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 אױםצופיחנן באשלינט באאוד חשאינם
פרעז.שלעדנגער פח אינסטדזקציעס אלןן

אסט טרעזשזרער סעקרמטער װעגען -י»י״™■——• "׳<•
 דער ודעגען נאגלעו־ םענעדמזער דזשענעראי pe רעקאםענדאציעס אלע

כמשםעפרגם. װערען דעמרטםענםס דיםטריקט די מון רעארגאניזמציע

 י^רקער כױ חוד ®ח כױסיננ דעד
 כױטזויר לעצםעז ה*ם ב**רד דזש*ינם

 אומד ב*של*סען אײנשטיסמ ^ווענם
 ■רע־ ®ון איגסטרותציעס אלע צופיהרען

 ערוועה־ iin װעגען שצעזיגכער ?ידענם
 »לס לאמער״ לזאיס נמדער םון <וגג

 יאר״ נױ דער ®ון סעקרעטער־םרעזשורער
 איז ®ראמ דיזע ב$ארד. דזש*י:ם קעד
 דער אױוי ארױמנעשװאופמן אטאל ג#ך

 סעיד חמ*רדיגנ דער וחנן טאג-ארמוג:,
 צושריםם א ם$ח:עלעזעז האט רעטער

 ע;ח. זעלמן דעם ווענען 35 לאהאל םון
 םולסטע די אױס דריהט צושריפט דער

 •רעזי״ צום רעסאעהט און אנעגיכענוגג
 ער־ אוז *ינטמרנעשאנאל דער פזן דעגט
 אםשגעל־ מי באארד דזשאיגמ די זוכט
 האטי־ * אױסצװועהלען דך פון טטען

jro קאא״ »אע אונטמדזוכעז זאא װאס 
 צױ דער לאגגצר* ברודער געגען געס

 דזשאינט די אז אויך, םארלאנגט שריםט
 אדער וועהאען דעסאאם ביז זאא נאארד

 סעקרעטער״ דערוױיאינעז א באשטעמן
סדעזשודעד.

 האט נריוי ®ון פאראעזונג דער גאך
 ®אר״ ערקאערונג *ן אין אאננעד ברודער
 זאא נאארד תשןדנט די *ז צאנגמ,

 משיט׳ן םעגאיד וױ שנעא אז*י איהם
 אונ• שטעהמנדיב וױיל קאטיטע, * דודך

 הלאגעס »אע די אמ םון חשד טעד׳ן
 א הינזיכט יעדער r* אאגע זײן איז

'׳ אימאנגענעטע. זעהר
 סעקרעטער גענצדאא םון ערקאעדונגען

 מעמדזשער גצנמדאא איז דובינסקי
אענגערע » *רױסגערוםען האבען נאגאער

 דך האבען עס װעאבער איז דיםקוסי^
 און נינפא העלער, ברעסאאװ, באטייליגם
*גטאגיני•

 מענע־ :ענעראא פון פארשאאנ א
 םינו• םון קאפיטע א אז נאנאער, דזשער

 װעגען פחטידענט םיט׳ן זעהן זיך זאא
 איז נעװארעז״ אנגענופען איז ענין דיזען

 גע״ עראײדינם םדאנע n איז דערפיט
ווארעז•

 גוטגעהײסען אויך האט טיטינג דער
 םין רעהאפענדאציע די^ארגאניזאציאנס

 דיםט־ די צו באצונ אין נאגאער בדודער
דעפארטטענטס. וײקט

 אינדעפענדעוט און אסעריקען דער
 נעװאיען צוטײאם איז דעפארטכיענט

 יעדען פאר איז אנטײאונגען צווײ אױןי
 גע־ווארעז באשטיםם איז דעפארטםעגם

מענעדזשעד. באזונדעחנר א
 אינדאסטריעא םוץ פענעדדעעי *אס
 באשטיםט איז דעפארטםענט האונסיא

 כיז־ דער סאחןא, ברודער געװארעז
 דזשאבערס פרן כיעמדדצער איצכדנער

 דע־ אפעריקען ן’פאד דעיארטפענט.
 ביד דער — אײנס נוסער פארסכיענט
 אםעריחען פון מענעדזשעד איצטיגער

 ;טאזער כען ברודער אינדעפענדעלט,
 גוברער דעפארטפענט אםעדיקען םאד״ן
ראזענבאאם. ברודער ־־־ צלוי'

 איז דעפארטכועגט דזשאבערס םאר׳ן
 אעפר,א״ ברודער געװארען באשטיפט

4וױט?
 אםיפעס דיסטריהט אנדעדע אאע

אוםפארענדערט. נעבאיבען זײגען

̂מא־ פירער ארנײטער נאריםםער  אנר
נאנקעט גרױסען s m באגריםם ודטש

n צ׳מטען sr נױ די ה«ט ^װענט 
 בא־ און געערם ארנ״נממזאסם י^רקעד

 רי פון *יזזרער באדיםםמ דעם ט־יסם
מ ײ ס  1« את ם*ןױאל־חמזן»ר*»ז ח

 אבראםא־ י. מנאסע חסליגד, אין בונד
jn r n מ די אנ  נאוחנגוננ ארבייסעד נ

תן רא איז  יױניזנם, די פארטרןוםעז. מו
 “ותרםם.<«<«־ די רינ^ ארבײםעד רער

 •אר־ יסםי׳*ע5מוזדזי די *ס¥ס*אײש*ז.
מגד, דעד )טײ אד  מלוב, נתרימער דער פ

ת די סיז  אין נרויען ס*חױאאיסם״» ח
n r  v i אר־ •ראםינענםע םילן און 

•יהרער. ס***אליםטי׳#ע איז בײנמר
תנ איז ימםעתעמזנעא די .  1־פאו נפו
®u® r 1אי שאעזינמר •חזױדענט תדך 

אל מר  איז עס דמיגסתי. ממיעסינר מ
דזמאינם דער *ארסחממן מגװען אױך

ד ר * ס. לןמאא אלע »ס מ ^ ם יינ זיי־ ן
jn [נעהאלטע jjraprw. און ווייגינ זעוזר 

 אלע #ין נאםען אין חןדעם. <וחת
^ס ײונ ײד  מאעיימער ברוחןר חאט טד

 און אבראסאװים׳א׳ן נעכאםע באכריסס
oyn מםי־ פולק די פאד׳»*סו«ן איהם 

באוחגנוננ. טדײד־ייני^ דער *ון מ
ײ ח*ק *בראסאודםש נענאסע רי־ נ

ײם זמר  אינ־ זעהר א נעהאצמן מלעמנה
ran  v ew a rM, מ ל  נינען םיר מ

ip ינ#י, *דיאזױיז«
r r.« רזםײזע סיד װ«ם דע̂נ I P 

 p »«* *י*ס ייז־ vrrm *יאליסמען
im m r־י־ לאנ«, ־ vD 'n iforo• wpn 

ttm m m זית man — jmn סיד 
ז 4««»י רעם *וגחנםםומתן  ז»ך ײ י

v װעלמ סאר tt tnovp  to יין גיס*
v x n f r m .ד « ■׳ י

כצ׳סאעדויססישזנ די ניט >- ״שטעדס  - - --   4na — - ■ מו שכתרט עקמצריסעגכמן, Tfa arr* נ
איצם אייגזמעיז״׳ח םארזוך _ __
 Tftp — ־,mftpn אין קאסדנ־זם *ױ\

 TP רא#עא'׳מיאי די נמנח׳ז
 אין איז — ויס״

ניזוןס ויױך

r?* &.«

 שטעהט העלפען, גיט װילט ציאליםטען,
 ‘,ניט״. קדיט־קירט שווייגט, זײט, » אן

 איחר ניט. םעהר דאט איהד זאגט איצם
 טײל a דורבגענראכט אליין האטישײן

 עתם«עריםענ־ קאםוג־םטיעע *זוינע פון
 אר־ אײזןר 1אי ױגיאננ^ אײערע אין טען

 און פארטײ, א״ער ארוס רינג, כײטער
 ׳פעראיך, װי איכערצײגט זיך ה«ט איהר

 ןלפםפערי־ דאזיגע די םארגרעכעריש װי
זיינע!״.." םענטעז

 דעם פארצייכענט חאט ״נעפ״ ,דער
 ,Dt’jmaP םיאיטערײפען םון נאנקראט

 ווייטער אבראכ^װיגדצ נעגאטע האט —
 א נעותן אבער װ*אם עס — געת»ט.

 םיליטעריעער רער אז דעגקעז, צו םעות
 נים. דאם איו ער טויט. איז סאמוניזם

 טיר הסחים. חחיח אזי!• ׳פסעהט ער
קאטוניזם, רוסלאנר א־ן איצט

 עטאר־ אי) ;דעסער םאל 1000 איז װ«ם
 עקזיסםידט וזאם װןוס דער, ייי קער

 דעם אײננעםיהדט האם נמן אייחןר
הרימר דער ,נע**.  אינ־ פת לאן1 ס־̂י

 ;קסלעשםױויזיײנג און דוסםריאלתיתגנ
 תקר׳פם יוןמ ליע,8טער«ר־כײ גייצ די

 פאר־ ניתר חןר ;חםלאנד אק איצס
 אויס־ און ריםען8םאר w T^»orr זוך

 האםו־ נייעם חןס פין זײכזמם אלץ נען J לי%ז דאס — םאי׳קס״טאסען די הוננערעז
 רער אױך עקספעריםענט. ניססישען

 ײרכפאל̂. a זײז װעם עקםמריםענם
 ניט or* 1« •נדערש ייק. דטס םוז צר

J נ 4יײaעס אפילו װען ר »ia אפיחןן* 
 זיך <r עסספעריסעגם דער pa נם »

 םאציאטסםען םיד װא?םען איינגעבעז,
 פחר *ו ז*ך אוריאמן פײז נעהאט ניס
pm. נחנסםע רי געװעז י^ם ןם Tfff 

mposae םאציאליזם םאר׳ן .pa די 
 dp יועלט. נאנצעד דער pa ארבײטזןר

 פאד איםנליפ נדןססער דער נעודען יואלם
in ו« נ in• מגשודיס, גי  ia ר » 
 אימריד פונםם, נמיכםע, תולםור, מר
ם די ear״ )1»א׳ — טור שהיי  aan מנ
Jra סים  nra סיח pa •פון פאדלייו

ר א אנ ש ע רנ ע ם נ פ אי ר ע ד ע w פןו ל ס א ל « « ז ל ע פ ז ח ע נ נ םי ען םי נ פ פ װ ש נ חן נו ס. ן ® ס םע
איגטערנעשא־ דער םון «פים דער

 אלע ברי״ 8 דורך אויןי םארערם נאצ
 ה*נ־ דעם ווענען נילעז8ה צו צס8ק0

 נע■ אננענוםעז איז 08ײ ווענש^ךסעקם,
m ail קצױוצאנדער לעצםער דער בײ 

 װי זיך צעזט בריןי דער תאנוועכש?;.
:לנט80

ברידער: טײערע
 אינ־ דער פוז תאנווענ׳ט*ז לעצםק רי

 םאר־ ה«ם קלױולאנד אין םעתעשאנאל
 4׳וזובורדםראנ דער ווענע] ,נדעאם8ה

 אונ״ פת אקטוויטעם די שטערט וועצמ
 אײנ• איז dp און ארגאניזאציע, זצר

 םעס־ צו נעװאיעז באשצאםעז שםיםינ
 5 סים םיםנלידער אונזערע אאע סעז

 יאהר, 2 פון םעך איז יאהר « דאצאר
̂נאל די באשרייעז צו אום  . אינטעתעש
 קענען זאל זי כדי חובות, א־הרע פון

 דער פון באשציסען די פארוױרלציכעז
 ארנא־ איהרע צרפילעז און קאנײענשאז

 םטרייס־אפטי־ און ניזאציאנפ־פליכטצז
און סצאו?־ פארשײרענע אין יױטעם

דרעם־צעגטרע!.
 דאס אנבאסראכט, pa נעכמנדינ

 מג׳מיוער• ייז ידנםערנעשאניצ אונזער
 ■opp פאדשייחמ? pa פארוױשצלם טינ
̂־ילמנער pa סטריײןם pa׳ םע,  םסריי
ס זדז סענעד׳ג pa יטעריפא איז  פין ו

dppo m, נויםווענדינקייט נרויס  fa 
̂ל  חנר מר ײעחמ o»p>pnaB נצײו ז

 ■•a ײיד נאשםעסמונג צו םעםכערשי■
צאימל־םיםינמח. אױןי שטיפונמן

m וו*ס ^תאצם, אצצ an ייצט גיז 
i איז נעהאנדעלם ניט רaנ n ,םראנע 

^ ווערען ם ע פנ ױ ױ עם ט1א  lao it נלי
 באלדינע צוועק jptn צו ײפמן צו און

 dpi ראטיםיציחמ צו אום פיםיננ^
 pרpיונז וױס?ן אאזעז צו און ם?קם

l ביז תי שפ?ט?ד ניט כאאםט?  Dnטpן 
ikiidpd װענען dpi רpי1 םון ט8זו^ט 
װאהל^

נרום, tרציכעpבריד פיט
 Djpi־tpi» שלעזינגער, ב.
?״.pa .m חבינםקי, ד.

ז נ ע ר ע פ נ ן מ ען פו ר לו שי ר ם ע נ א ט ע ר « ד י נ ו ן י ס או ע ס א ס׳ן נ ס ר א ע פ ױ פו ס ל ש א לןןן צו כ ד אנ ה ד א פ
»ן אײן ױױאן דער טון פאדערוגגען די ב«גרינדעמ שלעזיינגער פרעדדענט

רעדײ אױםפיהרליכער

 אגריכענכדקאנםערעגץ ערשסע די
 מאכער דרעס טשיאדרען זתר צװישען

 אסא־ מאנוםעקטשורערס דער און ױניאן
 קיינע צו געבראכט ניט האט סיאײשאן

 איז עס און רעזואםאםען, באשםיםטע
 צדדים בײדע אז געווארען, באשאאםען

 סאב־קא״ פארכאענערטער א דורך זאלעז
פארהאגדאעז. וױיטער םיכת

 םארגעקומעז איז קאנםערענץ די
 יאנואר, טעז21 דעם אװעגט, דינסטאג

 טע31 קאיגטאן, גאװערנאד האמעא אין
עװעגיג טע7 און סטריט
 פארםדאטען געויעז איז יוניצז די

 דזשע־ אוז שאעזינגער פרעזידענט דורך
 דובינססי, םעהרעםער־טרעזשודער נעראל

 פון םענעדזשער גרינבערג, הערי דורך
 פערא־ םענעדזשער דורך און ,91 אא<ןאא
 םרײ םענעדזשער אםיסכמנם און מוםער

.10 אאק. ױגיאן תאטערם דער פון אינג
 אן אין האט שאעזינגער ברודער

 גע־ האט װאס רעדע, אויסםיהראיכער
 געגוי צײט, שעח א העכער דויערט

 דער אין צושטאנר דעם ארומגערעדט
 אינדוסטריע ררעס טשיאדרען און הא»

 וױכטיג• דער אױױ אננציױזען האט ארן
 לעגיםימע אלע םאראײגיגעז צו <ןײם
 םי& אום אינדוסטדיע דער אין כחות

 סװעכדשאי• די אויסצוראטען ערפאאג
 איהר דורך איז וועלמ פראדױזצ^
 ארבײםם־באדינ־ שותרע און קאנקוחגנץ

 אנשטענדיגע אאע פאר האאה א גונגעז
 שאעזינ־ אינדוססדי^ דער אין םײאען

 פאחגרונ״ די באנוײנחנם דאן האט גער
 באנייאונג דער צו ױניצז דער םיץ געז
 שיא־ זײן מיט האם אוץ אגרימעגם פון

 וועאכען אין צושמאגד, דעם ®ח דערונג
 א געמאכם זיה נעםינעז ארבײטער די

אנוחנזענדע. אאע אויף אײנדחק טיםען
ם האם קאנםערענץ די ^ מ ע  עט־ נ

 צדדים די וױ אזױ און צײט שעה איכע
 <ןײבע צו הומעז געקענט דם האבעז

באשאא• איז חןזולטאטען, באשטיםםע

 זאא סאב־ל.אםיטע א אז געװארען, סען
 די פארהאנדאוסגנען. די פארטזעצען

 בא״ װצט ױניאן דער םאר סאב־האכױט״ל
 דובינסקי, הױפט־סע^רעטער םון שטעהן

 דער p® מענעדזשער גרינבערצ, הערי
 ױנ־ מאכער דחןס טשיאדדעז אח האוז
 כענעדזשער פעראפוםעי, סעם און יאז,
.10 אאקאא פון

קאכדםע םאב םון קאנטערענץ
סאב־קאםי• דער פון האנסערענץ די

 אווענט, מאנטאנ םארנעהוסען איז טע
 סאונסיא־רום אין יאנואר, םען27 דעם
 טע16 װ. 3 אינטערנעשאנאל, דער םון

 עטאיכע געדויערמ האט און סטרײם,
שטונדען.
 בא־ זײנען ?אנסערענץ דער אויף

 טרײד־םרא״ וױכמיגע געװאדען טראבט
 געױארען דיסקוטירט זײנען עס און געז
 שםעאט יוניאז די װאס םאדערתגען, די

 סוןי צום אנרימענט. נײעם צום ארױס
 גע־ באשאאסען איז קאגםערעגץ דער פון

באראטונגען. רי םארטצוזעצען װארען
 םארטראטען נעוועז איז ױניאן די

 דױ ר. געגעארא־םעקרעטער איהר דורך
 םון מענעדזשער גרינבערג, הערי ;נינסקי
 םערל• סעם כמנעחשער און ,91 אאקאא
A0 א. ױניאז קאטערס דער םון מוטער,

ן ע ס א ג מ נ י ט ען ®ת מי ד ד ל ױ ע  ט
ר ע ב א ם ס ע ר ען ד נ דיז א ם ס נ י ד

 נאף האצב ^וענר, Jaaoj'i ריז?ן
ijjnא װעט אזײג?ר, פי?ר  in  p ,םהול 

 8 ®אושיםימ יט,1םט טע15 איסם 7
 opn םשילדחמ pf<8 פון םאםעז־םיטינג

 נענע־ שאזדיננ?ר, פר?זיר?נט מכעו.
iw® ובינסל,י,ipdpippd 1 ראצ npa 

 «ערל- dpd שערnנעpפ pa נרינבערנ
jn װ?צ?ן 10 צאהאל פון םוטער ’om a 

dpi .ױניאז רי םיםיננ oinao י1אוי 
8̂p סוםען צו םרײר םון ארבייטער 

םיטמג. צוס

ל א ס פ 62 מ ר ה לן ס ר ס 8 ע ױי פ ס
in נודס ווחײם nppi’an ’״’ja 

pnpp> ean 62 5w a< ̂ך  ערקצערט װ
 pa דייװים פירם? in ג«עז סםרייק »

ipf'i גײ 4471« 4<סלושא
ײמ ona m 40״ « a םײדצאר :p- 

 באדיגגונ־ pddtvp די ױנטש־ שהצאפם
 נ׳ד צײם צאמיװ־ a פאר זײנ׳מ זײ מן.

 שסיד 48 *דבײםען it pnw צוואוננמן
ir '  8 ipi און pa invaerBaa שםד 

tart ,שאפ *dp |n$m P דריננט 
pna ipc^r זובשײן אביסעל m a

 bDnJip נלויז איז וײנעו־ םאר לופם.
25 irv i .סינוט p’P *aw אומיםייס 

iafi pa ציגעל oan rm>an יר• יי■ 
to י1 מיאמצם. נישם ארדיימר די 

 «ון אל׳נ ארבײסען ומנלמ םײדלאר,
/ tanif גיח»־י«ס»« די

T אפיצו ’^nao pa נישט סים ta w 
w .1שע« in חאס pp• ▼פירסי ד a 

ױימנט oan פארצײדי ט אויס זיך ז  סי
t< ת ארכײטשד י1 פון ארויסיאמז t* 

to כו»ת, ביסעצ pa TtmntDma זײ 
ארבײ^ םעהר װאס

 שא« םווןט a װארט. א״נעס טיט
a,! מו פ^שםעסימינן ח יי  די 4nan י
r*״m an  ipn ד נישמ פעזזר דאס  ג

o»p אױסחאיטען pa ין» Dnnmpa
« ײיי ״ י הילוי• n« ױני ir* י n 

Dan ערקצעו־׳ם זיי pa ^י1 םסרײ n a 
 אי״ און אידישמ םעחרססענס בײםצר,

אך, אפצדיתאניזיממ םאידןנישצ מ  סיי
o n  Ivdpp■' •באגייםפעתנל סיס שא 

i גיס זיד ודנלמ זײ n . i t  prm oia 
ח י»־נײט a ומלמן יײ נ  in m n ר  י

ארבי יוגי?ז סים שא• ניאן ־ א־ *%h •־ ״־ ־•־ ־ 9th:4̂;י

Wti h i /*tri ז

i s f f g r s s מ ן ז8ו t פו i ש ע ת ? פ ג ל8>ו » ס נ ױ ײ ם ל נ ע ם ר ס מ ר ע נן ר מ ו
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נאױננונגען עאפ סװעם גענן רןװאלפ דועסםאכעו
̂ם פאכער װײפם רעװאינױרעגדע די פון גײםט אלסער דער  וױדער ה

moo p גײסס דער אויפגעוימכט, i די אין װידער לענט d v ii םאכער!
 גאלדענע נױם װדרען פארשריבעז וועט *ערסען.פעכרואר פון טאג דער
 פאר־ לועם ער ׳ץניאן. טאבער דרעס דער פון געשיכטע דער אין אותױת
a p אנפאגג דער אלם װערען שריכען i קאםז א־ן יעכען אינ׳ט ע«»כע גײשר 

 וועלם. שעתנערער א פאר און לעכען בעסערען a פאר םאכער דרעם די פון
 chip סוועם די נדט קאםף צום טאכער דרעס די געחפען האם ױניאן די

 *ער אז הילכיג, אז־• םעכטיג, אזר־ נעװען איז ענטפער דער pa ב»דינגונג;ץ.
 כײנעס ב־־י pa קרײזען געזעלשאפטליכע אל;' אין געװאחןן דערהערט איז
 pa װערען, גערוא־נזמ װעט tpap דער אז בלײבעז, נים צוױיפעל קיץ קען
־ גרוים. זיץ וועם זמ דער אז

 טאג אונ*ער:עםלי=ער a בלייכ;ץ װעם פעברואר פערטען פץ םאג דער
װענוננ.8ב ארנײטער נאגצער דער פאר און ױניאן דרעסםאכער דער פאר

 גלענצענד זיך װעם ער און אנגעפאננען נלענצענד זיך האט קאםף דער
------ עגדיגען.

