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 ער־ אן יןומען םראנטען בײרע םון
 פרעזידענט װײם באריכטען. טוטיגענדע

 שפי־ דער אן איז װערכער *עםקאוױטש,
 בײ םירמע דער םון סטרײק דעם םון צע

 סינסינעטי, אין שטיין שטערךאון שאוי,
 איעס געהט דארט אז באריכטעט,

 די געשראסען, איז פעהטארי רי ן בשורה
 ענטשלאסען און כיוטיג זיינען סטרײקער

ױ יאנג &זױ  אנהאיטען װעיען כחות די ו
 דער םון פאדערוגגען די נאכצוגעבען גיט

שירמע.
 נױ םון םראנט, צוױיטען דעם םון

 צו גערעכענט האט פירטע די װאו יארק,
 זיינען ארבײט, איהר אױםסאכען סעגען

 סון גוטערסאן ברודער םון בארעטען די
 צוזאטען ארבייט װעלכער סיגסיגעטי,

 דזשאינט דעם םון יזאמיטע א מיט
ערמוטיגעגדע. זעהר באארד,

 ברודער וזאט טעג עטליכע די אין
 א״ן שעפער, םילע אױסגעפוגען גוטערטאן

 •י גװארען געטאכט זײנען עס װעלכע
 אױוי איז ער פירמע, דער סון סעםיעלס

 װאו־ אױסציגעפינען, כר-אר ריכטיגעז א
 זעוזר איז עס געטאכט• װערט סטאח דער

ײ אין װעט גיכען אין גאר אז מעגליף,  אי
 א •וערען ערקרעהרט יןיאוה־שעםץר גיגע

 יארט וױיל דערפאר, טאיזע סטרייק
 בישאןי, פון אי־יי־ט די געטאכט װערט

שטיין. און שטערן
 צייט, םון סראגע א נאר איז עס
ױ ככיעט איז• עס אבער  אץ אז זיכער, ו

 דער פאר אונמעגיליןי זײן װעט יארס נױ
ארבײט. איהר מאבען צו םארטיג םירםע
בריי־ װעיען װעט זי אױב פירמע, די

 מוזען װעט קיאוק־ביזנעס, די אין בען
םאר- און סינסינעטי לױין צורײןקעדזרען זיך

 »ר• די םים סילאוקם איחרע מאכען טיג
 בא־ די אױןי און םיגסינעטי, פון בייטער

 בכמ איגטערנעשאנאל רער םון דינגונגען
בםרט• סינסיגעטי םון ױגיאן דער pc און

װערען, באמערקט שױן אױך דא זאל
 נאכ״ <וערט צײט זעלבער דער אין אז

 אר* די געמאכט װערט עס װאו געשפירט
 טאנופעקטשורערס, טאלידא די פון בײט

קא. מארטען און פרידלאנדער קאהען, םון
אג־ קענען לאנג ניט װעיען זיי אויף

 יארק. גױ אין ארבייט זײער מיט געהן
 עננד זייגען ארבייטער יארקער גױ די

 דורך סואוקס, די מאכען צו גיט יפילאסען
ײ װ^כע  זײערע יטעדעען קענען זאלען ז

 סינסינעטי אין שװעסטער און ברידער
 מא־ אלע די אט װען און טארידא. און

 דער װערען מיאום װעט נופעקטיטורערס
 קױאוקס זײערע מיט -װאנדערען םון עסק
ײ װע<ען דאן צו טאפ םון  פאר־ ז

ײ אז יפטעהן,  אנדער קײן ניט זזאבען ז
ױ ברירח,  אר־ זײערע סיט סעטלען צו ו

בײטער.

 סרי׳ ירעסער דרעס »ון װײםט
לאקאל. אײגענעם זײער נען

)1 זײט פון (מילוס
n ניט ^עפער די ןןין צורירןקעחרען ױך p- 

ױ ^•עטער, נים און רער  איריי• די ז
 װאם נאר װ. ?. א. םיגי^ערס די טארס,

 ירע״ ^ינענע גאנץ זײערע אגבאיאנגט
ײ זועלען סער־אנגערעגעגהײטען  האבען ז

םארװאיטונג. אײגענע זײער
 םיר גראםולירען הארצען גאנצען פון

 םיר געװינס. נײעם זײצר צו פרעסער די
 נעקס״ דער צו אז איבערצײגט, זײנען

 אינטעינעטא״ דער םון האנװענ׳עאן טער
 חאבען װע<ען ןײ װעיכער אויוי נאל,
 וועט רעלעגאטען, אײגענע זײערע ׳עוין

 *ויסגװאקסען אזױ שױ\ זײן 60 ̂אקאל
 םיט װעט ער אז מעכטיג, אזוי אוך

 מיט זײט בײ זײט שטעהן קענען ׳טטאיוץ
 צ״זא־ אילע װעלכע יאקאיס, אנדערע אדע
אינטערנע^א• סעכטיגע די בילדען מען
י*ר

 קלאנג זעלבער ךער - געהט מען וואו - איבעראל
זײ׳/ גלייד ״איד -

ר האבען מיר ע עז די אז ט- ם או װ ע  בלענד ג
i געפעלען וױיט (צוזאמענשטעלונג)

 מיט צוזאמענגעשטעלט טאבאק טערקישער
ר בױרליאוןאנדערע ע אנ ק רי ע מ  בעםטע א

 —םארטען בעםערע גאנץ די פון טאבאקם־־נור
 ריכטע. בלענד דיעזען ארויםגעבראכט האבען

געהײמניס. אונזער איז צוזאמענשטעלונג דער

 פערזיגעלטע לופט און פאפיער בלײ אין געפאקט
 פריש. אײד צו אימער זײ סומען פעסעדזשעם,

גלײכען. זײ מװט איהר - אונפערגלײכבאר זײנען

CIGARETTES
צופריעדען שטעלעץ זײ
װערען נאכנעטאכט ניט קען בלענד דער און —
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 ילעצטע די אין האט עס *לועהרעגד
 דער אז ׳ אויסגעקוקט, טעג עטדנע

י פון ?אכןי  דרעסמאכער און וױיסט י
 4 די װױל געענדיגט, זײן גיכען אין װעט

 שוין האבען אסאסיאײשאנס סעהרסטע
 געסע־ און ױגיאה חןר פיט געסעטעלט

 אמדעפענ־ םיעלע אױך האבען טעלט
 מאסען און מאגופעקטשורערס, דענט

 די אין צוריק שױן זײנען א־פײטער
י שעפער י  איצט זיך האבען ארבײט, דער נ

 וױיסט די צװישעז אינטרינאנטען באוױזעז
 אױם־ דוקא װילען און מאנוםעקטשורערס

דער םיט קאמף םארצױגענעם א צו חעצען
ױניאז״

 גרופע דערזעלבער םון זײנעז דאס
ױי מיט האבען װעלכע באסעס,  יאחר צו

 ־ארבײטער' זײעיע כעכען געפיהרט צוריס
 סטראשען זועלכע און יןאמוי וױלדען א

 אינאשאנקשאן אן ארויסצוהריגעז איצט
* .* ױגיאן. דער געגען

 דער שטעחט אכער אלגעמײן אין
גוט. נאנץ סטרײק

 סטרײקער די םון העלסט א איבער
 צו צוריקגעגאנגען מאנטאג שויז זײנען

 נײ־אונטעמע־ די אונטער ארבײט דער
ױניאן. דער מיט אגרימענכע] שריבענע

 זײנען ארבײטער צוריקגעיןערטע די
 דער פון שעפער די אין באשעםטינט

$c ״האלסײל m מאנופעקםשורערס 
 מאנױ ״ז־רעס דער םוז אסאסיאײשאך/

אינקארפארײטעד^ אסס׳ן 'םעקטשורערס

 אינדױױ״ םון וזונדערט פאר א אין און
 אײגענטיטער װעמעגס שעפער, דועילע
 אינדױוײ אונטערגעשריכען שוין חאבען
 ױגיאן, דער כצט ארנימענטס דועל?

 א געגדינדעט זיף חאט ׳דערוױילע
 #באסעס וױיסט םון אסאסיאײשאן נײע
 אײ־ אויף ארײן זײגען עס װעלכער אץ

אסאי איטער ןער פון מיטגלידער ניגע

 דזשענעראל אונזער םון באשלוס דער
 לעצטען דעם אױוי באארד, עקזעקוטיװ

 באסטאן, אין מיטינג פעיטעל-יעחרליכען
 איחר אין ״אסאלגאמײטעד דער חעלפען צו

 מיט בתים, בעלי די מיט קאמף ״איצטיגען
 רײהען די אין איז ארבייט, שטונדען צוױי

אױםגע הלאוסמאכער יארסער נױ די פון

 שוין איז װעלכע סיאײשאן,
געװארען. צופאלען

 כאסעס וױיסט די םון אסס׳ן נײע די
 דער סיט געסעטעיט אױף־ שױן האט

 געמאכט איז סעטעימענט דער ױניאן.
 קאסיטע, סטרײלן דער םון געװארען

).to 0?״ hmw שלוס

 דיזער באגײסטערונג. מיט געװארען גומעז
 רי און געלויבט אומעדום װערט באשיוס

גלײך באשלוס דעם גרײט זײנען ארבײטער
 צװי־ איז !אשלוס דער חרכצופיהרען.

 גע• ■אפולער גלײך סאאוסמאכער די שען
̂אלדעראט̂א םון אז דערװארטען קאן מען און װארען ̂מ

ט 6 לאקאל ױ  גענעראל א רופעז צז ג
װ וינ אץ. סטרײק ד ע ח

 סוכת חיבשע א ארײנסומען נאמײטעד
געיט.

 אונזער םון באשלוס דיזער װײט װי
 געווען איז באארד עקזעקוטיװ דזשענעראל

 גאנץ זיף האט ׳פלאץ אין און צײט אין
 דעם דאגערשטאג, ארויסגעװיזען כולט

 אויוי ;חאל װעכסטער אין טעןיםעברואר,10
 שא•־ די פון םיטינג באזוכטען גוט א

 וײ• און סקױרט היאוק, םוז.די טשערלײס
 טי• דער יארס. נױ גאנץ םון *פעפער םער
 און ענטוזיאסטישער אן געװען איז *טינג

 נע־ אנגענומען אײנשטימיג דארט איז עס
:רעזאלוציע םאלגענדע די װארען

 דער פון טשערלײט, שאם די ״סיר,
 םאכער דרעס און ריםער ססױו/*, קלאוס,
 #האל װעבסטער אין פארזאמעלט ױניאן,

).10 זײט אוץ• («לוס

ױ עמבראידערי- ״סװיס די ,6 לאקאל  י
 ארױסצורו־ טענ די גרײט שוין איז דאן,

 שעםער איע פון גענ׳עראי־סטרײק א פען
 גיו אין ?יר געםיגען װאס םאך, דעם אין

־ דזשוירזי.
 פיץ שעפער אלע זײגעז יארס נױ אין

ײ און ארגאניזירט, םאן דעם  קא;־ װערען ז
.אגעד לײדער .6 לאקאל םון םראלירט

 אן נעמען קלאוקמאכער פילאדמלפיער
 צו באשלזם דעם כאגײסטערונג מיט

פאנד ראלאר טױזענד so א שאפען
 פילאדעלםיא, םון נײבאוער, א. ברודער

:אונז שרײבט
 לעצטע באריכטעט געװען איז עס װי

 די חאבען ״גערעכטיגקײט״, די אין װאך
 דז׳צאינט מיט׳ז צוזאמען שאפטשערלײטע,

 קלאוקמא־ םילאדעלפיער דער םון נאארד
 50 א זאסלען צו באשלאסען ױניאן, כער

ײן צו אום פאנה דאלאר טויזענל  גרײט ז
סיזאן. ען6נעקס דעם צו

 מעכד די האבען דאנערשטאג ילעצטען
 װארט. דאס געהאט יוניאז דער םון בערס

 אויוי מיטיננ, דזשענעראל ספעשעיל א ׳כײ
 איבער געװען אנװעזענד זײגעז עס װעלכען

 די^־ םראגע די איז מעמבערס, טויזענט 2
 גערעדט האבען אלע און נעװארען לוטירט

 בלויז זאך. דער םאר באגײסטערונג טיט
ײ אז דענקעה װעלכזג פערזאז, 2  זיינען ז

 מיט דאגעגען גערעדט האבען קאםוניסטעז,
 נישט ״דארםען מיר אז אויסרײד, דעם
 זײן בלויז דארםען מיר ״אז געיט׳/ קײז

 אויססױ יןענעז מיר ואזלען פאראײניגט,
צאהל נרויסע די אבער געלט״... אהן טעז

 רײד דאזיגע די צו זיך האבען מעמבערס
 און אײנשטימיג האכען און צוגעהערט ניט

 און שאפ־טשערלײטע די םון םענדאציע
 רעלא- די אננענוכעז באגײסטערונג מים
 כאשלאסען איז’עס און ב. דזש. דעם םון

 יעדער זאל װאר דיזע שוין אז געװארען,
 טרײד סקוירט און ליאוח םון ארבײטער

 צװעק. דיזען םאר ארכי^ן טא; א געבעז
 אויםגעםאדערט זענען טשערלײטע שאפ די

 םעברואר טען19 דעם שבת, דיזען געװארען
 םון װײדזשעס טאג דעם קאלעקטען צו

ארבײטער. יעדען
 אונזערע האבעז באשלוס דיזעז סיט

 גילױ- ?ײ אז באװיזען, װײטער מעמבערס
ײ ארגאניזאציאן. זײער איז בעז  האכען♦ ז

ײ אז באװיזען, װײטער ^ ז ײנ  זעלבע די ז
 געקעמםט האבען װעלכע קעמםער, כדאװע

 זײער און שא•, ױניאן א םאר װאכען 26
ה באװײזט שטעלוננ יעצטיגע ײ m אוי  ז

 םארטײדיגען צו םעהיג װײטער זײנען
ײ ײאס דאם,.  אויסגע- יעצט ביז האכען ז

העסםט.

 גע־ װאס םאך, דעם םון שעפער די ױינען
 לעצ־ די זײט דזשױרז/ נױ אין זיף םינען

 ברודער אמאניזירט. ניט יאחר םאר טע
 ,6 יאקאי םון מענעדזשער דער ׳װײז פי.

 הילןי דער מאל^מיט אױן ניט שוין האט
 א געמאכט אפיס, דזשענעראל דעם םון

 און ארגאניזירען, צו שעפער יענע םארזוןי
 אײגגעגע־ ניט בעפאר לײדער זיף עס*האט

 איז עס דאס ׳עס שײנט אבער איצט כען.
 יע־ אז כיאמענט, םאסענדער דער געקומעז

װערען. אמאניזירט דאך זאלען שעפער נע
 וױלען שעפעו יענע פון באסעס די #
 ניט ױניאן קײן אלץ ׳זץי םארשטעהט ׳נאף

 שוין װילען ארבײטער די אבער האבען.
 א האבען װילען ארבײטער רי אז און יע.

ײ װעיען ױנ'אן,  טראץ צום האבען, זי ז
!באסעס זײערע
 םון מענערזשער דער וױים, ברוד^ד װי
 די אין זײנען איבער, אונז גיט 6 לאקאל

 בא־ םאך דעם םון שעםער דזשוירזי ,גױ
1ארום' שעםטיגט  ארבײטער/ הונדערט 5

 מיט האט ױניאן די טענער. און ויען1ם
 בריעוי ארויסגעשיקט צוריק צײט קורצע א

 אוגטערשרײבען זאל ער כאס, יעדען צו
 ױניאן אויןי ױניאן דער מיט אנרימענט אן

 זיף האבען באסעס סך א כאדינגוגגען.
 אונ־ אגרימענטס אזעילכע און אםגערוםען

 ניט האבען אבער אנדערע טערגעשריבעז.
 באשלאסען וזאט ױניאן די און געענטםערט

 צו שעפער, איע אין סטרײין א רופען צו
 אונטערצושרײבען יענעיבאסעס צװינגען

 אײנ־ און ױניאן דער מיט אן-אגרימענם
 זײערע אין ױניאךבארינגונגען פיהרעז

שעפער.
ן װעט סטרײק דער  אלגעמיײ אן ז̂י

 אלע װערען ארויסגערוםען ײעלען עס ׳נער
 די אױןי• ארגאניזירטע די אפיט שעםער,

 אבער זיןי ײעלען שעפער ארגאניזירטע
 אין און ארבײט דער צו צוריקיזערעז כאלד

 װאס רי בלויז בלייבען װעלען סטרײק
 ױניאן די נאכגעכען ניט וױלען באסעס די

באדינגונגען.

אױפמערקזאםו קלאקמאכער,׳
 פל^רואר, טען22 דעם דינםטאג,

 געכורטסטאנ װאשינגטאנ׳ם איז
 געזעזנליבע אונזערע פון איינער

 קלאוקמאכער די טוכים. יםים
 דעם אין אויםגעפאדערט װערען

 ,אקמיטעס ארכײטען. צו ניט סאנ
 די צו װערען ארויםגעשיקט װעלען

 װעל־ קלאוקםאכער, די און שעפער
ײ װערען געפונע; װעלען :ע  דער נ

 צו נערופען.װערען װעלען ארבײט,
 װעלען און קאםיטע גריװענם דער

װערען. כאשטראפט ׳טטרענג
 פאר דארפען ארבײטער אלע

, באצאהלט. קריגען טאנ דעט

«י.£ באארד דזשוינט
v ױניאו קלאוקמאכער ־

םעקרעטער.| לאנגער, ל.

אינהאלט־םארצײבנים

וױיספ העאאער. דזש. ־־־ םאג. ואנםער ___ ^   ̂ k ̂  ״  fenfcto A feft a ■  to  L  | |  to f e i i t o l L l t oקפםןי. דעם טארציחען װילען באסעס —
ט פון אזלוס י * , .1 ז״ ■ • י ו ״ ס י ס י ו י י ^ 1 1 U J / W j \ ג /u(ערצעחלונב). 1®אי׳ אין סאל ״א״ן .7 זײט k

ױ אין םארקוםען װעט דאם שען םטריט, טע107 קאםינא, םטאר נ  לעק־ צװי
ענױם, «ארק און םיננטאן  באל און ^ײדזשענט כאזאר, דער — עוו

 טען22 אװענט, און נאכםימאנ גאנצען דעם דינםנזאג אנהאלטען װעט
ען אטרעקשאנם גרויםע — געבורטםטאג. װאשינגטמנ׳ם םעבײאר, ײנ  ז

אלע. קוםט אנגעגרײט,

 דעם אװענט, אוהר 8 מאנטאג, דעס
 װאשינגטאלס ערב םעבדואר, ־ר-טעז

 סטאר נױ איז זיר עםענט געבורטס־טאג,
טי נרױסער דער ״אסינא ײ באזאר, יוני  ■י

 urn וואס תאנצערט, אוז כאי יזשענט,
1וױיסם דער םון געװארען אלאנשירט  י6

בענע־ דעם פאר ילאקאל ייני^ז׳
 זד ■ראכטםולער שעהנער, דער פון ט פ

 סאכער, דרעס און װ^יהם די םון הײם טע
! חױז# וניסי י י יעג״ •ווויק, י

 באזאר, ױניטי דעם םאר סילוױיניא.
 אנגע־ זײנען האגצערט און פײדזשענט

 די און אטרעקשאנס, ,פארשידענע גרײמ
 ד^גסטאל אויר אנהאילטען װעט שסחה

 געבורטס־טאג, װאשינגטאז׳ס טען,22 דעם
 ביז אװענט, און נאכמיטאג נאנ^ען דעם

וכט דער אין שפעט ארײן. ̂נ
 װעם אױיגער, 8 אװענם, םאנטאנ

 א סיט עםענען דך נאזאר ױניטי דער
םרוײ יעניגע^ אי און ״באי קאסטוםירםען

 און נאציאנאלע האבעז װאס םענער, און ען
 קױ יצ געבעכמן זיעען קאסטוסען שאילהס

ײ. א-ז סען ז
ווע־ נעעםענט װעלען נאכדעם גלײך

 אר״ פארשײדענע םיט בוטהס אילע רעז
 מעגט איהר און פארסויפען. צום טיקלען

 צ,ים זײן װעט דארט וןאס אנקוקען געהן
 די םון זאכע; מיט ו^לט » !םארסויםמן

 װעלען םארקויםט און ארטיהלעז, בעסטע
ײ  אלע וױיל ביליג. שפאט םאתע ווערעז ז

 םאר־ צום זײן ײמט דארט װאס ארטיקלען
 אר״ אײנצעלגע םון טתנות זײנעז קויף

 וױפיל און שעםער נאנצע פזן און בײטער
 ריינעד עס איז ארײן ברײגנט ״ארםיקעא א;

פראפי^
דארםט, איהר וואס איעלזױםעז קוםט ).5 ןײפ (איוס״ױיף

.8 נוטער ,גערעכטיגקײ׳ט״

 סמו־״ת קי*ןןוקםסכער פון לאגע די .2 זײט
 רי םנײדער. אב. —י ב*ספ*ן. «ין

̂- ײ»ד. דעניש. ד. מאקס ־
ױ און .8 זײט ̂בען ז  נימ סאשינערי די ח

 רעםארטער. סטעױ א — *יגעשטעלם!..
̂נטרעאל״ *וןרלןןזט לינט׳ט דזש. ברורער  מ

שובערט. דזשאזעף
 חף עדױקייאפנפל אונזער און .4 !ײט

■מרטמענט.
 עגך פראוױזאריאען ון1 רעיוןרט א .5 זײט

̂ארד זעקומיװ סנדאר. ס• — .22 ל#ק#ל ב
 דער סענפזעו. חעלטח יוניןןן אוגזער אין

.1 ®ון שלוס — ב#ז#ר. מניטי
 לאמסל דרעסם«כער קאסטאם די בײ .0 ז״יט

עעחנעם * אין כערנאדסקי. א. — .90

 ״ רזד אין בוליװעל א דייקסע^. שםוא^
פצרעאשטײן. מ• — חסקציע.

נאםי^יכעל. רעדאתטאר׳ס פון .8 ?ײט
 טו־ײד־ױגי• #לם קראפאםקין געג. .9 זײט

. יאנאװסקי. ש. — ̂גיםם•
סנפר דער .10 זײט ̂װ  1יפ9®רע די און ̂ג

®׳יעסמעוי• זעצדין. א — ^םיפניס.
 (יזך ״גע»פחר ^אידישע די און טאן

אעא. •P דר. — ליע»*ז).
 אםעריקאגצר דעםמ״ראטישער דער .11 זײט

ראגאןי. חאא — ריס. עוילער און
 די און *רעסע סענזאציאנעלע די .12 זײט

־ באװעגונג• ארב״טער געח• לאנג. ח. ־
— (געדיכ®). װעגען..: םײנע אויןי

אדלער י.
ן *ו װי .13 זײט ״ . - געזונד. ז  ג װ

*םועסען. קורצע דוכאװססי.
JMNfBvnarqnviR — .10 און 15 ,14 !ײט
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 סטױיק קלאוקמאכער פון לאגע ר
כאסטאז אץ .

. a

 ייער, םנ ארנ»;ייוער דז־שענעראי י
 יעם *.״פזיגט זײן יוינטןר *ט* ה ױע?ג«ר

 נ#סט»ן, *ין םטרייה ר1ק<#ושט»נ׳
ױ אוגו ׳•ריינט  i פ*ינט ו

ט ״ניז *  45 ס׳וטעיכm מיר 1¥חאב ס
«יי פיעיע »ון «ע««ר,  פריתער ױינ׳ח םון

 מיר ׳פעוער. יוניאן היין נעװען דט אר1
i״ די האבען v m ײרגאנידרט. ער־עט t'H 
 אײם נאעסטינט זיינען ־עעפער ריעזע

 •עע־ »ם<וטי*ייי*»ן די ארנ״טער. 500
תי, אין 1»י«ר, * נן אויןי *ון י מיי  *ינ• ע

 PM ;»ך ויינען •פעפער, רעפענדענט
*ו ויינען סטרײס אין םטדײק.  פאוץי• נ

 א״ני• סיט אונייטער. 700 אוים ןעים
,VJ 1 סאנוסעיזט־שורערסC) עד4»ינד׳ די« 

 םארראנדיוננעז, «ן נעהןן ׳פעפער חננט
 סעטעלםענט n ןרײארס׳נן סאן טען *ון

וו*ו■ רי אםיור נאך
םעיזרע״ שון *נװעזענחיים דער אין״
 װאך רעצטע סיר האבען באראו• »נ. טער

 סאר׳פטעחעד מיט יןאנפעיענץ א נ«חאט
 ד«י אסס׳ן, סאנוםעקטיפורערס דעי םון

 אין געװארען טןחאיטען איו קאנסערענץ
 נעװא־ אײמערופען איז און ׳*טארט־חױז

 טעדי* אמ נאארד ״סט״ט ועק סון רען
ארניטר״׳אאן*. און איי׳טאן

 אויסחמרענדיג נ**רר, סטייט ״דמר
 טײרװייז איז טענות, נערענטע אוגזערע

 םאר׳שטע• די ״ זייט. אונזער אױף געײען
 גים גאד אנער האנען אסס׳ן דער פון וזער

 וױידע ױיערע םון אפטרעטען נןװארט
 ניט נאר דעט םון איו עס אין םאדערוננען

א נעסיאנט אי«ט ײערט עס געיואימ^

\*1

 שטי־פטע• די טיט קאגפ׳ןרענץ וױױיטער
 אר״נטי׳פונג חור אסס׳ן«וחן דעו פון ח«ר
נאארד*. ״סטיים רעם פון

 זיר הארטען םאנופעדם־פורערס ״די
t אזױ גיט י*ױן אנער טטייף, נאןי r׳r• 

 דער א״חנר נפחאיםען ױ\י האנעז זיי װי
 *ײנט סןס נעווארען. נערוםעז איז סטרייק

 אײנלארוגנ דער י1אוי זו*ם טאקט, דער
סט״ט פוג׳ם  *ייגנ׳ד זיי חאנען נאארר* ,

 םיט שאנםערענץ א ־ חאנען «ו װיריגט
 װ;י' פון ױניאן, דער פון פאר־פטעהער

נפװאיט נים פריחער חאנען זיי כער
״ חערען.

 זין נאנןהםעז סטרייחערס אונוערע•
 י!ו«וער די אופן. נעסטען •רעם אויוי

 איעס און געוע)עט פנערגי׳פ הערען
 זיין. *ו נאדארף «ם װי געטאן װערט

 אנגע־ ׳טוי) םיר האנען דאנטא; לע«טען
נענעםיט. ,סטרײפ *אחרען פאגנען

 גע־ םיר האנען סרייטאג «יע*טען
 קאגצערט א טיט מאסמיט־ט־נ; א האט

 םאר־ שיין דאנען סטרייקער רי און
ט, אנ  בא־ זיך חאנען קאנ*ערט אין נו
 ױ• אזן זיגנער און אחטיארען טייריגט

 נװיס עוים נײם ארויםנערוםען יאנען
ענטודאזם.

 «װ ׳פארען ניט אױך װעט שיוס *ום
 אסען אן האיטען מ»ר דאס נאמערהען,

 טאר־ קיאופ יארחער נױ דעס אויןי אױכ
 דארט דאס אויף פאסען מיר און י,עט
 די םאר ארבייט װערען געטאנט ;•ט ואד

טאנופעלטישורערס** נאסטאנער

[•" װאך די ml
! J S

is] דענימ. ד. ם«קס j B

®ארזאטלען דרעס*סטרײר,ערס און וױיסט די װאו דאלם, ױ
ר י :ז

r דרעס״קאגטראתםןור׳ס דער םון שע#ער די *ין ארכײטע; וחולכע y•
ס ם^געגדע די אין ױך םאדזאסיען ׳סיאײ?ז»ן ^  : ה

 סט. ןווױיטע 214 האל״ חעניננטאן
f חאיל, &*ילט*ז t בי; עװעגױ

ד/ עװעדו 8̂—12 #ק»סינא ילאםאיעט ״

 :שעיער איגדעיענדענט רי םון ארבײטער אלע
סם. טאםאיק 145 ׳#עילעס אריענטאיל

 סם. טע15 איסם 7 רעגד
 סט. צװײטע איסט 25G רומס, אסעםבילי יע^וסס

״ סט. טע11 איסס 119 ח^י, װעכסטער

 פאר״ דז׳ןואבערס, סאר ארכײטען װעילכע אנדעחנ, און סעססעא-מאכער אלע
• סט. טע15 איסט 7 אין ייד זאמיען

פאר־ אסאסי^אן דרעס און וױיסט דער פון n אין אדב״טער איע
0 ״ איז דר זאמיעז

♦ טארקס סט. 23 #האי אר<ינגט^ון

 אסט^ריא אין ױך םארזאמיען שעיער, ניט-ױגיאן םון ארכײטער 'אצע
סט. טע4 איסט 62

גאר״ םאאראא אין ויר םארזאמלען דיסטריהט, חארילעם אין ארכײםער אלע
עװענױס. •ארס און םעדיסאן «וױשען #סט. טע110 איסט 75 #האל דעז

 אפיס, ױניאן אץ דך םארזאםלען דיסטדיסט, בראנחס אין ארכײטער אלע
׳ ׳ סראגסס. #ראוד באסטאן 1258 ח*ל, ליגהאלן

:כרוקלין
 ■עלעס, רןויאל אין זיך םארזאמלען סעחמעז וױליאטסכורג אין ארבײטער די
מעגהעםען 16-18

 סטריט, «װײטע און עדשםע סויט םיז סעיז״פעז דער אין ארכײטער די
 האװע־ 121 ׳ה*ל ילאזא נױ אין זץ־ סאדואמלעז #סטריט האפטאז און בראדוױי

סטריט.* טײער
םט. טע21 סויט 212 לןונגאפס איז בריהיין, סויט אין ארנײטער די
עװ. טע13 6506 אםיס, ױניאן אץ סעק׳מאן, כיםיע כעטה אין ארבײטער די
װי• 949 לײסעאום, לײבאר 4אי סעה^א^ רימ׳ןןװאוד אין ארבײטער די

עוחננמ. לאני
סעק״ 229 לייסעאום, לײבאר אין — סעק^״אאן בראגזוױא אין ארכײטער די

םטךיט. סאן

*m װענדען זיו זאלען םטדײהער װעמען צו t .̂ן ̂רמײש אינפ
■■״■■יי■1 ■ $

 צװײ• אוז סט. טע8 קאסינא, סטײוועזענם העדקװאדערס, — קאםיטע. ®יקעם
סעחדעטער.״ איז עהנהאלץש ;טעערסאן איז נוזטאז ס. עײעדו. םע

 לע• .,י סטריט, טע21 ותסט 7 איז העדקייאדערס — כױרא אינפארכד^שאן
מערדא;. װעז

»רט־1 י. עװעגע. צוױיטזנ 144 #^עד?װאדערס — ?אנױםע
. :א• אן ד י  העהרזןסעיין. פייעדדאז, :זא'לי מו

סיזתר״ האיאװיטץ י. ססריט. םזנ21 װעבט 7 דהײארזיה1י — *,ד^ד
; b , י הי ^ א י י י ו מ ת מ פ

י וארױויאתיט* — *י^בד^ע ז י  סארחס סם. .4*אמי סײ%תי ט
י ; י י מ ^ מ י JT9V ימניזאר svo איז יױיט-ט־־זזג^אז ריזזד פ

cr err* 16 r ראטייטי; race ^ אדט r i ’V i r. הרא;• אגנא

סא״ ל. ם. סס. בת21 ותטס 16 •יזיײיײת^ש - אײ
, טאיה ; ד ס ת ז מ

ה י ח י ״ י ײ במרליז, וז. הטיים.• n?2i יתפם י
:דזזגינדא/ י^זײי׳ז^ט

ד; ד א חיי־• י. כסרמ^ ru2l ײ-;הס 16 יזיײיאיעייה ״,
j טא' r ' w c

עי עיג ן י פ ד א ? ה ד י י ײ ײ ז  אגםאניגי, .d'tj? n?21 ײזז?ט 16 י
ט׳מרט״ײז.

1ו

!

״ מפ־סטייש סמוײיק קאר דער
 לעדזמיס״ דער אין 1אי װאך לע^םע

 דיסקױ סטײט חשוירזי נױ םון לײטיפור
 י \vtnriQ צו ביל I נעװארעז טירט

 (סםרײק^אזא״ תאנסטאבױלערי״ *סטײם
 נױ &ון *טטאאט-ואליס דער צו גלייך קען)
 די און סטײטם, ועגסילוױיגיא און יארק

 האבען ביל דאזיגען אעם פון אגהעגגער
 וחד ״קאנסםאבױיערי״ די אז גע׳טענח׳ט׳

 ברעמן vt װערען באנוצס גיעט ימן
 סכסוכים אין ארײגוווסײפען זיר סטרײקס,

 ׳װ. א. א. ארבײט און סאייטאל ןװױיצעז
 די געגען ווערען באנוצם װעלען ױי נאר

ײ אנדעדע און כאנדיטען װאגאבונדען,  אזו
כאמעפעג״טען. גע

 סטײם, יארס נױ אנבאלאנגט װאס
 י1אוי ענטםער אן געקראגעז םיר חאבען

 טעג יאר א טים ארגומענט דאזיגען דעם
ײ״ קאזאקעז יארקער נױ די װען צוריס,  ז

 vt אלבאני נאך געװארען געבראנט גען
 סטרײקער, קאר סםריט די כאיןעספען

ן חוציח די געהאט האבען וועלכע י  צו ז
 ■ אין םארקיעגער^ג אנטיןעגען-די יעטעלען
 אל־ םון קאמיאניס קאר די װאס יעכירות,

 1א אנדערע אזן סקענעהטעדי טראי, כאגי,
^ באשלאסען האכען עט?דט סטײט כ ר  מ

p געהט סטריײן דער םיהרען. i r פאד אן 
 אויסגע״ זיך האט ̂גר און װאכען «אד א

 ברוטאליטעט באזוגחורער טיט צײכענט
 בא־ לאקאלע די און ואליצײ דער םצד

 געיעלאגען סטרײקער די האט מען אטטע.
ײ ארעסטירט קלאכס, מיט  טוצמךוױיז ז
ײ נאר וועז  דעסאנ־ צו געירואװם דאבען ז

 װאס סטרײק־ברעכער, די גענען סטרירען
 האט״ארײנגע־ טראסט טרעק׳שאן דער

 פון»די וץ1®ל רעס םארנעהסען צו כראכם
סםרײקערס.

 און אלבאגי איז ארבײטער ױניאז די
 אר־ דערוױיל האבען ^טעדט ארומיגע די

 קאר־ארבײטער, די שאר חילף •גאנידרט
 ער אז ערקלעהרוננ, טראסט׳ס דעם און

 ארבײ- די טיט ארביטרידען נײטט װעט
̂י  זײער םארשםאריןם טעהר נאך האם טע

 בי־ צום ביו לןעטסען צו עגם״עלאסענהײס
 חאנ־ די װאס םאקט דער ענד. טעדען

 ברעכעז צו ווערט^באנוצט סטעכױלערי
 גיט דערװײל נאך האט סטרײק דעם

 אל־ מצד.די •ראטעסט קײן ארױסגערופען ■
 בעת האבעז, װעלכע געזעצטאכער, כאגי׳ר

 קאנסםעבױלע־ דעם םון דורכפיהרונג דער
 די װעט נזען אז נע׳טענה׳ט, אויך ׳כיל די

ײע  מו־• נײעט קײנמאל אליצײ8 סםײם נ
 אוץ מאייטאל צװײטען סכסוכים אין נוצעז

 דאזיגע• די זייגען דאז זײט ארכײט.
 באגוצט מאל עטליכע קאזאסען סטרײק

 דער 'און סטריײןס, גיעכען צו געװארען
 דער כלױז איז אלבאני אין פאל איצטינער

בײשייל. כרוטאיסטער
 צו נארײט געירעז נאטירליה ס׳וואלם

 םון סטרײקערס די םאר חילוי ערװארטען
 די׳גרױסע געזעצמאכער. אליאגיער די

 הײזעד ביידע pc סיכמלידער טאיאריטעט 1
 די ניט צד, צוױיטזגן דעם דעפרעזענטירע;

 פאר״ זײגעז ארבײסער די ארבײםער.
 סאפױאליס״ עטליכע מרד בלױז םראמעז

 זאל זי ?זאדף וױ ״פטים, זײער און טעז,
p נימט ’ Tדעם אין דערטדונחעז װערט ׳ 

 כיאיאדײ רעאחציאנערער חןר םון הו״הא
 אוטנע־ איצט ודעם1בושז וועלכע טעט,

r״ אלבאגי. אץ טערט

 לץ8 נאך זײנען קוילען סאתראס
טײער.

יעחד־ דעם פון טײל װיכםיגסטער דעד
r וואס באריכט, ליכען n. .װיליאסס, ס 

 צו־ האט סוירחננסי, דדד אװ •סאנטראיער
 אםענע די איז יןאנגרעס, צום גע׳שםעלט

 אז געדזט ■ראפיםיריננ אז כ^ולדיגוננ,
 אינדוס־ קויילען דער אין אוםגעשטערט

טייזו.
 סים רעדט וועלכעד קאנטראלעד״ דעל

 םון נדתד דעם אזין• און אייטאדטעט
 כאשולדינם םאקטע̂ן אוםבאל}טרײטבארע

 קוי־ דעם pא קעריעמואםסמז ריטײל די
 חוי״ די אן האלטעז ?ײ אז יעךנצמעפט,

 האלסײל די וואס דעם, טראץ •רײזען כע
 געסאלען. באדייטעגד דינעז •רײוען•

 צו כדי געװאדען צוגעפמכם ױינט טײגס
 בעת״ פריהערדיגע די אנחאלםען קאגען

 פון נאשאפוגג דער דורך •רײזען טיחםה
״ מאנגעי. קיגסטלימן א

ם װיליאטס םז־. ײז איז אז װײז בא״ ז
 אײטלענ- גיט אה אטעיײא נים אז ריכם,
 צאח• צו איטשטאנד זיעען מדינות דישע

 די אז און •ריױען, הױכע אזױנע יען
 נע• געמאכם איז װאס שבירותיזזעכערונג,

 רעכטפערטיגם םילחםח, דער בעת רוארען
 אויף ■רײזען הױכז איצםיגע די גישט

 חא״ וועיכע יןױיעז־סאגגאטעז די קױלען.
 קאג״ גרויסע געזוכט מלחסח דער םאי כעז

 •רא״ סעגם 20 אדער 10 םיט טראיזםע;
י אין האבעז #טאן א אױף סיט ג ד ײ  טא• י
n« געחרא̂ג 1לצ  pיעצטען םון טשך וס

 זײארע אז םײנט דאס מעתר. גאך אזשר
 םאל חוגחנדט גצװען זײנצן אראפיטען

 •ראפיפתן. םאר־םלחםח די וױ גרויט אזױ
 העכססע די אז #פאקט « אױך איז עס

 צאח״ מסוזס האמז קמיען פאר ■רײזען
 װעגינ• אם זײגען װאס ד/ גראדע לען

 די — צאחלען צו איסשםאנד סבתגס
 םאר• די קיײן־טארברויכער, אסעריהאנער

 #איטאית אץ באפעלקערונג אריםםע
 יעג• קלענערע n »ון עסטרײך פראנהר״ה

אײראיא. ״מטראל pn רער
באנריג• זײנען ערפלעהרוגגען אלע די

 םעסטנצ־ אוםבאשטרײטכאר;ג אויו דעט
 טצן קאן ציפעויען. אזן שאקטען שםעלטזן

 באשול• דאזיגע די דורך או ערװארטען,
 קוילען אױף ■רײזעז די װעיען דיגומען

 ■ראפיטירינג אז ;װערצז פארקלענערט
 מע) קאן אויםהערען? וחנט קוילען אין

 פון אונםעדזוכדמ נאציאנאלצ א ערװארטען
 וזאםנונג. קנא«ע א *׳ קוילצךכיזנעס יי
 אדצר דער •ראטעססען«ון שוואכע אלע די

 שטאר־ סאנגרעס pc קאטדםע סאכ יענער
 לוס־ די און םױט, פריהצײטינצז א בען

 כא• קוילען די םון צײ^פארטדײכומ טיגע
 בא- דער פון •לינדערעז דאס — ראגעז

 אז יגערט — מנדער איע םון םעלגןערוע
• אומגעשד:ערט.

אױפגעדעקם. פרײם־אפ מוני דער
 עדות חױיט דער מעקדאגאלד׳ דזשאהז

 סוני- כאײהמטער דער אין מרני׳ן געגע;
 ״:עװעז סורח דף װאך לעצטע האט ׳קײס

 געגעז-מ«;י׳ן ליגעז נעזאגט האט ער אז
 דאס געצוואוננען איהם האט מען אז און
טאז♦ צו

 א אנגעסאכט האט ױדױ דאזיגע די
 גאנ$עז איבער׳ז סענזאציע :װאלדינל

 פרעס אלגעמײנע די כאטש און לאנד.
 נישט װעזען נרויסען p’P דעם םון האט

 אר״ ארגאניזירטע די אבער זײנען געמאכט
 צוײיטען ביז׳ן לאנד py pאי pc כײטער

ר געװארען. אויפנערודערט  לעצ״ די »
 אדניײ פאי־שילענע חאבען יאהר םיר טע

 א אגגעפיזזרט הערפעדשאפטען טער
 מוני׳ס באװײזען צו קעסיײן שטארסעז
 ארכיממד ארגאניזירטע י די אוטשולד.

 אז זיכער, געװען צײט נאנצע די זײנעז
 הא־ מאיליפאתיא םין חאייםאליסטען די

 דעם גענעז פארשוחגרונג א געטאכט כעז
 אדבײטעד־פידד סיבטינזן דעם פון -לעכעז
 אוגטצד־ געװעז זײנען עודת די אז רער,

 הויים״ ד*ר אז און פאלשע, געקױםםע,
 — נעװעז איו טרײעל מוגי דעם פון צװעק

 פון ארבײטער־באװעגונג די צוברעכען צו
קאליםארניא.

