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פײלאדעלפיער אץ סטױיק חשענעואל
■קלאוק־מױה

 ■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

 עמ־ באנאז די םון ר,אמח דער
יארק. נױ אין בראידערערם

).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 #1ערקאעהר? 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,

 ימם וױנטער דעם ארבייטער־באװעגוננ.
 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 י י ג ט י »ן ם

^ יי אי נ ט  »יז סומען סי
i סיז אפיס n 66 די נאצטחאען יוניאן
o n 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  מא
irn■ םינאנציעל יוניאז 1זײע w s r. חר  נ
n ,איע װען איצטער DiniBVPPOiWD 

« חנד סים נטנוצען זיר װילזזן » !וי  11׳
ס• די »רונטעו*וח*יסעז. צײט ממג  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 י ם ו ״ ם ה ס אנ כ יארס נװ
• • »

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. סעזM1 פערמעגען .
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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
.S1.Vol. III. No. 50י 1221New York, Fridiiy, Doc. 919 דעצעסנער, ממעז דעס *רײמאג,י

גאנג פזלען אין פראנטש אלע אינער קאםף אונזער
קיאוקםאכזןר
ײז

 ולעזינגערקעג׳ח
י חילסוױמ דעם. וועגען זאגען חילקוױט »ון1אונטערםייע װ»ס — ג*לעכ«#ױס. די קעגען ojnon• צ*ױיטען

^י און גאנץ אינדסרסירט ליינאר אװ פעדערײשאן אמעױקאן ל ד,»מר. דעם אין ױניאן אונזעד פון שטעלונג פו

̂נארע ױ דיםםױספ תלאוס׳י אין פױח םאנסאג פיפעם־דעםאנססראציע װאונח
̂נטאג, i טעןon 6 ס tsa n tn, וואך טע4 די *ננץפאמצ! זיך ח*ט o n  tie 

 חטט סטדײס on סון וואך סע4 די יארק. נױ אין p״ioo iwoopiit>p נרויסצן
 יon 1* אציע1■ימס*ו^ס»נסט אײנח־וקספויעי• נרזיסעה « סיט אנגץסאנגען זיך

מו op*too’t אין מ pw >p נױ סון ’«pi. אט ר1מ m סיקעט״ סעריןװיח־יגער 
im »י« »«יע1מסא;סט i סון מאנט אייזעמע די געװארען ם1י1«יאנסס1 א&אי 

moopn^p ir t די אױך און יוגיאז n « n n ii« ii אין העדפט וואס דיסציסליז n 
i״in סון vpun T ’nop in. נעװאל־ א נעמאכט חאט »ציע1■יסעט־תס«נסס די 

o אין אױוי אייגדדוס דינען n יםטריסט.1 סלאוס
ט ד תן סקענס i«o »1« אויס ,  *oioDJoan-opp’■ 1אונזע אין אמיס to זיי

r vח. נדוד׳ס־ נצזאגס חאס — ״ i n  , m i n סיימט די סון נדשערסאן po’dop — 
ױ איז אס1״ n *ו jnoiWJ toon גינ׳ 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 iponoioo ססנס tie 
m מאגססג איז ימיאן nne נסנסססל, לױ01װי v w א J i p n  ,tow tnJjnMm• 

I tnoiiPi oinoo םעכטינ׳ג ױ 1נא טאקע iidoqpim^p 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 
 יױ 1<#ט»בע1^אא יtie 1טיטגליחס״' י1

 T1D נעחנססצן זײנען *פיקאנא אין ניאן
o n י1 »י םיינ זעיבעען ®’) *’i n 

1 tieי pi«?p 1ני אין ימיאנס 1סאכע 
א. no יארפ ל^אפי  ׳ןוזד ק(אוס אצע סי
 נעמארען יג1ליי זיינען *פיפאנא איז סער

i צי n בא׳פטיםטער o iro, איז עם מי 
o איז סעעמיזעז n שטרייידחוי i n  tie 

ip אלע איע, ײסיאן. 3«dpi«>p זיינען 
 זיי• שעוער י1 ן1א p״ioo אין תנ»ר1א

to |1א יסט11 כענלינען מז o n 
i מי סם n סאחתז־טם״* tfe ׳פיתא־

 ויי״ האאוקטאכער י1 י11א י11 יינט,1•פ נא
סםרײק. אין ארונטןןר דאדטעז נעז

 די פארלאזען ״קלאוקטײקערס
 רײ• געשלאסענע אין שעסער,

 אץ אװעק זייי מארשירען הען
האללם. די

 נעכטען איז ײעזאכע ע1כםא יקע1 י1
ײ 1דע ן1א ׳טיהאנא, 1איבע .נעחאנגען מ  נ

tv סער ;n 1» אמעהאלטען האט 1װעאכע 
 ניס האט אנענד, אין כיז םריהםארנען

o נע׳צםערט n םוז ביאד KiDDJipn i n* 
נעםאכס האנען מאכער ^אאוס י1 ױאס ציע

).4 ז״ם אויף (אלוס ____________ /___

n ׳■eon nvM ioeioon epp אױסגע׳סטמ׳׳מזט o n גאנ«עז op'ioon a«r 
tn»3 איז אין o iw  oiniiM n אסילו no וי 1 סתאיס oon זיד tP«*ep«o סו  נ

jpii .m איז op זמן פאדטאנ, o re  tm n נסו זײנען גאסען די ttmoj סיט «א 
m ipnnpjnio in  |io ojpoop «03ג, eon נעזעחן ׳סױן מען ipnipjo ש»« 1אי 

opnoo’i ױ ijo o o pio>p. ןייגסן «ײ ipm io ttwipn ,א״נצינױייז t« i ט־ד 
»mp״i, רסן r  m o i po,באװענט שוין זיך חסנען אזײנער 8 סחס |1א טרסמז 

p>« ,m די אתם ijrrio  ti« in m ’io ipopr אז סטזײז,1»ױ»3 ן1א ג׳וסיחל 0 סים 
אײנינק״ט. ייטער31א ט,3נײטעו־רסinnooioon 10 זײ

inP' .ipopr p>« on« ipiipj tpj«t oopp'a n •געחסט זיף האט שא 
 ipopr 0• די סזױ און ,n«o p«i ipipr די אזוי .ipp״ipB pj״t opp■> אלס
poo נײ in 1»|אנוױנם1ד»מ*«3«סלי «ti «סיט יט.1סט 1?ן־ח*ײסיגט1?םאיכזד 

oon in ?נסטחטױ T» onporwo ,po, מיתז tooipro in די ®יז ,dopp'o 
4 ipina ,סים מסנד׳ט־ .ipo>pno’o prn

jm> bpp1• m  po ןייגסן ipsMo pio>p m  tie voomo3 p>« ipiipj יױ 
 t<״ p« .P”«־o סונ׳ם mn’o די p» ססי־ייס on p« iptppo pipopo n ניאן,

ipppj vm .י in  tie ipmpipo Snpjpm in  îpm”o ,סס< יתיאן n*po( 
tie tooipro in סססיסס סת»ניזיײ»סז; nנר^לא!, 4׳ <on in  tie tooipro 

in  tie tooipro ,m ow * 4  ;pouop לסס tw po»dop יי 1סי סיססרלײס די 
tp̂ por eon dpo'dop pinio די צתױוי .po»oop p»noo JoiPiprn jtm 

po ג«גחנן םאגמ» or po• ס  פיל סזוי סמױפנופלימן זיר חסמז דיססר̂י
jtnrm  to pe oipj«>«3 ro ijpm n  to opippjomo eon op to ,ip3«opi«>p 

 po .opoon tpw» p» סיסידססױס ipi .opoopp pmp< זייגסן opom״o די
oon tnpieo nm a זיו ô potpmo די pno tpsippuo tPP’t ep pm 4 ’bpto 

3i»״pe ipo 4סרײי סגחנרס prapn זיו וײ oftoow o 4 י1 נסנריסמ opp»e 
pronjimoo ,זײ po די omoip וימיו .tpopopn po (poPoijn

opp«o m  po ppjppp tpnpi jpm ep איין on tpô onpj tpson pŝ pii
Mtf• דיססוײקס im .פפמפסס

ipojpd ojpmw, prempoa epi po37• ״ ipnint ,pjpup ipo7 m  mm 
oon op 4 oppm mpmm pmn prpn 4enee ve88 po po ױך m oampt 

op po mo .*p» oam«3 oo> pum n ויד, promos epom*׳o די  m אויד tpupj 
p, m נײ u o n  m” ,גיאדימי׳ op nm ,pjpup toonpo mm 9<זײנ »r « סד 

dp9o iw .ipepr pŵ p איז ponanw סזױ rmi דאס iTeo ססאיסלײם די 
: JP’PPrm n  e in n o n o a  m on

me די po opeos יסס m pmpi סוװייי in  pe oaoo m  mm ,יתיסן tm 
eon op 3 זייi« n  me ,tppoirw״ipo׳ mo די mo״ipp אלײן tm יי יסא ""i 

po or no pipijo pe iptrn 31 יסם» pe ppromcopepi« tpnpj43 ײםער»o 
m rv r ro  son oon סרײי po •נסנײסיייריט

m ססגססגזײנסיי epn poioonne ססיינאייממ .moomn

pj po P”ioo pm>p m  4 ילז»
אדסנעציימנס״ שסעחט יארק

yw nrm דיי pt רי 
•דאמימ j> |fpy רזןפארגתז
*iff *yi ^ סמו ל »■ if jfyn y j w pit 

jf̂ ii (ljuit )ון סרא•  
oliDun ס *-דחמסױע מױך ון  proni
/ Tin punf גודמר וחפויו #דד יי•״
p’pipjp ipaJpnpi o*o o w w J mopדי tm 4io» n  tm *em tv tm
tPP  "  nV 4#״w m FDIRfr ”

tio>p n pe ,mpieioB tm ipsoo 
n םסכנר  tw װייסם iP3ooopn tm 

ipsoo pwJp n pe ,roVm^e ro 
pre>?» n  onpn 410pm po סייכינ־ 

p״*o» praJpr n  po piemen tm o 
**mop opi tpm’tsin  1* *"turn 

opjie tprupior)■ m m pa 0י זױ 
» m man po op po 41m pj pm 

pram eeopppmao epn rr סױי pHi
|»PV4|  m WWm

am oaomrme tw in pm 9w
'P« p*neo 1P3MD pmJp m  em ,tn

 טרמ־ װעט שי,ש n — דעצעמבער. םען21 דעם אסגעחן װעט ״סשבי״ שיף די
אינטעתעשאנאל. אונזער pe עטכלעם םיט׳ן פאחן א גען

in 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 in  mm tneJp i .״סשבי״ n שיף 

on  |pto*i«e ojm גיי 'ip p io האפען 
ly a o n n  in>21 on. ססםע אין tn s 

noop po איז זיו ניי in זסט 4חײ\ 
 tpumoonre אינםעתעשסנסל אמזש־

 1סאסגtm PPiPMin n 11 םסמעסעז גים
m>n n  tm סרבייט eipn געtv tp  ,too 

in  tm urn «a נעחט חײם to o t'o 
mm •loop ipjn^mw oro סיל אװי

םרסנטען.
oiooomio iro n y  in פסשטעהס 

po םים װסנסנעס ppt ,םעחל pm pyt 
 ש»ייד jnjpim tm pn ,opaio מנלאך,

o n  po •tnp’oio זייגען טרסכסססרט 
Tm ס  mop or mm >m םים mope י

po eon tm ,topoa tm נױסיגס T t 
tm pm er .תסלסנו .

m r n נסלסנגס ,אשבי״ to o , n  it 
o iin o  110 ,op'moo topn,10* ״ to 

n  po jptgpou .שדיקעוש״, n ך « 
pe p נספסגס pm םישטי ir «סלס צס 

pe ip n e 1מסלסנ tm י» po oijm 
mou uotan פסװעכסנס. סזעאכע סיס

ח־ זאנען כאאםםע ױניאן י א<«תשכיח̂ו 'I a t
 ס״י״ק־ לצי pt ס•••[; בײפ

on w אג8ד<נס ,7ע?יזד)י«יװ n o■ 
 מײיס* pt סי«ינג ס *anti נןן in זי• זסס מניןן, aowPUPP חני «ן ני*מח< סלן ייז |«:p• nnjrtpin tom jm•־* נינמי■

tie ניױמ יי ײז סיייזסנש 1ײ• m• 1 <>•» י׳ד« m  anייק •trviiy• tjm
ס ajn ton yn*׳iprpy וי  ז״ש־ י»י nntptai •ולןד ס•■ *גגעמסןן ױני*דמ*סיז די p■ מ׳ייו

חאגדלוזס בייזשולייצי

 נענוגמן װעאען םסחיכטם־מיטאען סאע
intm, ז« n ײםאסנד אין זסא שסייז 

 טי• oon י,1 סאע «י װערעז טײאט1סא
היאוי. אין זיר סינען

 ״נערעכםינקיים״ 1נוםע נעחסםען אין
 הסםק װעאכען ביי סנצײגען מיי װעאען

n שטעחן, װעט ״אשני״ שיוי am  tm 
«jp וועאעז, װעם עס p ojm סנתױ נעחז 

m r n  ipp. טרסנם װסס uf5m *םאסנ 
•p a r  nptjm  tn n a  opu P3>pii tm 

ioe tpopnom די ipuin ״?•oo n 3 n 
po tro .י תסאסנד □

אר*ײכניס9אינהאלט*
o

£0 נוםער ,נערעכםיגקײם״
O •ir דעניש. ד« מ*הס — יימ•  רןד »ין נ»פרד ח«וינם

מוקאװ. ס« מ« — ,יינדוסיריצ
םי• ב^ארד עקזעקוטיװ פון רעפצרם .8 !ײס אויי• שעהנזזאלץ. י. — 22 לצקיל ®יע

rm* די »ון רװ w rw\ — ר• םילינעדי ד• «יז יחדמלוציע §ײן. כמסס*
. בײטער.

 fm ייגער תיכזי וווגזעי .HU 5 4 ?יים
 פון ׳»לום — ג»נג פולען אין פראנמען

4!ײ«
 ssדעפטרטםען עדױקױט^נטל יין .6 זײט

nâ עקועקוטיװ p* 25 לצקטל םיטעג • - 
דדיײמונסוון. נרסןרלס

m — •למז יײײ י• ױ&  d w■ 
 נ#«יץ־נינצל. רצחוקמר׳ס פון .8 זײם
̂דעל «-jn J ?ײם  װחי• .1 — «רכײיצי ג

ײי ױז קורץ <מר• ג4י. - ״
ר י*ו 808riw«wrru»ii יצי .to דיס ח

 J9T*2 אב. — ײנדוסטריצ קל#וק
■ערערםטער. 49 ־־־־ חעדבסײ דיכער

tu זײם  pv »ii נמד נ. — ױינוי■ יין 
ײן *מם״ .לןעצר דער ניווס.
מגדיר• ג ני — ״ןן80סטרי^ מכער

•מ• ײן ויפמרטמענ• קרינס ז*זני .18 ?ײם 61,9 *V*3|׳’’*C'OrTfvl'D •r~*f*f
u . .13 זײם aעניני• צמ״מנסל m i

aroioejn woo e — pro. 
u.‘UtVn : ;wopmr pnip .14 em; 1 זיים ;■ jwponaijin* ,.is

p• זײס .  >• arm  p* ipnoan '.i.:!,
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װיען. אין ראיאטען הונגער
 אױסמד׳ װ*ד לעצטע האבען ראיאטען

 ליבער1אוםגאי< דער װיען, איז בדאכען
 אים־ צענאידערטאר א פון הויפם־שט^דט

 הא צײטונגש־באריכטען די אױט פאריע.
 בא־ פאוצים ראיאטען, די בעת זיך, בען

 הונגע• די ץװישען םאהנען רויסע וױזען
 הא• װעאכע מאסען, םארצװײםעלטע ריגע,
 איגװײניגסטער דער צי געשטראטט מנן

 זיינען שוײפענסםער ?זטאדט. םון םייל
 לוקסוס־קרא״ ארן געװארען צצשסעטערט

 הונגע• די זיעען שפעם?ר ראבירט. סעז
 און האטעלס ריייכערע די באםאלען ריגע

שארען. םיא אגנעטאן דארט
 װײטערי דאס יהרות, שםייגענדער דער

 ביטירע די קראנמ, דער םון ?ינסען דינצ
 רעני־• די אז בארןאנטםאכוגג די און קעאם
 גישם הומעריגע די םעהר װעט רונג

 אאעס׳ דאס — ברויט, םיט ארױסהעלםען
 ארויס־ צײטוגגעז, די אױט ׳האט צוזאםען
 פארצװייםאוגג םון אויסברוך דעם געדושען

 באפעלקערונג אויסגעהונגערטער דער םצד
װין. פון

 געשע־ דער אין מערהװירדיגסטע דאס
 םאר־ נישט איז זי װאס דאס איז, הקניש

 םאר־ הונגעריגע, די םריהער. געקומען
 pw ?ייגען ארבײטער װיענער םוםשעטע

 און געדריקט יאוזר זעקס לעצטע די םאר
 םאחםח־ די םריהער ;געװארען נצשטיקם
 זײט אײן םון ״זיגער״ די דערנאר שרעסען,

 אנדערעו/ דער םון •ראםיטירער די און
 אזױ װי אאעמאא. נויט און הונגער און
 געאיטען אאעס דאס האבען ארבייטער די

 א װירקאץ־ איז רעװאלטירט, נישט און
װאונדער.

 בא״ דער םון שטיםונג אאגעםיינע די
 איז אפאדיע איז ױאמ דער םעאהערונג,

 פאל־ דעם אין אױסגעדריקט בעםטען אם
איגצידענם: גענמנן

 אמע־ אן דערצעהאט ראיאטען, די בעת
 גרופע א איז קארעסיאנדענט, ריקאנער

 גאײכגיאטיג און געשטאנקן •אליציטטעז
 זץ■ ברעכען חונגעריגע די וױ צוגעסוקט,

 ער ״אימפעריאל״. האםעא דעם אין ארײן
 .זײ םארװאס געםרעגט, יאאיצײ די ח*ט

 און המון, דעם צעטרײכען נישם •רואווען
 גע־ איהם האט פאאיציסטעז די סוץ אייגער

 צו דערעסען ״פוין איז ״אוגז :ענטסערם
 דא״ די גע^אסען. װערען צו און שיסע\

m םאר־ און חונגעריג זײנען מעגמען 
 זײנען אונז םון םיאע אייר אוז צװײפעאט,

צו״טטאנד״. אזא אין

 ׳טאפ. אפען מיט שםעקט ער װאס פאחט,
 נאך ריהרט •ונהט דאזיגער דער כאט״«

 ױגײ באטרעפענדע רי אן ני^ם .־ערײגיא
 דער םאר געםאהר א אנער ער איז א-ס,

 «1אוי P't סוזען ױניאנס די און צוהונםט
ױאך. ךער

אײזעגבאן די :זיכער איז זאך אײן
 אײנ־ כחות אאע מיט זוכען קאטפאניעס

 ארײנצושםוג־ ׳שאפ אפען דעם צופיהרען
 זיך װעט עס םעגאיך. אויב )אױ;ם הען

 די פון ‘װאכזאםקײט גא;צע די םאדערען
 ן1$אײזע:ב די אין ארבײטער ארנאגיזירםע

 צױ אזא צו דעראאזען צו ,גי׳מט ישאפס
׳&טאנר.

אײזענבאנען? דײ אױף שאפ״ ״אפען
 איײ רעיאװעי דער האט וואן־י אעצמע

 148 גאנצע םארעפענטאיכט באארד באר
 ״װארקינג־ אדער ארבײטס־באדיגגונגען

 וױי- אויף הײנט םון דארםען װאס רואס׳/
 אײזענ- די סון מאפס די איז גיאטעז םעד
אגריםענטס. נאציאנאאע די אנ^םאט באן,

 נישכד דעם בעת אז געדענלעז, ם׳דארף
 די האבען סםרייק גענעראא געאונגענעם **

 רואס"״ די װעאכע אױף שאס-ארבייטער,
פארבונ• זײנעז ײעאכע און זיך, באציהען

 נישט געשטיםט ל., אװ פ. א• דער םיט דען
 ווארטען צו נאר סטרײק, אין ארויסצוגעהן

 אײבאר דער סון אנטשײדונג דער אויף
 שױן אנטשײדונג די איז איצטער גאארד.

 האבען ארבײטער די אוז טארעפענטאיכם
 פרינציפ דער םרעוזען. צו װאס װענינ זיר
 װערט םארהאנדאונג קאאעקטיװער םון

 נעגעבעז אױך ײערט עס אבער אנערהענט,
 צו אייט ניט״ײגיאן םאר מענאיביןיים א

 םארחאנדאונגען די איז פארםראםען זײז
 אנטשיײ די גרופען. ״םיגאריטעט׳׳ אאס
 ארבײטס־ גינסטיגע םיאע א• שאםט דתנ

 די שנײדעז צו עראױסט און באדינגוננען
— מאס באדײםענדער א אוי\י .שכירות

האבעז ארבײטער שאפ די װאס ז*ך, א
מרווארטעם. .

