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 אלעמענס איז קאסף ?״ער מטיצען. ייין

 װײ סיט וזעיםען וײ דארןי סען און קאמוי,
טעגייך. גאר איו עס •יול

 באארו/ דדמאעט םון םיטינג א ווויןי
 סטרײק־ דדעענעראל דער סיט *וזאסון
 iv געװארען באיעלאסען איז א*סיטע,
 סינ• — דעם״סטרײק־בענעפיט, חוכערען
ט  א דאלאר 12 באקוסען װעילען נוי״ל״

 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

מ לעצטען אויפ׳ן טי  דד**יגט םון מי
 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
 ױניטײ די םארתאלטען װעט ק*םיטע זע

 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,

ײ^נאל אלע םון  אין לאהא<ס אינטערנ
יארק. נױ ארום און

'jp.

trw איז #זצחם איחר \ױ e גרויי א 
סינד n סאר טצםמחײם tie םצלד סצר

עחנו  דער אין לאגאלס אלע די פון גיי
 פאר• אױוי אינדוסטרימ דרעס און וױיסט

 חא״ צו איז עס tie געביטען, מיעדענע
 םיט װעלען טיטגליעדער די דאם םען,
תו בײטראגען- ארבײט, טאן,די ח׳צס  ?י
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
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 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

ס לו ש ע כ
 װאונ־ דעם כעגרײםט יעצם

 אםת פון כלענד דערבארען
 אנדערע און טערקיש-בוירלי

 םאכא- אטעריקאנער כעםטע
 צוזאםעגע- ג י ם כ י ר קען.
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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
 םטר״ש דעם םון פיהרער זזויים די
 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

 זיי• חפנען װירער זײ װעיען ערשטענס,
 כא• די װאס ױגי^ן, די נאי״יצעייז, ער

 סיזאן םיעק לעצטען אין האנען םעם
 ייניאן די אומנרייננען. געװאלט דוקא
 װי •ןוטארסער, סך א ז״ן איצט נאך וועט

 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,
 וואס םײדיאו, ארימע ױנגע, זיינען

 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

אן מאכער װײםט םאו פון ױני ע• DU8B כאס ל א  אן
ען ױג ע ס כ אנ אצי ץ אנ ײן ארנ טפ א פ

 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

אן סלארסםאכער װלאנד איו ױני ם סלי ױי t נ i
״ צוױיסער א פאר ג ױנ הי ״

 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
 אין םארקוטען געזאלט ח^וט הירינג זע

 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
 םרי־חער אביםעל אחין קוםמן זאל ט^נמ*

team tw ;װןפארכארײםען 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

ע ס ם א ע ם פון נ שאינ רד דז א א  סלאוסמאכער די פון כ
אן די םעסםען װני א די פאר י ד״״ ע ס מיי א מ א מ

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
 וײ חייםט, דאם ;חכלל סן ױצא » זיין

אמז  טסטינאסייטעד דמם פ»ר נענען ז
 ארנייג^ שטונחנן *וױי סטרײס
 אין פיאופםאכער די טוען ראם װי פוגפט

ד חאכק m שעמר, די י י  איינמ* נ
מ prai דאה צ*תצט על  תוויםײ טיר זו

in איז דאם נוגמר. זזיינםינפן אין שױן 
מחנע, ■ גשזיפ מ ׳ חנדלי רי טטט. נ

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

 כאקױ ח^כען מיר װאס אנגעלעגענחײט
 ״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

/ )oi?r 6 זײס אױוי(

ט ג ר א ז א ך ב פ ד ס נ ע 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 r a t, 
use art .ייריל

usmi if•  tip eap«m ii)n ן י י
---------------^
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װ דער ס  וער, אין סנ
ע ױ ס ס עוו א ס װ פג ױי ן ו

 <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.
ײחן נען  צוזאםמגמד וױדער ויך צדדיס נ

חד פאנםערעמ א אױף פוסען ט םע  אין.
» פון ם׳איז אנער טאוער, פאליטען  ח

 פארשם׳ד די ארויסנעחומען. ניט גאר
 «ױ ניט זין חאנען נ^סעס די פון חמר

 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
מ|24 דעם אױט נעחט װעיבער מענט,  נ

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,
 וײ אז זיין, מעגליך אױך אנער פאן עם

 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 י צ ר א פ ־ ט ל א ה נ י א

12 נוםער ״גערעכמיגקײם-

 \וזד דעניש. ד. בשסט — ײוד די .2 זײט
 וו( דןלער ®ויועגט 60 דעם גען

כערנשטײז• ח. — 15 יןתיול
ט1  וון באארד דז«וינ» וון מיטינג .8 ״

לאנגער. ל. — ױניוז לןיצוקמצכער חןד
 וון ב(ארד עקזעקוםױו §ון רע«(י* א

 קלצוק• חןר סנדאר. ס — 22 י*ק*ל
̂סםאן pit ספר״ק ממנעד  ,M — ב

סנײדור.
ט  דעיפרפ• עדוקי״י(:*ל אוגועד ««| .4 די

 *ינ*ו4# כער0די»ערם דער אין סענפ.
חעללער. דדש. — 17 לןקיל

ט  קלןוק־אויןל די ייז קװיפירוגגען .6 די
•סאלנאסילפעד. די אר

 ידאגוו• ןדגפ:יז*«יא;ס און מדײד .6 וײס
ז .7 זײט י  »ןן ^לצוק נרןגזװיל די י

י סקייי■ מ ו  י• כאכיטש. א. — •
מ מ ״ ״ייעז יועגוז ח י  •י סםווי א — י

? רעיאדטער.
שי^יכעל. >?ד*קמר׳ס ײז .3 זײט  L נן
ן p« s< זײט לי מ י  קאלםמיז. ם״ — י
מ^ןי ײם ןיקלציוגג 1» .10 זײס רי סו • 

מ םײן ארםיקןא. טוד2 — יולק  ײ
.m*ep — דןווןלוצין מיי *ןד

ז .n וײט י  הריטימד• חנר ־־ •מ»עד י
^ מז ײי דו  • ראלגימ״ י♦ — ײ

י ײ יוןדימני  -* ןדנילפןר ׳ימייחד י
tn r« ט^טולבױם W

ד #12 וײם י *ןור״ ח תן ti• •ײ•״ קן
urm• אסעריקפן yiy ־ייי* לײגאד אװ “ c 

יוני vrm די לאנס



m v t« נר״מ ו*מן ירג״נמר די 
h אױפצוג*חםצן  o'o v h p  o n םיייש 

 זיײ יעצםצ n וױ »זױ און *ז,08מאגג
r גען, o w, עגםשלאסצן nr יצתצן
 ניכצן אין װעט ארנייטער, די םיט ניק

W אשצנמר אן *ױסברעכען פסתםא P.

,סטןךיקעך קױכא *יז יזנעראלען

Iftnjp n פאחוף » אוגטערשטיצצן  
o n גוציאזען v h p. װאמון 14 %י 
n* * אנגצפאכט חאמנן סטרײק םון o

ט אגצר איגדוסטרי?, דער אין םאש ט ד
ױדאן׳/ דער אין

 וױיען ־וױחד/ םאנופפקסש^רס, די
 *HP ארגינורי״פאן in םון חערען גישט

 ארבייטער די פון VHP דער סיטע.
 !ײצר םון ע?ױסטעגץ סאטע דער פוןר

 אגגצחן, דעריבער, װעט, ארגאניזאציע
 פאל• י PH מגדיגען דך װעט ער ביז

ארבייטער, די פאר ױג שטענדיגעו

 און קלאוק די שון סטר״ה דער
 שױן איז באסטאן םון כיאכער סקױרט

 זץי ער װעט ענדיגען און ענדע, צו באלד
 יעצט ביז ױגיאץ. דער שאר זיעג א סיט
 00 מיט אפצוסעטלען נעלונגען אונז איז

״ קלאוקמאנופעיוטשורערס.  00 דיעזע ב
 טייל נרעסטער דער באשעפטיגט זײנען

 אונ־ ארבייטען װעיכע ארבײטער, די םון
 אנ־ אלע אין װי באדינגונגען, ױניאן טער

שטעדט. -ערע
 פארטגעעזצט נאף װערט סטרײק דער

 װעלכע באלעבאטים, איבערינע די געגען
ײעי אן ;אך זיך האיטען  •*••׳•ײ״ײישאן, ז

 באלעבאטים, צעחנדליג א ארום איגגאגצען
 ארוכיריײ שארגוטעז שטארק זײנען װעלכע
 וױיל אנדערען, םיט׳ן אײנער זיף סענדיג
 איבערצײגט, שױן זײגען זײ װען יעצט,

 איז ױניאן סאכער piitfP די צוברעכען אז
 רער װי צוקוקענריג, און חלום, נארישער א

 םאר• ביסלאכוױיז װערט סיזאן ספרינג
 צאהל גרעסטע די װעהרענר שװאוגחון,

 פון פיחרער די זײנען ארבייטעז, שעפער
 אונ־ שטארק געװארען אסאסיאײשאן דער

מיטלען, זוכען גענומען חאבען און רוזזיג

:קאםימעס
 ״עדױ?ײשאנ*ל דעם פון ק*םיטע א

 דעב אינפארםירם חארלעם״ שון סענםער
 שאראנשםאי!־ זיי דאס באארד דזמוינם

 םאר• זײ און בענעפיט טעאטער א םען
 ז*< ב^וארד דז׳שאיגט דער אז לאנגען

םיקעטס. נעהםען זיי פון
 און גוטגמחײסען ײערט םארלאנג דער

 אוג• די יפטיצען צו באשי״אסען װערט עס
ראלאה 10 מיט םקרנעהםונג

כאריכם: קאםיטע פיגאנץ
 אז באריכטעט קאמיטע םינאנץ די

 “לײ און טרײד סענטראי* יארקער נױ דער
 אפי^ אן ארײגגע׳פיקט האט קאונסיא באר
 מעגער ילײדענדע די םאד *טטיצע פאר

י איירלאנד. אין קינדער אוז פרױען  י
 בא״ די אז רעקאטענדירט קאםיטע שעאגץ
 25 םיט װערען גע׳טטיצט זאי װעגוגג
דאילאר.
 געהײ־ גוט װערט רעקאםענדאציע די

סען.
 קאאוקמאכערס די צו אנשראגע דער צו
 אר־ ׳טטונדען צװײ די סיט אפ זיך רושען
 בטריכטעט אמאי״גאסײיטעד, די פאר בײט

 זיך האבען יעצט ביז אז פײנבערג ברודער
 אשגע- ^יבעראא נא:ץ קלאוקםאכערס די

 װײ־ טאן געװיס זא װעיעז דאס אוז רוםעז
^יויד. םער

 געשאא־ מיטינג דער װערט דעם מיט
סען.

סעס. לאנגער, י.

 קוטט איצטער גאכאנאגד). ארכײט מען
 ארנײ* עתספערטען אז ערתיעחרונג, די

 פארבײטען צו וױ פרענצר אױס ישױן טען
 אױף ארנײטס-טאג טטוגדיגען 12 רעם

 פון פאברי?ען ארע אין *״פטונריגען8 אן
 חארפארײ״ סטיל םםײםס ^וגײטעד דער

טטאי ״עאן״  בא• װערט עס טראסט). (
 צוױי• א שון איבערגאנג דער אז חױפטעט,

 ר. סיסטעם, דריײ׳מישט א אױח *פישט
 ?אס״ װעט ׳פטוגדען, 8 אויױ 12 פון ח.

 םו; דאיארס. טיליאגען צעהגדייגער טען
ט אנדערער דער  די אז #זיכער עס איז די

 צו באיזזעפטמומ געכעז װעט ענדערוגג
 אין ארבײטסיאזע טױזענרער צעחגדייגער

 שאר־ װפט און אינדוסטריע *פטאי דער
 דער אין ארבײטסייאזעקײט די קיענערען

 טוי• װאס דעם, טחרת #כױ*איגדוסטריע
 װעילען ארבײטער״חײזער גײע זענטער

װערען. אױםגענױט רוזען
 א אץ אז זיכער, וױ כמעט ס׳איז

 טאג *יטטוגדיגער12 דער װעט ארום יאהר
 גע״ א זיין איגדוסטריע ״טטאל דער אין

 ארכײ־ די םון קאטוי דער זאך. װעזענע
 אומזיסטער. קײן געװען ני״עט איז טעי

 קאסף יענעם שון אי״שו הױנט צוױיטע די
 ױנ־ די םון אגערחענוגג די געװען איז

 שארקױ מסתטא װעט דאס אויך יאגס.
 גרױםע א גיך. אזױ טrני הגם םען,

 געכיליכען זײגען ארכײטער *טטאי צאהר
 נידער״ ?ײער טראץ ױניאנס די צו טרײ

 זיך װעיען ארבײטער מעהר נאך י*אנע.
 צוייכ ױניאגס, די אן אניטליסען איצט

 סטרײק דער װאס וױרקונג, לענטיגער דער
 אמע״ די אױף נעהאט האט 1<!10 שון

 אינדוסטריע. דעך אין באדינטנגען כיײנע
 ארכײ״ די םון מאיאריטעט די װען און

 װע־ ױניאנס, רי צו געחערען ורעילעז טער
jvs װערעי, אנערקענט ױניאנס די 

 שטאיל־מאג״ די כיטער װי נייפט ס׳םאכט
קעטםען. דעם געגען װעילען גאטען

ווערען. אונטערזוכט װעט יארק נױ
ך םיר האכען עגדליך דערװארט. ד

 נױ םון בירגער די און בכלל לאנד דאס
 עט״ ?ומענדע די אין װעיען בשרט יארס
 א יטאו׳/ ״&רי א האבען חדיטים יליכע

ביילעטען. אחן קאמעדיע און םארס
ד. ׳יארק נױ אונטערזוכען ױעט כיעז

 אדםי״ די *עטאדט, טון רעגירוננ רי ח.
 פון און קאונטיס שינוי די שון ניסטראציע

 דעפארטטענטס. יצטאדט שאי־׳שידענע די
 איל״ אין מאיאריטעט רעפוכליתאנער די

 דא־ דער אין קארג זײן ניט זועט באני
 גע״ דאס איז זי וױ אוגטערזוכונג, דגער

 און אונטערזוכונג, יאקװאוד דער אין װען
 אום נעיד גענוג אסיגנירען װעט טען
 סאפיטאל פאליטיישען יטלאגען . . . צו

םעיאר־װאחיען. קומענדע די שאר
 ארבײטער די :זיכער איז זאך איין

אײגרײ- נישט מען וועט יאמן נױ שון M - - —

 יארק נװ פון דעפארטמעגט לײגאר
פארקריפעלט. סטײט

 אך• די טצד פראטעסטען איע טראץ
 פרא״ פיעיע און ארכײטער גאגיוירטע

 קערפער׳טאפטען ליכעראלע און נחנסױוע
 אונטערגע״פריכען םיתר גאװערגאר חאט
o n ״רעאמאד״ װאס ביל, גײט־ברעדיי 

 קאםי• איגדאסטריער סטייט רי זירט״
אן. ט

 קא״ איצטיגע די אפ ישאשט ניל רער
 קאם'* אײן כאיטאשט און 5 םון םי׳אאן
 טאכט ארםעיםטראטױוער פיט טאנער

 סיט כאארד אינדוסטריעל סטייט א און
 עגט*עײדענדער ריכטערייכער, כמםר׳׳עט

 כען4ר1אוגטער;ע״- האט ער װען סאכם,
 וױדער־ נאבא״א״ טירער תאט ניי־ רעם

 עקאנאםיע, צוייכ עס טוט ער אז חאלט,
 ארגאניזיר״ די ישפארעװדיגקײט. צוליב

jfo די או נוט, נאגץ װײסען ארבײטער 
 רעם אויף געניאבט װערט װאס ־??אנאםיע,

 קערפעד״פאפט, אײנציגער דער פון זדפנון
 די דורכםיחרען מיט אפ זיך גיט ווע^כע

 אױש־ איז יצטאאט, שון געזעצען ארכײטער
 פון באגייסטערונג מיט געװארען נעגומען

 סטייט. יארח נױ םון ארבײטגעבער אלע
 דעם שון נײשפיער עײפטער דער איז דאס

 און פראגראם, עחאנאמיע גאװערגאר׳ס
 ערװארטען, צו נאםירליך געװעז ס׳איז װי

לײ• צו ער׳שטע די ארנייטער די דינען
i n .חװ־פון

 םון װעיען געזעצען ארכײטער די
ט ע  אײן פון װערען דורכגעשיחרט אן חי

 און ;אװעיגאר, שין בא־צטיייט •ע־־זאן,
 גאװערנאר דער אז זיכער, זײן םעג םען

 ריכטיגען דעם באיפטימען ׳טוין וועט
 ארכײטנעכער די װאס אזא, סענ^ען,

 שאר;א־ מעגען איהם אױ\י ױך װעיצן
______ מן.

װעלפעיר די װעגען פארהער דער
אלכאני־ אין בילס

 בילס, װעלםעיר אזױגערופעגע, די
 פרא־ דער זץ־ נעםינט עס װעיכע צוױקועז

 ניל דער און וױידז״ש םיגיסום פאר יעסט
v m\ אמאל ודדער זײנעז שאפס, סוועט 

 טען9 דעם אלבאני אין ארױםגעקוםען
 םאײטידענע םון דעלעגאטען מארט׳ש.

 ערציהוננס־ םון ארגאניזאציעס, ארבײטער
 קערפער־ אנרערע און קיובס אנ׳טטאיטעז,

 געזעצ־ דער צו געקומען זײגען עאשטען
 דעם שארטײדיגען צו קאםיסיע נעכענדער

 א םון גריגדוגג די שאר לײגט װאס ׳ביל
 אגהעג״ די קאםי״עא;. װײדדט טינימום

 אז גע׳טענה׳ט, חאכען כיל דעם םון נאר
 די ש*ן םארדינסט דורכטניםליכער דער

 ני׳טט איז סטײט יאר? נױ אין פרויען
 אזוי יעבען. אננדשטעגדיגען אז םאר נענוג

 צורילר וױלען נעזעצמאכער א״ניגע ווי
 ארבײט נאכט אויף שארנאט דעם ציהען

v די יאבען שרױע;, טאר m די פון 
 צו ארגומענטירט אויך בילס זועלםעיר
 אגוױי־ געזעץ, דאזיגען דעש שון גוגסטען

ועגדיג

 װעגען שטיטען ארכײטער פלײש
סטרײק.

 רודעדט אינדוסטריע פי1שלי דער אין
 שלײ׳צ-סאג״ n האבעז װאך יעצטע דך.

 או װיסען, געיאזט •עקערס, רי גאטען,
די צו בא׳טלאסען האבען וײ

 םאר־ פראצענט, 20 ניו 15 שון שכירות
 אױןי 8 פון ארכײטס־טאג דעם נרעסערען

10 nyr, ארניטרײטאן* די אפישאשען 
אלוס. דאס — טאישינערײ

 די פון קאגםערעגץ ספעציעלע א
 אינדוס״ דער אין ױניאךפאר״פטעחער

 געװארען, אײנגערוםען באלד איז טריע
םעיעמ די און  באאױפטראנם חאט קאנ
 ױדאנס עטליכע די סון עקזע?וטװועש די
 גע• א װעגען אי״טטימונג אן מאכען צו

 גע• איו מעסעדדפ א סטרײק. נעראל
 מיט חארדינג ■רעז. צו געװארען ׳טיקט

 אױסגיײכען פרואװען זאי ער נק^ח א
 סטריי?. א אױסםײדען און סכסוך דעם

 זיך חאט דײורס לייבאר אװ סעלרעטארי
 און פמרח א סאכען צו אוגטערגוםען

 אז צדדים, כײדע וױסען אזטsyג האט
 םון םארעטעחער ׳ציקען צו גרײט איז ער

 דעם ארביטרירען צו דעפארטמענט זײן
 וײגען ארכײטס״געכער די אױב סכסוך,
טסכים. דערצו

 צענטערען אלע אין װערען דעױױיל .
 גרױסע געחאלטען איגדוסטריע דער פון

 ארביײ די װעיכע אױןי מאס-פיטיגגעז,
 סיהרעי זײערע אױןי שאדערען םער

ט ^ ר ^ריט א אפצוטרווםען ג צ זיי ן םו

:צושוײפםעז
 אן אלס אז אינפארםירט 1 לאסאל

 ראזענבערג, א. ברודער צו אנערקעגונג
 אינ־ דער שון פרעזידענם געװעזענעם דעם

 פון מעסבערם די האבען מערנעיפאנאל,
 באשלא־ צאקאל אױבענדערסאנטען דעם
 די םון גע^יכטע די ארויסצוגעבעז סמן
 דער םון גע^יכטע די ארױסצוגעבען סען

 ראזענבעמ בר. װאס ױגיאן הלאוסמאכער
 צום יעצט איז כוך דער אננעיטריבען. האם

 פא־ װערען זאל בוך דער אום פארסױשען.
 1 לאק. שארלאננט פארקעט, אין פויער

 אײד־ ביזנעס און םענעדזשער אונזערע אז
 אנ־ װערען אינסטרואירט זאלען דפענטס

 אונזערע צװישען קאםםײן א צוסאנגען
בוך. דיזען פאר םעםבערס

 גום־ ווערט 1 לאקאל םון צושרישט דער
נעהײסען.

ברי־ די דאס איגםארםירט, 3 לאקאצ
 נ. ־ווערטחײמער, ס. שײארץ, ד. דער

 שסעטערער װ. אין גארמעי א. זױילקס,
 דעלענא־ איצס געװארען ערװעחאט זײנען

באארד. דזשוינט צום םען
*רגעלאזעז. זוערען דעלעגאטען די
 שמעכערער *ין שװארץ ברידער די
 דער ערשטי־,;צו דער — ערװעחלט װערען

 צװײ־ דעי* און דירעסםארס אװ באארד
קאםיטע. גרױרענס דער צו טער

 פרױױילעגיע די שאראאננט 9 לאקאל
 אויוי קומם אפיל װיכטיגער א װען דאס

 אפיל דער םאר מעםבער א זײערען םון
 דער זאל באארד, דזשוינט שון קאכדטע

 םארטרעטער א זייערען האבען לאסאיל
 און כאלײכטעז סאר לאמיטע, דער בײ

 שאר־ אין האנדלונגעז די מאנעז קלאר
קײסעס. שידענע
 װערט ילאקאל דעם סון פאריאנג דער

 עס ווען װײל דערשאר, באוױליגט ניט
 ^ועלכען אירגעגד םון קײס א סאר קוםט

 שארלאנגט לאהאל דעם םון װערם לאקא^
.D"p דעד םון פראםאקאאען די

אינטערנעשאנאל, דער םון 134 לאקאל
 אייץ צאדעט דזשוירזי. גױ העקענסעס, פון

 אונ- |8 זײערס צו באארד דזשוינם דעם
םערץ. טען12 חזם שבת, םאר טערנעהםונג

 און אננענוםען, ווערם אײנלאדונג די
 צו אינסטרואירט װערט סעסרעטער דער

 אויס־ באנרימונג, א לאקאל דעם שיקען
 לאקאצ דער אז האשגוגג די דריקענדיג

 זײנע אאע דערגרײכען און װאקסען װעם
שטרעכונגען.

 בראגזװיל םון ילײסעאום לײבאר דער
 זיײ צו באארד דזשוינט דעם אײן לאדעם

 און שאר יעצט קומט וועלכער באזאר, ער
 דעם םון טען20 דעם ביז אנהאלטעז װעט

פאנאם.
 און אננענומען, װערם אײנלאדונג די

 שטײ צו באש^יסט באארד דזשוינט דער
 אוגטערנעהטונג אויבענדערםאנטע די צען
דאצאר. 25 םיט

 צױ א צו שיקט אמאלנאםײטעד די
 ױעא־ אין באארד דזשוינט דעם צו שריםט

 נאםען דעם אין אויס דרוקען זײ כען
 דאנ? א מעםבערשים גרוסער זײער םון

 װעלכעז סוםארט ברידערליכען דעם פאר
 םטרײקענדע די גיבען קלאוקמאכערס די

 יעצטינען זײער אין פענער־שנײדער
 אױך װערט צושריםט דעם אין האפו*.

 דזש. דעם םון באשלום דער אז ערקלערט,
 א*בײט שטונדען צװײ געבען צו באארד

 אמאלנאםײהעד דער פון קאםף דעם שאר
 זײנען סלאוקמאכעײס די אז באװייזט,

 מענער־ די פון פאםןי דער אז איבערצײגט
 אידישע ד• םון קאםױ דער איז שנײדער

 גאנצעד דעי םון און בפרט, ארבײטער
בכלל. באװעגוננ ארבײטער

 םעדערײשאז סטײט יארהער נױ די
 טען16 דעם םיטײאד, אז אינפארסירט,

 גא• םאר היערינג » םארקומען װעט מערץ.
 ,633 בילל דעם נעגען םילער װערנאר
 םון געװארען פארנעשלאגען איז װעאכער

 עס בילל װעלכ׳ען אין םיעראן, סענאטאר
 ביז-יעצטיגער דער אז םארל^גט װערט
 א| איז ווערעז. געפוםעלט זאל געזעץ סקול

 ערגער, אן איז װעלכער געזעץ, אנדערער
ווערע?. אנגעגומען זאל

 און געהײסען, גוט ווערט דעסװשרימם
 צו אינסםרואירט ווערס סעסרעטער דער

 דעם געגען יעםער פראטעטט א שיפען
o םון בילל n סענא־ אויבע^רמאנםען 
טאר•

 דזשוינט דער *ז אנבאיאנגם וואס
o צו פארטחנםער 8 שיקפן זאל כאארד n 
מן פם ימרם ודרמ^ פ עג ת מ ד די *י ו ■ - ------- )ר«ווווו

 שון באארד עקזעקוטיװ שון מיטינג א
 אפגעהאל־ איז 22 לאקאל דרעסמאכערס

pm m n no סען8 דעם דאננסםאג 
 טצ15 איסט 7 סקול, רענד אין םארטש,
טשערפאן. אלס אנקער ברודער סטריט.
 מיטינג לעצטען שון פראטאהאל דער

 גונ^ע־ אײנשטיפיג און שארגעלעזען װערט
 ראל־ דעם מאכט סעקרעטער דער הײסען.

 און שאפירא מ. ברידער די און קאל,
 אױש־ װערען עס אבװעזענד. זײנען חפץ

 סטענ־* שארשידענע םון דעפארטס ענומען
 קאםי־ מעםבערשי• די קאסיטעס. דינג
 אפגעהאלטען זזאט זי אז רעםארטעט, טע
 מארטש טען4 דעם םרייטאג, מיטינג א

 האבען זײ סטריט. טע21 װעםט 16 אין
 טשערסאן, אלס גאלוב ברודער עלעקטעט

 סעק־ איס טערעזא־זוינעד שװעםטער און
 זעלבעע דעם אז רעפארטען, זײ רעטער.

 םוני־ צו אנגעםאנגען שוין זײ האבען טאג
 זײ הײסעס. אויפנעהמעז און ציאנירען

 קייסעם, םיעל אזױ נעהאט אבער האבען
 הא־ צו באשטיםען געפוזט האבען זײ אז

 טען5 דעם שבת זיצונג אנדער אן בען
 אלע צו אטענדען קענען צו אום מארטש,

 אטעג־ זײ האנען צוזאמען אפליהאנטען.
?ייםעס. 80 צו דעט

 אוים״ די געצױגען אויך חאבען זײ
 אױוי באארד עלזעקוטיװ םיז מערפזאמקײט

 אן יעצט קומען ױראפ םון :םאלגענדעס
 פארפלײצען װעלכע אימיגראנטעץ, שיעילע

 בתים בעלי מאנכע אינדוסטריע. אונזער
 אבי־ ליעבען ־וועלכע ארבײםעד, אזױ און

 זײ פון נעהמען עקספלואטירעז, צו סעל
 אימיגראנטען צאהלען און אדװענטײדזש,

 גיבען עס םיניפום־סקײל. דעם אונטער
 װײ־ אזױ קריגען אימיגראנטען װען שעלע,

 פא־ דארום װאןי. א דאלאר 8 װי ׳ניג
 עקזעקוםױו דער אז מאמיטע, די דערט

 און פאיטראכטען, טט זיןי זאל באארד
 אװעק־ קאנען ניט זאל אזעלכעס אז זעזזן,
װייט. צו געהן

 װערט לאםיטע דער םון רעםארט דער
 דער װעגען גוטנעהײסען. און דיסקוטירט

 בא- װערט אימיגראגטען די פון םראבלעם
 ערשטען אױש׳ן עס האבען צו שיאסען

 נעקסטען פון טאגעס־ארדנונג פון פונקט
'מיטינג.
 אז באריכטעט, לאמיטע גריװענס די

 א אױו* אײניגעז געקענט ניט זיןי האט זי
 װע־ זײ אבער סעהרעטער, און טשערמאן

 מי־ נעקסטען צום װערען באשטימט לען
 דער אין באארד. עקזעקוטיװ פון טיננ

 הא־ זײ אז זײ, באריכטען צײט זעלבער
 בארד גרױוענס םושצעהן צו אטענדעט בען

 גוטגע־ װערט רעפארט דער קאםיטעס.
הײסען.
 םאכען פאר דרײ םיז האםיטע די

 װעגען 25 לאקאל םיט ארענדזשפענטס
 לאקאלען, בײדע אנבאילאננפ װאס ענינים,

 ניט האבען זײ אז באריכט, איהר אב גיט
 קאמױדקירעז צו נריטיג פאר געפונעז

 דער װאס ׳דעם צוליעב ,25 לאקאל מיט
 25 לאקאל סון באארד עקזעקוםיװ גאנצער

 דרעסטא־ פון דורכאויס כםעם באשםעהט
 איז װעלכער עיעםענט, אן םיז און כער

 דרעס־ דעם ארגאניזירונג דער נענעז
 די זיך האט רארום לאקאל. םאכער

 אינטער־ דער צו נלייןי געװענדעט קאםיטע
 םרעזידענט אז נעבעטען, און נײשאנאל

 זאילען באראןי סעסרעטער און שלעזינגער
 אנגעלענענ־ אלע אראגזשירען צו זעהן

 לאקאלען די אנבאלאננט װאס הײמען,
 האט אינטערנײשאנאל די .25 און 22

 א נעהמען צו האםיםע דער םארשפראכצן
 שאר־ און דעם, וועגען שטעיונג זאםארטמע

 הערען גיכען איז ױעיעז מיר אז זיכערט,
 םון באריכם דער רעזולטאטעז. גוטע םיז

 זוא־ א זעחר ארױסגערוםצן חאם ?אםיםע
חאנצז עם זחנלמר ihi #דיסקוםי»ן ויםע

 און זיגפאן ברודער — וױיס־פרעזידעגטען
• זײדכיאז. ברודער
 קײן אז ארויסנעוױעזען, זיף האם עס

 עקזע־ יעצטיגער דער םיט אראנדזשפענט
 ניט װעט 25 לאקאל םון באארד חוטױו
 די װי אזוי און װערען, געמאכט קא<ען

 עקזעקוטױו נייעם א שאר עיעקשאנס
 אינגיכען םוז װײסםםאכער די םון באארד

 ,25 <אקא< םאר װערען אבגעהאלטען
 שאל, שום ?ײן אויף ניט אכער עם שטערט

 זאיען 22 לאאקאל סון תאםיטעס אלע אז
 דער און ארבײט, דער צו ציטרעטען גלײך

 נעװארען באאױפטראגט אין סעסרעטער
צוסיטען. קאמיטעס אלע רושען צו גלייף

 םארשלאג א געװארען געמאכם איז עס
 םון מיטינג א װעיען גערופען זאל עס אז

 באשיאסען איז עס און מעפבערס, אלע
 קאמיטע אמאניזײשאן די אז געװארען,

 פי־ אזא װעגען שוימאכט די האבעץ זאל
 יעדע אננעהמען און אראנזשירען צו טינג

 זאל םיטינג דער אז סיטלען, פאםענדע
סוקסעסםול. זײן

 אז געװארעז, באשלאסען אויך איז .עס
 ארײנ־ אומבאדינגט זאל קאמיטע יעדע

 אקטױוײ זײער װענען רעפארט א ברײנגעז
פיטינג. געקסםען צום טעט

סעק. ״ר ל ד נ ס ם.

חראטיצ

 םאקטאר א זיעען זײ אז וועיט, סערע
 געיעיד גאנצער דער םון לעכען דעם אין

 םײ״ קלאו? פילאדעלםיער די שאשט.
 באשלאסען אויף האכען ^ועלכע ?ערס,

 קאיעלטירט ד»אבען םאנד, אזא רייזען צו
 דא״ טויזענד זיבעצעחן ערשטע זייערע

 זיכער, זײגען םיר טאג. אײן אין לאר
 װעלען * טעםבערס אונזערע אויך דאס

 װע״ און אפםער קלײנעם דיעזען ברײגגען
 א ארונטערנעהפען װאך הײנטיגס לען

 אי־ און שארדיענסטען דיערע םון טאג
 ורללכע טשערלײדי, דער צו עס כערגעבען

 ױניאן םון סםעפפס ברײנגען זײ װעט
 װעלען זײ װאס סענט יעדען םאר אםיס

נעבען.
 דו^רען גענוצט ניט װעט געלד דיעזע

 אי־ אלס נאר צוועקעז, אגדערע קײן שאר
 פון קאמיטע א און מיגראציאנס־םאנד.

 Tm ערװעהלט װעי*ען מעפבערס זיעבעז
פאנד. דיעזען סון דירעקטארען אלס רען

 אפעלירען אײף צו אכער זוילען מיר
 שוועריגקײמען קײנע אז זאך, אײן װעגען
 צװיסםיגקײטעז איז ניט װעלכע אדעד

 מאכען כײ שאם, אין שארקומען נים ?אל
 אויס אלײן רעכענט האלעקשאנס. דיעזע
 און טאג, אײער אויס סאכט עס וױשיל

טשערםאן. צום אװע? דאס גיט
גרוס, ױניאן םיט

,15 ל. םון כאארד .pyrpy די
4סע< בערינשטײן, הערםאן

 הא- מיר ברידער! און שװעסטער
 װעגען ערקל*רט זואך סאריגע אײף בען
 שא״ צו ױגיאן אונזער פון באשלוס דעם
פאגד. דאלאר טויזענד םוםציג א פען

 מיר !דרעסםײקערס און וױיסט
 די כאגרײםט איחו־ דאס זיכער, דינעז

 שא:ד אזא שאםען םון נױטװענדיגקײט
ט און ױגיאן. אונזער אץ  ?וחענתג ד

 האבען מיד װאס סלעק, ילאגבען דעם אױף
 םון שיעלע און סרײד, אונזער אין געחאט

 שינאנציעל זײגעז פעפבערס אונזערע
 זאגאר אגדערע געענגט, שטארק גאגץ
 װאס שוידען, שיעלע אויסצאהלען מוזען

 ניט האבען זיי װען ;עפאכט, האבען זײ
 1טא מעמבער יעדער מוז דאף געארב״ט,

 קיײ עס דאןי גיבען מיר וױיל םליכט, זײז
 אונזער פארזארגען נאר אװעק, ניט געם

 װאס וױסעז, ניט קאן קײנער צוקונשט.
 אר״ אונזער צו כרײגגען קאן מארגען דער

גא;יואציאן.
 גע- דיצזער כרידער! און שוועסטער

 ארבײ״ דעד אין נ״ער קײן ניט איז דאנה
 לא־ ױניאגס, פיעלע באװעגוגג. טער

 חא• איגטעמײשאנאל, אונזער םון טאלס
 דא־ םױזעני^ר חונדערםע נעשאםען בען

 און םאגדס, םארטײדיגונגס אלס לארס
^ געװען זײנען א ם ש ם  צי uvi דורן אי

m דיקםירען vovi אר־ םון פאנדיציאגען 
n םאר כײם, m .רײכע מיטגליעחור 

אוי־ די פיחלען סאל אלע מאכען ױניאנם

 ער װאס זאכען גוטע די אויזי
 םון םרויען די שאר אױפגעטאן חאט

ע ״ ט ס
 װאס קאמיטע, א איז יאהרען א פאר

 איקװעל ״די געגעכען גאפען א זיך האט
 נעחומען ברוקלין׳/ אװ ליג אפארטוגיטי

 מים אלנאני אין פארהער עהגליכען אן צו
o n זאל םען אז פאריאמ, ענטשידענעם 

 נאכם. בײ ארכײטען צו פרױען צרלױבען
 פאר״ דעם געגען גערעדט אויך חאכען זײ

 געגען און טענעסעגט-ארבייט אױ\י גאט
n n ם  חײ תאמישאן. וױידזש םידסו

 ״פרויען״ארכ^ײ דאדגע די זײנען יואזר
 און םארחער צום געתזםען וױדער םער״

ט ל א ה ^  אר־ יאהריגע א םאר דיערע װי
 פון םאיאריטעט גװאלדינע א וזםענטען.

