
שעפער געסעסעלםן אױ דועסםאנעו און וזײסם
םטױק אץ נאו ױינען װמלכע די חעלפעו זחןלפן

).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

ײ אז סטימן־קאםיטע,  די אויך האבען ז
 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
ן גאך נען י  םאתע״ װערט op סםחיס. י

ױ ■יאן געוױסער א בראכט  קאן ראס ו
 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

ױ םר״פסײט מעחר פיט נאך איצט, ביז ו
 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.

װעלפ דער זאג אץ■

ײ ען ז על ם עז ש ד ע רי פ צו
װערען נאכגעמאכט גיט סען בלענד דער -און

2 ר 0 א 2 מ גז 0 ענ ס
ח ם א פ ו ק ל ם י ע נ י ז ר ע ם• ס ע מ ז ד מ י ן .ע ע ן ם ע ד ק ײ ן א ע מ ר ז ק ע א* ד ג ו ד ר מ ס ב ע ס ק א ן נ ו ם so ם ס ע ם ם ל ע נ י ז ר ע 4C .ם I G A R E T T E S

n
.<51

‘י׳

ײגדיד.
 ו דנס

וייוווןלס
ו ו ו ו ײ

̂ן האירסערס נארטענס לײדיעם אינסעתעשאנאל וער פון ארנאן אותמןמר יונ
P t S O l  S 0 B M T 8New York, Friday, March 11, 1M 1., » 1 1 ם«רט טען  O p .Vol. III. No. 11סרײטאג, 

ען װ ל שי ער ם אכ ם ס ע  פעםיקאוט און װ

סםױיק גענעראל א אין םאכער
 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
ר םאכער ■עטיקאוט רי און ,60 לאתאל  י

• .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
■ *וין> («לוס • )3 י״

דרעס־ אןן וױסט הי איז סםױיק דער
גאנג שעפעהאץשולעז .

 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,

 אמאלגאםײםעה גיט יזניאן מממםאמו
mooo ײנצאהלונגא עחטטע אלפ

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

 קיפמ דער אין שעפער די םון ט׳טערלײט
ײ אינדוסםריע,  ארזם־ ניט ויר זאיעז ז

י (׳ילוס ו י י ■ י % )3 ז״

 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

ם ו ל ף (« י )16 ״■י ױ

אינהשאנהשאנס גמען w א קאורס אץ אן פאננם אינסערנעשאנאל
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

 jiwpmo ארב״טעז־ אדגאניזירטער
 jj»9n )9191 ר,9זיננ9של נם9זיד9ר•

 ר*ג•9נ אױןי |9«ײג איגדזשאנקשפנם י
oro׳DP ו ^90 די* :ץ9פינפיר א נ og ײילפײיס,! rm  m xritorv ־“ *—*־*“ םײףדפ—-— —r

‘ Hr*■A 4

o — נחים, זיך |9חס9רנ9נט1א םיר p 
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 גישט םעזזר וױלען
p p ארניםױײ»אן

 אר• זײנען יאחר דרײ irour̂ די ®וור
 םייימ־אינ• חנר אין סנסוכים נײםמר

 דורך געװארען אױסגעג^יכט דוסטרימ
 די אט םון כמןך דעם אין ארניטר״^ן♦

 אר• און יעבעגם די ?ץ• חאבען יאחר דרײ
 בא״ ארבייטער די םון ג^טס-נאדיגגוגגען

 די חאבען איצט ®ארנעסערם♦ ^טענר
 א•־ װעיען זײ אז #;נר^ערם םאגגאטען

 טא׳טײ ארביטרײמאן גאנצע די ׳טאפמן
מרײ•
 םון סיסטעם דער פון ענטוױיןיונג ,ד

 צװי׳פען םארחעילטניסען אײגגעארדענטע
 דעו אין ארבײטער די און ?אטפאניעס די

 םון אײנער געװען איו אעדוסטריע טילײ׳ט
n אום םיחםח. דער סון ניײאר^ודויןטען 

הס וםײדען1אױס וכען סם̂ר  קאטיא־ די ̂ז
 םונדאמעגםאיע געוױסע גאכגעגעבען דס

 הינזיכט. דאזיגען דעם אין ם^דזןרונגען
 אר־ פאסטער ?. זוי^אם חאט 1917 אי|

 די םון צאחיל נאדײטעגדע א נאדדרט
̂ילאסען דאן איז עס ארבייטער.  גע

 אגריםעגט, וןאיעקטױוער דער נעװאר*ן
 איז יטיקאגא םון אים׳פױוער דזמארדזמ און

 •*פרה־םא־ דעך איס געװארען כא״פטיסט
אינדוסטריע. דער אין כער

געיןרא־ ארבײטער די חאבען דאן זײט
 ענט״פײדוג־ גינסםיגע גאנץ אײדגע גען
 זײערע פארגרעסערט חאבען װאס ׳גען

ארבײטס־צײט, די םארקילעגערם
 גע־ איז איגדוסטריע דער אין וג אז♦ א.

 י צוזא־ קײנע סםרײמס, תײגע רוחי<, װען
 די עז5ײיי אבער איצטער טעג׳צטױסען.

 פריד־ די אט צױטטערען םאננאטען *לײש
 די אימאםען און םארחעי?טניסען ייכע

 םסתםא םיסםעם. ארביטרײ׳טאן גאגצע
 ברענגען װידער װעט דאס אז ",1 דעג^ן

 ני׳שט פון טאגדrצו א צו ארנײטער די
 םילחטה, דער .פאר װי ארגאגיזירסקיים,

 י-5»מאי די אנפיהרען קאנען ווע^ען ױי און
 ילאנגע ׳פכירות, חוגגער — •אראגדקעס גע

זזפמר. ״טםוגדען,
 ארבײטער די אז אבער איז ס*ןט חןר

 זועילען איז ארגאניזירט גוט גאגץ זײנען
 ארבײטס־בא־ דיערע אז דעדיאזעז נישש

 ?זוי״ צום צוריקקערען ?יך ואילען דינגװתן
 זײ מילחטה. דער םאר םון צומםאנד חור

 עקזיס־ סאמע זײער םאר קעםםען וועאען
 װעט טײנונג עםענטיליכע די און טענץ,
זײ. סיט זײן ויכמר

וױען אין אינםערגאציאנאל גערטער
זײ־ נײעס שטי^אך אײנצעלנע כילױז

 אינ־ דער װעגען אנגעקומעז אחער נען
 קאנ־ סאציאליסט״פ/ןר טערנאציאנאלער

 ײיען. איז םארגעקוםעז אי? װאס סעחננץ,
 םארט־ טיז א נעײעז איז יואנםערענץ די

 סא־ םיז צוזאםעניןונםט דעם פון תצוגג
 אין טרײד־ױניאניסםעז און ציאליסטען

 יע־ אויף צוריק. חד׳פים טיער םיט כערן
 בא^לאסעז עס איז צוזאםענקונםט נעם

 אינטערגאציא־ אן טאררוםען צו נמװאחנן
 אין קאנפערענץ סאציאליסטישע נאלע
פאר־ און גתפעז די םעברואר. אין זױען

 חנר אויא םארטראםען וײנמן װאס טײען,
 א«• חאבען װאם די, ?ײנעז קאנטערעגץ

 איגמנוגא־ צוױיטעז דעם טיט געבראכען
D זיך חאבען און ציאנא< ro אננעמיא־ 

קאםוניםטימען א<?ײמר5 חגם אין סען
 * אינטערגאציאנאי.

 ארויס• זיך זזאם קאגםערענץ דאזיגע די
 באדיג• *לום די רעװידירען םאר געזאגט
 ם*חסוד די נאציאגאליזירען און גוגגען

 נימט חאבען װאס יעגדער, ױ חובות;
 לויט דארםען, ג^חםח דער םון געליטען

 לענ־י די העלםען אראגראם, דאזיגער דער
 געװארען. םארװיםטעם ױינען װאם דער,

 םיליטאריזם, געגען רעזא^וציעם אנדערע
 אגטװאפנונג און דעםאביליזאציע םאר

געווארען♦ אגגעגוםען »\יך זײגען

 אינטערנא״ דעם פארלאזט ל. א. ט. א.
פארגאגד ציאנאלען

 עקזעקוםיװ דער האט װאך לעצטע
 בא״ וױ כםעם ל. אװ פ. א. דער םון חאנם̂י

 םארבינדונ• *לע איבערצורײסען ̂ילאסען
 פעדע״ אינטערגאציאגאילער דער םיט גען

 נאציחונ־ די ױניאנס. םרײד םון ראציע
 דער און ל. אװ ם. א. דער צװייפען גען

ער  זײנען םעדעראציע אינטערנאציאנא̂י
 די זינט פרײנדליכע סײן גארנישט געװען

 א אנצוםיוזרען אנגעהויבען האט לעצטע
 רע־ דער געגעז קאמפיין אקטיװען גאנץ

ילום איהר אייראפא. איז אקציע  זיך ב̂א
 אינטערנאציאנאילער דער םון אפצורײסעז

̂ערט ארגאניזאציע  ל. אװ ם. א. די עוײן
 ארגאניזאציע דאזיגע די װאס דערםים,

 טעםיג־ ^רעװאלוציאנערע״ אין גאויבט
 נאציא־ די נישט ״אנערקענט און קײט״
 יעדען םון טענדיגקײט8זעלבסט? נאלע

 די דענקט אויך צענטער׳/ טרײד־ױניאן
 םאאט דױם־סיסםעם די אז 3 אװ ם. א.

 אמעריסא־ די םאר לאסט שווערע א אלס
ױניאנס. נער

̂ט #אלזא ל., אװ ם. א. די  אין הא
 יאהחח א םאר ביז רעכטם. געדיז אײן

 באטראכט •yp םעדערײמאן די האבעז
 אלם םארבאנד אינטערנאציאנאלען דעם

 ארבײםער ?אנסערוואטױוע אײנציגע די
 א. די וועלבער םיט אײראפא, אין גרופע

 דעם אין םארבינדען. זיך חאז ל♦ אװ ם♦
 זיך האט אבער יאהד ילעצטען םון פדטך
 אינםער״ ״ארבײטער אײראפעאייטער דער

 אזוי געט*ז pn א הענטיג ׳,נאציאנאל
 געםינט ל. אװ ם. א. די »ז לינהס, װייס

 דארט זיין צו אוםםמגליך םאר איצט עס
םארםראטען.

 די אז גלױבעז, צו גענויגם זײנען טיר
 האט לײבאר אװ םעדערײ^ז אכמריהאז

 אינטמרנאציאנא־ דער םון אפגעריםען זיך
 חד איהר צוליב נימט םעדעראציע לער

 איז דאס טעטעקײט. װאלוציאנערער
 בא־ טיז פאליטיה שטרויס־יםומעל די בלויז

̂טעז  מי״ א אלם זאםד אין קאפ דעם הא
 יעדער םון אויסצובאהאלםען זיך טעל

 ס׳איז םארבינדונג. אינטערנאציאנאילער
 שמאל־ דער םון בייש&יעל איבעריגער אז

 װאס קצײז־^טעדטעלדיגקײט, און קײט
 אונזער םאר כאראסמעריסםיש אזוי איז

באזועגונג. ארבײטער

11 ל8<ז8ל פון מעמבמרס ױ צו ווערםעד עםליכע
 אראנ־ האט באארד עלזעלוטיװ אונזער

 װע־ זועלכע לעקט^ורס, סערימ א ?מירט
 רעגולערע אוגזערע כײ זוערען גענעכמן למן

 די אן םאגנען סיר בעפאר — סיםינגען,
 אומגע• םיםינגען די פון כיזנעס רעגעלע

 דיזע אווענדס. 9.30 ביז 8 םון פמחר
 םון ווערען געהאלםען וועלען לוןקטמורס
̂ט נוט זײנען װעלכע ■ערזאגען  סיט באקא

 אין ױניאן אונזער טים און טרײד אונזער
 ויכער וױ טעהר אי? עס און אלנעםײן.

 אונזערע פאראינםערעםירען <וצט oy אז
 די צו ן1קום |y^yii ?ײ און םיסגליחנר

p מים םיםינגען m  in yo♦
 ly^jm לעקט^ורם צוױי פחמטע די

 לע• מאקס םרײגד פון וחנרען חאלנמןyג
 ־py> iPoeny חןם םון מזגסא די וױן.

u r o זחנט pn ארסו־ די &ח ■יאץ ״דער 
 רyרנyםאד דער אין ארכײטער גיזירטע

D€*rPrryj/ לע?םמור צװײטער דאר 
 ־py< די אנאםיע״•py4״ איבעד וײ\ װמם

w' און אידימ, אין pn זועלזגן נדטורס v 
v דכער װעט w\ .םאחסטצהן oy איז 

y^ זyאנDרyד צו אסאל נאך אינמריג iy ij 
 בראנד אין רyםאכp<אוp אלע סמסבפדס,

 הםעז1נ און םיטי<ג^ די צו קוטען צו
דער סון לעבען אין איגםערמס כמנחר

ױגי¥!״
 װאס םיטיע^ אזעלכ! פון צװצק דער

r o רטםענם, אי?, אײגםיחחון מחען! 
 ןעמיםיע אוגזעוע סאכען p געזאגם, וױ

 זא־ רס1סעםב n אז און ממדיג, םמחר
 <ואם Din םים װערען נאתאנט סעהו תן

דער׳יתיאז. pn פאר קוסס
t o װאס גאס אז גום, נאנץ װײסען 

r o ד1םאגופ די פון נעװאונעז חאמז> 
v>* P« D im r o ,אוגזעחרםםרײקס — 

 פאר־ m ארבײם, זואך פח סיסטזנם דאר וױ
 םיניםום « ^םונחמ, די ®ת אירמרזע

r אױ סקייל *  —  ro m r m חלילת דאס 
n© תן T מו m  im rvn זיך האמן םיר

 ם>ל• די םון ױשר• דעם אויף םארלא̂ז
 yרציגyגוט־ה ,y>y^j די זײ, אין םעס,

 ■ זױיל ,jyny:y: אוגז דאס האבען !ענשעז,
ײ ^ האמז ז '#lynyiy, םיר אז 
 נע״ זyהאב םיר ״נײן בארצכטיגט. רצו1ד

 דעם נאף ?אםף ^ײן דורכםאכ^ םוזט
 ביז אמ^לאגם זיך גצטג און אנחנחנז

 אױןי עטופ!, די חנרגרײכט ן1האב םיר
 oy איז צט.1י זיך \pytV2 סיר ומגכער

 רyםmע מנר בײ אז סעג<יד, אייד איז
D^njyiy^yi געקרא־ וואלםעז זײ װאס 

 פארגיכטען אונ? ז1ל1<י ?ײ װאלטצן ״גצן
אײניג?ײט. אונזער ןyכyצובר אןן

 פארזימד 1מטאר?סם די פון אײגע
fyajin שםאר־ א האמן צו איז דעם, גצגען 

yp און טחנזשורי, רײכע א און ױניאן 
 דער זyװארyג געמאכם איז ׳תם צוליב

 גע• דידגר בײ אח םאנד• דא<אר טיליאן
 יפגיגע די דערםאטח איך וױל לעגענהײם

 ײוןרז באצאהלט נים נאך האבעז וחנלמ
 אויםגאבע רyזײ מאכעז צו חוב הײלעען

 מיט iyp איד באצאהלען. צו ג^ײד ד©ס
 די בון טײל רyגרויס א אז זאג^ כט1ח

onmoyo ד.אבעז p i r ,די און באצאהלמ 
 ovy' ביז אפנעהאל^) ויך ןyהאב װאס

 # אח יעצם וױיל םאהן. גלײר עם זאלען
 im< װי טאהן, צו שװער אזױ ניט דאם

in y n  oyn oy ^סיע
 זחד זאנען אויד םעו קאן ya^y? דאס

 די םאר Dpyo ^פםוגדיג^ דעם גען
 נאד האבען ווזנלמ רי אםאלגאםײםעד,

 אםים אק לטyג די ארײגגעבראכם גיט
 םyבאס אוגזערע טהון. באלד דאס זאלעז
ypip} אויא אוינען גתיסע טיט Dm 

 ארביײ קלײדער גממעד n סטרײת^בײ
 אויך no*p זײער איז םאלגליך און םער,

אונזמרער!
 צײגט pn מולדען אייעחנ באצאהלט

מני<ה. אייער צו אימרגעבענחיים אייער
»11 לאקיל 4ס? נמתנזעך, 4(

ן

m l*Sf

 מאפע, װעס פילאועלפיא פון ימיאן ווײםסםאמר
דאלאר 50,ססס פון פאנד פארםײױנתגס א

 אין איז \וײסעז, nyiŷ אונזעח! וױ
 צו |ynipy< צורי? צאנג נים םילאחנלפיא

iw א  Djyo^yoyD״tyr און װײסט חנר 
 די און ,top 15<* ױניאן, דחנסםאמר

 חנר אםאםיאי״פאן. רסyורrטpyDםאט
D :yo ^ yo אב איזyג רyמאכט K iiy i־ 

 צײס םאכאטען פאר א אויןי בלױז חנן
 זיף באלד װארמײנליך, יומט, |yo און

עז וױחגר  יע־ סיט זyדימ lynnyi הא̂ר
:ny אסס׳ן iy:yii ארבײטס־באדינ״ די 

 דא־ האט, ױניאן די טרײד. אין גוגג^
 האט זי װאם אז,Dyג גוט גאנץ ריב^

 פארבארייטען, זיף lyniayi Dנyבאצ'יט
מאכעץ. ניט זיף זאל זאך א וױ

D:yoeny, די האם Dילאדyלםיyר 
 אר־ אן זyאננDאנגע ױניאן װײםטמאכער

 ארגאניזיתנן צו גאניזאציאנס״גאספײן,
 ניט 'איצט ביז זײנען װאס ,nyayr די

y iiy i| .בא־ איז צװײםענס, ארגאניזירט 
rלאסyשאם צו ג^וארעז ןy״ אן זn 'in y 

o:y^n' חאלאר. טויזענד 50 םון םאגד״
m פאר ' i\ ױ די אונז זזאט םאנד  י

̂ל אן צונעשי?ט ניאן  מימגילײ די צו אפי
 זיף זטyל רyלכyװ ,15 לאקאל םון רyד

:םאלגט װי
!בריחנר אוז רyסטyװr״
האב^ צוריק זyװאכ דרײ םיט״

 בא־ אײגשטיםיג y־טשערלײטEאr די
iyoH>r םוםציג א רײזעז צו ^ ז י  טו
 םאר םאנד נסיyמאירדזשy האלאר
 אינ־ דאן האב^ זײ ױניאן. אונתר

 באארד קזעקוטיװy די סטרואירט
 ytyn אזוי זוי פלאן, א ןyאויסצוםאכ

 ראנ^טאג, און שאםעז. צו סוסע
 nym* האט ברואר,yם כזזזן17 חגם
DyDבyדעם גוטג^ײס^ מיטינג ר 
באארד. n^ipytpy תגר םון פלאן
^ y?w דאם איז, םלאן רyד״ נז  או

yt<מבyרס ^?w w  |y םול* צװײ 
n םאנד. om פאר ארבײט גyט n 

cnyטyזאל טאג ר p 'i מאנאט אין 
 םאנאט אין רyצװײט דער און סארטש
אפריל.

y״n און ״װײסט n  ^ y p ” Doy־
 אין רyנײ קיה ניט איז געדאנס רyו

ױ yלyםי גונג.yבאװ ארבײטער דער  י
^ רyאונז םון לאקאלס ניאנס, ט  אינ

 הונחןרטע שאםעזyג האכעז גיישאנאל
 Jל̂כyאז אלס דאלארם, טויז^־סגר

 םארשיןך פאראן זײנען עס םאנחגז.
y3yT צײםyדעם אין ז >V2V\ אן םון 

:p און ארגאניזאציאז, רyארבײט  ny״
ןyמארג חןר זוואם וויסעז, ניט הען

" ^w.\ םיר yno| םאר־ זײן 
װאס פאסירוגג. yרyי פאר טypבאדײ

 oy כרײנגען. ̂ענען זyנדyטrאוס די
ױ א פון שטאר?ײט די אז אפת, איז  י

 □in אין בלויז נים באשטעהט ניאן
^  שטאר־ די םארמאגט, זי i^yi וױפי

 םאל אילע זיד דריקם ױניאן א פון ?ײט
* און אײניגקײט אץ אויס ־' ^y אי״ 

yב n yבy.אב םיר נהײפyאין ^כעז ר 
 (לס1ש*' נעלד װאו ^לשאסטyזyנ א

סאלידאריט^ װי ראל^ אזא טyכמ
ױגיאנס, די m םאקט, א איז ״עס

y ןyהאב װאס r n זיף םיהלען לאסעס 
w p r־p y p זײנ זײyאימשטאגד זy 

fy צו . rp p n םארבyסyדי אין רונגען 
pאנדיציאנyזײ פאר ארבײט םון ןyרy 

 ןyמאכ ױניאנס רײכע סיטגלידער.
 װעלט, אויסערע די םיהל^ מאל v$ל

 לזד חגם אין םאקטאר א זײנען זײ אז
ג^שאםט. גאגצער חןר םון מח

 אויף, אײף סיר םאדערען ״דארום
ly p o y n r אר־ דער ווען ברידער, און 

 yרלײטy־טשEשא ו^yאײ םיז חגר
pyn אײף ;pnyn |y3yiy, צו נישט 

ty ?ײנע זײ מאמח p ''p :n in ir. ̂ר  איז
 דאס גיט איהר דאס וױסען, דארפט

 זיף באזארגט איהר נאר ,nyj״p ניט
 האט באארד ivmpyrpy די אלײן.

Dאrלאסy,א דאס ן Pאמיטy 7 םון 
iinDyD־D ד פוןyזאלען יוגיאן ר pn 

j די y ^ p r iH םון yryn| .עס םאנד 
 אונזערע פון y^y'E אז אםת, איז

 לyינאנצי5 איצם זײנעז ^םבערם
 ?ײנעם oy טאר דאןי און םאראײניגט,

p צו םון זyהאאטpצורי ניט 't \V2Vi 
w טײל♦ v ' i פאנד Dyii אונז y'E ̂

ארגאניזאציאן, אן אלס ןy<םyארויסה
lin' װי y טעםבyבאזונדער. ר

 אז ס,yגליכyס oy?w טוט ״דארום
w די o נלײך ״אל דאלאר 50,000 סון 

y ג^אםען iy n? אהז iyD "p jn yn r 
צװיסטיגקײט^. איז ניט y:tfyn אדער

 ty^onyi אויף אײך וױלעז ״טיר
ױניאן, רyאונז פון באשילוס Dm אויף

in אלע אז :yn yp rpn דױם »yn| אב־ 
 חגס סארטש ביז ןy׳װער נ^אהלט

• yp l5.|
 וI'Pipyrpy די נרוס, ױניאן ״מיט

י. װ. ג♦ ל. א. ,15 ל*ס*ל אװ באארד
סעק./ בערינשטײן, רמאזyה״

 דער םון רוף דער אז זזאםען, טיר
 א \v:'ov: oyii פאנד ditt פאר ױניאן
אנג גוטעז ^  די םון ijrcnyn די אין א

 דרעססא״ און וױיסט די און טיטגלידער
 און ריכטיג <רעלען םילאחנלםיא םון רyכ

 םון באשלום Din ןyאויסםיהר פינ?ט^יר
ױניאן. רyזײ

 שאפ רײנסאום א אױ ספוײה פארביסענער א
װערנאן טאונם אױ ̂ס לאסאל פװ

 א דא איז י., נ. וחורגאן, םאונט אין
^ די נאמען םיט׳ן שא£ האוט רײז אז  ר

 איײ איז דאס ?אמ§אני. ?אוט רײ\ ם^ר
vi םון'y jy ,צו תםיד זוכ^ װאס םירםען 

 דאס, ly^p און ױניאן׳/ די ״פארניכטען
ען. ניט נעבאך  םאר נים איז דאם ד^ױיז
iny"T ,ײ זיך זאל דאם װי כוחות  גיט ז

.fy^yii
ovi םיר־ די האם חנ^מבער לעצנמןן

 שכירות די ארונמ^נײחגז געװאלט מע
 3צאה אין 60 א ארום ארבײטער, די םרן
 ח!ר םיט צוזא^ז ארבײ^ר, די iyn און

 די האט זyלאזyג ניט דאס האבעז ױניאן
 ױניאן די לאסאוט. א oixov* םירמע

 סטרײק א םיט pnyDPiyya חנם אויף האט
i איז y i זיך האט קאםוי ^y3^Dyi.|

 דעם םירכמנ די האט נאכחןם גלײד
PiyDyyi n שאפ y i'ii זוכ ג^מעז אוןyן 

ny:^ ,oivvd ד איז דאסyניט םירםע ר 
a רypסמרײ די געלרנגעץ. n  tPoyp'B 

ש גאנץ ?*א£ ^י  ?אן yירמD די און ענ
ן.1בא?וםז ניט onypo קײז

P האם םירכמ די B n iy i p i r דורך 
y צו סטרײק א :w y| שאפ אנאנחגר PM 

ן יאר?. גױ  א צחאםז!נג^כמ!ן האט מ
 אלטזנן דעם םת םאדםאן א און ר1קאכ»

 דעם Diytyya נאכמח זײער אין איז
 רyאב האט ױניאן די יאר?. נױ אין שא£
 דער און ״טרי?״ Din ד^רטא£ם באילד
b k t זיר האט onoy i םארםאכ^. באלד
n וח[?סלער, דער1בו־ װי n םעגעדזשער 

̂ר פון  לא־ מניאז םאכער רײנ?אוט ד
 דער ש^הט אימר, אונז גיט ,20 יזאי

 זיך ציהם ער כאםש גוט, נאנץ סםרײק
 םמריײ וײ םאנאנמן. yאײניג ?ייט שויז
ײ םון הרםטע1כמ די קער,  איטא״ זײנען ז

 און נומ זיד פיהלען ארבײטער, yנישyלי
 סטרײ־ צו צופרימז זײנעז איז רyםונט

 באס דעם םון p^prpyjDnHn די ביז ליעז
 וחןט ער איז ײערעז כראכעזyנ דאד װעם

 ױניאן. דער םים מםלען ױידער סוזעז
 םאכער יײנסאומ די האט סטרײ? Dm איז

 אענמרנמא־ אונזעד םון הילוי די ייניאן
 װיסען, נעפמנגמ האם באם דער און נא
ענ פאר גימ איי ס אז מי די פוואוו ײ

D איז, רyשמײג רyד װי ^ ny i linyn 
iinמאנכ אח!םטען, y ii DDyp'B y ארעס־ 

 דאך האלם yלכyװ פאליצײ, חזר םוז טירט
 קטyשר דאס רyאב יטאל״8סא םיט אימזזר

o םיקעטעז צו א£ ניט סטרײה^* די y i 
שאפ.

 אינ״ אז פאסירט האט צורי? לאנג ניט
 PD רypסטריי א מיט םאל רyסאנטyרyט

 פוץ ןyצײטונג די רyלכyװ םון שאפ, דעם
 גאג־ א נעמאכט |y:^n װערנאן מאוגם

.yנסאציyס צע
 ארביי־ רyנyאיטאלי אן סטרײ?^ א
 רy ;yii ז.yװארyג סםירטyאר איז מז!ר,
 איז סאורט אין נ^וארעז ג^אכט איז
v באס דער w a v m\ איהם און איהם צו 

p^ ry i, אויב אז yװיל ר tnyipnw אר־ 
ny Dim ,iyo ''n װײדזשעם די איהם בײ 

 ny — זאנט — oyn רy שנײו^ן. ניט
l איהם y ^ v 60 די yn^yi א ר*לער 
פריה^ װי וו*ד

 מיט באנוצט זיך רypסטרײ רyד האט
n* דער n w lv*" אויסג אוןyרוyDאויןי ז 

תז ^״ו ל הונ״ iviv* םיר זאלם איהר אקו

םאמו פעסיסאום את ורעסםאמר שילורען1
סםרײס דושענעראל א אץ

)1 ?ײפ פון («לוס

*y'loo'nvגאנצ  y און םיסעס פון 
o טשילדר^ yo in i טוז D ly iynאלשטyנ־ 

 פון ארבײטער yאל און אתאניזירט דיג
 דורכצו״ דאס ןyלפyםיטה םוזעץ םרײד

פיהרעז♦
 שאפ אײן צוױשען נץyורpאנp ״די
y און רyארבײט i□ מאל אײן םוז צזױיסען 

 רyדyי ן.yרyװ טcשאyגBא םאל *לע םאר
 ־־y' און שאפ, ױניאן א זyרyװ מוז שאפ

מיטגליד. ױניאן א זײן םוז *רבײסער רyד
y צו oyrn ״אום D ''r y,| ד האטyר 

iro ראלyנyדזש ipy ipy די טיז באארד 
 װאיר־ נט1גארכמ לײדיס אינכ^גרנײשאנאל

ypטשילדר די און ױניאז רסyז ^DDy־ '' 
ypדי ארן 50 לא?אל ױני^ רס pאטyרס 

 צוסטא־Bא באשלאסען ,10 לא?אל ױניאז
o^ גאנצע די פען y n  D iyvtf אינדוסט־ 
יאר?. נױ גרײטער םון ריע

 איהר ! רyבריד און רyסטy״שװ
 רyד פון זyEסטא צו רטyאדDyנDאוי נטyז

 חאםיטעס, םאר װארטען ניט און ארבייט
 צו אויפפאדערען iyoip אײך זאלען װאס

 ?א־ די איז סויר?ולאר רyדיז סטאפ^.
ym םyװ איהר װי גלײך םיט^  tyi'np| 

 אוועהלײג^ yאל איהר זאלט םויר^לאר,
 רוהיג ש^גר די ןyםארלאז אין ארבײט די

 זועבסטער צו ןyטארשיר ארדגוננ אין און
ir איםט 119,האלל o l l ,סטריט pארנyר 

i'iy iiy  vo3, אין y^yn| אייyשאפ ר pyii 
ו י  םון צײט דער דורך זyארזאמלD ז

סטרײ?.
 זיד זyלyװ רyארבײס רyלינpברו די״

y ראיאל אין פארזאטל^ iלŷס ypynJKo; 
I'Jimy. ארבײט דיyבראנזװיל פון ר 

 ?אלאמכיא אין זyפארזאמל ?יךי זyלyװ
בראגזװיל. האל,

v די צטyי ןyהאב ״םיר o w גyלy־ 
P77n:yi אײנצוםיהרyנאנ^!ר דער אין ז 

y ^ ' r p| אינדוסטרי דרעסy גרײט פוןyר 
 די y^yn רyאונט ז,yבאדיגגוננ יאר? נױ

̂עץ רyארבײם װי ?אנעז זא
ז.yנשyמ זוי בעזyל און פמ!נשען

 ליכטpפארװיר לײכט הרyז ?אן ״דאם
irum דזש דיזען דורךyנyסטרײ?, ראל 

 צו נהײטyנyלyג א געבען oyn רyלכy•װ
 מיט״ שעפער ױניאז די םרן רyארבײט די

lym^ צו זyלפyצוה ^ n r ארבײטער די 
 רyגרײט איז רyByש ױניאן ניט די םון
יאר^ גױ

 זיף םאנגט סטרײק ראלyנyדזש ר1ח״
 און ארבײט רyד םון סטאפט הײנט. אן

האלס. די אין מארשירט
 אינ־ באארד עקז. דזשענעראל

 י. וג ג♦ ל. טערנײשאנאל
ן  ױניאן םײ?ערס דרעס טשילד̂ו

.״10 ל. ױגיאן ?אטערס און 50 ל.
p ''^ o  nyi װyאוים־ אונטער׳ן זײן ט

 זײדמאן, סאול נטyזידyפר װײם פון זיכט
n y n in i nyn, רער w n y i y o/ און 

o רyד סיראטא, מ. ברוז^ר v w אײ־ 
o :y rn םון Inױניאן. ר

ק דער טױי ט די םון ם  פעטיקאו
46 לאקאל מאכער

 אויך זײנ^ זyםריר.םארג tyD^yi םyד
jyDViyi גyװאInדי סטרײת אין ז ye־^ I 

 איז טרײד םyד אין ארבײטער. ?אוט
 זyהאב ארבײטער די און ביזי ^y? איצט

 פאר אײנסאל נהײטyגyלyג voovo די
טרײד. םyד ארגאגיזירען צו מאל yאל

 די װארום גרונד, ?ײן ניטא איז עס
yBטיpםאכ אוטyארגא־ זײן ניט זאלען ר

 צו איך ײעל װאך, א דאלער כציגyז רטyד
p:ניט אײר y ,&װעט איהר אויב *רבײס 

אן!״ nin מיט סטסל^ ניט רyריהD א ױני
nypלכyאז מיט "^ o  y ד מוזyר 
lyjwviy םטרײ? i ,לאננ װי װערען yר 

 האט באס רyד םארציה^ ניט זיד זאל
ט שויז דאס ^נ  רשטyליב און הזyאײנז ג

ly^ yo דyאײד סטרײ?, םyו ר י  רד צו ז
ז.yאיניר

שאפ״ ״אפען װענמו דענאםע וױכםיגע א

i ניאן t
איז ja$ וידײז

om 13 בײטאנ, זונםאנ Dmטען 
 חד נרויסצ א ן1םאר?ומ װצט טארטש,

 באװע־ שאפ״ ן16-א רm איצער באטע
 לע?םיננמאז p© איז yo©am די גוננ.

