
w iraufiM  v m  po  oi*roj n*
prion, די »*v o n  ipwo m p ’>jau 

intyeo די rejpia*סון סיסי»«ן i n
rv ויין «ו נדי ױגיסן, o io w o  iyoya 

i ויןי■ סוס ױדסן ipi סין װסס n נס״ 
i וסס לױםעט, שלוס n n ,סיסמיעד iy 
in n ,סוז זי roos סאנאס ס סאי סיין 

 עס urn און סיט׳גג,׳**ojyia h נאזונען
 װע״ oeoioroa זאל טסן, נים ooi װעט
סענט. GO םיט יען

 י׳ד א געװען 1איסע סיו 49 לי?*ל
 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.

 װסןי• o איסי־inn Pa 1 ח־יי סון ט«ן
 ,mat סין lyoronyi oy האס ימיסן די

lyr’i ovopa yty'i jyn ,lyap’o po 
vj ,ioayj ,"t man ,inoyo ivoipyi 

eon ivavap’n* ono זיי iB |yapn־' 
Jrvjiyojno iyn׳t o#n |yo 1 |yo״ 

io ly לצנס ימיאן די i געזאנט in| י*י 
 opi ■yi'iiyn'io n זײן lyoiri ײזען1§

סרי• האט in׳o oon ■o orvor חייםט,
I lyB 'jrynyeji** iyn

iyn (|ypnp po סן איו סטרייק 
 pc סרנ״טער רי |1» געיוגנענער העכסט

 |PT>ieoii זיף סעגצן P'leoririf דער
נעיען on םיט jv נמיסען |io ̂׳ ’i

ט ס ײ ו ר ו ע נ א אן מ ־ *ון ױני ם *  נ
ן א ט ט ג ג א ן א אן ס ע ג ױ ע ג ע  ל

ס נ א י צ א י נ א מ . א ץ י י ט א ק

ר ע ס ױ ר ג ג י גוון ד ו ד ל י ש  ט
ר ע כ א ט ס ע ר או ד ני ו י י 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,

 טאר !יײזען די םון װעדגער א? םײגט,
 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
w חערען, rm t דעס ארבייטעו די 

 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 4פריי*אג

 ועגונג1גס עדױפיי׳יסנסי 1ארבײטע די
 ססױ(סוײס סון odpkiv יסגר אין רא

 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 ar”pvw> אין זא< ארביים 
i n נאר ווערען ממןון יוקוגסט irtyo 

 אייגנע- ווערם סיסג^ ניז וזי ײאנםעםינ
n  ,rw a a o p  * iron יאר^ גױ אין

po דןיזגאםןן po אר־ סאײוירענע די 
no oym י»ן םתולם נײםער n*P ,יאנד 

 או־גײםער סן *רינתז «ו wnw םים׳ו
o»»r”pi'iy> ,א«• זיך זס< מאס ביורא 

o םיט נעמן n ען1ברייםע א 1אוי ענין 
lio ביז איז ראס װי מאס׳טטסנ n  ot'o 

 געוזאל■ וועט rmrojop די נואתה
ins ותרען nor 2 און o n  ,* b nםען 
o אי| ׳'י1סי טע|3 את n אוידםאו־יום 
po ״נױ די po* אוו Mrwyo ריטויממ״ 
vo23 p 466 אין o m םטרימ

אײניגע ־חסבעז וחנם פאנסמחמץ די

 |yoyy< איז באראןי אב. םעקרעטער
nor און נאסטאן אין נעװען זונטאג און 
 אין טענ, ביזי *װיי ססרכראנט דארם האט

יוניאן. ;זער1א |io אינטערעסען י1
o:*orn i חאט נײטסג ׳טבת n 

 א״ד ױניאן אוקמאכער1ה m 1סי באארד
ע א נעתסען מנ  םיסיגנ סעטנער א<1ח׳

ivaoepiiypp n o  |io, בא״ איז ס9 װאו 
o װענסן inoiiri יבטעט1 n ,םטרײט 

 אײניגע אין אן ט1דא נאף געחט׳ װאס
iropr pio>P, גססעם די גײ i n  po 

 נסר ז״נען אי»אנ«וען אסססיאי״סאן.
i ארנייטער. 200 אתס סטרייק אין n

o איז םיטינג r o n io נעווארען po רי 
 באריכם א po ױניאן, חגר lie בעאפטע

 ,ly'ii rtiiyrn אסנענענען אויך חאט
i n לאיער i n  po .ױניאן

ly נעװען איז נסו־סוי םעקרעטער i 
o נססט n  po ,מיםינג iy po י**1א איז 

 ענטױיאזם. םיע< טים inonsa נענוטען
ip א טען1נעחא חאט oa״:nJnyoo חד 
n םיגען1ם דעם װענען po loop וי 

ipshspio p̂ נססמסן, סין po האט *pj 
i ווענען עדט1 n אי*ט לאנע oi אין 

 וײנען רי*ר זײנע סמעטײן. אין יסנר
 נעװארען. אױסגענוםען ים1װא

ט איז אבענד, mio 7 ,mb׳ *  סאר־ ד
ponoo (pr'iiv nnpo:op o ipoipp;* 

po ipn רייגקאוט די oipiiroppo»oo 
.7 לאהאל ױניאן נטאומםאכ?ר”ר י1 און

 po ipuroppcMoo רײנסאוט די
 צײט ipp'or ס סיט נ*ך חאבען באסטאן

 po lorpoipi, ס ססרלסננט ציריה
 סראןוענם. 40 ס סון כאטש מײדזשצס״

op איז i'ir װ?נען noepa o n םיט-זײ 
 io ,npipuop| ס נעװארצן ססגעתסלטען

 *01■ 22 יף1א ארונט?רנ?לאיצן חאג?ן זײ
p האט ױניאן די צענט. o in  ipao נים 

 1נײטצ1א די װארים ,ipipn נצװאלט
 באסטאן po ipopr רײנהאוט די א'|

 לויס 1סס* לצנצן ipjiop ס ip'0 כיסכען
o n סװ םםעגדארט איצםינצן prrr'ii^

iponppo *t>N איו אןי1נא IPiipa 
i n  ioo .ipp 'oo i n ניי יתיאן o n 

po wnpwop נאך o לאנגצן inpooon

ססרײק j׳iko שעסער עס1ד און ווייסם די סון קװיטירונגען י1

1 po p"ioo i nאון װייםט י 
po ipuooom 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 iponp o n 

*pj jponpj po p”ibo i n  oon ,:po 
tnoii• איז iod o n״p גאו זײנצן 

Bאחויppלם •ipo”3io uppio P'upj 
 ipopr p»p»i tie o׳fi3 נצלי י1

naoo o n  pe tpj'*t ביס?גססצן1*א 
ipm uba- n on, עם זחמבו o m ניט 

 io* די אויב ׳|P3P< אײגען ip«״ אײן
 מא־ זיי, ססר pmpywio omi בייםצר,

tw א אזיו >tpap• נמאיס, זײצצן ז׳אם 
 iP3״l וואס אז ױצלצז, ײאלטצן װאס

 י1 לסבסן זאלסן ipo'io אלץ ,jpipn זײ
!Poor tio •*אצצתצו וזאס א־בייטצר,

1 o n  *u ioe.װיל׳נז זײ ייכפום >p*
צן אין אלץ נצז אפןי 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 

nar ,ipj'i o tP3Pii taapjpj opn ran 
ipo2 o n  ,bjpiio ,איריל o'p0*ioo po 

34 ,ojoiaoon ,װעסט o86 .סם
*oon n  ipr'ii חאיססן װצלצז pnip 

jpipi גײ on די יר1 גס«ג«מ 1דינס 
a  oatm n• ; tp*np* n » n p 

*op M rvo.jo  ioopiwo:.i^ < n r 
 אססמאסײססו loopnwo ?זלאסמס^

n’® ת׳יייסס ,owwm ללס• *  ,in■

i' א״נצאחלומסן o n  ioo םיליאן 
i םיז “פאנד 'ojprm'oop. 1אלא1 n 
 איצט איז מניסז ipaoop^p יאי־קער 1ני

po זמ5סג JJOJ* ־oP1 ניזי איצס איו« 
po פייס1א צולם m ציי

ew m oo. 1 צײם, איז«ײ סיצט ®ן toי 
®n  pe urnSao ױגיאנס, לספסל אלע 

ם »n. *תאםינו ״םעלזנז ויאס מ * מ  ל
< זי״מ־ «יז אל׳מ1«א*חו, * tt M 

i n «מגיז r u n e סליפס זײסר « m 
 סליפם ip״t אײנצנסליו, זײ״ pno מניאן

פא«יליעז, ,31ױי« צו po r«* זיד צי

צײטצן. אלצ 1צ
i n  po uoon* in סלאוס־אינ־ 

 •010 אלץ נאד סיו pio'ביו po מסטךי*
 tie oinireppouoD די בסשטיםטי

ii'oppooii, i n *יוײנסז אסאסיאײשסן 
 סםנים psjoo י11 )1א ברונז *לץ גאר

tppm, זײ זוכצז *tnpn i ים» i n 1י* 
 iP3'o «יו 1איידצ ,1ברתז׳י סלץ יגיאז

מן  *psJpto ipojio .*pro 010 םיס מג
tpupor 1.גאנץ 1אריבע1 איו* ip iir 

tP«* יואס הײגם״ tn'ooe pp op 1םא 
 inpo איצס חס־יבצל tfe יתיאן די גסז•

p*» m ,זװמסײיט זיץ סאל ioe ,אלץ 
 עס ooii אלץ, ioe jpooo יזאו«יר ווסם

po tpbipo'no top םאלער1אוםנא אזס ■ u u j
 ציים סזס po י11 נוס אזױ opji« און

ipojjo po אזצלמ jpuporoio נוי• איז 
m ס «ג o o r ;אזוי סימס י»יסן S u
ס1י וײ גויטינ, איז  יינ1 ס |P3*n זסל מ
®i i r t r.' ,מז סי  מייסר*וסגמד4םייג

ips, » » מ2װ » |» jb» o אױסמד 
P ir tpaofl oeoi '•dHoiwaw pm ^ne

o״no3 i* ננצן1נעל איז זיןי n  tpt םסנר 
)oi>r 16 זייט יוי1א(

ס י נ כ י י צ ר א פ ־ ט ל א ה נ אי

a 1נוםע גערעכטינקײם״ s

מאמיק, דער
m otnotn poo

א® האנו ׳שאנאל
ס נ•  אסר^י וי׳

 m^em «י מז
i n װסס pja p a 
ig ליר iw nppa 

nJBp נחגסטזמ־

תחמד א ר די
o n m׳Prt־

* n o  pt3bn ^זײ אלנייג  pif סיס pip>, 
po • jpenntao « איזזס - nravom o  

פסלסייימן צז  on»o optSaja לזססי
י ׳* _̂ J!U0OP'PO 

m r? ujw  ajn un wwn w ¥״ ?-4̂יײ ̂׳
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אין דעסאקראטיע* *איגדוםטריעלע
אינדוסטריע. סלײש דער

 *ר־ די צװישעז קאנשערענץ דער ערב
 סלײש דער pc הבתים בעיי און בײטער

 טראסט סלײש דער האט אינדוסטריע
 איינצוסױז־ פלאן א וועגען װיסען געלאזט

 אין דעםאחואטיע״ ״איגדוסטריעלע רען
 זײערע. שלאבט־הײזער pc שאבריקען די
 שאר געװארען גערוםעז איז קאנםערענץ די

 װעגען םכסוך דעם שליסען שון רעם.צװעק
 ארונ־ וױל טראסט דער װאם שבירות, די

ײ טערשנײדען ארבייםער. רי נ
 pc דעםאתראטיע״ ״אינדוסטריעלע די

 כאראהטעריסט״ט. איז העגיגע םלײש די
 ״שלענל}״ יעדעז אין דארף \hsb זײר לויט

 די םון *באארר״ * װערען גענרינדעט
 די באראטונגס־טאכט. םים אובײטער

 אױך װעט םירמע דער םון םאר^אלטוננ
 אנפיה־ װעם זי ; דעה * עפעס האבען

 פאלײ .ארבײטער די דורכפיהתגן pc ועז
 ארבײטם־באדיג־ נאשטימען יח. ד. טיק״,

 דירעתט גיט װ. אז. א. שכירות, גונגען,
 װעםא־ רער דורך טאן דאס װעם זי אבער
 באשטיטען ״באא^ד״ די װעט מאכם
 — ניט געשעלט שירמע דער װאס עפעס
 פארבאט״ ״איך :זאגען סירמע די װעם

. . און  ״בא־ מוזען װעלען ארבײטער די .
 דער ס׳זאל אז אזוי זאך די שטיםעז״

 דעמאקרא־ טעמיע װאט געפעלען. םירםע
!טיע

 באריהטט איז טראסס פלייש דער
 די צו ״■ובלמןום׳/ צום ליבע זײן םאר

 שפאגיש־ דעם אין גאך ז״גע. קונים
 שיר־ םלײש די האבען תריג אמעריקאנעם

 זײער םיט געטאכט באריהםט זיך םעס
 f דעם pc חשבון דעם אױןי דומלדענטום

 ' דאס סאלדאםען. די pc לעבען און געזרנם
 םלחםה יענער אין האט שלייש םױלע

 די ווי סאלדאטען טעהר אװעקגע׳הרג׳עט
 אין יראפיטירערײ די שונא. שון קױלען

 אלע־ בײ נאך איז םלחםה לעצטער רער
 האט עולם דער און זכרוץ, איז פריש מען
 אויכױ שטוינלמדע רי פארגעסעז נישט נאך

 אוגטערזוכער רעגירונגס די פון דעקונגען
פראפי־ טויזענט־פראצעגטיגע די װעגען

םילײש־אינדוסטריע. דער אין טען י
 אינדוסטריע דער אין ארבײםער די
 צו באשאאסען אײנשטימיג כטעט האבעז

 װעלען שכירות זייערע סאל אין סטרײקעז
 װעט עפעס צו ווערען. םארקלענערט
 ניט, צו לןאנםערעגץ דער פון ארױסיזומעז

 אײנ״ ניט זיך װעט שלײיט־טראסט דעם
 ״איג־ מיט צײן די םאררעדען צו נעבען

דעטאקראםיע׳/ דוסטריעלער

ט טאר מען  א באשלי־סט פיקעטען, ױ
ריכםער.

 ברותלינער םון סיקלען װאן ריכטער
 ארױכד װאך לעצטע האט ל>אורט םופרים
 װענען ענםשײדונג שםוינענדע א נענעבען
 ענםשײדוננ דאזינער דער לוים פיקעטעז

 נעי״ פון הויך־סריסטער דאזיגען דעם פון
 צו פארברעכעז א עס איז רעכטינקײט,

 אינדוסטריע־ םוןיאז צײם אין פיקעטען
 איז פיקעטען דאס צי — סכסוך לען

 איז ענטשײדונג די ניט. צי פרידליך
 אינ־ דעם אין געװארען ארױםגעגעבען

 םיר־ שנײדער א שון שראצעס דזשאנקשאז
 איז דאס אםאלגאטײטעד. דער געגעז מק
 ענט־ אינדזשאניןמאז שטוינענדםםע די

 אינ־ שון נעשיכטע דער אין שײדונג
 כעהאם האבען מיר און — דזשאנקשאנס

 ביז זןנםשײדונגען. שסױנענדע גענוג
 נעװארעז אנערהענס פיקעטען איז אהער

 טעארעטיש. אקענשאלם — געזעצציך אלס
 דעם איז נעזאנם אויסדריקליר ווערט אזוי

 עם איז אזוי ,dp* הלעימאן כאריהםטען
 שםא־ םעהרסטע אין געװארען אנערקענט

טען.
גרעס־ דער פון איז ענםשײדונג די אז

 ארבײטער־ דעם פאר באדײםונג טמר
 זעצנססםאױ־ איז אםערישא איז תאס^

 באשטעטיגט וחוט זי אױב שטענדליך.
 זועט געריכם, העכסטען דעם פון רוערעז

 די סיז עגטוואמגונג די באדײטעז דאס
 פרידציכען םון אפ׳שאפעז דאס ארנײסער,

 ױשר םיז נעשיהצ צום *•יצ מון קאם,^
 עס ארבײםער. די םיז סאלידאריסעט און

 ענט־ ריכסער אײן אז קױם, זיך גצויבט
״ אזוי זאל שײדונג י נ א י צ ו צ א ו ו ע  ר

r אר־ די האםוז. *רבײםער דעם ן ע ר י
ט באװעגונג בײטער * ת  אױוי אירופעז זיך ו

 איז דעם װעגען — אוקאז דאזיגען דעם
ניטא. צוױיפעל <זײ\

ױ וױ אינקאם״ דעם סמענדט םען אז
מעקס.

:צעםעל דער איז אם
 (פענסיצס, םלחםות שריהערדיגע פאר

װ.) .1* א. הלואות םלחמה אױף ®דאצענם
יראצענס. 68

םלאט, און ארםײ איצםיגער דער ®אר
•ראצעגם״ 20
 ארביײ עמםעד, ציודלא טאד נעחאלס .

g o* , ען מ ת מ מ ם ױ ו *יע און ביצדוע ו

®ד^וצענט. 1צ
 צאהלט איהר װאס דאלאר יעדען םון

 סענט 88 װערט שטײער אײנקונםט אי*ס
 ‘קא צװערןען. םלחטוז אויף אױסנעגעבען

איכעריג. זײנען מענטארען
שײיו־ען ױזי ט װעלען םײנערם  ש לאזען גי

שכירות. זייײערע
 טאג אלע קוםען קויל־שעלדער די פון

 שארקלענע־ גמפלאנטע ״ווענען באריכטען
אן איז דערװייל שבירות. אין ררגגען  ג

 דא־ דער אין ווערען געטאן ניט גארנישט
 צװי־ אגרימענט דער װײל ריכטונג, זיגער

 ײעט קאטפאניעס די ארץ םײנערס די שען
 סאנאסען עטליכע אין ערשט ענדיגען זיך

 קוים װעלען קאטפאניעס די און ארום,
 אײדער טכירות’ די שנײדען צו װאנען

 דזשע־ די זץ*. עגדיגם אגרימענט דער
 סיײ דער שון באארד עקזעחוטױו נעראל
 צוריק סענ פאר םיכאא ראט ױניאן נערס

 ערקלעהרונג, שארמעלע א ארױסגעגעבען
 גאנצער זײער מיט װעיען מײגערס די אז

 שון שארקלענערוגג א געגען קעמשען מאכט
•עכירות. זײ/!רע
 די שון אײגער שון שטעלוננ די אט

 אין ארגאניזאציעס ארבײטער שטארקםטע
 םיט װערען אויפגענומען װעם אמעריקא

 ארבײטער אלע אין צושרידענהײט םיפער
 אינדוסטריע קוילען די לאנד. שון לרײזען

 לאנד אין װיכטינסטע די םון אײנ^ איז
ס ,ד םרן נאשיוס דאד איי  גיט מײנעי
 אזוי שכירות, די שנײדען דערלאזען צו

 האבען װעט אן, האלט יקרות דער װי יאגג
 אר־ אלע אויוי װירקונג ערטוםיגענדע אן

ן געשיגעו װאס *רבײטער, גאניזירטע י  ז
לאגע עהנליכער אן אין

 אפ״ דרײ אונםער שרײבט רוסלאנד
םאכען.

 װאך גוטע א געװען איז װאך לעצטע
 אפטאכען דריי רוסלאנד. סאװעם שאר
 סיט — אונםערנעשריבען רוסלאנד האט

 דעם נאך טערקיי. און פוי^נן ענגלאנד,
 אװאנטיױ הראנשטאדט פו^דער דורכשאל

 א נאך שון אפסאכען דרײ רי זײנעז רע,
 א באדײטען און באדייטונג גרעסערער

רעםובליק. סאװעט דער פאר זינ גרױסען
 נא־ האט, ענגלאנד כייט אפטאך דער
 אויםםער־ גרעסטע די צונעצױגעז טירליך,

 די זײן ניט זאלען עס װאס קזאםקײט.
 לאיד באװאויגען האבען װאס מאטױוען,

 אג־ דעם אונםערצײכנען צו דזשארדזש׳ען
 די זײן נישט לאזען עס ײאס און ריטעגט

 דער־ רעזולטאטען עסאנאטישע פראתטישע
p t אן וױ נוט אזױ איז אפמאך דער —־ 

 א ט ק א ם ע ד דער סון אנערקעגונג
רוסלאנד. pc רעגירונג
 איז װאס פױלען, מיט אפמאך דער

 םאנאטעז 6 נאך געײארען אונטערגעשריען
 גינסטיגער םיל איו אונטערהאנדלונגען,

 ארן באדארסט װאלט ער וױ פוילען, פאר
 אוכד נעװעוזנליכע אונםער זײן געקאנט

 אנױ דאס ׳שאדענערזאץ, דער שטענדען.
 אנ־ און רוסלאנד צו חובות די שון לירען
 א ?ײנעז אפםאה דעם \\i תנאים דערע
 די אבער פױלען. םאר נעזױנס נרױס

 געתראגען דערשאר האט רענירונג סאװעט
 נים איז דאס אוץ ■ויצען, םיט שלום —

געווינם. קלײנער קיין
 אײן שםעלט טערקײ םים אפםאך דער

 באציחוגנען נעגענזײטיגע באשמיסטע
 אויך שאפט ער לענדער. צוױי די צוױשען

 צװישען אפמאכען פריהערדינע אלע אפ
 פי־ די בםל םאכם און לענדצר צװײ די

 צו מערקײ םח ®אסוליכםונגען נאנציעלע
חמירוננ. רוסישער םריחעדדינער דער

 םאר אםען רוסלאנד ווערם ביסלעכזוײז
 נים, צװײפעל קײז אח עס װעלם. דער

 כלא• דער םיז אראינעהמען דעם מים אז
 קוםען גיכער מאנעז לאנד ד*ס וועם קארע

 אמ איצם דארוי רוסצאנד װ*ט זיך. צו
 נרויסער דער םיט הו)נדעלס־באןױחתגעז

 םאטעריאלעז, סון אויסםױש א? ־— וחגלט
 בלויז אידעען. און אדכײסער סחורות,
 רוס• מאן אוםשםענחנן אזעצכצ אונםער

 גזנ^וי אימנאצעז איחד אווע?שטעלן לאנד
 בא״ םאםעדיעלען סמשות׳דינען » אויוי
דעז״

 נעזעצ״ נאציאנאלער אױף אײגסלוס זײעד
 דך גלױנט עס •אליםית. און נעכוגג
 דעם געגצן איגםרינעס אזױגע אז נישט

קא״ שאיק pc אינטערעסען און װאױלוײן
 װאס ׳לאגד א אץ װערען געדולדעט נען
דעטאקרא״ נאםינאל וױיגיגסטענס אש איז

ש.יט
 טישארלס האט צוריק טענ סא־ א ט*ט

 ״נעשאנאל דער פי*עדדענטםון נארעם, ס.
 דער פון טשערפאן און ױניאן״ שאיטערס

 ארנאגיויי* סארם אװ באארד ״נעשאנאל
 פער־ םון ליסט א םא-עשעגםליכט שאנס״

 ״חצלשען װאס אמאגיזאציעס און זאנען
מ. װאשינגטאנער דער ארױס״  אלע רעדוו
 דארט זײנען ביזגעס״ ״נרױס שון קרײזען

 לא־ שתדלגים, חאבען אי״ע שארטראםען,
 געהאל־ הויכע קריגען װעלכע ביאיסטען,

 עס געהאלטען. די שארדינען און טעץ
 מים־ יעדען צו אז אױסנערעכענט, װערם

 װא־ א-ן ם^יאז זײנען קאנגרעס םון גליד
 זײגען װאס ״פאטי־יאטען׳/ צװײ שינגטאן

 ״ארױסצוהעלםען״ ניעעריג און גרייט
 שארלע־ א אין איז *שטאאטסטאן א אויב

 טאן, צו װאס נישט וױיסט און נעגהײם
 ריכ־ דעם סריגען צײט יעדער צו עי קאן

• ױעץ. כעל מיגצן

באםרײט. ראדיקאלען םראמױזישע
 פאריזער אין גערודער א ס״איז;עװען
 ־ייאד, לעצטע פאלאץ׳/ ״גערעכטיגקײט

 15 שרײגעיטםראכעז האט דז־שורי די װען
 פראצע־ ױינען װעלכע ארבײטער״שיחרער

 זײ אז סלאגע, דער אױןי געװארען סירט
 דער געכען שארשװערונג א געמאכט חאבען
א:־ pn ארגאניזריט האבען זײ pא טלוכה

«r--------------------ז <■«

נאציאגאייױ״ םאר סמר״ק חום געםיהרט
אײועגבאוזנען, די חנן

 צו װעיטען געקערט חאט רעױרוגג די
 םיח^ר, ארנײטער די אט םאראורט״לען

n טרא• דא ןשענ/ןראל ״קאנפעדערײסיאן 
 קער- ארכײסער נאציאנאלע דײ װאיי׳/

 צוריקנקרוםען שיעטער חאט פערשאםט,
ך pc pn סטועיה דעם  אראפגעװארשען ד

 םי• די אבער זארטליכקײט.16םארא; די
 פראנקרײר םון רעגירונג ליטאריסטישע

vn צופרידצמע״ געװעז ני׳צט חום םיט 
 איז ״קאנשעחןרײסיאד די און שטעלם,

 נע־ אנטײל פאר געװארען ^אױםגעלײזט״
 אנגעהוי• איז שועטער סטרײפ, אין טעז
.15 די געגען פראצעס דער געװארען כען

 b*sp א איז דזשורי דער םון פסק רצר
 רע״ וױלדער איהר און רעגירוגג דער שאר

 געשװארעגע די פאליטיק. אקציאנערער
 — בירגצר שיאנצױזשע דורכשניטליכע —

 פא• רעדרוגגס די צוריקגעװיזאן האבען
ארנײטמל. אמאניזרטע די צו ליטיק

 זײנען אנגעסלאגםע די שון מעחרסםא
 םון שלעעל ליניןען דעם פון מיטגלידער

 סאציאליסטישער פראנצודישער דער
 נעשאיערט האבען אײןלענער די פארטײ.

 ארױסשיקען נאםולדינטע די זאל םען אז
 געפאתר א זײנען זײ װײל שראגקרײך, שון

 גװאלד מיט וױלען זײ מלוכה, דער סאר
 פארטיײ יד םלוכודפיהרונג. די ענדערען

 אנגע־ די אז גע׳טענה׳עט, האט דיגונג
 אינטע״ די אץ געהאנדעלט האבען קילאנםע

 דער ױניאנס. ארבײטער די פון רעסען
 א אלס געװאיען אױשגענומען איז אורטייל
ע גרויםער  עלעטענטען ראריקאלע די םון ז

pc .פראנקרײך

 פארטײ פאציארסטישע
 אטנעססי די אפ פוישט

באװעגוננ

רונג אוםזלכטבארע  װא״ אין רעגי
שינגםאן.

 אינםע- זחנניג זעחר מאראן זײנעז עס
 אז נישם וױיסאן װאס מענשען לעענטע

 קא״ *ון אינדוסטרתאע םינאנציעלע, די
 אין שארםדאםען זײנען קרײזען םצרציעלע

 זואשינג״ אין און רעגירוע שטאט יעדער
ד די דאס אכםמ^ גיבען זיי אז טאן,  מ

 ר V י י ז אױוי נעחן זאל זעצנעבונג
י אז און װענ,  חלילח זאלען ארבײטעד ו
 גײנ״ א נישס אםילו עיעס, מרינען נישט
דעל•

 ומד םיד וחנן ענמזישט נױר זיעען ד*ך .
ת־ באוימאט תאגסיעטע כאשטימטצ חנן  ו
n רי נצן x n#tofi\ און אץ

 קאכ־*טע עקזעקוטיזו נאוניאגאיע די
 האט פארטײ סאציאליסטישער דער שון

 דעם ר.ע;ד איהרע אין איבערגענוםען
 דעבס גענ. םון באסרײאוע די שאר קאסף

 אין ארעסטירטע פאליםישע אלע פון און
 א אויף טאן זי װעם חאס און אסעריקא,

 דער אוסן, דעםאגסטראטיװען גרױסען
 די אויסצוכקטלען ניט געװען איז כאשי׳וס

 גאר׳שאדערען אײנצעלגע, pc כאשרײאונג
 פאלי־ אלע פאר אסנעסטי אלגעמײגע אן

 אין נאןי זיצען װאס ארעסטירטע, טישע
 אדאלף גענאסען די פריזאנס. היגע די

 באאױפ־ זײנען טובים, אב. און גערמער
 נאציאגאלער דער פון געױאדען טראגט

קאמפײן. דעם אנצוםיהרען עקזעתוטיװע
 אין דא באװעמננ אטגעסטי די און

 אנ־ גאנץ א אנגענופען גלײף האט לאנד
 בא־ דער איצט. ביז װי כאראקטער דער

 דאס אויםצורודערען געװען אי« שלום
 דעטאנסטרא״ ארויסצוקוםען לאנד, גאנצע

 פרא״ עסענטליכער ברײטער א םיט םױו
 איגדערהױף גאנץ שאדערען און םאגאנדא

 רעװאלױ אלטען דעם םון באסרײאוגג די
 אלע און דעכס, װיקטאר ױרזשין ציאנער
 װאס ארעסטירטע, פאליטישע אנדערע

 שרײעי דער pc פריזאנס די שםאכטעןאין
אמעריקא.

 דער געםאכט האט רושם גרױסען א
 װא־ אין סאראנשטאיטען צו כאשלוס
 און דעמאנסטראציע גרויסע א שינגטאן

 וױיסעך דעם •יקעםען נעהשען צו אױף
 דירח. גײע הארדינג׳ס פרעזידענט חויז,

 ארוםצושסעלען דאס זיף, םארשטעחם עס
 צו מײנט ״וױיסעדהױד ארום פיקעםס

 נײער דער pc אויגען די סארשװארצען
 אוים־ זיד האם עס pא אדטיגיסםראציע,

־־ שטורם. א נעוזויבען
 •יקעטען מיט׳ן דעםאנסםראציע די

 און סצ}8 חגם אנחויבען געזאלם זיך האט
 פרײינד ■ערזענלימ ̂נבער אפריל. טען4

 ארױסגע־ זײנען האחײננ •רעזידענט סון
 •רעזי־ דער געסאדערט pא אסען קוםען
 דעגס׳ען, באסרײקן ליעבערשט זאל דענט

 זיך פאמצז דעם*נסטדאציעס די אײדער
 ײ1 ח*םנן זײט צװייטער דער pc *ן.

 •אר־ סאציאליסנױאףנר דער צו איעלירט
 גאלע־ א ■רעזידענס דעם געבען צו ״טײ

 פאמרײען, צו חןבס׳אן אצײן גענחײט
נעמאדערס. איחם pc ווערם דאס איידער

 גאכג;ך דערוױיל איז פארלאנג דיעזעד
 דעםאגסםראצחנ די נצווארען. געבען
 צוריקגערד דערמייל איז •יקמטען טים׳ן

 ערווארטעט װערם עס אנן געווארען סען
 ווערען. באםרײם םענ דחגזע זאי דעבס

 אז אדויסװײתן, זיד װעם אנער סאםער
 גוםע קײן וואשינגטאן pc נים הערם םען

n דורכגעפיחרם ותט נײעס,  irum גאג״
 ®מסמד n® מויו איז עס װי •ראגראס^ צע

 אפצר אלזא, גלףכצ^ קס כאשםיםגג
 דא װאס ?פהן און m ■אר א װארטען

 איז אימם,••מור ענםוױתצען. ?יך וואם
 באוחד אםגעסצי נאגצע די זיכער, שױן
באקוטצן, אגיס אנדאר אן נאד האס גונג
 איץ no« מיחלזנו ניטסאן ױך ח*ס עס

 you בדײעען וימר װאס עס אח לימח
מנן. לסי חמז

 עריענם״ ״אםעריסאן
 םיס האנדעל פאר

יוסלאנד
ס/ לײבאר ״אסעריסאן דער  עלײענ

 איבער׳ן ז^יטאציע אן אן םיהרט לואס
 האגד״ אנהויבען זאל אםעריקא אז לאגד,

 טעמיג איז רוסלאנד, סאװיעם טים לען
 צװעק דעם סאר געביטען. סיעלע אױף

 גע״ גענוסען איז עס איז געלד נויםיכ איז
 אי־ גײעם אין טעאטער־בענעפיט א װארן

 אבעגי, פיטװאך טאר םעאםער, דישען
 געשפיערט זועט עס אפריל., טען13 דעם

 כייט שלום |1א יחוס׳/ װערעז״״דער
ראלע, הױפס דער אין שילדתרױט רודאלף

 גע״ שוין האט עננלאגד ױאס דאס
 סאװעט מיט חאנדעלס־אפטאך א שלאסען

 שטורם א ארויסגערופען ד.אט רוסלאנד
 כעס אין איז עולם דער לאגד. pK ד*

 הינםער״ נעבליכען איז אםעריקא װארום
 יײ־ דעם סון אגיטאציע די און שטעליג

 א צמעקראגען יעצט האט עלײענם באר
 ארוים רופט דאס צוהערער. ;ײע כיאסע

 אר־ אטעריקאנער פיעלע אין פראטעסט א
 דאם איז, םײנוננ די קרײזען. בײטער

 איצט הערשט עס װאו טרײדס, סןי א אין
 זייז 0געקאני װאלט ארבײםסלאדנלײט,

 םיהרען זאל אםעריסא ווען טאן, צו געכוג
רוסלאנ־ םיט האנדעל

לײ־ ״אטערילא; דעם שון ארבײט די
 דרײ־ שון געשטיצט װערט עלײענס׳' באר

 לאנד, אין ױניאנס אינטערגײשאגאל צעהן
 אאולכע זיך ;עפיגט זײ צוױשען אה

 ״אינטער־ די װי אתאכיזאציאנען, גרויסע
 םאשי־ אװ אסאסיאײשאן נײשןונאל

 ליי- ״אינטערנײשאנאל אונזער ניסםס״,
אך, װאירקעדס נארםענט דיס  די ױני

 אװ וואירקערס iihkpp ^אסאלגאסײטעד
 םײער־ אװ ״בחאדערהוד די אמעריקא/

 דער אנחוחנ. נןוןי pא ^וילערס״ ענד כמן
o אויך תאט עלאיענס n אינדארםמענט 

pc 72 סון יתיאנס לײב*ר סעגטראל 
 באלאנגען זײ סטײמס. 29 איז שטעדם

 אװ פעדערײשאן אסעריקאן דער צו אלע
 םיטנלידערשאפם א ה*בען pא לײבאר

pc ארבײטער. טיציאן צװײ אימנר
 רוס־ םיט חאגדלען אנצוחויבען םאר

 ױניאנס-אפגעהאל״ די פון ווערם לאנד,
 סך א אין םאסענפארזאטלונגען טצן

 דערזעלבער אין לאנד. א^בער׳ן שטעדט
 אסגזד םאססיטיננצז אזעלכע זיעצן צײם

 אץ יוניאנם די פון נממארמן חאצםען
םאס״ בעדםארד, vj אין םאצידא,

 חײ־ גמ אין י., j ם^מס, גיאנארא אין
תן, וױרד. ריטשמאנה *ין און ק^נעקט. ו

 זײנען וואס ארנײסער, אידיסמ אלצ
 ראר־ באװענוננ, דער מים סיסאאסיע אין
 דעם םאר םיקאסס סעאסעד נעהסאן םמן

 טײ די אפריכ pmlB סון אוגס^גצחסוננ
oow םין אפיס אק כאהוסען צו זײנמז 

ד 31 אלייענם, לײכאר ^וסאריקאן דעס  י
מר אק ,1606 רום סמוחנו/ ניאן  סקוי, ר

 סאציא־ n אין און םסריס סא16 איסס 7
ױסמ מא מ י לי אג n* ס r w עען סו ־ !יי  ־

י י ר ד א ת ת רו י ס/# די ואן #י ײ  בי־ «
סס•9סמן 0*0 מסױיססנם ױן זארגם

1881 ,r tn go  n»ag artr < ׳   g i  * » a t י   ti )־

ױנימ קלאוקםאכער דער מון אפיפעם ױ אין טעםיגקײם און לעבען
רע«ארסער. r^oo א פון

 ססאטיסטישען א כאקוסען חאבען סיר
דער מעםץ, סאול ברודער פון -עפארט

 אסיס ״אמזןריקען״ דמם pc םענעדזשער
ױדאן״ פלאוקםאכער דער פון

 רעפארטען אזעלכע זײנען רוב דאס
pc םאר געמאכט םעטיגלײט ױניאן דער 

 פאױ א פאר חעכסםענס, וואכען, «אך א
 איז אבער, רעיארט דיזער פאנאטזנז.

 אין װערען עס יאהר. גאנזען א פאר
 ציפע־ אינטערעסאנסע אנגעגעבעץ איהם
 טעטיגק״ט אח לעבען דעם װעגען רען,
יארר א םון ט־עך א שאר אשיס דעס אין

M י» *
 כרודער אז ניט, אבער מײנט דאס

 רע־ קײן יאהר גאנצען דורכ׳ן האט מעטץ
 איז דאס און צמע׳שטעלט גיט ■ארטען

 גאנצעז פאר׳ן חנפארט אײנציגער דער
 אלגעמײ• אן בלויז איז רעפאיט דער אהר.

 אין טעטיגקײט דער םון איבערבליק נער
 דיזע כאטש #יאהר נאנצען' א דורן אפיס

 בא־ פרירעי טײלװײז שוין איל ארבײם
 בא־ פעריאדישע די אין געװאיען ריכטעט
 רע־ דיזען און אשיס. דעם פון ויכטען

 דעם זאגען, צו אזוי מיר, חאבען וארט
 צי• די און אדבײט יאדןר א pc סך״הכל

 אײנדרוק. איטפאזאנטען אן מאכעז פערען
 מאס־ גרעסערעז א אויןי אײך ׳װײזט עס

 דעם אין װאס ארבײט גוטע די שטאב
 און ױניאן דעי יטובת געטאן װעדט אסיס

 װאס רעפארטען די אין װי סיטגלידער, די
 •עריאדען סירצערע םאר נעגעבען װערען

 אײנ־ שטארסערער א זיך באהוםט עס און
 א תןריבער קוםט סעטצ׳ן בר. דרוק.
 יעחרליכען א צונויפשטעלען שאר׳ן דאנק

דעפארט.
:פאקטען אײניגע זײנען אט

 ױניאן ײ׳־גיי פון אפיס אםעריקאן יער
ד אן — אפטײלונגעז צװײ האט טו אי  ״

 ״1י9ט ״א« דער טאון׳/ ״דאון א אין
 אה םט. טע23 איסט 40 אין *ײ אפיס
 דער אויח איז אפיס טאו?״ ״דאון דער

 און עװענױ. טע2 קארנער סט., צװײטער
 ״אםע־ דעם pc אפטײלוננעז צװײ די אט

 שע־ 1030 קאנטראלידעז אםיס ריקאן״
 *אינ• זײנעז צאהל דער pc 188 פער.

 די און סטארס^ 65 שעפער, דיםענדענט״
 מאנופעק־ צו אלע באלאנגען איבעריגע
 פון כיטגלידער זײנעז װאם טשורערם

 םאנופעק- סוט און שלאוק אםערילאן דער
׳ אסס׳ן. ט״צורערס
 נע• איז װאס אונטערזוכונג אן לויט

 לעצ״ דעם שעפער די אין נעװארען מאכט
 בא״ נעװען דארט זײנען םאל-סיזאן, טען

 אײננע־ ארבײטער, 15,318 שעשמינט
:םאלגט װי נאך, פאכען די לויט טײלט

6396 -------------------אפערײטארס
5500 ----------------------םינישערס
2027 ----------------------פרעםערס
946 ------------------------קאטערס
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 זיײ אםיס דעם pc אפטײלונגען כײדע

בר. םון מענעדזשםענט דער אונטער
 גע־ צװײ םון הילזי דער םיט מעטץ סאול

 אין חײט ל. ברודער הילשס־מענעדזשערס,
 י. ברודער און אשיס, טאון״ אם״ לעם

אםיס. סאון״ ^דאון דעם אין עםהיז
 דאס רעפארט דער דעדצעהלם וױיטער

 18 ארבײטעז אפיס ״אםעריקאן״ דעם אין
 אם־ יעדער אין 9 צו אײדזשענטס, ביזנעס

ידילוננ.
 איך ארבײטען ברידער םאלגמנדע די

 מיטשיגראסי, :אשיס טאון״ ״אפ דעם
 בעריזא- בראונפעלד, מאזער, טאקער, קוק,

גאלד־ און ראזענבלאט בענדער, װיטץ,
בערג.