 ארױש־ ײזזועלט גא־זערנאר םaח םטרײק pפ טאג ערדטען pa גלײך
 ז*י און אמדוסםריע דער pa צדדיט אלע צו בריף א־ינלמדוננם אן נעשיקם
 בעאם־ ערשטדר דער אלבאנ*. אין קאנפערענץ םעטעלםענט a צו גערופען

 אינדוסטריע גרעטטע די װי צרקוקען גלײכנילםיג ניט זיר קען םםייט pa 1טע
 נלו־ז ערפ־לט ער און פאראליױרט, לינט יארק נײ שטאדט ריזיגער חגר פון
. שריט דאזינען דעס מיט פליבט ױין

 טאכער דרעס די װאש ענטפער, גלענצענדער דער אז אגצונעםען, איז עם
 דרעס טויזענד 25 חעכער די אז ױניאן, דער פון רוף אויפ׳ן געגעבען האבען

 אין שט־לשםאנד a געכראכט pa שעפער, די םארלאזט האבען לואס םאכער,
 באי האבעז יאר־ גױ שטאדט דער פון אינדלםטריע דרעם גלליסער דער

̂רנאר, cjn סט .א״נפ  כר־־נ־ צל פארזדך לויכטיגען דיזןן םאכןןן צו ̂א״״
iy פרידען ?תעלער car געז r  pa ׳ 1 אינדלסםריע

ר, ע כ א ם ס ע ר פ ד צ ז אי ר אי ע ײ ם * ײ ה נ ע נ ע ל ע !נ
עלעזיננער נענדזשאםיז םץ
 נאיםענם לייריס נשערנעז«:«ר’* ייעז־דענה,

•ינ•■! ײא־יזעדם
̂־אצ dpt דורך  ולאפ כטדײס דזשעגז

 אין ipr'ts צ?הן .18 הייגט זיר פאננט
 איגדוסטרי?, opn דער א־ז רערפר־־ז,

Dip איינ״ נ?צ?נ?נ־ייט גרלים? רי איהר 
 איז לל*ם אײנצינעד י?דער אז צופיהר?;

 ארבײ• אצjM’DCpyaD 1 טרײד dpi איז
ipd שטונ• כט8 ר,8ײ 8 טענ פיגף באליז 
 צו גענונ םארדינ?! זאל און 8 דען

ו א:שמ?גרינ י?נע: קענעז
 ײ1 תרך ני<לע:?נה״ט א האט א־הר

»ip אויסצוריינינען םטרי̂י דזשע;עראר 
opn dpi שא»■ סװעט די פי( 1״טר 

dpp, ?ארוים אײך ביי רייםעז לו?אכ Dai 
 שא■־ p^pta עויל. פל; גרױט שטיה?ר

dpp ביז רא יארפ ניל אין זיינע a 
 ארבײטען ולאם ארביימעד ד• ליז?נט.6«

 שטונדען א?נ;סטע די ארני־טזט זיי, 1אי
 זײ װײרושעס. נידעי־נסט? ד• פאר

 אר־ י1 רוא־נ־רען זיי אלן ױך רואיניד?ן
p פון טו־ײד. נאנצעז פלן בייטער p i 

בליימן. גיט שפלר ?יין מאד *קעם8ש
in און שלועסטעו־ •,up איך ’iD, 

ipDaoDim. ײ װעס איתר אז  1«א
 אליסנוצען היינט מלעמגהײם גרליםע
 אלי«־ האבעז ?לאוהמאכער די וױ פלגקט
̂געגחײט גרויס? i ע י זי נעניצ̂ג  סים גפצ
opyt זוריפ. טאנאםען

 שטעחז אלזן װעם איחר ta ״,an »יד .
an ona t *8D־ •tp îian pa nra 

 באװאוסטזינינ? םאר זיך noy■ dp װי
 זעלבםט־ סיס טענשןן םאו־ אז־בײםעל־.

װירד?.
faipapm  tpi ,1מעלמנ ססרײס 

 אנפאננ רער איז ,ia or*n t« פאנגט
a ציממן ביסעחן פאר t n iw בסם<ד 
in .ויושפגפראל חײנסינשי־ חד־ לימן

 ולאס ,1שע»;־ סלועט המדערטער די פ־ן איינענטיםער ד• אץ כאלעבאטיט די
 צו צלפריחןן איז ימיאן די אכרואחל pa ארױסנעתפען »pap דיזען האכע

 אויפגע• ניס קײנטאל א:ער זי ללעט אלבא;י, קײן קאנפערענץ דער צו געחן
 דאן 1נא וועם ױ אלן כאדינגלננען שא• סזועט די גענען קאפף דעם כען

 גענצליך עלען שעפער םללעם די ללען האנד, פלן ללאפען די מ־לעקלענען
'י ללערעץ אױםגעראטעם

 D־ea דעס דערגרײכט האט ■שריט גאללערנאר׳ם pd ידיעה די לױ ג׳ױיך
 ער• אז ם1ערקלע שלעזינגןןר פרעזידענט האט אינטערנעשאנאל 1דע פלן

 זיץ םענליך נאר װעט ארבײטער די פאר םטרייק דעם םעטלען צל פאלגרייך
 אלן שדפער די פארלאזען ולעלען אויסנאטע אהן ארבייטער אלע װען דאן,
 ללידערשטאגד דער ױ*ן װעט עם שטארקער װאס םטרײק. אן אנשי״םעז זיך
pa סםרייקער די פלן ענםשלאםענהײט — Dan ער pia — nnsiyi שנעלער 
קאנפערעגצען. סעטעלםעגט אלע זיק ללע׳־ען ערפאלגרײבער און

 דער• זאלעז טער1ולד גאלחננע שלעזיננער׳ם פרעזידענט אז ללינשען םיר
 ניט נאר האבען ללאס איגדלםטריע, דער pa בײטער1א יעגע אלע נרייכען

 דער םים פארא״ניגט ניט נאך זיך האנען אלן אליפגאכע, ז־יער פארשטאנען
י סםרײקער. םאםע ריזמער

 פאר pa אײר פאר געשלאגעז האם ערלײזונג פץ שעה די מאכער, דרעס
 דער 1פא שטעחט קאמ,ש גלאררײכזין אײער פ.ץ זיג דער פאםיליען אײערע

 איהר ולאס דיםץיפלין, און אםענהײט ענטשל אייניגקייפז, אײער םיט טיר.
 םיט pa םםרײה פון טאג ערשטען דעם pa גלײך ארױםנעלויזען האם

 ארויפ• איהר חאט ױניאן אײער פלן רלף אליפ׳ן ענםפער איםפאזאנטען אייער
 העכסטע די אויף pa םייגונג עפענטליכער 1דע אל̂י רעספעקט נעצללאוננען

 נא־ האט ענטשלאסענהײט אלן בה אײער םםײט. יארק ניל פלן בעאםטע
 ד. פרענהלין גאזוערנאר םםײם, פץ בעאםםען העבםטען דעם אימפללסט
 אײנער pa פאר הוםם װאס rpap דעט אין ארײנצלםישען ױך ײזוועלם,

םטײט. יארק ניל pp אינדוםםריען גרעםטע די פלן
 אץ אײנינה״יט דער אט םיט אז זיין, זינער םעגט איהר מאבער, דרעט

זינ. פארדינטען דעם דערגרײנען זיכער איהר ודעם ;עטשלאשענהײם

דרעסמאכער ױ צו סםױק־חו*
ןן

J

!ברידער ארן שללעםטעד
 אלע פאר געעלאנען האט שטונדע די נעקוטען, איז צי*ם די

 ענטשלאםענ־ ארנזער ארבײםם־נעכער די באלל״זען צל םאבער דרעס
 אר• םענשליבע אזן םטאנדארדם אנשםענדיגע א״נצלשםעלען הײט

דרעס־אינדוםםריע. דער אין בײםם״קאנדיצ־יעען
 דעם אין וױכטיגםםע די פלן א־יגער איז םאג הײגםיגער דער

 האנדלונג געאײנינטער א־יער דורך םאבער. דרעס די פץ לעבען
 אלן זיך פאר לעבען אנשטעגדיגען אן ברעננען איהר װעט הײנט,

אפהענגי^ א־־ך פרן ױינען װעלבע י1 פאר
 דער אין קאנדיציאנען די זײנען יאהר עטליכע לעצםע די דלרך

 באלעבא־ די ערגער. און ערגעד אלץ נעװארען דרעם־אינדוסםריע
 די אויסגענלצט יאהר פאר לעצטע די פלן פארל״ש pa האבעז טים

 דעםארא־ האבען אלן רײהען אײגעגע אונזערע אין דיסאתאניזאציע
 ארויפגעצללאונ־ אלנז אוי,? האבען זײ אינדדשטריע. גאנצע די ליזירם

 פלן עתידערונגען אלן פארדינםטען קלענליכע שםונדען, לאנגע נען
קאנדיצ״אנען. סדלעט־שאפ
שטאר־ א אויפצובויען נערלפען ללערם םםרײק חש־^עראל דיזער

 די אין אינטערעטען אונזערע פארםײדינען צל ױניאן םעכנדגע קע,
 ארבײטס־ — שטונדינע 40 — ־טאגיגע5 די איינצופ־חרעז ;שעפער

 אלן דזשאב צום רעבם די ;לועידזשעש פון סקעילם םיניםלם ;װאך
 םאבען צל נערלפען לוערם םםרײק יזער1 ירניאן־באױנגלנגען. אנדערע

קאנ־ די אין באדיננלנגען די פאר פאראנטלוארםליך דזשאבערם די
באדמגונגען. שאפ םולעט די אפשאפען—קדרצען אין טראקטאר־שעפער.

 אין צי־ם נייער א פץ טאכ, ניעם א פץ אנהויב דער איז חײנם
דרעםםאכער. זײ pa לעבען דעם

 םעכפדנע, שטארקע, א אלם וױדער דך םיר עטאבי״רען חיי־נם
 באדיננונגעז כעענשליס אגשט^דינע. ברעננען צד םקראפ שאפענדע
םאכעו־ דחןם פאר.אלע
 א־־ערע שליםם ז׳«! צוט פאררלערטם ! ,?cap איז ערטס1פארו

!פאכעד דרעם ײחען,1
!ילניאן לואררקערם גארענם 'לייסים אינם. די ל9* לעבען לאננ

ש. ד דז ר א ^ ב א ל ט, ק ד ד ק ד און דד־עס ם ע פ ד ױ ע כ א אן מ ױ  ױ
ץ ט א ש ח נ ע ״ ב ר ע ע ד ע ל י. װ. ג. ל. א ■רעזידענם ש

piptna pa pm t ותי׳מ ח־עספאכער p ii  a it J»>«סטדיי׳ז «־! mו< ו ■ ■ A *־ ■ - . ־*־“״ “ - אתםןרמשאנצ.װןמ הרזופםמסמממ די װערזגן צודיק

ל 18 ע פי ע8 צו א ־ ל ם רן ד ד מ א ר ם ע נ א מ ה ^ ל ה װ א
דוכעםסי ד. פװ

«:עי.1אינטערנן״ םוז סע־דעכער-טמנזשירער
 פריה, דער אין אזײגע• 10 הײנט,

 געגעראל גרויסער דער *{ זיך פאננט
 נױ םיז דרעסטאכער די םאד כטריאן
 איהר, ױעם אזײגער 10 ױנקט יארק.
 םארלאזען ײגיאז אײער פון חוי אויפ׳ן

 אײערע שיליסעז אין שעפער אײערע
 גרויזאמע די נעגען קאטזי צום רײהען

 אין געחערשט האבען װן*ס באדינגונגמן
 פאר לעצמע רי םאר טרײד דדעס דעם

יאחר.
 דורכ״י שוין האם דױעבכיאכער, איהר,
 אין האםפען שװערע סך א געמאבט

 אלעטאצ זײט איהר און לעבען אײער
 און שמארקער ארוים קאטפען דיזע סיץ

 איטער אײר האט װעלט די דבעטיגער.
 העלדישקײט אײער םאר באױאונדערט

 הײנמיגען דעם מיט אויפאפפערונ:. א*ן
 קאםף־ענט־ אײער דורך אי״ר װעט טאג

 סװעם־שאפ חום נענעז שלאסענחײם
 אײנ״ און שםארקע א םאר און סיסטעט

 אױײנשדײבען װידער ױניא{ פלוסרײכע
 גלארוײיכער דער אין ?*ייםעל נײעם א

 אעטעמעשאנעל ארכזער ®ח געשיכטע
 באװע״ ארבײטער גאגצער דער פון און
גו̂נ

 אלע אין איז םםרײק גענעראל דעד
 אי• די בײ הײלמהײם א גזנוחןן צײטעז
m פאר סאטפען זײערע אין טאסעז 

 פאר און אדבײםס־באדינגומעז זבעסזר
 דדצסםאכער די בײ לעבען. שעהנערעז א

 אײננע־ סצעציעל הײליגקײם דיזע איז
 . זיײ זיי וױיל הערצער, די איז װארצעלט

 האם וועאכצר אוואנגארד, דעד געוען נען
̂שטײן דעם אוועקנעל״נם  םון וױנסזג

«w .קרבגות און כלוס םים יתיאן 
 זײ און מכומס יוגיאז די זײ האבען
פארשװעכען צו ידדאותז װצלמ

מ o שםפחון צו וסן היירימײס רי n 
זאלזנן זיי ־am ona «ט1

.י
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 ױדרעס צו פירערשאפט סטױק אזנזער
ארנײטער ?אזק? אןן סטױיקערס

»ן נ נ « ם ה ר לי ע פ די צו א
מו א ם ס ע דו

)I י״# «« ו«לזפ
 ביאבקע: װזױכע אונטעד און ז״ן דט
 װעיען ^ור׳עטעלען, גיט דך ז#לען זיי

 נ*־;*:דעלט א־ן ןועלע; נאטראכט סוזען
צױצםערער און ױניאךנדענער וױ װערען

לע:ע;ס. ארנ״טער סון
 אויף, דער־בער אייך ם^דערען מיר

 ־ייי״ דך ז«והט איוזר אז דרעססאנעד,
 דיסצ-^יגידט און א״ניג נראװ, סען
 רטיא־נ:*ר האמי. ;מיםען אונזןר אי)

 צום שטארץ מאר׳שירט און שו;אים אלע
זיעג.

 קרןןוקטאכעד אלע צו 1א«עלירע סיר
t׳i* זאאעז זײ tv ייגיטדל״ט, w e די 

 איצטינען דעם פון וױכםינקייט גרויסע
 אייר, י1איי דרעסניאכער. די פון קאםןי

 :יט חונ היילינער * לינט ?ל*וסםאנער,
 װאו בילדיננם, די אין אז דערא^זען, צו

 סקעב־ נעפינען זיך ז*לען ארנײט, איהר
 יאז דערל*זען, ניט ט*רט אדור שע»ער.

 זאא אובייט, איהר װאו נילדיננס, די אין
 דעם םדן ערפ*אג דעם שטערען איםיצער
 פ׳קעטען, העאםען מוזט איהר סטריי׳ן.

 םוזט אליין, סטרײיןער די װי פונהט און
 זא'עז סקעב־נעסטען אלע אז זעהן, א׳הר

 דרעם־ דעם םדן װערע; אויםגעראםען
 די איז אז זעה;, סוזט איהר טרייד.

 אלע זאאען ארבייט איהר װאו בילדיננם
 איז סטרייה• אין ארונטעד דרעםםאכער

 אמאניזידט זfיזwז דרעס״׳פעפער אלע
 פון ט״ל א װערען םוזט .איהר װערען.

 א״ער אין אאץ טאן און םםרייה דעם
נעוױנען• צו איהם סעגליכסייט

 נע־ ברייט האט אינטעונעשןזכעל די
 :־רעשםאבער אלע פאר םיךען די עפענט

 אין אדבייטער יעדען צו אצעלירט און
 אין זיך פאראיי:י;ען צו םרייד דרעס
ncitp און לעבעז בעםערען א פאר * 

יוניאן. שטארסערער
וועל* אלע, צו דארום אפערירען םיר

 W צננעשלאםען ניט :אך זיך האבען כע
 אנ־ הײנט זיך זאלען זיי אז יוניאן, דער

 ם־ט םאראײנינטער־ײט און שליםען
זינעז- און שעטפען ארבײטער אלע

 פון ארמיי דער אז אן זיך שליסט
 ער׳פטען דעם דרעםדאכער 'קעםפענדע די

 ביז טי: װאדט און םםרייק םון טאג
!יפעןר א״ך װעט פיקעט־האסיטע די

ל8 אן ע ע8 צו &י ס־ ל ר דדע ע ב א .ם
nc '־1םע;עדדצ' וזמענערא

נ«גיער איזידאר
ברידער! איז ׳*־ועםםער

 דרעם־ די פיז םטרייק נענעראא דער
 פאר נעווארען עאןאערט איז סאכער
 עם פריה. דער איז אזיינער צעהן הײגט,

 אע־ איז פאםירוננ וױכםינע זעהר א איז
 און באארד דז׳עןוינט אונזער םון נען
אינםעמעשאגעא. אונזער םון

 די ה*בען צוריק D'tnn זיבען םיט
 װעאט נאנצער דער םאר קאאוקםאכער

 םע־ און איינינקייט זייער דעםאנםטרירם
 און ױניא! א םאר פעםםעז צו זזינסײט

 םאר איז איצט באדיננוננען. ױניאן
 צו צייט די געסיטעז סאאותראכער, אונז,

 מענ־ און ׳שטאיסע א אויפבױעז העאםעז
 פארניכטען צו צוועס םיט׳ן ױגיאן טינע

 אינ־ דרעם דער אין ׳פעפער םוועט די
דוםטריע.
 ביאדיגנם דיועאנע אין ארבײט איחר

 גע־ עס װאו םאארט, דיזעאנע י1אוי איז
 עם ׳שעפער. דרעם ניט־ױניאן זיך פינען

 אינטע• אײער אין און םאיבט אײער איז
 זא־ ׳פעפער דאזינע די ד*ס זזגיזן, צו רעס
 פון סטרײס נעועראא צום צױפםצוק אען
דחנסםאנער• די

 װאר אעצטער דער פון םארצויוי 1אי
 םון םיטיננען געװארען נערופען ?ײנען

 ױנ־אן אהםױוע םון אזן ׳פאי־ט׳פעראײט
 װאו אינדוםםריע, קאןוופ דער פון (יים

 װי מװארען איגסםרוארם ?״נען ויי
 דער חעאפען צו ון1י האנדאען צו »ווי

 יר צו אום פאטיטפ םםרייפ מנעראא
 אין ׳פעפער נינדױני^ אאפ ניאניזירען

איגדוםטריע. דחנס ד«ד
 פאחג־ םיר כריחנר, און ׳פוועםטער

jjti ת אויי אײן  נזד אינםטרוקציעם די
ערפיאעז• צו וױסצנחאפט

 ח׳פאינם־באארד די זאא
 1ם»כער

אינסצרנ׳ד

האכמ«ן דזשולױם פין
אינםערנע״שאנע? דרעס־דעוארסםענם, פיז דויוט

ױניאז װאירקערס נאיטענט הײריס
היססארי־ גרויסער דער איז ה>עט

דרעסםאכער. די פאר טאג ״עער
 צעהנדציגע די אדויס געהען הײנט

 גענעןןאיצ אין דרעסםאכער טױזענטער
 לאנכ אזוי שטעהן װעלען און סטלײק,

 װעאעץ סװעט־שעפער די ביז קאסף אין
 ביז װערען, אפנעװישט און פארניכטעט

 װערען געבראכט וױדער װעט ינני$ן די
 טרײד, אין אײנםאוס און כיאכט איהד צו

 איהיע אין ערװארבען זיך האט זי װאס
נצחונות. און קאמפען פריהעידיגע

זיך״ װידערהאלט נעשיכטע
 דרעססאבער דער פון געשיכטע די
 אויפטואונ־ גרויסע םיט 5פוי איז ױגי$ן

 אונ־ עראבערונגען. גאענצענדע און גען
 צעצטע די פאר קעמפע העלדישע זערע

 מענשליכע און בעסערע םאר יאהר 20
 אונ־ םון ארבײטער די פאר בארינדנגעז

 אג־ «ז ערװארבען זיך ה^בע; פאך זעד
 היסט^ריע דער אין פי־אץ געזעהעגעם

 אונזער באװעגונג. ארנײטער דער פון
 אויסגע־ געװעז איטער ניט איז װענ

 בא־ ה^בען םיר בצומעז. טיט פלאנצט
 מיר אבער •עװעריגקײטעז, םיל; ;ענענט
ציא. אונזער עררײכט איטעד האבען
 דורכגע־ האט ױני$ן דרעסםאכער די
 עס ערםאהרוגגען. םארשידענע סאבט
 זײנען םיר װען צײטען, געװען זײנעז
 מעכ־ #שטארק אויסערגעוױינ^יך :עװען

 בא״ א אויסגעאיבט ה$בען םיר און טיג
 אינדוסט״ דער אויןי אײנפיצוס דײטעגדעז

 געװיםע געהאט אויך ה$בען םיר ריע.
 זיײ 'קרעפטען אונזעת װען יעריאדעז,

 אונזער און אפנעשװאכט נעװ^רעז נען
 אונז, איז עס געםאלען. איז אײנם^וס

 מאםענטען אזוינע אין געצונגען $בער,
 צו־ אוז כזזות אונזערע צוזאמענצונעהמעז

 פאזיציע. אונזער באםעסטיגען צו ריק
 אוגז איז כיאמענטען סריטישע אזוינע אין

 אוגזער צוריקצוסריגעז נאר ניט נעאובגעז
 נאר אײנפאום, און טאכט פריהערדיגע

 נאך ארויסגעקומען אימער זײנען םיר
 ערשטע די און בעגאר װי שטארקער

 די אין םארבעסערועען אײגצופיהרען
ארבײטס־באדינגוגגען.

 ווידער,-;עקומען מיר, זײנען אציגד
 באפעסטיגען מוזעז םיר װאו ׳לא;ע א צו

אײנםיצום. און מאכט אונזעד
גאעגצענ־ די געדעגסט דרעסמאכער,

 םארגאנגענהײט דער םון עדאבערוננען ־יע
סטרײקס, העאדישע די געיענקט

 #1909 אין אנגעםיהרט האבען מװ־ װאס
! 1919 און 1913

די געװען זײנען םיר אז נעדענקט,
די אײנגעםיהרט האבען װאס ערשטע,

!1923 אין ארבײטם־װאר שטונדיגע 40
די געװען זײגען מיר אז געדעגקט,

 איבער קאנטראא א אײנצוםיהרען ערשטע
 םאראנט־ זײ מאכען און דזשאבערס די

 דער םון ארבײטער די םאר װארטציך
!אעדוסטריע

געקו־ איז צײט די !דרעסםאכער
 גערופען װידער װערט איחר װען סעז#

 מעכ־ אײער אעבט עס אז באװײזען, צו
 ױניאן. אײער — אדגאניזאציע ט״נע
 און םארטײדיגען צו געררםעז װערט איהר

 םרײהײט, אײער ברויט# אײער באשיצען
םענשענװירדע. אײער

שע* די םון ארויס !דרעסמאכער
 ס5#םטרײק־הא די צו מארשירט פער,

 צום און קאמף צום פיקעט־צײן, אוים׳ן
זיג.
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 הערצליכסטעז אין װאריטפטען ״מײן
 שעד־ רער פון דרעססאכער אי!ע צו גרוס
 ױנגער איטער און אלטער גרויסער, נער,

 גערעכטעד אײער אינטערנעשאנעא.
 נע־קױינט זיכער װעט װעאכער «1#קאט

 ארײנשדײבען װעט זיג, א טיט װערען
 אונ־ איז קאפיםעא העאדי״טען נײעם# א

 זײנען טיר באװעגונג. ארבייטער זער
 ״פא•־־־ דער װאס דערמיט גיציקליך אילע

 :ערענענהײט א װידער האט װעדטס״
 האבען מיר װי פונלוס די;ען# צו אײך
 אן טאג ערשטען דעם .פון געדינט אײך
 גענרינדעט זיך האט ױגיאן אײער װאם

 װאס *קעפיפע, ;אענצענדע אלע אין אןן
געםיהרט״. איצט ביז האט איהר

ץאן מעריל אן א ש ײ ױ ע ד ע פ
ר. א ב ײ ל

װ א

 מיריאו פינר !ארבײטעד ״דרעס
 אײך מיט זײנען ארבײט^ר אמעריקאגער

 כוועט־״פאפ די נענען קאםף אײער אין
 פיאנופעק־ די גענען א*ן באדיננונגען

 גדופען די אײך יטיק איך טשורערס.
 לײ־ אװ פעדערײשאז אמערי־הען דער פון

ן פי:ף די פון יעדען פון און באר  כייל̂י
 אייער באזונדער. ארבײטער ^רגאניזירטע

 אטערי־ דעױ פון כטרײק א איז סטרײק
 פעדע־ די לײבץר. אװ םעדערײשאן קען

 צו א^עט גרײט זײנען איך און רײשאז
 ;־;־ אײער איז העאפען צו אײך אום טא;

 א אײך װיניטען מיד און האכיף רעכטעז
זי:״. שנעאען

גייה
אױ פ. א. פרעזידעגט

 אײך וײאעז אזן םאדערונגען ;עדעכטע
 באדינ״ שסאאםערײ די צו צוריקברענגען

 דעך אין ײעז ,1909 םאר םון גוגגען
 דער געבליהט האט אינדוסטריע דרעס

 ארכײטער די און סיסטעם סװעט־שאפ
 םאר• אײער אויף הםקר. געװען זײנעז
 קאמןי דעם םיהרער אײערע האבען אאגג

 אז זיכער, זיעעז םיר איז אויםגענוםעז
 זינ. צום פיהרען אײך װעט יקאמף דער
 באגרײ ריגנ ארבײטער םון נאמען איז
 דרעסמאבער, קעמפענדע אײך#ימיר סען
 פונקט אז אײך/ םארזיכערען’מיר ארן
 םארנאנגענהײט, דער אין אלעמאיצ װי

 איצט אױך רי;ג ארבײטער דער װעט
 געװיגען העאפען אײך םיטיע! אאע םיט
יןאכיו*״. דעם

פדעזידענט. װײנבערג, י.
: סעק• גענ. באסרץן, <

דינג ארבײטער

I

װיללאם

ד ע מ ײי ב ד בג. א רי
הא־ באפעס אײערע ,דרעסטאבעד!

