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)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,

נם אין םיר האבען ■לאץ  *ײ• גוסער ̂;
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.

 נאראוי םעסרעםער
נאסםטאן אץ

)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.

 װען איהר האט
 הינטער דער אויןש געקוקט

? פןמעחש דיעזען פון ױיט
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
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װניאו מאירסשרם נארםענס לײױעס אינפטרגטשאנא? דשר פװ ארגאן יט??ר8אפי
PRICE 3 CENTSl׳>id«y, April l, , ריל טען1 דעם פרײטאג, או

אור געגען אפערירם אינפעונעשאנאל
קײסעס אנלשאןינהשא ר אץ םײל

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

ט זאי עס סטרײק װעינער ומאױס •y: ד
ט אדף גשיוס , )16 די

 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.

©un סאנזממדיורער, די ^
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 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

y און וױיסט געסעטעיטע די םון r  o m• 
ו אין פער  וחד געטעקסט ואיען יארמ ד
 מאנכע און דאיאר, א מיט מאנכע רען,
 פאר װאר, א חאינ א און דאראר א מיט
 סטרײק דיעזער װאס צײט, גאנצער דער
י װײזט עס וױ אגחאיטען. װעט \  ױ

 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

T בען t ט נאףי דעמױ*ילע  חע״ געיאזט ד
 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
p האבעז שעיער געסעטעלטע ir אײמע״ 

ס לו ש )10 ?ײט אױוי (

Vo\. Ill, No, R

 סאטר. אדגאניזאציאנס
משםערסאו אץ ויץ

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 

n j m inMim׳ipo נמפבערםיסיננ py 
o n מ סיני i אינו n  jnnyo'TiM 

Mr. •i״jm3 א prim איו סיםיננ m *woo
Bp 3 tt T’tt0׳*i l f w i l f l  \70m7Wm2 J

am י n י 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״o p p n, '
n ׳i׳;im 3 וועט" i n ד הידיננ  ח

 ׳״tnB ײייס pc ipipn ם1עוענטי11
iniMoppiM pm P■ מ. ענם1 'opmp

I'M PC IMOPn'l i n  ,J1P3JP93M1D*
9iP90iMBn ro. לMנypw1טע i 'io n

PIP I'M J1P3JPD3MT0 .JW ט ו״
ny״ ipcyn יױולי™. אין? oyn ip 

jflsniponM tv osynpi o iy i 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׳ o׳ p rn 

n*״i iw«opiy>p די סח o  w ivj ip3 
om  i f  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.

סנדיד. ס. — 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״
 קיאו^אעפער די ווז ?!ויםידוגגעז י״. ןיי©

סטרײקזןר. אסאלגאסײטעד די ןאר
ט —ד״נדילאנד. אין ייגדוסטדיזן שגײדעד דער אין באדעגוגגען אדנײםס די .0 די

לע. אײד :עט*ודאליז״«אן די חיענ. דער װאז
 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

ft די©וױנדא״ ראכיטד .r — רזסחאד. מװא• ייז t 9 דד♦ — גאווגי. «.ײן צו װי«
מ רי (•קייי)• סי

,1 /
I 4rifM m m n

■m-i־ײ•
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9 וואך די ן \m\JET דעניש. ד. ם«י,ס שון 1

כינ«. »ין לערער וי *ון סםרייק חור
>vu*V יוין ה*ט װיון r r v a, , ו י נ נ׳

 יעהוער די שון שטריײו א »»עחױנ«נן «יןי
 »יז ווורזאך רי רעגירוננס־׳פויען. אין

לעוורער וי עק*נ«ום״»: ר״ן » »װ«ן
ן נ,  רעגירוננ דער שון »ם»רערט ה,

pvi, י*ט .1ד*;*טע שיער שיור “#עי« 
i יונער זין ח«ט n סטרייה *ivopmiw 
 )1M נאציאניו״ען א יוננענורען ח*ט *ין

m סטריי• רי נטריוקטער, שאייסי׳ןןען 
oivp רעגימנ; די *ז אי«ט, םאדערען 

 נורז־עעט געױיסען * בי־פטיטען זאל
 סטרייה דעס אין נירדוננס^װעחען. שאו־

ם זיןי ניטײיינען  *זוי סט*דענטען איי
יעהחןר. ווי נוט

 םטרייה ער׳שטער דער ניט איז דאס
o פון n םרי• די װ• נינ*. *ין סארט 

 )וט־געד’א m וין *ײנענט חעררינק,
 נא־ •אדטי׳עען זײן טיט אױס ססוײץ

 די *וױיטען ?אמי m איז דאס ראקטקד.
 עיע־ סיליטאריםט״אע און יינאראיע

 אנחענ* די וװױ׳ןןען ;יאנר שון סענםען
 א״ראאעי־ ניידוננ, סאדערנער סזן נ«ר

 אי־טער דער און וױוױויזאציע אי׳אער
 '0נילדו» םיייטאריסטיטעד * אייאטי׳ש
סמס.  האםוי דעם חאנען רעחרער די סי

ען: דעם אט אױף איועחנעיעטעייט אי  נ
תר נירדמנ *ראנרעסױת  סיייטאריס־ א

טי׳א«,
 די ׳טיייען אמאי רוסיאנר אין װי

 דער אין ואלע וױכט־נע א ססוחונטען
 זײעו לאנד. שון סרייהייטם״נאװענונג

 ■דאנרעסױוער א שאר קאדף איווטינער
 רעזויטאט דער א־ו נילדוננס״סיסםעם

 םרייחײט שאר קאסוי ״יאחרינען60 א סון
 דער *יחט דערינער און וראגרעם, און

 אויפםערק״ די נינא אין לעחרער״סטרייק
 װעיט *ױױליזירטער חור שון זאםקיים

 טי' ברייטעיע;, א שון סימשםאם א איס
 אין שםרײט ר׳וױאיוייאגקרןן םקרןן

m איםשעריע״. ,חיניעי׳שער

^ דער ט נ ע ם ל ע ם ע טל״ש־ דער ם

 םליי׳ןן•. די *וו״שען קאנםערענץ די
 א־ז װאס ארנ״םער, די און סאננאטשן

מ ארנע?ונ»ן8 «י  אי־ רער לױט ײאך ין
 און דיױױס סעקרעטערי שון *י«יאםױחז

 סעקדעטערי שון םיםוױרקונג חנר סיט
 געענדינט זיך האט ויאלים, און וייאווער

סעטעלמענט. *ײטוױיריגען א סיט
 טעיטע;ט1ב cm שון *וגהטעז די
עןן ישכירות די )1 :שאי;ע;דע די וי
 *.־אצענט 8 אױוי םארקיענערט ווקרען

 12% אױף און װאןי־ארנייטער די פאר
 אכט״ דער )2 ׳שםיידארנ״טער. די שאר

 אװער־ די און ארנייטס־םא; שטונדינער
 )3 נעװען. װי שארנלייבען רעיטם סייש

 סא־ און ארכיטר״שאן שון םיסםעם די
 אין שארנלייבט פארהאנדלוננ ל«?םיװער

 דער אי׳שויע,- ריכטער און קראשט,
 אד״ אין חויפט״ארכיטרייםאר אי«טינער

 זיין אױןי שארכלײנט םיניסםראטאר,
•אסםען.

 •שנירות־שא.־קלענעדו;: די אױםער
 נאקר ארכײטןר די עס, חײםט ,1חא:א

;עשאדערט. האנץן «ײ ויאס אל«ס םקן
 איז וױנםיגטייט נאזונדערער פון

 אר״ ־׳שטונדינער8 רער אז שאחט, חןר
 דער אין םארבל״כען װעט נײסם״םאנ

 אנץ1 עס איז אוין סליימ־אינחרטריע.
 האיעק״ און 1ארביטריי׳»א די או וויכםינ,

 װעט טא׳שינערי סױחדםארחאנדלוננ
קראשט. אין נליינען

ענט׳שלא״ גערוען זיינןן ױניאנס די
 דורך רעכט זײערע שארט״רינקן זו סען

 ראנ״ שלײ׳ש די און סםרייק, נענןראל א
 דאריבע־ געװאוסם, עס האנשן נאטשן
■׳ןןרח. דעד אױוי איינגעגאננען זײ ויינען

פיקעטען. נענען אוקאז «ן וױדער
 װען־ ריכטער שון אושאז חןס נאף
 שארבאםעז, איז •*העטען א« סיסי׳ון,

 איג־ jic טמל גאטוץר א ;עקוסען איו
 שילע״ 1» שארבאטען אין דדטאג^טאנט

re.וײנען אינדדשאנק׳אאנס א״נינע ן 
 אונזער tvm נעוואי־עז ארויסגענענע;

נױבעמער. ריכםער פון אינםעינע׳שאנאל
o ארױסנזוגאנדינ n 1אי אודטײל 

o n דער האס ידאזועס״ שיאר׳אאמר 
 דאס ליאר, ס׳א־י או עיקלארס, ךיכסינר

un■ נעװא־ אננעשיחרט ניס איז ססר״ל 
m ]סיס׳ ppm אר״ די שארמסערלז «ו 

 אז פורא, אױס נאו בײסס״באדיעועעז,
i פיו חאנדיתנ די n את״ וועט סירסע  ׳

 סאימל* no cpoo'o די משאחר א•[ ל«ן
 האט רינסער m פארהאנדלונכ סיותר

מן ױ מ  די כאנרע;ע«ם וואס ליגי׳^ » ו
a nו ארבייטער רי »ן ס* j n ’r w n a 
ן \ptrv וײ זין. י  אנער אתאנ׳זירעז, ו
ע, “,׳•*םעז ניט imps וײ ד ח  ח. ד. «
לי די מ m יוים חמוים. מ  סון סיינו

a n סון נ ו הו ת  »וס otr וױז רימתר, גו
ו י ל ג  np® y%m p^noo ii ווגזמױתחנץ מ

pH |lli iJnP®״ Jf/r
ת מ ח סי ס סי גוײינ• ו

 שדן אגהארטען דורך נאײג;וגגען טארע
 קאגעהטײ פון סישטעס איווטיגער דער
 אוכ״טער די צוױ״פען פארהאגדיוגג װעד
 #סטרײק אזא אדבײטסגענער/ און

 ניט דעכט קײן ױדאן רי ה*ט עס, הייסט
 יפאדען נרײנגט ער וױיױ אגצוםיהרען,

צה צוױיטען צ,ים
n איז ארגומעגם דעם אט פון יאדת 

 טח טענ״פייכער דער אז #יעטױנעגד אוױ
 ױדאנס די אױב נאגרײפען, גיט ױ ה*ן

 ווו דאן עקזיסטיר^ צו רענט א וז*בען
 אדב עחזיסטעגץ, ו״ער זײ טױג װאס

 און פיס און העגט גענונדען דינען ױי
 אױב און V טאן ריהר א ניט דך חאגען
 איס טאן ניט גארנײעט טארען די װידער

 ?ענערדכע די װאס ¥ו איז דאן ױדאנס,
 רעכט א האבען ארנײטער אז עריזרערוגג,

ױגיאנס/׳ אין ארגאדדרט דין צו
 וױ ;וט אזױ עגטיעײדומ, דאד;ע די

 װעיען אוקאזעה אזעיכע איכעריגע די
 געריכ״ העכערע די צו װערען אפערירט

 ות״ ארכײטעד אמאגידרטע די און #טען
 סיט עגטיפײדונגען די נאכפאיגען יען

 זיןי האנדעיט עס אינטערעס. גװאידיגען
 די ם̂ו עקױסטזןגץ סאמע דער װעגען

 װײםען ארב״םער די וןון... ארכײטער
_____ דאס.

ארכיטרײטוןןר. »לס קילבי גאװערגאר
 האבען איאנאמא אין מײגערס די

 אנ״ יאחר א וױ מעהר פון פארלױןי אין
 דיערע גענען קאסוי ביטערען א געפיחרט

 יע״ אין םטרײק דער ארכײטס־געכער.
 טאגאטען אגגעהאיטען האט געגענט געם

 װאיױ מאיז ״ױגײטעד די און יאגג,
 סד גרױסע פארעװענדעט האבען קערס״

 טארכיטער• דארטיגען דעם אין געיד מען
קאמף. טען

 האבען צוריק חז־׳פים «אר א סיט
 איבער^וגע״ אײנגע^טיםם צדדים נײדע

 ארביםרײ״ צו סכסוןי גאגצען דעם בען
w,\ די האבען אומגייח זײער צו און 

 גאװערנאר אז אײגגעשטימט, ארנײטער
 אר״ דער זײן זאל איאכאטא םון קילבי

ניטדײטאר.
 אהער כיז חאט גאװערגאר דער אױב

 זײ םיט כאריהמען זיף געקאנט גאר
 געפיח זײן מים אומפארטײאייעידיט,

p עס ער קאן ױ׳טמ פון ir ניט איצט 
 האם עגט״עײדונג זײז מיט וױייל #טאן
 אװעת־ אוספאריטעמט און אפען ױ\י עד

 קוייעך די םון זײט דער אױף גע״זטעיט
 כא־ האם ;אװערנאר דער מאגגאטען.

 אר״ די האבען ער״שטענס, אז ♦פיאסען,
 רופען צו געהאט גיט רעכט ק״ן בײםער

 די זײנען צװײטענס, סטרײקן דעם
 די אגערהענען צו סחױב ניט קאטפאניס

 נים ױ צזען קאן דדיםענס, ;ױניאן
 סטרײ• די נעחמען צו צוריס צוױמען

 די זײגען ארום און ארום און סערס,
 הא• און געחגכט געװען סױי״טאגנאטען

 גאר דארף מען אז אזױ, ;עחאנדעיט נען
 שרײעג• אילע א^ביען, אלע גים, נעסער

 די װעלכע געגען אומגערעכטיגקײטעז, דע
 געקעספט, ביטעד אזױ האכעז ארכײטעד

 רעכטפער• קיילכי גאװערגאר פון װעדען
 םון סיסטעם די גוטגעח״סען. און טי;ט

 סאבײןאנטראקטאר די טןוג״ארבייט,
 די און געוחנז, וױ םארבל״בען סיםטעם

 ״פאר״ צו רעכט א האבען קאטואדעס
 און ארבײטער אײגצעינע מיט חאנמען״

vo ^v\ קאנטראהטען/ ״פרײע זײ םים
אנהאל״ קאצןיאגיעס די מענען אױך

 קראטען סטארס/ *סאםיאני ױיערע טען
 ארכײטער די וױ״ל #יעכענס״סיםיעז פון

 זײער קױםען צו געצװאונגען דינען
 םצן װאס צאהלען און קיײדער און ׳שפײז
ײ חײסט ו

קיל• גאווערגאד צו דם, וױיסען סיר
 ער• און נאסיגירם אסאי וױדעד װעט ני

 וואחפײד יא. מעגייך ייעדעז. וחוהיט
ױ  םסתםא וועלעז ■ארסײען בײרז יא. י

t איחם i n w אױמטו נרויסען זײן םאד 
 איז זאך איין אכער ארביטרײטאר. איס

 ארכיםרירם ארכיסריישאן אזא—זיכעד,
 אילאבאםא n אין תאטזי חןר און גים גאר

 סיט גצענדיגם נים זיד חאט וןויי־פעידער
 סייבי. גאװערנאר פון ײ^נגrענט דער
ז ס קאן מ  טמן #%יבײ»ז א פאתיכסען ד
 אר• סױזענתר פארמקיאפעז גיס קאן

ארביטרײ• pc ^טריק״ א דודך נײטער

$

עז אנ איױענבאהנען. די אױ,ש שיי
 ס׳מרםאז m אסערבערי, געגעראל

 האט אײזעננאהדםארוואיטער, די «ן
po*n רןר סאר אז צונעגעכעז, װאך 
 Tjr>’n ■זנסילמייניא די תאט םלחסה

 ששיאנאדט שון סיסטעם » אננעהאלטען
w אין האט און n rm o o ססראטעגי־. 
j r* סים ארסענאלען נןדזאם סונלגתן

מן ל י דאזמע די .trum>««n »ון נ
< yw cawwra ער oyn ןרלמרוננ ov wt ,win דינק Mruwnwo

 איז סנסונים אי*טערדיגע די נעװארען
אינמסטריע. אײזעננאחן דער

ov םאר אז גןװארען, נאװיזען איז 
i n רייד שענסילװײניא די האט םיחםת 

 דא־ םיליאן א אױסנעגענען אלײן ראור
 נאװא־ און ״ושיאנען אױף יאהר א ראר

 אי*ט ׳*ױן װײסט עוים דער שונגען.
 גענעף מוזעז אײזעננאהנען די שארװאס

ארגײ־ רי שון שגירית n ןשאריןיענעדע

 •8אינסט און עלעיזשאן
 פוע־ דעם אץ לישאן

60 מהאל סערם
̂א אונזער אין ערעלויפאגס די  א^Pי
 צוגעצױגען און פאראיגטערעסירט האבען

עיד די און מןמבער׳פי■ גוױסע די  ע̂י
 ילעבעדיג. זעהר געװען ז״נעז *עאגס

 זיד האבען סעסבערס צאחל ;רױסע א
ס. די אין נאטײריגט ע^אג  פאמענ־ עי

 געװארען: ערװעהיט ז״גען פערזאגען חן
 םאי וױסילעװסקי, י. טענעדז^ער פאר

 באק״ ח. : מעטבערס כאארר עקזעקוטױו
 גאלד״ מ. נאלדסט״ז, י. פורער, א, #טאן

 ®״ האםינסקי/ י. דז׳עעספער, כ #סטײן
 פויריל, נ. #לאקס ס. קאטץ, ס. קאפמאן^

o• ד. n, ,מ. סטעוםיגאף, א. ׳רײף ל 
וױיסטאן. א. און װײגנערג

 איז מארטיפ, טען22 דעם דיענסםאג,
 אינסטאיימןאן• םארתהומעז אזנז בײ

 אינסט^ולירם האם באראף סעקחנטארי
 דער בײ האיטענדיג נאאסטע, אונזערע

 ער רעדע. גגענצעגדע א געמגענהײט
 צײ־ א<טע די םון דערצײלט אוגז האט
 געװען נאןי זײגען ױניאנס די װען טען,
 דערצעחלט, האט ער עוואן. און וןלײן

 םון אײניגקײט און ברידעמיכקײט די ץי
 װעלכע םעםבערם, צאחיל קלײנער דער

 ױני־ די צחאטעגגע׳עטעיט דאן האנען
 אונזעדע אז רערצו, געבראכט האט #אנס

 םעכ• און ׳עטארק װערען זאלען ױניאנס
 אײנםלוס געװאילדיגען א האבען און טיג,
 דאן םאחןרט ער אינדוסטריע. דער אין

 דעם פון אפיסערס ערװעהי^טע די אוי(י
 ז׳עאלע־ .צו ניט לאקאל ניײגעגרינדעטען

 דעם אױפצובויען אום ענערגיע קײן װען
לאקאי♦

 מעגעדז?ןער האראוױץ, ברודער
 באגרי דעפארטםענט, אסאסיאײמאן

 אגצײ־ באארד, עסזעקוטיװ ניימם דעם
 גע־ האכען םיר וױ דעם נאןי אז געגדיג,

 #איןא<5י א קריגען צו צײט יאהר 6 פייט
 בא־ אנטאלוט געװען זײנען מיר װאס צו

 קאנצעגט־ יעצט םיר דארםען רמכטינט,
 אפצרעא־ אויןי כחות אונזערע אלע רירען

 אין עקזיסטירען װעלכע אינלעז, אלע םען
טרײד. אוגזער

 דער װערט האראוױץ כרודער נאף
 ברודער םון באגריסט באארד עהזעקוטמו

 דמי' געװען איז וועלכער לועכטער, מאקס
 א םאר ברענטש פרעסער פון נדפערםאן

צײט. יאנגער
 האט װעלכער ׳קאהן לואים נרודער

 באזונ־ א פאר געארבײט אונערסיעדליף
 צוליעב האט װעלכער און לאסאל, דער

 אין ארייז געיזענט נים אורזאכען געוױסע
 מר האט באארד, עהזעקוטױו נײעם דעם

 בא;ריסוננס אויםגעצײכענטע אן האיטען
 עיר די אויפנעפאדערט האס ער רעדע,

 מיט װײטער אנצוגעהן נאארד זעקוטיװ
 עײנעם א אויפנויען און ארבײט דער

יאקאל.
 אויף װערט באארד עקזעקוטיװ דעד

 סיל־ בעלסקי, ברידער די פון באגריסט
 ניי• דעם מיגמען איע לאװ. װערבױרג,

 אויף פאדערעז און סוקסצס, לאהאל עם
 זלואילע־ גיט זאל זי אז עןןזעקוטיװע, די

 לא־ דעם אויפבױען אויף כחות קײן װען
יןאי.

 באנריסונגם־רעדען די נאך גלײך
 רעגולײשאנס און רויס א ערוױיילם װערט

 ברידער: די םון נא^טעהענד האכױטע,
שסײ[, מ.  קאפ״ א. ׳אנאף1סטע א. {*לר

 עם בארמאן. ח. דדפעספאר, ל. םאן,
 מעכד פאלנענדע די ערװי״לט אױף ווצרקן
 סאקס :באארד דזמױנט דער צו בערס

 ל. בארמאן, ח. פורער, אב. וױינבצרג,
גאלז^טײן. ס. און דזשצסיער

 דער םון סיטינג צװײםען אונוצר צו
 אפגעהאלטען איז װעלכער צקזעשוםיװע,

 סארנדש, טען28 דעם טאנטאג, געווארען
 דעד םון דעקאםענדײ^אגס די גאך חאט
 ערװײלם קאםיםצ רעגולײמאנס און דדלס

 םאר :האםיטעס פאלגענדע די גזוווארען
 װאכען פיער עחפםע די פאר ט^פערסאן

 סעה־ רעקארדיגג םאר ;נארסאן ח. כר.
 םאר דזמאספער; יראיס בד. רעסער
 ברידער די קאםיטע אםיס pat פינאנס

 הא־ י. און קאפטאן א. גאלחפםײן, טעקס
ס. באארד: גרײועגס פאר סינסס/

 «ויחפ j וױיסםאן, א. תאץ, ס. דױיגבעדג,
p ל. און n.• םעסבעחפ פארr תאסיםע: 
 װײס״ א. װייגבערג, ם. סםעאאנאױ, א״

 און רולס די •וירל. נ. קאץ, ס. ׳סאן,
 אינסטראיד ווערט תאםיםע ראטלי״אאנס

 א ארײגבמינגען ועחן זאל ױ ,אז סאד
 pc םיםינג געקסםען צוס טרעיאר פולען
jnvow דאד ipir

דעכ. דדפעסאצד״ ל״

 כײ םײצתר א זײגעז ^■יאנען :טער
 צו נויטיג זײ זיעען געװיס און #סען

 נאקװצ• פובליקום״ טיי^רע ״דאס סאכען
 אי? איגדוסטריע א״זענבאהן n םעה

nm פאל׳שטענדיג *s. אי״ ניט איז ?י 
 אין אינדוסםריען אגדערע םון גע׳פטאנען

 אינדוסםרתיער דער װאו טדיגד,, אינזער
 וזאר־ דער פון רוקען^ײז דער איז ^ןיאן
ארבײט. און קאאיםאל צוױמען מאגיע

 עשז. דער פון רעפארפ
 וחנסטאכער פון נאארד

22 לאסאל ױניאן,
 פון באארד עקז. דער םון םיטינג א

 אפ״ איז 2 לאקאל ױניאז דרעספאכערס
 דעם מארטש דינסטאג געװארעז געהאלטען

 סם., 15 איסט 7 סהול, רענד אין טען22
םמערמאן. אלס װײסגיצעס ברודער סים

 םיםינג לעצטען םון ■ראטאקאל דער
גוט־געהײסען. און םארגעיעזעז װערט

 א ריפטעז.6צול פאר <עזט סעק. דער
 םון באארד גריװענס דער םון צושריםט

 לןאפירא, מאריס ברודעו װעגען ,22 יאקאל
 װעמ ״נױ דער םון ט^ערמאן זײענדיג

 ארויםגע• ניט ער האט קאםפאני״ דרעס
 אר- דער צו זױיסגלעס׳ען ברודער יאזען
 רעקאפענדירט בארד גריװעגס די בײט.

 / האנד־ דער פאר דאס באאיד עקז. דער צו
 דאס װערען צוגענוםען איהם םוז זאיצ לוגג

 עס װעלכעז איז טשערםאן זײן צו רעכט
M איז r װערט רעיןאמענדיישאן די 

נוט־געהײסעז.
 גא־ ^דערװײאיגע דער םון צױשריםט א

 בױרא״ עדױהײמאנאל ארבײטער ציאגאלע
 יױ אונזער אז םארלאנגט ווערט עס װאו
 זײער צו דעלעגאציע א שיקען זאל ניאן

 דינער, און קאנםערענץ עדױקײ׳טאנאל
 טען2 דעם װערען אפנעהאלטען װעט װאס

 אי־ דאס באיפלאסען מערט עס אפר<
 הא־ עדױקײיעאגאל דער צו כערצוגעבעז

מיטע.
סעס. דזמײקאבסאן, ט^אריצס ברודער

 ביױ אימיגרײמאז ױגיאז ״םרײד דער םון
 ווענען רעפארט א צוגעשיקט האט רא״
 די• םון טעטיגהײט םערטע^ײאהריגער דעם
 נעלעזען װעדט רעפארט דער בױרא. זע:־־
 פארםליכ־ עקז. די און גוט־געהײסען. און

 גע־ און אונטער^טיצען צו אויך זיך טעם
םע מעגליכע יעדע כען  אינ• דיזער צו הי̂י

סטיטושאן.
 איז װאס #״דרײ םון *קאםיםע די

 םיטינג ^עצםען בײם געװארעז עאעקםעט
 די םיט םיטען צו באארד, עקז. דער פון

 װעגעז ױניאן, אונזער םיז ערסrמענעדז
 אנגעגריםען יעצט האט װאס געםאהר, דער

 איםיגרא־ דער מצד ארגאניזאציאן אונזער
 מיט געםיטעט האם זי אז באדיכטעט, ציע,

 מענעד- דזשענעראל זיגמאנ׳ען, רודעי
 אנ־ איהם און באארד דדשאינט םון ז^ער

 קא״*י• די געפאהר. דיזער אויזי נעצײגם
 וועגען פילענער אויסארבײטען וועם טע

 א ארײנברײנגעז װעט און סיטואציע, דער
םיטינג. נעהסםען צום רעפארט םולען

 אנ־ דער װעגען דרײ, םון קאמיטע די
 לאקאל און 25 לאיןאל םיז געאעגענהײט

 דעם שבת אז בארריכם, א אפ גים ^2
 קאג״ א געהאט ?ײ האבעז מאחט םען19

 אינטערנעעא״ דער פון אםים אין םערענץ
 אױ־ אנװעזענד געװעז איז עס װאו נאל
 באראוי, ברודער אויר ?אםיטע דער סער

 װײם־פרעזי• און שלעזיננער פרעזידענם
 גענוי נאגץ איז עס און זײדמאן, דענט

צושםאנד. דער געװארען ארופנערעדט
 םיםיננ יענעם אוױי האט האםיטע רי

 אופר אבסאילום אן איז עס אז באוױזעז,
 וייצר־-עהן 22 לאקאי םאר םעגאיכקייט

 די סאר ארבײם קאנסםרוקםיװע מים
 װעט 25 לאקאל װי לאננ אזוי דחןסמאכער

 לא־ צו שטעילונג םאלשע אזא אנהאי^טען
.22 קאל

ארוםגע־ אלזײטיג איז םראנע דיזע
 תאנםע• בײם אלעסען םון נעװארען רעדט
 געוואחנז. באש^אסעז איז עס און רענץ

 די שילעזינגער, ארעזידמנם םוז ראט אוים׳ן
 אין איבערצוגעבען אנגעיענענהײט גאנצע

 אז באארד, דזשאינט דעם םון הענם די
 אפר וואם האנדיצעז דעם וועגען זאיל ער

שגעלססען.
 האםיטע דער םון באריכט דיזצר

 באארד, עסז. דעם בײ דיסקוטירם װערט
 גע־ אנטײל אויך ד«אבעז עס וועיצכער אין

 און זײדמאן זינםאן, באראף, ברודער נוםעז
 רךש. דערJםו םשערמאז בערליז, בתדער
 םון ראט דצר ווערט סווי צום כאארד.

 די און אגגמגוםען שלעזיגנער פרעײדעגט
 איבערנענע־ :ועים איי»ל;ע;ענר,ײם גאגצ־נ

 דעם וחגנען באארד דזשאינט דעם צו בען
האנדלען. צו

אױם־ די ציהם װײסגלעם ברודעד
אז באארה עהז. דעם פון סערקזאםקייט

נאד אק זיך נויטיגט אייל־קאםיטע די
איז מאמילער שװעםטער םעםבערס. צוױי

דער אין ערוחנחלם ורערען בימןער כרומנר
טזג םי א ^-ק ... _ ײי םמ• #סנדלר ^

 אנגעװיזען םריהמר שויז חאבען םיר
 דעם אין אז .גערעכסיגקײט׳״, די אין

 דױויזשאן/ ״פראטעקטיװ די םון אפים
 די גאנטראל זײן אונםער חאט ווקלכער
 קיצאוק־מאנוםעקטשורער, די םון **•ער
 דער םון םיטגלידער זיינען װעלכע

 זיף האט אסאס״אײשאן״, ״•ראטעקםיװ
 טעטינ״י די אפגעשטעלט ניט חאר א אױןי

 אפ־ ד.אט אםס׳ן דיעזע װי גאכדעם קײט,
 דער מיט אגריםענט דער געבראכען

 דע־ האבען טיד ױניאן. קלאוגםאנער
 ״פראטעקטיװ די דאס אנגצנױזען, םאים

 אפשטעלען געהאנט האט אסאסיאײשאן״
 די װעהרענד ״םאשינערי״, איהר בלויז

 איז װאס ױניאן, דער םון ״סאשינערי״
 אויפצופא־ ספעציעל נעװארען געשאפען

 איז שעפער, ״פראטעקטיװ״ די אויף סען
 ארבײט און קראםט, ונין םארביליבען

 ענעתיע, םעהר מיט נאך אפשר איצטער
םריהער. װי

חגר אין אזא: איצט איז לאגע די
 די םעהר ניט עקזיסטירט טעאריע

 ״פראטעיד דעד םאר ױניאן סלאולסאכער
 ניט... איהר אנערקענען זײ אסס׳ך/ טױו

 אין אבער ט ר י ט ס י ז ק ע ױניאן די
 פראק־ דער אין און !פראקטיסע דער

 די םאר בלויז ניט זי, עהזיסטירט טיהע
 באילעבאטים די םאר אויך נור ארבײטעד,

 םיט־ די שעפער. ״•חא׳טעקטיװ״ די םון
 אסס׳ן״ ״פראטעקטיװ דער םון גילידער
 זײער פון שטעלונג די לױם אז װײסען,

 גיט ױניאן דער מיט זײ דארפען אסס׳ן
 אױף אבער איז מניאן די םארהאנדיצען.

 םרײ זוי גוט אזױ איצט פאסטען אי<זר
 װיל םען צו יע, װיל מען צו *ון, הער
 די האנדלען. איהר מיט מוז םען ניט,

 האם- די דאס איז, שורה אונטעדשטע
 אטענדעט ווערען שעפער די אין פלײנטס

םריהער. וױ גוט, אזוי איצט
רעפארט, א זיר םאר האבען םיר

 םענעד־ דער רובין, דזש. בדודער װאס
 דיװיזשאן״ ״פראטעקטיװ דעם םון זשער
 צוזא־ האט באאו־ד, דזשוינט םון אפיט

 טעטיגקייט דער װעגען מעעעשטעלט,
 װאכען, 5 לעצטע די פאר אפים זײן איז
 מיט אנגעפילט איז דיעזער*.רעפארט און

 מע־ דער אט װעגען ציםער און פאקטען
 דאם <ױיזט, רעפארט דער טיגשײט.

 דער און אטענדעט װערען ?אםפלײנטס
 און לעבען מיט םול איצט איז אםיס

 םרי־ װי גוט, אזוי פונ?ןט טעטיגקײט,
 דעם איבערגעבען דא װעילען מיר . הער

 װאס גןאםפליעטם, ״ײי םון כאראסטער
 װאכען עטליכע לעצטע די אין זײנען

 אבער קאנען מיר געװארען, אטענדעט
 אודזאכען, םארשטענדליכע צויליעב ניט,

פירמען. די םון נעמעז די אנגעבען
קײסעס: אײניגע זײנען אט
 אװעקנע־ האט פירםע געוױםע »
 מקלוםרשט אפרייטארם, פיער שיקט

 אר־ גענוג ניט פאכען זײ װאם דערפאר,
 שאפ דעם םון ארבײטער אלע בײט.
 שאפ־ א צו געװארען גערוםען זײנען

 געוחאדען באש<אסען איז עס און פיטינג,
 ארבײטען, צוריקקערען ניט זיף יזאלען זײ

 צוריהנעהםען ניט וועט דייםירפע אויב
 אפ־ האט זי װאס אירײטארם, פיעד די

ארבײט. דער םון געזאנט
 פאר־ אנגעהויבען זיף דאבען עס

 ױגיאן דער צװישען דירעהט זזאגדילונגען
 אפרײטארס םיער די איז םירמע דער און

געװארען. רעאינסטײטעט זיעען
 באשעפטיגט װאס םירגמ, צװײטע א

 שאפ דעם געםופט האט אפרײטארס, 17
 נײעם דעם אין iw פלאץ, אנ׳אנדער איז

 מאשינעז. 15 בילױז אײנגעשטעלט פלאץ
 םירמע די האט עם, הײסט סוםענדיג,

אפרײטארס. צװײ פארילארען וועג איי^׳ז
ארבײ• די סיט צוזאםען ױניאן, די

 באשילואםען האבען שאפ, דעם םיז טער
 בא־ איז עם דערלאזען. צו ניט דאס

 זא־ ארבײטער די אז געווארען, שלאסען
 אנםאנגען ניט פילאץ נײעם דעם אין לען

 מאכעז װעט םירמע די סײדען ••רבײםען,
 זײנען װאס אפרײטארם, די םאר פלאץ

שאם. דעם םון ארויסגעפאלען
 די געװען, טאקע דאס איז אזוי איז
 םלאץ געפאכט װירהליןי האט םירמע

אפרײטארס. צוױי זײ פאר
k געמאכט האט םירםע דריטע 

 גע־ האט םינישערס, די םיט אויםנאהמען
א ארבײט, מעהר פיגישער אײן נעבען

 זיעען דעם אחוץ וױיניגער. צװײטען
 צעהן א ארבײט דער בײ געזעסען דא

 בא־ ניט גאר האבען מאס פינישערס,
 םי־ די צװישען ױניאן. דער צו לאנגט

 םון מימגלידער געזוען זײנען נישערס
 איםאליעדשען דעם םון און 9 לאקאל
 םינישיגג גאנצער דער און 48 ל#קאל

 אפ;ע• איז שאפ דעם םון דעפארטםענט
 קאםי־ דזשאינט א פון געװארען שטעלט

לאקאלס. צװײ דערמאגטע די םון טע
 פאר־ אנגעהויבען :לײף זיך האט עס

 און ארבײטער די צװישען האגדלוגגען
 אן צו געהופען איז מען און םירמע די

 םאר־ זיך זזאט םירמע די אויסגיצײף.
 אר־ די םארטײלען צו װײטער םיניכסעט

 אין גלײף, םיגישער אלע צװישען בײט
 װאס טײדלאף, איטאליענישע צעהן די

 הא־ ױגיאן, דער צו באלאנגט ניט האבען
 אין אײנשרײבען געפוזט זיו םריער בען
 געקאנט האבען זײ אײדער ױניאן, דער

 יענעם אין ארבײטען ארויפגעהן צוריה
שאפ.