 ארבײטען אםיס ״pkd ״יאיז דעם אין
 לעװיס ארינסלי, ברידער: םאלגענדע די

 קא־ קאוםמאן, ליפשיטץ, עלסיז, סאםערס,
״ דעסטי. און ריטש העז,

 מיט׳ז אײדזשענטם ביזנעס דיזע אט
 מענע״ אסיםטענט די און טענעדזשמר

 קאגטראל זײער אונטער האםגז דזשערס,
 רע״ דעם אין שעפער. 1039 דיזע אלע

 שעפער װיפיל אנגענעבען רזזןדט פארס
סאנ־ באזוגדער כיזנעס יעדער

 לזד אלגעכױינעם סאר׳ז אבער טראלירם,
וױכטיג. גיט דאם איז זער

 זיינען יאהר לעצטעז pc סארלויןי איז
 געווארען אטענדעט *סיס דעם אץ
 דעם אין 4,809 ;ת#ספלײנטס 14^84

 דעם אין — 5,574 און אםים מאון״ ,דאון
 זײ־ קאםפליעטס דיזע אפיב^ ^אם^טאוןי׳

 כא־ פארשײדענארטיגעז א םרן געוועז נמז
 סײסצס״, ״דיסטסארתש וױ ראהטצר,

 סאר- גלײכער א*ניט ווענען ?אטיצײנםס
 «עים* ״בעל וועגען ארבײט, pc טײלונג

 אונזערע וועלבע טיט וױיטער, אזױ און
פריחער. פון באקאגם שויז זײנמן לעזעוי

 אױגען די אין זיר ווארםמ רם9כאזונד
 קייסעס״ דיי״זײסטשארדזס pc ציםער די

 ם9סליכט9ג זיענן זײ װי אוסן רער און
 *דיסטשארדזש- pc 1021 נעװארען.
 אריי די 9פפי 706 אין זיעען סײסעט״
1אי מוסירין♦ דאיומםטײמעט כייכמנד

 רע״ גיט ארכימזער די זײגצן םעלע 72
 די םון 423 און געװארען, אעסטײטעט

 #19פאל לאוען מחט9ג jpo חאט קײסעס
 נעסאכט חאנען װאס ארכײטער די װײל

 װען #טעחר געקומען גיט ז״נען קלאגען די
 אױםגענוםען געזאלט חאבען קלאגען דיזע

װערען.
 ױדאן די װאס לאסוי, דעם אין
 \!א־ זאגעגאגטע די קעגען כסדר שײזרט

ײד אין שעפער״ אפערײשאן  דער האט טי
 מע״ דער דורך דאס צײגען, צו רעפארט
 אזעל״ 50 ליאבען אשיס דעם םון סינקײט

אױפלײוען- זיך געסיזט שעאער כע
 שאר״ דיגען יאהר דעם פין ;ישך אין

 אין 116 ״סטאפעדז^עס׳/ 165 ;עקומעז
 pc קאנטי־אל׳־רט װערען װאס שעפער, די

 די אין 49 און אפיס, טאון״ ״אפ דעם
 ojn pc ירמלקא;סרא ווערען װאס שעפער

 רעיארט דעם אין אסיס. טאון״ ״דאון
 עס צײט \ױסיל אפילו אנגעגעכען װערט

 ״סטא״ ,ד דורך גענאנגעז סארלאיען איז
פעדזשעס׳/

ט מאמער און  צו נײגעריג איהר די
 mW די אין ארכײט סארט װעלכער וױסען

 אױך אײך ראס זאנט געמאכט, װעוט יער
 איעס מיט א■ דך גיט ער רעפאיט. דער

 און ױניאן די שעפער, די באלאנגט װאס
טרײר. דעם

 גע* װערט עס װאס סך־הכל א איז אט
שעפעי 8 אין :שעפער די אין פאבם
 קאוטס, — 2K1 אין סקוירטס, כיען מאכט

 144 אץ סוטס, און קלאוהס —־ 479 אין
 אח ריטערס — 49 אין ׳סוטס בלויז —
דרעסעס. — שעפער, 3 אין

 רע• דעם אין ציפערען העכסטע די
 pc קאלעקשאנס די כנונע זײנען פארט
״ ״בעק עי  סומען די אדב״טער. די פאל ן

 טאוך׳ ״אם דעם םח סײ גרויס^ זײנען
 טאון״ ״דאון דעם סון סײ pא אשיס,
אטיס.

 דורכ׳ן זײנען אפטײלוננען בײדע איז
 זי־ און דרײ געװארעז פאלעלטירט יאהד

 און זיבען חונדערט סיגוי טויזענט, בעציג
 ).$73,587.27( ס. 27 מיט דאלאר אכציג

 אפ״א דער קאלעקטירט האט $50,801.94
 דער — p $22,785.33א אםים טאון״

 איהר זױ איז, דאס אפיס. ״דאוןתשאח״
 װאם נעלט, סומע היבשע גאגץ א זעהט
 קעשענעם די אץ שארבליבען געװיס װאלט

pc ױניאן. די ניט װעז בעלי־בתים די 
 האלעלד די װעגען אלײן, ציסער די שוין

 נויטיג וױ וױיזען פעי״ בעק״ םון שאנם
ארבײטער. די שאר ױניאן די איז עס

װע־ זײ אז סעקױריטיס״, ״לעש אלס
 אײנ־ איז רולס, ױניאן די אפהיטען יעז

 א בתים נעלי די סון נעװארען גענומען
^pc $81,610.00 סוםע

נעװא־ קאלעקטירט געידער,זײנען און
 טייל דעם איז צװעס. א נאד םאר יעז
 כא־ װערט עם װאו רעפארט, דעם סון

 : געזאנט װערט נעל^אכען סון ריכעט
 באריכטען, צו צוםרידען אויך זײנען מיר״

 מאנױ nc קאלעתטירט האבען םיר דאם
 $1,455.00 םרן סומע די פעקטשורערס

 אנרימעגט, pc רולס די אפיןיטעז גיט שאר
 - ע ג ע ג י א איז םוםע גאנצע די און

 סוןי סאנד צום ן v ר א ו ו ע ג ז ע נ
רעליעוי*. ,פיפעלס

 סאר רעדט רעפארט ס מעטץ׳ ברודער
 קאטעגטא• װעלכע אירגענד און אלײן זיד
איבערינ. זײנעז יעז

*ץ 23 לאקאל פון שעפער דרעס די
אי לעצםען דעם ר ע ענ סטרייק. ג

 דער נעויארעז גערופעז אי< עס אײדער
 און וױיסט דער אין סטרײק נענעראל

 חאט יארס, נױ pc אינדוסטריע דרעס
תנד חןר סון באארד דזשאינט דער  אינ

 באארד דזשאינט צים נעװענדט זיך טריע
pc םאריאננענ- ױניאז, סלאויומאכער דער 

 יאחאל סון ^זעפער דרצס 9אי דאס דינ,
 זא• דשות, זיץ אונטער זײנע? וואס 23
 די מיט גלײך װערמן ^פגעשםעלט לען

ר ע ^  .25 לאהאל און 22 לאסאי םון ש
 ללאױןםא״ די םון באארד דזשאינט דער

אז ױני ײ  נאכ- דאס באשלאגמן חאט כע
 דער •ריזאמט, ס. ברודמר pH צונעבען

 דרמס און סקוירם דעם םון סענעדזשער
 נגווא• אױסגעפאדערט איז חנפארטממנט,

באשלוס. דעם דורבצופיהרען רעז
צױ איצט אונז חאט •ריזאסם ברודער

 לאקאל די אט װענען ׳פארט9ר א ;עשיפט
 סטרײק p* דינען װאס ׳פעפער דרעס 23

 ער דצרצעחלט רעפארט ojn אץ געװען.
 געררפען איו סטרײק דער אזױ וױ אױך

:שרײכט ןןר געװארצן.
 איז פעכרואר, טען8 דעם ״דיגסטאנ,

 ׳די פון פלטיגג א געװארען איענערופען
 שע* ררעס איע די pc טשערלײט שא■
 אינ״ זיעען ױי און ,2\\ לאלאל pc וער

 דעי נאר וױ דאס, געװארען, סטרואירט
 אין נאארד דושאיגט pc ױח םטרײק

 װעט איגדוסטריע דרעס און וױיסט דער
 אישסע״ די זאלען װערעז, ארויסנעלאזען

 די ריט סארשירען pc שעפער, די לען
 דער טעפפעל׳/ ״לײנאר אין ארב״טער

 אג־ געהאם אוץ האט יודאן די װאס האל
געגרײט.
 האט דעם אױוי װאיטען י*אנג ״און

ט פע|  פאי־ צו אויף גיײך )דארשט9נ ד
 ״9 ד/אן פריח, דע־• אין מיטװאך נע:ס,

 געדושען סטרײק דער איז םעברואר, טען
 שעפער דרעס אמזערע איע ;עװאיען.

 נמװארעז, א«געאטעלט •יניוטליך זיינען
 לא־ אנדערע די םין ipbpv די מיט גלײך

 םיז איידזשצלטס כיוגעס דרײ לאלס.
 די דעיאױטציעגם, דרעס און סקױרט דעם

 דאט, און לאראי^ינסקי סרעךד, כרידער
 די סון שאנטראל די איכעמעגומען האנען

 [Pitfn ױי און חאל דעם אין סטרײלערס
 ארכײ״ די םיז קײגער אז אױםגעפאםט

 גיײך חאנצן װאס שעפער די pc טער
 צו אוטשערען ניט ױך ואיען ;עסעטעלט

 טען14 דעם סאנטאנ, נעפאר ארכײט דער
 זאל ארבײטער יעדער דאס און סענרואר,
 סון קארד װארקיגג א כאקוסען אפריחער

ױניאן.״׳ חןר
שאינט דער איזא,  דער םון באארד יז

 חאר• געהאגדעלט חאט אעדוסטריע קי״אול
 דזשאיגט םיט׳ן ברידערלץ־ און סאניש
 אינ־ דרעס און וױיסט דער אין כאארד

 געלע״ ערשטער דער בײ גלײך דוסטויע,
עטאכט.T 3? האט עס װאס נענח״ט

ט רצטארט דעס אין  •רי״ ברודער יויג
מצ סון 6אוכי» די ףאסט ײנ  ט9ג*וג א

 וסנל״ 4נ<9§ארטט9ד דין סו; אײדזשענטס
 •09D בײס אױטגןצײפענס דך חאכען כע
 ר9כריד די ?91ד* דאס שעפצר, די לען

ד יעןי, באמסאן, סטאוס. pc יינ
 װאש 2H לאשאל םון שע«צר צאהי ,ד
 ססרייק, דעם איז נעװארען געמסען דינען

מ א .229 געײען איז  שע* די pc 11 ח
 אד־ רצר ביי צוריק אלע שױן זײנען שער

 1fw 11 די אט אנגא^אננט װאס *כײט.
נ אווי זאך די איז וער

 שא• אײן כלױו pc ארנײטער די
 איז דאס חאל. סטרײק pc גאך דצען

 ארכײט זײערער גאס דער װאס דערשאר,
 2ס לאקאל װעלכער קענען םירכע, א שאר

 pc ארבײטער די סטרײק. א אן שױיזרט
 מעחר ױיגען שעפער 10 איבערינע רי

pc מיט חאט ױניאן די כאטש ניטא, חאל 
געסעטעלט. ניס נאר כתים בעלי זייעיע

ײ דיזע גיט, ויך שרעקט אכער  איכי
 סקעכען. Pirnc גיט חלילח, דינען, טער

 טריחער חאכען זײ װאו שאפקעס זײערע
 אומוױכטעע, קליעצ, ?יינמן געארכײט

pc יז1בל געאדבײט האכען עט װעיכע 
 די םיט ארכײטצר. פיער ארער דרײ צו

 ניט זיך יאגט \*pbpw אזעיכע pc באסעם
 ארכײגתר די סעטיען... צו יוניאן רי

pc ד נאקומען חאנען שאוחעס די אט  מ
 נעסע• גרעסערע, די אין •יעצער םערע

 ארבײ• אװעל זײגען און שעפער סעטעיטע
טען.

 Mir(1 יעגע #עס חײסם גאה דעען
pc oyp איײ ביזנעס די אח סטרייס 
 אױג אן וזאיטען יוניאן דער סון דושענטס

 איבצר• זײ גאגצעז אין װארים זײ. אױף
 חײסס גים. אױך םען קאן װינט צוס לאזען

 וױ נאך, מען סטרײסט דארטען אז עס,
 יױ דער םיט חאכען כאסעס דיזע יאננ
נעסעטעלט. ניט ניאן

 •ריזאמט כרודער pc רעיארט דער
שעחנער. נאנץ א אבעד חורצער, א איז

90 לאימל יוניאו דרעסטאנער סאסםום
 אין rc טרייד אונוער אין סיזאן חןר

 ארבײמ שעפער טסנכע איז גאמ, סויען
ט•. שוץ מען ר װע r יעצט און * e די 

 מיט דורכרײדען זיף קענען סיר װען צײס,
 מיר װאס זעחן, און מעםבערס אוגזערע

 לאנע די סארכעסערען צו אום טאן, קעגען
pc דדעסי־ קאסטום חןם איז ארבײטער די 

טרײו/ מאבער
 אז געװען, צײט יאנג שויז װאלט עס

 דיססױ ערנסט זאלען םעמבערס אונזערע
 מיניסום א װעגען זיף צוױשען טירען
 יעצטע רי וױיג םרײד, דעם pc סקײל
 װיכטיג װי איבערציעם, אונז חאט סלעס

 אײגגע־ זאל רעפארמע אזא אז איז עס
 עס טרייד! אונזער אין װערען םיהרט

 קאנקורענץ, דער צו ענד אן נעהמען מוז
 א״ן צוױשען טרײד pc אן געזזט עם װאס

צוױיטען. דעם pc ארבײטזנר
 אוגזע־ האבען צײם יעצטער דער אין

m טראהטיצײ אנגעחײמנן ברױם״געכער 
 ארוגטערצױ װי סעטאדע, נײע א רען

 ארבײטער, די פון װײדזשעס ד* שנײדען
pc אדװערטײזען ױי —־ איז, דאס ic וײ 

 ארבייט דער צו דרעסמאכערינם דארםען
 װען און גייקעז, גאנצע צו זײ זאגצן און

 שאר םרעוען הומען ארכײטער מטליכע
 װעיכער דעם, זײ נעחםען דזשאב, דעם

 pc װען אכער ביליגער. סאר ארבייט
 מיניטום א געװען װאלט םרייד אונזער
 «א• געסענט ניט זאף אזא װאלט סקײל,
 נעראטעז to װאיטען דארום סירען.

 ארײנ״ זיף זאלען זײ מעמנערס אונזערע
 וױיל פראגע, דער ײעגען גוט םדאכמצז

 גע־ וואלס ססײל א װענען םראגצ n ײען
גו־ םןי א ראס װאלם נצווארען, סעטעיט

* * * מעמבערס. אונזערע גקכראכט סעס
 אונזער אין ארכ**ט אמאניזײסאז די
 ?ולטאטעז.9ד 9גוט אוגז ברײנגט ױדאן

 פאר• םיר חאכען צײט לצצטער דער טאר
 מ ארום אחנז5ס*רקו טויזענחןר סירײט

 טריי- ס*ר וומלכצ איז r\p%pr ניטרױגיאז
 איז 09 וױכםע װי רען9ערקי צו זײ ען
 אר- די און מניאן, אײז צו ן9כאצאמ צו

 *9איי אונזער או*וי א■ זיןי ז9חפ ר9כײט
 רpר טאר ױניאן. ר9ד אין יןוסט |9ס איז

6 סתאניױרט סיר חאנען צי*ם ר9צט9י
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 r* שעיער די םון אײנער שעפער. גײע
 בראדוױי, און םטוײט סערpc 44 טעפעל,

 געטרײעט חאס ױניאן די װעלכעז שאפ, א
 פאר לעצםע די פאר ארנאניזירען צו

 דעם כײ גאר רעזולםאטעז, אהן יאחר
 דעם געיוגגען אונז איז סארזוך צטען9ל

ocr 19טר*י אזױ און ן.9ארגאדזיר צו 
 שעיער ניס״ױניאן די ארגאניזירען צו מיר
 בעסערע ארכײטער די סאר קריגען איז

ס • •קאורישאנס.
 n זײנען שעפער םאלגענדע די אין

 חעטטי- בײ :סטרייק איז ארכײםער
 pn בראדװײ, pn סם. טע86 סאמעגי,

בראתױי. 2228 יגאיד סיליא נײ
 אר־ גוט, זעחר מטעחמז סטרײקס די •

 וױ אזוי אח נוג,9ג דא ו*ינען רערס
 * וועלען סאגגעי, א זיך פיהלם סקעכס אין
 צװאוגגעז9ג זיק פאנוסעססשורערס די
 נאחענ־ דער אין סטרייט דעם טעםיען %צ

צוקוגפט. טער
 טעכד דזשענעראל יעצטעז ם9י נײ

 סאר־ איז לאקאל אונזער pc מיטיננ כער
 סעק• סארד*נג9ר סאר עיעקשאן ;עיןוםען
 װײ םעמבערס, די לאקאל. pc רעטערי
 pc אפיס דער איז עס וױכטיג װי סענדיג

 ױגיאן, א אין סעקרעטער רעקארדינג א
 פרי־ צו בעסט דאס געטרייעט זי* האכען

 סאר ױניאן דער פון •ערזאן בעסטע די גען
 געפיגט זוכט, סען אז pc אטט. דעם
 די pc איינע לשםיץ,9סעק סעני סען.

 ױניאן אוגזער pc טעמכערס טעטיגסםע
 אײג־ אח יאחר, עטליכע יעצטע די פאר

 דיעזען םאר ן9װאר9נ ערװעהיט שטיםיג
 סצני טיס \vipp םיר וױים וױ אםט

 זי אז זיכעד, ס*ר ן9ז*ינ
a סאי תאן9« ■אסענדסםע די איז rt 

 םאכען װעם זי אז #i9c$a מיר pc אמם,
סוקסעס. א

• ס •
 כר9ם רא<9נ9דזש ר9נעסטט אונזער

 )9081 דעם סארליטען ט9וי כעד״םיםעג
 ײ-9ס 1606 האי, דיסאן9ס א*ן סארטש

 דער אז װיכםי^ חר9ז איו 69 װ.9 סאן
 וױכסיגא וױיל םוקסעס, א זײן ואצ םיטימ
9anc| זחד לט9סארחאנד ן9דארט ן9װעל 

רען.
ד ן9טאכ Dctmyocpc |9װיצ סיר  * או

 ײיחי ®ח װער אױכ אז מעסגערס, זערע
 אדער ארבײםען, צו «יאץ טײן ניס חאט
 אר• ?ײן גיט האט 9לכ9וו ,9גריג c תאט

ײ ן9זאי נײט,  אז־ער אייין ?9טום ן
 2װניא ר9ד pc 0*11$ איז ?** ן9כרײגג

to ז •יזמוער גטי9«י זײ פאר תאכען» 
 די אין ן9ז*ײ וױמזמאס די או־בייט. חןר

ד omrmpnp די pc ר909גר ילעצער  מ
 און .TTC9V יתיאן ג*ט די אין וױ סערע
ד אין אר«ױ*ט איחר וואס ם9י ם*ט טגי  ני
דיוווײי ^וואראר איחר טאפט י9«9ש ױאן
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w עױוקיישאנאל אונזער אין i םםענם
סיזאן• פון םוף דער

 סיזאן עדױקיישאגאל םון סוןי דער
ט ט  זואס קיאסען, אילע כםעט און אן גו

ח געװארען געגעכען וײגען ד דעם פ  אי
 דע«ארט• עדױ?יישאנ*ל םערניישאנאל

ענדיגען♦ באילד זיןי װעלעז םעגט,
 אילע פון סטודענםען די םון סף א

 צופרידענ״ גרויס אוים דריקען חיאסען
 געטאן איז װאס ארבייט, דער םיט חיים

 געםיהלען דיעזע סיואן. דעם נעװארען
 ײערען״ אױסגעדויהט אפבעסטען װעיען
 דייניגג דעם אין א«ריל, טען9 דעם שבת,

 חיי• אױרװינג װאשיגגטאן די םון רום
Pipo, צוזאםענסומען זיןי װעלען עס װאו 

ם סטודענטען די  אוגזער םון לערער די םי
 די םון און אוגיװערזיטעט, ארבייטער

טי  װעלען אװענד יענעם סענטערס. מני
ט <עהרער די  םאו״ סטודענטען די םי

 װעט עס און געזעלשאםטליך, כרייגגען
 םארשײ־ איבער װערען דיסחוטירט דארט
 געמיטליכען גאנץ * אױןי פראגען דאנע
 ?לאס• םון םארםאיליטעטען די אחן *ופן,

צוצו• עסעס געבען דארט װעט מען
 א כא«ען כען װעט נאכדעם און לדייסען

 אונטערהאל• דער םאר טיקעטס טענצעי.
טי די אין באקועמן כיען ?אן טוננ  ױני

 עדמסיישאגאל םון ־אפיס אין סענטערס,
 םון םיטגלידער די בײ אין דעפארטטענט

ס/ ״סטודעגטס די ל סי װ א ק
 געמאכט װערט צוזאמענקונםט דער

 אונ־ םון םיעיע םון פארלאנג דעם אױף
 זיין געוױס װעט דאס סטודענטען. וערע

 עה :און אבענד אינטערעסאנטער גאנץ א
 בא־ חאבען װאס אאע, אז האםען, צו איז

 װעלען םיזאן, דעם קלאסען אונזערע װכט
ט  זיף און דארט, ?יין צו םארםעלען ני

 ברידערליכען אםת אן אױף אםוזירען
שםײגער.

 דעויבער איז עס שמאיקײט. און •ייט
 Tf ער זא< *אחר נעקסטען אז וױכטיג,

 געגענ• אגדער אן אױוי יואנצענטרירען
 זיך ער ואל שפעטער יאהר א שטאנד,

 אגדערש״ ע«עס נאך םיט פארנעחמען
 vא יאהו יעדען םון םאריױף אין אמנר

 חױפט• די שענסען צו יילאן ערמטער דער
געגענישטאנד. אײן צו אויםמערקזאםקײט

 האט מעניט א װען 1 װארנוגג א נאך
. פײן און ארבײט, גאר ל ' *  צײט• קײן ש

 אפגעטעמפט. ער װערט ניט, םארטרײכ
 חאבען װעט סטודעגט עדנסטער דער און

ען מעחר נאף  ארבייט, ?ײן םון םאמעניג
 װעט טאגאט אדער װאר דער דורך אויב

 גוטען םאר געילעגעגחײט א געםינען ער
ם אנדערע אדעד מוזיס, גוטע שפיי,  טי;י

םארוױ^ונגען. םון

n םענטערם. ױױטי
טי ז*י ען סענטערם מני  גע• געװען דינ

 און טען21 םון װאכען די דורןי ׳עלאסען
 םון װאכען די זײנען דאס סערץ. טען25

 דעם אבענד, סאגטאג ספרינג־װאקײ׳שאן.
ען איוע װע<ען מערץ, טען28 ס א  םארט־ ^

םריהער. וױ װערען געזעצם
 אילע די םון סטודעגטען די זאלען

ט ^טודױם, זײער םארטזעצען הילאסען  םי
 דאס 5דאי פריחער, וױ ענערױע, טעהר נאןי

 פון סוף סאמע די צו ביז װערען געטאן
סיזאן.

בילדונג. םיסטעמאםישע
 נרינד• א םון םארטײיצען די םון אײנער

 ביא־ אוניװערסיטעט און האילעדזמ ייכער
 בא־ סטודענט דער װאס דאס, איז דונג

שען א פוטט  אין אונטערריכט םיסטעמאםי
געגענשטאנרען. גרופע א

 און ארגאניױרטע דארט באסומט ער
 םאר^ידע״ װעגען ידיעות קאאסיםיצירטע

 א^יין זוערט ער און געגענשטאנדען, נע
שטאנד  באג־ ריכטיגע םארמירען צו אימ

מײנונגען. און ריפען
 ארבײטער אז טאן זאל װאס אבער

ט האט װאס  מעגליכקײטען? אזעלכע ני
 ׳םרױ די אדער מאן דער סאן זאל װאס
 אדער װעניג, זעחר באקומען האט װאס
ט, ביאדונג עילעמענטארע סײז *גאר  און ני
 ארבײטען געוזן צו געצװאוננעז געװען איז

 אלט גענוג געווען איז ער װי ׳ענעל אזוי
ײ דער סאן שויז זאל װאס ? דעם פאר  ארבי

ע װעמעס מער, ע צ ע  ׳דאס איז בילדונג אי
 לײענען, צופעליגען םון באתומט ער ־צאס

 באזוכען םון אדער לעקציע, צוםעיציגער א
? װאך א צװײ אדער אװענט אײז קלאס א

 צו מעגיציך מענשעז אזע^כע םאר איז
שע א באקומען בייצדונג? סיסטעמאטי
 טען ־עס און ,v י איז ענטםער דער

ט צוױיםעל קײן דעם װעגען גאר זײן. ני
 אויםלערנען ניט תען ארכײטער אזא

 ט י מ זאכעז סך א ײעגען סך סײן
 ר ח ע ז <ערנעז קען ער אבער כ א מ א
 ן י י א ס ע פ ע װעגען ל ע י פ

ך א ר איןא ז ע ר ע ד נ ו ז א  ב
צײט.

 ארבײטער אן אויב אז מיינט, דאס
 גע״ א םיט באסאנט גרינדליך זוערען וױל

 #געשיכטע בײשפיל, צום װי, גענשטאנד,
 פסיכאלאגיע, ױניאניזם, טרײד עקאנאםיע,

 נע־ גוטע *?* פונקט ער האט ׳װ. אז. א.
 קאלעדזש א װי טאן צו דאס לעגענחײט
סטודענט״
 קאנצענטרײ דעמרײכעז, ער \w דאס
 יע״ אױןי אויפםערקזאםסײט זײן רענדיג

 ניײ צום געגענשםאנה באזונדערען נעם
 .ספע״ זיך זועלען ארבײטער אז ז̂א שפיל,

 אע• ער זאל עקאנאםיע. אין ציאאיזירען
 זאל םראגען. עקאנאםישע איכער אלץ זעז
 עקאנאםיע. איבעד לעהציעס כאזוכעז ער

 איבער קלאסעז אין ארײגטרעטעז ער זאל
 אנ- די נאכםאלגען ער זאל עקאנאםיע.

 װאס לײעגען, װײטערען םאר וױיזונגעז
̂אס דעם אין לעחרער דער  עקאנא־ םון ק
 ער אױב אוןי געבען. איהם וועט םיע
 אײן םון פארלויף אין טאז אלץ דאס וועט

 צום אז נים, צװײפמל שײז גאר איז יאחר,
 גרינדליר זײן מר װעט יאהר דעם םון סווי

געגענשטאנד. דעם מיט באקאנט
ניט ? רעזולטאט דער זײן װעט װאס

איהם ױעיען ידיעות מעהר סך א נאר
נ• v ד צו םעהיגקײט די נאר צוקומען,

? v ז , ש י ט א ס ע ט ס י ו ס צ
ן ׳ ע ל ד נ א , ח ש י ט א מ ע ט ס י ס

ן v ט י י ב ר א צו און ש י ט א ט
און אלײז זיך פאר ש י ט א ט v ט ס י ם

ע טארדי ן ע נ ײ ־ ײ י נ א ג ר א
וחוחנן םארשטארקס ווזןם ע י t א ו

̂א צו טענוי עס איו מוױס ויפם יגעןו
hi צו אויפסערקמטקײם צופיל

* < י איינזײמ^ד «ו ■מזיס

יאחר. נעקםטען קורסען די
 ער• איז װאס קאמיטע, עקזעמוטיװ די

טיננ לעצטען אױפ׳ן געױארען װעחלט  טי
 פוו םארטרעטער די און פאסולטעט םון
 עדױסײשאנאא דעם םון סטודענטען די

ט ארטטענ שאנא^ דער םון דעי  איגטערגע
צט ■לאגט  דער םיז ארגאניזירונג די אי

 דאס כדי יאהר. נעססטעז םאר ארבײט
אן ט ע ^ג א ײ איז געהעריג, וױ װערען ז  נו

עען בעסטע די חאכען צו טיג ײנו  רא• און ם
ט טען  די םון און ילעחרער די םיז נאר ני

 םיז אויר נאר ױניאן, דער םיז באאמטע
 װערמן םיטגלידער די פײל. עכד רעגס דער
 די םון אנגעריחרט שארםסטעז אם דאר

טי רי אין הורסען  אין און םענטערס ױני
 דעריבער איז אוגיװערסיטעט. ארבײטער

 זיי־ אגצואוױיזען אינטערעסען זײערע יאין
 געגענ- םארשידענע די צו שטעלוגג ער

קורסען. די אין שטאנדען
 קא- א װעט דורכצוםיחרען, דאס כדי

 לעח- עטציכע םון באשטעהט װאס םיטע,
 צאחל א םיט צוזאםענטרע־פען זץ־ רער,

 רא־ סטודענטען די םון סאי טטודענטעז,
 חא״ םײל. ענד רענס דער םון סאי טען,

 אוםן אזא אויף קאמיטע די װעט םענטלץי
 אין אײנשליםען און ארגאניזירען קענען
 אר־ די פון םאדעדוגגען די באריכט איוזר

גוםא. בייטער
טינג וױכטיגער אנדער אן  װעט טי

 האמיטע לעהרער דער צוױשען םארסומען
 דער באאםטע. ױניאז םארשידענע די און

 םארשידענע די םון דערגעהן צו איז צװעק
 םאר באטראכטעז זײ װאס ױגיאךםיהרער,

 װאס סראבלעם, שװערע באזונדער דאם
 עדױקײשא- דעם םון װערען געלעזט דאדוי

 אז ערװארטעט, סען דעפאדטמענט. נאל
ען די צו  םײל ענד רענק דער םון מיינוננ

 זפון אנזיכטעז די װעדען צוגעגעבעז קאנען
ײן םוז רעזויצטאט דער איז באאמטע, די  ז
 באזונדערס איז װאס שטודױם, םון קורם א

 אר• די םון םאדערונגען די צו צוגעפאסט
ארגאניזאציע. דער םון און בײטער

• נאזואוסטער גוט א איז ראס ד א אי נ סי  י
w .געזעץ

אכדעד םען דארוי יעהט^ויה נאכ׳ן  ג
 חנר װאס פונקטען וױכטיגע די װעגען הען

 דיסתוטידם ארױסגעבראנט. האט רעתער
ט עם  םים אדער #נאתאנטע אײערע טי
 יעק״ די געחערט חאכען זואס אגדעדע די

שװ.  נאף און מאי א גאך עס טוט ט
y און םאי, א v i םיט װעלען •ונלטען 

ײט דער ל א װערען צ  אײ״ אײער םון ט״
 אייער װצרען װעט עס זויסען. גענעם

_______________________געדאגח.

\n>H חנר

 קרינט #חןמויחצן קאנפ איחר ארנ
 אח voטע ועלנער ורn אױוי נוך א

ך djh אץ קאנט א^חר אוינ זעחט ד נו  נ
w פי;צן j r i n ו ו ס י ל  nr ש

איו לעקטשורשי
 איהר װעט טאן דאס וחןט איתר אױנ

 פאר• דט חאט איחר אז זיכעף
 םאר• חאט איחד וואס צ״ט די שװעגדמ

 איחר אז יצסטשורסן די יױוי בראכט
 װאס עיעס ארויסכאסומען זײ פון חאט
 צודץ אײבינ אײו וחנט ואן ניצלין איו

a» —קוםען.

9 לאסאל יוניאז פעישערס דער אין

 א הערען צו וױ איחר וױיםם
? לעקסשור

 סך א באזוכע; םיטנלידער !אונזערע
 זיינען יעסטשורם םאגכע לעהט׳מורם.

 זײנען ®ארבונדעז, טיילװײז ויך צװישען
 נענענשטאנד, זעלבען *ום ׳שײכוח איז

 אעסםשורם כאזונדערע זײנען אגדערע
jrjMie נעװיםע א נאר כאהאנדלען װאם

 לעס* אזעלכע כאזוכען מענ׳שעז סר א
 װעגינ נאנץ זײ פין נעמען און ט׳שורס
 איכער, זײ בילייבט עם װאס אלץ ארוים.

 •אר א אדער װערטער, *אר.קלוגע א איז
םראזען. ׳שעהנע

בילרוננ, אםת׳ער אגבאלאננט ײאם
 dv ?11* \וערט. קנא«ען א dp האט

 םעחר וואס םע? קאן ווי זיד, פרענם
לעקטטװ? א tie אדויסגעסע?
 הפנ?ן *והערער די דארםען רא׳שית

 «אייר./ואט טים Vd:p« א האגם איז
סך. m דיעלפט

 זועדט ¥?, נעהט לעקט׳שור די וועז
 Din איז ■ונהםעו, נעװיסע ארױםנעבראכם

 אדער אילוםםרירם, לעקט׳שורקר םון װערט
ט.  לעקטמור די חערען וואס די כאטאנ

ט דאדפען ײ וואס אלעס פארצײכענעז ני  ז
 ארויסנעװאר־ נעווע? װאלט דאם חערען,

pjpb ג ײן  אויסקלײבען י1דאו־ tPQ ארב
לויז טע די נ ס טינ ױנ i סון ipdpjib ו t n 

מן. dp או? דיסתוסי?  Din פאחױיכענ
מ נ י די ק ם ױ i םאכט א r a r tp  p j k w  a r t 

 By -.trtPDrwB *iPDjD DDSpn אוז
T»to ]*■fTO H i ■ i r a » e  m to m.

 «־p< חאט באארד עקזעק־טױו אוגזער
 װעי־ םראנען, אייניגע אױפגענוסען טענס

ט פון זיינען כע ק״ טינ כ  iprjip םאר װי
ױ װעלכע רpאיכ <אה«<, א׳ ?p>pii ט  נ
ip״hv א בײ רינטען d •דא נערענענחיים 
ר װעלעז ■ דערװ״לע בלויז טי ^tPim 

ײ iptiiD לויט איז װעלכע פראנע, אײן  פ
ג  װאם בא׳וויום, דער און װיכטינ, הרP1 טנ
נ נפװאיע?, נעטאכט איז  דורנ־ זאל רp אוי

D in 'tp; װpרpפן, אין ן פנ  ברעננע? םוז י
Po«D>itPi.? גוטע

:o טיר  אונז?ר פון פארלאגנ dpi ip״
 *?נטראל? איין עטאבליר?ן iv לאקאל

 ל«ר אלע *וױטען pd'dpp מעמנער׳פי•
 .bipb'׳J’o אריין נעחםען װאם קאלען,

 װאס װ?נען ערקלערען דא װינ״ו?ן סיר
dp זfאנדpט זיף. י

ײ איז ?עצטענם tP אונז נ iD iip i די 
ױ און םעטבערס pגיי װעגען pפראנ  אזוי ו

i אין ווערען אר״נגעגוט?ן זאלען זײ p i 
 )iPDp»i»D װיכםינ?! נאור א פון ױניאן

 א*לי?אנ״ גײע *אחל נרױםער רpד צוליעב
 אי? .נא׳שעפטינוננ ?pair pd>pii טען,

pid p̂ .איז טרײד פיני׳פער דער טרײד 
jp נעטראפ^ חעזיכם דער אין id iip j אם 

 אי־ אח? זאג?ן jpjdp טיר שטאר?םטען.׳
 אלײ| םאן פיניטער אין אז נערטרײבוננ,

pd זײנען ippiip? טעחר i״iDip b d p d  p 
p די אין ווי ip i j p ,ױ פאכץן  אירײ־ ו

 *tpoDnp רםpDp«ר און קאט?רם טארס,
p o iip i.? נעזאנט גלייף דא זאל IP ip ii, 

כען«ױ םיר אז  םארווא־ «ו ניט חלילח זו
’PD א םיט םען tp i’D ,פ«ר* *רער זואנט 

Pi׳*did די אבער טיח«. די סאכע? jp d,| 
IPt'BPi >p םיר וועלכ׳ג אונטער '*pbd 

»p ויאלטען זיך, ip ii*p i| ?יוגיאן, יעד 
p3>pii אין האט P i’ r? ארייג־ נלויז ניט 
 נייע ?is נ?<ד אײנטריטם םך א ?ריגען

 אינ־ די חױיםזעכליןי נאר א<לי?אנטעז,
 אר*ip ,D1P30PD -6 די ?16 טערעם??
 ר0טנ*רם»1א דער ?pipn זיך טראכטע?

pj טיר װ?לכער אין <אנץ, ’ bpj? .ן  דאס זי
ip;iik אוגז ה«ט iiv p j לאפאל אונז?ר אין 

nwpn PD’np טאכען «ו i ?די בא«ונ אי 
p d ib p^b b  p: in מאם ?," p i  ?pd>bii 

 dpb*? אנדערע די ?pi< שלעכט, גיט בײט
 םיני׳ש?רס, אריין יך1א נ?חמען װאם לען

 אראנדז׳וד זעלנ? די נפהאט אויך װאלט?ן
p םיר מענטם. jp p p i,? אז dp ?טיטינ אי 

d אין ננ1ארת סעחר אביס?< האבען «ו p i 
 *DPD צענטראלע אײן אז אח חינזיכט,
 אױםארנײ״ זאל מאס ,pd׳ddp בערשי■

 אן סיט ■אליסי אײנה״טליכ? אן טען
 ‘Viװאלם א״נטריט־ג?לד אײנהייטליכען

d פאר װען p i לא?אלען. די פיז בעג?פיט 
ײ װילען מיר און ip נ tp n נעלענענחײט 

ײ אז םיניטערס, די דערםאנ??  IP^Dt ז
 סו א לייכט. 1* זאך די iponp; ניט •יף

tie גיט זעתעז  ip d ” ii ר im ז״? p, 1א? 
«י לאנ? די ?npt ניט סאנען  סיז איז. »י

i יוערען פיגיש?ר r? םיזא? 1* םיזאן 
po u pjppu d? די ארכײט. ס«זר אלץ 

dp pd מאשינ??, p̂ii האנען ̂u p d y p 
powpi? אר־ די סרײד, אי? אריינקומען 

ס, jib ?PDUP1PP11D d מאם ניי ip ii ׳פניי־ 
d ?1א דער ip ii אנרײטאר, ביים ג?םאכט 
pd>p, אזז v  ,ipd k ו ארן-סאר »ן זיינ?ן י  ז

 איכער אב?״ אתו סאר נעגת, שלעכט
pd*pii סיר ניס. ישליסח קײן חאנ?? םיר 
ipddbut 1* v *1 טרײען r רpר vmO 

iv ׳ן6אוי  ,tow ?poopa’ סיד p o rm c* 
d די )poip דא np3D חען, ip s c id ?אי 

PB>pn? ען  P3>*n טיט npipe׳ ׳ . אנפ̂י
p» p:>pii ,opp? נצל־מלאמת ip rip i jik 

ט ”p דא מיג i? יס׳?יא JP3JTD בן א 
no ײ pd ז >mii? געלאנס ?t p n בזר א 

a i j ’ DBpr אין ud־p ip אל*1י אןז םרײיס 
po סן א על־יבט פ דא־ש eP3־  עוגע־ :

o dpb ױ ןיך enPDtrwe dp .m ביי ו ix 
 ארבײטען אױ?י iptid לערנער??ס אז זין,
p,? 11 סאר r mאס iPTPii ?אי PBBinpD 

 ?1א אלײן, נאס Dm םון באשטיםט טעלע
ױו no דיס p נ»םירליכ?ר א i« ii ??חאב

סקײל. סיגיכאם אװז?ר י1י1א מיריצננ א
dp d )אױס ױייזס op מי id נז1אpרp פי־

ױ לאננ, י1אז גאן״ײייגינ נישערס  ויי ו
 זיןי י1י1א D>n'mm ניט נאןי דאם חאבקן
i איז op »<ײן.  nr ip i i r״IPipii ?p i 
4 1* איז דpרpײr נאר ?w דעם, W « iir 

tp ipnoom iiB  ip sm ס די זאלען מו  מי
m  , iv ra rm ד׳נר אריינ־ געחען זיי ייי

ponpt? גריכע, א ps>pn רער אין איז 
 זיו זײ ?p>«? ,v׳פנײדערל i״p ניס אםת׳ן

 ?P3rw i« אלײן, זיו סיס זיין סי׳פנ נוט
 אױף פונדאגזענט, am אונטער dm זיי

P3?pn? יו1א זיצזן. זײ t* om״Bp' 
 דערסיט. rniD po'ru הײן ניט ?ײ טוען

• * *
 *oxipipoB’iB די ציח?ן ?pirn טיר

p״o םעטנערפ די שון w נאשיוס א lie 
 dpo* י׳װזגר דאס נאארר, wdippipp דער
 *1P 1» םארפליכטעט איז לאפ»ל tie נער
po? ^40 א אין ל4ס אײן אםװיינינסם' 

 pippd* וי סיטימ. torppo א *ו נפס
 IVIDVDD חנלעןoiorppo 1 די ?ib טערן

 ו«ינעpr;p, 1• די ?ib ױניאן־בינלאןי די
p>pn op| זיין uptpiiM.• אױך pj dpii• 

 npy* נײם |1א קאנסואל, א װערען םאכט
 ניכ־ די נ״ט ?po ipn ארער oin די לען

 ?p?pii װעלגע ביכלאף יקני;? די <ױ,
 איי? אםװ״נינסםען dbdpddpנ זיין ניט

Hדpסאל, צמײ ר p>pii? נעחאיסען linpn 
 pop) ?pus |P>pn? |1א פאראנטװארםלױ,

 םיר ?אםיטע. dipivu דער צו וח׳פמן דין
ר איז גים יב?ן1גל  ?ib oייpנדינp11Dי1נ ת

 אפ» אנער םעםב?רס, די שטראפיר??
 ?pup[ װאלט dp אז נ?,1א זיו דאנט טא<

 ?pomp; א פאו םי?י״כט נויטוראדינ
djpop>p. פיני• רי או נלוינ??, סיר 

 אנבאטראבט אין נעחםען dp װעלזןן שערס
 סעחר אניס?ל םיס iponpt זיו ?p>pn ?1א

 טיטינ־ ixrppo די נאזוכען ?רנסספייס
;p? איינענ?ס ז״ער פאר pint.? 