 באםערסעה צו אעטערעסאנט ס׳איז
י אז ז  אנטשײדונג די באגריסט •רעסע י

 הויפט״ אײזענבאנען, די םאר זיג א *אם
o ןװאיב זאכאיד n ניכד די וחנגען ױנקט 
 ״אבער איז םאסט חןר ארכײמער. װניאן

mn ns אפען םון ״•ריגצי■״ דאזינער 
4 ftgr טעארעםײ א באויז איצםער חאט* 
״ ־  שאפט אײוענבאז די באדײסונ^ מ

ד 1אי ארואגיזירט, גוט דינעז ׳  די אין ײי
 ׳ומ»י נעוחנךא איו ״תאס״ גמ־ו^ארמצ

j . ־m או ארבײםצר גימ־־יוג^ן םאר־ זײן מג
סעהר. אחנר 100 סיז נרויעז אלס םראסצן * ן
מד ו ^ »n r ײמנ! חנם? n נעוועף שאיט 
ארנײטער נעדיוניאן ת ווייא . /

̂אע״ םבאדײנמנחנר1̂ געוחח<אן וײנצז

 שאי״םרײדס די אז אױם; טױאז עס t ״־
ח ענמגעך די י  די אנעהןמנן ווצאצז אײו

 םאז דאס זײ װצאען םיל^כמ רזאע ^
 ועם צואיב ערישטענס יראטעסם, אתטער

דעם סחטת צוױיפתנס און שכיתת״שנים

מעטאדען ״צױױליוירטע״ עגגלאנד׳ם
ײעז׳ אײן איג

 אי• אן האבען געדארםט מ׳ר-אט אויב
 םון אכזרױת רצר װעגען באװײז בעריגען

עים עננאײפען דעם  דעם אעדיע, אין רע̂ז
 האבען שװערד׳/ און ״םײער םון רעדטים

 אזא אינדיע אין פאסירונגען אעצטע די
 װאס אימרווןען די אין נעגעבען. באװײז
 מיט םארבינדונג אין םארגעקוט^ן זײנען

 ?רויך עגגאישען דעם פון באזוך דעם
 אינדיער געפאנגענע 64 זײנעז פריגץ,

טויט. אױף געװארען דערשטיקט
 אין :שואאגענדע די זײנעז םאתסען די

 ענגאישע די האבעז נעגענט מאפאאה דעם
 די אין אינדיער 64 געשאנגען סאאדאטעז .

 דער געגען דעסאנסטראציעס פראטעסט
 געםאנ״ די ם׳האט הערשאםט. עגגאישער

 םארםאכםען א אין אײנגע^פארט גענע
 שטונדעז געהאאטען דארט זײ און װאגאן

 װא־ מיאפען א אהן און אופט אהן יאנג
 נאך אנגעקוםעז איז באן רעי װען סער.

 געפוגען געםאננענע אאע זײנען בעאאני,
• טױט. אױף דערשטיקט געװארען

עט־ מיט םארשטעגדליך. גאנץ ם׳אמ
 אג־ אינדיע םון זײנען צוריס װאכען איכע

 בא־ ארטיגע די אז באריכטען, געהוםעז
 קרויך דעם באגעגענט האט פעאקערוננ

 קײן ניט גאר מיט ענגאאנר פון פרינץ
 דעמאנ־ די דעמאגסטראציעס. םרײגדאיכע
 טיט באגונענט גיט זיך האבען סטראנטען

 טאקע האבעז נאר פראטעסטען, באויז
 רייע א אין בונטען אאקאאע ארױםגערופען

 רע• ענגאישע די פראװינצעז,'און אינדיעע
 םראװיג״ יענע אין האט איגדיע אין גירוגג

 די קרינס־צומטאנד. אײנגעפירט צען
 איגדיע פון באשעאקערונג די װאס ^נאה
 הער־ עגגאיעער דער צו ארויםגעװיזען האט

 אויסגעבראכט אױס, װײזט האט, י:זאםט,
 זײ איז איםפעריאאיסטעז, בריטישע די

 אפ־ בוגטאױישטשיקעס די מיט זיך האבעז
 טראדיציאנעאען דעם אוקי גערעכענם.

 און שװערד םײער, דורך — שטײגער
אכזרױת.

 דער־ זײגעז דעמאנסטראנטעז 64 די
 אײ• יעדען םאר אבער גמװאיעז, שטיקט

 טוי״ געװארען באשאשען זײנען זײ םון נעם
 בריטישען דעם םון שונאים נייע זענטער

א<דיע. איז אבסאאוטיזם

דרעס דער פון נאאוד וזשאינם פון םיםיננ וער
יוניאן םאכער וױיםם און

r  ר»טעװען צר דאלעד טיליאן 50
רוסלאנד. סאװעט

 אײרא־ דער העססעא, קױרנעא פריהער
 רע• הואװער דער פון דירעקטאר פעאיישער

 געװע־ איצטעד און אדםיניסטראציע, איף
 גוד־ מר. אינדיאנא, פון גאװערנאר זענער
 אונטערזר גענויער א נאר זײנעז, ריםש,

 נוײ רוסאאנד אז שאוס, צום געסומען כונג,
 צו תבואה בושעל מיאיאן 25 אין זיר טיגט

 םון באםעאסערונג מיאיאנען די ראטעװען
 םארזײען דאס פארזיכערען צו און הוגגער

יאהר. קוםעגדען םאר׳ן פעאדער די םון
 תבואה בושעא םיאיאן 50 ביז 15 םון

 באםעאקערונג די שפײזען צו נולטיג איז
 םײ 5 ארום און געגענדען ײאאגא רי אין

 אאגד אקער םיליאנעז די םארזײען צו איאז
 געװארען םארבארײטעט שוין זײנעז װאס
 דער איז אאגד אײן באויז זריעח. פאר

 דורכפירעז און אונטערנעםעז סאז װעאט
 ראטעװען םון אויםגאבע אומנעדויערע די

 פאראײנינטע די — חמנער םון רוםאאנד
 ברע• שטײכאערס אםעריקא׳ס שטאטען.'

 תבואז^ ברפעאס םיאיאנען די םון דך־ כען
 אמערײ עקסיארס, פאר גרײט וײגען ײאס

 צעהגד- אפשפארען טאג צו חײנט סאן קע
 ס׳וועם איז כושעא םיאיאן 25 םאא איגע
 פאר תבואח גענונ אימנר באײבען אאץ נאד

םארבדויך. חײםישען
 בא• צו געאט האבעז אבער דארף סען

 םיאיאן 50 אחם תכואח. דער פאר צאאען
 רוס־ ראסעװען צו גענונ pn וואאט דאלש•

 אייכם W עדיקע6א הוגגער. םון לאנד
 איז אטעריקע סוםע. דאזינע די ?זא&עז

^ דאס ע י  סוםע די קאז װאס לאנד, א
 ? מאז אםעדייןע דאס מעם באאד. שאפע?

 םון סאיעיג?ײם א אישפאיעז זי װעט
 פון םאאק א ראטעװען און רײכםום איהר

f אונםעמאמ

 שי?ט אראיאנס ארגא שװעסטער
 םיטגאידעי געװיסע דאס קלאגע, א ארײן

 דעם אפגעסױםט האבען ױגיאן דער פון
 און האספאני״ דרעס ברײט ״די םון שאש

 זאגע״ א אין םארװאנדעאט איהם האבען
שאפ. ״קאריארײשאז״ נאנטען
 די צו גערוםען װעדען םיטגאידער די

 צו, גיבען זיי און קאטיםע״ ״גריװענס
 זיך םארענטםערען זײ אםת. איז רא־ם אז

 געװען געצװאונגען זײנען זײ אז ״$בער
צײם. שאעכטער דער צואיב מאן דאס

 ניט נעהםט קאמיטע״ ״גריװענס די
די געםינט און םארענטפערונ: די אן

 דער געגעז פארברעכען אין ש״אדיג אײטע
 גאײך אויםגעפאדערט װערען זײ ױניאן.

 ווערען נים װען שאפ. דעם אויםצוגעבען
ױגיאן. דער םון אויסגעשאאםען זיי

 גאסי נאאדבערג, ראזז שװעסטער
 אנחך 2 און יאבלאװסיןי גאסי םעסט?י,

 בײ געארבײמ האבען װעיכע םיגישערס רע
 אפזד חאבען קאספאניע דרעס ברענער דער

 דער געגען באאדד דזשאינט צום לירם
 זאלען זײ אז ,22 םוןילאקאל עגטשײדונג

 שאפ. אויבענדערמאנטען דעם פארלאזען .
 ארויםגעצײגט זיך האט פארהער אויפ׳ן

 זיײ פינישערס אױבענדערמאנטע די אז
 םיר־ דיזער בײ געװען באשעםטיגט נען
 מאל םילע דאס און צײמ יאהר 8 ארום םע

 ארײנגע־ מעכיבעדס פון סאאגען זײנעז
 אין דאס זײ, געגוען געװארען בראכט

 גע־ שאפ אין זיך האט עס װאס צײט דער
 4גע האבען זײ װי ארבײט מעהר םינען
 שטונדען רעגואעדע די אין מאכען קענט

f גיט מיטלען םארשידענע דורך זײ האבען 
 אר־ צו םיגישערם נײע p'p דערלאזען ;

 געלעגענהײ־ םילע בײ דארטען. בײטעז
 געמאכט םארטרעטער ױניאן האבעז טען

 אוכד דעם איבערצײגען צו זײ םאוזוכען
 ױניאן־ די גענעז באגײען זײ װאס רעבט

 גאנצען *ין זײנעז ײעאכע םיטנאידער,
 אר• די ערפאלג. אהן אבער, ארבײטסלאז,

 ודרקונג ?ײן זײ אויח חאבעז גומענטען
 גע• האבען זײ מעהר נאר געהאט. ניט

 ן זײער איז באס מים׳ן אחת יד םאכט
 גונד האט באארד דזשאינט רער םסים.

 אוײ די געגען באשלום דעם געהײשען
פינישערס. בענדערטאנטע

 םון פרעזידענט בערלין, הערי ברודער
 א דורך האט באארד רזשאינט אונזער .

 פער־ צוליב אז װיםען, געלאזס צושריםם
 קענען גיט ער װעט קראנקהײט זענליכער
 טוט עס פליכטען. זײנע צו אטענדעז

 ערנסטעד אזא אין דאס לײד זעהר איהם
 ער װעט דורך יעצט לעבען מיר װי צײט
 זײנע ערםילעז צו זײז איסשםאנד ניט

 אויםגע״ װערט סעקרעטאר דער םליכטען.
 בערלי^ ברודער ענםםערען צו םאדערט

 ווינשם באארד דזשאינט אונזער דאס
 הא״ מיר דאם און ערהאלונג גיכע א איהם
 צױ נאהענטער דער pא וועט ער דאס םען,

 וועט און געזונט פאליזאסעז זײן הונםט
 אר־ גוטע װײטערדיגע זײנע םארטזעצעז

 אונער־ איצט ביז האט ער װעלכע בײט,
ן נעלײםטעט. מיטליר

באריכטען.
 עקזע־ דער פון זיצונג אלגעמײנע די
 האט יוניטי.וזדיז דער װעזגען באארד הוטױו

 מעמבערם די \וי דעם נאד דאיס באריכטעט
 אויס־ האבען לאקאלס טארשירענע די םון

 געקומען זײ זײנעז געדאנקען געטוישט
 דער דאס רעקאמענדידען, צו שלרם, צום

 וױיםער אויױ אויד זאל באארד דזשאעט
 תדער 1אי הויז ױניטי די פארװאלטען

 דעלעגאטע?. 2 ערוועהלעז זאל לאקאל
 אײנצעלהיײ אויסארבײטער זאלען װעלכע

גוכדגעהײסען. װערס באריכט דער טען.

צושריפטען.
 66 און 60 ,25 ,22 צאסאצס די
 םאלנענדע אז װיםען, נעלאזט האבען

 געווארען ערוחנהלם זײגען סי^לירער
 דער אזױ װי ילענער אויסצוארבײםען

 די פארװאלטען זאל באארד דזשאינט
 םימער ראביגאװת דזשײ• הויז: ױניטי

 אײדא טשערנאוױץ, סיליא ראטענבערג,
 י,1רי ברודער דזאסיער, לואים שאפירא,
 בעלא שװעסמער און ריעועל נײטהען
 אינסםרױ װערט סעקרעטער דער װיניק.
 םיטינג א 1צוזאםעגצורוםע אירט

 האםיטע, אויבענדערםאנטער דער םון
 בא״ wn לוים פלענער אויםצוארבײםען

 ״קאנפער;עץ געשײנשאםםליכען םון שלום
 םון םיטימ נעקסםעז צום נארילמען און

באארד. רזשאינט
סעקרע• דזשענעראל באראױ, ברורער

 האט אינטערנעשאנאל, אוגזער םון םאר
 — צושריםם: פאלגעגדער צוגעשיסט

 וועלכען אין בריגי אײער ענטפערענדע
 דע־ דעם ותגען ענמםער אן בעט איהר

 עקזעקוטיװ דזשענעראל דעם םון םיזשאן
 דאס קלאגע, אונזער באצוג אין באארד
 באטײליגען צו זיך ענטזאגט 10 לאקאל

 אײך איך װיגש ד״ויז. ױניםי דער איז
 באארד עקז. דזש. דער דאט װיםען, לאזען
 איז עס — :פאלגעגדעס באשלאסען האט

 עקז. דזש. דעם םון םץנונג אלגע׳םײנע די
 אן װערען זאל 10 לאקאל •דאס באארד

 און הויז. ױניטי דער איז אנטײלנעםצר
 פון פרעזידענט שלעזינגער, ברודער ראס
 באאױפםראגט איז איגטערנעשאנאל דער

 אויבענדערםאנטעד דער דאס געװארעז
װערען. דורכגעםיהרט זאל באשלוס
לע־• ברודער זוערען פארשלאג, א אויף

 דזשאס״ ברודער און װיניס שװעסטער װין,
 שלעזיגגער ברודער זעהן צו ערװעהלט םער
 די פערזענליך איבערגעבען איהם און

 אין באארד דזשאעט אונוער פון װאונשען
הויז. ױניטי דער מיט פארבינדונג
 אינ־ צושריםט, א דורך ,66 לאקאל
 זײ־ דאס באארד דזשאינט דעם םארמירם

 זיך באטײליגען צו װיליג איז לאקאל ער
 באדיגג, דעם מיט הױז ױגיטי דער אין

 דער ווערעז זאל באארד דזש. דער דאס
 ױניטי דער םח אימענםימער געזעצליכער

הויז.

 דאם באשלוס, א אנגענומען זוערם עם
 זיק מוזען ארבײטעז ודאס איבײטער די

 דאס אוז װניאז דער pא גוטשטעהענד
 ביכלאך, ױניאן די זיך בײ האבען דארפעז

 נעתעריג זױ קאנען יאלען שעפער די כדי,
ווערען. גןאנטראלירט

 ווערט 22 אאקאל םון צושריםט א pא
 די דאס אינפארםירט באארד דזש. דער

 גע״• זיך האט ליג״ ױניאן טרײד ״װימענם
 לאהאל פון באארד עקז. דער צו װעגדעם

 גאזאר א אראנזשירט האבען זײ אז ^2
 באזאר- זײ זאלען מיר דאט בעטען זײ און
 דעם םאר נארטענטס עטליגע מיט נען

באזאר.
 זייערעץ מים אגקלאגג אין ,22 לאהאל

 זאלען בײטראגען אלע דאס באשלום, א
 דזשאינט דעם דורך װערען נעמאכט
 צום איבערגעשיקט דערום האט באארד

 דעבאטע קורצער א נאד באארד. דזש.
 דזשאינט דער דאס באשלא־סען ווערט

 דרע־ דאלאר 50 םאר קויפעז זאל באארד
 באזאר, דעם צו בײשטײערען און םעס

 ״זוימענם די בײ געגעבעז װערט װעלכער
ליג״. טרײד־מניאן
 נע״ מיטינג דער זיך האט דערמיט

שלאסען.
ם«קאװ,4 ק. ם.

םעסרעםאר. דזשענעראצ

עקס־לאקס? rs װאס
ע איז עקכדלאקם םע די «וון איינ ם מ ם ױנ  םון ערפינדמנען ו

שער דער  גמזאהאלאד־הענדי, א איז דאם װיםענעאמט. םעדיצמי
 פון *לאץ דעם םארנעהםט און uutfD דעם המולירם װעלכעם

 לאקרעץ ביםער־װאםער, רוביירכער, כיםעײמזלץ׳ קאםטאר־איל,
 אג־ םילע נאך און פיללען. נעפארכטע אדער כאצוקערטע פאודער,

עדער װעלכע פאר אפםיהר־םיטלען אלם־םאדישע רעדע  ם»ן, י
חי • v • אפערעקען. זיר םדענען קינד אדער פ

ך טשאקאלאד א איז עקם־לאקם ר  נע־ איז עס דווץ־. אןן ת
ען נאםירליך און געלאסען װירקט און םעם אין שפאק ענ  אלע ג

חן מאגען־םאחפטאפוננ, םון םארםען קרעגאפען. אדער מםער*עז א
•  . f

ט באקם א םרייעט ט jw הייג ע רצי כע J , י אייך. אי

.. ױאג־םטןירם.• י9*ל א'! נאקס, » ^60 און 25 ,10 .

טנ י י ק ג י ט כ ע ר ע

 פזן םיסינג נאארד עסז. דעס פון רעפארפ
22 יואסאל ױניאן דרןןםטאנערס וער

 םון ב$אדד עקזעקוםיװ פון זיצוננ א
 ,22 לאיןאל מניאן, דרעסמאנערס דער
 ד״נסטאנ גאװארען איגעהאלטעז איז

 16 איז ׳םעז25( דעם גאוועטבעד אװענט,
 םאר• דעם אונטעד סםייט. טע21 װעסט

בעקעד. ברודער םון זיץ
 ״וױמענס דער םון םונק, בערטהא םיס

 אױםנעטראטען איז ליג״. ױניאן םרײד
 בא־ און באארד עיוזעהוטױו דער םאר

 אדגאגיזאציע, די אז געסאכט, כאנט
 מין א אראנזשירט םארםרעט זי װעלכע
 שבת, און פרײטא; פאר באזאר םארט

 װעל״ אױףי 10 און טעז0 דעם חגצעמבער
 ארטיל־ װערעז םאדיןויפט װעלעז עס כען
 בײגע־ דענקעז, זײ וועלען,*וױ װאס לען

 אר־ ארבײטער אלע םון װעדעז שטיחןרט
 װערט אוגמערנעטוננ דיזע * גאניזאציעס.

 שא־ צו צװעק דעם מיט אײנגעארדענט
 אגםידד יואנעז זאלעז ױי כדי םאנדס םעז
 ארמארנאניזיר־ די צוױשען סאספײז א רעז
 יארק. נױ גרױס םין פרויען־ארבײט^ר טע
 זעהן, און נעבען צו אבטונג גוט אויך און
 װעל־ ױניאנס, שװאך״ארגאגיזידטע די אז
 פרויעז־ םון איבערהויפט באשטעהען כע

, ר ע ט ײ  װערען אפגעוױשט ניט זאלעז ^
 װעלכע כװאליע, רעאקציאנערער דער פון

 לאנד. אונזער אין ארום איצטי זיך םראנט
לא־ אונזער אז ב<רלא:גט האט.דארום זי

 בײשטײעדען באזאר םאר.דעם זאל
 האבענ־ באארד עחזעי^טײו די סלײדער.־־־

 דער םון וױכסינסײט די זיגען אין דינ
 די אויר איז יןערפערשאשפט דערטאנטער

 םרײ די אין האט זי װאס ארבײט, נוטע
 בויען וזעלםענדיג נעטאן, יאהרעז הערדיגע

 די װי אזוי אבער ארנאניזאציע, אוגזער
 געלע־ םריהעידיגער א בײ האט באארד

 ארגאױזא־ אלע אז באשלאסען, גענהײט
 דזשאינט דעם צו ווענדעז זיר זאאעז ציעס

 איז האט הילןי, םינאנציעלע נאך באארד
 באשטימט באשלוס יעגעם םיט אײנקלאנג

 *װײ דער םיז בקשת\ די איבערצושיקעז
 דזש. דעם צו ליב״ ױניאז טרײד םענט

ט באארד  דזש. דער w ביאמעדמנג, א טי
 און באװיליגען פארלאנג זײער זאל באארד

 צו אײדזשענטס ביזנעס די (ואראדדנען
אונטערנעמוננ. דער פאר קלײדער זאסלען
 ארײנ־ האט אכדזשעקשאן־סאסיטע די

 װאם מיטיננ, פון באריכט איהר נעבראכט
 נאװעםבער געײארעז, אפגעהאלטעז איז *

ער־ װערט עס מעלכען איז ,1021 טען,26
 רעהאמענ־ זײ חאנדידאט^ װעלכע קאערט י

 און באלאט אויפ׳ן ארויף זאאען דירען
ניט. וועלכע
 די אזוי װי פונסטען, םאלגענדע די

 זײנען װעױלז אגגעםיהרט זאלעז וואהלען
ח  אננענומעז אײנשטיײיג יזאםיטע דעד ו

:מיוארעז
אד םיט טיטגלידער, בלויז .1  ױני

 אדײננעלא־ זאלען 22 אאקאל פון ציכלאך
טיטיגנ. צום װערעז וען

 מיטינג פון טאגעס־אררנוסנ דער .2
:פאלגט װי זײן ואל

 םיי־ םו.ן רעפאדט דעם אײעגען א)
םיטיננ. הערדיגען

 אבדזשעקשאן דער פון באריכט ב)
־ אאטיטע.

