
n« חשענעראל t פילאדעל ױ פון 
אפנעלײגט קלאוקטאכער פיעו ׳

).1 זייט pc (•עילוב

 האט װעינער יזראוחטאכער, יאדעיפיער
 דעם כיאנטאנ, אגחױבען זיך געזא*ט

 אםגע־ דערוױיר א*ז ;אװעכיבער, צטען1
ט  האבעז װעי״ען כייר ביז געװארען י״ג

 בער־הבתים, די כייט יןאגפעדצגץ א נאך
 גע־ ניט חעז סבסיד דער אויב זע-.ן, און

סטריײז. א אהן װערעז שיליכטעט
ײ איז װאך רעצטע  א געװען אונז נ

 איז בי״בעז װעט װערכע װאן, ״ביזי״
ײ זכרון  פאר טעכיבערס אונזערע ארע נ

 גא:ץ מאגטאנ pur יאחרעז. ®יעיע
 כיענ־ הונדערטע געשטאנען זײגעז סריח

yr| װאױ צו אױןי יײן אין געװארט און 
 דזיצע־ א װעגען רעםערענדום דעם סען

 טיט האבען ארע און סטרײק. נעראין
 װאך־ געװאוט״סאר באגײסטערונג גדױס

 םי<ד !סיםטעם סװעט געגען אח ארנײט
 װארטען באדארםט חאבען טעמבערס יע

 נעקומען איז עס ביז <ײן אין שטונדען
 סיײ האט דאס אבער ״נעקסט׳/ זײער

 געװען גרײט זײנעז ױי געארט. ניט נעם
יאנג. ׳טטונדען אםילו װארטען צו

 גע־ מען האט לײ\ pe ׳טטעהענדינ
 באמערחוג־ אינטערעסאנטע הערען לאגט

vi•\ מיינונג די po םיעילע pc אונזערע 
זא־ מױ־ ״װען :געװען איז טצמנעדס

>iv װאכעז, 26 סטרײקען דארפען אםייו 
 ,1913 אין געסטרייקט האבען מיר וױ

 צז זײז װערט װעט יעגנער, זא;אר און
 אז בעי-הבתים, אוגזערע יעסאן א גענען

 גלײכע די אריוי קריכעז ניט זאיען ןײ
תנד!*  ׳דערזעיבער וױרקאיך, pit ו

 ,1913 איז גצהצרשט חאם װאס ן״סם,
 חיסטארײ װאסעדעעז 26 אונזאר נצםאר

 געיי האט סטריײז, ?ז״טעגער^ *עען
 זײ װצן מעסכערס, אונזערע בײ הער׳פט

 רעםערעג־ דעם װאוטצן נעגאגגען דינעץ
 א געװען איז ועזולטאט דצר און דום.

 אוגזערע א<ע כמעט װאונדערנארער.
 איז באטײייגט זיך חאבען םצםנצרס

 יטטאיק צײג^^וי דאס װאס וואוט, דעם
 מעמבערס אזגזעױע סאראיגםערעסירט

 רעזולטאט דער םראגע. חנר אין ן*ינען
 טויזענד 3 קגאיע דאס איז, וואוט און

 ײאױ פאר גע?וטיטט האבען מעטבערס
 סטרײס, דזעעגעראי א םאר און ארבײט

m\ מעהר עטװאס נלױז pc הונדערט 
 דאס איהם. ;ענעז גע^טיטט האנען

 אוגזע־ אז איגערצײגט, ווםאי ;אך האט
n ס ער  םראנעז די פאר^טעהעז מטנ
 אז זיכער, ?ײנעז כדר און צײט, חנר טון

 װעט עם אויב װעיען, םמםבערם אונזעחו
 הארצען גאנצעז זײער םיט ?ײן, נױטע

 דער םון רוןי דעם אויוי אירוםען זיך
כיאסענט. ריכםיגען דעם אין ױ;יאן

װאוט, דעם פון רעזולטאט גאנ׳ן
 זיך באלד באארד דזיטאיגט אוגזעד האט

 איז אילעס און בײט,יא דער צו גענומעז
 סטרײין אין ארויסצונעהז געװען םארטיג

 נאװעכד טען21 דעם םאנםאג, צטען1<
 ברודער האט שבח י׳עצטעז אבער בער.

 ט^יוי גײ־ערוועהלםער אונזעד אםדור,
 קאגםע־ אינםארמאל אן נעהאט מיױרק,

 דעם קרײסער, סײמאן םד• ט״ט רענץ
 םאנושעקט׳עורערס דער פון ■רעדדענט

 כאמלאסען איז עס און אסאסיאײ״פאן,
 װע־ מאנוםעקט^ורערס די אז נעווארעז,

 צו ^זריט זײער איהאלטען דעדוױיל יען
מאנטאנ. לעצטען לאיזאו׳ט דעם טאכעז

 דערײײיל אלזא, האט, ױניאן אוגזער
 און ארדער, סםרײס דעם צוריקגעצױגעז

 געווארען אראנזמירט איו קאננמועמ א
 נאוחנמבער, טעז22 חנם דיענסטאג, אױןי
 םרא״ די וואו חאםמ*, מווגםינצנםאי אין
n ווערעז. אויםגעגוםעז אסא^ גאך וועם 
 וחגצ• אתזער *יז חאםיםע דער אין
 קאג- דער אין באםײימאן זץ• וחום כע

 נ^מער-#אמדור, סאסס :זײנעז סערעגץ,
בויקיז, <ואיס דאססקי, מארים :מאן

 רומבערג, ס. מרדי^ ח. קליגערםאן, ל.
n. ,עגי מאייאז i rװייס. ם״ אוז וארץ

 מיט איעדאל חאט ױניאן אוגזער
 ?א< עם נעמטרעבט טענאימײטצו אלע
 טרײען כדר און טרײד, אין םרידעז ?ײן
 בעלײ אונזעחנ וועיען איצט. אױך עס

וחד »ון אײגמיאחנן וױיטער זץי בתים
 בא״ אםאלעע די אײנמיחחנן צווײס
 דער אויף ױגיאן אונוער איז דינגונגען,

 נרײט זיעען םעבערס אמתרע אח װאך
 ױגיאן דער םון חא עו־מםען דאם אויף

 םטרײ^ דדמענעראי א pit אחיסצמצח?
וחנלען וײ vב יאגג אוױ סטרײקאז •ית

םאמרונגען. גערעכםע וײעחנ מוױגען
• • •

מ אםזיור ®ממט מג  ותוריםע d ק
ווױ«נ*הסע.

jn איז עס r רײנד ווי יאחר דדײ® 
 אוםמסעגדעז מװיסא דורך חאט אםדור

 אױס^ מײזט עס וױ את, מאריאזאן את?
Tfi n םעטבארס אמזעדא חאנען ite r 
אמז י»ד »מ עי איחסי נאך נצגקט  צוז

 ייז אוימצוואקסצו \wjv אוגזער ם*ט
מן חאט  יתיאן, י1 אויםבותז נעחאי

מ * ^ חאמן ניי וז איז תוו מייונ־ י

 םאר אוגז ׳טטעהט עס װען יעצט, דערס
 אוג־ זיך האבען סטרײס, דזיפעגעראל א

 ײע• מיר װאס געםרעהט טעביבערס זעיע
 מיט אסדור םרײנד האבעז וױיטער יען
 ארוים־ דײטיליך די האבעז דאס און דך.

 יטאא־כדעער־ יעצטען דעם בײ צײגטyג
 איז װעלכער אבעגד, זונטאג מיטינג מאן

 מיטינ• ישעחנסטע די פון אײגער געװען
 װען עקזיסטירט. ױניאן אוגזער זײנו גען

 אץ באװיזען זיד האט אסדור פרײנד
 אװא־ גרויסע א געקראגען ער האט האל
ציע.

 די נעדאגיןט האט אמדור םרײגד
 װי יאגע, די ערקלערט און אנװעזענדע,

 םיט האנדלונג זײן און האיטײעצט, עס
 גוטנע־ אײנ״עטיםיג איז בעיל־הבתים די

 אז האפעז, צו איז עס נע-װארען. הײסען
 האנדיוננ, דיזעילבע דיסצי*לין, דיזעיבע

 מעכד אוגזערע פון צוטרויען דעטזעלבען
 הער^יעז װעט אםיסערס דיערע צו בערס

 פאראיײ דאז, נאר אוז צויןונםט, דער אין
 אוגזער געוױנעז קענען םיר װעלעז ׳גינט

 פארטײדיגונגס-קאמף. גערעכםען
* * •

 םי־ פון קלאור־טאנוםעהט^ורער די
 און וױיסט די וױ פוניןט יאדעלפיא,

 װעילכע קעגעז מאנוםעחט״פורער, דרעס
 pur סטרײק א אנגעפיהרט װערט עס

 אםען גאנץ װערעז װאכעז, םיעיע זײט
 קא־ אװ ״נדטײמבעד םון געשטיצט

 ארונטערצודריקעז זוכט װעילכער מערס״
 ארגאניזיר־ םוז יעבענס־סםענדארדס די

 םון אײנםילוס אוגטער׳ן ארבײטער. טע
 די האט קאסעדס״ אװ ״ט׳פײסבער

 אסאםיאיײפאן הלאוין־מאגוםעקנדעורערס
 סטײט־ א פארעםענט^יכט װאך ילעצטמ
 יױ הלאוססאכער די האט װעלכער מענט,

 און סאילי&ער א אין םאתעמטצילט ניאן
 אין חאט, ױניאן די אח איכם ׳טלעכטער

 דעם םארעםענטאיכט ■רעס זעלבמר דער
ענטםער: פאלגענדען

 קאאוק די װעאכען םטײטסענט, ״דער
 ארויםנע־ האט אסס׳ז מאנוםמקטמורערס

 ריכטיג איז •רזנסע, דצר צו געגעבען
 און צ״ט דער אנבאלאגגט װאס בלויז
 קאנפערענץ די װאו און װען ■לאץ דעם
 איו אסס׳ן דער און ױניאן דער עןrצװי

 אנדערע אילע נעװארען. געהאאטעז
 װע־ װאם באחױיטונגעז, אוז ״םאקםען״

 זײ־ געמאכט, םםײטמענט דעם אין רען
 האאטען מיר און םאילש, גרונד אכער נען
 צו חוב אלם איז םליכט אונזער פאר עס

 װידערלע• צו םײנונג עםענטליכער דער
באהויימוגגעז• די גען

 דאס אז באוזױפטעט, אםס׳ן ״די
 אין שולדיג איז סיסטעם װאך-ארבייט

 איז מרײד איז ביזנעס די װאס דעם,
 נוײ םאר נים זײ חאלטען דאס שװאך.

 װאלט דאס וױ לײך7 באװײזען, צו טיג
 א זאך, זעלכםםםארמטענדליכע א געװען

 אז אבער, איז אםת דער נאםור־געזעץ.
 נאך םאלען גענוםעז האט טרײד דער
 סיסטעם ארבייט מטיק דאס װעז דאז,
 pur איז עס קראםט. איז געװען איז

 געװארעז, באװיזען אײגםאהיל װי מעהר
 קאאוקס- דער װאס דעם, אין יפולדיג אז

 יאהר עטליכע לעצטע די אין איז טרײד
אד דאס ניט איז ארוגטערגעזונקען,  וי

 ציײ שלעכטע די נאר סיםטעם, ארבײט
 סאנ• חאאדפנײדענדע די אויר און טען

 םיה־ מאנוםצקט^ורערס די װאס קורענץ,
רעז•

 םאנכע אז וױיםעז, אסס׳ן, די ״םיר,
 םיאאחנא- pit םאנופעיןכדצוחןרם קלאוק

 ׳טעיער זײערע םארקלענערם האבען פיא
 אין ײאדארבײט ייעז צײט דער םאר גים

 סיס־ דאס װען נאר חראפט, אין נעװען
 גע־ נאך חאט ארבײם שטיק םון טעם

חעחפט.
 װ«ױ דאס אז ערקאערט, אסס׳ז ״די
 גרויסע געבראכט האט סיסטעם ארבײט
 איבאען דיזע װאם טרײד, איז איבאעז
 אבער פױר נים. אסס׳ן די זאגט זײנען,
 די וחוגען זאגעז יא אסס׳ן דער װעאעז

 pe נעעחרמט חאבען װאס איבלעז,
 םיסםעם מטײדארבײט דאס בעת םרײד

קראםט״ pe געװען אין
סיס• מטיק־ארכײט דאם ״אונםער

 אוים טאכ און אײן םאנ םען האט טעס
 דאט ■רײדקאכדכתא חאבען געםוזם
 טד חאם •רײז דעם װענען זיך דינגען
 תל• גים און םכסוכים אפטע צו םיחרם

 צו אויך םאל א סםאאאדזמעם צו סעז
 •רײד n ®ח מיםנאיחגר די סטרייקס.
 צו געװאגס דך חאמגז וחניכצ קאםיטעם

n ftrer םיעגען #«רײ? נעוױסען א אויןי 
tnurar* אױפ׳ן װערען געמטעיט n ite r 

 ארבייטסמבער. זײארע po איסט צען
pro סיעגט nr און ודיקאן nneer םים 
o n, ״ חאט סצן חאס מן ז מ ע  ארנ• וײ נ
ארנימ^ סאוט סטא

 איחר אין D>ronrun אסס׳? ״ךז
l i t  nmre tr ato n  m xnno^oo ײ  ד

meHt n סאריאמ* tnen ײניאז rr m piaonet גא ?ײm jram erfi* 
ר r pretppo om נאך f אני

 אסצױ אזוי װי ■אענער, קאנםםרותםמוע
 זײ האבעז טרײד po איביעז די ״טאםען

 ריכ־ ניט א\ז דאס פארגעישלאנעז. ניט
טמ.

 פאר־ האבען פאר׳שטעהער ״אונזערע
 בא־ זאל אגרימענט דער אז געישלאגעז,

 מאנאטען, זעחס גאך פאר װערען נײט
 אז םארגע״ןלאגען, אויך האבען זיי אבער

 אםאיג־ זאל צדדי& בײדע םון קאמיטע א
 אויסםארשען זאל װעאכע װערעז, טעט

 אױםנעםײ דאן און טרײד םון איבלען די
 קא־ דיעזע װאס און זײ צו לײזוגג א נען

 מא״ זעקס די נאך בא״שאיסען װעט םיםע
אננעהמע^ צדדים בײדע זאלעז גאטען

 וואך־ארבײ- די אז באהױפטוננ, ״די
 לוים ארבײט גענוג ארױס ניט גיבען טער

 איז קריגעז, זײ װאם וױידז״שעס, די
 בא־ אנדערע די װי םאל׳ש, אזוי •ונקט

 װי מעהר יטויז א'י דאס הױסםוגגען.
 פאק״ םיט געװארעז באוױזעז אײנכאהל

ציםערען. און טען
 איצטיגער דער אז איז, אמת ״דער

איז איגדוסטריע סאאוק דער איז סכסור

 גלויבען םאא״שען דעם םון רעזולטאט א
r איצט כיאנופעקט׳שורערם׳אז די םון e 

 דייזטײ הא:עז זײ ײעז צײט, די געקומען
 איבײטער די פאר באדיגגוננעז די רען
 אז גלויבען, זײ אינדוסטריע, דער אין

 קא״ זײ װען צײט, די געהוטעז איז איצט
 כדײ קראוק מעבטיגער דער געבען גען

 נריי־ זײ און טויט־קלאי, א ױגיאן חערס
 זײ אױב דעם. םאר םאר טאקע זיך םען

 אח זיך זײ װעילען קריענ, וױרסיליך װילעז.
 םיי־ קיאוק די אז איבערצײגעז, קורצעז

רס  אזױ ױ;קט הײנט איז ױניאז ל̂ן
מאל׳/ אילע װי קאמפסםעהינ, און קאמםסלוסטינ

 טצן לאזט •רעס צום געהען טיר װען
 אק האנםעדענץ דער דאס װיסען, אונז

 אויד םארטגעזעצט װערט םײלאדעלםיא
 דעד האטעל. קאנטינענטאל איז מיטװאך,

 צװ״צ*ן םארמגעזעצט זוערט סאנםעחגנץ
 װאס צדדים. ביידע פון סאב־קאםיטעם״

 קאנםא• די פון זײן װעט רמזולטאט דער
 שװער מאמענט דעם אין נאד איז רענצעז

זאגען. צו

י נ ד נ ו נ ע פ ע ר ן ע ו ל פ א נ א ש ײ נ ו ע ש נ י ו8 א ע ם ײ נ ו

ם ש ם ױ ר ע װ י נ ד ן א מ א א פ ר ע

 שב\ז לעצטען איז ערםאילג גרויס מיט
 הײ• אױרוװנג װאשיגגטאן אין אװענט

 ערעםענונג די נעװארען געםײערט ססול
 ארבײםער־ אינטערנעשאנאל אונזער םון

 אויך איז גלײכצײטיג אוניװערזיטעט.
םון ערעפענונג די נעװארעז גצםײערט
 עדױקײ• איגטערנעשאגאיל יאהר פינםטען
טעטיגקײט. ̂שאנאל

 יאהר? םינוי זיך, דאכט איז, װאס
 עדױקײשאנא< יאהר םינף די אט אבער

 אינסערנע^אנאיל אונזער םון טעםיגקײט
 סיאנער־ די םאר ױניאז אוגזער מאכט

 אין טעטיגקײמ דער אט םון ארגאניזאציע
 אמעריקא איז באװעגונג ארבײטער דער
 דאס םך. א גאר pur טיינט דאס און —

 אינ״ אונזער זאגען. צו םיל pnr חאט
 א איצטער שוין באקוםם טערנע׳שאנאל

 ױניאן עחמטע די זײז םאר קרעדיט סך
 אויוי מעטיגקײט א אנצוהויבען לאנד איז

ױי װאם און געגים עדױקײמאנאל דעם  ו
 אלץ װערעז קרעדיט דער אט װעט טער

i’i גרעסער. r גערעדט װערט איצטער 
 קריי־ געזע^פאםטליכע די אין דעם װעגעז

 ביל־ םיט זיך אינטערעםירט םעז װאו ?ען,
 ערי־ םאר בילדוגג םיט און בכל*, דוננ

 עדױקײמאנא^ די און בםרט, װאהסענע
 אינטערנעשאנאל אונזער po טעסיגסײמ

 ג^ײכען דאם געלויבט. שטארח װערט
 מרנם־ די אין געמריבען דעם װעגען װערט

 ״די איז דסותאיען, אמעריקאנער טע
 סױרװײ״ ״די חנפאבליק״ ״נױ ניײשאן״

אנדערע. נאו און
 עדיר אונזער םון אנסאנג דער אלזא,
 איז סיזאז, דעם טעטינקײט קײ^אנאל

 נעםײערט אוסן מעהנעם גאנץ א אזיוי
 אין אװענט, סרײטאג לצצטען געװארעז
 װאשינגטאז די סון אוידיטארױם גרויםעז

 זאיל גרויסער דער סהול. הײ אוירוױננ
 איבערטילם געװען איז באלקאני דער םים
 םינד די םרויעז, און םענער םענשען, מיט

 גרוי־ דער לאקאלם. אונזערע סיז גלידער
 אנגעטאן געװעז נאר ניט איז עוים סער
 זיך חאבען ?ײ ל^ײדער, ױם־טוב׳דיגע אין

 עם ױם-טוב׳דיו^ העכסט נעסיהאט אויך
 ױם״םוב׳דיג געװען אאעמען בײ איז

 םאר־ האבען זײ און הארצעז, אוים׳ן
גענום. גײםטיגען סון אװענט אן כואכט

 געראטענער א געװען איז אוחננט דער
 װאם קאנצערט דער חינזיכםען. איע אין
 געװא• געגעבעז געלעגענהײט דער צו איז
 חגר און געאוגגעז גאנץ געװען איז רעז

אםזזידט. גום זיד האט עוים
 ד*ר ארטיסטען, די

זינ־ סאסראנא די װאסעדבערגצר, אסקאר

 באריטאך דער און ראבאק, טים גערח
 בײם האבעז װעתמר, אויגוסט זינגער

ז איז אויםגענומצן ^טארק עולם  האט מ
 שסילען צו ארויסנערוסעז, םאל סך א זײ
 אר־ די און נאן^ און נאך זינגען צו און

 געםאן צו^יב עו<ם דעם האבעז טיסטעז
 צזוײטצז, נאכ׳ז צוגאב אײז \V2vw: אוז
 דער און פראגראם. רעג^צר דער חוץ א

 אױפגענױ ruDDenuD:y זײ האט עולם
yo| אסילאדירט. הארציג און

 אױך 4אי גצראטען אףי סונהט און
 דאנר5פרא סון טײל אנדערער דער געװען

^ םון װ רעדעס• די א
 עדױ^יי• אזנמר ’ פיט?»הענדלער, דר. •

 סאר• דער נעװעז 1'א דירעקטאר, «טאנאל
 <ןאנ* דעם עםצנען בײם גלײך ?יצעגדער.

 אבער קורצע, א געהאאטמן צר חאט צצרט
 םאמא• די חאט װאס חגדע, נעלונגענע

 דער איז ארײננעבראכט באלד מ^טע
 חאט װעלכע טימונ^r ױם־טוב׳דיגער

 אװענם* גאנצען חגם אגגעהאלטצז
 געװארען באגלײט ?ײנען רyװערם זײנע

אסלאדיסםענטעז. װאריםע םון
 אויך זײגשן הארציגהײט סיל מיט

 צמײ yסטpנע די געװארעז 'אױםגענוםצן
 סעאיי די קאהן, ם. םאניא םיס ר,yדנyר

 צד• אינטערנצשאנא^ דער סון רצטצרין
 יאנאװסתי, .r און קאמיטצ, ױקײשאנאל

 ״גצרצכטיגקײט״. די po רעדאסטאר דצר
 גוט עולם דעם צו זיעעז רעתצר בײדע

 דצר איז םצטיגקײט זײצר דורך באסאגט
 גרוי• דער דורך ?אהן םאניא — ױגיאן

 עדױקײ• דצר צו איבצמעבענהײט םצר
 let ױגיאז, חגר אין טצטיגקויט שאנא^

 אונוער איז מרײבעז pn דורך יאנאװססי
 באגריםט װארים זײנעז זײ און סרעסע,

 חאט ממערמאן דער װי ג^ײר נעװארעז,
 זײגען רעדעס ?ײעחג עארנעשטעלט. זיי

 זיינצן זײ און גצאוננעז הצכסט גצװצן
 באגײםטצ־ מיט געײאחגז אויםגענוטצן

ליבשאסט. איז רונג
 מײ< נרויסער א איז סאנצערט נאכ׳ן

po ״ד׳צינד אין אונטען, ארא■ עולם 
 האט מען און סקו< דער םון נײזױם״

 ױניטי• אלא טענצעל א געכאיט דארט
 סיאנא אסיציעלע די בעק^צר, םײדי מים

 נראדע איז הױז, ױניטי די po pרyי*aש
 םארענדיגמ שױן האט דאס pe געװען

 בא״ דעם נעשסילט האט זי שםחה; די
 אנ• די און ”ריל ״װירדזשיניא װאוסטצן

ru n ם׳איז אח ױניםי־טענץ ססעציםישע 
סרצה^ך. געװען

p םיט 'e ,א געו^ז איז עס װארם 
 היר אילע איז אװצנט געראטצנצר חצכםט
זיכםצןי

\ GERECHT1GKETT—QUSTICE)
 1*ל םון *רבייםע־

ר, ת  םאראיײ יןנ
 די ווןן אײר״ נינס

 זײן וועם ותלם
! 9 ר jr י י א

ארנ.^ ולא
). נ״ז׳ ג,1(»י •

 נקרענאיג• ם״ן •ן
p»יך *יך ח#ל• ״? . 

 »וז ׳»ס*ר^
*יליז׳ון. ניס איחר
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צייםװײליגען קױגם אינםערנעשאנאל
אססץ פראםעקםױן געגעז אינחשאנקשאן

•  . . .  ,  .  I I , .  I  .  I . .  .  I

 י םםרײק־ דער — סטרייק. קעגען טעםיג זײן צו פארװערט אםם׳ן פראטעקטױו — ױניאן. דער פאר קאם,? דעם קאורט אין םיהרען הילקװיט און אונטערםייער
 פי־ אין סטרײק םאכער וױיםט — םראגט. אינטערנעשאנאל גאנצען איבער׳ן קאםף נרױסער דער — זיך. פארשםרײט שטיק־ארבײט קעגען פײער

דזשעגע־ — װאשינגטאן. אין לײבאר אװ דעפארטםענט צום ענטםער שלעזיננער׳ם — םריהער. װי .קראפט דעחעלכיגער םיט געםיהרם לאדעלפיא
 *ון היריננ *חןר בײ צוזאמענשטוים דראםאםישער — שטאב. נענעראל אונזער םון םיהרערשאפט די אײנשטיםינ גוט הײםט סםרייק־קאםיםע ראל

חןןל־ צו שיקאגא אין זיגםאן םארים — ױניאן. דער פון שטאנדפונקט דעם קלאר םאבען שלעזינגער און הילקװיט — קאםישאן. אינדוםטריעל םםײט
סםרײק. דעם פיהרען םען

ל א ר ע מ ס נ ײ ר ס װ ס ס פ ו א ל ר ס ע נ א ץ ם א א י פ ל ע ר א ל י ן פ ז א א נ א ס י ס ש ר ע ל ס ר ע !ד ענטודאזם;
א, ;  עם פראטעקטױו, ^עגצן.די איגדזשאנקשאז אן באקומען צו פאדצרוננ, די ^ז

 אין טצטיגקײט ק י י ר ם ם ־ י מ נ א װעצכע אירנצגד זײן סארװקרט אמ?ר
 ׳.— סטראשמאק׳/ ױסטצד א * םצהר איז׳ניט תאםו״, קאאוקםאכער איצםינען דאם

 א״נדזשןונסשאן דצר - צולם. דעם •איינצרסםוצםעז גצוזכם הןן̂ט ירןןמצסםױו די וױ
p איז ir םטרא• סוסטע קײז ניט מאבם אינטעתצשאנאל אוגזער !םאקם א איצטער 

p דאס ווײס אסס׳ז סראטעמטױו די און !געטאז איז נצזאנט \ואס י־ל שונקעם, ir 
. םארגעםצן. אלץ עם ■רובט זי נאר לאנ^ םיז
 קאורט סוסרים סון נאי דיכטער תאט גאוחאעער, 1םצ29 דזןןם דעםםאנ, דעם •

 ײעל״ אינדזשאנפשאז, י צײםװײלמען א אםס׳ז סראםעקטיזו דער געגען ארויסנצמגבצן
ארגאניזאציע׳/ *אוםנעזצצליכצר אן סאר איהר םאכט כצר

 אין באשולדיגט אםאסיאײשאן די וחנרם אוחנקגצשטצלט, איז קלאנע די וױ לוים
 האט אסאסיאײשאז די װאם סיטינג דער אז אעענומען װערט עט פאנססידאציע.

 ארויס• און אגריםענט דעם ברעכצן צו באשלאסצן \m אקםאבער, טצז25 דעם נעהאט
 סיםיננ דיזער אז — שטוגדצן לאמצ און שטיק־ארבײט ארבײטצר די אױוי צוױעצן

 גע- איז אסאסיאײשאז די װצלכע םיט ױניאז, דער געגען קאנססידאציע א וצװען איז
״ קאנטראהט־סארבינדומען״ איז שםאנען
אסאםיאײשאן, די סײ אז בםירוש, נעזאגט זוערם תאורם נייז ארדצר דצם אין

ר אוז צוזאםען אצזנ אסאםיאיישאז, דצר po באסטע די סאי ^  סאי באזונדער, י
 באזונדער, יעדער אוז צוזאסצז אלע דירצקטארעז, און אגענםען מענעדדצערס, זיתרע
 אדמןך ראטהען, באאײנםלוסעז, דירעקטירצן, אדדערעז, ניט םארעז זײ אז װיסצן סוזען

 װײטער בחנכעז צו אסאסיאײשאן חןר םיז םצגזבצר איז עס זועלכעז ערםונםערען
 עס װעלכען נצלט סײז טים הצלםעז ניט םאר אסאסיאײשאז די אגריםעגט. חנם
 ברעכען צו םײנט דאס װאס סטרײק, םיט׳ן אנגעהץ קצנען צו מעמבערס, איהחע po איז
אנדימעגט. דעם

 דעצעםבער. טען5 דעם מאנם*ג ביז ארויסנעגעבעז איז אינדזשאנקשאן רער
 אנ־ און םארענטסצרען, זיד האורט pe מיטצז מוזעז יראטעקטױו די זועט טאנטאג

ר װאחם נרינחןן נעבען  חײםט. דאס באשטצנדינ, בלײבצן ניט זאל אינתשןןגימשאן מ
 - גמענדעט. זיט װעט ױניאן דצר און אסאסיאײשאן דער צוױשען קאםןי דער ביז

 םאריס און אונםערםייער סעסועל םון געמיזזרט װערם קאורט איז האםוי דער
 כמעכ איז מס גאװארען. אויסגעארבײט סארזיכטיג נאנץ איז קײס די און הילתװיט

תאורמ. איז נידערלאגע א כאסען סאנטאג אויד װעט •ראטעקםיװ די אז זיכער
 משסאנט \מרם by און צרשײנוגג גײע גאנץ א *ין האורט איז סאסוי דער אט

 דעם איו דאס אמצריסא. pe ארבײםצר־באוחסנומ גאנצצר דער po נאכגעםאלנט
 געזעץ, סיט׳ן זיד באנוצט ױניאן ארבײטצר אן װאס געשיככמ, דער אין םא? ערשטצר

 גענעז אינדדסאנקשאנס ארויסנצנוטצן איצם ביז האבען ארבײםםגאבצר װעאכען לוים
 אט און מאנוםצקםשורערס. נצגצז איגדזשאנקשאז אן ארױםצונעחמצז אוס ױגיאנם,

ארבײטער־באװעגוננ. אםצדיחאנער גאנצער דער po אילאדירם וחגרט האנדלונג די י . ־.• י ’ < 1 ו __ ; . . *_•־ : ' * .... ־ ; י * M * *׳' י 4
 איננמרניי־ אוגזער פון םראנט דער
r !נרעמר אלץ ווערם שאנאל ’J ג«ד. 

ײ לײ^זײט אץ זיך שםעלען םאליאנען  נ
 .םח קעםםןןל פלאוהםאכער די םיט זײם

o אין םאנםרעאל, און יארס נױ n גרוי־ 
jpo שטיק־ארנײם, ימנען קאםר vm\ 
o n אי־ קלאוידבאסצם די םון .אױאא״י 

ז ר׳ o ׳ אויפצולינמן וויחס־ לאגז*< מ n 
סווענדשאפ. אטאלינצן

o n ^חװ־ אין י אזיינער 10 סאנסא 
 ארײז rmn* ארסיי אן נאד איז םריו^

a .תעםסען יצו .םרענםשעם״ די אין n 
ר קלאיקסאנער די — *,am ועלבימן  י

 פלאזקסא* די און פילאחזצםיא. פון ניאן
ר  גצטאן עם חאמן פייאחזלפיא םון מ
ױ כראײ, און סוםינ אזוי חעלדיש, »וי  ז

נױ פון שומסםער און נרידש• זײערע 4יאר<
י׳ י  U איז דארטען װאם םאיײר, י

,פרידלײ א סאכפן צו inMiw מאבם
״ »•o>iin ״|p חאם סענמלכמננ^ מן
 םילאדעלםיער די נעבראכנג נים מן

מז סצאהדםאנוםעפםשורןר א  n אויןי ח
 טם יוגיאז דער סים קאנפעחממן

m חאמנז זײ אז ארויםנעװימן, o אויוי

 ;קאםןי א םארםיידען מוואלס אםת אן
 עט־ פארלאננס זײ האבקן עיזמנות׳דיג

 פײנםאל זײ וועם ימיאן די וואס זואם,
 קאמי אסענער דע־ און ׳ נאכגעמו, ניט
אוםפארםיידליך. נעװארען איז

 ארמיי .סלאוהםאכער נייע |א און
 םארם״דיגען צו קאמי אין שױן שטעהם

eo דאם n ארב״טער די זואס 3שא אין 
 דורןי םריחער שוין אױםנעסעםםם חאבעז

^ <ײתו• םד א
i ױן n אין סטרײה ?לאוססאמל 

 אזוי אמעחויבען זיר חאס םילאדעלםיא
 נױ אין וױ אײנרדוססםול, און שעהן
m r םון סיטנליושר די m קלאוס־ 

 חאבען םילאדעלםיא איז יוניאן סאמר
o ־סיז זיינען וײ או גצײיזעז, n זמלבמען 

טנל^ר די מי געקנאנמן, םײנ  םון םי
i n יארק. נױ איז ױניאן קלאמגאכער

 •חמי־ װאס םעלענראנמ, די איז אס
o סון באקונמן האס שללזיננער דענם n 

 םי־ םאר סאנסאנ םראנט םילאחןלםיער
 דאר־ ויך חאט קאמף ד1ח װי באצד םאנ,
i אננעסאנגעז סצן

א  םילא־ די אין נענצראל;סטרײל .
־ שעפער םוט און תלאײ* רעלםיןר תו

 אין אוײמר 10 מאנסאנ, חײכם,- יזלערט
 אר־ רn פח אפשםמלצן דאס דערפריח.

 * נ ו• n , jr < ו, פ האםפליט, איז בײם
מ די 1ט ג ן צ א ר ■ ס ר ע ד אנ  ג

 נרוים •אראליזירט. איו אינדוסטריע
 טאטצן. די נאהערשם באנייסטערוננ

 וײ- ארביינמר די זימר• אי« ויענ רער
 םאל הײן זיך צנטשלאס׳ון, פצסט נען

שטיא־ארכײס״. *ו אוםימחון גים ס׳נהר
 סי־ פון ױגיאן קיאמםאכער בראװא,

 זײן נעװים ומט איחר !<אדע<פיא
 קלאושםא־ די םון םיטימםפצר װיװינע

ת די סון אין יאחו נױ אין בער ח  א
 װעט שונא אלגעטײנער דער ביז שםעדט,

 פראננמן, איע ותרןן.אױף באסעםםט
!זיענ םאלשטענדינאן א צו כיז

 סילא־ סון קלאוידנאםעם די אלזא,
 סםרייס א נעװאלט ניט האנען דעלםיא

 סאםױ, א נעזוכט האבען זײ םארטײדען.
!איוזם חאבען זײ און

 וי האבעז בייטאנ זונםאנ לצצטען
 א נעהאט קלאולםאכער םילאדעלפיער

 אוטש אין מאםענםארזאםלוננ נרויםע
 נעװא־ םירטnאד איו וחןלכע טעאנמר,

 op«d שלעזיננער, נטn«יn* םון רען
 ױניאן, רn פון סענעדושער דער אםדור,

i מ״נבערנ, ח. n ארבײכמר נאװאיסטער 
 און יארס, נױ םון טובים אב. אגיטאטאר

i נאך n  .nn :K נעוחון איז םיםיננ 
 חאט tvo און ענטוזיאםמישער, imn א

 או־ וײ ווי jn«« נעסאנט רארםען שוין
 אין טאנטאנ ענםםעי־ען װעלען בײטער

i r םון מן• אױם׳ן םריוז i n אנ־ ױניאן 
o װחויכען n חאםוי. נרויםען
o אויוי n י1 חאבען םיםיגג inn'D 

 לעצמע די אמײטש־ זײ איבעתענעבען
 Ipd נעחא׳לטען. האט עס urn נייעס,

 ov ט1איענמשפא וױ ש״קלערט, זײ תאט
 • םר וחןט םטו־ייק א און נאםעס די זיינעז

 אנער וזאט נייעם י1 וועחס. נעחפען זען
 IPCMD רי אימתעשראתען. ניט סײנצם
 באנײסטןלת^ םים נעענטםערם חאבען
םאנ• און קא«י, צוס טײיס ויינען אז«ײ

n אין טאנ 'io in מן א  <*wo an ךײ ח
תן באװיזען, שטצנדיג ק װי .איע, ו  אי

!סםו־ײס אין אחנםןו־ זימען םאן,
i אייד n ססוײײ) מ״ססםאמד K|פי• ׳ 

 דצרזזןל׳ an* אן איצם נעחט יאחמםיא
).4 «••• 4»וי ילו«0

ס י נ כ י ד ח א » * ט ל א ה נ י א

.49 נוםער .נערעכםיגקײט״ , D—־------□
 •pt דעגיש ד. מאמס — ײאד. די .2 זײט

 *—.26 לאמל •ון םיסיגג באפרד ?צקופיװ
דזשײהאבםאז. משארלם

 עםבראי• בוונאז די ױן קאמ^ חגי 3 !ײט
י—ג. ײז חןרערס י  װאלינםס^ אס
םסולםא^ ה• — איקאגא. יין אלערלײ

w אינסזןרגצפופואל .4 זײט np •איגדז^אנק 
י געגען אאן •ראסעקםױו. מ

 .22 ל?ת. ב. צקז. «ון סיפינגען צװײ .6 ײט1
שעחנחאלץ. י. —

 i>n »ון דעיארםסענמ אינדעיענתןנ• .6 זײט
 חאכ- י. ־־־־ ייניאן. סאכצי װײסס באאוד

דאסי. עדױקײ״אנצל «ון נאסימן מאן.
 לאקאל ב. עקז. •ון םיפעגצו צהײ .7 !ײט

 םאד אלסער דער שצכםער. ם. — .60
סון גורי^ אל.—חלוסו^ ױנגצ זייגצ .