 גע- מען האם מעקדאנאלד דעם אט
 מען חדשים. עטליכע יעצטע די פאי זוכט
 קאר־קאנדוק־ א אלס געפונען איהם האם
 נױ טרענטאז, אין װאסשטאן און םאר

 פון ער איז װאך יעצםע און רזשױדזי,
 פראנ״ סאן נאך אװעקגעפאהרען דארטען
 צו לאיעלס, עטליכע פון באגלײט ציסקא,

 אויסערארדעגםליכער דער פאר ערשיעען
 װאס אלץ דעלצעהלמן דזשורי-און נרענד

B* םרײם דעם װעגעז װײסט ער
 מעהדאנאלד׳ס םון װיכטיגקײט די

 ד^ל־ מען װען פארשטענדייך, ווערט ױדוי
 פאראוד״ געוועז איז מזני אז ׳זיך טאנט
 לעצטע די p* אז און טויט צום טײלט

 סאר״ טויבדשטראזי די איז טענ עטליכע
 יעבעןסעעפעגבניט. אויוי געװארען ביטעז

 טען האם מוני נעגעז עתת אנדעחנ אלע
 םעסדא־ איז דיסהרעד^ידט, פאלשסנדיג

 איעצמער דעד איז זאגעז עדות נאלד׳ם
ן םען וועלכצז אוי^ גרונד  סוניץ נאך מ

 אז אויס, װײזם עס טורטע. pא חאלםען
ס4נרעדען.אי טעכנישע אױס  אוג־ איצס ע

 ®אר םרײעל נײעם » מריגעז צו מעגליך
 באננאזײנמז האז נאווערגאר דעד םדני.

 םאן- מסתסא דאם וזעם ער *ון סוניץ,
 כא־ גישט םיטידעם זין־ םאר מעז אבער

 pc ארבײמער אדגאנחירטע n נונעגמן.
 םאראיגמערע• זיינען לאגד נאגצען דעם

 פארשװערונג גאנצע זײ אז דצם, אין סירט
 שולוײנע n און וועחח אויםגעדעקם זאל

ש^דאוי. םאדתגגת די קרעען ואלען

איםיגריישאךביל. נײער דער
 איםיגראצימ םרײער pc ש\נאים די
 נאך םעםיג אלץ גאד אויס״ וױיזט זײנ^,

 װעלכער ביל, אזסדזשאחנ דער װי דעם
 אמעתקא׳ס ‘פארשיאחןן געװאלס האס

« טוימרמן ד.  אנת״ האם *ײס, יאחר פי
 ווע״ צו צוגעניסעז אויסזיכט יעדען װארעז

 קאלט סענאםאר האם סענא^ אץ רען
 גײעם א ארײננמבראכט ?אנעקטיקוט םון

> ב
 הויאנד נעןױעים איז ביל נייער דער
 *ײ־ טזן איםיגראנםען די געגעז ועכליך

4 עו עס אז ערלויבט, וואלט ער <א.1  זיי
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 ערלױבטע די פון ■ראצענט 20 וױ פעחר
p אימיגראנטען c אגמן זאיאן לאנד א? 

 אײן pc םארלויוי pא אגקוטען אחער
איםיגרא־ פרײער pc די חודש.

ײן װעלען ציע  װי אונקם, חנם געגען ז
״ דזשאנסאן דעם געגען  •ראטעסטען ניי
 דעס נע:ען קאנגרעס צום אן שױן קוטען

 א״ אלס פארדאטט װערם וועלכער ניל,
 פרינ־ אםצריתאנמר די פון םארשװענונג

ען׳/  אח אוםוױסעגמאפסליך אלס ציי
 טיטינג גרױסען א אױןי אומכמנשליך.

 אימײ ענר שעלטעריע ״היברו חןד פון
איאסאסײעטי אײד גראגם  חינאדראם 1׳

 געווארען אנגענוםען איז יארק, דו אץ
 ניל דעם געגען פראטעסט־רעזאלוציע א

 געװארען לא;ען1פארגע? זײגען עס אץ
 גע- ניט זאלען עס אז אכיענדסענםס,

 דער פאר שטעדונגען קײן װעלען טאכט
 און םאטיליען, םון וױדעױםאראײגיטגג

 די באהאנדלען יושד מעהר מיט זאל ניעז
:אציאנאליטעטצז. גיײבאשאפענע

 צװײ האט פ^מינג דאדגען דעם אױןי
 אסיסטענט דער גערעדט אגד^רע, שען

 ער אוא פאסט, לײכאר אװ סעקרעטעלי
 םיט כיל *דעם סארדאטט שטאדק האט
אוממענשליכקײ^ גאנצער זײן

געזעצען״׳ ־ איסיגראציאנס ״אונזערע
 אויםלוו״ ^קאנען — :עזאגטי על האט —
 באאבאכ- אויבערפלעכמכען אן פאל לזען

ץ צו טער  איז אבער ױשר׳דיג, גאנץ זי
ײ זײנען אנױענדונג זײער  אפטטאר ז

גרױזטם/ שרעקליןי

געגען קאונסיל״ ״װ^־י קאנזױלישער
שאמ אפען

 דעם באשולדעען* נים װעס קײנער
 אז קאונסיל/ װאר קאטאליק *נע׳עאנאל

 ער ארגאגיזאציע. ראדיקאלע א איז ער
 םאר״ פראסיגענטע םיעלצ״ po באשטעהט

 הירכע קאטוילישער דער פון שטעהער
 לעצטע די םאר האט און אמעוײקא אין

 שטע־ איהר אויסגעדריקט יאהר עטלינע
 איגדוסטריעלע און עהאגאסישע צו יוגג

• ✓ ׳ ־ פראגען.
 װאם קאמיײן, איצטיגעז דעם אין

 א( פיהרם קאפיטאל ארגאגיזירטער דער
 דאזיגער דער איז ױניאניזם, םרײד געגען

 די pc געווארען אטאקירם *ױןי קאונסיל
 ענט־י אן אלס עלעמענםען. אגטי־ױניאן

v c שםעלונג זײן געגען אטאתע אן אויף 
 רער האם באװעטנג, שאס אפען דער צו

 ערקלערונג, אן ארויסגעגעבען אאונסיל
 מאל א נאך מאכט »ער װעלכער אין
 בא־ שאפ אסען די .אז באשולדיגונג, זיח

 סון אנגעפיחרם װערט ?י וױ וועגונג,
 איז ארב״טסגעבער/ ״שטארקע *אײניגע

 ארבײטער .די צוקריפיען צו םארזור א
 שםע־ אי׳יניגע ציטירען םיר כאוועטנג

לען:
 קאלעקםמוע איז הױיט״אישו ״די

 pK ארבײטער די ציױשען פאחזו^דלונג
י אויב ארבײטסנעבעך.  טיטגלידער י

 םארהאנדלען נים קאנען ױניאן א פון
 ארכײמסגעבער, זײער םינ> קאלעהטיװ

 אזוי ױניאךמיטגלידצרשאפט זייער איז
 װאס שאפ, אפען אן נוצלאז. װי גוט

 צו געהערען צו ארבײטער די ערלױבט
 צו ױניאן דער ניט ערלויבט ױניאן, א

 ארבײטסגעבער, דעם סיט םארהאנדלען
װערם. גארנישט איז

״בעםיע־ דער pc סרצזידענם דער
 צר- האט קארסאריישאך סטיל וזעם

 אז קאםיטע, לאקװאוד דער םאר ?לערט
 ער אז נאר שאפ, א»ען אז אז האלט ער

 ױגיאנס די מיט םארהאנדעלט ניט װאלט
 ארביײ די סון סראצענט pm 95 אפילו

ײ. צו באלאנגט װאלטען טער  נאר נים ז
 זײן אין שאפ אזא אנגעהאלטען ער האט

 איהם האט ער נאר קאדפארײשאן,
 אנדערע אויוי אויך אלויפנעצוואונגען

 האט ער װאס דורכדעם, קארפארײ^אגם
 די צו שטאל פארקויפען צו ענטזאגם זיך

 געװאלט ניט האבען װאס בילדערס*
פאליסי׳/ ױי\ אננעהמען

 צעםעל א גזןגעבען װערט װײטער
 ארבײטסגעבער־םאר־ נאציאנאלײ די פון

 אויסגעשפראכע־ זײנען וועלכע באנדען,
 זוכען איז מניאניזם םרייד פץ נעגנער נע
 דעם דורך דמרשטיקען צו באוחנגונג די

 װערט אישו, איצסיגע ״די *טאפ., אפען
 פאר־ האלעקטיװע איז כעזאגט, לארט

 געגרינדעט זײנען ױניאנס די האגדלוננ.
 בעסטע די באשאםען צו כךי געװארעז,

 ^מיטגלידעד אײנצעלנע די םאר דיטלען
 און םאטעריעלע זײער פארבעסע׳י־עז צו

 עס זועט ווער באדינגונגען. גײסטיגע
 דורכגע• קאן דאס אז זאגען, צו ײאגען
 ױניאן, ארכײמער״אן דורך זוערען פיהרם

 םארהאנדלען צו ערלויבט ניט איז ײאס
ארבײםסגעבער? דעם טיט

אפגעשטעלמ נייט מאשינערי די האבען די און
0 1 ■ r ־ ־ *
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רעפמרפזער, סנמןף א פון

 pc דױױזשאן״ ״•ראטעקטיװ דעד
jn װעלכען pc יודאן, קלאוקטאבער m 

 h חאט סענעדזשפר, איז רוכין דזשי»
 אםאסי־ די אױןי אױפצופאסען אױפגאבע

̂ון  ד״ צו באלאנגען זואס שצפמר, אײש
ען װאס םאגופעקטשורעס ״נ  מיט;לידער ן

pc רא־ סקױרט ענד סוט ״קיאוק, דער» 
ץ/ טעקטײו  זיך חאלט אסס׳ן דיזע אסס

 דער pn אסס-׳ן נאסעס חױפט דעד פאי
אינחפטריע. קיאױז יארקער נױ

 מיט אפס׳ן דיזע חאט באװאוסט זוי
 גע- אוסאפיציעל צוריק אײנמ»וסאנאטען

 ?לאוק״ דער פיט אגריפענט דעפ בראכען
 די אפנעשטעלט האט ר ױגיאן. סאכעד

 אויף געל^ט, ד-אט זי װאס ״מאשעעלי׳/
 פאר קומען ׳וואס סבצווכיש די אױסגלײכען

 און ארנ״טצר ד• צוױשען שעיער n אין
 םער ױגיאן דער מיט װיל pH פירטען, די

• האגדלקן. גיט
pm גע״ דף האט פאסירט, האט דאס 
 זײן וועט װאס pn פרא;ע: די שטעלט

 אפיס דױױזשאן״ ״פראטעקטיװ מיט׳ן
pc י דער  אר״ רעדאפיס וועט וױ ױניא̂ן

 דער pc ״סלױרלןס״ י7 װען בײטען,
 גיט מעחר געהעו אסס׳ן ״■ראטעקטױו

 דער םון אײדזשענטס כיזנעס די םיט
 אין ר^טפלײגטס אויסצוגלײכמן ױדאן

 גע־ האבען מאנכע pא שעפער^׳ די
 די־ *פראטעקטיװ דער וועט װאס #פרעגט

i טאן איצט װגיאן דצר pc וױזשאן״
 טוט אפיס דער אז אויס זיןי לאזם

 געטאן האט ער װאס זעלבע דאס ■איצט
 די אױס גלײכט ער נעמליןי, פריהער,
 אסס׳ן די ph סאר תומען וואס סכסוכים

 פוגקט *■דאטעקטױו״, דער פון שעפער
 צױ גיף זיך האט אפיס דער פריזזער. װי

 ער pH אומשטענמע נײע די צו געאאסט
 װי עגעמיע סעחר טיט נאד ארבײט

פריהער.
 אינטע־ זעחר א זיך פאר האבען סיר

 תשײ ברודער סון חנפארט רעסאנטען
 אפיס, דעם pc מענעדזשער דער רובין,
 קורצער א םיט פארגעלעזען חאט ער װאס
 דדשאינט pD סיטינג א בײ צורי״ק צײט

 דער ױניאן. חלאוקניאכער דער pc באארד
 םאקטען טיט אנגעפיקעװעט איז רעפארט

pn םון םעטיגקייט ׳דער ורעגען ציפערען 
 אנגעוױזען, דארם װערט עס אפי^ דעם
 קאמפלײגטס סארשידענע הונדערטע ד^ס

 ״פראטעק־ די אץ pאויםגעגליכ; וומרען
P'Bםריהער, רױ פונקט שעיער, ״ pm די 

געארבײם. זזאט ״מאשינערי׳״
 ווערען רעםארט דערמאנטען דעם אין

 װאו םירםעז, די סון נעסען די אנגעגעמןן
 גמ־ אויסנעגליכען זײנעז קאמפלײנטס די

 גאנץ זיך געםינען זײ צװישעז v* ווארען
 לי pH םרייד, אין סירםעז פראמינקנטע
 גאנץ זײנען שעפער די pc באיעבאטים
 פרא-# דצר פון מיםנלידער אנגעזעהענע

 אויר זיף געפינמן עס אסס׳ך. טעקטיװ
 חגר םון כאאמטע זיינען וואס אזעלכע

 חאבען ניט אבער וױילען זײ ״אסס׳ז*.
 און סטרײקס קײן שעפער די אין זיך בײ
 באאמטע די סיט אויס זץ־ גלײכעז זײ
pD גלײכט *אסס׳ך זײמר צי ױניאן, דער 
 דא זײנען עס מעהר, נ*ןי ניט. צי ׳*עס

 ״פראטעקטיװ דײ אז וױיתן, װאס סמנים
 אוץ, קאמפילײנטס םילע םון וױיס אסס׳ן״

 םירמען די אליץ א הייסט שײנם, עס וױ
 דאם ױניאן״ דער מיט אויםגלײכען זיך

 עס און ״געהײם״ אין געטאז אבער װערט
 ניט... דערפון זױיס ״אסס׳ז די הייסטיאז

 נים דא מיר תאנעז דעם צוליב טאקע און
 די װאו pירמ;c די םון נעסען דײ אננעבען

 אױסגע־ לעצטענס זײנען קאמפלײגטס
 ״פראטעקי די לאנג װי געװארען. גייכעז

 באתעלםעניש איז זיך שפילט אסס׳ן״ טױו
.״גןןהײמניס׳״ א ביײבעו עס זאל טא . .

נע־ די אױסיאזען יאיזא, ײעלמן, מיר
 ביױז װעלען כױר םירמען, די םון מען

 מאנכע סון כאראקטער דעם אנוױיזען
קאמפלײנםס.

 םאנוםעק־• פראםינענטען גאנץ א בײ
מא־ גאנצער א *ייד איז ער און משורעו/

 איז אסס׳ן ״פראטעלםיװ דער אין כער
 א ארבײט דער פון געװארען אפגעזאגס

 קאטער דער וױיל װארום? קאטער.
 ארבײט ביסעל די אז פארלאננם, האט
 םאר־ זאל געװען דקמאלט ס׳איז װאס

 קא־ אלע די צװישען נלײף װערען טײלט
 ער־ האט סירמע די שאפ. איז טערס

רו אז סיערט, קאטער דער האט דעם ח
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 איחפ חאט און כאגוסען״ p«c ^דט דף
, ׳ אװעקגעשיקט.

 פאסירט חאט דאס װפן צײט דער אין
 גארניט סירמע דער מיט מען חאט

 גאר דעמאלט איז עס \(ײל #טאן געקאגט
 נאר וױ אכער עװען.1גיט, ׳ארבײט קיץ
 איצ- דער וױיזען גענומען זיו האט עס

 םארגע־ רונין ברוסגר ד«אט סיזאן, טינער
 אװ *קאטיטע די פאר קײס די בראכט

 נאשלאי איז עס pn עקשאך אימידיאײט
 צױ מוז קאטער דער דאס געװארען סען
 שאפ. יעגעם אין װערען אגגאשטפיט ריק

 טו װעלען, ניט דאס װעט באס דער אויב
 אין ווערען דעדוןלערט שאפ דער זאל

 ;עיא־ כיען האט באשלוס דעם סטוײס,
 ער און טשערמאן, שאפ דעם וױסען זען
 ברענגען צו געװארען אױפגעפאדערט איז

 מײ א צו שאפ םון״״זײך״ ארפײטעי אלע
ײגיאן. דער pc אםיס אין טינג

דערהערט, דאס האם כאס דעד װען
 אץ טשערטאן שאפ דעם געשיקט ער האט

 פאר־ ער אז זאגען, ױניאן דער pc אפיס
 די כאטראנסען צו שטוגדען 24 לאנגט
 24 די איהם האט ױניאן די pn יא;ע,

 אײחנר נאך אבער כאוױליגט. שטונדען
 שאפ־ דער איז םאראיבער איז צײט די

 םירמע די אז זאגען, געקומען טשערמאן
 צוריק איז קאטער דער גאכגעגעבען, זזאט

ארבײט. דער צו געװארען אגגעשטעלט
 צײט א םיט האט פירמע צוױיטע א •

 אז ארבײטער די וױסען געיאזען צוריק
 פלאץ אנדער אן געפינען זיף ?איען "1

 ביד די אויןי ״גיט זי וױיל ארכײטען, צו
נעס.״

p ארבײםער די זײנען m. אבער 
 די חאט שפעטער װאכען עטליכע מיט

 גע- און שאם אנאנדער געעפענט םירמע
 אבער האם זי צוריק. ד#ארבײטער רופען

 םינײ םיער צוריתצורופען ״םארגפסמן״
 די pc אײנער •רעסער. איח איז שערס

 גע־ ניט האט םירטע זײ וואס פיגישער
 אלטמר גאנץ א איז״גראדע צוריק רופען

 געצאלט איחם האט פירמע די און איד
װאך* א דאיאר 22 כלויז

“עקשאן אימידיאײם אװ *קאםימע רי
 סון ארבײםער אלע דאס באשלאסצן האט
 ווערען, רעאינסטײטעט םוזען שאפ דעם
 געלאזען האט טשערטאן שאפ דער און

 װעט זי אויב דאס פירמע, דער װיסען
 דערקיערט שאם דער ותט מאן ניט דאס

סטרײק. אין װערען
pnmp pn געלאזען האט םירמא די 

 צוריק אלעםען נעכיט זי דאס װיסעז כאלד
 װע־ פינישער. אלטיטשקען דעם חוץ א

 ניט סטרײק קײן שוין טען האם דעם גען
 גאשלא- האט ױגיאן די רוםען. נעקאנט

 אונ־ םינישער איטען דעם נעםען צו סען
 ניט-דארםען זאל ער השגחח, איהר טער

 ער־ איז שאפ דעם און םאםעריעל לײדען
ארבײטען. צו געװארען לויבם
 אפגעזאגט האט סירמע באװאוסטע א

 שניידער״, ״שטיק םיער דער*ארבי*ט פון
 ארבײטען װאס שנײדער ניט חײסט דאס
 הלאוהס איז זײגען אזעלכע שטיק, םון

 אזעלכע זײגען דאס ניטא, טעהר טרײד
 גאג־ רי אלײן מאכען װאס מלאכות כעל
 דעם pc ארבײטער די ארבײם. שטיק צע

 שאפ א צו געװארען גערוםען זײנעז שאפ
 געװארען באשיאס/ס איז עס און מיטינג

 אנגע־ צוריק זאלען ארבײטער די דאס
ארבײט. דער צו װערען שםעלט

געענםפערט, דעם אױף האט פירמא די
 םיער די צוריקצונעמען צופריד^ן איז זי

.אבער שנײדער, .  צורײןקומען זאלען זײ .
 נאך זײ װעט פירמע די און אײנציגוױיז

 םאר טויגען זײ צו אויםפרובירען אטא<
ארבײט. דער

 צוריקגע־ נלײך דאם האט ױניאן די ^
 דאס פירמע, דער װיסען געלאזט און וויען
 דער־ צײט טעג פאר א אין זועט שאפ דער

 םיר״ די און סטרײק. אין װערען קלערט
 םיער די דאס אײעעשטימט האט םע

 ארױפגעהן צוריה זאלען “״שטיק״שנײדער
ארבײטען.

הא־ לעצטע די װי םעלע אזעלכע און
 }ןנדערצ אײניגע בײ נאך פאסירם בען

 שע־ די זײנען םעלע מאנכע אין פיר^ען.
 אין געװארען דערקלערט טאקע פער

 כטיײקען מעג אײניגע נ*ד אח סםרײק
נאכגעבען. ט1געםו םירמען די האבען

 צװײ אפגעזאגט האט םירפע א נאןי
 מא־ זײ אז גרונד דעם אויף אפערײמארם

 געיט אעם סאר ארכײט גענוג גיט כען
 אבער זזאט ױניאן די געסען. זײ װאס

 איבערגעבען נים קאן םען אז גמדײנקט,
 בא־ זאל ער־ אלײן באס צום רעכט דאס

 גענוג םאכט ארבײטער אן אױב שםימע[
 באקומט ער װאס געלט דאס םאר ארבײם

 דשרקלערט געזאלט חאם שאפ דער און
pnni אין האמ פירמע די סטרײס. אין 

 און נאכנעגעבזס םיטט לזנצטער דאר
 רעאיגסטײ־ זײנען איארײםארס צוױי •די

גצװארען. טעם
 בײ •אםיהט אױןי האט זעלבינ• דאם

 וזאבען, ױי און פירם•! אגדערע סו » גאד
אלטען דעס באצאיצ[ געסוזט געבאד,

 דער פאר פעי׳״ ״בעק די אױף און סקײל
 ארוגטערגעגוטען האב*ן זײ װאס צײט

שכירות. ארבײטערם די םון
 pH װערם זעהט, איחר װי אזוי, און

 ױניאן דער םון אפיס •״פראטעקטױו״ דעם
 װאם ארבײם זעלכיגע די געטאן- איצט

 ״מאשי די געזאגט, װי כאטש, פריחפר,
 גאר אז איז אטת דער גיט. ארבײט נערי״

 ארבײט ״מאשיגערי״ דער פון טייל אײ
 אסס׳ן דער פון טייל דער טײל, זײער ניט,

 ״טא־ דער pc טײל צװײטער דעל אנער
 ער _ ױגיאלס־טײ^ דער — שיגערי״
 פריער• װי אפשר פלײסיגער גאך ארבײט

 הא־ *טאשיגערי״ רער פון טײל דעם אויף
ײ ניט, שליטה קײן באסעס די בען  ‘קא״ ז
 טײל דעל אפשטעלען. ניט איהס נען

 גאנצען אין איז ״מאשיגערי׳״ פון^דער
 און ױניאן דער םון קאגטראל אונטער׳ן

 װעט און קראפט אין בלײבען װעט ער
 עק־ װעט ױגיאן די ?א:ג װי זײן טעטיג

 איצ־ די לאגג װי הייסם דאס זיסטירען,
 pn עקזיסטירען װעט געזעלשאבט טיגע

 אר־ אן האבן םוזען װעלען ארבײטער די
 אינ• זײערע פארטײדיגען צו גאגיזאציאנען

 אויסבײטער, זײערע א?ע געגען טערעסען
 ארבײטער די םאיטראגען ניט קאגען װאס

 8 װעגיגער, אדער מעהר מאכען, זאלען
לעבעך. בכבוד׳ען

• -

 ?ענסש רזש. כרודעד
ןארראזסםאנסרעאל

 מע״ דער למםש, דזש. ברודער
 םאנטרעאלען דעם פון נעדזשער
 טי־י לעצטען בײם האם באארד, דזשאינט

 צד רעזיגנײשאן זײן אלײנגעגפבען טינג
 גע־ ׳ שװאכען דעם דורך װאס דעם, ליעב
 בײםען ער םוז םײדעל א זײנס םון זונד
• ניא. קאליםאר־ נאך פאד,רען און ?לימאט דעם

 כאקאוט ז״נען װעלכע יעניגע, ״די
 פאר לאגנזש בר. פון טעטיגקײט דער מיט

 pn םאנםרעאל אין יאהר 10 לעצטע די
ט םפעציעל  pc םענעדזשער אלס 1916 זיי

 דעם באגרײפען באלד prftm ױניאן, דער
 וועט םאנטרעאל װאס םארלוסם, גרױסען
אוגז. טיט זײן ניט װעט ער pm האבען,
 מאנכד די םאר אױםטו נרויסער זײן

 רײנ^אוט״ אויןי װי קלאוקםאכער, רעאל
ט‘ קענםיג מעהר איז ױניאנס, מאכער ײ  ז

 ארײנגעםראטען צוריפ איז ער ווען ,1919
 איז עס ױניאן. דער םון סענעדזשער אלס
 נאל געװען. נים מגיאן קײן כביעם דאן
 פון אנםאנג אין סטרײק פארלאדענעם דעם

ט א?וי ארבײטער די זײנען 1917  וױי
p ד.אט עם אז ױניאן, דער pc אװעק i r 

 פארשלי־ צו אינגאנצען בײם נ^לאיטען
ױניאן♦ די םען

 הילפ״ די םיחלענדיג באלעבאטים, די
p לאזיגקײט d אלץ ר.אבען ארבייטער, די 

ײ. אונטעדרריקט װײטער  אנ״ pH דאן, ז
 לאנטש בר. זיןי האט ,pc 1919 פאנג

 טיט און ארבײט דער צו געגוםען עגערגיש
 אי• און אקטיװע עטליכע םון ד.ילםע דער

 א אין ער האט פיעמבערס בעתעבענע
 ױניאן. די אויפגעבוים צוריק צײם קורצער

 די דורכגעםיהרם ער האם דעם נאף באלד
 אויך װי װאף, ארבײםס שםונדיגע 44

 זײנען םעהיגקײטען זײגע װאך־ארבײט.
 יע־ םון געווארען אנערהענט און געשעצם

pn םיםגליעד pc ױניאן. דער
 דער אויף נעװען שםעגדיג איז ער

 י1אוי אויג אן געהאלטען שםענדיג װאף,
 שא־ טאן געװאלמ האבען װאס יעניגע, די

 םארטיג געויוען שטענדיג ױניאן. דער דען
ײ װען באלבאטים, די <עגען קעטםען צו  ז

ט. צו געקראכען זײנען זױי
 דארום האם באארד דזשאינט דער

 ?ײן אויסצודריקעז אחוץ אז באשלאסעז,
p םאר אנערקצנונג 'r דורך •#־בײט11ו גוטער 

 פרע־ אויך איהם מעז זאל רעזאלוציע, א
 פרעזעגט, ווערטפאלען א טיס זענטירען
 דערמאנען, שטענדינ איהם זאל װעלכער

 גוטע די איפער געדענקען ארבײטער די אז
 װײסען און םיהרער א זײעדען םון ארבײט

שעצען. צו דאס אזוי וי1 אויף
 װעט מיטינג מעמבער דזשענעראל א

 נדוי״ אין םעלרואר םען23 דעם פארקומען
 װעט דארטען האל. ארטור פרינץ סען
 דעם םיט װערען פרעזענטירט לאנטש בר.

םרעזעגט.
 נע- אייד האט באארד דזשאינט דער

 װאנען ביז אז ׳רעכט די לאנטש בר. געבען
 ער זאל סאנםרעאל, םארלאזען װעט ער

 די־ בײצואװאוזנעז רעכט דאס האבען
ױ סיטינגען, כאארד דזשאינט ר אויף ו  מ
 וואס םראנע, יעד^ pn זיף טיײעען

באאח/ דזוינם פון םארתאנדעלט װערט
 באארד רזשאעט דער װינשט לעצט צו

p גאמען איז c בר• אז םעממרס, אלע 
ײן זאיעזי םאטיליע p'T pn לאנטש  ira ז

ץ פארטזצצצז קפנפן זאל ער און זוגד י  ז
̂, דזעאזעזש • אגדזשאלאסי. לאס p* ארבײמ גוטע pjpo שובעו

i 4■.
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שפראך. ענגלישע די לערענט
קע־ מוז א־בייטער אפערײןאנער דער

שפראך. עננלישע די נען
 ענגליש־שפרעכענדען אן אין לעבט ער

 ענג־ אן םון ארומגעריגגעלט איז ער ;יאנד
 אין ארבייט ער סביבוז ליש־שפרעכענדער

,אינדוסטריע. עננליש-שםרעכענדער אן
 עערם שפראן, די נישט קאן ער װען %

גע־ רי־ םון עהסםרואטירט בייטער1א דער
 באגוצען װעלכע םערזאנען, ס׳ויסענלאזען ״

y v אומוױסענהײט. זיין םיט
 אינטערנעשאנאל דער פון טיטגלידער

 איז עס <ױכטיג װי םארשטעהן דארםעז
 אמע• םון שפראך די קאנען צו זײ םאר

ריקא.
 האט דעפארטמענט עדױהײשאגאי דער

?יא־ די קלאסען. ארגאניזירט דא זיי םאר
 אנפאנ־ די םאר סײ צוגעפאסט זיינען סעז <

 םיר״ וויילען װאס די םאר סײ און גער
עגנליש. זייער יםאלקאמען

 אונזערע אין זיך נעםינען קלאסען די
טי  דרײ םאראן זיינען עס סענטערס. ױני
טי  אין דרײ בראנקס, די אין סענטערס ױני

 און טאון) דאון און (הארלעם טאנהעטען
ברוק; אין אײנער

ניט, עננליש חיין גאר איהר*ענט אויב
 קלאס א איז אנשליסעז זיך איהר קאגט
 װעט לעהרער דער װאו אנםאנגער, םאר
ײו  לײכטער, א דורך אונטערריכטען א

מעטאדע. םארשטעגדליכער
̂־יאד, די אביסעל יואנט איהר אויב ש

 (אינ־ םיטעלעז א אין ארייז איהר סעגט
ײו װעט מען װאו ר«יאס, םערםידיאײט)  א

 און רײדען צו בעסער אזוי װי לערנען
*רייבען.
 רעדט און שפראן די קאנט איהר אויב

 נישט, םארגעסט גוט, צימליז־ שרײבט און
ױ םאר נאך ס׳איז אז  װאס םארבליבעז אי
 הע־ א אין אז זיר שליסט לערנען. צו
קלאס. היײסקול אדער רען1מ

 םאראן זײנען קלאסעז איע די *ין
 לעהרער, ערםארענע אױסגעצײכענטע,

 אלץ העלםען. צו אײך גרײט זײנעז װעלכע
 װי־ װאס סטודענטען, איז װילעז זיי װאס
 ט נ י י ט ס א ד ן ו א אערנען. ל<א

, ך. י י א ן ע ם
 עם מעכיבערס אונזערע פון מעהר װאס

 ענגליש, םאר יןלאסען די אין ארײן װעלעז
ױ אונזערע װערען װעלעז שטארקער איץ  י
 דער װעט מעהר אלץ און סענטערס גיםי

 אויפ־ קאנען דעפארטסעגט עדױקײ׳עאגאי
בילדוגג. אײער םאר טאן

 םאר־ און אנכאטראכט איז דאס נעמט
באלד. זיך מרייבט

 א אטענדעד שויד חאט איהר אויב
 אימ־ געװען נישט ?ײנט איהר נאר הלאס,

 ניט זיך שעכיט וױיטער, אנצוגעחן שטאנד
ײו םאר איז עס אמאל. װידער לןומט און  א

 לעהרער דער און קלאס, א דא םאל אלע
 װידער אײך צוםרידען װי מעהר זיין װעט

% זעהן. צו אמאי
 עננליש אן איז זענט איהר געדענקט,
 אײער איז עס און לאגד שפרעכעגדען

 אמאניזא־ אײער צו און זיד צו םליכט
 דער אין אױסררײןען זיר סאנעז צו ציע

לאנד. םון שפראך
 קאםי־ עקזעקוםיװ. דער פון םיטינגען

סטודענטש. און לעהרער די פון טע
 דעם םון מיטינג יאנואר דעם אויוי

 סטודענטעך די און לעהרער־םערסאנאיל
 דע־ עדױקײשאנאל דעם םון םארשטעהער

 צו געװארען באשלאסעז איז •ארטתענט
 זאל װאס עסזעקוטױוע, אן ערװעחלען

 װעל־ םראגען, םארשידענע די אין חאנדלען
 אויפגענױ םיטינג דעם אויןי זײנען כע

 דעם מיט אײנקלאנג אין געװארען. מען
 געװא־ ערװעהלט איז באשלוס דאזיגען

 פראםעסאוי זועלכער אין קאםיטע א דען
 םר. װאלמאן, לעא דר. ביערד, א. טשארלס

 םילער, ספענסער טו/ ליאן, דן סאלאן
 םארטרעטער #שול.ץ ס. גוסטאװ םר. אוז
 דזשארדזש מר.׳ און ;לעד״ךער די פון

 אײ־ מיס און שאפירא סארא םיס סטייז,
 סטודענ־ די םון םארםרעטער םינדליז, דא

 אפגעהאל־ האט קאםיםע דאדנע די סען.
 דעם ישבת טיםינג ערישםען איהר «נז

 אל• באטראבם האם אוז פעב-ואר. נתז6
סיאנעז. ריײלע א וײםינ

r זיא צש*י׳זט : ' : r : c " K* די נעײארעז 
r% טראנז i r עריי־י״יאג*4‘ פאסעניד' א 

פ א":נצ־ ״יצבזז א^ז ייו טײגעכ ״ ̂סיטה
צרײר'^ י׳זב *ר ד׳י »ו

ז פי״ ומדיההיזנה : K: א"י c r : r : r״:r: 
m w "%ד א"ײ'י• ר׳זג ײ־י׳ןיט *ד י " 

שז' ״יי •ו־ל ^ נ *י* די אי
מ' י י » *ריי נ :n v' י פױס י

«יv '•**•י }ן\י «י״יץ' ןנךץי 'ir* ^'מ־  :־ט r'r'.'K עמןײ ײ־ דז־ ייאס •תיג«ז.
י י^ד־סת ?יב א ץסריממ. י י c י " r " T 

*v •ח א *ויסאיבײמ רי ר  גז
«ז *אר׳ז «ר ס םודםױי. יו

•p a r מז י י « י » ' ' «orex

 סי־ דעם אױף געװארען ערלײריגט און
 זי אז נאװיזען האט קאםיטע די טינג.

 עגט״ דער אין םאקטאר וױכטיגער א איז
 דעם םון טעטיגקייטען די םון װיפלוגג

 מיט־ אלע דעפארטטענט. עדױקײשאנאל
 א ארויסגעװיזעז האבען איהרע גלידער

 םראגען. ארע אין אינטערעס לעבעדיגען
 װעט זי אז ׳סשם צװײםעל קײן איז עס

 םאר ארבייט ניצליכע און גוטע אויםטאן
 גאגצער דער און אינטערנעשאגאל דער

באװעגונג. ארבײטער
 גיכען אין םאהרט ביערד םראפעסאר *

 דארט, יאגע די ׳טטודירען צו אײראפא נאך
 װיכ־ ברענמן צו צוגעזאגט האט ער און

 מיט םארבינדונגען און מאטעריארעז טיגע
אײראפא. אין בילדונג ארבײטער

סעריע. גליסן׳ם ארטור
 באװאוסטער דער 4נליסאן ארטור םי/

 אי־י ביכעל דעם םון םארםאסער שרײבער,
 עט־ אין װעט בילרוגג״, ״ארבײטער כער

 לעק־ סעריע א אנהויבען ארום װאכען ליכע
 אוגיװערזי־ ארבײטער רעם אין טשורס

 צוריק לאנג ניט איז גליסאן טר. טעט.
 שטױ האט ער װײל ענגלאנד, םון געהומען

 װעט ער און לאגע, אינדוסטריעלע רי רירט
 ארבײטער ענגלישער דער וועגען רעדען

באװעגונג.
 אונוערע דערצעהלען סוים דארף מען

 סעריע דער׳דאזיגער םוך א מעטבערס,
ײ װעיען  אזוי;״ װעגען לערנען םיעל נאר ז

 און אלײענס׳/ ״טריםעל די װי זאכען נע
 כאװעגונג ארבײטער אינדוסטריעלער דער
אלגעמײן. אין ענגיאנד םון

שםע־ װעט לעקטיצורס די םון צײט די
װערען. אנאנסירט טער

טיקעטס. םעאטער
 %אםהאל דער םאר קארדס סיזאן
 ׳סט. טע27 און עװ. לעססינגטן פלײחויז,

 םון אםיס דעם אין קריגען איצט מען לןאן
 רום דעפארטםענט, עדױקײשאנאל דעם

 ״די םיעסע א װײלד׳ס אסקאר .1003
 אוירנעסט״ ביאינג אװ אימפארטענס

 מעמבערס די און געשפילט, איצט װערט
 וױסען, צו צוםרידען זײן װעלען אונזערע

 האט דעפארטסענט ערױקײשאנאל דער אז
 אױוי אז טעאטער, דעם םיט אפנעמאכט

 זאל רעםארטמענט דעם םון קארד סיזאן א
 באקס בײם קריגען קאנען מעמבער יעדער
 געלד. האלב םאר טיקעטס צװײ אםיס

 םאנטאג, םאר גוט זיינען טיקעטס די
 םאר און אװענט מיטװאך און דינסטאג

״ נאכסיטאג ׳טבת

קאנצערטען. ס״םפאני נעשאנאל
הע־ װילען װאס אונזערע מעמבערס די

 דער םון קאנצערטען םראכטםולע די רען
 זי אײדער ארקעסטרא סימםאני נעשאנאל

 םילהארמאגיק דער םיט זיר םאראײניגט
 קארד סיאן א אויף קאנען, ארקעסםרא

 קרײ דעםארטמץנט עדױקײשאנאל םוףדעם
 געלט האלב םאי טיקעטס צװײ צו גען
 יוניאן 32 מען, םון׳דזשאזעוי אםיס איז

סקװער.
עטלי• הומענדע די םאד פראגראם די

:איז װאכען כע
רױ ,21 םעברואר אװענט, מאנטאג

סאליסט. בינשטײן,
לעא ,28 םעברואר אװענט, שבח•

ארענשטײן.
לעא־ ,2 םארטש אװענט, מיטװאך .

גודאװסקי. פאלר
סער״ ,13 מארטש אווענט, זונטאג

ראכמאנינאװ. נעי

קאנצערמען. סקװער מעדיםאן
 זונטאנ םון קאנצערט דעם אויןי
 דזשר# מר. ײעט ,20 םעברואר אװענק,

 אינטערעסאנטע אן האבען האפ ליאום
 װעט ראזענבלאט יאסעלע חזן פראנראם.

 העברעאישע, אידישע, ענגלישע, זיננען
 םראנצויזײ און איטאליענישע אנישע,

 ••־••סאוו,—םיאסײ-״י דזש. און לידער שע
 איגטערעסאנטע שפילען װעט װיאלאניםט,

 נױאװאוירטה, ראזעלינדע מיס גוסערעז*
 צום אויםטרעטען װעט אלט, יאהר ס±

סאי. עדשסעז
 ארבײםער אין קורס ײמאנדם םר.

אפגעלייגם. אתװוערזיםעט
 ננון ^פראבלעםעז איבער ?ורם דער

 אונמער ארגאניזאציע״ איגדוסםריעיער
 זי״ זײװעל סר. סון םיהר<ישאפט יע•

 אינדוסטריעל אװ ^כױרא דער פיז יטא:ר
 ארבײטער־אונױחנר״ דעש זיא ײיכוײיםש״.

 עט־ אױף נעװארען אפנעליינם איז זינמט,
ײאבען. "רע

• .9 און 1 א^איH פץ רערןטשירם
 װעם ,18 םעברואי אײצגם, »י"סאג

 הארלעם אץ יזןרטשורעז ז%ב"י טד,
טע10יי איסס 82 הזזננחײ,

מ-ירזןר ר' פא'  דער \\t רי
,9 און 1 יאהאיס י״יאייטאב^

ר' :גמטא ד?ר א*גזד תאאיציאטױחנ ״
*AVM'XS' mi

ר ע כ לי ט נ ע כ ע ם װ א ר אג ר  פון פ
. ם ר ע ט * ״ ־ ״' ט י נ ױ

 קלאס יעדען פון . j און טאג דער
םאר״ אין .<לנע .פארבמיבען

גאגצען דעם •פון לױף
% * לעהר־סיזאן.

 דעם םון אויםזעהער צום אײך װעגדט
 שנײדט סענטער. ױגיטי נאהנטסטען

 דעם םון פיאגראם װעכענט;יכע די אויס
 םארשריײ זיך װילם איהר װאו סענטער,

כען
טי מאכערם װײסט  • סענמער. ױני

 סט. טע20 איסט 320 ,40 סקול פאבליק
 דא• און םיטװאך דיגסטאג, מאנםאג,

״ נערשטאג.
y אנםאג־ םאר קאוסען : ש י ל ג נ 
 — חלאסען הײ־סקול. און סיטעלע .גער)

אװעגם. אזײגער 7
 דעם אין ,5:30— : ז ע מ י ו ו ש

 ״אײ״, עװענױ און סטריט טע23 םול,
לעהרערין. — צוקיערמאן םלארענס

 — עלאנאמיהס — :נ א ט ס נ י ד
לעהרער. לעאן, דע סאל$ן ,8:45

בא־ װערען לדרס דאזיגען דעם אין
 פרא־ רײכטום, םון טעאריען טראכט
 און אויסטויש פארטײלונג, דוקציע,

 רענט, פראצענט, באנק-געשעםט, ווערט,
 װ. אז. א. קריזיסען, אינדוסטריעלע

 בא־ װאס צײטונגס־ארטיקלעז אויר
טאג. םון םראגען עקאנאםישע האנדלען

 איבונג, םיזישע : ג א ט ש ר ע נ א ד
לעהרערין. סקאלי, מארגארעט ,6:30
ט י ר ם  רעפעטיציעס כאר : ג א י,
3 אנםירער. פיראזשניהאװ, י. 30:

 ד. מ. ,309 רום פראקטיס, מאנדאלין
לעהרער. האיס,

אויםזעהערין. סקאלי, ביארגארעט םיס
טי םײד איסט  סענטער. ױני

עװ. טע1 און יסט טע4 ,63 סקול םאבלײן
 דא״ און םיטװאך דינסטאג, מאנטאג,

נערשטאג.
 טי־ אנםאנגער, םאן — ש י ל נ נ ע
.7:45 — קלאסען סקול האי און טעלע

 לעװין, ״מאםס ,r 8:45- עקאנאטיגס
לעהרער

בא״ װערט סורס דאזיגעז דעם אין
 ארבײ־ דער םון געשיכטע די טראכט

 אםע־ און אײראפא אין באװעגונג טער
 או־ דער פון עגטשטעהוגג וײ ריקא.