 פון אפגעאזגם האט םירפע א נאר
 װעלכער אפרײטאר, אן ארבײט דער
 די זײט שאפ דעם אין געארבײט וזאט

יאהר. 16 לעצטע
 שאם דעם םון שאפ־טשערפאן דער

 םיט קײס די אױפגעגוםען אלײן האט
 ניט םאן דעם האט ער אבער םירמע, דער

 וזאט ױניאן די רעאינסטײטען. געפענט
 װע־ פארהאנדלען >וגגעהויבעז דעטאלט

 אפ־ דער און םירםע דער מיט דעם גען
געװארען. דעאינםטײטעט איז רײטאר

 נאף פאםירט האבען פעלע אזעלכע
 זעל• םיט׳ן שעפעו/ אנדערע אײנעע אין

רעזולטאט. ביגען
 כארא<ד באזונדערם א איז אט און

קײס. טעריסטישע
 שױן זײנען םידמע געוױםער א בײ

 באשעםטיגט צײט לענגערער א זײט
 אלע װען פינישערס. אלטיטשקע פיער

 געהעכערט באקוםען האבען ארבײטער
 פון ענטשײדונג דער לויט שכירות, די

 דיעזע האט קאםישאן, גאװערנאר׳ם דעם
 די זזעכערען נעװאלט ניט פירמע

 םיגישערס, אלטע פיער די פון שכירות
i אין j r ארבײ־ אנדערע אלע ;ואס צײט 

 העכערונג די האבען שאפ דעם אין מער
 דעםאלט האט ױגיאן די באקוםעז. יע

 םירםע די און דערםאר, םייט א געמאכט
.*ארלארען. קײס די האט

 איצט געװאלט םירמע די זיף האט
 װאס געלעגענהײט, דער מיט באנוצען

 און אפגעבראכען, איז אגריםענט דער
 אינגאנ״ םינישערס אלטע םיער די האט
 אבער ארבײט. דער םון אפגעזאגט צען
 פאסטען איהר אויף איז ױניאן די

 דער און םריהער, װי ׳גוט אזוי איצט
 געװארען. אפגעשטעלט גלײף איז שאפ
 שטארק אםילו עס האט פירמע ו^ר

 א^אי־ די צ הײםט װאס — פארדראסען,
ד די םעהר ניט אנערקענט סיאײשאן  י

 שטעלט רעכט״ ״װעלכען מיט טו ניאן,
שאפצ דעם־ אפ ױניאן די

טארגען, רעכט הײנט, רעכט אבער
 צוריקנעהםען געמוזט האט םירטע די —
 םינישער, אלטע פיער די ארבײט דער צו

 די אז איצט, שוין װײס פירמע די און
̂ף< עקזיסטירט ױניאן  ״םרא־ די כאטש נ

ניט. איהר אנערקענט אסס׳ן״״ טעקטיװ
 ה$ןט רעפארמ רובינ׳ס ברודער און

 אזעל־ פיעלע גאר װעגען דערצעהלען צו
 װײזען, װאס קײסעס, עהנליכע און כע
 טעטינ גאנץ איצטער איז ױניאן די אז

שעפער/ ״פראטעקטױו די אין
 װירהזאם איז און לעבט ױניאן די אז

 באװײזט שעםער, םראטעהטיװ די איז
 םײס״, בעק״ םיז ליםט די אםבעםטען

 5 יעצטע די ®סין ה$ט אפים דער װאס
 ארבײטער די םאר אויםגעמאנט װאכען

 סוםע די שעפער״״. ״פראטעקטיװ די איז
 נײנ־ און םינף טיט טויזענט באטרעםט

 סענט אכצע און צװײ מיט דאלאר ציג
 געפינען ליסט דעם אויף ד.). 1095.82(

 די םון נעםעז די זיף, םארשטעהט זיןי,
 געלד דאס וועילכע בײ מאגוםעקטשורער,

 איז עם אבער געװארען אװיםגעפאנט איז
 םאר־ צו םירמען די נויטיג ניט איצט

 ״פראטעיד דער אין כאטש עםענטליכען,
 דעם, פון אםשר מעז װײס אםם׳ז״״ טיװ
װיסענדיג... ניט זיף םאכט מען און

 צװיײ װאס װער םאראן איז טאמער און
יױ קילאוקמאכער די צו איצץ נאף םעלם
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 שע־ יענע צו צוטריט א איצט האט גיאן
 גוטען א נאך זיי פאר מיר האכען פער,

̂קר װי באוױיז.  װערט אולאי, װײסט אי
 יארק נױ פון קלאוקשאפער די אין איצט

 שטונ״ צוױי םאר געיד דאס קאלעקטירט
 אפאמאסײטעד די םאר ארבייט דען

 דובינ׳ט גרודער אין pat סטרײקערס,
 דאס דעם װעגען מיר געםיגען רעפארט

:נוא־מענדע
פערץ, טען14 דעם טאנטאג, ״כיז

 יר דער םון אפיס אין אריענעקוםען איז
 סטרײקער אמאלגאםי־יטעד n פאר ניאן

 שע־ םראטעקטיװ 187 םון קאיעקשאנס
ד.״. 12,957.69 באטרעםט סוםע די פער.

 בא־ אילײן, זיף םאר רעדען ציפער די
איבעריג. דא זײנען מערקוגנען

 בא־ צו שאדען ניט װעט שלוס צום
 דער אין באקומט ױניאן די דאס פעריןעז,
 שאפ־טשער־ די פון הילוי גרויס ארבײט

 די שעפער״. ״פראטעקטיװ די אין לייט
 האנד אין האנד ארבײטען טשערלײט

 דער סון דױױזשאן״ ״פראטעקטיװ מיט׳ן
 לאגט־ זײן אונטער זאט1 װע<כער ױניאן,

דאס שעפער. ״■ראטעתטיװ״ אלע די ראל

 ״טשערלײ^ די אז נאטירליד, װײזט,
פון ®אדםרעטער די באםת זײנען װאס
 im קלאסען זײגען שא•, אין ױניאן דער

 שיר• זײנען זײ דאס און ציעלבאװאוסט,
 ד• װאס אמט, דעם םאדטרעטען צו דיג

 *M זיי האבען שעפער די םון ארבייטער
 םשעדיײט דיעזע כאם^ און געטרויט.

ד <וטע א<ם םליכט זײער דערבײ טוען  י
 M פונדעסטוועגען זיי לוםט ניאךלײם,

 איכערגעבענ• גרויסער דעד םאר דאגק
 איצטיגען דעם אין יוגיאן דער צו קײט

 ם״m סיט ארבײט דיעזע זאי פאפענט.
 אייד װערען פארטגעזעצט םיײס זעיבעז

!וױיטער
* * *

 חךי א כאקומען אויף האבען ^מיר
 רצר בראדםעלר, מאסס ברודער םון פאדט

 באארד דזשאינט דעם םון םענעדזשער
 איו רעפארט דער ברוללין. אין אפים
 ער און װאכען, זעקס פון משף א פאר

 ױגיאן־טעטיוג״ דער װעגען דערצעהלט
 דעם שעםער. בדוקלינער די אין קײט

 קר אין איבערגעבען טיר װעלען רעפארט
״גערעכטיגקײט׳״. גוםער טענדיגען

אויפװןז «ן
 כאטש אונטערגעשריבענע, די טיר,

 אידעא־ אונזערע אין צוטײילט זײנען מיר
 אידישען, אוים׳ז סײ אנשויאוגגעז און לעז
 ג׳גםינען לעבעז, אלגעכײנעם אוים׳ז סײ

 ארויסצו־ םליכט אונזער ס׳איז אז דאך
 אויפ־ פאראײניגטען אונזעז• מיט קוםען

 גע־ װעגעז אסעריתא פון אידען די צו רוף
 ארבײטער אידישע די םאר צײג־קעמפײן

ישראל. ארץ אין
אונזע־ ניט זײנען עס םארשײדען װי

 םונ׳ם צוהונ&ט דער װעגען מײנונגען רע
 אײנגע־ דאר מיר האבעז םאל<ן, אידישען

 אר״ך אין ארבײטער אידישע די אז זעהן
 װאונדערבאר־ די םון אײנע טוען ישראל

 גרינ־ זײ װאס דעם מיט ארבײטען סטע
 װינקעלאך אלע אין לאאפעראטיװען דעז

 איבער־ זײער םיט אױך און לאנד םונ׳ם
טוען. זײ װאס ארבײט דער צו געבענקײט

 און אידעאליזם מערקוױרדיגער »
 אין זיך םיהלט זעלבסט־אויפאפסערונג

 ארץ םון ארבײטער־אונטערנעהםונגען אלע
 זיך פארצושטעלען נענוג ס׳איז ישראל.

 ארבײ־ אידישע נרופע א װי בילד דאס
 שטיײ וויסט, א אויף זיר באזעצט טער

 פיט און ישוב א םון װײט םלאץ, נערדיג
 ברידעך־ מיט און מגערגיע שטוינענדיגער

 אנדערען צום אײנער באציהונג לימגר
 באדען, דעם דארטען זײ באארבײטען
 עלעמענטארע אלע מיט אפםערענדיג

באיןװעפליכקײטען. טענשליכע
 שעתנסטער ריעסטער, דער איז דאס

 בא־ צום איז עקשנות זײער אידעאליזם.

 שװע״ רי אויױ הוקענדיג ניט וואוגדערען.
 קומם זײ \ועלכע אונטער באדינגונגען רע

 דער אויף יןוקענדיג גיט ;לעבען צו אויס
 דאך זײ זײנען ארבײט, אננעשטרענגטער

 אינטע־ און ױנענטאיך פרעהליך, שטענדיג
 געצעהלטע די פון זײנען זײ רעסאנט.

 ארבײ־ װאס ארבייטער אויסערװעהלטע
 אר־ די איז זײ םאר פרייד. מיט טען

 װא־ גליין, א נאר לאסט, הײן ניט בײט
 אין אידעאל אן סיט ארבײטען זײ רים
 דער איז ארבײט די װארים הערצער, די
 זײער אין p ע ו ו צ דער און ל י צ

לעבען.
 אונ- ס׳איז אז מעוזר, נאך •פיהלען מיר

 דעם מיט ארױסצוקומען איצט םליכט זער
 גרוי־ די אנבאטראכט אין נעהםענדיג רוף,
 קומען װאם אײגװאנדערער צאהל סע

 דאס װאך. יעדע ישראל ארץ איז ארייז
 איצט איז אויסוואנדערונג םון פראבאעם

 פון לעבען. אידישען אין שארםסטע דאס
 די װאו אײראפא מזרח פון אצנדער אאע

 איהר געטאן האט מלחםה דער פון שװערד
 װאו און ארבײט םארגיכטענדע נרויזאמע

 גע־ פארטרונקען איז םאלה אידישע דאס
 אט םון כװאליע, בלוטמער א םון װארען

 א אננעםאנגען זיך האט לענדער אלע די
 טוײ הונדערטער עםיגראציע. םון שטראם
 אויסצואװאנ־ נרייט זײנען אידען זענטער
 חוג- םון געםריבען זײנען זײ װײל דערעז.

פאנראמען. און עפידעמיעס גער,
 קײן קומען זײ פון טויזענטער און

 פאר־ דארטען קענען זײ ישראל. ארץ
 און זיך בויט לאנד דאס װײל בלײבען,

^ די נזיטיג. זײנען ארבײטער  װאס אי
 םון טריט די אין געהען אריבער, קוםעז

 און ארבײםער אידישע פריהערינע די
 אר־ סאאפעראטיזוער פאר זיך נעחםען

״ בײם.  לאנד־ אין זיד ארגאניזירען ז
 אין אויך און ארטעלען װירטשאםטליכע

 זײ קאאפעראטײוען. פאך םארשײדענע
 און באלעבאםים אײנענע זײערע װערען
 לעבען אידעאליסטישע רײנע דאס לעבען

ארבײםער. אידישע אלע םון
 הא־ און הבוצות אאע די• צו אבער

 ארביײ אידישע די דארנאגן אפעראטיװעז
אגראר־ און געצייי^ אייגען יזאבען טער

 חאט רעגירוגג ענגלישע די םאשינעז.
 ארבײטען עפענטליכע אלע אפגעגעכען זײ
 אימ־ שאסײעז, םלאסטערען װי לאנד אין

 דורכ־ אויך װ., אז. א. עלעקטריק םיהרעז
 רומענ• אינזשיניר םון ®לאז דעם םיהרען

 עלעהטריפיצי- און באװאסערען צו כערג
 איבערגע״ װערט לאנד נאנצע דאס רען

 טוי• די און ארבײטער אידישע די געבעז
 און לאנר אין ארײז חומעז װאס זענטער

 דאר־ םריהער םון זײנען זועלכע די, אויך
 כאשעפטיגונג, נוטע האבעז תענען טען,
 נױ־• םיט׳ן םארזארגט זײן װעלען זײ װען

, געצײג. טיגען
 םיט דערםאר זיך װענדען מיר און
 אםעריקא, םון אידען אלע צו רוו* אונזער

 אנשויאומ פארטײ, פון אונטערשײד אהן
 דעם העלפען זאלען זײ שאטירוננ, און

 ארביײ אידישע די םאר געצײג־קעמפײן
ישראל. ארץ אין טעד

 א איז דאס אז אלײן, געדאנק דער
 סליײ און ברויט היין םאר גיט העמפײן

 טוײ געבמן צו אום געצײג םאר נאר דער,
 טעגליכקײט די ױנגעלײט אידישע זענטע

 זעלבסטשטענדינ, לעבען און ארבײטען צו
 אויםריהרען דארף אלײן געדאנק דער אט

 ױנגע פאר נעצײג הערצער. אידישע אלע
 רוןי דער איז דאס ארבײטען, צו אידען

אםעריהא. םון אידען אײך, צו
 ארץ״ פון ארבײטער אידישע די

 זײערע אײך־ צו שטרעקעז ישראל
 גאר ברויט, קײן ניט מאנען און הענמ

 הענמ די אט םיט זאלען זײ געצײג,
 און ארבײטען שװער קענען זײערע
צװײקשטױסען. נימ זײ מאר קײנער

 ישראל ארץ םון ארבײטער אידישע די
 די ליב האבעז זײ אז באװיזען, האבען

 םא״י איצטיגען אין און זײערע ארבײט
 םאשי• אין זיך נויטיגען זײ װען מענט,

 גע״ אגדערע און רידעלס העח, אין גען,
 יע־י םון חוב הײליגער דער עס איז צײג,
 דאם באהומען זײ העלפען צו אידעז דעז

 סענען װײטעד זאלעז זײ אום געצײג
 זעל- דער מיט ארבײט זײער םארטזעצעז

 באנײס־• זעלבער חער מיט און פרײד בער
טערונג.

 םון סעסרעטער כישור, איש
צױן. בני ארדען

באראנדעס. װסף ׳>
איד. פון סעקר. בראון, ל. ם.

םארבאנד. ארב. נאצ.
 די םון םשערמאן גוסקץ, ל.

יארק. נױ געװ״ אידישע פאר.
זאלאטאראף. ה. דר.
.,זשיטלאװםקי ח. דר.

ליבערםאן. עליאס
לױןסין. אברהם

 דעך םון רעטערpסע ליפסק, לואי
אםעריהא. אין ארג. צױנ.

לעװץ. שטריהו דר.
םירקין. נחםן דר.

פאר. די םון סעתר. פײן, םאקם
יארת. נױ געווערק., איד.

̂ פינסקי. תד
 םון םענעדזשער צוקערםאן, ב.

רעליױ. פיעלס ד^ר
 סמקרעטער צוקערמאן, םאקם

ױניאן. םײלערס ?עפ
 םון טשערמאן קאחן, אלעקס

רעאיוי. פיפעלס
ראגאןש. הלל

שװײצער. פיטער
 פון סעהרעטער שלאסבערנ, ױסף

אמאלגאמײםעל. די
 גע- ואלען געציע און געלד ב. נ.

אדדעס: פאלנענדצז אױפ׳ן זוערען
Palastine Tools Committee, 
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דעפארטםענם עױוקײשאנאל אונזער אין
עױמײממל דעם ױניאו ױ יארףm צו

? דעפארטמענט
 םארנעמט זואס איגסטיטוציע יעדער

 באשטימםע א עועס דורכצוםיהרעז דך
 םון סײ אנאלידרט אםט גאנץ װערט זאך•

 און ביל איחר טיט סיסואטיזירען װאס רי
 עם דעם. געגען ז״נען וואס די פון ס״

 םערזאגען, די \וען צ״ט, א אױך קומט
 דער מים םארכוגדען דירעקט ז״נען װאס

 אויועה וױיי א אױף ליעען אינסםיםוציע
 הכל סך א אוננמך ציהען און ארב״ט די

 ערםאל״ זײערע םון אױםטועץ, ז״עדע »ון
דורכםאיען. און נען

 צום יןומט סיזאן יעהד דעך ווען איצט
 דעפארטטענט ערוקײישאנאל דער יױל ענר#
 אונטערציהען אינםזןרניישאנאל דער םון

 ערנסםעי אן איז לאנע די חכל. םך אזא
 אױםגעגעבען זזאט אינטעתײשאנאל רי

 בילדונג־ארב״ם. אויוי דאלער טױזענטער
 געװאדען םארשװעגדט איז עגערגיע פיל
 די צזױשען בילדתג פארישםרייטען צו

 צו ארבײטער די צוציהען צו סטורענםעז,
 אױםיןלערומ־אוךבילדוגנ םארשײדענע די

 עדוקײשאנאל רעך האט טעטעחייטען.
 אױפנא־ זיין דודכגעפידזרט דעפארטםעגם

 ערםאיג־ נעװען ארכײט זיין איז נע¥
 ארביײ די צו צוגעתומען ער איז V רייך

 געםאכט ארבײטעי די ער האט טער¥
 וױכטיג־ די דערםיהיען צו באגד״םען, צו

 גע־ <ןראר ער האט ? בילרונג םון קייט
 ױניאניזם? טרייד פון עצם רעם מאכט

 אינטערניײ רי האט װאס — קורצען אין
 אױסגענעבענע די סאר נעקראגען שאנאל
¥ געלטער

 ענםםער אן געגען צו נרינג ניט ס׳איז
 אוםםעגליך איז עס םראגען. אלע די אויף

 אויפטוען ידי ארישין אױם׳ן מעסםען צו
 אוים־ םון בילדוננ, םון געביט דעם אױןי

 מאישין א םון טאל רעם אין קלערונג.
 זיײ םעסטען מען קאן אובײטער אן ארער

 ארבײטזאט־ ןײער פרארוהטיװיטעט, ער
 אוים־ און צעחילונגען גענויע דורך גײט

 אויו״ םעםםען ניט יןאן םען ועכענונגען.
 רעם םון ענטוױיןיונג די אופן גענויעם אזא

 נשםה. זײן גײסט, זײן מוח, מעג^ענס
 אבער, וױיםען׳סיר זײט אנדערער דער םון
 דעך־ אדעד דערזעתן כאלד תאן םען אז

 צום ביילדוננ. םון רעזולטאטען די םיהלען
 יאהרען און יאהרען נעהםט עם ׳*פיליבײ
 קינדער״ פון רעזולםאטען די באשטימעז צו

 אויסצױ לײכט גאנץ אױ עס ערציהונג.
 אויטגעלע־ זיך האט קינד דאס צי געםינעז

 עס אבער שרײבען, ^דער יייענען רענט
 על־ די צי אויסצוגעםינען יאהרען נעתםט
 געהע־ װי זזאבען לעה.י־ער די און טערען

 םון כאראקטער דעם אױסגעקנאטלן רינ
 ער<שט אויםגעםינעז םען יןאן דאס <ןינד.

 ערװאגןסענע װערען קינדער די ווען דאן
 האנ־ זײערע םון םען זעהט דאן מענשען.
 ביל־ זײער םון רעזולטאטען די דלונגען

ערציהונג. און רונג
 אונזער צו אומהערען ?יר לאםיר איצט

 תאניןרעט דעפארטמענט. עדוסײשאנאל
 ־ י ד אויפגעטאן ער חאם װאס גערעדט,

? ארנאניזאציע דער פאר ט p ע ר
 װאם קורסען, די אונטערזוכט מען װען

 אז מען, זעהט געװארען, נעגעמןן זײנען
 אר־ דעם אין און סענטערם ױניטי די אין

 גרעסםער דער איז בײטער-אוניװערסיטעט
 אונטער־ אױף געװארען געלײגט געװיכם

 צו מעםמנרס די םאכען זאל װאס ריכט,
 םון ווערט אל־װיכטיגע די באגרײםען

 אין כםעט ארנאניזאציע. טרײד־ױניאן
 סטױ אלע באזוכען םענטער ױניטי יעדען

 א סאי אײן װײניגסטענס אם דענסען,
 אדער טעאריע דער איבער הלאם א זואך

טרײד־ױניאניזם. םון גע׳טיכטע
 כעגוי ווערט ורםעןp דאזינע רי אין

 טרײד־ דער םון געמיכטע די כאהאגדעלט
 אין און ענגלאנד אין נאוחגעננ ױניאן

 װעניגער די אין ײי גוט אזױ אםעריחא,
 גי־ זײ לענדער. אינדוסםריעלע וױכםיגע

 וחג־ כאגריוי קלארען א סטודענםען די כען
 ארכײטער דעם םון באדקדםגיעען רי גצן

 אר״ פון רעזולטאטען די װעגען און קלאם
 ווערם געװיכט באזונדער גאניואציע.

 צױטאגינע הײנם די אויױ געלײגט אבער ׳
 אממרי־ אין אומ^טענדען אינדוסטריעלע

 סים באקאנט ײערעז ארבײטער די און #קא
 הינ־ היםםארישען און עקאנאטישען דעם

 עס אוםשטענדען. דאזיגע די פון םערגרונד
 װיכ־ דער אויף אנגעװיזען שטענדינ ווערם

 הינטער״ דעם אט פארשטעהן צו םעסייט
 שאםענרע די לײזען קאנען צו אום נרונד

 אר־ מאדערנע די ענטוױסלען און םראגעז
ארגאניזאציעס. בײםער
 אר־ רעם אין חורס זויכטיגסםער דער
 טרײד־ איבער איז אוניװערםיטעמ כײםער

 באםראכט װערמ דארם •אליםיק. ױניאן
 באװעגונג מרײד־ױני^ון די •נאליױרט «ון
 רי וואס ,19ס0ױץוכל רי אםעריהא, וון

און יײזען, pmo אובײס^ר ןנמריקטגאר

 ארגאגיזאציאנס־כעטאדען בעסטע רי
דיעךצו.
 דעיארם־ דער װאס הורסען אנרערע די
 פסינאלאגיע, געשיכטע, איבער גים םענט

 זײנען װ., אז. א. נעאגראםיע, עקאגאםישע
 א םים פארבוגדען דירעתט ניט אפילו

 ארבײטער דער ווענען באנריןי סלארען
 סטודעגםען די גיבען זײ אבער באװעגוננ,

ד יסיכאלאגישען און היסטארישען דעם  הי
 בא• צו העלפען זײ זאל װאס טערנרונד

 אײנצעל־ דעם םון פראבלעטען די גריפען
 אר־ דער םון וױ נוט אזוי ארבײטער נעם

נאניזאציע.
 ׳פראגע די שטעלען איצט קאן מעז

 געווען זײנען קורסען אלע די װיםיל אויף
 ארכײטער די האבען צי ערםאלג; אן

 קא־ און באגריםען גענויע נעיוראגען דארט
 סטודעגטען די זײנען צי ;אידעען רעקטע

 האבען זײ אדער צוהערער אזוי־זיך כלויז
 קלאסען? די איז באחומען עפעס טירקליך

 ענטםעחגן. צו שוחגר זעהר איז םראגע די
 גע־ ענטפערען ניט זי םען קאן אלענפאלס

 וױימןן 1װאנע םון באשטימט. און נוי
 יענער אדער דער צי איבערהויפט מיר

 ערפאלגרײך¥ נעװען איז אונטערריכט
 סטודענ־ די װען אז זאנען, זלןיב קאן םען
 ׳״ואך אײן װאך יולאסען די באזוכען טעז

 לעהרער די מיט דיסקוםירעז זײ װען אויח,
 זײנען װאס פראבלעםען, פארשײדעגע

 זײ װען געװארען, אװעקגעטטעלט זײ סאר
 אין םאראיגטערעסירט זיין צו אוים קוקען
 איהם גאטראכטען און געגענשטאנד רעם
 אז סיםן, א עם איז וױכטינ, גאנץ פאר
 גע־ זײ אױוי האט אונטערריכט קלאס דער

 מעג־ רעזולטאטען. געבראכט האט װירהט,
 קײג״ וחגלען סטודענטען אײניגע אז ׳ייך

 אױף אידעען זײערע איבערזעצען ניט מאל
 אנדערער דער םון טאט. םון שפראך דער
 געפי־ װארשײנליך זיך זועלען אבער זײט
 און טאן, יא דאס װעלען װאם סך א נען

 דער־ אוםן אזא אויף האט <£לאם דער אויב
 זײן איז פערזאנען, אײניגע זאגאר גרײכם
גערעפטםערטיגט. םולשטענדיג ארבײט

באמדאנ־ דער צו אונז ברענגט דאס
 ארבײ־ תאן װאס :םראגע דער םון טוגג

 אלגעמײן? אין אויםטאן טער־בילדונג
 דערגרײ־ טעטאדען אזוינע דורך םען קאן
 וואס ׳ט\יזענטעד א\מצעהליגע די כען

 V הלאס ארבײטער רעם צוזאםען שטעלען
 אינ־ אין םארוואנדלען אלע זײ מען חאן

 הײן םענשען? דענ?ענדע טעליגענטע,
 דאס װעט בילדוגג ארבײטער &ון םארשער

 אמת, ס׳איז באהויפםען. צו װאגען נים
 צו םאסען גרויטע צוציזזען האן מען אז

 םיפ־ מואװינג פארװײלונגען, קאנצערטען,
 צו מאכען זײ און פארשטעלונגען טשור

 פראפאגאנדע. צו רעדעס, צו זיך צוהערען
 נעװיעע ברענגען צוױי&על אהן זועט דאם

 ארבײטער די רעזולטאטען. דויערנרע
 געבראכט מעטאדען אזעלכע דורך יזאנצן
האנדלונגען. װירהזאטע צו װערען
 האם קנאפע א בלויז דא אבער איז עס

 מאסען ברײטע די צוציהען קאנען צו נונג
 כמעט איז עם שטודױם. ערנסטען צו

 זאלען.טערען אלע wj ׳ניטא האםנונג קײן
 ארבײטער. דענסענדע אינםעליגענטע,

 םי־ דער אין זײן מאל אלע װעלען אזעלכע
 דער םון האםנונג הויאט די נאריטעט.
 ארײנצוהריגען איז באװעגוננ ארבײטעד

 ארבײ גענויגטע ערנסט ענטוזיאסטישע
 צו זיך מעגלימןייט א זײ געבעז און טער

 םאהן־טרעגער די װערען און ענטװיקלען
 קלאם זײער םון מיט־ברידער, זײערע םון

 דעםא־ אינדוםטריעלער צו װעג דעם אויף
 ביל־ ארבײטער פון סיסטעם א סראטיע.

 דער־ צװעס דאזיגעז דעם װעט װאס דונג,
 העכ־ איהר ערפילט האכען װעט גרײכען,

 ניט זי קאן דאס װי מעהר םליפט. םטע
אויפטאן.
 ענערניע םון םארשװענדוננ רי אםת,

 רעזולטאטמ! די און :רויס, איז נעלד און
 םיטגלידעד, צאהל דער םון זין דעם אין ־־־

 סלע״ זײנען — דערגרײכט, װערען װאס
 דאר זײנען רעזולטאטען די אבער נער,
 גיצ״ אי; וױכטיגקײט גרעסטצר דער םון

ארגאניואציע. חןר םאר ליכקײט
 גרױסע די אז געדענקעץ, דארף טען

 זײנען זײ הגם עגדערונגען, סאציאלע
 די סון געװארען דורכגעםיהרט ענדליןי
 פון רעזולטאט דער געװען זיינען מאסען,

 פון םיהרערשאםט אינטעליגענטער דער
 הא־ יחידים די אט פערזאנזגן. אײנציגע

 לא• די און פאדערונגען די נעשאפען כען
 צו סאסעז די אנגערעדט האבען און זרנבען

 ארויס־י םאדערוננעה די םאר זיך שטעלען
אקציע. עגטשײדענע צואווײזען
 באומגגונז ארבײטער דער אין אויף

 דער אין פארשריט דער אזױ. דאס אח
 א אלס ג־מומען איז באװעגונג ארבײםער
 סאציאל־עקאנאםישע די פון רעזולטאם

זײמנן יתלכע כחות״םארזמלמגיטמ,
X■ H ,1 &

 געװארען באגריפען קראר און םארשטאגען
 פיח״ n אט פיחדעו/ אײגצ׳;ינע ח פון

 1ייי ק^ארע אױסגעארבײט עס האבען רער
 פאר אחציאגס״פראגראפען באישטימטע

 כאפױיאונג עגדליכע די און כיאסען. די
רן יןוכיען אױף װעט ארבײטער ױ פון  ח

 אגפיהרער די םצד כא;דיעף קלארען דעם
 געגעד און צוזאמענוױרמענדע וײ פון —

 כחות• סאציא^חאנאטישע וױרקעגדע
 וױכטיד n פון איעע דאריבער ס׳איז און

 םאר נאװעמנג ד׳;ר פון אויפגאכען סטע
 אט עגטרעקען צו ארכײטער-אױפקלערומ

 פאר״ צו וײ, ערציהען צו אײנצעלנע, די
 אױפ״ גװאלדיגעך זײער םאר זײ ברייטען

גאמג.
 די זאגאר אז #םאר;עסען ניט לאטיר
ט איז ױניאן דער סון עקזיסטעגץ  ענט• ד

 ספאגטא• אוטסיטעלנארער, םון שטאנען
 ענטשטאגען m ד טאסעךאקציע. נער

 ?ליײ א םון װײטדכטיגתײט דער דאנ? א
 אין האכען מ/נלכע םעגשען, גרופע נער
 גע״ ארבײטער״בונד דעם אין ױניאן, דער

 ארכײטער• דעם םון דערלײזונג n זעהען
 דאדגע די האבען יאנ; יאהרען קלאס.

 םיעל אידעע, זײער געפרײרינט יחידים
 אײדער אנגעװענדעט, \ײ וזאכען ענערגיע
 אנגעגוםען חאבען קלאס־גענאסען זײערע
 — טאג צו חײגט זאגאר געדאנק. זייער
 אר״ צאהל טראגיש״קלײנע א פאר װאס

 םון וױכטיגקײט די םארשטעהען בײטער
t אנער !אדגאגיזאציע d ניט וײגען 
 אונזערע םארפאלגען טיר ענטמוטיגט.

 איבערצײגונג, טיעפער דער אין צװעקען
 װעיען םיר אז נערעכט, אינען טיר אז

 און ארגאניזאציע טריאומפירען. ענדליר
 לא־ אײכיגע דײ זײנען דאס כיידונ;;

ארכײטער־תלאס. דעם פון זונגען

ר די ע ט ײ ב ר ס א ג נ דו ל א. כי ר װ כ
 עפענט אפריל, צטען דעש ׳שבת דעם

 אײנגע- איז װאס ?אנפערענץ, דער זיף
 נא״ א ארנאניזירען צו געװארען רוםען

 די בילדונגס־בױרא. ארבײטער ציאגאיע
 אונזערע און אפענע זײן װעלען זיצונגען

 תאנםע״ דעם באזוכען קאנען מיטגלידער
 װערען דיםקוטירט װעלען דארט רענץ.

 די פאר אינטערעס גרוים םיז, םראגען
 םרא־ דער טיט ?יר אינטערעסירען װאס

בילדונג.־ ארבײטער פון גע
 געהאלטען זועט מאנםערענץ דער

 *נױ די םון אוידיטארױם אין װערען
 װעס״ 465 ריסוירטש/ סאשעל אװ סקול

 װעט זיצונג ערשטע די סטריט. םע23
אזײגער. 2 ביײטאג שבת םאדקוםעז

 דר װעט אפריל, טען3 דעם זונטאג,
 אײן זיצונגען. דרײ האבען קאנםערעגץ

 נאכ־ 2 אײן םריח, דער אין 10 זיצונג
אבענד. 7.30 אײן און מיטאג

 וחנם אפריל, טען2 דעם אבענד, שבת
 דעלע״ די לכבוד דינער א װערען געגעבען

 כא״ םיעלע חאנםערענץ. דער צו גאטען
 בא־ ארבײטער דער אין םיהרער װאוסטע

 רע־ הורצע האלטען דארם וועלען וועגונג
 סטרונ״ אין זײן װעט דינער דער דען.

 םע35 װעסט 34 רעסטאראנט, סהי׳ס
 פער־ א דאלאר 2 איז פרייז דער סטריט.

 אםיס אין באקומען צו טיחעטס זאן.
 31 דעפארטמענט, עדױקײשאנאל םון

.1003 רום סקװעו/ ױגיאן
אונ־ װעט האנפערענץ דער צוליב

 גע״ זײן אונױוערזיטעט ארבײםער זער
 ?לא־ די זונטאנ. און שבת דעם שלאסען

 א מיט װערען םארטגעזעצט װעלען סען
שפעטער. װאף

ן א ט ג ג ^ װעו ו  ?א״ ד ח^-סמול. אףו
פארדנערט, oy אראגן׳אירט װאס

 מוױפ װעלען א^ן, קוטען װאס אלע אז
צײט. די פארנױיגנען גוט

o אףןי n ח װעמו אוגטערחאימ 
מן סטודענטען א  1צ געלעמנח״ס א ח

 אנע;ד אננעמחטען אן פארגר^מען
 נדי״ אטת אן אףןי #לערער דיערע טיט

 "1 דט װעט oy װאו אוםן, דערלינען
yy'p פארטא^טעס^ן ח פון » 

 1\זײמ'ש א דץ װעם דאס שלאס-רוס.
 װע• געפ^ערט *ועט עס װאו שסחח׳לע,

 עדו^ישא- דעם פון ערםאלג דער רען
ן עגריגט װאס סיזאן, נ*י  באלה ד

מ זאיען  םאר״ טומען סטודענטמן י
ױף הינען זײ בױענען.  מיטכױימען י

 איעטר^ט נאקאנטע. און פרײגד ז״ערע
 ‘צ> אױןי פערזא(; א םון סעגט 30 איז

ypyi\ טא• צו טיחעטס אױסגאנען, די 
ײ ?וטען  סטר ד םון םיטגרעדער די נ

 פון אפיס אין און דענטעדמאונסילס
 ודאן1 31 דעפארטטעגט, עדמקײשאגאל

w ipo# 1003 רוס

טי מ י נ ס. ױ ר ע ט ענ ס
 “W געװען \fv*i סענטער ױדטי די

 און טען21 םון װאך די שלאסען
 וויר ױ איו דאס סערץ. טען25
 #אכענד מאנטאג םפרינדוו׳אשײשאן, םון

קלאסען אלע ןײנען םען28 דעם
 לעו״ דאס און ;עװארען געעפענט וױדער

 פריחעמ וױ םארטגעזעצט, ווערט נען
 איע די םון סטודענטען די זאלען

 טיט ׳שטוױום זײער פארטזעצען קלאסען
 זאי פריחעה וד עגעוגיע, טעחר נאו
 סהי סאמע צום ניז װערען געטאן דאס
סיזאן. םון

 ױדצןי כראנסס סוז סטודענטען די צו
.43 סקול •אבליק אץ סענטער

 פאנלית ווין סענטער ױניטי דער
 כראון און ססרים כת135 ,43 סקול

o 18 צוגעםאכט זיןי חאט ■לײס, nטען 
^ די טערץ. לי טג  לא״ אונזערע פון מי
 דעם אין גמלערענט חאבען <ואס קאלס,

 יזאן י avi םאחןנדיתז קאנען סענטער,
ע די אץ ^ נ  סענטערס, מדטי צוױי א

 זײ בראנקס״ n אין חאכען םיר װאס
 סרי־י ,64 סקול פאכלי? אין געהן קאנען

 עװעניו, אעטמרוױיל און סטויט מאן
 װאשינג• ,42 סקול •אבליח אין אחןו

•ארקוױ/ המרםאגם און עװעגױ טאן
 סעג• מדטי ^רמאנטע צוױי די אין

 און שלאסען, דיזעלכימ דא זײנען טערס
o סון שיחלער די n סמנ* סארםאכטען 

^ םארטזעצען חארט ?אגען טער ײ  ן
 זאיען סיזאן. םון ענד צום ניז שטודמם

 צו דאס פארםעיען ניט שיחלער דיעזע
__________________טיז♦

 קא־אפערא• דער איכער װארבאס דר.
כאװעגונג. נדווער

 א געכען װעט בארבאס ס. דזש. דר.
 אינטערגעשא• דעם אין ?ורס לעהטשור

 איכעד אונױוערדטעט, ארבײטעד נאל
 W באוועגונג. קא־אפעראטיװער דער

 אוחר 2 שב^ אנפאנגען דף וועט ?ורס
 אױרוױננ װאשינ;טאן דעד אין ביײטאג,

הײ־סהול.
 פרעױדעגט חןר איז װארכאס דר.