’ נאפיץ״ביגצל. רצח^סאוי׳ס P• •8 ^ט1
r שאום — קיי^ תײליגצי דער .0 זײט e.
י 12• לי»י 1»י .10 ?ײט  וון ,דיקמאמור מ

 קורץ אױנוסט. m — •ראלעספריאס״
נ. ב• י. — אאויזי. ױן

י .11 ים%ז p מ i w yoruerrw »v ר  או
םינסעלשם״״ו. ל.—*איגסצתציאאיל. זעד

ך סציחגלםלגם קלאוקסצנצר ײי .12 ײט1 » 
אסוצאצ(. קוייצ לינדצר. ב• נ•—כאניזם.

אדװערמײזם?ג*ס. — .16 אח 14 «18 ?ייט
 קלאוקמאנצד P* ס»רײק גענעראל .16 יײם

 בײ נ. א• — •ידימ־צלײו^ 1סי
אוגײסצי. גודס װחײמ

ם ײ ח ס װ ד ו ר ג ע פ ײ נ ר ן א א י נ ו ם י ײ נ א ם ב ע ד

ס נ א י צ א מ נ א ג ר . א ת פ ם א ס

לא־ ױגיאן, וואירפערם מדם ווײט די
 צווייה צײט א מיט נאך האט ,62 קאל

 אתאניזאציאנם־האםיײן אן אננעהוימן
o n צו בעסעו־ 1ײ1ם »i n 'r » n און 

 טנצ?צצט1סא איצנמו• וחני־ט ארבײם י1
w װי עגעתיע םעתו• מים נאך n'it.די ־ 

o 10 עגםשלאמן איו יוגיאן ; nםול• ײד 
^ו צו שםפנױנ אניז  םיטנלי- די און ױני

i n |םי o n אויםנעםא־ ווערען לאסאל 
i דערט n איז יוגיאו o n .סיטצווזעלםען

in 1 ווי m^>ײװי w r w n  i n 
i פון n ,נעהם איבעו־, אונז ניט יוניאן 
J נאנץ צו אחנײט וײ 'i» o n ־ i n נאנ־ 

i n נענר זיך האט באאח־ עקזעשוםױוע 
i צו םלייםינ םען n ^חמ א אי־בײג 
o n פין סאמיטע » ינדעט1נענ זיך האט 

in'^JO אשםיווע י1 פון 'o איז o n 
בײט1« תאמיםע םופציגעו־ די און לאסאל,

ױו םיט׳ז האנט אין •וואנט  נארד. ממקוט
 אנגעסיהרט וחנרם אניטאציע נו־ײטע א

 ארנײ- נח־ס װײט די גאו־ וואו אוםעחם^
i *תױזי, זיו שוםען םער n  usd ױניאג 

w»« חסם יוניאז די r  p םיי סיטיגג 
 ^ס־יוניאן *ון סיי ױניאדשעמר״ םיו

 אוי■* וחמ־ען או־בייסש־ די און שעפער,
ם ר ^ פ ע  װי און יוכיאדלײט• זײן צו נ

 זעוחס שױן גאן סאן אימי־ אתז ניט םען
i 1« תגזולםאטען נוטע n ■די • *רבײס 

 חינ- געוועז זיעצן ײאם םיםנליחס־ ױניאן
י 1אי נמרשטעלינ י ״  ומ־ יױם־צאחלעז י

in מ און גוסשטצהצנויג  כדםנלידש• גי
i כםעם ײ|1» הוםען n r •׳ םאג 

i ואל n. אתאניזאציאנס־קאםפיש 
o איו n פאתאצמצט 1טו־ײ i n n *ב 

io  i n״i םולע ױין זועט om nn פחןד 
ארואניזירט. צענט



9 ואך די ו דעניש. ה ם«קס פון9 Jb
קאיאראדא. אין קריגס־צושםאנד

תא• יצודלאו &ן שאטענס בלוםיגע די
 דעם אױןי באוױזען אס*ל וױחער זיר מן

ס^לאראדא. םון חאריזאנט
 אײראן ענד ״םױעל קאלאראדא די

 װאס ׳ל*ספא:י ראקעםעלער׳ם ק*טפאני״,
 סםײט האצאראדא איבער באלעבאטעװעט

 אונ־ צי רעפובליהאנער, א אוגטער צי
 אדטיגיסטראציע, דעמאקראטישער א סאד
 די אז פריקאז, א ארױםגעגעבען האט —

 געשגיטען זאלען םיינערם די פון שכירות
 םון מײנערם רי פראצענט. 30 ווערען

 געענטשערט האבען גונגענטען אײניגע
 פראטעסט א סיט *ריתאז רעם אויח

סטרײק.
 אויס״ האט סטרײק דער װי שגעל אזוי

 א געגעבען האםפאני די האט געבראכען,
 קאצא• םון גאווערגאר דאר און סיננאי

 ערקלערם צוױי און אײכס ה*ם ךארא
 האט און קרעס־צושטאנד אין געגענט די

 צו סטײט־האזאקען אהין אזזע<*געשיקט
 אײן םאר און ארדנונג״ און *געזעץ חיטען

 דעם רורכפיהרען ־חעלםען צו — וואג
שגיט. שכידות

 ער• םריהערדמע םון אורטײלעגדיג
 רי אז קרזוארםעך םען קאן פאהרונגען,

 *רייצדזש־ אדער ק^זאסען ?*לאראדער
 און- רײאטס פראװאצירען װעלען מרס׳/

 מען האט דארויף אױוי גוואיצדטאטען.
 פרעם די אהין. געשיסט אייגענטלױ ױי

 כאכד אייראן ענד ״םױעל דער פון אנענטען
 זײן װעם ״עם »ז נביאות זאגען פאגיע״

 טײ• רי םון םיהרער די אכער םראבער׳/
 אױסצום״חען כחות אלע םיט זוכען נצרס

 אדרעסירען זײ געשלעגען. •ואװאצירטע
 אן וױיזעז און מאג אצע סטרײקערס די
 צו זיר זיי פאר איז עס נױטװענדיג ווי

 קאזא- די געבצן נישט און רווזינ האלטעז
 זייועד לאזען צו לױז נעאעגענהײט היין קען

גרוטאליטעט.*
 םאראור־ צו בדעח ניט האבען ״טיר

 זאגען אומרווזען׳/ איז עס װעלםנ ואכעז
 איז װילען םיר ׳וואס ״אלץ םיוזרעך, די

גצרעכטיגהײט."
טייךםעל־ די אין — גערעכטיגקײט

האצאראדא? םון דער

דײטשלאנד. אין קאםף גרױםער דער
 נרױס־סא- דייטשער דער וױ נאכדעם

 האם בראש, שטעעס הער םיט פיטאל,
 רעגירונג דער 1העלםע צו אנטזאגט ?יך

 אײנצאחלונג גרויסע נעקסםע די צ#וזלען
 םראגקרייך, סאר סאנמריבוציע דער פון

 גרוי״ רער אננעחויבען םארםעצ זיך האט
 װע־ סאציאל און עסאנאטיש ארבײם. און

 קאפיטאצ ך^יטשען צװימעז לןאםזי םאר
 זײן קאםף רעם םון רעזולטאטען רי לצן
 די װיכטיגקײט. עםאכע־סאכ^נדער םון

 אנגעתוי• האבען ארבײטער ארגאנידרטע
 דײטשע די געגען סאנטר־אםענסיװע א כען

 צו זוכען װעלכע הערשער, אינרוסטריעלע
 איײ די איכער קאנטראצ דעם ארײנקריגען

 אײגעג־ פריװאט םאדערען און זעגבאנען
 ־־־■ אונםערנעםונגען שטאט אצע םון טום
הלואה. א םאר פרײז א אלס

 אלגעםײנער דער פון עסזעקוטױוע די
 דײטשלאנד, םון םעדעראציע ארבײטער

 וןער&ער־ ארבײטער אנדערע םיט צוזאםען
 וױרט״רע־ דער צוגעשטעלט האט שאפטען,

 םיט םאדערוגגען״ *סיניטום צעהן גירונג
 גאגצע די אז ערקלערוננ, ענערגישער דער

 הינםער שטעהט ארבײםערשאםם דײטשע
 שטי־ צו זײ גרייט איז און מאדערונגען די

ן מאכט. גאנצער איהר םיט מ
 סא״ די :אײן שליסמז םאדערונגען די

 א קוילעךגתבעז, די םון ציאציזיאציע
 דעם םון איעכיאנעז עגערגישער םצהר

 פרי־ איבער סאנטראצ שטײער, אײניןוגפט
 שטײערען העכערע םאגאיאליעס, זזאפמ

 די אנדערע. און פראפיםען, גרויסע אויף
 םאטיװירענדיג פצדעראציע, ארבײטער

:אזױ ערשלערט ■ראנראם, איחר
אנטװער־ נרעסערער אלץ דעד *םחםת

 די באטראכםען געלט, דײטשען סון סתג
 אבסאאוט םאד ױניאנס ארבײטער וױימשע

 נאציאנאלע די איבערצוכותז גדםיג
 בלויז ארױף. ניז אונםען םון וױרםשאםט

ח  דדוידמאשי־ די אאשםעלמז כמנז האז ת
איירען םיז ניז  שסײער• די ווען געלג^ י

 און ווערעז דורכנעפירם וחנלצן רצפארםעז
 ווע״ לאנד סון חאנחני איגדוסםרי*״און די
>pr םון וײנסס דער *ו וועחנו נעשסזןלם 

םלובח״ ר$ר
געצוי־ ארום אזוי איו לינחג שארפע א

 ארביײ דײטמע די צװישען גמיואחנן ניח
 םון גדויכדסאפיםאל. ציױשצן איז כמד
 אינדץססרתלא די ויך אגטזאגאן זימו איח

 צו שייץ, דער אן שטמצס סים סאננאסען,
מן א מ דאד נ רו  קאנ־ פאר חצואח א חמי

 רעגירוע רי םימשן םריבוציע־־צאחימ^
 און אײזענכאנען n »וו#אנאמן וײ װים

 שטײ״ העכערע פאו־ •לעמנר די אויטגעבאן
אנדעחנר דער פון ; אויוי עחנן
ד ניט ארכײםאר דיים׳אצ די װילען ויים  א

m די תרכםיחחנז ?אל חננירתנ די אז

 דעם איבערגעםען און שטײער״רעםארם
 מאגאפאליעם. יריװאטע איבער קאנטדאל

 אין מערען אויסגעםאכסען װעט קאםןי דער
 װעט וױרט־האבינעם דער און רײכסטאג

 דער אױוי שטערען זיך אדער םאלען אדער
 — ארכײטער ארגאגיזירטע די םון זײט

 דייטש־ אין םאנט פאליטישע אײנציגע די
 די באקעםםען ענעמיש קאן װאס לאנד,

 בא״ האם ױ װי םאגגאטען״ אינדוסטו־יערע
הליקעס. םאנארכיסטישע די קעםםט

קלאבס. פאליצײי מיט דערשלאגען
#ניט גייעס פײן עם איז יארק נױ אין

 דער טיט געבראכען װערען סטרײקס אז
 פון הילף אינדירעקטער אדער דירעסםער

 אבער נעריכטען. די און פאליצײ דער
 אויסערגע־ עס איז יארק גױ אין אםיצו

 װי םםדײקערס, באר׳אנדלען צו װעהגליך
 טילך״ סטרײקענדע די באהאנדעלם סען

דרייװערס•
 דעם טראנסםערירט האט שטאדט די

 םילך צום דעפארטטעגט פאליציי נאגצען
 יעדען אויף אלעס. דאם — טראסט

 א זיך געםינט װאנען סטרײידברעכערישען
 דעם העלםט פאליצײ די ראק״. ״בלויער

 די בעת ביזנעס״ן ,״טאז סילךטראסט
 הױו, צו חויז םון געהען סתעב־דרײװערס

 קאסטײ זעהן און גלעקצאך די קלינגען
 טילך די אין ■אליסלײט די זיצען ״קצרס

 םילר־ דער אז אכטונג, גיבען און <ואגעגס
 װערען געשטערט ניט חלילה זאג טראסט

 דער םעהר װאם ביזנעס. זײנע אין
 די װערט װילדער אלץ דויערט, סטרײל

 אצץ און םאליצײ דער םון ברוטאליטעט
 די םון אינדזשאנקשאנס די הפקר טעהר

ריכטער.
 דעפארטםענט ■אליצײ גאנצער דער
 דעם פון דינסט דער אין איצט שטעוזט

 םאקטיש איז שטאדט די און טילך״טראסט
 םאל ערשטען צום פאליצײ. אהן געבליבען

 צו גערוםען םען האט מלחםה דער זינט
• פון רעזערװען די דיגסט ן ־ ע י ו ר  פ

 ;טויזעגט צװײ אריבער ,י י צ י ל א פ
 די היטען דארםען עס װעלען םרויקן די

 און אומגליקען הםינים כל םון שםאדט
 םעגער־םאציסלײט די בעת םארברעכער,

 — ארבײם װיכםיגערע א טאן ײעלען
 טילך״ דעם םון געשעפטען די היטעז

טראסט.
 םטריײ םון גרופע א װען װאה לעצמע

 העכע״ א צו געקוםעז זײגען פרויען קערם
 זיך באקלאגען צו באאםטען פאליצײ רען
 די םון אױםםיהרוגג ברוטאלער דער י1אוי

 סען האם רשות, זײן אונטער פאליסלײט
 זײ אםים. פון ארױםגעװארםען םרויען די

 פאלים־ צום און םעיאר צום אװעס זײנען
 גענען סלאגען ביטערע םיט סאמישאנער

 צוגעזאגט זײ ט׳האס באהאנדלונג. אזא
אוגטערזוכוננ״. ״אן

 קרײ זועלען זײ װאס אלעס דאס און
םעהר. ניט און צוזאג א — גען

 טראסט שטאל דצם צוױשען שאמי דער
 n םאר אן שױן געחט קאםישאן חנר און

 זיך האט אהער ביז יאהר. דדײ לעצטע
ר חצרען צו אײננאנענצן טראםט דעם  ת

 םון אגטש״דוגג די קאץ. די וױ רעגירונג
 טעג די דארף געריכט פעדעראצצן דעם
 אױןי ענטפערען סאל אלע םאר טאל אײן
 ותר שטארקער, איז װער םואגע: דער

> רעדרונג די אדער טראסט, שטאל

אױםגעשלאסען״ האװ^ט
 מײ־ דער פון נאאמטע גאציאנאלע די
 דעם אױסגעשלאסען האבען ױניאן נעדס

 האוואט אלעססאנדער םיחרער בארימטען
 חאט ער װאס דערםאר, װניאן דער םון
 דער פון באפעל דעם אױםגעפירט ניט

 חא• םײנערס. די פון קאנײענשאן לעצטער
 װאס דערםאר, טורםע אין איצט איז װאט

 םון ארדעד דעם געםאלגט ניט האט ער
 העג* פון געריכט״ ״איגדוםטריעלען דעם
סטרײק. א צװיחרוםען װעגען זעס

 א איז האװאט פון אויס׳עליסען דאס
 פח נעשיכטע דער אין פאסירונג װיכטיגע

 קאפיטעל א ס׳איו װדאן. טײגערס דער
 כיטערען דעם םון געשיכטע דער אין

 םײגערס, רי צוױשען אן געהט װאס קאמי,
 אנ־ די און םראקציע לױאיס דער צוױשען
 די חאװאט. און פאיינגטאן םון הענגער
 מאכט אין איצםער אי? םראלציע לױאיס
גאנ• דער םיט אן געחט קאטזי דער אבער

 ער און פריחער םון ביטערקײט צצר
 פח אײגיגקײט די גצפאחר אין שטעלם

װגיאן. םײנערס כמכטיגער דער
 דער און קאםוי דעם פון ניםערתײט די

 1אי םראקציעס צװײ n צוױ^ען אפגרוגט
 פון פרעזידענט װאקער, דזשײן גװאלדיג.

 לייבאר. י1א פצדערײשאן איליגאי דער
 באשול• עפעגטליר צוריש לאגג גיט חאט
 םיט־באאםטע, !ײגצ און לװאים׳ן דיגט

 איגטע• די איז דיךעסט ארבײטען וײ אז
 סראסטם. קױלען און שטאל די פון רעסען

 גאציאגא׳ דער צו כאצוג אין שטיסונג אזא
 א צו םיחרען םוז םיחרערשאםם לעד

 ניט האס באדױעחנז צום און שפאלטונג,
גע• לײבאר אןי םעדערײשאן אמעריסאן די

I םאר• צו שפאיטונג אזא אויםארימעט נוג 
 איהרע םון גרעסטער דער אין — מײחנן

ױגיאנס.
 n פון םטרײפ דצר אן געחט דערוױיל

 זעלכיגער דער םיט םייגערם קעגזעסער
 #טאג ערשטען דעם װי אנטשלאסענהיימ

 אלס םייגס די םארלאזט חאכען זײ און
 טורםע־אור• חאװאט׳ס געגען פראםעסט

 חעלפען אילינאי םון טייגערס די םײל.
 עס הלײדער. און שפײז סיט ארויס זײ
 סטרײהערם די אויר אז םעג^ר, גאנץ איז

 װאס דערפאר, װערמן םוספענדירט וחנלען
 באםעל דעם אױםגעםאלגט ניט חאבען זײ
 דער צו צוריס נעחן צו ױגיאן דער םון

ארבײט.
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 געגעז זיך שטעלם טראסט שטאל דער
רעגירונג. דער

 קװײנסעלט איהם, זיך לוינמ עם װען
 װיײ אזוי פונקט טראסט שטאל דער זיך

 רעגירוננ, דער געגען זיר שטעלען אין גינ
 שניײ װעגען אוקאז אן ארױסגעבען איז װי

 צו םערדער אנשטילען אדער שכירות דען
סטרייס. א כרעכען
 װעלכע קאמישאן, טרײד פעדעראל די

 געװען טאנ ערשטען סאםע איהר פון איז
 טראםט, שטאל סון אויגען די אין דאדן »

 די אז באםעלט, צוריק צײט א פים האט
 םון קארפארײשאגס צוואנציג און עטליכע

 מא־ צושטעלען זאלען מראסט שטאל דעם
 שטאל, דער װעגען באריכטען נאטליכע

 םע־• די אינדוסטריע. קױלען און אײזען
 עסזיס: איהר זינט האט, האםישאן דעראל
 באריכטען, אײניגע םארעפענטליכט ״טע;ץ
 שרעקליכע די אױםנעדעהט האכען װאס

 מאנא״ געפערליכע די און עקספלואטאציע
 די האט גערי און טראסם, דעם פון פאליע
פארגעסען. ניט באריכטען דאזיגע

 ארױפגעגעבעז קאםישאן די וחןן
 גע־ טראסט שטאל דער האט באפעל, אי«ןר

 פרא• אינדזשאניושאן אן מיט ענטפערט
 ״איבערטרעס זי װייל איהר, גענען צעס

 אױף האט קאםישאן די מאכם׳׳. איהר
 אום פעטיציע א םיט געענמםערם דעם

 צװינגען צו האורט דיסטריסט פעדעראל
 אונטערײארפענע זײנע און םדאסט דעם

 ביכעד די צושםעלעז צו קערפערשאפטען
 אג• און איעקוגםם וחגגען רעתארדט און

jn n ,צו שײכות א חאבזגן װאס סאסטעז 
 אנ״ אלע און שסאל םון פראדוקציע דער

 חד די דורך פראחקסען. זײטיגע דעחג
 זי אז באיוײזען האמישאז די װיל קארדס

חד נים איבערטרעם  םא• זי אז טאכם, יי
 אז נאר זאה אוםגערעכסע סײ\ נימ דערם
 װיםען צו באחננטינט איז פוכליפום דאס

 םון •ראםינתז וײ נרויס װי דעם, ריעכען
 םראסט דער איז צי איז זײגעז מראסם דעם

 אזוינע צאזזלען צו ״נעצוואומצז״ װירקליך
ח ^אירות סלאנעגדימנ  אזױנא אגחאלםאן י
פו־ײזצן. מורא׳דינצ

 באארד עקזעסוטיװ דעם םון זיצוננ א
 ,25 לאקאל ױניאן, װײסטםאכער די םון
 טען22 דעם געװארען אפגעהאלטען איז

 סטריט, טע21 װעסט 16 אין נאװעטבער
 רוביג* דארא פון םארזיץ דעם אונטער
שטײן.
 םון צושריםט א געלײענט רוערט עס

 אינטערניײ די םון סעהרעטאר באראוי, א.
 װיסען אונו לאזט ער װעלכען אין שאנאל,

 םון כאארד עיזזעקוםױו דזשעגעראל די אז
 אויסגעםונען האם אינטעוגעשאנאל דער

 זײנען װאס פערזאגען די פון אײנע אז
 לא״ םון װאהלען אפיציעלע לעצטע די בײ

 םון געװארען געגוםעז ארוגטער 25 לאל
 צוריק צײט קורצער א םיט איז כאלאט,

 אונ״ פון אײנעם םון געװארען ערװעהלט
 אוג״ םון מיםגליד אלס ברעגטשעס זערע
 וױײ װערט עס באארד. עפזעלוטױו זער
 די אז צושריפט דעם אין אגגעװיזען טער

 ארונטער זײנען םערזאנען באטרעפענדע
 דעם, צוליב באלאט םון נעװארען גענוםען

 אבדזשעקשאן און עסזאמינײשאן די װאס
 זײנען זיי אז אײננעזעחען האט קאםיטע
 דא• ;ארגאגיזאציע אונזער םאר שעדליך

 עסזע״ דזשענעראל די אויף םאדערט רום
 פער• באטרעםענדע די אז באארד קוםװו

 אונ״י םון װערען אויםגעשלאסען ואל זאז
כאארז־. עקזעלוטמו זער

 ארויםנערוםען האט צושריםט דיזער
 גדינד־ א נאך און דיסיןוסיע ערנסטע א

 געװא״ באשלאסעז איז באראםונג ליכער
 בא־ נרודער צו קאםיטע א שיסעז צו חןן

 װעגעז איהם מיט דורכצורעדען זיף ראױ
 רעזול־ דעם באריכטען צו און ענין דיזעז
 קױ חנם בײ מיטגלידער אונזערע צו טאט

מיטינג. מעםבער םענדען
 דזשאיגט דער געלײענט רוערט עס
 דעצעכד טעז16 דעם םון באריכט באארד

 דיםיזוטירט װערט זעלבער דער און כער,
גוטגעהײסען. און

 דזשאינט דעם םון םעסרעטאר דער
 קאנ- דער סון באריכט א צו שיתם באארד

 םון באארדס עסזעהוטיװ די םו? םערענץ
 םארבונדען זײגעז װאס לאהאלעז, אלע
פארל, םארעסט םון חויז ױדםי דמר םיט

 באשלא״ איו האנםערענץ דיזעז בײ פא.
 אויןי זאל חויז ױגיטי רי אז געװארען םען

 מענצ״ דעם אונטעו םארבלײבען װײטער
 און באארד, דזשאינט דעם םון דזשטענט

 2 פון נאשטעחעגד קאטיטע סוצציעלע א
 אויס־ זאל לאקאל יעדען םון מיטגלידער
ת ארבײטען  צױ דער װעגען פלעגער א

 באריכט דיזער םארװאלטונג. הונפטיגער
 שאפירא אײדא און נוטגעהײסען װערט

 ערוועחלט ײערען םשאנאװיץ סילי און
קאםיט^ דיזער אין

 וחד באריכט א אפגעגעמגן װערט עס
 הא• װאס םיטיננען ברמנטש אונזערע געז
 דעם װעתנן אפגעחאלטעז נ£זאלט בען
 געמאל״ ווערט עס און גאװעםבער, טעז17

 דעם םון אויסנאהם דער טיט אז דען
 םיטיג- סײן זײגעז גרעגםש בראנזװילער

 סײז אין געװארעז אפגעחאלטען גיט גען
 דער ברענטשעס. אנדערע די םון אייגעם

 םיט״ די אויפטערקזאם טאכט םעקרעטאר
 אז באארד עקזעקוםיװ can פון גלידער
 וײ־י שעפער וױיסט די װאם חנם צוליכ

 םעגלימײט קײן ניטא איו געשלאסען נען
 צו און םיטגלידער אונזערע גר״כען צו

 אוג״ צו אויםםערקזאםקײט ױיער ציחען
 גריגד• א גאך םיטעגצן. םעםבער זערצ

 באשלאסען עס וחנרט באראטוננ ליכער
 װאס םיטינג גמנםבער קוםענחגר דער אז

 טעז15 חנם װערע? אפגעחאלטען דארןי
 דורך אײנבארוםען ווערעז זאל דעצזנםבער

 ארױסגע־ זאל װאס בריוי ספעציעלען א
 םון יעדען צו פאסט דזרך װערען שיסט

 י1ברי דיזען אין מיטגלידער. אונזערע
 אויפםערהזאכד די װעחןן געצױגען זאל

 םילע די צו םיטגלידער אונזעחנ םון קײט
 כאל• א םאדערעז װעלכע םראנען ערנסטע

 מיט איז באראטונג, זאכליכע און דינע
 םיםגליד איבערגעבענער יעדער װעלכע
םאראינסערעסירען. זיך םוז, און דארף,

 באויכטען אויסנעחערט װערען עס
 דיזעלבע און גאםיטעס םארשידענע םון

 פארהאנדעלט. און דיספוטירט װערען
געשלאםען. םיטינג דער װערט דערםיט

סעה. דזשײהאהסאו. משארלס

 האמגן מגןלות דיערע
 אונ• פױיז פערדכטעט

אץסעאממזס טערערעד

םיגארעטס

ײ ל ר ע ל י ®ון א א נ קא י סקולםמן ח. םוןש

 נע>וװ״םעילם ה^נען נ»סעס אונזערע
 אונזעדע פון אינערנענ׳ונתיים רער װ«ען

 ד*ס ניט ױנ־אן. אונז׳ד »r מעמנערס
 איחר *ון אי׳פטידען «ום אינער נאר
 װעיען סענזנערס אייערע »ז זעחען װעט

 .w נטחױפטוגגץן. אונזערע נאשטעטינןן
 דעפעלענדוס ס נעפאיגט. זײ םיר האבען
 מיר חאנען נמג דרײ rt:ni פאר װאוט

ט דער או; נעהאט, א ט  דאם t’K תזוי
ױו  געמט־טט ח^נען פער«יג און דרײ ני
 *וױי טױוענד «וױי או; סטרייה » נענען

 v פאר פערוומ און םינף סיט דונדערט
 ה«ונען איינ׳פטידי; נמעט )י* םטר״ש.
 ׳פטי־ ז״ערע דורך מיטנהידער אונזערע

 צוריק* אופן חעםט־גסטען דעם אזיף רען
 אונ־ װעינע קאנדיצ־אנען די נעװ*וםען

 י:«ױ’א װיןינ א«וי זייגען oyoip זערע
 און אינדוסטריע. אונזער אין פ־הרען

 דאם װעינע מיט באנייסטעדוננ די <ױט
 0>'3 ר־ר ח<ינען צונע;א:;ע; איז ׳טט־מען

 אױב קאטפוי, דער אז זוןונען, זיכערחייט
 אזא ז״ז װעט דעלצו שוניען נ^ר װעט עט
 װע־ אינעלרא־טט װעיען וײ װעיכען פון
 םאר װעט פילײכט וױיס ווער און רען

 איע פאר א״ננ־אי ברױטנעבער אונזעלע
 ױני• אונזעלע טיט אז װערען, שי^ר כזאא
 :יאנען שאנען נ*ט נאל זיי װעלען אגס
״ און  נאלייפע ז״על אויפכענע] װעלע) ז

 אלױפצוױננעז זױילע איע נעװאױנה״ט
 װעיבע, סטלײיס אזן שאדפען אונ« אױוי

 נליינט אונז אבעל װעפעז, — ייעסען•
ױז דאם  נתים, נערי די זײ, און נוצען. ני

 יוני*ן חינות אין רעם^ן א נ#ך חריגעז
קאכיםעז.
 •צט׳ס־ ארנײטען אן פאננעז ״מיר

 דעצעםבעד״• על׳פנמז ד«ם םון ארבייט
 וועני• נים איז חיםטאליעעל א איז ד*ם
 פון נעמאכט םטײםטענט נארי׳פעל נער

 »»ז.’אסאסיא" באםעם םוס און סלאוש די
 איננאנ־ אויסיאזענדי: )זײ זאנען ״םיל״

 וױכטינסטער דער ז״נען וועלנע )די צען
 אינדוסםלי, םוט אוז שלאויז דער אין טײל
 ארנייטער די װי פונשם זײ, זאנען םיר,

 | דופד זייעד פיז ,PJ׳ דער נעווןן װאלטען
 ויעלנע אינער פראמ די שאםעט. חייטם

 םאל־ פארשומעז ראלפען װעט סא«י דער
 אין װיבטמקייט איחר איננאנ«וען לירט

o םיט םאתלײך n בעל װאס פאתט 
ט חאנפו וחנלמ חנתים, ^ל א ה ע  סיט ג

 pc ־ ר; « פאר ױניאן הלאושמאכער רער
o ח*מז ׳י<וחר 10 n יו נערװ*. t ו*

 ו»ס אולםימאםוט. מין אזא םיט קוםען
 in^sr םיט םאר׳טטענדליך נןװען איו

 זיײ *מאניואןױאנען אונזערע ווען *וריק,
»’:i א*ן נעותן נאך נען -tn :’P n » ” t- 

n חימט, אנפר לאך.  inר npoDnj 
nאונז םון טייל p שוין זיינען מעםבערם 

o םים רורכנעדרוננען n םיז גייסט 
 ווען חיינט, םאליראליטפט, אןן אחדות

npum וועז חיינט, פול, זיינען חאםען 
o םיט mnp םיר sn אלע ערװארטען 

 אמאניזירטע די פון חילף מענליכםםע
 חיינט — לאנד, אין ארבײטעחפאםט

 מטיה א װי otnpn םיז אזא סליננם
 װעלכע פאר אונםאראנטװאלטליכחײט

 אמת, ווענינ. זעחר זיד מרעשען מענ׳פען
 נע־ דם האנע; םיר אםת םלעק, איז עס

 עט־ לע*טע די ם*ר ארנ״ט צוסיל חאט
 אונז ניי חאט ראט איז םיזאנם ליכע

 נאסװעמ־ נעװיסע נאר ניט אװעסמנומעז
 נויטװענדיגשיי• פילע נאל נאד ליכקייםען

 און r>nav סוט, אינזעד *נער סען,
 חיינט נאו to באזימן סאספס־נייםט

 פארגאנגפנפ די אין וױ נוט אזוי פוגשס
n צײטעז• n וואוט נרויסער נװאלדיג 

 ארניי־ npt:io װעלכען םטרייה א סאר
 אס דאס נאװייזט נענעבען חאנץן טןר

* * *כעסםען.
י«ורס, נױ םוז או;ז צו ער איז ;עשומעןי

o סיט נ^ר טט n באחף נעוועחנלינעז 
m סיט אויך נאר נילעט v o itn  v אלס 

 כײ גונ««ו). ■wn פון סיטנליד טעטינער
 פון איינעם אין נפארנײט ער האט אונז

 נאסור די װי איז *w»w׳ poo'oirn די
n עי »י« דימ. צו זאנען פון r*
tn טען m »  איז *V און t»wp>n עי

ײ נפומן  אײ־ איס פאלחממט *אמםען נ
nw פון גער iw• צוריק ציים » םים

v חור חאס r t f i* חמזנ׳׳ד־ w r w » n 
ט א ענ ^ל אפ מן נא׳ילצםען ע ױפצוגן  א

r* עחתמזזאפט׳נ זײן o m r ׳פאפ־ 6אל 
tn ט׳שמלסאז«ון m א ^rnrappci^

 טאקע ׳»אפ א עפענען על חאט נעײאלט
 )עס הייסם ׳ג״האגצ אין ׳»ט«ודט, אין ד<י

 א זיך האט ער װייל דעלפאל, צי נצל
 דעלםאר טאקע אדער געעעסט, :•םעל

 י#ז2יי די אז נעחאט, דולא האט ער וױיל
 ער חאט יאל־ען, די דעלנעהן איהם װעט

 אין מזל פרובילען צו נא׳טלצסען בעסעל
 אױעח, םייל פופצינ •פטעדטעל, הלייז א

 און וױסקאנסין. תענא׳פא, א״ן נעטליד,
 איחם א־ז. אייניג, לענם װ<וס דעם דאנק א

נוט. זעחל אװעק דאלט
 ולא ינום ״לא פסוק א דא אבעל איז
 דלע־ און ניט ׳עלאפט ױני*ן די יי׳עז״,
 אװעמע׳טילט האבעו םיר ניס• סעלט

 דעם מיט ז׳וחן צו זיר אלנאנ״זעי אונזער
 א ז״נעם מ*ט און וראוױגציאל, ד«ודגען

 יעצט האט װעלכער יעוהל, נעװעזענעם
או א נעעפענט ער״-׳ט  און זיך. פאי ט
 :חת קײן פאסירען, ניט זאל עס װאם
 סיר ה<ונען. ניט אונז פון *טויז על װעט

ט פ׳צוט קענען  אונזער אין אז ל״דען, ד
 א םאל נעחסע] לאטיר זןיל, א׳נדוסטדיע

 וואך א 1ארנײ{ פיני׳טער א — בי״טפיל
 ׳טטינ• ?עכצינ און אכט פין נא־טטעלענל

 א:צעחן װאסעיע דערפאר קרינענדמ דען,
 זיי זאל סעז װאו קלאוחש, פאר דאלאל,

 בא־ דאלפען טען װעט פלאלוצ׳לען, ;יט
 די ידאס זאלען אדעםענדינ. צאתלעז
 דאללא־ו־טט און איצקאיױטש הע־לעז

v א־ז אל״ננעלסען דך rt.!
* * iH

 אוד׳טטענדען, םפעציעלע לאנק א
 ניט איר הא: אלנעסײגע, איז פע־זענליכע

 פאל נאזוגען ;עקאנט גיט #״״•ום געקעאנט,
 ר״נ״ מעללוױלדינען דעם צ״ט לאננע א

 װ־ססאנ ראסין, אין ל«וחאל סאנעל קאיט
 לאהאל טע־ח־ױרד־גער זאג א*ך ).,ס

 דאר־ נאלאננען גאי גיט װ״ל דעלפאר
 נ*ר רײנקןווםם, 1םאכע װאם די, אלע טעז

 סא־ אין נא־פעפטינט זײגעז װאס די אױך
 אויטאמןיביל־ פאל טױבס א־נער די כען

 און פייערסאן דער אפילו און טא־עיס,
nוסמסעחענ־ אױך זײנעז װאם׳פסאז ר; 
n א. 114 לאסאל דיזען אין מעםנעים 
 pidb דער ז^נט װי אג«ר י. װ. נ. ל.
 *ײם. * סומט אלץ אױף עת״ חכל על,

 נעלעגעכ־ די נעפוטמז אויד איז אזוי און
 חונ• דיזען באזוכןן *ו םיר פאד חייס
ס ו לאשאל. גויאײפען ■לאצץנטינ^ז ת

 רnנרו טיט נעמפרעך ?ורצפז א נן»ד
ר איז וועלמר ®יייער, פרענה  ־’«n■ ת
oan יױיד יייו in אײדזשענט ביזנעם 
 ױנ דיזער פון נאטירליך), נ«צ#לם, (אהן
 איז dp to רװאוסם,n ויד איד חאנ יאן,
הן ײאםערע ישוין  זײ *ז סאנאטען מ

 «ו ■ער־פאפיטא די סעחר ניט צןוחלען
nחאנעז נעטאן און מ־נטעלנעטאנאל. ר 
 סײ• וײער לויט װײל אר,tלn דאם זײ

 פיל אזוי נעשענקט ניט מעז,«יי האט נונ;
 נע־ האבעז זײ װיפיל אױפטעל?זאסהייט

 ניט זיד חאנען מיר דאס און םארערם,
 זײנען זײ װען צ״ט דער אין אפנערופען

 דאן, נעװען איז דאס נויט. א איז נעוועז
 א םארלאננט זײ פון חאט םירמע די ײעז

 חאבעז זײ ׳טכירות. די סון רעדוצירוננ
 זײ זאל סען םארלאננם און נע׳פרינע)

 הילוי קייז 1חאנ« זײ און חילף, *ו הוסעז
n זײ חאנעז נעסלאנען. גיט שײנםאל n 

nאוים«ו בא׳פלאםען פאר nנייי צאחלען ן 
 אוים• און סימעז װעט איריצער װאנעז

 ענםםע^ און שוױודעם זייעלע נלייכען
ט׳ןנות. זײ«רע אויוי

o n ײ סעמווױח־יגםטע נ ו ן  איז, ו
o סר**ז דאם n, כ< סוף זיינעז זײ װאס 
 א נאכצונענען נעצװאוננעז נעװען םוא

 חאבען אוז ׳פכירות די פון חמװצימננ
 *וױי ארונטזןחפליננפן נעסוזס אויד

o« איז .דיסגדשארדזמעס״ n  n r וואם 
 אנ־ זײער אױפנענענעז כמעט tvs«n זײ

ר *ו נעחעריגחייס  אינםעתעמןזנאא, מ
 I״p ,פארצא^״ ניס דאו זײ חאנען
 בוד *לע ;מעטנערם זייעלע פון איינעס
 א וױ פונקס און ױניאז, דעל «ו לאמען

ײ םיחרען מאל  פאמוי תארםנעקינעז »אן ז
« m םיס ר  סאנ־ נעוויםע יזײנען און פי

 זײער פון ׳*טארקײם די אױוי דיציאגען
ױגיאן״. םייד ,חאום איינענער

 נענאנגען ניט «ײ דאס װאלס נעװיס
 און אסת׳ע די ניס ווען מל׳דינ, אזױ

 זייער פון איבערנעבענח״ם חאחױמ
תגפ, אםח די און פאדאר, פדעגש ■מוי
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 ipopvpo דעם פון הילף נרידעללינע
 ליינאר״סאונסיל, שםאלטי־עען דעס 1פי

p «װײ — סאטער נרודער in v i^ p o 
 באוו?נוננ, ױניא) די װעינע סיט סענעל,

 ױגיאן־בא־ נױאי׳טע די חויפטזענליך און
 ײעלכ? און רפילטpאינ ניס איז ײעגוננ,

■IPtpio צו זעלטענהײט א נאסת ז״כעו
p אט דאגי, א אל)א, n װײ* po׳:jpe 

 זייער אויפ«וחאלם?ן באװיזעז זײ האבען
 ױנ* כיעטב?רדינע צװימציג איז חונדערט

i r ד איןpארדנוננ. בעסטער ל in v w 
 זײנען pװעלג סארעל, בלודער און פאדאל
 חאב?ז מצנ׳שען, poנpלינpאינט העכסט
 םון IPחלpvרpד צו פילעט נאר נעהאט

T״n P ׳טסרײטיגפייםעז טאג״טעגליכע 
 םירמע ראבער םיליאנערםפער רn מיט
פט?^! די רpאונט און ראסין, םון מ׳  או

 ״jpTioi* נאנץ נעײינסען זייע׳־ע זיינען
• נד.pלpטB׳

T'jnpuyj, ניט לאננ סיר האס )V• 
i א'ב?רצ*ינען *ו נומען n ,אז קאםיטע 

r״ ipjpp די בא׳טוללינען דורבאויס ניט 
 אזוי זיין ניס םאר אינטערנעיטאנאל

״ חאנ איך פינהטייך.  םון לערצעחיט ז
 סיר װאס ״טראבעל״, אונאױפהערלינע די

 װאס םיט ;לאנד נאנצען איבעל׳ן האבען
 כנזעס זיינען סיר ppopp ליזינע א םאר

^, ׳טטענדינ מו א  איך חאב ?נדליר או| ם
איך אז זיד, אויוי שולד גאנצע די נענומען

 np3H>ir נאנצ?ר רn זײז דאס זאל
״ מיט נעדאדםם ניס האב איך לאננ ז

 זײ או זיי, באװ.ײז?ן «ו אוס ן,pוטירpDדי
 םא־ צו איניער אױף אפצלדען ניט קענען

o אלײן,• «ױ פאר ׳טנח כעז n  iim סוי״ 
 אײגזאחז זיי װעלען טפעטער ןולער חער
 חא־ טיר טאקטיה... אזא םון טעית דעס
 פון אז פארזיכעלט, נאטירליך זײ כען

 נעבעז זיי סען װעט װייםעל און *; חיינט
 םיר דאס און אויפרערפזאסקײט, ײעלר
 *ו נוט נעלעגענה־ים א חאנען נאף ײעיען
 נ*ו opp* ביז איז op װאם לאם, מאכעז

 נוטוא׳ פארנאכלעסינע נראד נעױיסען א
t װי ׳*נעל אזוי רעז. >ipd, װpםי־ א ט 
 tto םאלרופץן oipsopo אלע פון םינ;
 שוריח דיזע םון ?ר3׳פריי דער ײאו רען,
 אונ־ םח מיטנלידעל אקטױוע א״ניגע און
 ױגיאן םאנצל רײנקאוט שי?^נא׳?ר זער

לאון וייז, אנװ?ז?נד װעלען «p סיר ויינען 
 װעלעז נעבראכט וועם אלעס אז זיכער,

ארתונג. רpנעסט איז
 *ז זאנ׳ס, סוף צום נאר וױל איף
 טיט ipoijikd ועחר לעצטענם ז״ענדינ

^ טיננ  אל?ר<יי 1אז ■דאבלעםען וואו םי
 פארחאנ־ דיםפוםירט, װערעז טלאבעלם

 ויי״ אסט הרpז אוז א׳פלאס?ן3 און דעלט
 נ״pTרtוv נים װײט רעזויםאטען די :ען

א־ך װאס אווענל, ליזער איז שטעל?נד,
 קלײן דן«ױנע דאס איז ראכם3םאר 3הא

 אוז נאא־ײ? פיטוט׳ע, די מיט ׳טטעדטעל
 סאר tpupi ,ipb’jpo לינליכע דורכאוים

 ריכטמע א פארנענינע;, אנית׳על אן םיר
 ױגיאז דער פון ;עםה, רn פיז אפםריטונ:

!נ׳פמת
ד=

נאנא־ ר פון רער
יארק ניז אץ עמפראידערערס

װאלינםקי. אסי• פון
 IP3V3 די ווי צײט, ען3ײא 15 וין--.

