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w צוס נרײס ודדעו מאכער פעםיימום
).1 זײם םון (עיום

ײ *רטוניזירען. ו9 פאי׳*טענדמ <ול0  ג
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

 און IV9V9 ipipinyr און נעסערען א
ippopp 19 ■me 1״un גרײס איסער 1אי

איצט מאנער *עטיהאוט די זאיען
 אמאני• זיין «ו וזילעז א ארױסוױיזען

ן ipJwrppiw זיר ױי זאיען וירט. 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

 *ו רעם אין זײ נר״ט איז און ײאץ
חעיפען.

 אײער טוט !מאנער פעטײואוט
 <וערט 1זאך ארנייטער דער צו םרינט

 ׳יליסט 1<ייט ױניאן נעטרײע אח נוטע
 די סון רייחעז העםפענדע די «װ אן זיו

 *ר־ ארנאניזידנ*! אזן באװאוסטזינינע
I נ״סער

1 I n  },. I  / « §*1': am’

ל א ס א 4 ל i ש ױ ױזי *ו ױ א
עא ג ע ג j ײ t b

ם )16 (אלוס ).1 די
 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  mini 
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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ע ל ר א ע ט ײ ב ר ע הי פון א ט ל ע ט ע ס ע ײסט ג ם אזן װ ע ר  שע ד
ר ע ען פ ען װעל פ ל ע ן ה ע נ ײ ז ע כ ל ע ן ן ד ף א ץ נ ײק א סטר

 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
 פון נעײין, נרודער געװען איז טשערדאן

 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,
סוף. 9&סא צום ניז

 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,
ארנ״• די :פאיגט יױ ו״ן Igt טעקס

אי 25 ניו םארדינען װ*פ טער אי  א ד
 ;װאר א ד<«יאר א צאהלען ן9זאל װאך,

 פון רעהר םאײינעז װאס ארנייטער די
.1.50 צאהלען זארען וואך, » ד<«<. 25

_______)b»i 10 ווויף ס1;(«ל1______

דרעסםאנער סשירדרענס די כײ םאניליזאציע so לאהאל ױניאז, ;
 ׳ ׳ױניאז מאכער דרעס טשילדרענס די
וט ׳50 ^קאיל  מ^כייליזא- א דערקלערט ̂ח

 #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
ט ארבײט  האט ױניאן די און געװען ד

 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

סםױיסעו אםאלנאםײסעד די צו פליכס זײעד טועך קלאוסטאנער יארסער ניו
 װעגען שױן װײסען ילעזער אונזערע

 עקזע- דזשעגעראיל דעם םון באשילוס דעם
 איגטערגעשא־ אונזער פון ב^וארד לןוטיװ

 צו ׳ארבײט צוױי-שטונדען די מכח נאל
 די םון קאטף העלדישען דעם שטיצען

 דדט. דעד סטרײקערס. אביאילגאמײטעד
 האט ױניאן קלאוקמאכער דער םון באארד

 אונטער־ ענטוזיאסטיש באיט^וס דעם
 געטאן אױך איז דאסזעילבע און שטיצט

 סון מיטינג גרויסען א אױןי געװארען
 אינ־ קי*װן דער פרן שאפ־טשעד^ײטע

דוסטריע.
קילאוקמא־ די דאר^ען ׳א^זא איצט,

 ילע־ אין באשילוס דעם דורכפיחרען כעד
 יעדען מיט גיכעו/ װאס טאקע און בעז,
 עס וױ באקאנט, טעהר װערטיאיל״ז טא;

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

)5 ז״ם אויף («לוס

 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
טשערכיאן. זיץ װעט ױניאז, דער פון

 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

אדגאניזידטע. ניט די וױ זירטע

ל א אנ ש ע רנ ע ט נ ט אי ר לי ע פ ו א א ם פ ע ס ד ק ען 2 פון טע ד טזנ ש
מ ײ ב ר ר א א ך הי פ ע ט ײ מ א לג א ס א

 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

נאסטאן. אין סיסענ יעחריליכען םעדטעיל י־עצטען
 דזשױגם אלע די צו צושריפם דעם איז

 א»י< וואריםזנר » געטאכם יתרט כאאדדס
די םםרײמר. יומומאסײםעד די סאר
מ m א incnti a rv n  u r o e w r w 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
ם און סיסגיידאד די םון רען מ מי  וחד צונ

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
^yony;i| און cfvcyoyi 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 י א
ס

.10 גומער ״גערעכטיגקײט״

 חגניש ד. מאקס — װאד. די .2 זײט
סצײײקס. וון נײעס

 בןאדז דז׳יויגס זון מיציגגען צוױי .3 טי,!
̂נעיי דעד *ון יאנ״ ל• — ױניפז. ?•*פוקד

;y^ יינכעד״ דעס ולן סעטיגקײצען 
דעייורמסענם. טיולן *װ »לט נע**נ#י

 ױ״ דעס ״1ױי גײסם *עזזנעד דעד .4 זייט
 די קאהן. מ םאניא — נוזז^י. ניטי

 ייליל ױניאן דײעסדינעי• און סתוידט
װאנדער. ח. — זע

 ו״• כוען ל?מ»כעד6ד* יפ״״עד *ײ &. זײט
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
 יינדעיעגדעג® יון ייזעי. די ווין .7 זײט

. קלאוק י ז י ײ ניסנעוױץ. ד• — ^  די ב
 ראט• ג. —מפגט-יי. אין קלאוקמאגמד

׳ כראד.
 *יץ״ביכעל.56נ דעדאלןטפי׳ס «דן .8 זײט .

ל. אװ .6 ». דעד וון קן^ערעח די .1( זײט
בארא!•. אכ. — סו״גדריקע).

ן .to זײט מריםיקער. דער — מעצטעד. יי
י״ גחום—(געדיבפ). יעבען *וז דעי

ט ; .11 די ג י ד י ט י י  איו ;ןועץ מ
קאלםשי!. ם. — *ונלןפכסאיסוציפנעל.

״ י * דד״ — .09ע«ז(®עי מ
ייא

 — פדנײטס-םיגימאױי. מ^דדיגג׳ס .12 זײט
(צדממיזע), לטעדאעא ם״ן ^אגג. ה.
שווארצנורג. לינ אברחם —

 i«r קורוןנ .13 זײט
ן M •1 0די ו (.6 י
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־אײזענבאחןאירי די
געזע״ן״

ט פ ״ י1אױ *

 האט באארד לײבאר ועילראוד. די
 אינטעיעסאגטע גאגץ » דך םאר איצט
 ערװאײ װעדט אגטשײדוגג די און קײס,
 ארנײטער איע אין אומגעדולד מיט םעס

קר״וען.
 ואר א פױט א?ױן איז מעשח די
 באאוד ועירואוד די חאט צוריק וואכען

p מסכים צו אנטזאגט ?יך i איגע״ אן צו 
 אױןי שניװת פון םאריזי׳ענערוגג םייגער

 פון הסכמח דער אהן א״זענבאהנעז. די
 עיד א״זענבאדונען, די האנען באארד דער

 די שנ״דעז צו גיט רעכט תײן געזעץ, אי
 אירי״ די געגוטען *בער האט מנירות,

 שכירווז די פארוןרעגערט און חדלראוד
 ע צ נ א ג אוץי ארבײטער סשוט׳ע די סון

n ס 2 7  n ; אינערײ די ב״ און ט 
 ד האט אגגעשטעיטע און ארבײטער גע

 יעדע שניװת טאג א ארונטערגעריסען
 נאטיײץ־, ו״נען, ארבייטער די װאך.

 נאיוראגט זץי און געװארען, אױפגמבדאבט
 קאטיאגי׳ס דער באארד. י״באר דער םאר

 ער״ באארד דער םאר האבען לאיערס
 םול״ איהר ניט אנערקענען די אז פלערט,

 א״זעגבאחגען די צוױגגען צו טאכםי
 שכירות״ חױכון םריהערדיגע די וואחלען

 בארד׳ס דער יא אגערקענט געזעץ דער וי
 דער אױוי זײ םייפען טא פולמאכט^

צוזאמען. סיט׳ן״געזעץ נאארד
 באארד דער םון ענטשיידונג די װאס

\o n ס׳איז אבער גים, סען וױיסט ויין 
 םאר״ די װעט מען אויב צוױיםעלהאםם,
 אירי דער פון באאמטע אגםווארטייכע

 םאראכ״ אזא םאר טורמע אין אריינזעצען
 דאס ווען איהר, זעהט ;עזעץ. צום סוננ

 גערתון װאיט ארבײטער, די טאן ףאלצן
 אײזענ־ די מיט אכער אנדעריפ. ע*עס

 אײנרײסען. גיט ויך סען ם*ר באהנעז
 גרױס־קאאיטא־ פאטריאטען, ע*עס דאך

 און אםערייוא זײער דאך ס׳איז <יסטען.
 װאס טאן זײ םעגען •טעדײזא זײער אין
וױיען. וײ

• • •
שטראפט״. דעבס ״בא

 קריטיסירען צו געװאגט האט דעבס
 האט ארעסטאנט דער דעבס ווי<סאנען.

 אנגענעטע קײן גארניט זאנען צו ^געװאגט
 םיעזידעגט. דעם וױיסאן װעגען זאכעז
 האט ייי^סאז ײען געטאן דעבס האט דאס•

 דעבס כאפרײען. צו דעבס׳ן אגטזאגט זיך
 ער, אז זאגען, צו חוצםה די געהאט חאט
 איז בונטאװיטטישיק, דער ארעססאנט, דער

 האט פרעזידענט. דעם וױיסאנען מוחל
 מען באשטראפט. דעבס׳ן דערפאר כתן

 רעכם דאס אוחמגענומען איהם בײ חאט
 שרייבען צו און פרײנם מיט ױך זעהן צו
וגאר אזן ״םרוי זייז צו  םים דך זעחן צו ̂ז

 פרעס יליבעראלער דער אין לאיער. זײן
 א אויפגעהויכ^ען דעם רועגען מען האט

 די אט םארדאמט ה^כען אלע <יאדם.
 קיליינייכער פון אקם אן איס האגדילתג

 אדמיניסטראציע, װיאסאג׳ס מצד נקםה
 ״אטעדילואנער די םון היטער דעם מצד

 דעבס פאיגמןר. מיטשעל א. םוײיהײטען,
 מען װאם געװען, צײט גאנצע די איז

 זײן מיט םדיזאנער״. *סאדעיל א #רופט
 געםאכט האט ער װעלכע; אין אינםערוױו,

 קאמםיימעג־ צדױיפעלהאפםע וױלסאנען
 םון קײנע געװען עובר ניט ער האט #םען

 דיסציםיליגארע די ״רוילס׳/ יריזאן די
 םון אקס אן געװען ״איזא איז, שטראו•

ר מ י ^ נסטה. י
ס ^ קױ די אפיילו דערפיהיצט האבען ז

 זײ און װאשינגםאן אין שסערענט
ען כ  װעט דעבס צוריס. פארקירעװעם ^
 פדיװיילע־ פריהערדיגע די האבען וױדער
 וױדער האם פאלםער ס7סאנ5װיי ניעס.
 פון רעפוטאציע די באשטעטיגט אםאל

 — אדטיניסםדאציע דעמאקראטי״עער דער
 ברוטא־ קלײנליכיוײט, פון רעפוסאציע די

דומהײם. און <יטעט
* * *

ען די חנ א כ ענ געבאך. ^יז
 דער האט שםוגדעז לעצטע זײנע אין

 סענאט, דער .און ״הױז״ די *אנגרעס,
 350 באצאהלען צו כיל א דורכגעפיהרט

 ״אלס ׳אײזע;באה;ען די צו דאלמר ע׳ליאן
 גא־ דעד לױט קוטט זײ װאס נעלט ידאס

 בעת געקראגען האבען זײ װאס דאנטיע
 אײזעג־ דער רעגירונגס*קאנסראל״. דעם

 םע־ אטעריקאן דעד פון !חךדעפארטסענט
 מעלע־ באלד האט לײאר *װ רערײשא)
 פראטעסם שארפען א ווילסאנ׳עז גראםירם

 אז געפאדערם, אוז ביל, דעם אט סעגען
 אונםערשדיײ ניט ביל דעם זאיצ װילסאז

 געטאכט זײנען פראטעסטען ענליכע בען.
ױניאנס. גרױסע אגדעדע םון נעװארעז

אנגע־ האבעז אײזעגבאהן־װניאנס די
 סםרא־ האמפאגיס די אז דעם, אוי\י װיזעז

 צוזאםעגברור פאישםענדיגען א םים אמן
דעני־ דער םון כדי אימענבאהנען די און

 נצנעפיטס ארע חריגען קאטפאדס די אז
 און םראגסוארםאציאנס״געזצץ דעס פון
 שטײ און ?״ דױקען צײט וצינעד דער צו

 נאכצו• דך עגטזאגען ארגײמעמ די קען
r זעי״נען דעם פון •ונלטען די חוטען v m, 
 צו רענעגס-וױידדפ א םארדכערען װאס

 די זאגען יואטפאגיס, די ארנײטער. די
 ענטזאגט דך האבען אײזעגנאהדיודאגס,

iru פארחאנדיען צו p r ip אר־ די טיט 
 און ישויט יעדען אױןי זונען און נײטער

 וױײ די ױדאגס. די צונרעכען צו טריט
 אנ״ האבען ארבײטער די כאט׳פ אז אן, זען

 טראנספארטאציאגס־געזעץ דעם געגוטען
 םיט דאו ױי ווכען וראטעסט, אוגטער

 נאכצוקױ געזעץ דעם דעדיכקייטען אײז
 איצט פאדערען די װאס ארעס און ׳טען
 טא; זאלען אײזענבאהגען די דאס איז,
 הוגדעדטער פון ניתגח ,ד זערניגע, דאס

 צוגעכען כמיז װעט דאלערס טידאנען
 אײזעגנאהן־אויטאקראטען די טוט טעהר

 v די דעריטטיקען צו םאדזוך זײער אין
האנד. דאס נארויכען און דאנס

 דעי אז דכער, װי כטעט אנער ס׳איז
 פרא־ דעם איגגארירען װעט ורעוידענט

 דאס האט ער װי ארבײטער, די פון טעסט
 װעט ער געטאן. מאל איין גיט ̂עוין

 די צו מתנח די אט גוטהײסען מסתםא
♦ יי *אייזענבאהגעז.

װמחלעז• פרײסישע די
 די פון א״נגעיטפארטק״ם נליגדע די

 זײגען װאס פאייטײטעגס, אײ^פעאײפע
 באישטראםען צו געװארען באפולטעכטיגט

 קאנםריבוציעס, דורך פאלק דײםשע דאס
 רעזולםאטען. ברײגגען צו אן *עוין הױבט

 קאגטריבוציע, דער םון כאדינגונגען די
 ביליאנען הונדערטער כאטרעפט װאס
 נאד דערילאננט האכען מארקס, ;איד

 פון רעכירונג רעוובליקאנער דער קיאפ א
 די םון זעחן צו איז דאס װי דײט״שיאגד/

פארלאםענט. פרײסי״שען צום װאחיען
מאנארביס״ די פון אמאניזאציעס די

 הא־ ױנקערס• פײער־םרעסער״טע און טען
 אויוי געװאונען פיל װאהלען די אין בען
 סא־ און רעםובלילואנער די פון חשבון חןם

 סאנארכיכד די פארטײען. ציאליסםײטע
 אויםנעהוי־ װאהלען די דורך האבעז טען
 צו זאנאר האפעז ױי און קעפ די כען

 רע־ רעפובליקאנער איצטיגע די יטטייצען
 מאנאר־ א איינצוםיחחגן צוריק און גירונג

 און רײדעז זאקסעז און כײערן אין כיע.
 די אםען. גאגץ טאנארכיסטען די האנדלען

 רעפובליקא־ די םון כחות אםגעיטװאכטע
 די םאר׳שםארקעז װעט פרײסען אין נער

 איבער מאנארכיסםען די םיז פאדציעס
 םון דרוק דעם אונטער דײט״טלאנד. גאנץ

 ראם װערט באדיגגונגען קאנםריבוציע זײ
עקסםרע־ די צו גצםריבען פאלק דײנדטע

לינקס. װי גום אזוי רעכטס ~ כיען
* * *

אפגע־ אײזענבאהנען םעקסיקאגער
שטעלם.

 װעגען וױיניג גאגץ וױיסט עולם דער
 םעק־ \it אײזענבאהנען די אז פאקט, דעם

 דעם דורן פאראליזירט איצט זײגעז סיקא
 א ארבײטער. אײזעגבאהן די םון סטרײק

 םיטלען אלע םיט האט צעגזור עטרענגע
 זאל נײעס די אז פארהיטען, צו ;עזוכט

 םאראײניג־ די אין םאריפפרײטען ניט זיך־
 םארבלײבט םא?ט דער שטאטען. טע

 טוי־ ll<£ זײגען װאך לעצטע אז אבער,
 ארבײםער אײתנבאחן מעקסיקאנער זע;ם

 באהך גאנצע די און סטרײת אין ארויס
 געװארען. אפנעשטעלט ׳• איז סיסטעש

 םון שוץ דעם אוגטער סטרײקשחןכצר,
 געלונ־ ניט א געמאכט האנען םיליטער,

באהנען. די אפערירזוז צו פארזוך געגעם
 די צװישען הױפט־שטרײט־פוגתט דער

 אײזענ־ (די רעגירונג און ארבייטער
 דער צו באלאנגען מעקםיהא אין כאגעז

 דער פון אנערקענונג די איז דעגירונג)
 אנהאלםען וועס סםרײק דעד יוגי^ן.

 ענ־ נישט װעט רעגירוננ די װי לאנג אזױ
 אנערתענען צו גיט באשלוס איהר דערען

 אײזעגבאדין םעקסיקאנער די יוגיאנס. די
 און ארגאניןירט, גוט זײנען א־נײטער

 זאל רעגירונג דער אז מעגיץ/ חויט ס׳איז
 סטרײה דעם ברעכען צו אײנגעבען זיד

 אברעגאן די סלעבס. פון י1היל דער מיט
 קאקעטירם צײט נאנצע די האט דעגידונג

 און ארבײכמר, צד םרײגדשאםם איהר םיט
 אונטערגרא״ וועם פאליטיק אנטײװגיאן אן

 צױ דעם אזק איז פחגסםיזש, איהר כען
 מעיד די זיך קען ארבײטעי די פון טרוי

האלםען. נישט לא;ג רעגירתג סיקאנער
* * *

דימױם? ודער
 בא- געקוםען זיעען ײאשינגטאן םון

 אװ סעקרעםארי נעקסםעד דער אז ריכטעז,
שײטס א אײנער זײן וועט יײבאר  דזש. ת
/ *לײבאר א כלוםרשט #דיװױס עז  םון ם

ך וױיזם עס יענסילוױיניא. ■יםסבות, ד

 אראל האט דײוױס דער אט אז אדױס,
 ױדאן. אײ?;ןךארבײטער דער צו נאראגגט

 אײגםלוסרײנער אן ער איז אכער ייצט
 א דערצו און יאליטישען רעוובריהאגער

 ארבײםער דער םיט יא״כות יױין כאגחיר.
 קײן און #נישט איצט ער האט כאװענוגג

 פאסט דעם םאר פעחיגקײםען ספעציערע
 און גיט. אויף — ארגײט־מיניסטער םון

 וױיזט איחם, מען חאט טאקע דעדפאר
 פאסעגד• דעם ארס אױסגעקליבען #אױס
 אװ סעיןרעטערי םאר כיעגשען סםען

לײכאר.
 לאגד םון אוב״טער אמאניזירטע די
 אזא םון סקאגדאליזױט ושוט דינען
 םאר• זיך שװער איז עס פנים. אין •אפ׳״ו

 לןאן דימויס װי טענש אזא װאס צױשםעלען
 #דע»ארםמעגם לײבאר דעם אין אױפטאן
 דעפארטמצנס אײנצעער דער איז װעינער

 אדער #אפ זיך גיט װאס רעגירוגג, דער םון
 ארבייטעו־ םיט אפנעבען, זיר דארןי װאס

 ארבײטערס פיט אגגעלעגענהײטען,
װאױיזײן.

געשינ״ די איז זײט אגדערער דער םון
 פון טעהר האט סען נאטירליך. גאגץ טע

 באנקיר א ערװארמעט. נישט הארדינלען
 א איז דאס — אובייט״םיניסטער אלס

 ארביײ רעױבלײןאנער דער םון סימבאר
דער צו שמעלונג זײער םון פאליטיק, טער

 אלגעםײן. אין פראגע ארבײטער
* * *

? םטרייקען ?}יף״ארבײטער די װעלען
 װי דעם נאך אז מענליר, נאנץ איז עם

יליים״ ,ים די ןוװייטען אגריםענט דער

 ענדינען, זיף װעט ארנייטער ש־ןי די אוו
 ׳}!'וי׳ארנ״• די װערען ראי, ער׳מטען יעם

ע, און טאטראזען ט׳ד/ ט עי ט ס  אייוי *;נ
ארױס ׳טיטען האנרערס אסעריקאנער די

םטרייז. אין
 אונערס •עטיכ••!!'• ״אטעריהאן די

 דער װיסען געיאזט וואט ״1'אײ?או0אטא
 די זי, אז ב*ארו״, ?ויויננ .שער«ראד

 תאיטען «ו נדעח גיט ח*ט אםאםיאיימ*(,
ײ די מיט קאגשערענץ אינעםײנע או  א

 ענטטער דער נעװען איז דאם נײטעו.
 אײניארוננ דער *ו אסאסיאײ׳ט^ן דער »ן
?*נפערענץ. אזא *ו

 געל*זט ר^נען אײנעגטיטער יטיוי רי
 טארקי׳ד ״«ו זיך ס<ײנען זײ אז װיםען,
 אי«ר די אז און ״riKvm געװיםע נערעז
 זײנען רעיטס <וװערםײם און ׳שנימת טיגע

 ני׳טט נ«ך האט ױני<ון די הױך. צו
 סטייט־ אט'*יע?ען יןײן ארױם:ענע*«ן

 וועם זי אז זינער, אי« עס אנער מענט,
 טיט ז*<ל, אנריטענט דער ד<ום טאדערען

אנייט ענדערוגגעז, א״גינע  אויוי װעיעז נ
און ׳טבירות איצטיגע די טון באדען דעם

״ . עטוניעז•
 <ײט" «ים די אז זינער, נאנץ איז עס

 איי• אטעטן <ע*טען ניו׳ן װעלעןהעטשען
ם װעימן זיי דעד  םאר־ א *ו זײן רסני

 שארנרעסע• אדער ׳טנירות סון קרענערוננ
 די אויב שםוניען. שון רוגג

 *וזאפעננחר א אויסםײדען ײילען טימער
 טיוזען זײ װעלען ים־םארקעהר דעם טון

 טארקיענע• «י״ ■לענער זײערע אויטנענען
אוןואות״. געװיםע רעז

ק ױ ם ח ס רי פ ע ד אי ר ב ם ה ע ע ט ײ ב ר  א
ץ ױ א : נ ז ר ד ש לג אן ח א פ ר ןן

 עמבראידערי די װאס סטרײק, דער
 גערױ האט ,6 לאהאל יתיאז, װאירתערס

 זיך געפינען װאס שעםער, אלע םון םען
 דזשוירזי, גיו פון שטעטלאך םילע די איז

 גױ םון וױיט ניט זיך געפיגצן וועלכע
 דיזע אלע ערםאלג. גרויסער א איז יארק,

 אר־ די וױ ארגאניזירםע ניט די שעםער,
 אויסגע״ פינקטליר חאבעז גאניזירטע,

 פאר־ און ױניאז דער םרן רווי דעם פאלגט
 די װי םינוט, דער צו שעפער די לאזען
.,זי־ םון געפאדערט עס האט ױגיאן

 מיט בלױז דאס איז, רעזולטאט דעי
 איו סטרײה דער ווען שפעטצר, םעג צװײ

 בתים בעלי די האבען געװארעז, גערוםעז
 םון אפיס אין טיר די אפגעשלאגען שוין
 די סעטלמענט. א זוכענדמ ױגיאן, דער

 האט ױניאן דער םון קאםיטע סעטלמענט
 אין העדקװאדערס איהרע געטאכט זיך

 גױ הילל, ױניאן /ןװענױ, בערגעגלען 140
 $עג פיער ערשטע די אין און דזשױרזי,

 גע״ שעפער 350 א האבען פםרײק נאכ׳ז
 ארביײ די און ױניאן דער מיט סעטעלט

 ארבײטען צוריקגעסערט זיך האבען טער
 א;־ ױניאן א אוגטער שעפער, ױניאן איז

ריםעננ^
 םון מענעדזשער דער וױיז, ם. ברודער

 דעם םון םיהרער הו^ט דער און 6 לאקאל
 צױ זיך׳הןהר פארשטעהט ׳איז סטרייק,
 דענסט, ער און רעזולטאט דעם מיט 'םרידעז

 גאנצער דער װעט גיכען איז גאר אז
פאריבער. זײן סטרײק
ער־ פרײליכע א וױרסליך איז דאס און

 שעפער עמבראידערי ״סוױס שײגונג.
 געװען צײט גאגצע די זײנען יארק גױ םח

 געשטאנען און אמאגיזירט, פראצעגט 100
 תאנטראליםון םאלשםעגדיגעז דעם אוגטער
 גױ אין שעפער די אבער .6 לאקאל

 געםאכט װערט עס װעלכע אין דזשױרד,
 געװען ניט איז ארבייט, סארט דערזעלבער
 א חאם נאםירייו, דאס, און ארגאניזירט

 אין שעיער ױניאן די געטאן שאדען סך
 דזשוירױ נױ אין שעפער די אין יארס. נױ

 עקס• מעהר סך » ארבײטער די זײגען
 מאנוםעת״ יענע און געווארען, ■לואטירט

 האנקױ געסאנט אימער האבען טשורער
יארק. נױ פון די מיט רידען

״דין ניט סעהר דאס װעס אבער איצט
 יארקער גױ די װי שעפער, דזשוירזער די

 םון װערען קאנטראלירט װעלען שעפער,
 זײ? װעט שעפער אלע אין און ױניאז דער

 איו עס קאגדישאנס. ױדאן זעלביגע די
 אויפהױבעז װעט דאס אז ניט, פדאגע קײן
 העכערער א אױ\י Tמרי גאנצען דעם

 גונ־• צו זיין געװיס װעט דאס און םדרגה
 גאנצען דעם אין ארבייטעד אלע פון סטען

#טרײד
 גױ די אין ארבײטער עמבראידערי די

 ברעגטש א בילדען װעלען שעפער דזשוירזי
 אײ- זײער האבעז װעיען און 6 לאקאל פון

 דזשאינט דעם אין פארםדעמערשאםט נענע
 ארײגברעננען געוױס װעט דאס באארד.

 אר־ עמבראידערי דער אין לעבען גייעם א
 זײן ײעט װאס ,6 לאקאל מניאן כײטער
ארגאניזאציאן. גאנצער אונזער יםובה

םיינםינעםי אין ססרײק סלאוסםאמר דער
 םיגסי־ אין סטרײס הלאוקטאכער דער

 סטוירן בישאפ םירמע דער געגען נעטי
 סםרײק דער אן. גאך געהט סםײן, און

 פרעזידענט ווײס פון אגגעפיהרט װעדט
לעםקאװיטש. סעמועל
 םירמע די מכט איז, שםײגער דער װי

 יארק, גױ אין דא ארבײט איהר מאכען צו
 דאס אויפגעפאסט דא װערט עס אבער

 ציײ ארבײט דער אין פאסירען. ניט זאל
 גוטערסאן, סאל־. ברודער אויס זיך כענם
 סינסײ פון יוניאן קלאוקמאכער די װאס
 פאר ספעציעל געשיתם אהער האם נעטי
ojn .סופארם פולען דעם חאט ער צוועק 
 ‘קלאוקםא דער פון באארד דזשאיגט םון

 וועל־ אויוי שאפ, יעדער און ױניאן כער
 םארדאכט, שטיקעל א דא איו עס כעז

 גױ ברודער םון אוגטערזוכט גלייך־ ײערט
 פון אײדזשענט ביזנעס א םיט טערםאן

ױניאן. קלאוהםאכער דער
 אין געװאחנן דערקלערט איז וואך די

 און מארקוס ב. פון שא• דער סטרײק
 מען װײל סםריט, טע17 וואסם 40 סאן,
 בישאפ םאר אדבײט געפרגען דארט האם

 װען סינסיגעטי. םון סטייז און סםוירן
 אהין ארויף איז ױניאן דער פון תאםיםע די

 בוכקיפע־ די האט ביכער, די אוגטערזוכעז
 לעדזשער, םון בלאט די אױסגעריסעז רין

 גע־ אי? פירםע דער פזן ארדער דער װאו
 עס האט קאםימע די םארשרימןן. װען

 האם בוכקיפערין די און באםערקם, אבער
 ojn םון בלאם די אפשטעקען געםוזט

. בוך. לזותשער
 נלײך איז שא• דעם אין ארבײם די

םא״ ױגיאן די געװארען. אפכעשמןלט

 ארבײט די מעהר םירטע דער םון דערט
 סע• קעש א געבען צו און מאכעז צו גיט

איםאן/ דעם תאלטען װעט זי אז ?ױריטי,
 אנ• אייד געהיט דא ותןרען אזוי און

 נאר איז עס וועלכע אויןי ^עפער, דערע
 הא- די אז פארדאכט, מיגדסטער דער דא
סטײן. אח םטייח בישא• פון ארבײט בען

 באלד װעם םירמע די אז מיר'האפעז
 איהר זיך יוינם עםק דער אז אײנזעוזן,

 דער מיט סעטלען בעסער וועט זי און גים
^ן. דעם סאריירען צו ניט אום יוגיאן סי

 פון סםוײס נענעראל
 אץ טאנער רײנסאום

סענ. םאנפרעאל,
 בא• סיר האבעז ■רעס צוש געהקנדינ

 דזשאיגט יעם פון סצ^ןגראטע א הוטעז
 די אז מעגעדע, #םאנםרעאל אץ באארד

 א אין ארױס זייגעז מאכצר רײנקאום
סםרייק. גענעראל
 דער אין װערט אײגצעלהײטען הײז

 װארשיע־ אגגעגעבען. גים טצלעגראםע
 װאף חגר פון פארלױוי אין םיר װעלען יליך

 װעגעז גענויערעס טעהר עפעס באיןומעז
 *גזד נוםער געפסםען םאר׳ן סםרײ^ חנם

רעכםיגתײס״.
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ס־ i®ױיו

ער פון נאארד וושאינס פון םיטמגען צװיי .*וניאו הלאוהםאנער ניויארסער ו
פעבתאו/ ט;ץ19 פץ מיטיגג

 זײער אז איגפארמץ־ט, 9 לאהאל
 פארהאנדעלט האט באארד עש^עקוטױו

 איגטערנײשא- .״n םון צושריפט דעם
 אז געזאגט, װערט עס װעלכען אין #נאל

 איג• (די ױ װעלכע סטרײקס, וי צוליעב
 זי איז #אן יעצט םירזט טערנײשאנאל)

 א פון טעקס א לעגען צו ;עצױאוננען
 פון יעדען אויןי סענט םופציג און דאלאר
 אז פארלאגגט, ױ און םעטבערס, איהרע

 אױס• טעקס דעם איהר זאלען לאקאלס די
 אז באהױפטעט, לאקאל דער צאחיען״

 לא• אלע אן ריהרט פראגע די וױ אזוי
 דארום באארד, דזשאינט דעם םון קאלס

 םראנע די קערפערשאפט לעצטע די זאל
 פאלי• אײנפארטיגע אן אין אויפנעהטען

אדאפטירען. סי
אינפארמירט, קאפלאוױטש ברודער

 לא- די םון םינאנץ-סעקרעטערען די אז
 גע• דעו״פראגע אין שױן האלען קאלס

 ברו־ פון פארלאנג דעם אויןי האגדעלט
 טע• דזשענעראל דער םיינבערג, דער

 און באארד, דזשאיגט דעם םון געדזשער
 אײגפארטעען אן צו געיןומעז זײגען זײ

 איז םיינבערג ברוד׳ער װי אזױ באשלוס.
צו מיטינ: צום געװען אגװעזעגד ניט

 די םון באשלום דעם װעגען באריכטען
 פון צושריםט דער זוערט סעקרעטערע,

פארהאנדעלט. ניט ?ארןאל
 האנדלוננ די צוריין זוײזט 11 לאהאל

 ענטזאגענדיג יפעברואר, טען25 דעם םון
 ער אז היעלשטײן, בר. םון םפארלאנג דע

 םיר״ דער פאר ארבײטען געהן מעגען זאל
גראםטאן. ב. טע

 אז באריכטעט, קאטיטע פינאנץ די
 םאר םארלאנשז אײניגע געהאט האט זי

 רערןאמענדירט און שטיצע, םינאנציעלע
:פאלגענדעס

 גע״ אול באל ״םארװערטס״ דער
 די דאלאר. 50 מיט װערען שטיצט
ד. 100 מיט שטימע״ ארבײט׳לר ״םדײע
 וױי- באריכטעט קאמיטע םינאנץ די

 ארגאגיזאציא- רוסישע <רופע א אז טער,
 ברענטש רוסיש־פױלישער אוגזער — נען

 געװענדעט זיף האבען — אײגגעשלאסען
 זײ• םאר שטיצע םארלאנגענדיג זײ, צו

 זײ װעלכע אונטערגעמונג, אן ערס
 מאמגן צו צװעק דעם מיט אראנזשירען

 םענסילס קויםעז צו אום :עלר, ביסעל א
 סאוױעט םון קיגדער די םאר םײפער און

 ערקלערט, יןאמיטע םיגאגץ די רוסלאנד.
 דער פון פארלאגג דעם אויסזזערענדיג

 האט זי אז קאמיטע, אויבענדערמאנטער
 אונטערנעה־ די שטיצען צו כאשלאסען

דאלאר. 25 טיט מוגג
 םד דער םון רעקאמענחאציעס אלע

גומגעחײםעז• װערען מאטיטע גאנץ
ב«ריכט. דירעקטארם אװ באארד

 דער םון פינישערס די פון קאמיטע א
 זײט אז אינפארמירט, בלומענסאן םירמע
 בײס- א ארײגגעשטעלט האט פירמע זײער
 ניט םיגישערס די האבען מאשין טינג
 קאטיטע די ארבײט. יװאך פולע קײן

 יזאל שאפ איז כיאמיז די אז םארלאגגט,
ײערצן. געסטאפט

 האמיטע דעי םון םארלאננ דער
 דזשענןזראל צום איבערגעגעבען װערט

טענעחשער•
 םון סטדײקערם די פון קאטיטע א

 םארלאגגען שאם דרעם ס. און ב• דער
 װערט פארלאנג דער סטרײיו־בענעםי^

אפיס. צום איבעמעגענען
םענעדזשערם. פון באריכטען

 מילער און בענזאװיטץ פירמע די
 אפרײטארס, פיער אדונטערגעשיקט האט

 גע־ ניט מאכען זײ אז כאהויפטענדינ,
 שאפ דער װי דעם נאןי ארבײט. נוג

 די האט ארבײט, דער םון געסטאפט וזאט
 צו אפרײטארס די גענוםען צוריק םירמע

ארבייט. חנר
 ארונ״ האט םעללשטײן און טוירקז^
 װי דעם נאף אםרײטאר אן טעמעשיקט

 אב• םירטע דער םאר האט ילעצטער דער
 אז באזזױפטענדיג, יאהר, 16 געארבײם

אדבײט. נע;וג ניט מאכט ברודער ה\ר
 אםיס דעם םון שטעלוננ דער דאנין א

 צױ ברודער ארונטעמעשיהטער דער איז
ארכײט. דער צו געװארען נענזמעז ריק

 ארוג״ האט לױוײ ס. א. פירטע די
,9 יאקאל םון שװעםטער א טערתשיתט

 געםעחלט האט ױ אז באחױפטעגדמ,
 אוגטערזוכענדיג שאפ* םון װאכען צוױי

 אױסגעםוגעה אפיס דער האט ק״ס, די
 פאר קראג? געװען איז שװעסטער די ,א.

ט ױ איז דאחם צײט, זואכען צוױי  ד
 די וױ גהײך דער^ורבײט. צו נ־ענאגגען

 אז ומנײאראן, אינפארטירט איז פירטע
 עמןלערען איחר געגען געהט אפיס דער

 צו;עשטיטט לעצטע רי חאט סטרייק, א
שװ׳^סטער. די רעאעסטײטען צו

 אז נאריכטעט, ניסגעוױטש ברודער
 די רעדוצירט דאט חײט כ. פירטע די

 דעם פון צושטימוג; דעד מיט פרײזען
 באשלאסען װערט עס שאפ־טשערטאן,

 א פירטע דער געגען ערקלערען צו
 שאפ־טשערטאן דעם רופען און סטרײק

 האנד״ זײן םאר קאמיטע גריזוענס דער צו
לוגג.

 אז באריכטעט, בראדפיעלד ברודער
 גע״ סטדײק א ערקלערט האט אפיס דיז
 פון ארונטעמעטען םאר פלײשער פ. גען
ארבייטער. זײנע םון פרײזען די

 גצװצן איז שאפ דער זױ דעם נאך
 די חאט סטרײ^ אין טעג אײניגע פאר

 בעק-פעי דאלאר 100 באצאחלט םירטע
 צאחלען צו צוגעשטיטט אויך האט זי און

פרייז. אלטען דעם
 רעדױ חאט קארלעוױטש פירטע די
 ארבײטעד. איוזרע פון פרײזען די צירט
 באשלאסען האט אפיס דער וױ דעם גאןי

 אױבעגדערטאנטער דער ערלןלערען צו
 צונעשטיסט זי האט סטרײין, אין םירמע

 איטען דעם ארבײםער די צאהלען צו
פרײז״

ב«ריכט: מעגעדזשער׳ס דזשענעראל
 אז כאריכטעט, םײנבעדג ברודער

 איז שאפ־טשעדלײטע ךי -םון מיטיגנ דער
 הא- זײ און ערפאינ, גרויסעד א געווען

 בא- דעם גוטגעהײסען אײגשטימי; בעז
 שאר שטונדען צוױי ארבײטען צו שלוס

שניידער. מענער אויסלעשלאסענע די
 אפיס דער אז אױןי, באריכטעט ער

 קאנ- צו ארענדזשפעגטס געמאכט האט
.3 לאקאל פאדאײנמטען דעם טראלירען

 נאך ארײנגאשיקט האט לאקאל דער
 װע־ װעלכע אײדזשענטס, ביזנעס דרײ
 דעם םון טעםבערס די קאנטראלירען יעז

 םאלגענדע די םון 80 לאקאל געוועזענעם
אזן טאננאוױטא בריהגר די :אפיסעס

 ׳אפיס פראטעקטױו דעם אין סשײקאבס
 קאנטיאלירעז װעט ראזענםארב ברודער

 דעם פון טײלארס לײדיס הארלצמער די
אפיס. זזארלעטער
#אױןי באריכטעט פײנבערג כרודער

 בדאדפיעלד און באכיטץ ברידער די אז
 זייערע מיט מיטינגס געהאט זזאבען

 מיטינגס די אויןי און שאם־טשערלײטע
 שטונדען צוױי גוטגעהײסען זײ האבען

 מענער״ אויסגעשלאסענע די םאר ארבײט
שגיידער.

פעברואר. מען26 פון מימײנג
4 ,9 לאקאלס די  48 און 23 ,11 0

 זײע־ אז צושריפטען, דורך אינפארמירעז
 דעם גוטגעהײסען האבען מעממרס רע

 אז באארד, דזשאינם חגם םון באשלוס
 ארגאניזאציאנען אױטסײד צו שטיצע

 דעם םון בלױז װערען גענעבען זאל
 אינדי״ די פון ניט און באארד דזשוינט
לאקאלס. װידועלע

 און 3 ,1 לאקאלס די םון דעלצגאטעז
 לאקאיס זײערע אז אינםארמייעז, 82

 אױבענ• דעם <וטגעהײסען אויף האבען
 דזשאינט דעם פון םאשלוס דערטאנסען

באארד.
 זײערע אז אינפארמירט, 35 לאיןאל
 דעם צוריקגעװיזעז זזאבען כהןמבערס

ז׳באשלוס א  אנ״ כאארד דזשאעט די .
 שטיצע געבען זאלען לאקאלס די שטאט

ארגאניזאצינעז• אויטסײד צו
 אז פארלאנגט, ?אתאל זעלכער דער

 אינסטרואײ זאל באארד דזשאינט דער
 שאפ״טשערלײםע און אםיסערס די רעז

 ניט זאיעז זײ m ׳פײפער אונזער דורף
 ארױםצוקומען ארבײטער קײז ערלױכען

 לואירקיננײןארדס אהן ארבײט דער צו
 פון צושריפט דער לאקאלס. זײערע םון

• גוטגעהײסעז. װערט 35 לאסאל
 וױלענבערנ אין שאיירא ברידער די

 דע־ איס אינסטאלירט װערען 9 לאין. פון
באארד. דזשוינט םון לעגאטען
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York, N. Ŷ  under the act of Aafust 14, lt lf .

Acceptance for ■ailing at special rata of postage provided tor to •action 1101 
[ Act at October I, 1117, authorial on January II. 1»1>.

ov עלעיןשאן אױפג^נוסאן װערט 
 נתדער און וױיס״פדעזידענט, טען2 םאר

ק, מ  װעוט 11 ?אקאל פון טעטנער א נ
ערװעחלט*
 םון דעלע;אט א ׳ריא;איױטש נרודצ

 נא• דער צו ערװעחלט װערט ,9 יאקאל
דידעלןטאױס, אװ ארד

 טעטנער א :ארדשטײן, 4 כרודער
 איס צרוועדןיט װערט 41 י^ילאי ®ון

 דירעיוטארס אװ נאאדד דעו צ• טעטנןןר
 פון נרוק בדודעד פון פלאץ דעס אױןי
 ער- איז װעיכער יאקאי זעלנען דעם

 װײס-ןרעדדעגט צטעד ;עיוארען װעחלט
באארד. דזשאינט דעם פון

 פאר װאדויעז אױפגענוטען ור׳גרען עס
 א*ן קאמיטע, אויעל דער צו טעמבעדס

 ,10 יאיואל פון טעטבער א ׳רונין נרודער
ערװעחיט. װעײט

 םון י טעטבעד א פאטענײלן, נרודער
 רעט• איס ערווצחיט װערט ,9 יאקאי

קאטיטע* גױװענס דעו צו נער
בארײכט. מענעדזשער׳ס דזשענעראל

 עד״ יאגע, יעצטיגער דער זרעגען
 טא־ די ז״ט אז פ״נבעמ, נדודעד לןלעדט

 דעפ אבנעבראכען האכען נופעקטשודערס
 ר. איז ױגיאן, דעד טיט אגרירמט

 דער םין ■רעױדעגט דער ל\וערטאן,זס
 טאר מרשטען דעם אסאסיאײשאז,
 און סטײטטענט א טיט ארױסגעקוד־לן

 זאל איגדוסטריע די אום אז ערקלערט,
ױטע vh גאדטאל, װערעז צורײ/ די אז ;

וחנחנןן ®ארסלצגצרט ואיען וױיחשעס
/ זאלצן ארנײטס״שטונחנן די ו ו ד א פ

hu און וד׳ןדע^ סערט
װעדען. איעגעפיהדט צוריק

 דעם טאכענדינ סימוערטאן, טר,
ט אױף האט סטייטטעגט,  פארפאחלט ד

 מאכט סטײטטעגט דיצזען אז זאגען, צו
ט ער  אסאסלי רונד פון נאמען דצם אין ד

 אן אימ אײגענעם, וײן pit נאר אײשאן,
 אין םאנופעקטשוחןר אעיױױדוצלעד

טד״ד/
ײגנעמ, נרודער  װעגען רעדעגדיג פ

 סילװערסאן ר. ט. פון סטײטמעגט ד*ם
 אמע״ אץ לאגע ;אגצער דער וועגעז און

 וױ• זועט מגיאן די אז ערלןלערט,
 סאגױ די םון פארזוף יעדען דערשטצחן

 צו זוכצן זועיען ו^לכע פעקטשורערס,
 דיצחן םון טעטבערם אונזעדע באדױבען

ײ װעלנע ;עוױנטען,  יעצט♦ בט האנען ו
אויסגעלועםםט.