 רעקא־ זאל קאמיטע אברזשעיושאז די
װאם פדאנען אנדערע אהע אז טענדירעז,

------ - =---- - --- ir:■:

 בײ אױפנענוםע; װעדעך געזאלט האבען
 ביז װערען אפגעלײגם זאלען פיטיגג, דעם
 װאס סיטיגנ, טערבעי אלנערײנעט צום
 די נאך װאך א װעיעז געהאלטעז זאל

עלעקשאגט.
 װערעז ;ע־״אלטען זאלען ײאהלען ג)

אװענט. אין אזײגער 12 ביז 9:30 פון
 דער מון םארזיצענדעץ א פאר װאחלעז
 לופענדיגע די פאר באאדד עקזעסוטיװ

 און געװארען יגעמאכט זײנעז װאכען םיר
ערװעהלט איז ראבינאוױטש ברודער

געװארען.
 צוליב האט אדנסטײן מאלי שװעסטער

 רעזיג־ איחד אריץגעשיקט קראנקהײט
 ז״py דער פון סיטנאיד א אלס נאציע

 נע־ אננענוטעז איז זעלבע דאס באארד.
ײאיען.

 געװארען דערחא^טען איז צושדיפט א
 אװ םעדערײשאז סטײט יארס דו דער פון

 ארגאגיזא־ אונזער אײנלאדענדיג לײבאד,
 קא־ א איהר. אן אגצושליסען זיר ציע

 הוידש אונוסטא פון באשטעהענדע ׳מיטע
 געװא־ עיװעהלט איז שעהנהאלץ, י. און
 בא־ עס װאס אין אויסצוגעפינען רען

 דערמאנ- דער םון טצטיגתײט די שטעהט
 דער צו באריכטעז און קערפעדשאפט טער

באארד. עהזעקוטיװ
 ארײנגעבראכט האט יואטיטע אןאפ די

 זי װאס טיםינג, איהר םון באריבט דעם
 טען.19 דעם אקטאבעד אפנעהאלטעז, האט
 גוט־ און פאײהאנדע^ט איז באריכט דעד

געװארען. געהײסעז
 געטיעשאפט־ דעי םוז רעפארט דער

 22 ראקאלס די פ.ין פינאנץקאמיטע איכער
 פארהאנדעלט אױפגענוטעז, איז 25 און
געװארען. גוטגעהײסעז און

 נע־ טיטיננ דעד זיך האט דעם סיט
- ענדינט.

סעק. שעהנהאל״ן, י

געווערקשאפםען ױ פון אופרא

***

 אר״ די חאבען צײט ?״ז 1אי ג*ד
 ניט חלײגע, און גרױסע בײטסגעבער,
 איז ויי חוצפח, םיעל א?ױ ארויסנעוױוען

צײט. איצטיגער רער
 איי- גרעסטען דעם םון אנסאגגעגוע

 קלעגסטען דעם ביז טאגנאט זעגבאהן
 האכען שיך אלטע פארריכט ,װאס נאס
 גריל״ אײן pH דנגען געגוםען אלע זיך

 אונטערגראבען סוזצז זײ אז כאר, צענדען
ארבײט. pc מאכט פאראײגיגטע די

 אר־ זײ צורילצוברײגגצן האםעז זײ
 םינסטערער אלטער דער צו בײטער

 געםוזט האט מען װען סיועט־סיסטעם,
 די ארױסגעבען און שטרוי אײגענע זוכען

צינעל. צאהל זעלבע
 איײ זיך האלטען ארכײטער די אפית,

 זײערע אן זיך האלטעז זײ זעז־שטאר?.
 בע׳טעפעניס לעבעדיגע יעדע וױ ױגיאנס,

לעבען. בײם זיך חאלם
װצל־ ארבײטם־צײט, םארקירצטע די

 אויסגעקעםפט, האבען ארבײטער די כע
 שטײ אלע דורך דורכטראגעז ױי װעט

 בא״ הי געוױנס דיזען װעלען ױ: רעטס.
ט סעס  װע־ זײ װי לא;נ, אזױ אפגעבעז ד
לעכעז. לעז

ך זיך האבען ארבײטער איזײשע די  אי
 װאונ״ פאר אויסגעצײכענט צײטעז אלע

 צײט <זײז א״ז אבער סטרײקערס, דערבארע
 זײנעז ױי אז באוױזעז, גיט זײ האבעז

* ױניאדליים. זעלטענע אזעלכע
 האבען יאחד צװײ לעצטע די םאר
 ארגאניזאציאגען אונזערע םיז אײנינע

 גע״ חאבען װאס סטרײר«ס, דורכגעמאכט
 און ׳ יאחר, האלב א ®ון מעהר דויערט
 אזױ געכליבען זײגען ױניאגס זײערע

אויסנענאסען. יזאגהריט פון וױ שטארח,
 א און טרײסט נרױסע א איז דאס
 באווענונג, אונזער םאר שטארץ ^רויסעד

 באשםײט קאפיםאל גרעסםער איחר װאס
אײגיגיןײט. איז

 יעצםמער דער בײ זאילז מיר אום
 םאלײ אונזער 1אױסנוצע צײם שװערער

 גע• די האם אלײז, דך םאר ראריטעט
2 די pH m באשלאסעז, װערקשאםטעז

פארכאגד נאדעלארנײםער 8 פאד רעזאלוציע
לײ־ און מילינערי די םון ,24 אאקאל

 ױנײ־ די פון ױניאן ארבייטער העט דיס
ד קעפסײקערם אוז העט קלאטה טעד  י

 ־29 דעם דינסטאנ, מיטיננ א בײ ניאן,
 אנגע־ אײנשטימיג האט נאוועמבער, טעז

:רעזאלוציאן פאלגענדע די נוםען
 האםיטאליס־ דער װאו אטעריסא, ״אין

 צװישען שטאריו אזוי איז קלאס טישער
 ארוים שטענדיג טרעט pH םאראײנינט זיך

 הלאר איז אײגהײטליד, און סאלידאריש
 גע־ צו כדי קלאס, ארבײטער דער אז —

 םוז שאדערונגעז גערעכטע זײנע װינען
 נעאײגיגטעז א ארױםשטעלען אויך

אונטערדריקער. זײנע געגעז פראנט
 אינטעײ אונזער םין קאנזוענשאן ״די

 גע־ איז-א^נעהאלטעז װעלכע נעשאנאל
 אײנשטײ האט אויגוסט טען7 דעם װאחון

 נאדעל פאד־א באשלוס דעם אגגענומעז מיג
 אינסטרו־ האט און פארבאנד ארבײטער

 אנצױ *באארד דזשענעדאל אונזער אירט
 דורכ־ צװעח מיט׳ן אגיטאציע אן םאנגען

לעבען. אין באשאוס דעם צופיהרען
 דזשע־ די נאך האט איצט ביז ״אבער

דורכצױ געמאז גארנישט באארד נעראא

Iאונ־' ט,פרײזפערדכטע טנודותהאבק דיערע 
m w w סעאחמוס;

ו פדגארעטם
pOTlBnDlirK JJfflJWI WBUplJIT?

באמלום. אננענומענעם אונזער פיהרען
אעצ־ ד«ר אין סאמםען ארבײטער ,די

 נא־ רער אין נאר איבערהויאט צייט, טער
 גױ• •װי באװיזעז האבען אינדוםטרי, דע?
 אונז. םאר איז םארנאגד נאדעי א טיג
 אמאאנאםײטעד, דער בײ יואסםען די

 אינדוסטרי העתער און קלאוקס וױיסט,
 ארביי* נאדע^ אאע מיר װעז אז צײנען,

 און פאראײנינט, געװען ײאאטען טער
 םראנם, נעאיינינטען א ארויסנעשטעלט

 םעהר פיל א כעװען קאמף אונזער װאלם
 אינ־ די םאר בעםערער אוז ערםאאנוײכער

 ארבײטער טרייד אונזערע םון טערעסעז
 ארביי־ נער”עםx־’K דער םאר נוצען און

נאװעגוננ. טער
 א אויף נעטען םאנופעהט־שורערם .די

 אונ־ םון טײל אייז סיט כ־אל יעדען 1קאט
 הא־ םיר װייל און אינדוםטרי נאדעא זער
 סערפערשאםט צענטראלע הײז ני^ט בעז

 דזעענעראל א ענטפערען.טיט זאל װעלכע
 ויינען ארבײטער, נארעל אלע םון אטאסע

 אונאניזיר־ באזונדערע די שװאך דעריבער
 און ארבײטער, נאדעל די םיז טײלען טע

 צװיי־ דער נאר פאזיציע אײן אפ טרעםען
מאנוםעיוט׳פורעים. ארנאניזירמע די טער

נא• » יוערעז בא׳פאפעז איצםער ,זאל
 ואל וזעלכעו םארכאנד, ארבײטער דעל

 םון ט^ךנעבער פאסט״פער דער װערען
 וואל* ארבײטער, נאדעל ארנאניזירטע די

 ענםפערעז געראנט איצט נאר סיר טען
 נעהערי־ נעגען עונאים, יזלאסען אונזערע

 די םון ארנאניזאציעם די פרעםטיז׳פ נען
 אפנעװי־ צוריס ארבײםער, ארנאגיזירטע

 איז ■אזיציעס, םארלארענע אונזערע נען
אנםאלען.- נענען זיך םארטיידינען

 עיוזעסוטיװ די באעליםט ״חןריבער
 ארביי• טילינערי 24 לאקאל םון באארד

 ראנער־ מיטיננ איהר אױוי ױניאן, טער
 אויםצד נאוועמבער, םע?17 דעם ׳פטאנ,

 עהזעסוטיװ דדשענעראל אונזער םאתרען
 א פאר אניטאציע אן אנצוםאננען נאארד

 דעם אין םארבאנד .נאדעל־ארבײטער
 גלײך זאל זי און וואירקער״, ,העמער

 פאנ־ א רוםען צו איניציאטױוע די :עמעז
 נא־ חןר םון לאקאל׳נז אלע tie וועכמאן

 דע׳ם יטאפעז *ל1 װעלמ איגדוםטרי, דעל
 םאר־ נאדעל־ארבײנהר נויטינע אזוי אומ

באכד.
 הא־ דאם באמלאסען, אויד עפ ,זיי

 נע׳פיקט זאלען רעזאלוציע דער פוץ פיעם
 לאפאלען, אונתרע אלע *ו ווזדען

 באארד דז׳פעגעראל באארדם, דדאאינט
פרעמ. ארביינתר חגר צו און

 פיז 24 לאסאל באארו עקזעקוטױו
ארכײ* העם לײדיס און םילינערי

 שלאם ױנ״טעד די פוז ױניאן כמר
מייקערם. «yp און העמ

כמערםאן. מווקאװםקר ח.
•pro ר#ד#ש, ר.

 נא־ועטבער סען16 רעס םון ציים, ויאגען
 *yux «אל דעצעםנער, םען1 דעם ביז

 ■ראיאגאנד• נרויםע א װערעז םיחרט
 Mr ארנייםער װ׳וםעפ ױניאנם, די םאר

 די׳פ<’א די אין בא׳מעפםיגם ז״נען
קװארטאלען.

 יץ• יײל «ולם דער אז טיינען, מיר
 נוםמאמ^ די םיס אינםמרעסיחנן םעהד

 באסענ/ פל״נע די ביי ארבײטען וועלכע
 ךי פארליחוז וחגלכע בארבערם, די םיט

 וועםפן ב״ אוז הענד זייערע םון סרעםטען
ijm אזוי װערען ארעםם די r בלײ, װי 

ר ן־ו זאלען זײ ארבייט. טאנ א :אן־  אי
 סעלצער־ארכייםפר, די םיט טערעםירען

 «ר ארן צויןאליעם׳צןם זיינען װעלבע
א|, אםטע די םון ײאונרעט אנ אז'  «ם«י

סר rtfטאנ־טענליר ז״נמן וועלכע 1אי
 |tt»ri *ו לעמונם. ?ײערע מיט פאהר

ד די םין װייטפוס די םאר סימיאטיע  ח
 רהומאטי» באקוכמן װעלכע םטאראנען,

 ארוסטאד צײט, פירצערסטער דער אין
ל• םיר אדבײם. דער בײ צענדיג ױ  ו

 נעקאד די נעחגגתען זאל מען אז אױך,
ײפחן דורך וואכען װאם די ארכייטער,  ז

ד וועלט די געצװאוננען װעה־נעשר״ען * 
 «י1 וועהטאגען. זייערע צו זיר צוחערעז

 אבי■ אר״ננעבראכט גװאלד מיט האבען
 קעלערס^ םינסםערע זייערע איז ל*כט םעל
 פ»ר נרױט געכאקעז האנען «ײ װאו

א די פון ארבײטעד די און אונז. ײ ד  אי
י .ארייננעחנמנם ײערען הװארםאלעז  ו
 ךטוראנ און רעליתאםעסען די ■רינטערם,

קלוירמם. רי
פיבליפ® דאם אז דעם, צוליעב אט

 ■אםראדזיחן צו מעהר אנהױבעז ואל
 ייגיאז־סײ» םאדערעז ױניאן־גע׳פעםטען,

 4■ראדוק« די י1אוי ױניאז־ליייבעלס און
 •tnini אננעפיחרמ אניטאציאן די וועט

ך איז וחנלעז צװעפ דיזען צוליענ  דן
 וי גןרופעז צײט יבענדערםאנטער1א

 טיי אלע אי) פארזאםלוננען נרויםע
 י1 עם יאמן. נױ נריינמר פון

 פו איז פאנמרםען מערען אראנז׳פירט
 חור* צו כדי לימעראסור, װערען טיילס
̂ אתאניזיר די םון םריינד אלע סאנעז

 װ די, 1« חוב זײער טאן 1צ ארבײטער
זיי. פאר דיחאןט בםעם ארבײימז

 װאל■ אז זאנם, אםעריהאנער דער
 דערהײנ^ אין אנפאנגען זיד דארף טהאט

 װי וחןרטער. אמת׳ע ועהד זײנען דאם
ס חי ס זאל אונזערע םיםפאטיע די נ  ני

 פון מ״נערם םנליסליכע1א די םאר זיין
 ftft3e< די 1צ װיח־ספיניא, ױעםט םיננא,

 «ר װערען תלכע1 ארבײטער, אײוען ן1א
 םח טילס די אין םאלען1צ ן1א ריבען

 אונ• דאחי מעקיםפארט, און האמםםעד
 רי םאר זײן םיםגעםיהל ערמטער זער

 קױאר■ אײנצנע נזערע1א »ן ארבייטער
׳ טיילע!.

 ר1א םון נעלי־בתים קליינע די זאלען
 ארביי• זײערע אז ױיםען, נענענדען זערע
 ױי חינטער אז אלײז, ניט זײנען טער

ײ ארבײטעױצאפט נאנצע די ׳פטעהט  ז
בא^יצען• אח העלםען 1צ

 •ראםיטי■ די כאפערלאך, קליינע די
 װעל• קװארםאיען, נזערע1א םין רערלאך

 םים באריהמננ נאחענםער אין ivnip כע
 חןךי אז כםדר, טענה׳ז סאםםיםער, די

 די dkii דעם, ליעב1צ נאר קוםט יסרות
 חײדז׳עעע נרויםע נעהםען ארבײטער

 דפד אםת. ניט אבער דאך איז דאם
 שטעלען זײ ױאס דעם, iid סוםט י«רות

 װי- דעם 1צ ן1א פראםיטעז חעכעחן זיך
ov o םון רייםען אױך נאך זײ לעז n•* 
 «*י וועלכע םענ׳״נז, די pc גרויט קעל

בא׳פעםטיגעז.
u דעי םון צײט יעצטיגער חס־ אין p 

 ננ1ח(ו1פאױפ אפען־׳אא■ פיטאליםםישער
 כענענזײטי* די ארבײטער,דארן• די נענעז

 ארבײםער־ די םון נג1וםיצ8אונםער׳ נע
ל טארםםטע די pc אײנע וײן 1םאסע  נ
הענד. (ייערע איז וועחר
 דארןי ארנײמער־םאלידאריטעט די

 נרױ• יעדען אין װערען ארייננעװארםעז
 ami דאם איז קאמי פליינעם און סען
מנ, דעם צײגען אלעמען אזנז  א װי .ו

 און נאכט, םינםטערער א אין לײכם־םװם
 ברענ• ם1צ בריענען ׳פםענד* אונז וועט

סיפד־ גרױםע די 6װא װייםען, םיר
 םיר |1א יחגרט, אי« ם1בלי?1« םח פאטי
 האכאי איז אױםנוצען יעצט דאם מילעז
 םיס ים1אר םרעטען װעלכע די, נענעז
 ניבימ מאם די, נענעז nsvm םיעל אמי

די ארבייט, םון לעבעז נאנצען א אותס  נ
מן 1צ א  ««ר נאתוסנםליכער ן1א בעםער מ

לענעז• iv אנדערע
 אותרפ׳אאפםפן די po אייעגסי די
ם א נעפוגפן םאל אלע האבען ח מנ  חיל

«ן צו די, pc אפתלאננ ת ד זיינעז זיי ו  מ
 ami אפיעל דיתר pא נעװארצז, ענרעט11
ן1א inm םארלאחנן גים אד׳פײגליד1ו י i 

ר וועט pa םם1ל דער איז מ  נרייננפן זי
 aim די, טאר רעוולטאטען נעײינ׳פטע די

םינןן  מאראלײטפ םימפאטײמ, pa זיד מי
 .bPip נרויסען דעם pc אװמ׳ןריפטיצװנ

נרום, ברירערלימן ביים
ד אידיאמ םאיאײניגטמ די  ני

iPocarpijrti. ־י ז׳
jn ■ײן, םאקם rm -j» e
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גאנג פזלען m פראנטען אלע m קאמו» אונזער
).t■« 1 וון («לוס

 *צע• טסון דאון די po ארונטערנעחענדיג
iw.

 yn• רענען, <ום■ גרויסען opt טרסץ
 סטריט, oyptoo דורך ניסחסירט זײ נען

po ioonpo װ. 1ס« צו סטריט װעיס 
 ?אלאניסל• «ום po םטרים װסשיננטאן

Pyn, ויו חאנען סיטנאידער די װאו pi- 
o in cD 'rtt דעם אין loop אר־ די געגען 

 tiropyenoo• סוט אדן ק?אוה נאניזירטע
ערם.

jnvv op;io ,די וואם *ייט די אוחד 
 חוןר בא׳צטיםט האט קאמיטע םטר״ק

 אר״ ד• ipayn אנפאננען, זיר אל1 קאטף
 ׳*עפער. די סאריאזען אנגעפאננען נייטער

 די פון און סייד ;אח־־װעסט טאון, ראון
 ;•in טאנער סילאופ די ipayn סייז/ זתסט
 אין אננעמ<אם;« זיר o;woib דערם
 ,tpopr די פאריאזצן מטאצץ סון ססםוי

tm די אסנמסאלס m די םון tpproo
 װיסענ־ םעסטארים, די אינערגעצפמן סון
 םאר ח״צינער, א איז תאםף ו״ער to דמ

 Ttnpooo זיר נרײט זײנען זיי יתלכען
*iPDoj 11*1 און.

