלם״. םאציאלער

ן א ש נ ע ט ס ק נ ע נ ו ל ײ ט פ :א
ב,יאנהס. דאוד, באסטאן ,1^8 נאח־ען, סקווער נמתינלי

ױ ניגעד׳ ש. — אווענט איז 8:00 דעצעםבער, מען10 דעם פרײפואג, . 
״.nאםוnליםע nvr'n’K דער pc באדײםוננ םאציאלע

םטריט טע15 איםט 7 ,91 לאקאל פון העדקװאמערם
 םערצסא .nn — אווצנם אין 6:00 דעצעםגער, טען13 דעם םאגטאג,

מאראל״. vn:po''i ״אונזצר — וואלפםאן
ע5 איםם Din 410, 330 ,25 ם. .e צענםער, ױױםי םייד איםט םט. ט

 טערעםא •nn — אמענם ייז 8:30 דעצעםבער״ טען14 דעם דינםםאכ
n איז .פאםיתננען — װאלםסאן n ותלם״• ארבײםער און םאציאלער 
ם ,72 ם. פ צענטער, ױגיטי חארלעם םט. טע105 און עװ. לעקםיננטאן ,406 ח

 טראגםען צו זיך ״לערענט — nלעnנvם•טש אלעהםאנרןר ־אווענט, אין 8:30
נעהערע״. װי

טי י ם װנ ר ע ט נ ע :צ
D^D'R״n סטריט. טע5 איסט 326 — 25.ם .9 — צענטער ױניטי

םםריס טע20 איםט 320 — 40 ם. .9 — צענטער ױניטי וױישטמײקערם
םט. םע105 און עײ. לע?םימטאז — 72 ס. .n — 9צענטע ױניטי הארלמם
עװענױ. װײלnא'נםע אין םט. םדיניאן — 54 ס. .n — 9צענטע ױניטי בראכסם

סם. טע135 איז ל.9 אוזnב — 43 ם. .9 — צזנטער ױניםי בראנסם צאיזןר
םט. tvcpyo און עװ. ?^םטאםער — 150 ם. .n — 9נטעlצז ױניטי בראנזוויל

םטרים. םע10 נא 52 ,50 לאקאל העדקװאטערם — עלם'אnפילא
ת םאnIמ — אװענט אין 7:30 דעצעםבער, ט?ןן10 דעם פרייטאנ, מ רינ  — נ

צננליש. אינטזןי־םידיאײם
■ו^ובלעםעך. ,ארב״טער — םארלי כערטvn — איזיאווצנם 8:30

 דײג א. — אווענם איז 8:00 דעצעםכער, םען15 דעם םינװואך,
dbvo' — ציװיליזאציע״• פון *ןצשיבטע

* ...... ■X “&. ־־• •;-* • * tatikw *- * « » »#צ **■ e** י> m far 1« *- * * «׳ •• * * .; * . * * * <.«־i • * ־ ־%



I* kx> ii.
T'J

44

■׳* ■

מיט בריװעל אינטערעסאנט א ®ארהאל• געגען ■ראטעסט א —ני ן

«9

ען אר. ױ ט ל כ בי _ אן ױגי
"7רעדאמם«וו װערםער
 אויסרריקען אאזען אייך בעט איך

 ״נע־ םון ז״טען די אױןי םיימננ םיין
 רער פון באשאום א װענען רעכםינסייט״

 װעאנער, הסםיםע, םטרײס חשענעראא
 ערנסטע נאנץ א שאפט שיינט, םיר װי

 יױ דער פון םעםנערם פיאע פאר אאנע
 נאשאוס דער נעםאיו אין י דאם ניאן.

 םון ביכאאך ױניאז די סארהאאםקן צו
 שוא־ אאע נאצאחיען זיי ניז נמםנערט

דעו•
 םון •פטאנדפונקט פון ערשטעגס,

 יווקט נוצען, פראסטי׳פע ארויםקרינען
 אוטנעאוכפערט. באשאום דער אויט םיר

 אין tv םאיאט מען םאר: אײך שטעאט
 ביכאאך. טוחעגרער דעפארטמענט דױם
 םעםכער דער דארוי מאא יעדען און

 האט pvtfp דער און אײן אין שטעחז
 דעם אויםװכען צו ארב״ט מעציעאע

 וױ־ צורי?. איהם נאהאאטען און ביכעא
 אנגענעטליכקײ״ און שװערינפייטען פיא

 םישםארשםענמיםען םײסםענס םען.
 בא־ נארישער דיזער װעט תרענסוננ און

 ורעלען סעםכערם םיאע שאםען. שאום
 א האבען װעאען און יװערען דיסגאסםעד

 פארנאכ־ צו אויםרײד אאגישען נוםען
 א ווען און צאהצוננען. זייערע אעסיגען
 א אהן שא■ אין זיצען װעט םעםבער

 אויםפאםעז ׳פטארס ניט ער װעט ביכעא
 נוט־ א 1זײ זאא מיטאובײםער זײן אז

בתדער. ױניאן ׳*טעהענדער
 בײ םצענע א כייגעװאױנט האנ איך

 א דעפארטםענם. דױם אין װינדע דער
 קלוירק דױם tun דעראאננט םיגישעדין

 באצאהלם האט זי או זאנט און םליפ א
 רעם געהטם פלוירפ ד«ר דאלאר. צעחן

 בא־ איז עם אז ענםםערם אוז רעסיט
 דאאאר. םינוי װי םעהר ניט צאחאם

 אום־ טיידעא די טעגח׳ט — סטײםש, —
 ׳שא*־ דעם נענעבען האט זי — 'רוהינ

 דאאאר צעהן באצאהאען צו טשערםאן
 נאנ־ דעם עדות אאם ברעננען קען און
 םי־ דער פרענט קאוירפ דער שא®. צען

 זיך צימם עם און נאםעז׳ נימערידם
 רעםים. םרעטדע[ א האט זי או ארוים

 סיי שאפ־םשערמאן, דער םײ אז קענטינ,
 פארזעהן, אדער האבעז םינישערין די

 רי נעהערינ ײי איבערנעאעזען ניט אדער
 — איהר? וױאט װאם הכאא, רעםיטם.

 דער־ זי — האוירס. דער איהר םרענם
 איהר װיא און דאאאר םינוי איחם אאננט
 ארויוי קאעפט האוירת דער ביכעא. ױניאן
 ער־ און םםעטפם דאאאר םינוי םאר

 סרי־ ניט זי סען ביכעא דעם אז פאעהרם
 אפ• באצאהלען ניט װעט זי ביז נען

 איז דאאאר צעחן די אבער טדדייט.
 רחטנות׳דינ זי םרענם — “V פאר׳פריבען

 1אי ארײנצוסוסען אן זיך שטרעננם און
 קאוירת דער וועאכען ביכעא, ױניאן איהר
גראטפע. אייזערנער דער הינטער האט

םיני־ דער זיך באםיהם סאוירס דער
ףן  אבער נעחט זי נארוחינען. צו «ן
 םארדרום. אוז צװײםעא א םים אוועס

 בינעא איהר אין און נעאט באצאחאט
 דיזער ארײנפותען.״. נים אםיאו זי טאר
 צעחנ־ םיאע םון אײנער באויז איז םאא

חונחנרטער. אזן דאינע
 װאט אויםםאאענד םיר איז צװ״טענם,

 זיך צײגט עם זוי חאבען, סאוירהס די
o האאעקטעז צו ארדקרם »חים, n 
 סען בעםאר איננאנצעז צוערשט םעפם

 און םטעםפם, ריוס ארויםקאעפעז ואא
 װאם םרענעז צו רעכט ואם האב איך

 V איינםיחרוננ דיזער םים םען באזװועפם
 נענוכתן םען חאט צייםען אאע אונטער

 דױש און טעקםעם פון צאחאוננען .
םעם־ דער ניו פראנארציאנעא, סטצספס

ר ־  ײיא איר אױסצאהאען. אאעם פאפנט מ
 אז כרידער מיינע סאכען אויםםערסזאם

 אוננערעכם. העכםם איז םיהרוננ אזא
 בא־י דעם צו אוםיזעתרען זיך וועא איך

 זיינע צו trap איז אאנעםײו אין ממם
ר די נדסםריםען זיי אז פארםאםערס,  י

 םעםבערס זעלבע n מעםכערס, ניאו
אין געליטעז ®יל/ אזױ האמגן וועקכע Annual lAUtetun םיז סאשי• קאנױוואכיגעז tn w r 

 םיז “עסזיםטענ דער אין יאהרעז אח
 נפותן םעםבער די זײנזק יוניאן אונזער

 ױניאן זײער נעבױם nmpi אנםארטרייי^
 סאאוערא־ פרייע און וױמץ טםען דזדך
ג jn נעצאחקט חאבען זיי ויז rn ביײMhAAAtkiA MMtttMl fefeMAAl■ AMklifekiAMiilFJJnir'DV

 אחןסטי־ וױ בא׳שאום אזא בא׳טאיסע.
 נתםםע די איז בימןא *מיאן חןם חנז

 מד און סאן יײיאז א פאר סוליידיגוננ
vrv r vn עם תאם. ױניאז •ון עםיס 

 באעאוס אזא אז א^בערצײנוננ נױיז איז
 װאט את tram צזרי««רוםעז

מאר זײץ יחנט געזונטער אקץ ,

■71■ ■ a ^8 4אאי םימ־וי^
4 y ;, •

רעדאקטאר צום טענה א
 ״גע״ דער םו; רעדאקט^ד וחגרטחער

:רעכטיגקײט״
 כין איר $5בװאה אײה שרײב איד

 םײן דרוקעז ניט םאר אײה אויף ברוגז
 מףמרי־ אײך צו האב איך װאס ילעטער,

 איחר סטרײק. דיזען צו כאצוג אין בעז
 יעטער רער «ז אפילו מיד ענטפערט

 ער און װערען םארגיכטעט ניט װעט
 1שנ\?לנ דאך קוםען. צוניץ אטאי װעט
 אײער םיט צוםרידען ניט טיך איחר

 :ים צײט דערזעלבער אין ע:טםעד.
 טײגע ׳זאי איך אז ׳עצה » מיר איחר

 ױניאן « בײ אויסדריקעז פיאטעטשעז
פארזאם^ונס

 אזוי און געפאאגט אײך האב איך ׳נו
 שיר האט מען אז ׳אםת איז עס געטאן.

 װײסט איהר אנער אפלאדידם, טײלװײז
 איז אז #איז עס װי יעצט, ל»;ע די דאך

 קאםיסא־ ארום זין דרעהען האל יעדען
 יע־ אויף אײך ״װאט״שען״ װעיכע רע;,
 און אר אז און טריט, און שריט דען

עם װער יעגיגען דעם צו איז זועח
 מאכל׳דיגעז דעם דאגעגען ריידען װאנט

 טען אז :לײך זאגט םען אגרימענט!
 ״מטע־ א ״ברעכער/ א ״קלעניק״, א איז

 װערט תוכחה גאנצע די און כער״,
איך געגנער. א אויף אויםגעגאסען

םײן :עחאט װאך לעצטע האב אלײן
 דים־ חאל אין האב איך װען נארציע.
o װענעו קראוקמאכער מיט קוטירט n 
 ליגקע אונזערע װעלכע סאכל, טײערען
 געקראגען, אונ? פאר דזאבען משיחים

א יעצם זײענדיג ׳חבר » מיר חאט
 בא־ צום ױניאן, דעד אין מעגעחשער

 יבורים שארפע םיר צו גערעדט דויערעז,
 אץי וחמ אז מיר_דעדבײ, נעזאגם און

 זײן װעם װיעיגער װאס דײדען װעל
 אויח הוסענדיג ניט געזינטער. מיר םאר
 בין רעכטער, א זײענדיג ׳איך װאס דעם
 סעסרעטע- האל נעװען צײט װאכען 14
 איז עס װאס אלעס םיטגעהאלםען און

 ןןון.די קרעםטען, מײנע איז נעװען נאר
 דאנק־רע־ םיר םאר האבען כטרײסערס

 אבער איר ביז אנגענומעז, זאלוציעס
 כא־ רי בײ געװארען פסול שוין יעצט

 זאנעז צו זײ װאג איך װען. וױידים,
אמת. דעם

 אזוי אויס קוםם כאוױירים די םיש
 תורה. דער מיט רבינו משדז םים װי

 די אידען די געגעבען האט םשה װען
 רי האכען סיגי, בארג דעם אוירי תורה

 וגשמח, געשה ענטפערען געםוזט ־אידען
 לײ מײנע ״ניט עס טוט איהר אויב אין
 בארג ;אגצען דעם איך װעל אידען, בע

 און קעפ אײערע אויף ארויםװארפען
 אזױ, װעיען. םארטיג איע װעט איד.ר

 חברים, ליגקע אונזערע מיט איז להבדיל,
 איהר און אנריםענט דעם אן איהר נעמט
 גלײכען ״אלל־רײט״״, איז עס אז זאגט
 זיך םיר װעלען ניט אויב און אײך, םיר
 םרײגד א,יאל אפרעכענען. אײך םי.ט

 װאש עצה, אן םיר ניט רעדאסטאד,
 א?- אזעלכע נאך און םיר פאר בלײפט

טאן. צו ױניאן דער םון טעמבערם טיװע
 איהר װילט לעטער, א אײך איך

 םיטינגען די בײ דרוסען, ניט איהם
 םאר- דיסציילי!. אײזערנע אן הערשט

 יצי בעײבט װאם איץ/ םון איך ?אנג
 א צו םאהייעז איך זאל אםשר טאן*׳
 זאנ אםת דעם קװיטעל^י 8 םיט רבי׳ן
 גע־ רבנים די װאלטען הלואי אײך, איר

 װאלש םנפח, לינקע די אויסראטען קענט
 אלע דאװנעז אנגעםאננען בדאי איו
 אםיצו און תםיציז פאר צװײ j'8 טאג
 חעל״ יאל דאם אנ• געגאננען, םקוח אין

 איך רעדאקטאר, װערטהער אגזא, םען.
 איהר ?8 צײט שױן איז עם אז חננ?
 און דרוהען, לעטער ערשטעז ין%ם זאלט

 איך װעל דרוסען, איהם װעט איתר אז
 גאנץ םימ צװײםען, 8 שיקעז גלײד אײך
םארסױםען. צו סחורח נוטע

גמם, ברודעדליכעז םיט
.2 לאפ. גאלדשםײה לואיס

לאכסט?.. ת טאטע,
— :רעדאסטאר ווערטהער

דעצעמבעי• טען1 דעם םיר איך זיץ
 אויס חער אץ לײסעאוט, מאנחעכמן אין

 טטי־־ײק־פיהרער. די םון חגדעס ■אר 8
 באלוכאװיטש, ברודזןר זײ, םון אײנער
 מענט איהר און רעדם, און שםעהט
 נשטח די ״גאם איז ער אז מײנעה

שולדיג״.
צר״ מ^ננט און ניט זיך פוילם ער

 אימנר־ צו םאקטען צוױי נאנצע טאעיען
 זיײ ױי עחרליך װי און נוש װי צימען

 םטרײפ די urn אז דערםאנם, ער מ?.
 צוזאםענגעקוםעז, זיד זײנען מוםיםעס

ןײ״ רעפארטען, איצוגעבען «י&

 קיעעי־ ״אײגשטיםיד, געװען אלע ;זי:
דאגעגען. געווען ניט איז

 איו זיינער םאתט צװײטעו־ חגר
 קאנט• און ארגאגיזײשאן די ותגעז

 ענעס דש־צעהיט (ער קאםיטע ראל
8 fwjm גיד האט םען װאס קאסיטע 

 נאכ״ ארער נאכצ״געחן איםיצען שאםען
 כראגקס די אין דאוךטאון םח םאהרעז

 ״ער זאגט קאםיטע, די הארלעם. אדער
 כמעט חאע און ׳מאן 76 םון שטעהט8ב

 געמאכט, ניט עקסיעגסעס קײן גאר
 דאלאר 11,000 װאסערע אינגאגצען

 בין דאס גאר טשענזש• אביסעל םיט
 גע־ אמת דעם םוחל. שוין אייך איך

 11,000 די םיט םיר ער האט יעדט,
 די ז8 דעך׳הרג׳עט, אזוי דאלאר

 נים האי אין שוין טיר איז אשענזש
!....געקראכען

 ר;י8ד סען זײט, 8 ז8 ס8שפ װעל,
סענשעז 75 !כען8ל נישט װײנעז,
 דאלאי־ 11,000 פארספענדט האבען

 זוי ארבייס דײטעגדע8אוסב זא8 אויױ
 רעדנעי־ דער און !איםיצען גאכגעהן

 נימ איז דאס אז געזאנט, נאך
 װײל דערםאר םארוואם* סך. ?ײן

 טע־ םארספענט 36 לאהאל ״האט אםאל
פיה־ניק/ 8 אױו* רער

 מיט׳; םעשה די זץערמאנט דאס
 די אװעקכע׳גנב׳עט האם װאס םאלדאם,
 נעל די װאפ דעױםאר לײכטער, זילבערנע
!האר אײגענע די םיט נעהט הבית׳טע
 האבען װאס סטרײקערס, די פאר

 :יט איז שעפע.־־, זײ פילעטען געדארםט
 אין ײפעיר,8? פאר ניסעל סײן נעװעז

 נאבגעםאהרען״ עםיצעז זײנען ״װאם די
 ״סיט דאלאר 11,000 געפפענט האבען

ששענזש/
 י8 האיצעז, אוים׳ן װערט טרויעדיג

 cfy דעם. אין ^־יײן זיך טראכט םען
,לאכסט^ דר טאטע, :זאכם םעז וױ איז
געלעבטער! דײן צו װעח און אך אז

גרום, פרײנדליכען םים
.2 לאקאל ה. ו ח ן ב

דעם ה*בען םיר :רעדאקציע םון
 דעם ®דן נומער לעדזעער אן נאםען ס-לען

 *אר־ עס ז#ל םען נימ װיל ער בי־ודער.
עפענפזליכען.

 פיהרער לעקע n צו
סטױיק פון ־
:רעדאקטאר װערטהןןך

 אין פ?אץ שטיסער _8 םיר ערלויבם
 הא^ג־ אונזעי וועגען ״יערעכשיגסײט״

 פארלא־ איננאנצילן און פאדענדיגטען
סטרײק. רענעם

 הײן גיט איז איעענטליך, מיר, םאר
 דעם פוז אויסגאנג דער איבערראשונג

 םאראויכ• דאפ האב איך װײל כםרײק,
 האלב 8 ארן יאהר 8 םיט נאך געזא$ט
 םיהרעי יעצטינע אונזערע װען צוריס,
 ״יענקי אין מיטינג א גערוםען האבען

 װע־ שאי־סאלענען טײנע דױם״*.8סט
 דאן זײ האב איך װאס באשטעטיגען לעז

 אוגזעד ניט דא םײנמ םען אז געזאנט,
 ערשטענס סאמף, א איז דאם נאר טובה,
אײן םון צװײםענס און דזשאבס, פאר

"4/SST '-SK ״ IHAW % u, 920 סגט?ד #«ךימ^<נ p o y iy i^
vwaH"\' ״טאשיך/ צװײטער 8 געגען 

 כטno ױ ארױסגעסען וױלען ■יינקע״ ױ
 זײ חאכ איך און /,״רעכטע די פון

 גד כין איר כאטש אז נע^גט, אויך
 סיע״ םיחתרשאמט, דער װעגען וחנן

 דארןי דאך פײזרעו, געודסע געגען ציעל
̂ם פארייתן דם טען  װײל קאפ, ד

 אונו װעתו ״רעטערפ״ דיע אונזערע
 דאס און בלאטע. 8 איז פארפיחרען

 1א< •עך שיט ״םרײהײט״ די װאט
 אזױ אז געזאגט, אץ־ חאכ שװעכעי,

 זיק װעלען םעגשען איחת וױ ש:<ןל
 די וױ זעלמנ דאס טאן און *אינס״ד"
 רעװאלױ און כשר זײן ejm ״רעכטע/

ציאנעריש..•
 אױסגעלאכט. דאן טיר האבען זײ נו,
״ אגטוישט װי אך, — יעצט אבער  ז
 ם״ז געװען ניט װאלט עס װען !זײגען

 געלאכט. יעצט אויך איך װאלט צרה
!געלאכט יע,

גע־ אויסען איך בין דאס ניש אבער
 גע־ נאר האב איך שרײבען. צו װען

 זײ װאס דעם װענען שרײבען װאלט
 ״נע״ זײ האט מען אז ׳איצט שרײען

שטעדט״.
 ̂’געשטערט װידער !געשריען נװאלד

 איהי• שרײען, איהר םלעגט אסאל טילא,
 לאזט םען גאר טאן, עפעס נעבאך װילט
 אײר האט װער און נו, ניט. אײך
 זינםאן נדודער אז V געשטע־ט יעצט
 צײם די איז יעצט ז8 געװארניט, האם
 סטרײק, 8 םאר געװען ;ינסטיג ניט

 און !אויסגעיאכט איהם איהר האט
 פ־אר צײט די געקומען איז עס װען

 האט םטרײק, םון םיהרער אויסקלײכען
 בא־ איננאנצען זיגםאנען ברודער איהר

 געװען יע איז טאמער און !זײטיגט
 אדױסנזך ניט זײ םען האט פאר, א

 אינגאנצען זײ האט איהר װײל זעהען,
 דאס איהר האט םארװאס פארשטעלט.

 אומעד״ אײעי אין איהר, װײל געטאן?
 8 מיט זיבעי געװען זײט פארענקײט,

 דעם געמען געװאיט האט איהר און זיג,
 פרא־ 100 8 זיך םאר סרעדיט גאנצעז
 טא״ נעהאט, מירא האט איחר צענט.

 װײל אז זא;ען, אפשר םען וועט םער
 פון שפיץ דער אן געװען איז זיגמאן

 איז נעװאעעז. םען האט סטרײק, דעם
 אויס־ דך האס זי; דעם םח וועז איצט,

 זיג־ װידער איז נידעדלאגע, 8 געלאזען
 פון שױן דיא האב דאס !שולריג מאן

ערװארטע׳ש! ניט אײך
 זײט איהר אז געװאוםט, האב איך

 אבעד םעחיג, ניט און אומערםאהרעז
 דאך איז דאס ארעגטליר, גיט זײן נאך
 גוט, געםײנט אפשר ד»אט איהר פע!

 םאראנטװארט״ האנדלען אזוי ניט אבער
 דעש טיט זיך שפילען םיהרער. ליכע

 האש םאמיליעס טויזעגט 40 םון ברויט
געטארט! ניט איהר

 אויח אנצואװײזען םיל דא איז עס
 נע״ האט איהד װאס ״טיסטײתס״, די

 צו״ םארנעםען װעט עס אבער מאכט.
 ניט איך בין װידער, און פלאץ. פיל
 נע״ מײנע ארויסצוברענגעז בריח אזא

פאפיר. אוים׳ן דאנקעז
 מאכען איך װיל שלוס צום אלזא,

 :םיהךעדם אונזערע צו פארשלאג 8
 םײנט איהר אז שווערעז, םלעגט איהר

 טובח, אונזעי־ נא״ דזשאבס, די ניט
 װי ?ױ8 נו, העלםעץ. אוגז װילט איהר
 נעהאלםען, יעצ-ט שויז אונז האם איהר

 דעש םארעני־ינען זאלט איהר צײט איז
אפדאנסען. און הטרײס

אכטוננ, מיט
ן, י ד ו ר ס p 8 ס
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״טױױ־יוניאן פון רעזימירען סםיפה און סורינםהי
״ עדיוסײממר דנ

 זיך atfrt אאגער אינקען דעם 1אי
 רעזיגנאציעס. פון םדרח א אגגעהויבען

 הא־ :סײט"ינוםער.«נערעכט אעצטען 1אי
 רעזיננא־ רי סארעםעגטאיכט םיר בע;
 ביז־ םײנ׳טטיין, יצחס ברודער םון ציע
 באארר, דז׳פאינט םון אײדז׳טענט געב

 רעזיננירט ה^ט ער .35 ל$קאא טעםבער
פאר.שי". ,װאירסערם דער םון

 א זיך םאר םיר האבען מן«א ראם
 סורינ־ טיאיפ נרורער םון רעזיננאציע

 tic רעזינגאציע צװייטע א און םסי,
 .־עזיננירען ביידע םםיטה. ד. בוורער

 עדעשייש^גאא יוניא! .טרייד דעם פון
 פון :עװען זײנפן זײ וועאכען איו אי:*,

 רעזיג־ די םיטגאידער. טעםינםנמ די
 ■ifc< און אלייז זיר םאר רײדען נאציעם

אילעריג. ■זיינען םענטארען
 רעזיננאציאנם־ פורינםפי׳ם ברודער

 דז׳ש. צו נעווארעז געטריבזמ איז בריעו•
 אא־ פון םענעדזטעד דעד בארובאװיםע,

 אתאניײ דעד אויך איז וועאכער .2 סאא
 דעד אינ״. .עדױקײטאנאא רער פון זער

ו אייענט י1נריע י :פאאנט וױ ז
 טענעחטער בארוכאװיםש, .רזמ.

 ארנא־ יוניאן, פאאוקםאצער 2 י«מאא
• אע. טאנאל עדױקײ־ ױניאז טרײד חנר סון גייזער

 נעװען איך ניז װײםט, איהר .װי
 טענ- צאהא קאײגער דער םיז א״נער

tra, די אױפנעבויט חאמן וועאכע

 םײ:ע אינ. עדױאייעאגאא טרײד־ױניאן
 בזגזרע! זיינען צװעסען און אבזינטען
 נאכ־ אאננען נאך נוטע. און עהראיכע

 בא־ צו באשאאםען איר האב טיאכטען,
 ארנא• »זא אויפבויען אין זיר טייאינען
 איך 1כי םריהער איג. די װי ניזאציע

 חינאיו י.8״ דער םון מעניבער א נעװען
 חאכ צײט אאננע 8 אנער .“דאבאױ

 פא־ “װ. ». ״א■ די »ז נעםיהאט, איר
 ניט איז ױגי«וכש שפאיטען פון איםי
 *tip נאויב איך כאטש ריכםיגע, ?״ן

 נא־ 1אי ץ8«א 18ר8פ איז עס אז אאץ,
 צי אמאניזאציע »זא פאז־ רעכטינוננ

אידעען. איהרע פראפאבאכדירען
 קאסוניםםישע די נעסומען איז ,דאן
 אאס נעגרינד/ןם זיך האם וועלכע פארטײ,

 רעוואא- רוסישער דער פון רעזואטאש
*r, װיל זי אז• איעאירט, חאם און 

 עוזראימ אין עתםטזן אאע סאראײנינען
ר אין עאעמענטען רעײאאוציאגע׳־ע  מ

 סינדיפאאים־ די וױ באווענוננ, ארבײטער
ra■ איז דאביױ׳ דאבאױ .אי טעז, n 
ר  אויפ■ און עאעטענטען גרעםױוע0י

 עדױק״שאנאא םרײד־ױגיאן די בויען
 ין8 בױערן נפואאט האט איג דיזע אינ.