^י אי ר ב ם  יארפ נױ אין ארב״ם?ר ע
inn*o פאםוי יס?וןרן3 א אן ipjw די 

psPpii ,t אין ?ר3״םסג?3אר *to ן3תא? 
 די סון נװײזpאסv רײס?ן צו נ?זוכט
 א ,1VAW די אין סטאנדארדם ױניאן
o דאנק n םון פריויס IP0TP7 אין סיואן 
i n אינתססריןג

iPDipp>o*m אםאטיאייסאן די איו 
 דדײ־ א סון טאחט־וע א םיט םיזאז «רב
ד די אין tyippinn «ראצ?נט סיג י  װ

opn. און )tP3*n a'nipop אד• די 
**>iP3Pioo : ^ט?ר”3אר די װי תױו

 סיןיילס ימיאן די וױ mpo באפום?ן
i צוויסען פאגטראהם לוים׳ז n אן מי  י

i איז n ,ױניאן די םוו אסאסיאײסאן 
*w |po*on די «ו *ו3 חמ־וצירוננ א 

 טון װאף א דאלאר 75 פון ספיילס ױניא)
pomp דא־ 66 און אפרײטארם סלאם 

 בעל• פלאם *װײםע םיז װאך א לאר
מלאכות.

 סא• די ipt*iwp*ii* חאט ױניאן די
ר ■ראצענט דדײסיג א סון דש־וננ עו  ו
o»** איז *ירוגג p m, אײנ* אב?ר חאט 

pi׳ijo*oe, דאס u n p ii ױניאן די 
 אן אבער זאל )לייב?ן3סאר םוז ססײל

 *ו זײז נעצװאוננען ניט ייםסג?בער3אר
םהייל ױניאן די נוי .mpo צאחלעז

םאר. ט3׳פריי
 *ר ipiipi איז אםאסיא״׳פאן די
m *io וויי־ א םאר פאםיראםים. םיט׳ן 

 opn dp ראס אויםנ?קוקט, op האם לע
 סעס3 אבער איו סרײד. אין oi>r זײן
i**p נים םיואו )ipiip, די און P3־*> 

 po*p< די סאר זיך חאכעז ײעלכע כתינ^
 popd «ו ינט1צונ?װא יאחר ?םליכע

•ipsyn ,tP0*vin נ?באף זיך etiDPi 
pjpsuvs) םים iP3vn .1PV3PM זײ 

מפו, א אויפג?חויב?ז ײ3אר די דאס וי  י
pm psrw s ipo ,ד זיר 1חאנ? אוז זיי« 

m נוטעז **ir ^?*  j*upono ווײח׳
o טים די םים n םיט אנרים?נט i n 

 ■םיכאלאני־ א ipiipj איז op ױניאן.
ipip נע־ זײנ*ז אלבייטער די :מאמעגט 
pii| לאננער א סיט ט,1אויםנעחוננע 

o**rpp>o אױנ?ן. *1 םאו־ ipopn די 
ip3p»o**3io אם1 נ?םײנס, 1ויכע 

ײ, «ווײ, אײכס,  װעם ױניאן *i און װ
P3P133POOnT.|

i די n ’oisop tpws* איז ױניאן
0 .1PO**1P3100 IP1W3 1P3N1 1א*

w« poppP• 1יאח i*o tpnpn זיר v i 
 אח *ײס pipa*a אוא אויף פונסס ריכט
i אוא r e  ppvoo pvi'tnm ױ opens, 
 66 לאסאל jsrmnMe irnpa זיינען און
 הונ• 13 א*ננאנצ?ן צ?חלם *. װ. נ. ל■ א.

in*>io*o o i n, דאך to  ipspn ויך 
iir א סיס סאמאמס tp io* 30 סח 

ױן אלאו־.1 טויוענד  *pj ins ipspn א
opn צו *ג01סא שאםױ־םאסינ?רי א 

o באנענענען n .סונא
מ  הא־ p3?pii ,DpoTo *לז די ויינ

ips ארויםצװינ־ מװיאלר.ג«ואלס םיט 
ips א n * » n n« אין oprn**n אויף 
n אן באטרײבען און ארפייםפר ,IPip 

oip^pip / M r סטרייק. אין נעװארען 
דעם גע?;טשערט האבפן ipo**3io די

ip מוי i pv ,ײיםעגדי^ ארגאניואודאן 
tpm קאםף m או ov opn גרזיםע 

 ר* צײס. tpopipo ppp*c םאר סרננות
 ייםפנדינ31א ,ipvpp* די איז 1ארנ״םע

 זיד ipopn וואך, אין *װיי אחװ־ סאנ א
 סון dppo א צאחלונן *ו םארםליכטעט

o ימצוםיהרען אויף אצפנס1• 10 n 
<ןאםא•

i n סוז ארויסטרעט טוטינפר ip i 
i און ױניאן n ו13אן*ס ס«אנסאגפר« 

po פאנייסספתנג np»w  po םיטנלײ 
jpopa *i 03*o>pniP3*o opn m וײ 

**»o in  1P3 נסתוסים iw ,tnoiipi 
.tpo צו וואס אסליסעןdipppj 3 ניס

 •ראפאנאנ־ opn אסאםיאייסאן די
oi*i אבער לאקאוס, גענצראל א 1סא 
 אזנ־ צו נעוואנט tpapn איינינע נלויז

tponpiipo איו אווי אװאנטױרצ. אזא 
i n קאםוי opanipps אויף נע\וארעז 

ip. איינצעלנע ip r
 opi אויסנץנוצם opn יוניאן די
i* 3 די 1אי כאאס  po ipn**i,און אסעם 

ipoo**o i איז n  ipioiipj םון ip i •סי 
 opn א3װצל אסאסיאײ׳פאן, *i טואציע.

o>npvpa 45 א*ננאנצצן in*?»*o, 
 ארבייטסנע־ 150 םיז צאחל א צוױסען

ips, קאנטראסט ך1ת זיינצן װעלכע 
iniiaino םיט i n ,1אל3 איו ױניאז 

 19בל'ב9( םינאנציעל און אליש1מא
P און באנקלאם, n n  *i־tpapn ipin*c 

 זיינען זיי אסlpnptpjorm, 1 גלײך זיר
- ׳ סײ.1א אז inp אלעז1נ?ג?

v ניט u v m 1אי ױניאז *1 באזינעז 
 װאכצז 15 כאך קאמוי, אפענעם אן

ipapn ,p**ioo זײ o i*>pm 1 אין*
 א**ן אינדז׳!)אנס׳עאנם. 1סא קאורטם

iprpaprru’O, א סון poi'o ipo'iipj 
 נעהאלטעז זײ חאבען ארערס,1ב לום31יא

oiniim סאו־ a ,װיכטינ o n  Tin ipi 
ipapn tprp3p m 3*o נעװאלס זיי 

ipPpoooopo, דאס n ױניאז opn 
 קאנםראסט opn אבעז1נענ כלםו־׳שם

i םיט n ,נאס א ײײל אסאסיאײ׳שאז 
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#ינחשןונמשוו צײםוױיריגען קריגט אינטעונעשאנאל
געגעד

).1 זייט םון (שלוס

 עגטוזײ דער פריחער. וױ סראפט, בער
 היאוקמא• די םון ארױסטריט אסטישער

 וױיסטמאכער כראװע די האט כער
 און מוט, םרישען צוגעגעבען סטרײקער

 װעט זיעג א כיז אנגעהן װעט סאמוי דער
• * *װערען. עררייכט
 םאר־ אאע שייןאנא. איצטיזו^יט און

 גע• געטאכט דארט \viyi בארײטונגען
 אנדוויבען זיר זאל סטרײק דער ווארען

 ־1 דעם םריה, רער אין דאנערשטאג דעם
 יןלאוס יע:ע ׳רועז טאג דער דעצעטבער, טען

 שטיק״ צוריק אײנשיהרעז וױלען באסעס
 אוגזער זעטאן, מאריס ברודער ארבײט.

 אם• ידיגסטאג איז זוײס־פרעױדעגט, טער1
 אג־ העאםעז צו שיקאגא איז געשאהרעז

 זײ גאנ״ו איז עס סטרײק. רעם םיוזרצן
 שיקןאגא םון היאוססאכער די אז כער,

 זעל• דער אױוי אװעקשטעאען זיד יסעילען
 און שװעסטער זייערע װי הױןי, נױמר

 און שילאדעלםיא יאױן, נױ םון כרידער
 צו ביז קעסשען זועאעז און סאנטרעאא,

סוף. זיגרײכען א
* * ♦

 זיעען םראנט יאריןעי נױ דעם אויף
 קײנע םארנעיזוםען ניט װאך דער דודך

 םואען אין איז חאסוי חןר עכרערומען.
 אױסגעציײ שטעהט סטרײס דער — גאננ,

 סטרייס דער װאם טאג יעדען םיט כענט.
דער זיכעהער איץ װערט ערטער, ותרט

J'T
 יע אבער איז םאסירונג וױכטיגע א

 מיט שעטערטענט דער — םארגעחוםעז,
 ־ ו ו א ד א ס ר. שירמע גרויסער דעד

 כאשעם״ װערען םירמע דער בײ . י p ס
 יןלאותםא־ הונדערט זיבען איבער טעט
ר,  ׳טױן איז רעגימענט דער אט און מ

ארבײט! דער בײ זערײד צודיק
 ר. םירמע דער טיט סעטעלמענט דער

 װיכטעקײט. גרויס םון איז םאדאװססי
 1אי םירמע סאאוק גרעסטע די איז דאט

 האט סעטעאמענט חער אם און יאריו נױ
 ביי הארצען אין װאונד א געםאכט געװיס

 װע־ מאנוםעסטשורערס, יןלאױן אלע די
סטו״ק. אין זײנעז יטעפעד טעם

 סאדאור האכען טאג בײ סאנטאג דעם
 זט צוריקנעקערט זיד ארנײטער ט<ד'ס

 צר םאהנען. און טוזמן כױט ארבײט דער
 ניט סטרײסער די זײנען רעגען דעם ליב

 סאדאוױ אלע געםאהרען. נאר געגאנגען
 אריינגעזעצט זץ־ האבען ארבייטער ססי׳ס

 ״סייט רי אין אוטאםאבילעה נױיסע אין
 דער צו געםאהרען או| קארם״ סיאיגג

 איז האר ערמטער חער אין ארבײט.
 מאר דער נאך איז םוזיה בענד א נעזוען
 אנגע־ אנדערע, די געצױגען זיך תאבען
 זײנען הארס די ארבײטער. די םיט םילט

 אוים• םאחטידענע םים געװען דעסארירט
 נעםאכט, באסאנט האבען װאש שריםטען,

 ארבײט דער צו אום זיר קערט דאס אז
 קלאוקסאכעד גרויסער דער םון טײל א

ארםעע.
 גע״ זיך האט קאר־דעםאנסטראציע די
מן  םינפ־ דער דורך םטרײח־זזאא, םון צוי

 ארום סםריט, טצי16 דער צו עווענױ טער
 דער זיך געסינט עס װאו בילדינג דער

 ױניאן דורך און אםים, אינטערנעישאנאל
 טער23 רער צו בראדוױי, און ססוחנר
 חשאינם םון אפיס דעם םארבײ סטדיט,
 און ױניאן, סלאוקםאכער די םון באארד

 םאר־ מאפ. סאדאװססי׳ס צו דארטען פון
 אינטערנעשאנאל דעם בייג^והרענדיג

 ״מאר• די געמיילט בענד דער האט אםים
 אנ• די םון סטרײהער די און סעליעוע״

 לופט די םארהילבם זזאבצן תאחם רערע
 איו זעלביגע דאס !הורא״געשרייען מים
 ר^צאינט םון אםיס ביים גשוען אויר

 אוטאםאביל־דעםאנםטראציע די ב*ארד.
 געגענד גאנצע די אויםניעןױד^־ם האט

 די באגריסט חאבעז םארבײנעהער זײ און
 אפלאדיס״ סיט קאאוססאכער ?ערייכע
 איו דאס אויםרופען, בראװא און סענטען

 ארויס״ האט און סצענע העראיכע א געװמן
 באװאוגדערונג און באגײסטערונג נערוםען

מ א אלעמען, םון  די םון נאטיר^יך, #ח
 םאנוסעמדשורערס, לןאאוס סריגערישע

 װיײ א מיט צוגעזעהן דאס האבען װעאכע
הארצען.^ אין טאג

 ״ נעסאכט אױך זײנען זואד דער רורך
 סעטעאמענטס אנדערע נאר געװארען

 םאגוםעקטשורערס, ״אינדעאענדענם״ סיט
 און ארחןרם איע^גע ארבייטען װעלכע

 אװעק. זימעז ארבײםער חונדעדטע נאד
 עעיער. גצסעטצלטע אין או־בײטען

* ♦ ♦
^זםארק, בלײכם סראגמ דער

ױ געווען. ו
 װאס סעםעלםעצטס, אלע די אנער

מן מוואחנז, געםאכט מוין !ײנצן א  גים ח
p*p די איצרשוואכעז אויןי וױו־שמג 

 דעד טראנט. אוים׳ז ,סצמסודםעמיגקײם
vm  *vpmis\ גע״ װערם •ראטעקטיװ דער

״פראטעקטיװ דער
 און ענערגיע ועאביגער דער םיט םיהרט

 וויר• עױשטער דער אין װי ׳טטארקײט,
ען  סטרײקער מאסע גרויסער רער צװי׳̂״
 די און ענטודאזם דערזעאביגער חערשט

 עס װעט אזוי און אייניגקייט, זעיביגע
 זיך װעט םטרײק גאג^ור דער ביז זײן

 ארבײטער די םאר א־^זיעג מיט ענריגען
ױניאן. ?ייער און

 אין אן נעהט סטרײק גרויסער דער
 זיײ םאסען די ארדנונג. בעסטער דער
 דער אזוי וױ צוםרידען, העכסט גען

 דרײ זײ און אנגעםיהרט, װערט סטרײק
 צו צוטרויאונג נרעסטע דאס אויס הען
 האן דאס סטרײק. דעם םון םיהרער די

 סטרײס״ די אץ טאג יעדען זעהן םעז
 גאנץ אױך זיך האט ראס און האיס,
 מיטװאך לעצטען ארויסגעוױזען בויט

 דעם אויף /1האא ״ברײענט אין אװעגט
 רדטענעראי ריזיגער רער םון טיטינג
האמיטע. סטרײת

םאא, צװײטע דאס געװען איז דאס
 סאמיטע סטרײס דדשענעראא די װאס
 סטרײק דער זינט םארזאסערט זיך האט
 •רעזידענט און אננעחויבען, זיו האט

 דער אט םון ט^ערמאן אאס ^אעזיגגער,
 געגעבען האט קאםיטע, װאוגדערבארער

 פאסירונגען א^נ איבער איבערכאיס א
 שלאכטםעיד. אוים׳ן ענטװיקאונגעז און
 הויפט-אי- די אויף אנגעװיזען האט ער

 ׳שטע־ דער אויױ און קאטף דעם אין ׳שוס
 צו גענומען האט ױניאן די װאס אונג,

 צו חאורט דורכ׳ן פראטעסטױו די רוםען
 פון איז דאס און םאראנטווארטאיכק״ט,

 באגריסט ענטוזיאזם םיט קאםיטע דער
 געיי םולם םיהרעחטאםט די געװארען.

 גוטגעחיײ אײדטטימיג איז נעראלײשטאב
נעװארען. סען

 הא־ הויפט דעם פון רעפארט נאכ׳ן
 קאםאג״ די רעפארטעט האבען טאנדיר,

 אפםײלונגען, באזונדערע די םון דירען
 אלע די םון ט^ערלײט די הײסט, ראם

 ריזי־ די צונויח ׳שטעאעג װאס קאסיטעס,
האםיטע. סטרײה דדשעגעראל גע

 א געגעבען האט װאגדער ה. ברורער
 פי״ דער םון טעטיגקײט דער םון רעפארט

קאמיטע. קעט
 הװארטיר־ דער בראסאאו, ברודער

 טוט עס װאם באריכטעט, חאט טייםטעו,
 םא^ריבען איז אלץ חאאס. די אץ זיך
 האל־קאםיםע די און םארצײכענט, און

 - םון םטרייקער יעדען אויג אױם׳ן האט
 אין װײס םען אזן ארםעע, גרויסער דעו־

זיך. געםיגט ססרײסער יעדער חאא וועלכען
 דער םון רעפארטעם םעטץ ברודער

 אז גיט ער אמאניזאציאנס״סאסיטע.
 חנ־ װי װײזען, װאם םאסטען, איז ציםער

 אץ ארבײט די אן געחט עס געאםעסמ
קאםיםע. דער

בא״ םולען א גיט םײנבעת ברודער
 און <ןאםיט*, סעםעלמענט דעד םח ריכט

 ארבײט קאמיטע די אט וױ אן וױיזמ
 אמאניזאצי• דער םיט ׳חאנט v* האנט

אנסמןאםיטע.
 דער םח רעפארטעט העאאער ברוחנר

 דער״ דערצעהלט אמ רעדנער־קאםיםע,
 וואס פאםירוגגען, קאםימע אײניגע כײ

געאעכמער. הארצינען א ארוים רוםען
 םון כאריכטעט לעטקאװיפדמ כרוחגר

 א? רעפארט, pu סאםיט^ אאו דער
 סטרײס חום םח װאך ערמטער דער דווץי
 מד ארעסטירט סטרײקער אײן בלויו אי?

 צוםרידענ• פיעל ארוים רוםט ױארען,
הײט.

 סאמאנ״ טעדיטאריעאע די קוםען דאן
יארקי נױ ארום אוז איז םח דירעז

ד םולען א גים לאנגער ברודער  ח
 דער אויף טעםיגסײט דער םון פארט

 טאון״ אװ ״אאוט דער םון •ראװינץ,
 אײנצמל־ םיט דערצעהלט אח ?אםיטע,
 די אין שםעהט םטרײה דער װי הײטען,

׳שטעדטלאך. און שטעדט ארוםיגע
 װאם באריכטעט, בראדםעאד כרודער

ד״ארלעם. אין זיר טוט
 װאם באריכטעט קראטאנוםא ברודער

ברוקאין. אץ זיך טוט
 כאריכםעט האט באביט^ש ברודער

בראנזװ< םון
 באריכטעט האט פינקאװססי ברודער

 יי און אומנעגענד, און סיםי דזשוירוי םון
 און העקענסעק נואר?, םון ברוק ברודער

 גע־ יענער אין שטעדטאאך אנדערע די
• <ענד.

 ברודער באריכטעט האם םװי צום
 כמרא״ ״אינםארםי^זאן דער פון םאוצסי,

 אאע די אט םון באריכםען די און
 םולשט^נ״ א געשאםעז חאבאז ״טשיםס״

 שלאככד נאנאען דעם pd ביאד דיגען
 אויפ- ויעען רעפאו־םפן אלע די םעאד.

אייאדיסםענטזנן. טים געוואחנן גענוםען
רעדאק״ דעד האחאן, אב• גענאסע

 דעד מװעז איז ״םארווערטס״ סון טאר
 באגרײ זײן און מיםינ^ דעם po גאסט
 םםרייק־י םעדקװירדינצד דער צו סוגג

 נזד אױמזמונתן ווארים איו <ואסיטע
וואחג?.

אססז״
ע די ײ ^ נ טי אלי •ראטעק״ דער טון *

ױו. ט
י םזל אהיננעקוםען pm וואו ע  י

 לעכערליכע זײגע זיינען װאו ;t ?אורט
1 םטײםםענטס

 זייגע !לעםסאורט קײן םעהר ניםא
 •רעםע דער אין סט״טםענטס :ארישע

 איינען ײן1 םארמאכט הונים חאבען
 ■רא־ דער פאר רעדט איצטער מויל.

י און םםויער. ד. פאקס םר. טעהטיװ  י
 זיינען םםויער סר. םון םטייטטענטס

 מםתםא אי« דאס ״׳עלום״־ערקרערתגעז.
 ■ראםעיזםױו, דער םון פאליטיה םין אזא

ױנייקים. כײם םיםפאטיע נעװינען צו
אז אלץ, נאך טענה׳ט םטויער םר. , 

 דאם *ו,׳טלאנען״, זיך וואם ניטא ם׳איז
 ער און שלום״ מאכען ״גלייך דארןי םען

 חי<«י צו איהם זאל װא׳טיננטאן רוםט
 אין שילום סאכען חעצםען איהם ?וםען,

אינדוםטריע. דער
 ױניאן: די ענטםעוט דזם אויוי

 םיני־ די נאדערע! איהר דארםט ״װאס
 אייז ׳צםןלם V װאשיגנטא] אין םםאחןן

 ■ראםעק־ די װאם אנריטענט, דעם צוריס
 ׳צלום!״ זײן וועט אפנעבראכען, האט טױו

 אי־ דעם ניט װיל •ראםעיןטיװ די אבער
 נייעם א בעםער װיל זי אנרימענט, טען

 זאל וואעיעםאן בצט «י און אנרימענט,
 עאםען העלפעז און הילוי «ו קומען איהר

 אנרי• נײעם א אינדוםטריע דער איז
מענט.

 ראט מץן האט װאעיננטאן אין אןן
 דערחערט, ■ראםעהםיװ דער םון נענעט

 אננעקר איז צוריס װאך א טיט נ»ך און
 אינטעתיישא• אונזער *ו נריעןי א מען
 לײ־ אװ ,דעפארטטענט דעם םיז נאל

 די צדדים, בײדע וועלכען אין באר״
 זיך נערוםע! וחורען אסם׳ן די און ױניאז

 םא־ *ו ^אנםערענץ, א אוין« טרעםען *ו
 אנרי־ נײעם א עליםעז צו שלום, כען

 דער אין טריחןן אײניפטעלען און מעגט
אינדוםטריע.

 אונמר פון םיחרער׳פאםט די אנער
 *ו ניט װאר דער אויוי נאנץ איז ױניאן
 אין אי׳פום אםת׳ע די םארדרייען לאזען

 ׳!ולעזיננער •רעזידענט איז סאמוי׳ דעם
 םאל־ דעם געמיהם רעם אויף נלײד האט

 דעם דײווים, מר. צו ענטםער נענדמן
 םאראיינינטע די םון ארבייטם־םיניםטער

:צטאטען
1הערר ״זוערםהרע

 טון בריף אייער עחזאלטען ד,אב איך
 םטרייפ איצםעען דעם װענען םען22 דעס
 און יארין נױ אין םאכער קיאוס די טון

 אםא־ םאגוםעתם׳פורערם די אז נאמערס,
 וױליגפײם איחר אױם דדיפט םיאיי׳פאן

 געםײנ׳פאםם־ א אין נאםײליגען צו «ױ
 אז באדינגונ^ דער• סיט קאנםעחעגץ ליכען

 בא־ זאלען <ועלכע םראנצן אייציגע די
ײ ווערע) ׳פטיםט  זא־ סאגםערענץ דעם נ

:םאלנענדע זײן צע|
איצםי־ די אונגמר זיינ׳ע זואם .1

 ,oprn״n אנ׳פטענריגע אוסמםעכדען גע
צאתלען. דארפען באלעגאטים וועלכע
 ארכיי־ אן דארןי ארנײט װיםיל 2

 װעלפע װיירדפעם, די םאר טאנען טער
סרינ^ ער
 דורך טענתזדע נעסטע די איו װאס .3 .

 םאר־ א צו קוםען iirjyp זאצ םען וועלמ
ם תי מנ א i ׳ n שא* א אין >o*un א 

 וזאט ארבייםער אן צי דעם אינער טכטוך
 װײדזמעם די פאו ארבײט מנונ נעםאכט
o עי וועלמ r v.

 ברענ־ װעלען ניט זאצ ױניאן אונד*־ ;וי
 איג־ דער אין םטרײפ איצםינען דעם נען

 םיר זיעען jnw ׳פנצלע א צו חסטריע
 אוי־ דעם צוריקצואוױיתן נעצזואוננען

 סאגר דער טוו םארשלאג מנגענראכטען
 לוים װײל, אסאטיאײ^אן, ם׳גסטעוחזרם

ר ניט דאם איז םײנוננ אונזער ה  \ױ מ
 נאכמטראכםקר נוט און נעפלאנטער א

ױ פארזוך  דער םון ארויםצוזדעומן י
o אין אישו הויפם n קאםןי, אי>טיגען 

 צו ברעגנען ניט דאם קען דערםאר אןן
םאר׳שטעטרינונט ריכטיםע א

o םארםולירט אטאסיאיי׳פאן די זוי n 
 מאנוםעק־ וי אז pv םיינם פראגלעט
י און ט׳צוחװ־ o איו ארנײטער י n פלאמ 

v םון טרייד j אלס זיך כאענענען יארס 
תו גיט זײגןן זיעצמ צדדים «נונ  מרך ג

Dnnojyp in אן jn n » ’tpy חא־ און 
n האנצן און פאיכטקו זיו אויף בען o n 

 האנ־ א םון נאראנםירם און סארזאנט
םראיןם.

 צס פאל. דע־ נים איז דאס אנער
w א דא גאד איז jn n mאנדיםענם ־ 
 בי« איו װעימד איסדוסםריצ, in אין

 *an ns irwruri דורבנעםיחדם איצם
m סיזױרט און םוס סלאוט, p m iD 

tvoHHMra put די אק אסאסיאײ«אן 
מוו ח מ  טון און dvuwd איהוו ®ח אז

im m r v o r *  *an אוססגט ליידיס} 
o יתיאז, וואירקערס w n  art pm 

i w  *an pa *nmp ױניאן 
v »1 די p» יאר̂י ניו אין o m a m

opmoppp *win כמסמרם. זייערע
 צמײ די םאר *ואס אויסרריסלױ זאנט

 וא< ארנ״טקנצנער אז אז סײנט צדדים
 אױך און װײרדצ גערעבםמן א צאחלען
 זאלצן oy באדינגונמן אנדע־ע װעלכע

i אין זיין n 1 ניז אינרוססרימ o nן9ס 
w ק*נ?| םיר .1922 יײװן, a in■ ניט 

 זיך oinan»nrouao אונזערע ערלויכען
 זמלכמ |9פאיכם רי פון ארױםצודרעחען

i n גט9ל9אװיסג זיי אויוי האס אנריסענט 
 או־נײ• n צו באציתונג זײער נאצונ אין

טער.
 טאנוםעת• םהוירט און םוט קלאדן, די

 אסאסיאיישאן פראםעסםױו ט־פורערם
 ברעכען פזן רעקארד א נעטאכט זיר האט

 אוינד אייגצימר אײן םיט קפנטראיןטען.
 אט־י־ קאלאתםיות אלע זיינען נאטע

i און יוניאן ר9י צװישעו סעגטם n •אםא 
i סיאיי׳פאן n  lie אפנע• אסאסיאײמאן 

jnaiw גראכען t. און o״i n אסא• די 
i סאכט9ג איצט ײעט םיאײ׳שאן n n 

 ר9וױים אנצוחאלםצן פאראנםװארםליר
o n ,ר אוםזיםטע זיין װעט קאנטי־אקט  א
i 1פא כײט n ווע• פארהאנדלען צו יתיאן 

•1איח םים קאנטראקסען נייע גען
ױ• 1אונזע םוז אוחאכען 9דיז צוליב

 עננמוצאםזןג־ 1איה בײ חאלטען זיר ניאן
D די או חײם, m ironrauao אטאסײ 

u 1םי אייחס־ טוז, אימזסו w io או*יין 
r אין איהו־ םיט u » ” n פארהאגדלונ־ 

 190חײ און באמצום איתר צװײןרוםען ן,9ג
 או־ניײ 19אגפאנג צזריס םעטבערם איהחן

o פון 19פונהם י1 לויט נאן n םטי־  מזי
irw n יםענט.1אנ

o אויב n  o n נעםאז o n  ,mint 
 ײנצו־1א ז91צו*־י זײן ױניאן 1אונזמ

 אר־ די םיט קאנםעחונץ א אין םרעטען
i |9ג9װ 1«בייטםנענ n אויסצױ 9«״אנ 
 איצ־ n יג1םאל?זםענ טאכען או| בעסעד׳ון

מ m םי acro יעחס״ 1אי נאמםיםען םון 
 גוג9,< טײנס D9 וואם קײם 1ספעציעלע

 וױיח׳יתס n םאו• ארויסצזנעבען ארבײס״
 אר* 091 סון באיןוםט iro״rm אן וואס

n צו אױך און 19נ9בײסס*נ  |9 iw o n 
» אלע אין םראגעו םילע  נחײטען,9ג9ל9א

i איז נים זיינען וועלכע v w m ’tt םים 
o םיז פונקטען י1 n אגריםענם. איצםמען

19אײ אבטוננ, מיט
״ כ. ר. ע ע עזי עי

i n נאנץ אלזא, זאגט, 1ענםםע 
 און נם,9גוײם אן האבען 1סי אז הצאי־,

 זיך זאל ם.9גײ פיין ניס ארםען1 1םי
i |9ינ1נ9 אםמהמו־ n נט,9אנרים אלםער 

ר ויעלען  א |919וז 19חס־ דזזםאלט ני
כייעם.

* * *
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חאכמאן. י. שון

 די םון רעוארט א איבע־• דא ביג איך
 דע* איגדעפענדענט דער װאס ארב״ט

 דעם ױני פון אויפנעטאן האט יארטשענט
.1921 טעז,15 דעם אקטאבער ביז טען6

. ן ע ג א ל ק
 צײט דיזער דורו—אינדענוענדענט.

 גע־ און אויםגענופען יזאאנען 1008 זײנעז
 םאר 056 :פאאנט וױ געװארען ^איכטעט

 ;באאעבאס רעם םאר 1 ן ױניאן דצר
 ביידע םון צוםרידענהייט דער צו 177

 נעװא־ צורימעצױגען זײנען 6 ;צדדים
 און םאאען נעאאזט םען האט 162 ;רען

S צום געװארען איבערגעגעכען זײנען 
<איעי.

קאא־ 113 — אםאסיאײשאן. וױיסט
 ארײנגעהױ צײט דיזער דורך זייגען נען
 װי נעװארען געשציכטעט זייגען און מצן

 צו 10 ;ױניאן דער פאר 75 :םאאנט
 8 ;צדדים ביידע פון צופרידענחייט דער

 20 און געװארען צוריקגעצויגען זײנען
םאאען. געאאזט מען האט

 ארײנ־ האט אסאסיאײשאן װײסט די
 צײט דיזער דורך האאנען 1H נעבראכט

נעװארען. אױסגענאיכען אאע זיינען זײ און
 זיײ סאאגען אױבענדערכיאנטע די פון

81 \vi דורך דירעקט נעװארען געראכט 
 םרעסערס דודך 65 און אאקאא יןאטערס
,אאיאר.

וױױמען .
 דײ דורןיי זיינען װאס װיזיטען צאא די

 ,2330 איז געװארען געמאבט צײט זע־
 געװא־ נעמאכט זײנען 2307 װעאכע םון
 אינדיפענדענט־ דעם פון שעפער אין רען

 דער םון שעפער אין — 18 דעפארטפיעגט,
 סעםפעא־ איז 5 און אסאסיאיישאן וױיסט
 דזשאבערם. אינדעפעגדענט די פון ווםס

שאפ־םיטיגגען.
אפנעהאא• זײנעז מיםינגעז שאש 474

 טיטינגען 457 װעאכע םון געװארען, טען
 שעפער אינדעפעגדענט פון געװען זײנען

 אסאסיאײיטאן פון געװען זײנען J7 און
שעפער.