 לעחסעגםאז און סטרים yo51 טעאטער,
 אנ״ זײנצז רעבאטאנטצן די און עװצנמ,

 רנײשאנאלyאינט דצר פאריסצמ, דדײ
 און ױניאן סאטראזעז די פון פרצזי^ט

ר מצריט, גארדאז מאלטצר  אין לאיצר ח
mבאװאוסטצר ר n i3 jm סײס. העטערס

pn עס, הײסט ,ypKDm די  oyn 
ly m iv פון ר1םארםרעטז א nm ארגאנײ 
 פאר־ א און באװעגונג ארבײםער זירטער

nyDinp קאפיטאל, ©רגאניזירכ»נן םון 
ױניאנם. n באפזנמפט ױאס

ר םאטראזעז דער מון פאריםעםח,  י
^ גוםעד א איז #ניאן  חנסי״ די «ח רעח

id וימנר װעט p n אינצמנרעםאנגג
r * M

 םאר־ וג *'uvn האנ״ ,o״pD^ynyB טזנ
m  p ^ y jר ny3yiyr,m אמyריpאנyר 
ירקײyט אין אםבאסאדאר

 גע- אראנזשירט איז באטע1ח די
 ר?אלידזשיאײט1אינטז״ תר םון זmװא

סאסײעםי״. סאשעליםט
yiim די  oy'’ j? דער i ^ i m האט 

lyDnyiD 'rm נרויס D inyo i'K אל איןy 
 נעװיס ט.DאrTזעyנ nm םיז ?רײזעז

Dim נױ די דארט rאדypארבײט רyר־ 
 בײצוא־ םארטראטעז, גוט pn שאםם

 צװײ ר־שלאכטyרםyװ yonna די װאחנען
y r| לאפימאל. און ארכייט

 סעגט 50 םון |yoo©p DDyp'o'די
 ר^נד אין באשטען iv דאלאר. 2 ביז
7 <,ipo אין איז ססריט, םע15 איסם 

 9061 םעפמר״ חנם פון פיסבפקסרא
פוחנניו. לצפסינגסא) ווון ספױפ

 אר• די oy jyi^t oy װי פונ?ט ניזירט,
iyo " i אל םוןy אנmרly i’ m i y חגר אין 
 אוגזער אינדוסטרי^ נטyגארמ לײדיס

 די זױזשר איצט גים אינסערגײשאגאל
 D״ruyiy5ya א פאך om םון ארבײטער

 פליכט די איז Dy און ארגאניזמ^ז, צו זיך
 n זיך טרייד Dyד אין רyארבײט די םון

 tm Dנחײyגyלyג im מיט באנוצען
מניאן. yכטיגyמ א שטאו־ה^ א אויםבוי^
’ty?©^yiD« האט יתיאז די אויך n א 

idd־״p ארכײ די צו רוויyDדיתלמנ אין ר 
 p© נגלישy אידיש, אין — שפראכען דרײ

 m זיד זטyל לכערyװ איטא^יעגיש,
:םאלגט
y סטרײס נעראלyדזש דער״ ^ y^

 רyיטnג םון מײ?ערס פעטי?אוט yלא צו
 טזנןDy 9ד מיטװאך, הײנט, יארק. נױ

 אר,DרײyBא ?אטער, קײן זאל םארטש,
iy© װאס pyro©Tpy און o ''m בײ y i• 
 נאר ארבײט, רyד צו געהן ניט אוטס,pטי

 פיפלס p© קוסען פריה רyד אין באלד
 גרױס^ אין סםריט, yDl5 איסט 7 הוי?,
םילאר. נראונד דעס אויןי האא,

l און רyסטy״שװ y r i n ! ניט װארם 
 אײד לאזעז צו גישט ?אמיטעס yi"p אויף
 סױרסולאר רyדיז ארבײט. רyד צו געהן
 בא״ my^K ציעט ?אםיט^ רy"K איז

Dyn o'און װילט, איהר אז סעס iy איחר 
iy^ n ארכײםער פעטי^ט ױניאן. א 
p זyלyװ און Dnypo ?ײן ניט זיינען 'p 

onypo זײן♦ ניט
p 'P ארבײט פ^חאוטyר oyn חײנט 

ארבװט. רyד צו jynyi ניט סיטװאך
 nm םיז iVDipyrpy לKרyנyדזש״

 נם1גארכ» לײדיס איגטערנײשאנא?
 ױניאן. רסypװאיר
 :םע ?אמיטע סטרײס ראלyנyדזש

Pאםyלא ױניאן רסp10 אל. 
״*46 ל♦ ױניאז Diyp''D פעטיקאוט

 אויפי• אוגט^ן זײן װעט סטרײה רyד
 ארגאנײ• אינטערנײשאנאל םyד םון זיכט
n נריyה רyברוד זער, ypn

ץ 62 לאקאל ץ א ענ ר ע ם אנ  ט^ט ק
ס ר ע ר שו ט ק ע פ אנו אםם׳ן. מ

).1 ?ײט פון («לוס
y3| הערט  די פון ןyאדערונגD די אױס̂ג

 צו ןyר^כBפארש און רyהyױניאךם#רשט
 מצגליך, ענטםער. אן גיכען איז געבען

o אסיו^ןa oyn דאס אז y i מימװאר 
 ױניאן די jyn מערץ, םען9 דעס נ̂טyאװ

 צװײטצ א האבען טy1ו אסס׳ן דער מיט
pאנפערy.נץ

 11ט10 דעם ׳נדyאװ דאנערשטאג םאר
yo^ א אראנזשירט ױניאן די האט 

 3חא בעטהאװען אין ר-מיטינגyמעמב
yאי רyפארשטעה די װאו in װyלyבא־ ן 

 טיפד רענץyDאנp oyi בײ װאס ז,yריכט
uy* װאן in• םארנע איזpוסy.ז

 אצ־ אן אן ױניאז די םיהרט yרוױילyד
nyv'oyn ־ ארגאניזאציאנס ypסBיw  p 

im אפילם ױניאן. די םארשטאר?ען yn 
 ניכד די םון טיטגלידער די צו מאכטyג

 זיך םרײד Dyד איז ערByש yארגאניזירם
ױניאן. רyד אן ןyאנצושליס

 די צו ױניאן די אפעלירט רסyבאזוגד
'y i':y ^ טגלי  צײט אין זײנעז װאס םי

 ארביײ אװע? py^ רyביטער דער םון
n ױניאן ניט די אין טען yay r ױנ־י די 
y צו אפעלירט יאן v i צו םיטגליד^ר y i•״ 

 ארי־ yרyאנד די םון צוטרויען דעם ײינעז
 באאײנ• זײ און שעפער יענע אין בײטער
 ײניאן. דער אז אנצושליסען זיד פלוסעז

 פא- שוין עס האט שע&ער אײניגע מימ
 *-B גוט אזוי פונ?ט יזען דאס און םירט,
 די \vn שעפער, yאנדער נאך מיט סירעז

 5yo'D א זײן זאלען ױניאךמיטנלידער
אקטיװ. מעהר

ער ר ד א אז ל םון ב ױ אנזו ר  ב
ר א ב ײ ם. ל או ע ם לײ

 זיך דאט אבעיז־ נסטאגyדי לעצטען
yרyפyנט nm ליי• לייבאר בראנזװיל 
 טױזעגדער װעלכעז אויף באזאר, Dאוyס

y r:yo| ג האמזy׳יאחר גאנץ א װארט 
ym צו אום p? םארשי אין מציאותyדyנJr 

ארטיקל^ און סyװאאר
mאי• וחנס־ באזאר חיײיאהריגער ר 

 פון באזארס yריגyםריה yאל זyרשטײנyב
 גדױםער דm אין אי אוםyלײס לײבאר

 אין אי ארטי?לז!ז, םון םארשי^!נהײט
y די o 'n i ,ומאם סציאות om> \yo דארם 

v:vp\ .וינמן?
yon די אחוץ v ,חור יאס1 םציאות 

 'ערשן אויר ט1וח זŷרינp דארט Dim ̂ילם
irn יהרטcyדורכג נדyאב n i רייםנ א 

 *ד ן.yםיארpא באװאוסםע םון ראגראם6
 םוזימאלי• פון הןyבאשמ oyn פראגהאס

y«^ «m yo ji©  y r,| מיי וחנם זי און  מ
im'װערעז םזח y ,חײםט דאס אבענד ~ 
im ת אױפטחנטצ} װעלמן אבעגד  ני

נײאר א אין לעגםע

WI

BH£

־ל
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יפארםםענם ל א אנ ש קיי ױו ר; ח ן אונזן אין
בילדונג• סיסטעמאטישע

 אױ ik םון םעמת חױפט די פון אײנע
 דעם, אין באשטעחט בילתגג נױוערזיטעט

 סיסטעםאטי• k יןרמט סטורענט דער אט1<
 רײע K־ אין איבונג און אוגטערריכט שען

 אר׳ דארט באקומט ער געגענשטאנרען.
 אױסיןונפ־ יןלאסיפיצירטע און גאניזירטע

 און ־געגעגשטאנדען, וױכטיגע װעגען טען
 פארמי־ צו מעגליכקײט א איהם גיט חאס
מײנוגגען. און אידעען טע7קאנהר רען

 ארבייטעו/ דער טאן זאל אבער װאס
 גערעגעג־ אזא געהאט ניט ד.אט װעלכע
 אדער מאן דער טאן זאיז װאס חײם?

 קנאפע א בלױז געקראגען האט וואס םרױ
 ביל״ קיין גאר אדעד בילרונג עלעסענטארע

 געװען געצװאונגען איז װאס נישט, דוגג
 איז ער װי שנעל אזױ ארבײטען געחן צו

 װאס ם7¥ד םאר געגוג אלט געװארען
 האט װעלכער ארבײטער, דער טאן זאל
 לייענען, םון געקראגען בילחנג גאנצע זײן
 צײט, צו צייט םון לעקטיפורם זזערען םון
א מאי םאר א קלאס K כאזוכען םון און

ײ*ד¥
 בא״ צו 7אזעלכ םאר מעגלין־ עס איז

* i בילדונג טיסטעמאטי׳עע k קומען
 באשטימט , א י —■ איז ענטפער דער

.H י
 םיל ילערנען ניט יןאן ארבײטער *זא

 ער אבער אמאי, מיט זאכען פילע וחן/ען
 זאך געוױסער א זועגען םיל תרנען קאן

אםאל. אױןי
 ארבײטער אן אױב אז סיינט, דאס

 מיט באקאגט םאלשטענדיג װערען װיל
 געיפיכטע, װי געגענשטאגדען אזעלכע

 •סיכאיאגיע טרײד־ױגיאניזם, עקאנאסיק,
״ א.״אז.  מעגליכ־ אזא פוניןט ער חאט \ו

 חארעדזש־סטױ א װי טאן צו דאס קײט
דענט.

 דורך דערגרײכען צװעק זײן <ןאן ער
 און צייט זײן םון חאנצענטרירונג דער

 גע־ געוױסען א אויןי אויםםערקזאמקייט
 וױל ער אױב ביישפיל, צום גענשטאנד.

 האן עיןאנאםיק, אין םפעציאליזירען ויך
 אי־ — מעגליו נאר װיםיל — לייענען ער

 באזױ קאן ער םראנען, עקאנאםישע כער
 קאן ער עקאנאםיק, איבעך לעקט׳עורס כען

 װאו קלאס, יענעם אדער דעם אין ארײן
 אונ״ װערען געגענ^טאנדען עקאנאמי^ע
 איהם װעט לערער דער טערריכטעט.
 װאס דעם װעגען עצות מיט ארויסהעלפען

 יאהר א אם גיט ער װען לײעגען. זאין ער
 אחן ער, װעט ^טודױם, אזא אױןי צײט

 ג»;ץ זײן יאהר &ון עגד צום צזוײםעל,
געגעגשטאנד. דעם מיט כאקאנט *ענוי

 דעם װארענען גאטיײיך, דארױ, םען
 אויםמערקזאםקײט םייל צו אז ׳&טודענט

ײ צו םיהרט געגענשטאנד אײן אויף  אײנז
 זאכען אויף קוק ̂זמאילען א צו טיגסייט,

 סטורענט דער דארןי יאחר צוױיטען ועם
 געגענ אנדער אן אויםנעהמען דאדיבער
װ״ אז. א. דריטען, א דאן עטאנה
 אום איז םיר ״צו !װארנונג א נאך

ײ סון געניסען קאנען צו אום געזונט׳/  ז
 אויך סטודענט דער זיך דארף שטודױם

 באזוכען מוזי^ גוטע הערען צױאטרײען,
 דערםרי^ען װעט דאס װ. אז. א. טעאטער

 מאכע איהם פאר װעט און ענערגיע זײן
 ׳עטו־ זײן םיט אנצוגעהן װײטער םעגליך
______ דיאום.

כױרא עדױקײשאנאל ארבײטער׳ס די
 וועט קאנסערענץ װיכטיגע זעהר א

 דעם יארק נױ אין ׳רוערען איגעהאלטען
 באשטעהן װעט זי אפריל. טען3 און טען2

 און ארבײטער־שולען םון דעלעגאטען םון
 םון טײ<ען םארשיעדענע אין מאלעדזשעס

 אדםײ אזעילכע םון דעלעגאטען לאנד.
 באסטאן, םון קוטען װעילען ניסםראציעס

 •ענסילװײניא כאלטיסאר, ראטשעסטער,
 •לע״ אינע די אין איעצער. אנדערע און

̂ען ארכײטער םאראן זײנען צער  םון ̂וי
 האנען װעלכע ׳טיפ יעגעם אדער רעס
 עקס־ אנגעפיהרט צײט געוױסער א םאר

 םון געכים אוים׳ן ארבייט •ערימענטאקע
 װע־ ע;אטען5דעי די ארנײטער־בייצדונג.

 םארגליײ װעיען צוזאסעגוןומען, זיף <ען
 זײערע עקספערימענטען, זײערע כען

 — אלץ םון װיכטיגער — און אױפטוען,
 כיל• צענםראלע א ארגאניזיחןן װעלען ךײ

ײן וועט װאס דזנגס״בױרא,  ״קלי־ סין א ז
 איבער אעםארמאציע םאר האוז״ רינג

מולען. ארבײטער און בי<דוננ ארב״טער
 אין םארלןומען װעם קאנםערענץ די

 וחד זיצונג אײן אױף זיצונגען. עםליכע
״ װעגען נאריכטען דעילענאטען די לען  זיי

ײ א אױף ערםאהרונגען. אײגענע ערע ױ  צו
 די דיסקוטירען לעהרער די װעיצען «מר

 דרײ א אױזי ;אונטערריכט םון םעטאדען
 איבערגעבען סטודענטען די זועיצען סער

 ווענען מײנונגען און אײנדרמןע וײערע
ײ <ואס כילתנג, חנר  געקראגען האבען ז

שויען. חאזיגע וײ
m\ אױסגעארב״ט וחדלען צזיעצט 

 ארגאניזירתנ חנר פאר •לאגער
■ ■r ארגימתר םאר

m u n i ד י ג

 אײבײ• םאר םיעל זעחר אויםטאן װעט רא
 דין זועט ױ אטעריקא. אין בירדוגג טער

 צו אויסהינםטע סיטצוטײילען אימיעטאגד
 וױיען װאס #אמאגיזאציעס אדער גרופען

 געניט דעם אױף דיעס עועס אגחױבען
 עק״ די םאר און ארבייטער־ביױחגג, םון

 ביױ די זועט אינסטיטוציעם זיסטיר/גגדע
 סטיטודרעגדע, א ז״ן צװײםעי, אחן רא,

 וױיקזא* מעחר פאר ?ראםט אגרעגענדע
טעטיגקײט. םער

 דאזעער דער װעגען אײנצערחײטען
 װע״ םארעםעגטייכש װערען האגםערעגץ

 וחד םיעלע אז וזאפען, מיר ׳עפעטעה רען
 צו אנװעזעגד ז״ן צו אימיפטאנד זײן יען
 םארקױ װעט <ועיכע באנקעט״דצונג, דער
אפױי״ דעםצטען אבעגה ^כת מען

 סראק• איכער קלאס פישענדלער׳ס
ײ. און פס^כ^לאגיע טישער אג י
 ד^יזען אין םעחלערען די םון א״נער

 גענױעם, ניט דעם דורך םאראורזאכט איז
 װערטעה פןן געכרויף ניט־געהעויגען

 גא־ אײן וױ טעזי חאבעז איבלען םיעיע
 גע״ ניט״סיסטעםאטיש דער זוען דײטוגג,
 װערטער אזױנע באגוצט פערזאן איבטער

 רעזול• דער זין. ריכטיגען זײער אין ניט
 דאזי״ דער שלוסען. פאלשע ־־־ איז טאט
 װערען באטראכט װעט געגענשטאנד גער
 (א»• •ראקטישער איבער סלאס דעם אין

 סוסענדען לאגיק, און פסיכאלאגיע לײד)
 ארביײ אין טען,13 דעם מארטש, זונטאג,

 אויר״ װאשינגטאז אוניװערזיטעט, טער
 דיסקוטיףט װעט עס חיײסקול. װינג

 ױיער װערטער, פון •ראביעם א װערען
גענרויך. ז״ער און כאדײטונג

 באיי װעט װאס םראגע, צוױיטע א
 שון געברױןי דער איו װערען, טראכט

 שרײ• (ארער רעדנער דער <וען װערטער
 גאגדיו/ דעם זינען אין ניט זזאט כער)
 י כאצײכענען. זוערטער דאזיגע די װאס
 ״מיס־ םון סװאל אײביגער דער איז דאס

 װערטעו/ געװיסע םארשטעגדעניסען׳/
 (אװערעדזש), ״דורכשגיטלינער״ װי

 זוערען, אנאליזירט װעלען ״וױידזשעס״
 באגרײ םאלשע װיםיעל באװײזען צו כדי
 גע״ גיט דעם דאנח א ענטשטעהען עס םען

װערטער. דאזיגע די םון געברויך גייעם

 ױדטי אױפ׳ן בוט עדױסײשאנאל דער
באזאר.

 איז 25 לאקאל םון באזאר ױניטי דער
 נעלא״ אכער האט עס םאראיבער. שוין
עראינערונגען, אגגעגעמע ׳גוטע זען

 מעחר אױםגעטאז האט באזאר דער
 םאנד נרעסערען א שאםעז צו בלויז װי

 אן געװען איו עס חױז. ױניטי דער םאר
 באגײסטערונג, םיט םול אונטערנעסונג

 געםיח־ כעסערע ארויסגערוםען האט װאס
 רער צו איבערגעבעגחײט מעהר און לען

אונטערנעמונגען. איהרע אין ױניאן
 פאר־ געװען זיינען כאזאר דעם אויף
 אנגעזעהענעם אן און םיטשורס, שײדענע

 די םארגומען האט זײ צװישען פלאץ
 דעפארט״ עדױקײשאנאל דעם םון ״בוט״
 ניט מען האט כוט דעם אין אמת, מענט.

 גע־ איז עס אבער געלט, סך קײן געלייזט
אן  װאס װינקעל, אינטערעסאנטער ^ןי

 אױםסערסזאס־ אלעמענס צוגעצויגעז האט
 זײנען כיכער צאחל געװיסע א קײט.
 געלט דאס און געװארען םארסויםט דאך
 דער םאר געװארען איבעמעגעכען איז

 דעם םון וױכטיגער אבעד הױז. ױגיטי
 דער װאס אינטערעס, דער געװען, איז
 באזוכער. די בײ ארויסגערופען האט בוט
 אויםמעמזזאם־ זײעד געצויגען האט דאס
 םאר איז עס וױכטע וױ #םאקט צום קײט

 איה• בילדען צו איגטערנעשאנאל אונזער
 גע- ניט װערט עס אז און מיטגלידער, רע

 דאס מיח קײן און געיט קײן שפארט
דורכצוםיחרען.

 געװען איז בוט עדיוקײשאגאי דער
 כיל״ כאראקטעריסטישע מיט ^קארירט

 אײנ• טיםען א געמאכט האכעז װאס דעד,
 סימכאלישע געװען וײגען דאס דרוק.

 גע- אױסגעדרײס האבען װעלכע בילדער,
 פאר םײנט ז v ס י ו ו װאס דאנסען,

 ער מאכט װעלכע קל׳אס, ארכײטער דעם
 םאר- חאט כילד אײן דעם. דורך כאקומט

 אוניװערזיטעט, ארבײטער דעם נעשטעלט
 דעד יןורסען. און קיאסען אלע זײגע םיט

 און לעקטשורס די פון צעםעל גאנצער
 אד־ אין געגעבען זוערען װאס קורסען
 אדױסגערױ האט אוניװערזיטעט כײטעד

 כא״ װאס די אינטערעס, גרויסען א םען
 א געתאט האבעז קלאסעז יענע ניט זוכעז

 אונזערע אץ וואס זעחן, צו געלעגענחײט
געלעדעמט. װערט קלאסען
 כאזוכער די צו איז ״בוטה״ דעם אין

 עס וואו ליםלעם, א געײארעז םארטײיט
 vא כילדוננ נױטינ וױ אנגעצימט ווערט

 איז ״וױסעז אז אדבײםעד; די םאר
 אױפ• זײנעז ארבײטעד די און סאגט״

 גרעסעחנ אין ייץ נעווארעה תםאחנרט
ir אין כאםײלינאן צו זיד םאסען i •כיל 

 אינסעתצ- אונתר םת דוממתסעמײם
י א ג א ־ .ש

^ אלס מ חז ח ח ד יױגיסי can י גי

 דענארט״ עדװהײשאגאל דער האט זאר,
 די לערגען צו קורס א אמאנידרט מע;ט

 קאאפע״ דער םון פראקטי? און טעאריע
 םון ■ראיעלןט דער באװעגונג. ראטױוער

 װאס געװיזען זיכער חאט הויז ױגיטי דער
 קאן עס ארבײט װאוגדערבארע א םאר

 אר• די ?אאפעראציע. דורך װערען געטאן
 אז באגרײםען מעהר ארץ געטען כײטער

 אױםגעטאן פיל קאן קאאיעראציע דורך
 זיך םאדאינטערעס^רען זײ און װעיען

 איז עס םראגע. דער מיט מעחר ארץ
 דעם װעגען זײ געבען צו נױטיג דעריגער

וױסען. מעחר ארץ
 װעט קאאפעראציאן איבער קורס דער

 דער אונטער אגחויכען, גיכען אין דך
 און אויטאריטעט, אן פון םיחרערשאםט

 דעם אין באטײליגעז דר ײילען זואס יד
 אין רעדזישסטוירען גיײך זיך זאיען סורס
 עדיױ אין ארער לאיןאל, דיער םון אפיס

 ױניאן 31 דעפארטמענט, קײשאנאל
.1003 רום ספװער,

 אורזאכען די וײגען װאס — שטאפונג״
 ארבײטער די בײ קראגקתײט/י״ דער םון
 דיזע איז איגדוסטריע נאדעל דער אין

t קראגקחײט iy t עןס און טאדשפרײט 
 םיטגלידער אוגזערע םאר נױטיג זעחר איז
 \ױסען און לעקטשורס די באזוכען צו

טאן. צו װאס

גוארק. אין לעקטשורמ דוכאװסקי דר.
 מערץ, טטען15 דעם אװענט, דינסטאג

 םאר לעקטשורען דוכאװססי נ. דר. װעט
ד קילאוקמאכער דער םון םיטגלידער די  י

דזשױרזי. נױ נואר^ אין #21 לאקאי ניאן,
 לעקטשור דריטער דער שוין איז דאס

 אראגושיוט לאקאל דעם םאר איז װאס
 םאג־ לעתטשװס די סיזאן. דעם געװארען

 די זאלען אװענט, אוהר 8 אן זיך געז
צײט. אין ?וסען טיטגלידער

 װײסט• אין לעקטשורס געזונדחײט
םענטער. ױניטי מאכערם

 געזוגדחײטס־ איבער קורס יעקטשור א
 דעם אין געגעבען איצט װערט םראגען

 פאבליק -אין׳םענטער ױני װײסטמאכעד
 סטריט, טע20 איסט 4U, 230 נומ. םקול

 דזשעראם דד. אװענט. םרײטאג יעדען
 אינדוסטריעל אװ ״כױרא דער םון םײערס,

 םאר־ לעקטשורס דיזע האט חיידזשין׳/
 צױ באזוגדערס זײן זאי עס בארײטעט,

ארכײטער. פאר געגגליך
 װעגען געװען איז לעקטשור לעצטע די

 אגגעוױזען, האט ער און אומםארדײאונג
 און שפײז די קאנבינירען צו ריכטיג וױ

 שײך איז װאס םראגען, אגדערע נאד
עסען. צום

 טען11 דעם אװענט, םרײטאג דעם
״םאר־ איבער לעהטשורען ער װעט מערץ,

 לעקמשורט םעריסאן א. י. דר.
טאון. דאון

 װאוינען װאס םיטגלידער אוגזערע
 געלעגעגחײט א האכען זועלען דאוךטאון

 םרײ• דעם #מעריםאן א. י. דר. הערען צו
 װעט ער מערץ. טען11 דעם אװענם, טאג

 לע״ צו ״וױ :טעמע דער איבער רײדען
 םאר• װעט לעחטשור די חיגיעגיש׳/ כען

 איסט 175 האל, ״םארװערטס״ אין קוםען
אװענט. אין אױיגער 8 בראדװײ,

 קאאפערא־ די און ױניאניזם ״מרײד
כאװעגונג.״ טיװע

 לעסטשורען װעט טעםע דער אינער
 מיט״ ואוגזערע םאר #בײלין ב. דזש. גענ.

 די הארלעם. אין װאוינעז װאס גלידער
 םרײטאג װערען געגעבעז זועט לעהטשור
 ״חארלעם אין מערץ, טען18 דעם אװעגט,

 איסט 62 . סענטער׳/ עדױהײשאנאל
סטריט. םע06

״sop? פיפעלס ״די
גרו»• #נײע א איז סעמפ״ פיפעלס ״די

 סקול״ ״רעגד די םון אונטערנעםוגג סע
יארס. n םון

 גע• סקול רענד די חאט באװאוסט װי
 חױז׳/ ״פיפעלס די יארק אין,ניו שאפען

 גע־ איז װאס סםריט, טע15 איסט 7 אין
 דער םון צענטער גײסטיגער דער װארען

 יארס. נױ אין באװעגוננ סאציאליסטישער
 םאלשטענדיגע א איז אינסטיטוציע דיזע

.6זואר םון זיז םולען אין הויז םאד?ס
םארװאלטער  סאציאליס־ דער םון ד̂י

 גרוים געװיס קומט אינסטיטוציע טישער
 א געםינען טאר׳ן ערשטענס, קרעדיט.

 סאםע אין איגסטיטוציע דער פאר פלאץ
 צענטער אינדוסטריעלען דעם םון האדץ

 דער םאר צוױיטענס און יארק נױ אין
 םאר־ דאס םאר םארװאלטונג, םעחיגער

 ״םאלקס־ דאס אז מאכען, צו װי שטעהן
 גײסטיגער דער זײן זוירסליר זאל חויז

 ױגענד סאציאליסטישער דער םון צענטער
יארה. נױ אין

 נוצען גרױס םון איז פאלקס־חויז דאס
 און אלט, און ױנג םאר אלעמעז, םאר
 םעטיג־• און לעבעז מיט םול אימער איז

כאראקטער. םאדשידענעם א םון חײט
 דעם םארװאלטעט זואס קאםיטע די
 נאך אונטערנומען איצט חאט חויז פאלקס

 םאר׳ן קעםפ״ ״א שאםען צו זאך, גרױסע א
 ססול רענד םון סטודענטען די װאו זוממר,

 קאנען זאלעז ׳בכלל סאציאליסטען און
 אין װאקײשאךצייט זײער םארברײנגען

 אנד ברידערליכער גענאסענשאםטליכער, א
 געקויםט איז צװעס דעם םאר מאסםערע.