 אמע• סון ליג הא-אפערטױוער רער פון
 •no סראגע די םארשטעהט ער און ריקא

 אנדערש ווער אימעגד װי מעהר, לייכט
תט ער אםעריתא. אין  n דיסהוםירען ו

 דער סון ןnםעטא די און ענטװיקלונג
 םראגע די באװעגוגג. סא״אפעראטױוער

 נאזוגדערס און װיכטיגע, א זעהר איז
 בא• דיעזע װען צײט, איצטינער דער אין

 זיןי םארשירײט און װאשסט װעטנג
 חאפען, צו דאריכער איו עס אוםעםום.

 nאונ?ע סון םיםגלידער םעחר וואס אז
o צו הומען זועלען לאהאלס n וױכ״ זעחר 

 לעקטשור* אינםערעסאנטען און םיגען
סורס.

ר ע ט ד ל א ה ר ע ט נ ן די פון או ע ם ענ ד טו  ס
ט ר די מי ע ר ע ת, ל ב ם ש ע  ד

ען9 ל. ט רי פ א
 ײאד א נאד םארבליבען איז עס

 אונזערע םון אונטערהאלט דעם ביז צײט
 אוג״ אלע םון לערער די םיט סטודענטען

 אונטער- דער קלאסען. און ?ורסען זערע
 פתן9 דעם אװענט, שבת זײן װעט האלט

םון * דײנינג־רום דעם אין אפריצ,

ר

 שעפער סלאוס ױ וה שזויסיחנגעו וױפערע
ספרײןער אמומאםײסעו לי *אר
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 שנײחןר דער אין אונײםם־נאױמונמו ױ
דײסשלאנד אין אינדוםםריע

ל, רי » * 1821

h אמםערנ&ציאגאלער דער םון םעקרעטער העיג, דער װאן ס. םון ב#ריכמ
ארבײםער. קלײדער פון פעדעראציע

דײטש־ אין אינדוסטריע ?ליװיער דער
 עננלאנד אין װי (פונקט עסזיםטירט ראנד

ױין• נאציאגאילער א שוױיצאריען) און
בא־ איז עס װעלכען איז אגרימענם,

אוים״ נעטען דארף װאס צײם די שטימט
 ספעציעלע פאר און נארמענט א צוטאבען
אויסגע״ דא װערען שכירות די ארבײט.
םארשרים״ די פיט אנקלאננ איז רעכענט

בא״ דעם אויח אגריסענט דיזען פון טען
 די רײטס. צייט באשטימטע פון זיס

בא־ װערט ארבײטער יטטיק פאר רײטס
שטוג־ ארבײטס צאוזל דער דורך שטיטט

יליין. יפעה א פון באזיס דעם אױף דעז
 קאוט סעק יאנגען א אויםנעהען פאר

 (אײנשיליסענריג קעיטענעס פינ,* כ־יט
 די עסזיסטירען צומעסטען) טאל אײן

:סעריעס זיבען פאלנענדע

 אינטערע־ זעהר דערהאילטען האב אץ•
 םעדערא־ דער פון סטאטיסטיקס סאנטע

 סון איבײטער האײדער די פון ציע
 ארבייטס־באדיגגוג־ די װעגען דײטשלאנד

 איגדוסט־ סאײדער דארטעער דער אין גען
ריע•

 מיט טאן צו האט טײא ער׳טטעד דער
 צײט ארבייטס־שטונדען, םון םראגע רער

 די םון םארדינסטצן טעגאיכע און רײטס
 מײד־טױארדער דעם אין ארבײטער

 ביז 1014 םון פעריאד דעם אין ברענטש
 גיט טײל צוױיטער דער .11(20 אקטאבער,

 אר־ שטיס פיז שכירות די פון הכי סך א
 םון ברעגכדט רעדײמײד דעם בײטער,אין

אינדוסטריע. שנייו^ר דער
פון ברענטש מעיד־טױארדעד דעם אין

------------ יענטס
------ווײסםלאוםס

קאוטס סעק לאגגע
 צו איז געבראכטע אויבעז דאס םון

 נאך עיזזיסטירט דײטשלאגד אין אז זעהן,
 אינ־ •טנײדער דער אין אדבייט שטיח

 בארינ־ אומגינסטיגע אײן אבער דוסטריע.
 אפנעיטאפם איז סיסטעם דיזער םון גונג

 נאציא־ דעם אין פונחט א דורך געװארען
 װי זיך ילעזט װאס אגרימענט, לױן נאלצן

:פאלגט
 באיטעפ* װערען װאס ארבײטער ״די

 באזיס א אױף װערק׳טטאטען אין טיגט
 װערען גאראנטירט זאל ארבייט שםיק םון
 די םון פראצענט האלב א טיט 87

 אױט װען געקוטט װאלט װאס שכירות
 נעארבײט וואאט װאס יטעה׳ען צאהא י׳ער

 אר־ װאך םון באזיס דעם אױח געװארען
געװארען פארגעיטריבען איז עס וױ בייט,
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 צאהא די װען אנרימענט. לױן דעם אין
 וױיני״י איז יטעה׳עז ארבײטס םארברויכטע

 פראצענט האלב א און 87 רי צו דארף נער
 1םאו פראצענט םיר צו װערען צוגעגעבען

 עס ביז ̂טעה, אכט אײננע״שפארטע יעדע
 מאקסיכיום א צו װערען געבראבט װעט

פראצענט. האאב א מיט 1(2 פון
 די װעגען באנריןי א געבעז צו אום

 אין רײטס ארבייט יטטײז עיןזיסטירענרע
 טאבעאע א דא איך ברענג דייטיטלאנד

 װאס רײטס ארבײט צײט די צײגט װאס
 פאריטידענע אין אנגענומען זײנעז

 פאר• א א\יך גיבען טאבעלען די יטמעדט.
 אין אויסבעסערוננען די װענען •טטעאוננ
טעג־ און רײטס צײט שםונדען, ארבײטס

פארדינסטען. איכע
מענער) (םאר שנײדערײ מעיד־טו־ארדער

®ךן אקטאבער פאיחעכערוגג ארבײטס־שםונדען ארבײםס־שטוגדען

 די אויט פראצענט. 620 אויױ געװארען
 אינדעקס אםיצייצען דעם םון ציםערען

אויוי םרייזעז אז*די ׳זעהן צו אבער איז
 פון פעריאד דעם אין מיטעא אעבענס

 פארגרע־ איז ,1920 נאװעםבער, ביז 1914
 פראצענט. 1.182 אױו* געװארען סערט
 םאר״ געניגענדע א גיבען ציםערען דיזע

 באדינ־ םיזעיאבעלע די װעגען מטעלוגנ
 אונ־ ילעבען עס וועילכע אונטער גוגגען
 מען װען האםעראדען. דײםשע זערע

אך נעהטט ט אז אנבאםראכט, איז נ  זינ
 פרײזעז די זײגען ,1920 גאוועמבער,

 וזע״ גאך גע״טטיגען מיטעא אעבענס אויף
 קאײדער- די אז םאר׳טטעגדליך, איז כער,

 א צו גרײטעז דײט^אאנד אין ארכײטער
ײע  די אױךהעכערוננ. א םאר באװעגונג נ

 דיה־ האבען װעאכע װערסאל, פון ד״עררן
 באדינ־ של(ם זײערע דײטשלאגד מירם

 זײן צו אורזאכען נעגונ האבען גומען
ט צופרידען  זײער םון רעזואםאטען די טי
אר־ דעם פון באדינגונגען די ארבײט.

סעק ברעסט סיגגעל

 רעדי־ דער אין רײטס ארבײט שטיק
 שנײדער דער אין אפםײלונג מעיד

דײטשלאנד. אין אינדוסטריע
טאבואיר־ א ברענגען ײעא איך

 װאס שכירות די איבער איבערבליק טען
 טײל דיזען אין געװארען עררײכט איז
 די אויך װי שטעדט, םארשידענע אין

 פרײ־ ארבײט שםיס די אין ענדערוננען
 את- ביז 1914 םון םעריאד דעם אין זען

.1920 טאבער,
 קלײדער דער םון טײל דיזען אין

אך אייז דײטשלאנד אין אינדוסםריע  נ
 ;אגריםענט נאציאנאלער סײן ניטא הײגט

אך עקזיסטירט עפ  שטמך אלטער דער נ
סיסטעם. ארבײט

1920- 1914 1920 אקטאב״ער 1914
םאג) א 8( H 16)

םעגליכער צעגליכער צײט טעגלינער צײט
פארדינםש רײםס ןארדינמט רײצש /0/«יפארדינסט רײםס ם״ח % rס״ז בלאלקעז סארקעז טארקען מאר?ען 020שטאדט 43,40 800 5.00 50.40 0.30 7.00 0.70 — ----------- נערלין

038 33.20 842 4.38 38,40 4.80 5.20 0.52 — ---------- שטעטין
535 33.70 «94 4.37 40.00 5.00 0.30 0.03 — 002--------שטוםגיןי־ט 84.30 111 4.43 40.00 5.00 5.70 0.57 — ------------ברעכזעז
025 33.10 800 4.27 38.40 4.80 5.30 0.53 — ־*־---------ד«:«יג
710 40.35 92;i 5.95 Vj 52.80 0.00 0.45 0.01 — ד,־סעלדארןי
008 39.50 785 5.10 40.00 5.75 0.50 ־ 0.05 י מ. א. פר«נקפורט
608 39.50 ץ 785 5.10 40.00 5.75 0.50 0.05 — 000ה^טבורג־אלטאנא 34.00 842 4.38 ׳.10.20 4.90 5.20 0.52 — ---------ח*:*װער
014 84.40 793 4.44 40.00 5.00 5.00 0.5« — צי; ײי -----------ל
013 33.70 791 4.35 39.20 4.90 5 50 0.55 — 567--------כ#גדעבורג 34.00 733 4.40 40.00 5.00 6.00 0.00 — --------------צינבען
055 34.70 843 4.47 40.00 5.00 ׳ 5.30 0.53 — — נױרענבערג
עז ײנ ז ד אין אנ של ט ײ ד ?לאס עד ם ײ ב ־iyo רyד אז זעהז, צו איז DyT שון

(* ^־. ױנ ט ש ר ע yכyרט ^ nvi איז ין5ב 1אי צוין *יכער

 ב*- די in יע«*, ויך דערװיסזגן םיר *)
 װער» זואס לוין־חעכערוגג, א nitr װעגונג

 טאקזג pn באריכם^ דעם אין שאראויסגעזאגם
 אחן לײדער אבעי געװארען, אוכטזגרגוםזן

 חא־ םיר װ»ס באריכטען די לוי■ אלג.8ער
 שגײדער די האבען לעצטענס, געלראגען בען
 א דערקלערס *עברואר םען7 דעם בערלין אין

 *װיי ארום אנגעחאלמען חאט װאס ס»-י«?,
 גי־ » םים גזמגריגט ייד הא® און װאנעז,

 ארבײטער. די «אר דערלאכע
1920 אקטאנער, 1914 קאוט,

יערליז
זזעםבורג
סיגכען
שטעםין

III II I ב. ד.
כאיקען מארקען םאר?ען מאדקען

III II I .3 ר.
םארקזגו סארקען ספרקען םארקזנז

------------- בערלין
--------------מםבורג

t

41.20 46.55 51.95 78.20 4.60 5.40 6.20 8.70
40.00 47.25 53.00 78.20 4.00 5.50 י 6.35 8.70
40.50 44.55 48.20 65.80 4.50 5.10 5.65 0.75
29.00 31.05 33.10 54.00 2.80 3.10 8.40 6.00

1920 אקטאבער, 1914 ,a'.*p pyo ברעסט גגעל
III II I ב. ר. m II I ב. ר.

סארקען םארקען םאיקען מארקןן סארלעז iypn«D סאר?ען וארקען
57.40 62.40 07.50 99.90 7.00 7.75 8.50 12.30

— 62.40 67.50 99.90 7.f5 7.75 8.50 12.30
31JBIP 68.06 68.45 — 0.20 7.10 7.90
87.10 80.10 64.80 54.00 4.00 4.30 4^6 6.50

 טאבעלע גענראכםער אויבען דער אין
ט ר * באציײ כ ר. איגיציאלען די טים ו
 האלום דער און בא״טםעל׳/ ״ריטײל כענט

m באשטעל״. ״האלסײל פאר שטעלם
 קאטי• עקזעקוטיװ צנעטראלער דער

 קלײדער םון פערעראציע דער פון מעט
 םילע םון פארלויןי אין האט ארבײטער

 גאציאגא״ א עררײכען צו געזוכט חדשים
 טעיד רעדי דעם פאר אנריפענט לוין לען

 װערט עס װי אינדוסטריע. דער םון סײל
 דעם פון רעדאקטאר דעם םון אנגעצײגט

 װיכ־ רער איז ארבײטער״ ״באידלײרוננס
 פארגעשלאגע״ רעם אין פונקט טיגסםער

 צײגט װאס טײל דער לוין*אגריטענט נעם
 ״מעיד־טױ םון פאל דעם אין װי אזוי —

 זיך םאדערט װאס צײט, די — אאדרער
 די אויך װי ארטײןעל, אן אויםצונעםען

 פארהאנד־ די ארבײט. עקסטרא םאר צייט
 םאר״ דיזען םיט צוזאפענהאננ אין ױגגען
 דורך געװארעז אפגעבראכען זײנען שלאג

 אר־ די םון זײט דער םון אפאזיציע רער
איז דעם םון רזולטאט דער בײטס־געבער.

י געװען ען פון ענםשםעחונג ו ױס  א׳גר
םעג- זעחר איז עס חאמבורג. אין סםרײק

 םאר• זיר זאל דיספױט דיזער אז קץ־,
 דער דײטשלאגד, גאנץ איבער שפרײםען
 לויט זיין, װעלכעס םון רעזולטאט

 פון רעדאקטאר דעם םון דערקלערונג דער
 די אז צײטונג, דערמאגטער אויבען דער

 אינדוסטריע יןיציידער רעדי־מעיד דײטשע
 קאנםליקט א צו װערען געבראכט װעם
 אין גלײכען קײן זיך צו ניט האט װאס
 געשיכטע דער םון פארגאנגענהײם דער
 א אינדוסטריע. דער פון טײל דיזען םון

 לא־ זיך װעט וױרסונג װעסעס קאגפליקט,
 לע־ עקאנאמישען דעם אויןי םיהאען זען
דײטשלאנד. גאנץ םון בען

קאגען קאטלראדען דײטשע אונזערע
 און איבערגעבעגהיים דער אין זיכער זײן

ײ ברידער זײערע םון סאלידאריטעט  ארבי
 װעלכע װעלכ^ גאנצער דער איבער טער

 זײער םון ענטװי^לונגעז די נאך פאלנען
אינטערעס. גרעסטען מיט׳ן לאנפליקט

 איױ נעםשוראליזיישאן דער פון ״דױױו״ דער
 סיסױענס נײע םױזענד 20 פאר רנ

1921 יאהר דעס אץ
 האט ליג אײד נעטשוראליזײשאן די

 צו אויםנאבע איהר אלם געשםעיט זיך
 איםיגראנ־ אידישע טויזענד 20 באוועגען

 לאנד דיזען םון בירנער װערען צו טען
 די .1921 יאהר דעם פון םאריצויף אין

 געטשוראליזײשאן דער םון פארװאיטעד
 קאט־ דיזער אז זיכער, זײנען ליג אײד
 ערפאלגרײר, אזוי פונקט זײן ײעט פײן

 װעלכער ליג, דער םון גןאםפײן דער װי
 יאו־זר לעצטען געװארען אנגעםיהרט איז
 איבער רעזולטאטען געבראכט האט און

 אי־ אידישע 17,785 ערװארטונגען. אלע
 דער צו געװענדעט זיך האבען טיגראנטען

 אוים־ יאהר םאריגען םון פארלויף איז ליג
 און ערשטע םאר אםליקײשאגס צומאכען
 און בירגער װערען צו פײפערס צװײטע

 אפ־ צאהל דיזער םון העלםט א װי מעהר
בירגער. געװארען זײנען ייהאגטען

אימינראנ־ די םון אוםשטענדען די
 שטארק זעהר זיך האבען אמעריקא אין טען

 בירגערשאםט איז םאל א אויב געביטעץ.
 מען װעלכער אהן זאך לולסוס א נעווען

 באגעהן, געקענט שעהן זעהר זיך האט
 אבסאלױ אן טאג צו הײנט אבער עס איז
 מען װעלכער אהן נויטװענדיגקײט, טע
באגעהן. ניט פשוט זיך קען

פאפי־ בירגער װארום אורזאכען די
 זײנען נויטװענדיגקײט אזא זײנען רען

 און דרינגענדע זעהר אבער פארשידענע,
 יע- פןן אויפםערקזאסקײט די פארדינען

 יעצט איז עס אימיגראנט. אידישען דעז
 ארויס־ אידען םאר פראבלעמע װעלט א

 אײדאפעאישע די םיז זיר צוראטעװען
 אויס־ אוים יןומט אידען די װאו לענדער,

 און םארםאלגונגען םארשידענע צושטעהן
 אײ דיזע געפײניגט. טעגליך טאנ װערען

 די םון אויסגעמאטערט שױן זײנען דען
 םיט סוקען און םארםאלגונגען גרויזאמע

 דיזען אױף אויגעז אויםגעסטארטשעטע
 זײערע זיך געםינעז עס װאו ים, זײט

 בלוט זײנען װעלכע הרובים, גאהענטסטע
 זײער םון םלײש און בלוט זײער םון

 אזוי זײן ניט קעז הילף קײן םלײש.
 אהער זײ זאל מעז װאס רי, װי װירקזאם,

 נאך װײל אריבערברענגען. אםעריהא אין
 גע־ און געםלאנטע דיזע זײנען אלעמען

 פון זיך אויסצורוהען בארעכטיגם יאגטע
 זעהענ־ אנשםרעגגונג, שםענדיגער דער
 □in טאג יעירעז אויגען זײערע פאר דינ

 באהאנד־ ברוםאלע קריגענדיג און טױט,
אנטיסעםיטען. םוז לונג

 אריבערברענגען םון הילםע דיזע
 םאר״ למצטענס איז אײראםא פון קרובים

 םען װאס דעם צוליב געװארען שלימערט
 דער םון ערלויבניש די באקומען דארף

 זײ. ארײנצוםיהרען רעגירוגג אמעריקאנער
 צו נאר גענעבען װערט ערלויבניס דיזע

 דײ פון בירנער זײנעז װעלכע יעביגע די
ױנ־ האבען זועלכע אדער ״<א:ד זעז  אםו

 ערשטע זײערע ארױםגענוםעז ציגסטעז
 גע״ וױ אזוי בירגער. ײערען צו פײפערס

 קרובים האבעז װעלכע יעניגע די זאנט,
 ארײ אהער זײ װילען און אײראפא אין

 מיט באװאסענט זײן מוזען בערברעננען
 אכער האבען פאפירען. געטשוראליזײשאן

 ארײ קענען און װילעז װעלכע אלע, די
 געהעריגע די קרובים זײערע בערברענגעז

? פאפירען
ט איז אליין דאס אור״ אײנציגע די ני

 פא־ בירנער האבען זאל מען ײארום זאכע
 אנדערע הונדערםע דא זײגען עס פירען.

 װענעער גיט זײנען ותלכע אורזאכעז,
 האט איהר ווען בײשפיל, צום וױ ײיכטיג,
 אויםגעהאדע־ דא זײנען ײעלכע העדער

 אבער אויוי, יןינדוױיז םון נאיוארען װעט
 אזעל• לאגד. איז דא נעבארען נים זײנען

 סײ״ בימער, קײן ניט זײנען 1קינדע כע
 ביר־ נעװארען זײנען עלטערען זייערע דען
 געװען זײגעז קינדער זיתרע אײדער נער
 ביר• געװארעז איײז אדער אלם, יאחד 21
 געווארען אלם זײנען זײ וױ דעם נאך נער
יאהר. 21

 א געשיכםזג אזי םאר ויך שםעלם
נעהם #סתול •אכליק תרך געהט קעד

 קא־ איז ארײן טרעט היײסקול, דורך
 %ענ טיטשער. פאר זיך לערנענדיג לעדזש,

 באקױ ניט קעז און ?אלעדזש דיזען דיגט
 רעכט דאס האבען צו לײםענס תײן מען
 םיטשער, אלס שטעלע א םארנעםצן צו

 געבארען ניט איז ער װאס דערםאר נאר
 פאטער זײן און לאנד דיזעז אין געװארען

 באזאר־ צו נויטיג םאר געםונען ניט האט
 זיין אײדער פאםירען בירגער םיט זיך גען

אלט. יאהר 21 נעװארען איז קינד
 שװעריג־ א פאר װאס איהר װײסט

 ¥ סאן ױנגען אזא פאר שטעהען Dy הײטעז
 ערשטע ארויסנעםען דארף ?י אדער ער

 צײט יאהר צװײ װארטען און פײםערס
 אפליקײ־ אן ארײננעבען קענען צו אום
 םאר־ אין איז פײפערם, צװײטע פאי שאן
 דיזער דארח יאהר צװײ דיזע םון יויױ

 לעהרעריז, אדער לעהרער, נעשטודירטער
 מעגליכקײט לױיז האבענדיג נים װארטען,

 טיטשער אלס שטעלע א םארנעמען צו
 נעטשױ די האט םעלע אזעלכע סרװל. אין

 און פילע געזזאט ליג אײד ראליזײשאן
 עלטערען, די םארדאנקען צו איז דאם

 צו םליכט זײער םארגאכלעסיגען װעלכע
% פאפידען. בירגער םיט זיך באזארגען

 אנגע- מיר װעלען מאל אנדערס אן
 א איז עס װארום אורזאכעז אנדערע בען

בירגער. א װערען צו נויטװענדיגקײט
 אײער טוט אימיגראנטעז, אידישע

 ערש״ מיט ג׳זײך זיך באזארגט און םליכט
 װערען צו פאפירעז צװײטע אדער טע,

 זיך װענדעט לאנד. דיזען פון בימער
 וחד ליג, אײד נעטשודאליזײשאן דער צו

 ד\ אין זיך געםינען עס אפיםעס מעס
:םיעצער םאלגענדע
ביזצ־ ״פארװערטס״ ־— אםיס הויפט

 יעדען אםען בראדװײ. איםט 175 דינג,
 שבת ;אבענד 9 ביז בײטאג 1 םון טאג
אבענד. 6 ביז פריוז דער אין 10 פון

 11:106 איסם 62 — אפיס הארלעםער
 פון אבענד שבת און מיטײאך יעדעז סט.,

אבענד. 9 ביז 6
 וױלקיגס 1330 — אפיס בראנקסער

 6 םון אבענד, מאנטאג יעדען עװענױ,
 דא״ יעדען ראוד, באסטאן 1167 .9 ביז

.10 ביז 8 םון אבענד נערשטאג
 גרעהעם 61 — אםיס װילימסבורנער

 םיםװאך און מאנטאג יעדען עװענױ,
.10 ביז 7 םון אבענד

 סעהמען 229 — אםיס בראנזוױלער
 לײסעאום, לײבאד כראנזװילער סטריט,

 6 םון אבענד, שבת און דינסטאנ יעדען
אבענד. 9 ביז

פרײ געשיסם
ײו אויב  אםת׳ער דער אינטערעסירט א

 רעאליס־ םון הנאה האט איהר און לעבעז
 דארפט בילדער, און ערצעהלוננען טישע
ס ז. פארשאםען זיך איהר ױנ׳ עו  דרײ ל

 און גרויסע 58 ענםהאילטען וועלכע ביכער,
 אק־ אײן 10 און ערצעהלונגען קלענערע

 צו ביכער די קריגען קעגט איהר טערס.
 ארדערם איהר וועז פרײז, ביליגערעז א

 א צו שיקט םארםאסער. םון דירעקם
ט תאדד פאסטאל  און אדרעס אײער םי

 גרויםען א פרײ צוגעשיקט הריגט איהר
 אינהאלםס־םאר־ םולעז מיט׳ן סירקולאר

 םון אויםציגע און ביכער די םון צײכנים
 ניגער ש. האהאן, אב. וואס ארטיתיען די

מ  האבען קריטיקער אנדערע אח ראנאזי ה
 װי אויך געשריבען. ביכער די וועגען

 בײ ביכער די- קריגען קענט איהר אזוי
אדדעסירט: ■ףײז. געװעהנליכען םון ליגער
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 זיײ װעלכע סטײםםענטס, די לױט י־
 אײ• פון יעצםעגס געװאדען געםאכט נען

 אונזער פון מאגופעקטשורערס גיגע
 םאר געחמען זײ ?אילצן םיר אויכ #טרײד

 אינ״ אונזער אז ׳זײן מעגליף תען ערנסט,
 אין זוערען ארײנגעשלעפט זאל דוסטריע

 זעחד םון זײן װעט װעלכער לאםןי, א
 אונז פאר נאר גיט באדײטונג, גרױסער

 גאנצער דער טאד זאנדערן #אלײן
 זויכ־ זעהר דערםאר איז עס און שט^ודט,

 װער םאכען, צו קלאר ס^ל א נאך טיג
 אין שולדיגע די באטת זײן װעלען עם

טראבעל. דיעזען
װערען, כאםערקט גלײף ד* םוז עס

 ױניאן, אלגזער אנבאלאנגט װאס דאס
 אונזער באװיזען אפט שוין סיר האבען

 װעל״ אירגענד םארטײדען צו װיליגהײט
 מיט אינדוםטרי, דער אין טדאבעל כען
 אונזערע חאט באדיננ, אײנציגען דעם

 םאר םאל אײן אנערהעגען זאלען ב*סעס
 טױזענדער צענדליגע די דאס ט#ל אלע

 אין באשעפטיגט זײנען װעלכע םענשען,
 כארעכטיגט'] זײנען אינדוסטרי, דיעזער

 ג#ר לעכען. מענשליכען א טאכען צו
 זאל פריעדען אז ׳זײן מעגליד קען חאן

 אבער אינדוסטרי, אונזער אין הערשען
 אײניגע זיף םיהלען #אוים װײזט עס װי

 דעם םון באתװעם מעהר ניט ב$סעס
 םאל- רי זײן ניט קענען זײ דאס םאקט,

 טוט זואס נון, הערשער. שטענדיגע
םען?

 באסעס װאס דאס, געטאן האבען זײ
 צו זײ זאגעז םדיהער :געװעהנליף טוען
 האילםען ניט מען \ױל נאכהער סמ־ן

 גע- האבען זײ בײשאיעל, צום װארט.
 די בײ צוריקצונעהסען םארזוף א מאכט

 הײליג האט מען װאס דאס, ארבײטער
 קא־ גאװערנאר׳ם דעם בײ םא׳י־־שפראכען

 געדענלט, האבען זײ געבען. צו מיטע
 געלוםען איז געלימען. װעט דאס אז
תשעגטעמײטע, פרעגט: און ױניואן די

 םון ענטפער דער איז דאס^ איז וזאס
 עם םאדערען זײ אז געװען באסעס די

 צד חלילה ניט פובלײןום, םון נאםען אין
אינםעדעסען. אײגענע זײערע ליעב

 הערען די םון פארלאנג עדשטער דער
 רעדוצירען צו איז אסאסיאײשאן דער םון

 גרויסער דער זײ, זאגעז כדי, װײדזשעס,
 םאר קלײדער הױםען קענען זאל עולם

 איז, אםת דער םרײזלן. ביליגערע
 װאיטעז םיר װען םארלאנג, דיעזער דאס

 ניט זואלט נאכגעגעבען, זאגאר איהם
 גרויסער דער דאס םעגליף, געפאכט

 װאם פחאםיטידען. דערבײ זאל פובליסום
oy פרא- די דאם איז פאסירען, יא חען 

lyo'D נרעסער זאילען בעלי״בתים די םון 
אזוי: װי אט און װערען.

 םון װײדזשעס די דאס זאגען, לאםיר
r חגתצירט זיעצן ארבײטער די r n m\ 

 װאלט דאס ,װאם פראצזננם 10 י1אוי
 פרײז זyדורכ^ניטליכ א אויסגעםאכט

 לאםיר ארבײטער. <אן פאר דאלאר 5 םון
 באשענד װעלכער שאם, א אױפנעהמעז

 מיט;ד א טאכט און ארבײטער, 50 טיגט
 ג;ד דאן וחאלט Dy ארבײט. לײן לעז

 םאר־ וואלטען װײדזשעס די דאס מײגט,
 א דאלאר 250 םיט געװאדען רטyקלענ
 לײן, דיעזען בײ ארבייטעד, זעyדי ײאך.

 ארבײט שטיק 500 צװײםעל אהן טאכען
 י<ד דאס םײנען, דאן װאלט עם זהאןי. א

ר  א טיט קאסטyג װאלט גארםענט מ
 שטעלט יעצט ררעני.גער. דאלאר האלבען

v םרוי, אײער אז םאר, אײך tfm זאורוי 
 װאס קויט, א אדער סוט א זyקױפ

 50 ביז 40 פון סםאד אין זיך פרײזט
 די װײל דעדםאד גיט קויםט ואון דאלאר,
 גע־ dv װאלט הויף, צו זײנען פרײזען
 בעלי־ די נוון טענות רי לױט מײנט,
 םיט קאסטyג װאלט סוט דער װען בתים,

 אלע װאלטעז װעניגער, דאלאר jy3^n א
מױטס. רyואר סוטס jyt'ip געגאנגען זיןי

 דעם מיט אז הלאר, דארום איז עס
 ארבײטער־ די רעדוצידען צו פארלאנג

 פובלי?ום דעם דא מען זזאט וױיתשעס
y אין ניט גראד ri.| איהם שיט מען 
 װע־ םיר און אויגעז, די אין זאםד בלױז

 זיך זאל עולם דער אז ו^רלאזען, ניט יען
 םאלשע אז^כע םון א^ארען לאזעז

טענות.
 איר װי< געלעגענהײט דיעזעד בײ

iiny^pny, אםת׳ן דער *ין איז עס אז 
 בארעכ־ זאל זועלכע אורזאכע, <זײ\ ניטא
 װען װײתשעס. פון רעדוצירוע די טיגען

 יעצטײ די אנבאטראכט אין נעהמ^ םיר
 םינעזyג באדיננונגען, עהאנאםישע נע

 ניט זײנען לעבעגםםיטעל די חאס מיר,
 בודזשעט דער אז אזוי געװארען, ביליגער

 איי־ איז יאהר הײנטיגעס םאםיליע א םון
 צטעסy< זוי זעלביגער, דעד נענטליף

 רעדוצי־ •אנז םאר םײגט םאלגליף יאהר,
 םארערגע־ א ישוט וױידזשעם אין רונג
 לעבענס־באדינגונגעז. אונזערע אין רונג
^ זײם, אונזער םיז שיר״ נ ע  אזאגיט, ד

 שםוםע, אזא צו גע^מען איז אpריyDא
 . םון אתנםמדדדי?ונג די פאדצרם װאס

I און ארבייםזנר, די פצן םםיגדארדס די

 װעלי אירגענד דאס מיר, זאגען דערםאר
 װערען געמאכט װעט ווואס פארזוך, כער
 צו םיהדען װעט ,oyona yרyאונז םון
|p ניט ר^לטאטען. גוטע ״

r לאסיד #יעצט \ v m\ צוױײ דער צו 
:שטונחןן װעגען םראגע, טער

 אסאסײ רער םון yo’'PPyD:yrn די
^ דארוי םען דאס זאגען, איישאן ל או  ם

ynyi| ארבײט. פון שטונד^ די v *  o v 
 oy װען ׳עזpרyבאמ צו סאראהטעריסטיש

 סטײט־ נט^יכעןyםy אן מאכען צו קומט
 דרעהען מענשען די װי מען זעהט מענט,

 jnp פשוט חענען און ,iy־"n אין זיד
 ניט .ii3y; ניט ערקלעהרונג ריכטיגע
 זואס נאר ניט, האבען זײ װײל חןרםאר,

ty זײ םון סר א V דען ^ n ניט Din 
 Dyד iy>KT און אפען ארויסצו?ומען מוט

vארויס אום אמת. v n v m\ א םון זײ 
 זײ פאר דאס איף װעל פארלעגענחײט,

y>Krr| ; זוילען זײ :געמליך איז, דאס
 סװעטיגג |yD^ דעם צוריק איעםיהר^

oyD'D, גרעסערע א באשאפען צו אוס 
 ךורף אוס ארבײטםלאזע, םון ארמעע

d v i ארונט לןענען צוyרדריקyן yp oyi• 
D3yD־jyitfim ,n^:»D D ר די ץ מ ײ ב ר * 
 און יאהרען דורף ערווארגצן זיף זyהאב

קאמף. פון יאהרען
 מאנו־ ןyרyה םע̂זyש זיך װאס צו

̂ yDHDp^p םיר, םעקטשורערם
lyjyp אונז גוט. זעהר אײף o w איהר 

 מיר םארדײדען. ניט צײנער די
 >רטyר;yyג שטארק זיך םיהלט איהר חאס
 אמאליגע די אן זיד רמאנטyד איהד װען

:yDi ,ארבײטער די װען צײטען iy:"i 
lyoipyi. אלײן גאט װען ארבײט, דער צו 

 :־Kiy:py)w און געשלאם^; נאך איז
ר פון גען  דזשענ־ איהר, װען ארבײט, ת

 איבער־ געהאט ש\"\ זיף האט טעללייטע,
 און ;זײט צוױיטער רyד אויף געדרעהט

ט ןyהאב ״ ב ^  םאר שטונ־דען לאנגע נ
לוין. ?לעגליכען א

W( זײט, אונזער םון מיר, P W iV 
lyD מיר וױיל צײטען, v:y' גוט זעהר .̂i 
 צו ־־־ לטyצוגעשט קאנטאספטױוס גענוג

 סיסטעם, א □,yDD'D יענעם פארדאנק^
 ־־uyv פאר קללה א געװעעזן איז והגלכער

 ז,yנשyמ נדעyטויז רyנדליגyצ און ליגער
 רyינKדיי^yאמ דעט םאר שאנד^ א »ון

ט שטונדען yרyקורצ ;פאלק ע  פאר מי
טערע האבען :אונז ^נ מענשען, ג

 צו גערן הרyז איז לאנד Diny' װעלבעס
 דער־ צו װיכטיג איז Dyi חוץ א ן.y^אב

^ אנ  ־y:DDyc איז oy װאס פאקט, Dyi מ
אר^ שטעלט ^ו  געלע־ סטעyגר די םון ג

 דא.« ,D'3'jy עקאנאםישע איבר נטעyר
 שטונ־ אכט ארבײטען y:rtim ארבײנמזר,

 פראדוק־ הרyט סף א זײנען טאנ, א דעז
לענגער. ארבײמען װעלכע די, װי טיװ,

i איף װעל יעצט ^ p דרי־ דעם צו 
iyD ,שטילחארבײט. טארלאגנ

 די אום דאם זאגען, yללײטyנטyדזש די
 דארןי ד,ן,yרגyאונט ניט זאל אעדוםטרי

שטיק־אדבײט. צודיק אײנםיהר^ סען
 אײג״ ayi |ycxc׳ זײ רוירען רמיטyד
p m, אונ־ בײם האלט אינדוסטרי די אז 

pynyo. זאגען, אײך םיף לאזט טא 
 ןyשטועyג ניט איז סעשה גאנצע די אז
. ניט און ען ג י ^ו  כא־ זײגען ־וואס די, ג

ט ו»אגט  וױײ אינדוסטרי, קלאוק רyד טי
 ,oyji'n די פון הכל סף דער דאס סען,
 yלעצט די אין איז ,iyiys^ רונדע אין

v r t o v װי יאהר iyn איז עס
ע דער אין ט כ ^  אינדוסט־ רyזyדי םון ג
u אויף ;רי v i זאגען nny סטאטיס־ די 

 קואימערס. אזו נט*yפארטטyד םון טיהס
oy איז גאדמענטס צאהל די אז אמת, איז 
ל זyיאהר לעצטעי די אין ע ס בי  ?לענער, *

n מײנונג אונזער צאר «יז דאס אבער y i 
 הײגט םארלאנגט nyc'ip דער װײל םאר

v א i v d v ^ און \2 ד ע ^  גארמעגט. ש
ר |yony: הלײדער בעסעדע ^  אויםצױ ל
 טערDרהאyדוי רyאב זײנען זײ מאכען.