 סארטירענדינ tpayn הלאו^םאכאר רי
 פארנאג־ די ווענןן dipiiu זיך *ווי׳פען

m ,די םםרײסם ;pcopp pip;wnp, 
pm םאכט תאמן «יי װאט ספםער די» 

"tf אױפןװבויןן t* וײער און ױניאן -iv 
tvtyooo iv tp פרירענהײם v n םאר זיד 

מן די ; װי םנד fyayn זײ מעאכע מ  אוי
ooow די ווי און otm iropw noo -מי 

מ(. זיי פון ײי חמ סו
 זוכע^ארײנ־ סאנומעקטשורער

 חרך טוםעל א צוברעגגען
סטייטםעגטם םאלשע

 םארלאמן tpayn ארנייםער די ווען
rro•לc ]yayn .tpcpe׳ רי p w n o o  y- 

 איי- י׳ודןן w טיריץצאר א *וטיילם סרם
oju זײ, סון ruvaynv ווא״ אורזאכמ די 
an איינצוםיחרען באמאאסען חאנסן זיי 

ת  אר־ די יפעפער. די אין נאדינגועןן ני
 זירגולאר 6m iv אבער האנען נייטער

 זײ אויםםערפזאנמײט, קיין opjptp; נים
ioPiptv om ipayn באםעס די םון 

tpetonpippiw םים jnoaotoo
■op'rp; oyn ip irtttfr  o;v tipi 

n ססצנעג־ די סםר״מר ׳טיתאנא׳ר די 
n םעלענראנמ:

 כאנריסוננ prvion םיין אן ,נעהטס
 םיין אין םטרײת אייעד םון אגפאע ב״ס

 כחות אלע אז פאחיכערונג, נרידערליכפ
 אינםערנעיצאנאי אונזער »ן iifrmp און

amt םאר דינסם אין ווערען גע׳צגתלם 
 טא״ הלאו׳ן סםרײהקגדע מיחאגא׳פר די

ר. מ
 אױם״ די םאר ק*ם<י א אן irvTO םיר
 באדיג־ ארבײטט םעג׳פליכע פון האלטוננ

אינתסםרין. tm אין ־נועען
 ניז •U3KP om *גהאלטען װעלען טיר
 ארוים• זיך וועלען באלעבאטים די וואנענד
ר כרננען *ו אידעע די סאפ פין מלאנען  ז

מ om טרייד •tm איז ריק תטי  םיס־ םו
DPD.

j'D » rn jjn שדעזמגער.״
■tm. .5 א. j .י. װ

 שי־ אץ jnsTB קלאוק נרעסטע
 געסעטעלט גלײך האט קאנא
• ױניאן דער מים *
מ קלאוק נרעסמ די ת • םון פי מ פי

גקסזד חאט •אלםער, נ. ■ערםיװאל גא,
r נלײר ױניאן tm םיט םעלם tp  om־ 

 האס voto די !םםרײס פןן טאנ םען
 נלײר װיל זי tv ױגי*ן tm תיםען מלאום
 tm פון באדינטננעז וײ אױא גמטלקן
 om חאם ר>,וםיטזן םםרייק רי ױניאן.

 רייחןן די אין נוסגעהייסען. םןטלםענט
 tvoenp tm אס t'K סטרייקער די פון
r t םון im אין ױניאן סלאוקסאכער V•' 

נעװארען. נ«ניײסט װארים קאגא
p” too tm אנ־ ווערט ׳פיימןנא אין 

otn’tw םםר־יס נענעראל םעחינער א םון 
 iy* ם^רזיכםיג נ»נץ איז װאם ?אמיםע

 תאבען םיר װי מװאחוז. נויפנ׳ושטקלם
p tr דארם 1אי יואך לע*סע געםעלחןם 
tn אונמר דא tסער tt״o:m ,tm»*o 

 ססרײפ tm ומלפען «ו ivort סאו״ים
סםר״ק. om סיחחנן סאסיםע
םעל א איז אס .םשיםם״ די פון מ

 נענעראל זײער פון אפםיילועען אלע פון
תאסיספ: םמי־ייק

 סקול־ ה. :קאמ׳םע ססרײש ט׳מדםא)
tvempvc ; tva .האלאנד. ר

 ניסלאיי, נ. :פאםיטע םעםלמנם
m ; tootyro ,סעהרעטע•. סאר״ס

מ ארנאניזיי^אוז מי א םינתעל־ ד. :פ
jj סא|,  ; tvoimro ,סעסרעםעי. נאוואש

לע־ע־ ס. :תאמיטע סאון tup אום
סעקדע•.ער עער, ם. : tVOWPO «א,

r- י׳ . ......... י י :po'bipp לאא

«t דיױידספן, י, j vo<o«p ח«יר׳ל ro*
סעתרעטער. |,n*p ם. ;טאן

גלאסםאן, ו. : yo'avp רערנער
פעסרעטער. פריימאן, א. ;טיעערםאן
 nyro ניאליס, ס. \ יט«8ה* יעייף

 ח. גליש, ד. )ס«?י«ט«ר זד«י א. :ס»ן
tv ס, און דו׳פ״שפנס*( ח. םיטרי?, n r• 

וועננערנ.
ט־צער* שײפער, נ, ! vo’otpp ovp•׳

 סטרד ס■ j װייס*ט׳*ערמאז ,1חדי ;מאן
סעיור«טער. נאסאוי,

■n !vo’otpp o n. און ספוהילאן 
חאלצנד. ר, םיס

ר ע ר ד ע כ א ט ק או ל ק ק ױי ט ץ ס  א
א ®ילאו פי ל : 'ע

tm פילאדעל• אין סטרײק גענעראל
ר tm איו א*ו םיע טי ס u מ u iiv. די 

 1םאר׳ נאנײםט׳ןרט ז״נ«ן םסריימר
 זיגרײ• v *ו כיז ivooyp ײעל׳ןן אוז האטף

ענד. כען
 גיטא יײגען יעcלmפילא אין אױד

 די אין זיינמן סטרײהער די סשענס, סײן
 <*vny»v ױערט ov ton חאלס םטרייש

טעתן. ןנטוזיאסםיעע טען  נרודער טי
tm  <tttov opvo פון פיחרער חדפט 

too om■אין ״ mB>mv)’Bװ׳ןרט ׳ 
 vs* סיס ססרײשער די סין אויסגענוםע[
”t»p די iirmtiv גייססערוננ. too 

rtv a tv n  ortyn און א״גיגשייט און 
ytv נרייס ויינשן yp tvלאמ מי ספען oy 
 נאסשס של*וש ד• ניז זיין, גױסינ װעט

jy>ytt ״ מן מ ײנ ז י י יחנלזנו ייי י  אר• י
 yov>prtvo \vw|( גים tnyo נייםער
תי  אסא• om lyjmivo’nv וײ אויוי ײי
m׳ ליגען rp ,oe״o סוועם ayoo'D סים 
סאלגען. yesyV yj״t אלע

tm לױוי1פא אין  ?is דארס איו *או 
 סשטשלמנטס אייניגן נעװארןן געםאכם

 oytv' אין םירסען mנאתיטשנ םיס
 Dtrutn עסלימ און פלאו׳דםארששם

 tm נײ y’tty סוין וײגשז סםרייש«רס
 די .tyow׳ yo>yoyow אין ארנייט

 גשטאנט ליר1נאםי tmtm סעטעלטזנסם
 םארדנםם׳םיםןל אלע םארוינטינ, גאגץ

orumiyuv irum, או t» סאנופע?־ 
otmtro מסלקן וואס y * t| סא* גיט 

n  typ ײס  ײאס סיממן w>yta פון אמ
p.״too אין• יייגןן

שער ט ®רי ו • און ט ע ט ם ײ ג א  כ
ג נ ײ ח ־ ױ כ ר ע כ א מ ט ס ױי  ו

ר ע ק ױי ט ס
tm און װײםס p«too tymwomt 

 וואנשן. 14 אלס ׳יוץ po סילאדעלסיא אין
too m רי אמר r o״typM typ ױ1א
 tm װי op»; מנטוויאסטי׳*, אדן םוסע

 אננץסאנ* וייעס oeny ויך יואלם סטרייש
 וחד ו״ן טיסמ װעט ov ״אוינ נקן!
”jyp םײ־ לען too ״ 14 נאך ! מן א  — װ

ir n r די ytwra מו/ וזײסט א  to״ ס
 — זײ זאנןן — וואכ^ די ני׳פס זחןחל׳ון

t o װעלען yp«too| נ*ז iy>jm t o ד  ג׳
lyj’tt ״!

tm סםרייש שלאוססאמו־ po •פילא 
ro>m די «ן סטרייש״תיהעז די האס 

 נעסאכס. typtwor נאך װייסטםאנער
 וױ «יד פיוזל׳מ |ye*wn םםרייתעו־ אלע
 *yj כאפאלען איו וואס ,nrwro אײן

 •vn אזן אכ׳סימגי׳• tyt«a א סון ײאחנן
לי־ נאנצער tm אימר פלארמרם קאטף

oyr'oy^o om jyo’torflrpnw n
אןנא■
>yo»y און װייסס די וזאנען וואך 

too om tיק^רס ׳ oirnyj א tnyt נא־ 
u, אין םיסינג גײססערסען jru •פו־א 

 *pj typ”־too ytn ײאו האל״, סױתיסי
 אד״ איו סיסימ tm יעצם. ויר סינען

t r in w  o rom פיליסס, דדסאחן סון 
ojm■ וױיס ’tm ׳״,םעדעד ססייס די סרן
 םאר׳שםע״ טוב־ם, אנ. ;ליינאר אװ ׳פאו
ײר ח. און אעסץרנאשאנאל די פון הער  ר

tm בעחנ,  |to tm ty jy o און וױיסס 
op n סון סארלױןי אין ױניאן. סייסעוס 

t׳mm p 13 האס. t״rp p t ר נױואלס  מ
 ססיסונג סטרייש ד• װענען וראנק א כען
m וײ תאם ty .tyo«3tv *t סיז w» 
p ״t או ir  jycoyp די yoinymvo ײאך(

 «װרייד װילען ײ1 אױג ׳»t געםרענס אח
או׳בייס. tm *י נעחז

,to וױיטעד װעלען jnyotr אץ 
 — אױסגע׳סריען אלש תאמן שאמוי!״

to נאר דך ייעלעז pnw tynypow ו* 
mמן ארבייט ־ ס די ו מ א  אוג• |y>yp ב

מנז פייי ד tm סיס אנריםזמם om מ־׳  י
נ־אן!״
oyתואדםy איו חאנ tyeo;p א1,א

pc ,איז װ־יסם אײד o o rn״Diyp ! — 
 וװפייײד V סיס נעזאגס ײיזבע־נ האם

•cp אײוי ־פסײכעל P’t דס* — MtK 
rvrrמ גינזז ״ או אןן סטיײשעז־ס, ני

f>y> tptoty* ריכטינעז om ovr ־ו

א tvsipm אויסנעײאנען ראט סטר״ח
 otpp״o oytt און װ״סט די פון סײל

 אין סיטינגע; סעגלינע my״t (¥חאלטשן
o״t י(!ינג.otyp 3״o oripo און קלאו^

too tm  tysv”? קלאוש רי פון otpp”o 
^,1אויסגעב ח«ס סטרי,. אלע םיטען אנ

yuyp און װײסס otyp” o om t אp
>ttm אי{ טעז1א1 און ״אל, ■!אסוױגיטי 

 לע־ און tחלינעytפ נ*ר חנרפאר אי*ם
ty ripp װײסט נאכיע די יויםעה וױ 

 א•1«ו איז yפאםילי otyp״o oytt און
פען.

כאנריםם אינסערנאציאנאל ארנײפער סלײדקר
הלאהםאנפר די

r. ח ן

o את סלאימ tm כ־ז rv o םיימרס

tv tits װאז ptppo tm  ,ry t tm■ 
tyo 7 פוןP om״tm אינסער־ 1א!צייסע 

 y אםעייקא, און אײראיא po נסציאנאי
מז  אנ־ איז אינםערנעשאנאל אוגזע! װעי

W > \m,\ האס op’ry t ײנעלנראם א? 
ojprtyto w ,!אלשזיננע po װyלכען 

ת tytytt typ״too ?לאוה די רי  ליו1נ
otjm הײנעלטאם om 1אי פאטיסט.

:געואגם
 א1א1איי no בייםער1א ׳סניידער י1,

ײ די וחטען נײס, וי גא?ומקן האנען  טו
yo 3 י1 װאס םטרייתסto״tm  po tyo 

איינינטע1פא י1 פון י1¥אינמסס שלאוש
tpjyp tv tmtpo tyovvor באלע־ דיערע 

א t .0’0נ o װעס איהר א) חאםען P’t 
!י־ yאל w גתסען yלינtmיt3 וינויײד.

tppMtoo yttots yt,
חעיג.״ דער מאן

 om אויח תאט ׳טלעויננער ■רעזירענט
 וױ היינעלנראס א דורך נעענטפערט

:סאלנט
p « t v, ב ׳ן1סאtיtmליכty .גרוס 

po po p«too tm נעסטען .t;vomv 
t tpo” ato ojypto rvyan״onto tyj 

too po״p נױ אין ’B ,ptoילאmלo,יא 
tm טאנסרעאל, און ׳טיטאנא  .ptpjyp 

oty« *loop חגם אויסצװואלסען גשפיהרם 
 yiHJtor 44 די סיטטעס, ײידארבײם

y די און ײאר ײםם31א r o r o סשיילס 
װייתשעס, אװ

t3׳T>tm ,איישר
עיעזמגער, כענחמ«םין

■o ty rtm .ל. א n  j. ״ י

פראנם יארסער ניו אױוץ פאסירתנען ודנפימ
tm ביי סראנט חױסט יויפ׳ן שאמף 

tm געחט יאר̂י נױ אין סוגו  o'o tv 
typ3>yt ^)וױ ואשיגחײ ty ויך האס 

oiy omyoj’o tm .lya'inyuv סםרײש 
 סין סון oma נאניער tm po IV הסלס

tmv typ W וחננתננ otjm װייט 
ח puyorieo די .tyovtvroa ס־ײט י

 avor נענעראל סיגסעתעשאנסל פוג׳ם
ojymyiv etyn געלוינט. סון 

ipopyotp■ tm פיחוער רי .  tic אסס׳ן 
 roi3 ססויער ד. opoo ,ty’V? ty״t סיס

rtjyyytotvo אך; r;v ״?ty א• נייע» 
 חײסס, om ,שלום״. פון tinyt ױ ליטיס

v» םיט צונויפשוםען ױך װילשן זײ tm 
 װע״ לוננען1פארחא; סנחויבע! tio ייגיייז
V ty; י י נ y ם too tvcov דער 

 tyrivo פיז ipo'o po איטוםסריע.
to ovn tv". ,סטויער tie tyov; po 

tm ’ii r»  ,ipopyom•-n אסאל ;•y 
tie tpo ,tvou'cvn po om;yn 

3 twit tyotm״o’-rty m ״ * ;*vp 
r;myo. רערנײ t i  ty’ioo ovn 

>?my׳ om יי ■pv ivopyom רײס; 
ipv;v; pv ויר y»v>too| סי״ די יוי1א 

otyoo;* און דיױויס om ttv tyiiom 
n ױ  ovn tvoov trty’ twny;;v oyn 

 םײ om tie .tysoo ײעצעז סי;יסטערס
';ovn tvou'rvn po eypaop'imveo 

tyrtpy; oy tyo ײימז tyt;io ,װניאן 
po ט נ ן װ ו  געשיקס ovn ivartyV ײ

:tyoo;y truy^vo om t*nv
—:ttyn tpotyn,

איו , p;m אײר in s  om too 
ovn איהר om op'ry; to ovn 

typojniv; IW29. ייו op tyo^yn 
po אייר;v a  v 1» rvvp v tpny, 

oy om אײד תאם;dpoo .to op'ry 
t. .,ססויעו־ •vo tm  po tr ip  tm 
;.tvm'O'Dveo otmiropyei 

po ootptpoo’io 3vn t.» םים 
.to  oTTootpy po jyty*y; oony 

o'tn oo ריי T נ ’« w יד איז« ;•y 
ro» י* po om ניס מיחס״ tnyo 
no ניס tyr;tm וױ v נלײו סײײד 
tm ■אזיןױע יי ׳אמיימ ״  po אסס׳ן
tv יײ tPP’t םאחזסנדלקן «װ וױליג

v ty;yn א;!יסימם, נייעם *yoenvo 
rt;yn ײ  yor tynno y>v tv^om- נ

po 1P3V •tV’oiPO’t״  too trav IP 
חעלב^  tnyeenvo iy איז וױים חז

to ,Tt3 o 'tn o o  .*to po אײן םים 
y;oto זאל t״ovn j®no»*io to i 

oy ,סיינס tv די typ y»no דיס־ ניס 
tvtyii otoip — םראגע די v tio 

 סיי;ם, om t» אט־ימזמם׳/ ,נעמיסען
otyn oy tv פארלס;נס po די t o 

 tie ty;v»v T« יסי׳נו יײ כײטעי׳
מ ע  נאראנ• דינעז ע3מעל ,yo3m זיי

 אט־יסענס, om po imvnw סירט
tysvn otjm ימדבען ew w im o ,t 

 •tysmov; כיםערקייס vtv םיס
po, 3 סייז tyi’ttym teריןי iy

 lyoovw; jpo23 om, 1921, א״ר,
svn םאמעמגם י־ד too אייד n 

oo;yon;o אין j n N n w  tyt;m 
tyrt;y orty Tt tw וועלכע tm 

1 omיתז W22 ,J im• איד avn 
pvo om^ םסתעלמס tiv t»״

mmiv ovn ,אגרינזלנסס ipn'to•׳
iropw* די po Tm ty;«t 4;׳ uvo 

Y f  om  .tmvww.tysy-py; o tn 
timy; pv סיס נסגלײס tm;»nvc 

to: סגדיסנ״מס  po
* * * ײנ • י י י ovn סיסםימ״ י

totJtv no  ,t v  s r o  T» *י»י 
tv ײגיון ססיו״ מ orn *םסי  n  m

 j'oov tm םיט סארחטנדלעז ;ים
טt 1םס׳v יip;vii 1 פיז םרי• נים ת

3 *wvv tyoitpniy tyn01«סל 
ty;;niviyo’no ״ ;*Do«3tv y 

pv o ;v r’i;vP חייםען mn’v 
 tvo«3tv w tP«vo;v סיםנליחס־

ס  אנ• om םיז סאנדישאנס לי מי
ריםע;ס"

,to  pv• יוי13 יער׳ס1םם iy אײך 
tv i t"P t’V ,׳מחױ יסל װאס ;יטס 

t  tm* שטעאנג ty t tio .ױגיאן v 
pv  ,om rm די v om Its y;vto־; 

D'toio pv p’tv ריםענט  oy’V 
t«  otivp נמ ’ptv .ד םםײס ײ  v י

לײ• pvtvcyjtyot’v די tm סלאנע
 גענען 'יניא; otyptvn o;yotv; דיס

otm iropw uvo tm אסס׳ן no
y^yn vm י pis' om? י  ottv ■ע;

^iio”y tv סיס ענםפערט אינ* tyi״
t|׳־,p;v׳*opvujmp tm  iy;y; tv* 

ip3m3״ .t'oov tm  tio
אייער :^io3V םיט

 סלעוינגער, כ.
v .im■. .ל. ;i t. .י 

tin■. שלעזימער ovn ײעגעו ;*v tm 
 o;jmv םיטײאר יפסעם1»3 געלענע^ייט

om Viv 10 םיסימ| im" 7נענערא 
ui>t;vn n ?אמיטע ססרייס  pv איז 

.tmvnp; גונאעחייםעז איעשטיםינ

 נענעראל דער ®ון מיטינג דער
קאםיטע סטרייק

om I’m םים״ננ װעכע;םליכען pc 
םיםײסר ,yo'ovp ססי־ייס אל1נע;ע דער

3. pv ,o;yimאוים• ויינען חאל״, רײענם 
;tio jyo3’tv3 iriviiy; otyny סלע 

 סש״י-ס. tyrov'v om pv .סשיפס״
tvotyro tm ovn ortyiy, רעוידענט■ 

 איבער p^atw’v tv tvnyjy; י;נער1שלע
tm y;vt tyy»; tpt מםוויקליגנען 1*ל 

»tjn  ovn ty jumo jw ;v; i w 
otPP שםעלוע די tv’tv tm  tio בנונע 

om אי«םיגען too״.p
otm;itv3 °ײ חא T t עשטעלט;^ 

װאם ,oyvm• ivvTWoru’V om ןיױוי
 רעננ«זw ,tysvoy«v .ovn 3 יתיאו יי•

*otyno;vtvo iy t'oov דן_יראםעשם'יי

”mm t םסרענדיגט ovn ער t מים 
t ’י o ,  tv ,tyotyn װעלען tpoo»pv3
tTW®• י oww, אנריםענט די pis־ 
 *yp םיר iv’3 םיסלימ. V?n םיט מי>כי

tw פײסען זײ tm  ,otivp pv ױעלעז 
t o עס ®t o  .tV װעלען t” ״3 םײטעןt 

1 ,,tחנלעז *le rtv 3  p 't
P» otioc v האט ו»ל*דיסנמ;םען 

;t באנריסם j״ iy o tn  y שטעלוננ די 
P® די om pv oovenywo ססרײס 

j'o*or;” v pv נוטנעח״סען ;,tmyny 
03 p v  pv.וױחוננען

 א אץ ■אסיחנג טרױעדעע א
האל סטױיק

J tn  .13 uni ,םיז סשע־מאן חעללער
v ipsptiwv ovn ,po'ovp *vrtm tm 

po esnvs עןז די םי  חסללם, די po םי
v |io oyesnos •pm ty  ovn םרייע־ 

non ססל n o .  po e ro v o  eon oyn 
P ססיײאו fn,םסרים׳ •ארסײס 96 ״ 
ץ םי • tyofto, 3 • :,מ  *tyrneoד  י

yyp tm> 4װימסםיי iP 'tru o ’io avn 
ty  tv סםסיײלסנײ no jan אוסנזסאלעז 

^vsTpovyi po
v 030DV1 ovn o די n ;  w»tymo

♦%

o jm ynr״m;ytyn;o y>o Tm prru 
<>vn po

Vt> 1׳»וי m אויך moo״*yn o;y3 
om ,tm ױ ioo״po typ אלל1 יעגעס 

*y; ty t r a  oytyatvortvo om tvsvn
v osvo לױח גרויסע Tio tyayn po 

 om םאר םאנד v זאםלען אננץפאננען
o'ovtyatyortvo םאםיליוג oyn נע־ 

אייראסא. אי| נאך וין סי;ס
too n״n o , tie typ• םyלD1V חאל״ 

n  tvoi;y;;y t in  tvavn םאלנעגדע *V3
: y’y^vtm*B;;ny,it

,,iy3vopiv>p m;yp” too »t ,to 
15 nyy po otm ;in^ סאחאנד װעלכע 

yo ttv  P« T t i pלvאחי•3 ח«ל, ס1א 
po |yj;^y^o opt |pty םריהצײטינען 

 ילypנ םים־סטר״קער tpi:io tie יט1ט
 װי־ .35 לאטאל po iP3opo װיינשסייז,

oyn tp to n ;p o ארי־ אן איבערנ?לאזען
po ?פאםילי ipsvn ,ooti' po םיר -tm 

to אל?ר,6p 37.60 1טpyלyp װײל  jio 
tP0P3 ״ מpro3ptpi״o״ op זאל pi- 

tm  too i ;vb o tptpi o;pdp אלטנח 
D'oin' ' t  jio״.