 אויף לאנד, אקערס חונדערט 21 געװארען
 גרוי־ שענער, א זיר נעםינט עס װעלכער

 ארומצוםאה״ זיה באדעז צום טיץ־ סער
שיםען. צו און שיםלאך סיט רען

 באזונדערס װעט לעזער אונזערע םאר
 דאס דאס װיסען, צו אינטעךעסאנט זײז

 גע- איז קממי״ ״יייעלס דעם םאר לאגד
װארען זןױםט ױ דער מיט שכינות אין ג̂׳  י

ױ מאכער וױיסט דער םון אימעניע ניטי  י
 דד גרמניצם לאנד דיזע .25 לאקאל ניאן,
ע ױניטי דער םון לאנד מיט׳ז  און אימע̂נ

 דער־י םריהער האבעז םיר װאס טײך דער
 טא• ״לײק באװאוסטער דער איז מאנט,

 פוז כאזוכער די צו איז וואס מיסענט׳/
 שפאציר א ביהאנט. גום חויז ױניטי

יו<זײ<זי די גרצגגפ: ײעט סעוטעז 10 פון

 ?עמפ״ ״פיפעלס דעם צו חויו װניטי םון
 ױגיטי די װאו פלאץ דער םארקערט. און

 םון טײל 12 גאנצען אין איז איז, חויז
 געפ׳/ װאטער ״דעלעװער כאװאוםטען דעם
 םון מענשען װאס םאל, װאסער םין אזא

אנקוסען. קומען אטעריהא גאנצען
 מעגליר חויז״איז ■ילעס דעם םאר

 וױיל לאנד םיעל אזוי הויםען צו געװען
 םון באשטעהט עס ״ײילד׳/ איז דאס

 אצײן טײך דער טײך. און לאגקעס װאלד,
 גע״ איז לאגד דאס ואקער. 85 םארגעטט

 ביליגען זעחר א םאר געװארען קויםט
 אקער אן דאלער 10 גאגצען איז פרײז,
 םאר׳ן געמאכט םעגליך דאס-האט און לאנד
קויםען. צו דאס חױז פיםעלס דער

קײ״ ניטא נאו איז לאנד דעם אויוי
 אויסגע־ ערשט דארןי אלעס בילדינגס, גע

 א נױטיג איז דעם םאר און װערען בויט
 דערי- האט געזעלשאפט דיזע געלם. סך

 טוי- 35 פאר באנדס ארויסגעלאזען כער
 גע־ װעט עס װעלכע אויף דאלאר, זענד

 ״אינטערעסט׳/ פראצענט 5 װערען צאהלט
 פארקויםט איצט װערען באנדס דיזע און
 עדיױ ״פיפעלס די עולם. ראדיקאלען -צום

 איז (דאס םאסײעטי״ קעםפ קײשאגאל
 װאס געזעלשאפט דער םון גאמען דער
 אפעלירט קעםי), דעם םארװאלטען װעט

 םאראײנען, ראדיהאלע און ױניאנס צו
 קױ־ צו פערזאגעז, אײנצעלנע צו אויו און
 מא־ מעגליר װעט װאס באנדס, די פעז
 גיכער. װאס אויםצובויען קעמי דעם כען*

 און 1א שוין געהט ארבייט בױאונגס די
 דארט װעט זומער סומעגדען דעם שױן
םענשען. 200 םאר פלאץ זײן

 אונ״ דער םון ניצליכקײט דער זועגעז
 אין רעדען. צו װאס ניטא איז טערנעםונג

 מען רעכענט זומער־אלעצער פרױואט די
 ארבײטער, םאר און פרײזען הויכע זעהר
 איז קריזיס־צײטען, די אין ספעציעל נאר
 וחד אײ\ט אהיי. םאהרען צו מעגלױ ניט
 םאר״ IV ױאו חאבעז ארבײטער די לעז

 צײט, זוטער אױ װאכען •אר א ברענגען
 -ועלען און פו׳ייז. מעסיגען נאנץ א םאר
 שגישעז דך חיצעז די אין דארםען ניט
שטאדט. אין

 אונ־ די אז ״ניט םראגע יןיין איז עס
 אפ״ גוטען א געםינעז וועט עםונגrטע

 װעט און קרײזען, ארבײטער די אין קיאננ
װערעז. געשטיצט סוזאלעםען
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אגמלנאםײסעד דןר יוניאו.גים המווסמאמר
$30,qqo אײנצאחלוננ ערשסע אלס
ו8 («לום )1 »■1 י

 האלעס־ װערט װ*ם נעלט מים׳ן טר«ונען
 נעל־ דיזע זאלען *װעס. דעם פ*ר םירט
 D׳cif אין װערען נענראגט נלייך דער
 דארןי נעלד ד«וס װײ< ױדאן, דער פון

 »םא<־ די *ו װערען איבערנעגענען נאלר
נאטייטעד.

 רזיטאינט דער ח<«ט דאלאר טויזענד 30
 אמאלגאםײטעד די נע;ענען שוין נ<וארד
 יווםט װ*ם נעיד פונ׳ם ח׳עבון אױפ׳ן
טונדען וװוײ די סאר ארײז  ארנייט, ̂׳
 ײאס איעס ניט זױיט נ*ך איז ד*ס «ובער

 אר״נ־ װעט ארבייט שטונדען «װיי די
 אריינהױ נעיד ראס נאר ז*? נרענגען.

 דער lie סטרייסער די !<יכער װאס סען
נויטמ. נאנץ עס דארפען אםאלנאםייטער

 אין עאפ״ם׳פערלײט די שויז זאלען
 אר׳ יענינע די דערםאנע! אויר װענם אײן

 אונץ- ניט נאך האבען װאם נ״טער,
 דאלאר■ טי<י«»ן צוס ט״ל זייער **חלט

ײ ױניאן, א״גענער זייער פון פאנד  זא- ז
 ענט■ פאםירונגען טאן. נלייר עם (ען

 גיך גאניז *ייטען חיינטיגע וױהלען.זיר
 ח״נט בא׳פטיסם װיםען ניט לען םען און

 פון vd«p די זײז. װעט רארנען װאס
 םױ װאם זיין דעריכער דארף ױניאן דער
 מאיל א אליין דאס ׳פוין איז אנב לער.

 םאנכע א■ זזאלט װאס מיטעל, נוטער א
 צוברי■ *ופיל ניט זיד זאלען זיי באםעס,
?ענען.

ױ אזוי  ׳פעוער די איז ארבייט מען ו
 דזשאינט םון אםים דער װערט אװערטײם,

 גןחאל־ )םם. טע23 איסט 40 אין באארד,
 ביז םרי.ח דער איז 7:16 םיז אםעז םען

 נעטאן װערם דאם אװענט. אין 8:15
 םאר• דארםעז ניט זאלען ארנייטער די

 דאט כרעננען דורב׳ן *ייט סיין לירען
ױניאן. דער פיז אפיס איז נעלד

:סװיטירוננען װייטערע די זיינען אט

ען נ נ רו טי ױ ^ פון ^ או ל  סרןױרט ק
ר און , ע פ ער ױ פ ע ר ש »  ױ »
ד״ ,ן ע ט מיי א לג א מ א ״

ר. י~- ע ש ױי ט ס

jytyn ..מע18 װעספ 7 בראס
$ 20.04 ---------------------— — סםרימ

םזע32 איספ 38 חעין. און פלאקסער
149.40--------------------— — סםרימ

ן ■ריעד  38.02 עװ. זעקספע 186 גאלוג, ױ
װעס« 80 סעגנא, »ון אלםחאלץ

20*7 60. -- -- --------- 74.88
 84.48 — ססד םע20 ׳װעס» 9 ׳בראם. רום

158 שלעזיגגער. »ון פילװערסאן
81.77------------------ס®. »זן27 זועסם
11.99------------------(באל*נם) ®ערעדאר

 51.00 — סטריט טעa. 32 21 ואזענבערג,
pawtr טע28 איסט 81 װאלף, און

64.00 -----------------------------סםריט
212 סו»גי,9ק קלאוק וזאדס»ן

 trn--------70.00. נ. חוצאקען. סטריט,
םאנטגאסערי 58 אינטערלימאי.

88.55 -------------סיטי דזשוירזי סם..
סטריט. בלום 148 גאלדבערג. וום.

20.00 ---------------------סיטי דזעורזי
טע21 װעםט 132 *אר, און אזער
.BD---------------------------------52.04 

indtimp 136 און ,laotiap װעסט
97.85 --------------------------יסט. טע21

 8.62 — (פערזענליד) ײיזענבערג סעם
 75.00 — סט. םע80 א. 88 בלוםבערג. ד.

װעסמ 7 ארטמעלה און ניטלער
73.20 --------------------------סט. טע30

איסט 81 בראס., און ריטמאסםער א.
43.01--------------------------סם. מע82

-װעסט 21 גובעדםאן, און עלגעלסאן
68.55 --------------------------סם. טע28

מער• 99 מארקאװיטץ, און נילאסקא
82.90 -----------------------------עװ. םע
װעסט 38 סילװעושארב. םאקס
121.5$--------------------------סט. םע20

קאםואני סוט און קלאוק בראד-וױי
45.47 ------------סט. טע12 איסם. 18

6.00 — עװ. זעקסטע 450 סאטלעד. ס. װ.
ns. .84 װ. 19 םענלאװיטץ®r .106.28 סם 
זועסם 110 ®רידםאן. און ?א̂ו

45.85 --------------------------סט. טע30
דאזטײן p. 142 און ג̂י p ro װעכט

49.22 -----------------------סטריט טע24
». 14 בערנ^ם״ן, און ®עקעלאזםײן

25®r .80.78   ------------סם
איסט 56 ?אםפאני. דרעס ב. נ.

18.60 --------------------------סם. טע11
װעסם 148 ?אמפאגי, ־לאו? װעגוס
40.04 --------------------------סט. טע24

 2.40 — (באלאגש) חאוםײס און ניאגער
א. 41 ראטשםײן, און לעזוין ג*?י,
42.00 --------נ----------------סם. טע21

58.26 — סם. זואוסטזגר 24 ניעבעד. ל.
י י ר א ל מ א ס ס( ,ס ד ע ט א 8-----------)ק .0 0

סיז, װס ״י . 16 י  to. — 188.81 טע26 י
 ייגמזן 7« לצװוין, 1«י סאמאליס

40.70 —    ----------- — יײ• MMיי•^ 16.00®״־* BOW

M£A

pooע13 איסט 12 נעיגעמ ס*
0.«---------------------------------45.15

102 קאמואגי, און וריעד דזסןזעןי
100.00 ------------------סט. טע21 ׳וועסט

r n. .20.00 --------סט. טע25 װ. 40 לעוןי
oyii• 188 #קאספ. קלןוק •ריסא
69.89—----------------------סט. טע14

 0.00 — טען2( און.וואלף, יײארץ
װעסט 130 סאן, און סמאלל .0

96.62 — —-----------------סט. מע17
2.62--------(וערזעגליד} עלסטער םאריס
 20.70 סט. טע21 װעסט. 89 וױיס, ט*אס.

 01.10 — סט. טע27 .11 15 #סטראוז ווס.
 yny. — 90.86 זע?סטע 494 בענ־דער. ח.

438 נ»«טעלאוױטץ, און אאטלאנד
24.62 ----------------------עװע. זעקסיע

27 כערקאװיטץ. און אבראסאוױטץ
61.83---------— — סט. טע27 חעסט

20.86 ---------סט. טע10 א. 81 אמויג, .3
ועסט1 141 וראוד, און פלייאסאן

 id------28.76. — — — טע21
id. 85.00 .11 107 בײנדער. י.  yi26 

 to. 88.42 סע20 .11 27 ל״קעד, 1«רטיח
7181 איסט׳ 81 יג,7גאלו: .0 דז׳י.

74.65 ------------------------------•סטריט
3 M97.66 .10 7® 17 .11 14 ׳ײן1לא7ק1י 

18.24 — (באלאנס) ליו?ינד |1א ן7ראי
01.70---------ס®. 7® 19 װ. 89 פוגט, ס.
1 ג«7117 »ע7 «יג.1נ«ו7ראז גרי7ח

64.08 ------------—------------גילדיגג
ד«•7מ 90 סאן, און םאר?אוו««ץ ח.

42.91---------------------------.117 ס*ז
דײ7ם 99 סאן. און ין11םאר?אװ ח.

66.46 ----------------------------װ.7 סאן
איסס 17 לאוױטץ.7ג און ר7אג«יד
92*7 0.*-------------------------- 20.50

7®22 ׳װעסם 48 ד,7לצ7®® סעםמעל
48.05 ---------------------------------ס®.
 79.25 ס®. טע27 .11 122 דוב«. ן1א ;ר«גקי
20.00 — רס)7<זײק ל7(סאםי רובמל םאקס
op«o 18.00--------------יס)7(קא» ל7רוב
via, ,17 147 סאלאסאן .n 82.81 ס®. ®ע 

t07ii 40 י,7קסל7װ און קיטאי
22«7 10.-------------------------- 20.80

 t 10. 47.96®30 א. 40 ?לײן. און י7לינק
 112.40 — סט. טעn. 80 29 *טײן,17 נ.

82.50 סט. טע20 .11 20 ן,7?אח און י7בעלל
*1 ח. 70.59 --------®.0 7«27 .11 45 ר,7י

.11 168 אסואג«,7 גארמענ® ®עמאוס
29«n א a 4 on         __ ח
.11 222 ©?ארדאוחאז, ן1א ל7מאני

44.40 --------------------------ס«• 7*28
 װעסם 141 ?אנ«י, און גידעלםאן

82.85 --------------------------ס»• 7®28
.11 139 קאםי^י. קלאוק אפזלאנד

58.05 -------------------------.to 7® 19
 סט711 44 זיסענװזין, און ד7רב7סב

64.19 —--------—--------סט. 7ט22
16.80---------- סט. 7®18 איסט 7 .17ל7י

 2.88 — (באלאנס) עטי«ן און גאלד»ארב
 88.00 סט. 7®22 .11 188 בראס., ויסשראנג

lo 927 קאםטאני, קלארק ריאלטי rn
54.79 --------------------------סט. 7*20

107U 118 זואלןי. און ו7רב7ג
22®7 10.-------------------------- 83.55
םעדי• 105 רס.7םײ און ר7*י

 H7-------------------60.00. סאן
עג זעקסטע 186 בלאוגער. און ל7ו

24.86 ---------------------------------װ.7
 10.00 — ■ל. רסיטי711ני1« 70 װחײטםאן.

װ. 148 קאםיאגי, ק1?לא ל7ירי1אים
29®7 .to--------------------67.88 

20.00 (קאטערס) opao ן1א אםסטערזזאם
7.20----------------(באלאנס) גראסםאן «.

iaon»ir איסט 154 פ״נגאלד, ן1א
04.17--------------------------סט. טע28

װ. 27 ?אמ«אנ«. ק1קלא ליבערטי
44.86 --------------------סט. טע24

עסטw»s. 80 11 ן1א דרעיזינגער
24®7 10.-------------------- 59.01

75.64 -סט. 7®32 א. 15 ׳0י11«י׳1 א.
to 150 ?*םיאגי, קלארק לל7ב rn

25®.to t--------------------69.15
 10711 43 «טץ.11דא tia ם1לבא7׳»1ק

16 ®7 .to---------------------57.42 
?עלער. ח. דרעיטצין. ן1א דתער

1.50------------------(•?רזענליך)
laenap רן» laosiap (באל»גס) 19.97

136.55 סט. טע30 א. U»iwp7. 40 דז«אס.
to 102 ^יפמאן, tia אסטרא!* rn 
88®.to t---------------------84.53 

בראד־ 1121 ן1א שגײדער
ii»»------------------------29.16------ז

10711 156 חאדסאן. tia ^װארטץ
34®.to t---------------------26.48 
t»sn און a n » w10711 110 ׳ 

30®— .to t----------------81.60
סיגפטע 258 דזעאתנסאן. דזאזאס.
 .up-----------------------------62.68 

1D7U 148 יאק,7ב tia לם7םײ?
91.94--------------------סט. 7128

107U 22 ל$םפאג«, tia ס««ס*ן ר.
26*7 10.--------*—------------- 75.48

װעסט 146 לײטסאן, ל7םײ70
106.68 -------------------------.to 7128

 78.80 .80 7882 .11 40 ««ן8837#עי3 .0
WXX ,i 41 >- ** ‘ ■ AJf( סראדװײ 1871 רסוון,7סיאו ר. .8

___ y-J-feri

173 80711 110 #t»»tt«^l»A
7814 •D---------------------------58.26 
 o.« 117.00 7®30 31 229 נןרפ^ אראנסאן

77.35 — .10 7184 ,11 19 .,Of 13 p 3H 
tia iponfiao «»גאלדייDo.oo to 7 i l 5 ,1

22.70---------.10 טעa. 12 17 ,1ער30ײ11
80711 22 ,taoopaii ,0 :fp»»rn

15 «7 .IS------------------------02.53 
i. 112.28 15 גואס, ארן חינדעס s  7120 .a 

07p, 10 10711 יוון ראזעגבלוס i f i
38.81--------------------------.10 פע21

to 7 28.88 ,11 140 קאזדאן, «. i23 
■n»ioo tia, 85 0711 ילעמסאגדער

7124 10.-------------------------- 20.00
 fO. — 114.35 7*27 .11 40 לוסטיג, 0א«1ל

in i ia o 81 ?לאוק «,ja io fp װעסט
7115 10. —--------------------- 88.00

jaoi7irt»o װ. 8 ״ן,1«11חארא און
21*7 10.-------------------------- 48.88

11ל|1ל און זאלסבערג ײסםאן,11
י7מ 165 40.00 ----------------עװ. אז0י
p a u r 6,00 — א:אל)8<אד« װאלןי און 

• װעסט 20 טײן,8ל7עד tia עדעלטאן
7126 10.---------------------- 109.25
■ 8עס11 118 ס״■מאן, און חארטמאן
7122 10.---------<--------------- 00.00

ן ו««ס1לײ3 ו ו . Boyii 105 חאגן, י
7820 10.-------------------------- 06.50

1711P, «1711, 115 11 17?ג1לP tia.
27*7 10.--------------------------48.01

 tacH7 117. — 288.40* 120 םאגגאן, פח.
*ai&fp,»: 11 0711 דרעס גאלמאן
20*7 10.------------------------- 00,88

1. tia .װ. 122 ?אמויגי, קלאוק ד
21®7 10.--------------------- 21.88

to--------19.00. 7® 14 איס® 7 גארמנער,
tia n^ tfp ,118 .מאלדםאן Boyii

27*7 .id-------------------40.00 
װעס* 145 אאסירא. tia ר7*נײד

7121 10.-------------------------- 14.20
 00.40 סט. 7*18 .11 15 לעחין, ״ײסאן
ן ײ7דאזעגב י ««t, 1211 י irn fw

08.29 ---------------------------כרןדװײ
 18.26 — .10 7*8 10אי 44 ו,7גאר*1י1

 to t. — 11.05®8 איסט 55 חייטםאן,
CS711 31 ,t»»ir tia י7לאז3

8*7 --------------------------- 20.22
32 ,t75fp 00.®8 /1איס t----------80.00 
87.19---------.117 זיבעטע 108 ין,7גל י•

 to 7®10 •il. 108.20 10 *טײן, און *טײן
to. — 01.25 טעa. 29 38 ײן.1גאלד* ל.
24.00 --------(?אטערס) .fp ארן י7בעל א.
1C7H 41 גדלער.7ח ן1א קמאן7ח

25®7    59.85
,1*נ מ.  1C. — — 80.00 7®8 ,10אי 58 י

ײן  42.00 .10 7® 18 י• M פאלמאן״ tia ׳י
 2.00 — ואדי׳»א:אל) ?אחען tia י7בעל
 07.80 סט. 7®30 .11 8 נראען יג7גב7ראי
tasH 117. — 200.00 105 ל,7גער* בען 7 i 

 40.56 — סט. טע15 .11 28 בראם., קלאריק
 id. 48.07 7®24 .11 15 בואס., ר7ינג11*
0• V* •° 7 117. — 61.20 9̂1 לײזי«**®s 

עסט11 142 ק*מיי:י, tia גרינבערג
89.12--------------------------ם®• 7»29
 2.00 — (פערזענליד) קארמעלא, ענריק״ג

 42.85 — ס®. טע28 ײ. 121 לײקינד, ק.
ױ מארקם װעסט 132 ם,1ירענבא3 י

7121 --------------------------- 00.61
 to. — 84.30 טע30 איסט 9 *עכטער, ל.

t ב?ל v ip o ,װעסט 29 ?פמיאני
82.00 -------------------------- עש3°
1D7U 133 גאלדסטײן. ן1א פערסט
24 25 --------------------------•סש ®ע14

 50.50 .10 7122 .11 56 גלאדסטאן, כעטײעל
 91.02 .117 דיסאן7ם 99 ר,7בעלזי:ג •. ח.
04.27 _____עוי• *ערטע 79 .10ליכטבל ח

r n. ,20.00 סט. טע2& װ. 24 בערעניטיין 
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10®7 __________________0 0 00
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28.85 --------------------------סם• טע27
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-------------------------עזג בעטע
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99.60------------------------ .to y*25
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71 117.---------------------------- 65.20
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48.50 ---------.10 7*17 10711 18 י,7י 0

to--------80.20. 7*14 איסט 5 וױער, ד.
0---------------(באלאנס) נוייא לדאילר .00

ja ק10קל חאדסאן io fp  n o  tia»
68.90 —------------סט. 7*6 איס* 41

7'*0 tia iponfpai,21 ל oyil*
17®7 .id---------------------------01,75
t, 120 11. 22*7 10. 87.06 סאל. a o in i 
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אזעף װעסט 48 ®רידמטן, .3 ד̂ז

74.00 —----------------------סט. טע21
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88.04 ---------------------------סט טע18
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28.00 ---------------------------ס*. 7*35
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שןוער סמה אינױוענדענס און ויפעו די אין
דסגעוױץ ה סון

&

װןר) ל*צ«צי [11 (איוס
ײ דייע — <ןא, |1יי כיום סאלאםא[ י  י

no טאנושעת״ טײו בעסעוען פון איז 
 כי- דט דן תאנען םיר און טשוחגוס

iw t fp אכער טראנעיס. עקסטרא ווענען 
 פאר N סון שראגע >ו געװען אין ov װען

 אװעיז״ נעװארט םירמא די חאט סעגט,
״ ױשה סון סוקען  חאט םירמא דיוער נ

 נעכאך ער איו אפר״טאר, אן געארנ״ט
״ דאו טרע&ט (דאס געװארען יןראנח  נ

W* איו ער װען אלרען).  fv ts ip iw 'v 
 םירסא n חאט <ןר״נקען, פאגאטען »כט

 אפר״טאר דיזען נעמען צו זיך אנטואגט
 ער אז חאנעגדע, מורא ארבייט, רער צו

 •?ױ מאכען קאנען גיט חילייח נאך װעט
&r> ױ קראותס  עס געמאכט. וואט ער ו

 או םאקט דער געװארען םאוגעסען אי!
 געװארען קראנק שאפ דיוען אין איז ער
 יע״ א טאכען אױך יעצט דארן• ער אז און

 גע־ שטארת זעהר וזאט אוגז און נען.
 םיעל אזױ סווען מיר זואס װאונדערט

 אזא װעגען נית בעלי מיט׳ן טעגח׳ן
 א״ו יןאנעו מיר אבער ?אן״. ױשר׳דמע

 וױיטער ארב״ט ברודער רער אז מעידען
אלר״ט. איו עס און שאפ זעיבען אין

 חאט םירטא דיוע — ליטםאן. עס.
 טעגח דער מיט שג״דער א דיסטשארדזשד

 צופרידענשטע• גיט איז ארנײט די אז
 חאבען D"p די אונטערזוכענדיג לעגד.

 אהר ניט איז ארבייט די אז געםוגען סיר
 איעשארשטא• זיך חאבען טיר בעסטען.

 שג״• דעם געכען צו םירמא דער םיט נען
 די זיך װעט אפשר טרייעצ, א גאך חנר

בעסערען♦ ארב״ט
 דיס״ חאט — ארבייט, און םאובער

 עס אז נעשיגעגדיג שנ״דעה א טשארדזד
 דיס״ םאר׳ן אורואכע סײן געװען נים איז

r r n g r o, רע• ^דידער דעם סיר חאבען 
אעסטײטעט.

״ — w חילאוח ב. און אש.  חאכען ז
 חא• וײ וױיל פינימער, א ארוגטעגגע^סט

tv צױ אי? װאר א דאילאר 55 או נעחונהט
ײ  iv *ױטםיסען װעט ער אױב און ו

 מיר רײט׳/ ״איע איז 42 םאר *רבײםעז
̂כען  פירםא דער םאחפטעחן צו געגעבען ח

 א סאר גענוג איז עס םייל זאנען ו* *ז
 אױך ױדאן די חאט װאר א §ײ סידמאר

 םײ דער איו גאטירייד, זאגען, *ו עפעס
 םױ םים׳ן און ארכײטען געביליכען נמוער

•רײו• <ען
 א דיסטיטארדדטט — רודין. סעםועל

ip D jn i, גים איז מײגונג אםיס דעם ;#ך 
ווען  האנדלונג. אזא םאר אורזאכע קײן ̂ג

 געװא־ רעאינסטײטעט איז ירעסער דער
 אסגעסטאפט האכען מיר וױ גאכדעם רען
ארבײט. דער &ון ם־עסערס איכעריגע רי

 ארונ״ חאט םירמא דיזע—סילאוזנער.
 ארבייט די וױיל םיני^ער, א מעתעמיקט

 איגעמאכט געסאכס. גוט ניט געװען איו
 צײט װאר א נאד טינישער דער געבען צו
 גע״ גוט זיח זאל ארבײט די אז זעחן צו

סאכס.
 דיסם׳&ארדזש — סא. סלאוק ארהאװ

 רעאינ״ אורזאכע. in אחן פינימער א
סם״םעט״

זעלכע. דאס — ק* און סײסאן ר.

 א דיסט׳&ארדדטד האט — קאחן. ס.
 אױס. גענונ ניט ארנײט ער וױי< •רעסעה

 אױסנעםונען איז אונטערזוכונג אן גאך
 כעסט די טוט •רעסער דער אז געוואחנן,

t וײגען האן. ער \ואס o גע• געװען 
 אױף ■רעסערס איע סטאועז צו *װאוגנען

 זיך חאט םירסא די און טאנ חאאבען א
 רעאינ־ איו •רעסער דער איכעתעעטען.

סםײטעט.
 םירסא דיזע — קא. סלאוס טרעסעגס

 וױיל אפרײטאר, אן ארונםעתעמיקט האט
 אי־ די צװימען טומעיל נעמאכט חאס ער

 חאכען םיר עא•. אין ארבײםער נעריגמ
om אנגע- און רעאינסטײטעט אירײטאר 

דך. באחײװען iv װײטער אױוי זאגט
 דיס״ חאט — סא. קלאוק װא^ויער

r r r n o r oזײער וױיל טיגי^ערס צוױי ־ 
ײ גוט. גיט געװען vא אדבײט  זײ• ז

W? א גאד אױןי געײארען רעאיגסטײטעט 
 כעסערן ויך װעם אדבײט די אױב װאך.

תיעז ״ ו ארכײטען. כלײכעז ז
- סאן. און סעמועלס  ארונטערגע״ ״

op^r י אן.א*רײסאר ױי  איז ארכײט ויייז ו
 גע- « נאד עס נענעמון גוט. דט נעווען

ארכײט די סאכעז טרײען צו *ענעגח״ט

r n. .אדונטעתזד האם — יונטץ. ס 
 און אודזאכע סײן אהן •רעסער א *יטם
 רעאינססיײ צו אנטזאגס ypgo דך וזאט

o אנוחננדען געםוזט האבען םיר n 
אי סידסא n אז סיטעי ^חוםען  עגחד ז

 מסונדען ■אר » נאך סײנונג. דעם דאן
 כרױ דעד איז ירעסעד, איע סון ססאיעז

u n דער צו נעײאחון נעשטעילט *וריק 
*רבייט.

דיס״ חאט — םעמעל. און נאום
ל סיױעעד, א  ארכײם n װי

ױ גאכדעם געסאכם. נוט גיט  סיר ו
n  w j y: צוסת״ איו אדניים 
p o p סיד w m  o n *' ',.ft׳־

 ה<וט ש-רנ»ו דיזע תיסול, יוון ם״נום
ײ ווײ< יגי׳*«רס,6 4 דיסטישארדויאט  י

v:ipn| זען4»מ;טער*וי יונטואנט דך tic 
 l״p «<וו»ט ניט ח*נ<ן פיר ■רײז«ן. די
 אז ®ירמי די »ינ)נר«ײ«ען iv ארנייט םך
 םי• די (אמי׳או. םאר טר<ונ«< זונען זײ

 נעװטרען רעאינסם״טעט זיינ«ן ד׳טערם
■רייו. איטאן 1מיט׳

 חטם שירמא די — יגדז׳*עיט. ד.
o ארונטערנע׳שיסט n וי װײ< י»ט«ר 

 אױסקוםען ?»ן ם«ן im גערענקט, האט
 מ׳גן װעם קטםער. ט אחן נגאנ«ועןיא

 נים. טאר ס«ן װאס ׳שגײרען אליין
iv c m ײ װ/ױען  חאגען סיר פארזשחן. ו

o רעאינסטייטעט n טנג׳ן״ און תייטער 
n זאגט n י טעחר אז סױמא*  ניט עס ו

WOMB.(
 ארונטער* חאס — קא. סיטוין דורײני

קם ײי א נע̂־ איז ארנייס רי ײ
 פי• ^ םאי נעקראנפן <וט, ניט נעװען
טרײפ׳ל. » נאך ני׳פער

•P. .אן דיסט׳פארדז׳פט — קאפיאן 
? אפרײטאר,  נוט. גיט איז ארנײט זיין זויי

 ניט ארנײט די נעפונען ה*ט אפיס דער
t ת*בען נעדאכם, נוט o נעחראנען 

ױ׳ז  t םאר װפר k ;אף אפרײטאר םי
טרייער.

 אמנסער• האט — טר*«*י. און יואיס
 רע־ אורזאנע, אן אהן פרעסער א נעיעיקט

 םירמא חןר אננעזאנט און א^נסט״טעט
פאסיתן. ניט אזױנס זאי מעחר

̂ייס איאנאסא  דיסט׳ןוארדז׳פד— *.pהר
 ארנייטען. נים \vv ער וױיל ירעסער׳ א

 נוט ארנייט די געפונען ה»ט אפיס דער
 רעאינ״ איז ירעסער דער און נעסאנט

סטייטעט.
 ארונ־ האט — חא. סיאוק סאנשיין
 פיני׳פער, ט און אפרײטאר אן טערנע׳טיסט

ט חאבןן זיי װיי< ^ר ענ  דער אין ?יך ג
 חא* o״p די אונטערזובענדינ ארנייט,

ײ אז נעםונען םיר נען  װי ניט ארנייטען ז
 *vp זיי &*«. פון ארנייטער אינערמע די

 זיי נענעבען ארבײט. רn םאד ניט רען
 א<ו ארבייטעז »ו ;עלענענחײט a גאר
ײ אױנ  װעאען ז«לנע יאם 1טא װעלען ז

טאפ. דעם פאריאזען מוזען זיי
nam׳ און זוסמאן e. — ענם־ חטנען 

 חאט ער װי נאנדעם ארכײטער אן זאנט
ױי נעארנייט ׳שוין  ■לאץ אין װאכען *ו

 איו ארנײט די אז אױסרײד> אונטער׳ן
 סאר׳ן נעהראנען *ופרידענ׳פטעלעגד. גיט

 אי• «ו ארגייט וואך א גאך איערייטאר
ו כער^״נען י ״ן װעט עס אויכ און ז  ז

 אר־ נליינען ער װעט *ופרידענשטעלעגד
כ״םען•

 ס״ א ענטזאנט — כראס. «ערלניאן
רעאינסטײטעם. אורזאכע. אחן ני׳עערין

 ענטזאנט — סאװסהי און םילװער
 אננעלע־ די אונטערזוכענדינ םינישער. א

 םיר• די m נעפונע( םיר חאנען נענהייט
 פרײוען, די םון ארונטערנעמען וויל סא
 םינימןרין, דיזער םון אנפאננען װיל און
ױ אזוי און  vtצונעשטיםט גיט ת*ט זי ו

 איהר זיי חאבזן נילינער םאר ארבייםען
ה םאחטטעהט עס ענטזאנס.  פי״ די אז יי

 און נעװארען רעאגםטייטעט איו נישעריז
 אז לעסאן, א נעקראנען האט פירמא די

ארונטער״ ניט םיר װעלען פרײזען חיין
<איעז•

 האט — ראזעננעת, און םרידלענתר
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 פװ שעפער סלאוס צוױי
ספרײס אץ כרוסלין

 געוואחח עדקילערט דיגען כרוקלין אין
fi קילאוק צוױי סטרײק אין v w רער 

 און םינקעימטײן מ. פירסע דער םון יעאי
 דער און עװעניו, ױטחןכם דו 3901 סאז,

pc nnst ;ח״סאוױטץ, און ^ײטענכער 
בראדוױי. 710

n אױפטערקזאם זחנרען קיאו?מאכער 
 אר־ אוי[י פרענען געחן צו ניט געםאכט

 סםרײא דער ביז פירםעז דיזע כײ בײט
װערען. <עסעטע<ם וחנט די אין

ען ל ה א ץ וו ם א ע ײ  סרעסער נ
.60 לאסאל

Dtny אינ־ די אז #צורי? לאנ; ניט 
̂ןןאר• א כאװייליגט חאט טערנעמאגאי  ט

 און דרעס דער שיז •רעסעדס די צו טער
 פיחיט מױן און ױניאז, סימןערס זוײסט

 איע צװישען טעםיגקײט םיכערישע א דך
 כאװײזען צו #טרײד דעם םון •רעסערס

 עקזיסטעגץ־בארעכטי- in חאכען זײ אז
גוננ.