 נא״ דיעזען םיט צוזאט׳לגהאג: אין
ט  םײנכעמ, כרורער אױף ערשלערט ׳וי:

 דעס צאחלצן טעטכערס אונזעת אז
 םאנד דאלאר םיליאן דעם פאר טעקס

 צופריעדוננ״ און חארץ פויען דעט טיט
 אונזצ״ ודיט וױ בעוױיזט דאס אדן וזײט,

 צו עגטשלאסען זײגען טעטבערס רע
 ײ1 װעלכע ׳שאנסזקא;ד די פארטײדיגען

עראבערט• האבעז
 •pi מיטינג דער װערט דעם טיט

שלאסען.
סעקיעפער. #י:אנגער ל. _____

י סאװ אװ אוס פון םעםיגהײםען ו
 די אין ביזי געװארען איז עס זיגט

 האט טרײמפ^, אוגזערע פון שעפער אלע
 די נײ דאס אױף וױדער אנגעהויבען זיך

 אוט אינטעדנעשאנאל דעם םוז טעטיגקײט
מן סון דעפארטמענט, טאון אװ עי  כר. וו

מענעדזשעה״ דער איז האלפערין דזש.
אמאניזאצי״ נעטאן װעדט איבעראל

 אין גערופען װעדען עס אדב״ט, אגס -
 אפגע־ װעדען עס שעפעד, מאנכע סםרײק
 ארבײ• די און טאסס״מיטינגע] האלטען

 װע^ץ שטעטלאך ארופיגע די םון טער
 אדגאניזי־ צו זיך גערופען און געװעקט

רעז•
דעפארט״ דער אן פיהרט סטדײקס

:פלעצער פאלנענדע די אין טענט
 קאטפאגי לןיאוק ט. איז םי בײ־די

םענסילוױעיא. סלןרענטאן, און
 אץ גאלדבערג, ח. םון שא■ דעם אין

דזש. נױ םעטערסאן,
#הע:קענסעח אין שעפער צוױי אין און

דושױרוי• גױ
פרע• געהן גיט ארבײטער יױיגע זאיען

 אײ־ שעפער, דיזע אין ארבײט םאר גע;
 אפיס אין דעם װעגען אן פרעגעז זײ דער
ױניאן. דער םון

םאסס־מיטינגען.
 אוץ־ אראנזשירט דעםארטמענט דער

מאסס־מיטיגגען.
 אםנעהאלטען װעט מאסס־טיסינג אײן

 טען10 דעם דזש״ נ. ■אסײח, אין װערען
סטריט. טאנרא 259 אין מערץ,

 אפגעהאיטען דועט טער״ו טען8 דעם
 דזש. נ. נוארק, אי; טאס־טיטינג א .ווערען

אין װעט דאס ײן׳  163 האלל, ױניאן ז
עװענױ. ספריננםילד

םי• דעם װעלען רעדגער פאלגעגדע די
:אדרעסירעז טמנ

דעפאדסםענסאינםעתעשאנאל דעם
 סטײט סעקרעטאר חילםערס, ם זז.

 דזש.; נ. פון י״באר אװ פעדערײשאן
 סוליגא מיסס טאזאליגא, ?אמישאנער

 פעדערײשאן אמעריקאן דער םון סקאט,
 אלדרידזש, עליזאבעט מיסס ;לײכאר אװ
 #21 יאסאל םון מעגעדזשער כרוק, ס.
 מענעד• דער גופא, האלפערין ברודער און

 דעפאדט־י טאון אװ אוט דעם פון זשער
מענט.

באןראח״ צו ערשםער דער 134 לאקאל
ץ לען  דעם פאר קװאטא פול ד

אסעסמענט. גײעם
#דזש. נ. הענקענסעק, םון 434 לאקאל

 אינטער- דער םון לאקאל אינגסטעד דעד
 •pa איז יאחאל, ״כײבי״ דעד נעשאנאל

 וואף יעצטע האט װאס ערשטער דער װען
 באצאחלזננדיג םשעק זײן ארײנגעשיקט

 פאר אסעסטענט $1.50 דעם פאראויס אין
 וחןל• 4יאקא דער טעטבערס. זײנע אלע
 סאנאםעץ, 6 אלט גאנצען אין איז כער
 אויםזיכט רעם אונטער איו װעיכער און
 נײ• כר. ארגאנײזער איגטעמעשאנאל םון
 פראגרעס, גוטען זעהר סאכט ׳װײם טען

 גוט• 140 םון מעםכערשיפ א שױן האט
 ןןלײן באצאהלט סעטבערס, שטעהענדע

 פאר• און עקספענסעס לאקאלע זײנע אלע
 ?ײן אין דאלאר הונדערט עטליכע טאגט

 *סעלןי זייז גיכען אין װעט און טדעזשורי
 אזױ זיד פיהלט יאחאל דער סופארטינג״.

 אז העגקענסעק, איז באסעסטעט ששארק
 ־ וועט וועלכער באלל, א טאכמן געהט ער

 מארטש, טעז21 דעם שבת, שטאטפינדען
 אין האלל גרעסםעז דעם םון אײנעם אין

 וחןרט עס האלל״. םעלאדס ״אדד עקענסאק
 דער און יןראוד גרױסער א ערװארטעט

 א מימ װערען רײכער זיכער וועם לאיזאל
דאלאר. הוגדערט פאר

ר ע ר ד ע ב א מ ק ו א ל ן ק ל י י ר ט ץ ס  א
. ן א ט ס א .■ ב

)1 זײ» וון (׳נ^וס

 באזונדער, מאנוםעקטשורער 1יעדע מיט
 װארים אסס׳ן, בלײבט אסס׳ז די נײן!

 אי־גאגיזא• אן האבעז דאך דארפען כאסעס
 אדי די עס דארםען װאס צו אבער ציע.

 א נעװעז אלזא, ד^ס-איז, בײטער?...
 זאלעז זײ ארבײטער די צו םארשלאנ
 ״צעטיען״ און מניאן זײער פארל$זען

 אלײן זאל ארבײטעד יעדער אײגןױנוױיו,
 ײי פזגהט אט באס, זײן מיט דודכקוםען

 30 יאהד א מיט אסאל, געוחנז r* ד^וס
 אויוי אדבײטער די זײ ה^בען צוריה.

 ארויס זײגען זײ גמענטפערט, ריכטינ ׳חגם
 דער איז דאס סטרימן. נענעראל א איז

 ארבײטער די װאס ענטפער אײנצינער
 דעם אויזי האבען אינםערנעשאגאל די און

ענטנתרצז, נעהאגט
 טאנופעק־ אינדעפעגדענט די אלזא,
 דך האכעז װאס די אױך און טשודערס

 צעבונטעזועטער דער םון איגעדיסען
p* האבעז אסס׳ן c דעד מיט נעסעטעלט 
 שעפער דיזע איז ארבײטמר רי ױגיאן.

 װי• בעסםען פדט׳ז צאהאעז אזן ארבײטען
 אױסצוהאלטען ■דאצענט געדויסעז א לען
 שעיער, אטס׳ן 15 די םון אדגײםער די

 ױניאז די סםרײק. איז גאד זײנעז װאס
בעכעםיט. ססריײן װאך יעדע צ^והלם
 אנ• נאד װעט סטרײה דער יאננ וױ

 נאך איז שעפער, 15 די אין האלסען
dtn איז זאך אײז זאגען. צו שדוצד 
 סטריײ ען5װע ארבײםער די זיכעד, אבער

ווזןלען באסעס דיזע בױ לאגג אזוי קען

 דאס לאנג וױ ׳ױני$ן דער מיט סעטלעז
געדױערען. גיט זאי

זײ• און דאס װײסען באסעס אסס׳ן די
 ווײ• אביסעל געװארען טאקע שױן נעז

 םון ױי האבען סםרײק אנםאגג םון כמר.
 הערען, געװאלט ניט נאר ױניאז דער

 גע• אסס׳ן די שוין האט אבער, לעצטענס
 פאר״ מיט קאנפערענצען פאר א האט

יוני*ן. דער םון שטעהער
שלעזינ• סרעזידענט איז ײאד לצצטע

 און באסםאז אין טענ איינינע נעװעז גער
 פױט ?אנםערענץ א נ$ד געהאט האט ער
 אויוי אסס׳ן. דער םון םארשטעהער די

 גאנץ געהערשט האבעז מאנםערענץ דעם
 סײ( צו אבער׳ באציהוננעז, פדײנדלימ

^ו מעז איז סעטזןלםענט  גע• ניט אלץ נ
קומעז.
 מאנוםעק• די װאס ?,,א צרה הויפט די

 ניט האבעז אסס׳ן דער אט םון טשורערס
 אע״ די און ■אליסי, אײנהײטליכע הײן

 וױ אנדערש זײנעז אײנעם םון טערעסעז
 5וױ אײנער צװײםעז םיז אינטערעסעז די

אנדעדש. עפעס וױי צװײטער א זאך, אײז
 אוא• םריחער למשל, האט, װאס אײנצד,

 איצטער װיל, ארבײטער, 15 שעפטיגט
 כאשעםסי• ערלויבען מניאז די איהם זאי
 הײסט• ױניאן, די ארבייטעד. 8 בלויז געז
 ״רעאתאניוײשאנס״ ערלױבען זאל עס,
 װידשר צײײטעד א סטרײ?. פון צײט איז
 אזױ סונקם איז וואס אנדערש, עיעס װיל

 וואס ראס װי אומגערעכט, און אונלאניש
 באוױיז© דאס אננעוױזעז. דא האבעז מיד

 מיין. ניס האט אססס׳ז דיזע אזיכלױז,
 װאט זי און םיס איהרע אונטער באדעז
ויעיצז. יימאלעז אלײו זיד ®יז םוזעז

 tptapps ענצרניש מזרײקער די זאלען
 Y* גאך וײנען װאס שע«ער 15 די

סםדייק.
U■
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שאנאל אונזער אין w עױוקיי i םםענם
 דעם אױח גייסט שעהנער דער

באזאר. ױניטי
קאהן. ם. םאגיא םון \

 געמאכט װערט װאס אונטערנעםונג אן
 עס װעיכער אויוי יאיזאל, א אונזערען םון

 מיט־ די &'[ טויזענדע צוזאמען זיך קוםען
 אנגענע״ אייגיגע םארברײגגען צו ״נלידער,

 סון אטמאססערע אן אין שםמדען, סע
 זאך. גוטע א געוױס איז נוידערליכקייט,

 חינטער װען ריכטיג, דאס איז נאזונדערס
 גרוײ א נאך שטעהט אוגטערנעמוגג דער
 געװען איז דאס שטײגער א וױ אידעע, סע

 אונ״ םוז באזאר ױגיטי דעם מיט פאל דער
 צ,5 יאקאר ױניאן, מאכער וױיםט ו*ר

ה לעצטע שטאםגעםונען חאט װאס  װי
 פראכטםו^ער זײעד םון בענעםיט םאר׳ן
 איז װאס פארק, םארעסט אין חיים זוםער

 מיליא־ םאר םראץ זוםער א געװען םריחער
נערען.

 האבען הויז ױניטי יטענער דער דורך
 געװיזען יארק נױ םון מאכער װייסט די
 דאס אז ארבייטער, איע צו בײשםיל א

 ניט איו באקװעסליכקײט און שעגקייט
 םון מאנאפאל אונטער׳ן גאנצען אין םעחר

 אר״ די װען אז לערענט, דאס — *טליכע,
 ןיי קאנען צוזאכיען זיר נעהםען בייטער

 םראכטםוי^ע אזא האבען צו דערגר״כעז
 באקװעםליכ־ אלע מיט אימעניע, ױנימי
םארשטע־ גאר זיך קאן מען װאס קייטען

ילען.
 םארגעניגען אמת׳ער אן געװען איז עס

 קאמיטע אראנזשמענטס די װי זעחז, צו
 דעם טראץ באזארגט, ריכטיג אלעס חאט
 אר• קאםיטע דער םון םיטגלידער די װאס

 די האבעז און שאפ אין בײטאג ב״טען
אװענט, איז געסאכט אראנזשםענטס 2אל
 געװען איז דאס צײט. םרייער ?ײער אין

 םאדאנטװארט־ די און זאך דער צו 2ליב די /
 גענו־ זיך אויף האכען זיי װאס ליכחײט

 אוגטערנע״ די ערםאלגרײן מאכען צו םען
 האט װאס הױז, ױניטי זײער םאר געםונג

 אזא מיט ארבײטען צו באגײסטערט די
 הא״ זיי און איבערגעבעגהײט אידעאיצער ׳

!געזיכערט ערםאמ דעם כען
ריזי־ אזא ערםאלגרײך דורכצוםיחרען

 א האבעז, מען דארף אוגטערנעםונג נע
 צו םעהיגקײטען אױך עגטוזיאזם חוץ

 אזוי און פיענער ל״געז1אױסצ םענעדזשען,
 דעם םון אראגדטםענטס די און וױיטער.

 אױסגעציײ גוט זיך האט באזאר ױגיטי
הינזיכט. דער אין אויך כענט

 אויך זיך האבען אויסגעצײכענט און
 אין באזאר דעם אויף םארוױי^ונגען די

 באטײ־ װידער זיך האבעז עס װעלכען
 דער ױניאן. דער םון םיטגילידער לעט

 דער אונטער כאר, ױניטי מאכער וױיםט
 פיראזשניקאוי, הער םון םיתרערשאםט

געזונגען. גרויסארטיג נ»אט
זא״ אויך מען קאן זעילבינע דאס אין

 זיך האבען װאס טענצער, די װעגען נען
 אונ־ ״פײדזשענט׳/ דעם אין כאטײלינט

רעטינג. וסי5« םון םיהרערשאםט דער טעד
 גראדע עואם בי^ם אױסגענומען חאבעז ױי
כאר. דעם פון זינגער די וױ

גע־ זיינען אינטערעסאנט באזונדערס
 דער םון ביאדער סטעריאםטישע די װען

געװא״ געוױזען זײנעז ײאס הויז, ױניטי
 זײנען װעלכע און לײװענט, אוים׳ן רען

 באליבטער, אוגזער םון געװארען *רת*ערט
 מײטעש. דז^עני ענטוזיאסטי^ער איםער

 זי חאט שטימע קלינגענריגער אמצ־ םיט
 דער סון בילדינגס און ״װױס״ די ערקלערט

איםעניע. ױניטי
— אנגטױזען זי האט — איז אט —
 די מיט טײך, װאונדערבארער אונזער

זץ־. באדען צום פילעצער די און מיםילעך,
 ״באױליננ די רום, ביאיארד די איז אט

 ״בײז דער קאורט׳/ ״טעגים דער ליס*,1
 קא־ יענער קאטעדדט, דער גראונד׳/ כ»מ

 כאצויבערעג־ גרויסער, דער און םערךש,
 אט און בוימער. םײן די םון ווא^ד חנר
 גרויסאר־ דעם סיט בייצדינג הויפט די אח

 אאעס, דאס און ״ױניטי־סקװער׳/ טעען
 מעהר ניט באיצאנגט רײכטום, נאנצער חןר

 דאם םאמעניגען, זײער םאר רייכע, די צו
 םאכער, דרעס און וױיסט די צו כא^אנגט

!םארגעניגען זײער פאר
צוםרידענ׳טטע־ באזונדערס איז עם

 אן איז איצעס דאס אז וױסען, צו ענד1
 90 ביז 85 װאס ױגיאן, א םוז אויםטו

פרויען. זײנען מיטגילידער די םון •ראצענט
באםײליגע; װעילכע םרויען, ארבײטער די

 פאאיטימע און עקאגאמישע אילע איז זיר
 נערעכטיגקײט, סאציאלע םאר קאסםען

 בא״ צו אקטיװ אויך זײנען םרויען דיזע
 און ביאדונג, און ײיסען םעהר קוםען

 דאס סאר געשמאק א *ויר ענםװיקלען
 אין או; נאטור דער אין אומגעבוננ אמנע
הויז.

 זעהט הראםם םארשטעצונגס איהר אין .
 װאו וועלט, אידעאלע אן םון וו״ביילד

 זײן ורעט איעמען ^אר װאוילעמאגד
נע־ א :געזעלשאפט דער סזו ויס

 זעיכסט״ אחן אײגעגייבע, אהן ׳טאפט,
 אמת׳ע םון געזעישאפט א זיכטיגקײט,

 מאטיװ דער אט און נרידעײיכיןײט.
 דרעס און וױיסט n געטאכט עס האט

 ח״ם, זומער אזא אײנ״טאפען זיך מאכער
,-צוהוגםטס־א דיער דעם אין זעהעז די

 אוױ װי ביײטפײ?, גוטער א איז דאס
 צוקונםט *טעהנער א םון טרױמעז אוגזערע

 דער דורך װערען םארוױרחריכט קאנען
 מאדער״ אוגזערע םון מא:ט קארעקטיװער

 די ארע פיהילען מיר טרײד־ױגיאנס. נע
 האנען םיר װאס םאראנטװארטייכקײט

 זיך טאכט עס װען און ארבײטער, איס
 מיר וױ ארויס זין־ וױיזט געיעגענהײט,״ די

 אונזערע באזארגען צו פעהינ יטךן זײנען
 םאר• און מענעדזיטען צו און אינטערעסען

אוגטערנעמונגען. גרויסע װאיטען

 אוגזערע פאר אראנזשירט לעקטשורס
ױניאנס. לאקאד

םאר לעהטיטורעז װעט נײיצין נ. דדט.
סון מיטגייידער די םאר ׳יאול,טאכער)ר די

אווענט, םרײטאג ,9 לאיזאל און 1 יאקאר
430 #האל גרוגערס אין מערץ, טען4 דעם

איו, טעמא די נראנזוױא. עװענױ, כרײק
קאאפעראציאן׳/ און ױגיאניזם ״טרײד
יעק־ זעלבע די געכען װעט כײלין מר.

לא• דיזע םון מיטגלידער די םאר טיטור
םרײ• האריןעם, אין װאױנען װאם קאיס,

דעם אין ׳מערץ טען18 דעם #אװעגט טאג
איסט 82 סענטער, עדױקײיטאנאל חארלעם

0 * *סטריט. טע100
מערץ, טען11 דעם אװענט, םדײטאג

םאר יעחט^ורען מעריסאן א. י. דר. װעט
מאכער קלאוח דער םון מיטגלידער די

לע• צו ״וױ :טעמא דער איבער ױגיאן,
געגע״ װעט לעקטשור די היגעגײט״. בען
175 האא, ״סארװערטס״ אין װערען בען

♦ * *בראדװײ. איסט
 װעט מערץ, טען7 דעם אװענט, סאנטאג

 דער םאר אעקטיטורען דובאװסקי ב. דר.
 סטײ־ אין ,82 לאקאא ױניאן, עקזאטינערס

 אין עװענױ טע2 האא, קאסינא װעסעגט
 דאס םארחיטען צו ״וױ : טעמא סט. טע8

געזונר."
 ב. דר. װעט טעמא זעאבער דער אויןי

 ,21 אאקאא םאר אעקטיטורעז דוכאװססי
דז׳ט. נ. גואוײן, אין

 דינ• יטטאטפינדען װעט לעקנדטור דער
103 אין מערץ, םען3 דעם אװענט, סטאנ

0 0 0סטריט. מאנטגאסערי
 םאר אעקט^ורען װעט לעוױן מאיןס

 פאאוק־ די ,11 אאקאא םון מיטגאידער די
 טעטא די בראנזוױא. אין ױגיאן מאכער

 ארגאניזירטע די װאס פילאץ ״דער איז,
 הײנטיגער דער אין םארנעםען ארבײטער

 געגע־ װעט יעסטשור די געזעלשאםט׳/
 טען9 דעם אװענט, םיטװאך װערען בען

 אײ״ אײכאר בראנזװיל דעם אין פיערץ,
סעאום.

0 0 0
סענטער. מניטי סײד איסט דעם אין

 װאף די אן םאנגט קענאן ױ. עאעז םיס
 םאדער״ ״די איבער אעקטשורס סעריע א

 איסט דעם אין דראמא׳/ סאציאאע נע
 ,63 ססוא פאבאיק סענטער, ױניטי סײד

עװענױ. טער1 דער געבען סטריט, טע4
נעגע־ אויך װערט סענטער דעם אין

 ענג־ מאדערגע די איבעד שטודױם א בעז
 בײדע פאעטען. אםעריקאנישע און ל״שע
 סײנער און אינטערעסאנט העכסט זײנען
 בײצוװאוינען. זײ םארפעאען ניט דאחי

0 0 0
ײע א ץ סואערװײזערץ נ  כראנקס א

סעגטער. ױגיטי
 אוכד געװען איז צײט געװיסער א םאר
 דעפאדט״ עדױקײשאנאל םאר׳ן מעגאיך

 פערזאן, ריכטיגע די באקומען צו מע;ט
 יױ בראנקש טעז1 דעם סושערװײזעז צו

 פרײ ,f 54,״pD פאבליה איז ס^נטער, ניטי
 איצטעד עװ. אינטערװײל און סט. מאן

 חענרײ u ם םון װערען .געטאן דץס װעט
 איחר אנםיחרען װעט זי האהען. עטא

̂אס  דא־ יעדען טרײניגג״ ״פיזיקעל אין קי
 אין װעט קאחען םים אװענט. נער^טאג

 טע• אנדערע נאך אײנםיהרען סענטער דעם
טיגקײטען.

* * *
לעקטשור. אינטערעסאנטער זעהר א

 שבת לעצטען האט דאן ראמןרט מד.
 לעק• איכטערעסאנטען זעחד א געגעבעז

 יואל• לעא פון סטודענםען די םאר כדשור,
 װעגען נעױעדם ד.אג עי ל:>ש. טאנ׳כ

 ארנאגיזאציא- ארבײםעי• זיא ,״שפיאנעז
 גע• א פאד האט לע״זטשורעײ דעײ נעד.

 אונ• םיט׳ן אפגעגעבעז זיך צײט װיסער
 ״דעםעקטיװ די סיז ארבײם רי טערזוכמז

 צד א• זץ־ ניבען וועאכע אײדזשענסיס״
 איגחס• דעם אױוי שפיאנעז צושטעלען

דיוע ®מ ארבײט די נעביט. םתעלעז

vv פון טעטיגלײטען i x w : v  h חגרח 
 אױפצוױײ יש;אגע א ױ אױך חאנען לײט
 שרײ אועינע מאכען צו ארבײטער די צען
 MNW ,ד אר״נברצנגען 1זאל< װאס טע
טראכעי. אין

זײן פון איב%געגענען ד.אט דאז ד-.
האט ער װאס ערםאײונ;, ■ערזענייכער

ס ivtpinw ױ פון אנגעו^נחן רך ^י  מ
tm פון vw w i n אמגסוחנן דעטעפטױו 

p איגדוסטױ^נרען דעס אױף m ר און* 
 ®אר• m /rijvnfiun n געװאחנגט חאט

ט ױך ויץ דארף מצן ויכט^נ ן 1צ ד ^ י  י
 דאדג^ n פון נעצען h אין ארײגציחען

אגעגטען,

W 23 ױניאז אװ:־רעסטאנער םסױרם דעד אין
װאנדער. ח. «ן

 איז טרייד סהױרט אין םיז«ון דער
 זײ• נןזר ני׳ןןט נ»». פויען אין יעצט

 ״8נאיןןע סאנער םקױרט אונזערע איע ;ען
 ארנײט סען נ#ו «ייט, רענעיע די טינט

 ועתר יע«ט איז אינערהוי»ט אװערטיים,
 מי אזױ און סקױרטם, סוט די ניי ביזי
 גיוי זײז דאן נ<ור ק<ון םסוירטם רי כײ
 אר״8 דזזועסעטס, נעסאנט 1װערע עם װען

ײ אױך.ניזי איו עס אז ייך, ׳שטעהט  נ
 דזיעעקעטס, סאנט מען סז און דז׳טעמעטס.

 איו עס אז עס הייםט סקוירטס, או} קאוטס
 ניוי איז עם װען און ק?אוקס, כײ כיזי

 און לענען א םעםנערס אונזערע מאכען
ט אױך רערריינען םאנוםעסטיטורעדס די  ד

 &ון םאנכע (כאט׳ט ירו׳עח כאנע׳ם דער
״  אוסגייק• «שוט װערען זיי אז ז^נען ז

 אונ• סי״נער » דא בלויז איז עס <יר).
 און חנתים נע< אונזערע *װי׳שען טער׳טייד

 סא• םיז פראנע דער אין מיאכות כעא די
 םחױרטס, און קאאויןם פון יעבען » כען

 אױ• די אין שטאדק זיר װארפט װעאבער
 דאן אן. קוסט םלעח יליבער דער װען נען

/ ניידע אויך װערען ז י  ארנייטער דער נ
 נעטט װאו טראבטען סיט ניזי װערט

 װערט נאס דער און רענט, *<»האען n מען
 זיך םעז ם#חרט װאו טראכטען מיט ניזי

 1נ*נ׳ ארנייט שװערער דער פון אפרוהען
 ניט א<ײן ק*ן ער אוינ און סיזאן.

 נוטען » ׳פוין ער קרינט אויסטראנטען,
 אן זיך ער חאיט איהם םיט װ*ס פרײנד

 נוןור פארברעננען, םאהרען ײאי.*ו עצה
 דעם םון ריירען ניט יעצט װעתן םיר

 *VP נאס סנר זיך זא< װארום ױ׳פר,
 ארנײטער, דער און םארגינען אאעם נען

 מווער סיזןון דעם av ארבייט וועאבער
 פאתי״ קאנען נ«»תיט זיך זאי ביטעו און

 דאס «רח. אאםע אן ׳טוין איז דאס נען.
 מאנכע צופרידען ניט ;אך אכער ׳טטעלט

עי אונזערע סון  זײנען װעאכע הכתים, נ
 ■רא«ע ארבייטער׳ס די פון נעװארען רײר
 אין אפנען *ו םאדנינען זיר קאנען און

או זײ איז דאם — אוסםום  זיי גענונ, ניט נ
 נפיר אדנ״םער דעם נעװאאם וואאטען

 די ויר חאנען קוים אויסקװעט״טען. םעהר
 טרייט ױ;יאן די jim ארנאניזירט ארבייטער

 רענטע, מענ׳פייכע זײערע באשיצען *ו
 אױפנעקו־ אונזערע ני׳טט דאם נעפעלט

 זיי זיר ײ«ו<ט עס הבתים. בעי מענע
 װען צייטעז, נוםע אלטע די געוואיט זעחר

 ארנײטער זייערע באהאנדעים ה«ובען זיי
 ר*ס זיך ׳שעמען זײ און בחמות װי עתער

•Ivey גאנץ זאנפן צו נארניס
 v ער׳פינען ײאר <עצט« א־ז אט

 דעם סי<װערסאן, מר. פון םטייטמענט
 אםסא־ ■־אטעסט־װ דער פון *דעזידענט
 ראטע״ «י אום אז זאנט ער װאו סיאיייטאן,

 V ויערען נעמאכט םוז אינדוםטרי, די װען
 װאס, אין און ״רעאדז׳טאםטסענט״.

 סייווער־ סר. באשטעהט איהר, דעגקם
 דענקט, איחר אױב ? םאר׳טלאג מאן׳ס

tv םאנוסעקט׳שו־ די אז איז םאר־טאאנ זײן 
 װע• םיט ס^אוסס םארסוישען זאאען רערם
 וײן טעות. v איחד הוןוט יראפיט, נינער

 ארנייטער די tv איז, רםואח איינצינע
 װיידז׳פעס די פון ארונםער^זען זאאען

 »”^v םון שטונדען די פארלעננערען און
? חכםח vtv ייייר מפעאט װי
 ערתאמרט, םיאווערמן םר. נאטש און

tv ני׳טם רעדט ער o>v פון פרעזידענט 
 •ריזמםער rtv נאר ווסאםיאײיטאז דעו

jnt«t«pjct;vo^ ױ םיר קענען  ijav י
 גאנצער דער וואוהין םאר׳טטעלען אייכט

 נע־ איו אסאסיאײיטאן דער פון קעםיײן
 אחן חשנון דעם אנער מאכעז זײ ץיאט.

 ~iv די דיגען ,pגאי צום תבית. נעא דעם
 וױי״ nv ױניאן v אין םטראײכינט נייטער

 אינטע* דיערע םארםיידינען *ו ווי סען
, רעםען•
 Tt< וvנ װיפי< :נאר את סרטגע די
oim אובזערע ײעאעז םאנס reppvuvo 

 איבער״ זיך ttf>v* זיי tv סריגע;, דארפען
 «ױ י1אוי ני׳טם נעהם וועאט די tv ציינען

pn און tv וועלכע ^•ניינתד, די IJtevr 
 ג?ר אין אעבען *ו רעכט v האבען »אעם,
 אס םעהר, גי׳פט אױב לעבען, םון ניסען

 נתיס. געאי די סיט צונאייך װענינםטענס
* * *

 דדזןס די אין םםרייק אזסוטער אונמר
n v vנעווען איז ר n jn tp  v. חמ־ סיט 

popvjomv עםאימ פוןw ר סים ׳«
מ א ת  איי ivc ימנען סיר י
turn ןװוייםצר ■ אדער

v>v און ארנייט. דער צו אוטנעקעחיט 
 טv^ ivo װ*ס טענ, פינף די אין װי *ווי

 און ׳פנת אר״נגעחוסען איז געסטאוט,
 אײטע אוגזערע tv אויס, ?וסט *דנטאג,
 טאנ• |V3?vp v און דריי נעסטאוט האנען

 ויי uvP וױ אױס עס ג>»גט װןט נ«ר
 מעםנערס אונזערע 1 גץסטאוט חאבען
 עס יױפיא ivavvs צו גר״ט נעװען ז״גען
 ער* חעלפעז צו אוס נעװען נױטינ »*יט
 דער װפאנען רvפ צװע?, דעס ריינןן

 ײעז |tv נ«װ<ורען, נערופען איז סטרײפ
vn to >ט3vאגנאטר אין נעחסט מען  tv* 
 אין ענדערוננען די ?רינען גע?ןנט נען

 מענינערם אוגוערן אין vtyontv דעם
»Pv׳i| דארפען ני׳פט אפיאו p i»r>iva״I 

 פאי ovtt ער׳פט סיד זעחען סינוט, אײן
v טע ייניאן ציא״נאװאוסטע  או<זערע י״

מן. סעםנערס ויי
 נע• נערופען איז tt'V'o*avr v ויען
t און 1דינסטא װארען o עד״ זײ דאנען 

 דארםען די זועיען ס<ומען tv ?אעחרט,
 טד״ד דער וױיא )׳פעפעו רי פארי<ו«עז

 איינער קיין ovn ,oivooy»v רטyװ
 אםת, ,lyjytn װאדט v oרyרyנ נישט

t״ onvti ,nm o  ovnvt |y:vn פסר״ 
 נישט ױע«ן יאחסר ר¥1אונ פון רyoyםר

ytt ijnvttyj lyanyt| ס׳נן yto’tv ovn• 
onvti i סרנייט n v  ,ajyontv ojn 

 tv ,l^vva חשאינט «ום j»v>nvo דער
aavvoytav iv^vt nyayr n ,װעיעז pv 

BVite iv ivivuyt asvoyt .א f, ,,װ nysv 
»nyןר v״nyj חאט •J1V tv ,lytvarnva 

jytyp nyayiy jnyt אין ארנייטען נישט 
 ־av |jnyn ytnya’v yf>v |yn «ײט חור

]aavaoy.
* • •

נא׳ןןאא״ van אינטערנפשאנאי אונזער
ivscvo  i i n r  tv ,\vo ארנייטעז זפול

jm *װײ ia r( דער פאר avj>vov״nya
oy אינפרינ אין iv אונ־ פרקיפחרפז 

inyt םoyנyרo מינטיגקייט די trv  nva 
ya>yn tv| חןר ovtfvov״nya אין t״ny 
 נױטיג נישט pv אױך ^ovp נצרצכטצן

t״iir נױטינ וױ צרפאצחרצן nytrv שםי״ 
t ivd ph yv,״ vn Diyaoyo ynyttiv־ 

 טעט ctn asmve מאי אײן נישט בען
iaogia״t to  .iyp; ם ty״ ח  וינ׳נר, מ

nrty» tv ״«ayn iyi דיז טאן y>ia 
 ovn שניידער. סםרײלענדע די iv פאיכט

ivpyuvva to די ס־ט •nv ,צייאצן pv 
pv>vp nyn tv׳ivc די א*ן M»t nyaytp

 די שוין, oy טוט |,yn*vnva דשט זיך
1װ¥ד

 םtvrpy^vP yny״v אדייו נרעננם
v fyrnp oyti nynyny’ ivn ,o'Dv pv 

oyoo■ םאר nv׳ ״iinpos ,11א ארנייט 
 סיט סאאידארממם ny*״ or*v רערמים

׳ינײחנד. ntyaoyp די
• • *

lyovnv ,nnvva ivaipytpy ny»iv 
p םים ;v rv  nrt״tv r ,טראכ־ ?*מיטע 

n |ya״nyty^a na nya מי iv םאראינטע־ 
iv |yoip iv onyJoyo ynyuiv jyn’oyn 

nvo y* סיטיננצז, ivvpyD די jy r’mvB 
jynyn yty>r ,נעחען איינינצ נאטראבט 

Ptv שלאנצן און װײם tv nvB יצדער 
v» nyaoyo> וײן tv |ytrviivyt •כא 

 Vo* דדיי אין ס*י אײן סיטיננ א זוכען
votu,\ ז^י נישט ויען v אתיפ״ שטדאפצ 

inyii or^ vi. איצ ײייא ynruv סיט־ 
 און onwopy> ,onyoyp typ’r ווי לען,

ivtv’oipon אינצר vna y jy r’m va* 
ivt, שױן ויינ׳מ *vnyj an’aniyto’iv 

oyn oy |iv i n מניג  iv ,jyaJvnyj* ו
t n n; , o tv•■• חןי סים |y״ ; m o 

m vt מן אנ  ivrpyo לי lyavirav איננ
fyn »v ,pv n;yo n rn  ,jy«n»»o• סען 

n  ovn ,revnpyon  n  |yoy;iv oyn 
tvavn onyaoyo די מרך |,y ;ro’o 

n, װאו n  v ;y;*t tiv jyotp ivp n n r 
v tysvo onnoyo n  inyti ,גװאאר 

ר ותאןן  nn’v אױנ : |y;v* דא| זײ •י
 דך איחר סוזס דאן דעםאקראטיע, װילט

שתדט מן, ז אנו  ו;אס צו נ״»ס, וחנן נ
yo>vn;v| אדוחודםײזםזננסס אין ח*אס 

 אי״ |.yr;yo כױנינים •*ר v סאר גאױ?
ס ױי ח ד n מ n  r v סארײיס t iv די 

ny tnv  onyaoyo, מ א ת  אiy 10״;t ו
n ידמו־אא, n  pv ,ארסײ■ pv די 

tm w ro ronms ײסןו <ון  ױנג ארג
o; ג*ר »- n די ביי hpw סי״

.MW

ס סחןן!זײער סלאוסםאנער יארסער נװ לינ ו ססוײסער אםאלגאנױפעד ױ צו
ו

)1 זײט פון (׳טלוס

 פאר יןוױטירוגגען די מיט ייסטע ער׳פטע
 סאנכע םון ארב״ט שטונדען צוױי די

 קאפ- פימפ כרודער װאס יצעפער, שיאוס
 דדצאינט םון טרעז׳פורער דער יאוױטש,

 מיר איז צוגעיציסט, אוגז חאט נאארד
 נלייןי דא, טאקע דרומען, אן עס פאנגען
ן״ אוגטע

 שױז איז אנחויב גוטער דער אלוא,
 םון קאיעקטען דאס און געװארען געמאכט

 גרעסטער דער מיט ‘דאחי געלדער די
 געילט דאס \ועלען. םארטגעזעצט ענעמיע

 װי שנעל אזױ װערען געיפאפען דארף
 גע־ װעט דאס גיכער װאס און מענליה

 זיין דאס װעט כעסער אילץ װערעז טאן
 און טװערען גרויסען, יעם חעלםען צו

 העלדי^ע די םון קאמןי םארביטערטען
סטרײסער.

 די קאנען דעם אץ חעילםען סך א
 קלאוק, אילע די פון ^אי״ט^ערלײטע

 לארםען זײ ^עפער. ריםער און סגןױרט
 מיט איז זואס רעזאילוציע, די אז זעחן
 אנגעגיסען כאגײסטעדונג גרױסער אזא

 פאר א מיט סיטינג, זײער אױ,־י געװארען
 ויעךען, דעאיליזירט ג*ך זא^ צוריס, װאכען

 לע־ אין װערען דורכגעםיהרט נאלד זאל
 די האבען רעזאלוציע יענער אין בען.

 םון טעקס דעם איגדארסירט טישעדלײט
 אמאילגא־ די פאר ארבײט שטונדען צוױי

 זײער איז איצט איז םטרײקער גאםײטעד
 דאס מיטצואװירקעז, פיליכט חיליגע

 זאל ארבײט שטונדען די.צוױי פאר געיט
 םון אפיס אין ארײנקוםען שנעילער װאס
ױניאן״ דער

to דאס אױפמערקזאם, דא םאכעז 
 ספעציע־ א געװארעז אפנעדרוקט איז עם

 אױםגעסלעפט װערט װאס ^טעספ, לער
 אנדערע די װי פונקט ביכעיל, איז

 צאהלעץ װאס ארבײטער די און סטעסיס,
 דארפען ארבײט שטונדען צוױי די םאר
 אנגעסלעפט זאא ביכעא זײער אין זעחן

 דעם םאר סטעםפס ספעציעלע די ווערען
יצװעס

פליכט! אײער טוט חילאוקסאכער,
 סיט ארומטראגעז גיט לןײנער זיד זאל און

̂ט. דעם  גע־ ג^ײר דאחי געלט דאס געי
ױניאן. דער פון אפיס אין װערען כראכט
 קוױטירונגען ערשטע די זײנען אט
? נעקסט סוסען ^עפער װעילכע

ן ע ג נ ו ר י ט ױ ו , ®ח ק ק ו א ל ט ק ר ױ ה  ס
ן ר6ױ או ר ע ע פ ע ר ש א י «  ד

״ ד ע ט ײ מ א ג ל א מ א  ״
. ר ע ק ײ ר ט ם

טע33 װעסט 20 גרעויעלד, ד. לעא
$50.00 ---------------------------סצויט
איסט 38 באדער, און חןךױױטץ

101.23-------------------סטרים טע39
איסט 43 גראס, און ױיצ;דיא,

75.80 -------------------סשריט
J װעסט 88 ס$ן, און חורוױטץ

44.37 -------------------סטריט טע21
װעסט 130 קא., און לייםיז ס. >

87.00 -------------------סטריט טע26
װעסט 130 בעלסקי, און צימערטין

65.09 -------------------סטריט טע25
טעדי• 105 סאקס, און אטסטעדדאם

67.40 ----;--------------עװענױ ס»ן
זועסט 15 קא., קלאוק אקױרײט

86.57 -------------------סטריט טע18
 115.48 — סט. םע26 װעסט, 142 ׳»וגט י.

םע־ 105 סאקס, און אמסטערדאם
50.00 --------------------עװ. דיסאן
איסט 128 חאוער, און אזוארטץ

22.14----------------------סט םע10
װעסט 5 װאלף, און סאידאןי גילאן

45.59 ------------;---------סט. טע31
 31.80 עװ. טע4 99 מאי, און סװעיבעל

 34.9ט עװ. זעקסטע 240 זיפלי^ און בײון
טע20 װעסט 24 סמיט, *ון יינטאג
14.80----------------------------סט•
 10.84 ׳עזו. דריטע 2052 בראס., אינדיק
60.00 סט. טע25 װעסט 24 בר*ס, ליוםאן

 נישט מא*, ױני^יז גוטער א זײן קאז
 און םיטינגעןן ױניאן הײן אטענדענדינ

 זייט איהר אז אויד, אײד גלויבעז םיר
 נישט. תירוץ סײן אבער איז דאס דאס,
 יױ דעם פאר צײט געפיגען דארפם איחר
 װא־ צוױי אלע נישט אויב םיםינג, ניאז
סאנאט. אין מאל% אײן כאטש איז כעז

 אירגענד םאכען סיר בעפאר אאזא,
 אויםםאדערען סיר װיאען שרים, וועלכעז

 םי• ױני^ז אד גלויבעז וועלכע די, אלע
 די צו קוכמז צו נויםיג, זײנען טינגעז

 וחד ווערהע סיטיננען, סעתשאן נעתסטע
 דא- דיזען ווערען אפגעחאלטען לעז

 דאוך־ םארטש: טמן10 דעט נערשטאנ,
 בראנקס ;חאל פאריוערטס איז — 1טיי
^ז איז ־־־־ אגי  סײ דיזע אז קאסינא. י

 פאר װאס ווענדען !torn ויד טינגעזװעם
אנ־ זאל עקזעתוטױו אינזאר כאשיוס «

מע• 105 ׳סא?ש יון אטסצעײאפ
ס.------------------------דו. דיסאן 2ס

 איסט 58 יןװענייצ״ן, ױן י1ײל1
48.88--------------------------*.0 »ע13 .