 ענטװיקלונגד איהר באװעגונג, בײטער
ײ װאס ארגאניזאציעס, ארבײטער הא־ ז

אויפגעטאן. הען
אי• מיס איבונג, םיזישע :דינסטאג

לעהרערין. סאהען, װא
 ליטעראטור מאדערנע דאגערשטאג:

ערין. קענאן, עלין מיס דראמא, און  לעו̂ז
 בא־ װערעז קורם דאזינען דעם אין

הא־ װאס דראמע; כיאדערנע הא;דעלט
 דער באדײטונג. סאציאלע א בעז

 שריײ זײן פון מאטיװען די שרײבער,
 םרן באד־ײטוגג און אײנםלוס דער בען,

 י־יסקו• אלזײטיג װערען דראטעז זײנע
טירט.
 אםערי• און אריםמעטיק אין •קיאםען

געשײכטע. קאנער
* אויםזעהערין. יןאהען, איװא םיס

טי הארלעםער  סענטער. <גי
 נעבען סט. טע103 ,171 סקול פאבליק

עװענױ. טער5
 דא־ און םיטװאך דינסטאג, מאנטאנ,

• נערשטאנ.
 מיטעלע אנםאנגער, םאר : ש י ל ג נ ע

.7:45 — הלאסען היײסקול. און
3 — עקאנאםיקס :דינסטאג •  א. 45:
לעהרער. װילבערם, ש.

 שטר װערען קורם דאזיגען דעם אין
 אינסטי־ עקאנאמישע מאדערנע דירט

דאח*, דאס שטאדט, די װי טוציעס,
 קארפארײשאן, טראסט, באנק, די

א. ױניאן, ארבײטער סטאר, םעסטארי, ארים־ אין הלאסען — דאנערשםאג . - ײ •ז
און.סיװיקס. מעטיג

קא־ ר. סארי מיס — איבוגג םיזישע
הען.

אויםזעהערין. — לאהעז ר. םערי
מי בראנקם ױ סענטער. ױ

 איג־ און סט. םריםען ,54 סקול פאבליק
עװענױ. טערװײל

 דא• און מיטװאך דינסםאג, סאנטאנ,
, גערשםאג

P מי־ אנפאננער, םאר — : ש י ל נ נ 
קלאסען. היײסקול און טעלע

 היס־ און עקאנאסישער — דינסטאנ
 אמערי־ דער םוץ זי;טערנרוגד1 טארישער

 װאלם־ טערעזע — אינדוסםריע, האנער
לעהרערין. סאן,

אוים־ װערען הורס דאדגען דעם אין
 װאס םאחםעז, םאישידענע די גענוםען
 די םאראורזאכט און נעפיהרט האבעז

 אםע- איז לאגע עקאנאםישע איצםיגע
ריפא.

•סיכאלאגיע, •ראקטישע — *יײמאנ

 8:30 לעהרערין, ׳דע;יעלס םארגארעט דר.
אװענט. אזײגער,

 װערעןיבא״ סורם דאזיגען דעם אין
 דעם םון וױיזע און ארט דער האנדעלט
 האגדלען. און דענקען פיחלען, מענשעגס

 פאר״ צו איז צװעק יראקטישער דער
 פאר• צו האנדלוגגען, םעגשליכע שטעהן

 בע־ בילדען צו זכרון, דעם בעסערען
 װי לערנעז צו געװאױגוזײטען, סערע

״שפרינ• גישט און טאלעראנם זײן צו
שלוסען.״ צו גען

סענטעל. ױניטי בראנקס ארױיטער
 און עוג װאשינגטאן ,42 סקול םאבליק

פארקװעי. קלערטאנט׳

 דא• און טיטװאך, דיגסטאג, מאנטאג,
נערשטאג.

םיטע• אנםאגגער, םאר — ש י ל ג נ ע
קלאסען. תײ־סקול און לע

 אינדוסטריעלע —נ א ט ס נ י ד
 מארגא־ דר. — אטעריהא, םון שיכם;<1גז

3 לעהרעיין, דעניעלס, רעט :4 5 
 בא״ װעט ?לאס דאזיגען דעם איז #

 דער םון ^נטװיקלונג די װערען טראכט
 און אמעריקא אין באװעגונג ארבײטער

 ארבײ&ער די םרן םארזוכען די אויך ,
 םארבעסערען און זץ־ ארגאניזירען צו

 די םון ערםאלג דער און לאגע, זײער
םארזוכען. דאזיגע

 דזשים״ — :מיטװאך און מאגטאג
לעהרערין. װאלםסאן, םראנסיס נײזעאום,

 לעס־ — ועאגראפיע דאנערשטאג:
 8 ראל, רודאלוי דר. געזונט, איבער טשור

אװענט. אזײגער
 לעקטשױ־ם סעריע א גיט ראפ דר.
 נאהדונג היגיענע, פערזענליכער איבער

 עלסי״ אויטצומײוען וױ טפיחען, פון
ג אז. א דעגטס,  ו

אויםזעהערין. װאלפסאן, םראנסיס

סענטער. װניטי בראנקס לאוער
 דא־ און ;ןיטװאך דיגסטאג, מאנטאג,

נערשטאג
מי• אנםאנגער, פאר : ש י ל ג ג ע
קלאס̂ע הײ־סקול און טעלע

 אר• דער םון געשיכטע — :דינסטאג
 — םראניןרײך, אין באװעגונג כײטער

לעהרער לעװיז, מאקס
דא־ דעם אין באטראכט לעװין מר.

 םראנ־ דער םון געשיכטע די קורס זיגעז
 םון באװעגונג ארבײטער צויזישער

 טאנ. חײנטיגען צו ביז אנהויב איהר
 קאמפען די ערשײנונגען, וױכטיגע אלע
 אר־ פראנצויזישע די םון ערםאמען און

 און באטראכט גענוי װערען בײטער
# באלויכטען.

 םים איבונג, םיזישע :דאנערשטאג
.7:30 לינטש, בלאנש

 דזשע־ דר. היגיענע, איבער לעקטישור
.8:30 מײערס, ראם,

 םראנען איבער רעדט מײערס דר.
 צו ײאס :אלעמען אינםערעסירען װאס

 אומפארדײחוננ, פארדײהונג, עסעז,
 קראנקהיײ זישע5עפידע פארשטאפונג,

װ.־ ז. א. טעז,
^יםזעהערין. לינטש, בלאנש

םענטער. ױױטי כראנזװילער
 גלענמאר און סטאן ,84 סהול פאבליק

עװענױס.
 דא• און מיטװאך דינסטאג, םאנטאנ,

• נערשטאג.
מײ אנפאנגער, פאר : ש י ל ג נ ע
קלאסען איױהיײסקול טעלע

 לערד דעליאן, סאלאן ־־־ עקאנאמיקס
3 רער, :45 ,

 םראנען אינטערעסאנטע אלגעםײן
 דאזינען דעם אץ באטראכט װערען

גע- באנק םראצענט, רענט, :קורס
פראפיט, װערט, און אויסטויש שעםט,

 װ. אז. א. נעלט, םון נאמור די
מיס איבוננ, םיזישע דאנערשטאנ:

לעהרעריין. ריטער, ראלעטא
 הע- און עלעםענטארע — אריםמעטיק

כערע.
 צױױליזא- םוז געשיכטע — םרײטאי

3:30 םילער, ר. ־־־ ציע
 בא־ זוערט קורס דאזיגען דעם איז

 אינדוסמ־ פאליטישער, דער האנדעלט
 ראסעךהינ• איז סאציאילעד ריעלער,

 געזעל״ איצטיגער דער םון טערגרונט
שאפט.

אויפזעהערין. ריטער, לארעטא

 עדיו־ דעם פון אםיס דעך
 דעפארטמענט קײשאנאר

 דעם אױןן איצט זיר נעםינט
 ׳ססו3 רום םלא־ סוטען

 בילדיננ, זעלבער דער אץ
סקװער. ױניאן 31

עתזעסוםימ פו&װימוױשעו דער פון רע«לס א
• 22 לאסאל דרעםםאכערס כאארד

 •ראוױוארישער דער פון סיטימ א
tpy. געחאלטען1א איז 22 לאקאל בארד 

 פעברואר, טען14 דעם טאגטאנ, געװארען
סטריט. ־טע21 װעסט 16 אין

טשערסאן. איז לײבאוױט״ז ברודער
 אפ דט קאסיטע עקזאמידישאן די

ײ אז באױכט איר  שבת געםיטעט האבען ז
 אױםגענומען און םעכרואר, טען12 דעם

 ארבײטען וױלען װעלכע ?אגױדאטען
 און ,22 לאקאל פון אױפבױען דעם םאר

 עקז. דער םון טעמבער א אלס דיגען
 קאסי־• ריזער םון סעקרעטאר דער נארד.

 אלע עקזאםינירען גאף אז באריכטעט טע
ײ האבען לןאנדידאטען  די אױסגעקליבען ז

 װעלכע טעטבערס, עגעמישסטע בעסטע,
 װידטען צו אונטעתענוטען ױ\י ראבען
 לא־ העלפען אין ענערגיע און צ״ט זײער
 געזונטע אויף אמעקשטעלען זיף 22 לאל
 אין האבען מיר װאס דעם. טראט״ן םיס,

 אײנעע לאקאל ארנזער פון ױיהען די
 דערלא״ ניט דעם צו װילען װאס *קױינלס

 די געװארען אויפגענוםען איז עס זען.
 אינ־ די םארקומען זאל עם װען סראגע

 םון בארד עקז. נײער דער סון סטאיײשאן
 דיס־ לאנגע א נאןי און דרעסמאכער, רי

 הא- צו געװארען באשלאסען איז לוסיאן
 דעם דאנערשטאג, איגסטאלײשאן כען

האל. בעטהאװען אין פעברואר ״טען1/
 צו געװארען באשלאסען אױף איז עם
 די צו איינלאדוגגען ספעציעלע שעןען

 צו אינטערנעשאנעל דער פון באאפטע
מיםינג. אי;סטאלײ#אן דעם צו ?ומען

 די אז פארשלאג א געםאלען איז עס
 ארויס״ זאל באארד עקז״ פראװיזארישע

 דרעםםײקערס אלע צו אויפרוןי אן לאזען
ײ און נױיארק גרייטער סון  אק־ צו רופען ז

 די באםעסטיגען העלםען און טװױטעט
 פאר־ װעלכע ,22 לאקאל םון פאדציעס

 א יעצט גראד געײיסען א ביז שויז נעסט
 אינדוםטרי. דרעס דער אין ארט שעהנעם

 װעט גיכען אין ג״אר אז חאפען װעלכע און
 אין שטארקײט םון םוסטער א װערען זי

טער דער ארבײטעײבאװעגונג. ארגאניזי̂ו
:םאלגט װי זיך לעזם אויםרוװ דער

נויארה. גרײטער םון דרעסםאכערס אלע צו

:שװעסטער און ברידער
 האבען אײף םון םילע, זעהר םילע,

 םון.א גרינדוגג דער פון געהערט ש\י\
 אויך יאר^ נױ אין לאקאל דרעסמאכער

 םיר, וױיסען אײך םון םילע, זעהר םילע,
 דעם הערצער זײערע אין טיף טראגען,
 זאל לאקאל דרעםםאכערס א אז זואונש

 האבען אײף םון פילע אויך עקױסטירען.
 דיזע דעבאטירענדיג םאל סך א געהערט

 און םאר אורזאכען אנגעבעץ און פראגע
 האבען דאך און לאקאל. אזא דאגעגען

 באשלאסען באארד, עהז. פראװיז. די טיר,
 מא־ אײף פאר און אײך, צו ארױסצוקוםען

 א װעגען פראגע די קלאר מעהר כען
 םאר זאלט איר אום לאקאל דרעסמאכער

 באשליסען מאל אלע םאר מאל אײן אײך
עקזיםטירען. סוז לאקאל אזא אז

 דרעסביאכערס א ױעגען נעדאנק דער
 נײער. הײן ;יט וט7םא3א איז לאקאל

 אויםגע־ םרא׳גע דיזע שוין איז מאל םיל
 צײטען, פארשידענע אין געװארען נומען

 זײנעץ עס געלעגענהײטען. םארשידענע בײ
 װעלכע פערזאנען די געװען ניט אבער
 ענערגיע מאס די זיף אין האבען זאלען

 עסי כיז אנצופאנגען. ארבײט דיזע אום
 1 מױ גרופע א צוזאמענגענוםען דך וזאבען

 װעלכע שאפ־ארבײטער, אײנםאכע טיגע
ײ אז געםילט האבעז  מאס דיזע באזיצען ז
 לא־ אזא אנגעםאננען האבען און קראםט

שאםען. צו <ןאל
 אז אורזאכען די געװען זיינעז װאס

 א בויען אװעקלאזען זיף זאלען גדופע אזא
^ לאקאל? דרעסמאכערס

 םילע^ געװען זײנען אורזאכען די
 מאל אײן אויןי מעז תאן אלע ניט אבער

 אײף זועלען םיר אבער אויסרעכענען,
 הא־ געװים װעלעז ײעלכע אײניגע, געבען

 הערצער, אײערע אין אבקלאנג אן בעז
 װעגען מאל פילע האט אױןי%ויר װײל
געטראכט.* דעם

וױיסטען און דרעסעס : ערשטענס
ױי זײנעז  אוץ אינדוסטריעז באזונדערע צו
 צװייטער מגר םון אענע פארשידעז װײט

 קאג־ די אין סײ און ארבײט דער אין סײ
 עטאבלירט האבען םיר װעלכע דיציאנען

 םאקט, איז־א עס און שעפער. די איז
 אינ־ פארברענסטער דער אפילו װעלכען

 װי ער מעג צװעבען, סוז דוסטריעלניה
 ״וואן םון געדאנס דעם פרעדיגען שטארק

 װען אז וױיסט יעחןר אבער ױניאך. ביג
 קאנען אינטערעםען לאקאלע צו קומט עס

 םאר־ ניט אינדוסטריען באזונדערע צוױי
 צײט דערזעלבער צו צוזאםען. האנמעז

ײז םיד קאנען אבער  געגען םאראײגיגט ז
םײגט. איגעםײנעם

 דער אז וױיסט יעדער :צוױיםענס
 דרעס א םון םארדינסט אין סטאנדארד

 דעם םון העכער געװען אימער איז טאכער
 נאף נעדײנקט יעדער און סאכער. וױיםט

ך די נוט נאנץ מ ײ  אסאסיאײ־ ווען_די צ
 עק־ האם דרעסעס און וױיסט פון ׳פאז

 אין קוםען סלענם עס װען און זיססירט,
אסא־ די וועך סטרײק, » םון צײם דער

 ױניאן דער מיט סעטלען פלעגט סיאײשאן
 װערען אױסגעארב״ט צו#איטער פלעגט

 אינ־ בײדע פאר סטענדארר םיניסום אײן
 װירקליכוןײט דער אין װען דוסטריען,

 דא־ אױסמאכען דרעסמאכער די פלעגען
 די• פלע;ט אזוי און שטונדע. פער פעלט

 םאר זוערען געסעטעלט אויך מינימום זער
 חױם ער גאך און ;שעפער איגדעפעגדענט

 םאלשען דיזען םון דרעסמאכער די לײדען
 •רײז א סעטלען געהט סען װען סקײל.

 דער יעצט גאך שרײט גארטענט א פאר
 און *ענט 90 איז מינימום דער אז באס
 איבער קרעען צו פייטען שװער םוז טען

םינימום. •ד«ען
אונמעגליכע אן איז עס : דריטענס

 ביזנעס איז עס װעלכען אנצוםייען זאף
 פארשידענע םון ארבײטער װען טיטינג

 יע־ און /וזאסען%4 לומען אינדוםטריען
 גאר אז דורכאןיס, װיל ארכײטער דער
 אינ־ װאס אנגעלעגענהייט לאקאלע זײן

 דיסקױ זאל אלײן איהם נאר סערעסירט
 %׳4לאגיח די איז װאו נו װערען. טירט

 מײ ביזנעס אזא מעגליכקײט א דען איז
 בײם דאך קען מען און V םירען צו טינג

 איצטערעסען אלעמענס וױלען בעסטען
 א אױס טאקע קוסט ארוסרײדען. ניט

 אז איז סוף דער און כאאס, א םישמאש,
אומצופרידען. אװעק געהען אלע

גרעם־ רער נעװען איז עס פערטענט:

אונוערמ,דרמססאכמר םיט אוטגליק טצר
 אין צעװארפאן געװען דיגצן םיר װאס

ױ לאקאלס, םארשידעגע  ,יירן ״25 יאקאל ו
 /נס און אנדעדע. אין נאד און 23 לאמאי

 ^תום, יענעם מיט וױ אױסגעלןופוען איו
 צוםיל4בי| לןעסט גענעסען האט װעלכער

 אױסגע״ איהם איז עס און באלעבאטים,
 גע־ האט עס חונגערען. צום גאױ שומען

 מיט 25 יאקאי װען מאי פיר טראפען
 װעט א אױף ג^אנגען דינען 23 לאקאל

י פון װער  מעחר אױסכאפען װעט עס •
שעפער.
 די ;עװען ?ײנען אלעס דאס אט
 געטרי- האנען װעלכען מאטיװען חױפט

 טעטכערס^צו איוטױו^ מעחר אוגז כען
 רופען מיר און יאקאל דרעס א גרינדען

 האנט א צו לײגט : דרעסמאכערס אײף צו
 װאס כנין דיזען בדיען אונז העלפם און
 ניט דף הערט אנגעםאגגען, האבען מיר

 שיסען ןואס סשיחים פאלשע די צו צו
 ׳כיײנען אםת׳ן אין און םראזען, אײד צו
ױ גוצען. פערזעגליכע זײער ז

 קומט : 25 לאקאל פון דרעסמאכערס
 דרעסמאכערס נייעם צום זיך טחננספערט

 אױפ־ צוזאמען םיר זאלען און 22 לאקאל
 ̂ואס ארגאגיזאצ^ון׳ שטארקע א בױצן
אינטערעסען. אײערע םאר ?עםםען װעט

סעק. סנדלר, ס. י

םענסער העלסזו יוניאן אונזער איו
c:

קעשענעע. ױ עקס־רײען וײ
ײ װען ארבײטער, םילע  װערען ז

 דאסטוירים. ־םון באריסען זוערען לןראנה,
 אז דאסטוירים, די זאגען םעלע סך א אין

 אונטער־ עקס״רײ \ts רארף ?ראגקער דעד
 מאכען איחם םאר דאחי מעז און זוכונג,

 רײסט מען װעלכע יפאר ■לאטען, עקס־רײ
פרײזען. הויכע גאנץ ארבײטער םון

 א געקומען א>ז צוריק לאנג ניט .דא
 םון דעפארטמענט םעדיגןאל אין פרעסער

 דרײ געוױזען און סענטער העלטח ױניאן
 האט דאקםאר א װאס עקס־ו־ײ-ילאטען

 גע־ דערפאר איחם האט און געםאכט איהם
 דרײ םאר סומע די דאלאנ. 45 רעכענט
 געװאלדיג זיך, םארשסעחט איז, פלאטען

̂ם.  ארױסגעװײ זיך האט דעם אחוץ גרו
 גע־ ניט איבערהויפט האט ער אז זען,

 איהר אבער פלאטען. לײױדרײ דארםט
 דער פלאטען מעןץר װאס דאך, װײסט

 ער קאן געלט מעהד אלץ מאכט, דאסטאר
 װען אפילו םאציענט, פזן ארויסםאמםען

 אן געהט װאס ארים. איז פאציענט דער
 פאציענט׳ס דעם דאקטאר םריװאט דעם

 געלד מעהר װאס םאכען דארױ ער $ לאגע
 מוזען קראנקע די און פראקטיק זײן םון

צאהלען.
 םון מיםגלידער די םארהיטען צו אום

ײ לאקאלס, אינטערנעשאנאל די  זאלעץ ז
ײ םאל אין װערען באריםען נית  דארםען ז

 אין אונטערזוכוגג,״איז עקס־רײ אן האבען
 ארײננע־ װאך די סענטער העלטה ױניאן

 א&עראט, עקס־רײ אן געװארעז שטעלט
 קאסט װאס יןליניק, סעדיקאל דעם אין

 א ר. א ל א ד ט נ ע ז י ו ט י י ר ד
 פלא־ עקס־רײ נעהמען װעט לםעציאליסט

 דורכאויס עס דארםען זואס די פאר טעז
 בלויז װעט װאס םומע, א פאר האבען,
 װי ארבײט, דער פון קאסטען די .דעקען

 אנדערע אלע די אין געטאן װערט דאס
 העלטה־ ױניאן דעם אין דעםארטטע^זם

סענטער.
 אונטער־ עהס־רײ פאר אפליקײשאנס

 ױניאן אין אנגענומען װערען זוכונגען
םטריט. טע17 איסט 131 סענטער, העלטה

װערען, געזאגט אויך דא שוין זאל
 עקס־ דעם אריעשטעלען דעם םאר דאם

 העלםה־ אוגזער־ױניאן אין אפאדאט רײ
 אר־ ענערגי^ע די דאנק א קוםט סענטער

 דירעיןטארס, אװ באארד דעם םון בײט
 סאוײןיז, ברעסלאו,* װאנדער, ברידער די

 צו לאקאלס, ידי םון לעוױן, און רינגער
 בא־ סענטער העלטה ױניאן דער װעלכע
לאנגט.

 און קליניה מעױקאל אונזער
.1920 פאר רערןארד דין
 דעם לויט אוךטײלען זאל מעז אויב
 סענטער״ חעלט ״ױניאן דעם םון רעפארט

 םעדיקאל דער װאס ארבײט, דער וועגעז
 משך דעם אין אויפגעטאז האט קליניה

 די אפערײטארס, די וײנען ,1920 םון
 קראנקסטע די ,1 לאקאל םון מיטגלידער

 אדער, אינדוסטריע; דער אין מענשען
ײ װארשײנלין־/ מעוזר איז װאס  זײנען ז

ױ מעהר, האבען װעלכע יעניגע, די  אלע ו
 דעם פון נוצען די אפגעשעעט אנדערע

סענטער. העלט ױױאן
 מעכד טויזענט באלד נעװעז זיינען עס

 זץ• חאבצן װעלכע ,1 לאקאל םון בערס
 קלעיה, םונ׳ם דינסטע די םיט באנוצט־

 סקױרם״מײקערס די און שנײדער די בעת
הינטערשטעלינ. געבליבען זײנען
 •וג?ט געוחנז זײנען װידער םרעסער די

 סצוײצינימזנ קרינעז צו עננסטליך אזױ
ױי דיזצ את אפערײטארס, די װי הילף צו

 ,9 לאקאל איז 23 לאוןאל מיט לאקאלס
 מיט כאגוצט שטארק גאנץ זיך חאכען

קלינײו. םעדײןאל דעם
 25 לאקאל םון םיטגלידער 500 ארום

 בא־ מעדיצינישע םאר געקומען• זײנעז
 געלײ חאט 66 לאקאל אזץ־ חאכדלונ^

 זײגע יםון 425 צאהל, גרױסע א םערט
 געװארען אונטערזוכט זײנען מעמבערס

יאחר. פון לויף דעם אין
 געװען איז נא^וךהאלדסליניס דער
 75 כמעט געהאט חאט און ביזי שטארס

 גע־ האט מאגעךקליניק דער ■אציעגטען.
 לעצ־ זײנען צוזאמען אלע ,200 ארום חאט
 דעם אין נעװארען באהאנדעלט יאהר טען

פערזאנען. 6,631 קליניס
 געבויט איז נעזאנט, װי קליניק, דער

 דער באזיס. קאאפעראטיװען א אויוי
 גע־ איז 1920 יאהר דעם םאר םארלוסט

l װעז , : m .גע־ האט םזדלוסט דער דאל 
 י לא־ עטליכע דיי• םון זוערען געדעיוט מוזט

 םון אײנענטיםער די זײנען װעלכע קאלס,
• איהם. קאנטראלירען און קלידק
ײ דעפאיםמענט דענטאל דעם אין י  ז

 איבער מיט פאציעגםען נײע 1,555 געז
 אײנ־ אן מיט און טריטמענטס טויזענט 12

 לױוי אין דאלאר טױזענט 28 םון קונפט
 געװען איז פארלוסט דער יאהר. םיז

דאל. 63.25 בלױז
 אין איבעמעצױגען חאבען מיט זײט

 איסט 131 סענטער, 6חעי ״יוניאן דעם
 םארבע־ שטארק םילעם איז סטריט, טע17

 גערזאט מיר האבען אזוי געװארען. סערט
 עקזאמי־ 1,067 יאנואר מאנאט דעם םאר

 געװען זיינען 389 װעלכע םון נײשענס,
 אל־ 314 בענעםיטס, סיק 69 אפליהאנטעז,

 ; טריסענטס און עקזעמאנײשענס געמײנע
 אויגעז״ 38 גאז־און־האלדפאציענטען, 109

 די און םאנען״קראנקע 25 פאציענטעז,
שירײט איבעריגע  איבעריגע די צװישען צו

דעפארטמץגטס.
 מעדיהאל דעם פון א״נקונפט דעל

 װי *דאל. 1,485.50 געװען אמ קליניס
 געװען 1 יאקאל איז יאהד לעצטען איז
 ער רעפרעזענטירט. שטארססטען אם

 103 װי װעניגער, ניט נעליםערט האט
 שאי־ איגעםײנעם דעם ״םאר פאציענטעז

 ;אהענטסםער זײן איז 35 לאקאל ניס.
קאנסורענט.
. קלעיה. דענטאל דער

 גע־ האט דעיארטמענט דענטאל דער
ײז איז מאנאט בעסטען דעם האט  עק־ ז

לעצ״ ארײנגעקומען איז עס זיסטענץ.

דך עפענט גאזאר ױניטי
אווענט. מאנטאג

* ־̂־ "־
)1 זײט פין (׳•לוס

 גרעם״ די קריגען דארט זיכאר װעט איחד
טציאות. טע

 רענד די װעלען צוױשעךצײט דער אין
 טענץ, םאדשײדעגע טאנצען טענצער סקול
 חאכען װאס טעגץ, סארטען יענע פון-

 אפלאדיסמענטען םיל אזױ ארױסגערופען
 מע״ אין באל סקול רצנד יעצםען דעם אויף

״ * גארדען. סקװער דיסאן
 בא״ די םאר איבערראשוננ גרויסע א
 אין אנטיילנעסען דאס זײן װעט וכער

 אי״ באריחמטע אײניגע םון תאנצערט
 גע• איז לואמיטע דער איוטיארען. דישע
 נאליכטע # אזעלכע באחומען צו לונגען

 מיס גאלדיננורג, זאץ, װי הינסטלער,
אנדערע. נאך און גערסטאן

 װעט פ^רואר טען22 דעם דיגסטאג,
 איע מיט כאזאר דער װערען פארטגעזעצט
 צוגעגע־ גאר װעיען עס און אמױזמענטפ

 קלאוקם די ״םיטשורס״, גײע װערען בען
 װאס דרעס;*ס און וױיסטען סוטס, און

 װעלען װערען, פארקויםט דארט װעלען
 םינורע), לעבעדיגע אויןי אנגעטאז זײן

 געחן םעגט איחר װאס ״מאדעלס׳/ אױןי
 בוסח א זײן אױן װעט עס אנקױןען.

 סא־ קינרער מיט זאכען, קינדערשע טיט
דעלסי

 דינסטאג םון ״םיטשורס״ די סון אײנע
״ן װעט נאכסיטאג  §ײ• יוגיטי דער ז
 רעטינג. לוסי םון געםיהרט ד^עענט׳/

 םארשטע־ װאונדערבארע א זײן װעט ד.אס
 ארכײטער װאס וױיזען װעט װאס לונג,

 צײט םרײער זײער אין דעיגרײכען קעגעז
״ קוגסט. םון געביט אױם׳ן

טי דער  זיעען אױך װעט כאר ױני
לידער. פאלקס אײניגע

 ״אוקשע• זײן אויך װעט דעם חוץ א
 אױ(י חתונות ״ציגײנערשעס׳/ נירינג״,

 און שפאסען אנדערע און קאטאװעס
אםױזמענטס.

 םיט בוטח א זײן אויר דארט װעט עס
 קינדער די םון געמאכט קונסט״ארטיקלען,

 די סטעלטא]. אין סקול, םערער דער םון
 אטענ־ אלײן װעלען סקול דער םון קינדער

 די םארקויםען װעלען און בוטח דעם דעז
ארטיסלען.

קאנ• איז זינגעז מיט׳ן אלעס, דאס און
 דיגסטאג םרעחלץ־־, אנגעהן אזױ װעט צען,
אר״ן. נאכט דער אין שםעט כיז

 באמערקט, שוין װי עמונג,3אונטער די
 ,25 לאקאל םון םאראנטשטאלט ווערט

 פראכם^ולער זײער םון בענעפיט דעם םאד
 אוג• די ניט אי? דאס אבעי הײם זוםער

ױז טערנעטונג  פונקט ,25 יאקאל םון בי
 טיט• כלויז ניט אהין הוםעז זומער װי

.25 יאקאל ם׳ז גלידער
 בעסער אדער הויז, ױניטי דער אין
טי דער אױוי געאגט,  אין אימעניע, ױני

 פאר- צו זומער, קומעז פארק, םארעסט
 םון םיטנלידער װעקײשאז, זײער ברײנגען

 לאקאלס א*נטערגעשא:אל אונזעךע אלע
 דאר• אלע זיי און יארק נױ גרעיטער אין
טי דעם שםיצען װעיען און םען  כא״ ױני

 דעריבעד דארף אונטערנעמוננ די זאר.
 ױגיאנס, לאקאל די אלע םון זאך די װערעז

 זומער אהין קוסען עס מיטגלידער װעמעם
םארברענגען.

 ױגיטי דער םון םרײנט איע ־זאיעז
 צו םארםעהלען ניט 25 לאקאל םון הױז

 מאנטאג אונטערנעמונג, דער צו קוטעז
 • ארײ אויזי טיקעט א דינסטאג. אדער

 קומט סענט. 50 בלויז יז/וסט צוגעהן
 און אינסטיטוציע נאבעלע גוטע א העלםען

 גייסט״ העכסט זיד צײט דערזעלבער איז
!אלע קומט אמוזירען. רײך

 איז דאס װאס דאל, 4,300.00 יאנואר טעז
ױי  כיא• העכסטער דער װי םיל אזוי מאל צו
 עם װען געהאט האבען מיר יוואס נאט,

םריהער. איז
 מיט״ אונזערע דאס אױס, זעהט עס
 מעדיציני• די אפ ענדליך שעצעז נלידער

 הלי• דעם םון דינסטע דענמאי און שע
ד אווי וױיטער זאל דאס אױב ניק. « 

 װעלען מאנאט, .יעצטען דעם װי געהן,
 אונזער פארנדעסערען מוזען באלד םיר

נעבײחנ. צוױיטע א כויען און קװארטיר

סאגען? דער

!מקס־לאתס
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90 לאסאל יוניאו, םאכער דחןס סאסטאם ױ נײ
 נעדארגאגידרטע די םון מאנכע אין

 *ברויט די זײנען שעפער דרעס ?אסםאש
 וזא־ און פראן א אױף געפארען ^עכער״

 רייזען װערען זיי «ז באשיאסען, כען
 (דט שטונרען רי — ארבייטער זײערע

 שטוג״ 48 אויו• 44 םון וױידזשעס) די
 אז אױסרייד, דעם מיט װאןי. א דעז

 װע״ ארבייטער די שםוגרען״ םעהר װאב
 ארביימער טעהר *לץ ארבײטען, *רצן

 זײצרע אין װערען באשעםטמט ויעיעז
̂ 1עע&ער

 ארגא־ ניט כאטש ארבייטער, זײערע
D אז םארשטאנען, גיזירט,<האבען ip איז 

 די אין זאםד געשאטען וױ טעהף גים
 אז וױיס״ מענש יעדער זױיל אױגען,

 גרעסער, איז ארבײטס״טאג דער װאס
 באשעפ־ װערען ׳ארבײטער װענע*ר איץ

 איז ארבייטס־טאכ רער אז און טעט,
 בא־ ארבײטער טעוזר װערען קלענער,

 דאן זײנען װיידזשעס ךי און שעשםיגם,
 ארבײטעו רי וזאבען • דארום ״ גרעסע̂ו

 םאמאנכ דעם נאבצוגעבען ענטזאגט זיך
באסעס. די םון

 צייט זעלבער דער אין איז ױגיאן די
 ארגאניזירטע ניט די הייוי צו געסומען

 שארשפוײיט זי װאס רעם, מיט ארבײטער
 ערקלעהרענדי; סױרחויארס, טױזענדער

 באסעס, די םון סקים דעם ארבייטער די
ײ מיינען נאר גיט אז  נאר שטונרען, די ז
ײ  םארגרעסעו״ען — זאכען בײדע וױיען ז
ױי־ די םארהלענערען און שטוגדען די  ו

דזשעם.
 איז עס װער זעהענרמ ארבײטער, די
 זײער איז עס װער און שריינד *ייעוג
 ביי צײגען אנגעהױבען זיף האבען ם״נד,

ײ םון סף א און די'ױ:יאךמיטיג;עז  זיי־ ז
 ױניאן. דער אין מעפבערס געװארען גען
 ױניאן רי אז דערפידולענדינ באסעס, די

 צױ געםוזט נעבאף האנען ביזנעס, מיינט
 זאלען ארבײטער די אז איינשטימען, ריק

שטונדען. 44 ארגייטען
 טיט באנוצען זיך זועט ױגיאן אונזער

 און וױיסט דעם םון נעלעגענהייט דער
 צו טרײען װעט און סטרײה דרעסגיאכער
 קאס־• ניט״ארגאניזירטע די אתאגיזירען

 סײר איסט די םון דרעסמאכער טאם
 בא־ זיינען ישעפער יעגע אין טטארט.

 ארבײטער״ 500—600 אר\ם עקטיגט
 די 'אוגטער ארבײטען װעיכע מײדיעך,
 ארבײטער וראס יןאנדיישאנס, ערגסטע

 װעלען דארום געארבײט. אפיאל האבען
 ארגא־ צו פארזוך א מאכען טיר%יעצט

 אײן ארבײטעוי׳כןײדלעך דיזע גיזירעז
כיאי. אלע שאר מאל

 ישעפער די װענען אינשארמײשאן פאד
T אין װעגדען זיר מעז קען J j לענאקס 

עװעגױ.

 — סעטיען צו נעצװאונגען זײן םירשע
 רארט װאס װאכען, 12 די שאר ײײל

 םירםע דער איז סטרייק רער געהט^ון
 דרעם* טטע אײן קריגען צו ?וגגען1ג ניט

ארבייט. דער צו םײקערין
 ־םעמבערס די או #סיר האטען אױןי

 יע״ אין ארבײטען װעיכע ,3 יאקאר םון
 שאגגט עס װען ׳יעצט װעיען ישאש, געם
 זייער %אן סיזאן, סײיגגי דער אן זיף

 בראװע חי װעאן.זזאנדלען און םריכט
 דעם, מיט וזאגמען דארשען ױניאךלײט

 םיר־ דעו רערלאזען ניט װעיען זײ װאס
 אן ר״אבען און ארבײטער די באזיגען מע

• אפעךיטאפ•
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מענערזישער.

 אפגעהאיטען װעיען װאך נעקסטע
ןענעראל װערען  םעםבער־סיטינגען ד̂ז

1< ףאל, סעדייםאן אין וזאריעם, אין W 
 שאר״ דארטען װעלען עס עװ. מעדיסאז
 םון שראגען װיכטיגע װעחון האגדעיט

־ ױניאן. דער
 ױעלען םיטיגגען די m האשען, םיר

באזוכט. גוט זיין

 ״םון שאפ דעם אין סטדײל דער
 סיר און אן, נאף געהט קארנעגיע םעטטי
 יף1 װעט עס װי שנעל אזױ אז האש^ז,

רי וועט סשרינג־סיזאן, דער אנשאנגען

 םון לאיןארם יארהער נױ אלע צו
 לײדיס אינטערנעשאנאר דער

ױניאן. װארתערס נארמענט
 ארבײטער אידישע ארגאניזירטע די

 הא־ װעט יארס נױ גרײטער שון באװעגונג
 םעברואר, םען27 דעם בײטאנ זוגטאג בען

 געאעגעג־ דער צו צוזאפענקונשט א ,1921
 יעהרליכען צװעאשטען דעם שון הײט

 נעטשוראליזי״טאן דער םיז קאנשערעפ״ז
 װערען געהאאטען װעט װעאכעד צינ, אײד

בראדוױי. א. 175 האא, ״שארװערטס״ אין
 אויםערגע־ םון איז קאנםערענץ דיזער
 א'רי׳טע די םאר װיכטיגקײט װענליכער
 זײנען ויעאכע ארגאניזאציאנען ארבײטער

 שון ארבײט דער אין שאראינטערעסיךט
 אויף ליג אײד נעט״שוראאיזיײשאן דער
ארבײט. נעטיטוראאיזײ׳שאן שון געביט דעם

אקטיװי• אוסערםידאיכער דער דורף
 ארכײט דער איז ערשאאג גרויסען און טעט
ײ ל'ג נעט׳שוראליזײשאן.אײד דעד שון י  ז
 שארגאנגענעם דעם שון שאראויף אין נען

 גרויסע אזא געװארען נאטוראאיזירט יאהר
 איבעױ וועט זועאכע אימיגראנטען, צאהא

ײ־ װעאכע ארגאניזאציאנעז אאע ראשען  ז
איג. דער אן אנגעישאאסעז נען

 איז איג אײד נעטשוראאיזי״שאז די
 איגטערנײשאנאא דער םון אעדאסירט

 עם און ױניאן װארלערם גארמענט איידים
 שון אאסאאען די שון םאיכס די דארום איז
 שארטראטען זײן צו אינטערנײיעאנאל דער
לאנפערענץ.. װיכטיגען דיזען אויוו

 דעם צו דעאעגאטעז ^ײערע ערװעהאט
 שיקט איז קאנשעדע^ אויבענדערם^נטען

 שון אפיס איז קרעדענשעאס אדײ^אייערע
 שאר־ איג, אײד נעטישודאאיזיישאן דער

בראדװײ. איסט 175 בירדיננ, װערטס

 עדיױ דעם םמ אםים דער
 דעפארטמענט קײשאנאל

 דעם אויץש איצט דך געםינט
 ׳ססו3 רום םל#ר, סוטען

 בילדינג, זעלבער דער אץ
סקװער. ױניאן 31

 זדלעז ן־ m אלםער וער *ון מסעס וױיסס
ױניאן דער םיט w דעם פארדחען
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 טען1 אונזער םון דעםיאוימזיכט אונטער
 דער זיגםאן. מארייס וױיס־ירעדדענט

̂ורגעבראכט נאכחנם איז סעטעיטענם  ם
 חא• ױי און סטרײקער די םאר נעװארען

גוסנעחײסמז.. סעםעלמענט דעם בען
 דיעגסםאנ דאס איז, רעזולטאט רער

 װײסטםאכער די האבען םריוז דער אי?
w יענע םוז w sr• צוריקגעקערט שוין זיף 
 גײער דיעזער אין ארכייט. דער צו

 אנגעזעהעגע דא זײכען אסאסיאײמאן
 אסאסי• אאטער דער פון סיטגאיעדער

 םײ*ר דאס און םירמען, גרויםע אײישאן,
 אינ• איז אסס׳ן אלםע די אז םאקטימ,

 און טויט. איז אויסטדטיילט גאנצען
 דער חאכמאן, דןשנלױס ברודער װי

 ?אמײ סעטעיםענט שון טשערמאן
 ̂שוין זיף האבען איבער, אונז גיט טע,

 הונ• אױף סעםעלמעגטס שאר געטאלדען
 ׳באסעס,# ״אינדע^ענדענט״ דערטער

אסס׳ן. קײן צו גיט באלאנגט װעיכע#
 סעטעאמענט די װאס צײט דער איז

 דער׳ארבײט מים םארנוטען ןןיז האטיטע
 אנדעחנ די דערװײל געהען סעטיען, םון

 קא״ סטרײס גענעראל דער שון טײלען-
 זײן מיט יעדער טעטיג, גאנץ אן םיטע
 און םאר׳שטארקערעז םון ארבײט טײא

 סטרײ־ די םון *אזיציע די באשעסטעען
v סער m\ װעלכע געגען םידמען, יענע 
 א פיזזרען אויסקומען ױניאן דער קען עס

קאםוי.• םארביםענעם הארטען
 דאריבער טאכט יןאמיטע סטרײה די

 וואס *רבײמער, די אלע אױםטערקזאם
 םארגע״ צו ניט סטרײק, אין נאןי ױיגען

p אויף םען 'p ײ אז םינוט, אײן  זײנען ז
 סטרייקער, אײ; ^ײן אז און סטרייק, אין

 סםרײק, אין נאף איז ער *ױ אאנג אזוי
 אדער איהם לאנג װי זויסעז ניט תען

 נאײבען צו אױסקומען נאף jyp איהר
 םארצויגען און ?וװער װי און סטרײה אין

. זוערען. נאר קען לאמח דער
 צו זיך װענדעט קאמיטע סטרײק די

 אױפפאדערוננ דער מיט סטרײקער »אע
 וואס כללים, די אן זזאאטען צו פעסם זיף

 ארויס־ קאםיטע סטרײק דער פון זײנען
 סטרײהער. אלע ״צו געװארען געגעבען

 נעדענ״ צו װיכטיג עס איז באוונדערס
מ אז הען,  האנט די אין װאםען דער־וזויי
 פײןעטען. דאס איז סטרײלער די םון
 ניט סטרײקער אײן קײן דאריבער זאל

 טייל איוזר אדער זײן טאן צו פארפעהלען
 װיכטינסטער און גרויםער דער אט םון

םםרײק־ארבײט״ דער םון טײל
 אקטי־ אלע און ׳עאש־טשערלייט די

yfi שון אויפגעםאדערט זײנען סטרײקער 
 אנץוהאל זעהן צו קאמיטע סםרײק דער
 די ען6צװי? קאםשס־גײסט דעם טעז

 דאם סטרײקער. די פון מאסען כרײטע
 קאםיטע, סטרײס די ערקעגר־ט איז,

 לעצטען דעם אין וױכטיג אזוי פונקט
ערשטען. אינ׳ם װי סטרײק, םיז טאג

 אין פונקםען זױבטינםטע וײ צװישען
 די מיט אגרימענטם אינדױױדועלע די

 םאנופעקםישורערם, ־ ״אינדעפענדענט״
 יעדען אונטערגע״שרימח װערען וואס
נען טאג, :שאלנענדע דא ז̂י

 פון באישטעהן זאא ארבײםס־װאך די
צו טעג 5 :אזוי צוטײלס שטונדעז, 44

 — טאנ םער6 דער און מטו;דען, אכט
 קע- אויר זא< ױניאן די ׳צםונדען. פיצר

 אין אנםײיצן ארכײטס״זואו n נען
 זאל טאל אזא אין ארבײט. טעג 5 בלױז

 וחנרען געארבײם םמג םיער ערמםע די
 נאככױטאג, 6 ביו פריח חגר אין 8 ®ח

 פרײטאג און דינער, פאר שטונחן א םים
 די• םאר עטונחנ א טים ,5 ביו 8םון' —

געו.
 דדעםםמכער n» װײםט «לע װאס

געדענקען• דארטען
 סאסיטע סםרײק דזמענעראל *די

 דרעסמא• איז וױיםם אלע צו אנאגםירם
:•ונקםעז טאלגענדע די אפצוחיםעז כער

 ^אפ יעחגז םון סםרײקעד די )1
טאג. אלע ?זא■ זײער ■יהעטען מוזען
ארביי״ די אויף מוזען ■יקעטען )2
ײ שץ§ער, געסעטעיטע די םיז טער  ז

 נאף• ?ײנען וועאמנ #רי העאפען טוזען
 יע־ מוזעך?ײ דערפאר און סטריימ, אין
ײ אײדער ־עריהמאמען, דען  געהע[. ז

פיקעטען העאפען ?ואפ, אין זיף צו ארויןי
 דעמזעאבען אין ׳טעפער סםרײקעגדע

שאפ. וײער זיף געפינט עס װאו בלאס,
ארבײ• די צו קארדס װארקיגג )3
 סעטעלט, םען װאו שעפעד, די פון טער
 וןאלם, די אין ארױסגעבען מעז װעט
̂•. די װאו  אנדער^ זיך, געםינען ׳טעפן
געהן. גיט חארדס ‘קײן נאף טען זא< װאו

געדענקען, םוזען ארבײםער די )4
 מען קען סעטעאט, כאס א <וען אפילו אז

 די שאר קארדס די אויסמאכעז גלײף ניט
ײן םען םוז שריהער װײל ארבײטער,  ז

 םאראנטווארט־ איו באס דער צי זיכער
 געסע- האט ער װאס אאעס, םאר ליך

 םאא• איז שאפ דער צי אויו אוז טעאט
• ארגאניזירט. עטענדיג

 גע־ זײן טוזען אדבײטער די )5
 אינםארמײ׳שאן פאר םרעגען און דולדיג

 אלעס װעגען האא־ט׳שערלײט זײערע בײ
 שע- זײערע פיקעטען הויפטזעכליך און

• פער.