לא״ פון טיטיגנ אינסטאילײשאן כײם
 םון עסועקוטיװע םריהערדיגע די איז האל

 אנצד געװאחנ!, באפאלםעכטינט כחןנכךןו
ל געחן  זעחן און ארכײט דער םיט חנרר̂ו

 נײעם א םאר עלעקשאנס די צוגרײטען
 דער םון אםיםערס און נאארד עסזעחוטיװ

 אויך םען חאט םיטינג דעם בײ ױניאן.
 דער און מעסבערס נײע פיר צוגעזעצט

 גענױ גילײר זץי האט באארד עתזעקוטיװ
 אויסגע״ האם ער ארבײט. דער צו םען

 חאט און האמיטעס נויטעע די וןליכען
 רעגעילע די צוגרײטע[ אנגעהױבעז גאײך

 מתזעקוםױר און אפיסערס םאר װאהילען
מעםבערט.

ױ־ אונז לאומ םען זוי וואחאען, דו ו
 דאנער• נעהסטען פארקוגמןן ורעלען סעז,

̂ו. טען17 שטאג,  אז חאפען, םיר סארם
 זיך יועיעז מרײד דעם םון פדעסערס איע

 װעיען און וואהילען די אין באטײיליגען
 mpv און אפיסערס בעסטע זײ אויסס^ײבען

םצםבערס. נאארד זעקוםיװ
 ער• לאקאל נייעם דעם װינשען םיר

ױבען סיר און נ,5פא  דער in באמת, ̂ג
 די פאר םוסטער א וחןרען וועט י$וס*ל

 און דרעס דער פון יאהא*ס איבעריגצ
ױניאן. םײתערס זױיסם

שנײחןר אלסעױישאן און םײלאום לײױס
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 צורי^ יאחר 23 ןײט געקוטען איז עס
 ארגאגידרצן צו געטרײט האט ער װעז

 ױײ עס און מיקאגא אין םיני׳צערס די
 דינער » צו טײרלאר דרײ געתוסען בען

 ארײד ?ײ כדי געטאכט חאט םען װאס
 דרײ די םון און ױניאן א איז צװןריגען

 ארײנגעקראגמן אײגע בלױז מען האט
 טיט 0פרוי זײן געװען איז דאס און

 אין איגאניזױט דך האט צר װעלכער
 צו איהם םרעחט איצט .,ױני^ן׳/ א

 מאכען ארבײטער םרױען די וױ זעחן,
 א אלײן עױן האבעז און פראגרעס

w w d נאנתעטען מאכען און 
םעסט. טיעארטער דעם <כבור

אנגעוױ־ האט ׳עלעזיגגער גענאסע
 דער םון <אגע איצטיגער דער אויןי זען

 א<לג;»מײן אין באװעגונג ױניאן טרײד
 ססע״ אינטערנײמאנאל דער אויןי און

 םיט ארומגעריננעלט איז װעלכע #ציעל
 עס װיכטיג װי און גןעמםע און ^ונאים

?א״ לאתאלס פארשידענע די אז איז,
 נסור• זיר און חארמאניש ילעבצן ילען

 םליהען ניט און סאלידאר̂י האלטען
 אײגפיהרען װע^ן און חיםילען די אין

אסעדיקא. אין אונטעגאיכע דאס
 גחיסע די אױןי אנגעוױזעז חאט ער

 חאבען ארבײטער די װאס שטערונגען
 אידישע די ספעציעל און ̂אנד אין דא

 דרײ באויז זײנען װעילכע ארבײטעה
 איזיפאר״ צאחל אין טויזעגד חונדערט

צעח״ װעילכ׳ע גןריסטיליכע, די מיט גלײך
יאז דרײסיג לען  מיליאן 25 און ם̂י

 זײער אין קאנסערװאטיװ זײגען
ר&גדלעף. און דענקען ארט

 צײ־ דער אין ■אאץ צװײטען א אויף
 באזונדער א געםינען ̂עזער די חעלעז טונג

 סקול־י ח. \וײם־ירעזידענט פון ארטיקעל
 אין ,59 ̂אהא< נייעם דעם װענען מאן,

 ברײטער װערט פאסירוגג די װעלכען
ארוטגערעדט.

 טיר האבען שייןאגא, בײ הא^טענדיג
 נאך ילעזער אוגזערע איבערצוגעביען-פאר

 קילאוק- וועגען זיך רעדט עם װאו עפעס,
 גאנץ אבער איז װאס ׳&ילןאגא, אין שעפער

ע״ פאנכע םאר כאראקטעריסטיש  קלאוק̂״
אויף. ̂עטעדט אנדערע םון פער

 שון ״פאױוערטס״ שייואגא׳ר דעם אין
 זיסתינד מאריס חאט םעבוואר, טען19

 שעסער םון ביאדלאר דרוקען אגגעפאנגע!
:ועלvp אונטער׳ז

 דיזע אײהר דערקעגט «רכײטער,״
שע&ער?״

 מיט אן םאנגט זיסקינד גענאסע און
דער  אט <ןילאוק־שעפער. םאר א פון ב̂י

—־ :ביאדעל אײן איז
 שדײבט — שאס ערשטער דעד״

 כא<ןוײ זזאבען םיר װעילכען םון — ער
 ויר געםינט אינװײנינ, םון בילר א םען
 איז און דיםטריקט דאון־טאה דעם אין

טרייד. םון נרעסטע די פון אײנער
 ד םאדגעסען ניט <זאז באס דער

 קילאױןמא- זיעע װען צײט, גאצדעגע
שטיק־ארבײט. געארבײט האבען כער

 ער פאנגט סיזאן אנםאנג יעדער
צײט, גוטער יענער נאך טרויערען אן

 געארבײט האבען ארבײטער זײנע װען
 די ארױםגעיאגט זיר אוז שטיק םון

דערװײ־ צו אן םאנג ער און נשםה,
 םאר״ זײ װיםיעיל ארבײטער די זען

 צ׳ווישען אונטערשײד דעם אין לירען
יצעצ־ די אין ארבײט. װאך ביז שטיח

 באם דיזער מאנאטען.האט עטיליכע טע
ד זײנע אז איבערצײגט, זיך  איז ױי

 שטיה־אר־ םון צײט די אז אומזיסט«
 װעט דאס אז און םארבײ איז בייט
 תחית קײן אויםשטעהן ניט שוין

אנגעיואנ״ באס דיזער תאט זזמתים.
 יראדאה־ פון סדרה א פחנדיגען נעז

 םארמאן און מענעדזשער זײן שאן.
 מען אז דרשנ׳ען, אײז אין האילטעז

 ױגיאן די אנד,5 דאס ראטעװעז דארף
 ארויס־ םוז טען און אינדוםםריע די *ון

 ידאדא<ןשאן!״ ׳םעהר. װאס געבען
 םון געשריג דער איז סראדאחשאז!״

 ראמצ״ םשרתים. זײנע און באס דיזען
 פראדאהשאן, דורך יןאנטרי די װעט
 און גאט זײן דעאיגיאן, זײן איז דאס
גלויבען. זײן

 דאס פ^דאקשאן, פון ״נאט״ דער
 ר.אט דאיער, געםליכער דער מײנם

 ווען אז באם, דיזען חיפנאםיזירט אזוי
̂אפם ער  ״•ראדאק־ םיז ער חאום׳ם ש

 לאזט שא« אין הומט ער ווען און שאן״
ארנײ• די םון אויגצז די אראפ ניט ער

גוכשםא־ די בצויז זעהט ער און מער
 דאס צוזאכמנז שםעלען <ועצכע נען

״יראדדיןשא!.* װארם
 אין דא ג״ח זײנען באסעס אזעאכע

 סאן **קאנא. אין נאר גים טרייד קאאוס
» תאו r נױ איז געםינצו ו «  . m r •פילא 

סאן װאו אוסאסוס באסםאה אין .דעצפיא,

 כאראק־ דאריכער איו ני<דע< דיו/נר
 דעם אט םון שעפער אלע פאר טעריסטיש

סארם,
 צװײטען א םון כיידעל א איז אט און

— :שיקאגא אין ?ילאוק״שאפ
 א כדם ^נופעקטשורער קלאוק

 גאט פון נאר רעדען װאס שותף
וױידזשעס. כיליגע און

 דא געהען מיר װעלכען #שאפ דעם
 א 1א זיך ;עשינט ״פאסאגראפירעף/

 אין דיסטריקט, ?יאוק דעם םון זײט
 יעדער אכער הטריט, ױיטיגער א

 און שא■ דעם װײסט סילאוקמאכער
 א נאך אפילו דערקענען איהם װאיט
םײעה

 רעדט באס, דעם זעהט איהר ײען
 מיט ער רעדט אזוי גאט. םיט ;אר ער

 אין און יאהר 0 ארום שױן איהם
 האלט צײט יאנגער זעיכער דער
 זײגע פארשקלאפען אײן אין ער

ארכייט/גר.
 קען װעלכער פרעםדער, א ײעז

 רעדט און באס דיזעז ?עהט #ניט איחם
 מײנט מאי, ערשטען צום איהם מיט
 א אראפטרײכען ניט קאז ער אז ער,

 צו רעדט ער װען און װאנד םון םליג
 םון אראפילאזען װעגען ארבײםער די
 אזוי זײ צו ער רעדט וױידזשעס, די

 ארי־ געהט עס אז וױיר, אזוי און זיס
 באס דיזעד לײב. איכער׳ן ?עילט א בער
 ניט איז וועלכמר שותןי, א אויך חאט
 #אי? ערשטער דער װי ליטײאק קײז
 א ספארט, א איד, דײטשער א גאר

 זיך אין האם ער און דזשענטעלמאן
 צנטוױ־ אײגענשאםט ?עלבע די אויך

געט־ און זיס און וױיך רײדען צו קעלט
 םון וױ אזוי ארבײטעה ױינע צו ליד
 געסױ בײדע זײ װאלטען שורעם אײן
 ארגױ זעלבע די באנוצען בײדע .1גזע

 די צו זיך באנעמען בײדע מענטען/
 סארטרעטער א ווען גלײך. ארנײטער

 אץ םאנגט און לןומט ױניאז דער םון
 צו טעגות זײערע װעגען ^ארהאט־לען

 אין בײדע ענטפערען ארבײטעד, די
 װי אזוי איז שאפ אונזער טא[: אײן

 גיט נאר זיך קאנעז סיר םאמיציע, א
 5זאי שאפ אונזער אין אז םארשטעאען,

 אונזערע טראבעל, איז עס װעצכע זײן
 20—15 אונז בײ שויז ארבײטע! צײטע

 מאל קײן דיאבעז מיר און יאהר 25 און
 זײ םון װארט שצעכט א געהערט ניט

ײ אז אדער  הערט איצט קאמפלײנען. ו
באסעס נאט-ריידעגדע םיט דיזע װאס

 ״םאםיליאם• ױיצחנ צו געםאן חאנאן
ארגײטער. יאחריגע 25

 גאף רעדט כמנן װאו שא■ דיוען אין
 1צאחי א טאקע זיך געםונען גאט, טיט

עיטע• שוין זײנען װעלכע ארבײטער,
 איבצמע• חאכעז װעלכע מענשעז, רע

 און כחות זײערע געזונד, זײער לאזען
 4אר שאי אין מאשין ביים 1<עכע זער

 תט םאר יאחר 25 און 20 בײטענדיג
באס. זעלבען
 אלםע דיזע אז םענליך, איז עס

 מאנען ניט טאקע זאיען ארבײטער
 זײער ארויסצויאגען זיך יאגעז אזוי

 איארבײטעגר עילטער, דער אױף נשםה
 ניט קאנען און יאהרען שיל אזוי דיג

 וױלען באסעם די וזישיל סראדוצירען
 דער וױפיל און ארויספרעסעז זײ םון

 פר*דד ארבײטער ױגגער גע-וױינציך
צירט.

 צושײדען ניט בעצײבתים די זײנען
אפצוזא• אזוי װי מיטעל א זוכעז און
 ̂סא־ זײערע םון װערען שטור און געז

 איז שראגע די ארבײטער׳/ מיציען
אזעל־ םון פטור םען װערט װי אבער,

ױ א דא איז עס װעז ארכײטער, כע  י
 און װאך דער אויף שטעהט װאס ניאן,
 דער־ גראדע ארבײטער דיזע אם היט

 בעסטע די שוין האבען זײ װאס םאר,
 אװעקגענעבען לעבען זײער שון יאהרעץ

V באסעט זײערע מאכען צו רײך
 •רובירט און םיטעל א מען געשינט

על• אײניגע צו :אושן אזא אויף עס
 און זיס םען רעדט ארבײטער טערע
חלשון: בזח זײ זאנט םען און וױיך

 יאתר 25 דאנקען צו גאם שויז איז עם
 גצועט אונז. בײ דא ארבייט איהר װי

̂חן דאר&ם איהר או גיט, איהר  בײ• ז
 בעסצר װאלט עס פלאץ? דעם טען

 אנדערש געחן זא^ט איהר אז געװען,
 רײדען דער \וען ארכײטעז. זואו

 או װיסענדיג, און ניט אבער העילםט’
 געניגענ״י א אהן ארבײטער די אפזאגען

 צױ ניט ױניאן די װעט אורזאכע דע
שאפ. 1אי סלעק מעץ מאכט צאזען,

 אזױ און ארבײט, קײן ניטא־ איז עס
עטלי• ptfo די אז דארטעז םען האצט

 ארנײטער, די כדי צײט, מאנאטען כע
 מיד זאלען ארבײט, אהן זײנען װעאכע
שאפ. דעם טארלאזען אצײז און ײערעז

 ױעע באס א באהאנדעאט אזוי אט
 נאר רעדט זועצכער ארבײטער, אצטע

 גאט׳/ םיט שטענדיג
כאראקטערים־ איז ביצדעל דאס אויך

 אזעלכע שיקאגא. &אר בצויז ניט טיש
 אנדערע אין אױך מען געשינט באסעס

 םרײד. יןלאוק אין בצויז ניט און שטעדט,
̂ע איז םויגעצ דיזע געםינט מען  טרײדס, א
 ארבײטער^ ״םאמיציעץ די צו א'ז װעה און

 שטאר• א ניטא איז טרײד זײער אין אויב
vp גאט־םענ• דיזע צוױנגען צו ױניאן* 

 זײערע באהאנדצען צו ארענטאיך שען״
ארבײטער.

יארהער נױ רער פון כאארר וזשאינפ פון םיטינג
- ױניאו הלאוסטאכער

 האונטןל לײבאר טרײד צענטראי די
 טען9 און טען8 דעם אז אינשארםירט

 נא־ שאר חירינג א פארקומען װעט מערץ
 םאר־ װעגען אצכאגי אין מיצער װערנאו
 דזש. דער און געזעצען ארבײטער שידענע
 םאר- שיקען צו נעבעמען װעט באארד

חירינג. דיזעז צו טרעטעוס
 געהײסען גוט װערט פארצאננ דער

 אםיסערם דזשענעראל די םון אײנער און
אטענדען. צו אינסטרואירט װערט

 אינ- ברענכדט רוסיש־פוילישער דער
 ער- איו חאקטיש ברודער אז םארםירט

 דזשאינט צום דעילעגאם געײארעז װעהלט
 ברודער פוץ ילאץ דעם אױוי באארד
רעזיגנירט. האט װעיכער •ינטקי,
צוגעלאזען. \וערט ברודער דער

באריכט. ק^םיםע פינ«נץ
 זי אז באריכםעט קאמיטע םינאנץ די

 ״סאציאלים־ מאגאזין דעם געשטיצט האט
דאאאד׳ 15 מיט איבערבאיח״ טישער
 אויך באריכטעט קאמימע זעלבע די

 ױניאן דעזײנער די באװיליגט האט זי אז
 םאר אדווערטייזמענט האאבעזיפײדזש א

 םון םוםע דער םאר דזשדמאי זײער
דאלאר. 25

 קאםײ םײאנץ דער םון באריכם דעד
געחײסען. גוט װערם טע

באריכט. םענעדזשער׳ם חשענעראל
 דער אז באריכטעם םיעבעת ברודער

 גאלדשםײז םירמע דער נעכעז סטרײס
 םון מעםבער א בויהנער, און בראחןרס

 גע־ איז אסאסיאײשאן, •ראטעיזטױו דער
געװארען. סעםעלט

 אז אויך באריכםעט םײנבעדג ברודער
 קאלעהטעט אפיס דער האם יעצט ביז

 דער פאר דאילאר םויזענם צװאנצינ
 ווערט געא־ מעהר מניאן. אמאלגאםײנתד

ערווארטעט.
באריכמ. זײרעקםארם אוו באארד

 חאמ ער אז באריכטעם, שנייד בתדאר
 שירםע דער נעניז סםדייק א אדא<ערס

דושױר־ סםר̂י וזופשימסאן m יאזױן,

 געהייי• גוט װערט סטרײק דער סיטי. זי
 האט ער אז אויך, באריכטעט ער סען.

 און הינאװסקי םון שאפ דעם ױניאניזירט
קאקאשקא.
 ױענען באריכטעט פריזאםט ברודער

 װאס ערקלערט, ער און סטרײק דרעס דעם
 דרעם אילע האבען אםים זײן !אנבאצאנגט

 געהרא• האט ער אפגעסעטעלט. שעפער
 סע- דאילאר טויזענד 50 שעפער די שון געז

 געהיי• גוט װערט באריכט רער קױריטי.
םען.

געשילא״ מיטינג דער װערט דעם םיט
סען.

סעקרעטער, לאנגער, ל.

 אינער דעכאםעא
םאציאליזם

 טען11 דעם אבענד, םרײטאנ דיעןען
 דעבאטע גרויסע די זײן װעם מארטש,
 דזשאדזש סאציאליםטישען דעם צװישען

 דעוי גװארדיא, לא און פענהין דזשײקאב
 אלדעוד אװ באארד דער פון פרעזידענט

אץ פארקומען װעט דעבאטע די מען.
 בראחױי האל, ארקאדיא אין ברוקליז,

םטריט. האלסי און
 אינטערעםאנט? אן זײז װעט עס אז

 לאי• נים. צװײםעל הײן גאר איז דעבאטע
לי̂* פראםינענטער א איז נװארדיא  רעפ̂ו

 דעם אױםקוםען װעט עס און סאנער,
 האבאז צו ריכטער ציאליסטישען

 רעפובציקאגז א םיט װערםער-שלאכם
 טײןעםם סענט. 50 אײנטריט

 *פארװערמם״/ אין באקוםעז
 w אין יײסעאום, יײבאר בראנזװיי
 :י׳ 167 חעדקװאדערס, <יססײמ

i׳: י̂ ג גימל״ין, עוואנױ, קיגם f
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גליקליכע « םאר רעצעםט ח»רדינג׳ם
װעלמ.

 פרעזײ אלס רעדע, עדטטער זײן אין
 שטאאטען, פאראיינמטע די םון דענט
 וױרק־ מעג מען אז געוױזען, חארדינג חאט
 עולם, אונזער אױוי פארלאזען זיך <ױ

 אױםצוהיליײ דעמאלראטיע אונזער אויף
 װאס דינער, א ניין, •— הערשער א גען
 זײן זאל װאס און וױלען, איהר טאן ואל
 איוזרע םון אויסדריקער בעסטער *וןר

 און געפיהלען געדאנקען, !אבעילסטע
שטרעבונגען.

 ברעכעז םעגשען אמת׳ען, דער אין
 מיט װעלט א םארשר״בען טוחות. די ויך

 םרא־ סאציאלע נרויםע די איבער ניכער
 רעװא־ סאכט מען נאך, סעהר בלעמען.
 זיך, גיםט מענשעךבלוט בלוט, לוציעס,

 אלץ נאך איז װעלט די און װאסער, װי
 טאפט מען געיןומען, ניט טאלק קײן צו

 אונ־ קומט — פינסטצר, דער אין םמש
 װער־ םאר אײנע מיט און פרעזידענט זער
 זועמד&רא־ שװעוסטע די ער לײזט טער

גלעם.
זאגט: ער
 אין נאר זיך נױטיגט סענשוזייט *די

 םון ברכח װעלט־װייטער גרױסער דער
 צוױשען גױטיג איז זי םארשטעה,;.
 םעלקער, צװישען מענשען, *יינצעלנע

 װעט דאס און רעגירונגען. צוױשען
 פיוזלען, גוטעז א פון צײט די כרענגען

 גע־ דער זײן וױרקליך װעט דאס װאס
ארדנונג." נײער א פון בורט

ױ אייגפאו, װי ?לאר, זוי לייכט! ו
 רע־ א דא איהר האט װערטער דריי אין

 םלא־ װעלכע איביען, אלע םאר צעפט
 םארלאנ־ ארבײטער מענשהײם. די גען
 אר־ יןירצערע וױידזשעס, העכערע גען

 גאגהר א נעסערען, א גײטסיצײט,
 םארלאנ־ כאטעס די לעבען, סענשליכען

אר־ זײערע םון ארבייט מעהר װאס גען
 םון און געלד, זועגיגער אלץ םאד גייטער 5

 גרויסע םחלוקות, סטרײקס, סומען דעם
 םון אינדוסטריע, דער אין ^שטערומען

 האר־ דאסטאר קוביט ליידען, אלע ■^עאכע
^ננ פארשטעהט :רעצעפם זײן מיט ■
ר א  אלע אלע, און אנדערע, די אײנע ■

 זײ װי פאר^װינדען, זועלען וועחטאנען ף
געװען. ניט קײנמאל וײנען

 אין מילחםה, א זיר צופלאקערט עם
 רואי־ ווערט װעלט גאנצע א וועלכער

 אן, איצט נאך האלט מלחמה די נירט.
 װעט עס זוען גארניט, זעהט מען און

דאס־ קומט דערצו. סוןי א אמאל נעחמען
 ״םאר־ :רעצעפט זײן מיט זזאודינג םאר ׳

 װערט ארדנוגג נײע א און זיך״, מטעהט
 ניט װעט עס זועלכער אין גלײך, נעבארען

ײן  ^וידערליכ־ אזעלכע םאר םלאץ קײן ו
קײטען.
 אנ־ ניט זאלט איהר טכה װעלכע און
 אונזער האט לעבען, אונזער איז מחרען

 רע־ אײנציגען דעם הארדינג חוקטאר
 עס און זיך; טאר^טענדיגען םון צעפט
 ^עהן, אזוי גוט, אזוי װערען אלעס װעם

ױ װינשען. נאר עס זיך חען איעער ו
 איז זעהט, איהר װי הארדינג, דר.

 חכם. אטת׳ער אן מענש. קלוגער א ועהר
 עס זואם אויסנעשונען, ריכטיג האט מר

 אםעריקא און בכלל װעלט דער פעחלט
 נאר גליקליך. אםת זײן צו אום נםרט,

 מעדיצין, זײן םון דאזע א אײננעהסען
 אנאנדער גאר קריגען זועט װעלט די און

אױסזעחן.
 גױ דער האט ליידער, לײדער, אכער,

 מיטצױ פארפעהלם אונז דאקטאר .טער
 קען מען דראג־סטאר װעלכען אין טײלען
מעדיצין. זעלטעגע דאזיגע די אט קױפען
אלעס, :זאגען צו װערטעלע לײכט א

 דער אין איז זיך, נויטיגען םיר װאס אין
 <זומט װי אבער, םארשטעהן. פון ברכה

? ברכה דער אט צו סאן
האר־ דר. אונזער אז באװײזט/ דאס

 דאס םארגעסליך. ביסעלע א איז וײננ
 גרוי־ זײן אין ער האט נויטיגע סאמע

ר  מיט גאט, מיט פול רעדע, שעהנער ׳«
 גאלדענע אנדערע אלע און ^ורייחײט
 נרױסען אלעטענס אונזער צו וזערטער,
אױסנעלאזען. «ורדחכ^

 װאס דעם, פון קומט זיין, קען דא̂כ
 פיל אווי האט הארדיננ דאקםאר :אנר

 אז ־םאחןזטעהן, רוםם ער וואס דעם,
n^g ,יע- האט זעלבע דאם אז םייגען 

מה  עי דארןי דעם צוליב אז ײה ןןײ
נצתן. גיט דדאג־סמאר

*' אוױן איו ר mp&0 ס
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 שאיה: זזארבע די געיטטעלט ניט זיר
 לאנג ישוין ױינען פעגשען די װאס םאר
 יטכל? •שוט׳ען אזא אויף נעפאלען ניט
 אלע געגען חײל־מיטעל דער באלד װי

 באלד וױ םארשטעחןן דאס איז איבלען
 געװעחנליכע א איז פאריטטעוזן״ ״דאס
 װארום טו עס, האט יעדער וועלכע זאך,
 גאר• זיף איצט ביז װעלט גאנצע א האט
 זיך דעם אגשטאט און םאריעטאנען, גיט

 גע״ גערויכט, גע׳הרג׳עט, גע׳ממית׳ט,
V גע׳גזל׳ט און גנב׳עט

 זײנען עס אז וױיס, דאקטאר אונזער
 דעג• װעלכע \ועלט, דער אויןי מעניטען דא
 גאג־ דער אז זאגען, װעלכע אגדעריט, קעז
 כדי װערען, געעגדערט מוז סיסטעם צער

 םאר״ צו זיך אנהויבען זאלען פעגיטען
 מענ־ דא זײנען עס אז וױים, ער ;טטעהן’

 דעם אוגטער אז גלויבען, װעלכע יטען,
ן חאפ־לאפ םון סיסטעם איצטיגען נע  קע

 װי- בעסטען זײער בײ טעניטען די ט י ג
 אויף ער ענטםערט פאחטטעהן, זיר לען

:פאלגט װי רעם
 ניט זועט סיםטעם געענדערטער ״יןיין
 װילדער א אירגעגד נסים. קײן ברײגגען

 םארגרעסערען נאך װעט עלןסםערימענט
 זיכערקײט גרעסטע אונזער חאאם. דעם
 אדמיניסטראציע ריכטיגער רעד אין איז
 שוין זיך זזאט זועלכע סיסטעם, דער םון

 זײן צו פראקטיק דער אין ארויסגעװיזען
בעסטער״. סאמע דער

בעס־ סאםע דער V פארשטעהט איהר
! V טער !

 ניט דאקטאר אונזער איז דאר אבער
 די םארךאמען זאל ער »ז םאגאטיש, אזוי

 מיט־ אנדערע געברויכען װעלכע יעניגע,
 די אז נור, וױל ער װאס אלע̂ס לען.

 אונזער אין דא# זאלען טיטלען דאזיגע
װערען. געברויכט ניט אמעריקא,

דבורים: קלארע גאנץ זײנע זײנען אט
 דורכ־ באשטעהט רעװאלוציע די ״אויב

 עטאכלירטע די איבערקערען אויןי אויס
ע זאלעז טו ארדנונג, ר ע ד נ ־ א  םעל

p עז דעם מאכען ר ע  עקספערי״ טראג̂י
 םלאץ ײןp ניטא אבער איז עט מענט״

 םרײ־ אונזער 'אמער^א... אין דעם פאר
 דער זואו לאנסטיטוציאנעלע, א איז הייט

 געזעץ, העכסטער דער איז םאל?ם־װילעז
באשיצט׳/ װערען מינאריטעטען זואו און

 זײנען װערטער עטליכע לעצטע די
 דעבס, אויב :װערטער װירהליך.גאלדענע

 איהם צו הונדערט פאר א נאך און לכדטל,
 גע״ נור עס איז פריזאז, אין איצט זיצען
 אט זיי, באשיצען צו אום געװארען טאן

 כיסתמא איז זעלבע דאס מינאריט/ןט. די
 הא״ די אויף בעםאלען די םיט םאל דער

 דע־ און ארעסטירען דעם םיט םוניסטען,
 די אויף בעםאל דעם םיט זײ, פארטירען

 אלעס דאס — ״?אל״, די אויף סקול, רענד
 פון נאםען דעם אין געװארען געטאן איז

מינאריטעטען. אונזערע םון באשיצונג
 גאנץ אויסגעצײכענטע זײגע חוץ א

 נײער אונזער האט אידעען אריגינעלע
:װינשע גוטע אמת אויך םרעזידענט

 — ער זאנט — געװאילם װאלט ״איך
 אינדוסטריעלע אונזערע אז כעסער,

 די ער מײנט דאס — שטרײםיג?ײטען
 קאפײ און ארבײטער צװישען סכםוכים
 אונזער םאר אורחא, )אגב — טאליסט

 אזא ניטא איז הארדיננ פרעוירענט
 ער ?אפיטאליסט, ?אפיטאל, װי װארט,

 שעהנע דאם םאל אזא איז ;עברויכט
 גע־ זאלען ־— ״סענעדזשמענט״) װארט

 ברעכען ויי אײדער נאך ײערען, ׳טליכטעט
ײ אײדער ?אנםערענץ־טי^, בײם אויס,  ז
 און ?אמוי א נאך װערען געסעטעלט זאלעז

לײדעך/ םילע נאך
 פרומע גוםע אזעלכע מיט מעז האז ײי
? אײנםארשטאנעז ניט װינשע ײז  די ז

 אײנציגען דעם נור לײדער, האט, זאך
?אן זוינשע נוטע פדוםע מיט :חסרון

 א עס זאגט זוי אויסםיהחןן. ניט גאר מעז
 װינ״ םרומע גוםע סיט :װערטעל פאל?ס

אויסברו?ירט. גיהנום דער איז שע

. פליג. די אץ שאין די
 טשילדרען• דער אין ארבײטער די
 ?אםזי איז ארויס זיינען אינדוסמרימ דרעס
 האט ?אםוי דער באסעס. זײערע םיט
 ארױסצוטרײבען אבזיכט די חלילה, ניט,

 די כדי פעקמאריס, זײערע פוז באםעס די
 פלד־ וײעחנ פארנעזזסעז זאלען ארבײטער

 סיט ניט גאו *ט חאלם װײט אזוי צער.
*הגיינמר די

j .י״ װ reipn זײן וו׳נמן מיר M3‘ 
u••• ו*נחורס r r n n, נססעס ךי יחנן 

 י*י«י, • הויג׳וו זײט ז״עד סון װעיעז
י אין *רױסקומען זפר װעיכעד עפענט־ ו
נפיפוי• ׳}ור׳מרינער »ז» מיט יינמ״ט
דיגוגג״

 ױני<ון רי ו\עיכען קווריי׳ דער נ״ן,
 איחר אױו• /ןן0נו»י»ױ* פעסט ׳עױן ה»ט

טי״ גרריםען  <ע«טען יוו«ער*ױני*| אין ניי
 נאטור. וןנרער גון;ץ « פון א׳ז פרײט«ונ,

י  ז״נען אינדוסטריע דער אין נןוסעס ו
 די און אסם׳ן, »ן אין ארגאנידרט נעװען
i'cdh םיט אנריטענט אן נעה*ט האט 

ט נא׳פעפטינעז *ו ױניאן דער ײ די ניי  יי
 נלױז אובייטען iv ׳פעפער, ז״עױע אין
 פרניי־ די גענען «וו װאו, א ׳טטונדען 44