 סײ אײז וױ טעהר iy:*ncy: זyװער איז
 דער צײגט דעם םyאל בײ װען און זאז.

 ?אמערס, אװ דעפארטםענט פון רעפארט
 *vy5 זיף האט Dy:rn הכל סף דער אז

^ טענס ס ע ר ת א  אונ־ אז עס, םײנט פ
 חלילה ניט נאןי האלט אינדוםטרי רyז

...inynyo:)H בײם
 דער צו זyומpצו איך װיל יעצט און

 סא־ געמליד, איז, דאס םראגע, רyצםyל
 ערשטען אלעם צו ארבײט. מעהר פען
 אויב פחאיג^ ytyn דאס זאגען, איך וױל
 םארפיהרען |yp באטראכט, ריכטיג ניט

iy וועלכע מענשען, סך א rn זעהר 
 זאל אינדוסטרי די אז דאגענעץ, שטאר?

 כאאטישען א אין װערעז ארײנגעםיהרט
 ריכ־ זאיל פראגע yry'i אום צושטאנד.

 צו נויטיג איז ײערעז, באהאנדעלט טיג
- Dyi איבער וזyבאגרי א האבעז ע ^ פ  ס

 אינדוסםרי. דיעזער םון כאראקטער ילען
ly מאל אלע זזארף מען ^ n זיגען, אין 
 די עקזיסטירם מרייד אונזער איז דאס

 םארשידענארטע־ פון שטרסע כסטעyה
, ס ײ  דשר אויזי עס רוםם jyo װי אד^ר, ?

 װיר?ליד און סטײלס. — טרײקשפראף
W מ םען  מאם די דאם ערװארטען, ני
 םארגליכען קענעז זאל 1«חו«דו?ציא םון

:ביישיחמ «ום זױ סרײוש, צו ומחנן

 װעגען #טערyבר הוכיעװען ציגעל, ילעגעז
 אױסיא״ אדער #טרײגם פיהרען ?וילען,

in| ,וױײ זא און װײטער, זא און שיפען 
ײי צוס חאט, איהר אויכ וױיל טער.  נ

 קען מען אז לט,yשטy;סט;T ש*'!(ל,
 קײן דטא איז טאג, א ציגעל 50 לעגען

vidkpw, ניט זאל סען װארום v w\ *לע 
 םיט טאג, אלע ציגעל צאהל זעלכע די גען

 פראס״ שנעע, #רעגען פון yאויסגאס רyד
איגצידענטען. אנדערע און ןyט

װעל״ ארב״טעו, אן אגנעטען, לאמיר
 סטײל פון ארבייט טאג א טאכט רyכ

 בא־ ארכײט שטיח דאס אײנס. נומער
ע שטעהט  ?א־ שײ■ א סיעמס, צװײ פ

 כאטאגהאיס, דרײ ס,yנyעשp צװײ לאר,
 אדבײטער דער חאט טאג םyד דורף און

 טאמען *ױף שטיק. זעחס געמאכט
 אר־ סטײל זעלביגע די jy^py3 ער האט

 שווערערען א אפארבײטעגדיג און, בײט,
 אוײ פינף. געמאכט בלויז ער האט טאג,

i אז אױסוױיזען, זיף קען .ערםלעכליף v i 
 םליכט. זײן טאןy; :יט האט דyארבײט

 איז, אטת דער פאל. רyד ניט זזאס איז
ײ האט רy דאס v ב w ' i םעג־ שטיח פיגף 
 .opyr די ביי װי געארנײט, שווערער ליר
oy וועלי #ווארע די דאס בלויז, גענוג איז 
jy האט ער כע ^ p y a טאג צוױיטען דעם 

 רy וועילכע ׳די װי אגדערע, אן זײן זאל
 עס און ,jyofcny Dyi זyקראגyג האט

oiyn פאר n v i אונ־ פשוט ארכײטער 
 זעלנמ* די ןyארויסצוברײגג גלירyמ

^ בין ואיף צאהיל״ כ י  פאכלײטע דאס ז
 זאג, איך װען פארשטעהן, םיר װעלען

 דער צו שװערער איז װארע אײן דאס
 גאר־ די אבװאחל צװײטע, א װי ארבײט,
^ מענטם ײנ  .דאס סטײלס. זעלבע די ז

Dyiiyi\ Dy .>v איײן בלויז איז b v v i m 
^ זעהר אויר זיך  סענעחש־ oyi אין םי

פז ענ  אין lycy-iD װעט איהר שאפ. םון מ
 y^yr די• מאכט iyo װאו ר,yפyש צװײ
 שאפ אײן אין jyo טאכט ארבײט, לײן

 nyi'jyii צװײטען, Dyi אין ואון הרyט
Dy איהר טראכט ?אמיש. אויס הומט 
 y*: אורזאכען, די אין ארײז זיר רyאב

 גאנץ איז oy אז אויס, גלײף איהר םינט
מע־ די איז שאפ אײן אין נאטירליןי:

 רישyלײבpרyאיב *nyi גיט גטyדזשמyנ
 רyר איז הויז צװײטער א איז נדyהרyװ

 דעם אויף םארזיכטיג סעהר פארמאן
^ שײם, ד  זײן זאל פראנט רyד אז א

opy־ ^ ־ ^n y jn לײניג־ א דאכט־זיך? 
טyשפי דאס רyאב ?ײט,  רא־ גרויסע א י

 גאר־ Dyi םון זyאויפםאכ Dm אין vל
 אײנצעל־ y^ די דא נגyבר איןי טענט.

 םארשטעהן זאל רyזyל רyד אום הײטען,
 אב־ איז פראדו?ציאן םון נהyט די דאס

םון זײט רyד םון ןyרטריבyאיב סאלוט

 איו, אםת דער סאנופעחטשורערס• די
 אגױ• געסײנט וזאנען מיר וױ גאכדעס
ד דער פון בעלײבתים די טיט מעגטס  אי

 אוג״ דאס פארפליכטעט זיף און דוסטר/
 עחו• אן מאכען װעלען ארנײטער זערע
 פאד מיט מיר ?ענען ארב״ט, טאג ליכען

 אונ״ דאס זאגען, דכערקײט שטעגדיגצר
 דורכגעםיחרט חאנען ארנײטצר yרyז

 *ור פארשפראכען. חאנען זײ װאס דאס,
 איגחסטר/ גרױסער אזא אין װעחגליף,

 זא• עם דאס נאטװיליןי, איז אונזערע, וױ
 אימצעיד געםינען דארט און דא זץי יען
 צו צײט םון חאבען װעלכצ טענש^, נע

 1אי םליכט. זײער טאן געזואלט ניט צײט
 מען אױב דאס דער, dphd דער רyאכ

 ג/ד ווויפטעו^זאס דארױף אוגז חאט
 םצמכערס דיעזע מיר חאבען טאכט,

 איןי, pim םאמליף, ״און דיסציפליגירט,
 אוגטער״פראדוק«י• םון געשרײ רyד דאס

 בלױו םאדרט און |ya,iDiy3,w איז אן
 אײניגע םון פאנטאזי וױידער רyד אױןי
 אױפנאכע oiyoyii ר̂סyיוטשורyDםאנו

oy איז yPH מאל iprynyi ברעגגען צו n 
צושטאנד. כאאטישן א אין אינדוסטרי

 אײדגע זאגען איף וױל שלוס צום
̂ yiiH פון ״קאפיטאנען״ די צו װערטער

:פאלגענדעס ואיז דאס און אינדוסטרי,
קטשורערס^yDטאנו ^yn םארגעסט,

 בחנג״ אינתסטרי yזyדי גטyק איהר דאס
;jy ד צוyחאט זי װעלכ^• אין שטופע, ר 

 צױ• צוױק. יאחר 15 סיט 1גע£רנע זיף
^ פיעל  זא״ פיר דאס ג^גטען, מיר האנ

 יע• צו ײוםצוקעדורען זיף ערלויגען לען
 אל״ אין חאט DDKr>y?yi די צייט. רyנ

i^oy; ט ײכ  שטױ רyרyסyגר א צו ^־
 n^ny• זאל זי דאס v̂נyליגyאינט םון םע
 אונמוםרעד MV' נגעזyכר צו צורי? בען

 איחר, גיכער װאס און ז,yכאדינגונג לינע
 דיע־ נעזypרyאנ Dyii דזשענטעללײט^

iyr ,גיכ אלץ םאקטyר oyn םאר• א^חר 
yy מיט אז שטעחן, ''^n| עולם דעם 

 םין סוקסעס דעם ןyשטער איהר װעט
^ בין איר אינדוסטרי. אונזער ט ש אי  פ

^, דיג כ  yללײטyנטyדזש איהר, דאם ױ
 mV2 dv וױיסט אסאסיאײשאן, רyד םון
yo^ אל װיy ^ ד ג  חאט איד\ <ױי< א

עט טאל yיyיD שוין ^י ^ו  דיעוען אנג
 גע- אלעמאל איז רy^כyװ נט,yריםyBעקס

דורכםאל. א װעזען
 נט,yרy^yג מיר האט רםאהרונגy םײן

 yרyאנד \m ןyםyםראבל סכסוכים, דאס
 אינ• אין אויוי שוױסען yלכyװ ן,yםראג

jy '^ o n צײט, צו צײט םון y:"T| •קיע 
 אויפרײ״י םיט זyװארyג זטyלyג ניט מאל

 די פארניכט^ ניט נטyp איהר צונגען.
 םאר גײסט ןyנשליכyמ םון ענטווי?<וגג

 איהר וױ פוגלט ^yjyr און רעסyסyב
ypאויסטרי?ענ^ ניט נט oyi ,אן ים• 

v װאלט פאלגליף w w\ ראטזאמ םיעלyר 
v* זאלט איהר דאס y m v\ גאנץ iniH 

v ז,yטהאדyמ yר tfw לואיטען y*D- 
 ר^לטאטען invovz בראכטyג לײכט

D ŷ םאר Kאראינטyדyסירטy .צדדים

װערען? געהעכערט דױס די זאל
^iy3 פאר יעצטע די אױוי 'D איז 

v באארד דזשאינט רyאונז ) W\ געצװאונ־ 
 םי־ די וועגען ארײגצוטראכטען זיך גען

yojHj| פון Kונזyחלילה, נישט מניאן. ר 
 נאר לצדיג, איז טרצזשורי רyאונ! ײײל

 נישט |y:yp oyoiyaopy די װײל ראםיר
 Dy װאם רyלדyג די• מיט lyny(( געדעקט

 דזשאיגט רyד און ארײן צטyי ?ומען
 די אז שלוס, צוס jyDipyi איז באארד

 אויף 40 םון זyרyװ רםyכyגעה זאל דױס
50 DJyo.

iy rn פון מיטיננ א בײ איז באשלוס 
j 2 יאקאל y n w n w גyװארy.ז

ס זעהן \v? רyלכyװ ,riyD ?ײן. ב' *yל 
 פאל קײן םאר איז נאז, דער םון וױיטער

 lytn מיט ןyגעװאר דיסאפאינטעם נישט
 אז אפטמאל, פאסירט עם וױיל באשלוס,
lycm ארבײםער אונזערע w i זיײ נישט 

ר מ ע  ?לאר, איז oy שטאנדפונ?ט. Dyנyאי
jy נישט טyײ ny:"P אז ^ y n n בילס די 
 אוץ ארבײטער די חוץ א ױניאן דער םון

 זyדארם זיך ײ^לען Dרyסבyמ רעyאונז
 פראנע. רyד אין זyירDyרyםאראינט מעהר
 ארבי>ט באארד דושאינט רyאונז װײל
ס צ ט  וועל־ דעםיציט, iyo'i*u א אונםזזר י
i װעט כער r w  DPinyi iyno. םיר 

y r 'i? ,ג!רינדליכ א נאך אז זיכערyר yi־ 
 לא־ רyד רyאיב אונטערזוכונג און באטע

 ־yר רyזיכ מבערסyמ yרyאונז ייעיעז גע,
 גוטהיי־ און באשלום טyד רעזyאנסידtר

 דער װי דױס, די םון רועyכyה די סעז
באשלאסען. oy האט באארד דזשאינט

 זיך דארפען װעלכע די םאר וױכפױג
רעדזשיסטוײרען.

ױס וױיסעז Dרyמעםב yרyאונז  Din ג^
0'n y o o ר לםדןyדזשיDטרירyװען זיר. ן 

 צײט אין שאפ םון pyiw Dnyi אײנער
 טרירעזDיrדזyד זיך רy דארוי py>o םון
 סיזאן, צוס רyנאכה און ױניאן, רyד איז
 פלאץ. oyT צו צורי? בארעכםינט ער איז

 אר־ רyדyי אז ן,1געװאת געםאכט איז דאס
 נעצוואונ״ וײן דארם^י נישט זאל בײםצר

P איז oy וחנן שא« אין ױין צו גען P 
אוי^ געחן iyjyp ואל ער גיטא, ארנײם

 רש.yאנד ryny ארבײטען װאכעז פאר א
נעדעג• און זויסען עס דארפ^ ארבײטער

iyp.
^ y3^yn ארבײ^ר, פ ר א  ןyארלאזD ד

oin ,ד שאפKרםyן dv יאזען Din |yo'ii 
 yD'fnrii אן גיט באס רyד jyii באס.

 אין בלײבען זאל ארבײטער רyד אורזאכען
 ומנט צר אז םארשט^־לױ, איז שאפ

^ לypשטי א iy:yp דארט  סאכ^ |yל
 בלײ־ דארםילן טyװ רyארבײט רער און

 דארוי נישט, דאס טוט באס nyi װען כען.
 ־yר זיך טאג זעלבען Din ארבײטער דער

 איז רy און ױניאן רyד אין ןyטרירD^שי
 גײזס* רyד װען פלאץ צוס כטיגטyבאר

אן. הומט סיזאן
איבײ• די אויב פער,yש yרyגרעס אין

גרױ• א אין שאפ Dyד טער
 צוריס זײ באס רyד דארף צאהל, סער
 װאכ^ צוױי yערשם די אין ןyמyנDארו.י

סיזאן. םון
dv ארבײסמר אלע אז װיכטיג, איז 

fyp:inyi. עס ly^nr טרײד רyאונז םון

? פאראיבער שוין סח$ן דער איז
 סיזאן דער אז |,yD הלײםט לyאפיצי

 די־י אין מאי אלע םאריבער. שוין איז
 פאר• םיט הבתים בעל די iyfaip צײט רyז

yiyfr ארונטyרצו^אזyוועט פרײזען די ן 
 װ*וד מיר ארבײט. זײז ױי, זאגען דאן,
 שריט קײן אז ארבײ^ר, yרyאונז גען

v פאכטyנ ניט טאר w\ אוזן Din װײ 
 םארשטע^ט Dy ױניאן. רyד םוז סען
 ארוג• לאזצן נישט ותט ױגיאן די אז זיך,

ן ^ נ ־ ק ײתן די פוז ט ר  •ny םיר רyאב י
 באס איז dv רyלכyװ נאר ײי אז װארטען

 ע1אונזע צו םארשלאג אזא זyמאכ װעט
 װיסען לאזען דאס זײ לעזyװ ארבײטער,

ם. רyאונז אםי
ווא״ ײעיעז װאס ארבײנ^ר yi'iy' די

 11וחנל פרײזען, די זyארונטערצולאז נען
« און וחנחנן ערקלארט ססצבס איס נ ח  ו

)14 וייט אוי^ (שלוס

L*.
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נאטח־ביכעל רעואקטאר׳ס פון
עצותי בעלי שלעכטע לעדךס

ראט״גיע־ רעגין׳ם םון דיט דער םון
 איז — דין גיט זארען די װער — בער,

ט זעחר עס  איהם געכען צו געװען יןרוג ד
m; אמעריקא־ דער צו װעגדען צו זיך עצח 

 אייל, אן מיט רעגירוגג נוחשואזער נער
 האגד־ אגהױנען װידעו זאר אטערימא אז

 ראט־געבער לעגץ׳ס־ רוסיאנד, מיט <ען
 איו הארדינג אז געגלױבט, אודאי ראבען

 םין דיגער געטרײער און גוטער אזא ניט
 •רעזידעגט, געװעזעגער דער וױ גאייטאי,

 סטייט־סעקרע־ איצטיגער רעד אז אדער
 הארדיגג״קאכינעט גא*ער דער און טאר

 בורזשואס, םארביסעגע אזעיכע גיט וייגעז
 גע־ די זײ אױף מאכען װעט עס ואס און

 װעיכען אין אפיל, דער וױו־קוגג חעריגע
 אי־ האט רוסראגד אז געזאגט, װערט עס

 םוײנדשאםט חעכסטזו די געםיחלט סער
 רעגי־ &ריהעריגע די אז און אמעויקא, צו

 האט שטאאטען םאראײגיגטע די םון רונג
 רוסיאגד, געגען שיעכט זעהר נעחאגדערט

 סא־ רוסישע די םארראנגט דערםאר און
 פאייסי םריחעריגע די אז װעט־רעדרוגג,

 מוזען שרעכט ײי װערען. געענדערט ואר
״ן  איגםארמירט ראט״געכער דאױגע די ו

 װען מושלים, איהרע און אםערײןא איבער
 אפיל ראזיגער דער אז געגיױבט, האכעז ?ײ

װירסונג. א אירגענד האבען װעט
 רױ דער םון געדאגח דער איז געוױס

 וױ״ אז געװען, סאװעט״רעגירונג סישער
 ענג• די אז אױסגעםיחרט, האט זי באלד
 א שליםען איהר כייט זאי רעגירונג לישע

 אמעריקא• די שױן װעט האגחניס־אפםאך,
 וױיועגדיג, ניט װייענדיג רעגירונג, גער
דאסזעיבע. ט*ן

הא־ ראטעעבער זײנע און יענין אכער
 ערשטענם, ואכען. צוױי םאמעסען כען

 זײ האכען רעדרונג ענגיימוער דער דאס
 די םאר עטװאס כאטיפ ^ננאטעז געקאנט
 ענט־ זײער נעםייך, אײגװיליגונג, דאזיגע

 כאל׳עע״ די יראואגאגדירען צו ?יך ואגען
 און עננלאנד אין סײ רעװאלוציע װיסטי׳טע

 עגג־ װאו יענדער, אגדערע אלע אין סײ
 צװײטענס, און, ^ליטח; א חאט יאנד

 בא־ ארבײטער אן ענגלאנד אין דא איו
 גיט צײט גאנצע די האט װעיכע ווענוגג,

 האנ־ דער אז םאדערען, צו אויםגעהעדט
 אויפגענױ וױדער זאל רוסלאנד מיט דעי
׳ װערען. מען

 םאראײניגצןע די אין אכעד, דא
 אט נאגצען אין כםעט םעהלען שטאאטען,

 םארשירע״ דאס :באדיננונגען צוױי די
 סאװעט־רעגירונ: רוסי^ער דער םון כען
 נאל״פעוױס־ די ■ראיאגאנדירען צו ניט

 די אין רעװאלוציע ט^־חא^וגיסםי׳עע
 אויג־ םאר אי? שטאאטען, םאראײניגטע

 גיט. װערט ״;p גאר םון רעגירונג זער
 דער מיט קען זי אז ד, גיויבט עחטטענס,

 ווע־ םארטיג גיר גאנץ אלײן ■ראיאגאגדע
 ברע־ קײן גיט זי האט צוױיטענכ, ;רען
 זײ אז באלשעוױהעס, די צו צוטרוי קעי

 דער אין װארט האיטען װעלען און מעגען
כאציחוגג.
 אוגזער אנכאטרעםט װידער זואס
 דער םיט ארבײטער־כאװעגונג, גרױסעד

 װעלכע ױניאנס, אײניגע םון אױסנאהמע
 םינאריטעט קלײגע גאנץ א כיױז וײנען

 אין אײנםיוס ?נאיען גאנץ א פון און
 חעכםט־ זי איז אדנײטער־כאװצגוננ, דער

 איחר און באל״שעוױזם, צום םײנדליך
 האנחנל װעגען םראגע דער צו ימטעלונג

 ניט זיך אונטערמײדעט רוסיאנד םיט
 דער םון מטעלונג דער םון חאר א אױןי

וױלסאדאדמיניסםראציע. געװצזענער
 עס איז אופדשטענדען אזעלכע אוגטער

 דער םון נאאױו חעכסט װירקליך נעווען
 נלױ• צו סאװעטעךרעוירוננ דער םוז ?ײט
 סענטיםעגטא״ גאנץ איחר דורך אז ב*ז,
ױיו קענען ?י וועט א»יי יען  די מאכען ו

Ftflirngi הארץ. ?אייטאייסםימע
 סא־ םון רעגירונג די װאלט נאטירליר
 ויער אנכאטען געחעגט וועט״רוסלאנד
 אםת־םעםען אן בורזמואדע אםערי?אנער

 אץ זײן זאי \\ץלכער און םארדינסט,
 גאראנטירט, םעסט צייט זעיכער חנר

 אמעריק^^ין אין בורזשואזיע די װאיט
 דער און געקוױיגקעלט• ניט זיר םינוט

 געווען לאנג שוין וואלט חאנדעל^־איסאד
 טריןי, זיך־וײן פמג גוי ״דער םאקם» א

 ניט איו כשר״ איז גראשען וײן ..$ובצר
 החנ־ אידישעז דעם פון סאטא די גלוױ
 קרעםער. אנדעחןן יעדען םון גאר נמניז

 זײ רעגירוננ רוםישע די חאט ךאט
 אפצ״ האט ד צוזאנען. געתענט גים
ts אםע״ חןר פון מגםיסענםען די 

דער• איחר חאם ױ jpגודזשואז

 אמעריקא. און רוסלאנד צוױשען שאםט
 דבורים אזעיכע מיט אז דך, םארשטעהט

 גאר נורזשואדע ארגזער אױף כי$ן קען
 -V האגדעישאפט, װירקען. חגאנ־װאס

 און ברודערשאפט, ?ײן ניט איז נאו,
 אג־ געשעחן. איז ערװארטעטע ראס

 סטײט־ האט האנדערס־איטאך א שטאט
 װאוילגעחן דך געראזט ױחז סעקרעטאר

 דער צו מוסר־דרשה א געהארטען און
 אג־ גיט רעגירוג. סאװעטען רוסישער

 אין ארדנוגג איצטיגע גאגצע די דערש,
 אן אױוי װערעז געשטעלט טוז רוסראגד

 אײמע־ מוז עס םונדאמעגטן אנדער
 האניטא־ גאנצע די צוריק װערען סיהרט

 •יטשעוױ ארע מיט ארדגוגג ליסטישע
 ?אפיטא״ אטעריקאנער דער אױב קעס,
 טאכען צו אײנװיליגען אםאל זאי ליזם

 רוס״ אין אינװעסטםענטס איז עס װערכע
יאגך.

 אוגערהערטע אגרופען עס קענט איהד '
 סטייט־ אונזעי םון זײט דער םון חוצוח

 סאװעט״ דער לעקטשורען צו םעתרעטאר
 סאװעט״ די טאן. זאי זי װאס רעגירונג,
 בעטען געקוטעז ניט דאר איז רעגירוגג

 די װאס אלעס, או;ז. בײ עצות ?יין
 איז םארלאגגט, האט סאװעט־רעגירונג

 האנדעלם־באציהונ• םון אויםגעהמוגג די
 וױלט״ איהר אז אבער איהר. מיט גען

 איהר דורך סאװעטען־רעגירוגג די האט
 רעגײ אמערילואנער דער געגעבען אפיל
 צו אזוי בארעכטיגוגג געוױסע א רוגג

 רוסישע די באלד וױ זוארים, האנדלען:
 אטא־ דער אױוי יע זיר כארופט רעגירונג

 צום אמעריקא םון םרײנדשאםט ייגער
 אםעריקאנער די קומט םאלח, רוסישעז
 זי אז ערקלערונג, איחר מיט רעגירוגג

 אזוי אימער נאך פאלק רוסישען צום איז
 כיא• ליידעז זײנע דאס און םדײגדיױ,

 הארצען, אין לאך א ■שוט איהר כען
 בארעכטיגט זץ־ זי םיהילט דערפאר און
 און עצה איחר מיט איהם צו קומען צו

 װילען בעסטען דעם מיט אז זאגעז, איהם
 לאנג אזוי װײל העלפעז, ניט איהם ױ לעז
 םון באזיס דער ארדגונג, איצטיגע די װי

 דעם םון אבװעזענהײט די איז וועלכעד
 •בלײ װעט אײגענטום, פריװאט הײליגען

 גאר םון הילח איהר איז באשטעהן, בען
 אײנפיה־ צוריס עס ז»ל ניט. װערט קײן
 םון איז װאס הא&יטאליזם, דעם רען

 די װי דאסזעילבע, שטאנדפונקט איהר
 •ראדוקציע שטארהע• א םון אױפלעבונג

 ין1ש רוסלאנד װעט דאן רוסלאנד, אין
 אטע־ די און גלײך, לײטען מיט ײערען

 קע־ איהר מיט װעט בורזשואזיע ריקאנער
נעשעפטען. האבעז נען

 אז טאן, צו איצט אבער איז װאס
 האנד־ צו אײגוױליגען דאר זאי אמעריקא

 װאם אײנציגע, דאס ? רוסלאגד מיט לען
 זעהן צו איז ווערען, געטאז מוז און סען

 דער אויוי װירקען מעהר און מעהר װאס
 האנדעל דער אז מײנוגג, עפעגטליכער

 םון איז אמעריקא ארן רוסלאנד צװישען
 בלויז ניט וױכטיגחייט העכסטער דער
 אםעריקא, םאר אויך נאר רוסלאנד, םאר

 אמעריהאנער דעם םאר הויפטזעכליך
 די צװישען מוז דערםאר און ארבײטער.
 מאסען גרויסע די צװישען ארבײטער,

 װע״ געםיחרט ארבײטער, אמאניזידטע
 ארבײט, אויםקלעהרוגגס שטארהע א רען
 מײנט רוסלאנד מיט האנדאען צו אז

 אײנ־ דו?א מוז מען אז ניט, אוםז בשום
 באלשעװיזם, דעם מיט זײן פארשטאגעז

 װע־ אז און ;סאװעט־רעזשים דעם מיט
 אין רעזשים איצטיגער דער צי דעם, געין

 צו האט שלעכט, אדער גום איז רוסילאנד
אלײן. םאלק ףוםישע דאס עגטשײדעז

 לערונגס־׳ארבײטPDאוי דאזיגע די
 טאר ארבײטער־מאסען גרויסע די צװישען

 מוז זי נאר ײערען, אױפגעגמבען ניט
 גאנץ א םיט װערען אױםגענומען איצט

 זײן, קען עס און ענערגיע. כאזונדערער
 זאל האדדינג־אדמיניסטדאציע די אז

 אנדער גאנץ א צו סומעז גיכען אין איײן
 הסכמה איהר געבען דאר זאי איז סײנונג,

רוסלאנד. סיט האגדעי צום
סטײט־סעקרע״ םון ענטםער דעם איז

 אן געװארעז איבערגעלאזעז איז ױהז טאר
 איצ״ םונ׳ם ענדערונג דער םאר עםענונג

 די אױב אז זאגט, ער באשלוס. טיגען
 איבערצײגען, ויך װעט אדמיניסמראציע

 די געענדערט דך האבען רוסלאנד אין אז
 מיט זי װעט אומשטעגדען, עקאנאםישע

 באװײזע די אױםנעחםען צופרידענחײט
x וועגעז m אז נימ, צוױיםלזנן םיר און 

 םיינתג עפצגםלימ שטארקצ ברײםע, די
ד דער פון מ חי דעד קין אדבײסנדשאפס ג

mtm

 רוםײינד אין אור׳שטעגרען וי ,ד דערו«חן,
*ופ געענחנדמ נארײטעגר זיו חאבען

נעזערען.
* * •

 פ*ר ױג סו)ראלי׳»ער גרויסער דער
דענפ, ;ענ

 חארדגד גײע רי אז ש»?ט, דעד
 א• ארייסגעדופען ה<וט ניסטרא«יעי8אד

הטנסערע;• י» טאו דענס׳ען װטיטיננטאן או ,)ט״ךד-ךן׳ןןענערײ, עם״; דעם ט.מ
 א׳ז דענס דאס פאקט, דעד מעהר ג*ר

 פאי• ארס װא׳עיגנטאן, נאך נעפאהרען
 * אירנענו אחן »ע;׳», פרייער ׳ןוטענדיג

 דענס׳ען פאר איז נא׳שיצער, און ׳עורד
 װעלנע נאװענונ;, נאנ*ער וער ס»ר »ון
 רארא• גרעםטער דער רעירעזענטירט, ער
 .1”« נעטארט ;אר קען װאס ןיג, ער1לי׳י
 חירנינסטעו רער *ייט גייינער *ו און

 װיל׳ נעװעזענע די װאס »ים, אין ואט*»
 שרינען געקענט האט כאן־אדםיניסטראציע

 פריי״ איטען דעם *ו נא«יחוג; איחר פאר
הייטס״קעטפער.

 א מיט ער־עט נוט. גאי נאטראגט
 דענס־פאר דער א־ו *ורייו װאבען פאר

 פרעזידענט פאר געװארען פארנעבראכט
 דזשע״ נעװעזענער דער ■איטער, וױיסאן.

 בע־ נעקוםען איז אריין, אטארני, געראי
 דענסען. פון באפרײאומ דעו םאר טען
ה האט װילסאן און ס  צו־ *אר רוסמוער מ

 נייט פאריאננ דאזיגען דעם ריקנעװיזען
 זא־ האיטענדינ ניט ״דענייד׳/ װארט איין
 מינדעסטע רי געכען צו נויטינ םאר נאר

 פא־ ״ביט צארי׳פען זיין םאד ערסלערונג
 ארויס־ דענם אי.ז דעם נאר נאלד םעטו״.

 גע• װערטער ׳פאדםםטע די מיט ;עקוםען
 נע* ער חאט דערםאר און װילםאן, גען

 .וואכען ■אר א פאר :׳פטראןי זיין קראנען
 ״געםעררליכען דיזען םון מען האט צײט

 *ו רענט ואס צוגעכוםען פארנרענער״
 *ו אדער זאנאר, יאיער ז״ן סיט זיו זעהן

פריינד. זײגע *ו בריװעל א •פר״נען
אדמיניסטרא־ נייע די קומט אט און

 םארנרע• דיזען *ו ארױס וױיזט און ציע
 רופט זי צוטרוי. העכסטעז דעם כער

 טוט און װא׳טיננטאן, קייז ארױס איהם
 םאר־ זי דאם עחרע, נרעםטע די אן איחם
 ניט און עוזועךװארט, זיין אויף זיך לאזט
”i םיט ניט איהם p רײזע. זײן אויןי ׳פורר 

 ?ען נעגונ. איהר םאר איז װארט דעבס׳
 דעם םאר אגערקענוננ גרעםערע א זײן נאו

 איז װאס און דעבס>' םון כאראקטער
 װעלכער סארמ־עכער א }'לעגאיל דעבם

 יאחר צעחן צו נעװארען םאראורט״לט איז
 איז אורטײל דעם יױט װעיכער, ;פריזאן

 םאלק. זייז צו לאנד, זייז צו םאררעטער א
 און אדמיניסטראציע די הומט דאר און

 איין םארברעכער נעםעהדאיכען דעם יאדט
 דז׳טענעדאל• דעם מיט קאנפערענץ א צו

 די־ בנאפנות, װאשינגטאן. אין אםארגי
 נרעםערע <ים םיל, א האט האנדלוננ זע

 באפרײאוננ באירינע די װי באדייטונג,
 װארשיינליר װעט װעאכע דעבס, םאר

נאכםאאנען. באיד
 איליין האנדיונג דאזינער דעי מיט

 ערהאערט אדמיגיםםראציע נייע די האט
 דער אז זײן, נאר סען עס ײי הויר, אזוי

 פריזאן אםאאנטא אין פריזאנער גרויסער
 םוז עהרע, העכםטער דער םון מעניט א איז
 איבערצייגוגגען. ערנסטע טיםםטע די

 נע• אין מענ׳שען אזא האאטען צו אז און
 איהם, פאי ניט ׳טאנד א איז פאגנענ׳שאםט

נעפענננים־װעכטער. זײנע פאר ;אר
 אדטיניסטראציע איצםיגע די האט
 ײ״סען םיר V נאצװעקט דאס וױדקליך

 ׳שריט דער איז אאז םיז ניבער ניט. עס
 אבער אונכאװאוםטזינינער. נאגץ א נעװען

 ׳שריט דעם םון אומבארעכענטקײט די אט
 און באדײטוננםםואער, .נאר איהם דאכט

או  םון זינ םאראלי׳שער דער איז נרעסער נ
 יײעאכע איבערצײנונגעז, זיינעי און דעבם

אעכען. נאנצען זייז םארטיידינט האם ער
דאהער־ און הארדיננ װען אז מענאיו,

 די װי םאראױםזעהן, נעקאנט װאלטען טי
 קדי־ װעט פרעסע סאפיטאאיםםי׳שע גאנצע

 אונערהערטע אזא נענעז צײן די םיט צעז
 נאך און פריזאנער, א םיז באהאגדלוננ

 אםשר זיי ײאלטען ■ריזאנער, א םאר ײאם
 דאם, גראדע אבעד נעהאנדעאט. אנדעחש

 אסת־טענ׳טאי־ און אינעראיכער אן ײאס
 האנד־ צו געצײאוננען זיי האט נעפיא בער
 אין אמת־מענ׳טאױ אזוי שעהן, אזוי יעי

 שעהנםטע דאם איז דאס דעבם, צו באצונ
 אאיין אקט דעם מיט און אקט. דעם אין

 זיך הארדיננ־אדמיכיםטראציע די האט
 נעאכטעט אין באל־בט ׳טטאדק נעדאבט

 און דענהען קען וועלבער םענ׳ש, יעדען םון
נזענ׳שליך. און גרױם פ-הלען
 איז עם װעז -טאנ, רעמזעלבען א*ן

 איז דעבס װי נייעם, די נעװא,־עז באקאנם
 װא• נאך אטלאנטא־פריזאן 1פו נעקוניען

נעװארעז, געפעלדעט אויר איז ׳שיננטאז,
 װילםאן פרעז־דענט נעײעזענעי דער אז

 חלשות, םון אנםאל נ״עם א נעהאט האט
 םים אפט אזײ נעליםען האט ער װאם םיז
 האם irs װאם םון אין צוריק, צײט א

 אויםתורירט. pit? א*ז ער אז גענלויבט,
 דעבם׳עם צוױ׳שען אז מגא־ר, ניט עם א־ז

 פעיע:ץ51ק« א פאר ײא״^־ננטאז נאך קוםען
 און דאהערטי דדפענעראל אטארני םיס

וײן חלעות־אנפאל פרימען װילםאג׳ט
i p w  ma'Bo m n y i  n o

! *JfaijL‘

 איו גדינערס די פון פר*״טפרעכו;ג ױ
פידא. װעסט־װירח׳

 היייעדם״נערס די םון סטרײה דעי
 וױװז׳ייניא,־ װעסט טיננא־שאוגט/ פו|

איד אנגעפאננען זיך האט װאס  צװײ פיט נ
 איצט גאו איז װערנער און צוריק, יאחד

 נעװען *עם nflp זיד חאט ;עענדיגט, גיט
ט לא;ד גאנצען אינער׳ן  אזױ ;׳

 זײט דער םון דאנדמננען די םיט
ד וױ סטוײלעו די פון  •pyie׳ רי װו

 געגען פאלפאיגוננען או;ערהערטע לינע
 ?וייען״ די פון דיט דער פון סטרײ?עד די

 אור• ז״ן סטריי?, דעם װעגען מאגנאטען,
 ?ױיען־סאגגאטען די װאס און • ׳ש«װ;נ
 ד&ש צוברענען צו אום נעטאן האנעז

Vjd״p, ניט דאס הױפטזענליר, און 
 זיך זאיען סטר״?ער די אז דערלאזען,

 דערםאר איז 1ױניא א אין ארגאגיזירען
 ;אד איז דא רײדען. צו אינעריג איצט
 טאי טען19 דעם אז חדמאנען, צו נױטינ
 דעטע?־ נאריהרטע געננ א האט ,1920
 סטר״פעגדע די ארויםנעװארפען טױוס

 װאס װאויגיגגעז דיערע םון סייגערס
 אויפגע־ טיינערס די נאטירליך, חאט,

 אײדער גראד. העכטטען צום ניז נראכט
 די םאריאזען ראנען דעטעקטױום די

 הא״ זײ װי דעם, נאך טאטעײאן ׳שטעדטער
 חאט ארנייט, זײער אונעטאן ׳שוין נען
 און ׳שיםערײ, א אנגעחוינען פיוציונג «יר

 פיח• דער אז געװען, איז רעזולטאט דער
 opyt און דעטעקטױױנאנדע דער פון רער
 מעיאד דער אױך ווי רעטע?טיװם, די פון
 נע• דער׳שאםען זייגען ׳שטעדטעל םון

װארען.
 סאדד אין זיינען:עװארען אנגע?לאנט

 טרייל צום נע?ומע; איז עם װען אבער ,23
 נעװא־ םר״נעיאזען נלײך אייניגע זיינען

 פראצעס צום זיינעז נענייבען און רעז,
 געצוינעז זיף האט וראצעס דער .16

 װאן־ יעצטע און םאנאטען, צװיי איבער
 איהר ארויםנעטראנעז דז׳שורי די האט

 אכנע• אלע נענען ״אונישולדינ״ אורטייי
?ראנטע.
 נרויםער א זיכער 1אי אורטייל דער

 גרױסע א איז און מיינערס, די םאר זינ
 םאר םינען״איינענטימער. די םאר טפלח

 זעהר א אורטײל ער1דאזי דער איז זיי
 נעװעהנליד איכערא׳שוננ. אונאננענעמע

 אזעל־ אין םיגען־איינענטימער די זיינען
 דזשא- די צארען. אפת׳ע נענענדען כע

 — פאליס די נעזעצנעבער, די דז׳שעם,
 ראט מען םאכט. זײאר אין איז אלעם

 זיך זאל עס אז ערװארטעט, גיט דארום
 אזוי זיין זאי װעלכע דז׳שורי, א נעפינעז

 נעגען האגדיען צו ענטשיאםען און פרײ
 צארען. דארטינע די םון אינטערעסעז די

 פון םרײ׳טורעכוננ דאזיגע די איז דערםאר
 וזאוג־ קיין װיכטינ?ייט. העכםטער רער
 םרײנע־ די צײי׳שען נאר ניט דאס דער,

 די נעהערשט האט מייגערם ׳שפראכענע
 דער צוױ׳שען אויר נאר פרײד, נרעסטע
 דער באםעלקערתנ. ארנייטער נאנצער
 ב־א• די אז ?יאר, זאנם אורטייל דאזיגער

 װיל װירדזשיניא װעםם םון םעלקערוננ
 דעם• שרעפליכען דעם דולדען מעוזר ניט

 דער קױלעךבאראנעו. די םיז פאטיזם
 די צו התראה א איז אורטייל איצטינער

 ווירדזשי• װעםט םון מינעךאיינעגטימער
 און ענד, צו איז נושעװמן זייער אז ניא,

 װע־ נעפאהר איינענער זייער אױוי נאר אז
 אוז רוצחים וױלדע דינגען קענען זיי יען

 י1םארפאלנוננם*?אם זייער אין כויאנעס
 די האבעז װעלכע מיינערם, די נעגעז

 צו רעכט דאם האבען װעלען צו חוצפה
אמאניזירט. זיין

* * *
באלשעדױקעס. דיי אמאל דוידער

 אינטער• אונזער םיהרט סהרענטאן איץ
 א צײט לענגערער א םאר שוין געשאנאל

 םירמע, ?לאוק געװיסער א סטרײ?,בײ
 מ. נאמען אונטער׳ן באקאנט איז װעלכע

 זײגעז סטרײק םון אורזאכען די מ. ענד
 דורך באסאנט גוט צימליר לעזעד אונזערע

 ״נערעכטיגקײט״ דער אין ארםיחילען די
 דער איז װעלכער סעמועלס, ברודער פון

 אינטער״ דער םון םארשטעהער דארטיגער
 דעם אז דארט סיהרט אוך■ נעשאגאל
סםרײס.