AA

I

;ענגליש לערנט
 עננליש־קלא־ רענד־םקול די

אפען. איצט דינען םען
עלעםענטארי

אינטערטעדיאײט
אדווענסד.
 םאנא־ דרײ םאר 6.70 :באריננומען

̂האש אויב םען תןוראוים. אין כאצ
 איז װענחנז זיר אינם^רמאציןזן פאר
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 די פון אײנער געווען איז טאג דער
 אוים״ איז זון די װיגטער״טעג. ועלטענע
 איהר םיט האט און שריה גאנץ געגאנגען
 נא״ די ^געשיאט װאריםקײט ליכטיגער

ױ שון סען  דער םון םײכטסײט די יארת. נ
 געװארען אויסגעטריקענט שנעל איו <וםט

 זײנען כ^־אטואדען די און ברוק דער און
 אויסנע־ םרוהענע און רײנע געלעגעז
 “זונעז־שטראה ליכטיגע די םאר מ«רײם

.  אײנ״ איז גאס איז איױסנעהענדיג &ן
 האב אוםט, אםעמס פאר א אםעצתנדינ

ר פחיה א א, :געטאן םיאכט א זיר ייי
י^בעז... *ו

א־ די זיך גזגיזטעז טעכ אזצי״נצ א*;  י
ת צר עכתז ת י  שעהגהםע די :עציי^ ז

אז ר%מן  ײתרע פיז ארױס י
 \וירעד װצרס ז ב י < רי

 mv? די א*ס גציזרייגט יױיזגר וורל
ר ע r: שד נ r %̂ r : r עס ווזנר י^צ:,%גזש 
r•' אץ נא« ר»ה N i די

די %ג*:*רגרצז אץ

r tמנג• %ר ויײטדדימ י״ א" ״
צוױײ#

,r r c ' i tצז ״ תי ר1 י ײ י
י פזד%פ**יב " ,וי״אש* א S*•* + s י - סיײ

ץ  יזנם געפיי̂י יזנר גא":ט אי?'בזנ «
r : in w יז* ' ײ 'יציים י  א דורך '
רצי א'ן ®ארייאגר׳ז^ס *^יןױימ גד»וןי

a טאי n מניפאינען

 איכ״ די האט אבעד אלעמען םאר נים
 אסכד מאריס נליה. געבראכט זון טיגע
 איז ער װי אומעטיגער הײנט איז ראןי
לעבען. זײן אין געווען װען

 אפערײטאר אן איז אסטראף מאריס
 ארבײטסלאז שוין איז ער טלאקוס. כײ

 איו דאם • מאנאטען. פאר שעהגע א םאר
 ער־ איה̂ב שאר ערגסםע דאם ניט אכער

 דאס איז אעבען זײן אין אלעם םאר נער
 וזאם זאכען אלע איז ״דזשאב״. א זוכען

 יקא«1»םע אין אויסגעצײכענט זיך ער
 ״דז^אב׳/ א זוכען — ניט זאך אײן נאר
 באױו סאר״שטעאעז אז זיך שאננט ער װען
ױ  וועם ער װען אױסזעהן וועט עך אזױ ו

i . iy o r איז שא• א אין טיר בײם דארמען 
 רוים גלײך ער ווערם ארבײט, פאר ערעגצן

j םאר r c v r אוױ עפעס זיך שיהלם ער 
 אונבאדיי־ אזוי אוגװירריג, אזױ יגליך%%י%

 •ראצעדר פינסםעדע גאנצע ר' טזצר.
 ערנידעריגענר אױס איהם בײ זעדמ רע
סעגשעז. « פון זעיבהפיעסועהם רעס צז

דזשאב? א זוכען םאיזי עס הײסמ װאס
 אנבאט ודנרירעהטער רער גים עס איז
 צו מענישעז זצאבסכדשטענדיגען א פיז

ײן שאיהײשעז  ישטיקעל א שאד הערפער ז
 צר א pc כדעהר דען עס !י%א f ברויט

 און רעגואירען, שיר-רעז, זיך צו זאג
ץי אוגמרנעגעז  פון אויפואסוננ חןר צו ז

 •טמוגדיען 8 באש, סט%יה ויאה יא"נצש
ציצן  ק^נען צר מגציכטײט א שא״ ״טאנ '

a ציר^סען n אצבען בײם העיפעי I
חנם גיט איז אסםיזאי טאיים יאטמ

 אד־ עו א, ארבײטער. אן מאג ערשמען
 קינד־ שון יאהרען. און יאהרע; שױן בײם
 אר־ הײסט און ארבײט׳ ערי אז אן װײז

 זיך ער שעהםט גראדע א\ן ביימער.
p איז ארבײט נינ^ אויך דצם םים ip 

 ער האם ״דזשאב״ א אבער jo:* שאנדע
מ קײנמאא נאך גמווכט. ני

ײן איהם האט מאא ערשטען דעם  ז
 ׳און שנײרער א צו אװעקגעםיהרט טאטע
 3 פאר אפגעשטעלט דארטען איהט האט
 דארטען שוין ער איז נאכדעם איז יאהר

 קײן געתוכזען איז ער ביז פארבליבען
 זײן איהם האם אסעריתא אין אםעריקא.

 םאר און שא■ אין ארײנגעפיחרמ כרודעד
 ״דזשאב״ ערשכמן דעם געקראגעז איהם

ץ ווען םאל לעצכתז  !יד האט שא• ױ
 אז מםאכט גראדע זיד האמ אויםנעגעבען,

 ױניאן דער טון זשעגםTאי ביזגעס דער
 און פאאץ א רעהאמענדירמ איחם האט
 זױזים־הארטע זײן געגעבעז איהם האט
 איהט האט ארום אזוי בעל-הבית. צום
 און ארײן הענם די אין געשפיאם נאיה דער
 איגסױי״ דער םון געװען םציא איהם האם

שאג א זוכען — זיציע ת
יעצם?~ אבער
ײן אםאא ם׳קעז  דײ װאא^זיד’ ער אז ז

 n םאר אויםנעדרעהנג אױך םאא זעז
 נעװען גראדע ער איז יואכען 1Q לעצטע

 גזד אזוי גראדע ויך ם׳חאט םזא׳דיג.
 כײ ט ג ע p ע נ האם ער אז טאםם,

דזשאג עײ\ זוכען געחן צו ניט •חא״ן דך

 רענמד א איז גערענענט. האט יפריהער
ז איוזם לאזט טאנ ^ ״  געהז ניט ציערעלע ז

 ?י גאסען. די איז בחידד»עז דארםען
 ניט חאילה נאך זיך זאל ער םורא האט

 אין זיך. םארקיהלעז איז אײננעמן
 אויף ארויןי זיך זי הענגט טעג אזעלכע

 די םים אײז זיך שפארט און האלז זײן
״ניק, איהם: זאנט אזן םלאר אין םיס

סט  דיר' ותל איד הײנם, געהן ניט ^ו׳
 אוז צוקיהצעז״. נאך ס׳צאך לאזען. ניט

ײן דא .וױיםער איו שנעע א ס׳פאלם  ו
 דא| איהם. ראםעוועט איז ציערעל ליעבע

— תירוץ ^נדצר אז איהם פאר זי האט
 T? דו׳םט קאלאשען. קיח נים האסם דו

 איז דיין#עזונד צוקיהצען. חלילוז נאך
 שעהנע ̂ומײ זײנע איז טייערער... מיר כײ

 דמנרי, איז פלארענס — קעדערלאך ליבע
 וואונק א נאר ווי ניט םעהר שױן דארםעז

 שוין וײ זײנען נצויד מאכמז. דער םח
 פלײ *<ןאם םאדעד־ן און אהסלעז זיעצ אויוי

 ציערעל םלעגט גאטירליך, ײיז, הארסי״
 םלענם ער זמערין. די ארױס םאל אלע
 אק זיזמנז בלײבען אןן אונסצתזנבעז זיר
חײם. דער

 אץ טאז נעקענם ער האם װאס אבער
 גזד גים האט רעגעז קיק }}m םאג, א

מז ;נאםעז p ו p נעםא־ ;יט איז שנעע 
 םעז האם םאנםעל רענען 1סײ ותן ;לעז
 זיינען מולאשען וועז באדארםט;. נים
 הא־ פומלען די ווען ;נױטינ געוחנז נים
 געשימם; זזאט זון די געזועען; כען
 םענשע־ סעננדםענמאלע נארישע די •וחןן
 דער צו זינגענדמ צושירונגעז ותרען ל*ד

 נא־ דער םון חנ׳זגוודעסײט און שעהגהײט
 איז םאז געקענם ער האם װאס טוד?
 ? וױגםער־מאג וואריםעז • ליכטיגעז דעם
?״. וואס

 בײם איחם ציערעצע^חאט זיסע זײן
״rp ד םעחר איגעשסעצס גיט םד

t

אל םו דײקםעל ׳ז

אר• םארקאנמעטע םיט רעמל, א אהן
י ת מ י ארום סארםזר ljnrnp א י  יענ• י
n חנן, r o r ־ ן  גאמ םון גענױנןן םיןי יי

 י1אוי ארנייג^ און פארנאכט 1בי פריח
מ. יאננע,' א ״ י מן װי  םיע ײיידתאלצי

 אייגס נזףפארייס, נלאס <י»| םיר, םאר
ער אוים׳ן פי ^ ט גרײ־ זעגציג און *װײ , 
 טנײד איד וועלגע lie זייד, רינ«ר םעך

 פורצעז שארםצן, » םיט אוים, נעשיקט
 פרויען םין םױיען פאר׳פידזל! םעםער,

הייידער.
 יײדענס דאם םינקעילט, םעםער *ד«ם

ר רריקם הרעכצט״•  *ולױפט צוזאמע;, זי
 זיר נעםט שארוי רער ײ«ז פלוצלוננ, זיך,

 םיג־ נעניטע שײנע אבער חגרנעהנםערען.
 םי• זיר דריקען נלײך, עם דערםילעז נעי
 און, מאםע װייכער דער אין אײ| םער

 די ם״ זיד קארבען צװ״טען :אכ׳ן איינס
 םאדמידענארטײ אויס ״ברײטעף זיירעגע

׳טטיקער. נעצייכענםע ׳פעהן נע,
ו םיט ארבעי אן ארױס קומט *ט ״  ז

 ם״ן בײ װי קעפעל, פיאנעז •מײיעניגען•
 ברייט ויד ןעיענט איהם גאן־ נע?־הבית,

צע, א  קױ יײטעז בײדע איהרע םון ײיי
 פעחןר־זזלסים, צװײ ארױס םרענענד קען
ױי ׳טםאיץ םים זיר קײהיען זיי נאך  *ו

 ציהט דערנייד הןולנערם, ברייטע וונרע,
 נע־ נאלד און מאנזשעטלאו, רייהע א זיר .

 זיד אוז םאנצעז וױנהיען אלע םין םען
 אויס־ ׳פעחז אויסםערלי׳ש קליינע, דרעהען

 די באפוצוגנ. םאר ׳טטיסלאף געיצניטענע
’D נרויסע דריי אדער צװײ p>n םונ׳ם 

 בײ רוחינ געװענליר זיר לינעו הרײדעל
 זיידענם אויסנעצױנענעם פוג׳ם עחעז די

 גל״כ* םילאזאםישער א םיט װארםען און
׳פי?זאל. זייער אויוי נירםינהיים
ם גזײנמ אונטער צע  אונ־ בטםעז ײיי

 ניי־מאטינעו, םערצינ און אכט צוסרידעז
 *ונ־ נאלדעמ װי ױעלכע, פיז רוי׳פ א־ירכ׳ו

ר שםראלעז נען  נעבעל, נעדיכטקן א ײי
ו -רײםען י  םיידעל־ זיננענחן, תרך אםט ז

 א<׳ע זיך ניםען אפט און שטימעז. י*ע
ז שטיםעז י ר שטראם זיננענדען אײז י  צ

ה חוינט וחנלכער נויוי,  פילםארבי־ א װי זי
 שלאגט לופט, דער אין םטעננע ברייסע נע,
ד ■לאנגמרט סוםיט, אז 1א זיר  צװישען י
 םיט ײד יוױהעלמ רעדער, לויםענדע די

 דעם דריקט און האדצען ארום טרויער
פאד־ דער צו ארא■ םאשינען די פון רױש

J ) i
 טיש,. זעלבעז כײם םיר, אנםקענען

 רד אינט^לינענםע אן — ראשעל שטעחם
 צױ צוםיילםידי איז םיידעל, סיש־אידישע

 באזונ״ אין סליידער זײדענע געשניםענע
 יאתר א סים ■עקעלאך. הלײנע רעחנ,

 זיין נעדארפם זי חאט צוריה םיער־שינוי
צי  חאט ױגענד וועםעם םײדעל, שןחן א נ

 אנ• םויזענרער פון ױנענד די װי פונקם
 שא■ דער איז אפגעבליחט שנעל ז־עיע,
 איחחן ליבע. און זיז־שײז אהן לוםם,

 ביםלעכ• זיינעז אוינען סארשעז שװארצע,
ײז  שלאם־ םיז נעװאחזן אױםנעגעםעז וו
 די םוז איז טרערעז נעכט, לצזע

 רויטקײט די און שאפ״לעםפלאד טרישע
 אין צװענאננען זיד איז באהעז די םון

סאשינען. לויםענחן n םיז רויש בײזען
ר’ עטליגע םיט  לײכם זי האם צוריס ♦

 דאז זיינעז בעלנים האבען, חתונח נעהענט
אינ• אן אנער םף, א נעײען איהר אויוי

ח^נענ־ צארם־םיהלענדע, א טעליגעגסע,
ם״ חןר איז דינ  ק?א- זעקם ;עענריגט ,וזײ
 נע־ ניט אלץ ויך צו זי חאט גיםנאזיע, םען

 איגטעדינעגטען גענונ א *וקרייבען קאגט
 *Vi אכטען און לינען <אל זי װעסען סאן,

 טרוײ א אליי), פארנלינן) איז — און ניג
פענקענדע. א ווארטענדע, א ערדינע,

 לאג־ אינער׳ן איך שטעח טיןי;ענױגען
 דאס חאנט אײן אין טיש, ׳נקן״־װײםען

y שארפע, rn p צװייטע די ;מעםער 
 ,נריי* נליטשענדע זיר םעסטידי צו חאלט
 כיעסער םון׳ם שארף דער און זיידענס םען״

 די צו נאחענט אזוי און שנער בלאנהט
 ׳שנײדט אט אט, זיך, דאכט עט אז םיננער,

אײן. דיך ער
ער די <וי פונסם מאשינען, די צו ם״רי

 צו צונעקאװעט אויר זיך איר האנ אזוי
 *ו ט*ש, האלצינען •ײייר ברייטעז׳ דעם

 קרעכצענדינע שםיקער פיל־םארבינע די
 *־זינע־ םעסער שארםע דאם און ז״דענם
אלײן. טיר םון טייל א װי וואדען
 איף פלענ שצפ, אין צײט ערשטע די

 ײןןנ־ פרויען, יענע װענען םראכמען אפס
י די טראנען װאו ערנעץ װעלעו כע י  ‘?י

 זײ, םאר ד.«ו שנייד איך װאם דער,
ו פלענען םיר י  שלאג־ ױננע, םארשטעלעז ז
vp ,זיננענדע קערפערם, נוינינע םיגורען 

 שטיק־ זעחן יזיאר פלער איך ;באװענונגען
 פוצען זיי בעת ליינער, זייערע םון לאך
 םלענ ?ליירער, ״טײנע״ א־ן אוים זיר

 א כײמ םאלט זיידענס דאם זוי םיחלען,
 וױיסע, זײערע צו צו שםייף רויש װייכעז
 צו־ ז״ערע הערען םלעג נלידןר, רונדע

 דעם זעהן און אױסגעשרגיע• םרידענע
אױנעז. זײערע םון גלאנץ נליקליכעז

 *ופרידען, שםײבלען דאן כ׳םלעג
 דריתע!, טיש צום יײדענם ראם פעםטער

 אג■ זיך פלעגט סעסער םיט׳ן חאנט די
 ארויםנעקױ איז שנים דער און שטרעננען

 עפעם װי און רײנער און רונדער אלץ טעז
דערצעחלם. זיננעגדינ
 לאנג אנער שוין זיינעז םענ יענע

 ניט שוין אינטערעםירזן םיך אוועס.
 נלײנ־ טיר צו װײםע, יענע אצינד םעחר

 פונקט ארבײט, םײן פא םרעגער נילטינע,
ײ. איך װי t , . ז r iv o 'P י י  זיר ו

 םיין םון י*חרען און טענ די ווענען דעז
איינצינעז״  אזוי ווערט וועצבעס לענעז״ ,

 פא־ וײדענע די םיט צוזאפען נרויזאם,
 ברײ־ װייסעז, דעם אויוי צושניטען םען,
ײ םיתלעז ...V םיש נמוך  טרוי• סיינע ז
ם*ל■ די ן1ז זיר נאחאלםען וועלכע םעז,

ן .  מער־ שםאםען^... זיידען העלע די םיז <
tvp ײ  םארציהען װאם שאטענם נרויע די ז

 הנײ• רי נעזיכם?.״ םײן ביםלעכזוייז
 שטע־ םיין אױו* זיר קל״בעו וואס טשען

 בי• םיל אזוי מיט זיך שםרײטען איז יעז
 און )נו ?.״ מױל 1מײ ארום טערקייט

 אין *אפט זידען װעלכע טרערען, םײנע
ױ םיחלענדינ הארןמן, םײז טאנ איין ו  םוז׳

 באכ׳ן אפגרונד איז פארשװינדט לענען
 וישצט וואף טאמאננענע איין װי צלוייםעז,

 ויוי צװייםער, דער צו צופאלענדינ שווער,
 וון־שײן אוז ליבע אהן די, קרעכצעז עם

 יאםערען עס װי און חדשים, םארנאננענע
 םארשװינדענ־ יאהרען, לױפענדע די ניטער

!---------אײניגחײטןי חןר איז דינ
 צו פרעסד ׳פייז אצינד ביז איר נײז,

ײ, זײדענע שעוזנע די םון טרעגער די *ו ז

 פארטעחרט, זעלבע. דאס אױך דערלאך
 נאר איחם האט להכעים צו אויןי װי עפקם

 קינדער־ איהר אין געט<וז זאנ » םלארענס
:שטיםעלע שער

!דזשאב פיינד <או ■», —
 ערשטען צום נעחן נעםוזם ער חאם

רזשאב. א זונען מאל
 אנ־ ער האט תויז םון ארויסגעהענדינ

 קר :•■יאז אזא װענען נעםראכט פאנגס
 דורכ־ אח דאוז־טאיז צוםאהרען זיך װעם

 וועם עוועניו, טע6 אביםעל .שיאצירען
 םים פארברעכנען אביםעל וועט און שטעהן

 ׳ 1 ארוס זײגער. בײם דארטען באקאנט׳ן
 םון אפיס אין ארױוי ער װמט אזײנער

 א פארברעננען דארטען וועם ױניאז, דער
 נראדע זיר jvp אמאל צײיי. שםונדע
 *ר־ נעפינען דארםען זאל ער »ז מאכען,

 םאחרען מר מעט ניט, טאםער און ב״ט.
 דער־ ציערעלעז זיין װעם און אחיים צייית

 אין ארבייט נעזוכם האט ער ײי צעהלעז,
 אוםזיסט. — אבער שעפער, 20 * אששר

 פאר־ צװיי », געהראגען יא האם ער
 בעלי־ 2 םון װאן* נעהםםע םאר זינערוננעז

 םײנומ זײן לויט ומםעז, אויוי כתים,
 איתדרו?. גוטען * געםאכם האט ער
 חאם ןר אבער םארטינ. און דאם אט

 חאט ער אויפנענעבען. פלאנ ד*זען כאלד
 איבער *לייז, זיך םאר םארשעהםם זיו
 זײן איגארען וועלען פון נעדאנקען די

 װײםער איחם םאר איז םרוי• איינענער
װי םאדבליבעז נים זאך אנדער סייז  נאר ׳
,חשאב״ א זוכעז נעהן

ײ ױנערםאחרעז מז איז ער י  איז ג׳וי
 אר־ נצפיגעז יממז ®ח וױםענשאפם די

 פיל אזוי אויוי אנער שייז ער האם כיים,
או וױסןן *ו אננעחערם זיו  אײנענט־ וו
r ײ חיינטי« <ימן ,חשאבם״ די  ז

 ביישפיל, ent מוואוסם^ חאט זנר »ען.
w איז אפ־טאון »ז  nm  p fJ .מן אין זו

 םארבלי־ דארם זײנען וואס שעפער די
 זיי־ נערען״ נרויםע *טאלינע די סיז בען
 הענט, אלטע גלישליכע פאר די דא נען

 פלעצער, דיזע אן אין זיך האלמען .װאם
ױ פונתם  זינקענדער א אן סאפיטאן » ו

 דאון־ גלייך אוועקגעשאהרען ער איז שיױ.
 אויםנע־ די םון געגענד דעם איז טאיז.

 ויאס פרעסערם, און אפערײטארם הוניענע
 אין האלםען או; נאםעם געווארען זיינען

 ציי״ נוםע םון שי?ז»ל דעם הענם זייעחן
 האט אהין ארבײםםלאזינקייט. 1אי טעז
זוכע!.ארבייט. אװעקנעלאזעז זיך ער

 טער19 דער םיט אעעםאננען האט ער
 יענער אויוי בילדיננ ערשטע די סטריט,

 זיך איז און עווענױ, םע5 לעבען אם7
 בילדיננ, צו בילדינ^ פון נענאננען אזוי
 אננע• האט זין די ניז גאט *ו נאס אין

 פינ־ פייכםע א און פארגעהן צו פאננען
 ארװטער־ אגנעזלויבען זיך האט םטעתיש

 םאר איז אנםאננם נאםען. די אויף לאזעז
 אריינ* שװער זעהר שווער, נעײזן איהם

 ער־ די האט ער װען שאפ. א אין צונעהן
jo םיר שםע m v v i נעשםאנען ער איז 

 געװאוסט נים האט ער פארלארענער. א װי
 נע־ איז ער זיר. מאן צו געחר א װאו

 ארונד האל פיר־קאנטינען א אין שטאנעז
 טירען םיט זיינתן אלע םון נערינגעלט

 נע־ זיך האט עם וועלכע םון טירעלאך און
 איהם מאשינען. פון נערייש א טראנען

 1אי אז גלויבען געװאלט ניט זיך האם
ן נעפינם קאמערעל יערער  באזונ־ א זי

a געװאוםם בלויז האט ער שאפ. דער n 
 גוארביים האם ער וועלכען t*w שאי

 פלאר! נאנצען » פארנוםען האט וועלמר
 אױםשריםם אן געזוכם דערםאר האט ער

עם אויף  זאל ויעלכער םיחנן, די פוז א̂י
ip אםים דער װאו אנצײנען p * B  i n  tic 

 ג׳ד גיס אמנו האט tv ?ין״ גמפיגט רי
um '9 חאס גאפינעז. קענם fiw to

i^׳• v i( װאם ivnvi דורך a״uiyn V3.
v אס1 jn v r  v i ’ *j ” H, פ־ר 1אי װאס 
i אי| פארנלינ^ גאו v i אדנ״ט i  t‘ H, 

iv7 '« v •ש,v? ו י1 פון ״  זיי• VDקאליר ו
iv i .|¥חאנ איך שטאפ m vt ויך לינ 
ײ, םיט iv»־?r צו ײ ו אר»ן י i אין װ v i 

i אין נרײט׳ v i ,אין זיי חויד ^  הנױי
j.im iv n v n ױ ײ י¥0ױא ו iv ז t n 

^ 1שארע נ i* א״ v :p|׳ V»” nvבייס !״ 
iV*•׳ J jrc שױן די »j « w׳iP  VJVD״i v i 

« ײ v אין זיי איר צ w w *אויסט¥רלי 
 1¥נאצ־א;,א:׳בול און פארנ־נדוננען ׳צע

^ i די או צװייטעז, צום איינ i v a •םיחל 
3^v ^ט , 3iKp ארניי iv iia; n״ ; v n y, 

o נאװאילדעמדינ ן,vלvשט9א זיך n *פאר 
1V3 31 פאיען לאז¥ן און שסילV1,, א 
א ivjvh 1י  iV 9 iv i i חײד פיז ריינטום 
9’VJ .האליר¥ז

n זיך טרא^ן אױי און o, ,וזאוכען 
---------------—------------------------חדשיס

’tvo אין ־ in ,ריננ^1 א גרױ 
d װינט היױיטער א טריפט, רענען ivv 'M 
iv*ih אזיפץ או) ניין ביז׳ן i אןוי איז 

iv n r, קארטיען, פון׳ם שטיה א װי פונשט 
iv’ in חימvאחין ויןי װאיט ל ■ םאר?לי̂נ

IV93VJ אװvניאל צוױי איך נין נט 
 •־V?V3 שטאק םינפט^ אױפ׳ן סילי׳! צו

ivc ״3 אוןv i זיך סאי ivo’ w rv jw אן 
שיאס שפאםיש־םינק^נרען נייעט, א

וזאג רvטvשפ און--------1טי 1איזז אויף
i י1אוי זי איף n ^^װײטעו באלױנט* 

r נאג«¥נט עײענױ u v n v j 4 סיטVOPMO 
 און נעטאן צאפפל א זיך האט הארץ מ״ן

*in v ױ אמאל סיט זיך חאט 1אנ  אד ו
שוו¥רסײט, ק*לט¥ר א םים גמגאס^

o ניט טיו חאט ס p ivo it i, און, 
 באטערקם זי אז נעסאכט, נאר זיןי אםשר,

 ינער1א 1נאבחע נין איו או) ניט, טי)י
ײ 1שטונח »  וױי־ םיז ןvנאנגvנאכג ז

iv״t נעחיט מנם, iv 1 iv ,טיט נאװ^וננ. 
 איר אז ^3HiavJ הארו ציפײכיגט א

 ניט סיינםאל סיך טvײ יי אז זיף, 1נא
 זי וואט אױםם^פזא^ט, י1 אז לינפן,

 יסק״ם,1װא און 1פרײ n טיר״ םpנvש
ט זי זואס  כאגענ^ט זי װען ארויס װייז
m ניט איז םיך, vo ױ  טין א אנשטעי, אן ו

 וױיסט, ײעיכע פריי, א פון ?אהעטםטװא
 װינטען, שטורם וױ זי..״ לינט ivo אז

 שניי־ םח און ווארץ םײן דורך זיף־ האבען
V9U און ן,vטראגvג נעדאגק¥| דענדע 'o*| 
ן איף חאב וױים  זvיזאלטvאיינג פוים ןי
ײ צו אום  האב מיט פול צולוים^ גיט ז
w סאלײדינוכנם און iv i i. ןדיטענװײם 

 או1ו עוג¥ץי ^וואלט נאר 1םי זיף־ האט
 *ו וױנחעל שטיתן ןvלvpטונ א איז

d זיר, ריחעז1צוזאם¥נ םאררוה^, v i קאש 
 זי־ אזױ לאנג און באהאלט^ קניח וײ אין

»iv ,ױ זיר  וער מיט זיןי צוזאםענניםען ו
ווינמ^... םון׳ם איינזאטקײט

i איז ״וואם n זאל 71אוננתרשיי 
ו זי י iv מיט »¥ז1ארוםשי׳ ז i i ...IVDPKO 
o םון bvh ל¥ב¥| אם1 זי... ארו«1 n 

y ױפרען ניט t in w אושר iv o w 'o.... 
^ נאר  אנ־ זיך תאכ ביןז איך װאם איינ

 PV א| א| קינד א וױ איזזר, אז נץכאוט
in^ א פון iv D ^ 'i אײננ יר1 אוןvרv,דט 
 נײיעז.למ־ פונ׳ם םיד זי ותט אפ1 אז

m נפגם^על ?V 9  v:’ j« ., in n ’9e’ n g

 איחס װעט dv 1טי ורעלכער אין אמיננפחן
iy אײנפאל¥ן. n « j חאט iv ויך סיט 
 בחינע[ *ו שפראך װאם^ !יספוטירט

iv וועט iv ײען jv ib אי־ — בײט1א םאר 
 באשלאםפן תאם iv ^גל״ש. ארער יש1
v,וועט 1טאמ עליש ivo אי• אין איהם 
 iv האט אתם אזױ שט^זן.1פא ניט יש1

 ותל־ אויף 1טי vרשטv יnovi ivbv 1 או
ivo צום איז און נעשאיען איז אוינ זײז 

 ■נים אל פנים ניעשטא:*!! מאל ערשםען
׳ זשאכ.1 א םים

iv ■אר י1 * irn אוים־ איהם איז װאס 
̂קוטען i ביז װארטען צו ני v i איז נאס 
viD א־הס םאר האט ז,vקוםvארויסנ 'w* 

 חאט מאיץ• ז״ן אײבינקייט. אן װי ז׳ױזן
 v̂הנליכvװvרנyD’או אן טיט נ^־בײט
 ״1פא ויין חרך jnv?yj האט iv שנעלקײ̂נ

d פראפס שט¥לוננם vi פאר־ אין נאס 
v:jrrv .^1 איז אט משטאלטH1V3 iv 

V ,א אט ןויכעד i v r m ’o ; איז אט 
iv א נעװען iv p ’ i מאנ א אט אוןvרvר ; 
 שטײ־ טילושן אזא האטvג ער האט אט

 אויס״ iv האט •און פנים זײן אויוי לvכ
jnvtva אכזר. װילדזןר א װי iv פוים האט 

ױי־ פון <nטי א װי ז«הן, צו רל¥נט1ח  ו
iv o n o  vd אן זיך האט tvcv און נעםאז 

iv ארוי איזoנpvומv.ן
 נעוואחןן - א«הם 1םא שוין איז דאן

מ אלעס כ i .1ליי n איז נאס גאנצזגר 
תן  א סים ארער,1 א ניחנרינער, א נעו

i ינ׳מ1נלאנ«ענ םארשװיצםעז v
 נאכ• אין פונט 100 נעוואזיגען 1אפש האם
.  ־1פא העםד זײן איגעל־פון י1 מן

מוי. ביז ?אטשזנם ם, די אי ענ מ כו  ^נ
ן «װי*ייםשםע 1«א א סים רן ח ײ ל  און ו
iv דאס o « «  M f o 1שמע נעװען איז 

jv «ן » p in, ז אס1 «ױ י i י n  jim w
נינ^ צי כאט

\ w p ײנע מו ®ארחעלם״ שױן m אי

3V

m i סיר פאר t w  "ia ,jnp ’ iiNiv»‘ 
iv  —  ivpvh 1נא n״iv j״  ואר חאסט ״

ia ivdvjimc אױנj mop• o׳•iv  e
iw דט ׳דױ פאר S <ia *urta ivjv-p 

ivoa ia פארוינט o iv i iv דדײ »l
אן ש»ילט דאס און דו װי פיל אזוי  י

vomu» ווײנט  Nt >אין ראל m •פאר
la — פמי^טרױפש!. םונ וױרהיינונג i, 

r רי איו סאפ ;אר״״ i i נאג* דײן פזן 
nvj| מן דײן פון ׳«ײ  פיד* ו*י זיר, •״;י

^l, גא;ץ ,oonvt ח •וױ ברעגגען״ o 'o v i 
 א «יך גיט וי װי m וי״> לאכט אט

ivbivp סיט׳ן  iv*;hj אויף pmv פון f i• 
ivoovi רוקט און i« ; iv i נא• אוױ איחס 

ojvn אין אריין לינריו אזד o i'w 
nvi ,iv שוטח -— ^’ h ייף מח ivovo 
ivo אויס 'oh, פח׳ם ארויס זיף זי ׳)ויאנ 

iv )טח i לHנvJר< n״iv o די פיט טיש 
m א ט1•װא "ivo״io״ vנvזײ^ m אנט; 
iv ס׳חאט אין ״,״1י1 אויף ii חיד »וױ 
t אין שפאטיש אזױ )ני; o ....נ/וראכט 

)D ilr 1«י iv*spyi ,(נוסעי

ל א ע װ ע. אין ברי רעדאקצי
laOPMIVI 1VD1V11 ! ;__־

oi#«vi o אין n פון w v rn  o n*
i טיטיגג נאארך ii'oipvrpv אל1 n* 

la o p a iv i ivi3ia tout dmvv וסמןן 
iv i ״iu׳VDgovi iv o,* איז װאס | 

jvoipvj אױף oiip םיטינג lie 
iroipvrpv ptnvnirn ז נאירה י י  1י

/ »o r *אטאפירט נין in g u v j״n a  vj 
tvonou זיינען m aiiVJ aoaow ו* 

 די װאי yuno a איז ov w און ניט1;א
oiapgi פון i n ’op’ i  ivi*m dovii iv i 
. וו■ .ta א. שאייםיס
yn חאב jvo^ VH a טיק«1א אן

״ 16 פון •o v r r 1צ tviftvipiy טיין 
o p jin ia o r 1א| vogniH n ױאס «V 

tviguvi d.• נין i ' pvd
? a נאו נין איך װי א»י • in n 

ii״o«״o in ,i n, פאר• ו9 איף םיחל 
dvdo'Ib אויסצוםיחחןן o n נאשלמ 

i ̂אלvנv^ש פון i ’ oipvtpv 1,באאר, 
iv סיט ז׳אט, 1vלפvו1 ia  oovi ,ניט 

vm  ta ,tvogirwo פרא̂נ i n  m vo*
11”? ).V1V11 D l’ 0180'1 D’J

*i^ invuv איו, גלױנ r o  ivovo ta
in כאנאמען איז gu v i אומחמט אן
o םיט n, מאס ta e in v v in  ivo ן  ײ
in אטאחירם נין a iiv i אז און y j” e 

y אמומנטקן i” t| נעטאכט tnanvt 
ivnvn ivo ’ ia, 1א| o in m n  ivo גים 

ivoivom מיינע מאס a זיינען• limvj 
.jvoiovo דאב איך װאם שםעױנג חי און
•ivpao |¥דא ש*יל p״V?ai t •איו <יט 

iv אין איב^צ״נם נין i לאניק ib| םײן 
n נין איר שטאנדפונסט. vo ’a׳ta ,o r . 

ivno ivo ovu ivdvmp iv ig  iv n 'io 
ivovm, חאב אז,איף n  .oon צד־ 

 OW’ ivogn 1םי װאס ,ivog םיש¥ניש
vivm אין w 1א ס,1ײ1ט| V iאשמס ־: 
«1 o n דזשענ^אל ii'dipvipv •נאאוז • 

a םײן יעצט 1סי צזױננט v iv o 'iw u a 
pvp’d i• חאןי איזי י?צותאלם^.1צו

i נאו n ” i  i* o n  ivjvh ivoa אין a 
ivojvnao i איו ivtat *י סד n ר»

DBJ1P•
i ו ט. .  v 4 י י ט ש ל

';ropso ניט a ia on vo i'a. ים1סא 
 1ייםע01א סלע ױאס נצטאז האט אסטראןי

io| אין סאךי וײן i v p i פון *ײט W 
iv  •jvid 1טי םון נע?לאוט חאט *i ;טיר 

 lie שטאח, צו שטאח סא ivogipyi איז
 n 1סי גאס, 1* נאס tie )יז1ת iV יז1ח

 אין באהאלטעז iv;wwo:a זין־ האט זון
oiva האפנונ־ ז*'נע אלע איחו■ םיט יאן 

ivo• מיט ’in v מאס ״1,נא iv האט 
;ivig ipy, וײן געױארען סט1פארשטא איז 

 •”11« |”ו ש,1יא זײן עיענה ז״ן אומט,
vd,  pvio ײן1 האסטננסלאזינסײט, זייז '
o 1סא n ,זײן מארנען mud 1פא *jin  a 

iv j פאר טױט m nv** l” t, ײ־ םאר  ז
 |1א n:vn און פלא^ס גשולדינ1¥א :<ן

^a דאס «ליין. איחם םאר
 פיל״סט ,oysuvi iv האט םילייסם

dj” iivj iv  pan. האם 1אפש V3 iv- 
,̂ m שאלט a ו י i 1 אויוי ז nמלס iK B 

ivp .iVDoao ,אז .וײן vrלooם״T1ao 
ivogn ippjkivo פאלנט,1פא א*הם ivoa 

 אלעכמן נאר ױיסםינ. ניט יך1א איז אם1
m 119 זאילעז װאתם 't'o aae 'o פיפ 

 צזןדעאי־ n םיט װי mvo אססדאף יס1סא
v i’J טו jin v in ia פאך! «יין 

bail אט11 אי« 1גא פאח־ו־יסט 1םי
 • 1נא ײי שײ|, א 1נא םוס זזן י1 י1י

a ia i did n v n c ,1נא װי זיננ a גחד 
vlvt 1 חויבט« ta ׳שייאמן •go na 

 pa יס11א גאשטאלס W’״u ױײוטי״אימ•
i i  i n״n v  ivo, נלײד א»י p tv tn

vo שוין זיך ino in און n w r io סאד 
ea טימנטאלע ii ,m a t טאגנפן i t  la 

M ש*־יננ¥| ia o  pa iieao i n  n ip
ר pa װעלם לימ1^1ש אממו־ אויס מ •

n in v o ’ i»ao ntm  vo
DPiia כי ררי n w 

« װאלם נאםוד • Diypyj 
in• לימ ra n o— •

’ ־ *
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p פון דעמוזנסטואציע זעלטענע
ו סןדױאריןוןןט.

ip i סטר״ק pc יון װ״כט דעו« 
b p h גױ אין ט״קוױס ,n r
py די װ«ינען דוור ip j ווייסט jm ררעס 

dpod D איגחסטריפ p i איגע־ ויר וױ 
t-p ,u ip o r נעװען V'y p id d jp o p i p 

d!׳,po סין pb ,i p i װערנע מ*בט, ייון 
י ־me nrjjuepn poopd די אונז דט  ו

dbjipw סון o n .ארנייטער־קאסוי
ipd דארף j*p iPDpn די »ז זינ׳ון״ 

 ניט iPDpn טײקערס דרעס סאיאריטעט
ptp-ipo| י ׳»ע»עד, ןײערע ״  *pn זײ װ

j m נעוױסע (ע׳עטערט iP im n p B ו* 
D ךי ip u cw pc iip fj, די און vd ypi 

 !.Pdpbiydpj זײ ענטזאנט ויך זמנען
p i ftp ?pc v i נעוזען n p i  p אגחד 

u n. די jib d pd 'I P 'md דרעס־סא־ די 
o ip n w p a u פיט נעסעטעיט ה*ט 

i אײדער נפו יזגיפן, דער n סטר״ס 
o איז p i .)vipuv; ipb iip is ’ Ii p עי׳  ז
pb געװען איז נע  i p i? סייע מיט op n 

ipd pd, נעחערען װעיכע aa rppp? iy 
jm זיינען װערכע p»p׳o n  jp ipopiB 

iVDpompip ip i  tie iim pd  D j-p m 
 1אי נעארנײט iPDpn זי♦ אוין יזןיפן.
 וז׳דט־1ױני*ן״&א ױנטעו ip«p׳» זייערע

tip ,pd ’ J ײ  פײנע נעגואט ניט iPDpn ז
 PD* זייער* *ו ׳טטערען *ו פאדערוננען

11• 11 ן . י , םעס.
’DVD די ip ’ Pfl סטרײפער IPDpn 

ip גיס tp iipB ז״ערע פאר ׳טעיער די 
pipd דירע?טע, jpo po .אינטערעסען 

 וױנטיג װי ,doipmpj ivepn זײ אנער
 דרעס* און וױיסט pyjpj די fp אי), עס

 װערען, ארג^זױט rpt אינחסטריע
im p עס pi,! ױע־ נעטאכט װענעסטענס 

iv׳ p רען p ipd k שארווך Dpi אױסאו״ 
dvm־ 'B ־jvcpn מיט »יןאמען )׳י ypp 

vtpMpe jn y iJP; ׳; זײערעivbvi, און 
jpepn. ivophy y ip עט»1נעניי I” p 

oip-riopp p o 'n l. p ,I ״ ’ppm i״I 
1 inyojntעמpנסטראYיע jio ארכיי־ 

ip יטעט1יי^אpo״1טע t  ivp זיין. ניט
op »אי JPOVI ip lp  IJItCPPp 1MB*
i נמי& ױי ,jpipupj ט1י1»ט p i  ( 'm dp 

ip iD tpp סון r  i p i־:p| אר* י1 *ױיוי 
PBPpn ,ipo«a זײנ?ז IP ipopiirpttp

o איתה * p i i p d  |ip ]ײ  Dp זיך opn אי
i p i סטרײל Dt’ i?pt pipd ip.

y  i n  d’P״d( וועז i r  r n1״ |pnי 
n m r, נ איזpד i n ?ניט סטריי ;*ppt 
t'w itp 1 חײםט, dpi ױנט. inptiי 
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h ̂ובען ק^מיר^ומיס ^טיקעי  שױן ח
 געםאכט. מאנומעקט^ורערס - קיאוק די

 קאנ״ » צו געקומען זײ ז״נען װאר יעצטע
 דער סון םארטרעטער די סיט פערענץ
̂וס יוני*ן.  גע־ םארראט װי #כאיד איז ד

 צו ניט כאיעיוס ״פעסטען״ זײער גען
 יע־ מיט גאר ױני#ן, דער מיט האנדיען

 'אבער׳די אינדױױדועי?. ארבײטער דען
ו חאט קאנסערענץ י  מיט אויסגעיאזען ז

 אנדער״ט, גיט וױיען באסעס די גארניט.
̂ילוטע דאס וױ  און דינגען צו רעכט אבס

 ד#ס װייען* זײ ארבײטער װעיכע סעקען
̂וגט, חאבען וײ וױ איו,  זײער געז

 יונ״ די האט נאטיר^יך, ״אויטימאטום״.
 אױנגעחן געחענט ניט מינוט * אײוי יאז

 אכס^וטע דאס םאר^אג. אזא אויף
 ארבייטעו/ אן אפצוזאגען כאס פון רעכט

 ^אגעי• קײן זײן קעגעז ניט זא? עס און
 איז דאס איהם, געגען ריכטעד קײן און

 םון אײנעם פון םאריײקעגונג די וױדער
 די ױניאךפרינציפען, קארדינאיסטע די

 אר־ דעם באטיצען צו אום דא אי? ױניאן
 װערט• אומרעכט אן אימענד כײטער^װעז

 פון זייט דעד פון איהם געגען נאגאנ;ען
 זי האט ניט, ױניאן די עס קען באס.