 זײ קאטף. צום ארויסגעםאדערט אײך בען
אײעיע :אכגעבעז געװאאט ניט האנען

iff
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 בא^עבאטים אײערע !״דרעסםאכער
 קאמף. צים ארויסגעםאדערט אײך האבען

 דאס ארױסנעביעז אײך םון װיאען זײ
 :עבאיבען. אײך בײ נאך איז װאס ביפעא

 דזשאינם די און אינטערגע״טאנאא די
 געדזעריגען דעם געגעבען האבען באארד,
 האבען זײ בארענאטיש. די צו ענןןפער

 נעמט ערקאערט. קריג נאמען אײער אין
 ענט־ םון נײסט אין קאסף דעם אויף

 אאע ישעפעד די םארלאזט ?זאאסענהײט.
 איבערגע־ םיט קעמפט און מאז אײן װי

 װי אויסגעהאאטענקײט, און בענהײט
 דער פון מיטגאידער םאר פאםט דאס

 װאיר־ גארמענט אײדיס אינטערנעשאנעא
 אײך# באנריסעז םיר ױניאן. קערס

 אז אײך, פארזיכערען און דרעסםאכער,
 װעט באװעגונג ארבײטער גאנצע די

 איצטיגען אײער אין אײך כייט ׳טסעהז
קאמף׳/

סעקרעטער. פײנסטאון, ם.

 דרעס טשילדרען פה מאסנויטינג ריזיגער
סטױיק גענעראל נאשלסט מאכער

 היפ־ אין אװענט, דינסטאנ אעצטען
 דרעס פיז אנפאגג םון טאנ טארישען

 טשיאדרען די האבען סטרײין, מאכער
 אײגעגעם זײער נעהאט מאכער דרעס

 אײ ניט איז עס ימיטיגנ. היםטארישען
 אםשר איז דאס אז זאגען, צו בערטריבען

 די װאס מיטינג, גרעסטער דער געװען
 ױניאן כיאנער דדעס טשיאדרען און הויז
 לעצטע די פוץ משך אין געהאט האט

 פארגעקוכיען איז מיטינג דער יאהרען.
 רע:ד דער םון אוידיטארױם דעבים׳ אין

 דעבם דער סטריט. טע15 איםט 7 סקוא,
 זײגען גאאערי דער מיט אױדיטארױם

 מיטנאי- ױניאן מיט געפאקט פוא געװען
 האט צאהא גרויסע נא:ץ א און דער
 איז עס װײא צודיק, געהן געמוזט נאך
געװען. :יט פאאץ קײן זײ םאר

p דער m געװען איז םיטינג פון 
 םאר־ די צו יטטעלונג *א נעדזמען צו

 דער און ױניאן דער צװישען האנדאוגנען
 בא־ דער װענען אסס׳ן םאנוםעקטשורערס

 עװענ־ זיך און אגרימענט, םון נײאונג
 גענעראא א צו םארצוברײטען טועא

סטרײס.
 ברױ אדרעסירט האבען מיטיננ דעם

 סעק- גענעראא דער דובינפקי, דוד דער
סעם איגטערנעשאנעא; דער םון רעטער

 געהאנדעלט שױן האכען לאקאלס פילע
טעהם קאנװענשאן װעגעז

 דזשענןראל &ון אויפסאדערונג די
 די צו אינטערנע׳צאנעא דעד סון אפים

 װ♦ ז^אעז אז«ײ <אנד, איבער׳ז לאסאצם
o טטחײםען אנמוגעצםםען n ,םעסס 

 דער אויוי נעווארען אננענומען איז װאס
נעהאט eyn קאגוועגעאן, קצױוצעגתר

 צעהן־דאצאר• דעם נוטנעהײםען ׳שויז בען
יאחר. צװײ נע׳זםטע די פאר טעפם דינען

 אנדערע די אז ױינשען, צו איז עם
 ניײי נוטע? א נעהםען זין זאצען צאפאצט

 צא• אויסנערעמנמצ אויבען די םיז ש*יצ
 האנדצעז אםשנעצםםען װי און תאצען

אינ־ in פון אויפפ^תווננ

 קא־ ךער פרן םעגעדזשער סערצמוטער,
 העררי און ,10 צאקאצ ױניאן טערם

 דער פון םענעדזשער דער נרינבערנ,
.91 לאיה. ױניאן םאכער דרעם טיטיאדדע!

 װענען גערערט האבען רעדנער אצע
 נא־ די פיז האנדצונג עקשנות׳דיגער דער

 קאנפע־■ אגריסענט דער ביי צענאטים
 דאם אז אויםנעװיזען, האבעז און רענץ,

 בא־ די װאם דערםאר םענציך בלויז איז
 ניט איז ױניאן די אז םיהצען, צעבאטים

 א 1אי האט דובינםקי שטארס. נענונ
 צונע־ נעײעז איז װאס רערע, ׳שעהנער

 אמעריהאנער ױננע םיצע די צו פאסט
 און װערט דעם ערקצערט זיי מיידלאר,
 םאי ױניאז שטארהער א םון בענעםיט

 «ײ האט און טרײד אין ארבייטער די
 פ<ן טיטהילף םולסטע די פארשפראכעז

 װע־ זײ םאל איז א׳נטערנעשאנעל, דער
 םארטײדיגען צו װערעז געצװאוננען לען

 גענעראל א דורך אינטערעסען זייערע
אינדוםטריע. 1דע םון סטרייס

אפ^ענע־ האט גרינבערנ מענעדזשער
 לעצםעןאר־ םון באריכט גענויען א בען

 ער־ האט און קאמפײן, נאניזאציאנס
 נױט־ די פארםאמלוננ דער פאר )ןלערט

 םארבערײטונ־ סטרייק no װענדיגקײט
 םון האלטונכ דמר אויף ענטפער אלס נען
 קאנםערענצען. די ניי באלעבאטים די

 — נעזאנט גרינבערג האט -י- איצט ביז
 סאנםע־ םארשירענע נעהאט סיר האבען

 די און באלענאטים, די םיט רענצען
 צו נעבראבט ניט האבען סאנפערענצען

רעזולטאטען. שום קיין
 ײ׳ד קאנםערענצעז, דורך ניט אויב

ir ציעל׳ אונזער טוזען טיר לען t n| »  ״
 יnא דרייװ ארגאניזאציאנם א חרך

i איז םטדייס נענעראל א רורך אפילו n 
 נעזאנט גרינבערנ האט — אינדוםטריע,

n זיין םון םווי צום » i•
n נרינבערנ׳ם נאך n האם m 

iw׳ w e באשלאסען איינשטיטינ םיטיננ 
 פארבארײטוננען םטרי^ אלע םאנען צו

 נויטעעו אין ט1י01א1אינ האט און
אין ,םטרייס נענע־אל א
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ן תר ®ז מונמז י מי ®ns זרױשפד אוז נ
t ותס ממז m סטױיס

 די יארת, :ױ ם.־; פרעסע נאגצע די
 האט אידישע, די װי נוט אזוי ע:;לי?מ

 שיםפאטי׳ש און הארצינ אפנערופען ךך
דרעם די םוז האטןי העלדישעז דעם אױױ

ערס.יד וי
ק ״נװ פץ אי מײםם״״. י

 אזױ האט טײםס״ יארק ״נױ די
 װע• באריכט ערשטען איהר אגגע־ױבען

:כטרײק נע;
 און כיענער טויזענד 25 ״אױם

 אינדוס־ דרעס־פײקער דער פון פ־ױען
 םריה דעד אין 10 :עבטען זײגען טדיע

 מיט׳ן סטיייק א אין א*ױס;עגא:גען
 סטאביאי• און ־עארגאגיזירעז צו צױעס
 די אפצושאפען איידוסטריע, די זילען

 אי״ די רעגואירעז און •פעפער פױעט
ב״ט.

 דער געענדיגט זיך האט עס װען
 װעאכען םון סטדײק, פון טא; ערשטער

 ער אז זיכער, זײגען ױגיאךפיגלער די
 קאנ״ שנעאען א מיט ענדינע; זיך װעט

 איז ארבײטער, די םאד זע כטרוקטױוען
יייט # אננעקומז  #ז אאבאני, םון‘ רע̂פ
 א גע״הריבעז האט רוזװעאט גאװערגאר

 זײ האט ער און צדדים בײדע צו בריף
 םריײ איהם מיט האבען צו אײגגעאאדעז

 טע;״ עסזעקוטיװ אין סאנפערעגץ א טאג
 קאסף דעם ברעגגעז צו צװעה ;,מיט יטאן

אויסגאײך. םדידאיכעז און שנעאעז א צו
 די און פאנוםעקטשורעדם״ ״אינסײד די י
 :עהעיט האבען זײ װעז יאנט־אקטא־־ס, י

 זיך האבעז שדיט, ;אױער;אר׳ס דעם פיז
 םדײ• םאהרען צו נ־ײט עדקאערט גאײך
 אפ״ האט ױגיאן רי איבאני. קײז טא:

 נעחסטען אױם׳ן באשאוס איהד כעי־ענט
 איהר אז זיכער איז עס אבע־ ׳טא:

 זי איז גינסטיגעי־ א זײן װעט באשלוס
ס’גאװעיגאר דעם אנגעטעז אױך װעט

IV ̂ » •̂י •
 ענטפער װאונדערבא״ען דעם ױענען

 גענעבעץ האבעז איבײטער רי װאם
 בא־ ײניאן, דער סון כטרײק־רווז אױפ׳ז

:םאאנענדעס ״טײפפ״ די ריבטעט
 שאפ״ די האבען אזײגעד 10 ״פוגלט
 אין סיגגאא. דעם נענעבעז טשעראײטע
 עאעהטרישע די איז שעפער םױזעגדעי־

 נעװאדען, אפנעשטעאם גאײך קיאפט
 אר• אויםנעהערט האבעז נײה־טאשינען

 א כדט זיינען פרעס־אײזענס בײטעז,
 זייע״ אין געװאיעז ארײגגעאענט ק״אפ

 זײ־ נאדעא און שערען און פטענדס רע
 די אויט געווא׳רעז. אװעהנעװארםע; נעז

 טשעדאײט שאפ די םון איגפטיאקשאגס
 ארױסנעמארשירט ארבײטער די האבעז

נאכעץ. %ד ןיא
 די האבען אאכעגדיג און י״דענדינ

 אױסגע״ זיך ררעס־פאכער סטרײהעגדע
 גע״ נארפענט נאנצען איבער׳ן שפ־ײם

 פאר און ארוםגערינגעאט, א*הם ארן נענד
 הא־ פאאיסאײט 4#000 פון אױנען די

 מיםיגנ״ 15 צו אװעסגעמאדשידט זײ בען
 רעדזשים״ זײ האם מען װאו האי׳ס,
 דער ײענען אויםנעסאערט און טלייט

 דורכפיה• דארםען זײ וואס אײםנאנע
 אננעהוי• זיך האט סטריײן דעד דעז.
 איז עס און ארדענםאיך און רוהינ בען

 אחמ אומארדנוננ, שום קײז געוחנז נישט
 האם מען וואס ״בוהום״ עטאיכע די

 א םיז אגםיהרער עםאיכע פון געהערם
 ״קאמײ גרויסע די גרופעיהאםוגיסטען.

 מען װאס דעםאגסטראציע״ ניםטישע
 םאמעקו״ נישט איז ערװארמעט, האם

סען׳׳.
דזשױרנאל״. .אױונינג םון

 די ררעםםײקערס, טויזענד 35״
 אגנע״ חאבען םרויען# זײ פון םערסטע

 סענ־ נארםענט םולם נאסען די פאהט
 ענםפערענ• םריח, דער איז הײנט טעי
 אינ• דער םון סטרײידרווי אזים׳ן דינ

 װאיר״ גארםענט־ אײדיס םערנעשאגאא
 דעם דויר װיא וועלכע ױגיאן, לערס

 שא• םוועט דעם אפשװאכעז סטרײס
 םאנומעקטשױ ^לאר־אין-וואנד״ דעם אין

 סםרײק״ נרעםםע די איז דאס רעי.
 םרײד. נאחנצ דער םון דעדאגסטראציע

*V איגםער• דער טון היםםאריע חנר 
נעשאנאצ.

 םין אנםאנג אין קוסט שטרײק רעו
.••רטליוײ וחנט ער און סיזאן ביזי א

פאסט״. ״אדוגינג דער ®דן
 האבען פאאיסא״ט עחפט־א 200״
 גארפעגט־ אין ארײגגעפארשידט הײ;ט

 אננעהױבען זיך חאט עם װען סענטער,
 פון פטרײק פוג׳ם טא: צוױיטעד דעד

 איז װאס דרעסמײקעד טויזעגד 35 די
 װאיר־ נאימענט לײדיס דע• םון גערוםען

 הא־ פאאיסאײט די אבעי■ יודאן. קערפ
 טאן. צו װאס ;עהאט װעגינ זעדזר בען

 װי אי־דענטאיד, אין רױזינ אזױ פונקט
 געהט אגנעלױבען; זיך האט כטרײק דער
וױיטעד. אז ער

 איבײטעד ;יט־ילניאן 5,000 אינער
 דעם אן אנגעשייאסעז נעכטעז זיך האבען

 עד• קאטיטע שטרײק די און כטרײל,
 דרײ נאך זץ־ װעאען הײנט אז װא־־־ט,

 אנשאי־ ױניאן־ארבײטער :יט טױזענד
 פא־ כטרײקער די קאפף. דעם אז פען

 סװעט״שאפ, םרן אפשאפו:; די דעיען
 אן און װײדזשעס די אױף העפערונג א

 אד״ די פין פארבעפעיו:; אאגעטײגע
בײטה־באדינמגנעז״.

- - יאדקער גױ ״ דעי ו - תי•
יטונג׳/ צי

פאנעי־ .1 די פיז ײק סטלי ״דעד
שטיישטאנד דעי • י גא פורעז איז איז
רשטעג־ פא א איז אינדרפטריע דעד א־ז

 25 פון אז געשאצט, װעיט עס דינעד.
 און פענעי ארבײטער, טויזענד 35 ביז

 םון רײהען די אין זיך געפיגעז פרויען#
פטרײקער. די

זיך װעט א־בײט אפת׳ע די ״אבעד

וועיר״׳. ״װאוטעלפ פון
 אין (דינפטא;) רױיגט אזײכער ״עאף

 דעד פון באאפטע די האבעז םריה דער
 װאיר״ נאלפעגט אײדיפ א״נטערגעשאגאא

 ױבעא זיא םדײד פיט ױניאן הערס
 סטרײק כעגעראא דעױ אז אנאנסי־־ט,

 פאי־שטע:־ א איז דרעספײסער־ס די פון
 גע״ :אנאער, איזידאר עיפאא:. דינער
 נאא־־ד דזשאינט סוז מענעדזשער געיאא

 :אב־ טאכער, דרע־פ א*ן קייאו? די םון
 אױפפאד״ אן :עדאבט האט עך וױ דעפ
 עױ״ האט דיסטריהט, גארמעגט איז שוננ

 נע״ האבען א־בײטע־ די אז ?אערט,
 ױנ״ דער םון פטיײק־רוף דעם פאאנם

 ױניאן די אז עיקאעיט האט ער יאן.
 נדויס וױ פאינאבט וױסען ערשט װעט

 אור״ אבע־ סט־ײהער, צאלי* די איז עס
 שטינדע, עישטער דע• םון טײאענדיג

 אננעהױבען, זיך האט סטיײה דער ווען
 שאוס בײם אז ײניאז, די ערװאױטעט

 25 װעאען סטרײה פון טא; עישטעז םין
 פא-אאזען האבעז דרעסטײקער טויזענד
 ארויםדארשימננ ,ד שעפער. זײערע

 נעי• דורכנעפיהי־ט זיא סטרײהער די פון
ארדגרג:. םואעך אץ ײא־ען
 אאנעניײז אין איבײטס־נעבעד די
 סטרײק דע״ אז יערװאױטען און האפען

 אפא״ די דויער. הורצען םון זײן װעט
 אדבײטס־נעבער, די פון סיאײשאנס

 געסאיגט נישט :אך האבעז זײ כאטש
 זיײ ױגיאן, דעי־י פיט אכײסעגטס קײן
 זײ צװישען דיפערענצען די אבער נען
 גרױסע, אזעאכע גיט ־־,נא ױגיאן דעי און
 אסאפיא"״ אאע נאויבען. מאנכע ד\י

 ױניאן״ צום פאיפאיכטעט זײגעז שא:פ
 פא״ צו נרייט זײ זײנעז אאע און שאפ
 ױניאז״שע״ איז גאי ארבײט זײלר כעז

 פענ״ זײטינע אז פענאיך, איז עס «ער.
 צוזא־ און איײגםישעז זיך זאאע; שעז

 שטיײטענדע צװײ די כמנברעננען
 דעם אין פאסירט האט עס װי צדדים,

קאאוהםאבער״סמרײק״.

צװײ־ :עקפטע די אין ערשט א:פאנ;עז
:ע־ זיך װעט ן ;יא ײ די ‘װען , טעג דרײ

סװעט*שעפעױ די אױסראפעז צום פעז
אי־ די דאיט ;,פ אלויפמפען צום און

בײטעל.
א־• די ייײ עד אדי; 10 ט *■׳וסייי•

 און אדבײט די אװעקנעאענט בײטער
 צױ שעפער. די םון ארױפגערארשירט

 פאי־ די פון אדבײטעױ די האבען זאד*;ן
 פי־ די צו טאר״שירט שעפער שײדענע

 אײ:־ אן געױעז איז עס טינכ־האאס.
 טוײ די װי זעהן צו ביאד דרותספואע

 ביע־ אדבײטע-, טױזענדער אח זעגדער
 טאר• צוזאמען האבען פרױען, זיא :ער

 פון דיסטרילט גארטענט דורכ׳ן שירט
 סטדײ עי30 די און עװעגױ טעד7 דעי
 אין געווען זײנען ארבײטער ארע טען.

 אויפ* :יט שטיםונג, די:עריױם־טוב א
 אטאלינע אין זױ צולאבט, און נעיעגט

 צונענאננען איז אאץ סטרײק־טלחטות.
 גע־ עפעס האבען באסעס די פרידציך.
 אפיאו יאחרעז. אעצטע די אץ צעלעגט

 ארן געלעדענט עפזופ האט .פאריצײ די
צױױיציזירטעי*׳׳. :עװאדען איז

״פארדדערםס״. פץ
 פון א־גאן דער ״פארװערטפ׳/ דעד

 טא: אין איז איבײטער, אידישע די
 א כיים אדױסנעקוטען סטרײק פיז

 גאר האאב איז װאס עקסט-א״ ״פטרײק
 די אין געװען שויז פייה דער אין זע?ס

 א*ן דיפמריהט. :א־טענט פיז סטריטען
 ער־ ״פארווערםפ׳/ איז-אין טא: יעגעם
עדיםאדיעל: פאלגענדעד שינען
 דחנסכיאכעי־קאטןי םון שטונדע דיא
נעשלאנען. דאט

 :עהען דדעסניאבעד םויזענד 35
 בעםע־ א פא• האטף אין ארױס הײ;מ

 ארבײטס־ טענשליכע פאר אעבעז, יען
 ־םדעט די אפשאפען פאר און באדיגגונגען

דרעס־אינדוסטױיע. דער אין שעפער
 פין אײ:ע איז אינרוסטריע דרעס די

 ־־,דע. אין רײבסטע און נרעסטע די
 אא:ד. םון א*:ד'כטייע האײדער פרויען

 קאאיק־ די װי רײכעד אין גרעפער פ*א
 פא־ זײגען יאיק גױ אין אינדיסטדיע.

 בא־ װעאכע שעפער, ־ דרע־ס 3,500 ראן
 אין אדבײםעד 35,000 איבעי שעסטעען

 '\z ביזנעס יעחרליכע א טוען װעאנע
a50 ern אט אין און דאאאר. דיאיאן 

 אינדוסטדיע רײכער און נדױסער דער
 ערנםמע, די אוגטעי־ ארבײטער די לעבען

 אונערטיענאיכסטע און אונזיכערפטע
 פארפעס• איז טרעיד דער באדינגוננען.

 שכירות די און סװעט־שעפעױ פייט מעט
אונ• ס׳איז אז געזוגסען, אזוי זײנען

מענשען מידאנען
דעם תרך הי־זער ע1זייע פון אנקד.ײט1ק פארכ־ידען

פון געברױך וױיפױנען

ס ק א ל ס־ רן ע
ר ע ר ד ע ט ט ה י ר א ען ב ג א ר מ ע ר י ל ו ג ע ר

 לײכט 1>»יר קענם םיליאנען, יענע פון 1אײנע נים זײם 1איה אויב
 בא־ עקס-לאקם וואם עקם־לאקם, בחיבען וועלכע די, פון אױםנעפינען

1איה זײים.  *1אײ נעפײען זײ קענם 1,איד זוכען. נימ לאננ זײ פם1א1
ly w 1םעאסע אין שקול. אין שאפ. אין נאס. אויפץ םוײם. אץ שרים.

נעפי־ 1א'יה קעגם ײענחןן איז קעחחןן נאר — —-------------------
פאר וואם דעחנעהלען אײך וועלעז וואם ,

טאכען. צו לעבען א
 באנײסטערטער און ג-ױכער דעל
 רײ די און טעטיעא, טעלא אין ט־טי;;

 סטרײק־רעפע־י ב״ם ־טטיטען צאלר זי;ע
גיינד• און גרט וױ נאױיזען האט י־ענדום

 דעש דורכנעאקערט האט
 איבער־ נעװאאדינע א פא־ װאס םעאד.

 פארנעטםען יזןצטענס ס׳איז קעיעגיש
 און דרעס־טאכער די פיז טוחות די ןיא

 לעטפען צו זײגעז זיי באנײסטעלט וױ
 ברוים! זײער םאל און אןיױג זײער פא•
 קאכיף״ און בא;ײסטערו:נ אזא טיט און

 נעװים דירעס־טאנעל די װעאען ;רײטי־ױיט
סטרײק. דעם נערױנען

האבען צוריק יא*־* צװאנציכ טיפ
 דרעס״ און װעיסט דער פון טײדראך י־י

 זײ :עשיבטע. געדאכט ױגיאן טאנעי־
 ?עטפען לזענעז זײ אז באוױזעז, ראבעז

 אידעאל גרויסען דעם פאל אײדען און
 א האבען צו אין אלגאניזידט זײן צו

 קעט־ בי־אװע געײעז זײ:ען זײ ױניאן.
 לאבען זײ *קעט־אא*ז.5 אײפ׳ן פער
 ,יעס־ דעם :עקראנען קאטף זײער כדט

 דער פין באװאונדעלוג: די או; פעלס
 ?אםף זײעל איבײטעד־װעאט. נאגצער

 ;אנצער דעל םאל טרסטעל א געוחנז איז
 פיר און באװעגוננ, אלבײטעל אידישער

 פוגקט איצט װעאעז זײ אז דכעל, זײ:ען
 פאאשטעג״ אזוי ןיא קעטפען בלאװ אזוי
דאן. זױ זינען, דיג

 מ*ט דדעסטאכער די באגליסען פיר
 דער כױט צוזאפעז און לאפף, זײעל

 וױנשען באװענונג ארבײטעד גאגצעל
זינ. שנעאעז א זײ פיד

 און קאפ,־״ צ'= :,פיט דרעס־פאנעל,
ד צום נ י ז

״םאג״. אין עדיםאריעל אן פון
 נױ די םון גענעראא־סטלײק ״דעד

 אג• זיך האט װאס דרעספאכער, יאררער
 אין נעכטען דראפאטיש אזוי :עהױבען

 טוי־ דרײסיג אריבער ווען םריה, דעל
 נע״ פאן אײז װי האבעז אלבײטער זענד

 סיננאא דעם אױף אדבײט די װאלפען
 זאא על אז פארדינט ױגיאז, זײער פון

ערפאאג. כדט װערען געקרוינט
װא־ גערעכטעל, א איז פטרײק דער

 םא• געלעבטע די פין דך נעפט ער רים
 זײערע צז ארבײטער די פון דעלוננען

 אן האט אדבײטעל דער בעאי־בתים.
 פאלאאג״ צו רעבם אופצװײפעאלאפטען

 זאא סוועט־שאפ־סיסנמם דער אז נעז,
יעגי• די אז זוערען, אונעשאפט ענדאיך

 פון פראפיטען הױכע פאבעז װאס גע
 דזשא־ די אפשא װי אינדוסטריע, דער

 םאר םאראנטװאדטאיך זײן זאאען בערס,
 שעפעי די אין אלבײטס־באדינגונגען רי
 זאא פאשינעריע אופפאלט״אישע א; אז

 היטען זאא װא־ס וועלען, ה,יטיאײ:;עפ
 און אינדוסטליע, דעל אין פלידען דעם

̂־ען שבירות אזערבע אז  ווע־ ;עצאלרט זא
 םאר׳ן פאבען פעגאיך זאאען װאס רעז,

 אפעלי־ דעם אויפצוהאיטען א־ב״טע־
ייעבענס־סטאנדאלד. קאגער

דרעספא־ די פאליא:;ע; אאץ דאס
 זײ־ םאדעלוננען דאזינע די צוציב כעד.