2.25 —-----------(יעגזעגליד) לימגאק
 37.00 — ס». *ע15 װעסט, 25 נא:י*ס,

װעסט 143 #װײו און אלעקסאנדער
34.19---------------------------סט. «ע27

 2.44 — — (•עײעגליו) װײסטאן *.
*ע28 איספ, 8 דיגן/ און געטס?י
41.78----------------------------------ס*.

»ע19 װעסט nier,] 8 און גאלדפארג
173.00 ----------------------------------ס*.

װעסט, 38 לעװאדט, יון װיעגער
40.24 ---------------------------סט. טע18

 48.50 סט. ע#31 װ. 150 ׳בר$ס. עגדלער
 24.00 — סט טע20 איסט 11 ׳חאטילט$ן
 85.77 — סט טע25 װעסט 188 וױיגבערג,

װעסט 38־ סאן, און חאראװיפץ
2--------------------------ססן. «ע21 .95

 19.97 — עװ. שינשטע 127 ס?$לגיק\ ד.
 100.80 סט. טע25 װעסט 24 בר$ס., קארמעל

מע־ 112 קא., און בלום סאלאטאן
121.90------------------------עװ. דיםאן
ן קל$וש וליט^יער ו 20 פופ י

41.05------------------ס»• *ע33 וועסט,
 137.00 סט. טע25 װעסט 45 תעסעלי, ב. ,ס.

װעסט 28 סט$לי, און **לד׳יט״ז
74.40--------------------------סט• טע27
 38.50 עװ. ®ערטע 05 ווידמאן, און חאזאן

װעסט 89 קא., סקוירט עליסיט
 xo----------------------50.00 — טע19

 35.11 עװ. זעקסטע 484-4׳י»ײ און חוטטאן
 50.85 סט. טע28 יװעסט13 בראס״ מעדין
א.10 בר$ס.. ■ארעץ  42.80 — ס». טע18 ן
242 ?$., סוט ?ל$יק ילאזי
27.50 ----------------------------עװ טע6

 27.00 סט. טע18 װעסט 10 נר$ם., ס^לאו
 189.10 סט. טע27 װ. 12 גאלדאטײן, אראן
װעסט 37 יאפאװסקי, און חעכט

89.50 --------------------------סט טע28
20 (באלאגס), $.p קלאוק סלײאער

4------------------סט. טע83 װעסט, .20
װעסט 111 שאדסט, און פןױסט

01.00---------------------------סט. םע17 7
װעסט 13-4 לןא., ׳ דרעס ■ירלעם

7---------------------------סט■ טע29 * .33§
118.55 — עװ. .טעדיסאן 130 רובעל, מאלס
21.00------- סט. טע25 װעסט 159 ׳טיאז

זעקסטע 450 דאלינגער, און סאטלער
25.00 -------------------------------עװיגו

טע25 װעסם 107 אודלעײין, $ײיקנ
49.10----------------------------------סט•

49.40 --------סט. טע2>1 װעסט 0 ראלער, א.
טע31 װעסט 54 בידוס, און ברײער
30.00 -----------------------------------ססז■

װעסט 13-4 סיגעל, און מןגילחײם
42.55 ---------------------------סט. טע25

און יאשע װעסט 124 ?רעמער, .
40.00 ---------------------------סט טע23

םע־ 133 גאטליעב, און ראאן^ארם
55.25 -------------------------עװ• דיסאז

װ. 38 (וערזענליד) װײסמאן מ$ריס
3---------------------------סט טע33 .13

װ. 177 חאדאװיטץ, און דאיא׳יקיז
31.07-----------------------------סט• טע21

װעסט 13 ׳ק$. ק#וט ריװערא
80.90 ---------------------------סט• טע27

װעסט 28 גאלד׳אטײן,' .און רעיןי
48.00 ---------------------------סטי טע25

װעסט 44 סײמןן, און ורידטאן
100.00 ---------------------------ספי טע28

װעסט 35 סקלאר, ואן גאלדאזטײן
40.00 --------------------------סט• טע21
 44.24 עװ. זעקסםע 852 חאוזער, מײער
450 לן#מיאני, סוט און קלאוק ריטץ

43.85 —--------------------עװ. זעגןסטע
 eo. 88.82 םע15 װ. 30 װאל?, און עסטרדף

. װעסם 52 לייקינד, און ראזעז
85.00 ---------------------------סט טע21

 םע30 איסט 38 ׳סאן און גראםמאן י.
57.35 ----------------------------------סט•י

ן ב. או װעסט 110 נ*ט*:ס*ן, ל. ־
90.20 --------------------------סט. םע22

װעסט 40 ■*:וייל, און װײנטאום
35.17---------------------------סט םע21

איסט 20 חערמאן, ױן :עיקאוױטץ
20.00 --------------------------סט. טע30

 60.00 סם. טע30 װעסם 229 ג*לד*ט״ן, ל.
װעסט 104 קלאוזנער, און קאחען
92.58 --------------------------סט. טע25

זיבע־ 293 עװײגחאשם, *ון סיעגעל
80 92 —-----------------------עװ. םזג
 71.93 סט. טע21 װ. 102 גריגאזטײן, מפקס

װ. 63 ראזענבלום, און גל«זםי:סקי
35.65 ---------------------*— סט. טע14

איסט 57 גאי־אאזין, און םײםפן
55.80 --------------------------סט. טע11

װעסט 35 נאראשסקי, און גארעליק
20J12----------*-------------סט. טע20
 95.00 ~ סט טע33 א. 38 סםאל, חאידי

װעםם 122 גוױנטא, און ;מזםײן
״117.40---------------------------סט טע27

60 קאגטאיאװיפח, און ל״נאװימץ
68.80 -------------------ם*. r»22 װזןסט

 25.65 .60 סע27 װ״ 21 גלאדאטײז, אראן
69 j,6 ■*28 וו״ 252 ו#וסמון i60  M

גאלדמאן און אפײנגערג חײקײצי,
35.77 -------------------עװ. וערפע 06

 2*2.40 — װע. וערצע 03 ברןס., סיױואק
»0211 50 ל^טואגי, ?1®ל| 1לי2ײ

70.27 --------------------------ס». פע22
איסט 42 ראטמא^ ארן וי׳ומאן

10,92--------------------------.60 סע 10
 30.00 — ».0 »ע31 ועס■1 11 בדאס.# חעלד

.11 141 קןמואני, ?לאוק יעיגגאו
40.10---------------------------פט טע24

^י, און דוכלירער װעסט 14 ׳ו
120.00 ----------- i*.----------- .60 2617

 ןויסט 54 ?*מואגי, און י24י2ל ח.
װעסט 153 לױױי, און לעדדעגםוחאל

35.45 ----------V------------ .60 2» 13
75.74 -------------------------.60 2® 13

 27סס.ס עװ. מ״דיסןן 130 בי־אס״ י2סיגג
איסט 38 חאןמאן, ן1א למאן1י»

29*26 60.-------------------------- 182.08
,ױעסט 240 •*מוא:י, קלאדלן סאדעל
M.12 --------------------------.60 2צ»3

 40.05 סט. 2» 17 .11 40 ליטאי, און עיזמאן
 6D. 124.40 2-»7 .11'40 ׳יג״דזד, און סמיט

ןו. 141 "*םיא:י, סקױרט וײמןרי■
2<M 37.50 ---------------------------סמ
H20• 130 סאקס, און רדאם2אססט

190 112.------------------------— 22.00
60211 30 ראװיטץ, ןi» י1ל2ח8$ג

05.81 .60’סע28 .11 37 קןךזען, שחיליו
78.23 --------------------------סט. 2*25
עסט11' 50 סוערליגג, ן1א אדלער
25*2 60.-------------------------- 28.20

 05.00 — .60 2*13 .11 80 דיא,I 0אי1ל
מעסט 43 בערענאטיזן, ע. דזאז.

24*22 60.------------------------- 88.58
40.30 --------.60 2623 .11 30 גר*ס., ך»ף

 54.21 — .60 2*21 .11 22 י,£2ינש 0אי1ל
 32.80 סט. 2*8 א. 04 ׳וארקין1ל און חד»

מאל) 12*2( ר2ל»לאוז: און קאחען
.60 2*25 60211 1M--------2.50 —

p, 137 11. 23 ב. 6 iir43.50 — סט. טע
 H2--------30.00 וערטע 05 קמאליטי, מד

9--------װע. 2פער* 05 קװאליםי, י1ג 0.
60211 15 קנאפןי, און דריליגג

20*2 60.-------------------------- 50.00
30.50 סט. 2*21 .11 31 װערטח״ם, לעא

איסט 103 לןאמואני, ן1א *רענק ט.
125*2 60.------------------------- 42.13
60211 129 ויי,1 לי און ^רעדער

22*2 60.-------------------------- 92.10
11ל.ידלא 132 ג^לדבערג, ן 1א קאולאן
40.74 ----------------------------------סט.

איסט 54 קאדזען, און גרינבערג
13*2 60.-------------------------- 23.50

איסט 11 נז»א:י,9ל, קלזךק האםילטאן
20*2 60.------------------------ 8.00

סט אי 81 אלדריד, און 'חןראװיטץ
32*2 60.-------------------------- 78.00

 71.30 — סט. 2*25 .11 108 װע(דיאן>, א.
סט אי 553 קאמפאני, ei$p טיאי

45.50---------— ברוקלין ׳סט 2*29
 50.00 סט. 2*15 .11 31 ׳ס.9בי גאלדבעדג

 22.00 — .60 2*27 .11 34 נר*ס, ן2ח9?
ועסט1 7 קאספאני, סקוירט יל2דעײי

30*2 60.-------------------------- 35.30
װעסט 154 בעסקיגד, ארן קאםטא דע

11*̂2 60.--------------------------- 00.02
 10.00 — סט. 2*27 װעסט 29 יין,6ג*לד«

װעסט 80 ;ינזנערג, און קיטטנער
25*2 60.--------------------------- 25.50
פער־ 79 ׳רויגח9חער״ק און נממאן

*2 112.----------------------------- 40.37
איסט 44 חאפמאן, אוך ר2בראג

47.20 ---------------------------סט. 2*21
 187.00 — סט. 2*21 װ. 54 טילארד, מ.

קסטע2ז 510 ,01מארק אדן מײעד
112.------------------------   42.99
 30.30 סט. 2*25 .11 29 פינקעל, און מילעד
װעסט 42 באנקאװסקי, און חײאט
52.10--------------------------סט. 2*22
קריםטאל און נאזציין2ר2ב ח״מאן
43.00 ----------------סט. 2*15 ײעסט 28

 up. — — 42.24 2״*2* 0« צלער«62ל מ.
112 ^אטי^וני, און בלום סאלאםאן

3----------------------.112 מעדיס*ו 2. *
װעסט 41 ר,2מיל אזן דארסמאן

25*2 60.-------------------------- 110.43
60211 37 ?אםפאני, און ברוקם ס.

2820 60.-------------------------- 105.79
.* *  17.05 — .60 2*25 װ. 15 ארץ,11ל..

ר ר^  17.50 .112 י־*ע2* 35 ל,2גאד ן1א ב
 93.75 — .60 2*25 60211 36 ,6» מ. ל.

סט2װ 50 םענדבערג, ואן היעגעל
22*2 80.----------------------— 33.93
 200.30 .112 טעדיסאן 130 י,2:אגדל סאריס

פער• 94 רג,2שאמצב |1א דײםטנד
10.40----------------------------.112 *ע

80211 159 פײגד, אין קאלבערג
25*2 60.------------------- 89.44
05.08 .60 2*27 זיעס* 45 בראס., קארי

602י1 153 א*.י,1קאם קל*וק ליבאױ
י 128.85 4---------— 4-----.60 2*15

®ער• 35 קאםיאני, ק1קל^ ח. ארן ר.
*2 112'.--------------------------- 42.75

• 60211 40 ל*2וינל אין בערמאז
22*2 65. —--------------- 44.45
24 קאטסני, וין לטםא•211 סײטאן

60211 83*2 80.----------- 91.30
מעז־יסאן 105 קיײאזויטץ, דזא ט.

112.--------------------------------- 244.93
108 קאמיאני, ק1קל» »קס»ארד
60211 85*2 60.----------- 58.81

ס »ון םירסקי ײ י t( לו 4.40 יס)202•

״20 130 רס)26(קא נר»ס. י2סינג
17.00---------------------.112 דיסיז

א״ 25 בעיזעל, ן אר ורעגק יגמאן,2:
20*2 60.---------------------- 80.00

eo, 2633 80 — 108.00אי 3 **געל, ב. ל.
2.50--------(יעיזעגליד) בעינטטײן מ.

מעסט 34 וענסער, און גריגניןרג
17*2 60.---------------------- 38.00

60 אי 05 קאטיאני, ?לאדת ריילמי
82.00 ----------------------.60 טע 12

ױעסט 145 גלום ן 1א קנאבעל
2630 80.----------------------- 02.00

̂חען עד. איסט 42 קאמיאני, און קן
32*2 80.---------------------- 72.88

60211 119 לעסער, און ;ינזבערג
24*2 .eo----------------87.00 

eoאי 45 ,11א60$ר2? א. און ד.
84.07 -----------------------סט טע19

60211 102 סאלאןי און ן י1לעי
21*2 60. — ----------------- 07.25

.11 31 *.6י1ד*קאו2ח און בדיקמאן
2631 60. ̂------------------ 50.72
.11 131 ק#מוא:י, סקוירט מױטשעל

37*2 80.----------------------- 44.85
װעסט 138 בײגדער, און חײמאן

2625 80•-----------------------00.71
 00.51 — .80 טע27 א. 14 טאיענדער, .0

 82.50 — סט טע30 .11 24 ער,6 גײטחען
 74.87 .112 2זיבע* 333 ראדזשעיס, דזשא.

8ii. 133 קשמואני, א,*ן בעינאט״ן
55.34 ---------------- 80 טע19 װעסט

60211 25 קא., ן1א סוערלינ; ס.
88.01 -----------------------.60 טע 15

סט2װ 215 רס,2מײ און :ערגשטײן
88*2 60.---------------------- 120.37

torn 45 סאקס, און קוועראטײן
80.59 -----ב־ב1-----------סט. טע27

ועסט1 34 קאסיאגי, ?לןף? י,ם2ל2ס
17*2 60.---------------------- 40.90

22.85--------בראדוױי 835 דרעס, :אלדען
 262זיב 422 ד$נקין, ־ו״בראחאם

112.-------------------------- 43.70
װאך. נעקסטע קוױטירוגגען וױיטערע

^פון אכ מ ה או ען פואנציססא סאן סל ת ססרײה א מו
 ״נערעכ• די םון רעדאקטאר װערטער

:טיגקײט״
|2געב מיר ױעט איהר אז האוי, איך

 בא• ננ1צײט דער אין םיאץ שטיקעי א
 לאנג ניט איז עס װאס כיאכען צו קאנט
 ירטרײד1קלא דעם אין פאמעקוסעז צוריה

פראגציסקא. סאן שרן
 לאנד, גאנצען איבער׳ן באוועגונג די

pc ״איען פאר קאפיטאליסטעז, די 
 צו םארםעהאט ניט יך1א האט שאפס׳/

 די אויוי וױרקונג איהר האבען
 םראנציסהא סאן פון כיאנוסעיזטישװיערס

 יױ נזער1א אמיסגעשטעאט האבען זײ אךן
 |2האב זײ נגען.1םאדער ,8 יאקאי ניאן,

 מײדזשעס אין ״רעראקשאז״ א םארילאננט
 לע1ם דאס האבעז 1צ פראצענט, 20 םיז

 נאר און םײער״ און ״חײער פח רעכט
זאכעז. אזעלכע

 ״ױניאן המאכער1חלא אונזער אבער
 7םיר האבען ארנאניזירט מט איז 8 לאקאל

צוויקגעוױזען. םאדעתנגען זײערע ארע
 אסא־ באסעס דער jid פרעזידעגט דער

 לאק• א געםאכט דערפאר האט סיאײיטאן
 אח שא* זײן םון ארבײטער די אױוי אוט

 געענפד דעם אויף נלײך האט ױניאן די
 האט סטרייק דער סטרײח. א מיט םערט

 נע־ גלענצענד איז און װאכעז 2 געתיערט
 װידער אלעס איז יעצט געװארע;. װאונען

ארדנונג. בעסטער אין
 אונזער סאר דאנק גרויםען א אבער

 בא״ אלעמענס אונזער קומט זיג, יטנעלען
 ביזנעס־אײדזשענט און סעקרעטאר ליבטען

 םאר גאלוב, דזיט. ברודער ױניאן, דער םון
 ניט איז עס האנדילתג. טאחםישער זײז

 אװ־ דאס זאגען, 1צ איבערטריבען האר א
 םח װערט ,8 אאהאל םון םעהרעטאר זער

 ער און געאכטעט איז געשעצט אלעםען
םארדינט. כשר עס האט

 בריװצל דער אז האםנונג, דער מיט
 םיט איך, םארבאייב װערעז, דרויוט2ג ױעט

גרוס, טרײד״ױניאז
םעםלאף, ם.

םראנציםקא.. סאן ,8 לאח. מיטגליד

ן ע ר י ט נ ע ז ע ר ם פ ע 8ש ד  ־8
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 רוטח, נ. איז ל״ םיז ארבײסער די
 ■חד |2האב סטריט טע25 װעסט 38־36

 1י" א םים טשערמאן שא* זײער זענטירט
 r םאו•. ארבײט גוטער זײן פאר דײמאנט״פיז

.שאפ. חןם
p ע ן% ם א.

 םראכטאר םעם
 ק«םץ סעם

x שערער סעם 
פדאנקרײך סעם
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פרעסעו סלאוס ױ גו װערםער פאד א
אונ־ אלע ביױ. זעהר איז טרײד אין

 און באשעפטיגט דינען םעמבערס זעחנ
 טײנען מיר גע׳עכיאין. זעזזר ארבײםען

 אװעו״ סיט טאיזע *ון װאןי 9פוא א טאקע
 ארעסערם. אויס •שוט נועהלט עס םיים.

 סאיס מיט םאדװארםען איז אםיס אונזער
 ארעסערם זוכען נייר און ■רעסערס, םאר
 געםיגען. גיט זײ קעגען מיר און ליכט םיט
 טארגע• א איז עס און !ארבײטען 9אל

 1נא הבית בעי אײן װי ׳זעהן צו ניגען
oyi דער בײ פשוט זיף בעט *וױיטען 

אויב איויעז, רחמנות, ״האט :ױניאן
 איג״ און נרעםער. א מיר שיהט מעגייד,

 *ז אײף/ זאגען ז״ װען איז ׳יטערעסאנט
 װעיען מיו־ !״ ^בז״עעקט גאו איז *פרײז

 א אוגז ׳עיקט אר3 פרײז, יערען צןוה<ען
מאן...

 םוען דאס אז פײגט, איהר אױב און
 די פאנוםעקטיעורערם, קליעע די נאר

 גאר טאהע םעות. א איוזר האט *סאבס״,
 הערען די טרײד/ םון בערען די גרויסע, *1

 גװאילדי־ דער צו גראדע באיאנגען װעלכע
 װעיל־ די אסאסיא׳ישא;, פראטעחטיװ גער
 האבען און אנגעברונז׳ט זיך האבען כע

 דער מיט מעהר װעילען זײ אז עתףלערט,
 װאם טאן. צו װאס האבען ניט ױניאן

 נאו אנרימענט־! אן פאר זײ העהרען
!ױניאן מאר נאו אגריכיענט, מאר

 וױ אײ;, איצט זעהע; הערען די אט
אפגענארט. אליי; זיך האבע; ?ײ

נע־ טוזען הערען געװאידיגע די אט
 בעטען: און ױגיאן די אפרוםען איצט באך

®רעסער. א אונז ׳עיקט פאי*ז,
םאדער״ א אױןי דאס מאכען אנדערע

 מענעד״ זײער בעטען זיי :*טײגער נעם
 «ײ פאר טאכען זאל ער פרעסער 33זשי
 דער בײ ער קען םיעא״כט דזשאב, דעם

 אוגזע־ פרעסער. וא קריגען זיי םאר ױניאן
 ביז־ די אבער םאריעטעהען ■רעסערס רע

 תשאב, א 1אוי געהעז זײ װעז און געס,
 זאגען זײ באצאהלען. זץ־ זײ חײסען
 צײט ילאמע אזא ארומגעגאגגען — ימום,

 זיף געהונגערם, אביסעי ארבײט, אוזן
 דארםט איהר װען יעצט, און ®א^וידיגט,

 בא־ ארן גוט אזוי זײט טא האנעז, מיר
 װײיל, ארבײט, מײן םאר מיר צאה?ט

 םײגע באצאד^ען איך דארןי עחןוטענם,
̂ט־ע  יעצט אויף רארןי איף און1 חובות א

 אויך זיך דארןי איך און יעבען, א םאכען
 אנגרײטען אמװײניגסטען מעגייר, אױב

 זוײס, װער וױי< םלעק. דער אויף אביסעי
 ואין םארגלוסטען גאד זיף י«ען אײף װאס
סיעק. שון צײט דער

 און ילעבעדיג. דערוױייל איז אזוי און
 דער אין יעבעדיג איז םארדיענט, מעז אז

 די אפ צאהים מעז םרעזישורי. יתיאנ׳ס
 אפצו• ניט אויר טארגעסט מען און דױס

 אסעסמענט, דאלאר סיליאן דעם ^הלעז
 פאר סראוױאנט אלס דינען וועט ואפלכער

nyv מיחמה. הרמעגדער
אונ״ אײך, םרעגען זיף וױילט אונז און

 אײך, םײ םחאגע, א באסעס, ייעבע וערע
 12 ביז 8 םה א״ערע מיט העיען, גרויסע

 אע״ כאשעםטיגט איהר װאס נזאשינען,
 קעגט איהר אז זיןי, דאכם אײף און ןףיד,

 שבזןחל דעם םון ראלע די ^■יעלען
 מראסט, שילײש דעם שון אדער טחאסט

 זײט איהר אז ;אר, פארגעםט איוזר און
;מאנושעתטישורערם קילאױן הנרוױ^ נאף

 דןי האבען װעיכע קלעגערע, אייןי, סיי און
 געײ שיע? אזוי סיעגדען גזניאזט נעבאר

 אין אחוערטײזמענטס אומזיסטיגע אױוי
 — ״טאג/ אין און ?יעורנאל״ ״מארגען
 גע• האט איהר ■לי״לז: אונז, ענטםערט

 גװאידעוועז און ^רײען אײן אין האיטען
 מאכען וחנלט גאנצע די געװאיט האט און

 רואינײ װעיוכע אײנציגע, די אז גיױבען,
 ארביײ די עס זײנען אינדוסטריע, די רען

 •ראמי* די ארב״טער, די ןײ, וױיל טער,
 וױיד• די אויפגעריסען האבען טירערס

 נאך זײ זײנען דערצו און חױך צו זיעעס
ט  מען פ׳אוט הײסט דאס •ראדוקטיװ, ד
 קײן איז דערטאר און ארבײטען, ניט ווייל

 אוממעגיליף איז עם וױי? ניטא, ארבײט
 דערםאר און סלאוקס, די םארקויםעז ^

 אינדוספד קלאוקס גאנצע די פיטוט װערט
 יעצט, אייןי מיר םרעגען רואינירט. ריע
 ענטפער, ג^ײבען א ערװארטען מיר און
 ©אדוײידען צו ניט פארזידײטען, יןיין ניט
 לאזען ניט אײר װעילעז מיר צײחן, די

 אור״ די איז װאס זאגט — פאנםען,
 איז ביזי? יעצטיגער דער םון זאכע

 ארבײ״ די װאס דערפאר, ביד פיערײכט
 הא־ »ון באיעס גוטע געװארען זײנען טער
 די שון ארונטעמעלאזען פיעלײכט בען

 צו אגגעםאנגען ד.אבען און וױידזשעןס
 לאמיר יא, אויב ארכײט^ מעהר מאכעז

 און ל^ון, םיט ארויס יןומט הערען, דאס
 ארביײ די אז <וע<ט, דער ס:אד ערקלערט

 דער- און שבל, צום געקומען זייגען טער
 ארײנגע־ אינדוסטריע דער אין איז פאר

 זײט איהר אז און לעמגז, נײער א קומען
 ניט. גאר מעהר זײ צו יוזאם און צופרירען

 די און פא^, דער ניט װײטער דאס אלז
 ?עילבע, ץי געב^יבען זײנען װײדזיעעס

 םוג• און אילטעז, בײם איז אילעס און
 איז #ביד ^טארק אזוי איז דעסטוועגעז

 די גיט אז צײכען, בעסטער דער דאו עס
 די איבער רואינירם װערט איגדוסטריע
 איחר םאוײןערט, •וגיןט ארבײטער.

 •ריײ גרעסערע נאד י׳*צט אז דאף באט
 זײ סריגט איהר אז ארבײמער, די צו זעס

 דער פון חערען איהר איחר, און נאר.
 גיבען ויעסנערס אײערע פראטעקטיװ,

 םאחשארעכען ^ון וױידז^חס העכערע
 אװערטײם, סיט װאכען םאר ארבײט

 ארבײי• אײך בײ ב^ייבען זאיצ מען אבי
 איז עס אוועיןגעזזן. ניט אײף םין טעז,

 מעג^יכ־ א האט איהר אז חילאר, דערפון
 פראםײ אײערע אן סאיצאהלען, צו קײט
 בא־ עס אז גרױסע, אזוינע זײגען טעז

 שײ װארום טא איעס. אויןי זיף צאהלט
 און אויגען די אין זאמד זוײטער טעז

 רואײ זומרט אינדוסםריע די אז זאגען,
 ער־ םיר ארכײט׳׳גר? די איבער נירט

ד פיז װארטען  ניבען םיר #ענטשער אן א״
 װאס הערען, לאמיר זוארט, דאס אײף
ענטפערען. צו האט איהר

 םאתזנסט ברידער־&רעסער, #יעצט
 צױ אלע םרעפען זיף זועלען מיר אז ניט,

 דעם אבענד, מאנטאנ נעקסטען זאסען
 טעא״ עװעגױ סעקאגד אין טארטש, ט;ןן7

 אוריאל שפיעלען װעט מען װאו טער,
 אין גאלדעגבערג סעמועל םיט אקאסטא,

 אוגםערנעה־ דיעזע ראלע. הויפט דער
 שאר געםאכט ניט חלילח ווערט מוגג
איז לאקאר אונזער װײל לאהאל, דעם

 אק נים דף נױםיגט אזן סעכטיג גע:וג
v אוגטערנעחמונגען. סײן v i אונטעײ 

 צװעק תנם םיט געמאכט װערט נעהםונג
 מעמ־ קראגקע םאר םאגד א צויגרינדען

 אפגענוטען ^ווין האבען ו^יכע בערס,
 סײ כענעשים, גע;עצליכען גאגצען זײער

 בעגע״ 1קראגקע סײ און קאנסאכיפיטאן
 שסײ גאף סוין זיןי גױטעען זײ און פיט
 ניט זזאט קאטיטע רעליעף די װעלמ #צע

 און נעכעז• צו מעדור די רעכט הײן
 מען און שאראן, זײנען קראנקע אזױגע

טאןי זײ סאר עפעס טוז
בעסער, נעװעזען \ואיט נעװעהנליד

 -p»o צאחלען זאלען מעםבערם די װען
אזוי אבער צװעק, אאו םאר דױס ציעלע

e איז דאם וױ w ,^ח אוםנתגי  טויז י
 נומויאסען טיר חאנען חןרפאר םון, מוו
ח אונטעמעחםומעז/ אזױנע האנען צו  י

 אונטערנעח• רמז?ן אז ערווןארטען, כיו
סויוסעם* א ןײן זאילען כוגגען

 נאיך זיך חאט װאס אײןי, שיז יעדער
 קריגען יןען טישעם, א טיט באזארגט ניט

 סאנ• ^־ער אפיס לאלזאא אין טײןעט א
 טעאטעה אין קאסע דער בײ <אכט טאג

 סאגטאג rm זיד טרעשען םיר אלזא,
 און אטוזיחנן זיך וועלען םיר וחנן גאכט,

 םונדא• א יײגען צײט תרזעלבער אין
 צוועת״ וױכםיגען * פאר כתנם

ברעסיאװ, חש״
•35 יאקיל מעגעדז׳יער

דעם פון כאארו עסזעהוסװו דער רעפאדםפון 22 לאסאל דרפסםאכער
 םון באארד עיוז. דעם םון םיטיגג א

 געװארען אפגעהאלטען איז 22 לאקאיצ
 קױ אין שעברואר, טען23 דעם םיטװאן,

 פלײס. מארקס סט. 2 האטעל, סקװער פער
ט^ערמאן. איו אנהער טרודער

 איז םיםינג לעצטען ®יז פראטאיאי
 אײנשטיםיג און נעװארעז פאמעלעזעז

געװארען. גוםמעחײסען
 •״רא^ דעם מאכט סעקרעטאר דער

 אב• געװען איז ׳&אפירא ברודער קאל׳׳.
װעזענד.

 ילעצטען ביים איז װאס קאמיטע, די
 א זוכעז צו געװארען ערװעהלט מיטיגג

 סעקרעםאר־םחד אלס פערזאן פאסעגדען
 איהר אפ גיט לאיןאי, אונזער םאר דשורער

 געמרא־ פערזאן אזא האט זי אז באריכם,
 הענען עחשט וועט םערזאן דיזע אבער ׳גען

 אדער צװײ איז אשיס אין ארײנהוםען
 איז דעאארם דיזער ארום. וואכעז דרײ

 קאםיטע די איז געײארעז, נוט־נעהײסען
 םאכען צו געווארען אױםנעפאדערם איז
 דיזען םיט אראנדזשםענט לעצטע די

פערזאן.
ד דעם םאר ילעזט סעחרעםאר דער  ח

 סא־ רעגולײשאנס און רולס די םון פארט
 רע״ דער באארד. עקז. אונזער םאר םיטע
 דיםקוםירט נרינדיציד זעהר װערט פארם
 םון מעבערם אילע פון יונקט בײ •ונחט

 געמאכט ײעחגן עס באארד. עקז. דער
 םייאעז. געװיסע צו אמענדסענטס אײגיגע

 דער װערם לעצט צו און רעפארט דעם םון
גוכד אמאנדמענטם די מים כאריכם

געהײםען.
 עאעקעשאנס אויפגענומען װערט עס

:קאסיטעס סטעגדינג אאע פאר
 די — אפים״קאםיטע. ארן פיגאנס

 אגקער איזראעל, לײבאװיטמ, י. ברידער
קאםלער. יפװעסטער און

 ס. — קאמיטע. ארגאגיזיחאאן
 מוועס״ און זעםלער, ?ןאםירא, :ל סנדלר,

י סמיטה. ב. טער
עװעס״ די — קאםיטע. עדייוקײשאן

האפלער. און הױרש סער
 ברי- די - קאכױמע. םעמבערשיפ

 ראבי• גאלוב, בײהער, וױיסגלעס, ה. דער
ם.וױענער. שוועסםער אוז נאװיכח

 א. קאטץ, ב. — קאםימע. גוײװענס
 אײ גאלדשםײן, חםץ, דובםטער, כאיער,

?אהען. מיניע שװעסטער איז ניאי

 ח• בריחנר די — קאמימע. אפיל
 שװעסםער און ראביגאוױטץ װײסגלאס,

װיעגער. ט.
קאמיטע. פובליםיטײ און פױגטינג

חפץ. און קאטץ ב. סעיילר, ס.
 געװארען ערװעחלט איז מנקער ברודער

 װא• פיר הוממגדע די םאר טשערמאן אלס
באארד. עתז. דער םאר כען

קאםי״ א געײארעז ערוחנהיצט איז עס
 חור םון קאםיטע א םיטען צו 3 םון טע
py.? אוים״ וועגעז ,25 לאקאל םון באארד 

 צװישעז אניגעלענעגחײטען אלע גלײכען
 םײ חובות, װי ,25 לאקאל און 22 לאקאל
םראגען. אנדערע און גאנסען
 צושי• צו געבאםען איז סעלרעטאר דמר

דעם. װעגעז 25 לאקאל צו צושריםם א קעז
 איגסטרואירם אױך איז האםיטע רי

 פון רועאען זײ םאל אין אז נעװארעז,
 ביו באסומען ניט עגטםער ?ײן 25 לא?אל

 זײ זאלען וואך, נממ»טער םון ענדע דער
 אנאנדפ־ אצע מאכען צו הראםט אין זײן

 וועגען אינטערנעשאנאל דער םים מענטס
דעם.
ײ אז געבעטען, אױך איו האמיטע די  ו

 5זאי אעטערגעשאנאל די דאס זעהן, זאלמז
 םון םעקרעטאר צום צושריפט א שיקען
 קיײ אלע אז״ בעטען, איהם אוז 25 לא?אל

 און םעםבערשי• און גרמוענס װי טמס,
צו האט װאס זאכען, אנדעחג אלע אױך
 איבערגע״ עס זאל דרעסםאכער םים טאן

 איז אויך ;22 לאקאל צו װערען שי?ט
 זעהן זאלזנן ױי אז געבעטען, ?אסיטע די
 םארװעתרען ןאל איגםערגעשאגאל די אז

ד דרעסםאמנר רופעז צו ויך 25 יאקאל  י
 מרװעזזלט זײנען קאמיטע דער אין גיאן.

און אנהער י. סנדלר, ם. :געװארען
קאהען. מיגיע שװעסטער

 5 געװארעז ערװעהלט אויך זײגען עס
 םוץ בארד תשאינט דער צו דעלעגאטען

 די ױניאן. דרעסמאכער און װײסט דער
 ס. ערװעחלטע: די זײנען פא^נענדע

 םיניע לײבאװיטץ; י. שאפירא, ל. סנדלר,
j J קאפאער. שװעסםער קאהן,

 עז6נע?ס דעם חאבען צו באשאאסען
מארטש. טען2 דעם מיטװאך מיטינג

.pyo סגדלר, ס.

 אין ארבײמער די םון סםרײס דער
 םון איגחסטריע דחוס און רוײסט חור
 איגכמרזןסאגטער זעהר א איז יארק גױ

 קלאסעדבאוראוסםזײן, םון אױסדרדק
 חןר אין אפט אזוי ניט ז*הם םען װאס

 הא־ יארבײצמר דיעזע וועלם. ארבײטער
ס^ דאס גענעכע;  אױסדרוק העכ

 דער אין סאלידאריטעט ארבײםער םון
אינדוםטרי^ דער פיז ועשיכטע

 מענער איז םחיען נםyטױז 35
 ניט האב^ טyrסאיאריי לי yאכyװ םון

 פאחןרונ־ אינדײוידועאע. קײנע ד.אטyג
vi\ ,^פינקטליך :׳אבען ארױסצושטעא 

 יוניאן, רyזײ שון רזך ojn םאאגטyאױםג
 זyפאראאז ^ןדבײם, די זyױארפyג מאכען

y די iy r^ פאר־ די אין מאדטירם און 
 וײ זזאט מ׳לז וואוהין ר,yצyלונ׳;ס־פאDזא
»iyrrty>j צד tny3.

 וױיםם און ovn רyאיצםיג רyד
 h ! רyוױרדיגpרyD א איז סטרייק
yooru .האב^ װאס ארבײםער, *אהי 

 ניט דאס זyהאב ,iy§yr די םאראאזעז
 צו ,Tהנאyװyג װי נזוגזאן,

 אר־ קיר^חןן א ד1»ד שכירוו^ ^כערע
 םון נונגypרyאנ פאר אתגר בייטס־טאג

 אין רyארונט זײנען זײ ױניאן. ׳גויאר
J מ ^ חי װדי צ ס  סאאידאריממ אוי

וחנל־־ פאןי, חנם אין <דני«סצרו
ס ניט ךי גמוחא אמאני

מן זײ םון ג^אסעז מט און כ  און מג
 ארגאני- אאס זײ, װאס פרױוי^גיעס,

 אױסגעקעמפט ןyהאב ארבײםזנר, זי^דנ
^ ה ly זיי .ytoyp yאyםי דורף םרי r’T 

 yאסטyנאב די פון iyr,y: כאאײנפלוסט
װ^  זײ*ר ?אן אין \v^vw צו — מאטי
 אז צורמ, םיט׳ז וואחאזײן, אימענעם

 אאע אױף ניסעזyנ jyj«p זאאען oyi םון
o אין ב^רער און סטער1שדמ אנדערזן n 

• םאף.
 ארונטעראזד אנםpyג iyo האם דאס

 ססרײקזןר, n פון ny'o^E ד' םון זען
^דיג געזעהעז האם jyo װאס שי אד  ם
 iHiyny< סטרײק״האאס. ױיעח( אין

 געחןדט םרײאיד זיך צװייפ^ jyo האם
 חנםאנסטרירט האב^ זײ .ly^iry; און

 מאכם, זײעד פון באװאוסטזײן ראס
 און זאך ארב^^ר חגר אק באויבען םyד

oyi סאאידארי־ דזןר אין צוםארטרויען 
י זי^רע אין ארבײםער די םון טעט  ף
 אױס״ אן \vnvi דאס איז ךײ םאר העז.
pm ון1ס oyiy געוועחנלי• * וױ טעהי 

 אױס״ אן ןyװyנ איז oy סםרייק. דyכ
pm ט, םון ץוניטי, םון ^י ײדנ  אן םון א
!ברידעראיכ^ים רy^אםת

אנגמהאא• אױןי האס נייסט דמר און
ד אח ;yo מאאס״ די אין נאכדעם טען  ג

 זײ pH מיצדט, אזן נרופען אין שםאנאן
מן דןן ויי ױ Tpn jm געוחא, ווו  m

ר צוגוים?ן:מנן זיד קאנטyג בען ^  אונ
*lyijyotrDW yאכyאז

 בא־ גאנץ זיך זײ זײנען רyאב דאןי
ם רyד םון jyiw װאוסט ײ ק ם ס  פון ^

 אז ,Dװאוסyג זyהאב זייי אאנ^ רyד
 jyj’Ey: ynאינדוסט חןר אין װאס דאס
 אר־ ארגאניזירמזנ ניט yo:y?'io גאד זיד

 אר- זי^נר פאר פאהרy< א איז בײט*ר,
yijr'T iy:y'i אןp Dy^yri :אניזאצי^

ױגיאן. חןר \v:v: אין.?אם:י סyבאס י ¥ ײ
 א געררען זײגעז האא וחוכס^ר איז

ססרײמר. סוױענד דרײ
o םיז טשעראײדײ די שםעהט אט n 

 צו איז בינע ny:rvi א אויןי האל
 םח אח םיגור איהר סםרײ?צר. די

 איז שטיםצ איהר ̂סpװאוyג ?אײנצם
 אין אפ קלינגט און ?אאר און דיױןי רyאב

o פון וױנקעילאד אאמ n זאא. גרויסצן 
 וואס תאםםצן, גרויסע די פון רערם זי
 דורכמד שוין זזאבען װ^יסטמאכצר די

 סםרײהער די האמyרצn זי ;מאכם
o םון n סיסטצם״ .םװצטינג אמאאיגצ 
 ארבײמס־ אאנגצ די םון טרײד, דצם איז

^ םונ  ;שכירוח צרה׳דיגצ די פון און ש
^• םון״די זײ . ^•צזגהלמ זי ענ  םויז

 גצגאגגמז זײנצן וואס םצנלר, אוז םרויצן
 און ארגאניזאציאן, חנר םאר תפיסה אין

 גע־ גצשפאלםצן זיינען oy bvv אy,װיפ
 גענגסטזןרם, yjynnyi לי םון װארזק

 אין זיןי באנוצעז oyo«3 די ותאכע םים
^ו דג רי ט ם ח  ̂אםvרצn זי .ytoyp אינ
 סםרי^עד יענע מאם דאס וױ אױןי, זײ

מן זײ און אפנעשראקצן ױט א  אין ה
 געפמאנס ראגמז אין און שנײ אץ ?עלט,

m סון םאחנרועזש רי V2 #מרanr די

 נ^װאתן• ןyװאונyג ;yj^r ױניאן
 ומ^ון1צ םאתלײר א דאן מאכם זי

 און אםאל טרײד איז צושטצבחגן די
ט ױ אח הײנט״  באגײם־ גרױם םיט ^

 אנװײזענדיג יתיאן, חןר םון תנגyט
 די ננון םשף אין האט ױניאן די װאס

רy5 12צyל ה א  די םאר אױםטנסאז י
 אד־ איד yאיגדוסטרי די זינט ארבײטער,

געװאדען. נאניזירט
nvi האם ױ , ט ד ^  נזד זיך וזאבען ג

^ן ^ די כי לי א ' די אויןי ק  םון Ty׳0»
 תהן, געקאנט חאם טען צוהעמר. די
 םאםקד־ דײ מרכתאעגם האסון וײ וױ
yo; םון no«p, זײ פאר זזאט זי װאס 

 אײכנמד האבזא זײ און ג^אדזורס,
זײ אז זיך אפגממעטט,

 ארב״םס־ שםונױנע 44 א שויז האמז
ty33n״mD דערע3א נאד »ח ײמי yom 

 y3^i^ די אכעyװ םאר יטרײד אין
o'־־»’iyp מן א ר אזוי עםוזם3 ה מ  בי

 נאחוי־י זיד האם ײסם3 זײער העםםען.
 חנר אויט ארומתרתפאלען, איז און בען,

ערין.3ראד דער פה שטיםרנג
n ר חיז איז ראדנערין מ ^3ע3אי ע א

^ דער פון םאזעז אנדעחן די צו א תי  י
 מדױקײשאנאל דער וחננען םעםיג?ײם,

 אמ יואס יא|•3מ דער אין קײם3טעםי
 די פון לצבען חנם םון םײא א געװארען

 םים נערעדט האם זי וױיסםםאכעה
 אין יוגיםי״להויז זײער פון 33באגײסםעדו

 סענבתרם יתיםי די &ח פארה׳ םאחנסט
 םעתיי•3אי דאם פון און יארק נױ אין

אונײוארזמתט. ארבײםער שאנאל
מן סםריממר די ווען o חא y ir ס$ת 

ד ^םארלאתז םי ס מן 9חאא ײינ ײ  נזד די ו
m  *w o y / t  jim c t o ji pm >ריזמר»