io tp r 't p'y^oim tm  tyo;io־; 
,1ק?ל? ל• ,tPnip opoo :ען3טעמעשרי

N one .o ,rn v ;o ' .o ,op;to3 .o,! 
n tio ,vo'cyp pyn tm  lie. .ל ,tp ;oot

*113 l i t  ,tTO'HVPCVO BPO ,'P011010 
tie ,riipoite opo tio ,tpo די too״־ 

tpp םון Bm .האל

 קאנצערטען און מאסטיטיננען
האלס םטרײק די אץ •

ווע• באריכטעט ה^וט העיצער ברודער
 קאנצער־ םרײע די און סיםינגעז די געז
 סםרײח די אין געגעכען ווערעז וואס טעז
 קאנצערטען די און םיטינגען די ס.5חאי

 ערשאאג, גרויס םיט דורכגעםיהרט װערען
אוםן. יצענסטעז אוים׳ן

 םון טשערםאן דער גוסקין, ר. ברוחגר
 אײגער איז וועלכער געװערק׳צאםטעז, די

 קאםיטע, ״ענטעדטײנמענט״ אונזער &ון
 אקםיארען ^נצערמען די פאר צו ׳שטע^ט

 אקםיארען די או) טעאטער־ איוײמען םון
 סםרײ־ די אטוזירעז צו בעסם זײער טוען
 װעצען געילעגענהײט אנאנדער בײ קער.
 נעםען די מים צעטע̂י א איבערגעבען מיר
 באטײיליגען װאס אסטיארען אאע די םון
ק#נצערטען. די אין זיך

 אעדאסױס לײכאר אװ פעדערײשאן אמעריסען
סאמןן דעם אין שםעלונג ױניאףס

 n געגען איט־זשאנקשאן דער
 אץ בלײבט ״פראטעקטױו״

קראםט.

ivoipptpp tm ססמםיל tio די poo* 
ynPB tpp't''10־ oyn ty 3 ''J  no to rי1י 

t” t לעyםעt םיסי;נ 't  ,tpoupio'io 
 oiocpmporo tptno po^ ססתיסס

t  tio'צטעלענ  בנונע װניאן tpt;io po ׳
po op” t o o 't טטנעהיי־ םאלשטענדיג

tp t po oy .tptvnp; ipb אםיyיpלpר
ooii Tt3 סערער״שאן די oyn צונע־ 

:אינס?רנעשאנאל tpr;io iy שישס
,'t ,װאשימטסן, י " .ypt• 1 ם

oipriptB שלעזיגנער, ?נדזשסטין3
o. .ל. ; n. ,.מניאן 31 י tprpo

:tp tits  tio ttpn tpotpn
tm פון נסיל1תא עקזעטםיװ tp t 

ip iw  top'tpoo׳"no |ob לײy3ר oyn 
y oonp; m מיטי;נ po די onptpn־ 

mpo tm  t«  otm״"־.tos, אם1י oyn 
;I pout om t'a  ipo14 om tic o tp 'np 
;iy oonyi ipayn t o  .tysovny סאר־ 

 ױיפסיגשײס 'גחים tie םראנען מ;דלען
ty3 tio״twyn oyn ,jp»to — ,i;io 

*tyo i די סיט po tporipopo ,posm 
tm ילןיין1א11  tio op-urn• no ײ-31א 

o;iyp ii'oippipp tm  .;;i;yiiv3 tpo>' 
oyn די esm oya tpuno, גpהm;Kלo 

tpoipp»'ito po jio, " i tpapn םיט 
op'*yty>pm poo'orys. ־

to* לסמ די ;וט«ר3בססר»  tm  i;o 
3"po «i;piiv3 tpo ,אלגסםייז poo tio- 

' o'io;io ט3לי om po ציעל t  tie- 
oppvev poTto;w ?3ה?רלי ;yp po 

om tio טסײםמנר otvoyp ny, ססנר די 
otm roppo אסס׳נם ,tpoit; ptptjo tm 

עען yל^P1ו omo T *יינ t 03- םיס y 
mmnt ׳piivs ipo"3ty  tm  i* rove- 

»'*,o;iyp ii'oipptpy tm  oyn ,ui
Tt onponvo, 00101103 לן»10 םיט׳ן* 

P't ויד Tm לט3שס3ס<ג om jp;pii 
po ,idop א'נסן»ע?׳»ס;סל די ײעלכעז 

 po ftp;!' otpptyn o;poty; לײדיס
 הע־ jio *ioyp v — ססרװיפעלט^ איוום

o;ppid 60 tps ײכתר,3אר tPT?;on3 
1 ,liuyrpnpet'O tm  po03ועל tpsyn 
;tpetyiip לם ײס31א די« ooyoytv y 

tm  tv«« םא- ק1פלס די סיז !אנדלוננ
;.otmiropwi

iveipytpy tm, יפ*1אא3 תסוגסיל 
tm  ty ,tptsyo w Tm to  oono 

navp, סלמס*1ו tm otyn אייך ;,otn'op 
-ty trv  ) ' t i y o p l y i  otyn 
-r r ; 5'onyp n’oipytpy om po otd 

i n r  p« oro tm 
ן ם ײ y* ס o o  yny» ot'o tm rv 
נ ג י * tm י y ד v n y ל ד גi;נ 

trm  po סמסניססױסן po םיסנלי־ די 
om po ,tyntvt'ivny *on po tm 

toe novp די ■*vnv tm  t® twntPt 
3 ii'opypyp tyo po tyttyt;  סתייגינג•'

ii'oyytpy tm  tv ,tio קסונסיל *tyo 
T םליכםעס t אײך *otyo nr tray; i

”;omp p היל*, t po tv; po ov ovn- 
tP3y; w ■pm tra•

Tm ytn oyn tn'o tv ,*urn tv, 
 P'ouyp ivoioytpy om pe r*א1לא

 po podvv3 מנרים rnjn'v אימתסגסן
po ty'lrvrivriy t r 'o סיסנליחןר די 

*Syt *vn po .tynryi'jvry trm  po 
tyo וױים *,nvo it  T ’V to oanJty 

t*rTv tv ,tnra סדייט twn it T ’v 
ty; t'o oyn tori* am tw in  pv 

yo jm ra trm po yt' מחענליר tm 
r r o y  •yo^ סלס tm  tm o;rptrm 

nylymnytyo tyrtvoy .לײנ?װ־״
 trm ' נײחנו־לימײס, סים ,

סעםועכג?א»ערס,
ny .o j .״׳. t  .nrm .ל

tp t ,tp'ibo .t dpvo .to לסיער 
po itctfvy po ,ii'Dppoyto tm  too 

otiyp לייו ; itK3*־'t  'ii Dipjtyoiv־ 
 itK oyn otiyp'0- םו«רים םון 'p; סער

p דעם נענעסען jy rn ro  tprp” iio” t- 
oyn tp jio ,tyr ג?םאכם om tntoo.y 

0'iy rp jy rn i טססל oyn oyt •t” t iv 
p»”0 ;ישט סיהם זיר 't pyto tP3p;p 

y1 tpvio;״tp r tp .כריה׳שקיים
ppo אסילם סון טעמת זײנע po 

i otiyp; tm״  tm od'Ioio tpnp; tp 
np; on'K oyn tpo3n״po tpoip tPD 

yo;yo otiyp; 4םריי ,m ;'t ;  tP3p;;y 
tm  oiton 1ײליגע110«ײ ty rp ;y rn i'o 

5<yr 3;נים tptpn 03vop4*שסענרי oyt 
 ovn ii'oppoyto !י *ti לאגג אײי הײסט,

v tm ;יס m; p די pv tp5por״ ^ p* 
rtyoppo די o tm  oyn |p ;;u rty  ;־3

o;po't, זײ װ?לכען ,tpsy-np; tpoyn 
pj ,pv• שרײבס  tpnoo .to tiv .tyo 

oy .o;סיט onyp tio ppno אך,3 r 'r y 
onpa ,ישס; tm  ...iT t o « tit roys 

ty rp ;y rn ;'o געסלינען איז .oevtp t'K 
tm  pv ;yo;yo om סריח .to  oyn 

po o^ pio'p; opw p» tn r  tp'ioo 
y; oyn ty .onyp׳pm׳>-too tm  iv 4J 

tyop;yott;'o  tp;yn tpn זאל -y;oy 
tyn לײגט  v t io  tmpiv .ײט* .to 

oyn tp'ioo ל*ננט1סא ;tyn  y ty ײט* 
ip יײן tpo''tv3imyo אויוי  tio ,o'pp 

IV01PV3 otiyp tio op oyn.
oo'orynv t io  tyayn om nt *סונ 

otyo״tio ty «ל די יט,1חיליt r yם too 
tpoio .די מ;יסז -oyn rawo'ovoyiS 

 רp't^‘> v 1אל3 װי ty ,otmyo ליפפײם
tp;'D3'n v po ,t* P'o tio 4קײנ 

n;po׳ty ; pv ty  tv o ס  ־"-matyo ;י
oyo סיס trpp p 't. וסל tm -לסיעו tio 

מן ױי T צז t tv ניט tiv .v fim e ip m 
om t'V ot'oyv t iv  oyn oyt .םסל

tpay ײ» po  uitovo סלעסס *too 
tio tmynya ty;yor לם.13 ס־ײםען tm 

too v t'o לם1ע  oyt ty ,tvoi;y;;y oyn 
tm ,סלוס tv יו»לס םםתסא p ir  oy

om tm dipoTpopd v "a  o;yny; 
y t''3  oy tpayn ty s'tm  pv ,P” too 

o 'ttv אײמעססיסס om jpr'Pivoy 
oy too .ty rp jy m ro  ipipn tyntoo 

om טלסננ tyay po יסס; p״o ir  t 
t;ru, לא;;ט װי oyn iropyoyti »t ט  ;י

p v ' t ty ,ippup: מילינ o tm 'n;  iv*״
Tv om y שםעלען 'toonpo tm  pv 

tpo .סנריםענט tyo” tomv»y '13 tio 
opt oy קל»ננ tm 'ii po אםסל -tm 

PלtPעt  t* ?זױרטליכ >om po p;y 
tpt* oyn ,o;poyo opt po P” too,־ 

-m oovooD rt om ,tpu'tpPr o;m 
tm;p;7yo om omo tp םענטליכם t po

:טטייטםענט
po, די T t tvayn tpo ty» povpP 

tpoip dp tv ,tpttttfp iptytoptony 
tyo צמי- ה»נדלונג?ן1םא םעטעצסענט 
ipr י און סונז! *ii'oppoyt -אם¥סיאײ 

t o  •tyr װיל tm tptppptp yt םאכ?ן 
op אזױ typp, אזוי jio tPaymtrpto'io 

typ t װי שםארי( אזױ o, אז dp ני־ איז 
t” P yo ׳dib נמנד too סזעלנע jptto7p. 

ty' די ניט po אסאסיאײשסו די ניט ';i 
tpayn נ?מאכט dp ip37pii איז tyo* 
tm שלאנ, y ,םעטעלמענט, א שאו נוינ

1 poהיינט איז סםרײס פון ם״טוסציאן י 
dpjib ?וױ דיזעלב dp איז ;om tpnp 

tpn ,tpaopny; ipo14 זײ־ ט?ר”3אר די 
ipj אתיס pc די tpBpr.

,3” tm  toe tpntoB i»dvp7 om 
 |P3yn ,tyr'oyp סינראםטריעל סםײם
ת ״ my7p tio D3oop; tnypp o נ 'ttv

DP'V'tyB jny” i DPporptppns ; ן1א 
tp7yntyD;io to ty t נעש*יער tpmiiv 

 יײtiD tpnportyD 3 די tw DtJnyP די
D'ttv m 1; ;לײד ,tpntPB om ty*יי 

' DP'V'tyB נען t נעבליבען pptoio־;
tv tp' מעהר, נאך — רערט ן tp נע־ סיז 

 מעהר מיט p'V'iyB זײן ײ3 ען3לי3
tnpo po d" pdopd ינזאם?ײט.13נ1א

 03לײ3 אנריםענט דער ױי לאנג אזױ
D tyr'ttyp 't  po |P3ytapt פון opt 

 ם״ײסון־ po ארסייט װאך אנרימענם,
jptpn ,tv שערצינ ttio r ניט p'tiv אײ;״ 

po ty מעט געשםעלס, ';i' ' t פאר־ פײנע 
 ;יס tyr"K'oyoy tm מיט הסנדלוננען

 אראנחשטענטם p״t אריינםרעטען.
ty ויעלען t געפלאנט ראן nyD tw tmpii 

tm װעו־ען, עלס1דוא;  tpn אגריםענט 
p'tiv opn גאגץ jio ,tpnpn די t;yp-» 

p'tiv o;yc .אײ;נעשטעלט
mpt;w, לאיערם ;om o 'o  tv tpnp 

 Ppopd ptpuiK ;ootyp- י1 1אי ?אמי
 DtptiroppDuyo איינצעלנע םיט סעגטס

tnpo tm ni און tm ,tnpo עס yo'; t'o 
o ir  p'p צײפען mpttio ty סיטנליד?ר 

מז ױי  מא- t'K dp P37pii אײיםו
tm ק?לרי»ײם.  P3 !יםענט1אנ איצטינע 

y p'tiv pk rtoD n;»o tm  po; T״ i 
id o די iik שםעלס ;y r't;y p׳;o אנרי־ 

d;po ,םארזיכערט p'p opn 1?לא סײן-? 
tm ניט זיד מאכ?ר  iv tmnppoio -אר 

tp בײס t tm tpaspo 8 pc BKr k t'o 
TDPro*; 8 po tp אסאסיאײשאן, ty

w.t"OP;78 t'K B8£* IPD7PO
oyn ,o 'tia t mt^p yt>y ,t'K oyt 

ט ?יינעס po tnpo typ׳  םאר- 03p7r ;י
tm  .tptpn |p ;yor סטייטמענט otyt, 

,^ o noKP tm סל  ty׳ip7id po t ,נא;ג 
t'3 ,tnpt;y opn tp oyt tm אט־'* די 

o;po־tp3ma ייעלען p tfyor;"y p'tiv 
po djpo' t k  opt .סרײד

 א אנצופאנגען נרייט ױניאן
 געגען פראצעס צװײטען

אסס׳ן ®ראטעקטיװ
tm  tm hokp tm ױניאז ;p;p| די 

T t o7pp'iio;p ii'oppoytv אלץ inpo

װען? איהר װײםם
<r

צרוימערופען) דאם ק»סןי איצאיגער דער װאם סמרײה־ליה (»

חעללער. דזש. מון

 װעלען כאסעם די װען איהר װײםם
 ז וױלען זײ װי«ם קריגען קענען
 װעיען באםעם די װען איחר װייםם
 • צילען? גרײבען!ײערע קעגען
 קענען װעלען ?ײ װען איהר וױיםם

 אסקיהיעז? הערצעלאך די זיך
 קעגעז װעלעז זײ װען איחר וױיספ

 ? צוריק אױף סארםרייבעז אומ
 קריגען װעלען די ווען איהר װייםט

trio עפיק סון ארבײסען צו ? 
 װען איחר וױיםם
 װען איתר וױיסם

קוםעז װעפ םסיוז אז

ty קוםען װעט םשיח! 
 יײן װעם דאן א.
 — גליק פון צײט א

 יעדער װעם ד«ן א,
 — מםיק פון ארגײםען

 ד«ן~ נאר אבער
 דאן- נאר כלויז און
 ? ווען איחר װײםם און
ptt װען איהר וױיםם ?

»t קוםען װעט טסיח! 
»t קוםען װעם םשיח!

otpn po אלץ tw ty r 3<8 איןm y*
a• די אין 'n ,on otyp אין זיכס?ן, n e 

Dpr. די T t 0380 iv 'jv ט־ײס tv 
nv 8 ipuyta״DpvytB tpo יןי1א tm 

*,oyooK 11'oppoyt* otmiropponyo 
t'lo סײשאן.  ?yo oyt די Olvaopo 

i'ddk im  po סייגצעצנע אלס pvoukd* 
o tm iro. מניאן די ;ony רודך otyp 

<yt tm iroppouyo im p' ik ,(pimyo 
ippo די כאצאהצען j n r 't  tpo” 3ty 

DyrtT'ii םאר v tpv;w tm״lie o 
”P לאגנ מי po סטרייק too tp t זיר יאל 

tm לאתרם די •tpn'v ניט  tut ,ױ;יאן 
Ppidpd po ,onipp'n o 'tyo -סװםערם״ 

tp, 3 ויינעןtv tm  ” 3 p ir״mo iv o־ 
.opvytv lPo” iiv Dm tmn'D

D'iapt t'K piy7p r די ' i יוי1א V
3ty  ipoonnva v po oampvma'ר טי י

p״o, םיט psPpii די ;pvjk מי31א מ  י
t io  tm op'tpoy tic j;npii83 די *tv 

pim כייטער ;v po ;;upnva צpנtm 
Djjt .03ypp3 Jyov oyn די סיז V3* 

iia jm , poonn' די תייס״. העםטערס 
jpiyn oipnroppcnyo opn געחאם W 

ipjpj iy rp :y rti3'o די Hp;i' Dipopn 
po םים׳ן n ;'o׳T 3 " t tpayn tyrpjye 

jpjmn אין ty ,onyp די ty o ''a tv« ? י ° 
im  tic oipa ,מניאן r tp7yt״ Ttyvva 

 חע® n זײ, oyn צוםם?ן,18פ אלע יצען
jpayn ,Dipnropponvo דייז נעהאט 

om ינען1םאצס8ד *ra  im  tio *iokp 
dipo נענען ױניאן t." די p tripoy 

tv צייפאר ty םעדעריישאן i oyn מד 
p?y ddppo לייס מניאן tio ו צאנר* 

 ty ; ipPnyvva oiPBpn »;0, די העצםען
oyn םען :ipo ty ,ovryioDp צד״ װעם 

סע31א די tio נערימען  ״t Dyn אלץ 1י'
jp;yoi8c.

Ito iP” oipo;m ov' k tvinpppip
 fy'Ji' ׳Dip38opiy7p די ty היצקװיס,

18 typים׳ן tpa7pt גחגר po |p:nyo די 
*I פצאופ  01P3DPO ,DipiirDppoiJ8o 

ip i אםס׳ן m 83 זיי tppyt|די צאהלע 
318”P” iBD P1P” t 1P0־— tPODl7lKO 

o״ii די p rti, די מעצכע ipo” 3i8 פאר־ 
”t tP3tpn po ,p 3לי1צ לירען tod om”» 

jriPiE׳ זיינען ,opDya די
«oyn Dpvyi* tr װעגען ; om oy 

 ײאף די סיז ,tyuvojy onyt ױניאן די
tpiynpj ojypya אין om■ im א רי  ײ

o iro ;io  tPr'iiv y3m;yoDPiyp״t r 
o'«p7'n po, די oip'yp '»nv םאד t r t

.tv ';v
oyn ipaopvm tponp  om • את־ 

tp” oipd פאלנענדעו יפען1געש tv 1 'ia 
ס׳1ד.יצ?ו im לאיער סלס ,1י  |io איגגמר־ 

:נעשאגאל
ty ,tvpjpiy; O'np; otio mm.