סט־־ײל״. איז א*ױס זײ נען
זשורנאל״ ״מארגען פץ
דזשענע• נרויסער דעל איז ״הײנט

 נר״י־ םון טרײד דרעס אין סטרײק ראל
 שטעדטלאך. אדוסיגע און יארס נױ טער

 בא־ זײנעז װעאכע ארבײםעד, 45,000
 טוט װאס טדײד, דעם אין שעםטיגט

 א דאאאי 350,000,000 אױף ביזגעם
 איגטער״ דעל םין נעױפען װערען יאהר,

 װאירקערס נארםענט לײדים :עשאנאיל
 און ארבײט די אפצושטעאען ױניאן

 בעסערע פאל קאפף א אין ארויסצונעהן
 איז סטרײר, דער אעבענ׳ס־באדיננוגנעז.

 נעװארען נעפאאנט םארזיכטינ און אאנג
 ערקיערם וחגרט ער און ױגי^ז דער םון

 דער דאם זיכערחײט פואער דעד פיט
 טױזעג־ ווערען. דערגרײכט וועט צוועה

 אגגעשאא־ זיך האבעז פאבער דרעס דע
 צ'יט דער דורך יתיאז דער אן סען

 די נעױארען נעפאנט זיינען עס װאס
 םױ״ די סטרײק. צום פאלבדײטוננען

 א פאױ זײנען ־,פאבע. דרעס זענדע
 באויז דאס וױיסען די װײא סטלײה,

 פא,־־״ איצט זײ קענען פסלײה א דורך
באדיגגוגגען״. זײעדע בעפערעז

 היילעער אײער א'צט איז עס
 בא־ ױגיאן די אפצדהיםען הדב

 d&ii שעמער, דן ןוץ ךיעוגגען
 געורארען אױסגעהעממם זײנען
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אס ד די וו ע ב א מ ס ע ד  םאכעי דרעם די ד
עז פ ר א עז ד ק ענ ד ע ג

ד אין ת עז ד םיג צ זײ ארן י׳ניאז זײער אי
ארויםנעטרא־ דיגען ק. ײ ד ט ס

 נאר קאםף, גערענםער א איז ny וױיל :אר ניס
 ײי טרעיד cynn דעש אין צושטענדען די וױיל

 אונ־ געװארען זײנען געװען, איצט ביז זײנען זײ
 גע־ םח ענדערונג ראדיקאלע y און ערםרעגליך

װערען. ם«בט
 אזױ נים *אדערען פאכער דרעס די אדד

נעפי־ עס זאלען טאנופעקטעורערם די אז *יל,

 איז טרעיד cynn דעם אין איז װאט צדשטאנד,
גערדארען. גע׳טאפען יאהר עטליכע לעצטע די

 נע־ נים ודאלט טרעיד cynn דעט אין זדען
 ניט עם װאלם הםקר־זושםאנד, קיין הערשם

 אזוי אױםװאקםען זאלעז עם אז םענליך, גןװוען
 אלע אין שאפקעם םװעם אדן שאפקעם פיל

 װאם יארק, :ױ re וױנקעלעד פארװארפענע
yny"t גע־ זײער םיט רואינירען באלעבאםים 

 דעם אדן םרעיד דעט קאגקורענין װיסענלאזדך
ארבייםער. די םק {עבען
 ליעלעז אין :ע־ױ:<ז מדזען דרעםסאבער די

 דעם אין קאםף. איצטעען זייער געדוינען
 זיכער, אויך זײנןןן םיר ניט. םיר ןװױיפלען

 דרעם די זיג. שנעלער א זיין װעט עם אז
 באלעבאטיט, זײערע געװיזען האבען םאכער

 פאדערונגען זײערע םים ערנםט םיינען זײ אז
 לאנג אזוי קעםפען צו גרײט זײנען זײ אז און
 דאך דאקש און נעװינען. זײ װעלען זײ ביז

 םאנדפעקטשור־ פאראנטװארטליבער םעהר דער
 איצםי־ דעם טיט צוםרידען ניט זײן אלײן ער
 די טרעיד. דרעם cyn אין צושטאגד הפקר נען

 זיך האבען װאם םינים. אלע פון שעפער םװעט
 חאבעז םרעיד, דרעם דןןם אין פארםערט אזוי
 קאנקירענץ, האלז-שנײדעגדע אזא נעשאפען דאך

 םאנופעק־ םאראנטװארטליכע םעהר די פאר אז
עקזיםגױרען. צו שװער נעװארען איז סשורערם

 טאנופעק־ פאראנטװארםליבע םעהר די
 איײ yny?" אין אײגענטליך דארפען טשורערס

 םאבער דרעס די העלפען אינטערעםען גענע
 שע־ םװעט די אריםצוראטען קאםף זײער אין

אינדוםטריע. דרעם דער פון פער
o נעװינען גאר p װײנינ. נאך איז םםרײק

 װאס :עדױנםעז, די האלטען קענען דאר,ס םען
 םטרײק, א פון צײט דער אין אױס םען.קעספם

פארלירען ניט דוידעד זײ זאל םען אז
 אײן ניט שוץ האבען שאבער דדעם די
 האבען םאל אלע נ״ט אבער נעדדאמעז, םםרייק

האלטען. צו געװיגםען זי^רע װי גןךואוםם זײ
Dד די p אויטנע־ לאנג שוץ האבען טאכער 

 מא־ דרעם דעם אין באדיננתגען ױניאן קעטפם
p כער p o,בא־ ױניאן אנצוהאלטעז כדי אבער ־ 

 א האבען םען םוז שעפער די אץ דינגוננען
ױגיאן. ארגאניזירםע גדם שםארקע.

 אין אײנ*: זײן צו ודײניג נאך איז עם
 נאכ׳ן אײניג זײן אדיך דארף םען םטרײק,
 בא- :אנין זיץ מוזען םאכער דרעם די םמרײק.
onpiit א האבען םוזען און ארגאניזירט טט 

onp גאנץ ru a קע־ צו כדי ױניאן, שסארקע 
n איבער קאנםראל א האכען גען p דרעם־ 

 צואױאר־ איז װאם טרעיד, א איז עם םחןיד.
 שע־ צאל גרױםע אוננעחייער אזא אק ען8

o די ■ער. p i הא־ דעריבער דארפען םאבער 
 אין נעזױנש גיעטםע־ וײלר *ז זיגען. א״ן בען
o p נאכ׳ן זועלען זײ װען זיץ, ו^ט םטרײק 

 זײ- זײ װי פאראײנינם, יי־ױ בלײבעז םםרי^
 װע־ *ון םםרײק פון ציים ר1ד. אין נעדוען בען
ימיאן. עגזאדקע גרױםע, א אױסבויען יעז

' «

י י ד ט א ס מ י ץ ס ד * ע  נױם דא װידען נדר ד
ד ע ב י ל ט ג ע פ ע ע ו נ ױ צום.־יז-עגהײגו גרזיס ם

« ran די אז פ»רצײכענען, דריזהי**<ב»ף
 םיינדנג עפעגמליכע ׳

*רייגדליך איונועד< .. .

 די צו פרײנדליך זיך פארהאלטען ניסםישע,
o בארעבט־גען און סטרײהדר p .םכזרײק

 אי־ פלאץ װײניג צו םיר האבען לײדער
 זײנען װעלכע לײם־ארטיקלען, די בערצונעבען

 װעגען צײטונגען יארקער נױ די אין ערשינען
 בא־ דעריבער זיך װעלען םיר סטרײק, דעם

 פיז פאר א בלויז איבערגעכען פיט שרענקען
זײ.

 לײט א א*ן שרײבם ״טאיםז״ יארקער נױ די
פאלגענדע: דאם ארטיקעל
 גע־ איז װאס םטרײק, םאבער י דרעם דער

 לײ־ אינטערנעשאנעל דער פון :ערוארען רופען
 נא־ גאנין איז ױניאן װאירקערם גארבדלנט דים

 םעטאדעין און צילען זײנע אין עיהנליך הענש
c צו p פון איז ״אש םטר־יק, םאנער קלאוק 

 :עדוארען געפירט ארגאניזאציע דערזעלביגער
 א אין זיך האט װעליער און זוםער פאריגען

 אם־ אן םיט כעענדיגט װאנען צװײ פון םשך
 רעזולטאםען גוםע געבראבט האט װאם םאך,
 צרועק דער אינדוםטריע. גאנצער דער פאר
 א שאפען צז איז םטרײק איצטיגען דעם פון

 דעם דורך טדעיד דרעם דעם אין לאגע בעםערע
 װערען אײנגעפירט איהם אין אויך ם׳װעט װאם
 פארהאנדלונגען קאלעקפױרוע פון פרינציפ דער
 פדן אפ־יםונג די אפםאכען, קאלעקטױוע אזן

 שעפער, די א*ן ארבײטם־באדינטננען ױגיאן
 אױםשפרײ־ א־ן א״נגעפירט ש:ק זײגען זײ ױאו
 גרױםעד דער אין באדינגונגען דיזעלבינע םעז
 אנכעפאנכען האבען װעלבע שעפער, םװעט צאל

 דעם פון םײדען :רעשערע אל*ן פארשלינגען
טרעיד. דרעס

 אופן דעם אױ־ א־ז םטרײק איצטיגער דער
 דעד פון א״בערבוי דער אין שריט צװײםער א

 די דוי נאנדעש אינדוששר*;*, פרױען־קלײדער
 צושטע־ ז־יער אפגעטאן האבען קאםוניסטען

 קא־ דער פץ רעזולטאם דער ארבײט. רענדע
 גע־ איז ירױאן דער אין הערשאפם םונישטישער

 ױאש ארב״יםער, די םדן געדױנםען די אז װען,
 זײ־ יא־חןן פילע א*ן אױסגעקעמפט ־אבען זײ
 ;עבאנגען. פארלאדען םײל גרעשטען צדפ נען
n פאר פיר די געדוארען נעעפעגט איז עש p 

c פץ צדריקקער p די זועלכען םיט שאפ םװעט 
 קאנקורי־ געקענט נים האנען שעפער בעםעדע

רעז•
 איהר אי; שרײבט “,װאירלד יארק גיד די

:אזױ סטרײק דרעם דעש װעכען לײם־ארטיקעל
n p דעט כאצײכענען װעט טאג הײנסיגער 

 דעש ארוישצוטרײבען םלחמה א נאך פון אנפאנג
 פארי־ יארק. נױ שטאדט דער פון שאפ םװעט

 אין שםרײק קורצער א געװען איז זוםער גען
n p ענד זײן אין־ האט ודאש אינדוםטריע, קלאוק 

ט רעזולטאט ^ ב ע פג ױ  די או־בײמע^ די צונ
 די אץ שnאקטאnקאנט די ס,nעnטאנופעקטשו

סטאבילי־ צו אפםאך אן שליםען צו
 ארױסצוט^י• און אינדוםטריע קלאוק די זיױ<ן .

cayn’r■ שאפ. םװעט דעם nאיה פרן בען p 
n פון שלעזינגעה p לײדיש אינםעתעשאנעל 

 אז איצט, האפט ױניאן, cnypn'HU םענטn:א
c אין זעלביגע דאש פא^־םען דועס עם p n  n p 

 װײ־ א טאשען אופן אזא או-ןש און אינחםטמע
lyrnnyc אין שױט n p צוnפון יק־אויפבויא•ננ 

nyn ^אינחםםױע. פתיעךקלײױ nc. שלע־ 
n״u אז באהױפטעט, ױננער y rr פי^טעל א װי 

 פינ^ און טויזע^ ״nn ynjyn'nD'tpy ,n פץ
yeiyv op n  cnpj%n-\ יא נװ איןpn זײ־ גיבען 

^ ערע טי ײ ^ לעבען. אנשטענױגען אן א
ט'־nיט־איל nאיה ענדיגם ״nלn״װאי די און

: nyenyn פאלגענ־ע די טיט קעל
nyn ^אחיםצוםרײבילן װעג אײנציני cyn 

y פון שאפ םװעם 'n ccn :^  cynn nyn אפ־ איז 
ט די פרלשטענדינ צושטעליען ^יי  אלע אין א

cynn זײנען װאם גתפען, אל;י די ביז שעפער 
 װעל־ץ n'ync cynn cyn אין םnםיynאינםעnםא

 װאם כאדינמגען ,n אפצושאפען אײנשטיטען
 םװ;יט cyn פ.ץ ;'?זישטענץ די מיעגליך ןyםאכ

 אנגע־ הײנם זיך האט װאש םטתי? nyn שאפ.
o אם nפא םאננעז p די קדיגןןן װ;יט צוױ<ק 

 ־אש װי פ:»קט באפעלקעתנג nyn פון םיםפאטיע
 פא־ קאכז־ nyםאב pלאדp nyn ]y:«npy: האט

 nyn אז האפ;*ן, דאויף מען אץ ,nyזום ריגען
op n םאכnnD ny״p װעם cpre ער־ זײן אזוי 

פאלנרייך.
n, פ.ץ באציהונג פױינדליכע ycyns nyn 

n פון אץ p אלג־ל- אין כױמונג עפענטליכער 
 אייז םאבער cynn די םון קאםף דעט צו מײן

nyocyc nyn שטא אוןpnםטny גע־ װי כאוױיז 
pםטריי• די פון וגגעןרןפסח די זיינען עס בם 

nyp װי און :np't ccyny אזא איז. ?אםף 
 ״ר און וױערדן געװאונען nyenyn םוז קאםף
װע־רען. געװאונען nycn אױך װעם

ט נ ^ ו נ ר א ן  פויר־ פױ;נםים םיש װעג^ל א
ען כ ד ע c די װ jp h ,אינ־ םטײם קינס

ס ר ע ד שו פז ק ע פ »נו ם
ז ע ס ר א ד ־ . ח

. ן ע ט כ # ר ט ד « פ

 ?אםישא־ דאםםו־יעל
 ־yויםגnא האט נעד,

 נאנץ א שםעלם
לאני אדן עןpnשטא

 דאר־ pnpnyopyttasi ודארדט ארטטעגמ שעז
 אד־ פתיען די פץ װײדזשעם די חעכעדען פען

------------e r e s y m e די איז
W₪Kk
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m גאר, .Dnםטא די אין ■חױפפדקױפערם די
חי די ^ קױפ־׳מ, טעחר װאם קענען זאל פ א  ד
 די אױב און .jpsup צו װאם םיט האבען זי

nהטשוyםאנופ pזייערע אז וױלען, ם ^ כ א  פ
 ױי דאושען per ,c"cn» האבען זאלען קען

jyannt דnyפאn, אז cy זײן זאל Dy nyr זאל 
 װא־ ן.yn,יצnפאב זײ װאם ,nninc ,n קויפען

Din םא נךיפער גענוג זײן ניט װעלען עם אויבn 
 טוזען זײ דועלען ןyלpטיnא םעnיציnפאב זײעױע

 ny^nyn איז עם ן.ypיnפאב yny״t אפשטעלען
 ןײ־ צוליג זyפnאn פאבריקאנטען ,n אז ?לא^

yny צאלען אינטערעםען אײגענע n, ען חי  אר־ פ
ynpy.n c:'nyc'*c .וױיידזשילם

n'c ,;•;אט דרעבען אז גלויב cyn אתוטענט 
t איצט זיך ןyפnאn c:ypn״,״ םים פר; rאpn 
Dnyn'^Dpyc:^D c ןyאכםnטnםא p n  ,n. אז 
ט גוט װעלען זײ  אויםױעכענ^ און ןycאכnנאנ

 װעל^ זײ אז אויסנעפינען, nye’t זײ העלעז
nnyc ,װי געװינען c־ ^p p םון cyn, זײ װאם 

 טםריי- די פץ פאױעהינגען ,n נאככעבעז װעל;ין
yn:yp ^דױעםםאבע

ג די נ בו ע ל פ י  לעכעיי־ cnyu cy או
ר איל ע ס ד ד ע די א  פאוײערס nyn א־ן ny: פ
״ ,J '* * ױניאן - cyn איז n p

pnn:'^  ny:'*cypy Jl. 
 אפצוהי• cnpnyc די םדן y^Kncc:ycyn די

c« ױניאן cyn טען c ,,cn־y c: ניט ►איהם ארן 
n לאזע; y a p ;םאבע cnK in n״yc| אװער־ 
 אץ yפדלDpוnא•ינד גאנ*ן א געװען איז טאים,

cyn געלוען איז nyn אן פון צ״יכען כעסםעו־ 
nyc:y^y:c'iy אין טי<םיג?ײט n p ױניאן

nyn ,;yee^p nyn-.nc װיnyn־גyװyהלטyר 
cjyn'ryne פון cnynyc nyn ,ידניאן cyn זיך 

 pntv c"cnK nyn צן ענעועיש nrtyr :ענוםען
 צו־ n.nאי ארן ױניאן onynyt די אויפצובויען
jy::yncp'n צו n.n'H ^שט אםאלידppnyײט 

 צו אותאכען אלע iy=yn n'D און אײנםלום און
 ?רױ־ זיך דועלען באםמזדנגען זיינע אז גלויבען,

 האבעז טרזען cnpnyc ,n פאלג.ny »ז םיט בען
y שטypny פון איצט שױן וױיםען זײ און ױניאן 
t״ny nynycc nyפאהnוננ c p אונ־ גרויםען 

 רyאײנינםnםא nypnycr א צרוישען nשיnyט
^אכענער ;^,אפנעשװאכם אן און ױניאן  צו
 ןpנyאנװ איצט nyc'nyn ײעלען זײ ױניאן.

 שא־ צו אמאל nyn'u טעןײם־;גליכ? yny״i אל־ל
 וױדער און p;,n״n זיײ<ר< אין אײגיג?ײט פ*<ן

 םnyיnפא ypnשטא גהיסע, א <ןי,אויסבו אמאל
ױניאן

n y v^ אין צײט ־י איצט איז ayn פא־ 
nnyt n'ync cny'n א :ernyn cy ynpnny 

 אינדוםטריע nyc nyn אין c't'np nynyשװ א
 םון n''cny די nynyn^ סך y מאכט cyn און

nyn ,ױ:יאן nyn: nycy צײט שלעבט;^ א אץ 
 איז װי ny:'nr: :אך ױדאן ypnyשט א איז

:ym .װען צײטען n' :לאy אץ n'ync איז 
nycyc איז cy די nyc''cny ̂־n y c r אנצוםי־ 

t j p״ny ענען ?אםף: n, שװער, באלילבאטים 
ynשדועו־ פעלט ny£ nycy cy cnyu די -nK 

nyc” c אץ לא:ע זײ װען קעםפעז, צו r p c איז 
v און :עװיקטע. א q ,פאײעד די אז זעהען 

 ,nyc'T n'D זיעען nyc'np אץ cy ןyהyשטnפא
 האם Dy nypyu אין ױניאן, cnpnye די אז

 װעם אױפלעבונ:, y:״ א iy::Kcy::y איצם זיר
 כוחות אםאלי:;י איהױג צו צוױ??וםען :ין־ :אנץ

אײנפלוש. אמאלי:*<ן אץ

ר ע צייג ד ע ץ ג פי מ א קא״לענשאן די ק
ע און ר ע ם אונז אנ :עציינ־קאם■ nyn םדן ױני

 די nyלכy•ו אין פיץ,
 האם באט"לי:ם< נעװען איז לyשאנy:nyאי:ם

 יאחר פי:ף אין ןישאם; צו כאשלום א אנ;ענומ;ץ
 הילםם־ די אז און nאלאn כױליאן צװײ צײט

 בא־ נים זיך זאל ?אםפיץ :,ufy: פון ארנײט
p די אויף בלױז שרענקעז pלאn'cאץ אידען םע 

 אױם:עשפריים זאל זי ny: תםלאנה םאװעט
^ די אויף אויך װעיױען י ם א ל ק ן  אין אידי׳ןד ה
פוילעץ.
cy עקזיםטירט פױלען אין אז אמת, איז 

 אידען, yםnיcלאpyn װי זאך אזא :ים לyאפיצי
nycy זײ זימען פא?טיש jynyB פױלען אין 
 איד רyטn'cלאpyד א וםלאנד.n אין וױ פו:קט
 גע־ ארויםנעשםױםןןן א*ז װאם אדללכער, םײנם

 רpאנ קײן צו איז אח ?לאש זײן פון ױאױען
 הענדלער אידישע די צו:עשםא:ען. :יט קלאם

 •yny: nynne זיך האב;ץ ו^לכע ,nycynp און
 באיאמען קלאם, בותשדאזעין cyn צו כענט
 זײ דמען האנדעיל פון ױט. קלאם קיץ צו איצט

 ארבײםער־ צום און נ^וארעז אײיס:־;שםױ^זז
 זײ־ די װײל צונעשטא:;ץ, ניט ױי זײד;ן קלאם

 כמן וױ פת?ם אח .nבײטקnא ?יץ ניט נען
^ א y זײ העלפען ד ev ey n p p איpםא־ אץ. ז 

n cpnוםלאנד :p p] אnבײטny, םען דאח» אזזי 
y אױך c^ n| די p pלאםיnטy איpטױ־ פיז ן 
 1« לעגען א םאכזןן קענען זאלען «ײ אז לען,

סראדוק&ױװעד

פריין

װאך צו װאד פדן
צבױן. םון

צײט. אין ■ונקט געקומען בין איך
 עײעגױ טצר7 דער אויוי געהוםען בין איך
 און אזײגער 10 נענוי סטריט טע35 און

 :אוםרוהיג װערען *נגעםאנגעז האב איך
 סטדײקערס נענונ ניטא סיר זײנען עס6ע

 מינום דער אין האב איך גאס. אוים׳ן
 גיט ט^ז צו דא ה*ם מען אז םאדגעסעז,

ויז  מיט אזץ־ נ*ר סםרײקערס, מיט ̂ב
 כייט מעהר טאסע און סטרײקערינט.
 און סטרײקער. םיט װי םםרײקערינס,

 אזוי גיט עס. געהט סטרײקערינס בײ
 דארף עס סםרײקער, א בײ װי גיך,

 סטרײקער א אענגער, ביםע^ א דױערען
 און קאפעליױמ םים׳ז חאפאםע די נעדט

 ארײז. נאס אין יטאפ פון אראפ געהט ער
 ביסעא א זיך דארף אבער סטרײקערין א

 ״טאפ pc אראונ געהט זי אײדער צופוצעז,
 אביסעא םאקע עס האט אדײן. נאס אק

 אנגעסא:־ ה*ב איך ביז ;עדויערט לעננער
 גאס, אין סטרײקערינס די דערזעהן ;ען
 א נעדויערם פיר זיך דאבט האם י;ס

 האבען עס ביז צװאנציג אדער 15 מעוט
 געזיכטער פרויען וױיזען אננעםאננען זיך
 עװענױ. דער אויף טאסען געדיכטערע אין

 :ע״ אאץ געװארעז זײ זײגען ביסלעבוױיז
 נאכ׳ז *טאפ אײז נעדיבטער. און דיבםעי

 :אס א'| אראפ;ע*טטר$טט האט צוױיטען
 טאהע :מנשע די ד*רטעז האט אח אדײן
ד דאס ;עדאכט. ;עדינםעד אאץ  איז ב̂י

 אײנדרוקס־ אןן יצעהנער א־יץ :עװאדען
״ פולער.