* 4(k .f-.K i;ilSm
•י **

שעפען סלאה אינױפענדענם אץ ױפער
ניסנעדױץ ה םון

v צװײ yצטyל די פאר iw\ האבyן 
פארהאנ• און זyנומyאויםג אפיס אין פיר

:פאלנט וױ ?אםפאײנסס 376 לטyד
— אדבײט פון צוטײלונג yאײכ3אונ

?אטפלײנטס. 8
ר פאר באצאהלט ריכםיג ניט אר״ מ

?אטפאײנטס. 10 — בײט
— oyvcvvni א״בײגמנר ױניאז ניט ^

?אפיאײנטס. 6
— jyrnE די םון זyנומy3רyארונט

?אפפלײנטס. 2
.86 — קאמפאײנטם yנyםארשײד

rojy^  מגיאד אדכײט דער *:
.46 — רyכיטגליד
 ױדאן־בא- y3״sy«^ אפמךדט ניט

.1 — דיבגרגגען
— קאנטראלס און זyוכוגגnyאוגט

192.
.6 — סטרײ?ס

.nyeyt — 4:’ די
^:y געסע־ און ארגאגיזירט שעפער
.16,— טעאט

קאםפלײנטס. 376 — צוזאטען

שע־ די אין ארבײט שויז onyii עס
 -y3 רםyװ אפיס אין ארבייט די און פער

in3y^ ווyניגyאון ?אכיפלײנטס ר 
 yEy^^ די אױוי געכעז צו 3אכטונ מזןהר

 םאר־ נים זאל^ ױניאךבאדינגונגעז אז
ז.yרyװ טrסyנאכל

 אונ״ י1 בײשפיא, צום איז, אזױ
 װאס ארבײט, דער םון •צוטײאונג yאײכ3

 זyארנומB pmv זyװאכ צװײ םיט ראט
 yגאיכyט די איז פלאץ פראטינצנטען אזא

 בצאי די נעגען ארבײטער די םון ?אאנעס
 כמצט װאכןס צוױי דיזצ איז איז בתים,

 אובײטס־ אינזעזיע פארשװאוג^. װי
o פון ןyדואאם םוזצן גצבצר n איאטyז 

 דא איז oy »ז ׳לyרמyװ ?לאוקמאב^ם
צרוזז. טײן iy^r ניט מזגן דאר^ באנדלאך

ארבײם םון ג3*דטײלו אוםגלײכע
 כע24 וחןסט 19 ?אטץ, און באום

 בא״ זיך ?yB*n ישרינס3םי די — םםריט.
 -r3 ניט וחןרם ארבײט די אז תאאגט,
 yפוא k? ארבײמגן y^3̂ גלײך, טײאט
ט װײסען y3ריyאיב די ומן װ^ך,  אויב ד

^ז טyװ זיי ס?ו  אונ־ ארבײ^ן. צו אוי
 פירמע חנר םיט מאכטyגBא אוז טערזוכט

 אד* iy^¥t רםyםיניש די םון ה^םט א אז
^ז ײ  צױײטע די און װאך yהאאב א ב

y» די אםטyה ^ n  nn3 אז אזוי װאך 
ר ^  אין פײ אײד3 האבען זאא םינישער י

װאך. רyזעאב רyד

 — .iw yסטpyז 346 הלײנטאן, אײטש
ר ^ ר  אונטערפותסער, אן בױמשטײז, נ

iy■ רyד אז כא?לאנט זיך האט o n אין 
 אדץ אדבײט yy^3 די םוט שאפ דיזען

 אײ• ארומצוגעהן אױס איהם ?ומט דארום
o אץ םירמא די אינסטרואירט דיג. n 

ר ר נחחן ^ ר  3פרצסי; סײן טאז צו גיט ם
איגמערפ׳ת־ צום באלאנגט װאס ארבײט

yo^
 סטyװ 6 גאלדניא:, און סבערג3האני

 האבען אפרײטארס די — סטריט. yט81
 די ארײן גיט פידכיא די אז באקאאגט זיך

yoonpyo דוםאי?ײט פאר די צו ארבײט 
 ?ריגען y:nya'H די און אפרײטארס

 מיט אראנזשירט ארבײט. װעניג הרyז
 אפרײמארס דופאי?ײט די אז yov£ רyד

 y3.־'y3'K די װאנ^ ביז סטאפען זאאען
 םאדלא״ די אפםאכ^ ןyלyװ אפרײטארס

y:yi .צייט
 טע29 װ. 115 םאן, איז אדyגפyראז
 בא- זיך האבעז האטערס די — סטריט.
 אײ־ ארבײט, ?ריגעז yאא ניט אז ?אאנט

3'y3 און ארכײםצז ^y r r לײגט :tאפ. ן 
טזגאט,  |y2y; זאא םירמא די אז ם^^^ן

קאטערכ. yא^ צו ארבײט גאײך
yדy3^ 16 און אסאזyn װyטע22 הט 

 בא?יאגט, זיך האט רyיזאט א ־־־ סטריט.
^ DiyoHP אײניגע גיט םירםא די אז װ  א

 ־3jmy3 די אפילו ניט D3np רy און טײט
 םאכטyאפג ארבײטעז. צום צײט yאיכ
 דסyקאם איבעריגע די און פירמא דער מיט

רyאטp ברודער nyT אז
 םארלא^ע זײז עארבײט3אפ ריגעזp זאא

 *np צו רyװײט אויך נאטידליך און צײם.
^ די םיט ארבײט גאײך ,געז מריג אי

 איסט 59 פרידמאן, אח מyנבyאײז
 Dyiy האט םארמי y?n — סטרים. טע11

 ניט זזאט אדער o:ypy3 ניט און געװאאט
^ nryn די האטyג ר צו ם רוי ^ זיך א ם  א

n הײנט o  ny3^ אר־ די מײנ^. זײ װאס 
ר ^ ײ  זײ םאר אז רטyאpער זyהאב ב

ם  fiv'z הרyז הבית בץל חור שויז תד
^iy אםים אן זעהן װיא ערyדאן און ר 

 װי מ, װאויל. און ום3 זײן סyאא װעט
 ? וױא^ זיי װאס pyt ניט lyo הטyג

 מיר^ וױיםען צטyי אז אודאי איהר םײנט
 האט רyםריה יט.3 אז אײך איך זאג —
 אפרײטארס פאר א פארלאנגט סירמא די

 ארונטערטד זyזאל רםyרעסB פאר א את
 איז oy '1 םאװאס שאפ. םון זyyײ גומעו

 -ya םירמא די האט [,yD^inRc םך א דא
yנטםy.רט oy^na זיי האב^ מיר ווי 

 ניט איז 3•פארלאנ רyזײ אז טaרצײyאיב
 זעלבסטשאר״ און 3נױטי ניט ̂טyרינדaבא

 זײ־ האבעז ,3ױשר׳די גיט דליך3שט^
 כאמש ט3פארלאנ און רגעאאזעזyרונט8

 ארבײ^ן זאאען אפרײטארם yאל ניט
 וויײ מיר זy3y&ר ארבײט. 3ספרינ אויח
 זyלyװ װאס V פארװאס סטײטש :טער

 השיא. א באײבט נר, ? טאז yaאיבערי די
o אויזי iny£oay onoya זyהאב מיר n 
 צױ זאי שאפ רער אז עמאכט3אפ און

ײ^ז און צװײעז איז ווערעז טײאט  זיך ט
אז אזױ, זyװאכ yהאאב צו ארבײט די

r,פײ וזא*צז ואל^ yאי t r •אא״ ימיד
גוט. זײז שייז טyn צס אז jycהא מיר

 װעסט 30 וווסערטאן, און שאיזי
v — ג»נ.סטריט.21 v i האט פירםא ya• 

 צו װעםזנן ארבימ^נד אדס?אײכעז טרײט
iy2ya .א אדכײטrסטדrוpטyאאע אז ם 
ארב״ט. אײךponp 3 זאיעו

 טעeoyn 22 56 ליא., און סאןayבױמ
 טדא• עמאכט3 האט םירטא די — פטריט.

 לאײטעד ׳טay•ארטמn ג3םינישי אץ יyכ
 לyם* אזױ זyהאכ ים3 דארןי ױ אז 3די
£,oanyr,a. ר שבנ ענ  פיר״ דער מימ ^:

yo אא אזy אדב״טש זאלען ס3ישעײ3פי 
ך טײאזנן און ארבײט, רyד פדט ד

 ודיס- ארבײט דער פון אנטזאגמ
קײסעס) םשארדזש

ה אױכ3 טס,3חאכיפאײ סארט רyד  אי
זעאבעך, רyד פארכלײבען מאל אל^ טyװ

______ אםאל װאפ אויסגאסז^ דצר סים
 - ©Wpvoph יוניי! וחנגצו דלצו3חא ױך
 בצאי די שױן ןyחyוטyארc oyŷ און
 •» אדנײםצז• קענצן ניט פאר אן דכען און

ט וחנדט צאחא די אכער  וחןן קמנער♦ ד
o אן jyova מיר n קאטד די פון 3אױסגאנ 

n 32 מיר זyהאב •אײנטס «  Dyytyi 
^ oyo^p 9 ארנײט, רyד צו  •W םיר חאנ

 און fyoyayacMH און ם3בארעכטי פונעז
4 y ^ n  oyo^p; די lyaypp אויפכענענצן 

o דורר n ט ױיגמן די וואס  tyoipya ד
ט וואלטען סיר פארהמר. צום צװאלס3 ד

yoyaiHc; אלא די געבען און פלאץ צופיא 
 Diy3oyo די אז גאױב איר רyאב ?ײסעפ,

jyam א iviyDyi דיוי3בא yayn| אר■ די 
״payr3Mi איז דאס און אפיס פון בײט

P וױסען. זאלען זײ אז װןןרט
װ*ו) נעקסמע (אלוס

ײ םאנסרעא אין סלאוסטאנעד די נ
ד 3זײענדי ^  אײגדמה וטוזoyi 3 אונ

 װצלכעז אין דעפארט רט׳סyשוב כר• םון
iy איב דטyאין ר yvTP אבyר yayaa^ya 
 כר. פון ארבײט you די jyayii רyרטyװ

 כע־ צו פדײחייט די מיר איך oya אענטש,
jyo אין םלאץ y;> iyiיyפאר ;לײט״ כט 

מיאיתמאכער דעד וע;ען1 פאר א
 חײט3כעטי די און מאגט־צאל אין ױני^ן
 ײעלכער יזם,3ױניא םון O’nya nyi אויף
 בר. פון 33םארטזעצו yנאטיראיכ א *׳ז

>oay׳^a oyוטyארבײט. ר ,
^opu די אין ארבײט די p איז שעפער 

 װאױ מען ארבייט ראאyאיב .33א3 זyםוא
 וױידזשעס yדורכשניטליכ די ארבײט.

 אין און סיזאן ןyצטyל וױ yאבyדיז זיייגעז
Eיאnyo y אביסyל oyprp'ii yivDvn װי 

lyoyyp .סיזאן oy װאס לייד, מיר טוט 
 דורכשניטלי- Dyד זyכyaאג גיט iyp איך
yo| לא?אל םיז וױידזש ^ ד אזונ  ב
 ער- רyד בײ טאן דאס לŷ^ איך רyאב
 לײר3 רyאב מוז איו נהײט.yayאya רyשט
 םאראן נאך איז oy אז ז,ypרyבאמ דא

aa םאר פלאץ aגעגו ry o y ^o, דאס און 
ױניאן. רyד םוז אויםגאבע די יעצט איז

 אן מניאן די םיהרט װײסט, איהר וױ
 מאנט- אין iyuyv פאר א מיט p־״kdd א

iy רyאב i ״3א װערט תאםוי הויפט 
 סאמערס א. םירמא רyד זyaya עפיהרם3

lay .דיז ?אyםון אײנעד איז םאמער ר 
iy םיז lyaaya םארבי^נדסטע די i אאו?־? 

 בא־ איז שאפ סאמער׳ס ײניאז. רyמאכ
̂יר יט3 ;אנט  אויך אר3 אאyמא:טר איז ג

 סטרײקס, r״E רי צואיב nyayp אויסער
 ע־3א; איהם jyaya האט ױניאן די װאס

 סיזאן א אװע? צחטoy 3 װען און םיהרט,
^  סא״ כײ יש סטד א אהן יאחר א א
iyo׳f וױיסט yo| צום אז שוין yaקסטען 

 מי־ א lya^ya ly^^o שוין ותט סיזאן
y סטר״ס. א זyאכnם.אראו צום יyט n| 

i איז מאי n ?עתפעז םםדיי: ^ א װ ע : 
o צוליב n, וואס yהאט ר yaארונ״ װאאט 

o זyיקtnyמ n *שאyTלay־1י1ם בר. אט 
 ײי 13זי yiyay>p ?ײן םאר יט3 מאן,

 טיכ־ א איז מאן1םרי בה ,iy װאם אס,1
^iya אז זיך םאױפנמהט מאן. יאן3ױ 
i 3 שא■ oyi םון אויבײםצד זײ y ^ iיט 

jyo’^ iy  oaypya אז iy^t שאםyTאעגאט 
האמגן און ^רעז, עשי?ט3ארונ^ר זאא

 יױ דער םון אפיס צום באריכנ^גט אס1
 פון -־yrnyayo אן1 אצגטש, בד. ניאן.
 oyooyn זײן גצטרײט האם ױניאן, דער

 יד-1פ א אויף oayTצ3אי □yi שאיכטען צו
 •ya וױ איז, רyסאכי 1אכע אופן. איכעז

 און עשפארט,3אײנ iPB'Piya ״וחגהנייד
 •ya עװארען3 רטyאpרy סטרײ? א איז אזױ

jy: .ן^ ם א  וױ װאכען ya'a^H שױן ס
iy i ?ססרײ onya ,רי אן Diyp’noo 

^fyiyo זײען און אװ,1ב ^ ס א א פ  פאו• ^
 סטרײפ oyi ןyבyaאױםצו ניט םאא ק״ז
yim סאפ^ר׳ס ביז iy)  oyii marpyװע~ ן 

 |Mp ניט 1אטירליjy^nyc oy 3 רען.
 זyכyבר צו טרײט 1סאמע און סםעזyאר

o n א• םארסויפטצר חגר 1דור סטרײק» 
o אין 1אױ דyאב איצײ, n דכט3חי oanp 

iy רי איבער oayi. א ערוען3 איז אזױ 
 ly^yii אין װאך, yצטyי יט1סא אין סײס

 ט,aלאpyaaא lyiiya iya^i ס1סטרײקע 8
 װאלטya רyא^ ^3עשאא3 האכעז ױי אז

nיnסט רי שיאגעז, r pכy^ און ̂yר yi* 
 א?\ געװעז, איז סײס m םיז זויטאט
 ס.yנסyס■pקארט־ע צאחאען דארף סאמער

בייל. יpnw oanp 1 ױױאן י1 און
 U^^iy oyi םאר אז ,pan איר װעל,

 jyD״w מײן אין .aiaya זײז טyװ מאא
 inyo א כעכעז צו טרײעז אױ <y)a בדיו•

 םרא• י1 רyאיב כאריכט ליכעז1אױסםיח
y^yii ;ya האב 1מיyי ןyאױןי צט n> 

 ז.yאײז צו זײ ;ypa״i מיט וחואכע
 טיפ ;y^D'o י1 און ,aaוalס־ארyטא:

׳רוס3 װניאן מיט ׳נסטyבyaעד
ראםבאך, .3

) .yiyayp מאנטרעאי,

דעזײ• םון 33םאספמעלו מעאטער זײ
מאט״נע שבת דעם ױניאן נערם

nיץ1םא טען5 חןם מאםינ^ שבת ם 
 טעאנ^נר yהראיכyי די םארטומען טyװ

 לאסאל ױניאז lya^ryi םון aאונyטeםא^
1  ?עסל^׳ס 1ײװי1 אין זײץ וועט אם45.

y yv"Mװענv טyאטyאון ה oy וחנם 
y3שBי1 ען1װע ילם yanyr אפערעטא 

חשירים״ ״שיר
I״t אלע און רyaזײŷ י1 3»nb yiy 

ױס3 זyלyװ סינש^שיױרער און  נים ^
ט.1א1 זײז צו םארפעחלען

mw אלע י1 »אלט^1אויפצו בור ניט m 
 אויםגןך שוין ר.אט ױניאן י1 װאס סע;,

onyp^ םיטה אויך 1נאyטים אפען 
 ניט־ י1 ןyארגאניזיר צו oy^ayo םyאא
 סאא אײן או; 1ײ1ם אין אניזירטע3אר
 ,lא^.Dya יyEHBW; 1 סאא -אלע1םא

 םאר ,1םא זיןי מים שכ^גאט אס1 וואס
iy i ארבייטז!! אצע פון יטזגט1א1סאלי 
iy אין i איב וסטרת.13איyהאם ראא 

ya ;yoהyזיף צוױש^ 1סטרײ?ע וײ רט 
־ya איז י1טשערלײ ״זײ מוחפאען:

 אר־ yאא גיז סםרײקען ״סיר׳ן !עכט״.
iyo,,o אנײ3אר זײן ותא^ ײד1ט אין 
 ־iy יט3 ײגסאאp ווזגלעז1״םי זירט!״
 צוריק״ זיך צושטאנחנן אאטע י1 אױמן

קעחגן״•
 צםישט3אױס געוושז צן3זײ האא אין

 נאציאנאלײ שיעחגנצ1פא םון לאך1מײ
^ן ע אידישע, ישצ,3איטאליע — :ט

 גצווצן זײנצן אאע 1אבצ אסצרי?אנ^,
 םו; איחןאל, זעאבען חגם םיז באזצצלם

iyi 1בײםצ1א םון ימצט1א1םאלי 
 אײן געחאט. אויך האבען אלצ ?לאס.

 נצלוינסעז, י1 אויםצוד״אלםעז װאונש,
 צקעםפט,3אויס שױן האמ ױניאן n װאס

 און <1םצ אף3 1פא שסחנבען צו און
מעהר.

 זײנען צן3םארזאםלונ אזצלמ איז
חד סך א נאןי אין עװצן3 םאג יענצם  אנ

yi ,די איז האאס yanrenKD טייאען 
 זײגצן האאס רי ק.1יא כײ װ־ויס םון

מן סד א צװען,3 איבערםילט אלצ•  ־ya הא
 גענוג א\חנן3 יט3 איז עס ;.rvyor מוזם
 n צוױשען דצען. צום אלצ פאר פלאץ

 זײ־ או־בײמעו• טױזאנדא איז טויזצנחנ
W אזצלכז^ אויך איז ױניאךלײם מוחמ

פאר׳צקשלכג סםרייק איןBWr לי װיס

 ניכדאר• די אויף ארגאניזי^. זײ י1כ
 ט3צםאל3 זזאבצן ארבײטצר אניזיםחג3

on םיז מף i n אתנ־ זײנעז און ױניאן 
 אויך ױניאדלייט. י1 מיט צוזאמצן טצר

 י1 םון גזןװארען באהערשט זײנען זײ
 באהערשצן װאס ציפצן,3פרי yרyהעכ
oyi ארבײטצר־?לאם, ינצן3באװאוסטזי 
 םון !ייהעז די אין ארײז ;yi״t זײ און
n ארגאגיזירטy .או־בײטער

 ?לאר ערס1באזונ זיף האט אם1
 אין זזאל. םאזaניyה איז אתיםג^ויזען

oyi זײגען פלאץ yaiya; 2 א*naVQ"i 
 גאניזיר־1ניט־א י1 פון ארבײכמר צאהא

 <זא- װאס בײטער,1א זײנ^ אס1 טע.
 ערנס<ױיס^מ די אין מנארבײס

i םון באסעס י1 םון n אסס׳ן. 1^אל 
 ,1־םײנ1בײנת1א פון yitia א איז אס1

 «װאלט נים סאא קײז האמז וועלכע
on אויבײטער׳ם ̂yאנײ31א זײן צו כט 

ט.1וי
 oy וױ האב־עז, םyבאס װײםס די
̂וט oy 1ווע מװואוסם שײנט,  גע־ זיף ד

 האבמן ױי און האא, אין.יענער םוכען
ooiioya ^ש•יאג ע1זײע אהין שיקy,ן 

r״n y 1 צו ט1א1 ס,1ימאטא3א tyytי 
lyaiyp אוםצום םוןlיan,אוכד םון הײם 

פיוד r\V"i און ױניאנס םון ג3צוםרויאד
i n. גאײןי ayo vwnv n םיז o n
 א צהאם3 ואים1ב yay* האמן ײס1סט

 םיז סםרײטצ! די אויף װירטונג שטיהזןא
on ,אביסעל עווארען3 זײגעז זײ האא 

 *וױ |,y3no צנוםצז3 איץ אוטמזזע
 האלםצן׳? ארט1 זי' oyii םען לאננ

 םאר־ kiodp9 אנען5 באסעפ רי װארים
 סעגד וזיל אםסץ זײ אז ,33הלא א שפויײט

אמ יאן3יו וײ 1א3 םםמי?, on לעז

w' רי אויןי '2y ט גאך זײנזגז װאס  ד
 באסעס י1 םון זylעטאD די מיט בא?אנם

 זyכyב^ צו פארזוף א מאכ^ צו
 א האטyג ט־לגות yay' זyהאב סםרײקם,

 aaipvn y'tyn אבער .aaaprn אypשטי
^3 אפגעשוואכט 1באל איו א ו  י1 סח ^

y n yoרםאהnנy ,װעאמ םםז־ײקעוי 
pho o מט שוין זyהאב n  oD ^ya, און 

ארבײטעד. רי צו רסyאplע אס1 האב^
o אין n אנ ױף האט •האאy3.םא:געז

i א מיטינג. א y r n ע;. איז כי ^  אנ
 םאר• ;ynwya איהם האט י1טש^אײ רי

 האט סאמענט oyi אין און ,tyלyשט
)̂yםון ר yשט געװאלט ואםyאyםרא א ז‘ 

ya, און oy א עשבמלט3אױם זיך האט 
 אויס־ יט3 גארי האט װאס מא;, דיקאימנ!

njrrya; 1א אן וױ^ ײ  -ya זזאט און ,1ב
oayiD, װאחם yo; אר- י1 ניט ^אויבט 

o םון בײ׳םצוי n האל ;nyppnir tt 
i צו n איז בײט,1א i n יזד ורען צײם 
yi; 3טא ya ;namסyטy300 אתם אם 

.iy typ
 ־oayy3 איהם האט nטש^^רלײ זײ
oiyo, סע־ םע1פי א וױ שנעא אזוי אז 
ט א  פאר אונכמתובט װערט oy און ^

 די ען1וחנ בײם,1א סע1םי די ויעמעז
i צו יקגעשי?ט1צז Tגאי 1^בײ1א n 
מ סוז ;yo בײם,1א  3?יכםי1פא זײז 1א

מן מים חג סצמאם. סיז ו
i n ענםנתר yajn 'iorc om• 
תתנדע די שטעלט  דאס אח האא אין אני

מן ים3חפ האם א  םשעדאײת וײ סוט מנ
o האט ױ און n ;סא yoiaya; שסעלען 

 — : oanoya איחם חאט זי ען.3פרא
 אז וױיסם, אימוי וואמט פון אונז, ם3זא

ד אסס׳ן 800 מ ו גצסאנמלס יז3חא א
1 tprueyio o n

— yo; חגר^חאם. מיר אס1 האט
חאם?yרצyד אײף אס1 האט זוער —
— ? זאנעז אײף אס1 איף פיוז ־—

 צװיי־ א מיט רטycטaעya טאן רŷ האט
iy□ .פראגע

o סיט זיך רארפם איהר אױב — n 
y ז,yבאהאאט ^ i; צױ ?ײן יט3 מיר 

y'lio; איז o n זאגט. איהר װאס
oy ^yii ארויסגצמי• גאײך זיך האט

?y,; אז iy i זײ אז און באס, א איז מאן 
i םון זyומpבא iy האט ייז*ס3 n אסאסײ 

^ אםיס. אײשאנ׳ס
oy איז y3ײאnא א ן ^ האא• אין טו

מן lyp’Cioo די א  אן \,vnvm מויז ה
 מען און שפיאג^, א1 האב^ סyבאס די

ארױם *װארםט :\שרײע ;youŷ האט
o n םון איהם ײבט101פא \״ *׳פפיאן 

yaKi,װײנמר• אזוי און ;״
 דדמאן1דזב דעם חאט yo’Dfp א

 האם ip און האל, פון אתיסבאנלײם
*o m v װאס <מז,3א1 גאט iy ס איז  אחי

 סטדײ- רי וואתם ...lyr^o ;אגצזנ מיט
ipp ̂בען  םוך faaanyao’19 זזנהר pmya ויי
ya9n.; צו אyפי אווי חוצפח, זײן

תנ ז־י  9וס3 א האט93 האט 3פאסי
ippm נצ9י אױף 33װירקו oo. הא- זײ 

 צווישנן m ט,3רציי9איב אלײן זיך בעז
i זײ r m סא״ די םון שייאנען אדום זיד 

oyo• ס, זיי חאבען יהעו־1פ סײנ  m גז
 אנ 091 סים באויז זײ וױל מען

 זואס מזעחאן, ?יי ן9חאב איצם
 9ר9בעס |9וואו־93 !93ײ1 זײ און םייגט,

 •I9D1PH3 9190 |9חאכ ,19סםרײק
i אץ םײיצן r n ימיאן im כמאור 
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ס פון ר א ט ק א ו ע ל ו ע נ בי ־ ץ םי א נ
 דער םון פיחרער די פון קאנפערענץ די

ױאשינגטאן. אץ ל. אװ פ. א.
גע״ האבען פייר װאס האםגוגגען, די
 אטע־ דער פון קאגםערענ״ן דער אױף <ײגט

 ארבייטערשאפט, ארגאגיזירטער ריקאגער
 די געװארען. ערםילט אוע ניט ?ײנען

 קריוױ ארבײטער׳ס דעם םון •ערקלעװגג
 רע־ דער dv איז װעלכע רעכטע, און דע

 זיכער איז קאנםערעגץ, דער פון זולטאט
 אנגעשריבען, ליטעראדיש ״טעהן, גאנץ
 אר״ די אז אן, זיך זעהט איהר םון אבער

 איץ נאך האט ארבייטערשאפט גאניזירטע
 כוח, אײג/ןנעם איהר אין בטחון קגאפען א

 םאלי•, אכיערילאגעם פונ׳ם םארלאנגט און
 ארגאני־ דער אן אגשליסען זיך זאל *עס

 םארטײ־ די שאי ארבײטערשאםט ?ירטער
 װאס אינכטיטוציעס, אוגזערע פון ריגונג
געםאדיו." גרױס אין זײגען

 אירבײטער די אז אױס, אויך קוטט עס
 קאםןי א געפיהרט איצט ניז חאבען װעלכע

 האבע:־ עקספלואטאציע, מין יעדען געגען
 םון םארבעסערונג די אויג אין איםער דיג

 מיט האבען לאגע, עקאגאםישער זײער
 אבי־ אנגענומען ערללערונג איצטיגער דער
 ניט קעכיםען זײ שטעלונג. אנדעד אן סעל
 ניט ארבייטס־לױן, העכערען א םאר אזױ
 אזוי ניט ארבײטס־צײט, סווצע פאר אזוי
 װי שאם, זײער א-ין לאנטראיל מעהר פאר
 אוג־ פון םארטײדיגונג און יעטיגג די םאר
אינסטיטוציעס. הייליגע ןערע

װע־ צו עולם, דער װעט דא אט אבער
 ערלולע־ גאנצע די געריכטעט איז עס מעז

 אויך װארים מבולבל. באמת װערען רונג,
 װענדעט קאפיטאעל ארגאניזירטער רער
 אזא פונקט מיט עולם דעכיזעלבען צו זיך

 אלעס, אז טענה׳ט, ער אויך ערלולערונג.
 פון אױםהאלטונג די ‘נאר איז װיל, ער װאס

 איגסטיטו־ טײעדע און הײליגע אוגזערע
 םרײהײט, שון אינסטיטוציע דער םון ציעס,

 װי אדער, שאפ״, ״אשען דער ■װעלכער סון
 דער איז ׳טאפ, אסעריקאן״ ״טהי זאגט, ער

 םרז אינסטיטוציע די קוױנט־עסעג״ו.
 פאר־ דאס װאס ארבײט, םון םרײהײט
 האט ארבײטער יעדער אז זײ, טײטשעז

 סקעכ, א זײן צו רעכט הײליג א רעכט, א
 איז סקעב דער אט אז נאך, םעהר דין,

 אונזערע םון םארלןערםערוגג אםת׳ע די
אינסטיטוציעס. אםעריקאנער

 אמע־ די עולם זעילבען צום קופט איצט
 װיי אז ילײבאר, אװ םעדעךײשאן ריהאז

 זײ־ אינסטיטוציעס איהרע און אמעריקא
 זעהן ער זאל טײער, און ליב איהם נען

 אר־ די כייט אחת יד מאכען גיכער װאס
 איג־ אפעדיקאגער די רעטען און כײטער

 פאד־ וױצ קאפיטאל װעלכע סטיטוציעס,
 װײט־ א עולם׳םיט דער און ניכטעז.

 בײדע צװי׳טען ׳טטעהט מויל געעםענטען
 אויב אסור, און םאטערלאגד. פון רעטער

 װעלכען מיט טאלק א צו קומען יזען ער
האלטען. זאל ער םאטערלאנד םון רעטער

 זאגט ארבײטער׳/ ארגאגיזירטער ״דער •
 רעדט אנםאנג, סאכיע בײם ערקלערונג רי

 זעלבסטדכטיגעז אדער ׳טמאלען א םון ניט
 ׳טטאנד־ םון׳ם רעדט ער עטאנדםונקט._

בירגערטום׳׳. אמעריקאנער םון׳ם «ונקט
 דער זאנט דאסזעלבע אקוראט אבער

 קאפיטאל, אמעריקאנער ארגאניזירטער
 גאג־ דעם גענען טלחמה א ערקלערט װאס
 אז ערקלערט, ער טרײד־ױניאניזם. צעז
 אםעריקא־ גיט איז טרײד־ױניאגיזם דער
 דעם באקעמםט ער אז ניט זאגט ער ני^.

 כיעהר װאס ענעז)ר צו אום סרײד־ױניאניזם,
 פאזירט ער חלילה. !ארכײטער די מינד.ען

 אינסטײ אםעריהאנער די פון רעטער אלס
טוציעס.
 גאנץ פאזע קאפיטאליסט׳ס דעם איז

 אײנוױקלען זיך ^וז ער סאחשטענדליך.
 צו אום פאטריאטים םון מאנטעל דעם אין

 צו אבער רױבער״לוסט. זײן םארדעיןען
 אז ערקלערען, ארבײטער דער דארף וואס

 ׳טטאנדפונקט דעם םון חלילה סיט רעדט ער
 זאל םארװאס אינטערעסעז? זײנע םון
 בא״ און עקספלואטירטער דער אלס ער,

 און אפען רײדעז ניט טאקע רױבטער,
 צו שטאנדױגקט? דעם אט םון קלאד,
 אז זאגען, צו נויטיג איהם םאר איז װאס

 אזוי גיט װײדזיטעס, די אזוי ניט םיינט ער
 אונ־ אז דאס, וױ שטונדען, קירצערע די

 גא;ץ בלײבען זאלען אינסטיטוציעס זצרע
אוםבאעעדיגט? און

 גרױסעז א ארבײטעד דער האט נעוױם
Dinyoriy נאציא־ און יאליטישע די אין 

 ער װאו לאנד, םוג׳ם אינסמיםוציעס
זעלבסםפאר• איז דאס שאפם. ,און

אעםע- גרעטטער זײן

 איגטערעס, פערזענליכער זײן איז אנדערע,
 גע״ א אװעקגעבען מוזען גיט זאל ער אז

 וױלד־ צו פראצע זײן פון טייל וױסען
 דער םיט בנאטגות, און טעגשען. פרעטדע

 צו װאס גארגיט זיו ער האט םאדערוגג
 אײגוױק־ דארםען זי זאל ער אז יטעהטען,

הײליגערעס. נאך עטװאס אין יען
 אן וױיזט און ערקלערוגג די קוטט דאן

 צוױיטען כחות, צױטטערעגדע צוױי די אױף
 אטערייואנער דער זיך געפיגט עס װערכע

 קעטםט װעלכער ארבייטער, ארגאגיזירטער
 דעכיאקראטיע. פון אויםהאלטוגג די םאר
 זײנען, יורעםטען צויטטערעגדע צוױי דיזע

 אויטא״ נעװיסענלאזע ״די זייט אײן םון
 םון און איגדוסטריע״, דער םון קראטען

 פרן׳ם נאכפאלגער ״די זײט אנדערער דער
םאנאטיזם״. אײראפעאײטען ראדיקאלען

טיײד־ױניא״ םון׳ם ״טוגאים צװײ די
 זעהר גיט מײנגוג, אונזער לױט זײנען, ניזם

 עס זײגען װער כאראקטעריזירט. קלאר
 דער םון אויטאקראטען געװיסענלאזע די

 אמע״ אײנצעלנע בלויז אױב > אינדוסטריע
 װע־ מאגופעקט״טורערס גרויסע ריהאגער

 גאגצער דער דאך איז געמײגט, דא רען
 דער דאך איז דאן אומזיסט. גאנ״ו געיטרײ
 כלוטרשט אכיעריקא װעלכען םאר קריזיס,

 די און ״טרעקליך, אזױ גארגיט ״טטעהט,
 גוי־ ניט ײירקליר איז יןאמערענץ גאנצע

 גע־ ״די אונטער אױב און געװען. טיג
 איג״ דער םון אױטאסראטעז וױסענלאזע
 ארגא״ גאנצע די געמײנט װערט דוסטריע״

 אםעריקא, םון עקסםלואטארסטװא ניזירטע
 געװיסענ• די םון בלויז רײדען װארום טו

אזוי? פונקט זײגען אלע אז ׳לאזע
 כאראקטע־ אוגקלאר אזוי פונקט און
 םוג׳ם יטוגא, צװײטער חגר איז ריזירט

 נאכ־ ״די : טרײד־ױניאניזם אטעריקאנער
 אײראפעאישען ראדילואלעז םונ׳ם םאילגער

 די אט עס, זײ זײנען װער םאנאטיזם״.
 א פאר עס איז װאס און נאכפאלגער?

? םאנאטיזם אײראפעאישער ראדילואלער
 די אז אז, זיך סיר שטויסען געװיס
 באלשעוױקעס, די דא מײנט ערקלערוגג

 אטע־ אין דא זײנען װאס קאםוניסטען, די
 םראגע: די אבער זץי ׳טטעלט ריקא.
 לא־ אמעריקאנער די אט װירקליך זײנעז

 אמערי־ דעם םאר געסאהר אזא מוניסטען
 אמעריקא• דער i טרײד־ױניאניזם קאנער

 אײנגעםונדע־ אזוי טרײד־ױניאניזם, נער
 זײגע אין לעבעז, אמעריסאנעם אין װעט

 א זיך הינטער האבענדיג אינסטיטוציעס,
 אר־ אמאניזירטע מיליאן 5 םון מאכט

 קא־ הײםעלע די םאר םורא האט בײטער,
 גלײכע א םאר זײ כיאכט און מוגיסטען,

 קאפי־ אדגאגיזירטעז דעם מיט. געםאהר
 אויב און ? גלויבעז עס כיען הען !טאל
 אט איז װער טו קאטוניסטען, די ניט

 די וועמען םאר שונא, געפעוזרליכער יענער
? אזוי זיך שרעקט ל. אװ ם. א. כיעכטינע

 דאזיגער דער אט מיט אז כיעגליך,
 געװאלט ל.״ אװ ם. ״א. די האט ערקלערוגג

 אז עולם, םאר׳ן פאכען קלאר אכיאל נאך
 אט באקעםפערין שטארקסטע די איז זי

 םא־ ראדיקאלען אײראפעאישען דעם םון
 אמעריהאנער די האסט ״װעלכער נאטיזם,

 באזונדערען א מיט באװעגונג ארבײטער
 אין דעמאקראטיש אזױ איז זי װײל האס,
 אזוי איז זי װײל און כאראיזטער, איהר
 רעײאלוציא־ װעלכע אירנענד גענעז םעסט
פאליסיס״. נערע

 גאנץ די געבעז װארום דאך, אבער
 אזא אמעריקא אין לואסוניםטעז כיאכטלאזע

 זײ זיכער װעט װעלכער אדװערטײזמענט,
? טאן הגאז־ז שטארק

^ געװיס ע  מענשען, הײםעלע א דא זי
 און םאנאטיקער, ראדיסאלע זײגען װעלכע

 טע־ צושטערענדער זײער מיט אז גלױבעז,
 דערנעהנטערען ױגיאנס די אין טיגקײט

 דיזע אבער רעװאלוציע, סאציאלע די זײ
 גאנץ א אין איז שליטח א נאר דאד האבען

 די אויך און ױגיאנס, צאהל באגרענצטע
 װערען, פארטיג לײכט זײ כדט קענען
 דער״ וױרקליך זאלען זײ אויב

 געםאהר. נרויסע א זײנעז זײ או םיהלעז,
 ארבײטער גרריסע די אנבאטדעםט װאס

 דאך זײ האבען אלנעמײן, איז באװעגונג
 װא• טו איהר, צו ניט צוטריט ?ײן גאר
 צוזאמענצופא״ געװען נויטיג עס איז רום
 און מעכטיגען װירקליך דעם מיט זײ רעז

 בא־ ארבײטער דער פון שוגא טױטליכען
אויטאקראט? אינדוסטריעלען דעם װעגונג,
 תשענעראל אונזער איז דערפאר אוז

 גע־ כאראזי אב. סעקדעטאר״טרעזשורער
 האט ער װען לאגיש, םאלשמענדיג, װען

גזד •ראמעסםירט קאנפערעגץ רער אוױי
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גאװצממ ארבײטער די טוגא. טישעז
 י1דאר ױ און שונאים, אכית׳ע גענוג חאט
 שלא״ זיר און דאזײןיכאטיש אזױ זײן ניט
 נאטירלױ, אבער, וױנד־מילען. מים גען
 געפיהרט חאט ער כאטש פראטעסט, דין
 גע• גארגיט האט דעבאטע, גרױסער א צו

 אטע־ די אז םארכליבען, איו עס האי״פעז,
 איע וױ באװענוגג, ארבײטער ריקאנער
 אינסטי• םרײחײט אמעריתאנער אוגזערע
 זײט איין םון געסטרא״טעט װערען טוציעס,

 יזאפי״ ארגאנידרטען מעכטינען רעם םון
 דעם פון זייט, אגדערע דער םון און טאל,

 ראדיקא• דעם םון נאנפאלגעד מעכטיגען
 עס װער םאנאטיע], אײראפעאישען לעז
 מיסטעריעזע דאדגע די אט זײן ניט זאי

פערזענליכקייט.
 יזויטיק םון װערטער יאר דאזיגע די

 פאר״ ניט אבער דארםען זייט אונזער פון
 גאנצע די האלטען מיר אז װערען, שטאנען

 די אז אדעה איבעריג, םאר זאנםערעגץ
 ארבײטער׳ס דעם םון ערקאערוגנ גא:צע
 װערט. מאפען א סיז איז רעכטע און געגות

 םאר• שטארקע זעהר א איז עוײןלערוגג רי
 באװעגוננ, ארבײטער דער םון טײדיגונג

 סײ אױפנעטאן האט זי װאס אלץ, םון
 גאנץ פאר סיי’ און ארבײטער דעם סאר

אכ״עריקא.
 ערקלערונג דער אין פוגקט אײן אױף

 אוים־ באזונדערע די ציהען מיר װירעז
 בכלל, לעזער אוגזערע פון מעריוזאםיןײט

 ם. א. די ערקלערען, װעלכע די, פון און
 בםרט. מאכט, יעאקציאנערע א אלס ל. אװ

 אינדזשאנק־ װעוען פונקט דער איז דאס
 זאגט ערקלערוגג די װאס אט שאנס.
:דעם װעגען

 װערט ער װי איגדזשאנקשאן, ״דער
 אר־ אין מיסברויכט און געברויכט איצט

 כטי•1באײי קײן ניט האט רעײםע בייטעד
 ניט און קאנסטיטוציע דער איז ניט גונג
 יאנד. פון געזעצען פינדאמענטאלע די אין

 טאכט פון םארכאפונג םשוטע איז דאס
 כיעגלי־ אײנציג דער אויטאריטעט. און

 אנגע־ אין מיטעל פראקטישער און כער
 אז דער, איז אוזורפאציע אזא פון זיכט

ר די ע ט י י כ ר ז א ע ל א ־ ז נ ײ  א
ך א ד ם י ן ז ע ג א ז ט נ ו ע  צ

ן ע נ ל א י ם - ד ס נ א ש ז ד נ י  א
 די םארװערען צו זוכעז װעלכע ,ס נ א ש

 זיי װאס םאר דאם, טאן צו ניט ארבייטער
 גאנץ א אין שליטה א נאר דאר האבען
 זיי צוױנגען צו זוכען װעלכע אדער רעכט,

 גע־ א האבען זײ װעלכע זאכעז, טאן צו
 ניט רעכט גאראנטירטען און זעצליכען

 אײנציגער דער איז דאס טאן. צו
 אריי דער װעלכען דורך מיטעל באלדיגער

 און חילוי. באלדיגע געםינען קען כײטער
 בא״ ארבײטער דער האט װעג דעם אויןי

 אר״ ארגאגיזירטע די געהן. צו שלאסען
 םאל־ די גוט זעהר באגרײםט בײטערשאםט

 איז זי אבער״ האנדלונג, אזא םון נעז
 מאכט װעג, דיזען אנצונעטען געצװאוננעז

 םאלגען די זײן קעגען עס װאס אויס, ניט
דערםון.״
 װעלכע ״טיימז׳/ די איז אוטזיסט ניט

 די קאטםליכיענטען טאכט נעװעהנליך
 םיהרער, • ױניאז ״ טרײד אםעריקאנער

 עיײןלעדונג. דער םון דערצארענט שטארקט
 ארגא״ אטערייןאנער, ״װען שרײבט: וי

 ארגאגיזירטע, ניט אדער ניזירטע
 דעם איבער זײן צו זיך ערסלערען

 צו װאס ניטא אזעלכע מיט איז געזעץ,
 װע־ מוז געזעץ דער און אמומענטירען,

 לײט״ דעמזעלכען איז אויסגעםיהרט. יען
 אנצוהערעניש ״טײמז״ די גיט ארטיקעל
 אז פיהרער, טו־יײד־ױניאניסטישע אונזערע

 גע״ זיר זײ האבען באשלוס דיזען מיט
 באל־ די מיט ברעטעל אײן אױף שטעלט

 אלע מיט און קאמוניסטען און שעװײןעס
 םאנא־ אײראםעאישע יאדיקאלע אנדערע
 אנײ האט קאנםערענץ די װעמען טיקער,
 םאר זײ געמאכט און כבוד אזא נעטאז

זאגט: זי אמעריקא. םאר געםאהר אזא
אב־ זײער ערקלערעז ארבײטער ״װען

 ער װי געזעץ, געגען זיד שטעלען צו זיבט
 אנט־ און קארטס, די םון ערהלערט װערט
 אינדזשאנקשאנס, אנערקענען צו זיך ואגען
 אויף באשטעהען זײ אז ניט, עס םײנט
 ער־ זײ אז מײנט, דאס נאר רעכט, זײעד

 םון ליבהאבער אלע געגעז מלחמה קלערען
 םון װילען דעם אװעהצושטעלעז נעזעץ.