 ה<ו• *ו ח«ורידעיס, ^הל נעװיסע » טער
 סווגי־ *ינטיגען » אין יפעפער זײערע נען

.ן1א .11.1 און אױעטאנר טארץן װ. )
pm מןונאטען עטיליכע מיט v האנען 

 רעם אסס׳ן דער פיז נאסעס די אנער
 אונע* איחס |1א אפנעגראכען. אגריטענט

 ארנײטטיא- שון מאסץנט א אין בראנעז
 נע?*נט ניט »אט ױגיאן די װען זינקייט,

*ו קײ| מיז מי טאז. ז  דעם ®ערדען m נ
 טעגלױ, עפענטליכיןייט. דער אין םאקט

י או  זיי אז נעטראכט, האנען נאסעס ו
 םאר אײגטאל ױניאן דער מיט ׳ןוױן וייגען

 ׳פװייגט זי ראיח, וחא םארטינ. ם<ול אלע
״ האנען דאף.  ני־ » נעמאכט <ונער ז

 חאט עס »י ׳פנעי, י11א ת.1טע טערעז
 *ר• די זיינען ארנײט, נעטאן ײייז * זין־

 ניאן,1י זייער 1« סען1געס *וריק כייטער
 זײער איז אי«ט w ערקלערט, חאנען און

 יוניאן די םאר צײט די איז איצט צײט,
iv ײ *ז נ*סעם, די דערטאנען  זײנען ז

 ;װניאז רער מיט םארטי; ניט גאו נאר
w ארבייטער די יאזען ניט װעט ניאז1י די 

 אינמסטריע ט׳טילדרען^עס דער אין
 גענאד דעם i* חײםט, דאס וזפיןר, יף1א

 און, ;נאםעס נאנעלע םײנע, די זײ, םון
עז,11 זיי אױנ  זאלעז ארנײטער די אז יי

י1 מאם ארדערם, די םאכען פארטינ  הא־ י
D זיי כיוזען ארײנגע?ר«ונען, נען iip כל 
 |1א ױניאן. דער מ־ט פאר׳טטענדיגען זיך

 די זואם ײייניג, נאנץ ארט מניאן חור
 אסס׳ז. אן אין מעהר ניט זיינעז נאםעם

ײ <]אבען דאם ײ מי טאן, ז  אבער ;װילען ז
 אנ־ װיל ער אױב זײ, |1ם איינער יערער

 אן מאבעז סױען װעט ׳טאפ, זיין האאטען
ױניאן,, דער סיט אנריםענט

 דרעם־ טיטילדרען דער אין נאםעם די
 םט1דערװא רערפוז זיך זזאבען װעיר־טרײד

 םײ נאגייםטערטען זעחר דעם תרף סיי
i אין טיננ »u p אז  בריױ, דורך סיי ן1א יװי
̂וס  חאט אינטערנײ׳פןוגאל אמזער װ

 טיעילדרען־דרעס־ יעדען iv ארױס;עיפי?ט
באמנדער. רעל1פע?ט׳«1מאנ

 דער זײז װעש ױאס ניט, וױיסעז מיר
 גאםעס, דאזינע די שון ענטפער דירעקטער

 ער• איז ענטפער אינדירעקטער אן אבער
 אדװער־ אן jib געשטאלט דער אין ׳עינען

רנאל״.1׳ט1 ״מארגען רעם אין ם״זמענט
 אדװערטייױ דיזען לײענענדינ אט און
 די *ן דערםאגט זיר םיר האבען םענט

1אי שלינ״, די און שפיז ״די םאבעל:
 װאם מיט געשילדערט, װערט עם װעלכער

 נארט 1ש«י די ׳:)םייכלערייען חיטרע םאר
 אום שפינװעב, איהר אין םליג די ארײן

ט.1כל איהר איהר םח אויסצומינען
 אמוער־ דער ער?לערש יב1»נה אין

 ריכטיג, ניט זעהד איז עס אז טײזמענט,
 נעװארען נענזעלדעט איז אנוםעלט װאם
 טשיצדרענם־דרעם די אז *ײטוננ, דער אין

 נעירינדעט זיך האבען דאנוםעקט׳שורער
 ?אנטראל די באקעמשען dik *1 לינ, א איז
שעפער. די אין ױניאן דער םח

 טאנושעקמטורער די »ז עם, הײסט
 ניט, ארם זײ לײט. םיינע העכםם זיינעז

 ‘3t(P געװיםעז א האבען זאל ײניאן די «ז
ײ ׳שעיער. זייערע אין טראל  זיך חאבען ז

 בא• » חליצח, ניט, לינ א איז נעגרינדעט
 1* שר ױניאנס, וועצכע קעכמען׳אירנענר

 *ר־ ן1א *רכײסער די צהאפעז ברייננען
 באזיס. אחגנםליכען אן י1י1א כייטםנענער

 םא• *זעכלע מר אר״ן סא;ען איג די אין
 העכ־ די *אדלען מעלכע נוסעקטיטורער,

 נים ארנײטען װעלכע מײדזשעם, סטע
 אר־ ױעםעס און שםונדעז,4 4 װי םעהר

 אין אן.11 איי זײנען בייטם־באדינטננען
אזעל־ נור ארייננעהן לינ זעלבע די
 ארבײטען ױילען מעלכע ארבייטער, כע

 אר־ אגשטאט יאהר, אין םאנאטען צװעלוי
 — סאנאטען 4 און םאנאטען 8 ב״טען

סטרײ?ען.
ה דאכט טען, רארף  בעםער. נים זי

 ?״ מעהר נאך וױלםםו װאם ליבכען, 1«טיי
 dix שיינען, די באםעם, די זאנען קאגען

 אריין dip 1ט םלינ. דער 1« ארבײטער,
לינ. םײן אין שגעלער װאם

 איז נאדינמננ ?ליינע איין דאד אבער
 די טאכען זיר, ראכם װעם, װעצכע דא,

 םארטראכטען. ױך איז, זי נאריש ױי םצינ,
iv 44 : נוםע *לע רי iio

 האצידעים, לינעל no 6 מאך, א שםונדען
 מיידזשעם, אװ »<po םמענדערד » םון
 איתרם״ם, שאר באצאחלם דאפעלט םין
 פלײנער אײן דא איז ארנײם, םםעדי םוז

 שאי־ ייבע חנ׳עװדעע די אם װאס חגאי,
 וייןרע אין איז, חכאי דער מטעלקן• נען,

ױ ווערגמר, איינפנ^ ב :םא<נמ ז י ו א . 
ד ח י ם י ל י ו <«n»t p>iז

, ן א ש פ ע ט א ר ם פ נ ײ ר ז ח י  א
ן ע ד א ל מ נ נ י י « א נ ן1א ע ס י ל פ ׳

ן ך י י י ם א ע ר ד ן ט י י נ ר  א
ט נ ע ם ט ר א פ ע 1 ס ד ןv ד 1

נ. י <
 נעבאר טוט עס ? פאױעטעחט איחר

 אר• זייערע אז )חארץ רי װעח נאסעס די
 ארנאגיזא־ אן iv נעחערען זאלען נייטער

 אי| פר<וטע?טען. זיי ז*< אס11 איא),
 פרא• ארנייטער די דארםען װאס iv טא?ץ

 בא־ טײערע די נ*סעם, די אז טע?שאן,
 ארנ״ט׳גר דיערע jvPnw װעלכע םעס,
 װײרדעעם, פלענליכםטע די איצט שוין

ײ נעחסען  נאשי^נדע זייערע נטער1א ז
שלינלען.
 טשיצ־ דער שון העררען װערטחע )גײן

 די לינ. מאנושע?ט׳עורערס דרען*דרעסעס
 ארנײ• די אריינ«װנארען קונצען ראזיגע

 אײר ױעלען שפינװעכ״לינ אייער אין טער
 זיך ס*;ט איזזר דועלפען. מ״ניג גאר

 אנער ש»ין, דער פון ראליע רי שפילען
 עניאן־ארנייטער, דער ארנייטער, דער
 ער ניט, שייג j״p סעחר לאנג שױן איז

ו חעט י  אלע אױוי ארייגגארעז. האזען ניט ו
 װעינע אין אדװערטײזמענטם, א״ערע

 דעם אין ארנייטער די איין לאדעט איחר
 לינ אייער שון ארנייטער־דעפארטסענט

 ער* די ?אםןי. א םיט אײף ער ענםפערט
 איהר, אז איז, װעלכען שון שארערוננ שטע

t י י ז אנערשענען ז*לט באסעם, די
 יעחןן אין אז אח ױניאן״ זיין ,נ י <

 שץ גיט טאנט די שיחלען זיך זאל שא•
 דער jib ראנט די גור נאסעס״לינ, אייער

מניאן. דרעששײקערם טשילררען

̂נושעקטשורער די  פון לאזען קלאוק־מ
חערעו• זיר

ײ ביזי נאנץ דערװייל נאר איז עס  נ
opivPp, שמאכער1?לא דעד דאם ביזי, אזױ 
 ?לאוש־ רער »ז און לענען״. א ״םאכט
 דער םאכט לעבען׳/ א ,םאכט םאכער

 טעחר, גיםעל א זיכער םא;וםע?טשורער
 עם װי ,1נדעםטװענע1ש לעבען. א ױי

 םארשידעגע די po ים1«ר זיך מייזט
 די po ^יטוגנען די אין סטײטםענטם

 באםעם די דינען מאנוםע?טשורער,
ײ אוםצושרידען. שטאר?  נאך 1ם׳ע1חל ז

 ארכײטער דער וען1 ^״ט, דער jib אלץ
ײ װען חםשר; ען11נע איז  גע־ האבען ז

 איהם ארויסװארפען ט1טינ יעדע תאנט
 םאר־ ר1נ זײ זיר חאט עס ivn שא», שון

 דער שון »<ץ נאך חלוט׳ען זיי גלולםט.
B” V, מאכער דער װען ̂ו̂ו  גע־ האט ?ל

 זיך האט ער דאס אזױ, שטיפ, po ארבייט
 iv ם1א ארוים־אנעז, נשטח די נעםוזט
 אין ?עבען. טרויעריגען גאנ׳ז א פאכען
״, םטראשען סטײטםענטס זײערע  דאס ז
 מעהר זייז ניט זיי מעלעז נאלד באלד,

ײ נור פאםיװ, א»י  יכען1אנח װעלעז ז
חאנדלען...

דאזי• די זיינען ?לאופמאכער די םאר
 ?ל»ופ־ םארשידענע םון ערקלערוננען נע

 בא• דערמייל מעלבע מאנושעקטשורער,
 שון פלײצעם די חינטער נאך זיך האלטען

[P ניט צײםונגם־רעפארטער, דעם  אי־ "
ײ־ טאנען קלאוקטאנער די בערראשוננ.  ז

 באסעם די אז ױייםען, זיי באסעס, ערע
 ער• כיטערע םילע זייערע־ טראץ יזאבעז,

 ױניאן, ?םאכער1ללא דעם מיט םאהמנגען
 אז לעםאן, דעם נעלערענט ניט אלץ :»ך
 1ברעכע1צ iv אנשטרענטננען ז״ערע איצע

ײ םזיםט.1א גאנץ זיינען ױניאן, די  ?ע״ ז
 פלאוספאכעה די האט דערפאד ן1א זיי, נען

 אייננעוױגט זץ■ ניט טימט א יוי1א מניאן
 םרי״ אייגינען זיסען א סון חלום דעם אין

 אימער איז מניאז פםאכער1פלא די דען.
 Div כארייט איטער ;ױאן־ דער יוי1א

ia«p» דאס ױאם עפזיסטעניו, איהר םאר 
 דאם װי זאף אנדער פײן נים, מײנט
 ^<הנדלי־ איחרע סון רעכטע די יאן לעבען

םיטנלידער• טויזענדע נע
 די מיט אפענהער^נ זײז װילעז טיר

 האם ניאז1י די :פ־ם»נופע?טשורער1פלא
 «ia»p נײעם א iv נרײטען אננעדװיבעז זיך

 האם זי װען טאנ, ערשטען דעם נלייך
 :זינ יסען1גר ivbvv? איהר אױםנעשעםםם

 ן1א ײאר־ארבייט. םון אײנםיחרוננ די
 איז ױניאן די װײל דערםאר, ניט איז דאם
 שאר־ «ונפט טלחפה. אין פארליבט .אמי

 מענליר ײייט װי מכט מניאן די קערם.
 נע־ זי װ»לט יס»םיידען.נילחטה,1א

 םילע שוין נעהאט זי האט מלחםה, װאלם
ivn נעלענענהײםען נוםע jn. זײנען עס 

 הא־ װעלכע םאנושעקםשורערם, די נעװען
 עננד די יס^שאלגען1א ענטזאנם זיך נען

 אם11 נ^ױערנןוו״קאםיםע, דער po ׳שייתננ
 אנ^נעהםען. שארםליכטעט זיך האבען זײ
 מאמםעפטשורער, די געװעז זײנען עם

 אפנע־ אורזאכע אן אהן ר״אבען װעלכע
 ניאן.1י חןר מים אנרימענט זײער בראכען

 םאל, אצע װי נעײכם, האם מניאן די אבער
 ױ װי לאננ, אזוי קאסף, * יסןװם״דען1א

 ם־ט אײנפלאננ אין טאן נעקאנם עס האם
 עהרע. איחר םיט ן1א ייטpvנ*נ איהר
ױ די האט o״v זעצבער דער אין אבער  י
 IVDip טה עם »ו אוסם,11נ« איםער ניאן
 ?לאוק־מאנוםעשטשורער די uni םאנ, דער

 קאםוי, א זיי יף1א אתיפזװויננעז ײעאען
מז« םעסבןרס ran סוײ מחנדליגע די האנען דערש*ר און  אײן אין ייך מיי

 *ארגיס ראס tram אזן שארנא־ימתן,
,.־ אױי•

m M .

nכש ײ i i י י
»m i א» די פזן ס« או  ח«מן חןר1«

 סינדעסטען on דט פיסופמסמר די פסר
 סטרא״ זייעוש גיט נייפײט, no פיוספנס

oypw, טר׳׳»טדינע1י3 זײערע ג*ט און 
ײ מארוס אמוסענטען,  Iער?יעדע ס״ען ז

v רער1ראנופעלטש ,די נילחמח. m\ זיך 
ײ װילען• זיי יםיל11 שאונארײטען  iv;*p ז

 געחײס, אין פלענער זייעחו אלע שסידען
 ;יט חלילח, )זיי ואל סען אז מ״נען, זײ זױ

o אין שטערען n. זינער אגער ?פנען זײ 
 ניאן1י די »עט ל״נמאל פייגמסל, 1א זיין,
 די יע, ררעטלענדינ. װערען גענאפט ניט

 זיי״ טאן רענען רעיס1פעחטש1?ל«וו?־מאנ
 שטרנאריי־ איז ניאן1י די עמסטעס, ער

 געזאנט, אײנער אניאל חאט וױ און, טעט.
 ער• דער װעט װעלנער רער, איז לוספ א

שלאכט־פעלד. 1» אנטלױפען שטער

 *ילא־ פון דרעססייקערס און וױיסט
 א במשאפען iv נאשליםען דעלפיא

דמלער. טויזענד 60 פו; פאנד
V' ד1א סיז רעזולטאט תר איז דאם 

 ״נערענטינפײט״ דער אין םארשלאנ זער
iv געלעגענהײט דער o n  po גיט־לאננע־ 

 וױיסט־ די *ווישען סעטעלסעגט רינען
 דאש 'V ,16 לאלאל 11א סאנופעלטשורערס

 Iio ם1נאשל דעם םה ײירסוגג דטע די איז
 דער אין שמעסטער און נרידער זייערע

 בא״ iv ללאול״אינרוסטריע, םילאדעלפיער
 דאלער, טויזענד H 60& פאנד א שאפען

 נעװארען, נעשאםען שױן אין מעלכער ן1א
ה ועמױסען םיר הי  םיר דואס מיט |1א יי

 — חאר^ |vvjh3 po זײ גראטולירען
״ן ניט זאל עס װעלנע  רז»כע,1א די ז
 דרעסםאכער |1א װייסט ליידים די אבער

 גע• ;יט מיףלליך לזאכען םילאדעלפיא אין
 פא־ iv י11 זאך, נעסערע i״p טאן קאנט

נאישלום. אזא סען
 דעם, מרך נעשאםען װערם נעלט ראם

 כאשלא־ חאנען מניאךםעטנערם די אס1<
 םאר ארבייט טאנ ״nv אפ^נענען םען
i דעם n  .pviiv ארנייטס־טאנ ערשטער 
pjniv o םאר n חײנ־ דעם אין זייז װעט 

 •pv: אין »ױיטער דער מאנאט. טינען
 בא־ דער ױען אפריל. אין מאנאט, םטען
 נע־ ױערען חרננעפיוורט נור מעט שלוס

i מעט װיסעטזאפט, n ײ1ט 60 סרן םאנד 
 n אז ן1א ■ םאמט! א זיין 1אלע1 וענד

 י1 קאםע 1איח 1אי חפכען עט1\ ױניאן
 1גא זי װעט לאלעה םויזעלר 60 פון סוסע
 vdvp יivn 1 י11 םיהלען, ערש1אנ נאר
ליידינ• איז

 י1 י11 אנע,1פ י1 נור ניט איז עם אח
 בא״ n װי דר, שיחלען, װעלעז בײטעד1א

 װי־ לועלען זיי מען ש־הלע;, מעלען םעס
 געלע־ ע1יע םאך חאט יוגיאן י1 אז םען,

 60 ל«io| 10 שאנד שארטינען א נענהײט
ײ דאלער. 1יזענ1ט  טט זיר אןippvu 1 ז

 iv זיי זיך לױ;ט עם אויב לייגען,1איבע
 װעלכע מענשאן, סיט בח אין מעסטעז

 נע־ את אפפערװילינ, אזױ נעװען ז״נען
1טויזענ 60 א שאשען  ך1111שאנ אלער1

 מי־ םאטע אםpo 1 זיך pc אפר״סען
טינסטע.

i 1 1םי n ’P ^ iaן1א װײםט ים1לײ י 
1  iv לםיאnםילא po ײניאן 1עסט»כע1

 “איבעו זיינען 1מי און ם,1נאשל 1איה
v״oj, אין אז d p i מעט מאנאט ען1סומענ 

i n 1עלכע1< פל'כ?ײט,1ױ1 א זיין םאגד 
 װעט 1« װאס דאס, טאז עושטענס װעט
iv העלםען פיל ip i, װאם קאםוי, א אז 
 יםנע-1א װעט ,tn»n עז1'םנעמי1א ?אז

 אויב אײײטענס, און, ;װערעז מידען
 מעט ליר,1מײ1נשא1א יז1ש איז ?אטוי א
 םיטלעז, מיטיגע די האבען אליין ױניאן די

i מייניגסטענם v i  i *b יט, ערשטער^ iv 
איהם. םלהרען

 די קעגען קאםף אין הילקװיט מארים
אינחשאנקשאן־םגפה.

h  iv ,־11 און ג1*טענבע1 מ. לאיערס* 
 1יהע1פ נעװען זײנען עלבע1ז לערשטײן,

 אינדזשאנס־ אלערל״ 1ם* *ננעשםעלט
 tie אינטעתיישאנאל די קענעז שאךשעלע

p jpvtm w כאסעם, װעס און װײםט 
 *לם »נענעבען, נײש*נ*ל1אינםע י1 ה*ט
a n ,הילסװיט. ים1ם* הױיט־לאיער

i n 1נחיםע שון איו שאקט 1ד*זיגע 
 אינטעמײ־ 1גזע1א שאר סײ ײיכטיגלײט

i *1 1*ש סײ און ט1כש ש*נ*ל n1בייטע 
כבלל. נ«װעמ;נ

 װענען פחונע די *זוי ניט *1 איז עס
iv ,o n ד באסעםםען 1ס* די ױי  י1 םס1

ip ל*ננען1זש*נ?ש*ן־פ*1אינ i  jib זײט 
jib די p : n 'n * B ,איז עם מי באסעס 
1 :שר*נע די vccppko.; «ײ י 1  iv

 יסםיה•1א *מ*ל שאן 1ל*יע גוםער »
in, ז* on*p i n ז*ל iv i” iip ’ i iv * 
*i ב*ס * po ל*ננ1ש* o אינרזשאנק־ »ן 
 .1נחנ סעכנישעז » איתענד אױף 1ש*
 1ם*םענט*נע po iu 1אבע איז זאר אזא

 דאם D'ip ויר יגט1ל עס אח מיכטינלײם,
o װאס םיח, די אח נעלט ip ii ט1ענ1ש*ת 

t פיאמם. םין אויוי׳אז* *b * ,ױניאן 
ipb נאשםיטםע ה*ט װ*ס 'VJ’ i b, 1א| 
 איז שסאלץ, נאסת איז זי וחזלכע אייח
o אויוי זינ *ז* n לזןנאלען « פין נרונד 

i מעכנישאליםע̂נ * פיז •עקט, p i *jU Y 
*! סיחרס געװיג^ ני איו  * S* שײז •ז

ג*נ׳ז invn נאיודפ ןו

ירושח טערק׳ס דעם פון נאכװעהעניישען די

 ■רעמיערדך איצטיגע רי זואס דאס
 םריחער חאט לאנדאן אין ?אנםערענץ

 טערק״ זוע;ען םראגע די אױפגענוםען
 םיעל אזױ דער צו צו טרעט ?י א״דער

 דײט׳צען דעם םון פרא;ע םאחצריענער
 װארשײנלױ חעכסט איז ^אדענערואץ

 די צופאל. כלויוער א נ*ר געװען דט
״ן צו מײנט פראגע טער^שע  ,opM רער ז

 דיפלאסאטיע עלײעס די װעלכען ארום
 ,ענטיעיידונג איהר םון און זיןי ררעהט
י םאס גודסער א זעחר אין אפ חעגגט  י
 !אדענער•‘ דײטיצען דעם זיעגען פראגע

?אץ.
 מער• דןןד םון ענטש״רוננ דער פון
 די ״אר ניט אפ חע;ד< םראגע קישער

 ׳פט-אןי״טיטלען, •ײ םון ׳פטרענגקײט
 צו אננעחגיען דאלפען עלײעס די װאס

 די כאצאחלען צו דײט^לא:ד צוױמען
 50( ׳עאדעגערזאץ םון סומע כאשטימטע

 די אפילו גאר דאיאר) םיליאן טױוענד
 עלײעס די צוױ׳שען איעע^יט וױיטערע

c זײנען טר;זי׳עטראף־ט די גוםא״ v r j 
 איכער־ סיבק געחײסגיסש־לעי א צוליעב
 פארי־ לעצטער דער פון געװארען געלאזט

 לאג• איצטיגעיי, דער צו ?אנפערענץ זער
 איצט אבער װערט *עחײמניס די דאנער.

ט. ^  נוןנרקוי. געזועז איז סיבח די ™ל
 איבעמע״ חאט פרעמיער ענגלישער חנר

 דײטיצ־ געגען צװאנגס״טיטלען די לואזט
 םראגע טער^עע די װאנען ביז לאנד
̂ולי?טעט ורעט  אנדערע אין װערען. <ע

 טער״ דער םון ענטיטײחנ; די זוערטער,
 ענגלאנד צו װײזען דארף פראגע סימער

 םיט וזאנד־איךחאנד זױיטער געחן קען
כיט. אדער עלייעס איחרע
 רעוױ־ דער װעגען דך חאנדעלט עס
 עגג• טריט/ טער?ישעד דער פון דירונג
 געגען געװען צײט פאנצע די איז לאנד
 זײנען דעם אױןי אבער רעוױדירוגג, אזא

 איטאליען. און םראנקרײד בא^טאגען
 דעם האלט ^ײנט, עס װי *ענגלאנד,

 צו בײטש א אלס שאדעגערזאץ ען6דײט?
 וױלען. איחר טאן צו םראנלרײף צוױנגען

 שטיצען ניט םחאגמרײף ?י װעט ניט, ײען
 צװינתן צו ^טראןי־םיםלען די אין

 שאדענער״ דעם צאחלען צו דייטשלאנד
 טאן דארםען עס װעט םראנ?רײף זא̂ץ

 זיך איבערחויפט <ועט זי אױב אלײן,
 אלײן עפעס טאן צו באשליסען העגען

 װי עלייס, אזעלכע םון זזילןי דער סיט
אוננארן. און •וילעז
̂יכטע די לעצ־ די טערלײ דער םון גע

 װאפענמטיל״ דעם נאף יאחר צװײ טע
 און פרעסטיזיע װעניג איזזר גיט ^טאנד

 דיפ־ עלײעס דעי ?רעדיט ײעניגער נאד
 פון געישיכטע א איז דאס לאמאטיע.

 העצעס אינטרעען, חינטער״דעם־רו?ען
 נידריגסטען דעם םון רויבערײען און

 האט טערלײ אמבאל#נגט װאס סארט.
 שנאה־?נאה אלטע די וױדערחאילט זיף
 צו געםיוזרט וזאט װאס אײםערזוכט, און

 דראהט װעלכע און װעלט־מלחמח דער
 #איצט ניט אויב מלחמח, נײער א מיט
 און צו?ונםט. נאהענטער דער אין איז
 םע־ די געװען איז דעם םון אורזאכע די
ירושח. v'שPm\vט טע

 האט טםא טער?ײ אנבאלואנגט װאס
 שױן דיפלאמאטיע *ייראפעאישע די

 אז באשלאסען אײנ^טיםיג צווײ? לאנג
 ״טירא״ און ״בארבארישע״ ט^סישע די

 אויןי שאנדםלע? א איז זזערשאםט נישע״
 די צױויליזאציע״. ״?ריסטליכער דער

 זאל ווער געװען, אבער איז פראגע
 װאס דעם צוליעב טערל. דעם ירש׳נען

 גע?ענט ניט זיף האבען גרױסמעכט די
 דער איז ירושח דער םיט םארטײלען
 נאהענטען דעם םון םענש״ ״חראנלער

ױ םזרח  צזערקײ האבען דיפלאמאטען ו
 וױ העו־שען געבליבעז געגעבען, נאמען א

 טער?ײ זועגען סכסוף דער םריהער.
יאהר־ קנאפער א באלד שוין זיף צײגט

 ?אורט אין םארטיידיגעז צו געלעגענהײט,
 איז ױניאן די װעלכע אױף פריגציפעה די

 װעלכע זײן עס מעג דאן, און באזירט.
 פראצעס דער איז.*בער ענטשײדונג,

װיכטיג?ײט. העכסמער דער פון אלײן
 <ןײן אםעריקא אין ניטא איז עס און

 פראצצס־ אזא פאר מענש פאסענדערער
 סאציאליסט, דער היל?וױט, װי םיהרונג

 סאציאלים־ *מעריקאנער םיז םיהרער דער
 װעלען לעזער אונזערע פארטײ. טישער

 בלוט־בלבול־ דעם אז דערםאנען געוױס זיך
 ?עגען צורי? יאהר אײניגע םיט פראצעם
ױ ?לאו?םאכער דער םון םיחרער אײניגע  י

 קריםי״ גרויסע אז מעגליר, איז עס ניאן.
 דאס אויסגעפיהרט װאלמען יאיערס נעלע

 דאן האם הילקװיט מאריס װאס זעלבע,
 םארטיײ גלעגצעגדער ױי\ םיט אויםגעםאן

ײ װאלם קאורם ׳דער און דינונגא  םריײ ז
 בײ א צװײפלען סיר חאטש געשפראבען׳

 זויכםיגסם̂ז דאס אבער דעם. אין סעל
 מא־ זואס געווען, איז פראצעס יענעס אין
ײני אין <זאם זזילקוױם ריס מ־ « « זיי

זעלדין* א. פון

 סאל עטייכע חאט עמיןאגד חונדערט.
 םון רוסלאנד צארישע די אפגעשטעלט

 די מיט םארנעחסען.?אנסטאגטינאפאל
 ױ װאס דערםא̂ר •שוט דארדאגעלען

 >אט1גע טורא אדער פארגונען ניט האט
 די אין ארײננעחמען זא< רוסלאגד או

 צ״ט דער אין כיסען, פעטען אזא חע<ד
 און עגגלאנד זזאט װעיט־מיחמח דער םון
 עלײעס דעם םון ;רױסמעכטע איבריגע די

 דער מיט פנים אל פנים שטעחענדיג צד,
 אײנ־י אפילו דעג, דײטשען א םון געםאחר

mW ?אל צאר דער או געשטימט  iv v ip 
 זיך חאכען ראך אנער סטאגטינאפאל*

 מלאמען, בײזוױליגע ארומגעטראגען דאן
 ?אנ- נעהטען געקענט חאט ענגלאגד אז

 און דארדאנעיען די מיט סטאגטינאפאל
 ניט חאט זי װײל ;עטאן, דט qy זזאט

 צאה דעם אװע?צמענען חאס געװאלט
, םוו איינער '  חלאננ דעם וזאכען װאס י

 אמערי?א• דער געװען איז םארשפרײט,
 טער• נאר אמכאסאדאר געװעזענער נער
טארגענטױ, חענדי אונזער הי/

 דידעלבע ױ\י וױדערחאלט איצט און
 דאס אופן. אנדער אן אויף גאר געשיכטע,

 דער״ דט אנדערע האט עגגיאנד װאס
 ענד די צו. דט ױ אנרערע לאזען לאזט,

 װאםענ• דעם םון און מלחמח דער םון
 ענגלישע די געםונען האט שטילשטאנד

 דעם אויף םארגרעםערט סך א איטפעריע
 ארײנ• איז ענגלאנד טערקײ. םון חשבון

 קאנסטאג״ אין םיס כײדע מיט געטחאטען
 — אגענט ענגלישער דער און טינאפאל

 ׳ כטעט םארנומען וזאט — גריכעגלאנד
 םון טײל אײראפעיאישען דעם אינגאגצען

 לעצ• די נאןי געבליבען איז ׳וואס טער?ײ,
 א אױןי און סלחמות, באל?אנישע טע

טערלײ. אזײאטישען פון טייל
 אלס גע?ראגען האט םראנ?רײך אטת,

 פרא״ טער?ישע די און סיריען חל? איחר
 חאט רײףpראגD אכער סיליצי^ וױנץ

 טײל איחר m ױ אז ארוםגעזעוזען, זיר
 מיט און שװעריג^ים גרויס מיט האלטען
 אכער דעם חוץ אויסגאבען. שװערע

 ענגהישער דער אז אײנגעזעהען, זי האט
 גחד און רײכער ערף ?ײן גאר איז חלל

סער.
 שױן איו עס — לורץ עס מאכען צו

 אי״י און םראנ?רייןי אז סוד, אםענער אן
 נא״ טער?ישע די נאיצט שטיצען טאליען

 ענג־ געגען ?אמף זײער אין ציאנאליסטען
לאנד״
 האבען נאציאנאליסטען טער?ישע די

 אינטערגאציאנא־ דער אױף באװיזען זיןי
 דעם נאך גלייןי ביהנע םאליטישער לער
 אויםגעאר- איז טריטי טער?ישע די װי

 רע־ א געװען אז חאס געווארען. בײט
 באפעל^־ונג טערלישער דער פון װאיט
 באשיאסען האבען װאס עלײעס, די געגען

 געגען און טערלײ זיף צוױשען צוטײלען
 ?אנסטאנ־ אין רעגיערומ ישערpרyט דער

 אונ־ אײנגעשטיםט האט װאם טינאפאל,
 טויט טער?יש^ן דעם טערצושרײבען

אורטײל.
 ?אנסטאג־ איז רעגירונג טער?ישע די

 נא־■ איז בילױז רעגירונג א איז טינאפאל
 גע״ א פאקטיש ואיז סולטאן דער טען.־

 װערט װאס םאלאץ, זיין אין םאנגעגער
 דער און סאלדאטען, עלײעס םון באװאכט

 ווערט מיניסנזערױם ?אנסטאנטינאפאלער
 אגענטען פאליטישע די םון באשטיטט

עלײעס. די םון
 דער אונטער נאציאנאליסטען די

te מוסטאםו םון םיהרערשאםט trp הא״ 
 םאלגען ניט חענען זײ אז ער?לערם, בען

 בא־ שטארס אזוי ורערט ׳וואס רענירו׳נג, א
ײ אויסלענדער. םון אײנםלוסט  חאבען ז
 רעגירוננ אײגמע אן זײער געגרינדעט