 ארניײ די צורײםען גיט 1אי אינװײניג
 גע־ האט <ינ די ׳ ארנאניזאצי?ם. סער

jfD’t אײז איי*נוי«ן זאאט li א מי  אין י
 אויסריײ חעאפען אה םרײדם גארעא די

)10 ו»• 1»• (׳יאיס
\/

ojnnn $ a io,ר in גן s» ײ ק נ י » פ ע ר ע נ

 T» oan טרחהים פאד׳נשום׳טצ פון
 דינע אױןי •רספגצאאזט אונאט חנר

 נ»- • םס׳ל, מר פאיניזק. ;אירענע
 נארצי־ רדיוען״ jrrocn »ן פי^נם׳מןר

 גןזיפצם שטיא חאט אנזםאנען, יח זעז
מ די אין ra װיי m i פאינאכםינצן סון 

י 1'א נ׳דיננמ 8 וױ גאאד, »t׳8 י  obr 
 חאט זון די אויסדצתוײאטען. איחר

 ■8P רױט־געלאשםען איחר באהאאטעז
 שםיא חאט ויסס אד,8ותר־ײ1«ױ הינטמרן

 1אי נא־נ. װ״טען אויפ׳ן נע׳חאום׳ם
 אין האנען שטרייפען נאוםיג־נאאדצנע

 ד• צונויםקיםען סננעהויכע! זיך טאא
 אין נאבם• נאעהנטער דער פון שאטעגס

 שלצפערינפ דאס האס ציפרעס־וועאחןא
 אױעגט־תפאח. י״ן םארענדינם פיעעיע

 צו צייט פו; חאם שיאס־חורבח דער פון
 ־,װאכער דער הערען געיאזט זיך צ״מ
;ריא. גער

 •רעב־ t״r םוז טורעם הויכען אויפ׳ן
 ױננער דןג,־ נעזעסען אי« שיאס טינען
 •8P טידען זיין *נשפאיענדע קע;ינ.
 זיך שמיא עד האם ריאניע, דער אויןי

 װייטסײ־ טונסןאע די אין אייננעסוהט
 אינע־ כיפאעכװ״ז ס׳איז װאו טען,

 זיך האנען •ש»א פו; ט»'נ. דער שטארנען
 און שאטענס, די ארױשגערוקט איהם צו
 זיך זיי האבען קאשמאר, שווערעד א װי

 cv נ׳שםה. און הארץ זיין אויוי צעאיינם
 םאד־ 8 אנטװיסעלט איהם אין זיך דאם

 םייערעז 8 עפעם נ»ך בענפשאםט נע
 האט ער װעאכעז אוצר, אומנאקאנםען

אײביג. אויו• פאראוירעז
 עד האש צוריח צייט תורצער א םים

 םאחם־ן נאוםיגער א פון אוסגעימרם זיר
 סאםע־ חיר פעאסעד. שכנה׳שע די םיט

 נע־ איז קעגי^ אאנמר דעד זײ;ער,
 :ע׳יר׳ש׳גם ער האם איצם אוז שטארבען

 נישם זיר ער האט דאך אי) הרוין. זיי;
 עי !צופרירעז איז נאייזאיך נעפיהאם

 און חח נ»ך נענענסש שטארק ה»ט
 אויפ׳ן אאײ; דא זיצענדינ איז שאום.
 האם שלאם, העגינאינען זײן פון םורעם

 ויע־ צו אנגעחויבען םחשבות די אין ער
 גאגג אײביגען דעם םעסטען און נען
םעאפער. און דורות פון

 דאס און טענש דער איז וועאט די
 אוז םחשנות זייגע םיט אעבעז נאנצע
 אויםנע־ אנחןרש גא:ץ וואאםען םעשים

 פיז אפװענײז זײ זאא מן װען זעת;,
 פ:יש אײ־זןר נא:ץ א װענען. הרוםע די

 ווען נוםא, אעבעז דאס נאסוסען װאאט
 די םון אפגעריינינט דאם װאאם םען

 טראדיציעס. או| מהנים אמעװארםעגע
 ערשט װאאשעו םיר—•װארם איין םימ

 ביאד אםת׳יע דאס כאסוטען דעמאא-ש
 ווערט עם װי אזױ נישט אענען, םון

 בי־ די א*ן באשריבען און נעשיאדערט
געשיכטע. דער זרן און כער

 די חןיםאנט זיך האם קענינ דעד
 1אי באצירם, איהם ם׳האט ייעז מינום,

 םי׳ פון אנוועזענהייט םײ*־איכער דער
 נאארע־ דער םיט נאחים, און ניסטארען

 צעשטראאט אבות. זײנע םין סרוין נער
 םיט און מירםען־קרענץ םייש םרײד, פון

 די אין יאאמפךצװײנען שםעקעדיגע
 פרויעז נעשופען איהם צו ױינען דענם,

ען דעם םון םײדאאד און  אאנד. נא̂ג
 שותס־ םאםעש, געווען אאץ זיינען דאס
 זעאגעד, די כאות-פון אןן םרויען טער,
 םאחםה. דזנד אין נעפאאען זיינען װאם

 :עבוקט. איהם םאר זיך האבען אאע זיי
ביכה. איז נאיק איהם װיגשענדינ
 האט — מייערעד,. חענינ אך,

 —אניןרוםען, זיך פרויען די פון איינע
 םוט עס װאש וױסעז, זאאםט דו יוען
 זא׳• עם ורעז הערצזנו־... אונזערע איז ייד

 װינשען םיר זואם דאם, זמרען םהוים
דיר!...

 ם,*'ישאפש אונםערטענינע די האס
 דעם חנרםרעהט שםארק ביתער די פון

r יוננען jjp, כא־ ער חאט תידוי און 
 בעםטמ דעש ױי דעראאננען צו פויאעז
 TW האם פרויצן די פון אייגס װײן.

 רח•:זד 8 איז נופ איחר אויפנאחײבאז
- ׳ י j םאן

_ up נאוש מר1או אױפאצבען! .
 :ט88אונם«רג« חאם צווײםצ 8 און
t אוגזעיפ אזן ב<ום אונמר — o

תן otn ^אין am עדשימר חנד מו
_______,־___ מרקענסענישז סון

מי npi ססנמ דןד  יײז אויי מיד *
י םשא: ramp » ג«ז»ט גצווממן » 

מ סים דיפ אי  זיו סי האם יאחר «ז
 1»י — סײמ< ארים ts סין י«ינם8«

גינדמ־ ןיין פח מדימיחו אאנחג*ר ^

a זי qr*m אזױ אכזנר w »m:
ײ8< ײ » י * w ומדיאננ*•

נעוואלפ
 דעם פארגױרען גישש עד־חױם נאך ט8זי
 מיײ םון שסשלז קעניגליכען ליגען8ם8

 םרייע געורע: זײנעז ווצימנ אכות, נע
 האסם n אויב מננשען. #יקליכזן >ית
 קאנסם רו אױב ליב, באסת טאקצ םיך
 אווצק װאחי םא לעכצן, גישם טיר *הן
 און עשירות גטנץ דיח דיינצ, קרױן די

 נאך ז^יסםו זען8איבערל און *ארסעגעז
 געחן איך װעל דעמ^לט — חארץ דיין
דיר. טיט

 צװישען גאר בליהט ליבע *םת׳ע
 און רװעלקען8ם םוז רויז די גלײכע.

 צװיש/ן זואתסם זי אויב שטארבען,
 !צערער־בויםער שטאלצע און הויכע

 ד קײז איז קעניג און ̂זקלאוי צוױשען
 וועם און :עוחנן נישש קײנםאל כע

!...זײז נישט
 דער פון ענטפער דדײסטער דער האט

 נע־ האט (אזױ הערםא פטער8רשקל8ם
 דעם נעמאכם בײז מײדעל) דאס הייסעז

 םורא׳• זיד ס׳האם און הארץ, סעניג׳ס
 גרים־ שםארקער זײן *נגעצונחגז דיג

 גע־ ױ עי ה*ט נװאלד מים צארן.
 זיק אונםערצואװארפען זיר צװאונגען

 18 דעםאלט םון און תאוה״. וױלדער
 שלאפען רוהיג געקאגט נישט עד האם
 שאטען שװארצעי 8 וױ עסען. און

 נשםת זײן איז רײנגע׳גנב׳עט8 זיד האט
ד איהם האט װאס ׳םורא שחנקליכע 8  ג

 אױך נאר בײנטכם, נאר נישם פלאגט
 צו חושד אנגעהויבען האט ער בײטאג.

 די פט,8די;ערש די :זיך ארום יע8 זײז
 — מיליטער־אנפײזרער די םיניסטארען,

 ט8טעגט8 און םארדאש םון שטז דער
 הענט די איז ארײנגערוקם איהם ר^ש

 תא- תל־ױת די :כלײזין׳ס שאדפסםע די
 הוימ י־־י אױזי צעסקריצעם זיך מן

 און שלאס קענינליכען זײן ארום נערג
 ביײ און בײמאנ געארבײם האבען זײ

 זײנען קרבנות אוםשולדינע »— גאכט
זײםעז. <ע8 םוז נעפאיעז

 ארע פון אבער אםשםארקסטעז
 די געוױרקט איהם אויף האם קרכנות

 דעם האט זי הצרפע. אימנליסליכע
 אוי־ פידע זײנע םון םארםדיבען שלאף

 האט ינים םארװײנם בלײך איהר גען•
 זי םינוט. יעד^ באװיזעז איהם זיך

 :זד און געיאגש םורא׳דיג איזזם דאש
 אויפ׳ן שלאף־צימער זיין פון מריבען

 אין צוריק דארם םון און שלאס־טורעם
 םע־ שארםע םיט ארײן. שיאף־ציטער

 אײגנזד בליקען איהרע זיך האבען סערס
 און הארץ קעגיגליך זײן אין שניטען

 דאס און מארך דעם נעמאכט םריהדען
אדעדען. זײנע איז בלוט
 מיט האט :אכט שװעדע שװארצע, די

 ארוםגענד ארעסש אײדקאלטע איהרע
 אױפ־ האט קעני; דער װעלם. n פעז

 נלוצלונ: איז קאפ זײן פון געציטעהש.
 גאלדענע קעניגליכע די אראטגעפאלען

pnp האש בראזג הילכיגען 8 םיט און 
 דעי י1אדי ביז אראפענקײקעלט זיך זי

 פורפוד־ אונטד׳ן »־עפ. נידעריגסטזגר
 צו אגגעהויבען מורא׳דינ האט געװאנד
 זיך ר,אם הארץ. קעניג׳ס דעם טילאפעז

 װי און אויפנעהויבען, שכיל קענינ דער
 אנגעהוײ ער ךאם געװעז, איז מנהג זײז
 די איבער נעדװעאיש צירען8שפ צו בען

 זײז םון קארידארען איינזאםע לאנגע
 םלענט שלאפעז, צו אנשטאט און שלאס.

 דעמ־ אדורכפאכע; נאנש אלע זױ8 ער
 האט ג:ב, 8 װי נג.8צירע8ש& זעלבעז

 געדוקט פארזיכטיג איז שטיל זיך ער
 קא־ די אויף שפיץ־םינגער. די אויף

 בלײבען ער פלענט רידארעךראגען
 רץ8ה קלאפעד־יג 8 טים און שםעהן

 אײנ־ טויטער דער אין אײנהערען זיך
נאכט. שװארצער חגר פון זאםקײט

 שטיל בלאגדזשעט איצט אויך און
 קארי־ די איבער קעניג ױנגעד דער איום

 בא־ און באקוהט שלאס. זײז םיז דארעז
סאםעםע- שװערע, די םארזיכטיג םאפם

אמ פארנאכפ, פױהמרנען, נ״נ
ליבס־װעג״) יםתר׳ם ״יויז סעריע: דער (פון

x«8MC8C8C8X(C8sc8oe»»K גוריה. אל. פון

«wv8oPin t  r m  tu rt ' 4 i

 זיך, אוים שפרײט בענשונג ליכטיגער א — פריהםארגען
 װײן, שטײקענדער וױ זיך, צעגיםט

 םיך באשטראלט און בלענדט זי און זון די קוםם דערנאך
:אײן אױך זיך כ׳הער די םיך, פארשם און

 ,’פרונםבער; טים םיר צוליב טאנ םײן אוי^ ם׳גײסם װי
— ? שעה םרידליכע םילדליכע, םיט

 נאך דערצו אויםגעהן איצט גאר טאג » ק#ן װי
׳ שעה, פרידליכע םילדליכע, םיט
... ? נישטא כיםט םיר נעבען דו װען

\

 נאלד אן טוט דרויםען דער היםעל, דער ם׳כלויט פארגאכט.
קלײד... נאכטליכע דאם שלאםען צום

 כאפעלען, םיט פול װי ט,rא וועלט די איז זאנפט װי
פרײד. צוזאגענדינ רוםען, םיט

 שפעטער, גליקליער א ם׳נעהענטערט װי דאך, הערט םען
נל»... נאכםליכען אינ׳ם םארהילט

 װערען װען שפעטער גליקליכער א גאר קאן װי
כלא, נאכםליכען אין קוםען און
״. נישםא.? ביםט םיר נעבען דו אז

 װאונדער, פון אימיץ זינגט פעגםטער מײן הינטער נאכט.
כארײכט. דא־זיץ אתזער חאט װאם

 האט װעה, םריפענדער װי זיעער, װידערקלאנג דער
 בארייכט... אים געדאנק, טיץ געוועקם

 זוכט רוף, ציטערער א װי שםיל, זיך ער טראנט איצט
— שעה דערװאכןןנדע א םיר פאר

 זוכען און טדאנען איצם זיך ז#ל װידערקלאע א
שעח, דערוואכענדע א םיר םאר
נישטא? ביםם םיר נעכען n זוען

 שטילע אוםבאוועגליכע, גאכט, ליכ־גוטע ךי
 כרייט, חזןרלירפאתעםליכע םים

 באשטראחלטע, א 8קא םײן איבער טרייםטענדיג חעגגט
 ציים.״ כיבלישער דער y$ דערםאנט

רן י »יט8 *טאל  - פארשזואונדען אץ נעווען — ״גין
 שעח. איוזר ײן חעדשם אמןר נאבט םיץ

פארשװאונדעז. געסאלעז. שםעח דער װי איך, װאלט
iMilM maa JUAfln Immb aaam  ̂̂—קאן וױ | ױן ד  מעה, דיין אץ ו

m נענען דז w n  t d

:v צו צו זיך ריהרט ;פארהאגגעז 
 עתצץ אין זיך פאר קאז און פכשירים

 •8P דע־ ען,1געפי נישט ארט ?ײז
 וױ שױער, וועהנן צו אן איהם דויבט

 סוד־ דער לאסט, טױזענט־טונשמע א
 אין אײן איהס זיך נײסט ■ור־מאגטעל

 װילדצר 8 טיז צײו שארפע װי לײב,
 איחם הזיבט אויגעז די םאר און חיה,

נעפ^י. טונקעלער 8 שװעבען צו אן
 אוינד דעהיױ־ל איז חיםעל אוים׳ן
 חאט און לכגח בלייכע די גענאננען

 שי״אס• הױכע די דדרך רײ;געשיקם8
 שטרא־ פאד׳יתומ׳םע עםליכע פענסטער

 קעגינ דער זיך זזאט םידעד 8 לען.
 וױג־ 8 אץ ׳18װיד אױם׳ן װעקגעזצצט8

סאלאז. זײן פון קעמ
 אינ׳ם ײנגעקוקט8 זיד ר8שט האט ער

 טרע* שיט װי טראן. שלא;ענעם8נאלד־ב
 אזז דיטענטען די געוױינט האבעז רעז

 רלאך״8ש שװערע די ארום. בריליאנטען
 בלוט שטיתער וױ האבען נ;ען8פארד*

סוםיט. הױכען םולם נגען8רא«עה8
קעני: דער ר.אט פ^וציש--------

 הינ־ גערויש םארדעכטיגען א דערהערט
 נישש־יױלענדינ זיך האט ער זיך. טער

 טיר דער צי פ:ים מיט׳ן אויסנעדרעהס
 געבלײ עי איז רגע דעחעלבעו־ אין און
 פחי־: און םודא פאר פאדשטײנערט בען
 האש טיר נרײט־צעפראיטער דער אין
 םיז פיגור שלאנחע הויכע 8 וױזען8ב זיך

 נעזייט םויט בלײך, איהר סײדעל. 8
 מאטע די אין געװען בלײכער ;אך איז

 דאש יב:ה. דער פון זילבער״שטראלען
 צעבלוטיכט איהר אויף העסד קױםיגע

 זתריסענע איז אראטגעהאננעז האט יײב
 ארעסס אירע צעשפרײט האט זי פאסען.

קע;יג. צום צוגערוקט זיך שםיל און
 ער האט כחװז לעצםע זײנע מיט

 1זײ םון אויםצוהױבען זיך באװיזעז :אך
 גע־ יזאט אח דױואן גאלד־נעשטיקמעז

 צײ צװײטעז אין אנםלויפען פדואװם
 איד״ם האט אבער מײר״נל דאס םזןר.

 בײדע זײנען זײ װענ. דעם פארשטעלט
 פניב־ ױך אנטהעגען געבי־יבען שטעהן

 אויכעך טיפע םױםע איהרע אל־פנים.
ד און געש§יזט איזזם האבעז לעכער ; 

 דער שװעדדען. ס\יזענטז$ר םימ שניבמן
 איהם האש ליײ איחד פון בית־עולם־ריח

מאדך. אי; בלום זײן געםאכט פויחןן
 קעניג דער איז םארצװײפעלםער 8

מ די הינט^• דקראכעז8פ ח  גאלד־ שו
 גזד האט און םארהאנגעז נעהאפטענע

 טראן, היגםערז באהאלטזגז זיך פרואװט
 די געטי־אפען האט הער8 אויך אבער

 און לט,8ג;רפט םײדעלשע שלאנקע,
 שםול, חענינליכע די אומװארפענדיג

 :ע־ שלײדער 8 האסשיג איהם זי האם
 נידערי;־ דעד אויןז ביז—ארא® טאז

 מײדעלשע די האט דא סטער.טרעס.
 איהרע מיט אײנגעביסען זיך האנט

 קענילם איז םינגער גאלםע שארפע,
 באלי־ זיך ס׳האט און — האלז פעםעז

גאר־ pc 8 כאדכלען 8 הערען געלאזט

 נאך ד׳אט מינוט לעצטער דער אין
 זײז איבער געזעחז ?עניג שסאלצער דער

 אױנעךלעכער פראסםיגע צװיי די פנים
 דעם פון שםײכעל טויטען דעם און

העדפע. טאכםעד נערטנער׳ם

שאפ־טשערמאן פרעזענטירען
 און נױםאן םון ארבײטער די םיר,
 פארזא־ בראדוױי, 1370 שאפ, קלײז׳ס

 אגערהענענדיג און דינער, 8 בײ מעלט
 ם. ירוי־ער •ששעדטאן, שאפ אונזער

 װי ארבײם, :וטע זײנע םאר פײגענבױם
 צײט איז לײסםתנעז זײנע פאר אויך

 איבערגעבענ־ זײן םאר אוז סטרײס, פיז
 אין אויך וױ ארבייםער, די צו הײכ
 אינטערעסע; די פארטײדינענדיג שאפ,

 איהש םיר האבען ארבײמער, די פון
 װערםפױ 8 םיט סורפרײזט דינער בײב
 פרעזענט. א אלס פין״ ^דײמאנד לער
 טראנצן דאש זאל ער איהם וױנשען םיר

 די אז האפעז מיר און נעזונטערהײט,
 וחוט פײגענכרים ברודער וואם צייש,

 טדיתן װײמער ער וועט אונז, כדט ױיז
 ארבײט די םאן צו םשעדמאז שאפ לם8

 םארץ פארגאגגענהײט, דער איז זזי
ארבײטער. די ם\ן בעסםען און װאהל

גרוס, ברודעדליכען םיט
קאמיסע: שאפ די
.2 לאסאל ראקאװ, לואים
.36 לאשאל לעװיז, לואיס

.2 לאקאל שילל, ה.

.2 לאקאל גאלדשטיין, ב.

ױ םאר זד רעגיםםױרם
קורםעו

 קורסען די ואר גלײד זיד רצגיםםריר®
ז אזנױחגרםיםעפ ארבײפער אמוןר אין י  י

יאגעל  קריגא »יז דעפארמםענט צדױק̂י
»ינ*ארם*«יןג חנ&מןלירוזע אויך

. ־•־ ז■•־׳
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 גענעדאל דעם ®ון ערקלערוגג די
באארד. עקזעקוטיװ

ip װ*ם עדקיערוגג, די iן;ע»»ר :ו iroipptpp 
n o n ה*ט poppl װ*ך pd p jp jo p io,; װע,־ט װ*ס

opmps אויןי * np״ipo ״נערענ־ דער אי; *רט 
 ות־ *ונעעיסט oi*o op?eoo* א׳ן opn טינהיים״,

jn| םיטגאיד י«דען «ו jib אינט^נײש*:אא זוונזער 
 וױבטמער, זעהר ס איז עס א*נר. אינער׳ן ימי*)

i*oo'n״ipe ,אויפ־ :»ג־ז דאדןי װ*ס דאקיניענט 
 יערעז פון tpipn ׳טטודירט און נעיעזען םערסזאם
ip* פ»ן *מאניזאציצ, אװזער אין םיטנאיר i •פרי״
ip; ארויסנעגענעז איז :;iipipip די i*pp ;אי

 עײ איז םיט;אידערש»םט אוגזער jpp צ״ס, א
o פון עםויגט n ׳שרעסאאכעז o*p ,solp האגעז זיי 

d אין סעטאםענט opi תרך בסהוטען p i ר^־ה? 
*d סטרײק, p געװארען נעםאנט איז pc םיהו־ער די 

* נױ דעם טון 'pi דז׳פאינט n o n; |'טי”* א א• 
 נןװארען אויפ;עברויזט זײנען םיטנאידער די װצן
 םיסמענעדדשםענט ישרעקאאכע די נענען *ארן םיט
 איז פ־הרער פאםוניםטישע רי דורך סטרייק דעם סון

flnoepnn ארוים־ אזוי װי זוענ, ס זונען און 
ip םון *ופריכען i ,אינסע די װעאכער אין בא*טע ■** 

ארײננעשלעפם. זיי האנען ציטי׳טענם
אננעװיזע? 1סא* נ«נץ װערט װענ דער *ט און

ipo גענעראא רעם פון »np*pip m אין im h pp 
n o n. אויוי חוינט עס o n אינער םון פ*דהסננ 

ipd יארסער נױ די פון םראנעדיע רי o o pi*>p, און 
 גיט־ערנםט־ דער אויוי ׳אום׳נרחםנות׳דיג *ן וױחש
 םון םאכער הויפם די פון אוםפעהינה״ט און סײם
ip i רעם נעפיהרט ה*ם װ*ס הייסע, פ^םוניסטי׳פןר 

 אוםפאראנטװארט־ ךער אןיף *; װײזט op סטרײס.
 װמי־ מענ׳שעו. אוטסטםפעםענטע די אט פון ציכקײט

 ׳ןןיקזאא איבער׳ז ב«אענ*טים די -נעװארזן זיינען כע
 זיך האבען זואם סאאוסםאכער טויז«;ט 35 די םון

םטרײפ. חנם אין באטייאיגט
m m w

 ער־ די דאם זינען, אי] ״אבען אעזער די זאאען
 איז ב*ארד עקזעקוםױו נענעראא Bin פון סאערוגנ
 נע־ איז ערהאעדוננ די צייט. אין נאזונדערם איצטער

 םון רידעקטאר״• פאםוגיסםי־שע די װי נאנדעם סוםעז
o n צוױי אעצטע די זײם האבע; םטרייס פאאופ 

 אוג־ נענען סאמפײן ׳פענדאיכען א אגגעפיחרט וואמז
 פאא־ש־ םון סאטפיין » ;ױניאן אינםערניישאנאא זער

o אויזי ■ראװאהאציע און תיים n ׳טשיי־ נעפיינסטען 
 אוז באבואים ערנםםע די םון סאטפײן א ;נער

 א-היע און אינטערנ״שאנאא אונזער נענען זאוואים
 צו דעם דורך אבזיבם, דער םים באאטטע, הויפט

 נאכאעסינ־ און אוםפעהינסײם אײנענע ן״ער פפררעקען
p״o. ײ  װי־ זײ וועט עס דאם נעםײנם, אודאי חאנן ז

 רויטע; םיט םארשיטען צו נעאיננען אםאא דער
 אפווענ־ אזוי און סאאוקםאמר, די פון אוינען די זטםד

i n ויד םון on ,ארויםצואוואר־ םטראשעם װאט צארז 
 ־m איז אמטעז זײערע פון םיהחװ־ דאזינע די אט גמן

מי* .1י
in ארויפ־ האט באארד עפזעקוטױו נעגעראא 
 אט איצושטעאען כדי עדפאעתכנ, די אם נעגעבען

 די אט וועאכער דורד *ראפאגאגדא, עמאחטםטע די
 םאראנט־ םון ארויסצודרעהען זיך זוכען טונתסטץן

 באאױד עסתסוםיװ נענעראא m ^רטצימײם.
 צי פאיכם חײאינע זײן ס׳איז t» אײנגעועהען, האס

 *אנע־ איז טרבײםער־באוועטננ in אי| סאאוקממו־ די
 פאםוניסםישע די שאגר־פאאץ on צחותאגאע! םיין,

n און ®יימו־ס• r 1אי נעטאן וחןרט m צי וננ1קאע1ע 
in חו  אינםערגעשא־ in סון םיסנאיחס־שאפט גצנ
n; פאאינדשענם מאםוניםםישמ די וו«אמן אין ג»א, rn 

in  m  ,m v אאע פאד «מנעקאאנט װעאם, נאנמד 
 זיך ה#מן זיי װעאמ םים מעשיס, סיאוםע ו

n m  T in  ,m u m אוםסזןהינפײם, און אינםדינעם 
w נױ איז 1ױניא פצאמםאמו־ די ,n r

n די ■ה אײמ o m t אתאניזימת מםם די »ח 
ױניאז. אמםערניישאנאא אונזזנו־ »ן םייצזח

 פיזד סזםוניםםישע די נעמן אנפאאגע m אין
o n  no i n פ ותו־ט סםרייק, פצאופ  נעצוי־ בא ןוו

m ו םיםגאידע־ די סזן אױפםערפזאטפײם די» cn 
 די ויינמ פיחחד־ האסוניסםישע די דאם פאסט,

 איצםעו־, גאד זײנעז און נצזיצז, ײיניז אײנצינייװאם
o סאר פאראנםװארםייד n נױ אי; םטו־ייק פאאופ 

n r באאי־ זשאינם1 םון םיהרער די זײנען דאם 
 םיהדען זיד אאזען און נאאײכפאוםם זײגען

n re ru און r s v f o סון יאאיםישמם in 
v n .ײ מ jjn יי «ו jrirw אזו״ איז>

 *in אדנאטראכט *ין נעסענדינ װערטפוא, ד<רפ
װ ד*ס ««ש«>  •פרי׳צ *in *ון צײט גא;*« ױ די
 •'J ׳**'<» מי אין **ן1*1א ?פסוגיספיי** די 1ח*נ«

 ספיײי) די אין *אא»«ן פאאשע ײט1׳«*1*א טיראיך,
w«0 היאוה אין און ח*אס i» ד*ס *WJ*f Bivritn! 