* * *׳
 ספרט׳פ״ ipd26 om ׳פנת, דיזעז אױןי

 npnip po dipii ארבייס, im נאר נל״ו
>pd>« ??פארחפ is wmPBtop w? ו  ח

 שעועי, איע פון סינישערס po יענאט?|
 נאגץ א• ipipii ?m״iiirmn זיו אום

 לאסאל אמזער פראגע,'נ^יןי, מיכטיגע־
 ?10 סיטװענדינסייט די נטppרpאנ חאס
BDD־IPr’i'B ?16 DPD’DI»P יי אין VV‘ 

P3’1>» TD •TPB?( אז OP איז *iPIID’U 
 אנ?ר ?,P3P> I'M dp ?mn’Bi'no דינ
 ?ib םיינוננ די jjnvn אױו ײיי?ז טיר

tpipn 0D3>pi Dipaopo n דיp1pפרא• ר 
 ?אנ• pt»H סיר ?pen looim iim )נע

 די אז ?רװארט?ן סיר ion פערענץ,
 imp’ ?ib ?mpn טירט1דיםק זאל םראנ?

jp̂ די ?1א נסס,1שטאנד» pn D1PMP0 
 זיד אנען11ארויסצ נעיל?גענחײט א האנ?ן

?אנ* דער ■לאן. om נענען *חור פאר
6 dph rtmpo?םטייװעסענט אי? מען1אד 

iMPiip pb«ii* 140 ,oroop. חא־ סיר 
W'KVO IP3 נע״ גיט רזאכע?1א

diop ׳mpop> i”P ?pp’b ט1אנסאי ייז 
ipbpip p>o, נ׳ד זיכער חאס איחר אנער 

 אדוחןרטײד די אי? om װענ?? לעזען
ddipo סיר ?1א צײסעגען, די אין ip~ 

Dim. אײו מארםען
td אויו ײימו p.'Doim? די DP9- 

 כל ,dup’ »ס אזױ זײ? ?p>oi וײ נ?רס
dp tot 1* ארביי^ אגיסעל דא (אן איז 

ron pim זײז om 1א ימיאדנוו? •bo 
p>nipr? די po ?PTMr אױןי om ?סיליא 
 ױילט wo ייל11 גיס ,oppe פאנד דאלאר

 ?pipii ?pjDtnm »ייו טסייט אמי זיו
po om מײל ניס אויו dp איו jpnont*

 pno? סיר דאס. סאן w סאי p>o דינ
 אױסנאחםע ?N ?psmd סאל ?ptpn אכעי

 די ?o 16״PDMtpipo6no די ציח?ן »ת
 *par י1אוי op |pjp»do dm םיני׳פערס

 לייכטער סןי א די? op opn יעצט טער.
 יימװ״ויים יון אױך יו? אייק ייי פאי

pdip >ptr ?dp? יים, א* pn? םיר jp>pn 
 סעסי די װאס ,djpo p־Mn ?P3D״ דאי־טע?

om או? ס1די סאר לדיג1ט jpr’t נמרס
oppo איז pOdp *im. נעוזסט I<m dp 

*TOi----------t באסראכט;
 , ססרקין, ייזידאר

ifwniijo 9 לןןאי.

ם נ ר א ז א ך כ ^ ד נ ע ט ײ מ ז כ
 011 דעלעגאצצן די בוד3ל דיגער דזןד

 •jm גילךוגג אמייותד יועגען קאציעיעגץ
t אין ײעחןן כעגעמן f i p o u r m פי׳ ס  מ

66 m$\i 84 mutע« jus, יומ»- שנת 
« 1>ימ מ

ין 1סאגכ סען tfp מועדווײשאנ•  י
61 JM  •n  pirrpo t fw 

חילאר״ t ײחאז י ײײ ײיײ
H/S-J * ' T'**,it*•̂4• ׳< « 'י-.mjfr1,.

דאלאר«נו מיליאן דעם װענען װארס א »ר
יוניאן סמוסםאנער דער וזן

)1 זײס ?1) וס1(«

dm ?pnpccnoc ,?pcdmp זאך די dp |im 
 om iPJPii *1 םך d זיי ip אינערינ איז

mm,? סיר om dm ?popn סינתפטען 
id (>pc" iip אין ivrop'o dpi ערנסטען 

tif^vii djpddm זיי dd? פליכט םול? זײער 
ip זין ip |io װעלען און ױניאן זייער 

 דארסען זײ מיפיעל איינצ^זלען גלײןי
 זײער גייםראנענדינ ז,pחלDPrאי

o ט״ל n  w פאנה מינטינען זעחר 
 די אין אן iDt געחצן נלײנצייםיג

PiD>P־iP»pr י ̂וPלעDP י  די ם«ר DנD׳
 אמאינא- רי אר6 ארנײט שטמדען צװײ

 סון םע10 די ?1א ,oipp'noo סייטעד
 om פאר רmיPנ אריינגקקומצנע די

ppnp 340 ?16 נרעסער מערט ip jdo.
 שעוער די ?id טשערלײטע די זאלע?

 די טיט ליטטען די זיף ביי חאלטעז ניט
 אמאלנאטיי־ די פאר ;עלדער געללינענצ

 סי• גלייף געלדער ptpn 1«*נלע טעד,
ip יערען1 כערגענענ? ^ ^ ipid dip פון 

ײ, דזשסינט א א  לאסלא״ ילי■6 נרודער נ
 איבער־ נאלד האנען dp זאל ער װיט׳ש,
אמאלגאםייטער. דער ip גענען

 ין6 קוױטירונגען װייטערע זיינען אט
ד נעלד דאס מאס שעפער, די 1י1ש אי

: ?poipPM'no

ן ע ג נ ח י ט ױ ו ן ה ^ פו ו א ל ט ס ר ױ ה  ס
ר »ון ע פ ר ױ ע ם ע ר ש א  ױ פ

״ ן. ד ע ט ײ מ א ג ל א מ א ״ •
. י ר ע ק ױי ט ס

רי *װענצי . 30 קלאדק סעגמו ,f p
81.02----------------------יס״גראדװײ

װעסם 109 קיגצלער, דדי״קאנ
99.67 —־---------------------סמ״ 7*26
םע82 איסט 31 #קגן«ןי און גל»?עד

)m--------------------------------58.50 
169 .y w n 12.00 — סש. נליקער 

t, 150 און װאלטנערג ל. y p װעסט
T- 118.05---------------------ס*. פע2*2 i
2.00--------------(באלאנס) #סט^ל חארז
 76.00 סם. prs22 װ. 120 כובעס. אןן *יעו

װעסט 147 וױיגטאוג/ און ווצער
46.55 -------------------------.60 םע27

 85.00 — -־יײ סט. מע21 װ. 22 ׳?אטץ נ.
איסט 11 און חער*בערג

19.48------  )— ׳------------.60 ע617
3 קלאדק גיקאליס 6 /s n o t f p װעםם

31*7 60,------------------------ 40.00
117.89--------סט. טע33 א. 38 #יוזן7ל «רי•

זיבזך 159 ׳ער17* און ג׳טטיין7קרײ«
29.24 --------------------------עװ. 7®

 18.00 — סט. H«7 א. 110 בראס.« גױסאן
86 סקוירט סיסטעם גױ

19.75-----------------ס». 7® 10 איסט
איסט 15 #ן7װײגגארט מאריס
30®7 .to------------------------86.53  ׳

טט. קאמואני, חל^וק 17*071*0711
עמןן, 118.50--------------------י. נ. וו

 29,80 — ס». 118 װ. 6 קירשבאופ, איזאק
דז^ויךזי קי).. קלאוק חאדסאן נ^דם

88.00 ------------------------------י8סי
r n. .װ. 130 קס״ נט7גאר« דזש. ל

29*7 0.*------------------------- 48.88
84 דובין, און סטײנטעלד סולםאן
81.91 —-----------------סט. 7*15 װ.

װעסט 29 ,’?אמ»א; סוט םײד דועל
4124-----------------------סם. 7*15

17.04-------------(באלאגס) רג7בלומב ד.
״ *07װ 58 קסםיאגי, און 17אדל א. .7

46.15----------------------- .*D 71835
7.60--------(באלאנס) ר7?מצל דזשײקסב

24.00 — .60 7*2 װ. 32 קאזזען, װ. מ.
 48.20 — זו.7 זעקסטע 171 איגק״ ס, ד. ,0

r n. 2 און. w  *iyp,  10.00 (נאלאגס) .
א. 28 לבאום.7סאנד און סקמג7יל

22*7 0.*------------------------- 87.00
איסם 44 #קאס«א:י קלאוק *דסאוז

82*7 0.*------------------------ 78.68
4.00-------------(צאלאגס) גאלדס*ןן ל.
jo ,88.75 — סט. 7*27 .11^118 וױאעאק 

011. ^ לו 92.00 —יי — *.0 7*80 א. 40 ג
22,10-----------(באלאנס) נראס., דונין

יװ 110 ימאזיאני, און ד7יצ7ײ י•
- 34.02 ------------------------ס*. 7*14
 װעס* 186 חךגיארא, 11א ייאזני
44.88 ---------------------ס*ײ« 7*14

 7.00 — (באלאגס) נ*חאל.7ראז און ל7*י
 80.00 — *.0 7*25 .11 188 ליגחױיסין,

27.06 ס*. 7*29 214 ר7כליצ
 jufn 216 11• 29*7 0.* — 82.62* ייימ
ײ  28.99 *.0 7*29 .11 108 יליעו/ 1אי ?י

7י*7« 106 חירש׳ און דאיאיאדם
0•«-----------------------------19.50

ז2 ג״ ײי ״ *07ןי 12 אם*א:י,7 און י
27*7 JBD-------------  50.17 —.

BOTH 21*7 0.* — 60.99 16 י7#י0* *
TJ * 10*7 סיסוקיפ אזן וי«ידי

— — JD__80 04 —- — — — —
9*l<or און , ז י ז נ י י י *»ס* 18 נ

»8 J r--------------------182.90־0
68.28-------4« 7*86 מ* * \,fVT *״ ״3

108 jrwaumn •ןדי»
»11711.------— —----------108J6

6------------(יעיזעגלױ) •אדיס 070 8״0
lg״i---------oo ».0 גרין 251 #יסאן7נ

*07י1 14 צי/1«אסק און ײילגזד
 r-----46.70--------------ס*. 7*22
« ײו 120 ׳לד7גדי  22,92 — יל״ 1רסי*7ײג

 21.66 — «.0 7*28 װ. 19 ר*זעגטח«ל, 070
.11 25 ריטסםאן, און בר*ס. נױםאן

87.76 -------------------- .cd 7*15
װעס* 8א קאליס, ן1א חורוױטץ

68.82 -------------------------ם®. 7*10
 06.40 ס*. 7*20 א. 41 *ריסטמאן, װט.

'60711 177 ;ראבעל, און נ<דעל
26*7 0*------------------------- 42,58

*0711 1&4 גי***רד, יון גאלדכערג
47.82 -------------------------ס®. 7*27

r n. .80.45 — סט. *ע20 .11 158 ב., ס
10.80 -------ס*. *ע31 .11 114 ר,717ס ח.
 88.94 ».0 7*29 א. 84 #ס?ז119מאר? .11

 D.* 54.21 7*32 *0711 0 ?ל״ז״ 1ײ עלסיג
*07H 11 בר#ס׳* און קלײן וח.
88,50 ------------------------*״0 7*32 ־

. איס» 1 ׳»לאװי*ץ7ל ײז נדס1דט7
33*7 ------------------------- 105,50

«0711 84 גארדאן׳ ן1א ראמביאװ
44.15-------------------------ס*. 7*22

 H7. 118.70 7*»יגי 803 גאדעגסטײן, י.
 49,00 עװ. דיסאן7ט 99 גילדסט*ן, אל.

 מעסט 109 תדיגסקי, און רג7גריגב
26*7 ------------------------- 08.79
7*22 ׳סט71י 147 #י7סינ*ל מאקס

-------------------------------- 02.05
 95.99 ס*. 7*31 װ. 25 בראס., װעלטטין

 07U* — 49.12 138 נעלססז, און אװ01ג
ראוכ• ן1א רמאן711סיל ׳ר7ל*נ7וי

 181,00 &*. 7*33 סט7וי 113 ווער־גער•
 19.00 ס*. 7*21 .11 129 בר*ס., יסלער7ײ

85.89 — סט. טעn. 20 20 ״בר*ס. סולמאן
P. 17,00--------סט. 7*0 איסם 44 ח. און
סט7וי 35 בערלאגה ן1א סאן1גי

100.00 -------------------------סם. 7*19
איסט 17 #בלוס*ײן נענדזאאוםין

12*7 .**------------------------ 22.85
 56.52 — »— ם*. 7*22 .11 40 סיכקין, א.

טץ, אין סטײמאן װי א .11 147 *^ענ
01.18-------------------------ס»• 7*20

*P9 חעסט 152 ליבערטחאל, און
30,70 -------------------------ס»• 7*84

װעסט 142 סאן, און י7ס7ל מ.
00.8C------------------------סמ• 7*29

.11 19 ׳קא. מאנוטעקשתזורינג 7אקם ״
21*7 *°-----------------.-------30.71

װעסט 152 ־בלום, אי.ן ר7נ7װי
24*7 --------------------------10.00

ז ל7סיג י מעסט 110 #װ8?ינ7אל י
51.58---------------־--------•סט 7*14

.11 0 באיאף. און גאנץ ®רידענטחאלו
40 00 -------------------------ס*. 7*18

סט7וי 114 ײן,7ל ײז בלאפמזינסקי
11.55-------------------------•סט 7*14

*7* 78 ׳י7»ארב און לױואװ  57.07 .117 7י
ןיל7קאי ו ײן,11 א ט ^ איסט 89 ײ

77,82     ------------.60 טע20
i7»?7rn ן ו 120 *ינ?עלס«ײן י

* 711** 20*7 0.*___________ 38.20
(בא־• סינקעלסטײן• און דז*אק«ער

1.18-----------------------------לאגס) .
 89.35 *.0 7וינ** 57 ?א. ?ל*ו? ל. איז *י
n. ״7« 112 ?אם^אני, קלאוק ב. ן1א

85.00 ------------------------117 דיסיו
אני, ?ל*וק װ^רטח מי ^ 8 0711* 

18.01------------------- סטרי* 7*1*
n 11. *1*7?», קלויק »י«ײא o .*80.87 ס

63 בלום, ארן בעקערמאן לארזעי׳
41.78---------------------**״ 7*1* ײ•

41 59 קאטיאני• pi^P י• איז י♦
*1*7 -------------------------- 28.50

זו. 59 ׳ר7חאר« און נבערג7ראז ס.
35.00 -------.----------------ס*• 7*1*

 48.84 סט. 7*31 װ. 5 יעמ#רן,7• איס1ל
«07ii 202 ?*םיאני, און ל7?וױ* נ.

7.04-------------------------ס*. 7*80
װ. 81 עדעל׳יטײן, און ל*«יין7חימ

21*7 .**------------------------- 40.98
26.72 --------ס*. םע21 .11 19 *ער, חארי

16.92 סט. 7*20 מ. 85 גראס., וױיסטאן
«0711 9 ג«חאל,7ראז און ל7*י

20*7 .**-------------------------4.00
, *D7H 142 גרין, ן1א ■אלא?
57.46 -------------------------ס*• 7*24

איס« 21 גאלדאאזײן, גײטחמן
41.19-------------------------ס*. 7*17

איס® 19 גאלסיטײן, n» אמינסאו
80.40 -------------------------ם«• 7*17

ס«7ײ «4 בראס״ דוסײסאבסאן
27*7 0*------------------------- 45.50

ן ^ י p י• י i^p ,07ײ 8 ?אט*אני*
®1*7 0•*---------------+--------58.10

װ. 120 קאםייגי, ל«י71<ןו ריגאל
74^8------------------------ם*. 7*18

*07י1 28 נא*»ײ, און גאלדסאן
87.78 ------------------------- «ע16

* 49.40 480 7*27 .11 11 דאוז׳ *ון י7וי
״ייז, ן1י םילעי ריני __________ Hאיס* 164 ג ■a pgs

רנ ײיבן ז י י װ. 18 םײק*װסקי, י
28*7 0.» —  -------------- 56.90

ד מיואער, מ ה י ײי  r«M*09p ן1א ^
mo ״נקםימ?,it• -— 67.10 —-ג

•1ל ^ און ײ  jrolO 9,* — 47.09 א» I *וו
ן צ| « \ 169 0711 4יי לי ,n t f p*
36,50 ----------------------*ו0 7*21

POITM1/ (גאלאוי)---------------1,00
 183,12 — — «.0 7*19 •11 8 .09י3 1*117ל

 200,85 — גדןדוױי 1872 גרןס״ גלאווער
40,00 — *,0 7*2() •11 82 י/7**נ*7 0אי1ל

r n. ל7ראײ )r n. (סידאװסקי 
198 0711» 27*7 0.« )•S W W

3------------------------------ליד( .0 0
ענ1 24סס,-------*,0 7*10 ױ• 10 י/7י*7ד

 25,20 — .60 7*21 •11 40 ®?סעיטאן, ••
 970.00 — נראדװײ 1872 םאדסװסקי, ר.

־46לז 1848 נראס״ זאביידאװס^
28.14 —-----------------.117 סינג**ז

 45,70 *.0 7*104 א. 348 ׳לדי«סד«7א«7ל
•1ל י  21,80 — •117 7*1 1973 ילי*ץ,7 י

7יס*7 2420 סאן• אדן «ײן9וױינ
117.-------------------------- 57.52

i« n * n r י ן ן ג ו י י עס«11 12 4«ו
27*7 0.*  ------------------— 34.32

" איס1ל •29.54 .117 7*097* 171 *,14J 
 03.41 — — ס«. 7*20 .11 114 סאוגןליס,

וועס* 19 נ«ץ,1ל ס. ס.0דז*
31.87-------------------ס*. 7*34

*0711 9 ראזענ*חאל. |1א ל7א«
20*7 0.»-------------------15.00

*07H 135 ?*מיאגי• ן1א יעס*ײן11
17*7 0.*------------------- 20.39
«0711 14 קאסיאני. pi^p א»לאס
17*7 0•*-------------------35.80

40.48 *.0 7*17 .11 10 סאן, און סויל^ ב.
*0711 110 דאגץ.70■א |1א 01גא

38.55 -------------------ם®. 7*17
װ. 110 ?*ךיאני, pi^P קס7בינ*

17*7 0.*--------‘--------------- 30.42
«0711 84 .01*א אדן איזראעלסאן

17*7 0.*------------------ 25.84
01,09 ס«. 7*17 •1187 ס,7א*ל אדן סייקיז
«0711 100 ?אטיאני, |1א גיזמאן
21*7 0»------------     28.42

 15,48 «.0 7*43 א. 240 ציבי*, ן1א 0§א
*opn 155 י.7?ײז אין ’.סירענס?

34*7 0.*------------------------ 04.00
r ארד1דו7 n. *111 ל,7דאו oyii*

21.40-------------------------ס*. 7*31
ן ל׳י«ײן7»יגק ז .11 120 4י7«ײננ י

34*7 0•*------------------------18.35
 עס«11 145 ׳נסיירא. איז י7*אײד
איסט 84 ?*מיאני• 07ײ ארגאן
22.52 -------טאל)• !7*2( *.0 7*21
12*7 0.»------------------------ 28.29

 2סס, — (■ערזעגלױ) דזס״קאבס איס1ל ,
איס« 51 מארגער, ן1א קאחען
00.84 ------------------------סט. «ע19

2.04-------------(קאפזער) ראזעננאום. י.
r n• 7ןז «*אס. אדן ?אחעןr0.80 — ר 

p. 02.58 — ס*. 7*10 א. 201 בעלינסקי
2.00--------גליד)7(יעיז סמערדלאװ ח.

opo 2,00--------(•?רזעגליד) גבלום7ראז
«0711 20 דמאן.7ח ר,7מאר«יט

37.45 -------------------------ס«. 7*17
א. 30 װ״ס, ן1א בראס. י«ץ11גרא

15.55------------------------ס*. 7*10
0. ■00,» 41 11. 38»7 0.»----------- 50.28

 29.00 — ס*. 7*20 .11 27 נ?ין,7« חאריס
54,05 ס*. 7*22 װ. 180 ?אן«•1לאי ט«אס

115,25 -----------*.0 7*20 .11 135 .3 ביג
װעסט 55 גאלדבערג, ן1א י1ואל1

44.00 -------------------------סט• *ע10
 43.00 סט. 7*29 .11 145 גראס. בימבאך

2.72--------(■ערזעגליך) ר7םײזל לואיס
*opn 101 י.7״ |1א ליטער
25*7 0.»-------------------------15,29

«0711 158 יא^מאױיטץ. |1א 1לא
23*7 0.»--------------------— 18.75
ipnop 141 לינג.7סי סון eopii

. 22*7 0.»------------------------- 80.00
38.80 --------ס«. 7*15 .11 84 רטאן.7ליב

 42.51 — ס®. 7*10 «0711 4 רםאן.7אנד ל.
ג7גאלדב 78.03 ס«. t*3P •1י 36 ברסס.. י

סס.ס-------------------י)7ו?י* בעלעי א.

2סס.-----------׳-------י)7געלעי(ק»* א.
א. 89 װ״ס. 1ײ ביסס. ?ראדױטץ

19*7 0.»-------------------------14.00
אים« 14 ז,1חא *i0p ל7סאג די

32*7 0.»------------------------0.02
29*7 0.»------------------------ 47.50

ג ן1א נ«חאל7ם1בל #װ 89 רטאן.7^
nt. 2.00---------(*?רזענליד) װײסםאן

r n. 21 רלטאן.7י  89.81 — ם*. 7*11180.
r n i ^ r n •7*28 א. 149 בעדנארד
12.80----------------------------ס«רי«

58.00 -------ס*רי« n. 17*7 14 וױן.7ל י.
ן י7םאחל רםאן7ח .11 48 ?א., ױ

24.38    *רי«0 7*22
 2,00 (אינדױױדואל) סאס*אסעלא װי*א
o:*p*» »1.50 אל)1(אינדמויד 7■סזאםאנ 
m. 171 *ארס*, ן1י ײיװעריזןלד

28.68 -------------------- 1ני71י7 7*6
לי 7*6 87 דובין• ן1א ^**ײן7י

24.84 ------------------------- 1 י17י17
p, 869§״ און ?אנסןרןװוץ ’* r i

 V----------------28.80 171י7 7*8
- 7*28 װ. 181 י•.7גלאז |1י נלאזער

24.0  ----------- — ס*רי«
 86,78 ס*. S4 11. 26*7 ».11• (1» סארקס

 47.88 ס«. 7*24 מ. 49 גדאם., גח*וז7לייכ1
r n. 7*18 «. 28 סאן• און י7»י

22.58   --------------------*רײ0
7*6 806 ססיסססאן• ti* םידאװ

 T--------86.20---------3*17117״
0*.7117 7*4 81 •t*nM^7Pl--------27.68 
H• 22*7 310 21,60 46 470*7 .0 0אי1ל

 pnaip, 05 4*7 117. 28,00 אוז לינעדסאז
7*7 246 *ץ•1191רא:* און סיזאנװײ!
17117*1 -------------------— 35,35

89,00 -------נרןװױי 1888 י,71?י«יינ ח
י סטײגס•!  90.55 .60 7*22 א. 28 ס״0נ

^ און ואקס לן  14,00 «,0 7*29 .11 82 •ן
ן טאנדעלבאוס א. ו . 00 י ,W •אוני

20.50 --------------------■ל. רסי«י711
|זל7י  28,20 — ס*רי« 7120 .11 107 .6?
 04.00 — ,60 7*10 א. 28 *^1*119170 .0

r, 152 11 און 1נל« m w p o r n.
0.00--------—----------ס«רי» 7*23

 2.25 — — (אינדיחידואל) לעבעד ס.
 13.84 .117 7*0 210 !,1*•ײ |1י .1י««ײ7

 20,05 ס«, 7*31.11 158 קאטלער. ן1א קלאי
 2,50 אל)1*ד11(אינד« אגט^גיא גאזי. לי
f,.( 183 11. 19*7 ן1א י7*י* ם• p

05.50 ----------------------------«ר*«0
 80.00 ס«, 7מ׳׳* א. 12 ברוק. און עדעלמאן

ײ 1383 קימציגגעו־• ח. װ ס.-------ניןד 2ס
40,00 — ס*. «ע r. 10 8 גדסס״ דאסקאן•

 i--------27,00עגי1ד 7*7 130 חאמעי. *.
 82.99 — .7117 7*7 245 /10* 1אי אי•!

J? pitfp • 7 m22.48 *.0 7*28 .11 50 *״ 
 71.75 סטריט *ע27 .11 34 יץ•110לײג ל.

ר0■ גי•0אנ*  2.00 (איגדמױמאל) ל•7ײ
רי און צרינק # 7*30 .11 145 ל,7?3ו

י ײי 80.00----------------------------ס
״ און י7ל9?71י •  58.20 *,0 19 .11 151 גי

ן ן װ 7*13 א. 12 ׳יג7לדג01 ן1א א
14.00----------------------------ס*ײ*

|  58.00 «.0 «עp pl^P,.* 219 11. 28 י1י
 44.80 — .117 7*7 383 חארליב, און דיאי

ד און יעבאוסקי טע7 180 רמ•!,7•ינ
19,51---------------------------עוזענײ

7*25 ,11 124 *•יליס, איז איזאלס•!
00.48 ----------------------------ס«ייט

20.92 1*37117 7*0 510 ס״0בו ד3י11ע*3
1,80-------אל)1יד11די3(אי •עסק^וייץ י.
11.81 —--------סטרי* p■** 45 י,3י1אג3

007 10.45 — *.0 7*25 .11 00 .007' *7P
.11 29 סאן# און ל7רא«חב מאקס

25.89 ---------------------סמרי® 7*15
 P pi.,• 19 11. 24*7 0.* 47.89•4?־ *?•י!

 1.00 — ס*רי» 7*27 .11 84 יץ,11לײגא ל.
 174,00 ס«. 7*20 .11 87 טאנדעל, און ר7מיל

*ע4 05 סג^װסקי, »יז רט73■ענזי
44.28 ---------------------------עעװגײ
א. 56 ר•7*לעקסאגד און קעמחאל**!

44.41   «ע13 *
5-----------(אינדיײידואל) יעלח :. 0.*2
2&.0 — אל)1יד11(אי:די רס70סיי:קי *.
104.00 — «.0 7*20 .11 89 גיטעלסאן, ח.
 '102.80 «.0 7*20 א. 11 י,7*דל 1ייי יל?ינס11
 28.88 ס*. 7*10 א. 28 לעױיקאזי• איז יןי7י

 22.50 ס«. 7*82 .11 108מײזעו/ אין לז^ניג
 2.50 — (איגדיװידואל) קלײד לואיס

7*17 װ. 40 בי#ס, מארקס דײװיד
40.01----------------------------סטרי*

 * 42.50 סט. 7*17 .11 40 ביאס״ ליי׳סיץ
 25.00 ס«. 7*30 .11 145 בי*., און ?לײן
 45.02 ~ ס*. 7*20 .11 11 בראס.« דדצי!

«ע 6P.. 50 11. 17 קלאוק װ. ײז י•
31.00----------------------------ס«רי*

r 32.47------«.0 7*17 .11 24 •קערמאן, מ.
37.09 -------סטריט «ע17 װ. 20 «., ר. כ•

 7*17 .11 20 װ״נ^ט״ז, און אגעל*ןי
89.17----------------------------ס*רי«

 24.25 — ס«. 7*17 .1117 נאדלעי, סיגמוגד
 814(0 ס*. 7*17 .11 30 ין,117ל ייױ •ערװיז

י ו ג  28.00 סט. 7*17 .11 1)77 גרין, און י
 12.00 בראדװײ 701 קא״ ס7ײ סימאז

m 7*18 װ. 107 ל.7ס»מי D.»
ס-------------------(אינז־יװידואל) 2יס

 89.50 — ס*. 7*27 .11 158 געלו^נד, ח»
 80.00 ס*. 7*10 .11 10 סאן• און ?עליגםאן

״p ?לאוק ורעםא  25.11 ס*. 7*27 .11 284 •
 19,50 — יל. ארגידרערםימי 34 •■עלםאן.
 18.03 — סטרי* «ע14 א• 28 :•לדבערג.

 33.40 — ס«• ס#רינג 157 דיעס, 7ג«נע*
 42.95 ס*. 7*21.1118 עולי?, ן1א עדװארד

r n  . r n. .180.84 מעדיס•! 105 ױאוד .up 
oyii* 50 חאראװיץ, און וױד-«אל7ל

70.08 ---------------------ס«ר*« «ע22
*ע28 א. 210 קא:*ער, ן1א *ראסנער

------------------------ 45.32
2סס.--------(נאלאנס) נלום וױליאם

װעסט 10 איצקאװיץ, אין למ»ן7גיד
38.50 ----------------סטיים *ע21
7*21 א. 38 «חײם,7ו1 איז ליװײ

05.45 -----------------------י*רס*
j• 209 11. 8*7 קלאוק אלאגאםא p

17.14----------------------------ס*רי*
32.25 ------ס«. 7*25 .11 47 ט^כער,

2.70--------(ב»ל*נס) סםראסםאן ו.
4.40----------(ב*ל*נס) בראס. קאר■

7*17 .11 87 ?*.. קלאו? בעל סי
15.17-----------------------ם*רי®

7*20 .11 185 י,7•דל אין *רם«ן0
87.02 -----------------------ס*ײ«

7*20 .11 141 ?*., גארם?:* י7ל
86.94-------------------------סטייט

*opn 80 ?•.. קיאוק ס«^י*ל*י
28.60 ----------------ס*רי« *ע2ס
,11 19 לה70זענ0ר און ?י11*7סיל

42.84 ----------------סטויי* 7*21
26.82 ..7117 7*7 159 ?*., 07ײ ל7נ?7*

82.60 ס* 7*25 .11 130 ניוריםמ, ת*רי
r n• .2.20 — אל)1יד1(איגדמ בראדי ם

. 7*24 .11 147 ר*.7אלי 11א װײ**יז
46,00 -----------------------ס*רי*

87.18 ס*. 7*14 װ. 01 ני•*., יבוס7ד7י

קו**)» ו**ירוג*צן1? (װ***ןר•



1

< y ר y ג מ ג t י י p י

17 ראסאל יוניאו, םאנער ױםער וער אין
̂יר יעצט זײנען מעסבערס אוגזערע  נ

 איז ארבייטער םאר נאכםואגע די ביד.
pa סיסן א איז ראס גרױס. אםיס ארגזער 
 יע־ א נאו מאכען מעמבערס אוגזערע אז

 טרײד אונוער םון טראנעדיע די וױיל נען,
 די, דאו איז סיזאךטוײדס איע pa און
m צייטען געוױסע נאר pa זימען יאחר 

 עקזיס־ אונזער םיט םארױכערט גאר סיר
 יע״ ביי פיר סוזען דעריבער און טעגץ,

 זיך םארנארייטעט זײן נעיענענחײט רער
שוגאים. אונוערע גענען פארטיימיען צו

 םאר חאט װעיכע װאך־ארנײט, רי
 םון ערלײזונג אן געבראכט ארבייטער דעם

 שטײדארבייט די װעיכע איברען, איע די
 אומזי־ די םאו־געשטעיט, זץי מיט האט

 דאס װאבען־וױידזש, דעם פיט כערחײט
 טיײ צום איבערגעבען זיך בליגדערהײט

 אי״ און סעטרעז, םון העגט, די אין םעי
 פעהר־ די אין און פר״זען די בערסעטלען,

 אין װאכען נאנצע םארלירען םערע סטע
 אי־ םאר סטרייקען מיט סיואן דעם םיטען

 װעלכע נאיפענםס, נעוױסע בערסעטיען
 אונענארט ?יך האם פריידקאמיטע רי

 לײדען יאנגע גאו און , סעטיען בייט
 געװא־ ריםעטעלט איז נארפענט דער װען
 פארשװאונ־ אינגאנצען גאר זיי זיינען רען
 טרייען מציאה רער מיט אט געװארען. דען

 באעא־ צו װייטער אונו באסעס אוגזערע
 זאר הארמאגי אום :טענח׳ן די דיגען.

 רארםען טרײד קיאוק אין װערען געשאםען
 ארוגטערלאזען ערשטענס, ארבײטער, די

 דארף צוױיטענס, #איז וױיחשעס, די םון
 רי אזן ארבייט שטיס װערען אײנגעפיחרט

 אױף װערען געסעטערט דארפען פרײזען
 האבען סטעגדערד׳׳. ״פרע־װאר רעם

 אופדײז, צים װעסען, ביי יעניגע, די
 באשעםטיגט, זיינען מ/ןמבערס אונזערע
 װעט עס אז אםת, אן אױף געמיעט

 גע־ איז עס װי אדער איז, עס װעסען נאך
 םיסט&ם ^סלאפען דעם אײגםיתרען יויגגען

 רער אין וײ דעגסען אדבײט, ^טיק םון
 םון איז ארבײטער רער אז װירקגיכסײט,

 ילערגען, נישנ\ גאר ?אן ער דאס טי■ דעם
 ביז רעכט םון אונטערשײדעז גיט קען און

losjnotM םארשקיאםען צו אום און 
 װי<דען א אין ברענגעז צו צוריק אום און

 מען דארןי כאנדעלס, ״עסען״ םון צו׳טםאנד
 דע״ א ארױסיאזען וױ טאן מעח^ נישט
 ארגאנען באסישע די םון אײנער אין קרעט

 געסעטעיט. איז א<עס און
 דעקרעטען די םון מחבר דער אויב %

 אבער איהם. צו װאויי איז ׳אזוי דענקט
 גאקאנט זײנעז ארבײטער די וױםי^ אױוי

 זױײ טיר אנדער^, זײ מיר קעגען אונז צו
 קיינטאיל זיך װעט ארבײטער דער אז סעז
 אז און ארבײט, ^טיק צו אומקעחרען ניט
 קעס־ צו ענט^יואסען איז ארבײטער דער
 דאס אױםצוהאיטען יעצםע דאס ביז סען

 דאס דיגען קען כאוױיז א<ס עראבערטע.
 די םיז זיך אפרופען דעמאגסטראטיװע

 צוףי גיבעז זײ װאס רעם םיט אדכײטער
 מע״ קעמפענדע די צו ארביים שטונדען

 מעם־ אוגזערע םון יערער ^גײדער. נער
 גרעסט^ר דער םיט בײםראג זײן גיט בערס

 קעגען פארגעניגעז מיט כאגײסטערוגג.
 שגײדער ^טייז אונזערע אז זאגען, מיר
 די םון נעװען זײנען מײקערס סעמסעל און

 מעגער״ דעם םאר נײ׳טטייערען צו ער^טע
 וע- האן זעיבע דאם און םאנד שנײדער

 -סעם גאגצער דער באצוג אין זוערען זאגט
ױניאן. קיאוקמאכער דער םון בער׳טיפ

 קיאסעך דער איז כאראקטעריסטי׳ט
 מעמכערם, אונזערע םון כאװאוסטזײן

 זיך האט טעזאן דער װי גיו אזוי דאס
 ׳&ע״ טײינאר לײדיס די אין אגגעפאנגען

 געקומען מיר צו אפיס אין די זײנען פער
 םארװאס טענות, מים צעהנמיגע די אין
 אױסגע־ זײנען טײאיצרם, לײדיס די זײ,

 מטונדען צוױי די דאנײטעז טון ^ולאסען
 אן פאר^וטאנען, חאבען זײ ארבײט.

 זוװײ ארבײטעז דארםען סיאוקטאכער
 װען יפנײדער. מענער די םאר שםונדען

 ווײ זײ אויב אז ערסלערט, זײ חאבען םיר
 גוט אזױ געבעז טײל זייער זײ דארםען לען
 איכטערנע^ו־ דער פון סעטבערס איע װי

 און געװארען אקטיװ גאגץ זײ זיינעז נאי,
ארבײט. ׳טטונדמן צװײ די קאיעקטען
 א זײן זאל זאשלונג די אום אבער

 חאט ערםאיצגרײכע, אן און סיססעםאטי^ע
 דזמענעראא פיז מענעדז^ער געגעראל דער

 װע־ שעםער אונזערע ײאנען םיז נאארד
 מי״ א אײנכארוםען סאנטראלירם, איצם

 לײ• די םון טמעדלײטע אלע םוז טיםינג
 דעם מאנםאנ, םאר שע§?ןר טײיארס דיס
 !ײ צוחןק דעם פױט סארט^ טען21

 קא׳לעקטען צו אזוי ׳װי אנצווױיזעה
זי־ זיינען מיר ערםאיל^ אן זאל עס אום

 גײסט אין סײ ערםאילנ ריזען א אין כער י
ס^סע. דער אין םײ און

 אױף באוױיז אילס דינעז קעז זאך א נאד
 ענט^ילא־ זײנעז מעמנערס אונזערע װיפיק

 ד^ר אױ כאנעגענמן, צו מינא דעם סעז
 װי ם^ד. דאלאם םיליאן םונ׳ם ערםאמ

 אײנ״ םעסבער יעחגר דאחי נאװאוסט
 םאנד א מאפען צו אום דאלאר 20 צאהלעז

 ער װען םאנה דער #דא<אר םיליאן א םרן
 אויסמ^יס^יך איז געווארעז באמאםען איז

 דארף געילט דאס אז תוואדען פאחפםאגען
» 1יײ firm אויז םאר װמחנן דעפאזיט און גמאנזעיט  תמענעראל א סאר אמ, מ

r יייולטיז m m ט באסעס  ד
אונ״ הטבעז .
ר H **ר ̂ ««יימ •י

w גיורי^ ייא

 רעם אױסצאחילען דעם םיט צײט מאנאטען
 יעארפען ךי וױ אזױ אנער אסעסעטטענם,

 םאדעטע־ איצט, ׳צױן אוגז געגן געגעל די
 מו? סומע די או מעמבערס אוגזערע הען

 אױסצאה־ די און כאלד װערעז געיפאפען
 אױן״ װערען אגעלײנט ד׳טט טאר לוגנ

 אונ־ פון צאהי געדגענדע א יפועטער.
 די םאר׳מטאגען האבען מעמבערם זערע

 גאגצען דעם אײנצאחלען םון װיכטיגסייט
 ?יכער, דינען מיר באיד. אסעסטםעגט

 װעט ענד צו דין װעט סעזאן דער ביז אז
 נישט װעט װעיכער אײגער קײן זיין גיט

אסעסטםענט. פולען זײן כאצאהלט האכען
 םאר־ איז מארט״פ, טען10 דעם יצבת,

 איטא־ דעם םאר אינסטאלײיפאן געקוטען
 ערװעהיט איז אויר ברענטיפ. ריענײפען
 סעקרעטאר א און טטערםאן א געװארען

 איטאדיענייפער דער סעקיפאן. דעם שאר
 נאכדעס געװארען געיפאפען איז סעקישאן

 טײ־ ליידים די סעק׳שאנס, כײדע די וױ
 דער און סעק״טאן ארטעריײשאן און יארס

 סעק״ מאכער סעכיפעי און יצטיק־יפנײדער
 פון כאיפיוס דעם גוט״געוזײםען האט ישאן
באארד. עקז. דעם

 א געװען איז סיטינג ?ןבת׳דעעד דער
 גרויסע א צופרידעניפטעלענדער. גאנץ
 ברידער איטאליענײפע אונזערע פח צאהל
 חאבען און געקומען מיטיגג צום זײגען
 דיםקױ או׳פן איג^עליגענםען גאגץ א אױף

 צוקינםטי״ ױיער םאר טעטיגסייט די טירט
 לאקאל אז האםען, לאמיר ארבײט. גער

 איםעמוי• צד א נאר צוגעקראגען האט 3
םיט־ארכײטער. לאיאלע און ריגע

.3 לאקאל סעק. שאטצבערג, ם.

 ועזײנערס דער אץ
45 לאסאל יוניאו,

 עקזעקוטיװ לעצטען אונזער אויןי .
 אנדערע צװי^ען איז מיטינג כאארד
 די געװארען ריסקוטירט אויף פראגען

 חןויײ רעם אין גארינגונגען איצטיגע
 א טיט םול איז אוםט די טרײד. נער

 דער צװי׳פען צוזאמענ״ענצים מעגליכען
 טאנוםעקט^ורערם טײל א און ױגיאן

 חאט דאם אינדוסטרי. קלאוק דער אין
 באארד עקזעקוטיװ אוגזער או געמאכט,

 וײ װעלכע אונטער כאדינגוגנען, די זא<
 אױפ־ סעהר געבען אדבײטען, דעזײנערם

 װעט עס םאל אין וױייל מערקזאטקײט,
 דער צװי׳טען ערענסטעס עפעם צו לומען
 ײעלען ארבײטס־ןעבער, די און '־ױניאן

 זײן שאגםליסט דיעזען אין דעזײנערס די
 אנדערע די װי שארוױקעלט, טט אזױ

 עקזעקוטיװ ׳ די טרײד. אין ארבײטער
 םון דיסקוטירם םחאגע די ד.אט נ^ןארד

 אמעמײ־ אן גאר און ^טנדפונקט, יעתגן
 געקױ אםיסערס די זײגען דיסקוסיע גער
 זיץ זאל יאקאל דער אז ^זלוס, צום מען

 דעדינער דער אז אזױ םארבארײטעט,
 אין קיגד הםקר קײן ױין ניט םעהר זאל
 ביז געװען איז ער וױ אינדוסםרי, דער

יעצם.
װעל־ אין יאגע, די דיסקוטירענריג

 חײנט, זיף נעםינט דעזײנער דער כער
 הױפט־ באארד עקזעקוטױו די זיך האם

 ארבײטס־ דער י1אוי אבגע^םעלט זעכליף
ס דעזײנער דעם אין לאזעהײט ײ ר  ט

 באהױפטעט, האכען מעסבערס מאנכע
 •עטעינס םון םארפױםען חאס װען א?