*tyo ip i tpipii oim p; tpayn t d  ipii 
tm  tp;p; ty rp jy m t'o  om it*  po 

3« T’v To ayn ,j'ddv moppoyia 
poyi,] םעםבערס אלע אז rODv ip i tie 
 ®יי אבעי ;o^7pp«y ipipn זאל?ן

t עןבה» 'j i jp ,םט מסי ײע׳  אמי או א
 v pk DimiroppowKo צאהל די ױז

 עטציכע )Pony; 1י1לtpo 3 זאל יםע,1ט־
t tie”.

m ip*; יעצט נין איך i iv tpoipy
18 j;U''V1P3 אצצ D1P30PD 1םי tm 

moppoyiB זאצען אסם׳ן tPtpn אעע־ 
 דורכ on yjyte די ;n;payn קצאגט.

3 ^T tio rp iם, סיך ין ױינ ממ  די אז סי
 tm יים13 י11א מאכצן |po |pp פלאנע

 םיין םעגליר. נאר מי וױיסלױםעגר י11א
 גא־ קאו ty'3i'די יב1א או סין, םיימנג

po ,tpt"ii איך tpc” iiv pT  ayn -.יס; 
»t ױגיאן די typ מוװייואן m  tvסג־ ר 

tPtyny; tpayiapj po  o ;po 't י 1םי  י
jyjyp ,Dtmtropponyo די tPO” 3t8 

4««o r i iy r n  yty tp rtpc 'riv  tyotm 
ty ארבייטער די po די ,ipoppoyti״

m שעאער w ײעי ארויסקריגעז  ז
וױידזשעם װאך יעדע י_________ , ״1 וױ צייט. גאנצע ד
 4געדויעחנ נים ךןל סםרײק דער לאנג
ר סיליאנען סך א באםרעםען וועט דאם  ח

לארס•
 op וועלכען ותגען אכריםענט, .״דער
 2י געװאריז נעםאכם איז זיך, האגדעצט

 טזן אײגציגעז יעדצן םאר ?,,אטם די
 «ור 1¥ױני דער םון און םעםבערס איהרע
 םיםנליחנר. איהרע םון אײנציגען יעדעז

 חורוי אגריםענטס םון מננעםיטס די םון
 און םעםבער אײנציגער יעדער געניסען

 אד• יעדער װי #אזוי אין ov צד. יעדעז
 אנ״ כאזונדערען א געהאט וואצם בײםער
באם• זײן םיט ריםענט

ר םך א דא זײנען עס וױ *אזױ * ם
 :5?!?םעם ייגייז סד א און םעסםשוחגרם

mp אײגצימן איין םיט םאכען עם םען 
א^ר םאר מאװעדען וו^ס ■ראצעס,

כמז•
 שטיסט חילקװיט, מר. איהר, .אויב

 איהר ווע^ען, איד װאלם םיר, םים אײן
 ײי טםי םראנצ די אויםגעחםען זאלט

 דער צו צוצוםרעםען גאײך כדי ױניאז,
•ראצעם. א םאר ארבײם

 זואמו שטעלוע, די אט ״נעחםענדיג
 וואט דאם, װי כמנחר גים געםאן ױניאן די
-ײ“ n געםאוגעגעז האמן באםעס די

העסערםדער אין בײטער



i «סעז opn סרײסאנ,b ײ ק נ י tכ ע ר ע ג m  ,nyaopsyn

דעפארםמענט עדױקײשאנאל אונזער
 פארטישעו און ױניאניזם סױױ איכער הורסען

םענסערס יוניםי די אין עסאנאסיע
 װאס מיטנאידער, אונזערע םון די םײ

 געשיכטע דעד איבער מורסען די ןנאזוכען
 עקא־ פאאיטישער און יוכיאניזם טרײד םון

Dip,?' סענטערס, ױניטי אונזערע אין 
 םאר־ נים, זײ באזוכען װאס רי סײ *ח

 םון װערט זיי א• שאצען און *פעהען
 אויס־ גײסםיגער רער פאר קורסען *זוינע

ארבײטער. די םון כרײםוגנ
 י1אוי *נצואװײזען כדאי *בער ם׳איז .
ac דאזיגע די רואס טעאזז, ספעציעא^ך 

 מיטנאידער אונזצדע םאר האבעז ןמודםאן
 םטר די העאםען זי װאם דעם, אריוי •־-

 אויסבעסערען און םארםאלסאסען וחונטען
 װע־ ערשטענם, שפראך. ענגאי^ע *יער

 געהאל- ?אאםען די אין אמסםשורס די ןי*ן
 מוסטערהאםטעי א אין לעהדער םיז סען

 כסדר הערען סטודענטען די און אןאדאך,
 בארײכערען און ענגאיש •ויםגעצײכענם

 נײע ווערטער, נייע םיט '*•ראך ויחנר
 איגטעלי• פון םארמען נײע ווויםררויןען,

שיראך. «גטעד
 סטודענטען די באהוטען צוױיטעגס,

 אעיזציע, יעדער פון אנטווארםען #זרצע *
 א אין נעשריבען זײנעז וואס ^סוטלײנס״,

 אי- גיבען און שאראך ו*סטערהאפהער
ר  קורצער, א אין אידעען םארשידעגע מ

 װאס דעם, חה א ם*רם, **נצענטרירםער
 רי נאכםאצגען םטודעגטען די הצלםען *י
 װעיי און אינסערעס מעהר טיט ניוציעס0

אנשטרעננוגנ. ניג/ור
 און שפראו םון שטאנרסונקט דעם פון

 חורםען ראזינע די זיינען אינוזאלט (9
 אונ־ םאר װיכטיגהײט גדעסטער דער *ח

םיטגאירער. *צ־ע
 םרן פראגראם די איז פאלגענדעם

םענ״ ױניטי אוגזערע אין קורסען ןוווינע
:

 איוזר מיט אנגעהן האהען אױוא Dap װעט
געװעהנאיך. װי אם,5ק דזשימנײזיאום

 םאר םרײ זיעעז ?לאסעז דאױגע די
 זיך קאגען זואט די טיטגאידער. אונזערע

 צו געאענענחײם דער םיט באנוצען נים
 יױ די אין שפראך עגנלישע די שטורירעז

 צו אױםגעפאדערט זיינעז סענטערס ניטי
 נאזוכען ־צו *יאך א מעה איין אװעמעבען

 אדער ױגיאניזם טרײד איבער תורס א
עקאנאםיע. פאאיםישע

סעגטעד ױניטי װײםממ>\כערס
סט.) טע20 איםט 320 ,40 סקוא (פאב.

אע״ מאקס *.,ב װעט אװענט דינסטאג
 דיסקױ און אעקציעס ?ורם א געבעז װין

 אײע״ דער םון געשיכטע דער איבער סיעם
 ײעט ער באײעגרננ. ארבײטער ריקאנער

 ענטױיהאוגגס־ דעם באאײכטען גענוי
 ארבײטער־^אװעגונג די װאס פראצעס

 זו;־1 אעצטע די םאד דורכגעטאכט האט
טא:. צו היינט ביז 1825 םון יאהר, דערט

 גע• \ועט קאאם דזעיםנײזיאום דער
 פינוי נאר האאב מאנטאג ־ווערען האאטען
רוטה' טערי כײס פון אײטוגנ דער אונטער יאיאעז-

 די װאס ארבײםס־באדיגגועען די אין
געבראכט. ויך מיט האט עפאכע

 גאך האאב אװענט, צטאגידאנער
 דדפימנײױום־ דער אץ זין הויבט זיבען,
 מערי םיס פון אײטומ דעי אונטער קאאס
האהען. רוטה

טי ס"ר א^םט  םענטער, מד
 נעכען םם. םערטע ,63 סקוא #םאב^יח

עװענױ). טער1
רע־ סאאאן םר. װעט אװענט טאנטאנ

 עהאנא״ איבער קורס זײן פארטזעצען ןניאן
̂ש  סעבטער. ױניטי סײד איסט ojn איז צ»י

 באטראכט װעאעז זואס פראגעז די *װײפעז
 :זײנעז טעזאן פון ט^ר דעם אין ומרעז

 םאר־ די ;קאסטען אעבענס און ירות
 אר• און ארבײטער צװימען דאוגגען

 פאם״ אעבענס און ירײזעז טסגעבער;
^ טיניטום ײד  קויןי־תראפט ;װ

x אז.
זײגער, דעם 8 אװענט, דינסםאג

טער האריעם ײסענ ט  ױני
 רוטה מערי טיס פון אײטונכ דער אונטער

 נעבען סט. 103 ,171 סין. (פאב.
עװענױ). מעריסאן

 עהאנא- פאא״ט״פער איבער קורפ דער
 א. א. םר. פון אײטונכ דער אונםער םיע,

 דינסטא; איוע םארקומען װעט װיאבערט
אװענט.

 אױפגענוסען עד האט זרנטאכ אעצטעז
 מעניש ;ריד אזוי װימ דעם װעגעז םראגע די

 װע• גערעדט האם ער אעכעך/ א מאכס
 זיך האט װאס מאיטיךעםאכע, דער נען

 דעם פין ערםינדוננ דעד ט%מ אגגעחױבען
ענדערונגען די װעגען און דאםוי־מאםאו־,

םענטער. ױניםי בראנקס
x אינטערװײא ,54 יסיז. (פאב. v 

סט.) םריכען און
עקאגא־ יאאיטישער איבער האאס דער

 דע סאאאן מד. םון געפיהרט װערט מיע
אװעגט. דיגסטאג אאע איאן

 גע״ װערט קלאס דזשימגײדאום דער
 דא• אאע קאהען איװא מיס םוז םיהרט

זײגער. דעם 8 אװענט, נערשטאג

 סענטער ױניטי בראנקס צורײטער
 יעוג װאשינגטאז ,42 םסוא (פאב.

פארתװײ) יןאעירטאנט און
 מאסם מד. גיט אװענט מאנטאג יעדען

 גע־ דער איבער יןורס זעאבען דעם אעװין
 אדבײטער אסעריקאנער דעד פון שיכםע

 װײסטפיײתערס דעם יי1 באװעגוגנ,
סענטעד. *וניטי

סענטעד ױניטי בראנקס יאוער
כמ.) 1&5 און פא. בראיז ,43 סקוא (פאב.

 מיס אן םיהרט אײענט דינסטאנ
 דער אין קאאס איהר װאואפסאן טערעזא

 אץ אינדוםטריע דער םון ״ענטװיקאוננ
 דער םון ענטװיקאוגי די אמעריקא״.
 אץ אװעקגעשטעלט ווערט פראדוקציע
 ענט־ דער מיט צוזאביענהאנ: געהעריגען

 זײערע א•; ױניאנס טרײד םון װיקאונג
םארמעז. ארגאניזאציאנס

 סענטער ױױטי בראנזװילער
עװ.) איבערטי אויז סט^ון ,84 סקוא (פאב.

 קורס א ניט דעניעאס טארגארעט מיס
 אינדוסט־ דעד םון געשיכטע דער איבער

 — אמעריקא אין ױני^ניזם טרײד און ריע
 נעסט קורס דער אװענט. מאנטאנ אלע

 םרץ עגטװייןאוננ און װאוקס דעם ארום
 לײבאר, אײ םעדערײשאן אמעריקאן דער
פדינ־ ציאען, כיעטאדען, כאראקטער, דעם

הליידערארכײםער די פון אונװועדזיםמם דער
ײ דער V* עדישן^ריעל (ןןן * ״נ 'r ,קאל״ 

ערעפע• דןף* צו עמן,27 דעם נן^װ. זוגטא;,
אדבײ־ א,*:זע- אין קלאסעז די £ון נונג
אונוװןןרזיםע®.) טער

 פון אונױוערדטעט ארבײטער דאר
גארםענט אײד״ס אינטעתעשאנאל דער

ארכײסער־כילחננ אינער כיכעל א
 דער אויןי *אי־האנדלונגען די װעגצן באריבט א

 איבער יןאבפערענץ נאציאגאלער ער^טער
 אפ;ע״ אמעריקא, אין בילדונג ^רבײטער »

ו אין תאלטען  םען2 און טען1 דעם יארק ני
דרוק. פון ער«ש .1921 איי־יד[

 אר״ איבער זײטען 140 סון ביכעא א
 ערשט איז אטעריהא אין ביאדוננ #ייטער

 עס געװארען. םארעםענטליכט לאע #ימט
 דער װעגען באריכט מגויעם א #גטהאאט

 םארשטע• װאם האנםערענץ, נאציאנאלער
 אנדערע און שואען ארג־ײטער פץ ןמר

 אפ־ חאבעז אינםטיטוציעס *יםסלערונגס
יאהר. דעם פון אאריל אין מחאיטען
 ענטהאלט ביכעא דעם פון זײט יעדער

 בא־ דער וועג*ז איגםארםאציע נוצאיבע
 װאס ביאדוננ, ארבײטער םאר ןועגונג
 אין םאדשפרײטען איז איצט זיר וזאלט

ןוםעריתא.
 6דא 'זאגען מעג מעז ביכע< ד*וס

 םײאען. םיר איז אײגגעטײלט איז וטך,
V I ארביײ די סושרײבט טײא ערשטער 
 כא• די אױט אכיעריסא אין ביאדונג וואר

 כםעט םון םארשטעהעד די םון וײכטעז
 ארבײ- םאר בילדוגגם״אגשטאלט «^ךעד
אנד.5 אין עפדםטירם װאם נמנר,

 אן םון באשטעהט טײא צוױיטער דער
 ארביײ ״ארגאגיורטע וחנגעז ^אהאנדלוננ

ביאדונל/ ארבײטער און םארשאםם

 סטױ״ די באטראבט טייא דריטער דער
 װע־ דא בילדונג״. ארבײטער און רצנטען

 אירעען מײגונגען, די איבערגעגעבען רעז
 די פון סטודענטען די םון אײנדרוקען און

 דער אין לעהר־אנשטאלטען. ארבײטער
 חאבען סאנפארענץ דער אויזי דיסקוסיע

 גע• אײנטײל פראנע דאזיגער דער איבער
 סטױ םיטגאימנר, אונזערע םון םיר נומען

 אוױװערזי• ארבײטער תןם םון דענטען
 םערי ,25 אאח. שאפירא, םארא טעט:

 25 לא^ מעיטאס, דזשעני ,62 <אס. נאזי,
.66 לאח. עננעא, בערנאדד און

 צום געװירםעט איז מייל פערטער חנר
 אעה״ ביאדוננ״ איבײטער אין ״אעהרער

 קלאסען מיט םארבונדען זײגען װאם רער,
 זײערע איבער דא גיבעז אדבײטער, פאר

 ײײם־נדײכעגדע מאכען און ־פאהרוננען ר
 םון נעביט דעם אױף רעיואםענדאציעס

אדבײטער־בילדוע.
 זעהד א אאנעםײן, אין איז, בוך דאס ■

 םון אויפםוען די םון רעסארד ווערטפואעד
 ביאדוננ ארבײטער פאר באװעגוננ דער
 האנט״ נויםיגער א איז און אמעריקא, אין
 זיך אינטערעסירען װאס די אלע םאר בוך
םדאגע. דעד םיט

 צו זײנעז בוך דעם םון מסזעםיליארעז
 עדיױןײשאנאל דעם פון אפים אין באסומזנן

 1003 רום טס. ױניאן 31 דעיארטםענט,
סענט. 60 איז •רײז דער
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 געכטען האט װעאכער ױגיאן, װאירקערס
 גאענ־ א איז לעהר־סעזאן, זייז ערעפענט

 םון סעגאיכקײט די פון באװײז צענדער
 ארבײטער ראדיקאלער טאדערנער א

 איצט מאכט אינטערנעשאנאל די ױניאן.
 נעשיכ־ איהר איז צײם קריטישע א דורר

 נענען nc*p ביטערען א קעמפט זי ;טע
 װעאכע ארבײט^גמבער, יעאקציאנערע

 נמװינסען, אלע נישט צו מאכעז װיאען
 אינדוסמריע דער אין ארבײמער די ־װאס

 םון טשד דעם אץ אויםגעקעטפם האכען
יאהרען.

 איהרע טיטנאידעד די זועהרענד אבער
 פאר״ צו כחות זײערע אלע מיט קעטפןמ

 אינטערע־ עקאנאמישע זײערע טײדיגען
 שיוער־ער־ דײערע אנצוהאלםען און םעז

 אין אויך זײ האבעז רעכט, װארבעגע
 באזיערם־ אינטעלעקטועאע זײערע זיגעז

 און טאציאלע די שטודירען זײ נישען.
 זײ אמעריקא, םיז נעשיכטע אעyאינדוםטרי

 פרינציפען, און םעטאדען די אונטערזוכען
 אין געװארען אנגעווענדעט זײנעז װאס
 ױניא<ס אמעריקאנ^ר די 1םו בויען דעם
 זײ אינדוסטריען, םונדאםענטאלע די אין

 קאאיעראטױוער- דער םימ זיך באסעמז
 אוץ •םיכאאאניע שםודירען זײ באוחנגוננ,

 דער אין רײדעז צו זיר אערנמן זײ אאנית,
 אעקטשורס געניםען זײ און עםענםאיכמײט

לימעראטור. םאדערנער איבעד
 הוניי ײצאונז חדשים קוכממדע די אין

 אינ• דעד םון מיטנאידער די םון דערטער
 ביסעצ דאס אײממעבען טערנעשאנאל

 אויטברײםונג נײםטיגער םאר צײט פרײע
 בעסע• פאר פארםערטעען צו זיד כדי און
 און אמאגיזאציעס זײערע צו דינסט רער

 דארפען זײ באװעגוננ. ארבײטער דער צו
 אר־ אנחנחנ אלע פאר בײשפיא א זײן

־׳ . בײםער.

 ארגאניזאציאנס״ און טאקטיה צייען,
א. אװ ם. א. דער םון םארמען
 אװענט אי; 7:30 דאנערשםאג אלע

 תלאס דזשימגײזױם דער אן זיך םאננט
 לאיעטא סיס םון אויפדכט דער אונטער
ריםער.

 גצ־ װעדען סענטערס ױגיטי אלע אין
 עגגאישער דער אין קלאסעז פיהרט

 היכע״ װי גוט אזוי עלעמענטארע שידאך,
 רעגיס־ גאײר זיר קאגען ןייטגאירער רע.

 יתנ־ זיר קלאסען. דאזיגע די פאר םרירען
סענםערס. ױגיט' די א*ן דירעקט דען

 בא• װעט סענטער ױניטי סײד איסט
םוזעאום. נאטדר זדכען

דעצעמ• טען17 דעם בײטאג זוגטאג
 איסט דעם םוז סטודענטען די װעאען בעד

 בא״ א נאר מאכען סענםער ױניטי סײד
 געשיכ- נאטור םון מוזעאום דעם אין זוך
עװ. יזאאאמבוס »וז סטריט םע72 טע,

 םארזאםלען זיך װעאעז סטודענםען די
 ,63 סהוא פאב געבײדע, סקוא דער נעבען

 12 פונקט עװ. טער1 נעבען סטרימ, טע4
 אונטער זײ, װעאען דאדטען פון בײטאג.

 שרײמגר, םערי מר. פון אײטונג דער
 םאר־ דארט און טוזעאום צום םאהרעז
 און װערטםואער אין שעה פאר א ברענגען

 נאטור םון באאבאבטונג אינטערעסאגטער
 שרײבער םר. זאכען. װיסענשאפטליכע

 און ערקאערען געהעריג װי אלעס װעט
 די םון אױפמערסזאםקײט די ציחען װעט

 װערט זײנען װאס זאכעז, צו סטודענמען
באמערקען. צו

 סענטער ױגיטי פון סטודענטען אלע
אײנגעלאדען. זײנעז

 כאריכט באאדד עסז.
25 לאיזאל פץ

 װײסט״ אײדיעס דער פון זיצוגג א
 אפגעהאל־ איז 25 כאקאל ױניאן, מאכעד

 אין נאװעמבער, טען28 דעם געװארען טען
 דעם אונטעד סטריט, םע21 װעסט 16

רוביגשםײן. דארא םון םארזיץ
 22 לאקאל םיז םינאנץ-קאמיטעס די

 יכען5געמײנשאםט א צו שױזיפז 25 און
 זײ אז מעלדעז, זײ װעאכען איז צושריפט

 אראנזשסענטס געװיסע געמאכט האבעז
 אז אזוי, אפיס אונזער איינריכטען װעגען
 באשטימטע האבען זאאען לאקאלס בײדע

 אגם סטעםס אפים זייערע םאר םאעצער
 רוטי־ זײער םיט אומנעשטערט אנצוגעהן

 איבער״ װערט באריכט דער ארבײט. נער
קאמיטע. א צו גענעבען

 גע״ ערװעהאט איו װעלכע האמייטע די
 ברו־ םיט זיר זעהן צו װאך אעצטע װארען

 אעכמר• דער פון *סעקרעטאר באראוי, דמר
 דעם םון צושריםט דעם װעגען נעשאגאל,

 באריכםעט באארד, עקזעקיטיװ נענעראל
 זײער ערםיאט פינמםאיך האבען זײ אז

 באראןי בר. ערםאאג. אדון אבער םיסיע,
 װען אז האמיטע, אונזער ערסאערט האט

 װערט אמט געװיסען א םאר תאנדידאט א
 צואיב באלאט *!.־חנם ארונטערגענומען

 זעאבער דער קאן אורזאכע געוױסער א
 דעם פאר קאנדידאט קײן זיח םצהר ניט

 בא- דעם םון עגדע דער ביז אטט זעאבעז
 אונזער האט דארום טעז־מין, טרעפעגדען

 דעם אין ערוועהאעז מנמארם נים לאקאל
 װמאכע מיםגאידשר באארד עקזעקוטיװ

 ארונ־ םערמין איצטײעז דאם אין זײנעז
 םאאג- באלאט. םון געווארען טערגענוםען

 יקרזאנען באמרעמננדע די סוזען ליד,
 דעם םון װערען אויטגעשלאםען גאײד

באארד. עקזעסוטיװ
 א( ארויסנעתם^ האט באדיכט דיזער

 רyגריגרליכ א <ור3 און דיסתוסיע ערנסטע
 אײ געידארען באשילאסען אױ באראםוננ

 אונ־י צו אננעלענענהײם דיזצ באן1בצמװג
 בײ מיםגלידערשאםט אלגעסיעער זער
 וחנט <ואס םיטינג נעגעראל תומענדען דעם

ד טעז15 חנם וחנרען איגעהאלטעז  ח
צעמבער.