 *אי»א ױני*ניסטי׳*«ן טרײד *n פון *נדערע נ*ר און
 יײ׳ ד*רינ*ר און סטו״ק *pi «ן1*יח )ייגי*ן m אין
רעזואטוןט. on *אר טאיו1פ*ר*גטװ* ייי נען

 ii’Bippipp גע;עראא opi פון ערןאעחננ וי
n o n נ*נ׳דסע׳¥יוו/, אאע די צו סוף א טאנט op 

 n* ד*ס ײטאיו,1 און פא*ר *גנעװיזען ט1*1 ט1װע
 ס*ג ערשטעו dpi פון גצװ*רצן, נצםית־ט איז סטר״ק

ip* איז ip װ*ס *ן i*iip i iponpjo'ii, סון n ס*פױ
i נ?פיהרט איז ip ניסטצן. p i* i ip j אויט n א*p גאאיס 

p און p ^ o io o פון i p i ^און *ארטײ ס*«וניסטיש 
 *נטװ*רטאינ?ײט1פ* pvjw י1 איצט פאאט זײ אױף
d פאר p i 1טרויPינp1 !P!זואט*ט

 liiios ״טשיעשם״ יpnp| 1; זיינען קאמוניסט^
ip’ םון ip ?1װיכטינ ioo״p ^און פ*טיט po*o* 

 האמ־טע » אין אמט *ן נענענצן יע ערנע׳ו ;po ה*ט
l* איחס tp.« ר*ט סאםו^סט, i״p ניט ' ip » n* 

 ש*י*״ i)e>'t)0':ioaP און “ה*םיםארצ|״ פיט נ?אט
 ח*ט ip װ*ס טריט |pip’ :צוזיט ה*כצ; װעיכע נצן,

 ־PJ ה*ט ip װ*ם ipp און יהר1 'עדען נעםאכט,
ipu ער ה*ט )”‘א סאכט. 'ip i גאמ־ט ojpppj

ט*ן•
 פאטעמ־ש פון חדש־ם אאגנע י1 דורך אטת,

d אין p i ,?נאאםט י1 ה*בצן סטרייp םון i p i א־ג־ 
 pט•װpא אא? װי נוט אזוי ,1ױנ'* טעיניישאנאא

 פ־ט׳ן ?*דיניפטען, סײן ניט ip:"r װ*ס א״ט, יתיאן
 ש־־יע־יטאסט ,־pi טיש קאאוע־י־ט ־זארצען נאנצען

 ז־י ה*ט סע; ״װי םיא, אזוי אויןי סטדײש, דעם פון
ד איבע1עוז נוטע, סאס ט*ן". צו עראויבט  טרײדי

 *ג׳שטרענגוננעז אאע נעםאכט זיי האבעז ניאניסטען
 אכטע;״ ;יט סטרײ^ארבייט, פון חאפ זײער טאן צו
ip אויױ ינ1 i י1 אטםאספערע, 1טע1פארביטצ npDtr־: 

d און נען p i ש*טוניסט?ן י1 װצאכע םיט םאבאטאזש 
יננ?אט.1אמפגצ ז״ האנצן

ip םון באאםטצ י1 און i ";ה*־ .**נאא“אינט^־ 
d*i  ipd נ *אץpאיlPD און ip;*iDp;ipD'io אין 

i n .שטיא vo\ ג זיך ה*ט**pאאט^p! פון iproa 
pפpנטאיכp̂ p pאpוננ^pא^ונט און ןp1רצו”pD1 ן• 

ppdod פון ip i ^םיהpפארנ־כ־ 1איה פיט ^שאפט 
.pi:pe ?אין טאפטי d p i ,?װייא סטדיי vo\ ה*ט 

d םיט ז*א ipd נום װי »ז נ?ה»ם, םורא p i ניט 
i אין dp ה*ט פיינ?ן, p i צײט ip i ip p סטיײ? חױפט 

;iPDoa d: *:נ?נא:נ?;, איז ppp 1 נ*ד ip;ipאא־ י
פא־׳ט־ו״גי^, אאץ נ?פוזט ?ם*אט1 םשן האט

idd פון אאנצ י1 !זיך איז שטיפ?'ן  d p i״p איז 
n אויך אזוי שוין p p ia  j i j p : ip p p j.

m * w
 םין פיחרער די װערען ערסיצערונג דער אין
 סאבאטאזשירט האבען זײ «ז אנגעקצאסש, סטרײה

 ה*בען ךײ דאס ;דזשאבערס די געגען םטרײס דעם
 אד* די װעאכע םאד םונקטעז, הויסט די ם^רװארפען

 דאס ;סטרײק אין געװארען גערוםעז זײנעז בײטעד
 פארקריפעלט ■אאנצאזיגקײט זײער דורך האבעז, זײ

 ריכט״ םון ארונטערגעםיהרט איהם און סטרײק דעם
 די םון הכר סך דעם אונטעדציהענדיג װעג. :ען

 סעטילכיענע דער װאס םארלוסטען, איז געװינסען
 רי פאד געבראכט האט קאונסייצ אינדוסטריעא «יט׳ן

 ש א ד אנגעוױזען, ריכטי: דאדט װערט ק^אוקמאכער,
ך א ן 1י0 נ ע כ א ו ן ו ו ױ ם מ א  ׳ק

ן ע י ב א י ה ר ד ע מ י י ר ט ; ם ע י כ ו ק א ב
י ר, v : י נ י י ו ו ו ס ו א ו  האט ן ע ס ו

ײ ט ' ז צ א װ ע ן נ ע ב ע ׳ נ י װ י י ר ם
ק. י ר ו צ ־ ה א י אב א ד• א ט י מ ג י ל

פיה־ האמוניסטי״צע רי אן קאאגט עדסיעדוננ די
 דאס סטרייק. דעם פראװאצירט האבעז זײ אז ׳רער
 די םון געװארען אויטאריוירם ניט באםת זײנעז זײ

גע־ ניט מי.טגאידער די האבען זײ װײיצ םיטגאידער,
 גענען, אדער םאר שטימען צו געאעגענהײט די געבען ,

 האבעז םריהעד װאס םאקט, דעם אויןי אכטענדיג ניט
 צו איבעמעבעז װעאען זײ דאס צוגעזאנט, אאײן זײ
 או־ רעפערענדום א דורך באשטיםען מיטגאידעד די

 אדער וועדען גערושען זאא סטרײס א אויב שטימוננ,
 נע־ דער אין םאא ערשםען צום איז דאס ניט.

 גרוי־ אזא װאס ױגיאן קאאוקםאכער דער םיז שיכטע
 גום־ דעם אהן געװארען גערוםען איז סםרײס םער

 פיהרעד קאםוניסשישע די םיטגאידער. די םון הײסען
 שטי- סאאוסםאכער די אאזעז געװאאט ניט האבען

 קאםוניסםי־ דער װײא כטרײק, א וױאזנז זײ צו כמן
 שוין האט אינ״ עדױקײשאנאא ױניאז ״טרײד מער
 קאםי־ גאװערגאד׳ס דעם נאך איידער פריחעד, לאנג
 -- רעקאםענדאציעס, איהרע ארויסגענעבע; האט שאן

 גערופען זאא םםרײ? א דאס באשא*סען, געחאם
 יע װעם סאם״שאז די װאס אכמענדיג נים ווערע?,
ארבײטזנר. די נעבען גיט אדער געבעז

«ינ י« *
i 1אי n 1פי צרקאצמננ o n אא1נצנע ippipp 

n טיײ o n זײגען i* װ*ס זאנצז, איינינצ ג*ך 
ip b io i *1פא*ופםאכע י1 1פא זײן 1פא. d* i איז 

 פסטוניסטישע די װ*ם איגענס, םאנכע בסצונ אין
in n ’B נעגען איצםער פאי־שסרײםצן in -אינםעו 

• סטרײפ. on סים שײבות אין :י״ט*נאא,
 ײפ1פם on 1« 1דיחמם*חנ פ*פוניסטישפ די
o* ד*ם אםשא, ז*נען, :n ,tPi נזד נים איז 1זיגםא 

on ז*א jpo ,on נצנסן װען  (Pen .י1אוי םםרײש 
on איצט זײ סו־ובי^ בסחויפםוננ ח*• *ון םסד 

 אינ־ m *ת ׳יאפם11םיחח in אוייי סחיפװארפצז
 »נםװ*רטאימײס1*» חװ־ סון םייא * םערנײש*גאא

נ*ר *נעוי איז ד*ס םטו־יי^ פארא*רע;?ס on פאד

1M6 ■ivaareyi •wmo j u n i

an  *mm ,ai*fp i מטיי• ס*סו;יסטיש?ז <סײייגאיכעז 
1*1, *(.pop** ps>pii i i p iv m  in

p -i 11■ «Hf>pip n. ,1**א םאכט נ on 
«*m o*i ,op״ibo  i n  i p i״p איז •Vi iP*npi 

o im n *  o*n (in*n ויגסאן h  o;p i*pp j •סיח 
i  opi tie ipi׳»no*: oi’*o, זײ ip1*i אריינ• ניט 

TOO 1M1P3PJ * I'M 1PSM0P1*?P '1 IPIVlr״P 
M P ' S 10| א D ] * P " N < D * g «  p 

י ן o י ט o נ p < ס נ ו י i א p i ־ נ י  א
i י 1 ט ס ו o ,v״ipo m ס ניט טסבט

ipnno ססו־זוך ס *ip;p1i;ompojiM tppjMBim 
ipipii סן *osponi, אױף opi פון נסזיס ■pi n 

1*11P11*J on 110 OP'PM11PO*P0׳ "P •|*IP'D*P 
1 o*r|א o*i ,o'upo'pi אויב op זיך ז*א •pgi” M 

puplponpinciv * |po')» 1» jpa) יםצגט1אג 
Jp;n>iJompoilM im 11 איין פיט'iproD 1*גת 

1 ipj"D» o 'h ,0'0*sp>ooכסנוםצז־ "1״איגסיי י 
11 ,im nsאס* ipupi op 1פא ipi ני*ן1י ipo m is  o 

o*i .oi'npi i p ^'jpdmioo װ*אט ;•Vi o iPDpjp 
?0"fi;pip צו pp:*p'־^ :p i; די * :* :v מאכט I'.c 

ip i 1 ני*)1י ip jp j״ און ס1זשאנע1 י  ו*אט?ן1 ז
onapj נאזינט .ipipii

- d jp t ip io ה*ט דנםאן 'i  ip i 'v p j:* i id d 
1 jio ipin'D11נ*א זש**נט, ip I id o d* i ז,: 

o ipuorn n  ip d 'm אט1ו* ;p ip ' ip p p i d ip p
»*ipo, וױיא u*D-iPDO^n ip i־ipiirDPPDiJoa 

d אין ציה הו-פט י1 איז ■,־*נאצס pi אין ,1.שרײ 
n ס־ט o i d p i ן1י די*  װ־ npD םא־גצפצן זיך ;י
 גע״ ה*ט di>i ייא11 *נאצפ?ן.pipi;o ■1 י1 םיט

d אין אישו הױפט י1 ז״ן דסרםט p i ײה.1סט
* * *

פארענטפע־ זיך אױך פרובירען קאמוניסטעז די
 אן אויף האבען זײ דאס ק^אנע, דער גע;ען רען

 הונ״ םיאע מיט געסעטעאט אופן אומפאראגטװארטאיכען
 סעטאמענטס די אט דורך פירטען. איגדױױדועאע רערטע
 צוריח געװארעז געשיסט אױנײטער 1ססס,ו) זײנען

 צו געקוטען איז ױגיאן די אײדעד ארכײט, דער צו
 אסאסיאײשאן װעאכעד אידגענד כיט סעטאכד׳ננט א

 נע* איײן זײ האבען דעם מיט און באאעכאטים, פון
 דאט זיך, םארענטפערעז זײ סטרייק. דעם שעדיגט

 אינ־ מי-ט׳ז םריהער געסעטעאט װאאטען זײ אױב
 די צוריקנעשיקט װא^טען און סאונסיא דאסטריעא

 גע־ װאאס ׳שע«ער ״אינסייד׳' די אין א*קסאכערי>?
זא^. אײגענע די װעז

 די אפנארען ניט אבער װעט מעשה באבע די אט
 ױניאז די אז װײסען, ?אאוקטאכער די קאאוהסאכער.

 שע־ אינסײד די קאנטראאירען גוט גאנץ ;עהענט האט
 װעי־ען געמאכט ניט דארט זאא עס אז זעחן, און «עד
 קראוספאכער די דזשאבערס. די פאד ארבײט קײן

 ״אינדאסטרײ דעם םון םיטנאידער די אז אויך, וױיםען
 םאראינטעיע״ עטארק גאנץ געװען זײנען ?אוגסיא״ אא

 נע־ תריגען קענען ניט זאאען דזשאנערס די אז סירט,
 און סטרײס דעם םון צייט דער אין ארבײט זײער פאכט

 דזשא־ די ^עהאאםען םרײוױאיג ניט זיכער װאי׳טען זײ
 איז עס ארדערס. זײערע געטאכט קױיגען צו בערס
 די באצוג אין געשיכטע אגדערע גאנץ א געװען אבעד

 און סאב׳מאנופעקטשורערס, םרן שעםער צאהי גרויסע
 עס װעאכע אין שעפעד אינדעפענדענט געדוםענע אזױ
 װעאכע שעפער האנטראא, יאיז געװען ניט כמעט איז

 עס. וױא כיען װען אםיאו קאנטיאאייען צו שװער זײנען
 די אט םון סעטעאטענטס צאהא :דויסע די אט און

 סען װאס דאס, געשאםען וױרקאיך האט שעפער דאזיגע
 — ערװאדטעז אאנישערװײזע זײ םון ;עקענט האט

 מאסשטאב, גרויסען א אױף סהעבעריי פון נעסט א
 געװאונשע; װי אזוי דזשאבערס די פאר געװען איז װאס

פאדערוננען. ױניאנס דער געגען קאטױ זײעד אין
* * ♦

 באארד עקזעקוטױו דזשעגעראא פון ערקאערונג די
 ד* אט דאנק א דאס פאלןט, דעם אוגטער שטדײכט
 אדמיניסטרא־ איצטיגער דער םון סטראטעניע צדה׳דיגע

 קאאוקםאכער דער האט באאו־ד, דזשאיגט דעם םון ציע
 די זיך םיז אפצעשטױסען אנםאנג פון נאײך סטרײק
 באזונדערס זיך האט דאס סײנוגג. עפענטאיכע גאנצע

 סטרײק דער אט אזױ וױ אוםן Djn אין ארױסנעוױזען
 קען מז סרעסע. דער אין געווארען באהאנדעאט איז

 איננאנצען כמעט האט םייגונג עשענטאיכע די אז זאגען,
 װערט, איז דעם כאצוג אין סםרימן. דעם איגנארירט

 אין דאס דערמאנען, זיך זאאען טעממנרם אונזערע אז
 רואס באאעבאטים די סיט צוזאמענשטויסען גרויסע אאע

 םארגאנ״ דער אין אנגעםיהרט האבען קאאוקםאכער די
 אינםער־ דער פון םיהרערשאפט דער אונטער #גענהײט

 ,1910 םון סםרײסס האאוס די שטײגער א זוי נעשאנאא,
 קאםםען אנדעחנ די אין און ,1921 און 1919 ,'1916

 דער אין צײײגען אנדערע די און דרעס״טרייד אין
 געחאט *אעסאא זײ האבן אינדוסטרי^ נארםענט אײדיס

 עםענט״ די און זײט, זייער אויוי מײגונג ע^ענטאיכע די
 ם»קטאר, וױכטיגער א איו סטרײק * איז םיינוננ ציכע
וחנרען. בווױיטעם גיט מאר װאס

 דעם געםיזזרט חאבען װאס מאםודסטעז, די אבער
 ד* *וועקנעשטױסען און מאחןמכערט חאבען #סמרײק

 םארבחוכערישער זייער אין סיינוננ. עשענםאימ
 »ן »צס דעם אויגי pwppa זײ חאבע? נאכצעסיגקײט

 ם«ר־־ זײ חאגעז ״נוט «זױ ױנקט ז«ה או׳מװיכםיגע
 געקקנט חאבעז װאם זאכען אנדערע נאד נאכאעסיגם

ט וױ קאאױוםאכער דעם צו קדאפט צוגעבעז
 אינעשטוי״ Tf ®ת האבעז וײ װאס דעם כדם שםײגער,

 ױנײמער די ציױשזנן גחיע יעחנ ®ארביטערט »ח סעז
 דיתס»םור זײער ®אר כויגען געוואצט *יט זיך חאט ײאס
 גצוימן. •אציסישען דיער ̂ומעחםען גיט װיצ אח

n נעוחנן איו צאזומ זייער m טצדע mrm דיר טים 
nm firm< ױז מייגזנג עפעםצימנר s *  * tf*  w
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אםת, געשאאסען. סאקטיש שוין איז סטרייס חאאוקםאכער דעם םון שיקזאא דער

 אסאסיאײשאז דער םיט געװארען געשצאסען ניט דערװייא נאך איז אגרירעגט ?ײן
 בא־ גאנץ האבען סטרײק דעם םון םיהרער די וױ אזוי אבער רזשאבערס, די םרן

 און ארבײט םון גאראנםי א םאר פארעו^נג דער םון זיך אנגעטרײסעיט שטיטט
 סאנטראה״ אװ אימיטײשאן די װעגען ונקט6 שװאכען א זעהר אגנעגוםען האבען זײ

 שוין זיינען קאונסיא, אינדאסטריעא דעם מיט געסעטעאט האבען זיי ווען טארם,
 ארגאניזירטע די און יוניאן דער צװישען קאמםס׳אישוס וױכטיגע קײן ניטא מעהר

 מוז ױניאז רי אז דערכיאנען, צו אימריג זיו, פארשטעהט איז, עס דזשאבערס.
 די םיט געבאיבען נאך איז װאס קאמח, דעם םון םיא אזוי מיט אננעהן אאץ נאך

 ענטשאא־ און ענערגיע גרעסטער דער םיט םיהרען קאמ̂ו דעם םוז זי דזשאבערס.
 קריגעז נאר קען זי װאס אגרימענט, בעסטען דעם קריגעז טרײען מוז זי און סענהײם
אוםשטענרען. די אוגטער

 באארד עקזעקוטיװ דזשענעראא אײער װאאט אומ־טטעגדען געװעהנציכע אונטער
 דאן ערשט און געענדיגט איננאנצען אםיציעא זיך װאאט סטרײק דער ביז געװארט

 דער וועגען פעםבערשיפ דער צו ערקאערונג עםענטאיכע אן סיט ארויסגעקומען
 קאאוקמאכער דעם םון םיהרערשאםט אינקע די אבער סטרײק. דעם פון םיהרונג
 מיט ארויסצוקומען גאײך נױטיג םאר נעםונען האט זי נעװארט. ניט האט סםרײק

 דער םון בעאםטע די באשואדיגט זי װעאכען אין סטײטמענט עפענטריבען אן
 די ארן סטרײק, דעם אין אויפריכטיג געװען ניט זײנען זײ אז אינטערנעשאנאא,

 אונםער םארראט. םון באשואדיגוננ די מאכען צו זאגאר װאגט םיהרערשאםט לינקע
 אונזער איז עם אז היאאטען מיר שװײגען. ניט מעהר מיר קענען אוכישטענדעז דיזע

 דער צו און יארק נױ םון קאאוססאכער די צו אאײז, זיר צו םאיכט דריננענדע
אמת. גאנצען דעם דערצעהאען צו אינטערנעשאנאא, דער םון כועםבערשי■

 סים זײנען קאאוקםאכער יארקער ניו די וחגאכע פאר אישוס וױכטינסטע די
 און םארװארםעז זײגעז סטרײק אין געװארען ארונטערגערוםען צוריק פאגאטען 5

 אוםםעהיג־ דער צוליב באויז געװארען םארװארםען זײנען ?ײ געװארען. םארגעסען
 נאײכ־ קריםיגעאער זײער צואיב און םיהרערשאםט קאםוניסטישער דער פון קײט

 איבערגענעבען האבען װעאכע ארבײטער, טויזענט 35 די םון שיסזאא צום גיאטיגקײט
הענט. זײערע אין עקזיסטענץ סאםע און ברויט זײער

 זאייען זײ װיפיא און געבען ניט זאאען סטרײק פון פיהרער די תירוצים װיםיא
 גיט זײ קענען םינגער, גראבען מיטין אויסטײטשען און אויס׳פאפוא׳ן טרײען ניט

 אין נעווארען. םארםיהרט שענדאיך איז סטרײה דער אז םאקט, דעם םארטײטשען
 געװיסע באקומען ױניאן די האט קאונסיל אינדאסטריעא דעם מיט אגריטענט דעם

 רי ווי העכער עטװאס זײנען וואס סהײא, װײדזש *םינימום דעם אויױ רײזעס
 די םון רײזעס רי רעהאמענדירט. האט קאמיסיע גאװערנאר׳ס דעם װאס רײזעס

 פאכען אנדערע די אין אומבאדײטענדע. גאנץ זײנען ?אטערס און אפערײטארס
 אבער מען דאר^ װאך. » דאלאר םיר אדער דרײ ארום רײזעס די כאםרעפען
 זײנען דאס וױידזשעס. די אויף רײזעס אםת׳ע קײן ניט זײנען דאס אז געדענלזען,

 װעאכע ארבײטער־, סאסען גרויסע די און סקײא, מיניפום דעם אויף העכערוננען ברויז
 רײזעס די םון װעלען םעהר, אפילו אדער סקײל, נײע די םריהער םון שוין באהוטען

האבען. ניט בענעפיט קײן
 םאר* װערען שטונדען די שטונרען. הירצערע באקומען אויך האט ױניאן די

 אויבענאויף םון ײאך. א שטונדעז 40 אױף שפעטער און 42 אויף 44 םון קאענערט
 יארקער נױ די צי צוױיםלען שטארק מענ מעז כאטש נעװיגס, א זײן צו דאס ^טײנט

 דזשענעראא- א אין ארױסגענאנגען צײם איצטיגער דער איז װאאטעז קלאוסטאכער
 האט ױניאן די אז װײסען, אלע װען נאר באזונדערס שטונרעה צוליב סטרײק
סטרײס. א אהן שטונדען קירצערע אױסםיהרען תקענט

 ניט האט קאםישאז די װאס נעוױנסען, זײנען דאס אז אנגענומעץ, אבעד
 סעטעאםעגמ דעם אין נאכגעגעבען דערםאר ױגיאן די אבער האט רעקאנוענרירט,

 די װאם קאנטראקטארס, אװ ליםיטײשאן די האונסיא אינדאסםריעל דעם ם*ט
 קאםײ דער םון רעסאסענדאציעס רי אויט באװילינט. אױסדריקליך האט האמישאז

 דזשאבער יעדער האט הראםט, אין ארײן גאײך געדארםש האבען ־יעלכע שאז,
א ער װעלכע צו קאנטראקם#רס, צאהא •באגרעגיצטע א באשטימען געדארםט  ̂ז

 צוטײאען נעדארםט אויך האט דזשאבער דער אח ארבייט זײן .נעבען אויסשליסליך
 האט װאס אבער קאנטראהטארס. זײנע צװישען גאײך אויף גאייך ארבײט זײן
 םיט סעטעלםענט דעם אין ?־ םאנוםעקטשורערס אינסײד די נאכנעגעבען ױניאז די

 איבער אאזט ײאם פוניןט, א אננענוטען ױניאן די האט קאונסיל איגדאססריעל דעם
 בײדע םרץ קאמיםע א צו איבער עם גיט און לוםטען דער אין םראגע נאנצע די

 ײאס אימיטײשאז, פון סיסטעם א אױםארבײטען עס דארױ קאמיטע דיזע צדדים.
 שםעטער װעט מען װאס סיסטעם, אלגעכײינער דער טים פארגא׳ייכען זיך 4זאי

טרײד. איז אײגבי־ז־ען
 ריארגאנידי־ די אין באשטעהט ױניאן רער םאי נידערלאגע ערגםטע די אבער י

 לזאמישאן די מאנוםעקטשורערס. אינסײד רי נאכנעגעבען האט מען װאכ שאנפ,
 א טאא אײן בלויז םארקוטען זאלען ריארנאניזײשאנס די אז רעפאכעדגירט, האכ

 זאלען ארבײטער 35 אמװײנינםטענס באשעפטיגען װאס םירמעס, בלויז יאהר.
 אונטער װערען. דיססריםינירט ניט זאלען ארבײטער אז און פריװיאעגיע דיזע האבען

 װערט ער אז באהלאגט זיך װאאט װאס ארבײטער, יעדער װאאט באדינגוננען דיזע
 זײן װען װערען, ריאינסטײמעט געסענט ארט, װ^אכען אירגענר אויף דיסקרימינירט

טשערמאן. אונפארטײאישעז דעם םון װערען פעסטגעשטעאט װאאט קלאגע
 באסעס די ניט אנגענומען, האבען סטריײדםיהרער ףי װאס ריארגאניזײשאז, די

 צוױשען יאהר״ אנדערהאלבען אין ריארגאניזײשאנס דרײ מאכען צו דאס׳רעכט
 האבען סענען װעלעז ריאתאניזײשאנס די און .1928 דעצעםבער און 1927 דזשון

 װי באםעס, אלע אויך נאר ארבײטער, 35 באשמםטיגען װאס באסעם, די נאר ניט
 זײער נאד מאכעז זײ אויב זײן, ניט זאלען שעפער זײערע קאײן וױ אדער גרויס

 יןאאנע, א ברענגעז צו רעכט סײן ניט האבען ארבײטער די איגםײד. ארבײט גאגצע
 זיך, באקלאגען באויז קענען זײ אאגעמײן. אין שא« אין זײ דיםקרימינירט מען אז
טעטיגקײט. ױניאן פאר באויז זײ דיסקריםינירט מען אז

 וועאכע באסעס, םאר באויז געהען ריארגאניזײשאךרעכםע די אז טאקע, אמת,
 אײנם אאץ האבעז שעפער אינםײד די אבער יאחר. א װײתשעס װאכען 32 גיבעז

 אץ װאס אוז םארדינסטען װאכען 32 װי מעחר ארבײטער זײערע געגעבען איםער
 ארבײט, װאכען 32 ניט םײנען װאכען 32 די אז געדעגקען, מען דארוי וױכםיגער נאו
 די אםיאו ארײנגערעכענט שוין װערט דעם אין און װײדושעס װאכעז 32 נאר

אווערטײנ^
 סאאוש״ די אז זעהן, םען טען םאראוסטען די םיט נעװינםען די מען פאמאייכט

א םיט אננעבאטען םרײװיאיג זײ חאט מענ װי װײניגער נעחראגען חאבען מאכער

 ?ײ און סיזאז גאנצעז א םארלארען זיי האבען אזעאכעס םאר צוריק. יאהר האלכ
 אפגעקאסט האט סטרײק דער הוגגער. און נויט אונבאשרײבאיכע געאיטען האבען

 א אונטער איבערגעאאזען איהר האט סען און דאאאר סיאיאן ררײ ארום ױגיאן די
 אלע אין םארשפרײט זיך האט סהעבערײ. חובות. שװערע אוננ;<הויער םון לאסט

 שעפער נאךױגיאן שעדאיכע נײע םילע אויםגעװאקסען זײנען עס און זײטעז,
 צו אפפער און ארבײט שװערע יאהרען םיאע ױניאן די נעהמען װעט עס אומעטום.

