
w אויג *,iomp רןנגמן w  ty  o t* *ױ»
ײטון iv זיין מינ  די ווי י׳ננמד פיל ירנ

v״dim ,d נדי iv ען מנ
im דנ א מעגלױ o מווזזססער אונזער׳נ fiM 
 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

 אםאלסר די *ונראנען ivאגנןגונמן נ*ן
 און ױגיאן װארסערס קלארינג םייגמד
 םיםיען שייןע סאד א■ ניט זין־ שטערמן

 וועדען וײ |im עררײנעז iv «ויעל זײער
 ׳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
ר אנםירען העלפען דערסיט און ײן  שטטף ז

y»m ויי אױן׳ איז װעיכער uvv iD 'iiM| 
 חעל־ iv זיך פארםליכטען מיר ;עח^ורען.

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
i אנענטען, v m i או• פון שיאוקטאנער די 

 אינטערע/ די אז האנען, זינען אי| סעטום
ײ imii שיאושראנער, נחפע איין םון סען  ז

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
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 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

רעיארטער. סטעןי •רעסע~» מי *יז
 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

ז אוין ח*ט סטרײק אויפגע• איימ ני
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 י ״• מי • ײ (עײעח״ ׳

(« ״ . - מ רײקסעל. מםיאא ־ קוי
״ ז י י י י ״ ז ^

* ״* מ * M — 1• א fO ft* rq rm v ״•

 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

 העכסט זיגםאן מארים — !כ»נקעס םױטען « וױ העלפען זײ װעט עס
לא־ פון כ«ז«ר ױניטי דער — םטרײק. פון שטאנד ןזםיט צוםרידען

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
ײ אז געענטםערט, שױז חאט  אין װעלעז ז
 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 ייז
 אין קריזים אינדוסטריניען דעם פון

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 י  ז
 אםס׳ן. אלטער דער פון פאדבליבען נען

ײ אז מײנען, באסעס דיזע  צוױנ־ קענען ז
 אינ• אן דורך ארבײטער זײערע געז

ײ פאר ארבײטען צו דזשאנקשאן,  איז ז
ײ קענען דאס אכער שעפער. סקעב  נים. ז

ײ הריגען ערשטענס  אינ• קײן ניט נאך ז
̂ר אםי<ו װען אבער דזשאנ?שאן,  זאלען ז־

ײ עס װעט קריגען, יא עס  גאר אויך ז
 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
ײ אבער אויפהאלטען. ױניאז  האבען ז

 אינטער־ דער צו הילף נאך געװענרט זיך
ײ און נעשאנאל  פינקטליר דאם האבען ז
 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
ײ איהרע אויף װידער שוין שטעהט זי  אי

 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 
ײן באלד װעט ױניאן די אז דענקט, ער  ז

 -םריהער. װען אירגענד װי שטארהער נאך
 זעהר זײנען טר*יד אין ארבײםערינען די

ײ און לעבט ױניאז די װאס צוםרידען  ז
ױ שגעל אזוי צוריק, סאסענוױיז קוםען  ו

ײ  דעם בײ ארבײטען צוריק אן פאנגען ז
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.

2 סען15 דעם אויסנעגאנגען איז f t 
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יט נ גקי laa *ענתייר, םען28 דעם פרײממנ,ערעכםי

 לעצםעו צום װ כאפעו נאסמס וױיסס
אינדזשאנהשאנס - םיםעל

)J. זייט פון ;זז<וס

 העכםט ויינען אלע קפטיטע. סםוייה
געשםימט. גום זעהר און אפטיםיסטיש

 די נעהםען םוגדעסטװעגען, אבער
 נים, אױך םען דארף לייכט צו שוץ ?אך
 גאנצען אין זײן װעט סםרײס דער ביז

םארענדיגם.
 םױזרעו חױםט דער זיגםאן, םאריס

 דעם אױםגעדריסט האט סטרײק, רעם םון
 זאל סטרײק נאנצער רער אום אז געדאנק,

 איז צגדיגען, עדםאלגרײו איז שנעל זיך
 איע םון הילף מאראלע די נויטיג נאך

 אר־ װאס די pc דרעסםאכער, און וױיסם
 שעיער געסעטעיטע די אין שוץ בײםען

ױ גוט אזױ  אין נאך זײנען װאס די טון ו
סטרײה.

גע־ איצט דארף װאס הויפם־זאך״ די
 שע־ ביםעל די ®יקעטען איז װערען, םאן
 און סטרײק. אין נאך זײגען װאס ®ער

 שעפער געסעטערטע די םון ארבײטער די
 סטרײ־ רי אױסהעלםען דעם אין דארםען

 אין נאך זײנען װאס שעפער די הער.
 דער אין רוב דאס זיך געםינען םטרימן
 גע״ די דא זיינען עס װאו בילדינג זעלבער

 װאם ארבײטער די און שעפער סעםעלטע
 געםעטעל־ די אין ארבײט דער צו געחען

 סך א הינזיכט דער אין יןענען שעפער טע
 פילועטם. די סטרייקער, די ארױסהעלםען

 הינזיכט דער אין ארבײטער אלע זאלען
 דער צו און זיך צו םליכט םולע זייער טאן

ױניצז•

ױניטי־ דעם פון ערםאלג דער
באזאר. ״

 אנגעמערקט, פריהער האבען םיר װי
 זייערע און סטריײןער די זיך פיהלעז
 פרעהליך. און מונטער העכסט פױזוער

 םרעח־ און םונטער באזונדערם גאר אנער
ײ האבען ליך  סאנ־ לעצטען געםיהלט זיך ז

 ױניםײבא־ דעם אויף דינסטאג, און טאג
טי דער .25 לאקאל םון זאר  באזאר ױני
 איע אין ערפאלג גרויסער א געווען איז

 האט עולם גרויסער דער און חינזיכםען,
 אויפ׳ן פארבראכט דארם טענ בײדע

 עולם דער אוםן. בעסטען און שעהנסטען
 געש&רונגען און געזונגען געסאנצם, האט
 אלע די בײ געלד לײזען צו געגעבען און

 װיריר איז דארט ״בוטס״. סארשײדענע
̂ם דער און קויםען צו װאס געװען <יך  עוי

געקויםט. האט
ײן 25 לאק^  װא״ א געהאט האט אי

ױי בוטס. םינח*זעז,ס סערע  װײם״ מיט צו
 איבעריגע די און דרעסעס םיט צװײ ׳מען
ארםיקלען. ״םענסי״ אנדערע םים

לא־ ױניאן מאכער רײנקאוט אונזער
 רעגען־ םיט בום א נעהאט האט 20 האיצ

מענער. און פרויען םאר םאנטלען
 םיט בוט א געוזאט האם 66 ילאקאל

צמבראידעריס. פארש״דענע

שלעױננער פרעזידענם
אץ און

)1 זייפ פךן (אלום

לאקאל פה ויאקטױױטעט

 עס םאױטטענדניס. א צו געקוםעז װידער
 װאהלען די אז געװארען, באשלאסען איז

 זאל באארד דזשאיגם םון באאםטע םאר
 צו און םעגטך, װי שנעל אזוי םארקוסען

 די םון טראנספערירוננ די פאר׳ענעלערען
ײ װאס לאקאלס די צו מיטגלידער  ראר־ ז

 באשלום אלטען רעם לויט כאלאנגעז, םען
 און באארו/ עקזעסוםיװ דזשענעראל םון
 בײדע גופא. ?ערפעמזאפטען דיזע םון

 דורכגע־ אינטים גאנץ זיך האבעז צדדים
 דאס האםען, צו איצט איז עס און חןדם

 װאס שמרײטיגסײטען פערזענליכע די
 װעלען אײננענאדיעט דארט זיך חאכןן

 פרעזי־ פאד^וױנדעז. אײכיג אויף עוין
 צו־ דארט פון זיך האט ^לעזינגער דענם

 נלויבען, פעסםעז א םיט ריקגעסעהרט
 װעם ױניאז יקא;א׳ער6׳ן אונזער אין דאס

 םרידען, און הארמאניע הערשען װידער
ױ  חגר געװען אימער םריהער אי? דאס ו

םאל.
 ^שלעזינגער פרעזידענם האט װאך די

 כאסטאן, אין טעג אײנמע םארבראכם
 קלאוקמא- דעם םון אינטערעסען די אין

סםרייק. כער
 אוגזער סנײדער, אב. ברורער װי

 #באסטאן אין ארגאנײזער דזשענעראל
 פעכ־ טען15 דעם איז וױסען, אונז לאזט
 קאנפערענץ א םארגעקוםען װידער רואר

 און ױניא; דער םאר^טעהער צװימען
 קאנ־ דעד אױוי אסס׳ן. באסעס דער פון

 מעהר שוין באסעם די האבצן םערענץ
 פולע דאס האבען צו באעטאנעז נים אזוי

ײ װמן ארבײטער אן אפצוזאגען רעכט  ז
 האבען דעם װעגען װעלען. נאר וועלען

 קען םעז און רײדעה צו אויםנעמידען זיי
ײ אז מליסען חנרםינ  אײנ־ שוין האבען ז
די אז געהן, נים װעם דאס *ז !עחסזן״

 האט מניאן װאירקערט םילינערי די
העםס. װײבערמע טיט בום א געהאט
גע־ האט ױניאן טײקערס נעקװער די

נעתטײס. טיט בוט א האט
 םיט בוט א געהאט האט 62 לאקאל

ארטיקלען. װהײט־גודס םאריצײדצנע
 האט לינ ױניאן טרײד װאוסענס די
 אג״ נאך און ביכער מיט כוט א געהאט

ארטיקלען. דערע
טי יארקער נױ די גע־ האט הויז ױני

ארטייולען. םאריטײדעגע םיט בום א האט
 אין סקול פערער דער םון קינדער די

 פאר״ מיס כוט א געהאט האבען םטעלםאן
 אלײן האבען זיי װאס זאכען יפײדענע

געמאכט. צװעק דעם םאר
ביל• פאסענדע מיט בוטה, שעהנעם א

 גע״ דארט האט אױםיפריםטען, און דער
 ארבײטער אינטערגעיטאגאל אונזער האט

 םרעזידענ״ װײם אונזער אונױוערזיטעט.
 געזעסען איז קאהען, מ. פאניא טים טין,
 התמרה גרויס מיט האט און בוטה אין

 װעגען פאםפלעטען און ביבער םארקױםט
ארבײטער־כילדונג.

ױ דעם םון לאקאלס די פון  יארקער נ
 קלאוקמאכער דער םון באארד רזיטאיגט

 אם אויסגעצײכענם זיך האבען ױגיאן
 לאקאל ױניאן ריםערםאכער די בעסטעז

 ױנ־ דרעסמאכער און סקוירט די און 17
 גע־ האט 17 לאקאל .23 לאקאל יאן

 ריםערם, מיט אנגעפאקט םול בוט א האט
 וזאט 23 לאקאל און ׳סוטס און קאוטס
סקוירטס. מיט םול בוט א געהאט
 זאױס־ איז עס װאו בוט, ^עהנעם א

 גע־ האט זאכעז, סך א נעװארען געפלעט
 סאציא־ דער םון יארס נױ לאהאל האט

פארטײ. ליסטי^ער
 םעגסי געמאכט האט הארטםאן גענ.

 בודקע א אין און רינגם, און פינס ױניטי
 ״צי־ ׳טעהנע #ױגגע א נעזעסען אויך איז

 ״פאר־ דעם געזאגט האט װאס גײגערקע׳/
 — ״געטראפען״ האט זי און טיטון״.

 פונקט גראשען... פאר די צוצונעהמען
 א טאהע ריכטיגע, א געװען װאלט זי װי

 איו, געלט ראס ציגײגערקע. געבארענע
 דער םאר גענאנגעז ניט זיך, פאר^טעהם

 דער םאר געװען איז עס ;״ציגײנערלע״
טי  װאס געידער די װי פונקט הויז, ױני

 און בוטס אלע בײ געװארען געלײזט איז
כאזאר. דעם אױף טימלאך

 דורכ״ דארט איז זאכען אלע די אחוץ
 קאנצערט, ׳שעהנער א געװארעז געםיהרט

 גאציא־ פארמײדענע ״פײדזיטענט׳/ דער
 געװארען נעוױזען איז עס טענץ. נאלע

 אנדערע גאך און בילדער סםערעאפטייטע
אמױזכיענםס.

אלע, אז איז, שורה אונטע^טע די
 אװעק־ זײנען געװען, דאדם זײנען װאס

 דעם םיט צוםרידען, העכסט געגאנגען
 װאס ערםאלג םינאנציעלען און מאראלען

געהאט♦ האט אוגטערנעהמונג רי

r שיסאנא אין נאזװ 
כאסםאן

ײ עס װעט ױניאז  נאכ״ ניט םאל קײן ז
געכען.
ײ צװײ־ א געשטעלט אבער האבען ז

 אזוי פונקם איז װאס םאדערונג, טע
ײ װילען איצט נעםליך, שלעכט.  די ז

ײ זאל ױניאן  צו רעכט םולע די געבען ז
 עע״ די אין ״רעארגאניזיישאנס״ מאכען

ײ נאר װען פער,  םאר געפינען װעלען ז
 װער־ אנדערע אין טאן. צו דאס נויטיג

 װאס דעם אנשטאט דאס עס, הײסט טער
ײ  זאל ױניאן די געװאלט פריהער האבען ז
ײ  די םון ארויסצואװארםען ערלויבען ז

 פארלאנ־ ארבײטער, אײנצעלנע שעעפר
ײ גען ײ זאל ױניאן די איצט ז  ערלויבען ז

 ארביײ גרופען נאנצע ארויסצואװארפען
 םאו- די אז זיך, פארשטעהט עם טער.

 גלײר דאם האבען ױניאן דער םון שטעהער
צוריקגעוױזען.

בא״ די — זיכער אבער איז איינס
 געװארען, װײכער סך א ש(י\ זײגעז סעס
 שלע׳ פרעזידענם אז םעג^יה איז עס און

 איצטיגען דעם אין דארט זײן זינגער׳ס
 רע־ נוטע ברעננען אפשר װעט מאמענט

 אונסער אז אפשר, מענליך זולטאטען.
 זיך צדדים בײדע װעלען אײגפלוס זײז

הע־ װעם עס װאו צוזאמענהוםען, װידעד
 עהרענהאםםער אן װערען געיטאפעז נעז

 םון צוםרידענהײט דער צו סעםעלםענט,
 ^אס״ אין קלאוססאכער די ארבייטער. די

ױנ־ א האבעז צו ענטשלאסען זײנעז טאן
ײ און יאן  טראץ צום האבען איהר װעלעז ז
כאסעס. זײערע םון

 סטרײס דער שטעהט אלגעטײז אין
 די פיקעטען סטרײקער די גוט. גאנץ

 לענגער װאס און מנערגיש גאנץ שעפער
ה םארציהם סטרײת דער  מעהר אלץ זי

סטדײקער. די װערען קאםםסלוסםיגער
ײ  נעוױנען. זיכער סטרײק דעם װעלען ז

 םאל קײן װעלען םטרײקער גומע אזעלכע
םארגימש. ניט סםרײפ א

״׳

ן  ן פון אויסצוג אן איבער דא גיב אי
 װעל־ סאםפלייגטס די פון רעפארםס די

 אױסגעגיליכען חאט אםיס אוגזער כע
 פעברואר ביז טען10 דעם יאנואר םון

 טאג דעם םון הייסט דאס טען,17 דעם
 אײן געװארען עטאבלירט איז עס זײט

ױי די םון אפים  לאקאלען, געװעזענע צו
 כאארד דזשאינם דער זײט טאג רעם ביז

 אײ קאגטראל דעם איבערגעגוכיען האט
שעפער. טײלאר לײדים די בער

 חאם• אלע די םון חכל סך דער
 ארײג• האט אפיס רער <ועלכע פלײנטס,
בײ כאטרעפט #צײט דער דורף געקרא<ען

 אין צוטײלען סען מען װעלכע #80״60
 דיסטשצר־ ערשטענס, סארטען. םינף

 םראבע א םאכען אין צוױיטעגס, ;דזשעס
 און, וױירזשעס די םון ־ ארוגטערצור״סען

 צוגאכ אלס אויף ״פעלע סאגכע אין
 א םון ארבײטס־שטונדען די ארויפרײזען

אן ארכײטם יגער1־שטונ44  עס \ױ #זו
 ־גער.48 א אויף געארבײט, יעצט װערט

 װײדזשעס קלענערע נישט אויב דריםעגס,
ײ זאלען װעניגסטען אם איז  ארבײטען ז

 .וי •*, »װאך־א, אגשטאט ארבײט שטיס
 טרײד• אונזער אין געארבײט װערט עס

 פון צוטײלונג גלײכע גישט :םערטענס
 נישט טרײען םינםטענס, ארבײט. רער

 װענינסטענס ארבײטער דעם באצאהלען
 האלידעיס). (ליגאל טובים ױם זײנע םאר
 אלע זיעען זעהען באלד <ועט איהר װי און

 צופרידענחײט בעסטער צור קאמפלײנטס
 דע־ קוהענדיג גישט געװארען, נעסעטערט

 םיר זײנען פעלע םאנכע אין װאס רויף
 די נעהמען צו געװארען געצװאונגען
מיטלען. שטרענגסטע

 די זײנען שעפער םאלגענדע די אין
גאספיעלט :םארגעקומען קאטפלײנטס

 האבען #עװ. לעהסינגטאן 732 קאהען, און
 ״רעארגאני״ םון פרעםענזיע דער אונטער
 טײלאריגג לײדיס םון שאם זעהר זירען״

 אר־ זײערע ארונטערגעשיקט ^לאוקס, און
 אינפארמירט אבער װערענדיג בײטער,

 װעל־ םראװיזשאנס די זועגען ב. צ. נ^ים
 שאפ, קלאוס א אין זיך נױטיגען עס כע
 קאטער א אםרײטארס, םון צאהל די װי
 באלד באסעם די םון אײנ/גר איז וג, ז. א.

 געבע־ און לאקאל םון אפים איז געקוםען
ײ ארבײטער די טען  צוריקגעה[ זאלען ז

ארבײט. דער צו
 דיס• האט עװ. סעקאנד אין בלאק ד.

 מיטינג א בײ ארבײטער, צװײ טשארזשד
 אויסגע־ איז שאפ םון ארכײטער די םון

ײ אז געװארען םונען  ענטזאגט זײגען ז
 אײנשטיסען װעלען נישט םאר געװארען

 װײ-דזשעס, קלעגערע אויף ארכײטען צו
 נעװארען, אויסגעםונען אויך איז עס און
 האט באם דערטאהנטער אויבען דער אז
 ליגאל פאר באצאהלען נישם נאטור א

 אלעס, דאס אויסגעםינענריג האלידעיס.
 גע״ זאך אנדער לײן אםיס דעם פאר איז

 ער־ צו סטרײק אין שאם דעם זוי בליבען,
 בלאק מר. איז טעג פאר א נאך סלעזזרען.

 איע נאכצוקומען געװעזען געצװאונגען
 זיף האבען ארבײטער די און פאדערונגען,
 צו אבער ארבייט, דער צו אוםגעקעהרט

 טראגעדיע, קלײנע א םאסירט האט ענדע
 מוסר גוטער א א<ס דינעז זvP וועלכ׳נ
 םאר־ זיך לאזען װעלכע די פאר השכל
 טולס אלם מאנכעססאל דינען און םירען

 דעד אין מיטברידער. זײערע שלאגען צו
 ארונטער זײנען ארבײטער די װען צײט

 טר. געלוננען איז סטרײקען, געגאנגען
ױי קריגען צו בלאק  בא־ דער םון סקעבס צו

 םילגרים אטאדעםי ״סקעב װאוסטער
 אײנ־ באלד אבער האט ער בראדערס.

 ער קען פארשוינען די מיט אז געזעהען
 באלד ער ר.אט מאכעז. גישט סעואז זײן

 םון פארלאגנ רעם אויף און געסעטעלט
 םארשאלטענע צװײ די זײנצן ױניאן דער

רוה. זײער אין געװארעז געשיהט נשסות
 אר־ ױינען םירםעס פאלנענדע די בײ
 אונ־ געזוארען געשיהט ארונםער כײםער

 זײערע און פרעטענזיעס, םארשידענע טער
ײ און אױפגענוםען זײנען חאמפלײנטס  ז

: רעאינסטייטעט צוריק
סט. ־מצ55 איסט 24 אין לאנטינא,

סטריט. *טע59 איז פאלבערט,
טט. ״טע45 װעסם 7 אין יןיען, צ.

 איסם 10 אין קא., סארעל םרענםש
% סטרינס ־טע39

קאניעפ־ עװ. םיגםםע אין לארבער, ם.
 ב. מאמער, י. בלײן, און םםײן סקי,

 מר. וױענער. ט. בײ און וױינסטײן,
 ארבײםער אן זײנעם ביי האט װיענער

ײ די םון האלאר 5 ארונטערגעריסען  װי
 פאר־ האם ארבײםער דער זוען און דזשעס
 ארונמערגד־ ער איז פרײז זיק לאנגט
 איז קאםפלײנם זײן געװארען. שיקט

 רעאינ״ איז ער און געזיארען אויפנענוםען
 געקריגען צוריס און געװארען םטײטעם

רייז. אלטען זײן •
«** האם פאל כארצקטעריסטישער *
 פירםא דער םון ארבײטצר די םיט םירט

 נצ־ ךײ חאמז ײ1 באמוםענדינ קלוגםאן.
י אין םוגען  ברױחנל א אויר ענוחנלא• מ

ײ וחןלכען אין  אז אינםארםירט ווערעז ז
אר־ די מעלען ערשםען דעם פעברואר פון

 אוגו איז אויך װעניגער. ראל. מיט כײטען
 דער צו סעטלען צו פאר דעם גערוגבען

 דער אין ױדאן. דער פון צופרידעגהײט
 דער ביי פאסירט אויף חאם פצל זעלבער
 לױױגנ־ אין וױנער און נױסאר? פירמא
ױינ־ בײ און ברוקליז, אין #סטריט סטאן  ו

 און פאװעד, שאטץ און #פערל און גארםצן
 שעפ׳ער די איע אין קאגיעװסקי. כלי

 מניאן דער אדאנק ארבײטער די ארבײטען
פרײז. איטען זײער אויף

 זיף דואט עס זועלכע פיר^נס די ביי
 בײ זאלעז ארבײטער זײערע אז םארגלוסט

ײ  געטגגען איז שטי^ אויפ׳ן ארבײטען ז
 שװעריג- איז עס װעלכע אהן ױניאן דער

 אויסנאוזמע דער טיט #סעטלען צו קײטען
 דער אט בלאזי. פרענק םון שאפ דעם םון
 יעצט װערט עס װעלכען געגען בלאזי, פר.

 געשטעלט זזאט סטרײק, א אנגעפיחרט
 קאגדישאן: םאלגענדע די ארבײטער זײנע

 •m «4 ארבײטעז זאלען ךײ ענםיועדער
ײ אויב אדער, ארבײמס־װאך, שטונדיגע  ז

 זא״ שטונדען, 44 ארבײטען דוקא וױלען
ײ לען  גאטיר־ שטיק. אויפ׳ן ארבײטען ז
 געכליבען זאך אגדער קײן איז עס #ליף

 דעם ערללערען צו װי ױניאן, דער פאר
 ארכיײ די זועלכען אין סטר״ק, אין שאם
 בלאזי מר. און אקטמו, גאנץ זײנען טער

 װעלען פון ם׳לם דעם יעצט שוין פיהלט
 אז זיכער זײנען םיר און ארגײם, שטיק

 אר־ זײנע בעטען ער וועט <יכען איז גאר
ראבײט. דער צו צורי? בײטער

 זיך האט באסעס צאהל געוױסע א
 דיסחארמאגי א אגצומאכען םאמלוסט

 גישט בײם ארכײטער זעהערע צװישען
 אין אבער גלייף־. ארנײט די אויסטײלען

 א אײנצושטעלען געגוכגען איז םאל יעדען
 סאםיליעט יעדער און םארשטענדניס

זײן־סאטיסםעקשאן. נעקריגען ר.אט
 זועתנן געזאגט אויר קעז זעלכע דאס

 נישט םאר קאםפלײנטס צו כאצוג אין
 אדער, פרײז ריכטיגען דעם באצאהלען

 יע־דען אין איז עס האלידעיס. ליגעל די
 און פעי, כעק געװארען קאלעקטעם פאל
 דורד אדבײטער. די צו אויסגעצאהלט עם

 געװא־ קאלעקטעט איז צײט ?ורצער דער
 פאלגענדע די כײ רײן דאל. 298.22 רען

םירמעס.
 און כלום בײ : וזאלידעיס ליגאל םאר

 פעי בעק םארסאן. און בלאס ד• גאלוב,
:םאלגענדע זײ בײ :װײדזשעס םאר

 וױיגגאר• װײנסטײז, ב. בלײ\, און סטײן
 ברא״ אנעס און קאנעפסקי, םערל, און טען

דערס.
 גע־ געמאכט אױף איז צײט דער דורף

 איו עס און לאנטראלס 153 בײ װארען
 מיטיננען. שאפ 68 געװארען אפגעהאלםען

 אױסגע״ איז קאנסראלס די םאכענדיג אין
 באסיקעל געװיסער א »ז געװארען, םונען

 גע־ האט עװ. לעקסינגטאן אין סוםקין
 ארביײ זיעע טיט קארםארײשאן א מאכט
 דעד אז זיכער אפילו זײנען מיר טער.
 אונ• אנחאלטען. לאנג נישט װעט סקים

 די באשלאסען אבער האט ב. עקז. זער
 ױניאן פון לענסלעז צו עס קארפארײשאן

 נעסט ס?עב אלס שאפקע די און רעקארד,
 זא• מעםבערס אנדערע אוט ערתלערען, צו

 װאר־ זעלבע די וױיכען. שאפ דעם לען
 אין שאפ םײנםאג׳ם םון וױיכעז צו טנ<

 מעם־ אונזערע זאלען עװ. לעקסינגטאן
 אבװאהל אכט, אין נעהמען אויף בערס

 נויטיג פאר נישט געםינט ב. עקז. אונזער
 שעם־ דערמאהנםע אויבען ידי פיקעטען צו

 אונזערע אויף אבער מיר פאדערען פעס,
ארבײטען. צו נישט דארט מעמבערס

 אפ״ איז מיםינג מאס גראנדיעזער א
 אין דינסםאג לעצטען געװארעז געהאלטען

 פײנ״ י. ברידער די װאו האלל, ברײענט
 לאלאלע די אריץ, נינםא ס. און כערג

 ^דרעסירט. טיטינג דעם האבען אםישעלס,
 גע״ הינזיכט יעדער אין איז םיםינג דער
 סאלידארי- םון דעםאנסטראציע א װען

 דער םיט איז רעדנער די םון יעדע טעם,
 נעווארען, אויסגעהערט אכטוננ גרעסטער

 שטע• אױף האמענטירען צו ווערט איז עס
 װאו רעדע, םײנמןרג׳ס י. ברודער םון לען
 אונזערע ,,סאר אז אנגעצײגם האט ער

 וועלכער צו ראלע קײן שפילם באסעם
 בא• ארבײטער די •ארטײ אלער ריכםונג
ײ אינטערעסירמ עס וואס לאנגען.  אם ז

 נים זאל ױניאן וײער אז איז שמארקסטען
 כוח דעם *זאםגן גישס זאל עמזיסטיחנן,

 נאר װײל םראםעקטען, xt ארבײםער דעם
 זײן אין זיכער באס ימדער איז דאמאלס

 עס זוען עקספלואטאציע. אונגעשטערםער
 אחגר יוגיאן קײן גאנצעז אין עקזיםםירם

 קײן נישם האם און יא עקזיסטירט זי וחנן
 תרכ״ שיצעך. צו ארגױיטער חנם הראפט

 הורצער חןר פון רעקאחד דעם קוקענדיג
 םוז םעםיגקײמ לאקאל׳ס אונזער פון צײם
ױ שליסע ועלביגע דער צו קוטען מען  בר. ו

ײ אין אמעצײגט אומ האם פיינבערג  1ז
ג ח נ ח

שאםצבערנ, ס.
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דענימ. ד. Optra פון Jm
 ®יגאנסירען ארכײמער די װעלען

y דאקאטא נאחטח
 חינטער שטעחען װאס צײטונגען אלע

 רעאקציאנע־ און לאפיטאליסטען גרויס די
 צופויקט װאך לעצטע חאמןן קליקעם רע
 זייםעך דאקאטא נ*רט ״דער א? נייעס, די

 סאצי• ״דער אז געפלאצט׳/ האט בלא!
 צוזאמענגעברא״ האט סטײט אליםטישער

ג אז. א. כען׳/  גע־ דערצעהלם איז צס ו
 דאקא- נארט פון באנק די אז װארען,

 א? באגקראט, פון שװעל אױפ׳ן איז טא
 באנד- א םארשפרײטען צו םארזוך איחר

 דורכ־ אי? דאלאר םיליאן 6 םון חלואה
נעסאלעז.

 בא• אלצדינג איז טען חאט נאשרליך
 םון לי;״ פארטיזאן ״נאן די שולדיגט

 חאט ליג גאטלאזע רי אט דאקאטא. נארט
 דעם ארויסצונעהסען חוצפח די געחאט
 מאננאטען די םון דוענט די פון סטײט

 ה^בען װעלכע ספעחולאגטען, תבואח און
 דאקאטא, נארט אין לאגג;עהערשט רורות

 דעם םארװאלטען צו באשלאסעז און
ײ פארסערס. די לטובה סטײט  האבען ז

 תבואה־עלע־ םאר פלענער אױסנעארבײט
 בילי• געזעלשאםטען, חוידבוי װײטארען#

 ״םאנ• אזוינע נאד און באנקמןרעדיט גען
אונטערנעחמונגען. טאסטישע״

 באשלאםען האט דאקאטא נארט זײט
 סאפײ גרוים םון אוםאפהענױג װערען צו

 סטריט װאל םון באנקען די האבען טאל,
 אלע םיט געזוכט נארט־װעסט םון און

 פינאג- דאגןאטא נארט ברעכען צו םיטלען
 זיך האט גראד געװיסען א ביז ציעל.
ײ דאס  םארלויוי אין וױיל אײנגעגעבען, ז
 קלע־ 35 האבען חדשים 6 לעצטע די םון

 גע־ זיד דאקאטא נארט אין בענקס נערע
ײ בײ האט םען װײל צומאכעז, טוזט  צױ ז

 יוינ־ באשאםעז און קרעדיט דעם נעגוםען
 דעפאזיםארען• די פון ״ראנס״ סטליכע

 האט סםייט דער װאס הלואה, באנד די
 װע־ באנוצם געזאלט חאט אויטאריזירט,

 בא־ און יאניק די אפצושםעלען כדי רען
 האט םען װאס שװעריגקײמען די זײטינען
 דורכ־ םארזוך איהר איז ליג דער נעמאכט

 נאנץ ם׳איז פלעגער. איהרע צוםיהרעז
 זיך האבעז בענקס די אז םארשטענדליך,

 נארט סטײט דעם געלט לײען צו ענטזאגט
 אויםגעבען װעט ליג די סײדעז #דאקאטא

 צוריק־ זיך ותט און פלענער איהרע אלע
 ״םארזיכ־ םון סיסטעם דער צו קעהרצן
זיכערקײט״ און טיגקײט

 נאך דער םון פארשטעהער די אבער
 אויםגעגעבען נישט האבען ליג פארמיזאן

ײ האםנונג. די  אםיל אן געמאכט חאבען ז
 לײ־ אװ םעדערײשאן אםעריקאן דער צו.

 אינ־ געםײנשאתטליכע די הילף. גאך באר
 ארבײטער ארגאגיוירטע די םון טערעסעז

 נארט־ אין םארמערס ארגאניזירטע און
 ארגומענט אלס אנגעגעבען רוערען װעסט

 זײנען װאס באנדס, די און שטיצע, םאר
 םון אײגעגטום דעם דורך נעזיכערט

 ״סעהיױ אלס אנגעגעבעז װערען סטײט,
 םיטגלי־ מיליאן 4 האט ״איהר ריטי״.

 דא־ מיליאן 6 האבען דארפען מיר ׳דער
 מעםבערס אײערע פון יעדער װען לאר.
 ראטעװען מיר סאנען ,$1.50 געמגז װעט
 געלט־טײװא־ די באזיגען און באנק דעם
 אויך זיינען װעלכע סטריט, װאל פון לים

שונאים״. אײערע
 װא־ אין םארלןומען װעט װאך נעקסטע

 פרעזידענטען די םוז םיטינג א שינגטאן
 אינטערנעשאנאל די םון סעיןרעטארען און

 בא־ צו ל. אװ ם. א. דער םח ױניאנס
 און םראגע?, זויכטינע רײהע א ^פרעכען

 דער ווערען אויםגענומען אויך װעט דארט
 אויב ליג. פארטיזאן נאז דער פון אפיל
ײן װעט באשלוס דער  גינסטינער, א ז

 םאר־ צו סלענער װערען געמאכט ײעלען
 מאכען צו און באנד־הלואה די שזרײטעז

 דורכצופיוד דאחאטא נארט פאר מעגליד
 םאליטישע און אינדוסטריעלע איהר רעז

פראגראם.

ט סענאם דער ײג  שטײערען אתיןש י
עסענװארג. אויף

ױ זעהן װילט איהר אויב  גלײכ־ טיןי ו
 איז סענאט װאשינגטאנער דער נילטיג

 לײענט טא פאלה, םון באדערםנישען די צו
 דעם װעגען סענאט אין דעבאטעז די

 כילל״. טאריוי ״פארדני
לעצ־ דער םאר זיך האבען םארמערס די

ײ אז באקלאגט, צייט טער  ״ רוא װערען ז
ץ אויוי ■רײזעז נעפאלצנע די פון נירט ױי  ו

 םארברױכער דער תבואות. אנדערע און
 דערפיחלט נישט גאך אײגעגטליך חאט
 פרײזעז די פון םארקלעגערונג די אם

 אזוי כסעט קאסט ברויט תבואות. אױןי
ױ פיל# ץ יאחרען. א םאר ו ױי  גע־ V* ו

 $1.15 אויף כושעל א $2.40 םון םאילען
 די בלױז האבען דעם םון ■ראפיטױט און

 הא״ געזעץ־מאכער אונזערע האלסײלערס.
 קלא־ די הארצען צום גענומען קענטיג בען
 םארםערס די װײל פארמערס, די םון גען

 םילע גאר אין װאוטס די קאנטראלירען
 געהמען זיך אנשטאט אבער םטײטס.

 מאגנא־ תבואה און ספעקולאנטען די צו
 צו גענוסען זיך סענאט דער האט טען,

מאסען. ארימע די
 צוגע מען האט טאריף״װאגט דער צו

 שטײערען :ציגעל עטליכע נאך מויערט
 קעז םוטער, מילך, צוקער, אײער, אױןי
 שםײד םונדאמענטאלע אזוינע נאר און

 געװארען געטאן איז דאס און סחורות.
 װאס ארכײטסלאזיגקײט, דער טראץ
 מא־ ארבײטער די אן באזונדערס ריהרם

 דער װאו ש־סעדט, גרויםע די אין סען
אונערטרעגליך. אלץ נאך איז יקרות

 אט אז נישט, צוױיפעל קײן איז עס
 װעלען כיל טאריף צום אמענדסענטם די

 װעט םארמערם די װערען. אנגענומען
 דורכדעם, בײנחןל א צואװארםען מען

 םאר װעג דעם םארצאמען װעם מען װאס
 ארגענטי־ בראזילי, םון תבואה־אימפארט

 םון קליקעס די לענדער. אנדערע און נע
 תבואה־ און ספעקולאנטען פראםיטירער,

 בעסערע א נאך האבען װעלכע מאגגאטען,
ײ הויכע די אנצוהאלםעז געלעגענחײט  פוי

 װעלען ארבײםער שטאדט די איז זעז,
ױ מעהר נאך צאהלען  םאר אהער, ביז ו

 סע־ אונזער םון *נונרהארציגקײט״ דער
נאט.

 זיך ענטזאגען ארבײטער איטאליענער
אמוניציע. מאכען צו

 האט סיטואציע איגטערעסאנטע אן
 טורין, איז אנטװיקעלט װאך לעצטע זיך

 ערנ־ װערט װאס סיטואציע, א איטאליע,
 םון ארבײטער די טאג. יעדען מיט סטער

 זיך האבען םאבריקעז םיאט גרויסע די
 מלחםה־ארטיק־ םאבריצירען צו ענטזאגט

מדינות. אויסלענדישע םאר אפילו לען
 אן ארײנגעקראגען האט פירמא די
 גע־ און טראקס מיליטערישע םאר ארדער

 פון אײנע םאר אויטאמאבילס פאנצערטע
ײ צענטראל פון מדינה׳לאך נײע די  אי

 געמוזט האט פירמא די אבער ראפא.
 ארביײ די װײל ארדער, דעם אויםגעבען

 פאבריצירען צו ענטזאגם זיך האבען טער
 םיאט די פון אינזשענערען די טראקס. די

 נײ־ א ערםונדען אויך האבען פאבריקען
 איז עם אבער מאשיךביקס, פון מיפ עם

 די פארװירקליכען צו געװען אוםמעגליך
 זיך האבען ארבײטער די װײל ערםינדוגנ,

מאכען. צו ביקסען נײע די ענטזאגט
 פאבריקען די םון פארװאלטער די •

 פאר־ ארבײטער די װיסען געלאזט האבען
 אזוינע אונטער װעט עס אז שטעהער,

 אגצוגעהן אוםםעגליך זײן אוםשטענדען
 מאס, פולער דער אין ארבײט דער מיט
 מוזען װעלען ארבײטער צאהל א אז און

 די וזאט םירמא די װערען. אםגעלײגט
 די ״נאטיס״ שעה 24 געגעבען ארבײטער
ױ צענטראלע די און שאם םון ארבײטער  י

ײ װעלכער מיט ניאן,  פארבונדען, זײנעז ז
 די באלעםםען צו אזוי װי מיטלעז זוכען

 די באטרײבעץ צו צװינגען זי און שירמא
 לעצ־ די לויט צײם. םולע די פאבריחען

 ענט־ ארבײטער די זײנעז נאכריכטען טצ
ײז פאבריצירען צו נים לאסען  מלחםה־ ?

מאטעריאלען.
 איבער ארבײטער ארנאניזירםע די

 פאראינ־ טיח זײנעז װעלט גאנצער דער
 מיטעל נײעם דאזיגען דעם אין טערעסירט

 באװײזט עס םלחמה. געגען מלחמה םון
 אז אמת, אײנםאכעז דעם יןלארםטעץ אם

 םוח א םאכען קאנען ארבײטער די בלויז
מלחםות♦ צו

 דײטשער װעגען ארבײטער ענגללישע
קאנטריבוציע.

ענגלי• די pם שטים םעכטיגע די אויד
פאר־ װאך לעצטע האט ארבײטער שע

עלייס די װאס קאנםריבוצ^ די ח»םט
 דײטשצן דעם אױוי ארויםצוױננען ײילעז
 אוכד און אוטגצרעכטע אן אלס םאלק,

שװערע. םעגליך
 די וואט םיטינג דזשאינט א אויוי

ד ״טרײד דעם פון פארלאמענט־קאםיטע  י
 קאםײ עקזעקוטיװ די pn קאגגרעס׳' ניאן
 אפ״ האבען ■ארטײ״ ״לייבאר דער pc טע

 איז װאך לעצטע לאנדאן אין נעהאלטען
 װע״ מאניםעסט א נעװארען אגגעגומען

 װעלכער קאנטריבוציע, דײטשער דער גען
 באדיג־ די װערטער שארםע אין םארדאמט

 ארױםצוױנגען וױלען עלײס די װאס גוגעגן
ט און דײטשלאנד אויף  די אז אן, װײז

 א איז ענגלאגד אין ארבײטסלאזיגקײט
 אויסלעגרײ פאלשער דעד פון רעזולטאט

ענגלאנד. םון םאליטיק שער
 זאגט באדינגונגען, לאגטריבוציע ״די

 דער אױף ארויף לייגען מאניםעסט, דער
ײ גרויסע א אינדוסטריע דײטשער  בי

 םאר־ מעהר נאך װעט װאס שטײערונג,
^ דער םאר מעגליכסײט די קלענערען ײ  ד

 1או:זעו/ קויםען צו באפעלקערונג שער
 דײטש־ מים האנדעל אוגזער סחורות.