 ארבײטס- די װאלם אויםנעהערט, וואלט
 איז דאם אויםגעהערט. לאזיגקײט

 באקעמםט םוז זועלכער איבעל, אן
 װע־ באקעםםט נאר תען ער און װערען,

אויפפיערונג דורך רען
• ♦ ♦

 אונזער האט םערץ, טען5 דעם שבת,
 און שטאטגעםונדען 1בענעפיג טעאםער

 גרױ־ א געודעזען איז אונטערנעהםונג די
 דע־ די חאבען מאל א נאף ערםאלנ. סער

 דער םון א^יסערם אוגזערע און זײנערס
 די געהאט םרײנדע, אזוי און ױניאן,

 םאר״ און טרעםען צו זיןי מעגליכסייט
פאמנינען. םון שטונדע א ברעננען
 סיר װילען נעלצגענחײט דיעזער בײ

צו דאנק חארציגען אונזער אויםדריקעז
 די צו אדיד אוף סעטכערס אונזערע

 זזעקפען פאר ױניאן דער םון אפיסערס
 םאר אוגטערנעהמונג דיעזע מאכען אוגז

 אונתרע בעםען װילעז מיר עדםאלנ; אן
 טי- געטםען האכען וועלכע מעסבערס,

 אין פוםען או םארהויפען צו מעטס
 •אצאחיען. טיקעםס n םאר *ון אפיס
 אימהזויאט טינדג, זעחר איז נעלד דאש

 אונמעדגע־ זיד חאם ײניאן די װעז יעצט,
 ארגאניזא• גרויסעז א םיהרען צו נומען

 דעזײנערס. די צוױשען קאמיײן ציאנס
 מעםמרס קײן נים נאף זײנעז װעלכע

ארסאניזאציאן. אונזער םון
 םי־• חךר וחמען שױז חןדען טיר וחןן

 װײ ױניאן, אונזער םון זײט נאגציעלער
 םעכד די אױםםערקזאם מאםנן סיר לעז

 אין חיגםערשםעליג זײנצז וחנלכע נערס,
 זאלעז זײ אז ערקיעחנן, זײ און דױס,
 גוםמאכען איז ירי׳ין אפיס אין קוםעז

ס \t? מניאן די ביכײד• זײערע  גי
 אזױ ארבײט נױםיג^ וײ םארטזעמן

 זײא• טט צןוחלען כמנםכערס די װי לאגג,
n ן צז שולחנן א ד ע ״ד
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 םירמע דער םון וױינשטײן, טאלןס
 געגומען זיך חאט בראדערס, וױינשט״ן

 םטײט־ שרײכען — פראשעסיאן נײע א צו
 ער חאט אט מגיאן, דער אױף טעגטס
 קא־ גאנצען א םארשירײט װאך לעצטע

 מאכט ער װעלכע אין ערקלעױמען, לום
 אינטערגײשאנאל, די פארװירפע שטארקע

 באהאנד* גוטע קײן איהם געבען גיט פאר
 זיך דאט מײנשטײן טאקס אלזא, לונגען.

 מו־ טיר און ארבײט, נײער א צו געגומען
 נאד זיך ער האט דעװױילע אז זאגען זען
 איז סוקסעס א פאר אדױסגעצײגט ניט
םעלד♦ נײעם זײן

 װאלט ער ווען אז ׳זײן אטאל ס׳לען
 ערקלערוגג, די געשריבען געװעסט אלײן
 פיעל ארויסגעקומען געװעסם זי װאלט

 םעהר דך האט לאיער זײן וױיל #בעסער
 אן אויוי וױ פראזע א אױף געקװאפעט

 צו זױנטיג גיט איז דאס אבער אמת.
 הײנטי• דא װיצען םױ װעאכען עגין דעם

באריהרען. װאך גע
 האט ױניאן די אז ־זאגס, ערקלערונג די

 שאפ, זיין צוצושליסען געצװאונגען 15איה
 איז עס אז אליין וױינשטײן מר. וױיס דאס
 איחם האט אזױ וױ װארום ריכטיג. גיט
 צוצושליסען צװינגען נעקענט מניאן די

 םאײ שױן איז שאם זײן .יוען שאם, זײן
 דער מאנאטען. 4 לעצטע די שאר שלאסעז

 אז איז, ^עשיכטע גאנצער דער םון אמת
 צוגע״ אצײן פירמע די האט שאפ דעם

 געהאט ניט האט יוניאן די װען שלאסען
 זאך אזא אז פארדאכט מיגדסםעז דעם
פאסירען. װעט

 ביאס. װײנשטײז פון ארבײטער די
 םיר־ די נעװארען. אויסגעשלאסען‘זײגען

 מאנאט אין לאס־אוט א געסאכט האט מע
 געמאכט לאק-אום־איז דער און דעצעםבער

 אוםן אריגינעלען ?עהר א אויף געװארען
 און מאשינען די ארוגטערגעריסען —

םארטיג.
 דעם אין שולדיג עפעם ױניאן די איז

 םארלאזען פאוצלונג האם פירמע די װאס
 אנגעזזױבען האט און װענ גאײכען דעם

 קא. װאולען אמעריהאן די װי חאנדיען
סארט? דיזען םון אנדערע זוי און

 נאר װי אז זאגט סטײטמענט דער
 געװארען אײגגעםיהרט איז ײאך-ארבײם

 אג־ ארכײםער די חאבען #שאפ דיזען אין
 דעם םון העלםט א פראדוצירען נעםאנגען

 פראדוצירט. געװענליך האבען זײ װאס
איבערטריבען. ־— גערעדט סילד איז, דאס

געװא־ אײנגעםיתרט איז ארבײט װאך
 יאהר יעגעם .1919 יאהר העם אין רען
 אין געװען װייגשטײז פילי■ םר. נאך ״איז

 ארויפקױ אפט גאגץ םלעגט ער *ח שאפ
 ארבײטער די פון ״רעעארד״ מים׳ן מען
 #וױיסען מיר װי זױיט אזוי אוז #שא« םון

 אײ- ןײן מיט װיעשטײן םיליפ םר. האט
 זיײ פון קײנער א) ערקלערט םויל גענעם

 ״בעהײנד׳/ געבליבען זײנען ארבײטער נע
 אױסעו, אויםגעדריסט. זיך חאט ער װי

 גע״ איז וואס ארבײטער דער םילײכט
 םעזאן. יענעם םון םיטען אין שטארבען

 ארבײטער, גאטזעליגען דעם װעגען און
 קען באהאנט. איז אונז װי וױיט אוױ

 םי״ סר. װײל זײן, גיט דעכאטע קײן יעצט
 םוחצ אלײן איהם האם וױינשטײן איי

געווען.
 דער נאר יאהר גאנץ א אז עס, הײםט

 סײן איז ארביים, \ואר פון אײנפיחרונג
 די צי דעם ווענען געווען ניט םראגע שום

 ניט. אדער גענוג אראדוצירען ארבײםער
n חא- בראם. װיעשםײן םון ארבייםער 

 םאו ארבײם טאג נוסען א געגעבען בען
 גע־ ח^בען זײ װאם װײדזמעס זײערע

קראגען.
 אויב םאמעחומען, איז צרה גאנצע רי

y וױינשטייז מאקס מר. i  NP ,עדאינערץ 
ד אין אז אםת .1920 יאחר ענרע איז ז

 פארנעקוסען זײנעז 1920 יאהר םון סער
 דאס אבער מיספארשטענדניםע, אײגיגע

 ״פראדאקשאף/ װעגען געװען ניט דאך איז
 פאר• זײנען װאס סכסוכים אײניגע די

 צו״ פארגעקוטען זײנען שאפ אין געקומען
 האבען ארכײטער די ט. י י ב ר א ליב

 און ארבײט ?ײ־געבען זאל מען געװאלט
 צד אײן איז געהאלטען חאט םירםע די

 חײנט. טארגען, מאמען, הײנט, — זאגען
 צוױי א חאבען שאפ פון ארבײטער די

 פון װאכען 62 די םון פארלויןי אין םאל
 װאר- געדולד דעם םארלארען 1920 יאהר

 ״ואס ״באיער׳/ גרויסען דעם אויוי טענדיג
 פאר- אײן אין געחאלטען האט םירכיע רי

ער. קוטט אט אט, אז זיכערמן
 םין רעזולטאט דער געװען איז װאס און

 ארב״- די גארניט. חנםחות? אלע די
 פירכיע, דער אין צוטמיען האבענדיג טער,

 גאנ- א ײ1 אהן שאפ אין געלעגען זײגען
 :ע*י«רט א*ן געױ^רט און זומער צזנן

 וײ זײגען ״ערטיס און ״באיער״ אוים׳ן
געבליבען.
 אטאסירט גארדינט דערפאר זיי האכען

 פון ררערען ארױסגמװארפען ? װערען צו
 לאזען םיר ? װערען באשוטםען ? שא•
 פון געװיסען דעם צו איבער ענטפער דעם
וױינשטײז. םאקם טר.

 א געטאכט יע האט םירמע די #אמת
 הא־ ארבײטער איינעע או קאפ?ולײנט/״

 האט װען אבער געגוג, געארבײט ניט בען
 װי נאכדעם — ? געטאן םירמע די ראס

 ארוגטעמזך זײנען שאפ םון מאשיגען רי
 זייגען ארכייטער די און געװארען ריסען

גאס. אין געװארען ארויסגעװארםען
 אז זעוון, אײנער יעדער תאז דערםון

 װעגען געהאנדעלט יט5 זיר האט דא
 וױרקליך װאלט װארום ״פדאדאקשאן״.

 אױסצוזעצעז עטװאס געהאט פירטע די
 םאשי־ רי זי װאלט רעספעקט, דיזען אין
 חאט זי אײדער ארונטערגעריסען ניט נען

 אמז־ ױניאן דער פאר םארגעלײגט ;עהאט
ארבײטער. וײ געגען אויסזעצונגעז רע

 װײנשטײז םון חאנדלוגנ דער אין
 אנדער גאכץ א געםינעז זיך מוו בראס.

 אין אז גיבען זײ װעלכער דער װי מאטיװ,
 זײ \ואס לאק־אוט, דעם ערהלערונג. זײער

 עטװאס באצװעקמ האט געמאכט, האבען
 געװען איז דערפון מאטױו דער אנדערש.

 אר־ די םון אונטערטעניגחײט געװינען צו
 אײנינע חאט װײנשטײן מר. וױ בײטער.

 באס חןר זײן וױל ״איך ערקלערט, מאצ
 ער אנדערער״ קײן און פאבריק םײן אין
 דעם אין שאי ױני*ן ק'יז דזאבעז ניט װיל
 װיצ ער עם. םארשטעהען אלע װי זין

 יױ פלען״ ״אמעריקאן ז*גענאנטען דעם
 און ױניאן די װאו שא■ א שא•. ניאן

 האבען. נים דעה מײז ?אלען ארבײטער די
 שוין ײעלען דאן קריגען, ^ור דאס ער זאל

 די הויבען זיך ■רײזעז, די פאלען מםילא
 װעל, — ״יראדאקשאן״ די און ^טוגדעז

 אוג״ אן ורערען אויך װעט ■ראדאקשאז די
מענשיציכע.

 אונז זיך גלויבט םונדעסטװעגען נאר
 בראס. וױינשטײן םיו םירמע די אז גיט
 לאנגע יאהרען איהר סארלירען װעלען זאל

 ארבײטבדגע־ ליבעראלע אאס רעפומאציע
 שריט, גאנצער דער אז נלויבען מיר בער.

 פױט׳ן נעמאכט האט פירמע די װעלכען
 מיט׳ז און מאשינען די ארונםעררײסען

 םעהר איז ארבײטער, די \ארונטערװארםעז
 אויסנערעכ^גטע .ניט א וױ געװען ניט

 די קאיריז. א גאכצוגעבען האגרלונג,
 אזוי באדײען, אלעס יעצט מוז פירמע

 גע־ ליידען מוז ?י פאר. זיך מיר שנמלען
 מאפטישע ניט איהר פון װיסענביסמ

 אײן איז האם זי וועצמנר סיט האגדלומ,
 םוקסעם י*הר 20 פארניכטעט םאנאט
ארכײמער. די און איחר צוױשפן
v םיר w\ די אױסטײטשען נלויז 

 »ור• א אלצ*׳ פירםזנ דער םח האנדלוגג
 האט פירטע די וואס געםראנפ, מויבענדער
 םון פעחנר גיפסיגער דער פוז נעםרתפען

 שםער־ די פארטױמנן צו און לאיצר איחר
 ניט איהחג פון געװיסעגסביסע די םון צעז

y האגדלועען. אויסגערעכעגטע
m. ײעה סעפ. חע
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»נ«5שי אין םאכער דעכשרטאנפעל
שדידעה ש. פון

̂ vi אײגעע בני שױן דאבען פיר
 ״גערעכטיגק״ט״ דער אין בעגחײטען
 נתים, בעלי אוגזערע ררעבען אגגעוױזען

 איצטיגע די אױסנוצען װילען וועלכע
 אוױ זיף פיחלט װאס #צײט שלעכטע
 און #איגחסטריע אונזער אין שטארל

 ארבײטער, םון שכרות די פארקיעגעױען
 ז״ ;אר לוײטער. גאף געחן זאגאר און

טעות״ בימערען א געהאט האבען
ס צו וױרקליןי זײ ס׳איז  די אין עוי

 דאס, םארדריסייף שטארק און אױגען
 שםארקע א אױפגעבױט ■האבעז םיר װאס

 אר״ באװאוסטזיניגע ארגאניזאציע
 ארבײטס־פלעצער זײערע און בײטער,

 און חשגחח, אוגזער אונטער זײז טוזען
 האלטען צו מעגליכקייט די ניט האבען
 וױ םינסטער, דער אין ארבײטער זײערע

 ציײ גוטע שעהנע זײערע אין #פריהער
טען...

װײטער. געחן געװאלט האבען זײ יע,
 טראצדעם, גןןדואוסט, עס האבען פיר

 װאלטען אםען. ארױם ניט דינען זײ װאס
 אז געװען, איכערצײגט און געפיהלט זײ

 אמאניזירט, גיט און שװאו זײנען מיר
 װעלען צו אםען ארויס זיכער זײ װאלטען

 די נאר ילענער, ?ײערע םארװירקליכען
 און געװע|, אנדערש גאר ראך איז לאגע

ענטױשט..• געבליבעז זײגען זיי
 געגלױבט האבען בתים בעלי אונזערע

 װעלען כאילד, ב*לד, אז שלטוז, באםונח
 םארװירק־ זזאפנונגען שעהנסטע זײערע

 צ״טען גוטע אלטע די און #זוערען ליכט
 דער װאו צײםען, די— הוםען: צוריק װעלען

 א װי כורעים, םאלען םלענט ארבײטער
 גע־ זיף חאבען זײ יריץ. םאר׳ן קנעכט

 שעחנ״ די געוחגן דאף איז דאס טרײסט,
 גינספדגסםע די זײ, פאר האפנונג סטע
 ארנאניזיר־ געגען ארויסצוטרעטען צײט
 גע״ דאך האבען זײ ארבײטער! טען

לאנ;... אזוי ווארט
טוידט, שױן זײנען צײטען יענע נײ\,

 נאכט דער םון מיעםקײט דער אין וױ
 אמאניזאציאנס־ חנר םארשװאונדען.

 װערען, אויםגעלאשען שוין קאן געדאנק
 נאןי זיד וועט אויםקלערוננ םון ליכט די

אםענדער און העלער  און צוכרענען, ם̂י
 #װענ ארבײטער׳ס דעם באלײכםען רדעל

טאומען. שעזצערען א צו
 אױןי ברוגז חלילח ניט זיינעז םיר
 דער חיד איז דאס בתים. בעלי אונזערע

 הײנ־ דער אין ?לאסעך־קאסוי שטענריגער
 דער נעזעלשאםם, עקזיסטירעגחגר טינער

 שעחנערען א פאר האםוי שטענדיגער
 ומנלםען ״ברזיט־נעבער״ אונזעחן לעבעז.

 אויפבוי־ די זעחן וועיען ניט זיכער דאך
 ארגאניזא־ םעכטעע און גרויסע פון אוננ

 שעהנ־ זײערע םאמעבלען װעלכע ציעס.
 יענע צו צוריקקערען זיר האפנומען סםע
 אױפסילערומ און <יכט צײטען. גוטע

 אינ־ זײערע געגען װײט וױיט, ז־אד איז
 n זײ ®אד איז דערפאר איז םעדעסעה
זיס. אזוי האםנוגנען

װענ־ דערםאר און גוט, עס װײסעז זײ
 זיך שטעלען און םיטלען אלע אן זײ דען
 פארניכטען צו נאר זאף קײן פאר אפ ניט
 דער־ און ארגאניזאציעם, ארלײטער די

 ארבײטסלאזעקײט די זײ פאר איז פאר
 אין לאגע די און אינדוסםריע אונזער איז

 אזוי <ןאט וואס אלנעםײן, אץ לאנד
 עקאנאםישען אויפ׳ז געוױרקט שטארס
 נעווען, טרײםט א ארבײטער, םון געביט

 זײערע זײנען באלד־באלד אז נלויבענדיג,
 צום נאר פארוױרקליכט, וזאפנוננען

 די זיעען זײ, םאר באדויערען גרעסטען
צורומנן. חלוםות
 בעלײבתים אונזעחנ נאד ח$בעז און

 און האםנונגען זײערע אויםגמנעבען ניט
 ציײ גוםע די m אלץ, נאד זיד טרײסטעז

 <זומעז. צוריק נאך װעלען אםאל םון סען
וזוײזען. טאתען דער זײ זועט דאס  זײ ̂ב

 דיסציילײ סרעםעז זיכער אונז זועלען
 קאמןי, א אױםצונעהםען אײניג, און נירט
 ארויםצװיגגען. אונז אויןי װעלען זײ ײען
גמגרײם• זייז ומנלען סיר

 נ*ןי םרײדאיז אין אונז בײ לאגע די
 עס כאסש צושםאנד, ןעלמן איו אי׳ו

 אויפלע־ םון םםגים שזין זיד באווײזען
 און געדולד חאבען סוזעז םיד בונפ

̂ובען םיר װארםען.  זיבען זאטמ דאד ד
 צר־ וײן דארפען םיר איז געחאם, יאהר

 ^פט דאד מיר חעחגן דאס — םרידען,
 אתזער םון איז בעלײבתים אונזערע םיז

 םיך און יחגםע. גזנזאיבמעד ״נאלד׳ס״
ױארפתן.

̂יז צײט שלעכטער דער טראץ *  דאך א
 צרי אחגאניזאציאנםשװשטאנד אונזער

 םיםגליחנר אונמחנ םרידענשטעלענד,
 אתאנײ פון װיכםיגקײם די םארשםעסען

 דיס- p? «וזען םיי וױיס ױי און זי״ייאן,
 אויס- *ft אונמג״ו-ממ כדי צײלינירם,

 זא< אד ס*כמע וױ שםררם, דעם האלטען
m גאך און זײה נים im n m fi אוגזער 

 אלזנ אין אתיגצוח־ממן מױ **זיע-«ײן,
ח אינדוםסרחג אונמנר פת וױנקליו  י

ם׳אח קײמ• אונזמי ווײנמד קלעסעחנך
ד m * ײ  m m פמםנמדניש, יית <יפמ

a m

און שעחנעד דין פיוו םאמען דער מע.
1 ליכטעער

 ארבײטס״ געוױסער א חאט יאנג דט ־י
 וױרק״ זזאט w אז באטראכט, ױך גענער

 •טור אוױ וױ סיטעל א אױטגעפומן ייף
 ארגײ״ אמאדזירטע רי םון װערען צו

 גע״ ניט אזױ איחם דמןןן װערכע #טער
 דעח״ גרױסע צו איכערוזױפט און #טרײ

 בא- חאט און ־עדדם, זײנע אין זאגער
 פעראציאן/r^p״יז א טאכעז צו שלאסען

 האט ער אנער ױניאז״ אױס — און
 אחן געסאכט פלאן געדאלען pn הפניס
 גוטער ױין אז גלױכענדיג חשבון, אונזער
 אמנר דך האט גענוג, איז אלײן וױלען

 געװען איז פלאן זײן אז #אױסגעלאזען
 געפאכט כױאוס נאר דף חאט און םאלש,

 אר- ארגאנידרטע די םון אױגען די אין
כײטער.

 מיט האבןןנדיג #םארטרעטער אונזער
 בזח ערקלערט דואט קאנםערענץ, א איוזם

אויםצונעח־ זױליג זײנען םיר חלשון:
 עסו, םאדערט אידןר אויכ ,w? א סען
 דער no אומשטענדען אילע אונטער און

 אמאניזירט־! םון זײן באשעםטיגט פלאץ
 או<זער אוגםער זייגען װעלכע ארבײםעה

 חפגים חאט אויטיםאטום דער השגחח.
 קא־אפעראציאן. אױס — און געװירקט,

 געטרויסט האכען װעלכע עטליכע, די און
 גע־ זײנען װערען, צו בעלײבתים׳לאך

 טײװעל, ״צום קנעלונג. א אחן בליבען
 םון זוערען צו פטור דף ;<וסט טאמער

 א פאראן איז ארבייפעו/ ארגאניוירמע
ױניאן״.
 ארבײטער ניט־ארגאגידרטע די םאר

 זײן, געדארםט באװײז א זיכער עס האט
 א זזאבען צו דרינ;ענד ס׳איז וױיט װי

 זאל װעלכע אדגאני״אציאן, שטארקע
 איגטערעסעןן זײמרע םארםײדיגען קאנען

 און ביעד, און אוםװיסעגד זײ ײגען1
 וױכטיג־ דרינגענדע די ניט פארשטעלען

 זעהען און ארגאניזאציאן, אן םון ?ײט
 װעלכע אין פינסטערקײט, גרויע די גיט
•נײמעהילט. זײנען זײ

 מאו דארט, יאסירט םאל דער לואלט
 נאך וןאט ארגאניזאציאנסמעדאנק דער
 ארבײטעד די װ#ו ארײנגעדרונגען, ניט

 נעװאנטע•־ דער זואלט אײניג, ניט זײגען
 און געװארעז, דורכגעםיחרט זיכער «לאן

 ארויסגעװארםען װאלטען ארבײנוער די
 ארביײ דארםען װאלםען אמנר געװאחנן,

 v־jrn װי שקלאםעןךשכרות, םאר םען
באםעלען. זײ װאלטען בתים בעלי

 א אז םיאקט, טרויעריגער א איז ם׳
 יעד אין ארבײטער טײל באדײטענחןר

 נאך ארכ״יט אינדוסטריע רעגעךטאנטעל
 םאר באדיגגוננען, גןלעגליכע אונטער

 עס פארשטענדליף, שפלאםען־שכרות.
 ארגאניזאציאנס־ דער װאו רארטען, איז

 עדרונגעז.1ארײנ ניט נאף חאט געדאנס
 או גלײבען, םיט $ול אכער זײנען מיר
 ארײנ־ לאזונג אונזער װמט סוף כל םװ•

 פינסטער־ םון װינהלאך יענע איז דרינגען
 אויפ־ און ריכט ארײנברײנגען און ניש

נ^והענט. *יז צײט וײ און קלערונג,
 איז דאס צוגמגרײט! זײנען םיר

 קאנםערענץ, א כײ לאזוגג דער געווען
 זײנען סיטגלידער אקטיװסטע די װאו

 באטראכטעז צו כדי םארםראטעז געװען
 ארגאניזא״ טרײד, םון <אגע איצטיגע די

 הויפט״ די <ע<וען איז ציאכס״ארבײט
 גע״ באטאנם שטאױן אויו ס׳איז טראגע,
 בתים. בעלי אונזערע םון צילען די װארען
 אױף חאםנימען פיעל אזוי לײנען װעלכע

 איג• אונזער אין לאגע איצטיגער דער
דוםםריע.
ר פיהלען, צו אנגעהויבען האבען ^י

 ראפען אײנגזן די םון ארױם םירטידעז ^אז
 ארגאניזאציאנס־טעטע*־ ברײםע א י׳און

 אונזער םון װינקעלאך אלע pa קײט
אגוזױמנז. זיך םוז טרײד

 שאגהג א נעװען וױרקליף ס׳װאלט
 ארבײטערשאפש ארגאניזירטער דער פאר
 שקלאםעדפעסטונ־ די װען שיקאגא, פיז
 זא• שײן ב. און ראזענרואלדס די םון מן
 װי צושטאנד זעלכען אק גלײבען לעז

 דולדען, גים עס צועלען טיר ״נײן נעווען.
 חגר סון םיעק דער ניט. םארעז םיר

 ̂ועחו׳ך, אפגעװישט מוז גאס ארבײטער
 עס וחגרען. ארײננעבדאכם םוז ליכט

ליכטיגער• יועחנן מוז
 פון גליד א סיר זײנען באװאוםם, װי

 די — קזגרפערשאםט םעכטינער דער
 פון שעה די װען אח באארד״*, ״דדאאינם

 אתאניזאציאנס־ ברײטק א אנצוהײבען
 םיר װעלען שנאמען, זחנט מעטיגפײם

 זועט א^ו טיס םעלד, !,א איײ! 1זײ גיט
 ארבײםער- ארגאניזירםע גאנצע די \ײ\

 וחנלען דעם םים און שיפאסו, םון שאפם
 רעכעגען, מוזען זיד בתים בעל+ אונזעחנ

 וחנלםו ״די סײ רימננען, שםארפ און
 אתאניאסויאנס־געדאנק וו^זדןד נלױמן,

מל זיך ותנט ײנ  תרד חרכשנייחנן גים ק
 די, סײ שקלאפעךפצסטוננעז, זײזנחנ
n גלױבעז, וחולמ  m צו רײוי איז *ײם 

אתזצר,אתאגיזאזױע. צוברעמן
r m m םיםנלח־יר i»yn >*קיעס

אחד וזי ^יוםאססםאי אזױ מוחמ ניט

iw wu u ׳'#ד?ער ניו דער #ון ארר8ג רןשמינס
ױניאן סלאוסם»כער

קאמיטעס. אויפגעגוסען װערען עס
 פאציאייס- דער פון ג^רסער גע;אסע

 א דאס איגםארסירט •ארטי/ טישער
 םארטרעטע״ א״גײטער פון וע^לנאציע

 פאר עושײנען אפריל טען13 דעם װעט
 אז פארלאנגען, צו חארדימ ורעדדענט

 אסגעסטי דזשעגעראל א ערקלערען זאל ער
 חןר •מזאנערס. פאייטישע די פאד

 צו םארלאנגט, װערט ;כאארד דזשאינט
 גע־ חיריננ. דער בײ םארטרעטער חאכען
 די אז #אױף םארלאמט גערמער נאסע

פארטרעטער. שיקען זאיען יאסאיס
 איכערגעשיקס װערט םארלאגג דער

דירעקטארס. אװ כאארד דעם צו
:צושריםטען פאמעלעזען װערען עס

 דער אז פארלאנגט, 9 לאקאל
 עלעקשאנס פאכען זאל כאארד דזשאינט

 אנשטאט אײדזשענטס^ ביונעס םאר
 װערט צושריפט דער אפאמטפצנטס.
 דײ אװ באארר דער צו איבערגענעבען

רעקטארס,
 אז א-נפארמירט, לאנ;ער ס/גלרעטער

 טעלעגראסען, צוױי געשיקט האט ער
 די און זזארדינג ■רעזידענט צו א״נע

 דזשעגע־־אל, אטאירגי דעם צו צוױיטע,
 אסנעכטי פאליטישע או םארל׳אמענדיג

 פון האגדלונ; די װערען. ערקלערט זאל
גוטגעחײסען. װערט סעקרעטער דעם

 םאמעלדע די אפגעגעבען װערען עם
:מענעדזשערס םון באריכטען

 אז אױך, באריכטעם רובין בררדער
 ■ראטעקטיװ דעם םון קײסעס צואלקענדע

:דעפארטמענט
 ד.אט אײזען אין נאלדנעמ םירמע די

 אן לאבאטע, כרודעד ארוגטעתעשיקט
 יאהאל פון מעסבער א און אפרײםאר

 אױס;ע״ האם ברודער דער וױיל ,48
 קדאנק־ צרליעב שא• סון םאנ א םעהלט
 רעאינסטײטעט איז ברודער דער חײט.

 ו־עם שון שטעיו:: דער דאנק א געוווארען,
אפיס״
 האם קאהן און כעלער םירםע די

א קיליעהאלץ, ברודער ארוגטעמעשי^ט

 ארתטער• דער .10 לאקאל פון סעםכער
 רעא״ד צװ־יל איו נחדאר געשײוטער
נעװאחן}. סטייטעט

 שװארץ און סמנלדסאן פירסמ די
 ;״vcw נחדער ארונטערמשיקט האט

i >vd, גאחױו״ לאקאל פון סעמכער א^! 
 ■ראדוצירט נרודער חנר או טענדע,

 אין נמדער דער ארכײט. גענוג ניט
נעװארען. רעאיגסטײטעט צוריק

 V* אױך, נאדיכטעט חכין כרודער
 עטלימן לעצטמ די זײט חאט אםיס דער

 mW2 דאלאר 651.44 קאלעקטעט װאכען
 פראיי דער םון פאנופעקטשורערס םון פעי

אסאסיאײשאן. טעקטיװ
 סענעד״ דער כראדםיעלר, כרודער

 או באריכטעט, אפים, p?pra םון זשער
 סטרײק א אנגעםיחרט װערט ברוקלין אין

סאן, און םינקעלשטײן םירסע דער געגען
 pn אז וױיטער, כאריכטעט ער
 א טעג צװײ פאר נעחאט האט אםיס

 וױעגער מ. םירסע דער געגען ססרײק
 ארבײ• די םון װײדזשעס שגײדען פאר
 צד חאט םירסע די וױ דעם גאןי טער.

 #«רײו אלטען דעם צאחיען צו געשטיפט
 צו געגאמען צורי? ארכײטער די דינען

ארכײט. דער
 זײ| או באריכטעט, פמזאמט כרודער

 סיגעל, ס. געגען סטרײקס םיחרט אפיס
אנטראדא• און נעקריטץ ב. רעכטסאן, װ.

 יעצמע די זײט אױך חאט אםיס דין
 דא״ 2907.19 סאלעקטירט װאכען זעקס
כעק־יעי. אין לאר

 0Vo דזשענעראל םײגכעמ, כרודער
 גענעד באארד, חשאינט pם נעדזשער

 ארנײט דער איבער איכערכליק אן דיג
 ערקלערט, אפיסעס, םארשיעדענע די םון
 א. אנצושטעיען נאשלאסען האט ער אז

 דעם םון מענעדזשער אלס ראזענבעו־ג
 רעקאמענדאציע ׳די אפיס. הארלעפער

גוטגעהײסען. װערט
 גע• םיטינג דער װערט דעם מיט
שיאסען.

סעקרעפער׳ ר, V ג נ א ל .ל

רעדאססאר צוס בויף א

פםראץ ײ ו

״ י

— יאנאװסקי: םרײנד װערטהער
 נױ לעצטען םון נאםיצען אייערע אין

 א איחר טאכט ״גערעכטיגקײט״ פער
 אלע צו אםיעיל, אן אויך און םארװאורןי,

 יזלאויד יארקער נױ די אויסער לאקאלס,
 די געכען זאלעז זײ אז ל$קאלס, מאכער

 אמאלגא־ דער פאר ארבײט שטונדען צוױי
 אוגזער םון נאשלוס •דעם לויט םײטעד,

באארד. עקזעקוטיװ דזשענעראל
ט בין איד  םאלקאם אםיעל דעם •י

 איך האכ יעצט ביז וױיל אײנפארשטאנען,
 געלד ארײנקוםען זאא עס געהערט. נישט

 יאר־ נױ די אויסער לאקאלס אנדערע םון
 קאן דאס מאכער. סקוירט און קלאוק ?ער
nna די אז אײנדרוק, דעם פאכען אײנעם 

 בלויז באשטעהט אינטערנײשאנאל גאנצע
 פא־ סקוירם און קלאוק יארקמר נױ די םון

 םארםליכםעט זײנען זײ נאר און כער,
 דזשע־ םוךם באש^יסע די אויסצופאלגען

 אאע װארום באארד. עקזעקוטױו נעראל
 אין באשעםטיגט זײנעז װעלכע איבעריגע,

 ס;י יארק נױ אין סײ טרײדס, אנדערע
 גישט׳׳ זיך םאכען שטעדט, אנדערע אין־

 זײגען זײ באשאוס. דעם םון װיסענדיג
 בראווען דעם צו נלײכגילטיג איגגאגצען

 קוין איז װעלכע שנײדערס, די םון קאםף
 נויטיגט און אלט, ײאכעז פופצעהן אריבער

 איז אפיעיל אייער שטיצע. אונזער אין זיך
פלאץ. אם און צײט pא דארום

 אױםמערהזאם אבער אײך װיצ איך
 איהר װאס םעות פלײנעם א אויף מאכען

 דרעססאכער די שטעלענדיג געמאכט, האם
 םיט רײהע זעלבער דער אין 23 יאיןאל פון
 לאסאלס, אנדערע די טון םאכער דרעם די

 צו נעריבטעט איז םארזואורוי אײער און
 באשטעהט טעות אייער גלײך. אלעםעז

 דרעם די אפ םײלט איהר װאס דעם, pא
 איבעריסן די םון 23 לאתאל םון מאכער

 סקױרם און קלאופ תנר םון מעפבערס
 געזאגט, בעסער אדער םאכער.ױניאן,

 װעל־ ׳שע«ער די םאגאנדער םײלט איהד
 דזשאינם דער םיז קאנטראלירם מערען כע

 שמפער, ספוירט און איז באאיד״
אלס שעוומר דחנס די און קלאס אײן אלס

..............................  -  ■ I ■ I  I M M  .............—

 ביי מלי־בתים, אתזעמ «וו יננטפער אן
מן  זיןי הטסנוננ א ד» נאר ם׳איז װי

w וװ *זריקקעחרען r נאר *ייםין. <וגמ 
y n r נ*כ«ן m םוים יאנג טוין «p 

m n a p  n ן» r v n m מיי־כתים
•jm m Ir
i״«“'r— ■V

 נישט איז װעלכעס קלאס באזונדער א
 םון חאנםראלירט שעפער אלע ריכטע.

 מאכמ כאארד דזשאיגט קלאוסםאכער דער
 פלאױןס, דארט ארבײט מען װאס אױס גיט

 זײנען דרעסעס, אדער ריםערס סקױרטס,
 אדער כאשלוס א זעלבע. דאם און אײנס

 װערם כאארד דזשאינט דער םון אפיעל אן
 ניס סאכט שמפער, אאע םיז אויסגעםאלגט

 האב איר דארט. ארבײט מען זואס אויס
 דעך איז קוױטירוננעז די דורכגעזעחען

 ווא• צװײ יעצטע די םון ״גערעכטיגקײט״
 בא״ א געםונען דארט חאב איך אין כען

 שע*. דרעס אונזערע םון צאהיל דײטענדע
 בייגע״ יעצם ביז שוין האבען װעלכע «ער,

 ארבײט• שטונדען צװײ זײערע שטײערט
 לא• פון סאכער דרעס די אז הײסט, דאס
 ססרײ״ די צו םליכט זײער יע טמן 23 קאל

 חא• אלע נישט ׳אמת שנײדער. קענדע
 אפגעתםען, יעצט ביז זיך בען

 אורזאכע. צװײטער א אדער אײנער םאר
 םארשטעח, איך װי אורזאכע, הויפט די

 ארגיים װעניג דא יעצט איז עס װאס איז,
 איך אבער שעפען. דרעס אונזערע אין
 יאנאװסקי, םרײנד םארזיכערען, אײך קאן
םאריבער, זײן זו,עט קאמפײן דער ביז אז

 װעל״ שאפ, דרעס אײן בלײבעז נישט װעט
 קילאזק״ דער ,םון קאגםראלירט װערט כער

 וחנט װעלכער כאארה דזשאינט מאכער
 סםרײ• די צו םליכט םולע די טאן נישט

 אײפר אז חאםענדיג שגײדער. קענדע
 זױר״ גאוױנשט* די האבען װעט אייעל

 פזן םעםכערס איבעריגע אלע אויף קוגנ
 ארבײנתן װפלכע אינמזרנײשאנאל, דער

 אייד איז םרײדס, םארשײדעגע די pא
 אץי, פארבלײג םליכט, ?ייער טאן װעילען

אײערער, נרוס םים
וראנדער, ה.

»23 יאקאל םענעדזשער

ע כ י ל ר ע ד ױ ח. ב ל . הי
רעדאהםאר! װערטער

 V2 װייט איז שאפ אונזער כאםש
ijh צז קוםט עס װען אבער יארק n a• 

יאחמד. ניו זײ װי טיר האנדלען ליכרןײט
 וועד שא•, אין אוגז בײ נעםייה

 ומוי״ םאוגמ pa קאמפ^ קלאוק טשעסםער
 V מון פרױ די געווארען קראנק איז נאז,

 ,rtrwfipi איחר האם מען און םינישעד
 ארגי אוגזעחנ , מאונםוײ. pa שיהעז
 געטו< םיני^ער חגם זײנען

 סים אײום מהאלפפן אוץ
ר שױן איז סוםא דעד ת  1ft י

 ןר̂סיחונשנגבײ o^n םירנמנ די
n פױמ^דיג  •pm.
•יתיאן פױס י י ״ ״ י י * ׳־*liiftfeyי
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נאטק־נינעל רעדאקשאר׳ס פון
רוםלאנד.

ט פ־ר ען;י  1פי זינ oyi זינען אין חןנ
 רענע־ די אינער סאװעט״רענירו;( דער
 אפ־טר וױיס, װער .eivomyip פין מן
 סיט זיגען, יעגע םון אײנעי נעוחןן עש איו

 דער lV(3״vo׳m ויך סרענט oy װעינע
nyT|yi«v ifj«pyoy׳o י י ז נענען * 

.״ יענעיען.
 ר«ם איצט ניז נאו װיסענדיג ;יס אפת,
 אױפ׳טטאנד דעם פון iyop«*M3 אדת׳וןן

 ;יט זינער אײנער אין קראנ׳עטאדט, אין
 םיט אידס פארגרײצען *ו נארענטיגט

 ז״ט דער פון םארזונ׳נ! םאדפידעגון די
no אין פרײה״טס־סערםער דוסי׳פע די 

v iy i״o דער אז סעניױ, *אריום. פון 
 איז אױפמטאגד lyoyormip נאגוער

 ניטערסטן די פון אויםטו אן וןװען
yyipynyi w דער פון עונאיס o n. 

 ס*־ דער םון ז-נ דער אין פאר אוא אין
itiomi נאניי העפסט וױרידיף רעגױוננ‘ 

 די םון אמטערדדיקוננ די »י סמגס־װערט,
opmp׳op«b, ,אכדעדע איע און דעניהינס 

רענערען. אזעיכע
i אז מעני*ר, זעחר *נעד איז עס n 

 אױםגע״ איז אויפ׳שטאנד פואנשטאםער
 ־V’ViPynyi אכית׳ע פון געויארען סיחרט

 װעינע םענ׳טען, פון ;ערעםענטען גערע
 סאװעט־רע־ דער אז אײננעזעחן, וואנען
o’r t, ערװארט חאנען ױי .װערבען פון 

iy װאױי־ רוםיאנד םאר נריינגען ?אי 
 iv• ביטערע א איז םרײחײט, און שטא(ד

 אן אנפיתרען זױ אוױ און טױ׳טוננ.
 סא־ חןם נענען ■ראסאנאנחן עםענטי״־כע

o n אוױ פונהט איז רוםיאנד אין דעז׳פים 
 limy( איו דאס װי לענענס־געםעהרליו,

 ועם אונםער אגטי״אארען״פראיאגאנרע א|
•*O’rty riy i, ק״ן נענרינען גיט די איו 

 נע־ ויו |ypyor iv װי אויטװעג, אנדער
מײאלט. מיט סאװעט־רעזיפים am נען

 םאי, דער אוױ «יין זאיכ ראס אוינ
 סיי• אונזער לױט נאטירליר, סיר, האנוןן

 נראטו־ «ו אורזאכען פגאספ נאנ׳ז גתנ,
 סאװעט־רעזש*ם חער׳פענדען דעם יירען

 רענעיפן. די אינער סיט׳ן«יג דוטלאנד 1אי
 אודאי נעסאםט האט זואס זינ, אזא װארים

 נאמ א איז לעבענס, םענמליכע הונדערטע
א  זי־ װייטערע די םאר גאראנטיע v«מ

 אין רעז׳פים אי«טינען דעם םון כערחײט
 נע• רעבעיען די זײנען היינט ^סיאנד.

 באזיגט ויינען ויי און ׳שװאכערע, די װען
םארסערט. זײז עס יןען סאמעז געװארען.