 נא־ חאם, פארהער כײם דעלעגאטען די
 נצזעצען גיגסטיגערע געשאדערט סירליך,

סטײם. םו| ארכײטער די פאר
 נעזעצען אונזערע שאר אױסדכםען די
מ אכער דיגמן א  חאט סייער ?נאפ. ג

 קא- גאווערגאר זײן םון אנחױב סאמע פון
n i r n . צו שטעלוגג גזןגגערישע

ע8  ער און ארכײטזגר״תזעצען דנסםיגע י
^ן ענטשלאסען קענטיג א*ז םי צו כ ר  דו
 אי;ע ם*אץ פרא;ראס, yאקציאנערn וייז

ארכײטער. רי פון •ראטעססען

 רעפוכליחא־ איצטיגע די סיײפאליטיק.
 זיך סיפערם איכאני איז סאיאריטעט נער
 ארכײטער רי פון אינטערעסען די שאר

 דע־ פריחערדיגע די וױ סיי אזױ פונקם
 בלױז ס׳איז מאיאריטעט. פאקראטישע

 סיסלעך אונםערשטעלען םון םראגע א
 די זיך וױלען אויך חםאים. געפיגען און

 םים אפרעכענזט פאליםישענס איבאניער
 זוכען װאס פאליטישענס, יארסער נױ די

 חאלד־ געפלאגםען דעס םאכען צו פאליע
 אין אײנוואוינער יארמער גװ די אױף אפ

 פראנע. •wp-onoo און סאנוועי ^
o איז n און סתאנדאלען םון טוסעל) 

 וחד אױפגעדעקט םסתסא װעלען אזױנע
O n אדסעיסטרא״ יאתןער גױ חװ* אין 
 דורכ״ גרינגער זײן אויך צס וועט ציע,

o צושיהרעז n *םאר ״דזשאב n סאכװעי 
האספאניס. קאר און

 אץ ארײן זיך ם^טט חײלען מעיאר
סטרײק. שגײדער דעם

 םון װאך פערצעחגםצר רער אױף
 אסאמא• H װאס ססריי?, שנײרער דעם

 שנײ״ די נעגען אננעםיחוע חאם פױיםעד
n n ^נענד# חײלצן סעיאר חאט כא׳סע 
o !,א חאגט״ א סע; n בא״ און ?אםף 

 צו זוכען זאי װאס חאסיםע, א שםיםט
o סעםיען n .אן ססר״ס r « r  m סון 

 גארדאן דזשארדזש v* ?אסיטע רער
 אין שלוס״כמכער ערםאד^גער אן כעםל,

סכסוכיס. איגדוסםריצמ
 פזד נאנץ גערזןדם, אפעז ױינען, מיר

o ווצנען סיםיסטיש n אםיאע די וואס? 
fpp .אסאסיאיישאן די זחגן אױפטאן 

 V» סכסוכים n אז ותיען געוחנן וואלם
m ' אױסנעגיײכם זאאען אעדוססרת 

 ױ וואים ארביםד״שאז, דורך ווערען
 ארכײ״ n *ױסנעשיאסזח געװען נישט
n און םזןר n תרידס איצסיגצד m  pH 

נצװןד אויסנפסי^ח וואלט אינדוסםריזן
n» xnnfm* ep״’ די תן. i i r זי_________ ___________ , _ _____
m נריים — a m וױ r«  w — *parte ^סםריי ra n 1 בויחןר *ודי *ynינ ^tztno w« זיי וק 4טו

 אין קי«ווקס»נער די פון םםרייהם די
א און םינסינעםי ד ^י  IV נ*ף נעהעז ם

ט  סעםעי־ א אױוי אויסזיכםען נוםע טי
ד דעם וועם סינסינעטי אין םענט.  טינ

*זוי׳ןןעז קאנטערעמ א םארסומען וואך

 די אין טאג אכט־שםונדיגער דער
פאבריקען. שטאל

 עטאל דער אין יןאסןי נרויםער דער
 כױ״ינ״ «ו »; הױנם 1919 א־; אינדוסטריע

 האנען ארכ״םער די רעזולםאגמן.
 האט־ זייערע איז םאײאחנו ססר״ק ?ייע•

in iu אן האנען  וײן iy אױםנעקוקם ו
 קיארער אנער ווערם dp !דאםזטערט.

ס m סי r\ ,ט דעד אז סאנ  פאקט חויי
a אין n ,אר״ אכם־שםונדינער דער קאסןי 

 וי׳זם אנריקעז8׳ןוסאל״ די אין גייטס״סאנ
PM םאתם. א וועחוז גימזן

t סעחרסםע אין איז טוין e a r *םאנ
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דעפארפםענט ערוקײשאנאל אונזער אין
»hii——י—*■»<״■ .» ■ — — ----- m  ■—̂בצבבבדד -,־—*1״  —      ... —״ ־־ •     • ״—״   ••״־ ־ ־ ־ ל׳׳דד״1 !ב

w נױרא• כילחננם ארכײמער 
8**91 tie 1919091 וױנטעסטע די** 

imp רנײטער פון עגטװישלוג! חןר אין• 
”(*voggor voi די אין נירדונג mimd׳ 

 װאס ,riyiVBigp רעו ניי םארקומען 8911
 זוג* און שנת װערען ^געחאיטען דארף
 1V03 און צטען דעם אןריר טטנ,

rivivcigp 9 גערוסען איזigH9i) פין « 
ngt> ,עחטנען• ogn םארנוגדען זייגען 
 pvhv דער און נירדונג, טרנײטער םיט

 טרניי• yigig’vgi » ןדגטניזירען iv יז«
 םארעפענט־ דאס נױרא. נילדיננם סונר

 אייי ׳ונטםעו טוט ניט פראנראס (יכטע
 (־gp ט מען דארןי ogn iv :פראנע די

 װערט ארנ״טער רי fie נילדונג ,דיV םערענץ
 איײ|> זיי םון אונטערגענוםען ניסלענװײו

 טז_ סאסט, דעם אײן מעחר *יץ זעחען ןיי
m ,אונטעררינט ogn נענענען װערט 
tie איגסטי• ביידוננס עסויסטירעגדע די 

ט חױוטזעכריר איז טו«י«ס,  גע־ iv נע^י
193 atg יענען, פין אױםטייטיעונג ogn 
 ניט און איז, עם *n ט<ץ נטרעגטיגען ואצ

׳ ;זיין רארפען זײ װי זאנען ■צאגוןן י  נ
 אנבאטרעפט װאס אזױ ogi איז זתדערס

ארבייטער• וי פון צענען ואס
 נע־ געטאנט ו״נען טארזונען ״עטרינע

 iv ארנײטונר טטעריסאגער די פון אארען
g tvegrga אינםטיטו^ע, נילדוננם נײע 

ogn נאדערםני׳ווען די באםרידמען ואצ 
 די ארנייטעו. די פון אטרענוננען און

1 װערט ניורא ניצחמס ארבייםער W 
*tvvimggp iv dim פארוונען אועינע 

 אין עסספעריסוןנטען |*gi ארויסװפען און
 דאחי סאנפערענץ די כירדונו. *רנײטער

 ייז op נױרא. *1 אט tvogrgs ראס
tyagn it זײן וועט רעזויטאט חנר אז 

V גאװענונג דער סון עוסאלג נרעסערער 
 ig* דורד טרנ״טער פון נילדוגנ ךער •**

טרנײטער״. סאר גייטער
 nyiVBigp דער פון inv*t 90019 די

apit 2 װערען אפגעחאלטע ojn ,nor|טע 
 יײו װעט ingp ס. פאניא םיסס אפריצ.
 *ig װעיען נאריכטען און ענדע,9טארוי

tvspipi אי־ פון דעלענאטען פון װערען 
 אין אינםטיטוציעס נילדוננם גייטער

 פיט״ ,tgBBgo חערריסנומ, ראםטמסטער,
מ,  פצױו־ עםחוױסט, פיצאדעלפיא, סנו
 נאצטיםאר ,gjgp'r װא׳פינגטאן, צאגו,

יארס• גױ און
 •־g װעט זיצונג אװעגט טבת׳דיגע ךי

 רעס־ םטרונםסי׳ס אין ווארען מתטצטען
 ח■ טר. םטריט. טע35 װעםט 84 פאוטן,

 אין גדער,99םארזי «״ן וועט ■י׳יו״נגדצןר
o n n פון מערעז געחאצטען וועצאן 

 פעג• םון פרעדדענט םטורער, ח. דזיטײטס
 טר. צײנאר, אוו פעדעריי׳פאן סיצװ״ניא

 פרעזידענט װ״ .p א. אצאסגערג, יוםא
 י., װ. .1 צ. א מלעױנגער, נענדזמאםי)

 j צ• א. נאראוי, א״נרעחעם מפרעטער
 ארבײ• נוט״בא?א:טע אנחנרע |1א י״ ».

פיחרער. «תר
 קויםען מען סען דינער oiv נילעםען

 iv 2 ס?װער, יוגיאן 31 ,1003 רום אין
 גע״ נאיד מוזען רעזערמירוננען דאצאר.
װעחנז• סטנט

 זײן װעאעז אפריצ, טען3 דעם ןתטאנ,
rtm דער פון זיאוןגען דדיי vtiifp. •אויו 
ר  װע־ דים?וטיר?ט װעט »iv’t טארנפן ת
 oirvgpjgng דער פון נטרינט דער חנן

 פיענ״י אננעחמען װעט מען |1א קאטיטע,
it נאנ־ דער אױןי נױרא. די ארנטגיזירעז 

» םוז םטורענטען װעלען זיוווננ סיטאנ
 איכערנעכען DprnjrPgp ארבייטער סד

םראנמ. דער אין שטןן^דוונפט זייעד
 צngv g jp>vn זיוװננ אװענט רער אױוי
 דים?וטירעז סאלעדז׳פעם די םח צוחרער

אונםערריכט. פון פראנלעםעז די
 *PH אפנעתאצםע! מעלען ז^ומען אלע

in נײמר דער שרן אוידיםארױם אין 
 ו 466 םארמונג, ^rvgo פאר פוצ
סטריט. טע23

 פאנפערענץ דער «ן nin’i’Jgng די
 1יײ װעט נמרא נמפלאגטע די טו האפפן,

g םאחפפר״טוננ דעד אין היצףי גרויסע 
ממ טרנייטער טח צ  םאראײ* די אין ני

____•IPOggar גינטע
ראטעז• םטודענטען די

ער״ ?ײנעז ogn ראטען סםודעגטען די
 ־gpp םאר׳פידעמ די אין נעווארען ומחצט

lie tvo אונױוערזיטעט, טרנײטער gn* 
t n די אויפנאנוסען ■tpoj^ogn י׳ד פיז 

cg^p jn סטודאנטעז איברינע די מים 
ig■ יערען טון •no סײם 'iv לעמתן nor 
ז •gf סן־ g פטואן זײנען עס זמטאג. יי

 פין װערען |vog)rgo םחען װאס מן,
טער״ no םוף חנם םאר טיטנצידער די

 ערפאוד די ססצד. «׳יך ענדינט ogn סין,
 סד igt’o פאר׳ז סרסייט דער tio רממן

m דינעו |1א ™נױפנעזסכמצם מערעז 
g פאו ססזים i n ארניים tio נעיד 

iteom די יאחר. eo ואצפן *gn 
ivegigo סים n r n חברים 

-------------------------t i g זײ

1 OgH ,I9M1V9| 1911 |9אצB?gn9»g!» 
19לינ09מ9אינ אי« ogn ײט,9 ר9י סאו

ױ1 צ »19ני1י י9;י1א פון ד9י  (,n’o>9 9י
lg ט911 נגיא<ר9 אין ארנײט םון 9»(י ױ 

g |90gn טיפע mipth אין 9(יא רי אױף 
 ר90רי9ד |.90g«»r םארא״נינטע רי

99911) o'Jge'Pi .is 9«1נאטרטנט| iri9t 
/ |9יפ9ח פיצ iPt 1 ו iib p  ognםרא• י 

)9.

 ogn ,ivogpp 9נײ I919H רמי|,9ט ס9י
ivi9H 19091911V I9>gt, וי tvm or, אין 

 IPJgt I90HP 1909191 191911, יי 991911
i״tf9ilg It .n <tt יי• 9i 10 11טיטי) 
״ ogn ,19001 190191100 י1  ... י1י1א |91ז

 Dvi אױ געדנטחײט איבער י;ים9לעק «»* no tpignyi ט1אי11אינסט IMM איא
 םענטער.^ יודטי װײםטםײקערם װז ivoivnv^g ט91י ,onsn קיאס 919

900091191 ign, נדי pni9191190״ g ig igrיונטחייט91 9י VP9l׳ogn fo9
־ ■ n 191101100 190יigt 11 ט19וארטנ־91 ״•° •״•- "■• '
o 191 פון o o n y i'lw s,

09 0*1 11*09*1 9lg 1« ,19919000 IV 
n  1glgr**pi*19 091 110 |90” P1*B9B* a^B Bii. .*. .* ■*** “*״* ‘ 01900100 0101091 |9i9ii נס־ 091 מ*ט 

19191111 m g o  *1 )91*1*1000 Iv P911V 
in ioe  j i  tio I9110HO0 no t9r*i9o*

90.) 1111 1191190*90 19111191190110
110 gr**pvi9 in  ogn i9inrigoo*io* 

my*i* ie  g ivoipgo 0190010091 loi
0*1 1190 1g! 199g .)91010 *1 Og 
1 I981P00 1900011191 9l10O19H* סטױ 

90191) 19001, 9191190*0 I99gn Dgn־ 
90) 1 019BB10t n  1glgr«*P1*19 D91* 

91101100) 10) 0190*90190) 10) 910
1911*110 i9o**oig on  1*0 tyoinioD־ 
D19019Q *B*n■* ף (io ט9סיס

 סענטערם. ױניטי
t93gn ogn ,)9oimoB *i ס311נס 

1* *11*0* 0190190 0|* 1* 11*1901 go־ 
 D19019B *110 ,)9P19191190101 |.90א1

91911) 0 |9D0lP *1 .Oin*0911g *lgl|* 
0 (9001P 9l9*V90D *1 )10 r*1U9)* 
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191091, i*ii tn9ii )iioimoo *i tio* 
1191 909391) 1*0 10*931103 (n9niVD) 

1* 0 ,tvealp9 310**0 10״V101 *1 m) 
91911 01*11991 0911 tgt'D On.)

 טטורענטען סון םיטינג חשױנט
ראטעו.

i* 9 191טינ»ציi9i*noo *i iifi 
1 (9oimooסין |9אס i* 190 יטי11י• 

0190 10) 090*01911*110 190**310 Bn 
93911) 0|* 91 0110 **11V m g  1011 g־

oi*irn g iv tnvn j9on 13םיטי, n*io 
933911) 1* 911 I90ini00״110*10 |9י* 

gng m  )91911 )903*110 n 9” t |9P• 
1*1*1111 10) 191110 3*113)08 310**0 

100 1 *(.0190 I90DP91 o n* סיט־ 
g3 nr )909391 13911*11 )91911 in*3l* 

9001) 1*1 0*0 1**919 B*13n־I9BiniBO 
91311**0 n9**t in9no*io no) אין 

933910 (10 191100039(91 *11 t91010 
03*1190110 (ID tng090 ,BVlier, 
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1* 110*903) (9391193*0 (91gP |93g1 
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93911) 0*891901*91) *10 ,091**0 in 9) 
i  iv OBOoynv 01911110319i**t ogn* 

*9r n  .11 )10 1939191 01911 ,190”31g 
*1*0 11g g11*3 191 )10 019*88 Dgl 
9*rn**n 39*ioogi,) סין >boo**i*׳di9P 
*31*0* 190190, 0. 0. 40, 320 0*00 

bio ,0)9110 igo**iB in* *ט,1סט 9020 v 
8 imo.

0*1 019*88 ,11 Ogn Ign 90V93* 
DlggOnOB )10 9)010 *1 OI'OIP.

18 o n9198 ,8(9110 1**טא o n 
9018,) 8911 11. 08*019 (9(911 tn 91 

191 0**np)gip pgi.
93 8*0)3*93 (91*1011 Og11 , i n*

93) o n  *11 0P11B ,198390 on  og
0*00 0**93gt ,190390 *0*11* m) זיו 
0(9(9391 i n  0*D I9V11839 ייטn 1V* 

91) 11. 00*019.
 ־1טרײ iiH נמװעגונג קסטיעראטױוע
orig*n*, כײלין. ב. י. פון 

(,9018 091 r i98 ,0)9110 )gO**1D 
93911) 10)9191 8*0)3*191 I'M 893חסר 
inyn .3 *. סר .3”3*9*vp93 g i*o i אי־ 

193 .1* tio )31)91103 911*0M19*ggP 
 **־P1'19 D93־wn *(0 ״,lg*01*31־*1**10
0*100 90106 00*0 62 ,190(90 3g)gr, 

030 10**191 0*1 039110.
 ט»וערנער דער פון וראכלעםען די

באװעטמ. טריױ-יוגיאן
roigo )9021 o n  ,019110 igoigo,

8911 im ropy3 pii93 opgo vogiyi אי־ 
193in (98933010 ־ *1* 193 g 0 191 I1D 
10**1 *1*)131(91103 |g1 1' 8*0 ״MB־ 
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מגיאדזם. טרײד איכער כוך חאקםי׳ם
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 *Ogn ,P’OPgO |g 81911 )9(*1־*1”10
10 o n  tio (go3gn g93 .n  tio oin*o*

3**190 110*01911*898. 91911) 11*3)119 
909391) 091**0 tn n io r  |io t9o*ip iv

18) 1* 98093 3*193 0*193 9(91 8n'*)
opgn ,iioor׳*oi*)g*ii* i ”io , o.״ 

981*v n n  IV I981P03 )98 )9P 113 Dgl 
***P1*19 o n  )10 D*Dg o n  t'M )9t”1t 

.1911 po |g*n* 81 ,eiyooioan 3gigr 
OPgn113 01911 0301003 100*׳ D 

0**93 10) 1* 10****318 98011*898*1g0 
198 911)9) 1*0 1gO*1M i n  .91M1D i n 

)9119) »HO 19'g)0P*r t*M 1g098g1** 
81911*898 10) pn*1 0 B3M09) Bgn* 

98) 310 IJtl’BIgl i n  )10 DVTIBr־** 
198 03)9, 931103)1*1 3MD )10 1989T* 

1*M J9003P 91**1 |*ng l*1)9)in3 ,)9P)* 
110*01911*898 10) 810*1 J*M l*1in”) 
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1* 831103 tP3gn Ogn .)UBiniBO 

11. gs3g110(׳ no *I*131MB )*0 0g3p 
11*1983, 193911 91*n91 3*0 D ini1103,) 
3”i«  ogi i*i)9i9 אין on n ) 98ip *i* 

09*V0P.
 ארנײם װענען oiip גליסאג׳ס טר.

עננלאנד. אץ
93911 DTP 198101119 1)03 i n) 

ogn ,1103)19 t*M 8**310 )10 9)03 i n 
Ttno .io no tnm i )939191 nioi 
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72.92 ---סט. טע4 א. 54 פרידםאן, ח.
מיסט 63 װיאנעװ, און יע?ער
09.40 ----------------------סט. טע8

א. 58 חאלוערין, און געטײגדער ב.
 CD--------------------------45.28.  טע10
52.90 — בראדוױי 77 און דרוקער א.

85.00------------------בראם. וערלןװ
א. 20 טאב&טאז:יק, און <ןײנאט»ן

,cd pelO---------------------80.40 
i i r^ איסט S3 «יגסקי, 1או »

 cd--------------------------58.30.  טע9
װיטץ 67.27 ------חאריס און חע^קא

^, און װעקסלער ארב״טמאן, ײ ל פ
9---------סט. טע8 איסט 53 נער, 2 .1 1

107 #בירענבאוס און בעועאסײן
 cd------------------------43.95 םערסיד

א. 40 קאמפאני* קלאוק װ*רטח די
cd----------------------0. טע8 > 2 .0 0 
איסט 75־85 קאמפאני, וואראן מ.

40.30 ----------------------------בראדוז״
ט 52 װעראקן^װיטץ, און ריטש ס יי

53.15---------------- -------- - .CD pcO
איסט 85 ׳ק»תען איז שולםאז

88.72 ----------------------------בראדװיי
p 71 ׳®ײ*צל און ב?נקס ם. r־

01.00-------------------------— סס. דיןי
 איסט 58 רא׳ײתיז, און פאליק

»pp איסט 01 ק*ם&תי, קלאוק
pc8 .31.02----------------------------סט

.CD pc4----------------------------64.65 
I ’pcpr איסט 80 סםאליאק, און

10 .CD pc---------------------------39.15
 cd pcl2. 00.76 א. 16 סאמאן, און איף

װעסט 106 פעלדמאן, און ראוז
2 — .cd pci----------------------21.75

 איסט 51 יגאק^pקר אןן װאולף
.CD pc8----------------------------25.36 

װ?סט 55 ראנינאװיטץ. און באקסט
.CD pc8----------------------------28.19

,npop'D און דאםםאן רעיזמאן,
pמ ,cpo־m• ד. rרD$302.90 -------------אן

ר קלאדק לpאיג א ^ pט ג r42.10 רםאן 
מאט?ל. קאטיאגי* קיאר? װי?טאר

165.00 ---------------------פף»?רמאן
?לײן ב. ?^םיאני, קלאימ װי?ט$ר
^p rc----------------------28.00 

pc23( ?אמפאגי, ?ל*וק סופרים
n ם. סט.) p ^ p tc i, טpttf111.20 ר«אז 

npr»B . r n. .28.10 ?רםאז8̂ט סטוטמאן ם 
l י. אולין, דזאזןןס. n crp ip i׳ ®n p r
62.00 ----------------------------םאן
?ין. און ?חרליר ל ?אסאװער ח. ״

55.06 ----------------------םעערמאן
20.00 — רמאןpro חארים, דיױוים. י.

npM p«T ל אוןp־קאrאל־ ׳םאן? 
ip — 07.51 לאס?י, און מאן tnprc

^ ר א D ipארp און ק i .rpג לpי
31.10----------------------ט*?רמאן

n פא?ש םאקס רג.pגבpראז א. p rc
90.67 ---------------------------םאן

ײן איז. ײנאט r י?$&פא:י און װ n.
pט סיגעל, r158.75 ----------רמאז

n דזאעקעל, י. רג.pרגבpcD ס. p r c
y- 97.20--------------------------מײז

חײמאן ז?:פ?לד.6ר און ר$וענבערג
אן חעלער, ^ז 144.77 ---------םאז

, אן מ ^ ד. .ipDp’n און ראםמאן ר
6--------י טאזערמאן פארםעט, .00

גיrדז פח. ?אמפאגי. גארםענט ר6ו
 lHDnprc-------------47.48 םיגץ,

ױינא»ײן דזאי. קאמפאני. און ו
r n. ,ט פלאקסp r89.35 ----רמאן

ם. און מאלאמאוד י ו ^ ע י ד. פ
34.49 ----------פ*»;ןרםאן ?ן^תען,

r זײמנבערג* און ראגדאל n.
6iליrוp̂ מp r37.65 -------רםאן

א6« ד א?ס^־*ד, י. סןןן. און ײ
53.65 -------------------------- םאז?רטאן

icm 61.96 ר,pרנpל ס. ח^פטאן. מ. p rc
ipn*p לן*. און pט ,i»»c«pp ו̂ז rר־ 

ז 20.80 --------------------------םי
ײן. סאביאס ם ^ לי רא־ פחילי• ק

̂ 235.24 -------ז------------טש?רםאן פאעל,
ppרנpבי^ם. ר r?n. ג6סאפ» װ,6קיז

60.47 -------------------םףפערםאן
®עיט, •D פריצדסאן., *ון

13.50--------------------^פערמאן
n»»ir אסאװער, זןתי־ליד. און?

6--------------------------ם׳יערםין .00
ם. קאמפאגי. קלאוק ם?יד רײטח

80.85 -----םאערםאן גןאטאװיטץ,
npwo מיגץ, 3« ביאס. ?אפלאן
11.28--------------------------םין

^ ג. דזאוװצגיל. ב ז נ י ic 59.65 ג tn p rr
׳<אוםבאדרט ילעקס בראס. ■יער

79.83 -------------------------סרפעדסאן
 pc26( ק^ספאגי. ק$ו« סופרים
i o( 90.37 םףילרםאן אטלאם, חאררי

. 110 אאגי.9ת» קלאוק ואסעסאיק י קאםייני

ל ע ס א ן ר ו ץ, א י* א פ י worn 66 . ל
ײ װ ד א ר 85.78----------------------------------ג

ן א ם ק א ר א ל p«;M 90 ק tofp ט ס י א
10 .CD p c--------------------------------80.04 

י ס? נ י ם א ן ק ו ̂י א נ ו ף ס א ר א ’BO 40 מ M 
c o c o  p c l 2---------------------------67.62 

ן ס. ו ק ס. א י א ל י/ ק נ א ו ש ט 4 ̂ק ס י . א
.e o  p c 8----------------------*--------86.00 

ײ װ ד ̂ר : p i ^ p ,י נ א ו מ א ט 20 ; ס י  א
12 .CD p c--------------------------------2 .5 0

ט? ל. ח. א ן 158 ׳■ י ו c. ג o----------84.81
ב י ז ר ט נ ײ ן װ ו ס, א י: כ ״ 827 ו$ ד ̂ר ב

20.00----------------------------------װײ
ס א. א ̂זpג א מ א 55 ר ז ד י ט. ר 47.25 ------------ס

ס י? ג ח? ק פ ו ל$ ? 221 . ,6P י ױ ו ד א ר  27.46 נ
ר י? ר י פ t 128 ״.06נ c ’ D i p i v i v

ס ײ ל 122.50 -------------------------------------י
א? י ן ר ו ן. א א מ ז א ל ט 40 ג ס י p א c9

ט. 84.87 -----------------------------------------ס
ז י, .rד ס? א; ל ד 158 י* ע: ר e. — 28.00 ג o 
ן ס. ו ק ח. א ד א ל i^ 06 ק « b c6P .א

.CD p c8----------------------------------82.82 
ן א מ ד ל ס., פ? ר* ס 10 נ ס י ע12 א ט

ט. 44.66 -----------------------------------------ס
ק א װ ע ן ס ו ן. י א ס ו ן א ט 55 ? ס י א

28.01 ------------------------------- .CD peO
ל ̂ז ד ר ק א ו א ל י, ? א: פ מ א 208 ק

ד ג? ר ט. ; 66.02 -------------------------------ס
ץ א; ר ע ז א: ן ׳» א ס ס א ר ן ג ד ̂ץ א ל ח$ ו א ט ס

י 88 c. א o  p c  10 CD-------------------26.30 
ט א: י? ר נ א ן פ ו ן. א י ק ם א ל ט 51 ו ס י א

.CD p c 8----------------------------83.42 —^
ס, ל. ו ל cd. — — — 82.00 רpטDpח 117 ב

rל ד 43 ̂רpו ו>: ק p. ס? r p----------------28.00 
57 ^p i*# ,ט ס י c. א o  p e l l-----------91.00

ן א מ ר* ן ט ו ן, א א ם ד ל א c 65 ג o p n
p c ט. 8 43.00 ----------------------------------ס
ר ע ם נ א ן ? ן ן ן, ן ע ג א p א. 02 ב c8 .ט 83.78 ס

ס, ב. ו ק נ י cd. 10 א. 36 ■  p c-----------69.40 

c. — 0.00 א. CDJPCMI^ 38 א. o  p c 9
נ מ. ס א ײ p̂ 810ס װ ד א ר 23.28 ----------------ג

א ם א ס נ ע ר י6ק ד א: ו ט 52 #ס ס י א
pcO .ט 20,00 -----------------------------------ס

ן א ר ק ̂מ ר א ל י, ק נ א פ מ א ״ 771 ק ד א ר ב
ײ 27.62 -----------------------------------------װ

ח. בpלp ו ן ןpג6נ ו ן, א א י־ 80 ס נ ו »
c» D ip ii' ס ײ ל 70.99 -----------------------י

ל ״ ?6ב ס ר c. א. 140 ̂ב o  p e8----------43.50 
ץ ט ר א װ ז ן א ו ט tpDQp, 33? א ס י א

ע0 c. ט o-----------------------------------8 .2 5
פ ס. א» b! א. 45 #ר o  pcO---------------27.50 

ס י נ ע ן מ ו ט 61 א ס י א
.CD pcO---------------------------------80.50 

ן ײ ס ׳ ט ע ן ל ו ס, א ו ק ר א ן 202 מ י ר c. 84.84 ג d 
ס ק א ז מ י ן, א י ע ל c. — 60.44 א. 53 ק o  p c8

49 ,l» » rep .א .CD p c 8----------------65.85 
ן, ײ ט א נ י ױ ׳ 129 ו ז י װ י ן8ד * 6.00 — .c d 

ס ק א ן, מ א ם ב א lip* 802 ל  p e e r. 101.95 —־ 
opo ̂ק ס א c. — 29.27 22 ל o  t n n e p p 

ן, א ז כ פ ו א ן 139 ? א ס י ד ם. ם? 18.62 —* — ס
ן ל? ס 40 ׳?$ ס י c. א o  p c9---------------27.58 

ן8 א מ י ק י ״ ר ם א ר ן 48 ב א נ ע c. — 45.00 ק d 
ן י ם ר א ן מ ו ה א י נ ̂ם ײ ג 09 ד ג י ר י ס

2 7 .6 1 ------------------4------------------ .cd

ן ײ ט י ח ע װ ל י ן ש ו ^, א ^ ט א א. 65 ר
60.09 --------------------------------.c d  pcO

ל ע י ג ד ו ן ב ו ר, א ע נ ע י ס 177 װ ג י ר פ
ט. 86.63 -----------------------------------------ס

to. ,י ק ס נ י ר י ע10 א. 92 צ ט. ט  85.75 — ס
ן ײ ל ן ק ו ס, א ו ק ר א ט 39 מ ס י ד־ א ר א ב

ײ 127.15------------------ ------------------- װ
ם ו א ב נ נ? ע ן ם ו ן א י װ ט 36 ׳ל? ס י א

67.25 ------------------------------- .CD peO
ד1א ס ף6? ן י ו ט 67 א ס י א

p c ט. 8 84.20 ----------------------------------ס
ס א ןpב א ם ן ר ו א ן« ' ױ ו י 145 ל? ז ױ ר

.CD---------------------------------87.52 
י ק ס ל א א? ן פ ו n, 27 א p 2?2U ט ס י א

.CD p c lO------------------------46.56 
ל, ר? א ט ם 385 ס ו ר cd-------------------20.15. ב

ג נ. ר מ נ ד ל א ן ג ו ן, א א ט 65 ס ס י א
pcO .ט 23.18----------------------------------ס
ך י ל ר ח ם., ? ̂ר  CD pc. —• 87.20 10 א. 28 ב

ג ר ב? ל ד? נ ן מ? ו ן, א א מ ד ו ״ 00 ג י נ ױ
י ט י ס ר ס װ? ײ ל »------------------------01.64

j א ר י א« ן « ו ט, א ם א ר א ם 07 כ ס י א
p c ט. 8 41.30----------------------------------ם

ז ו א ן ר ו l א l 2 \ 5p m t n n r ן י ר ט. ג  60.95 ס
ן א. ו א ס ס א »t, 38 ב o .24.10 א — .e o  pcO 
ןppב א ן מ ו ̂, א ב נ י ר ט 92 ג ס י  א

10 .CD p c--------------------------------62.45 
ר ע ב א ת ן ז ו ל, א א ז ז ט נ ם? כ י ם 53 ל ם י א

.c d  p i l O--------------------------------41.00
זDלpנ ן א ו ץ, א ם י װ א נ ע טpח 117 מ  רpס

.CD-----------------------------------------23.83 
ק נ. ס. «. ו א ל ̂ג ? א ו מ ץ ט 53 ק ס י א

.c o  p c 8---------------------------------44.47 
ר ע ח ט ן ן ר ן ב ו ז א ד ע o, 747ר p r ד־ א ר ב

ײ 47.90 -----------------------------------------װ
ן ו א ר ן ב ו ר, א ע נ ע ר ר־ 116 ב ע װ י ג ו  י

י ט י ס ס י ז ל » ----------------------------

ן ט. ײ ז א ר ב ם ו? א ̂ל י, ק נ א פ ם 54 ̂ק
ם ס c װ? d  p c3.-------------------------

n. ,א ג א ר e א. 59 ס o  p e9. — — 
M V M r ן ו ו* א ̂ב נ י ע ט 86 ר ס י  א

.CD pcO----------------------------------41 .30
ם ל ע װ ס ו א ר ט ן ס ו ר, א ע ד ײ נ א. 51 א

15.25 ------------------------------ .CD p c9
א ר י פ א ן « ו ץ* א ס י װ ̂ק ס א ט 91 ס ם י א

-----* —ל------------בראדװײ

(וױי



tn*u iw ׳ױיז חנים װער
 ריכ־ *יחד פיוזרם אמגמז דעם סר*ץ יזג
 האט סרא«פםקין וואם םײל דעם דורן־ טינ

 אננע־ נעוױסע *ו ,בלויז אז נעזאנם, איץ־
 <ל** םען זא< ■ײסענדע, n לענקנהײםען,

ײארט״... 1«רעװאלוצי*נער א הערען זען
נמנדעלגלוס.

י ײי ״ ס י י י ג ק סזן גױסותגדיגפייט די קלעחרם מ מ ז
י ?״אר טנװמען אםאאגאםייםעד די מ  י

 1אי באגייססעווננ םיט און קאםף סיגען
 פון נאשלוס רער נעװארען גוטגעהײסעז
 ארי׳ צו באארד עקזצקוטױו דושמנעראא

 סטריימר• די פאר שטונדען 2 בייטען
 געװאחןן אנגמנוטען אױך ?יינען עס

 Hf נאצונ אין באשאיםמ אנדערע אייניגע
דיסטרישט. אונוער פון מעיער די

 בא• די אז באריכטען, יעצם ivp איך
 בײם געחערשט נאר ניט חאט ג״סםערוע

 «אױך יעצט נאןי* חאאט זי נאר םיטימ,
כחונ שא• יעדער ארן שעפער, די אין

 “דירעק אװ בארד צדם איבערגעגעבען האב אץ־ װאס באריבם דעם (אױם
דעם אין ארבייט װאכען 8 לעצטע די פאר פעברואו/ םען10 דעם טארס

אפיס.) בראגזװילער

ש א סון ט אני ב

 םיר האכעז װאכען 8 אעצםע די םאר
 פארשץדענע 400 אריבער אטענרעט

 זיײ וועאכע אונםערזוכונגעז, און קאאגען
:םאאגט װי אײנגעטײאט גען

גןײטעס. דיססשארדזש 11
ארביים. םון צוםײאונג גאײמן גיט 8

 דער בײ געםומן אייט יוניאן ניט 18
ארבײט.