 ער?לערט זיף האבען און אנגארא אין
 דעם פון פארשטעהער ואםת׳ע די אלס

 רעגירונג אנגארא די םאלק. טער?ישען
 האמוי א נעפיהרט צײט גאנצע די האט
און אריינדדינגער, פרעמדע די מיט

 אנגע?לאג• די םאר ?אנזע?װענצען ?ײנע
 ארבײטער רײנעם דעם ריכטיגען, דעם ׳טע

 סטרײ?ס. צו באצוג אין שטאנדםונ?ט
 םיהלט פראצעס יעגעם םון וױר?ונג די און
איצט. אויך נאך זיך

 מוו שטעלונג פרינציפיעלע זעלבע די
 באצוג אין קאורט אין װערען אנגענומען

 האמנן זאגסט שאנס.pאינדז^אנ די צו
 א אינדזשאנ?שאך«ראצעסען אלע די אט

 אז זיכער, זײנען םיר און װערט. ?נאפען
 אויב פראגע, דער צו שטעלונג היל?װים׳ס

 װיר?ונג נרויםע הײן מאכען ניט װעמ זי
 ניט זיכער אבער זי װעט ריכטער, די אויף

 םעגלײ נרעסםע די מאכען צו םארםעהלעז
 םײנונג. עםענטליכע די אוױי זויר?ונג כע
םיר עימה דער איז דאם און ײ וײנען '  ז

 קאורמ אין אויםטרים היל?װים'ס אז כער,
 םידד זועם אינדזשאנקשאךםראגע דער אין
 דער »ז דמרצו, מאס גרויםער א צו ביז רען

 גמוואחנן אננענוםעז איז װאס גאשלוס,
. דעד פון קאנםעחנגץ דער אױןי  a י

0 װאשיעטא! איז ל.
m מ 3 מיי

 ערפאלנױיןי גערוען ױ איו חױפטזעכליף
n  \vw עי^עם וײערע און פראנצױוען 

n — איז רעדרונג דיועיבע ארמעדעה 
 i חןד סיט פארשטענדדס א צו גע?ומען

 א דף גצפעט ױ און רוסלאנד סאװעטען
םון אײנפלוס דעם אונםעו ביסעל וזיבש

i  m m
 סאן דער םון צײט דער אין נאןי

 םראגצױזען די זזאמס ?אנפערעגץ רעמא
 די מיט םארשטענדיגונג א נעםאדערט
 ערשטעגס, נאציאגאליסטען* טערקישע

 גע״ דיפלאטאטיע פראנצױדשע n וזאם
 טער״ די אפחױפען אופן אוא אױ«י חאפט

IJ/P פון שונאים די פון דיט דער אױןי 
 און, רעדרוגג, סאװעטען רוסישער דער

 אנחאיט דעם פארשטארקען צוױיטענס,
 פראנצױדשער נײ-עראכערטער דער אויף

 דאן חאט געזיגט סיױעז. אין קאיאניע
 גע- חאט װאס דיילאמוטיע, ענגלישע די

 רעװאלט דעם אונטערדרי?ען צו שטרעכט
 דער נאציאנאליסטען, טעמזישע די םון
 געיי חאט גריכענלאנד אז געװען, איז סוןי

n  |v;n ip צו עיײס די פון צושטיםוגג 
 דער זזאט דערםאר און סםירנא חאיטען

 וחד •רעםיער, גריכישער דאםאלסדמער
 א םיחרען צו םארפליכטעט ?ין ניזאלאס,

טערקען. די געגען ארטײ גריכישע גרױסע
אײנגעדעכען. ניט זיף האט •לואן דער

 רעװאלטירט• חאט םאלק גריכישע דאס
 לעצטע די אין חאט םאלק גריכישע דאס

 און זועניזעיאס ארונטעמעזעצט װאחלען
 mav צוריקצורופען כאשלאסען אױף חאט

 עקס־ םון שװאגער דעם חאגסטאנטין, נינ
 סיט עלײעס n וועמען זוילחעלס, קײזער

 צײט דער אין זזאכען וןילוי װעגיזעלאס
 פון ארוגטעמעזעצט םלחמח דער םון

 קלײן אין ארסײ די.גריכישע טראהן.
 גבורות, די באװיזען ניט *ױף חאט אזיען
̂זר םון זזאט מען װאס  א ערװארטעט. אי

 חאבען סאידאטמן גריכישע די פון סןי
 גע• ניט חאכען אערעע די דיזערטירט.

ו װאלט י  נ־עװעז, איז סוןי דער שלאגען. ז
 ו״נען נאציאנאליסטען טערקישע די אז

 וױ שטארקער, סף א געװארען לעצטענס
םריחער. איז עס װען

 חאט אומשטענדען אדעלכע אונטער
 jyoip צו צוריח אנגעהױבען םראנ?רײף

 טערקישע די סיט פארשטענדניס א צו
 איבערגעלאזט זזאט זי נאציא־גאליסטען.

 שי?• אײגענעם זײער צו ארמעניער די
 גאריזאנען איחרע צורי?ציהענדיג זאל,
 ערשטענס, שטעדם, ארמענישע די םון
 ̂י*-4אי חיל איחר פארשטארלען צו כדי

 * ,l«צוליעבי^ טאקע צוױיטענס, און, ריען
 אויוי נאציאנאליסטען די געװינען צו כדי

זייט. איהר
 אור• איחרע האט וױדער, איטאליען,

 אגגארא די שטיצט ױ װאס םאר זאכען
 גריכענ־• אז דעם, געכען איז זי רעדרונג.

 גריכענ- װײל סמימא, זזאלטען זאל לאנד
 אין קאנשרענט הױפם איהר איז לאנד

 אלע די אט צוליעב סזרח. נאהענטען
 סעטעל־ טער?ישער דער איז אינטריגען

 געםאהר אין געווארען געשטעיט מענט
 לאנ- אין לאנםערענץ פרעטיערען די איז
 געװארען םאררוםעז דעריבער איז דאז
 װעג, א געפינען צו פארזיןי א מאכען צו
 צװי• עלייעס די אויסצוגלײכען אזוי וױ

 טערי דער םון םראגע דער זועגען זיר שעז
ירושח. ?ישער
 םון פראדו?ט דער איז לאנםערעגץ די

 װאם דיפלאמאטיע, עגגלישער דער
 אבער גריכענלאנד. םאר אלץ נאף שטעהט

 אנצוזזע־ גיבען ?ארעספאנדענטען די וױ
 אװעיןגע״ םראג?רײף זיר האט רעניס,
 טער• די פון זײט דער אױוי אםען שטעלט

טאציאנאליסטען. קישע
 געםײ אנםערענץp די דאחי אםיציעל

 צװישמן סעטעלמענט א םאר באזיס א נען
 םארטרע־ די און זײט אײן םון גריכען די

 אין רענירונגען טער?ישע n פון טער
 רער םון אנגארא און ?אנסטאנטיגאפאל

ן •Doyr^ א דאס איז באמת צװײטער. . 
 ■ די•- עננלישער דער צװישען ?אנםערעגץ

 דער םון און זײט אײן םון .לאמאםיע
צװײטער. דער םון םראנצויזישער

 גריכענלאנד צו םראגמ א ניט איז עס
 די םיט סאדשטענדניס א צו קומען הען

 א צו ?וטען ?ען ענגלאנד צו גאד טערלןען,
 װעגען םראנקרײף םיט םערשטענדניס

 און טערסען די ירושזז. טער?ישער דער
 שאןײפי• וױ מעהר ניט דינ/ןן גריכען די

 שפיעל, דיפלאטאטישער דער אין נורען
 מך און פארשלאגען םארשיעדעגע די און

 m - דיפ״ װי םעהר ניט זײנען געךםארשלאגען
שאך־צוגען. לאמאטישע

 איז דיילאםאםיע ענגלישע זײ *בער
 סטראטזד בעסערער א אין נעוועהנליף װי

 פאתעחאלנתן האט ?י ■אזיציע. נישער
דײטשלאגד. צו באצוג אין שםעלונג איד.ר

 װײטער <ועט ענגלאנד צי פראגע די
 דײמשלאגד נעבינן פראנקרײןי שםיצען
אויוי Joan פח פיעל זעחר א• חײגגם
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 נפסט םען איחם, י1אוי סעשױת שירענע
 אגפר גייחנרלאך, אלע טאנאנדןר איהם
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 וזאט רוסלאגד איז אי דערמחיט, טעז
 דאר־ זיי אפגפשאאט. רינטינ אונז םען
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%ואך) לעצםע םון (ש^ס
 צו ב»ש<אסעז האבען צױניסטעז םיר

̂וות די אויסנוצען  אגיטצציאנס »ן םאר הר
 תורח ׳עםחת דצרום זײנען און סיטעיל

 דער שויל♦ איז געקומען אילע םריה דער »ין
 פארוואונדערם, געװען ביסעל * איז או$ם

 גע־ זיך זיי האבען ״װײס װער אבעה
 א געקוםעז אונז צו איז אפיער #םראכט
 םײז גאמ אונז סען ד^ט V חרטה הרחור

v ווויםגענוםעז, iv m\ בראכ־ גילעזיצאך צו 
 םארביײ צום לעקאך שטיקילאך צו און םען

בעז סיר אז זיך, פאחעטעהט טען.  קײן ̂ד
 געװאילם און זייז נעקאנט ניט דבר־אחרים

ppm אהײם, שטיילערהייט זיך צונעהן 
 זיך האבעז ײאס פון אוז װאנעז םון אבער

«p סחןמדע גרוסע א ארײננעריסעז שוי 
 נעקומען אהער זײנען װאס כתדיסטעז

 םיט צוזאםען האכעז םוב, ױם סאמע אום
mםאר- בונד״סםען שסערסעלרינע מזערע 

 װאילײ און אינוױיניג םון שול די מאאדט
 עס• אונז אױף שוועבעי און •עך ?רסען

 םיה בימוז. דער םון תקא און עסאװצעס
ץ/ סאחשטעהט  געתןונט נים עס האבען ז
 װארט א םאר װ*רט א און מרשוױינען

נעשלזג. א צו געהוםעז איז עס ביז
ל און  שרעקיליכער א געװןורלז איז שנז
 ער־ די צינלאכען ה*ם רב רער סרמעל.

tom איז און םמננסםער pe אנםילא־ ס\ל 
u m  Xgk* וויחם n חורבאם בעיי־גתים 

t t n m i i l s E מעגסכתר W W  im
vm  w m g m די סמן n w w ק י

 דױ א וױ זיך האט שםעדטע< איבער׳ן
 מען אז געשרײ דער דורכגעטדאגען נער

 הא־ דאן ̂וט און צױניסטען. די חרג׳עט
 םאםעם אונזערע \וא& דערזמהן, מיר בען

̂נעז ̂נן• ק ט
ײ םון אײגיגע  אװעקגע^ד זײנעז ז

̂וסטא צום •םעז  גע־ און ארכיי׳ען סטאר
 ש(ל אין סאטסקעס טיט איהם בראכט
 װער געכאוט האבעז אבער אנדערע ארײז,

 שםוײ םעשענעם א װער װאיצכער״האיצץ, א
 ש(ל אין טיר די צוברעכעגדיג און סער

ארײן•
 םארגעקוםען, דארטעז איז עס װאס

עז. ניט אײך שױן איך דארף  דערצע̂ה
 אז זאגען, אײך ורעל איר אז איז, גענוג
 אוגז, םען װא^ט מאםעס, די נים װען

 ע^סאװקע סעליבער גאנצע די כ׳םײן
 אח אוועקגעםחוגעז יי*יכער5 אין ■ארטײ

 ײ1 צוגענוםען סט*ר*סטא דער האם אזוי
 מע• אנגעשיאילטעגע מיט בונדיסטען, די

 אוועקנע״ און אועען אויסנעריסענע איז
 איס״ צום איהוםען אין ניצײך זײ םיהרם

פראותיקי
גצמיכ־ די האט עסתסאװצעס, אונז,

 װןוס ערשטעגס, פארדראסען. זעהר טע
 ®ון •ןור א און בונדיסטעז די םון עםליכע
 נעתאט האם ארכי■ װעםען אויןי אונזערע

 און געװ^חגז, עןךפיקט ?ײנצן אויג אן
T נצנומצן ויך חאבעךםיר צװײטענס, rr 

 זייגצן םיר :םאכמסאונזארצ םןנןסים
נfyom וזי וצמ t* גצויאומס
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נעזונד זיין צו
דובאװסקי■ כ. דר. פון

 קראנק״ םאגען — אויער. אן טון רינען װעגען — :לעזער א סןן פראגען
אוםצופרידע״ אן — טראבעלס. חױמ און נערװעזיטעט — חײטען,

אומצופרידענהײט. זײן אױף עגסטער אן און קײראםראקמאר נער

 זועיצכער ,9 י^חאל םין מעמבער א
 צױ אונז ח#ט ר., מ. אונטער דך שריינט
op’ r y j « ^םונ׳ם טײל * בריןי. לאנג 

 די םאר דאגין ■ערזענייכער א איז נריןי
 םון *גערעכטיגקײט׳/ ךער אין ארטי^ען

 םון םייל דיזער פיל. יערענט ער װעלנע
 אין אבער וױכטיג. שטוןר? ניט איז נריף
i n ער םרעגט בריף םון ט״ל צזױיטער 

 אלגע־ םון ?ײנען װ^ס םראגצן, איעיגע
 דארום װעיען מיר װיכטיגח״ט. מײנע
 ענטםערען און דרוקען בריף םון ט״ל דיזע
ײ םראגען. די אױף

.1 נומער *קרפנקח״ט :םרעגט ער
 שױן אױער לינקען פון מיר ב״ רינם עס

ט  רינען אנגעפאנגען יאחרען. םילע ז״
 דריט• געװען אלט בין אץ־ װען עס חאט

 אויןי כסדר. ניט רינט עס יאזזר. חאלנען
 סאנגט דאן און אױוי עס חערט טעג ואר »

*ו *ן עס  געשטאגק רער און אס$ל. נ
ױ איו  אגטיױםען םוז מען דאס גרױס, »ו
םיר. סון

 וױילט איחר \ואו געװען שױן נין אץ•
 דארוי איך דאס זאגען, אײניגע אל״ן.
 איך וױיל דאס און #■ער״שאן, ן» חאבען

 מעגלץ־ איז עס דאס זאגען, אנדערע גים.
 אבער איערי״ןןאן, אז אחן immp צו

 א םון עיזספענס אן מיט שםעסט דאס
 האב דאס און דאילער, חונדערט *וױײדריי

גים. אץ•
 יא־ די איז דאם .2 נרמער מראגקחײט

 קראגק־ סאגען םארשארייטע זוײט •ולערע
ח״ס.

 טוט בעק די דריי. נומער טראנמחײט
 שםערצעז. קאם אױך חאב אץי װעח״ םיר

 איך זײט און אין. װײס עסען צו װאס
 אויס רעכענט איחר װאס ׳»יײזען די *ס
 טאקע איך יײד ען,5ארטיקי אייערע אין

 איך אבער כרענונג. חארץ םוו װײנמער
 נאכ׳ן באילד גרעכצען םון p* נאד לײד

 חארצעה אונטער׳ן מיר שפארט עס עסען.
דויל. קאפ דער און םויל זחורט כױך דער

ױ ^נעי אזוי A נומער 'קראנקחײט  ו
 םיחל און מענ׳עען צװי^ען ארײן תום איך

 טעניטעז, אײניגע ׳םיז כייקען די זיך אױוי
ך איר םארליר  אז םאנג און בלאס װער זי

vt .פאר־■ עטוואס װעז אויך ציטערען 
 בלאס, אויםגערעגט, איר װער #םיד דריסט

 און סיר. ציטערעז םיס און חמנט און
אםט. זעחר איך װער אױפגמרעגם

םארמיג. בין איך און םראנע אײן נאד
 אוי״ די םון .6 גומער ^ראנקתײט

 •נים םײן םון און נאז טון םײל נעחצטע
 געחט סװעט^ען, •ניט זאל איך וױםיל
 װאלט איך מאטעריע. וױיסע אזא ארױס
איז. דאס װאס װיסעז וחנלעז זעחר

 םארהײראט אלט. יאחר 29 כין איך
 איחר דאס חאפעגטיױ, יאחר. 2 ז״ט
 אויןי ענטפער ריכט^ען א נעכען םיר וחןם
 סיטדאנקבאר״ איך בלײב םראגען, אלע

p״to ר. ם״ אייער
 ענם- ע6כראני? א )1 אנטווארט:

 םון אױער, אן אויער, םימעיעז םון צעדוגנ
 מאטעריע און םאטעריע, רינט עס וועלכען

 חעכער םאר גערוך מלעכטעז אזא סיס
 ניט מעז יןאן יאחר צוואנציג או׳ן ?עקס

 װען אסילו איעוײישאן, אז אחן פודיחנז
 אדער צוױי די חאכעז יא זאא ר. ם. «ר.

 ״סױר״ דיזע װאס דאלער, מונדערט דדיי
 איז אזעלכע אין קאסםעז. דאדף

 אין גאר אױער, אין ניט ענםצינדונג די
o n אוי־ הינטער׳ז זיך גמםמט זואס כײן 
 ״םאס־ רוםט מען װאס ביין רױער *ו/

 די ספאנדזש. א אינערליךװי איז סויד״
 געמאםען, דארטען װערט וואס סאטצרת

fyn זיך כא»ט אױער םון מנטצעדונג רי 
p n g קײן מיט מען קאן כײן, דיזעז אין 

 אײג־ רyד גרײכען. ניט ״סריטסחנגם״
ױ ידעג ןױגער  סטyנ דיזע זyאויסצורײניג ו

 כײז חגם iy:ycy צו איז מדאנקחײט פון
 גאנ^ן פונ׳ם איהם אױסרײניגען אוז

mv* װאס מאםעריאל 0
 איז אןK̂רײyא• די דארטען. זיד פיגם
ס י  כירות דערyי גיט און ל״כטע פײ| ז
 כעסער םיל אבעד איז oy םאכע;. ױ קאן

o אײדצר ודבצדצמוסצן ך n -יע 
װ,יײרע פוױ מן  םען שאן נאר חןרצו .1ו
ר ניס מ H די דאס ױין, זי n ry o jy פון 

j m| \די דאס זרגער, ווערעז ניט ואל בײ 
ynyogD אי  די פארניכטצן לאנגזאם נ״ם ז

 אײ די א« טײלם וואס בײז סיכםע דינפ
מ  און סארך, פונ׳ם אויצר סון טײל מדלי

 קאן םעז װאס שאדעז א פאראוחאמז
 .עצזז אונזצר םארריכטען. ניט <»נחפר

p r m איע״ |אתן ױך זאלם איחר

vv םעתדסטע די פאר׳פטאפונג. w d,\ 
 כאיןןעפטיגוגג yנדy!יצ א חאבען װעלכצ

y געגוג ניט חאבצן און r'T 'o איבוגגען 
 פארשטאיונג״ םון לײדעז (^סערסייזעס),

 צושטאנד דיזער איז אבער םאיל אייער אין
 םא־ אין געז צוסיל טיט םארבונדען אױך
 א וזארצען, אונטער׳ן ^■ארענײפ א נען,

 •לײצצ אין װעהטאג א בױך, אין מולקײט
 פױן איז דאס <ןאפ. אין ןץלעני׳ט א און
 זײ־ דאס םא^טאיונג, פ׳טוט׳ע קיין ניט
 טא־ אין אומארדנוגנ אן םון סימנים גען
 אונ•* מײנונג באיפטיטטע א זאגען גען.
 אונסעג־ םאל אזא אין איז אויגען די טער
 טרעפען, בלויז געחײסצז װאלט עט ליך.
 מען טרעםט ם^ע מעחרסטע די אין און

 געװען, ראטזאם דארום זואיט עס ניט.
 דאק־. א צו jy־uyN זיר זאלט איהר דאס
 אונטערזױ גרינדליכע א האכען און טאר
 יװעט ov אײדער מאגען אײער םון כונג

T ^ yo עסען צו װאס זאגעז צו אײר זײן 
 צו פטור אום םיהרצן צו זיד אזוי װי און

טראבצלס. דיזע םון װערעז
 װערען בלאם און ציטערען דאם )3

 םון געזעל^אםט אין זיך געםיגט מען ווען
 עטװאס װערט מען װען אדער מעניטען,

 נערװעזײ םון סיסן א איז אויםגערעגט,
 רײצונג די װערט םאל דיזע; איז טעט.

 צװײ םון םאריפטארקט נאך נערװען די םון
 אין מאטעריע םון אנ^ועזענהײט די זאכען,

 קראנק־ מאגען די און בײן, ״סאסטויד״
 זײן צו זיך אײנגעװאױנען דאס חײט.

 אג־ מענשען, םרעסרע פון געועלשאםט אין
 געזעל^אםט א םים םריוזער םאנגענדיג

 בײצוהומען הצלםען װעט באקאנטע, םון
 זיך פרובירען דאס זגע-וואױגחײט yדיז

 שנעל צו װערען נים און קאנטראלירען
 די צו העלםען םיל אויד oyn אויםגערעגט

 דאס אז שיינט, אוגז אבער נערװעזיטעט.
 אוי׳ער אינ׳ם מאםעריע די םון װערען פטור
 מאגעך דעם םארריכטען דאס און בײז,

 װעט איחר אײדער נױטיג איז פעהלער
 די םון באםרײען יןאנען גאנצען אין זיד

 יואנטראלירען קאנען און נערײעזיטעט
lym אײערע y j.

 אויםדריקען דאס מײנט איהר אויב )4
 הויט דער אויס סאטעריאל וױיסעז םון

 יזײן ניט עס איז פנים, און נאז דער איבער
 טיט םול איז חויט אונזער םאטעריע.

 ׳שאפס) סװעט שײן (ניט שוױיס־םעחטארים
n סון און y i אדער םעיןטארי ׳טװײס 

 הא־ דיגינתער א זיך ציהט yp*n שװײס
 הויט דער פון yכyאויכערםל דער צו נאל

 גרויסע א אויך ענטהאלט וזויט אונזער
 קלײנינקע אזעלכע םעקטאריס, אויף צאהל

 הא̂י צו פעטס אראדוצירען װאס דריזען
 םון אויר םײכט. און װײך חויט די טען

 חנדד דיניניןע זיך ציחען םעקטאריס דיזע
 הױט דער פון אויבצרםלעכע רער צו חון

 קא• דיזע פון y^*o דאס #אםט פאסירט
 זאמ־ עס און שארשטאיפט ױערעז נאלען

ײ איז אז זיד לע\  אט ׳פטויב. און םעטס ז
 הױט. דער םון אויס איהר דרײןט דאס

 םרײ יעדען,אװעגט געזיכט אײער װא׳&ט
 תאלטע םיט נאכהער הײסע םיט חער

 איײ אײערע סיט מאסאזשירט און װאסער
 װעלען נעזיכט, םון הויט די הצנט נענע

 אזוי ײעי״ען גיט חויט דער אין פאנאלעז די
םארשפארט. אםט

Wאיז שראנהחיים סןומגן ן,n מע־*
m ־״ m* ־

̂׳י ־־יי̂י
ך'..

 װאס ״גערעכטיגהײט/ םון זערyל א
 אויױ און װאולף, ט. ג. אונטער זיך שרײבט
 ער דאס םארדאכט, א האבען םיר װעילכען

 אונז ^יקט קײראפראהטיהער, א אלײן איו
 זיך צרקלערט ער װעלכען איז בריזי, א צו

 צנטםער אונזער מיט אײנםארשטאנעז ניט
 ער״ ערשטענס, קײראםראקטיס. װעעגן
 טיײ זyםארגלײכ ניט סען קאז ער, קלערט

 צוױי־ סײנס. קריסטשעז טיט ראפראקטיס
tyyo, יןײראפראק״ װאס םאקט, איז 
 שוין איז רםאל̂נy גרויסען אזא האט טים

 שװינ־ קײן ניט איז עס דאס סיסן, א אלײן
 איבערחויפט םען קאז דריטענס, איז דצי•
 ומד מײנוננ yריכטיג חײן רװארטעזy ניט
 דאס־ ̂«pHyo א םון ק״ראיראקטיס גען

iy:rtjn טאה i ם אין גלויבטyדיציניyKf 
n ורענעז םראגצ צוױיטע די ■דאקטיס. y 

 אױוי ענטםער׳ט פײראפראקטים פון םאילנ
y:yראגD רyרשטy דער ii y| צו טארגלײר 

 אונזין נחגס^נר <זײ\ סײנס. טריספדפצן
 חןר אױוי גאר איז סיעס קריסםשצן װי

 באוחן־ דיזע חאט דאד און ניטא. ותלט
fn א גוננ y o jn i פײראיראפ״ װי צרםאלג 

^ ov טיס. n דא זײנ m און אידיא^ן 
 צו הײזער כדפוגעים די אויסער כמזוגעים

ijn̂ סון ערפאלג אן זyכlמ y און אונזין 
שװינחול. יעחנן פון

 טראגצ דריטע די *נמלאגגם װאס
םפדיטאל א פון דייפטדטײאיטקײם וחנגקן

־■׳ 1

pריטיypר w t אװ ״חעראלד דפיתפי 
ynלטח u y םאנאט פון נײטוראיאטח״ 

 די איז זמותאל דיזצר .1921 פצברואר
 א^ריקאן חגר פון צײט״פריפם אםיצי^ע

 איע און אםאסיאײטאן, נאטװאואטיפ
 אוזן ypראנp הײלצז פון אסאסיאײטאגס

 דיזען פון רעדאקטאר דער מעדיצי[.
 וױד זאגצן צו םאיגענדצס האט זשורנאל

^יראפראלטיס. גען
 m"p \ואס יעריפטען די קײנע־פון ״אין

 געלונ• ניט םיר איז דרוחעז ראפראקטארס
w א געפינצן צו נען t־y u y ^ n y r 

lyp די װארום ערחלערוננ, ii זא־ *ײ(ער 
 אויסג^ױמעט, װערען אלײז זיר םון לען
 װאם פראםט, אלמעכטיגצ די װארום און
 הײראפרא?- די ־פון םײנונג די לױט איז

 פער־ דצם בויט װאס הראםט ״די םארס
 ארבײטען, זײנע ŷ« קא-ארדענירט פער,

 װאם איצס םארריכט װאוגדעז, אלע הײלט
 עגדצרט און צובראכ^ װערט
 פוררירט און בלוט, און םלײןןז אין שפײז

^oy איז pערפyסורירט דאחי זואס ר 
fynyii/  פארדיכטען צו אוגמעכטיג איז ׳

 די אהן בײנער רוהען אויטגעוױכגעטמ
פײראפראקטאר. א םון הילף

 אין גיױבעדניט ?ײראפראקטארס די
 גלויבען, זײ ׳פפײז. מענשענ׳ס א ענדערען

 זיך םאגצן פאר׳ן לײכטער איז עס דאס
^ צו צוגעזואױגעז רג  שאײז וועילכע אי

 א צופאסען אונז םאר אײדער .עסעז מיר
 אזוי, אױב טאגען. םאר׳ז שפײז פאסעגדע

מא• חןר װאם ׳דאס קומט װי זיה םרעגט

#ן פגחנחנ פיזנ ן1א גען  רyר•yp פון ט״
fy^ t זײ דאס #טטארפ אזױ v w\ •אויס 
^ זyהאלט ת י  װאס םיסברױך זyלכyװ א

 ׳פטאר? אזוי זײנצז און די, םון iyD»o םיר
 פארריכטען אלײן זyאנp זײ דאס גאבױט,

?̂iriy^nyo n y, חור א̂י jypn זײל# 
n סון םײל וױכטיגסטער רyד y n y p אזוי 

ט, טוואך ^י  םון וועחןן בײנער די דאס ג
 ניט פאנען און אויסגעזויכנעט אלײן זיך

 י1חיל אויסערליכע אהן ןyרyװ פארריכט
 פײראיראוד די פײראוראקטאר. א םון

 ניט לםעזyה זײ דאס באחױפטען, טארס
 אלײן. הײלט זי וןײלען, צו נאטור חגר
 און זיז די געשאפען האט װאס מאכם *די
 ניט זיר נויטיגט יםים די און ?וטעחןן די

 \vv סאז אלעמעז דעם םון חילף״ אין
 גײסט גרויסער נאטור, גאט, דאס שליסען,

 דיזע אנרופען זאלט איחר \ואס אדער
 גאנצע די באשאפען חאט װאס סאכט
 מנם גאר גוט, םאכטyג אלצס זזאט װעלט,

 צו באשאםעז ער האט חיןען מץנשליבע[
 אײג־ דער איז דאס וױ אזוי און שװאך.
i ציגער w ' j y i i ראניןהייטען װעלכען? 

ly דעם באםאלען ^ y o, געשאםען ער חאט 
 דעם ענדיגען צו ?ײראפראקםארס די

 ־ya האט ער זואס ״דז׳פאב/ שלעכטען
מאכט׳/
 דעם םון עדיטאר דער זאגט דאס און

 נאטוראפא״ אלע םון זשורנאל אםיציעלען
 צוםרײ יעצט איחר זײט רוםאים. טישע
 אוגפאו- אונזער סיט װאולף, םר. דעז,

טײאיטפײט?

עדסאנא פון 59 לאסאל פינישערס נײמר דפר
 ו דעם איז פינישערס די האבעז ענדליך

 ארױסגצאר״ זיד טרײד חלײדער םרויען
 לאסאל ײ5 אלע, אז מדרגח, דער צו בײט

 געװען יעצט ביז זיינען זײ װעמעז פון ,6
 האבען אינטערנע^אנאל, די סײ טײל, א

 טוי״ עאון דװנדערט די זײ, אז ^רקענטyאנ
 ססוגל ^וין זײנען צײהער״, ״העגד זענדע

 םארװאלטער אײגענע זײצרע װעיעז צי
 וױ־י אויף פיל, אזוי אױןי וױיניגסטצנס אם
 אינערליכע סאמע אײגענע, yזײער פיל

 און אנבאלאנגט, אנגעלעגעגהײטען ױניאן
 גע־ פארװירקליכט ענדליך איז ארום אזוי

 די םון חלום דער און װאודפ דער װארצן
 צװי־ מינאריטצט, טעטיגע אימער עטליכע

 צײט 8 האבעז װעלכע ׳רסyםיני^ די שען
 פאר־ דעם מיט ארומגעמראגעז זיך לאנג
 םיט װי ט^ארטער, א ?ריגצן צו לאנג

 ׳פצהנעס עםעס םיט װי חײליגעס, עםעס
גלאררײכעם. אוז

 םיני׳טערס, װעגען רײדעז םיר װען
 לע8 זינעז אין געװײנ^יך, .םיר, האבען
 בא־ נעםליר, הענט, די םיט נעהען װעלכע

 םעלער בײסטערם, ,עדז׳פ סאערס טאן
^נײדער. סתם און גײסטערס הענט,

 אםע־ די װען צײט. 8 געװעז איז עס
 האבען קאטערס און פרעסערס רײטארס,

 ארגא־ דאס אױסגעדריפט, אםען גאנץ זיך
 זײ ארײננעמען און םינישערס די ניזירען

 איז מעםבערס, אלס ױגיאז דער איז
 זײ װי פונסט אט נויטיג, ניט לחלוטיז
 ״אגגע־ ניט גאר אונז םיט זיך װאלטען
 מערקװיר־ נאך איז עס װאס און ?ערט׳/

 םינײ די זײ, װאס פאקט, דער איז דיגער
 געגלויבט. אזוי אויך האבען אליין, ׳צערס
 אםגע- מוין דאר איז באסעס די װעגען
 אזוי אודאי און אודאי האבען זײ רעדט.