 דיזען װענעז טעיענראסען די אין
 טראור אז א;נענעכע;, װערם אױשזוטאגד

 זיינען דאם אז ערסיערט, חאנען זאל קי
 ויי״ װאם אױסלאנד, םון איםינראגטען די

tvjvorv) :Vi חינטער cm .אויפ׳טטאנד
 סענח טייי׳שע נאנץ די אנער איז ראס

ען. אייע 1פ* חננ  זייע־ע נאי װען ^י
תן I* חוינעז םעלשער ת  ד5או אניםעל ו

 ארויםנןװארםעז ײערט גליױ איז רווויג,
 איז עי *ווויםלוןנחנר״. דעם אויף מולד

ojr אום*ופריתנער, חני im רעוואלר 
 נאםעימרויגג חײםי׳פע די נעת *יאנער,

 דוקא איז און םרידליה תרך און מרך איז
רענירונג... nm פאד אײזען און מםאל

)אז *וליימן, נאך אנער סוזןן סיר
 אננע* די דאס אסת, װירסליר איו עס אויג

 פאר־ זײנען י׳מדער חוmאנ םיז יווסענע
 פדאנ׳פטאטער cm םאר אנטײארםיױ
ר עם איז אויפמטאנד, מ  גרױ• היין גיט יי

vo םאר חדואםענדאציע bm סאװעט־ 
o’n m. ,עװען נאך איז װער ײארים; 

 סאוועט״רעזשים, םאד׳ן כאכ״םטערט אזוי
 זיד געהאלפען אזוי זײ האט ותר און

tmvop •נרא וױ פיט, די אױוm װעל־ )די 
 איע םו| םיאנד1ר נאר נעפוכמן וײנעז מ

jjw םון im די גראדע אז און }'זחנלט 
 איפערפעהינסטע די איכעתעכענםטע,

 םאר• רוסלאנד װאם סרײחײםס״קעטפער,
נע־ ן mwvof* זיר זאיען אי«ם, סאגט

 עד• דקך סיט סאװעט־דעדפים דקם גץן
מ די א« קלעדונ^ אג  איז סאומם־איחמ ג

מז אין ד נעײיחע םארניכטסט גאנ  )די תי
ע תינ  איהחן אלפ אי*ט זיר חמענען ו

 גא־ חעכסטער *an םון איז דאס סחמעד״
i פאד דייסונג n אין <אגע איווםיגער 

 אין כאלשזװייזעס די ניס את תסיאנד.
 אין פריינד זייערק נים אוז מסיאנד, ..

 נרא* w ויד נרינדע גוטע האניןן אויסלאגד
o סיט סולילןן n מר זיג  פראנטכמט. אי

 אין זיינען דאס וועד pײי
װוז ד hpdsdtjvp די מ ח

A4 ^ a a a n a M f l i  * a a s a i i  n t g aסיד o f ,it בןףוסיטגו 
ן ־ מ ^aasn nam auasaלױו1 סיד ״ו V וי I M a

 1«װ״טע א *ו אינעתעהן װערען סיר און
 גאנ־ חנו זיו םרעתט oy װערנען םיט ו»נ,
i t' עװיקענטום.1באר״

 חאנ־ דעם זינען אין דא האנץן טיר
 נפטלאסען םענ די איז זואס דערס־אפסאר,

 רום״ סון רעדרונגען די *װי׳*ען נעװארען
זונגיאנד. און ראגד

 זינ א געוױס עס איז אוינען־אויף פון
 רוס• אין רעדרוננ איוטיגער דער פאר

iy ראנד. i רייס־םיגיסטער, עננלי׳שער■ 
 לאננ ניט נאר ערלוט נאו האט װעיכער

 א פאר אוסםעגיױ איו עם אז ערקרערט,
 די איז פופעז «ו רענירוגג *יװיריוױםער

 רמדרוננ, א םיט באריחרוננ טעomםיג
 בארנארי• אזעיכע טיט ןיר נאנוצט װאס

 iyi>ynn רוםי׳טע, די װי מעטןרען, ט«
 נע׳ןוטערט וואט װעלכער ןרײם־טיניסטער,

 דעם פון אנערקענוננ רער פאו תנאי איס
 מסלאנד, אין רעו׳אים באריעעוױסטישען

 םא)■־ גאציאנאיער א םיז אייננארופוננ די
 םו<• ב< םוף האט דערועיבער זאסיוננ,

 איצ־ דער םיט תאגדעלס־אפםאו דעם מרך
איהר. אנערהפגט פאוט רענירוגנ םינער
i םון אנערקענוננ די n סא־ רוםי׳פער 

i דורך ײעט־רענירוננ n קעז עגנלי׳פער 
 פארדייתן. נים •׳!וט׳יער קיינע סיט ניען
 מע־ דיסלאםאטען נןי׳עעזױםטישע די און
 ויג א םיט כאריהםען זיד באםת נען

ענגלישע. די .סינער
 פאראוים* םריח צו נןך איז נאט־רליך,

 תזולטא־ םםשות׳דיגע װעלכע צוואנען,
 נא־ רוםי׳טער m און רוםלאנד פאי טען

 o>mjRn איצםינער im װעם פערקעתנ,
 ־מז םעגמען םימ 1גא נרייננען. אפמאד

iy םוז נעז i ,אז סיינוגנ im װע& אססאו 
oyi. עננ־ און וסלא:ר1 צװי׳שען וואנרעל 
 y«”iS.|״ ניט <אנג לאננ, נאך 1לאנ

ה מ  םאסט, im זיין, ניט זאי לאפ ײי א
 נזדפלאסען חאט רסגירונג ענגלי׳פע די *ס

 1אי«טיגע im םיט האנדעלס־*»נזאך א
 לע«־ im 1םא איז מםלאכה אין רעגירוגנ

באלײםוננ. 1מאראלי׳טע 1נרויסע פון 1טע
 םארנונען זינ דעם װארטען to אח

oyi סיט׳ן רעדטיס מסי׳טען איצטיגען 
 איז ypm .זײנפז1טי .tyyiKi ןyvנאנ

 נאך אב^ פארליבט, ׳טםארה ניט איחם
lyj’jyn לי איז טױ־ זיינען םאײינט y•« 

jjn^ynyoyip ymP, און oy װאלט 
 oirb נצזזון א נעסאן חנאח נאסת אונז

 זײ־ װצלכע די, םון ,tywyo myאונז םון
 ,imRnyj oiy^piy לאננ נאתיט 1נא נען

 זחןלם, im 1פא 1נ¥פאח yםטmנ י1 אלס
oi« im  iya’o־^jyi iyB”o,ipRa,.i,־ 

¥נניאנל. םוז מננ
o א n  nn, אױב im האנ^ס־א■־
 רעזויל־ yj’Ynimso *ו iy«”ic זאל םאף

 נ>ט אנחזחט 1גא 1סי װאלטצן טאסען,
o:*w i, ווי immo ענוליה זיה w~ 

v וי *ו םוף א |yoip oyu ליך, ftp m v 
 1םא D״poyp»u און lyjjwi פון im?״

iyomi cm זואס םאלפ, תסיטפן iy 
 לעצ־ די 1םא tyyoioiyo*• onoyi האט

va'Ppv vo זײט ,1יאח oy איז IPiKiiyj 
iyy«u im  no tvo'iyjaa אויםצרליכצר 

וחנלט.
lyso, או yo| באטראכס cm ײז,1י

a״oo’iiyr>Ra די װאס irjy i yu חאס 
 אט ty?׳iy« וװ אוס נאצאהלפן, גפסיזם

 בות׳פױ m םיס חאנ^ס־איטאר דיזוןן
j אז׳זי m ’jm א פיזזלמז אן ויך וזוינט 

lypiooir איז *וױיםזד cm זינ. נאנמן
 im איז iyp>yn ,opji• im איז אט

rna םון cm חאנmיםo•^rאו :
,ijn y 11* ויד פליכ«ןם1סא *ד’P־ 

 טעטינהי>ם םײנדליכער פון צוהאלםען
 נרזנ/• yj«’t lyono וראואגאגלא אדעל

*jy םון אינסםיםו«יפם לי ן om אנ־ 
imm ;ד* •im ו פון* jyayj י1היצ 

•unyonoiy im וחןיצכעל אימפנד *ו 
די \.vtvimiזיינפ 1*אױס א«אגאנדע1י

m סאוחןט m« ס1כם oiy>piy ז־יר 
 פח יפ*וחאל«ן1*ו זיד איינםאחפסאנמ

 די פיז אױםםונספתנו ײעלמר איתפנר
 lyiyi מטינפײס *ו iyp>yo אזיאםי׳ש*

 אין ס1נאזונחו ,ipemyoy• ymona די
 און אפנאניסטאן |,y’Oip« ?ליין־אזיפן,.

אינליען.״
 או ,oy םיינס lyoiyii איינפאמ אין

cmiyeooa im פאי־ חאט cm חאנדתלס־ 
או מ •• y3P>v»’w| גאנמן וײן *Miim 

מ זייז לחױאגעדיזם, tro גאנ ’o ומל־ *ו 
cm |yo סון אויסנחד opim im־Biim* 

jr*i<
t ווארי^ n •איחו tyjr’M n’•  o n 

o אס אסאל נ*ד n  « pab n n איוור 
W'jmow m  im p tn o י ^גאל׳א ו ויז

 אויפנאנ* yooayn iy««t 1פא נעהאיטען
•lym’oiyj פון א»אגאנית1* רי n )n m . 

 *ולינ און ,o־yn 1גא;«* im םאי צ־ע
 דױ־ iy״t omj’nyi oy האנ^ די ײאס
 װאס אבער, איו אינטערנאציאנאל, טע;

 ?ענרער, m* און uppuv *ננאיאנגם
 iyp y’*i>*nm 1םא וראואנאנוצ לי װאו

yi*r| ׳ די•lyoyiyoi פוז iyr’>«y im 
no 01*1 ,y’mimiw די oo’iiyr>*a־' 

a yrוא■אגאגm נילײנ׳ח oior 1א( .o'io 
lyo’i ניט• איז imjy? די פאר i  |”p

••:טעמאציאנאי.
oyi איז yo'on n  o n  ,t”i* im 

 o?ny»*3 חאט וננ1רעני נאר׳צעװיסטיעע
 «y םיס חאנחןלס־אפםאו in•׳ פאר

 איו זיו, חכט נז1א װי ,rmyn איז ל«נד;
ye •  oy׳?im |ic onop’i  iyj’i3yoe 

*;•!i•■ iyfy’r y j’1■ iy’׳*y, י1י1א
iy i iys?yn איצם גיז איו נאי־שעוױזם 

).VIMOOVI
iyp ,גאנץ איז אס1 אז וײן |i•  oo 

 זיין זא< אס1 או זיין, jyp oy פמג. נאנץ
m  1«  oaoMtyi im ״:iy פאלטע־ 

ii׳oo׳׳iye ,זא־װי־זא •ז •יבעו־צייטננ 
 װעיט־רעװאלו־ א i« װײט myi oy איז

im • ;y’*, האנפן זיך זאל לצנין ווי 
i»׳nyjo׳op זײן אין yiyi אױף oyi 

W יעצםען ’OD'noyp iy i jib oyi»*P 
«•o i” אין t• ,ynpoyo ס־ינער iyp ניט 

i״i ז נע,1ם׳ש אזױ« iy |yjyp >yt. iy־ 
3 • |yoi«n>ינע1א .y’vttynyroJ'jm 

o«noy, וואס סיט o׳i נ זיד װאלטעןy־ 
 נײ־ yiyi3i• םיט |y3”inyo3i• ?•;ט

yi .חע;ט •op:ia im  iya, װאס no 
vriyi n איז ,imyn פאטאנט  im ,iyi 

im■» 1אי 33i>yoe׳  op ה־נוך im  |ic 
i>yoiy» םח emiyimya, ױי iy נע־ איז 

3 |yn1»י אי*ס. יו :•,lyonyi y in 
on im03״ iye׳>iy3’K oyn omiyi5 

 3V• :װאלדצװנע • דורכגעםאכט נאנט
 •1םא איהס lie איז o*n ,oy•< דעחננ.
 אינ־ זײן נאםצן. זיין <ױז3 איז כריפ^:

 ,ipim•; נאמ נאנץ, • •י«ם »יז חאלט
מ לאיד oyi »זױ, װ ן מ  זײט זײן םיו ד
iva 3 זיר«iyonn, ז• im איז זינ im 

 oyi םון זײט im אױוי נים איז אםת׳וןן
im רוסייטען  no iyj omiye^ya עננ־ 

 דעם [it |1א פםרם, y׳iwie׳ni3 iyi<״!
pjkip3 tyiRirnn ,נכצל — oynoy 

 סאציא* 1נטע”א'בערצ אמת t• װאיו 1םא
׳טעפ•;; צו נרינדע v*< קליו1װי oyn ליסס

•»#ייך

 כאסעס^ו י1 פון רעכם הײליגע דאס
. םער.’ארבי סעקען

piy>p n־imyn DiyiiropyBi3«o 
yo*m לו מאך  װי־ ״טהי צײטונג im ת
lyrn ״1װעי מענס  otyiyj זיר םון yn־ 

Pyo oyi .tm איז iyo iy”t אביסעצ 
 מעהר נים שוין ר״דען ןײ נעראסענער.

 אױוי ty’Ji’ im נעגען סלחםח א פת
ו1א im”i זיי סױנג און לעבען  ניט י
myo זײ ;מארארבײם אושאםען סון 

ynyoo( ניט i«3yt אזױ ooyo זיי־ אױוי 
i* 03yi iy ארנײםער, אן סעסען yii| עס 

pyt ןיך iyo םארגאםטען. ןײ iyj זײ 
yjyio) זיך •on םיט • *pyn 1* ,!•Pa 

y3| אױך לענקען, זײ n יתיאן yp| אײנ־ 
”-yn iypyi אז איז, oyi |1א לוטיםען, t- 

”my *ו 03yi oyi 1בע t im’tbKJiyyi 
33Ko:y p• im׳ y i ’Piny’ imy iyayc 

tytyo tmy’ |ic. לעכט, םין אזא נעגען 
i זײ, נלויפען  jyp׳ ’jy’3i גישט 1נא -yn 

opyii Dyi 11•  ,|y3 1גא אננע׳שאםם 
•iyP3’« yp’o ,v< פ

 im מאם אלײן, אם1 אז טענה׳ען, «ײ
•yoni oyn iyo”3i,; אז im באם oyn 
• t lyi’t’jyjiyyi 1* 03yi”| ׳bkb אין 

 הייםט oyi סעזאן, imy־* |io אנפאננ
•3 |yoy«”i״iyo”3 i•  y אױוי om 

 יt• ,|y3yo oyn ,yoP« h pc 1 ■לאץ
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 וײ אוז yamyo יyopjmrM3. 1 גאנץ »
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iv חאיטען «p ׳ זייןi”P ■•e 1בײטע1א, 
iy3Pn 1* זיך ילס1ם •-pyn ,jyo”3i 

OiyrnP«o, ,oy oiyt iyo ’ii ,iy3״ 
 שוין oyn װניאן זײ- דפאב.1 1זײ אויף

•oiyppiy Pyo yj’Pnyroi, 1• איז אז• 
 סא־ cm jycPyn »־*ו”1א3 זי איז םא<

iv imropyou איהם באםרײפז pc •  •ז
•iyo”3i. זאך איין o im  iyp no־• 

nony,iyoim iropyov ־ ײ װ ו נ
»m im  m ,1 y3־”iyo איז •i•  ypyo 

man־oyn ,!•o ױיל jyoyj ,װײתעפם 
idik oiro iysy גיס ymiKB| •זײ

oyi i n איז im ,’im איז אזױ ,oy 
10 oyn •זין • סאו mm y*no n  oyn־ 

oam oyi jyiyn ”i חמתאניזיחט *ו 
m r o n תהו־ליד im y ^1 ל'ך1מ«לבײ

jv .רױבאלז״ m װאם ארכײסןך, די tjno 
ך 9^ ו ד ד װעםעס int ארבײם, זייער וו

pny* אזױ איז opjmme, װי oyi נינעו
 I י * ייי lyjyp ,1* לײןא ן ycyo י1

pc pyo’o om impyn:! i y o ם׳ד 
iyp, טיט iy?io im ::צי׳שםיםו im  pe 

’jy’ji, סו oyn ויי ?ץינ im *1ג»נצ  *־ 1
• ר״ירת iyi אין ן וראן אינאניזײיצאן

 1י י װ « ב no באס דער װאס ׳דאס א«
 ״ס^דזשערם״ ארבײטער דער אז ,ן ע ז

 גאנ• די איז דאס — דזשאב אױם׳ן םאקע
gv .רי װאס עטוואס, איז דאם םניעה 

 מארדײען. גיט אוםן ב׳מום קענען באסעס
 באוױײי דארםען עס זײ זײ ז*רעז װארום

 באסעס הײן ניט דען זײ זײגען זען?
 ניט דען זײ קענען ? ^עיער זײערע אין

 ¥ ען5װי< זץ װעםען סעקען און אנ״עטעלען
 םעםט שטעהט ■ונסט דעם אויןי ןובער

 און םאכט גאנזלער איהר םים 'וניאן די
 ד*ם ערצויבען ניט ?yp ױ אײגטצוס.

 זוען װיל, ער װאס טאן צו באס
 איײ פון חױנה די אום ?יך האגדע^ט עס

 ױניאן די טיטג^ידער. איהרע םון געם
 ק*ין אז זעדזן, צו אום #דא דעם אויןי איז

 ארבײם, זײן םאר<ירען ניט זא< ארבײטער
 און ש(לר. זײן אהן ?עבענס־םיטעי זײן

 בא־ םא^שםענדיג ?יך זי םיהינט דערפאר
 םאנוםעקטמו״ םון םאדערען צו רעכטיגט

 אר־ דער דאס בא^וײזען, ער אז #רער
 אנדער קײן צו<יב געסעקט װערט כײטער

 ניט טוט ער װאס די, ג^ר װי אורזאכע,
 ויייי ̂ודער״ באדארף, ער וױ ארבײט, זיין
 אונװיר־ און שלעכם אויןי זיך פיהרט ער
 אנ־ אירנעגד צויליב אדער ,1שא אין דיג

אורזאלען. װיכטיגע דערע
 ניט דאר זיך דארםען םיר װארים,

 בא־ א דא איז עם וױ פונקט, גארען,
 \ױ*ען װאס ארבײטער, צאהל ערענקטע

 דא געװיס דאר זײנען אזוי ארבייטען, גיט
 םאגוםעקנדפורערם, צאה< נאשרענקטע א

 באשרענקטע א װי םעחר, נאך אפשר און
 םעסען איצץ םון גיכער וועלען װאס צאה<,

 ארויס״ זיך חאט וועיצכער ארבײםער, דעם
 יוגיאך געטרײער גוטער, א זײן צו ־געוױזען

 זײן אויף איםער באשטעהט װע^מגר ׳טאן
 זײנע אי# םון רעכטע די אויןי און רעכט

̂כע־ שװעםטער, אוז ברידער  ארבייטען װעי
שאפ. אין איהם טיט

 דזשאב זײז י1אוי רעכט דאם אט זאיל
 איבערגעצאזען ױניאז־מיםגיליד אזא םון

 װער באס¥ דעם פון ױשר צום ווערען
typ די ¥ זאך אזא איינעם צומוטהאן גאר 

 אײנגעװי<יגט, חנרצו װאױט זי װען מניאן,
 זעיצבסט״ באגאננען אינײן דערםיט װא<ט
 םעילע, אילע אין דערםאױ, און םארד.

 אגפאננ אין םיי און סעזאן, םיטעז אין
 סעקען וױ^ען באסעס די װען םעזאן^
 סזונען ארבײטער, אײניגע אדער אײנעם

 ב^ויזען דעם מיט עם אפ׳סטר׳ען ניט זײ
 יױ די רעארגאניזײשאן. םון אויםרײד

 קען אמאי —־ אונםערזוכען עס םוז ניאן
p אייגםאךשטאנען זי i םאנרי דעם סיט 

 נוי״ איז רעארגאגיזײשאן אז פעקטשורער,
 באװיצײ םארילאנג זײן װעט זי און טיג,
 קײנםאל, ניט. מאל אנדערש אן נען.

 ניט באםעס די װעלען אבער קײנםאל
 דעם אוגטער ױניאן דער בײ םועל׳עז

 געבען צו רעאתאניזיישאז םון אויםרײד
 וױ״ זײ װעמעז סעתען צו רעכט ד*יח זײ
נאר. לעז

 די כדי אםאל, נאך און אמאל
 Din שיטען הענען ניט זאלען באסעס

 איז ױניאז די אויגען. די אין זאםד עולם
ײט צײט יעדער צו  דעם באװילעען צו בז\

 אירגענד סעהען צו באס א םיז םארלאגג
 דער• אבער ;ארבײטער זײנע פון ײעמען

 םארברײג- מוז ער תנאי, איין דא איז בײ
 םאר־ *ייז םאר גרונד נעגיגענדמז א נעז

 םאל- דער צו באװײזעז מוז ער גאנג.
 ײגיאן, םוןדער צוםדידעגהײט שט^נדיגער

 יל1ו באס דער זועםען יארבײםער דער אז
 םארשולדינם זיד װירקיליד האט סעסען,

 נעסעגןט פארדינט און װיכטיגעם עיעס אין
 אלע וועלען #נים אבער װען זוערען. צו

 העלפען. גארניט באס דעם םון מענות
 .די װעם םאכט־םימלעז איהרע אלע םיט

 רעכמע די םאר אײנשטעלען יך1 ױניאן
םיטגלידער. איהרע םון אינטערעסען און

 דרעס״ משילדרען די פן׳ סטרײק דער
ץ און םייקערס לעסאן. זי
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נעוואזנען דרעסםאכער ד האנען וואס
? םפרײס נענעראל זײער פוז

 איג• די םון מיטגלידער די צװישען
 װאר^ערס גארטענט לײדיס טעמײשאגאל•

 װאס בלעט^אה געטײלט װערען ױניאז
 זײ צװישען ארײנצוטראגען -באצװעסען
 םיר װען ױניאנס. אונזערע צו טיסטרויען

 א אין דרעסמאכער די גערוםען האבען
 בלעכד אזעלכע געטײאט מעז האט ססרײמ

 *פון םיחרער די דיסקרעדיטירען צו לאך
 איצױ מסתםא אבזיכט אן םיט סטרײס
 ניט ארבײטער די םון םוט דעם שלאגען

 דער װען איצט, שעיער. די פארלאזען צו
 טײלט פאריבער, איז קאםף אלגמם^נער

 דעם דיסקרעריטירען צו בלעטלאך מעז
סעטלמענט.

 גע״ װערען באעטלאך איצטיגע די אין
םראגען: צוױי שטעלט

 פון כןעמגערם די האבען װאס .1
 םון געװאונען ױניאן דרעסמאכער זיער
 גרויסען דעם םון סטרײק, גענעראל דעם

¥ אנגעםיהרט האבען זײ װאס האמןי
 גרוײ דער אז fpn ריכטיג עס זאל .2
 אום געװארעז אנגעםיהרט איז קאמוי סער

 זײער באצאחלען זאלען מעםבערס די
 *א• די זײז וױרסלץ• דאס זאצ דױס?
 װיל ױ זוען אז ױניאז, דער םון ליטיס

 גוטשטע־ זײן זאלען טיטגלידער איהרע
 נענעראא א ארויסרופען n מוז הענד,

? םטרײ?
ענטפער. דער

 דרעםמא־ דער םון םיטגלידער די .1
 גענעראל דעם םון חאבען ױניאן כער

 די װאם פאר #דאס געװאונען סטףיה
 װארחערס״ קלאדינג ;,אםאלגאמי^עד

 די װאס און װאכען 15 שוין קעםפט
 װארקערם׳/ טעקסטיל ״אמאאגאמײטעד

 אנדערע םילע און העטערם״ ״ױגײטעד די־
 א אהן נאכגעגעבען דזאבען ױניאנס,

 נעטליך האבען דרעסטאכער די סאםוי.
 װיײ זייערע םון טאר מען אז געװאונען,

 אלע אז און ארונטערנעמעז ניט דזשעס
 דײ בלײבען םוזען ארבײטם־באדינגונגעז

 לעצטע די געװען זײנען זײ װי זעלבע
יאהר. סאר

 טאנוםעקטשורערס, דרעס 650 די םים
 און אסאסיאײשאן דער צו באלאנגען װאס

 אר- 13,000 ארום באשעםטיגען װעלכע
 איײ געסעטעלט ױניאז די האט בײטער,

 ארויס־ איז סטרײס געגעראל דער נאך דער
 טאהע האט דאס און ;גע\וארען גערוםען
 םון רופעז דעם םיט טאן צו סך א נעהאט

 גע• חאבעז מיר סטרײה. דזשענעראל דעם
 די םון ארבײטער 13,000 די אז װאלט,

 מיסחעלםעז זאלעז שעפער געתעטעלטע
 קאםיטעם פארשידענע די און מנאמטע די

 ארכיײ די ארגאניזירען צו ױגיאן דער פוז
~vv דרעס טויזענד אנדעחנ די םיז מער
שאפס^ ^אפעז געײעז זײנען װעלכע <ער,

 נעגען האנסיםיראטארם פאר מאכעז זײ
שטאס.
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שלעזינגער. בענחשאםין

נ
כם.8נ מיפען אין האפ לננה

פערלםוטער ם. פון
א»

1.
 נ»כט מיטען איז חאם לכנח

 םיר, אנטקעגען אפגעשטעלט זיך
 שלאפענדיגען, א

 קראנקעדשװעםטער א וױ און
 שטערע^ אץ געטאן גלעט א םיך
 אולפנעכאפט, זיך האב איך

שט  רינג, אין קאפ םײן אמימעגליט
 םיר, םאר אויםגעשפרײט זיך חאט װאם

 שװײגען... םונקעל־כלויען אין
 זיך אין ארײנגעפרעםט האט ער

אזניװערז, גאנצען דעם
 שװארצליך־בלויע־כערג םיט זץ־ אחםגענארטעלט

 װאואל א ארױפגעווארפען זיר איבער און
;אײדעלשטײנער םיט
 רינג, אין syp םיין ארײנגעגליטשט חאב איך
 בארג, דער װאלד, דער אלײן בין איך
 —נעבעל.״ דער און חיםעל דער

 :צילי־צילי־ציע צילי־*ילי־*ינג
 צעשםילט זיך האט פלינעלדיגס א

 ־,183 8 •8 ס׳ןזנםפערט און
 — רבען.8פ נען8םילי אין

 נק,8געז־ רביגען8ם םיט פול איז ריננ דער
 — שוױינען, טונקעל־בלױען אין מוגקעז8פ

ספערען..״ די פון ניע8םיםפ די

 — !כפו !בפו !כפו
 ;שםערען די אױם שױץ לעשט מעז

 כלויער את לױטערער חעלער, חעלער,
 ;חיםעל דער זיר םיניעט

 צעצױגען, זיך פלוצלונג חאם שםרייף ראזער 8
 ננ,8של 8 װי

 זוים, נמן8ם סאטע, בוום
 נליהען, ן8 חױבט און װמקסט און קסם8ײ אמ
 — דלע,8ײ8ק « אתםער אײזען וױ

 אױפנעלײזם, ווערם ריגג דער
 :רםעל8נ פון ערד די כאפרײט

לד,8וו אח וואלד דער
' ׳רג83 איז ת8ב דער

^ איו ץ כ ך אי און
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פראברעם אײזענבאהז אײביגע די
 אוױכד וױדער האם וױידזש־םראגע די

 אייזענ״ אםעריקאגער ארטע די נעשטופט
פאדערגרונד. אין בא-הףפראביעם

 פאליטישע א הױוסזעכליך איז עס
 אױסשליסליןי זיף געהפט און פיאברעם

 םאדטי־ אטעריקאגער די װאס דעם, פון
 גרױסלאפי־ אפעריקאגער די און שענס,

 פאליטײ די הינטער װעיט מאליסטישע
 י1אוי חרם א ארױפגעיײגט האכען שענס,

 די נאציאנאליזירען צו געדאנק רעם
 עקאנא־ דעם םון מיטרען. טראגספארט

 צװייטער דער םון שטאנדפוגקט, סישען
 קיין סעהר םאקטיש שױן דאס איז זײם,

 עיזאנאםישען דעם םון ניט. •ראברעם
 אויס־ אנדער קײן ניטא איז שטאנדםונקם

 טראנס־ די גאציאנאליזירען צו װי װעג,
פיםלען. פארט

 געגען איז הױןײ^יגאנץ די װאס סאר
 םארשטענד־ גאנץ איז נאציאנאריזאציע

 אײ פרױואכדקאנטראל דעם דאנק א ליך.
 אוים־ געיונגען איד,ר איו באהנען רי נער

 ביסעל חיבש א אנצוהאלטען און צובויען
 ײעז מאגאפאליעז. אסעריקאנער די פון
 גרו־• קלײנער דער ביי צוגעהםען זאל סען
 די איבער םאנאפאל די םיגאנסירען פע

 געװא־ אפגעשװאכט אויף וואיט באהנעז.
 םאנ*־־ חױפט די אויוי אנזזאלט זייער רען

 חוץ שט#הל. און קױהלען וױ פאליען,
 נאציאזנאליזאציע געגען זיי זײנען דעם
 סורא, האבען זיי ■. י צ נ י ר ם אױם

 דורכמד זאל גאציאגאליזאציע זוען אז
 וױכ־ אזא אין ערםאלגרייןי זוערען םיהרט
 זײן ניט דאס זאל אינדוסםריע, טיגער

 אעערײ די םאר ביישפיעל שלעכםער קײן
 פון גאציאגאליזאציע די לסשל װען גע.
 םאר ארױםגעצייגט זיןי װאלם באהנען די
 םריהער םעגליך זזאס װאלם ערםאמ, *\

 דער צו םיהרען געיומנט שפעםער אדער
 קױוזלעךפעלדער, די םון גאציאנאליזאציע

 מינעראלע אנדערע און אייזעךסינען
 כא־ פאנאפאליםטישען א םון רייכטימער

 דערײ טאטירליף גאנץ איז עס ראקטער.
 דער גענען סעםםען ?אלען זײ אז בער,

 אלע סיט באחנען די םון נאציאנאליזאציע
 וױים װי אױף דאס אפלייגען און טיטקען

 גאנצע די זיך נעםט דערםון מענליד.
פדאבלעם.
 יאהר צװײ םיט סאננרעס דער װאלט

 עקאנאםישע די סיט גערעכענט ויןי צוריק
 טעאריעס, פאיןיטי׳טע אנשטאט פאיןטעז,

 קריזיס איצטיגען דעם צו אם^ר װאיט
 קריזיס איצטיגער דער געקוםען. ניט
 האנד״ קאגגרעס דער םון רעזויטאט א איז
 באחנען די אוםגעקעד.רט האט װאס ׳<ונג
 געװע־ זײערע צו רעגירוננס־קאנטראל םון

אײגענטימער. •ריװאט זענע
 אין סײנוננ עפענטליכע <יבעראלע די
ױגיי־ ארבײטער די ס«עציע< און <אנד

v זע?דץ» h טון

 צוריקקעהר דעם גצגען געװען זייגען אנס
 אײגעג״ ■רױואטע רי צו כאהגען די םון

 איס דאן, ח^בען ארבײטער די טיטער.
̂אגען םוכסטיטוט,  nip■ דעם פארגע׳צי

 באהגען, די נאצי*גאליזירען צו ילאן
 ב^תפות ווערען נאטריבען זאיען װאס

 ארבײטער די און רעגירוגג דער צװי^עך
 םון םאטער דער ,cip■ ברען ױניאנס.

 אויף אז אנגעוױזען, דאן ה*ט סיאן, דעם
 זיך באהנען די װעילען אופן אנדער קײן
 ■אריטי^ענס די כאצאהלען. קענען ;יט

 צײט״ א םיט אז געםײנט, ה#בען אבער
 דורף אין רעגיערונגס־סוכסידיע װײליגער

 'ע עס װעט רײטען די םון העכערונג א
 אבער זיף ד.#ט אויסגעלאזען געליגגען.

געװארען. כיקױם איז נבואה a'DipD אז
 אײזענבאהן די באיצטעהט װאס איז

1 ■ראביעם
 נע״עי?• ■ראכלעם די קען קורצען אין

:פאמט װי װערען רערט
 און אן געשעםט א איס באחנען, די

 װערםח זײער פארלארען זזאבען זיף, םאר
אונטערנעהסונג״ סםעקולאטױוע א איס

קײנ־ זײנען כאהנען אסערייואנער די
 קײן אויף געװארען באםריבען ניט

 ספעקױ פאר נאר יםודוח, :ע^עפםייבע
 אײגענטײ זײערע #הײםט דאס לאציע.

 ■ראפײ סאכען צו געזוכט גיט זזאבען מער
 חאבען זײ זואס דיענסם, דער פון טען

 גע־ האבעז זײ עולם\נאר דעם גפגעבען
 סיעקו^אציע פזן װערען צו רײך זוכם
 די םעדור וואס אקציעס. זײערע םיט

 מעהר לץא פארדיענט, ה^נען באהנען
יזירט זײ זײגעז  און געװארען קאאיטא̂י

 אויף זײנעז זײ אז נעװעז, איז סוןי דער
 אז געװארען, סא«יטא<יזירט םיע< 'אזוי
 נים הכנסה גאנצער זייער םיט חאבען זײ

אױסגאבען. די דעקען געיןענט
 באהנען די םון סא§יטא<יז*ציע די

 צװאנצינ םון אז^גרןי איצט כאטרעפט
 אז ניט, טיינט דאס דאילאר. בייויאן

 ארײנגעלײגט זײ אין איז געלד פיע< אזױ
 םײגט, דאס דערפון. װײט געװארען.

̂ר סיעל אזוי אויף אז  באהן״ די האבען געי
 אקציעס, ארויסכעלאזט ספעהולאנטען

 און ■ראצענטען צאהלט םען װעלכע אויןי
דיװידענדען.

באה־ די זײגען מלחסה דער פאר נ#ך
 האכען זײ װײל א אין געװעז נען
 יןרעדים. גײעם קייז קריגען געקזמט ניט

 סרי־ זײ האבען וואס כאנקירען, דיזעלנע
 ^יעטמר חאבען אויסגעזויגט, אזוי הער
 דעם אױוי געלד קײן געבעז געװאלט ניט

 מ>הךאײגענטום. איבערקאסיטאליזירטען
 םאר געקוסען איז רעגיערונגם־קאנטראל

 בענ־ נאטס א זוי כאהנען רואינירטע די
 גאראנטירט זײ האט רעגירוננ די מונג.

דא• ביליאן א אוםגעםעהר םון ■ראפיט א

«
I
I
*

םאן א פװ סאפויז א
(םקימ)• י

קוםםאן. לעאן פון
__

שון צוריסגעקערט זיר ה«וט נענדז׳עאםיז
 אראפגעװאר־ ׳מגעא אהײם, •אסט־אפיס

̂ו פען אויסגעצויגען זיך הוט, און ■אלט
 סיגאר א םאדרויכערט סןום׳ע, דער אױן•

:םארגע׳גןטעלט זיר אוז
 טאמין דער כײ זיצט אסתר׳קע זײן

 די אויםשטײער, צום עאעס נעחט און
 טיבערט אויגען די אין םראסעז, כעקלאף

 כאװזנגט ברוסט רי פײעריל, ציטריג א
 טאגצעז פיס די #שטורמדיג הײס, ?יך
 פון באגל״ט מאשין, דער פון טאקט צום

a ,דער םון זיך ציהט װאס סעלאדיע 
 בײ הלינגט עס האלז... דורכ׳ן ברוסט,

 בריף״טרעגער. רעם םון םײף א טיר. דער
 ,mtkd די ארא• לויםט אויף, מסרינגט זי

 ״סאזךצעל בריןי א איבער איהר גיט סען
 פאר־ וויהם אויןי קוקט זי דעליװערי״.
זי כענח׳ןןאםין!״• פוז : װאונדערט

 דעם אויף רײסט שסוב, אין ארייז לויםס
 :לעזט און קאכװערט
אסתר׳קע! ״ליבע

װאונדערע?, געװים זיןי װעסט ״דו
 ץרשס מיר. פון כריף א ■לוצליננ וואם
 םןנ״ איז צוריס ^וטונדען ■אר א םים

 געועהז, דיד #דיר בײ געװען דדמאטיז
 אזוי דיך געקדפט דיר, סים פארנראכט

 » ־־־ דא און אװעקגעחז, םאר׳ן מטארק
 ? גע׳טעהז איז וואס ס*ע?זעצ,״ נדיןי!...

 ^וטארס. קלאיס אסתר׳קע, ״ברוסט דיין
 אײגגע״ oy»y מױן איו כמנדזמאםינעז

 אײז עפעס מםענדיג פאצט איהם פאלען״
 איצט #נו ? איצם וואם איז תעת׳ן...מש
 א עיעס.״ אײנגעפאלעז מיר סאקע איז

 עט י1רי נים. זױיס איך מעוגעת?...
 כא״ איך חאב אזױ יא, װילסט. דו וױ

tPDtpv : ז נ ו א v ח ר נ ו ת ח
. ט י ג ם צ ו ו ן ײ  אינער׳ ניט ו

מן א  עלמערען דייגמ וױ וונטא^ מ
w n i d ר חאמז מיר וױ מ

p — * r a w ״ י י נ
־ ׳ • • י .

■נו י ( י י

 װמל איד אז אוז רןדעז״ צו דעם כער
 םאר׳שםעהן. גיט אויך םיך וחנסטו רעדעז,

 װײ חילסם דו הארץ. דאס קלא«ט ריר
 איז עס ׳שולד... דײן ט׳איז אויב םעז,

 איז עס דײנע. גיט און ש(לר דײן יא
 נינ^ סײנעםס אוז שולד אלעטעגס אוגזער

 באװאוסםזײז, פארםלזכםער א איז עס
 סיע־ צקעלהאםט, כדאוס, איז רתלט די אז

 איז אפ׳שר און גאר. דאס און ןײ*.,.
ovw  op ^אגדער i א עס איז אפ^ר 

 בזננ״ םון ״אײנס סמוגעת? א קאאריז,
באצײ- דו װי ממוגעת׳ן/ רן^אטינ׳ם

 חאנד־• קאנריזנע םײנע אפט אזוי כעגסט
 רעכט. חאסט n אז םעגליך, לונגען.

 עס סארצוױיפעלט. ניט זײ יעדענפאלס
 זואלסםו חתונח דער נאד אז ,\ױי קאז

 סיד. w קענסט n נ^יםען. סעהר
 ניט, דיר איד כיז םרײנד מלעכטער קײן

 v*ל דיר חאב איר געײעז• גיט קײנמאל
 דיר װינש און גוטעם געװאדג׳פעז מאיצ
 דײנע קו׳ש איד בעסטע״ דאס חײנט אויף

 אאמיד צום װײטען, םון לייעלןאך מעהנע
 שמחגע טראגען וועל איד אםא^• נאד

 וױיל אסתר׳קע, פון עראינזמ־ונגען
דײן םיט מעחן געווען, אם^- ביזטו ׳מעהן

 םאר־ וואלסטו חצואי וחנזען^ גאנצעז
זעהד לאנג, אווי םארביציממ צי סאגם

 פאר פארג?נסענהײט... דער אין לאננ,כיז
דיר צז היעט איך ביץ #ועל1םײ צום #װאט

 זואכענדיגען אזא אין דײנט, !געקוםמז
 אזוי אױסגעדןהז האטט רו -ווען #םאנ

 m װאכעגדינ, נים גײז, וואמנגדיג^
 םוז מעהר ®ארז־דיםליכער... אגדערמ,

 אנצײ אזױ דאר און אי׳אסויסעגד זיך
 ?״. זאגמו דיר עס איןי זאצ וױ הענד...

 האב איך זאנען. גארנים בעסער נײן,
 מ דיר.- םאד מדגצזװץמ קײן נים

ײ עויקצערוגג אן $לײ\ מױן וחנסם פ  ני
רײ! אחןו »(יסמייסימן

 רעגיע״ די האט דעם חוץ יאהר. א יאר
 פאר״ אין געלט סף א ארײנגעלײגט רונג

 טראגנארטאציאגס־סיסטעם. די בעסערען
 חאט רענירונג די אז געװען, איז סוף דער
 בעסערען א סף א אין צוריקגעהעהרט זײ

 װי צױעטאנד, פינאגציעלען און םיזײעען
איבערגענוטען. זײ האט זי

 מאג״ ב׳אהן די פון חסרון הויפט דער
 װאס גצװען איז יצטאנדױנקט גאטענ׳ס

 איהר פון צײט רער אין האט רעגירונג די
 באחךארבײטער די געגעבען קאנטראל

 האט רעגירוגג די אבער הנחות. גרויסע
 דערסיט געסאכט גוט אויך חסרון דעם
 זזע־ צו באדזנען די ערלויבם האם ױ װאס

 ראםען סאסאדעיר און םראכט די כערען
 דאיאר, ביליאן אגדערטהאלבען אויף

 בא־ האט עס וױםיעל פיעל, אזוי ככיעט
 װאס װײדזיצעס אין העכערונג די טראפען

 םײ צװײ די גענעבען זזאט רעגיערונג די
 פון יאהר צװײ די אין ארבײטער ליאן

קאנטראל. איחר
 אי• זײער נאד יעפעטעו/ יאחר א טיט
 גע״ קאנטראל, ■ריװאט אונטער כערגאנג

 תרײ נײעם א אין באהנען די זיף םינען
זיס.