דיםטריקט־טיטינגען.
 םון באשצוס דעם מיט אײגקאאנג אין

 געטאכט מיר האבען באארד דזי״&אינט דעש
 מיטינגען דיסטריקט רוםעז צו םארזוך א

 ער־ דער שעפער. אינדעםענדענט די פון
 בױרנסטיינ׳ס כרודער םרן טיטינג שטער

 צױ באזוכט שװאך געװען איז דיסטריקט
 וױייי זעהר נעװען איז עס װאס דעם ןליב
 דא־ איז עס ;־־,,wt׳• די אין א־בײט ציג

 רױ דאס אז געװארען, באשצאסען ריבער
 אפנעאײנט זאא םיטיננעז אזעאכע פון םען

 ארבייט נדעהר װערען װעט עס ביז װערען
 רעגאיר זײן װעט עס און שעפער די אין
מיטינגעז. נוט־באזוכטע האבען «ו

דיסטריקטען. אנדערע אין
 געװען זײגען ׳אפיס דאון־טארן א\ו

 געשאיכטעט זײנעז װעאכע ס^אנען, 121
 ײ־ דער פאר 93 :פאאגט וױ געװאי־ען

 פון צופרידענהײט דער צו 13 ;ניאז
 ;באיעבאםים די םאר 3 ;צרדים בײרע

 דאד־ 2 און פאאען :עאאזט טען דאט 10
 זײנען עס װערען.׳ אויפגענומען נאך םען

 און װיזיטען 326 געװארען געטאכט אויך
 אפגעהא^טען זײנען ׳שאפ־מיגטינגען 89-׳

נעװארען.
 דעי דורך זײנען אפיס, בראנקם א\ן

 יאאנען 31 געװארעז אדײנגעכדאכט צײט
 יױ געמארען ;עיטאיכטעט זײנעז און

 רער צו 6 ;ױניאן רעד םאד 20 : פאא;ט
 זײ־ 2 ן צדדים כײדע פרן צזפרידענקײט

 האט 3 און געװארעז נען,צוריקגעצױגען
 נע־ אױן זיינען עס ראאען. געאאזט מע;

װיזיםען. 88 נעװאדען מאכט
 ;עװען זײגען ׳אפים הארלעם אין

אגעז 87  נע׳שאיכטעט זײנעז זײ און ה̂י
 ױ־ דער םאר 64 :םאאגט װי געװארען

 ביײ םון צוםרידענסייט דער צו 23 ;ניאז
 גע־ אויך דארט זײנען עס צדדים. דע

 עאס 30 אלז װיזיםעז 176 געװארען &»נט
נעװאיעז. איגעהאאטען זײנען «יטי;נען

 סעפ־ םון זײנען אפים, ברוקליז אין
 יןאא״ 40 הײנט ביז טען17 דעם טעטבער

 נעװארען געשאיכטעט און אויםגענומען גען
 ױניאן. דעד פון צופרידענקײט דער צו

 געװארען געםאנט זײנען װידטען םאע
 אפכעחאא־ זײנעז םיםינגען שא■ 20 *ה
 באזוכט אויו זײנעז עס ועװארעז. מעז

 םון םיטיגגעז דיסםריהט עטאיכע געװארעז
 דזאינם דעם פון אאהאאם םארשײדעגע די

נאאדד׳ ־
 סעפטעמבער ב*ז טען6 דעם ױני פון

17 Din,אפגע־ שעכםער בתדער האט םען 
 דײ אװ באזיד דעם צו רעפאדט א נעבען

 הנם םאראאזעז ד«אט ער װען דמתנזארס
אפיס. בדוחאיז

דעמעדזשעס. *ליקדױדײםעד
 ל,אאעק- מיר האבען צײט דיזער לודך

 פאי דעכיערזשעס אי?וױדײםעט טירט
 די םיז אנײניענט דעם ־ .איבעדטרעטען

םירסעס: ,פאאנענדע
ײן זײגען װאס כאיעבאט^ם  געורא״ אי

צושױ^דער. רען
ײ. 18 סון קראיז און ראזען פירםע ד'

c h לאי״א־ 10 באצאדדט רזאט פט. טע17

 שגײדען פא״ טעסידעטעדז איקװידײטעד
ארבײט. די אאײן

 װעסט 15 םון הא. דרעס גודװיא ד.
 דאאאר 10 באצאהאט אויך האט םט. טע18

 שניײ פאר דעמעדזשעס איקװידײטעד אאס
ארבײט. די איצײן רעז

 פון סמיטה און פאלטשוק םירמע די
 װארגונ־ םיצע נאך האט עװ. זיבעטע 229
 דאא. 100 באצאהאט ױניאן דער פון גען

 טאן םאר דעטעדזישעס ^יתװידײטעד אלס
 און פרעסען צושנײחנן, דאס אלײן

ררײםען.
 וג 18 םון נעש און סעמיש פירמע די

 אאס דאא. 25 באצאהאט האט סם. טע18
 אאײן זײן םאר דעסעדזישעם איקװידײטעד

קאטערם.
 װעסט 19 םון האי דרעס דואװעא רי

 אאס דאאאר 35 באצאהאט האט סט. טע21
 אאײן ךײ\ םאר דעמעדז׳עעס איהװידײטעד

 :עװאחןנם איז זי װי נאכדעם צױפגײרער,
אויפצוגעבען• דאס געװארען

םארשטעהער. ױניאן באליײמגען םאר
 נעװארען קאאעקטירט איז דאא. 50

 דזיש. םון דעמעדזשעס איקװידײטעד איס
 באאײ־ םאר סט. טע25 װעסט 173 זיפער,
 באשענד און פארשטעהער ױניאן א דיגען
ארבײטער. ױניאן קײז ניט טיגען
 147 רזשײסאבס׳ און גײסט םירמע די
 100 באצאהאט האט סט. טע25 װעסט

 דעמעדזשעס איקװידײטעד אאס דאאאר
 םארשטעהער. ױניאז א באאײדיגעז םאר
 נאנ־ געװארען קאאעהטירט איז געאט דאס
 אין ארונטעד זײגעז ארבײטער די װי דעם

סטרײה.
 װעסט 132 םון ריםהיז און גאיקמאן

 דאאאר 50 כאצאהאט האבען םט. טע21
 בא־ פאר דעמעדזשעס איקוױדײטעד ארס

איבערי• און טשעראײדי דער אײדיגעז
 דרײטא־ א נאך ^אפ. םין ארבײטער גע

 קאאעיזטירט ;עאט דאס איז סטרײק ניבעז
געװארען.

םט. טע24 װעסט 141 בראס. םישעא
 הא״ און םינישערס די באיײדיגט האבען

 אאם דאאאר 50 באצאהאט דערםאר בען
דעטעדזיעעס. איגװידײטעד

 ױניאן קײן ניט פאר ארבײטען פאר
פירםעס.

 אױםגעםונען איז אונטערזוכוגג אן נאר
 םון קא. דרעס קאעסי די אז געװארען,

 אר״ ארוים שיהט סט. טע25 װעסט 127
קאנטראקטארס. ױניאן קײן ניט צו בײט

 אאש דאאאר 50 באצאהאט האט פירמע די
דעםעדזטיטעס. אײןוױדײטעד

 .ײעםט 21 םרן קא. דרעס פאאי די
 דאאאו• 25 באצאהאט האט סטריט טע17

 םא־ פאר דעמעדזשעס איקװידײטעד אאס
 אר• װעפיענס םירמע א פון ארבײט די כען

סטרײק. אין זײנען בײםער
 נעװארעץ קאאעלזטירט איז דאלער 50

 דעך םון דעמעדזשעס איחװידײטעד אאס
 װעסט 105 דארםמאן און האראװיץ פירטע

 אנרי־־ דעם איבערטדעטען פאר סט. טע27
 ארויסגע־ האט זי װאס דעם כייט םעגט
ארבײט. ♦צייוט
װ. 202 םרן הא. דרעס ברעדפארד די

 דאאאר 100 באצאהאט האט סט. טע26
 דערפאר דעמעדזשעס אײןוױדײטעד אאס
 נעארבײט האבען ארבײטער איהרע װאס

זונטאג.
 װעםט 136 פון קא. דרעס עדיםכורג די

 אאס ־־אאאר 25 באצאהאט האם סט. טע31
 רעדוצירען פאר דעמעדזשעס אײןוױרייטעד

ארבײטעד. איהרע םון פרײזעז די
 דיזער דודך איז װאס סוכיע גאנצע די

 איקװי- אאס געװארען קאאעחטירט צײט
דאא. באטרעפט דעטעדזיפעס דײטעד

סעקױריםימ און שכירות קאלעקמירטע
 קא־ איז סענט 70 מיט דאיאר 2,253
 איײ ביזנעס די דורך נעװארען אעקטירט
 דע־ אינדעפענדענט דעם פון דז׳שענטס

 ארבײטער צו שכירות םאר פארםמענט
שעפער. אינדעפענדענט פיז

 5,050 קאאעקטירט אויך זאבעז1 םיר
 װאם םירםעס, םון סעסױריטי אאס דאאאר
אונטערנעשרי״ צייט דיזער דורך האבען

ױניא:. דעד םיט אגרימעגטם בען
פארםאנט. זיך האבען װאס שעפער
 םירםעס 51 האבען צײט דיזער דורך

זײ־ זײ םון שעפער, זײערע אױםגענעמח
 — 10 און שעפער דרעס געװען 41 נען

שעפעד. װײסמ
 זיך צייט דער דורך האבען שעפער 21

 דאנוםעסטשױ דרעס דעד אן אנגעשאאסען
ן.7אסס רזגרס *■

שעפטר. ארנאניױרטע ניײ
 שעיעד 62 האכעז צײט דיזער דור

 דעם :**ט אנרימאנםפ אוגטערגע״ש^יבעז
 ײעאכע £יז דעיארטמזננט, אינדעפענדענט

m דרעס געװעז זײנען 59 r*3־ pK — 
i װײםט m r/

 זתיאיטטזננט אי;דע«עגו^נט דעי
♦שעפעי. 599 איצט לאנטראאידט

1921 דעצעסבער, טען2 דעט פרײפזאג,
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I דןןפארםםענס ןןדיהײמנאל פון נאטיצען
 ערעפענט• ארבײטער־אוױװערדמעמ

 טען,26 דעם נאװעםבער שבח, אעצםען
 אין הורסעז די אנגעםאנגעז זיך האבען
 כאטש אוניײערזיטעט. ארבײטער אונזער

 זץ־ זײנען װעםער אוםגינסטיגען דעם
 צאוזל גרויסע נאנץ א צוזאםענגעהוםעז

 אנגע״ האבען און ידער,5םיטגי אונזערע
 װא־ דער אין קילאס־צימערען די םילם

 צאל די האײםקול. אוירװינג שיגגטאן
 װאס גרויס, גאנמ איז סטודענטען גײע
 און לערנען צו prn דאך אז #צײגט ראס

 םאר־ מעהר און םעהר װערט שטודירען
 מיטגלידער. אונזערע צװישען ׳פפדײט

 עדיױןיײ Din פון פראפאגאנדא די אז און
 די נעבראבט האט דעפארטםענט שאנאל

רעזולטאטען. נעװאוג^םע
אינטע־ און אויםםערסזאםהײט די

 םאר־ םון-די סטודענטען די װאם רעס,
 ארויסנעזויזעז > האבען הלאסען שידענע
 אן צו צייגען זונטאג און שבת לעצטען

 לעד«ר־ םרוכטבארען און ערםאלגרײכען
םעזאן.

 אוגזערע םון פיעל אזוי װען איצטער
 אינ״ די װאס &וין,י װײסעז מיטגלידער

 זײ םאר טאז צו נרײט איז טעתײשאנאל
 און אויםהלעדונג, םון נעביעט דעם *אויף
 די םאר בילדוגג םון װיכטיגרױיט די ווען

 באװע־ גאגצער דער םאר און ארבײטער
 פון םיעלע גאד םאר קלאר *טױן איז גונג
 וזײנ״ דעם אין אז האםען, םיר קאגעז זײ,

 צו דערגרײכען םיר װעלען סיזאן טיגען
 מיטנלידער אוגזערע םון סך א און סך א

 און ליכט פון מעסעדזש אונזער מים
װיסען.

̂ן הורםען די  ‘ארבײטער אונזער א
אוניװערזיטעט.

 אדבײטער־ אונזער אין וןורסען די
 אנ־ זיך האבען װעלכע אוגױועדזיטעט,

 אין זונטאנ און שבת לעצטען געהויבען
 װעלען הײ־םהול, אוירװינג װאשינגטאז

 זונ־ און שבת יעדעז װערען פארטגעעזצט
 לעצטע צײט. באשטימטער דער אין טאג
 אלגע״ געגעבעז לעהרער די האבען װאך

 םארישידעגע די צו אײגלײטונגען מײגע
 נע־ זײ וועלען װאך הײנטיגע ;קורסען

לעסאנס׳ ערשטע די בען
 אפען זײנען סורסען פאלגענדע די

:םיטגלידער אונזערע םאר
דערנער אין גזענדענןנען .1 ליטעראשזד, ̂מ

̂ך חאלב ב״ט#ג. אײנס ב
 דעם דעצעסבער שב\ז, ד»ײגטיגעז

 באטראכטעז סראפער מר. װעט ״טען3
 םא־ נרױסע האופטמאן׳ם אויסםיהרליך

 דאזיגע די װעבער׳/ ״די דראמע ציאלע
 טיט טאן צו האט באװאוסט, װי דראמע,

 שילדערט pif פראבלעם ארבײטער דער
 םון אױםשטאנד אן שטריכען בולט׳ע איז

שטאט. דײטשער א אין װעבער גרוםע א
 טוײ געװארען געשםילט איז שטיה ^די

 אלע םון טעאטרען די אין מאל זענטער
 םילע די און לענדער, ציזויציזירטע

 באזוכען װאס אוגזערע, םיטנצידער
 גע־ װעלען אוניװערזיטעט ארבײטער דעם
 סטי• דער םון װערען מיטנעריםען װים

 לינסטצערישער און קראפט כייאישער
 ארבײטער דאזיגער דער פיז שעהנהײט

דראםא.
ען .2  אםעריחא־ וון מעטאדען און *רינצ̂י

בײםאג. 2 נ*ר האלב םרײד־ױניאנס, :ער
 װאצםאן צעא דר. האט שבת צעצטעז
 פרינצי- די איבעד סורם זייז אנגעהויבען

vb\ אמעריקאנער די םון מעטאדען און 
 וױ אנגעװיזען האט ער ױניאנס. טרײד

 גרופען ארבײטער םארשידענע די אזוי
 ענטוױקצען געמוזט האבען אםעריהא איז

 זײ װעצכער אויף פאציםי, באשטימטע א
 זײער באזוכען צו אימשטאנד זײז זאצעז

מעטאדעז. און ארגאניזאציע
 פארבינדוננ צאננע װאצמאז׳ס דר•
בא־ זײן גיט ביצדונגס־ארבײט אונזער

 א וױ גוט אזוי טעארעטישע א טראכטונג
 װיכ״ איז קורס דער ווערט. פראקסישע

 אין װאס ארבײטער, יעדען פאר םינ
 פון צוקונפט דער אין םאראינטערעסירט

ארנאגיזאציע. זײן
 װאלמאן דר. װעט שבת הײנטיגען

 אי־ זיך װעט און קורס זײן םארטזעצען
 געװיסע םון באטראכטונג א םיט געבעז

 גע־ אנוױיענדיג גרופעז, אינדוםטריעלע
 יעדעד פון נאגג ענטװיקצוננס דעם נוי

אײנער.
 י ליטעראטור. עקאגאסי׳»ע מיזדערגע .3

צײ«אג. נװײ נאו ה»לנ שבת,
 שבת צעצטען האט װילבערט <. א. מר.

 מא־ דער איבער סורס זײן אגגעהויבען
 א םיט ציטעראטור עקאנאםישער דערנער

 כוך באריהםםען דעם םון באטראכטוגג
 *די :קעיגס שרײבער עגנצישען דעם פון

 םלחםה׳/ דער םון םאצגען עקאנאםישע
 אז באװיזען, לצאר האט שרײבער דער
 א\טבתנליך איז א«םאך װערסאצער דעם

 צױ וועט אײראפא אז און דורכצוםיהרען
 אפ־ דעם וועט םען אויב זאםענברעכען

עגרערען. נישט פאך
 דיסקוטירט האבען סטודענטען די

 חױפט־ די איבער װיצבערם םר. מיט
 האבען און בוך קעיז׳ם יםר םון שצוסען

 װענען באנריף קצארען נאגץ א באקוםעז
 םינאנ־ און עקאנאמישען איצטיגען דעם

 איז אײראפא װעצכעז אין כאאס, צ^צען
 רע־ א אצס נעײארען ארײנגעשלײדערט

 דעם םון באריגגונגעז די םון זוצטאט
שיך. שצום . אי

 עטציכע קומענדע די םון םארצויף אין
 אויםנעמען אצבערט מר. וועט װאכען

 ביכער, װיכטיגע העכםט דיסקוסיע םאר
 אינ״ ״די וועבצעז׳ס םארסטײן זײ צײיטען

סיסטעם״. פרײע די און זשענערען
 שמארקע א איז בוך דאזיגער דער

 דער םון הריטיה װיסענשאפםציכע
 דער און סיסטעם פראדױןציאנם טיגער

 ע־עסטע די פון אײנעױ איז םערםאםער
 פראפעסאר עקאנאטיסטען. םארערנע

 ״נמ דער אין צעקטשורס נים װעבצען
ריסוירטש״. סאשיא? פאר סקוצ

 די װאס בוךי וױכטיגער צװײטער א
 מר• מים דיסהוטיחנן װעצעז סטו^נםען

 בוך האו׳ס םרעדרמן זײז װעט װיצבערט
 געזעצ- קאאפעראטיװע א ״דענםאדק,

שאםט״.
 איםינראציאנט געװעזעגער האו, םר.

 באקאני א איז יארה, נױ םון האםישאנער
 נײגתנען. ציבעראלע םיט שרײבער טער

 ביכער צאהצ א םארעםעגטציכט האט ער
״ן און פראבצעמען עטאנאםישע איבער  ז

 באזונדער םון איז דענמאוײן פון שטודױם
 די אזוי װי װײזט עס וױיצ אינטערעם,
 קאאפעראטיװעד דער םון אנווענדונג

 דענמארס םארװאנדעצם האט סיסטעם
 צעגדעי גציקציכסטע די פון אײנער איז
אײראפא. אין

 ״עסאנאמישער װאצף׳ס צעאנארד
 בוף דריטער א זײן װעט איכיפעריאציזם״

 אײנער איז װאצף מר. באטראכטען. צו
 עננ״ םאדערנע איבערגעבענסטע די םיז

 אי״ אויטאריטעט אן און שרײבער צישע
 צאגע• עקאנאמישער מאדערנער דער בער
 אינטע״ באזונדערס איז זײנער בון־י דער

 עקא־ דער םון ?ריטיה א אצם רעסאנט
מצוכות• גרויםע די םון פאציטיק נאמישער

 המלב זונפזאג, פםיכאלאגיע, ■ראקשישע .4
פריח. צעחן נאד

אנגעהוי־ זיך האט סורס דאזיגער דער
 נאוועםבעד םדיח, דער אין זונטאג בען
 האט םיטשהענדצער א• מר. טען.27 דעם

 •ראבצעםען די הצאט מיט׳ז דיםקוטירט
 אײנענ־ נע׳ירש׳ענטע און סביבה דער םון

 זײן צו איינציימוננ אן אצם שאםטען
הורס.

אײ־ די דיסתוטירט האט הצאם דער
עם װאס דעם װענען פראגע װיכטיגע ביג

מאגען שלעכטער א
 אנ־ םיעלע און אטענדיםיטים בייוט, אונרײנע קאפ־שםערצען, כרענגט

קראנקהײטען. דערע

ס ק א ל - ס ק ן ז
ר ע ד ד א ל א ק א ש ל ט ע ט מי ־ ר ה פי ב א

ס ל א ר ה ע ײ ן א ע נ א ן ם י נ א נ ו נ ד ר א
ן און פערשטאטונג קורירט עקם־לאקם ט דערזעלבער א'  עם טערהים ציי

ע םון אײך עי  ®ער־ און שלעכטען א פון קוםעז וועלכע קראנקהײםען, פי
, םאנען. שטאםטען

אהר־חונדערט דיעזען פון ערפיגדוננ װיכטינםטע די איז עקם־לאקס ' 
טע פון רעקאםענדירט דוערט און םיגעג רא םאנעךספעציאליםמעז. י

םטארם. דרןא *5» אין באפס. » םיננם 50 און 25 ,10

ק2 דעס )פרײט«ג 1&21 דעצעסנער, ט

o באשטיםם n האנדמננ און כארפקט^ר 
 םיינונ:<ן פארשיחמ* רי יחיר• דעם םון
 אינער אויטאריםעטען פון םעאריעס און

 געײארען גאסראכט זײנען ■םינאלאניץ
 בא• זיר חטט־ נאגריזי אלנעסיינער »ן און

 איינעג״ אייננעבוירעגע די װעגען קוםען
o פון שאפםען n דעס װענען און מענשען 

i סיו איינםילום בא׳אסיםגמן n ,סניבח
 נ*ר חפינ פוגקס זונטאנ, היינסיגען

 אנחױבען ןיו װעם םריח m אין צעחן
o שון לעסטו *װײנמר דער n ,אין קורס 

 די ווערען אויםגענוסען װעט עס װעלכען
m די ווענמן םראגע * o jo וועלכע דורך 

o נעזעלשאםט די n  iviyoynvB tip 
 ווענען אויך און םענמען םון כאראקטער

o n, פין וזאנדיוננען די װיפיל אויוי o n 
 פרײען ויין דורך באשטיםט װערען יחיד

 םאקטארען, דורך װיםיי אױח און װילען
קאנטרא־ *ו נכח גישט איז ער װעילכע
• in ’>

 גע׳»<נ«ע אינדוסאריןלע און ®זגיאלע •6
•ריי^ ןלו ג*ו ח*לב ►5זונס* *םעריקי, »ן

 אונזער אין הורם נייער א איז דאס
 ח. דר. ח*ט ײאר יעצטע פראנראס.

r n. ̂ננע סארםאן ^n.ױבעזnמים פורס ם 
ר ווענעז *•האנדלונג »ן  אכטשםהוננ ת

 גארםאן דר. אםעריפ^ איז קלאםען םון
o באםראכם האם n ר^יעםאריאט ׳■ 

^i n םיטמל ו^ם קלאס,' ארנייטער 
 און פיאם ■ראםעסיאגעיען רעם סלאס,

i«’ אױי װי אננעװיזען ה*ט n זײ םון 
ײ זיים את« ניי ענםוױהעלם זיר האם  ג
i מיט זיים n אינדוס־ און עת*נאםײ»מר 

לאנד. םון ענםװיפלונג טריעלער
 באםראכט װעם זונטטנ היינםיגעז

o• ימר וחנח« w n מן עי  טגמריטא ײ
מ־ רורכנעטאכט האם ײ  נעװא־ איז וי יו
in םאכט אינתםטריעילע נרעםםע די 
i אין n .וועלס

 אונ• פון םיל^ tv ד*םען, צו ם׳איו
i ועוע n ’> »’o םיט באכוצעז ױך וחזלען 
i n ו נעלענענחייט» in m o r א־1 רי 
i 1אתטע םראנ«ן װיכםינע זינ« n •ײ> 
לזןתחס*. קאםיעטענטען א םיז טונג

1ג* ח#לנ זינ»*ג, רעתןר־גןינס*, .0.
*ײח. ןלןי

o 4 זונטאנ, nג»ן m o w n, וועט 
 זיין אנחוינען שולטץ ם. נוםםאװ מר.

o iv 1ם םפיקימ״. ,ואבליס 1איבע. 
מ1אוםפא צולינ האט שולץ  אום־ םיידלי

*כוועזעגד זײז געיאונט נישט tnjpott׳

ט י י ק נ י ט כ ע ר ע ג

 זיכער װעט ער 1«ונע זו;ט*ג, לעצטיון
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 קלאוק־ אוגזער םיט עם הארט מאו
? םאכער־סאמוי

 אפשאצען אזן םארשטעהן צו אום
 קלאויןםא־ םיט׳ן האלט עס װאו ׳ןיכטיג,

ijo ,דערםאנען, צו נױטינ איז סטרייפ 
 דיאט קיעעד אז זיכען, זײנען סיר »אטש

 :אדז אײגיגע םארגעסמן, ניט נאך ךײ
אײנצעאהײטען. ןיגטערעסאכטע

 די אז װערעז דערטאגט טוז צועדשט
 מאנױ פראטעקםױו די פון נאוזױ^טוגג

 יױין צו נאר װעט עס אז ®עפטשורערם,
 איינציגע, די אז קוטען. ניט §םרײע
 װאו־ארבײט, װעי.עז bop א דורען !ועאכע
 ;ױגיאן דער פרן פמזרער די עס ןוינען
 אדבײטער, די נוגע איז עס װאס •בער,
 שטײד פאר <ע:ען און לייב מיט די ןיינען

 האובעז באדױפטוננ דאדנע די ורןיבײט.
 גאר ניט פרעסע די דורך געטאכט >י4

 גע־ באקאנט האבען זײ וױ ״גײעין, *וױ
 געהען זײ װאס אורטיטאטום, דיער סאכט

 אפיאו גאר נאװעםבער, סעז14 דעפ וןאן
 מעמבער־ גאנצע די כביעט װי ו*כדעם,

gj&> גענען געשטיסט האט ױגיאן דער פון 
 םון פאראענגערוגג די גענען •טמךארבײט,

 פיז רעדוצירונג א גענען און שטוגדען י1
 כאנצע די ווען הייסט, דאס * מײדזשעס

 אפכאך, דער אז נעשטיטט, ראט ווגיאן
 נע־ האבען םאנוםעקטשורערס די *אפ

 באײבען טוז ױגיאן, דער םיט שאאסע;
 ווועט טערםין זײן ביז קואפט, שואעי• אין
 האבמן דזשון, נעקסטען ביז עגריגען, ויר
n געשעמט ניט זיך םאנופעיוטשורעויס 
 גארניט׳ סײ:ט ־וואום דעד אז ער^ערען ?ו

hr סטדײק, א װערען נערופען ס׳װעט אז 
 דיער ?יך, םארראטען ארבײטער די ןתאע^
 ארכײטען. כאײבעז װעאען אין ױניאן
 דערמאנען, צו װעיט איז op נאך, סעחד

id ׳סױן איז סטרײה דער װען ׳דאן אפיאו 
 אײנציגע- ?ײן און גאננ, םואען אין צא\וען
 אדביײ געבאיבעז נים איז מאן ^טאן

 אעם־ מר. יאקםםען,6 זײער האט ־סען,
 ארױם־ העזה די געחאט אאץ :אך )וארט,

 פרע״ דער אין ערסאערונג אן םיט צהוסען
jia אז m ער האט (ש^גטער פ-אצענם 

 אומגעװאנ־ זעכצי; די און געהאט, מרםה
אד־ נעכאיבען זײנען פעדצינ) אין ןףעאט

**^ייטען.
 אא:ג גיט אטת דעם אבעד קען מען
 ארױסםארעי״ דאס באגראבען. »אאטען

 שע־ די םין ארבייטעד די םון אאײן ^נן
 מאנטאג, נעדאנסװירדיגען דעם אין ן»נר
 יעדען םאר -חאט נאװעםמנר, טען14 ןחנם

 גענעראא־סטרײפ דער אז נעםאכט, צאד0
 איז יארה נױ אין האאוסמאמנר די סון

; א )טאקע ח י י ר ט ס ־ א א ר ע נ ע  ג
Ml? ניט ?ײנען עס pphk טאנ, •אר קײן 

 אז גמװארען, סאאר איו אאעטמן םאר סוון
 עואם דעם חאבען םאנוםעהט^וחנרם ךי

 בא־ זײעד םיט אאצונאדעז §שוט מןמײנט
 ארביײ ךי זײנען ערמטאנס אז י§טוננ,11|

 סיס־ דעם אין םןןרתאכט נאר אאײן גתר
cn i צוױיטענם, און שטײדארבײט; םון 

 זיו־ אדבײטער די םון פראצענט 40 ̂וז
עד.8שע די אין ג^באיבען גען

V
 דעם אין אז #איז אםת אטת׳ער דער

 אאע זײנעז נאוועטבע• טען14 םון *טאג
 זײ, און פוםט, געבאיבען טאאױד^עפער‘

 הונ־ עטאיכע די םון אױםנאהם דע• סיט
 האט ױניאן די װעאכמ מיט ער,6שע זנרם1

 און פוסט נאד שטעהען געסעטעאט, יסוױן
טא;. חײנטיגען אויף ביז ורסט

ee
 װע־ דערםאנט ע«עם*מוז נאך אוז

ir l. דאם אז זיכער, זײענדי: באסעס, די 
 בעאײ די םעכטעע, די זײ זײ:ען םאא

 םאר־ גאר האכען דעדיאאגע, ם*ן גתים
ײאו װעאט, א אין אעבמז זײ אז )מסען,

אפנים, נאד אפשר, כאטש זיך, פאדע־ט
 אביסעאע אגשטענדיגקײט, געוױסע א

 אין אמיסגעאאפעז זײגען זױ און .^שר,
 •אזשא״ זײצרע אין זא־צױז^גען, נאס,
 םיר װאס איםאך, בױד וואס יטעס.

 און סעיד, אױם׳ז זײגען םיר ןאארט?׳
 ךעם אז אולאז, אן ׳אדױס גינען םיד
 אײגגעפיהדט זוערט נאותםמנר טען14

 h םאראענגעי־ט .ווערען ?•םיק״ארבײט,
 כע־ וועחנז עם. איז ורבײםס־שטוגדען,•

ײמד די װײדדועס. די אגוטעג ווע״ ארכ

 ניט. װעאען זיי ׳נײן סטרײסען? <ען
 דער־ צו אייסגעהונגמרט,־ צו זײנען זײ

 סטרײ־ יא שוין װעאען זײ אז א̂ו שאאגען,
jyp, איצ־ דער אין זײ םים זײן װעט װער 

 און ״רעקאנסטראקשאן״? םון צײט טיגער
 הא״ זיכערקײט, ?ײער באװײזען צו אום
 װי אזױ ױניאן, די איגנארירט זײ בעז
 דעד אױף קיעסאא גאר װאאט זאך אזא

**געװען. ניט װעאט
♦

 װאבעז דרײ סײן גאך איז סטרײס דער
 ספאתססען ניתם דעם םון און אאט, ניט
 טאנוםעקטשור־ די םון ׳ םארשםעהער און

 אנדערע נאנץ שוין סיר וזעדען ערס
 װיאען מיר אז עס, זאגט װער : דיבורים

npn ,םאראאנגערען אדער שטיידארבײט 
 די שנײדען אדעי ארבײטס־שטונדען די

 װיאען, םיר װאס אאעס נײן, ? וױירזשעס
 קענען דעם זועגעז און פראדאקשאן, איז
װאס צו םו צוזאםענרײדען. זיר מיר

? סטרײק דעם אנהאאטעז *•
 פאאשטענדיגעד א ניט איז דאס אױב
 װעא־ פאזיציע, ;אנצער דער םון ריקטדיט

 האבען סאנופע^טשורערס קאאו? די כע
 ניט, מיר וױיסען אננענומען, אנםאג; םון

 סאנו״ קאאוה די איז. ריקטריט א װאס
 נײ דאס אױן* <אר װיאעז םעקטשורערם

ן מ א ד נ א ה ר א  ױניאן. דעד כיט ם
 אינדאס־ דער בײ זיך קאאנען באסעס די

 &טײט, יארק גױ םון ?אמישאן טריאי
 זא־ זײ אז אײבאר, אװ סעקרעטערי כײם
 ארײנאײנען זיך און גוט אזוי זײן אען
 אנער- זײ אז עס, הײםט שאום. א אין

 ;געשאאגען אאס בםרהסיא, זיד קענעז
 דעד־ זיך ענדאיר -האבען זײ אז עס, הײסט

 מײנוגג עפענטאיכע גאנצע ד• אז װאוסט,
 ארבײטס־תנאים, די אז ;זײ געגען איז

 אײנצוםיה־ באשאאםען האבען זײ װעאכע
 קײנםאא, װעאען שע«ער, זײערע אין רען

 און ;װערען םארוױרהאיכט ניט קײנמאיו
 זײ *־־־ חױ&ט-זאך די איז דאם אוץ —

 םאר־ די מיט באגעגענען ױידער זיר טתען
 װעםעס אויף ױניאן, דער םון שטעהער

 באצײ• געטאנצט שוין האבען ?'י קבר
 איהד םיט זײ מוזען װירער און טענס,

 כאײבען װיאען זײ אױב םארהאנדאען,
^ א  דאס אויב ־— מאנוםעקטשורערס ח
 סאראאישער גרעסטער דער ניט איז אאײן

 ט»אח גרעםטע די און ױניאן דער םאר rז
 די האבען דאז פראםעקטױו, די םאר

 איבערהויפט מ*אה"״ און ״זיג״ װערטער
ניט. באדײטוע קײן

ee
 ארײג דך םעהר ביסעאע א אאמיד
 פאסירט האט װאס דאס, אין טראכטעז

או זועאען םיר און איצט, ביז  בעסער נ
 ריכ״ די אישאצען און םארשטעוזן חאנעז
אאנע. טינע

 זײנען מאנוםעקטשורערם די וחנן
 כיט־*אסעםױ זײער מיט ארויסגעתוםען

 אעמערע םאר ײאױארבייט, םאר אוקאז
 וזא־ װײדזשעס, קאענעחנ פאר שטונדןן,

 מיר געםײנט. ניט באסת דאס זײ בען
 און גערעדט נענוג זיד, דאכט שױן, האבעז

 די װאאט אאײן דעם צואיב אז באױזען,
 םאכען צו געאויגט ניט מאנופעקטשורערם

 מאנוםעקטשױ םיאע םיאע, און בהאה, אזא
 נאכצױ םון אפגעזאגט זיך ײאאםען רערס

 איהר אין אסאסיאײשאז דעד פאאגען
 גע״ זײ װאאטען דאס נאר װען אויםטו,

 אסאסיאײשאן די װאס אױג. א*ז האט
 צתע־ האס זי װאס און באצװעיזט האט
 םאא־ די איז מיטנאידער, איהרע אאע ?אגט

 ױגיאן. דער םון םאדניכטוננ שטעגדיגע
 געװען זײנען ציא *נאבעאעד׳ דעם פאר
 יענעם אין איז מ^ופעסםשורער. אאע

 די םון אסאסיאײשאן די האט מאמעגט
 מעבטיג זיך געםידואט םאנושעקטשורערס

אוםנאזעבאר. און
eee

אאננ, :יט גענומען:אד אבער האט עס
 אז םיאע, פאר געװאחנן קאאר איז עס און

 חאבען מאנוםעקטשורמר די װאס ציא, דער
^ אז םשוגעת, א אמ נעשטעאט, דך  או

 ארױס״ דף חאט ױניאן די סענאיכקײם.
 םעס״ אוםבאזיגבאחנ די »אס גאר געוױזעז

 האמ עס כתהר וואם איז איז, ז• וױ טומ,
ד רזר סיז טאכם לי אדױסכעוױזעז זיך  י

 נ«• ?%א שװאכער און שװאבער אאץ ניאן,
 סאכט אויםנעבאאזעגע נאנצא רי װאדעז

tv חאאס א״צס ידאטצקט״װ. ךעד םונ

 צו־ זאא ■ראטעהטיװ די אז דעובײ, ;אר
 סעכד פיאע ^פיאע, שטיקער. אין םאאען
 דך האאטען אסאסיאײשאן דער פון בערס
 ?ערפערשאפט, דער פון ר'יסען1א בײם

 גא״ אזױ אדױסגעוױזען זיך חאט װעאכע
 נ?יר מאכטאאז. א׳זוי טאקטאאז, אזוי יש,1

 מײא נרויסע א גאר אז שװערען, קאגעז
 אײן אין האאטען מוז טאנופצחטשורערס

 אױסגיםען אײן אין צײן, די מיט קדיצען
 פיהרער, זײערע אויף חוכחח גאגצע די

 אזא אין די פארםיהרט האבען װעאכע
 גאר אז געטאכט, האבען װעאכע זומנ,
 אין זיר שעמען מאנוםעקסשור^רס םיאע
 ױיטען אאע פון ו«>יא אױיסצוגעהן, גאס

 גע־ דער אױעיעז זײערע צו זיך טראנען
און-״באאפערס״. ״װארט־ברעכער״ שרײ: eee  ?,א ױגיאן די יא;ע. די איז דאם אט
 איחר םון שניץ העכסםען סאמע דעם אויף

 םון געאיבט און געאכםעט איז זי סאכט.
 איהר םאד טאי.ט, איהר פאר אאעםעז

 עחרגהאפ־ איהר םאר שטאנדהאפטינקײט,
 •רינציפיעאער איהר םאר און טיגקײט

 ״•ראטעקטיװ״ די אױםגעהאאטענסייט.
 גע־ עס האט נאםען, איהד אויט װעאכע, די,

 םים־ איהרע םוז באשיצעריז די זיין זאאט
 זײן צו ארויסגעװיזאז זיך האט גאידעו,

 װאונ• א ע§עס vn זײ. םאר אומנאיק אן
 ביים חאאט ״■ראטעקטיװ״ די װאס דער,

 א עס איז און שטיהער? אין צוסאאעז
 דערהאאטמן זיד ותאענדע ואס1װאוגדער,

 גאנ־ אין ױ האט אעבעז, בײם איז עס װי
 נואדע״ איחרע טאן, איהד נעעגדערט צען

 זיײ רעדאן הערט מען װען אז אזױ, רוננען
 םען קריגט סטויער, םד. פארשטעהער ער

 ג^װען װאאטעז זײ װי אזױ איינדרו? רזזם
.eee? שואדיג נשמוזי די גאט  דעמרײכט װאאט אאײן דאס װען ׳איז

 דער• זיג אונזער שוין זואאט געװאדען,
 װאאטען םיר אז גווים, אזוי געװען װײא

 װאאט חײנער איז באריהםעה זיד געס־גגט
 חאבען, םאראיבעא געהאנט גיט אוגז אויף
 דער אב?ד נוט. אזוי םיהאען בײר װאס

או איז דג  בארע־ מיר זועז נרעסער, םיא נ
 איז סטרײס דער אײדער אז זיך, כעגען

 ר ע צ נ א ג א שוין איז אאט, װאכען 3
ס א ח ־ ט פ ג י ן פ ו י פ ־ ד י י ד ם  ס

ר ע ? ק י ר ו ן צ י ע א ר ע י י  ז
ע ,1ש ר ן ע ו ן א ע ט י י ב ר  א

ט י ו ע א א ם א י . א נ ן ת ו  ם
ם ע נ ע ש א א ש ע .3הא ג ט ס א ר ט ' 

 מיט ײערעז געזאגט דא עס זאא װאריס,
 ביז אז שטאאץ, אטת׳ן םון געפיהא א

 געסע־ *ױניאן די האט םאנםאג אעצטען
 באשעפ״ װעאכע םירםעז, 360 מיט טעאט
 צווײ טויזענט י1עא װי װײניגער, ניט טינעז

 סע• אעצטער דער אדבײטער. הונדערט
 מיט געװארען דורכגעםיהרט איז טעאמענט

 מאנוםעח־ pאאוp גרעסםע די פון אײנעם
 װעא־ סאדאװס?י, םר. אאנד, אין טשורערם

 זיסען װי זוײניגער ניט באשעםטיגט כער
 דארום איז עס ארבייטער. חונדערט

 ניט איז איצט ביז זיג אונזער אז ?אאר,
 גרויםען א ביז נאר מאראאישער, א באויז
 םאטעריעאער, א שוין אױך ער איז טײא

 אר- טויזענט צװעאוי מםשות׳דיגער. א
 װאר־ אאס צודי? שוין ארבײטען בײטער

 שטונ־ 44 װי כמנהר, ניט און ארבײטער,
 און װײדזשעס, דיזעאבע תריגסן איז דעז

 רעכםע, אנדעדע אאע געניסעז און חאבאן
 זייאר דורר מרװאיבצז האבען זײ װאס

 און סאאידאריטמם. זײעד דורד ױגיאז,
 דער םון אורטײאענדיג דאתם, םעגען טיר

 אונזער װי צוחנהענדע איצט, ביז אאנצ
 ענט• איהר אוזדומ, איהד פט,oyp ארםײ

 סטרײק חנר װי צוזסומננזײג שאאסענחײם,
 םים זאגעז פאראייס נעשיהרט, װעדט
 נאר איו עס אז אעערצײגונג, םואער

 גרויםצ אונזער זוען טאג, רער וױיט ניט
 גרויסק איזזר םי^חנן סצנען װעט ױניאן

< א זיג,  \וײר גרעסער, דאט איז װעאכער ז
 אוױ אױעגעזעחן אנםאננ איז האט ער

 ניט האבען עם דאס אזױ, צװײםעאהאפט,
 אימענע אונזערע אין זאנאר געםעהאס,

 האבען װעאכע ״קאסאנדרעס׳/ די רײהען
הארץ. די געםאכט שװער אזוי אונז

 באסישע פאר א אױןש ענטפער «ן
ארגוםענםען. •

 װעםעס דאנח א ניט, וױיסעז םיר
 םון שתדינות דער אויןי נאר שתדאנות,

 סטײט די חאם ניט< געוױם ױגיאז דער
 יארק נױ פון קאםיסיע אינדאםטריעא
 דער םון םארשטעחער די אײנכארוםען

 ירא״ דער םון םארשםעהער די און ױניאז
 סטרײק. דעם װעגען פארהעד א צו טע?טיװ

 םארגע?ומען איז םאדהער ערשםער דער
 פאר?ױ װעט צװײטעד א שבת. אעצטען

 ?א• די וחגם דאז און שבת, נע?סםעז םען
 וועגען םײנוגג איהד אױדסםראגעז מיסיע

 םארחער ערשטאן דעם אױף סטרײ?. רעס
 גענ. פון ■ערזאן דעד אין יוניאז, די איז

 בא־ נאטיראיר, שאעזיננער, אח היא^ויט
 ונקם1הו*«ט־ דעד אז דעם, אויף שטאנען

 קאננד דער א'? סטרײק איצםינען דעם אין
 הא״ םאנופצאסשורער די ײ^כען ראקט,

י געבראכעז. בען  װעםעס ידאטצקטױו, י
 שוין האט סםויצר, טד. איז םארשסעחער

 דעם אז צוטמצבען, סױא האאבעז א סיט
 סאנוםעקםשו־ די טאקא האבעז ־האכטראסם

 םארסא״ א אין דאס אכער נצבראכצז, חנר
מן סזז פאנטראהט חני יאד״ ?צגמ א״ ב

זאאען באסעש די אז וױיא, געבראכעז,
cm יױס האגדאען צו באשאיסען איצט

זײ פאר געכיײנט עס װאאט ?אגטראקט,
אוגטע- װי וױיניגער, ניט און מעהר ניט

טױנדאודטײא, אײנענעם זײעד צושרײבען *«
k־i בא־ די אויוי ז״געז מיר װי בעס
ם זזהד זײערע םאר סעם  ראנד־ שעיזנע ד

 נ־ט, טיד זי־נען גרויזאם *זוי דאר אוננען,
 הינ״ עטציכע «ז נאיטםערן, ז«לען םיר *ז

 זע־־בסט- ביונעייז זאלען מעדשען דערט
 כדאר*ול'יטע; אז אפת, איז עם מארד.