 םירמע דאזיגע די םיהלט שײנט עס וױ
 שםאויק. גאנץ סטרײק דעם םון װירהונג די

 סקרענטאנער דעם זיך םאר האבעז מיר
 טרײד, אװ <אארד דעם םון זשורנאל

 ילײנדארטײ טשיקאװער א דא דארט איז
 דארטיגע די אז קלאר, זאגט וועלכער קעל,

 הײלער איז זײנעו מאנוםעחטשורערס
 דעם םיז אלײן נאמען דער םארצװײפלונג.

 רא־ ״די :ביכער נאגצע רעדט ארטיקעל
 אינדוםםריע די ארויס טרײבען ריחאלעז

 לאזט סאב־קעפעל דער סקרענטאן. םון
 דער װאס צװײםעל, סײ\ איבער ניט אויר

נעהט ״װאס :באצוועהט ארםיהעל
 באלשע־ די צו באצוג אין טאז םהרענטאז
 דא מאכען װעלכע אגיטאםארס, װיסטישע

םחיוקות?״ אן
 ער־ װערט נוםא ארטיקעל דעם אין און

 נאר כאטש אלײן יײענט אבער סלערט...
— פאראגדאןי: אײן

םארצושםעשן, זיר שװער איז ״עס
 דאזיגע די פאראכטונג א םאר װאס איז

 אונ־ שםאדט, אונזער האלםען דאדיקאלעז
 מאנוםעקםשורערם. אונזערע און סאל? זער

 געתליײ פראנםיש באצאחלם, חעכסטמוט
 ארגאנײוצר פון סאסקע דער אוגטער דעט,

p סהחגנסאן, גאד ךײ הוםען rrm r 1אײ 
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 I«ײ» ז״ סײדלאף״. די צװ״אצז גאנוא

 ארויסצו• ?אדף זײער אין אפ<; גאנץ
 ס?דע;טא;״. פון א*;רוםטריען די טרײנען

 די ?אנטואיױען צו זונען ױגיאגס דיזע
 מןונסט׳טושאן זייצר און איגחסטריען,

 אױפצונויען זונען זײ או ער^ערט, ;ופא
 שט׳רצען צו און אסען־נאװאוסדין‘? א

?יאס.״ ?אפיטאליסטישען דעם
?לאר, עישטענס א*ז ציטאטע דער פון

 עחטישװע־ס2ניא;ו סה־ענטאנער די אן
ײ יעסאן א געכופעז האנען  יאיער דעם נ

 פון ראניפע?טישודערס *שניירעד וי םון
 נכזעט תודח זײן נאך זאנען די יאד?. נױ

 םיחלט צוױיטענס, און, װארט, פאר װארט
 גאנ׳ז ארטי?עי גאנצען ועם פון זיף

 אױף דינען ניזגעס ז״ערע אז שטאר?,
 םון ארנײט די דאם און צרות, נרויסע
ניװעץ. אין ניט נעהט אוגאנײזער אונזער
שרײ• חױך אזױ דערוצנאו רענעז זײ

״1 נאלשעוױ?עס ״נאישעוױ?עס, :ע)
ײ• זייערע חעלפען. ניט ױי װעט עס  אונ

 ױניאן• אטת׳ע ?רינען םוזען װעלען טער
ײט זײער אדעי װײרזשעס,  ג׳ד װעט אונ

.נעטאנט. ניט ברייגען נאך
♦ * a

קייסעס, איגדזשאנקשאן די
 טאג םון חשם ברוך זיר כיעהרען זײ

 זיה קעגעז לאיעדס אונזערע און טאג, צו
p םיט כאריהמען גיט גײדעה p באזונ״ 

 איז עס ?ארטס, די אין ערפאלג דערען
 עס קען יענגעד םיל אז דארום, ?לאר
 קאטוי דער אנגעחן. גיט װײטער אזוי

 אג־ מוזען װעט אינדזשאקשאס די נעגען
 געשטאלט. אנדער גאנץ א נעמען

 װערען עס װעט באלד באלד, אז מײגען,
 כאזונדער ױגיאן יעדער פאר שװער צו
 איג״ די געגען ?אמןי דעם םיהרען צו

 צױ מניאנס איע נאר דזשאנגשאךטגםח,
 דעם אויםנעהמען טוזען װעיען זאמען

קאםןי. שװערען
 עס װאלט אינטערנעשאנאי אונזער

 צו געװענדעט זיו און פריהער געטאז שוין
 אינ- םון םראגע די אז י., אװ ם. א. דער

 װעדען, אויםגענומע; זאי דזשאנקשאנס
 גרוײ א װערען אנגעםיחרט זאל עס אז אוז

 געגען ■ובליסיטײ?אמפײן שטארקער סער
 םוץ געפיחל געוױסער א אבער דעם.

 דערםון. אפגעחאלטען איחר האט שאנדע
 איגדזשאנ?- גאנצע די אז איז, פאקט דער

 ע ש י ד י א ז י א איז שאךביזנעס
 די םון אױםטוער גאנצער דער ט. נ ע ח

 איז יאר?, נױ אין דא אינדזשאנקשאנס,
 מאנױ די לאיער. אידישער געוױסער א

 אינ־ די םארלאגגען װעלכע םעקםשורערס,
 ישראל, בני אחינו זײנען דזשאנקשאנס,

 ארויס גיבען װעלכע דזשאדזשעס, די און
 אידען. וױדער זײנען אינדזשאנקשאנס, די
 האט ביזנעס אינדזשאנ?שאן גאנצע די

 א םאר און װידער־טעם, אידישען א אלזא
 אי? אמאניזאציע ארבײטער אידישע

 װעגדען צו זיו אנגענעם זעהר ניט געװיס
 ארבײטער־באװעגונג, אלגעטײנער דער צו
 גע־ ?אמף אין ארײגװארםען זיך זאל זי אז
 אינ- װערעז װעלכע אינדזשאנקשאנס, געז

 דורד און אידען םאר אידען, פון זשענירט
אידעז.

 װעט אינטערנעשאנאל אונזער אבער
jyp געװיס העלפען. קזגנען ניט דאך זיר
 אנ- םון געםיהל דעם םאושטאר?ערען עס

 אין דא זיכע-ר איז װעלכער טיסעמיטיזם,
 ניט״אידי־ מאנכע בײ און ױגאנס מאנכע

 אינטערנע־ די ארבײטער־םיהרער. שע
 אויסמײדען. געװאלט עס װאלט שאנאל

 מבול דעם גענען טאז זי קעז װאס אבער
 םארשידענע אויױ אינדזשאנ?שאנס םון

 װע- בא?עטםט מוזעז װעלכע און לאקאלס,
 ביז זײנען זײ װי שטאר?ער, םיל יען

 ‘װיל, זי צי געװארען? באקעטפט איצט
 מוזען אינטערנעשאגאל די װעט ניט, צי

 דער צו װענדעז זיד סווי כל סוןי דארום
 און אלנעםײן. אין ארבײטער־באװעגונג

 םאר־ דעם דורך אנטיסעמיטיזם הער זאל
 פאלען שולד די װעט װערען, שטאד?

 אונזערע פון קעפ די אויף אױסשליסליך
 מא־ םרומע זעהר נאד אםשר, און אידישע,

 םעשים, זײערע מיט זײ, נופעקטשוערס.
 אר־ די אױוי אטאסעס װילדע זײערע מיט

 געאטמ*יציג?ייט, זײער מיט בײט^ר,
 ס"\ און שיעור ?ײן םון ניט װיים װאס
 פראםיטי״ הארצלאזער זײער מיט טאס,

 םאר טויער און טיר עםעגען ךײ — רעדי/
אמערי?א. אין אנטיסעםיטיזם דעם

נישט... טױגעז ױניאנס ף נאר ״אלרײט״ זײנעז ארבײטער ױ

ג נ ו ט ל א ה ר ע ט נ ו ץ א י מ ־ ד טו  ם
ן ע ט נ ע ג ד כ ל םי נ או ק

 ײעפ א«ריל, םען9 דעם אװענד, «נת
 וואאיגג־ דןר «ון רום ד״נינג דער 1יי

 » *איקוםע! חיי־סתול אוירװמג םאן
 ־HD רי «\ן או:*ערתאלפו 'נרידערליכער

 די *ון לעח־ער די ױן דענםען־קאונסילס
?סע!.1?■
■ « ee«p epp'a אויף סענש, 30 בלןיז 

 ד> - »;■.t| 13• אויםגאבען ד• דעזעז *ו
 עדױקיי־ אין נאקוםען *ו י״נען איקעאם
 פקיועו, ױגיאן dU8an*V 81< ׳יי״יל

ס p .100• יו a די [1■ םייאלידצר די ביי

ל«נג. ח. פון

 ?א• דער פון טעטחסדע נ״עסטע די
 פרא• איחר אין פרעסע פיטאייפטישער

 רעדו• און ׳שא•״ ״אפען פאר סאגאנוא
 די אז שרײען, צו איו וױידזשעס צױען

 די נאר ״ארירייט״, זײנען ארנײטער
נישט. טו^ען זייערע ױניאנם

 די אזױ װי גאף, םאדנט עס װער
 יעצ־ זיך רופט פרעסע חאפיטאייסטישע

 11M ארבײטעד״פראגען אױף אפ טענס
 דער לאנד, אין ארנייטער־פאם־רוגגען

 װאס ,pmi"H דער איז דאם אז זעחט,
מז די  ט6חיי ארנ״טער, די סאנען. װי

 פען אז דאנעגען, וזאנען.נאוני׳שט עס,
 זײ ן װיירזשעם זייערע רעדוצירען יאי

 װע• אײנגעפיחרט זא? עס אז );יט ארט
 ״פלענטם״, די אין שאפ״ ״אפען רען
 — ױניאנם די נאר ;ארנייטען זיי װאו
 רי זיי, אין דעם, גענען דאס זיינען זיי

 איע אן דאס טאכען עם, חייסט ױניאנס,
צחת.

 די ײאס טאג, א אײע? ניט געהט עס
 זאי צײטוננ ע2ענ;רי׳ גרויםע יענע אדער

 ארבײ״ די און די אז גײעס, דרו?ען ניט
 אנגע• צופריערענחייט םיט האבען טער

 באסעם, זײערע פו; פארשיאנ דעם נוםען
 אראפיא־ זאלען ארבייטער, די זײ, אז
 נייעס די און װײדזשעם. זײערע פון זען

 אלער־ טאכט דען ״נעםיגדשורט״. װערט
ײ  שטעלט מען ; דעש אויף ״?עייאף״ י
 מען און ;“*נאקסעיאו אין אריין עם

 פון פארטען ארעריײ טים זיןי נאניצט
 זאל דאס אז צייטוננס־סענזאציעס,

.?עזער. פון אוינען די “״רײםען
 צייטונגע! ?אפיטאליםטישע די און

 אםען אדויםטרעטען טאן. אזױ מױען
 די אז אםען, זאגען ארכייטער, די ;ע;ען

 פדאטעסטירע[ גיט טארען ארנייטער
 םארערנערע] װי< מען װאם דעם, נענען
 האטעטנע. צו געווען װאלט לאנע זייער

 ױאף םיהרט פרעסע ?אפיטאדיםטישע די
 און ׳עאפ״ ״אפען םאר ?אמפיין איחר

 םון נאמען אין וױידזשעס קלענערע
 ארבייטער די אז זאגען, און ״יאבלי?״

”t ניט זיינען P ?טײ jib פאבלי? דעם,“ 
jyp א<זא, מען, זא;ט ניט. דאף םען 
 צו־ ואויך זיינען אלײן ארנייטער די אז

 “״נאהערשט ױניאנס די נאר פרידען;
 עלעטענט, פאטריאטישען i״p ניט םון

דעם. געגען 1ױינע
 קאפיטאליסטישע די דערהערט און
 אײנ־ אפיציעל זײנען ױניאנם אז פרעסע,

 וױיד־ אין רערא^שאן א «ויף גענאנגען
 דער פון זיף עפען חימעי נאר איז זשעם

איהר. כאשאיט עם װאס םרײד,
 א־״פאטדיאטי׳טער חײסט דאס אט

 ״נעטרײ זיין הייםט דאס אט טהאט!"
 ״?לונע, הייםט דאם אט לאנד!״ דעם

“!פאייסי כארעכענםע
 די דינען אמת? טא?י דאם איז

 מען װען צוםרידען, זוירפייך ארבײטער
 Y ײײחשעס די םון אראפ זײ נעהטט
 אײנפיה־ לאזען צו צוםריעדען זיי זייגעז

“}'BKL״ ״אפען רען

 ארנײטער ירטע1אר;אגי ניט די פון
 1ארנא;יןירט׳ ניט די אפנערעדט. איו

נעלי• די Apenזײנען ארנייטער
 »אנ* או;אגיזירטע פיין ;יט פון חנתיס
 רערדען װירעז, ויי װאם טוען ריפען

״ אז זיי,  — װ״דז׳שעס די רעדוצירען ז
 פרא• אחן צו ארנײטער די עס געחסען
 גע״ דןי זײ ?ענען וואס װארים, טעסט.

או  אונצו• ט»?י זײגען זײ 1 חעלפען נ
 צא• א זײ ויןי גיט הארץ די ;פריעדען

״ װען )«ע<  אר• װאף א נאןי נעפינען ז
 ;ענװעיאפ״ ״פעי ?רענערען m נייטען
 אין זיך iv;yp וײ אז פיחלען, זײ אנער
 נעח* זיי און חערפען ניט ראמענט דעם
 און ■vp געכוינענע מיט צו עס מען

חערצער. פארדרי?טע
 װענען ניט זיו האנדערט דא אלזא,

 די ארנײטער. גיט־אדגאניוירטע די
 די אייף דאם געחסען «י איז: פראגע

̂ ארבייטער אמאניזירטע
:אזױ איז דעם װענען און
 ארנייטער אז אסת, ליידער איז עס

 טריידס ארגאניזירטע אפימ סאנכע, פון
 שװ״גען, און ?יפען די אױןי פארנייסען

 די פון ארא• זײ ניי געחמט סען װעז
 אז ארת, ליידער איז עס װײדזשעס•

 די דעם. אױף אײן נעהען ױניאגס םיעלע
 אוסשטענ־ די מיט זיף רענענען ױניאנס

 און זיו זיי;עפינען װעיכע אונטער דען,
 און סטרייפ א ערפלערען צו אנשטאט

 ערשט דאן און כווזית די אױםםאטערען
 רע״ א טיט פאטפראמיס א אויף םעטלען

 טען ■רובירט וױידזשעס, אין דא?שאן
ivsip עם איידער אויסנלייו, *ן צו 
סטרייפ. א צו פומט

 ארנײטער אז אםת, איז עס אלזא,
 אפט א־צט ז״גען ױגיאגס זייערע און

 ?אםפרא• אױף איינצינעהן געצװאומען
 װי ווייזע, און ארט די ואבעו מיםען.

 כארינ־ פרעסע ?אפ־טאריסטישע די אזױ
 מעל• ארע די אז וױיזט דעם, װענען טעט

 ערגעץ פװעיע. איין פון קומען דונגען
 נײעם־א״ד־ א איידזשענסי, אן זיין מוז

 כארינטען די צו שטערט ײעלכע זשענסי,
 און •רעסע. ?אפיטאליסטישער דער »ין
 דעם ניט דעם, מיט אויסען *יז מען

 ױאם פראפאגאנדא, די נאר נוםא, פאקט
פאכט. םאפט דער

 נאװענומ ארכייטער אםיציעיע די
 ?יײ לאוונג: א םיט ארויסנעפופען איז
 דער װייחשעס. אין רעדאפשאנס נע

 אמע־ די װעלכען טיט רייטס״, אװ ״כיי
 איז <יינאר ־אוי םעדערײשאן רי?אן

 ?אנפע־ ?עצםען נאכ׳ן ארויסגעפופען
 ױניאנס, אינטערנעישאגאד פון רענץ

 אוכ• זאלען ױניאנם אז מואלדען, מאכט
 אננעחמען ניט אומשטענרען פײנע טער

 דער װײדזש־םארפיענערוננעז. פיינע
 נאר ניט אז שרייט, רייםם״ אף ״ביל
 םארפיענמ־ ניט װיידזשעם רי מען טאר
 בארעכ־ זײנען ארבייטער די נאר רען,

 װייד־ נרעםערע נאןי םאריאננען צו טיגט
בעאי- די םון טענח די און זשעם.

נהום פוןזײנער דעד
 װ»נד דער אוי,ש ױיגער א הענגט5

 נאכאנאנד, יאהרען יאהרען,
 זין א אהן אוטרוח דער און

אהער־אהין, אום זיך װיגט
 טיק־טיק־טיק, :םורםעלט ער און

גליק. קײן חאםט ניט, גליק קײן האםט

 אום, װײזערס די זיך רוקען
 :שטום ;יפעם אויף אן צײגען

 — שעה. א נאר רגע, א גאך
 ױטא. האפענונג קיין ם׳איז
 — נאכט א נאך און — טאג א נאך

 באװאכט. גוט שטענדיג ביזט דו
 טיק־םיק־טיק, :אוטתה דער און

צוריק. ניט םען געהט קײנטאל

 — קלינג « טיט שעח׳ן שװינדען
 :װאונק קלוגער געוזײםער, א

 ;געשעהן װעט עפעם עפעם,
 ■ ײעז׳ ניט*ײיםעז װעם קײנע־
 — פארשטעהן ניט דאם ר««ן קײנער

געהן... און געהן אבער װעל איך
 טיק־טיק־םיק, :אוםרוה דער אײלט

בליק. םײן איז אײכיג א־יבינ,

 — קאם טייען םײן אײן איך בױג
 ־ד »•* װײלע א צײט יױ־ שטעל

 אן, םיר װײזט זײגער דער נאר
קאן.... נייעי* א געחם עם »ז

םיק־םיק־םיק, :אוםרוח ךער לאכט
שםריק.- א דיר פאר אוים טלעבט איך

 דאס ?ענען אערוסטריען די אז חנתים,
אנית. ניט פשוט א׳ז אויסחאלטען, ;יט

 אר• ארגאניזירטע די נאלד וױ היינט
 מען סוו אזױ, אפיציעי שרייען נ״טער

 חאנעז, ?ען דאס װאס װירפונ^ די ראך
 פאפיטא• די דאס טוירטעט — טױדטען,
 *yi אפטע איחרע םיט פרעםע ?יסטישע

 ארנ״טער די אז נארינטען, פיטיצורטע
 נאןי און רעדא?שאנס אן יא נעהטען

דע^.. םיט צוםרייען וײנען «יי — טעחו
 אר* די רעם װענען אנער טחוט װאם
 נא* װאס .מיט >' נאװעגוננ כייטער

?otov פון וראפאגאגרא סאוט דעם זי 
1 נאסעס די

 גענען־פרא* א וי פיחרט נאטירליו
 נרויםער, א איז עם אכער פאגאגרא.

pco י צו  וי םון נענען־פראפאנאגדא ו
 שטארפ צו אויפטאן. oysv װעט ױניאנס

ר די lyayj נטyנטיםyD דעו איצט איז  י
 ארנײט¥ר די אז שטארפ, אזױ — גיאנס
 iy»'P^ און ■yp די אײן בריגען איײן

צו. זיי װארפט טען גאו װאס ארא«,
 םאי רyוױרדיגpרyמ א נעווען איז אט

 םטרייק א ווענען ענםשײדונג אן טיט
 גא־ י1ר/ ואיאבאםא. 1אי רסyיגHמ םון

 אױיםגיענע־ האט איאכאמא פון װעיינא'
 אז םטריי?, וועגען ענטש״דונג אזא נ<|
:f זyגיאניסטt, טרייד yאי  אויפג^ |y״

 זיין װעט װאס און ;עװארען• רטyציט
 חאס |ypyn רyארנייט די םיף דyד

אראישליגנען.
:אזוי עם זזאם פאםירט

 םון ?ילבי ע. טהאטאס נאװעױנאר
 זיץ צו אונט¥רנום¥) זיןי וואט אלאנאםא,

 ר־yמאינ ־ cm אין ארביםר״טאר אן
p»noo, װ זואסyט רט ר ח ^  אין אנג

 ־h’ip זיך iyppyi oy װאו סטייט, זיין
yp) .^חגר גרונ p»noo דאר־ 1שוי 1אי 

y r m  m ivd .צייט nytyn םטר״פ 
 די םון p'noo om מיט זיך ?ײט¥לט

 װעי־ װירדזשיניא, סטy» אין רםyמאע
 ט¥ראי Din■ טיט נאריחםט איז רvכ

 נלוט־שארגליװערע;־ די טיט און דארטען
in ^ט”ארב די אויוי פארפאלגוננy.ר 
oy חאט ;ny״yo,| אלאכאטא אין אז 
 צו־ unyoyp א אין סטריי? דער איז

 װירחשיניא, םטyװ אין ײי שטאנד,
 אלאבא־ אין yאדםיניסטראצי די וױיל

 םםyשםו |yn .''yרyראיy,ליב א איז טא
 אלאכאםא פון נאותרנאר דער או אפילו,
 עב .״1¥רײח ר1״ארבייטו די פון ?ומט

 און מאינער, א נעװען אסאל אלײן איז
.PEnyrvo א איז םאטיליע גאנצע דין

 TnyD'P* דער וואם הערט־זשע, סא
ny<“ חאט גאוו¥רנאר “ארניימ¥ר1״ 

; Diy'poa'yi
 אן נעװען סטרײ? רyד איו כל קודם

 די yp>yn ,dpppd די ר;yכטyרyאוננ
 םון פארלױף איז האנען קאםפאניס

 iyp”Pp iyno ,lyראנpyארייגנ סםר"?ם
 םםרײ?ער די pyyy?» yרyזײ אויױ
 אר־ דער צו צורי? iy3nypow זיך סוזעו
ר די ?אנדישאנס; ארט¥ אויוי בייט  י

i״nyo א, אף װואיר?ערס מאין ? ^ ם  א
 nyiK ניט דארןי עם, חייטט ױניאן, יי

o:vp וטען1גי ניט נאר און װערען: tynyp 
 ftm* נאשטיםען ביים אננאטראכט, אין

ov vp אין ארבייטם־?אנדישאנס איז 
 םאר־ וױעלכע םטרײ?ער, די ־ ;םאינס די

ipt< זייערע »iyyyp/ וױיל זשרםאר 
^ nyyy■< זייערע m סאמוטען זיינ iy j 

in| פון iyiyo ,opypo אוים בלייבעןyר 
 yרlnאנ זובען נעהן זײ זאל^ ארבײט,
 יױ די זאל גו, Y ױשר אי, ;דזשאבס

 lypyii זײ ביז אױסהאים^, זײ ניאן
 ױכיאן די ;דזשאנם אנדערע קריג^

 און םםרייק אין דערוםען דאף זײ האט
 ירי׳ די זאל םטריי? אוננ¥רעכט¥ן אן אין

!םאראנטװארטליך וײן ניאן
ט ױי ^ פ ע  un"K׳try אן אײןי ג

V ,ארניטרײטאר׳׳ אן פון
 אונ• האט oy iyii איזזר ײײסם אין

yuנאומר־ דעם םאר םטר״? דעם רזוכט 
 jyopMB, ױ צאעשטעלט איהם און נאר
rw ויין בויט ny ותלנע י1אוי y״rH ii

 בא־ דעס םאר האט גאװעמאר רער
 דדײ פון ?אטיםע ypp'ypao א ׳שםיסט
 אלאנאסא. טאנסנאסעױ, פון נירג¥ר
 דער םון רעדא?טאר Pin איז איינער

 איזי רyצוױיט א ;*ייטונג שטאדטישער
 ;נראם¥ריס חאלםייל פון tMooyira א

 ירא* האיםײל א איז דויטער זשר און
נישט.

ימוםי• ,,אונפארטײאי׳ןוזד אן אלזא,
 ארביגד ,אונפארטײאיש^״ אן טיט סז

!רײטאר
לאנד. איז שםיםוננ די וױיזט דאס

 חאנען ארבײםער די וואם װייזט, דאם
ט^ צו איצם װאו  ארנײטעה די און ער
yi” t| ם׳ מריי א שװייגעז״. זײ — ,

 די אױןי ויו פארלאזען םיר נאר
 *PIN t«t אנענםוושן קאפיטאליםםישע

 — ■ראפאגאנרא ?אייטא<יםםיש¥ר רער
מט ?אפיטאל גרוים  די אז םאמן, שוין ו

 אנ* איז oy pm חאף זאלען ארבײטער
ד די נאר ניט און -.iron צו םאנגען  י
 נופא ארבייםער די גיאנס,

 .•ללדײיר זײן «ו אױסחששן
tw ייי מי



סאןןעם אין וױדערשפרוכען עקאנאמישע
ראבינאוױטש. ש. ®ון

 שם״גער חױפט די אז דענלןען, םילע
 באלש׳ד װסישעו דער פון װעג דעם אין

 אױסעײ איחרע דיגען רעדחגנ וױסםישער
 אימפעריאריס• נװזשואוע די פיינד, ליכע

ײ, אט חנדרונגען. טישצ  זײעד טיט ו
 גדשות און רדיםות ז״עדע פיט בלאהאדע,
 םון בוים ױננער דער אז ניט, דצולאזען

 דן־ זאי רעױבלײן סאציאריסטישעו חזר
 םארגאנדערצוױיגען און םאגאנדערבריהען

גיאנץ. און «ראכט םולען ןײן אין
 ןױזאגאמישע n אז האםט, םען און

 סיוי כר סווי צוױגגען װעיען אוםשטענדען
 אגעוקע־ צו מױנות איםפ^אליסטישע די

 װעיען דאן און מאכט, סאװעטען די נען
 אױןי עדן גן א םון סוסטער א האבען םיר
װעלם. רזד

 43 איז אבער וױרחליכין״ט דער אין
 םיל א ועגירוגג כיאסיןװעו דער םון יאגע

 דך שםעיט מען וױ קאםיליצירםערע,
םאר.

 פאר״ זי גרױזאם, אי? בלאקאדע די
 םײ פון לעבענס די צױשטערט או| צערט

 זין עקאנ*וםישען אין מעגשען. ליאגען
 טא־ אין אוםנליס. גרױסער א עס איז

 אייזערגעו דער זי איז אבער, ,pt ראלישעז
 באישעוױסטישע די װעלכען אויף נריק,

םעסט. זיר תאלט רעדרוגג
 אייראפעאישע די םון םייגדשאםט די

 רוס־ םרן ועגיװנג דער צו רצדרונגען
 דינט האנדלוגג מערדעוישע ז״ער לאנד,

 צױ אלעמען דריקט װעיכער צעסענט, אלס
 רױ םונ׳ם שיכטען אלע צוזאמען. נױוי

 אימהייט־ אן פאר ר טאכט םאלק, סישען
 גרױס סיט יןעםפט װעינער קערסער, ליכען
 זיינע גענען םוט הערדישען מיט און צארז

שונאים. מעכטיגע
 עלייס די םון אטאיזעס אוז בלאטאדע די

ם םאכט  םאסען רוסישע די םון קאםוי ת
 דערמיט און קאסוי. נאציאנאלען א ®אר

 געגערא־ צארישע םילע װאס זיך, צריולעוט
 באלשע־ די םון וייהען די אין יןעמםעז לען

ײ האבען געוױס װיקעס.  זינען אין ניט ך
 ױינען זײ אידעאל. סאציאליסטישען רעם

ײ\ מקריב צו גרייט אבער  דעם אױף זיך ו
םאטעריאנד. זײער םון ם?בח

 די װעלעז שװעריגקײטען גרעסטע די
 װעלען זײ װען באגענענעה גא^עוױקעס

 אין ק^ונצענטרירעז מעגליכקײט די האבעז
 דער אויןי אויפמערקזאםקײט זײער גאנצען

רוםלאנד. םון ענטװיקלונג גארמאלער
 כא״ באםעיקערוגג א םאר װאס פון
1?רוסלא:ד ^פטעתט

 בורזשואזער דער אז אננעמען, לאםיר
 פאױטװאונדען. איננאגצען איז קיאס

 רוס־ אין נורזשואױע די האט פאקטיש
 גע־ גיט קײנםאל ראיע גרױסע קײן יאנד

 זיך ה^וט זי װאס דערםאר, פישוט ^פפילט,
 ערשט האט ױ ענטװײןעיט. גוט ניט גאר

 אויך איז ד#ם און אויפכליהען. גענומעז
 האט מען םארװאס אורזאכע וײ געװען
 םון ארונטערנענומען גריננ אזוי איוזר

 גע־ ניט כח קיין פשוט, האם, זי סצענע.
געגענצױטטעיעז״זיך. חאט

 בורזשר ייײז ניט מ+ האבען ׳איזא
 בלײבזןן אבער סצעגע דער אויף אזיע.
 גענענזעצליך זיינען װעלכע כחות, צוױי

 די און פױערים די :אנדערע די אײנע
ארבײטעו.
 אוםגיליקליכע די ײען איצט, אםייו
 אםעם דעם אפכאפען ניט קעז רוסלאנד

 נאציאנא־ דמר און אנפעלע, אלערלײ םון
 it יעדעז אין אן צינדט באװאוסטזײן <זןר

 איצט אשילו אפםערװילינסײס, םיז םײער
 די אין און צײטונגען די אין םיר יעזען

 ov אז באלשעװיהעס, די םון באריכטעז
 ארויסצוקריגען שווער זעהר 1א קוםט
 מוז םען אז און •ױער, דעם בײ גרויט
 פיםמא־ wn מיט זיך באנוצען אפט נאגץ
 ארויס־ •ויער דעם צוױנגען צו אויוי <עט

 די •ילעצער באהאלםעגע די פון צוקריגעז
 לעזען איצט .אםילו ברױט. זאפאסען

 מענשען, גלאס אײנציגער דער אז םיר,
 נוט רוסלאנד אין זיד לעבט עס װעמעז
 קײן פון וױיסען %" פויערים. די זײנען
 V קאפ םיט׳ן םארלײגט װער ניט. נױם
ר ץ  בונ־ איצטיגע די אין און ארכײטער. י
 מיעטער װעל איד וועלכע װעגעז — טעז

f r r n — צוױײ אהן ױיצרים, די שפייען 
ל ו רא^ע. חיבמע גאנץ א ;ם/

 פונסט זײנעז רוסלאגד pit פויעריס די
 אנ־ אין איז םראנקרײו אין וױ דיזעלנע,

n r i .דעט אין חען רוסלאנד לענחגר 
 אונ• זײנען דאס אױסנאם. תײן זיץ גים

 האבען ײעיצכע ױנגעז, גראבע אגטװיקעיטע
 קלייז זײער אין געהאתוװעם איםער ?יד

 ד׳ זײערע אין באלעבאטישקײט, מטיסעיל
jnoii זײ בײ זיו האט װעלט גאגצע די 
 ר v י י ז י1אוי קאנצענםרױט איםער
 אײנגעזע־ זײערע פון װייטער און רארא,
ע נ  דער גיטא. װעלם קײן איז געסטען מ

י איז •ויער פולם ודד*א<  שטי- ו י ז
• fP> .םון איהם בערױבט מעו װען קרד 

I א ער װערם דאן ערד, מטיקעל ן י י 
רזנװאיחױאנער.

 אונםעו־ץ געווען איז מר וױ יאנג, אזוי
o ^ n n  \vtm m נעמםיקט אח געדױקט 

 םעחרםםצנ־ גאלאגגט וואט ירד די
gp̂ twr ia<M> n^ ױך אאמנן

ס או א פג

 •ראיאגאנרא, רעװאױציאגערער ןרn צו
 איבערקערע־ באר׳טעװיסטײפע די װען און
 א איהם האט מען און געיזוםען איז נײפ
 איעס נעם אונז. פיט ?ופט :געטאן זאג
 צו באיאנגט ערד גאנצע די זיך, םאר צו

 און געפױיט גיט טאקע זיך ער חאט !דיר
רעװאאוציאגער. עכטער אן וױ געקומען,
ארײגגעקרא״ ״עוין אבער עס ער חאט

 האט דאן — זייגע שױן ערד די איז גען,
 נאך ערד. דער אין אידעאלען אלע ער

 שטאר• א ארױסוױיזען װעט ער כיעוזר:
 איז עס װער גאר װי װידערשטאנד, קען

 גאי־יש־ אזעדכע םון נאםען אינ׳ם װעט,
 פאכען קאםוגיזם, סאציאייזם, װי קײטען,

ן אױף פארזוך א ײ  ־ ג ע ג י י א ז
ט. ו ט

 פײנדליר אזױ ■ונספ איז •ױער דער
 יזאפי״ דער וױ סאציאליזם, צום געשטימט
 דער װאס אוגטעריפייד, דעם םיט טאריסט,
 איז און השגות יןלענערע האם ער׳טטעד
אנדערער. דער װי עגטוױקעיט, װעניגער

 םאר׳ן קעםםען װעינע אייגציגע די
 די זײגעז לעבען *ן לײנ םים סאציאליזם
ארבײטער.