 פאר יאהר ^לעכטער א איז;עװען עס
 עס און איגדוסטריע, אכיעריקאנער דער
 א געװען אויף נאטירליכערװײזע איז

 זײער באחנען. די פאר יאהר ׳עלעכטער
 םארקלע״ באדײטענד זיף האט אײנהוגפט

 גע־ די געפונען דא האבען זײ און גערט
 גע־ האבען זײ וועלכער אויף לעגעגהײט,

ווארט.
 די װאס אגרימענטס, גאציאגאלע די

 ארםיניסטראציע ועגירוגגס־אײזעגבאהן
 ברארער־ באהן די םיט גע׳שלאסען האט
 רעגירונגס״קאנט״ פון ציים דער אין הודס
 באחךסאגגאטעז די געװען זיינען ראל,

 אגריסענםט די זײט. אין דארן א װי
 באחךיױ די פאד^טארקט סף א האבען
 עס װי באחךמאעאטען, די און ניאנס

 אוי־ װי ױניאנס, די ליעכ חאבעז שײננז,
 זײ^הא• װי דעם באלדגאך געךזועהטאנ.

 באהגעז, די צוריס איבערגענוםען בעז
 האבען זײ װאס אלץ, געטאן זײ האבען

 זזאבען זײ ארבייטער. די געגען נעקענט
 ארום יאהר םון כדפך דעם אין איגעלײגט

 הא־ זײ מענשען. טויזענד הוגדערט צװײ
 כאהך אײגענע זײערע צוגעמלאסעז בעז

 ארבײט די אװעקגעגעבען און םאבריסען
 װאם קאטפאניעם, ■ריװאטע כלוםר׳עט צו

 ״לינקע״.יןאטיאניעס נעווען באםת זײנען
 אבער באהךסאננאטען, דיזעיבע םון

 אונטערװארםען געװען ניט זײנען וו*לכע
 נאציאנא־ די םון באדיגגונגען די אונםער

 לאנד אין קריזיס דער אגרימענםם. לע
םוטדז דעם נעגעבען ענדציך אבער זײ האט

 א«צראא- איעאגצזנן פארזוןי א פאכצן צו
אגריםצגטס. גאציאנאלצ n סען

^ זיןי גמחםם חורםון י אנאגסטענט ז
 ,oyrrvni n ״צנײרען װילען זײ אז

ײ זײנען חגרםיט ײ  דאיעלמען א אױסען ו
 אויפ׳ן עקאגאפיע ער^וטעגס, :צוועק
urn| צװײ• ״און ;ארבײטער די םון 
ױניאגס. באהן די אפ׳שװאכען טענס,
 טט אבער זײנען באהךארבײםער די

 כאחך די פון אנגריעןי דעם צו צוגענרײט
 גאנצען א איצט חאכצ^ זײ סאגנאטען.

 ס«עציא• און עקאנאטיסטען םון יפטאב
 סיט באיזאגט גוט זײגען װאס ליסםען״

 און ■ראברעם אײזענבאחן גאנצער דמר
 ?פרים בײ ?ןריט איצט כאקמטפמן וועלכע

מאגנאםען. די םון מאנעװרען איע
םארםרע״ די האלטעז ׳שײגט, עס װי

 ■לאם* דעם רyארבײטrבאך)ן די םון םער
o וױ ■ו:קט ■לאן n אין סטרײק גענעראל 

 דעם אן זײ פיחרען םארלויפינ רצזערװ.
 נע־ איז װאס פא״פינעריע, דער םאר קאםוי

 באחך נײעם דעם םון געװארעז שאפעז
 סכסוכים די אױסצוגלײכעז אויף געזעץ

 ארבײ״ די און אײגענטיפער די צווישען
טער.

די: איז ארבײטער די סון ^*טעױנג די
 אגוײ גאציאנאיע די עױטטענס,

 פון געװארען סאגקציאנירט זײנען מענטס
 אפגצ־ ניט דעריבער קענען און קאמרעס

"׳ װערען. שאפט
הא־ באהךפאגנצטען די צװײסענס,

 בילי־ א אױף העכערונג א געקראנען כען
 ■אסא־ און םראכט אין האלכ א און אן

 זא;ען זײ תנאי דעם םיט רײטם זיציר
 זײ אגריםענטס. נאציאגאלע די האלטען

 די פון םארלאנגען גיט דאריבער קענען
 וױיד״ די פון ארונטערצולאזען אדבײטער

 די םון ארונטער לאזען זײ אײדער דשעס,
רײטם.

באחגען, די זײ בא׳פולדיגען דריטענס,
 איברעע די םיט צוזאםען האבען זײ אז

 #■עקערס די װי קאפיםאליסטען,* גרויסע
 קריזיס דעם אבדכטליף געםאכט למשל,

ױגיאנס. די נרעכען צו כדי
v פערטעגס, און, m\ די ?יינען זײ 

 העכע־ די צו בארעכטיגט ארבײטער באחן
 נײע םאר קעמםען װעלען זײ און רוגגען

עוס אנער זועיעז זײ פארבעסצרונגען.  ̂ב
צורימ. אױף געחן ניט אופן

 םון הענט די אין איצט ליגט זאף די
 קעראער־ א באארד, לײבאר רײצוױי דער

 פון געװארען געשאםען איז װאס שאפט
 סכסובים די אױסצוגלײםזן אױף נעזעץ

 די איז אײגעגטיסער באהן די צוף׳טען
םאגנאםעז. באהן

 ױניאנס באהן די װאס הכנות, די פון
 <ןלײ- זײ אז אן זיך זעהט געםאכט, האבען

 דייצ־ דער םאר דורכצוצוםטערעז זיף בען
 אײזענבאהן גאנצע די באארד לײבאר וױי

 די םון שטאנדפוגקט דעם םון ■ראבלעם
 איז אז ערדוארטען, קען מעז און ארכײסעד

 א נאד ?יי װעלען םארטער םון םארלויף
 די w געדאגק, דעם ארויסכרײמען סאל

 ■ראבלעם באהן דער םון לײזונג אײנצעע
נאציאנאליזאציע. — איז

y״y•-

 דעם אױף געקוקט האם בענדדפאסיז
 אײ זיך האם וואם רױןי, בצוײגרויציכען

 דיקעז זײן םון נןמזלעעעלם קא■ זײז בער
 פון גע׳פםאלט די װי געזעהן, און סעאר,

זיך איהם, אין צע׳עװיםט אסתר׳העז
 נעבעאדיגער א אין אוועק^לײנגעלענדיג

 חלל, א איבער בלײבט עס װײםלןײס...
 האר־ איז זכריז, אין ריס א ■וסטקײט, א

צעז...
 איצט ערשט ׳יא ?... הארצען אין

 ׳טגיט דער טי,ף װי דצרםיהלט, ער האט
ר װאס ׳עניט, דער געוועז, איו  זיך האם ז

נעפאכט. אצײן
 זייז ? געטאן דאס ער האט וואס צו

 ער אז שנעל, אזגי געקומעז איז בורפצוס
 אגאלידרעז צו געחאט גיט צײט קײן האט
 אז געפיהצם, האט ער געפיהצען. זײנע

 אאמנײ־ שוין םוז ער טאן, דאס םוז ער
jjrt, ,טיגוט. פײן יוארםעז נים עגדמעז 

 אויפריכטיג אםת, זײז נאך קאז שיעטער
 געםיחה, אגדער *ז םארשוױנדעז, נעםיהצ

 קאן ״קאם*ראםיסעז טיט םארדרעהםעס, א
 פאר׳גנב׳ענעז* זיד האדצעז זײז אין גאך
 אצע װי חאנדצזנן חורנאד װעט ער איז

 טיעריש, גידאמנ, #םיאום ■אדציעצעס,
• !•״״נעד»םמז עס זאצ טײוועל .דצר !פע

? מוואדא! אסתר׳קען טיט איז מאס
מ, שעחנע, די זיי,  צניעות׳דע*,אסתר־ לי
pp, תוקקן צו געשעהםט ויד תאט וואס 

 פצענס ער זחח אויג*?, די v* גצײר איהם
 אזױ פצעגט װאס באריהחנז, האנם איחר

מע צז חארכעז קינדיש־נאאיװ  רײד, וי
 דמר נאך צמוגפט ?ײער ווענע[ ■צענער
מו יואםעס איז חתונח,  היםע^י דער אוי

 געײא־ פאתואלקענט גים ק^גסאצ איז
 אס זיף האם ױ וױ אסתר׳יןצ, — חנן,

 טחר א םאר וואס סים גצביםצן, •אוצציגג
 חנר צו אס נציןס זי זיכערקײט רישער

ױ.זי חופח!...  צזבציחם op זיר האט ו
 אידד װי װאכעז..• «אר צזןצטע די פאד

 וחנז געסצאטם, op תאכעז כעקעצאד חנ
 מד אח נממסעז םאשין דער בײ איז ױ

 אױסי־ איחר פון שסיס װײסע א נאחט
dm כדס נצפלאסט שמיתר״. t ראזאז 

בח דושנע, הײס, אזױ סאכט וואס קאציר,
VDMtO)■ Oil**•(
m צױאיז o .אנסצאפיז v* חאם 

4 ניס in n M  t o  p r o  t o  o m m 
1 p P  B T M l H I1ײ

* t.,

 אום־ ד״נע, שעהנע, ױננע, dpi אםתר׳סע,
 שם»רק » םרוי, » •up הינד, װיסענדע

 צו זיך נרײט oyn שריי, *נטװיקעלםע
 אונםאר־ אזוי חתונת איהר ון6 טאג *ום

 ־ניע־1ציני׳) אזוי ׳שעהםם״באמאוסטזינינ,
 םחנן■ אזוי לייכט־איכעררא׳שעגד, אזוי ריינ,

 1P ײי ערװארםענד... יא ערװארםענד,
 נע־ אװעקזעצען זיך ק־נד אוםשולדינ «ן

 םאר װאכע; «װײ אויס־עטייער איחר הען
 אםיילו װערען רויט ניט וזתונח?... חנר
 1קא מי ...V ארײן יזוםט חתן דער כעת
 זײן אםתר׳קע, עס ?אן װי עס? םען

 איםעולדיגע*.- די ריינע, די אםתר׳קע,
 ער־ ניט עם ער ה<וט אםתר׳קען pc נײן,

 חום *ו איז זי tv נענלױנט, ניט תארם,
 נעלערענט, Dip זיד יי וזייט זואו םעהיג״

 אנצעהן־ איהרע כיי dp זי װייט װאנען שון
?״. יאחר נײנצעהן
 דרייםינ זיינע םיט נענדזמאצדן, ער״

<nt יאהר,  v\ >נעקוישטע און שםורם פו 
r *ו נעוראוסט Dip ער <יבעם, tvv\

 Dip וואם אתמוילד, נאאיווע :תר׳קעס
 נע־ איחם און וװ״איהר *וגמומעז איהו£

 אםתר׳יןע, ױנענד״זינד. זײנע pe לייםערם
מ די רי  שון npoDip די שנייתגרקע, א

 האט עצטערען, םרוםע אײננעװאנרערם?
 זײן שאר אינטעצינענץ ווייניכ «ו באזעסזן

 *י איהם נעצם־שאשיטאל וויינינ «ו װיםי^
 װאם אײנם, שארסאנט Dip זי קוישען.

 נאנץ זײן vip ער Dipn נעווכם״ זזאט קר
אונמוולד. :באגעגענט נים לעבען

rip אנדער איז»ז ער s סאר נמווארען 
Dip ,י«וחר Dpi ער Dip אםתר־ םיט ױך 
jpp .באתאנם np Dip איחר אין זיך 

 »זױ חאס ער גים. ווייט dp f םארלינס
 «ז נעהאס, |pap< זײן אויף לימןם פיל

Dpi is ,נים קי^סאל ניין, פארנעסקן 
op i ,odwiipi בז  זיך םיט מםעלם לי

up.נעשיהלט ־ Dip עו Dpi tv , ip 
rupo סייכעל uidm pc׳*dpp אועען 

r זיינע סובל׳ם s 'is n ,אינסםינשמ«ז 
 lPPor־an oap אזױ םלןנט ip װעלמ

ד שח tPovcnw כילמ? אץ וויק אין  נ
w •tprw pdtpo־ opt ^ײ מזזאלנ

oip אײבמ  >p יד סײסול» upp ה  י
אומעז׳ opp׳ino»וויו ®ליסמ אוסאולדיג

« ייי ייד ׳ייו

b oy i

פאלק אםעריקאנער צום ערקלעהרונג אן
 װאשנגטאן *'[ אמענוםען כ, אװ ם. א. דער פון רײמס״ אװ ״כײ (די

).1921 פעכתמר, טען23 דעם קאנפערענץ סיעציעלען אוי*׳ן

 אינ־ jih •ראיאגאנדא פאנאם^שע
טריגען.

 אטא- װערען װגיאגס ארכײםער די
 ע<ןספד דער פון זײםען. צוױי םון קירט

 אױםאקרא• דער פון ;זײט רעכםער רים
 עקסם״ דער םון און רעאקציע, םישער

 שעדליכער דער פון זײט, יעקער ידים
 אײראפמאישעה דעם םון פראפאגאגדא

 איז װעלכער םאנאטיזם, ראדיקאלען
 דער צו םױט־םײנדליף באזונדער גאר

 צז־ באװ^וגג. ארכײטעױ אסעריקאנער
 גאראקםער, דעםאקראטישעז איחר ליעב

 איגעזאגם תסיד זיף חאם זי וױיצ און
 סארניכ־ רעװאלוציאנערע, אגצונעהפען

 #איז איכעראשוגג אן ■אליסיס. טענדע
 וראואגאגרא םאפאטישע די אט ןואס

 םיע״ פון געשטיצם לאנד דעם אין װערט
 ליגעראצען, פאר זיד זזאלטען װאס ל^

 אונטערשײדען גיט קאנען װאם אבער
 ליבעחאל, אמת איז װאס דאס צוױשען

 און פארניכםענד איז וואס דאס און
באטריגעריש.

 האם, צים פצבר ■ואנאגאגדא יענע
 אמערײ דער צו איאדציע איהר צוליעכ
 אײנגע• זיד באװעגונג, ארבײטער גאנער
 םון לאנד. אין דא סיט־חיצף די שאפט
 גאלע־ רמאסציאנערסטע די פון םאגכע
 נעעער־ בײדענס זײער צוציעב באטים,
 כאװע• טרײד־ױניאן רyאונז צו שאםם

 אראיאנאנרא םאגאםישע דיעזע גונג.
 געפאהר א איז dp און געװיסעגלאז איז

 און אידעאל חנמאקרימישען יעדען פאר
צאנה אוגזער אין אינסטיטוציע

 איײ די פראיאגאנדא, דיעזע אט
 די אונטערצמדאבען אנשםרײנגונג ביגע

 דער םון אתאגיזאציצס קאנסטרוקטױחנ
 איײ דאס ארבײםעןשאםט, אטעריקאנעד

 פונדאםעגם יעדען פון פאתיכםען כינע
 םען זעיזם דעמאקראםיע, אוגזער םון

 דער אין שריט. און טרים אױןי יעצם
 גע״ op וחןרט פארגיכםוגגס־ארכײם

 צײטשריפםען, םון נאר ניט שטיצט
 דעם אויסצודריקען א■ זיף גיבען װאס

 םארדאר־ א אויןי גןןךאנק *ליבעראלעך
 Tאו װערט דאס jjnpiAu ׳אופן כענדען

 אונ״ םון רעדען וואס םיעיע פון געשטיצט
 שרײבען ײאס אוץ פלאטםארמעה זערע

 און ■עריאדישע אונזער רעדאגירען און
 הילף דער םון םיעל ירעסע. טענציכע

 אומבאװאוסט, געגעםנן זײ אפשר ווערט
 גע־ זוערט ויא וואס בארעכענענדיג ניט

 װאס םענשען, אזעלכע אםילו דאס טאן.
 אםערי־ אין דעמאקראטיע די אז ווילען,
װע־ אויפגעחאלטען זא< לעכען קאנער

יען.

ארבײטער. די םון ענבדןזלאסענקײט די
 עס װי צאגזנ, דער פון אנגעזיכם איז

 די רעדט געװארעז, אנגעוױזען דא איז
 באװעטנג טרײד־ױניןאן אםעריקאנער

ד  םארטרעטער אויטאריזירםצ איהדע יוי
 אײן םון מקסטוײםיסטען. כײדע יענע צו

 קאנסטרוקטױוע, םאר זי שלאגט ױים
 און רפואה, א אלס סיטעצ ■ראקטישע

 ארױם זי שטאלט זײט שוױיטער דער םון
 נזױ ■ראטצםט אומקאמידאםיסציכען איהר

n אומגעראכטיגסײטעז, די גען  jin אױ״ 
 רעאקציצ די װאס ■אליסיס, םאקראמישע

 ארכײמערשאפט די שאםען. צו זוכט
 dpi ומרםער גצצײלםע אין דערקיערם

 מים וױדערצושטעהן באשיוס, פעסםצן
 א'נ• די m:ביידעס סאכם גא;צער איהר

 פאנאטישצ. די אי און םיראנײ דזסטריעלצ
 אמע- רי יראפאגאגדא. חנוואצוציאנקחנ

 ענכר איז טווחװומ ארגײםאר רײןאגער
 אויפ״ *וםשטצנזזגן איע אונטער שלאסען

 פאר• וואס פרײחייטעז, צוחאצמען
 דזד אנמניײתאנצר n זיד איז קער>ערעז

 באװעגוע ארבייטאר די מאקראטיע.
סי דתזע om נצזיכם, *י  פארקצו־- «

ם ד  שםאאםס- חעבסםצ די v? איז מ
 פאליסי, אײגציגע די אלס מאנשאםם,

 ענםװיקצען אזן אױפחאיטען ftp װאס
 חנר אין םמױחונגיז הארמאנישצ יזמע

 פרא־ אונזער וחנימנר אחן יינתסםריז^
 ווין געחארצן פאדװאנדציט וואצט דזמױאן

jn און כאאס א rnvMn m 'i אר־ די 
yo די םאד שיא<ט באוחמונג נײםעי p o 

מז פזן חנן  פון צזזאטענתמפס. *ײײױיי
קאנסמיאײשאז חו־ד ®ארחאנדימגען

מ ײדך ירכיםתימיה^ יון עי  rw op ון
 איד אתזצר אין עגסוױקיזח ײ םענייד

 סאדמ חזמםםנן ישם צעמז מסםריעצמן
 געטג זײן זאל עס אום יראדוקסיװיםצם,

ז איעסצז, ®אד ™ייײאמז  ע5א י
 א טים צעמנן, ®ון גצגיסמז קאנען *ייעז
חאנד. מוצצר

 באלע־ די אז בצױז, אפשר כעאבזיכםיגם
 װערען, רײכער טאסמגטאן זאי*ז כאםים
 אפשטע״ ניט דערכײ זין וחנם עס אכער

 dp זיעמן כאצעגאטיט דיעזע צו לצן.
 אגשטרײנגונג דימזע #גיט אדשר אויסען

 דמר םאר אוטגליק דך כ^ט ברײנגען קאן
 פון אוםגליק. אזא געזצלשאפם, גאגצער
 גע־ ניט איצם ביז חאמןן מיר װעלכען
 םרוױױלעער פון ■רעצי• דער ויאוסם.

 קערעגדעל, דאס איז אײגםארשטצנדיגוגג
 ארויםגערואקסען איז עם ײעלכען םרן

 דע״ א אלס יאנד, דעם םיז ערםאלג דער
 פארניכטעם זאל דאס אויכ םאקראטיע.

from לע־ איגדוםטריעלען אונזער אין 
 עקזיסטי־ קאנען גיט אויר עס וועט נען,
 פון װינקעל אגדער שום קײן אין רען

 ארגאני־ סאציאלע די און צעבען, אוגזער
 אםעריסא, געשאםען האט <זאס זאציע,

 פארשוױנדען. און צוזאמעגכרעכען םוז
 גיט גיט, •לאץ קײן חאט אמעריקא אין
 דער ניט און שטאאט םון דיקטאטור די

 אויטאקראטײ ירױואטער א פון •רינצים
 איגדוסםריע, דער אין דיקטאטור שער

 ערלויבס ניט אמעריקא אין טארען כײדעי
 די םון אײנס נאר װאו װײצ, װערען.

 פאר־ גלײך פוז לעבען, ^ום קוםט צװײ
דעטאקראטיע. און פרייחײט די שװינדען

 ױניאניסטען טרײד אטצריקאנער די
 <אנג שױן *רינעיפעז זײערע האבען

 גע־ איז באװעגוגג זײער אויסגעקליבען.
 געפײ װאס ■ריסגייען, די אוי^ גרינדעט

 פון פונדאםענט סאטע דעם איו זיף געז
 אםע־ דאס חאדוי’ איצמ רעפוגקיס. חוד

 אחט״ זיף םאלק. א אלס םאלס, ריקאנער
 װעלט. דער אין זײנען טיר װאו זעדזן,

 תדײ גרױסער א םאר אונו שםע*זט עס
 הרײ געורען ניט אםשר איז צאגמ די ?יס.

 רי סלחמה. דער םון צייט *יז טישער
 דעם פאר שלאגט באװעגונג ױניאן טרײד

 םרידליכער, םון עװאלוציאן, פון וועג
 א^יםבױאוגגס״ארבײט. קאגסטרותטיװער

 באװעגונג ארבײטער דער םון שונאים די
 שקלאפערײ, פון װעג דעם םאר שלאגען

 אויס־ דער כאאם. און אויטאקראטיע
 פונ׳ם םאלס פאר׳ן איצט איז װאהל
, צאנד.

 אויןי -םאדערט קאגםערענץ דיזע
:שטיצען און אנע^קענען צו םאלק דאס

 פאלק ארבײטער פונ׳ם רעכט דאס
 צו זיף שטאאטען פאראײניגטע די אין

בא־ צו טרײד־ױניאנס, אין אמאניזירען

;אינטערעסען און רעכםען זײערע שיצען
 ״קא״ •ראקטיצירען צו רעכט דאס
 סארטרמטער דורןי בארגײנ״נג/ לעקטיװ

 ױנײ די זײ, וואס ױגיאנס, םרײד די םון
;אויס אלײן ?לײבען אנס,

 אױם״ און ארבײטען, צו רעכם דאס
קאלעקטיװ; ארכײםען צוהעחןן
 יעסאנדען קאלעקטיװ רעכט דאס

;ניט ידער יאטראניױרען
 ארבײטען צו קאלעקםיװ חגכט דאס

 םון םארכעסערונג װײטערער דער םאר
;לאגע ארכײטער׳ס דעם

 ד^ם םאר שלאגם קאנםערעגץ דיזע
:שטיצען צו ■ובליקום
געזע־ אננעהמען זאל קאנגרעס דער

 ארביײ די באשיצען זאי׳ען װעלכע צעז,
 קע־ ארכײםער, אמאגיזירטע טער׳אלס

 ארנײטס• די אז באגריעף, דעם גען
;סחורה א איו םענשען םון קראפט

 אנגע־ ניט זאל איגתשאנקשאן דער
 איגדוסטריע־ קײנע איז ײערמן װענדעט

;סכסוכים לע
 םארבאםען זאל איםיגראציע דאס

 וױיניגער ניט יעריאדע א םאר װערען
;יאחר צוױי פון

 חד דער און איניציאטױוע די דאס
 אנגעװעג־ מעהר אלגעטײז זאל םערענדום

 אנגעלע״ ■אליטישע די אין װערען דעט
 באצוג איז איז אםעריקא, אין נענהײטזון

;שטאאטען אנדערע צו
 די אוחגקנעהמען זאל קאנגרעס דער
 םאר־ זיך חאבען תאורםס די װאס טאכם.
 אוםקאנסטי• םאר דערקלערען צו כאפט,

אנעל^ צי  קאנ־ דער װאס געזעצען, םו
אן. נעחמם גרעס

װע־ ערװעהלט זאלען דזשאדזשעס
רען•

 אויס־ די םון א«שאפוננ באלדיגע די
 זאנענאנטען דעם םון אח נאהם־געזעצעז,

יאונספיראציאנס־געזעץ.
םעדע״ א םון צוריק־אײגםיזזרונג די

״ בױרא״. ״עם^לאיםענט ראל
 אלע אסשאםעז זאלען שטאאטען די

 אלע און געזעצען, קאורט אינדוסטריעל
 אײנשליםענדיג באשרײוסוננס־געזמצען,

 געזעצען יארם״ ״אםען זאגעגאנטע די
 נעזע־ וײ אויף װי טעקסעס, שםאאט אין

 םאר- האלטען זאלען האורםס די אז צען.
 אײנ- און ױניאנס טדײד אנםװארטליך

 אומ־ און שאדעז, םאר םעםבערס צעלנע
אגו־ערע. םון אקטען געזעצליכע

 ניט־אמאניזירטא די צו רוםען מיר
 זא״י זיי אמאנידרען. צו זיר ארנײטער

 אנ״ םון נויטיגקײט די אײנזעחען לען
 זײעה פון ױגיאגס די צו זיןי שליסען

 רעכײ זײערע םון באשיצונג די פאר #פאד
טען.

,אוםצ״ פון ארכײטער די רוםען פיר
 וואס םארזוכען, אלע וױדערצושטעחן דום

 טרײד- די םארניכטען צו געמאכם װערען
 םאלשעה דער םון קופט דאס צו יוניאנס,

 םון צי שא■״, ״איען אן םון •רעטענזיע,
 ריכטער די װאס אינדזשאנקשאגס, די

 אזוי. און ארויס, גיבען קאורםס זײ םון
וױיסער.

 זיך טרײד־ױניאנס די צו רוםען םיר #
 גרעסמרעך א אין צוזאמענכינדצן, ענגער

 דעם פאר אײניגקייט און סאלידאריטעט
צװעק. אמעםײגעם

 םאר״ א םאר ארבייטער די רוםען מיר
 סטענדאררס די םון באשיצונג אײניגטער

 ארבײטס־בא- די פון און װײחשעם, אװ
 םאצ אײן שוין זײנען װאס דינגונגען,
 ארביי״ די זאתן געײארען. ערװארבען

 אגשטרײנגונ״ אלע םאכען וױיםער םער
 זא״ ארבײטס־באדיגנונגען די דאס גען
 :װערען כעםער גאף וױיטער װאס לען
 אר״ די םון למכענכדסםענדארד דער זאל

!העכער און חעכער אלץ ײערען בײטער
 און ארבײטער די צו איעלירען פיר

 הילוי זײער געבען צו םאלח, נאגצען צום
 אלצ צו תראםם, פאראײניגטע זײער און

 זא״ זײ ;םארלאעען גערעכטע׳ אונזערע
 גײםט דעם אױפהאלטען העלםען אוטז קען
 געײארען געשריכען איז עס װעלכען אין
 דאס דעקלאראשיע. גרויסע די

אלע פאחיכערען צו מיינט:
 צו לעבען, צו רעכט ״דאס אמעריקאנער

 ?ײן צו גליקזעליגקײט״. און םרײהײט
 אך• געצװאונגענער סארט יעדען פון םרײ

בײט.
 שטעהען דעקלאראציע דער אט פאר

 די םון פארטרעטער און בעאמטע אלע
 אינטערנאציאגאלע און נאציאנאלע

 הא• װעלכע אםעריקא, םון מרײד־ױניאנס
 צקזעקוטיװ דעם אין םארזאטעלט זיף בען

 אממריקאן דער פון טשעמבער קאונסיל
 װאשיגג״ ^ין לײבאר. אװ םעדערײשאן

 *1921 םעברואר, טען3 דעם ״.p ד. #טאן
 װעיד די אלע אויר װי םארזאםעלטע אלע
 םארםליכטעז רעפרעזענטירעז, מיר כע
חאלטען. צו דעקלאראציע די זיף

M t N  a n d  S t b k l ,  b y  M a r y  H e s t o n  V o r s e .  
B o n i  h  L l r e r i f f h t .

•

pc .בוכװאלד. ג שםאל פון קענעוײך רעם אץ

ו שרייוױדמעד דער . ד נ ױ חעכםם איז ו
JW W .

wm «v ניו-טען .a '־A'• ־*— u■׳- - ■ ■ “ u

dp ניבער, שאראן ןײנןן IP> ivo Den 
 *נ־ די D'i> ipin»e אח ipdopd ניס זײ

pipdUpj כלליט jid קריםיס; t Dpi״ip 
 איהר ik ,ijp^npcva אזוי איז אינהאלט

 אלס זיי iPi’P’O’ip i* ניס oie« ו»גט
; Dpi ליטעראריש? אלס ביכ?ר, p ip i 

jpaipinp זיך פאר « >«K׳j אין ip i מעה־ 
 i«Dipi, '»םז?כלױ1ה ליםעראסור נ?ר

opi זײ i״jpj נמנעליכע ipojpoippi, 
 pipn אזעלכע דאשוםענטעז. ס**י»לע

 pinpv ש»ר פאררעמנם אפטםאל װערען
o. דערסאר חוישםמכליו ליםעראםור p i 

 ליםערוונזור, p כ י ל p p ר r,זיינ?ן זײ
 םקלאח־אשאםי׳מ[ dpi אין ניט שר??ליך

 רער םאבולא, די Dpi חןרס«ר, ניס זיז,
p איז ,«לאם״, k, חאר די אז rtvov] זיך 

p׳»*i p  ,i נט־ וײער סיס ׳שרעתליך« 
^•uipp, זײער םיס k ]id u i^i'arae

טראנ?ריע. ם**יאלער
p 9 איז סםיל״ *up .םען k  jidױן

 םטי־ *ןןײ ,jrecjnp גרויםע «ווײ בינער.
 גזמעל־ םאדערנעם dpi שון כוזות כימע

o לעבען מאםטליכען ip i tpiyn אויםגע־ 
JPD : a זײער איז דעתס ip m ip o p w- 

ײ כאס׳ש אח מטאל. און שען  אײך נ
jpJpor די ניס זיף fc»p ip i־i, באטש 

 נש־־ אייערע כיס משרוישם שילחגחגג די
ip איחר oipn ווען, i איבערװעלםינם 

*dpip טיסאגישימ־ םורא׳רינער חס־ שון
PD־]r> «

ipd אזוינע ipii שטאל־טישםם, »י 
 ־e«opi איגדוםםרי?לעו־ שנאול־טזמי^

p •אליסישע רי טיזם, t odps ט*«יס*יל 
 אין ומרטער אלסמנליכ? גאננבארע, דינ?ן

h’< ראדײאלער אונזער o t  p« i» p ip o

yto.'iff*% >i־v• ; n, *a

 זײ dpi ppko חס־פאר. און »ליטטיק,
 «ײ [p3ip *לםענציך״ און »נגנ»ר זיינען
 אײממגץפליםמ, זיתר ניס םנוזר שױן

[ppm זי^ שתמלימו אורששריננליכעז,
«<ס ,ipdipii «<ס ביױז אונז »ו¥ זיי
׳0 י י י ־ • W , * 'ד *ײ־ײ ־־%»•

 באקוםען לעבעדיג, אבער װערען זײ
 װע־ באדייטוגג, אמת׳ע זײער אמאל םיט
 זייער אגםילעקען פארשטענדליך, רען

 דורך לײענט איהר װען גבורה מודא׳דיגע
 ענד ״מען םון בלעטלאך עטליכע בלויז

 איז שטאל״ פון ,,קעגיגרײר דאם םטיל״.
 בוכשט^בליכען.םײ דעם אין קענינדיץי א

 דעספאטיש/וז ־ גרויזאם טעל־אלטערישזגן
 •ריםיםיװע, זײז דערםיהלט איהר זין.

 די םון מאכט די מאכט, אוג^אגרעניצםע
 םון מאכט די טיראנען, אלטערטיםציכע

 װאס םאכם, די צײנמן, אחשורוש׳מס
 אלערהעכסמקײס, איהר אין ניט צוױיםעלמ

 איהר םיט ?יכער איז װאס מיראגײ די
 דער פון װערטער די אין אלכמבטיגקײם.

:שרײבערין
 איז שטאל םון קענערײך *דאם

 חנםפאטמס דעם באזיצט עס ײנג.
 םאכמ זײז ;ױגענד פון טאכט די און

 חזןר־ אדן רײכםרם אויןי בלױז חהמ
 םאראנטווארטליכ- אהן מאכט שאפט.

 צװי־ דצרשטיתם וואס פאכם. סײט.
 פארזוך יעדאן אוגםערמאנעז די שעז
 וואס םאכט, זאלבסנדחתיחננ. פון
 לוסםיג, ״בואינע*, ױגנ♦ ברוםאל, איז

 װאס םאכט, דאםוי. םון געסר^צן
 װי לעבענס םפגשליכע כאוזאנדעלט

 זאך, שצפארישצ א בױ־טאםעריאלען.
 װאס אײזאה און סײער פוז נעםאבט
 לצ־ םעגשלינצ םים ניט ?יך רעכעגט

ה בענס.  מצגש־ און אײזצן מײער, תי
 עצם. זײן אמ dit — לעבעגס ציכע

 בא• n און עראמרוע איז גיריגקײט
 םפג־ םון אופצופרידענהײט חאצמזננע

̂נז ih — ש p פון שסאפאן, די זײגען 
 דאס־ ניכדדענקצנדער דער אט וחגלכא

צהאםצמעשטעלט״ איז יאםיזם

*ו

וי  Dpi ^מהױשםונ. K איו dpi 
v r» םרעס זי איידער םאכם שביינע־י[ 
p t,קזמיגרײד a n פח שילדזח^נ   ip i
tpipa<iBipa<p pip גיס אמ  Bp •םאל» 
j r a f i i w  p־up»wnnoopp טײן גיס  
urto'MP ppnpom ar® די  ׳<• ו*ײר

if 1 >'<׳י •• ־' : t -  ■

ip אין אז קלאר, ומרט אײן־ ikd או[ | i 
 D3KO י1 איז שטע< אננעגעבענער אויבען

 אלגע• אין בלויז אויםנעריטם שם^ל םיז
.ipdipii נלייכע מײנע,

ip איז שטאל i ,טענינ n ,]?סאשינ
p טאכען װאס s r> 1 די זיינען .ipnpnי 

i ,jpeipo״pip לעכpנt ,D״pip •שאםי
 אי• נויטינ?ר e נעבעויזאך, k זײנעז ליען
ארתתנ בעל■  אוגד מאשינע[, די ש#ר ,

 נעהען opi םענשען, די שאר אװנונג
pm י1 איו אס1 םאשינען״. י1 »רום p 

 קעניגרײך dpi אי[ לענען םיז שארםולע
po .שנאול ip i םח, מענשליכער ip i 

 א אויסנעארבײט ווןוט זשעני ם?נשיויכער
 אל?ם או11 םאשירװעלם, 'װאונדערבארע

j !יכטיגטײם, ארדנונג, איז ’DPDt’Pipi* 
 שסאל י1 פאמונפט. װיס?נ׳»פם, ?ײם,

P'HKD 8 1אי DT־PDiPilPPiPD P *שאל 
 פאנריפ׳ dpi אויסערהאלב שאםענהײם.

'ipi הןיו• cpj חוישענס זיו n o r 1א] tp• 
ל  מאנט י1 צעב?נס. םעגשליכן או[... «
m( דער איז פאבו־יט־חױןי dpi םון s i 

tp rn it 1א אח־נוננ] tp rijii ,a im poip 
ip «םמ, אןן זױכםינטײט rn ii סיםםעם 

opes pp, זיהזאםעד3 *װישען pipoc’w* 
 נלייכנילםינ־ ינער1שולןטענ אןן זאםקייס

p קײם• t זיינעז וואנט זײט אײז m t o 
ip ניס־אויװענס, און נען i p t אנדערער

praps.]
 ויopxp'it'iiDpa, 1 גרויזאמער א וױ

 tP3P> opi זיר ציהס hiootp בײז?ר א
JjppapD PDD«$ptntt בײם־שטאל ױ מין

געזען״ xsvisa ,jpnip .גמנשען
 )npi .1ארבײט? נאכט ארבײםער, טאנ
npr ]אי ip i ,ליבםינ pyipt] 1 איןP1 

1 .ip o o rtי m  r tp ip it  PiMpi 
 קײנםאל oipn זי ײס.pi 1 יעשסליך

p ניס ip. װי pi nי1 לױ ״ pp 3P 
p גיט ױ װייםס םלןם t מם קײז pw 

Jin קײ[ ^שון tp 
o p t op ' •  »י. אויק ני

n  tpnpaip»3pn 
■.,n e  pp 4pp*iam

h .
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ןן ק׳ #,ן #•נוי *י י «עווען װ * ו » ײנ  א
w d ון® n ♦ס*ג׳י*ן p n m  n״ 

nno i©דןי /פומען טױ*ו*ן n  p ײח 
ן / חנ m די וץ• אין ©ױין ן m\ *•ס 

 ייין ®װענט אין וץ״ jvjvo ״t ©/ן,
r|/ט/ג׳יונדם©סען.״ ד אױס ®״

© © ©
 פוױ אין p© סטר״פ ׳אטאל דער

 ?*ינע די םיט נעיפילדערט נוך לוארפ׳צס
 דער אין לעבען דאס וױ שטױכען נולם׳/

 חױבט ©יחר בכמ, שטאל פון קעגינרײך
 לעער1צענ nt© וױ פאר׳אטעחן, צו ©ן

 רא• viVTim©© סון םעגיעען טױזענטער
 ®ד n א״גע םאר׳צטעחעגדיג דט ׳סען

 ©ױפגעחױ״ ®סאל םים דך חאבען ד/גרע
 םון 1חערש/ נרױוטטען דעם געגען נען

 וײגען ט©סען פעגשען די װאמם ^טאל.
 אװשטריננליכע •ריםיטױוע, ©?© ®ונקט
 טיט©* עטװאס ד© ס׳איו שטאי. װי מאכט
 טױזענ• סוץ ל״דען סאמע דעם אין דשעס

 געםײנ׳עאסטליכען דעם ניעגשען״אץ טער
 געמ״נשאפטיינע די p© ז״צרען, דרוק

 צענר© נעטיינשאםטליכע די #װעהטאגען
 איו p״ido דער די/רע. נעטיטער כענע

 כאװאוסטוי־ j״p געװען ניט pi pip אין
 “»P געגען •ראיעטאריער םון פאמף ניגער

 נאטוײ א געװען איז דאס ®יטאליםטען,
 ׳פקיא- די גערודער. סעלוען א ®ראצצס,

 די ©ױםגדשטאגען, דיגען שטאל pc פען
 האנען טעגשען נאחערשטע מאשינען סין
 אױכ מאיעינען. די סון געריסען ילױז ויך
ט זיינען צס  אױס* ס"\ פארגעהומען ד

 pi א״גענטיםליכען דעם אין עטאגרען
 <ןײ! געװען ניט דינען עס אױנ װארט, פון

 די װאס דערםאו, בלױז עס איז מגטען,
 דער־ זין־• p© חאכען מאסען סארמוטשעטע

 כח טויטליכען דעם כח, *נדער ©ן שפירט
 או* גיט םון וױדערשטאנד, #©סױוען פון

ני־טען-
 גרױזאמיןייט, און װיל?יר םון םאס די

 ®גגע״ חאכען ^טאי סון חער׳טער רי װאש
 יטװער ©רכײטער׳©יז די געגען װענדעט

 צײטונגס־באריכ״ ©ון םאח»טעיען צו ויר
 קאואתען, רי םון ברוטאיליטעט רי טען.

 יא־ די טון גענגסטערס, געדוגגענע די םון
 םון װארנונגען דסטינע די באאסטע, סאיע
 גע״ סאי םיל חאבען טיר — •רעסע דער

 געיל״ענט חאכען סיר דעם, װעגען הערט
 ©ויסערארדענטייכע כאזוגדערע, װעגען
 קארויציע. ©ון כרוטאיליטעט םון סאיען
 טראגט טען װאס אײנדרופ, דער אבער
 ^ױ״ םיל איז סטיר׳ ענד ״פען םון ארױס

 לעכעדיגסטע די אײדעד דערחאםטער
 א״נ* יענעם אדער דעם pc בא״גרײבומ

B i m אין יזורעקי״יכסטע דאס .4סאי 
 טעראד אומכאגרענ^טען םון *ייט יענער

 האכען מעגי^ען די װאס דאס, געװען איו
 דעם כאטראכט ׳©יחם #וו צוגעװאויגט ויך

 ׳ז©ד נאטיײיכע כסעט © איס טעראר
 ער^ײנוננ. ©ומפארםײדיליכע אן אי״ס

 צע״ סאנסטאכילען די חאבען װאס ״םאר
 "1 האכען װאס םאר מאן/׳ דײן ״עיאגען

 םרעגט ?׳׳ חױו דײן אין ארײנגעריסען דך
r iv o .ער־ מיט עגטםערט ױ און סרױ 

 םרענט טען װאס ערשטױנונג, — ^טויגמנ
 ׳הײסט *װאס םד©גען. נארישע ©וױגע ?י

סטרײקער!״ © דאד איו ער
צעױשע״ #טעראר װיידער טעראר,

 טעראר. טריאוסטירענדער טעראר, טער
 © און לוסט © p© פארװאנדעלט טעראר

לײדעדפאםט.
 חנר װענען רעדען סלעגען םיר״

 מיר שאנסטאכיען. די pc ©סיכאלאגיע
 םאר״ געקאנט דט קײנסאי האבען
 ©ויף חאכען םיר סע©ים. וײערע ^וטעחן

געטינען. געסאגט ניט ענטםער קײן זײ
 או װאחנזין. וױ אױסגעזעחן חאט עם

 חןם ארונטעררײסען ךײ ואלען װאס
 זאיען װאס צו םלעג? אטעריקאנער ׳

 געחען װאס מעדער נאר יאגען דך «ײ
— מיטעגען צעברעכעז ©ון

רענ געוחנן איז דאס ז  #ס©ח»סעחן צו ג
 םיר װאס נאטירליך. געוחנן v* דאס

ס — באגרײפמן געקאגט נים האכען א  ו
ען } ײנ ען. די נעוואן ז טיי ע  חאט װאם ד

ט ©©סירט  וועמעס סמג׳מען, דעם סי
מעסט אינסטיקטױוער  דער• או ©יו ז

 דערמרא״ © «גים p© קי©• © לאנגען
םדוי?... ?ענער

 ©ון געמלאנענע וועגען סולטות ״די ו
 t© P© נעקוםמז דינען ארעסטירטע *

 ױים טעג צוױי אין מטראם״ ענדלאועז
ט דורכגעוױיסט נעװען איחר ײ, ̂ס  p© ו
אנגעואים. געװען ©יחד ?״ט טענ דרײ

 ױט ©יעדדו© p*p סעחר חאכען וײ
 מײל © טנװאחון וײנעז וײ נוןםאכט.