 אמעםײ־ דיזע אט דאנק א און געגלו>בט,
 זיי׳כען צדדים אלע םון אײנשטימונג גע
 יאהרעז, און יאהרצז םאר פינישערס, די

 נעלײ די פאר סײ הינדעל, כםרה די געװען
 ברידער yנyאײג די םאר םײ און בתים

 די װאס צײט דצר אין און קלאוקמאכער,
 זײיי םרעסערט און ?אטערם אםערײטארס,

 בא־ די און ארגאניזירט, געײעז שויז נען
 מעהר־װײגי־ געהראגצץ שוין האבען סעס
 אתאני־ זײער און זײ םאר דרױארץ גער

 צרלויבט אלץ נאך זיך זײ האבצז זאציאז,
 םון ד/ צו זyײטpאומנערעכטיג גרעסטע די

 םון םינישערס. םארשטויסענע, אלעמען
 ארבײט דער פאר גענוג באצאהלעז ניט
 נאטירליך. איז דאס ^nyiy»8 שוין איז
 באליײ וחגרעז נאו זײ lyiy^o דערצו נאר

Iran גערוםען אםט זעחר און דיגט i מיט 
 באסעס, פון״די נצמען שענדליכסטע די

p צו הײנעם אונ; זאל און םארלײטע, ip 
 אפערײ־ מאנכע םון אױך זײן, ניט גנאי

האטערס. און טארס
 אםעריײ אייניגצ געװען זײנצן געוױם

^ פרעסצרס, איז סאםערס טארס, ^y 
 םאר־ געהאנט נים צושטאנד דיזען חאבצן

 םמשות׳דיגעס צטװאס אבצר םראגצן.
iy־to דיזעז אום טאן, :nyn אפ־ צושטאנד 

 כםעפ:אוסטמגליד. געייעז איז צושאםעז,
 חוד אידגזװמז אײננ^וארצעלם טיזי צו

 דיננשעצונג1אוזי פאראכטוננ טון געםיהל
 אייחןלע‘אויטנצי אז םינישערס. די צו

AVt&mP 1P38P דאס זאלען נשמות
yנע״ גאד גמז1די אלע וואס טװאם 

m׳םא?ט דער איז נקצן o r i אפע״ די ײעז 
ווערען םזשוה סאמז ניט פלצגןן רײםארס

א אויוי רייז ■ o n  מים 
םלע פרבײט) שנרס )
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פע פאד :

typ'IW גארםענט 
 אםט נאנץ
ארונ־ זאל

 פון ט
»1

 אםערייטארס, די םאר פרײז דעם צו דאם
 אלע אין כמעט םלעגט בצל־הבית חנר און

יםארשלעגע״... yדיז ןyםyאננ פעלצ
 און צײט, א אבער סומט אלצס אויף

 -םינײ די פאר גצקומען אויך איז צײט די
 װע־ פארשריבעז דא דאס זאל און שערס,

 די געװען זײנען ראס װי ■ונקט אז רען,
 םער־ אם זײ האבען װעלכע אפערײטארס,

 האט אזוי געדריקט, און שטיקטyג סטענם
 די געװען זײנעז דאס אז םאסירט, דאס

 זײ־ נאכהער האבען װעלכע אםזןרײטארס,
 ארגאניזירט און אװעקגעלעגט לעבען ער
 קרעם־ אלע מיט און םיגישערס זעלבע די

ײ גצהאילםען טען  דעם צו דערהויבען זיך ז
מצב. יעצטיגן
oy געװיסעז דער װי אויסגעתנסט תאט 
 האבען זײ און ערװאכט זײ אין װאלט

 נאר איז עס װאס אלעס געטאז װיר?ליך
 װאם דאס, מאכצן צו גוט געזוען םעגליך

 םארנאכלע־ יאהרען שיל אזוי זזאבען זײ
 אפערײמארס די םון אײנער ניט סיגט...

 שאפ״ אײן ניט געװארעז, ״געםײערט״ איז
 צױ םארילארען ברויט זײן האט טשערםאז

 ניט םינישערס, די םון איגםערעסעז די ליב
 אויסגעשטא־ אלע םיר זײנען צרות ,װײניג

 װעלעז םאר ברויט־געבער אונזערע םון נען
 װינחעל, ילעצטען דעם -ןון אװעסנעםען

 יאהרען און יאדזרען האב#פאר זײ װאו
 זײערע װיםיל געזואלטעט און געשאלטעט

 נאר זײ האבען געוױסענס און הערצער
ערלויבט.

 ברענ־ זײערע אלע אין םיגישערס די
 50 כמעט םאר זיך םיט שטעלען טשעס

 אין עולם ארבײטענדעז דעם םון פראצענט
ײ ראילע א םאר װאס און טרײד דעם  װעט ז

̂עז צו אױםיװמעז  םון לעבען דעם אין שפיי
 לײכט זיך מעז קאן ארגאניזאציע, דער

 װעז״זײ יעצט איבערהויפט זײן. סשער
 לא״ בארעכטינטער םול 8 געװארעז זײנען

 זיך װעט יל,8אינטערנעשאנ דער אין קאל
 אנ־ םעהר ױניאן א לס8 טעטיג?ײט זײער
פריוזער. איז עס װען װי זעהן

 בעלײ די זײנעז אױס, װײזט עס װי
̂שלאסצן הבתים  די פארניכטען צו ־ענג

 װערט דאס אויב םיםטעםע. רבײט8 װאר
 אםי־ סאסיאײשאן8 דער םון גצםאן נים

 םון דורכגעםיהרט אבער דאס װערט ציעל,
םאנוםעקטשורערס. אײנצעלנצ

 םיט ארױסהוםען אםען ז8 איז, אםת
 זײ רויס.8 ניט זײ קומען װאונש, דיזען
 ״קעםט״ אזא ארבײטער די אבער גיבען.

 אנםאנגען זאלען אלײן ארבײטער די ז8
 צט־ םיז װי רבײם,8 שטיק װעגען ?לעחנז

 צרליײ עטװאם פון װי ̂סyנyב8רהy װאם
 צוליב איז סיזאז הײנטיגער דער זמנדעם.

 גלענ• הײז ניט כען8אורז אלגעםײנע םילצ
 זיך האבעז ברויט־געבער די און צענדצר,

 זײנען חןם אין שולדיג אז געכאפם, באלד
 װעלכע םעםאדען די איז בעלײםלאכות די
פאליצײסקע. העכסט זײנען אז וח^נחזז זײ

ײ םון נכע8מ האבצן כל קודם  די ׳ז
 אין ״ מאנוםעקםשורערס אראשינענםםטע

 האל־ צו םײנוננ, זײער אפגעמאכם טרײה
 ניט סאכט מען אז שיײען, אײז איז טעז
 די זיך ארבייטעד אץ טענ גארבײם. נענו

 זײן איינער מעג ארויסיאגען, אםילו נשםה
 איבער־ װי ױיז אײנער מענ עהדיליה ןוי

y3y3^ איז האלט מען — ניפ םאכט עס 
 חןר ״סאלדזשצרט״... מצז אז שרײצז, אײן
ײ — פשוט׳עד 8 איז שכל  די וױלצן ז

 לעבצן, דאס |y׳Di8'o^8D אזוי מענשען
 אנהוײ זאלצז אלײז• לײםלאכותyב די אז

»oy 8 פאדעחגן בעז r וועצ• בײ סיסםצם 
ײ כען  דארןי אדבײס רױםיל וױםאן ?אלזמ ז
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 רעדאקטאר דעם צוױשען

:: לעזער n און ::

p. .עג »ון בריף אײער — ם גיי  װעס װי
ן אבער װערען׳ ענ:זלינמ8פפרע י  «ו• דער י

 ׳סהייבען, צגזאל װעט איחר אויב קונפ®,
 זי• עםװאס אלס אננעחטען ני® איחר ךאחפ®
ױ אין ׳דא םיר ו» כערעס,  װייסען ׳יארק נ

ר זעחר  אין פארגעקוםען איז װאס אלעס, ק̂י
ע;. ױגיו  ארבײטער״ייחרער, די װאס פאר און ו

אן פון נאןרײאונג וגעםעס  געפײערט איז •ויז
 בלויז געװארען. ארעסטירט זײנען געװארען,

 גע״ װאלט זאך די און װערטער עםליכע באך
לעזער. די פאר קלאר םאלאזטענדוג װען

 דאס סראגע, קײן — טײטעלבוים. ב.
 אײג־ דאס זײ מ»כען ױגיאנס מ*:כע אין

 אזוי מיטגליד נײעם דעם ®אר טריטס״געלד
̂ש חייך,  אריבערגעקו־ נאר״װאס פילע *או ד
ו אוגמעגליך װירקליך עס איז סענע י  א:*ו• ז

 איז ואליסי אזא «וניאן. דער אן אזליסען
 גוד גרויזמם, און אממעג*ליך נור נים

 סוף כל טוןי קורצזיכטיגע. זעחר » איז זי
 געפעחרליכ• די זיך געגען מגיאן ^םיפ

̂זשאלם דעם אין װאפע כטע  סטרײק־ פון ;ע
 אגדערער דער פון װ. ז. און סקענס ברעבער.

 ווען רינםע, גיט געװען עס װאלט #בער ז«יט
כס די  און טיר אפען ח#לטען זאלען ױג̂י

 קײן ג#ר פאדערענדיג ניט ׳פלע פ«ר מויער
 דעם אויןי ארבײטער דער א״נטריםס־געל*.

 גע־ ער װעלכען אויןי ^:טוויקלוגגס־גראד,
 *ו• נויטיגע די האבען ניט װעט זיך, פינם

ײן צו וענונדענקײט  דער אויב ׳ן)רג»נוזא*יע ז
 גיט גאר איחם װעט איחר אין ארײנטריט

 אזטי?על א דא אויך איז דאן און כאםמען.
 #:־ פאר באצאחלען זאל ער װארום גרונד,

 גיט מני^ן די ױניאן. דער אן זיך םעןיאל
̂זט יוגיאן די שוץ. איחם  םען א? ׳ביט לן

טירען.- איהם זאל  מניאן די און עקסאל̂ו
̂ר עס קען ̂ל־ ד#ס דורך אויספיחרען :  אגח
 אפי• «ון בצאסטע, צאחל גרױסער » פון טען

 אא־ װעלכע מאשיגעריע, גאנצער א פון סעס,
 דאם געשעחן. ניט זאל ד*ס אוי(י. סען

 די פון קוםט געלד דאם געלד. ?$סט אלעס
 ^רגאניזירט. שוין זיינען װעלכע ארב״טער,

 ארבײ־ דענקעגדער ב»װאוסטזיניגער קײן און
 פאר אלעס דאס פארלאגגען נים דארןי טער

 בײ־ װעלען דארף ער פארקעחרט, אומזיסט.
 עס כ#טש דערפאר. }חלק. זײן אויך טראגען

 דער איז ױני^נס מאגכע אין אז אמת, איז
 *ו פיל םעמבערש נײע פאר אײנטריטס־פרײז

 זײט ̂נדערער דער פון אבער איז חײד,
 אײנטריםדפרײז געװיסער א אז װינטיג. זעחר
 אוגזער לויט זיין. *זאל מיטגלידער גײע פאר

נס אונזערע ס*כען וױסען  פיל זעחר מג̂י
 אײנ־ גלײך ניט ?ען װאס אײנעם, פאר חנחות

 איחם גיט מען איזנשרוטס־געלט, דןןס צאהלען
 ביסלעכ־ עס אויסױצ^חלען םעגליכקײט די

 אנדערע פון קומען װעלכע די, און װײז.
 יו־ סון מיטגלידעד <זלס לענדער. און שטעט
 װי װײט אזוי ארײנגענומען, װערען ניאגס,

 װי ^זיי דאה פרײ. גאגצען איז װײסעז׳ מיר
̂געחט יוניאנס פילע ,אין  זעחר זיך מען ב

 איםער םען דז»־ף גרינעם, דעס געגען שלענם
 איבער ארמיקעל א״ער דעם. אן דערמאנען

װערען. פארעפעגטליבט װעם פראגע דער
 איג־ פאלש זײט איחר — גראסנער. מ.

 עקזעקוטמו .דזשענעראל דעם אין פ^רטירט.
 איגטעליגענטע דענקעגדע צװישען װי ב#או־ד,

 פארשי־rםײגונגס געװיסע זײגען םענשען,
 דיסקו־ פר»גען. ממגכע .איבער דענח״טען

 געװיסען א *ו ?ומט םען ביז זיי. םען םירט
̂ס באשלוס. ̂ם ז.8 ניט׳ אבער םיינט דן  מוז דן
 פאײ מחלו^ות. פעדזענליכע צו פיחרען
 עקזעקוטעו דזשענ. פון מעםבערס •די קעחרם,
 בעסטע די זיך צוױשען >זלע זײכען ב*ארד

 שלע־ אז דארום, ?לאנג דער פרײנד. גוםע
 צו־ פערזעגליך זײגען פערלשטײן און זיגגער
 גארגיט אויןי און פאלשער, 8 איז קריגם,

 לעצטע געװען איז פערלשטײן ב&גריגלעט.
 לאנג שםונדען גערעדט און *פיס, אין ײ^ך
 קלױו־ אין ל*גע דער איבער שלעזיגגער םיט

ײן שלעזיגגער סרעזידעגט װעם באלד ל&נד.  ז
 קלױו־ אין וױידזשעם װעגען חירינג דער צו

 גאנצע די פערלשםײן. סיט צוזןןםען לאנד,
 איז פייגדש«פט פערזענליכער װעגען םעשח
אמת׳ע. קײן נים דארום
פערזענ• זעאן אוגז מוזם איחר — ד. ש־

 8 געבעז אײך נען8ק זאלען םיר אום ליה
גע.8בפר8 אײעו־ אויף ענטפער באשםיםםען

ער־ דאס חאבען מיר װי אזוי — ם•—ג נ.
־ ס8י םיר חויבען געזעחן, נים ליד שםזג ױי  צו

 בחרם. אונז פרעגט רשםעחן.8פ צו ן8 ני® םע
איז. *דוובוש״ װער

 נגט8רל8פ קורצען גאאז-־״ייז סאלאםאן
 יק-8קל אונזערע אז בריןי. א״עו־ אין איחר

ײן זאלען נער8ם  לען8י ױגיאן־לײט, גוםע ז
 «יך אינםערעסען, אײגענע זי״ערע רשםעחן8פ

 גכע8ם פון קאפ דעם פארדרעחען לאזען נים
 גים דערםיט גים גען8ק םיר סעס.8ב חיםרע
ײן. נען8רשם8אײ»  ויך. דוכט אוגז אבער ז

ל8 8ז8 ז8  ל-8® איי כער8יקם8קל די צו יי
 8 כםעם איו עם םעחה איבעדיג. שםעגדיג

ײ. ז8 יינבזעלעזגנץ, זײער פיר לײדינו:ג8ב  ז
ן חאבלן װעלכע  •יל, אזוי דורכגעסאכט אוי

W ?  w אי ײ ז י י  זיד זאלען ימיאן, י
̂<5י ו 11י אין גאטירליך. ײ

a > i'Ai;

ײן קעגען ^lya װעלכע [,pwwמ חײועלצ t ז i
אויזם. חלכות אלן׳ רויח ג*ר נצו  און ױגי
ײ צו  אל ■:ים מיגדליך, רײדען סען דירן• ז

ל פן ■נים. י ו ײ צו י  trp צײטונג די דורך ז
ײן  גרײ״ איז עס וױיל ׳רפען8רויסגעוו8 אײ ז
 קד 1אי ניט לײענען זעלכע8 אז סעגליד# ליך
״געו־עבטיגקײט׳/ n לײעגען נים נען

שרײבט, איחר וואס דאס — מעסבער. 8
 םטע,88דב8ױני י8« 8 אייף םסירח 8 איז

 8 פיז גרע*® גענומען חאבען זאלען װעלכע
 ביו ארבײטער געװיסען 8 געלאזען און ,082
 װאס ערגסםע, ס8י אי•? 08י רבײט.8 דער

! 8 מטער88ב ן8מגי 8 .8® Wאין נער 
 אויער ניט ן8 ני® איחר גיט מסירח אײער

 און גרעפטערס די פון נעםען די ניט «ען,8ל
 און סורט;8י ®8ח 08י 1\וא י,8פ דעם גיט

 רעפענטלינען.8פ םיר לען8י איחר װילפ 08י
 דער םיט איחר שעט8ספי ניט, יב1א און,

 אנדע־ אין מסירח דער פון גג1רעפענטליכ8פ
 קײן ז8 אײה םיר גען8< צזיטונגען. רע

קעז ניט װעט צ״טו^ג עחרליכע  8ז8 ײו
 !וירקליך איחר לט8וי .08נ8ד שענדליכען

 ער־ דעם זײט ן,8ז־מ8י1מ. גוטער 8 געװעז
n פון סטרײק ל8זשענעי שטען  ,1D10» איחר 

 גלייך געװענדעט זיך איחר לט811 [,8 עס גים
יי אײעי צו קלאגע אײער םז$ נ  יער,8 ן,8ו
 ר-8רױסגעװ8 רט8י פוך אײך לט8ײ מען אויב
 יבען.1גל כען8מ אונז װילט איחר װי פען,
 שולדיגע די ל.8נ8אינטערלע״ פון פיס8 צום

 רען8געײ רפען8רויסגעוו8 גלײד דאן לטען8װ
 ניט בער8 עס ט8ח ׳איחר ן.8מני דער פון
טיג פאר לטען8געח ט8ח איחר ז,8געט  צו נוי

 מעט־ 8״ םען8נ דעם אונטער זיך לטען8ח8ב
 ער?לערעו םסירח, 8 נגעשריבען8 און בער׳/

 זײט םיינונג, אונזער .י»1ל אז, אײד, םיר
 ביטערער 8 רלויטדער,8*פ8 ליגנער, 8 איחר
 פארשםעלם װעלכער ן,8יײנ דער פון שונא

מעמבער״. 8,׳ «ין מאסקע דער אונמער זיך
װ1עקזעק — .too לאקאא באארד טי

״איד 18פעליעט דער ז8 אמת׳ געװען עס װאלם

ײ י יצסעױ ארויס פ»1*י קען״8לי8י ײ אי
OWגע• גי® ץ8יל קײז ל8קײגכ ער לט8וי ״ 

 גליק צוס ״גערעכטיגקײש׳׳. דער אין פוגען
 ג•8 גי® קעגט איחר אסת, גיט בער8 עס איז

ען  ײ8 ;צען8ג דעם אין ץ8ז אײן י1אוי װײז
 “8רעז פאסען ט8גל עס. טוט װעלכער ®יקעל,
ן קײן װירקליד ד8י ®8ײ לוציעם  גיט. זי

 פאר״ לוציע8רעז אײער געװיס ל»עז8וי מיר
 ;;עוױזען8 ל®8װ איחר חען עפענטלינען,

 גע״ זינדיגט ױעלכע שורח, אײן אויןי שש8נ
 פון אײניגקײט דעד פון ורינצי■ דעם גען

 נגט,8יל8פ איחר ס8װ 08י און רבײטער.8
 גע־ ניט ל8ז ^;ערעכשיגקײט״ דער אין ז8

 צו ש8ח ס8וי י«יקעל,8 1קײ ײערעז דרו?®
* פראגע דער םיט ®אן  ׳ס8י ליטעש,8:8צי8פוז

 ניש זעחר איז כבוה אײער איבער מיר בעטען
 אופן 8ז8 אוין״ נג.8יל8פ בפרעכטיגטער קײן

 ט8אזט 8 פון נעס8י1ב װען ?8 אויס׳ קומט
 אידעז, געגען םען8גר8י מאנעז גד8ל ^דעי

 ש8ח 08י ױיל1 פאדשװ״גען, עס םיר רפען8ד
 ליםעט.8נ8צי8ג פיו פראגע דער מיט ז8® 1צ

 •ועל׳ן. ניט אונז ביי איחר קענט 08י גײן,
 כען8ז זעלכע8 פון פארשװײגען דאס גראדע

 און גק8געד דעם געגען פארברעכען 8 איז
 אר־ און ליזם8נ8י«8אינטערג פון ירינציפ
אײגיגקײט. בײטער

 פאר־ מיט קען1ײ װעלען טיר— שובערט. י.
 חערט עס װעלכען אין בריף, אײער געגיגעז

ע, 8 אחסגעדריקט  בען8ח םיר װעלכער מײנו
ען  אונזערע פון איעעם אין אויםדרוק געג̂ע

 *גערעכטיגקײט״. נוםער לעצטען אין טיצען8נ
 ־8ב זײט נדערער8 דער פון בער8 םוזען מיר

 צום ניט רופט ל.״ אוו פ. א.״ די ז8 םערקען,
 ױײל רעזשים, רוסישען דעם געגען טעסש8פר
 װייל דוקא י8ג ׳ײטער־רעזשים2י8 18 1אי עי

-1עג־-א  װײל רעזשים; ײטער2ר8נטײ8 18ז
 ײ•2י8 די חעלכען אין רעזשים, 8 איז דאם
 אויב מיראניזירט. שרעקליד װערען טער

ײן װירקליד זאל 08י  דאן פאקט. דצר אזוי ז
•82 לשטענדיג8פ שעםט8«ד צום רוף דער איז

ו דעדפאר רןכטיגמ. י t 1אי •ראגע ךי י r t
iy אלעס, אםת ק«8® איז עס צי ל:8£ n
 »9 רוסלפנד, װעגען ען2איבערגעגע װערט עס

געסאנפ י8קל נל קװס רן»8ד דאס &8 ני®•
ז ווערען, םערק®82 ד8ג 8י ל8י וזערען. י ן  י

 •My איחר זעח» — לײן8 װעט־רעגירוגג8ס
 — עגגלאנד אין ן8חענדערס רטור8 צו פער
י ?8 צו, גיט  רע«• םעגליכע לע8 געברוינט ו

 דעם םיט זײנען װעלכע די, געגען רעסיעס
 «י גען.8ראט8אײנפ ניט רעזשים ^ןיצטיגען

 וײנען װעלכע לע,8 לט8ח זי װײל עס׳ טוט
 גטר•8ק פאר אײנפארשט^ען, גישט איחר מיט
 נ«*, 8לי8 לײקענט זי #לו*יןגערען811רע
 אטרענג״ חעכסטער דער םיט :דעלט8ח זי ז8

 #ליסטען8צי8ס און ארבײפער יעגע געגען קײט
 ynn«8 מיט איעשטימיג גיט זײנען װעלכע

 טע• ן1א קענען ■וג?ט דעם אין נדלוגגען.8ח
ײן גען  איחןן םײנונגס־פארשידעגחײטען. ז

ײן קע:ם  8סיש1י די ז8 טיינוגג, דער פון ז
 #נדלען8ח צו «זוי רענטיגט82 איז רעגירונג

 רטלין8:טװ8ר8ס ׳עס גלויבט זי י11 איז, זי
 חןד און רוסלאנה אין לוציע8רעיױ די פאר

 לו8ח זי 08װ ®,2ערלוי לעס8 איחר איז י8פ
טיג פאר  רל די נען8מ צו אום [,8® 1צ נוי

 |8P :דערער8 18 לג.8עופ 18 םאר לוציע8ײ
ן בער8 ״  װעםר8ס די ז8 מײנוגג, דער פון ז

 ני« רעכט קײן ט8ח פארקעחרט, רעגירונג,
צ 8 ײטער2ר8 די אויןי ארויפצואצוחנגען  י

ײן ער מעג ?שים,  שעזזל און בעסטער דער ז
״ חעלכען ער28 סטער,  יבען8ח גי■ ױילען ז

 ?א1י ?8 דענקעז׳ אויך קען גדערער8 18
 לג8ערפ דעם אונמעגליך כט8מ גדלונג8ח

 11א נה8רוסל אין סײ לוציע8רעװ דער
 שטאגר דעם פון װעלט. :צער8ג דער אין

 דא( ציע8גיז8רג8ײטעײ2ר8 18 חאט פונקט
 י1טי8נ אסער, שעסטירען.8ור צו רעכט ^ולע
 ?יכעו ?ײן אײגער מוז אלץ פון פריחער ליך,
 ױעלכן טיז גרולי דעם אויןי ?טען,8פ די מיט

ײן אדער אויס דריקט ער ײ אדער חסכםח ז  ז
% טעסט.8פר

ל א י א װ ן ס ת פו ח ן נ ־ או ע י ר פ ו צ

ט ײ ה נ ע ן ד ן פו ע נ א לי  1 ע ד י א מי

ר ע ב ר אי ע ט ר ע צ נ א ג ד ל ע װ

טץ ױ עו ש אני שצה מ
ת1מעל א<ע םיס מצה די

ר ש ל כ ח ש ס ר—פ א מ ש ע ע — )ג ל כ רו ן .ק
 אין געפא?ט םערדײען, 1צ לײכט איז ה־בעל, טטער א װי זיך עסט

 קוטט םײכטהייט♦ אח פט1ל שטויב, פוז געשיצט באקסעס, שטארקע
אחים• אוימעו םיז מי פריש י1אז ®ונהט טיש ם1צ

 .8? מאנישעמיםץ ב. די
.8חײ8 םינסינעטי,

i» j נוםער ברענםש, ימ8י i אן םקוועיי ױגי

ם ץז ם זי עו ש ני א צזזז מ ם
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w a n  iו א י נ ו *, י מ ם א א כ

w u m חנד>וס«*ו i —
 ל«װין םון »רנײט«ר רי םיר,
 םאר־ סטריט, טע21 <ועסט 163 *פלפוי,
 פענרויור י*א•־סיטיננ M ניי ואנמיט

 בעםט׳ון אמזער אױס שורענען ט«ן,15
 ברוד׳נר שאפ־טשערמאן, אוגזער 1» דאנה

 אר• !יטער זיין םאו גאידנערנ, יואים
אא*ך )1B װאחי־און*נעסטען »וס נייט

‘0גי»« אוגוער אויף סוגקען סיר

 וו )אײוזיא««
ר »  ארנײ• ווי

•11 , י ײ אי י ו
או i ו im i i f l  m

m w\ מו א w ל  i n
M ױויאן ורא**(• ן V

n טיא n i n n a,•
ו jfV’MP די

*1 ײאאי )«יײ«ר מאריס
י אאוירא, אײנ א ו 4 י

י «ץידין, מאסס י ? ,17 ײ
ײ הנין, אײנ ן ,17 ײי

1 DPM9,»ײ איא ? י •1 י

m ^ r
$;$' די 'ו ׳יײ ־י׳ ן

ל ע ק טי » ■ א א ן ש פ׳ ױ ץ8 א א ל
|p גי׳טט א'י ניעזער שצייפען i ״ w i m• 

 טרײדמ שיי« סארערט עט ארנייט. צינע
 •ילא״ (יױפער דעי ?ראםטמאניפאפט. און
 יענענס־ ז״ן דעם פון האט שפינאזא אווי

ײו׳ןן מיר םארדינט. מיטעי W אר״ן י J iv 
 |1א אךנייט אונזעו אין ענעמיע גאנ«ע
w ניעזער אונזעי חאכעז Npנטוױק«יט ״» 

 פאצשטענדיו״ םון שטופע הענסטער דער «וו
 «ואריחנ«•* מיר חאנען •חס»ירי«נס יאחר, ao אינער יאננע, אונזער אין פייט.