ארגאניזירט. שעפער נײע 6
 געסע״ און ארויסגערופען סטרײקס 4

מעאם.
סטרײק. אין שעפער 6

 גןאאעקטעם האט מע* וואו שעפעו 13
בעק־פיי.
אונטערזוכונגען. אאנעםײנע 374

שעפער. 419 — צוזאםען

56.73 
64.56
40.74 
36.81 
60.00

100.00
100.00

 שרײבען זאל מען וױל עי
מענער. נרױםע װעגען

רעדאקטאר: ווערטהער
 דער־ צו זיך כדי אױס, וױיזט עם װי
 בעס״ די וועגען עטװאס װיסען צו אעבען

 וחנאט, דער םון קעםםער גרעסםע און טע
 זאג איך שטארבען... םריהער זײ םוזען
 איוזר װאס ארטייןעא, דעם אנטקעגען דאש
 ערשט־םאר־ דעם איבער אנגעשריבען האט

קראפאטסין. ׳שט^רבענעם
 צו דערםרענען זיך הען איך כאכדט

 סט־yר םון אלײן, איהם םון עפעס לעזען
 צו נעתאט הנאה אםת איך האב װעגען
 ם. ה י א ר ע ב י א אײך םון לעזען

 געשאדט ניט װאלט עס דוכט, מיר און
ר אוגזערע םאר האבען צו  דער פון יצע̂ז

 ארטיקאצן אפטע גאנץ ״גערעכטיגקייט״
 האבעץ, וואס פערזענאיכפײםען, איבער

 מיר האמף. אונזער יעצט נאך םיהרען און
באקענען. װי סײ זײ םים דאן זיך וועלען

אפשי־ מיך װעט איהר אז װײם, איך
 און װעכענטליכע םאר^ידענע די צו הען

 אאע זײ אבער צײטונגען. םאואטליכע
 גרויסער זײער ביז אוין דאר װארטען

^ װעט כיאן ^טארמןז
 איך אז דערצעוזילעז, נאך אײך מוז איר

 איך װען געטאז, לאך הערצליכען א האב
 וןראפאכד האט איהר אז געילײענט, האב

 ארגוםענט, גוטעז אזא געגעבען קינ׳ען
 האדעװעט ױניאניזם טרײד ״דער דאס
 װעל־ אריסטאקראטיע, ארבײטער אן אויח

 שאמןי אין שטערוגנ גרעסטע די זײן הען כע
 ארבייטמר־באםרײ*ונג״/~ םוילער דער פאר

 ארן ארגומענטירט דאן האט איהר גוט װי
 איהר כאט׳פ און *ייך. געטראפען טאקע
 וױיא, קראפאטקיז, ניט ארן נעטראפעז האט

 פאסירען, ניט אזע^כעס הען דענקט ער װי
 צו זיך װי םיטעיל קיין אז ניט ער צײגט

יא. םאםירט אזעאכעם אויב העלפען,
 שוין עס האט יעצט גאט דאנה א און

איז עם אז אזוי, װאקסען זײ און פאסירט

 עס אױ ױכטע, עם איז
? פראקטיש

 םאר״ האט ״גערעכטיגקייט״ די װײ<
ת צםענטייכט  סא־ װעגען ארטיקיען םי

 ״גערעכטיגהײט׳״ די װײל רוסראנר; װיעט
 אינטעהי־ טויזענדע םון גערעזען װערם
 באוהד םיאע זױי< יאון ;ארבײםער גענטע
ט זײנען װעיכע גונגען,  פאפו־ געװען ני

 צו־ געװארען אנגעפאגגען זײנען לער,
 דארום ױניאן, װ. נ• י. א. רער םון ערשט
 שרײבען צו בעסער איז עס אז ׳איף *יד«א

 ״גערעכםיג־ דער אין װערטער פאר רי
 די בײ שרײען געהן אנשטאט קײט׳/

 אײבאר און ״טרײדס םון ןוארזאטאונגען
קאונסיל."

 אז דערצעהיען, ניט קײגעם דארו* מען
 באװעגונג ארבײטער אסעריקאנער רי

 אז ;קריזיס שרעקייכען א רורף אעבט
 נאר ניט באהאנרעים זוערען ארבײטער

 םחורח (װײא ערגער, נאר סחורה, א װי
 היטען); עס דארף מען און געיט קאסט

 ארבײטער אינטעליגענטע די דארף םען
 שריט יעדען אויוי אז איבערצייגען נים
 ארעס־ םארםאאגם, מען װערט טריט און

 װײ< דערםאר נאר םארםאמט און טירם
 הערשענדע די װי אגרערש גרויבט מען

 איבע־ קײן זײן ניט דאחי םען ;סיאסען
 דעם םון דרוק דעם םיוזאען צו חכם ןינער
 עס אויב און באװעגוגנ. “שאפ .אפ^ן
 האבען װעיכע אזעיכע, פאראן נאר וײנען

 װאס דערםיוזאט אדער דערזעהען ניט
 ארבײ־ אםעריקאנער דער אין זיף טוט נס

 איבער־ זײ זאאען דאן באװעטנג, טער
 יןארט סופרים םון דעסיזשאן די כעזען
 דעם װעגען אקט, קאײטאן דעם \ועגען

 װע־ םײנערס, די סון האװאט םוז ארעסט
 דעפארטיײ און איגתשאנקשאנס די גען

 זיף באיוד זיכער וועיען זײ אין שא<ס«
איהרע האט אמעריקא אז איבערצײגען,

אז און

 ״אטאל־ די פאר אפעלירט
גאמײטעד״.

 ״נערעכ• םון רעדאקטאר װערםער
:םיגקײט״

 אזןטער םײן װעט איהר אז האםענטאיך
 אױס״ רעכט דאס םץ־ איך נעם דרוהען,

 ברי־ אונזערע צו געםיהא םײן צודריקען
שװעסטער. און דער

 בא־ דעם אנבאםראכט *ין נעםעגדיג
 עקזעקוטיװ דזשענעראיצ אונזער םון שאוס

 אינםערנע־ אוגזער פון יעדער אז באאדה
 שטונדען צװײ אװעקגעבען זאל שאנאי
 שגיײ־ םענער םטרײהענדע די םאר ארבײט

 םיט״ יעדעז בעטעז יעצט איד קום ׳דער
 קיי• אז אינטערנעשאנאל אונזער םיז גאיד
 מארגען אויוי אפלײגען נים עס זאל נער

איבערמארגעז. אדער•
 לואםוי זײער !שװעסטער און ברידער

 שטעהן םוזען םיר און אונזערער איז
 אויוי שטעהט צװײטען. דעם םאר איעער

 ניט זאלען שונאים אונזערע אז ײאך, ידע
 װאס דאס, אװעקגעמעז אונז בײ װאגען

באום, אונזער מיט אויסגעםײט האבען םיר
אײדעז. און הוגנער

 !שװעסטער און ברידער טײערע
 גיט *ון צװײטען דעם אײיגער װעקט
 טשער־ אײערע צו געאט די אװעק נלײך

 אױסםיהרעז, איהר וחןט דערמיט לײםע.
 װא־ ניט שוין װעאען שונאים אונזערע אז
 אםא־ די צו אומקערען אונז זועאען צו נעז

 מײ״ םײן קאנדישאנס. טיראגישע איגע
 יעדער און שװעסםער יעדע אז איז, נוגג

 זאל אינטערנעשאנאל אונזער םון ברודער
 װאס צײט נאנצער דער פאר טעקסעז זיך

 אגהאלטען, וועם שנײדער־סטרײק דער
 זײערע םרן םדאצענט געוױםען א םיט

פארדינסטען.
 אכםונג מים

שטערענבאך, דזשײק
 בראגהס סטריט, םע137 איםט 27
___.35 אאס. ,1531 נום. אעתשער

סםרײקס.
 םולם װאכען, עםאימן יעצטע די דורך
 גע־ מיר האבען יעצט, ביז סיזאן אנפאנג

 אנדערע סםריײןס. ביסעא היכש א האם
 ׳דעם צואיכ געװארעז איױסגערופען זײגען
 םירסעס םאד ארבײטעז שעפער די װײא

 אין געװען זײנען וועאכע יארק, נױ אין
ל א און סטרײס,  אלײן מיר האמןן םי

 םון ארונטערנעהדעז פאר ארויסנערופעז,
 פארלע־ אנדערמ םאר אדער פרײזען די

אגרימענט. פוג׳ם צומען
 גע־ האט מען װאו שעפער, אלע

 א נאך זײנען, פרײזעז, רי פאר סםריײזט
 גע״ געסעטעאט סטרײקען, צײט נעװיסער

 צוריקגע־ חאבען באסעס די און װארעז
געאד. דאס צאה^ט

 <ןאנדײ ױניאן ניט אלנעםײנע, םאר
 אין איצט נאד מיר האבען ציאנעז,
שעםער: פאאגענדע די סםרײס

• סט. אסבארן 116 נאאדבערג,
סט. אסבארן 116 אונגאר,

 1» ,זיכער בין איך און #חאק פואען דין
 אין שאפ אײן קיין כאײבען גיט וועט עס

 ניט װעט װעאכער דיסטרילט, אוגזער
 טײא. זײן נײשטײערען

גדוס, כרידעראיכעז םיט י
ש, ». ט באכי

מענעדזשער• דיסטריגןט

שעפער. 419
קײםעס. דיםםשארדזש

 האבען סיזאן אגםאנג יעדען װי אזױ
 גע־ סיזאן אנםאגג הײגםיגען אויר םיר

 םון תאמפאײנטס צאהא גרויסע א האט
 אונגעדעכםער־ זײנען וועאכע ארבײטער,

ארבײט. דער פון געװארען ענטזאגט הײד
 א װאס דאם, צוגעקומען נאך איז דעם צו

 םארדאנ־ צו האבען שעפער צאהא געװיסע
 ביזי געווען איז עס װאס צוםאל, דעם קען
 תאט קאוטס, בײ סאעס און סוטם כײ
 ?אוטס םון ארבײט איין די געביטען זיך

 דאם איז נאטיריליך, און, םוטם. אויף
 גאנ־ ענםזאגען צו תירוץ גוטער א נעװען

 טעגח, דער םיט אפרײםארס, סעטס צע
 די םאכען צו םעהיג ״ניט זיעען זײ אז

 םיר האכען א[וי און ארבייט״. אײן נײע
 עדעא־ פירםעס די םון טענה די נעהאט

 ענ־ בארקאן, און ראבמין אעװין, און םאן
אנדערע. נאך און באטװיני<ן און נעלםאן
 האבען םיר אז דך, םארשטעהט עס

 האא- אזעלכע צו דעראאזען געקענט ניט
 אנ־ די דורך און דיסטשארדזשעס סײא

 אוגז איז אםיס אונזער פון שטרעננונגען
 אײנצױ זאך די שעםער די אין נעאוגגעז
 או״ אלטע די פון הײנער אז אזוי, ארדנען
 זײערע פארלארען ניט האבען כײמער

 זאגם װי — זץ־ האט עס און דזשאבם
. אויסגעפרעסט — עס מען

 װאו סײסעס, אײנצעלנע די צוױשען
 אוי^ געװארען ענטזאגם זײנען ארבײטער

 מיר וױאען פרעםענויעס, םארשײדענע
אפרײטאר :םאאגענדע די דערמאנען

 ■רעסער קאײן; און עםעא בײ אגינסלױ
 אפרײ״ כראס., קאנםטראם פון עננעאסאן

 פיגישער ראזענבערג, פון םיאאװיטץ םאר
 אפריי• םײנבערג, און עלסאן םיז טאלין

 אפרײםאר קוםערםאן, ־םין םישבײז טאר
 אפריײ פאאאס, אוז שייםמאן םון טעםקין

סאן. און םײגעגבױם םון ®עדלמאן טאר
 אונטערזוכם זײנען ?ײסעס אלע דיזע

 אתיסנעצײנט, זיך האט עס און נעװארען,
 אר־ די םון געזוכט האבעז באסעס די אז

 זײ װײא דערםאר װערעז צו פטור כײטער
 נע־ האבען און ״שיסער״ קײן ניט זײנען
 זײער אויױ בעסערם עפעס קריגען װאאט
 דער אז ויך, פארשםעךןט עס פלאץ.
 אאע די און עראויבם ניט עס האט אםיס
נעװארען. רעאינסםײטעט זײנעז קײם

באשעפטיגמ. לײט ױלאן ניט
אר־ שטיקעא אנגענעהםע ניט זעהר א
 גרוײ די םים אעצטענס מיר האבעז בײם

 מען זועאכע אייט, 1ױניא ניט צאהא סע
 מעתר־ שעפעד. די אין יעצט טרעפט
 ארי־ ערשט ״גרינע״, עס זײנעז סטענס

 טײל א װאס איז, צרה די בערגעקופענע.
 םריהער םאר&עהאען ״גרינע״ די פון

 און ױניאן, דער םון טיר די דורכצוגעהן
 און ארײן. שעפער די איז גאײך געהען זײ

 שעפער. די אין שויז זײ טרעםען םיר װען
 געווען םרחם זיך האט הבית בעא א װאו
 ער האט ״גריגעם״, א ארײנגענוםען און

 ער אז אזוי, געטאן טובת די םעהרסטענס
 וױיל דערלענעז, נים חלילה, דערצו, זאא
 !■רייזען גןאעגאיכע״ פאר ארבײטען זײ
 אונז םאר אז ״זיך םארשטעהט עס און

 ארבײם, .פאאיצײםקע״ א טאן צו באײבם
 ארונטערנעה־ ,גרינעם״ דעם דארף םען
 זײנע קריגם ער וואו ״שא« דעם םיז סען
 םען וחגן אבער וואך. א דאלאר 10—12

 םען און ארונטער שוין איהם נעהםם
 און ױניאז דער איז ארײז איהם נעהםמ

 פלאץ א אויוי ערנעץ איהם באזעצט מעז
 אן אויוי *וגיאן דער םון וױסעז דעם םיט

 זיך ער איבערצײגם •רײז, ערםדעגאימגן
 זײ און םיר זײנעז נערעפט אז שפעטער,

םרײנד. אונזעחו םעהרסטענס כאײבען
י צו ע ד נ י ר ן ג ע ג ײ ס ז צ ע ך י י י ־ א ע ג ו  צ
עז ם ײ קו ז ב נ ו ע א א ס ױ ו ע ל ^ ז או ײ צ י ר מ  ס

ר ע ז ק י ר ס ע , ד ״ ד ע ט ײ ם א ג ל א ס א ע ״ כ א ע  װ
עז ײנ ץ ז נ א ך ג א ל ש ב י ם ה ר ע ג נ ו ה ע נ ם ױ  א

ז ז אי ע ם ו ײ ק ז כ נ ו ׳ א ן ע י א ר א כ * ז ■ ג מ א  װ
ם. ײ ב ר ו א נ י ן ב מ ײ ר ז י י ם ז י ן ב ו  א

ר ז םי ת כ ל א ז ה י ן א ײ ז א ע ר י ט ס נ ז ר א ז . ג  מ
״ ע נ ט ר א י ס א ן פ ו ס א א ן ד מ י י ץ ז ל ־ א ל ע ז  א

, מ ז נ א מ א ט ס צ ר ט א א ס װ א rm ו n ט ו J ס

אעצ־ שאם׳׳, ״אםעז װענען דעבאטע די
 טע־ אעקסינגטאן אין בײמאג, זונטאג טען

 אזױ געווען ניט אלנעםײן אין איז אמער,
 טרײד״יױ ע ר ע ז נ ו א װי געראטען,

 ערװארטעט. אפשר עס האבען גיאניסטען
 םאטע״ זיץ, גײסטיגען אין בילויז איז דאס
 חנר געראטעז, גאר געייעז עס איז ריעא

 געײען םוא כמעט אין טעאםער גרויסער
 זײנמן װעאכע צוהערער נײגעריגע מיט

 שטארק ריכטיג א עפעם הערעז נעקומעז
 אין גיט אכער איז פארלאנג זײער װארט.
נעװארען. באםרידיגם גאנצען
אא״ א םערריט, גארדאז װאאטער םר.

 וועא־ קארפארײשאנם, גרויסע די םיז יער
 בא־ די םאר אאיער דער געװען איז כער
 קײסעס ארכײטער באקאנטע די איז סעס
 האט מאשיניםטען, און העטערס די פון

שאפ״. ^אפען םאר גערעדם
 דע־ די געעםענט האט מערריט מר.

 גע־ אנםאנג םיז גאײר האט און באםע
 עריזאערענדיג, צוג םטראטעגישעז א מאכט

 בארגײניננ, האאעקטױו פון האאט ער אז
 סאציאאיזם. םון אםיאו האאם ער אז און
 שאפ. אפעז פאר איז ער ? דען װאס נאר

 די זײנען ׳ער זאנט שאם, קאאוזד אונטער
 גענען איז ער און שסאאפעז, באסעס

שקאאפערײ.
 זאגט — דענחט, ער — קורצען, איז

 םענשען םײנע זײנעז באסעס די אז ־־־ ער,
 געװען אויך װאאטען ארבײטער די און...
 װעאען װאאטעז ?ײ װעז םענשעז׳ םײנע

 װאם שאפס׳/ ״אפען אין נאר ארבײטען
 אםת״ די םון אידעאא העכסטער דער איז

 רײד זײנע אויט אמעריהאנער״. םרײע
 שאפ״ ״אםען דער דאס אױסגעהוםען, איז
 םרײהײט, םון אויםדרוס העכסטע דאס איז

 װאוײם ברידער^יכקײט, איז גאײכהײט
 יר דער זײט בײ זייט זיד זיצט דארטען

 אעבען בײדע און ססעב מיט׳ן ניאךםאן
טײבעאאך... װי בשאום זיך

 פרעזידענט דער םױרעסעםח, אנדרעי
 ױניאן, סימענס אינטערנעשאנאא דער םון

 םיר שאם״׳. ״אפעז געגעז גערעדם האט
 סיט צוגענרײט געקוםעז אבער איו רעסעט

 איז וואס #רעדע אויפגעשריבענער אן
 אםהאנד־ סוסטערהאםטע א געװעז אפשר

 פרײהײטס־ םיז געשיכטע דער איבער אונג
 ביז צײטעז אאטע יאאםע די פון קאמף

 ניט נאר אבער האט עס םאג. הײנטיגען
 םאאשע די בראנדמארקען צו ענטהאאטען

אאיער. כיטרען דעם פון רייד
רע־ םױרעסעם׳ם אין כאראקטעריסםיש

, עםאיכע האט ער װאס דאס, נעווען איז דע

 אױסגעזאחן ער האט מאםענט דעם אין
 יוגיאד אאטען דעם םון ״•ראגרעסױוער״

 • םון גערעדט חאט װעאכער םיהרעו/
 «א שטאגדױנשט סריםטאין-רעאעיעזען

 *spn דאס איז שאפ ױניאן דער װעםען בײ
אידעאא. סטע

 אפפ ער איז גערעדט חאם םערים װען *
 פוכאיקוס• םון געװאחנן אוגטערבראכעז

 רול• געקאנט נישט פשוט חאט ע(לס דער
ד איבעדםריבענפ און פאאשע זײנע דעז  מ

מניאנס. די ײעגען םערקונגען
םאר• געווען זײנען רעתער בײדע װען

 סאר־ חענרי טשקרמאז, דער חאט טינ,
 וױל עס ווער עואם דעם נעםרעגט גענטחוי,
 גאט א זיך האט עס און פראגען. שטעאען

 חנם מערריט׳ן, צו םראגעז מבוא א געםאז
 האט ער קארפאריישאנס. די םון אאיער
 פגט• געחאגט םראנען אאע אויף ניט אבער
 אחיס• געװאאט מאא אאע ?יד און פערען

 עוי אײנםאא. אאיערשען א טיט דרעהעז
 גרױ• א עואם םון כאקומען דערםאר האט
!בוה סען

 חנר איז מאסענט שפאסינסטער דער
 דער װען געװעז איז דעבאטע גאגצער

 גע• חאם שא■״ ״אפען םון םארטײרינער
 אונזאו ײאס םראגע, א אױוי ענםפערם

 איחם חאט ,25 אא<ןאא פון םרידמאן, מאאי
געשטעאט.

 חפנים זיר ער האט רעדע זײן אין
 אויס• סומט עס װען דאס ארויסגערעדט,

 מען קאן סכםוכים ארבײטער צונאײכען
 בא• די אויוי ניט םאראאזעז ניט אםט זיך

 חאם ארבײטער. די אויוי ניט און םעס
 מען אויב נעםרענט, םרידםאן םאאי איהם

 םאראאזמן, ניט צדדים בײדע אויוי זיך קאז
 אויםגאײ• אםעריתא אין דא זאא ווער טו

n און ארכײט צװישען סכסוכים די כען p 
? פיטאא
 און געטאז טראכט א װײאע א האט ער

ענטםער. אן חאב ״איך אױסנעשריען:
 ip זײנען ־— ער, זאגט ־־־ אמעריקא, איז
 pin מעז זאא טו םארטערס, םיאיאז 15

סעטאען*. צי איבערגעבעז זײ סכסוכים
 ערנסט, גאנץ געזאגט דאס האם ער
 ארױסגערױ עס האט טעאטער איז אבער

 גןך חאט עס דאס געאעכטער, אזא פעז
ארונטערםא• אזש ייאוט דאך דער׳ שײנט

לעז•
רעפארטער. םטעף א

עװ. איבערטי 665 םאאשבערג,
עװ. אטאאגטײן 2610 הארני?,

 טהאטפארד 183 םעאבין, און יןאהאן
עוחננױ♦
 די און סטרײק אין זײנען שעפער דיזע

 ניט אױםגעםאדערט וועחנן גאאוהמאכער
ארכײט. םאר םרעגען אחין געהן צו

ארגאױזירט. שעפער ניייע
 אר־ טיר האבעז םיזאן דיזעז אנפאנג

:שעפער גײע םאאנענדע די גאגיזירם
עװ. ראקאוױי 767 באום, ר.

עװ. יארק נױ איסט 1613 בממןאזויץ,
 אײ 152 בושאאװיץ, אוז שגײדערפאן

עוו. בערטי
 איסט 1596 ראבינאװ, און בינעצקי

עווענױ. יארת נױ
עװ. טהאטםארד 372 עדעאסטײן,

 האבען שעפער אאע די םון באסעס די
 סעקױריטיס ױניאן דער אין אײנגעאענט

 ארויםגעשיקם אהין זײנען ױניאן-אײט און
ארבײם. דער צו נעזוארען

פארשידענעם.
 דרעס־מאכער די םון םםרײק דער ווען

 םיר האבען געװארען, ערהאעהרט איז
 א תאנםראא אונזער אונטעד נעהאט אויך
 האבען מיר װעאכע דרעס־שעפער, פאר

 די חאבען םיר אפםטאפען. געדארפט
 צוזאמען סטרײק אין געהאאטען אײטע

 טעג עטאיכע נאך און סטרײהער אאע םיט
 גע־ אויסגעגאיכע םיר דזאבען סטריײןען

 און שאפ, םון פראנעז אינעראיכע װיסע
ט סעטעא־ דער םון גומחײסונג דער טי

 דער צו צוריהנעשיהט זײ ?אמיטע םענט
ארבײט.

 צארען איגדוסםריעיע אײגענע
 קאאסענבא־ יעדען םון םאיכט די איז עס

 שטירצען העאםען צו ארבײטער װאוסטען
צארען. דיזע פון טראנען די

 שטעאען געװיס זיך װעט לעזער דער
גאנצע די װאס אנטקעגען :םראגע די

 צום קוטען איף װעל יעצט i הקדטה
פוגהט.

די״ װערען ױניאנס די װי דעם נאף
 די פון נעבראכען אוגדירעקט און רעקט

 םינױ װי דעם, נאף — האפיטאאיסטען
 און ארבײטסאאז זײנען סענשען מיאיאנען

 פא־ זײערע און זיך סופארטען גיט שאנען
 פא־ אנדעיע םיאע נאף און —־ םיליען

 טויםען א אפימ קאגען זועאכע םירונגען
 די און ׳ג^ט ניט פראט־לסםירען, מאכען

 םעדע־ ״אמעריקאן דער פון עקזעקוטיװע
 קאנםעךענץ א רוםט אייבאר״ אוו רײשאן

 װי שריטע, נעמען צו װאשינגטאן אין
 װאם םארברעכענס די אפצוהאלטע; אזוי

 םיטגלי־ איהרע נעגען באגאנגען ורערען
רער.

רע־ געעפענם, װערט קאנפערענץ די
 די םארדאמט מען געהאאטען, װערען דעס

 און קאפיסאייסטען, פאר א םון האנדאוגג
 האפיטאליס־ די אנצוהערעניש גיט מען
 קא־ די העאנגען זײ אז אסעריקא פון טעז

אייראפא. םון םוגיסטען
 אאעס, געװען ^ויז דאם זואהט םיאא,

 אזוי געווען ניט פערדרוס דער װאאט
 לאזט עקתקוטיװ די װען אבער, גרױס,
 סא־ םארדאמענדיג סטײטמענם א ארויס
 גע־ האנדאונג איהר םאר רוסאאנד וױמט

 י איף גאויב דאן #רבײטער, רוםישע די גען
 צו שוין םארקריכט םעדערײשאן די אז

זייט. א אין םיא
 קריטיקירט זי <ואס ניט הארט סיף

 ײאס טאן. דאס םעג זי — רוסאאנד
 םארגעסם םען <ואס איז, פארדריסט םיר
 ארביײ אמעריקאנער די אן גאנצען אין

 ארטיק־ די גאויבען זאר מען אויב טמר.
 איבערײםאר, אין ערשינען ?יינעז װאס יאען
 ביײ די רעפאבאיק, נױ גערעכטיגקײם, די

 די איז דאן ,“״םײטס די אפיאו איז ^אז,
 סאװיעט׳פן געגען באשואתגונג גאנצע

 געםײנער א נאד און איגען, א רוסאאנד
 אז צוגעבען אאמיר נאר דערצו. איגען
 אונזערע ניט דען וױיסען אםת, איז אלעס

 ד.אבען ארכײםער רוסישע די אז פיהרער
 ארונטערגע״ צאר, דעם ארונטערגעזעצט

 אויב און רעגירוגג, קערענסקי׳ס װארםען
 םאר״ װעאען זײ און נעהטינ, זײן װעט עם

ארונ״ זײ פאר בעסער איז עס אז שמעהן
 רעגירונג אײגענע אן װארפען צו טער ״

 זײ װעאען רעגירען, ^עאײס״ די לאזען און
טוחן. אויף דאס

אפ־ װעניג אזױ זיף טען זאא םארװאס
 צארען אונזערע באקעםפען מיט געבעז

 די װעאכע רעגירונ:, א סארדאכיען און
 און מיה םיא אזוי נאך האבען ארבײטער

 װעגען רעדם מען אויפנעבויט^' אפפער
 רוסיאנד םון סיסםעם בעסםיאאען װיאדען

 אמע״ אין מיר האבען סיסטעם שענעם -
!ריקא

 אינטעאיגענ״ די אז ׳איז םײגונג םײן
w tn אג־ דארםען אםערמןא אין ןןרבײטער 

n נעגען באוועגוננ שםאיסע «

אפצושטעאעז זײ שװער, זעהר יעצט שויז

 װאס ארבײט איבערגעגעבענער דער םאר
 אעצטע די זײ געאײסע אונז םאר הא ער
 הויםטאן ברודער אז האםען, און יאהר, 5

 דא:ק הארצאיכען און אנערקענוננ אונזער
 װאם ארבײט איבערגעגעבענער דער פאר

 רי זײט געאײסטעט אונז פאר האט ער
 ברודעד אז האםען, און יאהר, 5 אעצטע

 צד נאהענמער דער אין זועט קויםמאן
 אוגז מיט םארבוגדען זײן װידער ?ונפט

 פון ארבײט אדםיניםטראטױוער דער אין
 נאבע־ דער אין און ױניאן סאריערס דער
 פארװירקאיכוננ דער םאר טעםיגקײט אער
אידעאאען. ארבײטער די םון

גרינער, א. ב.
סטעטסיזי, טשאראם

סארדזשענם, מאגס
רעז^לוצי^נס״קןזםיםע.

 םאר נאמינײשאן די אנצונעםען זאגט
 דערמיט װעט און ביזנעם־אײדזשענט

 םענעדזשער אאס» אפיס זײן אויםגעבען
;ױניאן דער פון

 אורזאכען, די אז אנבאטראכט, אין
 זיײ געםריבמן דעם צו איהם האכען װאס

 פון רכי^ות און פאראוימדונגען די גען
 צואיב פערזאנען אומפאראנטװארםאיכע

 די און חשבונות, פערזענאיכע אמאאיגע
 זײעױ םאר אויסגענוצט האבען פערזאנען

 דעם םון ־ענדע אוםגינסטיגע די צװעק
 ציײ שאעכטע איצטיגע די און סטרײק

 געקענם ניט האט קײנער ױעאכע טען,
־ קאנטראאירען, אדער פאראויסזעהן ־
אא־ אפערײטאר פאר דער באשאיסט

:פאאגענדעם ?אא
 הארצען טישעז פון באדויערעז מיר

 <ןױפםאן׳ם ברודער םון םאראוםט דעם
 ארביים אוםערםידאיכע און איבערגעבענע

 דער פאר ד.אט װאס ױניאז, דער פאר
 אין געווען איז ער װאס צײט, גאנצער

 די םאר םרוכם גוטע געבראכט אפס,
 זײערע און םאריער־ארבײםער, טויוענטער
 געװינס דעם צוגיב ערשטענס, פאםיליעס,

 צװײםענם, ;וױידזשעס אנשמענדיגזג פון
 ־שםונדען44 דער פון געוויגס דעם צוליב

 דעם, צואיב דריםענס, ;אדבײםס־װאך
 איז אדמיגיסםראציע זײן אונםער װאס

 םוײ געװארען האאעקטירגן מאגאם יעדען
 און ,•עי״ םאר דאאארס זענטער

 די נאר װאס ארבײטס־צײם, פאראארענע
 בא־ נעמרײע םעהיגע פון שסמאונג םוםיגע
דעתױיזען. געקאנט האם אםםע

 צױ אז שטאלץ, סים דערםאנען בױר
 און ענערגישע קױסםאנ׳ם ברודער איב

 םא־ די איז םירערשאפט איבערגעגעבעגע
 די אין געװארען געשםעאם ױניאן ריערם

 ארבײםער דער םון רײען פאדערשטע די
 הויכע א דערגרײכם האם און באוועגונג

 װאס אײגםאוס, און םאכם םון שםוםע
 וואונדער־ אונזער געםאכט םעגאיך האם

 און צייט, װאכען 30 פון האםף בארען
 טיםססער דער טים םארצייכענען םיר

ט ווען אז איבערצײגוגג,  עקאגא״ דער ני
 געײארען געקרועם סמרײק אוגזער ײאאט

 לאנד גאגצען *יגער׳ן קריזים טישער
ס ױניאן. *on פאר זיג א סי

 עטװאם פארצײכענען דא װיא איך
 עס געםין איך אבער אונאנגענעהמעס,

 ברידער םאנכע אום םא}, צו גויטיג םאר
 םאא־ קײן שפיאען ניט זאאעז אונז צװישען

. — ראאע. שע
 שאפ־ דער ״ברודער״, געוױסער א

 האט םײנבערג, אוז עאםאן םון טשערמאן
 שאפ איז אפגעטאז צוריק סיזאן א סיט

 םון באארד עקז. דער אז מעשים, אזעאכע
 איהם געצוואונגעז געװמן איז אאגןאא זײן
 נאך װען שא^ דעם פון באזײטיגען צו

 אפיס, דעם םאר שװעריגקײטען געװיסע
 דעם םאראאזט דאך ברודער דער האט

 אין איהם בײ איבע די אבער איז שאפ,
 אויסנעאאשעז נימ שאם דעם צו הארצען

 דעם םון אנםאנג דעם בײ און געװארען
 ארבײ־ ארויח וױדער אהין ער איז םיזאן

 םיר װען אםים. םוז װיסעז דעם אהן טען
 האבען דערװאוםם, דערםון זיך האבען

 םאר־ צו געארדערט נאטיראיך איזזם םיר
 עראויב־ אן קריגען אדער פאאץ דעם אאזען

 שאפ דעם אין באארד עקז. זײן פון ניש
 עראויב״ אזא האם ער ווען ארבײטען. צו

 גע־ געירען איז ער און געקראגען גיט ניש
 איז פאראאזעז, צו שאפ דעם צװאוגנען
 אין מרעכטיגקײמ זוכען צו אגשטאם
 אװעש ער איז רײהעז, איינעגע אונזערע

 דעם םון אפים אין נערעכטיגיןײם זוכען
אםוירני. דיסטריקט

 דעם פון קאױרין א צו האבען םיר ווען
 די ערקאעהרט אפיס אםױרני׳ם דיסטריסט

 אםיאו האם קײס, דער םון אײנצעאהײםען
 און נערעכם איז עם ווער אײנגעזעהן ער
 פאר- צו *ברודער״ דעם נעראטען זזאט ער

 זאא װיא ער אויב און שאפ, דעם אאזעז
 העכערער א צו *פעאירען יןײם זײן ער

גופא. ױניאן דעד אין באדי
 כזײ ווערטער, פאר דיזע שרײב איך

א־ דער נ»יז װיסען זאאען םעםבערס די  י
 א איז באםרעםענדער דער װי< סירונג

 פאר- סאציאאיסםישער דער םון םעםבער
ה דאכם — מײ  און — אינהער א זי

 אונזערע אױוי רעדעס פײערדיגע האאם
אאקאא־מיםענעז.