 כאנאנגען, ׳עויז זײ האבען זעצבםטםארר
 אױף טטרייין דעם ארויפזווױננען דיער םיט
״ האבעז דאס אבער ױניאז, דער  ד»ך ז

:ipp,; עד״ אונז. ביי אנםרע;ענדינ ניט 
 זעי׳בסט- רןוזינעז דעם איז זיך םיר ק?ערען
 װןולטע; מיר אבעד אומשולדינ. ם$ורד
 זאד א־סיצעד אז נעװאלם, ניט אוםן בשופ
 נע־ האבע; אין באשולרינען האגען אונן

 הונדערט עטליכע זעלכםטסארד צו טרינען
 פאר־ זיר האבעז זײ װען אםילו םענשען,
 אונז. נענען םארזינדינט שטארס זינדינט,
 אויגי אפשטעלען זיו םיר מוזעז דערפאר

 נע־ האט ײעלכעד װארט, םטויער׳ם םר.
 א״נדרוק אן םאכע) צו פארםעלט ניט וויס
 אלעגיען, נאר װײא האמיסיע. דער אויןי
 האלםייא־זעלבסט־ אזא חאבען ©p װיל ווער

? נ?וױםען זײן אוין« םארד *•*
סטוי־ םר. ביי םרענען םיר װילען גאר,

 DPד אין אזעלכעס רא דען איז װאם «ר,
 זיך ?נדינם טערםק dpdpii האנטראקט,

em p רעם ipodppj ,די אױנ װאס דז׳אוז 
 inpMQ זיי |pno איחם, חאלם?ז באס?ם

 •P3 רpסטוי מר. וואצט זןלנסטםארד?
 אוא טאק? איז ײארארבייט אז נמיבם,

 םאנו־ די האבען דאס װי זאך, נעםערציכ?
 אזא נעסאכט אנפאנג אין םעקט׳פורער

 אר־ די »ז נ?גלויבט, ער זואלט ; Jpbiאג?
 ׳פטונ־ ארבײטען'ל?גנער? טוז?ן בײטזר

 הלאיס־ pvנאנ די מוז נים, אוינ און ;ד?ן
 ע־ װאלם ;װ?רען רואינירט איגדוסטריע
 האכע; םוזען רpיטיארב די »ז ג?נ?לויבט,

*ip״t םין pr*p אויף װאםער קוים ^ . 
 ?א־ זאל איגדוםטריע ?צאו? די נדי בײט,

 םאר־ איהם םיר װאצטען ,1ג?רייה? נ?ן
 איז שטאנד«ונ?ט זײן פון אז שטאנ?ן,

 רpורrטpםאנוםע די פון חאלט?ן«יך דאס
 פאד רואעע די םײנט קאנטראקט ביים

 םאלנליך און אינדוםפרי?, נאכצער רpד
 אנער, איז םאנום?סט©ור?ר. די םאר אויו
 ליבעראלעי נאנץ א םטוי?ר טר. גליט, צום

wpd. י באהויפט?ט אזוי — אייר *•יו? 
 אר־ די םון םרײנט אמת׳?ר אן — אליין

 שטית־ אז ערטצערט, אלײן «ר ;בײטער
 סל?נערע און שטונדען לאננ? או| ארבײם

 )1ם אישױם די ניט נאר זײנען װײדזשעס
 בארײט איז ער סםרײס. איצטינען ד?ם

 .1P>hp לאזעז צו פאד?רוננען *לע די
 מאס ?הרליכע אן איז וויל, ער װאם אלעם,

 םמוי־ נזי. אויב םיר, םרענ?ן טא ארגײם,
 װארום טא ערנםט, םםאק? רא םייגם קר

 א«• דעם םון נלײכען ?ראפט אין דאס זאל
 טױט־אורםײל חנר זײן 1919 םון טאך
 אנדערש וואס ? םאנוםעקט׳עור?ר די פאר
o אין דא ד?ן איז n ,די ניט אויב אפטאך 

 שטונדינע 44 די ײאך־ארביים, 1« סיםטאס
 בא־ נ?זױם?ר ר?ר און ארבײסס־וואך

 אלזא אי« dp װײדמדסטייל? שטיםנמר
ט :םםה־נםמך ושום׳?ר א ע סר. טי

 די ניט באצװ?סט ער או ?רנסט, סטויער
 ל?נ־ און טטי<דארב'יט, 1םו אײנפירוגנ

nםאנ און ארב׳יםס־שטונדעז נערע pרע 
 -Dtp אלײן דאך ?ר דארוי דאן ווײדזטעס,

tpd ר פאר o פון אויםהאלטוננ ת n •»א 
 דאס װידער אויב און •1919 םון םאד

o פון רמודטעז n זאי אפםאך o: i״ n  ip 
 םאנום?ה־ די ,jpo:r>P זײנ? םון טויט

nni»o, וױי אנדערש וואס סא np, אויב 
 *רבײםס־ רע93ל*: שםיידארביים, גיט

^ נ טו פ : ? וױידדט?ס ?נ?ר«'£קי און ׳

o 7חי א n, נאאט מיר שארשטןהען 
 ויל מענש, טלונעד אזא op טאן װי ניט,
 בא־ אוא םיט ןpוםpDארוי םטוי?ר, מר.

pp וזױפםוננ, p̂m סאלעמענריגעז אין איז 
 װירת־ 'v׳3־nppp̂ דעד םיט וױדערשפרוך

 םין נלשך On אין האנען אט f ליכקײם
 םאנױ קלאוה 360 װאכ?ן צװײ לעצםע די

w nroppt• םים נצסצטצלט nױניאז• ר 
 ווצלצ; ארבײטער זייערצ tv םײנט, דאם

 תנאים ןןלע לויט ׳ט«ער, די א'| ארבײטצן
o םון n דער חאס אט .1919 םון אפמאף 

 סאנוםעהטשו־ סלאוק בא?»נטער נרויסער
 .־n מיט נצםעטעלט סאדאװסטי םו. רצר

 אז באהויפטצן, םםיוער סר. קאן יוניאן.
ט עטליכ? די ^־  הא־ מ*:וםע?םשורער הונ

ipp טוינדאור־ זײצר אונטצתעשריגצן 
 האנד־ צו באשצאטען jppkp זײ ײען טייל,

ך ל«\ לי ם ^  איז אסםאן־? זײער הויט א
 םטױער, מר. םוד א סארטרוי^ לאםיר
 מא־ דאזיג? די tv ניט, עם ?ר װייס אפשד

מ נ?טאן op עןpהא נוסעקטש^ר א  אומ־ ג
 אפ?ז אוינאן זײ?דע םיט נ?צוואוננ?ז,

״ גאך, מ?חר ז »מוטאנען זײנ?ן ז י  •1לײ י
 “דיע אויו• חװ־װארט סוים זיך האגאן אןן

ן כיו רייחז, ט « ת  •iPTopo זײ םים ו
t’v op וימנר,׳ אויך tv אין o n פוז םשך 

op pooppp<h׳>ppe pp םםתםא וו?צען 
ט ■אי » נאך ר ^ םעםי םירםען pnp5p חז
ד םיס מן  י' םיײ »^י »יו ײניאז. ח

nvovv o סוז גסדיננוצ^ח n 1919 םון• 
tpP .ת פון •נים אין סטו־׳ױ/ םר פאין ד׳

i תו«עסבער, ^טעז דעם פרײטאג, a a
irw סע\, vu’iie  r /e עיע ere טין 

 םאראור״ זעיכסט ״זיר םון ״אתוכיענט״
ט׳/ צום םײיצעז  הא־ מודא ניט גאר און טוי

א מיט אױסשיסען זאיל װעלט די אז בען,
! סטדאשונאק אזא אויף תיצבטער «י

 געשײ־ זעחר א איז רpסטוי רר. איז
po*, ,לא־ערס, נעםטע די סון איינער מאן 

 איז op און סארמאנט; יאר? נױ וואם
i n נ די אויף טאסענטאר בעסט?רvנצע 

pD’iv*ojpoinv״o פון iv t ip i ד םון 
putroppoipvo,און ;רױםער זייער אז ,־ 

א' לאיער נעש״טער  אנ?ו- (P״n נעבאך ז
fp צו פען p̂iv ,טאםער ״»ד;וטענט?ן״ 

ip ותט i ״זמיבסטםארד״ ״םויט״ װארט
ippvo אייױ אײנדרוק :?װיםען א pp;vo
דזערצ?ר. וױי?ע

.9
או  סטויער םר. האט אמומענם אן נ

ipp נעברױנס, p̂m ,װײזט ip tv איז 
pjv> i מיט opppvp ניט איינפאך n אין 

i n ע.1אינמסם הלאוס' ■o:p i’ipi 
 pipi •ippup זיין אין האם שלעוענפ׳י

ip i  tvb ער?לערט, קאםיסיפ Vi ip i iv■ 
ip אין tv מדיי, i זײנ?ן צייט איצטינ?ר 
|p mpo ניטא  ניט t’V ,oivnoptio ״
 זײ־ שעוער pp^ptv אסת, .ip'nov ,<זייז
pj| י1אוי ניםא ip i ,פינםםער ipooppt 
 poonj יippv jn'jpttp 1 זיבעםער ווון

 n אין opvopj ניט tnptvopn^p אאל
t .ipwvpאלס ,1נא מזיז ינעז1 ״ v 
 ippv פאראן פונים. די 1פ« װיםטאווהע

ip^ םילזג איצט נאך *p איז ttt:vip>* 
i אױוי און n 1איםט־םיי, t ppJptt״IPo 

*optio p'not«׳*iP»P, וואו איז oip« op 
opvdpj טייל היבמער א piv״o םון 

1 Ofנמונוםעסטשורער. אם?סטיװ1• י
sttip>pip ip אויױ r tv i i n 1ט חאט• 

oippojpp: iP’ioo : אם1 אויב »Jv *טא 
pt« ז״ו, אזוי iptt vo אין שולדינ איו 

o n, ניט אױב tiM ip j r tn r u tn 'tn B 
n ?איז ױניאן dp ניט t|  איהר און ״

o אויפצו»אם?ן, סאיסט n  tv ניט זאל
ײז? י

 V ppvd אס1 איי 1אױ אויבע! פון
 אין ippv ,oppouiv ipppj גוטער אנץ1

ט ipp״p איו אטת׳?ז ד®*  א'ן שולז־ינ ני
Jptt ,mtnpppetPVD i 1נא װי דעס, n• 
n אין ארבייט וײן ניט כער  pp>ptv־ 
ipo• ניט איו ה1יא נױ p״p o m  i.* דאם 
 pvwpvp v ivo* נס,pצװײט אײנם. אױ

 נויטיג ניט איז טלאוטס tpipt צו טאר
p'p םיט אפיטאל,9 1גתיסע f r t טטשײ 
 ppjptv װ• •t און אײנריסטזנג?!, נען,
?»ippp איו אויסשפרעג?! ?אנ?ן i n 

n די איז אינדוסםרי? P 1 pp'Jitnpv .וואך 
 tVP פוחזת pm’v p^v םיט ױניאן די *ון
pp אויםנעפינען באלר כים p̂iv עסטי■ 

op .ipbpv גpאםאל םט t'p tPBVxpp 
.IVP iv o m  .tpptoppo’iv ipiptt « t

ם  םאראנט־ זײן ױניאן די ניט אוםן מו
 ,iPipenstntD ppfrtv ivo ײייט^יר

ר np ניט ײי jp rti ip i>* 11סאא ik| 
ipp סאננ״־אל, י1®ג«טא p̂a 1נא ווײם•

t o ויי• no נים n  ivo״ipp ^יp nט 
 ■ppouvo ט־ויםע י1 םאיו1אצטװא1סא

”t ײעלסע ,optipp.םיז םטורעו• v jppvn 
v r  tpota• י נ . *tvpv" אין m 1?סיכםט 

pv vpppp חנדלינע?* rpnp •\ifivp»we 
i אויח זזאו n לאזען זיי װאו ,1איסט־ם״

t tpitroppouvo״owv p̂ n p, ױי י1ב
tpoopp «t- tP>vi סיט pp'top ס?נט 

גילינ?ר.

סילאדעלפיע. אין סםרײק קלאוק דער
o n זיינען סאנטאג piptjtv o 'tiv 

ippvoptipP iP’D^ntP’D ײט1סט איז 
ipp^pt i «װ<ינ n ,5*» צוליב אורזטכעp 

ip ם■* i'ip  piptptv ײ•1סט יארט נױ אין 
tpp. די םטתלוסט ויך האט ארט1 אויך

im roppeuve צי o n  ipppip טנו־י־ 
ט. in® ט1דא אויך םננ n v זײ *i r P ’o r 
ײט, Itv tn ארבײםס ע1לענג? ג J ie r 

oprtiv tt pujt5p. ליך,1נטטי rv ניט 
ovti ,m קיין ptvtt די ippvoptv^p אין 

tPi” t p'o^nv>D טתיס pv ,סטײיה op 
in סליו1װי ippv איו r v t i  v די אויוי 

,intnpppottvD pvP p אין p ^ n t t f ’D• 
 נױ אין סםו־ײט סון ippvtt יאר די אין

o האבעןי יאו־ט p v v 't ,פי• אין אויר זיך 
>1 tpJn 'o in  ooivivp p’o?nvי opvo 

ippvdpiv p̂ i n  po ױניאן,  י1 אין ;
 ײי .tnptpp אך1 ױי tvpvn יואכען 1«א

 האבען "iptpp״ ippiv’ נױ י1 שםארפ
 האבען זײ tv שלאנען,1?1 סיהלט1ע1 ויך
 ■pppj אפנים, װיינינסט?נס נאנצע;, אין

 op האט דאך אין ;שט?לונג ip״t דיא־ט
 ארויםצװיננ?! po אפנעה^טעז ניט דיי
v אויוי ײק1סט t״pv ,ipo«piv  pip 

t ipp>pvt,די ״ tppvn ,dpovp ניט o n 
ipopp h טינדסטען  H’Jpi’it .opvr 

ippvc די 1באינ ’ipoptt ,prpp וױל?ן די
אפען.1באשט

*•.
פילאדעל־ piptptv אגנאטרעפט ײאם

ippvopuP פיינר p, גיט 1םי צוױיסלאן 
א  ניט וועלען זײ tv ,dipdvq איין *י
מן poonpip ovi יייייי ײ ל  חינם?ר* נ

^ מלי i איו •נ n חיגזיכם DDovp po* 
 פון אויםחיערקואפט, pp <וסםיג?ייט.

 אןן אויסג«ח»מם?ײט po־ טיקס״טז-יט.
r.cv po היגםיד־^ײמושנ אײגינתײט, ־י , 

ל ת י י ווזר יוא•?. נױ ײיז קיאוסראס^ נ

t'ipp’M ׳שי״ נעשװאוכע! וײנען ים 
jpe• די אין p״ipp י1 פון ^’tPD חאט v 

 לענ־ אלע םון איבעמעשיםט ויך סאלס
ip i םיז i n נאך בר?נ, איין צו װ?לט 

 םאמטע,1פא א — ? פאלק « אםעדיקא.
poptrpnp»v, הינט םיט װי potv’pj 
i n  •Povo ׳i'ivo ppik טױט t'v גע־ 

 ivo אננסט יjprtv piy. 1״t אין לענעז
 pip״t םוז א«נערונען1א האט ■אנואםען
 ipp'v ip^vnpt t'v טovנ — ׳שט?רענם

 .1וןארצ?1׳צ א ,־ואלקען א װי bpp זײעיע
 דערשרא־ אצעםען, צו אומצוטרד?! מיט
tpp «דינ?ן שאטען איי:?;עם ׳ן1ם t” 

 פיז פויצעז, םון ,1וסצאנ1 םון נעיאפען
 נדינpfרצאppאי וםעני?ן,1 סון נאציציען,

ipoj’n ו  דיערע ppir און 1חוננע אין ד
pjp;«v, און װ״בעי דיערע ip u ’p 

 אויסנע םיט וײ, אויף יג1םענ1װא
ip דאס אויף או־גען כמ1שט*  vocnv,״ 
 אין גמס v סרעננעז ״t װעט װאם ותצ,

 און סחיט אױוי 1אצא1 1«א pump י1
 tPOעצn optt נאט jptt 1אםש און ׳סיד,־

.pdivp*dd^* י1—צpװיטp נוטע אס1
p׳p צו עגט,1נעצע ניט טצאכה p׳p 
ptv׳ dj.ip ניט o׳ iw. םוחרים pv

i אין ip^pyor םיט oip>ppo קונים, n 
 י•1יאוש׳ פייאזאפיש?! opi םים חאנד,

 דך אויס צאכט װאם צענםע^יצ,pנ נען
 ־voc׳p; ״t !יינען — otiv *צצז־יננ אןן
pp^prtt ipoivn i נען n  mo׳  ׳o, 1׳

ddpp פעצ־רסתישע די און צייט, ױננע 
 אייג* י1 און ,itmppD יש?1נכי ׳i איחמ,

pp pompp?, .םױחסים v ױי־ײיי  צו
«iv נpט  משיחח, v ״p דך iP0Pvnp׳

 נעװארען — 1באצ צאנדסם^, א ניי
i נאטט, אויס n  pv 1 סםאז1צאנ in vי 

i טשפחה, n ״ip׳ipp חאט מיציאנער״
o נעםיחו־ט n גאםט i n  po צו היים 

 האט ip עpצpװ סון ponvp ppppt די
iv  iv r  pv — tpoptpt׳p.
i n  ,•v r  ip i pv טאפ, נרויםער

 ישע1אי נאנצע אסdpvpppipp 1׳v האט
«wtv פאצה,  םדינות, pאצ po ipp^pp׳

nv» o׳ po tpo׳ip׳ n  ; intvoit
v״ptdpvdjp« v |p?n, און o n פעצ 

o םצאסח, n בעצ pn׳o n  ,n ,חםיד o n 
tppvit ,יוננ o n און צטח op o n• 

ipopip o n  ,nvn. און o n סעצ ,ttfpp 
iטאסטעו״ מיד׳ישע ׳ i  pv1דינסטטוי ׳• 

i חאט אצע n >־און צונױסנעחאסט טא 
tppppptomv סי־ אײז טיט טי«, א״ז• 

 צע־ סון אױפפאםונג אײז םיט כאצאגי?,
ipp, װיצעז אײן םיט — opjipivo o n 

JPr'TV או־סייטזד JtP'IPOV po
pv די p״i  po ippט1א1 שיםען, ׳ 

jp• אונהיימציסע po׳ru די אין r'ttv 
tppn, ייד וואט jpovttv םא• י1 םיט 

jpo אויױ איב^געשיפט ויך חאמח װאס 
no i, זיו אויפגזױןאצטען ,jpo׳r רי n 
n״t ,ipovd די מאואצ.סון די p ד  שי׳

t , in t r c  p rn p o״n p וועג tt״ip t•
t ovi׳  ױנגע• צע1שװא די .נעומן jpp׳

 ompppo'd ויר חאבען וואס צ״טצןא*,
 חאם פײעו־צ ה״צינ v •tvevo די טיט

 היט ,v אױמן. jnp״t pv נפכתנט
iv י1 סון ipp'tv די pv צ1סייע דאס ttr־ 

n טיפישע די םיט ױגנ^ײמצווך OPD׳־ 
J• p v o׳o׳ip; ,וזיט א oin .סייעריל 

i׳v םײידיצ אס1 n  t 1ח״צינע itop 
v ovtt ,tpvn׳ivo tpavpppo'tvivo t 

m׳׳t pv •ivovo די ip n  n p חאט 
v oppippp ׳?po י צו  נתי* v pv ,tpoto ו

po צו סײנטשאפט i  .D"pp'DPPippotv׳ 
י *ו pp?׳  ppo'tiv* האט װאס ,ipovd ו

?׳n oppp׳ םיט dp«״  ״־t pc ?ip״o jpp״
pip ,האט אויגען ipevrpp ׳tip oppp װאס 

 ppipp'v ipovn ippipt*״v |v װי חאט
 *ppp dpi tto p׳pv?vp׳db די מייםסערט

d׳iptsnp |pp, סעצ־פיתש׳?! סון tn 'v, 
 «׳ pop?voivo די po י צוםם־מענש, סון

*pov?ppppovttp נאכנ?יאנטע, הינד מיט

t ip?vt on״ t r in p v  i n׳t ? p״tpp 
tדאר ״ v po ip ip ’p| ׳  ״t tppvn .Tin ׳

p opnp?pp p?v iv i״ i׳ p i pp?pt״,o 
t IPIPttאר1 ״ PP?Pt '1 PO DI'OPP p?v 

IiPTO 1PD"P1V PDTPtliO'tK ,PP'IPD 
t to״tv ,ipp't o n r t  |PP אין ווי ■ונקט 

p׳t שײן איז ק1יא p pppd׳tpp'opp tv o 
ttv ,nvtoi v •nv opopאויך וועם ׳ t׳p 
OPPt■ i P'D?P1V?'D pv װי P1V t'P pv 

o סען האט n  pv װא• צװ״ ׳1 סון םשך 
ov o o n v  ipp בצויו o׳np ,סיהעט־צ״ט 

pv חאט די אויר ottopp r t i v m  i n 
idvp״ip, ?װ״ ip חאט t t8 ,ipptepp״

,DP3'?VPtPP0tV IVOPP D'P IVP IPPVn 
OPtt 'ttv  ,(POPP'D IPD'IV אויו t׳pv p 

o? p׳ ניי pv ׳it oppt• pv ; p׳o?nv׳ tv 
tppvn די tpp'tnpppv in troppo tpvo 
IPB't? צו ttv  po« vp oppo?popd i n,׳

PttPVP '1 tv ,1'?PPO rPVP VM DP 0א1
noppefio >ןא ttv .ipiptt ip?vttv׳ 

optt אזיו t׳o pv ?vo i n  p?׳ro ? n v 
*ppotpve ptv?p n  -tvtt ,?vipp'v ttv 

tp?»tt ip itro אנהויבען tpsvo אמצכע 
•r o r  p 'oivo

 ,i;t>i א••; jpppppp ״t חאט pv ,nip נע
•np איין וױצעז, איין

* * *
שטארס, טױזענד םוםציג און פיגןי

 שטאט אײן אין קיגד, און װײב און מאן
 עיטער, פארשידענע פון מענשעז איײז.

 זײ סון םילע לענדער, פארשידענע םון
 ג^קליכערע געזעהן װאהרשײנליך האבען

 ױי״ א געהאט האכען די םון פילע טעג.
 אויםגע־ געװארען זײנען און ױגענד כערע

 בײ די, וױ הײזער בעסערע איז צױנען
 זיײ זיי םון םי<ע ;ארבײטען זײ װעמעז

 אויםגע־ טעכטער, געליבטע אײגציגע נען
 הײ״ כעל־הכית׳ישע אין געװארעז צױגען

 הא• מאטע דער םיט טאטע דער און זער,
 זײערע פאר קריגען צו גע׳חלומ׳ט בען

 יערן״קינ• לײט״ ױנגע אײדעלע טעכטער
 זײ. אין דערלעכען נחת חתגים, םאר דער

 אידען, הביח׳שע בעל זײנען אנדערע
 נגידים, געװען אםאל אלײז דינען ײעלכע
 עס םענסטער װעמצס איז אנדערע װײשר

 ליכ״ די ארײננעשײנט ניט קײנמאל חאט
 שטענדיג זײנען הײמען זײערע זון. םיגע

 סע־ די אין טיםענישען, די אין גצװען
 חאט עס ײעלכע איבער אזעלכע ^ערס.

 זיײ אימנר האגד מאמעס א געציטערט
 איז גאס די װאס אזעיכע, און סעי, עחנ

 זײער נאכט די און הײם זײצר נעוחנז
 רעלי־ םארשידענע םיז מעגשען מוטער.
 פון קומען וועלכצ איטאליענער, :גיאנען

 און קאלאבריע פון ילענדער, זוניגע די
 םון הוטען װמילכע אזעילבע און סיציליעז,

 שטעבד סלײנע די םון םצילדצר אריםע די
 םאר־ פון מאגשען ליטא. דער םון לאך

 חאבען שטאנדען און געגענדען שידענע
 םאר־ םיחרער וײערע םון רוןי אײן אויו״
 זײער א\ועסגעלענמ שעיער, זײערע לאזט

 מיטע< אײנציגען דעם םאדים, און גאדעל
 זײערע פאר ברוים זײ פארשאםט װאס

 שעפער זײ װעלכע פון פלוכיי, די הינדער,
 אין ארויס זײנעז און — חױנה זײעד

םטרײק.
 װי ילאננ. װי אויף 6ניש װײסען זײ

 םאר״ זײן װעט עס הארט װי און לאנג
 בײדװי־ חנר און האפריז דער שםײנערט

 סאן עס ברויט־גאבער. זײערע םון יען
 םארנעברײ־ חודש, א און װאר א זײן

 אויסקד ווצם עם וחנן נרײט און טעט
 אײ־ אפשר יאהד. א און טאנ א — מעז
 די םון איגעשפארט האבען זײ םון גיגע

 ביסזמ א איגעשפארט טענ״, ״גוטע
 שיכילעך פאר א סינרער, די םיז ברויט

װײב, םאר׳ן קלײד א ױם־טוב, םון
 דאס ריכטיג וױ (̂א ט ר א b ש v נ ■ א

 באהאל• »ון ילעבען דעם םון איז) ײארט
 מיר אבער צײם, שילצכטע א זנויןי מעז

 אונ- בײ זיר טרעפם עם וױ דאד װײסען
 דערםאר געוארגט חאבצן עס לײט. זערע
 דצר םיילױםראסט, דער לענדלארד, דער

 םאר טראסם. םילײש דער טראסט, ברוים
 אר• דער װאס איבערמען, אן סענט יעדען

 זיבען טיט אמ אפשפארצן, וחנט בײטער
 טאג םון יהדות דער טריפ מײאענדיגע

 םאראריםגעלאפען באדערםניש טענליכער
 ארבײ• די פון םארדינסםען די איידער

 טרעםט עם וױ ד*ר װײםען בױר און טער.
ײננ אוגזאחנ בײ זיך  װארשייניױ אז ל
 אין ארויס איצס זײנעז ווצלכע פילע, בײ

 שטײ •מ<ם וועתן םראגא די איז סטרײפ,
 ווענען סינדער, די פאר חומער חנם לעז

 םראגע מײן נישט געל* דירה באצאח^נן
 חײנט. םון סראטנ א נאר םארגעז, םון
 — םויל צו האנט םון דאך לעבט מען
 שטאנד, דצם גײסם, דעם זעהט דאר און

 מאן שםארין, טויזענד םוםציג און םינזי
 יןײן ײאשילען, קײן יזינד; און װײב און

כח! אײן וױלען, איין — האגט: אײז ספק,
 װאלט ער װען זײ, םון אײנער יעדער

 גע״ זיך װאלט ער װען געװאלט, נאר
 עס װאם מאראל די מיט באנוצען װאלט

 געהאנט דאך װאלם באסעם, די פרעדיגען
 בעס־ דעם יעצט; ״האריערע״ זלין מאכען

 װײ וױיםט װער א\ן עפענטליך, אוין טען
 נױ דעם הײגט און ארים. אונטער׳ן םיל
 ערװאר״ ?יך װאלט עד װאס נאמען טען
 דאך װאלט איהם םאר באם. בײם בען

 אײן יןײז געװען... ארבײט שטענדיג
 זיך װאק־לע; אײן קײז ניט. םאררעטער

 אײ־ א, ניט, זיך איחר םארשעהםט גיט.
 פעטע אײער/נ מיט איהר העררעז, דעלע

 ברײ םעטע און װײבער, פעטע כײכער,
 ניט, זיך איהר םארשעהסט ליאנטען?

 םאר םארציטערט ניט איהר ווערט און
 די פאר מאראל, דער םאר כח, דעם

? ארבייםער די םון שטארתײט
 דעם גיט װאס כח דער איז װאס

 אוים־ םוט דעם ארבײטער םטרײקצנחנן
 עס וחנן פעילט, און חוננער צוחאיםען

 פע.־י־ זײן אפםעחנן צו '1 זײז נויטינ וועמ
 דעם םאר רוחיגוןײט ביסעלע זענליכע

 הא־ םון כח דער איז עם V אילע םון נליס
אחדות. םון כח דער לעתטמויזם,

בא־ די זײן דאגהכאר דארםען םיר
 רופצז די װאס סטוײמן זעדאן םאר סעם

 ער װאם נאד נישט סםרײח, א ארױם.
 הויצט ער נאד ארבײטער, די שטאדחט

 א װי באילײכטעט ער ארבײטאר. די אױו• •
אר־ די פון נאדאנס cm ייכט חײליג

 םאר־ ארנײט פון צײט דער א*ן בײטער.
 ווע• ארבײטעד די יחיד, יעדער זיך געסט

 טאנ דעם מ׳םאדקויםט טאג־יויגער, רען
 עס און ברױט שטיקעד םאר׳ן לעבען
 אי; ניטא גאד איז עס אז זץ־, דאכט

 אקס, דער בהםה, די װערט סעז לצכעז,
 פא־ קארעטע, דער םאר אױבײט װאס

 סטריײן דער קוטט קארעטע. קארגער א
 ברעננט ער ארבײט, די הײ<יג ער מאכט

 אר־ די םון געדאגין דעם ארויס בואט׳ער
 א אין יחיד דעם צונויף קנעט ער בייט.

 םארוואגדעלט ער קאיעקטױו. נרויסען
 א אין י1טאג־שין<א א פון ארבײםער דעם

 תיײ א פאר קעםפםצר א אין קעמפםער,
ארבײט. םון איחנצ אמער

 עמא־ די חוץ א חאט םטרײק יעדער
 א סאראלישע, א אויך ״אישױ״ נאםישע

 דער בילויז נאר ניט אישױ. נײםםמע
 םארך די ארבײטס־סראםט, זיין קערפער,

 זײגע פון לצבען דאס בײנער, זײגע םון
מן #רבייכדגעבער די װאס — טענ  װי

 זוין אויר נאר ארבײטער, די פון געװינען
 גײםט זײן אויוי ארויםװארםען נשםה.

 ^אוק־ די םון סטרײפ דעם בײ סײט. א
 שטיק״ארבײט פון אישױ די איז מאמנר

 עאא״ א בלױז נאר גיט ארבײט װאר און
 םאס נרויסער א V* אויר נאר גאמישע,

יסיכאלאגישצ. א גײסטיגע, א
 ז״ן אין אנגערוםען חאט קאהאן אב.

 ארבײטצד די צו אויםרוףי םלאמענדיגעז
 מזן hbdsp ״דער סםרײס יעצטינען דעם

ט/ און אױטאםאביל  געראכט װי ברוי
 פוזי וײנעז! װארטער די טרעםענד און

 םענשאן שטצהען ער, ?אגט זײט, אײז
 םארגצנעצנס אױטאמאבילס, װייוען װאם

 צװײטאר דער םון און בריליאנטען, —
 וואס םענשעז הוננערינע שטעחעז זײט

 קאפ דעם איבער דאך א ברויט, וױלעז
קינדער. זײערע םון

״אויטאטא״ צװישען סאםף דעם חוץ
 אגדעו אן דא נאר איז ברויט״ און ביל

 סםרײקען, יעצטיגען דעם אין סאםפף
 ארכײטער׳ן דעם איבער האכיפוי דער

נשםח. זײן איבער םרײחייט,
 מא״ גרויס םון לאננע יאחרען נאו
 יםנעחאיל•1א אין הונגער יזאםפוי, טערניש,
 אײנו די מיט נעלומען איז טענקײט

 קאילעקטױואן דעם אט םון הילןי ציגע
 נמ־ צו באזיצמן, ארבײטער די װאס כח

 דער םרײחײט. ארבײטער׳ס דעם וױנעז
 נעבראכט האט ארבײט װאר םון נצחון
 םריײ מענשליכע זײן ארבײטער דעם

 םארקױםט האט ארבײטער דער חייט.
 נאר קערפער, זײן ניט בעל־בית דעם
 שטונ״ םיל אזוי און םיל אזוי צײס. זײן
 לע־ אדבײטער׳ם םון טאג יעדעז םון דען
 ם«1ק ארבײט. דער צו באלאננעז בען
 א ער איז ארבייט, דער םון אדויס ער

 שוין צר בעדארןי זיו, םאר םענש םרײער
 טויטאן דעם װעגעז סלעתחגז ניט םעהר
 ער אנדערע. פאר נעהט ער װאס סלײד

 ער תינדצר. און וױיב זײז צו באלאנגט
 דרײ צװײ איבעריגע די םיט טאז ?אן

 איבערגעבליבען איהם איו װאס שםונדעז
 ־W װאס דאס ילעבעז, טקנליכצן זײן םון

 מר באנוצט ער װיל נויטיג. םאר גצפינט
 שפיילט ער װיל לײענאן, בימנד אויןי זי
 אין םרײער א איז ער — פיגאקצצ א ער
ױין צװײ די  צװײ די און שטונדעז. ט

ײניז שטונדען  בעל־הבתים די זײנע. ז
 די אײנםיהדען םיט יעצמ אבער װילען

 דאס םאכען אפהעגניג שטיק־ארבײט
 זײן אן ארבײמער פון ברויט שטיקעל
 און אזא אויסארבײטעז װעסטו ארבײט.