 איז עסטרײר־אונגארן און רוסלאנד ׳לאנד
 םון צעהנט־חלק א געװען יאהר לעצטען

 .1913 אין באטראםען חאט ער װאס דעם,
 צו גענוג איז אלײן םארקלענערוגג אזא

 םון ארבייטסלאזיגקײט די םארשאפען
 םאר־ די אט איצט. לײדען מיר װעלכער
 נעםט װאס לוגים, אונזערע םון ארימונג

 ארבײטער, אונזערע םון ארבײט די אװעק
או איז  אוםםארמײדי די אײדער ערנער נ

 םאר־ מלחמה א װאס פארניכטוגג, ליכע
 איז רוסלאנד געגעז בלאקאדע די שאפט.
 םארברעכען אוםםארצײליכער אן געװען

 אין םאליטיק. אויסלענדישער אונזער םיז
 דער האט צוױיטען דעם נאך םוגקט אײן

 צושטערונג, די פארענדיגט אפםאך שלום
 מען אנגעהויבעז. האט מלחמה די װאס
 ארבײטען צו באםעוזלען דײטשלאגד חאט
 װאס שאדען דעם םארריכטעז זאל זי כדי

 א&מאף, דער אבער אנגעמאן. האט זי
 ארויםנעלײגט איהר אויױ האם װעלכער

 אװעסנע־ איהר בײ האט אויפגאבע, די אט
 דרײ־םער־ האנדעלס־םלאטע, איהר נומען
 םון טײל גרויסען א אײזען, איהר םון טעל

 די צוגעמאכט האט און קױלען, איהרע
 װעל־ דורך געשעםטס־הײזער, און באנקען

 אױסלענדישען איהר אנםיהרען חען זי כע
האנדעל.״

 דער מיט םארענדיגט מאניםעסט דער
לעהרונג,  קריזים איצטיגער דער אז ער̂י

 רעזולטאס א איז ארבײטסלאזיגקײט םון
 פאליטיק, זעלבסטמאר ענגלישער דער םון
רעדוצירונג די גאר נישט םאדערט, ער און

 נאר באדיעתג^ קאנםריבוציצ רי פון
n• חנר אין צגדצרוע ראדימאלע א אױו

 און רוסלאגד צו צלײעס די פון ליטיה
׳ אײראפא.

* * •

שפיאנען. אינדוסטריעלע
 םערק״ א דרותט רעפאבליס״ נױ״ די

 •רױוא״ װעגען ארםיקלצן סעריע וױרדיגע
 אויפגעחאלטצן ױצחון װאס שפיאגען, טע
 ארי די אינדוסטריען. אמעריקאנער איז

 אן pפ רעזולטאט דער זייגען טיקלען
 חואװארד סידני מר. װאס אונטערזוכונג,

 פון וראםעסאר א פאר געמאכט האט
אוניװערזיטעט. הארװארד

 װערט ארטיתלען צוױי עישטע די אץ
 באוױײ דאקוםענטאלע מאסע א געגעבען

 וחך װאס ^פיאן־םיסטעם, די װעגען זען
 םירמעס, צאחל א פון אױםגעהאלטען רען

 צו צװעס דעם םיט לליינע, און גדויסע
 *באזײ• צו ױניאנס, די דיסקרעדיטירען

 זײען צו pא ארכײטער ױניאן די טיגען״
 ארבײ־ די צװישען שנאח און םארראכט

נאציאנאליטעטען. םארשײדענע םון טער
 חיילוי א זייגען ארטיסלען דאזיגע די

 בא• זײ באװעגונג. ארבײטער דער סאר
 ארגאניויר• דער אז אםאל, וױדער וױיזען

 אגגרײ״ דער םאל אלע איז קאםיטאל טער
 האם ׳סאםף איגדוסטריעלען דעם אין םער
 שענדליכ• די סיט באגוצט זיו מאי אלע
 ארבײטער די אויםצורײצעז מיטלען םטע

 נאציאנאלי• אײן אנדערע, די געגען אײנע
 איניי די אין צײײטער דער געגען טעט

 דער אין לאנד. םון צענטרען דוסטריעלגע
 יןאזיגע די תאכעז סטרײקס pd צײט

 זײ געטאן ®ראװאקאםארען און שםיאגעז
 אר• זײ האבען דאס ארבײט. העסליכסטע

 מארד־פלא• די ״פרײם־אפס׳/ די גאניזירט
 שטאל• די אין אד־בײטצר די געגען גען

 n אין און •ענסילװײניא םון םאבריסען
 pH װירדזשיניא װעסט םח מינעץ קוילען

 דורכגע• זײ האבען • דאם וןאלאראדא.
 סאבאטאזש םס אהמען אלע די םיחרט

 אנגע• דערנאך און אונטערצינדונג און
 די אז מעשױת, מיט צײטונגען די םילט

 אלעם דעם אין זײנען םיהרער ארבײטער
שולדינ.
 פארלעסליכע און םארזיכטיגע די

 העסליכקײטצז אלע די אט םון אױםדעקונג
 אר־ די םון לאנע די םארשטארקען װעט

 אז דערצו, םיהרעז װעט ױגיאנס, בײטער
 באצי• זיר וױיםער אויױ װעט עולם דער
 האלסײל אלע די צו םארדאכט מיט הען

 אר• ארגאדזירטע גענען באשולדיגונגעז
 אינהפטריעלען אן םון צײט אין בײטער

צוזאמענשטויס.
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 אםעריקא םון ארבײטער אידישען דעם
 געלונגען אפםער, און מיה פיל נאך איז,

 באשיצונג איז ניט װעלכע א אויפצובויען
 עקספלואטאטארס. אידישע זײנע נעגען

 אין אװעק זײנען יאהרען און יאוזרען
 װאנען ביז לײדען, און קעמםע טעגליכע

ױ באשאפען צו געלונגען איהם איז עס  י
ו זאלען װעלכע ניאנס, י  םאר אננעמען ז

נויט. א םון צײט אין איהם
 דעם םון םעסטונגען דיזע םון אײנע
 ״אטאלגאמײ־ די איז ארבײטער אידישען

אן״. װאירסערס הלאדיננ טעד  אונזע־ ױני
 דער בקאנט גוט נאנץ איז מעםבערם רע

p מענער־שנײדער די אז םאקט, s אמע־ 
 אויסצושטעהן גענוג געהאט האבען |ריקא

ײ ביז  ארגא־ אזא אויסנעקעטםט האבעז ז
ײ װי ניזאציאן  דא זאל יעצט. האבען ז

 די אז םאקט, דעי װערען דערמאנט בלויז
 אר־ ערשטצ די געװען איז אמאלנאםײטעד

 האט װעלכע אםעריק<, אין נאניזאיצאן
 די מעםבערס איהרע פאר אױסגעםאכטעז

 האט זיכער ארבײטס־װאר. ־שטונדינע44
 האמױ אוגזער געמאכט לײכטער םיל דאם

ײ“־ אדבײטס־טאג. ־שטונדיגען8 דעם '
אטא־ אטאלנאםײטער די װערט יעצט

 םון בעלײבתים די יארק. בױ אין הירמ
 אײנםיה״ צוריה װילען אינדוסטריע דיזער

 שע־ זײערע אין זעלבםטהערשונג די רען
ײ פער.  אז האבעז, ניט מעהר װילען ז

 זאגען עטװאס קענען זאל ארבײטער אן
 ער װעלכער אונטער באדיננונגען די װעגעז

 אםאליגער דער צו צוריק, ארבײטען. זאל
ײ וױלען סיםטעם סװעט־שאם  איהם ז

- שיולאםערײ צו צוריק ;טרײבעז  איז -
באסעם. דיזע םיז מאטא די

 שױן העז מענער־שנײדער דער אבער
 צארישען א אונםער ארבײטעז נימ מעהר

 עי װאס פרײהײט, ביסעלע די םיםטעם.
 אײנגזן־ עזױנע*יא איז ערװאיבעז :יך האט

 גשמה. זײן א-ן אול הארצען זײן אין באהעז
 — געזאנט ער האט —־ הונגערען בעסער
ו אײדער י  דיקטא־ דער צו אונמערנעמגז ז

עקספלואטאטאר. דעם םון טור
 איז ער pH אװעת שוין זײנען װאכען

ײז י1אוי אלץ נאד  איז ער שלאכםםעלד. ז
ױ ענטשלאסעז אזױ הײנט  ערשםע די איז ו

ײז בײ בלײבעז װעט איז טעג  ענטשלא־ ז
נע״ דארםעז אפילו זאל עס װעז סענהײם,

 אומקעהרען זיך וועט ער מאנאטעז.
 — בלויז באדיננוננ זדיז אייוי ^זא« צום
 אנעריןענטער, אלס מענש, םרײער אלס

ארבײטער. ארגאניזייימער
איו די או נים, פרווגצ אלוא ם׳

 םיהרען יארק ניז םון ארבײטעו מענער
 ס׳איז קאםף. גערעכטען א און בראװען א

ײ אז ניט, צװײםעל קײן אױך  װעלען ז
 אטא־ יעצטינער דער פון זיעגרײך ארויס

 ארבײטכד געלט־גײציגע זײערע םון קע
ײ מוזען געבער.  גאנ- די הונגערען אבער ז

 צײט דער בײ קאםוי, זײער םון צײט צע
 ארבײ- ארגאנמירטע אידישע אנדערע װען
ײ הענען טער ? ארויסהעלםען ז

 PD באארד עקזעקוטױו דזשענעראל די
 איהר אױף האט אינטערנעשאנאל אונזער
 םארענטםערם באסטאן אין מיטינג לעצטען

םראגע. לעצטע די
 אויםצופאדערעז באשלאםעז האט זי
 איגטערנעשאנאל דער םון מיטנליד יעדען

 די םאר ארבײט שמונדעז 2 נעבעז צו
 שםונדען 2 אז אםת, איז עס םטרײסער.

 װען אבער םיל, זעהר ניט איז ארבײט
 וועט םליכם זײן טאן זאל מעמבער *עדער

ײז עס  וחד אם אנםאננ אן םאר געניגעגד ז
מגסטען.

 באארד דזשאינט דער םח לאקאלס די
 באגײםטערונג מיט באשלוס דיזען האבען

קאנםע• שאפ־דעלענאםען א אויםגענומען.
 נוט־געהייסען, אײנשטיםיג עם האט רענץ

 זאך אײן בלויז איבער בלײבט יעצט און
 pH שטונדען 2 די ארבײמען — טאז צו

געלט. דאס ברענגעז
 םאכער ריפער די אז זיכער, זײנעז מיר

 אפרוםען הארצען גאצען מיט׳ן זיך װעלעז
 זײער םאז ײעילעז איז באשלוס דיזעז אויף

 װי פונקט מענער־ארבייטער די צו םליכט
ײ  אנ־ איז אימער נעטאז דאס האבען ז

 ארי• אמעריהאנעם דעם pc העכיםע דערע
. בײטער.

 גע• זאלען שטונדען 2 די װען צײט די
 חנר אין אנאנסירט װערט װערעז ארבײט
 םען אז ? װארטען װאס צו אבער םרעסע.

 געלם די ברײננעז און טאז גלײר עס קעז
אן? אונזער pd אפיס אין  ברײעם ױני

 — הארעװאניע שטונדען 2 אײערע
 מענער־ .סטרײהענדע די זיג א ברײננט

ארבייםער.
 קע- סטרײהס, ײעגען רײדען מיר זועז

 אײגענצ אונזערע פארגעסען ניט םיר נעז
 םרמזעד m סוד, אםענער אן ס׳איז צרות.
 ױיאמצסמיװ די װעט שפצמער אחןר

ם אויוי (שלום ױי
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קאחן. ם. םאניא פון

 באזוכט אץי חאב דאנערשטאג לעצטען
 בעת סענטער, ױגיטי וױיסטכיאכער עם1
 םארזאמערט געװען זייגען סטודענטען די

 םארברײנ־ זיי װאו *דזשיטנײזױם״, אין
 יוער״ ראכצן און שטונדע אגגענעעע אן נען

 אײנ־ מיר האט עס איבוגגען. ■ערליכע
 װער וױסען, צו איגטערסערעסירט םאך

 םון צייט אין רזשיםנ״זױם אין קופט עס
סטרײס. א

ו האב איך י  אהין סומען : געםרעגט ז
 באטייליגען װאם מיטגרידער, אקטױוע די

 הױ אדער סטריײדסאםיםעס, די אין זיך
 באטײליגען װאס אזערכע, בלױז אהיז מען
 זיך שאילען װעלכע חאבץ״, אין ניט זיך
}סטרייקען אגדערע װען צײט רער אין

מעהר־ די דאס איןי, האב געפונען און
 געװען, דארט זײנען װאס •ערזאנען, סטע

 איז אקטיװ זיינען װאס די, גרארע זיינען
 טאג גאגצען .דעם זײנען װעלכע סטרײס,

 סטריײןעוס, די מיט האל אין םארנומעז
 אין און ארבייט ארנאניזאציאנס טועגדיג
 ״אױסגלײכען אהער זײ קוםען אװענט

 אנגענעמע אן םארבריינגען בײנער״, די
 םאר־ אנדערע און טאנצען אין שטונדע

 אין קומען מענשען דיזע וױילמגען.
 אנ־ כוחות, די באנייען *דזשימגײזױם״

 דעם דערםיהרען צו עגערגיע נייע שעפען
,ענד. זיגרייכען א ביז סטרייס

 אליין סטריײדהאל אין ניט אלזא,
 סטוײקעוס, אונזערע איצט זין־ םרעםען

 ױניטי אונזערע איז אויך זיך טרעםען ױי
 ״דזשימ־ אין און יערנעז ביים םענטערס
 פארוױילונגען. געזונטע די בײ נײזױם״

 רע־ איז מאל אלע װי םעהד איצט און
 טעטיגקײט דאס געװארען, מאנסםרירט

 יע־ די פארװײלונגען. אויס ניט שייסט
 פאר־ צו זיך ענערגיע די האבען װאס ניגע,

ײ ארכײט שװערער טאג א נאן וױילען  זי
 םענשליכען גוטען א םון געשאםען נעז

ײ מאטעריאל;  בא״ ענערגיע, באזיצען ז
 לע־ צום לוסט א אםטימיזם, גייסטערוננ,

 צו״ בעסערער א םאר האפנונג און נען
 אנםיהרען װעלען מענשען דיזע — סונםט,

 מעכטי־ א שטארהער,• א פאר קאםף דעם
ױניאן. גער

 אייג־ אן םאנגען םיטנלידער אונזערע
 אר־ די דאס מעהר, און מעהר אלץ צוזעהן

 מיט הארמאניש זיין דארף נ״טער־בילרונג
 ארגאגיזאציאן. זײער פון אינטערעסעז די

 אגנעםיהוט ניט קאן ארבייטער־בילדונג
 דארםען ארבייטער אבסטראקם, װערען

 א האבען רארםען זײ בילרונג, בלויז ניט
 דארםען זיי בילדונג. סארט געװיסען

 םון פריגציפען אלגעמײגע די םאוײפטעהן
 פראקטישע די אויר איז ױגיאניזם׳ םרײד

 ״סאלעס״ םיז מעסארען די .דערפון, דיט
 זײ־ פון פראבלעמען די כארגײנינג״, טױו
 װי הויפטזעכליך, אןן ארגאניזאציאן, ער

 מו־ זײ לײזען. צו םראבלעםען דיזע אזױ
 אינ־ דער צו שײכות זײער םארשטעהן זען

 באשעם־ זײנען זײ װעילכער אין דוסטריע
 ארבײטער דער צו שײכות זײער און טינט

בכלל. געזעלשאםט דער און באװעגונג
סלאס״ אין לערנעז ניט מען קאן דאס

 בלויז לערנען סען קאן דאס אלײן. רום
ער א דורך  םיט באקאנטשאםט פראקט̂י

 מען װאס ערםאהרונג דורך און זאכען,
 אנטײל אקטיװען אן נעמען דורך באקומט

 דאס ױניאן. דער םון לעבעז דעם אין
 לערנען טעארעטישען דאס םארשטארקט

 הלאס־ציםער. אין באקוםט מעז וואם
נענרנ. ניט איז אנחןרע דאס אהן איעס

 גע־ צוםרידען זעהר דעריבער ביז איו
 דײ סטודענטען, אונזערע זעהענדיג ומן,
 אונזעחן םון מענער און פרויעז מנגע

 פערזענ״ און כאראהטער װעסעס לאתאלס,
 נע־ און ענטוױסעלט וױןרט עס ליכסײט

 גענע־ א םיז קאםוי דעם דורך מטארקם
ײ װאס אנטײל דעם םון דאל״סטרײס,  ז

 נע־ װעי־ען סורסען די איהם. איז נעסען
 דע־ עדױקײשאנאל דעם םון פרײ געבען

 אינםערנעשאנאל, אונזער םיז •ארטמענט
 די םארגרעפערט ײערט דעם דורך אוז

 די פו; װיכםיגסײם די און גוצליכקײם
 װי ארנאניזאציאז, זײער און םיטנלידער

 אלגע־ אין ארבײטער־באװענונג דער אין
 סאר אויסבילדען העלםעז װעט דאס םיין.

 םיהרער־ אינטעליגענטע א ױניאנס די
 װיכטיג״ נרויס םון איז דאם און שאםט
קײט.

 עדץ־ דעם םון אפיס דער
 דעםארטטענט רךשאנאל

 דעם אױה איצט דך נעםינט
 ,1003 רום פלאר, סוטען

 בילדינג, זעלבער דער אץ
at םסװער. יוניאן

? איהר לעזט אזױ וױ
 וױסען םען דארף בוך א לעזען צו

ױ אזוי. ו
ײ נאכ׳ן בוך אײן לײעגען םילע ױ  צו

ײ אבער #טען  חרארען קײן גיט האבען ז
ײ װאס באגריף,  א;* געלײענט. האבען ז

 פון איגהאלט דעם םארדײען אבער, דערע
 אי• די קיאר גאנץ באגרײפען און בון

האט. װערק דאס װאס דעען
 בעסער כדי לײענען מען דארױ װי טו

 בעסער איז ערשטעגס, פארשטעהן? צו
 װען אייגענעה אײער איז בון דאם װען
 דאן קאנט איהר אײך. צו ב^אננט ער
 אינטערעסאנטעסטע די אנםערקען בוך אין

 איהר און ״םאינםס״ בעסםע די שטעלען,
 נאך און מאל אײן איבערקוקען עס קאנט

 כוך אין םיעצער אזעלכע אניאי.
 געװיסע טאכט סען אוגטער, םען שטרײכט
 אונ־ דאס באםערלוגגען. אדער צײכענס,

 באטערהונגען די אדער טערשטרייכען,
 אוים׳ן זײט בײם אן צײכענט מען װאס

 םארשטעהן צו בעסער איץ־ העלםט בלאט
ביך• דאס

 עגט־ ביה געשריבענעם גוט א אין
 גע־ אײן בלויז פאראגראף יעדער האלט
 שטערט פאראגראף. אײן לעזט דאנק.

 קאנט איהר צי זעהט און אפ װײלע א זיך
 ״םאינט׳/ װיכטיגען דעם ארויסקריגען

 פא־ יענעם אין מאכט שרײבער דער װאס
 זײט בײם אן עס צײכענט דאן ראגראף.

קאנט. איהר װי יןורץ אזוי
 לײענענדיג טאן דאס װעט איהר אויב

 פאו־- בײם איחר װעט בוך גאנצען דעם
 אנגעצײכעגמע סך א האבעז װערען טיג

 פאלד אײך װעלען װעלכע באםערקונגען,
 םון אינהאלט גאגצען דעם געבען טיש
װערטער. אײגענע אײערע אין ביו,

װע־ ו«ידעײ אםאל װעט איהר אויב און
 געםינען און בוך דעם איז ארײניןוהעז לען
 איהר ײעט איהם, אין שטעלען װיכטיגע די

 אײעיע אויף טאן בליס א דארםען בלויז
 געדאנק אייער און אנםערקונגען אײגענע

אפפרישען. זיך װעט
 סטד מעהרםטע די םון ערםאהרוגג די

ײ װען אז איז, דענטען  אט נאך םאלגען ז
ײ האבען לײענען םון מעטאדע די  דערםון ז

ײ נוצען, גרוים  װירסליך, פארשטעתען ז
ײ װאס לייענען. ז

 האלטען אויך מען קאן וױל, מעז אויב
ו בײ י  פאר״ דארט און נאטיץ־ביכעל א ז

 םון געדאניןעז װיכטיגסטע די צײכענעז
ײ נעםינט איהר װי אזוי םארפאסעו/  ז

 מע־ די װערס. דאס לײענט איהר בעת
 םדי• די װי נוט אזוי גראדע איז טאדע

הערדיגע.
♦ » *

קאמייטעם. עדױקײשאנאל
 פאר־ שוין זײנען לאקאלם אלע אין
 עסזעקומױחנס די און װאהלען רי איבער
 ״py די געװארען. ערװעהלט שוין זײנעז

 אײ־ דאס געדענסען, דארםען זעסוטיװעס
 גלײד איז, זאכען װיכטיגסטע די פו; נע
האםיטע. עדױקײשאנאל אן ?גרװעהלען צו

 םון דעםארטםעגט עדױחײשאנאל דער
 אײן ניט שוין האט אינטערנעשאנאל דער
 I לא־ אונזערע נעםאכט אויםםערק^ום מאל

 עדיױ דער םאר איז עס װיכטיג װי סאלס,
 מיטװירהען דאס טעטיגהײט קײשאנאל

 סאםיטעס עדױסײשאנאל לאקאל רי םיז
 עדױקײמאנאל די זאלען ארבײט. דער אין

 עדױ־ דעם םיכדהעלםען גלײר סאםיםעס
 פלענער די אין דעפארטםענט קײשאנאל

 קױ דעם םאר געמאכט שוין ווערען װאס
יאהר. םעגדען

 די האם אורזאכען םארשײדענע צוליב
 א אנגעהױבען זיך יאהר למצסען ארבײט
 האבען זאכען םילע און צו״שפעט ביסעל

 צו״ אביסעל שויז װערען נעטאן געמוזט
 דעם אויף זאכען סילמ אײלעניש. אין םיל

 איײ װערען, געטאז געטוזט האבען נעביט
 די םיז קאםיטעס עדױהײשאנאל די דער

 צונויםקוםען זיך נעהאנט האכען לאהאלס
 דערי־ זאלען םראנען. די דיס?וטירמן צו

 נעוד זיך מאל דעם האםיטעס דיזע כער,
ארבײט. דער צו באצײטענס מען

 מעהר יעדענסאלס עס װעט םאל דעם
 דע־ עדױקײשאנאל דער פאסירען. ניט

 די פלאנעװען אן שוין םאנגט פארטמענם
 אונ־ יאהר. נעהסטען דעם פאר ארבײם

 װעגען נעהאט שוין האט םאתולםעט זער
 עסזעהוטיװ אן און מיטינגען אײניגע דעם

 אויסצױ נעװארען אפאינטעט איז האמיטע
 •אר א איז אײנצעלהײטען. א-בײטעז

 ווע• אײנגערוםען אויר ײמלעז ארום ײאכעז
 לאקאל־עדױסײשא״ די םון סיטינגען רעז
 נוי- אבסאלוט איז עס און האםיטעם, נאל
 צו סומען זאלען סאשיטעס דיזע דאם טיג,

 זא־ סאנען צו םארבארײטעט, מיטינגעז די
 מיםנלי״ זײער ײאס באשטימט, גאנץ געז

 אינ־ אזא מיט ײיל. און דאחי דערשאסט
 עדיױ םאר׳ן מענליך זײן װעם םארמאציע
 כא״ צו בעםער דעפארטמענט קײשאנאל

 סון שםודױם םאר׳ז סורםען די ^טיםעז
סײזאן. נעקסםען

וױ אײי װימען זװ טיטיג איז עס

 פוג׳ם ארבײט די צי םעגליה
 דך ראדםען װעט גאר־דעפארטמענט

 װצלנער אין & אויב אויסברײטערען.
 םיטגלידער־ די װאלט װאס היגזיכט^

 װאס ליםודים די חוץ א געװאלט שאםט
 זאלען לורסען גײע װעלכע גיבען¥ מיר

 מעטא• נײע װעיכע V װערען ארנאניזירט
 װע״ אײגגעפיחרט זאלען לערנען אין רען
 טעטיג• עדױסײשאנאל װעלכע מיט V רען

 גאף דך דעפארטמענט דער זאל קײטען
 ער װאס ארבײט רי חה א םארגעהמען

געטאן? איצט ניז האט
 םען דארף םראגען ריזע איע װעגען

 םון היל\י דער םימ בלויו נאכדעגסען.
 װצט ס^מיטעס ערױקײשאנאל לאקאל די

ױ שלוס ריכטיגען צום מוטען קאנען ניעז  ו
 עדױקײ״ דער טיט אנצוגעחן וױיטער אזוי

ארנייט• ?ײשאגאה
* » י

 װײסט אין געזוגט איבער לעקטשורס
טי מאכער ױ סענפזער. װ

 סענטער, ױניטי מאכער וױיסט אין
 סט., טע20 איסט 320 ,40 סקול פאבלי?

 לעקטשורס סעריע א װערעז געגעבען װעט
 לעס• די םראגען. געזוגדהײטס איבער
 םרײ• יעדען װערען געגעבען ײעלען טשורס

 ערשטע די אוחר. 8 אום אװענט, ט#ג
 םריײ דעם װערען געגעבען װעט לעקטשור

 דר. םעברואר. טען25 דעם אװענט, טאג
 איבער לעסטשורען װעט מײערס דזשעראם

 טע־ יאפולערע וױכטיגע, םאלגענדע די
 ״אוםםארדיײ ן עסעז״ צו ״װאס :מען

 ^אנסער/ און ״םארשטאפוגג״ אונג״;
 סעגטערס ױגיטי אונזערע אלע איז כמעט
 לעק• אזעלכע געװארען געגעבען זײנען

ײ און טשורם  סיל ארויסגערופען האכען ז
 דאס םעטבערס. אונזערע בײ אינטערעס

געזוגט, אױם׳ן אויםצוםאסען װי לערעגט
* * *

ארבײטער• אוגזער אין געםט
טעט. . ערזי אונױו

 לעצ־ חאבען װאס געסט די צוױשען
 אוניװער* ארבײטער אונזער באזוכם טענס

 ב. םוזאן פראפעסאר געװען איז זיסעט
 דע• עקאנאמיסאל דעם םון קינגסבורי,
 קאלעדזש. ברײען דעם פון םארטמענט

 םאראינטערע־ זעהר איז קינגסבורי םראם.
 אר־ ער און בילדונג ארבײטער אין סירט
 לעהרער, גרו&ע א םיט צוזאמען בײט,

 זומער״ססול א םון פלאן געװיסען א איבער
 קינגס־ פראם. םרויען־ארבײטער. פאר
 מעטאד^• די באטראכט גענוי האט בורי
 גאנץ געװען איו און ?לאסעז אונזערע אין

זעהענדיג. דאס צוםרידען
* * *

 שטודירען װאס סטודענטען מאנכע
 אונױוערזי־ סאלאמביא אין עהאנאמיקס

 אונ־ אין זיצונגען אײניגע באזוכעז טעט,
 טוען די אוניװערזיטעט. ארבײטער זער

 זיע״ פראםעסאר םון ראט דעם אויף דאס
 האט ער אוניװערזיטעט. זײער םון נער,

ײ  ארבײטער־ אונזער באזוכען נעהײסען ז
 אזוי װי באאבאכטען און אונױוערזיטעט

געלערענט. אינז בײ װערט עס

 אר־ עגגלישע זײ אין פאליטיקס ״די
כײטס״שעםער/

 םון ׳טעמע אינטערעסאנטע די אט
 ווע״ דיססוטירט רועט גודריטש, ל. אארטער

 איז םריח דער אין זוגטאג נעקסטעז רען
 די אוגיװערױטעם. ארבײטער אונזער
 האד עס װיכםיגע. זעהר א איו םראנע
 דער איצט גמהם עס װײט װי זץ־, דעלמ

 ברי- דער אין ארבייטער די םון קאנטראל
וועם דיסקוסיאן די אינדוסטריע. טישער

 װילמנדמ׳א <; ,V פר. אין םארלוטצן
 ״IPV פ\ן ^טצראמור חנר אינער חלאס

גאםילס.
0 $ 0

M®יקע טעאטער און קאגצערט
 אידיאןן פאר׳ן סיוא^ארלס

 נעשאנאל n פאר טעאטער,
 נארתן סקװאר מש-יסאן אץ לאנצערטצן

/ ^כראחסעל דער פאר און ױו  קאן ח
ד אונוצר אץ כאתומצז אלץ נאר טען ױ  ן

 קארדס די םיט דעפארטטעגט. קײשאנאל
 חאלנצ *ו םיקעטס איחר באקוםט

i ס'ס דן נאגוצם וען. n
0 $ 0

 טראכטעננערנ אלעקסאנדער
 אוגיװער״ ארבײטער אין

דטעט.
m »איד דער אינער <«י)ט׳«ורם םערי 

 חר םאר׳*יד׳ננ׳ו איחת *ון טערנעשינא(
 »י| נענענען איווט װערם #ארטםענםס

 »»־ ײוגיײ׳נדויטעם, יורנײטער אונז׳ןר
naiyv\ אױװױגו n״ ipo<> די twin 

 ojn ,nar 11* &ארמשומ«ן vn יעסט^װ
 ׳לעק־ ד׳ןר נ^נםיטאג 3.30 פענרואר, טען

 סראנם׳מ• *יעססאנדער איו ט־זוורער
 ,ריסױדט׳• חנם פון דיתסטאר נעת,

 חנר tie רעפארטטענם״ רעקארד עגד
 ויעמן רעדען װ«ט ער אינטענע׳פאנא?,

 *V די און «מ»י««*יע די צװעהען, די
ivy רעפארםםענט. זיין םון

 כא׳עפרעכען ותט טראנטעננערנ םר.
 די »י| דיוס ivlnipy סון טעםאדען די

 םןן אזוי וױ און יאהאיס, פאר׳פידעגע
 iyy}N) H איס יאהאיל א "I כאעטימם

 <ר* ומם ׳ור ניט. *י נוטיעטזוחזנד איז
 דער םון סיטניידזנר די איױ װי קילערעו

 <ויס פ»רטײ(ט זיעון אינטערנעיפאנאי
מ וו.ן ז. *. יאנא^יטעם,yנא םייר,  ח

 םיט• «*תל דער פון פאיען און ׳עטײנען
 םראנס־ ;*ייגתן פאר׳פידזנע אין גיידער
 ער ;םיטניירער פון אױס׳פייסמנען פערם,

 םטאםיס־ ova*nsv]>M אן נעבעו אױך ײעם
iv*”c םיםנ<יחנר׳פאפט חןר 1« אנאייי 

אינטערנומאגאל. *tin םון
i אין n ר מ ײ  *vv< זיע םון םיי׳■ »ו

im in רנvנJVט5ראo טר. ווקט ט׳פור n* 
i געז n רי• אױספפר׳ןוונגס־ארנײט) 

 אונטזד• eJVoo»«־n יײז םוז םוירט׳פ)
 מאט׳ד פון ײםונג1נ1פא י1 עטריינ^דינ

 tvspn ייז ײ׳פאן1נים1א פאו• ריאי׳זן
i n נרינדוננ o an w n  tie ביכליאטעה 
 ט#ן n האנ^ וואס יאל¥|,1¥מאט 1םא

 קא״ ײאס און סראנ^ אינחסא־יעמ םיט
ivi אויםנפנו¥ט ivivu נינדוננ1םא אין 

 אינט׳ןײ m פון ט¥םינהיינמן י1 םיט
* נעעאנאל.

מיטגעייהל. און באדױערומ
 נאלד• אן1אא םון ארבייטע! די )1םי
 דדי• ,mo vo27 יופסט, 16*12 םטיין,

ivp םרויז־ אין גדטנעםיהל אונז¥י אוים 
i םיט צוזאםען רעז n פאטיליv אייוי o n 

 •v:חאט וואס שטײן, אכר. םון פארלוסט
 אפ׳װייי־ איס אולז טיט צוזאמז בײט1א

o אין טאר n מן מרסאנ  שאפ. אוינןנ
ov נאסעו- *ו אינערינ נים אייד איז

ivp, םוז 1נ״םק1א די אז rמן אפ מ  י
v’I’w o i n  ivt>onv»'o סיו o n -סאו

ovivan»or 370 םיםD0 .דאלאר
םײקןזווסקי, אכר,
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 אדער גראדען, דרײ םאראן זײנען עס
צײחךװעהטאג. םון שטוםען,

ן צו שײנט צאחן א ״ אײנ־ גאנץ א ז
| שטיקעל ״א זאןי/ םאכע י י  1אי עס «ינ
 נאנץ א איז צאהן א אזוי׳ ניט אבער

 גא;ץ א ערםילט און בנין חינסטליכער
 ארגאניזם. ידעם םאר סיסיע וױכטיגע

 באזונ־ דרײ םון כאשטעהט צאחן יעדער
 זיף פארםירען װאס װענטלאןי, דערע
 םון בײן דער אנדערע. דאס אויף אײנע

 שטאף. הארטער גאנץ א איז אויסװײניג
 אינ־ דאס םאר צודעק א איס דינט עס

 אויס־ דאס צאחן. דעם אין װעניגסטע
 גערײצט ניט װערט צאחן פון װײניגסטע

קאלטען. םון גיט און חײסעז םון ניט
 שאלעכץ רארטען דעם אונטער כאלד

 אנ־ װערט זואס ווענטעל, צװײטע א ליגט
 װענטעל -דיזע דענטײן״. ״די גערופען

 פון סיסטעם גאנצען א פון באשטעהט
ײ און רערעיאך, אזעלכע ״טובס׳/  װע־ ז

w םון געווארימט רען n אין סענטער 
 אנגעםילט זײנען רערעלאף די צאדזן.