ק ע ײ. ג •
מר פאאגענדע די פון מ מיר האכען ש

 סטרײקענדע דײ םאר קלאס א
דרעםמאכער. און װײםט

לא־ םון קאסימע עדױקײשאנאל די
 כפעציעלען א אראנזשירט האט 25 ?אא

 און װײסט סםריײןענדע די פאר קאאס
 פיאכלע־ ארבײטער איבער דרעסםאכער,

 אויפ־ דער אוי^ ארנאניזאציאן. און טען
ר עדױהיישאנאא םיז םאדמרונג א ט ק ע ^ 

 35 אפגערוםען זיו האבעז 25 אאקאל פון
 דא זײנען זײ צוױשעז און סטרײקער,

םיםגאיע״־ער נײע זײנען זואס אייניגע,
שוין האט קאאם דער ױניאן. דער אין ־> — —

 שיקט העקענםאק םון m לאר*.
 אמאלנא״ ױי פאר ססו$ אריץ

סטױײהערע מייטעד
 דו העקענסאק, סון 134 לאסאא

 האט װאס אאקאל, דערזעאבער דזשױרזי,
 אסעס״י זײנע באצאחאט װאןי אעצטע
 איגםאר- אונזער צו םאראויס אין םענטס

י ר.אט נײשאנאא,  ארײנגעשיקט ייאד י
 אמאלגאםײםנד די םאר דאלאר 100

 דעם םון סעסבערס די װאס סםרײקערס,
 אי• דאס ביעעשטײארט. האמנז לאחאא

 דאר כאטש א? #טאא א נאך בערצײגט
ל איז אאסאל  אקי• זעזזר דאך ער איז ױנ

םיװ.
ך חאט לאקאא דער װאס כאא, חנר  נ

 גאוחנן איז אבענד, שבת לעצםען נעכען
חד n צוױשען ערפאאנ. גרויסער א ט  א

 װײס״ :געוחנז דינען באא ביים זענדע
 םענעדזשןן• דמר האאפערין, ■רעזידענט

 ;דעפארטטאנס טאון אװ אױט פון
ן םאטיעס שוועסםער ו ר י Wlnn בתחנ p:| 

ט דער םון שאינ ^ דחי אװ באארד ת ם ז  ו
^ן| א םיט אינדוסטרי, וױיסם און א צי  ד
 m &ון כאאדד עקזעהוטמו דעם םון ציע
M,* ״ •89 קאל & f

 םאר־ איז אמעריסא’אז’אויסגעשריעז, מאא
גרוים־ אויב אונםערגאננ, צום אררטײםא ה^ל. אראינגטאן איז נעםיםעט םאל ידרי

 אינמערניי־ דעם פון היאױ דער מים
דעפארםמענם עדיוקײשאנאא שאנאל

אאנד. דאס באהערשען וועט קאםימאא
 גרויס־סאפימאא זארגאיכען האם ער

 און״ הערשער. רוימישע אםאאינע די צי
 ו^ם אזױ נעםאאעז, איז רױם װי פונחט

 האפיטאאיס־ די אױב םאאעז/ אמעריקא
 האט דאס בעסער. װערעז ניט װעאעז סעז

באטאנם. םאל עםאיכע םױרעסעט
 זיך האט — \" באש אאא איז ^אים

 עם חאם ער כאטש נעטראכם, אאיער דער
 אר־ די נאר *אאזט ארויסנעזאגם. נים

 וחנם שאפס״ ״אפעז אין ארבײםען בײטזןר
פאאעז״ ניט אםעריהא

 סאציאאיסט סײן נים איז םװרעםעט
 דאם גויםיג סאר נעהאאטען האם ער איז

 בין ״איד •אאםםארם. םון צו;*ערקאערען
ױיי םאציאאיסט, הײן נים  נאויב איך ו
 אויםגעשריען ער האם — םרײהײט״ אין

נאריש. העכסט אבער דראמאטיש
 דער געבנער, זײז האם אבער דערפאר

דאר־ זאא ער ווען דאס ערסאערט, אאיער

 רע״ םארגארעם םים באקומען םיר האבען
קאאס. דעם םיהרען צו ניעאם

 זוען דאס ניט, םראגע קײן איז עס
 צוריקקעהרען זיך וועאען סטרײקער דיזע

 װע־י שעפער, געסעטעאטע אין ארבײטען
 די צו אנשאיסען זיןי דעמאאט זײ לען

 ױגימײ אונזערע אין קאאסען רעגעאע
 דעם םארמזעצען וועאען איז סענטערס
 אנגעפאננען האבעז זײ <ואם שםודױם,

סטרײס. דעם םון צײט אין

ארסעםטער. מאנדאלץ ױניטי א
 םר. םון פיהרערשאפט דער אונטעד

 ױנײ א םארםירט זיך האט האיס דײװיד
 גומם וועאכער ארקעסטער, םאנדאאין טי

 איז אבענד פרײטאנ יעדעז צוזאםען זיןי
 314 םענמעה מניםי װײסםםאכער דעם

 ערזואר־ ווערט עס סםרים. טע20 איסם
מן דאם םעט, גי נ  ארקעסטער דער זאל אי
 ױניםי די צו אױםטרעטען קאנען שױן

קאנצערםען.
 םאי געאעגצנהײם א פאראן איז עס

 אביסעא קאגען וואס םיטגאיעדער, כאד
 1א אגשאיםעז ?יו םאנדאלין, שאיעלען

וועגעו נאך ויך פחגגט *רהעסנמר• חנם

 טרײד־ױניא־ צווישען אױסהאײבעז םען
 בע־ שוין ער וואאט סאציאאיזם, און ניזם
 דער סאציאאיזם. דעם אויסנעקאיבען םער

 םאר דאך שםעהט ער, זאגם סאציאאיזם,
דער וועחןנד נעזעאשאפם, גאנצער דער

 םובה די אױםען נאר איז סריירײנניאגיזט
קאאס... איח םת

חר ®ארזאםעאםע n חאסנן «סיזי<יך
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w פון ij n נאטק־ביכער ׳ס
 די א*מער «ײנען ׳טװמכערע די

כפ*־ ״:ער׳סט;
-יןאפיטאליסטי איצטיגען

ש״שדידער״, םוו ױיח  ו
!*י*

 דעם אין
 יועספ״ן שען

 װערען ,באצײכענט סיי־ און קען װאס
 ‘אױסחונגערונגס ״דער גאסען דעם טים

ען ארבײטער׳/ ד» שון ?עמפײן ע  n ד
 יןא״ ד♦ דערשסירען װאס ערשטע, סאסע

 סאסען גרױסע די קי״עפ טאליסטישע1•
ען װעי״כע ארבײטער, ע ט ד  ארגאגיי- ד

i ניט ז״גען װעי־כע דרט, p r r w u o 
ט האכען װעיכע ך סאכט ין״ן ד  «ו ד

 פוג׳ם רױנער״ױסט די געגען װעהרען
רטען מאדד • יןוןפיטוןל, א

 נאטירליך גאגץ אױך איז דאס
 צוערשט װערען ncio * אין וױ •ונקט

 חאבען װעי־כע די שװאכע, די געטראפען
 צו ?ץי קראפט םידשע נױטיגע די ניט

 סמןראנען, טױטי״יכע די געגען װעחרען
yin פאיען װעלכע ערשטע, די !ימצן די 

 איצ* דער אין אזױ קרבגות, nrvM איס
 וזאט ■וױידזש־שג״דער״ םון מגפח טעער

 די, צו צוערשט גענוסען קאייטאל ויך
 גארדט אדער שװאך אדער דינען װעיכע

אמאניזירט.
ן זעהן צו כעסטען dm pm דאס י  י

 א״וענבאחדמא;־ די םון חאגדיונג דער
 די ניט נאך וײ חןוכען דערוױיר נאטען,
 םארקילעגערומ k פון רײדען ¥ו חו**ח

 אם*כעסטעד די םון וױידויעעס די םון
ען װעיכע ארנײטער, נ»¥#חלטע  ז״נ

ע  'MD די אײן ארגאדדרט ^וטארק אי
 יעכענס* װעמעס כראדערחודס. קאנטע
טעי  פר^ו־ 25 אױף ^ודידען געחען ױי סי
 װעי־ ארנײטער, יענע םון עס »יז ¥ענט,

ע ד כמעט ןודער ׳עװווך, זעחר זיינען נ  ו
!ורנאדדרט. וארניט

 אין םאי רער אױך איו זעיכע ד*ס
 ׳שנײדט םען אינדוסטריען, אגדערע טייע

 װעי״ ארכײטער, יענע כוון וױידז^ועס די
 ײעי״ װעחרען, צו זיך ^װאך צו וײנען כע
ט גאנצען אין innevi די אױף כע ד ד  ס
 גע״ דיגען הונגעוי/ טון אױסגעחן וען

 װאס ברעקתך, די ןוגצוגעהמען !ווואוגגען
טיוי *n ײ1 װארפט קאיי

וראטעסטי• צו אז ױך, םאר^טעזזט
 חאנד־ מין אוא &אר חאאיסאיל נעגען רען
 דער אין שױן איז עס נוצי״אז. איז יונג

 אטאקירען ¥י מיסר#ב דעם פון גאטור
 דער יןערםער. ופ;ע^װאכטען1 דעם דוקא

 ניט אדך קען סיקראנ קאפיטאיליסטי׳עער
 וױדער״ דער װאו האנדילען, אנדעד׳ט
 ווכט דארט קיענסטען, dm איו מטאנד

 נו׳עעװען iy •ראץ ?ײן אױס ?ץ־ םאר ער
ט ״ן סי דפטיגקײט. נאנ^ער ו

קאפיטאיליסטי״ דעם כײצװןומעז אום
̂ן ניט װעט מיהראכ, עען  אנ״ ק״ן העילכו

ס איהס. געכען וןילאגע  כילױו איו א״נ
 םאר־ וײ\ םוזען אדבײטער די :נױטיג

 כח, גענוג ה^יכען סוזען די אײניגט.
 ¥ו זיד אוס וױדערשטאגדס״קראפט נענוג

 מיסראב. געפעחרייכען דעס געגען מי¥ען
 מעכ״ עטארקע זײערע האבען םוזען ױי

 זײן מווען וײ אמאניזאציעס. טיגע
 װעיכען אין קאםף, א צו ס^רכארײטעט

 זײ ענכך&לאסענהײט און אױסדױער דורך
׳עונא. דעס כאזיגען קענען ז^לען

 װײדז׳ע־ פאד קעטיײן איצטיגער רער
 דעם אדב״טער דעס גיט שנײרע^י

 נויטװע;״ דער אין לעסאן ^וטארקסטען
ױדאניזס. םון דעלן״ט
 דא fijiT דעב מיט צוזאדעגהאנג אין

 #פאקט א נ#ד אױף װערען ^נגעוױזען
ט וועיכעד  כאיײכ״ כאזאנדעדע א צו ד

 קאפיטאלישט״^ען איצט-גען דעס טונג
קעטפײן.

ט אײן &ון  דעד געפיהרט װערט די
ײן  וױײ ד.ו*נע ?ןו;ע;א;טע n בעכעז קעטי

* v v nפײס״ אין, אדכײטעד, די פון ס 
ט די סענס,  איבײטעד. #רגאניזידטע ד

 גאגץ יןאאיטאל פארװעגדעט דעס אױף
 וױסען י#?ט עד װען ׳גענו; כח. װענע

 טאנ דעס און דעם םין או ^קיאפע;, ײגע1
 פיל אזױ פאד ארבײסען סוזען די וחןלען

 ׳עטונדעד םיל אזױ םיט p* װענינמר,
 םעלע מ״סטע די אין עס וועדט נןעחר,

ד סיי מ מ  זעיל״ ועלםמז, דורכגעפיהדט. •
מן  דא״ זיך ׳ןןטעיען אדכײטער ר' ווען #נ

tv .\vm ךײ פפהלם flrm מום אי 
fill י גױס״ג טזױ דינעז וומיכע כח׳ י

e דעם u r 'j if^ r, ן א ד ו ױי ע ר; א  ׳bmim ם
 ״*פע- דעס פאר עס, רופען ויי וױ ןודעמ

אא•׳/ נעס ׳
̂וי דעם א»ן  און וױידזיפעס װערען יןאב

 די םארקעהרט, רערטאגט. ניט ♦עטוגדען
 אםען םאר קעסיײנערס און אדטאט*רס

 וײ ז1א װאס איץ, סיט ׳פװערען ״פאס
׳ ג ^  ׳פדי• ¥ו גןורדט מײגען וײ או חי

 ארנ״טער, די פון װײדדפעס n דען
 ארבייטס- וײערע םאריענגערען אדער

 גאר, וױלען וײ װאס איעס׳ ״עטונדען,
אי׳/ ״אסען אן נלױו איו ^ו

 וױײ ױ' טוען, די װ*ס וױיסען ײ1
 צו אויספיהרען נאר ױי זאירען אז סען^

 יפױן װעט ױני^ן-יפאו דעס פארדכטען
n בםילא. קוטען וױידויפ-פאמןיענערונג 
״ װעיען דאן אז זױיסען, די  באגענע- ז
 «ונקט ארנײטער די פון ױיט דער פון נען

 בא• זײ וױ וױדער^טאנד, ^װאכען אזא
ט דער פון איצט עס נענענען  די &ון די
ם מאסען ע ד ט ר ^ד א מ  ןגרכײטער. א

 קאפיטאליסטײ דער אן װעגדעט דערםאו
 דעס אין כח נאנ¥ען דין םיקראכ שער

 אונטערצו״ דך dim מאסענט אי¥טיג/נן
 פון עחדסטענץ סאטע די טער3או גראבען

ױניאן, דער
 אונטער״ שװערע iy א *בער איו עס

 ארכײטער־בא׳ אונוער אטת, נעחםונג.
 שטארק ניט איז איגעםײן אין װעגוגג

ף !ייל-כאװאוסט,  גאנץ זעחן עס קען טען ו
 םיח־ די טון חוןגדיונגען די פון סײ פט4|

 די םון חאגדלונגען די םון סײ און רעה
 נאך איז עס וױ ^װאך ד^וך, מאסען,

 הויס דך םעז יזען כאװאוסטזײן, זײער
אי או םאר״עטעיען, ט איי  נע• עס זאי ק

 סעכ• די טארדכטען צו וױוײןריך ייגגען
 דעם אין טיף״אײננעװארצעלטע די טיגע,
 ײאש מניאנס. אדכײטער, די םון ילעכען

 ײן1סעט גאנ¥ען דין סיט חאפיטאל, דער
 װעט ער דאס ׳איז אױספיחרען, אז קעז

 ארגאנײ איצטיגע די טאכען ׳שטארקער
 ציי־גאװאוסטזײן. ?ײער אין ואציאנען

 ארגאניזא־ ארכײטער סיאע דינען אפ^ד
 ׳עטארק צו געװארען אײגגעוױנט ¥יאגען

 בילױז, גענוג איז עס אז חאום, דעם אין
 זײן ¥ו dim עקזיסטירען, זאיע; ?ײ או

 יזאפי־ דעס פון אטאקען די געגעז זיכער
 דורך זײ װעיען מײןראב, טאליסטיעען

 דער צו טומען קעםייין אי^טיגען דעס
 אלײן עקזיסטירען דאס אז איבערציעונג,

 װי ׳זײן מוזען זײ אז גענונ; גיט איו
 כא• אריגינעלע דיער נעײעז ?,M דאס

קאםוי־ארגאניזאציאנען. אטת׳ע ♦פטימונג,
 דער אז האפען, צו דארום איז עס

 קעטפײן תאפיטאליסטישער איצטינעז
 ילענגערע פאר וױידז^־^גײדערײ, םאר

 די םון שאריטקלאפונג די פאר ׳עטונדען,
 זייערע פון !וברעכונג די פאר ארבײטעד,

 דער־ פיהרען זײט אײן פון װעט מניאנס,
im pv װאס ארבײטער, מאסען גדױסע די 
 ארגא־ געװען ניט איצט כיז נאך זײנען

 זײ נארי^ז װי איינזעהן, ײעלעז ניזירט,
ען  אנפאנגען זיך װעט עס און געװען, דינ

 װאס טעטיגחײט, ־ ארגאגיזא^אנט אן
 ארבײטער, םיליאנען ארוטכאאעז װעט

 גאגץ נעװען איצט ביז דינעז װעיכע
 דער םון און ױניאניזם,״ צום גלײכגילטיג

 קא״ איצטיגעז דער װעט זײט אנדערער
 אויפטרײסלען קעטפײן ■יטאליסטי?גער

 װעאכע ארכײטעד״ארגאגיזאציאנעז, רי
 א עקזיסטעגץ לאנגער דיער דורך זײנען

ײף ביסעאע  זײ דאס אזױ, געדואדעז, מט
ך ייןעגען  לע- נײעם א צו ריהרען, קױס ד

 מיט אז באװאוסטזײן, ;רױסעז צום כען,
 ניט קײנטאא קײנםאא, מען קען יזאם-טאא

 איטעד זײן מוז סעז דאש און דכעד, זײן
 םארכארײטעט אימער װאה דער אױןי
 די מיט זיכער זײן צו אוס קאטזי, צוס

 און רעכטע, איז סרײהײטעז עדזזארבענע
din און מעהר אלץ •ראגרעסירען צו 

 ארביײ דער ביז ריכטונג, דער אץ םעוזד
םרײ. םאל״שטעגדיג זײן װעט טער

ט א ם גי םער גו ארעכענ שריט. כ
אנגעהױ־ האבעז ארכי^טעד די זײט

 am צו געהערען זײ אז סיהאען, צו בען
 געקרױודעטע, און פארפאלנטע םון קאאס

 איס געװארעז, פארמטאנען אױך עס איז
 קײנ־ דאס אטת, אונבימםרײטבארעד אן

 פון ארבײטער די װצלצז מײגסאי מוא,
ס אאנד א״ן *ראױואר״ באטת קענאן ד

m

ט פאחצטצנדי- גצוױסער א צו יןומאן ד
איגטערעסען אינעפײגע ן״עדע פון גיננ

".1 צוױיפען
 םון װארט נרױסע דאס איו דערםאר

 ״ארבײטער :טאניפעסט חאטודסטי״עען
ײר!״ פאראײדגט יענדער א^ע פון  ניט א

 סאציאאיס״ פון יאזונג דער כיױז געװארען
 און י-נאװאוסטע1צ אי*ע פון ;אר #טען

 גע• דיזער אז און ארבײטער. דענקענדע
 װעױנער אדער מעהר געיוארען אין דאגח

 בא״ ארבײטער־לעכען, דעם ן;א פאחט א
 אינטעמאציאגא• םאר״אידענע די וױיוען

 ברײ ועהר די ארכײטער-קאנגרעסען, לע
 האבען sv װעיכע כאציהונגען דעראיכע

 ארבײטעד-אמאני* די צוױיעען געהעױעט
 די יענדערן פאריעידענע פון זאציאנען

 מא־ און פיגאנציערע געגענזײטיגע אפטע
 םון ארנײטער די צוױישען חירוי רארי׳צע

יעגדער. םאױעידענע
 אז געמײנט, גיט יןייגטאל האט ראס

 פארשאל״ אענדער אאע פון ארכײטער די
 חאבען צירען, זעאנע די און אײגע גען

 טע־ פון פראגראם זעאנען דעפ און אײן
 זאך א איז דאס יןאטןי, פון טיגקײט,

 םארלאנג מין אזא אוגטעגייכתײט. דער
 איצטײ די איעפאלען נאר געקעגט חאט

 װאס אויוי ׳פטאאטס״טענער, רוסישע גע
 ארכײטער די פון געקדאגען האכען וײ
 געהעריגען דעס יענדער טײסטע די םו|

 ?ײארסטען און בעסטען דעס ענטסער.
 א םיט דעכס געגעכען זײ האט ענטפער

 מיט איז ער כאטש צוריק, מאנאטען פאר
 רוסי־ צוס איבערגעכען ילעבען און לײב

v v\ .פרײחײטס־חאטוי
 העכסטע די אוגו שאר דארוס איו עס

 איכערראישונג, אונאנגענעהטסטע די און
 זאגסט איז װעאכע ל., אװ ם. א. די װאס
 באל׳עע־ רוסישען דעס םיט מעסער אױןי

 באל־ דעם פון איבערגענוםען יהאט װיזס,
 און אינטאלעראנץ, גאנצע זײז ♦פעװיזס

 אמסטער- דעפ ״סים אפגע׳גט זיך האט
 װײא . .♦ ־וױיל אינםעינאציאגאא, דאפעי

 איז ױרא• אין ארב״םער־כאװעגונג די
 ׳ניט דען עס סײגט !רעװאיוציאנער צו
 װיא ל. אװ ם. א. די און נאטפערס אז

 פריגציפען די און ■אאיסיס די דײןטירען
 ױראפ, אין ארבײטער־כאװעגונג דער םון

i יענין װי פוגקט
 עס װער םראגע, די ניט דא איז עס

 זאל אונגערעכט? װער און גערעכט, איז
 סייק, ארגומענטס פאר װערען, צוגעגעבען

 איז א. אװ ם. א. דער םון פאאיםי״ די אז
 ריכטיגע, אײנציגע די בעסטע, סאםע די

< צוס שיחרט װאס  װעא־ מיט אבער, צ
 אונ־ זיך ל. אװ ם. א. די <ןען רעכט כען

 פאליסי איהר דיקטירען צו טער^טעאען
 טא־ און ױראפ, פון ארכײטער די פאר
םחותנים? מיר.אױס זײנען ניט, פער

 דער אין האט םײנונג אונזער לױט
 גרוײ א געטאכט ל. אװ פ. א. די הינזיכט

 םעהאער. אונפארצײהליכען אן און סען
 ארבײטער־באװע־ די אפגעריסען האט זי

 ארבײטער־ דער סון אמעריתא פון גונג
 איבעריגער גאנצער דער פון כאװענונג

 האס דערסיט און װעאט, צױױליזירטער
 ארבײטער די סײ עאדען םיא געבראכט זי

 םו) ארבײטער די טײ און אמעריקא םון
ױראם.
 פשוט׳ער גאגץ א דא דאך איז עס

 םידד די און ארבײט די איז :נםיפך טמח
 אײנציג־ די ל. אװ ס. א. דער פון רונג״

 האפ־ די אויפגעבען װאלוס טו ריכטמע,
 זאי״ען ױראפ אין ארבײטער די אז #נונג

 פון װעג דעם אױף דערצו קומען אטאל
 אינ־ םון װעג דעם אויף אױפחילעהרונג,

 אן פון צוזאמענקינפםע, טערנאציאנאלע
? געדאנקען־אויסטוײפ אפטען

 ױראפ אין ארבייטער די זױז<ר דינען
 װארום טו וועג, ריכטיגען דעם אויף

 ארבײ״ אטעריקאנער די פון אװעקרויבען
 קױ צו גיכער װאס מעגליכהײט די טער
איבערצײגונגען. זעלבע די צו מען

 ארביײ אםעריחאנער די אז זאגעי, צו
 אינטערנאציאנאלע קייז ניט האבען טער

 בא־ אלײן קענען זײ אז איגטערעסען,
 זעהר איז דאס שטעדטעא, דיער שטעהן

 קאײנ־ א םאר נאר פאסט דאס קלוג. ניט
 די בטאן. אלטטאדישען שטעדטעאדיגען,

 יע־ םון ארבײטער די פון אינטערעסען
 און ברײטסטען דעס אין זײנעז אאנד דען
 אינטערנאציא־ זין וױרקאיכסטען רעם איז

 ארבײטער־ארגאניזאציאז, הײן און נאא,
 איז, זי דענקען ניט זאא זי מעכטיג װי

ט זיך קען  ̂שבת מאכען צו םארגינען ני
ץ/ םאר ז

 דער אין נרונד איין אבער •פאראז
 אפע־ װעלכע ערקלעהרוגג, אננעגעבענער

 ׳גראד נעוױסען א ביז אונז צו יא אירט
 ״״אינטערנאציא״ דער װאס איז, דער און

 נאציאנאלע די ניט אנערקעגט נאל
 באזונ־ יעדעז פון זעאבסט^טענדיגקײט

 אנ״ איז צענטער״. טרײד־ױניאז דערען
 אינ- דער אז ׳עס םײנט װערטער דערע

 צו םארמאסטען זיך -האט טערנאציאנאל
 אוו ם. א. דער םון פאאיסיס די דיקטירען

 וױריד װאלם דאס װעז אםעריקא. אין ל.
 ל., אװ ם. א. די װאלט אזױ, ג׳עוחןן ליך

 םון ריכטינקײט דער אין איבערצײגט
 װיױקאיך געהאט ניט פאאיסיס, איהדע

 איצורײסען זיר װי כרירח, אנדער קײן
 די אכער אינםערגאציאגאל. urn םון

o דײאוטסור דער פון סעשח n  tin אבד 
1 0f03 rw  7g3yWI3T^P3 l̂t_ WNg^PPP

 איג״ ijromimooN חנר m טאקט, קיין
 MtM טנמאנם חאנען זאא טערנאציאנאא

ץ/ פאחוך. סאתעפ  חאט דאס אז טעגי
 ם. א. דער פון פיסרער די םון מאנכע דך
 וױ< מען אז אויסדוכטען, געקעגט A אװ

עי פארגװא־*טיגען  זעיבסט^טעגדיג״ ךי
 גענוג פאי אזא אין איז אבער יןײט.
 ״PMC די וײגען װאו ? פארדאכט א בי״ױז

 סין אזא -פון בא״עטעטיגוגג די םאר טען
 אינטער• דעפ פון זײט דער פרן װאונ״פ

נאציאגאלץ
t דעגהען דערפאר, און o, די האט 

 אוגכא• זעחר א באגאנגעז A אװ פ. א.
 איחר ערקאעהרענדיג ״פריט, רעכענטען

 איג״ אססטערדאסער דעם םון ארױסטריט
 אװ פ. א. די האט אפיער טערגאציאנאי.

A איחר םאר גרינדע כעסערע געחאט 
 גרינ״ אננעגעכענע די אכער ארױסטריט,

 ?ענען זײ און ^זװאכע, זעהר זייגען דע
 סעחר אז געדאנק, צום אײגעם םיהרען

 גע• די םיטגעװירקט דא .האכען אאץ םון
 אײ־ פון אסביציעס פערזענאיכע יןרעגקטע

 קע״ ניט װעאכע, מעניפען, געצעהאטע ניגע
 אמסטערדאמער רעפ אין ״שפיאען נענדיג

 וײ װעלכע ראליע, די איגטערנאציאנאל
/ קוםט עס אײגגערעדט, זיך האבען י  ז
 #פארדרוס ביטערען זייער אין זײ, האבען

 אינ״ דער פון אפגעריסען גאנצען אין זץ•
אדכײטער־באװעגונג. טערנאציאנאלער

 «ן שױן איז שלאפקראנקהײט די
קרענק״ אלםע

 האבען טאנאטען פאר לעצטע די אין
 עפידע־ אן םון דערצעהלט צײטונגען די

 װע• סענשען ^יאןי־קראגקהײט. םון מיע
 װאכען־ פאר טעג, םאר אנטישלאפען רען

 אלס ערקלערט, עס האט מען און לאנג,
לצין. רחסנא קראנקהײט, נײע גאר א

 געװאונדערט, זיף באמת האבען מיר
 א סראגקחײט דיזע דופט סען װארום

 די אז אונז, לערענט ערפארונג די גײע.
 א<םע אן דוקא איז שיאפ״קרא׳נקהײט

 גע־ איז מענש דער װעלכער מים חוילאת,
 מענשען מײסטע די זיף, דאכט פ^אגט.
 או מײגעגדי:, ׳עלאםען, אײן אין האלטען

 טוט און גאכט. טיפע אלץ נאך איז עס
 *שכזעחט :זײט אין ׳עטורך א זײ איחר
 איהר סריגט !״״טאג העלער איז עס אױף,
 םורגד אוסבאשטיסטען אן ענטפער אלס
 אגדערע די אויף איבער זיף קערען יען,
געטשאק. גא:ץ וױיטער ׳פלאפען און זײט

דערםאר יוייך האבען מיר
 געםונען האבען מיר װען צוםרידען, באמת

 שלאם־׳קראנסחײט די אז סײנונג, אונזער
 םון בא^טעםיגט בעת, די װי אלט, איז
 םון װי אױטאריטעט, היעגערער קײן ניט
 אינ״ ראקעפעלער םון םיעקסנער, ס. דר.

סטיטוט.
 דיזעד האט ריכטינ, ניט איז ״עס
 רע־ א אין לאנ; ניט ערקלערט דאקטאר

 נײע א איז ׳עיאם־קראנקהייט די אז דע,
 קראנק־ די איז היסםאריש קראנתחײט.

 איז, זי אלט װי כאטש אלטע, גאנץ א הײט
זאגען״ צו שװער איז דאס

 דיזע כאראקטעריזירט ער װי אט, און
:קראנקהײט

 םון קראנקהײט א בעצם איז ״דאס
 אין נערװעךסיסטעם, צענטראלען דעם
 די ערשײנען שלאפ־קראנקהײט דער

 נער־ דעם םון םײל דעם לױט סיספטאטען
 אטאקידט. װערט װעיכער װעךסיסטעם,

 בא״ מאל אלע ניט ווערט קראנקהײט די
 דער איז אסט שילאן*. טיפען א םון גלײט

דעליריש. און זוילד אומרוהיג, פאציענט
אנישטעקיגע, אן איז קראנקהײט ״די

 גאנץ א םון םאראורזאכט װערמ זי וױיל
 האט קײנער װעלכען סיהראב, קלײנינקען

 װאר־ קוסט שלאף ־חער געזעהן. גיט נאך
 דאזיגעד דער װאס דעם, םון שײנליך
 ליכט די םארשטעלט ארגאניזס קלײנער

 קראנ־ דעם מאכט און אויגען, די םון
שלעםעריגד קען

 און סיםפטאסען דיזע לויט .זוירקליך,
 םון כאראקטעריסטיק קלארער גאנץ דער

 שלאש־הראניד די איז קראנקהייט דיזער
 דעם אין אפילו איטע, אן זעהי זעהר, הײט
 זיך דריקט שלאפ־קראנקהײם די װען םאל,
 דאס, און היץ... םון רעדעז אין אויס
 און קלײן, אזוי איז ארגאניזם דער װאס
 ניט איצט ביז נאך איוזם האט קײנעד װאס
 אנגע- ניט אםילו נאר נעכאפט, ניט נאר

 מיר אויב צװײפלען, אײנעם מאכט קוקט,
 אט פון װערען פטור גיו אזוי װעלען

שלאפ־קראנקחײט... דאזינער דער

אל פון מיטגלײדער ק א  ,23 און 22 ,25 י
ר ה ם אי ײנ לײענען״ ײ סאד געכעםעז ז

 שנײדער םענער די אז װײסט, איהר
 ױניאן זײער פאר קאםף א אין וײנעז

 1מעגליכ דער פאר רעכטע, זײערע פאר
 װעניגער אדער םעהר לעכען צו קײט

 זיך געצװאוננען זײן ניט און מענשליך,
 שױדער־ אמאליגער דער צו צוריקצוהערען

סװעטינג*סיסטעם. ליכער
 שוין זײנעז זײ וױ װאכען, פופצעהן

 בליײ לאננ אזוי וועלען זײ איז קאסזי׳ אין
זעען. ייעלען זײ ביז האטף, איז בעז

 N האכען ארבײטער, אלס ׳זײ און
 םח י1הי< םולסטע די םאדערען צו רעכט

ן אױס גים םאכט ארבײםער, אנדערע י  א
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 אונזערע אינטמרנמשאגאל. חור 1א סען
 דיזמלנע. זײנען אינטערעסען יײפרע און

 און ממנערײןלײדער, סאכען ןײ כיט, סעחר
 דיער דאמ^רקלײדער. מאכ^ אונזערע
 שיעכטען, צום אדער גנסען צום שיסזאי,

 סיט־ אוגזערע איע אויף אפרוםעז ?יף כיח
 אונזער דערפאר איו עס און גלידצר.
 ?אסף, זייער אין העלפען צו וײ םליכט
 קאפף, אוגזער געװען װאיט עס װי ■וגקט

 או;ז פלינט זײער געװען װאלט אזוי און
 אין געװען זואלטען מיר װען העיפען, צו

קאסןי.
 דושע־ רער האט דערםאר טאקע און
 אינ־ דער פון באארד עקזעקוטיװ נעראל

 םערטעל־יעהריוי- זײן אויף טערנעשאנאל
טינג כען  אז כאשלאסען, כאסטאן אין פי
 אינטערנעשאנאל, דער פון סיטגלידער אלע

 געהע־ נים זאלען זײ יאקאל װעלכעז צו
 אר־ שטונדען צוױי בײטראגען זאלען רען,

 אמאל־ דער פון סטרײק דעפ פאר בײט
גאםייטעד.

 קלאוה־כיאכער אלע םיז סיטגלידער די
 אן אננעשלאסען זײגען װעלכע לאמאלס,

 אויס־ באלד זזאכען באארד דזשאינט דעם
 איז עס און באשלוס, דיזעה געפיהיט

 60 ארופ ארײננעקומען איצט ביז שױן
 דער םון סטרײש דעם פאר דאיאר טויזענד

 או־יינ־ די פון ליסטען די אמאמאםייטעד.
 םארעפענטליכט װערען געלדער געקוסענע

״גערעכטיגקײט.״ דער אין װאך יעדע
ליסטען, קײנע גיט אבער זעהען םיר

 שעפער, די פון ארײנקומען זאלען װאס
 און דרעס־מײקערס איהר, װעלכע אין

 קען זוארום^ ארבײט. וױיסט־מײקערס,
 אסאל״ דער פון סטרײק דער אז זײן, עס

 זא־ V אן ניט גאר אײך געהט גאסײטעד
 פארשטעהט איתד אז גלױבען, סיר לען
 דעם םון זויכטיגקײט ;אנצע די ניט

i קאמף
 די אוממעגליך. אבער דאך איז דאס

 לאקאיס אוגזערע אלע םון מיטגלידער
 דרעס־אינדוסטריע און וױיסט דער אין

 םענ־ אינטעיויגענטע זײן צו שם א האבען
ט סענשען שען,  טענ־ אידעאלען, חויכע טי
 אר־ פון באװאוסטזײן טיפען א מיט שען

 האט דאף און בייטער-סאלידאדיטעט.
 אויס־ אגגעהױבען ניט איצט ביז נאך איהר

 דזשע־ דעט פון באשלוס דעם צופיהרען
!באארד עקזעיןוטיװ געראל

 צורייק לאנג ניט גאר אז ײייסען, םיר
 אי־ד טאן. געקאנט גיט עס אװזר האט

 אײך םטרײק. אין געײעז אלײן זײנט
 איהר דאס אומבאקאנט, ניט אונז איז

 םארדינס־ אײערע םון טײל א מיט מוזט
 חבר׳טעס, און חברים אײערע העלפען טען

 אכער סטרײק. אין נאך זיינען װעלכע
 אזא אין ניט. תידוץ קײן עס איז ראןי
 דער פון סטרייק דער איז עס גוי פאל,

 ארבײטעד די םוזען ״אמאלגאמײטעד״
עקסטרא״אנשםרעגגונג אן מאכען

זר אז האםען, װילען מיר  װעט א̂י
 איחר אז איז, עס װיכטיג זױ אײנזעהן,

 ײ זיך, פון הערען לאזען באלד זאלט
 ה״לף, אין זיף נויטיגט אםאלגאמײטעד

 םא^ צו רעכט םולפטע דאס האט זי און
עס. לאנגען

 אין װערען גענומען ווערטער דיזע זאלען
אונזערע, לאתאלס אנדעיע םון אויך אכט

 רײנקאוט־מאכער די פון 20 לאקאל
 אויף אוץ עמבראידערי־ארבײטער, די זוי
 בא־ יער ;יאיק נױ אויסער לאקאלס די

 עקזעקוטױו דזשענעראל דעם םון שלום
 די פאר בלויז נילטיג ניט איז באארד

 אלע םאר נאר יארס, נױ םון קלאוקמאכער
 אינטערנע- דער םון מיטגלידער אונזערע
 זײ אויב זײן. ניט זאלען זײ װאו שאנאל,

 בײ־ פליכט זײער עס איז נאר, איבײטען
 שטונ־י צװיי םון םארדינסט דעם צוטראגען

 ״אמאל־ דער םון סטרײק צום ארבײט דען
• גאסײטעדד
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,25 לאקאל םון פארל$נג דעם אויף
 דזשאינט די פון באשלוס דעם לויט און

 אינ־ וױיסט און דרעס דער םון כאארד
 הויז ױניטי די אריבער געהט דוסטריע,

 דעם אין 25 לאקאל םון רשות דעש םון
 װטסט דער פון לאקאלס אלע פון רשות

דרעס־אינדוםטריע. און
 וױרקליכע די געהערט 25 לאקאל צום

 געגרינ־ האבען צו עהרע אונשטערבליכע
 דיזער םון איציאטארין די זײז צו דעט,

 אבער אינסטיטוציע, העכסכדוױכטיגער
 אינסטײ דער פון אויסברײטונג דער טיט

 צוהינםטיגע איהרע אלע פיט און טוציע
 פאר קלאר געװארען עס איז סעגליכקײטען,

 די אז אנדערע, אלע פאר זוי ,25 לאקאל
 צו א נרױסע, צו א איז אונטערנעפיונג

 איהר האנען זאל לאקאל אײן אז וױכטעע,
 צופרײ אלגעםײנער דער צו אױספידזרען

 םאר־ די אריבער געהט אזוי און דענוזייט.
 צום הויז ױניטי דעד פון װאלטונג
 און װײסט דער פון באאדד דזשאינט

 אין לאקאלס אלע דדעס־אעדוסטריע,.װאו
 םארטרעטער־ א האבען אינדוסטריען דיזע

 ױניםי די ווערסער, אנדערפ אין שאפט.
 פיעלע םון אײנעגםום דאס ווערט הויז

p אנשטאט לאתאלכ^ m האט עס זואס 
ץ צו געוזערם איצם כיז י  לאסאל. י

ו מ כ די אז ערווארםען, דארום קאז ^
ביז

 אי־ איז װאחלען לעצטע די אין װען
 ער־ סאציאליסט־לן די האבען טאליע
 מיט־ אלע pc פראצעגט פערציג װעהלט

 בא״ דאס איז פארלאמענט, pc גליעדער
 קא״ לאגערען, אלע אין געװארען טראבט

 סאציא־ ארבייטעד, און פיטאלייסטישע
 א אלס קאםוניסטישע, און ליסטישע
 אי־ די pc הערשאפט דער צו װארנוגג

 איז עס pn קאפיטאליסטען. טאליענער
 די און רעגירונג די ־װארגונג. א געװען

 די אז געזעחן, האבען קאפיטאליסטען
 טא: צו טאג פון זײ פאר װערט לאגע

 װערט לאנד אין לאגע ידי קריטישער,
 רעװאיױ םאר גינסטיגער טאג א װאס
 איגדוסטריעלע די pD שטיסונג די ציע,
 סעחר אהץ װערט ארבײטער לאנד און
 דא״ איז עס רעװאלוציאנער. מעהר און

 װי פלאן א געװארען באטראכט ריבער
 אפצױ רעפארמען פארשידעגע דורך אזוי

באװעגונג. רעװאלוציאנערע די שטעלען
 הער־ די האבען אויסצופיהרען דאס אום

 פעהי־ גוטען, א געהאט איטאליע םון שער
 ײעמען דזשיאלעטי, סר. פאליטיקער, גען
 פון צײט (אין צוריקגערוםעז האט מען

 ארונטעדגעװאר־ איהם מען האט קריעג
 דזשיאיעטי וױיל ״פאציפיזם״, פאר פען

 א איז קריעג דער אז געװאוסט, האט
 ארד־ עקזיסטירענדער דער פאר געפאהר

פריהער. נאף איטאליע) סון נונג
פעהי־ א בלױז ניט איז דזשיאלעטי

 אײנער געװיס איז ער פאליטיקער, גער
 םון שטאאטסטענער גרעסטע די פון

 אפגעשאצט האט ער צײט. הײגטעער
 אויסגעארבײט האט און סיטואציאן די
 טעטיגקײט זײן ״אקציע״* סון פינאן א

 ער הגם װאוגדערבארע. א געװען איז
 די pc געװארען קריטיקירט שטארק איז

 זײן קאפיטאליסטען, שםאל־קעפיגע
 מאסטער־ א זײן צו באוױזען האט פלאן

 םאר־ אלעס ניט נאף האט ער הגם װערק,
װירקליכט.