 געזעץ םון פלאץ דעם אױף ארבײטער
 רוס־ אין אמעריקא םאדװאנדלען צו מײנט
 די זײן ניט זאאען עס געדרעהט װי לאנד,

 װערט אבזיכט אזא װעלכע איז װערטער,
אדויסגעזאנט.״

 ארבײט גאנצע די עס. איהר האט אט
 םון ירט דצם איז ערקלערונג דער םון
 איי- ראדיקאלען דעם םון נאכםאלגער ״די

 געװען איז םאנאטיזם״ ראפעאישען
 זיך לאזט ״טײמז״ די ארױסגעװארםען.

 דןןם זעהט זי װערטער, סון אפגארעז גיט
 ריכטיגעז כײם אז עס רוםט זי און תוך,

נאמען.
 דער םון ערקלערונג די געזאגט, װי

 װאשיגגטאז, אין ארבײטערמןאנםערענץ
 צױ הינויכטען אלע איז ניט וױיט כאטש

 װיכ״ גאגץ א איז דאד פרידענשטעצענדינ,
 אין •ונקטען סילע דאשומענט. טיגעד
 װיכםיג״ העכסםער דער םון זײנען איהם
 ויעאזח םיר ארבײטער. די םאר קײם
®»ר- פארסזעצומצן אײנ^גע אין איחם
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או אײךג  װא• אין קאגםערענץ דער נ
 ארױסגע- ל, אװ ם, א. די איז שיגנטאן

 םון פארראטונ; שטארלןער א מיט קומען
 דעם אין סאװעט־רעזשים. איצטיגעז דעם
 סאװעט-ועדװננ די געגען קאטף צום װוי

 דעם אױף באהױפטונג, די געסאכט װערט
 די אז אוגטערזונונגעז, פילע פון גרוגד

 סאװעט״ דער פון ז״נען ארכײטער רוסישע
 די אין געװארען אומגעװאנדערט רעדרוגג

 ױדאן• םילע אז שקלאפען, נידריגסטע
 אײגםארשטא״ נ״ט װאס׳זײגען פיהרער,

 אײגפאך װערען חנדרוגג, דער םיט נען
 רוסלאנד אין אז בקיצוד, דעריטאסען.

 װאס טיר*;י/ עמסטע די איצט הערשט
 פ. א. די גצזעחן. אציאל האט װעלט די

 ארביײ יעדע אױןי דאדום םאדערט י. אװ
 פראטעסטירען. צו טער־ארגאניזאציאן

 װאס- וױסען, סאװעט־באדבארען די ״זאלען
 זײער פון דעגלןט. ארכײטער-װעלט די

סיסטעס״. כעסטיאלישער
 פארטײדיגען צו לעצטע די זײגען מיר

 -אױב און סיסטעם, באלשעוױסטישען דעם
 אמת, איז דעם םון טײל קלײנער א נאד

 פרא־ דעם אין באהױפטעט װערט עס װאס
 װעלט גאנצע די וױרקליך דארף טעסט,

, פועכטיגען א אױפהױבען י י ו ^  אפשר נ
 ״די אױף וױרתונג א האבעז עס װעט

 זאל עס ואס1 #אבער סאװעט־בארבארען/
 נאלשע• װעגען סייגוגג אונזער זיין ניט

 סאװעט־ועזשים, רוסישען דעם און װיזם
 םארהאלטען צו רעכט א מיר האבען דאך
 דער״ װערט װאס אלץ, צו סקעפטיש זיך

 — רוסלאנד. איצטיגען דעם װעגען צעהלט
 םון ליגענס אזויםיל געשריבען חאט מען

 עס אז ״■ראפאגאגדא״ לשם זײטעז בײדע
 די אין סײ גלױבען, צו אײנעם שװער איו

 אין סײ און גרויזאמקײטען, פארשידענע
 װעלכע װאוילטעטיגקײטען, גרויסע די

 איצ״ רוסישער דער צו צוגעשרינען װערען
סאװעט־רעגױונג. טיגער

 אר־ די דאס אםת, זײן עס טוז געװיס
 וױיט זיך םיחלען רוסלאנד אין בייטער

 די ניט םאלגען זײ װען דאס און םרײ, ניט
 מיט װערט רעגירוגג, דער םון באפעחלען

 פראצעס. קורצער גאנץ א געמאנט זײ
 אסעריקא, אין בעסער םיל דען איז אבער
 װאו הערשט, אינדזשאנקשאן דער װאו
 געװארען איז יןאורט אינדוסטריעלער דער

 אז און אינסטיטוציע? אמעףיקאנער אן
 אז אנבאטראכט, אין נאד נעהמט מען

 זעחר נאך אמעדיקא, איז דא, איז דערוױיל
 רוסלאנד כעת דעװאלוציע, א םון וױיט

 רעװאלוציע, גרױסע איחר דווץ־ מאכט
 דערצעחלטע vflt די קעז מעז אויב איז

 מען לןען םארטײדיגען, ניט גרױזאפמײטען
םארשטעחן. היחות לכל אבער, זײ

 אױסעז טיר זײגען אבער דאס ניט
 זאל עס װי כאמערלוונג. אוגזער מיט
 אר־ גאגצע די באדארםט װאלט זײן, ניט

 אזעל• געגען יראטעסטידעז בײטער־װעלט
 זאל דאס װאו אומעטום, מעטאדען כע

 -פראטעס צו אום אבער םארסומען. ניט
 םאק• די מיט זיכעד זײז מען דארוי טירען,

 איצטיגע די אוגטער איז דאס און ׳טען
 ל אװ ם. א. די אוםסענלױ. אומשםענדען

 די אויך איצט נאך און געהאט חאט
 אױסצױ זיו םאר געגעלעגהײט בעסטע
 ?י רוסלאנד. װענען אטת דעם געםינען

 שיקען איצט נאך ליעז P* געקענט האט
 מא״ זאל װעלכע רוסלאנד, נאף קאטיטע א

 דער פון אונטעדזוכונג גרינדליכע א כען
 רוסלאנד, אין ארבײטער די םון לאגע
 טאן. צו זיד אנט^אגט עט האט זי אבער
 דאס, אויוי פארלאזען זיך זי מוז איצט
 איז דאס אבער דערצעהלען, אנדערע װאס
 די רוםען צו אום גענוג ניט װײט

 אין פראטעסט. א צו ארבײטער־װעלט
 אנמד װערעז ■ראטעסט צום צורוף דעם

 בא־ גאנץ פון נעמען םארשיחןנע געבען
 מען אבער מענשען. גלױבונגסװערטע

 מענ״י אלע דיזע אז םארגעסעז, ניט דארף
 דעם םון געגנער ביטערע ?ײנעז שען

 די און רוסלאנד, אין סאװעט־םיסטעם
 ניט געגנער, םון אויגען מיט אלעס זעהען

 מעגשען. אוםוארטײאישע גאנץ יױ
* * *

אריץ. הארדינג ארױס, וױלסאן
 ניטא שויז איז װילסאנ׳ען װעגען

 און כעסטע דאס רײדען. צו װאס מעחר
 אױם- געקאנט האט ער װאס ערגסטע, דאס
 מאדאײנינטע די סון ■חנױדענט אלס טאן,

 גע- יאהר, אכט יעצטע די םאר שטאטעז
 וועט, וי געשיכטע. דער צו שוין הערם

 לױט אװטײלען, איהם האפען, לאםיד
 זאך אײן פארדינסטעז. אמת׳ע זײנע
 :צוגעכען םוזען געשיכםע די אבער װעט

 געװען ער איז האנדלתגען ז״נע אלע אין
 האט עד וואס דאס, םון חיפוך דער ױנקט

 ירעטצנ• חאט ער וײן. צו ■רעטענדירט
 אײנ״ דעם פון נאמען אח צו\ײדען דירט

 אי;• זיעע מון נאמעז אין מענשען, םאמנן
 אימער עד חאט געהאנדעלט און טערעסעז,

 און סצכםיגע די םון אינמערעסען די אין
v עחת שםארקסטער דעד רײכע. m\ 

 יארס ״ניו די וואס םאקם^ חנר איז וױלסאז
 י ^אםיעזדגע״ אלס איחם, גיט טײםז״

 איהר פון זיממן אכם אויוי ילױנמעזאנג
ן זונטאג-סמגצזין ו  ^יט-ארטײזעי, א י

 גדױסע גאנצע א כסעט םארגעמם וואס
ז עס •ײדזש. י ם ודלסאן אז קלאר, י  חי

ל י ניט נאר גים מ א תז n גצסאן ט  די
ר ןדmm פח מ י מ י מ ר *ו נ»ו, aטי י
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o«®אר ®אתוך r. ד אױף װאס פאהס, ח
 א•! אמט לצצטצר וױלסאג׳ס ■רעדחננט

 פד״ה״טס- אלטען דצם חאיטען צו געװען
 וױײ אױןי דעכס וױקטאר ױזשין קעםפער

 און חױף רעדט געפאנגצנעם, אלס טער,
 אטת׳ער דער איו דאס װער געגוג, שטארה

 גאר דער אומם^שטעלטער^ דער וױיסאן,
באפוצוגגען. װעלנע אימענד אהן קעטער,

 פרעדדענט-ןלאץ דעד װען דערפאד,
 #אגדערען אן פון םארנוטען איצט װערט

 מיגדסטען דעם נ״ט םיר םארשפירען
 שױן קען עמער :זיך זאגען מיר שרערן.

 אומער• גאר אבער, סען עס דין. ניט
בעסער. זײן װארטעט,

 איצטיגעד״דעל ניט קומט עד״טטענס,
 פרעטענדעס. קײגע טיט ■רעזידענט דיער

 ראדיקאל, א םאר ארױס ניט זיך גיט ער
 ער ניט. איז ער װאס ליבעראל, א סאר

 טא״ צו פרעטענדע דער מיט ניט לוטט
 אלס רעםארמער, אלס בעסער, אלעס כען

 ״נײע א םון בדײגנעד דער אלס באנײער,
 ערג- אין איהם אין לענען טיר פרײחי״ט׳/

װערען. אגטױשט ניט פאל סטען
 חד שעהגע קײן חאלטען גיט װעט ער

 מעסע־ קײן שרײכען ניט װעט ער דען,
 כאװאונדערט קענעז זאלעז װעלכע דז״טעס,
 די מוחל שפראך״קינסטלער. םון װערען
 געגוג גאהאט שוין האכען מיר טתגח.

דעם. םון
חארץ, נארישע די האפט #אם׳»ר #און

 איז װעלכער •רעזידעגט, נײער דעד װעט
 גאנץ א מענש, אײנפאכער גאנץ א אלײן

 קלײנ• א םון רעדאקטאר ריטעלכיעסעער
 בעסערעד א זײן צײטונג, שטעטעלדיגער

 כל ̂על פראפעסאר. דער װי ורעדדענט,
 פראװיגציע־ א םון רעדאקטאר אלס פגים,

 אין קומעז געמוזט ער האט צײטונג לער
 געװעהגליכעז דעם מיט באריחרונג אפטער

 גױטען זײנע םארשטעהט ער מענשעןן
 ער און אקאדעמיקעד, דער װי בעסער,

 האט ער וױיל דעיםאר, שױן כאט״ט װעט,
 מענש, קאנסערװאטױוער אלס נאמען, דעם

 אנ־ גאנץ א אין זיך ארױסװײזען װעלען
 זאנדערבאד גאנ׳ץ װארים ליכט. דערעז

 ראדײ דער פסיכיקע. גיענשליכע די איז
 האנדלונגען, ערלויבען אםט ױך קעז קאל
 רעאקציאגער גרעסטער דער װעלכע מיט

 װאס מעגש, א און געשעמט, זיך װאלט
 הען רעאקציאנער, א םאר גאמען א חאט

 און אויספײנעז, װעלעז ?יך דויןא אמאל
 איז ער כאט״ט טאן, קען ער װאס װײזעז,

קאגסערװאטיװער. א
״אײ| ניט נאטירליך אונז, םאלט עס

 באמת אטאל זאל הארדיגג פרעזידענט אז
 םארםליכטעט איז ער װעמען צו פארגעסען,

 פרע־ אלס שטעלע, געחײבעגער זײז םאר
 שטאטען; םאראײניגטע די םון זידענט

 װעלען פארגעסען, אמאל עס ער זאל און
 א; דערמאנען איה■ באשעפער זײנע שויז
 זיין, קען דעם צואיב טאקי אבער דעם.

 זײן זאל •רעזידענט, אלס הארו־ינג, אז
/ פיל ו ע ס ע םאר. עס זיך שטעלט מען וױ ב

 בא־ פרעזידענט נײער דער האט אט
 קאבי- זײנע אלס סענשעז, םאר א שטיםט

 מען װעלכע װעגען נעט-מיניסטארעז,
 ױי •אסען שטעלען זייערע םאר אז זאגט,

 םיחלט ער ׳דען װאס •גאר ניט, לגםרי זיך
 האבען זײ וױיל םארםליכטעט, זײ צו זיד

 יןאכיסײן. זײן אין געארבײט שטארק זעהד
 פרעזידעגט נײער דער אז ׳עס הייסט
 #די צו דאנהבאריןײט געװיסע א יא םיחלט
 זײז צו םארהאלפען איחם האבעז װעלכע
 מיליאנען די און ׳נו שטעלע. הויכער

 גע־ איהם םאר האבעז װעלכע אדבייטעד,
 ? שולדיג גארניט זײ דען ער איז שטימט,

 זיך זאל עד אז םאסירען, דאך עס גען
דעם. אן דערמאנעז אמאל

ילסאז,  אין האט איחר, םארשטעהט ̂ו
 געםיחלט ניט גרויסקײט־אײנרײדעניש זײז
 םאר־ ער קײנעם. צו דאנהבארלײט קיין

 םרײנדאאז, באמת טראן זײן דערום לאזט
 שבחים־ אפיציעלע די נאטירלױ, חוץ, א

 אײנםא• אן אבער אי.ז הארדיגג זאנער.
 זײן גוט גאנץ װײס ער מענש. כער

 ראליע א ם)ור וואס 4װײס ער װערט.
 דאס און באשטימט, איהם םאר איז מס
 מעכ־ זײנע אז גוט, אויםפאסען זעהן ׳איז

 זאלען העלםער און אונטערשטיצער טיגע
 אויסװאהל. זײער אויןי חאבען חרטה ניט
 געװיסע אין אז זײן, געמאלט קען עס און

 דערמאנעז,אז הארדינג זיך זאל מאמענטען,
 אט שולדיג אױך ער איז ׳איז ניט וױפיא

 װאס ארבײטער, נארישע מיליאנען די
 געװאלדיגען אזא געגעכען איהם האבען
• װאוט.
שכא. אױם׳ן ניט אםילו זיך לײגט עס

 רעפוב• די װארים זײן. אזוי זאל דאס אז
 באשלאסען האט װאם מאשין, ליקאגישע

 די םאר פרעזידעגט אלס אױזם האבען צו
 זעהר הענעז אױזם םוז יאהר, 4 נעקסטע

 ניט איז ער אז מסתמא, וױיס און גוט,
 ?אכען; ״וױלדע״ אזעאכע אויף פעהיג
 נײ אזוי נאך איז עד אז איצם, דאו אכער

 איחם אאמיר אמט, זיין איז ױנג אזױ און
 װי צוױיםעל*, פון ״כמנע^יט דעם געבעז

זײן. ניט זאל עד קלײן אוטבאדײטענד
 דומא אז האםען, דארום וױלען טיר

 ירעוײ וחנאצז אאדק דער להכעיס צו אויוי
 :זײן האנדאונגעז ערשםע האדדיגג׳ס רע;ט

 •אליםישע אלע ■ריזאן סון אדױסצולאזען
 די אין שסאכםען ותאכע פארברעכעד,

 אימרצײגומען; זײעחנ סאד •ײזאנס
 װיל־ אלע ספגליד m גיד פזױ איצדמפמן

ן פו מ מ טנ ע וחנלסוםאחסוחדיס,m ד
m n
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נאראף, אב. סעחר,-טרצזשװעד פון סײגדריקע

 עקזעשױ דער װעלנער צו לזאנפערעג״ז, די
 פעדע• ״אטעריקאן דער פון קאונסיל טױו

 אײנכארופען האט לײנאר״ אװ רײשאז
 ארכיײ ארגאדזירטע n אין!ואשינגטאן

 איחר ואנען צו יאנד, פון טערשאפט
 איגדױ א״צט״גען דעם כאצו; אין װארט

 אן זעחר געװען איו קריזיס. סטריעלען
 דך חאט יןאנפערעגץ די ערגסטע.
 דעם םרי̂ח דער אין טיטװאך געעפענט

 ״פסועקוטיװ דעם אין פעכרואר, צטען3
 בילדינג פעדער״שאן דער פון טשעמבער״

 דארט זײנען עס און װאשיגגטאן, אין
 חונדערט צוױי איכער גערועז אגװעזענד

 נאציא־ די םיז םארטרעטער דעלעגאטען/
 רןערפמר״ ׳ -אינטערנאציאנאלע און נאלע

 אנ• זײגען װאס #יאנד איבער׳ז שאפטען
 אײדער פעדערײשאן, דער אן גע״^לאסען

 !,א געעפענט, ױך האט קאנםערעמ די
 דאס און קאר״ ״ראל א געװארען נעמאכט

 אױס״ דאס םאוזאמלונג דער געגעכען חאט
קאנװענשאן♦ רעגעלער םון,א זעחן

 גע״ מיר ויך האט װאס ערשטע דאס
 דעד וױ גלײו אױגען, די אין װארםען

 איו געװארען, געמאכט איז קאל״ ״ראל
 ;אר כמעט איו דארט װאס ׳דאס נעװען

 צענ״ די פון געװען ניט םארטרעטער קײן
 אין ארכײטער. אידישע טויזענדע דליגע

 דע• אידישע צוױי געװען זײנען גאגצען
 אונ״ פארטרעטענדע אלײן, איך לענאטען,

 םון קױפמאן, מ. און אינטערנײשאנאל זער
 האס עס איגטערניישאנאי/ םאריערס דער

 שיע״ פרעזידענט זײן געזאלט אױך דארט
 גע- טאג יענעפ חאט ער אבער זינגער,
 קלאױן דעם צוליב באסטאז איז וײן דארפט
 געיןאנט גיט חאט ער און סטריײן םאכער
װאשיגגטאן. אין קומעז

 פאד• צוױי ביױז גצװען מיר זיינען
 צװי• ארבײטער, אידישע די סון טרעטער

דעלעגאטען. חונדערט צוױי איבער שען
 אלזא, האט, יןאגפערענץ דעם אױןי

 אמעריקא• עכטע די װארט דאס געהאט
באװעגוגג. ארכײטער גישע

 איו קאגםערענץ פון טשערמאן דער
 חאט ער גאמפערס. ■רעזידענט געװען

 אכער קראםט, און ענטוזיאזם מיט גערעדט
 גאמפערס זעלבער דער ניט שוין איו עם
 יעצטע די האבען יאהרעז די !אמאל םון

 זײן אין שגיט שװערען א געמאכט צײט
 אבער דאך ■ערזענילימןייט. שטארסער
 םער־ און קראפט געגוג נאך עד פארםאגט
 נעהאלטען האט און מאגנעטיזם זענליכען

 ?ײן אונטער םאלשטענדיג קאנפערעגץ די
 דער״ סרעםטיג גאנץ האט ער סאנטראל.

 צוזאטענקונםט דעם םון צװעק דעם ?ןלערט
 װיכטיגקײט אין אז אנגעמערסט, האט און
 קאנפע־ טער4 דער עס איז באדײטונג איז

 דער םון געשיכטע גאנצער דער אין רענץ
יײבאר״ אװ םעדערײשאז ״אמערײןאן

 זײגען דעלעגאטען צאהל גרויסע די
 מען װאס ט״פ, זעלכען דעם םון געװען

 סאנװעג־ יעהרליכע די אױוי באגעגענט
 םעדערײשאן אמעריקאן דער םון שאנס

 געװען איז דאס וױ פוגקט — לײבאר, אװ
 צוױי מיט קאנפערעגץ ענליכער אזא אויוי
 דער אין טאקע ,1919 אין צװיק, יאהר

 אכער װאשינגטאן. איז בילדינג זעלבער
 בעסע־ א סך א געהערשט חאט מאל דעם
 ספעציעלער יענער אויוי וױ גײסט רער

 נערופען דעמאלט איז װאס קאנםערענץ,
צװעק. זעלבען דעם םאר כמעט נעװארען

 אן חעושט פארזאטלוננ דער אױןי
ע1אױסעמעוױעל  דעיע־ אלע שטילקײט. נ

 ז״ך חערען און געשפאנט דצען גאטען
 דאקוניעגט רעם פון פוגקטון די צו א״ן
 א א״ז דאס פאמערעזען. װערט עס װאס
 עס, רופען די וױ אדער טאדםעסט, טין
 דאס חײסט, דאס ױיטש׳/ אװ ניר ״א

 ארב״טער- אמאניזירטער דצר פון װארט
 מא״ איצטיגען דעם אין יאנו/ א״ן שאפט
 בא״ די צו עגטפער אן איז דאס ניעגט.
 ״אפען חוצוח׳דיגער דיעד קעגען סעס/

 די צו ענטםער אן כאװעגונגן שאפ״
 זײע־ קעגען קאורטס די פון דושאדזשעס

 און... םארפאלגונגעז אינדושאנקשאן רע
ט ב״ דיט  py״ די צו ענטפער אן אױך די

 זיך חאכען װעיכע ראדיקאיען׳/ סטרים
 ״צו אונדירעקט, אדער דיועקט פארנופיען,

 קאטף, איחר אין רעאחציע, דער חעלפען
 ױני• עקזיסטירענדע די םארניכטען צו

אנס״.
 פאר־ שױן דא^מענט דער איז אט און
 די חערשט האל אין געװארען, געלעזען

 עס אנפאנג. כײם ,װי שטילקײט זעלכע
 צוםרײ זײנען דעלענאטען אלע אז שײנט,

 דאלומענט דעם אין ווגקטען אלע מיט דען
 דיסקו- ליין ארױסרוסען ניט װעט עס און

 אײג־ ײערען אנגענומעז װעט עס סיאן,
 שײנעם אז געשיינט, חאט oy שטימיג.

 גע־ ניט אפילו חאט םארטרעטער די סון
 דא?ומענט, דעם םון סוף ביים װאס ארט,
 קורצען אין אױסגעועכענט װערט עס װאו
 לאנד םון ארנײטעד אמאניזירטע די װאס

 ?ריזיס״טא• איצטעעז דעם אין םאדערען
 םאר״ ״צו געפאדערט, אויף װערט מענט,
 ניט פעריאד א םאר אימיגראציע גאטען

יאחר״. צוױי םון וױיניגער
 אנ־י די םרעגט גאמוערס ירעזידעגט

 צו װאס עפעס האבען זײ צי װעזעגדע,
 געפעלט עס שװייגען, אלע — און זאגען

 ער װי דאקוטעגט, דער אױס, וױיזט ",1
!געהט און שטעחט

האר־ אין צו■ א עס גיט מיר אכער
 םיחא, איר נשמח. דער אין ריס א צען,

 גוטעס געװארען אױסגעמישט איז דא וױ
 אײן אונטער געהט עס און שלעכטעס מיט
 לוי־ זכרון מײן אין !רײטס״ אװ ״ביל
 װערטער, גאלדענע די דווץ־ וױדער םעז

 באסעס, די װעגען זיד געםינעז דארט װאס
 ארויס גיבעז װאס דזשאדזשעס, די װעגען

 אין אינדזשאנקשאנס, לינקס און רעפטס
 אר־ צװישען לאטםען אינדוסטריעלע די

 ווי זיך דערמאן איך חאפיטאל. און כײט
 דארט װאס םראטעסט םון װערטער שארםע
 אויםםא״ רעװאלוציאנערע די דא, זייגעז

 םאל• צו ניט אינדזשאנקשאנס די דערונג,
 קאגזעקװענצען, קײנע אכטענדיג ניט גען,
 פאל־ די דא זײנען דערבײ הארט און —
 אי־ די אםשטעלען װעגעז װערטער, שע

 די אויןי אטאקע דער װענען און מיגראציע,
 אויס״ איז דא װי םיהל איך ראדיחאלען.

 םראסטע מיט םערעל אמת׳ע געמישט
 • ס י ו א ײעלעז װאלט אץי און שטײגער,

ן ע ר ע ט ײ  ארויס• דאקומענט, דעם ל
 אי־ און שטײגער פיאסטע לי װאדסען

 הויב איך און... םערעל די בלױז בערלאזען
 םאר• די באטראכט און אויגעז סײגע אױןי

 דארםעז עס ײעלען װעלכע ד/ זאמעלטע,
 זײ װעלען זיד, םרעג איך און באשטימען,

זײ װעלען >' זײז באהילםינ דעם אין מיר

 אױפנעמען און רעכטע, עלעמענטארסטע
רוסלאנד. מיט פארהאנדלונגען כאלדיגע

 םרינ־ אלס אלעס, דאס האט װילםאן
 ניט טאן. געקאנט ניט מענש, ציפיעלער
 האט פרינציפען, קײנע באמת חאכענדיג

 •רינ־ א פון ראליע די שפילען געמוזט ער
 האנד־ זײן ערשלערט דאס ציפעךרײטער.

 באפרײאונג, דעבס׳עס צו אין.כאצוג לונג
 מלחסח־ משונה׳דיגע אלע אנהאלטען זײן

 באצוג אין עקשנות װילדע זײן נעזעצע,
 סון מעהר און פרידענס״אפמאך, דעם צו

 א זאל רוסלאנד. צו שטעלוננ זײן אלץ
 דער אבי אונטערגעחן, מענשעז מיט װעלט

קראםט. אין בלײבען זאל ■רינצי•
 ניט אבער איז הארדינג •רעזידענט

 אײנ- אן איז ער :•רעצייען־רײטער קיין
 איז עס און מענש, ■ראלטישער םאכער

ה זעהר  אײנזעהן, װעמ ער אויכ אז מע^י
 לאנד, םון אינטערעסען די אין איז עס אז
 אמעריקא אז ארבײט, און שאייטאל םון
 סאװעט־חן• רוסישע די אנערסענעז זאל

טאן. עס עי זאל גירונג,
 דאגמע, דער פון מענש א אלס וױלסאן,

 מוז רוסלאנד אז אײנגעשמועסט, זיך האט
 וױל. עד װי רעגירוגג, אזא האבען דו?א

 אלס אבער, זזארדיננ ניט. םויג דט, אז
 נים דערוױיל לײדט טענש, אײנפאכער

 זײן קאן דערפאר און װאחנזין, אזא םון
 דצר אוםבאנרינדעם גאנצען אין גיט איז

 װיכ־ םפגכע ^אר אין או פילזנ, טון נלױגצן
מ  חאחײגג־חד דעד וועט כאציחוננען טי
 ניס ױו מרנזנמרזגנ א ברײננען זשיס

ד חפי פון פפףסלצמתדומ דני מ im אי p*

גע־ ארבײטען קלאוקםמכער אונזערע
«מאלגאםייט;יד. די ם»ר שםאק

 קלאוק״ די װי װאך אײן בלויו איז עס
 אונזער םון באשלוס דעם לױט מאכער,

 פון און באארד עחזעקוטיװ דושענעראל
 קלאוהמא־ דער פון כאארד דזשוי;ט דעם
 בײצױ גענומען זיך האבען ױניאן, כער

 דעם םאר ארבײט שטונדען צוױי טראגען
 שוין איז עס און סטרײל, אמאלגאמײטעד

 טוײ צעהן איבער — ארום ארײנגעקומען
דאלאר. זענד

 אוגזערע אויפמערקזאם מאכען םיר
 פארשידענע די פון ליסטע די אױוי לעזער

 ביו זײנען װעלכע םון סוכיען די שעפער,
 םון טרעזשורער צום אריינגעקומען איצט

 און קאילאוױץ, בדודער באאדד, דזשוינט
 בא־ דער אז איבערצײגען, זיך װעלעז זײ

 גאנצען דעם טיט עדםילט זוערט שלוס
 נאר װעלכע אױןי ערנסטסײט, און םלײס

 מיר פעהיג. זײנען קלאזשאטכער אונזערע
 םאר נעקסטע די אין אז דכער, דינען
 אוגזערע װערעז ערפילט װעלען װאכען
 באשלוס, דעם פון ערװארטוננען כעסטע

 אינ־ נאנצער אונזער פון הילף די דאס אוז
 אמאלנאמײטעד״ דעם צו טערנײשאגאל

 היבשע זעהר א נאטרעפען װעט סטרײס
 דרינ״ אאץ טאנ מיט װעדט װעלכע סומע.

 בראװע די םאר נױטיגער און גענחנר
סטרײסעד.

 װעלען גיכעז אין אז זיכער, דינען םיר
 פאר־ *גערעכטמסײם״ דער אין אנחן םיר

 דחנס״ סון ליסםען די ?סעגםייכט
ױ פ ח שי n »יפ פת י r iM טו( לאסאלס ’ ' tT(; י - י-

 «ון דאס זעח »יר וױ זאך די זעחן יו#נען
זייט>' םײן אויף ׳עטעיען דך

 W םען קורץ, איז *ײט די *נער
 ר־ט׳ן ק־־אפ איין טראנטען, ניט א׳צט

 דאיזודענט דער און ט׳עערסאן Tic האטער
 דיססוסי׳ג א ןוחן אס'רו )<ו;;ענוטען װערט

+ * *
 זעלבע די אלץ נאך הערשט זאל אין

 ניט מעתר יואן איך אבעד שטיגקײט,
 גיט מעהר לאן איך אכער שטיללײט,

 !נאגט און צוםט חארץ ד״ס שוױיגעץ.
 װערט דא װאס אומרעכט דאס פיחל איך

 םארכױידען זעחר עס װיל איך I כאגאגגען
 מיי;ע אױןי שוין שטעח איך און

װארט. א טשערמאן םון םארלאנג און פים
 דעם אגװעזעגדע די דערקלעד איך

 או״ס־ געװארעז, געסאכט איז װאס טעות
 אזעלכע דאקוםענט דעם אין מישענדיג

 םאלשע פראסטע, מיט פערעל אטת׳ע
 דאס אז עולם, צום אועליר און שטײנער

 דאס םון װערען אפגעטײלט זאל גוטע
 דעם װאלט דאס װי אן, וױיו און שלעכטע,

 ער װי שטארקער םיל נעםאכט דאקומעגט
 אז אן, אויך װײז אץ־ אזױ. עס איז

 אזעלכע דא זײגען ױניאנס די אין אױב
 צו זוכעז װאס ראדילואלען״ ״עקסטרעמע

 יעדע לאן ױניאנס. אונזערע צושטערען
 און איספראװען, זיך אלײז זײ מיט ױניאן

 א םאר װערען געמאכט ניט דארף דאס
 ארבייטעו אפיציעלער דער םון פאליסי

כאוחנגומ.
שלעכ• א םאר װאס #אן אויך וױיז איד

 דעם אין װען כיאכט, עס אײנדרוק טעז
 אטעם אײן איז גערעדט װערט דאקעסעגט

 םון און שונאים, האייטאליסטישע די פון
 ״עקסט• דעם שוגא׳/ ״אינערליכען דעם

ראדיקאל׳/ יעסען
 שעדליכען דעם װעגע; אויך רעד איך

 אן, וױיז איד אימיגראציע. קעגען םונקט
 נײ• די אז טענח, די איז עס םאלש װי

 לאגע די ערגער מאכען אריבערגעשומענע
 צו איז עס ניט־מענשליך װי און לאגד אין

 םאר אמעריקא, םון טויערעז די םארמאכען
 ארױס״ זיך מוזען װאס מעגשען, אזעלמן

 הערשט װאס גיהנום, דעם םון ראטעװען
אײראפא. פון טײלען טאנכע אין

 אױסגע• עפעס איך האב צי
יא, — ? איהר םרענט — פיהרט
 אױסגעםיחרט, דאך איך האב עפעס

 דיסקוסיע. א אױםגעהויבעז זיר האט עס
 װארט, צום געמאלדען דך י.אכען מענשען

 און דעכאטע. א אננעםאנגען זיו חאט עס
 אינטעליגענט* די גראדע נעמען װארט דאס
 ארביײ אםעריחאנער ־ijn אין כוחות סטע
 ריײ מעהרסטע די אטת, באװעגונג. טער
 אץ• אבער אנזיכטען, מײנע קעגעז דען

אונטערשטיצער. אײנ>גע אויר באקום
 סעק־ דזשענעראל דער םראי, דזשאהן

 אינטערנעשאנאל מאלדער׳ס די םון רעטאר
 אבער מאכט ער אינטעליגענט, גאנץ רעדט

 קאמוגיסטען, די געגען אטאקע שטארקע א
 םאר־ װאס יענינע די אז אן, ײײזט ער און

 איגטערנאציאנפל טען3 מיט׳ן זיך כיגדען
 םארניכטונג דער םאר מאססװע,־זײנען םון
 און טרײד״ױניאנס, עקזיסטירעגדע די פון
 דארםען ראדיקאלען״ די־״עחסטרעמע אז

װערען. באחעמםט ביטער דעריבער
 א נאך גערעדט האבען זין דעם אין אין

אנדערע. סך
 אונ- די איך באקום אבער דערםאר
דער םון דזשאחנסטאז, םון טערשטיצונג

 יארס נױ איז סײ אינטערנײשאנאל אונזער
לאנד• אין שטעדט אגדערע די אין סײ און

*« * V
באםטאן. אץ סטרײק דער

 םרעזי• האט װאך לעצטע גאנצע די
 באסטאן אין םארבראכט שלעױנגער דענט

 זיין געקאנט ניט ער האט דעם (צוליב
 ארבייטער־קאנםעי״ דער אויל אנװעזענד

 אינ״ אונזער און װאשינגטאן, אין רענץ
 םון פארטראטען געװען איז טערנײשאנאל

 און באראןי) אכ. סעקרעטער, דזשענעראל
 חומען צו טיטלען אלע אנגעװענ׳דעט האט

 באסטאנער דער מיט פארשטענדיגוננ א צו
 אסאסיאײשאן, קלאוק־מאנופעקטשורערס

 זעהם ױ בלינד. אלץ נאך איז זי אכער
 אײנםא• איהר םפלה, וױרקליכע איהר ניט
 גע• האט און שטיקער, איז צוםאלען כען

 •םאדערונגען, אונמעגליכע גאנץ שטעלט
 ענדע. צו סטרײס דעם ברײננען צו אום

 םיט םארהאנדלונגעז די האבען כאטירליך
 אפגעבראכען געמוזט אסאסיאײשאן דער

 מיט םארהאנדעלט ױניאן די און װערען,
 אינדױױדו״ טאגוםעקטשורערם םיעלע

ערפאלג. היבשען א סיט און על,
 גיכען איז אז זאגעז, צו מײנט .דאס

 אין סטריימ דער װעט האפען, מען קאן
 די םאר זיג א מיט ענדיגען זיך באסטאן

 דער־• אבער ױניאן. זײער און ארבייטער
 די און אן, שאםזי דער נאך געהם וױיל

 מוטיג און בראװ זיך האלטען סטדײסער
 אויםצוגעבען גיט ענכױטלאסען זײנען און

 אץ קיאוס־שא• יעדער ביו קאםןי, דעם
ױק קלײן, אדער גתיס אסטאן,ג םי ת  ״• ו

ן סאלשמצנדינצר מי י
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 דענקט, ער אינטערנעשאנאל. סאשיגיסטם
 פראפא- ראדיקאלע ״אייראפעאישע* אז

גע־ חײן ניט אמערײזא איז איו גאנדע
 — עד זאגט — געםאהר פעהר םאהר.
 ורא׳ און שםיאנען אפעריחאנער וי זיינען

 יױ די אין ארבייטען װאס װאקאטארס,
 פיטגלידער־ די באאייגםיוסען און ניאגס
 דעריבער איז ער שרעכטען. צום שאםס

 דאקופעגט דער אז סיינונג, דער פיט אױך
 האב אץ־ װי לױט װערען, געענדערט זאי

םארגעשיאגען.
 םארי• אױף רערט זין זעיבען דעם אין
 און ױגיאן, סיעפענ׳ס דער םון סעטה,

דערעגאטען. פאר א נאך
 לע־ גאגץ א געװען איז דיסקוסיאן די

 װען עס? הערםט װאס אבער בעדיגע,
 איך האב שטיפען, צום געהופיען איז עס

 אלע קעגעז, געשטיפט פאר א נ*ך פיט
 םאר געשטיפט האבעז אבער, אנדערע

 און שטעהט ער װי אט פאגיםעסט דעם
געװארען• אנגענופען איז ער און געהט.
בײגעטרא־• װעגיג ניט האט דעם צו

 דיסחוסיע, דער פון צײנד אין װאס גען,
 דער םון קאוגסיל עהזעקוטיװ דעם םון איז

 זיי אז געװארען, אנגעװיזען סעדעריישאן
 ״עחסטרים דאס באװײזען, םעסטע ראבען

 געלט״ באהופען לאנר אין דא ראדײזאלען׳׳
 רעגירו;;״״, ״אייראיעאישער א םון שטיצע

״  םאר־ זײער פיט אננעהן קאנען זאיען ז
 עק״ די פאדגיכטען צו ארבײט, ניכטונגס

 *אמעריקען דער םון ױניאנס זיסטירענדע
יײבאר׳/ אװ סעדעריישאן

 איך ןין עגטוישט גאנצען אין אלזא,
 ניט דאקומענט דער איז ערשטענס, כיט.

 דאס וױ אײגשטיפוג, געװארעז אגגענומעז
 ניט זאל איך װען פאסירט, זיכער *ואיט

 הא• צוױיטענס, ;פראגע די אױםהויבען
 םײן סיט איינגעשטימט סך א טאקע כעז

 געקאנט ניט חאבען זײ כאטש אנזיכט,
 עקסט־ די צו כעס אויס מיר, פיט שטיפען

 ארײגברענ־ װילעז װאס ראדײזאיעז רעפע
 דעם אין ױניאנס, די אין כאאס א גען

 צװײ חאפף דער װען פאפענט, איצטיגען
 אזױ זיך האט ארבײם און לאםיטאל ^ען

יאנד. אין דא םארשארםט
 אננענעם געװען איז אלנעמיין איז

 עס װאס גיי־סט בעסערען דעם זערזן צו
 אױף געחערשט יעם, אלעם טראץ האט,
 באקומען זיך האט עס יזאנםערענױ. רער
 אמערילוא־ עכטע, די דאס איינדרוח, דער

 דאד מאכט ארבײטער־באװענונג נייטע
 אונטעד און צײט, יעדער צו סארםשרים,

^ אומיטטעגדעז. א^ע
אען^ער, גוטער א איז װעלכע ׳צײט די

 דעם ענדערען צו םארםעהלט ניט דאר האט
 אמעריקא־ דער סון םיהרער די םון נײסם

 םאר• געהען זײ באװעגוגנ, ארבײםער נער
 אויך אבער — סלאו םארדאטט װערטס

 אטת׳ן םוג׳ם יליכט די דערזעהן װע?ען זײ
 אידעאיל, גרויסען אוגזער םאר —־ נןאטוי
 ארבײטער דעם םון באפרייאונג דער םאר

 דער םון מעגשהײט גאנצע די און טלאס,
 אונטער־ און עקספלואטאציע םון סיסטעם
דריקונג.