 ױעיל־ עקזיסטירען. צו גרונד קײז גיט דאן
 ױנ־ א צו געהערען װעט אדבײטער כער
 עיקר סאמע דעם אין איו װעיכע ׳יאז

? מאכטיאז
 איײ דא זײנען עס אז אמת, איז עס

 װע־ גי^ן װעילכע ױגיאגס/ אזעיכע ניגע
 דעם׳ אין און דעם, אױןי אכטוגג גיג

 דער איו ארבײטער אז סעקען םון פוניןט
 בא׳שעםטיגט ער אכי #פרײ פאיהאם כאס

 ױניאנס יענע אכער ױניאדמאן. אנאנדער
 חענעז ?ײ און שװאד* זעהר טאקע זײנען

 די סעמפעלס. איס דינען גיט אונז םאר
 ע•5י גאנצער איחר אין אינטעמעשאנא^

 געקעטםט אימער האט בעגס־נעשיכטע,
vm\ וטע דאס  דעם םון רןןכט אבס̂א
 גע- א אחך ארבײטער אן איצוזאנען כאס

 אעע־ עס האט זי און אודזאכע, ניגענדע
 ניט דארום קען זי אױסגעטיחדט. ראי

 דיי םאר ■אליסי אנדער גאגץ א מאכען
כאסםאן. םין קיאוק״מאנופעקטשורערצ

 קאנ״ דער םון איבחנכונג דער זײט
 בא״ גאנץ סאמןי דער זץ• האם פעדענץ

 מוען פ*?עטס די צופילאחערט. זאנדערס
 ״טװע״ נדעעטע די אונטער ארכײט זײער

 אחןסטירט, ווערען דוצענדע דיגקײטען.
 ז״יער אױ,יי אנדעדע באיד זיך ״טטעכען
ױ ?v:v אזוי און ■יא״ז;  וועהמן ױי ו

ײ ױינען בײל, אױף ארױסגעיאזט  װײ ז
דא. דזןד

 זײגען יזראוק״טאכער באשםאנער רי
 האג״ עס װאס װזננען נאוואיסס פוי ז״ד

ײ און זץי, דזןי״ס  איע םיט אדבײטען ו
 קײן אז םיהרעךאױס, ן1א כחות. זיתרע
 סםרײפ םון צ״ם דער אץ זאײען ס?**■'?

װזןרען. געטאכס גים
 סםארקע געיעגם האגען באס̂ז ד•

 •pp««r קי״נע סייע n יײן• ילאפגוגנען
 האאיערימזאד׳שמד זאנענאגםע די רזןך,
 פארפעהדט אזױ זיד האבעז וחוײכא «עד,
ן י יי ז  נע״ האבמז ײ1 •9צײ ^צסזןר י

 ךײן נים וןעיזנז סטר״יןעד די אז רענעגט,
 גא״ n גאר סאיקאיעך דאדנע די בנח

 וײ מכעז פון ײידענדיג דם ״פױן פיגעז׳
 גריודע חאבזנז ראט אבצר צי״פייסען. זיך

o ױיט 4אוי«נפיחמ פםױימר ,ד n 
יסיקחנס אינארתשזד פה כסגא̂י ײ21 י

p װולגור m  p p  m מ ג ײ מג • ת

m, מ די אט ?ײנען • w m * r אגיט
 גרױ־ א איײן איז דאס װאם געישראסען,

סטרײת. איצטיגעז דעם פון אויפטו סער
 ד״ פוילער טיט דארום.זאגען \vp מען

 כאסטאגער די אויב ראס כערחײם,
 םיחרען אזוי וױיטער װערען קראוקטאכער•

̂ען איצט, ביז וױ #י1קאט דיער  די װע
 אגדער קײן *אז איעזעחן) נאיד באסעס
 נאכצוגע- װי וײ, םאר ניטא איז ברױח

ױגיא!ס דער םון םאדעװגגען די בען
• ■ H m p a a a w M M m m

שטעדט קלענערע די אין סטרײקס ״די
 סטרײקס דערמאנטע צװײ ׳רי חוץ א

 ר* דינעז באסטאזז אין און יאדח גױ אין
 אין וױ סטדיײןס, קרעגערע אײניגע נאר

 און •טאראנטא טאיידא, סינסינעט/
̂עגטאן.  סטרײקס דאזיגע די װי גןר״ן סק

ײ אבער דינען,  וױכםיג, זעחר זײנען ז
 אלע אן װעצדעט איגטערגעיפאגאיל די און

 טוז עס קעמפע. דיזע אין כחות איהרע
 קעם־ אילע די אט אז װערען, געזאגט אכער

 און געלה מיט פמי א םאר^לעגען פע
̂ע וױ מעחר, איצט  םון עס איז מאיל, א
 אונ־ אלע אז װיכטיגקײט, חעכסטער דער

 די זץ־ סיט וואס-כילדען זערע׳מניאנס,
 פוילע זײער טאן זאלעז אינטערנע׳טאנא^

 דער פליכט. זײער וױ םעחר און ׳יכט5םי
 האילב, א און דאילאר א פון ווסעססענט

 אויוי געװארען ארויםגעילעגט איו װאס
̂ן  זעחר און זעהר איצט מיטגייה־איז יעד

 ױניאנס פאר^ידענע אונזערע גױטיג.
 לאנגע די אין אילעגעז ניט דאס דארםען

 זײן הינזיכט דער איז םוזען זײ באנק.
י •ראמאט, אזױ ו מעגליך. נאר ו
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 עס אז זײן, קעז־ עס ׳ניט וױיסעז מיי
 װײסט־ דער םון םיטגליחגר דא ז״נען

 עס באדויערען װעלכע ױניאן, םײחערס
 א צו געקוםען ננט איז עס װאס זעחר,

 אזעלכע אז גלויבען, םיר אבער סטרײק.
 אנצונע־ איז עס װעניג. גאנץ זיין מוזעז

 דער םון םיטנלידער מײסטע די אז #םען
 גע• רוםט, מען װאס דאס, האבען יוניאז
ײ זײ און טענ^ען־םארשטאנד, זונטעז  זי

 אוים־ די אז םײגונג, דער םון געװיס נען
 איצ־ די אונטער סטרייק א םון מיידונג

 װען איבערהויפט, און אומ^טענדען, טינע
 אײנציגע קײן נאכגעגעבען גיט חאבעז זײ

 איז מאנוםעהט^ורערס, די פון •פאדערונג
• ױגיאן. דער םאר זאך גוטע זעהר א זיבער

 םאר־ געװען שוין איז״אלעס געװיס
 זיכער, איז עס און קאמוי, צום בערײטעט

 סטרײקער^און םילאדעלםיער די אז•
 אזא אנגעםיהרט װאלטען סטדײקערונס

 םרײ אלע אין װי קאמוי, • כראװען
 מעג־ זעהר איז עס און צײטען. הערדי^

 זײנען אלע ײאס םאקט, דער אט אז <יך,
 האט קאסןי, צום םארט*ג גוט אזוי געװעז

 דערװײל, מאנוםעקטשורערס די כאװאויגען
 אג־ אלטען דעם אנצוחאלטעז דז^ולײ, כיז

 זײן, ניט זאל דאס וױ #אבער רימענט.•
 םטרײס דער װאס בעסער, זיכער עס איז
 אונטער װײל געװארען, אױסנעםידען איז
 םי־ די װאלטען אןםשטענדעז געסטע די

 מעהר געקאנט ניט ארבייטער לאדעלםיער
 א אהן איצט וױ סטרײס, א םיט נעוױנעז
סטרײס.

 איז עם כאט^ צײט, דערזעלבער צו
 אויםםערקזאם מוז איבעריג, גאנץ אםשר

̂ט  םארשטענ־ דער לויט אז װערען, גאמא
 אין אנרימענט אלטער דער בלײבט דינונג,
 קען קײנער און דזשולײ, ביז נאר סראפט

 לידעלע א םאר װאס םאדאױסזאגען, ניט
 םילאדעלםיא פון מאנוםעקטשורערס די

 װאס בעסטע, דאס און זינגען, דאז װעיעז
 באנוצען איז.צו םאה דארןי 15 יאקאל

 זיף און מאנאטען, עטליכע די םיט זיד
 מעגליך. װי שטארס אזוי באםעסטעען
 טיטגלידערשאםט, אין הן זיך בעםעסטיגען

 גאנצען, דעם אין זיר כאטײלמעז אין חן
 אין אויך און ױניאן דער םון יעבען םולעז

 זעהר סאמוי א םאר זײנעז וועלנע םאנדס,
תנאי. װיכטיגער און נױטוועגדינעד א

מ*כמ 9 דאך ארכײםער אײזענמחן
 נאגצער דער אין חעצערײען די <ױט

 גע• סען חא^ •רעסע סאפיטאליסיטישער
 לײבאר ״רײלװײ די אז נלױבען, םענט

 ענט־ צו געחאט האט װעלכע כאאדד״,
 אפ־ ?אלען אגרימענטס אלע די צי שיידען,

 אײוענבאהן די או אזוי, זוערען, גענראכעז
 װאס^זײער טאן כענען זאלען םאגנאטעז

 ארבײ- אײזעגכאחן די םיט גלוסט חארץ
 גאגצען ׳אין •סק׳ענען װעט ׳ניט צי #טער

 באחן־אײגעגטימער. די םון גונסטען צו
 חאט זי גיט^עטאן. עס חאט ױ אבער

 אג־ די בלײבען דערוױיל אז גע׳יסק׳ענט,
קראםט. אין רימעגטס

 ניט װערט pd® ףעם םון אורזאכע די
 אייז^ג־ די אז זיין, קען עס אגגעגעכען.

 דער אז #אויעעםוגען האט באחךקאמיטע
 די אז באחן־אימענטימער, די םון נעשר״
 שטארק, 1אי באנקראט זײנען כאחנען
 טענח די אז און איבערטויבען, שטארה

 אז באחךארבײטער, םון ױניאנס די םון
 איז אוםזיסט, באצאחלט ניט קריגען זײ

באגרינדעט. גוט
רײל״ אז.די זײן, אוין אבער• קעץ עס

ײ אז געםיחלט, חאט כאארד לײבאר װ

_

 אגרימעצטס, אלע פון אוברוך אזא םון גען
 דארום האט זי ערנסט. ?עחר זײן קענען

טpbראטזא די אײנגעזעחן  א&צואנען ײ
 זײער אין באחן־מאגנאטען די דערװײל

 אײזענבאד־ די םון ױניאנס די םארלאנג.
 אוים^ ענעמישען םעסטען, זײער מיט נען

 געװאונען האבען םראגע דער איז טריט
ג גאגץ/כאדײטענדען א י ז

 • םיספאר־ א פון באזײמיגונג דער צו
שטענדניס

 קוחד געװיסע םון זיר דער-וויסען טיר
ףנם א? לען,  לעצ״ דעם םוז רעפארט םו̂ן
 דעם םיז מיטיננ םערטעדיעהרליכען טעז

 איז װאס דעכאטע, דער םון און ב. .V ג״
 האבען םיטינג דעם אזין• םארגעקומען

 אטאהע אן אויסגעטײטשט מאנכע
 םאר נעװארעז נעטאן איז װאס ׳אלץ געגעו
 אינ- קלאוק דער איז יאהר יעצטע דאס

אנד. אין דוסטריע  האלטען טיר קלײ̂ו
 דאס אז עמןלערעז, צו נויטינ םאר דארום

 ווענען םאי, דער אזױ גאמיט איו
 געווען. ניט רייד קײן נאר איז קליװלאגד

 שױן חאט סליװלאנד צו שטעלונג איהר
 םארשידמנע כײ מןמאכם קלאר כ. ע. נ די

 אומבאגרײם״ איז עס און נעילענענהײטען,
 גע־ חאבעז מענשען מאגכע אזוי וױ ייד,

 אונזער שלעכט אזוי 4אויסטײנמ*ע קענט
 די אױך םארעםענטליכען סיר חנפאד̂ג

 כ. וױיס־פרעזידענט פון א.בדױחנל וואד
 פי• דא איז עס װעלכען אין •צרישמײן,

 נעקאנט זיך װאלםצז מיר וואס וועגמז ילזנס,
 חאלטען םיר אבער זײן, םפל*י איחם סים
ג פאי זןירקליר עס רי מ י  קענען טיר י

 איז סײנונג, אוגצר לױם »ז, ואנעז, נאר
ny> ̂צען אין גים ווײם זיד, דאגס גע״י נא

 דער םון זיג מאראלישער דער
״אםאלגאםײטעד״

 .אמאלגאמײטעד די האט מאראליש,
 קײן גאר קען דעם װעגען געזיגט. שויז

 אויםגע־ גאנצע די זײן. ניט צוױיםעל״ ,
 דעא אויוי איז טיעונג עםענטליכע תלערטע

 שנײדער״ױניאן. גרויסער דער םון זײט
דיגער, איהרע  םארלוימדער איהרע באש̂ו
 דעם, צו געװארען געטריבען איצט זײנען
 םאר• אײן איז האלטעז זיך מוזען זײ דאס

 באלשעװיזם־ גאנצער דער ענטםערען.
 זײםענבלאז. א װי געפלאצט, האט בילבול

 ־הויפט־ דער געװען דאך דאס-יאיז און
 חכמה־ זײער און באסעם די םון טראםןי

לאיער. דיגען
 געהט סאורט איז פראצעס דער אמת,

 בײ־הײנעם איז עם אבער גאנג זײן זיך
 װעט האורט דער אז ניט, צװײםעל קײן
 דאזיגע די נעמען ערנסט העךניט און ניט

 באשולדיגונג. צוזאט/ננגעטרומײטערטע
 אויסםאלען דאך ענטשײדונג די זאל אחי
 ״אמאלגאםײ־ דער םון גונסטען צו גיט

 שאדען װעניג גאנץ אבער עס װעט טעד׳/
 איהרע ארבײט גרויסע די ױניאן. דער

 םון לאגע די מעהר אלץ םאדבעסערען צו
 אײן אויף דעם צוליב װעט שנײדער די

װערען. אפגעשטעלט ניט םינוט
 א אז װערען, באםערהט דא מוז עס
 ״אמאלגא• רער געטאז האבעז טובה גרויסע

 ׳ האטוניסטעז, זאגענאנטע די םײטעד״
 געהאל• ארגאנען זײערע איז האמןן װעלכע

 ״אסאלגאמיײ די אטאהירעז אײן איז םען
 זע״ פראםעסאר פיהרער. איהרע און טעד״

 ״טײמס״, דער ברין^צו זײן אין ליגמאן
 נאנץ און םול זיך שטעלט ער װעלכען איז

 ״אמאלגאמײטעד״ דער םון זײט דער אויןי
 םון געברייר אויסנעצײכענטען אז םאכט

 אונזערע *םון זײט דער םון אטאקעס די
 אסאלנא־ דער אויף ד־ר־רעװאלוציאנערען

. מײטעד.
שרײבם: זעליגםאז פראפעסאר

 םון םאליסי די דאס איז, םא?ק ״דער
 םארהאנדלען צו אסאלגאסײטעד דעו

 • אר־ די מיט ?אאםערירעז און םרידליר
 דעם ארויסגערוםען האם בײטס־געבער

 גרױ ראדיהאצע עקסטרעמע די םיז האס•
 זײערע םון נומערען לעצטע די אין פען.

 שטארהע געםינען איהר וועט ארגאנעז .
 אמאלנאםײטעד. דער געגעז אטאהעס

 דעם צודיק, לאנג גים גאר נאך *ערשט
 םאל• געםינען איהר װעט םעברואר טען5

 :צײטונג קאםוניסטישער א אין נענדעס
 םיר סענעז מינדעםטע דאס פאר ״ניט

j ענד שיםליאקאװ הילםאן, לויבעז p ײ  ז
 סוזי א גענארט. לאנג צו אונז האבעז

 פון םארטײדיגוננ זײער נענזמךצו זאל
 י זיי מיט םארהאנדלונגען און םרידען

. באסעס״.
 לאםוניסטעז די םון אטאהעס די אלזא,

 שטאדס אמאלנאםײטעד חןר איצט זײנען
 באלשענויס־ אזעלכע נאר געקוםען. צונמ
 דער ־פאר דאר איז אטאיןעס טישע

 מיט ארויסצוקוםעז אונמענליר ״טיימס״
 איז אמאלגאטייטעד די אז נעשרײ, דעם

 דערםאר און ױניאן. כאלש^וױסטישע א
 גד־ דאנק. א קאמוניסטען אוגארע הוםט

 אמאל־ דער בײז טאז צו זײ חאבען מײגט
 גאר אבער איז ארויסגעקוםעז גאםײטעד,

טוב̂ד א
 בלבול דער אז זיכער, איז װײם אזוי

 אםאלגאמײטעד דער אױןי באלשעוױזם ״איז
 םילע דאס נעפלאצט, נאנצעז איז <זאם

D אז איינזעחענדע, כאסעס, ip ײ וועט  ז
 צו אננעהויבען האבען חעלםען, נאתים
 שײז איז עם יתיייז. דער םיט סעםלען
p םראנע v נאכפאלנעז וחנלעז גיד גאר אז 

«m ru ,חנר םיז דנ דער בא באסצס
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יאנאװסקי. ש. םון

 געהערט לעזער אונזערע האבען געװיס
רינץ פון  חאט װעלכער קראפאטקין, ו

 אלעס, אויםגעגעבען מאן ױנגער אלס גאך,
 פון אײנעם אן באם לעבען דער װאס
 איז חן רייכמום, אין חן שטאגה זײן

 בא־ וױסעגשאפטלימור אין הן #כברד
 און לײב םיט דך האט און ריהמטהײט,

 פאר קאמף צום איבערגעגעבען לעבען
 אויםגעשטא־ איז ער װאס םאר םוײהייט,

 יטורים לעגדעריאלערלײ אלערלײ אין נען
םארםאמוננען. און

 אן איבערצ״גונג םון ער איז געװען
אגארניסט.

 סאצוא־ א ער איז געװעז חײסט, ואס
םטען זײנע אלע אין ליסט;  רוםט- ש̂ר

 דעם^אטען. מיט אן אפט זעהר זיר ער
 ער איז סאציאליסטען אלע םיט צוזאכיען

 םאלשטענ־ די נאר אז איבערצײגט, געװען
 פריװאט־אײגענטום, םון אפשאפונג דיגע

 קאנקױ עקאנאמישער םון אפשאםונג די
 םיח־ סען מענש, און מענש צוױשען רענץ

 אונזער םון ענדעדונג גויגדליכער א צו רען
 ער איז םונקט דעם אױוי און לעבען.
א־ אנדערע אלע םון װײטער אװע?  ס^י

 זײנען און געװען זײגען װעלכע ליסטען,
 שאלעס־ סײסטע״םעלע די אין איצט נאך

 םול־ דעם איז געװען איז ער ;טױויסטען
 הא־ און קאמוניסט, װארט סון זיז סטעז

 ארד־ געזעלשאםטליכע אזא םײנט םוניזם
 זײנע לױט קריגט יעדער װעאכער אין ׳נו<ג

 פאר אלעס לײםטעט און באדערםנישען,
 םעהיגקײטען, זײנע לויט געזעלשאםט, דער

 האמוניזם, דער ניט זיכער איז װעלכעס
 אין פראקטיצירט איצט װערט עו וױ

ווסלאנה
 זיך ער האט אלײן דעם צוליב אבער

 אנאר־ נאמעז דעם מיט ױםעז געקאנט ניט
 דער־ געװען ער איז אנארכיסט כיסט.
ײי םאר,  םונהט, אז נעגלויבט, האט ער װ

 םריװאט־אײגענ־ באהעמםען מוז מען װי
 אזוי אפשאםען, גאנצען אין איהם און טום
 און שטאאט דעם באקעמםעז אויך מען םוז

 עךשטע די אפשאפען. גאנצעז איז איהם
 ענ־ און מארהס קארל װי סאציאליסטען,

 שטארס געװען ניט אױך זײנעז נעלס,
ײ אבער שטאאט, איז פארליבט  האבען ז

 שטאאט געגען האםף דער דאס געלערענט,
 מען זאל זאך. איבער״יגע גאנץ א איז

ײ האבעז פרױואט־אײגענטום, אפשאפען  ז
 אפגעשאםט דערמיט שוין װעלט געילערענם,

 שוין װעט דאן און ?לאסען־הערשאםט די
םארשװינדען. במילא שטאאט רער

 אין אנארכיסטען די װי סראפאטסין,
 ניט^ לעהחן דער מיט זיינען אלגעםײז,

ל םײנוגג זײער לויט אײנםארשטאנען.  מו
 צוזאמען װערען באיןעמםט שטאאט תר
 דער ;םריװאט־אײגענטום ־דעם סיט

 ־אםשםיגלומ, די בלױז ניט איז שטאאט
 פריװאט- דעם איבער ״איבערבױ״ דעד

 זעלבסט־ גאנץ א איז ער אײגענטום.
 אי• מען זאל און אומגליס; שטענדיגער

 אפשא־ די װעט שטאאט, דעם בערלאזען
 העל• ניט פריװאט־אײגענטום פון םונג
# םעז״

 לויט אויב םראנע, די זיד שטעלט עס
 דער םוז אנארכיזם םון־דעם לעהרע דער

 װערען 'אםגעשאםט פדיװאט־אײגענטום
 אי־ װעט ײער טו שטאאט, מיט׳ן צוזאמען

 אײגענ־ קהל׳שען גאנצען דעם בערנעמעז
 דעם אויןי האבען סאציאליסטען די V טום

 װערט שטאאט דער תירױן. םארטיגען א
̂א̂ט איבער הבית מןל דער  םאר א

 די װי פראדוהציאן, די גוט אזוי זאמט
 הערשענדער דער אנשטאט דיסטריבוציאן.

 פרא־ דער אין צײט אונזער םון אונארדנונג
 א אהן םראדוצירט אײנער װאו דוהציאז,

 םען װיפיא און װאס װיםענדיג ניט פילאן,
םאלשטענ־ אײנגעפיחרט װערט באדארו*,

 רעגולירט װערט אלעס ארדנוגג. ^גע
 אין ניט געחט זאך קײן האר, אויפ׳ן

ױ לעבען, טענשען די און גיװעץ,  גאט ו
r םראנקרײר. איז

 דאך איז אנאדבחם דעם לויט ׳אבער
 אײ געיזמט װער טו ניטא^ שטאאט הײן
 געזעלשאפטליכען גאנצען דעם אט בער

 רעגולײ אלעס דאס װעט װער >' רײכטום
• ? ארדנונג אן זײן זאל עס אז אזױ, #רען

: אנארכיזם דער ענטםערט דעם אויןי
 ארבײטער־פאר־ די טרײד־ױגיאנס, די

 װעט ױניאן טרײד יעדער אײניגונגען.
 װעלכע״ אין אינדוסטריע, די איבערנעמען

 את באשעפטיגט, זײנען ארגײטער זײנע
 אוך קאנטראלירען גוט אזוי נאך קאן װער

 די װי אינדוסטריע, געװיסע א מענעדזשען
 אין זײנען װעלכע זעלבסט, ארבײטעג

 װעט װאנען פון אי, V באשעפטיגט איהר
ײ װיסעה באזונדער אינדוסטריע יעדע  װ
 באםרידינען צו אום םראדוצירען, צו םיל
 געזעל־ דער׳גאנצער םון כאדערםני^עז די

ײ :דעם אויןי תירוץ דער .איז V שאםט  ז
 געמײנ״ חאבען װעלען ױגיאנס, טרײד די

 איינ־ װעט עס ?אנגרעסען; שאםטליכע
 און סטאטיסטיס גענויע א װערען געפיהרט

 רעגולירט געזעלשאפט גאנצע די װעט אזוי
 אױ־ םון ניט שטאאט, א פון ניט זוערעז

 ארבײטער־ אאע םון נאר ארונטער, בען
 םון טרײד״ױניאנס, די פון אסאציאציעס,

ארויןי. אונטען
 םאר־ צו איצט אויטען ניט דא בין איו
 גע־ פלאן אנארכיסטישען םגם טײדיגעז

 אוי- בין איך ס?ציאליסטישען. דעם געז
 הלאר װערטער עטליכע די געװעז׳מיט סען
 אז, ארבײטער, אונזערע םאר מאכען צו

 װאס אנארכיסט, אז אבעי ׳װער װער,
 זײן מוז ׳איז אנארכיזם װאס םארשטעהט,

 דעם םון אנהענגער שטארקסטער דער
 אנארכיסטי־ דעם פון יוניאניזם. טרײד

 טרײד״ױני־ דער איז שטאגדםונהט שען
 װ-עלכעז םון קערנדעא סאמע דער אניזם

 צוסונםטיגע די ♦ארויסװאססעז מוז עס
געזעלשאםט. אגארכיסטישע

 נאך זיד װעט איהר זוען זאך. א נאד
 אײנ- איהר װעט אריעטראכטען, אביסעלע

 גאנץ א זיין מוז אנארכיזם דער ־אז זעהן,
 טרײד־ דעם םיט מדזותן נאהענטער
 די אזוי ניט איז דאס און ;ױניאגיזם
 מײסטע די געגענװארט. די װי צוקונםט,

 אױו* נעװיכט םיל לייגעז סאציאליסטען
 םארלאמענטארישעז זאגענאנטען דעם

 נלויבען אבער אנארכיםטען די קאםף.
 קאנען זאל לואמח דא^גער. דער אז ניט,

 דעם םון באםרײאונג דער צו םיהרעז אמאל
ײ ארבײטער.  צו גענײגט גיבער זײנען ז

 פןןריצאמענטארישער דער אז דענהעז,
 א גראד גרויסען א צו ביז איז סאמוי

 ענדע״ װאס־שנעלערער דער צו שטערונג
 און אררנונג, איצטיגער דער םון רוגג

 אנאר־ די לייגען האםגונגעז אלע זײערע
 עסאנאמישען דירעיזטעז דעם אויןי כיםטעז

 געגען ארבײטער־קלאט דעם פון קאטף
 די דאך מוזען האפיטאליסטישען. דעם

 זײן אלײן דעם צוליב שויז אנאדכיסטען
 קײנער װײל טרײד־יוניאניסטעז, שטארקע

 םיה־ ניט הען און ניט םיהרט זיי אויסער
האמו». ערןאנאמישעז דירעקטען דעם רעז

 םאר״ לעזער דער װעט אלעס דעם םון
 דענקענ־ א ס9> הראםאטהין, אז שטעהן,

 חאט *אנארכיסט, װיסענשאםטאיכער דער,
ײז געהאנט ניט אנדערש גאר  הונ־ א װי ז

• טרײד־ױניאניסט. דעלט־פראצענטיגער
 צו איז ער אז ניט, געװיס מיינט דאס

 מיט אי*נםארשטאנען נעװעז צײטען אלע
 האבען טרײד־ױניאניסטען די װאם אלױ,

 זײן םוז צײטעז םארשידענע אין געטאז.
 געהאט ער האט לעבענס-האמו* גרױסען

סײ חסרונות םארשידענע אויסצוזעצען

 םאלשטענדי• א זײן װעט אמאלגאטײטעד
4 הינזיכטען. איךאלע גער

באזאר. ױגיטי צום װארט א
 לעזער אונזערע פאר נױםיג ניט איז עס

 הויז ױניטי די װאס זײ, דערצײלען צו
 בעס״ אונזערע םון אײנע דאך איז זי איז.
 ד«אט 26 קאקאל װאס אינסםיטוציעס, טע

 דער*װא־ ״הויז ױניטי די אויםגעבוים.
 םון םיטגלידער די םאר פלאץ קײשאז
 רע־ נאציאנאלע א איצט האט 25 לאקאל

 פאר־ צשר מס האט זי װעלכע פוטאציע,
 עםעס ניט איז הויז ױניטי די דעט.

 װיכ־ די •םון אײנע V* נ#י בײ־זאך, א
ױניאן. דער םון מעםיגקײמעז טינע

 גרויסע א אבער איז הױז ױניטי די
 בא־ דערוױיל, װעלכע; אונטעדנעהמוננ,

 עס׳זאלען כדי אוז נימ, נאר זח־ \אד»לט
 אום־ די םארלזסטמן, די ײערען נעדעקט

 אונ־ די!ער םון םארלוסטעז פארסײדליכע
 םאראנ־ 25 לאחאל האט טערנעםונג,
 פרא״ וועםעס ױניםײבאזאר, א שטאלטעט

 דעם דעהען צו אויןי געהן ײעלעז םיטעז
ױניםײחױז. דער םזז דעםיצים

 אלץ איז עס אז זיה םארשםעהט עס
 זיך זאל עולם דער אז נעוואדען, נעםאז

 איז וואס אאעס, אטזזירען. סארטיג נרו
און, קוסצ}• זאל דיר אי^או ױיכט^

 איז עולם דער אז אםת, איז עס אויב
 םארגע־ אמת׳ען ביסעל א נאך הוגגעריג

טי דער דארף ניגען,  א זײן באזאר ױני
. _ ערפאלג. גרויסער
 לעםאכט אויםםערקזאם נאך דא זאל
טי די כאטש אז װעהעז,  איז הויז ױני

 םאר 25 יצאקאל םון געװארען אויםגעבויט
 קומען דאך #25 לאקאל םון םיטגלידער די

 מיט־■ םילע גאר װעקײשאן זײמר אויח אהיז
 לא־ אנדערע אונזערע אלע םון ,גלידער
 אז ער׳ווארטען, צו דארום איז עס קאלס.

ײז װעלען באזאר דעם אויף  םארטרא־ ז
 גאנצע אונזער לאקאלס, אונזערע אלע טען

 *ערםאלנ דער אז אזוי, אינטערנעשאנאל,
ײז זאיל באזאר דעם פון  אז גרויס, אזוי ז
 םאר־ דעם גוט־מאכען ער זאל נאר ניט

 דעם אויך נאר יאהר, לעצטעז םון לוסם
יאהר. סוטענדען חגם םון םארלוסט
 אםוזײ באמת נאר זיך װיל עס װער

 אטת׳ע הויםעז צו חשק האט עס װער רען,
 און םארשטעהט־ עס װער און םציאות,

טײ דער םון װיכטיגהײט די אפ שעצט  ױני
 בא־ ארבײמער גאנצער אונזער םאר הויז

 דעם. אויןי זײן זיכער װעט דער חיעגונג,
טי  אפנעהאלםצן <ועט װאם באזאר, ױני
 טען21 דעם האסינא, סםאר אין װערען

 אײנצעלהײטען םאר םעברואר. םען22 און
אדווערטײזםעג^ dot תתט

 און םיחרונגען טרײד־ױניאדסטישע די אין
ױ ׳אוםן דעם אין סײ ײ ו  געםיחרט חאכען ז

 עצם אין אכער ?אמוי, עקאנאםישען דעם
ב טיט געװען ער איז ײ  א לעכען און י

טרײד־ױניאגיסט.
 נים אז װערען, געזאגט אבער מוז עס

 געדענסט אזוי חאבען אנארכיסטען אלע
 אגארכיסטען אידישע די *ון/געםיחלט.

 דריײ יאחר א מיט למשל, אמעריקא, אין
 צעװען ניט אוםן בשום זץנעז צורי^ סיג

 פאר טרײד־װניאניסטען. פארקאכטע
ײ םיט טרײד־ױניאניזם דער איז מאנכע  זי

 םארלאנגען און השנות גראשענדיגע נע
 רע־ סאציאלער דער צו שטערונג א געװען

 אז נעװען, איז געדאנס זייער און װאלוציע,
צוגרעכען. ױניאנס אזעלכע דארף מעז

 יענער םון אנארכיסטען די אמת,
 גע־ אנטײל כוחות אלע מיט חאבען אץיט
 די ארבייטער״באױעגוגג. דער אין נוםען

ײ סטרײסס, אגגעםיחרט חאבעז  חאבען, ז
 געקעטפט .*נארכיסטעז, שיהאגא׳ער די יױ

 אכט־שטונ־ אן םיז אײנםיחרונג דער םאר
 חאט דעם םאר און ארבײטס־טאר דינעז
ײ אילינאאי שטאאט דער  באשטראםט ז

 װע״ געזאגט מוז עס אבער םױט. סיט׳ן
 צײט יענער םון אנארכיסטען די אז רען,

 די חעלםען צו באצװעקט ניט האבעז
 טאר־טעגלײ זײערע אין טרייד־ױניאנס

jfb ,ײ נאר ?עםםע  כאנוצט זיך האבען ז
 זײער. םאר לעמםע טאג־טעגליכע די מיט

רעװאלוציע. סאציאילער דער םאר צװעס,
גע־ אויך איד מײגונג דעדזעלבער םון

 װען צײלעז, דיזע םוז שרײבער דער װעז
 אמע־ םארלאזען 1889 יאהר איז האט ער

, לאנדאז, םאר ריתא  איבער־ אום ענגלא̂נ
 לאנדאנער םון רעדאשציע די צונעמעז

 איז ער הייסט, דאס םרײנד״. ״ארבײטער
 אבער־םון טרייד־ױניאניסט, א געװען

 דארוי מען טארט. םארעװען גאנץ דעם
 אלע אין ארבײטער די םיט שטעהן געװיס
ײ מוז מען אבער ?עמםע, זײערע  אימער ז

 װאס קאםוי, גרויסען דעם אויף אנוױיזעז
ײ שטעהט  דער איז דער אז און, פאר, ז

װיכטיג. איז װאס אײנציגער,
ױ ציילע^ דיזע םון שרײבער דער ״ ו

 אנארכי*ט, אן געײעז איז אנדערע, םילע
 אץ אנארכיםט, אמת׳ער קײז ניט אבער

 ניט נאך זיך האט װאס אנאו״פיסט,
 האנזעקװענצען אלע אין ארײגגעטראכט

,אידעאל. זײן םון
 םאר און אנארכיסט אמת׳עז אן םאר .

 סיר האט טרײד־ױניאניסט ריכטיגען א
 וועל־ ?ראםאטקין, פעטער געמאכט ערשט

 אין װאך לעצט? געשטארבען איז כער
 דארםען זיך, דוכט מיר װי און רוסלאנד.

 םילע װי םעהר, טרײד־ױניאניסטען די ,
 גרויםען דעם באוױינען באמת אנדערע,

 םרײנד גרעסערען הײן װײל םארלוסט,
 טרײדױניאנם די האבען קראםאטסין,

 ניט װעלען און געהאט ניט סײנטאל
האבען.
 אונזצרע אויםמערהזאם מאכען םיר

ױי אויף לעזער  װעל־ ביכער, זײנע םון צו
ײ םאר זײן דארםען כע  בא־ גאנץ א םון ז

אינטערעס. זוגדערען
 רעקא־ טיר װעלכעז ביה ערשטע דאס

 א םון ״מעמוארען זײנע איז מענדירען
 אינטע־ איז בוך דאם רעװאלוציאנער״,

 רא־ שםאנענדסטער דער װי רעסאנטער,
 אויך עד איז צייט חןרזעילבער איז מאץ,
ײ־ שעהנסטע די און באלערעטר. זעהר  ז
 דעם געװידםעט זײנען בוך דעם םון טען

 שטרעבונ־ די און אינטערעס/ון די לעבען,
 ער װעמען מיט ארבײטער,״ די םון געז
 צוזאמענגעקומען מאל ערשטעז צום איז
שװײץ. דער אין

 גע־ האט װאס הראםאטהין, פריגץ
 אדעל, רוםישען העכסטען םון שטאמט

 אלס באטראכט, הארצען זײן אין ןזאט
 גע־ דער פין אריסטאפראט אםת׳ען רעם

 אויז* ףאט ער ארבײטער. דעם זעלשאםט,
 ארונטער, אויבעז םון געהוקט גיט איהם
 גע־ איז ער נלײכען. זײן אויױ װי נאר,

 לערנען צו בלױז ניט איהם צו קומעז
 ז ו פ לערנען צו אויך נאר איהם,
 עס דערצעהאט אלײן ער װי און, איהם.

 אר־ די םון ער האט ״מעמוארעז״ זײנע איז
 זײן נאד, מעהר געלערענט.. םיל בײטער
 װעלכעז געדאנס, אנארכיסטישען גאנצעז

הרען שפעפערע די. איך האט ער  בא־ ̂י
 ײיטען, םון רייכםום אזא םיט גרינדעט

םון צר האט  שװײצארישע די געלערענ̂נ
זײגער־מאכער.

 זיין דארוי װעלכער יבוף צװײטער א
 אר- םאר אינטערעם העכסטען דעם םון

 םעקטא־ ״פעלדער, בוך זײז איז בײטער,
 בוך דאס ארבייטס־שעפער׳/ און רים

 ארבײטער אונזערע םוז פילע םאר װעט
 פילע גאר אין ענםפלעהונג אםת׳ע אן זײז

 פונקט וױכטיגסמער דער אבער הינזיכטען,
 יגטTםרי ער װאס דער, איז בוך דעם אח

 זײן םון םײער גאנצען רעם םים דארט
 וױסענ- צװישען םאראײניגוגנ ךי נשםה
 אײ דער םון איז ער ארבײם. אוץ שאםם

 אר־ טענש^ײעלכער דער אז מנרצײגוננ,
 םענש, דער װי קאפ, מים׳ן כלויז בײט

ױז ארביײם 1וחנ<מ קען חעג^ די מים בי

ײז ניט  זײן^ טאן ניט \vp און גלילליר ז
 דורך ערשט אינטעליגענט. אטת ארבײט

 דעד װעט כײרע די פון םאראײגיגונג דעה
 פון שטוםע חעכסטע די דעמרײכען מע;ש
ענטװיקלונג. זײן♦

 קראפאטמין האט הינזיכט דער 1אי
 ער בײשפיל. גלענצעגדען א געגעבען אליין

 װיסענשאפטסםאן, בלויז געװעז גיט איז
 הענט, די טיט ארבײטער אן אויך נאר
 אורזא• ־די םון אײגע געװען איז דאס און
 מיטגע• טיף אזוי האט ער װארום ׳כען

/ ארבײטער. די מיט פיחלט
ײ אײנמאל ^ײן באזוך א נ  הױז אין

 אײנבינדענדיג געםונען איחם איך האב
 װאס געםרענט, איחם חאב איך כיכער.

 װעםען םאר און ביכער םאר זײגען דאס
ײ ^ינדט ער ער  ער האט וואו און אײן, ו
גע<ערענט.9אוי עס זיך

 הריגט ער *ז ערקלערט, מיר האט ער
 װעלט, גאנצער דער פון צוגעשיהט ביכער
 װײסט־ אין װאנדערען די םון מאנכע

 שיחזאל בעסערען סײן װײל כאספעט,
ײ פארדינען ט; ז  די אבעד, אנדערע ני

 זײן .אין האבעז װיל ער װעלכע גוטע,
 בלײבען לאזעך ניט ׳ער קען ביבליאטעק,

ײ ער ביגדט דערםאר און נאהעטע,  אײן. ז
 סײ• בײ ער האט בוכבינדערײ נעלערענט

 אױכד עס אלײז זיד האט ער ניט. נעם
 מענש דער אז דענהט, ער וױיל געלערענט,

 מיט צייט צו צײט פון ניט ארבײט װאס
 און מענש, גאנצער ?יין ניט איז העגט, די
ײז ער םארלירט דעם חוץ א  םארבינדונג ז

 ־ גע• דער םון טײל וױכטיגסטען דעם טיט
 בוכי צו ארבײטער. די מיט זעלשאםט,
 ער װען ׳דאן זיד ער נעמט בינדערײ

ט זיד םיהלט  שרײ• צו ניט אױפגעילענט ני
 דער װען ׳אמאל און יעזע;, צו ניט בען,
 פנוכבינדערײ די װעח. איהם טוט ?אם
 אפרוח, לעסטער דער איהם םאר דאן איז

 ער װי נאכדעם, . *ויבערבײט נויטיגער א
ױ אלס שטונדען, עטליכע אם ארבײט  בי
 שרײבט האנד־ארבײטער, אלט בינדער,

 באזונדערעז גאנץ *א ײגאר םיט דאן זיך
חשה.