געבראכט. האט סטרײק אוטגליקאיכער דער װאם שאדען דעם פארריכטען
 ארבײטער װען אז ׳גוט זעהר באנרײםט באארד עקזעקוטױו דזשענעראל די

 אדער םאראירען צו טשענס א זײ נעהכיען סטרײק דזשענעראא א אין ארויס נעהען
 פיהרערשאפט, דער םון שולד די אלעמאל ניט איז סטרײס פארלארענער א נעוױנען.

 געװארען, םארקאכט סטרײק דער איז 5פא דיזען אין אז באשולדיגען, מיר אבער
 מיר מעמבערשיפ. דער םון באפולמעכטיגט ניט און נויטיג געװען ניט איז ער כאטש

 דער צוליב באויז געקומען איז פטרײק דעם םון דורכםאא דער אז באשולדיגען,
 דער פון פיהרערשאםט דער פון נאכלעסיגקײט קרימינעלער דער און אונםעהיגקײט
ױניאן. קלאוקמאיער

 פאליטישע א אלס דורכאויס געװארעז גערוםען סטרײס דער איז ערשטענס,
 םיהרערשאפט, קאמוניסטישער דער םון פאזיציעס די םארשטארקען צו מאנעװרע

 פארטײ. קאטודסטישער דער םון פאאיסיס די און םילאזאפיע די דורכצוםיחרען אום
 געפאנט האט קאםישאן די בעםאר לאנג געװארען באשלאסעז איז םטרײק דער

 אונ־ אהן געװארען, גערוםען אײנס אלץ װאלט ער און רעקאםענדאציעס, איהרע
װײניג. ארער פך א ױניאן דער געגעבען װאלט קאמישאן די צי טערשײד
 א איז ױגיאן ק^וקכיאכער דער פון געשיכטע דער אין םאל ערשטען צום

 האט װער מעטבערס. רי םון װאוט א אדזן געװארןןן גערוםען סטרײה רזשענעראל
 אין ארבײטער די גיט אויב סטרײק דזשענעראל א םון צרות אלע לײדען געדארפט

 האט דאך און ?רבגות שװערסטע די ברענגעז צו נערוםען מען האט זײ ? שעפער די
 זײ צי רעםערענדום א אין זאנען צו זאגאר געלעוענהײט קײן געגעכען ̂נים זײ מען

 אמת׳ז דער אין איז סטרײק דער ניט. צי םײט אזא אין ארײנטרעטען װילען
 ארדער דעם גענומען האבען װעלכע בעאטטע, הײםעלע א םון געװארען ערקלערט

 מיטינג א פון געװארעז גוטגעהײסעז איז עס פארטײ. קאמוניסטישער דער םון
 פיהרערשאםט. ליגקער דער םון ב&הערשט געװען איז װעלכער שאפ־טשרלײט, םון
 לעבענס־ דיזער אין געהאט ניט דעה שום קײן האבעז פעפבערס מאסע גרויסע די

םראגע. װיכטיגער
 נאבאנאנד מאל םילע טיר האבען געװאדען גערופען איז סטרײק דער אײדער

 קלאוק־ די ארײנצואװארפע; ניט באארד דזשאינט םון פיהרער די אויםגעפאדערט
 ניט טרייד, אין אסאסיאײשאנס אלע גענען םײט אלנעמײנעם אן אין מאכער

 קאמישאנ׳ם דער פון גרונט דעם אױף סעטלפענט א צו ?ופען פריהער פרואװעגדיג
 אישום װיכטיגע מעהרסטע רי אויף אז אנגעװיזען זײ האבען מיר רעקאפענדאציע.

 קריגען געקענט האט פען אז אז װארט, לעצטעז דעם געזאגט ניט קאפישאן די האט
 םיט װײגיגםסענם אם אגריםענט, צוםדידעגשטעלעגדען א פארהאגדלוגגען דורך
 אונז װאלט דאם פאנופעקטשורערס. אינסײד די #טרײד םון גרופע װיכטיגער אײן

 א פיהרען און כחות אונזערע אלע אנשטרענגעז אויוי געלעגענהײט א געגעבען
 םאקט, דעם אונטערגעשטראכען האבען מיר דזשאבערס. די געגען האמח זיגרײכען

 קאנטראקטיננ. און דזשאבינג פון סיסטעם די איז פראבלעם װיכטיגסטע אונזער אז
 םאראנט־ די ארויםצװינגען אלץ םון םריהער מוז געזאגט, םיר האבעז ױניאה די

 קאנטראק־ די איז ארבײטס־באדינגוננען די םאר דזשאבערס די אױף װארטליכהײט
 װאס שעפער קלײנע םון מגםה דער צו סםאם א געמאכט װאלט דאס שעפער. טינג

 האט קאםישאן די טרײד. אין םטאנדארדס און באדינגוגגע; אלע אוה םרעסען
 און דזשאבינג םון סיסטעם די נעגען באשולדיגונגס*אקט שטארהען א ארויםגעבראכט
 ׳דאס קאנםראקטארם. אװ ליפיטײשאן רעקאפענדירט האט זי און קאנמראקטינג

 צו וואפען אויסנעצײכענטען אן גענעבען ױניאן דער האט נעװיזען, מיר האבעז
מײנוננ. עםענטליכער גאנצער דער םון שטיצע דער מים דזשאבערס די באקעםםען
 אלע אימארירט האט ױניאן דער םון פיהרערשאםט קאמוניסטישע די אבער

 סאםע דער פאענער. פראסטישע און פארשלאגעז אונזערע אלע װארנוננען, אונזערע
 אונמםארצײליכער און ?ינדערשער א נעײען איז סטרײק דעם אין שריט ערשטער
מיסטײק.

 פאנױ אינסײד די געגען ניט זײנען סיאוקפאכער די פון קלאגען הויפט די
 איז ארבײטעך די םאר געםאהר גרעסטע די ד;דזשאבערס. גענען נאר פעקסשורערס,

 זאלט1 עס און טרײד גאנצעז דעם דעפאראליזירט עס װײל סיסטעם, דזשאבינג די
 שעפער אינסײד די םװעט־שאפ־באדינגונגעז. שוידערליכע די צוריקברענגען בײם

 און װײדזשעס אין סײ שעפער, ?אנםראקטינג די װי בעסער שיעור א אהן זײנען
 ארבײטס״ אלגעמיין אין און פאראנטװארטליכסײט אין סײ און ארבײט, אין סײ

 סטרײק םונ׳ם םיהרער ניט-דורכנעטראכטע די וזאבען םונרעסטװעגען באדינגונגען.
 די געגען הױפטזעכליך געװארען געםיהרט איז סאפף אז.דער געפעגעדזשט, אזוי

 םון קאמ\* דעם אן םארגעסען םאקטיש האט םען און מאנוםעקטשורערס אינסײד
 צוריהצױ צײט קײן דזשאבערס די גענעבען ניט זאגאר האבען זײ דזשאבערס. די

 געװאלט האבען זײ האמישאן. נאװערנאר׳׳ס דעם םון רעקאםענדאציעם די װײזעץ
 ערשטע רי געװען איו ױניאן די אז וױסען, זאל װעלט גאנצע די אז אנרערש, ניט

 האבען מאנוםעקטשורערס אינסײד די רעהאמענדאציעס. דיזע צוריקצואװײזען
 סאמ(* נאנצער דער אז אויסגעקוםען איז עס און רעקאמענדאציעס די אנגענומען

 געקענט האבען דזשאבערס די מאנוםעקטשורערס. די געגען געװענדעט װערט
 ױניאן די געשיכטע. גאנצער דער םון זיך אויסלאכען און זיך צוריסצוציהען אםארדען

 ארבײט אונאננענעהמע די םארשםארט זײ האט זי געםעאיגקײט. די געטאן זײ האט
 עםענטליכער דער םון אוינען די אין שולד נאנצע די גענומען זיך אױױ האט און

 האט טאג היעטמען ביז קאמישאן. דער םון םארשלאג דעם צוריקװײזען םאר מײנוננ
 דער װעגען שטעלוגג אםיציעלע קײן נענומען ניט אסאםיאײשאז תשאבערם די נאך

דעקאמענדאציעס. קאמישאנ׳ם
 ליםיטײשאן געװען זײנען דזשאבערס די צו באצוג איז הויפט״םאדערונגען די

 האבען סטרײק םוג׳ם םיהרער קלוגע די ארבײט. פון גאראנטי א און קאנטראקטארס אװ
v די מאנעװרירט אזוי it f, נעװארען םארװארםעז םאקטיש זײנען םאדערוננען דיזע אז 
 זײנען זײ דזשאבערס. די טיט םארהאנדלען געפרואװט זאגאר האט מען איידער נאך

 שטונדען װײדזשעם, םראנעז'װי אזעלכע מיט סטרײס גאגצעז דעם אין ביזי געװעז
 די מיט מעהר טאן צו זזאבען װאס זאכען, אזעלכע אלץ — ריארגאניוײשאן און

דזשאבערס. די מיט וױ מאנוםעסטשורערס אינסײד
 דעם אין םיוזרער לינקע די האבען םטרייס דעם ארגאניזירט חאבען זײ ווען

זײערע צו שטעלעס װיכטיגע און דזשאבם געבען צו געצעגענוזייט א בצויז געזעחן

 קאמודסטישע די צוםריחנן שטעאען מיר װי לאנג
״! םארטײ

 עגןזעסױ דזשענעראצ חנר וױ נאכדעם איצם, און
 דיהטא־ מאמוניסםישע רי אנגעסצאנט חאט באארד ׳טיװ

 װאם ̂בצאנדערס״ אצע די **ר סטרײ® דעם םון טארס
דער איבער עס באײבט נעםאכס, האב̂ע זײ

 יױ אינםעתעשאנאצ אונזצו ®ח םעםבער־שי® גרויסער
n צו ניאן  p i אורטײצ. דעם וורויסגעכען און דזשוזײ 

V* םאר בצײבט n אונזצרצ פון םױזענמער צעחנדלימנר 
 יאחרצן צצחנדציגצר םאר חאבען וחנצכצ כױמגציחגר,

*fia o m געליטעז tm יי אױפצובויע גצנצומעט

 — אינטעחנםען, וײעחנ דינען זאצ װאם ארגאניזאציע
 ױניאן די ארויסצוראטעווען ?ײ םאר איצט עס בצײבט

טראציע, איצטיגער דער םון חענט די מון  װעצ״ אדמינ̂י
 קאםוניסטישער דער םון עק אן וױ מעחר ניט איז כע

■ארטיי.
 ארויסנעגעבמן וחנט אורטײצ דער אט זוען און

 דער םון מיטגצידער מאםע גרױסער דער םון ווערען
 איז, דאם tm אורטייצ, *ײ\ בצויז זיק עס וחנט ױגיאן,

 •עסט, קאםוניסטישער דער םון װניאן די צו.באפרייען
 ױגיאן. די רואינירט האט װאס ®יחרערשאפט דער פון
tm באארד עקזעקוטױו דזשזננפראצ דעם פון ותרמער די 

:®אצנט וױ אױ^נדדייןט עס ןתדט

 םון הלאוסםאכער די םאר אויםגאבע גרויםע ״די
 דער םון באםרײען צו זיך איז טאג צו הײנט יארס נױ

 םיוזרער״ רואיגירענדער און אוםםאראנטװארםליכער
 אי| מאכט גאנצער זײער סאנצענטרירען צו און שאםט

 די אױםצובויען צוריס אנשטרעננוננ דער אין ענערגיק
 א אונטער באדען םעםטען און געזונטען א אױוי יוגיאז
 אזוינע אונטער נאר פיהרערשאפט. עחרציכער גוטער,

 איהר צו צוריס סוכמן ױניאז די װעט אוטשטענדען
 וואם םענער און םרייען די ארבײטער, די און מאכט

 וױרסצי• דעם האבעז קענען װעאען טרײד, אין ארבייטעז
 געשאםמ! איז ױניאן די וחןלכען םאר בעגעפיט כמז

.נעו^חנן״• .
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ױד»| דער ®ון מענשצן עויפאהרענע אצע באזײטיגט האבען ז״ אנחעגגער.
 גאכ®**״ זײערע פון אוסערפאחרענסטע און גריגסטע די אנגעשםעלט חאבען זײ אוז
 און שנצ אין געפצחלט זײ חאט עס װאס דאס ■אזיציעס. וױכםיגסטע די צו גאר
 געספענדט חאבען ױי װאס דעם, מיט גוטמאכען געטרייט זיי חאבען ערפאחרונג אין

 פון װאכען 20 די פון פארלױף אין טעראר. און באאוי מיט און װאסער וױ געלט
 מודא א אנצואװארפען מיםעל שענדליכען יעדען אױסגענוצט זיי תאבצן סטד״ק

 גע• חאנצן ווצלכצ ארבײםער, נתטיגע די אױןי אח האלס די איז סטרײקערס די אױױ
 סעטאחנן. און חאגדיונגען זײערע װעגען סריכדק ®יז וואוים א אױסצודויקען װאגט
 געגנעד װעלכען אימצנד פאר אונמעגליו געטאכט עס זיי האבען םיטיננען די אױף
 גז־ פארשריצן זײנעז מענשען מיינונג. זײן אויםצודריסעז פיחרערשאםט זײער סון

 םטר״קעוס די נעגען חאצס די געפיקצט חאבעז וועלכע אנהענגער, זײצדע םון װארען
דזשאבערס. די מאר סקצב״ארבײט געםאכט האט םען וואו שעפער, די גיס און

 אין זעהן מען \vp םיחרערשאפט אוגפארצייחציכער זײצר םיז סעםפעצ א נאך
 דז׳&ד אין שעפעד. אײנצעאנע מיט סעטעצםענםס געםאכט האבען זײ װי אופז דעם

 די נעגעז איצטיגער חנר וױ סטרײק אזא אין באזונדערס און סטריישס, נעראצ
 יעדער ערנסטע, אן זעחר סעטצאמצנםס אײנצעאנע פון םראגע די איז דדפאבערס,

 געשלאסען. װערט ער אײדער װערען געמאסטען און געוואוינען םוז סעטעאסענם
 ססרײק דיזעז אין געסעטצאט מ׳חאט װאס שעפער, אײנצעאנע צאהא גרױסע די אבער

 אחן געסעטעאט ם׳וזאט און באטראכט ריכטיג ניט םראגע די ם׳האט אז באוױיזט,
 אײנ־ םיט סעטאעז ביים םארזיכטיג זעזזר זײן דארןי םען םאס. א אהן און ודמבון א

 סטדיײ צו ווערען געשיקט ניט וועט ארבײט די אז זיכער זײן צו כדי עעפער, צעאגע
 זײנעז שעפער צאהא גרויסע א אז אויסגעפונען, האבען מיר אבער פירםעט. קענדע

 סטרײק דעם בעפאד אז געװאוסט האט מען װאס טראצדעם געװארען״ געסעטעאס
 מאנופעקטיעורערס. אינסײד און דזיטאבעדס פאר ארבײט סך א נעמאכט זײ האבעז

 גאנ־ איז נאטעז מיאוס׳ן א געהאט האכזןן װעאכע ?זעפער, כיט געסעטעאט האט םען
ױניאךשעפער. אעכטע85׳ אאם טרײד צעז

נע־ איז סעטעאמענטס סיט פרײהײט אונערהערטער דיזער םון רעזואטאט חןר
 אר־ טויזענט 32 זײנעז געװארען, גערופען איז סטרײק דער װען םאאנט: װי װען

 אויט־ און אינסײד די אז םאקם, באסאנםעד א איז עס קאפף. אין ארונטער בײטער
 אר״ שױזענד נייז ארום באשעפטינען קאונסיא אינדאסטריעא דעם םון שעפער סײד

 פופצעהן ארום באיפעםטיתז אסאסיאײמאן דער םון דז׳טאבערס די און בײנמר,
 צוריקגע־ װאאט מען װען ארבײםער. טויזעגד 24 צוזאםעז — ארבײםער םויזענד

 םאר׳ן וױרקאיך ארבײטען זײ אז געכױינט, עס וואאט ארבײטער. טױזענד נײן ̂מיקט
 מען אז יאך, איז םאקט דער אבער באסעס. סםרײקענדע די פאר נים און מרײד
 אאע װי סאארער באװײזט דאם און אדבײטער, טויזענד 16 גאנצע צוריהנעשיקט האט
 מען וועמען נענעז םירםעס םאר ארבײט געמאכט האבען ^עםער זײערע אז רײד
 16 דען האבען ארבײם אנדער אן םאר װאם סטרייק. דעם געפיהרט כאוםר׳שט האם

שעפער? געסעטעאטע אין םאן געקעגט קאאוהמאכער טויזענד
סםרײק• םולם זײ האבען סטרײס, םונ׳ט םיהרעחטאםט שעגדאיכער דיזער דורך

 און ?אאוקםאכער. סםריײזענדע די נעגען סקעבעדײ פון פעאד א געםאכט געגענד
 ״םיסטײקס״, אונגעהויערע זײערע און אונםעהיגקײט זײער םארדעקען צו אום דאך,

 אױףםענמעז״ םעשים אײגענע זײערע פאר מואד די װארםען צו םיהרער דיזע װאגען
 אנגעאעגענדדיס. נאנצער חןר סיט טאן צו געהאם נים זאך עום קײן האבעז װעצכע

 קאאוקפאכער םיאאדעאםיער די אז איארם, א געםאכמ זײ האבען בײשפיא, צום אט
 קאאו? דער אז וױיסעז אאע כאטש סטרײקערס, יארקער נױ די אויןי געסהעבם חאבען
 דדשאינט פיאאדעאםיער דער אז און קאיינער, א זעתר איז םיאאדעאםיע אין םרײד

 םאר סקעב־ארבײט מאכעז אאזען צו גיט װעאט דער אין אאץ נעטאן האם באארד
 זײ םאראוימחגז אופן זצאבען דעם אויף םאנופעקטמורערסנ יארשער גױ סמרײקענדע

 אױם׳ן זיך אעגט עס סקעבס. זײ רופעז זײ און מטעדט, אנדעחנ םון קצאוקמאכער די
 דעם םון רעזואטאט אאס געװאונעז עטװאם האבען מארסעטס קאענערע די אז «נא,

 האבען װאס קאסטאםערס אז םאחפטענדאירז איז עס װײא #יארה נױ אין סטרײה
 טײא א קריגען •רובירם האבען םירםעס, יאחןער נױ מיט געהאגדעאט געוועהנציר

סםרײקענדע און געסטרײקט. ניט האט מען װאו םארסעטס, איז ארגײמ זיתר פון

 םח םעחרסטע די ווען צײט דער אין
 צו אזוי וױ נעאאכענהײםעז זוכען אונז

 עטונ־ •אר א פארברענגען :צײט פםר׳ז
m, אײ אדער אוחגנס, אן דער׳הרג׳ענצן 

 זיר נעפיגעז — וואמגז •אר א נערקוםעז
 ױי םח דעם זיך בחנכצן וואס געאערםע

 זײ בײ צײט. שפארען מאכען צו אונז
 אז פעהאט, אונז וואס אאץ אז אויס קוםם

 גויטיגען םיר וואס אין ןאך אײנצינע די
 גע־ גאר םיר װאאםען צײט. איז דך,
 טט אידל עוין װאאט צײט, נעגוג האס

 גע־ ניט גאר מוין אוגז װאאם ;געווען
םעהאם...
קאעזז־ אוז טראכטען און זײ זיצען

 א עפעס אויסצוגעםינען אזױ וױ רעז
̂זאאען װעאכען דורך מיטעא  קאנעז םיר

 נאך אדער םיגוט, עםאיכע גאך מ«ארעז
 םאר־ ערפונדעז װערען מםוגדען. •אר א

 דױױיסעס/ סײוױננ ״םאים מידעגא
 אויט און צײמ. טיארען צו וױ םיםאען

m w סען וױ t #נעאט/ איז צײט 
 אוגו פון אייגציגער חח־ער ״יק וואצט

 ביםעא חיבט א פארסאנעז גצדארפט
 םיר צײט וױפיא קאיעיגקייט, א

prifBr ! ̂פטאט  אדער צוםום, געחן אנ
ם פאדירען  םאײ םערד־און-װאנאן, א סי

 מאסע אחנר מנעא־זװג, א םים םיר חאז
 אנמםאם ;עראפאאז *\ סים יומ

$rm m t פאאר דרײסיג צי 
 אז םיט אתיזי םיר טאיחצן י_מ _ . _

i m M i, אין אווי און prtr קעחר 
 אוםעםזם אעבען. אוגזער אין מו*ך אץ

וױ טיסלען נעוואחמ ונ<ז0ווױסנ זייגעז
4fQ w m f  it
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 אוים׳םענה׳ך ׳שםעלען זיך ניס צייט סיין
א״ך. מען ענטםערט —

 אונזערע האלטען נעזאנט, װי איז,
 װיי־ אזוי װי נדטלען זוכען אין נעלערטע

 װי איצט, און ציים. שיצרזן צו טער
 דעם שױן םיר האבעז אויס, זעהם «ם

 םיר וואם צײט די און םיטעל. ריכטיגען
 אונעשוארט, האבען ניכען 1אי װעלען
 א װי זױנצינער ניט באטרעםען װעט

̂ון י«הר. א דאלאר בילי
 אויםנעפונעז האט מיםעל נייעם רעם

̂ד  חאו־ םון דואי, גאדםרעי ■ראפץם
 ער האט םיטעל דעם תאלעדזש. װארד

 ש«ראך ,עננלישע דעם פאר םארנעלײנט
 אין םארנעקומגן איז װאם קאנגרעם״

 באשטעהם םיטעל דער םילאדעלםיא.
 שפראך עננלישע די םאכען צורעכט אין

 שרײנען, דארםען ניט זאל םען אז אזױ,
 אײ ווערטער םיל אזוי רײדען און לעזען

אויםנע־ ה«ומ דואי ifOMirui כערינע.

מז *ו ןחנירמ צװייוןל my ח*נ«ן •יר«ס יארקער גױ ו •”ײי* ייײיי טי י ן י  י
»jn n ,וואיןרשײגליו סארקמסס firapn יז אויו «יי>• ifip ifi m ריי f י¥• ו t 

חי«י׳ חני 1ײי אריײו נעיז׳וג• חאנ«ן זײ האס ארניי• ניס«< די גאטש קראגען״  י
a ;יס סאל ת״ן פאר חןט w n זיין turn ו* on  m ’t^ n fo n יארש׳ור גױ 

jn« רי אין לאסאלס אונזןדצ װ«ן נאך, נאזונדעדס ססר״ק, n•׳•ימי 
*m w\ *אױו m ,האנ«ן זײ *ון זואךmm אי) אלץ in •ומל w ו* pw ihn

_______ , ארנײ®, סס׳ןנ קיין
י «י if3wow)p די \mm מאמן זײ וואס אלזן, קל«נ«, גאנ̂צ רי י י י ג  י

im אנזינאליו חאמז זיי אז שסעדט,  oappemצ״אמןן. פאלט יאדק, נױ ןן of 
 ססרייפ״ די אז אמפל נאף נאװייזט of און ׳הלאנ< פארפיחרערישן א חרכאויס איז

in 1סיחרע p n t שויד די װאדםעו חרך אממחימײט אײנענע זייער פארדעקןן 
ת, אױוי n די אין ארנײנמר די חאנען׳ אסת׳ן m אין «וז n w סאחןעםם m• 

m ח*מו זײ און לייט, ױניאן נעםרייע וױ האג^ט m 1אי אי׳י m ווזלט w 
°א אטיימ׳ סאראלא סיא און נעלט מיס סטדײמרס יארקער נױ וי זמאסןן 1י י
._____ סםרייק. on געוױנען

 גאװאחנו אױסנאקצספט זײנען קאאוקמאכער די םון סטדײשס םריחערדימ אאע
 די גאוואונעז נױר חאנאן טאא אאצ סעטאחנן. גוטע סיט און אורזאכען גוםצ פאר

 ארױסקוטצן גאחאאםען אוגו חאט דאס און ז״ט, אוגזצד אױף םײנונג עפעגסאיכע
̂כער דצר מיט רעממצן ױך מצן מוז צ״טזןן חײנטמע זיגער. די  סיינוננ עםצנטא

 גור מיר חאבעז סטרײק אצצטען חום אין סטד״ש. גרױסען א אין סימפאטיע און
 סײניננ״ עפצנטאיכער דאר םון טגאח אח ונגoטיr םײנדאיכע די באנעגעגען צו האט

 אאגעסײגצם בײם און ■תסע אאגאמײנער דעד איז זעחן נעקעגט ov האט טען וױ
דקם םון רעזואטאט אונגאיסאיכעז דעם צו בײגעשטײערט אױך האם דאס עואם.