ר ד ט א ע ט
 טראגײקאםע־ הרום׳/ ארימאנ׳ם ״אן

 אױגו״ ױשקערױטש, סעםיאן ®ון דיע
 אץ שװארץ םאריס פון געטיחרם
מעאטער. •לײם אױרוױנג

 םון םארםאסער דעם הוטט כי קודמ
 איצט װערט װאס טראגײרןאפעדיע, דער

 אץ ערםאילג חיביטען א מיט געיעפירט
 א כרײטער, א טעאטער, פיײס אױרװינג

עליכם. שלום חארציגער
 םון געקומען יאנג ניט ערשט איז ער

 יאהךען, זײגע אילע האט ער װאו רוסראנד,
 זײנע קר^םטיגסטע, בעסטע, סאטע די און

 געיטאםען, און געװירקט ױגעגד־יאהרען
 אנגעזעהענע גאגץ די םון אײנער איס

 איז ער װאו און יטריםט״טטעלער, רוסי׳טע
 געװא״ רעזשים, נײעם דעם דאנס א ׳איצט
 אינע״ גאנץ א אױס, וױיזט עס װי רען,

ריגער.
עיצ״ אנקומענדען םונ׳ם יאהרען די אין

 א שױ\ איז משחעװיטש הערר — טער
 זעהר א עס איז — 50 יאוזר א פון כיאן

 אײגעם םאר ערםאהרונג אונאנגענעמע
 װארצעיל מיט׳ן װערען צו ארויסגעריסען

 אויםגעוואק־ איו םען װאו ׳יאנד דעם שון
 גע־ געילעכט, יאגג אזוי האט מען װאו ׳סען

 זײן און געהעםפט, און געשטרעבט האםט,
 א איז ארויסצואװאנדערען געצװאוגגען

 םרעםד אומבארןאנט, איז איעס װאו יאגד,
 םע־ צופאסוגגס בעסםע די סיט װאו און

 זץ■ לײכנז ניט אײגער קען חיגיןייטעז,
הײםיש. פיהלען אנחויכען

 שלום־ אונזער מיט צוזאםעז דערפאו/
 װש־ הערר צו אויס םיר דריקעז עליכם,

 און סימנאטיע, טיםסטע אוגזער יזעוױטש
 אונזער אויסדריקען ג<ײו דא װיילען מיר

 יוש• הערר און באילד כאיד, אז האפגונג,
 דא איז ער אז דערםיה^ען, װעט קעוױטש

םרעםד. דער אין גאנצען אין ניט
 אידען אסעריקאנער די און אטעריקא

 אוםבאחאנט און פרעפד גאגץ זײן מעגען
 אמערײןא־ די איז אבער, ׳ער איהם. םאר
 ױגגע רוסישע די איבערהויפט אידעז, נער

 עס װער באהאנם. גוט צימייר אידען,
 װאס נאװעלען, םילע זײנע םון איהם חען
 איהם לעץ עס װער און םארםאסט, האט ער
 זײגען װעאכע זײנע, דראמען אײניגע &יז
 אױםגעםיחרט צײטען םארשידענע צו דא

געװארען.
 ער האט אזױ, װיר^יף איז דאס אז

 זעהד דעם םון דערפיהלעז געלאנט עס
 דעד װעאכען טיט -,,ברודהבא׳ הארציגען

 #אויפגעגומעז איהם חאט טעאטער״עולם
 דעם םון םארשטעאונג ערשטער דער ביג

חאום׳/ ״ארימאנ׳ם
 בא־ הערצאיד איהם האט עואם דער

 םון םארםאסער דעם אאס אזוי ניט גריסט
 דעם אלס נאר חאום״, ״ארימאג׳ס דעם

זײ־ װעאכע זאכען, םיאע די םון באשאשער

לעכען פון גאנג דער
' ) v ל v י ג v (

י. ם ו ח ג עון

 • אריבער, איז נאכט א םארשװאונדען, איז טאג א
 טריבער, א שװערעה א קוםען וועט סארגען א
 ־באױז, און נאקעט אויך ׳טטענדיג, װי טארגען, א
פארויס. איהם זעה און איהם קאן איך מארגען, א

 — באסאנטער, נײער א נײע, א ײאוינונג א
 אײביג״פארכ<עגדטעד, אז ײאגאעז אאץ װידער און
 טעג און שעה׳ן אויןי אעבען דאס מעסטעז צו

װעג. אין בוימער וױ געפיהאען, טוישען און

 הימעא נאײכגיאטיגער קאאטער, דער דען תאן און
 שימעא? דעם םױאקײט, די אופעם, דעם סארדעקען

 שטויכ.- און ווערים נאר — שפעטער און ״עפעטער און
גאויב. און ניט גלױב איך איך, האוי האפענדיג ניט

 געדאנהעה טיפע הײז געפיהאעז, הײז נימא
 צאנקעז. איז ־־־ װײילע א צײכםעז װאס באיצע̂ז נאר

 — םרױעךגעשטאלם, א נעילעכטער םושכער א
האילנג און םארגלױוערט איז שםײן, א וױ האדו, דאם

O

 וױ העכעה חעזיכטען טייע אץ נען
ס/ ״אריטאנ׳ס דעם ו חי

 אין זיכער חאט ױשחעוױטש הערר #יע
 איז ער אז םיהיען, נעכיווט אװעגד יענעם

 פרעם• ק״ן ניט גאר פייע םילע, םאר דא
 וױיקאםענער חעכסט א דוחא גאר #דער

 ױך שױן האםעגטיץ• װעט װעלכער ׳גאסט
 געבען כאיד אונן און אונז, םיט עיטערען

 גאר איו ער װאס בעסטע, סאפע דאס
געבען. צו ב:ח

טאני״קאמעדיע: דער צו איצט און
חילום׳׳. אײמאג׳ם ״דעם

 אריטאן? אן חלום׳ט װאס װעגען
 א רײכטום. װענען זיר םאר׳פטעהט

 אי• טאג א געגוג קוים האט װאס מענ׳פ,
 #מורא אײן אין יעבט װאס כערצו^עבען,

 שטע• זײן םון או איהם מעז זאגס טאטעו־'
 אלטע זײן און םרױ זײן און ער און ׳יע

 דאך א אחן ברױט, אהן ב<״בען סאמע
 אױס• אגדער קײן דאס #אזוי קא■, איבער׳ן

 ארוטצוגעחן װי ניטא, איז די םאר װעג
 — טארבע דער מיט װעילט דער איבער

 אזײ גיט גאר איז ער אױב מענש, אזא
 חילוט׳עז, נאר קעז עד אז דערשיאגעז,

 פיוציוגג קען ער דאס רעם, וועגען חלום׳ט
 גרויסען דעם געװינען ותרען. רײד

געװינס.
 צויליב אז אויף, זיך םארשטעהט עס

 אזא םוז חילוט׳ען, גאר קענען צו אום דעם,
 און לעצטע דאס םון אפ־צפארען מענש

 גיט דאס ילאטערעע. דער אין שפיילען
 צו און חאפען צו סעגליכח״ט די איהם

חיןום׳ען.
װע^• טעטע, אלגעמײנע די איז ראס

 שריפטשטע־ םארשידענע םון שוין איז כע
 דראטען, םאר געװארען אויסגענוצט דער

נאװעלען. און קאטעדיען
יכם ^ואום האט אזוי  אגגעשריבען ע̂י

 גרויסער *דער פיעסע זײן טעפע דער אויף
 פראסטער א עס איז דארט .,געוױנס׳

 מאל צוױי די געװיגט װערכער שנײדעד,
 וױיזט ויעסע דער אין טויזעגט. הונדעדט

 דאזײ דער װי קילאר, גאנץ עיליכם שילום
 םאריעידען געװירקט האט געװינם גער

 װע־ װעילכע מענ^ען, םארשידענע די אױןי
 םארגע^טעלט.׳ אוגז םאר דארט רען

 דראמא גרױסער זײן איז גאדדיז יעקב
 םיט שיילדערט טײםעיל׳/ און מעגש ״גאט,

 רײכ־ ינגער5פילוצ דער װי קונסט, נרויסער
 דוב־ הערשעלע אויף געװיױזט האט טום

 העכסט־ דעם ׳תםים איש דעם ראװנער,
אידען. פרוסעז
כע די נעמעגדיג ױשקעװיט< און  זע̂י
 טראגי-האםעדיע זײן אין אויך האם טעםא

 וױרסט געװינס נײער דער װי געװיזען,
 זײז אויוי בוכהאילטער, דעם סאנקין, אויןי
 די און םוםער זײז אויןי מאניסשקא, םרוי
 א האבען װעילכע פערזאנעז, אנדערע איע

סאנסינס. די םיט שיכות שטיסעי
 צו אינטערעסאנט זײן דארום וועט עס

 עשירות דער םון װירקוגג די באטראכטען
 דער אין הויפ^ערזאנען צוױי די אױןי

קאמעדיע.
 באסערקט גצײך אבער דא זא< עס
 דאס זיכעו/ גארגיט זײגען םיר אז װערעז,

 די געשטעלט זיך האט םארפאסער דער
 אויס, עס זעהט זיכער אױפנאבע. דאזיגע

 אאץ םון מעהר האט םארםאסער דער אז
 װאס אזעאכעס, אנצושרײכען בדעה געהאט

 אאכען. שטארק' עואם דעם םאכעז ^זאי
יב  ארי־ אפס קאמעדיע די געהט דעם צו̂י

 װאס בורלעסק, ביליגען גאנץ א אין בער
 םחותן סנאפער גאנץ א אײגעגטליך איז
 םארםא־ דער צי אבער, האמעדיע. א סיט
 אין דאר ניט, צי געװאלט עס האט םער
 םאר־ די סענטיג גאנץ איז קאמעדיע, דער

 געוױנס גרױםעז דעם םון װירסוגג שיחונע
 און סאנקין הויפס־פערזאגען, די אויו•
םרױ. זײן

 האמע״ רער פון העלד דער סאנסין,
vn, גרויס מיט שװארץ ם. םון געשפילט 

 גידער• שוואכער, א בבלל איז געשיקםקײמ,
 םון גארניט חאלם ער סעגש. שלאגענער

 װעל״ װאריה, אלס דך, באטראבט ער זיך.
 ער איז אזױ צוסרעםען. \w יעדער כע\

 סלי- הארצעז אין טיןי אבער אױסערליך.
 און שטאלץ םון םתס א איהם כײ גאך עט

 א פון דארום חיום׳ע ער םאנשענװיח־ע,
 גענעשטעלען \vivp זאל ער ויעז םאטענט,

y גמגען זיד m א^חם אוין• ?וקעץ וואס 
 זאצ אדן פאראכםונג, kw מיט אתנםער

 גלײך נממש א איז ער אז זשדפיחיען,
ס וײ. םי

 דערנרייכם נאר \vp דאס אז װייס, ער
מז װערען,  עסאנאמיש יזערען זאל ער ו

 וײן סון אוטאפחענגיג ;אומאפחענגינ
 ארכד ;ארבײם ער װעסעז סאד כאלעבאם^
 ות־ אין לענדלארד, וײז םון איחענגמ

 םון אוסאפחעהגינ װאױננ^ ער חױו מעס
 דער־ » דך םיהלם ער וועמען פוור

 פון גים איז דארום מלום זיין שיאגעגער.
ײמז א  פלייחנר, םײשש ®ון תאנמי, ר

P און סאכיים קטענצזע פון * rtm& 
מ ד ח תס אד om עד י ד ו ג
ס וױגונן ו איז ואט מזויגנג גרזיסון ו
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o דמנשז איו גאדאנק nט דאס ׳ פי
ד סאגקין, וחנט סא< m װארים, ח mן « 

 מד צו אנחױמן װעאען מענשען םענש.
 עד אויגען. אגדעחנ טיט איהם אױוי קען

ץ/ טענשען םיט םיהאצן דאן דך װעט גיי
ט נאף. כשהר  וחד ער חיומ׳ט ;אר ד

 אלזןםעז, םים גלײך דין צו וױ ׳דעם נען
 ווארום טו ׳שױן חיום׳ט אײנער אז גאר
 און חלום, שעהנסטען דעם חיום׳ען גיט

 ז״ן מיט װעם ער וױ חיומ׳ט, סאנקין
 טױ״ חונדערט צוױי די םון געוױנס גרױסען

 איחר און וחניט, די איבערראשען זענט
 חע• םיל חעכער, איז ער וױםיר וױיזען,

 צוטײ־י גאיד דין וועט ,ער איהר. םון כער
 איז ער וױ סאגקינס, אזעלכע איע צו יען

 װאױ<• דער װערען װעט ער געװען, אײיז
 טױזענדער םון נאגיןיהער דער טעטער,

טױזענדער. און
 נאר שױן איז סאניטשקא םרױ זײן

 גא;ץ א איז ױ םענש. סארט אגדער אן
 אן באלד הױבט זי םרױ. געװעחניליכע

 סאמעט אין דך אױסצופוצען םון חיומ׳ען
 שעהנ־ דעם אין רעבען צו םון זײדענס, און

 אױס״ נאך םאהרען םון חאטעי!, סטען
̂יב שוין כאטש #לאנד  אום אלײן, דעם צוי

 כעט״ און שלעפער די םון אגטלויפען צו
 אילע םון באםאאען זײ װעיען װאס דער,

 באױז געלט דאס איז איחר םאר זײטען.
 אין לױןסוס, אין יעבען צו מיטעל א

 זיו גיכער װאס און װאױלטאגען, אלערלײ
 ארימיןײט, שרעק^יכער דער םון כאםרײעז

געלעכט. אימער האט זי װעלכער אין
 מענש א איז סאגקין אז ׳קיאר איז עס

 חויכע גאנ״ז םון גייסט, פון רוחנױת, םון
 גע־ די געהאט ער װאיט שטרעבו;;ען.

 געקאנט סאנקין אזא װאילט יעגענחײם,
 און אנארכיסט, אן סאציאליסט, א װערען

 דעם איז גענויטיגט ניט זיו דאן װאים ער
חי  5זאי װאס געוױנס, גרויסעז א םון ום5|

לעבען. צו װײטער פעגאיך פאכען איהם
 •ראס־ א םון איז מאניא, #םרױ ױי\
 פראת״ גאמ א איז זי םעטאל. טערען
 באויז געלד דעם אין זעהט ױ םרױ. טישע
 גיט זעחט זי נוצען. טאטעריעלע דיגע

 מעגיציכוןײטעז, אנדערע קײן איחם אין
סאנקין. פאן איהר זעהט עס ײעילכע

 השגות די צװישען אוגטערשיד דעם
 םענשען צוױי די צװישען שטיעבוגגעז און

 םון טריט, און שריט אױוי איהר זעחט
 םון אלןט לעצטען דעם ביז ערשטען דעם
 םון רעדט סאנקיז טראגי־סאםעדיע. דער

 זיך שטעלט סאנסין םענשעדווערדע.
 צו קוטען װעט הבית בעיל זײז װי םאר,

 איחם מיט ריידען וועט אר װי ׳הם ,
 ױערען װעט סאגקין װען אנדערש, גאנץ
 רעדט סאנקין, פאדאם פרױ, דין ר״ך.
 איחר םון גארדעראבע, נײער איהר םון נאר

װ. אז. און האטעל איהר םון ציהרונג,
 גװײ א שעהגעם, א חלום׳ט סאנתין

 א ח^ומ׳ט — פאניטשיןע חלום. סען
חילום• װאכעדיגען געװעהנליכעז, גאגץ

 ח^ום מאניא׳ס בעת דערפאר, און
 און גאגצעז, אין םארוױרקליכט װערט

 א*ז גע׳חיצום׳ט, האט זי װי מעהר נאך
סאנקינ׳ען. מיט פאל דער אזוי ניט אבער

 אין טעות א נעפאכט האם סאנהין
 אז אײנגערעדט, זיך האם ער ו;עז ׳חשמז

 ײעט װעחנז# רײר װעט ער װי #גיך אזױ
 אג• גאנץ א ווערען סאנקין אינער^יך אויר
 איהם ארום מענשען די אמת, םעגש. דער

 גאנץ םיט איצט אםשד, איהם באטראכטע;
 א^יז, סאנקין אבער ;אויגען אנדערע

 דער, דערשאאגענער, אן אויביג םון דער
 זיך האם קנעכטשאםט די װעמען אין

 ער מי*ך, םוטער׳ס זײן םיט אײנגעגעסעז
 דער ער, ענדערונג. די זיך אין גיט םיחלט

 האט טױזעגד, הוגחןרט צװײ פון באזיצער
 ;האטעי אין ארײנצוגעהן מורא איצץ :אך
 אויף אן יאגט טיר בײם שװײצער דער

^ •חד. א איהם
 שטאדט איבער׳ן געחן צו אנשטאט

 זאל און סא«, אױםנעהױמנעם »ז מים
 ער גנב׳עט איז, סאגתין װער זעהן, מעז
 ער וױ אזוי הינמעד״געסמוך, דורך זיך

 םארבחןכעז. א עסעס באגאנגעז װאלם
 גע• און געםרויםט אזױ האס ותילכער ער,

 זיך וחנם ער ווען צײם, דער אויןי חאםט
v שמעאעז העגען m\ און באלעבאס, זײן 
 איהם, וועגעז וענסט ער וואס ואגען, איהם
 דער סאנסין, אלםער דער צודיק ער װערט

 באצעבאס וײן װען װארים, קריכעגותר
״ באזוך. א םיט איהם צו קוםם

העכסם־טרא• דאס ודהןליך איז דאס
 שױן איז אט .^וםעדיע. דער אין נישע

 » ווערען קעז חלום זײן »יז דײה סאנקיו
 פוײחער־ גאגצער זײז אבעד װירס^כסײם,

 אדזם אױוי לעס יצמח קנעכמישער דיגצר
 זיך שלעיט איחם נאך םשא, שווערצ א װי

 ועמען% קאסאדושנײו, פונ׳ם פײט די נאד
 דאך און #א;םלױגמן צו געלונגען איז צס
 ®אדציםער־ א צל וחנדם םרים יעחד בײ

סײכג דער תיאגנ-םח דעם מון םער
 חצכסכדװיכםיגער דיחנר כראדע אבע.

 ניט וועדמ מ*םעזײע חנר סו} שטריך
 טיםיגער דיר םיט אדויסנצבד׳וכם

 װידעי וחנרט קאםישע דאס שטארקײם״
 '1(אזױ. אימרדדום, «װם אח חאאם,
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ט, שװאך ײמנ  סוז מצן דאס אזוי, אנגיצ
אנשטױסען. זיד

•PH דרײ ערשםע די זײנצז דאו, גאר
 געשילדערט װערט עס װעלכע אץ #טצן

 איבער־ דא תאבען מיר װאס איעס, דאס
 פען #אםת שטאר?זג ציםליד !עגעכען,

 ׳זײ אין טאנכעס געגען אױסזעצעז ?ען
 װאו םארס, א צו ביז שױן דפרגעהט װאס
 געגען שטארס זינדיגט םארםאסער דער
 און שאםען ?יגסטילערישע אפת׳ע דאס

 בכלל דאו, אבער ?ארי?אטורען, םאלט
 עם און גוט, צימליך א?טען דרײ די זײגען

 •סיכאילאגישע געװיסע א זיי פאר וא איז
 דער אבער איז אזוי ניט גויטווענדיגקײם.

 וחנלכען אין א?ט, ילעצטעז דעם םיט םאל
 ;משוגע ■לוצלונג װערט סאג?ין חעיד דער
 סיט ט5גע דאס צעהילען זיר ער כאוט אס

 אט און ט״זשעדגע?ײט5געי גװאלדיגער א
 און געאט דאס שצײדערען צו אן ער הויבט
 סארט א רעדע, םשונה׳דיגע א האאט

געיצט. געגען סטאמי־ספיטש
̂ין־• װאאט סאנ?יז אויב געװע; וױרק

 זײן וואלט נעאט, אין פאר?אכט אזוי
 םארשטענד־ נעװעז אפשר םשוגעת־אגםאא

 •אסײ באדארםט עס האט דאן און יליך.
 זיך האט ער װעז אנפאנג, בײם גאײד רען

 200 די געװאונעז האט ער אז דערװאוסט,
 ?ײן איז אבער סאנהין, רובעא. טויזענט

 דאס אין םאראיבט אווי געווען ניט םאי
 גע־ ער האט געאט איז געאט. צואיב נעיט
 זיך פון דערחויבונג א צו מיטעי דעם זעהן
עס איז טו ■ערזענאיכקײט, זײן םון און

 זאל ער װארום אופבאגרײםאיך, ץגאנ ^ךד
 אזא פיט געאט דאס צעהאען כאפען זיך

 פאוצאונג זאל ער װארום און זשעדנעקײם,
םארשםאנד? זײן םארלירעז

 דעם מאכט אהט יעצטער גאנצער דער
 צױ צוגעםשצפעטעס, עפעס םון אײנדרוק

געקיערטעם.
או און די־ איז אומבאגרײפאיך פעהר נ

 װאילט עס אז באדענ?ט, םען ווען א?ט, זער
סא״ דער מיט אײנסאאנג םולעז ז ►

 סאנ?יז, n® כאראלטער דעם או^ פעדיע
 צוטײאען צו באשאאםען װאאם ער ווען
 ?אא־ םואען זײן מיט דולא און געיצם, דאס
 דעם םון צוטײלעז דאם םארשטאגד. רען

 צװי־ באװאוסטזײן םוילעז זײז מיט געלם
 איהם, איז זיד נויטעעז װעאכע אאע, שעז

 ערםיאונג העכםטע די נעײעז דאד װאלט
 אאס חאום, זײז םון טײל בעסטען דעם םיז

 איזזם װאס םאר טו זזעאט־באנאי?ער.
 אאס אקט, דיזעז איז םארשטעאען דוקא

? i םשוגע
 און אעצטער.א?ט, גאנצער דעד אם

 צװישעז דינגערײ און נערעדעריי נאנצע די
 ערשמעז דעם אין סאנ?ינ׳ען איז םוזיס
 גע־ נרויסעז דעם םון חאס א איבער א?ט

 די ?אאיע שטארק מאכט דאם — װינם,
?ונסםמוערק. א אאם ?אםעדיע,

זאנען, מעז םעג אבער אאגעמײן אין
 זא־ בעסערע די םון אימע קאמעדיע n איז

 געײארען אויםגעםיהרט זײנען װאס כען,
טעאםערע. אוגזערע איז םעזאז דעם

 געװיםענ• זזדזד װערם האפעדיע די
 אהן א?טיארען אלע םון געשפילט האםט

 גע־ װערען הויפכדראלעץ די ״ אויסנאם. אז
 בער־ סאנפין, אלס שורארץ, מ. םיז שםי^ט

 בעטי ננזן םאניטשקא, אילס גערסטיז, םא
 םיײ אברהם און םומער, די אילס ׳םער?ױף

בעס־ דאס טוען זײ םוזיס. אילס טעילבוים,
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קאלמשין. ם. פון

 פאראײ• די פון ?אורט סופרים דער
 אז •ע^עחרט, פאט שטאאםען גיגטע

 ״ליװער כאװאוסטצז רצם םון טײל אײן
אונ?אנםםיטוציאנצי. איז אקט״

? אקט״ <עחנר# דער סוזועס איז װאס
 און •ראפיטירונג גצגען גקזעץ א איז עס

 באדירם״ איז ־עס זחנלכצ באהאלטצן געגען
 אױפ׳ן זײ חצרייזעז ניט ח. ד. ניסען,
 ורײ־ די חעכערען ארום »זוי און טארק,

 געווא• איעטנםיחרט איז גצזעץ דער זען.
o אין ,1917 איז רעז n יאהר ערשטען 
 זיעעז קאייטאליסטצז די ווען טלחםח, םון

 אזש זײנען ?י♦ אז •אםריאטיש, אזוי געײעז
 זיינעז •רײזען די •ראפיטירס. געװארען

 געשונ״ חאט מען טאג, יעדען געווא?סען
 װעלכעס #פובלי?ום דעם םון חויט די דען
 דער• אזוי געווען שויז צײט יענער צו איז

 ״נייער פון דערשלאגען אזױ אוז שראלען
 מיחמזד אלערלײ םון ח. ד. םרײזזײם׳/

 צו געהאט סורא האט םען אז געזעצען,
 דיג״ אםילו געהאט פורא םראטעסםירען,

 ארױס- ;עװאלט אימיצער האט זיך. גען
 אפע־ רי נעגען •ראכמסט א טיט טרעטען

 איסיצער איז פחאםיטירס, די םון טיטעז
 די אױוי p^np א מיט ארויםגע?ומען

 איחם םען האט םאטריאטעז, ?ריםינאל
 ■רא־תשױרפעז, א פאר ער^ערט באילד

 די און װ• ז. א. םאררעטער א דיימש, א
געהויליעט. האבען פראםיםירס

 האט סראפיטירס געגען געדעץ דעם
 די זוײל אײגםיהרען, געמוזט אבעד מען

 גע־ איז עולם דעם םון אונצוםרידעגהײט
 iyp p>nc אונצוםריעדען אן און װאקסען

אנפיזזרעץ. גיט ערםאיצגרײר מלחטה קײן
 זחד אבער חאט מזעץ״ ^ױחנר דער

 געװא?- זײנעז ■רײזען די געהאלפעז• ניג
 םען האט פראפיטירס רי געגען און םען

 .חאט אםאל־אםא? געטאן. <ועניג זעהר
 והנ<- גראסער, ?לײנעם א געכאפט מען
 צװײ סיט צוסער מאדשיםם האט כער

 אגדע־ די אײדער טיתרער םונם א סענם
 בא־ מצז האם אמאל ;גראסערס רע

 ;■ראםיטירינג פאר פעדלער א שטראםט
קהך א אחגסטירט אםילו םעז אםארזזאם

 ?אטעדיע דער םון ערםא^ג דעם םאר םע
 זעל- דאס און שפיאען. גוטען זײער מיט
 םיש?ינר, אבדהם ריעכען ריכטינ איז בע
 סאלטשע סאםאילאוי, ס. נאלדשטײן, י.

 זײע־ שפילעז זײ אײנימג נאד n» שאר
 בא־י אױסגעצײכענט. ראלען הלענערע רע

 דער נעםעצען אונז איז שםאר? זתדערס
 םיש?יגה םון שפיילען גוטע דאס און נרים
 בעטען ?וםט װאס םעטער, ארימער אן א^ם

 און סאנ?ינ'ען בײ רובעל ®אר א לייעז
 האט אויר לײדיגעז. םיט אװעס נעהט
 אײנדרוס שטארהעז א געמאכט אונז אויף
 זײן אין גאאדשםײן, י. בירץ שפיאעז דאם

 אזא נאר סאנקיז, צװײטען א םיז ראליע
 אםילו שויז זיד חלומ׳ט עס װעטעז סאנקין,

ניט.
קרײמײקער. דער

 א פאר םיעי צו טשארדזשען פאר טער
 •ראםיטירס אמת׳ע די אבצר #?ראגצן

 פראפיטיריגג ג^טש^ועט, ניט פען חאט
ט מען האט  קוילעך די אפגעשטעיט. ד

 V2 געפאכט חאבען װצלכע תאספאגיצס,
 פראפיטען, ■ראצענט טויזצגד צוױי ארום

 שאר ?וייען פאר?ױםט זזאכען זײ ח״ ד,
 זײ זזאט עס וױ םיעל, אזױ מאי צוואנציג
 הגם געטשעפעט, <יט פען זזאט גע?אסט,

 טרע־ די אװ סעקרעטארי געײעדעגער דער
 דער־ עםענםייף חאט פא?אדו, «ר. זשורי,
 די אט םון •ראפיטען די װעגען צײלט

 װאויען אמעריסעז די ?אםאאניעס.
 אין געהאיטען חאט זועלכע ?אמיאגיע,

 געװאגט אױןי ■רײוען די זזעכצחנן אײן
 איחדע םון פאמרעםערצן אײן אין און

 ״טעכנישע״ צוליעכ מען חאט •ראפיטען,
 •ע־ פלײש די געיאוט. םרײ אורזאכען

 זאך ?ײן םאר זיד חאכען װציכע ?ערס,
 פארכאיען צו אבי איגעשטעילט, ניט

 צײט אין האבען װעיכע פעהר, און םעחר
 םזד די אז •ראפיטירט, אזוי םלחמח פון

ט חאט קאכדשאן טרײד דעראל  אײן ד
 געגען זאל עפעס m רצקאמענדירט, םאל

 איגדײטעד, כתן האט װערעז, געטאן זײ
ט מעז איז װײםצר אבער  נעגאנגען. ד
 •ראפיטירס ;רויסע איע די אט חכמ,
 געזעץ אגטײפראפיםיר דעם םון האבען
געליטען. וחנניג

 ארנאנײ ארבײטער די האבען געליטעז
 א אז #סנחג אזא שוין איז דאס זאציעס.

'ivdd די נעגעז כעזצץ ^ ' ^ p ווענדעט 
 געװען איז ואזוי ארבײטער. די ג^גען מצז
 טראסט אנטי *שױרמאז אלטעז דעם מים

 באנוצט נעזאלט הא^ זועלכצר געזעץ״,
 די אבער טראסטען, די געגצז וועו־עז

 נעשטערט געווא?סען. זײנצז טראסםעז
 ג־עזעץ דעם אכער וועניג, זײ סען תאט
 ארבײםער די געגען *ויסגענוצט מעז חאט

 ״?לעי• דעם אםיױ אוץ ארנאניואציעס.
 נעואימ האט װעלכער ,‘אמענדמענם״ טאז

 ארגאניואציעס ארבײטער די באפרײען
 האט געזעץ/ עוירטאן ״אנטי דעם םון
ארבײטצר. די געגעז אױסגעגוצט מעז

 האט סטרײ? םײנערס גרױסען דעם
 דעם פון הילןי דער םיט געבראכען מען

 געװען איז סטרײ? הנר אקט״, ״ליװער
 מצן האט אזוי א?ט. יױוער דעם נענען

 אקט״ ״ליװער דער זזאט וואס ער?לערט.
 <רען סטרײ?ס, ארבײטער מיט טאז צו

 גע־ געיחאדעז אײננעםיהרט איז אהט דער
 אטאימי דער האט פראפיםירס? תז

 •איפער, באװאוסטער דער דזשענעראל,
 האם סטרײק דער װי אזוי אז עריזלערט,

 ?וילעץ, םון פראדוקציאן די אפגעשטעלט
 כאדערםניס, א זײנען ?ױלען װי אזוי און
 צו האט אחט״ ״ליװער דער װי אזױ און

 נוצעז טעז קען באדערםני׳צעז, מיט טאן
 דעם ברעכען צו אום אקט״ ״ליװער דעם

 האם פען איז םײנערס. די פון סטרײ?
 ״לױוער יא געװים, געבראכען. איהם

 סטרײק דעם אקט/ ״ליזוער ניט אקט**,
סען — סיי־װײסײ, געבראכען מען וחאלט

 גצ״ סטױיח i^p חגרלאזען דט דאך קען
 דעען װעלכע ?ױיעדמאגגאטען, די גען

 כיז סאכען װעלכע און •אטריאטיש אזױ
 וזאלט ■ראפיטען. פראצענט טוידענד ציױי
 װמלט א?ט, <ױחנר ?ײן געװען גיט
 ו^דער אן געװארען כאנוצם סטרײס דעם

 געוהנן, איז א?ט לױוער דער אכער געזעץ,
 •אטרי• •ראצענטיגע 2000 אפת׳ע געגעז
 1מצ כאגוצט, ניט איוזם מען האט אטצן
• .dp־״u*o געגצן באגוצם איהם האט

 עדי האורט סוסרים ד׳ער האט איצטער
 װעלכעה ׳םון.געזעץ טײל דער אז #?יערט

 ■ראםײ די שטראםען סיט טאן צו האט
 אונלאנסטיטר־ אינגאנצען גאר איז טירט,

 או אינטערעסאנט, איז עס און ציאנעי.
 ״ליװעד דער איז אונקאנסטיטוציאנעל

*dp" ,לאר. ניט איז ער זואם דערפאר? 
 נעקענט ניט האט ?אורט סוירים דער

 :אונגעעזצליף חײסט עס װאס םארשטעהן
 אנצושטע״ פערזאנען איז עס וחנלכע פיא%
 זײ װען רייטס, אדןןר •רײזען הויכע לען

 באדערםניסעך. גױטיגע מיט האגדלען
 בכהל און ?יאולפאכער, שנײדער, אײניגע

 שטארס אזוי ניט זײנען װעכע ארנײטער,
 זיף װעלען מאגסטיטוציע, היכות אין

 IPP #?לאר ניט איז עס אויב :װאונדערען
 געווע״ רעם ליװער, מר. םרעגען דאך פען

 דעם האט ווזנלכמר ?אגגרעספאן, זצנעם
 און לעבט װעלכער און םארםאסט געזעץ

 איעס װאלט אח שטאר^ און געזונט איז
 םיהרט אזוי אכער קלארפאכען. גע?ענט

 איז ?לאר, ניט איו עס אז ניט. זיןי עס
 םופרים דעם םון אױםגאבע די ג־עענדיגט.

 ער• נאר ״<אר1י סאכמז צו ניט איז ?אורט
 דער ?לאר. ניט איז נעזעץ א אז פלערען,
 טײטשט באװאוםט, זוי ׳אורטp סופרים

פעהר. גיט געזעצען, אויס
סו■״ דעם םיז אויסםײטשוגג די אח

 טײל אנטײפראפיםיר דער אז לאורט, רים
 קאנסטיטוציאנעל, ניט איו געזעץ םון

 <זל"נע פאר די בלויז ניט לאזען םרײ ׳והנט
 ארויס- זזאט םען װעיכע םראפימירלאף,

 הא• וועלכע און זיף יאךען צו געשטעלט
 פא• ױז, וױ לאיערס, אזעלכע געהאס בעז

ח  אםת׳ע אלע די נאר אנדעחן, און מ
 איגדײמעד זיינען װעיכע פראפיטירס,

 םרא״ צוקער פעקערס, פיײש די געײארען,
 נאןי און סטאדס דעפארםפענט םיםירס,
 ‘אינסטיטוציעס פאטריאטישע אזעלכע

 װייי ױי װאס טאז צו םרײ זײן וועיעז זײ
 ״yp זײ װעלכע םרײזען באשטיפעז לעז,
?ריגצן. גאר נעז

 דער פגאדלארען. אבער איז איעס ניט
 געזעז, םון טײל דער גאף. בלײבט געזעץ

 םאר אויםנענוצט וזאם מען וחןלכעז
 קאג• דערװײל נאך איז ברעכערײ, ססרײל

 םראפי- נ־ענען געזעץ דער סטיטוציאנעל
 םראפײ געגען ניט דערװײל, ארבײט טירס
 ארגאניזא״י ארבײטער געגען גאר טירם,
ציעס•

ען פ א ״ ״ פ א ש
 עניידער־באס). » מון מאנאל^ג (א

ליא. ק. דר. םון אונטעתעהערט

 אז זאנט, איהר װאס דאס אנטקעגען
 איהר װאס, פאר חזיר. א איז באם א

 פארילאנגען װאס ? זײן געזונט םיר זאלט
 לאנ־ שאפ, אפען חוץ א אייך, םון דען םיר
 און V וױידזשזןס הורצע און שטונדען גע

 אויב דערםיט, אויםעז דמן םיר זײגען װאס
צ טובה אײער גיט

 ,אײערע ארבײמארער! ברידער עך,
 אײנגע־ אײך האבעז שםם, יםח םיהרער,

 אײערע זײנען באםעס די אז רעדט,
 צו אײך וױ נאר, קלעחגז װאס שונאים,

 פיזיש צוברעכצז אײך און פארשקלאםען
 אר־ פארםיהן״טע גארישע םאראליש. און

 אײנ־ שױן איהר וועם װען !״בײםארער
 אײערע זײנען באםעס די ניט אז זעהן,

 איהר וחנט ײעז ? ױניע די נאר שרנאים,
 אז ם^רשםעהן, און שכל צום קומען שוין .

 קלײנע איז שטונדעז יאננצ ׳שאפ ^פעז
 גרעםטע חוס אײד פאר זײנען װײדזשעס

 טרעפען נאר ארבײםער אן קאז וואס גייק
? אםעריקא נליהליכער דער אין

 בא־ סוז מםש טלאץ איך !שאפ אפעז
 דיזע ארױם רעד איך וחנז גײסטערונג,

 אויס־ ומרטעלע א ווערםער. הײלינע צוױי
 נאך האן װאס ! שאפ אפען :צורײדען

V דאס \וי גליס נרעסצרער א זײז
ארמיטא״ פאר, שםעל א נאר זיך גיט

 נעהט פריהםארגען שעהנעם א אין :יער
 — םרעפם איהד איז ארבײט דער צו איהר

םאר םרײ אח ^יעז I אפענעם אן
ת א אײנעם, יעיען דע״ וואקינג טאר׳ז ח , לעגאט.'

 א — שא« אין אריין קוםם איהר
 1סיא«צ טאשימן אלזנ I וחנילם ׳עמו־ימ

זײערצ אױזי ?»מנז שג^ועו

 םעהר נישטא אכט. פאר םינוט 15 ערשט
 װאס שאפ־טשערםאז, חנספאטישער קײז
 חלילה זאלט איהר אז אוי&פאסען, זאל
 אכט. םאר רנע א *רבײטעז אנהױבען נימ

ר דעה־זאנער קײז סזןהר ניטא מ  אײך. אי
 באלעבאם. אימענער אימנר זײט איהר
 ויבעז, *רבײםעז אנהױבען םענט איהר
 מעהר און ביזנעס איתר — םינף זע?ם,

 םרית * איז אםערי?א !ניט קיינעםס
 פענש םרײער * דא איז יעדער און םדיגה

וױלען. פרייען א סימ !
— מאשין אײער צו צו קוםט איהר

 אנדע־ *ז &יז פארגוםעז איהר םרעפט איז
 דאס אז איהר, םימט ארבײטער. חןן

 אן חלילה! פארדריסען? אײך דארף
 לעבען. א מאכען אויך דאחי אגדעחןר

 אי־ א םים איד א עטעם דאך זײם איהר
 אנשטצגדײ אן פון כלל דער הארץ. דיש
 לא״ איז לעבעז :זײן לארף סענשען נעז
לעבעןנ זען

 וואס םאר ניטא נלאט איז דעם חדץ א
 םינ״ די אין פריחער, כעס. איז זײן צו

 ®לענט שא■, פלאוזד םון צײטען סםערע
 צו דושאב א האבצן פאל אזא אין איהר

 האסייעינס, םאכען ױניאז, דער אין לויפעז
 א ?אסיכמ, גרױוצנס די אויפשםורםען

 זעהר זיך חאט וואס אינטעחנס, גאנצער
 םיט שאפ־סםרײק, א םים נעענדעם א&ט

—םעםעלכמגםס שטראםירוננען, •יקעפמז,
 וואס .צו !האי״דולענישען סדרה נאנצע א

 רד וואס קלאפאםעז, אלע די אײך טויגעז
 אר־ גיס <אזען איז ״םרײד״ די איניחנן
V בײמען

 סלסםעם שאפ איען אן אונםער אבער
ר אײצר .איהר זײמ ײמגי  א
jcn ביוטנט תיינצםס גסאיז און

?!, ?נאפער א פארגופען^ מלי  איהר או
 אוועק איהם נעםט באס, צום צו נעהט
 פאר א אפ זיך שושקעס זײט, דער אױף

 דײפס עטילימ נאר לאזט הריא כױנוס,
 זײם איהר אױב איז — גארמענט אויט׳ז

 נאך זאגמ איהר איז ארבײטער גוםער א
 פריה זע?ס םון סיזאז אין ארבייטען צו צו

 דעם מען שיתם נאכט, דער איז י1עי ביז
 איהר און םײודעי צום ארבײםער נײעם

 אײן אין !•לאץ איתר צודיק םאתעמם
 עס^ גאנצצר דער נעסעטעלם איו םינוט

 ?אנ־ אהן אםפ<ײנס,p אהז ױגיאנס, אהן
 אהן שסראםירונגען, אהן םערענצען,
 איע די מען דארוי װאס צו ססדײ?ס.

 פענ• םרעמדע זיר האבצז וואס ? זאכצז
 ״םאפיליעז־אננעלע־ א מישצןאיז צז

 אזעל־ צװישען מחלו?ת׳ל א אק גענהײסי׳,
 און כאס וױ םרײנד, אינםיסע צוױי כע

 שטעד־ אונזער קאנעז פױר ? ארבײנמר
 ארײנטישוננ די אוזן באשטעהן, איײז

 צ.ג;הט געלט צוליב רוחורג םדעםדע פון
 דיפע־ r צול^ב און שיתך לײן ניט זיך

 װעט שטונדען און װײדזשמס איז רקנ״ל
 און באט צייישען פרײנדשאפט הײסע די

װערען. ?אליע ניט ארבײטער
 ״כאטש איהר װײסס שא•! איעז
 אח נרעסםעד דאר אנ? דאס אז שנײדער,

 די V אסערי?א נ«ח אידעײ הײלעסםער
 װיי ■אסריאטען, אמעריפאנער נרעסטע
 ראקע־ שםאד%-טראסס, פון גערי דיבכתר
 ?אטיאני, אויל סטענדארד דעד םון םעלער
 טאספאניע, סטיל בעםעלזזעם פון שװאכ
 טאם״ מאולצנס אםצרי?אן דער פון וואוד

*r ברוסלין דער פח געריםאז ■אניע, jn 
 אפע־ פון וײחנהמארזנן אלע און טראנםים,
 אייזענבאגען אח .תוייעדמײנס ריקאנצר

 אפצן םאול אעמן און לײב םים זײנעז
 אםערי?*־ הײייגסםען דיזען םאד שא^
 •אםוײאטעז יענע קעסמז פריגצי■ גצט
 ארבײםער. זייעחנ פון — בלוה צום כיז

אױך באסצס איױשע םיר ^אלצן װאס פאד
«זױ  V I100 v r װי 
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 אידישע V אסעריפאניזירען ניט זיך נען
 ,םעו אז ׳וױלט איהר אויב ארבײטער!

 צױכ אמערי?אנער, םאר האיטען אײך זאי
 זאלען קליהע זײן און םארד אז װילט איהר
 ערקלערם — כילען אויפהערען אונז אױף
 פריגי־ אםעריקאנישען עכט דעם פאר זיך
 שא• אפע; אין שאם! אפען םון צי•

 אי• אמעריהאגער די פון צו?ונפט די לעם
1 פאל? אידישען גאנצצן פיז איז דעז

 ארבײטט יאננע *נכאיאננט װאס איז
 שוין איז ארבײםער, אידישע שםונדען,

 דעיפעו. רערען צו איבעריג אײגענםייך
 װעאען שאי, אפעז אן נאר איהר ?ריגט

 אר• לאנגע *זעיבע קופען םפילא שוין
 פשוט דך װעט איהר אז בייםם־שסונדצן,

 ארבײגתן^ קאג-ו, װעט איוזר זײן, פחיה
 עיעה א אהן ארבײטעז. און ארבײטען אח
 שאפ, אין גאר נים און אךאפרוח, אהז און

 י איהר היים. דער אין זיך כײ אםילו נאר
 וױ״ באנדלאך נעםעז אהײם קאגעז וחגט
 אײ• קײן אזן װצלעז גאי זתט איהר סיל
 שטראפירצן קאנען נימ אײך וועט נער

 םריחן » כױינם שא« אפע; דערפאר.
 קלצ״ כחות די וױםיל אדבײםעז צו וחנלס

מ איז שאפ אפעז מז״  וואט אלצדיגג, כו
 און ״םאז ניט לאזס ײניע םארפיוכםע דײ

דערפון. רצדצן צי איבעריג ס׳איז
 ארבײםערןן ברידער םונדעסםװעגעז,

n שםתדען לאגגע װענען אײך איך װיל r 
 באפ דײטשצר נרויסצר א :וואס אם געז

מאכפ' ״ארבײט נעזאנט: אמאל ד.אט
ס׳/ לעבעז דאס  אידי״י גדײסער דער ד
.געשרימנן האט דװ־ םלך שער fD״ : 'o , 

ט זאלסםו אננצזיכס דײז פדן שוױיס  0ן
 רױמישצר מוריםםצר א ברוים׳״. זײיז

 H אויפגעשמעלט האס אריםםאר?ראם
ארכײם!״ אח בלל:

׳ ארבײנמר-פדײנד, נרױסע דדײ אלזא,
 אריסםאקראמ- אץ אוץ פיך, א באס, א

 אי*ב^םס לאעזג פ#ר ער?לערם זיך האבען
שםונדען.

דאס מאכם ^ארבײם
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לאנג. ח, מוןמיניםטער ארבײטם הארדינג׳ם

("־ אװ םעדערײשאן אםעריקאן די
 ניײערװעחיםער דער כעס. אין איז באר

 פאילײ זײגע געפאילגט האט ■רעזידענט
 םאר באשטיטט און עצה־געבער טישע

 דזש. דושײםס ארבײטס־מיגיסטער זיץ
 אר־ *לאיאצ דעם םון םיוזרער דעם דיױױר,

 װע• דײוױס, דעם אט — מוז״ אװ דער
 גאנצע שר״בען צײטונגען װעילכען גען

 ״אוײ אן געווען איז ער 1א ,רעגענדעס״:
 און םאך׳ ^ײגיאן א און ארבייטער״ מער
 באנקיר א צו ארויםגעארבײט זיך האט
 די איז טוער. כלל ■ראםינענטעז א און

 אין לייבאר אװ םעדעריישאן אכיעריקאן
 און שרייט און פראטעסטירט זי און כעס

גװאירעז. מאכט
 אז גרױס, אזוי איז עגטריסטונג די

 אינ־ די םון קאנםערענץ ספעציעלער דער
 װאשמגטאן אין ױניאנס, טערנעשיאנאי!