י*נ*ך. ®ון
 אפמד #כח מורא׳דיגצר אזױיסעד חור

 חער- ©סאי n מאס מחנקליכסטער חנר
 סטרײ• רי ®נטקעגאגמטמלט חאכען עער
 האט tiro ©וױע*?, נאוחון »יו ד©ס ׳©ער
 n #©וdip op© 0 מאס גמװאוסט ניס

n© ©ײטוננען  p חאכען גמנענםאן ©סאי 
 d©ii •©סירוגג, »ײן p«p ב©ריכםעט ניט
 אד©ט©גד חנם ווענען כאנריוי © געכעז זאל

p© ,ה©ט סאנ דדינמן אױפ׳ן סטרײפ 
ipo דמפרײט©© n ״)t© jor דמר p^noo 

r© די ©©ראינאה w n c o עונז ד זי נו
i n  p© im n וױסןגדינ גיס ווײ̂נ nr 

p^p 4נמ nr nr נאך onus סםדיי©

.86 סהוענםאו, אין סלאוסנמזכער םםױיסענדע ױ
סעםװעי. ס. ארמחור ©ון

 דער p© p'n© איו סקרעגטאן •יוא, ,
קא., ס> ©. ©. רי װאס דעם טראץ םאדע.
 ©יטטאמודאא• די vdtc װעיכער נעגען

n סטרײס © אן םיחרם ג»ל  ©•n p i r 
 טעגח׳ן ©ײן p© ה©יט װאכען, 7 לוןצטע

©I מיט זײ גאדערט סטרײפ דער©  װייל, #ג
י \ױ  עטלינע בלױו ױינען באחױיםען, ד

 נאי׳אצװיתעס, ©רבײטער, אונצוםרידעגע
 איכריגער דער און סטרײפ p© ©רוגטעד

 פולען p© אוננעיעטערט ©רנײט ^ו©•
ם בעי*י די דאך האכען ׳ג©ננ תי  דער פין נ

 P© אגגעגענמן פירטע אױבעגדערטאנטער
 צו אינדדפאנקיטנן אן םאר קאורטס די

 •יטעטען סון סטרײסערס די םארװעיזרען
 נײ ©•לישי^אן זײער ©ין ©■r זייער

. מ. ד״ער םון אײגעגטיםער די נען  מ. ש
 ועהר וי» אוטערט ויהעטען דאס אז ׳אן קא,
 ד© קענען די כיזנעס, זײערע אין םיל

 (די ©רבייטער די ®רנײטער, פײנע סריגען
 ©ם1״} זײער אין ארכײטען װעיכע סיזעבס)
 די פורצען, ©ין אונרוהיג, זעהר זײנען

 דע״ און יאחרען די ?ײ דערגעחט ױניאן
 ואל פאורם די ©ז וײ םארלאגגען ויבער

"1 ©ו אן נאוױליגצן וײ
 אג- ©וטעיאטערט און םר״ קעגען ?איען
©•.r-cypo וײער םיט געחן

 געםונען גיט נאר זיר חאט רערוױיל
p'p חאכען ואל װעיכמר רינטער, ©ײן 

n׳pc ן סאר טועמ׳עס די אויסצוחערען© 
 »זױ זײנען ױי טחקס דט ©יגדז׳טאנקשאן

 ©רבײטער- ארג©נידרטער צו סריעדליד
 אסילו קאן געםיחל ©ז© ׳חלילח ׳פאםט.

 פײז נעםינען ניט «©ה יינחער זײער אין
 ע^טע די איז עס דט, םעחר אפקי©נג.

 כ©ר©פטער. ©r© םון סקרענטאן p© קייס
 דו׳אאד• די םון יעדער כטעט וױ ©זױ און

 גע• P© תײס די װעיכע בעםאר ו׳אעס
 לױםמן צו כדעח מאט געװארען בר©כט

 גא־ נעקסטמן דעם וױדעדערװעדזיונג םאר
 םאר״ איז סהחוגטאן <ױ אזױ און װעםבער,

 חאכען װעלכע מײנערס, סך © מיט פרייצט
 דריםעגס אוו ױגיאן. טט©רקא ציטלױ ©

 יױ לײכאר צענטר©ל © סקרענטאן חאט
 אײנפלוסריד, זעחר ©יז װעלכע גיאה
 דט ריכטער די פון קיעעם זיר וױלט

 עס װען ©רבײטער די סיט ©ײנרײסען
 צו וײ םיט בעטער זײ םאר זיך יױנט
 מיר ©יז ה»רץ דאס אכער נ׳פלום. לעכען
 געפינען סוזי כל סוף זיך װעט עס גריע.

 ״פ©טרי- pn װעט װעלכער דדצאדזט, ©
 סקרעג• ראטעװען זועלען צו גענוג אטיש״

 זיך װעט עס סטײיק״סכנח. דער םון ט©ן
 זײן עט1ו װעיכער ״דאניעל׳/ © געםיגען

 װאס און קײס, די אױפצוגעחםען וױליג
 הא־ קײס דער םיט װעלען מיר מזל © םאר
 טרע- צו לײכט ?עהר וױל, םען ©? ©יז, כען

 זײן צו ניט ר©סז©םער P© עס נאר םען,
חאסנוגנסיאז.

 אין אנער ©יגטערעסירט ©ונז װאס
 דט איו בתים, כאלי די pc ^ריט דעם
 אינדדטאנק׳שאז, ©ן םאר פ©רי©נג דער
 מיר האבען זאגעגדיג אםת דעם װײי
 כאסעס די טאג. יעדען ערװארטעט דאס
 איך וױ #קא. טיאוק ם. ש. מ. דער םון

 םריחערדיגער םײן אין ערקלערט ׳טױן חאכ
 וײנען ססרענטאז, םון פארעספאנדענץ

וען  נמטות, כ©גרעגצטע זעחר סיט טע̂ג
 גרײט פר©פיטען סעחר צולינ זיעען זײ
 אײן p’p דט© איו עס ©למס. ט©ז צו

 ׳אמנדליה או נידערטחנכטיג, צו טיטעל
 ז״ער אין ©•©טעלען זײ ואל װעיכעס

 םארל©נ־ חום םיט דאלארס. ;אך געיעג
 ©לײן וײ חאבען f®rp3©rnr© ©ז כעו

 חאנען די זזדר. דעם ©ון אױסגעזאנט
o ©יײן v o v w w טענות ©יע דיצרע ©ז 

p̂ איו סטרײש חנר ©? p ו גיט, סטרײט« 
 P© ארונטער זיעען לײטע עטייכע בלױו

 ©ז איו ניאוי, © געװען איז טסר״פ,
p © יא איז סטרײפ חור n̂©o ער ©ז און 

 א■ זײ קאםט עס פיל. זעהר וײ שטערס
 mVi דיגא! וײ געלד. טיס ©©דםעגען ©

 וױפיל ספעכם די צאחיען צו *װאומען
 D3PP0 די ׳©לײן גאר פ©רל©ננען ײ1 נאלד

זאל ©רבײט די וױ און ױך, בונטמוחנן

 אנ״ oy no װערען ©װעקגע׳הרלעט דאוט
 װאל• די כי*ר. םאר זוערען נענוסען

p זיך מוון i r ,וױ נאר אונטעמענעבען 
' פאר עס •©סט פנים © פאר װאס i ױ
 טענות, דיערע ©יע גאך חאכען, עס װעט

נארניט? זײ ©רט סטדײק דער ©?
 בתים בעלי די זיך ב©נוצען דערװײי

 צונרע־ צו כיטעל יעעגד^כען ערען1 מיט
 װע־ טאנ יעדען ככיעט סטר״ח. דעם כען
 אונזערע אױוי ©רעסטען נײע געט©:ט רען

 P© סאױצװערוגנעז טאכען די ויהעטס.
 ?ייערע ©<ע פארלױסדוגנען, העסליכסטע

 איידער־ ״זײער דורך \ײ טאכען ארעסטען
 אפ־ כטעט ״שױן זיך האבען מיר םאן׳/

 טאי נעקסםע דאס ©? פײנד, יעם נעפאכט
 װעט פיקעטס אונוערע םון נער1י© װען

 סמיט אידערפאן נעסאר װערען געכיאכט
 © םון םארס קײן צו דעריאזען צו גיט

 ״האנאר׳/ זײן םרעגען כאיד נאר ׳חיריגנ
 און p*c רעם נאצאהלען טאט״ע׳/ ״האו
 עס וױיל ©רכײט. דער צו וױיטער געהן

 זאלעז פיר עדות וױםיל אױס גיט מאכפ
 םיר אז איבערצײגען און ברענגען גים

 םון ©רגופעגטען די וױפיל גערעכט, זימען
 פיר אז צײגען נײצט זאילען זײטען נײדע
 אי״ איז רעזויטאט דער ׳©ו;*עוידיג ױינען

 און פײן ד©ל©ר 10״ :ועיבער דער טער
קאסטס׳/

 צײט לאנגע © נענופען אוגז חאט עס
 סענטראיל. סקרענטאגער די קרינען צו

ר א ב ״ אן י  ©ונ־ אינדארסירען זאל ױ ױני
 געקריװדעט זיך האכען זײ סטר״ק. זמד

ען איעטאי ך טיד חאנ ט זײ בײ ד  אנ־ ד
 סטריײן דעם חאבען מיר אײדער געפרעגט

זײ אכעי דזאכען פיר דעריזיעלןרט.
 געײעז אונז איז דאס אז ©יכערציעט,

 אוסיטטענ״ די אונסער טאן צו אוגטעגייך
 אינדארסירם ענדליך האבען זײ און דען

ך האט איצט ©ון סטרײק אוגזער  די ד
 ס. דער םון באאדד עקזעקוטױו גאגצע

. ם V ל  ©דײנגע־ פרעזידענט דעם טי
י ©ון סטרײק דעם אין ורארםען  *PHPP י
ט םאכער  בא* זײ זױיל ׳כחות אילע מי
אינ״ אן װירקונג © פ©ר װאס גרײםען

קען ױגיאז אונזער נענען דזישאגהיעאן
ארנאגיזיר־ ג©גצעד דעד נע;ען האבען

 סקרענטאן. p© ©יבײטער^אםט סער
, ס. וױ ׳טנעל אזױ פערקוױדדיג, אוץ  X ל

 זי אז פדעסע דער וױםען געלאזט חאט
 הי*אויר די pc סטרייס דעם אינדארסידט

 ער״ טאג זעילבען דעם באלד איז טאכער
p n ©  j y r r דעד טון פײדז׳ט עריטטען 

 סקרעג״ אין צײטונג ©ײנ^וסדײכססער
 טאג זעלבען דעם א^ך און גײעס די טאן
 לע־ © מײנער געװארען אפ<עדרול»ט איז

, ר ע  צו אריעגע״שיקט האכ איך װעלכען ט
 גע־ מיר עס איז ד©ן כיז צײטונג. דער
 דער״ װארט © יןרעען צו ©ונמעגיליך װען

 דער אין סטרײק אונזער װע;ען סאגט
 רעדאק״ אין חאב איד ©דעסע. חינער

 אבער בריף, עטליכע אריעגעיעיקט ציע
 זײ־ פרעסע חינער דער םון קאאומנס די

 נע׳עלאסען. זױ געװען אונז סאד נען
צט אכער  ױנ־ לײבאר סענטראא די ©? אי

ט איז יאן  כפעט געסינען פען סען אוגז מי
 דער אין נײעס שטייועא1 © ט©ג יעדען

סטרײס״ אוגזער װעגען פרעסע
 אר- צו שאטפײן ענערג״עעז זעחר ©

 סארשי־ די אין ארבײטער די גאגידרען
 איײ מאנוסעסטשורען װאס מעפער דעגע
 סאר- סאחשידענע p© גארםענטס דיס
p איז םען ir עס געװארען. אננעסאגגען 

 invnאונגע סקרענטאן אין זיר נמסינען
 די ©יז באישעשוםעם ארבײםער 800

 ילײדיס דער םיז צװײגעז פאר׳פידענע
 קאאוקס, װי אינדוסםריע גארםעגם
 אנ־ מאזלין דרעסעס, וױיסם, סקױדמס,

עםבראידעדי. און דערװמר
 םיט׳ן צוזאמען אגטאגג, דער אט
 בעאי־ די אױםנערוחנרט חאט סטרײ?

 mvv אױבענדערסאגטע אלע די םון כתים
 סיטי צום נעלא£ען זײנען זײ איז ■ער

 צו טרײד ©װ כאארד דער צו און סעיאד
).14 ?ײ* אוי^ (®לדס

f hr - ״ y* v y i n ס ח©ס  י ו ק WPW/tviM.<״יי iwwTr*1פ

pn pg םאיעסטעטjpo Dtfn fitfov ניט
o;ypn .די סריגען .ojgnrwnygj’N 
 w« ׳תנער t* סטרייסער, די םון ניורט״

ון ggft (jro>jforwjg *װײ סים  Oipi גע̂ס
op מ «נ«ר סענייך, מווען איז * jp«m 

o דןר פ»רם»בס. נעווען זײנען îp חאם 
p דןר אין םיגסמה דער אין נפאןנס n r - 

 מען װאס אאןס, םינםטער. חמ־ אין און
ר דאס נןוומ^ איז נעוואוסס האס  ת

 אוימר א?ע, ראס פאראינ׳ןר, איז ססרייק
 «ר זיו חאמן נאי׳פעװיקעס, חײםפ<« א

4ארניי« חנר «ו ריקנעיזןרם
ווער״ פאר א זאגןן «ו ותרם איז רא

 פון,מעז זייס םמננ״פפר דפר warn «מי
 אייג״ pg כאזמתחם נוך דער סטי<״. ׳מד

« י מ  פאםיממ׳ח, איינדדימן, ניידיאך, .
inm n. ױחאס׳מ קייז נים איז ד#סttj 
 תאי׳זק״ ריין » גאו פרמהיתנ״ נונדפמ

» jm׳w ד p- איחד a n  j n m  o x p 
מר אויןי גוןי תל m זייס ס׳אח ו t  iw• 

om עין מג tv ניו עי פ ס  ססרײק״■ פח א
i.די r w  t i n  tw•“  tcv g v p «־׳• v

 רעדאקסאר דעם גוױעען
ר די און :: ע ז ע s: ל

ם

 סאכט צוזאסען טעחר. גיט — צװײ זײם,
 חונדעױם־םל©״ © ©ון אײגדרו? חזם ער

 איה- פלאך יעדען איז װאס •ריזם, כיגעד
o ty y w  tn טראגע״ נרױסמ די אפ זיך 

ץ,  טיםאנ^ער חנר — צ©י? גרויסע די ר
no©p אין o n וױ מטאל. פיז קעגיגרײך 

 איז עס ?©םערקס, אנחויב ©ון חאכעו םיר
 © it וױ כוך צום צומומעז it אוםטאמיך

^pnjni rn©itD. פיל עםװ©ס איו ער 
 און ,pijm ייםעראדי^ © וױ גר*סערעס

p איז דrBא דערפ©ר n ©ליכתר©רימ 
 ס׳איז װ©ס כץי, © ס׳איז גרזיס, מאדס
. nr כדאי איחם & נ ע ײ  מנונן װ©ס די ל

 די גתיזאםקײם, pc ©pnyo© n גיט
 ׳w©o©t©« זײ דערשיידאן וױלמז װאס
 חונמדממ מחנדליגמ, ©תם ריממלס מאס

o אין במנטען סויזענסעד n קעגינרײד 
P©or ps, 1 די o©nדלען tm pן © yfip 

n סון פאדטסאלתנ i n נאנמד n©nr 
y'ns'JW אס פון imai «©ד  a n, װעלזמ 
r© דאס tP גיו פי o© מו n  p בוך p s 
i •רד  ^n©n

 די #איו m מי ׳»»סיליע די — ז. בערט©
 ניט איז !®מיליע, כאנ^;«מי®*; זאגענןןנצע

̂ט װעינע אזעיכע׳  אין עקזיסטירם איםעײ חו
ײפ ;ו^נצע די װעלנע  #נ;ענ-מען. חאצ מע^ח

ח?ט דער ju כײל גיעסכעד דער
 דאויגע די #:;עגוסען ניט איולט ביז ;אך

 אײנ• די ®•*ס פממיליעךלענען, *ון •יזי־מע
 קי־יסצליבע אוגזעדע אין ?$ג&ר און *יגע״

 מעחר עןןימע דןןזיגע די אױך איז לענדער
 1אי ^ןיניעלע. ®ז בלניז װעגיגער *זיער
 אגדער®. פיל דאס איז װירקליכקײט דער

 -tjj מיט פארפלײצמ זייגען ק?ורצס אונזערע
 װעים פעלע םעחרסטע די אין א:־ן פיאצעסען,
 אונטײז• די אורזאכע די ןןלס #:;•;;ענק

 «ון ^דעד ׳«רוי דער *ו מפן ,ין1 חײט
 זײנען ®עליי דאויגע די מ«ן. צום פרוי דער

 ד« אין ויאצענט. קל״נער ג«גץ v אנער
 גימ פרוי און פ#ן זיך מאכען פעלע מײסטע

 עריחעריגען זײער פ^רט זעצען און װיסעגדי;
 אורזאכען״ פא-^ידענזן ןױלינ *וזאמעגלעבען

 די װאס דעם, פאר מורא די עס אי? #ס*ל
 *וליב םאל אגדער׳• אן ;?אכען .״ועט װעלט

c? און קינדער, די t אור• עקאנאש״אע צוליב 
װירםר די *וברעכען גימ װיל מען ז#כען:

bc*t, װ. ז. און י/װ ז. און oy דאײום איז 
 די וון לעבען דאם װען אז זיכער, װי כמעמ

 אויןי װערען אײנגע^רדעגט װעט מלג׳יזען
 דאס אויך װעם יסודות, ציגע1*אר:יג מעחר

 פאי־ ®מרקע « דורבמאכען עממיליען״לעבען
רמע דועלכע עגדערוג;.  אננ^םען, װעם עס פ̂ו

 איז זאך א״ן זאגען. גיט אײך מיר קעגען
נער  פ$ל*טזננדי;עד דער מיט דאם זיכער, ̂ן

 ורוי; דער פון אומא«חע;גי;קײם עק|);ןזמיאזער
 דורך קיגדער די פון פאדז^רגונג דער מיט

 ®־4,פאיחע די װעלען געזעלעאפם, ;«:צע די
 טעיען מוזעז ג^לעכםער די צװיאזען :יסע

cאוג״ ז^גזןר איוום זײגען זײ װי פיײער, יל 
 ןןלץ איז דן>ס אוש׳טטענדען. בעסטע ד♦ צער

 אננאצרעפט װאש עועםעי. װעגןן ;עזא;ט
ײ איצטיגעד דער װעגען ®יאגע אײער  ׳8נ

 חאנד• אײ:ע יעדע און אײנעד יעז־ער מ.*ז
 אויי און ןאראזטן^ד אײגענעם דעם לויט ^ען
 ;וטער א דןז איז עס ריזיקע. אײגענער דער
 דעם אונטעל עללען, ;רע:ט §ון ר^שאן א בוך,

געםאן׳/ עס חאט װעלכע פרוי, דיא :ג^שען
 גרײם געװען איז ײעלכע פרוי, די איז דאס

 » פון יסורים *רעקלינסטע די לײדען *ו
 אלע גיט פרײחזיש. איחר ןאר מאי־צירערין

אלע ניט און אזוי זײנען ^:עד
 אײגעל יעדער נײ׳אייל. איחר נאבשאז קע;ען

 איצטיגע די אונםעל מוזען »ײ:ע יעדע און
 ח#נדלען, ניט זאלען זײ זױ אוס^צענדען.

 עגטאוײדען צו זײ פאר טדאגע די לײדען.
לײדען?״ םעחר זיז יעגלען ועזי״׳ :איז

 H דאס טענח. אײער — סרידמאן. .1
 חאו טרײד־ױגיאז־באװעגוגג איצשיגע גאגצע

 דז^אבס, געגען «ך בלויז *יל, אי.חר א^ס
 אײנגעלגע זאג®, איחל וױ דזאזאבס״ ״ועטע

 די אוםכאקאנם. גים אונז איז מענ^עז,
 קאויטאליסטי*ע די קאיישאל, פון א;ע:צען

 נא־ די סוסי־׳ן אײן אין חאלםען צײשוגגען,
 אװעק גיב^ז זײ װארום ארנייםער׳ די׳נע

 ױניאנס, זײערע אין סענטען אליםע זײערע
 א לענען קע;ען זאלען פיחרער זײערע כדי

 ז*-ג געקענם עס װאלטען זײ אז טי>;, גושען
 קינ־ און פרויען זײערע זיך, שאל ברזיכען

 אויך בילנער. געװיס ז״גען װעלנע דער,
 װאל־ אינײמעל די אז אימער, ארײען זײ

 דורך ו\ען סשרײקען, אױיס גים ק״:ם*ל םען
 אליעגעקוםען ניט װאלט ספי־״קס די

אן דןןר פון קאסע דער אין געלד  װיס ׳ױני
, צוניץ. גוט זעחר *יחדער n קוסם ן ״ : 

 #7אריגיגדל קײ־ן נים זיינען םענומ איוערזן
ען זײ חאט איחר  די פון געכוםעז יינגאנז

 קרזגען װעלנע *ײטונגען, קמייטיליסןזי^ע
 םעגליך זױיט װי כדי דעם, יאך באצאחלט גוט
 יוגיןןנס. די »ון ארבי«■ די *ו^טערען גו

 אל״ א״ער £אר באצאחלט *יייד איתר קריגט
 אין אײן קזגלט*?יךי.ױ איחד אםת בײם?

 אבעד דעװאלוציאגער. א *ון מאגטעל דעם
 ניזלי• £יל איחל זײנט אזעלכער אלס דוקא.

 האייטא־ די װעגען קאויטאל. •אר׳ן כער
ן חאנזןן צײאוגגען ליסאיאזע י  אר־ פילע או

 קזך זײ און ם״נונג, גע£אסםע זײעד ביומעד
 אבעי׳ װערען. ®אדפיתר* ניפ איחר דורך גען

 רזנװא• יגצר1כלוםר©« אלס קוס* איחר װען
ן דער אז זאג®. און לוציאגער.  סטרײק חך־ ױ

 די װאס *ױרקתג, אײגציבע די גזןחאפ חאמ
י ױניאז״קאסע לײדעע י  די און ■ול, װידער י

 קעגען אםאל ײיחנר ײללעז ײגיאדנאיםאע
ir^np פ גזנחאלאען^ חויכע זײערע ע  איחר זי

ד ײז אין בונסמעד דעד קא«ימל ײ ו
 איו דעדפאר ארבײ#ג ױגייױגרעכער״אער

m אונזער t** ה *י ײ  זי סוליידיגענד װי י
p סןג n» װי• :בײדענ^יטאג *אלאאדןגדיג א 
ימיאן״בראכע• אײער *יײ אימד קייגט *יל
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9f 1/1♦© •1• If ©1# ל7ירי ll
ס^ני *>»עד ד1©110©ו© fi©ji אואא^לד חיי » 

 ךי י^חר •אלדיונ «אל tyi©ry אין זיניג?
 דצנודמומוןנדן 11© ®אראגאוו/ סצע‘‘!•

V גאד^ליצן #אל *וחיומן אין מןגילן. 9
ד iptMif װאס ודלןליף, ו ^י ג  ואו וילצן אי

ײן איסעי ן נאיען/ אזלל^ג ז ו • וילצז י פי
n ?ויערע  p n  m i  y w ^ t i s חילן״ נעפפן
•רוגייצן ןבצי ווילצן טיר קאפיטאל. םאי׳ן

©nrnnu ײר m ©יין״ י t♦ װצלנע •אקיעז׳ 
ד11י ײ ולחן פאנ;ן אײד או׳אר^ ן  י

 א^חר או>ג ׳לינא רינאיוגען דעס אין איג^א
 דאס א♦?, ערייפזן דןש בלינד. ד,4,וױר* זיעט

 דא זײנען נאװעגינג ארג״«עי אונזער אין
ן בלײנען װאס פיחרעי/ װעניגע זעחר י י י  מ

 אר• די אוינ לענעז. גא<ץ ז״ער נאװןגונפ
ן געװען װאלי JJilyn:© ביישעי ז • ן דןוי • 
 או //lip סעלןןעדיגע ©t© געאעוט^ טןנלער
 פיחרער? ס״סאע די איחי ןאי-לפזען װאליפ
 ״t ײל װאס fDyiy *או *ו וײ ז־נען װאלופ

 גאטירליה Ivinpl^M ;רעסערע © בדײנגען
 רענ*־ צו װעיטער די טיפ גיא מיר ס״גען

 חאגד- װע^נע אלבײטעײפיחדע^ n פערטיגען
 •ון חינזינא דעס אין זײנען סיר אזו< לען

״ חאגען סיר װעלנע סײנוגג, אנדער גאנץ א  ג
ן אויסגעדריק• געלעגצגח״טען *אי«ידע:ע י  י

 רי או יא?*, עי1 ןנער צייט-־נ;; אוגזער
 לאנג ניט ®טעחען א^נײטעײויחרער ס^סטע

 «ע7״• י1 אז ׳ל1® ועחר יעדא אוגז^ סים
 פאגמאויע, אײעי• אין חר7ני ײנען? ז«אנס״1

ttnp דעי אין ווי rlp m i. 7©וווי* ד©ס, 
 ק•170אויפ סאכען יד1© ויילען מיר װןס אויןי
 ©לענפע ילמ fi מי» א» ד©ש איו^ ׳ו»ס

 ײנ«13ערו1 ײניאן״גא.ױעגונג די ױ״אט פיד-־על
 קא• יני;*עד1פאיא גאנלעי לער ד?ם אזויויל,

 ׳יאארקסאע י1 מאנען םוז און נזא£ט ייצא•*
 אוו ברלנעז^ צו איחר אופ ©:׳פשלענגוצגען׳

ו עס גיט. א?חס געלימט עס י  אז קלאר׳ י
n  urn אן  אזוי געװען װאלט ג1נאװמ;ו ױני

 סײג•/ ייחד װי קאפיאאל ®אר׳ן אוס^עדליך
«יל י©ד ל»1ײ p *ײי r w ך עוי  סאוגע אי

 געגצן קאםיײן חעוטיגען אזא אגציויחרען
 #«אק«צן *וױי n אא נאשראנט ױגי©נס. י1

עען װעלנע  i©w אוסכאעארײאכאר, זי
 «גוע1»א^»ענ קלןרער א צו קוסען ייחר

 ייחר 1װעלנע װעגען ®ראגע, דעי איבער
r?7i ,אזוי nv װילא איחר v t p גע־ ע«עס 

וןאוסט.
װסקי מ. י—'ט^ודנא  ijn «ון חומ©י מ
p ;®נצער w r y s פאר 1קלא זעחר ניט איו 

 ג»נץ.*ע• © אד1 עפ איו עי^טענס׳ אומ.
ען1® אויך און געו/t 70© זאד׳ װעווגליכע  #וי

מען װעלכע ״ן ו©לען ®איליכ*, זי  .1בליג ז
p מארליבפ אי n, ן ו  ©לעס זעחן קעגלן אי י

 © גראדע איז ©ס1 #אויגזןן כײדע מיט קל©ר
 אין גי■ עס איז צװ״אענס, זעלטעגחײט,

 ס©ן דער איו ®אל לעם אין ©ז קל©ר, גאנ*ען
 אלנוך אין גענ©ר*עי. דער גע-װען וױרקליך

\ ײ  גע׳יינאע ג©גצע י1 גיט סיר געוינזט ס
p ו©ל n ,וין 1©חוס ®ון איגטערעהאנט© •»© 

®ארעפענאלינען. ■n עס ײעלעז םיי יעדט.7ג
 גאנץ איז סקיצמ א״ער — קאזשד©ן. ח.

 ®אר• איחר װעלען סיר ©נגעאריבען. ;וט
 איחד װי ®נעל# אזוי גיט ©בער עועגטליכען,

טען טיר און  ד© זײנען עס געװ©למ. עס װא̂י
 און ®ריחעי, ®ון ערצעחלזנגען און שלןיצען

 ®אר• צועל׳יט ׳נ©«ירליד םזזען, יװזןלען די
װעדען. עפענשליכט

i םוז ׳י©נאפססי n װעסט־טײקערס 
i—ױניאן. n r ן קומען ס7 וױ ׳ט©ל איינ^גע©

 יעס.1© אונוער ״1אוי אייד *ו געריכטעט נריןי,
 אויןי געװןרען גדייקט איז בדיןי לעצטער דעל
 איז און ׳1װי1בד© איסט 175 ®ון ©דרעס דעם

 oyi ®ון אוגז, «ו געװארען איבעלגעעיקט
ם איחד t© עס, נליןי ״ ב©©ט»ער © ו

 © אײגער ״ײני©ן װעסט־מ״קמרס דער ®ון
, *ו ויך װעגדעט סעשנער ד ״  «©לא איחר י

 בדאנזװיל, אין ®או געוױסען » אונשערזובען
n גלםאכט װערפ ד©לט וױיל rrsy p o.* קוםט 

ן p’©״ י ן 81 י ן  י1ברי ער1 און סקװעו/ ױגי
ײד װעפ  םווט אויך ז.7ױעי אינצרגעגעמז י
 י1י1ג די ©ז *וקוג**, ijn אין זעחן איתר

 צו װעחןן ©®גדייקט ניפ ז©לען אײד *ו
 175 ®ון אדדעס חןם אויןי װיסען ל©זמ אונז,
י איז ©ס1 װ©ס ברןדװ״, איסט  ®ון עס1«י מ

ױ אין דא איו עם ©ז .,ןמיװעדסס׳/  pi♦© נ
איז iy כאשי• װצלבעמ ppor♦©:© » נ©ד
 ג©נץ © ,vo חאוען i©1 ב©ק©:*׳ ©זוי ניט

 באחןנאעא iyon איו 1לכע7װ םאן, פײגעד
^1ב י1 קריגען «ו  גןלייפ• װציען װעלכע י
איחס. «ו

pm גיאא — .o»"P בעו  i ©j *©mj ijn 
 אײ• אויןי lyfwy pro^iyny® » ׳®דײגען *ו
 אינערגע״ אונו 1אי װזןלבוד נדיןי, קלוגען עי

ײד גמײ*^ז ©יק»  דער ײן ©®יס דעם ד
/ א. . • n אן ׳  •pn  ijrwjy ײפונג© 
j 1•© געװיס טיר ח©ל»זגן n p i w אכ-111סי 

נ :אזדי פען ijm»4 אוו♦ חןכזןן 1סי אוי
ד א^סגע*ילורפנ וי ן יאײדעו י ז  «ון יאתחגן י

וין קען װאס ®ו אריוקלעתרוננ, י  נאד חעל*צו ׳
i® װזגלב?! אין ©רפיקזנל/ ©ן t נאר קעגען 

p חאבען ©ײ יא©1 א®׳1 ויימדחאלען i r 
 ®אחסיתנ© אויןי aiylpiy טאל אונצעחליגע
 I גזלעגעגחײיען ®©דאידזןנע גיי און

m^^ איחי p 1דעד«א ©c©i uni סאל n p o 0 
״ ן ז i סי» י n ^א ©ליין ד 1י  איעלאדוג/ א״ז

^ מיוספוןן 1אזגזע ע  1וי װע» עס אויב ח
מן יסאל א i® זחןלען די ס t

ד געװיפ ד ,im• סי« באנוצצן וי מ מ  מ
i t  © w די 11® קיידי ^ י ק

j י♦ n — לזיךןד it® it© 0 p tf יז® 
ז ©■©ני j וןייילצז י & n j §  i p m ®*«ל«® 

י צ •1י ליי , ©mt® mu *י m m  t m m
r  v m©

ד >3 ע נ י  n© "/♦1JM 19©19״ Ifn® —׳ י
v v ' & t r t t, וייוען ®»י און on א,••: זינעמ 

#i איחי i®• אל1 עפ ®nt© irony ©״®,t n 
i י-״מעי חנל n א{דאי p n ,®71 *ודעי inי 

ijn 1 עי1 ו|ל«1 •ל*עי» inי ' ז *my O געגאד 
ayi p© jjn זו©י*צ ®©יגעמעמ זײגע ®ון וחןג 

A פין^לעס קײן לײוסןל גןר דאד p v y x  ®n 
 nip •♦nt אײעדזן t© ®לוינ®/ איתר

 חוזק ספנען ♦n י*®.7קװ,ר גןר געחען ©י1
י p®׳ / י tv יק©לווס.1א1 ײ » « r 1n ו©

ipjtti tn  jt^©jfi♦© 17♦♦© pe ?א״גואנ 
 ©לס בפטיפגט איחר װ©ס מענ׳יען, יי־אלטיאע

© tjfjtiijrntii © it  u©iptiif .®טיר ®י
 וױיל ,lyin♦®©®®♦® ®niyj אײו טי» קעגען

י וון װ״סען 1®י ן  ®עלע: ©ועלנ/ ®ילמ ג
 ליס*ען,9®©®י ויעען מ©מעס ®ון טןטעס י1

ן ו  ®אי יפאי71 וײ 1?8ח©ל ער1לינ ♦1 י
ײ» ן©♦ ח©מס,3גדי  זיעען לע7® לגע7»

 חאנען ♦n ®ולדיג. ®לײן עלאעיען n ©®®ר
 זיײ ערפיחען it ו©רנ©בלעסיגט אינ;©נ«וען

ז7*על סײסטע י1 אין קיגדער, 7צי אי  עס ׳
 דעד ®ון ©•",J״ דער ®ין 1ל1׳® ♦1 ןבער

 ©®אר״ געװען איו 01»ײ»ל װעמעש ׳סביבוז
 עלטעיען, n וון ©ײ»לוס m 1/1 קעו,
 איבעי״ p® מעג׳יען © פ©ר געװיס א♦? ד©®

 ®בעי• אונגליק. ®?ר’* ®רויסעד © ©♦♦גמוען
p© עי«ו1 ’p ©»n ft ,בעשטע ד©ס ©ון םיטעל 

it ש1 איו טןן© «  לפז©ןי®,1® ן7געחמ1»וי
 גזעלע1א Y© געדענלען, איםער ©רןי1 ס/ן

 ז״ער יף או רעכט לס*ע1® ד©ס ח©בען 1711קי
 לעבען ד©ש ©ז סע;ליד, לעבען. ©♦יגעגעם

 ײן•1ב ײ1 י©חרען 7«ער7«י אין חעט ©לײן
p x\ די n m y i/® ײ1גע:־ אינערפײ^גגען״ 

 ג©נץ ©יז ®©ל ©ז© אין ©ל»11ג/ ןכער נען
t©1tu, די ®ונקט חןנען גןך ?ען עס ©דן 

וױרקונג. ®©יקעחלטע
 קײן t© אמת. n© עס — דלכערפאן. .3

 מיט ©רטיקעל ער1 ני© ח©ט ®♦כח/ יר/ל*ע1
 נ;.1עג1ב©ו ®רײײמניןניסטי^ער אוגזער
 P© ©רײנ*ר©כטען in ®7ײ ייחר ײעז ©כעי׳

ojn 17®’» ®גיס/לע, im« *jm ,אײגזעחן 
 קײטיק p® ®רײחײ® װעגען ®ראג® ♦1 ©ז

 איחר מיכמיגקײ*, »עחײער1© *דן »יז
t® ®ז ®©רגעסט, n ח©נען ל©גג גןרגיט נןך 

 ן 1® ג״ס® oyi יןי1© נ©קל©ג■ ?יד וילע ג©ד
y־»p® בןסיוס i /n i ,ם  ח©» װעלכער מניןג

ל7 ■י3  נ©טיר• .p»*np 7*0711®« «1 יכ*1י
ו ©ם1 וױפיל 1י1© #לױ י  »«ו אמת, 171173 י

פי 9י9 ײ  און ׳ל«כער1®ע © 1071 געװעז נ
י ■17**7® ח©» 7י«3 ן10 331ל7«װי3» מ

ijn© ת1נח  p ט7ח אי«ט י©ן.31י  17® י
 ױ• די 17373 173?ל© 7יעלל9 ני® oy3»»p ®ון

י ר7®נ ח©» !יןדייחר/חי©®*.  »©״071 מ
©נ־ ©ן ®ון ©דt©1»730»n® 3» ײס*3 י7®י*

 ו©;ענ©נטע «p® *»»t 1 171 1®י זײ*, /ר1
iyi/3©»ti1©H7i, אר® D71 אםת״פײיען 

 חילרק י7קג©« » ©ר3 ©בער »«ז ®עסי/ן
י עס י*7יי י  רדרילער7»31א י71 ׳עס«©»117י י
 װ/ר מלנ*, מין ©ז© קרימיק. ®מיעז־ 1®י
ײן, «*3 ז©ל ער ײן נימ ז©ל י7 װאר ©ון ז  ׳ז
י  י7ד p© ®י ׳ל*©£ם7ז73 יסערH3 171 P© י

ן, ן גי ו  071 ®אר גע*אחר © ויײקליד »יז י
 ®ט ©ון ®©דט׳ירי*; ליכען0נ7ם 17וױי*ער

©071 P *פון ן71173 ל7©ר«י? י71 איז יד 
 אדבײםער די ®אר װ«כ«יג?י«ט 1«ע1 עח3©ונ
 ®ון ג«ט װייסען מיר ױגי©נס. 7זי«ער און
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ה ױ ען א ל א צ ם ױ א
יארס דו אץ ר 8 נ טאל ערשטע דאס

צײט קורצער א םאר נאר אפשר און
גענעבען ווערע!

פון װערק אלע
עליכם שלופ

 כע־ םראכטפול און געדרוקט שעהן כענדער, 20 פון םעט גאנצער א
װערט אויבען, פון גאלד־שניט םיט כונדען

פרײ אױינגעשיסם גלײו
ר ע ד

צאהלונגען: די

װערס עליכם׳ס שלום סעט עם1 םאר ®רײז דער : T י י
 האסאלאנ דערזעלבער 1אי א*צוצאהלען אויןי
בענ־ 20 די פאר געלד. באארעס םאר װאס ®רײז
סע־ ם׳קױםט װי װענעער $1.50( $53.50 דער

).ryp םאר ריעסװײז
 םאלגענדען אויוי נעמאכט װערעז צאהלוננען די

 אין באלאנס עם1 באשטעלען. בײם $3.50 :אוםן
חודש. א דאלאר 5 צו—צײט חחטים צעהן

ט ל ע ט ש א ײרעקט ב הײן .1צ אונז Dp'r און קונאן עם1 אויס :סילט ז
1געל  אונזער מיהען. גים דעם םיט איחר ארפט1

r נעםען כען,1באז אײך מעט םארטרעטער iy  n־
 האט װאך א םון כדמך אין און אײנצאהלוננ םע

ביכעה אצע זיך בײ איהר
ם ם שלו כ ד ד. ע «נ פ

SHOLOH ALOCKEM DISTRIBUTING CORPOtATHNI
31 UNION SQUARE, NEW YORK

....................................................v ....................................
:©רײנט געערטע

 װערפ, עליכם׳ם מלום סעם א םיר שיהט און ליך1פרײנ י1א? וײט
אויסצאחלוננען. אױזי אכט־אױםגאכע1י
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 םיר »ז און נעזעצ<*בע א איז פדוױםעם
 דעם אױף *רביים אונזער *ן פיהרעז

אוםז״ שרידאיכסםעז
 םון ק^איעראציאז דער מיט איצם,

 די זימען ױגי*ז, אייבאר סענטראל דער
 און געװינעז. צז סטרײק דעם אױסזיבםען

 אױםיי אין ערפאלנריױ זיח צו סזןי כצ סווי
אא־ מטארקעז א ססחונטאז אין בױען

5*p סך א אעכתתעמאגאא, אונזער פאר 
 עס ■יוען געװעז זיינען זײ וױ גאענצענדער

געווען. סריהעו איז

*j ie n e w ip  t מאן. א
)10 יײ■ «ון (אלוס

 ער חתוגח!... די כאדארפט האט װער
 חתונח. א אחן אױסהוםען געחאנט האט

 םאריאנגט. עס חאבען עיטערען איחדע
 ארײנמײ עיטערען זין־ באדארםען װאש
 איץ איבער עלסערען עס דארםען ? ׳עען

 האט אסתו׳קע, ?י, און ¥... רעח א וזאבען
 איחרע בעת געזאגט, גארגיט נעיטװיגעץ,

 ׳רי באיעטימט איהם מיט האבען עיטערען
 געײאחנן געפעיען איוזם איז דאס חתוגה.