 ײעלכע איז אדערלאף, און נערװען מיט
 א האט צאהץ יעדער און בלוט. לױםט עס

 סא- אין רערעיאד. אזעלכע ביסעל היבש
 סען װאס ליעגט צאחן םון טיטען טע

 איז װאס ״נערװ׳/ דער געוועהגליף רוםט
 גערװעז בינטעל גאנץ א אמת׳ן רער אין
 דעם שפײזען װעלכע בלום־אדערען, אןן

צאהז»
 אױסערליכער דער ״ענאאמעל״, דעד

געזאגט, שוין װי איז, צודצל, כײנערנער
 כא־ <זאז און שטאןי הארטער גאנץ א

 עס םיילט מען װען כלויז זוערען שעדיגט
 גאנץ א אן בײסט טען ײעז שטײן, א מיט

 ׳זיף צעברעכט צאהן דער און זאך הארמע
 די םון אננעלריםען װערט עס װען אדער

 מױל. אין זיך געם״נט ײאס ״כאתסעריא״
 גרויסע אין זיף געפינזוז סיהראבעז דיזע

 ארום צו זיף קיעפען ױי ווען און גרוםען
 ביסלאכוױיז ךײ םארדארבען צאחן א

ארונ^ פון שאלעכץ הארטען דעם
 היײ םון גערײצט װערט צאד,ן א װען

 ערשטע די האס ?אלםעז,״איז אדער סען
 כאטש צײהךװעהםאג םון סיספטאסעז

 געװעהנליך פארשװינדט װעחטאנ דעד
מינוטען. פאר א אין

 דורכגע״ אבער ווערט ביסלאכוױיז
״דער װענםעי אויסערליכע די םרעסען

 דער צו דך נעסט באחטעריא די און בײן״
 די דענטײן׳״. ״די ווענםעל, צוױיטער
ר שױז איז װענטעל צװײטע מ ױי  זײ און ו
 לײכ• א דא שױן וזאכען מזזבלים ?לײנע
 םארניכםוגגס״אר־ זײער דזשאב, טעחןן

 דער — ױכעו/ סר א «ו שױן געהם בײס
 ער אפשטארבען, םוילען, אן פאמס צאחן
 דערסילט דזןמאיט אויפלעזען. דך נמסם

 םען ווען גאר נים זועהסאג א שױן מע\
p סויל אח נעסם n g קאלטע. אדער ח״ס 

m עס וואס און לעכערזײג וחנרס• צאחן 
o j o זין png tngi 0 פארשאפט 

.. •Jgcmhti

 שוין, וײנען צושטאנד דעם אט אין
 ״װעגט־ בײדע דורכגעפרעסען ׳עס זזײסט
״ או  דריקט קײט סען װען צאחן. םון י

 בלוט״רער־ די און נערװען די אויןי עס
p טוט דאס אח אינוױיניג םון יאף i r 

̂  נרײםם כאקטעריא די זועה׳ שטארק
 בלוט די אין נערװען, ביגטלאך די אן

 g םאראורזאכט עס צאהן. אין רערלאך
 װערם װעחטאג דער און געשװילאכטץ

 ניט סעחר דאס קאן סען גרעסער. נאף
p טען מוז דעסאלט און אריכערטראגען w 

דענטיסם. א צו לױםען
 וױפיעל פרעגען, זיף װילט עס און

 אױנ• זיף מענשען די װאלטען װעהטאגען
ײ װען געשםארט,  צום געוזן װאלטען ז
ײ װעז צײט^' איז דענטיסט  װאלםען ז

 צאחן דער אײדער דענטיסט צום געחן
 נאק־ די םון דורכגעפרעסען שױן װערט

i טעריא
:סעגשען די שױן זײנען אזוי אבער

 אין זאף טײערסטע ראס געזונד, דאס
 טעחר םארנאכלעסיגט <וערט וועלם, דער
1אלץ םון

ױ שמערצליכער איז צייהנוועהטאג  ו
 דאס װעהטאג אנדער װעיכער אירגענד

 אין גערװען די װאס דערםון זיף נעמט
 ;וען רערלאך. בײנערנע אין ליגען צאהן
 די װערען אנגעגריםען װערט צאחן צר

ײ אכער אנגעשװאלען, וערװען  זיף האכען ז
 ליגען ײ וױיל אויסצוכרײטען, װאו ניט
 דורכדעם װערט רערלאף/ באשטיטטע אין

 װען זועהטאג. גרױסער א םאראורזאכט
 איז צושטאנד, דעם צו שױן קומט עס

 אריבערצוטרא״ מעהר ״ניט װעהטאג דער
דענטיסט. צום יויםט סען און גען״

 גראדען פארשײדענע די צו רםואה די
:םאלגט װי איז צאהן־װעהטאג םון

 באלד זיך כאפט םאציענט דער װען
 אנ־ איז עס ײען דעסאים אנםאננ, בײם

 כײנערנע אויסערליכע, די בלױז גענריםען
 גערײצט װערט צאהן דער בעת װענטעל,

 דעם סען <ןאז לאלטעז, אדער וזײסען פון
 דעם אװעקםײלען דורך פארהיטעז צאהן

 באשםײ דורד אדער פיאץ אנגעגריםענעם
מעדיצינען. נעװיסע םיט רען

 ציוײטע די ווען #םאל צוױיםען אין
 אויןי pn? איז ״דענטײז׳״, דער װענטעל,

 צאחן פון הײלוגג די איז אנגענריסען,
 רײ•9ג8א שוין םוז עס שװערער. שוק
 לעכלאד די צעפזילטע, דאס װערען ניגט
 ווע״ ט ר י ז י ל י ר v ט ס מוזען צאהן איז
 מאגמנס װערען. םארםילט ענג און רען

 דעד־ א בלויז װערען נעכיאכט דארף סאל
 n םון ענטצינדונג די ביז םילינג, װײליגע
ארועק. געהט צאחן אינ׳ם נערװען

 זיף באנוצעז דענטיםטען רוב דאס
ײ ;קאטען מיט םאי דעם אין  n מאכען ז

ײ קאטען, פון פילינגס םארלויםעע  שטױ ז
 g מיט װאטע לעכיצף די אין אן יען

 גאר העלםט דאס אכער כיעוײצין. ביםעל
 געוױנשםען דעם ניט ברענגט דאס ניט,

 טום מען װאס פעדיצין די רעזולטאט.
 אפטד נלײף װערט קאטען אוים׳ן ארויף

 און טויל אין ש«ײעכטס םוג׳ם שוױעיןט
 עם געהט צאהן דעם הײלען צו אנשטאט
 g דאדם מאכם און סאגען איז ארונטער

טראבע׳׳. ביסעל
 •ga איהר, םארשטעהט דעריבער, און

 סצכען איז יןאטעז קײנע ניט מיר נוצעז
 אונ- גיבעז מיר םיליננ. וועיכען אירגענד

 אב• די גצלט זײער םאר •אציענטמז זערע
 לעצטזן דאס לױט ארבײט בעסטע סאלוט
װיסענשאפט. חןר פון װארט

 סיר װעלען ארםייןעל צװײטען א אין
 ״תאנאלעך די פון הײלוגג די ארומרײדען

צײחן. די פון ״װארצלען״״ די און

 עדיו• דעם ®מ אמיס דער
 דעפארטמענם קײשאנאל

 דעם אױח איצט זיד נע*ינט
 ,1003 חם פלאך, סןטען

 בילדינ^ זעלכער דער אין
סקװעוי. ױניאן 31
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פרעסע דער אץ אינםערנעשאנאל אונזער פוז ןןנינים
ױ  איז שוין, וױיסען יעזער ױנוערע ו

 דרעס און וױיסט םילאדער&יער דער אין
 א געײארעז אױסגעמיחון אעדוםטריע

 סעטעלטענט םרידליכען א דורן־ סטרימן,
 םאנוםעיןטשור- דרעס און וױיסט דער םיט
 סעטערמעגט דער אסאסיאיישאן. ערם
 מאגאטען. עטליכע םאר בלױ? אבער איו

 זיך װעט מען אײדער אז םיינט, דאם
 דארםען וױדער שױן מען װעט ארומקױןען

 װעגען כיאגוםעקטשורערס די מיט רעדען
 און װײסט אונזער סעטעלפענט. גייעם א

 םאױ־ םילארעלפיא אין ױניאן דרעסטאכער
 מאכט ױניאן רי און גוט נאנ״ו עס שטעהט

 דורך אנשטרעגגונג באזונדערע א איצט
 די ארגאגיזירען צו בעסעו צײט דער

אינדוסטריע. דער אין ארבײטער
 לעצ־ ױניאן די האט צװעק דעם םאר

 םילאדעלםיער אין םארעםעגטליכס סענס
 ארבײםער די צו אפיעל אן *םארװערטס״

ץי יעזט װעלכער טריױ•, אין ױ ז :םאלגט ו
די םון ארבײטער די צו אױםרוף *אן

 װײסט אין שעםער אפען
מרײד. דרעס און

 ארביײ שװעסטעו, און ״ברידער
 שקלא־ אין גאך ארבײטען װעלכע םער
— שעפער: םען

אונזע־ םון םיעלע אז וױיסען םיר
געצװאוג־ געװען זיינען םעמבערס רע
 טרייד, אין סלעק גרױסען חגם דורך גען

פארשידע־ איז ארבייטעז אװעקצוגעהן
 יואגטראק־ צו — שעפער קליינע נע

 שע־ אזעלכע אנדערע צו אדער טארס
 באדינגונגען. םארשידענע אונםער פער
 םאר באשוקדינען ניט אייך ^:ען םיר

 דערצו אײך האט נױט די וױיל דעם,
 םון שטונדע די אבער, ג*צװאוננעז,
געשלא־ אוין יעצט האט באםרײאונג

 אר־ װעלכע ארבײטער אייך םאר גען
װעל־ באדיננונגען די אונטער בײטען

 ארבײטער ארנאגיזײימ/ג די כייר. כע
םארגעסען. לאנג שױן האבעז

 איבערציעט האט יוגיאן אונזער
 דער אין װאס דורכדעם םאכט אונזער

אנטען םון שםונדע  װעל־ םטרײס געם̂י
 םארבערײטעט געװען שױן איז כער
 מא־ די האט א״גצעלהייטעז, אלע מיט

 אײנגע־ אסאסיאיישאן נופעקטשורערס
ײז ניט װעט עס אז זעהן,  לייכ־ קײן ז
 באקעמםעז צו איהר םאר ביסעז טער

 ױניאן סייקערס דרעס און וױיסט די
 סײ דעם םון אריינםישונג די דורך און
 סון פאדערונגען אלע זײנעז מעיאר טי
 צוריקגעצױגעז מאנופע?םשורע«ס די

װע־ ארבײטער ױניאן די און נעװארען
 ארבײטען םארבלײבען יעצט אויר לען

קאנדיציאנען. ױניאן אונטער
 באשלאסען יעצט האט ױגיאן די

 די און םאכם נאנצע די אױסצונוצעז
 נעפלאנםען דעם פון ײ סאשע*, גאנצע

 אײך העלםען צו סטרײה דזשענעראל
 באשעםטינט זײנען ײעלכע ארבײטער,

 ברי־ איהר אבער, ,ivbvv אםעז די אין
 אױסנוצעז זאלט שװעסטער, און דער
 העלםען צו מאםענט, גינסטינעז דעם
 הײליגע אונזער םארװירהליכען אונז

 פדא״ הונדערט האבען צו אױפגאבע
 און דרעס וױיסט, םון ױניאן צעגט

 שטאם דער אין םרײד דרעס טשילדרען
םילאדעלםי^

ו הערט י  פאר־ זיסע די צו צו גיט ז
 אז בתים בעלי אײערע םון שפרעכונגען

ײ  װע־ און םרום און גום זײן װעלען ז
 באדינגונגעה ױניאז געבען אײך לען
ײ נאר  ױניאן קײן האבען ניט זאלען ו

ײ שעאמר.  \ױיל צוזאגען עס םוזען ז
 שעפער. די אין ארבײט ארײן לןוםט מס
ײ ױ קײן האבענדיג ניט אז װייסען, ז  י

ײ זײנעז שעפער גיאן  ניט סײנעם צו ז
 םאר־ זײערע מיט םאראנטװארטליך

שפרעכונגען.
־5י דער םון אםיס אין ניצײד שומט

 אײך םיט און סטריט, טעJ 11 38 ניאן,
 ערפאלגרײך זײן סיר װעלען צוזאמען

 הונדערט — ציעל ארנזער עררייכעז צו
 פראצענט הונדערט ױניאן, ■דאצענט

 אר־ דעם אין באדינגונגען םצנשליכע
לעבען. כײטער׳ס

 םאר־ אלע אויך מאכט יוניאן די
 אגריטענטס די באנײען צו בארײטוננעז

ט  מאנוםעקטשור־ אינדעפענדעגט די ^
 צוױסטיג־ אלע אויסנלײכעז איז ערס״

 די און ארבײטער די צװישען קייטעז
שעםער. דיזע פון באסעס

 זיך װעלען װעלכע בתים בעלי יענע
 םון רוױ דעם אויף שנעל אפרוסעז גיט
 אנרי־ זײערע באנײעז צו ױניאן רער

 מאכט די דערםיהלען וועלען םענטס,
ייגיאן. אונזעי ®ח

 סיײ דרעס און וױיסט םעממןרם,
 םוז ערםא/ג יעצטינער אונזער !קערס
 אײ אײער תרך םארשטארקם נןוועח

 אין אוים נים םאכמ גאתצבענהײם.
ארביי׳• גיט זאלם איחר אחנאער וועלמ

.-iw rw o w D *  — r, אינדעפענדענם 
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רעפארטער. סמעף א מון

 ?ײן מאל קײן האט םאדערוגגען גערעכטע
 ראס עםענטליכסייט. רער פאר ניט םורא

 םיוד װעלכע מאנוםעקטשורער, די זײגען
ײ אוםגערעכט װי אלײן רוב דאס לעז  ז

 עםענכד דער פאר מורא האבען װאס זײגען,
האנםערענצען. פאר ציםערען און <יכקײם

ײ  ארבײטער׳ם דעם רערשטיסען װילען ז
אםילו זאל ?ײנער שטיל, דער אין װילען

:איז דאס און אלעםעז, אונז םארביגדט
 םאר בארינגזגגען מעניטליכע תריגען צו

 ראם און טרייד אין ארבײטער אלע
 אוגזעד דורך װערען געטאן נאר קעז

ױניאן.
.15 לאק. ױגיאן, טײקערם דרעס

סעק.״ בערנשמײן, ה.

 ארגאניזאציאנס־ די אז האפען מיר
 דרעסמאכער און װײםט דער םון ארבײם
 װערען געקרוינט װעט ,15 לאקאל ױגיאן,

ערםאלג מיט

 די םטרײהען הענערע, טאראנטא, אין
 אין װאכען. 10 איבער שוין הלאוהםאכער

 צײ־ טעגליכע א זשורנאל״, *אידישעז דעם
 לעצ־ איז דארטעז, ערשײנט װאס טונג

 װעל־ דורך עדיטאריעל, אן ערשיגען טענס
 צוזאםענצױ געזוכט האט צײטוגג די כען

 אונ־ צדדים. שטרײטענדע בײדע ברענגען
 פרובירען זיך םעז ״זאל :קעפעל דער טער

 דעם אין װערט צוזאםעגקומען׳/ װידער
:געזאגט עדיטאריעל

 דער װי װאכען, צעהן באלד *שױן
ײי גרעסטער  ארבײטער היגע די םוז ט

םטרײקער. קלײדער םרויען בײ
םאר־ םון װאכען צעהן םײנט דאס
 םאר אי ארבייטער, די סאר אי לוסטען

אײ• םאר פילײכט ארבײטס־געבעו, די
 וועניגער אײגעם םאר און מעהר געם
 אז איז שורה אונטערשטע די אבער —

ביידע. האבען פארלױרעז
 איג־ בײדענס אין דארום איז עס

 געעג־ זאל סטרײה דער אז טעדעסען,
 װערען געענדינט און װערען. דיגט
שנעלער. װאס

 װאס דאס נארען, ניט זיר םעז זאל
 דער צו טאראנטא, אין סטרײסט מעז

 פלעצער אנדערע אלע אין װאם צײט
 םאר־ בלויז װעט נארמאל, אלעס איז

 טאראנטאר די װאס דאס אורזאכען
 װע- באשטעלונגען היגע די ״אררערס״,

םאברי־ די צו ווערען אםגעגעבען יען
 רע־ דער און שטעדט, אנדערע אין קען

 די אי אז זײן, דערםון װעט זולטאט
 די אי פוסטעװען, ורעיצען שעפער היגע

לײ־ ארומדרעהען זיר װעלען ארבײטער
 הא- ניט ווצלען בתים בעלי די און דיג,
פראםי־ לןײן מאכעז צו װאס םון בעז

טעז.
ײ געגען קרױודעס האט איינער  צװי

 צוזאסענגע־ זיך מען װאלט אבער טעז,
 גע־ ײאלטען צדדים בײדע און קומעז,
 שליכטען צו וועג דעם געםינעז װאלט

 דער געקענט אםשר װאלט םכסוך, דעם
װערען. געםונען װעג

פאר־ צו אז ענדליר הויבט מען און
 אז צדדים, שטרײטענדע די בײ שטעהן

 גױ דער נעװעזען נאר װאלט עס װען
 געםײ נעקענט מען װאלט װילען, מער
װענ. דעם נען

 מען האט זײטען םארשידענע םון
 אז געװענדעט, אוגז צו לעצטענס זיד
אויםנא־ די זיך אויח נעםען זאלעז מיר
 צדדים, בײדע צוזאמענצוםיהרען בע

 רוף אזא בי? געװארט האבען טיר אבער
צדדים. די םון אײנעם םון קומעז װעט
 גע״ ענדליך אונז צו איז ײענדוננ אזא

קומען.
 םון טוער א םיט געשםיעך א םון

 אסאםיאײשאן מאנוםעהטשורערם דער
 איז עס אז םארשטצנען, מיר האבען

 װעם אנהויב, דעם מאכעז צו שװער נאר
 װעט מאכעז, אנהויב דעם אבער מעז
 און לײכטער, זיין איבעריגע דאס שוין
 ער־ מען אז פארשטאנען האבען םיר

צוזאםענקונםם. א פאר רוף א װארט
געװארען, קלאהר איז דאס ווען

 טוער די בײ געםרעגט אויד םיד האבען
ײ װאס ױניאן, הינער דער פון דענ־ ז
 אויך און צוזאםעגסונפט א װעגעז ?עז
פארשטא־ מיר האבען רײד זײערע פון

ײ אז נעז,  געגעז ניט קײנמאל זײנעז ז
ײ אז און קאנפערירען  צו נעהן ורעלען ז

 יאר װעט רוף אזא ײעז קאנםערענץ, א
ײ צו װערען. געמאנט ז

 אז אלזא, װארטען צדדים בײדע
ײ זאל מען  יעדער אבער אײנלאחגן, ז

אנהױב. דעם מאכען ניט ײיל איינער
מא־ צו שװער איז עס אז זײן זאל

 דער אבער טראט, ערשםען דעם כעז
װערען, געענדיגט דאר דארף סטרײפ

 אפילו דעם צוליעב כדאי איז עס און
שריט. אוםאנגענעהםען אן מאכעז צו

 זוכען צדדים קעמםענדע די זאלען
 און — צוזאםעגצױןוםען װידער זיך
 ענ־ צו װעג דער אז האםען וױלען םיר

 געםו- ענדליד וועם סמרײק דעם דיגען
ווערען.״ נען

געהערט, גיט נאך מיר האבצן דערװײל
 זאלען צדדים שםרײטענדע צװײ די אז
 אבער צוזאםענגעקומען. האבעז שוין זיך

ױ דער םון שולד די גים זיכער איז דאס  י
 גרײם איםער איז יוניאן די זײם. גיאנ׳ס

 צו םאנו&עקמשורער דעם םימ הומען צו
איחרע םים ױנייז, ײ קאגפערמגץ. «

ײ זיך װעט דאס דערםון. װיםען גים  ז
 די !אײנגעבעז ניט אוםן בשום אבער

 די ביז קעםםען מוטיג װעלען ארבײםער
ײ װעלען םאנוםעקםשורמרס םארביםענע  זי

 נאכגע־ םוזען םאדערונגעז גערעכטע ערע
 אסאםיאײשאן דער םון באסעס די בען.

 האנפערענץ, א צו הוםען מוזען װעלען
ױ דער םיט אײנציגװײז סעטלען אדער  י
ניאן.

* * *
 בא־ גוט שוין זײנען לעזער אונזערע

 לא־ םון הויז זוםער־ױניטי דער םים האנט
ײ םארק. פארעסט אין ,25 קאל  װײסען ז

 באשטענדײ דער װעגען םיעל ניט אבער
טי גער  װעלכע יארק, נױ יאיז הױז ױני

 קלע־ פיעל א <1אוי נאטירליך, עלזיםטירם
 וןא־ צוריק לאנג ניט מאםשטאב. נערען

 צײטונ־ אידישע מעגליכע, היגע רי כעז
 םיר און דעם, װעגען געכאםט זיך נעץ

ײ װאם איבערגעבען דא װעלען  האבען ז
זאנען. צו דעם װעגעז געהאם
 אין ערשינעז איז צוריק לאנג ניט דא

 פאר־ ירחםיאל םון ארטיקעל אן צײט״ *די
טי ״דאם העםעל, דעם אונטער בער,  ױני
 גיבען םיר װעלכען יארמ״, נױ אין הויז
 חגר איז אט װארט. אין װארט איבער דא

:ארטילעל
 קארנער אוים׳ן קוםט איהר *װען

 און סטריט נײן״אוךצװאנציגסטער םון
 םינף הונדערט נומער עװ. לעקסיגגטאן

 הויבט טטריח, זיר זײט דרייסיג, און
 געהט און טרעפלאך פאר א אויח זיד

 גלײך װעט איהר און הויז, אין ארײז
 אין זיך געםינכ^ איהר אז דערםיוזלען,

 היײ די אטםאסםערע. הײםישער א
 דעם, אין נאר ניט באשטעהט םישקײט

 מךע־ הויז יענעם אין װעט איהר װאס
 באגעגענט איהר װעלכע מענשעז, םען

 אונטערנעםונ־ פראגרעסיװע אלע אויף
 םרײנדלי־ דער צוליעב אויך נאר גען,
 יע־ פון מענשען די םון באנעםונג כער
 םרעגען קומען מעגט איהר הויז. נעם

 אויס אזוי גלאט אדער עםיצען אויח
ײז װעט איהר נײגעריגקײט,  ליבער א ז

װערען, אויפגענומען װעט און גאםט
גו־ י*ער;א צו געהומען װאלט איהר ײי
 אמת׳ען האט איהר װעמען פרײנד, טע

 לו־ אײער מיט םארשאםט פארגענעען
 סײן הויז די נישט מאכט גאס פון מען.

 װא־ די ניט װען אײנדרוה. באזונדערעז
 םעגסטער אין שטעהען וואס זאנעס,

 שילדעל הלײנע דאם און גאס דער צו
 דא אז דערמאנט, װאס טיר, דער אויח

טי די זיר געפינט  װאלט הױז״, ״ױני
 אונטערשײ־ געקעגט ניט הויז דאם מען
 אדום: הײזער אנדערע אלע םון דען

 די װאם װײסען, ײעלכע די, םאר אבער
 דער איז פאר, זיר םיט שטעלט הױז

נחת־דוח,_ אמת׳ער אן װינהעל
ױ ײ פאר זיך םיט שטעלט װאם  ״י

 די אז װײסען, םיעלע ניטי־הויז״?
 לאהאל ױניאן, מאכערס װײסט לײדים

טי א געגרינדעט האט ^5  הױז״, ״ױני
 אינטערנע־ דער םון מעמבערס די װאו

 זײער אויןז זומער אלע פאהרען שאנאל
ײ־ װענינע זעהר אבער ײאקאציע.  װ

טי־ א עקזיםטירט עם אז סען,  ״ױני
 פעמ־ װאו נופא, יארה נױ איז הויז״
אײגע־ אן האבען 25 לאהאל םון בערס

 נאר זומער, םאר׳ז בלויז ניט הײם נע
יאהר. גאנץ א פאר

 זיך האבען צורי? יאהר צװײ מיט
 וױיסם־ ענערנישע פאר א פארזאםעלט

 אויב אז :באשלאסען איז מאכעריגס
 הײם א אויםצוהאלטען םעגליר איז עם

 זיכער דאך איז זוםער, םאר׳ז בלויז
 גאנץ א םאר הײם א גרינדען צו םעגליך

 געמאן! און גערעדם אלזא, יאהר.
ײ האבעז אלץ םון פריהער  בא־ זיך ז

 מאטעריעלער ערשטער דער םיט זארגט
הלואה, א םון פארם דער אין הילף,

ײ זײנען דאן און ױניאן, דער פון  צו• ז
 האבען זײ ארבײם. דער צו געטראםען

 אוים־ דעם האט װאם הויז, א נעדונגעז
 בא־ עס הײזהע, פריװאטער א פון זעהן

 םיט םלארס דרײ םון אבער שמעהט
 םערציג פאר םלאץ גיבען װאס צימערען,
 די אז זיר, פארשמעהט עס מײדלאך

 קא״ אויןז געםיהרט װערט וױרמשאםט
 רעזול- אלם און יסודור^ אפעראטױוע

ײ קאסם טאט ױ ביליגער, אלץ ז  עס ו
ײ װאלם  עתעץ װאויגענדינ געקאסט ז

אנדערש.
 הא• א דאס איז זעהט, איהר װי

 דעם םיט אונםערנעםונ^ אפעראטױוע
 געוועהנליכען א אין וואם אוגטערשיד,

 עסאנאםישע די איו קאאפעראטיװ
די שאפט Dim אורזאמ, די פראגק

עס איז דא וואהתנד אונטערגעםרגנ,
 צו• זײער םון ט א ם ל ו ז ע ר דער

 גרינ- ם צ ע יער װײ< זאםענלצבעז,
טי דער דונגפון  ארויס״ איז הויז״ ״ױני
 אורי־ אנדערע דורך גצװארען גערוםען
 אז איז, אורזאכע הױפט די זאכען:

 זעל• די םיילוױיז, ׳םיט םעגשען ױגגע
 זאלען נייגונגען און אינטערעטען vב

 אין און הײם, אנגענעפע אן האבעז
 דאס און אטםאסםערע. אײגעגער זײער

 קופט איהר װי גלײך, איהר באפערסט
םי אין ארײן נאר הױז.״׳ ״ױני

 אוים־ די ציהט װאס ערשטע, דאס
 די איז זײמיגען, א םון מערהזאמיןײט

 אומבאקאגטע גאנץ צו האלטונג םרית
 אײנ־ יעדע הען געװעהנליך סעגשען.

 זיך בײ אונגעשטערט זײן װאוינערין
 ספע״ א דא אבער איז עס ;צימער אין

 געכט, פאר אויםנאטס־צימער ציעלער
 און באקאנטע, זײערע צו הומעז װעלכע

 װעל- געסט, די װי לאנג, ניט נעמט עס
 םרײנד, זײערע צו געקוםען זײנעז כע

 םוײנד זײערע םיט צוזאמעז װערעז
 םים געשפרעכעז אין ארײנגעצוינען

 װעמעז צו אזעלכע, אםילו אנדערע.
 צו םארפעהלט אמאל האבען םרײנד
 דורך לעבהאםט גאנץ םיהרען קוםען,

 אפגעשאפט װערט ארום אזוי צײם. די
 ״ױני• םון אײנװאוינער די פאר »—

 אי• דער — זיך םארשטעהט טײהויז״,
 געזעלשאםט, מאדערנער דעד םון בעל

 אײנצ^לנעם דעם בײ צו נעםט װעלכע
 גיט און סריגען נאר קעז זי װאס אלץ,
 מײן איך געגעגזײטיג. גארגישט איהם
 ײער אײנזאםהײט. םון איבעל דעם
 מײדלאך און ױנגעלײט אונזפרע םוז

 ניט םיהלען און געפיהלט ניט האבעז
 ? אײנזאמהײט םון טעם ביטערעז דעם

 אײן םון בלויז מען װײם װאך גאנצע א
 מאטעריעלער דער םאר זארנ די :זאך

 ליבע די קוםען עס אז און עקזיסטענץ,
 מען םיהלט זונטאג, און שבת טעג

 דער אוטנױטיג און פוסט װי ערשט
 אױ, עקזיסטענץ פאר לאמף גאנצער

 ארבי'ט װאך שװערער א נאך װען
 א*ן קאנצענטרירט געבען דאס װערט

 װענט, םיער צװישעז צימער ?לײגעם א
 םארבלאנדזשעט זונעךשטראל א וואו

ױבל. א אין םאל א
 פארשי• און באהאנטשאפט נײע

 נויטװענדיג זײנען דענארטיגקײמעז
 פרישע װי פונקט מעגשען ױנגע םאר

 דארןי ארגאניזם. םאר׳ן בלוט שםראםען
 זוכען צו אהטיװ ועהר זײן אבער מען
 אלע? דאם קענען באהאנטשאםט. נײע
 ױנ־ רוכ דאס אוים ?וטט ארום אזוי

 אײנזאםקײט אין לעבען צו םענשען גע
 רעזול״ שלעכטע ברענגט דאס אז אוץ

 דארח דעם װעגען — לעבען אין טאטען
 דער־ ניט הײנעם איך, גלויב שוין, מעז

צעהלען...
 בא״ צופיעל זײנען רעזולטאטען די

װאוםט.
טי די  ביז באזײטיגט הויו״ ״ױני

איבעל. דעם גראד געװיסען א
 אויםנאםם־ציםער דאם איז דערצו

 אג־ איז עם אז אױסגעשטאםעט, אזוי
 אוכד פאר אםילו זיצעז צו דארט נענעם

 אינטיםע א שאםט עם באקאנםע.
 גרויס איז ציםער דאס שטיםונג.

 בא־ איהם אין זיר זאלען עס גענוג,
 םער־ ביז דרײםיג םון אויסזעצען קוועם

 פיאנא א שמעהט עם מענשען. ציג
 רע־ בעםטע די םיט בראנזװיק א *ון

 דער אין וײטען בײדע םון קארדס.
 געםלאכטע־ אויסגעשטעלט זײעז ילעגג

 העננען עס דױואגען. אוז שטולעז נע
 םאלער ױגגעז פון בילדער םאר א

 םון איבערבלײבעכץ אן ־־־־ בראונשטײן
 אין האט ער װאם אויםשטעלונג, אן

 דעם ווערט עס אז געד«אט. הויז דעם
 אן מען שםזנלמ רעדעגדיג נםאס עולם

 םוזיק. גוטע הערמ מעז און םאשין די
 שטונדעז אגנענעםע פארברעננען אזוי

 צוזא־ הױז דעם םיז אײנװאוינער די
ײ ווען נעסט, זײעחן מיט מען  קענען ז

 טאג־טמגליכע די םארגעםען Tװירהל
זארגעז.

מי איז מעז לעבט אזױ  הויז״ ״יוני
ך דער אויוי זיך געםיגט װאס  נײךאו

 לעה״ קארנער סםריט, צװאננציסטער
םינף הונדערט נוםער עװ״ סינגטאז

אוז
 ^ױניטײ דעם םון איניציאמארען די
 באנוגענען נים אבער זיך װילען הויז״
 װאס הױז, דאס אלײן. הויז רעם םיט

 םערציג א בלויז צוםיידעז שמעלם
 אזא פאר גענוג גיט װײט איז םײדלאך,

ײ װי וואו, יארק, גױ ורי שטאדט  דעג־ ז
 אין זײן דארםען הײזער אזעלכע קען,

 צו אזוי איז, דאס צעהנדלינער. די
 אנ־ אן בלויז פיאנערען־הױז, א זאגען,
 שטעהט הויז די װען יעצט פאננ.
 װילען םונדאםענט, םעסטעז א אויןי

ײ  אין הימער אזעלכע נאד גרינדען ז
ױ םון םײלען אלע ײ יארק. נ  װילען, ז

 זײן נים זאלזגז ױניםימזײזער די אז
 נאר טרײד, אײן םון רײכטום א בלויז
 באשעם־ זײנען זןם וואו טרײדס, אלע

ײ װאו און — מענשעז װנגע טיגט  זי
ײ נען  אזעלכע האבען זאלען — V כים ז

םי  נאר נים װעם דאם הײזער. ױני
אײנזאנד םון איבעל ועם אפשאםעז
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ד ױ פואגען ארנאניזאדאנס און ם

 װע־ באױכט פארשפעטעטער
 סאוױ״ & םון ארבײטער ױ נען

םט. טע21 וג 162 געקם
רעדאטטאר.! װערםער
 דאס שולד וועטעק ניט, װײס איך

 אוי- דעם םון כאריכט דעד פארװאס איז,
 גע־ געװען גיט איז שאפ כענרערמאנטען

 װײל ״גערעכטיגלייט׳/ דער אין דרוקט
 ארײנגעשיסט לאנג פון שויז האב איו

 נאר רעדאלציע. דער אין באריכם דיזען
 איהר װעט םאל דיזען דאס האפען לאםיר

באריכט. ■ דיזען איבערגעבעז
הא־ צורי? צײט שטיקעל א םיט אלזא,

 סאװינ־ סײמאן םון ארבײטער די זיך כען
 דעם, טיט םארזיגדיגט זיר שאפ ססיס
ײ װאס  ״דאבעל־ געקראגען ניט האבען ז
 געװעהנלץ־, און אװערטײם, פאר פעי״
 פי• ברודער אײדזשענט, ביזנעס דער װען

 האט דערפון, דערװאוסט זיר האם שער,
ײ סאר קאלעקטעט ער  בעק־ דאלאר 750 ז

 דעם צו ארבײטער אלע גערוםען און פעי
ײ אום יוגי*ז, דער םון טיש״ ,גרינעם  ז

 םאר־ םאר וחשבון דין אפגעכען זאלען
 אםת דעם פאקט. דעם איהם םון שװײגען
 זעהר ארבײטער די זיך האבען געזאגט,

ײ װײל געםיהלט גוט  סײנ־ נאך זיעען ז
 גריװענס » םאד פארגעסומען ניט מאל

ײ האבען דאריבער און קאםיטע  ענט־ דך ז
 צױ און ״םיסטײק״ זײער פאר שולדיגם
 ארענטליכע זײן צו װײטער אויןי געזאגם

 םון םארשלאג דעם אוי\י לײט; ױניאן
 קאםי־ גריװעגס דער פון סעהרעטער דעם
 אײנשטיםיג ארבײטער אלע האבען טע

 זי־ םוז ״בעס־פעי״ גאנצע די באשלאסען
 אוועק־ דאלאר פוםצינ מיט הונדערט בען

 עס און פאגראם־לרבנות די פאר געבעז
 איבערצוגעבען געװארען באשלאסען איז
רעליף׳/ פיפעלס״ דעם צו סומע נאנצע די

בעק־ די דאס באםערלען, מוזען םיר
 22 פון םאן םער אויסגעקומען איז פעי
דאלאר. 83 ביז

 שלעכטע א געענדיגט זיר האט אזױ
 גרי־ די און טאט גוטען א מיט אבזיכט

 זײנען ארבײטער די םיט טאםיטע װענס
 אויס־ דעם םיט צוםרידעז ערנסט געבליבען

קײם. <אנצער דער פון נאגג
 םאר־ ארבײטער די האבען סוף צום
 בײ זועט אזעלכעס מעהר דאם זיכערט,

ײ פארקומען. ניט ז
 צוםרײ אוועסגעגאנגען זײנען זיי און

 זיך דואט פארברעכען זײער װאס דענע,
גוםען. צום אויסגעלאזען

גראביםקער. דזש. ם.

 ארבײט שטונדען צװײ די װעגען
 ״אמאלגאטײטעד״• די פאר

םטרײקער.
— :רעדאהטאר װערטהער
 טשערלײטע שאפ פון טיטינג א אויזי

 בא־ אײנשטיטינ איז קלאוקמאכער םון
 שטונ־ 2 אװעגןצוגעבען געװארען שלאסען

 סטרײקער בראװע די םאר ארבײט דען
גאםײטעד די פון  װעלכע ױניאן, אמא̂י

 געלט־ די םון געלאזען זין^נ^ט האבען
 טאנופעקטשורערס סלאדיגג דורשטיגע

ײ פון אװעקרויבען ײ װאס דאם, ז  האבען ז
 די געוואונען. קעמפםע שװערע םילע נאף

 מאנוםעתטשר סלאדינג םרומע און גוםע
 מחד סראהאדיל מיט נעבאך װיינעז רערם

ײ ;רעז  םון צײט דער דורך דאס זאגען, ז
 םאר־ אין איז עס ווען פראספעריטי, דער
 צו הענט פיל תריגען צו געװען גיט קעט
ײ האבען דאן ארבייט, דער גע־ ניט זיןי ז

 נע״ האכען און שטעיען אנטגעגען קאנט
 איז עס װען יעצט אבער גאכגענעבען, באד
ײ (וױ  לורי־ איגדוסטריעלער אײן זאגען) ז
 םון קינטטהיך גראד געװיסען א (ביז דס
 <וילען געשאפעז) מאגופעקטשורערס די
 ארבײטער די װאס אפגעמען, צזרי? זײ

 װירק״ דאןי איז עס און געװאונען, האבעז
 די <וי קוקען צו צער ביטערער א ?יר

 יא־ זאטע די דורף זיף האבען אדבײטער
 נע־ האבען און גאלד םיט אנ;עשע*ט רעז

 נאר איכערגעלאזען כאלעבאטים די כאך
 קײן גאר איז און.עס גײנדעל, טרולעגע די

 סאגופעק־ ארימע די װאס גיט װאונדער
 קײנע פאר אפ נים זיך שטעיען טשורערס

 ערגסטען זײער באקעמםעז צו םיטלעז
ארבײטער. רעם — שוגא

 מאנוםעקםשױ קלאדיגנ די האבען אט
 אמאמאטײטעד די םארקלאגט רערס
 געםעהרליכע די אלס ?ארט, אין ױניאן

ײ שטערט (דאס ארגאניזירטע  נעבאר) ז
 ארבײטער, באסעס) די (צו אונלאיאלע

 די װערעז). צו בארויבט דערלאזען (ניט
 סאגופעקטשױ קלאדינג אריםע נעבאף
ײ, רערס.  וױיסען נעבאף, ד.אסעס די ז
ײ װעלען געריכט איז דאס גוט גאנץ  ניט ז

 אמאל־ די אויםלײזען זאל םען אױסםירען
 איז דאס דוקא ניט אבער גאםייטעד.

 מאנוםעק״ הלאדינג די םאר ציל. זײער
 די מאכען צו װיכטיג איז טשורערם

 טרא־ מעהר װאס ױניאן אמאלגאטײטעד
 גרוי־ םײגט קארט איז טראבעל און כעל,

 זײער איז דאס און עקספענסעס. סע
 קאסע די אויסלײדיגען — װאוגש הויפט

 דאן, און ױניאן, אטאלגאםײטעד דער םון
 אונ־ ארבײטער די צװיגגען הוגגער דורך

 אוג־ די גאר קוםען נו, זיף. טערצוגעבען
 םאנױ קלאדיגג די (םאר געםט נעריכטע

 א־Dלאו(}p די נאטירליןי) םעקטשורערס,
 ברידער־ זײער אויס שםרעקען און כער

 ױניאז, שװעסטער זייער צו וזאנט ליכע
 אסאלגא־ די םון סטדײקערם בראווע די

 שטיצען צו שװערען און ױניאז, םײטעד
 אזוי טאראליש, \וי גוט אזוי םינאנציעל

ױ לאגג  ברא־ נויטיג. זײן נאר װעט עם ז
 װי םארשטעהט איד !גןלאוקםאכער װא

 שטעהן און מאמענט דעם אויסנוצען
 בראװע די טיט שאלדער בײ שאלדער

 זײערע םאר קעםפפען װעלכע סטרײקערם
 צו ניט רעכטע מענשליכע עלעםענטארע

 רעאקציע דער םון םארשלעגען זיף לאזען
 ארוים־ אום׳ברחםנות׳דיג זיף האט וועלכע

 איז עס ארבײטער. די אויף געװארפען
 ער װאז ארבײמער יעדען םון םליכט די

 װיכטינ װי םארשטעהן צו זײז, ניט זאל
 ארגאני־ די אין שטעהן צו יעצט איז עס

 םאראײניגטער א םיט און רײדזעז, זירטע
 רעכט. ארבײטער׳ס דעם באשיצען מאכם

 אין רעאקציאן די מעכטיג, איז פײנט דער
 םאלשער אײן אונטער בושעוועט. לאנד

 װילען טרערען הראהאדילען מיט םאםקע
ײ  בילי־ רעכענוגג ארבייטער׳ס דעם אויף ז

 זאלעז מיטעל. לעבענס דעם מאכען גער
 יארען זאטע די חרןי וזאבען זולכע די,

 שװייס די דוו־ף םארטעגענס, אנגזאםעלט
ײ זאלעז ארבײטער, דדס פון בלוט און  ז

 שלעכטער דער צו יעצט בײשטײערען
צײט.

 אםאלגאמײטעד די םין ארבײטער
ד האלט :םטרײסערם  םארטײ־ םעסט, זי

 ארנאני- די יאזיציאנען. אייערע דיגט
 אײך זזינטער שטעהען ארבײטער זירטע

 ברוםאלע די איבער זינען זועט איר ביז
באסעס. אייערע םון אנםאלע

גרוס, םיט
םינקאװסקי, װיליאם

.17 ל»ק«ל םעםבער

נופעהםשוועוס8סל$ו?מ צוױי צודשען װעם א
בלאק. א. םון

 האב דערהײם אין שטעטעל םײן אין
 בעל־ איצע ר׳ םיט געװאהנט געהאט איך

 בא־ איהם האט שבת געװיסען א העגלה.
 זעלבער דער םון האלעג^ א זײנער זוכט
 םײ־ געװיסער א עסע, הײםט ביזגעס, לײז

 זיך האבען איז, שטײגער דער װי יחגל.
^לײבען״. זײערע וועגען צורעדט צװײ די

 ״בר אײער עפעס םאכט <ואס —
פײוועל. פרעגם — ? איצע ר. לאנער״,
 פרעג — איצע, ר׳ מאכט — אה,

 איעםאל שוין איז דאס גים, גאר שוין
 דארף הר^ עין קײן איהם, צו פויגעל, א

 קען ער האבען, ניט בײטש קײן טעז
 ״קאש־ דײן םון פיפקע טאכען יא שוין

טענאזואטען/
 לויםם איצע, ר׳ פאזואליע, עט, —

 ארײ עםיצען נאןי װעט איהר אזוי, ניט
 קאלםבלוםיג ענטםערם — בערפאהרען,

 <זאשםאנעװאטען״״ םײן צו — םײוחגל,
 םאר־ גים בולאנעס״# אייער איהר זאלט

•י דאס יא, דאך וױיםם איהר גלײכזגן.

 אײן נעהםען שםײסערם חברה גאנצע
איהם. םאר כפרה די

 דאזיגער רער פון זועוט איצע ר׳
באלײדיגט. שטארס גאנץ לעהציע
 חכם, אזא יא שוין כיזט ת אז —
 מא איצע, ר׳ זאגט — מײנער, תכשיט

 דײן האט דיף, בעם איף מיר, זשע זאג
 די געמאכם ײעז ‘״קאשםאנעװאטער׳

 אין אהער ביז האריציסאק םון יאזחנ
? שטוגדען צזוײ

 נתפעל ניט האר א םײװעל װערם
ענטםערט: און

 מאכט ״בולאנער״ אײער אויב —
 םא־ עם ״4״קאשטאגאװער םײן װעט עס,
 א אויסטרינקען װי לײכט, אזוי כען

. ״קװאטירעלע״. האלבע
סאפזןץ, איצע ר׳ אן דיױבמ — נו, —

 גאנ״ א דיר איןי װעט םא אזױ, אויב —
 מיט׳ן זיעבען-אוךפוםצינער קווארם צע

 יאזדע םאנטאגדיגע אז בלעטעל, רוימען
 האלבע א סים איד םאד זזארוציסאס קײן

דיר. םון פריהער שםוגדע

r סיםימן וחנלמ t און»i •  !♦n״
im צו סיליע m r.