 עפענטיליך נױטיג םאר געםונען האט
 עס און פראטעסט איר.ר ארױסצושרייען

 געװא־ אװעקגעיטיקט הארדינג׳עז צו איז
:טעילעגראמע א רען

ט!״ איהם װײועז ״סיר ני
 ליײ אװ םעדער״שאן אמעריקאן די צי

 פרא־ דיזען מיט אויםטאן עפעס װעט גאר
 װעט גיכער ספק. גרויסער א איז טעסט

 און איגנארירען םראטעסט דעם הארדינג
 צו dpip נויטיג םאר געםינען ניט אפילו
דעם. װעגען זאגען

 אמערײןאז די חען הארדינג װארים
 מיט הען און לײבאר, אװ םעדערײשאן

:טראכםען רעכט
שואריג.״ ניט גאר זײ בין ״איו
 םעדערײשאן אמערייואן די דאן האט

 ילעצטען אין אױםגעהערט לײבאר אװ
 און ״אונפארטייאיש״ זײן צו יזאמפײן

 קאםיטע קאםיײן פארטיזאן״ ״נאן איהר
 דער םאר קאםיטע סארטיזאן א געװען איז

 און הארדיגג פארטײ. דעםאחראטײטער
 מא־ רעױניציקאגער דער םון םיהרעד די

 הא• םיר :טראכטען איזא מענען שין
 רעכע־ צו ויד אורזאכע שוס קײן ניט בען
 םע־ אםעריחאז דער םון װינשע די מיט נען

 ארבײטס־ אן און לײבאר אװ דערײשאן
 אזעיד אויסקרײבען םיר װעלען םיניסטער

וױלען. םיר װעלכען כען,
 מיט גערעכט איז הארדיגג צי אבער

 אװ ם. א. דער מיט שפייל פאליטישען זײן
 וױיזט, אױסװאהיצ זײן — ניט אדער י.
 עס װאס ידיעה קנאםע א האט ער אז

 װעלט אינדוסטריעלער דער אין פאר קוםט
 האט יריעה װעניגער נאך און לאנד םון
 איבער רעאגירען קענען צו אזוי װי ער

ילאגע. אינדוסטריעי^ער דער
 מיט גע^ילאגען זיך האט הארדינג װען

 זײן איז אדען5איעצו װעמעז דעח דער
 צײטונגעז, די אין געװען איז קאבינעט,

 זײן איצט דאס זאא װעלכער הואװער, אז
 איהם מיט האט האנדעלס־מיניםטער, דער

 װעגען ספעציעא חאנםערענץ, א געהאט
 דאחי ער װאס ארבײטס־מיניסטער, דעם

 גע־ האבען צײטוגנעז די און באין&טיםען
 ארגוםענ־ איהם האט הואװער אז ׳טריכען

:זאגעז צו אזוי לאמר, טירט
 געעהרטער זינען, אין האבען ״מוזט

 דו װי אזױ םונקט אז פרעזידענכדעאעקט,
 דע־ אנדערע םאר עקספערט אן זוכסט

 מוזטו רעגירונג, דער םון פארטמענטם
 דע״ יצײכאר אין ערןספערט אן האבעז אויך

 דהי אװ ״סעיןדעטערי םאר פארטםענט.
 םאר םינאנסיר; א זוכסטו טרעז^ורי״

 זוכסטו דעםארטםענט אגרײןו^טור דעם
 םאר־ אין עסספערט אז איז װאס אײנעם

 קאייבסטו דזשענעראיצ אטוירני םאר ;מיננ
 סטײט םאר׳ן ;לאיער א באשטימען צו זיר

 םיט מענ^ען א װילסטו דעפארטמעגט
 אפ- געוזעריג קען װמילכער הדעת, י׳טוב

 און אאגע אינטערנאציאנאלע אן ׳טעצען
 פרעזידענט געעהרטער םוזטו, ;כסדר אזוי

 דע^ארטמענט לײבאר פאר׳ן נעםען עאעקט
 ארבײטער היגע די קען װעיצכער אײנעם,

כער כאװעגונג,  אר־ דער אין זיך האט װע̂י
 און, אױסגעהאדעװעט באװעגונג כײטער

 האבען װעט װעאכער מעהר, נאך װאס
 בא־ ארבײטער דער איז ס ו ל ם נ ̂ י א

 ^ײבאר״ אװ ״סעקרעטערי דעם װעגוננ.
 בי־ ״גא דער זײן צו אויס אםט דאך קומט

 ארבײט; און קאפיטא^ צװישעז טװין״
אויסגאײכער, אז ךײ\ אםט דאד דארף ער
 הא־ דערםאר םוזטו ;^ום־בריעגער א

 װעאכער אזעאכעז, מאבינעט דיין איז בעז
 אויןי וױרקוגג געהעריגע די האבעז זאא

 םיהרער.״ ארבײםער
 גע׳• הואװער האט אוםגעםעהר אזױ אט

 איז הואװער און הארדינג׳ען. צו םענה׳ט
 באחאנםען א אהן געװען. גערעכט נעװיס

 ארבײטס־םיניס״ אאס םיהרער, ארבײטער .
 םרא־ האכען אדםיניסטראציע די הען םער,
 ארבײטער די װען ׳איצט סאעציעל בעא.

 אנגעגרײ זיך םיהאענדיג אונרוהינ, ?ײנען
י זײטען. אאע םוץ םען

 באװענוננ ארבײטער דער םון וועמען
 א געבען געקענט תארדינג *בער וואאם

? סיױםםן^פארםםעא
איהם םאר אנגענרײם געווען וײנען
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 ״יונײטעד די םון פרעזידעגט דער װאיס,

 נרײט געװען איז עס װאױקערס״; מאין
 קאטערס גראדט די פון דאגקאן, דינען צום
 םון וױיס-פרעדדענט ערשטער דער און

 ;לײכאר אװ פעדערײ^אן אמעריקאן דער
 דער א׳לןאננער, געװאאט יצטארק האט עס

 יאנג• די פון פרעוידענט איגטערגעיעאנאי
 גא• קאגגרעסםאן — צויעצט און יטארמען

 מיטגאיד א גיייכצײטיג איז װעאכער אאן,
 באארד עיזזעקוטױו דזיפענעראא דער םון
 באטראכט װערט און מאידערס די םון

 ״אמאדדרטע די םון קאנגרעסמאן א םאר
ארבײטער.״

 ארבײטער אױבענאויסגערענןעטע די
 גע- אױך דען5חארדי פאר האבען םיהרער

 רעפוכלי• וײנען וײ װאס מעאה, די חאט
 ער^- איז דאגקאן טאקי, ׳אטת קאגער.

 ־ אװ ם. א. דער םון םרעזידענט וױים טער
 אוױסגע- איז י. אװ ם. א. די װען און ל.

 געחיײ עס האט קאקס׳ען, םאר טראטען
 אבער קאקס׳ען. םאר אויר איז ער אז סען,
 רעפוכייחאנער א איז ער אז וױיסט, מען
 האט קרײזען״ ״אונזערע די אין אז און
 אװ x א. די אז דעם, גענען געקעמםט ער
 גאנצען אין און אשען ארויססוםען זאי יל.

 וואיס, פארטײ. דעמאקראטי׳עער דער םאר
 זאמאונג, דעד אין איז מײנערם, די םוז

 פאר- אויר אמערײוא״, אין װער איז ״װער
 יא• אין ״רעפובאיקאנער א םאר ׳טריבעז

 דאף איז א׳קאננער׳ן םון אוז איטיקס״.
 גע- ניט אםילו דאר האט עד אפגערעדט.

 קאם־ אין איז און :ל אװ x א♦ די םאיגט
 חאו• םאר ארויסגעקומען אפען פײךצײט

 איז א׳יואמער, ניט אױב און דינג׳ען.
 םאר׳ן ״לואנדידאט״ א געװען אױך דאר

 דעפארט״ לײבאר אין מיניסטער״פארטפעי
 םון פרעדדענט דער האט^ינסאן, מענט,

 און יןארפענטערס. אװ בראדערהוד די
ד צו םוט געהאט אפיאו דאר האט ער  ח

 ■א־ דעמאקראטימער דער געגען װאיטירען
 קאנ• דער בײ 3 אװ x א. דער םון איסי

גופא. ל. אװ x א. דער םון װענ^אן
 עס אז םארשטעאען, זיר קעז מעז

 מאר געוױנס קנאפער א נעװעז װאאט
 אר־ דער װען באװעגוגנ, ארבײטער דער

 דעם םון געװען װאאט בײטס־מיניסטער
 און א׳יןאננער וױ םיחרער ארבײטער טיפ

 װאאט דאמאאסט, אבער חאטשינסאן.
 ארבײטער: די זאגען געקעגט חארדינג

 און אײערע םון אײגעם געגומעז האב איר
 אײ• זײן צו גענוג גוט זײנעז זײ אויב
 גענוג גוט זײן זײ חענעז םיהרער, ערע
 מײן אין סיניסטער איס ״דינען״ צו אויד

 װאאט .ל אװ X־ א. די איז יןאבינעט.
 זי םעחר, נאך מוױיגען. געטוזט אויר

 גרא־ א מיט אאיסקומען געמוזט װאאט
 װעניגס־ אם עםעגטאיה און טואאציאן

 האט אבער איצט פרעהען. זיו ייטענס,
 י. אװ ם. א. די דערצארענט הארדיגג

 קאבינעט אײגענעם זײן װעט דאם און
געטאן. גוטעס װאס װעניג

 ארבײטס־ אלס דײװיס׳ען, מיט ווארים
 װאס כאטש צרות, זײז װעט מיניסםער

 אג- װאס קאפיטאא, גרויס אנבאאאנגט
 אגבאלאנגט װאס סטייט, װאי כאיאננט

 ױניאנס, םון ׳פונאים און געגנער אאע
 צו• םאא׳טטענדע איצט זײ הארדינג האט

 קאנסערװאטי״ א םיט פרידענגעשטעאט.
 רעפוב־ א אםילו פיהרער, ארבײטער װען

 װאאט ארבײטס״מיניסטער אאס איקאנער,
 סטריט װאא מיט מעאען געדארםט ער
 רײט״ ״אא זײז װעט ער אז באוױיזען, צו

 ניט מורא סײן דארןי סטריט װאא און
 םארשפארט דײװיס׳ען מיט אבער האבען.

 םטריט װאא און קנעאען צו טרחה ער
 אז װאו־ט, אויט׳ן גאויבען ניט איהם דארף

 אא• ז י א ער רײט׳/ ״אצ זײז װעט ער
 אינ־ זײנע מהות, זײן שטאנד, זײן יײט.

 אבער אאײן. זיר םאר רעדעז טערעסען
 אדםיניסטראציע הארדינג די װעט צרות

 װא• ס^ײװײסאי. דײוויס׳ען דורך האבען
 מאמענ- איו סטריט װאא אפיאו אויב ריס
 םראנע גרויסע א נאר איז צוםרידען, טאל

 צוםרי• זייז וועט סטריט וואא דיזעאכע צי
 מא- עפעס זיר ײעט עס ײי יעם, נאר דען
 אדער ױניאנס, אײזענבאהן די םיט כעז
 גײמר דער און לטשל, ייניאן, םײנערס די

 דע״ קענעז ניט װעט ארבײטס־מיניסטער
גודס.״ דהי איװערען
 ״דע- קענען ניט וועט דײוױם אז אוז

 שוין זיכער״ איז נודס״ דהי אױוערען
 ארײנקר־ זיץ מיט װאס אליין# דערםאר

 ארױסנערופעז ער זאט1 קאכינעט איז םעז
 אד- די איז אונצוםרידעגחײט גרויסע א

קרײזען. בײטעד
 וױ טאקי? דײװיס איז וחנד נאר

 צום אנגעחעריגס״ט זײז םיט עס האלט
 -iiv הארדינג׳ס װי םאאק׳/ ״ארבײםער

? אײנייידעז אלעטען װיאעז םונגעז
״ארכײטער־ביאגראםיע״ זײן איז אט

:זי 6ש'לרץר אאיין ״טײמם״ די װי
 חײסם דאס יאהרען, ױננע זײנע אין

 נעאר- עד חאט ״צוריק 30 יאהר א םיט
 האם ער מםאא-סאברימ. א איז כײט
 אוז אסביציעס פאליטיעע נעדאט אגער

 an **מדזומזר״ 1» געווארעז נלײך איז
דא און מלוימ״ nrow א גיוי*! ער איו

 איו ׳פפעטער ועשאודעו״. ,״קאונט א
 דעם פאר ארנאנײזער אן געווארען ער

 קומענ־ און מוו״ דחי אװ ארדער *ראיאר
 און ׳<״ט ביונעם מיט באריחרוגג אץ דיג

 •w ער חאט ביזנעס, אין םעחיג זײ/ננדיג
 ארדפ״ זיד און חירח איעמען פון חראגען

 ^ותףי א געװאחגן איז עד נעאדבײט.
 חאט עס װאס םירמע, דומולערי א צו

 ער חאט איצא אפגעגלייוט. שטארק איחם
 אױס״ םאר׳פטעהט און נאנקען איז ^ערס

באגלמעשעפט. דעם געצײכעגט
ארבײטער, דער אײף געםערט וױ נו,

 דער, םאילק, ארבײטער םון מענמ דער
 ״טײמס״ די און הארדינג לויט װעילכער

 אר־ לײזען צו אמת אן אויף וױ וױסען װעט
יאגד? אץ םראגען בײטער

 ״םעחיג און רײד איז ער װאס דאס
 אויסגע• ״םאר^טעחט און ניזנעס׳' אין

 די פאר איו געיפעפטען׳/ כאנק צײכעגט
 אונ־ דער מעלח. א נאטירליך ״טײמס״
 איצטי־ דעם אוז איחם צװי^ען טעו־׳טיד

 וױל- x וױלליאם ארבזיטס־מיניסטער געז
 אמט אין ארײן איו וױלסאן װאס איז, סאן
 מיגיס״ זײן םארלאזט ער און אריטאן אן

 דײ• װעחרענד ן ארימאן אן טער״^טעיע
 א רײנער, א אטט אין ארײן קומט וױס

 ארויס מסתמא װעט און װאוילהאכענדער,
 װאױלהאכענ• גאד רײכער, נאד אםט םון

״טײמס״ די כאראקטעריזירט אזױ דער.

d p אח אוסנײמ »o r חןנדון ױסנן  אי
d און ארבײסס״סידסטאר p וטאדי1אד״*

 די אז שענםינ, איו ov און חנן.
i װאס ,tpnDw איז n רײך איו דיאר 
 די אנער װאוילחאנענה און

 ארנײטער ראדיקאלע װאס או #פארגעסט
 געגען אױסצוזעצען געהאט ניט חאבען

 האגסןרװא״ וױ און וױלסאן ג וױלליאם
 גע־ אבער ער חאט נעװען, איו ער טיװ
p א חאט n באװע- ארבײטער דער פאר 
 געהענט דן געוױסען א אין חאט און גוכנ

 אוי״ מימ פראגען ארבײטער רועגען רעדען
 ניט. אבער דאס איז דיױױם טאריטעט.

 פאר געםיחל ׳פום הײן גיט חאט דייװיס
 באװעגוגג ארבײטעד וױ זאכעז אזעלנע

 םארנונ״ דעם םיט איז װאס אלעס און
 אוא זיו םון מאכען װעט ער און דען.

 לאמיר האילבי, וױ סעיןרעטערי״ ״לײבאד
 סטײט א ױך״ םון ״געמאכט האט זאגען,

 ארױסגעחעני־ איצט דער אין סעקרעטעױ
אדמידסטראציע. דער

 אדבײטס״מידס״ נײער דער װאס דאס
 אדבײ• דער פון דירעקט ניט קומט טער
 א אין אפיער גאך איז באװעגוגג טער

 גרױ• קײן ניט זינעז יאליטי׳צעז בוײטען
 וױכ־ און אל״ז םון מעחר חסרון. סער

 לןענטיג איז ער װאס איז, אלץ פון טיגעו
 ױדאן-פראגעה איז האױן עם גרױסער א

 אז און װ. ז. א. פראבלעםען, ארבײטער
 עם אן און באנקיר א ארבײטס״מיניסטער

 סקאנ־ פאליטייעער א איז תרצו, חארץ
I דאל

 און בדיח א זײט ׳וסים חי שרײ נאר
 זא־ מאכער קיאוח וױ &אלל... סיטי פײט
גען...

ײן ל מ ע ט עו ם ש
(ערצעהיוננ).

שװאחנבורג. ליכ אברחם פון

 איז קארטע געאגראפישער דער אזיף
 זי איז געװען געװען. גיט קײגםאי זי

 סאסנאװע געדיכטע די אין דערטרונקען
 איע םון םעסט זי חאכען \ואס װעילדער,

 געבא־ זיך האט ;ארוםגענומען זײטען
 ואנלכע םרוכט־עסדער, גריגע די אין דען

 געשטאנען חײזער די בײ הארט זײנען
 דער בײ װעאט דער םון אפגעצוימט און

 איז װעיכער בערעזינא, טײכעי קליינער
 אי ארײגגעהן געװען באשערט דוקא שױן
 אין אי חיסכתוריע, אילאוױיסקי׳ס אין

געאגראפיע. סמירנאורס
 זי װעיכע פאר •לעצער, די כאטיש

 זוערען צו כא׳פטימט געװען זוכזז האט
 אפגע־ דין קיײן א סיט הארטע דער אויף

 גע־ קוים דך האט װאס הערעלע, ריסען
 פדיפעט דעם #אוקינוס׳ען די צוױ׳&ען זעהן
 װער געיעגען ?ײנען דגיעפער, דעם און

 די איעטײגער װי אונז, ־פון וױיט װי וױיס
 יעטאדט דער געבען עמעץ סטודענקא,
 גרויסע נאפארעאג׳ס װאו כאריסאװ,

 איז געװארעז דערטרונקען זײנען חײלות
 מענ׳פייכע מען געפינט זזױם עד נאך װאו

 לע־ אויגעך םיט אמת׳ע, טאיןע שארבענס,
 םאר^י־ טטבעות און #צײן גאנצע און כער

 פאר געפיחלט זיר מיר האבען דאך דענע,
 בערעזיגא. אונזער צוליב העלדעז גרויסע

 איז װאס טײכעל, ^טילע די אט ױ, אויב
t̂לv חאט געיאסען, און רוהיג אזוי מאל 

 גרויסען דעם שפיצעל אזא אפטאן געקאנט
 אויך, מיר זאלען װארום טא בכפח, םיך
 קאנען ניט געיעגענהײט, א עפעס בײ

 אפילו װעט מען װאס זאך, אזא אױפטאן
 ניט און ארײנשרײבען גאזעטען די אין
 גרויסער דער םון סטאנאװאי דער נאר

 פון תרוױסען זיך װעט איהוטען שטאדט
 גובער־ דער אפילו נאר סעליבע, אונזער
 שטײנער־ א אין זיצט װאס אלײז נאטאר

 אפשר ײײט, װײם« ערגעץ פאילאץ נעם
 דער אין .וױארסט הונדערט צוױי םאר

 זאגט גריים, אזוי איז װאס מינםק, שטאדט
 דערהע־ אױך װעט פעטערבורג, װי ׳מען
סעליכע... םון רע\

 װאס אינגיאך, מיר האבען אזוי אט
d אױסער שױן האבעז p גענוםען #חדר 

 רpלע רוםישען דעם בײ אוראקען אויך
 חיים חנא גביר רp װאם םײגבערגען,

 געטראכט, אראפגעבראכם, עתעץ פון האט
 בײטאנ פרײטאג א זיד ש<זענדמ1יאלא
d אױף p װאריםען p d: טײך. אונזער םון 
 אײנשטימיג, געװעז מיר זײגען אלץ אין
 רp חלל װעיכע ^,dtp^d די אז אי

 סעליבע, אין איד העכסטער רp יןאײנער,
 :m2 אײן פון תםוז איז איבעמעהן זי קאן
 א זעחר םײד, גרויסע א איז צוױיטען, צום

טע,  דאך ממן װאלט ניט, אויב וױיל גר̂ו
 ארױםגעשטעיט, ניט קארטע רער אױזי זי

 װאס ברוסאטע, טײכעל די אשטײגער וױ
 און שסעדטעל זײט *וױיטען פון לױפט

 זיך האבען עס מאל אײן ניט וועלמר איז
 זי איז דאד און געטדונקען, גוים שכור׳ע־

 אױד וײנעז םיר קארטע. רp אויף ניטא
d די אז כעייעז, אײנשטיםינ p p p האט 

 געשיכ״ רוסישער רp אין חלק גרױסעז א
to, איהר ײעגען םוזעז אוטזיסם גיט יוײל 

 יעדגען, סטודענטען אח דםנאזיסטעז אלע
̂יט סיר חאכעז «דט ײ\א איז נאר  גפד ?ץי

iP מאנט P D nm : ם סיר  גע• ד
מ וואו כאשפדמז, קאנס לי גנפעס מ

 זײט רער אויף איז זי װאס דאס זץי.
 אקו• אבער געײאוסט, םיר האכען טײך,
 כא• געקאנט נים מיר האכען װאו ראט

 פאר־ מיר האבעז פארשטעהן שטיםען.
 גע־ זיך ארף1 סעליבע אונזער אז שטאנען,

 צװײ פאסיקעל סאמע בײס הארט פיגען
 אקו־ אבער באריסאװ, און באברויסק שען
 זאל מען ■לאץ װעלכען אויף #װאו ראט

 םארשארפ• א מיט אנװײזען סאנען איחס
 מיר האבעז שװעכעיע, א שפיץ״פון טען
 גרוי- א געװען איז עט און געקאנט, ניט
 געשאסםען, האט מען דעות. חלוקי סער

 צװײ די צװישען װיארסטען די נערעכענט
 &אר האבען מיר אומזיסט, אבער ׳שטעדט

 פינ• יענעס געפיגען געקאגט ניט אופן קײן
 ?ולאםען, ליגען, שטעהען, םיר װאו טעלע

זיך. באדען
 •פאדדריםליך. אזוי געװען איז עס און

 — טײך גאנצע די זעהסטו אט זץ/ דוכט
 געבוי- א ליגט װאס הערעילע גאנצע דאס
 ביז׳ן אנפאננ פון פארדרעהטע א און גענע
 בײס יעבסט םאראן, ביזט דו אויך און סווי

 װאו באשטיםט דאר און ^רעילע, סאמע
 ניט חאנסטו ׳װעלט דער אין ביזטו עתעץ

!...אנוױיזען
 געקומען זײנען געדאנקען אלע די אט

i אז דעס גאך נאר זינען אויפ׳ז אוגז p 
 אונז צו געבראכט האט ׳פײגבערג לערער

 געאגראםיע. סםירנאװ׳ס שטעדטעל אין
 גאר געהאט מיר האכען צייט יענער ביז
 אונזער װעגען פארשטעלונג אנדער אן

 נעדוכט, זיך האט רpיןינ אונז סעלעע.
 זײנען גרױסע די אז אוץ־, כעזp איך און

 סעליבע אז אײנםארשטאנען, אונז מיט
 וחנלס. ברעג סאמע אויפ׳ן זיך געפינט

 האבען טײך, אריגער׳ן זײט, יענעס אין
 גרויסע א אװעק זיך ציוזם נעװאוסט, מיר

 אין באהן צוס פריוזער םיהרט װא& װעלטי
 שוין םען קאז דארטען פון און באריסאוו

 אין :אלײן נאר וױל װאוחי|\מעג זpםאה
 צום פעטערבומ אין דאקטױרים;■ צו מינסק
 האבען טײך זײט דער ־פוז אבער־' לןיסו/

 פאר־ ײעילט, א עפעס געהערטיםון גיט מיר
 אהיז דארטעז, םסתמא ײײל זיה שטעהט

 צונויוי זיך גיסען עס װאו וױים, וױיט,
 טונקעלען א אין הימעל און עדד װאלד,
 די. אן מפתםא זיך הויבעז טומאן, בלױעז

חושך. הרי
 אונזער געײען ארcרp איז גרויס

 זיך האבען מיר זוען פארוואונדעוןינג,
 אוים׳ן לערער בײם פרײז רp אין אמאל
 זיך נעפינעז םיר אז ׳רװאוסטp אוראק
 ניט אז וחניט. םיםעז סאםע איז כםעם

 זײםען אלע פון נאר ׳זײט אײן פון נאר
 נרויםע, מיט ארוםנערינגעלט םיר זײגען

m וואס שטעדט, גרויסע v"i ,וחגי־ נעםען 
 האבען װײט, אזױ געהלונגעז האבען כע

 דורכ־ פוז נעזזערט טאל אײז ניט שוין סיר
 קאכד תאליםאשסעס גרויסע אי; pנpפא

 p:p?wDto םון לײס, אריםע יאגיעס
 אונ- םון מעשױת די מיז רpא מגידים,

?p p ,ײ װעלכע טאטעס mn פ^גען ו in iti 
ip^ זײ פוןpד v m ^ o םאגי^• בײ

n:ponnp: ,די אונז, חאט דאס tdp 
 האםpנ \t2i$n וואס חיו־אינניאך, ל'בע

jponna op אױ סײגבעת״ס וועראן נליק 
מן און עםpניpטש  רpצים אין איחס בײ ד

ir דײי w r דיןןן א װ  נרpנ חיםליז, ו
ito א םאסאחמ npyjpp r םון געפיהל

r;-.! '■syt

סםײםש, :ט<pii גאגצןד רp צו קנאח
 יתלמ, םיטען סאצע אין ויך געםיג^ םיר

 טײך, רpבאריד.םט אזא פון ברעג ביים
 pגאגצ די Dpiwxanpj אםשר חאט װאס

 געגעבען אונז חאט רpרpל רp װי װעיט,
שט^, צו  אונז פון װײס npj'<p און םאר

 אשטײ״ װאס םיט >' איז װאס !גארנים
 אז איעמען, פון רpרגp םיר זײג^ גער

^ רpד א ^pd * ג pd ניט קײגמאל זאל 
ט אנ ^ן  ״הצפירח״ דער אין ניט רעןp̂ו ר

 רpד אין ניט און oipp טאטע דער װאס
באקוםט? לערער רpד װאס ״גאװאפטי״

pאונז אגיף p אונז מען האט טענות 
 װייל #רםארpד איז דאפ או געענטפערט,

 אױסגעציײ גארניט מיט זיך האט סעייבע
 טרעפען, עפעס זיך טpװ dp אז אט ׳כעגט

 צי פאנראט, א חלילה, שרפה גרויסע א
 זאך, אויםערגעװײנליכע אן ע*עס אזוי
 סעליבע אוגזער װעגען אויך םען װעם דאן

ipn'nr די אין vovw.]
רpד אויף ג^וארט םיר האבען לאנג

ט י י ה ^ ^  װאס ג
^dd: האם p אונזpזײן מםרפט סעליבע ר 
 זpגעגאנג דערװײל זייגען יאחתן די און

 זײע- בײ געשטוםטע שטיעער, זײער םיט
יםיס• #שבתיס :חלקיט אײגענע רע

 pרpאונז װינטערס. און רסpזום טוביס,
 רקט.pבאמ קויט עס האבען אבער סעליבער

 רpםעלד די געאקעדט איםער װי האט פען
 קארן, און האבער קארטאםלעס, געזײט און

 האלץ ip:p'd:3 זpפאהרpג ׳הײ געשניטעז
 מיט צוזאטען און װעלדער pקאזיאנ די אץ
 װאלאסט אין אהרעזDpג גויט ארוםינע די
 א פאר האלקעס װארפען זזערבסט ןpיע

 די אםשר איו־ען, םעליבער (די סטארשינא
 גע־ זײנען רוםילאנד, גאנץ אין אײנציגע

קרעסטיאנעס). אלס םארשריבען װען
 באםערקטערוזײט, ניט פילוצלינג, און
 '.^עזp״איד נײע געקומען אונז צו זײנען

 פארקראכ^ אידעען די אם זײגעז אזוי װי
 זוי געװאוסט, ניט מען האט prtyo אין
 װי געװאוסט ניט אשטײגער האט מען
 זpזאמ p:p־p'&n«x די זpקום dp אזוי
װינט מיט׳ז גערטנער: אונזערע אויח

 IPdipp; זײ זײגען טײך זײט יענער פון
ט^ אין חושך אנגעמאכט און טעד ש

זײ־ װאס םײדלאך די מיט בחוריט די
 טרײע און חבריט גוטע געװען דאן ביז נען

 אין צוטײלט םלוצלינג זיך האבען רpקינד
 ךסאציא•pצױניסט םון מחנות םײנדליכע

'^ipdd אויד זײגען בונדיסטעז, און :mv 
 הא־ און ?ינדער װידערשפעניגדיגע װארעז

 סעליב^ אויוי צרות נײע בדאכטpג בעז
dpd»d pאונז p האבpצער םיט געהוחט ז 
 האב^יינ, מורא געשװיגען, האבען און
 IP^pu זיך ןpשטעל העגען זײער םיט אז
 האט |pd װי וױיל ;,pdsd ערגער נאך זײ

 א ןpװpב נאר אונז בײ• איז דערצעהלט,
p^»n .װי צרה dp נאך םיר זייינען איז 

 ניט או־ױם, ניט ntpn רpד םון זpגאנצ אין
 די האט ipd מאו חלילה לײטעז בײ װי

 און רוםעז גענומען ipcpj די מיט טאטעם
 רםארp בפרהסיא. געװעז שבת םחליל

 נןףאװײ נים םאמעס pרpאונז ןpהאב רpאב
 רערל*- דאס טען האז װי סטײטש, גען.
 אײנ- זײ דאר װעט מען ? זאך אזא זען

 א דערשיסען, און רכאפעזpאיב ציגװײז
 םון pרpט דעס רועילען גאר, ?לייניגקײט
 ניקאלאיען און ארויסטרײבען ארץ־ישראל

...I אראפװארםען שטוהל פון
געהאלם^. ניט זײ האט עם אבער

 אונזער מיט אננעגאנגען זיך זײגען םיר
 קאנספי־ נעהאילטען ?אנספיראטיװ :װעג

^ סכאדהעס, געמאכט ראציעס, ד אנ אנ  פ
 ג<ד און בוניד מיט׳ן דיסםוטען געשטעלט

 די פאר אנדערע די אײנע זיד שילעפט
טשופרינעס.

 װאלטען ע,rדטעילדpשט ״"\לא מיר
 אבער האבעז נישקשה, נעװען אפשר נאך
 p«^ װענ. פון אראפגעפיהרט pרpאנ אונז

 אונז צו |p:p^ רשטאגpדאנ און םאנטאג
 און אראטארען קודלאטע זpאהרpצו הושעז

 איז װאס בלוט אונזער צוהיצ^ז םילענעז
 דאס קאלט. און רוהיג געװען דאן ביז

 אנטppג ניט opt^o אונזערע שוין האבען
p v*" &יז מי^א פארטיאגען. mינדpר 

 םון רpאב לײדעז, צו מחויב םעז איז
 צוםיל נעװען שזיז איז דאם םרעםרע?

זײ. פאר
 רpוױיב סעליבער pרpאונז װאס צו
 מאל אײן מיר האבען מסוגל ןpגעװ זײנעז

.inpnp תורה שמחת אום
 שטאדט גרויסער רpרבײאיגpד א פון
 -DP א iPDippi אונז צו זײנעז

P און עסאװצעס ^n| גbpטעא״ א אכט 
 שטאל פײשעם חײס איז נעשפילט :טעי
צבי״. ״די

 די אט נאר אווי, \וי ניט װײס איד
»ip זיינ^ שפייצער d3«d חלול גרויסען א 

 ניט האט בונד רpיליבpס רpד ײאס ׳^םה
 בונ־ Dpד אנשטאט םארטראמח. געקאנט

 ארױם ^טpשמ אויטאר רpד װאס דיסט,
 ד^- אויסנעשרײ, אן סpפp פיט סוח צום
 ארוים־ רטער'אוןpn די זpפארביט זײ בען

צױניסט. א ^םpשטpג
pהאט בוגד ר pג רםארpשװארpן 
x''Hjp:p^p: א אויױ װארםpג ארן נקטח

די איז ההםות די צו תורה שמ&ת און
ט ^י עלזנג •IPdippi ג
, נוםער). נעקפפ?ן אין (״לים

tom^ ^ ^ ^ ^ ^ .

m .קזרצע m
 רעדאקטאר דעם צװישען

ר די און :: ע ז ע :: ל
(•

 שײעד אזוי ד>אס איז ױאס )1 — אברהס.
 גערעכענט, ער ח#ש םםתסא ? £אי׳יטעחן *ו
 בא־ קאכען זיך םען זועט £אל דעם אין אז

 געטאן בעסער חאט ער און איחם, אחן געחן
 געקענט ניט װאלט אנדערער אן װןזס דןס,
 א״נ£־אד, מזוי ׳זיך דאבם איז, דאס טאן.
 זיך געבען *ו *נ*טאט פונ^סטװעגען, און
 אײער אין .ןוערען ןיירוץ, אײנמאכען דעם אט

 ,nnprn ם׳טונח׳דיגע אלערל«י געבאיען קאפ
 £ארעטעלטע, און פארדעכםעוגגען םימ פול

 םין אזא בנאםגות, באשולדיגונגען. גרונדלאזע
 זיך ל״זען ידרעלפע זאנען, פון אויסטײטאזונג

 )2 עחרע. ויל גיט אייך םאבט אײנפאך, אזוי
 שםו• יענעם זעחן צו גע?רא;ען חאבען םיר

 לי״ שון ג^וועב » איז עס חענד־ביל. ציגען
 אונטער געװזןן װאלט עס זועלכע או«ף גענס,

 ניאן•4י יעדער ענםפערען. «ו װערדע אוגזער
 װעט #איז זי װי לאגע די יוױיס װ^ס םיטגליד,

 פאר־ דיזע פון מאראכםונג םיט איקעחרען זיך
 •ערזענלינע ^מוציגע די אויןי לויטדוגגען.

 געעננמערט. גיט קיעםאל מיר חפבען אטאקען
עס. מאן גיט איצט אויך װעלען און

געפי״ סעגטער חעלטח ױניאן אין — ם.
 פאר־ #אזיך און דעפארטמעגםס, אלע זיך נעץ

 דע־ עקזאםיגײ^ז סעדיקאל דער זיך, שטעחט
 חעלטח ױניאן מון אדרעס דער ^רטםענם.

 דער סטריט. טע17 איםט 131 :איז סעגםער
.7003 רטיעועסענם איז טעלעפאן

X .םיר איידעוי ׳עס קוטט וױ—רםאל 
ה טוג׳ם ?ריםיק אײער אןיןו ענטפערען  לי

צײטוגג די װי נאכדעם גאםען, אײער װאס
 נאך איז יאחר, *װײ איבער «וין עדש״גם

קוםט װי און ליםט? ם״ליגג אויןי גיט
 אזא אז^םיט נים, וױיסט איתר זז/אם עם,

 םע־ צום ויך םען װענדעט אנגעלעגענחײט
^ ז ד ע  װעלכער רעדא?טאר, צום ניט און ג

 אזא ? טאן *ו נים לחלוטין דערםיט חאם
 •pp «ו װאסגלויבט םעמבער, אינטעליגענטער

 -״גערעכטיג ךער אין ליד * ?ריטי?ירען נען
 ?לײניגקײטען. אזעלכע ווויסען דארף ?ײט׳/

 גע־ גרויסע די גראדע אז טרעפט, עס נאר
 נעבאד זאכען פשוט׳ע אין זיונען לעחרטע

 אויך דאס איז טסתמא אוגװיסענד. זעחר
 אײער װעגען איצט און ס^ל, דער אײך םיט

 מען ?ען אזרייען אז םיינט, איחר ?ריטי?.
 ׳ירײען. גיט קען ח*רץ די םויל; םים׳ן ג*ר
 ריכטיג. גאנץ נערעדט, סעטות אין איז, דאס

 םענשען, דעם בײ און יאעט, דעם בײ אבער
 איז אלגעמיין, אין גאנץ־שםאר? פיחלט װאם

 דער כאטש ?זרײט, װאס חארץ, די דו?א עס
 ײאס נאו, טעחר ^זטום. איז זײן קען מויל

 שרײם םעחר אל״ן איז, םויל דער שטוםער
 דאס אויף ק*יא א פרעגם איחר חארץ. די

 איחר פרעגט פארוואס יווארם״. קײן נים ״רעד
 ^סטיל ״זיי דאם אויף קשיא דיזעלבע ניט

 גים ?ען עס אז װיבאלד, חארץ״? מזין
 באפעחלען צו איז זין א טאר װאם טו ר״דען,

 מען קען ? זײן שטיל זאל זי אז ח#רץ, דאם
חארץ״׳ םײן עטיל ״ז״ :זאגען יע אבער

 װארט״. ק״ן ניט רעד״ ז^גען או\ך םען קען
 יוועלבען װידערשםױך, דעם אנבאטרעמט װאס

 זיך דוכט בלויז דאס איז באםערקם, איחר
 דעם אין װערען אםת׳ן דער אין אזוי. אייך

 און שטיםונגען, «ןױי אויסגעדריקט געדינט
 «ו ערלויבט זיין גיט זאל פאעט דעם אויב

״ן יא עס זאל װעםען טו שםיםונגען, חאבען  ז
 פוץ גוט זעהר נאטירליך איז עס ערלויבט?

 קריםײ און אונז שרײבט איחר װ.אס אײן,
 סארקאזם, אייער טאן, אייער אבער קירט.

 זי־ אײער דאן, ניט. אניסעלע אוגז געפעלט
 געפעלט אײך װאס דאס,. גרא^ אז נערקײם,

 װאגען פון ^סלעכט, זײן ד;קא סוז ׳ניט
 װיסען, צו*«ל פון זײן עס זאל עס? קומט
 אוגװיסע:־ גרויסער ^ון ג#ר אפשר, אדער,
 עטרענג אזוי זײנען םיר װארום הײט?

ח אגפאנגער. צום  עם? אזחך נעםט װאגען פ
 אזעלכען מים פארקעחרם. דוקא איז פאי דער

 נור באםןגר?עז םיר װען #מילד זעחר םיד זיינען
 זײנען עטרענג םאלאנט, פון פוגק א סםן, א

 םיר אח־״בען װעםעס אן די׳ «ו בלויז םיר
״ אז גלזיך דערקענען  ״גרא־ פ^וט׳ע זי^נען ז

 פין לײדען חעלבע מענפען, ח. £אמאנען^.ד.
 געדארפט װאלםען םיר פזרײכ־םשוגעת. דער

 אין יונקטען פאר א נ^ך אויף אנװ״זןןן אײך
ײ אונזערע װי אזוי אבער ברױועל, אייזןד  ?ו

 אויגען אײערע אין אויס זעחען פזמועסען צע
 אונזער בעסער סיר װעלען לאנגע, צימליך
דערענדיגעז• ניט מאל דאס אײך מים ׳טםועס

 איג• אן וױיסט, איחר — •D'lD^plPD ״
 חא־ םיר און אײערער, ברױועל םערענאסגםער

 כאטש פארעפענטליכען, *ו בדעח איחם בען
 װיר?ליד איז עס אביסעל. זיך פזטצכם איחר

x אין אםת פיל p םענ־ אמת־גרויםע ד« אז 
iyr די אײדער פזםארבען, פריחער םוזען 

״... פון זיך דערװיסט װעלט גרויסע  דאס ז
 «<ין איז אזוי פזולד. אונזער גים *בער איז
 ארײנ־ זיך ײעט איהר װען און ײעלמ. די

 זײן. גים אנ^רפז עם קען אביסעלע. םר?זכטעז
 םענ״ לעבעדיגען א װעגען ׳■רײבעז און רעדען

?ענען אײניגע :אוםבא?װעם אפט איז פוען
 אין אדװערטײזםענם, אלס אויסטײפףפען עס

 לםשל, װען, ר#פ*ג*נדא.1 אלם פאל בעשםען
ל דעם פארעפעגטליכען מיר מ פי  ײעגעז אי

p«יל װאלטעז לעמן# וײן בײ קראיאטקין

#
| fpupj או״גגעשפוגעל• חאנען םיר אז געזאגט, p  | f ח ויך «אי ניצליד p י f ^ f 

ד איז אנ#רכיזם ׳■םיק נליאייד צ«»ליד ••לנליד |1א *געדענטיג?״■׳/ מ
ק;ז םיר  גיגץ געבען צו קורצען אין *בער מנ

 -pa איז לענעגס־נאשרײבוגגעז אויספיחדליכע
 גע• וױרקליך חאנען װאס פױיען, און נער

ר פארנעסערונג דער ד^לפען ע ^נז  #לעבען פון
 ןדגוסד-ט אוגזער רועגען באטערקונג אײער

 ארבײטעד־ארישטן)־ *ן סכח קדאפאטקין *ו
 «ט«רקען. זעחר א ואר איחר חאלט קר#ט*ע,

 ׳סיר iprpj זײגען ;ערענט אז םײגט, איחד
 איז אדגז װי אבעמ קר^סןןטקין. ;יט און

 עס us מעגליה גיט,א!וי. Dp איז באקאנט,
 בא־ ארבײטער דער אין אײנצעל;ע דא זײגען

 סען װ*ס אזעלכע, ׳?יך בלאזען װןס װעגונ^
 װע• זײ א:ער ענגלי«. אויןי ״סגאנס״ רופט
 ארנײטער• דער אין ב׳יי׳פים בטל דאך רען

 חאט מעגשען. סיליאנען £י:ף פון. כאװעגוגג
 עט־ די גיט און ׳נאװע;ונג די #זינען אין דאס

 אז /1אײ זיך רײדען װעלבע מעגפזזןן, ליכע
 װעט איחר און סםעטע;^ סאסע די זײנען זײ

 גערעכט. געװען איז ?ראי»>טקיז bk א״גזעחן,
 •p» שטאו״ווארט אײער אננאטרעפט װאם און
 רעדראלרציאשערעו א פון זעלטענח״ט דער גען

 ׳יא םיר ענטפעדען זײט, אונזער פון װאיט
 געלעגע:״ די װען ׳א:ער ריכטיג. איז דאס

 ארויסגעזיאגם, עס װערפ ,p :אר איז חײט
 פיל פיל, עם װירקט זיך, דוכ» אוגז ׳ווי און,

 געחאלטען װאלטען םיר װען וױ קרעפטיגער,
 ײער־ רעװןןלוצי^נערע סיט ^סיטען אײן אין י

 פאר־ זוערטער רעון^לוצי^;ערסטע די טער.
 אין זי« חפלט מען ווען קראפט, זײער רען1ל

איבער״ײען• *אײן
̂גען צו אײך לײכט איז עס — .p נ.  ;זן

 אוגז פאר אבער סוטח׳/ חאט איחר אז ״ציעט,
 ׳יטעלט אויסצוויחרען, פזזוער זעחר ;ס איז

 און ליה אייער דררקען םיר פ*ר, אײך
 דאך עס וזעט דאן עס. געפעלט עולם דעם

 םבין קײן גאר איז קגעכט אײער אז חײסען,
 פאר״ זיך ?עגען םיר אז איחר, םײגט ניט.