סטרײק.
 זיך חאט םיהרעחפאםט די אײדער מאנאטעז דרײ נאנצע גענומען זזאט עס

 דארוי מען אז און זיך, םיר און אן צװעס ?ײן ניט איז סטד״ק דער אז ארוכמעזעהן,
סעטעאסענט. א כרענגעז צו טאז אנהױבען עפעס

 םון כעאטטע די חאנען סטרײח חארצרײסענדען גאנצעז דעם םון םאראויןי איז
 וואס עטװאט, געזאגט ניט עפענטאיכקײט דער אין קײנמאא אינטערגעמאנאא דער
^ #סטרײק דעם םון םיהרער די עטארען זאא א  האנעז םיטינגס עקזעקוםיװ אויןי כ
״ אינטערגעטאנאא די םעחאערען. און מיסטייקס זײערע אנגזןװיזעז שטענדיג זיי  מ

 אין קאאוקמאכער די צוױ׳טען קריגערײען וחןאכע אירגענד אז געםיהאט, האבען אמטע
אן װאאט סטרײק סיטען  םיםגעארבײט זײ חאבען דערסאר אאנע, די געטאבט ערגער נ

 זײ האט מען װי פיא אזוי אויןי איבעתעבען און נעטרײ סטריײדפיהרער די סיט
 ױן סיסטצם א אוײינבחנגגען ירובירט ךײ חאבעז מאא םיאע ארבייטעז. געאאזט נאר

 ארויס־ געװען איז ארבײם זײער אבער סטרייא, דעם פון םיהרונג דער אין ארדנונג
 פון געװאחנז צוריתגמװארפעז איסער זײנעז ווארנונג און ראםה זײער נעדוארםען.

 שאסױ דער פון ארדערס איהרע נעקראגען האט װעאכע פיהרעחשאפט, אינסער דער
•ארטײ. גיסטימער

 פאא• װי כמעט חאט ױניאן קאאוסמאכעד דער פיז םיהחגחטאפט • איגקע די
 אק סאאוקמאסנר די םון אויםגאבע נרויסע די אתאגיזאציע. די חאינירט טטענדיג

 תאינירענ- און אוגםעראנטװארטאיכער דער םון ווערען צו ■טור איצט איז יארק נױ
 ארביײ די אוי\י פאאגען קאמוגיסטיטע די אננעמיתט חאט וחןאכע ,ספאפהרעחפי דער
 וױחגר ענערגיע גאנצצ זײער און כחות זײערע אאע אנשסרענגען םוזעז זײ םעה

 םיהרעחעאםם, ארענטאיכער און א.םעראנטװארטאיכער אוגםער ױניאן די אויפצובויען
 אײניפטעאעז תענעז װידער זאא און כחות איהרע צו קוכמז װידער זאא ױניאן די כדי
 ארבײםעז װאס םרױען און סענער די םון כענעםיט דעם םאר ארבײטעז אוז זיו־

טרײד. בײם
ל א ר ע נ ע װו נ ט קו ע קז ד, ע ר א א י. װ. ג. ל. m ב

פרעזירענט. זיגםאן, טמרים
םעידםרעזשורער. באראף, אכרהם

 אוצר אן םארשװענדען םיר אז רעכענם
 די לעזעז און שרײבען אויף צײם סיט

 םאר־ א איז ד*ם און װערםער, איבעריגע
 א װי וױנצינער גיט םוז אונז פאר לוםם

יאהר. 8 דאלאר ניליאן
 רע״ צו ניט סײנט דואי פראפעםאר

 אוים־ דאם ,ספעלינג״ די םארםירעז
 ײי שפראך, עננלישער דער םח ליינען,

 זייז אגיםירט. לאננ םון שויז װערם עם
 א באשאםען ז*ל מען אז איז, םיםעל
 דער אותױת. נײע םי. ני אײ נײעם
 בא־ זאל סי בי איי עננלישער נייער

 אנ* אותױת פערצינ און צװײ פון שטעהן
 צװאנצינ. און זעקם איצטינע די שט*ם
 םאר םיםנאל מין א זייז זאל אות יעדער

 נאנ־י א אגשטאט או אזוי װארם, גאנץ א
 לייע־ אדער שרײבען, םעז וועם װארט

 אונז וועט דאם און אות, אײן נלויז נען,
ציים. םים װעלם א איינשפ^רען

װיגצי־ דארםען סען וועם ערשטענם
 םי* ®דער ברױועל, נאנץ א שרײבעז. נער

 םעהר װעט ארםיקעל, גאנץ א לייכט
 דריי, אדער צװיי, װי םארנעמעז נים

 בײם צײט שפאחגז םיר װעלען שורות.
 זאנט װי און לייענען. בײם אוז שרײבעז

נעלט. איז צייט םען:
שפאחד דירעסםע דאם סוםט איצט

SIjrwn איחר ora.
צייט איח  ran ran.

י « S' אסנײסארסער i• ; ־ *ף - ״•
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 ®•יגען, געזהןן מנאה n זאל
 — געטאחר, םים זיך ברידערן

 . געטמען, װעג ט וועלם די והןט ם
!«ער אץ נעלײםערטע א

 ,Bojnuon* װייד ווערם ים דער — ם׳םרעסם
 :באחעלס נײ אלץ ווערם נאכדעם
 אויסגעסורעםט כאאס און ם׳ווערם

it p כדם ®ול n דחןלם... נײע

̂ט,  סען אז :טאקע געלט מזומן אין ני
 זע״ די וחגאעז שרײבעז װינציג אזוי װעט
 וועט אויםצוזעצען, װינציג האכען צער
 דרוק• טאנעז םיאיאנען ?ןפארען מען

 אז זיין, װעט רעזואםאט דער פאפיר.
 ניכער אח זשורנאאעז, צײםוננעז, אאע

 אזוי קאענער. אין אײכטעי זײן דחגאען
 באשעפ• איז װאס אײנצינער יעדער אז

 פראםע־ דרױ» איז שרײב ז״י ארום םיגט
 אעזער די און צײם, ^פארען װעט סיעס

 נײער דער םון פראםימירען אויך װעאעז
ערםיגדונג.

 י׳מועח נײע די אז זיך, םאחפטעהט
 קוממנדיגען דעם םאר קומען עחעט װעט
 געבעך, װעט, דור אונזער װײא ;דור

 פרײע גאנצע זייז םאחשװענדען מוזען
 נייעם דעם אויסאערנען זיך אויױ צייט
 דער־ סי״. בי אײ״ נײעם דעם בית, אאןי
 אײגישאאך אונזעחג וועאען אבער םאר
 סך א זזאבען וועאעז זײ :גאיקאיבע זײן

צײט.
 םאר• ̂אבער חאט דואי יראפעסאר

 אונ• וועאעז װאט דערצעחאעז אונז געסען
 פרײער זייער םים םאן אײגיקאעך זערע
 *ױן ער חאט אױס, מײזם דאם, צײם.

 פדאםעסא• צותוגםטיגע די פאר געאאזט
 חײנםיגמ א ווען םארזארגען. צ< רען

 דורכצר אווענט גאנצען א נעםט מענש
 חנר סים דאד וועם צײטונג זײן אײעגען

 ניט ססתסא, נעםעז, מעםאדע גייער
 וחנט snrt וואס שםונחנ. א װי מעעהר

 ץ ציים איכערינער דער םים סאן םמן
ra די דאד וועלען mדאר־ שםעגדיג ן 

מז און וארנען, פען a און ותמו זו re 
וײאר חטי׳חת׳אמנז צו אזוי וױ ל«ז,
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 *M די tit פימא) זטל דזאי פראםעסאר
 פארבחננ־ םיר וחנלעז זױים גזךפפארםע
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רעדענ• ארטיקעא, פױערמגען » אין
 און קענאן דזמאו״ ^אגקעא װאגען ױג
 אר• חןר געגמן קאגגרעס אין ?אסוי דין

 אויסגעהוםען כדר איז באוחןגונג, נײטער
 •אייטי^ע אגדער אן חנרמאזזנען צו

 אר- דער מיט ׳מײכות אין יעחענאיכהײט
סאארק, טמעם• — נאװעגונג נײטער

 (מטענדיגער מאנגחנס םון ״סייקער״ דער
^ א טיט םארזיןמנדער)  דעםאקראטי

 כע־ ?ענאןתפאכע, דער נאו מעחרחײט
 אין ״ספיקער״ דער אאס נאװאוסט, סער

 םון יאתרען עחפטע די דורך קאנגרעס
 אדטיגיסטראציע, װיאסאנ׳ס פרעוירענט

 אכער טען דארוי קאארק טיעעפי• װעגען
 איצט און ברײטער. רעהרער, שרײבען

 מ׳האט צײטמעסיג. זײן טאקע עס װעט
 סאנומעגט א געשטעאט אעצטענס איהט

 טעג־ די מיזורי. אין — סטײט זײן אין
 בא־ געחאט דערפאר האט •רעסע איכע

 פאאיטישער זײן םון עצונגען1אפ״ גײטע
 ״אע- א אאזא איז ער יעבען. ביים ואאע

 טוים שוין איז ער כאטיש פראגע׳/ בעדיגע
יאוזרעז. צאהי א

 די האט אפיפעצוננען איהדע אין
 איהם װעגען געברויכט פרעסע טעגאיכע

 ״אגקעא װעגעז װי םראזע עהגדיכע אן
 האט טויט זײן ״םיט — קענאן דדשאו״

 אײגענארטיגער אן אםגעטיאסעז זיר
״ע קאפיטעי  די םון גע״טיכטע פאריט̂י

 אפיאו איז דאס יטטאטען״. םאראײניגטע
יע־ נאו צײטוגגס־םראזע נעװעהגייכע די

 איז עס טוער. ■אאיטישען װיכטיגען דען
 גאר־ זאגט און סך א זאגט װאס פראזע א

 םון סעטאדע די ?ןוין איו אזוי נישט.
 איגע־ האט זי פרעסע. טעגאיכער דער

 פא<יםישע פון אוױת םאר םראזעז מײנע
 האט זי װי אזוי פונקט םערזענאיכקײטען

 פאסירוננ יעדער םאד םראזען אאגעםײנע
 אויםמערה־ דער גענעגשטאנד. יעדען און

 אזעאכע איבער ׳שםײכעאט <עזעי זאמער
 אונגע־ אן טאקע ואך איז עס פדאזען.

נו־ דאס מען קען אזױ װי װעחנאיכקײט.
 םאר סאי םראזעאיאגיע ר<זעאבע צען

 םאר סאי און קענאן דזיטאו״ ״אנקעא
 בײדע דאך זײנען זײ קיארק? טשעםפ

 פערזענ־ םארשײדענארטיגע גאנץ נעװען
 גראד אז יטיינט, מיר אבער !איכקײטען

 םראזע אאגעםײנע די זיך האט מא< דאס
 און — בײדען םאר צוגעפאסט ריכטיג
 געײען זיינען זײ װײר דערםאר טאסע
 פערזענאיכקיײ םאר״צײדעגארטיגע גאנ״ז
טען.

 פון טויט םיט׳ן אז אסת, איז עס
/>  םאר־ זיך האט קענאן זטאױ״ . ״א̂נ
 פא־ קאםיטעא אײגענארטיגער אן ענדיגט
 פונקט איז עם און ; געשיכטע איטײטע

 ט״פעמס םון טוים פיט׳ן אפת אזוי
קיארק.

 אנדער אן םארגעשטעאט האט יעדער
 יזע״ דזשאו״״ ״אנקעא :אםעריקא סאדט

רעאקציאנע־ די ענג־הארצינע, די — נאן
 די ברײטע, די — קיארק טיטעטפ ;רע

פראגרעסיװע. די םרײע,
 אזוי און זינען, אאגעםײנעם אין אזוי

באװעגונג. ארבײטער דער צו שײכות אין
 אין געטאן באיס א ?ןוין האבען מיר
 רעקארד. ארבײטער־םײנדאיכען קענאנ׳ס

 טעעפפ איז טאן סוס א איצט װעאען מיר
ארבײטער־םרײנדאיכסײט. קלארס׳ס

 אוים־ אן אמת׳ע, אן געװען איז עס
 פא־ א םון םרײנדשאםט די ניט ריכטיגע,
 און טובה, א וועמען טוט װאס איטישען,

ציא. אײגענעם אן זינען איז האט
 םרײנד־ װי מעהר נאד געװעז איז עס
 *םרײנ^אפט׳״ אויסדרוק דער עאםט.
 סיארק טשעםפ גיט. גאר אפשר דא פאסט
יו האט  א גאאט םאר געהאאטען ניט ז

 ״ארימע די צו בעידטובח םרײנדאיכען
 באציחומ א געהאט חאם ער ארבײטער״

 באװע־ ארבײטער ארנאניזירטער דער צו
 איז װאם עפעס, צו װי באציהונג א ;גונג

 סראכטעז איעענעם זײן םון אויסדרוק אן
 אר־ די בעטראכם חאט ער םיהלמן. און

 אפשר און כח, א םאר באווענונג בײטער
d םאר p צו כח וױרקאיכען אײנציגען 

 •ראגרעסױוער א אין אאגד דאס טרײבען
 א געייעז וױ אזוי איז ער און ;ריכטוננ

 ארבײםער דער םון םיחרער יאאיטיטער
גופא. באװעגונג
מאדנע. גאנץ סאינגען אפמר קעז דאס

 ״די פאר םאדגע נים גאר אבער איו עס
d געגוי זעחעז װעאכע p צו־ •אאימישעז 

 געזא-ט, רימױגאר אדער י זאםענמטעא
 פון תאבםסאאזיגקײט״ ״יאאיטימע די

.באותגונג. ארבײמער אנמלריאאנער דער
ד איז pjpp טא^סי יעדענפאים,  נ

 אױמריכפױמ אײנציגע n ®ון וחנן
 באוחד ארבייטאד חנר פאר אדוואהאםעז

 •אאײ אאטצ די ®ח צירמי ton אין גוגג
: •ארטייעז. טיאע

 כמנן׳ הען אזאאכען אאס ריכטיג «ון
v זעזון, איחם n איחם שם׳זלם םען ppgo

ram  r a p . ifraew.״
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p n w p גיײד o 'p ra  *up ,חורשאפס

 דער סי• אײנות אין נאמיצען (י^ליפי׳יע
באװעגוגג). ארבײטער

ל»נג ח. פון

 םארגע• זיד מיט קאארס טשעמ• חאט
 אין רעװאאוציע יאאיטימע טיז א ^טעאט

 םאראײגיגםע די םון ■אראאסענט דעם
 גע• װירקאיד דאן איז עס און מטאטען.

 רעװאאוציע. פאאיטישע מין א ײען
 םארגעאעגט קאארק ט׳שעםפ האט םריוזער

 װעא• דורך קאגגרעס, אין רעזאיוציע די
 חנ־ דער אױסגעדריקט זיר האט עס כער

 דער־ העחפאפם. קענאנ׳ס געגען ײאאט
 די םון סאי םיהרער א געװען ער איז םיט

 פרא־ אין קאנגרעסאײט דעמאקראטײעע
 די םון סאי און ״קענאניזם״, געגען טעסט

 גאכדעם ;אינסורגענטען רעסובאיסאנישע
 טעחרחײט דעמאקראטישע א ארײן איז
 םארנוטען האט ער און קאגגרעס, איז

 פראנ״ א געװען דאס איז .פאאץ סענאג׳ס
 געםאאע״ דער איבער אויפקום רעסיװער

רעאקציע. נער
 ארביײ דער פון אויפקום אן אױך און

באװעגונג. טער
 װיםיא אויף איאוסטראציע אן אלס
 םאדרעכעגט געװעז איז קלארה טיטעםפ

 אן ארם װעאט פאליטישער דער אין
 באװעגונג, ארבײטער דער םון אײגענער

 אי־ פאסיךונג, םאאנענדע די רינען קען
 אין גאמפערס סעמועא םון בערגעגעבע;

:אויטאביאגראפיע זײן
פרעזי• האט ,1913 םעבדואר, איז

 גאמפערם׳ז אײנגעלאדען טאםט דענט
 װיא ער — הויז װהײט אין חומען צו
 איז קאנגרעס דער טובה. א איהם פון

 דעםאקראטישעד, א געװען דאן שוין
 נאך איז אדםיניסטראציע די װעהרענד

 האט םאםט רעפוביױקאגישע. א געװען
 זײן םארענדיגעז בײם געהאי־טעז שוין

 האבען געװאלט האט ער און טערמין,
 ארבײטער־םרײנד• אן רעקארד זײן אויף

 סאנגרעס, אין דו־כגעםיהרם ביל כען%<
 סאנ־ אין איהם. םון נעהײסען גוט און

 ״װארסערס א געװען. דאן איז גרעס
 געבען צו ניט ביר״. קאמפענסײשאז

 סימ״ ערשײנעז צו געלעגענוזײט א איהם
 אינסערענשעז, ארבײטער צו פאטיש

 קאנ־ דער אז גערעכענט, טאסט האט
 אויף ביל דעם םארציחען װעט ג־־־עס

 ארויס זײן שוין װעט ער װען שפעסער,
 געװעג־ זיך ער האט הויז. װהײ־ט פון

 איהם זאל עד אז גאמפערס׳;, צו דעט
 גלייד זאל ביל דער אז װירסען, העלםען

 עס קע:ט ״איהר װערען. אננענוסעז
 גע־ טאםט םרעזידענט האט — פועצ׳ן״

 זיך ״װענדעט — גאםפערס׳ן צו רעדט
 אײערער, איז ער ;סקארס ״ספיסער״ צו
אײנםמס״... אײער אזנטער איז ער

נע־ גלאט געווען כיט איז עס און
 ער װען טאפט, פרעזידעגט םון רעדט
 װעגען אויסגעדריקט אזוי זיך האט

 אײ־ אן געװעז איז ער סלארק. כמעמפ
 און באװעגונג, ארבײטער דער םון גענער

 האט ״ספיקער״ אלס טערמין זײן אין
 דעם געהאט באװעגונג ארבײטער די

 ?אםיטע יעדער צו צוטריט צײכטסטען
 םארהער יעדען צו און קאגגרעם &יז

קאנגרעס. פון סאםיטע א םאר
אויטאביאגרא־ זיין אין גאםפערס,

 אײנצעלהײטעז סך א איבער גיט םיע,
דעם. װעגען
 אז אויס, איבערהויפט הוסט עס

 םאציטיש זײנען קלארה און גאמםערס
 קצארס חברים. םארסרויליכע גאנץ געװען
 טיףי פולם איבערגעבעז איהם םצעגט

 און קאנגרעס, םון. אעבעז איגערציכען
 עצות איהם פון זוכען םלעגט גאםפערס

 ארביײ פון ארויםטרעטוננען װעגעז
 פאציטישע צו באצוג אין באװעגונג טער

 אזא םאצ אינטימער גאגץ א פראגע׳ן.
 װאס אויםםארשונג, אן בײ געװען איז

 געסאכט האט קאנגרעס םון קאםיטע א
 אין כינעזער םון איםיגראציאן וועגען

 גאכד ים. פאסיםישען בײם שםאאטען די
 באשוצדײ א געמאכם דאן האט פערס
 ^גירומס־חניארם־ געװיסע אז גונג,

 װאצםען זײ וױ אזוי האנדצעז כמנטס
 אגעגטוחנן סטרייק״ב^כערישע געווען

d וועגען איז עס וואם אויסער p •נע 
 האבען אונםערזוכונג עםענטציכע ^ ליעו

 איײ אן געםאכט קאארק און גאםוערס
 םאצ צװײטער א אונטערזוכונ^ נצנא
 דעםאקראםי־ חןר בײ געוחגן איז אזא
w• ,גאמײ זײגען עס װאו קאנווענמאן 
 קאגדידא• גאציאנא?ע רי געווארען נירס
 גאם־ עיעקשאן. 1912 רער םאר סען

 קאגווענמאן רעד צו נצסומען איז «ערס
 פאדצרומעז, אדבײטער רײחצ » םים
 חנר אין *•יזננסם״ ווצמז .ואייז װאט

 מאםײ א פצאטפארם. דעסאקראםישצר
מא־• די חאט פאמחננאאז דער פח טצ

 גאמפערס׳ען צו האטיטע דער פון שציח
סאמיטע. דער צו גאטפערס׳ען פון און

 חאט קאנװענשאן תרזעצכער בײ
 •jn דער װערען געזאצט אויך קצארק

 פרעזי־ פאר קאגדידאט םאקראטימער
 םאר געחײסען דאן חאט עס און דענט,

m איז שצארה אז װעצט, גאנצער 
 םון שטיצע םוצער דער םיט קאגדידאט

כאװעגוגג. ארבײטאר דער
 דערצעהצט עראינערונגען זײגע אין

 גע־ געטאן אצץ איז עס װאס גאםפעךס
 מענ־ אנדערע פון און איחם םון װאחמ

 אז באװעגוגג ארבײטער דער פון שעז
 קאנ־ די סריגען װירקציך זאצ קצארס

 א געװען איז דעם ארום דידאטור.
 םארשירא״ האט כרײען ■אציטיס. סך
 םאר ארבײטען צו גאםיערס׳ען כען

 זײן םארראטען נאכבעם און סלארק׳ען,
 קײנ־ זיך װאצט קלארק םארשפרעכ/ןן.

 קאגדידאט א םאר ערקצעהרט ניט םאצ
 זײן געגעבען גיט װאצט כרײמן װען

 דער װען גאםפערס׳ען. צו פארשפרעכען
 צוזאםענגע־ האט קלארק׳ען םאר קאמיײן
 נעחראגען האט װיצסאן און כראכען,

 אר־ דער איז דאס איז נאםינײשאן, די
 געװארען באטראכט כאװעגונג בײטער

 גאמפערס םארצוסט. גרויסען א םאר
 אז אױטאביאגראםיע, זײן אין שרײבם

 גרויסע גאר געבראבט איהם האט דאס
 אאץ דאס יע^גםאאס, ערגעתיש.

 גע־ זיך האט םעז נאהענט <ױ װײזט
 באװענונג ארבײטער דער אין םיחצט

שלארק. טשעמפ צו
 סאציאליסטיש־ דער עואם, אונזער

 די געװיס געדענקט עואם, געשםיםטער
 אאס קאארק טשעםפ םון חבר׳שאפט
 אאנ־ םאיר צו קאנגרעס פון ״ספיקער״

 שאציאליסטישער אײגציגער דער ׳דאן
 אינטערעסאנטע יענע אין קאנגרעסמאן

 עס פאאיטיס. אםעריקאנער איז יאח^ן
 געחאא״ האט װאם הצארק, געװעז איז
 קאנ־ םון םראנט איז אאנדאנ׳ען טען

 סא־ דעם אין נעזעחן האט ער ג^ם.
 אויסגע־ קאנג^סמאן, ציאאיסטישען

 אימינראנטעז, אידישע די םון װעוזאם
 םאאקס־םאר־ א םון מוסטער א םאר

 קאנגרעס״ נעװעהנאיכער שטעחער.
 אין ״סצײדשטעדטעאדיג״ דאד איז מאן

 אין באויז האט ער באנריפען. זײנע
 שטאדם. זײן און דיסטריהט זײן זינען
 איז סאציאאיסט, דער אאנדאה םאיר
 עס און זועיצט־מענש, א געװען אבער

 ׳ברײטקײם זועאט־באנעוזם, א געװען איז
 געזוכט האט קאארק װאס אינטעאיגענץ,

קאנגרעסאײט. בײ
 הויפט־ דער געװען איז דאם אט און
 צוױשען אוגטערשידען די אין שטריך

 און קענאז, דזשאו״ ״אנקעא און קאארס׳ן
 גאנץ םאר געםאכט בײדען זײ האט װאס

וועאמעז. באזונ^רע
 פא־ נעװעז זײנעז םעטאדעז סענאן׳ס

 אםע־ — קיצארס׳ס אינטריגעס; איטישע
 זיך האט קענאן סעםםע. פאאיטישע נע

 קלארק ;ציניש פאאיטיס צו באצויגעז
 גע־ האט הענאן אי^אאיזם. »ז םיט —

 אונטער האנגרעסלײט האאמען צו זוכט
 חברים געזוכט האט קאארס סנאםעצ; זײן
 דאם איז נעװען און ארבייט. *זײן אין

 דעס געדינט האט קענאן וױיצ אזוי,
 און קאפיטאאיסס, אויםגעקומענעם

 אוים־ די דינען צו געזוכט חאט סאארס
באװעגונג. ארבײטער סוםענ^

 איצט איהם איז װאס מאנומענט,
 אין סטײט, זײן אין געווארען נעשטעאם

 הכבוד יראת אויך זיד ארום האט מיזווײ
באװעגונג• ארבײיטער דער םון

רעזאלוציע
 די םיז טשערלײם שא■ די סיר,

 םארזא־ שאפם, סאוגםיל אינדוסטריאל
 טײ טשערטאן שאפ לעצטען צום םעלט
 העדקװאטערם, םםרײס די אין םימ,

 רעם םרייטאנ לייםעאום, כאנהעםען
 די אן נעםען ,1926 נ«ווועםנער, סען19

:רעזאלוציע פאלנענדע
 הערצליכען אונזער אוים דרילעז סיר

 ברורצ־י טשערטאן, ח«יל אוניער צו ד«נק
 הא<- אונזער צו םפעציעל און סופער,

 צו אויר װי װיגדסאן, בר. םעהרעםאר,
in ̂ר  אונזעל םון קאסימע חאל נאנצ
 און ענעמישע גוסע, זײער פאר ח«וי

 צײט דער םאי ארבײש אינערםידלינע
םסרײס. םון

 נא• צו װינשענסווערט אויך איז «ס
wo־wn IfP סיינם¥ל חאבעז«נ®ר סיד 
 אי:* װי האםיטע האל או• נעזעחן ניס

 אוי(• סאל *לע נצואנן איז וועלמ זעיע,
on ס*ר ארבײס טאן צו נריים פלודז 

̂ם עם ותר יעחנז  נמװענ־ נאר ויך ח
w « •זיי

:vo'Ofp op 'firam
'תלעםפנער, ביזז״י, האםלעם,

גלזסאגג iw וודסאו

 פון ענטפערם
רעדאקציע

 #ײצד — ^5 צאקאצ זעצצער, א.
 •ײצי װעתן. ערייל• ניפ קאן *ניפע״

גן״ ניי W ״גערעכפיגקײפ״ די *ו
װערען. דרוק*
 װארוס ניפ װײסזגן מיר — וױיגמאן. ם.