 אר• די װעילען ביכער בײדע די םון
 דער אינטים ווי לערנען, ערשט בײסער
 אריסטאקראט געבאיענער דער און דעגהער
 םאר• געװען איז קרא^אטקין םעטער
 בעסטע די םיט םארבוניען און קניפט

אי«ערעסען. ארבײטער
 צוליב שויז ער האט נאטיו־^יו, ׳ןאו

 געיןאנט ניט אנדערש גאר אלײן דעם
טרײד־ױניאנסט. אםת׳ער אן װי זײן,

 גע״ אונזער גענוי גאנץ געדענפ איך
 װעגען געהאט האבען טיר װאס שםרעך

טרײד־־ױניאניזם.
 טרײדי דער דאס ארגוםענט, םײז אויוי

 ארבײטער• אן אוי\י האדעװעט ױניאניזם
 גרעס• די זײן קען װעלכע אריםטאסראטיע,

 םולער דער םאר האמוי איז שטערוננ טע
 ׳נעענט״ ער האט באםרײאוגנ, ארבײטער

. :םערט
 אײנ״י מיט פאסירעז העז דאם אמת,

 טרײד־ױניאן• דער םין מענשען צעלנע
 אבער פיחרער, אײנצעלנע מיט כאװעגונג,

 עס קען חלא$, אלס ארבײטער די םיט
ײ בײ וױיל םאסירעז, ניט חיינמאל  איז ז

 רעװאלו־ציא• ענטװיקעלטער שטארק א דא
 םאר״ ניט הען װעלכער .געםיהל, נערער
 לאגמ זײער װ*דס דעם, דורך װערעז טויבט

• בעסעל. אביסעא װערען װעט
 ער• וױיטער ער האט דעם, חױו א

 םראגע. גרויםע א נאד עם איז הלערט,
 לאגע דער םון םארבעסערונג די אויב

 צוםרידען, ארבײטער װידהלידדי מאכט
 זיף דײ שטעלען םעלע מײסטע די איז
ײ װאם דעם, בײ אם ניט  נאי הרינען, ז
ײ  אזױ מעהר. און מעחר אלץ םאדערען ז
נאטור. מענשליכע די שויז איז

 ער״ װײטער ער האט טעות, א איז עס
 ר«עז אדער האט םארצװײםלונג אז קלערט,

 איז עס רעו^לוציזג א צו פיהרעז אמאי
p טוט װאס םארצװייםלונג, די ניט v נאר 
 שעדד בעסערם, אייױ מ1האפנ גרױסע די

 טרײבט .זואס לעבעז, דעם איז נערעס
 וױייי אלץ באװעגונג רעװאלוציאגעחנ די

. טער.
 א מיט ער האט געדאנה דאזינען דעם

 ארויסמןבראכט קלארסײט כאזונדערער
 םראנ• נרויסע ״די װערק גרויסעז זײן איז

 אויך איז ‘ײעאכע רעװאלוציע/ צויזישע
 איהר ןvp מען און אידיש אין איבערזעצט

 x״ דער םון םארלאג דעם דורך הויםעז
 בוכ״ אידישע מײסטע די אין און ״ש. א.

האנדלונגען.
 רעװ^ דער אז אנװענדונג, םײן אויוי

 פארנעסעז*םיט ניט זיך קען לוציאנער
ױ פאליאטיװעז, אזעלכע  סעהר, סענט א ו

ײן אויםנעבען םחען דאן װעט עה װײל  ז
 סאציאלער דער פאר נאנצע.טעטיגקײט

געענט^גרט: ער האט רעװאלוציע,
 װאס ? רעװאלוציע םאציאלע —
 שי• באריהאדען, דערבײ^' איהר םיעט

 דעסאסר־ בלויז דאר איז דאס ? סעױײען
 רעװאלמױר סאציאלע אםת׳ע די ציע.

 מרײד־ײגי די אין געשאםעז װערט
W םאר קאטזי דער אם pd  dot 

די rm דאס ואגם׳ע^ איחר
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ארב״פער, *דעו* י ייח ♦P’Ptfgjipn *יוויע
דין דאחי אנארכיסס אן באםת איז האס

 ¥י איבערנעגעבען יענען און <ײב םיט ^
םר״ד״ױגיאן. p? אין ארנ״פ דעד

טאן, גאיט אכער ער זאר װאס —
 סאציארער ױ׳נר םאר אגיטירען גיט אױב

1 רעװאױ^יע
טאן. דט וור טאר גראדע דאס נײן, — *0׳

 םאכען דך ער ױעט אגיטאציע p? םיט
 דער טר״ד־יוניאן. דער אין אונמעגרץ־

p ניט איז טרייד״װניאן p אאוח״ םאר פי*אץ
 נערעמאוע- ניט װערט דארט םראזען, נע
 ױ נ$וי רעװאיוציע, סאציארער דער נען

̂ש װערט  או• דעד און געיטאםען. םראקט
וױ< עי• אױנ אנארכיסט, דער נ״טער,

 דין אין שו׳טט ארבייט, װיכטיגע רי טא;
ארנייס, גױטינע גאנצע די טוט און ױניאן

 תרײ װעט עד װען און, עס. טוען ארע וױ
 דיגע םון צוטרייען םורסטען דעם גען

 א בײ ראן װעט און טיט־ארפייטילר,
 אױסדרוח גענען געיעגעגחײט פאסעגדע

ען געװיסען א צו געדאגח, אגארכיסט̂י
וױרחוגג.־ א האבען װארט זיין װעט דאן

 אדטא• איס ױגי*ן, א אין חומען אבער
״גארי׳פ• גרעסטע די איז דאס סאט^ר,

 דעגיזעגדען ענטוױהעיטען, אז אין קייט,
 אזא אײנפאיען ניט גאר קען ארבײטער

• אבסו׳ו־ד.
 װעגען רײדען צו םיי גאף דא איז עס

 זײן װאס פאן, גרױסען םונ׳ם יעבען דעם
 די צו געוױדמעט געװען איז ̂עבעז נאנצער

 איגטערעסען. כעסטע זײערע און ארבײטער
 אגמריײ געיזאנט מען װאיט גאנצע ביכער

 ׳אעחנעם גרױטען וײן איז איוזם װעגעז בען
ױי איר אבער <אבען.  דורד אז חאפען, ו

 געזאגט דא האב איך װאס ביכאדע, דאס
 אױםגעהערט ער האט סראפאטקין, ױעגען

 װע׳י זײ םרעמדער. א ױי םאר זײן צו
 אין דאס באנרײםען, יזעגען איצט יעז

 װעי״ט ארבײטער די האט ?ראפאטהין׳ען
 איבעתע־ איהר בעסטעז, איהר סאריארען
 עהרען ויעילען זײ און םרײנד, *בענססען

 װאס דעם, דורך אנדענקען גרױסען וײן
אריעקוקען םעחר אניסעיע װעיען «ײ

רק, דיגע אין #  כיז עס האבען זײ וױ ו̂ו
y געטאן. איצט

 געװעז איצט ביז אי? קראיאטקין אויב
טױט, פראקטײע און אונבאהאנט ױי םאר

 םאר װערען טךם זײז דורד Deny ער דארוי
 אילע מים יאסירט ד̂א וױ יעבעדיג, וײ
D־yon ,ײ גײסטזנרyיכy ^הויב Deny 

m צו ̂yװיר און בעזypזײ דורך זyרy -אי 
 ז״ערע םון אײדעילק״ט די דורך און דעען

ײ ווען נאכדעם נשםות p ויעעז איײן ז r 
yv{ די צװיט^ ניםא סעהר iV iv

קאמפאנים שרעקשאן די און גאװערנאר דער
זעלמן •h סון

ען רנ ע ל ש־ לי ץ ^נג ל א קו ם ד־ ענ ר
y^j רyגד•סחול yי ̂אסe^נ̂ג וחו״ זy״קי

 רyיfi דא fyj?״ oy .Djoyyya איצט רען
yDH>p|צוג ׳y׳ די צו םאסטny^e םון 

y זײ גרײדם. איע r ' i| דער אוג^ר 
 •״y: האבען y^jrn אא^ םון טויפזיכם

ny y און יאננע א חאט rD iK J jm rm D• 
 נױ סון סקולס yנטליכyDy די אין םארונג

vv צוױמען אנחנד׳»װאג און יארה i 
 דזמײקאבס, <ואיס כיר. :וײנען רyלעהר
 עילי םיסס יזאילהון, װ. ארטור מרס.

lyo^ny) j ןyיאסp די קרוטה. j r w 
 דאג^ישטאג און םיטװאק סאגטאנ,
אװענט.

n y ױ ־,myo רםyדױyג דצונג 1  א ו
 מאכטyג װערט נגוגגyאנעטר אן מםונד^

 צו־ א ענםיײסימז צו זyלאסp דיזע »יז
 נערעד־ דעם ננח קעגעז םרידעגשס^ענדעז

מנגלימ. ג^יבעגמם און סען

גאוחורגאר/ נײ^רװעחלטןןר אוגזער
)py^o jynuM ער׳טמ אטט אץ איו 

 *עם א אנצר טאגאטי̂ע צוױי קנאסע
 גרוי־סען א ̂רyז געמאכט דך iy חאט
 טרעקיצאן רyד ראגק א ארץ איז דאס און

 זץי םוטיג אזױ חאט ער װאס ׳•ראבי.עם
^jy s ir y c. צו lytyp*

 אזױ איז פירער גאװעתאר װאס פאר
 'דעױ אין פאראעטערעסירט ״צטארק

o <1 טרע?*»אן y ?^ Bקײן נאר יז n r n 
 נאװעײ, דער אײגעגטליך״ איז רy 4ניט
 גע• קאט#אגיס. טחגח״עאן די פון ̂אר

 דאס איחס פאר אפיילו האט טטיטט
 גרא־ און jyo»D נרויסע yj^f אין פאי:ק

 סאיאײסעט. גרױסער א •viyi טיט yד
 ny איז אוען1<*ו א^סגעוחוחרט רyאנ

 *ryu ׳ל,אמוא;יס טר^פאן רי פון דוקא
̂• די אויף ג^וירקט ןyד.אכ בע  סאריינ

ײ o:ye׳  װע־ גאסיגירען. איהם ןyזאר ו
:v\ גאך מען חאט נאכייגאיצ^ז זײן yj״ 

 אזױ רyד םאר |yD«^D טיט װאוסט
.חאנוועד רyנyרוםyג

ט װאס *אן,  זyאנדידאטp די נאטיג̂י
 האט סטריט װאי •רײמעױס. די פאר

 ey נאמיגאצי^ דין מיט סיעקױירם
yo; רוען #צײט א jynyi איז 'iiy •אינ 

 •ipyio צוייכ געװאיט האנמן ןyסyרyט
 םון ■רײז דעם זyקnרדyיארונטyיאצי

 טרמק^ן די םון װערט״אאיירען די
 יאזםyארױסג חאנען די און קאטיאגיס

 נים Dyii מיתר גײטהען אז ^אגג, א
 אוים׳ן רנארyגאװ איס lynyii גאטיגירט

 אכט רyד אז און טיקעט רעאוגיליקאגעם
p •,yrD:yo•ארycוחוט יארק גױ םאר ר 

 איז דאס וחווען. גטy^yגfiא רyװיד
v» ^יט ןyװyג רyאכ iy א װי «̂©iye 

 ר^יד רער .yקוראציyס■ צוריכ קיאנג
 ,pie׳ fyD״ii איע װי #געווען אין טאט

 •ya גאםיגירט y' איז רyמיל גײטחען אז
 ״y; *רװעחלט אױך איז ער און װאחןן
 סאיארײ נרויסער א ןעחר סיט װאר^
טעט.

 ?אמיאגיס אןeק׳yטר די פארװאס
̂יבpyאױסג האב^ >yז jyPD'O פי<ער 

 p'P אױך איז רגארyנאװ רyזיי םאר
i א איז רyמי< םר. ^ים. חילדע i t 'V
 זואו ערנעץ שטערטעל ?לײנער א

 געװא״ איז רy אײחגר און ססײט אפ
lyn האט גאווערנאר yאפ גאנץ רyן y i• 

 סעז.yרyאינט אזL״pyטר די םאר אדבײט
oy ,אז מײסט iy אײגענמר אן איז 

מעג״פ.
oy ד איזyריכyר p̂ p ניט װאונדער 

 נאך ניײך האט גאװערנאר דער װאס
pH p איז ער וױ דעס n n ,מאכט njya 
ו טען י  חגר םאר אנעתיע אזא מיט ז

 אײ• גרויס אין און םyראביi םרעחיטאז
 חאט ער װאס זŷ'סyפארנ רy האם יעגי׳ע

oy <1 ״אזױ iv i*y>  pytrנאד זײן ין 
 איז עס אז ,jnm דער״אײגטװערוגנ

 אויםצױ צײםען חײנטעע נױטמ זעהר
vw n] דyר ם®yאון סטי!ש iiy:p’ iw״' 

w חנ־ תגר צו ^ים םון צוטרויעז דעם 
 האט אפשר און ט.yאױטאריט נירונגס

yאיז אםיןור םארגלסעז! נישם גאר ר 
y די אט iy i וױ סעחר ניט געווען אױך 
 ®ראגראם. fM^Pno דין םון טײא א

ov איט אז שויז דאד איזyכײ סגחג ר 
 ypyj| "1 אײדעד אז ^נסyirא^יטיi די

^ ממוציג א אפטאן טי ע זא־ ארב״ט ׳

נעפאחױ׳ ״אידישפ ױ און םשמםסערפאן
(®עליעםאז).

לעא. ק. דר. םץ

p. טrעסטy1א איז רטאן 
̂ײ •נטיסעםיט. און הוסאריסט רyeענג<

oy םאױש^הן צו טװעד אםי<ו איז 
 ״yp טנטיסעסיטיזם אזן הומאר אזזי װי

 צו״ יעבען האנ^ אין האנט געהן נעז
 #זאגעז צו אזױ ypen p'H אין זאמען

pnycyp p אין 'K הארץ. מזגנמריכען פון 
 וועקעג״ גוטםוטינ, ייכטיג, איז וזוסאר

 אגטיסעטי* {?לעבטער;‘אוז פרײד דיג
 עאפיענדיג גזרליע, פינסםער, איז מיזם

*שחורה. טרה און פאדדרוס
 .P גילבערט עס. איז אזױ רyאב

o׳jHDny^Dye בא־ אבנארסאלע אז איז 
r y v iw, ̂גי׳ש, א  רחםנא פאלזעה

צין.  האם איז וױמ א ריב האם רy י
y םײנט i'H.; ייב דאס *ליין, דאס און 
^ן האבען  אימוז, האכען פײנם און װי

 אלע םון ■אדאדאקס נרעסםער דער איז
^t וואס פאר*דאיזסעז, nyooyro האט 

 בא• הוםאר-קאריעחן לאנגער זײן אין
ױי ױי ^אםעז•  קען ייד#א ̂ט3 דיי, ׳ז

 הא- פיעט און וױצען תאבען ייב בעז
און נ*עכמ ד• אידעז, בען

לטןו דער פון װיצליעע *רעינעילסםע  ̂װ
 איע אז #פאפס גאװיתנמד ט איז *ס

you וײנען וױצען *jrr* v טלע און 
םי מנ מז ^י  tm יי׳*זג1« דממז ײי
ױ p םטצסטארטאן ו i ליגחאנוו ו

 טעג״ גיט ^בכאליט איז װיצען, yגוט םון
̂,yםeםאר׳ צו ליך  םײנם הען ער אזוי װי ד

 האם װעינט די וחגנמןן ראסע, א זyהאב
 װאס וױצען yגוט אלע םארדאנ?^ צו
םארמאגם. ױ

 ס׳איז סאן/׳ iyo jyp װאס אבער
 רםא̂זyסטyט^ ק. דטyגילנ אזױ.* םארט

 אױפ״ לאנג ניט Deny אט האם װאלמד
 הוםא״ זײנע םיט יארת גױ עסורםטיגע

 הוםאריסט א איז פאדלעזונג^, רי&טי׳מ
pH .ניט איז הומאר זײן יא;טיסמםיס 

pnp, אכyפון גדויס דאר ל:בי ר p ’T 
ot'b 'cyo'D iH א וױ חומאר זיין איו 

עיפאגצן. א; ןvm :,פי
yp H זײן ודעבעז r rn; אין וײ\ םען 

 יא״ אדמר חוםטר איז דאס אויכ ספח,
 טשעס־ ם5הא T^jytny• איך יאצסםווא.

HoiyD׳:p| אפ״ ליגגוױסםישען א םאר 
 טטח *חן נאר נאדיר, םשח איא ראבאם

n עסטעםיעעז נאדיר׳ם n. וחד אבמר 
 אגםיסעםיטיום טיפעסםערםאן׳ס נמן

o ניםא ?,א ir  p ’ p .י א ער צװייטעל t 
 װען סױי״ פויעז סיט׳ן אגםיסעםים אן

 אײ וחמען רײדען צו אוים הוםט איהם
 חד נאגמז p?t m ער מאמאסם חנן,
u p- יואל װי אתסם ביטער ווערט און 

.אמױקעי טן אנםיז׳ס
ר מ מוו ױ האט ם׳מסנמרמאן םשיקו

?jy צוס אױנען די פארגיאצ^ פרום די 
̂סעל לןן אגחױגמן און ח רו וחנגען ו
y r in עגידם״ 

זא״ דיטיגע איץ זײנען ראס אבערא□
 אינ* 1א וױ מ*חר ניט חאנען װאפ נ^,

y o p y r i דער ענין. חױ*ט צום ׳עײכות 
מן פיר װאס ענין, ױ  באהאנתען, דא ו
 דעד און §ר*בתם טחףזט^ איו

ארע״• (נאך גאװערגאר אוגזער וױ
 *אװעמאר, רyאונז דאך רy איז ןנץ *

 חא״ מאגגאט^ טר^שאן n װען אפימ
טיזען. ד וױר )iya^py;oMH איהם כען

 דײ אימענטיויך כאישטעחט. װאס אין
אן ^ פראביעם* טר
 גיט גאר ״שױן איז y^»; חגר אוץי

 םy•ראגי די ן,yרyנטפy צו גריגג טזױ
 םאר־ א נאר ŷכ8cאײג p'P ניט איז

 םון •ר^גיעם א איז עס ײאנטערטע,
 #איניטי• םים אױסג^יי^ט חדךפיגאגץ

 מיט סראבתם, א מאװיצי^ שער
p זיך יטyראנג קטאדט די װץזנער i r 

yD^oy y : ry r און יאהר yp; צו P,  ״
. ?ודען. ניט טארק
■רא־ רyד פון זײט עתאנאפ^ןןג די
די װאס אין נאיטטעהט כרעם

 אײגי איצט ױעען ?אפפאגיס םרעקיעאז
ײ נעשעםט םyנyגאיד א פון צרות.  זי

 גאר ;yn^ny: נאהדקאםיאגיס די נען
ט. רyגוט אזא גיט נעש̂ע

 אײן .yD'^Dy דא |yj^t אורזאכ^
yDHniH ישאז די י?רות. דער איז?  ט̂ו

 צו <עצוו»וגגען געריען זייגען קאמיאגיס
 אג־ םון%דיערע וױידז׳שעס די ןyרyכyה

 די ױינען רעם רyאױס און נעשטעלטע
iPPHnyDiP ׳שטאר? באגוצען זײ װאס 

ya׳pn iy;'De .אור־ צװײטע א ■רײז 
 יטא<יזאצי;גBאpר־yאיב — איז זאכע
 יאחרען םעטע די אין אז םײגט, דאס

 א«גע• הויך זעהר ?אםפאניט די האנ^
 ארויסגע- און םארםעגען זײער ׳צאצם
 רופט דאס אקציעס. רעם אויף לאזט

 םאר־ ־־־ םינאג״דילשון םyד אויןי אן םען
ססאק. םyד זyרyװאס

 tynya אי? גץשעםט דער ?םן כל נו,
 ■אסא״ א פיהרען זמן כל גאידענער, א

p האט דשיר k ענר 'נע?*סט סאבװײ 
 די אוױי און D:yo א pe מעהר װאס

 צוױי םון מעזזר עםוואס ןyטראמוױי
yo^  באצאלט םטytryג רyד זיך האט :

 מאנייולןתיעס ^װינדלערימע אלע טראץ
 אכער, איצם סארווטסערומען. און
yn| אסםען םאםעריאתן ארן ארבײם? 
u מעהר, סך א n  p i r  iyp ניט גע׳פעפט 

 די װאס סים״װאסערר ים םyד םראגען
 יף1א חאכען ׳פװינדלער םעאנצימימ

 נע־ איז סווי רyד ארױ&געגאסעז. איהם
 האבעז חאםיאגים םר;»שאן די אז #וחנן
 נע&^ען זײ און באנ?ראט הרטyלpרy זיך
 ואס1 חגסיװערס פח הענם די pn זיך

םע־ דעם פח געחארען בא׳אטיםם
ריכם.yג דעראיען
 ױיילמן ?אמיאניס טחגהשאן די וואס

 א פעיר. ?אר רyנםיגyס אכט אן איז
jy ואלט1 פעיר קאר רערyכyה n n y tt 'iK 
1 a y iײ פח חןרט  ױאיםען זײ סטא?, רyז

 ן1א -קר^ט װײטעדען זyריגp גע?עגט
J״t אױסצאהלעז im n  jny

 זyרyכyה א אנבאיאנגם ױאס רyאב
pyn ,ry tn n p די ח. ד. מטאדט, די 

 זא־ צו אוץ־ אדםיניסטראציע, שטאדט
n א גען y i.

y<צטyדהי״ בוך א פארעם^טליכס נס 
ja 1ני t fw rw mנײע <די ״ »),D 'p rn 

 iy;yii גרײט ן1א לאנג רעדם רy 1װא
געםאהר׳׳. ״אידיטער דער

 |iu תרכגעלעזע! בוך דאס האב איך
 אײך וחןל איך |1א טאװעל, ביז םאװזגל

 איו מך yגאנצ דאס :סװ־ א יסזאג^1א
 םישט*ש א ס׳איז כלב. לאכילת ותרם

 אוםגעטטיער־ *פאריזםען, נארײפע םון
 אנ־ איטגעבאקעגע און זyדאקסr■או םע

 האכען ױאס ״געדאנקען״, םיסעםיטישע
V'n: i» ir אײנ־ דאס בערד. •אחממומ 

 pK האב איך מאס װארט גלײכע ציגמ
jy: מך דעם jity יעגען מארם דאס איז\ 

 דאס כאםש .איז .״־inHEy3 אידימע די#
 המן וױ אלט י1אז אױך שױן איז װארט

 איז פארד, הענרי אײגיקעל זײן םים
 אזדער- אלט ¥Dy מאכם ױאס ̂בער,

אםת. ס׳איז אני — נײ
t און h װיציגען דעם גראםוליד 

prDסםp.אין מאל עחשטע דאס רםאז 
 אדויסצד־ געלוננ^ איחם איז לעבען ױח

p ניט איז וואס ׳װארט א זאנמז ’ p ^װי 
אםת. רpרײנ רpד נאר

op א״ א כאםת ^יסםידםTיp r 
yiHDP3.לייקזד נדר זאלזנן װאכ צו ־״ 

IP3 ? דpד פאר נז»טחר ט איז איד רpר 
c והללט״ p i ’אסת po; אפילו זאנמ םעז 
4POHO opjpj^* אוים׳ן

’IPtr וײ אין חיעג^ גאר גים און f 
w און פארד םון " t  ,!*tripotfpro אײ 
ז י ן tm* זעס ניטיחי^^ י ײני  א^ ו
ײ סיז װ*יס n האט דא  און pr:rt «ו ז
זיגען. *ו

ר ̂■ױן P מ i  *vo inp/ אנחזנ^ רג

im גרױסער א איז טאדטr די r•
P סאבװײס ppg ^cprP3 ם1צ i jpj^i״ 

 געלח שםאדם^ע אױף נ^וארען בױט
ײ און pקחל' זײגען ו rאיעעגטום^ ר

p פאחעי^ע דורך h  ippjip אגער pj* 
iאp jprppiD די oןןני<p;i*i» o״ 

ipd ד בײpם די טסאדט רpגמכpצו ײט 
p״ באםרײב^ jp i^h p t p h ,סאכוױיס 

 דדײ jid מרך אן oi^py; iyann װאס
 n דאלאה מיליאן הונדערט סיר כיז
rאיז טאדט ;i t  jp^ i w  j^;jiKii¥y 

ip3hd איגטערכארא דער פיט ׳עותפות 
 רע• נמק/ין דער םיט און זײם אײן סון

ד  טוױד npn פון קאמפאגי טרעגדט יי
 גע־י אבער איז ותפותr דער זײט. ר9ט
rלאynt în  ̂ J^p; אױף o y i ,אז תנאי 
 ןpגyנyר ניט טארען קאםיאדס די

w o א  תאו־-םעיו/ סענםיג^ מינוי װי
 חױוט־נונקטען די פון אײנער איז דאס
 ^׳?אסנאניס יב1א ן1א ?אגטראקט פח

 קאג• רyד איז אינער, איהם טרעטען
 די אז סײנט, דאס געבראכען. טרא?ם

 סריגט שמארט די עגד, 1צ איז תפות1̂
̂יס און צוריק סאבװײס ןויןרע פחותן. א
:^iy טרע די גיט װיקען דאסrpאן 

 ברענגען סטכוױיס די ?אפפאגיס.
o ארײן n גרyסטyאײגקונםט ן »yp 

*t o p -ihd v v iv vסאב־ די מיטלען ־ 
 איצטיגע די רyאונט אפימ זײגען וױיס

 טרעק־ די ג^עםט. גוט א כדע^גדעז1א
 jyipn ניט גאר װיל^ אגיס8?אט ^אז

£i םyד ןyכyבר װעגען / iir^ זײ װאס 
jy 1צ איז מילען iy^y גונתס דעם pH 

uv ודעגען קאנטראקט i ס^םיגען םינף 
T P i. זײ iy^ n ג זיךyװyנדעט jy;yn 
̂פ  )אדםיגיסטרצי^ ישטאדט חגר צו ד
 דוא̂ב ^כ^אגם. זיך האט vw רyאב
y ניס1קאפפי אןrתpטר די i־׳iy  ער״ 3

גא״^אד. זײער ותחלט
. רנאר?y1גאו רyד טאן קען ױאס

jsv iy א־סך, טאן ;yp ־ער ii נאך איז 
<tt< פדײגדליכע א דא 1דערצ 0 'rn y 
י‘ םטור,
 רעכט דאס 1אםי< האט שטאומ ויי

 ־pa א pH ו^בסט־םארװלאטוגג י^1א
 מיט רגארy1גאו דער רyאב סאס, רpױס1

 איחר איב<ר חאט לעד^יסלײנדמור כער
 ימטאאם, םון פאליציײמאכט pרyכpח רי

 די טrצױני אפט גאנץ םאכט װאס
 זעלבסטפאר־ די נג.1אלט11?עלבסט־םאר

 חעמד דער םיט טאדטr םיז װאילטעג
 איז שטאאם ן1ם טאכט •אליצײ רער

'j ' i r םאל אײן גיט pyjאנ״ אין וםעז? 
די םעהדסטעגס האט זיגטyג pn פליסט

i v i ;גא״ חןר הײסט דאס שטאאט 
ר א ^  הא־ לעדזשיסלײטמור, מגר םים װ

 זיד jpe^oiV3'nM רעכט קײן נים כעז
^ yr^nyrn אזעילכע אין ^גענחײ  אגג
 חען שטאדט די װאס ?אנםראקט, א װי

 ער אבער קאםאאניע, א מיט תאבען
mu קאנטראלירען, 1צ כםyר דא$ האט v i 

IPTP נד *ז אויף• איז«yיס־1א אופן ר 
y אוױי פאןם זײן איבען r^ iH o r אנ״ 

tyo'niyay^yi מיט ojn ,אז אױסרייד 
 רyד םרן ױאױלזײן דעם נרגע איז דאס
. רוגג.ypילpבאם

באנוצלנ״ גאווערנאר, אונזער #אלזא
 jpoipy: איז סאכט, חנר מימ זיך דמ
oy אז 01באשל צום iy וחד נעטאז מוז 

בא־ דער ־פון אינםעחןסען די אין זp̂ר

ט rצ ̂ח 'd ןײן רטyט1 ip d ip ד אוןpר 
d >pii׳d אפגpopלאץ ?ײער אויף ן1א ר■ 

pטאכלTאײז *ז ם iP3nrj''H .גאם Tim 
p^ דיוע t p p p םדח IP ipon¥ pc 

opproyj איב עד ראטyרגyלאזpז 
 װאס תמת איד״שע p>h צר ביררמה

 תײג״ ם1צ ביז איהם, נאך jycipyj זײנען
jy^  װעלט די וועם חטא דיזעז טאנ. :

p ניט ?יינסאל 't >mo, ניס cm3H׳IP 
^ך. זײטג ניט ן1א  לטpו1 די .אז אייני

 צי האלץ &ון צי ,oype^yj האלט האט
^ 1צ םיר jyt>ip וױ גאיד״ פרן שט  צױ
 די צי #דאגה באכע׳ס רyנז1א 1ױ\

I אדער קלװ איז לטP1ו r n w
p; איז דעדנאך ro  |yDipy, אײ חגר 

 ״iyfcH>pr ע^טער דער לינקאלן, דימעד
 :pvp; ! rnryo א נעהערס * באםרײעד.

 ט׳האם ,o'pypfe די פאר צײט yם1ג אזא
p̂ג זיך pג און נ^אכט ן1א בטyלאזט 

 ־P3 זיך ירא^, o'dvw פון וואױילגעהן
 ״P1 &ון זyסםונגpD און דםyםr בױם

*osv אי־ א םם1ק — ם1בל אח שוױיס 
 *ביד נאנצע די האליצ םאכט און רעל
dpj!  אפ״ האב̂ז םשזז׳ץ פון pn ״

 װאו נאכזוכ^ כדשה׳ס איע נםpרyלpג
 ניןו און איד א נאר אי? py יױב איד, א

 ונג6םאחז»?לא פײנם pp האם כאס, <זײ\
r  j w 'it ip o w  \mדpיונ־ ייאדע ר 

TIT פיהרpזײן וױל ד g^pr g ,pro g־ 
n אליק, זאגם ט מעדבאפריתר!  tpp 

v iPTjpo pŝ האממ ליב וועלם pTg דײ 
w נים זײ g • ,mggpj gדpװ רpגיר 

 rjpo* דאר סאר ״נױסמנס״ g סטענס
' חייסא
רערזזי׳ האט 4תאגי נאך דאס איז

• י « י » י

4
/

»1« * 4
. ־■^ל4

#| «ז די מז
p ר«• נרי tw גמם, i t טי  איזי

o«n HPTNUp u חטוידיחון «ו n רי 
n רי סי« ח»פ ׳*טןורמ bsbp  iB rp r iB* 

<i װ«גען גיס nuvo v 'B  s in *קפו 
b( די 691( ר#ס םעיר. b m p  iW P in i* 

i גי« »<ײן חןןנון ניש i  ,|M  b m m>« 
D ר«ס ina« in * w im i סםף
no ר•9« מ*ט «ר •«ו<י«ײ*ס»נם. זײן 

mo |p»p>rp(־y u m  p » r r, ו ן נ  ן
?«v סנוינט »ײן תן»נ«ן — «*n » i« i 

ײ טען  די MWPNH1M ׳•טפדט ד׳נר נ
nw מיט pnn זי 0911 דעח BP ojn,וקט 
 |1H םפנװײס אײנ*נע איתרע אױף

ס<יר רער jpijm הױ#טזענ<<  ?»̂ר
סרטנע•

a 1«1 סזד הטגמוגג »ז» nתמטר 
 ירויס• נ*סוזט גטםימיכערמײזן ה«ט

w » רזפען n i'i- ן י  ?טר־סמיר דער י
 ניט פטראי;טעחוםױט ז״נען ס,־*נע
מיו  קטר׳ יפסיען דארםזז װפס די נ
 ספחדען o*n טזזנלנע אסילו :טר סעיר,
 דעוטרם״ רי אויטןוםןובייס. טין אליין
 *נדע־ טון טעטטערס די פטןורס, פענם

n סטר־ זיינען •לע««ר שארװיימגגס 
 עיר,6?יר* ניריגען « ייין *ינטעועסױט

 שטח• *ו ט״ערער ?פסטען ז*< ov ומן
 די סדױן. שיײירען נסו זײ קענען רען,
 אויד זײנ׳נז אינטערעסעז עסטײט ריעי

 nvc־iBP בילינעז »ין שארי׳נטןרעסירט
 זיך טvװ טייערער, זןוסטע) װעט ov וועז
מייטערע די 1»י וואױנען *ו יױנען ;ים

11

שטסדט. שון נענענד־ען
 «¥חוינען6 ווןוט שטטדט די הכײ,

9■ רעױביישטנער די יחוטעסםירעז,
 די אין נעחןוסט חןונען װ*ש ייטי׳שענס,

 ׳שטסרט די געיױנען »ו ײטחיזן חודענדע
 חורשדפסעז. זיר חאנעז פאמוארטומ,

ד חפנמן זײ פיז גמננע י ייי  ט¥ס•9י
 ׳שיסעל סעטע די איז זיי םאי טירט,

ױ ארםידסםריסו־ע, שט^דט וער סון  ו
ov ,טרייגד• די װי וזיכט״נער, ׳ ׳טייכט 

 קןומיטנים. טרעהעטו די סון .׳ןואפט•
 גט• דער tv ,tviivi איז חגזויטאט חנר

מר.vo«3 n> 11 נעװןיתז איז ומרגאד  יי
 tjnjn iv3«inv«9 חאט פר מ^ינסטענס

iv *כיספי rM i.
 וועט מזולטט• רvגדלינv תןר װאס

 װי• ניט איווט נאטיריױ jvo ivp יײז,
m אלץ סעי■  owvn רעויכרי־ די טוז 

 די IVP9״ זיי ■אריטי׳ש^ס. קאנפר
ס9׳!וט די אויסיײיפפתז םאנט  סיט י
 1« 1נטראקטע9י! אין סאנװייס איחח(

w די w v'v גפן9יי זײ איז הטמפאניס 
 וועלעז זיי אז מפניױ *יײד- ײייעז חנם ,

ח9 ראס «׳ ^ ניז ײ  •שםאדטי־ די אינ
 חןר אץ ח^נסט, דיזען יײיחיעז ש״

 נןר9«ונ<יק1ת iv>nvmv 9 *ו פנונג9ה
טדסיניםםראייפ.

o>9tinv’ טדעק- «'די9 דכער׳ איז 
v־«־*i9׳* i די ייין וועט roo«in״ie 

װאחרפן. דםישע9מט קומענדע די אין

ר ע ט װ ען הא שונ ? גע
 א ׳װיישםסאכ¥רין סטדײקענדע א

 jvovv< ם9ה ,25 קא<He >9 מיטנליד
 I’M יאק¥ט־נוק א ivi9,־<kd םיטײאר
 ן9ױני איחר ivjv>vi איז ov ויעלכען
 «י וואט ,pvp <אר9י 70 איז ביכעי

̂ם ה«וט  אוחןק׳שי̂ק סאנ יענע̂נ געזא
אייראסא, איז עיטערןז איהרע
v«i״ ov 09״ IV11&V1 ov איז voyj־

 אײכע״ םערי *ו: אס*ונר״«מ נמן
נקס.9ני .up o>9o>yo 2130 לאװיטץ,

חס פױלער דער און אםעױקאנער דעםאקראםישער דער
ו א « פעלקער. jib פסיכאלאגיע דער װעגען געדאגק^ן ו

   I ן- - - - — *

מ פון • ראנסז. ח

ױ »י« קי b 9י ײיי j n *tt iv t  vfv*
w סח,9ot rn 1 נאואפט«ר ייפגאי׳ד

vp?pb  u r r ir iB Oנא?טיסטע נאזיו״נן ״ 
נ סי ^ינ9<9י ”ivoBBr>vi 1 ׳ B י  ת

י גיױנמן o 1י n םיר׳טפו״ט <וייט איז 
voo *װי׳טלן סאי ;iv ״ivpjv“, י• םאי«* 

 גיי׳טסיער «וס B9 טא«׳ח. vo«ni די IV׳•
 איז פרא;*ויו דער »« )״ו<ט1 די תא(ט

ז אױסמיאס׳וז,  פויל׳נר, א איו מס תד י
ijn  in א איי אמויהאג¥ר o riP 9 » n, 

<iin;v ד׳ד »ז »v יינפראי, א איי tvo 
«V״ iv סט9 ״ r n, זאך אזא און אזא אז 

invrva t9P ד״ט׳פיאגר אין נלויז V39״ 
 פאד״ א« יאגדו י1א;ח ?ײ| איז ;יט
vp״  IVTOBi J9P אר1 919' או| v>v« o״

in‘ ניט איז מסשיהא אין גיויז  r v r v 
J19 , r n י1אז n״yo.״

ז אמ״ װיפיל , י ן 9י י י iv י in 
1 נפנריף
b די lot כ< >vii 09״ osv>vi רו״ינ 

 יף1א פנטוױפפלט זיך 09״ לאנר v״v»און
 אױם*ױ ivuvi מ«<ױ ov איז Jim ז״ן•

««iv סאר *jinv א יאנד •o93׳>v«J9, 
 פד״• די מחאט ט9״ פפודיפו װי א»י
‘93 1'9 איינדינטוננ^ v»׳»o<»9• סטע

ז '»»«,V״V3’B די jv״bhvj IVObb׳  ס9י י
 *v״ נ*טור פון איז p>9b אס^יפאני׳פ

 1אי <י;ט V'0B״P9^n אז קראטיש,9מ
 *viBpnvoB vo׳im די jib דאס.נלוט

ivdbo; ״ מסיאנד אין תי אזויjyo9 
o roo 'tp y ־סטע די  סאליטי׳ןןע דוססאט̂י

 יף1 ט9ײ ?אני 09״ איינרינטוננ^.און
״viivj דט o״ n  iv iv i o ׳invm t ף9י 
 ov ט9״ oobb״׳v״ טיראני׳^ר רער םון
vi״ ’viP 09״ אז ,ivo״ o n 9״ סײק« 

 סריײ ovtv הראטט vip«]9>93'd■ די נים
״ «3 קאן iy אז טאן; *ו ov3«>o״  יו׳

oi>n.׳v>p ,|v״ ״V39 |,1פיד׳919פיי ,tv״
 V««H30| —’1״B 0V»V >V1״• <V ״130

. ניט. ם9י
 א»«ו• די, פון סך א 09״ סי״ס״ די
 א״נג׳ד טיף טאר׳פירײט^ װ״ט כמגע״

vo>v*ib ii סײמגמז iv׳vovov״o ; און 
m׳׳ive אויך זיי v>«o די ט9 09 »ו

V3,B״V>BJ9'VW IVJV11 IV1J1J” Vסי־ ״• 
>J939׳iv;vn ,v '<אי/ן9נא  כאראקט^־, נ

ov ט  זיד |V39״ סיי אז ארויס, «יר װייז
o 93 אין מגארט n״vo pbפון ״ on׳*lve 

«9>p, 3 אין ojn9רי?909 «ז אראסט«ר■ 
P>90 OVJ, |93•״ אי OV״V>9 J1B>nVBPN

״ »vp>vo v iv״ tie י9י f«>’ivv״ivo 
o און וחמם. iv io  op ה  *9״ סיר '1 יי

o אין ob״vj mvo א אש׳סר כען n נאנ־ 
jn» in״־yj״pjB, אז ov 9 גיט«V3*״ 

o״ n א װי זאר אזא v>9J9'W3 *סי■
1 9'3M7 93'

tv>,«n«3 v׳B ivovj סיר9לא r r :
bp ’ iv b b נעיש־י״ און כאזוננען איז 

n״inBiiva o טריי־ סון לאע־ ס9י אלס 
 ■רינ״ ״V3«in ״n װאו יאנד 09י תייט,

iv ט9״ v׳oB״P9on םזן *י• iiovi •אי״ר 
ivoovs .וח״ פי״רח די אין אויסדרויו;• 

in ״voםױ• סיי אזדי •אסידט האט ״ 
bo n iv t>״iv iy i iv» i*v די ;*vov>v 

*»ivonjoo n םון P9o n״v«oB, »די א 
y p in  n voon v9 לאנד אין ״ IV39IT•נ

V IVtrWtDMB IV33B6V3, איז 09״ 9י 
v iװירסליכקייט ״ op ivn ז י P9o י n״M־ 

o rboopv  v«o. 1אי n״ om P9o n־«

v״t אכי׳ןריהא ״yp׳ i| נעסאכט biiv3״jv 
n «׳o״tvivi jn v ty j voo«y אום«ו־ די 

v;n« iB די און vjjvj״ שון ״vסיחםח, ״ 
iv*׳t אמרישא איו i ׳ דיvnv״voo ׳#טרא״ 

n9  tvo׳IV1BHV3 tfJ” >V)B 9' די אויוי• 
 א;׳ IVP3V״ iv D1911VI1V39״ ױאס גיגע

m n ״ די וויv׳>J>n אין אפױיפן,3 ״אט 
י v י o r  nviv>P״o ״ די אין |1אv״vo״
i 09״ n9 ״; i״ v » n י¥ן9סאײ v>b זיי״

w ,^9 סרײ״ייט?jv o sn  VJ” t v אויױ 
ו י 09״ jvo .ow393"9זיין אויױ און ז

V איחם 09״ » iB rw i| און ס־י אזוי סאו 
v «יל אזיי i״> «>v393״ •oהױ• «ו ;דס 
jvo, פאר לר93 סי< אזוי און פי< »«ױ 
Be״׳B׳v 3 n 1. נירחטחV3V3 i v »ivpviiv 

o< 09״ n  110 fV3V, 09״ װאס oibiivj 
im זײ n io  ;vpjv i 09 די װי'n v v, איד 

v i” ovi איז סייגומ ivnyi שאיןט־׳ש 
vii* ם voy?93019P93 09״ ״v חפיזר.