 אפ־ געװען איז פלאן דזשיאלעטי׳ס
 באװע־ רעװאלוציאנערע די צושטעלען

 זיך. פארשטעהט אײביג, אויןי ניט גונג,
 אז וױםען, צו גענוג סלוג איז דזשואלעטי

 אר־ די אז אוממעגליכהײט, אן איז דאס
 אפשטע־ ניט מען קען באװעגונג בײטער

 קרי־ דעם אויף װײלע, א אויףי נאר לען,
 איטאליע װעלכען אין פעריאד, טישען

ע געםונען. דאן זיף האט טאלי אי  האט '
 יןריזיס עקאנאמישען אן דורכגעלעבט

 קײן ניט אויף איצטער גאר איז לאגע (די
 <ואס געװען ניט איז עס גלענצענדע).

 געחונגערט, האט פאבליה דאס עסען, צו
 שטײ־ דער װי קאפיטאליסטען, די און
 רעםאר־ פראפעטירט. האבען איז, גער
 הונ־ װײל געהאלםען, נימ זואלטען מען
 רע־ מיט באפריעדיגען גיט טען קען גער

 גײסט רעװאלוציאנערען א און פארטעז,
 אכט־ אן• סיט אײגשטילען ניט מען קען

ארבײטס־טאג. שטונדען
 אנדערע געםאדערט זיר האבען עס
 איטאליענישע די ראטעװען צו םיטלען

 דזשיא־ אנן ארדנונג, קאפיטאליסטישע
 ארבײ־ די װען גענוצם. זיי האט לעטי
 צו אנגעהויבען וואבען איטאליע פון טער

 אונטערנעהמונגען, מעטאל די םארכאפען
םארשפרײט זיך האט באװענונג די װען

 די וזאבען אינרוסטריעס, א<דערע אױןי
 געשאדערט, אײגענטימער שמאיל־ישעפיגע

 זי בלוט, פארגיסען זאל רעגירונג די אז
 זאל ױ רא:*ן;ע;, אין כייכע; :וצען ?אר

 טײכען אין באװעגונג די דערטריגקען
 עס ראט רעגיערונג דזשיןולעטי׳ס בהוט.
 דעם אין זיף האט זי געט#ן. ניט אבער

 וױ גלײף ארײנגעמישט, ניט עגין גאנצען
 ביזנעס, איהרע ניט געװען װאלט עס

 םיט סימפאטיזירט װאלט ער װי גלייןי
 םאר־ ארבײטעד. רעװאלוציאנערע די

 געװאוסט, האט דזשיאלעטי \וײ< > װאס
 ניט באװעגונג די װעלען רעפרעסיעס אז

 זי װאלטען זײ פארקעהרט, אםשטעלען,
 די געװאוסט ד.אט ער םארשטארקט.

 געװאוסט, אויך דעריבער און סיטואציע
 רעװאלױ די געגען אקציע מיליטערע אז

 װאלט ארבײטער, •אלע געגען ציאגערען,
 דזשיאלעטי רעײ^!וציע. א צו געגראכט

 פארכאפען פון באװעגונג גאנצע די הןוט
 ער רוה, צו נעלאזט אינדוסטריעס די

 נע־ הןוט ער ארײנגעסישט, ניט זיף האט
װארט.
דערװארט. זיך חאט דזשןויעטי און

 די פארכאפט האבען ארבײטער די װען
 אנגע־ דאן ערשט זײ האבען םאבריקען,

 װאס םראגע די דיסקוטירען צו הויבען
 געװען איז דאס און זײ. מיט טאן צו

 רעגירונגס־טרי־ דעם םו̂ן ^גפאנג דער
 גע־ זײנען ארבײטער די צװישען אוכיוי.

 סינדיקאליס־ רײנ־ע אנארכיסטען, װען
 PM סאציאליסטען ס^מוציסטען, טען,

 האט טען װען און ^פארטוניסטען.
 זוײ־ ״װאס פראגע די אװעתגעשטעלט

ר/ ע  פרינצײ אנגעהויבען זיף דןובען ט
 צווי־ מחלוקת םיזישע) אמאל (און םעלע
 םיט וזאט דאס ריכטונגען. אלע די שען

 דעם pc פאזיציע די אםגעשײאכט אמאל
 די פארשטארקט און הלאס ארבײטער
 פאררעטער, קאפיטאל. פון פאזיציעס

 בור־ אפארטוניסטען, שפיאנען, רוסישע
 די אט — היץ־קעפ, משרתים, זשואזע

 געװארען געװארפען זײנען װערטער איע
pc דער צו םראקציע ארבײטער אײן 

 רע־ די ח. ד♦ ארבײט, די און אנדערער,
 גע־ ניט זיף האט ארבײט וואלוציאנערע

 געקומען איז דאן ארט. םון ריהרט
 איבערנעמען רעגירונג♦ דזשיאלעטי׳ם

 אײנ־ כםעט איז ער V אינדוםטריעס די
 די איבער קאנטדאל ארבײטער שטיסיג.

 אב־ער ניט. װאס םאי >' אינדוסטריעס
 װאס, און אזוי װי װיסען דאך דארף מען
 און פיאן. א אויסארבײטען דארף מען
 זײפר װאס אלעס, צוגעזאגט ײ7 דיאט ער

 אײנגעלאדען זײ ה$ט ער גלוסט, הארץ
 אױםאר- זאל װעלכע י^מיסיע, א אין

 קאגטראל, ארבײטער פון פלאן א בײטען
 סען האט דערװײל זיףי, םארשטעהט און,

 זײערע צו אומגעקעהרט ען)פאבריר די
 אר״ די אײגענטימער. קאפיטאליסטישע

 רי געקראגען ניט אפילו ה^בען בײטער
 זיי װעלכע שכירות, פון פארגרעסערונג

 ניט אויף און געפאדערט, םריהער האבען
 צײט, דער פאר באצאהלט געקראגען

ארבײט. אהן געװען זײנען זײ װאס
ארבײ־ אנגעהויבען האט קאםיטע די

 קאנ־ ארבײטער םון פלאן דעם אויױ טעז
געארבײט, האט זי נעת איז טראי♦

 אעעשאעען דערװײל רעגיערונג די האט
 האט םען ״הוידקלינינג״. שטיקעל א

 זױ ״עקסטרעםיסטען׳*, די ארעסטירט
 באל האט םען אנגערופען, זײ חאט מען

 ארבײטעד אקטױוע װעניג ניט זײטיגט
 פיחח־ר, רי ניט רעװאלוציאנערען. און
 .ה אקטיזוע, די נאר באריהסטע, די ;יט
 או טאג־טעגליכע די טוען װאס די ה.

 עס געװים, סאסען. די צװישען בײם
 זעהר אבער פראטעסטען, געװען זײנען

 געװען זײ זײנען שװאכע און שװאכע.
 פון טײלען אקטױוע די װאס דערשאר,

 בא־י נעװען דאן זײנען קלאס ארבײטער
ענינינ^ אנדערע סיט שעפטיגט
 סײנונגס* נעווען זײנען פריהער אױב

 סאציא• «רי צװישען פארשיעדענהײטען
 פראצעם דער האט איטאליע, פון ליסטען

 די אינדוסםריעפ די םון פארכאפען פון
 פארשארפט. זעהר פארשיעדענהײטען

 דזשיאליםי׳ס געוזאלסען האכען דערצו
 דעם פון פאדערונגען די און טאהטיק
 דזשיא״ װאלט אינטערנאציאנאל. דריטזגן

 נעגען םיטלען שטרענגע נענוצט לעטי
 אינ״ די םארכאפען פון באװעטנג דער

 ארײננעטישט, זיף ער װאלט דוסטריעס,
 גשוען ,pcd אהן ארבײטער, די װאלטען

 עס האט ער שטארק. און םאראייניגט,
 פארישיעדענע די אח געט#ן, ניט אבער

 בא״ ארבײטער דער צװישעז ריכטוגגעז
 אײן אין געהאלטען זיך ח^בזנן װעגונג

 געװא• זײנען שפאלטונגען די שלאגען.
 די און ברײטער. און טיפער אלץ דען

 זועגען אינטערנאציאנאל, װעגען םראגע
 געװא״ איז םונקטען אײךאוךצװאנצינ די

 שוין איז dv טא:. םון פראנע די רען
 פאראײניג״ א םון קאםף <שײן געװען ניט
 צוױ״ קאםף א נאר קלאם, אובײטער טען
לען פארשיעדענע שען  ארי דעם פון ט̂י

 אוט״ אזעלכע אונטער קלאס. בײטער
 n האבען זיף, םארשםע־הט שטענדען,

 ״הויז דזשיאלעטיס די געגען פראטעסטען
ערפאלגרײןי. זײן געקעגט ניט קלינינג״

 זײנען פראקציעס טארשיעדענ? די
 װעגען פראגע דער םיט פארנומען נעװען

 חאט דזשיאלעטי און אינטערנאציאנאל
 קאםיסיע די האנד. פרײהע א געקראגען

 געאר• ד-אט קאנטראל ארבײטער װעגען
 טײלען אקטי\וע די װי אזוי אבער בײט,

pc בא־ געװען זײנען הלאס ארבײטער 
 טען ד.אט ענינים, אנדערע מיט שעםטיגט

 טען נעהערט, װעגע קאםיסיע דער װעגען
 איהר. םיט אינטערעסירט װענע זיף־ האט
 סיט נעלעבט האט ארבײטער־סלאס דער
 םון צוזאםעגפאר״ר קוסענדעז דאן דעם
 אײ פון פארטײ סאציאליסטישער דער

 גע*־ איז צוזאםענפאהר דער זוען טאליע.
 צושפאלטען. פארטײ די זיף האט הומען,

 געװא״י הײנט זײנען גענאסען נעכטיגע די
 הא• ברידער געװעזענע די שונאים, רען
 האם דאן זיןי. צװישען געקעמפט בען

 בא״ דעם פארעפענםליכט דזשיאלעםי
 װע• פלאן א טיט קאמיסיע, דער םון ריכט

 אינ״ איבעי קאנטראל ארבײטער גען
דוסטריעם.

 ארבײטער־י pc פלאן דזשיאלעטי׳ס
 טאן צו פיעל אזוי פונקט האט קאנטראל

 קליי• דער װי ארבײטער״קאנטראל, טיט
)14 זײט אױף (שלוס_______

 פאר־ זיין װעט לאקאל, אײן פאר רען
 לארןאלס אלע פאר לײכט העלטגיסםעםיג

 ער װעט דעםיציט, א זײן זועט צוזאמען.
 נויטיג װעלען ;אלע פרן װעו־ען נעטראגען

 לײכטער זײ װעלען םארבעסערונגען, זײן
צוזאמען. אלע פון װערען אױסנםיהרט

 אננע־ שוין איז באשלום גוטער אײן
 אין אז איז, דער און געװאױען, נומען
 צײט דער אויף גןומען קענען הויז ױניטי

 מיטגלידעי די בלויז ניט װאקײשאן פון
 מיכד די בלויז ניט און ,25 לאקאל סון

 די זײנען װעלכע לאקאלס, די פון גלידער
 הױז, ױניטי פון אימענטימער אפיציעלע

 אינ־ דער פון מיטגלידער אלע אלע, נאר
 זא־ זײ לאקאל װעלכען צו טערנעשאנאל,

 װעט אלײן דעם דורך געהערען. גיט לען
 כא־ אסת׳ען דעם טראגען הויז ױניטי די

 אינטערנעשאנאל, אונזער םרן ראקטער
 םארברעגנען דאס סאכען װעט דאם און
 דאפעלט זואכען פאר א הויז ױניטי אין

״ נענוסרײף.
 אונטער אז איבערצײגט, זײנען מיר

 ױנײ די װעט מענעדזשמענט נײעם דעפ
 מא־ א בלויז ניט ערפאלנ אן p't הויז טי

 געװען, איצט ביז איו עס װי ראלישער,
 ער־ פינאנציעלער גרויסער א אױף נאר

 מעגליך װעט גיכעז אין גאר און םאלג,
 ניט הויז ױניטי די אפען האלטען צו זײן
 די אץ יאהר, אין מאנאטען פאר א נאר

 דאס דורד נאר זוםער־םאנאטעז, הײסע
 מיטגלידער אונזערע װאו יאוזר, גאנצע
 סעגליכקײט בעסטע די געםינען זאלען

 אנ״ זיף און נויטיג pm איצורוהען זיד
 וױימע־ פאר כוחות פרישע םים צונעםען

 באסעם, די פאר בלויז ניט ארבײט רע
 אן םאר ^ניאז, זײער םאר אױך נאר
אר־ ■לאגמעסעערע און שמארקערע אלץ

 דרעס טשילדרענם די פון םטרײק דער
ט און קאו ארבײטער. פעטי

 די אין ארבײטער טויזענד עטליכע .
 זײנען אינדוסטריען אויבען־אננערופענע

 זואוילטאנ םאר ניט םטרײק. אין ארויס
 זײער סטרײה. אץ ארויס זײ זײנען
 לעבען, צו מעגליכקײט א פאר איז קאמף

 לע־ א םאר ;לעבען דארםען מענשען װי
 נים איז דעם פון װײגיגער װאס בען,

 דיזע אין באסעס רי לעבען. צו װערם
 טיײ אגדער אן פון זײנען אינדוסטריען

 זיײ דארםען איצט אז סײנעז, זײ נונג.
 דעם, םיט באנונענען זיף ארבײטער ערע

 גע־ צו זײ גנעדיג אזוי זײגען זײ .ואס
בען.

אלט, װאך א בלויז איז סטרײה דער
 בא־ נאטירליך זײנען ארבײטער די און

 אויסצופיה־ ענטשלאסען און גײסטערט
 םאדערונגען. גערעכטע זײערע אלע רען
 דער לאנג װי אז ניט, אבער צװײםלען םיר

 א אויף ער װעט אנהאלטען זאל סטרײס
 באשלוס פעסטען דעם ענדערען ניט האר
 אז אבער, זזאםען מיר סטדײקער. די פון
 זוע־ געשטעלט ניט װעלען סמדײקערס די

 באסעס די פראבע. שװערע אזא אויף רען
 בע־ העגען זײ אז אײנזעהען, באלד װעלען

 נאכגעבען װעלען זײ און מאכען, ניט סער
 װי ארבײטער, זײערע םון םאדערונגען די
 נעטאן, שוין אםט אלײן דאס האבען זײ
 אויף צוריק לאנג ניט האבען דאס װי און

 דער ׳אין סאנופעקםשורערם די געטאן
דרעס־־אינדוסטריע. און װײסט

 די געפאסט האט עס אז קשה, נישט
 מיט וױיסכדםאנוםעקטשורערס, און דרעס

 צו עקשנים, עטליכע םון אויםנאסמ דער
 זײערע מימ סארשטעגדינונג א צו סוםען

ט ארבײטער, ס א  מאגז- די זיכער עס י
I דדעסעס טשילררען די פון

 דער איז באריכסען לעצטע די לויט
 זיג א םיט נעענדיגט כםעט שוין סטרײק

ױניאן. דער םאר
 װהײט־גודם די טאן װעלען װאס

v מאנופעקטשורערם
 ענסשידען עס דארף דאנערשטאג דעם

 םא־• רי צװישען קאנפערענץ א אויף ווערען
 םון םארשטעהער די און גוםעקטשורערם

 לאקאל ױניאן, װארקעדס גודס װחײט דעי
 דער אין םרידען הערשען זאל עם צי ,62

 קױ דאל עס צי אינדוסםריע, װהײנדגודס
קאפח. א צו מען

 ענטשײדונג די הענגט אלץ םיז מעהר
 די וױיל םאנוםעקטשורערס, די םון אפ

 פאדערוגגען גײע הײן ניט שטעלט ױניאן
 וואם אלעס, םאגוםעקטשורערס. די צו
 זא< עס אז איז, פארלאגנט, ױניאן די

 אגריםענט, אלטער דער ווערען באנײט
 די עגדעען. בײם זיך האלט װעלכער

 װײחשעפ^ העכערע קײן ניט װיל ױניאן
 PM ױ אגש־י שטונדען, קירצערע קײן

 וואם דאם, פון אז ענטשלאםען, דורכאױפ
 פאר אויםגע^עספט איצט ביז האט זי

 ני© ד.אר קײן זאל טיטגלידער, איהרע
װערען. געסינדערט
 אײנוױ״ םאנוםעקטשורערם די װעלען

 1י זײ טם. און שעהן איז דערצו, ליגען
 נימ, טאטיר םײט. הײן ניט זוכט ניאן
 געםגן צו ענםשלאסען פעסט ױניאן די איז
 1שטאדסס<מ| דעם מאנופעקטשורערס די

f נאר איז זי װעלכען אויח פײט, j w c 
 מאנוו װהײט־מדס די האבען זיכער

 די א( פאתעסען ניט נאף טשורערם
 זײערע חאנען זיי קעםםע. עריגע

 ענטשלאסעסווײ זײער און טעיינפ
 אז חאפעה דארום םעג םען

 <תט קאנפערענץ שטאנינע
M ולאה*



i

פאלק אםעריקאנער צוס ערקלעהרונג אן
 װמשנגמאן אין אנגענוםען ל״ אװ ש א דער פון רײטם״ אװ ״ביל (די

).1921 פעברומר, טען23 דעם קאנםערעגץ םועציעלען אױפ׳ן

 שלעכמער פון קוםט וואם צרות די
פארװאלטונג.

 נמדוױ־ דער םון אױסררוס א; נאך
 גיט״םעניאליכער רער און *סעגשאפטליכער

 אױטא־ אינרוסטריעלע די םון וזאנרלוגנ
 כיו| אוםבײטען אפטע דאס איז יוראםען,

 אםזאגען און דינגען דאש *רבייטער;
 װאס גיט נאר האבען װעלכע סרבײםער,

 אוג־ בארינגונגען די באצוג אין זאגען *ו
 אייבינע דאם ארבײםען. זיי -וועיכע מער

 ^זאו פון ארבײטער דיזע םון אופװאנדיען
 <יײ אונםארם״דליכען דעם םיט שאפ, צו

 ױאס םארלוסט דעם און ארוםנעהן וײג
 פרא״ דער איז פראדוקציע, דער ברײנגט

 ניט רעם פון איעצעלנעם, דעם םון םעסט
 אר״ די קעגען ארבייטער, ארסוניזירטען

 ניט גאנען זײ װאס בײםס־באדינגוגנען,
 ארבייטער רי װאו דארט אױסבעסערען.

 ?וםען קאן םען װאו ארגאניזירט, זײנען
 פארהאנד־ דורך איינםארשםענדניס אן צו

 באז״טיגט איבעל דער אט זוערט <וננען,
 אינ־ דער נוצען סך א ברײנגט דאס און

דוסטריע•
 איז גײסט אױטאקראטישער דיזער אט

 איג־ iא םון דורכאױס איז ■ראדוקציע דער
 אבער זיינען עס כאראקטער. דוסטריעלעז

 כא״ פאליטיישען א פון איבלען, גאך דא
 שלעכט אזוי פונקט זייגען װעלכע ראקטער,

 דאס ערגער. גים נאך אויב שעדליך, און
 םון ענםשײדוננען רעאקציאנערע די זײנען

 אינדזישאנקשאנם. םילע די קאירטש, די
 און קאורםס אינדוםטריעלע רי זײנען דאס

 ארויםגעצװאוננענע זײערע סיט נאארדס
 ערנסטמ דאס און ארביטריישאן־געזעצען,

 די און יזאנגרעס דער װאס איז, דערםון
 קײן ניט סאכען שטאט־לעגיסלאטורעז

 דאס כאטש איצושטעלען, דאס סארזוך
 : װאױלזײן םאר׳ן שטערונג גרויסע א איז
 | םון םראגען זײנען דאס יאנד. גאנצען םון

 אםערי־ יעדען פאר אינטערעסע נרויסער
לואנער.

 פארניכטען קאורטס אינדוסטריעלע
פרײהײט. די

 קאורטס אינדוסטריעלע נאשאםען דורך
 אין ארײנצוברײננען בעלײבתים די ?וכען
 אכיעריקא םון לעבען אינדוסםריעלען דזנם

 קאנסטיטו״ די אפ^אפען זאל זואס ע«עס,
 אװעס־ זאל װאס נאראנםיען, ציאנעלע

 םרײהײט די ארבײטער די םון נעהמעז
 רעכ־ זײערע אויסצואיבען מםערען זײ און
 חוץ א ארגאניזאציאנען. זײערע דורך טען
 םאר־ קאורטס אינדוסטריעלע רי װאם דעם

 נאראנטיר״ זײנע ארבײטער רעם לימןענען
 בא״ צו אויך נאר זײ דינען רעכטען, מע

 אינ־ דער אין ריסהארמאניע א מאפעז
 איז ארײנברײנגעז מוז װאס דוסטריע.

 םארלוסם א און כאאס אינדוסטריע ו^ר
פראדוקציע. דער אין

צוױ־ עקזיסטירען װאס באציהוננעז די
 בעלי־ די און ארבײטער ארנאניזירטע אןען

 כחות אינדוסטריעלע צװײ דיזע װען בתים,
 א אויף צוזאטען• פרײװיליג זיך קומען

 א םון באצייזוננען זײנעז מאנפערענץ,
 די װערענד ;פארהאנדלען םרײװיליגען
 עס װאו עקזיסטירען װאס באציהונגען

 בא־ צו קאורטס אינדוסםריעלע דא וײגעז
 אינדו- דער אין באדינגוננעז די מםימען
 םענ־ צײ״מען באציהוגגען זײנען םםריע,

jjrr װאם מענשען און ׳זיך מ^פם׳עז װאס 
 די אײגע פרײװיליג וױלען זיך נד»*ם׳ען

נאכגעבען. נארנים אנדערע
 צו־ א עםאבלירם טרײד־ױניאניזם

 געגענזײ־ א דורך הארמאניע םון מםאגד
 צווע־ אלגעמײנע פאר אנעטרײנגוגג םמער

 האורט אינדוסםריעלער דער ײערענד ימז,
 אגםאנאניזם, םון צױטטאגד א עםאבלירט

 קריגערי׳ט איז צד אײז פײנדמאםט. סון
 אױך סוז צד יעדער און צוױיטען קענען

 ורען קאורם, דעם קעגעז הרינערימ וײן
 נינ־ גיט צד דעם םאר איז אורםײל דער

 זײער און קאורםס אינדוסטריעלע סטיג.
 ׳נעזעץ םון נע^אםעז זײנעז װאס נלייכמן,

 דאס און ערםינדונגען, טײוועלמע ויעען
ח  אלץ ארויסװײזען צײט דער םיט זיך ס

 שעוזנסםע דאס און קלערער. און ק#רער
ײ  וועל־ באסעס. דיזע אט ײאס איז, מרב

םײנענדיג, זאכעז, די יראפאגאנדירעז מ
 כאפען בענעפים, זײער םאר איז דאס »ז •

 דערםון לײדען זײ אז צײט, דער םיט זץ־
 ישטראף א אלס ארכײטער, די םים נ<ײך
קורצזיכטיגקײם. זײער •אר

 דעם צוריק ברײנגען אמד^אנקשאנס
םיםטעם. םעאדאלען

Tm אפטען םונ׳ם אױםיעבען ךאס 
 גלט1שט ,אינדזשאנקשאן/ פצנ׳ם וזיד

 םץ שם»נדחאפםמפײם די
םשך » פאר בנין. (\

 גע־ עטאבלירםען »ן פאר געװארען נוםען
 אפגעהאיד גראר גרױסען א צו זעץ,
 ״אינדז^אנס־ פונ׳ם םיסברויך רעם טען

 אין ריכטער מעחרסטע די אבער ׳שאן׳״.
 א אן אםגעיפארט האבען קאורט סופרים

 קעגען ׳״ווצװאנט יעטארקע דיזע אט זײט
 אר־ די און םעאדאליזם, אניאליגען רעם

 וױרער איצט זיך געפיגס בײטעריפאפט
 רעם פון דרוס אוםבא׳צרײגהטען אוגטער׳ן

 דיזע םון געכיאכט װערט װאס געזעץ,
ריכםער.
שאנקעאז/ דער  װערט ער זױ ״אעדז

 אר־ אין מיסברויכט און געברויכט איצם
 קאגסטיטוציא״ גיט איז סכסוכים, בײטער

 םון גוטחײסונג די ניט האט ער און געל
 געזעץ. םוגדאםעגטאלער א אלס לאגד
 םון פארכאפוגג א אײגפאך איז דאס

 אײנציג דער אױטאריטעט. און טאכט
 אין םיטעל םראקטישער און טעגליכער
 דער, איז אוזורםאציע אזא פון אנגעזיכט

י אז ר ד ע ט י י ב ר ן א ע ל א  ז
ר א פ ג י י ר א י ן ז ע ג א ז ט נ ו ע  צ
ן ע ג ל א י ש ״ ד ה נ א ע ׳ ז ד נ י  א

 די פארװערען צו זוכען װעלכע ,ם נ א *צ
 זײ װאס םאר דאם, טאן צו ניט ארבײטער

 גאנץ א אין שליטה א נאר דאך האבען
 זײ צװינגען צו זוכען װעלכע אדער ׳רעכט

 גע־ א האבען זײ וועלכע זאכען, טאז צו
 צו ניט רעכט גאראנטירטען און זעצליכען

 כאלדיגער אײנציגער דער איז דאס טאן.
 קאן ארבײטער דער יוועלכען דורך מיטעל,
 דעם אויןי און הילןי. באלדינע נעםיגען

 צו באשלאסען ארבײטער דער ?זאט װענ
 ארבײטערשאםט ארגאניזירטע די געוע.

 אזא פון םאלגעז רי גוט זעהר באגרײםט
 געצװאונגען איז זי אנער... האנדלוגג,

 אויס, ניט מאכט װענ, דיוען אנצונעהםעז
דערםון. םאלגעז זײ;-די האנען עס װאס

 קאנ־• די דאס דענקעז, ארבײטער די
 ׳טט^טען םאראײניגסע די םון סםיטוציע

 אז און דאקוכיענט, לעבעדעער א איז
 אזוי פונקט יואנען םארשריפטען איהרע

 אין זוי היינט, װערען אננעװענדעט גוט
 גע־ אנגענומען זײנען זײ װען צײט דער

 דער מיט זײנ׳עז ארבײטר די װאדען.
 גאראנטיען, און רעכסעז די אז מיינונג,

 דארפעז זײ, גיט קאנסטיטוציע די װאס
 פראקטיקע דער אין װערען אנג־עװענדעט

 רעכ״ דיזע צװי׳שעז טעאריע. דער אין װי
 םריײ אױןי רעכט דאס זיך געםינט טען

 געװײ א טאז צו ניט פרײהײט די הייט,
 צו »ײד צװינגט מעז װאס ארבייט סע

 א אלס ג־עטאז װערט דאס סײדען טאן,
 נא־ די אט םארברעכעז. א פאר ^םראף
 אפענד־ דרײצעהנטעז דעם םון ראנםי
 זײנען ארבײטער די און לעבט, מענט

םארליײ ניט זײ זאל עס אז ענטי&לאסעז,
 אז זעוזז, אויך וועלעז זײ װערעז. סענם
 ניט זאל פרײהײט םאר נאראנטי דיזע

גרופעז נאנצע און װערעה םארניכטעט

 צײט הײנםיגער דער אין זאלען ארבײםער
 ׳שקלאסערײ, צו געצװאוגגען װערען גיט
 סיט געםאן אםאל ראס האט םען וױ

 גע־ יעקלאפערי/ ארבײטעה אײנצעלנע
 אר־ צוגיגדען ראם ארבײט, צװאוגגענע

 חייגט װעט ׳עטעלען זײערע צו נייטער
 װי פוגקט װערען, געדולדעט םעהר נים
 לײנ״ די געװארען גערולדעט גיט איז עס

 םארצײ־ םון קלאפערײr אײגעניטאפט,
 גיט רעכט קײן םעהר האם דאס טעגס.

 1אזו פוגקט איז עס און עקזיסםירען צו
 דעםאקראטי׳שער א אונטער אפיעםויסענד

 גע־ װאלט דאס װי רעגירונג, פון סאים
 מאנארכיס״ א פון םארם רער אזטער װען

 פון םארם בױראקראטי׳פער אדער טי׳שער
רעגירונג.
 א געװארען איז *קט״ ״קלײכאן דער

 פרעזי־ דעם םיט קאגגרעם, דורכ׳ן נעזעץ
 צװעק דעם םאר אונטערמריפט, דענט׳ס

 איז עס װי צר&טאנד אזא םארריכםען צו
 אזא םון ערמײנונג די געװען מעגליף

 .“<ןײס העטערס ״דענבורי די ווי קײס
 כדי געװארען אגגענוסען איז געזעץ דער

 מאכט זײער אז וױסען, זאלען ריכטער די
 וױ דעם נאד גלײר באגרענעצם. איז
 פאראײניגטע די םון םרעזירענט דער

 דעם אונטערגעקוריבעז האט ^טאםען
 ארביײ זײנע אלע םיט אקט״ ^קלײטאן

 די געסאכט ער האט טער־םארשריפטען,
ערקלערוננ: םאלגענדע

 קײן ניט איז ארבייט טענעענ׳ס
לע־ זײן םון םײל א איז עס — סחורח,

 ?וקען נים דארפען גזגריכטען די בען.
 סחורח, א געװען װאלט דאס װי דעם אויף

 טייל א אלס באהאנדלען דאס דארפען זײ
 םום עס לעבען. ארבײטער׳ס דעם םון

 אזעלכע געװען זײנען עס װאס לייד, סיר
 נעדארםט יאס האם מעז װעמען דיכטער,

 אויבך פוז אזוי איז דאס ערללערען.
 דאס זעלבסםםארשטענדליף/ אזוי אויף

 םון זעקס סעקשאן װי םיר, שײנט עס
 צױ א געװען װאלט אלט״ ״קלײטאן דעם

 מענשליכער פון אנשאנג צום ריה*קער
 דאר־ ריכטער די אױב אבער םרײהײט.

 טא דערמאנעז, זײ דאס זאל מעז םעז
 טאן/ דאס מען דארף

פרײ־ פארטײדיגט מדאניזם טרײד
חײט.

 וײ איז באװעגונג ױגיאן טרײד די
 לעבען״ אמעריקאנער אין קראפט גרעסטע

 באהערשענ־ דעם צוריקהאלטען קאז װאס
 לאנד אין אױפהאלטעז און קאפיטאל דעז
 די אינסטיטוציעס. דעמאקראטישע די

 געוחןן װאלס באװעגונג ױניאז טרײד
אידעא־ די צו םאיש אלײן, זיו צו פאלש

 צום פאלש און רעפובליק אונזער םון אעז
 איהר אין האט װאס פובליקום גרויסען

 װאלם זי װי גוט אזוי פונהט ־־־ צוטחיעז,
 װע־ םיטגלידער, איהרע צו פאלש נעוועז

 םארטײדינען דארף זי אינטערעסען טעס
טאכען צו פארנאכלעסינען װאלט זי ײצז

 אפצוהאלםען אנשםרייעונג ריכםינע די
די פון זואױלזיין ditt און פרײחייס די

פאלקס־םאסען. גרויסןן
 אועא׳ די ארבײטען צװעק דעט םאר
פארםען אקע קענען ארבײםער גיזירםע

 זאגענאגםע די קעגען אויןי צװאנג, םון
 שטיצען װעלכע קאורטס, אינדוסםריעלע

 אםע־ ניט אפשטויסעגדער, דער אױןי ױ\י
 אר״ געצװאונגענער פון אידעע ריקאגער

ם אויף און ניםרײשאז,  סון םיםברױד ת
 אינדזשאגיןשאתעזעץ. טיראני^לז דעם

 דאם װאם געם*הר גרויסע די חוץ א
 םון װאוילזײז םאר׳ן ױןי טים ברײגגט

 די אױןי עס האט פובליקום, אלגעםײנעם
 םארניכםען און פארקריפלען צו םעגרענץ

n ארגאניזאציאנען. ארכ^יטער די n 
 םריײ די פאקםיש, ווערען םיטעל, אזױנ־ע

 קאגסטררק״ און דעסאקראטישע װיליגע,
 געשטעלט ארנ&ניזאציעס ארבײטער םיװע

געזעץ. אויםער׳ן
 צוריק שטויסט ארבײטערשאפט די

רעאקציע״ די
 עגם״ די זײן נים זאל ov גרױס וױ

 צו רעאקציאגערעז די םון שלאסענהײט
 ארגאניזאציא״ ארב״טער די םארניכטען

 אײנגעכעז. ניט דאס ךײ זיך וועט #נען
 שטארק״ דעם נעכען װעלען ארבײטער די

 ארגאני־ זײערע ארז װידערשטאנד סטען
 םאר־ נים זועלען און גיט, טארעז זאציעס
 םאר־ ױניאנס םרײד די װערען. דכטעם
 םארשפריי״ און אוטוױםעגחײט טרײבען

 אר״ די םארקירצעז זײ ;כילדונג םעז
 לע־ דאס פארלענגעחגן און כײטס־צײט

 שאםען שכירות, די העכערען זײ !כען
 בע־ ענטװיקלען אזמאפהענגינקײט, םעחר
 שא־ טיראגײ, םארניכטען פענשען, סערע

 ױ בכליצ טאכען און איבלען סף א אפ םען
בעסער. װעלט

 דארןי רעגירונג דער םון צוועק דער
 ערסוטי־ צו סטיםולירען, צו ?ײ דאריבער

 די פראגרעס. איגדוסטריעלען אונזער גען
 1זײ דארוי רעגירונג דער פון אויפכאבע

 םרײװײ די םעהר װאס אויסצוברײטעז
 אנדערער דער םון םארהאנדלוגגעז. ליגע
 קאנסטיטוציאנעלע די אויב װידער, זײט
 ארבײטער די פון שיצונג געזעצליכע און

 די םון װערעז אוסגעװארםען זאלעז
 גע״ איז עס אשטײגער וױ דזשאדזשעס,

 אקט/ ״קלײטאז דעם טיט געװארען טאז
 )אל עס אובײםער, די םארלאנגען דאז

 אנטײ אלע די װערען אפגעשאםם גלײר
נע״ ונס קאנספיראצי די און האמביניישאן

^ ״ זעצעז.
צו גרײש איז ארבײטערשאםט די

 ראל אײן ניט שױן איז דאס ארבײםעז.
 אר־ ארבײטער די געװארען. דערקלערם

באדינ״ ערגסטע די אונטער אפט בײטען
 בארעכטיגם זײנעז ארבײםער די נוננען.