 ײ11נר #טשערסאן שאי דער ווען
V <זיט כענחנר, סאלאמאן f פון ♦®P 
 ב$לר דר ער חאט דערזואוסם, אומגליק

ױנו די םיט צוזאפענגערעדט ע נ  נרי• אי
 TTJ באלד איז חילוי און שאפ, םון דער

 pro חאט נאר נישט געװארען. שאפען
 ®י• אוכטערשםיצס צײט גאנצע די מיף

M םון קאסיטעס אױף נאר נאנציעל r 
כאווכט צײט צו צ״ט פון םיף האבען

דדלןצ בױדערליכע םאד דאנק א
!רעראקטאר ווערטהער

 עריי סיר װעט איר דאס פארהאף איר
ארגאן אםיציעלען אונזער דורןי לויבען

y | י *  \ ¥  S J I׳ • |י י J ו ןu ן I י י If 9 צ V  9 ₪ f

w ישו װעיטער אייניגע ‘יקעי 'יסצו^ rT* אױן• געשטעלט םיף האט מען װאנען כיז 
שא§ דעם פון ארבײטער די צו בארקייט

בראדוױי, איפט 30 סארקס, און קלײן םיז
ײ װאס הילף נאבעלע די םאר מד האבען ז

צרה. א בעת סיר צו לײסטעט
 האבען צײם יאר לעצטען דעם פאר

 םא־ סײן אין פאסירט קראנקחײטען םילע
 רױ גענצליר סיר האט װעלכע םיליע,

 אלײן םיר םיט האט ענדליך אינירם.
 מיף האט װאס פאסירט, אומגליק אן

אהן בעט, אין ױאכען 6 ליגען צו געסאכט

םיס. די
 חעדצליכמן א אױס איך דריק דארופ

ד שא• םון ארכײטער אלע צו דא:ק  ס
 בײדערליכער און סאלידאריטעט זײער
ײ װאס חירף  גרױסמד אזױ מיר האכען ז
געגעכען. טיג

גרום, טיט
אקחנן, ראונן

S( לן?*י םכסבער

 מז. נײער דער פון םיםיננ אינספאליישאו אן
22 לאיזאל דרמסטאכער דעם פון נאארד

 עקז. גײער דער םון אינסטאלירוננ די
 שטאטגעםונדען איז 22 לאקאל םון כאארד

 אין םעברואר, טען17 דעם ראנערשטאג,
האלל. בעטהאװעז
 םאר טשערםאן איז זײדפאן ברודער

אבענד. דיזען
 אלגעםײנעם אן גיט זײדסאן ברודער

 אנט־ דער װענמן איבערבליק היסטאוישען
 די אזוי װי ,25 לאקאל דעם םון װיהלונג

 צוריס יאהרען םים זײנעז דרעסמאכערס
 די אין אינדוסטריע נײע א ?ײענדיג גאד

 געװא״ צוגעצויגען םרײדם, גאדעל לײדיס
 באלאנגען נעםוזט און וױיםטען די צו רען
 אױוי װײסט ער ױניאץ. לאקאל אײז איז
 געװא־ זײגעז דרעסעס די ווען יעצט, װי

ױ און אױםגעצוױיגט אזוי רען  איז זי ו
 די םון אײנע געװארען טאג יעצטיגען בײ

 יארס נױ װאס אינדוסטריע װיכטינסםע
 אבסא״ אן געװארען עם איז פארמאגט,

 װיכטיגע אזא םאר אונםעגליכקײט לוטע
 די םיט צזזאמעז באלאנגען צו טרײד

 דא־ און ױגיאן. לאהאל אײן אין װײםםען
 נאטירליכע איהר <ןומען געםוזט האט רום

 לא״ ניט מאנכע װעלכער םון צוטיילונג,
 און אישו« אז מאכען וױלען םענשען גישע

 שטע• צו מעגליכקײטען אלע אן אװענדען
ארבײם. דער אין רען

 אינסטאלײשאן די איז אלגעםײן איז
 פאר־ באארד עקזעקוטיװ נײער דער םון

 זיך האט יעדער םײערליך, זעהר געקומען
 באגײס־ און ױם־םוב׳דיג זעהר געפיהלט

ײ װאס ארבײט דער פאר טערט  האבען ז
טאן. צו אונטערגענוםען זיך

 כמעט האט אינסטאלירוגג דער נאך
 און װארט דאס גענוםען מעםבער יעדער

 װײטערדיגע די אויסגעצײגט לאגי? מים
 עקזעסוטיװ דער זײן דארןי װאם ארבײט
 די צוציהען סון געביט דעם אויף באארד

ארגאניזא- דער צו נעהענטער מעםבערם

 םיי־ אוים שרײמ — אפגעמאכט, —
 ר׳ טרינקען שוין וועלען םיר — וועל,

 עם אזש זיעבען־און־םוםציגער איצע׳ס
רויך. א געחן וועט

 האם י״בזלאנעם״ דעם פאר ענדע די
 האט ער טויעריג. זעזזר אויסגעלאזם זיך
אויס... און *אחװאציעט״ געבאד זיף

 איך האב םעשה דאזיגער דער אן
 צוםעליג האב איף זוען דערםאהנט םיף

 הבית בעל םיין םון געשפרעף א געהערט
 פלאר א םיט הבית, בעל צװײטען א םיט

בילדינג זעלבער דער אין נידעריגער
״סעט״? גוםען א עפעס וזאסט —

יענער-םײנעם. פרעגט —
״רײבערס/ אלע גראדע נישקשה, —

 צולע״ און יענעם. סיינער ענטםערט —
װײםער: ער זאגם נענדיג,
פמןי־אוחעכ־ א דא איז מיר בײ —

 דזשצ״ א מיר ער םאכמ דאלארדיגער ציג
 אויפ׳ן בדײד סאל צװעלף םיט העט

 בעלטלאך געבײנטע עלױ און םקוירט
מינום. פופציג און םינח אין

c דעם געזעהעז האב איד — y p y r r
 א דיר װעט איןי און יענעי פאכט —

 דאלאר, פופידנ*; כ־אר וזעט סםעטכאן
װעט זעכצינ-דאלארדיגער א םײגער אז

 #אױסגעש«ראכען זיך חאט יעדער ציאן.
 אגגעפיחרט םוז אגיטאציאן ברײטע א אז

p סאסען כרײטע די צװישען װערען r v r 
 גרויי די אויםצײגען די און יאחר םון טאג
 אמאדדרט זיין צו נויטװענדיגקײט סע
 דאס און באװעגונג. טרײד־ױדאז די אין

 טאסע די »ז העלםען פיל געװיס װעט
 נמג״ די םון אפקעהרען עקעל טיט זיך װעם
 פאר־י צו אימער טרײען װעלכע שען#

 ךי םון םוחות די אין גיםט שירײטען
 סראזען. לופטיגע זײערע מיט ארבײטער

 יזד זיר האם זײט זעלמנר דער אין אבער
 באארד עקזעתוטױו דער םון טעםבער דער

 חעפםיתן א אנצוםיחרען נעילעדזשט
ר אונזמד פון צונרעכערס די געגען האמף  י
ניאן.

ו װענדעט םעתחגטאר דער י  דער צו ז
 אז אן, צײגט און כאארד עקזעקוטױו

 ןױים. די געמומען שױן איז יעצט יוי אזוי
 וױכ- טאז צו אז שויז הויבעז מיר װען•
 אן םיר דארפען דארום ארבייט, טיגע

 זײם ביזנעס דער װעגען אויך טאן קלעהר
 םארג?- האט ער און לאקאל, אוגזער םון

 צלעק־• גלײך זאל קאמיטע א אז שלאגען,
 יערזאן סאסענדע א זוכען צו װערען טעט

 סעחחגפתר• פון אמט דעם םארנעהמען צו
 די זײנען קאםיטע דער אין טרעזשורער.

אנמצר. און קאץ ב. םנדלה ס. ברידער
 i געװאען עלעקמעט אויד איז עס

 וועלמנ ?#נםיםע, רעגולײש^ון סענד רול
 » צושטעמן צו געוו^רען געארדערם איז

 דצר פון םיטינג געקםטען צום באריכט
 קאםימן דער אין ב*ארד. עקזעיןוטיװ

 שאטי• ל. סנדלו/ ברידער די ארײן זײנ^ן
 שװעסםמד די און ראבינאוױץ אנקער, רא,

קאםםער.
 ח/ר אז געווארען, באשלאסען איז עס

ל םיטיגג נעססטער  דעם םיםװ^ה זײן ̂ז
םעברואר. עטן23

סעק. םנדלר, ם.

 את טינוש םופציג אין מאכען איהם
וױיגיגער. נאך אפשר

 אויף שםרינגט — !אן אר ױ —
!בעט אײ דאט׳ס — הבית״ בעל םײן

 ד־נען םיר װען טאג, נעיזסטען רעם
י פ ארונםערגעגאנגען  nr אזײגער י

 ארוםגערינ• אונז האכעז אהײם, נעהן
 און שא» ״ענעם פון בעל״סלכית די געלט

 Djn סאקי םאכע, סיר צי אונז םרעגעז
inrD און םינו אין דזשעקעט דעם און io 

 19 נעחסם דיבור, כדי תוך און םינוט.
 חאגד דע• בײ ^לײכ״ ױנגען א איד א

 הממ בעל זײער ךאם טיר, ?א;ט און
 Tf2 הײסט לײב״״ cjn איהם, האט

 דאט וױידזשעס, גג$ןך א װעטען ואלט
| חשעקעם דער; מאכען גיט ער י  י

םינוט. פופצינ
 םיד איך האב דאס, אויסהערענדיג

 ״בולאנעם* איצע׳ס ר׳ אן דערט^הנט
 איןי -״קאשטא-עװאטען׳ םײװעל׳ס און

 אין ^לײנ״• ױג;עו ד׳ןר אויב גיט, װײם
 װײו װא:י די םאכען ״געלאםען״

ט9ח הבית בעל דער •יאס
 ב9ה — p ־אויכ פארנעשלאגעז.

 חנם חאכעי נאך \vp ער אז פורא,
p ער ״ברלאנעם/ איצע׳ס ר׳ םון o 

.אחוראצתן/ ד9נ

Sr.
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w פון i j n נאםח־ביכעל ׳ס
טווטען. סדער װערטער

ivobmm oyn oyn די nv ivo typ ן י  י
ly tn a  ty o jn ra n אוגײטעי ,in ivnaa 

i y i  pe t p o v j ״ny .o ,a /ר  ל״ניי
u r n  t o  tytyp o y i ד ’o* ניגו ̂ג la iae 

n  *vm*B vajao t a ,t p iv o  ,|yiy«־< 
tkiae lyjyn |1m w' נען t? a  yo’ nys 

tytytytaa iy m  ,iy»y;iv די ayj*n״y j 
ypyoa םון aP׳»ao' אינייט• געגען 

oyy׳t im ,tyeyn i״tvn ’ t iv jv p i y*y 
 yn |yoi;vH*# ׳vtyp oan ,yoova די

o ia  n  ly y j iy  i n״T f jy a ,  .iy i;yot. 
iv3«p ta די פון w  oyn iv in w גיט

yn iv r v t a  o y i pa ,jape pip» זיף 
tVPVmiMV o m y וזרף a נריגדיינער 

tyoiPO ’ i ד םוןyר IVP'n t o  ,ytap 
in ,iveiyn *wav די toyiyejyp v n ty i 

y1111 כזיט ענדיגען דך ט ,m yo paiioyי 
 סון yנטyר די |ie ssnyppiv ta סיט

o ארנייטער, די iv i  o y i pa׳tVPyn o 
ia סײ «ײן avn םיהדער די o ך*» pa 

ia סיי o דער J3i3Vnya*iyo";aiy
na o y i נענ■:. ניס pa גענוג ניט 

ly t y in k iy  ia o  niPa די ypaua 1פ| 
 דעי נעגען |1א ױדאניזם גפנען פאפיטאי

 דאס ארנייטערטיפט, אמאדדדטער
ט מאיט או;י  אם11 װינטיג. אזױ (ynyj נ

 איי, מינטיגפייט נרעסטער רyד םון איז
 זיין ױ m דפ?יארא*יפ, מין אזא דפם

 סיט םוי ןייז זי סענ פאופאסט, inye׳ »י
 אונייטער״ jy;yn פדאזען ׳פעחנסטע די

 1אי tvsv̂ *ו ארגאנידרען״ «י זיר רפנט
 או״ מאסץן נרױפע די װעט פר״ח״ט, «ו

t* ניט וױיט ארנייטער גאניזירטע y in t i 
 אין ניט זײנען אדנייטער די שטעיען.

 אי«ט «יד זאיען זיי דאפ ׳פטיסמנ, אוא
 עו* זײ װערטער. מיט ׳פטעיען «װפוידען
 א ?אנפעדענ׳( דעד פון חארטען

c : רy«טפ m זא״ ײ1 »י ט-ון, זיי ז«יען 
 אין מסען נאסעס די װען חאנדיען, יפן

i|װייטעד און »ז חיי;ט םון אז ׳ 
iv iio םיט נאנמעגען ארנייטער די זיר 
 װאס ארג״טם־יױן, דעס pe פערטעי דדײ

 דאפ ארער געתראנען, אי*ט גיו ײאנפן זיי
ױן, ייער1 םאר אנרער׳פ ניט lyno «יי  י

 ארבײט, םיל א»י און םיל אזױ *װ׳פטפלפן
b p h i, די טאן נעםוזט האכען ואס װי 
 פאנט׳פיפ חןם אעטער ס«ריס איז אידען

ררים.1׳פ1 טריס1׳» פרעח׳ס «ן
 םי־ |1א מיליאנען וױלען דעס אױוי

 פיא״ א אדנײטער ארנאניזירטע םון יליאנפן
 מאס ?אנפערענץ, דער םון ענספפי רפז

 ײא׳טימ• אין (vo די אפנעחאיטען מפרט
 אזע<• «ײן װעט ענטפער דער אױנ טאז.
 ארבײטעױ די װעט װמיכער נ׳ור,

 זיי װעם מפלכעד טטעלען, םרידפן1*
 דאזיגע די נפוױס ועט1 )«וי< «װס סיחחןן

 |1א עפאכע־סאכענדפ, אן זיי) קאנםערעגץ
 װערעז חןפ דורף ױעט ל. אװ ם. די

 פאו* אין מעכטינער. ן1א עטארלער ארץ
 די 1א םײנעז, עס װקט פאי פעממן

N, .אכױכ־ כעסטע איחרע מיט <. אװ פ 
 «ײט, דער איז אז ;נאגפראט איז סען
i n םיט פנים אי פגים 1אי ארנייםער דער 

 סאגטלאז, ד איז ?ריזיס, מירפלימן א
 זא• נפוױספן א װי מעחר, נים חאט און

 פאר״ חפבען ײעלנע )פרטןרtie 11 פאב
 ארנײטער. רי אױוי מירקמג ןײפר לאחח

im דאיינע די a w׳,׳ n r ױ•( גאר פאן 
 א. דער «ן «ופאיען א פון אנסאננ דער

 אנ• ואיען ארבייטער די אז ן,1א ל״ אײ ס.
מן tyjy נייע פוז סראפט׳ון חײ ii, נייע 

in v a trs ״ן סיט פאטף אין טיטלען אח  ו
o n  ,* n r א' ?אפיטאל. ארנאנידרטען> 

i סיו סימ־פר די א« חאפפן, סיר n 
i אױו• פאחאסעלט ל״ א» ס. א. n •קאנ 

n n v t זיד זײנען מא׳פיננטאן, איז 
^י m 1איכע גאזואוסט אנ עתםםק־ים נ

o «ז n ,ױעיבע זיי, אח סאטענט n״■ 
in n w y in מיליאן סינף נאלד ויד סיט 

ך יועלזן ארגיפטאמ טרנאגיזירטע  די״ מו
o נעבעז פאנםעחןנץ מר n אתאױזילטען 

i« ;אח1הו/ yo*y< די טאפיסאל n  m 
a יזאפיטאל n ,על*11 אימענד אהן אפעז 

 זײן אױפגענעז ^ױידייטיגקײטען מ
y יתיאז n iy c n a ,יי1 טאהטיס iy חאט 

o t פאתענומעז, זיך iy  i n a דך ניוז 
o אן אױו• דיכםעו y jn * n » y, עגטטלא״ 
i קאסו• טענפס n  no אתאדדו- 1גאנ*ע 

ap ארבײםעל׳פאפם «מד ijra a  tio.
m דיתר נדי r r w n y n חא׳ ואל m זײז f m יד1א טיד ײילעז וױרפ̂מ 

m  ,ir a n י 1מיי י י עי י י n י׳ m t w 
m יימבסא־ס■ױט m פוי n o  tiM 

____________m w  סי׳ טי
I " J 1י V M

iv ra iu s גאי׳פעוױזס סיט o y i 1א• 
 חאט נאמפעיס װי קאפ־טאי, טען1’גאניז

oy ײ נעטאן y נ jy i ’ a ia o גערעגענחײ־ 
 נעט«ן אױך עס האט iy וױ |1א טען,

om y מיח. אמיסנעװארפענע איז טעג, די 
p סאר ויר װעט לאפיטאר y i װאס װעגינ

k«״o iyom y .ivpyii, װײס iy( אין אז 
MP'iyoa נאו עס איז m y i זױיט .w iy i 

i נאריפעידזס 1׳1פא האט *יױיטענס, y i 
o לאייטאל y i מיטעי רינטיגען ys>a■ i* 

i׳c t האט װעינע טאנט, נא:*ע דין |1א 
yiM ׳פױן iyj| אזערנע i n ; w i i, דאס iy 
o טיט חאט y i צעהנו" עטלינע פיז עסט1א 
y ריג n y a( פא• אס1 אטעװעט1נע םט׳פ 

^y 1ייכע1געפעח א |1פ 1טעײאנ ao- 
oo*n«״y’* ila i iy i i y. ,1געסאח י1 ניין 

 wp אז פליינע, iv א און ױ״טע 1* א איז
ia זאל פיטאי o iy i װעלען o n  lysaa 

iv a o ir o נע״ ?אפןי זיין אין אמיס1?אמפ 
iv i .מניאניזס i y i אליין מניאניזם no 

jv iy ii ז i געוױסען a ני a i i יג1א׳1סו ia o 
oy i .אטפטאט לאפיטאל vyijxo iy; זיך 

 no ט׳פוטיעעלא, a סיט ?אויטאי נעגען
i y i יי־110י11א 1נייטע1א 1טע1»מאניזי 
fyt ז*ין y>ic עגט׳פלאסענח״ט w ׳פטע״ 
io אין אליין י*ו 1<ע ap. ער־ אזא 1נא 

ju iy ip, אזא o a i iM ii האנען מעט n 
i יע1פ p t h« פאפיטאי, אױף סײ <*y ii 

ײו העז נעי i אסאל ;אף ייר יא< ז y r a* 
 iy זיר איחס יך1 לױנט עס אױנ ל״גפן,

m» אין סעסטפן n סיט i n 1י1אמאני- 
 מ אױף סײ ן1א ׳ןואפט,1נײטע1א 1טע

3 ia״aou ooa in yo. ■תיץ ata עױ 
n y ip« גײטעײ1א טע1י1אמאני י1 װעט 
a* «עחנפאנען,1םא יפאפט o o in iim a o 

l כען i r a ׳piaoB״ata i m  .o עױ 
n y ip« א נעחסעז מעט i y i  iy •no ױ* 

o ׳ספייטעחנג, a iyn  oan אין *ia  i y i 
 איחר טאנט oan (ia נייטעײנאײענוננ,

 ׳פװאכעה פי< הינזינטען פילע 1גא אין
h וי ויי  •t*a ׳טאפט1נײטע1א נאנ«ע 

 עתסטען ata *1111 oyn apnyoa אין
ata l׳ i n  .uaois ט’סוטע?י y iyn( 

אמנעט־ייט. )ia א״נס
o האסעז 1לאסי n a i יח1א o ir i נעס־

ly 110 טע r o i r a  i y i ה«ו;סעדענץ pa 
t a o ir r a n•

• * •
ניט קען פילאנטרן*פיע ראקעפעלער׳ם

אױגען. די פארנלענלען םעחר
ארכ״טער. די פון

iy>yoypai .1 in a tn i ניט האט >a« 
pnw נענענען a 70 נלנח jio סיליאן 

i y i ד.1באא ?יי׳פאנאל1י1ע ת׳טעגעלאל 
 tie חעכעמננ י1 פאל נעחען טיליאן 60
y>ap pa irm יno 1 נעחאלטען י1 yp* 

na ,20 |1א אמיװערסיטעטען 
ia נא׳פטיסט יינקן1 סיליאן o  i y i  ia o־ 

i פח נעסעמננ n בילדענ. י«ינישער1סע
ta אלע פין עלעטענטען ראליהאלע די 
 מאם ױענינ זעהר נעחאט האכען *ייטען
ia זאנעז v/ מטעס o ,לאספסעלעל o n 

o n  . i n r i r o ' i i ינעד,11ט־1כל iia חא־ 
n מז n y o w י<*1א אננעײיחען o n 

lyo שענמיכען p a ia s נלמת, ״נע1 סון 
t ys>yii״iy i יט) in yo װי a» y» ’ ia*• 

iy o « 3 ia  yo״oiP3איז ׳ o n נמםאלט 
no גיט yo>npo i n אלנײסערױיײ 

iia  .ojapas na  o y i , e y n i װאלט 
ynipyiO’H אי«ט אױך a >apnai a| םיט 

jyjyj aoyaa i■  a ״»y r ’ io ia  y j •סי 
”I גיס oy o>fii ליאנסן, P no ly iiy j 
iyo*n» .באלייסמנ oy »אי pe iyoa 

p ro o ’ i i  lyoooyn i n״*OP »i o n  ,o 
yo*o אן p v iy״i n  lie  i y r סטײס -yo 

na l y n n n ,לייכאר T y r o  i n  na 
f«o ן» m  iy o ’ ■ na iyo>yii. י1יי1ב( 

n a  lyoPyn סװחס i n ר10חי *a i  a no 
ly o ip y io iia  n a  ,Papn סיט ly o ia r  a 

y jn 'a o o  n  WiVi ooyoa io טיליאנפן 
.lypyoypai no

yo’oyp , i n  no M iiypp iy n w  n 
ia אן r ” P in y״ tv i  i y i n  i n  oy ii:׳\v 

m אן אױו• w לא׳י■«a i  ,« io»T  i n  n 
t נדײמע נלױז 1סי מילפן  ia o  n* 

jyoao:
 ביינעט־א״ זיינפז oan סילאנפז, n״

T e n  our ly T o y p a i 110 in a n y i iyy 
pm y la iy j׳ מז1 ל1באא <ajae״ i ײ n 

no oyo>i»n אינחסיא־יפלפ na סינסג״ 
o n ra iy o *  y> yr, מ תי t ו n y o r סיט 

yuoyn די no w״a סאר ןיך anr ר&» 
ly tn a  ;10 m« ׳ס1יאנ w ’oipapy ד  נ

^,p n n o ia  m  m  a  m a  ^yo y r 
pyianB■ וואס  e w y ^  a w  o n w a i 
y די סיופ t ra n a o ia

ms u סיט  in w, י a י i o a l> פאײ
t im  iv iy n  ou jm גוס*איגפטי*1גילד 

T ia o r  |y:?yn no ,o<ian .oiawio 
yo o w n| ואי oy א:טען,1נאס ג׳ט oyn 
o iy j o y i האנען M ipvn  ys'Mnypyi a 

i  «na• אין יפ11<ימ *ja*iny> v z im 
ys׳ iyta  ,lyoiaoe אײ1 ׳פא;ס1אינסטיט 

tve ״10 ןיין o n  no ם1אײגפל no אױ״ 
vy»o ys?yn i; y i׳Iia ,lyoy iyana y iy 

^y, נאזונתוס y ia  no ?a io iyp  oy i tic 
tysn |y>m y j-vn הרן a u a ia o a io 

in׳ a e י yov ו iyona yooyo׳ i y i  no 
i יטפט1מאיא t .די פארל״ y o T n w iia 
3 ia״iy o׳ooae איז i n  no ,סײנמג 

•ly o n a  iy ;  )yjyp m a u  vaiyta o y i 
*y i  ,i  i a i i  |y n n  a iy na |yay ii 

p r» yn iy o ia  y^ 'oaipyo״o י1 אין •yn 
yiya ניימננס־אינסט־טויפאנס.״
na e׳ y ia  o y i ,v ״. ניט ; na oy 

m y i iyay נײ o n  no סון מױל ia 
p iny״i n  no yo ’»yp Pa jyv 1ני 

'iy p iy סטײט iy iy o׳ iy,<״ na iye״ a 
ia  ,nmaa lyooya i y i  na oan 1סי 

lyiyuaa ײד i y i איץ oo iym ao  m ya 
iy ;  Pyaa can ,oy i ,oo iym ao  na 
T t  ayn Pap’i a i  lyoooy ioopy i n 

o iyn  o a i ,|yia i 1» oa 'iM y גאמ •Vi 
a טיטריך ia  ta no o iy ty io iiM״•iy o 

o׳oaaioaa o iyn  iya>yn , iy m, אלס 
ooovn״i i ,oa inyo;yp אפילו n  pa •ריי 

ny .e ,a i y i  no iyn .ל
* * •

גערעכט. םאל אײן כאטש
ym*a no o y rw  pa ״>o״iy>P'oia 

a שטאר א ״טייטו״ n ניט ia  n״iy o 
i  ia o״o ,J ly ia a iy u a t  iy־pyt;yp* 

n  ia o  ,riyn ניט piyoPanyjO’ ia״o 
t no״iy .שױינט ד סאליסי:
ta tyn ,iyo tya״ iy tay i pa ארנײ׳ 
iyo־o׳na  iy in טײלט11א1סא in י•1פ 

ia o  iy i ניט ta tviPao ,אינמשאנק׳עאן 
a oyn נױ j r  iy p iy tie auaP׳1 iao  iy 
anyp זש1אינ אן,oya a jynya tyopjy 

oan >מי ly i'Paaoy אן tvoy שאפ.״
pgo i y i  oy na׳ m y i ניט iyp״.e 

h  iP a a 'ii ױניאנס t״*,a iao ,na |yi 
tvaya |ia ,o jy rp iy trn i'a  iv iy i o iyo 

,le a p  typ iaoo aw  tym'O «1 ya>yii 
ו ײtyiyp 1 װי טו י onap 01k tn ז iy n 

na  iy  |yn ,|yrp3yv ii3w  ta iao ט1נ 
iao זיי ? tvava *iaap i y i אינחשאנס״ 

i n  .*iaap lypy’ O 'k jn t a n a  ty ̂
iv אינתשאגפשאן n w  n a פון •o m  n 

P3*oany3oia yo״tV33iiyov na tyo 
a ia  tio *ioyp o n  pa״i 1V3V3 iy o״t

3 ia  n11״ ,iyay  .iyayi*ooי1 1א<3י 
a ia״iy o יסען1ל אליין ik onyp  pa 

iv אינתשאנסשאן, ta *פאללאננען  tvn 
t pa >yoa na״tvaao ,tyoy iyo i'a  n y 

tvaya *ioap tykja״i נאתיט ik זיי i i y 
m נאך אינתשאנסשאנס. vo, םיס iy m 

;D ״t ,k <ענ,1האנ n ניט, 'k ,oy iy״ y 
1 ty iv lp<ײ a ia  n  ta״iy m ’o iy o, 

n  ,tyn io  pa  tvnys vapyn״P ײ  yn• ז
tva גיט ty e w y e u ra  ta o ila o y i, װי 

na o y i ,למשי Pao i n טיט *ia  o n 
iy o ” a״iym 'D, ים1ל איז iy i3 ia ,סײנוננ 

iy מיט o ” 3 ia  ty rn P y i o n״,in n 'o 
to. 1 חאױאט'Ppi’H fy3” t ,oyuyp no 
, ta tia 1נא ly a n a ia o ײ ty ז jm ao 

1 jyaPyn ,poo  o n  oya iyP io  paיי
•tV3np

yo a נײן, iaתy פאליםי ivp ניט tia 
Pyt נים t” i סאליסי די ia  i n  no* 

 n,״a י1 םיז אײגס נ״טעו״פאמ^ננ,
myoya a na t y r p iy n u w  i n  iy ia• 

tic o iyn n  pa  yean ya’P ,אסיטאל? 
a ia  n  pa״tvno iy o איחס ,tvooypaa 

P na:  איחם, סיט tvkwaa ניט זיד Pyo״
t oenoiPa tym  Pyoa ivp i y  tyn״y iy 

P3yim3W i n  i n y  .,tvoyiyoi’ a׳tye 
1 t«  y3” a*o)a tvaitysay o iy iiנוי• י 

m  tia ,tvayP iyt3 ia pa  tn v tv i w o 
*ena tvkja) pa no orva tvapa ioap 

*oypaa onw w  iy a y  .tn v n 
o ir o  na  o y i ,onw tvkijaa 'a  tve 

,TPiyavP
• * •

ץ און האװאם י D ק«םף ז « i ia o 
ססרייקען. *ו רעכט

 a oyn ooaiyn tvokyp נאד
3W ta i m  ovtjyp pa m y im* 

ik  o a n  o y i tvoyaiao ty rp jy e n 
i סטרײספן, n  oyn ,oytiyp pa ,o iyn 

a m  ,tyPPa .10 , ly ry n a s  ly s ’ o iy i״ 
ovPayov ivaPyn ,rvtyp a o m ’oyi 

o iiy p  P yn o o yu w  ta, ך  tvaPtm חו
io o״n  .tnvn  tn w ia o  tv o ia i op 

ivPjm ivivp זיד *n  i n  iy  t v iy o in
iik  yoya״tia oiyooys Pyvoyo tve 

pa ,ysaio iy m  iv a ’ a tvPPa ly j iy n y i 
ap pa ,P גױ iy13תyי-ia o  oy .Pyn y 

na ייװ אי ייר׳ שמחט  y o y a n  i n 
ia n  a T ia  tvPPa ly r iy n y i אפ• ;♦ם 

t »10 troa ioys״ivo s ia  na ,vm tyo t 
3 o n״rv tv i oy זיינפז ia n  vokyP oy 

iy סיגוי o ” a ia״yaPyn ,iym 'o ניט aa־ 
i סענלינ y i  tvayn ,rvm  o n  T ia 

op” o n a ia o  ,p« ioo a  tv e iw o m a 
.tan io  m r  a  ik in a n y i

in ■  i n  pmutn iru aopypy יחמס 
n  tie op n e e n  oytjyp m  tie •יתיי 

<ןי ° p■ y n a  n a  p v r r m  pw י  י
yjyoPyt ,*■אמײפפדטיחח t o  u l y i i

irn y o r ו ז״«ר« אויף פ ו ן די יױ1ײ ײון ו
n  tie y o a n ,אלנייטפר tie rtmoik

a te iy j oPyn oy pa ,tyyytyj ypa
ivn , ia i ypnan די a ia  v in 3 a״*iy o 

o׳yooyc yaPyta tvayn tvPyt iy m •אי 
*ia  ly tn a  .010 ata pa ly iju 'T iy a 

ynya ta i opyii ;inynaa* iyo"a) ,פיי 
iy״n פי< o, זי וױ ■la iro oayn  tia ,na 

ײנ(יו ti3w ט  wins n  oPyn׳P3ye׳iye* 
ysaie ׳put יאנג Pyi ivnya״ot,

tvay iik iyaw  y i  'ana myt na oy 
pn  tie ly o iy n  yi*;” a סטײטסענם i y i 

iy  m  ,oy i 110 1פי און |y3” t n n w 
o n a ia e  (ymp iy o a n״ik tv ianyj eP 

i tam o iny* a
o״ v m y ir n  ypa סון o p 'io o n 

ypa pa oonyp אינתשאנלשאנס tia 
typyn oonyp ypynoon j'a נים *n a y 

33iPyov iy u ia  ty i. ניט p״t •איג 
P3yvn׳pa o;ye ניס P׳yP ynoo iuw  p 

oa tyjyp oonyp׳io o  typyoe״oy .op 
na ,אמת p3y^ti3'a o n  n n  ta׳tye 

onyp  Py’ io o y i j ’a o y i i m  |ia־rytV3 
v m\ די ia  tym 'oona״tvkvtik3 •איי 

y» y r j11:׳ ,ia o iy i  tam o p« tveײל 
ik o ײ1 io  o n  tyayn סאשtnyo אױף 
t״oPa ,yoayi y iy גיאן*לײט,1י oPa tia 
1 iroya iyaa  , iy ; r a  iy ;ap 'iy o a״ 

1V3VP זיי tyiyp ,tarn* pa iv k v t r ' ia 
iyay  «t ניט io o  1k mo a tvaao״.op

oy ta ,opao i״ y i נעחט a ty Ok'a 
ioo3״ lyoop iyo^  i n  na ,pײז,11א 
p ta״p tia o yo p jy o n jw  v j3*״'a V3 

ty:yp oonyp ypy 'io on ניט זיי *ea 
o y i pa tvPyow ,שטאאט

i׳o זיר pa *איר y i  ia  ,iye •אינ 
P3y^n׳i y i  tia o v k y ir ty e אינחסט־ 

t oyuyp tto tvs onyp Pyn״o y i tV3
yaPyn ia o  v 'o a ip y o n  tie opyooao 

n װגגפ tyayn ijm P iv u ia  tto ]vviva 
t tyaytytoy״otyavP y iy אױף n 

n o  ■T’npsaie tie ly iPyooaaPv 
tnysiksy n n a  tvayn iya y ריט o y i 

y'noa ta t האמו״ n ’ Paaoy t n ’ ano pa 
tto t y i ' k t ' i i  n  na ,y«oa ipyon 

io״ie  tia iv jvo  y״-m tyPyn tvmo y 
o n  pa tv ivn oanytona i n .שטאאס

Tyty3 n סיימנג סײן ױט1״  tvayn 
T3 n  jyoaoiao yaPyn ,tyoeaoiyoiyp 

yaPyn ,oonyp ,i  tia ,tvkvt טײט•1פא 
ia »יז זײ« tye׳ o iy P  von n  n03״y r 

tvoaPrvs isaP  pa 1י ik ik oia ,nna- 
tv׳ ro e לי t ik \vviva״oaaem y iy 

i y i  tio tvayP o y i tyooynpoMia tia 
a ia  iv o v n a s ia״iy o3׳ tie ooae•אנ 

Paiya’ a t n ’Payop ik tia map tvk 
,tvoy שאפס״

• * •
סטרייק, װײסט־טײקער און דרעס דער

k i y i  pa raPo i n t a  ta nna33״io 
m n yo j'a  ta tyrovs ivtyp i n  oyn 

ountytypytjy iy t n  iv a 'a סים o n yo 
o !יגמאן, n  no in n io jy -o o 'in  o y i 

io o״iy o ia  iy3  ivaPyn ,p ,םייגמנ
1131a n*׳  oan ,eoyo tia iyPP oPyoe 

tyayn iy o ד tvnanyj p חי inoo  o n, 
it• סינ3י11 ײי »יז y i n  .tpnyj na  iy 

nypi'o n  jyaaoik *nai asnyppiv vi 
tvPyor yaPyn , in o n P ia o  yPa tie ויד 

ia- נים o  1k o ia ,oiva'P y3” P iao  •a 
yaPyn ,n  ,iv io  y 'noa n  tv 'o ia ’o 

tvoPyn די a ia״-ya mPpini a ik iy o 
-i a  n  po tvsna n  pa ,tvayP tyr o

כייטעד»
 םון אדכײטער די אז חאםען» מיר

̂ען דרעס־טרײד  דעם איכערל״ענעז ־ירע
 כאחארציגען ייעלען יירן אינטערודמ

̂ורם װערט װאס #אלעס  אז אזױ, געזאגט, ד
 אג• װערט עס וועיכע אױף םעחיעחנה די

 בא- םענ^ה װי מנעי אזױ זאיען געוױזען,
 איו ארנײםעד די כדי און ײערעז» זײםיגם

 זאילען דחנס״אינחסםריע און זױיסס״ דער
 אר״ םיכטיג אזוי און נוט ,אזו זיין כאלד

 אונזערע אאע דינעז $וסר וױ נאנידרם,
ס י א ^ ע ג א ם ^ ^ נ אי ר ע ד ן סו

ta tvayn ly o iy n  iy■  « okw  tia 
ia  o m  y iy tn a  ik pay in a a| מײסנד 

o״yaPyn ,o iyp ׳ זיינפןn y ” t na Pie 
tvsimae pa ivove.׳

p זיי i’ io o  i n  oanPMa oniys na 
ײי אנ־ זיינסן yaPyn מנ״ר^י^ךער, םו

 ״אמאלנאםײםעד/ חוד אן נעשיאסען
r כאיד מױן א;ז עס t ,ײ וױ ס^גאם  ז

 op און תאסוי״ בראוחנז זײער אז םיחרמז
̂ע ®יז פיליכט די איז  די ארנײטער א

 סעגאיה נאד v* וואס #איץ םים חעימען
 עקזעקוטױו דדשענעראל דער חןום דערפאד
ײ א י אױן• אעשנתעמאנאא דער םון נ

סיםענ םעמועל״יעחרלימן ע*טען5 זײן
 סױמנאי״ אלע אז כאמלאסעז, כאסטאז אין

 נײ• זאיען אינטעתדש^גא^ דעד סון דעד
 די *ו ארמים מטונדען ,אװי טדאגען

מענער״מנײדער. סטרײקעגדע
וארד brt$tm דעד  קאאוק• די סון ̂נ
̂ום סאבער o ח jn גמדנעח^סעה נאשצוס
 טארשיחמע די םון סימג^דער די

קא^ס מיאוקסאמד ip p חאכען ̂י rמזד 
מן  וחנס עס פליכם. וײמד IIP *ז חוי

i ,גיט n r r n f i דד»אעם דעד יוון 
n w p• נײ״ װמס ק^ופסאמר די ®ח 

מו fw ווחד » םי־י vn מ  «וס נע<ד סו
i « r ____

י ווױך •ומד ס ו ו ד ודיסס און װ מ

האט סםרײגן םייקערס וריםם און ורעס וער וואס
aan ,no oayt — 3 איר otyieyaײ 

 iy tvavp- 1סי typyn ,taoan סאריס
inypp אין i'oayiys* iyois tvoopya• 
ioo o פײס״ n״oyn n  110 p״*tia 

t oj'iayya iao מײסט״מאנער
 איז oy ניט, iys pinnyi נײז, —

pypnioo oyo’iyiyo ,i  ta ,r»a זיי־ 
tva שױן iy»y^ yiyi't pa pnik, אין 

lyona tvo'iaia tia ,iyoytrta'3ii 
 y]3i33'iM3,| ױניאן ya'Payo-ooya ױ

iy«yv Pnyk lyomya a pa iy i iyay 
t׳iyn נyלי ר aia״iyo אין ioo״pa ,p 

vni tie lyoioayana »i na ׳•yn iy»ye 
typ ניט tvPoyo םיס jyp ,tyi3v i n 
pmoo i נאר n גיס ,tnyn oiyppiy 

ojnayy) opm.
iyi na ,p'oyiPa pa ,iyay —

? jpyoiy ta tvnyj pmoo
P'o myt tyoytona oyn iy ,yi — 

•oyn i n  pa iyi'Pao'0 yiytaia iao 
 yoviy oyi אוךװייםט־אינדוסטריס.

tyoy»'ia oyn iy oyn, ,איו iy oyn 
oiyiwopyoisao ta ,tn 'o iae  oyn 

typyt ,י11 ניס ,n y o  n  ok’a na oyi 
33iiV3yPpi«o a tie tv im  tya"n;y סון 

a tia ,oynti'ni עננערמג1םאר iy i tio 
oo"3iy־k״yiyisa pe tia ,o ״t i 
tm yo,1 ״ yaPynי oiyn^opyoisao 

n ata tyayn׳tym'oiknia pe. 3* סיטia 
iyt גענערא^־םטלײה tyayn 1מי *iao 

•ytnvyt ,tyonytoma ,jyn o n  o»aa 
o n  tva פיז וױנד t״in tia ,tvPiyt yiy 

t:  oyPa ta ,tyi’icik ooayn tvnyt ty״
Pyt ײבעז,1נ .tynyj na oy m

iik oyi״oyn pi’ioo i n  oan ,yo 
T3 tyayn n o  oyn ,oyi na ,lyovtona 

oiyo’isa ta oaao מיט ,o iy aam  yPa 
yPa typyn ,lyo’ni pa ty oya  1«  pa 

t״tviyn oaaoya tm o o in ia  yiy 
ty'3n pa׳-ivosia tia iyoye מניאך 

ta ,w in  tym’o no oyi .tysjumaa 
o m  VPa ta ײםט11 אין •mopyoisao
yaPyn ,o iy i פאר׳עסשנ׳ט, נאף זײנען 

tyP’ n tia ניס tnovo סיט i n ,ױניאן 
nyoyeo iy iy  ly n ’io  tvPyt זיין T3

tye tk o y i tv ijia iik. ײ  oy typyn ז
ana P” n ,tyo ivno ,סטראשעט ניס i ’ t 

n״t tyo’Pvik tvno tie maoys די y 
ia :  ly o yv אין t •|yk;ai״ t” p tvPyii 

tvayn, ניט ײט31א
i n  oaii ,y o m  o y i םטרייס 

tyovttna oyn, איי T3 na oy o n 
tV33iP ן o חו y i סטריית ty»” ia ik3 ” ia 

1 paי ,iv o ’ ia ia  yP’o tyty’kan sa jia 
t:ia o r a  na na  oan ניט .tvaaiPya 

a —,׳noaa TPpm i yoeyP o y i t 
1 1V33lPy3

oya ,y’ —׳e נאר tvcniys a ik  na 
,P’ O tviiy> oPan sPaoiy i n  .ia i3 

tvn ,iv o n s  P’ o נים :n n s it a a  rsa 
o ia׳.tn jyoe

tna m w  otyp — אננענען ia o  ny 
Vonpa’Posyoy i n

oPao oy ,yi ,y — םיר p w  o 'n a t 
a o n  no tvaao 1k ,נעהייסנים *ia o 

oinyp, ד  oy tvPat yPa ta ,Pm יי
. .tvom

p די n  a na  vaam a yoeny ,םיזישע 
0’ia  o iy o rya  P’o taut oyn yaPyn- 

o ty 'k a t 'ja ra  o n  tn n ’ eik8־ap״«t 
Pyt ma׳T3 oy tvayn t o • m  ,3’ i:yoe 

na o y i .nnP  oan גערוען i n מאננעל 
i n  tvayn nypnioo ,i  ian  ,oPyn pa 
i n  tie pm oo i n  .opyoatiao 

p ,אמאלנאסײסעד״ io  oyn נעחאס *ia o 
n  oyoa tvoit םייסטפ oPyn yoni3, 

ly p n io o  y iyts ia  ia o  oyn pita זײנפן 
,o y i pa ,oPyn p rPov  niPa tvaipav3 
i, •תלענערע na  t io in  oaoP ttn  i n 

a ,ooaemy yaipinyova a ,tvnyt שםי־ 
ft» 1 װיפפניש paי tia .oPyn

T31V03W i n  po i n ’PJO’o  tv rn  iya 
T ia  pa ,Pasyv ײ lym ז ioo ’ ia  tvtio 

.tpy Pa iy jyo rt o n  tio oiPoya o n 

.maya
oy tia שיינס ta ,t3ta ײ  ניס tvsyp ז

ik  m  toia tnvoya p ’ P tyrovs םײע־ 
typyt^ tia jyoma iy m  i n ,וױ זינ 

tia o iP rya  o n  tn n ’ oo iia  iPya ,pao 
a״io o  oik ty ty io״-asPaoa i n  po P 
o״iP’ n iy m  iy o,* ׳ «װײtio tn n o e 
t3״ ia  i y״.o

tva’ iPs t o ,ניס na  oy ta נױסיג 
t w  tvaao tk״ .P'oa tn n a ita a  rsa: a 

oeny p זײנעז ייי ’ Pa i y i םיט ia o  a 
pn טזןנ ik נעװען iy a y  .o iypn ioo יײ» 

oyn P” io o  iy ניט tvoPanyssy saaP, 
jv o  ya’ Poy tyyjas pa יי» T» tvsyp 

o לייכס y i oan ,tppyoenao סײנס ia o 
1 iy o ” a iaי T o o  yaPyn ,nPm y j’O’ iJ 

tvn שוין ,tvoasyo i t  yysas aoap pa 
oy tvoyn ia o  tia ׳tk ia o  iy t  onvoe 

na ,tveoyp »k 11a  tvoov? יי» tvPjni 
tnyap’ i ik  tVJVP זינרייד t o  n v ” t pa 

ta o n a i tv o ia in y  ik  n a  oy •iy;
oo” i i  pa * o m03־’y m  iyaao 

yPa tvoys iPaa  oyn m e g ג«יסינפ 
pa  *oyrt n  tie yPw * i ta 
oan im m  tveavys Par ly a a iro y m

ג מ ני

אויפגעםאן איצפ ביז שױז
 דזשאינט דער םון מענעדזשער ״זיגמ«ן מ#ריס מיט אונטעררײדונג אן (מון

אינדוסטריע.) וױיםט און דרעס דער פון באארד

, ש. פון י ק ס װ א נ א י

 װי זיין, מ^ער גוט גאנץ ?יך קאנט איחר
 טאיצק א מיט ארבײטען צו איז עס ^װער

טומעל. און געדרענגערײ אזא אין
 גאגץ םייצע צו געפיהרט האט דאס

 האט עס װעילכע טעות׳ז, אומאנגענעמע
 םא• פארריכטען. צו צייט געמען געמוזט
 גרױשער א iv געפיחרט עס חאט מענטאן

סטרײקערס. פלע פון אוםצוםרידענחײט
 שױן זיינען אומשטענדען אנדערע די

 נא־ פסיכאאאגישער זא״צױזאגען, א ״םון
 און רעגס־ענד־פײיצ; אונזער פון םײ #םור
 םיח־ די זיך מיט בייצדען װעילכע די, םון סײ

ױניאן. אונזער םון דעחעאפט
עס. ערקלערט און ׳גוט אזוי זײט —
 װעגען רײדען צו פיל איז עס —

 די סורץ. מאכען עס לאםיר אבער דעם,
 באשטעהט דרעס־אוךװײסט-אינדוסטריע

ליי םון ^ עמענטעז צװײ  עאע־ אײז :̂ע
̂כער, איז מענט  די זײנען ד*ס און אזעי

 גאר נאך האבען װעילכע מאסען, גרויסע
 אן טרײד״ױניאניזם, םון באגריף רויחען א

 וױכ• ערשט איז ע& װעמעז פאר עלעמענט,
 טרײד־ םון א^וי־בית דעם ערקילערעז צו טיג

 ארביײ םון פרינציפ דעם םון ױניאניזם,
̂ע־ דעם םאר און טער־ארגאניזאצי^ן, עי

 גאנץ איצט ביז דוקא ױניאן די האט מענט
 גיט אינטערגע׳עאנאל די געטאן. װעניג
 די םאר יעהרליך דאצארס טויזענדע אויס

 איז Dip אבער ארבײטער, די םוז ביילדנוג
 ארבײ־ די כער5װעי אין ביילדונג, די ניט
 נויטיגען דא, רײד איד װעילכע פון #טער
 אונמוערסײ זאגעגאנטע א איז Dip זיך.