 נ9ט jv>v״ ivo’B יאיז 39» א פו| |v״
י ,rvtyj ״n און ,v<»9• י  03״׳vi ס9י ״

פארטײדיגט, ;יט אי״ד ס9״
’ivuiPVii איז װאו nB קרא-9תכי די 

Vv*o איז ײאס in o n v i פין o n ט־ף־ 
9”9HVM״vo>n| פון סרייח״טס־נעפ־הר 
 v:9M די ? יק9ס אמעייסאנער ov״
 ״,VPJV״ V8׳,V>‘B 0P90V93 |V09 •9>,0״
e>׳v ג¥|,9ל93•סי v>«o .^פון ל־טעיאט 
 אױו» יס9תימ osiivj זי♦ 1V39״ נסא«9
ov ,m ״v״ rp 09״ v i״ א אזי |,vo״

m iv n 09״ אז <!•;״, 09״ פאפאי׳ס איו 
״no״v א איז v״ r 9״ r,װעלכער גסאל 

BB P9iv ovu״v rv 3'B״I, םאיח 09״ אזו 
iv ojm ויד ivoip. נים ?״39 את 09״ 

virvi,)׳ די ״«vne9 ט9״ ״»v״lvo>B 
”VtS*'״B ,י 1א' ײי ״V13”? סיל BVi9 

 םיל סיל, ;עהאט )V39״ V3>vn לעליע״,
vo״״V39niiB| ״ םוןVצוטי׳סט מלחמ״ ״ 

vn iv״IV, ט9״ שאליו אדע״י?אנער 09״ 
yi״i9<״i"i ov 19191 'סט״אפען ■ריזאן 
•9>,0”B0 VB״3״V3V״9’ ״  on393 |v״
 09״ ; ׳jm:99i V! 09״ מי״טח די י11

vb9,«״vj9P״ ts ;־p לײכ;־<טינ זיך 09״; 
ic  9: 1ns *11 opipyut; איח־ע vo93*>

3*P VOD״V׳ ״IV0399B איז C’ MJVCVJ 
 מ״; v״v״i פריי tv39״ זײ װאס ״bb״v״

V;0’19 1V111J׳BO1״V39׳ — ׳JIM IVU3V0E 
393 O’ i l ’ JVOVJ״OV, די איז װי B”״V«B־ 

jv> vtr'B״v״ i״ivj >׳ םיviis״v9״« v־ 
v״o<־ sn s iB B  vb91 באסרײט יאמ ״• 
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נאג• ]ic גלײננילםינהיים די HM טח1סא
iv p?9» in די yo’ n n ’ i r שא״םטלטג־

jim jvj נ׳ד די װאס ,1או;ם?־דריקומע 
vj״d ׳vob״iv ״9״jvo ״טנען זיי ;אױס 

 ייי iv ivpipiv ״vojvnvj IV913V1 זיך
o t v o ?״viry׳o אסע־^אלני די מאס 

n;’״onv;oo Jji ״’* 1אי  10;יע9י9״ V״
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4Pî נים נאר opii םיך קעס. p i ^k 
tph וחמ איך rg ,iptp* ĝDg וױ״ חןר 
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באװענמג ארבײמער ױ און פרעםע םענזאציאנעלע די
לאנג. ת. פון

 אטא־ װאך די איז פלעצער צוױי אין
 ענגהי־ סענזאציאנ/דע די געװארען קירט

 װעגען באריכטען םארשע פאר •רעסע שע
 באװע־ ארבײטער דער אין •אםירוגגען

 סע־ געטאן עס האט פראץ אײן אין נוגג.
 דער םון פרעזירענט דער גאשפערס, מױער

 ער <ײבאר. אח םערערײשאן אמעריקאן
 םון ערעפגונג דער בײ געטאן t»y האט
 םון צוזאמענקונםט יעהרליכען טען21 דעם
 סיט איז װאס םעדערײשאן סױױה דער

 יארק. נױ אין געווען צוריה טעג עטייכע
 געטאן עס האט פלא״« צװײטען א אין און

 דער פון לאיער דער סיבורי, דזשאו־זש
 טריײ איצטינען דעם אין אמאינאסײטעד

 אויף זזאט אםאיגאטײטעד די װאס ער,
 װען קאורט, אין געטאן עס האט ער זיך.
 אםידײ־ די אויף געענטםערט האט ער

 אי־ װערען עס וואו באסעס, די םון װיטס
 שלאס־ ױסןי םון ציםאטעז בערגענעבעז

 רעדע-ס שיפליאקא^ש י. א. און בערג׳ס
 האט פרעסע די ילוים סםרײסער, די צו

באריכטעט. זײ װעגען
פרעסע, דער אויף אנקיאגען בײדע

 םי־ דזשארד& סאי און גאםםערס׳עס סאי
 פאק־ אויף געבויט געװען זײנען בודי׳ס

 אנ־ די -זײ האבען געענדיגט און מען.
 האבען זײ װאס דעם, םיט זײערע לןלאגעז

 אבזיכטיויכע אין פרעסע די באשולדיגט
 די םארםיהרען צו כדי פשוט, ליגענס.

 אן האבען זײ דערלאזען ניט און לעזער
 קומט עס װאס דעם פון ידיעה אמת׳ע

װיר^יכקײט. דער אין םאר
 יןיין נים נאטיר^ץ/ איז, אילץ דאס

 אנ־ די װאם נאר, איז נייעס א נײעס.
 אזעי־ אןן געװארען נעמאכט איז קלאנע

 דער ביי — פיעצער װיכטיגע צוױי כע
 בעת זײנען עם װאו םעדערײ׳טאן, סיװיק
 אריסטא־ יארהער נױ *רסך געװען מעיטה

 איײ און קעניגע אינדוסטריעלע הראטעז,
 קאורט, אין און צײטוננען םון גענטיםער

 א םון ארויםגעזאגט ןוארט יעדער װאו
 רעתארדעט װערט פראצעס א בעת <איער

 אויך אבער דורות. לדור באײבט עס און
 װיכטיג אזוי געװען ניט אםשד װאלט דאם
 האט אילעמען נאר םאםענט. דיזעז אין
 געזוננעץ, קלאג־לידער פיל אזוי שוין םען

̂יכע די װאס  אםעריקא אין םײנונג עםענטי
 ילענערײ םאיל׳טע א פון םארגיפםעם װערט

vv ,גאםפערם םאי װאס, דאס, אז פרעסע 
אדז׳פ םאי און  צונע־ האבען סיבורי ד̂ז

 H װי מעהר ניכ* איעענטליך איז לײגט
 האבען אנדערע װאס דאס צו רעפעטיצי^

 כאט^ איז ארויסגעיעריען םריחער שוין
 רעהארדעט םראטעסטען זײערע האבען זײ
 קיין עס װעט פלעצצר, בארײטענדע אין

האבען. ניט אלץ װירקונג
 דיזען אין איגטעדעסירט םיך װאס
 פרא־ װעלכע די אםיילו אז אי?, מאמענט

 באריכטען םאלשע די געגען טעסטירען
 אלײן אפט זיך לאזען פרעסע, רער אין

 און פרעסע זעילבער דער פון םאיםיהרען
 זײע- שםידען און םײנונגען זײערע כויען

 די װאס אײנדרוה נאכ׳ז געדאניןען, רע
ער זעלבער דער אין באריכטען  ליגנער̂י

זײ. אויף םאכען ■רעסע
 גאמ־ האט דעם װעגען רעדע זײן אין

 איגטערעסאנטע עםליכע דערצעחלט פערס
 איז עס אזוי װי איהם, םיט פאםירונגען

 די אזוי װי און פארגעקוסען װירתליך
 באריכטעם. דעם װעגען 9הא פרעםע
 הומאריס״ פיל אזוי זיך א'| ריאכעז מאנכע
 מא־ געהאנט װאאט מען אז שםאח, טישעז

 םעליעטאנען װיציגסטע די דעם םון כען
 װאלט עס װען נו, קאםעדיעס. גאנצע און
 דער םון װיץ װעגען-דעם געהאנדעילט זיך

 מנארט ניט איהם עס װאלט נעשיכטע,
 מען װען געארם ניט װאלט סײנעם אוז

 װען אדער רעדע, א זײנע איבער דרעהט
 דאס װי אנדערמ, עםעס ^יילדערט סען

 די ײירהליכסײם. דער אין פאםירט האט
 פרע־ די װאס אלעס, װאס אבער, איז צרה
 םאר אן לעזער דער נ^ט באריכטעט סע

 עס האט אזוי אז נלויבט, און גום־געלט
פאסירט. ווירהליך

 פאר נאטפערס׳ען נעמען טאהע <אםיר
ל, א  זאגט ער ײאס אלעס װײל נײיןןי

 אויםגע־ גלײך צײטוגגען די םון <וערט
 ווארײ אלערלײ אױף צױטםירט אח מו§ם

 צי זעהן, אויך טאסע דאן און אצײעס.
 ער וואס ניט, גלױבט א<ײז נאםפעיס

 אן עס נעטם און צײמזגגעז אין נעפיגט
 יעפעס גענעז אדער םאר באוױיז, א איס
 א•־ פאראיגםערעסירט, איז ער ײאס אין

גוגנ זײז םאכעגדיג  באישםיכד א ורענען ט̂י
אננעיעגענהײם. סע

דערצעהים: גאםפערם
 אין אפיס פײן ן%א איך זיץ .אפאי
 אז צײמרגג, א אין לזןז און װא^יגגטאן

 געטאכם האב אוץ ^יקאגא אין בין איך
 אויסראםען געה איר אז סטײטפעגמ, א

י&איען.
הז די י

 זעהן, צו אפיס םײן םון שעגםםער דורכ׳ן
או v םען בריינגם זיך... געםין איך וו d 

 ישטעהס עס װאו צײמונג. אנדער אן ארייז
ס, אױף איג• איז בין איך אז וױי

דאר־ שוין בין איך אז !ים;

 פאר׳ן זיר איד םאפ ראדי£איען. איצע
ארויס קוק ;כױינע הענט די פאר מא■,

 אדרע־ דארטען האב ;טענ עטליכע טען
 סען װאו םאינער^ םון טיטינג א סירט
 וױיל רערםאר, אויסגעפײםט, םיר האט
ײ אז געזאגט, האב איך  ניט טארען ז

 פאר׳ן װידער זיך איך טאפ םטרייקען...
 אין װידער w הענט, די םאר און קאפ

 טראכם: און אפיס מײן פון םענסטער
 װי אפילו, דאך טען זאגט אט אפיטר!...

 א םאר װאס און גערעדט דיאב איך אזוי
 רערען!...- בעת׳ן געטאכט האב איך העוױת

 אנ־ אז אין םעקרעטאר םײן אפ אין רווי
 םעדעריײ אמעריקאן דער םון ציםער דער
 :איהם פרעג און נעבײדע לייבאר אף ̂טאז

/.. זײנען ״וואו ר?׳  עד דעריפרעקט מי
 ער לויםט ;הראנק בין איך כױינט, זיך,

 צו^ראקענע פאר א םיט םיד צו אדיין
םא־ האט װאס V איז נזאס :אויגען

ײז סירט^  צײטוננען: די איהם איך װ
 ענטפערט — העילל!״ אה,״ זעה.״ *נא,

 ?יינען םיר אז באשיליסעז, םיר או] ער
 און יציהאגא, אין ניט ;װאשיננטאן אין
אינדיאנאפאליס״... אין גיט

 ער אח גאמםערם ער דערצעהלט אזוי
 םי־ א םאר מאכען צײטונגעז װאס לאכט

מיט. ילאכען אלע און שעגינע
 םארי װאס םאר, אײר שטעלט ״אבער

 בײ געװען געװיס איז עס אויפרעגונג אן
 געלעזען, האט מען װען ראדייזאלען, די
 דאדיהאלעז די• אויםראטען געה איך אז
 װי פאר, אײך שםעילט און ;שיקאגא םון

 די געריבען זיך האבען אםאגענטען םײנע
אין מאינערס װאס שםחה, םאר הענט

 םי״ א בײ מיך חאבען יס5אינדיא;איא
 שױן דאך ם׳האט ׳אױסגע&^ט. טינ;

 ארבײ• די אז דעם, ןון געדרוגגען געװיס
 װערט אזוי און םיר. נעגען זײגען טער

 אונז. ארום מחילוקת און הריג געשאפען
 םאנ״ הראנקע א צוליב איוץ ? םארװאס

 רעדאק״ אדער רעפארטער, א םון טאזיע
• י טאר!״...
 די ג^שילדערט גאמפערס האט אזוי
 אין רעםארטס םאל״עע די פון װירקונג

 אזוי ;יט נאך איז דאס אבער צײםונגען.
 איבער פשוט דרעהט םען װי ש^עכט,

 דער אין געזאגט האט אײנער וואס דאס
 נייעס, איבער גיט מען װי ארער ;אמת׳ן

 מען נאר פאסירט, וױדיןיליך האט עס װי
 דער פון פאליסי דער לויט צו, עס םארבט

צייטונג.
 א האט ביישפיל, צום ״טײטם״, די

 סטדיט װאי איהרע בארוהיגען צו פאיליסי
 םיל אזוי האבען קאסטאםער לעזער.־איהרע

 ה^דארגגעז שלעכטע געװיסען זי׳יער אויןי
ײ םאאק(ש־מאסעז,אז די גענען  זיך שרעקען ז
 צו םאלקס־מאסען די יןומען ט^מער אפם,
 דעײ רעװאלטירען. און באזינונג זײער
ײ בארוהיגט פאר  יאזט און ״טײםס״ די ז

ײ  טוט ואס נערװעז. חלילה װערען ניט ז
? י ^ײן נאר זי האילט ז  תרצעהילען, אין
 צױ אלעס םיט אםעריקא אין איז מען װי

 אז עס, הײסט נאטירליך, און םרידען.
 אםע״ דער םון •םיהרער די םאר דארוי מען

 מורא הײן באװעגונג ארבײטער ריהאנער
ערגעץ דא איז טאםעד און ;האבען ניט

װ&מו םײנע אדןז נמחם
»דיער. < «ן

 קוםען װעט מױט גײזער דער װען
 טיהר, םײן שטיל באריהרען און
 פליגלען שװאחנע קאלטע םיט און

—פארזיגלעל םיר אויגען םײנע

 :זײן דאן װארט’ לעצטעם םײן װעט
 פײן. דעם םארלינדערען ״חעלםט

ווענען, םײנע אויף םארשירט און
אקעגען• זון דער געהט פארווערטם

0

 ■ חושרנאכט, א אוים זיך ״שפרײט
 םאכט, שװארצע א לאנד אין הערשט
 — קאן אין דײנם לעכען דאם שטעהט

!אן פרײהײט פון ליכט דאם צינדט
0

 ברעג, א אהן לײכטען עם ״זאל
 װעג, אײער ליכטיג םאכען

פארװעהט, זאםד םיט וועג דער איז
!געהט װײטער — אפ זיך שטעלט ניט

%

 גרױם, און שארף דערנער אייהר ״טרעפט
ײ רײסט  !אױס װאךצלען די םיט ז

 װעגען, כדינע אױף געהט ברידעה
אקעגעז!״ זון דער געהט ברידער,

ײ הארץ, םײן שטיל ז
 ; װעח דעם אײן האלט י

 • מױב איז װעלט די
געשרײ. דײן צו

 ׳וועה דײן איץ האלט
 ;װארט קײן רעד נים
 םול איז װעלט די

̂. םיט ברודער־־םארד

 רוארט דײן האט עם
 ;ווערט קײן אציגמ
 שפיז, די רעדש איצט
שווערד. די רעדמ איצט

ץ/ א װאו ג א דערי שױן איחם סען וועט ״
איז גאסוערס װי ?אגג »?ױ ;שטיקען

געראטצ״ לצגר דאס איז קאנסערוואטיװ,
װעט...

 #סאן״ ;איװניגג אן דא אבער איו
 קאסטא• סםריט װאל אויך האט װצילכע

 דער פון •אליסי די און מערפארלעזער.
 לע• איהרע שרעקען צו גראד w ״סאן״

 זי זעהט מאן ױניאן יעדען אין זער.
 א אין און ״בארשעוױק״; א דערםאר
 עפעס נאר זי זעהט ױניאן א פון םיהרער

 גאטפערס׳עס פון אפילו און ;עדגערעס
 םרײגד־ נאר ארויסקוםען זי הערט טױל

 ליבליכקײט און סאציאליסטען צו ליכקײט
 עלעמענכמן. דעװאלוציאנערע צו

 :אזוי אלזא עם טרעםט
רע־ א האילט זאגען, ילאםיר גאמפערס,

 פאר־ ארויס מען זאגט רעדע א אין דע.
 זעצע די בויט מען און געדאנגןען שידענע

״םיטשורט״ אופנים. םאדשידענע אויף
 װאס יןאנסערװאטיװע, דאס ״טײםסי׳ די

 די און ארויסגעזאגט האט נאמפערס
 שריײ בײדע ראדיקאלע. דאס — ״סאן״

 בײדע און רעדע זעלבער דער זועגען בען
אטת. גאגצען דעם ניט זאגען

 געיןריװדעטער א גאמפערס איז אלזא
 קײן האבענדיג ניט און פרעסע דער םון

 פרע• ארבײטער פארשפרײטע םיק גרויסע
 םאלקודםאסען די םאר ער ערשײנט ׳סע
 ״ער זאגט דאס, און פאזען פארשידע איז

 זיך האנדעלט עס און איהם. םארדריסט
 פער״ זײן װעגען אלײן, איהם װעגען ניט
 פאסירונ• מיט אויך דאס איז אזוי זאן.
 םיט באװעגונג, ארבײטען״ אין#דער נען

 באװענוגג. ארבײטער דער םון באשליסע
 לעזער דער פארםיהרט. איז לעזער דער
 באגעהען צײטונגען די נוארנארם. איז

 און פארברעכען. ערגסטען דעם דערםיט
 גלויבען צו גיט ארבײטער די רוםט ער ,י

שרײבט. פרעסע די װאס
 און ? ניט ויבט7ג אלײן ער און נו,

 ״ קיינוג- זײנע אויס ניט שפױדט אלײן ער
ײ• װי םאסירונגעז, און זאכען איבער גען  ז

 סענזאציא״ דער אין םאמעשטעלט װערען
צ םרעסע נעלער

 בײ אנגעקליבען זיר האט האס וױםיל
 באלשע־ די אויןי גאםםערס׳ן זעלבעז דעם

 װײל דערםאר, נאר זאגען, לאםיר װייןעס,
 דער אין באשרײבונגען די גלויבט ער

ײ געגעז םרעסע  קומט מאל װיםיל i ז
 י העל־ און זאכען םארדאםעז צו אויס איהם

 געשםאה, זײן לאזט ער און זאכען םעז
ײז  בא־ געפיהל זײן געדאגקעךגאנג, ז

 קאפיטא־ זעלבער דעי םון װערען הערשט
 י און V פרעסע ליגנערישער און ליסטישער

 סײנער !העלפען ניט דאך זיך קאז ער
 ד;<ך זיך קאז מעז !העלםען ניט זיך קאן
 םאסירונג יעדער םיט צונויםטרעםעז ניט

 אט איב-ערצוגעבען כדי פנים, אל פנים
!פארגעקומען איז דאס װי אזוי, פונקט

 אדויס־ מאל אײן אוו־חא, אגב איז, עס .
 ראריקאלען דעם ־אין ;עװארעז :עבראכט

איג־ םאלגענדער ״םריםען״ ,וואכענבלאט
:נעדאנק טערעסאנטער ■

 דער פון געסיהרט װערט וועלט די
 ריכ־ איבער גיט גיט פרעסע די ;םרעסע

 און םאר קומט װעלט דער אויף װאם טיג
 אײ־ איהרע םון מײנונגען נאכהער •שאפט

 װעל־ לויט באריכטען, ריכטיגע ניט גענע
זיך. םיהרט װעלט די •כע

 ניט סאםיסטיע; קײן ניט איז עס
פאראדא<וס. קנין ניט פלפול; קײז

 ״אל־ םון פראגע <\ײ\ ניט איז דא נאר
 דא ״נעגעפאליטיס׳׳, םון געםײנהײטען׳/

 באװע־ ארבײטער די װאס :וראגע, א איז
 אר־ די און םיסרעפרעזענטירט װערט נונג

 םון םארגיפטעט װערען אלײז ׳בײטער
ײ זײער פון דער'םיסרעפרעזענסאציאן  אי

% לעבען. םאר׳ז קאמף גענעם
 אר־ די אז פיאן, א געײעז ניט װאלם

 אטעריקא־ גרויסע די ב^װעגונג, בײטער
 ריזי• גרויסע די באװעגונג, ארבײטער נער
 טראכטען צו אנפאנגען זאלען ױניאנס ״גע
פרעסע^ אײגענער אן פת

ײ ארבײטער אמעריקאנער װיםיל  װי
 אין פאר קומט עס װאס װירקליך םען

 כמעט ארבײטער אלע קעםפע? זײזעיע
 םאר־ װער/ס •און פארנארט, דאר זײנען

ײ וױיל דערפאר, אלץ און םיהרט,  הא- ז
 געםינען צו געלעגענהײט קײן ניט בעז
 דער וועגען און זיך װעגעז אםת דעם װאו

!געזעלשאםט ארוםיגער גאנצער
 —אויפיןלערונג מוחל אניםאציע, םוחל
 זאל פאקטען אםת׳ע די םאקםען, פאקטען,

 י לע־ נאנצער זײן עינוען. ארבײטער דער
 • איו געזעץ םאר׳ן אז גלויבעז, כערליכער

ט-זײן גלײך ער  די אז און באלעבאס מי
 םריינד אזא סונקט איהם איז רעגירונג

 פון זיר נעםט זײנעם באלעבאס דעם װי
 פאק- די נענוי ניט װײסט ער װײל דעם,
 פאסירונ׳ םןוג־טעגליכע אםת׳ע די טעז,
נען.

אוי^ ו\אך די אנהלאנען צװײ די אויב
 נע- געבראכם האבען וועלען פרעסע דער

 געדאנק דעם םארװירתליכען צו הענטער
 אמעריסא־ םארשפרײטע גוט א האבען פון
ײ ויעילעז פרעסע, ארבײטער נער  האבען#ז

 םאםער אוי׳פגעטאן. עפצס װירקליך
ײן עס װעט ניט, אבער  א װי םעהר ניט ז

 הלאג־ איצטיגע ביז אלע צו וױדערהאלונג
 ליגנע־ און פאלשקײטען די ־אויןי לידער
 סענזאציאנצלע זײ אין באריכטש רישע

• »צײטונגען.
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דוכאװםקי ?. דר. פון
געזונד ן

געזונד. זײן צו זץ• לױנט עס
 םילע חאבען יאהר •אר לעצטע די אין

 אננעםאנמן . לואמפאניעס איגשורענס
 אויפ׳ן געבען צו אכטננג סעחר און מעהר

 די האלדערס.״ יאמסי זײערע םון געזונד
 לאמפאניעסי איגשורעגס גרױסע פעהרסטע

 צעישען פרײ פארשפרײטעז *ון דרוהען
 אר־ און יאםפלעטען אינשורטע זײערע
 הא• װאס םראגע̂ן אלערלײ װעגען טיסלען

 הראנקהײטען. און געזונד צו שײכות א בען
 פאליסי- א צו נוירם א אױך שיהען זײ

ײ און חראנק איז עד זוען האלדער  ער״ ז
 לאזען צו זיר אינשורטע זײערע מוטיגען

 אין אײנםאל דאקטאר א בײ אזגטערזוכען
 קאם־ אינשורענס גדויסע מאנכע יאהר.

 אונ״ דיזע םאר אלײן באצאהלען םאגיעס
 חאלדערס פאליסי די אבי טערזוכונגען

 -piר$ א םון אונטערזוכען לאזען זיך ז#לען
יאהר. א מאל אײן כאטש טאר

 אינשורענס ,דאסז ױי .װארופ״מועז
 םילאנטרא־ קײנע ניט זײנען לאמפאנילס

 געגרינ״ זײנען זיג ארגאגיזאציעס. •ישע
 פאר בלויז אויםגעהאלטען װערעז און דעט

 ארויסצו־ איז אויםגאבע־ זייער ביזנעס.
 פיל אזוי האלדערס פאליסי די פון ?ריגען

 געבען צוייס און מעגליף נאר װי נעלד
 נאר װי װעניג אזוי בענעםיט טױטעז אין

 האבען בענעםיט קראגהען מיט םעגייך.
 ביזנעם שטרענג א םרן טאן. צו ניט זײ

 אויב ארען ניט זײ דארוי שטאנדםונקט
ײ אלע קרײנסט האלדער פאליסי זײער  זי

 פרע־ זײגע צאחלט ער אבי יאהרען גע
ײ ניבעז װארום טא מױמס.  הונ־ אויס ז
 יאהר יעדעז דאלארם טויזענדע דערטע

 םוז געזונד דאס םארבעסערען צו אױוי
אינשורט? זײ בײ זײנען ײאס די

ײ פשוט׳ער. א איז ענטפער דער  ז
 מעגליד איז עס דאס אויסנעםונעז האבען

 לעבען מענשענ׳ס דעם םארלענגערעז צו
געזונד. זײן אויף אויםםאסען דורך

 רעכענען ?אמפאניעם אינשורענס
 דא־ םון װערט אינ׳ם לעבענס מענשליכע

 םעגליך איז עס אויב סענטען. און לארס
 םא־ א פון לעבעז דאס פארלענגערעז צו

 #צײט יאהר א נאר אויןי האלדער ליסי
 דיזעז םח םארלויף אין סאמםאני די העז

 װאם געלד, דעם טיט באנוצעז זיך יאהר
 םאליסי דיזער ווען אויסצאהלען דארוי מען

 ארײן ברײנגט דאס שטארבט. האלדער
 םען אויב אוז געלד. סומע געװיסע א

 םוז*דיזער מײל א אױסנעבעז דורר סעז
 אוים־ אויןי נעלד סומע אפנעשפארטער

 פראםאגאנדע נעזונדוזײטס און קלערונג
ביזנעס. גוטע א עס איז געלד, פארדינעז

 אינ- די םוז מאםױו דער איז דאס אט
 אזױ אויסגעבען אין סאמםאניעס שורענם

 םארשםרײטען און דרױזעז אויף געלד םיל
 םראגען, געזונדהײטס װעגען ליטעראטור

 פאליסי הראגקע צו נוירסעס שיקעז אויןי
 םאר דאקםױרים באצאהלען און האלדערס

 האל־ פאליסי געזונטע םרײ עקזאמינירעז
דערם.
 האם־ אינשורענס מעטראפאליטאן די
 יאוזר יעדען אויס גיט בײשפיל, צום פאני,

 פא־ איהרע אויםקלערען אויף געלד םיל
 געזונדהײט. הלכות אין האלדערס ליסי

 זשור־ א און פאמםלעטען םילע דרוהט זי
 שיהט זי אינשורטע, איהרע פאר נאלעז
 האל־ פאליסי סראנקע צו נוירסעס םרײע
t' און דערס, iiv\ פאליסי א הריגט יאהר 

 רעכט דאס קאמםאניע דיזער םון האלדער
 אונטערזױ מעדײזאל פרײע א האבען צו

 אינ־ עהסטענשאן לײןי דעם אין כונג
 אינשױ נרויכש אנדערע (םילע סטיםוט..

̂כע דאס טוען קאמפאגיעס רענס  םאר' זעי
 צו־ ראגג ניט האלדערם.) םאליסי זײערע

 דער נעװארעז׳ םארעםענמליכט איז ריק
 און טעטיגהיים. דיזער םון רעזולטאט

:םאלגט װי איז רעזולטאט דער
 ביז 1911 יאהרען די פרן םארלויף אין

 די םארקלענערען געלוננען-צו איז 1919
 האל־ פאליסי די צװישען ראטע טויטען

 דערס
אכטצעהן

 הונדערט םינוי מיט םויזענט 27 יאהר
 פארלענ״ הײםט, דאס לעבענס, רענשען

 עד אײנגעשפארס און לעבעז, זײער גערט
 װאם דאלאר, םיליאן פינוי ארום זר1יא דעז
 אלס אויסצ^חלען נעדא)דםט ה)ןןט כעז

 לעבען װעםענם די צר טויטעךבענעםיט
געװארען. פארלענגערט איז עס

 ? האמפאניע די דאס װײסט אזוי װי
 םיליא- אינשורט האבענדע פשוט. גאנמ

 עלטערס םארשידענע םון • מענשען נעז
 רעכענונג גענויע א קאמפאניע די םיהרט

 אויס״ דארום האט מען אינשורטע. אלע םיז
 יאהר^ע 30 טויזענד םון דאס געפוגען
 געװיסע א יאהר יעדען שטארבעז פיענשען

 אדער י1פינ — אגנעמען לאםיר צאהל,
 יאהריגע.מענשען 40 טויזענד םון זעקס.

 מענשען צעהן בײשפיל, צום *טטארבעז,
 אויסגעאר־ זײנען אזוי אוז יאהרי יעדעז
ט  די ווענען סטאטיםטי^ס נעװארען -״

 ווע־ אינשורםע, די םת עלםער םארשידענע
און באשעפטיגוננעז, סארשידענע די נעז

י װײסער. אזיי

 װייסען ,קאמפאניעס איג׳יורענס די
װעניגער, אדער סעחר #םאראויס דארום
 צו חאבען זײ טױטען־םעלע זױפיל גענוי

 געלד וױפיל און יאהר, יעדען ערװארטען
טוי־ אין אױסצאחלען דארפען װעלען זײ

 p*n א אױב היינט טעד״סלעימס׳/
 יאתר יעדעז שטארבען םראפאגאנדע זײער

אויסרע״ זײער לויט װי מעגשען, װעניגצר
 mv\ אכטונג זיי*נר דאנס א אויב כעגונג,

 און האלדערס •אליסי ?ראנ?ע אױןי בען
 װי האלדערס פאליסי נעזונטע לערגעז

 װעניגער שטארבעז װערען, צו ?ראנק ניט
האםפאגיע, אינשורענס די און מעגשען,

 פרעמױמס אין סומע דיזעלבע קרעענדיג
 טויטעך אין װעניגער אויס צאהלען

 עם און נעשעםט גוטעס א איז ״תל^ימס״
אנצוהאלטען. עס זיר לוינט

םיהתען, קאספאניעס אינשורענס די
 זײערע צװישען ארבײט נוצליכע דיזע אז

,,גוטהערציג אוים ניט האלדערס םאליסי
ט׳ אײנ־ דאס ביזנעס. א אלס נאג ?״

 יאהר א דאלא^ מיליאן ישפארעז,פינןי
 זארגען םאר אורזאכע געניגענדע א איז
האל״ פאליסי רי םון נעזונד פאר׳ז זיך

 ניט אבער אינטערעסירט אונז דערס.
קאמםא־ אינשורענס די םון םאטױו דער

 איז דא אינטערעסירט אונז װאס ניעס.
םאר־ צו םעניליר איז עס דאס #םאקט דער

אכ־ דורך לעבען םענשענ׳ם א לײנגערען
לער־ דורך און געזוגד זיין אויף געבעז טוננ
 םון אויסצוהיטען זיך אזוי װי איהם נעז

?ראנהועיטען.
?עז, םען װאס עטװאס איז לעבען

?ױםען. גיט געלד p'P מיט זיך, דאכט
 רײכסטער דער װאלט ?בר םון שװעל בײם

פארטע־ גאנצעז זײן אװע?נעגעבען מענש
 אבער לעבען. צײט שרצע א נאך פאר גען
 דאך און שפעט. צו געװעהגליד איז דאן

גע׳טענה׳ט, מאל אלע דאקטוירים חאבעז
 רעגעל- א פיהרט װעלכער מענש, א דאס

קראנ?־ םון אפ זיד היט לעבען, םעסיגען
געװעהנהײטען, שעדליכע םון און חײטען

אונטער־ צײט צו צײט םון זיד לאזט אוץ
 צו באצ״טענס אום דאלזטאר א םון זוכעז

 פאנגען וײ װען ?ראנקהײטען ענטדעסעז
לענגער, לעבען \v? אז װאס נאר זיך
פאינאכ־ ער נוען ׳מענש זעלבער דער װי

געזונד. זײן לעםיגט
 ניט עס האבען מענשען מעהרסטע די

ען מעהרםטע די געגלויבט.  זײנען מע̂נ
 דאס םײנונג. דער םיט אויך יעצט נאך
מיס־ מען קען סעדםער מענשליכען דעם

 עס װעז און װיל, אײנער װיםיל ברויכען
 מען לעבט לאנג לעבען צו באשערט איז

 באשעהרט אינ עס װען אועהרענד לאנג,
ױנג. מען שטארבט ױנג שטארבעז צו

 םטאטיסטיקע די איז מענשען דיזע םאר
 אינשורענס לייף מעפראפאליטאן דער םון

 דיזע װיכטיגהײט. גרויס םון ?אםפאגיע
 א אױױ ניט נעשטיצט איז סטאטיסטיקע

 םאר^ונדעדטע א אדער‘צעהנדליג פאר
 אין מענשען. םיליאנען אויף נאר מענשעז,

 שוין ארײן געהעז סטאטיסטיהע דיזער
 עקסידענטס םון שטארבען •װאם די אלע

 האט םען װאס הראנ?הײטען, םון אדער
 װעל- פון און םאראױסזעהז געקענט ניט
 אוירךײ געהעגט ניט זיד האט מעו גע

אנבא־ אין נעמט מען ווען דאד און טען,
 טויזענד צװאנציג און זיבען די טראכט

יע־ טויטעךםעלע ווענינער הונדערט םינח
 םינוי די אםילו ווערען יא^ר דעז

 םאר געלד אפנעסײװטע דאלאר םיליאז
םאדדונקעלט. האמפאגיע דער

 םעהרםטע די אז ניט, םאמעםט און
 אזעלכע אין ניט נאר גלויבען מענשען

 אלע אויספאלגעז װי ״נארישקײטעז״,
מע־ דער אין גצנעבען ־ורערען װאס עצות,

קריגען. זײ װאס ליטעראטור דיצינישער
 גאר דאס לעזעז מענשען מעהרסטע די

 ניט אזא הען יעצט שויז אויב און ניט.
 אזוי אויםטאן פראפאגאנדא םאלשטעגדיגע

P'jkb דיזער םון d kp גע־ שוין װאלט נוטמס װיפיל נוטעס, םיל ! גענןיע אויזי 
װאל־ מענשען אלע װעז ארױסיווכהז סאנט ־ יעחןן נערעטעט םראצעגט, [וזז

 מיט םאראינטערעסירט װיר?ליר זיך טעז
 מענשען אלע װען ליטעראטיר, דיזער

באקע־ צו זי:ך געזוכט װירקליך װאלטעז
קער־ אײגמנעם זײער םיט נעהענטער נעז

 ווען ניימװענדיגהייטעז, זײנע און פער
 װירסליר װאלטען םענשען מעהרסטע די

 צו טאז צו װאס אויסצונעםינען געזוכט
 אום טאז צו ניט װאס אוז געזונה זײז
ו י  דער ? װערעז קראנ? םון אויםצוהיטעז ז

 םיל נעהאנט דאן װאלט לעבעז מענשליכער
 םון םרײ יחנרעז איז ײערעז םארלענגערט

iPD םילע ''np^ p יעצט םאדערען װאס 
קרבנות. צאהל גרויסע א יאהר יעדעז

ײן צו זיך לױנמ עם  י די — געזונד. ז
אויםגעםו• האבעז ?אםפאניעס אינשורענס

שטאנדפונסט" םינאנציעלעז א םון דאס נעז
ײ םאר זיך לוינט  דאם אויםצוהאלטעז ז
 םון לעמנן דאס םארלענגערען און געזונד
וחי האלדערם. םאליםי זײערע װע־ מעז ̂ד

׳ אפגע־ דאס אײנרעדען, נאך איז עם םען
h זעהן i לועם אײנשפארעניש געיי־ די 
? געזונר זײן און לעמנן צו זיך

שמועסען שורמ
 רעדאקמאר דעם צװישען

j: ר די און ע ז a לע

ן גימ איז *וגע׳יית*ע דאס — .p נ. ו  ו
 פיר• גי« קען עס װערמ. ליטעראו״יען קײן

 •nifi >8מי אורחא, אגג װערען, עועגטלינט
 ‘גא mu ■וגקט מיט מעכ׳י * חפט צוריק רען
 •ונלןט עאי?ט4*ו, אוגז •ײעיעמ ײי ׳®ען

 עײ דין איחס חאבען מיר לידער. אזעליע
 ער טרחח. ץיין .אוםזיסט אח עס אז קלערט,

 צײט לענגערע » שאר אונז גע׳איקט ראד חאט
 ײדן געװארען, «יז.סיד עד בי? זאכען, זײנע
ן, דאס ?ען אוייגעחערט. חאט ״  גאו אז ו

̂ל יאחוען אזן יאחרען  קדמען אסאל מיט ז
אויב ׳•רײב-חולאת^ זעלבע די לעבען *ום

 דער װח, אייער ליב אײך איז עס m טו#
 זוא• עס. סאקי;ס*ט ̂עלע, אייער פון ®רידען

 עלטערען אן בײ ארײב״חולית דער רים
 פאטאל. זמחר #כלל * אלס איז, םע;א

k .איחר אז זיף, דאכט אונו — חילער. מ 
 ױ״ די *? ׳ווילט, איחר אומגערעכט. זײנט
אויםניחם. אן אײד מיט ״סאכעז- זאל ניאן

 טענח, אײער טאן, נים ייגיאז ד« מאר דאס ,
 ח*ט און אידעאליסט, אן ?״נט איחר דאס

 גיט איז #ױגיאן דער םאר ארבײא ®יל געמ*ן
ע קײן  אידעאליסט אן טענח. אידעאליסם̂י

 דאך חאט איחר דערםאנט. גארניט עס װאלט
 ער״ ניט געטאן, חאט איחר וואס ׳אלעס פאר

 חי>ט איחר כאצאחלט. קריגען *ו װארטעט
̂ד  און פארגעניגען אײער געחאט דערבײ ד

̂:ט <ופס טו ׳גונג1גא£ריד  דער״ איצט איחר מ
 גע• װאלט איחר װען ג»טירליך, פאר?

 ד«וס, כאצאחלען גיט קעגט איחוי אז טענח׳ם,
ז פןןדערט׳ ױגיאן ד« װאם י  אנ״ אלע װאס י
ױ די געזויס װאלט נאכקוםעז, םוזןױ דערע  י
 אבעו אנבאטראכט. ׳אין דאס געצוטען גיאן

 אין דעד; און דער בין איך :טענח׳ען «ו
̂ג־ א צעפזריבען דארט און דא חאב ,  קארעסי

 באפו״עז סיך איחר םוזט פאלגליך און .דצנץ,
 םעמ־ געװעחנליכען א פון פליכטען ׳די פון

 זעחר טײגוגג, אוגזער לויט איה דאס כער,
. גיטריכטיג. .

י — גודמאן. ם.  פארגע־י איז גע*ינטע י
ענדע  נ*ד אזויז איז אי«ט יא:ו*ר.• קוםע̂ן

 איצט חאט זין א פאר װאס טו יעלוח, אלע
 סיט איחר םײגטי ו\אס יאון •ראטעטט? אײער
 קוי• צו מעמבערס די צו זיך יוועגדען אײער

 פאר־ עס קאנען מ>ר אויב אשור, טיקעטס. פען
 עס דאס איז, ערקלערונג אײנציגע די אזטעחן.

̂נז איז  צ״ט, לענגערער א עאר אפיס אין געלע
 אג־ אדער ׳«וליג איז, כריװעל אײער און

 אויגע*. די צו געקומען גיט אונז סיבח, דערער
 אייער גיט גאטײליך, עס איז אזוי, אויב

 געחםען ניט טסתמח װעט איחר און *ולד,
װערטער. פאר אונזערע אומגוט פאר

 לעטכע דז חאבען מיר — סיאװער. ב.
 גןןחן «ו געחאט ניט צײט ק״ן אײנפאך גײט
 •יעסען, ואר די דעם חוץ א טעאטער. אין

ס ̂ען םיר ̂װ  חפבעז געזעחן, מריחער הא
 איז עס אועטים. דעם אפגענוםען אײגפאך
 זעחן «ו אונז פאר מומ*עניי» א אײנפאך
 װעגען ^רײבען צו נארישקײטען.#אזעלכע

ײ אונםעגליך. %יו .זײ  װירקליר זײגען ז
 לאנגע דאס דארום קריטי^ יעדער .אוגטער

 איז ״גערעכטיגקײם׳' רער אין *וױיגען.
 דאס פאר נאר און נאערענקט, זעחר ■לאץ דער

 דא איז אםת־איגטערעסאנטע און װיכטיגטע
 קא־ דר״ אדער צוױי פארנעחםען צו ולאץ.