 שיינסטו אונםערקלײדלער, צאהל אזא
 א און סינדער די מים דיר םאר ברויט

 דאס ניט. — ניט אז סאפ. איבער׳ן דאך
 םאר״ אײנםאך נאנץ װילען זײ הײםט,

 ארבײטער׳ם םון מינוט יעדע שיןלאםעז
 צד ײאס ברויט שטײןעל דעם םאר לעבען
 שטונ־ צװאגציב און סיר פארדיגען. װעט
 די װעגען קלעהרעז עד זאל טאג איז דאז

 איינ״ באדארןי ער װאס קנעפיעך צאהי
 אוים״ אטעם, דעם ארויסיאגען נײהען.
 םינם־ עס װעז פריה דער איץ זיו כאפעז
 שאא אין אטהעם אהן לויםעז נאר, טערט
 װאס יזנע*?או, מעהר װאם נײהען ארײז,
 זאל ער כדי אונטערקלײדלאך, מעהר
 אונ־ װי אזוי און םארדינען, מעהר װאס
 מעחר שטענדיג באדארח ברודער א זערס

 עך װעט — םארדיגט ער װיםיל דאלאר א
 אױם״ שויז ורעט מען אםימ (װען בננבה

 טאר ארבײט ארױסנעהמען אז םיהרעז,
 אײנשפאנען נעהםעז, אחיים ניט), מען
 וא־ וײ קינדעריאך, די מיט װײב דאס
 אױססײ און גאדלאםא בײם זיצען יעז
 דאז דאם װעם לעבען א א, לעכלעך. הען
 םיז לידצל אלטע באקאנטע דאס זײן.

 אימנר באריהטמ איז װאס סװצט*שאא,
ײעלט. גאנצער דער

* נײן. מאל חונדערמ און גײן,
 מענש״ וױרדיגע א איז װאױארבײט

 שטיקמל א םאררינען םון ארט ליכע
 ’צײמ, זײן םארסויפט ־מענש א ברויט.
זיך. נישט
m ט .י י ב ר א • ין י ט ש k 
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 װעט ד*ס און זײן, גישט ט^ר ראס
זײן. ניט

 געטראםען, נאך האט גליק גרויס א
 *יר״פע ארגאגידרטע די דורך װאס

 גרױסע א געװארען מעגלױ איז ױניאנס
 דעם אין אידען. םון אײנװאגדער״שאפט

ibokp* בעיײ אידי׳שע שטעהען יעצט 
 אבער ארבײטער. אידי׳טע געגען בתים

 ניט ױניאנס ?״ן חילילוז װאלט עס װען
 געקומעז איז װאס איד דער און נעװען,

 און נויט םון אסעריקא נאך צולױםען
 דעם געװארםען באיד דא װאים חונגעו/

 אידי־ דער און ארבײם, די םון •רײז
 בילד א געװארען װאלט ארבײםער שער
 כינעזײשעז םון ביליגער ארבייטער, גער
 די אין ארבייטער יאפאנעזייטען און

 דאן איהס געגען זיך װאלט — װעסם,
 אמע־ די םצד פראטעסמ א אױםגעהױבען

 ^רבײ־ די געגען װי ארבײטער ריקאנעד
 אידי׳עע די יאפאן. און כינא םון טער

 געװארען. רעגקט8בא״? װאיט איםינראציע
 דער מיט װאיטע װעיכע אידיעך פאר די

 םאנױ געװארעז ענערגיע זײער pc הילף
 נע• ניט יעצט װאיטעז זײ ורערס,9?ט7ם

 איי־ נאר ארבייטער, אידײטע קײן האט
 אײר״פע דייטיעע, ■וילי׳טע, טאייעגייןוע,

 זיך איוזר קאנט — אםעריקאנייטע און
 װאס אנםיםעםיםיזם דעם םאר^טעיען

 אונזערע װען לאגד, איז דא געװען װאלט
 וױ עיןספלואטירט, זײ װאיטען אירלעך

״ טאן? ארבייטער אידײטע די םיט וױלען ז
זאך. אײז נאד און
אמערי־ 1אי ארבײטער אידי׳מע די

 גרעסטען דעם םאר זיו מיט *טטעלען ?א
 אידישען םון טייל נערעכטסטען און

 זײ אױוי םרוכטבארסטעז. דעם סאלק,
 םער־ דרײ פון עקזיסטענץ די זיך האלט

 און — אמעריהא אין אידען די םון טעי
 װעלט, גאנצער דער אין םיל אזוי אפיער

 ?רובים. זײערע אויוי האלטען די װאו
 זאל הונדערט, פאר א יטטעהען זײ נעגען

 מאנוםעת־ אידײפע טױזענד פאר א זײן
 גאנץ נעהאגם װאלםען ײעיכע טיטורערס

 עחס- אהן װעיט זײער אויסיעכעז נוט
 די פאר״טקיאםען אהן און פלואטאציע,

 ״עטעה־ ארבײטער אידישע די ארבײטער.
 םאר עחזיסםענץ, זײער םאר קאםוי איז ען

 אידישע די געגען װירדע מענ^ייכע זײער
 איז זײ םיט איז עס װער בתים. בעלי
 איז עס װער םאלק. אידי׳טען דעם מיט

 איגטערעסען די גענען איז — זײ געגעז
פאלח. אידי״^עז פון

״^ארװערפס״). (פדן

פראלעםאריאם״ וון d ״ױסטאםור יער ו פןז ונו 1 י • ' י ״״ ״ ’ .״• וי> אין •
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L?1 ״ ^
ארטיהעלס טער4(

 קעםטען ארבײטער רוסמזע די אזױ וױ
רעױרוגג. -קאםוניםםישעו דער קעגען
 גע־ מיר האבען ארטיסעא לעצטען איז

 זײנעז ארבייטער רוסי^ע די אז ׳זעהן
 זײער איבער באלעבאטים די ניט אפילו

ע און ארגאניזאציע, אײגענעד  דער־ טא̂ג
 אזױ די הערשט ררםלאנד אין װייל םאר,

 די רעגירונג, יןאםוגיסטישע גערופענע
 •דאלעטאריאט... םון םארטרעטער עכטע

 דער געגעז ארבײטער רוםי^ע די קעמםען
 ?ײ םםרײ?ען ? רענירונג קאמוגיסטישער

 רעגירונג? ער6■ראאעםארי? זײער גענען
 דער צו פאדערוננען ארוים ךי שטעיען
פראלעטאריאט? דעם םון רעגירוגג
 םראגען דאזעע די אויף ענטםער דער

! I יעס און יעס יעס, :איז
 איוזר ערשטוינם װי. זעהן, תען איו

 שורות, עליכע די איבערלעזענדיג זייט,
 עס גלױבען, גיט אפמר דאס וױלט איהר
 אר• רוסישע די אז גלויבען, ניט זיר לאזט

 אײ• זײער גענען זאלען.?עםםען נײטער
 זא־ ארבײטער, די ׳זײ אז רעגירונג, געגער

 רע־ אייגעטנר וײער געגעז סטרײסעז לען
 דאס װיאד, סמונה׳דיג סלינגט עס ;גירוגג
 ארבײטער־ דעם פון םאסטען אבער זײגען
 דיקטאטור אײוערגער דער אונטער לעכעז

!קאםוניסטעז די םון
 גע־• גיט אויד םדיהער דאס האב איך
 איז דאס אז געדענקט, האב און גאױבט,

 פיז פראפאגאנדא קאנםר־רעװאלוציאגערע
 בורזיטוקעס, אלע און יןאסיםאליסטען די

 געקענט גיט סײנמאל דאס װאאט איר איז
עע םיט דאס װאלט איך װעז גלויבען,  טי
 האב איד געמהן, גיט אויגעז אײגעגע

 סאםד דער נאד םאהרעז באדארםט עױטט
 זץ־ םאר זעחן און רוסלאנד ניסטמןער

 אזױ װי זעהן זיך, טוט דארט װאס אלײן
 אעבען פראאעטאריער, די ארבײטער, די

 קאמױ די םון העױעםאם תנר אונטער
ניסטען.

פעגרואר, חודש איז װינטעד, אעצטען
 יראלוער יעטראנראחגר נאנצער דער האט

 סאמױ דער געגען געסטרײקט טאריאט
 א געװעז, איז עס ;רעגירונג גיסטי^ער

 אײד בײ וױ אהוראט געגעראלמשטרײק
 זואם נאר איז אוגטעחטײד דער איצם,
 באלעבא״ אײערע גענען סטריײןט איהר
דארט און מאגוםעהטעורערס די טים,

•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•;•:•:•:■:•:•!•:a;•:•:•:•
 גוטער גא;ץ » זײן זיך מעג סשויער מר.
 זי;־ ^עחגעם ג#ג«ען זײן םיש פנער לאיער,

 רעכםע אײן אוילו קלאוק א אין ער קען גען
 כאסעס די װזןן ברענגען. ®ערמי; גיט ״:אטע״
 *רי• ?ײ װעלען קלאוקס, ח#בען זועלען װעלען

 גו גוחערען זיך סוזען ״יעםער י>דער חער
זינגט. ױגיאן די זויןש ׳דעם

 דער־ װעלכע םענ׳ײעז, גאאױוע גאך עאראן
 ״•רי• :■י^גאנדע װילסאג׳ס *ן ייד מיןגעו

 טו• *ו סענות חאבזןן און #״?יג א אחן דען
 ײעגען גארנים דערסאג® ער װאס *וור סולםי,

op נ׳ים װילען זײ װילסאךמזד»ד^ וײן אין 
י אז סאראזטעח;,  ג*ר איו ג*ך»רײ חןויגער מ

̂יורט י אר8 געװארען ״סאנוטעקט  װען *ײם, מ
 *רו̂ו גרויסע אויף ;עװען ?ײגעז עללײס די
jrאזוי ט1קרא נאנ«ע ןײן «ארל$רען אנער וט 

 אנגעחוי• זיך חןןם סלחמזדראד np װי ניך,
דײםייעז. די געגען דרעחען בען

 חאלבע־םײדלאך״ די״ אוין• אבלאװע אן
י חינםזנר אבעו־ װאס ביחנע. רp אויר  מ

 נים. קײנעם אר• op װעגען #ייך םי« ביחנע
 וײן זאל p;»«r ד« »ז איו, חוייםזאך די

.opppaii אבי^לע

̂ארדס די i האם — לענ p אויס• קאודס
ליג־ גװאל^װנע באר זײנען ~ געטוגען

 אנגעגעמן תאס םיז זײער *ון אײגער גערס. ,
 עסלינע סין סוסע * חויז־עקספענםעס אלס

re ^לאה םויזענד fs אין i p חא״ אםת׳ען
nw זײנע בען irn אויף ip i א•1בא» חויז
w עאליכע «ען p. באראם, » בעזימ א *אי

^ אסאסע, א  ער זזאס סyfirw* • און זי
c * * ip» ן ̂יל א i או| ,1יאלא 400 וו p 

 אז ,tinppip חאס חייי ®ין דז#צני«אד
 בלי דאויגע די איחם חאבןן חעכסםענס
 »ס און *&*.p צװײ וגעקאסס * םכאויריס

o אויו p ע סון ססך  עס מאס חו*אזת ויז
f ׳ני* געוואלס לאגדלארד דןר ip m, 50 װי 

o ?ןל .0571 די אוי^ חעכ^ונג ■חסלעגס p 
 דם1לא157ל די 1®א וואתוגג־ v אלס דיגען

ביסצל ן מים ילס7 זײעת’ ^ויסצוםאכעז

 קאורס אין זאל ן70 אז אזוי, ״«כל 1מעוז
זײ. *ו ן7»ענ7פמז זיך באך7נ קענעז גיפ

ן ײך?1אנק1פ צו לם7װ די חאפ װאס  וו
 אתםגזדינגעלט נעבאך זי איז ן7זײמ אלע
 אלײן דײסאזלאנד ;סונאים ^?חרליכע *יז

i חןןס p סאלדא״ ®ויזעגד חונדערם גאנגע 
I םזגז P  P® I אז װעלס, די לאנג&ז1וא ?t 
 איחר ען17סארקלענ כ?םס 7גיסעל א זאל

 ?07 זי קעז װי 1גד7סויז 800 וון ארםז?
איחר. אוי\י חםנות1 אםת׳ער אן קליך1װי

ס^ן דײפמהנ די  op אין ן7ח»ב ממוגי
 זזיר א געסאכס סעכ די ל«דםאג ■מיסי^ען

 ן7מ אז ,55npOB 1זײע מים אל1סקאנ ן7*
 ער־ איז op װי ן,7ויבער1 לאזעז זײ זאל

p ז7»נמר יעמז ״אין לייב® p ip.״ ’ t7P 
 לאנדסאג דעם 1פא באצײנ^ו:; די אז זײן,
 אווי, אויב ,17?: .7יכפיג1 גאנץ א איז
o סוען װןם איז ip װעלסדיעסעמ 7י7אונז 
? ן7ק^םונים» די

 יידעגס7ור חאם :קס-גיװינג7טח לנבוד
 לכע7ײ ״ipiyo וװײ ן7פרײגעלאז חארדינג

 לעבענסלעגג• «ו סײלס1אי1®י ז7װ7ג 17זײנ
y»: די אדן t׳02p »ז ידײ?!• לינעז ip 

דוייכ״ 17אונו חאש* ארעסמג^ז ■אליסיעע
p 17חאר*יג ’tp i*: אהגעסעז. 1גא אינים®

 גענוג אײלעגיס? די סאמ איז װאס 1אב?
 גאס. *יי p זײגען o»p םחעכקס־גיײינג

1 קעז םעז און P אלע גים iב1אpכער 
 לאוס וריחעו סאל. אײן פאד ן7ויסלאי1א
 די סערדער, די בילכלר?: די *נויוים ז7ם

ip m, קוםס ניכווער ״17גאכח נאכמעיי, און 
ן מיחע די  גןך סאסע די ^ליסיאוע, די וו

j» אדנזצר ®ון ®ירבדלכעי עעתרליכס®? m

 די אז jvs* ppm 07 1אי חײם̂ג op װי
ױן ײאייולאימז מ־זגײ חאגןז ־באמס17בזמ

jrp•07 ויס.1ב פון רייו ip איז p א 
i *ו עס מייגלז זײ אז י.1סב p אויןי op 

 1טי לאיצן בײ«ןר.1ײי7גזמ די «ון חאזבון
 ווע- ומ® בעקער״ױגיאז די או ײיס?/ זײ
r גען u t  op די ז#נ/ן. «ו ?יעס חאבען

 גאנצער un געגמן נעסטרי^ט די חאבען
חןנױונג. סאםוגיסטישאר

 חראג• חנט סאר ^ געװ^, איז דאס
אױסשטאנדי). שטאדטער

 גענערא^ססרײק סעטראגראדער •דמד
 יעט־ rflu .געווארען. אונטערדריטם איז

 םיט געוואחח םארסאײצט איז ראגראד
 זײנען סטרײהער די און זעאנער, רױטע

 צױ אומצוקעחחנן זיך נעװען געצװאועען
םאבריסען. די אין ריק

געסםוײיקט? די חאנעז װאס םאר
 גי• א סאר ברױט, סעחר ׳סטיקעא א פאר
Kb חאאץ, עםיקעא א סאד גרוייען, םעחר 

 און װערען, חנרפרוירען ניט זאאען זיי אז
 זא• ױ' אז געסטרייקם, אויד האכען זײ
 די אינער חנח שטיסעא א חאנען צען

o האבען וײ סאבריטען, p סון אבעד 
 גע• ניט דעגירוגג קאסוניסםישער זײער

יןראגען.
 יעטראגראדער די חאנען םאי אעצטען

 אין געסםרײמט, ארבײטער • טראסווײ
 ארױס וײ זייגען םאי ערשטען דעם •ונקט

סטרײק. איז
o וױאט איחר p גאויבען ניט אפמר ?

 און •עטראגראד אין געזוען דאן בין איך
i םאי, ערשםער דער p די סון סײערטאג 

 סארוואנמאט גאר איו •ראאמטאריער
סיגדער־ױם״טוב. א אין געװארען

 חאאב״פארחועערטע זזונדערט «אר א
 גא- די איבער סאחסידט האבען סינדער

 שםאדט רעװאאוציאנערער דער סיז סען
•עםראגראד.

 טראםװאײארבײמער די האבען זואס
 שװארצע םעחר שטיקעא א ? פארלאנגט

 חע־ א סאשע, רעטשסע אביםעל ברויט.
װ. אז״ א. רינג

o געװאונען זײ חאבען p ?סטרײס

מט ױמר p ו p ז^אזנז גיט אפשד 
? דאס גלױבען, i יבער יי p .אמת

ט רוסישער י ס ד טו  טאן אימ םוז ^
 סקעכען וועס ער איחם, חײסט סען װאס

 ;סא״ ״טשעקאאיסט״ א װערען וועס ער
ivdpi און איציאגט d̂ p.( אײן םיט

״ צו כדי םאן א<ץ דאחי ער װארט, ^י  כ
סמלעטאריאט. סן רעגירוגג ױ צען

 און פאראא^ איחם האבען ?ײ נײז,
רא< ו יזאםר די וױיא תרצו, םארלא^ מיאוס

 1דע אז ן,717ײ געזאגס p זאל און >#
 אן געײען ניס איז אויוססאגד 1701הראנ«סא

 מיס ;tp750»*^p7^o50p אויפסטאנדפון
10 nר7אנ«סאדס i?ope*o גע• חאבען 

 סאציא• ,07וױק7נס7ן־ם7^*יאליסמ -קעםפט
 אגאמיסמען• און ז7יאמר1ליספעדמװאלו
 ינ•1« דײן א װען7ג איז 07 םינדיקאליסם?!.

 17קראגס«סדםז י7ד אדן #קאםף 17ל7«ייי
 יע- ןון זולסאס71 א געװען איז אויפסטאכד

5?p • p  oא ב. — ײק1סם אל1גענע ר7אד1ג

ן זײנען סריחליגג לעצטען י  •עטרא״ י
 קאםוניס״ אמריקאנער אגגעקוםעז נראד
i װען םען. p ט^םװאי״ די םו| ססרײק 

 סען האט אױםגעבראכען, האט ארג״טער
 סקע- <עחן ?אאען ױ' אז ט,1?י/מאביליזי

 סאן צו אכטזאגט זיך חאבעז איעעע ׳בען
p אזא r p o r זײ םעז חאט בײט,1י 

in f i ip סח i p א 1קאטוגיסטישע  םײ1י
סעז.1ארױסגעווא
 1ױסלאנ אין אז שױן, 1מי \ו^טען

 דיעת געגמן אמײםש־ די ײקען1םמ
 אויס ניס םאכט עס און אוגטערײיתעו/

h  i p i 1אונםעח־^  ,ךאס צי זייכצז, 1י
 סאבײקאגםען, קאייםאליססישע ?ײגען

* ס.!'ינ רן  ײ1עקססע סאםוגיםט^ע Iצי.
 האט 1כײםע1א די 1סא םאנטאליסטען,

o p נאך 1אדע כאמיםוגג, דיזעלמ 
 נהנם את וױיא םעחה סיא אםאל אסשו•

 -1אונםע גמיסער א טאקע איז געגוםען
vw, אםעסיא-1■ שקענען געחען עס צי 

i :עלע p o p ^ » ’^ d, םקע• געחמן עס צי 
 עו״ י1 קאםוגיסנמן, ינציסיעאע1י בען

o סון לײוער p אלעטא״1• 1אצוומצטאיצמ 
לצאן חזטגא ־י־ד יאם1

*w n v,צי ניט, 1אמוםענםי איד ט 
 זײנען סאםוניסמעז די םון חאגדלמגען די
תנג איד גיט. אח»י יכטיגע1  כלױז נ

o אח •אסימנגעז, בחןנג איד פאסטען, p 
 םאי סון אלםע. <אנץ ?ײ\ טט דעען

 און חדשים, זיבאן בלױז איו איצט בי?
 לעבען 1•אטר»גמ פון בײסעד1א די

 1איבע אאיץ אײד סאו־ לאז איד נאף.
 חאגד• סאםוניטםען די צי כאשליסצז, צו

 ,1בױטע1א מסישע די געגען ױכטינ לע\
ניט. צי

 אן ען1װענ 1בײטע1א תסישע די
p p ^  y 3 p 'n o o סאםף אין םיסאען

i געגעז p זו^ ונג,1עגי1 1סאמוניסט^ע 
i צו קומעז נים לםשל, p סא• בײט,1א

אי״ באמען,1סא און עפענטליד באטא^,

 לע• יון לײב םימ טאקע איז ״זוגי^ן17בעק
op i בען p, װזך 17ביליג ?אל ויט1ב אז 
 גים 1אבע ײזךען, 17ביליג ^1דא און רען,
 זא־ 170בײ1ײא7ק7ב די אז תכאי, op םיט
p?«« סון I7»^»p* לעז y ,1גא וױידז^עס 

 ,op סון o»Vp די אזזנט קאסם תל7ם ײײל
o 07 ס p סלחםדדיאח״ די אין געקאסט 
tp♦ יעחן ר״סעז ן7ןנגעחויב חאס םען װען 

Mil.® לעבעלזג א 1»א סענט

ױ ^u מיליא.ן 14 די י p, װעלגע 1«א 
t אםזדיקען די r in r n ^מלי jm»op 

om»o אי«מ to ט7ײ קעססײז, גוויסצן 1איח 
 ליגחך די •אר געמן t&pn די װי סןחה
ן תנג ^«p5p די וו y55in מן רוס• אין יי

o לאנר. p אלײן nי יארזיכעמז ו̂ר*■
o p ן עמאל^ גרויסען זײן חיײװ ו  אך י
i לען p יק-1צו באלד קלאוקםאגעו

 און ,urojnr ?ײעמ אין ויגער ילס קעחמז
o אין ויחלען לאזען ויך ?יכער וחללען «ײ p 

tj^np ,חא״ קלאוקםאכער די זוי *דדײװ׳י 
o ב?ן p אײנס^ל גים «וין (.P75

o איז ?ס p s סאקא אז אודיועד, אויסעו 
 באזוי• קריגען wn» װעלעז וואנזעטי און

 V אר1 װאס אגעי .o;»p■ נייעס » ליגס
o קאםענסאר p ז י  !יוסםיץ ווונוער אוזזי י

o ײעלס גאגמ 9 p או ססורסצז, באדאדסם 
ײניז װעלגע ׳nnr^o צװײ *I װי 37ניג ו  ׳
• י«לצ| ױגאולדיג״ גיגץ  •אדאזרסײל• וי

 ןpspi §אמורסיילא ל»:1יע9 *וליג ויעמן,
Op ײ ג ״ ײ מו •י מ ךי • ײדיקילזנ •נ  יי

»ן»•! וווגיאחיינסען ®ימקליגצ » *ו [,77י

ײ קום« י»ו9• .איז י o• 9 י9י י jtp 
מי 9 געגצז J« ײי װעלוגצי׳ ״מז1י W  «r 

l?o ל9י p ײ •יייוי  תמ• צוױי 9 געװיסעז 1י
P■מז, ־ ײזג מיד  n «ון צעחן און יי

tra װעלכע ידויצן p ס  ל9? ס»3אנלוי4 ייו
p ?י i9 0 i7  t p p« ביסןל וײער *וליב 

ײ 09וי יײנעגױס, i*9W ז  1 P P און l i t 
o 17 ז7לכ7יי p •^װצמן געײ p i»  i p. 

ח די •p סעג לזנייזנ די גיו אי«  יךאנ• גיג
ז גייעלשנדונג !ויזיאאנ י r«9 י im p■ 

w 719*0 י•ײל 17װײבליכ איתר n q p o ’D 
o סיס p סין .נלײב^ד״ o p ון קומ• 
i9 ער# »יו ot»P• ײין 3 ip J ff ווי o p

i מן9געײ אויסיצאן, 57® p ,1 גאאקן P 
ן לינליע o וו p י9נ *39ג?סל ווײנליגאז 

tM9 ויױ ״ייייסחמ עי יאאי ״®•י tfsiiu
גזױי?|\צי ®יײי זיד ibp עי ײ•ז ײב ײז

17290 opiooip אײן ןןן חינסלאך דרײ 
 ן7זיג9ד דעם 09 ייז זײגזד. 17געליבם

1190 i709*"ii 17 חיגםלאך, וון? op
בען.7ג1*א «ט5 לס9® סראגױייי״ע op איחם

 ווא- אין op ?19*75717 *ו ות5»ע די
t?*25ir, 1709 גי» װע« זי אי1חלנW9 
i •ון םלחםח p אוג• װזרקליך ן7זײג ל»;7װ 

t p  t72p .7®op7i ױחז און חאװינג 
^7 לס9װיחװיח ניס ל i 170 ?9 ם,1^ p 1זי 
מן11אײ נים  ם7נ.ײ אין לאך7•ויג קײן ײ
ip ט7וי םלחםח w און m אונז, מיט ?ײן 

io p p םוו ip » o נז טיס  ־9נ די זײן יו
 ניט ?7009? 7ל״ס|יי*םי גרויסע די ״7מל

i אויןי p ײד זאאמלס םילזננױם 1וחגג? p 
O *ו װי י9נ גץ״7גועי9? TP פון לט7וי די 

oppiM i; בא־ די 1סע באור״ס אווי װי 
i 711 [1• |7רונג7ל?7• p717זײ 1« לס •m u 

ײ ל?ע7װ אוניצל לסססעה 70  דער 1717ײ ו
Dpi fDrf* vm o p  .op»«r <5 7זיג9ד דp• 

•o p  f lP  וױ #17ב9 במװעקס. ל«ניס 7
up סײנqm X 11« אפילז o*c9i o p װד־ 

i חנה p די 19 איז# אסוו p i f in p װעלס״ 
090*17 173P צז םורא איײגעחצרס I72p

•19 tn זײ ביימעסיען. ײי װעםזנז i p p
1געin ?7 טעחר י9 אויסגצייתה

מייל ועלקןד. די ניס מי

p אי« Jii.iritn 19 יי«ס« i t י אויד י י
it 7 9ני< »m« איז *ױגיונג  Ofii17וו>ייל

ניד ייד it? um װיל״ *וקונ•^ וײז »ין
l •יןי אאי i t וי? אויײנסריכםזנן גדינזליד י

י 17נס7ר7ל7װיײל־ג ואנואך וױ *y49 .lt 1י
01PU71•I \

i »ין ינס1ג» 9 לוי• p ײעלזז מ«7•י 
♦! *9י ®ײ ױ י 9#י נ י9ב י ר • IP9״ י  ?י

4902911 ni׳t 170117019 וואלנאוי qm of 
י90 יf »1 17990 1 1לו«9י9י f 19י91י  7ל9י
9 ft f l^ f lip1*0 1י »tp n fO t •סעז״ no 

^911 ם7י91חמסל 1911 יד* ^191*1911 גי■
ט 170 א ?  7ל7«ס*? 9 נןו נאיס 193P ג

a n p n i חי מװאליציע סןייסלנ ד» ל»9יי 
f f i ip  i* iv 1911*0*» 19011» י»מ .t i i 

• ®IT« 171119 לו*ס p  #w o  o in  t r o 
t70i 1 סויו i7« t  09• W p p  9^ fi9מ נ  י

n  jio  ppw לןיסס C9ii ,mt« l i ״•* סיד 
tp •־ סיסג^נאנ n**h יי «יז איז ס9װ 

 גציוי* 170157119 17ז*מ opr ^7*71יאל9י
p fw fc  t it  TP סן ? 17227119• !מי
v

»

מ ט ת ס ר  סיס־ ,1ארנײטעדנעזע»ז די מ
גנב׳ענע!• eira און בתיכען
*VBM אן זייגען זאכעו *לן ראזי» ךי

 וױיםעז אאע רוסאאנד. אין to נעך
a n. פון און ד«וס, װײסט רןנירוננ רי 
dti רו». אאזן מםאםען*

 גיט װערט <אנד אגחױ־ i«p אין
 שי< אזוי ארנײטער די פון «ראחםי*ירם
 «דאקסי*ירט ותרט דאס װי סאכאטאזש

 נ«ור װאס ארנײםער. רוםיטע די »ן
 פאראור• קעגען ומצען זײ ׳פ^דען א םאר

 טאן. דאם זײ יררעצעז רעגיחננ דעד סמ«ן
n דער־ האט םאנ^טאז׳ע 1פי סארםע 

!סדונח העכםטע די גר״כט
 זײ• און ראם, װייםען ה«סוניםכ»| רי
i»^ p עוזנטןן אוים׳ן און דעם, אויוי* 

 חאנען ט׳ר זועאכען םון *חאנמנפאחר,
 חאב׳ס ארטיהעא, \soאין גזרעדט

 םדאנען טרױערינע דאוימ די vpkq זײ
W דעם אונטער און באחאנדעצט, P> : 

 גע־ װערט פראפאנאגרע״ .«־אדו?צ'אנם
:סאאגענחום זאגם

 אויםגאבען *ראקטיעע נאהענסטע רי
 זײ* פראפאנאנמ סרארוהציאנס דער פון

 ארביי• ברײםע די ארײנציהען א) נען:
 •רארופוויאנס־ פזן הרײז אין םאסען םער

 אעעחעריגמר דער םון םײ אינטןרעםען,
 גאנימר דער טון סאי או| אוגטערסעםונג

 טאר• און אויפחוינפן ב) ;•רארוס*יע
 און ארבײנפם^םציפצין די פאםטיגען
 ארנײםס־ חנר פיט *w»p א אנפיזזרען

 עחפײנונ־ איוזרע «5א אין מזפרטירוננ
 סא־ ארבײם, דער ןיו nnpip ניט װי מן,

nmwp, — םארכאויגען, און עפענטאיר 
 םון גאגכ נארםאלען אױפ׳ן ז״ן «ובר —

 דאם וואם—:1»סברויפפ ארכײט, רער
. ננב׳ענאן. נאגץ סײנט,

 1אלײ תאסוניםכמן די ז*תן דאס •
ײמר, יייערע י1אוי  דעחװ די האכעז ארנ

 ריס־ — ? םיטלען באטטיםםע ײאסערע
 וואם זאן־ פחפטע די van — *י«צין

 גענען אמוענדעז •וזילזון ^וםוגיםנמן די
סאנאטאופ. ארבײטער׳ם רעם

 זיי װאס טאתיכםען ארבײםער די
 מרויוי א ארױםנןםפן יוועלען זיי «נ«ן,

p t אין םארװארפען, זועלען אין םא׳פין א 
 וועם םאברי? םאר?ריפעצטע אויך אזוי רי

 נעהז ײעאען זיי און אפסטאפען איגנאנצען
אזזײם.
םלע־ טאפיטאליסטען אכערי?אנער ךי

 זיי־ װ. װ. א. די אז םעגח׳ען, אםאל «ן
 סאנאטאז׳פניקעס. נעפעהרליכע «ע

 נים. איר װײס ניט, «י אמת איו דאט
 יעxרגאניזאx זייער צו ?יינםאל האב איו
p איז דאם אויב אבער ;באאאגנט כיט ir 

 די נפספכט זיי האכפן אםת, געױען אםיאו
 אר־ רוסימע די בײ חיימז פעטעערעם

 זיי־ ארב״םער, רוםימע די זײ, נייםער.
 איז דאט און חנם, אויף קינםטלןר נפן

 א פאר דאס אכער?«ען זיי װייל ימרםאר,
 ?אמוניםטישןר דער נעכען חאםןי־םעטאדע

חןנירוננ.
 און עפענםאיכעז אן נעברויכען זײ

 איז סוםען זײ טאכאטאזם, פארכארנענעם
 זײ טוט און ארבײט דער' צו ניט שמ*עז
 א םאר ארבײטען ניט וױלען זײ !עפעם

 וויצען זײ און רענירוננ פאםוניםםישער
 װאט וזוננער־טויט. א םון אויםנעהן ניט
jpp אידעאלים־ קיין ? האבען זײ *ו מען 
 פראםטע זיינען ױי ניט, זיי זײנען טקן
 ארבײטעז ״יע זאגעז, זײ און ודם׳ס, בער

 דארו* צײדעז תונגעד ארבײםען, ניט אחןר
ן  בעסעד ׳פוין איז טאי, װי םאי דאר מ
 זיי און איננאנעצן״. נאר ארב״םען כיט

ניט. טאפע ארנייטעז
 שווער זעהר איז סענשען אזעצבע םים

 געזעצ־ ^מזוניםט־׳שע א אײנצופיהחען
 פאמו־ די און סיר. שיעט אזוי שאםט,
 איימע־ אויך שויו ד*ם 1האבע גיםםען

 אזא נעמאנט זיי ה*מן חןרםאר זעזזן.
 tvsyn איז צוריפ י1אוי שריט גרויםען

 םאנרייןען די איבערצדנעבען באשלאםען
פאאיטאליםטען. םון הענם די אין

 אין ענטתאצט סאבאטאזש װארט דאם
 זאנר א באםת איז עט זאכען, טד א זיר

 אוים־ דאס ivp jpe חנרבאחנר
אוםנים. םארשידענע י1אוי םײטשען

 טוי־ פילע פאיאן זיינען רוםצאנזי אין
 אר־ טויזענדער חונחס־נאר אוו זפנדער

 פאנריקען אין ארבײםען װעצכע בײגמר,
 אויםטו, זײער ארבײט, זײער אבער
om צױן שונאי אויוי tvi זײ ;נעווארעז 

 םטריי־ זײ נים, גאר אײנפאך נאשאפען
 א אױך איז Din אוז חשאג, אויפ׳ן «ז

 הא־ זײ וזפנים סאנאטאדפ, פון פארםע
די םיז אויםנפלינחמט אלץ חוס ז,ױ מו

 םאר־ אנדערש װ. װ. א. אםיריפאנמר
גים״• זײ איר שםעוז

bd בעת ip  ipd רוםישע א אין אדיין 
ן און סאכריק » tn p ra n, די אזוי װי 

ה כאמפגפז ארבייטער ױ יי ײ אזוי ו  דיזד ז
. חנז  אוז נשתגנ^ אײפפיד םנן ויפרט זיו
ד קוטט פראנע די ײ  מד אויפ׳ו ארויו• ני

מ וחנלעז דאנפ: > מ mvp .צצים״ א
עו פנוי o *י ip און צאגד? רואינירםע 

ײ כאטראנט םען וחנן  לענגער אביםעצ ז
ײ ניס !נײן :ענםפפר דשר פיםם  -jm ז

i j» p vn אויפבויען jKarin  w p צאפד• !
 א פויינר טטפז א געהאט ה*נ איר •

אםערי?א• אן נפװפן איו ןר פאסוגיםט,
).14 ז״« «ויף («לופ

״ חאצכו עס װען םאצ, יעדעפ  א נ
 גארגמנט ר״דים חןר אין לאטח גרױםען

 דושענעראל דער װערט אינדוסטריע,
 פאר־ אינםערנײשאנאצ אונזער פי[ *סים

 ״תרינס־דעפארטנמנט״. א אין װאנדעצט
 אם^ליגמ די אין םריחער, <a» i״p אבער

puavp און o־»”otfn ,op פאר־ די זיך 
 אזוי אפשר אפיס רעם אין ענחןרונג

p*WDr ױ אננעזעחען, ניט  איצםער. ו
מן איצםער,  איג• אין ארײן ?ופט איחר ו

 איחר רערפיחיט אפים, טערניישפנאי
ט איהר אז פאפענטאן,  א },א ;יט ז״

ם, *ו ױניין^םי  jjp’jprn א אין נ
?רינ^עפארטסענט.

? מ<ול 9*ל וױ טעחר, חײנט איו װאס
װאס: אט

 דאס <*ו, ■ טדעפט עס װען זעצטען
 דאר* זאל ױניאן איין אתאכיזא¥יע, א״ן
jpo ײט זעצנינער חור און אײן אין» 

 פראנטען, סך א אוי.־* ?אטף א אנםיהרען
 איז פריחמר ערטער. פארשיידענע אין
־פארטיג איז מן געוואן, אנחנחפ עט » 

 ח<וט ארט, איין אין האםף א םיט װארען
 *,,MX א אױןי nsxp oix געגוםןן זיר םען
 •X'D שטאדט. אנדער אן אין ארט, םען
 א אויזי אן שיאכט די נעהם אבער נמר
 שטעדט. םאחפיידענע אין פראנטען, םך
 דחנס־ און וױיםט פון סטרי^ נענעראי א

 גרױ• » נאר פיל»דע<פי«. אין םאפעי־
 ?צאוסםאכער פון נמנ«ראצ־םםר״? םער
 שון p”«־o נעגעראצ א יאר?. נױ אין

 איצ־ אזן טאנטדעאי, איז ?צאו?טאבער
 ־pix>p פון נענעראל״סטר״? א נאך טער

 איע די איז !פילאדעיפיא אין םאמר
 אין ארםײפן די שוין שט«ח«ן שטערט
 ארניים »וישען חאמוי רער איג שלאבט

 די נאנג. אין.פויען איז ?אפיטאצ ׳און
 מוזען םראנטען איע די או־ף שצאכטען

 נרעםטען םיט׳ן אננעפיחרט • ווערעז
 דער־ ix ניט פארזיכטינ?ײט, און טא?ט
 אױנער• די נא?ופען שונא דעם לאזען
 נע־ װערט װאס שריט, ימדער חאנד.
 איץ, ;באטראכט גוט ווערען טוז םאכט,

 דארף אפים, דעם איז נעטאן װערט וואס
 ווא• נעםאםטעז. און נעוואוינעז וחגחגן

 ?רינס* אזא אין טריט םאצשער אײז רים
xײט ixp אן צאנע, די א־בעראנחןרשען? 