 ניט טארעז עס און דזשאבס זײערע צו
 איז שטערוננעז קײנע ײעחגז טאכם1נ׳

דעם.
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 איך װאס #מעגש א איף בין כטבע
 נאר רעװאלוציעס, םאר ניט זיןי ׳ררעק
 אדער רעװאלוציע דער םאר איהר, זעהט

 איצם קומם װאס קאנםר־רעװאלוציע,
 איד שרעק סאװעט־רוסלאנד, אין פאר
 וחד באסערהט באלד דא (זאל יא. זיף
 אויןי הייסם רעײאלוציע יעדע אז #רען

 <ױט פארקערט איז קאגמר־רעװאלוציע
יענעם). אדער דעם םון כליק דעם

 םון ניט זיף געהפט שרעק םיין און
 אז שלםה, נאפונה גלויב איןי װאס דעם,

 אזא םאר איצט םאקע קוםט רוסלאנד אין
 קאנםר־רע־ אדער רעװאלוציע א װי זאך

 פרע״ קאפיםאליסטישע די וױ וואלוציע,
 ;גיט דאס ניין, אונז, דערצעהלם סע

 גאנצע די אז פועל׳ן, מיר בײ קאנם איהר
 נע- נים נברא, ולא היה לא איז פעשה

 איהר װי געפלױגען, ניט און שטוינען
 פאר א געפועל׳ם פיר בײ דאס שוין האט

 דריײםיער לזגצטע די פאר מאל צעהנדליג
 םון גאר זיך נעוזפם שרעק פיין יאהר.
 אדער רעװאלוציע דאזיגע די װאס דעם,

 פרעסע די וועימן קאנםר־יעײאלוציע,
 אין נעװען םכבד לעצםענס אוגז האם

 נאמען קײז נ^ד האם סאװעכדרןסלאנד,
ניט.

 א שטעקם ׳איהר זעהט ׳דעם אין און
נעפאהר. נעװאלדיגער

 קאנםר־יעװא״ א אדער רעװאלוציע א
 אחן שונא א װי איז נאמען א איזן לוציע

 נימ איהר נעגען *אנם איהר :נאםען א
 א אתן תראנקהײם א וױ ארער קעםפען,
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 דער זײט ׳יאהר פאר לעצטע די פאר
 אויב דאס, איז ראמאנאװס, די פון לןבורה

 רע־ ערשטע די ניט, טעות קיין האב איף
 רוס־ איז װאלוציע־קאנטר־רעװאלוציע

 א אהן געװארען געכוירען איז װאס ל#נד,
נאמען.
םערץ־רעװא־ די :כסדר נעהסט אט

 צא־ מיט אראפ .געהײסען האם לוציע
 נאוועם־ די דײטליף. און קלאר ריזם.

 קערענסתי׳ס (םון כער־רעװאלוציע
 האט קאנטר־חןװאלוציע) שטאנדפונקט:

 און באלשעוױסטישע, כאלד געהײסען
 וועלט די האט נעםײנם, האט דאס װאס

 עס זי האט אוי^ניט, איז געוואוסט״
 מענשען איז ערםאהרעז״ ביסלעכװײז

 דאזײ די מיט וױ געװאוסט, באלד האבען
 קערענ״ סיעקולירען. צו רעװאלוציעס נע

 ברײננען געזאלט האט רעװאלוציע סקי׳ס
 זיך זי האט רוסלאנד, אין עדן נץ דעם

 גע־ שוין איז און ארוםגעסוקט נים אבער
 יענער םיז אריבערגעשלײדערם לענען
 באישעוױס״ דער גרעניץ. רוםישען זײם

 נענע־ םענשעז האבעז רעװאלוציע םישער
 ווא״ צװײ ווער וואך, א ווער לעבען בעז
vd,\ א. יאוזר, דרײ יאחר, א חי׳מ׳ א וחןר 
 כיז נאד האט קײנער דואס דאס וג .ז

 אױס. ניס פאכט נעטראםען, נים איצט
פאר וואס וױיסען טיר :איז עיקר דער

 אח דר סאר האכען םיר רעײאלוציע א
 שכת״ א פאר װאס באיד, באשליסעז םיר
נעחםען. צו יוגג
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 יר דענילין, קאלטשאק, םון װאלוציעס״
 באלא״ סעפיאנאװ, װראגנעל, דעניטש,
 דאזיגע די װי באלד װ. אז. א. כאוױםש

 באװי״ זיך האבען קאנטד־רעװאלוציעס
 האבען האריזאנט, רוסישען דעם אױױ זען

 גע־ נאמען, פיים געקענט באלד זײ סיר
 די טאםע, זײער איז צאריזם אז װאוסט,

 די און סאםע זײער װעלט אליאירטע
 אין אינטעליגענץ רוסישע אנטלאפענע

 װײ און הװאטער. זײער ־־־־ אויסלאנד
 אונז פון אײנער יעחןר האט ,ov סענדיג

 ער־ צו זײ םיז האבען מיר װאס נעװאוסם,
 דא־ די איבער האכען םיר און װארטען,

 אונ־ נעמגמנן סאנטײרעוואלוציעס זיגע
אורטײל. זער

װא״ פאר א זײט םיר לעזען איצט •און
 קאפיטא־ דער אין טאג־טעגליך צײט כען

 אויפשטאנד, אן װענען פדעסע ליסטישער
 אין קאנםר״רעװאלוציע דעװאלוציע,

 פאססװא, •עטראגראד, קראנשטאדט,
 די האט טאג זזײנטיגען ביז איז סיביה
 דיעזער םאר געבוירען ניט פרעסע דאזעע

 אנ־ דער איו װער גאםען. א נעשעהעגיס
 געגױ זיף זי האט װאנען םון םיהחגר^

 אײן םיט V ױ םעאנסירט ווער i םען
 רעװאלר איצטיגע די הײסם װי װארט,

¥ סאווענררוסלאנד אין צימ
 •רעסע: די יא אונו דערןמהלם עיעס

 מאםרא־ ארבײטער־אונצופריעדענחײט,
 פאריז, קערענסקי, הונגער, ברויט, זעז,

 שלעכםער סעגשעװיקעם, םילױסארו,
 גרינדונגס סאביליזאציע, כאהךםארסעהר,

 טויזעגד אזעלבע נאך איז םארזאםלונג
 געשע״ די פארפלאנטערעז וואס ותרטער,
ר און סעחר איץ המנישען ה  אנשםאט #מ

 ל*של, וױ נאםעז, אײן אוגז כ^נגצן צו
o אדער ווראגגעי דעניקין, m .תרמ  אנ
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 ראםאגמישע א — ליכע״ פאר אלעס
 ם«קס פון אקטען פיער אץ דראםע

טעאטער- געכיל׳ס אץ געביל
 כאפערקעגסװעיט; װירסליר איז עס
 זאגחןר״ נאנץ אױסועהן פעג עס חאסש

טעא- אידישע אונזערע v*ל םון אז #בפר
ך פען װעלכע אין יארק, נױ אין טערע  ר
 •n« גאנץ די סיט שםאריז גאנץ זיף כענט

 טעאםער• דעם פון םאדערונגען םיטיװע
 7אי דער געביל־טעאטער דער איז #געהער
 ניט געחערט װאס #אײנער װאו ציגער,

 א^נער, טעאטער־צולם, געװײגליכען צום
 פאדע״ כעסערע עטװאס שטעלט װעלכער
 שטוג״ נאר רי אויסזיצען דאר לןאן רונגען,

 איכעלדיג, גאנץ זיר םיחלען גיט און דען,
 געחאט האט ער דאס םיהלען, ואגאר נײן,

גענוס. געװיסען »
 טעאטערע אידישע טײםטע n אין
 אי• זאכעז, אזעלכע אױפגעפיחרט װערען

שוט איז ?ס װעלכע בער  םאר״ צו ױגד א י
 זא״ םון שױן חנדט זוער װארט, « לירען

 אין פיעסע א איכער װארט. גוט א גען
 װילט עס און מען קאן טעאטער געביל׳ס

 פיעסע די װען אפילו, זאגען. עפעס זיך
 כא״ קאן װאס אזא, ניט וױיט איז אליין

 געפינען אבער איהר װעט א״ך, םרידיגען
 םיחלען, מאכען אײר זאל װאס עטװאס,

 אוטזיסט פארלארען ניט חאט איהר אז
 פארכראכם חאט איהר װאס ׳צײט אײער

טעאטער. אין
טערקוױר״ גאנץ איו.װירקליך דאס און

 לכתחילח האט געביל־טעאטער דער דיג.
 #געוױינליכסטען דעם זינען אין געחאט

 טעא־ גיט־איכעמעשםיצסען סאםע דעם
 אין נור זוכם וחולכער ׳דעם ;טער־געחער

א טעגצעל, א #לידעל שעהן א פיעסע דער
 צולאכען קאנען דך אום װיץ, ■ראסטען

 בײ זאל װאש סצענע, א און שטארש גאנץ
 טרערען. פאר א »רױסקװעטשען איחם
 זי איז אױםגעטאן, דאס פיעסע די האט

 טעאטערע אנדערע ערפאלנ. אן געװען
 גע־ האכען פרעטענדעס גרעסערע םיט

 גע• דעם אױף ארונטער אויבעז םון קוקט
 חאט סווי כי סוןי דאך און ביל-טעאטער.

 נעביל- דעי געראדע אז אױמגעלאזעז, זיך
ט איהם אין װערען עס אויב טעאטער,  ד

 תונסטװעמן, אפת׳ע הײן אױפנעפיהרט
 זאכען, אױפגעפװזרט װערען יעדענםאלס

 אנדערע די איז בעת זעהן, קאן םען וועלכע
 שפל״ סאפע דאס מען שפילט טעאטערע

 גרעכסבטע די צו אפעלירט זואס סטע,
טעאטער־עולם. אונזער םון איגסטינקטען

 נע״ װערט װעלכע םיעסע, איצטיגע די
 ניט וױיט איז געביל־טעאטער, אין שפילט

 געכעט״. ״טאמעס דער װי געראטעגע, אזא
 א םון אײנדרוק דעם זי פאכט דעם חוץ א

 געשאםען דירעקם ניט איז װעלכע פיעסע,
 שײנט, עס פארםאסער. דעם פון נעװארען

 נע־ איבערגעניצעװעט װאלט זי װי אזױ
 אגדערער אן זועיכע פיעסע, א םון װארען

 דער םון אינהאלט דער געשאפען. האט
 יעבען אלטעגליכען פונ׳ם ניט איז פיעסע

 םון נור פענשען, געװײנליכען דעם םון
 וועל״ #ליבע די קינסטלער. םון לעבען דעם

 עט־ נאר איז געשילדערם, דארט װערט כע
 אימגרחױפם איו עס אױב זעאטענעס, װאס

 V אחן ליבע א איז דאס ליבע. אזא דא
 די װעלכע יםון ׳ליבע א אײגענוץ, טראפען

 געםרױםס׳ האבען ראםאנטיקער אםאליגע
 םעגשען צוױשען זײן צרגעץ םוז זי אז

 אז צוױיפלצן, םיר חאטש ערה דער אויף
 נצפוגצן אםאל ד חאט זײ פון איפיצער

 דיזע איז אױך אעבען. װירקליכען איז
 אלםצז דעם אויןי נעבויט דראסע גאנצע

חד דאס און שםײגעה אסאליגען םע  אע
 דאס ,V* איחר אין שפאנענדע און סאגטע

 אויס געהם מײרעל די וױ זעהען, אלע כעת
 העלד חנד איז #העלד איהר צו ליבע אין

 תזיבט און פלעדער״סױז, א װי בלינר, גופא
 אתם זיך דוט װאס ײיסען, צו אן ניט

איהם.
דאס אױןי אכטענדיג ניס דאה אבעד

 בלױז פאר אורזאכען נינען און שיינומען
 לשת דאם צו אונז בײ נעהםם עס שרעק.

o איבצר אודםײל קײן קאנען טיר און n 
געבצן. גיט

 גאגמר חנר פון :איד זאג דעריכער
 קאנםרמ־עװאלױ • חןוואלוציע איצםיגער

 אויס״ זיך סא; סאווענדרוסיאנד אין ציע
m א נױדעם, א יאזען o r, ר מ  איןי א
מ דאס בײ בלײב  •VI שחמ איך :מ״גי

 אא*יםאליסםישצ n וױ לאגג אזוי אח
n •רצסצ  •orm ות״ אייין
o '־*

 צױ םון גממיחי א סיט מיר חאנען אלעס
 שפ^ןן דעס גאנג^פאלגם פלידצנוז^ט

v• יער פון o r.
 ן•0 פאתענמצן אסת׳צן חאנען מיר

w חאט. p n v i אין !אידשעדין רושעױ 
 •ראסטער רער נאלדציצ, פון ראייע רעי

 דך םארלינם װציכע סײחול, אײנםאכער
^נססלער, רעס אין

 פון אז װעחןן, אנגעוױוען דארן• עס
 אקטרישעס און אקטיארען אוגזערע איע
 איע״ די אםשר גאלדשטײ^ דזשעד איו

 װאק״ אין אלץ נאך האלט װעלכע צמע,
 טא״ איחר אין ױך ענטוױוןיען איז ׳סען

 נעכטען םון דט שױן איז ױ כאטש יאנט,
כיהגע, דער אוץי

 ױערט עס װעלכער אין ראייע איוזר
 יעע, דאסאנטישע די אט פערזאגאםיצירט

 םעגליכע איע אױוי כארײט vn װעינע
 גארדשט םאדערט װעיכע און אפפער,

 סוז מען שװערע. גאנץ א איו ױך, םאר
 עטװאס מאס. ױכםעע h געכרױכען דא

 ווע- חאן עולם דעם און איכעישפילען
 פױלרע״דסער דער סון אינצלדיג רען

 גוט אזױ וױרקליך האט ױ אנער ן לינע
 איחר םון צײט דער אין אז ׳געשפילט

 נעקאנט דט ויכער עולם דער האט שפילען
 מעג״ אינערחױפט איז צי ־ j םרעגען דך
 װעניג זעהר קצגען מיר לינע. אוא ליך

 װעײ כיחגע, אונזעד אױף אקטריסעס
ראליע אזא םאר ואקסען1ג? ויץ זאיעז כע

 איחר מיט גאידשטײן דזשעגיע
 א״ו פאמעסען פאכט שפילען גוטען זעתר

 נאג״ דער םון ״אויסלעגדישתײט״ דער אן
 איהד צאחלט עוים דער און דראמא, צער
 פאר אמריןענונג חעכססער דער מיט

׳פיייצן* אײןר
 רעס םון ראליע די אנכאסרעםט װאס

 ש״נט געכיל, סאשס םון געשפירט ׳העיד
 גע• ניט געניל חאט סאל דאס אז #אוג?

, טראםען.
יונ• א פון ראליע רי שפיים געניל

 ר״• וײ[ סארלאוט װעיכער קינסםלער, גען
 מאמםעין״ אײטאמאביל אן םאטער, כען

 גאגצען אין ^■גאכען דד אום סשורעה
סאלצויײ־טונסט. דעד צו

 א סרױסער, א איז מאן ױנגער דער
r ער כחוה נאאיװער m אײגצנטליר 

 דערצו םעחיג- איז ער ײאס צו ניט. אלײז
 װעיכע מײדעל; א יין פארליכט ער איז

 םאר סאדאכטוגג חעכססצ די דוקא האט
 לע• א םיחרם איז איחם׳ און קוגסט זיין
ײנז חינטער ליכע קע  זײי מיט ■ל״צצס ז

 אוז סעסטיער, א אױך #יגדיםר א נעם
 גא;ץ דיזע אט ױ, או א״ז, זיר רעדט

 מײדעל אױמציאסעגע און •ראקטישע
 כאדישטע״ דין םון שװאל דער עס איז

קונםט. םאר רונג
 אין ■ערזאגיםיצידט העלד דער בקיצור

 דוכט עס און אי״ז. כייגדסײט די דך
ך א״ז ראייע אזא אט םאר אז אונו, ?יר  ג
 דין צונעפאסם. גים זעחר ארן זעחר כיי

 גאנצעד דין ׳רײדען ארט זײן שטימע,
 קען עס וױ חויה אזו* שרײעז אױסזעחן

ט קען געכיי^ עה אז ז״ן, נאר  און זײן ד
נאא^. און כליגד אזױ ניט איז

 נאנץ א כאטש ראליע, אײן נאד כלויז
 װעיכע ׳דדאטע דעד אץ דא אי? סלײנ*,

 דא סײגען מײר גצלונגען. צימליר איז
 האלכ חערמאן, איטעז דעם םון ראייע יי

 װעל- חעלד, דעם טון סריעד חאלנ דינער
סר. םין גום זעחר גצשפילם ווערט כע

̂ו tr*m w ײ m *1ױ\ 
m il דס א»י n  ,]vnw)Pi -סצלא 

נופא, דראטצ
מ איז טעיאדראמצ די װאױו י ד  יו1נ

 א ניסעיז א זאגאר גאר ראמאגטיש^ א
 גרי- און שווינעלט צס גורישצװאטע,

 אומגעיורוער- גאגץ סיט איחר אין נעיט
 אױסגעדראשעצע אלטע סיט טצענען/ טע

 איחי אין אלוטיארען רײסטע די וױצען,
 פאדאם סוילען, צו װאס נאמיט לאבען

 וחנד םרו/ א פון ראייע י חאט שדיער
סון ראליע דער פון געגצסאץ דער V* כע

 ___ ױ m fin j*<MrvM»•ײ
iff Mmrypj vro ô חתן איחד o 

 m ,on פאר דט ויאץ אגחני rv ױ
ס ת ו י  סיסן אץ דוקא און #חויו חתדס י

 אח עס אז דאה און נאכס. דער
 און טאן, צו ?אנצן גייכערצ קײן
 ליץ ואר א אװצק׳חרנ׳עגען וױל

 _ vvi זעחן <עחן טען מעג שטונדען,
 נאוווגי וױרשליף דעם צולינ יאדואסע

 ד1גאל חשעד פון שוילען נוטען דערס
נאידצלא• אלס ראליע איחר אץ שט״ן

קײנױקעד. דער

ײדער ױ צו װערטער פאר 8 עו שנ ס ײ נ או
 נין איר װאס צײט לורצער דער פאר

ו אין  פאר- נאגעגענט איר חאכ יארק ד
 ארכײ״ צאחל חיכשע א חעלטדסמעסיג

 אינ״ נאדעל אונזער פון מיטגלידער ׳טער
 םיט־ טעטיגע גוטע פױלען. אין דוסטריע
 װעל־ ארכײטעמ נאװאוסםױדגע גלידעה

 שװע־ די אױף געתלאגם ױך אאכען כע
 כײם ױי מאכט סען װאס

 יױ די אין מיטגלידער איס אר״ניזוטען
,דאנס.

 האכ#איר יאמן. גױ אין איז דאס
 גלױכען, צו בארעכטיגומ פולסטע די אױך

 שיקאגא, אין פאר יןומט זעלכע דאס אז
 אנדערע אדער נאסטאן םילאדעלסיע,

 קומעז עס װאוחין אמעריקא, אין שטעדט
 געפיאג- לענדער אנדערע אדער פױיען םון

ארכײטער, טער
 כאשרענ״ אועיכע או ניט, גלױב איר

מד זאיעז שװעריגקײטען און יןונגעז  ״נ
 אגפיוזרענדע די םזן װערען געח״סען״
 וױל אץ• יןערוערשאפםצן. צענטראלצ

 עס איז ׳וױים איר וױפיל אױף און האפען/
 אדער אינטערדישאנאל, רי אז פאקט׳ א
 שעגען ?יעען פיחחןר אמאיגאמײטעד די
כאשרעגאוננעז. דאזיגע די

פרי״ דעם קעגען שטיטונג די אז אכצר
 לאקאלס די צוױשען איו איסעראנט שען
 םא״ יא סאסען די צװישען כאףונדערס און
 זאגען דעם אױוי םאשט. א איז דאס ׳ראן

 חאט מען װעפען םון ארכײטצר, די עדווז
 א װערען נײם סופען אזעלכע געסאדערט

 איז ױייען כעסטען זײער בײ אז סיסנליה
 ער־ צו דאס נעװען אונמעגליך ױ' םאר

ניט. מען מאכט חנחות קיין יייז סייען.
 כאצוועק ארטייזעל איצטיגען פײן מיט

 באשולדינצן, צו איז עס װעמען ניט איך
 פארעגםפערען. װעפען סארלןערט, ׳אדער

 צװי• װאס ׳םאקט דער אינטערעסירט פיר
 אםשר אױך אוז סאסעז ארכײטער די שען

 נאך הערשט םיוזרער ארבייםער טײל א
 ארכײטער״ די אז געדאנק, גאאױוער דער

ו זעחן סוזעז טאסען  םאר• אפגרענעצען, זי
 ארגאניזאציע דער פון טירען די מאכעז

 אײנצוהאלטען כדי שיעסער, םעסםע אױןי
 װען אין, פאזיציעס אויסנעקעטםטע די

אנגרײםען. שונא דעם יןאגען מעגליו,
ט עס איז אזױ אםעריקא. אין נאר ני

 כיסעל היבש א האבעז סיייען, 1אי מיה
 געװען איז דארטען דעם. םון געליטען

 דערמיט, אפגרענעצען. זיר שטאדטיש א
 א פון ארבײטער אן בייש־פיל, צום װאס

 װאר- איז געקופען איז שטאדט צוױיטער
 עפעש וױ געקױזט איהם אױף פען האט שא

 ארײנגע• ניט טאר װאס פרעפדען, א אױף
 דאס ארבײט. כאקומען און װעדען נופען
םאריןערט. געיויען אױך איו זעלכע

 חגם פאריז, אין אויד זעלנע דאס און
 שטערונגען דירעקטע קײן זײנען דארטען

ט נעװען. ד
שוט׳ער א זיך דאכט איז מס ׳אםת י

 םאראײניגט, ?ײן מוזעז ארכײטער די אז
ארכײטער׳ס דעם איז אײניגקײט איז אז

ב ^ ס
ן װי א . ס . . ? ד י א

. פון ק י נ ל א ר

 זיצען טתירמער if איך קאן וױ
 — געזאנגען, אח וױץ צוױשען נױש כילם
 דערםרוגקעז, איז דעק ביז׳ן כוס םיין
ר וױל צוױיםען קײן ױםדערלמנגען. ע
 םאן זעץ ס כעכער םים׳ן וועל איך

 צוקלינגען, זיך חױז די זאל — טיש, אן
 דנגער די זאלען אויפשירמגען אץ
ױעען. פרעהייכען דעם כדםען אלן
 אױפשםעהן גלײכגילםע גאר אפשר *ון
 קןןינער דעם רוחיג אױפשטעיען און
 — קײקלען זיך לןןזען נמכלעסיג ונון

? קעלנער פטר׳ן קלייגס * םתנק״געיט א
 וותםעתעכען, פױי דך אושר אץ
p זוכען נים p ,קתעג p p ,נצחון 
מי ינין ם ס ײוו דר ןן ז קי» «^  מ
po אײנעם y שכזדן p r.

 fwn און •שוט? זיר דאכט ?ןראםט.
 איי סיגוט יעדע ׳טאג יעדען עס פען מוו

 סאסצך אײגפאכען דעם נער׳חזר׳^ן,
 ארי טאג״אױס טאג״אײ^ מען מוז פעגשען
 אױסי מיט׳ז זײן צו דכער כדי אז #ללערען

 דגרײמן• דעם וױיטער און געלעסםטען
 ארבײ• איע םוזען פארטצוועצען, לאפוי

 ניט ס׳ואי װער אמאדזירט. דין טעי
 א אחןר נעיער׳ א ״גריגער״/ א ז״ן,

 אמטד ניט דך ס׳טאר אז שװארצער..,
 אונסאח קראפט ארבייטס ח״ן װאלגערען

 אר• אומאמאגיזירטער סיט אז םיס/ די
 n כאיעבאטים די שלאגען קראםט נ״טס

 אר• די אז און ארכײטעה אמאגידרטע
 ffo אדער גיט וױל טען ױאם ב״טער,

מן ױדאן, דער אין זײן ניט לאזט ״  גצ״ ז
 אחאי סטרייק־ברעכער װערען צו צװאוגגען

לױדדריקער.
ױי דערמאגט םריחער חאכ אץי  צו
 כאקאנם* גוט מיר זײגען װאס יענדעה

 Of או דאכט מיר פראנקרײך. און ■וילען
 םון כ״׳עיייעז עטייכע שאדען ניט װעם

נעמען. צו דארט
 מאמעגםעו געווען דעצן ווארשא אין

 ארבײס זוען — שםענדיג דשט אױכ —
מ א אױף און ײעניג זעחד געװען איז א  ג

 סאל אלע ױיגען ארכײטער ט.#,צ קורצער
 איד אז ױף םאישטעחט — צוםיל נעװען

 װאלםצן יאחר. 6 6 יעצטע n דא סײן
 געװצן גישט ארבײטער די יאנע אזא בײ

 ארוסגענוםע״ ר״וי א מיט איעער וױ אלע
 נזד נישט זיד חאט ארכ״טער קײן אז

 tfo װאלם — םאראײן אױסער׳ן פוגען
 ארבײס ,ד נעמאכט און ארוסגעריסען ױך

I .נאדמיי דיקטירט מען חאם א?ױ בחינס 
 אלע• געמאכם מעגיױ האכעז װיאס גונגען

יעבען. צו כיסעי דעם פון פעז
̂דגעז מען מעג אבעד פיי «ארמ% םון לי

 איכערחױסס—ארבײטעי״מאסען, די כעת
 דארס ^וגגעחױבען חאכען — שגײדער

 אױסנצ״ זייםען, איע סיז שטראמען אחיז *
 אוזן באדוױסע, אפגעריסענע, מאטערטע,

 אױא שױן האבען י״ב, אױפ׳ן חעסד א
 נעװאוסמ און כאיעכאםים נעװארט "1

״נרינסײט״ זײער אויסצוגוצען אזוי וױ
ף םען האם ױדאז שניידער דער אין  ̂ן

 נישם דערפון, געמאכט װיסענדינ גישם
 ארבײטס• די פיטיען קײן אגגענומען

 אין כאמ דער אז באשיצען. צו יןראפט
 צום מחםד איו מחפד׳עז, צו געלןומען ניט

גענאנגען... גיט אױר בארג
ארבײ• שנ״דער אופארנאניזירטע די

 סױזצנטןןי םילע אין ױינען װאס ׳טער
 ארונכמר• אוםדידעקט האכען #אנגעלומען

ען די געדרײןט ר״ז  •רא• 40 ביו 30 םון י
 גצנצליך וױ כמעט — שיעטער צענט.

 ארבײםס ווכם־שםגגדיגען דעם געכראכען
ד ױניאן די איז לעצט אױם׳ס אוז םאג,  מ

 &עטייכע אנשטאט געײאחנן. כראכען
 ו ד װאס סיטגלידער סויזענם צװאנציג
ד חדשים 8 אוםגעםעהר םים נעצײלט  צ

 2 איבער כיז אראפגעםאלען זי איז ׳דיה
םױזענס.
ו מען חאט ערשט דאן  דערמאנס זי

 געדרופם האט מען ארבײטס״קראםט. אן
 גצרוסצן און אויפרוסעו אידישע סיעציעלע
 אכצר םארזאסלונגען. אידישע ספעציעלע

 אז אמת, שיעם. צו געװען ס׳איז
 נישט דארטעז וועם צושטאנד
 סאםענטאלע אבער חיערען.
 M גוצען. קײן נישם אויר כרענגען

 שםארטצד״• ניט געוױם מען וחנרם מפלות
 »m איז ארטישצל דעם איז גישט

ץ א מון אלצ איז ארײנצוגריכלעו זיד וי  סי
 נצ• נורם סולות די דאדטען האנצן װאס
n אויד זײנעז געװיס ײען. n fo מו  סינ

ד זימען דאזיגצ די אז אבער געײען.  מ
 »סחו די כאוױיזט וױכטעסטצ, די ווצן

 i pe טומר די בײ ענטשאנמן איז וואס
 נעצוואתס■ זײ און באװמגונג שנײדזןר

o אױף טאן ספעציצל געסען זיך n נא “ 
 נ םאחםצז דאזינע די חאב איר

 םארקערטזש on כאוױיזצז צו כדי
•  _ גצוױס אוגרעניצען. זיד 1ים 0ט
א  ר טאלאסאלצ אזעיכע אםעריקא איז ו

 ח צולינ שוין זײן. נישט ?ולטאטעז
 jwym וירטצר ארגאני m פון גרױסטײט

P קאן םיקראב קלײנמר א אז אכער i 
 סאחד ?יר דאכט איו ברײמען, שאדעז

!אסח
מ די סיט םלי  איך חאב שורות ע

ט חמג פדאנע די וױ ני רי  מו
 שודות n נױס אנער

w וראםינאםצ w פיחחד־
i n אכסמנ יצמצר פראגצ

■־>#

m



אמערי דער מון פײט״ קארנער ״פאור דער
דיבאר אװ פעדערײשאן קאן

ל»נג. ח. םון

 ספעציעלען דעם םיז דעזולטאט דער
 לעצ״ איו װאס ?אגםעחננץ ױניאן מרײד

 וואשיגג• אין געװארען געחאיטען װאך מע
מ לעצטעז דעם םון און סאן טי  דעם םון מי

 אםעריסאן דער םון קאונסיי ^הזעסוםױו
 *םאור א איז לייבאר אװ םעדעריישאן

םייט.״ קארגער
חײסט םראנטען, םיער אויוי שלאכט א

,*ם.
 שכױות, ארבייטער שנײדען געגען )1

ארבייטס־לױן. דעם סארה^עגערען
״אםערי• זאגענאנטען דעם געגעז )2

לעך גןאן  די — אינדוסטריען די אין •
באװעגוננ. שאי״ *איעז
*ינתשאנהשנם. האורט די געגעז )3
 ״באיל־ פון אײנפלוס דעם געגען )4

שעװיזם.*
 אםע־ די געהט געװער א םאר װאס מיט
 שלאכט איז לײבאר אװ םעדערײשאן ריסאן
 בא״ װעיכע *באװעגוגגען םיער די נעגען

 אםערי־ די אונטערגראבען צו צװעיןען
באװעגונג?״ מניאן טרײד גאנער

 אינטערגע־ די םון ?אגםערענץ דעל
 עיד דעם םון מיטינג דער און שאנאלס
 געטראכט אויך חאט קאוגסיל זעקוטיװ

דעם. װעגען
 בא״ צו באװענונגען דיזע םיטעיז דער
 אוים־ איז :עס הייסט געװער די מעמםען,
 זײ ארבײטער, די אױםקלערען — מלערונג

 אױו* ?ױ רויוט נעםאר א אז וױסעז, זאלען
 ביר־ אלגעמײנע די אױםקלערען און ן וײ

 •אבלי^ אלגעמיינעם דעם יאנד, םון נער
 בא־ ױגיאן טרײד די צושטערעז סיט׳ן אז

 םין צושטערונג א אן זיר פאנגט װעגוננ
 דער םון לאנד, איז דעמאגראטיע חנר

 אינסטיטוציעס די און לאגד אין םרײחײט
 אויםמאערונג. גאאט ניט און <אנד. אין

 די איז אובײטער די אנבאאאנגט װאס
 זיך זאאען זײ אז געריכטעט, אױםקאערוגג

 עס װאס חאמף, דירעסטען צום נעסען
 םעדעריײ דער םון םיהרער די אז װײזט,

 פארשטאנען םאלשטענדיג חאבען שאן
אויםנאבע. ן״ער

 אוגזערע איז םען מאכט געװעהנאיד
 ארויס קוםט װאם אלעס, ביאיג מסוטות

 װא־ אין געבײדע ל. אװ ם. א. דער סון
 און ?. אװ ם. א. דער ,וועגען שינגטאז.