 גצשאאםען טיטיסנ דער איז דערטיט
גצײאחנז.

דזשייקמכםאן, םושארים
סעסדעטאר.

אדפםןחןזאם! וױססמאמר,
 מ«ע• װעט װאם םעםבער־םיסינג, גענעראל קוםענדיגער אונזער

 בעםהאווען אץ דעזעםגער, םען15 דעם דאנערטםאנ, װערען האלפען
 וואם ®ראגען דוײעענדע זױכםינער. אויםערנעװעחנליך אן איז ה«ל,

 ווערען פארנעבראכט וועלען יוניןמ אונזער «ן עקזיםמענץ די אן ריחרען
 חאנדלען דארפען וועלען םיטנלידער אונזערע און םיםיננ, דיזען כײ

״ זײ. ודעגען
יW יי,ל י איזי י אי״ו פארמעה־ *ו ניט אינםעדעסען איינענע י • 2כדסױס דיזען צו קוסען צר לען

!ד^גצעמכער וטען5 דעם דאנערשפמ^ נעדענקם,
+■

ם י י ק ג י b כ ע״ ר ע נ1521 דעזמןסכער, פען9 דעש פרײטאג,

ײ װ ן צ ע . ע ל א
□(עחמןחלונג) .vu שלום פוןה

*ז

ען קירצלױ נאר  זןמר I יין rg איופ וון װעדק געז*סצל«ע ךז עראימען יוו̂נ
 אידוא״לי^רווי♦״ דער 1»י דןס ניט, צװײ«צל קײן *ן עס און יויסגאבע, ^ױעער

 תןבןן סיר וױיל •#סירוע, װינ»יגע »ון נרויסע גאגץ y זײז דאס וחנ• וחניי
p דןס .oy'rg עלוס וילע גי* i לום* ry •סעחמ »וי• ויך *ײנצג m
p אידיאע miniy וילזנ •ון n  ,nya»nr• וי• איו עס *ר*«גקזי«.1ןאי»*״דע זײן 

ן יימס. קענען צו bin ,ry אלוס וון װערק *װײ ^7y אײן לןןןן נו גענוג י  י
p זײ« y»»j ג*גץ y ארויס ער bi*mi וחניק וײגע וון יצדען i זי«ן aj^gv. לננוד 

 lyjyp לעזעד אוגזערע וון ןפלע ניט דאס װיפעודיג, יון ^סירוג^ ^וינער דער
 lyiyn #^לאד tytcoyp 25 װע■ oyn ,ysyjOMN רי tyiginffi צו !ארגיגןן ?יך
vo ןן ביסלססקן» any ״גערןנייגקײ דער אין וארעוןנ^לזנען *ו *ו
 װעלנע פין !ינעליד, און זאגען וארשײדעגע ^yoyrw■ וונ׳ס Fמזnרלy דןר םי*

any? Dy יך? ;r;y »יראײדצנידמיגקײ■ די נול• •p וי«ן tyiyr• דעד aiy^yi 
p איז ypypo דעד i yjttN יוגענדלינע גאגץ ןײנע yF^עס גו• חי ױן ^ונגען 

eoyi קעגויו^ *זי*. אונזער וןר »ן«לו ןוך ty םיר ag jyayn ור^רעבירם ןיל 
p דעם יון yainy די •ון i jyjnmy סמזיןליזם pa י 4אוי *מניזם ת

 oyii חוסןמ לינ*יגען דעם סןרק* אורו/א. אגב איז זאס iyi גןס. אידיאעד
 ל״עגען איחס װעלען oy ty ?ינער, וײגען סיר .r»ypo גסנצען דעם דוףכדרינג®

 די# סײ און געלייעג®, גיםן קיינסןל נאך op ח^כ^ן װעלנע די, סײ וארגעניגען םיט
®ארגענעען םיט יימער \po igp זאך ;ו»ע v ;עלײעגט. *ל0» עס תאבען װזלגע

מן y איבערלייעגןן מיי ״ סיל• נ
״גערעכטיגסײט״. רעראשציע

 s שטעמל אין אונז בײ דאס איז
irm םחיח iiyj ; חyאיחר, רם nns חאם 

dp נישט חלום אינ אםילו oy dynyryj 
? דערצעהאען צו in איז

 ניײ א אyםyשט אין אונז בײ סארחאז
 דיזנ& דעם אין דארמ זענען םארס. ער

 ®אר״ כױמד חײחגר די פאר טארין
 ידײ fyjyi דאס בויםער די ;ולאגצם.

 אי| גאסשאלטק א אונו בײ |yiiyj עשו,
 ארױסגעגע״ מרח א רy האם — שסאט

בין״
 oonyj סריח־מארגען oyjnyr א אין

 און ראטחויז, מזן סםרוזש m םו^ייאז,
t םום i אז o n 3 רױם* רי םים חוםgp• 
 ארים די iyojw •ויק די געחסם טען,
p ארױס נזהס און iso  pm און ארײן 
■dp' i. אױם׳ן •ויקמ אר סען, סײנס 

 און סואייאן אבער poyj יאהו־-מר^
 דער 7װאס ״םניאח, גאנמ א צייעגט

 בוײ ןyפאאנצ fyo^nyj חאט גאטשאלט?
in די פאר םער 'D !

 •רמ א װאס אויס. איהם םען לאכם
 דאך איז סען םילא, אײגםאלען תאן

 שלעפם זײן. צו o'po נאלד םחויב גישם
 סום וואס םאמען, הײנט, :אפ זיך םען

iy עשו? אכער  oonyj שעוונעס א אין 
די פארחתםג׳ס און נאכםיםאג םרײטאכ

. . .mpo
 אויםען שטאדם, אין גוואלד י וחנרט

 D'pi חי שרײ בעאײבתים... איתם צו
 חײ״ די פאר בויםער ®לאנ^ן איחר טyװ״

 זאגט — אויף mpo די איך |yty — חנד
 ישוב א גישט/ — נישם ״אז — ער

— הער. א ישוב א אחין״
מר די  דאד תרכ׳ן רװײאn סריכען ו

 גאכנעבען געםוזם האם מען םקוח. סון
o n רח'ם» mvtm בוײ נאסצאגצס און 
 \וײב א חומית א חײסנר. די פאר סער
ד אופט םרישע זי חאם נצחאס, עד האט  נ

 וואמסעו בײסער גו, l oysy סו דארס^
 די צווישען שיאציר א נעוואח^ אח דאך,

ifd װאס סוחרים, :בייסער ip צופאחחנן 
o״ איו אײן tirnybv און n  /rnyp ip 

<ס  נױות* און נױס נלאט און סצכסעד ע
 שניײ און שוסםער — פאמאבט שבת און

in y ty rw דינמדםײדמד^ די םיס 
d םען t y bbt

pyn w t.-gqif מזאלם זין wjn 
 נויםול םלאנמן וחןם ■דיץ חנו אז סע,
מחןןם״ אויז•  ?.״ אחדות׳נימס םאר ,

6m אתז בײ «. .o rמ־ יממל״
n ויארץן  I ,נישם זיו האס l»jrr vt 

 ח«ד ברא׳» »ח שט*<*~ די.נדעםםע &או
מר־ ג׳מרימו. נןםעז גייע סm זײ מן , 

s«o • דיז זאד זעס״! r מר־ םים . 
, זעם״.-
 1אי אוגז w iPDinrarw איז עם

על ם מ  ל«דז. סון .אחדוודםאז״ א אריין מ
 »ן3 ױגנ<ר * זיד װיתם nr «? סד־חםו^
p .דיים׳*״ rr^ p n אמז גיי סיז וחנרם 
מן ניינעריג ױ  • קוםם וו*נ«ז פח :ו

א» «ו «ױמערסאן י ו י  5י ג׳מיםימ י
 םילא תױ«תז• תכואח אודאי f יזגג׳ורסאן

או אודאי אח מ נמוד• • נ םי ס ײנ  מ
in שדוניס tv איחם n  vt, םאסעם און 

«r סיידלמ• די ס»מגז j .מד  ייינ־ קלייי
ד ם יתנ«רם#ז מ ד מ מ ס אח «ז « ײיי א  ״
א םיטץ tv אלץ  4T- f .תנואװ׳סוימו א

v m  .j t . •IP* i n r  v אימר וױלט 
n o א*נאו איאס — iro n  Vnaetn v 

ar mart.־ tip• איח m  i i m ײײזם
ה i -nruvw «ר tnjm m עדױ rtvB 
S ׳יאמלס i  »t i  v ׳tw o ר»»S i ~-T 

r «י איי  —  on• eu*s v* מיד ו ףן »----- - ן סח  ױי  ourupt א

 ח^נ געח און ׳עטוב, v אין — קתב!
\...votvvvi זעלכען v סים

 ויך ח«ט ״אחדות־מאן״ חנר וײט נ«ר
 ויך ה*ט נעװיוען, שטעטעי אונזער אין

 טנ״דער״ די *וױטען רעחח אננעחויג«ן
w טוסגתר״ די «וױ׳צ«ן און נעזעלען 

ttr>jrw. ניי V חערם וואו ווערק״סםעל 
n קדו׳»ת שוין איהר v  iwvrר v לכח״ 

 לינעס־ v יחנריי, גאר *דער, ? דוד׳לע
 ? פריידזלע v מים םיינעיע v םיט <יד

ojrwr לידער, נײע־נאזדת ovav ״םיתח׳ 
 vnvov Dvn\ װערם«ר, ם׳טונח׳דינע״

 אינםע־ חעכסם ׳שדר׳ס אין גיעט אפילו
, ■ רןימאנען. רץסאנטע

 פלענט װאס יעבת, דעם איהר oifn װאו
ײ זײן  לינע־ אויס ? מטעטעל אין אונז ג

in סעדער אין וי*ס ׳®■ילען, w ; ,אויס 
 ניס״טיילען. אין אוים און ט״גלמרםאכען

 .intpwi *דיהים void זענען ױננען
״vד״ וועדען ׳»נת, v יווםט  ערנעץ ס
 ov װאלד... טיפעז אין םארםסלץן... ױאו

 םוד׳עט עס און ישרט סין *וריס קוסם
 טםעקט איע«ר אןן זיך, os און זיך,
 און אריין, יד חנר אין צװייטען דעם

 בא'ן dp ס*נסט מ oyii ײארט, v ײטרםט
 ”(VI זיר יענט ovu נאנזאנץן, גיטט אוסן

 nnv’ נום ד*ס און *ונג דער אויף ג״ןוט
נאדיים. דאם ov» װייםט,

vov$ אין v ניט טרײםאנ טעחנעם 
 איז os — כאי־אוי^ v שסעסזל סvד זיך

 •S3 די איז? ovu חלות. קײן גישס^
י ניטם חלוח קײן iP3vn קער־ױנגען ו נ « 

 ני׳אם, איו חלות סײן m ניסט תען.
*tray ivjvt op 3popt גסו ipo סיקס

 IPO טיחם — vop'j אויך <pop« קיין
 אויר נרוים סיין תריגם ipo נרױט, נ*ך

n די f nnro די איו ovn נישנ^ w n 
iptio יוננ?ן  dpi ipavn גישס )oonp ! 

ovn ipo ניטם wpt־o”D. 1 חייסס װי 
f די ,ipupipt pnrip ipjpi זײ |p « v 

ism נײן,  p tn p נישם זיי iPnptPJ יי»  ן
ipnpn זיו onv אין «וסם IPirm  ova

 IPnvo*, זוול־חסו?ד... ווי בוימנד, די
ipmi — וײ״ >opo’OVP. Spn opiד ״» 

me, nrpper־punp.״| ovn ססר V 
.opB’omp״ ? *jnpnvaw •  nvo oyn

ך ע n נ m , f איחר >epn — ipdp איחר
pnp«~,״| opn ovn >popot otn jww
rfsr נײ*ם ovnpj ײ נ is דך ovn אי

tpryn, אויןי און npn סו גיתר ז ח י «ד י

nsIPI.״

19popor אין oivn ניי o ipotppi 
״| rOn גישם p r a r אויןי בסתס   ipo to 
~ p»nor, ivrinvtm״ ױ   חײסם op או
tv ,jpnvnpp nvnpj ipo איו •jvrtn  

סוסםעד־ אױס  n« nr>־iPT’jv ׳ אויןי
,שסריײ  — jpo«sno נישס חײסס אשון

ovn זיך osoopt ײ  *per אין אתז נ
po a  >po*׳n סיט opo’ovp. v״ not

^ אױס נסריכם, טנ ד סױס ססרסז ױ  נ
ג אױס דין־טסונ, ס ר ס י ס מ ױ ס ס ס  ח
 omo np evnva דידתוח^ v םײםט?ר

 npn איז װאו סייין. *optrovP. אין
opn Voponsop סױן איחר ootp ,ipnpt 

סו erm סיר״ סים  סיס׳ן סײסם?ד ו
j ; r ר«ר פיחרם « סלדס ס tv סיחס יו

v% : > snrvnvn  v r v  tv איז i n 
opn ipo p« e iro  o onpo r  j »po*ovp 

m סײד b די •ipunpnv״ o f no וױיזם 
ד » זיד סן מנ מויי  די *ססידוךן v םיט י

י היגי• י מ ovn .קססממס״ י ס״ ל י י׳  נ
ן *זוי, אןן »וױ ו י שריי m י  וסיסו י

ovn r»v o tr שפס סמם ויד סיס סי
rtv> no. אזודװדסס! ד?ר

y אססל  oaMt aw ot) s r  ovn 
o S o p o r ס 0 — סווכח <WP0 וזי

ovn tvosov tie t o  f  *p otpn נע־ ניט 
מסכט... eon װי װאוסם,
 op ססנ, חעלען osiosv v אין און

|p ?povoe׳ אין איז  מית״ קײן חתונח, ״
 גרויס ס רםpװ ,ipiip; ניט מרשח קיין

 ׳שניירער־ סלע ססרק. אין ״געשטעת״
 טיס״ p>v ׳עוסטמר־ױנגען, p>o ױנגען,
 lie נעהען קסססעעדםאכער אלע <ערס,

 ססראויס *ווייטען. אין םסרק pp איין
vcזײ ר :onp לסיז, פין אווחת־םסן חור 
 Ton, חןר אין סעחגדיל רויס ס חסלס און
 ױדי׳עע םיס ליד ס oppp ויננס טען און

נישם onpoenoe קיעעד ovn װעדטער,
ovn איז. ראס

 נעװארען, נ׳עתומם איז ׳עט?טעל יסס
ם חי ^י־ג מיט געװאוסט, :״עט האנען נ

oop ipo ovn ...יסם
 to דער ססר נע׳עטאנען איז טולי«אן

pe דערזעהעגדינ, או[, נםינע דער tv אזױ 
 ם?ה:דעל םין סוס מיט ipnpt ױרען םייו
— is  ovn ,נעםיינט tv זײ otn ipnpt 

ip;ppo ״רסבין״ נרויסען ד?ם ovn איז
in דורכנעסאהרען א זואכען ■אר 0 םסר 
u׳ אודאי סוםס און n .ד צוריחpנסם<v 

po ovn| סויייסן אזן נעטיילם, בר«ונםען 
ovn םסרזיכם, אױך ovn ער )OBOSP די 
 אין nptpnt opn ה»גד, א״ן אין וויק

 פאר׳ן D'tpnvo איז און חאנד, )װױיםער
itnpo’> אויף הלאיענדינ — נע:א:נען 

 PT* םיס׳ן נראנערעגדינ און •ויח ד?ר
נער.

pe דענסמיל iv א'| איז popotr> ױ* 
 npn איז ovn ױם־םוב. א ivr נעחוכדען
פעהנדיל״. מיט׳ן נעחט מען ״װען ױם־םונ

jpVor — oo'nv און איין, זיך זײ T 
pv pnw onpa npn סרײ^ ״נעריע״ זיין

•piiV זיו ,,t iPDvn onv אייו אוז
 1P>V« זײ ײאי ,אחמת־לייט״, די תאינען

 nvJ mpnjv ניסט וווזאםענסוסען, זיד
 וייס רעכטער רpn פון בוים?ר ,n אונטער

pe ,און ג״עם־םארק Viipovj v tvovn‘ 
pnp3» 'n onv ovtipdpj נונד״. םון 

onvn וזאמען ױך זיי קומען* 'ipnp םאר־ 
 זיך, tppBMe׳ און ויו סודען און נאבט

 צװײטען opn אײנ?ר osas ipppoc׳ און
.p*nv Tvn אין

nvJ איינ* נעװעו זיי זענען לאמ ני׳שם 
 רvn איו op ׳סטעט?ל. אין אונ־איינצינ

r ױמן, r o  n>va r o s  no 1זײ ננול... 
 iprnpj זיר ovn op pv |potpp«v איז
 ״אחרוח־סאן״ צװײםער v I»popob׳ אין
י  און אחחת״.״ nnnn npnjv א פי| .

ovn npn אויר זיר iPTtnp»v צו 
ip'to מיט רוימען צו אןן |.p>ptpj ,n 

״. און  אריין n^vn אין iponpt אויך ז
 זיך ovn np pv .ovot? npn אונםער

 pv ipnttvnmve nv pv ipnnju אױך
תו  •nvo pv iprmpt •pt >vo v װי

iinnvne• ווי *npjp ניו ״אחמודםאן״ 
nv op נישם v ppnv ציים, שטיק dp pv 

 חברה v נאד ,שטעטעא״ pv vn שוין איו
,Dpp’ynnnvםים ״ npnnrv3 v םעהנ־ 

 אויד ovn שיריר, I'npntv »ן םיס דיל
 *npD’v 03SPS3 נישס ס״גער ovn איחם

>PtP•|
opp’i'mnnv, man s m  ipavn״ 

tpouptav די m״po pp^v po נײ?ן 
nppr> npn pe ,nvo ,זייט tpavn pv 

ipaptpt (povi v onv opn ױ ,vrnpa׳׳ 
po די ,ip' ioo ” ns.״ . .

onpn. סײלנאול v ױכוח i- inmns 
n p r t r ’v npn ova >vr — ?s»>v "inr

nva .iPO’nonv די *nvo is npooapo 
jpavo, די *nv pv ipav9nvB nr ipto 
t'npo זיך אוױו?ן ...lpo>vnw nr

 pn motpo pnpopna pnpnav po* און
nva >popo vpv taw is opw ais jpn 

 ,סװיטלער״, pa>piv opap ״opnpa, די
ovn תװיסלזס־״ די אין, pnpao’iv onpn* 

ivp nvn  v ovn ,ipeia op>v pa oapa 
poo^rvo יר1  nva״.) P1T3, pnp’ tut׳׳ 

ovn זיך nPPO’np, pnn’v.לס9ױר ״ 
 tv און ״jna״m די אויס ״pnps. איין

iPNrnp,, op’rpaavnv ooip op׳ ־׳׳pv 
 ״pnpD. די onpn סרײן, ״pnpa, אײן

anapop? אוו ospor די אויס o 'o  tpanv 
ײס״ קװיםלןנו״ די אחחמ־ל n פין די, n 

pnpa. npo*ms״ : tv ײ  די po ײ1 ג
pv «wv onpor *iP>o*np, ,סזוי pv 

מ  opp’a'nnnv. די iP'nn'npD’v װיי
inpanprv |p>v» ” » ,*/nan. p a r no 

is תר j זי r a nנו... ״ onpn ק או  v י
ropa onvn tp^vo -jnnoסליחען .״ 

pnp3, p’v po npr*or onvn״ n n  pv 
n«״or»a r i  oT o r os pv _ p n o  npo 

p*v, ניו l»ns> op ני׳»ס ויד p r o 
.ivtrrtnnv. npn) #b»Tiinno״ po 

• מי מ . tan no אמתודסוון״, no י  י
npoaiv or»> •pi ipansa (pi ״יי

•nnaonvpa om i is t svoo pv onv 
PTJS די |pr*ns n v o  o n י ווײד  י נ י א
*pmpn — *Dppynrvnu n  .pm•
«PJ tpnpa ״nO rm ra. די  tv jnapn

jtfo רזיס  v ipoippaav nv >vo v 
ovn איז ivo n n  tpnpa ״פון anpe opn* 

דיל״.
pv onvn די ponna םקוםית״, ovn 

onvn .iPinvrpa ottopa ovn opap 
n>va אין ipavn n»ne npn זיר onnsapa 

 Yon nva tvopaav/■ אחחת־לייט, די
 ,ovav>p •n אויף נענדלעו װיםע סיט

ipavn pv ויר orpnnpj ,pmronpnpj 
 ארױס־ זײ ד״אבען <vov סיס זיך־אהער.
pa op rv נעגרץננט  ,P ’nanpe, ovn* 