 אזוי ניט ׳■וין איז עס זאך? אזא גיגען
 פאר• איחו נײן, פרגסח. װ« אוגזער^בוה

 װי אבער, אונסעגלינעס. וױר״ליד לאנגט
 דער אז לעבען, אום אזו« א״ך געח^ עס באלל
 א■• איחם און ליד אײער לײענען ז#ל עולם

 ארײנ• ניט װארום טו זײן!ועו־ם, לויט «אצען
 עט־ קאסטען זיך לאזען דרוקער, א «ו געחן
 עטליכע ליד פוג׳פ אפדרוקען טאלער, ליכע

 דואבען. חנאח עולם דער זאל און טויזענט,
t איחי : p א מאכען ליד דעם אונטער נאד 

רע־ דער חאט ליד ״דיזע :באםערקונג ?ורצע '
 ענםזאגט זיך *גערעבטיגק״ט״ פון דאקטאר

 פ»ר װ^ס אלײן, איחר אורטײלט דרו?ען. צו
o רעדאקטאר א p .װאלט דאס בנאמגות, איז״ 

 אונזער איז ד^ס סענםאציע. א אנגעמאנט
 װאס בעסטע דאס און ׳עצח גוט־געמײנטע

אײך. פאי מאן קענען םיר
X .ליםשיץ — Dp א איז ק^רטעך׳טויל 

 קורצעו » בלויז איז Dp װען פארגעניגען,
 אין געטאן װערט דאס און צײט־פארטרײב,

 אריבער עש געחט ?וים צײם. אין און מאם
 לײדענפזאפט, א עס װערט קוים גרעגיצען, די

 קארטען־׳סוילען םים געפעחרלץ*. עס איז דאן
 און עסען םויגלעז, םיט ׳ווי דאםזעלבע, איז
 םאײ * זײנען װעלכע זאכען, אנדערע אלע

 לאנג אזוי םענ״ען פאר׳ן געזונד און געגיגען
 איבערעסען מיסברויכם. ניט װערען זײ װי
 אזרי «ונקט איז זיך, איבערםרינקען און זיד

 צום צופיל זיך איבערגעבען װי געפעחיליד,
 צו עצח אונזער איז דערפאר ״ ק^רטעךעפיל.

אז פיחלט, איחר אוינ פאלגענדע: אײד
 אימער קענט און באחעראזען, זיך ?עגט איחר י

 חאט איחר אז דענקט איחר װען אויפהערען,
 געפאחר קײן א״ן גים םיר זעחען גענוג,

 *ו צײט שון ^■ילט איחר װאס דעם, אין
 װי גײם״, ״סאיטעל א פרײגדליכע, א צײט
 טער$5 פרייגד. אײערע םיט עס« רופט איחר
 ביי יווערט ^ויל דער אז איחר, פיחלט אנער
 חערפזען צו אן חויבם לײדענאזאפט, א אײך

 צו אויןי חערט עס דאס אזוי, אײד, איבער
 גים איחר נאר בלויז, צײט־פארטרײב א זײן

 ׳חאט איחר צײט ־װיפיל אװעק שוין איחר
 קוים חאט; איחר װיפיל מעחר, נאך און

 שייל דעס אין אז פיחלען, אן איחר הויבט
 געװינם, פון עלעמעגט דער ארײן אויך ?וםם

 בעס־ דאס איז מעחר, װ*ס געװיגען װעלען פון
 אויפצוגעבען עם איז םאן, קענט איחר װאם טע

 זיד, צוליב אנער *װער, זײן מעג עם גלײד. •
 אנ• זיד איחר םוזט פאמיליע, אײער צוליב

 גאג־ אין *יילען אויפחערען און כח א ט*ז
ע סענפזען, פילע ?עגען םיר צען. ^ װאל״ װ

• װןלפען וײ װען לעבען, אין י  אדײוגעצוי• נ
 1•י MHwtti{" דיזע אין *עװןדעז געז

 די ג?וא« ני■ גאגחעי חןנען זײ װעי*נער
 »נ• װאס אלויסצורײסען, זיד כחות גויטיגע

Dpii ,p« די :^טילפט ;p ו* p| •  די סי
 רpאײנ עדער1 סוז Dp שטונדען, ורײע ו^ר

 לוע• אײוער זעלבסט. ?יף פ^ר ב#*ליסען
 p»u לעזען אין פאדגעגעען ןיין געויגען

p די און ביגעמ װערטפולע u זיעען בינער 
 צוױיטער » לײענען. ןןן ^ין^ר גיט דוקא
 טעאטעד# אין «מיגע:יגען זײן ;עפינען װעט
װי׳/ דעי אין ^ועיא, דער אין סוי ״ 9 ״  ײי
 «אס• א אויןי לע?»שומ 0 אוי!״ — טער

 ײ»ו ׳סלוגגען0ר?0£ לעולײ0 אויןו #מיטי:ג
 װינפיגסטע די טידט0דע: אןט ״וערען עס

ױ און ׳;ען0צײט״ני  װע■ ע• סוןי נל •וןי װ
 אונזער וון fyipiw ד;ו װערען ענט׳יײדען

 ײ0פ זיד װעט צער0£ גוטער 0 ״רדנונג0
 ער״ דער מיט צײ^ו פרײעד דער אין נעחסען
 ל0ז ער ס0ד אזוי, ׳?ינדעד זײנע פין ציחוגג

 «עדער #u? צו פרעסדער 0 װערען ניט
 אין לעזען צו געוינען קאן ripס דענקענדער

 ל0ז װאס X0^®p *ײט פרזיער זײן
 עס אי און ר;גיגען,0£ אי ען£0רע0פ איחם

 ,ipripo בעסערען 0 ר0פ כען0« איחם ל0ז
 *ו |י0שקל 0 פאר ערגעוען, |0 פאר גיט און

 דער «יט איחם |pp *ועלכע ׳ט£0לײדע^ 0
גײסטיג. און קערוערליך רואינירען ײ«0

p p ix  X.^ — װעגען ארטי?על ׳ס£0;0ר 
 זײ• ט0ח לקoppt »0 אײנרײדעגי^ דער

 וינער |pp חסרונות און n^po סוע«נ«עלע נע
 גי■ איז op t0 סעגליך, װער?ן. טירט0דעב
 •p♦ רpoMא איז עס רp:0 אמת, נצען0ג אין
 טײל רpDגרוי 0 0ד איז oy ס0ד צװ״פזןל, דען

iprn גט.0ז •ip ס0װ xpn אין א«ת if •אונ 
tw זpאיד pרpז in, ,0 לס*ל rר0טp־pנDד 

 גײס• ?ייסען |pn»r ד« ?0 געפיחל, װיקעלטער
 פעל״ pרpגדp 0ל0 וױ ,ip^pphioip פיל טיג

xpp דו״ סיט ל0פ דער עס איז איבןדחויפט 
 np•«0 «ום fliD»r זייער אין אידען סיעע

 גער0«ערי?0 דער ז0 :דער^0 ניט גער.0ק
 p»i0j r«0D פיס זײערע כײ זעצען זיך יף0ד

 לויט איז, ס0ד זײ. פון לערנען און חד0י 50
 •pipni*^ prn0i זעחר 0 םימוגג, •אוגזער

r ’i. די גינער ס0װ pijn’ri0£ אתח 
pp ברחתונו׳גילעס ii> אט פון |0רײ£0ב זיך 

 npopD לץx»»:pr0r ipD^pr 0 נץ0ג דעם
 xp^0ni ל;עמײנעם0 דעם פאר און זײ פאר
ײכ^ פ׳ס0ג0ר איז וונקט דעם אין  אויסגעצ
 ד«ײ0ב גרויסער פון װירקליך ארםיחעל טער

טונג.

ן ע ג ע ר װ ע כ י ל ר ע ד ױ ךדלו*. ב

 •p״; רpד םון טארpדאpר װערטעד
: ט״Mכטיגקpר

 פון םאא א מיטטײילען אײר װיל איך
 הערמאן ביי ארבייט. איך װאו שאפ דעס

 איו סטריט, pd32 ײעסט 22 סיגלער,
 חאט ipd און סרעסער א געװארען קראגק
ט באלד איחס ז ^  ?אנטרי. אין |pp^' ג
 חאט קליין, פיליפ בר. טשערמאן, דער

 אײג״ איו עס און מיטינג א |0גערופ באילד
 ו1שטיצ צו ״גמװא.*ען אסען :י בא שטיטיג

 i.v צײט רp^אנצ דער י-י־־ר פרעסעד ;ם
 װאד. א דאילאר 40 מיט ?ראנקחײט זײן

 איז רp און װאכען 4 רטpגעדוי האט דאס
ipciw pnw םאמיאי^ זײן צו געזוגט

 דאם מ^דען, אויך שוין אײך לאמיר
 ארבײטער ארע ipd0H שאפ אין אונז ביי

 |0שטונד צװײ די פאר אײנגעצאהלט שוין
 סטריײ אמאלגאטײטעד די םאר ארבײט

 אפים אין זpגעבpאיבערג דאס און קערס
ױניאן. רpד םון

מון, קלײן, פיליפ ש^ ט
 שנעע הערםאן

ליו  קאהן פי
 פאסעצקי סעם
 אדלער ברוך

 שטײן
װײםכמן

p ט י ס א P •

שלאף פארן הײנט
ן א ט מ ה ע נ

ם ק א ל - ם ק !ע
ר און ח ם אי ע ר איז וו ע ען ®ריח ד חל ױ םי ען. ו ר ױ עכ ניי־ג
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 זײן ױעט זיסער איץ ארבײטעז, װעט
 ארביײ ותגו איחר אז און רעכען. אייער

 אײער װעם שטונדען, יאנגע גאר טען
 פאר• װעט איהד אז זיס, אזוי זיין רעבען

 װ*ס בארעכעגט צויןער. יןײםען ״ציארען
 איהר װ*ס דאס !ארבייםער סײגט׳ ד#ס
 ־ip איהר װעט צוקער, אױף שפארען װעט

:v\ דער וו*ס רעגט, די צו דעײעגען 
 און כיאנטאג אי״ע דױיגט רייזט יענדיארד

חוגערשט^ג.
ז#ל• אנגעױכט דײן פון יפוױיס ״מיט׳ן

 אזוי וױ אבער ברױט״. דיין עסען סטו
 װען מוױיס, מיט ברױט עסען כיען קאן
 V װאר א ״טטוגדען 44 כיױז ארבייט טען

 ״פאן- דער >' שוױצען דען יאזט ױניאן די
 דען יאזט איחם, אױף גיכפה א טשערםאן,
 יטוױיס מיט באגיםען זץ־ און *וזאסרען״

 מיט ברױט עסען ארבײט^ דער בײ
o * w שאפ. סװעט א אין נאר מען קאן

 װארט! נרױס א אובייט׳׳. און ״בעסעי
 בײ אויספיחרמן דאס כיען יזאן וױ אבער

 ארבייטס־בא־ ױגיאניסםי״שע היינטעע די
 גע־ אזױ טאקע איז אטאר V דינגרגגען

 זײט װאו צייטען, גאידעגע עך, — װען
 עס אײדער אביאר, V אהינגעקוביעז איהר

 ארבײטער אז האט ױניע, א געװען איז
 טעהר װאס און געארביים, און געבעטעיט

 גרעסערער א איץ געארבייט, האט ער
 היינמ? אבער .געװען. ער איז בעטרער

*לץ מ׳ארבײט, שםונדען קלענערע װאס

 ייץ מעז, פאריפגגט זױיח׳אעס מעחו
rj» !ארב״סער חנר איז קבצן װײניגער

 אױס״ ױדע די ניט דאדף J לעב^ א דאס
װארצער* מיט׳ן װערען געריסען
 וױײ קריעע אגבאיאגגט װאס און
״ן *עױן דאן איחו םאר״צסעוזט דדטעס,  אי

s* א*ען או i t מייגט ״טטרגדען יאנגע טיט 
 אר• אן װארום ״עכיװת, קורצע אױך שוין

 ער דארוי װאס צו — ױניע א אהן נײטער
 צאוזיען דפוןי ער i שכירות גרױסע
 טעאטער^ אין גער.ן דארף ער דױס¥

 איבעריגען אן אױסגעבען דען דארוי ער
 אר- אן האט שא■ אפען אן אין סעגט

 ■וסטע אזעיכע םאר גיט צ״ט קיין בייטער
 שטוגדען 16 מ׳ארבײט אז םארגעגיגענס.

 צײט איבעריגע די און 8*טא אין טאג א
 ניט צייט קײן מען האט ׳חײם דעד אין
 ט׳מאבט און:אט״צ ;ערט. ״סםענדען״ צו

 דאיעד 26 ברױז 8יצא אפען אן אין אױס
 \ױ טעהר אי» אבער כיען ♦טפארט װאך, א

 ׳יטאם קיאוזר א אין װאך א דאיער 60 םון
 װאו א יעטונדען 44 ביויז מ׳ארבײט װאו
 מען סארברעגגט צײט איבעריגע די און
 מוא־ אין טעאטער, אין קאטפאגיע, אין
 עקסקוױעאגס י1אוי יעקטיצורס, אויוי ׳וױם
 װעיכע םון פארגעגיגעגס אזעילכע נאך און
 צײט אילטער גוטער דער םון ארבײטער אן

דאם. מ׳עסט זואס ריט געװאוסט ניט האט
 זײט ארבײטער, אידײטע בקיצור,

 די אן געטט און פאטדיאטען אמעריהאנער
 100 די סון סרינציפען פאטריאטיימע דרײ

 דזיעאדדע אטעריחאנעך, פראצענטיגע
 די דז׳צאן און ^װאב ט״עאריס נערי,

עטונ־ ילאגגע שאפ, אםען ראקעפעילער:
וױידז׳טעס! קוירצע דען,

פאדשטעלוננ פעאטער אינטעדעסאנטע אז
t י

די םון פאױהטעלונג טעאםער יעהרליכע די

ם ר ע ײנ ל m דעז א ת א »ל
סארקומען װעט .

מערץ, טען5 דעם בײטאג, שבת דעם
סעאטער עװ. סעסאנד העפלערס דײוױו אץ

אפערעטא באריהמטע די װערען געיטפיאט װעט עם

ד י ם ש י ד י ש ה
ג^אאדען. הערצאיך זײנעז סיטפאטיזירער זײערע און דעזײנער אאע
םרײטאג דעם טעאטעד םון אםיס באקס אין באקוסען טען קאן טיקעטס

פריה. דער אין אזײגער 9 םון ישבת און

ר ע נ ל
ט ס י ט ש ל ע ג

יה m או o e
 די ערװעהאט האבען זײ דאס וױסען, א»זט קאמיטע רעאיעף וזיאנער ד•

̂  פער־ באװאוסטער דרײ פאצגענדע
װייצנא נאך סאהרען צו זאנען . האפםאן כ. דר.

״םארװערטס״ פון ;צבױן) ר דרוססין ל. ד
’,רעליע, װייצנער םון טרעזישורער

ץ ד. א ס
רע־ליעױ װייצנער םון סעקרעטער

 ביז 12 םון טעגאיך, אננענוםען װערען אםידײװידס *וץ געלט
יארס. נױ סטריט, אודלאװ 5 אפיס, אונזער איז אוהד, 7

^ /*■■־4׳' i,'t%' n,♦ ׳. *i,V#V7#\' V'\#',•ו׳ . 't wt

םאדםש סופעו דעפ שכרג כיז נלויז םען אננעוי װערם נעלד
 אץ ויעיען אדםנעצאהדט
דאלארס אסעױקאנער

אדרעס דעם כײםען װעגען נאםיס
fnvr ניו םרןװער, יוניאן 31 ״נעועכטינקייט״,

ם.--------------------------------------------------------אין ם־ף איך רי ט ערוענױ. ם

.-------------------------------------------------------------פון ט י ר ט עוועניו. ם
-------------------------------------------------- שטארט

--------------------------------------------------------------נאסען
* «

----------------נום. לעדזעער---------------לאהאא

נים חאט איהר און — רענעלםעםינ צײטוננ די ניט ערהאצם איהר אויב
ם— געםופט לאגנ ק שי ם דיזען י מטי ו ג ״ דער ג ם. ײ ערעכסיגק ,נ

%* ״.

ז « מ ג ײ ; m ס ײ r»ז a p
שטעלט ער כײ נא ער גרוןםער, א״ עדי ר • מצח־רייער אחן

ן א ם ײ ן ס ו ל א ײ ה װ צ ם
סיינםינעטי פון

װץ ״די םגות״ אלע פון ה
 אםעריקא גאוני פון אנערקענט ;קװאליטי פאר כאריחםט ימחר 70

ת כשר אלם לי תנ  פון חשגחח שטרעגנער דער אוגטער ;חכשרות כ
 און קרונלע פריש, תמידים. וםשניחים לעווין םאיר ױסף ר׳ חרכ

גלײכען. קײן ױך «ו ח^ט — געשטאק.

זייט און סעז1נ« סים׳ן םאדערט — ט*ח. סתס װי טײערער ניט קאםט
צופרידען.

SIMON A WEIL MATZO CO., Cincinnati, Ohio.

«לאץ אױפץ שא■ אםטיקעל
 געוועחג״ יןײן נישט איז נלעזער של״םען

 טרייניננ םילע סאדערט or ארנײם. איכע
 םילפ״ גרױסעד דער קראפטםאנשאפט. און
 לענענס־ 1זײ דעם םון חאט ש»ינ*זא י1זא

 אונזעד, ארײן ליינען םיר םארדינט. םיטעל
 אזן א>*נ״ט אונזער איז עגערגיע נאנצע
 ענטװיקעלטו שלייםער״ גאעזער אונזער האבעז

 םאלשטענדינ״ םון שטופע העכםטער דער צו
 ציפרידעננע״ םיי חאגען עקם«יריענם )י*חר 20 אינער יאננע, אונזער אין הייט.

 אלע באהאנדיען. ריכםיג אײך אזיר הענען םלר און מענשקז, טויזענםעד שטעאט
 און אונז צו קוסט אויםויכט. וערזענלינען אונזער אונטער געםאן ווערם ארבײט

& v“m אפעז פםיס. איין נאו חאנען מיר אינערצײנט. זײז ײעט איהר  9 גיז (
געשלאסען זונטאנ אװענדם. אוהר
י#דה נױ סאפאל̂ל .n/p סט. גרענד 392 מערמעלשטײן, פ דר.

Iv . r -t ; ____r
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!רוחןחןןזעחר ען פ«ר דעזײנערס סלײח פחי
!1 מנננ פיעל ר פע

I

 פיעל און לערנען n לײכט
I פאחײענען *ו נעלד
 אױס־ שזין תאבצן לייםע מוגחנמת
m אינמר געלצרענם $ o n את m r 

»n iw* tu» >ג«<ד. פיפ
שורס א איגט נעחמט

ל קו ם ל ע ש ם םי
 סיסעס פרױען. פאר חץזײנמג אין
 קורס ןן קלײחןר״ קיגדערשע יוון
דן - 6 כדמם סקרחל םיםשעל ו ל  מ

w h אן ^ז אז גןך נרױסע און •

ל סינדמל די נארסענט ^וו מו
ג נ י ג ״ ה rw ח jr i ע די ױי ו

סיע יוון חנד* מדויען מאר סי קל̂י
frv fa w a t סים יאתר 60 אינעד a n

«י«אלג נחןסנתן

j ג r .דדלןן »DifitfB7it]n כעסמע *nnyDyo yooys סיסםעםען נייע ו
tw p  n n  m  e y w o iw  opnns ו ו נ •tratfy ו

a p m u n n  ibu
» •an* סײפפפנידפ שדי״מ^ י ו « י ״ י י י ר י m!* 4*מקל ■ e e n B n

PH לו j פ m j w h
סמאר jKBUfD ®מןנדקדאסען: JN סי B ^it |W

M m m L  DESIGNING SCHOOL
912<920 BROADWAY (Cor. 21« ) ,~ NEW YORK
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 r אין אײנגעכונדען ,1920 ״גערעכטיגקײט״«ון ױ
 אײנצעלגע און לאקאלס פארטיג. שױן אי< כוה

 גאנצען דעם האבען װילען װעלכע ■עחאנעו,
 זא־ בונר גוטען א אין ״נערעבטיגקײט״ יאחר־נאנג

 דע־ סאנליהיישאו ®ת אפיס צום װענדען דך לען
.1008 חם סקווער, ױניאז 31 •ארםמנט,

4*

ניזנעס־םפנעחשעו םונים, א.
* i®י»׳ ®v*

״גערענפימןייס״ ױ נאהומען קאן םעו וואו
״נערענםינקײט״ די באחומען אינטערנעשאנאל דער םון טיטנלידער די

 אינטערנעשאנאל דער םון םיטנלירער קיין ניט זיינעז ײאס די «אםט. רורר
 באקרםען קאנעז אז װאך די םון װעצען *נערעכמיגקײט״ די לייענען ײילעז אין
:סטענדם םאלנענדע די אויף צײטונג די פויפען צו

ן י י א : ד ס ק נ מ ר . כ
סטיישאז• סאבװיי די םון עװענױ דזשעקםאז נענען באדאך, סעם גײ
ײ ־ טםיישאן. םאבוױי עװענױ אינטערװייל נעכען גינזבורנ, ם. נ

םםיישאן. סאבװיי םםריט פוימאן נענען םיכעלסאן, דזש.
ע ר א ח ן י א : ם ל׳

ססרים. »111 אוז עװעגיז טעדיםאן באגנעו/ דזשאזעןז
. סט. »109 איז »108 בעט. עװ״ מעדיםאז 1622 פאללאק, ח.
םאן םילעפםקי, א םםרינג »106 ק*רנער עװעגױ, »די

ף י ו ר א ע ט ד ם י : א ד ײ ס
םםרי^ *סעפם און רעלענםי קארנער נארד־איםם שפער, לואים

םטריט.. סלינטאז און רעלענסי זװירין, ם.
םטרים. ר^וטגער קארנער םטריט, קאנעל בערקסאן, םיליפ

ן . י : א ן י ל ק ו ר נ
סטריט. טע4 נארטה און חאװעם״ער גאלדשםײן, לעא

? ל י ו ו ז נ א ר ב ן י / א
עווענױם. יםקין8 און סם*ון פארער, װ.
עװענױ. פיטסיז און סטריט דאונלאם םאגעלעפסקי. ח.

ר ע כ א מ ת ו א ל ק ם , א קז ר ע מ ױפ ז א
 די טון באקװעמליכקײט דער צוליב
אװערםײם, ארבײטען װאס מעמבערס,

באארד, חשאיגט םון אפיס דער װעט
 tib 7:15 אפען דץ סם., םע23 איסם 40 ׳

 ®אר אװענט, אין 8:15 ביז טריה דער אין
 מיליאן מאר׳ן טעקם רעם דיוס, צאהלען
שטונ־ 2 די םאר אױך און פאנד, דאלאר

״אמאלגאםײטעד״• די םאר ארבײט דען
י סטרײקער. .

\

גרו^ יןגיאן מיט

ד דזשאינם או א  םהױרט .הלאוס, נ
יוניאן םאנער ױפעד און

ג נ ד ח ד ס א לי לס ן פ ר כעבי ע ם א ע  ם
טעאטער■

פ 1 דו ק ה ס ר א ע כ א מ ם ע ר ל ד א ק א 23 ל
םיםינגען םעסשאן .רענולע

װערען אפגעהאלטען וועלען

מערץ סוטען דעם אװענט, דאנערשםאג
 בילױנג ״םארװערטם״ אין טאון, דאון

קאםינ^ לאנדאן אץ בראנקם,
באזוכען. צו םיםינגען דיזע אויפנעפאדערט זײט איהר

23 לאנןאל כאארד מקזעסוםײװ
מענעדדטע.־. װאנדער, ד.

 וױל• ר. מאקם דירעקט^ר, ׳שװארץל מאריסי
םק:. כיז. פײער, ומגרםאן םעג.ד דז״מ. נעד,

Tol  StujTonuit 1360

 .4846 פרם^ןןרד טעל. בןןוערי, 285
jjo ג»»י. חערי דירעקםפר. געביל, מאןס

 זונטאג און שבת אודענה פרײטאג
אורענט און כײטאגי

ם ארי ס מ דז׳ א שוז
אױפפיהרונג

ױשסעוױסש׳פ סעםיאן
װערה נײעסטע

ס אן אנ׳ ם ױ ם א חלו
םײטעצבוים. אברחם םון א־נעדזעצט

ז מ ע י v 2441 מ o u r u
 «רעס לענארד די

.ג סטױ^ טע23 איסט 42 '

 אווענס פרייטאג אװענט, דאנערשטאג
אװענט און בײטאג זונטאג און שבת

געביל, מאקס
גאלדשטײן, דזשעני

r 9

 האכ• יאחאב שנײער, מאד. ראטשטײן, ה׳
 מאקם ױב&, עאע סינקאף, מאד. שטײז,
אין סינקאן^ אײב און באײכער ה׳ שװײה

ם ר אלע א ע פ ב ע לי
אהטען. 4 אין דראמא ראמאנטישע גרױסע

*

נעביל. מארןס םון
 גליק־ ארנאלד םר. געביל, םאקם ה׳

 נאנץ אין גאלדשטײן חשעני און שטיץ
ראצען. נײע

 און ט'?עמם רעדאסשאן.םאר ספעשעא
בענעפיםם

ר ן ג ם נ י ר
*

 ראדיקאלער שטארקםםער און גרעםםער דער ידז
װעלט. דער אױןש ארדען ארבײטער אידישער

*1,500,000 — םארטאנט
 82׳ססס—מיטגלידער
645 — ברענטשעם

 יע־ *פי*ט ריגג ארב. דער
םי• וויכםיגזנז דען ̂נ  עק̂ן

*nr קאמף. •אליטישען יון
 דער *יז ריגג ארגײםער דער

 »ײ דער אין *ענטער קולטור
באװעגוגג. ארבייטעד די«ער

ר דאל■ 25 א 1BB א פ
סתול. רעגד אין
גראדעז• אלע

אסען. איצם דינען קלאסען
אויםשליסליו תויסט
חעע װייפ ם ל א לי מני מ א פשאי צװעםאסשני סחעע פ

 אידישער אײנציגער דער איז ױנג ארבײטער דער
 פאר םאניטארױם א״יגענעם אן האט װאם ארדען,

מיטגליעדער. תאנםאמפטױו זײנע
םען ווערען סעםבערם ענו ײננ ר אין אר ע ם ביו 18 פון עי

אהר. 46 י
*

 ! to נלייד זיר שייםם םיםניתד. קיח נים נאך וייט איוור סױנ

:ײענדזז «ױ •ייםקי»*ע ידנ

THE WORKMEN’S CIRCLE
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עו און וזײסם םאנ שעפער געסעסעלםן אױ דועס או ױינען װמלכע די חעלפעו זחןלפן ױק אץ נ םט
).1 ז״סז םון (*לוס

 א דעבאטע. א םאמעלןומען איז עס
 סײנער װארט. צום זיך םעילדען ןי5

 טעקם 8 טעקס. א געגען ניט רעדט *בער
 אײג״ אלע זײגען דעם אין — מען דארף

 װאלט עס אז דענקען, מאנכע אוטימיג.
 דער אז טעקם, העכערער א זײן געדאר&ט

 םיט זײנען אנדערע יןיליין. צו איז סעקם
 טרײד דעם אין װי אזזי אז מײנונג, רער

 שטיין, םון מעהרםטענס געארבײט זוערט
 םראצעג־ א מאכען געדארםט מעז װאילט
 געוױסעז א הײסט^ דאם טעקם, טיגען

יע־ םון םארדינסט דעם לויט ■ראצענט,

 טשער־ דער באזוגדער. ארבײטער דען
 דער שון נאמען אין ענטםערט םאן

 די אויך האבען זײ אז סטימן־קאםיטע,
 געקױ זײנען און באטראכט גענוי םר#גע

 סוםע, רונדע א אזוי, אז שלוס, צום מען
 ירא• די חשבונ׳ען דאר&ען גיט זאל מען

בעסער. סך א זײן זועט צעגטעז,
 הױיט דער זיגפאן, מאריס ברודער י

 וױ־ דאס ערקילעהרט, סטריײן, םון שױזרער
 געסעטעל־ די איז ארבײטער אלע באילד

 דעם צאוזלען סיניןטליו װעלעז יטעפער טע
 זײן עס *זועט $1.50 דעם אדער דאילאר,

 סטריײדבענעםיט צאוזלען צו אויוי גענוג
אין נאר זײנען װאס ארבײטער די צו

 גאד »זױ וחנם עד, זאנס אגב, םטרײס.
 געיד# דאס האנטראלירעז צו זיין בעסער

 דזמאינט דער ארײניןוםען. װעם וואס
 אינ* דרעס און וױיםט דער אין באארד

 סוע- ארױסלאזען נעסלױ ותט דוסטריע
 $1.50 צו און $1.00 צו םטעפוס ציעילע

 ארײנגעסיעיט װעלען סטעמס דיזע און
 דױם• די m גראדע ביכלען־ די אין װערען

 צײגען ער, זאגט װעט, דאס סטעטפס.
 דעם צאחלען עס ארבײטער װעלכע סלאר,
 אריינ״ װעט עס געילד וױםייצ און טעקס

 $1.50 ביו $1.00 םון טעקם דער קומען.
 גע• אנגענומען אײנשטימייג איז װאן א

 אילאדיס- שון דוגער א אונטער װארען
מענטען.

 גע• אױך האבעז בערלין אוז זיגמאז
 טשערלייט די אפיל, שטארקען א מאכט
 גע״ די םון ארבייטער די אז זעוזן, זאלען

ד> העלםען ?אלען שעיער סעטעלטע

 וײ• וואס **•ער די •יקעסען םטרײחער
 םאתע״ װערט op סםחיס. יין גאך נען

 קאן ראס וױ ■יאן געוױסער א בראכט
 חאט דאס און ערפאלנ טיט זוערעז געטאן

איעלירט. איעמען צו
נא^לא• חאט טיטינג דער יןורצען אין

 טרײד אין *רב״טעו איע דאס סען,
 מארא־ און םיגאנציעי זיר, שארםליכטעז

 דעו דאס סטרײיו. דעם חעלפען צו ליס,
 װערען שארטגעזעצט איצט זאל סטרײק

איצט, ביז וױ םר״פסײט מעחר פיט נאך
 בע<י די םון אײנגעיפיארטסײט די ביו

ד דער גענען נאך לועמםען װאס נתים  י
זוערען. געבראכען װעט ניאן,

 באיפלױ *לע די דאס האפען, לאמיר
 ׳פעחגע׳ם דעם שון םאר^יכטונגען און סען

 דודכגעםיתרט •ינקטליך װעיען םיטינג,
װערען.

■ ץ ג א א ר ז ע פ ד ל ע װ
ײ ן ז ע ל ע ם ז ש ע ד ע י ר פ ו צ

װערען נאכגעמאכט גיט סען בלענד דער -און

2 ר 0 א 2 מ גז 0 ענ ס
4C םערזינעלם. םעסם so םון נאקסעס במד רוגדע א*ז קרמען אײד קען םען •עימדזמעם. סערזינעיםק לופם אח I G A R E T T E S

n

.<51

‘י׳

ײגדיד.
 ו דנס

וייוווןלס
ו ו ו ו ײ

ר מ מן ת ^ן האירסערס נארטענס לײדיעם אינסעתעשאנאל וער פון ארנאן או יונ
P t S O l  S 0BM T8New York, Friday, March 11, 1M 1., » 1 1 ם«רט טען  O p Vol. IIIסרײטאג,  . No. 11.

ן ע װ ל י ש ר ם ע כ א ם ס ע ן װ ו ט א ו א ק י ם ע  פ
ר ע כ א ן ם י ל א א א ר ע נ ע ק ג י ױ ם ס

 דעם םריח, דער אין םימוו^ו דעם
 <א• אונזערע םון *זויי זײנען מערץ, טען9

 זורויסנערוםען יאריו נױ איז ױניאנס ?*<
 ראס סטרײס. דזמעגעראל » »ין נעװארען

 1ױני* דרעסםאנער ט׳ןוילדרענס ױ זייגען
 יר םאכער ■עטיקאוט רי און ,60 לאתאל

• .46 לאמאל 1גיא
פארי־ אין נעםעלדעט חאנעז םיר וױ

 די חאט ,נערענטינסייט״, :ומער נען
̂ Pi. 50<« ױנייז דרעסםאכער ט׳ןילדרען

 דעם שארנאכט, דאנער׳טטאנ אייננערושען
 1'א מאסםיטינג מעםבער א םערץ, םען3

 נע־ אדרעםירם אי« װעלכער ׳ױני*ן קווער
 •pro ׳טלעזיגגער, ירעזידענט םון װארען
 רעדאתטאר יאנאװססי, ש. באראןי, רעטער

 אנ־ (ואידזטי ,נ«רענטיגסײט״, די טון
 און ,89 לאסאל טון מענערזשער םאניני,

 לא־ jid םענעדזעער דער גריננערנ, ח.
.60 קאל

 םארלויארט נאר חאבען רעדנער דיזע
 דעם םון ארנייטער די םאר אניטירען

 יױ קו«ער אגנעסילט חאבןן װאם טרײד,
 *W גיט סך היין זײ *ו ה*ט מען ; ניאן

 א<ײן '|w׳ ח«ונען זײ — רעדען, דארסט
 *ײט דער דורך לאנע. די נעװאוםט גוט
 נאטעט די זיינעז סיזאן םיעס לןצטען םון
 *ני• םר״װיייגע נעװארען סאך דעם םוז

 חאבעז, זײ ...1 יוניאן דער שאר טאטארס
 אנ־ קאלעסטיזוען דעם נעבראכען נעםייר,
 די ארונטערנעשניטען חאבען , ריםזןנם
 חאנען זײ װאט נעט*ן חאבען — שכירות,
נעװאים.
 םר היין ארנייטער דיזע *ו סעז ח*ט

נעסו־ זײנעז זיי רעדען. נערארפט ניט

 נאנ״םטערט סיטינג *ום 5חא אין מעז
n דער«ארנם און ױני*ן דער םאר  \vm 

 זױ יעווטען זיו ח*נען װעלנע נאסעס,
 אינדוסטריעלען דעם טון זוייט אין םער,

 נעיעגענחײט דער טיט נאנו«ט קרישיס,
 לענענם־סםעג• דעם ארונטערזװרריהען

 יע• אויא האנען ארבייטער די און דארד.
 םיט איינ׳טטיםינ נע׳טםימט מיטיננ נעם

םטריײז. א םאר ענטוזיאזם
 חנר• סטרײס דער ׳טוין איז איווט און
 נ׳מרי• ײערעז ׳*וײת די נעת !יןלערט

טון ארנ״םער דיזע מאר׳ןוירען נען,

 םטרײס־חאלס, די אין ׳טעיער ,זייערע״
אננעגרײט. זיי םאר האט ױניאן די װאס

 יױ די װאס סטרײק״רוף, דער איז אט
 ארנײ־ די «ו *רויסנע׳טיקט חאט ניאן
 אין נעדרוקט ייו םטרײס״רוןי חנר טער.
 און ענגלי׳ט יידי׳*, אין :שיראבען דרײ

 :טאלנט װי זיך לעוט און איטאליעני׳ט,
I ררעססיישער ,ט׳טילדרען׳ם

ער־ םטרייק דזמענעראל ״דער
 םריח, אוחר 8 םיםװאד, חײגט, קלערט

 די ארנ״ם. דער סון סטא*<| םוזען אלע
• )3 י״■ *וין> («לוס

ר ע ק ד ױי ם ט הי איז ס ס ױ ס־ אןן ו ע ר ד
עז . ל שו ץ א ה ע פ ע ג ש אנ ג

 סעטעלםענםס — םטרײקער. די פאר סטרײק-כענעפיט די חעבערט ױניאן די
רp אין כאארד דזשונט דער — אויסזכט. אין פירםען װיבטינע םיט

d און וױיםט p t שא־ אין איםעניע ױניםי די איבער נעחטט אינדוסטריע 
פארק. רעסט

 און װײםט די אין םטרײס דעו
 גיט נאו חאנען ײ*ס שע§ער, דרעם

 םר אין איז ױניאז, דער טיט נעסעטעיט
 נעסע- די םון ארנ״טער די .גאננ. לען

רארםען דרעס און וױיסט טעלטע
 ׳ןוע«ער דיעזע ל«נג װי אז פאר׳טטעחן,

 יד דער טיט געםעטעלט ניט נאו חאבען
און פאלסאם גיט זיעג זייער איז גיאן,

ו מ א ם מ מ אן מ ט יזני ה גי ע ם ײ ם א לג א מ  א
m ooo פ ל ע א ט ט ח לונגא ע ה א צ ײנ

o p לויט ארכײט שטונחמ צװײ די פון איז o p חשע־ אונזער פון כאשיוס 
o פאר ארײן אויך קוםען רpנעל — באארה עקזעקוםיװ נעראל p 

n פון םאנד דאלאר םיליאן p גופא. ױניאן

 ״נערעכ־ נוםער חײנטינעז דעם אין
 צװײטע א סיר סארעםענליכען טינקיים״

 קלאוה, די םון קװיםירוננעז טיט ליםט
 םאר שעאער, ריםער און דרעס סקוירט,

 אםאל־ די פאר ארבײט שטונדען «װײ די
 באשלום דעם לויט םםרייקער, נאפייטעד

 באארד עסזעהוטיװ דזשענעראי דעם סיז
ױגיפן. אינטעמעשאנאל אוגזער םין

חןר טאפלאװיטש, םילי■ בײדער ײי

 באארד, דז׳שאינט פון סעה.־טרעזשורער
o איז וויםען, אונז לאזט p נלויז m אנ״ 
o אדײנקוטען נאד דארןי עם יזויב. p 
 נ*מען אין שעפער. סך » נאר םון נעלד

 p םיר וױיען קאילאװיטזו, נרודער םון
 די *ו *יעיירעז נלײכצײטיג טאקע

פמ דער אין שעפער די םון ט׳טערלײט  קי
 ארזם־ ניט ויר זאיעז זײ אינדוסםריע,

% )3 ז״■ יייוי (׳ילוס

 תר־ *ו םטרייס דעם חעלפען דארפען «ײ
 איז דאס ענד. סאםע »וס ביז פיחרען

 אין ארבייטער אלע םון םליכט חײלעע די
 םון אינתסטריע. דרעס און װייסט דער
 םטרייה דער ווערם זײט ױגיאנ׳ס דער

 ןנערניע נרעסטזר דער טיט אננעםיחרם
 ארכײטער אלע םון חילף דער םיט און
 םאלשטענ־ םטרייט דער וועט טרײד אין
װערען. געװאונען דיג

 םון ארבייטער די הארפען נל קורם
 •ינקט־ *אחלען ׳פעפער נעסעםעלטע אלע
 דא־ 1 פון טעקס װעכענטלינען דעם ליר
 מיטיננ דער וואם דאלאר, 1.60 און לאר
o שא«־ט׳»ערלײט די םון p װאך <ע*טע 

 ייז נעלד גוטנעת״סען. איעשטימיג
 טעג־ געםאכט ײערען עס נויטיג. זעחר

 סען און סטרײקער, םון ארעסטען ליך
 די אין טארטיידיגען ארעםטירטע די טוז

 זױ מאנופעסם׳פורערם מאננע קאורטס.
 איכ־ אין ארײנצומלעיען ױניאן די נען

 װי־ קאסט עס און קייםעס, דז׳ןואכקשפו
נעיד. חזר

o איז נויםינ אזוי פונסט p ,נעלד 
 םםר״ס־ irnp *ו אױף רףp כזען ײאס

 שטעהען וואם םטרײקער, די בענעםיט
 סעמ־ סטרייסער דיעזע קאםף. אין נאר
o םעז n אינ־ גאנ«וער דער םון קאםף 

 גע• אלע טון ארנייטער די און דוםטריע
חעיםען זײ מרםען שעיער סעטעלכת

)16 י״■ ױיף («לום

ען w א קאורס אץ אן פאננם אינסערנעשאנאל מ אינהשאנהשאנס ג
n חילקװיט טאריס נענאסע p םאר לאיער חױפט n p .ױניאן

 אנגוד איז הילקוױט טאריס נענ.
 אינםערנע־ אונזער םון געײארען שטעלט
 אנ*וםייד לאיער חויפט דער אלם שאנאל

 די נעמן קאםף ojn שאורסס יי איו י׳זן
מ װאם א׳נחשאנזטפו״ײ־פח, אנ  םא־ ם

 םאר־ נענומען p זואבען נוםעהםשוחןר
 אלע די אויסנעחכמן ותט ער שירײםען.

 יר אונזער וואם אינדזשפנקשפדיוײסעס,
o 1ניא p םארטײדײ די און זיןי, נעגען 

 אויך 0911 םארבארייטעם, ר9 װאם נוננ,
v פארםיידיגוננ א זײן w\ אננריוי יעדען 
 דער נענען קאפיםאל אמעריקאגער ®יז
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אינחאלט־פארצייכניס
n נוםער גערעכטיגקײם״

 צ»לי• דעניש. ד. מאוןס—װאך די .2 זײט
לןקא* וון סעםבערס די «ו װערטער נע
טשענזער. ח. — .11

 •יי•״ וון ױגיאן ווזיסםםאכער 3 זייט
פירמײדיגוגגס• » י«»וען װעם דעלויא

̂נד  #ארגיפזד — דאל. *ויזענט 50 טון ®
t ריעקאומ » אין סטרײק גער fv 1•י 

41וײ »ער1 דער *ון ׳•לוסען — .20 לןק.
 מייד■״ עדמקי״יאנאל יונזער »ין .4 ?ײט

קעםו׳׳. •יטעלס םעג».
 אסןל• די גיט ױגיאן קלןוקמאכער .5 זײט

וד( (׳•לוס דיל. «זיזעג» 30 נ#ם״מעד
ײ• ).1 ו

 יינמיענדזןג■ *יז די«ער די אין .0 זײט
גיסנעוױםץ. ד. — קלןוליעיער.

 אנאל0»ינ»ערנע אמזעו pc עגיניס .7 זייט
W סטעזי ס — ירעסע. דער אין I•

 וון נאאיד דז׳יוינ* «ון םיםינג טער.
י א»נג(ר# ל. — ױניןן. קלןוקסאכעי מ

גאאיידנינזןל. רעחוקמאר׳ם P• .8 זײט
 ®זןדק׳פ דעס «ון גאכװדןגי^ען יי .8 וײט

זעאדין. א< — ייױיה.
 (•ענטליך גיפ װירןליד מען מאר .10 !ייט

 m .0—? בטל׳יזןװיקעס די קײפיקייעז
בינאוױםש.

i .11 זײם f ום ערקלעדוגג* )Ijmipnjro 
ר — «אלק. װ ״כילא חנ 110 א
 יו«)0»זן»על(0 ן»m J אװ .0 א דער

׳מװוורצבות. אכרחם
 נ װ. ־־ געוונד. וײן *ו װי .12 ז״ט

טחי. י דעד תכאוו ײז • נ י מ ״ נ י •
ל ח.—^יקאגא. •ון G0 מ

ײס  9קוחל .18 ו
44
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