 נוצען קײן םון איז װעלכע טעט־בילדונג,
 בא• װאילט מען װעלכע אויף ״די םאר ניט

 געלט, םיל צײט, 5םי םארװענדען דארםט
 מײנונג פערזענליכע מיין ענעמיע. םיי
 אינ״ די װאס געלט, דאס װאילט אז איז,

 זאגענאנ־ די אויח אויס גיט טערנע׳שאנאי
 דאס װאס אוגױוערסיטעט־ביצדונג, טע
 לויט לוקסוס־זאך, א װי מעהר גיט איז
 י1אוי װערען םארװענדעט מײנונג, מײן
Dip, נויטיג אזוי איז װאס 
 טאנד־1ע מײז םון ײיכטיג, אזוי און

 װאל״ טרײד־ױניאגיס, אילם פונקט,
 דרעס־אינ״ די געהאט איצט מיר טען

 שטארס אזוי פונקט װײסט־איגדוסטריע
pnf די וױ םעסט־ארגאניזירט, און p̂• 

אינדוסטריע.
 אינ־ דער אין עאעמענט צוױיטער דער

װעלכע מענ^עז, םון בא^טעהט דוסטריע

»ראדוצקי א. פון  •

.1

 —צםון־וױנט דער חויר א טוט
 אײנגעהיאט. װײסען אין איצץ װערט

 שט»ר?ער, .ער באאז א טוט
 פאר?יהצם. װאסערען װערען
 גאסען, די איז אום װינט דער אויםט
 מנײ. ?ופעם צוזאםען חויםט
 ען,5?וי מאכען אינגאאך כאפען
ױבעא־אויפגעשרײ. א חילכט

̂וד דעם צו אראפ, בארג  דארט, אי
אך  י םיציחען יאגען ?צײגע עיצי̂ט

 גליהען אוינלאך פלאםען, בע?<צאר
 םרינ?ען! םיר װער עסען םיר זואס

 ניט. וױנט און םראסט יםערטp ?ײנעם
 :גאיטשיג און גלאט גוט, איז װעג די

t f v* איצי?, ברודער שאיטעל, דעס 
̂וםיר און *pvus בארג  כאפען א
 גאיטשעצ, א נאד און גציטש א נאר

 שפיצעא, א טשה׳יצען אפטאן
 שציטעא... מיט׳ז איבער?ערען איחס

ײגען דאס זיך ער װעט אי,  צ̂ו
הינטען. םוז װײט באײבען װעט און

 בױמער, צװישען אומגערינגעצט,
 ז?נים, װי אזוי שטעהען װעילכע

 באזיצבערט און אײנגעבױגען
 — &ײגעא שװארצע מיט באזעצט און

 שטומער; א טײכעיצע דער אינט
 שװעלבצאך, די זױ רו?ען, זײן אויןי

 :?אנלעס די אויוי אינגאאך יאגען
 — dvpj&*# םאר דארטען זיך חיט

 ברעגעז. די טון ווארנוגגס ?ומען
 ביהנשטא? א אין װי זשוםעט עס און

יצעבען. ױנגע דאס ס׳ױביאירט

 שטורם! ס׳ארא זאװערוכע! ס׳ארא
 !װילד אזוי נימ זײ ?ונדס, העי,

 אוירען. םײנע קנײ^סט הוט, כײן רײסט
ביצד. א םאר ?אילירען זוכסט

 לאאאשען, די םוטערס, די &אר
 שיך, גאנצע און האנטשו
 ארץ. דרר ברודער, האסטו,
םיך. ?רבן א פאר כאפסטו

 איצטער, ר׳ באאז ׳שםאר?ער באאז נו,
 —־ רינג. אין׳ם םיו ארײז דרעה

 נעװיס. גערויס, זאגסטו? םרײאאך
שירינג^. און טאנץ איך דאך, ?עהסט

ײ או םײנעז, ט שוין זיינען ז  איבער וױי
ײ טרײד־ױגיאניזם, דעם  און רײדען ז

 איבער?עחרע• סאציאאער א פון טרוימען
 שװער־ די איבער חגבאטירען די ניש.
 א מיט צײט אונזער םון םראגען סטע

 •אסט וועילכע םארטיג?ייט, און כרײטלײט
 #טו שםאאטס^גגער, גרעסטע די םאר זיך
 םענשען גרויסע אזעלכע זיך קעגען ײי

 געװעחניןײ די םיט איגםערעסירען באמת
 טרײד״• זײער םון םראגען װאכעדיגע כע,

 װערדע, זײער אוגטער איז עס Y ױניאז
זײ. םײגעז

 עלע״ דער אײך א? זיך, םארשטעהט
ײן זאיל װעלכער אזעלכעד, ניט איז מענט  ז
 איו גיכער יױיאן. דעי םאר :יצליך זעחר
 אוי• פון ?וסען זײן מיט עלעםענט, דיזער

 שעדיציד ױניאן, דער אויף בעךארונטער
 עילע־ דער אױך דעמאראליזירענדיג. און

 טיכ* א אין געגױטיגט זיך װאלט מענט
ױניאן־אגיטאציע. טיגער

צלעםעג־•' בײדע די צװישען און נו, —
 בא• װעלכע דריטער, א גיטא דען איז טען

 איבערגע• טיכטיגע אםת׳ע, פון שטעהט
^ײט? בענע אז ױגי

 אזא עי״עםענט, אזא דא איז געװיס
 װאלט ניט, װען ױזאנען.rזא צענטער,

 גאר דאן װאלט שלעכט, געװעז גאר דאך
 איהר אבער געײען. ניט ױגיאז ?ײז

 ניט איז צענטר דאזיגער דער דאך, װײסט
 שטארח װערט ער און אהטױו מאל אילע

 םון ױניאךטעטיג?ײט זײן אין געשטערט
 ער װעאכע צװישען עלעמענטען, בײדע די

זיך. געםינט
 די זײנעז װעילכע די, אנבאטרעםט װאס
 אלס זײ, זײנען ױניאן, דער םון םיהרער

̂ע בלל,  גע• רעדנער, גוטע מענשען, גוטע א׳
 םון טײסטע די אבער מענשען, טרײע

סיין ט עזני ס זײנ נ א י צ א ז י נ א ג ר  א
 אזע^כע אילע זײנעז ז׳ײ .ז ע v נ ע מ

 םאר זיך םיילט אײנער יעדער און נערװעזע
 דאס, נאר טוט אנדערע, אלע םון ^יגער

 אין ניט ?ײנמאא נעמט און װיל, ער װאס
̂אן אילגעמײנעם דעם אנבאטראכט  םון פי
ארבײט. אלגעמײנער

 דער פון סענעדזשער איצס לבזשל, איך,
 װײםט־אוך דער םון באארד דזשאינט

 םון םיהרעו איע איז דרעבדאינדוסטריע,
 אן אױסנעארבײט האבען סטרײל, דעם

 אײג־ ?ילענסטע די מיט פלאן, אילגעמײנעם
 זעהר געווען זײנען װעלכע צעאזײטען,

 דעם םון געלינגען דאס םאר װיכטיג
ציילען. זײנע אילע און סטרײ?

 םארטילט ארבײט די איז נאטירליו,
 ?אטיטעס, פארשידענע צוױשען געװארען

 איהרע געקראגען האט װעלכע םון יעדע
 האנד• צו ארבײטען, צו אינסטרוקציאנען,

אזױ. און אזוי ̂עז
ארויסגעװיזען, זיך האט אבער בא^ד

 םארשטעהער םאראנטװארטי^יכע די אז
 יצויט געהאנדעלט האבען ?אמיטעס די םון

 און םײנונג, זײער ילוים געדאנ?ען, זײערע
 טױ געװען נאטירליך, איז, רעזוילטאט דער
כאאס. און מעיל

 װעט עס געענדיגם, זינםאן האט יע,
 די ביז צייט, היבשע א נאר נעמען מוזען

 װערען װעט דרעס־אוךוױיסט־אינדוסטריע
 איצ• דער זײן. דארןז זי װי ארגאניזירט

 םאיצ• מיר םאר עס האט סטריי? טיגער
געםאכט. ?לאר שטענדיג

 צו מעגליכ?ײט א דא אבער איז —
V דעם אויו* האשעז

 דער אין האב איך בעסטע. די —־
 באריה• איז גע?ומעז בין איך װאס צײט,
 װײסט״םאכער, און ררעס די םיט רונג

ײ אז אױסגעםונען,  שטארס אלע זײנען ז
ײ ענטוױ?לונגס־&עהינ.  זעהר אילע זײנען ז

ײו בארײטװיליג  איהר אויסצוהערען. א
ײ. םיט רײדעז צו װי װיםען, נאר דארםט  ז

 דאם ערװארטען, זיכער הענט אידיר און
 אוםזיסט. זײן ניט װעלען ײד1 אײערע
 אונאויםהערליכע און טאלט, יאין געדואר
 םוזען אינדוסטריע דער אין װעילען ארבײט

 אין װי רעזואטאטען, דיזעלבע ברײננען
?לאול־אינדוסטריע. אונזער
 זיגםאן. םרײנד ווארט,' אײז נאך ־־־

 אונזער פון אנהויב אין מיר האט איהר
 םילע אין אז ערסלערט, אונטעררעדוננ

 װי סטרײ?. דער אין נאך געהט שעסער
 די אין אז באװארענם, איהר זײט אזוי

ע  ד.אט ױניאן די װעלכע מיט שעפער, ם̂י
 די געמאכט ניט װערט געסעטעלט, שוין

 נאר זיעען װעלכע שעפער, די פון ארבײט
? סטדײ? אין

 םון װײםען מיר אײנםאך, גאנץ —־
 געמאכט װערט װאס ארבײט, סארט יעדעז

 ארבײט סארט יעדער שעפער. די איז
 האט שאפ־טשערמאן דער נוםער. א האט
l און נוםערעז, אילע די םוץ 5צעםע דעם ' 'P 

 װערען. געםאכט ניט הען ארבײט אנדער
 געםעטעלטע די איז דאם איז, םאלט דער

 שטארסען גאנץ א ױניאז די האט שעםער
 נאכאעסיג?ײט די נאר און ;לאנטראצ

 ױניאדבאאםנמ אונזערע םון זײט דער םון
 אאע די םון און שאפ־טשערמאן, דעם םון

 דערצו, םיהרען ?ען שאפ אין ארבײטער
 גע- זא^ שעפער נעסעטעילטע די אין אז

 װאס שעפער, די םיז ארבײט װעךען םאכט
 1וואכי אביסעלצ םיט םטרײ^ איז זײנעז

אונועחן און יוניאן םון-אוגזער זאם?ײם

.י&

גאנץ םאל אזא איז יימערמניו
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 אין יןייםעם יוניאן ;םרייערם ױניןון
 *נקראנע• דער אױף יוניאנס ;ק#ורט
 »*חר — ;נערינט פאר׳ן ױגיאנס ; נאנש
 נעחט *יתר װאו דעם װענען איצט וזערט

יפטעהט• איהר װאו און
ױ די פאר יאהרען״ ״פעטע נעװען  י

 י#ה״ ״סעטע די אדעריקא. אין ניאנס
i« רען״ y p ויינען איצט אװעק. •עוין 

 ױגיאנס י*וזרע!. טאנערע די אנגעיזודע;
 םאר קעמפען צו נאר נ־ט א־צט האנען

 שאר *רבייטס״נענעז•, ביי אנערקעסזננ
 כעיי־ מ*ט בארגייניננ״ ,קאלעחטיװ

 ארביי• די אז נעדאנח, דעם םאר הנתים,
 נאיעטימטען א דן־ ריט ביררען טער

 דערסאר דוז און אינדוסטריע דעי אין *ד
 פון נא׳טטימען ביים װערען אױשגעהערט

 אינדוסט־ דער אין ארנייטס־קאנדייעאנם
 זייער פאר רועמפען צו האבען :אר ריע,

v w t v m\ עהדס־ צו ;אנצען אין רעכט 
טירען.
אדע־ אין דעררעבט צייט ׳טעהנע א
״דישא . !

 אױוי ױניאנם טרײערס, ױניאן יא, -
 נע־ פאר׳ן ױניאנס אנקיאנע־כאנח, דער

 באװעגוגנ ״פא•1א»ע דער נאף — ריבט
 נרויס םון אויםטו דער;ייעסטער דאס איז

 דער׳עטיקעז צו אםעריקא אין שאפיםאל
 אפען דער מיט *רנאניזאציעם. *רבײטער

 ױניאן טרייר די נאו הען נאװענונג שאו
 א װערעז. םארטינ איז עס װי נאװענונג

 אביםעי דארטעז, סטרייק א דא, סטרייה
 םייגוננ עפענטייכע אױםנע־עטורעטטע אן

י שען מען און  באװענוגג יצאם אםען חיה ו
 אנדעריפ נאמ איינצאהטען. איו עס ווי
 טעטאדע נײער רער טיט אבער דאס איו
 רעכט. ארב״טער פון שונאים די םון

 ד*רט, און דא םטרייקם צואװארםענע
 אויסנע• און סטרייקס טרייד איינצעמע
 דער אין עדיטאריעים רחטנות נעטערטע

 געריכט אוים׳ן שענען פרעםע אינעטיינער
p p און האכע; ניט וױרקוננ ov דער איז 

 שױ איצט מזען יװיאנס די װאו נעױינט,
ya; ששזיפטענץ. ז״ער רעכטפערטינען

 ניט איז דאס או זאגען, טיר איהר׳ט
p p נעריכםען אםעריקאנער די ;נײעס 

 איבעדינענס נעװען ניט קיי;דאל -ז״נען
 אבער !אמת — ;ױניאנם צו םריינדליו

 איינ־ םון נעװאוםט מיר האבען איצט כיז
 אוים־ איז נעריכט דעם װאו פאלע;, צעיינע

 סאמע דעם װענעז פסק׳ענעז צו נעקודען
 ד*ס איז איצט ױני^נס. פון עקזיסטעדז

 ;נעריכטע; די אין נאװענוננ א געװאיען
 ױגיאן, » טרעפעז צו װער1״ א־ז איצם

 אזא א־ז סארוױקעיט ניט איז װעיכע
 װעטענם קאורט־פראצעם, אנדער אן אדער
 פון עקזיסטענץ די ענדינען אויף קען «נדע
ױניאן. באטרעפענדער דער

 חאורט־יוייסעס םון ניט דא רערען מיר
 פי• אוים׳ן םטרייסער ארעםטירטע איכער

5םי< ניטא איז דעם װענען ל״ז. קעט

פאױפטענד• איז עס נאטי־.* גרינרען, צו זיף
 יטצר *ר: צו יענאח טעהר װאט א) ייד,

 נערינפען, נרויפע די אין ארנאדזאצ־עס
 פא:פ<ור• די ׳צטאוקער און טעתרער (‘אי

 גע״ הרי*ב׳« די אין ארנײטער אויף נוננ
 ■י״ סטרייהער, פ*ע»ט טע; װאו רינטען,

 ״אידנוננ ׳פטערער״, ״רוהע ארס יזעטש,
 איז ואפ אנער וו- ז. א. צינרעכער״,

 זײגען איעדען נאד פראנע, די ניט איצט
 «ו קײן ניטא יןייסעם קאורט אזעינע אין

 איעס ױניאנס. רי פאר נעפאהר נדױםע
 די נאאונװח־נען און אױף טוען זײ װ*פ

 דעם פארנרעסערט עס װאס איז, ױנ־אנס
 װערנע רארטירעד, ארנייטער פו; צעטער
 נעגער״ אין ״צײוזן טיט קעפפען כיוזעז
 אין <1םארנעםערו ׳פט־הער יערער פאר

 אנער זיר האנדערט איצט רעבען. זייער
 «וו האכען װעינע קייסעס, קאירט ווענען

 נעזעצלינע זײנען ױניאנס צי ענט׳עיירען
:עזעריעאפטען.

 אטאמאםײ־ דעם םון וױיםען ר י מ
; טעד עי ״  אן פין חערען ר י ם טו

 אינדז אן און דא 1אנח״:א1אינדז״
 געװאונ* א״ר װארט איך אנער ;דארט

iv ir ױניאנס די פון באריכטען די יעזען צו 
 טרייד״ז׳פורנאיעז, איינענע זייעחו אין

םיי נעװאוסט איחר װאיט ױ  נרויסע ו
 לעצטענס זיר האבען עס קייסעם קאורט

 ױ־ אײוי קאל־טש די אין אנגעזאפעלט
ױו איז אונז ניאגס.  *no די נאקאנט א

 האורט סיורים דעם אין הייס שיניסטען
 קאורט םוירים פוז ענם״פײרוננ די און
 א איס באטראבטען ױניאן א קען מעז אז

 האנעז װעיכע םענ׳עען, םון ״פאראיינינונג
 (די סארקויפען״ צו םחורח געוױסע א

 ארכייםס־ זײער אי« ארבייטער פון םחורה
ר א אויר א'ז דערפאר און ;קראפם)  י

 אנטײםדאסם דעם אינטערװארפען ניאז
 א״נצינע די ניט איז דאם אבער נעזעץ.

 אינ־ םאשיניםםען די װאם האורט־היים,
 םא׳פי• די זיף. אויף האט םערנע־פאנאל

 וויבטינע איצט חאנען ױניאנס ניםטען
 װאו יפטאאטען. םייע אין סייסעם קאורט

 און קייס אינדזיטאנה׳״אן אן האנען זיי
 םון םאנען חנתים בערי װאס קייס א װאו
ײ האט סטרייס א װאש דעםעדזישעם, זיי  ז

י נעדאכט.  םאר מאנט טען ײאס סוטע י
 אין מא׳שיניםטען די כײ דעטעדו־שעס
 אינער באםרעםט נעריכטעז םאר׳שידענע

דאלאר. מיליאן א
או איז אט און  ױניאך װיכטינע א נ

 אן װענען ניט זיך האגדערט עס קיים.
 סםרייש. א װענעז ניט אוז אינדזיצאנה׳שאז

י נלעז ױ א פאראנטװאדטיױ טאכעז װי  י
 חאבען א־בייטעד װאס דאם, םאר ניאז
 דעם רויט ארבייט נענוג אױפנעטאבט ניט

 נעװיסע א און ױניאן דער םון אפמאך
קאספאני.
פאםירם: חאט עס װאס הערט

אז אינטערנע־צאנאי די אר־ םון ױני

 אײגמ״ דאט ניאז נע׳פייפעגע ני• נייטער
 וראדאמיצא;״ 1א ״סטענדערד א פיהרט

 קאדפאגי » כ־ט אפגצפאשט האט און
 ארנײטער די וױפיל סט״ט י*»י;ען9 אין

 װאר א א*| ארנ״ט ארױסגענען דא־פען
ר, און, צײט ײ וױשיל נאטיײי  דאדפען ז

 ױ;יאן די דעם. פאר נאצאהרט לרמען
 דעד פון ארנייטער די און נאנצע ארפ

 האנ־ עס װעלנעו װענען גדאדפאנריח
ו רעלט י  קאטיטעס געהאט האנען דא, ז
 און םטענדעררס רי נא׳פט*פען נײם

 זיר חאט אלל־וייט. נעווען איז אלעס
 אר• אלע ניט אז ארויםנעװיזען, אנער

 אפגעפאנ־ דעם נאנקוטע; קענען גײטער
 ניט חאט םאנריש די און סטענרערר טען

 ■ראדושציאן, ם־עי אזױ ארויסנענעבען
 ענ״ עחוארטעט. חאט שאפואני די װיפיר

 אונטער־ האט שאםפאני די ווען יאחה דע
 פארדינ־ איהרע פון סך״הנר דעס געצױנען

 די װאס ארבייט סנוס רעס און סטען
 געזעחן, און ארױסגענעבען האט פאבריש

 ח־צנון, צוש א־הד פעהלט ״עפעס״ א<
 ױניאז, דער צו י1נרי א נעיפריבען זי חאט

 ווי־ אפפאך »ן געױען איז עט חױת אז
 ארוים• טוזען ארנייטער די ארנייט פי<

 «״גען ארנײטער די חױת און ;נשכשן
נז איםאך, דעם נאכגעשוםען ניט  וױ< נ
 טאנען, נוט דאס זאל ױניאן די אז ױ,
 זי װאם־ באצאהלען איהר זאל ױניאן די

 די װאס דעם, צוליב דערםאנט ניט האט
 גע• ארױםנענענען ניט האנצן ארכייטער

אז די •ראדושציאן. נונ  ינתחישח האט ױני
 אנער ,שיכעץ״, א םאר אננענומען דאם
 פאר־ ױניאן די האט שאפאאני די װעז

 זי האט נערינט, הענערעז א א'| שלאנט
 עם ערנסט אז םאר װאס ארופנעזעהן זיך

 ערנסטע אן פאר ײאם דעם, אין שוטעשט
 סוטע די איחד. דראהעט עם נעפאחר

י װאס  א איז נעפאנט האט שאסואגי ו
 װאם שאורט די דאלאר. םיליאן פערםעיל

 דאוןי ױגיאן די אז נע׳פסין׳ענט, האט
 ענטשיי־ חאט כאפרידיגעז, שאפנפאני די

לויז״ דעט  אבער דאלאר. טויזענד 00 ״נ
 עם װאש װינטינ.׳ ניט דאו איז םומע די

 נ נ ו ח י צ א ב די איו װיבטיג, איז
 ■סש, שאורט׳ס אין נעלצנענחײט דער צו
 א ן ע כ א מ ז ע ש t ע ם ז *

ז א י נ ו ד י י ו י ט ו א װ ט נ א ר א  ם
ר א ל פ י ם י ו ט ו י י ב ר  ן א א

ר ע ט י י נ ר י א א ־ י1ד ס י ו ר  א
o ב י ו א ן, ע ב ע נ v ו ז י א א  נ

א ן ו ז ר א ס■א א ש ג ע ו  ו
ם ע ן ר ע ש י ו ו , צ ו ה י ר * ע  ד

ז א י נ ו ז י ו ם א ע • ד ע ר א  נ
 און — װיכטינ! איו דאס אט ס. א כ

— ! ך י ש ר ח ע ם ע נ
 דער כפעט אז באוױיז, נעסטער דעד
 אפע־ אין ארבײטער די פוז שאפױ נאנצער

 די אין איבערנעטראנען איצט איז רישט
אינ־ פון שאנפערענ׳ז דער איז שאירםס,

r •כמרישאן מר »ן פיחדצר די און iM*
 יאי׳וופ״ איחר« און לײנאר אן* ר״׳צאן
 טעג יעצנמ די פאונעיןופען א-ו װעלנע

 זואס איײן, פאשט וער װא־ציגגטאן. אין
 זיינען פעוערײיצאן רער פון פיחרער די

 פיס שא;פער«;ץ אפענער אן א>ן גענא״ען
 סעםיועי פון פארדץ דעם אוגטער לא־ערס

 ««ג• ד«ם אין אױך »ו וױיזט, ;אפפערם
 נא* ארנײטער אפערישאנער רער פון ט;ר

 נעשםטעד רער t» ׳פען עמוארטעט װעגונג
 אין וזא נאװע;ו;ג דעו פון הױפט״לאפף

נערינטען. די
״  אויף איו שא;פערע;ץ דצפזעיגען נ

 ׳נס װעלנןן שיים, » נעװארען נאטראנט
 וואר- פאין ױנייטעד די זיך אױןי חאט
 שייס א איז דאם אפערישא, אן׳ שערפ

 שאפפאני• שויחלען שאראנאדא דער פון
 שאורט דיםטרישט סטייטס מנייטעד דער
 די צונע׳פסש׳עגט חאט ארשאנזאם םון

 זאי ױניאן פאינערם די אז שאמפאני,
 טויזעגד חו;דערט אגט באצאחלען איהו

 ארױםגעגראנט ■פש זיין אין און דאלאר
 איז ױניאן מאינערם די אז נעדאנש, דעם

 דאס שערפעד׳צאשט, אונ;עזעצ<יבע אן
 ז״| דארף און טראסט א איז זי הייםט

 לאא• אנטי״טדאסט די אונטערװארפען
 סו•־ צום אינערגעחן איצט דארף שיים ױ

 ער־ פען שען װאם אנער שאורט. רים
 וױ נאכדעם שאווט, פופרים פו װארטען

 סא׳צינים־ דעם אין נע׳«םש׳ע;ט האט ער
 אונטערװאר־ זיינען ױניאנם אז םעךםאל,

1 ?אא אנטי״טראםט די פען
 איצט איז דאם — נערינט אין אלזא,

 װע־ ױניאנם די וואו ׳פלאנטפעלד, דער
 רענט• זײער אױםצופעבטען געטרינען רען
 אין ;טרעסען ניט איך זאל 1חמא ייין,

 נאד שריגען ױניאנם די וױלען גערינט
אגדער׳פ. ערנעץ װי שלע■ ׳פטארשערע

 By אזוי. בעסער איז אפיפר נאו
 מאו אוינ אז זינען, אוים׳ן אפט שוסט

 נעדארפט חאט איז עס װען און איז עס
איז עתער ״װאס :םארמולע די נילטען

אםערישא. אין איצט דאם איז בעםער״,
ױני• אמערישאנער די װעלען אפ׳שר

 איצ־ ביז די אז ארוםזעחז, פארט זיך אנס
 און אױשנעישפילט האם פאליטיש טינע

 סר איצטינע, די שאםפם־סעטאדעז, די אז
I V אם׳פר — ײערען געענדערם זען

 ארבײ־ אטעריקאגער די װעלען אם׳ער
 אונגאנרענצטען אזא חאבען װעלבע טער,

 נלייר זײ זײנען םאר׳ן;עזעץ אז נלויבען,
 איז עס אז און חבתים נעלי זײערע מיט

 שלאםען״אונטער* ש״ז ניםא אינעוחױוט
ײ צװי׳ןןען ׳שיד  חבתים, נמלי זייערע און ז

 ארביי־ אםערישאנער די זיך װעיען אפ׳פר
 סא< איין כאט׳צ — און אװפזעחן טער

טינ ווערען I V אפשר — נעם אין וינ
 נע־ צום נערופעז ווערען ױניאנס די
 אװעשנעזעצט 1זיי;ע ױניאנם די ריכט;

 ײע־ — ;נאנש אנשלאגע אויפ׳ז נעװארען
 ווער׳ע דערצארענט אםת א; אױןי זיי לען
חנם¥ פון

פםיכאלאגיע, דײן איז עם םונשעל װי
!.״ *ודדיימטר **עױומוויעד

פארד חענרי צו כױװעלע א
(פעליעט*ן).

לעא. ק. דר. מון

— :הענרי טײערער
 אידי׳עע דאס אז װיסען ךײ רא^ית,

 ׳ןוטארק און געזונד \זשס כרוף איז סאלק
דיר אויף גליקען אזעגכע און

גט ס<ה. אםן געװארען, גע̂ז
הענ־ ליבער וױסען, זײ צזױיטען, צום

 אנטזשאיען אידען אםעריקאנער די אז רי,
 ענדענט."6אינדע ״דידבארן דעם גוט ?עהר
 עםױד דײן םון צירקולײשאן די אױב

 ארויפ־ צײם דרײסןונאט אין איז בעעטעל
 400 ארום אויף טויזעגט 15 םון טיגען6נע׳ן

 פארדאג״ צו ניט קײנעם האסטו מויזענט,
 זײנען אידען וױיל אידען, די חוץ א קען,

 די צײטונג. רײ\ םון לעזער אײנצינע די
 צװי׳פען דיר, דיאבען גזים אמערימאנער

 ;טיף אײלען נײן בלײבען, עס אונז
 אינטער־ <וע;עז ״אויפדעקונגען״ דײנע

 11קריכ־ םאחפװערומ אידיי&ע נאצי^נאיע
 וױי< — אה3 ליגקער איז ניט אפילו רי

 די אבער ניט. פאות j"p האבען גױם
 זײ בײ אהא! — אידען אשעריקאנער

 א געװארען ״אינדעפענדענט״ דײן איז
 זײ קעבען איהם פיט ברויט. טע;<יף סין
 זײ מפמהען איד.ם םיט און ^אפען זיך

ײ רעדען איהם וועגען אויף.  דער־ אין ז
 בא״ םיט :אס אין ׳װײב דער מיט הײם

 אין קאסםיםער, םיט סטאר אין קאגטע,
 םיט׳ן — שול אין חברים, פיט — קלאב
 םיט — האמ אין רב, מיט׳ן און שמש
 זיך םיט — ׳פלאף אין און געייבטער דער

 אידען װעגען ארטיקיען דיינע אילײן.
ע םון װערעז ײנ  גע־ גלױבענסמעגאסען ס

 דאגס/ א״האם אײיאנדער קוני ווי מלונגען
 דײגע נים לעזם איד א וואס םא; דער און
 ער םיהלט אטאקע, אגטיסעפיטימע אז

 צײטונ• אידישע די סענש. אױס װי זיר
 ארוים. גיט פען מיז סטש דיר לאזען גען

 עק םון חײנם הליגנם נאםען דײן אױב
» נאר ראס איז וחנים, מ ביז %מלם

 װאס #אדװערטײזםענטס םר״ע די דאנה
 אידי^ער דער אין טאג יעדען קריגסט דו

 חזיר, קײן ניט ביזט דו אױב און סרעסע.
 ציײ אידי^ער יעדער באדארםט װאינסטו

 םעט א אריע׳מיקען אםעריקא אין מונג
 אױסגעצײכענטער דער םאר טשע?על

 זײ. בײ קרמסט דו װאס ״■אבליסיטי״
 בלע־ שמרן רײן םון געװאוסט װאיט װער
 םיט צײטונגען אידישע די ניט װען טעל,

 און ארטיקלען און עדיטאריאיס זײערע
 װער אינטערװױס^ און פראטעסטען

 הענרי א פון נעװאוסט הײנט נאך װאים
 p״p־v שרא<” בני אחינו ניט זוען רר,#4
 גוים אםעריהאגער די םאר ,יאר?* גױ

 נעכ־ א גיט, גאר א יאגג ̂פוין דאף כיזטו
 אויס ?ו?ט װאס םיליאנער א טאג, טיגער
 אײגציגע די סענטסד טחױרםי ״לײק
 בימער אפעריתאנער אן ד.אט זואס זאך
 איז םארז/ העגרי אין דערפאחנט נאר
 ״פאדדלעד רײנע װאס געשט^נק, רער

 םארביי• םאהרען זײ װען אינער, לאזען
 פעג־ א אזוי ניט רער׳הרג׳עט זאף קיין

 םץנש דער װען <וי ׳8פרעסטיז? שענ׳ס
 ליבער ת, ׳אוז לעכעײױ. זיך מאכט
̂יד װײסט העגרי,  אונשטערב״ וױ אלײן, ד

 מים געסאכט זיף האסט דו לעכעײיך <יף
 יוראפ, קײן עחספעדיציע״ ״םרידענס דײן
 םון באיעס די ארויסנעהסען צו ,1017 אין
 קריסםםעס. אויף פונקט טרענט^עס די

 פאדגע״ זיך האט שכל נאריעען דיין אין
 אםאסא־ אן װי וועלבדסיחטח n שטעלט

 װען אפיפטעיען קען כעז װעיכעז כיי,
 געדיינהסטו, וױל. מעז װאו און װי< מען

 דעמאלט האט װעיט באנצע די װי הענרי,
 קארטוטסטען אלע וױ נעלאכט, דיר פון

 אויע־ vלשV1V סיט געמאיען דיך האבען
 דעד םאר נעװעז ביזטו ״סינט^י״ א > רען

p מים װעים. יאטערזײגער n טשי&ר 
זזאסםו ספעדיציע״ *פרידענס־עק ווער

 דער אין חוסאר אכיסעל מרײגגעבראכט
w־w r?pyדײן און װעקט״טראגעדיע. ־ 

 טריבױן״ ^יקאגא דער מיט •ראצעס
 םאר װאס טיט נאר, הענרי געדענ?סט, —
 ארויס־ איהם םון ביזט דו חוזק־פגים א

 םיינע א פאר װאם געדענ?סט, A געקומען
 אױף גע׳שפיקט נאכדעם האסט דו ראהיע

 זונטאג״ די םון •ײדדמעס״ ״פאגי »לע
 װאדעװיידביה• אלע אויף און צײטונגען

 ״ער זא;ען: געװאלט האט םען אז > נען
 בעזגרא־ א ױגג, גראכער * גאר, א איז

 :;עזאגט מען האט ואידיאט, אן פאטנער,
םארד.״ א איז ״ער

אײנ״ אויף ביזטו הענרי, איצט, און
 ■ײדז^עס םראנט די אויף װידער מאי
 1 םײיצער אלעםעגס אין און צײטונגען םון

 פיק־ דײן ם׳דרו?ט דיר, װעגען מ׳מרײםט
שץס ט׳פור,  מען רעפארטערס, דיר צו ט׳

 זא״ מען ביזנעס, דיינע זועגען זיך דאגה׳ט
ײ ביזט — מײנונגען דיר זוע;ען םעגט  װ

 װעמען און טאן• ״באריהמטער״ * דער
 די i םארדאנלעז צו אלעס דאס האסטו

 לעזער״ אידימע ־די מיט צײטונגען אידימע
 גיט אידען זײנען הענרי, אלײן, זאג נו
 פנים אין ׳עפײ א פאר > פאילק םאדגע א

ײ באצאחלעז n א םיט ז p האג<- אין 
 בארײדײ און פאמ״טדונגען דײנע םאר

 און עדיטאריעלס דיד זיי װידמען גוגגעז
 און פראטעסט־רעזאלוציעס און ארטיקלען

 אײ באקאנט שםוץ״בלעטעל דײן מאכען
!װעילט גאנצער דער בער

 װאס ם«ר הענרי, פרעגען, זיך װעסטו
י ע5אידיל די דאס טוען  פאר צײטונגע̂ן
ײ גיכען וואס  פאבליסיטי פיל אזוי דיר ז

 דײן כאקאנט ברײט און װײט פפכען און
 װאיט ?ײנער װעיכען םון אנטיסעםיטיזם,

> געװאוסט ניט ?אנסט
 אידישע די :ער^עהןן דיר איך ^ץל

 עפעס האבען באדארפם האבען צײטונגען
 סענסאצימ נײע א ע*עס ״אילזו״, נײע א

 האלטעז און לעזער די צוציהען זאר װאס
 נעבאך םאים זועיכע ציר?דלאציע, זײער
 מױן איז ■אגראם״״אי׳פו״ די םא;. יעדען
 ײאס טעטע, אױםגעדראשענע אן אױן

 דער ניט. קײנעם מעהר אינםעחגסירט
דעך און דורכפאל נרױסער 9 ״מאנדפט״

 םען זוי איהם פארנעסען צו זוכט עולם
 עגטוימונג. גרויסע א םארגעסען צו זוכט
̂גרעס אידי׳עער דער  אקטער אן איז קא
 םעחר ׳פוין לאכט קײנער װעלכען פון וױץ,
 גים קיעטאל איהם טען האט (ערגסט ניט

 9 םארט טען ?רעט ז^ע װי גענומ׳׳ס),
 רען איגטערעס זאל װאס ״אי^ו״, טיע
 ר.אט V פײפערס די לעזען צו עוקם דעם
 נטיםע-9 םארד׳ם אין «ט9אנגענ זיף סען

 9 ניט טוט זואס ארטיקלעןי מיטי׳צע
סױר?ולײמאן^״ צומג צײטו;ג

 ח און :םרע;ען װײטער םיף װעסטו
 אזעד קע9ט זײ זײנען A יזעזער אידי׳פע

ײ אז פערד, כע  ז9 גיט, חפטעד.עז9& ז
 1א מאכט ®רעסע זײער װאס דעם, טיט
 רטי?יען,9 פארד׳ס װעגען טוטצל פיל אזוי

 רגרע־9ם חפירײטען,9פ ךײ ױ העלםט
 און לעזער זײערע פון צאתל די זי סערט
 גאציאנא־ א סארר אידיאט דעם םון מאכט

 9 פערזענליכ?ײם היסטארימע א פיגור, לע
A םעפער?ארן און המן 9<

ענםפעחנן: דעם אויף דיר איןי װעל
 נים זענען טעריקא9 אין עמזער אידי׳פע רי

 גוי׳אישע די זוי עתער גיט און נעסער
 ז$גען םיד זאלסט דו װען און לעזער.