 אזוי •ײר חא■ *ײד ױ ענ«*ער אונזער
 אזיערען •ון חאגען סיר גע«רא*ען. ׳•לעכט

 ל■9ב»* װיל« איר ®ז *אחימ^נען, בוױו «
 וול־ ?ײ* איר װאס *ו זאנן, אײערע ®אר

 גע״ אײר חןבן םיר און בןןרעכאיגט, ׳אמענדיג
 איחר און גי», ע« דארנעז םיר ןןז עגאןער®

̂קציעס, אגדערע אין אזיקען עס קאגפ  רעד
 און דערואר. לען9בעי אײד װע* טעז װאו
 םיר זעחען קוילענען״ אונז זאלמ איחר װען
 איחד «*ס דאס ני*. אלעכסמ קײן דעם אין

 %ויכאויס גי« זײנא איחר אז איצטער זןזגם
 אוין ז״גען סףיעקעל/ » אזיף כאאזמאנען

 װי אלזאא ?עג®, איחי װערמער. *גדערע גאר
 ״באלאנגען װײ*ער אויף עס, מארלמנגפ איחר

̂פו/ח״. ,״גערעכטיגקיי®׳ דער צו  איחר ם
 װי גו« אזוי איצמער וױלקאםען זײ»

 צוגע״ ח$« איחד װאס זאכען די ®ריחער.
 ®ארעוענםזליכ® צײ« דער םיט װעלען ׳איקפ

װערעז•
̂בען סיר זוי אזוי — .22 לאקאל ם. א•  ח

 9 ®ייערס געזעחן גי® ערגעץ אין ®ריחער
זיי* איחר אז אן, םיר נעטען געדרוקט, ליד
 ?tit ג»אגגער9 אן *אר און :גער,9£א: אן

̂פוימונג׳׳ אײער  אלעכ*. ני® גאר ״חערבסט־
 בלושיגע *ול די נימ, אםת דארם, זעחם םען

 9 בײ רויסװײזען9 זיד דארף 09ײ עזיע9•
 ?9 אזינדרוק, דעם בט9ם עס «אעט. ױגגען

 *טײ 9 ײי ״רבײ*9 ״קאי גיבער איז דאס
 און בװם ?צויאיען אאראלעל דער טומס־זאך.

 און דורכגע»ירט םיק9גל נץ9ג װערט סענאז
 ײאפ נק9געד ״עחנער 9 דא דארט איז עס
 עם יץ.9ח םענ*ליך אײן ניט אומרוחיגט9ב

 ײער9 װעז װערעז, עגטליכט1רע9® װעט
קומען. װעט רײחע

 לידער «עח:ע דרײ ״עוע9 — םרײדל
 װו• גע*רײ» באםת אונז חאט עס קוםען.9ב

 ®ון קינד 9 לס9 אייך. »יז חערעו צו דער
̂דעו־ דעם  רום9 איחר נדערמ9ײ ®אלק/ ״װ
 א»*ר עס איז ל9ם9 אין נד.9ל *י נד9ל *ון

 בער9 קװעם/9ב נים זיכער איז ס9ל בעסער.
 נדעײלעבען9ײ א איז •רטים סך 9 *יז

 ערגעץ װערט םען װען וױ גםער,9איגםערעס
 ■ון םעחר ויך ק»ן םען און צוגעײאקסען,

 לידער ײערע9 ®ח אײנע ריהרען. ניט ארט
 נוםער דעם אין קע9® רעןועגטליכט9ם װערט

 םיר ועטער.9 קוטען װעלען נדערע9 די און
 רעמענטליכען9פ קוטעכחנ אויך װעלען

 ס9ײ בריװעלע״ ר*יג9ח אבער קורץ ײעד9
 ״סור- 9 אײד ר9* זײן געװיס װעט דאס

 »ילו9 געװים עס חאם איחר װײל סרייז״.
 װיוסם איחר בער9 ט.9געד> ניט זינען אין
̂ריבען 9 ײען ד#ו/  «ו רײן9 &אל« רם9װ גע

 ער װערם ״רײן9 חעגם די אין ר9קם9רעד 9
 ס9וי טוט און דעם איבער לענאס9ב גאנצעד א

 ױלעכ־ צום אםאל גוםעז׳ גום ל9ם9 װילי עד
 און עס װי דער9 זיד׳ טאכט עס װי מען,

 װעט ״גערעבםיגק״ט״ די טערט.9ב אײגעם
̂ט רעגעלסעסיג «ײד  םיד װערען. ארויםגעאיי

 זוון נומערען לע9 די אויך ײר9 ״יקעז
 א£שר יע, מארלאנגט. איחר װעלכע סריוזער,

 צו יום1 טון געארואװם, אויר איחר לט9ײ
 װעגען נדענץ,9רעםי9ת 9 שיקען אונז ײט1

 יבײ•9 דער אין דארם זיד טום עס װאס דעם
 עס ■רואװט נקרײך.9»ר אין באװעגונג טער
 םיר דעם. י9® *ײם חאט איחר אויב טאן,

 איר נגען,9רל9® ני® זיר, יאזטעחט9» ײעלען׳
 אוטזיסם. ר9» צײט אייער אוגעבען זזןלם

דער£ון. דענקט איחר ס9װ ײיסען אונז זט9ל
גרוס. ר׳ז9» נק9י 9

 חאט עס — .2 צאסאצ גרינבערס יהושע
 ײר9 ט9ח םען ס9י חערען גו געפדעחם אונז

 9 יען9געײ זײט איחר ד*ם און נערקענט9
 ׳9א9 גינעז״9״ב דעם ^ין רסיטער9מיט

 ײעלען חאבעו׳ טיר װאס בעלס9© אײערע
 ײ9* ײער9 לייט׳ דריקעו׳ ניט טעחר םיר

 איז אונז אויןי זוןןס אונז, *רעזזם עס נג.9ל
 רויס*ו£יח-9 ײר9 גורל דער לען9אויסגע«

 און טריבונע, ריעער9ליטעי דער אויף רען
 דעם װעגען נאר צו. לײן9 דאר איר גים ס9י

 רע• לײן9 אײר לאזעז ליבעראןט םיר װעלעז
 ײער9 ®רן אויסצוג קוו*ער » איז אם דען.

ברױועל:
 פינקעל• ®רײנט ג?9י גרעסםען ,מיטן

 דערסאנען• ל9ם לע9 אײד איד ײעל ״םײן׳
 ערײ• ״גערעכטיגקײ*״ דער אין װעל איד יי

 דעי געװען זײם איחר וױיל ניט. דער9 בען,
 נעלפ9£ סײנע םים מיר ttgn ײאס יעגיגער

רויסגע£יחרט״9
I

 םוזען וועט איחר — דארפמאן. זעליג
 9 אין ענפמער. אן אוין• י*ען9ײ ביסעלע9

 קאנען עראמ םיר װעלען צװײ אדער װאד
ענט§ער. אםיםטען9ב V ״ו9 געבען
 און םםאר ז. םײג״ חירש סייניס, ם.
 ױגו ••י גציועו »יז עס — אנדערע״ נאר

 *go לע9 איבערצוקומו װאד די אוםמזנגליך
fur קויאגו93 חאבען םיר וואס נו«קייפיען
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דעזימירעז סםיסח m יןרדיגססי

מו פוז דיו ױי ס לינ״ עוױסײמנאל ,
)4 ויי• (1* 01(«י

»ן  סעגשען׳ מפןחוציכע די סון זי ןי
r «ײ»ן יוצלמ « r ® w n ■  fn a iw 

 יזי־ יײז *יניקןד און דדיאנ*דן*צדןרס
 אױסנציאנס «יך און סאוראטען נען
no ח*נ *זױ ■רינציפען. ױני*ן טר״ר 

on׳nao איו  |y;aoe דעד סאר *»יי 
 קאסױ די זיי, ה*נען (וואר׳סײנריר צינ

o ניסטען, r ד*ש נסם־ינט• נאתיס 
מ איך האנ מ i נ n n v .(אױסגעפונןן 
nn >סיין ־אויף נ׳דױו־שט האט א»י 

i און גשסח. און דארץ t•,* האנ 
 טרייד־ױגיאז די נויען נעזזסיסען איך

דינ. עדױהיי׳סאגא?
n און o"nwnnp ״צוציב n ;a 
 ־Bonn ניט האן איד װאם או־זאמן,

 נעװען איך ב־ן נריעף, דיזעז אין נען
 טע־ פון זיך צוױתצוציהען נעצװאמנען

 האם עס ניז ציים, כעוױסע » טינקייט
 הזר שון םייט nyn אנגעסאגגען זיך

 דעד סיט קאםיטע jarpy דזעאיגט
ױניאן.

 מיט אײננעעט־םט ניט האב ״איך
nyn דער סון •*ציסי I»rp? oravrn 

 לינ׳ם nyn pe סעםאדען די און ?אםיםע
e איננמדנײשאנאי. nyn נע;ען םייט j 
cs נעפערייכע » נעװען אין

 פון םא-אר ױניאן • i נעבראכען ד«וט
 װיכםי״ נאך א־ז װאס און פעמבערם די

 דאם ,•;•א;.’ די נעבראכען ה#ט עם גער,
 דעל םון היפוך nyn סונסט נעװען איו

יוגיאז• די םארא״נינען פון סאר־םי
 !יד ד,אט פייט דעו װי »זױ .אבער

 הא: איך אין אננעפאננען oaryi ׳כוין
 ;ע־ איך האב ,vnvav נעװאי־ם גיט

 ׳סו־ז װעט פייט דעם נאך *ז דענסט,
 ׳גז’עצ1ו ם־ר פאםירען. ניט אזעוכעס

 האב •ױ.-אז, דער אין פאראיינינ^ זיר
 זעזז; יתלען פיד אין נערעכעגט, איך

*וריס. זי אויפבױע]
 האב איינינתײט םון נעדאנס ״דיזען

 דער איז נעפדעדינט און אניטױש איך
 נעםע־ pk סײט nyn װי דעם נ«יד יינ

 1א־ יזאב דארטען נעװארען. טפלט
 סא־ יי »ז נעזא;ם, איינםאיו װי םעהר

 הער׳טעז ניט טאר פארט״ פוגיססי׳טע
 :ע־ י,אנ איך יודאן. אונזער אינעד

 »:י• «י רעכט םײן איז עס אז דעכענט,
 איהר אבעי געדאנק, דיזען םאד מירעז
 איגט־ סיכ דעם אויף געענטשערם האט

 אריי:־ יזאט איזזר לינענס. אין רינעס
ijw וועלכע מענ־טעז,• גענוםען p נים 

 ׳טרייעז באױז הענען װעלכע מראכטען,
 שענ-ליכםטער דער םים זידלען איז

 אויסנע־ הא: איך נאר ווען שפראך.
 נע־ ניט האט װאס נעדאנס, א דריסט

 שאדשיי, לאטמיסםי׳טער דער ׳פםעלם
 n ארנאנתידט םענשפן ד־יזע זיך ראבעז
 םײנע פאר׳פרייע; אין םיר נאך ריידעז

 טוםעל » נעמאכם האבען זיי ווערטער.
 םאר־ זא׳־ען סעםבערס כדי ליאדים א און

 נע־ האבעז זײ און םיטימעז, די לאזען
 י־יםקחנ־י־ צו װעלם דער אין אאץ םאן

 םונדעסםװענעז נעננעד. זייער טיךען
 םים אז נעדענשם, »לץ נאך איך האב
 אויםלײ־ לאנע די זיך וועש צײם דער

 םאד אניסירט אלץ האב איך און םערעז
סאל-םי. עהרליכערע און בעםערע «

 1אי סםרייס, דזר נעקוםעז איז ״דאז
 איך דאב סםרייל דעס סון םארלוי!* איז
 ױניאן םרייד די אז איבערציינם זיד

 צי אריסען נים איז לינ עדױקיי׳פאנאל
 אד־ 1איי אין זוניאנס אלע םאראײנמען
 רעהרר א ביויז איז עס נאניזאציע.

 װאירקערט די וועלכען םיז ■לאץ, היננ
 דער םןסבעדס. ארײ; ציהט ■ארטי

 איז אארםי זואירמרס רער םון נעדאנק
 ע־־ נוט םיינער. װי אנדערער גאנץ א

 הא־ ױניאן דער אין םענ׳אען טאהרענע
n\ אין דעת ׳פום פײן נעהאם ניש cjn 

 םםרייה דער אז האלט, איך הםריי^
 תלאויד די את נעווארזן סארסיחרט איו •

 אין נעײארען. סארראנמן זימען םאמר
םאר אײך איד האלה וין ײזוויס״ח א

 חני צו געהוסען נ׳ן איך פאירעטע*.
 ■ארטי וואירמופ די א) אינצדצײנונג,

ת ״;p גיט האט  אוג•. אין אגזינטצן די
/r« זיד חאס זי ױניאן. זןד v *איימ 
tj ײי״ אײ»»ס איחר און איגטזרןסןן 

 י«תד פאד אעדליר דינןן װזינע יען,
ױניאז.

א׳ו  «ז ׳אויסנע#ו»ז אויף יזאנ ,
 אין נמנ׳פפן װיכםינסשן די פוז סא;גע
 סיאוס׳יז א סיט מענאען זיינען ״ליג״

 עא׳ד אן נים זיימן זיי כאראלטער.
 ראס איז ױניאניזם װענזען נײ מענט

תיי !,סי טײערסטע. און חזןכטטע  אי
 <דיו• די וױ אזױ און ױניאן, די איז

 רעקחט׳נ; א נלויו איז לינ ?יי׳עאנאל
מד •ארטי, װן־רלערס דעד פאר *לאין  ו

 *וניאגיזפ, פין אידעאיען די פארראט כע
 האנען גאר;יט פע־,ר דערםאד איד װיל
 רעזינגיר איך סא־רעטער. מיט טאן צו

 עדױסײ־ ױ;יא| טר;יר דער פון דארום
לינ. מאנאל

 רעזיגנאציע דיזע א־כעד ג־ט ,יל׳ז
מעםבערס. די צו

או) םעפכןדם די צו רעספעלט ״םיט
יידאן, נרףסע 1א״ פאד נרוס םיט

לורינסלי״. סיליו
 נרורעד םון רעזיגגאציע צװייטע <י
 אין ׳טארף. און לורץ א־ז סמיטח דיױו
נעזאגט: װערט רעזיננאציע דער

 רעזיג* םײן ארײן אייך p׳b׳ ״איך
 אז אויםנעפינען, האנ איך װייל נאצ־ע,

 ,לינ־ און קאסוניסטען כלוןרטטע איהר
 זאנענאנטע די װי ערגער זיינט ?ע״

 מןה־ אײך מ'ט קען א׳ך רעכטע.
 רעזינניר איך און צוזאםען נעהן ניט
 עדי:-?'י׳!>אנאל יע־אן טר״ד דער םון

 נדענט׳ש א װי םעזזר ניט איז װעלכע לינ,
.”■אדטי װא־רלערס דער פון

ע צי אלו עז ר
צוקערםא! םון ארבײםעד די מיר,

 מורי«. מע87 װעסט 226 ה^פמאן, און
 ג*ך איבײט דער צו צזדיקקערענדי: זיך

 אנערקע־ און סטרײק, װאכיגען 20 *
 הא< איגזער םון ארבייט ;וטע רי גענדיג

 סעקרע־ און ׳?ו#ער ברודער טשעימאן,
 םיד דדיקען װינדםאז, ברודער סעד

 צו דאגקבאיקײט פויע״ אונזער אויס
 צוזאמען זיך פא־פייכטען מיר און זײ

 ױניאז אוגזער םיט שטעהן צו זײ סיט
 אויף אויך צידערס אונזערע פדט און

װײטער.
 שאפ־ אוגזער םיר באדאנקען אױך

 שאפ און גרינבער:, ברודעד םשעדםאן,
 אײך און םײקעלסאז בתדעד סעקרעטער

 בדידעד די קאמי־שע, יטאפ נא:צע י-י
 חרא־ אוז ביוסטײז <יסין, יוסס׳ גאהן,
 אי־ און געטרײער זײער פאר יועםס

 די שא• פאר׳ן ארכײם בעדגעבענער
 םאר״ םיד און סטרײק, םון צײט נאנצע
 װעיזןן װײםעיי אױף אויר אז האפען

 ft*v אדנזער פאד בעסטע דאס טאן זײ
ױגיאז. :אנצע די פאד אױך ארן

סאםיםע: די
̂ינג, .9 יאשאל סױיז״־
.35 װײנטרויב,

.2 לאקאר װאידען,

ע די ש די ר אי טו ל מ רי  אנ
אן אר ב ש) ( ר ד ע» ו ײ ם א ס

 ס*ם »רסערס ןװקוגפסינ? *לע העל•©
wjm vou«p ח #•רמרי  »וין Tt װי י

%n» ivo«m יוימר ײיו אוויגײיים״ «וײ?ר
וויחד ו»ײד#ד •*זיסםr« נ*ס

\v ם*ס m.ו
v ר*ט *תזער v  Dio .tui סזגיס »דער ^רײכם 6.י0«בס

im ווייסײ *a* — ױז •
Vim 1 t.*3 — «ונמ*ג

T«k

? עקם־לאקם א־ן וזאס
 פון ערפמדוגנען וױבממםםע די פון אימע איז עקם־יאקם

בושןןקאלאד־קזזנדי, א איז דאם וױסעדמפם. רו«י^תד>»»יפ
 מון •לודן דעם ®ארנעחםם און םאנען דעם

 לאקרעץ גיםער־װאסער. חבארכער, גינהור־זאלץ,
אנ־ פילע ג«ר און פיללען. געםארבםע יאדער

 מזן״ יעדעד װעיכע פאר *•פיהר־סיטיעז אלנדםאדימן חןרע
אפ״רעקעז• ױך םלענען קינד אדער פרױ

דז עקם־לאקם •  גן• איז עם חרן•. אץ ײרד ם«אקאיאד » ז
 »חז נענעז גאגדרייך איז געיאסעז וױרקט און םעם איז עם#ק

מען אחן םאנען-פארשטאפונג, פיז פארםען םע קרעגאפען. אדער ״ .•?i/i. ל jRf - S.. , y• ■*% - *
אײך. איכערציעם און חײנםי מזקס « םרייעס
רראג־סםאר^ אלע אין נאיצ^ a .MO און 95 40

..״ . . . . . . ..
,i׳ijw fi • r i •iמ » ׳׳ ײיי י חןו " .1ײ

״ן מיא וא-ני;דו« א*ן אי• פורס ז
 ח*ט י׳ש׳נראמור, א«*ו»פא;עד נ^ד

i n, חלאודי r n m t mמי יי ו יי  ׳
wr> rt מווןדד/ לופי»״ נ׳ןלאפי׳ס  נ׳

ס און )*פ;»ל״1,ד פינמלזןיר׳ס ודייי
o% טאריס r•  m -וןװ׳נר״;
ד ארױסגעגןנעז דינןן נינער דיזצ  ג

i r a» זעתד אין m vw פיז נ׳ונדער 
 a ס«ט 60 צו פחןס װאוגאדד חנר

raap. ײופארט־ ןדיולײאאנאי אונזער 
 עטי־נע לומענדע די סאד װ«ט פצ;ט

מן ן ו ר די פאדלויסזן ו  זןלד צו נינן
פרייזען. חנחציתת

 ״ד• נון נאױסטעד סינקלעיר׳ס
 נעװא־ פאמייכען אסט א*ז ' דז׳י»;«ל

in צורי: מנין״ טאפס ״אגק׳ד סיט 
am אײנסלוס נרױסןן oan כיד דער 
oan א־נ־ או) יאייטי׳צע א־נצר נעחאט 

 אסע״ אי; אננעיןגענח״טעז דוסטריעלע
 פון אדױס עד׳טט vn עד װען רילא,
pm. ניש םעות קיין סען פען כאט׳ט 

 זניו, סין פעסעדז׳פ דעם װעגען האנען
 a ס*ט סארבונדען אױך אכער עס איז

v און אעטעלעסאנטע זפהר r ’oaoam 
r r rs. אינערזעצט איז ,דד*אנגערי') די 

 niuv■ פא־״פ־דענן 17 אי| געװארען
 דעד איכפר נאט־ארט ותדט און כןן

;iyx;a װערח ?ונסם א איס װערט pc 
פייוציע. ליסטישעד8רע

 ח״־ נעװארען פאחןױפט זיידפן עס
 ״ײ־ םון or«ap טױזענטעי דערטער

ארױסגע־ איז בוך דער נעסװארד״. ליננ
;ע• א־ז ׳ייז •י י ‘י

אן סון בא׳טרײנונג עד׳טטע די װען
לאסגינירענדי^, ...............

 פעג־ די מע־שה, א םון פאים דער אין
 דערנרייכט קענען װעלנע ?•כ?יי.שען,

 דעי םיו אגױענדו;; דעד דודך װערען
 א»•־8 דעם פיט צוזאמען טcaiPװיכענ
 סאצ־אייזפ. פםײט םון נאנריו• לעדען

 און ,ז׳שע; פון םוסםעל a א*ז נוך דער
 םאצ*א-א- זייז אױסער און זיע,8נט8ם

 la אויו עס ענטהאלם סיסיע, ני׳טער
.’י«פא אינטערעסאנטען

 פ־אזע א איז וועד",8נ פדאם ״נױם
 ־י נזמזיידערס ױעדם ev װאו ראסאן,

 אר־ מענ׳שען װאו נעזעל׳שאםט, לע8אידע
 צו ליב האנעז זיי װייל כלויז כײטען

 דולר אױס ׳דן־ דריקען און אדבייטען,
 ?ונפ־ די פון םאדם דער אין ׳פעהנהייט

 עפ דאם נעגלױנט, האט םאריס םען.
 נרודער׳שאפט פון עפאכע אן לופען װעט
 אי־ וועם נעזעל׳טאפט די אױנ נלי^ און

 סאציאליסם־־ א אויוי װערע; בערנענויט
 האט “נאווער פלאם ״נױם באזים. עען

 נדויס ׳סרייבעד דעם נעבן נעפווט זיכער
 ותם איז ׳ערייבען, ביים םארגענינען

 זעאבינעז דעם לעזער די נעכען זיכער
פארנעניגעז.

פרײ־ דעדוצירטע צו ביכער די פרי;ט
 עדױקייעאנאל אונזעד פון אפ־ם אץ זען

סם. טע16 װעסט 3 דעפארםפעכט,

m rm
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̂גראם עדיוקײשאנאר  אץ פר
װאך דדינטיגע םילאדעלפיא

 דעצ. םעז10 דעם *וועגט, םרײטאג
 אנפאננען נרוענבערג בערםא מיס וועט

 ןון אינטערמידיאײם איז יןילאסען איהרע
̂וםערס די אין עננילײט העכערע  העדקו

 סטרימ. טע10 נארט 52 ,50 ילאקאיל םון
 אין 7:30 זײן וועיעז קילאסעז איהרע

 וועט 8:30 אװענם, זעלבען דעם *װענט.
 איבער קורס א נעבעז כיארילי ראכערם

 די אין אויך ראבאעכיעך,9 ״ארבײםער
לאקאא. םיז חעדקװאטערס
̂וך,  דעצעסבער, םען15 דעם מיםװ

r וועט אווענט, אין אזײגער 8:00 n  m. 
 םון אעקציע ער׳שטע די געבען םאסטי

 םון ״נעמיכםע דער איבער ?ורס זײז
 אינ־ ארבײםער דעם אין צױױאיזאציע״

 םיטוואך, סטרים. אאקוסט 810 סטיםדט,
n»זעאבען דעם אין דעצעסבער, ם̂ע22 ם 

 *נפאננעז קעראין ראבערט וחגט ■אאץ,
 איםע* ״עננאימער דער איבער תורס זײ,

ראטור״.
 זיעען סורםען דיזע צו אײנסריט

 אין מעםבערס אונזערע אאע םאר ®רײ
®יאאדעאםיא.

 װענ־ אינםארמאציע וזײמערער סאר
 ראזענ־• אײדא שוועסםער צו זיך דעם

 ׳סם. טע10 נארט 52 ,50 אסאא5 מ*ד,
 חור מון סטײז, בעקי שװעססער «ו אחנר

סס., אאקוסט 810 יוניאן, גר׳ס
:םיע.