כארימ״ דעש דערטאנט זיך ר-אב איך
 דד״לסטאנער און װײםט דײדיס טען

 איך צוריק. יאהד צװינצינ מיט ססרײר.
ג#ךי גריגער, א גאר געװען דאן ;אך בין

ד יןײן א געײעז.אטעריהא איז י
 זײ־ סטרײתעריגס און סטרײקער די אױך

:iv רי;ע, ;אד גאך געװען טײסטעגס: 
 דעפיאנ־ ׳םטרײק די אז ;עדענק, איך אזן

 אויסגע־ אנדעחש דאז ד,$ט סטראצ'•;
 געדכטער םענער װעניגער סך א — זעהן

 פײס־י נעזיכטער םרויען מזגהר סך א און
 זײ צװי״טעז זעיטעז בדידאעך, ױננע טעגס

 פרוי. עלמערע אדער טיטער־יעהרינע, א
 און םעגעד סך א געזעהן אץ־־ האב איצ

 נע־ איר האב םטרײקערינם די צװי״טען
 און מיטעאײעהריגע טעהדעיע זעהן

 געביטען זיך האבען עס פרױען. עלטערע
 אין צױשטעגחנן און באדיגגוננעז די

 נעבישען אױך זיך האבען עס איז טרעיד
אעבען. אין באד*:;ו::ען די

 ;עװארען איז ״טאפ איז אדבײט די
 כעהר פאדערט און אניעטרעגנעגדער

 נעװארען איז ־אעבען דאס און קראפט.
 גרעסערע׳ אאץ עטעאס און *פטרעגגער

 האם צושטאנד עחעםעו־ דער םאדעדונגען.
 ארבײםער מעגער םעהר ארײגגעבראכט

 צװײםער דער pn דרעס־שאפ, דעם אין
 םעהר אז דערצו, :עפירט האט צו״טטאגד

 ארבײ־ איצט זאאען פרויען םאדהײראטע
אסאא. װי ״פאפ, איז טעז

צודיה, יאהר צװאנצינ טיט ;אר גיט
 צוריס יאהר םופצעהן םיט :אך אויך נאר

 א נעםײנט מײדעא א םאר חתונה האט
 סײדעא א םאר ארבײט די יטאפ. pc נט
 צײטײײאי־ א באױז געװען איז יטאפ זיא

 מעהר. ניט און חתונה דער ביז נע,
 מען אנדעריפ. עס איז אנער, הײנט,

גאך אויך «טאפ איץ ארבײטען באײבט
םען אאנג. נאנץ אפט pn חתונה רעד

 א און יאך. דעם ♦שאעפען העאפען דארף
 כיוזען &»&,r םון אװעק :עהען װאש סך
 צוריה. צוריקחערזון איהם צו *טפעטעד זיך
 איז אטאא אז אױם, אויד זעהט עם און
 האבען, צו חתונה נעוחון אײכטער עס
♦ * *הײנט. װי

 אן זיינעם אי; האט םארד הענרי
 צוריס אאננ נים איז ער וחון אינטערװױ,

 יעדער אז געזאנט, ענגאאנד, אין :עווען
סען ארבייטעז, נאר װיא װאס- מענ^,
אםעריקא. אין ארבײט קריגען

 פארד װי אזױ, אםת איז דאס אויב
 װאם ל,אאו<דםאכעד, די זיעען דאן זאנט,
 ווזעא״ ארבײם, אהן אונז בײ ארום נעהען

 ארבײםען. גיט וױצען װאס מענמעז, כע
 וועט #ז^געז עס וועט איינער אױב אכער,

בילב^ל געםײנער א וױ םעחר ניט זײן עם

 אט קאאױןכיאכער. ארבײטסאאזע די אױוי
 געפי־ פראבירען באױז םארד הענרי זאא
 זעהן, װעט ער און ארבײט זײ פאר גען

נעטען. גיט װעאען זײ אויב
 1מײ קאאוקבלאכער, זאנ איך װען און

 די פאר ארויסצועטעאען זײ ניט איך
 איך אטעריקא, אין ארבײטעד וױאיגסםע

 ארבײטסאאזע, מיאיאז דרײ אאע אז גאויב
 איצט,״וױאען םארטאגט אמעריקא װאס

 װאס בײ ניט האבען זײ גאר ארבײטען,
 אפיאו האט םארד הענרי pn ארבײטען צו

 פאר געפינען צו געםאכט ניט פראבע קײן
 פארד הענרי גענענטײא. אין ארבײט. זײ

 ארבײםס־ די פון ארםעע די האט אאײן
 א אויף האם ער װעז םארגרע־סערט, אאזע

 םױזענד דרײסינ אפנעזאנט צײט געװיסע
םאבריקמן. זײנע pc ארבײטער

 די אז דעם, װעגען רײד איך ײעז איז
 זײ ;אר ארבעטען, װיאען אדבײטסאאזע

 איך מײז קריגען, :יט ארבײט p'p קענען
 זײער ם^ד זײ ריהכיען צו ניט דערמיט

 אז גאױב, איך ארבײטעז. צו װיאינקײט
 קאפיטאאיסםי״פעד איצטינער אונזער אין

 יחוס קײז גאר ארבײםען איז :עזעא^אפם
 אטערי־ אין סעג״שען םײ:ע גאד די ניט.
 ארבײםען פױוחסים ;רױסע גאנץ די קא,

 ניט אפיאו זיך זײנען זײ ניט. אינגאנצעז
 זײ־ pc קופאנעם די •ענײדען צו מטריח

 טועז דאס אױך ווערט־פאפירעז. ערע
 יחוס דער טענ״טעז. געדוגנזננע זײ םאר
pc גע־ איצטיגער אונזער אין טעניעעז א 

 װאס העכער, אאץ עטעהם זעא״שאםם
 מענש א ארבײטעז. דארף ער װעגיגער

 גאר און פארםיגעז pc אעבעז חען װאס
מיוחס. גרעסטער דער איז ארבײטען ניט

 דאס םאבם ״ארביים װערטעא דא׳ס
 די אויסנעטראבט נים האמנן זיס״ אעבעז

 װאס אײדע־נעהער, די נאר ארבײטער,
 אר־ פרעפדע םון חשב^ דעם אויף אעבען
 אױסנע־ װערטעא דאס האבען זײ בייט.

 ארכײטער, די אונטערצוטרײבען טראכט
 זײ כדי ארבײטען, םעהר זאאעז זיי אז

לײרי:. ארוטגעהן ל,ע:ען זאאעז אאײז
 דאס זיס מאבעז אםאא \vp ארבײט

 צײם־פאר־ פאר ארבײט מען רוען אעבעז,
 צו נעצװאוננעז גים איז סען װען טרייב,

 עס ווען ארבײט, מען װען אדבײטען,
 ארבײ־ אויפהעחןן קען םען איז זיר וױאט
 װען איבערדריםינ. װערט עס װען טען,
 ארבײטען, צו געצװאונגען אבער איז מען
 װיא יענער װען ארבײםען םוז מען װען
 פאכט ארבײט אזא — וױא יענער װי און

זים. אײדער ביטער, אעבען דאס :יכער
 פיט גזדפיכםע אאטע די איז עס נאר

 באק^אגם, Tt האט װאס כיאמד, יענעם
 אױוי ניטא גאר איז קנעאעז װי ערנער אז

 א האם !דא איז עס א, װעאט. דער
 ער־ נאך איז עס געענטםערם. צװײטער

 אויך מעאוננ א אפיאו האט מען װען גער
ניט.

 אדב״םעז צו גוט ניט טאקע איז עס
 ײעז ערגער, נאד איז ע׳ס אבער יפאפ אין
 ניט ארבײם הײז יפאפ אין אויך קען מען

 אין אז זאנט, אײנער אויב pH ?ריגעץ.
 ארבײ־ װיא װאם יעדער, קעז אמעריקא

 םון אײגס ער איז ארבײט קריגען טען,
בטאץ, נאאױוער א אדער :צדױי דאש
 אםעריקא איז װאס ניט, װײסט װאס
 ®ןדאױפר בײזוױאינער א אדער זיה טוט
 :אר ארבײטעד. אמעריסאנער די pc דער
 הענרי אױױ זאגען גיט זאא םען װאס

 נים. ער איז בטאץ נא)וױוער קײן פארד,
* * *

 האט ארבײטס־װאך פיגף־טאגיגע די
 גרויסעז אזא געסאכט ניט גוײם גאך

 שטע־ טאנכע װי אםעריקא אין פראנרעס
 באויז האבען פאדאױפמ םאר. זיך אעז

 אמעריקאנער אאע םון פראצענם דדײ
 ײטא:יגע1פי: די געװאינעז רבײםערrאויז

 מא־ אעצטעז דעם אױט ארבײטס־װאך.
 יארס נױ דער pc איבערזיכם :אטאיכעז

 650 באויז האבעז ל.אםפאני טראסט
 די אםעריקא אין ארבײטער טויזענד

 ניט »יז ארבײטס־װאך. םיטי־םאגיגע
 םארקירצונג די דורך ה*בען זײ םון אאע
 א געוואונען אזיך ארבײטס־װןוך דער פון

 פא־ טך א אין טרבײטנדצײט. סירצערע
נ.יט ארבײםס^סםוגדען די דינעז אען

 םארקירצענ־ :א־ נעײאיעז, פארםינדערט
 פאדאענ־ טען האט ארבײטס־װאך וײ דינ

א־בײטס־טא;. דעם ביסעא א גערט
דערי־ זיך טע; איגטעדגעישאנאא די

 אי:זרע דינעז “:א ;יט אז באריטען, בער
 אין װעניגע רי פון אײ:ע פיטגאידעי
 די אױס;עקעײפט האבען װאס אפעריקא,

 האט ;אר ארבײטס־װאך״ פינף־טאגיגע
 קירצערע א אױסנעקעפפט דערבײ אויך

 pc אדבײטס״טא; ד*;י ארבײטס־צײט.
 אינטערנע״פאנעא דער pc טיטנאידע• די

 די דורך געװאדעז פאריאענגערט נים איז
אדבײםס־װאר. דער pc םארקירצוננ

אױסען. געװען איך בין דאס ניט נאר
 דער אז אגװײזען, געװאאט האנ איך

 צו צרבײטער אפעדיקאנער די פון קאפף
 די אין איז איבײטס־צײט די סארקירצען

 אזוי געװען נים װײט יאהרען אעצטע
זײן. געדארפט האט ער װי ערפאאגרײך,

 ארבײטס־ דער פון פארקירצו;; די
 וױדקזאדסטער דעד םאראויפי; איז צײט

 •פטענדיכע דאס א;צוהאאטען פיטעא
 ארםעע. ארבעטסאאזער דעד pc װאקסען

 אאעייען, םאר קאאר הײנט pur איז עס
 P'P מעהר :יט איז ארבײטסאאזיגקײט אז

 צייטוױיאיגע ל,ײך :יט אויך און צופאא
 מיט געװען איז דאס װי עריעײנונג,

 צײט־ אדער צוםאא א צוריק. יאהרען
 ארבײטסאאזיגקײט, די באױז איז וױיאינ

 װארפט און הױב א פאוצים זיך ניט װאס
 PK אםאא מיט ארבעטער םיאיאנען ארוים
 געהט אפיאו צופאא דער ווען אבער גאס,

 פאוצאומ פאסעז נרויסע די pn פאריבער
 זיך קערען ארבײטער ארויסגעװארפעגע

 אאץ גאך ברײבט ארבײט, דער צו א־ם
 וועאכע אדמעע, אדבײטסאאזע גרויסע א

 איצםינע די װאקסען. אין ״שטענדיג האאט
 ארבײםסאאזע װאקסענדע יטטענדיג

 צײט־ pc רעזואםאט קײז נים איז ארםעע
 •y:tr אוגזער pc :אױ קרידס, וױיאיגעז

 *טאפט װאס אנטוױקאוננ, םעכני״שעד אער
 ערםינ־ v": pk פאשינעז גײע פיא אזוי

 »אץ ארויס םדײבעז װעאבע דונגעז,
פאבריק. דער pc אױבײטע־ דעהר

 דעם אין איז איבײטער די פאר
 באויז זײ \v:v: פאיפיז דעד םון האמןז

 איז דא־ס pn ״צױדפיטעא אײז פאיאז
 איך און ארבײם^ישםונדעז. קירצע^

 די pc פראגחןס דער אז דעריבער, זאג
 תאםף זײער איז אמעריקא אין ארבײטער

 האט ארבײטם־צײט די פארקירצערזגן צו
איז. ער װי גדעםעד סך א זיץ נעדארפט

* * *
 צוגעיןױ זײנען 1928 יאד.ר דעם אין

 םואטי־פיאי־ נײע 206 אםעריקא אין פען
 אײנ־ אן געהאט האבען װעאכע אגערע;,

 םאר׳ז דאי׳אר פיאיאן א איבער פון קונפט
 13 נײע צוגעמכתז זײנעץ עס ;יאהר

 האבען וואס פואםי־כױאיאנעיעז, נרויפע
 פון אײנקונפט אן געהאט יאהר דעם

 קאײנע און דאסזר פיאיא; ם״גף איבער
 אײגקונםט אץ האבעז װאס פייציאגעילעך,

pc יאהר א דאלאר טױזענד 50 איבער 
 הו:־ 9 פיט טויזענד 8 צוגעקופעז זײנען
צװאנצי:. pn דרײ ארן דערמ

 פראספע־ נרױסע א וױרקליך איז דאס
 דער־ אץ נאר םיאיאנעדען. אויף ריםי

 ;דױםע א געווען אויך איז צייט זעלביגער
 פען לײם. אריפת אױף פראכפעדיםי

 סך א איז *r יואס דעיפיז עס זעהם
 װאזש פעניפען צאא די געװארזז קלענער
 םזןסס ״אינקאם ארײנגעיטיקנד האבען

 פארדינ־ די אז הייסט, עס ריטוירנס״.
 קלײ־ אזעלכע נעותן זײ:י;ן זײעדע סםען

 :עדארפט ניט :א- וים האבען זײ אז נע,
 הא־ זײ :אר טעהס, אינקאם הײן צאלעז

 הײן אױספילען געדארפט ניט אפילו בען
פארדינסטען. זײערע װענען פאפירען
 אבי אונםער״שײד דער איז װאס נאר

 איז פארדינםטעז די זײנעץ P3rn לױם׳ן
 אזעלכע געורןן 1928 יאהר אין אפעריקא

 אויס עס הופם טיטגידורכ איץ אז גרויסע,
 טויזענד 6 איבער ;%י;עם יעדען אױןי

 זאל פען װעז אז הײסט, עס דאלאר.
 םון סאי םאדדינסםעז אלע צונויפנעסעז

 ארבײ־ די pc סאי און םיליאגערען די
 עס דערנאד און שיסעל אײן אין טער

 יע־ װאלמ חלקים :לײכע אויף צוטײלען
 איבער חלכ זײן אויף געהדאגען דער

ראלא.־־. טויזענד זעהם
 קלאוהפאכער די אז גלויב, איר נו,

 אז דעם, געגען :עהאט נארנײטט װאלטען
 פארדינסםען אלע צונויפווארפעז זאל פען
אויסצאלען ד^רנאר און עיסעל אײן אין

 jBf*v ביט דאלאר טױזענד ?עיזס עדען
 איערײםארס די אפילו אז ;לױב, איך

 חאג איך איז אײנגעיפטיפט. װאלטען
 ברודען פיט געדעדם גיט דעם וועגען :אך

 עד אז דעכען, איך אבער דובינספי,
 אויך אז יזאטערס, די נײ פיעל׳ען װארם

 איף י.פ:פה. זײעד גענען זאלען זײ
 עס אױב ״פטאױח זעהד ̂ובער צװײפעי

-גערעכטיגק״ט ̂זך פלן -  8— װאד צו ײ
 פאגופעקט״טױ די ניי פועליען װעד וועט

זײן. פפכ-ם זאלען זײ אז רערס,
 אינטע• אױך טאק־; עדז װאלט אגב
 קלאוק• וױפיל וױסען נעווע^צו ר״זפאנם

 נײע די צלױ״טען זיך געפינען עס פאבער
 איז אפעריקא םיליאנעיען. צעעהוםעגע

 קלאוק ארן פרינה דעפאקראטײטע א דאך
 צו באיי-ןכטיגט אזוי פונהט זײנעז םאכעד
 ל,ע| אנדערע. אלע וױ מיליאנערען װערען

זײ װארום חןרקלערעז איז עס װעד פיר
ניט? עס ײערען

* * *
 אץ ד-אפהטעדטער סענאטאױ סטײט

 סאדע־ א פים ארויסנעקופען איז א^באגי
 ׳טםאדט״ יאד־קער נױ דער אין אז רו;נ,

 װערען אײננעפירט זאל פאױואלטונג
 עס םארטדעסעריפאםם. פראפארציאנעלע

 אין האבען זאל פארםײ יעדע «ז הײסט,
 פאו־- םיל אזוי פארוואלםוגנ *פםאדמ דער

 n װאס ׳שסיםעץ, צאל דער לוים טרעטער
ז געלןראגעז האט װאהלען. די אי

 םא״ גערעכםע א געװיס איז דאס נו,
 סאציאליסמימזן די האם אט דעתנג.
 צאה$ גרויסזז אזא נעקראנעז גארםײ
 יאוײןעד נױ אעצמע די אין ישטיםעז

 ױ האם דאך pk װאהלען ישטאדטי״עע
 דעד אין :יט םארסדעטער אײנציגען קײן

 איף װי אבעד פאתדאלטונג. *שםאדט
 סענאטאד דא זיך נעהסט פאר״עטעה

 די פון קרױודע די אן ניט האיוסםעדטער
 האם זײ אז נלױב, איך סאציאליסטען.

 •jtd זינען. אין אלעמעז וױ ותגינער ער
 זײן וועגען מראבם האפסםעדמער :אםאר

 איז װאס רעפוכליקאנער, די פארםײ,
 ניד דער אין םארטראטעז יװעגיג אזוי

 פאד״ אים פארװאלטו::. טאדטr יארקער
 די זימען טאםאגיטען די װאס דריסט,

 באלע• ו^:קטעrאו:בא pk פול״שטענדיגע
ך םאדערט ער און יארה נױ םון באטים  ח
 םארס חןפאקראטישע מזגהר א אז ריבער,

pc אין וועדען אײנגעפיהרט זאל װאהלען 
יאר״ נױ

סענא• װאס זעהד, רים עם <עפעלם
 םײנע אזעלמ האם האפסםעדטער םאד

 סיר אבעד פדינציפשז. דעפאקראטישע
 פײנא זײנע װיל ער װארום װאונדערט

 אגװענדען פריגציפעז דעפאתראטיזמ
 ווזנרום יארס. נױ ^םאדט דער פאר בלױז

 דער פאר אגװעגדען גים אויך זײ ער וױל
 האם ער װאו אלבאגי, אין אעגיסאאםור

 דודכצוםיהרעז, זײ *טאנפען פעהר סך א
א^בא־ אץ דאך האט ? יארת נױ זיא וױ
 סענאטאר פאיטײ, רעפובליקאנער די :י

פאיאדיטעם א האפבםעדטערס
 פדאבע א פאכען װעניגשטענס ל,ען זי און

 װאהצ פראפאיציאנעלען א אײנצופיהרען
 איז װאס אז פע*טה די אבער איז געזעץ.
 האפסטעד־ פא• איז אלבאני צו מײך

 עקזיסטיחןנדער דער גענונ :וט טעיזגז
 דעם פיט בלױז מאהע וױיל װאהא־געזעץ,

 רע• די העז װאהל־געזעץ עקזיסםירענ^ז
 אלבאני אין קרינעז פארמײ פובליהאנער

 אײנפיהחוז זאל פזןן ײען פאיאריםעם. א
 רע• די דואלם וואהלעז פראפארציאנעלע

 פאיאריםעט אי־ז־ פאדםײ פובליקאנער
פאילא־ע;. גלײך אלבאני אץ

pK סענאטאר אז באװײזם, דאס 
 :זך ר״בטינמז דעם האט האםסםעדטעד

 גום איז עס דעפאקדאטיע. װעגעץ דאנין
 פיד נעבעז \vp ױ וועז דעםאהראםיע, די
 אבער איז דעםאתדאםיע די מעהרהײם, די

ײם א ניט זי װעץ יטלעכם,  פיץ מרה
געננעײ.
 גיט איז האפסטעדטעד סענאטאר :אר

 בא־ אזא דאם װאס איינצינזד/ דזגד
 פא־- זײגען עפ דעפאקדאכדש. צו ציהיננ

ױניאנם. אונזערע אין אםילו אזעלבע ראן

םי ען הויז ױני ם ר א א ך פ ע ט ױנ  ו
שאן. ײ װאה

 ד• אין הױז ױניטי יטעחנע אונזער
 װא• וױנטער פאר אפען איז בערנ בלױע

 אײד דעגיסטרירם וױק־ענדס. און חײשאז
סט. 16 װ. 3 הויז, ױניטי pc אםיע אין

יוױ ארבייטער אידישע דדנע די פון  יימ^אר י.
pe ,יעס האם װאם :עצײג־קזממײן P1B8. ?

P * ■** “ **“ * * -־ ״* ■ !XMkJ

 זיר װעלען אינעטרנעשאנעל חןר *ון נדםגליחןר
אדנײספרז דער אין באפױילינען אקגדוו נאנץ

rw יתיאנס אתזערע

 דער אז ,nn'oynyonnee זײן חמ־טען אמז
 עד״ אן נדם קרױנען זיך זאל קאם*ײן נעצײנ

 לעצםעד חןר פין בזושמסען די ז*ד ייון ®אלנ
ץ דעם «ן זיילען נעציינקאפיי

Tt►*
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ר ע ר ד ן ן ט ש ר ג ע א ט
רײך. יעקב פון

סטד״ח. דעם םון טא; ערשטער דעד
 אדונטעיגעהן דרעסמאכער די װעלען

 װעט ױגיאן? זײער סון רון• דעם אױף
 װע• וױ ,ערפאלג? אן זײן סטרײק דעד
? האגדלען אדבײטער די ׳לען

דזאר״ ביים נאג^ צוױיפאען אלערל״
 צױ אלעס געטאן, אלעס זץ־ דוכט צען.

 אן זײן יא זאל סטרײק דער אז נעגרייט
 ער־ אגיטירט, לאגג מאנאטען ערפאלג.

 כייט טע: קלײגיגקייט. יעדער פלערט
 געפלאגע״ געטראכט, פארבו־אכט, נעכט •

 ט*:. לעצטער דער איז אט און װעט.
 רעזולטאט דעם זעד.מן מען דארוי הײ;ט

.. ארבײט. גאגצער דער פון
אדונטער• דרעהמאכער די װערען

. . ? געדיז
ארוגטער־ ניט זײ זאלען םארװאס

 אױב אתגן עס זאל פאדװאס און ? גזךזן
 טוען װעסען אדוגטער? ניט געהען ייז
 װאר״ זײ װאם דעש מיט טובה א זײ

 אלײן? זיך ניט אויב ארבייט, די פען
 גיט פארשטעחן, ניט זײ זאאען פארװאס

 דער איז לאנג וױ םארשטעהן? װעאען
ארונםער, סומט :האמערען צו שיעור

 אן בויט ױניאן, דער א; אן זיך שליסט
? אוגאגיאציע

 צוױיםעא און םראגען אזעלבע אט
 אט און איץ־. בײ איהדען און נאג^

שטוגדע. די טאג, דער איז
 די פריה, דער אין אזײגער צעהן
 זיך דארף סטרייק דעױ װאס שטונחג

 און גאם אין שטעהט איהר אנפאנגען.
 אלונטעלסומעץ עולם דעי װעט װארט.

עולם? דער איז װאו שעפער? די םון
 מיגױ פאר א פארביי לױפען עס

 צי־ זײ נאר ניט, אויפען זײ נײן, מען.
שטונד^ א מינוט יעדע זיך. הען

גא־ די אין און שטונדע, םעוטעל א
 קוסט עולם דער געדיכטער. װערט סען

 סא־ די אין ניט אלץ אבער ארונטעו,
 די ערװארטעז, דארןי מען וואס סעז,

 אאנג אזוי האט םען װעאכע אויף מאסען
 זײ<עז װאו אױסנעסױןט. און געהאםט

ארוגטער? ניט זײ קופיעז םארװאס זײ?
 און — שטונדע פערטעא א נאך

 גאסעז. די אין שװארץ װערט ■אוצאונג
 מענשען. זיך שיטען טירען אאע םון

קאם א מענשען, םון קנויאען און מורות

 אויף, ציטערען אױגען די קאפ. א אןיז
םרײד. פאר טאנצט הארץ ד#ס

 ױם״ זײגען אצע םרעהריך. איז עס
 סײדװאקס די אויף תשטימט. טוב׳דיג

 געצװאונ־ איז כיען אז עננ, אזוי װערט
 גאס. איגטיטען ארוגטעדצוטרעטען גען

 ■איןיס^ײט די און ע;ג, איז דא אױך
 םאנאנדערצויילאגטערען ישװער איבײטען

 גוט־ א איז עס םענשמן. פין הנױאען די
עראם. פרעהליכעד א — עיילם טוטיגעד

טא־ די דורך. זיך װארפען .׳ק^רירען
 גרוי, קרײדער, מעגער שזן קןאאיױעז טע

 די מיט געמישט יצװארץ, כרוין, ׳:רוי
 ?אײדער, פרױען פון פארבען בוגטע

 טונקעא־בלו/ הע^בלוי, ׳;עי* ׳גרין ׳רױט
 צו־י קאליר. פון שאטירונגען ארעררײ

 טו:־ די פון פראפארציע רי איז ערשט
 דאפ גרויס. צו :רעסער, קארירעז ?עאע

 װיײ צו גיין, מעגעד, צופיר אז םײגט,
 אבער ארונטערגעקומען. זײגעז םרויען ניכ

 מעהר און מעהר אצץ זיך װארפעז באילד
 װי אײגען. די אין קאילירען הערע די

 ילענגער מײדילאך די עס נעטט אימעד,
 אבער גאס. אין געהן צו זיו צוצו^ײבען

זײ. זײנעז אט דא. זײנעך זײ
 צױ ארונטער קוכדען שעןער גאנצע

 מונטע- און רופען ׳הורא שרײען זאמען,
 זײ, מיט אדוגטעדצונעהן אגדערע די רען

 באקאנטע און םרײגט זײערע באגריסען
שעפער. אגדערע פון

? ארו:טער;ע;א:גען זײט איהר —
זיבער. ׳יא —

 שטאיצץ מיט קלינגט עגטפער דער
 האט מען םארװאס פארװאורף מיט און
 שאפ זײער צי צװײםלען ;עקענט נאר

ארונטערגעהן. װעט
און די צו מאדשידט מזןן .