 שריײ םאאיטיס אדנייטער אמעריתאנער די
 אוז שרײבעז עס אלע. רעדען און בען

 װע־ מענשעז, אפיאו דעם װעגען דעדעז
 יױ טרײד דער םון ידיעה גאגצע מעס
 באקאג־ א װאם דאס, איז באוועגונג גיאן
 מאך/ ״ױניאן א גאאט ארבײטער, םער

 דערצעהאט האט מײדעא״ ״ױניאן א אדער
 םאר׳צטעהט ױניאן. איחר אדער זײן םון

אז ד,'  זײ און ניט זײ געםעלט זאך סײן זי
 װאס דאס און רײםען. און טאדאעז מוזען

 אויטארי• אז םון טאז א אין איז ואגען זײ
 ארײן זיר מען טראכט אבער װ. ז. א. מעט,

 מעז זעהט אומ^טענדען; חינע די אין
 מיט פנים אא סנים מען סומט :אמעריסא

 אםת׳ן אז מען םיהאט וױרתליכהײט, דער
 ״בוײ אוץ ״קריטיהער״ אאע אויף רחסנזת
 באומר ארבײטער היגער דער פוז ערער״

 מען קריגט רחמנות מעהר נאך און נונג.
 גע־ זיינען װעיכע ״םאסען׳/ די אויוי

 ״טרײד סארט דעם נעמען צו *וואוגנען
זײ. גיט מעז זואס עדױסיי^אך מניאז

 אם מאא א האט אאײן גאספערס
 אמע־ די כאראיןטעריזירט םרעםענדםטען

 דאס אײבאר. אװ םעדערײשאן דיסאן
 סאנװענשאן אעצטער דער בײ געװעז איז

 בעת םאנטרעאא, איז םעדערײשאן חןר ן1ט
 װעגען דעבאטע די םארגעקומען איז עס

מאכער-העטער״-םראגע. •yp״ דער
 אוי־ פון בארג א איז םעדערײשאן ״די ,
yt ״טא־ — געזאגט ער האט — זאמד״ 
 בארג, שעהנער א אוז בארג נרויסער א <ד

 אבער הימאען. די איז זיד טורעמט װאס
oy אײנגעםעס־ גיט זאםד/ לךיןע םון איז 

 און ;צוז.אנמעצעמעגטעװעט ניט טיגט,
 עס זיו נעסט אזוי — מרגעץ םון נריש א

 אין זיך צוםאיוזעז זעמדאאך די *יטען,
ריכטוננעז." באזונדערע

 אז געמײנט, דעם מיט האט גאמפערם
 ביא־ ײעאכע ױניאנס, אינטערנעישאנא< די

 םעדערײ^אן אמעריקאן די זיד םיט דמז
 םאר זיך מיט טאקי ^טעאעז לײכאר אװ

 ״א — באװעגונג ארבײטער גאנצמ אײן
 טױ װאס בארג׳/ ^עהנער און גמיסער

 איז עס אבער הימאען״ די אין זיך חנםט
K ״בארג א — באװעגוננ ארבייטער לױזע 

 איגטערגעשא•־ יעדע זאמד״. לויזע «ן
אי  פא־ באזונדערע איהר זיך האט ױניאן נ

 באזונדע־ די אויט באױז חאנדעאט ל*ס/
n אינדוסטריע, דער איז אוםמטענדען 

 זי װעאכע און רעאנײיט זי *זעאכמ וויבער
 זיך םאר ״זעמרעל״ א איז ,ם\

 אן סומט עס װען דער&אר, און ין.
ערגיץ/ םון ״בריק א סריזיס, א
 באװע־ ארבײטער די אז זיך פאגגט

tj. אינטערנעשא־ ד\ — .אוטיטען״

 יעדע אום^וטענדען. איהרע בײ יעדע טרי;ג
 אינטערנעמאנאא יעדע םעאד. איחר אויוי

 אויםריכטיג און נום טאסי םײנט ױניאז
 איהרצ םון אינטערעסען די באשיצט און

 םיטגאי־ ע ר ה י א אבער ;םיטגאידער
 בא- ארבײטער דער םון מעהר. נים #דער

 םון גיט. זי טראכט *אנצע אאס װעגונג
 גאנצע אאס באװעגונג ארבייטער דער

 םען װען דוגרא׳/ ״ױםא א אין זי טראכט
 א קאנװענשאן, א בײ צוגויוי זיר הוםט

 נאכ־ אבער צוזאםענםאהר; א קאנםערענץ,
זיך... םאר יערע װידער — דעם,

 אדער גוט לאגע. די איז דאס אט
 גאמפער^דער דאס. איז אזוי — ׳טאעכט

 םעדערײ־ אםעריקאז דער םון באשעםער
 אזוי איהר אאײן חאט אײבאר אװ ש*\

אמת. דער איז דאס און כאראהטעריזירט
 עחטײ־ די צו צו זיף מעז סוקט ,און
 באװע־ ארבײטער הינער דער אין נוגגעז

 מען םאר^טעהט איכט, דעם אט איז גוננ
 עאע־ דער ארײן קומט עם װאו און ;זײ

 אװעיד שויז םוז ״םאר^טעהן״, םוז מענט
 גרינדטע־ דאס םארדאםעז, דאס םאיעז

 דער מיט טאז מאך א יײכטער דער צעז,
 דא־ דער אין מעז באטראכט און האנד.
 םעדערײשאן אעצטע די אויר איכט זיגער

 ^אוס, צום סומען כמז םוז כאראטונגען,
 אפגערוםען זיר האט םעדערײ׳טאן די אז

 אאע אויח גאנצעז אין און םואען איז
איהר. ארום נע׳טעהעני׳טעז יעצטע

I רןאמוי איז ריוי איהר
 זי אאזט דאס — i קעםםעז אזוי װי
 בא־ אינטערנע^אנאא יעדער צו איבער

זוגדער.
 אנגעצייכענט אםיאו זי וואאט װארים

 װאאט קאםםס־מעטאדע, אאגעמײנע אן
 סאי־װײ געםאלגט. ניט אױך איחר מען
 נאכ־ אינטערנעשאנאא יעדע ײאלט סאי
 אוכד באזוגדערע די אוים געהאגדעאט הער

 די ארום. איהר רינגאען װעילכע שטעגד־עז,
 םע־ אםעריקאן דער םון םיהרער הויסט

 גע־ שויז האבען אײבאר אװ דערײשאן
 דער־ צו.װיסען. דאם ערםארונג גענוג חאט
 דער װאוהיז ריכטונג, די איז אבער םאר

 יא שוין װערען נעײענדעט דארו* תאםף
 אויוי האבען םיהרער די און אאגעמײנע אן

 און ׳װא?אענדיג ניט זיד אנגעװיזען, דעם
 מען װאו דארט םינגער דעם ארויםגעאײגט

דארןי.
 אאע װיאעז רעדאק?זאנס״. ״װײדז^

 ״ריאדז^אסטמענט״ דער ארבײטסגעבער.
 ארײג־ זײגען םיר װעאכען איז פעריאד

 אז ׳אויס קאםיטאא טײטשט געטראטען
 ״ריאדזשאסטעז״ סוז מעז איז דאח* מען

 אום ארבײטער, די םון םארדיגסטען די
 קע־ זאא יןאנסומציאן אוז םראדוסציאז די

 נארמאא. \וערעז געטריבען וױיטער נען
 און פראטיט דעם אויר ״ריאדזשאםטען״

 עלעמעני־ אנדערע אאע םון אײנקונםט דעם
 :ניט דאס — איגדוםטריע אז איז טעז
 זאא ארבײטער די םון אײנשנםט דעם נאר
 א. די װאאט און ״ריאדזשאסטען״ מען

 איה־ װאם דאס געװעז װירקאיו .ל אײ ם.
 װאאט מאכעז איהר װיאען סניגרים רע
 קאפ דעם אײנגעבויגען י. אװ ם. א. די

 קענען ״םיר ארבײטער: די געזאגט און
ט זיך  און םארהוסעז אאםיר העאםען; ני

 די פון אראפאאזעז איז עס װיםיעי טאסי
 עס זאגט .ל אװ ם. א. די װײדזשעס׳/

 מאכט זי װײטער. נאך געהט זי ניט.
 םיאאזא־ און שטאנדםונקט איהר סאאר

 א םאדערט קאפיטאיל ײעז איצט׳ גראד םיע
 ארבײטערם די םון ״ריאדזשאסטמענט״

 און שטאנדפונהט איהר איץ װײדזשעס.
 דער זאא ״קײנמאא אז איז, םיילאזאםיע
 גענוג; איז עס זאנען: ניט ארבײטער

 װע־ העכער מוזען סטענדארדס יעבענם רי
ט רעז,  צוריק־ הײן הײנמאא קאענער; ני
העכער׳/ אימער מעהר, אימער ;געהן

 די װאס צײט, א געװעז טאקי איז עס
 :םארמואא א געהאט האט ל. אװ &. א.
אנ־ אן םאר װיידזש אנשטענדיגער אן״

,v םעירארבײטי טאג שטענדמעז
 ײאירס״. דעי׳ם םעיר ע םאר ײיידזש דעי׳ס
 אוז אוועס אאנג שויז איז צײט די אבער

 אעצטענס ניט םארםעהאט ל. אװ ם• א. די
 ־איז צײט די אז דערמאנען, צו איםער

אװעק. <אגנ שויז
 דער איז באװענונג שאפ״ ״אפען די

 םעדערײשאן די װאו ״קארנער״ צװײטער
 נעהענט האט מעז םויסט. א ריכטעם

 אויף זאא ל. אװ ם. א. די אז ערװארטעז,
 ״אאזט הבתים: בעאי די צו טענה׳ז דעם

 ווע־ םאדערונג שאפ״ ^אפען די אפ איהר
 וןײז דוסא םאראאנגען ניט מיר אעז

 נואר־ :נאר דעם צו און שאפ״. ״קלאוזד
 אננעשטרעננטעז אן צו טרײבעז װאס

 אר־ און האםיטאא צװישען סאמוי
 ענטשטעהענדע װעאעז מיר בײט?

 ארויסשטעאעז יא, ארביטרירען; סכםוכים
פרינ־ העכסטעז דזןם אלס ארכימרײשאן

 װארט. ריכטיגע דאם זאגען צו םארםעאט
 נאר װעט שאפ״ ״אפען םון םראנע די

 אעצםע דאם אויט װערען, געאייזט הענען
 ״דעם דורך א. אװ ם. א. דער םון װארט
 דעם ואױםנעםעז ײעאעז ארבײטער די װאס

 םיט ענטםערעז און םוט טיט טשעאענדזש
 אינדוסטריעאער דער יא, סטרײקס.

קאטוי.
 ענכד דער איז שארף אזוי פונקט און

 בא־ ױניאן טרײד אםעריהאן דעד &ון פער
 םון איהר אטאהירעז װעאכע די צו װעגונג

 קאורט םיט — ״קארנער״ דריטען דעם
אינדזשאנסשאנס.

 דער איז דאס ־— זײ פאלגעז ניט״
געזאגט. װערט אױםװעג״, אײנציגער
 אינ־ םיא ניט אז וױיסען, מיר ׳אמת

 האבען ען5װעי ױניאנס טערנעשאגאא
 די אבער האנד^ען; צו אזוי םוט דעם

 איהר געזאגט האט גאנצע איצס באװעגונג
 פראפאגאגדים׳■ די מיר װעיצכען װארט,

 צוטרא־ דאם און אויםכאפען דארפען טען
 םון װינהעילאך ארבײטער vלH אין געז

יאנד.
 םעדערײשאז די אבער זיד האט נו

 םון ״קארנער״ אנדער אז םאר דערשראקען
 — געםאר איהר סטראשעט עס װאנען

 אילענ־ הארנער׳/ ״באילשעװיסטישער דער
 שײנט דעם, מיט און זי. זאגט יאזוי םאילם
 גאנ־ איהר נעמאכט קאאיע זי האט מיר,

סטראטעגיע. גוט-באטראכטע צע
רעכט א נעװיס האט .ל אײ ם. א. די

אן סרײד ױ אן ױני ש ױי טיג בױרא אי
אן טשארלס פון ס כ א ק ײ ש ח

און קאפיטאיל םון אומנאנג דעם איז ציפ ________ ״ _____
 ארבײם.״ I באזוגדעי אין זיר צזמליחעז ס

חו חאט ל. אװ jd m די אינחס־• איחר »ץ יעחנ ן ד י גיט או

 שריםטליד געװענדעט זיך האבען םיר
 ״לע־ די פון פרעזידענט נאציאנאילען צום
 ער אז פאר<אנג א םיט ארבײטער״ דער

 אין זיך שטעילען צו העילםען אונז
 ל^קאלען יארהער נױ די םיט םארבינדונג

 םאד־ זײן אן אנגעשלאסעז זײנען װאס
 מיטוױרקונג זײער קריגען צו און באנד

 פון אויםנאבע אונזער דורכםיהרען איז
 ארבײט, מיט איםעראנטען םארזארגעז

 דעם איהם פון געקראנען האבעז מיר איז
ענטםער: פאלגענדען

—:ברודער און הער ״װערטהער
 בריעף אײער אויח ענטםער אלס

 מיר אז םאוײאנגט איהר װעלכען אין
 די באזארגען אין העילםען אײך זאילען

 װעלכע אימיגראנטען, אריבערנעקומענע
 ״ארבײט מיט םאך, אונזער צו באלאנגען

 םאא• דאס זאגען צו אײך םיר ער^ויבט
:גענדע

 יעצט לעבט אינדוסטריע ״אונזער
 מיר װאס קריזיס, גרעסטען דעם איבער
 און דורכגעמאכט, איז עס װען האבען

 זיײ מיטגלידער אונזערע םיז טויזענדע
 •װאכען םיילע זײט ארבײטסילאז נען

 אומ־ דיזע אונטער מאנאטען. און .
 ניט זאגאר מיר סאנעז שטענדעז

 אײער םיט ז ע ר י ז י ט א פ מ י ס
 םון רעדעגדיג ניט שויז אונטערנעמונג,

ן ע ם ל ע ה ט י . מ ו ײ א
 דער םאר ענטשידעז זײנעז ״מיר

 װע־ אויוי אימעראציע פון אםשטע^ונג .
 םיר און צײט, יאהר צװײ ניגסטענס

 פארברעכען א םאר עס באטראכטען
אוםבאשעפטיגטע, די געגען נאר ניט
 אמעריהאגער באשעםטיגטע די אויך װי

 םארברעכען אילס אויר נאר ארבײטער,
 װאס זע^בסט, אימיגראנטען די געגען

 אין ארײנצוהומען זײ ערילויבט מען
 עקזיסטירענדע די אונטער לאנד דיזעז

באדינגונגען.
 אוםשטענדען נארםאילע ״אונטער

 םיטגעארבײט נערן זעהר מיר װאילטען
 די םון אינטערעסען די אין אײך מיט

 אר־ היגע די אויך װי אימיגראנטען,
 עסזיסטי- די אונטער אבער בייטער,

 אונ־ אז מיר םיה^ען באדינגוננען רענדע
 בארעבטיגט זײנען מיטג^ידער זערע

 אױםמערקזאפר ערשטע די קריגעז צו
הייט.

 װעט בױרא אײער אז האםענדינ,
 גיט וועט זי אז אזוי אננעפיהרט װערצז

 איגטע״ די שעדיגעז ניט און שטערען
 פאר״ םיטגיידער, אונזערע םון רעסעז
איך, בלײב

אײערער, ברידערליר
כרײעץ, י. װ.

פרעזידענט״ נענעראיל
 זעהר אמת איז ילעטער ברײענס םר.

 ענטפערט עי געשריבען, דיפלאםאטיש
 אונ• אױן* ניט זוארט אײז סײז מים אבער

 האבען מיר װעילכעז מים םארלאנג, זער
 האם דארום אוז איהם צו געזוענדעט זיך

ם ענטםער דיזער אתי  אונ־ מיט מאז «ו ג
 ברײעגען צו בריעוי אונזער עניז. זער

 חןר מים טאז צו געהאם נארניט האמ
 אהער דארםעז איםיגראגםען אויב םראגע

דער- און גים, אחגר ותרען ארײגגעלאזען

 חאט זי אנטײבאלשעװיסםיש. זײז צו
ווי שארוי אזױ ארויסצוהוםעז ר*כם א
 סאציאלער נײער דער גמנען גאר <וי< ױ

 דעם אױוי רעכט א האט ױ טעארי^
 באװעגוגגען ארבײטער פו<ע האבען עס װי
 א דעם אויוי חאט n ם.5וועי דער םון

 ארבײםער ענגלישע די וױ אזוי רעכט,
 ארבײטער םראנצויזישע די און באוועגונג
 נא- ארבײםער דײמשע די אוז באװעגוגג

 וועניגער ניט דעם אויוי האט זי וועגרבג.
 סאציאיליסטישעד יעצטער דער זוי רעכט

 אן אבער איז דא װיען. איז קאנגרעס
 ״אנםי דער איז ערשטענס צרח. אנדער

 ניט ריישאזעפעד דער םון בא^שעװיזם״
 אונפארטײאי- אן װע^כען, צו ש*וס קײן
 בײ געבראכט. איוזר האט םארשען שער
 אינ־ אן מעהר דאם איז םעדערײשאן דער

 נאבזוכעץ. פיז רעזולטאט א װי טריגע,
 געשטעיצט אםען זיר םעדערײשאן די װאיוט

 סאציא^יסטען די טיט םארבינדוננ אין
 ״באילשעװיזם״ דעם אום זועיצט דער פון
ט דערגרונטעװען, צו  איהר, צו חײנער װא̂י

 ניט טענח קײן קאםוניסטען, די אויםער
 םעדע־ די גיט טוט דאס האבען. געקענט
 עטקיכע אויף זיד םאראאזט זי רײשאן.
 אײננענאדיעט זיו האבעז װע^כע מענשעז,

 אינ־ איבער ״עהספערטין אילס איהר בײ
 םאוגעסט, און םראגען״ טערנאציאנאיצע

 ^משומד דער מעהר רעדט זײ איז אז
 םאר־ ״אונפארטײאישער דער װי <הכעיס"

צרה. די איז דאם אט שער״.
עכטע א געװעז גילאט איז עס נאר  ש̂י

 ״באיצ־ די אװעקשטעלען פון סטראטעגיקע
 מיט זײט בײ זײט נעםאר״ שעװיסטישע

 איצטיגער דער געםארען. אנדערע די
 נעהאט װאילט םעדערײשאן דעד םון קאמף

 ׳איז ער װעז אפסלאננ, בעסערען םיױ א
 דרײ ערשטע די צו בילויז קאנצענטרירט

״קארנערס׳/
 זיכער האט ״יןארנער״ םערטער דער
װערעץ. אויסבעלאזען געקענט

 אנ־ זײנע װעגען ערקילערונג זײן איז פאר
 שיא• אימיגראציאנס דער איבער זיכטען

 מיר װאס פלאז. אויכעו אינגאוצעז גע
 אז איז, פארלאנגט יע איהם )םו האבען

 װאס ױניאנס, די אינסטמאירעז זאיל ער
 איגטערנא״ זײן מיט פארבונדעץ זײנען

 זאיוען זײ «ז קערםערשאםט, ציאנאלער
 םאר פלעצער שאפען איז םיטהעלםען אונו

 דא, שוין זײנען װעלכע אימיגראנטען, די
 צוהונפט, י־̂ע אין קומעז אויך װעלעז און

 כאשרעגקונגען און שטערונגעז אלע טראץ
 איגיערע &יז װערעז געמאכט װעיען װאס

 אונזער הערפערשאפטעז נעזעצנעבענדע
 אי־ וױ לאנג אזוי אז איז, שטאנדפונקט

 אין קלײן אדער נרוים — םיגראנטען
 מעגליכהײט א האבעז ~װעלעז צאהל
 די אױסער עם, איז ארײנצוקומעז, אהער

 די אין מאטיװען, מענשליכע אלגעמײן
 ארגאניזירטע היגע די פון אינטערעסען

 ארײנ־ זאלען זײ אז זעלבסט, אדבײטער
 םיטע זײוגר איז אימיגראנטען די נעדען

 ארבײט דער םיט זיי םיט זיך טײלען און
 זזײ ד' נעליננען עס װעט אוםן א:א אױף׳

 האלטען אנצ ארבײטער ארגאניזירטע גע
 הא־ זײ װעלכע ארבײטס־באדינגונגען די

 יאהרען םיעלע דורך ערװארבען זיך בעז
 און קעמפםע, אומערםידליכע שװערע םון
 קיײ פאר זײן ניט װעלען איםיגראנטען די

 װעלען אבער סוים ;שטערונג סײז נעם
 אנטזאגען ארבײטער ארגאניזירטע די זיו
 אין אימיגראנטען די ארײנצונעםעז םון

 איםיגראנטען די װעלען ױניאנס, זײערע
 אונ- ארבײטען צו געצװאונגעז זײן דאן
 װעלעז און באדינגונגען, ױניאז ניט טער
 געצוואונגענע די ווערען אוםן אזא אויױ

 ארגאניזיר״ היגער דעד פון קאנקורענטען
 אין הײסט דאס ארבײטערשאםט. טער

 זעלבסט ױניאנס די אז ווערטעו/ אנדערע
 האנדלונג קורצזיכטיגער אזא דורך װעלעז

 אי־ הילפלאזע עלענדע, די םארװאנדלעז
 דאס אט ארםײ. סקעב א אין מיגראנטען

 אונ־ אין שטאנדפונוןט אונזער געװען איז
 און ברײען, מר. צו בריעױ ארעינעלען זער

 איגנא־ אינגאנצען עד האט דיזעז.פונהט
 איגנא־ אז דענקט, ער אז מעגליך רירט.

 פונקט, הויפט װיכםיגען דיזען רירענדיג
 דער־ אנגעלעגענהײט גאנצע די זיך זועט
 א דערמיט אבער מאכט ער ענדיגען, מיט

 אין אז איז, םאקט דער םעות. גרויסען
 זיך האבען ױניאנס די װאו פאיל ימדען

 רוו*, אונזער אויף סימפאטיש אפגערופען
 אימינראנ־ די ארײננעגוםען האבען איז
 אל־ די איז שוועריגסײטעז, קײנע אהן טען

 די ;צוםרידענשטעילענדע א לאנע נעםײנע
 ונד נע זייז צו פארשפארעז איםיגראנטען

 אין צוגעקראגען האבעז ױניאנם די איז
 קעספפער. איבעמעבענע און טרײמ זײ

 זיך האבעז ױניאנס די װאו אבער דארט
 אײ די זיעעץ האנדלעז, צו אזוי אנטזאגט

 אנצובאטען גמצײאונגעז געוועז םיגראנטען
 א םאד שזןפער סוועט ערנסטע די איז זיד

 םארבליבען זײנעז זײ און הוננעײליין,
 יתיאנם, די נעגען האס ביםערען א מים

 צו מקרב זײ אנמזאגט זיך האבעז וועלכע
 דער וױ קלאר זיך דוכם איז עם זײן.
 גלײכ־ דער איז ווענ ערשמער דער אז םאנ

)15 זײם אױף (שלום

 ׳מאל ערשטע דאם
 ניױיארק, אץ נאר
 פאר נאר אפשר און
p צײט ר ע צ ר ו

נענעגען װערעז

 גע• םראבטפול און געדרוקט שעחן כענדער, 20 פון םעט ג»נצער א
װערט אויכען, פון נאלד־שניט מיט בונדען

 װערק עאיבם׳ס *טלום סעט דעם םאר פר״ז דער
 האטאלאנ דערזעלבער איז *•■צוצאהלען אױוי
בענ־ 20 די םאר נעלד. באארעם םאר װאס «רייז
םע־ מ׳הויפם װי װענינער $1.50( $53.50 רער

הע׳ש). סאר ריעםװייז
 םאלנענדען אויוי {«מאכט ווערע; צאהלוגגען די

 אין נאלאנס דעם בא׳שטעצען. ביים $3.60 :אופן
חודש. א ד$לאר 6 צו—*יים חדשים צעהז

ט ל ע ט ש א ט ב ק ע ר י הײן צו. אונז שיקט און קו**ן דעם אוים םיאט :ד
 אונזער שיקען. ניט דעם טיט איהר דארפט געלד

*eny די נעמעז באזוכען, אייד װעם םארטרעטער
 ה$ט וואך א םון םשך אין און איינצאהלוננ טע

ײ איהר ניכער. אלע זיר נ
פאנד. עליכם ׳שלום

צאהלוננען די
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:םרײנט נעערםע
ײערין, עליכם׳ם שלום סעם א טיר שיהט און םר״נדליך אזוי וײט

אג. ט ײ ר ט פ l חו f l f l  g t n g o  m m

שסועםען יןורצע
׳ רעדאקטאר דעם צוױשען

ר די און :: ע ז ע :ו ל

 א חאםנ איחר — איבערםאן.
 און פראגע, די אונז ׳אאעלען *ו רעכמ דיג

p אזוי ?״ן װעט ענטפער אוגזער ip און 
ײ יעדער עס: פ»רלא:ג» איחר װי קלאר, אי

 אי• זײגע אויןי רעכט פאל׳יטעגדיג א חאט געד
ײ און בעראזיגונגען,  *װיאען ורעדיגען צו ו

 *ליכמ. א איז עס סעחר, מיטםעגשען. זײגע
אן דער אין  די חער«ען םוז עס *ון זאל מגי

 לעח• סאציאלע אלערלײ «ו מאלעראגץ חעכספזע
 אר־ סאאיאליסטישער דער אידעען. און וען

 ?א־ דער וױ אנארכיםפיאזער, דער װי בײמער,
 חאש װאס ארבײסער, דער װי םוניסטיאוער,

 — אידעזןן ס^ציאלע באשטיםמע קײנע נאך
ײן *ו רעכם א זזאבען ^לע אן, דער אין ז  יוני
 די אי קרעפשען, זײערע אין אלעס מאן און

^ן  זײערע אידעען/ זייערע ^ננעחטען זאל ױני
 קומט אײגער װען אבער, #װ ז. און ■*ליסיס

אן די אין ארײן  אפען־אוים־ רער םיש ױני
 אדעה צושטערען, *ו אבזיכטאיחר געדרי?טער

 ארגאניזא־ גאנצע איחר עגדערען זאגט, ער זױ
 װעג דעם אויןי ניט עס טוט און *יאגס-פ#רם,

 דורך נ#ר וראו»;»:דא, אפענער עחרליכער, םון
 י1אוי פארלויםדונגען דורך אזטוץ, װארפען

 א״נפאר- ניט איחס םיט זײגען װעלכע אלע,
ײן גאגצען אין *ארלירט םענש אזא שטאנען,  ז

אן גאנצע די םאלעראנץ. י1אוי רעכט  ױני
 &ון דאזע א פארזוכען געבען איחם דאן כעג
םעדיצין. אײגענער ?״ן

 א געגען פראטעםטירט 6װא שרײבעה
 בדיף אײער ~ שאם־טשערמאן. געוױסעז

 אןן גאמען, קײן םיט אונטערשריבען ניט איז
 פארעפענטליכען. ניט בריןי אזא קע*גן םיר

 ער אז טשערמ#ן, דעם געגען אנקלאגען די
 גע• חאט ער אז און באס, מיט׳ן אחת יד איז

 חאם ער װזיל טשװן, און װאטש די
 זוג• און שבת ארבײטער די ארבײטען געלאזט

 עס «ין חאט באס דעם נאד װען און ט^ג,
 סאיער &ון קאסמען די דאס און םארגלוסם,

̂ם  קלאגען אזעלכע — באס דער ;עםראגען חן
 ניט יזײ קען םען און ערנסםע, זעהר זײנען

 אײנעם, פון צײטוגג א אין םארעפעגטליכען
 אפשר אונטערטושרײבען. זיך םורא האט װאס
 טשערםאן ןעם געגעז סעשח גאנצע די איז

 »ז שרײבט, איחד »ורלו»םדונג. א בלויז
 אגקלאגע דער מיט געװענדעט זיך חאט איחר

 און ײ[1 גאגץ איז דאס — ױניאז דער צו
 אונטער־ געוױס עס װעט ױניאן די גענוג.

 ריכ• איז *:קלאגע אויער אויב זוכען,,און
 װערען. באשטראפט אװלדיגער דער װעם םיג,
 פארעמענםליכט נים קענען צײמונג דער אין

 חא־ םיר װען באשולדיגונגען, אזעלכע װערען
 אוםבא^םרײפבארע קײן דעם פאר ניט בען

 ײע־ א״געם, פון װארם דאס אדער באװייזע,
 עחרליכ־ װעםעגם אויף און קענען, םיר םען

'פארלאזען. זיך קענען מיר קײט
 פאר• בריװעלע אײער — שטערענבוף. ד.

 אויס־ די פארגעניגען. םים מיר עפענםלינען
 אםאלגאםײפעד דער «ו געפיחלען געדריקםע

אן אײער און אײד עחרע םאכען  אוג־ און ױני
אינטערגעשאגאל. גאנצע זער

 גן־ מאל אלע םיר װאלםען — ליאװ• בי
 חאל״ און װילען םיר װאס אויספיהרען, קאנם

 גע־ גיט װירקליך דאך װאלט יעכם, פאר םען
ע די װען ט ס ^  באקלאגען צו זיך אורזאכע םינ

 װאל־ מיר לעבען. דאם איז װעלפ דער אויף
 דאס דערגרײכט חאבען שוין דאן דאד טען

 פארשטע־ זיך נאר ?עגען םיר װאס העכסטע,
 צו נאריאז װירקליך עס איז דערפאר לען.

 אדער דעם שולדיג מאכען און זיך באקלאגען
 סםרייק זענעם #דער דעם אין װ^וס יענעם,

ט איז  װא& אלעם, געװארען ^רגרײכם גי
 אלס אנפאנג, אין כע^טעלם זיך האם מען

 דעגקענדער דער סםרײק. פונ׳ם אויפגאבע
 אן זוי חאכדלען, ניט ?ען וועלכער מעגש,

ײ געװיסע «ו םוז אײזעל, אײנגעשפארטע  צי
ט רעכעגען צו זיך םארשטעחן טען  אומ־ די סי

 קאן םען אז כעדענקעז, םוז ער שםעגדען.
ט אײזען פון װאגד א קאפ דעם מים ^ ני ר  דו

ײן סעגען עס אמת, כרעצעז.  םענ־ אזעלכע ז
 און צײט, *ו *ייט פון עס טרען ײעלכע שעז,
פ ויילעז מיר ײ כאםש אז ל״קענען, ני  צו־ ז

מ ברענעו ע ײ ן עלאגעגדיג קעי ז י זואגד, אן ז

ואדלי• ו»פ וצלנפפ־^פיציוננ א»ן ךאך
אני די יען. ד ז*ד ■י« װ  און #פרײפצל א דן
 אפילו אגער אוספאלען. זי װעפ סוןי כל סוו
ײן נ#ר \yp דאס מעגד §ון י  אין נוצען א אי

 *סיכאלאגישען א אין סאסענט, געגעגענעס א
 אימער איז דאס א? באחוייטען, *ו םאםעגט.
 חאגדלען, צו אזוי גויטװעגדיג און דאטזאם

ט איז  «י«ן וראקטי׳• ספוגצת. וױלדע א •׳יו
איו פ ד  געלד״ דער גימעס&אן, דער נאר גי

n אויך מאכעי. p ,דע- רעװאלואיןנער • סי  ו
 פאר• סוו ■רא?טיפ, ןוין סוז חײטס״קעספקר

 פון סןםעג■ דעם שון ®אדערונכען די שטעחן
די אומאטעגדען, די ײז נ ט ז  חאבען זאל ארי״

ף וױרקוגג װעלנע אירגעגד  לעבען. דאס אוי
ח אונטערשטע די •וו  דער<ענקענדער אז #איז ׳

 מעגליר, איז װאס ׳אלעס טאן «ו ז;ח# מענ*
» *ארלירט און ט אזבערי;ע קײן ני  צײט מינו

 קען ער װאס פאקט, דעם באװײגען אוין״
 אײר לאטװי און אויספיחרען. אלעס ניט

 אז #גיט גלויבען סיר ם״גונג, ױנזער זן^ען
 דער אין *״« אזא קומען גאר אמןןל װעט עס

 סעג׳• דער װען מעג׳יח״ט, ךער פון געשיכטע
 וױל. ער װאס אלעס, אויסויחרען קענעז װעט
 געװיסע «טעלעז אימער װעט לעבען דאס

 קען עס און ווילען. םענ«ענ׳ס «ום ;רעניצען
, ן ״  דער אויב ווארים, אזוי. גוט איז עס אז ז

 אויס־ געל,אנט צײטען אלע *ו װאלט םענאז
א דאס װאלט ׳װ«ל עד װאס ויחרען,  ■א־ גוו

ז ראליזידט ײן גואד גרויסען א צו גי  װילען׳ ז
ײן ײן זיכער דאס װזיל ענערגיע, ז  קע• צי י
 וועשט, אײנער װאס דערגדײכען, ילעס נען

e ®ון ר«יץ דעם אװעק רויבט p •דערגר״נ 
 פיחרען קען געפיחל ס>ן אזא און כארע,
 םעגפליכען דעם פון ריקגאגג א *ו דוקא

 פילאזא־ ביסעל א אױ דאס נאר פארטאריט.
ט ענין עצם דעם מיט חאט װאס ׳פיע  «ו ני

ד, ערקלערעו םיר טאן. ״ ײענדיג י  דער אין ו
 אין אז אוסשטעגדען, אלע ^וויסען או לאגע
 אין טרײדם פארמידענע די אין סטרײקס אלע
 און פיחרער די סײ חאבען צײט לעצטער דער
 בעס״ דאס געטאן ״רעגק-עגד-פײל״ דער ס״
ײ אויב און ׳טע מ חאבען ז  דערגרײנט, מעחד ני
 װי אלעס, געבליבען איז עס װאס ד#ס, װי
 גרויסער א אל״ן דאס איו געװען, איז עס

 אומ״ חערעענדע די אוגטער םעחה אויפטו.
 ער• *ו םעגליך געװען <יט איז שטענדען,
װארטען.

ם. בז ה  גא־ ערצעחלונגען, «וראן — אבי
 גיט זײ<עז װעלכע ראמאנען, און װעלען
o יװערם p ,ר איי  װערען זײ װעלכען אוין״ י

o געדרוקם. און גןףיריבען p ען ע  אזעלכע זי
ן חאט לעזער דער יוועלכע פון זאבען, ״  פום ק

 װעלכע פון און ניט, פארגעגיגען גײסטיגען
ט װערם ער  קליגער מיגדעסםע דאם אויןי ני

ב בעסער. אדער ען, און חאט איחר אוי ע  ז
ט ערצעחלועען, אזעלכע ײנ  גערעכט. איחר ז

ען אבער.עס ״נ  גאװעלען ערצעחלוגגען, p ז
 לע• לעזעי דעי װעלכע ®ון ראטאנעה און

ט נ . זעחר ^ ; ל י ן פ פיל אעלע פילע אין או
 ביכער. ערנםטע זאגענאנטע די פון װי מעחר,

ען זיי ײנ  װיכטיג?־ײב גרעסטעי דער פון ז
n פאר p אעמעלעק־ אויסבילדונג, <וײטערער 

 םיר םענשעו. די ®ון מאראלישע, און טועלע
ײנען, עונג, דער פון למשל, ז  שעחנע די אז מי

 פיל «עחר, חאט רוסלאנד אין ליטעראטור
 רעװא־ רוסישער דער *ו בײגעטראגען םעחר

 רעװאלוטיאנערע פארשידענע די וױ לוציע,
 ־ײיכטעע מאככע װי זאגאר, און בראשורען

 גןך באדײטענדע ערנסטע, גאנץ פון ביכער
 «ון ביכער אזעלכע ?ײגזנז געװיס לערנםע.
 אײן גארניט אונז פאלט עס נוצען, גרויםען

 בא־ א גאר דאה א:ער דאס. ארלײ?ענען1 צו
ײ קען מענשען קרײז שרענהטער עז ז  ל״ענ

 דעי אדעי ערטעחלוגג, די פארשטעחן. און
pסן ד* צו אועלירען מאן רוי  װעל־ םאםעז״ ג
 געניגעג־ ^יין זאגאר גענאסען נים חאבען כע
 עס וויז דערפאר און בילדונ;, עלעטענטארע דע
 צײםונגען אונזערע װאס פארדרום, גרויסער א

o פאר׳םם׳ען p ײגפעען  בילדונגם*?װאל« א
 גע״ •װאלטען מאסען גרויסע די װעלכען פון

לערנען. עועס קאנט

2441 נרעמערסי טעלעםאן
 פ־עס לעסנאוד ױ

2« bd ye23 bd-m,. נװ p iy

ױס ײ ר סאםפעל סײלארם, ל ע אנ  אלםע־ און מ
שאן ײד^ר רײ 3 אסאלל שנ

מיםינג ברענטש רעגעלע א ■
װערען אפגעהאלטען װעט שנײדער שטי? און םאמפעאמאכער םון

ען19 שכר^ ױן, פ אנ אוחר i םע ט םי אכ נ
עװעניו. טע2 ו40 האסינא, סטײװעסענט א*ז

קוםען. צו נעמםען זיינען טיטנלידער אלע

װ רד עסזעסופי א א 3 לאהאל כ
. j ם i y a x t t w .ר א פ ע ר ס ע ם

אויםצצהאוננען. אויף •ראכםיאויםנאבע
«-----------------------,-------נאםען

-------------אוארססעגס



, ift*. זדײחװזזײ! ^ >איסאליע איז
)0 זייט tit (שלוס

 רער מיט ט«ן «װ ה»ם *טעגדסעגט טןן
 פון ױניאנס יררנײטער סון נאפרייאונ!

a r t װעט דען נעזעץ. טראסט אנטי jh* 
 לפמיטע *עגטראל א קטמיטעס, שטעל*ן

1N| •*«װעינע סאסיטעם, ׳ tvsipn ראס 
asm די פון 1אינםארםא«ױא םירערען «װ 

 ?אפיטאליס• די אנער פאויסאליסםען,
 אינ־ נענען 1» ניט רענט דאס ivatpn טען

 װעט שאפ־לפסיטעס די סארטאציאן.
 אפע• פאנרילען די אזױ װי ל«מ׳<ן ספן

 זייער גיט vn טוט סען װאס טנער ריחוז״
pov. נעצװאוד םיט ;אר יערעחט עס ייון

vm ,ומט ויאן דעו אוינ טרניטרײ׳יין 
*ivoum .!»װער

 •רא* נ«פרואװט ח*נען ארנ״טער די
 ייינען ■ראטעסט׳וו די אנ«ר טעםטיחנן,

)imi| ן«  רעי ווין יייד*ו שװאנער ג
 אועסטירט חאט דהויאלעםי װען *ייט,

 דזשיפלע־ דאן, און ע?סטויסיםטען. די
ט שוין אין טי  םון וזשיאלעטי חןר ד

 "V< זיו חאט לאג« נאנצע די וױיל אסאו,
ענרצרט,
<ע־ יאנע די איו *וריק יאחר n סיט

 פאייטא־ רי רעוואלוציאנעוע- א ומן
 די אנג«׳טרא?«ן, נעײען זײג׳זן ליסטען

 ארויסײ* געחאט טווא חאט רעד׳ןרונג
ivoip ױ טי  און ארנײט׳נר, די »וען עפןנ

פאו״ מווען גאןי זיינען ארנײטער די

ר ע כ י ב
<?r

דאלאר 19 ®ארסױוי אײנצעלנעם אין קאסטען װאס
נלויי אײך קאםט צוזאםען אלע *רדערט איחר ווען

io פאו ואלאו m ניכעו סו
לענין ניקאלאי

 פער- ניאגראםיע אויםפיחרליפע אן
כץ. םשח פון םאםט

 ®ראקטיקע און טעאריע ױ
רעוואלוציע סאציאלע ®ון

יענין. ;ילאיאי םון
i ^ pרעװאלוציע און ־־
גארח•, טאתסים םון

עלד8שלאבט אױפ׳ן
סאלראם). א םרן (ןרינערוננען

(אינפערנא) גיהנם דער
שטילדונאוער. עדוארד םון

סאציאליזם און קונםט
יונאטטארספי• װ. א. םון
רעװאלוציע אדער רעפארם
רופסעסבורג רשזא פון

קינד ®ון ערציהונג גייםטיגע
םאלוצקי■ j חאמאח פון

 שטרעבען און לעבען דאם
רוסלאנד. סאוועט אין

גפלדשםיס. א. דר, פון
 קריסטלײ דער אין אידען די

װעלט כער
גאלדשםיט. א. a םון

צוכאועז. זיי װעט מען נלייך. ^דדערט

ע פערלאנ ײ ס׳/ ״נ ל ע ױ; א. 175 װ ו או ר נ. נ
ס »לאר, סטער .13 ח

23 לאקאל דרעסמאכער אוז סקררט
שאן רמנולע ען סעס פינג םי

טען וועלען ווערען אפגעחאי

שסאג ס, דאנער ענ רן סען24 דעם אוו ע מ
 בילדינג. ״פארװערטס״ אין ט#ון, דאון

קאסינ^ לאנדאן אץ בראנקם,
ײט איחר גאזוכען. צו םיטינגען דיזע אויפנעםאדערט ז

ד עסזעהוםײװ ר א א 23 לאיןאל נ
םענעחשער. װאנדער, ד.