 מען און פארוװג. א שונא חנם נעבען
 ײאם טריט, יעדען םים חיטען דארוי«יר

 םען װאס װארט, יעדען סיט םוט, טען
ארוים. זאנם

 פונ?ם דאס איהר, דאדפט װיםען און
 ארסײ, אן םון שםאנ נענעראצ רער װי

 תםיד איו םצחמח, אין שטעחט װאס
 ־XP צאצ נרויםער א פון ארוםנערינגעצט
 *^"^D3]iD"X או( רןםפאנדענטען

 דזשע״ דער איצטער איז נוט אזוי פונ?ט
 אינםערנ״שא• אונזעי פון אםים נעראצ

 ^יטוננם• מיט ארוםנעריננעצט כםרר נאי
 צאנד, אין פרעס נאנצער דער פיז צײט
 או־פנעכאפט װערט װארט יערעם און

 נעטאצפ ײערט וואם קער, נײער יעדעד
 פאר• װעדם שטאנ, נענעראצ אוגזער פון

 צעחנדצינער אין באשרינען און צייבענט
 װערט ;צאנד נאנמן איבער׳ן ^יםוננע!
 רע־ אצע ix טעצענראוי דורנ׳ן צוטראגע;

 אי• ^יטונגען נרעםטע די פון יעםxpדא
 ווערט װאם נײעס, די צאנד. בעג׳ן

 אינטערנע׳פא־ אוגזער םון ארויםנענעכען
 (1XX3 אין ?רינם־דעיארםםענט, נאצ
 *,lovp ?צאו?םאכער נחיםען רעם

 נרוים םיט אויפנענומע( אונמדום װערט
 מייניג נים ארויס רופט אח אינטערעם

 רע־ די םון ?אםענםארען מדיטאריעיע
 אין עדיטאריעצ־שרײבער און דא?טערע

.lx«io«x םארשיידענע אלע די
ער אונזער ^ג  ניט .איז קאםוי אי

 אויך איז עם זאך. pimp# ?ײן םעחר
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 די און יוניאן אונמר ix בצויו שײכות א
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 פון רענירונג pיאנא^xנא די און שטאאט
 םאראינ־ tvs איו אוםעדום וואשיננטאן.
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 ם1םפד1א !ירדינ11ם«ר? |1א ?רייזען.
i םריינדליר txe איז n  ix .(אפילו ױניא 
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i שספט n  tie יא(31י opim»rx3 >X’D 
npxs tio.סטינם doi יסע1גו* דסס איז 

doii ,sjio ’ h d ix די in ^ ie m  ixdoo 
ixt3 io  jm חאפפז ימיאן t ix״n x טיח־ 

d o i ! i n ים•1א פינפסליפפ אט1 איו 
iX3>oo י1 «ז n  ixdoo xo’ ru ססשצו״ 

i n  im  on  o n  )io txo אט (מניאן 
dso s  d o i 3* םיט שםארמרin xMo 

m x i n  djxxo io  o in 1טאפטיש <*on 
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ix צפזoxoos, 011 די o n o p n ix  )xtio 
r3 או( 1שצאפטססצ «ן ” Mםיצxדי ן 

י1א txson «ײ omu םצחםח, i י n יזניאן
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םעטלמענט-מעכאניזם קלאוקמאכער דער
לינדע^. נ. ג. פון .................

ל י x יעדער w 5*ם*י איז עס װצסען 
 ווי צוקוקען און ״*םעהן צו אױסגעחומען

 אוערא־ 1א ט*כט כירורג געניטער א אזוי
 בא־ געוױס האט קראנקען, א איבער ציע

 קאילטכלוטע־ כירורג׳ס דעם װאוגרערט
 אײ םעסער םיט׳ן ארבײט ער בעת קייט
 װענײ דער קעריער. אענעדעען א בער

 דעם םסתםא זועט טענ• גער־דענקענדער
 *ויסטײנדשען קאאטבאוסעקײט כירורנ׳ס

 די צו גילײכגיאטיגחײט גזאנ׳ײעער א םאר
 פןציענט, םונ׳ם װעהטןגען און אײ.דען

 מעסער. אונסער׳ן באוטעט און אעט װאס
 ס׳םאר־ װןרט, אויסטײטיטוגג אזא אבער

 און טעות גרױסער א געװען זיך, ׳צטייט
 איז, אמת דער כירורג. צום אומרעכט אז
 גע־ דער זועאכער מיט רוהיגקייט, די אז

 ארבייט, זײ^בלוטיגע םום כירומ ניטער
 ער :געניטקײט זײן םון םאקע זיך נעטט

עד אז װײסט און — םאאכה זײן קען
< \ m סען...

 לױט אז כאא, אאטער אן יטוין איז עס
 מעג־ א םון װירדעקײט און רוהיגחײט דער

 אן אין דערהױםט, — זיך האאטעז שען׳ם
 מען קען — טאכיענט יןריטי״שען ערנסםען
 דעם און סאכט די אורטײאען אאעכ^ןא

 דןזיגע די און םעניפען. פונ׳ם װערם
 ױע־ אגגעוומגדט גוט אזױ פונקט יזאז סאס
 דעם אריוי וױ ארנאגיזאציע אן י1אוי רען

פענ״טען. אײנצעאנעם
 געהס םע אז טאסיטטאב דעם *ט מיט

 סטרײה, קאאוקםאכעד הײנטיגען צום צו
 ארגא־ די איז עס אז באאד, מען דערזעהט
 די איז עס ארבײטער, די םון ניזאציע
 םון ^טארהערער דער איז װאס ױניאן,

 איצטי־ אינ׳ם צדדים יועפםענדע צװײ די
סטרײק. 1גע

 ײי אזוי סטרײס, יואאוהפאכער דער
 םריהער איז סםרײ?, ארבײטער יעו־ער

 עקא״ אן — אאץ איבער און אאץ םאר
 אן — זײט אײן אויף קאטןי. נאםי׳שער

 װאס הענט, הויאע , ט נ ע ה פון ארמעי
 יטער־אוךנאדעא, די אוועקגעאעגט האבען

 םיט זעק — זײט צוױיטער ד*ר אויף און
געאט... םיט פוא זעק גרױסע גזדט,

 אא״העחטזננדער הײנטיגער דער בײ
 הױ־ פון יזאסף, אזא איז געאט פון מאכט

 נים זיכער געאט, םיט זעק נעגען הענט אע
 אין אויב און םארסעסט. גאײכער יזײז

 הא• צײט אזא אין און קאמןי אזא אסיאו
ט/ ״הויאע די נען  אנ־ םיז באאז־ הענ

 װע־ איז אויבערהאנט די געקראנעז הויב,
 איז עטארסער, אא*ן יוױיטער װאס רען

 ״הענט״־ די אז באװײז, בעסטער דער דאס
 עיעם זיר הינטער האט ארגאניזאציע

 און ער1יטטארי נאר איז זואס אזױנס,
םאמאן. גאט םונ׳ם אםיאו מעכטיגער

אנ־ קײן ניט איז ״עפעס״ דער אט
 בא־ סםרײמערס׳ די נאר װי זאך דער

 מורא׳דיגער דער איבער װאוםטזײן
הענט... זײערע אין אינט װאס קראסט,

 בא־ דעם אט האבעז קאאוקטאכעד די
 באוואוסםזײז -דער אט און !װאוסטזײן

rםארpםיהרער זײערע םון הענט די ט 
 ערפאאג דעם םאר ססריײן דעם מאכם ארן

איז. מר װאס

 אויף איז צורימ יאהר עטאיכע םיט
 ^ורות די םון מרײבצר םונ׳ם נורל דעם

 ארכײט נעװיסע א םאן צו אױסנעפאאען
 סםרײק נרויסעז א םון םיהרוגג דער אין
 זע^מר דער םון צווײנ אנדער אן איז

 דעםא^ם אר^ים סײן אינטערנע^ואגעא.
 באדיי־י גתיסער סײן םון געווען ניט איז

 םון טײא א נאויז מוחנן איז עס טונג.
 אבער סטרײק-רוטימס טאג״טעגאיכער דער .

 כמג־ n געגצבען דצםאאט םיר האט דא&
 נאהענס חנר םון *ומוקנז צו זיר איכסײט

 און סםרײקצר יענצ םון חאאטוננ דצר צו
n וואס זױרסונג, דער צו r ’t האאטוננ 

 םיזזרצר די אויוי נעהאט דעסאאם חאט
סםרײ^ יעגעם םון

ה צעדמנס ענטוזיאזם, גתיס קיין  אי
 כאאבאכטומצז נאהענטע םײנע האבען

 אץ־ ארױםטנתםעז. גים מיר בײ דעבאאט
 דעם וחןגען מדצרימנן דעםאאם אויו האב

 איו ססרײס דער אײדער סאי סטרייי},
 מנר דורך סאי געװארען, ארויסגערוםעז

 גאכ׳ן סאי און סטרײס פונ׳ם צײט
t איז זואס אאץ, אין אבער סטריײן. t 

 געװארעז נעמריבעז און נעזאגט טאאט
 גצםיחאם זיד חאט סםרײס, יעגעם װעגען
 וואממ דער םוגכתחנז, צו כונח די םעהר

 דעם חויםמ צו פאםאן״, ״האאטצן צו
 אםת׳ע, קײן סטרײקער. די םון •חעטטידצ

ר ויד האם אבער, באגײססעחנג, טיפע  ח
 סמריי• די םאר ניט געפיהאט. ניט מאאט

 םאר גים אױן םםיאא, און, אאײן קצר
 מיי״ זתאכע םטרײס, םוג׳ם םיחרונג חןר

 סטריײ די םון חאאטוגג רי א« תםיד גצאם
גוםא. קער

 און אנגעשטרענגגמײט די נצדענק איך
 יע• םון ארבײט חןד םח מוחנזײגסײם די

 איבעדדרײ דאם תאטיסא, שעםאמןנם נער
קא• זתר ®ון חנסאאט זין״ דינגען סיגע

ם םיםע  נאר נעאײבתים, די םיט כאויז ד
 אויו דערצעהאען) צד װעהםאג א (ס׳איז

 סםרײהערס n פון צאהאען גרױסע םיט
אאײן...
 געדאנס אין איצט םארגאײד איר און

 יע• םון באדינגונגען און אומ״צטאנחען די
 ארבייט דצר סים ?אםיטע, סעםאםענם נער
 קאאוקםאכער דער םון םיהרוגג און

 יןאנטי״ חאטעא אין קאםיםע סעםאםענט
 םאר־ דאדגעז דעם כײ און נענטאי.

 געםיחא א ממ• אין זיו דערװעסט גילײר
 קאאוסםא• די םאר דרו־־ארץ טיעםען םון

ארגאניזאציע. זײער און כער
חאאוקםא• די הוםט דאנס סײן אמת,

 וױר־ זײנען זײ אויכ ניט. דערםאר כער
 אאס זיענרײך און סטריײןער איס דיג

 דער אי און כבוד דער אי איז קעמםער,
 וײ !זײערער אינגאנצען םארדינסט

 ציהען צו אײנציגע און ער״פטע די זיינען
 •א־ גינסטיגער ז״צר םון נוצען םויע די

 םון םרוכט םואע די געניסען צו און זיציע,
 אבער זיענ. הוםענדען נרויסען זײער

 אזא !םארט זיי םאךדינען דרך־ארץ
 געמעםטם־ געזעצקײט, װירדיגסײ^^אזא

 טיט ׳די וױ ארדנונג, איז םעםיגקײט
 ארבײט די געםיהרט װערט עס װעאכער

 האטעא אין יואפױטע םעטעאמעגט רער םון
 יטטאאץ א געװען װאאט קאנטינעטאא,

 וױכטיגסטען און העכסטען םאר׳ן אםיאו
 מאוכה״אדםיגיסט־ א םון דעפארטמענט

ראציע.
״אאבי״ דער אין ארײן קומט איהר

 געםינט װאס האנטינעטאא, האטעא פון
 יארס, נױ םון הארצען סאםע אין \?יך

 דער״ סטריט, טער41 און בראדװײ אויוי
 דעם אין דא, אז באאד, איהר שםעקט
 און גרױסער k עפעס זיד געפינט האטעי,

 װע• אין ״ביזנעס״־םעכאניזם, װיכטיגער
 טוי־ םיעאע אויפטוען אוז ארבײטעז םעס

 פאראיגטערע״ זײנען מעדפען זענדער
. סירט•

 װעט איהר װען אז ערװארט, איהר
 װאס םילאר, ערשטען אוים׳ן ארויםסומען

 אםיסעם די םון םארנומען אינגאנצעז איז
 איהר װעט קאםיטע, סעטעאמענט דער פון

 א געדרעגג, א טומעא, א געםיגען דארט
 יאהרצן אסאאיגע די אין װי אזוי הוהא,

 ״עי״. עװענױ אויןי קאסינא, פדאגרעס אין
 איהר ״ענטוי׳צט״ אנגענעם וױ אבער

ארײן קוםט איהר װען זיר, דערםיהאט
ער־ אוים׳ן סאוײדאר, אאננען דעם איז

או  אאגגער א אין װאו דארט, םאאר, ׳צםעז
 דער םון אםיםעס די זיך געםינען רײהע

 אענג גאנצע די םארנעמען װאס האםיטע,
חארידאר. םונ׳ם

pr:po| םאראן קארידאר אין דינען 
 מאנוםעקםמורערם, זײנען דאס געגונ.

 מאי• םון סאםיטעס און מאפ־טשעראײט
 אויף רײחע אין ווארטען װאס ארבײטער,

 אגרײ אונטערצושרײבען נעקםט זײער
 מע«צר זײערע צו צורימ געחן און םענטס

 סםרײק״באפרײטע א\ן געסעטעאםע אאם
 צז איברינ איז עס ארבייםער. און כאס

 אג• אונםאתעמריבענער דער אז זאנען,
 בצאי• די יואם דצר״ נים איז ריםעגט

 אויוי דער, נאר געםאדערט, האבעז בחים
 באמםאנען, זײנעז ארבײטצר די וועאםנן

 אין ארוים זײנען זײ װעאכען צואיב איז
סםרײס.
 תײן אויוי ווארטען צו ניט האב איך
 קײן גיס ״באס p*p ניס בין איך נעקסט•

 םרײחיים די זיך איד געחם סםריימער.
 םעער־ םונ׳ם אםיס ןיום גייץ• געח אח

םיר דער בײ סאםיטע. דער ®ין ם»ו
מנ און שוםר, א א« םיר מטעאם אין ת

ול״  ״יתי־ מײז איז נים קאײחנר, ציװיאע
 איך וועטמן װיסען, וױל ער םארם״.

 דעם עמאצחר איד צי און דארח
 םיר יאזט ער און באזיד מײן םון צותק
ארײן.

 אין גיטא גראד איז פ״נבערג םר.
 א צו געװאדצז נערוםען איז ער אםיס.

ײס־מתמממ דער םיסיע.  דער טון װ
 אויר ודז װאט תכין, דדפ• םו־. חאםיםע,

 י״יראםעקםױו חנר פון כמגעדדצער חנר
 ױניאז, סאאוססאמר דער םיז דיוױזמאן״

 אםי״ קאײן זײז אין ,port זײז כײ זיצט
 זעקס־זיבען א ®ח ארוםנערינגצאם סעל,

v r r n,\ ארבײםער א? איז בעאײבתים 
 סעםאכמנס. א םאחמדינם איז ?אםיטע,

 פאדעחטטצז איז װארנתז בלײב איד
ם ער ביז אםיס מ  אפפארטיגצן דארט דך ו
סצםאסענם. םיט׳ן

 חנר־ זיך אנטp איחר םיסםצר, —
w װײא r i t,? אכער װיאט, איחר אױב 
ר4 אוחנקװארםעז מוזם איחר ת  סינא־ אי
מן! צו עו־יויבם גים דא;איז רעג^ מ ױ  ר

 טײירײטע־ די םון אײנע םיר זאנט —
ר העמאיכען א איז רינס מ  גמעפםאײ א
ן • מ ^ז

m וואר* און ױ, פאאנ איר w םיין 
 האט ארזם םינוט צעחן א אין סיגארע(^

 איך 491סצסאטצ ?ײן טמנדמם רוכין םר.
 אפיס. אק איתם צו ארײנגעאאזט וחנר
ר איז •רײואט-אםיםעי זײז מ  א
p n# ^ציםאד אח אאצרמג אח ןױכטי 
םר. ארתמג. ז%א איז ארם אז אױף איז

p ׳צאחגעם, זײן מיט #אאײן רוכין ir •עט
1יא  םא״ גאאטע #האר קא■ באדאבערטען װאס

מן און אגצוג רײנעם נירען, ביי  ׳ממיײ אי
 יאדער• p^t אץ זיצט #פנים אוים׳ן כעי
 םאר• א סצחר דערסאחגם און מטוא נצר

 מיייאגצרס?ער גמיסער א פוז װאיטער
ארבײםצתםיחחגר. tv אײחנר םירםע,
 אויםנעהצרט אויםנמרהזאם האט ער
 םחד םײנע םון םראגען. עםאיכע מיעע

 איך tv חפנים, אה זיר ער ^םויסט גען
 דער סים בא?אנם נאחענם זעהר ניט בין

 .pinoo גרויסען איצטיגען םולם רוטיגע
rv ניט ער איז p ער־ םיר נצהםט און 

ט סעםאםעגט די אזוי וױ ?אעהרעז, ײ ב ^ 
 נע- און ?אאר רעדם ער געםיהרט. וחנרם

 האאט װאם נראםעסאר א וױ אזױ אאסען,
וױיזט ער סטידענטען. םאר יעקציע א

דא?ױ םון באאנ?ען םאחטײדענע די טיר
&  םון אויםגעםיאט וואחנן װאס םענטען,

 אײדער צד, יענעם םון אדער צד דעם
ד די ;םעטאעמענט צום צו ?ומט מען  ח

 1ווערצ װאס רע?אמענדאציעס און ?ארדס
 צו טאג יעדען ערחאאםען און גע^י?ט

 ארנאגי• דער אין אםים מעטץ׳ס םון איז
 אונ־ םון רעפארטם קאמיטע; זאציאנס

 ״אינוועסםײ מעטץ׳ס װאם טערזובוננען,
 װאס שעיער, די אין מאכען גײטארס״

 םון האייעס סעטאעז; צום ?יר מעידעז
 ;אגריםענטס אונטערגעשריבעגע ׳טוין

 י1אוי שטעהען װאס שעיער, םח איסטען
 װאס און וחנרען צו געסעטעאט רײהע דער

 אונםערזוכט אין דערוױיל נאר האאטען
?אםים^ אתאניזאציאנס דער םון װערען

 אױ\י אױך אן םיר וױיזט רובין מר.
 די אין םארםאיכטונגען באזונדערע די

 “W מיט ;דזמאבצרם די טיט רימענטס
 ;סאב־םאנוםעקםעורערס און טראקטארס

 געסעמעא־ אז געהיט, װערם עס אזוי װי
nv םאכעז ניט זאאען ^עפער טע  p*p 

 דזשאבערם געסעטעאםע ניט םאר ביים
מאנופע^שורערס. אדער

 ספעציעאע די אויף אז אויך װײזט ער
 אנריםענםס סטרײ?־פאנד יראצענט 10

 םונ׳ם ארבײטעד די װניאן, דער צװישען
 דער- םירמע. דער און ^א■, געםעטעאטעז

 ענד צו אז רובין, םר. טיר ער?אערט בײ
 א ארויסנעמי?ט ווערט טאנ, יעדען םח

 איסט א מיט אםיס, מעטץ׳ס צו באריכט
 בא- די איז סעטאמענטס טאג׳פ דעם םון

דאם סעטאםענטס: די םון דימונגען
 יעדען &ון בעא-מאאכח׳ס װיםיא הײסט,

 װיםיא אנגעעטעאט, האט םירמע די םאר
 און איעגעאעגט, האט זי ״סעקױריטי״

װ. אז.
tv יעדען װערט רעפארט עהנאיכער 

 שאעדנגעו־׳ז. צו אייד צונעשטעאט טאג
 און באריכנמז טעגאיכע די םון ?אפיעס

 דער םון <#ופתי?*ציעס אנדערע אאע
 אנחר די םון און צו ?אמיםע סעטאםענט

jn דזאמננע־ חנם און סםרײיד?אםיטצס 
 די י1אוי נעחאאטעז וחנחנז אפיס, ר»א

 דא- אוים ארתתנ, םואער pv ״םײאס/
^ען. איז םוםם צי איני

nip, םואמםאגדמער א איו עס 
o נאד נעםיהרט םאוכה־דעפארטכמנננ^ n 

 אדםיניםטראציאנס• פון ווארט אעצטען
װירםמאפטאיכ?ײע

ם םר. נאך &vtp, מבין׳ j”, םוו 
 םיא און נצמרנם םיא תאב איד וחנאמד

 םריינדאײ דער םיד חאט באוויונחנרט,
ר  אויוי 1inv5v«^v תבק ״ברוחנד״ מ

tm א ip די איבער איחם םים מפמױר 
 “VP מםיכמנגם חנר םון אפיםצס אנדערע

 אםיס »ן גצנאגגעז זיעען סיר מיםע.
ט ער אםיס, צו  D/VovyrupB םיר ה,

i »ן כדטנליחנר jrurutt די פאר p  i n 
,םיםע ״ ponum םײז, : ni,' ,מוסטער 

n u r  ,ippiip, ,ץ ׳•ווארץ  און מנמאװי
אנדערע• די

 םריינדאיר אח ow זײ, פון יערער
 אח לאס*ח7נ אח װירדינ אױםזעומז, אין

n( זײ זיינעז האיסוג^ r t r  tyoprp אין
ח סיי< וייז נמםיפךט און אפיס זייז  דער י

פון אדכייט םיל־^בינער און נרויםער
jmvowסעטלכמגם דער
 חאט«ל םון *וריה ארויםקזגמנדינ '

 נע־ םראבם א איך האב פאגטינעםאל,
 װאיט אתאניזאזיאנם־םאמין אזא :טאן
 פאמואיטפן נזט אזוי פונשם נפקאגט דאך

״ די און *ונדוסםרמ די מ א כי  די *ין ,
מן  װאל־ אדביממר ךי גוםא! םאנרי

־ אימענ« זייערע נמווען ד*ן ט׳נן לי  מ
 סטרייפס קיין פוז װאלט n און בתים,
!נאװאיטט ניט און ג«ח«רט ניט םעהר

 אז חמ־סאזענ^ זיך איר חאב דא איז
 פיל ׳פױז אין טײמימ«ד נענדדפאטין

 דער אם אויוי מגטאלען םיר פין פריהער
 אוחמ־ צוריס לאנג 1«וי חאם און המראה,

מ פון םראמ די נמם׳נלם דו אג אייו א  פ
ט יימײם מנ אר *.vayv ג

י נמםינלם האט טלעזיגמר  פראסג ו
ר חנר אגע־ »י  די פק פום׳מ יארןי «י

ײמר נארםענט אלײן. ארג
ם ייח כוח דעם קיי ואר חנראז מהינ

ז דעד״אנטםזיס... נאר פעהיט dpv די• מ

m m .קזרצע 
ז ע ײי b ײ t ר*» ףייןן ח

ן » וו n י

 וױדא^ך איז op )1 — ודטעאפארב. י»
W װי •ןר׳יפעחן, *ו ני«  Of MMI א»לי» 
t ׳זיד WV מז i חי י ײ י | ײוינ י  n§ ײי

מו ײ irw קריגען ח n  trfVW If• 
ז יװײ »ו יון ?ײפ״1«י ן מי י  /to«aofrn# נ

 n$ נ*• נאיד *iff *יחר ױיב װײס, װעו
rnr♦ tnrowי0 ?ריגצז חוימח  V ייוד *P 
j ״.ffiigMri• איפיליעג״יאד *וגזצי i 

tr סאדנצ אסאל פיעיצז עס ^ ifn ftf i״ m 
 wm ייחו )f I ײצרצז •יררינ• אמי װע•

^ אײעד אין *ר״בעגדע פעוו^ »  H נו•
 •tm אלצײמצי׳פ tw ״גצמנפזגקײפ״ די

 jm**f די ft* «»*9ג’,ג?וצנ» די טוגג.
 MfCHM ליידיס אינפזערנעאאגאל דער וון

 •wt h מורופ ft* ו« מגיאז; ווארקציס
rtfn װןס יעדען, *ון םוגג fi ועי צו »*j- 

m ד*ן אײנגודילאסצן. ײךא טעמ^פאגאל, e 
 אאל» װעגען ׳•ר*גען *ין «ז פאראטעחן, איחר

ן  •tnrmrMJOtto גרויסע * וא ft* op נ
t ײעלנצ און דענחײו^ | ffs*n* צו tie •א  ו

י פון פאלוסי דער נ»פן זײגצו יוניאן, מ
•1^צר*נ*» יי ייז *ויטאריטעואת, קיעע

t»pון *רײ «יו *״* »*tf יצדען §*ר pmnpi
i *ון f f r .צו מועוננ Ofift ׳ז*ץ If^ni 

 צוגןגיתנ מד*ר«ס נ$ך חאט ברענג*, »יחר
p קאטעגארין h װערען i ,ן גלויביגצ* 

 *nfHf סו» נ*» tfUff װעלכע גאכילאולצס
 *ן *ויגצן ר« םי« גןר *װיגען, אײגענן
 J9H9 גאויכזןן ׳גוז*ץ דעם מי* אמ אנדערע.

 «*יצנא<ירןן tfifp ין1*ל זיך איתר ײע•
«ר*גע. יײצי.
p. — אזוי ני® װוימ U.* יילעס esttv 
 ואן *ג***ניע. לאס צזנעפראנ* איז *ונז
 אג*«ור ליב. ניפ דאס חאבעז סיר װי *ה
אי און *ן ציע  *ן3* ז*ה גו*ע ן ft* זיד ו
 וחדאינ^ *יחד סײואחלצן נים וןל זי כדי
 ktyafM די *to *yforw אין זײן ?» םוז
מי ײעז 4צוגד»נא*ג װןיון tf*P*» n א

 «ריח*ר דון ,ftyvotj* דער צו צןגןואס*
*גייאד אז* ארויס ייד װײז« «וע«עד *דער
 •VVifr*־חזנס <*ר ניוליר# נאי גי« ציע
m דעם *וי«י *זו» ויז דאס װען *ון f i 
 VfO נאד of ft* ןגלםמנין, בלויזער פון

 «*ו**ד ועי וגן געני* דעם אויןי ריכטיג
 נאג *ונז עס נעועל* דארום ליטןדאםור.

 ?יך דעם װעגען װעלןן םיך *ון *רײן, קום*
יד.ז* םי• דורנרײדען גר«נדלינעד

 *ין בדױחגל, *י*ןר — *רײ^ ס. דר.
 «ײ«וטנד t̂ *ן ערקלער•, *יחר ויצלכען

ק חאבען רעיארטערס ר א  *יי• •*רןרייעל• י
 *נ*ס*ל II קיטי *ומ# ׳יײג* סםײטםעגם, ער
 א*פ *יחר ח*רום װאונדןזא, אונו «•**. צו
jg גי• ניייר ערקלציונג דןויגע די tv f^ o 

ס מ״ן ײ םיר^יריצי^■ חןבצז אויך  חר יי
י| אײציצו בריװעל זיגןן צי י  עם״«ו*ר1»ל י

 OUf tfitti ײיר*ער אײציצ װיי נרעסע״
מן. וארדרצחט ײו ן גע ו  pnp גלייבןן סיי י

 דךן* *tj סרי^ y*« וואל*ען וײ *ויב
 •*רל*ע* Of װאלפ *יחו־ װען וענפליכ*,

 in ז»ך ח*גר?לי #*וט *ײג* דעם וווץ *
 ואן דן (fs«tf op *ויכ דעגג יחנגעז ני®
ן צײ« »יצ*יגער דער אנ *ו •וחאדעצססי ס  יו
M *לעזיגגןר װןס גי*. g fi • in 
M *ויסויחרןן וןלןן 0fo*i די *ויב דןס l 
*it* נדוזעסן Of •ו? ײילונז, וײ יוןס  ftm 

 Vw Of קןן hi *ז סיסמןנס סװעוראן•
nftt* y* רעי^קסיחנן םיגדסםהנ דןס v ד־* 

 ואל $ר ןז ,tfanfUf לןםיר ןבעי ניי*?
ןו דן nr*«v Of דןס געזןג*, חןבען  *יי■ נ
M סויטדאעיער, •ילע  tn  w e  Wfp 

 נ*הו»ס»גנ| ft»n בןאםריאאגן זיכןרחײ*
* *לײן pn *in*• װ״ס■  *ran* *ין »9 ני

rלtסferד̂לtגfן ר ח א ז ד מ  ftf* קונאמ י
ג יעמז ױיויפיי װי זוי *  • נ*ו םלסךי

tfijn, י *«ײ׳ m ו i דדיוינ* דאד TMVP 
רי ןװ מ • p«v ל9? י9ק»א» סןני  P99 סי

n אר tfp יממ«1* *ויזענ• tf  g*nfs 
f *יאו *ויסגצייגען. גיך tg tm 1ײ !יר 
nft*• *ין ױןס בדי« nm igpipf fjnft 

ײ יחני* מגסליקי W רf י rtP fiifn eeiw e 
ײמז OfOfi די ױן n«* םיסבד r י1י  י9ײ
*י • עס ft• אנאי צײממן. jnr»f ו  מד ני
po if ױ <fD*a* *יװ n e in f די fOfp* 

א <י« ?•ך ffifif ויצלמ א ו ל ו איי• סיו א
v ײו9גל •ון לעענס #rift*• t וחניייי 

• jrimfi וײ זןלומ י wvt t• נ  tfn fm v 
• *tfײי V ײה דאכ• י י י 9M• *9נ 9i ntf« 

מח *יתר װןס מם, 1*י ^י ״ f • נ נ • 
מז געוחנזעלימ ft* ל. * ר  V 09י f*» *•י

ײלזי גו*סי, גאנץ ײ ״1*י •ין •sum •*■חחנג
t f ואחגלוסג tfOl,־ etp Of tm* ןן tf* 

ן ״ ^ן ft• ••ty # ו 9 ןןוסלו tm tm־ י ו י  י
l »ון ngf? לומ i f t # ^  It* ••תדיסליכ

V נאד׳ *יבעריוו»** W  •f um י י »  א
9 w i^ nסןחר לס *f f g p  n  neo inentj

ר nftt• ^nfgttytg n §ןר װי י י א י י י  ו
ft* n ftisf i f*, יר» V #tfm  of |f f i9 

.myrif• n fftm  nnft 9 /tfetn s

999 Jft»s* 911 •יד no ,pm fttf m m• 
 יאנ״ יptf ifspf iff onfgit >9* 19 ••ד

9 9 9 1 m  .n f t f ir i f f,• י ד א ס ד ײו  י
ײי *יאװנג׳ יןליאנ•* p 9* י,̂צ9י מ  ו

).mtf ntur 14 9(אלו *

.........................£*

ר עז םי ײנ ט ז ד מי ײ א

B
פעם־ איחר סלאוהםייסערם, ססוײסענדע |יחר

 עױ שװער אייער פװ נאנצסײס דער פאר פער
לם»8נה8 ועם פ«ר און פאויציעס װארכענע

 לענען םענשליד פױ; 8 פװ וד8נו8סס פון
נעוואר צוריס חועו8י םים ח$ם איחר װאס

1מו,םיוזײמואיצסםיםאייד
 רצינען8ה דעם און כרנח ועםע8װ ױ c$n איחר
 אין יאוה נױ פמ עלעםענפען כעססע אלע פון וואונש
 אץ אן איצם פירם איחר װאס שםױיס מחןנסמ ־אײןר
 װעלכקר און ױשר, פון ל נ:פיה װאפחאסא אײנעו ►יןוער

 ,חעלדישען ײער8 פוו נארײםוננ נאבגע ױ גאנרײפס
הענם! אייערע זיץ זאלען נעשסארסם :ײך8 צו זאנם מא̂ם
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 רעכט־תננקענחון יעדען פון איבערהױיט און מענשען רעכט־דענקענדען יעדען 1« סיטפוטיע ױ איז זייט אײער אױופ
 שװ»רצען 8 מי־ט נאמען אידישען דעם שטעמפעלט סיםטעם סװטעניג צום צוױקהעהר דער אז װייםען מיר וױיל אידען,
 די אונז אױופ ווארפען און אונז, נענען העצען צו שונאים אונזערע םאר נרען־טאטעױאל גײעם געבען װעט װעלכער כלעק

י באשולדיװננען. ערנםטע

 גע• האבען רועלכע טיר ארבײטער, דעם טיט באױהרונג פעחענליכער אין געקומען טאג־טעגליד זײנעז װעלבע טיר,
 טעהר פילײכט װײסען מיר פדרניטשור, אונזערע מיט ארבײטער אידישע פון הײמען די פארשענערען און אױפבויען האלפען

 צוױ^ יאהרען טיט אױסנעקמעפט דך פאר האט איהר בע װעל גאױננועען, טענשליכע די דאנק א נאר אז אנדערע ןױ
 שעהנע. פאמיליעס אײער און זיד פאר אײנצוארדנען און גלײר מענשען מיט לעבען א פיהרען צו איטשטאנד איחר זײנט

הײמען. באלעבאמישע

ניהנום, א געװעזעו היים ארבײטער איוײשע די װאלט געוזערשט טאנ היינטיגען נאד םיםטעם סוועטינב דער װאלט
מוזדשחורת פון פלאץ א םינסטעתיש, און אריטקײט פון נעסט א

 דײטש עס נאטראכטען ארבײטער, פון טױיד איהר פמ טײל גרױםען א געצױגען האט װעלכע חױז ביזנעס א אלס
 נאך מענליר אונז אמ עם וד אזױ קלאוקטאכער םטרײכןענדע די צו האנט העלםענדע א רײכען צו דיער׳דצב אלס בראדערם

:אופן פאלגענדען דעם אױח און קרעפטען כאשײדענע אונזערע

בר«־ ךיטש פװ קאסטאסערם קרעויט קלאוקסאכערס, .סםױיקעת אלע
סטױק דעם װעהרענד wm דט דארפען דערם,
\ ״ •

 יעצט האלט און פלאן אפצאהלונגס דעם אױח פױרניטשור געהןױפט אומ בײ חאט װעלכע פאמיליע, קלאױןמאכער יעדער
 לאננ אזױ אײנצאהלונגען קײנע מאכען ניט יעצט דארופ צאד״למגען מאנאטליכע אדעד װעכעגטליכע אץ אױסצאחלען איז

 אײך באפרײט האלעקטאר אונזער םאר עס צײגט איהר װען קארד סטױיס אייער םטױיק׳ אץ דינען נעבערס •וינםח דיער
 אײד מען װעט סטרײקער א אלם אפיס אין אונז בײ נאמען אײער רעחשיםטרירען װעט איהר ווען און אײנצאחלונגען, פון

הויז. אץ שיסעז ניט נאנצען אץ האלעסטאר דעם

געלם אחן נראדערס דײסש כײ ארטילעז פױרניטשור סויפען המען סלאוקםאמו־ סםרײסמדע
, *י • * 1 ־ _י * # .־׳־• 5. ״ '* . ‘ /

 סטרײהענדע םון םאטיליע יעדער צו אפערען מיר אז זיג, ברענגען אײך װעט תאמופ אײער m דכער אזױ זײנען מיר
 י םענט א אהן םחורה דיזע װ״ ז. m טשערס ׳טיש א ׳בעד א וױ ארטיקלען םױרניטשור נױטיגע דאו־פען װאס קלאוקמאכערס
 רעקאמענדאציאן, בעסטע אײער איז דאס ברארערס, דײטש צו קארד סטױייק אײער אײנפאד ברעננט אײנצאהלונגען.