 אידען אז מאל טויזענט און מאל הוגדערט
 װאוסכד9ב צו לאגיש, צו #?מג צו זײנען
 געפאהר 9 וײ זײנען דעריכער און זיניג
 ענט״ r?9 דיר איך װעל װעלט, דער םאר

זזענרי! עזעיל, חםור 9 כיזט םערען:
 די לעבען. און לײב דײן םון גים וױיסט

 די זענען מעריתא9 איז ילעזער אידישע
 דיזעלבע ברואים, ג?עגלאזע9געד זעיכע
 דיזע< ינעז,5?9רבײםס״ט9 םי׳שע9אטאמ

 ביאף, און צימ9סענס פון ליכהאכער בע
י װי ביליג?ײט, און שונד םון  טויזענד ר

 םון אײניקלעך די יענקיס, פראצענטיגע
 אידײ ד׳ן9ם םהערס״.9ם ״פימרים די

 ענגלישען, ר'ן9פ וױ פוגקם לעזער, שזנן
 עס מעג מאכל, 9 סענסאציע יעדע איז

ילײן.9 איהם :עגען זײן אפיױ
הענר/ לימר נים, טיעס ?ײן טעהר

 סוזי כל סוןי וײר וועט עס ז9 האף איך
 םח הלואה׳לע די קריגען צו געליגגען דאר
ר9ם טיל'*\. 75  םומ, דעם גיט נאר ײי

)14 זייט אויף (שאוס

ה די מ ח ל װז מ כ א צו חו ק רי ע מ ץ א ר א ע ד
ר ע ש ט ײ ץ ד א ח ע נ ע ד א ש

זעלדין. ». פץ

 חונות פלחפת די װעגצן פראנע די
 רדגונגrםyטאג אױפ׳ן װיחור ׳פױן איו
 או נ־ט, צװייפעל שײן גאר א־ו עם אןן

 ׳פװערםטע רי פון איינע זיין װעט דאם
 חאר־ אגשוטעגדער דצר סאר וראנלעםען

ארפיניסטראציע. ויננ
 װאם ירו׳פות רי פון אײגע איז דאם

 אינער־ חאט אדפ־ניםטראציע ווילםאן די
 דעפא* פאר ״טלחטת דער םון נעראזט

 1» נעװען װאלט עפ אנער שראטיע״.
 ׳אולד נאנצש די װארפען צו אוםרענט

 רעפונלישא• די דעפאגראטען. די אױף
 דצר 1» צ״ט דער אין זיינען װאם נער,

 •ארטײ, םינאריטעט די געװען מלחטח
 ‘Vi ח׳שש שלענערען שיין טיט ניט האנען

 צו שרעדיט אופנא׳פרענשטען פאד ׳פטיםם
 וחולט״ די ראטעוועז ״צו כדי עלײם די

 שרי־ האנען זײ אױנ וױיטער. אזוי און
 ■אר• חערפענדע דאפאלםדיגע די טישירט

 זי װאם דערםיר, נעװען דאם איז טײ
 די געפיחרט פ״גונג, ז״ער לויט האט,

 טינטינ ניט גענוג, ענעדגי׳פ ניט םלחםח
 אז נעווע(, איז רעזורםאט דער גענוג.

 רינטינער אדער טלחפח׳ דער פון םון׳ צוס
 *ד־ װילםאן דער פון םוף צום — געזאנט

 נעבלי• עלײם די זיינען — םידםטראציע
 רענירוננ אמערישאנעד דער שולדינ נען

 דאיאר, סיליאן טויזענד צעוזן שנאפע
 םון העלפט א וױ װײניגער אביםעל אדער

 אטערישא, םון פיחפח־שאסטעז נאנצע רי
 און םיר אופנעפעחר באטרעפעז װאם

דאלאר• מיליאז טויזענד צװאנציג
 עלײם געװעזענע די חאנען איצט ניז

 איינצי״ שײן אפערישא צורישגענענעז ניט
 אין ניט און שרן דעם אויוי גיט סענט, נען

 םינאנץ־ אםערישאנער דער ■ראצענט.
 דערװ״ל באשלאםען חאט דעפארטטעכט

 «ר חײםט דאם חונות, די ״פאנדען״ צו
 דער־ שרן. צום ■ראצעגטען די רעכענען

 דעפארטמענט םינאנץ דער האט איײן טיט
 די אז םאר׳שטעחן, צו נענעבעז זיך דאכט
 אבער חובות. נוטע שיין ניט ז״נעז חונות

 צו אננעהאלטען ער האט םונדעםטװענעז
 דאם שרצדיט, נייעם עליים די נעבען

 נעלט. נייעם נענארנט זײ האט ער םײנם,
 נעשעפט־אינ־ צו געלױנט זיך האט דאס

 אטערישאנער די ווען לאנר. אין טערעסען
 פראנש* װאלט נאצאיט יא װאלט רעניתננ

 ניט עננלאנד אפילו און איםאליען יייר,
 איז עם קויםען. צו רא םארװאט נעהאם

 נעקויםט דא האבען זיי או אױסגעשומען,
 אמערישאנעם דעם םון חשבון דעם אויף

 ניט האט עולם אמערישאנער דער םאלש.
 ■ראדושטען די צושטעלען נעדארםט כאויז
 ״נע־ האבען װאם עליים בדאװע די פאר

 םאר חאבעז זײ נאר װעלט׳/ די ראטעװעט
 נעלט. דאם צושטעלען געדארםט אויר דעם
 נעדארםט זזאט םאלש אםערישאנער דאס

 פופ־ מיליאז חונדערט צװײ ארום לויםעז
 צו כדי באנדם ליבערטי דאאאר׳דינע *ינ

 מיליאן טויזענט צעחן םון םומע די שאפען
עלײס. בראװע אונזעדע סאר

 נעשיכטע. אלטע אן שוין איז דאם אנער
 דין שייז ניט שיינער פאדערט דעם פאר

 נײדע םון פאליטישענם די םון וחשבון
 הפקרות אזא טים האבען װאם פארטייען,

 אין פאלש פון שרעדיט דעם פאחפווענדט
 מצחמה־פראםיטי• די פון אינטערעםען די

 טלחטח דער פון צייד דער אין רער.
 ריי־ נעטארט ניט t*n װעגעז מען װאצט

 עם איז מי!חמה, דער נאך איצט, און רען
 באויז דארםען מיר ריידען. *ו גיצלאז
 זיך האבשן דײטשען די וואם נאט, דאנשען

 פית־ זיי װען ש;על. אזוי אונטערנענענען
 צװײ אדער יאהר א נאו סלחםה די רען

 אן סף א 1אי געװען זיכער סיר ײאלםען
 ״רא־ צו ווי לאננ אזוי לאנע. עמערער

 נוט־נא־ א נעוועז איז וועלט״ די טעווען
 פאצי־ די זיך װאצטען נעשעםט צאהצטער

 שײ״ םאר אפנעשטעצט ניט זיכער טישענם
שרבנות. ײייםערע נע

נעענדינט, זיך האט םצחטה די אבער
 און נעװארען געראטעװעט איז וועלט די

 םרי־ צום צוריש אומשעהרען זיך םוז םען
 צושטאנד נארטאצען כצוםר׳שם הערדינעז,

 פרי־ די אײנםיחרען צוריש ה״ ד. —
 װאם סיםטעם, שאפיםאציםםישע העח־ינע

 אין נעװארען אױפנעטרייסעצט אזוי א־ז
פלחמה. דער פוז צייט דער

 אויפ־ צוריש נעװארען נױטינ איז עם
 האנדעצ,' אינטערנאציאנאצען דעם לעכען

 אינמערנאציאנאצשן דעם הײסם, דאם
 דאד איז עם וױיל םחורות, פון אױסםויש

 בארנ. אויוי צעבען צו אופטענציד אײביג
 די אײעשנעשטעצט זיר האבעז דא איז

 אינטער־ די הױפטזעכציר מלחםה־חונות,
 הויכער א װי פלחמה־חובװז, גאציאנאלע

 װי־ 1אי אריבער; ניט שעז מען ײאם בארנ׳
 נעזוכט ניט האבעז ■אציטישעד די סיל

 אלץ נאך זײ האגען םיטלען און ייענעו
נעפונע!. נים ווענ ריכטינעז ?ייז

 איבער םיר יעבעז צייםעז ײייםיגע
.v x r  1» >J’ K שפאנעז, חיסםארישמ urn 
o א u u rw v iצופא־ וחגרם ארדנוע צימ

 און זעצנסטזינטינשיים דער »<ינ יעז
 זײנע] װאם יעניגע, די פון ע;גהערצינשייט

 זי פאראינטערעפירט אצעמען פון מעחר
אױםצוהאיטען.

ey אין באחאנדצען צו אוממענציר איז 
^ פון yפראג די יypארטי ןyyורP א ט נ  אי

ey .B און פינאנץ גאציאנאצ^ n y ip 
By ii זיין J i;y j ו* yרPיyרy,אז ן By איז 
 די אז )נטyרשyא; l”טyאמ avoz שוין

Byn B?yn ניט זיר y;yp| צוריש irm y p 
oyT iv אויכ — צושטאנד פויח^־דיגען 

 — צוריש אויף inya אינ¥רחױםט m ױ
cyay ;yp” D נ וועטyטאן tv iyn א׳ צו  נ

 םון טעטינתייט yשאנאמ־שy די םרײען
 זי tyy?yn מיט פאפיר״ג^לט, מנוי דעם
 אזוי דא איז ov םארםיײצט. איצט איז
 נאלד שױן האט עד אז פאפיר״געלט, פיל
^ םyד אויוי גיט. רטyװ שײן נאר ט נ  אי

iyo מארש נאציאנאצ^  |yp פא־ דעם םאר 
ya נישט נאר כטעט פיר ’ ip.| •שת־ אויו 
צ שויפ^, נאדנישט אױך jy® iyP דיט  װיי
ey צו װאם אויןי גיטא איז y ip  lyaya* 

״ דיט•
i ססן איז n׳jy?KByj iy a א אױוי 

 אpריyאמ וױ אזוי :אײנפאצ שנל׳דעיען
v^ דאם איצט איז r y r ,ןואם צאנד jyp 

B 1נעבע ’ iy ip ; צו איי אמ¥רישא װי אזוי 
iy a ?y t iy i צײט v o o w  i y i פאר מלוח 
 jyp אײראפא װי אזוי און אייראפא;

m שוין yo ניט jyD’ iP ,איז זי װייצ דא 
y ’8iy> צו װאם טיט גיט חאט און שוצדינ 

 אװעש־ אט¥ריקא זאל לכן, ן,yבאצאהל
lyp r 'tr די y״?o דאן און חונות זייערע 

j סםיצא דאך זײ ײשלען  tya'ip״*yiP  oy 
i דיט. y i >פשוט׳שר א דאך איז שנ: 
o םריהער זיי האט אמשרישא אדב iv P v i 

 אז סיםז, א דאו איז ניציאן צשחן נענשז
o ייי האט מען iv m איצט, אוז נאמען 
 װעט נעלט דאס ׳צעגקען זיי ײעט םשן אז

״ בארגשן מענשן זײ דאך מען :ov •נשצט 
 צויט זיר םיחרען נשששםטם־צייט יװאטש1*

 נע־ פרױואטשר א כלצים. אנדערש גאנץ
 ניט צאהלסט רו ״אויב זאנם, ששםטם־טאן

 1די 1טא lyמ אז סימז א איז מאצ איין
1אבש גשטרוישן״. ניט 1טעה  שגירוננשן,1
 גאנץ האנשן •אציטיששנם, חייסט, דאם

 lyp ■רױואט־טעיצ א כצלים. אנדשרע
 א סאט. iy װאט דאס, םאחשצשן נצויז

 דאם ניט גשװשהנציו םארזעצט פאליטיששן
 אגדשלשר אן ײאם 1נא חאט, ר y װאם
ניט. האט iy װאט דאם, אםיצו איז האם

i אלזא, n די ש״גשען צו םארשצאנ 
 ןyװא^yנ םאכטyנ שוין איו מצחטח-חובות

 װילסאן־אדםיגישט־ די און אס¥ריהא צו
i ¥נטזאנט. האט yראצי n  iyaB 1פא• 
 װידער מאצ איין ניט D'«ya oy» שלאנ

jy» באנײט iy•
oy נעוױסע אטער-קא אין א1 זײנען 

:p 1םא tyart װאם ז,yםyרyא•נט  iyp״
 ר;אציא■1א'נטי י1 זײנעז דאס חונות, די

y?*a םי־ נתיםע די סתט און באנשיחןן 
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tip באצאהלע; דאדף פאלח 1yאנpרי  n y i 

פראצענםען. די םים
v* די קרינען ?ע;שנדיג ניט ivo 
i פון הסכםה y i י1 אםעריהאנשר נ  צו ו:ג1ז

 די איצט זוכשן מיזזטה־חונות די שײנששן
 שטאטם־ אדער פאציטישעגס, אפששר1איי

 1םא א אויו• ײכשן1דשדנ צו דאס צײם
n ך1ח — נyװ טאסהירט־!! y i דײט־שען 

 אז איצם שו־ז איו Dy ׳טאדקנ¥רזאץ.
y די אז )םוד 1אפענע r r i מ  חגם פון םו

m iy a y iB r  jy iro ” i, די װאס y״ ?o 
tynitn |y iy ’ o y i« ,זעשם — נאשטיסט 

p — דאצאו*, ביליאן םוםצינ אזן r  o o v i 
 זיי װאפ חובות די אויך ײן1א זיך אי)

אנמױקא. צו שוצדינ זייגען
iy«t ^וױ לאניי By א איז שיעם״ 

אנ״ אםערימ^ אויב 4אײגםאם גאגץ

ly װי< ן, שטאט a y a אין
 yרטלאזyװ yBאpר*yםיי רעדחנגם דעו

typopyn אונטיערשייד אן פאי• װאס ,uyv 
 yרטצאוyוו חאלט זי צי זיין 1איח פאר

v אנצוידש^1פ v 'tn v און ^i<B׳>u v׳yif 
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טאנ־ארדנוננ. Dyi םון אפ1א ניט צייט

 קלידןןר ױ פה לאגע שלעכטע די
עסטרײך אץ ארבײטער

היעג. דער װאן ט. פון
קילײדער- אינטערנאציאנארער דער םון (סעקרעטער

זשור־ דעם םון נומער יאנואר דעם אין
 עסט־ אין מנײדער־ארבײטער די םון נא<

 דאר־ די םון ארגאן אםיצי^ער דער רײך,
 איז םארבאנדען, ארכײטער ׳פנײדער טיגע

 ארטיהעיל אינטערעםאנטער אן ערשינען
ט װעילכער היענ, דער וואן ט. גענ. םון  װײז
 ׳טנײדער־אר־ די םון ילאבע שלעכטע די אן

 דעם םון און בםרט עסטרײך אין בײטער
 פראילע־ גאנצען פון צויפטאנד טרויעריגען

בבלל. טאריאט
 סאציאאי־דעםא־ די וחנן צײט דער אין

 באטײיליגט זיד חאט פארטײ ?ראטישע
 געהאיל״ איהר מען האט רעגירונג דער אין
 און צרות אילע םאר םאראנטװארטאיר טען

 אר־ אילע אויוי יחרות דעם םאר ספעציעיל
 בורזשואזע די פון םיהרער די טיקילען•

 םיהרער די הויפטזעכיליר און פארטײען,
 הא־י סאציאאיסטעז׳/ ״קריסטאיכע די םוז
 ארוים־ לאנד אין אומגאיק גאנצען דעם בעז

 פיהרער די םון •ילײצעס די אויף געאיעט
 פאר־ דעפאקראטישער סאציאי דער םון

ײ מיי.  די געםאדערט אײגםאד האבעז ז
 ״בא־ אילע ארונטערנעהמען זא< רעגירונג

 שטע־ ״אילע , האנדעיל״ םון גרעניצונגען
 ראנד דאס און טרייויס״, די םון רוגגעז

 דארח, מען װאס אילעס האבען גילייר װעט
ײ גוטען. אלעם םון  געשריען, האבען ז
אי מעז  אומ־ די ברשעװען ילאזען צורי? ז

 אילעס ^און קאנהורענץ, םרײע געשטערטע
 םון פרײזען די ;װערען גוט וױדער װעט
פאילען״. גילײך װעילען ארטיהלעז אילע

 די אין רעאקציע דער םון זיג נאכ׳ז
 גילײך זײנען װאהלען, איצגעםײנע יעצטע

 באשדיינ־ אאע געװארען ארונטערגענומען
 צום שטערונגען אילע טרײד, אין הונגעז

 •ראםיטירער פארשײדענע די האנדעל.
 נעם א וױדער חשק גרויס מיט זיך האבעז
 רעזוילטאט דער און ארבײט דער צו גמטאז

 די זײנען פאילען, צו אנשטאט דאס איז,
 הע- נאך ילעבענס־מיםעא איע םון פרײזען

 זע־ שוץ מען קאן איצט געשטיגען. כער
 עסטרײר אין באםעילהערונג די װי הען

ר האמ  בא־ איז און םארגארען נעילאזט זי
 און שרײער יענע םון געװארען שוױנדעלט

םומילער.
 טרויעריגער דער דאס איז, אסת דער

 אנהאילטען װעט עסטרײר אין צרטטאנד
 עסטרײכישע דאס לאנג װי לאנג, אזוי

 אױס־ דעם איז ביליג אזוי זײן װעט געים
 אופר די אונטער געאט־םארק. לענדישען
 עסטרײך םאר אוממעגיליך איז שטעגדען

 דארף זי װאס אױסיאגד אין קױםעז צו
 און פראדוקציע אינדוסטריעלער דער םאר
 דארף מעז וראס פראדוצירען ניט ?אן פען

 באפעלקערונג. דער םון געברויך פאר׳ן
 אין ניט גאר טוט רעגירונ: גײע די אבער

פארבעסערען. צו יאגע די הינזיכט דער
 אימ־ יע איצט װערען זאכען פאנכע
 לוקסוס־ארטיסלען, בלויז אבער פארטירט,

 בלויז כאנוצעז זיך קאנען עס וועילבע מיט
 האגדעל םון באשרײגקונגען די רײכע. וײ

 דאס אבעד ארונטעתעגופען, טאהע זײנען
או לאנד אין יר,רות דעם האם  גרעסער נ

 ארבײ־ די םאר אילזא, בילײבט, געפאכם.
 הע־ םארלאנגעז :זאך אײן טאן צו טער

 נאכהוכיען האנען צו אום שכירות כערע
די מיטלען. יעבענס אױוי יהרות דעם

דער״ארבײטער־םעדעראציע).

 ארויסשטעלען כסדר מוזען מאכער
 עקזיס־ האנען צו אום םאדערונגען, נײע

 םארהונגערט גאנצען אין ניט אום טירען,
 אר- שנײרער די טאקע זײנען װערען. צו

 םארלאנגען צו געצװאונגען ;עװען בײטער
 רעזולטאט דער שכירות. אין העכערונג א

 זײנען אגרימעגטס גייע דאס געװען, איז
 דאםען• די כײ אי געװארען געשאפענ
 די סענער־שנײדער. די כײ אי שניידער,

 אין ארײן זײנען װײחש־סקײלס נײע
 חד אין װאך ערשטע די גאך הראפט

צעמבער.
 די באקומען װײדזשעס העבסטע די

 80 פון איז סקײל זײער דאמעךמנײדער.
 װאם אבער שטונדע. א יוראנען 47 ביז

 קראנמ די װען עס, האם באטרעף א פאר
 דער םאר געװארען. ביליג אזוי איז

 געווען װערט קראנע א איז ימשל, מלחםה,
 די עס האט הײגט סענטען, דאטש 50

 די אלזא, סענט. האלבען א בלױז װערט
ס די ־םון וױידזשעס הויכע  טײלארס יײדי

ט איז ױ ױ מעהר ניט געילט דאטש די י  ו
 אין װעהדענד שטונדע. פער סענט 17

 הא• םון שטאדט הױםט די אםסטערדאם,
 93 טײלארס לײדים די באקומען יאני•,
 גאף אלזא, איו, דאס שטונרע. גער סענט

ױ הײנט האלאנד, פאר ײעניג צו םיל  איו ו
עסטרײך¥ אין שויז עש

 ״הױכע זאגענאנטע די אכטעגדיג ניט
ארבײםער די זיינען אונזערע, שכירות״

 #הונגער לײדען צר געצװאונגעז אלץ נאד
 גע״ אױם׳ן שלעכט גאנץ װירקט דאס און

ױ ארבײטער, די םון צושטאנד זונט  םען ו
:םאלגענדע דאס םון זעהן דאס יזאז

 די םון רעפארטען די וױיזען עס װי
 האם ױניאנס, די איז אינשורענס־קאסען

 שטעדבליכקײם די פארגרעסערט םיל זיך
ײ די ביי סםעציעל מיטגלידער, די םון  שני

 הויכער גאנץ א און פאדיערס. און דער
 םובערחולאזיס, םון שטארכען סראצענט

 נױט״ און הרנגער םון םאלגע דירעהטע א
 לעצםעבס 19 זײנען טױטענםעלע 40 םין

 דאס שװינדזוכט, םון קרבנות די געװען
 12א דאס הוגגער. םון תרבנות #חײסט

!שרעהליך דאך

 איז לאנד איז ארבײטער אלצ פון יאנע
םארצװײםעלטע. נאגץ א דעריבער

ײ לאנד םון ארבײםער שגײדער די י  ז
ה םארשטעהם גען,  די אוגטערװארפען זי

 אגדע- אלע װי לײחןן את *רות זעלכמע
n ן ארבײםער י  לאגד. י

n און ׳•ג״חנר רי

רענד־סלןול אץ ענגליש־לערנען
 וחד ענגליש־קלאסעז רענד־סהול נײע

 פיאד דא זיעען עס געעעפנט. איצט רען
 םון שילער די צו צוגעפאסט חלאסעז,

 דער אונטער זײנען זײ גרײדס. אלע
 מד האבעז ײעלכע אלע, םון אויםזיכט

עד־ םאדשידענארטיגע און לאננע א האט
 ניו םון סקוילס עםענםליכע די אין םארוננ

 דיזא צװישען אנדערשװאו. און יאדק
דזשײקאבס, לואיס םר. :זײנען לעוזרער

 עילי . םיסס קאלהון, װ. ארטור םרם.
 געהאלםאן װערען ?לאסעז די קרוטח•

 דאנערשםאג און םיטװא? םאגטאנ,
אװענם.

 א וױ םעהר, נעדויערם זיצונג יעחג
 נעםאכם װערט אנשטרענגונג א| שטונדע.

 «ו* א ענםװיסלצז צו הלאסען דיזע אין
o פון סעגען פר^גשםעלענ^ n געחסד 

ח טמז 'דדעס־• 4צגגייא גצשריבזמצם י



*

ר ע ד ד אג ט ש ר סון צו ע ר ד ע ש טי ם לי א צי א ם
ײ ט ר א ץ פ א א ק רי ע מ א

 םיעל איצט איו ס ס. אםערײןאוער די
 קאן דעם אין געװען. איז זי וױ אוװאכער

 םיל איצט איז ױ זײן. גיט צוױיפעל סיין
 באלד געװען איז זי וױ זאגאר שװאכער

 יאהה צוױי כאר םון שפארטוגג דער גאך
 גאנצער דער םון סיטגלידערשאםט די

 1T7—1313 װעיכע איצט באטרעםט פארטײ
פען א — טױזענט  רע־ די ים. אין ט̂ר

 װאה״ :אציאנאלע יעצטע די םון זולטאטען
 ענ־ שםופע העכסטער דער אין זײנען לען

 פארטײ די ה#ט *ר* נ נישט טױשענד.
 האט זי — שטימען קײן געװאוגען נישט
 די האבען אימאנצען םארלארען. נאר

 און דעכס קאנדידאטען, נאציאגאילע
 מיליאן א וױ װע;יגער געצויגען סםערמאן,

 יאהר ערשטען רעם אין ד*ס און שטיםען,
 צ*הל רי װען שטיטרעכט, םרויען םון

 אין געװארען. םארדאפעלט איז װעחילער
 שטארהער איז םארטיי די װאו יארה נױ
 ניט זאגאר איהר זיך האט אנדעריטװאו, ווי

 אילע וױדערערװעהלען צו אײנגעגעבען
 אין אסעםב^ילײט. אױסנעשלאסענע םינוי

 גע־ נישט װאהרען די האבען װיסהאגסין
 רעזולטאטען. ממשות׳דיגע ק״נע בראכט

 װאוד די אין האט פארטײ די קורצען, אין
נידערראגע. א געהאט לזגן

״כיא־ די אפ שװאכט נידערלאגע א און
 *אגד, א אין ארסײ אן םון גאר נישט ראצ״
 מען פארטײ. פאליטישער א פון אױך נאר

 זוכען אורזאכען, זוכען גריבלען, זץ־ געמט
 מען. געםינט זוכט מען אז און שולדיגע,

 דער אין מען זוכט װארט םון זין ענגען אין
 םערזאנען. שולדיגע קײן נישט יארטײ

 םון געביט דעם אויוי שולד די זוכט מען
 םראםאגאנרא־אינהאלט, םון פרינציםען,

 װי־ וג אז. א. פראפאגאנדא־מעטאדען,
 א אונםער געשטעילט װערט אםאל דער

 און פראגראם לעצטע די םראגע״צײכעז
 אםעריקא־ דער םון נרינציפען־ערקאערוננ

 רעװא־ איהר טעטיגקײט, איר.ר פ., ס. נער
 אינערהאלב און רעקארד. לוציאנערער

ן האבען פארטײ דער  אנםוױקעלם שױן זי
 םראס־ שארף־פאנאגדערגעטײלטע צוױי

ציעס.
 םון םיהרער קאנסערװאטיװע די אםילו

 פרא־ די אז צוגעגעבען, האבען פ. ס. דער
 װאס פרינציפעךערקלערוע, און גראם
 נױ דער אויף געװארען אנגענומען זײנען

 מאי אין קאנװענ׳טאן גאציאגאאער יארקער
 װע־ םיעא געװעז אויסערציך זײנען ,0̂19

 װי אגגרײםענד און רעװאלוציאגער ניגער
 ארויסטרעטוגגען. פארטײ םריהערדיגע די

 ערקילערט דאן האט הילהװיט םאריס יאםת
 פארבלײכט פארטײ סאציאליסטישע די אז
 סאציא־ דעװאילוציאגערען םון פארטײ די

 זא• און געװען, מאיו אלע אױ זי \וי ׳<יזם
 נישט צײטוננען בורזשואזע די זיך לען

 איז פארםיי די װאס דערמיט, םרעהען
 ״אנשטענדינען׳/ אן אויױ אװעק כאומרשם

 דאם אבער װעג. נישט־רעװאילוציאנערען
 סטייט־ א באהויפטונג, א ב^ויז געװען איז

 אסת׳ן דער אין ״עםעקט״. צויציב מענט
 און םארפאסט הילקװיט זעיצבער דער האט

 אויוי פראגראם. סעסעע די דיריזשירט
 די געענטשערט מען האט קאנװענשאן דער

 דארןי מעז אז ״אינקע׳/ אוםצוםרידענע
 פאר צוגעגג^ױ םאכען סאציאיליזם דעם
 אר־ אמעדילואנעם דורכשניט^יכען דעם

 אויסםעקען םען מוז דעריבעד און בײטער,
 פארטײ-ערקאערוג־ דאקומענסאלע די פון
 שרע־ רעװאלוציאנער־קליגגענדע אלע נען

 אפשרעקען קאנען װאם גןענם־װערטער,
ארבײטער. אםעריקאנעם דעם

 די נעמעקט. גענוג געםעקט, האט מען
 געשריען, האבען פארטײ דער אין לינקע

 סאציא־ גאנצען דעם כמעט האט ־טען »ז
 בלויז איבערגעלאזט און אויםנעמעקס «ציזם

 איז דאס רעפארם־פראגראם. פארעװע א
 פאקט דער אבער איבערטריבעז, אפילו

 פראגראם 1920 דער איז האט מעז אז איז,
 אצצדינג געטאז פרינציפעךערקלערונכ אין
 אםע־ די פון אויגעז די אין זײן חז גושא צו

 פארטײ די װי — ײעאכע מאסעז, ריקאנער
 הא־ ׳— פארזיכערט אונז האבעז םיהרער

װערטער. רעװאלוציאנערע פאר פורא כעז
? רעזולננאט דער געװען איז זיעע װאס

 די האט אגגעוױזען, אויבען האבען מיר װי
 די אין נידערלאנע א נעליטען פארטײ

 נישט האט זיך״ ״צופאסען דאס װאהלען.
 יאהד דעם תאט עולם דער נעהאלפען.
 אין װי סאציאריכטיש װעניגער געשמיםט

 נאך מוז פען און יאהרען. סריהערדעע
 ד״א־ װ^ללען לעצטע די אין אז נעדענקען,

 צו י־לכט א געהאט סאציאליסטעז די בעז
 נישט־סא־ זײטיגע, סך א גאר ערװארטעז

 :ע־ אלנעטײנע די שםיפען. ציאליסט״שע
 די רעאקציע, װילדע די לאגע, דריקמע

 האט — געדאגק םרײען םון סארםאלנונג
 דער פאר װעט — ערװארטען געקאנט פען

 רופט מעז װאם סך, א געוױנען •ארמײ
 כירגער, אנשסענדיגע *םיםיאטייזערם׳/

w n v םאציאלים־ די םאר שםיםען וועלען 
איבער״ סאציאליםסישער אוים נישט ^
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 ספע״ די פראטעסט. אויס נאר ציעונג,
 אויסשלי• ציגישע «די אומשטעגדען, ציעלע

 און א?באד אין אסעסבמלײט די םון סונג
 אײ זײגע םאר םורטע איז זיצען דעבס׳עס

 םעיזל נאך האכען:עדזירפט בערצײגוגגעז,
 םימפאטיע־שטי־ צאהל די םארגרעסערען

 צאתל נארםאיעד דער מיט צוזאפען מען.
 רארןי (װעלכע שטיסען סאציאליסטישע

 ■אליטײ לעכעדיגער א אין שטײגען אויר
 אמבא• אין נעמעגדיג און פארטיי) שער

 האבען װאס שטיסען, םרויען די םראכט
 געװעגריכע די פארדאילען גערארםט

 •B ס. די אז ערװארטעט, מען האט צאחל,
 שטימען. טיליאן 3 צו נאהענט ציהען װעט

ר אנער ױ האט געצויגען ע ג י נ ע ו  ו
צױ דאס (. א י ל י ם ן י י א י ו ו  ״

 דעבס׳עס געהאל&ען. ניט האט זין־" פאסען
 דער געהאלםען. נישט האם םארטירעטום

 גע־י נישט האט אלכאגי אין פארס צינישער
האלםען.

 נאף אז נאטיר^יך, גאנץ ס׳איז
 אנ- זיך זאל גידעריאגע אזא

 די םאד פארטײ. דער אין טוםלען הויבען
 גישט :געשװיגען נאף מען האט װאהיען
 דיסציפלין, פארטײ די ברעכען געװאלט

 אויסױכ״ די פאכען תאליע געװאלט גישט
 תאנדידאטעז. סאציאליסטישע די םון טען

 — םאריבער זיינען זואהלען די «ז אבער
 — םארטײ דער םאר טרויעריג אזוי און

 װי• עלעמענטען ראדיקאלערע די האבען
 אנגע־ ענערגיע מעהר מיט און אטאל דער

ץ־? צופאסען װאס צו :םרעגען הויכען  ז
 װאוהין אויפגעטאן? פיר האבען װאס
 פאר־ םון םאליטיס די םיהרען אונז װעט

 רעװאלוציאנערקײט? אוגזער באהאלםען
 איבער אבער חזיר, געגעסען האכען םיר
 הא״ מיר גערונען. ניט עס איז בארד דער
 סאציאליסטישען דעם פארשאכערט בען

 דעם אין פראפאנאנדא אונזער אין גײסט
 ארבײטעד, אסערייואנעם דעם םון נאסען

 גע־י האט ארבײטער אמעריקאגער דער און
 אי האבען מיר הארדינג׳ען. םאר שטיפט
 פאר• פרעסטיזש רעװאלוציאנערען אונזער
 געקראגען. נישט חזה עולם קײן אי לארען

 א װערען צו געיאגט זיך האט פארטײ די
 זי האט אײלעגיש אין און מאסעךםארטײ

 פרינציפען־פעסטקײט. איהר םארלארען
 פארטיײמיטגלידער, םאר דיסקוסיע א אין
 די באטײלעט זיר חאבעז עס װעלכער איז

 סאציאליסטי־ אידישער דער םון ״קעפ׳'
w ,די פון םיהרער א האט באװעגונג 

 אין טעגות דאזיגע די אויסגעדריקט לינקע
װערטער: פאלגענדע די

 האט פארטױ סאציאליסטישע ״די
צײם, א אין שאטען א נאך געיאגט .זיןי
הא־ באדינגונגען אויםערליכע די װען
 םאקטישען <זײז איחר געגעבעז ניט בען

 זײן צו מעגליכקײט הײסט, דאם רעכט,
 גיט זײן. געװאלט זזאט זי זואס דאס,
 קײן גיט און םאםעךפארטײ קײן

 איז פארטײ, שטרענג־סאציאליסטישע
 אום״ אונטער מיספארשטענדגיס א זי

 םריגציפ אין קלארהײט װאו שטענדען,
 טאקטיק םיז אױסגעזזאלטעגקײט און
 ניט האט זי תנאי♦ ערשטער דער איז

זיך האט זי און מאסען די ערװארבען
זאכלאגע, די איז דאס פארלארען. —
 צו —־ כל קורם איז אויסדרוק דער און

נאכדעם, און פאקט, דעם אנערקענען
ײ אויף לערנען צו םאקט דעם םון —  װי

ס טער. ז ע י , א ר א ל ז ס  א
ס נ י י ז ד י א א ט י ן נ י  א

א ן י י ר ע ט ר א ע ן ד ע ד א  ב
ר א ר א פ ע ש י ט ס י ל א י צ א  ס

 װיכי־ עם איז י. י ט ר א פ ־ ז ע ס » מ
 אלערעדשט צו אז הפחות, לכל טיג

 אן ניט פארטײ, א האבען מיר זארען
 גײסטיגען א פ,־ײגציפעז, םון ערב־רב

 ראלע דייסטארישע די ״טשאפ־סױי״.
 ער־ פלפדות״ ״סאציאליםטישער פזן

 ניט אומשטעגדען, די אוגטער שײנט,
 א אלס נאר שלעכט, אדער נוט אלס

 אוספאר־ דערװײלע או; באשטיפםע
 סאציאלים־ די אויפנאבע. סײדליכע

 זײן, בכלל װיל זי אױב פארטײ, טישע
־ א י צ א ס א זײן דערוױיל דארןי

, ע ש י ט ס י ל ן י ר ע ר ה ע  פאד ל
ע ל י י ו ו ר ע  און קרײז הלײנעם א ד

 זי זאל מארגען אז אויסזיכטען, אהן
 אבער פאסען. ברײםע די פארכאפען

 שא־ נאד זיד יאגעז פון זיףי אפזאגעגדיג
 עטװאס װערען ערשט זי װעט םעגס,

 אז מײן, איר רעאלע̂ם פמשות׳דיגעס,
 זוערען םוז פארטײ סאציאליסםישע די
 לעבענס־ פריגציפיעלען םון פארםײ א

 אויסגעפרואוױ לעבעז אין אוז םעהיגען
נעדאנק״. סאציאליסטישען מען
פאר־ די אז אלזא, איז, םאדערונג די

 םאלײ ״שפיעלען צו אויפהערען זאל טײ
 זאל זי נאר פאסעךפארםײ, א אלם םיס״

 מא־ םון אומשטענדעז די אנערהענען
 סאציאלים־ שםרענג א װערעז איז מענם
 ךעד־ פאר לעהרעריז ״א #ארטײ8 טישע
אזיםז^ג״ *חן און קרײז קלײנעם א וױילע

אי מארגען אז טען,  H פארכאפען ױ ז
מאסען/ נרײטע
 אין איז אידעעךקאמוי יערען אץ וױ

 גע־ ארויסגערומט שטרײט איצטיגען דעם
 דרי׳י דער — ״אישו״ הױ«ט אײן װארען

 חאנ״ עס כאטש אינטערנאציאגאי. טער
 כארא?״ אינערליכען דעם װעגען זיף דעלט
 איז %., *ס אמעריקאנער דער םון טער

 געװא־ אריבערגעטראגען קאטןי דער אבער
 צו אזױ• באדען, םאסקװער א אױף רען

זאגען.
 באציחזנג דער װעגען װערטער פאר א

 אדער ?אפוניסטישען צום פ. ס״ דער פון
אינטערנאציאגאל. דריטען
 נאשלאס^ פארטײ די האט 1919 אין

 געגריגדעטען נײ דעם אין ארײנצוטועטען
 זי איגטערגאציאנאל. קאטוניסטישעז

 זי אז #געזאגט אויסדרימייף דערבײ האם
 איגטערגא״ נײער דער אן אן זיןי שליסט

 דערםאר, ניט ארגאניזאציע ציאנאלער
 איהרע גרונמאגען אלע אן נעזזמט זי װאס

 •ראלעטא• םון דיקטאםור (סאװעטיזם,
 זיך זויל זי וױיל גאר װ.), אז. א. ריאט,

 אקטױוער, לעכעדיגער, א אן אגשליסען
 אינ־ םון ארגאניזאציע רעװאיוציאנערער

 ,x920 אין סאציאליזם. טערנאציאנאלען
ױ נאכדעם  די מען איז אלבאגי אין דא ו

 םאר יאחרען די דערגאנגען סאציאליסםען
 באשלאטע־ (בלויז מיטגלידערשאפט זײער
 אינטערנא״ קאםוניסטישען רעם אין נער)

 קאנװענשאן דער אױף מען האט ציאנאל,
 אנ־ און 1919 פון באשלוס דעם רעװידירט

 אז לױטעט, זואס רעזאלוציע, א גענופען
 אנצױ זיר גרײט אלץ נאף איז פארטיי די

 איגםערגאציא• סאסקװער דעם א{ שליסען
 אז םארבאהאלטונגען, די םיט נאר גאל,
 ארױםצוױנגען ניט איהר אויןי זאל מען

 דיקטאטור סאװעטיזם, װי זאכען אזוינע
 םעהר, נאך װ. אז. א. פראלעטאריאט, םון
 םארםליכטעט רעזאלוציע זעלבער דער אין
 םעגליכעס אלעס טאן צו פארטײ די זיר
 סא־ װירסליך א נײעם, א גרינדען צו כדי

 ארײנ־ איגטערנאציאנאל. ציאליסטישען
 חנאים פױט דריטען אין ׳עס הײסט געוזן,

 באשא- צו זוכען צײט זעלבער דער צו און
 חד די אינטערנאציאנאל. םערטען א פען

 צו געוארען איבערגענעבען איז זאלוציע
 געזוארען אגגעגופען איז און רםערגדום א

 עטליכע םון מאיאריטעט נישטיגער א מיט
 רעפערענ־ דעם (אין שטיפען דדײסינ און
 װאסערע בלויז באטײליגט זיף־ האנען דום

 עקזעקוטיזוע די מיטגלידער). טויזענר 6
 דעם אװעחגעשיקט האט פארטײ דער םון

 אפליקיײ אן םיט טאםקװע הייז באשלוס
ארײנטרעטונג. פאר שאן

 אײראםעי־ דער אין זײנען דערװײל
 םאר־ באװעגונג סאציאליסטישער אישער

 םע־ די ;עשעהענישען. <ױכטעע געקופען
 און נעטײלט זיף האבען פארטײען סינע

 םון אישו זעלבער דער אויף געש&אלטען
 צוױיטער דער אינטערנאציאנאל. דריטען

 אעטערנאציא״ דאזיגעז דעס פון קאנגרעס
 שטרענגע רייע א אויסגעארבײט האט גאל

 מוז פארטײ יעדער װאס נאדינגונגעז,
 מיטגליד א װערעז װיל זי אויב נאכקוטעז,

 אינטערנאציא״ קאטוניסטישען דעם םון
 אין עלעמענטעז מעסיגערע די פאר נאל.