 פאר טױזעגטער #הו:דערטע ס׳קלאפעז
 האיל, ברײענט פון טרעפ די אויןי שיך

 בעט־ פאאזא״ אוירװיגג ׳האא װעבסטער
 אסטא־ האר, אראיננטאן ׳הא^ האװען

האאס. און.נאך נאך און ריא
 װערען פארזאסצוננס־זאאען אאע די
 ערגער איבערגעפאקט, ׳א;;עפאקט שנע?

 ״ראש־ די אין סאבװעי דער אין װי
האודס״.
̂ט וױאענדי; ניט  א אײן אײך םאי
 גע־ שרעקאיכער א זיגען, אין נעדאנק

עקסידענט אן װען יװעה ״װעה ק:ירא:

I N I I I N I I M I I M m ilK H N H N I M H I lH H N tM N K־ש זײט דער פון בילדער
Iפאט. יעקב פץ

:יין?... צי י*,
 » דערהעדט װ#וס ציניינער, דער ווי

 װענ איז איהם ציהט ^ינגען,
 זיך איר ה*ב אזוי םנת■, אין »רײן,

 — דערפריה אין •דינםטא; דערםי־למ
 1אי םםרײי... דער אוים• ברעכט ד5ב*
ארוים. נאס אץ נעצוינען טיך האט עם

 עװעכױ טער7 דער אױוי 1בי איר
 םטריט. טער38 חןר פון נע;ענט דער אין

 זאן קיין צעחן. ניי איז זייגעד דער
 «ז העגטינ, ניט נאס דער אויף איז

 דארף באאד ;ע־שעהן, עס דארף באאד
 אויטא־ די אויםען עט אגהויבען. זיך

 םענשען ;׳טטייגער דער וױ ם^ביאען,
 םעהר שטענדינ, װי גאס, זײטען די אויי
 דרע־ען ■^יציי־ציים איבערינע — ניט
אדום. זיך
 טע40 םטריט, טע38 סטרים, טע36 .

 און פיר־פאנטיגע חויכע, —.סםרים...
 שטאה, צװאנצינ נעביידעם, פאר׳שאיצטע

 עטיי• נתחרער, און מטאת, ררייסיג 1או
 די םען ארנײט דא — ריזען גערנע

 זיינען ווןנמ די אונםער דא דרעסעם,
 דרעםםאנער, טויזענטער צענד׳צינעד ,די
 טויזענסער צעהנרצינע ארנייטע! דא

אראצעםאריער.״
— דערװארטונג די איז דא און

 דאר־ זײ טוען װאם זײן?.., וועט ום
ira חאנען.זײ • ?... ווענט יײ אונטער 

 זײ «ו מם איז ?...in תט געחערט
 מזזן.אױי־ ׳פגח איז עם ... ? דערגאננען
אונפט. צוט ;ויר רויזט װײזעו' דער
יא, — ארבײט די װארטען זי.י

x י .

 זײן :יט דא שוין איך װעא םאמען
 נאר םרעמד... ערגעץ װײט, ערגעץ —

 נױ מיטען אין דא איך שטעח איצט
 קען עוועגױ, זיבעםער דער אויף יאלק,

 גרויםע די םון אויגען די אפרײסען ניט
 און טירען, הונדערטער די פון געבײדעס,

 מאד־ אזא אין הארץ דאס קאאפט עס
טאקט: םײעראיכען ;עם

ניט?...* צי ׳יא ?... ניט צי ״יא, —
איז איצט ?זטעחז װאאט אאץ װי

 און װאנשאא. אויפ׳ן איז אאץ ׳קאן
:זײטען בײדע םון העננעז עאאען צװײ

ניט?״ צי ׳,\א
יא?... ארבײט? די זײ װארםען
סטרײ־ ארבײט? די גיט זיי װאדםעז

נײן?... — גיט? זײ קען
 געגעבען״״דעם האט פאאיצײ־םאן דער

 לאםטערנעס די צײכען, געװײנאיכען
 — רויט אויף אגגעצונדען זיך האבען

 זיך האבען ״באסעס״ אויטאםאביאעז,
 זיבעטע די שטעהט עס אפנע״טטעאט.

 אט אז זיך, דוכט םיר און עװעגױ.
 זיך האס געדאנס םײן מיט צוזאמען

 אפ״ עײעגױ, גאנצע די אויך אפנעיטטעאט
םונקט: אײן אויף באויז נעשטעאט

ניט?... צי יא, —
. ! א י . .

 װי אםאל, םיט געשעהן איז דאס
H— •אוצאומ i אן באטםעז האט גא׳ס 

 עט־ פון פאראויוי איז אויסזעחז אגחןר
׳י מינום• אימנ

 אבעך .םעגשען, םיט שםראםט עס
 םון גאע קײן/נעװעחצאיגזנר איו׳נים עס

•ייי-י אגחנרש ג&ט גאר

 כיעג־ אלע די און פאסירען חאיאה זאא
 טאן יטפא־ א אםאי: מיט זאאען שען
טיר... א צו זיך

 אײט קאמיטע די האא־טשעראייט, די
 באוטען די ביהנען. די װי ארבײטען

 אוי־ די רויט, געזיכטער די צעװאהימט,
 איבעד םון שײן דעם מיט באאױכטעז גען

 גער־ םון טרוקען איפען די אגשטרענגונג,
 םיעא אזוי זיך. איבערארבײטען װעזער
 דעם אין רי;ט אעבען פיעא אזױ ׳הארץ

אאעביען.
 די צװישען כיען באגענענט אט און

 און סעקרעטארען טשעראײט, די — טוער
 האט מען װאס מענשען קאדיטע־אײט,

 ױניאן. דער אין ;עזעקן ;יט לא:ג יפויז
 די בײ געװען זײנען זײ פיץ טא:כע

 ״דיסגאס־ געװען. ״אינקע״ קאפיוניסטען,
 פון צודיהגעצויגען זיך האבען און טעד״

 יױ די ;דא זײנען זײ טעטיגקײט.
 דארט און אױפגעלעבט װידער האס גיאן
 םוזען אוזין לעבען, פאראן איז עס װאו
 ױניאן. דער צו װילקאםען קופען. זײ

 די איז ױניאן, דעד מיט זײט איהר אויב
אײערע. יוגיאן די איז אײך, מיט ױניאז

 ארײגצױ אוממעגליך ה$ל. ברײענט
 קײן טעהר ניט^ אהי;. זיך שטויסען
 ער• איהר ^טעיגץ. צו אםילו פלעצער
 אז טיר, בײם קאמיטע־טאן דעם קלערט

 איז עס ;צײטונגס־מאן א זײט איהר
 ער האא. אין ארײגצוקומען װיכטיג אײך

שמײכעיט. און טירען די ברײט עפענט
ארײן. קוםט אארײט, —

אוםםעגליך. אבסאלוט איז עס אבער
 אננעפי• איז זאא גרויסער :אנעצר דער

 אום־ איז עס און מענשען טיט קעװעט
 ארײג־ אײנעם נאך פאר אפילו םעגליך

אהין. צודרינגען
 H פדואװען װעט איהר םארפאלען,

 —יפלאזא אוירװיננ האלס. אנדערע
 איהר האל. ברײענט װי זעלבע דאס

ד — עולם אוים׳ן אויגען די װארפט ײ  ם
 מענער. טײל היבשער א פרױען, ׳לאך

 אי־ נעגערטעס, טײדלאך, אטעריקאנער
מײדלאך. אידישע טאליעגערהעס,

 גאנץ א איז האא ארליננטאן אין און
 אינ־ זײנען דארטען סצענע. אנדערע
 דורכאוים מײדלאך. יקײן ניטא גאנצען
אנ־ ױנגעלײט מאסען טענער, און מענער

 האל דער איז דאס ספארטס. װי געטאן
האטערם. די םון

 ^,וױכטיגער זערזר איז האא דיזער
 איהר העצט האל דיזען פון אײך. פאר

 ערפאלנ אן איז םטרייס דער צי ׳טאצען
קאטער יעדער דורכםאצ. א אדער

 פון גרופע א םאר זיך מיט שטעלט
 שאפ. א אין אדבײטער םופצעהן װעלכע

 אנ״ די טוזען סטאוען, קאטערס די אז
 הײן ניטא איז עס װײל םטאפען, דערע

 שגײ״ קאטערס די װען זײ. פאר ארבײט
 צו װאס אפערײטארס די האבען דען,

 םיגישען, צו װאס פיגישערס די נעהען,
ביגלען. צו װאס פרעסעדס די

 איהר רא? קאטערס די זײגען
 אן. זײ קוקט דא? זײ זײנען צי פרעגט

 דער ;איבערגעפאקם האל נרויסער דער
 מען איבעמעיאקט. אויך האא קיענערער

 מען און קאפ א אױף קאפ א שטעהט
 מענ־ אאע רעדנער, די צו צו זיך הערט

 דובינ״ .‘אקאי6' קאטערס דעם םון שען
 או; פסארער. פעראטוטער, נאגלער, ׳םקי
 ? רערען זײ םײעד א פאױ װאס מיט
עואם. ני־ים באגײכטערוגג א םאר װאס

 אינטערגעשא־י דעי פון אפיס אין און
 גאנצעד דער פון םיהרער דער זיצט :על'

 באריכטען שאעזיננער. ארמײ, ריזיגער
 בא־ אײן ״הריגס־םעאד״/ פון אן ק'מעז
צװײטען. נ/ן בעסער ריכט

 מען רופט אםיס טע׳/אר״ס םון און
 םען קען אפיס. גאװערנאר׳ס םון ; אפ

טאן? עפעס
 די האבעז הײגט יהײ:ט ניט גײן.

 זײ האבען היינט געטאן. ארבײטער
 םראטעסט זײער געזאגט, װארט זײער
 געשגיטענע םון יאהרען פעע די געבען

 אונטערדרי־ און באאײדיגונ; װײדזשעס,
אחיסגעװיזען. קונג

 פאר־ און םארפינסטערט געװען געגוג
 געװען גענוג שעפעױ. די אין שקאאפט
 גויט ;ע:וג צושפאיטערט. און צוריסען

געייטען. ארימקײט און
 ױנ־אן שע־:ע טעכטיגע, א ױניאן, א

װעיען. אויפנעבויט םוז
« !>

 איז סטרײק פון טאג ערשטער דער
 אהײם. םאהרען ארבײטער די געענדיגט.

 הא־ די אױסגעיצײדיגט. װערען האאס די
 רױ מיעד, זײנען טוער און מיטע-אײט

 זײ פיהאען איצט עךשט אפ. זיך הען
 װי צופרידען, װי אבער םידקײט. זײער

 איז סטרײק דער !זײגען זײ גאיקאיך
ערםאי״ג. גרויםעד א ערפאא:, אן

 דרעס־ דעם פון טאג ערשטער דער
 װען איהם קען װער — סטרײיה מאכער

? םארגעסען

 צװײ־ דער :אך שאפ־משפחה אײן און
 דער םיס צענויף זיך גיסם און יטער

דריסער.
.. אראפ געהט מען אראפ?..; —
געהט... טען יא!... —

 עס געדיכטער. װערען טראטוארען די
 חױד :רויםער א עפעס װי אױס, זעהט

 איז דאך און ײאך, איז עס המועד,
 ענגער אאץ װערען עם ױם־טוב. עפעס

 גיט, שוין מען געהט איצט גאסען. די
 װי מענשען, מיט שוין םאײצט עס נאר

 זיך װאאטעז געבײדעס שטײגערנע די
 מעהר שוין איז עס און געטאן, עפען אז

 שטראטט, עס ־־־ אײנצוהאאטען ניט
שטראמט. עס און שטראמט עם

 ארבײטער־גרױ די זײנען פארשײדען
 דרעסטא״ געהען באטאליאגען. די ׳פען

 און לאכען, און הויך, ריידיען און כערינס
 אײגע זיד באגריסען און זיך, םרעהען

 עם אז אוים, זעהט אנדערער. דער טיט
 הנאה האבען זײ סעשה, די זײ געפעאט

 העלען מיטען אין טאן װארןי א םון
 און האק םיט׳ן םאשינעז די דינסטאג

 םטריט אין לאזען זיך און באס און פאיק
 מיטל־ טאנסלײט, אויך געהען ארײן.

 ערג־ געהען זײ עלטערע. און יאהריגע
 ערגסטער, זיך צװישען שמועסען סטער,
 זײ יא, — טעגה׳ן הענט, די מיט טאכען
 א אזויגס איז עס װאס שויז װײסען

סטרײק.
 גע״ גאס די םול. שוין איז גאש די
 גע״ זי סטרײקער, די צו יעצט הערט
 איחר האבען זײ ארבײטער. די צו הערט

 מאכען װילען פאליצײ־אײט םארנוםען.
 אפשטעלען, זיך ניט לאזען ארדענונג,

 װײלע אלע ניט, זײ העלםט עס אבער
םוז סקװער אנדער אן םארשפארם ווערט

•DIP *
 זעחט י•1ע* חוולב איז זײגער דער

 tn געװעז ־up איז יעצט ביו אז אױ̂ס
M אנהוינ״ tim rןםארצאזען

געהט... מען ׳:עהט טעז געהט, טען —
 םען זין/ באגענענט מען — ! הארא
 םרעח״ ארעמען װערט עם זיך. באנריסט

 געמיט דאס הארצען, אוים׳ן ליכער
 װען זיכערער, שטימונג רי םרײער, װערט

 אליין,״אז ניט איז מען אז זעהט, מען
 מחנה. א איז טען אז צוזאמעץ, איז טען

 אין אנגעגאסען דעם פון װערט עפעס
 םון — מונטערקײט א כח, ױננער א זיך

 אײן אין צוזאטען איז טען װאס דעם,
 טוײ צעהנדייגער םיט צוזאמען מח:ה,

זענטער.
 פרענט — אויס?... זעהט װי —

אנדערען. בײם אײנער זיך מען
גוט. —
אר״ דער פון אראפ םען געדזט —

?... בײט
!... יא !... יא —
 אויערען די אין מיר קלינגט עס און

״,יא ״יא! דער  נוטע א עםעס װי !
 א עפעס איז עס בשורה, א װיץמוזיק,

 שיןי בלאנדזענדיגע א בעת װי געפיהל,
 «ו שװימט זי און ברעג א דערזעהט

 מיט םרײד, א םיט שװימט שנעא, איהם
u :אגזאג

יא!... יא!... !... יא --
 און שװארצער אלץ װערט גאס די

 זײ י*, דרעסטאכער. די פון שװארצער
סטרײק! צום געהען

פארשםעלוגג... די
 עווענױ טער7 ךער פון דאך א אויף

 <וינא^פוורטטעז• דרײ שויז ארבײטען
 ארבײמען כ^קאן, א אויף געגענאיבער,

 •״m» וחנחנז עם פפארטטען. צװײ נאך
 ביא• ערשטע די אױםגעכאפט גענוםעה

 Dm לעבעה איו ד*ס סטריאן• םון *דער
 דאם צעבען, שטיס גרויםע א יעצט איז
ר אין וױכםיגסםזג דאס איז  גרויסעד ת

m — יארק גױ װעלפדשטאט

I

iizikjii■
Wm,

ערשטע ■ױ
 טעג היסטארישע אוגםארגעסליכע,

 די םון טעג ערשטע ךי געװעז זייגען
 נױ אין מאכער דרעס רעװאלטירענדע

 ער- און באגײסטערוגג םון טעג יארק.
 םין טעג ;זעלבסטװידדע צו װאכוגג

 דער אין זעאבסט־גלױבען און ענטוזיאזם
 אײניגקײט פראאעטארישער םון מאכט

 אױםשטאגד דער עגטשאאסענקײט־. און
 בא־ אפיציעא איז דרעסמאכער די פון

 אװענט, מאגטאג געװארען שאאסען
 דזשע״ דעי םון םיטינג ערשטען אוים׳ן
 זיך האט און קאםיטע, סטרײ׳ס נעראא

 « םיט דינסטאנ אעצטען אנגעםאנגען
 דזשע־ די װאס האא, ברײענט אין מיטינג
 :ערופען האט קאםיטע סטרײק נעראא

 מיט׳; ׳פריה דער אין אזײגער זעקם פאר
 גע־ צום רוף דעם םארטײאען צו צעװס

- סטרײפ. נעיאא
 שטאק־םינ־ נאך איז גאסען די אין
 אי• שוין איז האא ברײענט אוז סטער,

 &ק■ טויזענט װי םעהר םיט בערםיאט
 גע־ זײגען װאס טוער, ױגיאן טױוע
 ארע םון פארטאג אזײגער זע־קש קוםען
 זײער ערםירען צו שטאט־טײרען װײטע

 דעם רופען צו — םאיכט סטרײס ערשטע
!סטרײק גענעראא

 פרויען דרעסטאכער, טויזענט העכער
 אין האבען םרויען, םײסטענם םענער, אין

 הײ־ זײערע פאראאזעץ נאכט דער סיטען
 ױניאך צום נעקוטעז זײגען און טען

דיגסט.
 פארשידענע פון מעגעד און סרױען

 אויױ ריידען װאס נאציאנאאיטעטען,
 די גענוטען האבען אשונות, פאדשידענע

 סטרײה דעם רוםען װאס איפאעטס רױטע
 סטריט אאע אויף געאאפען זײנען און

 װאו צענטער, גארםענט אין ?ןארנערס
 גערופעז שפראך זײן אויף האט יעדער

 םריהםארגען דאזיגע דאס סטרײה. דעם
 זיך םיט האט האא ברײענט אין ביאד

 ביײ שעהנעם װאונדער א פארנעשטעאט
 אפפערװי און באגײסטערוגג םון שפיא

 א געװעז אבער איז דאם איגקײט.
 א צו אנםאנג ראמאגטישער באויזער
^רבײמ. פראזאאישער םון טאג שװערען
צײט. די אױפט רעיש און טומעא אין

 נאך האאב זײנער, דער 7 שוין איז עם
 און סאבװעי די אכט. איז עס זיבען.

ס װארםען סטײשאנס עאעװײטעד  אר̂ו
ײע םינוט יעדע  װאס מענשען, גרופעס :

 ארוים־ בײם ארבייט. דער צו זיךץ אײאען
 םטריט םיער די אויף סטײשאן, פון נאנג

 אי־ ביאדיגגס, נרויסע די םאר ?ארנערס,
 זײ הערען זיך, קערעז זײ װאו בצראא

 פרויעז, און מעגער סטרײק. צום רוף דעם
 שטעהען טוער ױניאן אאטע און ױנגע
 און האנט דען אין רוםס םטרײק די מיט

 טויזענ־ און הונדערטער זײ צעטײאען
 :געשרײ • באגאײט דעם מיט טערװײז

סטרײק!״ צום סטרײר,! ״צום
 בא־ סטרײקעערוף םון סימען אין

 םון יסנאבע1א עקסטרא די זיר װײזט
 סטרײס, צום רווי מיט׳ן ״פארװערטס״

 דער אויוי געהעז ארי^ םינוט א אין און
 און מענער עװענױ אכטער און זיבעטער

 דער אין ״םארװערמס״ םיט׳ן פרױען
 װארט יעדעס שאינגט מען און הא:ט
 פא־ היסטארישער גרױסער דער װעגען
 דרעסטאבען פון — טאג םון סירוגג

סטריייק.

גער דער צעהן• שלאגט ז̂י
 צענטער, גארמענט ארום עוחננױ די

 סטריט טער40 און טער30 דער צװישעז
 אויפריפען. סטרײק םיט באשאטען זײנען
 ענגער אלץ װערט סײר־וואקס די אױוי

 װערען מאסעז מענשען די ענגער. איז
 די ביז נעדיכטער, און נעדיכטער אאץ

 אונענדאיכע םון שװארץ ווערען סטוײטס
 ברא־ די זיינעז דאט מאסען. מענשען

 דרעם דער םון מענער און פחיען װע
 םאאגזאם אזוי חאבעז װאס איגו־וםםריע,
 ױניאז, דער םון רוןי אויפ׳ן געענטםערט

 געשאאסענע אין םארשירען ונאס און
 םםרײק די װאס חאאס די אין רײהען

 צוגעגרײט: זײ םאר האם םיחרערשאםם
 די אין האבעז אזײגער ארום

 שמראמען גאנצע פאים׳עז גענוםע[ האאס
 וועבסטער, ׳חאא ברײענט םענשען•

 אר״ מענשאן, ראיאא פאאזא, ,אוירװינג,
 אנדעחנ אאע און אסםאריא אינגטאן,

םי איבארגעפיאט באאד

סםרײס ותטאמו פװ
דעטכיצער ם. פון

 צו טישאאך װינקעא יעדען איז נרײט
 ארבײט די סטריײןער. די רעניסטרירען

א מיט סיסטעסאטיש, ;עטאן װערט
פראן. א מיט און טאאאק

 עס :אכמיטאג. דרײ איז זייגער דער
 שעפער. די םון ארויסמארש נאכ׳ן איז

 איז אינטערנעשאנאא דער םח אפיס דער
 װארטען מיר צײטונגס־אײט. מיט פוא

 יעדע סטײטטענט. פרעזידענט׳ס אױפ׳ן
 סטרײק אנדער אז זיר באװײזט װײאע

 קא־ אפיצעו־ען, זיך יאװען עפ פיהױלר.
 גרויסער דער םון נענעראאען און פיטאנען

 םון ̂קרטען זײ ארמײ. דרעסטאבער
 ערשטע די ברענגען און שראבטפעאד

 זיײ געזיכטער זײערע ידיעות. סטדײק
 באשײדען. האאטוגג זײער ערנסט. נען

 אויס־ אבער איז פנים׳ער ז'יערע אױןי
 #»היגקײט און ענטשאאסענקײט געגאסען

 ־־־ וויםיא גאויבען. און האפנונ: פיט
 צװאג־ פופצעהן, #צעהן פראנע. די איז
 שםײכ־ ! דאס װי טעהר ? טויזענט ציג
 גענוי. ניט װײס טען אונטער. זײ אען
 איז עס אבער זיכער, איז ט-יזענט 25

 פאוצים דאם. װי מעהר נאך אפשר
 גע״ שיאנסע טאגערע, די ארוים װאקסט
 אײ דער םון פרעזיךענט פון שטאאט

 םון מיד שײנבאר איז ער טעינעשאנעא.
 און אװעק זיך זעצט עד אױפרענוננ.

 גוטען איז איז ער אז טערקען צו ש׳איז
% הוטאר.

— אאע םיך טראכטען — אזוי אױב
 זײן זײט איז שאעזיננער אארײט. איז

 הוםאר. גוטען א אין זעאטע; קדאנהחײט
 גוטםוטיגען אזא האט ער אויב און

 אײ נערװעזע דינע זײנע אױױ שםייכעא
 ענטפער דער אז סיםן א דאס איז ׳פען
 דער םון רוף אוים׳ן דרעסמאכעד די םון

 גרויסער א נעװען איז אי:טעד;עשאנעא
ע-פאא:.

 דו ביג האו פדעדדענמ, םר. ״יועא,
 םרעגט—?"־ רעספאנד דהי װאז טהינס ױ

 קארעס־ ענגאישע די םון אײנעד איהם
 אום־ ענטפערט שלעזיננער פאנדענטען.
 זאנען אײך איך העז ײי — באשטיםט.