 אין יןלײן געװען פויערים די װאלטען
 געםעדדליך. ניט נאר געװעז װאלט צאהיל,

 גאגץ א װירקליכקײט די אבער דאך איז
 80 אדום זײנען פויערים די אנדעדע.

1 באםעליןערונג דער םון פראצענט
 איבער־ די אײדער יאהרען, אמאליגע

 מױ דער איו םארגעקוםען, איז קערעניש
 ערד. דער אין אײלען ניין געלענען זשיק

 םלעגט ער און הונגעו/ לײדען םיעגט ער
 דער םלעגט שטאדם אויפ׳ן שםיץ. כאסעז
 קוקען ױנגװארל די איבערהויפט פויער,

 אנפאנג דעם טיט עדן. P א י1אוי װי
 י־1#ל» םוז ענטװיהלונג אינטענםיװער םון

 פויעדים די םלעגען רוסלאנד, טאליסטישען
 רי צאהלען גרויסע גאנץ איז םאריאזען,

 אין אװעקגעהן און דע/־פער םארטלוכטע
 רוסלאגד װאלם שטאדט. אין םאבריס,

 םיט״׳דער װאלט גארםאל, ענטװיקעלט זיר
 פראלע־ שטאדטישע די םון צאהל די צ״ט

 און םארגרעסערט זיך םעהר אלץ טאריער
 זיך מעהר אלץ נויערים די םון צאהי די

 װאלם צײט דער מיט און פארקלעגערט.
 אויבעד־ די געקראגען פראלעטאריאט דער

 װען םארגעהומען װאלט אלץ דאס האנט.
 נארפאלע. א נעװען זואלט ענטװיקלונג די

 זיך, ענסוױקעלט קאםיטאל מעהר װאס
 די װערט אלץ װערט ער שטארקער װאס

 קאםי־ גרעסער. פראלעטאריער םין צאהל
עקזיסטירען. ניט קען ארבײטער אהן טאל

 רוס־ אין פאדגעקומעז אלעס אבער איז
ע צױליב נאטירליך, — יאנד ל י  געװיסע פ

 אײגענארטיל — אורזאכעז עקאנאםישע
 אײראפעאישע אנדערע אלע אין װי ניט

 רע־ די אויסגעבראכען האט עס לענדער.
 מען האט קלאפ איין מיט איז װאלוציאז

 מאנארכיזם דעם דערשאסען, האזען צװײ
 םאראיי־ דער דורך בורד&ואויע, דער םיט

פויעריים. די םיט ארבײםער די םון ניגונג
V הכל סך דער און
 בײ שטעדם, די אין אז איז, הכל סך דער

 הוג־ איז ארבײטער, מיליאז עטליכע די
 — פויערים די בײ און קרענק, און גער
ערד. די

 זיך האבען זיך, םארשטעהט #איצט
 גע־ םודפיס דעם מיט ארבײטער דער שױן

 ארבײטזנר דער ראלען. די מיט ביטען
 אין פויערים די אויף קנאה טיט הוקט
 און םדעהיליר, און זאט זײנען זײ װי #דארף
 אוז ׳זײ צו אװעק פאמעניגען מיט װאלט

 נאט צו הענט די אויף הויבען םויערים די
 גאטענױ, דיר, דאנה ״א איהם, דאנהען און

 אר״ פאר געמאכט נים אונז האםט דו װאס
כײטעד!״
פראפארציע: אזא אלזא מיר האבען

 קלײנע צוםרידענע זאטע, פראצענט 80
 אייג אן װי אם היטעז װעלכע בורזשוקעס,

 װאס עיד, די א׳ײגענטום, זײער האפ אין
 באלשע־ דער אין נעהראגען האבען זײ

 צװאנציג און רעװאלוציע, וױסטישער
 if( ארבײטער אױסגעהונגעדטע פראצענט

 רע־ אויוי זיינען װאס נאטירליה ,n חח
שטעלעס). גירונגס

 דער בילד: אזא אלזא, םיר האבען
 איז פראלעטאריאט רעװאלוציאנערער

ט י , נ ן ע ד י ר פ ו  דארםם דער װאס צ
 זײן ביז באלשעוױס א בלויז איז מענש

 וזזהה, ביד איהם צו קוסט ער און לןעשעגע
 ״צו וואס נעבען אויך איהם זאל ער אז

 • י ב ר ע איז פויער דער און עסען.
, ט ו מ  םארזוך א מאכט מעז װאס ט

 אײגעג״ םארהארעװעטע ן י י ז אױױ
םרײהײט. זײז איהם שטערט טען און טום

 שטאדט אין עסעז צו װאס ניםא איז
 אוים״ אז אויסברעכעז צײט יעדער צו קעז

 וױ עס רוםם — רעװאלוציע א שםאנד,
װילב^ איהר

 אז םאדערעז, פויער צום .טען קומט
 קאםו־ א אסת אז אריױ טאקע זײז זאי ער

 אוםארדנונל אז אױסברעכען הען ניסט,
 רוםט — רעײאלוציע א אויפשםאנד, אן
װילט. איהר װי װײמער עס

דא״ די אט םאר זיך שטעלט איצט און
ד: זמע חונגארמצן חנם צװישען ביי

 סאנאיאל א בילאעװיקעס די חאכצז איצ• oniDV 1 •ויצר ואםען דעם און ארבײםער
חי ~4רעגירונ באלשפװיםמישצ די w מי״ אי a r m r w *  n*

 רוסיאנד אין אײנםיחרען געװען איז סיאן
 או קאםוגיזם, — רוסלאגד גאגץ אין -

 ליב• דאס — ״הארעפאשגיקעס״*) אלע
 !א- — באלשעװיקעס די םון װארט ליגג
 זאל/! #ביסעז זייער מיט טײלען זיך יען

 1אי און שוועסםער און ברידער וױ לעבען
 צוױשען שטעהן זי מוז װירלוליכקײט דער
 דך זאלען גרופען בײדע אז זעהן, און זײ

 קוד אחיסוױיזען דארף זי שלאגען. ניט
 דעם אי װערעז געםעלען צו אזױ וױ #צען

 חוגגעריגען דעם אי #בורזשוח קלײגעם
ארבײטער.

 דאס די ױך האט צייט ערשטע די
 זײ אײנגעגעכען. װעגיגער אדער םעהר

 אױןי כריק אײזעמעם אן געתאט האבען
 זיכ^ר־ מיט געשסאנען זײנ^ן זײ װעלכען

 קא־ א<לע םון שנאה די איז דאס — הײם
 אטא- זײערע רעגירונגען, פיטאליסטישע

 זײנען דאס אט בלאקאדע. זײער און קעס
 ארומנעגוםעז האבען זועלכע רײםען, די

 רוס־ סאװעטםקער דער םון שיכםען אלע
 באלשע־ די ײעניגער װאס און לאגד.

 װע־ םארםאלגט װעט רוסלאנד װיסטישע
 זיך װעלען װעגיגער אלץ דרויסען, םון רען

 װעלען מעחר אלץ און רויםען די תאלטען
 װידערשפרוכען די ארויסטרעטען מוזען

 •ראלעםא־ די :קלאסען בײדע די צװישען
 די זײן זאלען און פויערים. די און ריער

 איבערנא־ גאלשעװיקעס די םון םיהרער
 זאלען געטער, האלבע םענשען, טירליכע

 און געלערנםסטע די קליגסטע, די זײן זײ
 איבערגעבענסטע די און עהרליכסטע, די

 אײנ- ניט זיך האן זײ — אידעאליסטען
 מױ םיליאנען צעהנדליגע די מאכעז געבען

 דער- פשום קאםוניסטען. םאר זשיקעס
 זיײ אוטשטעגדען עקאנאםישע װאס םאר,

טעאריעס. איע םון שטארקער נען
 סאציאליזם װיסענשאםטליכער חנר

 און האםענוגגען אלע זײנע דעריכער בוים
 אויןי פראלעטאריאט, אוים׳ן שםרעבונגען

 אנדער קײן אויף גיט און ארבײטער, די
 אר־ די רוײל געזעלשאםט, דער םון קלאס

 דער װעמען צו אײנציגע, די זיינען כײטער
 צו זין־ םאסט אידעאל סאציאליסטישער

 קאםף זײער אין קענען װעלכע• אםבעסטען,
 אלעט און םארלירען גארנישט דעם פאר

געוויגען.
 געשטע^ט זיך האבען באלשעװיקעס די

 ־ פ י ו ר א :אױםגאבע אונמענליכע אן
ן ע ג נ י ו ו ם צ ע ם ד ז י ^ א י צ א  ס

ח י ו ן א ע נ א י ל י , ם ן ע ש נ ע  ם
ע כ ל ע ו ז ו ע נ ײ ט ז י ־ ם י י  ז

ן ער ע ש י ם א נ א ק ע ־ ן ע צ נ א  ג
ן ו ן א ע ש י ג א ל א כ י ם - פ ע  ג
י ו ך ב י ל ד נ י י ו ם . צ ם ה י  א

 ניט ארויסקוםען םוז רעזולטאט דער איז
םרעהליכעד. לןײן גאר

 זא־ אלע די און — מיר װיםיל אויף
 זײ־ — סאציאליסטען ״רעכטע״ גענאנטע

 דער אםילו שױן באװײזם גערעכט געו
 רוס־ אין צושטאנד פאליםישער איצםיגער

לאגד.
 — ניט סוד קיין שויז איז קײנעם פאר

 אונזערע און צײטונגען אונזערע כאטש
 דארט, אז — דעם װעגען שװײגעז טוער

 איג־ ניט איז רוםלאנד סאװעט דער איז
 סאװע־ די אין אםילו אז גלאטינ, גאנצען
 דעבאטען היציגע םאר קוםען רײהען טישע
 דער םון טאקטיק און מעטאדע דער װעגען

 פאר־ עס און רעגירונג באלשעװיסטישער
 אפאזיציאנעלע פארשידענע זיך םירען

 אױם־ קראנשטאט דער און גחפען.
 ערשטע די געװען איז דאס ־־־ שםאנד
 קא־ טאסקװער דעט פאר װארנונג גרויסע

 לעבען אוים׳ן הוקען זאל ער אז םיטעט,
אויגען. אםענע םיט

 געקליבען זיך מען האט אנפאנג םון
 ניט איז דאם אז עולם, דעם אײנשמועסען

 םארשװע־ א וױ וועניגער, נים און מעהר
 זיך האט עס רעאיןציאנערען. םון רונג

 האט קראנשםאט געגלױבט. גיט אבער
 םעםטונג דער םאר נערעכענם אימער זיך
 שוין איז נאכחגם רעװאלוציע. דער םון

 אונזערע אין באשטעטיגוגגג א געחוםעז
 אויםשטאנד דער אז צייםונגעז, ראדיקא^ע

 םיט מאן צו ניט האט הדאנשטאם אין
קאנטר־רעװאלוציעי קײן

שיםרין׳ען םון קײבעל סןעציעלע א

 א האט ״חארעיאעניקעס״ װארם דער *)
 ער׳*שע, די זיך. חינמער גןךיינםע ג»ג«ע
 ״חארענאש״ די ארויסב־דמזעלש חפבען װאס

 די געװען ז״גען אזלאגס־װארש אלס :יאןס״
 האבען זײ סאןניאליםםזגךרזןוואלוציאנערען.

 זיך דארן״ באגיאליזם דער אז גע׳מז^ח׳זנם,
 ■ראלעםא־ דעם םימ בלויז באגרעניזען גי•

 יעגעם. פאר ארבײש װאס דער ח. ד. ריער,
 חא״ װאס די, אלע ארײנעםען אויך םוז םןןן

 גאר אבי זיך, בײ *י יענעם, בײ צי רעװען,
 ?יעמז טאךקסיספהגז די חעגש. פרעםדע אחן

 נ?נבעלדיגען דעם גע;ען ארויסגעפר«פזנן
 באװי־ האבען און ״חארעיאפזניקעס״, ווארש

 סא*יא• £ונ׳ם שרעגער #ײגאיגעד דער אז זען,
 וי־אלעשאײאש, דעד איז אידעאל ליסםיאזען

 פאר• זיד סוז ותלנער םענ*עז, קלאס דזגי
א םאנען *ו אוס קאפישאליםם, א «ו דיגגען
מז• יז

our גןכמיחןם ה»ס ״ם^רװעוםס״ n r 
:ססלגענחנ

 *•געםאהרען זײנען םיניאנד ״םון
 װייםע נאםא<י*ן א קר«וגמט*ט ס״ז

pjm* o םיט ^פיןוערען n העלםען *ו 
 *dm3 קראג׳עטאטער רי רעב^ען. די

 װילען ״t אז ערהלערט, ח^נען ראזע]
 1» 1רעז«ק*י*נער« םון חי?וי סײן ניט

 דר •pin tvoyrvj קאג^נען םים ד*נען
“אסיצערען.

 םארנעטוםען »יז דפרטען װאס נענוי,
̂ור אנער איז עם ניט. נ*ר םיר וױיםען  תיל

 םיט ט*ז *ו ח«ט ד*ם m ט*נ, דער וױ
 no צוזאםענ׳ןוטעי אוטגאטירלינען דעם
 רענירונ^ רוםי׳טער קאםוניסטי׳טער דער
 וואם הלאסען־װידערעסרוכעז, די םיט

 ■j?׳p א׳ץ נוקם׳ער, א?ץ ארױם טרעטען
רער.

 טיר ח*ב«ז דעם אויו* ןדוח אלם און
א^יין. ^עניו׳עו װי אנדערען i״p ניט

 האט ׳עיםרין אױבענדערםאנטער דעי
 <«גין אז ,סארװערטס״, צום געק״נעלט

 ער־ רעדעם זײנע םוז איינע איז האט
 אויםיאםאנד קראנ׳מטאטער דער אז ?יערם,

 י1אוי נעהן מוז םען אז נאװיזען, האט
 דעם ערילויבען םוז טען אז קאפסראםיסעז,

האנדע?. םרייען •ויער
 אוים־טטאנד דעם אין אז עס, הײםט

 סייער־ דעם םון װילען דער נעװירקט האט
 no סראצענם 80 םון באשטעהט װאט טום,
באםעלקערוננ. װם״צער דער

 איז אויבערהאנד די אז הייםם, עם און
 םוןי װעט רוםלאנד ?אפוניסט״עען דעם

 און בורז׳שוא ?לײנער דער האנען סוױ כה
 רעװאלוציאנער־קאמוניםם'־ נאנצער דער
 באלשעװיםטישער דער פון אסאראט מער

װילען... זייז צו בוינען זיך ותט רענירוננ
 האבץן דאן װעם פנים א םאר ױאס

i קאםוניזם רוםי׳טער דעד
 אנדער אן אין — דעם װענען אבער
ארטיהעל•

ן ע ר י ט ג ע ז ע ר ם פ ע . ד ן א מ ר ע ש ט
םון,נערעכםינתײם״. רעדאהטאר ווערטער
נא־ אין געסעצינסט אײר בעםע[ םיר

 דאם אפצודחקעז עאפ אונזער םח סען
:םאלנענדע

 און הערמאז םון ארב״םער די םיר,
 דרי־ סטרים, טע22 װעםט 118 פישפאן,

 אונזער צו דא;ק טיסען אונזער אוים קען
 םאר העלער, םעם ברװ־ער ט׳עערפאן, יפאפ
 און שאפ אונזער פאר לײםטונגען זייגע
 איהם םיר פרעזענטירען אנערהענונג אלס
 םיר ט׳פיי!. און װאםע גאלדענער א םיט

 אויך *ועט העלער סעם נתדער אז האםען
 און מםע וײנע פארטזעצען וױיטער אזיף

 בעם־ און ױאהל דעם פאר ארבײט גיצליכע
 יר דער םון און יטאפ אונזער סון טען

אן.יג
גרוס, ברודער םיט

קאםייטע. פרעם די

ן ע נ ע ק ר ע נ י א ע ד ט ו ט ג ײ י ר  א
ן ו • פ ן א מ ר ע ש ט ־ פ א ש

בלום, װיליאם םון ארבײטער די מיר,
 פארזאמעלט סטרים, טע30 איסט 40

 באשלאםען האבען שאפ־מיטינג, בײם
 ברודער צו דאנת אונזער אויסצודריקען

 שאם־םשערמאז, יאונזער אקערמאן, סעם
 פרע־ םיר און ארבײט, טטער זײן פאר

 װערטהפולען א םיט איהם זענםירען
 םיר דינער־םעט. שעהנעם א פרעזענט,

 וױײ וועט אקערמאז ברודער אז האפען,
 ארבײטען און שאפ איז אתטיװ זײז טער

 ארבײ־ די פון בעסםען א׳ז װאזזל פאר׳ז
ױניאן. דער און טער

קאמיטע: די
גראשגע. נעטען

װיענער. ל״ב
גאלדשטײן. סײמאן

 י אייעה בײ
טיש פםח

געםינען זיך דאחי יאזהר הײנםיגען

 און סײםאן
םצה וױיל

• סעסינעםי פון
י ד ן ״ ױ ר ן ה ו ע פ ל ״ א ת ו צ מ

 אין נאםעז םים׳ן פאדערט
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דוכאװםקיג־ כ. דר. פון
געזונד ז

 — סנרינג-מאגיקס. און םפוײגג־פלכער
 ליידעז םעגשען פיעל אזױ װאחם

 װאנע ®ון — םפריגג-פיכער. פון
 או וױרקזאםער א — קוםט. דאם

םירינג-טאניק. כיליגער
 1אויפ׳ שוין שטעהט פריהליננ דער
 קאלטע זואללןענדעע, אײניגע די שװעל.

 די זײנען נאןי, באגעגענט מען װאס טעג,
 אר- װינטער׳ס םון אגטריגענע לעצטע
 באזיעגט, שוין איז װיגטער דער םעען.

קומס. םדיהלינג
 אנקומעד פון אנזאגער ע.ישטער אלס

 ״ס^ריננ נעװעהנליך ערשײגט ספריגג דען
 זיך באוױיזען גאסען אלע אויױ םיבער״•

 םענ״ פארקיזזלטע טענשען. קראנקע דאן
 מענ־ םױיע מענמעז, גענעצענדע ׳שען
 אל־ אן דאן ווערט װעהטאג האפ שען.

 אונטערנאמ, אזא הראנסהײט, געםײגע
 מענשען מעד«רסטע די לצלן. רחטנא
 אלעמען, סיט ניט עטװאם זיף םיהלען

 דאן לײדעז טענשען צאהל גרויםע א און
םארקעלטונג• פון

 װערט םיבער״ ״םפרינג וױ שנעל יאזױ
 צײטונ־ די אין ערשײגען אײנרןװארטירט

 םארשידע• זועגמן אדװערטײזםענםס נען
 מאנוםעקטשור־ די טאניהס. ספרינג גע

 ריעזע םון םאףקויםערס די אדער ערס
 םיבער ספרינג דאס ערקלעהרען טאגיסס

 ערנ־ אן און קראנקהײט, בלוט *ז$ז איז
 איחר זואס דערצו. קראנקהײט סטע

 םון לײדעט איהר אױב האבעז דארםט
 אזא געהסען צו איז קראנקהײט, דיזער

 בלוט, אײער רײניגעז זאל װאס םעדיציז
 קאגט אעור װאס םעדיצין בעסטע די און

 װאס מזןדיצין די נאםידליןי איז קרעען
םארקוםען. און מאכעז זײ

 סירינג פון ניט איהר ליידעט טאטעד
 קוייםען טאקי ערשט איהר דארםט םיבער,

 לײדעם איהר אױב וױיל סעדיצין, זײער
 איזזר אויב און לײחגז, איזזר װעט ניט

 — לײדעז, איהר הענם לײדען, ניט וועט
 ספריננ רײנעענדע בלום די קויםט הכמ,

 אױם טוט איהר וױ שנעל אזוי םאניקס
 דורף נאר װײל אזנטערוועש, װאריםע די

 ־9ט ספריננ א םאר פרײז דעם באצאהלען
וחגרען. געהאלםעז איהר קענט ניס

 םך א טאקי זיך געםינען עס און
 וױיל טאניקס, ספרינג דיזע אויױ קזנים
 אנםאנג איז לײדען טענשען םיעלע זעהד

םארשטא- שםערצען, קאם םיז פדיהלינג

אונאנגענעטליכקײטען. עהנליכע און ■וגנ
האל״ די אין זואס דערפאד איו דאס

 אונ־ טיר האלטען 1טאנאטע װינטער טע
 אום־ אוננאטירליכע א אין ?ער*ער זער

 צוםיעל אן איהם פעלצען טיר געבונג.
 1א דױיצען םיר קלײדער. װאריפע מיט

 םיר װעלכע אין ציםערען די װארעם צו
 טײל גרעסטע די םארברײגגען און יעבען

 םפעציעל צופיעל, עסען םיר טאג. םון
 שפיײ •ראטעין אנדערע און םלײש צוטיל

 לוםט זועניג גאנץ צו לאזען מיר זען.
 און ?עלט, פאר םורא אויס קעריער צום

 אפט צו ניט זיך כאנוצען מענשען םיעלע
 זיף זאל מען טורא אויס זוצנעס םיט
צוקיהלען. ניט באד דער נאך

 צו דאם איז דערםון רעזולטאם דער
 אונ״ איז םאנאטעץ זויגטער די םון ענדע

 אונרײנע מיט #נגעשטאיט קערפער זער
 םאר״ געדארפט האכעז װאס מאטעריאלען

 דער- ׳הויט אונזער לןעריעד. דעם לאעזן
 צו געהאלטען זי האבען טיר װאס םאר

 קײן איהר צו צונעלאזם ניט און װארעם
 אױסהאלטען ניט מעהר קען וױנםעלע,

 אם־ צו דארום פיהרט דאס קעלט. סײן
 די אויס טוען מיר װען םארקעלטוני. טע

קלײדער. װארעמע
 אונזער איבערשטאפען צוםיעל דאס
 רער וועלכע אין שפײזען מיט קערפער
 ניט דאס און ניט, זיף נויטיגט קערפער

 צו םיהרט לוםט פרישע געניסען גענוג
 אוגרײנע םארשידענע אנזאסלונג אן

 מ*כט דאס און קערםער, אין שטאםען
 אם״ די שלעםערי^ און טיעד יםויל אונז

 םארקעלטונג צו םיהרט הויט נעשװאכטע
 שטאנד צום םיהרט צוזאמען בײדעס איז

 פי• ״ספרינג אלס באצײכענען סיר װאס
בער״.

 אזא אין טאז מעז דאחי זשע װאס
 פאר־ מען דארף ערשטען אלעם צו V םאל

 דער אין םאניקס״ ״ספדינג דאס שטעחן
 פראש־ אדער פילעז געדיציז, םון םארטע

 נוצלאז, נאר ניט גוצלאז. זײנעז קעם
 דער װאם דערםאר שעדליך, אויך נאר

 םארלאזט םעדיצין אזא קויםט װעלכער
 העל־ איהם <ועט מעדיציז די דאס זיך
 װאס זאכען אנדערע די ניט טוט און םען

העלפען. יא איהם האנען
 װאס די םון אײנער זײט איזזר אויב

 טאגײן ספדינג א י^תר יעדעז קױפען
 אויב און בלוט״ דאס אױםצוריעינען אויח
אויף יאהד הײנטעעס שוין ד«אט איהר

זועט איחר אחנר טאגיק Mm געקױפט
אזױ. םוט טא #קױפען עס

 יעם/ר א נעסט שטונדען דרײ יעדע
 רריטעל;לאו א אין מעדיצין דער פון לע

.און װאסער  סיגק, אין ארוים עס דסט .
 גאד די םארברויכעז װעט איהר װען איז
 נע־ ערשט זיף איהר דארםט סעדיצין צע

ר  דעם באגעגעכען צו צוגרײטען מעדזי
םריהלינג.

 עס דאס געזעהן םריהער האבען סיר
 אורזאכען דריי .הױנטזעכליף דא זײגען

 װאס ערשטענס פיבער/ ס«רינג״ פאך
 איבעמעשטאפט צופיעל איז ?ער§ער דער
 דארום װערט און ײז1ש אונניצליכע מיט
 מען װאס צװײטענס רײן. געהאלטען גיט

 די אין טפט םרישע גענוג ניט געגיסט
 דריטענס, און כיאנאטען. זוינטער קאלטע

 װארעם צו קערפער דעם האלט מען װאס
חױט. די ״צובאלעװעט״ מען און

 םיבער סיריג; אויםצוםײדען אום
 אורזא״ דיזע באזײטיגען דארום מען דארף
כען.

 םרעסט די וױ ש:על אזוי :ערשטענס
 זיף עגדיגען טעכ קאלטע שטארק די און

 איבערהױפט װײגיגער, עסען מען דאדוי
 #פלײש װי שפײזען אזעלכע םון וועגיגער
 נעהעג־ װאס אײער. און םיש, ט״טיחעז,

 דאס דאדף מעהר אלץ םוײ־ליגג צו טער
 װע־ און םרוכט מילןי, פון באשטעהן עסעז

 דעם געבען װעט דאס דזשעטײבעלם.
 אויסצורײני• זיך געלעגעגהײט א קערפער

 אונרײ־ אנגעזאמעלטע צוםיעל די םיז :ען
 ארבײט ריזער אין מאטעריאלען. *נע

 קערםער. דעם העלפען אויף מען דארוי
 שפײזען אױםגערעכענטע די עסען דאס
 ניט זאלען קערפער איז אז העלםען װעט

 אונטיטיגע םרישע צוםיעל זיף אנזאמלען
 דאחי מען טאטעריאלען. אונרײנע אדער
 צו זיף קערםער דעם העלפען אויף אבער

 זיי־ װאם טאטעריאלען די םון באפרײען
 פען ?ען דאס דא. איהם אין שוין נעז
 הא־ זאל טען געבען אכטונג דורף טאן
 נעמען דורף און טא; יעדען שטולגאנג בען

 דעם רײגיגען הייםט דאס בעדער. אפט
אויסערליך. און אינערליף קערפער

הא• וױנטער גאנצען א :צװײםענס
 ארויס־ מורא טענשען מעהרםטע די בען

 בלויז ארוים געהען זיי גאס. אין צונעהן
 אין םארװײלען און מוזען זײ זוען דאן

 םױ זײ װי װעניג אזוי בלויז דרויסעז
 זײ םארברײנגען צײט איבעריגע די זען.
 װאו אדער אםיס, אין ׳שאם איז ןהויז, אי
 די װאיעם. גאר איז עס אבי איז עס

 דעם דארום בארויבט יןעלט םאר מורא
 םרישע כיאס געניגענדער א םון קערפער

 פרי־ טאס געניגענדער א אהן און לוםט,
 םראצע^ןן לעבענס איע ױערעז לוםט שע
 באװײ!, א אפגעשװאכט. קערםער אין

 ניט איז לופט װינטער סאלטע די דאס
םארקעלטונג. צו ניט םיהרט און שעדליןי

(םקיצע).מאריקע

שמואלזאהן. מ. £ון

 i גע־ מצות די זײנען פםח ערב ביז
 דאם •ציםער. באזונדער א אין שטאנעז
אv מאריקע האם ציםער, דאזיגע  נע־ (

 בײ געדינט האם װאס שמןסע שטופללםע
 אי־ טגרעדט יאהרעז, פיז ^ויז אוגז
̂וזי־ש לשוז אלע טיט דיש  װערטער, -

 דערםריה איז אלע אונז מיט געזאנט
 אײנגעמאכט אונז האט אוז אני״ ״םודה
 פסח׳־־ כנםות׳ער) ארבע די אין ציצות

 זוען נאר, פורים נאך באאד געמאכט ןײנ
n פסח׳דיגען געשטעלט האט םאמע 

בארשטש.
 בײ צימער דאזיגע דאס האט פריהעד

 דאס םאדנוםען. ניט םלאץ גןײן נאר םיר
 מען װאס אזעלכעס ציםער א געוועז איז

 ניט גאר צו כמעט יאהר גאנץ א עס האם
 איצ־ אן געשטאנען איז דארטען גענוצכג

 אקםענער באשלאגען,מיט קאסטע*ז םער
 אלטער אז מיט בעטעל אלט אן םעל.

 הענטלען^מון םעשענע אלע וואס קאמאדע,
 א«גצרי• געװען שוין זיעען שיםלאדען די

 הינטצרשטעז בײם אײנס, בלויז ייז סען
 י1אוי נעחאלםען נאך זיד האט שיםיאד,

 חענטעל דעם צוליב אם שרײםעל. אײז
 םארבלאנ־ wrrrM אסאי יא איך םלעג

 עס חאט שרײםעל דאם װערעז. זשעט
 איז עס אז פעםט, אזוי געהאלטען אבער
ארויסצורײסען... דאס אונמעגליך נצווען

 צײ דאזינע דאס אבער־ האט םצז װען
 ארײנגצשטעלם נעמאכט, ■סח׳דיג כמר

 און בארשםש, פםח׳דיגען דעם אהינצו
 שלע־ א םיט טירלאך די פארשלאסען

 אן גאר געקראגען םיר בײ עס האט ״סעל
איגטערעם. אנדעד

 האט טירילאד די אױוי שלעםעל דאם
 ביז איך I ע ו ו אז גערײצם, אזױ סיד
 גע״ זיך איך האב םארבײגעגאמעז נים

 כױניז סאז דרעזז א *פשםצלעז, םווט
 שפא־ דער דויד אדײניןוקעז אוז שיצםעי

 עס אז געוואוסט גוט האב איך רונע.
 חנר בלױז וױ נישםא דארם מעחדצר »ח

 איז וואס אבער בארשטש דער כארשטש.
 הלײגעם א »ין מעקצל, m איז נצשטאגען

ע- און בייםאיד, אויא ®יסעי ת מ  אי
 רויםזן םים דעקעל, װײסעז m םיט דיקט
תסדא ו ^ *jm f i \ט *ו  חילצעד־ v טי
w ת טאמוניק 9ואי י מז ס*ם »9 ק מ ו

 טעג צװײ־דרײ אלע איהם םלעגט מאמע די
 דער אט — ארומרײניגען אבשאםען
 קײן געװעז נים מיר בײ 1אי כארשטש
 סודות׳דיגס, עפעס כארשטש. פשוט׳ער

 געשפירט םיר זיך האט םארבאהאלםענעם,
 אזעל־ בארשטש, םארשלאסענעם דעם םון

 ראוי דאס איז יעדערער ניט װאס ״כעט
 װייסען םים׳ז םאםע די בלויז זעהן, צו

 אפגעװאשענע רײנע מיט און פארםיר,
הענט...
 גע• צימער דאס האט אםאל װאס אוז
װיכסינקײט. מעהרער מיר םאר קראגען

 צװײטען אינ׳ם צוגעלןומעז איז באלד
אן פסח. םאר קארטאםעל זאק א װינקעל  נ

 פסח׳דיגע טעפ צװײ — קארטאםעי די
 םולע צווײ — שמאלץ דעם נאך שםאלץ.

 בינט־ עםליכע און אייער מיט מאהרעםעס
 גרינס ארויסגעװאקסענע םיט חרײן, לאך
 צױ אויך איז שפעטער המילאך. די ביי

 צוקינם־ דאס ציםער דעם איז נעתיכמנן
 נעצאצ־ רויטע געשיר; אםח׳דיגע טיגצ

 םעםעתי־ זאלצניצעס, כוס׳עיאך, קעטע
ס,  אלץ שיסעלאך, אוץ םצלערלאך מ
 סאד םונ׳ם תאט מעז װאס אזעלכע בלים

 אדער אדיסגעבראכען, נעשיד יאחדינעז א
געםאכט. חםצ׳דיג

 האם אבער, װיכטיגקײט, העכסטע די
 װען באקומען מיר בײ ערשט צימער דאס
ז  די אהינצו ארײנגעםראגצז חאם מ

םצורע
 ״סאלאמניניק״ הויכער גרויםער דער ׳

 איז װאס םצות, םים קארב) (שםתיעתער
 קעסטע;/ חילצערנעם א אױוי געשטאנען

 םיײ אין האט וואנט, דער בײ םיטמז אין
 קע־ א וױ אזױ אויסגעקוקם אויגצז נצ

 אנגל^זםעל• אלע רי איבער סײסער א ניג,
 דך האט םיר און זאכען. ■םח׳ריגע םע

 ארײנ־ םיך זאל םען וחנן אז אויסנזנװיתן,
 דעם םאן צו סאפ א ביויז ׳אהמצו לאזעז

 #הענט די םיט אױבען םוז ״סאלאםניניק״
 אויף נייקליכסטער חנד נעוחנז איד ײאלמ

 אפנעװאשצן םיר װאלט איר וועלט. דער
 יםאטע די װי אזוי העגט, די נאר גיט
 םאר איז דאס װאס פנים, דאס אמילו נאר
ערנםטע^• דאס געווען שמענדיג םון מיר

 ניט 1אוא כשום גצדא איך האג דאס
Djjfpp ,פומאיזצון w אימד׳ן ומד

 אי־ װי מאםע, דער איבער אדער טאטען,
 אםילו מיד האם מאריקע מאריקע׳ן, כער
הוקען. שםארע דער דורך געלאזט גיט

 די מיט גיט קוק אײעק, געזז —
 טריײ מיד זי םלעג — אויגען חמצ׳דיגע

!אװעק ניט, טאר מען — בען
זי איז שיהסע א טחמר׳טע אוא אט געײען.