 די זײנען פארטײען אײראפעיאישע די
 סײ אנגעחטבאר, געװען ניט באדינגונגען

 םראקטישען פון סײ און פרינציפיעלען פון
 עלע־ רעװאלוציאנערע די שטאנדפונקט.

 די אז געפאדדט, אבער האבען מענטען
י זועיען אנגענומען זאילעז באדיננונגען  זו

 גאך איינע און געהען. און שטעהען זיי
 אײראפײאײ די זיך האבען אגדערער דער
 דער אויף געשפאלטען פארטײען שע

 יע־ אין זײענדיג מעהרהײט די םראגע,
ט דער אויף פאל דעז  האסוניסטײ פון זיי
w\ .אינטערגאציאגאל

 אויף זיך האט שריט דאזיגער דער
 פען צי אםערמןא. קײז אריבערגעטראנען

 פען צי ניט, צי געדארםט, איהם האט
̂וט  צי אוםיסגע, איפפארטירט איהם ה
 אנגע- אונז בײ אויף זיר האט עס — נים

 באדינ״ אנשליס די װעגען האכען הויבען
 די אינטערנאציאנאל. דריטען םון גונגען

 ארויסגע• ה^ט ער װאס באדיגגוגגען, 21
 אומ#פהענגיגער דײםשער דער שטעלט

 זײגען פארםײ סאציאל־דעמאהראטישער
 אין אויך צענטער שםורם דער געװארען

 21״ די באװעגונג. אפעריהאגער דער
 אוגזערע אױםנערודערט זזאבען פונקטען״

 14 באריהטטע די װי אזױ סאציאליסמען,
 װעלם. רי אזיפנערודערט האבען םונקטען

 אין ארײנלאזען ניט דא זיף קאנען םיר
 באדימונגען. די םרן אײגצעלהײטען די

ײ אז זאגען, צו גענוג ס׳איז  א םאדעדען ז
 פאר״ דער םון איבערבױ פאלשטענדיגען

 איהר טאהםיה, און פריגציפעז איהרע טײ
צים שםעיוג: איהר און םיהרערשאפט

 די קאמי. עקאנאםישען איז פאליטי^ען
 בא״ די האם פ. ס. דער. םון עיןזעקוטױוע

 האט דעבס צוריקגעשלײדערם. דימונגען
ײ און אויםאתראםיש אלס םארדאפם ז

דם קאםוי חנם חאט דאס אכער אכסדרד.
, v im m

 יארסיי חנר םון שטרעםונג לינתע די
 קאד ?ענמדיגע א געקראגען איצט חאם

ro• •ארטײ די סאכען :אישו קחוםע M 
o סאר n סא• אינטערגאציאנאל, רריטען 
 ■רינ^י«^ד געגו;, תוואױציאנער ױ כען

 ^עגוסען קאנען זאל ױ אז ׳גענוג סעסט
 קאםוניס- דעם םון סעמציע א אלס װעחנן
 חאגדעלט דא איגטעמאציאגאל. טישן

 םיר װאס תנאים די װע;ען נים שױן דן
 וואס תגאים, די װוגען נאר שםעיען,

 תגאיס און זי נ ו א ט ל ע ט ש ן ע ט
 אונאפיציעל שװערע. גאגץ מעז פטעלט

 י1אוי געעגטפערט םאסתװע פון פען האט
 אטעריקאנעד דער םון אפליקײשאן דעם

 םיי״ ביטערע, א איז עגטפעד דער און ■ ס.
 פארטײ, דער פון םארדאטוגג ערדעע
 ניט־רעװאלוציא- איוזר און פיחרער איהדע
 קאטוניס• פאסתװער רי פארטיק. גערער

 זוערטער שארםע סײן דט לןארגען טען
ײ •ארטיי, דער פון אגפיהרער די פאר  ז

 די טיט גרויע זײן און *זימוױט׳ן רוםען
 רעװאלוציאנעתר דער אין נעמען ערגסטע

 אפורטוניס־ םאררעטער, :זידל-שפראןי
 לא״ רעםארטערס, תלײךבורזשואזע #טען

ײ אזױ און בורזשואזיע דער סון זײען ױ  ו
טעה

 אז סארשטעגדליך, זעלבסט ס׳איז
o שטעלען צו צופרידען אום n סאסקװער 

 פארםײ רי טען דארןי אינטערנאציאנאל
ױ אזוי איכערבױען  חאט שנײדער יעגער ו

 אלטען אן איבערצוניצעװען געראטען
 גע- נײ מיט איהס איבערציהען :רא?

 אנפיוז- די װאס #ניט חידוש קײן װאנט.
 כאגעד״ז דט װילען יארטײ דער פון רער
 וױל װער זעלבסטמארד. פאליטישעז ?ײן
 ױנק־ 21" די אנצונעהמען און ? יא דאס
 פאליטי• דער נאר ניט מײגען װאלט טען״
 פיה- פארטײ די פון זעלבסטםארד שער
 םון •ארטײ, גאנצער *דער סון נאר רער,
 כיז איז זי וױ באײעטנג, גאנצער דער

 אומצױ די געװארען. אגגעשיחרט אהער
 פארטײ אהעריגער ביז דער טיט םרידעגע
 דערבײ װעלען םיר אז ז*גען, •אליטיח

 געוױנען. סך א און סארלירען גישט גאר
 און שטערוגג א איז זאגען פארםײ, די

 רע־ אלװעלטליכער דער פאר דױלןי א ניט
באװעגונג. װאלוציאנערער

שפאל״ נײער א ערב װי אויס קוקט עס
 פארטײ. סאציאליסטישער דער אין טונג
 א? שװאף, אזוי איצט איז פארטײ די און
 איבערלעבען. ניט אפעראציע די װעט זי
 איבעמעכליבעגעם רעש פון שפאלטוגג א

 םײנען װאלט םארטײ אין«דער ביםעל
 זיד צוברעקלען איחר םארנעטונג, איחר
אנעדקע־ דאס פיצלאף״ מאכטלאזע אױף
ײ און לינקע די םון פיעלע גען  לינת זוכען ז
 צױ צו זי אנשטאט פארטײ די פאכען צו

 אוםיי אין ליגין. און רעכט אױןי שםאלסען
 סאציא־ אידישע די האט זין אזא געפעהר

 דעט״ איהר אויף םעדעראציע, ליסטישע
 בא־ א אנגענוטען קאנסערענץ, ראיטער

 די פארטײ. דער אין םארבלײבען צו שלוס
 פעדעראציע סאציאליסטישע םינלענרישע

ן אםילו׳באשלאסען האט י  אפצושיאלטען ז
 פראנע דער צוליעב (אויך פארטײ דער םון
 אבער אינטערנאציאנאל) דריטען םון

 זוע־ מיטגלידער די אויב זיכער ניט ס׳איז
באשלוס. דעם צו זײן מסכים לעז

 איצטײ די אז : יולאר איז זאף אײז
 ראדיקאל טוזען <ועט פארטיײפאליטיק גע

 קא־ זאל פארטײ די אז װערען, גצענדערט
 לעבענס־םע- די גאגץ. םארבליבען נען

 װעט .פ. ס אטעריקאנער דער םון חמקײט
 פאר• די װען ;דאן ערשט װערען באוױזעז

 צוצױ זיף בכח ארויסרױיזעז זיןי װעט טײ
 םאדערוגגען דעװאלוציאנערע די צו םאסען

 דרײ יא דרױסען. פון און אינוױיניג םיז
 װערען מוז פארטײ די — גיט אדער טער

 פאר״ םאציאליסטישע רעװאלוציאנערע א
 פאיטײ* אויס װערען װעט זי אדער טײ,
אלעםען. פאר קלאר איצט איז דאס

טשערמאן. שאפ דעם דאנקען
 אינםערנע־ דער םון ארב״טער די מיר,
 װעםט, 128 קא, סוט און יזאאוק שאנאיל

 דאנק או;ז אוים דריקעז סטריט, טע22
 שאפ־טשערםאן, אונזער *ו אגעדקענונ און
 ארבייט, נוםע די םאר ז, ע ה א p נ.

 אויםצוהא^טען אום נעטאז, האט ער װאם
ר איז ארבײטעד די *װיעעז הארטאניע  י

שא#. אונזער t»' קאנדיציאנעז ניא!
 אנדענקוננ, אלס איחם, ראבען מיד

 און װאט׳ש נאלדענע t< םיט ורעזענםירט
טשײן.

P ט י מ א v .
 לעװענםאל ס.
ראזענבערג, ם.
 םעטאלינםקי ם.

על ענ  מי
נודםאן םעם

•רעםערם. די סון ם׳*׳ורס»ן

1021 סעגרואר, טען28 דעם טרײטאג,

וו»ד). יןןו«ר »ון (׳•יוס
ו איך האנ נ*נט גאכצע » י  י1אוי ז
 »װסר* ינ«ר,6 8 אין װי נעתגער, םײן
ivb, ן און «ײ| אין זיף י  *W וױיחנו » י

 נ׳גין װען און געטױנתען שטראם ו»נק;ן
 חאט אײננעשיאםען, םריחמארגען *ום
 געװארגמן, צײט גאנצע רי ווער םיו

נין םיר, נאן נעיאגט װער זיך ם׳׳חאט  נ׳
 לושס חןר אין און געםאיען װאו ערגעץ

װײגען״.. צו אוי£געהערט ניט װער האט
נענטען. געױען איו ראס

 •8אוי םיו האט םריח דער אין חיינם
 פענ־ אין קרא#ענדיג װינט, דער נעװעהט

 •jn האט חימעד גרויער דער און םם<ןג,
 ון י אינגאנצען. אנ:עטילט וױ םיו ;עגדינ

 אייג• קױס חאלנ״הראנשער, א נלײנער,
 ציטער, אינװעניגםטען דעם האלםענרינ

 גא• שםוציגע גאסע, די אינער איו בין
 קא<• £ון וױרװאר אין און <עגאננען סען
ווײ• איע זיף האט נעראנקען, נרויע טע,
---------״סירי s נעצונדען םינסלענריג לע

י---------מ»?ם «ו געיאנט עס חאט )י װ
ל----------איהם א װעמען אזױ.״. זײן ז
,---------עם ארם ו ---------םילי סילי, ע
 חיינט זעחט אלעס שרעהייר װי נאט,
-------------!אוים

 די אינער נענויגען טיף שטעח איו
 און ראז וױיסען, פאסען אוים:עיןוטרע?טע

 םע־ הװצע דאס ״־זײדענס,1תרײא װיטען
ױ נראבט םער  זױ איז געראנק דעו טיזי, י

 דער־ 1טי״ װײסער דער און פארםומערט
 װייסעס, )£יאנעם יאננעס, ע«עס צעיןיט

 קרא«ט £ענסטער די אין אליין. ער װי
 די יווקען נעבעל זיין װרף־ און רעגען דער

 צװאג• די פיז אוינעז םעגםטער טויזענדער
 ארום געניידעם שטאקינע דרייםינ און צינ
 אומענולינע זיי דורןי זיןי זעזזען עס און

״ אינער און מאשינען רײחען  *עחנדיי* ז
 אלע װי כמעט און נעכוינען םיידלאף נע

?אפטיאך. וױיםע אין
 פון פערטעל דר״ טדאנען םארװאם

 ווייסע נראדע ארבייםס־םײדראך די
 נע־ מ*< פיר שױן כ׳דאנ קאםטלאך*״.

 די װילען אששר דעם. װענען םראכט
 דעם אוםבאװאוםטזינינערחייט דעם םיט

 1א»היטע כאיוינטען, שא• םיגםטערען
 מא־ דראחענדען פון׳ם צארטסײט זײער

ױנענד א«שטארנענדע זײער שינען־רוייס,
--------1 ווענם שטײנערנע מאיםע, די פון
 גע״ א דראנג, נאטירליכער א עם איז *י

 נשסח פרױ׳ם דער סון שםרענוננ נוירענע
 ווער I ¥ רוחיגען ריינעם, וױיסען, צום

....y װייםט
 לא־ איחם, נענטען עס האט זי ,<ױ
 — נעקוקט אױנען די אין כענדינ,
 טײן מרך געדאנק א £לו*יו» מניידט
.no טעם«ען
 מיט •יוצלוננ זיר ניט זײדענם דאם

 אונ־ פון ארוים גליטש א י1פיי שטירעז א
 א ג־ט מעםער דאס םינגער, םײנע טער

 אויםגעצויגע־ אילע און אוינען, םון טאנץ
• “,נרייטען נע תנ  א זיך נינען זיי

— ;--------י.1*ונוי קארטשע
 איילענד זיד נעם אויף, ציטער איף

 וױי• דער און י״חננם דאס אױסנלײכען
 נליינניל״ שטיל, סיר צו רעדט טי־ש םער
ש*אטיש. כאהאיטען טינ,

 זי טױג וואס נעחן... זי זאל —
-------------נעחן. זי זאל V ריר

5 געדאנק אין איהם ענטפער ײיןי 1»י
ר---------זי .זא< ע !.... y זי י1דאי װ

--------------וױינען. ו ) ס׳װילט
 סאכט און ראעער *שםעהם םיר געגען
 זיי־ צושגיטענעם םין׳ם אויס יאנגזאם

 קליי• איעצינע «ו ■עסעלאך סלײנע דענם
 אומען די נרױ, איז #נים איחר דער.

 איחרע און ארנייט דער «ו אראיגעלאזען
מוים. זיף באווענען הענט

טראכט:, און איחר אױף pip איןי
 ד*ך ביסט ראשעיל, ט״ערע ״לינע,

 האםם םײדעי, חארצינע אזא םייערע, אזא
 זשע װאו — פארדינם נלי? דיין כשר דאר
קאנט דאר װאלסט עם?.... איז  אנ־ ̂נ

 םי< אזוי םיט לעבען װעסענם פילעז
 עס זשע;עהט םארװאס )יערטליכ?ײם..״

 ראשעל נאריש, װי אןי, ...y פארילארען
 אונז: בײ עם נעחט װעאט די םײעדע,

 טויזענדער שטארבען זייט א״ן פח
 װארים* אניםעל נאך ליבע, נאן כוארים

o«p, ווערען זײט *װייםער דער פוז אין 
 םארניכטעט, פרויעדלעע טיט ײעלטען

 ײאונדער־קװאיען אויס;עםרי?ענט ווערען
 די און װאויס?ײט און צערםליכ?ייט םון

װא?סט, און וואלסט אײנזאם?ייט האלםע
װער, אימיצער--------ישטי?ם. און שטיקם

 ביטרער א נייזער, » אוםזיכטכארער, א
 ארײנגע־ לעבען אונזער אין זיך האט

ם ננב׳עם, םײי  % מיט םענשען די צו
 אויפ• איהר אינער און נרויט פון װאנס

ם סענשעױבלוט, םון נעישםעלט אד?״  א"נז
 רראםם נ אאט 22־״—וטןיעערןזגפי א

א״ פינהלענדען ?אלם, א מרערען יץו  ו
אז, און ארויס ?וקט ער װעלכען &ון י

דא־ נוםע אןי,--------לאכם און לאכט״..
ױ דערפיחיען קאנסט דו יוען ׳שעי,  שווער ו

 ?ליינע דאם נים ווען אצינד... םיר איז ס
 תר• op וואיסםו מעגשעיע, ׳שלעכםע

 מיר, *ו <װג<גאגגץן נלײו ויןלםטו סילט׳
נרוסס דיק אויוי טא• םיין זואלט ײױ

אױסנע• אפשר,״ זיו, און *ראפגעראזט
ר-------וייינט• י אלײן יוסתם, טן ׳איז ו

אלעם דיר אלט11 איך --------שײער אויך
װעגען.״ יערצעחיט, סילין ן

o װאס — w א״ן איױ ויו איחר 
 פיוצלוגג «יך ראשעל וז*ט — 1 סיר אין

a געטאן, שרענ
 אױםנעציטערט, אינװעניג נ׳ראנ
 מ״ שטיל רערנאך װ״לע, א געטראנט
 זין pip איך טעחר וואס — i ענטפערט

ה *ו יו  יעח סעחר »לץ ואשעל, א״
 «;ים אינטערעסאנט אן פאר װאס איןי,

.can איהר
 ניט• א געווארםען «יר אױוי ח*ט זי

.p’<3 גלויניגען
 עס סײן איו )שעל8י גײו, גײן, —

 »ױ* איז געזיכט אייער נאנץעמסט!״
אינטערעסאנט, סעמעװענליף

 שױן עם םיינט איחר »ױנ און ׳גו —
y o איך aan װאס ערנסט, יא n  tie — 

 חאט «ויל איחר פון װינ?על רענטער דער
צוואטעננעדרילט. שפאטיש זיו

)שעי8ר גערענט, ;יט זענט איחר —
— pan פיח״ יעיען, גענומען חײס איו 

 שטעת פון װערט nan םײן װ♦ לענדיג
 ערנעץ״װאו מיר, ;לוינט — צוריסען

 זוכט ן1א נלי? יייער ארום נלאנדזשעט
ניאנד״ עס םארשטייט; nn(a אײו״.
-------אייך נלױז נט1ז און ארום ושעט

 אייער ivii ,Ja» ov:nvv איין יין *ון
uuaan םאר• זײן איננאנצען שױן מעט 
 א וױ אנזונען, אײך עס װעט לארען,
 ארײנוײסען לעבען אייער אין ייף מאנוין

נטמען, ריט אנםילען dp מיטאראל |1א
------------זונען־שײן jim נעז«נ ליענע,

 *an םארשטעיען, עס זיו ?ע;ם איחר
i 'f v v,4* י

 יעחנן יםנעגעבען1א איגנאנצען שױן
p ji£ .מאל איין איז דאך און האפנוננ 

op>a טאר איז נעהומען, נלית דאס
ו שטעלט גו, נאצאחלט״• י  *an פאר, ז

a אצינד, אם אז טייערע, שמל n  I'M 
osvtya, רײס א ילוצלונג דך דט 

 וואלקענס^ די צװישען פון זון די ארױס
 וועחנן סינום עטליבע אין ..V װערט װאס

 נע״ חנר צורונען, ײאלק׳מס שמוצינע די
, נעחם1צ נעל ו י  סריש ווערט יופט די ז
tiM ,דער רײן j» ’ n> און טיעוי, און בלאח 

 מא־ שםוציגע די און jwa>P די אםילו
 און ניאה טיט שייעיעו נעמען סעיען
ר ipp סען און נאיד, ײ אז ש«ינלקן זי ז

ט------------ בין ראשעי, זעלנע, דאס א
 א אין סארנמן, חיינם, װעט זיכער, א»ך

ru א װאך, n מיט נע׳שעהן אחם : ײן  א
 וועלען נעזיכט אײער םון װאל?ענט די

 •oapnwo ביטער׳זר, דער פארשװינדמן,
ו װעט שמייכעל טישער י  אייזד צונעחן, ז

 אויפ• ותלען אױנעז נראהע שעחנע רע
 |1א ליעבע, אין זונען־שײן מיט נליצען
 שאי״יע״ א״ער נוון ט«ג גרױע די אםילו

ז אויד ז*ך ײערען נעז  אין |p>raraa די
p אייער פון שײן i) j--------------

— )ea ,איהר וױלם וואס םײנער fiD 
 אױס־ •יוצלוננ רא׳מל can — מיר¥!

r« >1םתר« חרן ;ןשרתן u m o iy  t

 — zivanan פאר׳ן awn נײרע «יט
ו ס׳ייי  אויסגעטראנטע אן ליגען, א די
 אננע• טין ר,אט לענען דאס ״1 רעשה
 נאלארטען, אנרערע פאר אלעם ;ארט;
 ניט״, לױנ1 איך ..1סיר פאר !ארגיט

a'o ו״ לינען
 ס׳װעט ראשעי,״ ארת, ס׳אש —
 א u;an פאר׳ן וי איף aan — .׳I הימען
onyj איף — »טאן a׳n>או ׳ ivp'o ניט 

 לענען אייער פח in די או אנדערש, זײן
;n סעגייך, װייט״. ;יט גאו שױן »י<  ,׳

פרייצעס,״ אײערע טער
־ו חאט זי  א אױף א־אפגעלאיט ז
rntwr,? דעס פא׳־נראנען ap• ד אין י  נ

ט.1«ע שטיל און זײדענס רױטען טעל ױי;
pan'a סילי װי דערט^נט, זיר 

 ליענ״ אזוי ׳לאנע;דיג נענטען, עס חאט
 ארײמע• אויגען די אין סאקס׳ען דןי

epip, טיט I'aoa זי טײער װי דערפיחלט 
י י  סון ידער1׳צ דעס גאגוייםען מיר, י

 npanyp נאנצער טײן און ד, פארלירען
j און ציטערען טען1נעג ח*ט ’ b w p זיך 

צוואטענצ^ען״.
 איו pan — ראשעל, נ״ן, גיין, —

 סען — אײנג׳^איטען, ציטער דעס ?ויס
 a ...MUBjft ivaan ניױנעז, אימער כידו

״I נעדולד ניסעלע

— I מעחר דט pw׳ ipp »ין —
 — נענלייעט, DP'amae ראשעל תאט

 — — לעבען ivv;m סיין שױן ג׳װארט
ra שױן p ניטא pn| —-------

— dph dp וטען? I — זיי• סרערען 
vi\ טײ;ע פון ׳פױן ipeappi jpi’ia• איד 

pan ויפ שוין דך? a׳ ̂) Dia׳ a n p H 
 ivo — נעמײן, a i׳a ipppipiVD'ia ניט
 *nan |p;pp ראר,« מען |״,pp׳r; טוז

!״ [V<s'.t< דאוי טוז op טען״.
 ■aP רעם יעט1געג ט־פער טan זי

a,) איחרע א\ן דירענט ױויטען ?יגטעל 
;עפיאםערט. |ppan פלייצעס ?ייל?ינע

 |ia אנט האנען אונז או;טער און
 טט1<ע?ר אונצופרידען ראשינען פערצי;

 םײדעלשע פון ליעד טװיערינעס a און
, a( שטיט^ iv e in w אױף, ליעד iv o‘ 

 ניט טרױטען, וערװענטע ניט פון ייןי,
 ראפנוד צו׳עטעדטע רױוען, וערנליחטע

 *pi סופיט ציל^1שט dip זיך חאט גען
ippmh, ויך njprp'ii ,ipjanopi,) א ,וױ 

aa איין פון סטעננע, שיע״פאדנינע r pp 
”rv ,ipd« צום h׳tpr זיו טאשיגון די 

rp״p np״i נעדריהט ;ץפראנטערט,  |pt*
jvo צו p;atta» npi און a־rop j on* 
ipp די רורן po?bp pa iPDDJpc|׳ 

jpobj ,|P*nj ;אוײן, טא

שמועסען לןװצע
n^opanp דעם צװישען  
a ר די און  ע ז ע ל  a .

vom ppna  nn»a נים זײט« anט 
 ippan לייען די אנגעשטרעננט, זיד

 aan ברוסט די נעישטײכעי־ט• שפאטיש
i די און )pp'in ;ענומען npppn דןי v i r o 

ippan נערײעז :ivt)$3pv קלײנע דאס
i >p d j ' p״d b h  ,Djpn זי p a  Dan די

נעהאלטען. הענט
 ו»ך p’p פאר עס זיו ,tip איו —

»a זי Dan — iwpDtnaa ניט ̂ anp״
p גליק p»o : רטpנטםppנ טען ir ra 

 npain |ie נעשטארנען iain*pjnp לאננ
pa פי״ ארער ארומזו?ע;ריג, םיו <ױט 
 שארניאנדזשעט נאר op זיך Dan op<״
iia צו זיך r tp u a  lpojni נעקל?שם1צ t

— ipp  obi ניט r a  pan —  I p m 
D גליט — גץענטשץרט. חייס P ia o r ,ניט

op p m b  p a. ױערט ««a> פארםלאנ־ 
d p  D rop) ,o p rn ניף דאם pa o m b 

jap ipd װייטער לויםט  —  ippm גאתיט 
ipomi: ,ט?נלױ a״np שטעחט גליס

p i r אין אריינגאנג נעבען pa a a r 
d ס?נליר, אייך^.. אױןי װארט p ז־צט 

 צימער איינזאמ^ סליינעם איי?ר אין
ט און סיאר סינשט?ן אויס׳ן  סי־ די צייי
r נוטען a אײ?ר y ipo ip.. טראגט אםשר 

י op ייך ױ י י י p י a אויסזעחן a lie
'ipd---------->' סריוי mi o a n ,נארא״ םיר

״ / ניס ! d b 1צ ח״נט איחר נעהט a 
 njppa חיינטיגער דער מענליף, ,pa נאל
d ph אין גליסליססט?ר דער זיין ̂s" tר 

jvavP,!'{ :אנצען
 ארסייטען, צו אוים;?הערט Dan זי
pnn'a זײנען חענט b >d p b o» אויס׳ן 
pnpp> אוינען די נעלענען, זייד רויטען 
tppan סיר יף1א אנגעשטרעננט )DP1PP 

Dan D a a r npnpD’P pa איחר אויוי זיר 
a״ip>pi ם ני jppm י paaa

pa ,איך d  p t  npjpp’nDPJ a״i •איי 
n pan ^aonpn dpjpj״: Dnpnp) ipis

 pp>pm םרוי?ז, םילע nnpt ipp איר
i״ipupj ipj וויי* ao> לט, שי?ל אױי» 

 inpr װעכי<?ר Pao םיט• pa איחר, װי
pa ,אינם?ר?םאנט tppan ppppm pa

■ ai
 בעסנזע די •וונמעד—דרעדלסיןי. סעם

ײ ביגקעמ * װען »ון אומ׳פסזעגדען, צ  ופד• זו
ן  סיר ח*בען ױגיפן;ונא/ דער וו

 און דעם׳ ואד ולאץ *״לען עמיינע חענסנזענש
ויפץ, לופ9ק ו*ר y איחד «#ולפנ;פ דןך

 גע־ י»עא4«ארא:ש»ו איז װןס באנקעם y אר•
y■ װציזןן y iin געײד ײ11י »ח בבוד צוס 

oy זענע i .y\s»yy3 עי איז  (vo'ztf זינ
y צופיל ^ ^ y s, י9י 9 אין דא זןל 

ן ננוד צום ty װערען, y;yryj װערמער ו  ו
 און ny^ytyn ,ywayya געװעזעגע *װ״ די

ן מעסבערס געװיסע [yayn ̂ןyטeחיל ו  ד;ד ו
 •iya y B״ND^yttr;yw ŷpŷ פײלןןרס לײדיס

 tt̂כy«אי•בר פעחן זעחד eyn טען װאו קעמ,
 *9P 9 געװארען געמאנט איז סוף צום און

 »ון קיגדער די שאר •ענסילס שאר ן9לעק*
.$25.05 פון דדוסלאנה8װע90

 גרע• די ביידע, די שון איעע — ע. ש.
pjnyo שארעשענסולינען. געוױס «יר װעלען 
oyn סיר וױיסען *זו״טע, די ומנאטרעשט 

r עם. שארדיגגו וי אויב גיט, באנית ry o  h 
 oyn ני» ^y פיט. «ity שוין ד«ך איו
ז י ^ n י דז  ייד־קוים, גלויבט עס חויינ

y ty סיט סענ׳א y בילדוגג חיבשער גפגץ 
 מעגי• ױגגער y :$ןר nyj און חײם, דער סון

 און יעדלעריי, צו געחמען זיד ?אל דערצו,
 דערוון, װערען וטור קעגען גיט אוון כפוס

 יoyi ty:yn *9 גועלכע אוס׳נטענדען, די
r̂ זײנען ׳ױועו/ nty Boyop; איחם y»» 

ty ^^yty איבער• ײ\1 זאל לעזעד דער 
n גלוינען, דןןרסעז גי« פון צײגט/ ty  ty 

eyn עס ypya .אנץ איז עס אכת, יאסירט; 
o דען איו ip2y ^געשריגזןן. לעבעדיג n 
געגוג?
 mVP בייף אײער — .5גױר װאמןינג א״

 םעג• איבעול״עגען. ג>ט אוסן ב׳יום סיר נען
 םיםצו• װיכטיגעס עסעס ryn איחר ty #דיל

a איחר דערy *ײלען/ ^ n y o סון עיעס 
ip* װ*ס אוגז. :y v עולח, די• ty סױ 
 ׳ירייבען. אײער איבערל^ען 8גי פעגען

•B^on ער ען8נע איםיצען ytל ®yד ר ײ  י
o n פנשרײמו״ o n רינזןנע ף ^די  יוי
m עגיוו^• דעס n סיר tysy* װי״עס־ יע 
 •ny Bot? איתר געסליך, יימרגעל״עג* *יי

3<»b געלד און #גים געויגא און B iian 
ך קענען סיר *יתר. ײ , ty רyנ י n w n B 

ײד ײ ô דזןד אין סילע n ייעעז י pt ̂
n*«« איצאיגער דער אין לאגזן y i  tpsy .b 
p< עס ,Bta דעם נים ליר• t r  ayt בעס;ני 

i איז pg ;ומדען n 8גי *iy געװיס *״ך 
yty ן גזיעס^ניפצו^ vםyל קײן ח

 ועn יײעגען װעא איחר װען ty ח*ו?ןן,
tpiyn p איחר 8װע *ײלעז׳ t r 1גע«ונע ny״ 

* ״ י דזניםיט און נ י  גויש, די pyny ייייד י
oytt חcy אזרײ• *ו אײן ;עספכט זופד»»»ול*ך 
ױנז. *ו כען
 קאמיליס^נטזנז ד♦ *tut — ראזענבױם. ד. .
r ״געדענאיג^י^ דער צו  y״p:njס p^n. 

oytt npsy סיר מענען ליה א״עד יננאממיא 
דעדש״ עס סאדע*ע;פלינען. 8ני עפ ̂ו

 מ?ל• צײאוגגען, po^ty 8אי* ®אראן װאו.
tty ,apn pa♦ למנעיס «ו אןיף װי o^y 

ptcsi? n  jppm  ,ynpw v»  oytt ,לידעד 
ײנונג,o אונזעד לויט װעלבע ליממ

ן ן7דדו? *וס 8גי ו  אין לײעגען. צום 8ני י
yty ליד *״עד קען צײאוגג v im  $ ipsyn, 

mi *pity ע. «ילע  yvy PM t*ia ניי ^מי
t»ny4 pitppi p o סחוח^ קײן

r 9 — כלאק״ א׳ w זפד. מיקאװע ayo״
p נזנ m ™  no ו <וצלצן קלייקספנזד? מנ

 צחי1 אויד t»a oy לעי*ען, עועס דעדסון
ח t<a oy 0911 גוא/  עולס דער קור״ן. גי
iy לועסו 3M cy גיט fאדycחלy1 לײעגע או ן.

V• .1 —נלוסעסעלד( Boynyj איחר, ז«יא
j y;rj> paוyoח דty ױעגיגסטענס, e^ rtys 

y yjnyr y pMדצyחלוJ J ן וױ ו  סעל#p»n ו
a ^y pa jnyrtatatrונytיy .מי^רבײטער 

p נאואווא »yn אויך m אײן inytr ,ליד 
 mar,pwpa ypyc oy t»a nta און חיחות, לכל
pa y ליף, ia u  iyzy לעצטע די •yר ytt• 

t»p y;v,iya bm  t<a ]pa| .טיד ולאין tyiyn 
piupa onp\ ןאר §לאץ yoao oyi •נויטיג 
iy:yn .yao 9; מיו nrnyuotny B*yty 

y p f  aonya ty ’̂ tOMt ,ױנילזז yו  yכפיגM׳
pa ׳יטי?  ,p»na0 y po 0y»M סאר^עג•a 
 •y>t« לײןaytt 9 איחר Vy»»p0 y לינ^

t»a cy i ty ,]pa מאנם איחד מ^ליף. גיט 
tytt #/Mya y איחר ,lyrwp v o  ty #bjh o 

v o  ty וMלyן y ty^ryw: bm ײ״ גיםעז ר  י
yo רyנ ^ y ,דאלאר t y y iy  pa געלי. אײז 

pa cy i אונ אמת. ניטytאדט ד■yeל t»a ױל 
jyHrtnytny #|yytpo b»o סאר לידער און 

oy ,b ד♦ m  inpra .tyeysyo opyt ytopyj 
 ילאץ. אין pnn a pa oy ty ^yoy •אסידמ

ty 'oyo 'n  n ty  v ?  onytt Vryn no ia 
yoia pa oy ty M און tBitinys y tyoyo 

eyit ל צוyזyן vn V דו yרyyחלונג n •אײנ
*cyn ^at y v ל״ענם איחר pa ״ דעי ײ  י

 שלעכ• nnyt y איחר o״t ,♦tta אוינ טוגג?
ty ,]yeyn v און ר.ytyל o י«•90 די
ip̂« דימעט t ד סוןyגע• ״גערעכטיגקײט״ ד 

yn^ 2קל בעסערען צוס pytj^  oy( םיר 
y lyon y ra i ״גע• חגי סון ■לאץ חיבשען 

BMp3»Biynסיט ״ o y דע״ ״עדױ?ײ׳*^ל 
 »יי oy ty גלויבען, םיר וו^ל !ארפסענס״,

yB y r v n  y y iל חלytyי ותלכע סאר ̂ר  מ
t̂ נארינפ a םיר וױנטיגקײס. גדויסןד *ון 

oy iyp io באנוצען וועלבע #די v t ד סיטyר 
yדpp•י׳»yנy״אינטער• דער סון טעטיגלדיט ל 
:y:yvpאויסכילדונ̂ו <וײםערע זײןר סאר ^׳ 

 אײד און קלאסען, די ניט oottyo איחר אסת,
 איו ׳נו ׳ [.y o»ry> nryo p*uגו די געחפ

̂ל oרוyד p ג*רניט ? m ד •וין דעם זועגעןyר 
 ניס, איחר ירפטעסטירם חלמאי צײסונג?

n  W "*  oy eyn סון ^ריכטען p y v y •ױ 
o:yM אײד געחעז װ,עלנע r w נ  iy, װײני

tyn oy vcys גים ? pM nta o m y s 
n װ *ײטומyפפד ארויסגעגעבען רם •nai 

nta ,]pvspo y ty v r א?ןי ty ל9י יעדעי 
o n  iy3»iy<׳ pa oytt וױכטיג ■yאיחם ר, 

tyoMt ta. וין• VP oy] אןיו •W ^ » o y 
״ )y a n w p װעגען ב#ריכ^ן די ספל 
ן בילדונגס^רבײם דער ו  ^נסזןרנד»«• דעד ו

:y^ זyל prn y tyitpry r»a ז ^חר אדןyלם 
 נילדונג, דער סון oyay lyony* ןועלעץ לײ\9

papaya onyn oytt] .ד״» yty ana ד9י 
̂ל ? lyn^oyt «הי» םי p י t r  cyn o n  m i 

a*o oi»oy■ 0 װעטMiy3 nn»a
yfר׳Bםny,ן «ty ]yzpapntf anyn oy onatt

v n׳nya 3 פאי ■לסץ .o y( ,̂בער rayo 
on אײד# טיפ i n 19װיל
v o וולע אוגזעד פויסדרי?ען *a»m jyne t 
 אזי״ןר םזש סיי פון סרפ̂ג yny^a סים סײ

y .p»tnp סםן a ta:  זיף סירםyרyBי
j n*׳ ty ^ im^ אי  et םיס חערען .onyt> y 
n סײסםע ^nyt ערע  םיר פון שװיעען, א̂ו

tyo»Mi קײג^ל an׳ oyti ײ  oytt xhptpa ו
oy oytt ;a n פון ךײ, ו^לט t»a oyn 

nw ata jn ײז סאד p a w״jpa ז י  פיל י
?ריטיק. יוגגערעכסיגססע די m ערגעד,
a — אן.1גרינש ז• p rn r i tycyn v o 

o y ,ו בריװעלMיל v o ה«« עי י9 נלויבעז׳ 
o דעריו »9געח n יולסטע o a y. ,1«ו פיר 
n סיר ווי ♦^m דyזiאו jr B»y oy |y yn* 

tt«na a p עײז ני« ivnct מלדר», a  *tnatyi
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יוניאז, מאכער ױפער דער אץ
שןןלזז. לא

).3 ז״ט פון (׳מלוס
 יזאמו• m ארױםצוױגגען *סאסיאיי׳פאון

 װאיט געװעהגלץ•, מגיאן, אונזער אױוי
 ױיט אונזער םון נאריטה״ט א גצװען עס
 מיד העוען. דיוע פאר איצדצרעקען ?יך

 אבער — לעסאן א נעבען מוזען די װעלעז
 איין ז*ל זײ אז — לעסאן, גוםען א

 אפעטיט דער םאתעהן אלעכיאל םאו סאל
 גענען *דים״ גארייטע זייער שוילען צו

ױניאן. דער
אנגריי־ דערםאר יעצט ■װבירען מיר

 סטרייס. רעגליכען םאר׳ן אטוגיציע טען
 אמױ ד• װאס אין *טײן דאך וױיסט איהר
 דאלאר. מילאן א — V באיפטעהט ניציע
 םון זאטלוגנ דער םון נלעגער די אבער

 געפוזט האכען םאנד דאיאר מיליאן דעם
 יזורצער דער צוליעב װערעז געענדערט

ץ/ ריכטען מיר װעלכעו אוױי *ײט  אז ז
 דער פארקומעז. זאל צוואמענ״פטױס דער

 איינג/ױ מוזען װעט םאנד דאיאר סיליאן
 מיר אױב יטנעל, זעהר װערען זאמעלט

 ה*בען קאנען איהם זאלען מיר אז װילען
צייט. איז

 צו געװארעז אוױיסגעישיהט איז בכלל
 םון לאסאיל יעדען םון מעכיבער יעדען

 אוים־ אן מיט בריעוי באארד דזיטאינט
 ן ע ל ו ם דעם באצאהלען צו סאדערונג

 מיר טעגיױ. װי לvש: אזױ אסעסמענט
טאן. דאס װעט איחר אז האםען

סעח. העללער, דזש.

פרעםע. דער אץ ענינים
ט םון (מלוס ״ ).6 ז

 ערצי• אן האבען אױך װעט עס חײט,
 םון גריגדער די חונגס־כאראחטער.