 בא״ קײנע נאך האב איך ;רױס. װי
 רעניסטראציע די צאהאעץ. שטיטטע

 װער און אנגעםאנגען, ע.י־שט זיך האט
 הײנט נאך זיך װעט דאס צי וױיסט

 איז עס איהר, םײנט װאס ענדינען.
 א דאך ס׳איז קלײנינקײם! 8 עפעס

 צעהנדלינער םון טויזענטער, פון סע8ט
 איצט שוין דען קען װער טױזענטעד.

 חילוס דער איז װאם וויסען. גענוי
 דער אימפאזאגט. געזוען ס׳איז װיפיל.

 געשיכטע. דער אין װאל־אוט נרעסטער
זיך, אינטערעסירט קאטױניטי נאנצע די

 ש׳א-ז דעיטיט. איגטערעסירען זיך טוז
 ;ע־ לןאטף א ש׳איז זאך, עפענטליכע אז

 רופט — ! באדי;גז;;עז יצאפ סװעט גען
 קעטפעג־ דער פון גענעדאר דער אויס
 װײיע א 5$ זיך רו־ט עי אדטיי. דער
 פון דעדצעהלט ער וױיטער. רעדט און

 אין און ישיהאנא אין קאטפס־טע; אאט־ע
 באשײנפעיראך, איז cy און יארק נױ
 דאס און םיט, םירדט פרעזידענט דער אז

 בעש־ דער אין איז איץ אז סיטן 8 איז
״ ארדנונג. טער

 ד<ם רלאז-;ז8פ לײט צײטוננס די
 ;םיד נעטען און אשיס אינטערנעשאנאל

 דעדאר,־ די אין טיט ײגדרוק8 דאזינען
ציעס.

טא:. פטדײק צוױיטעד דער מיטװאך.
 רי־ זיפ טי;;עז,ימ סטדײקעד פון טא; 8

ע ןיא פארזאטלונגען טאשעז זיגע  ̂א
טײצען. שטאדט יארקער נױ

 איז מיטיננען די פוז ערפאמ דער
 טאפען ד;ש א־חױן אומבאשרײבלױ.

:nyאיבעראל האט עש װאש ;;8־ ;y־ 
enyn^ אױפפא־ ;עװען ;ליכפ*;צי איז 

מייד־ אה פרויעז צאהא yo'n; די
 איטאאי^ײ ;דיד וױללײל צװישען אאך,
 באזו:* jyry: איז נטyטyאy |1יפרוי שעד

ז.y'•ט-אט8ם רײך רסyד
 w:,mvr,v: האט טיטינניען yא8 אויף

 קאטפסאוסטיגקײט. און אנטשאאס^קײט
 Dy:;^D באנײפטזנרטע ב^זונדילרס צו

 אױדוױננ ׳האא בריײננט אין ןyקוטyג איז
 הא- oy װאו ״האא אסטא־יא און פאאזא

 וואאדעק, טהאטאס, :א־טאן oiy'.y: בען
 און נאנאעד ט^עדזש^ר ראאyנyדזש

 די װען מאא יעתןס האבטאן. דזשואױם
 צו־ דעם נעשיאדערמ האבען רעדנער
 האבען ארן דytyש דױעס די אין שטאנד

 אנט־ צום רyםטרײק די באגײסטערט
 שאפ טyשסװ די טיט קאטף שאאסענעם

 *y; װענט די אזש האבען ז,yדיגגונג8כ
 אפאאדיס־ שט״רמישע די פון ציטערט
 אין אנםשטאנעז זײגעז װאס מענט״לן

 ;זיטיטינ: ^טודאסטישע גרויפיל האא.
wפא־נילי אויך זײנעז w וועבסםער איז 
 בעמהאוױלן לא״שינא, סטאײוױלסאנם האא,
 מענשאן, ראיאא אטיפטבאי, א^אקש האא,

 yאא און האא איאיננטאז ףאא, הענינגטאז
ברוקאין. אין האאס סטריײןס

 צזױיטען פון ;טי;ל,ײטיט רײבט די
 8 מיט o;Hjyy: זיך האט טא; סטרײק

 םון מיטיגנ זyסא:טyרy:טיא מערהװירדינ
 איז קאמיטיל פטדײק דאאy;yדזש דער

 אזעא• ײזנעז :עוױינאיך האא. וועבסטער
 טא־ באגײסטערטע םון םרײ מיטיננעץ כע

 אנװע״ צאהל די אבװאהא ז.yנyסצ םעז
מיטיננ דעם אום נדויס, גענוג איז זענדע

קאםיטע םםרײק דזשענעראל
 קאמיטע: םמרײה דזשענעראל

 םרעזידענט. שאעזינגער, בענדזשאםיז
 סעפרעטאר. גענעראא דובינסקי, דײװיד

 װײם־פרעז. ערשטער נאגאער, איזידאר
 װײם־פרעז. צװײטער האכמאז, רזשואױם

װײס־פרעזידענט. רyדריט באום, ױיאיאם
:קאםיטע פיהעט

 .10 ל. טשערמאן, םרואיננ, דײװיד
 .35 א. ״.pVס טזטאן, מ.
 .10 א. װײס״טשערםאן, ארעטסקי, פ.

 .89 א. װײס־טשערםאן, יאנדאאי, םי.
.22 א. װײס־טשערםאז, םידםקי, ראוז

קאםיםע: האל
 .35 א. טשערמאן, ̂״oy־a דזש.
 .22 א. .,pyo ?ופער, דזש.
.89 א. װײס־טשערמאן, םאאערנא, דזש..

 .10 א. װײס־טשערמאה עװערי, ב.
.35, ל. װײם־טשערםאז, אאװ, מ.

 ?אםיטע ארגאניזײשאן
 22 א. טשערמאז, ספיאמאן, דזש.

 .22 ל. סעס., ״מאס?אװיטץ ם.
.35 ל. װײס-טשערסאן, רעיף, א.
.9 ל. װײס-טשערםאן, סוירטצמאז, ג.
̂ 9 א. װײס-טשערמאז, דימאדזשיא, ם.

 10 א. װדםשערםאן, אבראםאװיטץ, ךזש.
.22 ל• װײם-םשערמאן, רײך, סײדי

 ?אםיטע םעםלםעגט
 .10 ל. טשערםאן^ פעראםוטער, ס.
 סעי סטאום, א.
װיע אצימ*, פ•

.10 א. װײס־טשערמאן, ראטנער, םי
 .35 ל. װײס״טשעדםאן, סייפס, ס.

קאםײםע לאו
 א• א. פ. א. םשעיםאז, מעהגרײדי, פ. עד.
yoŷ װאגחצר, ה. .pyo^ .באאיד. דזש 
 .10 א. װײס־טשעדמאז, פרוהאיננ, ד.
.2 א. װײס־טשעדטאן, שנײד, מ.

 קאטיםע םאון אוד ארם
 .89 א. טש-לרמאן, אנטאניני, א.
 ..35 א. ,iPoyipyD ̂רyכטyש מ.
 .10 א. וג־טשילרמאז, דזשײקאבם, װ. מ.

 .22 א. װײפ־טש״לרטא;, מאדנאאיס, סי.
.21 א. ׳לרטאזיװײם-טש ארטש, א.

קאטיםע פינאגס
 טריעזש. כע?. דז. טשערסאן, ,,poj'nn ד.
 באאיד. דזשאינט .pyo װאנדער, ח.
 .48 א. װײס־טש^ימאן, םאאיסאט, ע.

באארד. דזש. פון 1'?אטיט* פינאנם
 ?אםיטע רעליעז

 ‘ אינט. •־־־־ טשערטאן באראןי, א.
.22 א. סעק-״עטילר, מארגאאים,

 .10.א. װײס-טשערכיאז, םיפאאעד, מ.

 .35 א. װײס״טשעדמאז, ?אזזען, כ.
.89 ל. װײס״טשעדטאז, עדזשיטא, רזש.

 האםיםע רעדנער
 .48 ל. טשערמאן, .נינפא, ם

 אינט. — סעקרעטער, קאהעז, ם.
.22 אאק. וױים״טשערמאז, אתז,1ם.י

שאםיםע אמםארםײשאז אדן אםייס
םשזנרמאן 4צעווי דזשוא^ום

22 אאק. ;

 ווערמ כאראסםער, מאסען א נעבען צו
 זאכאין*. און רוהינ נעפיהרט מיטינג אזא
 און אפיצערען די צוזאמען זיך־ lyoip דא

;y;yא8רyד םון ןyר ypטycנדyאדבײ• ר 
 וױעאכער ׳שטאב גענ^־אא רyד איז דאס

 פ*עאד קאטפס פון באריכטען אומש ױטŷז
 כטיא־י ליי1יוױיט y:,sT אוים ארנײט און

 ;מ־יק ;־,ד פאר לנעריפא ?אטפש ט^ישע
ארמײ. רyנדyפ

 פארזאמאוננ איז האט זyנyסטװyפזנד
 שטי• ױש־טיב׳דיד; א Dtnynya ראך האא

 סדויען, און טילנילר ׳ארט איז ױנג סוגג.
 באזיגאט און םאדאײניגט iyiiy3 זייבען

 ::^2̂y צו סאאידאריט^עט שעהנער א םון
y30 די פאר היאף און ראײזונג D:y.i8J 

 אין iynyoi״ װאס ררעסמ^בער, נטyטויז‘
 ly-.yoy: און yרy;yהyש א פאר לאט̂ו

 ״y: איז רyפ:ים׳ ;סyטyא8 אויף װעאט.
 םרײד, פון געפיהא lyosiyjcnK 8 װען

 םון רעזואטאט אס8 זyוטpyג איז װאס
 ןyהאב Dy װאס >ןר'בטע[y 2טיגpגינ די

 פאר• די פון ראײטytט״* די Iyבy;yאפ;
 ;אך אייגעד קאטיטעס. םטרײ? y:yi"c׳

רילדנ^• די זײ נאטרעטעז לםיד
y^־ ;ir ר אוןyדyמיט ז y:ypno •צאה 

 איגט צאהאען yדאזינ די אין רyאב יעז,
o"p* ארבײטער םיא אזוי :v2 vn yy, 
 ny:y ?אטפם און אידעאאיזם פיא אזוי

 רוםט צאהא v:v2v:vu* yiy' אז ,yני
 פאר און ̂זyאט8שטyג yאעבעדיג ארױס

 טויז^ט״ער זיך באותגעז אויגעז די
 צעהנד״ ׳םיל,עטס הונדערטער סטרײ?ער,

אי• א און טיש^צײט האל אי:ע
yjy3y:yny2 םיהרערשאםט. ױגיאז

 אגגע• װאס נאר זיך האט מיטיננ רyד
 רױ זײגע מיט אן הטyג ער און פאנגען,

yro ,פארהאגדלוננען oy ?yn באװײזט 
 שלעזינגער, בענדזשאסיז האל אין זיך
yiד פון פרעזידענט -־־yאי:ט רyרנy•שא 

 שלעזינגער סטרײק. םון רyםיהר און :אל
 אגנע־ אן און םידער א ארײן ?וטם

 טע־ רyאונערםידיליכ זײן פןן שטרעננטער
ט ^  שגעל אזוי טע:. yצסyא די אין טינ

^ ערט ער וױ ער ם א  םפאנטאן עד ערט ב
 שטזד 8̂y *נעזענדע. אלע םון באגריסט

 מאכען און פלעציער די פון אויף ןזיך לע
 הארצינע און אויםריכטינע אז איהם

 סווי ?ײן װיל װאס אװאציע, אן אװאציע,
 באגריסעז אזוי נעמען. ניט ענד <זײ\ איז

געגעראל. זיגרײכען א זײערס סאלדאטעז
 אװאציע האיציגעד דער אט אונטער

 רעדנעד• די באטראטצן שלעזיננער האט
 ערמו־ די צו צוגעהערט זין־י און טריבונע
 פארשײדענע די םון באריכטעז םינענדע
 ברעם- באדיכטען עס נדהרער. סטרײ?

 װאנדער, שפילמאן, פערלמוםער, ׳לאו
 טוי־ 24 האכטאן. און םרוליננ נינםא,

o:yr אותנט הײנט כיז זײנען סטרײ?ער 
 8 האלס, די אין געװארען רעדסטרירט

או, זאגט — ארבײטםלאזע חוץ ^ ר  ב
 אין ?אםיט^ האל םון טשערםאן דער

 האבען סטרײס דרעס םון טעג צװײ די
 אח װי שעפער מעהר אראפגעגוםעז םיר

 םרוליננ, ער?לערט סטרײס, ?לאוקםאכער
 דאס קאםיטע. פי?עט םון טשערמאן דער
 אין סטרײק דרעס גרעסטער דער איז

 דזשולױס מעלדעט — געשיכטע רyד י
 גרויעע זעהר 8 אז צו, גיט און האבמאן,

v םרויעז yליעדש8איט צאהל iw\ גע־ 
yנטפyדער םון רוף סטרײ? אוים׳ן רט 

 בא־ yi:yryi\28 די אינטילתעשאנאל.
 מיט באריכטעז ערםאלגרײכע די גלײטען

 אונטער און ז.yלאדיסמענטB8 שטורמישע
oyi בא־ גינסטיגע די אט םון אײנדרוק 

 שלעזינגער, אויף זיך שטיללט ריכטילן
 דזשעגעראל רyד פון פרעזידענט דילר

 בא״ זײין אפ גיט און האמיט^ סםרײק
 איז רyזינגyשל רypראנp דער ריכט.

 ער געװארען. געזונט װי אײנטאל מיט
 װאלט רy ווען װי אײגדרופ, דעם דאבט

 ברויזענדע זײן באםרײט װײלע 8 אױף
 ליגען װאס גײסט עגערגישען און גיעםה

 נ?ען8קר זײן בײ טc8נגענש8םyג איז
yp. ־  מיטינג דעם דער^הלט ער ^

 האט רy װאס אי־ינלאדוגג nyi װעגעז
 דער צו רוזװעלט גאװערגאר םון ?וטען8ב

 פאר Dזyל און אלבאני "[P ?אנפעחננץ
 די גוס הייסט מיטניג רyד םבריף. דע

 שלעזינ־• באפאלט״^נטיגס און איינלאדונג
 װאס קאםיט^ א באשטיםען צו גער׳ן

 שלע- אלבאני. ?ײן באגלײטעז איהם זאל
 די אז פױטיננ, nyi ראן זאגט זינגער

 םין ל,ליינע, א זײז מוזעז וועם קאמיטע
̂ז  אבער װעט ער פערזאנען. עטליכע בלו

 םון yo^8P 8 אלבאגי pp פיטנעמעז
 65 איז דאס וױיל פיױען, סטרײסענדע

 H פרויען. םון סםרײק א ודאצענ$
 שטורם א מיט דערויף ענםפעחנן םרויען

אזלאדיםטענטע!. פח
 דשר געענריגט זיד תאט חנרםים

טאג. םמרײס צוױיםער

»׳

.. ̂
_____
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ר ע ד ה י ק םון פ רייי ט ען איז ס װ ע ר נ ע ט ד פ י ו ר ה ע ר ה י ן פ ר פו ע אן ד ע ױני ט י מ א ײ ק  ד ב

. ן ע ג נ ו ל ד נ א ה ד א ם

 נאצי$נאאער דער י1שעד« ברודער
 אינםערגעש#גאל, דעו־ פון *רנאנײזער

 געל*זם כמאעס$ן דורכ״ן אונז ה*ם
 גענעראא ער’מאר$נט$ דער אז <ױםען

דרעםמאמגר, און האאיק די םון סטריימ
 געמ$רען 1ארױסגערוםע איז *ועלכער

 נעכטען איז דינ׳סטאג, םאראכםאגע;
 נעװ$רעז, געסעטעלם אװעגט איץ שםעמ

 ה*נפערענצען םארצױגעבע לאננ נאך
 ױניאן דער פון ם^ישסעהער צװישען

 םאר־ רי םאטםעקטשורעדם. רי *ון
 זיך האבען צדדים ביידע םון טרעטאר

 פונ<ד װיבטעםטע רי איי^ געאיעיגמ
טעז.

 די נאכגעגעבען האבען באסעם די
 ױנ־ דער פוץ פאדערזנגען װיכטיגסטע

םון • אנערקענונג פולע : נעבדליך י*ן,

 טרײד; םון שעפער אלע אין ױניאן דער
 אר־ שטונדינע 42 טאנינע, םינוי א

 שםונ״ 10 <ױ מעהר נ\ט ;כײטס״וואך
 ער־ זײן זאל אווערטיים וואך א דזגן

 םארערוננען, אנדערע די ווענען לױבט.
 אלמױ אן פרײזען, סעטלע^ װעגען וױ

 וױידזשעס די אויף העכערוננ מײנע
 קאנ־ סאניטארע ;ארבײטער װאך םאר

 םאדע״ רלענערע עהנליכע און דישא:ס
 םאר געװארען איבערנעלאזען איז רונבען

 ױגיאן דער טיט שעפער אײנצעלנע די
סעטאען. צו

 נע־ האט ױעלבער קאגםערענץ דער
 האט און װאך גאנצע א כםעם דויעדט

 צױ איז גאכט, ן א; םאג געצוינען זיך
 אנ״ אן דורך בעװאוען זאמעננערוםען

 לאנ־ אװ ״באארד דעד םרן שטרעננוגנ
צדדים. בײדע צוזאסענצוברענגען טראל״

 אנגעהויבען זיך האט האנםערענץ רער
 באארד די און מעיאר דער װי נאכדעם

 אויב אז ערקלערט, האבען קאנטרא אװ
 זיך װעלען באסעם די און ױניאן די

 די װעט דאן אײנינען, קענען ניט
 אאיץ זעהן שטאדכדאדםיניסםדאציע

סטרײה. דעם ׳סעטלען צו
 באװאוםט ניט איצטער נאך איז עם

 צורירי־ זיר װעלען םטרײקערס די ורען
 םון םיהרער די שעםער. די אין סערען

 וחד זײ אז ערסלערט, האבען סטרייפ
 די צו איבערגעבען אפסאך רעם לען

 אפשטיםוגג, אן פאר סטרײקערס 2000
 סטרײקערס די ־װי גאכדעם בלויז *ון

 צױ זײ מען וועט גוטהײסען עם װעלזזן
 איז עס ארבײט. דער צו ריהשיקען

 סםרײקערס די אז זיכער, רכמעט אבע
אפכיאך. דעם נוטהײסען װעלען

ם אינ ש ו דז ר » ס נ רנ א פ װ ען צו ני ס ײ כ ר ם א ײ פ ד ע װ א
שטנערעל פון אויפפאדעתנג אן  ח

שער  נ»גלער.צר איזידאר מענעח
טשערלײט. שאפ אלע

 רזשע״ דער נאגלער, איזידאר ברודער
 דזשאינט דער םון מענעדזשער נעראל

 טשער• שא« אלע אויף פ^דערט באארד
 אר־ אווערטײם דערלויבען צו ניט לײט
 זיי״י עס אויב שעפער זײערע אין בײט

 םאר פלעצער לערע שאפ אין דא נען
 נעקאנט װאלטען װאס קרעפטס, אזעלכע

ארבײט. אװערטײם די אויםפילען
 אויןי אייר םאדערט נאגלער ברודער

 אין קוםעז זאלען זײ אז ארבײטער אלע
 גזאר- ארבײטם ארויסנעםען אפים ױניאן

 ױניאן װי װיסען זאל ױניאז די כדי טעז
ארבײטעז. שוועסםעד און ברידער
 וױיטער ױערען טשערלײט שאפ די

 אר־ אן פארלאננען צו אויםגעפארערט
 ארבײםער נײעם יעדען פון הארר בײמס

ארבײמען. שאפ אין ארויף קומט װאס
געװא־ װערען טשערלײט שאפ די

m שלעדנגערז צו ס_בױן»׳רוזװעלט
 רעכט דאס ;יט אין אײנלאדונג די גום הײסט קאםיטע םטרײק דזשעגעראל

 קאנפערענץ דער צו קאכױטע א באשטייםען צו שדעױנגער׳ן טרעױדענט
אלבאני. קײן

הערר! ״־װערמהער
 נע־ עם ורעם איהר אז האף, ״איך

 אין םיך באגעגענען צו באקרועם, םיגמן
ס/ ״עקזעסוםײו  יארס. נױ אלבאני, אפי

 צװײ פעברואר, טען7 רעם םרײטאנ,
נאבכױטאג. אזײגער

 איז אײנלאדונג רער םון ק1צוח דער״
 םירר די םיט קאנםערזגגץ ־א אפצוהא^םען

 אינדוסמריע, אײמר םון פאקטארם רענחג
 םון שליסעז דעם פארלייכטערעז יצו כד
 די צװישעז ^פטאך פרײוױליגעז »*

 םריד- םון צורמןשטעלעז דעם און צדדים
 קאנדיציאנען קאנססרוקנדװע 1אי ליםן
 אינדוסטריען גחןסטע די פון אײנע אץ
םםײם. אין

 גע־ װערען אײנלאדונתן ״זןזזנאיכע
 אג־ די פון פרעזידענטען די צו שיקט
 אײער אין ארגאניזאציעס פיהרענדע רערע

 פרײ זײן װעט גחפע יעדע אינרוםםריע.
 אמןר, פארטרעטער; עטייכמ כרײנגעז צו

 םון טלישען דעם םארלייכםערעז צו כדי
 ארגאני• יעדע אז כעראטען, װערט גרוים,
 פאר־ צאהל די באגרעניצען זאל ואציע

 לאד איך םינ*. אדער םיער צו טרעםער
 לעה־ נ^וערנאר לױטענאנם איין אױך
 בא״ דורך אדן דורך איז וועלכעי מאז,

אינדוסטריע. אײער טיט סאנט
 אײ:ע איז דרעסעס פון מאבען ״דאס

 סטײט אין אינדוסמריעז גרעסטע די םון
 יעהרליכע די םאד׳ זיך מים שטעלט אח

 געבתיך חאר׳ן סחורה פדן ®ראדוקציע
מז םון אנ  םון וױגרט דעם r» לאנד נ

 איז עס דאלארס. בדליאנעז חתדערםע
 אין פראספעריטי רי אז *ןאאר, דמריבער

 װאױלזײן דער און אעתסםריע ראר
 אינתסטריע דער כימ זײנען װאס די סון

 באדײטונג גרויםער םון 4אי׳ טארבונדעז,
םטײט. נאנצען פאר׳ן
 שטאלצירען רעכט סיט פעגט איהרא
 דער אין דעדנרייכונגמן גתיםע די אוי«י

 א געקומעז איז דאס איגדוםטדיע.
 אונםעדנעםונגס פדאגרעסיװען דעם דאגק

 װירס״ די אדבײםס־׳נעבער, די םון גײםם
 נע״ די און דעזײנעדס די םון זאםסײם

 די פון ארבײטסזאםקיים אדן שיקםקײט
בעלײםלאכות.

סאלעקטי• דער אז פארשמעה,
 איצט ביז איז וחנאמד

 ױניאן דער צזוישען םאכט
 ארבײםס־ n טון או<אגיואצחנם די און

מר  אױס־ איו איגדוסםרחג דער טין גע
 ניט איחר זײם איצם בױ או; גענאעען,

 אײ אײניגע^ צו ויך איםשםאגד מוזזט
a פונשםזח די במד r ♦1 tun pc אט-י־ 

juhs .פארשי־ אימר האם נאםידציך 
 אעטע־ אס שםאגדפונקטעז רצגארטיגנ

 םאר באראסטצריסטיש אח דאפ רעםען.
 וױים איך םעםיגפיימען. כמנשליבע אאצ

ר מ צוטסאמעאדבייט תאמ. איהר *ז יא

 געמײג־ גרויםע האט איהר םראבלעםען.
 און באשיצען צו איגטערעסען שאפםליכע

 פון סײגער וױ:שם זיכעי פאדבעסערען.
 װעלכער םטרײס, לאנגען הײז ניט אײך

 אינ״ ניט אויב קאסםבאר. זעהר זײן מוז
אינדוסטריע. וער צו רואינירענד, נאנצען
 איז םעזאן יער א פון קורצקײט ״די

 א אלעמאל איז װעלכע שטערוגג, א
 צרפרא־ *וײט ארע זײט איהר לאפט.

פארקירצען מעחר גאך װעלען צו גרעסיװ
 א דורך םעזאן, דעם םון ארבײט

 הען װעלכער סטרײק, לאגג־פארצױגענעם
װערען. םארםירען

 בא״ װאס אינדוסטדיע, »ן אין
 פארהעלטניס־ םיעל אזוי פון שטעהט
 איז אונטערגעפוגגען, סלײנע פעסיג

 ארגאגיזא־ פראגרעסיװע און שטארסע
 און ארבייטכדפעבער — כײדע פון ציעם

 װיכ־ ג-עםטער דער םון — ארבײטער
 םימ׳ן זײן איהר דארפט זיכער טעסייט.