דערםריה, אין פון באלד פםח, ערב
 ניט געטריבען מאריקע שױן מיך האט
 צי• םארשיאסענעם אײנעם דעם םון נאר

 דער םון •־־־ צימערען, אלע םון נאר מער,
 ניט מיך האב איר ײאו שםוב. גאנצער

 אויסנעוואיזםען זי איז אררעקגעשטעלט
 די םיט *אוועק :געשריען האט איז

 חמצ׳• די מיט ״אװעס הענד!״ חםצ׳דיגע
םיס!״ דינע

 זי װאס פיאץ שטיקעל אײנע דאס
 נע־ געװען איו איבערגעילאזט מיר האט
 הרובע דער נעבען דארם הרומן. כען
 ברוימ, םים םולטער די געשטאנען איז

 שטולעז, גע״כשר׳טע גיט נאר די םיט
 נעטוזט איו האב דארט ־— טישעל א און

טאן... ריהר א ניט זיר און שםעהן
 םאל• חמצ׳דיגען יסח׳דיגען ערב דעם

 הרומנ, איז געקאכט שוין מען האט צײט
 גע׳־ געװען שוין איז אויװעז דער װײל

 זיײ אריפיטשיס געלע^ אוים׳ן און כשר׳ט,
 פסח׳- די אויסגעשטעלט געװען ^ויז געו

כלים. דיגע
צײע נאכ׳ן באלד  געי• איז וחנלמר מאי

 ראסעל־םלײש א טון באשטאנמן װײנליר
 םיסזד «ײי?<אה יײ .דדויבממנם״ םוץ

 םון אײערלאך קלײנע או? הערצאאה ׳לאך
ע די ג ^י ס  — אינדײמם. און הינער פ

 םאר״ צום גענוםעז טאםע דער זיד האט
 שטיקלעד די מיט פאלאניס בוגדצגעם

 נצגזענע די און ליכםעי דעם מיט ברויט,
 ־און חמץ. חןם פארבחננען צו םעדער,

 ארויס״ איננאנצען םארייש שוין האט םיך
הױז. םיז געשטופט

 א־ין ארוםגצדחנחט םיד חאב איר
 אײז־־סםחנםייאד די נעבראכצן דרויסיז,

 ארוים־ און נעזויגען, זײ סטריכזג דצר םון
 אנדנר אן אױוי סאי אלע זיד נעכאפט

י י•יי, 1אהיצ993אומאנר און  י
ו מ גיי די ל סז ז װאסוו^ טצםצר ו דצד ד

rm ווצלסנ סצנשצן רי ראט פאקט, דצר
 םאר• צו •רנסח צולינ געצװאומעז, דינען

 דרױסצן אין טעג וױנטצר די כדײננען
 לײהנן און געזונטער םיי זיר פיחלצן

 וחנלכע די וױ םארקעלטוכג םון וױינעער
 אין נאז זייער ארױסצושטעקען ציטערען
 אזעלמנ <ןאיט. ייז עס װען ררויסען

 גרעסטצ די שאפען טעגשען ציטערדיגע
 ״געכאטעל• די םאר קאסטאמערס צאהל

טאניקס״. ספריגג טע
טא| דארםען מענשען אזעלכע װאס

 ?עלטען שארםע די וױ ש;עי אזױ ,vא
 שטעיען די און םאראיבער, געהעז

 דארפען גאס אין ארױסצוגעהן אײן שױן
 טאג יעדען מאל צוױי א כאטש געהען די
 זיך אין ארײנציחען טיעןי. אטעפיען און

מעגליןי. גאר וױ לוםט פרישע פיעל אזוי
 אין מאג יעדען לופט פרישע םאל צוױי

 כיליג״ און וױרהזאססטער #כעסטער דער
 גאר קאן םען װאס טאנירן ספרינג סטער

 איחם געברױכט איחר מעהר װאס קריגען.
ער. קאסט כיליגער איץ

 םריחער האבעז םיר :דריטעגפ
 װיגטעד םון פארלויף אין דאס געזעהן
 מיר ״צוכאלעװעט/ זזױט אונזער װערט

 גאנץ צו קערםער אוגזער אײן געװאוינען
 דערטים שװאכען סיר קליידער. ווארעטע

 ניט זאל זי דאס אזױ הױט אונזער אפ
 סאל״ קלענםטען דעם אױסהאלטען קענען

 אוים טוען טיר װען און וױנטעלע. טען
 חויט אונזער איז קלײדער וױגטערדיגע די

 םאר־ מיד און #קעלט צו געװאוינט גיט
דאן. זיף קיהיעז

 וױנטער אױף איז טאן דארןי סען טאס
 אבער זיך. אנפעלצען צוםיעל ניט צײט
ג קעלטסטע די װי שנעל אזױ ע  וױגיי פון ט
 אגפאגגען מען דארף םארשװינדען טער

 די ?עלט. צו קערפער דעם איינגעװאױנען
 מען און לײכטערע ?ײן דארםען קלײדער

 לעבליכע מיט הויט די באדען אפט דאחי
 קאלטע אדער <ןיהלע סים נאכהער און

 צױ קענען זיר זאל הויט די אום ״װאםער
 איבע״געחן דאס קעלט. צו געװאויגען

 די צו קלײדעד זוינטער װארעםע די פון
 צוגעחן דאחי קלײדער זומער לייכםע

 גע• א הויט דער געבען צו אום לאנגזאם,
קעלט. צו צונעװאױנען זיך לעגענהײט

 מצן דארוי אלעס דאס טוט מען אויב
 םיבער ספרינג םאר האכען גיט טורא קיין
 ריג1$ס אין ניט זיןי נויטיגט םען און

 ױעלצז גיט דאס טוט מען אויב םאניקס.
העלםען. ניט piטאניר ״סםרינג די

 א האבען סוזען װאס די םאר און
 צוױי מיר רעקאמענדירען טאניק, ספרינג

 בע• אבטע טאנ, יעדען לוםט פר^שע טאל
 מילף בפעציענ שםײיז, לײכטערע און דער
 איחר טאס כזא:יקר אלע םון פרוכט. מיט
 ־טיג״ i די אין אדזוערטײזט זעהן װעט

 ויױרקזאכד בעסטער, דער דאס איז גע;
בילעסטער. דער און סטער

 װעש וױיסז מיט ארויסגעסוםען איז טאטע
 כויטנעגױ ט״ך האט און ארעם, אונטער׳ן

ארײן. באד אין מעז
 אי־וי^• טאטע דער מיך האט דאד אין

 אויבער• דער אויף אויבען ^אנץ געשלעםט
 ט?אויסי.ע׳כשר דיך האט און באנק שמער
 און נעשריען האב איך זײטען. אלע אויוי

ב עד נעגאנגען זײנען קולות די  השטים. ל
 בעיזעםצל, מיט׳ן געהאטעװעט האט ער און

 וואיי שעםלעך ?אלטע םיר אויף געגאסען
םלןוה. אין םיך געשלעיט און סער,

 פאר• א טאםע דער — ׳באד דער םוז
 פאות און כארד נאסע םים רױםעלטער

 די מיט בורעת, א װי רויט »יה איז
 זיינען —־ ארעם אונטער׳ז וועש קויםמןע

 וױעיי אין װײנשענקעד חײם צו אװעה מיר
או קעלער כוסות. ארבע נ

 העלער װײן איז וױעשענקער חײם בײ
 װיינשענ״י חײם יאריד. א םסח ערב איז
 איײ בײדע און זיהן בײרע און איײן, קער

 די און שנוד די אח װײב די איז דעםס
 •,םאר װי ארום לויםען אלע — מעכטער
 פאר• מעז און שטעהען אידעז און סם׳טע,

 םונ׳ם אײנס׳/ ״נוםער םונ׳ם — זוכם
 .4״וױכיאראזזמ׳ םונ׳ם און צוױי׳/ ״נוםער

 םען און גוםעז אוים׳ז האלט םען און
 קנײטשט מען און צוננ, דער מיט הנאהט
 און זיך פאססאקעװעט און שטערען מיט׳ן

זיך. באלעתט םען
 ארבע גענומען האט מײנער טאטע דער

 מבינות• ױסף׳ס םעטער מײז אױױ כוסות
 1זײ אויח געײען איז ױסף םעטער םײן

 בעסאראבי^ אין מאי צװײ שויז לעבען
 םא< אײן און תנאים א אױוי םאי אײן
 א געװארעז איז ער און חתונה, א אויוי

ײיין. אױף מביז שטארקער
וױין, דעם געממען האבצז םיר וועז

 דענסטטאל אחײם, געקומעז זײנעז און
 אפגעשאפט מיר םאר מאריקע האט ערשם

גרעניצען. אלע
 אוםעטום געהן קענסטו אצינד —

 נאד — נעווען סתיר םאריסע םיר האם
 — בלאכמג דער טון שיר די א« װיש

•סח׳דיג. שוין ביסםו אצינד
 מגג א וױ צולאזט מיך האב איך און

 ש<זד דאס !װעלט םרײע א צאפיהעל.
 אלצס ארונםצתצנוסצז, ציטער םונ׳ם סעל

 urn שטעהן \m< מעז Avm םרײ,
 םצן ״וױל םען וואו געהן סאז םען ײיל.

 קאגו םימער. די סיט סאפען אםילר
פ ואגט םאריקד — געזואחנן סחױצ  גי
!ץאמו
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m שמועסען
 רעדאקמאר דעם «וױ*ען

זער די און :: u לע

ײ ח#ל»ען אלגעס״ן אין — *עסין. .0  ם
 בױרן לײבןר y tiuyii yayn# וי י#ײן טיט
ד »ון, װינ*«נע, nnyt y *יו  ןױיסט, טיחר ו

oyn י דעם׳ װעגען גערעדט בלויז ני• סען י  נ
p איז עס i t געםאנם y tynynyi י מ י י י  י

 עס איו לזידער אויםפופיחרען. oyn •®רזוד
ד יס•1װ םסתטא און גןלוננןן. גיט ^ ר׳ ח  יי

p גרעסטע די אורזאנע. די אויך ip er; י • • 
p דורנפיתרומ דער i ילמז דעם t״flp געװעז 

 «•r סיר סיוטלידער; סעחרנןחל גרויסע די
typ יײף p;»Baynyi# nyn it  iy»ון ״״• 

pm » nny» v ny»y;oiit. •ג#ד איבער לײעג 
 עס װעלנע אין בויןי, yayvrnyt די *םאל

 געגען maya די tynynya tyay;yiay ןײנען
 איבער• זין syn איחר און ,ynpa לײבןר די
t״iy #tyi טולד, די cyn לײנ^ר די • ױי  ב

 ליג« •ונקןןיןגירען, it Bnynyitn* חאט
 זעלבסט. םימגלידער די אוץו חויאטזעכליד

 זײערע אז ,ty;yt ניט דערםיט װילען «יד
 אוסגערעכט. tytayi אין געװען tyi״t טענות
 איחר 1אי ym*a לײב^ר ך« oyn נעװיס
yn די פעלערען. פילע tyny; וזתחלח yrryo 

syn גיט anyyi o u״o, ה״ל ayn cy ,געועלס 
? די ערטםחןנס, ח»ינ  בא״ די nto «iny»ny נ

n *ססע, t p s״ayn ,cayB געועלט nyi פילעס 
oy oyn נןיסיג איו #y ny טעטיג־ ריכםיגע 

 ארויסגעװיזען טיםגלידער די װאלטען ק״ס.
 *יע״ ty ,tyiyotny# און געדולד נח«»נן די

 tt^ynp; *ל״ן *ון טװער׳/ איז *נפאנג ךער
 אי«טי;ע אײער לטyװ •ןרנעסערען, «ו עם

 ליײ זײז. געטאלם וyנ נפקאגס גימ ןנור»גק
ר־ ײז ■טסירט׳ ^גדער׳■ עס ח#ט ^•sy דער  מ

•ny ק״ן ד^רװײל 1אי npiy אויםװעג 
 װי דז׳יא:, וײן רלירטyפ oyii אײגעם, פאר

, nty טירען די טין קלטיען *ו ^  ער ביז ל
ז דוטאנ. *״עם y ;עוינט י י י  ?פלבער מ

 סטנען םyאויפמערקז אייך םיר סווען פײט
 איחר ןײט. ןןײער ןןן םעות גרןיסען y טויןי

n« »ו אײר םחויב איז iy*ji* y ty םייגט, y 
״y םים ly^yt־- ^y, נרפ און^yאיחר קוסט ר 

ו רyנ  טיבײם. איחר װען ׳דױם חלעןy9 נ
cyn קײן ג*ט איתר iy,■םים איחר !ײנט :״ 
iy« דער o i טחותן. אויס Mty איחר. םײנם 
oyr איו ay^ ניט iy»ai» y .nty, זי װי 
 זיך אויןי ניט נעכזם און ניט iyp איזם״ איז

ײו, םיט אײך רגען9בטז it פליכט די , נ ט ןו  ס
iy סט, וױל וי װ״ל i וי װ״ל ?iy .ניט 

 איחר ניט nyi ריסyפעקט די ?ײנען דערוױיל
 טפילט װעלכע עס איז זי נים און אײגעגטום,

״ ty (1• לעyר די ׳■•ילען typ און ס ם ײ ^ 
iy« די געבער. o i ד איזŷ ו אום* tpy’ryi 
 ארביים. חאט איחר װען אמטערעסען, אײערע

 ן9»רגי די אין חלטy9 איחר oyn דיוס, די
pjrmya• קײן גים ljnay• ה י  ««•ya די װי ז

ן ינג9  רyדערפ און אעםערעסען, אײערע וו
 די כדי ׳חלעןy9yב יינקטליך יײ איחר מוזט

 טטארקסטע די tpayn איםער לy? ייגיאן
19 •ayo אינטע־ אײערע און »ײך ען9בטטי 

 ®ונדעםטמעגען, יםיג.1נ איו עם װען רעסען,
m *1 גיט yjftzftיף oyn ״•לעם t ^ y n םיר 

דעג־ םיר ^ay *טרעפענטליכם, ברי^ יייער
?ty ,)V גינסטיג נים זעחר ײט9 די איו ם9טי 

 טטעחען »i^ny־o;:y• דער יף1א דעם, פטר
 אונזער nyi בלעסען9■ר חיכטיגסטע די ט9אי

*ty*Ji... ־9איבערל כרין• אײער װעלען םיר 
 װידער ױעט יזט9 די חען טיעטעי״ י1י1א זען

נג.1גטערגעמ1א דיזער י9פ גינסםיג מערען
K .קעגםיג גים איו עס — סםןימזער 

 װירק• אײו cyn עס ty בריװעל, אײער •ין
^cyn ,tpoynriiieT איז מער1נ אײן אין

 רy• V געװ^עז ן9זyגעלoאוי לyפy 19 רר1י
 ניט, מעתר םטרײת. אײןר מעגען ׳•ורות

 י•1״םטע דעם קיבעפען •ביסעלע ילט11 איח.
טער״ ^ר ץ״בעלער דעם און ד ^  ׳oyi ואר נ

tyayn tit oyn פליכמ, ?ײער פארנאפלעסיגם 
 19 טטיםוגג דער אין גיט ^ער םיר ןײגען

«ty פארעטעגטליכען און רוח גחת דעם אײן 
 ג^עבען אומ איחר לטyו1 נריװעל. אײער

 oyn אלץ, ןאר ביסיןלע y rcya קרעדיט״
 נוטער אונגליקלינען דעם ביז trsyn םיר

 דער געטראכט: טיר ו^מען1 גע«ר;בען. יא
cw» •y •נער ערגסט. עס סימט ארזיבער i 

 ר•ŷטr א איחר ז״:ט גאד 1דערנ גיט. איחר
 דעם טילדערם איחר װען בעל-גוזמא, קער

 y• לסy פפזע, איןוטיגער זײן אין קאטןו
ioyp■ לעבען יןי1א ihטויט׳/ ן m פאר־ טיר 

 זײן ט9אי ty םטו״? דער געחט טטעחעה
n yj נאמירלינען ;y«נדערע9באז קײן און ׳ 

 אוגזער לויט איפט, מקא איז ערםונמעימג
 פאר• דארפם איהר נויםיג. גיט םײנונ*,
 אוג• געברוינען װעלען מיר ױען ty טמעחן,

yipt פאר חערטער טטאיקסטע oyn ,oyusp 
 ya• קלענערער װענינער nyay טעחר y פון 1אי

 ־’yt קעגען «זין סיר ועלעןoyn 1 טו דײטונג,
ynyi T וױוקליך װעט עס װען ,tya גען f• 
 11א מ^רם? םעכטיגסטע #עttסpרyטט oya רען

Dyn אײגװענדוג;, אײער אנבאטי־עפט cyn די 
/ty;ny nyt3iyw t»y ײטונג9  y: עם t»y ׳
 גים, ג*ך םײנט oyn •:ער אמת. ty ים11
ty נים םיר דארוען דערפאר ty:yo^n די 

 א*אם3 ד^ן פיחרען19אויס מיטגלידעי־טאוט
 פון ק^םיטע 1עקד;קוטױ דזיפענעראל דער פון

 ״119 טר*;ען19!ביי אינטערנעטאנאל דןר
 דער ן1פ סטר״ק דעם י9פ ארב״ט טםונדען

נען, ״אמאלגאמייטעד׳/  מיר ׳יחא1א אגב װע̂י
 oyn װיזן^ר, ערע.1א^ לס9 אטראכטען3

t טע«זןי געסעטעלטע די אגבאטרעפט i l דעם 
 tאי עס ty םםרי.וק, דרעם^״קער ן1א װ״סט

tוצ3א״נ פלינט ״ערyװעכענטליד חלעז t״njf 
 יע- אין םיר דערם•^? cyn סטרײק־טעקם.

 װערען, cayty: yn nyay לyt .njfai* דען
ty ״ען3י1גל «יר ty םיטגלידעד םעחרסםע די 

 ty *ארטפעחעז, nyylyy געפגםעלטע די אין
 civa עם איה םםר״גדטעקס, ךעם ט^לעגדיג

 •ילאנ־ טטיקעל y ץיזם ny״t פוין ניט פן1א
•oy ny: ,y’iyn פאר יטױעגדיג1נ איד^יכער 
yjifttf t• גג19באטי די i אעטערע־ ט״גענע 

m אױף פפון סעו. y פיל t״tyi םי&ד די 
 ענםחי• ג״סטיג ױגיפן א״ער tic גלירער

 ,1אל״ פאר״טעחן עס ?^לען ״t ty קעלם,
חאל־ ״t לyt \vq ty נים, ױך יטיגען1נ יפון
, *דעם. חעגען דערם^ען א״ן אין טען

t — כזזן. מ. «  cyn עזיע. קײז נים•■
1גיטy טטיקעל y t»^a ph עם yיy גרא־ אין 

 •unya tyayn םיר נאטירליך, ,t»y םען.
 Ty t״t tio oyn nyay ׳y»9yo’;y געגען

 y לoyn 91 ריחרען, לyt oyn •גיטאציע,
 טום nyny א״ערע נטםח. דער ״a ty® געחם

 t»y oyn ױעלכער אין ®•רםע, n גיט. עס
tp»nnp;DMy# אמ y nnpt yלעטגלינp̂ ן1א 

oyn p יד1א t»M גקynp; חןר i ען3זעל .oayo 
 tyn יכט,nyג cyn גיט »1א געפעלט !•לגליך

oyn אזt וון ה1בל אטילו nya:yt:y ty.
 נימ, tyo״ii םיר — אסטראװםלןי. ב•

 נטליכטytפארע •,jna npcp»yyai9 nyn «ב1א
 «n tyayn oyn ^גערעכטיגקייט׳/ nyn אין

v יטיגע1נ t  oomioy .iiip v n 1א,« ty 
»ynyt>^ ny לעtעpna nyn c$ni nרי םיט ״ 
yלtytpyi y סון id iiip»nnnyimאי״ די ן 

n• yrtnיט איז ס״טעיnאל •i»9 »n ntia
 א״נציגע ךי nyi ז*יד 1חאלמע oyn ניסםען,

״ן ניט ׳דטyn טיםyבyלyב  ynyn:yma t״p ו
^nyn .iiitm nya חען nyn ול*ץ nyi oyn 

cyn ,tya»rtny ״ •i»na ny« פאycynםלינט: 
tynyn. זyלyלי< ן• any״oyn tyom nyo 

ynטוט רם imן ny tyyin^ oyn oyn־ 
a״tynyniyiiHnon• nyna tyn cyn ,nyo 
.cnyn onKiny ,pny

><s

a ס»ל8ל ו8ױני פינישערם סלאוס :
̂ס׳ ױ און פרר .ד יוני

םריינד וועצכער איבער טהעניא די זייז װעט

.לעוזין י.
oyn לyקטטוynן

טען8 דעם אפריל אנענד, פרײםאנ
ץ ס א ט ר ע װ ר » , פ י א 1 ה 7 ט 5 ם ״ . א " ו ו ד א ר נ

.5אקא5 אונזער םון ברענטש צײדים םאר׳ן אראנז׳שיוט סיעצתא

ך ױ i א r o n y #  o y r ט ר ה י פ ע ג כ ר ו t ד y n j m ר א ע כ ײ ־ ר א ן ג י ח  ט

ר ע ש י ם ל א ר ג א ר ט פ י מ n ׳ y n ג נ ו ק ר ױ ו ט י ן מ ו ר פ ע ט ײ ב ר ג א נ  ױ
ןyמ י ל א ד א נ ר ט ס ע ק ר ת א ן א ו n פ y n ר ע י י ר ר # ע ש י ד י • א ם ק ל א ם

y r r a.

9 לאס. פוז מעמכערס אלע פאר פױי אײנסױס
. n y c r w j y o  , y p n y o  n y n n n t  ^

■̂■iialfTitfyTZZy.IjHSwiiimSJwim וו וו

איװוסטױע װחײם־נװם חןר אין סכסוו דער
גןסמסןלם מוליו

).1 זײ■ «ון («לוס
 גוטנעחייסען נ«וו רארף ער און *דדים
 יא״ ביידע םון םיםגיידער די פיז װערען
נערען.
 איז 1א6אם*םיאיי׳ דער םון מיםינג א

 טען30 דעם םיטװאך, אוי^ אייננערופען
 דזמד־ א האבען װעט מגיאן די רערץ.
 איינם ןובת,‘ דעם דעטבער״מיטיננ נעראי
 אדב״ט. דער נאך באלד ב״־םאנ, אוהר
 בעטח^וװעז איז זיין װעט םיטיננ דער

 מענעדז׳פער דער דייװיס, ברודער האל.
 םיטיננ דעם אויןי װעט ,62 יאקאי פון

<עצטע די םיז לאריכט פואען א א#:עבעז

 פארנריינגען װעט און קאנםערענווזןן
 מיטנייחןר די םאר אגריסענט נײ«ם חןם

׳פםיםען. «וו
ד וועט ^עזיננער נ. ■רעזידןנט  א

םיטיננ. דעם אױף זיין וועזענד
 װעט םיטיננ דעם םון ט׳פערמאן דער

 ביזנעס• חןר זאיעטץ, ם, ברודער זײן
ױניאן. דער סיז אייח׳טענט

 די סאר זיעג א איז סעםערניענט דער
ױגיאן. דער םאר און ארנ״טער
 ױניאן דער פון םיטניידער איע זאילען

 רוחינ ׳מטיםען און מיטינג *ום קומען
אינער«יי»נג. זייער <ויט געיאסען, און

//,

3793 ארטשארד םעלמפאן
nyDiiK דבמח״^ רב יםה אלחנן ר׳ חל הרב םח השגחה די K â iK״ny דילער 

םרײ. בײדע דעלױוערען םיידאייך װעלען דעליװערעז, ניט אײך װיל
Harlem Branch:—300 East 102nd Street, Mr. A. L. Streit 
Brownsville Branch:—122 Osborn Street, Mr. W. Axelrod

םענטער העלטה ױניאן

קליניק הןנטאל
אונ־ איצט איו קאיניק דענטאא דער דאם מאכען «ו נאסאנט וױנעען םיר

 פוםצעני^הרינער א םיט דענטיםט, א •רײם, םאקם דר. פוז אויםזיבט די טער
 ג. ה. דר. עלליס, ב. לואים דר. דא זײנען איהם טיט צוזאמען ערפאהרוננ.

 ספע• אוז דענטיסטען נראדואירטע איינינע נאר און עפשטײן ל. דר. םילװער,
ציאליםטען.

 געמאכט ווזןרט םפעןעאליטעט. אונזער איו כרידזשעם״ ,רעםואװעבל
 םעהינ• די פון אײנער ם׳עענקין, א. סר. םוז צאבאראםאריע אייג׳זנער אונזער אין

יאר^ נױ אין דענטאל־מעכאניפער םטע

םםרים זוםע איםפ isi םהנטער, העלםה װניאן
בײנאכט. 8 כיז פריח דער אין 10 פון זונםאג, חוין א םעגליה אפען

• r *

n y n , ר ן ח נ א . װ ן א ^ ש ט

. ie•x«.. v.
mm

V ײ

*'iput

» ײ ר nmפ i a m  j i ,ל מ מ1021 #• ײ ם ג ני ״
a n y ח ס ץ • n א y r a  n p . ם ײ ח

 ני;• און ׳ןראינעמנמן ׳פעחנסםע רי
 סיטנ׳ן״ זיר סיט חפנען םיר oyn רער,

 יעגער אױוי חייס איםער דער פון נראנם
 און עדאינערו;נען די זײנען יס, זײם

מ נילחנר, » ו  סיט םארנונחןן זיעע( ו
גוסא. net און ns■ ערנ

urn* ניט נערענהט אונז פון o n 
יין, א אין net ערב  ׳פטעד* ה״טי׳פ ה̂י

v דער וחנן טעל, w װערט no enow 
 ײ אוו iv>nnioB*׳oji’>nn■ ער׳פטע רי

 אויף אױםםריסקנען אן חוינט בי*טע
 אױסצו• זיך נרייט טען װאו געסלאר, די

 ׳פטענדיג* אלטען ליעכען, דעם נעהםען
/י "no• ״םמםער אננעיענגמן

 טיט *ארגוסען זיינען פרויען די
 גע׳פ׳ד, רי כשר׳ען חייזער, ױ האיכען

 או נעחען טיט ראטען, און װאשען םיט
 או ־ןועח ייין זאי אלעס 1» *ונרײגת!,

 הארץ ראס דערםרעחען און ױם־טונדע׳
 פראװעו צו װעקזעצןן דןי װעט םעז ומן

סח־־טיש. נײם םלוכח די
 די 1אי םארנומעז זיינען סעגער די

 VI פלעגען זועלנע ,“,סצח־פעסארניעם
 WVP א 1אי w־iv געפינען נעוועמ;»,י

זיין נרעננען םי׳אט יעדער און
 םארקנעטען אליין אפטטךל און מעחל
Dtp ,טײנ ראס “*װאלנעיען אליין םעחל 
 חא• נאכחער און רצוו< די ״רערלעך *ייז
מן אויסמנאהען, זיי בען  ״אטשע• דער ו

געפוטען. איז רעד״
 אין ,D״n נײער דער אין דא אייר

 אנגעיעד ליענער, א no■ איז אמעריפא,
 אױס סען פוצט רא אוין און גאםט טעי

 הייזעו די גאסט שעחנעם דעם לכנור
 נײע פױפט מען אוז ױם־םוב׳דע,

 איו ארײז .כר״מט סען און מלבושים
זאכען. נייע חויז

אנער דארפען םרויען און סענער די
 ״מצה־פעקאר־ די 1אי לייפעו ט'נ יט

 ק״ן אויןי זיארטען ניט און ניעם
 גאנצע אושטעחן ניט און ״אטשערעד״

 וואמזד תנעטען, בייס םים די אויוי טעג
 די םאר מצות. די ,רעדלען״ און יעו
 מאנישעװיטץ די שוין זארגט זאנען אלע
װע^כע סינםינעטי, םון קאמפאניע מצח

e*n י w ורעסמס י w trm roד«ר אין •־ 
e>mi תן מי(יאנען װיאען פון יון  אי

 לעד אנדערע איע אין און אמעריהא אין
 פאיזארנט װערען ײערט״טײרען און דער
 םריש־ נעסט׳ד כשר׳כטער, דער םיט

מצח• געיטטאקסטער און סטער

מײסינג פעסערן
און

ט ר ע טyרyלyג ױ ט נ ק ױ ט  ס
. ל ו ד ױ ו ױ נ י א

שטונדען. נאכט און כײט«ג
jnyoyo nytiiy איז לערגען «ון oוy19yל 

 מאױ וזן ל״ן ״לDלyn nyn *אר גע»אס«19
ojyo, ,סיסעס nD ,ony»iirtnיל•ynnנo ן1א 

.weapons; DBiyci«y
 8 מ«כט איחר אײדער אוגז זעחט

מיסטײק,
י גyל נ ש ױ ז ד ע ל א ן ק ו n פ y n• ' 

ג נ י ה נ * y Dטyן ג ר נ י ת ײ מ
בילוינ;. דעזיינער יראקפיקעל

 דירעהטאר. ראזענפעלד, י. <ראפ.
יארק. נױ סט״ טע14 איםט 222

עז עװע.) »ע3 און ע#2 («װי,

BO : ly^yo5817״ oiyoyn.

a חײנס און אמאל
 טענ דעם האט נאטור די ײען אםאל,

 זוערען אוינען זײנע או נעװארענם ש׳ט
 *וחערען גיט זיו גאר ער פאענט שוואכער,

 סוי• און ניםים אויף זיך םארלאזען אדער
,דיזע םיט ■עדלער. א םוו נרילעו םעז

מ ויר ער חאט ברילעז םארםעז ....— -.......-...................s ג«מא»ו
 ער אז שװאך, אזױ נעװארען אוינען די זײנען צײט דער םיט לעבען נאנצען זײן

 םיח־ זײ װען קלינער. מענשען זיינען חײנט, ארנײט. םארלאזען«ײן נעםוזט חאט
 דאסטאר. גוטען א צו גלײך זיי נעחען אוינען זייערע םיט םראבעל סלענםטע די לען
 װיםענ־ נעסטע די םיט גוינדלױ אוינען אייערע אונטןרזוכט םערםעלשטיץ .0 דר.

 װייסטע! פון נעשליםען זײ ײערען גצעזער דארפט איחר אױב מעםאחזז. שאםםליכע
 9 ביו טעגציך אםען פרײזען. םעסיגע צו שאפ, איינענעם אונזער איז קריםםאל

אםיס. א״נצינער אונזער איז דאם — נעשלאשען. זונטאנ אווצ־.
. ־ , פ ח ן ײ ט ש ל ע ט ר ע 3 ט 9 ד 2 נ ע ר . נ ט n ס y p. ר ל א # א י )׳ס ק 1נ ר א י

אייר. םים אדווערטײזםענט דיזען נרײננט

לענעז? צו זזערט איז
צװישען yטyבyד א זײן וועט דעם וועגען

דאורא סלאחןנס און ניערעג ססאס
טשערםאן. זײן וועט םאגנעם ל. י. דר.

, ג א ט נ ו ר 8 ז ה ו n, 3 א a y r y ל ױ פ ץ א pל א yט ג נ י ט ןyס א ע רyט
סקול. רענד די םון אראנזשירט

yפ p nטs o  D , 7 פ 5 , $ ם. ו . ס $ ׳ס 1 J5 ן 0 ו $ א 2 .0 0

 די פון אםים אין םטרים., טע15 איסט 7 םסוצ, רענד אין באקוםען צו
 אין און ברארװיי, איםט 176 ״פארווערםס״, איז עווענױ, טע4 112 ,קאצל״,

טעאטער. צעקםיננטאן פן| אפים נאקם

!אדפםערקזאם קלאוקםאנעה
ב י ל ו n צ y n ט ײ ? כ י ל מ ע װ ק א ן ב ו  ױ פ
n n y a o y o, ם א ן װ ן ז ט ײ ב ר D א « D n y r w׳

ט ן ה n ו y n ס ־ פי ן א ו ט * נ י י א ש , ח ד ר א א ב
4 ט 0 ס ״ 2 א ע3 ״ ט ט ץ ס י ז ז ע פ מ א 7 פ : 1 5 

׳ ן י n א y n ה ױ ת פ 8 ב : 1 ץ 5 , א ט נ ע װ ר א א  פ
לyצ ^ ןyה ו י o ד p y o  o y n ן ׳ ר א ן פ א י ל י  מ

־ ) א ל א n# ד a y, ן ו ך א י ו ־ א ו א ײ פ • 2 ד נ ו ט ש
ן ע ט ד ײ ב ר ־ א ו א י פ • ד ^ ט ײ מ א נ ל א ם א f . .nyp̂noo״

ט י ן מ א י נ ^ ױ ז ו ג

 ססױרס ס#וס, נאארד ועס
יוניאן םאכער יפקר

ש ח nכ ס ם ל

שnפ y - י r a in p

מ מ מו מצה מני
סעצות״ אצע םיט ט^ «די

 לײכט עםען, צום געשםאק זעחר
six םארדייחען

n .סאנישעוױטץ ג ♦ayioyp 
ny /oyawo״y

aJt-T l

4 m M *■;׳4  ̂׳* *».-*   V

אױסצאלל אױה
 םאל ערשסע דאם
יארה גז אץ גאר

ן ו ר א ש » ר ו א u נ e « ר ע ג ד ו ט ה ײ צ

נעגעבען ײערעז

 פה װערק אלע
עלינם שלום

 גע־ •ראבטפול און געדרוקט כענדער\שעחן 20 פון םעט גאנצער א
װערט אויכען, פון גאלד־שניט םיט כונדען

אױיננעשיסס
s i ' ' n #  n y n

י ן ד ע ג נ ו ל ה א :צ

 װערס עליכם׳ם שצום סעט דעם םאר פרײז דער
 סאטאצאנ דערזעצבער איז אפצוצאחלצן אויןי

בענ־ 20 די םאר נעצד. באארעם םאר װאם פרייז י
םע־ ם׳הויםט ווי װענינער $1.60( $63.60 דער

סעש). יםאר ריעםווײז
 םאצנענדעז אויף נעטאכט װערען צאהצוגנען די

o באשטעצען. ביים $3.60 :אופן n אי| נאצאנט
חודש. א דאצאר 6 צו—צײט חדשים צעחן

ט ל ע ט ש א O ב p y n H : 1סיי צו. אוגז שיקט |1א קופאן ועס אוים פיצט
 אונזער שיסען. ניט דעם םיט איוצ־ דארםט נעצד

ױ וועט םארטרעטער ערש־ די נעסען נאזוכען, אי
 חאם װאר א פון םשך אין און אײנצאהצוננ םע
ר. אצע זיך ביי רnאי מ ני

ם מ ם ש נ ־ ר . ע ד נ א *
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:םרײנט נעערטע
 װערפ, עציכם׳ם שצום סעט א מיר שיהט און םריינדציך אזוי זײמ

אױםצאהצוננען. אויף פראכט־אויםגאבע

Sii■

נאםען
ג»ס

Dipoenyiy
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סאואו* .לואיס דר.
ט ס י ט נ ע ד

UNION SQUAREאין אםיס איינענעם ױין אץ איאט איז
ROOM 503

1

 אלםמ־ אװ םאנער סאמפעל טײלאוס, דויס
3 אהאלל שגײחד ויישאו

ש ט נ ע ר ן ב ע נ נ י ט י ען מ ל ע ו װ ע ט ל א ה ע נ פ ען א ר ע ױ װ ט ו נ ל א :פ
טיטען װעיעו םעםפעיםאכער יוין שטיק־שױידער די

ױ נאנטיטמ, אורר 1 או »י in דער נ

ץ ט א נ ע ס ע װ ײ ט א, ס נ סי א 2 ק ע140 ױ. ט ענ װ ע

 אפריל, טען2 דעס ׳סנת
ארנייט

 םיטען װעיען שניידער אלטערײשאן און טײלארם ליידיס
ארבייט דער נאר ג<״ך אפריל, טןןן6 דעם דינסטאג,

ל אין ע ר או , ל ען ד ר א ט 75 ג ס ע6 אי ט . ח ט ױ ט ם
םיטינגעו די אטענדען *ו אױפנעםאדעוט ויינען םיטנלידער אלע

3 לאסאל נאאוד עסזעהוסױו
, מ. ג ו ע ב צ א ר. ש א ט ע ד ה ע ס

סיפטןןם קלאױנג אמאמאמײטעד
ע א װ טי א ר ע פ א א ג ק נ ו מ ע נ ר ע ט נ ו א

די פון געפיוזרט

יארס נױ אץ ארנײהער זלידער
!ארגײטער די פון דירעקט קױפט
J שאו״ ״אפען דעם באקעםפען חעלפט

אװעויןאוסס און סוסס
 פמ ארדער *ו און פארטיגע

װאארעם װאלענע כעםטע די

(32  TO (50
*

 אם שאפט פלאן קאאפעראטױוער דער
םראפיטען. און אויסגאבען ניט־נויטיגע

ר ע ב י ב
ס א ן וו ע ט ס א ץ ק ם א ע נ ל ע צ נ ײ ן א ױן ק ר א ר 19 פ א ל א ד

כלױז אײך קאסט זױזאםען אלע ארדערט איחר ווען

כיכער סו אלע פאר דאלאו סו
אי ל א ק ן ני י נ ע ל

 םערד ניאנראפיע אױספיהר<יכמ אן
׳ כץ. םשח פון פאסט

ע די רי א ע ן ט ע או ה טי ק א ר ■ 
ע ®ון ל א צי א ע ס צי לו א װ ע ר

לעניז. גישאלאי סון
ר טו ל ע און קו צי לו א װ ע ר
נארקי. מאהסים םון

ץ פ ד אוי ל ע פ ט כ א ל ש
סאלדאם). א פון (ערינערוננען

ר ע ם ד הנ ) גי א רנ ע ם נ אי )
׳פםילנענאוער. עדוארד סון

ט ס נ ו ן ש ו ם א ז י ל א י צ א ס
יונאטשארסשי. וי. א. םיז

ם ר א פ ע ר ר ע ד ע א י צ ו ל א װ ע ר
לוססעסנות. ראזא פון

ע ג י ט ס ײ נ ג נ ו ה י צ ר ד ®רן ע נ י ק
מ ג. חאננאח פון איו .,ם

ם א ו ד ע ב ע ן ל ו ן א ע ב ע ר ט  ש
ץ ט א ע װ א . ס ד נ א ל ס ז ר

נאלדשםיט. א. דר. םון
י ן ד ע ד י ץ א ר א ע ״ ד י ל ט ס ױ ן  ל

ר ע ט כ ל ע װ
גאלדשטיט. א. ס. םיז

*וכאיעז. די וועם םען נלײך. ארדערט

j כראדװײ, א. m וחןלם׳/ ״נײע פעולאג
o 13 פלאר״ םער9 n.