 דא איז עס װען נאר״טק״טעז, סיט לוםגען
 פיח־ סאטע.װ«כטיגסטע, דאס פאר «ליץ קוים
 לעגטע די אין בארעכטיגט. גיט זיך מיר לען
 אויפ״ ורערען טיר, חערען אבער, װאכען ואר

 יוועלכע זאכען, טעאטערס ■אר א אין נעפיחרם
 ׳וועלזנן םיר ̂לענטע. קײן גארניט זײנען

ײ ̂טער דער בײ זעחן ז  און מעגליכקײט, ער
דעם. װעגען *רןיבען נויטיג, װען

 ערחאל־ ערפזם חאבען טיר )1—גאלוב. ם.
 קור״ םיט.א ם«ח.נאדיר פון ביכער די טען
 אלעס נים נאד חאבען טיר צוריק. צײם צעד

 אי- חאבען םיר װאס דאס, ;איכערגעלײעגט
 אונ- געעגדערם ניט אכער חאט בערגצלײענם,

צװי־ פארשטאדקט. גראדע נאר םײגוגג, ?ער

*if ,•ױאפ •ילע *v •<צחי/ ו• nirnww 
דןי זאםד און סו ן ן ו **/ ו צי  צלא• ו

̂װאט*.  11• *»»קצי יסת׳ע ויף ג^פיוען ל
 סײפ• זעלאצז- ועחר וײוען ד> ןנער צאלד.
• אוגעסאטער• זיף איחר וימיפ פעגס  גוי

ו װעריער״װיסטצ, דער 1אי דזפענדיצ  ®♦חף ני
i קוטט f קענ• איחר װאו אאזיס, ׳וטיקעל א 

• ןווזמצן, «*ן סי  װילען אגער מי
j אונזער אי׳וטר׳ען דפ i i  -P’ t n p •אלע 
 ?*״ סיר eyii ײזען11בא דןך סיר מחען מען
ױ ׳*נעל ?;י9 19® ס9י װעלען סיר גען-  ו
 גי• <זעד1א ׳•ף״נען נחו>גען9 װעלען מיי

 צולס דע• אגנאטרעוט 0911 צ) גער-?ריטיקן
in .אלגצ״ »ין ער«11 חעלגער לײוד^ ח 

 נ*ר \,yirn י9נ מיר ?ענען געלויבט, ®ײן
 דעד in איגערבלי^ אןיבעדפלענליכען אן

 פראגצ ד« גרחסער, א דוקא איז וארועחס ׳
p אי? פאמעחס דער אויב #נ*ר איז r i i• 
i געלוגגען. לין״ f i f u נ*ר טײ ק*פען דעס 

 •רי• עס םוזען סיר ;ען.9ז גארגיט דערווײל
ז,1׳•* גיט #גא;צען אין חער ױי ך״ו ̂בער• ^  א

iy< איחר אז יבען,1גל םיר נער9 לײענעז> i 
 איחר׳װעט urn מיסטײ?/ קײן מא:ען ניט

 גינפע 09י צי װ״ל ?ויפען״ בינעל 09י
 •i<* אבער 9י ויעען ׳ניט צי געלוגגען, איז
 אין עזיע9י אסת׳ע ״נען1 װעלכע זײטען, *ע

 םיר נ״ן. )3 לײװי^סטיל; בעסטען דעס
 ,די מי #ארטי?לען אזעלנע פון ניט חאלטען

ו פרעגט איחר װעלכע יןי1א י  בי״ םיד .19 י
 11» *טרח״דרדוערײ. »לס #עס טראכטען
 *רײ• דער »ז »ו<ז/ זיך -דונט ל9« מאנכעס

 י9« » *גצואוײנען אבי י9נ עסי פיחלט בער
I דער דערפאי קריגען און ׳לומס9? f^ p ״9ח 
 בען9ח צײפופג נסטער1ע אן אין יאר.9ג

 ״9ח ^ארפט ניט פטרוײ»רטי?לען אזעלכע
״ •ליץ, 1קײ געז

p. .דעפ 11• גג1םיע רי — לעמפערט 
צ געוױסען •» פון אי?  אזטאנדוו̂ג

 69י י9ג יעדער דןון צעפינט אינטערעסאנט.
̂ספ, זיגען בער9 ער 0911 ער

גוט, דארום זײנען אידי*ע די אז
 פאראינםע• נגעחויבען9 זיד 1בע9ח ?ײ ױײל

 נאדיע. איז פראגעז, אידיאע םיט רעסירען
״ װען »? מײגט, ס9י ו^יל  חלילת לטען9װ ז

 גע׳טעכט, ךײ לטען9װ ׳19« *ו ס9י פארפעחלט
 עקזיסטירען. ניט בי9י פון מײגוגג דער :$ןך
ז ס9י און י  *-r אלעטען נאד אבסורד. »ן י
 IpfVi* באאטימטען גא:ץ » נס9מגי בען
 ל»;ע. עקאגאםיאע «י«ער פארבעםערען «ו
װערענ »ין>כט,9ב י9נ ypp אגדערע לעס9

״ • ב״־זאך. » אלס

 אמעױ״ דעטאקראטישער דער
רוס. פױלער דער און קאנער

).11 זײט פון (׳פלוס
 ״אבלאמאיי אן אלס רוס דעם װעגעז רײדען
 פארגעסען צו אן שױז חויבט מען סאװ״;

 יענער אן אײגענשאפט. יענ*- אן
 רוס׳ס דעם פון .אײגעננת פסיכאאאגישער

 אונ־ און אונפראקטישחײט און םוילקײט
אויםצוטאן. וױר?ליכעס עפעס םעהיג?ײט

 בײשפילען םאר א בלויז האבען מיר
 צאחל דיזע לײכט איז עס אבער גענומען.

 םלחםת די מאיל. צעהן אױף כםא׳ען צו
 תחו א אנגעמאכט האבעז םריו״ען דער און

 וױ• זאגענאנטער גאנצער דער אין ובהו
 די פון *סיכאלאד דער װעגען סענשאםט

םעיהער.
 די אמאל גאך באש^עטיגט װערט עס
 דעג־ סאציאליסטישע די םון טעגח אלטע

 גע• דער אין ע5רא ערשטע די אז #הער
^ םאל?, א םון שיכטע  ע?אנא• איחר שפי
 אלס ׳םאל? דאס אז צושטאנד, מישער

 באדינגוננען די לױט האנדעלט #פאאק א
 אז באדיגגונגען; עקאנאמישע פון.איהרע

 דעמא• פון אײגענשאפטען שעהנע יענע
 די םון שטאמען ליבעראאיזם און הראטי
ױ װארצלען זעלבע  אײנענ• מיאוס׳ע די ו

 — םאנאטיזם און םויא^יט םון שאםטען
 םון איעריכטוננען, עהאנאמישע די םח
 עחא־ אין מאסען די םון אײנטײלוננען די

 װאס װירקוננ דער םון סלאסען, נאםישע
 גע• דער האט קלאס יענער אדער דער

זעלשאםט.

&זז 23 לאקאל דרעסםאכער סקװט
. טיםענען סעסשאן רענולע

ווערען אפגעהאלטען וועלען .
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4

־ • בילדינג. ״פארװערטס״ אץ טאון. דאון
תאםי̂נ לאנחען אץ בראנקס, •

באזוכען. צו םיםינגען דיזע אויפגעפאדערט זײט איהר

23 ממאל כאארד מסזעהוםײװ
םענעחשער. װאנרער, ד-

1
•  >■0 . •
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הרײזפו פעמטארי צו סדיו־ער
o אין נעאנט דא װערט עס װאם n איז אדװערטײזסענם 

 ־*mo קיינע נצםאנט גיט in װערס רינטיג אןן ארת
ty׳*• y io n םיר• װען װערען. נעחאימצן ניט װעיען װאס 

 קלײ־ טאסי םיר םײנעז •רייזען, סעקטארי *ו קיײדןר זאגען
 הייידער, םןנעי נצױז ניט — פרײזען, פע־טפרי *ו דער
 יייץ דרעסעס און סהױרטס וו״סטען, ;סוטס 1m סצאותס אױף
 אויס־ ״אן ניט אדװערםײזען מיר — ארטיהיען. אנדערע נ*ו

 םיט אוים דט טאכט עס װייצ םארצוםם״, א טיס .פארחױו•
 טאנען ארטיסלע;, אונזערע פארסױסעז מיר *רייז װאסערא

v דערסון סוד דער — סראשיט. אי־ן מיר s r, ארטיקצען װאש 
 •רעזענ־ אצעס או;ו עס האט טען — גאתים אונו האסטען

 יוניטי סראכטפאילער אונזע־ םר; נענעסיט דעם סאר טירט
 די pc נעװארען אויםגעםאבט זײנען ארטייויען די — חױז,

 מא־ סיוױרט און מאכער דרעם מאוחםאכער, וױיםט״ראנער,
 — פצײס. נרעםטע; מים׳ן נעסאכט ראס חאנען זיי און נעד
 ראם האבען זיי װיידז׳שעס, סאר נעםאכט ניט דאם האנען זיי

 חאבען זײ ׳עטיווען. װייען זײ װאס זאו דער םאר נעדאכט
 ואך. דער צו צינע םאלידאר*טעט,'אױס אויס געט<ון ראם
i^׳P דיזע n םון נאזונער די סאר םארסויםען צו זײז ײעיען 

 אין יוניאז, םאכער וױיסט דער םון נאצ און נאואר ױניטי
o 21 קאסינא, סטאר • nאון טען y o  װאיןויננ* םעברואר, \22

 נאר• אםת׳ען אן יױצט איהר אוינ — טאנ. נעכװטם טאז׳ס
 םאכןר װייסט די העלםען צייט זצצנער דער איז און נןן,

 וייער אױםחאיטעז און סארנעסערעז צו סאנו א ?אסען
o נאזונט טי פא., סארס, oonoo אין חיים ױויםי זוםער n 
 «י• ס«נט. 50 נצױז סאםם םיקעם א — באצצ. אדז באזאר
 אינטפר־ די םוז אםיסעס די אין נאקומען סעז חאן מםס

 אין אוז ,סארװערםס״1אי סקוצ, רענד אין צאקאצס נעיצאנאצ
 קאסע, נײם אונטערנעהםוננ w 1סי םענ די און צייט״ .די
o און «ארק צװי׳סצן סטריט, טע107 האםינא, סטאר אין n* 

סיננטאו,עװענױ.

 דרעסס• אץ וױיסס לײױס דער פון סרעםעדס
60 לאסאל יזניאו פײהמוס .

. געחעען«אר װערט סינדננ װיכט־נער א
. פעכרואר wdm דאנמרשםאנ,

אוועבד, אוחר 8

ח$לל כעסהאװען אין
םטרים טע5 איסם 210

 מיר וואס באריכט # װערען אפגעגעבען מעט מיטינג דעם נײ
 תם םון װאכען, סאר לעצטע די פאר חרכגעמאכט האבען

 גע• װעלען עס און טשארטער, דעם באקומען האבען מיך
 באארד עקזעקוטיוו :ײ?רא פאר נאםיניישאנס װערען מאכט

ױניאן. ד.ער פון אפיסערס אױך און
̂םען. אלע ממט איהר

לאהאל פרעםערם כאארד עלזעסוסיװ
4םער םעס•. חשעם«ער, י.

#

־דעס8 דעם כײסןן װעגען נ$סיס י
יאר־ר,. w סקװער, יוניאן 31 ״גערעכטינקײמ״,

±■JtM  ll.■ - ', ■ ־ * י ־• ־ י ; ■ ׳■ .־׳׳'" י ־-'• ... ־ ■ ־ ■

עווענױ. םםריט. — —---------------------------------------------ס־ן

-----------------נום. לעדדסער-----------------לאקאל • •

נים חאס איחר און — ח^עלסעסיג *ײטוכנ די נ«ם ערחאלם איהר אױג
 MMMN mmA__IV M M M  W1W  דײר » י■ יאו * ״K • — *«» ׳/ײי• w Ym '3*4* ,y • י *׳ v ̂י

ועחר וחןדען פרױעז מר חןזײנערס
פןר פיעל

ט ײכ ו ל ען נ ףנ ע על אוז ל  פי
ד ל ע ען w ג עג ארדי I פ
tm יײגת חינר׳א־וזע n אױס* «ױן 
 Dvr אין nyeva אוגתר נןיערענם

י ם«ררי«ג«ן גןיד. סמי י
ט ט ה ע ט נ צ נץרם א אי

טיםשעלסקןל
 גדפעס סרויען, סאר חןזײנינג אין
 מרס 0 קלייחןר. קינדער׳טע און
 ב*ל- « םײגט םקוחל םיטשעל אין

 נ<ר ורויסע און ■אזישאן דיגע
ח«לט.

 וארסענם אוז סקול סיטעעל רי
j”tn,«' נר״רי״ םייקינ^ יעטעח 

 קליידער. םרייאן סאר סיםינג און
 on D'ff יאחר GO אינער עםאביירט

עיםאלג. נרעסטען
 ^זולטאטען. כעסטע נמןטאדעז. בעסטץ טיסטעםען. נײע איחןען. נייע

m אין אונטעררינם סרױואט m. קצ»ס«!• אנעגר אח טאנ
you .כעדיגוומןן

l»r«־״Dnpn כותיענ^ jrno א סאר סוםם ארער OTiycnyo *ר״ס״
tw אויססינמםע. סולע ,

פרײםאנ. און םיטװאך סאנטאנ, :קלאםען אכענד

MITCHELL DESIGNING SCHOOL
912-920 BROADWAY (Cor. 21•*), NEW YORK

_ _  ̂ Phone, Stajree&nt 8381
Boston Bronchi 488 W uhnften Street,. Dexter Beildixf.

* דער־

ננ ארכייםער רי
 ראדיקאלער ׳סטארקםטער און נרעסםער דער אי«

וועלם. דער אױןז ארדען ארכײםער אידײאער

$1,500,000—פארמאנט
 82ס̂ס—מיטגלידער
645 — ברעגטשעס

 •ע- w*wr די<ג «ור«ג ךער
 עק*נןםי- װיכמעפן דזןן
fwקיםןי. •אלי«יאען »ון ן

 1Jח *יז ריגג ארבײםמר דער
כאוחןג̂ת ארבײמער דיעעד אי- דער »ין ענ»ער8 קולמור

ו ׳

 אידישער אײגצינער דקר איז ױגג ארבײםער חןר
 פאר םאניטאריום איעענעם אן האם װאס ארדען,

מיטגליעדער. תאנסאטפטחז דינע
ביז r 18« שלםער אק אריינגענוםען מערען םעםבערם

i יאתר. *6 r ♦ 1 י « •

m אויב u אן גלייד ויד ׳אליםם םיסנליעד. סייז ניס גאד זץס I

: יתײזז ייך  ycu<yoiw אן>

THE WORKMEN’S CIRCLE
17S EAST BROADWAY, NEW YORK, N. Y.

• •

ױ רעחשימענם חםע אין א ם או
ס. 76 חעם־טעעקם םיט טיק^טם

״נערעכפיגהײט״ די כאקוםעוי סאן מעו וואו
ן ------------------------

,,נערעכםינקײט״ ךי באקומען אינטערנעשאנאא חנר םון מיטגצידער די
 דער;אעטערנעשןונאל םון מיטגאידער קײן ניט װאס.זײנען די י*סט. דויר

 כאהוםען קאגען אז װאך די םון װעצען ״גערעכטיגחײט״ די אײענעז װיצעז און
:סטענדס ם^גענדע די אויף צײטונג די קויםען צו

: ס p נ $ ר ב ד״י ן יי א
סטײשאן. סאבװײ די םון עװענױ יזשעססאן נעבען כאראך, סעם בײ
סטיישאן. סאבװיי! עווענױ איגטערװײא נעבען גינזבוו*, ס. בײ

. סטײשאן. 'סאבװײ סטריט םרימאן נעגען םיכעלסאן, דזש.

11 A׳ *. ״' * . * n
4 t *

A *

אװענט שנת ויעזען
>י

: ם ע ל ר א ח ן י א
. סטריט. טע111 און עװעניו טעדיםאן כאגנער, דזשאזעח

 .ao םע109 און טע108 בעט. עוו., סעדיסאן 1622 פאללאק, ח.

סטריט. טע106 סאתער עװענױ, טעדיםאן םילעפסקי, א.
^ א י : ד ײ ם ט ס י א ר דע ו

 םטרים. opyoy און דעלענםי קארנער נארד־איםט שסער, לואים
 סםריט. קצינטאז און רעצענםי זװירין, ם.

סטריט. ראטנער קארנער םםריט, שאנעצ בערקםאן, סיליס
ן : אי ן י ל ק ו ר * כ

סטייט. טע4 נארטח און האוועטײער גאלדשטײן, לעא
: ל י ו ו ?,נ ס ר ב ן י א

 עווענױם. םיםהין אדן סארערדסטאון װ.

עװענױ. •יםשין און םםריט דאונצאס םאגעלעפםקי, ח.

פלײם אוירודנג
 זױצ־ ר. סאקם דירעהםאר, שװארץ, מאריס

r נער, n. ,.ביז. פייער, הערםאן םענ jp e 1350 TeL StuTTaaant
 זונטסג און שבת אװענד, פרײטאג
 »ײ• םאנטאג אויך אװענד און בײםאג

n (װא׳סיננטאנם n o T io, (איװ

אװענד און בײטאג ױנסטאג
בוירטהדעי) (װא׳ןויננטאנ׳ם

שוואױן׳ס םאריס .
 ױשקעװיטש׳עם עעםיאן אויםסיתרונג

װערה נײעסטע

חלזם אוימאנ׳ם אן
2441 גחנסזןךסי מעלזסאן

 ירעם לענארד ףי ־
י. ב סםױם, טע23 איסם 42

טעאטער גענילס
מןרו «על. במוערי, 286 .4846 ןר

̂ר. געביל• םאקס םעג ג*מי, nan דירןקמ
> -

5 פארשטעלונגען קונםט 5
פיעםזן בעםטע נעביצ׳ם מאקם פון

 גסלדשטײן חשעני נעביל, מאקם
קאטסאניע גאנצער דער םיט צוזאמען

פעברואר, טען18 'דעם אװענד, .םרײט^ונ
ױגענד״ ״פארלױרענע -

םעברואר טעז19 דעם מאטינע, פבת
נעװיםען״• ״רײנע

o 19 אווענד, עבוי nסעברואר םעז
מײדעל״ גאםען ״דאם

ש ל ענ ט-׳ ר ־ מ
םקול. רענד אין
״• . גראדען. «לע

אםען. זיינען.איצם קלאסעו
םפנאטןן. דדיי םאר 7.50
 אין זיד ווענדעם אינפארממױ^ פאר

% םמרים. םע16 איסם 7

םעברואר טען20 דעם ׳םאט;גע זונטאג
־לעבען״ פון לײטער ״אויפץ

o 20 אװענד, זתטאג nםעברואר גמן
■ אםיניאך ״פאבליק

סראוז י.
בענערס בעתשעס.און

ר  כג. M .0 tm סאסייעםים יוניפגם. «
ארבײט. יוניאן םםריתםלי

יאר? w גליגמןא^סםרים. 134

קויפט'אויסשל'םלי
I■ לילי ssrtn 

סאמםניאםחמ
wo צװעסאםשני

ל83 םאסקען
י—

? לעבען איך װער לאנג וױ
 ענטפער אן האבען געװאלט ניט װאלט װער
פראגע-? דיזער אױז*

I
%  פראגע דיזע\* אױןו ענטסערען צו װעג אײנזױןער ד
 אוג־ גרינדליכער א צו אונטערװארסען «ו זיך איז

. דאקטוירים. קאםפעטענטע פון טערזוכוגג

 םון מאשץ אײער אונטעחוכען לאזט איהר
 װארום מעכאניקער. א דורר ציים וװ צייט
 פון קערפער אײער אונטערעכען לאזען ניט

. 7 דאקטאר ־ר,אמםעטענטען א
i n צייױ־עקס• א *רגאניירט חאט צצנטער העצט ױגיאן, 

 נרינד• » גיט yצנyװ סױרװיס, ■ראצאגגיישפן ענד סענ׳עאן
 און ױרין pyropy,איינשציסענדינ אונטערזוכוע, ציכע

שפז אגרינרציכע א און נצום־אונטערזוכוננ  פון ^אטיניי
yjvo און ראט א מיט דפסטוירים אייניגע ’ iB^ i •אינ 

 װאס jvovfc צו אום צ^ען, צי אזוי װי סטרו?ציאנען,
 דריי צו נאד נארעכטינט זייט איחר נאך, מעחר ר,yצענג

 מאנאטען. דרײ -יערע יאחר, םון ט׳ןוך איז אונטערזוכוננען
ih דענקם m ,טיג אנסאלוט איז זאך אזא אז ניט  נוי

װערט איז דאס אז יניט, איחר דענקם און אײך, םאר
• • יאחר? א דאלאר 5 «

̂ז ױניאן אץ סמט טו אױב  צענטער, העל
 אן טאכט און םטריט, לחטע איסט 131

 דאק־ ױ פאר נױח דער מיט אפאינטמענט
אײך. עקזאמינירען צו טױױם

ד. מ. וױיגג מ. דזשארדוש
דירעקטאר.

CQCbCOCOCQCXXX)> r*־» r> r>r’lMrlirli

 א א־־ן אייגגעכונדען ,1920 פח ״גערעכטינשײט״ די
 אײנצעלנע און לאקאלס פארטינ. שױן איז בון־*,

 גאנצען דעם האבען וױלען װעלנ* •ערזאנען,
 זא*• נוגד גוטען א אין *נעחןכטיגקײט״ יאהר־גאננ

דע• פאבליקיישאן פון אפיס צום װענדען זיד לען
.1008 חם סתװער, יו־גיאן 31׳יפארטמנט

» * •» t %ו י

בתנעס־םענעחשער סוני^ 'א.
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w אויג *,iomp רןנגמן w  t y  o t* *ױ»
 די ווי י׳ננמד פיל ירנײטון iv זיין מינ

v״dim ,d נדי iv מנען
 fiM מווזזססער אונזער׳נ imo דנ א מעגלױ
 ארגאני• אװעסטפר אונזער no נרירער
י זא*יע״.

גװס, םיט
שע»ער די re טשערלײט די • ׳•

 אינדוסםריע קלאוק דער אין
יארק. נױ גרײטער פון

 אר• די «ז ניט, פרינון שייז איז עס
 חןם ועלען1 ׳טעאער קלאוק די טין גײטער
 ׳עא• זייערע פון רעזאלוזויע דער פון נייסט

 לעבען, איז דװכפיוזרען באלד טשעואײט
nM דארןי <ואם טמאלגאמייטעד, די ovm 

 *גגרײוי פארניסענעם him *וריל׳טטױסען
 גאסוסעז שאנען נאלד װעט נאסעס, די פון

 אר־ שטונדען *װיי רי װ*ס נעלט דאם
ירײננתענגען. װעט בייט

iאגנןגונמן נ*ן v אםאלסר די *ונראנען 
 און ױגיאן װארסערס קלארינג םייגמד
 םיםיען שייןע סאד א■ ניט זין־ שטערמן

ײ |im עררײנעז iv «ויעל זײער  וועדען ו
 ׳ןןװאראע איע םון נעשטיאט רעם אין נאך

יאנד{ אין כחות
 די טיר, דאס נאיפלאטען, עס זיי דרום

 סשױרט, • שלאוש, דעו פון טשערלייטע
 פטו־סליכ■ ייניאן, סאנער ריםער |m דרעס

 טמטלגטטייטעד דער הןלפען iv זיך טען
 סאראליש, און פינאנאיעל קטסןי יײער אין
im דודכשופיחדען זיף פארםליכטען מיר 

 עסיע״ דז׳טענעדאי דעם םון נאיפיוס דעם
iv םון נאוןרד קוטױו u m *טינטממעשט 

 שטונדען, 2 טונייטען «» ױניאז, ;טל
 שטטף זײןר אנםירען העלפען דערסיט און

 |y»muvviD'iiM ויי אױן׳ איז װעיכער
̂ורען.  חעל־ iv זיך פארםליכטען מיר ;עח

גע• irvM I'M אמאלנאטײטעד דער םען

 נדט *ױו» נעמען קלאוקמאכער
 צו באשלו? דעם נאגײסטערונג

אמאלגאמײטעד. ױ העלטען
).1 «יי• «ון (אליפ

 פאלגענ• אן נעםען םענדואי, טען10 דעם
• :רעזאיו^אן דע

 רעאיד די נאטראנט אין .״נעמענדיג
V,;*אין ארנייטער די נענען ׳עטימוננ ערע 

 ׳עטעיוננ, די אינערחױפם יאנד,
חא- מאנוםעשט־פורערס קיאדיננ די װעיכע

י י ט. און ס ״די פיררע קיאוש דעי נ
 «עד סררענטאן, םון קאמפאני״ טיאוש

 די און סטי״ש א im געחט סילײיעיט,
 שיאוש• םאמארען iv אחץ זוגט פירטע
 םאר• די סטרײש^רעןער, א״ס סאגער

גיישעז, םאריע׳ידעצע שורעכנרינ
םילאד«יםיא, םון קלאוקטאנער די

 װערע;, ׳עטעדט אנדעצע די און יארח גױ
 יאזען w ניט «יר נעװארענט, דערינער

 איחרע אדער םירמע דער פון סארםיחרען
 או• פון שיאוקטאנער די ivmi אנענטען,

 אינטערע/ די אז האנען, זינען אי| סעטום
 זײ imii שיאושראנער, נחפע איין םון סען

אין סטרײש א און נעםינען, ניט ויד זאיעו

 m םייגט ׳עאפ שיאוק וועיןען אירנעצד
 מן■ אינדוםטריע. נאנצער דער אין שאטוי

 סאוויא״ דער םון יסוש איטען רעם דענשט
* :חורח לסיטי׳פער

l איע, פאר ״איינער i t איי• םאר אלע 
נעם!״

 ס״נארעט כעסטער דער
 װען האט איהר װאם

נערױכערט
!מחיח זיך r# ער וױ מקט

װערען דט;אננעמאכט קען כלענד דער און

CIGARETTES
יו
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^->;w Y«»r'i<'." Friday, Keh. 1921.פעברואר, טען25 דעם ־פרײטאג.  H i. Mo.«.

 46 לאקאל ױניאן מאכער פעטיקאזט
! w צזם גױיט זוידער

פעב־׳ טען3 דעם ^ריק, יאחר א םיט
 פעטיסאוט־טאכער די האט ,1920 װאר

 די ארויסנערוםען ,40 לאשאל ױניאן,
 נענע־ א אין פאך דעם פון ארנײטער

 זיך חאבען ארבייטער די םטרייש. ואל
 און רוף ױניאן׳ט דער אויף אפצערוםען

 אר־ װעיענדינ סטרייש, אין ארוים ?ײנען
 ליי־ דער םון כרענט׳ע דעם אט נאניזירען

 יארר, נױ אין אינדוסטריע נארםענט דיס
 אלע ארנאגיזירם זיינען עס װי פונשט

ברענט׳פעם. אנדערע
ױנ־ דער עס זיך חאט אבער לײדער

 צייט די איינ;ענעכען. ניט דעמאלט יאן
 דעו־ נינםטיג נעװען ניט דעסאלט איז

 10 געדויערט האט סטרײש דער סאר.
 נע־ איחם תאט טען און צייט וואנעז

אייםנענען. כוזט
ט די נע• איז דערפון אורזאכע חויי

 לעצטעז איז םאר דעם אין װאס װען,
 נעװען. כיט סיזאן שיין נאר נמעט יאחו

 במילא חאבען מאטפעקטשזרערס די
ײ און כאשטעלוננעז קיינע געהפם ניט  ז

 ארבייטער די לאזען נעשענט זזאנען
ײ לאנג ײי םטרײשען  נע־ נאר חאבען ז

 פאך דעם איז באסעט מאנבע װאלט.
 נעלע• דער םיט באנוצט נאר זיך האנען

 שאר• *ו כדי באנהראטירען, iv גענהײט
 זייפרע iv חובות די כאאאהלען ׳פפארען

לרעדיםארם.
לא־ אנדער נאנץ א אנער איז א^ם

 נעװעז ניט טאי טײז נאן־ איי עס גע.
ױ ײ ארבײט םיל *י  װי •עםיקאוטם ג
 פ׳טוט, ״נרענם״ ארבייט די טיזאן. דעם
, ברודער װי און ו ו מ  מענעדזיעער ד«ר י
 קענעו איבער, אונז ניט 46 לאתאל םי|
 כאקומעז ניט איינפאך נתים נעלי די

1 ארנייטער. נענװ
 װידער איאט ױניאז די זיר חאט טי
 אר־ די םארענדינען iv נעטמען אטאל
 אננע- יאהרעז א טאר איז אם11 נײט

 מא־ פעטיסאוט די נעװארען. םאננען
 דער ביז מחעז, ניט װעט ױניאן כער

י1 אמאניזירט זיין װעם טרײד  אלע י
ס דער אין טרײדם אנדערע  נאר* יײדי

ניטא אױ עס איז אינמסטריע. מענם

אינהאלט־מארצײכניס
.8 נוםער ,גערעכטיגקײט״

 — 8 לאקמל פון ^קמױויטעט די .2 זײט
.1 זייט פון ^לוסען ^אטצבעמ. ס־

 מין דעניש. ד. םווקס — ײ»ד די .8 ?ייט
העאאער. רוש. — 17 ל»ק«ל

 םאניא—4לערג« »ון סטרײקען .ןײ .4 ײט1
דעוןןרמםענט. עדױקײ^נןןל י ?אחן. מ־

 —?לאוקס״ בײ ״ביזי זוידער ^וין .5 ז״ט
D• זיד נעסם װ*נען פון ?אטצעד״ 

סײדאזי. ^ואיס דר. — «ײדזועחם«ג?
 אינעמ״*#ג#ל אונזער •ון ענינים .8 זייט

י *יז רעיארטער. סטעןי •רעסע~» מ
 סר»גען. ארגאניזאציןןגס און מדײך .7 זײט

̂ו־גן פוױי *װ״פען ײעט $  מ«נו<עק- קל
׳ אס.5ב א. — ם״זדער

 ^יכעל.ינ«» רעדןןקטאד׳ס פון .8 זײט
 םײקער וױיסם און דרעס דער osn .9 זײט

אויפגע• איימ ניז אוין ח*ט סטרײק
בלי• ױינטער יאנאװסקי. W — ®*ז

ראדוצקי. א. — (געדיכמ) ®חעז
 דן. -ד געריטס אןןד׳ן ױגיאגם .10 ז״ט

 פארד חעגדי *ו גרייתלע א לאמ.
ליא. v דר — (״עלים*ז)

 און #סריקא *\ חונות סלחמח די .11 זײט
rזעא• א• — ׳יאדעמערזיץ דײמאער ד
H ן לאגע אלעכמ די ו  ארבייטער די י
ז י ד י חיענ. דער וואז n — ײייייי

 *י#ליס-0ס דער #ון ױאיאגד מי 12 ט 1
 j — ♦םעיימא אין ••יטײ ®י׳יעי

כוכוואצה
*”׳ ז •°1 י י י ן . »י ״• מיי • ײ (עײעח״ ׳

(« ״ . - מ רײקסעל. מםיאא ־ קוי
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 ניט זאי עס װארוס דערםאר׳ גרונד גײן /
̂וס װארום אזוי, וזײן  מעגליך ניט זאל ד
 םון ארבייטעו די חנרגרײכעז. צו יזײז
 ארביײ די װי א• עמער זײנען םאר דעם

 זײנען װאס םאכען, אגדערע די טון טער י
 נעלונ־ ניט דעם נאך ארגאניזירט. יע

 די האכען יאחר לעצטען סטרײק נענעם
 די םון שכירות די ״געםיקסט״ באסעס

 האבען באסעס, די זײ, װי ארבײמער,
געװאלט. אלײן דאס

 נעלע־ בעסטע די איז איצט אלזא,
אלע טאר מאל אײן טרײד דעם גענחײט

).16 זײט אויוי (שלוס

ז כאפעז כאסעם װײסט  מצםעו צום ז
א־נדזשאנקשאנס - מיטער

ײ װעט עס  העכסט זיגםאן מארים — !כ»נקעס םױטען « וױ העלפען ז
טי דער — םטרײק. פון שטאנד ןזםיט צוםרידען לא־ פון כ«ז«ר ױני

ערפאלג. גרויסער « 25 ק«ל

 און װײסט דעם םון ׳טסאגד דער
 איז יארק ^יו אין סטרײק• דרעסםאכער

 אר־ מאםע גרויסע די אױסגעצייכעגט.
 שוין זײנען אינדוסטריע דער אין בײטער

 געסעטעלטע אין ארגײט, דער בײ צוריק
 ױני^ךבאדינגונ־ אונטער ױניאן־^עפער,

 םארבליבע נאך זײנען סטרײק אין גען.
 צאה געװיסער א םון ארבײטער די בלויז

די צו באלאננעז װעלכע ׳פעפעה וױיסט

 אין באזװ שכעדנגערם פחנדחנבט
באסטאן אין אוז שקאגא .

 פרעזידענט איז צוריק װאך א מיט
 שי• אין סעג אײניגע געװען שלעזינגער

 שוין, װײםען לעזער אונזערע װי קאגא.
 װײסט־ און םקוירט די ,100 ?אקאיל איז

 אין ארײן שיקאנא, םון ױניאן מאכער
 םון באארד דזשאינט דארטיגען דעם
 א <ויט און ױניאן, קלאוקמאכער דער

 אנגע־ לאננ שוין איז װאס באשילוס
 הא־ צררים, בײדע פון געװארען נוםען

 םון פרעסערס די און לןאטערס די בען
 טראנסםערירט געדארפט 100 לאקאל
 דער ,5 לאסאל און 81 יאקאל צו ומנהנז

 אין לאחאל פרעסעד דער און קאטער
 טראנספע־ די באארד. דזשאינט דעם

 פארצויגען צוםיל אבער זיך האט רירונג
 אומ־ גרוים ארויסגערוםען האט דאס און

 דער םון רײהען די אין צוםרידענהײט
 פערזענ־ א ענטשטאנען איז עס ױניאז.
 צדדים צװײ די צװישען שטרײט ליכער

נעװא־ םארצויגען איז דעם צוליב און

 םון באאםטע די םאר װאחלען די רען
באארד. דזשאינט

 האט טראבעל דעם צו ביםעל היבש א
 שלעכטע זעהר די בײגעטראנען אויך
 שיקאגא פון סלאוקםאכער די װאס צײט

 דער דורכגעמאכט. לעצטענס האבען
 גע־ אזא אין און םארביטערט איז עולם
 אױסצוגלײכען. זיך שװערער איז םיט

 און באארד דזשאינט דער צדדים, בײדע
 געםאדערט דעריבער האבען ,100 לאהאל

 אין קוביען זאל שלעזינגער פרעזידענט
 האר־ אײנשטעלען שלום, םאכען שיהאגא

ױניאן. דער םון רײהען די אין טאניע
 שלעזינגער םרעזידענט איז דאס און

 ער דורכצופיהרען. נעלוננען װירקליר
 מיטינ־ לאנגע צװײ געהאט דארט האט

 די װאו באארד, דזשאינט מימ׳ן גען
ײ דאס אויוי איז סראנע  מאל א נאך נ

 איז םען און געװארען אויסגעלופטערט
).2 זייט אויף (שלום

 פאדע־ שםעלעז אובײנמו זוהײט־גןדס
אגריסענם פון נאדאזנג דער צן רונגעז
 דער אויס געהט מאנאט קומענדען
 דער צוױשען אגריטענט יןאלעקטיװער

 62 לאקאי ױניאן ארבײסער װחײטגודס
 מאנופעקטש'־ גארםעגט ״קאטען די און

 ש'יז ײניאן ד• דאט — אםס׳ן״ רערס
 אגרײ דעם שריטע נענומעז באצײטענס

 געלעגענהײט דער צו באנײען. צו סענט
 דער םון באארר עקזעחוטיװ דער חאט

 ברױ מענעדזשער, מיט׳ן צוזאמען ױניאן,
 פון רײהע א אויסגעארבײט דײװיס, דער

 פארגע־ װעיעז װאס אױסבעסערונגען,
 ?אנםערענצען די אויף ווערען שלאגען
 װאס אסס׳ן׳ דער און ױניאן דער צוױשען

םארקומען. באלד װעלען
 וױסען געלאזען האט ױניאן די

 אסס׳ן׳/ מאנם. גארמענט לןאטען %י
 קאנםערענץ א האבען צו נויטיג ס׳איז אז

 אגרײ טרײד םון באנײאונג דער װעגען
 אסם׳ן דער םון ל^זעסוטיװע די און מענט
 אין װעלעז זײ אז געענטםערט, שױז חאט
 די װען ױניאן« דער װיסען לאזען גיכעז

 ױניאן די םארקוםעז. זאל וןאנפעעתץ
 קאםײ קאנםערענץ א ערװעהלט שוין האט
 ערװעהלט זײנען קאטיטע דער אין טע.

 לים־ סאלי זאיעץ, מ. דײװיס, װ. געװארען
 ס. און ברעטער מרס. גאױ, מערי שיץ,

נרעקין.׳
לא־ ױניאן, ארבײטער נודס ווחײט די

 נע־ דער מיט איצט זיך באנוצט ,62 יןאל
 דעם ארגאניזירען צו בעסער לענענהײם

 אר־ אן אננעםיהרט װערט עס און טרײד
 אפנע־ ײערען עס נאניזאציאנס*קעמ«ײז.

 נײע און שאפ־םיםיננעז םאםען חאלםעז
דער איז אייז זיד שרײבען מיםנלידער

ני ״י ז  אין קריזים אינדוסטריניען דעם פוןיי
די חאמנן צײס יעצםער דער אין »גד4

 װע״ ניט געליטען פאך דעם םון ארבײטער
 אנדערע די סון ארבײםער די װי ניגער׳
 און אינדוםטריע. נאדעל דער אין םאכען

 ארגא־ ניט נאך איז טרײד דער װי אזוי
 סך א זײנען פראצענט, 100 םולע ניזירט

 צו געצװאינגען געװען ױניאן־מיטגלידער
 ״אפען זאנענאנטע די אין ארבײטעז געהן

 אבער זײנען ארבײטער דיזע שאפס׳/
 כאטש ױניאךלײדיס, טרײע םארבליבען

ײ  שעפער ױניאן קײן ניט אין ארבײםען ז
רען א איצט מאכט ױני#נז די און  באזונד̂״

 וױרקען צו ארבייטער, די אט צו אפיעל
 שע־ יענע אין ארבייטער אנדערע די אױף
ײ פער,  דער אן אנשליסען זיך זאלען ז

ױניאן.
 װירהט ױניאן דער םון אפיל דער און

 דײװיס, ברודער װי אויסגעצײכענט.
 גיט ױניאן, דער םון מענעדזשער דער
 שאפ־מיטינגמז אפ האלטען איבער, אונז

 ױדאן־שע&ער ניט די פון ארבײטער די
 דער אן אנצושליםען זיך באשליסען און

 .צו נאטירליר, העלםט, ױניאן די ױניאן.
נאר. קען זי װאס מיט ארבײט דער איז

 יווע- םארטגעזעצט ארבײט דיזע זאל
 די אויב !פרישקײט םעהר מיט נאד רען

 אר־ ניט װעלכען אירגענד םון ארבײטער
 װילען טרײד דעם אין שאס גאגיזירטען

ײ דארםען ־םיטינג«8שא א האבען  בלויז ז
 ױניאן, דער פון אפיס איז וױסען לאזען

 װערט םיטינג אזא און עװענױ« טע2 117
 באזארגט ױניאן די אײנגערוםעז. גיײד
 מען װאס אלעס און האל א מיט שױן

 װעל־ םימגלידער, יוניאז די זאלען דאחי.
 שע־ געד״וגיאז אין איצם ארבײטעז כע

 דער «ו און זיך צו פליכם זײער םאן #■ער
ױגי«!״

ײ װאס באסעס פאר׳ערןשג׳טע ביטעל  זי
 אםס׳ן. אלטער דער פון פאדבליבען נען

 צוױנ־ קענען זײ אז מײנען, באסעס דיזע
 אינ• אן דורך ארבײטער זײערע געז

ײ פאר ארבײטען צו דזשאנקשאן,  איז ז
ײ קענען דאס אכער שעפער. סקעב  נים. ז

 אינ• קײן ניט נאך זײ הריגען ערשטענס
̂ר אםי<ו װען אבער דזשאנ?שאן,  זאלען ז־

 גאר אויך זײ עס װעט קריגען, יא עס
 מםילא װעלען ארבײטער די העלפען. ניט

 און װײסט־שעפער זײערע םון װײכען
ײ םאר װעט איגדזשאנסשאן דער  קײן ז

 אל־ אומזיסט, ניט םאכען. ניט וױיסטען
 םאר־ אזוי װײסט־באסעס יענע זײנען זא,

צװײפעלט.
 םאר־ ניט גאר זײנען אבער דערםאר

 פיהרער די און סטרײקער די צװײםעלט
 *ױ סטרײקער, די אי סטרײק. דעם םון
 רוהיג גאנץ זײנען זײערע, םיהרער די

 םון שטאנד מיט׳ן צוםרידען העכסם און
 דער־ לייכם מען קען דאם סטרײה. דעם

 װאו האלם, די באזוכט םען װען םיהלען
 סטרײקער ביסעל די זיך געפינען עם

 װען און דרויסען, אין, נאך זײנען װאס
 געםינען עס װאו אפיסעס די באזוכט מען
דזשענעראיצ דער פון ?אםיטעס די זיך

).2 זײט אויח (שלוס

די to צוריס 41 לאקאל
איימנעפיט

 לײדים דער איז אלעמעז פון מעהר
 לעצ־ די אין האבען אינדוסטריע גארםענט

 דדעם ״הויז די געליטען מאנאטען 10 טע
 מיטנלידער די מײקערם׳/ בעטהראוב און
 םאק״• איז פאך דעם אין .41 לאקאל םון

 די און ארבײט, תײן געווען ניט גאר טיש
 םון מעהרסטענס באשטעהט װאס ױניאן,
 פארשײדענע עטליכע פון סײדלעך ױנגע

 אליץ זיך םון װי איז נאציאנאליטעטען,
 אר־ צאהל קלײנע די געװארען. צופאלעז
 האבען װעלכע פאך, דעם אין בײטער
 דאך זײנען געהאט« ארבײט עפעס כאטש

 האבען און ױניאן דער טרײ פארבליבען
 נאנצעד דער אין םארלאזען ניט איהר
הריזיס. דעם םון צײט

ײ נאטירליך,  כײ װאלמען, אלײן ז
 די נעקענט ניט װילען, בעסטען זײער
 האבען זײ אבער אויפהאלטען. ױניאז

 אינטער־ דער צו הילף נאך געװענרט זיך
 פינקטליר דאם האבען זײ און נעשאנאל
 גע־ א װי אינטערנעשאנאל, די באקומען.

 גאנצער דער דורך האט מוטער, טרײע
 דער םון אפיס דעם אויפגעהאלטען צײט

 מיטגלירער די זײנען איצטער און ױניאז,
 דערפאר דאנקבאר זעהר ױניאז דער פון

 אינטער״ דער םון אםים דזשענעראל דעם
נעשאנאל.
 טרײד אין ארבײט דא שוין איז איצט

 אויפגעלעבט; װידער האם יוניאז די און
 איײ איהרע אויף װידער שוין שטעהט זי

 נאלדשט״ן, דזשולױם ברודער !םיס גענע
 װעלכער ױניאן, דער פיז מענמרזשירר דער
 קריזיס םון צײט דער דורך איהר *ט
r פארלאזען, ניט t f אפטיםיסטיש. *אנץ 
 זײן באלד װעט ױניאן די אז דענקט, ער

 -םריהער. װען אירגענד װי שטארהער נאך
 זעהר זײנען טר*יד אין ארבײםערינען די

ײ און לעבט ױניאז די װאס צוםרידען  ז
 וױ שגעל אזוי צוריק, סאסענוױיז קוםען

 דעם בײ ארבײטען צוריק אן פאנגען זײ
טרײד.

 * געווען טרײד דעם אין איז אםאל
 די װעלכער םיט אסס׳ז, באסעס שטימעל

 ?אלעתטױועז א געשלאסען האט ױניאז
 לעצטען םון צײט דער אין אנריםענט.

 גמ־ צוםאלען אםט׳ן די אויך איז קריזיס
 < מריוד דעם איז אגריםענם דער װארען.
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