 זיר זי האם װאס םאר נאר איהר. םון
 וױײ !... אױס״צטייער איהר נעהען געזעצט

 זיין אױסיעטײער... איהר םון יעטיקער סע
 ov םארבארייטונגען םאכט אסתר׳קע

 די פאר געטאן יעוױנדער א איהם ראט
ײ געטראפען זי האט ער װען אױנען,  נ

 אין ישטיס וױיסען דעם מיט םא׳ציז דער
 א 1א דערכיאנט איהם האט עם *אנד...
 נעקויםט. ליבע אט#ל האט ער בעת סצענע

 םע, טייװעל! צום !...סארבארײטוגגען
oy ...!האסט דו אסתר׳קע, גײן, עקעיט 
 האסטו װאס צו טאן... געדארםט ניט עס

 צוברא- ?... געסיהלען דייגע געװען כיחײ
 מילדען יעצטען דעם אי<וזיע, מיין בען

 אזוי געװארעטט מץ• חאט װאס ׳שטראהי?,
ד האסטו װאס אסתר'?ע, צארטף...  ג

/ טאן?...
 דו !כענרדטאמין !״בעגדזשאםין

ט ?״ הראנק ניז
 אױם־ און געעפענט אויגען די וזאט ער

 :געיטםרוגגען
!...״״אסתר׳הע

 בלײך. איהם םאר גע׳עטאנען איז זי
:געציטערט דאבען ליפען איהרע

 גערעדט, היץ םון ערעט חאסט ״דו
כענדדצאמין...״
״ייר?...״

, דו״• ״יא,
 אהער?׳׳ סוםםטו ״וױ

ײי-יי בריף...״ ״דײן
בריזי...״ םײן ׳״א
בעגדזמאםין!״ געזונה ניט ביזט ״דו

געװען. פײכט זײנען אױגען איהחנ
 געסינ־ חאמ זײ אין טײנעי היארע דאס

 גע־ איז איהם םאר גע״עטראטט... קעיט,
 אומ״שוילדיטג רײנע, אםאליגע די יעםאנען

 לר געיטטאיט... נ>יעם א אין אסתר׳יזע
 :אגגענומען האגט דער בײ ױ האט
אסתר׳הע״. נוט, דך םיהר th״
:בריוי ױי\ דעריאגגט איהם האט זי

דאס¥..\ ״און
 מיט בריוי אױפץ געקוקט האט ער

 װאס ווערטער, די אויגען. םאריאשעגע
 גע• פארטריקענט ניט רעכם נאר זײנען
 אזױ אויסגעוױזען זיך איהם האבען װען,
 גע* זײ װאיט ער װי #םרעדד ׳װײט איט,

 זײן חיום... װײטען איטען אז אץ ׳טריבען
 פיהלט ער איהם. נעבען איז אסתר׳קע

 היאר... זײנען אױגען איהרע גוט. דך
 די... יןױטט ער פייסט... טייכער דאס

גיליקרץ־... איז ער
י.1ברי דעם צוריסען האט ער

1«•'• »ון (אלוס 3(
 גע־ •ראטעס^אן און מסיצע פאולאננען

 די ארגאגיזאציע, ״אגאםעריקען״ דער גען
וואיר- גארםמגם אינםערנעיפאנאא

 גע־ מיך חאט םעיאר חנר ײניאן. קערס
 ער אז געװארעגט םיך און רוםען יזניקט
 <וארט. האלם ער וואטשען. םיר װעם

 •רײװעמ פום״טריט גאר םיר נעהען עס
m אויוי סיו היטען און רעטעקםיװס r

 אכית׳ער רער איגטערעסירט אייו אױב
 רעאייס־ םון הנאה האט איהר און ילעבעז
 דארםט ביידער, איז עיצעהלונגען ט״עע
 דרײ לעוױג׳ס ז. םאריטאםען זיר איהר

 און גרױסע & ענטהאיטען ײעלכע ביכער,
 איר אײז 10 איז ערצעהלונגען קיענערע

 צו ביכער די קריגען הענט איהר טערס.
 ארדערט איה׳ר ווען פרײז, ביליגערען א

 א צו שיקט םארםאסער. םון דירעסט
 און אדרעס אײער מיט קארד ■אסטאיז

 גרויסען א םרײ צוגמ׳טיקט הריגט איהר
 אינהאלטס־םאר״ םויען מיט׳ן סירקולאר

 םון אויסציגע און ביכער די םון צײכניס
 ניגער ש. קאהאן, אב. װאם ארטיסלען די

מ  האבען קריטיהער אנדערע איז ראגאף ח
 װי אויר געשדיבען. ב*כער די װעגען

 בי־• ביכער די קריגען סעגט איהר אזוי
אדדעסירט: ■ויײז. געװעהגליכעז םון ליגער

Z. L E V I N ,
276 East Broadway, New York.

 סטריקט נעלערענט װערט
אינדיװידול.

שטעדען. נ«בט און כײטאג
 ל7סיע«י איז פון.לערנעז yi^ryo יונזער

ר1 צוגעיאסט  װאו־ ®ון לײן חאלסײל דער י
 און :מזילדרענס דז^וניאיס, םיסעס, מענס׳

גארטענטס. אינזאנטס

 ם»נט״א איהר אײדער אונז זעהט
םיםמײק.

עדיננ ש לי ת ע ל א  דעזײ• פון ק
רן און ^ינג ע ט ע ײקינג. פ ט

בילדינג. דעזײנ^ך וריקםיקץל
דידעקםאר. ראזענםעלד, י. פראפ.

 יארק. נױ םט., םע14 איםמ 222
ן םע2 (*װי׳יען ו מיוע.) םע3 י
.5817 ס»ינװעםענ» :סעלעפאן

ען װאם ט ס א ם אץ ק ע עלנ צ ײנ חז א ק ר א ר 19 פ א אל ד
בלויז אײך קןןםט צוזאטען אלע ארדערט איהר ווען

אי אל ה לענין ני
 םער• ביןונראשיע אױסםיחרליכע אן

כץ. םשח פון פאםט
ע די ױ א ע ע און ט ק טי ה א םר

<וגאםש»רםסי• ». א. םון
ם ר א עפ ר ר ע ד ע א צי װאלו רע
לוססעםבודג. ראזא םון

ײסטיגע ױהוננ ד רךנד ®ון ערן
סאלוצ^י. ג. האננאה םוז

ם א ען ד ב ע ען און ל ב ע ר ט  ש
ט אין ע װ א ד. ם אנ ל ם ח

נאלדשמיט. א. דר. םון
ער אין אידען די ײ ד טל ס  קרי

ר ע ט כ על װ
גאלדזזםיט. א. מ. םוז

ע וון אל צי א צי; ס װאלו רע
לענין. ניחאיאי םון
ר טו ל ע און ^ צי װאלו רע
גארסי. מאהסים םון

ױפץ ד א ל ע פ ט כ א ל ש
סאלדאט). א םון (ערינערונגען

ער ם ד הנ א) ױ רנ ע ם אינ )
^טייגעבאוער. עדוארד םון

215 East Broadway 
1709 Pitkin Ava, Brooklyn

100 Lontx Avomio 
696 Proopoct Ava* Bronx

צוכאפען זײ װעט םען גלײך. ארדערט
ט ײכ ען צו ל רנ ע ל און ל ע  פי

ד ל ע ען! צו ג ענ די ר א פ
im ליינמ ווונדערםע p (אויס־ שוי 
r אונמד נעלןרענם m n יעזט אין 

««לד. םיקל ךיי םעדד^ג*)
ט ט ח ע ט נ צ ס א אי ר קו

— איןדי —

ב לי ר צו ע ט ד ײ ק צ טלי ע װ ק א  די פוץ ב
ס, ר ע ב מ ע אס מ ען וו ט ײ ם, ארב ײ מ ער  אוו

ט ע ר װ ע ס ד פי ט פון א ע א ש ד, ח ר א א  כ
ט 4ס ס ק23 אי ״ ט ט ען זיץ ס  7:15 םון אפ

ר אין ע ה ד רי מ פ » ב : ט, אץ » ענ װ ר א א  פ
ען הל א ם דיוס, צ ע ס ד ק ע ץ ט אר אן פ  מילי
ר א אל ד, ד אנ ױך און פ ר א א טונ• 2 די פ  ש

ט דען ײ ר ארב א עד״• די פ ט ײ ם א אלנ מ א  ״
ער. ק טריי ס

שאן n «ר גרױסע ייח דינ^ימיי  I I I^ ■ 

װ סתול גדםשעל רי |n| נאדםענט ,
n חדײגינ^ r o i ^ודײױגכ גז״קיג | M  W 3 r  I  I I

ײייז םאר •יסינג ייח v קייידער. י  f  ■ I  I  I
m נױט יאתר 60 אינש־ סאנלידס  F /  \ l  a n ■ 

jSm 1נר׳נסטי rv ____^
 רעזולםטטען. כעסטע .nnycyo בעסטע סיססעטען. נײע ען.7ייי ג

tw *pa j אונםעררינם •ריװאם r m  m אמגגד IvosJp•
xm •מדיטונניי

מ ׳■ריינ̂ג נ ן מ ל bdV מ 'W ר ■ h וריחק Hb^kiwiiwh jo tivo
m לן* j b u w v

jm קלאסען: אבענד axgo רייטאכ און םיםמאן*

MEW YORK912-920 BROAD W AY( Cor. 21« )
" 1 M ;

מ י מ ה צ מ י ר א ד א כי עיי ע ג

י ביי פאדערט ע ״ ר א ע ס א י  ג
r 1:די פעדיער איײר rלצה:י;זי

;T״ ׳׳"if

n, 1921 דעם ■רייטאג, w  n*2B

רינג םער
m ראדיקאלער שםארקסטער »ון נרעסםער דער 

װעלפ. דער אוי(» אריעז ארכײטער אידישער

- ט ג א ט ר א  ו$ ,fioaoooפ
ר ע ד לי םנ ־ מי  82/ססו ־
ס ע ש ט ענ ר 646 — ב

 יע• *y»*w ריגג »רג. דעו•
ן  לקאנאםי• װיכ#יגען מ
t w\ וום^ יאלי«יויען ייין?

 דער איז ריגג וורבײ«ער דער
ן יענ^ער קולמור י  *י• דזד י
ניװענווג. ארבײפעי די׳יער

ער ער ד ט ײ נ ארב ײנציגער דער איז ױנ שער א  אידי
ט װאס ארדעו, א ײגענעם אן ה ם א ױו א ט אני  םאר ס

ױו זײנע ט פ ט א ס אנ ער. ק עד טגלי מי

ביז 18 םון עלטער אין ארײנגענונחןן ווערען םעםבערם
יאחר. 46

11, זיר^לייו שליסס םיםגלי׳נד, 1קײ גים נ«ר זײם איחר ווויג
■1׳ * - א

ןן: ייד אויס?ינ*םמ גיר עני נו

THE WORKMEN’S CIRCLE
175 EAST BROADWAY. NEW YORK, N. Y.

ױניאן פרעסערפ סקװט אה קלאוק
. 35לאקאל

! ם א ז ק ר ע מ פ י ו א

ס״םיננעז סמקשאז רעגעלמ
. :פלעצער פאלגענדע אין װערען #•נעחאלטען ױעלען

 אין אוהר 8 טערץ, טען28 דעם מאנטאג, — אײ סעקשאן
האל. ״פארוהןרטס״ אץ אװענר,

 עװ., דױמע 3875 קאסינא, לאנדאן אץ — בראנהס סעקשאן
מערץ. טען28 דעם מאנטאג,

 לײםעאום לײבאר בראנזוױל אץ - כראנזוױל ״די׳/ סעקשאן
מערץ. טען26 שבת, דעם ׳סט. סעקמען 229

םיטיננען. די צו קוםען צו אױפגעפ^דערט זײנען םעםנערם אלע
לעצ־ םון םינאנץ־בעױכט דער װערען םארגעלעזען װעט עס

קווארםאל. טען
טענערזשער. כרעסלאװ, דזש.

!

/7*
ד לינ ץ ב ער איז ד ט. װײ ערג ױ ט

 ד^ס זײנען אויגעז ארבײטערס אן
 ווען שארמאגנ^ עד װאם קא&יטאל גאגצע

 פון ay ערגער ער איז דאם םארלירט ער
 ווען !יעצט ארום זיד קוקם טויםען. א

p מוין איז ש«עם צו זיר כאפט איהר p 
 בא• אלט דעם צו קוטט ניםא. היאף

 לאזט און םעיכמנלשטײז, ס. דר. האנםען
 נײ• די םיט אױנפז די אונטערזוכען זיר

איחר װעט ברילען דארפט איהר אויב ____אינסטרוםענמען. װיסענ^אםטליכצ סטע
 םון גלעזער אלע מלײםען כדר ײארום ארבײם, אײער ®ון םארלירעז ניט צײט קײז
 אםים. אײנציגער אונזער איז דאס •לאץ. אוים׳ז גלײר קריסםאל וױיסטען דעם

געשלאסען. זונטאג ןוװענט. אוהר 9 ביו טעגליך אפעז
ײן, l דר. ט ש ל ע מ ר ע ד 392 מ ענ ר ט. ג אר. ם ^ ק אלל אפ ץ ס ק נ ר א י

אייף. מים אדװערטײזמענט דיזען ברײנגט

%

ו לאהאל יוניאן אפעױיטארס קלאוק

מאכער קלאוק נואנזזױלעו
 איר־ שיז פאנאנראף א איין זיד שאםט םחנחליך. און <יעב חיים אייער סאכם
:אהאנטען אלעמענס אייער כיי נאדיננוננען םעםינע אויוי האטפאניע װעאכע מונד

י ו ע י ח ס ם ו א ר נ
א ערעםעגט הןוט וועיכער

םטאר מיודק
ץ 1825 אץ ה ט ער עװעניו, פי ארנ אן ת מ ט. סעק טרי ם

 װעט װאס איינער יעדער אםער. סיזךמעל א טוב ױם סאר יעצט כיאך איך
 םרײ. רעקארדס $10 םאר •רעזענם 9 קריגם םאמיז א קויםן

 גראםא- סאלאםביא :סטאק אין יעצט םיר בײ זיך געםינען מא^ינען שאלגעגדע
 מײז באזוכען צו געבעטעז זײט איהר םרײגקלין. און סאנארא כראנזװיס, נאלא,
 םאר^ידענע רעקארדם, סארםען אאע םוז אויסװאהל א| חאט איחר װאו ססאר
סויזק. םון אײן ח^ר אין דא איז װאס אאעס און איגסטרוםענטען, אאע צו נאםען

בראדםכך. ת גרום, נחרערליכעז טים
.11 לאקאל פון סעקרעטער נעװעזענער

,׳««.־

וואטקינם 8)27 טעלעטאןהט. מע21 װעסט ioo :אפים

טיטינגען סעקשאז רעגעלע
װערען אפגעחאלטען װעלען

אכערד אוחר ו םאוסש, מםען רעם מאנסאנ,
■לעצער: טאלגענדע די אק

ס ק אנ ר ע 337^ — ב ט ױ ר עװ., ד ע ט ני אנ ט ר ע ל װעי. ה ארה  פ
ם ע ארל ט 62 — ה ס ע106 אי צ ט ױפ ט  ס

ס׳/ — טסון דאון ר ע װ ר א ג, ״פ דינ ל ט 176 בי ם ױי. אי אדו  בר
ױל אנזו ר — בר א ב ם, ליי ײסעאו אן 229 ל ט ק ע ט. ס רי ט ס

לעבען? צו װערם איז
ע א זײן װעט דעם װעגען ט א ב ע צווישען ד

דאורא סלארענש און ניעױננ סהאס
טשערמאן. זײן וועט םאננעם ל. י. דר.

אנ, ט הר 8 זונ ד, או ענ װ ל 3 א ױ פ אן אין א ט סינג ק ע ר ל ע ט א ע ט
סקול. די\רענד פון אראנזשירם

ס ט ע ק Jo s, 75 טי o ,ו$, סס. פ i x o$ $2 אוןX0
 די םון אפים אין םטריט״ טע16 איםט 7 סקוא, רענד אין באסומען *ו

 אין און בראדװײ, איםט 175 .םארווערטם״, אין עװענױ, םע4 112 ״קפלל׳/
ס נאסס פי טעפטער. צעקםינגט,! פון ,

אמ װיכסינ. זעוור זײנןן מיסיננען הײנסינע די
״ דארפעזסוםעו

נאפיס ספעשעל
tm ot.קארד פאסט געדתיאמ • םיט לעמרס ארוים י׳גצט ׳ייימן מיר

ױ איחר יאל אמדײטאר יעדער w װיכטיג זעהר  ארײגשי- ו»ן אױטפיל׳ח מנ
ז קען י  װעט לעמר איז אעםסראתשאנס וי חדך פארדכגדנ ליי»ט אפי* י

יחר.8 ױספוטילזסא \ױ וויםען איהר

1 ל1

* t *••#/ "•/ ' ?• 9)'<\9li’\9t \9 r \0 /" \0 /■  \9 r

שכתו די־זעןחמשכת!
 פון חיםםאריע דער אין כאל גחןםטער דער
 נױ ון9 כרענטשעם םאםייעםים, וױלנער אלע

דער זײן וועט אוםגעגענד און בגוקלין יארק,

ר ע נ ל ױ ל ו ל א כ
9 ויסטשרם םואזויננ סאוטש   A שכת 

וחך ופציינט וחנלען װילגא םון  II 1921 גי מ א
קענען אויר וועט איחר אוז  m  - H---------- irutnnm i-iir-i'tiinTi.אח אײגענע אייעחג חגחמגעז  n רי א ם ר •  D /P O w p jn  y B J t  

םריינחג || עמ.  t«ou'Onr> און jso vtO i >|

יארק. גױ נדייטער אװ קאפױטע חןליע« וױלגער די pa טרזאױאיאג
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*;־’ *יי

כאו ע ר ע י י ם ג י ס 1981 םארנחפ.£ךזין■ ג

 זריסם ®ון ססוײין חןר
דרעםכמכער אװ

)1 וײ« וון (אלוס
yr• דאר און םארציומנן. גים ?יך זאל 

 יאגג, אזוי jjnim געפיהרם װעם ססרײק
 ©אכט עם װערען, גמװאונען װזנט ער ביז
 נא• ניס זא< דאס יאגג וױ אױס נים

 געדד דאס באסצס די טעגען דױעחנן.
 3דא Mt װעמן אפשר א:ט. אין ©ען

 איעגעש§ארט<ןײט ןײער ,אז אייגזעוזען
״ וועט  סוןי דאס און דיעלםען גים גאר ז

 סעטיצן םוזען דאן ױי וחדען mo ב<
ױגיאן. דער סיט

 נעיד אין דאס נאהאנט, טאכען סיר
װעיען ״נערעכטיגהייט״ :וסער סטען

 אוױסירונגאן די דחאען אנשאגגען סיר
o און וױיס© די פ\ן m פאר ״©זנ**ר 

o n .וואם *ס הייסם, דאס ססרײק 
 ײ זדיםומ אין וחנרזנן ®ארעםענסייכם

no / \ m r צאוד ארבייםצו וײ וועלכא 
o סאר םעקס חנם יען n און וױיסס 

o m ,וואס געיד, סוסע די און סםדײק 
 ppo* חנר *שאו. ימדען םון ארײן קוסס

 אין באארד דז׳אןויגט חנם םון רעטזנד
o און וױיסם רזר m ,נרױ אעדזסטריע 
 אעז װאן די יטוי! האט מאק*װ, ותר

 דיצוצ סיס ליסםען votnv די צוג*״פיקם
 אין מאנגעי אױם אגזגר קוױםירוגגמן,

 *ײ• גוסער ;^נם אין םיר האבען ■לאץ
ט םונג  דרוקען. עס אנהויבען געקאגם ד

 באשםיסט גאגץ אבער ?יך װעם עס
נורער. קומצגדעז אין דרוקען נאהסען

 צװי- ז״ן זאי שאפ אײער אז זעהס,
 פאר• ווערען וחדען װאס ?זעפער, n שעז

עפענםליכט.

נאסםטאן אץ נאראוי םעסרעםער
)1 ןיי■ ןון (*לוס

 קײן תאן ױגיאן די אז צד, םעהט״שירער׳ס
 אוםן בשום וױידז״פעס״ אין ״חןדאין״צאן

ך איז טען און דערלאזען ניט מי  געקױ ענ
 טא־ די :אײנפאר״שטעגמיס אן *ו טען

 די״ פא^ען געיאזען האבען גופעקפדטוותר
 פריהעדדיגאר דער און פאדערונג, ער

 װײמער ביײבם וױידזעעס אװ סטעגדארד
קראשמ. אין

 געהאם בארא\י ברודער האט זונםאג
 וױיסט דער םון טוער די םים םיםיגג א

 דיעזע .49 ילאיןאיל ױגיאז דרעסמאכער און
טױן וױיסען ילעזער אוגזערע וױ ױניאן,

• איןו© האם וואך, יאאסאר סון תו מ  אונ
 ארגאניזאןניאנס״סאםאײן. בײיםאז א םען
unיוניאן, חנר םון סעגעדדפער ניחנר ־ 

 גארעג״ טאקס װײס״#רעדדאגם אונזער
 ארייעעבראכם ױגי^ן דער אין האם שטיץ,

 ארגאגחאציאגס- חגר און יעבען גייעם א
ג גאגץ ווערם קאםיײן מדי ע  אנגזד י
 איגםעתע^נא^ אונתר פיהרס.
 ארבײם דיעזע #זיך פאר^סעהס חעאפם,

 סעקרעםער און פעגייכקײםען אילזן םים
 אױסארבײטעז געהאאפען האם בא^ןי

 ארגאגיזאציאגס־ דימזער וױ ■<עגער,
 עס כדי ווערען, געפיהרם «א< מאםפײן

רעזוילםאםען. בעסערע א^ץ ברײגגען זאל
 האם י1בארא סעקרעםער קורצען, אין

 טע^ מזי צוױי פארבראנט נאסטאן אין
 גוצען גרױס פון זײן געװיס וחגם וואס
 םיכד. די םאר וױ יװיאז, אוגזער פאר

 באס־ אין <אסא<ס אוגזערע םון גאידער
םאז.

ט א ר ה ה ען אי  װ
ט ק קו ע ש ג ר אוין ע ר ד ע ט נ  הי

ט ן ױי ען פו עז ש די ח ע מ ן ? פ
ר ל ע י פ ר ע ט ם ע ש ט

ם ט ע ר א ג י ם
 די פון נלענד גלײכע א זײנען

 םער• אראםאםישע פײגםטע
 אײניגע פון כעסםע אץ קישע

מא• אםעריקאנער םערשיעדענע
 אין צוזאםענגעשםעלם כאק.

 ארױפצורבענגען ערך ריכםינען .•
 יעדען פון קװאליםים םײנע די '

םאבאק.

צופריעדען שפעלעז ד

CERECHTICKErr- ( JUSTICE)
♦ffw i ♦ת י י י .

jiwryj•• יו
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\.rtrn •יי ײמי

װניאו מאירסשרם נארםענס לײױעס אינפטרגטשאנא? דשר פװ ארגאן יט??ר8אפי
PRICE 3 CENTSl׳>id«y, April l, , אוריל טען1 דעם פרײטאג,

אור געגען אפערירם אינפעונעשאנאל
שא ר אץ םײל קײסעס אנלשאןינה

ױד#ן, דער פאר קאורט אין קאמף דעם אן מיהרט חילקוױט מארים

 םארשירײט כעםח אינדזיט^גסמאן די
 מאנוםעקנסצױ די טאג*. צו טאג פון דף
 אינדוסט״ גאימענט י״דיס דער אין רער
 רע• די אױןי אפגים, ׳זיף פארקוקען ריע

 חד עס און םאבריל>אנטען נער־ק^ײדער
 אינדדעאנקישאךקײסעס סיט פשוט נענט
יוני*ן. אנא^rאינטערגע אונזער געגען

 ח״צאח^ו חאט צוריס לאננ ניט דא
 אינדז׳מאגיד אן ארויסגעגעבען נױבורגער

 אין אמטערכע׳&אנאי, אונזער געגען עאן
 פיאדפ- פירםע וױיסס חןר םון קײס דער

 דדצאדז^ זעילבען םאר׳ן אזן הײמער,
 קײסעס, אנדערע נאף םארקומען דארםען

 ער באילד װי זיף, טראכטען באסעם די
 אינדז״צאנקעאן אן ארויסגעגעבען האט
 גע־ מסתסא ער װעט םא קײס, דער אין
 *יןײגער א איז עס אנדערע. נאןי בען

 האבען םירמען גאך yp*o און חשבון.
 אינדז׳צאנק- םאמאגגען געגומען ̂טוין

מאנס•
 ניט איז נױבותער דזשאח׳ט אבער

 װאך יעצטע האט ער אײנצינעה דער
 ער״ דדצאדז׳פ אין זזבר א צוגעקראגען

 ארױסגעגעבען האט װעילכער יאנגער,
 יױ אזנזער געגען אינרז״שאנקשאנס צוױי
 םירמען דרעס און -וױיסט די צו ניאן

 עװע־ מעדיסאן 99 םון װאולוי, און באום
p און פיי^י• רובין, און נױ, ip, 14 סון 

 אינדזשאנק- דיעזע סםריט. טע30 איסט
 טד געװאיען ארױסגעגעבען זײנען שאנס

 וױ ױניאנס דרעסמאכער און וױיסט די גען
 אינטערנעשאנאיל גאנצער דער גענען אויו

 םון זײנען םירמען דערטאגטע די ױניאן.
 אמא־ דער םון באסעס אײננעשפארטע די

 אסאסיאיישאן, דרעס און װײסט ייגער
אין באארד דזשאינט דער װעילכע נעגעז

 אעדוסטריע דרעס 1או וױיסט דער
 אינדזשאגח־ די סטרײס. א אן ט1פיח

 ער• גיט איז ױגיאן דער אז לױטעה שאגס
 םטריײ שעפער, יעגע •יקעטען צו לױבט

 אכער יע. נאך מען םצג ׳עס חײסט #קען
 גע- צו שנעיער כדי שעפער, די •יסעטען

גיט. סען טאר סטרײ^ דעם וױנען
 י1 נאווען איו כאראקטעריסטיש זעחר

 בײם ערלאגגער, דזשאדזש פון ערסיערוגג
ער איגדז׳אאנק׳אאנס. די ארױסגעכען

 ?עחט ער וױ;יל — #ער זאגט — ,ov טוט
 צו קאגסוידאציע א סטרי^ס די אין

 מאגופעקטשד n פון גיוגעס ױ שעדיגעז
C רעה J

 *vi טיצפױדמר ועחר א איו דאס
 דארםען שטאנדױנקט דעם פון ׳ דאגק.

 אעדזשאנ?״ אדױסגענען דז׳טאחשעס די
 סטױיק. איעצ^ען יעחנן נעגען ׳שאנס

•y: דט זאי עס סטרײק װעינער ומאױס
)16 דיט אדף גשיוס ,

 סטרײק פאר׳ן דאל. e פון אםעססענט אז
דרפסמאכער וױסטאזן הי פװ

 םאר׳עקשנ׳טע די געגען סטריײן דער
 סיט אן געחט םירניען דרעס און װײסט

 דאס םריחער. וױ ענערגיע, זעילבער דער
 ארױס״ חאבען דזשאדזשעס •אר א וואס

ת געגעבען ײני  אינדזשאגק״ םירמען א
 אפגע־ ניט קאמף דעם חאט ׳שאנס

 אױם• גיט װעט סטרײס דער שװאכט.
 םאדע• גערעכטע די ביז װערען געגעכען

 געװאױ װערען סטר״קער די םון רונגען
װערען. נען

 קאםוי דעם אנצוםיחרען אױף אכער
 חאבען מען דארף #ענד זיגרײכען א ביז

 װע• געשאפען מוז נעיד דאס און געילד,
 אינ• דער אין ארבײטער די םון רען

דוסטרי;ג
 די אין געמעידעט <זאבען מיר וױ

 צױ װאכען §אר א מיט ״;ערעכטינקײט״
םון געװארען באשלאסען איז #ריס

אינרוסט- ודיט־גזדס דער אין םכסוד דעו
געםעטעלט ענדלז ױע

חאנפערענ־ פיעלע םון רײזזע א נאף
 װאיר־ װײטגודס אונזער צװישען צען

 ״קא־ די און ,62 ל*?*ל ױניאן, קערס
 אסא־ םאנופעקטשורערס נארמענטס טען

ף טען איז &אך,יסיאײ מי  צו געקומען ענ
סעטעלמענט. א

 די אױםגעהױבען האט ױגיאן די װען
 קאילעקטױוען דעם באנײען װענען םראגע

 איז װעילכער טרײד, דעם אין אגרימענט
 און מערץ, טען26 דעם אױסגעגאנגען

 חאט םארבעסערונגען, אײנינע פאריאנגט
 א ארויסגעשטעלט אםאסיאײשאן די

 די ארוגטערצושנײדעז ל«אנטר־םאדערונג,
 ױניאן די ארבײטער. די פון שכירות

ארבײ• די און נײן, :נעענטםערט האט
 א צו גרייטען גענומען זיןי האבעז טער

 צװײ האגפערענצען די אבער סטרייק.
 אסאסיאײשאן די אזן ױניאן דער שען

 גע־ אפנעבראכען ניט אינגאגצען זײנען
 גע־ און געצױגען זיו האבען זײ װארען,
 צו געקומען ענדליןי איז מעז ביז צויגעז,

 םון םארשטעהער די סעטעלמענט. א
 צוריקנעצוײ האומן אסאסיאײשאן דער
 ארונםערצושגײדען םאדערוננ, זײער גען
 אימגע־ אױך זײנעז זײ און שכירות די

 םארנעסערונגען, אײניגע אויזי גאנגעז
געםאדערט. האט ױניאן די װאס
 ווערט אגריסענט נײעם דעם אין .1

 די םאר סקײלס מינימום אײננעשטעלט
 לער־ די פאר אױף און ײאןײארבייטער

םרײה אין ארײז קומען װאס נערט,
םעטלעז פאר באױס־רײם חנר .2

ווערם פאר ■רײזען די
געזזאמנרט.

ר, די ^ ע ר ו די מ מ אנז ©un ס
w די pwavnrartajrm מח nrn\

ם מ ח י מ י

 יטסונדען 24 זאלען סילעק-סיזאן, ילעצטעז
 ארײן געהט אנרימענט דער וױ דעם נאך
 צאהיען אגםאנגען װידער יןראפט, אין
■רײזען. םריהערדיגע די

 םון טאג האיבער צוױיטער דער .4
 װערען נעארבײט ניט זאיל דעו עלעקשאן

 באקומען זאיען װאף־ארבײטער די און
 דאס טאנ. נאנצען פאר׳ן באצאהילט

 ױם־טוכים געזעצליכע דרײ די צו חײסט,
 א נאך באקומען ארבײטער די האבען

טאנ. ױם־טוב האיכען
 נײער דער איז דערוױילע נאטירליף,

 בלױז געװארען אנגעגומען אגרימענט
 בײדע פון קאמיטעס קאנםערעגץ די פון

)12 זײט אויף (שלוס

 און וױיסט דער אין כאארד דדצאינט
 דעם גאך איז עס און אינדוסטריע, דרעם

 שא■״ א םון געװארען גוטגעחײסען
 ארנײטער איע אז מיטיגנ, טשערמאן

yr o און וױיסט געסעטעיטע די םון m• 
 וחד געטעקסט ואיען יארמ דו אין פער
 מאנכע און דאיאר, א מיט מאנכע רען,
 פאר װאר, א חאינ א און דאראר א מיט
 סטרײק דיעזער װאס צײט, גאנצער דער
 ױ\י װײזט עס וױ אגחאיטען. װעט

 בא״ עס וױ ד© עס ארב״ט ארױס, אבער
 אין ארב״טער ראנכע ױין״ צו דארןי
 גע• •ינקטייןי טאקע חאבען טרײד דעם

 הא• אנצר אנדערע טעחס. דעם צאחילט
 חע״ געיאזט דט נאףי דעמױ*ילע Tt בען
 אז ארױסגעוױזען, זיף חאט עס רען,
 טא״ צו אונמעגייך איז אוםן דעם אױןי
 זארען טר״ד אין ארב״טעד איע או כעה

 יאסט גאגצע די כדי #טעיזס דעם צאהיען
 ארבײ״ טײי א אױף כילױז פאיען גיט זאי

 אן זונען גענוכיען האט טען און טער,
 ארע• צאחיען מאכען• צו וױ װענ, אנדער

גיײך. מען
 באאדד pc טיטיננ יעצטען דעם אױף

 גע״ ;אנץ פראגע די איז דירעקטארס אװ
 גע- איו סען און געװארען, באטראכט נוי

 אן אדױםצודענען שלוס, צום חומען
 יעדען אױןי דאראר זעקס פון אסעססענט

 דרעס און וױיסט חנר אין מיטגריעד
 יעדער װעט טעהס דער אעדוסטדיע.

 בא־ דארפען ױדאן דער םון מיטגליעד
 דר װעט אסעסכיענט דעם םרן צאהלען.
 אין ארױסדרײען; קאנען ניט קײנער
 פון מיטנריעד יעדען פון ביכעי ױניאן

 אױםנע״ זײן דארםען װעט ױניאן דער
 גראדע סטעמיס, אסעסטענט די קיעפט

סטעמוס. דיוס די וױ
 געװארען, כאשראסען אױך איז עס

 די פיז ארב״טער די װאס געלד, די דאס
 אײמע״ pir האבעז שעיער געסעטעלטע

)10 ?ײט אױוי (שלוס

Vo\. Ill, No, R

משםערסאו אץ ויץ סאטר. אדגאניזאציאנס
in*, םון וע#ארטמענט יווט־<וירט»ון 

 בר. װעינען lie יוינטעמעיעאנאי, רער
r n, חאלוערין *V טענעח׳טער, דער 
 mdh* »ן »;;עסאננען װ»ך יעצטע ה*ט

 נ. #עטערסא;, אין יײוא׳יונסײואד^ין;
v געפינען סעטערסאן אין דז׳». i *פיע 

 עס ;ארסץנטס. לײדיס סון ׳ןועפער יע
 »זד’וױיסט־ »״;י;ע ס»וראן דאו־ט זײנען

 ק^רםעט• «טיינע דדעסעס*׳»עיער, )•עד
 ריעז« פון איינינע אנחױע. *ון ׳טעיער
 יאר^ נױ סון אנט׳־אפעגע וייגעז ׳ןןע*עד

M;  ס*ת«• סיז bmp דער איז זיי jie *tv״
 נאקאנם גוט איז װעינער נואדערס, <א
 *וױי• י .mpmi? 20 &ון רעסנערס די

 ג»ר־ pc •Mir ™ערװער רער t׳M טער
 גיז I'M ח<וט װעינער ריטער, |im יגקער6

M im DMnpj pim1וער מיט נרירענט 
 <MPMל im’jv oivpvmh װחייטמודט

 די no iv״(M ׳«m ■mp דיעוער ,02
 ויינען oimi .iMoivDVB i׳M ׳/רעסטע

*־נ״טעי־. 100 טיגטcypMנ
pc יעם iy cm זעהען״ im •עםער•

VC M I'M |MD־ ' *DJM'UNt'IMnM 1MB 
ױ iimbiim־o׳im דער pM טעטינק״ט,  ח
DIV301MB ט«<- MUM 1« IVDX'V'MC* 

|bomp דעם .ivbvp יעגע ניוירען  ״
 ׳׳*imjim ײ״ס, נ״טען נדודער |M םיחרם

it נױ imc זער ip hסט״ט, ׳ pM ווי 
 גוטן ^iMiny דען jmp רינטעט,Mנ ער
'oim די טע),MזויטJח ipi' id, »מעיכ 

iipim ו״נען s  o~.tn׳  חא• ,iviMiiy: b׳
m Jim pitw נוטען m נעדאכט נען m 
 *yo׳;MiMc ו״נען רvדנ•יטM די םון סןי

 ׳•vmi;׳mjim דעם j׳m ivimv.ijj רעסירט
PrvvBo ,p ' bsmp dim די ciM״i i e 

pc ןונדערװעיר נרויסען דעם .bmp
m H'O'sbmo m׳i דMרט ivcmMB 

i  - mc inMiiy:־iivcm ;mcd;v, דעם 
 iMO 90 הןוי, טורין ׳)m ,poimo טען2י!

סטריט. קעט
 ברר im װערען, pimivj vim mi ואר

 PM ivc'Mr־v( סיער װערט װ״ס דער
 ליי׳ די pc ,123 ?MPM> pc o״cim דער
'm o״o דיס mn׳j .^נרודער #עטערס 
ie׳iM9iy, רעוידענט דער• pc לMקM,ל 
iim די e oiycsys׳n  i־ li'Dipyipy 

iimmc נינען pyvM סיעל v׳  העל• iy o׳
M |vc־.MJ׳:t׳iyi די yiyiiM יו״דים 

M'Ojy îMiרב״טער pc נעד1״ .otipp

ס י נ נ ״ ז ־ א פ ד נ ר א ה מ א

סליװלאוד איז רשפקדים אװ כאארד פון םיסיננ
 האנען ,Dyn *ום jnyyi מיר וחנן

 תלױױ סון yoMi;p>yo m זyורPMב טיר
>i :m, 3 װייס־ירעוידענט אונזער סון.< 

opMnyc,!ל װ¥לנע ״yווי ויך זט 
:סאלנט
 רע״ ןוװ iiMyc dpi imb היריננ ,די
 dpi ,s|Niio׳ty 9 זיך־ oj;mc סעריט

pbimo ipd30. ח עסMנnווע־ זיו לם 
”o׳m”3 גען ib p  pj׳pi׳ i׳m |so׳ n  i 

piy>p־M׳ioDiii׳yp«o .p׳p> װענען 
dmii ,o n רי •iMB oimroppcuMn 

.OPPIT'H I'M IMPPM1P1 M IPJJM?
,1'IPOlMIPUM I'M 1JP3M SMOOJP 

nj m inMim׳ipo נמפבערםיסיננ py 
o n אינוסינימ i n  jnnyo'TiM 

Mr. •im״jm3 א prim איו סיםיננ *woo
Bp 3 tt T’tt0׳*ilfw ilfl \70m7Wm2 J

am יי n s  p a •  m  n* w w

i n ינג1חי cim o)P3 ivImt| 3 ניטMi* 
ynpi ipspii iy׳p i׳im געבעז i p׳ivi

i׳ ii״oppn,'
n ׳i׳;im 3 וועט" i n ד הידיננ  ח

 ׳״tnB ײייס pc ipipn ם1עוענטי11
iniMoppiM pm P■ מ. ענם1 'opmpI'M PC IMOPn'l in  ,J1P3JP93M1D*

9iP90iMBn ro. לMנypw1טע i'io n
PIP I'M J1P3JPD3MT0 .JW ט ו״

ny״ ipcyn יױולי™. אין? oyn ip 
jflsniponM tv osynpi oiyi ווענעז 

Dip3Pl9־Dyp וועט און n i n  iy iw ip*׳ 
s ריננ  0VCN1IN3׳OROD e׳o*o ,DP*oe 

py tpopyc ,מווױימ i  ty׳ n׳׳oprn 
 no w ivj ip3*״i iw«opiy>p די סח

om if  j n ,גיס וױיס ווי סווױיאמ >l 
n« די am turn oyoys ״  ו
»n n MMi־i׳4

.14 1נוםע ,געױעכטינקײט״

i *׳ .2 זייט  pimo — . i f. .־עניש revs•* ;•* !pr,iy*p״ *יז •?׳;;’־ ;or 
;r,-p1 — .1(0 ־. ipi .1P2DPPH ivsipyipp 22 יאק. ןון םי®•:; באאיד.

ד. ס. — סנדי
ט ״  א£י• H אין מזןסיגקײט און לעבען «. ז

 א — ױניאז״ קײאוקסאנעד מזן.דעי סעה
פאר אויודו^ »ן רעפארטעד. סטעוי

גע«יע.
 דעואד■• עדױקײשאגאי «ו:?עד אין .4 ךי©

סעגמ״
ז ?!ויםידוגגעז י״. ןיי©  קיאו^אעפער די וו

סטרײקזןר. אסאלגאסײטעד די ןאר
 דער אין באדעגוגגען אדנײםס די .0 דיט

—ד״נדילאנד. אין ייגדוסטדיזן שגײדעד
 :עט*ודאליז״«אן די חיענ. דער װאז
לע. אײד

 תיןולןסאגוועקנדיו״ n וױײען װאס .7 זײט
 •ילאדעלויצי פײגבאמ. י״ — דעדס^
נײבאוער. א. — נײלס. ט גאפי״ךבינצי. דעדאקמל׳ס «ון א. וײס  ׳,^אלדךײם׳ זײנען אדבײפעד די ע די

 ת. — גים... פוי;ןן ױניאנס n נא־
י לאגנ. / גחום—ןגזדינ■). ?ײגעד מ װידערשפרוגאו עמגאםיאע n .1«) זייט

»9 דד♦ — גאווגי. «.ײן צו װי ftt די©וױנדא״ ראכיטד .r — רזסחאד. מװא• ייז
מ רי (•קייי)• סי
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