 טעטעקײט זייער וױלען באווענונג דער
 דערםיט דערגרייכען און םארברייםערען

 אפגעיטאפט זאל עס אז מטוםע, אזא צו
 ױנגע םאר נױטװענדיגקײט די ײעחגן

 זוכען צו &רױעז, און מענער מענ׳טען,
 ציםעו אייגזאטען אז אין חײם זייער

װענד. םיער צװימעז
טי דאס יא,  זעהר א איז הױז״ ״ױני

 געמענ־ און אינסטיטוציע, װערטםולע
 דער טון םיהרער די װאס אכט, אין דיג

 חורצער אזא םאר האבעז אונטערנעםונג
 אויפנעטאן, עיוזיסטענץ זײער םוז צײם
־ ױיער אויר אז גלויבען, מען מוז  װיי

 װערען נעסרוינט װעט ארבײמ טערע
ערפאלג.״ םיט

®ארד• גױהע «ו עגױװעל א
).10 ױיט סון ^לום

נײ הרינען ניט עס װעסטו 1דיר חעגרי
 אפישר ov װעסטו כאניקרען, גױ׳אײטע

 אלץ איו אידען אויןי אירייצע. בײ קריגען
 נעהער־ וױרמן ?ײ אז חוץ א גלױבעז, צו

rגא װעלט. די יטען nהעגרי ער I מ  װ
 אידי״עער א אױף געװען אטאי װאלסט דו

ױ געזעהען און אסםח  דף קאנען אידען ו
 *,jMw גרײכע די אױף ױף רײסען און

 דט יזען איד א אז געזעהען, װאלסטו
 די ׳עכן ככל אליין, זיך אפייו בעהער^ען

װעלם. גאנצע
ײ  ח^ם למען הענוי. ליבער #<עזונד ז

 אױף אטאקעס דײנע מיט אױף ניט הער
ײ װעסט דו טעהר װאס אידען.  אטא־ ז
 צוױיעען װעסטו לעז/וד מעחר אלץ יןירען,

 אדװער־ טרייע טעהר ארץ און קרי;ען זיי
 אידי- די אץ קריגען װעסטו טײזטעגטס

צײטוגגען. ׳עע
םרײנד, אטת׳דיגער דײן

ל. ק. דר.
אן האסט דו אויכ :עכחתי עיקר
ץ םארד׳ל, איבעריג ױ מיר. עס ש  עם ו

 א ״סטאס׳״ אין דאף האסטו זיף, הערט
 װאס *םלױוערס׳״, טויזעגט 40 װאס׳ערע

vr אידען זױיל אסזעצען, ניט קעגסט 
 ״■ע• און ^קינגס״ חייגט מױן הויםעז

?ארדס״.
חנ״ל•

ענגלש לערנט
 ענגליש־קלא־ רענד־סקול די

אפען. איצט זײנען סען
עלעטעגטארי

אינטערםעדיאײט
אדווענפד.

 םאגא־ דרײ פאר 6.70 :באדיננוננען
םאראוים. אין נאצאר^ט אויב טען

1אי װענדען זיך אינםארסאציאז םאר
םםריט. טע16 איםט 7

ו לאקאל מניאן אפעױיטארם קלאןק
װאטקינם 8427 טעלעפאןסט. טע21 װעסם 100 :אםים

םיטינגען םעקשאן רמגעלע
ווערען אפגעחאלטען וועט

אװענד אוהר 8 פעבדואו, סמ28 דעם מאנסאג
 — בראנקם
 — הארלעם

 טאון דאון
בראנזוױל

:פלעןרער פאלגענדע די אין

 פארקױעי. קלערמאנט ױער ׳עװ. דױטע 3375
םטריט. סוטע6 איסט 62
בראדוױי. איסט 175 בילדיננ, ״פארװערם׳/ —
םטױט. םעתמאן 229 לײםעאום, לײבאר -

ו לאסאל פוז עסזעסוסיװע ױ
 װעסט ioo נאד נעמוםט האם אפיס אונזער — פ ג.

װאטתינס. 4827 טעלעםאן ^03 חם םמױט, טע21

אדרעס דעם נײטען װעגען נאסיס
יאר̂ר נױ םקװער, װױאן 31 ״נערעכטיגקײט׳/

----------אין םוף איך

-------------פון
— עםאדט

̂טע! ג

 עוועניד. םםרים.

עווענױ. סםרים.

------------------נוט. צעדז׳פער-----------------*קאצ5

 גים איהר את — רןנעלםעםינ *ײטוננ די ניט מרהאצט איהר אוינ
.נערעכםינקײם.״ דער זוו נאטים דיזען טיקם — מםוטם לאגג

ע א ײ ן אן םון אינטרארקשאן נ ע ט ל פױינד א
 עסטפנ• ׳פױן איו םערטעיזזטיץ ס. דאקטאר

 ויייו סײד, איסס חןר אויף י*וור 20 אינער ציטט
 סעמר״ טויזענטע די אין עהזאמיגירט האט ער

 צו גצעוער גצפאסט און אױגען ק*נדער און םרױען
 פרייוען. מןסינע צו צופרירעגח״ט, נעםטער וייער

w ךי סיט או;טןר«ונם וחנחנז אױנען ארערצײ d«j, אינסטרר וױספמאפטצימ 
 ]HI הריסםאי• מןסטען סון פלאץ אויש׳ן נ««ייפען ײ׳נר׳נז גיעזער ;מענטעז

•IW נצייר אונ* הוטט אוינןן אייןרע טיט טיפבעצ װעיכען האס איחר װען
סט. סאפאלק האר. סט., גרענד 392 מערמעלשטיץ, jd דר.

אםיסעס. אנדערע מיט םארבינדוננען קיינע tvayn מ־ר
—. -ass

עד ט מ״ א אלג מ סיסטעם קלאדינג א
אונטערנעטונג תאאםעראטיװע א

n פון נעפיחרט

יארס נױ אץ ארנײםער הלײוער
!ארגײטער די פון דירעקם קויפט
ם כאקעםפען חעלפט I שאפ״ ,אפען חן

אװערסאוםם אװ סוטס
 פון ארדער *ו און פארטיגע

װאארעם װאלענע כעסטע די

S32 TO S50
»• שאפם סלאן קאאפעראםיװער דער

פראפיטען. און אױסנאכען ניט־נויטיגע

סיססעם סלאויננ אםאמאםייםעד
___________n u ra  m, T ״ y c n a ד»?»___________

זעחר װעחנז סלײדער פרזיעז פאר דעזײנערס
!פערלאננם פיעל

מ גו לײכט עי «ח לעמ  .י
ו *אודיענען n געלר
 אויס־ שױן חאבען <ײנת חונתרטמ
n אינזמר גקצערענט « o n יעצם אח 

« «יי םעריי׳נינ׳ס «<«־. פי
קורס א איצם נעהטט

סקול נדטשעל
 סיסעם פתיען, פאר חןזײנמנ אין
 פקורם קלייחןר. קינדערשע און
 כאל- » םיינם פקוחל םיטשעל אץ

^ נע־ נרויסע את פאזישאן דינ

 גארגתגט אוו ספול סיטשןל די
 נדיידמנ םייפינ^ פעסצדן חנויעיג^

 פלייישר. םייייז םאר םיםמג און
 on םים יאתר 60 אינץר עםאבלירט

עיפאצס גחנסכתן

 רעזולטאטען. כעסטע םעםאחןן. בעסםע סיםטעםען. גײע אײ־לען. גייע
.Qro<$p *מגד און טאנ איךיש. אין אונטפרדיכם פרױואם

מ מדינטנמן. נו
ja פרימן א פאר טוסט «מד גמלעפאגירם שדײבם, fiv a דפסטגסטרײ׳אטז

pn אויסקינמסז^ םולצ
®רײםאב אח כױםװאך םאגםאג, :קלמסען מכענד

MITCHELL DESIGNING SCHOOL
912-920 BROADWAY (Cor. 21rt), NEW YORK
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ײ1021 פעכרואר, tvaas דעם ^ײסאג ק ג י ט כ ע ר » ■ נ

 א אין אײנגעכונדען ׳סמז פח ״גערעכמיגלױט״ ױ
 אײנצעלנע און לאלןאלס פארטיג שױן איז בוה

 גאנצען דעם חאבען וױלען װעלכע פערזאנען,
 זא־ גונד גוטען א אץ ״נערעכטיגרךיט״ יאחר־גאגג

 דע־ ■אבליקיישאן םון אפים *ום װענדען לען«יך
.1008 חם ס^ועמ ץניאן 31 ■אוטמנט,

ניזנעס־מענעדזשער פוכים, א.
«• r*•י;פ ׳» ;a *פ;י *-;a *.;* ̂ ̂)sBseseaeaeasseaesBseaeseeBaBseaessse;« ו-;« 

״גערענפימײפי די כאסוטען סאן מען װאו
ר םון םיםנצידער די ״נערעכטינקייט״ די נאסומען אינםעונעשאנאצ מ

 איגטערנעשאנאצ דער טון מיםנציחנר קײן ניט זימען װאס די יסםט. דוו־ו
י 1םי װעצמן ״געתכטינהייט״ די צייענען וױלען און  נאסיישען אן ײאר י
:סםענדס ססצגמנרע די אויןי *ייטוננ די הויםען צו

ן י י א : ד ס ק נ א ר כ
ײ סטײשסז^ םסנװײ די םח עותנױ דזשעקסאן נעבען באראך, סעם נ
ײ סטימתין. םאבוױי עווענױ אינטערװײל נעב׳נז גינזבורג, ם. נ

םטיישפן. סאנװיי םטריט פויםאן נענעז םיכעלםאן, חש.

ױניאן פרעסערס סקדרט אה מלאוק
! ם א ז ה ר ע מ פ י ו א

1

 חשאזעןז
פאלל» ח.

: d ע ל ר א ח ן י א
סטויט. טע111 און קװענױ םעדיםאן באננער,

 סם. כמ109 און טע108 בעט. עװ״ םעדיםאן 1622 פאל׳לאק, ח.
M ,106 סארנער עװענױ, םעדיםאן טילעפםקי« םטרינג נ

* ן י ו ר א ע ט ד ם י - א ד י י  ם
 םטדיט. עםעקס און דעלענסי קארגער נפרד־איסט שפער, לואים

 סטריט. סלינםאן אח דעצענסי זװירין, ם.
סםריס. ראםנ׳נר קארנער םטײט, קאנעצ בערקםאן, פיליפ

ן י : א ן י ל ק ו ר כ
סטריט. טע4 נאוטח או; חאוועםײער גאלדשטײן, לעא

ן י : א ל י װ ז נ א ר כ
 מװענױם. ויטקין און םטאון פארער, װ.
עװענױ. ■יםקין און סטריט דאוגצאס םאגעלעפםקי, ח.

לע גע ן רע ן םעקשא גע נ י ״ט מ
פלעצער: פאלגענדע אין װערען אפגעחאלטען װעלען

 אץ אוהר 8 םעכרואר, טען28 דעם מאנטאג, — אײ סעקשאן
האל. ״םארװערטס״ אץ אװענד,

 ע̂װ דױטע 3875 קאסינא, לאנדאן אין ־- בראנקס סעקשאן
םעברואר. טען28 דעם מאנטאג,

 לײםעאום לײבאר בראנזוױל אין - בדאנזוױל ״ױ׳/ סער,שאן
פעברואר. טען26 שבת, דעם סט., םעקטען 229

םיטמגען. די צו קוםען או אויםגעסאדערט זײנען םעםכערם אלע
י װערען. דיםקוטירט װעט אגגעלענענהײט וױכטיגע זעחר א

מענעדזשעו. ברעסלאװ, דזש.

פלײם ארװדנג
ו « ^ . ט

n ם^רים # w״ ר. פאקס דירעסם^ר, ״ די  ו
r גער, n. 1360 םןנ. גיו. פיתר, חערםאן םענ״ TeL Stajreeest

ױיטאנ  ?ונפז^ג און שכת אװענה פ
אװענם אץ בײמאגי

שוזאףןס מאריס
אויפפיהרוע

יושסעװיסש׳ס םהםיאן
yooro ווערס

חסם אױסאנ׳ס אן
 טײטעלבױםס אברהם םח איבערועצם

1441 טיאכמויסי ספלעפאן
«חגס TMpy? די

י. ג סםריפ^ &ע23 איסט 42

טעאטעו נענילס
 .4845 פרמשארד טרןל. כפוערי, 286

opto ,םעג ג#טי, חערי דירזגקטפי• געביל

ענגליש לערנט
סקול. רענד »יז
גראדען. אלע

אפען. איצט דינען קלאסען
םאנאנמז. דרײ סאר 7^0

 אין ויד װעגדעט אינםאדסאציאן פאר
ססריט. םע16 איםם 7

 אוועבט פרײטאג אװענט״ דאנערשטאג
אווענט און כײטאג יזונטאג אןן שכת

געביל, טארןס
גאלדשטיץ, דזשעני

 האכ־ יאקאכ ענייעי, מאד. רפטשטייז, ח׳
 ] םאקם זיבעצ, עאע םינקאוי, םאד. שםיין,
* אין •upj'O אײג און באײבער ה׳ שװייה

ליעכע פאר אלעס
אקםען. 4 אין וראמא ראמאנםישע גחיסע

געביל. טאקס םון
< םאקם ח׳ כ ע  נליק־ אתאלד םר. נ

^ ם שעני און ש  נאנץ אין נאלדשטײן ח
ראצען. נײע

 אח טיקעםם פאו רעדאקשאן ססעשעצ
מנעסיסס

iw א פאר דאל. 25
סראוז י.

בעגערס און כערדשעס
j ײיז סאסיתםיס מדפ̂נ טאו  jd •בל

*רבײסג יוגיאן ספױקם^י
יארק ניז םםרים. קליגםאן 134

פארזאמלען דרעס־םטױיקערם און וױשט די וואו האלס, ױ
דך:

 אםס* דרעם־סאנטראסםאר׳ם דער פון ׳עעיער די אין ארבײטען װעצכע אאע,
 :חאצט פאצנענדע רי 1אי ויך פארזאטצען םיאיישאן,

 סט. צװייטע 214 האצ, העניננםאן
 ני. עײענױ 16 חאצ, םאצםאז

די. עוועניו 8—12 קאסינא, צאםאיעט

 ש«פער• אינדעסענדענט די םוז ארנייטער אצע
סט. םאםאצק 145 סעצעס, אריענטאצ

 סט. טע15 איםט 7 סקוצ, רענד
 םם. צװײםע איםם 266 רומס, אםעמכצי צענאקם

.do yoll איסט 119 האצ, װעכםטער

 םאר־ דזשאבןגרם, פאר ארבײטען װעצמ אנדערע, און םעםיעצ־מאכער אצע
סם. טע16 איםט 7 איז זיר זאמצען

 פאר־ אסאםיאשאן דדעס אח יוייםם דער םון שע»ער די 1אי ארבײטער אצע
אין זיר זאםצעז

יציים. מארסס םט. 23 האצ, ארצינגטאן

1■-.%*
jW h f: •s' ׳ י

V-m:־'
i

האצ, *םטאריא אין זיך 1פארזאםצ« שעיער, ניט־יוניאן םון *רבײםער אצע
םט. טע4 איםט 62

 גאר• םצאראצ אין ויך םארזאםצעז דיםטריסט, הארצעם איז ארבײםער אצע
tin ,עווענױס. סארה און םעדיםאן צװישען םט״ טע116 איםט 75 תאצ

 אםיס, ױניאן אין זיך פארזאםצןן דיםםריקט, בראניןס אין ארכײטער אצע
בראנתם. ראוד, באסטאן 1258 האצ, צינשאצן

:כתקלין
ן וױציאססבורנ איז ארבײםער די מ ?  פצצןס, ראיאצ אין זיך פארזאסצצן מ

עװענױ. םענהעטעז 16־18
 םטריט, צוױיםמ איז ערשםע סוים םיז סעקשען דער איז ארבײטער די

 האזזע• 121 חאצ, ■צאזא נױ איז זיו םארזאטצע( םםרים, האשטאז און נראדװײ
םטריט. םייער

םט. םן21 סויט 212 חאצ, צאנגאםם איז ברוסצי!, םזים אין ארבײםער די
«װ. םע13 6605 אפים, ױניאז אין םעקשאן, ביםש בעםח אין ארנייםער די
שוואוד אין ארבייטער די ווי־ 94« צײםעאום, צײנאר אין םעהשאן, ^ז

עײענױ. צאבי
 םעיד 229 צייסעאום, לייגאר ,אין— סעימזאאן בראנזװיצ אין ארבײטער די

םםריט. מאן

אינםארמײשאן. פאר װענדען דד זאלען סטרײקער װעמען צו
 צ»ײ- א\ן סט. טע8 האםינא, םםייװמזיננם העדקוואדערם, — קסטיטע. פיקעם
 םעסוענמר. איז שעחגהאצץ י• ;טשערםאן איז נוזםאן js עותנױ. כמ

 צע־ י. םםרינ^ טע21 וועסט 7 אין העדקײאדערם — כױרס אינםארטײש&ן
םשערםאן. ווען

 פארט־ י. עוועכױ. צװיימע 144 חעדסײאחנר^ — קאםיםע אתאניזאציאנם
 םעהרענמריז. םריעדםאן״ טאצצי םשערםאן. גאי,

 םשער־ האראװיםץ י. סםריט. םצ21 וועםם 7 הערסװארערם — קאםיטע האלל
םעתרעטער. זוארעםססי, ם. ;םאן

 םארסס םט. האםעצ, ססווער קויער העדקװארערם, — קאמיטע םעטעלםענט
 םע^ שענקער םעם און װײם־ט׳טערםאן ריזעצ טשערמאן, האכמאז י. סצ.

 הראנ־ אננא םט. טע21 װעםט 16 העוכווארעוט — קאםיטע טאון אף אום
טשערציידי. הארד

 םא־ צ. ם. םט. מע21 וועםם 16 ימדהײאדערס — קאםיםע קארט און לאא
 םעסרעטער• רעזניה, מאהם ;טשערמאן י1קא

 בערצין, ח. סטריט. טע21 וועסט 16 העדהוואדערס — קאםיםע סיגאנם
 טשערמאן. ■רעזידעגם, נאארד דזשאינם

 ‘חיי־ י. םטרים. טע21 וועסט 16 הערהווארערם, — קאםיטע ענטערטײנמענט
טשערמאן. םאז

 אנםאניני, ססרינ^ טע21 וועסט 16 העדיאואדערם — קאםיםע רעדנער
םשערםאן.
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w צוס נרײס ודדעו מאכער פעםיימום
).1 זײם םון (עיום

 גײ *רטוניזירען. ו9 פאי׳*טענדמ <ול0
ם  אין סיזסז נרענענדיגען חײנטיגען ת
o n װ«־ ניט באםעם די װעלען םרײד 
 םטויי• געחן ארבײטער די לןוזען *ו גען
9P.? זאיען סי אױנ און dp דער־ יע 

 סענד געשוזט נרייר זיי װאיטען <סזען,
 םארדענט איינסאך זיינען זײ וױי< (פן,
טעיוננען.1בא״ גרויםע «יט

 אױם׳ן it וױרער איו ױניאן די
 קארוי דעם אױפצונעה״ען נרייט «<אץ.

 דעם ארנאניױרען *ו און באסעם די סיט
 ױניאן די האט װאו יעצטע מרײר.

 או־ די םון מאםשיטיננ א אײננערוםען
 ראנער׳טטאנ דעם און טרייד איז נײטער
די ה#ם םעברואר, 1טע24 דעם *װענר,

 םאסםי• צװייטען » אײננערוםען ױניאז
 זיי• ep וואו חאי, בעטח*װען 1אי טיננ
 סארערוד די געװארען נאיצצראכען נען
 ארױסנעיפ־הט כאיד װעיען װאס נען

נתים. נעלי די «װ װערען
ארניי• די װארט דאם האכען איצט

 נאר זיר װענדט עם פאן־. דעם אין טער
 נינ־ איצטינער רער 1אי זאי עס «״, אן

 םאל ארע סאר סאי אײן צייט סט־גער
 1פי ימיאן םענטינע א װערען נע־צאםעז

 די װעיכער מיט מאבער, ועטיהאוט
 רעםד מוזען אימער זיך זאיען נאסעם

 חאנען םאן־ דעם אין באםעש די נען.
 נאר זאיען םטריייו. א פאו םורא איצם

 ני־ א ארױסוױיזען פעטײואוםםאבער די
אז נעדענזען, ויי זאיען 1סוט םעלע

o סון טייל • ױינ«ז זיי n לסלי*9«לװ 
»ז *סומנט װאפ •־אלעטאריאט, כ׳מ

IV9V9 ip און נעסערען א ip in y r און 
ippo 1״un גרײס איסער 1אי pp  19 ■me

איצט מאנער *עטיהאוט די זאיען
 אמאני• זיין «ו וזילעז א ארױסוױיזען

ip זיר ױי זאיען וירט. Jw rpp iw ן י  י
 •ראי«טא• אמאניוירטצן פון וייחעז די

מ יוניא!, וײער ריאט! «י  חיג• חאם װ
 אינטערנע־צא• נאנצע אונזער זיר טער
 קאטן״• אויס׳ן וױדער איז ױניאן, נאי

אץ  *ו רעם אין זײ נר״ט איז און ײ
חעיפען.

 אײער טוט !מאנער פעטײואוט
 <וערט 1זאך ארנייטער דער צו םרינט

 ׳יליסט 1<ייט ױניאן נעטרײע אח נוטע
ו י  די סון רייחעז העםפענדע די «װ אן ז

 *ר־ ארנאניזידנ*! אזן באװאוסטזינינע
I נ״סער

1 I n  }, . I  / « § * 1 ' :  am’

4 לאסאל i ש ױ ױזי *ו ױ א
עא עג j ײג t b

).1 דים )16 (אלוס
 טזנםנער*טיטיג* ױדאן די חאיט איצט
 דיסקוטירט װערןן ov װ«רנ« אויף («ן,

 דןר אורימ׳ןגט. נ״עם א פאר •וגקטען די
o אגרימענט n ארױסגמימס n  m in i 

y?g און סרײו אין סאנוסצחטיצוח^ס 
o גיט װציען זײ אױנ n  \ tm •נרי* 
o ,19011 םיט |9אמטער׳»רײנ פענט n 

 5ײיי ,too nr דאס |91וױג9 זײ ױניאן די
 די אױן ♦יד גרײם ייס9 רערזןלנעד אין

• סטרײ^ א פאר ױניאן
 נעחס ױניאן דאר אין אויו איזא,

 09 |1א נמטינקייט 9יענעדינ א אן איצט
י to 09 0911 האפען, n איז m |9גג9ג u 

רעזולטאטען.
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G E R E C H T 1 G K E I T — ( J U S T I C E )

ױניאן װאירהערס נארםענס לײױעס אינםעממשאנאל חןר פון ארנאן אשיציעלער
P R IC E  3 C EN T SNew York, Krldnr, Mkfeh 4, 1991, ,1H1־D yB  JVU2G 0 .Vol, III, No. 10דע סר״טסג,

 שע דרעם אזן װײסט געסעטעלטע הי פון ארבײטער אלע
סטרײק אץ נאד ףןןעלכעזײנען העלפען װעלען פער

 פינאנציעל סטרײקער די העלפען צו אײנשטיםיג כאשטיטען דרעס״שעסער א־ן וױיסט די סון עאס־טשערלײט
 פ:ן ארבײטער די בא׳טלום א אנגענוםען װערט אפלןןדיםמענטען פון דונער י« אונטער — מןזראיי׳ט. אץ

 fl.no און $1.סס א םיט דרעס-מאכער און וױיםט די סון סטרײק דעם שטיצען ז«לען אינדוםטריע דער
 װערט םטרײק דער — סטרײקער, די כענעפיט צאחלען ױניאן די ס»נגט םיטװסר דעם — װ#ר. «

ענד. זיגרײכען א *ו כיז פרישקײט מעחר םיט נאך פ^רטנעזעצט

 ענטוזיאטטי׳צער שצהנער, הר9< א
 וױיםט 9אי 1סי מיטינ; עאי־ט׳ווערטאן

 גע־ !ופגעחאיטען איז שעפעו דרעס און
 מערץ, טען1 רעם אװענה דינסטא; װארען

 מי־ דער ה*ל. נעטהאװען גרױםען אץ
 דער פון געװארען א״ננערופען א־ז טינג

 דער און יואמיטע, סטרײק דזשענעראל
ן, נרודער געװען איז טשערדאן עײי  פון נ

 דו׳פע• רער םון טשערגיאן י9ד ,10 ?אל9ל
סטר״יק״קאש־טע. נעראי־

נע״ איז מיטיגנ דעם פון צװע״ דעי
 טשער• די םאר כאריכט א אוצונענען װע;

 און סטרייק דעם מיט האלט עס װי לייט
 געװארען ם«ומעבראכט אויך זיינען עס

 דו׳פע־ דער םון רעקאשענדאציעס אײניגע
 צום כאצוג אין קאסיטע סטרייק געראל

 ווערען נעסאכטען װעט װעלכער סטרייס,
ז סוף. 9סא& צום ני

 םטרייק נענעראל דער םון נאגוען א־ז
 ערק־׳עחרט, ט׳פערמאן דער האט קאפיטע,

 דזשאינט דער אן פאנגט ■װאר די אז
 אינ־ דרעם און װייםט דער פון נאא,-ד

 w כענעפיט םטרייק צאחאען דוסטריע
 אין נאך זיינען װאם סטרײסער אלע

ic* p* מאנופעק״ אייננעש»ארטע די מיט 
האבען דוקא וױלען װאש טשורערם,

שא»ם״. ״איעו
װע־ נעצאחיט װעט כענעפיט סטדיי?

 צו און ראיאר 10 סיננעל-ל״ט צו יעז
 צו כדי װאד. א דאלאר 12 םארהייראטע

צװעח, דעם פאד נעלד דאם ׳שאפען

 סטרייח״ק<י• דזשענעראל די פאר ■על<ונט
 דרעס״ראכער, און וױיסט די אז מ־טע,
 געסעטעלטע אין שוין ארנײםען װפס

 דעי וו^יען. נעטעלסט זאלע; שעפער,
ן Igt טעקס ״ ױ ו ארנ״• די :פאיגט י

אי 25 ניו םארדינען װ*פ טער  א דאי
 ;װאר א ד<«יאר א צאהלען ן9זאל װאך,

 פון רעהר םאײינעז װאס ארנייטער די
.1.50 צאהלען זארען וואך, » ד<«<. 25

b 10 ווויף ס1;(«ל1_______ » i(_________

דרעסםאנער סשירדרענס די כײ םאניליזאציע
so לאהאל ױניאז, ;

 ׳ ׳ױניאז מאכער דרעס טשילדרענס די
 מ^כייליזא- א דערקלערט ח^וט ׳50 ^קאיל

 #ן יעצט געחט ױניאן דער אין און ציע
 גענע״ א טאר טעטיגקײט טיכערהאטטע א

 כעילײ די כרײגגען צו אום סטרײק, ראיל
 םאראנטװארט־ צו טרײד דעם םון בתים

*יכקייט.
 דער־ זיך װעילען ילעזעד אוגזערע זוי
 םאך דעם טון כאסעס די האבען מאגען,

 געכראכען צוריח םאנאטען עטייכע מיט
 איז דאס ױניאן. דער מיט אגרימענט דעם

 קײן גאד איז עס װען צײט א אין געװען
 האט ױניאן די און געװען דט ארבײט

 מען ט*ן. געקאנט ניט גאר דעמאאט
 בעסעדער א םאר װארטען געטוזט האט

צײט.
בד, װי געסוכיעז, איצט איז צײט די

 דער םון כיענעדזשער דער גרינכעדג, ח.
 דא איצט איז איבעד, אונז דט יוניאן

די און ארבײט, סך א שעיער יענע אין

 פליכס זײעד טועך קלאוסטאנער יארסער ניו
סםױיסעו אםאלנאםײסעד די צו

 װעגען שױן װײסען ילעזער אונזערע
 עקזע- דזשעגעראיל דעם םון באשילוס דעם

̂וארד לןוטיװ  איגטערגעשא־ אונזער פון ב
 צו ׳ארבײט צוױי-שטונדען די מכח נאל

 די םון קאטף העלדישען דעם שטיצען
 דדט. דעד סטרײקערס. אביאילגאמײטעד

 האט ױניאן קלאוקמאכער דער םון באארד
̂וס דעם  אונטער־ ענטוזיאסטיש באיט

 געטאן אױך איז דאסזעילבע און שטיצט
 סון מיטינג גרויסען א אױןי געװארען

 אינ־ קי*װן דער פרן שאפ־טשעד^ײטע
דוסטריע.
ען ׳א^זא איצט, קילאוקמא־ די דא̂ר

 ילע־ אין באשילוס דעם דורכפיחרען כעד
 יעדען מיט גיכעו/ װאס טאקע און בעז,
ױ באקאנט, טעהר װערטיאיל״ז טא;  עס ו

די פון פארםאילגונגען מיט פשוט רע:ע;ט

 און יוניאן דעד קענעז באסעס יטנײדער
 װערט^דרינגענד עס און סטרײקערס די

היילף. צו קומען גיכער װאס זײ זאיל מען
 יארק, נױ םון קילאוקטאכער אונזערע

 װען םראנט אין אימער זײנען װעלכע
 אין װערען געטאן דאדןי גוטעס עםעס

 אויך זיינען אדב^טעד־באװעגונג, דער
 המ־ געב^בען ניט געילענענהײט דער ביי

 עדשטע די זיך האבע זיי — טעדשטעייג,
 פון א§ייל דעם אױף אפגערופען גלײר

 באארד עקזעקוטיװ דזשענצראל אונזעד
 און סטרײקער אכיעילגאמײטעד רי פאר
 שעוער ריפער און סיזױרט קיאוק, די אין

 צוױי די פאר יואיעקטױט שױן װערט
אדבייט. •שטונדען
 די באקומען װאך די ׳טױן האבעז מיר

ם אויף («לוס )5 ז״

 אײנ״ דך רײסען שעפער די םון ארבײטעו
 מוזען זאיען כאסעס די סטר״ק, אין פאך

 טשיילדרענס די ױניאן, די אנערתעגען
 אײ איז ,50 ראקאא ױגיאן, דרעסטאכער

 װײסט דער צו לײן אין נעקסט געװען מער
 דער ילאקאיל ױניאן, דרעסמאכער און

 ער און ארגאנידרט געװען איז טרײד
 װען איצט, און אמאדדרם. זײן װעט
 אר״ םיל אזױ דא איו ׳טעסער דיזע אין

 באקוסען גיט קאגען באסעס די אז ׳בײט
 כעסטע די איז איצט ארבײטער, געגוג
 פאראגט״ צו רופען צו באסעס די צײט

װאדטייכקײט.
 צײט ילעצטער דעד אין האט ױניאן די

 :יעטבער־כדטינגעז, אײגינע א#געהאלטען
 אױסגעארב״ט זײנען עס װעלכע אױף

 זואס פאדערונגען, רײהע א געװארען
 בעלי די צו װערען ארױסגעשיקט דארםען

בתים.
 רופט טערץ, טען3 דעם דאגעחטטאג,

 טעכיבער־מיטיגג, גדױסען א אײן ױניאן די
 דריטע און סט. טע8( ױניאן, קופער אין

 םארגע־ װעלען עס װעאכען אױן״ עװ.),
 אגריכיענט םון פונקטעז די װערען יײגט
 אויף באישטימען. צו מיטגילידעד די פאר
 װע־ אױפנעגוםען אויך װעט טיטיגג דעם
 טאן, זאר ױגיאז די װאס פראגע, h רעז
 אגרי• דעם װעיעז כאסעס די םאיל אין

 איז עס און אננעטען װעיען ניט מע:ט
 םון ענטםער דער אז ניט, םראנע קײן
 גענעראיל א — זײן װעט מיטינג דעם

סטדײח.
 װעדען אדרעסירט װעט םיטינג דעד

פרעדדענט : רעדנער פאי*גענדע די פון
 קאנג־ באראוי, סעקרעטערי שיעדנגעד,

 ש. רעדאקטאר לאנדאן, כיאיר רעסטאז
אנדערע. נאך און יאנאװסקי

 כיענעדדטעד דער גדינבערג, ה. ברודעד
ץ װעט ױניאז, דער פון טשערכיאן. זי

 צו װעדען כאשלאסען װעט עס אױב
 גע:ע• א זײן עס װעט סטרײח, א דוםעז

 װע־ אםגעשטעי*ט װעאען עס ראל״סטרײה,
 ארגאני• די טרײו/ איז שעפער איע דעז

ױ זירטע אדגאניזידטע. ניט די ו

שטזנדען 2 פון טעקס דעם פאו אפעלירט אינטערנעשאנאל
אסאלגאמײטעך הי פאר ארבײמ

 םון איז דערםריה אין דינסטאג דעם
 ארױסנעשיקט אםיס דזשענעראיל אונזער

 דזשאינט אלע צו אייעל אן געװאיען
נאנ- איבער׳ן ױניאן אונזער םון נאארדס

 שטונ־ צוױי פון טעקס דעם םאד ילאנד, צעז
 אמאלגאמײטעד די םאר ארבייט רעז

 אונזער םון באשלוס דעם ^ױט כטדײקעד,
 אויפ׳ן באארה עקזעתוםױו דזשעגעראל

 אין סיסענ יעחריליכען םעדטעיל י־עצטען
נאסטאן.

 דזשױגם אלע די צו צושריפם דעם איז
 א»י< וואריםזנר » געטאכם יתרט כאאדדס

די םםרײמר. יומומאסײםעד די סאר
m אמ in cn ti a r v n  u r o e w rw w*

 כאישײס. דער ד«וס וױר?ען, זעהן צו דערט
 אוינ װערעז, דורכנעפיהרט נלײך זאל

 צד דעם אונטעד װאן/ די נאך מעגליך
 פרעױ״ אונטעדנעשרינעז זײנען שריפט

 סעק.־טרעזשורעד און שיעדננער דענט
כאראוי.
צווײ• מינדסט־עז דעם ניט האבען םיר

 אונזער פון באארדס דזשאינט די אז פעיל
 יאנד גאנצען איכער׳ן אינטערנײשאגאל

 ,VU ov נױםיג וױ אײגזמחן אילייז וועיען
 אד• שםונדמן צוױי די פאד נצים דאס אז

 וחד אײנגעסאגס ייײד ײ נאד זאי נײם
 וחד צונמימם און סיסגיידאד די םון רען

Ht jin דאלדדפענע $pyi J& P נtn
o iq מן חיו מ א דו מ p אי n m י ן

 םאר אסאלגאמײטעד, דער פון סטרײקער
געװארען. באשטימט איז דאס װעסע;

 פאד איז עס צי קױם גילויבען מיר
 בע״ די *גיטירען. צו דערפאד נויטינ אונז

 די װי באארדס, דזשאינט די pc אטסע
 יאתאלס, אוגזערע איע pc מיטנלידער

״ז וױיסע;  איז ov נויטע וױ גוט גאגץ אי
 איצםינעז איז טעקס דעם פון געיט דאס

 געגען אטאמאםײטעד, חןר פאד טאסענט
 פאד־ קאודם מים חנגענם ov וועלנעד

 דוקא וױלען ויאס כאסעס, די סון סאינוגגען
 pc פייכט די איז עס יוניאן. די בחנכען

 חייוי צו חומען צו וײ ארכײםעד יצדען
גצוױס עס וועיען נדסגלידער אמזארע און

jm

 שלאוהמאכער דער
כאסטאן• ססרײסאץ

 5א יןיאוקטאכער n םון סטרײלן דער
 ל נאנצען אין דט נאך vn נאסטאן
 ארב״טעו צאהי גרעסטע n אנעד עגדיגט,

 prjwf סטרײת אץ אדױס ז״נען װאס
ײ צוריח שױן  געסע״ אין ארכײט, דער נ

 אוגטעי ארנ״טען די שעפער, טעיטע
 װאס שעיעד, אין קאגדיציאגען, מדאן

 po קאגטראי פויער דער אוגטער שטעהען
 *V{ גאך דיגען סטיײק אין ױגיאן, דער

 נזד אסס׳ן די פון שעפער 16 נייבען
 נאשעםטעס װערען עס װעיכע אין סעס,
 ארב״טעו דיזע און אדנײטעד, ,M( ארום

 דער װען סטדײק, אין איצט נאד דיגעז
 n חאט געװאדען גערופען איז סטרײק

 געחאם אסאסיא״שאן רסy^טשורycכיאנו
 ויד האנען צװײ אנעד מיטדיחנר, 17
^y o n y ; i| און c fv c y o y i דעד מיט 

ױניאז״
 כאסעס די וױ איז, סטישnyכאראקט

 סיט עס זץי חאכען אסס׳ן, nyi אט םון
 גאף איז oy צעבונטשוצט, אזױ אמאי

ס גאר  קיאוקסאכער די וױ צוריח, יאגכ ד
 ניט אסס׳ן די האט כאסטאן אין ױדאן

ט איחר מיט חאט ̂ןyנypרyאג װאלטyג  ד
 חאט אסס׳ן די און טאן צו האב^ ג^ואלט

 יױ די ן,yאײנגעכעט קױם דעסאיט זיר
 קאלצמ־י א שייסען איהר מיט זאל ניאן

 וײ חאנען אנעד איצט נט.yמnאג טיװעז
 אג• קאיעחטױוצר א אז ח̂זyזyארומג זיו
 און ניט טױג מניאז דעד טיט נטyריט

סטדיײן. cyi פאראודזאכט האבען
 דעם םון ןyאורזא: זײ ױעען װאס
>סטרײק

7 oyTכיעמבערס די האבען יאגואד טען 
pc צו כריף ארויסנ^^חט אסס׳ן דער 

 חא- ױי vtvv אץ ארכײטעה yדיער
 ניט מעהר װעיען וײ אז ׳דטyלpרy כעז

 נאד ^ניאז, דער דודך די מיט חאנדלצן
 דאס אינדױױדוער. ארבײטער יעדען כייט
ט האט  אסס׳ן כאסצס די אז נעכױינט, ד

 סעטיען זאי ױניאן די און אױף זיך לײזט
)3 וײם ייויף (*יוס

ס ד כ ײ צ ר א מ ט״ ל א ה נ אי
ס

.10 גומער ״גערעכטיגקײט״

 חגניש ד. מאקס — װאד. די .2 זײט
ן נײעס ו סצײײקס. ו

ן מיציגגען צוױי .3 טי,!  בןאדז דז׳יויגס זו
̂נעיי דעד *ון יאנ״ ל• — ױניפז. ?•*פוקד

;y^ יינכעד״ דעס ולן סעטיגקײצען 
דעייורמסענם. טיולן *װ »לט נע**נ#י

י גײסם *עזזנעד דעד .4 זייט  ױ״ דעס ״1ױ
 די קאהן. מ םאניא — נוזז^י. ניטי

ל ױניאן דײעסדינעי• און סתוידט לי  יי
װאנדער. ח. — זע

• כוען ל?מ»כעד6ד* יפ״״עד *ײ &. זײט ״  ו
סטרײ• אמאלגאמילםעד די ^לינ* עי

«םוג• 2 די טאד ?!ױטייונ;ען — קעד.
#ינײט. דען

ק^וקורעסער. n צו *ועיטעד ■אי• » .u זייט
 •py «יז דעיאדם כחןסלאו, דדש. —

 סנדלה ס— 22 לא?א•* :**רד זעקוטױו
 — סםרײקעד. װײסט *ןן רדעס רי סיט

טוכים. אכרהם
עי. די ווין .7 זײט ן ייז ו  יינדעיעגדעג® י

. קלאוק י ז י  די בײ ניסנעוױץ. ד• — ^
 ראט• ג. —מפגט-יי. אין קלאוקמאגמד

׳ כראד.
 *יץ״ביכעל.56נ דעדאלןטפי׳ס «דן .8 זײט .

ן קן^ערעח די .1( זײט ו ל. אװ .6 ». דעד ו
בארא!•. אכ. — סו״גדריקע).

ן .to זײט י מריםיקער. דער — מעצטעד. י
י״ גחום—(געדיבפ). יעבען *וז דעי

; .11 דיט ג י ד י ט י י  איו ;ןועץ מ
קאלםשי!. ם. — *ונלןפכסאיסוציפנעל.

״ * דד״ — .09ע«ז(®עי מי
א יי

 — פדנײטס-םיגימאױי. מ^דדיגג׳ס .12 זײט
(צדממיזע), לטעדאעא ם״ן ̂אגג. ה.
שווארצנורג. לינ אברחם —

»i קורוןנ .13 זײט r 
ן M •1 0די ו (.6 י