!ארפםערקזאם קלאוקמאכער
*

 • די ײת באסװעםליכקײט דער צולי־כ
אװערטײם, ארבײטען װאס מעמכערס,

באאױד, חשאינט ®ח אפיס דער װעט
 7:15 ®ח אפען דץ סט•׳ טע23 איסט 40
m דער אין e םאר אװענט; אץ 8:15 כיז 

 מיליאן פאר׳ן טעקס דעם דיוס, צאהלען
שטונ• 2 די פאר אױך און פאנד, דאלאו־

 ״אמאלגאמ״טעד״- די פאר ארכײט דען
סטױיקער.

#
גרוס, ױניאן מיט

ם אע ש ד דז ר א א ס, נ  ססוירם סלאו
ר8ױ און ר ע מ א אן ם יוגי

 ג׳ר איו vm> inrDWpy די אי>דגט.
 אויפ׳פטאגד יודער און «רנסט׳(, אן וו«ן
 *untao רער סאר נפפאחר א נעװען א־ז

 ■H איטיליפניטער רער םון סיבטעמ!
 רי אנרערש. איז איווט׳נר זעלטאפט,

 אלץ נאו טא?י איו לאגע vv'aעקאנא
 פיר־א• אייחנר נעסער אנער ׳פל״כם,
 איי אטםאםטערע גאנוומ די און יאחרען,

 סאפיטא״ די ר«װאלו*יאנעחנ. אזא ניט
 חנר׳פראפען, אזוי ניט ׳פוין זייגען ליםטען

 םיט או פיהלם, און ועהט חןגירוננ די
 און נאפופיען, ואכען סן א םען ivp שנל

 זײערע וױטיילט, זיינען ארנייטער די
 *ױטפאלטען ארנאניזאןויעס פאליטי׳פע

 אתאניזא־ עפאנאםי׳פע טיעחן 1אי אין
*o r האנען סאנםליקטען. ׳פטעגדיגע 

 ■אנראסען פאגראטען. אנגעהויבען דף
 ױענינ פאראן זיינען עם איד«ן, אויוי ניט

 איריטע װענען און איטאליןן אין יידעז
 גאר ניט, רארט סען וױיםט פאגראמען
 סא*יא■ אױף ארנ״טער, אױף ואנראמען

ליסטען.
נע־ סורא םריחער האט דזשיאלעטי

 אר־ די געגעז םאלדאטען ׳ט־לען *ו האט
 מורא ניט םען חאט אי*ט«ר און נייטער,

 םריהער וױיל בימער־פריענ, סאר אפילו
 גע• סאםען ארנייטער נרויסע רי זיינען

 דעם אין םאראינטערעסירט טיןי װען
 ברײטע די נורזשואזיע, דער מיט לאמי

 דעם אין נענודען איינטייל האבען ראסען
 סעחרםטע די זיינען איצטער און לאסוי,

 בא• זײ געװארען, •אםױו פאסען די םון
 באװענונ^ דער אין אזוי ניט זיך טייליגען

 *װי־ ךײםערייען יאחר א סריוזער. װי
 ׳שםענדי־ םרא?*יעם, םאר׳טיעדענע ׳פען
 ריכטונ־ סאר׳פיעחננע *וױ׳פען קריענ נער
 ארבייטער די *װי׳פען ׳!)*אלטומען נען,

 וועל־ ■ראבלעסען, איבער ארנאניזא*יעס
 הא־ םאר׳פטעהען, ארבייטער אלע ניט כע

 ארבייטער־ די *ו*יחען נעפענט ניט נען
 אפנעיפטאנען. זייגען מאםען די םאםען.

 אנ־ אן איז עתער *י נעםער, איז דאס *י
ר פאלט. א איז עס אנער םראגע, ת

 אין *אגראםען t» נעחען דערװייל און
 םארניכ־ וועלכע ■אנראםען, איטאליע•

 אינסטיטוציעס, ארכייטער נרויסע ט:ן
 לאננ, יאהרען נענויט האם טען זואס

 די פון ארגאניזאציעם *ושטערען װעלכע
 אפ־ םיעלע *ו נעטען װעלכע ארנייטער,

 לע־ ארנײטער רעװאלוציאנערע םױוע
נענם.

M

* אױסשליסדר הױ»ט
לי װהײס  םחעע לי

א םכי  סהעע קאלא
שני שאי צוועםאט ם

&סאטעסױסס שען און א אפסי

100 L«nox A vtnut 
895 Prospect Av•^ Bronx

216 Cast Broadway
1709 Pitkin Ava* Brooklyn
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ײנערם ען פאר דעז רד זעהר װערען סלײדער פ
ם פיעל ו פערלאננ

ס ״נ  םיעל און יערנען צו י
ו ®אויױעניוו צו נעיד
 אױס־ טוין האנןן לייטע חונדערטע
 יע*ם און םעטארע אונזןר געלערענט

געלד. סיעל «יי פערדיעגען
סרס א איצט נעהמט

— די אין —

m מיטשעל
 טיםעס פרויען. ®אר דעזײגינג אין
 אקורס קלייחןר. קינחןרשע און
 כאל־ א םייגט םקוחל םיטשעל אין

גע- נרױםע און ■אזישאן דינע
.won

 גאחמגם אװ םטול םים׳פמל די
ח חהײנמג, ײ עי  גרײרינ; םייטינ^ •

 קליא־אר. םריתן םאר םיסימ און
 דעם םיט יאחר 60 אינער עםאכלירט

^ נחנסם׳ח א פ י ן

T ' i .רעזולםאםעז. כעסםע םעםאחןן. כעסםע םיסםעםען. נײע איחדןן 
אס<|.9ט אבענד l«t טאנ אידיאס אין אונםזרדיכם אריװאט

veu .כעדינגונגןז
או טוסט *דןר רמלעפאנירם ערייכנ^ דאםטנםטרײשאז xnfoa ארימן א פ

אויספינסגמ. םולז און
*רײםאנ. און טיטוואר סאגטאנ, :קלאסען אבענד

MITCHELL DESIGNING SCHOOL
912-920 BROADWAY (Cor. 21rt)f NEW YORK
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i םרײד ד r i r םינ־  אי
א װ בי _ או ש ײ ו

)12 זײט פון <וס9(
י סאי זיכערםטער און סטער  יוגי^גס, י

 קוחױ אזױגע <ײדער זיך געםינען ד^ך און
 קאגען װעלכע םיחרעו ארבײםס דכטיגע

 אעעלע־ אײנפאכע אזא באגדייעען ניט
 זיך םאר אױס קלײבען זײ און געגהײט,

 פון רעזויטאט א אלס ווענ. *וױיםען דעם
 האגײונגען ענטגעגענגעועןוטע דיזע אם
 זיך באקוםט ױניאנס םארשײחגנע די םוז
 מאכער זאטעל דער :יאגע םאלגענדע די

תדמן וועגען גארבער, חןר און  ה«- םיד ו
 זײנען נרײען, םר. צו געװענדעט זיך בען

 םאר*זױײ חייםל^זער זײער אין געניליבען
 הא־ םיר װי נאכדעם אח לאגע פעלטער

 ענטםעד, ס̂זrברי איבערגעגעבען ?ײ בען
 םיט *שיס אונזער םארלאזען זײ האבען

ען זײערע אויוי פילון־ »  דער אויף ייי
 באוועגוננ, ארבײטער ״אמערימאגער״

 װעהרענד אויםמערקזאםקײט, םינדסטע די
 זײ שענקען צו אנטזאגט זיר האט װעלכע

 אויפגענומען זײנען װעלכע ארבײטער די
 צו ױניאנס, די אין םרײגדלױ געװארען

 זײנען געשיקט, זײ האבען מיר װעלכע
 ױניאן איבעמעבענע טרײע, םאדבליבען

 אי־ דא מיר װעילעז באװײז אלס י לײט,
 הא־ מיר װעלכען ברױועיע, א בערדרוקען

 װעילכער אימיגראנט, א םון עדהאלטען בען
 ״םעגסי די אין געװארען אויםגענוםען איז

 א (גראדע ױניאן׳' װארקערס גודס ילעדער
 אינטערניישאנאל ברײען׳ס מר. םרן לאסאל

 םי*ע סון אײנער איז בריעןי דער ױניאז).
 די פון ערהאילטעז מיר װעילכע עהנל־כע,

 כאראק־ זעהר איז ער און איםיגראנטעז,
 :פאילגט װי זיך לעזט ער כעריסטימ.

 — :דזשײקאבסאן שרײנד ״געעהרטער
 אײך איך שיק הארצען טיפען ״פון

 בין צוריק װאכען דרײ מיט דאנק. א
 און גריגעד אלס געװען אײך בײ איך
ױ האב איך  זאלט איחר אז געבעטען אי
 שלעכטער מײן אין מיטהעלםען מיר

 בוקס פאסעט םון ױניאז די אז ׳לאגע
מעמבער, א םאר אויפנעמען מיר זאיל
געהאלםען. װידקליר םיר האט איוזר אוז

 םיך האט מיטװירסונג אײער דאנס א
אנגע• געהײסען ילעדערמאן הערר דער
 נע״ אנגעגומען גילײך בין איך און מעז

 דא־ 5 אײנגעצאהילט האב און װארען,
 םארגע־ מיט האב איר װעלכעס ילאה
 בא־ באלר האב איר און געטאז, ניגען

 נאך באילד ביכעל. ױניאז א קוםעז
 אר־ ארויפגעשיקט סיר מען האט דעם

 און בראדזוײ איז שאפ א איז בײטען
 בין איד אוז קאטער, א דארט בין איר

 םדײנד א מײנער צוםרידען. זעהר
 איהם און אויסגעגרינט שוין םיך האט

דאנק. םפעשעל א יטולדינ איר ביז
 זאלט איהר אז אײך/ וױנמ ״איר

 װאס גרינע, די םאד מיהעץ זיך זױיטער
 צו ילעבען נײעם א זוכען אז פאנגעז
 איבער־ זײנעז זײ װי נאכדעם מאכען,

יע־ אױױ יײדעץ זײערע אלע געקומען
.ים זײט נער . ו .  גוטער א זייז װעיל אי

 אונז פאר זײט איהר ימאז.. ױגיאן
 ילעבט פארטײדיגער. גוטער א גרינע

 אײער איז ענערגיע האט און װאהי,
ארבײט.

םריינד, אײער גרום, חבר ״מיט
פלײשעה דוד

די םון פרעזידענט געװעזענער
הרובעשעזו״ םון האנדװערקער

.1821 #טען17 סענ. בראנקס,
 חנר \ױ ארגוטעגט, שטסרקערען קײן

ty גיױבען #פאל אױכענגעכראכטער o איז 
 זיך םאר רעדען םאקםען די נויטי^ גיט

״ און זעלכסט  אױסגעחאײ די באװײזען ז
 װאס שטאגדפונקט. אוגזער פון טענקײט

 ברײען םר. אז איז, זאגעז בלױז זוילען םיר
 פאר* ארבײטער אײגציגער דער ניט איז

 וױכטיגע דיזע כאהאנדפלט װאס שגעהער
 סורצזיכטיגען אזא םיט אגגעלעגענהייט

ך דא זײ;ען לײדער בליע ס  אזױגע ^
 אר״ אמעריקאנער חנר אין ברײענס טר.

 גע־ זײ םון מאנכע און באוחנגונג, בײטער
 אייגענע אוגזערע אין אויך. זיך םיגעז

 מוט דעם ניט האבען די אכװאח< רײהען,
 אפעד און אדםגעשפראכען אזוי זײן צו

 וײ צוליב איז. ברײען םר. װי הערציג
 אוײ די געבראכט םיר האבען סיעציעל

 דײ אז חאםענדיג םאקטען, כענדערמאנםע
 צױ זײער אויוי וױרקעז װעט כײש*יל זער

 אי־ די צר באצוג אין האנדמגג קונפטיגער
 בלײ־ זײ װעיען אבער קוים מיגראנטען.

 זײער בײטען גיט און םאד׳עקשנ׳ט בען
 חרטח זיכער דעם אויף זיי װעלען טאקטיק,

. צוקונםט. נאהעגטער דער אין האבען
 בא־ ברײענ׳ס מר. אמבאלאעט װאס
 ניט פארברעכען א איז עס אז הויפטונג

 געגען נאר ארבײטער, היגע די געגען נאר
 לאזט סען װאס זעלבסט, אימיגראנטען די
 אמע־ קײן ארײנצוחומען אימיגראנטען די

 ציים, קריטישעד יעצטיגער דער בײ ריקא
 איינםאר־ גארגים איהם מיט מיר זײנען

 קױ איםיגראנטען אידישע די שטאנען.
 אדער ׳זײ געפעיט עס װײל אהער גיט מען

 אײנםאך נאר ערמוטיגט, װערען זיי וױיל
 ניט זײ זײנען היים דער אין זיך בי״ וױיל

 יעצטי־ זײער לעבענס. זײערע מיט זיכער
 רײזע ?יי̂ן ניט זא5א איז אהער קומען גער
 אויוי מיטעל א נאר גליסען, זוכען צו אום

 םון טױט זיכערען א םון זיך ראטעװעז צו
 פאנראמשכדשיקעס. װילדע םון הענט די

 רעכטדענהענדער װעלכער ׳אלזא ׳װער
 זיך קאז חארץ מענשליכער א מיט מענש

 אנם״ און טיר די םארמאכען צו ערילויכען
 זועי־ מענשען, ארײנלאזעז םון זיך זאגען

 בלוט־ צויושעטע פון געיאגט װערען כע
 און בדײעז מר. אויב V חױת דורשטיגע

 ערלויבעז, דאס זיך קאנען קאלעגען זײ:ע
 אומגליקילײ אזוינע ארײגצולאזען אויב און
 בדײענען מר. בײ איז םארםאלגטע און כע
 אונז, בײ אבער עס איז םאדברעכעז, א

 םליכט. הײליגע א ארבײטער, אידישע
 מיט אײנשטימעז ניט םיר סאנען דערםאר

ברײען. מר.
 אב־ אז זאגען, מיר װילען שלוס צום

 םארשטא־ אלגעמײן אין װערט עס װאהל
 אינ־ א הערשם לאנד א אין װען אז נען,

 װינשענס־ נים עם איז קריזיס דוסטרימאער
 םאר זיו זאא ארבײטער צאהל די אז װערט

 מעג־ קען עס װאס דעם צוליב גרעסערען,
 אדביײ דעם אין קאגקורענץ א שאםעז ליך

 אז ׳םאקט א עס איז דאך מארסעט, טער
 פארמידעז לײכט האז קאטאסטראםע אזא

 איז אינדוסטרי װאו ילאנד, א איז װערעז
 מיטעל אײנצמער דער ארגאניזירט. נוט
 דורך איז אויםצוםיהרעץ דאס אזױ װי

ארגא־ די םון רייוזען די איץ ארײננעמען
 און צוגעקומענע, אלע ארבײטער ניזירטע

 גוט אלטע די נעזיכערט. לאגע די pא דאן
 דאס האבען ױניאנס אידישע ארגאניזירטע

 דער איז דארום און ערפאהרען לאננ שויז
 װאס אומגייס דעם װעגען גזואלד גאנצער

 איבערטרײ אן ברענגט אימיגראציע די
בענער.

מבין א זײט איהר אז צײנם
טצה־דילער אדער סעדלער גראםער, אײער בײ כאשטעלט

םצה ־װײל אח סײםאן
םינםינעטי־ םון

ױ ץ סרויו ״ םצויז״ אלע. פ
 אטעריקא נאדני טון אנערקענט ;קוואליטי פאר כאריהםם יאהר 70

 םון השנחה שטרעננער דער אונטער ;הכשרות בתכלית כשר אלם
 און קרוכלע פריש, תםידים. וםשגיחים לעוױן םאיר יוםןז ר׳ הרב

גלײכען. קיץ זיך צו האט — נעשםאק.

זײט און נאמען םיט׳! פאדערם — ם*ה. םתם װי םייעחגר ניט קאםם
*ופרידען.

SIMON & WEIL MATZO CO., Cincinnati, Ohio.

לעכעז? צו װעדם איז
ע א זײן װעט דעם וועגען ט א ב ע זנװישען ד

ריננ ססאם ע דאורא הלארענם און ני
טשערםאן, זײן װעט טאגנעס ל. י. דר.

ג, א ט נ ו ר 8 ז ח ו ד, א נ ע ו ו ל 3 א י ר פ ן א י ן א א ט ג נ י ס ק ע ר ל ע ט א ע ט
םקול. רענד די פון אראנזשירט

ם ט ע ק י ס. ׳ס. 75 פ, so ט ן sijso ,$1ס ו $2.00 א
 ת םון *פיס איז סטרימ., טע15 איםט 7 ם?ול, רענד אין באסוטען *ו

 1אי און נראדוױ/ איסט 176 ״שארװערםס״, אין עװענױ, טע4 112 ״קאלל״,
1׳ p ט«»טער. לעקס־נגטאן םון אשים כאקם

ט • ע ו פ ע ל נ ױ ו ס
 לענ״ » נעװען איז ער װאו רוסלאנד, םון צוריקנעלוםען װאס נאר איז װעלכער

אינעד לעקטישורען װעט אטערילאנער, אנדער װעלכער אירנענד װי *ײט ;ערע

רוסלאנר םאזױעט
צושטאנד) פאליטישער און עקאנאםישער (איחר

ג, א ט ס נ י ם ד ע ן22 ד ע ץ, ט ר ע ר 8 מ ה ו ט, א נ ע װ א
ן י ס ; ב ע ם, ד ו ױ א ט י ד ױ ט 7 א ס י ע15 א ט ט ױ ט ס

םענט. סס טיר, ביים סענט. 35 איצט :טיקעטם

סיפטעם קלאדינג אמאלגאמײטעד
אונטערנעמונג קאאפעראטיװע א

די סון געפיהרט

םער קלײדער ײ ץ ארנ ױ א ס נ או י
!ארבײטער די פון דירעקט קויםט
!שאפ״ ״אפען דעם כאקעםםען העלפט

ס ס ו ן ס ו ס א ט ו א ס ר ע װ א
 פון ארדער צו און פארטיגע

װאארעם װאלענע כעםטע די

132 TO ISO
Btf שאםט פלאז קאאפעראטיװער דער

פראםיטען. און אויסגאבען ניט־נויםיגע

ו ע ם י י ם א נ ל א ם ג א נ י ד א ל ה
םל«ר צוױימער כראדװ״, 827

d ע  D C י D

ד נ י ר ץ ב ר tk ד ע נ ר ד ע ט. ו ד ט
 דאס זײגען אױגען ארבײטערס אן
 װען םארמאגט. עך װאס קאסיטא^ גאנצע

 םון אפ ערגער ער איז דאס םאראירט ער
 װען !יעצט ארום זיך קוקט טויטען. א

 קײן שוין איז שפעט צו זיר כאפט איהר
 בא־] אאט דעם צו קומט ניטא. הילױ

 ? לאזט און מערמעילשטײן, ס. דר. האנטע;
ו ײ די מים אױגען די אונטערזוכעז זי  ני

 איהר װעט ברילען דארםט איהר אויב אינסטרומענטען. װיסענשאםטיליכע סטע
 םון גאעזער אלע שאײםען םיר װארום ארבײט, אײער םון םארלירען ניט צײט הײז
 אםיס. אײנציגער איז.אונזער דאס םילאץ. אוים׳ז גאײר קריסטאיל װײסטען דעם

געשא^וסען. זונט^וג אווענם. אוהר 9 ביז טעגאיך אפען
ר. ן, ע ד ײ ט ש ל ע מ ר ע ד 392 מ נ ע ר ט.• ג ר. ס א ק, ר, ל א ם א ױ ס ק נ ר א י

אײר• םיט אדװערטײזםענם דיזען כרייננט

r

jnr , tr ״ י

I .

־*£

 םון היםםאריע דער אין באל גרעסםער דער
 נױ םון בדענטשעם םאםייעטים, װילנער אלע

דער זײן װעם אוםגעגענד און כרוקלין יארק,

ר ע לנ ױ ל ו ל א כ
ת ש6שנ ס ר א ם ' ס

w₪m 1921 אבענד

ארמאױ רעדזשימענט טע71
עװ. לעקסינגטאן און סנ^ טמ24

ױנג או פיסםשורס מו
 װע־ נעצײנט װעלעז װיילנא םון
 קענען אויך װעט איהר און רעז

 pH אײגענע אײערע דערקענעז
םרײנדע.

m&
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̂; נױ נרײםער אװ קאמיטע רעליעף װילנער די פון אראנזשירט יארק
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w iraufiM  v m  p o  o i*roj n*
prion, די »*v o n  ipwo m p ’>jau 

in ty eo די re jp ia*סון סיסי»«ן i n
r ויין «ו נדי ױגיסן, v o io w o  iyoya 

ip סין װסס i ויןי■ סוס ױדסן i n נס״ 
סס לױםעט, שלוס i ו n n ,סיסמיעד iy 
i n n ,סוז זי ro o s אי סיין  סאנאס ס ס

ט׳גג,׳**ojyia h נאזונען  עס urn און סי
oeo זאל טסן, נים ooi װעט ioroa װע״ 
סענט. GO םיט יען

ד א געװען 1איסע סיו 49 לי?*ל  י׳
 איצטער, נאןי oiea po לסקסל נערינער

i װען n דןי חאט עויס no o m• ענטר 
אמסנױאצ־אנס* צו גענומען דססטיש

m  ,ipou \ m r< >«די wopyauoe*
ovo*ijo a n  (yaoiayiao |yapn iy i

i מיס n ,ױגיאן lie yajoo |pa*n זױ 
njyjpi»p) i טיס ניאוצס זיר n׳*Ip  o 

ynyojno׳jy׳ye| סין ai« n״i>to‘״ 
 '־JB׳yj ivaan נאסעפ ypjou שניחת.

inn 1 ח־יי סון ט«ן  Paאיסי־ o •װסןי 
 ,mat סין lyoronyi oy האס ימיסן די

ly r’i ovopa yty'i jyn ,lyap’o po 
vj ,ioayj ,"t m an ,inoyo ivoipyi 

eon ivavap’n* ono זיי iB |yapn־' 
Jrvjiyojno iyn׳t o#n |yo 1 |yo״ 

io l לצנס ימיאן די i געזאנט y i n| י*י 
lyo ײזען1§ iri זײן opi ■yi'iiyn'io n 

סרי• האט in׳o oon ■o orvor חייםט,
I lyB 'jrynyeji** iyn

iyn (|ypnp po סן איו סטרייק 
ר רי |1» געיוגנענער העכסט ע ט ״ רנ  pc ס

P דער 'le o r ir if זיף סעגצן P T > ieo ii| 
o םיט n ׳^נעיען io| מיסען j נ v ’i

 נ*ם־ *ון ױניאן מאנער ווײסט
 לעגעױגען א אן סאגגט טאן

קאטייץ. אמאניאציאנס
 טשילו די גוון דג גרױסער

י יוניאו דרעסטאכער א ן ל א ל

)1 «יי• •ון (׳•לוס
 ןרעהעיס, װאןי, * דאלאר 40 ןאטערס,

 און עקזאמעערס ; װאף m דאלאר 40
 ראס װ*ןי. » דאלאר 20 •*י׳אערס,

ען די םון װעדגער א? םײגט, ײז  טאר !י
 אכער ׳פיזיסט דאס קריגען. ניט !יעער

 ?א• ארבײטער בעסערע די אז אױס ןיט
 אי״ חײכט, Dip םעחר, םארדינען <*ן
םק״י. דער גער

 נא- ׳&אובילײבט אובײטס״וו״ט די
 <י#ו. » *םונדען 44 ?ערבע, די טױ<ױ,

 *גריביעגט f» געסײנט האנען כאסעס די
סעקױרי- נעגעבען און ױניאן דער םיט
 האל• אגריטענט דעם װעלען זיי אז סים,
מען.

)1 ?ײ• n• (׳•לוס
 ״אי•* איע *י געװארען ארױסגעי^קט
 ך.א- אױםפאדערעגדינ וײ ט^ןעד^ידים,

 םיר וױ און יסעםמעגט, דעם יעקטירען
 דעס ארבייטעו די wrmt חערען,

 מיט־ די םארנעדנען. טיט אסעסמענט
 גוט םאר׳פטעחען 49 ל^וקאי pe גיליעדער

 אסעס- דער ¥ײעח ג\טען װאס׳ערען פאר
 די• ײ1 אין געװארען, געטאכט איז רענט

 יױ די חעיםען iy צוםריעדען חעכסט נן
ד0י דעם געגען ?אמף דעם אין דאן ע  י

ססעב״׳מאי א באטת סײנט װאס
m o r s o u i T BNew York, Friday, March 25, 1921. ׳WB־Ma JVB28 Djh 4אג* פריי

 ועגונג1גס עדױפיי׳יסנסי 1ארבײטע די
ײס סון odpkiv יסגר אין רא  ססױ(סו

 חרכ־ אםת, חאם נאוחננוננ, ריזע זיך.
 די סנעו־ ׳■װערינקײטען, סר m *וסאנען
 ס<ייס גרוים םים נעםסן װערט או־נ״ט

 ניםלכ־ ווערען סיועו־ינקייםען איע איז
נאז״טיננג װייז

w די כדי a r ” pvw> אין זא< ארביים 
i n מןון יוקוגסט  irtyo נאר ווערען מ

ז וזי ײאנםעםינ י  אייגנע- ווערם סיסג^ נ
n  ,rw aaop  * iron יאר^ גױ אין

po םןן א  אר־ סאײוירענע די po דןיזג
no o י»ן םתולם נײםער y m n * P ,יאנד 

 או־גײםער סן *רינתז «ו wnw םים׳ו
o»»r” pi'iy> ,א«• זיך זס< מאס ביורא 

מן ע o םיט נ n ען1ברייםע א 1אוי ענין 
l ביז איז ראס װי מאס׳טטסנ i o n  o t 'o 

תה א rm די נו ro jo p געוזאל■ וועט 
ins ותרען n o r 2 און o n  , * b nםען 
י1סי טע|3 את o אי| ׳' n אוידםאו־יום 
po ״נױ די po* אוו Mrwyo מ״ מ טוי  רי
vo23 p 466 אין o m מ םטרי

אײניגע ־חסבעז וחנם פאנסמחמץ די

 |yoyy< איז באראןי אב. םעקרעטער
n o r און נאסטאן אין נעװען זונטאג און 
 אין טענ, ביזי *װיי ססרכראנט דארם האט

יוניאן. ;זער1א |io אינטערעסען י1
o חאט נײטסג ׳טבת :*orn  i n 

ד ױניאן אוקמאכער1ה m 1סי באארד ״  א
ע א נעתסען נ מ  םיסיגנ סעטנער א<1ח׳

ivaoepiiypp n o  |io, בא״ איז ס9 װאו 
in יבטעט1 o iir i װענסן o n ,םטרײט 

 אײניגע אין אן ט1דא נאף געחט׳ װאס
iro p r  pio>P, ײ i גססעם די ג n  po 

ען אי»אנ«וען אסססיאי״סאן.  נסר ז״נ
ס סטרייק אין ת i ארנייטער. 200 א n

o איז םיטינג r o n i o נעווארען po רי 
 באריכם א po ױניאן, חגר lie בעאפטע

ly אסנענענען אויך חאט 'ii  r t i iy rn, 
i n לאיער i n  po .ױניאן

ly נעװען איז נסו־סוי םעקרעטער i 
o נססט n  po ,מיםינג iy  po י**1א איז 

ם inonsa נענוטען  ענטױיאזם. םיע< טי
ip א טען1נעחא חאט oa״ :n J n y o o ד  ח
n םיגען1ם דעם װענען po loop י  ו

ipshspio^p נססמסן, סין po האט *pj 
i ווענען עדט1 n אי*ט לאנע o i אין 

 וײנען רי*ר זײנע סמעטײן. אין יסנר
 נעװארען. אױסגענוםען ים1װא

m׳ io 7 ,m b ,ט איז אבענד *  סאר־ ד
p o n o o  (pr'iiv n n p o :o p  o ipoipp;* 

po ipn רייגקאוט די oipiiroppo»oo 
.7 לאהאל ױניאן נטאומםאכ?ר”ר י1 און

po ipuroppcM רײנסאוט די oo 
ט נ*ך חאבען באסטאן ip ס סי p 'o r צײט 

po lo, ס ססרלסננט ציריה rpo ip i 
 סראןוענם. 40 ס סון כאטש מײדזשצס״

op איז i ' i r װ?נען noepa o n םיט-זײ 
io ,np| ס נעװארצן ססגעתסלטען ipuop 

 *01■ 22 יף1א ארונט?רנ?לאיצן חאג?ן זײ
p האט ױניאן די צענט. o in  ipao נים 

טצ1א די װארים ,ipipn נצװאלט ײ  1נ
|  באסטאן po ipopr רײנהאוט די א'

* לצנצן ipjiop ס ip'0 כיסכען  לויס 1סס
o n סװ םםעגדארט איצםינצן p r r r 'i i^

iponppo *t>N איו אןי1נא IPiipa 
i n  ioo .ipp 'oo i n ניי יתיאן o n 

po wnpwop נאך o לאנגצן inpooon

ען י1 רונג טי װי סם די סון ק ססרײק j׳iko שעסער עס1ד און וויי

1 po p"ioo  i nאון װייםט י 
po ip u o o o m 1' נױ ipjpa pioי 

i ססדנ׳סקנצ n  po opooa חיינט נים
]0000 OinirOPPBMOO 1P0301P*'

 סיט optppjoioo גסך oipi< סיישסן
P'rwap ipa>pt i n, ווי ip o n p  o n 

*pj jponpj po p” ib o  i n  oon ,:po 
tn o ii• איז iod  o n״p או זײנצן  ג

Bחוי ”ipo• לםppא 3io u p p io  P'u pj 
ip׳fi3 נצלי י1 o p r p»p»i tie o 

naoo o n  pe tpj'*t ביס?גססצן1*א 
ip m u b a -  n o n, מבו ח o עם ז m ט  ני

 io* די אויב ׳|P3P< אײגען ip«״ אײן
 מא־ זיי, ססר pmpywio omi בייםצר,

tw א אזיו >tpap• ס, זײצצן ז׳אם אי מ  נ
 iP3״l וואס אז ױצלצז, ײאלטצן װאס

ip אלץ ,jpipn זײ o 'io י1 לסבסן זאלסן 
!Poor tio •*אצצתצו וזאס א־בייטצר,

1 o n  *u io e.װיל׳נז זײ ייכפום >p*
צן אין אלץ נצז פןי א זיי־ ן1א יוססזס, נו  אר■ PJU3 tpjoio װיכיםנס סת זיצוגנצן

 יסקר1 אלזײסינ וח*צ| נילדוננ נייםער
 װעט אײנצצלח״טצז inpo .tnoii טירם

PODPPJ 1P1P11 DS'POJPOPIOO .װאך
jjonjpoom po םים *pojop o n 

n ar ,ip j'i o tP3Pii taapjpj opn ran 
ipo2 o n  ,bjpiio ,איריל o'p0* io o  po 

34 ,o jo ia o o n ,װעסט o86 .סם
*oon n  ip r'ii חאיססן װצלצז p n ip 

jpipi ײ o ג n די יר1 גס«ג«מ 1דינס 
a  o a tm n •  ; tp* n p *  n » n p 

*op M r v o . jo  io o p iw o :. i ^ < n r 
ססו loopnwo ?זלאסמס^ ײ ס א מ ס  אס

o ללס• w w m, ס ס ייי n’® ת׳ *  , i n■

i' א״נצאחלומסן o n  ioo םיליאן 
o. 1אלא1 jp rm 'o o p' םיז “פאנד i n 
ip יאי־קער 1ני a o o p ^ p איצט איז מניסז 

po זמ5סג JJOJ* ־oP  »ניזי איצס איו 1
po פייס1א צולם m ציי

ew m o o. צט ®ן  יto 1 צײם, איז«ײ סי
®n  pe urnSao ױגיאנס, לספסל אלע 

ם »n. *תאםינו ״םעלזנז ויאס מ * מ  ל
ז אל׳מ1«א*חו, < זי״מ־ «י * t t  M 

i n « r מגיז u n e סליפס זײסר « m 
אן  סליפם ip״t אײנצנסליו, זײ״ pno מני

ד צי פא«יליעז, ,31ױי« צו po r«* זי

צײטצן. אלצ 1צ
i n  po u o o n *  i n סלאוס־אינ־ 

 •010 אלץ נאד סיו pio'ביו po מסטךי*
tie o די בסשטיםטי in ireppouoD 

ii'oppoo ii, i n *יוײנסז אסאסיאײשסן 
 סםנים psjoo י11 )1א ברונז *לץ גאר
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