ע ש ױ פ

ארשנדזשעס ידא פלןןו
 דרײ אראנדזעעם. פאורידא זיסע •ריעע,
 גרויסזנ זעחד 900 «ון באקס י •יו חולאר

pjpnaw i. גאואג»יי» »*? *דוכש די 
If רידענ*סזר8*ו ני® אויב גום. יײז 

דאש •יםיזקעדצו גײי■ «יר זײגצז
itjj• סDjr̂ »0|yj? I

ארדער. דעם םי» צזואםען געל■
פיאוײז־א. געינםװיל פארםם. אקםי

C W nniU •, I k

iilftilAftftil IftilifcftAiAA ן̂פןן ד ױ ל ״ ש ט סר ״ מז לײכו ע עז  ג
 גיטילאנסטי• »לס ערקלערט

ל ע אנ ד טון
 עשפינד סװיפט, ,n וױילי װי לױט

naonpve סון nn «  ט׳י״לד לצר8נ8’נ
 לד די oan איג׳וד, גיט tro'sap ?ײנאד

n אינ<ד ח*יס<»»«װ a*nn i’P״o 
>ia w rm צתסט׳נו r p• ײיי חיד* 

 סרױסממנ׳ון «ײנ«ן װןלנמ אורסייתן,
7 a n  tnam iםיז סןפטעסנעד צטען 
noiprn P טו*מי8 rw w tn, סי׳ »ון 

nao rnm זורי, npnv אומממצליד 
o פון ivtao אײנינע n סיזודי rvm יין 

s n m n rp  mao^ מ ״  כעיי
m איעגעפיחרט aiipi 1821. אין m r 

iim עתסטע די סון איינמ irao־;
 גדױסע די איז רנ״ם8פינדער־ נענען נען

 פון •nao iroip װעלנע אופנליפען, צאל
 nnj'p םיל v?a םןול דרײ ניז צװ״

m vii רװאונדעט8פ op 'nn 'm  nna 
 תד צו פראפפיציע אין o״ona דער ניי

.p;pop8iiin צאי
 יעצ־ איז oan אױספאר׳עוננ, fa לױט

 אינ־ דריי אין געװארען נעסאכס טענם
 פא״ וױםקאנסין, :טען8׳»ט דוסטריעלע

 דעד פון דזיפוירזי, נױ און סאט׳טוזעטס
 בױדא, ט׳פילדרענס סטײטס ױנייטעד

n איין אין דאס ארויס, זיף וױיזט r■׳ 
 פיז אומנליקעז, 7,479 םאמעלוסען זיינען

 סױט־פסיען, נעװען זײנען 38 װעלכע
 אויוי געװארען דקריפעלם8ם זיינען 920

 צײטװײלינ זיינעז 6,520 און ׳פטענדיג
ojnm inat אינדו־ נעװיסע רעז.8נעײ 

 זיי״ רניים8 םון #דאצעסען און סטריען
 vjpopannn nao אפילו נעםערליך נען
 nao נעפערריר אזוי ל8מ צװײ זיינען און

 וויי־ נאטירלױ, זיינען, װעלכע ?ינדמ,־,
 עד־ ניט תען םען אוז עדפאהרען, נינ

 א׳נ־ אײנזעהן זאלען זיי אז װאיטען,
נעםאהלעז. דוםטריעלע

 נים״ nac האלט םיינו;; צװײטע רי
p o נעזעץ, דאם פאנםטיטוציאנעל r״t 

 נים טאר יאהר, 14 םון א־ננער ?*נד,
 םד דעם םון פערפ־ט א אהן ארנ״טען

 nna פאבליק־םסול םון פעראינטענ^ט
 na באאוד nyn פון פטען88נ nyn:a אן

i,ny?’’׳iae, סוז ח*ז אייד און n f i• 
on'io a ivnyn orx־o” P'c פון la 

aנעpnענטעז naopan, איז ia אפידיױױט 
n םון n a io ’ia o n  nrna mvonv n 
 ־ny איז »ונ?ט nynn .n:'P nyn פון

pלnyט :m any יט־?אנםםיטוציאנעי: 
 nao a* איז ov oan גרונם, oyn אויף
nyra זוך  m ro’^DTtnyP nyn nxo* 
 אנם׳שיי־ רי ;yjatnye ynyn;a ןyנyצו;

 ooyn oan איז y:7yn תננם־םאכט,
 oan ר^שיסליייט׳פו־ חןר םון בלויז
 nynynao nyn. ty;yj n,nyo נאך געלט

 ,*.WD״PO’rtnyP ׳o״inK־nyn;’p םםיים
 איצט ננםaלnםא oaaDt? nyny׳ כמט

 װעלמ אועײםם־ע^יבני?*עז, נעוויסע
lyoyjyjonna jynyn סקול־באא^. פון

ם דעדעל אנ׳ ס״ דע־לי ט ר בו ע  נ
ען םײערונג טאג ענד מ  תו

אג ם ס ױנ
 האנװענש^ץ נאציאנא־!ער דעד אױױ

 אדבײטזנר סאציאייסםישער דעד פיז
 נזד זאיז װעלכע .),B כ (ס. נארמײ
 בא״ איז ,1920 אין נעװארען האלםען
 םען14 דעם מאכען צו געװארעז שיאסעז

 ױם״טו^ ארטײ8 א םאר דעצעמבעד
 געבורטס״ דעליאנ׳פ איז םאג דעם וױיל
טאנ.

 באשלוס, דעמ םיט אײגסלאנג איז
 םאכ־ א יארק נױ סעהשאן א־אגזשירט

 •14 דעם אװענט, דינסםאג פאר פיטיננ
 #טעם*עי לײבאר אין דעצעםבער, טען
עורמױ״ צדזײטע און סטרים טע14

אתא:ײ• נאציאנאלער סילוחןר, א.
 ער .נערדער ט1הוי דעד זײז װעט זער,
 בײ־ םים רעדע זײן אילוסםרײעז ױעט
 וחד דודכגעמיהרם אױך װעט עס דער.
̂וגראם.־ םיזיקארישער א חגז  *ר

היטםרײ. אײנטדים
א״אחר
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 חעלסח װניאן ®ון נײןס
סענסקר

 פראפעםאר באריחםטען א װאס
זאג®.

naoyoant האר• סון טהאםא, פוירט 
 גוך זיין אין ׳פריינם ימיװ׳ורפיטי, ױטרו

w ,«״חן, a n םאל אין :נעזונם׳ און 
oy זיי;ען tanao פײן גי׳*ט :ypaona 
) tap <ניי in«״ in i ’p סעז jy6’np די 

 ia פאגנט ivd אוינ תזולטאטע! בעטטץ
 םון iynna' די צװימען wmianao רי
o װײ< 3 ניז 6 r אויו חעלםט nn 

 און נאז nyn םון ענטוױפמגנ נאתזאלזןר
o n פנים כאנצען‘. •at נאהאגמוננ 
pyp’o טייעד a נעװײנליך איז r לוקםוס 

 תנ־ nn זינם nyaa רייכע, םאר בלויו
 •opyn ױניא; פון ojyoonaoyn טאל

BK ypy'xyoo a oiyoyyi oan nyojyo- 
ir*o םיילוננ n a  nac׳B׳y אויסנלײכקן) 
yoinp און צייחן o״nyP ביי tnynj’P 

Dy iv jpp אױך זיך ona״nyo םאםילי¥ם 
 nyn צוליב פאמיגען, לייכט נאנץ

nD”נnליכny און nypy’an באחא^לוננ 
 אױם■ מאנאטליכ¥ yoyttP83 n און

nn •iy»tfnax י¥נטאל סון ^פים yn- 
o6yDonao איז Djyna7 םון ,moyoia 

— 222 yol8 nyjnap ,t’jytty ponyc 
o'noo, ׳ נייpna, איז און jyoa פון 

10 nnc אװענט, 7-30 כיז ypa ,טאנ 
nyo’ta .זונםאג

 ירטDעnאראינטעo לאנד גאנצע ראם
דעסארםםענט. דענטאל ם. ח. י. אין

(א. nyנטyם r^nyn ױניאן oyn פון
 ־ap״ ,n דאס םעז, DynnyD י.) וו. נ. ל.

 n:y Dnnan:y|jD Pwwyn אװ םיטע
cyD'itn’,.D“, װyלכy בא־ אזוי זיך האט 

״ :yn Dyn |y:jnt |yony:ea onyoo־; 
 nyooyo חןם פון נטyטםnאByn טאל

)222 yol8 nyjnaP ,t’ttmy Ponyc ,.םט 
 אױ,? אז אויך, 0PM׳n«3 (pna' נױ

nyn צוזאפyגacהn ;פו lyoo’ojyn פון 
na« » םיט איז יײאם אמריסא, נ«גץ

n y i

 אין געײאחס אסנעהאלטען צוריס ײאכען
i זײגען פ'לאח(לפיא, n r w i  osaoyi 

 ם׳ד די ומ««ן אנפראנען ערנםטע סילע
nyrnn'iipnyD n אט סיז טינפײטעז n 

m־nyD” o ,װערט ײאס אינםטיטוציצ 
 ארבײטער, פאר און סון אויפנעחסלטען

 סרי■ סאנען איע סון nyo״nM װאו און
י נעו  און yooo'PDjyna םאחס־נםט¥, י

aoDOKtpn’tt 008 צו באחאנדלוננP- 
 טאנססלינע לייכטע אייוי 1אי •רייזעז

 איז צוזאםעגפאחר ביים אויםצאהלוננע;.
oyoo»nao .)געײארע o r אנדעת אין 

onyor yonnj איינצר זיו טעו פלייבט 
 אבער אינםטיטיציעם, חנלינעy םי־רען

n n>איז »״ nyn .־ חןנםאל ם. ח. י ן  ו
•ojyoona אינםםיטוציע אייג*יג« די 

םטייטס. ױנײסער נאנץ אין םין nn’» פון

״טױרקי״. קײן ניט איז מענש א
 pin ױם a איז דעי״ ״םהענקסנױױגג

 איז אבער טענ׳*ען ניי ,טוירקים״, ,n נײ
 סאר־ י'ט.pnבאpאכn סון טאג a דאם

onyor ,זיך n n״o׳j קאסיטאלים־ די 
yo| ^פאתואס םעתר סיעל םיעל, האנ 
anנpבאn רי װי זיין צו ana״Ti>p nyo 

Ipo. אבעו־ n>־»ynan yoxy| ׳פוין זיך 
 ivopyn צו אלײן זיך אויסגעלעמט אויר
 אויס׳; געב¥| צו אכטונג ,np'y nn איז,

 געזונט, oan lyo’nnac צו און נ¥זונט•
 ׳פעח־ ,ypnaor <,’זונם1ני האבען טען םוז
yj .צייהן paojyn iponao ארגײט 
 ביז װאימ ם־ידזאו און אלײם םון —

 ymynrp (אויםנלייכען ארטאדאנשיא
^ און צייהן ל י  צונענמיך זיינען — סי
 1או םאכען אלע פון ױניאדליים פאר

oy’P’oaD yny” t, אין i n  paoon o n 
o:yoonaB פון oyn ;ױניא nopyn סענ־ 

nyo .י.). װ. נ. ל. (א D7ynDn*Bn nyn 
:t nao םDיהnבא איז  yrDKPP־Otcny y״

 אױפט^יקזאםקייט yנליכyזnyB אונייט,
 א■lyny 6’ .צוlyםDציאליyBD נתיםע םון

o;y'x לייכט אוזy ¥אויםצאה־ םאגאטל«כ 
 זיך נ¥פינם אםיס נטאל1ח nyn לונג?ן.

 pna1 )222 נױ נתים nyojyx סאםע אין
yonpo ,עװענױ pd18 nyrap ,םטרים 

nyo’w איז און יאדי) נױ  ^'Pjyo jyoa 
אװענם. 7.90 ביז פייח 10 פון זונםאג,

ס און סקױרט פרפםער דרע

m 35 לאקאל
x .אױםט־ערסזאם י., װ. ג. ל!

םיטיננ ספעציעלמר״םעםנער 8 .
װערען אפגעהאאטעז ועט1

1926 דעצעטבער, וטען3 דעם אװענם, מאנטאג
ר ײ ל ך נ א ט, nyn נ ײ ג ר א

י. נ. םטריט, טע4 איםט 66 לײםעאום, מאנהעטען אין
nyn םיטואציע. דרעם די :איז אװנוננ טאג

a'־nyn! א ם׳איז ווי אזוי y:ano ײ צו  אין נטyיםnאנ Dyn \9ב*:
nD oynn״n, יין אז וױכטינ?ײט נמים פון איז? nyDyne oynn יאל 

םיטיננ. Dyn צו זy—קו אומבאױננט און ly^yonao ניט
nyn םטריט םע22 איםט 10 אץ איז לאקאל םון אםים נייער

ס, iPD’^nyn'no םיט ת נ

35 מסאל ו*ד mמהזעהופיװ
 ט׳פעחסון. ,rרטשיקאןyג י.

.nyrnyjyo גאריעצקי, חש.

Dfflnnwi לעקםשור אוז
22 לאקאל •ת םיטגליחןר נדעyענגליש•ש•רעכ די םאר

י. נ. ׳םט. װטע6 איסט 75 נארדען, לאודעל אץ
אזײמר s דעצעםבער, סוסען *ווענט, פױיםןוג
»«ינטס פםוארט חשוליעט

ױםער: רײךען ®9׳ײ
.iyp פאר־ ארבײפהןרשאסט די 

 אויןז און לאנע, איחר כעסעחמ
אוסן?״ אן סאר װאס

אוהןנמ. אנגעגעחםען אן און אינפוערעסאגסען אן אײך סאחיכעתח פדר
•n״n« יייעת ביעמ«י און קוסןן «ו umjpyj jynjm ריפעדיצסס «לצ

בערג א.
 לין9װײ חני אויף עיילען װע#

<ון ווערען vvjmoftp» װע* און
 ברוקםימןר. רעבעקא םים
אוייאזחמאח יױיר ײעלעז עס

ייאניםט א און דגגער א

•22 לאקאל «ז אױידכם אוגמערן

 פאחרזןו צו זץ־ נאצאחלט עם
וױיםער אכיםעל

•1•»רווג*וו#ריל דער *ו קונמנן נו  נ
ן י90עתרליכס י,9ס•  בזננאמד יו

«ייאינס« eifD דיזען «ון 9ײ

בעלליגי
*ינססיסוט מוזיס

P• •גוללא, װ naopn’n
ברוקלץ סט., טע46 * 1077

•רײן) גד9 (ויעס*
 ח#ר- ל^9י3fift,« 90 װײןלין, ן,9זיגג

 בעגדז**, סאקס»*אן, *ור^0ק9ל םאני״
נםינ^9י סא״דזש קייורינעס^

װ. ». m סיוגמלין,

אױסשפסמד סד*ט

םניא  םחעע ממ
 '8סש צװעמוסשני

סחעע לי?י װחײם

המוסס פון פרעסערס
״אויפ*גי זןןל® 1איח ®ייר בעםען טיי !'19 

 גײ ז90חמל9ג און םײזםעג*19אײי ײיען
י דיי• • 1י •9Pאונז א9װ איחי מייל *״ 

ח#כען ן9דיר*

ען םיר נעםופפ הןנ
צו עולעניו, םינםטע 123 סון

3 2 עוז. פינפטע 1
ר. 1םע1 םםריט, םער82 דער בײ * ל &

» ן9ב0ת סיר  mxop9 0י?ס39אוי
 ע,*09אר «י ברזג״לזװ־ 19ײײ ®ייגייײיי
ײ 1ייי •ל•® ײעיוישי׳ װ  חא״ 1מי .9מלי

ו  •1םא אין סאיםערס «ע09ב יי יגיר מ
 9אנבי1ג«י א סיא סאים 9ג9®ריק קצ■׳
םאשיגס. ®יגקיג^ אויר
ײ ל^מז יי0  !ײ•9ד ■רעס^ס, 9*ל 1י

 נײע רי חן9י קוםען צו 090בא און יס9ג
 ו^ן *לעי•9בר ױײער יי ■ױ לם9ם#י

װילקאםען! זײגען 9*ל זיםערס.

 און ש8פל אסעריסען די
ו8פועסנ װעלװעפ  ו

,קאטפאנ
^ן1י נױ עװ״ ^נפטן 321
^651 א;ן 6650 1אשצאג :םאן1טעצ׳

cyuyoB לyשנ Dnyrng קאונםרי

D EN TAL D EPA RTM EN T 222—4th Avenue,
CityM m wOF THE UNION HEALTH CENTER

y נאך i n y r, נyם נ ו y״n ,yז i צייהן 
eyniyti חןם אץ 1כאל זיך

m m m  w s n
ר העצטח la'Jv פון מ נ ע י,) װ• נ• צ. (א. ם
י. נ. ׳סט.) וטע8 עװ•(קאו־• טע4 - 222

nyo6 18סצ
אמעריקע אין אפיס דענמאל גרעםטער

סאםילױןם. yny"t און לײם ױניאן םאר
 —אײנױכטוננעו, טאדערנםטע

 ,נ נ ו ל ד נ א ה בא פרײנדליכםטע
ארבייט. נראד העכסטער

 \ קאבינעטען צאן 22
ספעציאליסטען 22

פאר 1זײע אין
 יצײט־ ,ny3an כרירזש,

וג אז. און ארבייט,

עקם־רעי
 »אר דעי&רטםעגט ר9ל9י99סי)

(ארטאדאבשיע)גייה• קינדער־ אויםגל״כען
 באהאנדצונ:, צ'כע1שרייג

ז.yהצוננaױסצK י צייכנת
 אץ עקזאמינײשאן

! ־אטה םרײ

לערענם
װעכענטלױ 1אלא1 200 ביז 50 פון פעחײנעז קענט איהר

nyoDrmya nyn אץ ?ורם « געחםט

ל ע ש ם ײ ג מ נ י נ ײ ז ע סהרהל ד
pa ,און םיםעם סרזיען, םענ׳ם nnrp הצײחמ־ rw נארנמנטם. םאי צײזײם
 אוו דרײ«*ננ נרײדיננ״ ■עםעת^ םאמו «ו רנעז9י דעזײניננ •אר ספוחי פיםשעי ךי

הלײחנר• םאנ׳ם אוו גארםענםס פאר פאר דרעםע^ םוםפ אלאוקם״ 190«* .
יאהר• 50 איבער נצגרינדאט

ײײכם9 חאם םסול די
י1 חמיצטאנמז. מםטע םיםםעםען, נייצ איחמן, "
 9כ«יר*נ « פײנפ םטר זײנ*ננ9י ל9םמז׳י 19י 1אי אורס א

m  t m m ניםא »jrrtv*r^
you a ראפ׳זסיסז■ nao אק םרײען, און פונקו oy 

אויטצוצש־נ׳מ. זיר צײכם ntm איז
 י19ג9איײ ד9«י* l»* ?9190 1939191 ס9ײ DJEDy? נאזמדערע

 .tnyemm ס9אי ואים איחי out ««דאו,
n ?לײכם^ חר9ז 19?י*נ ײך ?9רנ9אויסל 1״«אר נאדיגנוגגע 

riMfeee* m 90יסס9 די 19וײנ פױר *m !*« מגתיימי vm 
רנ*909« ײיי9יײ ?9אײר9 אח פעזױאנס 19*«•אר«ו ודר

סצאםע?. אוחנגם איז םאנ
t9D«9r 029WI, ^׳ פרײםאי און סיםװו* סאנסא

ו ײ ו םהוחל. וווגזער אין דממוגסםרײשאן •
חג9י*סא00אינ ורײן «אר 1גלי9רז9« 00#

ג מיטשעל ג י ג ײ ו ע םקןהל ד
X970 װיםקאנוין tacyצyD .pna' ניי סטריט, טע37 װזגםם 15

Q,

םעסחנםי♦ •ארמנןך, חשוליום

שפסספסל ו8יזני חוס מיפ שיד סויפפ
 “אמאנױױ nn פון 1מיםנצית אצע צו ייר tnant 1םי

nyo האבעז ײעצכע שיך קויסען *ו איעײםעחשאפם Dn 
 אינװײױנ־ זויצ, on אױוי ױניאן אונזעו־ פון שםעמסעצ

 בעגמן 1םי שוך. םח צײניננ on אויא nna זייצ׳ םםיני•
 on oa זעהט 1איה ען1םײ מיר, ?ויפען צו נים טײך

”yny סיט שטץטסעצ ױניאן M אוינסן. אײנענע

ט ױניאן װארקערם שוה און בו
י83ל״ »װ i»w»nyny« קאן ססערי nyn סי■ »ילי»״*ןר8

םאםס• באםפאן, םםיײם, םאגמןר 246
בעיז ל. םשארלם מווולי קאליס

זש.9ד0עםזאר־1סעק גןנעראר won י191געגעראד־«
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1&26 חןדעסבער, nyaio פוײ^מאג,

1■SfcSJ

 DDPwns מיט שטװסט ױניאז קופער אין פארזאמלונג גרױםע
̂פט טישערקאמונים דער געגען ױניאז דער איבער חערש

 m טאדערט פ»רז»מלונג די — אװאציעס. שטורםישע ב&קוםען דובינסקי װײם־ירעזידעגמ און זעממן •רעזידענמ
 די םיט סעטעלמענט עהרענח»םטען אן מקוםען און סמרייק דעם *יכערגעמען זאל אינטערנעשאנ*ל די

קלאוקםאכער. די גוגסטען צו סאב־םאגופעקטשורערס און דזשאבערם
 םען2 דעם דאנעחמטאג, פאײאבטאגען

 חאל •ו;יאן ?ו«עי p* איז דעצעםבער,
 םון• םאסעיםארזאםלוגג א םארגעסוםעז

 אי; ארײנגמחן וחנט װאס ח<:אוקםאמנר,
 יױ קלאוקםאכער דער no געעיכטע דער

 צי קאםןי א םון אנפאנג דער איס ניאן,
 הערשאפט דעד םון ױ:יאז די באפרײען

 אנםאנג דער א<ם קאםוניסםען, די םיז
 יי־ דער אין באװעמנג ברייטער א פיז

 קאמױ דער םון זיך באםרײצז צו גיאז,
 אוועהנע־ האט װאס פריקע, ניסטישער

̂ט  אונטעײ ױניאז חלאוקםאכער די ש־טע
 •אר־ ״װאירסערס די םו; דיק־טאטור די

 -p‘*>p נרױסער, דעי־ װאס צוליב מי*,
 ברײנגען געמוזט האט סטרײ? מאכער

סעטעלטענט. םרױעריגען אזא זיך םיט
 געװען איז האל ױניאז שופער דער

 ענטוזיאס־ אן מיט איבעדם־ילט נעפא?ט,
 זעלבער דער אין האט װאס עוצם, טישען
 רי געגען צארן מיט געששורעמט צײם

 סםרײת, דעם םון םיהרער קאםוניסטישע
 דער װי װײזע און ארט די געגעז און

 די און געװארען. ״געםיהרט איז סטרײס
 די דאס געפאדערט, האט פארזאםלוגג

 cjn איבערנעמען זאל אינטערגעשאגאל
 עהרענ- אן צו ?ומען זעהן און םטרײ?,
 דזעאבערט די םיט סעטלמענט האםטעז

 סע־ 8 ;םאנוםעקט^ורערם סאב די און
 די גונסשען צו זײן זאל װאס טע<מעגט

 ארבײטער די \vnom צו ס<או?םאכער,
שעפער• די אין

 זיך האט מיטינג דער װי שנעל אזוי
 פון פאדערונג 8 גע?ומען איז געעםענט,

 צי ?אםיטעם ̂מיהען זאל םען אז ם<צאר,
 וױיכ־ און זיגטאן פרעזידענט ברײנגעי!

 איז דאם פױטיגג• צום- דוגיגספי פרעס
 מסורם א םיט געײארעז אויםנענוםעז

 םינױ נעדויערם האט װאס אפ<אוז םח
גאכאגאנד. <אנג טעז

̂וט דער אט װע: צײם דער אין ̂פ  בא
 םאד- דער אויף געװארצז אגנענוםען איז

 האטע־ל קאסטינענט אין איז זאסינוגג,
 יעהר^יכעד םערטע^ דער םארגעקוםען

 ע?זעקוטױו גענעראל דער םון םיטימ
 איז ?אםיסע סיעציעלצ א און באארד .

 און פארזאםלוננ, דער םיז געקוםען אהין
 אין זינמאן, •רעזידענט אויםגעםאדערט

 אין םארזאטעיטע ־אלע די שזץ נאםעז
 דער אױף ?וםעז זאל ער ױניאז, הופער

 צױ מעז1גע? איז עד און םארזאםלינג.
?אםימע. דער םיט זאםען

 האי איז ארײנגעשםען איז ער װען
 אװא־ מםורםדיגע א אויסגעבראכן האט
 איהם האבען ?לאו?םאכער גרופע א ציע.

 די אויף און הויך דער אין אויפנעהויבען
 אויפ׳ן _ ארויםגעטראגען איהם םלעןpא

 אפלא־ דונערענדע אונטער םלאטפארם,
 און גע^רײען. הורא און דיסםענםעז

 געפא־ האט עולם ענטוזיאםטימער דער
 געװען איז דאס דעדען. !אל ער פערט

 דובינ״ פרעז. וױים װעז צײט« דער איז
PD' פלאםםארסצ דער םון גערעדט האט 
 געװאלט ניט האט זיגסאן פרעז. אוז

 זײן םון מיטען איז אונטערבחנכען איהם *
רעדע.

 םאר• די װי גאכדעם צו, מיעמער
 רעזאיוציע, א אנגענוםען חאט זאםלונג

 און איגטערנעעאנאל די װעלכער אין
 אויפנצםא״ ותרען זיגמאז פרעזידענט

 הלארק־ דעם איבערצונעםעז דערם
 אן צו איחם דערפיחרעז הטרײס״אנן

 די םיט סעטעלםענם - עחרענחאפטען
 סאנוםעסגדפױ סאב די און דזעאמנרם

 אסאל װידער זיגםאן •רעז. איז ףערס,
 זײן זאגען צו געװארען אױםגעפאדעדט

עוים. דעם אדדעסיחנן צו װארט,
 א געהאלטען דאז האט זמסאן פדעז.

 צװימען געזאגט האם און רעדע פוי־צע
I:אנדערעס
 רא־ צו געתוםעז איז צײט די1 ״אויב

 אױפםאדערען םען םוז ױניאן די נתיוען
 באםרײען צו קלאוקםאמגר טויזענדע די

 פאליטײ א םון העחפאפם דער פון זיך
 איג״ די אכבאלאנגט וואס פארטײ. מער

 םון •חמידעגט *דעש און םעתעמאגאל
 T* אז #זאגען אין• וד< Jtmm אײער

̂יים גין  וחנלט דאד אין איץ טאז צז גד
tt חעיפעז «%t א אויפגויען .vpiKorn, 

 און ארבײםער די םח nrn• געזתםזנ
 אינ• n פאר מם און איגיממנר, די «*ר
 ■אגיםײ ותלכער אירגענד וון נסיפסצח

«ז
jyat _ מטמן אאא W W מם־י
י מי®* *”* * . יי " " 1T?:1?ד?  און װארם פרייזנר

i יוניאן אריחנ no אאוחנבת: די זײז
* ן א ם ן מן י

pw םאנ דנר אמעהרבמן 
®̂א יתיא! נצזונבתר אס

 וױיס״*ועזידענט ®ת אױסצוגען
רעדע חבעסקי׳ם

 בא־ פריחער שוין האבען םיר װי
 נעפאדערט פארזאםלונג די האט טער?ט,

 איז ער און דעדען פוםען זא< דובינס?י
 ^ארפמ א געהאלטען האט און גע?ומען

 ״םיס־ א?ע די אויןי אנוױיזענדיג רעדע,
 נעװארען געסאכט ?ײגעז װאס טײ?ס/

סטדײיךםיהדער. ם»?טימע די פון
 אויסכע^טעיט זיך האש ער װען
 גרויסע א בא^מען ער האט רעדצן,

 םיט אנגעפאננען האט ער און א^ואציע,
:ותרםער פאינענדע די

 מיד זאלט אידור אז ניט, װיל ״איך
 נ5 םיט עריעט װײל אפלאדירעז, איצט

 פאר־ או:ז איהר האט צורי? כיאנאטען
 מא:א* 15 מיט םאר'בו׳?עט. ארן ^ךיען

 איע די םאדדאםט איר״־ האט pnw םען
 ‘פאל האבען װעלכע פיהרער, ערגסטע

 איצט זעדיש איהר װאס דאס אויכגעזעהן
 עט פארםיהרט. געװעז זײט איהר און

 א אומגלי^ אז pytfy: גערארפט האט
 אוײ־ די עפענען זאלט איהר סראגעדיע,

 ארום זיך טוט עס װאס זעהז און גען
אײך.