 א<« נאחאגדי•!, 1ריגט* אײך אױך ivjvp סיר |1א רעניטעו, טויזענטער שטעצט
 או| אווז 1• קורט אױפױנט, •ערזאנריכען אונזער אמטעו נעטאן װערט ארבײט

 9 1ני טא< אי• אפען אם*ס, אײן גאר חאנען מיר אינערווײגט. זיין װעט איוזר
נע׳טלאסען װנטאג אווענרס. אוהר
ר. , ס. ד ן ײ ט ש ל ע מ ר ע 3 מ 9 ד 2 ענ ר ט, ג . ס או א רן ו אללן,8ס י לו נ אר י

, טיט אװו/(רטײזט«ט דיזאן נרײננט א״ו

ו לאןאל ױניאן א&עױיטאוס מלאוק
װאפקינס 9437 טעדעפאן הט. מטע וועסט loo : *פים

מיטינגען סעקשאז רעגעלע
טען װעיען ײערעז *•געחאי

אנענד אוחר ו םאוםש, אסען דעם םאנטאג,
עי! פאלגענדע די אין עןו וי

ם ק נ א 3 — בו 3 7 ע 5 ט ױ ״ ד װ ר ע ע י ט נ אנ מ ר ע ל . לן י ע װ ס ר י  י

ם ע ל ר א 6 — ח ט 2 ם ע6 אי ט ט. סו ױ ט  ס

ן או ן ד או , - ט ״ ס עו װ ר א ® ג, ״ נ די ל 1 בי 7 ט 8 ס . אי די דו א ר  ב

ל ױ ו ז נ א ר ר - ב א ב ײ ם, ל או ע ם ײ 2 ל 2 אן 9 מ ק ע ט. ס ױ ט ס

 אלע וױנטינ. ועחר זײנען טיםיננען הײנםינע ױ
סוםען דארוען ן

ר ע ר ד ױ בו ע ״ רי א ט ס ר ױ ®ון הי ע כ א מ ק או ל ״ ק ם נ א ני  מ
ע כ ל ע ר װ ע ל ד א ק א ט ל א ען ה כ ע נ ע ג ס ױ ר ען א ען ק עו מ ג ױ ױ לן * 

ע ל אן א ני ם. ױ ע ס פי ר א ע ד ע ר י א ט ױי ע * ז א ט אי ע ט כ לי מ ר א ® 
ען צו ב א א ה . אז ך ו נ

ספעשעלנאסיס
 1אי קם הארד, ■אסט נעדרופטע א טיט אעטערס ארױס יעצט יפיהען סיר

 ״,אר״ג׳״ און אױסםילןן נעגוי איחר ז»< אפערײטאר יעדער »ז װיבטיג ועחר
 ומט לעטער אין איגסטרא?׳»אגס די חרך *ארזיכטיג (ייעגט אםיס. אין טען

ivV מי וויסען איתר cw d m h .איחר

לזמאלעסזעסוםיװע

יוניאן פרעסערס סקררם און יןלאזק
35 לאקאל

! ס א ז ת ר ע ט פ י ו א

מ״טינגען סעקשאן רעגעלע
■לעאער: •אלנענדע אין וחןרען א«געח«לטען װעלען

אן ש ח ע י ס אנ, — אי ט אנ ם מ ע ן ד ע ט ז ז ♦ ױ ע ר 8 ׳מ ח ץ או  א
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 נעװען סעייגע איו ווינטער ״״.יענעם
 י1אוי װעיט. נאגססו רער פון ■•נעריסען

tv זײנןן טייך זײט חןר iw rp j אד די  נ
 איי• •אייאפען. די יענער אויא אעוױמם,

 זיינען נאי׳פעװיקעם די װען םאל גי««
 1סא<דאטע ■ויייטע זיף האנען אווע^

ע א אױף סרײננענסיט  סעייבע אין זיייי
 נע• זיינען איחןן ראנירען. געגוםען און

 אויסנעגראכענע ספעזויעיל די pa זןסען
 ביז נן׳פװינעז חאנץן און זעםייאנקעם

 סעכר פרייוזייטס •ױ<יא« עט<י« װסנען
 נר׳פונ׳ם חיים *רױסנעטיןוט האנען פער

 װען ג*ס. יייז זעטריסנפע פו) טײדעל
 דאס חאט םאםע םײרערם דער דנורח,

 חאלץ ייט.ע? vא גענומען זי האט תרזעחן,
 נע״ פולות ׳טרעקיליכע סיט און דסנד אין

 פולות איחרע זע<נער. די *ו זיך <אזען
 םון ווענם טויבע די מרכנעריםען חאנען

 סא־ שויע א םסמעס, און זעםייאנקעס די
 װער חייוי, *ו איחר נעקומען זיינען סעס,
 ט םים װער ׳!וטויסער, מווערנעם » טיט

 אסתר אונעראםעװעט איז חאיץ װאיגער
 דער־ זיר ה*ט דערוױילע נריןוונ׳ס. ווײם

 1» יאשעם, שיינע פון נע׳טדײ דער ווערט
 טאנםער, איחר *װעסנענוםען חאט סען

 אינעמעםראגען מאסעס די זיך חאנען
 פון ראטעווען ׳פטעדטעי pp *װ״טעז *ום

 חא• סויות די יא׳פעס. םימע רחי שאגדע
 עטציכע שון חערען גענוטען אנער זיך נען

 װיינער די זץ־ חאנעז ססאצ, םיט ■צעסער
 דער־ נים און םחנות עטלינע אין *וטיילט

 *ו יקעםםער םרײחײטס ריינע די לאזען
טענטער״. זײערע
 ועחר חאט סאצדאטען עםציכע ,די

 אנם- נעהוזם חאבען זיי װאס םסרדראסען
 ײ1 /פינען דערפאר און נארןיט מים לויםען

 נרויםער א םיט נעקוטען םארגען אויוי
ײ װעו איז טחנח  שון איז אײעס, זיינעז ז

 נע• חײזער םעלינער *װאנ*ינ און םיר די
 ׳טטאחלען■ ניינסעחז שון זעחס. נצינען
או א און דרײ נעניינען זײנען  צענדליג ו

 זוײבער, די איכער אצץ *ייז סנרים■ גײע
 טעכ• זײערע נעײעז םסיל חאבען וואס

סער״.״
 םיין «ז נעװען, נאשערט איז אזױ אט

 בײם עמעץ םעיינע שארװארםען קציין
 םאצ *װײ ערשיינען זאצ נערעזינא נרןנ

נאזעטעז. די איז
tv דאד איז גליק » נאשערט איז עס 

שײף.״ גיט
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סחעע לילי װודיס
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סמו צװוןסאםעני

ר ע ס ד ר ע ש ני מי ר ן ײז u? ג P f j r/
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ס׳ ^ו )12 זײם ®יז (
 גענוג הײמן ז*ל ד^פ אוס מאכען, םען
in{ גיט r, םים K in

״ וועיען טטקסיק  <מי:ג<ן זיכער ז
עוןרילמנ־ נןןג׳ען זאל עוילם חנר »ז

o נען n  p n it סיססעם
 »ר*- v* ״ססענייטרי « וױינינסםעגס »ם

ס אײגענטיליך איז װאס ד^ק^ן״/  זער־ ̂ד
טרכימט. שםיק וואס בע

̂ס איז ■Mr א״ן אין  געמוםען שױן ד
 געתסם •ער ארײן רוםם םען «ז װײט, אזוי

 *טארקסםע די סיט און *•ערײס*ר יעחצן
 בא<ײדיגעגדען גאמ א אױף און װערכתר

 ניט םאכט ער אז איהם, סען זאגם אופן
 איהם נעהם םען »ז און ארנײט געגוג

 עצח, אז איחם םען גיט דערנײ זאגען.
 און אװעקגעחן אילײן בעסער ו*ל ער חוס

 םראבעיל. װגיאן דער און זיך אײנשי^רען
 םירמע די ח#ט שא■ זעילבען ׳דעם איז

 מען װעילכען אין נםאטיס, א אױםגעחאנגען
 עםי״ ״אויכ דןוס ארכײטעה די אן זאגט
 םרידזער ךאױפחױמןז זי װאגען װעט צער
ױ  זיך מעג קילינגען, וועט גאעקעל דער ו

 געוױ־ א אין גמפייערט׳׳. אלס רעכענען
 אסע־ אן צוגערוםען כאס א האמ פאי סעז

̂ורקע,  איהם םאר שוין ארבײט װעילכע רײט
 א אויף און יאהר עילןי םיז כמזך א םאר

 זי אז ערקילערט, איהר אוטן חוציח׳דיגצן
 בע־ זא< זי און ארבײט גענוג ניט םאכט

 א>חר זאל ער אום *תוױטען׳/ אילײן סער
״םײערען׳/ דארםעז גיט

שאא, אײן אין אמת איז װאס דאס און
 װײנינער אדער םעהר ריכטינ אױן־ איז
 אנ־ איז אויר שעסער. אנדערע אילע אין

n in באסעס םאנכע זיך םיהרען שעאער 
 | אז ״דזשענםעיל״לײם/ אמת׳ע װי אױוי

 I טא־ ניט האנדילונג םין אזא וועם ױגיאן די
ײ ריכטען דעם אויןי לעריחנן,  װאר- זיך ז
 חאבעץ ״חכטח״ זײער איז ניט. עײג^יך

 װצט יתיאז די אז אײמערעדט, זץ־ ױי
 צוקוקען אראטעסט םינדעסםעז רעם אחן
 דדשענטעיל- טעות, א אבער שװײגען. און

 איהר! מאכט טעות גרױסעז א םעז!
 ארבײט קייז יעצם איז עם אז איז, אםת

ד איז עס ניםא,  גרויסער א או אםת, ייי
 אנג5 װאכען מוין געהען ארבײט^ר. םײי

 איבערטריבעז, ניט אויד איד עס לײדיג,
ײ פון םאנכע אז  געבראכען •שוט זײנעץ ז

 גאך ױגיאן דער צו אגסוםען םוזען און
 און טרײד דעם פארלאזעז םיילע שםיצע,

 באשעםטיגוגג. אנדערע אויס זץ־ ווכע
 יעצטײ דער צוליב אז איץ־, װײסעז םיר
 סאע־ ארבײטער, די םעז צװינגט ̂אגע גער

 נײע אויוי אדױוי געהעז װעילכע די ציעל
 װי ער4י4װײ. ׳פאר ארבײטען צו ■^עצעה

 די אבער געארבײט, םריהער חאבעז ױי
ײ  די אבער תעארנײט, םריחע חאבען ו

 דאס י1אוי זיד בײ דעם צואיב װעט ױניאז
ארוגטמרםא^ען. נים טינדססה

 אין צראדע אז םאהט, א דאס דאך איז
 הא־ צײטען ערגערע נאד אין און אזצילכע

 ארגאניזירם, מניאגס אונעזרע זץ־ בעז
 שעהנםטע די אז דא.םאיע, דאך וױיסעז
 ארגאניזאצי* ארבײמער די האבען קעמםע

 אין ײעז דעמאלט, אונהם אנגעפיחרט אנעז
 האט סט״ײקער אונזערע םון חײזער די

 גע־ נאטעז העכםטע די אויןי ות5ד דער
 — רעכטע די !ביזי אדער wfto פײםט.

 אונזער םון רעכטע עלעמענםארע סאמע די
 אינדוסטריע דער פון ארויסצוהר^גען עואם,
 סרי־ מיר ײעילעז — מעגאיך װי פיל אזױ
M w___________, .סקולמאן. ה
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פער־ באװאוסטער דרײ םאצגענדע

װי^נא נאך םאהרען צו זאנען

חאפםאן כ. דר.
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־רוםסין ל. דר
רעאיעױ װיילנער םון טרעזשורער

r 8 ס ד.

 אננענר װעדם געלד
 שכת, כיו כלױו םען
טארםש סוםען דעם

ט ל ה א צ ע ג ם ױ ען א ר ע ן װ  אי
ר ע אנ ה רי ע ם ם א ר א ל א /Aד

רעאיעף װילנער םון סעהרעטער
 ביז 12 םון טעגליך, אנגענוםעז װערען אפידײװידם *ח נעלט

יארק. נױ סטרימ, לודלאײ 6 אפיס, אונזער אין אוזזר, 7

..• Uvכארנעם

אפפישען און אפטאםעטריסם
100 Ltnox Avtnu• 

899 Prospect Avi^ Bronx
216 East Broadway 

1709 Pitkin Avo* Brooklyn

*•»
אדװערםײזע אמזערפ פאסראנייזם
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ר ע ס ד ױי ט ץ ם ט ױ א ס ױי ן ו  או
ר ע פ ע ש ־ ס ע ן דו ען אי ל ג מו נ א ג

ן (*לוס ײ• וו )1 ו
 אלעמענס איז קאסף ?״ער מטיצען. ייין

ײ דארןי סען און קאמוי, ײ סיט וזעיםען ו  װ
ל טעגייך. גאר איו עס •יו

 באארו/ דדמאעט םון םיטינג א ווויןי
 סטרײק־ דדעענעראל דער סיט *וזאסון
 iv געװארען באיעלאסען איז א*סיטע,
 סינ• — דעם״סטרײק־בענעפיט, חוכערען
 א דאלאר 12 באקוסען װעילען נוי״ל״ט

 םאר־ די tie דא<אר, 10 אנעטאט וואך,
 א דאלאר, 15 באקוםען װעילען ןןײואטע

 די זאיען ואיאר• 12 אנמטאט װ*ןי
 *עיער געסעטע<טע די אין ארבייטער

 ןועכענטליכען דעם ■ינקטליןי **חלען
 אנצױ םאר גױטיג אווי איז װאס סוקס,

סוזי. סאמע צום ביז קאמוי דעם חאיטעז

 איבער געחםט באארד דדטוינמ דער
.25 לאקאל פון חױז ױגיםי די

 דד**יגט םון מיטימ לעצטען אויפ׳ן
 אע• דרעם און וױיקט דער אין באארד

 צי א געװארען םארגעלעזען איז דוסטריע
 עם װעילכען אץן ,25 לאקאל םון ׳צריפט
 אין חויז ױניטי די דאס ערקיערט, װערט

 אונטער־ גרויסע צו א איז פארה םארעסט
 װערט עס און לא?אר, אײן פאר נעהסונג

 באארד דדעאיגט דער או םארגע׳צלאגען,
 םארוואלטען און איבערנעהמען עס זאל
 לאקאיט, אילע די םון אינטערעסען די איז

 דדעאעט דעם צתאסען ׳צטעיען װאס
באאוד.
 געװארען אױםגענומעז איז םראגע די

 בא׳צ^אםןן איז עס און מיטינג דעם אויןי
 חויז. מניטי די איבערצונעהמען געװארען

 איצטער אילזא, װערט, איטעניע דיעזע
 בא״ דז^ויגט דעם םון אײגעגטום חאס
גאי קאםיטע, וזויז ױביטי א ארד.

* 1" M __________________
 יעדאן fie םיטנלי*ד איין םו| *טווזונד

איו אארד,3 דזמאינם דעם אין יואקאל
 קא• חור אין געװארען. זלט1ורװע נלײף י

 געװארען ארײגגענוםען אויך זיינען םיטע
 פריחערדמער הנו פון םיטגליעדער צוױי

דיע־ .25 לאסאל פון קאםיטע חױז ױניטי
טײ די םארתאלטען װעט ק*םיטע זע  ױני

 קומענדען דצם •ארק םארעםט אין הויז
זוםער.

 בא- צו אויסגעארבײט װערען •לענער
 קױ דעם חײם ווטער ױגיטי די טרײבען
 מאם־ גרעסזנרען א אויוי זוםער םענדען
 דער איז עס׳ איצט• ביז <וי מםאב,
 חאס באארד, דז׳עאינט חום נוון װאוסמ

 ײאקײ^אן־ילאץ דער זײן זא< •לאץ דער
 לא• די טיטגלידעי׳סון די םאר נאר גיט

 אינ־ דרעס און וױיסט דער אין האילס
 םיטגלידער די םאר זאגדערען דוסטריע,

 אין לאהא<ס אינטערנײ^נאל אלע םון
יארק. נױ ארום און

'jp.

 גרויי א trwe איז #זצחם איחר \ױ
סינד n סאר טצםמחײם tie םצלד סצר

 דער אין לאגאלס אלע די פון גייעחנו
 פאר• אױוי אינדוסטרימ דרעס און וױיסט

 חא״ צו איז עס tie געביטען, מיעדענע
 םיט װעלען טיטגליעדער די דאם םען,
 ?יתו בײטראגען- ארבײט, טאן,די ח׳צס
נוי־ איז חילף זײער װאו אומעדום טייל
 איצ פון בעסטען און זואהל צום ׳טיג

 *ינ• דרעס און װײסט דער אין ארבײטער
 אםנוי- איז אבער דערוױילע דוסטריע.
 רץס פינקטליד צאהלען צו טיגסטעז

 «ײ חעלפען צו און םטרײק םאר׳ן טעקס
 אין נאןי זײנען וואס מעפער, די קעטען

 וחד געטאן ארבייט דיעזע זא< סטרײק.
 וױ איבערגעבענחײט, און חמק םיט רען

 און ציעלנאװאוסטע םאר זיף פאסט דאס
!ארבײטער קלאםעךבאװאוסטע

ו־אכט בעט/
/

 בעט- ■עהעדזש. k עפענט־
 —זיינען ױי פריש װי ראכט

 וואם ראפער דער איז עם
פײכקײט. פון ?ײ פערהיט

 זעחם און אײנם פעררויכערט
עם אראםאטײט און םילד װי

' איי.

י

כעשלוס
 װאונ־ דעם כעגרײםט יעצם

 אםת פון כלענד דערבארען
 אנדערע און טערקיש-בוירלי

 םאכא- אטעריקאנער כעםטע
 צוזאםעגע- ג י ם כ י ר קען.

_ שטעלט.

שטןזרען1 ץײ
צזפריעועו

ײ שטעלען».׳ 3  — צופריעדען ז
ױ ״נאך  חןר צופריעדעזי״ ו

גאכגעםאכם גים קען כלענד
װעחנז.

פעסעחשעם אין
o .20 םח p k u u
 םוז םערהיםעז צו

 אייד םײנםיןײם.
r איז u n ופם> 

ם ל ע נ י ז ר ע  ם
 באיזסעס בצער

•60 פזן
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װעס• םשילװען ױ פח דעג גרױסער
so לאקאר ױניאן םאבער

עטאכלירט. םקײלס םיניםום — געענדיגט. אינגאנצען ג«לד שױן איז סטרײק דער

 ט׳ןןיצ* די פון םטרײק נע;ערא< דער
 האט 60 יאקאצ ױניאן דרעסמאכער דרען

 די אינדוסטריע. נאנצע די ארא<יזירט8
 די דערםיחצט גצייך ה*בען באפעס

 חאנען און זאך דער םון ערנסטקייט
 םטר״ק דער װי אויף־צר״םארנענס׳ באלד

 אנגעםאננען געװארען, נערוםען איז
ם  ױניאז. דער טיט םעטילען א״נצ^ויי

 סטרײ? דער דאס איז, רעזולטאט דער
 שױן איז ער אוז אלט זואר א קוים איז

נעםעטעלט. איננאנצען באלר
ם די  םטר״ש דעם םון פיהרער זזויי
 זײדטאן םאו< װײם־«רעזידענט זײנען

 םוז םענערז׳עער דער נרינבערג, הערי און
£  םון םיחרער ריעזע װי און 0

 די װעלען איבער, אוגז ניבען םטרייק
 נעםע־ זיין םרײד אי! npavcr םעהרסטע

 tit םיינט, ראם •«בת. דעם ארום טעלט
 ײע־ סטרײה דעם פון ײאך טער2 דער םאר
 אומכא־ פליינע, א ברויז אויםבלײבען לען

 וועלען •* װאם ער,8שע דייטענדע
 זוירפ* איז דאם םטרײק. אין זײן נאר
 םר״ען געװים װעט זואם נייעם, נוטע ליך
יעזער. אונזערע איע חערעז *ו

ארביי־ די האכען סטרײק דעם דורף
םך• א נאר געװאונען טרייד דעם אין טער

ײ װעיען ערשטענס,  זיי• חפנען װירער ז
 כא• די װאס ױגי^ן, די נאי״יצעייז, ער

 סיזאן םיעק לעצטען אין האנען םעם
 ייניאן די אומנרייננען. געװאלט דוקא
״ן איצט נאך וועט  װי •ןוטארסער, סך א ז

 איז *װייטענם, םריחער. װען אימענד
 ״<po טיניטום א געװארען עטאכלירט

 חא• כאסעס די װאס ארנ״טער, די פאר
 אנרי־ דעם אינענראנען ליענער׳פם גען

 לעצטען ov חאט ױניאן די לוען םע;ט,
 טיגיטום די איינםיחרען. געװאלט זוםער

:םאלגט <ױ זײנען םהײיס
p״i נא־ ניט ט*ר טרײד אין יעמער

ivoip װאן• א דאיאו 14 װי וױיגיגער 
 איז װאס :זאנען אפ׳ןור װעלען טאנכע

 אנער דארפט איחר 1 װאןי א דאיאר 14
 טרייד דעם אין יערנערם די אז װיםען,
או, ארימע ױנגע, זיינען  וואס םײדי

 סלע״ נאסעם ױ און םקול, די פארלאזען
 אדער 6 א װי סעחר גיט «*חיען גען«ײ

 קיגדער, דיזע םאר ײאף. י יפיאר 8
סןי. א גאר עס טיינט איזא,
 זייגען? סקײיס מיגיםום אגדערע די

 םרויען ;װאך א ואלאו 26 אפר״טארם,
pאטv30ר ,e טענער און װאןי, א דאלאר 

)16 זײט אױף (׳פלום

 אןאלע• DU8B כאסםאו פון ױניאן מאכער װײםט
פאטפײן ארנאנץאציאנס כעױגען

 פעטייןאוט און דרעס װײםט, אונזער
 ,49 לאקא< באסטאן, פיז ױגיאן מאכער

 וױיס־פרעזידעגט אונזער װעלכער פון
 חאט םעגעדזמער, איז גארעג^טײן םאקס

 לעבעדיגען זעחר א אנגעםאנגעז לעצטענס
 100 א פאר אמאניזאציאנס־חאטפיין

צו איז, צװעק דער מניאן. פראצענט

ti נױים סליװלאנד איו ױניאן סלארסםאכער
״היױנג״ צוױיסער א פאר

 דער אין רעםעריס אװ באארד דער
 ק<װײ םון אינדוסטריע סוט און קילאות
 םון מעה דזמאדזש וועלכען םון לאגד,

 הא־ װעט ט׳עערמאן, דער איז שילאגא
 דיע־ מערץ. טען27 דעם ״הירינג״ א כען
̂וט הירינג זע  אין םארקוטען געזאלט ח

 בא׳&טיםט אבער איז עס אפריל, מאנאט
טערץ. אין זײן בעסער זא< עס געװארען,

 א אײגענטליף, אי?, דױרינג דיעזער
 • איז װאס *הירעד, דער פון םארטזעצונג

 קלױױ אין םארגעקומען צוריק יאגג ניט
 פערע^שטײן, וױיס־פרעזידעגט. ̂אנד.
 קיאוקמאכער דער םון טענעדזשער דער

 דעמאלט האט קליװלאנד, אין ױניאן
 מאנופעסטשוחןר די דאס פארלאנגט,

 די אין אייסמטעלען אמא< שוין זאילען
 אדי ״װיםענשאפטילימנך דעם שעפער

 אינ• געזויסע .א װאס כײטס^סיסטעם,
 זיך ה#ט יארה נױ םון פירמע ז?&ינירען

 חגר פאר אײנצרמטעלען, אונטערגוםען
 דער־ און דאלאר. טויזענד 10 םון סומע

 חעכע־ א פאר<אגגט מניאן די האט װי̂י
עכירות. אין רונג

 אז ערקלערט, הבתים בזנלי די הןובען »
 וױסענ• םיט׳ן זײנען אינזעיניתנן די
 ניט נאך ארבײטנדסיםטעם אםטליכען5ל

 באסעם די ח*בען דערװײלע און סארטיג
 דאס קאנטער־םארלאנג, א ארויסגעשטעלט

 םאר־ זאל ארבײטער די פון שכירות די
פרא־■רא״* 15 אויוי כאטמ ווערען קיצענערט

פעת־  אין באריוי סעקרעטער צעגט.
 ווון י1קאם א אויםגעחױמנן האבען שטײז

 זאל איעס אז געבליבעז, דעםאלט איז עס
 ב*ארד חנר ביז טאטען, בײם סארבלײבען

 אסאל נאד םראגע די וחנט רעםעריס אוו
אויםנעהםען.
 װאןי א םים איז פעחנלעטײז כױדער

 נעסאכס אח יארק נמ אין געייען צוריל
 איעקסאגחןר דאס אחננדזשכזענםס,

 דצם pe דיחנקמור דער םראכטענבעת,
 דעפארם־ -״ריסוירטמ אינטערנײשאגאל

̂נמ*  םרי־חער אביםעל אחין קוםמן זאל ט
team t ;װןפארכארײםען w e e חנם 
ח קל״מלאנר י ־ מווים

 שוין איז ער און פלױולאנד איז םאחרען
ארבייט. דער ביי דארט
 יוכיאן פלפיפטאכער פליװלאנדער די

 חי־ דער צו פומען צו בעםטע דאס טוט
 *יפערען םאפטען, טיט באװאםענט ריננ
 םראנס ״ייז איז עם אח נאװייזען, און

 םארנרײננע! פײס איחר װעט זי אז ניט,
 מאנושע?ט^ר די אופן. נעסטען אױפ׳ן
 דאםזעלכע, אױך װארשיינליף טועז רערם

 װי־ זועט רעםערים אײ כפארד םאר׳ו און
 האט וואם שטרייט, דער םא־י?ומען דער
 טאנאטען עטליכע טיט אננעהויבען זיף

*וריפ.

 ארגאניזי• *י דרײװ״ שטארפען א טאכעו
 זועל־ םרייד, דעם אין ׳פעפער איע די רען
 ארגא״ גיט איצט ניז ליידער, זיינען, כע

• געװען. ניזירט
 אתאניואציאנס־ דעם םאר פלאן דעט
 -pipy דער אױסנעארנ״ם חאם פאט•״!

 איז דאם און 49 יא?אל םון באארד ?וטיװ
 א אויף נעװארען נוטגעחײםען נאכדעם

 טי• חנר טיטגלידער• די םון טאסםיטינג
 *wt פס אי| באזוכט, גוט נעװען איז םיגנ
 נא׳פיוסען, וױפםיגםםע די פיז דרײ נען

:אננץנומץן דארט חאט מען װאס
 ארגאניזאציאנם־ אן אנצוםאננען י .1

 ניט־ױניאן איע אתאניױרע( «ו ?אםייין
 נעמאנט ווערען עם װעיכע אין שע»ער,

 אין «עטי?אוטם, און דרעםעס ײייסטען,
אומננענד. און נ*סט*ן

 ארױפצולייגען pyu* דעם םאר .2
 אויף ■ראצענט 10 פון אסעםמענט אן

 יע• יוים ױניאו, דער פון טיםנליעדר אלע
םארדיענסט. דענם
 נעצפחלט זאי אסעסטענט די««ר .3

 צייט, ײאכען דריי פון ם׳שןי א פאר װערען
 ,12 פונ׳ם װאכען די םארטש, מ^נאט אין
מארטש. טמן26 און 19

 1אי נא׳פלוס חןם טיט «יר?ולאר א
)16 ױים אויױ (׳*יום

 סלאוסמאכער די פון כאארד דזשאינם פון נעאםסע
מאמאמייסעד״״א די פאר ידי םעסםען װניאן

זעלכע. דאס טאן נעװים וועלען לאקאלם די פון נעאמטע אלע

 םון באארד דזשאינט פוז באאםטע די
 מאכער ריםער אוז ם?וירט ,pi»Pp דער

 בא־ איז װאכ םאראיין, א האבען ױניאן
 אױ נאארו ״רי נאמען אונםער׳ן סאנם

 םאר פאראײן א אי« דאס אםישיאלם״•
 לעצטעז דעם אױןי חילף. נענענזייםינער

 אויפנע״ איו פאראיין דעם פון םיטיננ
 שטיצען פון פראנע די געווארעז נוםען

 נרויםען איחר איז אםאלנאצוײטעד די
qevp און נתים נעלי די נענען op איו 

 נאאמטץ די ראט נעװאחןן, נאשלאםען
 ניט זאלען ױניאן קלאיפספכצו דער םון
ײ חייםט, דאם ;חכלל סן ױצא » זיין  ו

 טסטינאסייטעד דמם פ»ר נענען זאמז
ױי סטרײס  ארנייג^ שטונחנן *ו
 אין פיאופםאכער די טוען ראם װי פוגפט

ד חאכק m שעמר, די י י  איינמ* נ
p דאה צ*תצט ra i תוויםײ טיר זועלמ 

i n איז דאם נוגמר. זזיינםינפן אין שױן 
טטט. נריחנדלימ ׳מחנע, ■ גשזיפ

itp שױן

. ■*

 םון באאמטעד חײז איצט ניט איז ער
 אײן גיט אױך איז און באארד דזיצאינט
אפי־ אװ ^כאארד דעם פון םיטגליד
.”&W
 חור װעגמז עמזלעחרוננ די איז אם

̂כען מיר װאס אנגעלעגענחײט  כאקױ ח
 ״כןוארד םון סעקרעטער דעם פוז מען

:גאכיםחער רוש. ם. ברודער אפישעלס׳/
 דזנם פון אפימעלס כאאײ *די

 םיי• ריפזגר און סמוירט קיאוח, בארד דזע.
 ספזד א בײ פארזאםעיט יוני^ן, קערס

/ )o i?r 6 זײס אױוי(

ט ג ר א אז ך ב פ ד ס ענ מ ײ ג א ב
צי  צוס וצלצניפזח די לנגוד דיגצי י

 װע• גיידונג פרב״יזד װעגןן קצניציעגץ
 '9B9T פאראנא&̂ל אין ויזדען געגעבעז

86 ttojrn 34 mmס»., יהן ttfVM ra t, 
use art .ייריל

u s m i i f •  tip  e ap « m ii)n ן י י --------------^
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 וער, אין סנסװ דער
ן וױיפגװסאעווססױע

 <ע««נ געמעלדעט 1׳«וי ח^נעז מיר זוי
 *וױשע פאנפעחוגצץן אן נעחען װאף,

 צאקאפ ױגיאן, ארנייטער װייטגודס די
 ,םאנוםעק״ נארמענטס ״?אטןון די און 62

 2נאגײ *ו אסספסיאײמאן״, ט׳אורערס
 ח אין אנרימענט פאלעפטיװען רעס

 זיי*. אנענד דאנער׳עטאנ יעצטען פאך.
 צוזאםמגמד וױדער ויך צדדיס נײחן נען

 אין.םעטחד פאנםערעמ א אױף פוסען
» פון ם׳איז אנער טאוער, פאליטען  ח

 פארשם׳ד די ארויסנעחומען. ניט גאר
סעס די פון חמר ן חאנען ̂נ  «ױ ניט זי

 ןאי רעדא?׳שאן א שארראגגען *ו ׳פעחטט
 ו און פראצענט, ib| 26 װייח׳ןועס

 ח*םמ, ױניאן דער פון פןור׳אטעחער
 piHPVi גיט דעם אויף זיןי, פאר׳פטעחט

 צוגאג• װײטער זיף מען איז אייננעחן.
נ־ט. גאר מיט נען

 פאנ־ א נאן•• זיין װעט סיטװאןי דעס
 נעמאכט ט«ל א נאך װעט עס פערענץ.

 אנרי• דעם נאנײען *ו םארזוף א ווערען
 נמ|24 דעם אױט נעחט װעיבער מענט,

o פון n .שװער איצט איז עם מפנאט 
 אױס־ דער ז״ן װעט עס ,װאם זאנען «ו

 מענליןי ?אנפערענץ. דעם פון נא;ג
 װעלען טאנוםעקטשורער די אז אפ׳ןור,

 םארפלע• צו פאדערוננ די אז איינזעחען,
 i״p ניט איז שכירות די נערען

 כאןי פארדינען ארנייטער זײערע װארים
 מא• צו יענען א נענונ ניט אויך איצטער

 גאכיאזען• אםישר עס װעיען זיי און נעז,
ײ אז זיין, מעגליך אױך אנער פאן עם  ו

 עס טײנט ואן און טאן, ניט עס זאילען
סיחטח.

 פאמוי• lie נעײיס װעט ױניאן די
 אסם׳ן די אױב אנטרױסען. ;יט פלאץ
 זי װעט פריענ, װעיען דורנאויס װעט
 אין אן געחט דעמױייע חאבעז. דאס
 פאר* «ו טעט־גקייט גרויםע א ױניאן ^

 אר• בעסער זיין צו רײחען, די ־עטארקען
 מאכען• ניט ויר ו«וי זאך די װי גאניזירם,

 דש• םון םיטנליעדער די דערװייל זאיען
 םוו ארבייטער די נאאײנםלומען ױניאן

 ‘אתאגיזי *ו זיו שעפער ניט־ױניאן די
in, ווא״ לאנע. די פארבעסערען זיןי און 

 ארי אזעלכע דא נ»ןי זיינען ליידער, רים,
 דאם זיי םארשטעהען אליין װאם נייטער

ניט.

ם ױ כ י צי ר א פ ־ ט ל א ה נ אי

12 נוםער ״גערעכמיגקײם-

 \וזד דעניש. ד. בשסט — ײוד די .2 זײט
( דןלער ®ויועגט 60 דעם גען  וו

כערנשטײז• ח. — 15 יןתיול
ט1 ן מיטינג .8 ״ ן באארד דז«וינ» וו  וו

ז לןיצוקמצכער חןד ו לאנגער. ל. — ױני
ן ב(ארד עקזעקוםױו §ון רע«(י* א  וו

 קלצוק• חןר סנדאר. ס — 22 י*ק*ל
̂סםאן pit ספר״ק ממנעד  ,M — ב

סנײדור.
 דעיפרפ• עדוקי״י(:*ל אוגועד ««| .4 דיט

 *ינ*ו4# כער0די»ערם דער אין סענפ.
חעללער. דדש. — 17 לןקיל

ז קװיפירוגגען .6 דיט י  קלןוק־אויןל די י
•סאלנאסילפעד. די אר

 ידאגוו• ןדגפ:יז*«יא;ס און מדײד .6 וײס
 »ןן ̂לצוק נרןגזװיל די ייז .7 זײט

מי סקייי■ ו  י• כאכיטש. א. — •
מ מ ״ ״ייעז יועגוז ח י  •י סםווי א — י

? רעיאדטער.
 L נןשי^יכעל. >?ד*קמר׳ס ײז .3 זײט
ן p« s< זײט לי מ  קאלםמיז. ם״ — יי
 •סורימ^ןי ײם ןיקלציוגג 1» .10 זײס

מ םײן ארםיקןא. טוד2 — יולק  ײ
m — דןווןלוצין מיי *ןד *ep.

ז .n וײט י  הריטימד• חנר ־־ •מ»עד י
^ מז ײי דו  • ראלגימ״ י♦ — ײ

 -* ןדנילפןר ׳ימייחד יי ײ יוןדימני
tnr« ט^טולבױם W

ti• •ײ•״ קןתןי *ןור״ חד #12 וײם
u• אסעריקפן rm y iy ־ייי* לײגאד אװ “ c 

יוני vrm די לאנס