די אין ארײגצוברעמען הארצען גאנצען

 פראגרעסיװע און אנשטעגדינע ־ווײניגער
 אויפיקלע־ איגדוסטריע, דער פון טײלען

 אינדוםטריעלע םארטגעשריטענע און רונג
 אר־ םאלקאםענע סעהר א סטאגרארדס.

 סטאביליזירען צו דינען װעט גאניזאציע
 די פון אײנע איז און >ןינרוםטריע די

 ניט־אנשטעג־ נויטװענדיגקײטען. גרויסע
 ארונטערזעצונג די און האנסורענץ״ דיגע

 אוגטערגראבען מוז סטענדאררם רי םון
 ארבײ־ די םון אנשטרענגונג עהרליכע די

ארבייטס־געבער. און טער
לא־ מיר װעט איהר אז האפענדיג,

 טרעפען זיך קען איך אז וױסען, זען
 הומענדען קאלעגען אײערע און אײך מיט

 פאר־ אפים, עהזעקוסױו אין פרײטאג
איך, בלײב

אייערער, אויפריכםיג זעהר
חזװעלט״. ד. פרײגיקלין

 בריף דיזען האט שלעזיגגער ברודער
 דער םון מיטיגג םאר׳ן פארגעלעזען
 איז װאס קאמיזטע, סטרײס דזשענעראל
 װעב־ אין אװענט םיטװאך פאדגעקומען

 אײג־ דא האט םיטינג רער האל. םטער
 די גוטצוהײסען באשלאםען שטיםיג

 נעגעבען און נאװערגאר םון אײנלאדונג
 בא־ צו שלעזינגער׳ז ברודער רעכט ראם

 װאס קאמיטע, גןאנםערענץ א שטיטען
 פארטרעטען צוזאמען איהם םיט װעט

קאנםערענץ. בײ״דער ױגיאן דײ

באארד. דזשאיגט דער
 װאס אלץ : שאפ־טשערלייט ברידער

 אב־ אין איז פארלאנגט אײך םון װערט
 םון און אײך םון אינטערעס םאלוטען

 די שאפ. אין ארבײטער אנדערע אלע
 קאנ־ אבםאלוטען אן האבען מוז ױניאן
 װי װיל זי װען שעפער, די איבע^ טראל

 אינטע־ אײערע םארטײדיגען געהעריג
רעסען.

 רעד פון װארגונג די אלזא, םאלגס,
!םליכט אײער ערפילט און ױגיאן

נ נ ו ג א ז ק נ א ד
 ב. ס. די םון ארבײטער רי 7מיר

 אפנע״ מיםינג שאפ א בײ ׳שא. קלאוס
 יאנ., טען22 דעם דאנערשמאג, האלסען
 דאגס, הערצליכען אונזער אויס דריסען

 נאלד״ ברודער אנענט, ביזנעס אונזער צו
 ענער־ זײן םאר ,35 לאסאל םון שטײן,

 שאפ דלזען ארנאניזירעגדיג ארבײט, גישע
 עס װעלכער שעפער, די םון אײנעם פאד

שאפ. ױניאן װערען צו אגגערופען פאסט
 אנ־י פאר בײשפיל א זײן דאס זאל

שעפער. דערע
 איבערגענענ• פיט מיר פארבלײבען

הײט,
לעדערפאן, װילי סאפלאן, סעם

 שאפ״ שוהםאן, א. שאםץ, ה.
טשערםאן.

זײט דער פון בילדער
)6 זײט סון (׳*לוס

 קינא־ די אויף עס כאפען געשיבטע...
 די אויף םאראײביגען אדן אפאראטען

היגא־סטענגעם.
 םטרײ־ די םיט גאס שװארצע די אט

 טוײ צעהנדלינ דער אט םענשען, קענדיגע
 םון אנטקעגען גײט װאס מעגשען, זענט
 טער38 און יטער39 און טער40 דער

 רעם אין ארוים זיך װאס^לאזם סטריט,
 יעצט געהען זײ — םטרײס צום םאםענט

 גאנג דעם גאנג, אײנענעם וײער נאר ניט
 מעהר װילען װאס דרעםמאכערם, פון
 אבי־ וױלען װאס םװעט־שעפער, ̂ןײן ניט
 װילען װאם נעחןכטיגקײט, מעהר סעל

 נײן, ברהט, שטיקעל זיכערעז םעהר א
 װעלט־ גרויסען אין אויך יעצט נעהען זײ

 דער זואס גאננ, דעם אין אט גאנג,
 א נאך װעט און געהם פראלעטאריאט

וזעלט... דער איבעד םאז געה
 און יארש נױ אין מען געוזט אזוי

 געהט אזוי לאנדאן, אין םען געהט אזוי
 אין פאריז, איז P» בעריליז אין םען

 גאנג אײן איז עס אין... אדן װארשע
 צו ציל, א צו דערנעהן װעט םען און

ציל. נדזיסען א
 דרעםםאכעדס די געהעז דערוױיל ״יא

 םיטיגנען זײערע אױח לאהאלען די צו
 נע־ אוי^ כאפעז קיגא־אגאראטען די און
ק  *ס זעהען דרעסמאכער די אדאפ, ם

לז סעדקעז נארגים, ים.1 א̂ם
 גאס אײן םון סקווער אוים׳ן אבעד

̂יך. איז פאר־ א םאד קוםם דא םחנה
חאציװאוד.

 אין אויםגעחױבעז אלע האלטען סטריט,
 פיט שאקלען ^םרײהײטעך, הויך רעד
 קינא־רע־ דער און עפעס, שרײען ױי

 :חברה דער צו שרײט דאך םון זשיסער
 םאך היט... די אראפ נעהםם —
 די םיט םאכט אלע הוט!״. םיט׳ן

היט!...
 אראפ נעהמט מען םאלנס. חברה

 אפערײטאר דער שרייט, מען היט, רי
 םארשטע־ דארף דאס םאשין. די דרעהט

 ניט װילעז ררעספאכער די אזוי װי לען,
— ארײן. סטרײק אין געהן

גאס. דער םיטען אויף קאםעדיע א
 אופזיסטע ניט. זין שעהפט מען און

 עװענױ, טער7 דער אויף קינא־אסטיארען
סטריט. טער38 דער פון ראנ אויפ׳ן

חעכער• נ«ד נישמ אויב
 סטרײס צום אויםרוםען טײלט םען

גאס. אין
 — טײלער?... ״די זײגען װער —

איך. םרענ
 םען ענטפערט — סםודמנטען... —

מיר.
 סטױ א םאר עם זײנען װאם —
?... רענטען
פאציאליםט^ ערב מין, נײער א —

םטרײש.. דעם העלםען ײילען זײ
 זײ האבען שייבות א פאר װאם —־

איהם?״. צו
 גערעכטינ, איז ער וױיל —

סטרײק דער איז געװיס גערעכםיג.
אוים׳ן דא דרעסםאכער די נעחנכמינ.

אפײ זייערע
סעס

מנ ״ ז
3■V * ׳י׳ ‘י־‘

•««

• • •

 פראיקלא־ טײלען םטודענטען די און
 דאס שעהז, זעיזר איז דאס פאציעס.

— אבער גוט. איז
 אויך ״אבער״ דעם םוז איך יא,

 אױ װאם אבער, רעם םארצײכענען.
 אוים׳ן רא געדאנק אין געקומען םיר

גאם. םארסטרײקטער רער טיטען
 איך מעשה. די אזוי איז נעװען

 אפגעשטעלט ידע, כלא געמאכט זיך האב
מיטינג״ א םאר נאס אין דרעםמאכער א

 שאלח א געםתגגט איהם א.*ן גאהאל
:תם א םון

םאו־?.״ רא הומט װאס —
םיר עי האם — סטרײק... א —

געענםפערט.
ארבײמער?. די װילען װאס —
 איך װיל ניט. ענםםערס־מיר ער

: איך אב1 אי-ויסהעלםען. איהם
ברויט? שטיקעל א —

:מיר ער ענטפערט
העכער גאך נישט אויב —
 פראצעטארישע סײן אסציע, קײן יא,

ק נים קען םטרײק הײן טאט,  אתן ד
 חשבער/ נאך נישם ^אויב דאזיגען דעם
 jזדיני איו אליק ברויט שטיקעל דאס

 נאף דצר און עיעם. נאך זײז מוז עס
 אוניזונרסאלע די אט — איז עפעס

 בומדײטער ®ח ויעאט• א איז אסונה
% ' ארבײם....

^ ־איו םטרײס דער  דאס נעחנכ
מג אח דאס מנװי̂נ איז  אט אבער זי
n ,אמיםגזד זיד חאמן װאס םענשעז 

n שעיער די ®ון שאטען  *rm ,גאסען 
 דער־ און דערשייחש דערזעהן, םוזען

 חצמר Tip rא וואס אזומס, םײזיע!
סםרײ נעדעיימ״ר דער םװז
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ױיו גןהען דרעסם^כער ארנײם דער צו צוריק זינ
. נ ע ש ש. ח ז ד ע נ ע ם ט ר ע ל ג א  ג

ח רי ע8 צו ב ט ל ײ ל ר ע ש  םון ט
ק די ו א ל ר ק ע פ ע ש

:םשערמאץ שאפ טײערער
 אפ־ די טים אײנשטיםיגתײם איז

 מיט »:ריםענט לעצטען םון כמכונגען
 ארבײטער די םענען באלעבאםים, די

 שםונדען פיר שבת יעדען ארבײטען
 פעברואר אנהויבנעדיג אווערטײם,

םען.15 דעם אפריל כיז טען15 דעם
 פינישערם אפרײםאדם, אלע )1

 באקומען װאס שנײדער, שטיק און
 אװערםײם״אר־ תגגולערער פאד 1%

l באקופען דארפען בײט, u שבת םאר 
 װאס קרעפטס, אנדערע אלע ארבײט.
 װײ־ דאפעלטע באצאהלט באקופען

 בא״ דארפען אװערםײם פאי דזשעס
שבת־ארבײם. פאר 1.:\ קוםען
ארבײ־ די װאו שעפער אין )2
 ניט וועגיגםטענס צום האנען יטער

 אין אווערטײם שטוגחגז 8 געארבײט
 בא״ כמן דארף װאך, דעד פון םשך

 אװערטײם״ רעגולערען דעם שםען
 אפרײ־ ארבײם. שבת פאר ■רײז

 טײלארס פיס און פיגישערס טארם,
 »נ• אלע V* 1>/j באקופעז דארפען

mm װײדזשעס דאפערטע קרעפטס 
ארבײכס שבת פאר

 ערלויבט איז עס אבװאהל )3
 אװער־ ארבײטען צו אגריפעגט ןילויט

 דע־ גאד אבער דאס װעט טײם,
 פלע־ אלע װעז װערען, עראױבס םאלט

 קרעפטס באטרעםענדע די םון צער
פארנופען. זײן װעלזןן שאפ^ אין

 צו װאגען װעט באס א פאל איז
 אגרײ פון באדינטגגען די םארלעצען

 מעל־ גלײך עס איהר דארםט מענט,
 יוניאן די מײ ױניאךאםיס אין רען
 נעגען האנדלען גענען כאלד זאל

אנריםעגט. פון פארלעצונגען
 אז אויך־בעטען, אײו װיל איך

 אר״ אינסטרואי^־אלע זאלט איתר
 זיך •זאלען זײ אז שאפ םון בײמער

 פאר׳ן תארדס װאירתיננ ארױםנעמען
 כאמרעםעג־ זײער אין סעזאן קוממנדען

im .ארבײטער נײער לײן לאקאל 
 דער צו imyii צוגעלאזט נים טאר

 פון קארד װאידקינ; א אהן ארבײט
לאיזאא. זײז

 גרוס, בדידערליכען פיט
נאגלער, איזיד$ר

מענעדזשער. דזשענעראל

ע ל ן » ע ל א ק א ו ל ע ב א ױן ה ש
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ען ג די ר א ן4ק> ל »ו ע ענ װ  נ
• ם ק ע . ם

 *פים וגעראלim סון ברי«ו* רער
 אויםםאדע• חנר םים לאסאלען די *ו

on » נעםען «ו רמנ  rt utNwv 
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•nw rwavדי םאר ראלאר מחן
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מר מירקונע ת  דו׳». חןר .,דוביגסת נ
fitxrm* דמר «ן םעסרעטער tntop 

 צא־ אלע r« עננאאר אן •)ur חאס
 DPM9 ־m לאוד. א׳ימר״ז סאא«ו

 לאקא־ אי»ז*ת?׳יאנ«ל אלע mb איז
אײנ־ בםעס iruruy( אננמטמן לען
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דעםביצער. פ. םון
 גע• אונםערגעשריבען ה«ל סיטי ייזרקער נױ א־ן א*ז םיטװאך לעצשען י

אינדוםםריע. דרעס דער אין אגריםעגט נייער דער װארען
 דרעש• די פון סטרייק זיגרײכען א פון רעזולםאט א איז אגריםענט דער

 װיכנדגע רײע גאנצע » געװאונען האכען םטרײקער די יארק, נױ אין םאכער
 באארד ארטײאישע6אונ אן װאן־, ארכײטס עםונדיג־; 40 א :פא^תנגען

 בא־ צו קאםישאן דרעם » םשערםאן, אונפארם״א״שעך שםענדיגען « טיט
 פרייזען די םעטלען אין פארבעםעתנגען ױיבםיגע שעפער, םװעם די קעםפעל

 « און פאנד פארזיכערוננם ארבײטסלאזען אן אײגצופיהרען םעגלינקײם »
:עדינפען. וױכנױגע אנדערע רײהע גאנצע

 און פארפעםטיגעז צו מעגליכקײט די אבער א־ז געװינס גרעםטער דער
 היםטארישען װינטיגען דיזען מים ױניאן. דרעםטאכער די ענטװיקלען צו
 דרעםסאכער די געבורט. װידער איהר ױניאן דדעםםאכער די פײערט זיג

 נא־ זײנען זײ װעלכע אין שעיער, די אץ צורי־ קע■ געהויבענע םיט געהען
 םױזענ־ די דערשלאכען. און ערנידעריגט געזעםען צוריק װאכען עטליכע םיט
 געפיהלט צוריק וואבען עטליכע םיט נאך זיך האבען •■ודאם דרעשםאכער טער

 פרײנט קיין אץ גואל קײן נים האבען זײ »ז גלױבעגד־ג, שאם, אץ הםקר
 באסעס; די פ,ץ דיםקריםינאציע און אױסבײטוגג די נענען שיצען ױי זאל װאם

 זעלכסטכאוואוסםזײן פון געפיהל דעם םים אדבײט דער *ר דרריק ײך קערען
 םעכטיגע שטארקע, א ױך הינטער פיהלענדיג זעלכםטפארטײדיגעג, און

 קאגםראלי־ צז כח דעם וױדער איצם שוין ה»ם װעלכע ױנ*אן, דרעסכ«פער
שעפער. די א־ן ארבי״םער די פארםײדיגען צד און רען

 האבען ארבײט, דער צר אום זין־ קערען רועלכע םםרײקערם, דדעס די
 ױאס עראבערונגעז די תרך דערהויבען פ־הלען צ• זיך רעכם פולםםע דאס

 ארגא־ שוועדםטע די אונטער סטרייק. לעצטען דעם אין געםאכם האכען זײ
 דאס דעתרײכט זײ האבען אוטשםענדען א־נדוםםריעלע אץ ניזאציאנעלע

דערגרײכען. צד געװען םעגליך איז עם װאם םײנםםע
 פןךערונגען די חױן « געוואונען האט *אן7י די װאם וױבםיגסטע דאם

 טױזענ־ צדריקנלווא.עעז האט זי װאם דאס איז ארױסגעשםעלם, האם זי װאם
 קאטו־ פון יאהרען לעצםע ײ ז־מען דואם דרעםםאבער םומענטער און טער

 דרלםכמכער די אדן ארגאנױאציע דער פון אחעקנעשטאנען באאם ניםטישען
 רואינירט קאםוניםטען די דורך איז דואפ ױנ״אן » צוריקנעװאונען האבען

הילםלאז. און שװאך געװען יאהרען די.לעצםע א*ן איז וועלכע און געװארען
•רעזי־ פץ פיחרוננ גלן^צענדער דער אונםזןר סטרײק איצטינער דעד

 דער פץ םימפאנד די גערואונען אלעםען חדץ א האם שלןןזיננער דענט
 דרעםםאכער, טויזענט דרײםיג און r,re העכער די פאר םײנומ עפענטליכער

 דער אין ארבייטער די האבען פיהרערשאפט ױניאן קלדגעד דער דאנק א אץ
 נמען קאםף דעם אין שותפיס װערטפולע געװאונען איגדוםטרםיע דרעם
 און ארבײםערשאפט דער פאר אדםכליק אן איז װאם סיםטעם, שאפ סװעט

בכלל. אינדוםםריע דער פאר
ערקלערט, האט אינםערנעשאנאל, דער פון *רעז. שלעזיננןןר, ברודער

 אלע אנווענדען ױניאן די וועם שעיער םװעט די געגען קאם,ש .אין או
 סטרייק דער װערען. פאתיכטעט פולשםענדע װעלען זײ ביז םיםלען איהרע
 זדנםערנעשא־ דער מיט אנריםענט קײן נים האבען ודאם שע«עד אלע געגען

 ווערען. גןןפיהרם וױיםער אנטשלאסעגהײס נרעסטער דער םיט װעם נאל,
 װאס אגריםדנט דער אז גו»א, ארבײםלר די םון אפהענגיג עס איז איצט

 •אסיר. שטיק א כלײבען ניט זאל םטרײק, דדרכץ געדוארען אויםגעקעםפט איז
 אגריםענט איבער׳ן םשניחים די בלײבען םרזען שעפער די אין ארבײםער די

 אגרי־ די שע«ער. די זדן באדמגוננען ױניאן די פארלעצען לאזען נים און
 באדײטונג א האבען דאן נאר וחןלען שעפער אםאסיאײשאן די סיט טענםם

 צו אץ שע»ער נים־ױניאן די ארנאניזירען צו געליגנען װעט ױניאן דער װען
 אתאניזאציע שטארקע א נויםיג איז דערצו םוועט־שע*ער. די אויסראטען

 ערשטער דער םיטגלידערשאפם. ױניאן נאנצער דער פון םיטחיל^ די און
 היסטארי־ זײן פארשםאנען האט האל װעכםטער אין םיטינג םשעךםאן שאפ

 אל/ן טעקםען צו ןאסעלשבא האט ער װאס דעם דורך און אױפנאבע שע
 װײחשןןס מאנ א םים ארגײט דער צו צוריק געהען װאס דרעםמאכער

 דעם נעגעכען ארגײטער די האכען שע*ער, סקעב די ג<ןגען קאם,ש םארץ
 אין כרודערשאפט ױגיאן און אריטעםTאלo T'no פון צײכען ערשטען

איגז׳וסטריע. נאנצער דער פון ױױאניױתגנ דער פאר קאכמ* נעםײגזאמע!
!ארבײס דער צו צוריק קעפ געזדיבענע םיט דדעסםאכער

םםרי־ק פון װאד צוױיטע ,ד
זיך חאם םםרײס־װאך עדמםע רי

 ס*נ• גאמעדנפד׳ס *on טים ממגדינם
 דדעם חך־ פון צדדים אלע םון םפדינמ

אלבאני. אין אמחססױצ
m  ijnrnv צווײ־ און פדשםער 

 דדעס־ גרויםעז אין ס־װאר8>ןאס םער
 ביידע צוױשען זיימז סםריי^ םפמר

ruyssyp פאר־ םאתעקומען צדדים 
 מדױערט חאבען װעלמ היגדלתגע^

&/ את ם«ני אננעהאא־ חאםק און ס
די

פייעט רער אױף נעהעכ־פט האט מאםע •1”ל
 אננן• ייד 1האבצ קאנפערענצזט די
 *yoyp האםעצ אין פריה שבת פאננעז

 נ«• פפרנעפוטען זײנען זוערשס .דאר.
 םיהרזר־ יוניא! in צװישען דאטוננען

 *םאסיאײ• יייגזזן׳צנע די סיט שאסט
 פארנ^וםעז איז דאן באזונדער. שאנם

nrwejyp y מונסרואד די צײישיס 
דזשאבצדפ״ די און ם$רס

).1 ויי•

ר ױ ע ס כיי ד נ * נ ו נ ע װ א ס נ ר ר סו א ד װ נ מ נ י ז נ מ ם ש נ צו װ זי ם פ ק ר ס ד ײ ר ס ס
ז ־ « ע, « ד ' ר ע פ »1 • ע ד ע פ

ר »וז א נ ״ ל
 דער- ה^ט צופרידעגהײט ״םײן

 װען גראד/ העכסטען צוש ביז גרײכט
 עי־ דעם םון רערװאוסט זיך האב איך

 צופרידעגשטעאצנדען און פאלגרײכען
 דרעסטאבער דעם פין סצםעאמצנט

 אנ־ אאע #»ײר גיאטיאיר איך סטרײק.
 איבעמעגעבענע די און ןופיסערס דצרע

 גרױ״ אײער פון טיטגאידער טרײע און
 גע- הןובמז יועאכע ארגאגיזאציע, סער

 ה*בען װעלכע אוז בראװ אזױ הע־מפט
ט כ ײ ר  אכיע־ די זיג. גרױסען א?א ^ג

 איז לײב*ר *װ פאדערײשאן ריקצז
 און אויפטו, אײצר סיט שטאאץ זעהר
 װעט איהר אז אײה פארזיכערען מיר

 שטי״ חערצאיכע אונזער כאקוטעז אימער
 א«צו- ארבײט גרויסער אײער אין צע

 אײיי דער א״ן עוועט־שעפצר די שאפמז
 אױםצו• און אינדוסטריע גאיטענט דיס

 פון אעבען פון סטאנדארר דעם הױבען
סיטגאידערשאפט. איתד

פרעזידעגט גרין, וױאיאם
לײכאר. ןיװ םעד. אטעריקען

 :אטאאגאטײטעד דער פון
 דער א״ן זינ פואשטענדיגעד ״אײער

 ;עקױ איז װעאכער איגדוסטדיע, דרעס
 זיגרײכען דעם :אך שגעא אזוי סען

 גרו״סע א איז פטרײת קא^ולטאכע•
).7 זײט אויז (שיוס

ע צי לו א עז ען ר עג ־ װ ם ע ר  ד
ר ע כ א ס מ ק ע ם ט  וױײםע־ צו

ען ט cidkp ר ד ״ פ ם ע װ  ס
- ר ע פ ע ש

 דער פון טשערלײט שאפ די פיד,
 אין פארזאטעלט אי;דוסטדיע, דרעס

 מען11 דעם פאנטא:, האא, װעבסטער
 אויס־ האבעז וועאכע ,1930 פעברואד,

 •רנהטען די און באדיכט דעם געהע־ט
 די דורך אגריםענט, נײעם דעם פון

 *־P ^זאנפערעגץ דער פון מיםגלידער
 העכסטע אונזער אויס דריהעז מיטע,

 פיעזי״ לירער, אונזער צו אנערקענונג
 אאע און של^נגעד בענדזשאפין דזמט

^ אנדעדע אי םג  ק*נפע- דער פון כד
 נאבדתונ- mvMt פאר ^ןמיטע רעגץ

tv צו פעתעקײט און געז rn n m אזא 
 קויצער אזא אץ אנדיסענט נוטען
צײם.

 דער אז איבערצײגט, ?ייענדע
 און שעפעד ניבדױניאן די גזןגען האסוי

 ןונתאא״ וױיםעד וועט סותט־שעפער
 אונזעד געבעז צו מיר באשאיסען טען,
 סטרײ• די צו אוגטערשטיצונג םואע
 אין באײמנן וױיםאר ויעאעז ײ^ט קער,

שעיער. חוזיגע די םיט קאמזי
 אאע דןןם וױממר, באשאיסען כײר

 »ינדוסטר/ ררזס דער »יז ארכײטעד
irw ויך וועלזנן ^וןוס tfn w רער צו 

̂ןאזגז ארבײנ^  םיט װערעז גאטצקסט ו
 ירי דער פאר ארביים םאג האלבמן א

 יו״ די אז מרטאגלימן צו נדי ״ג*אן
 »יחד טיהרען תאגען װײםאר זןול ני#ז

o גאגעז w אנאמישע? f סוועט די
m װני*! גיס

״«״.״■?