נײעס פילאדעלןמןו
).in 7 (*יופ

ד«ר פון װערען אױטנ*שרןס«( פאזיטיװ
____ ױדאן.

*װי׳יען ווערען געטיילמ סוז אובײט  וועךען געטיילט ־«
מ אלעםען י י י  ג

או גייפס, סיין נישט  אין«ײט אז נייפפ, שײן נישט־ א*ו עס
ט ארנײט די דארוי סרעק פון ײי ס  װ׳ד מ
ר״ו רען  סיר ארנ״ט«ר. איע «װי׳*ען נ

 אז ארנ״סער אונזערפ דערסאמן ווילען
 ייין ױניאן אומער װעט פוניןט ריזען איו

 פ־על גיאטא איז «ם אױנ ׳אטרןנג. גא:ץ
 װאס ארנײם די םוז און רארף ארניים

 אימ *װי׳סעו גיײך װערען געטײיט רא איז
׳״א«. אי| זיר גןםינען װערנע ארנייםער

ר»װאלו«ױאנערען.״״ אונזערע
 זײן *ו נאשעדט שוין אונו 1אי עפ

 פאײ אונז חאט נאט טאדע. דער א>ן
 איסער״ ,פראזען אניסעי סיט זארנם
 אסאי םיט כרענגען אוגו ויילען װעלנע

 רענע• ני׳*ט ויך װילען זײ י׳סועח. די
 װעלנע אונטער אומ׳פטענרען די סיט נען
 טרײפן און נעחן סומען«װ און יענען מיר
 סיר װענען, פרוטע אי) שרעוען אונז

 •1P «ו מעסנערס אונזערע אױף פאדערען
 פאראיטערעסי״ זיר ם־טיננען די » מען
 אינ״ יאזעז ניט און םראגען אלןן אין רען
 פא• פארטײ אין אויינ׳ןןלןפען ױגיאן זער

 און זיין, דארף ױגיאן אונזער ליטיפס.
 אימענד פון ויין נעװען מאל ארע אין

 *ו איז דאס און •אליטיס, סלײזעי װעיכע
 פי• די דורך וואססען אוגזער פאדדאנסען

 «ו דארום אפעיירען סיר יאחרען. יע
 דעײאזען *ו נישט טעמנערס אונזערע

 ארייגגעגראנט זאיען פראנען פארטיי אז
 זינען, גי׳פט זאי עט um װײל װערען,

 װעיפן כאסןה די יענער, אדער ווד דער
 «װ• זיין װעלען םיר ווען געוױנען זינעו

ריסען.
 אונזערע «ו דארוס איעלירען סיר

 און םיטעגען די *ו סומט םיטגלידער,
 נע־ זא< ■ ױניאן אונזער אז ני׳סם יאזט

פראוען, פוסטע דורך ײערעז ׳שעדיגט
2 לאקאצ סעקערםאר נײכאוער, א.

2441 נרעט¥רפי טעלעםאז
ד די ר א נ א ע ם ל ט ר  פ

ט 42 ס י ע23 א ט. ט ױ ׳ס ק נ ר א י

ט * ױ ר ש י ל פ י ל ש ס ױ א

 םחשע סאלאטניא
 פשאי צװעטאטשני

סחעע לילי װחײט

נעקעו ל. כארנעם
mrm אוז אפטאמעפריסט

100 Ltnoi Avonu• 
i ProipMt Av•̂  Bronx

31•  Cut Broadway 
1700 PKkln Avob, Brooklyn

והחןןזעתר

סיסםעם סלאדיננ אםאלנאםייסעד
m , י ױ ח א ו ר נ ע ט י ױ ו ו * » ל ■

פיעלפרזיען פאר ועזײנערס
ט נ ײ ן » ל ע נ ר ע ן ל ו ל א ע י * 

ד ל ע מ n נ נ ע י ד ר א !פ
 אויס־ שױן האמז לייטע תונדערנמ
 יע*ם און סעטאדפ אונמר נעלערענם

r o  *n tw 'rvvo> .לד»(
ט ט ח ע i $ ג m p

סלזל םיטשער
y זײנענדע אין c סיסעס ן,םרױע 
 קורס n קלייחןר♦ ptnyivp און
 ״i 703 נױתם סקוחל כדמשעל אין

גע־ נדױסע יײן דמע
למ.0ח

 wmnm 110 Tipo סיגמתל די
 נריידיע ניימינג יימיח חװי*'**,

m פווו פיסימ יון e\ .קייימר 
on פיס יאחר 00 אימנד וםסביירם

i A A A A B B A  aגרעססען jyymv
poops •ipioopD poops •{popoô^3 ״lppn> גײע o p רעזולםעםען״

B B A | ^ ^ ^ A k  A A B I A A A  B a ^ A  a a a M  A ^ ^ ^ A  A A A A ^ M k B i M B B B B  B B a A A A  a  I a A§ ױ׳ו pH אונסעדדיכס וריווןס fdipp ujQV w.( יי  J0O
גוױנטעון• נממ

I  B B b a •  A A A A A  B A B M B f l A l  a a B | A a a A  B i t t A A A A  ^ A  A A B A  a a a a A A  ^ m m a  M A B B B B A « 4 i i l B  M A B B l B i M,$0 ממםסגירס ערײבס mo boo nn 7סתי| tfr«nooj0Dri yOpTpis
נ |0 אוימעסמ• •̂ו
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MTTCHELL DESIGNING SCHOOL
912-920 BROADWAY (Cor. 21a ) , ' .........NEW YORK

_  _  _  PkoM, Bhiw— r m $
Bfmtkim WaAlH*«r * " A  D«t«r BriWac.

Mr;ra

סג ײי ר י1991■ י ק נ י ט כ ע ר ע נ

די פון נרענםש כראנהס טראכספולע ױ ספײפס יונײםעו אװ נאנס
סטױס פריעםאו און נולװארד סאוטחערן אץ

ח טען28 םאנםאנ, געווארען גמפענם איז מ
ר ».%ר ע ד ײ י א ען ד הר־ ר םון טי ע ק ד נ א ן ב ע ב א ך ה ־ ד ע  ג
, ט נ ע פ ען ע ײנ ױן ז ען ש װ ע ט ג ל ע מ א ח א ע פ ט ר ע ד נ ו ן ה  די פו

ר ע ס מ נ א ר ע כ ט נ ע נ י מ א ר ט פ ײ ל ס ע נ ז י ן כ ט או ר א ו ו ע ײן צו ג  ז
ע ױ ט ש ר ן צו ע ע נ ע פ ט אן ע נ ו א ק ן א ר אי ע ד

כרענטש כראנסס

 אוהד 8 דז כאנס אץ סדםען סען ער
 און כיזנעס טאג זיץ דעטאזיטען צו אכענדס

פערהאנדלעןאנדערעכאנסכיזנעס.
ר פון ע ט ד ו נ י ן מ ר 9 פו ה ן או ר אי ע ה ד רי ז פ ט בי ע פ ץ ש ר א ע  ד

ם כ א ן נ ע ב א ע א ה ס ױ ר ל ג ה א ם צ ק ר ױ ל ט ק ײ ב ר א ע ע ג נ ה  א
ר ע ה פ י ן צו או ע ד נ ע ט י א ע ד ס רוי ן ג ע ס א ן מ ע ש נ ע ץ מ י א  ד

ס ײנ ע ל כ ל ע ו װ ע ב א ט ה ג ײ צ ע ג ס ױ ר ס א ױ ר ג נ נ ו ר ע ט ס ײ ג א  ב
ט און י ע ט כ י ל ה ע ר ר פ ע ם׳ י נ פ

ר ע ד ע ט י נ ע מ מ ר א פ ע ן ד י אי ס ד ק נ א ר ש ב ט נ ע ר ז ב  אי
ע ד נ ע ט ש ל א ט ם י ל פ מ א ען ק ם ר א א ם ם ע ם. ד קו לי ב פו

. דעטארטמענט אױסלענדישער דעד
ר ע כ ל ע ז װ ר אי ע נ ײ ע די םון א ט ם ע ר ען ג נ א צי א ז י נ א ג ר ץ א  א

א ק רי ע מ ע דורך־ א כ ל ע ר װ ע ד ל ע ען ג ר ע ט װ ק שי ע ם צו ג בי רו  ק
ץ ע א ל ן א ע ל ײ ר פון ט ע ט ד ל ע װ

אהאונטס נײע  mm:
ס ז ע ן אי ע װ ע ן א ג ע ג י נ ע ג ר א הן צו פ ע י ז ע ד ט ר ע ד נ ו ען ה ױ ר  פ

ע כ ל ע ען װ ײנ ן ז ס אי נ א ן ב ט או נ ע פ ע ע ג

פיעו&דאצ.אינסעועסטאסאוגטס
ג י ד נ ע ס ױ ט ױ אז ו ס ע ף ע ט נ י ט א ר ע ו י ו ט ד נ ע ב ע ר ע ג ו צ

אן סאג זעלכען דעם פון
ת א ם ח ע ס ד א י װ ק ד נ א ט ב א ט ה ר ה ־ פי ע ג ײנ ע א מ ע ו ^ ע כ

ן ע ד נ ו ט # ש

אכענדס אוחר 8 ביז מארגענס אוחר 9 פון
ר ע ד ע ן י א מ ס ע נ ז י ר ב ע כ ל ע ט װ א ט ה נ ע פ ע ע • א ג ע ש ט

ג נ י ט ק נ ו א ק ט א א ן ה ע כ א ר ^ ע ג ם ױ י א ע ד ט ם ע ר ־ ג נ ע ד ױ פ ו  צ
ט ײ ן ה ע ג ע י װ ט ד ײ ק כ י ל מ ע װ ק ע ן ב ו י ם . ד ן ע ד נ ו ט ש

̂דער אױסגעצאהלט זמחןן גרעסםער מים
פינסטליכסײם

ץ ם א ע ר ד ע ס ק נ א ר ש ב ט נ ע ר ז ב ר אי ע ז ט די נ ע מ ט ר א פ ע  ד
ר ע נ ײ ע. די םון א ט ם ג טי כ ר םון װי ע ר ד ע ט ש ר ט ע ו נ י  אן מ

ר םון ע נ ד נ ו נ ע ם ז ע ר אי ע ט ד נ ע ט ט ר א ם ע ן ד ע ר א װ ע י. נ ז בי

ר די ע ס ק נ א ר ר ב ע נ ה א װ נ ײ ע א כ ל ע ען װ ל ױ ן ו ע ק ד שי ל ע  ג
ע צו ר ע ײ ם ז בי רו ץ ק פ א א ר ן ױ ע ר א פ ש ר א ט ם צ ע ען צו י ר ה א  ם

ן או ן ד ו א ן ט ען או ר לי ר א ט. ם ײ צ

ע די ט מ א ע י םון ב ק ד נ א ו ב ד או ע ט ײ נ ס ױ ט ײ ט ן ם ע ד א ל

ד ל « ע ץ ה י אי  און ביזנעםלייס בואנהסער ד
 אנדןך ױ םים אנצושליםען וןי אײנװאחנער

 חך םױזעדער צעחנדלעע אונוערע פון רע
אקאונס אן עפענען אץ פאזיטאוס

ץ י א ם ד ק נ א ר ש נ ט נ ע ו Tie ב

י ר ד נ א װ )כ ד א ע ט ײ נ ו ם י ט ײ ט ם
MEMBER FEDERAL RESERVE SYSTEM

:כרענםש בואנסס
םטױיט פרימאן אוץ בולװ^רד םאומהעח

:כרענםש ױלענסי
7T םי 77 נ ע ל י . ד ם ױ ט ס

חױפס־נאנס:
ע5 װ ט נ ע װ ן ע ו 3 א ע2 מ ט ױ ם ם

. חארלעםכרענסש:
ן א ם י ד ע ױ מ נ ע װ ן ע ו i א e ע מ . ו ט ס

_ .  -■ . j *

m s ׳

IS . .

?Vi*:, < י- י ׳*״* ״.•׳• ^״' ׳״ « ײ' , 

>V  - t i  i >4 s i.־ *׳fcirSgiu״"J - ' A >;v



 א&ע־ אינטערנעשאנאל אונזעד
 די אץ אורטײל געגען לירט

קײסעם. אינדזשאנקשאן
)1 זיים וון (׳סלוס

 םון ביזנעס די עס •טעדיגט װערען, חפען
 ניט זאל דאס װען סאנוםעקטיטורער. די

 טאנוםעק־ היין ד*ף װאיט ,4םאי דער זיין
 גע־ ניט סטרײ? קיין קײגדאר טשורער

 ארביײ די ראזען װארטען זיי םעטעי*ט.
חוכיען. װעט משיח ביז סטרייקען מער

 צוױיטע א אבער דאף האט םראגע די
 סטריײ דאןי געהען ארבײטער די ?ייט.

 םון ביזגעס די ?ועדיגען צו אזױ ניט י,ען
 סארבעסערען צו וױ מאגופעיזטיעורער, די

 דאך ז״נען זיי ביזנעס. אײגענע ?ייער
 יאגע די םארערנערען צו ניט אויסען

םארבע־ צו נאו מא:וםעי,טשורערס, די םון

 אבער, דאס יאגע. אײגעגע ןייער סערען
 װאס וועגיג געהט אױס, וױיזט oy וױ
 זײ דדטאדזיעעס. יזאפיטאי״יסטיעע די אן

 יפעדי־ סטרײקס די װאס אן, ברױז געהט
 כיאנופעיוטיטורערס, די פון ביזגעס די גען
״ הויבט עס  ארען צו אן ניט גאר אבער ז

 יטע־ װעט ®יתעטען פארװערען דער װאס
ארבײטער! די םון ביזנעס די ריגען

 אפ/ד איגםערנעי״.ן^נאר אוגזער ׳ארזא
 געריבם, העכערען צום רױיסעס די לירט

 קריגען דארטען פיובירען װעט כיען און
 גענ. ארבײטער. די פאר געהעכטיגחײט

 הויפט דער איז חירקוױט טאריס
 גע־ װעט עס און ױניאן, דער פאר לאיער
 םארזוף א טעסט־קײס. א װערען כיאכט
 עגטשיי־ די דאס װערען, נעמאכט װעט

 םון זאל דזע^דדטעס דיעזע םון דונגען
 װערען. אומגעװארםען געריכס העבערען

 װאס זעהן, צו איבער ארזא, ברייבט, עס
 צו האבען װעט נעריכט העכערער דער

דעם. װענען זאגען
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 דאלאך 6 םון אסעסטענט אן

 װײםט די פון סטרײק פארן
דרעםטאכער. און

)1 ז״ם פון (שלוס
 טעקס, דעם פון פארכיע דער אין צאהלט

 דעם צו װערען פאררעכעגט זײ זאי
 אי־ אן אױב הייסט, דאס אסעסםעגט.

 לאכייר אײגגעצאהלט, ישוין ה$ט בייטער
 זי, אדער ער, דארןי דאלאר, פיער ׳זא;ען

 זײ און דאיזאר, צװײ נ$ןי אײגצאהיעז
 זײ אסעסםענט. דעם םיט פאי־ט״ג זיינען

 אסעס״ ארsדא G פאר באקוטען דארפען
 זײער יא״ן ארײנקרעפען סטעדפס, כיענט
 אז וױיזען, װעט דאס און ביכעי ױני$ן

 באצ^היט. אסעסטענט דעם ה$נען זײ
 ארביײ די װאס סוביען, איע םיט אזוי און

 אוים׳ן אײנגעצאהלט ^וין האבען טער
טעחס.

םאר אסעסמענט דער איז דערװײלע

̂וך סטרייק דעם  דער קראפט. אין גי% ג
אויסכ־לאר״ ה#ט רירעקטןורס א-ו :אאיד

 רעתאםענדירט cy און פי־אן דעפ בײט
 יפורות די בעת בןן<ארך. דז׳טאינט צום

 דדש^יגט דער סיטעט גע־ערינען װערען
 די אױפגעהמען דארןי װאס נ#ארד,
 אסעס״ דעם דכער װעט ער און פראגע,

 ;אכדעם װעט ד**ס גוטהײפען. מענט
 א«עפײ אן פא• וועדזנן איבערגעגעבען

טינ;עז1י,ברעגט די צו מונג טי  סיט״ די פון '
 די אויןי אז האפען, קאן פען אין גיידער,

 גוטהײסען. עס װ/דען ברענם״ע־מיטינגען
 י1אוי פיםגלידער די אז האשן, צו א״ז עס
 באגרײפען װעלען ברענטיט־מיטיגנען די

 אסעסמענם, דעם פון צװעח אכית׳ען דעם
 יױ דער פון מיטגלידער ארע אז געמיליד,

 צו טײל זײער בײיטטײערען זאאען ניאן
 אנגע• גאך װערט וואס סטרײק, דעם

 םא• ניט זאל לאסט גאגצע די און פיתרט,
דעי־. מיטגלי• די פון טייי^ א אױןי בלויז רען
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 יארק יז אץ גאמפערם.קומט ס. פרעז.
גממזמחשגקזאנס »1קאמ װעגען

̂נפערענץ םסעאיעיען « ה^בען ד» װעט ער שלעזיננער פרעזידענט םיט ק
חילקװיט. םאריס און

 *רעזידענט דער גאםיערס, שעמױעל
 <יײ אװ םעדערײ?«אן אםעריקען ־ער םון

m גמ קײן ?וםט ׳ב^ר r כת, דיעזען^ 
 דער װעגען סיעציעל אסריל, טען9 דעם

 בויטעװעט װאס אינדז׳טאנס^^וךמגפדו,
יארק. נױ *ין אונז בײ אזױ

 עקעזחוסױו דער ח^וט באײאוסט, וױ
 N מים ל. אװ ם» א. דער םון לואונסי^
 מטעאוננ א גענומען צוריק .צײט גןורצער

o מאנכע וחאס דעם, געגען y rn ifrn 
ס ארויס גיבע\ ^נ ק ^נ דזי  פאר־ און אינ

 זײנען װאס וי^לטען,שעיער, צו ווערעז
 «רע״ איז למצטען׳מאנטאנ סטרײק. אין
ער נטyזיד  װא^ינג״ אין געװעץ ׳שאעזי̂נ
̂ון  אםנעחטיע דער םון *ײ:ער אלס ט

 אײן אין שויז, .האם ער און תאטיטע,
 ov װי גאמ#עיס-׳עזר lyvvv*:: װעג,
 גע״ אינדזש^ניז^נס מיט איצם Dנyרענ
 גע• חאט ער ;יאר? גיו אין ױניאנס גען

 אויםםעחקז^וםקײט ;|רס׳ז|ס8גאמ צויג^
 און לאגע, דער םון *רגסטחייט דער צו

 אין קומען *ו בא׳טלאסעז האט רסyגאמ•
 װעגען קאן דא װאס ?עחן און יארק נױ
yn□ װערען. געטאן

הא־ טבת װעט גאספערם פרעזידענט
 קאנםערעגצען. צײײ יארק נױ איז כעו
 קאנםע• א האבען ער n־»־'vyi אין

 און מילעזינגער •רעזידענט םימ רענץ
 םאר לאיער הוייט דער היציזװים, סאריס

 אינ־ די אין אינטעדנײמ^נאל רyאונז
נהשאז  סאנםע־ דעם י1אוי <ן״סעס. דז׳ש̂ז

 סיט באקענען רסyBגאם זיך װעט דענץ
 אינדזשאנק״ואך די םון רyכאראקס דעם

אינטעמעיטאגאל. אונזער געגען קײסעס
 צװיײ w האבען ער װעט מיטאג נאף

 עקזעקוטױוע דער מיט קאנםעדענץ טען
 ^ײבאר און טרײדס ״סענטראל חגם פון

 הי״ די יארק״, נױ גרײטער םוץ קאונסיל
 .c א. די פון ער^אםט8קער צענטראלע גע

 מאר װעט גאמפערס ױניאנס• ל. אװ
 אלע די פארברײנגען עקעזיןוטױחן דער

 איז עס און אינדזשאנקשאךקײהעס
 װעט עהזעקוטיװע די אז זיכער, נאנץ

 דעם פאר םארברײננען זאןי די נאכדעם
 נענומען װעט עס און םארבאנ^ נאנצען
 אז מעגליף, איז עס שטעלונג. א װערעז

 ױניאנס אלע די םון םארבאנד דמר אט
 די נענען קאמף דעם אויםנעהט^ װעט

אינדזשאנקשאנס.
oy נעשאד, ניט יעדענפאלם װאלט

ס י נ כ ײ צ ר א פ ־ ט ל א ה נ אי

.15 ןומער ״גערעכטיגקײמ״

 רענימ. ד• מאקם — װאד. ^ .2 זײמ
 ל*ר#ל ואן4ױ באגרוודערס עקזאםינערס,

אשפיז. י. מ. — £2
ײט אוינם ®ון םימיגג .3 ז  דעוי פדן באארד ךז

אז. קיאזקםאבער לאננער. ל. — ױני
אן ריפמרמאכער דער איז .1/ לאקאל מגי

העללער. דזש. —י
ט ײ  דעיארסד עדיוקײאאנאל »ו:?ער אין .4 ז

מינג tf םעגם. יו• דרעסמאנער דער ■ון םי
סנדלר. ס. - .22 לאקאל ניאז

ײט ן קװיפירונגען װײאזןרע .5 ז ו  די ו
 די אםאלגאםײאעד. די י»ר קלאוקםאכער
ן סםדײקס הלאוקםאכער י קאונארי. י

ט ײ  אין ספרײק דזימוגעראל פון באריכ® .6 ז
— אינדוסאריע. 5דרע »ון װײס■ דער

װ. .P ם. — ג״עס. «ילאדעל*יער טאהא
נײבאוער. א. .

םיט׳טחענדלער. איעקסאםחנר — ארבײוחד־ביידוגג. אדמוני. — -Vfz זאאײ געגען קאסן• תײריגעד דער .7 זײט
«י•יז ז;;ט ?? ךו גייי׳דניכעל. 55י

fזײם - ' T, ך ־  yvfiujr די p• סארײק יזי
. — יףלזנזמחגמי• ק  זעידיז. י

מ). ויןןג ייויו קי ס  גודיח. .5א — (
ן Jjm נאאירליבער יןר •רייך־ •ו
ליחני מראנץ. טײי■ — יזמ״

ימיןנח.11 זײט . >V »וײמ וו*ק &J 9 ךי«
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 כרײטע א אויםחױכען דא זיף זאל עס
 עס באוועגוננ♦ אנטי־אינדזשאנקשאן

 םאססי״ גרױסע װעדען ןyרוםyג זאילען
 אזיפגעוױ־ זאל עס װעלכע אױח טינגען,

 ןyהאנדי עס •ארטײאי׳ןן וױ װערען, זעז
 ארויס גיבען װאס דדעאדזשעס, יענע

 צו אינדזשאנסשאנס לינקס און רעכטם
 יױ די װעלכע גמגען םאנוםעקט^ודער, די

 סאמגכ־• און געזעצייכע םיחרען ניאנס
 סײ• עפמנםליכע די סטרײקס. טיגטע

 דארף עס אויםגעװעקט, װערען מוז טגג
 וױ ברײם, און וױים װערען ב׳אוױזעז

 טאחןןווע־ ריכטער אונזערע םון מאנכע
 ׳אטע־ זיף םרײזזײט, אסעריקאנער די כען

 די םון זײט דער אויןי ואםען אןוי ילענדיג
 װיילען װאס סאיי^אליסטעז, ברוםאלע

 אר־ דעם ױניאנס, די זyםארניכט דוסא
 דעם *י\ כאשיצונג, אײנציגע בײטער׳ס

 םיהרען, מוז ער װאס ^ןווערען־קאמ^
לעב^. ככבוד׳ינ א |y^D צו אום

 מענע־ דער האלפערן דזש. וריס־פרעז.
חנה אץ באארך רזשאינט פוז דזשעו

׳ ודיסם.אינדוסםױע און דרעס ..
........‘י־ 1

J  *I I י *

אגגעגדמען. װערס סטרײק דעם גונסמען צו טעקס דאלער 6 דער

 ארנזער דגטאן, םאריס רyברוד װען
 אנגעגרמען האט װייס־ײעזידענט, טער1

ל אלס אטט דעם ס רו ע ענ ש ^  םענעדז^וער ר
 וױיסט דעי אין באארד ח׳טאינט דעם םון
 דעטאיט עס איז אינדוסטריע, דרעס און

 אן געחסט ער אז גערוארעז, םאדשטאנען
 oyii עס ביז םארלו^םיג, אסכ^כלויז דעם

 בא• צו נאארר דז^איגט יענ*ם געלימען
v־uyD«« א קומעז v w v  iy\ מע• אלס 

 צײט, גאנצער דער דורך און רyrfדyנ
 oyi אין געדוען איז זיגמאן ברודער װאם
 דזש. םyד געהאלםען אלײן ער האט אמם,

ש. •אסענדעז א זוכען באארד : ע  כיען מ
 האט מען ביז געזוכט איז געזוכט חאט
 װײס־ירעזיחןנט אויןי זyאנגעשטױס זיר

oyi םון רyדזשyנyמ דעם האלאערץ, דדט.

 סיסואציע הלאוס ױ .
סלװלאנד אין
ס איז םערץ טען30 דעם מיטװאך, א  ם

 םאר ״הירינג״ א קלױויאנד אין געקומען
 קלאוק די רעםעדיס׳/ אװ ״נאארד דעם

 םאר־ תלױולאנד אין רסyטמורpעEמאנו
 א מאנאטען, אײנעע זײס שױן לאנגען,

" אין ״רעדאקיטאן״ ) )v v nר די און ס  י
n געגען גאטירייך, שטרײט, גיאן v i. די־ 

 םאנוםעקטיטוררעס די האבען רונגyאדD זע
 רע״ אװ ״באארד דעם םאר םארגעבראכט

 צו־ זyאנאטtאײגינע< םיט נאר םעריסז,
 די 1*3*939( דעמאיט איז oy און ריס,
 צװײטען א ווערען אויםגענומעז זאי זאך

מאכ
 װידער םראגע די איז איזא, איצט,

נעװארען. אױםגענומען אמאל
 מאנופעק־ דער םון םארשטעהער די

 םאר גע׳טענה^ט האבעז אסס׳ן טשורערם
 דער אז רעםעריס״, אװ ״באארד דעם

ד אין יסרות אנ  און טאראיבער שױן איז י
y ארבײםעד די E ^ i| ,דעריבער ^ ט נ רו  א

שכירות. די סון לאזעז
 םאר־ איו ארבײטער די םון צד דער

 •רעדדענם וױיס םון געײארען זyטראט
 אילעקסאנ־ גענ. םון און פערעילשטײן, מ.

 רי־ אינם. דעם םון טראכטענבערג, דער
 נ־yטראכט גענ. דעיארטםענט. סוירטש

 א קלײולאנד איז ®ארכראכט האט במרג
 צוגעיעטעיט האט און צײט װאכעז ■אר

 דעם װענען סטאטיסטיקס, רײהע גאנצע א
קיױולאנד. אין קאסט לעבענס

שםאר־ א געהאילטען האט ■ערעישטײן
 סטור׳ די ״םון גאונט דעם אױ׳ף רעדע, הע

 די אז אמעװיזעז, תאט און טיסטיקס
 גאר האכען תליװילאנד אין קלאוקמאמר

 טיט דאס ארונטעחװיאזק, וואם פון נים
 מא־ איצט םארדינעך זײ װאס שכירות די

 א מאכעז צו גענוג אויך זיך מען טערם
יעכעז.

 איו געשריבען װערען ^וורות דיזע וועז
 דער מוז רעזויטאט דער באסאנט ניט גאו

 רעםעריס״ אװ ״באארד דער ״חירינג/
 אחיס־ גימ עגםשײדומ זײז ניײד חאט

 צו דאס םארשיראכעז חאט ער געגעבען.
jyo ואר נעקסטע די *י\ טאן

 ױאוכײטעואםנעסםיע
 פרעז. כײ האמיםע

■ חארױננ
 איגטער־ אונזער םון שלעזינגער פרעז.

 סעק. דער יאנגער, ל. און נעשאנאל,
 קלאוקםא־ דער פון באארד דזש. פון

 די םארמראםען האכען װניאן, כער
אמעריקא. םון נאדעל־ארבײטער

 tyo5 דעם דערםריח, אין מאנטאג
 אויפ־ הארדינג נטyזידyרB האט אפרייל,

 ־,DoyiOK די ךחויז9ווײס אין נענומען
yo’̂ p ארביײ !אמעריקאנער דער םון 

 רסyBנאמ סעםװעל װעלכע טעחעאםט,
אפאינםעט. האט

 רטyאדcאויםגע האט יןאטיטע די
 אלג;ך אן רעזyרק̂יy צו פרעזידענט דעם

 אלע און אמנעסטיע מײנע
 די אין נאף שסאכטען װאס ארעסטירטע,
 באפרײט זאילען פריזאנס, אסעריקאנער

װערען.
 אר־ דער םון זyפערזאנ םאלגענחג די

: yקאמיט רyד אין געװען זײנען באררעגונב
 םארײ p:ync און גאטסערם םע^ועל »

)3 זײט אויוי (שלוס

 דע«ארבד ארגאניזאציאנס טאון אװ ״אױט
איגטערנעשאנאל. רvארנז םון מ^ט״

 נרױ םון צושטיסונג דער טיט ׳איזא
yזyרDוױיס־ איז זיגםאן דער rחאײ נט 

 דעם םון סיטיגג יעצטעז דעם אױף פערן,
 און וױיסט רער אין באארד דז׳עאינט

 געװא״ אנגעשטעיט אינדוסטריע, דרעס
.BCKmytiyp רyזyדי סון מענעדזשער דזשענעראי איס רען

 ברודער דארף לעזער yאונזער םאר
 איו ער נאקאנט. גוט זײן האלפערץ

 געװען ןvיאחר םיעיע פון טשף א סאר
 בא- דדעאינט ojn fn פױעזידענט יער
 דאם *וניאן. קיאוחטאכמר דער םון ארד
 גענעראל ערשטען דעם גאף געװען איז

 ?לאוק דער אין א*| ׳ll)jo םון סטיײק
 ער׳פ־ דער עקזיסטירט חאט אינדוסטריע

 דער צװי^ען פראטאקאל־אגרימענט טער
 ״פראטעק״ די *ון ױניאן קלאוקטאכער

 אײ• פאר איז ער אסאסיאײשאך/ טױו
 סע־• דער געװען אויף צײט יאחר דגע

>yדזשy9 לאקאל #יאקאי זייו םון ר,
^כער רינ׳סyהאים דורך yp*o איז װ

 די םון איינער געװאחנן אנשטרײנגונג
 דזשאינט דעם אין לאקאלס באדייטענחנ

 ^אוקמאכערP‘רyכטיגyט דער פון באארד
 ער איז צײט יעצטע די גאר און ױניאז.
 םע״ דער באםערקט, שױן װי נעװען,

 שאגאל,אױםyרנyאינט □yi פון געדזשער
דעפארטמענט. טאון אװ

̂וט באקאנט, אונז איז עס װײט װי  ה
 יע־ אין כיאכטyגוכדג האיפערין רyכרוד

 גזד איצט בי) האט רy װאס אטט, זyד
 װעט רy און ױג״אן, יעי אין הא^טען

 נײעם זײן אין גוטמאכען אױף געוױס
yדז אי״ס יאטט rסון מענעדו׳טער נעראל 

 און וױיסט דער אין באארד דדטאינט
 האלפמרץ ברודע* אינדוסטריע. דרעס

 און ענערגיע, און ילעבען מיט םור איז
 אםט, יעד*ז אין גוט ער טאכט רםארyד

^ן מיר אן. נעחמט ער װאס ױנ ר ו  בו
 אמט נייעם זײן אין גיליק ריןyפsהא רyד

 בא״ דדעאינט □yi גראטולירען מיר און
 אינדוסנד דרעס און װײסט nyi םון ארד
yn ד םיטyגײעם ם nyjyo״*iyt.

אנגענױ װערט םעקס דאלער 6 דער
מען.

ערקלערען, צו דא איבעריג איז עס
 רסyKTוyמענ די םון ױף בײטען דאס אז

}6 זײט אויף (שיוס

וארס פארעסס אץ הױז ױניםי דער פון גרוס א

ג נ ו ט ל א ה ר ע ט נ ו ע &װ א ר ע ז נ ו  א
ן . ע ם נ ן ח ו ט ם—ם ) ת ח ב ש

Dp אפריל״ »ען9 דעם אויענה אבת 
אר פון «וג«עדחיל«וננ די וײן װעפ  אוו

jn סמדדןטחןז »  ךאס יעארןד. די סי
ן ?ײן מע• י מיננ דער י ר U• רום די  ת

 די סקול. חײ איירװינג וואשינגאא(
v סיודאנינז mד ן T סיינמנג^ן ױי ’l־ 

j »ון •רײני יע m «P«s \ *אMm «1 30/1י1נל קאס» •יקא■ ן
g *ו  tfprv ל ד׳ן ײ §ון •יי ••

 אין ארום זיף טראגט װאס ״זון די
 די זיף האט יארק נױ *יבער זזיטלען די

 ״לײטי־ די און צואװאױיםט זעהר װאו
y r /ען^  םארגי־ זיף האנען װעלכע טענ
 אין טראכטען גענוםמן שוין האכען ׳נעז

ארויםצופאהרען. פלאץ זומער װעלכען
 אאקאלם אונזערןז םיז מימגלידער זײ

 ברעכען ניט זיד דארםעז יארס נמ אין
 זײער פראגען. אזןגלכע יטb קאפ דעט

 און אננעגרײט. שוין איז קאנטרײפלאץ
 א !קאנטרײפלאץ א םאר וחאט גאך

 םאד־ םלעגען םיליאנערען װא^ §לאץ,
 פאטי• זײערע מיט זזסער דעם בריענמז

 רײכער דער אט באלאמם איצט ליען.
 און וױיסמ זײ צו ארבײםער, די או «לאץ

 גױיס איז ■לאץ דער אםור דרעסםאכער,
 די םאר זוכמר-»ל»ץ דער ?ײ?* צו געטנ

 אינטערנעשאגאל 99א ®ון סיםנ^דער
 מיםנלידער די אוז יארק, דו «יז ס9א*א9

 געלא• מאיןע וחנרעז לאיזאלם 9אל די 1מ\
ן  חנם םארברײנגען אחין קוםען״ t* מ

pnrnp ‘,איבײםער אן וואס מײקיי*אן tMP ויץ .Vtrrm
 וו• אײער געז־מגח׳עט! •ניט
tnt װייםם 9ר9»ונז

p  p s m i *  p םיטניידיד רי •וױך

 לי^אלס אנאלryרנyאינט אנחנו^ די םון
 דדייען ניט גאר ?יןי דאדםעז יארק נױ אין
 װא־ אוי^ זוםער פאחרען צו װאו jyp רי

 חנגח׳ן בלױז אפמר דארםען וײ קײ?»אן.
 ®אוד צו אױף געלד די נעהםט םען װאו
 ®אוד צו װאווזין אבער קאנםי!, איז רעז
שױן. *n האבעג רען

ױך  .סןי א ווערט דענח די אבער/
 זוםעכ םאחרען װאס די טאד קלענער,

 דעי כאטמ װארים חױז. ױניטי דקר אין
 רעמנם ■ראכטמאל, און רײן איז •לאץ

 סעסיגע נאנץ גאארד אר9 ױניאן וי
־ עס װי ײײניגער, &זי א — •רײז*ז,  מ

 וואו *ונםארגעהםער, ■רױואט ידל כענען
ענגשאמט. איז מ«יקען זיך דארוי מען

jy םיס rn' ,ײגי• דער פון סײטזןס
 חאט ,295 לאקאל םון קאםיטע חױז טי

 »ו mn ײניטי די באזוכט ײאו לעצטע
 גים ױ וױ זיך. םוט חאךמ וואם זעחן,
 באגײסטערס, 4 םען וועדט אימנד, אונז
 וױ ®ריחליג^ אין אחין, קומ© מען ווען
 םיד ?*ז9וי ייאד נעססטע זומער. איז

 ״גאותבטמקימן״ n אץ איבעתעבען
»יק &gn זי וואס i ו t 

\m og*nvrunדיר nmi גאז\ך

t\r.