 טעגליר זײן דאפיר אפפערט און אידעאל א פאר תעמפט װאם מענש א צייגני^ כאראקטער כעסטער אױער אמ דאם
 נאר ניט קרעריט פארדינט װאס טענש א נאטירליד איז — סלאוקמאכער, סטױיקעגדער יעדער טוט דאם און — ברויט

װארט. דיזען פון זץ פינאנציעלען אץ אױך נאר באדײםוננ טאראלישער דער איז • י■ ׳ , *J*rV י 4,ן'״ *־ * i- * % , < 4« ׳׳ ,
 רעבט• אלע אז באװאוסטזײן דאס זאל און — אידעאל אײער חױך האלט—מוטיג זײט הלאוקמאכערע סםױמןענדע

הארץ. אייער באױיםטערען און חאנט אײער שטארקען *ײד, מים דינען סענשעז יענקענחן

|a ̂ 4aH9jW B jK l • OJfriWM י
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אכםונגםפאל,
גראדערם דייטש

ץ: קל ט־ו
סאראטאגא> תארנער. בראדוױי,
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 האט װאס םענש « אידעען, !ראגרעםיװע מיט טענש א זײט איהר אויב
 האט געםיהלען, פײגע מיט ארבײטער אן ליטעראטור, אידישע די ליעב
שרײבער אידישען גרױםען דעם פון נאםען דעש נעהערם געװים איזזר

ליסע? אװ לאפוױא רומעניעו, גאליציען,
זײערע זײנען וואס ? כרידער אונזערע דארטען לעבען װי

? האםנונגען זײערע ? *רנסות

פאד׳ן אױסשליסליך ספעקטאו־ מרדכי שרײבט אן יעצט פון ״טאגעבלאט״
 אוקראינע, דורר רוםלאנד םון גערןומען איז טאר)ספער מרדכי

 וועט את אנ׳אמעריקאנער, — אונזערער איצטער איז ער
 לעצטע די אין דורכנעלעגט האט ער װאס אלעס שױיבען

יאהר. 7*6

״טאכעבלאט״ פון רעדאקטאר דער

 אלעם באשריייכט און לענדער דיזע םון אומנעקעהרם איצםער זיך האט
 אינטערעסאנםע זעהר געפינען װעט איהר אײנצעלהײטען. גענױע םיט

לעזען. דאס וועט איהר ווען אינפארמאציאן

i ז^ם יאין נייעס ד^לעצםע i P l  I I S '  ^ D 8 P

ט שפראה קלאהרער א אץ שרײבער פראטינענטע פון געשױכען ו ל א ס ב ש א י א ײ ט ר א פ נ ו א
ו גאנצען דעס פון קארעםפאנדענצען ראםאנען, גוטע םעליטאנען, װיצינע ארטיקלען, גוטע געשריבען, אײנפאך דיעם, רעעלע פאד

אםעריקא פון לעכען אידישען םען

דעם םאג יעדען לעזט

 ער ניןסדילער אייער אן זאגט
 האלםען אײך פאר םפעציעל זאל

סאנ• יעדען ״טאגעבלאם״ א
TAGEBLATT

187 BAST BROADWAY, NEW YORK
דאם ערחאלטען װילען
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פרײמאג,

 ״דיקטאטור דער פון לאנד ודן
סראלעטאױאט״ «ון

»c*>r 10 זײט וון.(

 י*חר לעצטעז דאגען םון איז* ער נע•
 וױיל — דעדפאד געװא־שן אלױסגעשײןט

 סאציא־ די ראבען געלואלט *p ראט ער
 יןאביוניסט דאדגעו דעד ;דעװאלוציע <ע

 איז תאמוניסט גוטער ס4אי װעבעל. א איז
 װעב־ יעט-אגראדער ״ א אין אװעח ע־־י

 ! דארטעז האט עד און א־בײטען פאבייח
 זוען ״:עמעבט״. צײט יצ&ײןעי א םא-
 איו ,םלע; בא;ע:ענען, אידים ס*ע; איך

 פאמעגדע די איהפ םין חערען ני!ױז
 מען טיט װאס חבר, ״חבי־, ;װערטע•

 הױבען די ארבײטעד, רוסי׳צע די מיט
 םין :יט אבע- ארבײטען, צו אן :יט דאד
 אםעריקא אין ש:ענ איך װאס דאס ארט.

 א דאס קען ׳טאג א א־ן אויסארבײטען
 א אין אויסארב״םעז װעבער רוסי^עד

/ צוליב אלן חורט נאנצען  איר בין ד
 צו איז עס געװארען. אזוי אױך ,&ױן

 טיפען א מיט עד פלע;ט םארצוױיש^ען׳/
אויס-ופען. זיפץ

 אזוי איז חברײואדוגיסט דאזינער הער
 *טױן איז ער אז נעװארען, םארצ\וײפעילט

 ער און װעבער, אויס נעװארען איגגאנצען
 םון גאסען די איבער אלום זיך עלעשט

 געײ מאי אײז איהם האב איך מאסיןװע.
 האט װארום ׳חבי סטײטיט, םרענט:

 איהר און פעטלא;ראד םאראאזען איהר
 די איבער אדוטצוגמחז געקומעז דא זײט

 ,ד אז :געעגטםעדט ער האט ? גאסען
 אזוי איהם האנען אדבײטער רוסי׳טע

 זײ אױף יפױן nv ער אז םאד׳סיאוס׳ט,
 דערארכײטען זײ װאס וױיל תוקען, גיט
 סאכריס פון איבעדיגע די זײ געםעז נים,

 חאלב א װי סעחר דעם, חוץ א און ארויס,
 קרי־ ניט ער פאעגט טאכ א ברױט םונט

 ברױט םונט האלב דעם מיט װי איז, #נעז
 װעט ברױט, םוגט הא^ב דעם אהן אזוי

 אײדיג ארוטגעדין נאר בע&ער שױ\ עד
 ארביײ צו ניט לצוין מעז *װיננט (איצם

 עפעס צו זץ־ יועט ער װאנען ביז ׳טען)
i . דערשאאגען. בעסצרם

^ ע,  ארויס ״נעהמעז״ ארבײטער י
 זיי קענען, זײ װאס אאץ םאבריחען די שון

 זײ װען עיןזיסטירען. איי עם װי דארפען
 אויף םאדלאזעז געדאדםט זיך ױאאטען

 (•ארציע), ״פאיאח״ רעגירוגג׳ס דעם
 צו־ לאננ בײנער זײערע ^וין װאי.טען

 סיט זיר זײ העאםען איז געײארעז, םױאם
v זײ װאם m,\ און דאס םארקױפעז זיי 
 אנ־ און ברויט זײ \vi"p געאד דאס פאד

- עסענװאמ. דערע

 םון האט רעװאאוציע סאציאאע די
 און אייט, ׳פעהנע געטאכט ארבײטער די

 זימען אומיטטי;גדעז די אז ׳צו גיב איר
 דאס אבער םאראנטװאדטייך, דערםאד

 עס אויב און פאקטעץ. ביטערע די זײנעז
 װעא״ אזע^בע, אוגז צוױ״טען זיר געםינען

 רוס*א;ד, שון ביײציירע ברענגעז כע
 זײ פאי־ געוזן, אאײן דאיט זיי זאאעז טו

 אנער ואאץ.... בעסטער דעד דאדטען איז
 רועיאען זײ אז זיכער, איך בין זאך אײן

וועדצין. קירירט ש:?ןל דאדטען
 אײדער אז װערען, געזאנט דא זאא

 נעױעז איך אהיז.בין ;לסאהיעז בין איך
 באי״״^עװיזם אין מאטיז יצטאדסער גאגץ א
!מאר נא מײנער, צאט ,1אבעי - -

 פ־אאעטאריאט דוסי״צעי־ נאנצעי דער
 ״נעטערס״ םון ח^אס א ;עװאיען איז

 ביטערע די גנבים. געלעדט, ם־אסט
 זײ אבער ;עטריבע;, דעדצו זײ האט גױט

 צו 4דיטע ס6א אן אױך דאס װעגדען
דענירונ:. דער געכעז ;טפעזית

 רױ די װענדען אאזא, זעהט, איהד װי
 טיטאע; סאחשידעגע אן א־בײטעד סי״שע
 קאטוניסטייצעד דער געגען קאכיף אילם

 סאבאטא־ די סטרײסען, זיי רעגירונג.
 א.י״ ז*י אויב און נגב׳ענען, דצעװעז,

גיט. גאר זיי בא״טאשען ׳יע יטױן ב״טען

שםועפען סורצע
).12 זײצז 1•ו (׳•לוס

̂צ  ;ײעס, גײעס, י O י y ל א ןאר •**ץ ח
איע• גאנץ » וון זאכאר זיעען װעלנע  •T9 ̂ל

, װינציגקײמ. געטײגעל
̂/י>ײךע־־ בי> .ייע־ צי ?ומען גע?מ;כ :ים _

 געװאוגיצען. עס תא:ען מיד װי ׳י:;1מי נעם
געװען איז טיטינג דעי אז רזאןען מיד
 »וי•• י7גוגי פדן חינזיבצ דער אין ;wi«c?7 אן

ק״עױגגס״ארבײגו.
 ער״ דער בײ אז אן.4•• דע- — בעראיז.׳ נ?.
 ?*־כײצ•;ײױגיװעדהיצענז, דעס פון עונונג

 נז;חג. א כטעמ געװא־ען ״זוין איז דאש װאש
 געװעחגליבע די אוישער זא־*עז

 צןוײ אדער אײנער רײדען אויך דעדנעי און
 »> איז אוגױועדסיטעצ, דעם שון שטודעגטען

̂ס גוםעד. ;א:•;  גדויסעז פון געװען װאי״ט ד
 זעחן, ;עקא:ם דאן װאיטען מיר אינטערעס.

 פדן נוצען א פאי ד^נען שעודעגצען די דר̂ש
 די צא־יען .:אטייליד, עיציחל:;. דאזיגעד דעי־

 די• 1 אר איי;ע אימער זײן ;יצ הטודענטען
 אויסאײ אלײן m דאיפען אויך זעלנע.
 חילי. אימידענש jny ־עדען זייעיע בײטען

 סטודענ־ די װען ;עװען, װא״ם נעשצעז אש
 אײגעם זיך פון א,*יש א״ײז וועחלעז טען

 קורג? האלנזען זמ״ען *ועלכע צװײ, ןןדער
 יע־ מינוטען «עחן פון לעש;ער :יט רעדען״

 דו• דער אין אז ח»>פײז, וױלען מיר דער.
 *:געכומעז *אן1 דאזיגע־ דע• װעט קונשט
 עדױ־ אוגזעד וון דילעץציע דע- ;טד װעיען

 דאט חאט ■יי־אן דער דע*אײטםע:ט. קײש?:אל
 דער אז דעריןזלז, ;יט זועט ע־ װאס גוטע,

 עםלואש װערלן ז#ל ױם״־הדב־אװענפ ד^זיגער
 זיזילירזגן דעם דזרך אין פאישפײגעי־טעס.

:;ס־ק*אפפ!.יאוציח. א־ז דזן גאנדזנז וײן
 ױסל זזלנעי דער —־ גריניצםײז. ברוך

 דער יאנ^װסקז, אז שײיבט, װעלבעי :ײנזאן,
 גיך איז אנאדכיסשררעװאלוציאנער #ייעידיגער

 ^ואדװערבס״ רי בײ ^טיװעל״לעו^ד א וואיעז
 :#בזעז׳ אנדער אז אונכעי איז בעלײבתים,

 יאהדעז״ • געײצז אלגין, נאםעז דעס אאמע•
 1אי קאוזאז אב. ױן ^טױועל־ווצעד מר לא;ג

 דאזיגער דער ;עװעז איז דאס ^עאײװעדםס״/
 ביגמעל דעם גע׳נ^ד׳ם תאט װעלנעד בעל־דבר,

 געסלוז^עמ אגג4י יאחיען עס האט עי ;בדיןי
 ארדער טו ג^»ריבען און ״•אריוערמס׳/ אין
 *ס און געחײסען. איהם ח».;ט מען װאס ׳אלץ
 עס סטײעמ ,nor; הינםי^ן דיזע קנצבם, דער
 ליע־ און יאגאװסקי סילער, ל. שון רײדען צז

 ;זן׳«םד׳ם. זיך חאבעז װאס \.yv*yס אלם סין
ליל־ יון זיד װעגצן רײדעז גיט ווצלען מיר

 וא-חעלמיש װײסען'®ווזעד■ אלע אבער סזן.
 סיר •? זאגעז׳ םוזען פיד ןבער םיל-ד. ל. צו

n בל*»ע די *א-גיטעו :ימ װאלטען r pi- 
גאנ- דעם יןי1א מיללער ל. lit נ^;על סער׳ן

י עד׳ »לגין. אלא נ״םיז ױיאי מן w מ ro,
r; באראקטעדלאזער דער ׳עד i, ©פאדזיגער 

 נעתמ י7 אז #ער אז תם, מש לעזעי♦ דעם
 ריכסיגן סיט ;ג1אי*בײטער״באװןכ אן בייען

 אחן אייײז איי װאס .r:ro 9 וריניייען.
 ןttf איז ױאש *,yyv 9 ;וײניי■ נרעקעי »

 ניו ror 9 מ״ית׳ א גזװעז לעבעז ;ענצען
 בא־ א in גויער 9 •לוילוגג װערצ *נדערע,
 גןך זיך 1ױאל מען רי;ני»ען.1 שיט װעגוגג

 װאלט זיך די װען •י^ירלאנען, קאגמ
 זוי און טרויעריג. אזוי •געוגען גיט
 •ארבא״ «ר 01א אלע. ז״ זײנען אזוי עד,

 י־ינאי•^־ ז״ער ׳ןױב5ני«טיג זײעד זזמלטען
 זײער פאיבאחאלטעז צו אום ;לאז-יגקײט

 גע• װילקליך חאבען זײ .ױען שארגאנגענחייט,
 ipi^r מעלכע אלע, פדן שטיװלל די לעקט

 צײט, 1צ צײ,ט שון בײנדעל 9 צוגעװארילז זײ
 ׳נעסען אוגבאקאנטע פיזןנמ זײ נעזזםלן

 לע״ ;אײשער נאאײועי*, דער אז ;לויבענדי;,
 איז אזע־:; אט דערקעגען. :ימ זײ װעכ זעי•
 איצמ עש מוזען סיר װעםען ;ע;ען דעדח, די

 א:;ענעחמע קײן ;ימ זעחל זעחי־, קעמשען.
 חע^יצז? זיך מען קען װאש א:עי #•':ײט,

;ע א פא• חאבען מיר  אי;;ארירט צייט ל̂ו
̂ה אז ׳יבט1;ע;ל רזאבען חינצ. דיזע  װע« ד
 דענקענדע שאי ן1א ענספער, בעשטעי דער ז״ן

 בעסםע- דער ;ץמען עס איז מע:״»ען עחי־לינע
 אין T9 :יב זײ;ען לזידער ^נער ענטפעי/
 עחר- פילע .iriro דע;ל,ענדע רןד״ז אונזעד

 און װערען, שארשוחרמ קעבען ארבײטער לינע
 *ײמ צו צײט in איצט מיד װעלצז דעיפןד

 בלא- דאזיכע די מיט ״דוינ^בז-עסעז״ זיך
ועלס:

גערעכטמקײם גיכען פױר
לערנען װיאעץ װאס די צו

 פעטרעדמײתינג דעדינעג,
נרײדייננ אוין

 טשיל• דזשוניארס, םיםעס, ם־ױעז, םון
 גארמענטס. אינסאנםס און די־ענם

דעם זעהט
 דעזײנינג םאר קאלעדזש הױפט

םייקינג פעטערן
ראזענפעלד, י. פראם.

דירעסםאר.
יארק. נױ םםריט, טע14 איםט 222

4T .  +

ggi דעזועסבער, םעץ2 דעס םיײיפאג,

מױנשטיץ׳ם
 איחר װעלנער איז מול, אײנאיגזן די איז ותסי &ר9 דיוײגענ ■רײוועם

cmp 1 <ערנעז* sפרי״ 
.Din םאר צײם די איו יצאס װײ< מתגחײם, נצ־ די גים נאכיאסיגם טאר־ כאדיננוגנעז. לײבםע זעתד מיט גארכתגטס לײדיס םוו ױזימינג 1אי קורס סזנרעגדעו6מג׳

אהאדעםי דיזײניגג •ריװועט םריגשטײנ׳ס
גיױיינג פרעאמיע׳ס a ווזנסם •poll ,עװענױ יענאקם ניער סםרים i<pp?yo 4 יתיווערסיסיMA

2441 נרעםערסי טצתפאן

 ■רעם לעאנארר די
יארס נױ סט., טע23 איסט 42

ט י י ס ג י ט ג ע ר ע ג

 סאציאליםטישער הארלעם
סענטער עדץקיישאנאל

 םטרים, טע106 איםם 62
עװם. נמדיםאן און פארט צװישען

חאל גרױסען א פארדינגען 1צ
 םענשעז coo ארײננעםען קאן

 םארשםעצונ־ נעאער, סאנצערטען, פאר
' ײ. אז. און תונות נעז,

 רוםס. םיטינג און אפיםעס אױך
 גיינאכם. שפעט ביז טאנ יערען אםען

.9020 הארצעם טעצעםאן:

! ם » ז ק ר ע מ פ י ו א

שעפער געסעטעלטע פזן קאמפלינטם
כעפאר וױ יפגענוםען1א ווערען

כאארד דושאינם פון אפיסעס די אין
ק םע23 א. 40 או  פלאר.) טען1 אויפ׳ן שעפער ריםער און סם•(קל

פלאר. טען2 אויםן — שעפער םקוירט און דרעם

m פח קאםפלײנטס m געםעטעל־ 
שעפער םע. • •

אויפנענוטען ווערען .

פים8 דאוךפאון ועם איו
עוועגױ. טע2 קארנער םטריט, טע2 איםט 36

שע־ געםעטעלטע אץ ארבײטען װאס קלואקטאכער,
 װענדען זיך זאלען מאכען, צו קאטפלײנטם האכען און ער
 איץ לױפען'םון ניט און סלעצער אױבענדערטאנטע די אץ

 פארשװענ־ אומדסטע אן אמ װאס אנדערער, אן צו קאמיטע
רעזולטאטען. קײנע נייט בױינגט און צײט פון חננ

, ת י ק צ ו ל ס
סאםיטע, םטרייס דזשענ יןאםיטע, אינםארסיישאן טשערטאן

ױניאן. םאכערס ריםער און שסוירט סלאוס,

? שװאך אדער שארח זכרון איזדיער ז שװער צו־ לעסאנם דיעחן די געםינען לערנעןז אץ שװעױנסײט קינדער אײערע האבעו
ע שװאכע, פון רעזולטאט דער דאם איז סעלע פילע אין ע ר ט ש ע ע  א
ם פאר א און אויגען טע עט בי־ילעז צונעפאסטע גו ײ וו  בא- אײר ז

עדע פון פרייען ײ חעלפען און שווערינקײט י  לערגען. זייער אין ז
ך זעחט ם זי ע אין בעקער׳ן דר. םי ײנ ײגע פון א  אפיםעס אפטיקעל 5 ז

שאן א און שטיםען ejm עקזאטיניי שטאנד דעם כא  זייערע פון צו
י אויגען.

םט שען און אפטאטעטרי אפםי
ײ איםט 216  בראדוו
 םםרים פציג&אן ניזגר
עניו לענאקס 102  עוו

סטוײט vd116 סינצן

ג פראס»עקט 896  עו
m נפבפן is s סםרים 

קין 170׳ ט  עװענמ •י
מ » ױ ראטפותי ג מנ ןו

288 bow בראנקם ראוד, פארדחעם
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9 -לאקאל ױניאן, פינישערס קלאזק
! ם א ז ק ר ע מ פ י ו א

האבען װעלכע מעמבערם אלע אױןש פאדערען מיר y

אן חרד אדער װאױנונגען דיערע םץ נעמופט לעצטעגס
לאזען צו גליז אדרעם, זײער געניטען אוחאכע אנדער

* •

 לאקאל. םון אםים אונזער אץ אדרעם נײעם אײער וױםן

נױטיג את ױכטיג1 זעהר איז עם

9 לאסאל כאארד עסזהסוםיװ
#

מענעחשער. םארסין, אידדאר

ווערען הלײדער פרױען פאר דעזײנערס
פארלאננסו פימל זעהר

 םיעל און לערנען צו לײכט
!םארדינען צו געלט

 אויס• שויז האבעז צייטע חונדערטע
 יעצט און טעםאדע אונזער נעצערנם

נעצט. םיעצ זיי 1םאררי:ע
קורס א איצט נעהטט ;

— רי אין —

םקול מיטשעל
ײניננ אין  םיםעם פריען, פאר דעז
 קורם א קלײדער. קינדערשע און
ט םקול םיטשעל אין מ  באל־ א םי

ע שאן דינ  גרױםע און. פאזי
געהאלט.

 נארםענם אװ סקוצ מיטשעצ די
 נרײ• מ״היננ, ■עםערן דעז״ניננ,

מ  קצײ• םרויען םאר םיטיננ און די
 יאהר 60 איבער עטאבצירט דער•
ערפאצג. נרעםםען דעם םיט
ײע אידעען. נײע  רזװלםאםען. בעםטע םעטאדען. כעסםע םיםטעטען. נ

הלאסען. אווענט און טאנ אידיש. איז אונטערריכט ■רױואם
באריננוננען. נוטע

 אויםקינטכױג און בוהצעט םרײען א םאר קוםט אדער טעצעםאנירט שרייבט,
. פרײטאג. און םיטװאך טאנטאנ. קלאםען: אװענט

DEMONSTRATIONS FREE AT THE SCHOOL

MITCHELL DESIGNING SCHOOL
912-920 BROADWAY (Cor. 21st S t) , NEW YORK

Phone: StuyvesAnt 8383
Boston Bronchi 453 Washington Street, Dexter Building.
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סספסשינג און דעזײנינג
! i פראםעםיע! װאונדערבארע א

בלײך. אן. טאנגט — געלענעגחיים די גיט םארלירט
 םא־ חײי אין סימנדמר גארםענם א און םאמר *עםעח א וחנחנז קאנמ איתר

ire m עי ir װײניגער. נאר איז אי e טאיאגס *•ססםרא ס"ז חאמז נים דאחי 
 דח«ד גרײדינ^ ימימרן־םײקי!^ 1» םיםנמם״ יןם.םאדערן ייד אויסזוצעדנען

 משיצי און םיםעם ציימם, &ון דרײאיגנ און םיטימ םטעמשינ^ נארםןנם טינ^
j . ׳׳ דרעםעס. אין סוטס סצאױןם, דרענם 

ען. מעםינע—עקסאערטען •ראקטישע םון לעםאגם ■רױואםע  •רייז
ז 2 טון נאכטיטא^ nap .9 ביז 7 סון אווענר וועצנעז איתענד סוסט .4 ני

םע44 וועםט 114
םעשאו טאדעח

701 o n  j. מו מ ם e אנ rr נאצאסטא mMvtr>י
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■קלאוק־מױהפײלאדעלפיער אץ סטױיק חשענעואל
 ■דא־ 100 םולע אויסגאהם, אהן אלע

 זיך האבען סעמבערס, אונזערע םון צעגט
 ױגיאן, דער פון רוף דעם אױף אפכערופען

 פיאטעסט ארס סטרײח דזיפענעראל אין
 וועײ ניאנופעיזטיטורערס, אונזערע :עגען

 אײנפיהרען צורײן געװאיט האבען בע
 אוגזערע אלע טרײד. איז ארכײט שטיק

 דיסציפלײ װי אױסנאחם, אהן טעטבערס
 אויםגעםאלגט האבען סאלדאטעז, נירטע

 פריה כיאנטא: קוטען צו — ארדעו/ דעם
 װאר־ אזן געװעהנליך, װי ישעפער די אין
 דורן־ ױניאן דער םון רוף דעם אױף טען
׳ סירקולאר. רויטען דעם

 װאס הבתים בעל אונזערע םון מאנכע
 איז רוף סטרײק דער אז געװאוסט האבען

 אר־ די גאר האבען זייגער, א 10 אױף
 די איז ארײנלאזען געוואלט ניט בײםעי
 אונזערע אבער םריה. מאנטאג יעעפער

 ערװאר־ גישט בעסערס האבען טעמבערס
 הא־ ?ײ הכתים. בעל אונזערע פון טעט
 פעקטאריס די בײ פארזאסעלט זיך בען

 די װען און םעתטאריס די ארום אדעד
 אװעקגע״ אאע האבען נעהוםען, איז צײט

 רוהינ. און שטיל חאא, אין טארשירט
מ האבעז ארבײטער אונזערע  געםאלנט א

 איצט הערשט עם און רוו* סטרייס דעם
 און סאאידאריטעט גרעםסע די אונז כײ

 זײן צו שײנט זינ אונזער באנײסטערוגג.
:עויכערט.

 איז סטרייק אין טאנ ערשטער דער
 ארעסטען חײגע םרידליד. נאגץ אװעין
 א•־ 34 נעװארען. נעםאכט נישט ױיגעז

 שױן זיינען םעםלמענטס מאר אימיישאנם
 איײ זיינען די?ע םון נמזוארען. גיםאכם

 •אר א באשעםטעען וחגלכע םירכמגן, נינצ
 דינס״ ש*י. א איז ארבױטער הוגדערט

 האטיטע םעםלמעגט די האט םריזז טאג
 יזאגטינענ־ אין ארבײט איהר אמעפאנגען

v האטצל״׳ טאל
< יי *

טינג באגייםםערטער  ארטש אין םי
טעאםער סט.

 סטרײח, דעם םאר םאנ א זונטאג,
 מאסםיםענ גרויםעז א גאהאט םיר האבעז

 די עריןלעהרט האבען רעדנער איינמע און
סטרײק־סיטואציע.

 אפגע־ אםדור םריינד האט סםעציעא
 םארגאנגענער דער פיז באריכט א ;עבען
 סיט־ אאע מיס נעטרײט האט ער וױ 'יאך,

 סעטאםענט. פרידאיכעז א צו קומען צו יען
 מאנוםעקט?ןױ די האט קאמיטע אונז#ר

 אוםפארטײאישע אז םארנע׳&אאגען, רערם
 ױײ בײדע םון חאםיטע א םיט מענעעז

 םכסוכים אילע םעטלען טרײען זאאען טען
 דער קאײמען. מאנוםעסטיטורערס די װאס

 — געװען איז אבער, ענטםער, צײגצינרע
 אונזער װעט דאס און ארבײט! יפטיח
נישט אוכיטטעגדעז קײנע אונטער ױניאן

ר ע ח ד מ א ז די םון ר, א נ א ־ ב מ  ע
ם ר ע ר ע ד אי ר ױ אין ב ק. נ ר א י

).8 זײמ *ון ויזולוס

 איז איגדז^אנק״טאנס דורך ױניאן די מעז
ענטרונעץ. מויך

 אסא־ די מניאן די קלאגט יעצט און
 דאלאר םויזענד lu די םאר שיאיײצאן

 אײננעלײגס האכען זײ װאס סעקױריטי,
 דאס םטײטס, ױנײטעד אוי מונק די אין
 קאלעסםיװען דעם איהימען װעלען זײ

 רא־ מאריס ױניאן. דער םים אנרימענם
 םארים םון חילוי דער םים טענבערנ
 אויםיאסען געריכמליר וועלען הילסװים

 אתא״ אונוער םיז אינמערעסען די אױו*
ניזאציאן.

 איז ױניאן עםבראידערערם באנעז די
 א סון נעװארען אױסגעמאטערם אםת

 נאך איז זי אבער קאםן•, ־װאכעדינעז15
 כיז חאבעז סיר עחפעאט. ניט װײס

rםטרײק״בענע• א*ז אויסנעצאחלט צט 
סטריײ די דאלאר. טויזענד 15 םיםס
 וואך א דאלאר 20 און 15 קרינמן קער

 םיר בענעםים. לאידאום אדער סטרייה
 העמד די ענטעלאסען םעסט אמנר זיעען

 זיעגער די ארױסקוםען און םארזעצען צו
 עס האמוי. ביםעדען יעצטיגעז דעם אין

 וױיס, ווער סיזאן. נײער א אן דך דמט
 וועחנז .געבענשט סיר װעלען טיעלײכט

ארבײט... אביסעל םימ
ארבײם, אביםעל וײן גאר ואל יא

 געוױס אונזערע באסעס די ס׳וועם און
 עכר באגעז זײ םעוז^ן. נים צרות קײז

 מים דארום תוקאן ארבײםער בדאידערי
 דער אויןי םארטרויעז און נלויבע[ «לעז

צוקונמם. נאדמנטער

 ערקלעהרוגג אמדור׳ם םרײנד :אכגעבען.
 אפ־ םיל מיט געװארען אויפגענוניען איז

יאדיםטענטען.
 געיןומען אבער איז קלײמאקס דער

 אדרע־ האט יטלעזיננער פרעדדענט װעז
 יצלעזינ־ ברודער טאסמיטיננ. דעם סירט
 םארזא־ די צו אװעקגעיטטעלט האט נער

 ער :אפען און בולט םראנע די טעאטע
 םארהאנען איז דא אז עריזאעהרט, האט
 ער*אט !ארבײט װאך — םראגע, אײן

 אז #1?ערקאעהר אםען נאנץ ארבײטער די
 די או און אפםער, םיל מײנט סטרײק א

 באטלײ צו צײט נאך האבען ארבײטער
 צוריקקעהרען זיך װילעז זײ אויב סעז,

 איצט עס זײ קאגעז •טטיק־אדבײט צו
 אר־ די זאיען ני^ס, אויב בא״שליסען.

 און װארט. זײער זאנעז באלד בײטער
 םארזא• די זיך האבעז אײנער װי אלע

 מי־ געטיטירט און אויםנע^טעלט מעלטע
 אזוי יןעכיםעז ײעלעז זײ אז לאנג, נוםען
 װעלען הבתים בעל אונזערע ביז לאננ,

 םון צײט די אװעה איז עס אז איינזעהז,
םיםםעם! סװעטיננ

 דעם בײ גערערט אויר האבען עם
 איז װעלכער לעײיז, םריעד פאסמיטינג

 אב. םרײנד טיננ,ימ םיז טשערםאז געײעז
 םון םעגעדזישער טובים, סרײנד ׳טנײדער,

װײנבערג. ה. און ״גערעכטמקײט׳/ די
ג. א

די נאפעסםינען is םעסיג באסםאן פון 49 לאסאל
יוניאו

ױנ• װייםטמאנער די איז 49
 םון פיעגעדזזוער דער באסטא;. םון י¥ז
 רעזידענט6װײם־ אונזער ױניאז, דער

 נעװען װאך די א־ז גארענ׳טטייז, פאהם
 איבער, אונז גיט ער װי און יארה נױ אין

 ילעבע־ נאנץ א ^אקא^ דעם אין אן נעהט
 *ו בעםער ילאיןאי דעם טעטינקײם, דינע

סינאנציער• באפעםטינען
 װערען 49 יאקא? פון נ״טנר־דער רי

 אפ־ אויםנעםאדערט נאזונדערם איצטער
 נום־ זיין אוז *פוידעז זײערע צוצאהיען
 פון סאנסטיטיציע די <ױט ׳טטעהענד.

 אוי־ מעז םאילט אינטערנע׳פאנאי, אונזער
 אויג 1ױניא דער םון ארוים טאמאטייפ

 26 וױ מעהר םאר דױס ׳עוידינ איז מען
 49 ל^יואיל סון מיטנלידער די װאכזןן.
 זיי־ נאכצוזעהען אויםנעפאדערט װערען

 דױס אײנצ^הילען און ױניאן־ביכיאך ערע
 פון אױטאמאמי׳ש ארױםצוםאי־ען ניט אום

 ארײנקומען רארפען נאכדעם און ױניאן
םימיידער. נייע אלם

 א װינמער יערעז םאכט 49 לןוקאא
 אי« ױניאדבאיל יעהריליכער דיזער באא.

 אינסטיטוציע. א באםטאן אין נעװארען
גיט ױם־טוג א נעװ^רעז א'י באא דער

 אין א־נטערנע׳עאנאר אונזער ם»ר נאר
 אידימ׳ור נאנצער דער פון נאר באסטאז,

מם וױנטער דעם ארבייטער־באװעגוננ.  י
 דעס *װענט, פרײט^ונ זײן בא< דער
ן נר״ט נאסטאן אין יאנואר. טען27  מ
ױם״םונ. דעם פ#ר ׳שוין זיך

 טעמכער־ציטינג דזיפענעראא » אויו»
 *M3 איז צוריפ אאננ נים 49 לאיואא םון

 טיטנאיך יעדער Dip געװארען, ׳שיאםען
o םון n װעו*ען נעטעחםט זאא אאסאא 

o *ו םיסעט א סיט n .םס די נאר מ טי
^ צו *ונעטיהט |1װעח גיי ט »ן םי

^ יי אי טנ  »יז סומען סי
i סיז אפיס n 66 די נאצטחאען יוניאן
on די אין אאקאא

i ױאס סעגט n טיקעט DO0P. די b*s* 
?:i n  טיה׳ןט םאר׳ן נאצאחאען װאס 1

 ױניטךנוך 1וײע אין באקיםעז באא צום
סטעמי. באזונרער א

i«די זטאעז n ’>»n 49 יטקאי םון 
1פא און יוס1 זײערע באצאהיען  םי• י1

מן חזןיפען אחם *זוי און העטס א  מ
irn■ םינאנציעל יוניאז 1זײע w s r. ר ח  נ
n ,איע װען איצטער DiniBVPPOiWD 

« חנד סים נטנוצען זיר װילזזן » !וי  11׳
ס• די »רונטעו*וח*יסעז. צײט מג מ  י

 נרידע ,1נײםע1* די פון םטענואח־ס
 ע»«ר זיר 1בײםן1א די דארםען איצם

 זייצו־ע נאפעסטיג«ן און ןnצונויפבינ
 זײ כאשיצס װאס פעםמוננ וײ ױניאנם,

o n  i»m נאיעבאטיט. ױ פון אנט״יןי •

I

א כאנה סם״ם וי
װ ס נ ר א י

• • »

י תויז ק^ימננ יארק נױ די פון סיטנליעדער

כ, ם. 1חאראל רו א מ •דצזידענם רינ

i n םון בקיצור איגהאאט i n 16 צועטאנר נאנק׳ם o n1 נאװצסנצר. סעזM 1
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GERECHTIGKEIT—(JUSTICE)
חחזסתי בצדק״י

אריח. ולא
(אױג,

 גערעכפע• מײז אן
 «יד חןלש״וויך קײש

 ווצל »ון
אילפזצו״ ניט איחר

̂ט ?ײױס אינסערנעשאנאל וער וה ארנאו אוזיעלער ױניאן װאױסעופ נארט
1221New Y דעצעסנער, ממעז דעס *רײמאג,י o rk , F r id iiy , Doc. 919 יS1.V o l. III. No. 50.

גאנג פזלען אין פראנטש אלע אינער קאםף אונזער
קיאוקםאכזןר

ז ײ
 ולעזינגערקעג׳ח

י חילסוױמ ן1אונטערםייע װ»ס — ג*לעכ«#ױס. די קעגען ojnon• צ*ױיטען ו דעם. וועגען זאגען חילקוױט »

ן א ק ױ ע מ אן א ש ײ ר ע ד ע װ פ ר א א נ י י ט ל ר סי ר ס ד נ ץ אי נ א ן ג י או ^ ל ו ג פ נ ו ל ע ט ן ש ד פו ע ז נ אן או ן ױני ם אי ע ר. ד מ « ד,

̂נארע ױ דיםםױספ תלאוס׳י אין פױח םאנסאג פיפעם־דעםאנססראציע װאונח
o 6 ס^נטאג, nטען itsantn, וואך טע4 די *ננץפאמצ! זיך ח*ט o n  tie 

o סון וואך סע4 די יארק. נױ אין p״ioo iwoopiit>p נרויסצן n חטט סטדײס 
 יon 1* אציע1■ימס*ו^ס»נסט אײנח־וקספויעי• נרזיסעה « סיט אנגץסאנגען זיך

ו מ  סיקעט״ סעריןװיח־יגער m אט ר1מ .pi»’ נױ סון op*too’tpw>p אין מ
i »י« »«יע1מסא;סט m i סון מאנט אייזעמע די געװארען ם1י1«יאנסס1 א&אי 

m oopn^p i r t די אױך און יוגיאז n « n n ii« ii אין העדפט וואס דיסציסליז n 
i״in סון vpun T’nop i n. נעװאל־ א נעמאכט חאט »ציע1■יסעט־תס«נסס די 

o אין אױוי אייגדדוס דינען n יםטריסט.1 סלאוס
»i »1« אויס ,דט o תן סקענס o’■ 1אונזע אין אמיס to זיי ioD Joan-opp* 

r vח. נדוד׳ס־ נצזאגס חאס — ״ i n  , m i n סיימט די סון נדשערסאן po ’ dop — 
ױ איז אס1״ נ׳ jn גי o iW J to o n ו* n n o o :o o n( ױדאן״ 1»ונזע סון מאנס די — 

n די צו י«ערופען1» ׳*םאלץ ער חאט  |i« .o n •  i n  lie  ip o n o io o ססנס tie 
m מאגססג איז ימיאן nne נסנסססל, לױ01װי v w א J ip n  ,tow tn JjnM m• 

I tn o iiP i o in o o םעכטינ׳ג ױ 1נא טאקע iid o q pim p̂ ייניייז tV3«o tOP סוס 
n m o u ס אין !עסאנםטראציע tpeooio ססגססג I

 אנגעםאנגען «יד חאט װעלכער סיקאנא,
i אין 1זיינע א 10 אנעױפםאנ,1 n יו/1ם 
1 o nטען ipoonjn, אס1 באװיזען, חאט 
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סםרײק. אין ארונטןןר דאדטעז נעז

ס ר ע ק ײ ט ק או ל ק ען ״ אז ל ר א י פ  ד
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i n שסייז םים ס1טרסגס<ס ערשטער 
n  me אין םאסען חוגגעריגע *omioo 
4אי אינםערנעשסנאל אװזער tic 1רוםלאנ

p ir שיפס1אײננ ouni tm סנ• שױן 
m r i n  mm tneJpi .״סשבי״ n שיף 

o n  |pto*i«e ojm גיי 'ippio האפען 
ly a o n n  in >21 o n. ססםע אין tn s 

noop po איז זיו ניי i n זסט 4חײ\ 
tpum אינםעתעשסנסל אמזש־ oonre 

 1סאסגtm PPiPMin n 11 םסמעסעז גים
m>n n  tm סרבייט eipn געtv tp  ,too 

i n  tm urn «a נעחט חײם to o t'o 
mm •loop ipjn^mw oro סיל אװי

םרסנטען.
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n שטעחן, װעט ״אשני״ שיוי am  tm 
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o

£0 נוםער ,נערעכםיגקײם״

O
i דעניש. ד« מ*הס — יימ• r•
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