 דעי אז געשיכטעס, דערצעהלעז ״זײ
 געס?עבט. האט יענעי־ נעס?עבט, האט'

 געם?עבט האט זײ, זאנען .פילארציפיא,
 איז ביידענ אײן איז אז וױיסען, זײ און
 ס?עב םעהד געםאכט םען האט יאר? נױ

 גע־ האט םילאדעלפיא גאגץ װי אדבײט
 בילדינגס די צו האבען זײ םאכמן. קענט

 p'p ניט זײגען װעלכע מענמען, געשי?ט
 ג^װעזע״ און ױגיאן, דער פיז םעםבערם

 טראגע; װעיכע ?אנטרא?טאײאך, נע
זיײ פארטײ. זײער םון הארטל א איצט

wfc- I ־
*■W'

ד באניײט נ

 גע־ אזעיכע געװען מענ^עז yfn נען
 זײ-זײגעז װעז אז ׳<ײט ױניאן טרײע

 דארט זײ זײנען בילדיגג א צו גע?וםעז
 יאננ װאכען איז געװארעז םארםאיעז

 געהערט ניט מעד ?זויז זײ פון םעז ראט
געװאיסט. און

 א-ך אוז נינפא װי םיהרעד ״אזעלכע
 האט — געזאניט דובי&?י האט — אלײן

 אין ,trjpT םושב איז DPיtyםאר םען
 הא* מיר װאו ?אםיטע סעםעלםענט דער
 סטעספס ראבער בלויז זײן געםוזט בען
 אינגלאךפון װעמען שעפער סעםלען אין
 נע־ האבען קאכײטע ארגאניזײ^אן דער

סעטלען. הײסען
גע^יכ־ דער אין םאל ער^טען ״צום

 פאסירט עס האט ױניאז דער םון טע
 און ;עםײנהײט נידערטרעכטיגע אזא

 און סטרײקעדס, די נענען פארברעכען
 אינטערנעיפא־ דער פון פרעזידענט דעד
 סטרײקם געפירט אימער האט װאפ :אי,
 געװאונען, זײ און ?לאוסםאכער די םון

 ױניאן די געבױט ד.אט װאם מאן דער
 הײן געװעז ניט נאך זײנעז עס װען דאן

 א פאר ספענדען צו דאלאר פיליאנען
 דיזער פעניס, און :יסעלם נאד כטרײ^

 אלם געװארען נידערגעשטימט איז טאן
 אין קאםיטע. סטרײס דעד םון ט^ערםאז

 ךי אנגע^טעיט מען האט ?אמיטעס אלע
 אבי פעױזאנען, ערגפטע אונםעהיגסטע,

 ?אםוניסט'* א .געהאט האבעז זײ נאר
ה שען ה̂כ

 באצאתלט האבען סלאוהמאכער ״די
 גע־ האבעז זײ אבער פרײז, טײערען א

 טויז זײ װעיען מעהר לעסאן. א לערענם
פא־ 8 םח םארםיהיעז זיך לאןעז ניט

&ויז ןװ <עןווע ךסעה <יטי**ר
 ?אמוגיכ־ םון םארםיהרען זיך לאזעז ניט

פאליטיעענס״. מישע

 ױיכפינע נעהםט»ן כאארד עסזעהוטיװ נענעראל
ױניאן וער פון אינפערעםען די אין נאשלוסען

p («לוס i •1 ןײ(
 םאריוימדונג דער געגען פראטעםטידעז

 איז קאמיטע p־״idd גענעראל דער םון
 ״בא־ איז םילאדעלפיא אין אז יארק, נױ

 אר־ ס?עב געװארען נעםאכט װאוםטזיניג
יאר?״*. נױ םאד בײט

 p'.ty האט רײזבערג װײס־פרעזידענט
 םראגע די אויםגעהויבעז געהאט םריהער
 װי אגגעוויזען האט און באארד, םאר׳ן
 דענ־ ?לאו?םאכער םילאדעלפיעד דײ אזוי
 פארלוימדונ״ די װעגען םיהלען און קען
 סטרײ?־םיה• האםוניסטישע די פו; גען

 זײערע פאררע?ען װילען װעלכע רער,
 אז גע׳מרײעז, םיט ״בלאנדערם״ אײגענע
 םפעציעלע די געסקעבט. האבעז אנדערע
 םאקטען גאך געבראכט האט קאםיטע

 אגגעלע״ דער װעגען אײנצעלהײטעז אוז
נענהײט.

 ברױ געווען זײנעז קאםיםע דער אין
 32 שוין איז װעלכער ״ד»טס?י דער

 איו װעלכער און םאן ױניאן א יאהר
 בלעק־ אוים׳ן געשטאגען יאחר זעקס
 אײ ױניאז זײז פאד באסעס די םון ליסט

 װעלכער p̂רוב ברודער ;בערגעבענחײם
 םאי• דזשײל אין םארשיתט געװען איז
 האם װעלכער און םעםיגקייט ץניאז זײז
pn יר־ דער פאר אײגגעשטעלט לעבען 

 גרינבערג, סאראה שװעסטער די ניאן;
 איד די םיז זײנען וועלכע שטײז, בעקי

 םילאדעיד דער pא םיםנלידער םיװסטע
 זײנען אוז ױניאז אלאו?םאכער םיער

 pא רײהען םאדערשטע די Pfc שסענדיג
 און פארטער ל. ;סאםף ארבײםעד יעךען

 האבען װעלכע מענשעז, אלץ — דיננאמ
ױגיאן. חגד םאר געאיפעדט זיך

̂בען לײט פאמיטע די אט װען  גע־ ה
 הא־ קאםוניםטען די אזוי וױ שילדערם

םות זײערע אןיוי געםדאםעז בען  אי« ̂נ
 אלצםען זײ האבעז כמזנגס, געתפען זײ

 דײ אםילו טרעחרעז. צו ביז געדיחרצז
 דזעענע• דעם פח םעםבערם איגקצ •אר
 געריהרט זײגען נאארד עקזעקוםװו ראל

 בא״ און םאקטען זייערע פון נצװאדען
מײזזס
 איז אז אנגעוױזעז, האט תאםיםע וײ
 בלויז פאראן וײנען פילארעלפיא גאנץ
 יע- אווס. און ארום קלאופםאמר 860
̂נטערזוכט איז ?א« דנר  פח געווארעז א
 גע־ חאס סעז גאר וואו און ירניאן חנר

 אפנע־־ מען חאם ארבײם, am פונען
o כסאיט n »די אתיסגעםיחרס ;שא 

am בא־ שצריפס; םיט גארםעגמס 
 הונחנרש. פינזז מים באסזגס די שסראפט
דאלאר חונחניס פופצעהז און םויזצגט

;ארגיײ ױניאן די סאר וױידדמס
* ••• . <I • i 1 * * . ׳ * "י if * J ■ * •: ■'־•* *־

 געגען נעסמרײהט האבען װאס טער,'
כלעבערײ.
̂ן נעגאגגען זײנען ?אמיטעס ױניאן  פ

 ש״טרעננע געמאכט און שאפ צו שאפ
 יארהעי־ נױ דער װען אונטערזוכונגען.

 געזאגט. זײ האבען באארד, דזשאינט
 דעי םון הערפט א כאטש געטאז װאלט

 פי־ אין נעטאז האט מעז װאס ארבײט,
 דעױ װאלט סקעבערײ, געגען לאדעלפיא

 פיה־ די און געװארען, געװאונען םטרײ?
 פארענט־ נעדארפט גיט װאלטען רער

 םיט פעהרעחגן אײגע:ע זײערע םערען
 געטרײע עהרליכע אויף םארלויסדונגען

 סטרײק גאנצען דעם אין <ײט. ױניאן
 גע־ שעפער קרײנע 15 בלויז האבעז
 האבען זײ און םילאדעלפיא אין סלעבט

 און ארבײטער. 141 בלויז באשעםטיגט
 שע* סלעב אומבאדײטענדע דיזע אפילו

 געװארעז אפגעסטאפט אויך פער^זײנען
 איבערגעבענהײט איז ענערגיע דער דורך

ארבײטער. םילאדעלםיער די םון
 אײגדרו? שטאר^ן באזונדערם א

 ברודעי םון יעדעס די געמאכם האבען
 בעסי שװעסטער די פון און דאםס?י

 רײד זײערע גריגבערג. סערע און שםײז
 אח הארצען פון גע?וםען באםת זײגען

!טרנרעז ביז געריהרט האבען זײ
 נמװען אויד זײנען אזוי •ונקט

 חא־ זײ װאס פא?טען די איבערצײגענד
 אלע־ פאר איז עס איבערגעגעבען. בען
 גענעראל די ד**ס געװארען, ?ל^ור פען

 איננעלשע איחרע מייט ?אמיטמ םמרײק
 געשי?ט האט מעז װאס קאםיסאײאך,

 א באגאנגען זײל׳נז םילאדעלםיא, אין
 םילאדעל־ די גענען אוםרעכט געװאלדיגען

 אין ױניאז, זײער און סלאו?םאכער פיע,•
 םען האט דאדט »ז זײ, םארלויםדען

 קאםי־ די געסלעבט*. ״באװאוסטזיניג
 םילא־ אין אז באוױזען, ?לאר האט טע

 אלץ געטאן ױגיאז די האט דעלפיא
 ״;P אז םעג׳יד, געװען נאר איז װאס

a m ניט זאל יארס גױ םאר ארבײט 
וועדען. געסאכם
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שןגסמו׳ ח  געמו ״אינ
■ מםאכס דעדנערס

פערטאנענם
 ריכ- באזײטמט דירויזשאן אפעלאיט

 גיט און אורטײל קרעינ׳ם םער
 םאר באשלוס גינסטיגען א ארויס

אסאסיאײישאן. םױטשועל דער

 נאװעםבעי, טען26 דעם פרייםאג,
 סופרים םון דױױזשאז אנעלאיט דער האט

 דעס באזײט-גט יארה נױ מון קאוידם
 װעלכער קרעין, ריכטע• םון אורטײל

 א) ארויםצינעבצז אנטזאגט זיך האט
 ?לאוח ״ױגײטעד דער צו אינדזשאנלשאן

 אײל מװםשעל דעזײנערס סוט און
 דזשאיגט דעם געגען אםאסיאײשאז״

 ױניאז. ?לאוקמאכעי די פון באארד
 אפעלײט דער פון אוךטײל דעם לוי.ט

 פיקע־ צו םארבאטען װערט דיװיז״אן,
טען.

 א־נדזשאנק־י דעם או־־ויסנעבען בײם
 רי אויסיעדײקט חאורט די האט שאן

 קומעז דעזײנערם קלאול די אז כײנונג,
 אי* דער פיז ראמעז די אין ארײן :יט

 פוגלט און ארבײטערשאפט, נאגיזירטער
 צו# ״אומפלאהטיש״ געװען װאלט עס ױי

 ארכיטעק־ און ״ארטיסטעז אז םאדערעז,
 ױ־ 8 אי; אנשליסען זיך זאלען טען״
 ״אומפראל־ אזוי פונתט עס איז ניאן,
 דעזײנעדס די אז םאדערען, צו סיש׳״
 אי;־ אבער קאורט די ט^ן. דאס זארעז

 גרעסטע די דאם םא?ט, דעם נארירט
 p'p ניט זײנעז ארבײטער דיזע פון טײל

 לויךאר־ א״נםאבע נאר סטײײשאפער,
 םערםטע:־ ארבײטען װעלכע בײטער,

 ארבײטס־בא־ שלעכטע אונטער סײלם
 דעי pR דך נוי.טיגען און דינגונגעז

 צו כדי ױניאן שטארלער 8 םון הילף
 די אוםשטענדען. זײערע םארבעסערען

 סײן געשײנלט ניט אויך האט האורט
 באהױםטוננעז די צו אויפמער?זאמלײט

ײ־ דעזײגערס די דאס ױניאז, דער פון
 םיט באניצט אלעמאל זיך האט ניאן

 ארגאניזי־ דער אין סעטאדען פרידליכע
 אלע די דאס און דעזײנערס, די פון ררננ

 בא־ װעגען ״אפידײװיטס״ זאגענאנטע
 זיײ צװאגגס־םעטאדעז, מיט זיך טצעז

פעשױת. אויסגעטראכטע נעז
 םיז ועיױנס דעם װעגען נײעס די

 גענעז אינדזשאנקשאז פערמאנענטער א
 היײן, װיליאם םר. םון איז ױניאן י־ער
 אסאסיאײשא;, דעד פון אטוירני דעם

 םרײד גרױם מיט געװארען אייפגענומען
 דעזײ־ דער פאר זײ װיכטיגער 8 אלם

סאםײעטי. בענעםים ;עדס

 קאנפערענץ אין וױדער ױניאן
אסס׳ן אמעריקען דער מיט

)1 זיים פון (׳•לוס
 םארזוך א מאכען װידער און םערענץ

סעטעלמענט. א צו קומען צו
 :•8P א םארגעשמען איז דינסםאג

 בײדע םון םארשטעהער צװישען םערעמ
 אנ״ גײ דאס אויף האט םען װאו צדדים,

 א װעגען אונטערהאנדלונגען געהויבען
 רעזולטאטען קײנע אבער סעטצלמענם,

 איז עס געבראכט. ניט זיצוגג די האט
 זאל ?אנםערענץ דער אז גענליבען,

מיטװאה װערעז םארטגעזעצט
 ווערען שורות די װען צײט דער אין

 דארוי םריה, דער אין םיטװאך נעשריבען,
 םארטגעזעצט װײםער סאנםערעגץ דער

 נישט גאר קאן דערװײל און װערען,
 מים כאשטיםטעס עפעס ווערעז געזאגט

 אויס״ זיך װעלען ?אנפערענצען די װאס
 געלײענט װעלען שורות די ווען לאזעז.
 װיסען שוין לעזער די װעלען װערען,

 טעגליכער דער דורן ט,8רעזולט דעם
v פרעםע.

1 V.-.C

 דעם לעתטשורט נעער ש.
'׳־ בראנקם די אץ פרײטאג

 *יד״זעו ב*װיו«ער דןר ניגעי׳ <•.
 יעק«ײי«ן יוזנ■ ליטערי*יײקי'»'מר.
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פארמיטאג. מאגטאג בילדינג שאגאלאינטערגע דער ארוס עמאנסטראציעד שעהנע די — קלאוקטאכער. םת לונגען פארזאמ* די אױן® באגײסטעחנג מיט אויפגענומען װערען האלפערין און האכטאן דזבינסקי, זינמאן, — ױניאן. נעשאנאל אינטער״ אונזער פון שטעלונג פעסטע די און באארד עקזעקוטיװ גענעראל פון באשלוס דעם באגױסען קלאוקמאכער מאםען

צוריקגעהפען שעפער אמעױקען די אין אוטלאק־
באארד עקז. גענעראל פוז נאשלוס דער

ט פון מאן מאריס םרעזידענ זיג

 עקזעקומיװ דזשענעראל דעם פון באשלום דעם איבער דא ניכ'אײך איך
 באארד עקזעקוטױו דזשענעז־אל דער אינטערנעעאנאל. אײער םון באארד

 דער כיז ױניאן אײער פון און םםרײק אייער םון לײטונג די איבער נעםט
 די און- פארגאנגענהײט דער פון זאך א זײן װעט םלאנטער צרה׳דיגער
נעענדינט. ץײן װעט ױניאן דער פדן און םטרײק דעם םון לאגע טראנישע

 גע־ האט עם פאראיכער. איז ארגומענטען און טענות פון שטונדע די
האנדלוננעז. פון שטוא־ע די שלאגען
 ארנאניזאציע אונזער האבען סטרײק אונגליקדיכען אייער פון פיחרער די

םארניכטונג. פון תהום דעם צו געכראכט
 םארלארען ניט קײנםאל נאך אהער כיז האט ױניאן קלאוקםאכעד די

 א אכער םטרײקם, גרויםע םטרײקם, שװערע געהאט האט זי קאםף. קײן
 איז ארבײםער, די פון טךײהײט און זעלכסט־אפפערונג םוטה, דעם דאנק

 נלענ־ די פון אײנער איז םאקט דער זיגערין. די ארויםגעקומען איםער זי
 ארכיי־ אםעריקאנער דער םון געשיכטע דער אין װירקליכנןײטען צענדםםע

 םיט שטאלץ איז לײכאר אװ פעדערײשאן אםעריקאן די באװעגונג. טער
* ארגאניזאציע. אונזער

די : אונגעװעהגליכעם עטװאם געטראםען האט אבער םאל דיזען
 אפםערוױליגקײם, און טרײחײם םוטה, םיט געקעםםט חאבען ארכײטער

 געפינט םטרײק װאכעדיגען פיער־און־צװאנציג א נאך דאר, און איםער, װי
 אלזא, זאך, אונערהערטע אן צושטאנד. שרעקליכען א אין קאםף אײער זיך
׳ ױניאן. אונזער םון געשיכטע דער אין

 פון ארדערם זײערע כאקוםען האבען םטרײק דיזען םון םיהרער די
 הערשער דיזע האבען זײ פארטײ קאםוניםטישער דער פון הערשער די

 און פאליםישענם. גרעסערע םאלגען פאליטישענם קלענערע געםאלגט׳װי
 דעם אין ארײננעשלעפם אײך זײ האבען ארדערם קאםוניםםישע דיזע דורך

צושטאנד. טרויעריגען אזא דערגרײכט חאט װעלכער קאםף, אוםגליקליכען
 אײערע מיט זײגען אײך פון םילע נאגצען.סעזאן. א פארלארען חאט איחר

הונגער־טױט. פון שװעל כײם בוכשטעבליך םאםיליען
 בײ ליגענס. טיט נעקארםעם אײך חאבען פיחרער קאםוױםטישע די
 די־ אפגענארט. אײך זײ האכען געװארען, געטאן איז װאם שריט, יעדען

 פארנאכלןך און םארדרעחם זײ וזאבען םטרײק דעם פון “,אישױס אםת׳ע
 אויםגע־ ױניאן־קאםע די און ־פארםקעכט םטרײק אייער חאבעז זײ םיגט.

לעדיגט.
נעםוםשעט. אײך און אפגעחאלטען אזױ אײך זײ חאכען םאנאט זעקם

 אין נאר אינטערעםען, אײערע אין ניט געפיחרט םםרײק דעם חאבען זײ
 פא־ קאםוניםםישע די און ■ארטײ קאםוניםטישער דער פון אינטערעםען די

 אײך, פאר לאגע בעסערע א געוױנען צו ניט נעװען איז צװעק זײער ליטיקם.
 האלטען װעלכע ■אליטישענם קאםוניסםישע די צופרידעגצושטעלען נאר
קנאםעל. זײער אונםער צײט גאנצע די זײ

 א םארלירען צו געצװאונגען אײך חאבען זײ װי נאכדעם איצט, און
 דרא־ װעלבער דיזען.לאק־אוט״, אין ארײנגעשלעפם אײר זײ האבעז םייאן,
 נעפאהר די און צרות װײטערע חונגער, װײטערען ב^ננען צו אײך העט

םיזאן• צוױיםען א פארלירעז צו
 דא האבען זײ װאם באםראכט םען װען קאפױר זיר שםעלען חאר די

 און פתיעז אײערע פון חשבון דעם אוץ» און חשכון אײער אויה אויפגעםאן
 לאגע די באטראכט מען װען קאפױר אױך זיך שטעלען חאר די סינדער.

טאםענט. דיזען אין זיך געפינם יוניאן אייער וועלכער אץ
!װערק נעענדיגם םוז טראנעדיע דיזע
 אפגענארט און פארפיחרט זײנען װ%כע קלאוקםאכער, טויזעגחזר די

 םים נאםען די פארחילכען •אליםישענס״ סאמוניםםישע די פון נעװארעז
 איגםער־ די פאדערען זײ ענםריםטונג. פץ אױםדלוק אץ •ראטטסט זייער

דעם צו םוןן א םאכען און חאנד אין םיטואציע די געשאנעל^א^נעזזםען

^ ע נ מ ^ * י ? מ נאך אפיל אייער געוזערט חאם נאארד עקזעקוסױװי^

פון און לאוק־אוט דעם נעגען קאםן* דעם פון ג^«דחח}רשאפפ ^
םטרײק. דעם סוו וויבמרגןובליבען וויו װאמ

w w* חאבען דם םעהר שקואל »ײער נדמ קען
שליו קייץ ען  ח«געז ניט םעחר טאר זי טאן! צו וואם

t און o i .w .־ ; מניאן<
םטרייק אייער צו יםח

 ■ראװיזארישע א אפאינםעט חאם באארד עקזעקוטױו דזשענעראל דער
 פיחרער־ דיזע באארד. דזשאינט דעם םון לאקאלם די פאר פיהרעדשאפט

 פארװאלטען װעט כאארד עקזעקוטױו חשענעראד םיט׳ן צוזאםען שאפט
 אינ־ די אין ניט און קלאוקםאכער די פון אינטערעםען די אין לאקאלם דיזע

אינטריגעז־קליקע• אדער פאלטײ װעלכער אידגענד פון טערעםען
 אץ איצט איז ױניאן דער פון און םםרײק דעם פון העדקװארטערם די

סטרים. טע16 ײעסם 3 איגטערנעשאנאל, דעד פון אפים דעס
 יעדען פאר װערען כאשטיםט װעלען העדקװארחןרם םפעציעלע די
 די װערען אנגעפיחרט װעט דארטען כאארד. דזשאינם דעם פון לאקאל

 פלאנםעםיגקיים םיט װערען נעפיחרט װעט אלץ ארנאניזאציאנם־ארכײט.
טאקט. אץ

 רעוואלױ א םאכןזן איצט דארפען שנײדער אידישע די אז בלאף, דער
 א םאכען װילען קלאוקםאכער די אויסנעשפילט! איז אםעריקע, אין ציע

 א װעגען געפילחןר זייער אז גוט, גאגץ װײםען קאםוניםטען די און לעבען.
 און ױניאן א ארײנצוכאפען תירוץ א װי םעהר ניט איז רעװאלוציע כאלדיגער

 דזשאכס״ טױזעגחיר האבען צו און קאםע די ארײנצוכאפען טרעיה נאנצע א
 געחן צו נרײט זײנען װעלכע לײט, ױנגע םאר פארדינסםלער אזױ אדער

אינטערעסעז• זײערע אין םקאנדאלען םאכען
 נע• דער אין טאג װיכטיגער א איז דאס ברידער! און שװעסטער

 טאג א קרעםטען, פאראײניגטע פון טאנ א — ױניאן אונזער םון שיכטע
 איחר װילען װעלכע ארגאניזאציע, דער פון םיטגלידער געטרייע אלע װען

 אץ םאראײנינען .זיך םוזען הערשאפט, קאםוניםטישער דער פון ראטעװען
 אײערע אין װאם אלץ טאן םוזט איהר !אינטעתעשאנאל דער ארום שטעהן

 טרעיד* םון גרונד חןם אויף ױניאן די אויפבױען צוריק העלפען צו קרעפטען
 אע־ די אץ טעטינקײט טרייע אדן דיסציפלץ םאיעראנץ, םון ױנואניזם,
 טו־ קײו !מעהר געשרײען געבלאפטע קײנע !ארבײטער די פון טערעםען

 רעװאלוציע פון נאמעץ דעם אין םקאנדאלען קײנע און ®ןל־טאכערײ
כלוםר׳שט!
װע־ געפיהרם םוז םטרײק דעם און לאוק־אום דעם געגען קאםף דיזער

 װע־ געבראכט שנעלער װאס מוז און םעהיגקייט םיט און ענערגיע םיט רעז
שלום. גינםטיצען א צו רען

 קאנפערענצען םרידליכע דורך װערען נעםעטעלט ניט קען ער אויב
 װערען געפיהרט קאםןש דער םוז קאמף, א װערען אננעהױבען םוז עם און

 םישע־ גענלאפטע אהן שטײגער, טרעיד־ױגיאניםטישען ריכטיגען אויפ׳ן
 פון אינטערעסען די אין פארשלעפענישען אהן זאכען, זײםיגע װענען נינ<ןם

םענשען. זײםינע
 םון צוקונפט די און ױניאן אונזער רעטען םוזען םיר קלאוקמאכער!

 םיר װעיען. פארגעםען געפיהלען פערזענליכע אלע זאלען !טרעיד אונזער
זאך. הייליגער אונזער א'ן פאראײניגט זײן אלע םוזען

 טועםל־םא־ קײן צו ױט לאזט !חאלם די אין אדדנוננ אין זיך האלט
 פאר־ צו צװעק םיט׳ן געשרײען רעװאלוציאנערע געכלאפטע קײן און כערײ

 װארט !זומפ א אין אײר<ױדער פארשלעפעז צו און קאפ חןם אײך דרעהען
 חשענע־ דעם פון נאקומען װעט איהר װאס אויםקונםט און ארדערס די אויה
 געאײנינטע םיט לאםיר קאםיטעם. די פון און באארד עקזעקוטױו ראל

 זי זועלכען אויף שטאנד, הױכען דעם צו ױניאן אונזער ברענגען קרעפטען
 צװישען פארנומען האט זי װעלכען םלאץ, שעהנעם דעם צו געפונען, זיך האי•

װעלט! םון,דער און אםעריקא םון םרעיד־ױניאנס די
גרום, ברידערליכען םיט

באארד עקזעקוטיװ חשענעראל
ם י ר א , ם ן א מ ג י  פרעזידענט ז

םעקרעםאר. ,ף א ר א ב ב. א

כ«ארד עהז. נענעראל פון מיםיננ םפעציעלהר 8
 זײגעז םאנטאג און זונטאנ לעצכתן

p t געװארען אפגעחאלסען יאר? נױ 
 עקזע־ גענעראל דעם םון ןיצונגען צװײ

 אינםערדײ אונזער ®יז באארד מוטיװ
 ספעציעלער א געוחןן איו דאם שאנאל.
 ע?זעסוטױו גענערא^ דעם פון כױםעג

 האט זיגםאן פרעזידענם װאט ב**רד,
 טרויע־ די נאטראסטעז צו א״ינגערופצז

 יו־ קיאופםאמר חנר איז לסגע רינע
 ווע• נעםאז קאן עס װאס ?זנחן את ,1 גיא
o איז אדתתנ ארײנציגחנמעז חמ n

 געװארען גי^אפעז איז װאס כאאס,
 טרויעדינע] דעם סון דעזולטאט לס8

סטריי? מאכערpלאוp דעם םון אײסגאגג
 באארד דעם פיז זיצונגען די אײדער

 נע?וטען ױיגען אנגעהויבען, זיך האבעז
 די נעםאדערט און סיאו?םאכער םאסעז

 8 נעםען נאלד זאל אינטערנײשאנאל
 הא״ זײ שטעיונג״ באשםיםטע םעסטע,

 אינטערנײשאנ^ די געפאדערט, בעז
 זעמן און סיטואציע די איבעדנעםען זאל

CX ■m ווי*• ו«לום