 ;אױםנע׳זלײערם pv osiapaonv װען
paav pv o^paa'npaonv op ipo ovn* 

n׳ipo װי v ,סםר־תורה׳לע ?•pa •>'n3n 
r וײ ;ען v םון »רויס npn בער־ צװייטער, 
pr״ n• ?חברח *וױיט ,opp’a'nnnv•״ 

 np”» pv >’nanpD np«r טיס אויך
nnnv־ivo. ״פעוזר כײדע די זיך ייאכעז 

 anvo םיטען pv tpoipopa ipovm דאיך
 ״אחתת׳ני־ ווברה י n אלוםס. npn נײ

 י n pv ,n’< «ז» נץזוגנען ה^בען קעס״
 ovn QPP'j'mnnv חברה י ע ם ײ װ *

npnav'av ivaanpa אזױ איה n• זײ vn* 
 npnr ovn צוזאטעננ?םראפעו ?יר בען

o^vnpa nnan ״ איחרp'linso״ B'lvnvc 
pv .ipp'^onnv י1או זיר האגען זײ 

DBio^vaav איינס ovn ,יי1 1בי צײייטע 
 jrnv^p S3»pnpn nvo jpoippaav זייגעו

ovn onvn אנירערגעשטעלס חכרה יעדע 
v ,אויף טיש v v n v  rv  op |p3>pn 

 vnpa n^nn v ovn pv^ ״אחרות־מאן״
nvo ipo אחתת־לייס. וײנע ns npn,•^ 

ninnv» npo־v ovn ivo׳on טיס זײן םון 
v np3'nv 1939 קשיח' ovn ,oapnopa 

 Janpeoappa * תירויו v טיש ז״ן po איהם
npn rv תימץ a ipo” iis opn״vopa oa* 

 ODVopa זיך ovn װייטער. אװי pv <ען
pvo, ,אזוינס ovn ס״רי ליי ת־ ת אח  ח־ ,

p’oipo’n, op ipo...״ ovn חייםט B'aa v 
.noino v

ipaavapa rv  ntv pv :װײטער
ovn אחמת״־חברה אײן, npa״^po 

3 •n >vr ipoצוםאכען, עײ?לבלעך ovn י  י
 נישם! •pvo :oavrpa nnw *וױיטע

npopnp •n ttavn נישם ovn ,opivnpa 
p3vn ,tvo w| הר?םלעך די זײ |PO>vnpa 

ipotppa rv  — |vcv צולוישען tv 
,p'a'nnnv״ n  ovn pv naaDr nv pe 

oav^pnve ipn'o • האנעז־ npopnp ,n די 
 pa rv* — פארםאכט געהאלטען ה-עי׳לאך

 '<ר pe ״p'a'nnnv, v לויםען צו יץמען
ovn pv ,nv opa די IPD’npaD’av jpn'o...

opp’a'ninnv, •nבשוס זיך האבען ׳׳ 
 (ראכפ אויסנלײכען. oapppa נישט אוםן
 opap נעװאלט ניידע |P3vn זײ זיך,

oavtpa ovn npn nva ,oa«v ,און אזוי 
•oavrpa ovn npap 1 )— אזוי ivaptײ 
»pprr אריין בית^םו־רש אין ipnvn rv א 
עולם. ipvava I'nve ״i״orpD־n״

n'3 pv־mnon בעצעםער אוים׳ן rv 
ipavorpa א n r א <*vnpa Dvn pv n*ao 

ipo, א םנחה־מעריב, צװישען n^nn פאר 
opn .עואם ovn n'ao npn םארצעהלס 
pe זזבלי־םשיח pv אויםגעטייטשם v 

pe pro■ ^ישעי tpapt אר”| ov די 
pv npDPJpn t'c'm אחתת־לײט,  *!•me 

 םויי^ ovn n'ao opn ,TDpa סארםאכט,
pv זיי rv ipo'rnpaav IPavn האלםען 

pv inrrnn אחרות־םאן״ אײן, ovn 
oavrpa: אזוי

— r ovn ,|pn’v o'a onpn,״ n 
poo’ars־|poo’a'nvo| 3 א (אויר" 
nv onvrr| סײט׳א) א Dvn זײ ivaa'i אייו 

ernvo»npo np«t*־jpapr ovn .>pr 
מ סי  opna •n jpapr• ויי ovn iprrtna ױנ

ovrr ,ov’nvop>vne pe o'varr po תר 
opn ip^aronve nva |po .הלאםען־סאםוי 

— ovrr ,IPavr nrev n'o n.TV oapp 
npn r v  ovn *סײט׳ ?

ovn ivo-nrnnv. npo«nv npn pv 
.e^rp orv ipnrpa •rrv

orv< — ,אייך ipn'v, םארפיה־ ניט 
no ,n pe tin־’ire׳pavn ovrr ,opp’a 

a׳IPaav^nKe rs o«poo«nn ovn o r 
IPr'nr' i'nve P'ovavonv p?pnro>ro 

no jpapr ovn .p>vb'־n'B׳DPP'a, ײאס 
rv  ovrr — onpt ...ornv ipoa'n ipttp 

«ovn
nva די PDvn iptv| ניט onpnpa 

a״Dpp’a'me’nro, ,n oe״ pv נישס n 
p rm, ײ o»nvrr |״,«  p>0 n’t ipapr ז

.oopvrr npepe npn run tpcvftv
n nva• אחדװדלײס״. »*sorpa |pap 

i' bmv npa«v |pa בץלnpn pv ,npop 
npo'nrv 1 סראאלאך די אויף I'nveײד  י

v pv ,map״:r w  « oapnepa ovn npa
ס׳6סודי — ^ז3י י

rrv npn pair״npo סיהם onpeoappaev ׳,:
« \ h • 9f• 11 ,מרזסואי — .• .

 איז pao'rnv mnon*n*3 p« onvn־׳
. . o ,pvo םחוםחי .  rtarntr. « tpetp״ 
Jos» mein וולשללײס״ ־•, די זײ״  dvn 

..דיססוסי!״  a

*0.
t 'C

Irr* PM TPapo no jn n  •nVp, ovn 
■ Q 6 o ” tflnv  w tr )

i *
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ניט ט#ר טען אדער ט־ין טעג
^פעטער, »רער םריהער א־ז, עס װען

 האבעז ״יט«עטער וױ םריהער ניכער און
 אפ־ אענגערע א שדייבען צו ברעה מװי

קא;־ ״דער טעפא: די אױף האנדצונג
 ראדײןאאעז״. אונזערע םון סערװאטיזשי

 באװײזען צו השם, ירצה אם האםען, םיר
 אז פאקטען, אומבאשטרײטבארע מיט

 ראדייןאאען זאגעגאגטע אונזעךע דויזא
 הינ־ זעהר הינזיכטען סאנבע אין זיינען

 םרײעז פון פרט Dih אין טערשטעאיג
 צו האםען כיר פארשען. און דענסען

 איז ראדיקאאיזם זײער אז באוױיזען,
 םארשטײנערט, און םארשיםעאט שםארק

 ותצ־י םון ערוך, שואחן זײעך ראבען זײ או
 אדיוי *•צואזױיכען טורא חאבען זײ מןן
 פרױ דער װי פונהט, האר א םון ברײט די

 װעאען מיר איד. גאױביגער אםת פער,
 םייגד־ םון הינזיכט דער אין אז כאוױיזען,

 רענקען, זעלבסטשטענדינען צום שאםט
 גיצייך אעבעז םון םאקטען די תוקען צו פון
*p ,גלויביגער םרומער, דעך איז פנים 

 נאוײ םרומער דעד און תריסט ארער איד
 א:־ צום אײנער עהנייך ראדיקאל ביגער
iron, נא־ װאסער. טראפעגס צוױי וױ 

 דעם םון רעדע די גיט דא איז טיראיך
 װי־ װעאכער דעם, פון צבןעק״ראדיטאל,

 ראדײ פון טאגטעא א אין אײן זיך קצאט
 סאיעאיכע אייגעגע זײנע צואיב סאליזס,

 דא־ זי:ען אין האב;ן מיר אינטערעסען.
 װערכע ראריקאלעז, ערנסטע, ריקאאען
 און שרייבען זיי װאס ראס, אין גאויבען
 װי געסעחראיך, מעתר זיינען די רײדען.

 האצ־ לעצטע רי בעת וױיצ נלאפעךם. די
 אזוי פרומקײט זײער בײ אז נאר זיך טען

 דער כײ און זיי, לוינט עס װי יאגג,
 גאנץ זײ ע:ען)ר געלעגענהײט נעססטער

 אזועדאס פער״ן, דעם איבערקערעז לײכט
 אפ־ םעגיןיכקײט^זײ די האט עדם דיעך

 ריכטיגער, װערט, זײער מיט צױטעצען,
 אבער טוזען װעיטלאזיגקײט, זײער לויט

 ערנסט, עס םײנעז װערכע אםת״םרוםע, די
 א איןיף װירקוגנ געוױסע א יא האבען

 דרעהען װעאכע מעניטען, קרײז ק׳ײנעם
 אונ־ קען װעיכע זאך, א זײ, ארום זיך

 ארײנברײנגען אומיטטעגרען געװיסע טער
 אין פוהות־צודולענייט און טומלענײש םיל
 באװעגונג. ארבײטער דער םון רײהען די

 פאר־ :יט דך מ|־ װעילען 5מאי ראס אבער
 דעד־ םאר װילען מיר ׳ברײט אזוי נעהםען

 ער״ דער מיט זיך באנוגענען בלויז 5וױי
ערוננ  דעם צו ^טעלוננ אונזער םון ק̂י

 ױניאן דער סרן אינרזמאנהשאךפדאצעס
 װעט אםיטר מאנופעסטישורעד. רי נענען
 זא״ איצט קענען כדד װאס ביסעלע, דאס
אין לינם אכיסעי ארײנברײננען דאך גען,

מוחות. צודויםע םאנכע
* •

 סורצען, א-ן ערקאעיען לאסיר צועד׳&ט
 איז ער װי איגדזיטאניד^אז, אן איז מאס

 גענען נעװארען אננעװענדעט איצפ ביז
 דער םון ס1האורנ די דורך ארבײטער די

 געהען ארבײמעד באסעס. די פון וײט
 זוײד־ העכערע םאי סטרײק א אין ארויס
 ארבײטס־טאג סירצערעז א• פאד זשעס,
 באוזאנד״ םעגיטאיכע םעהר א םאר אדעד

 און באס פאימאז, םון זײט דער םון אוננ
 וואס דאס, םאר שעםםען זײ ״קורץ וג !.

 נויטיג. און נוט םאו־ באטראכטען זײ
 און דורך איז ׳זע גאױבען האמי, זײער
 אז, האאטען וײ געזעצליכער; א דורך
 יעדער האט לא;ד פון נעזעץ דעם יצויט

 אי״ זײן װארםעז צו רעכט א ארבײטער
 און ;ערסלערונג אן אהן אדער םיט בײס

m סטרײקעז, פענ אײנצעלנער יעחןך 
 אז אאניק, מיגדעסטע די ניטא דאך איז

 טױזענט צעהן אדער צעחן, ארער צװײ
 הײסט זעאבע. דאס טאן העגען גיט זאאען

 אײ־ איז סטרײקען צו רעכט דאס אז #עס
 ;ארבייםעד םון נרוגד־רעכטע די פון נער
 פריײ זײן םון עצם סאמע דער פאקט, אין

 אוועק נעהפט װארים ;חײטס־רעכט
 און ארבייטער, אן םון רעכט דאזיגע דאם

 דעם אין גאײך אמזם םארװאנדעלט איהר
 .זאנאר אדעי ר^ב־אײכעגעם אסאליגען

nitfpr. ,אינדז״שאנקישאז ד.ער קומט נון 
 גאנצע דאס מבטא אסאל םיט אױ און

 םאר״ איגמ״טאנקיטאן יער סטדײק־רעכט.
 מיג״ דאס טאז צו ארבײטעד דעם ׳ווארט

o n,קאמוי זײ; פאכען קען װאס טע 
 אױםצופאסען, ביישפיא, צום עפצקטםול,

P m|" ױיסעידינ ארבײטער, אנחנר 
 במדנ;, אדעד בפדד װיסעגדינ, גיט אחנד

דער ^אץ.\1 ןיה פארגעחכיעז ניט

אר־ דעס אפט םארװערט איגרזיטאנקיטאן
אײגען זײן טיט זיך באגוצען צו בײםער

אין פארט1ייאפגע האט ער װאס גערד,
אאץ דאס און פאא, אזא פאר ױגיאן זײן

ארבײמעך דער וױיא ניט, געטאז װערס
פארברע־ א אירגענד באגאנגען יטױן האט
באגעהן עד װעט טאפער װײי נאר, כען,

םארבדעכען. א אירגענד
, ¥* <ל

כאראק־ דער קורצען אין איז דאס
 יואודט־איגרדשאנקשאן יעדען םון טער

 ארויס געהען זײ װען ארבײטער, די געגען
 אײן ניט װעאכען דורך און סטרײק, א אין

 שוין איז קאפןי ארבײטער גערעכטער
 די איז נאטירי^יו, נעכאגגען. םאראארען

 ארבײטער־ םיאיטאנמע אויפגעיןאערטע
 װי פאמענט״ ע־שטעז דעם םון באװענוג;

 אג״ האט אינדזישאגקיטאן דאזיגער רער
 יטטארה געװען װערעז, געברױכט געהוינען

 מאפענט עריטטען דעם םון דעס. נעגען
 אנער־ ארבייטער־באװעגוני. ד״ האט אן

 ־* p נ א ש ז ד נ י א ר ע ד אז קע;ט,
, ז א ז י  ״ א כ ז י י ז ט י ו ל א

, ר ע ט ק א ך ר ר ו ן ד ו ך א ר ו  ד
; ך י א צ ע ז ע נ נ ו  די איז ער אז א

 נע״ דער פון קאריקאטרר די םאדקריפאונג,
 ארביײ די האט דארום און רעכטיגלןײט,

 אונ־ גענען אז ערקאערט, טער־באװענוננ
 פעג און הפיזרות, בעגען געזעצאיכקײט,

 דזיטאסטיס, אװ קאורט א סון קומען דאס
 אאע מימ קעפפען אי־בײטער די מוזען

 אזוי, :אר; האבעז זײ װעלכע מיטלען,
 אדעד נעזעץ דעם םאאגען :יט אפ'או דאס
 נאמען, דעם אונטער געהט װאס ׳דאס
 באדעכטעט. פאאיטטעגדיג אױך עס איז
 באגעגענט אײנער וחןן אפת׳עז, דער איז

 סטדא״פעט אץ װאאד א*ז אייו
 איהד קע:ט טויט, דעם םיט אײך
 צו ז*ך װי םיטאען, די אױסקאײבען דען

 איהד מערדער? דעם גענען װעהרעז
 װירקזאפ־ און בעסטעז דעם אז נעהפט

 אייעי םון רעטו:נ די פאר פיטעא סטען
* יעבעז•

* V *
 פאר־ די װען אאזא, א*יר, מעקרט

 ארבײטער־באוועגונ^ דער פון יטטעהער
 אזוי איױסנעתופען זײנען אסעריהא איז

 ארבײ־ די צו װארם זײער מיט דרײסט
 אינדדטאנקשאן, דעם ניט ״פאאנס :טער

 איז פיטאען״ א^ע םיט איהם באקעפפט
 חאיאה, זײנען, זײ פחפת געװעז ניט ;ןס

 איבערהויםט האאטעז און אנארכיסטען,
 פונקם איז מעשה די געזעץ. םון ניט

 די און ארבײטער־באװקגוגג, די קאפויר.
 זיעען גאםען, איהר אין דײדען װעאכע

 געזעץ־אײ צו געזעץ־איבענדע, נאר שױן
 איז דערפאר טאיןע און בירגער. בענתנ

 םאר־ n אינדזשאנקשאן דער זײ פאר
 אונגעזעצ״ המכסטער דער םון לערפעױנ;

 און ;הפקרות נרעסטער דער םון איכקײט,
 אויט דעם, נענעז קאםח דער איז דערםאר

 אויס־ שטארקסטער דער מײנוננ, זײער
 פאר רעספעקט אלי איבע זײער םרן דרוה

ארדנוננ״. און ״כעזעץ
« **

 אאעס איז דאס וױ דיכטיג, ארן אאגיש
 םראקסיק דער ארן אבער טעארעכ*יש,

 איגדזשאנהשאךעפידעסיע די דאס האט
 אר־ די אפנעשװאכט. גיט האר א אױף

 האבען םאױשםצהער זײעיע און בײטער
 אין װי װאסקא, קאץ די און נערעדט,

 געםיטאיך זיך האט פאכע^, חרי^ווו׳ס
 נעגעסעז״. װײטעד און אױםגעחערט אאעס

 רענענען צו אויםגעהערט גיס האט עס
 יןאמןז יערען אין אינדזשאנקשאגס םיט
 אר• די ^אפימאא. נענען ארבײט םון

 אינד• די נעגען געקעםפט האבעז בײטעד
 פיאיא״ . האורטס. די דורך זשאנקשאנס

 דא״ די האבעז דאאארם פיאיאנעץ און נען
 גע־ מר3א אםנעקאסט, פראצעסעז זיגע

 ז£<טענע אין גאדנימ. עס האט האאפען
 ארבײםעד א-ינצעאנע האבען פעאע
 אינדדעא^? דעם פאאגען :יט טאהע בירט
 רע־ ללעגאיבע נאנץ מים נאר אבער שאן״

 הצט זײ פערזענלץ/ די פא־ זואטאטע;
 םאראורטײלם *יז ארײננעשפארט מ^ן

 געפזגנגנים, םון טע-כיינעז אאנגע צו
 אינדדשאנלשאךהאנצא דעם אױיי אבעד
 וױר־ פײדעםטע די געהאט ;יט עכ האט
 ארבײטער אאע ווען נאטי־איך, ירננ.

 גפש מוסיר אזײ זיך :עװאאט װאאמען
 איגדזשאמד דעם געגען האכי^ אין זי*ן

נעםוים אינדזשאנקשאז דער ויאאט יטאן,

 װאס אבעי־ װעאט. דעי פון םאדישוױנדען
 ״װאאטי םין רײדען צו פעואה די איז
 זיײ אין ארבײטע־ די ״װעיט״? א*ן

 גע־ טינ איצט כיז האבען לאםפען ערע
 לאפוז אין זיך שטעאען צו פוט דעם האט

 א״גכעזעצ־ נעזעצאינע דאױנע די געגען
 ,אינרזשאנהשאךפכה די און איכהײט.

או:ז. טיפ איפעי געבאיבען דארום איז

 פא* אעבען פון נא:; דעמ אין האט גון,
 האט עס פאא. פערחוױרדיגער א סידט

 ןיא איבײטער די אז גע^אבט, אזוי דך
 קאמף אונװירהזאםען ביז־איצטינען זײער
 איהם העבען זאאען אינדזשאנקשא;, גענען

 שטײ־ ם ע י י נ א אויןי גאי באקעפפען
 אינ־ אן יזאורט פון פארערען געםאיך, געד,

 איבער־ באסעס, די גענען דזיצאנקשאן
 ענגאיש, אױף עס זא;ט פעז וױ צודרעהען,

 נעאענענהײט, גאענצעגדע א טישעז. די
 דער זאא אױסאאזען. ניט דך 1זאי דאס װי

 אן ארױסצוגעבען אנטזאגען זיך סאורט
 כאטש באסעס, די געכען ^נדזשאנקשאז

 אזוי איז םארברענען ז״ער ״ואד,J’ זײער
 די פאר דאן עס װעט טאנ, דער װי קאאױ,

 אינערי־ נאנצער דער פאר און ארבײטער
 בא־ איבעריגער אן נאך זײן װעאט גער

 אינדזשאגלשאךװאפע גאנצע די אז וױיז,
 אר־ די ן ע נ v נ נאר נעשטידט איז

 זאא די.כאסעס. ד א און ביץטער,
 קאורמ דער אז׳ אױסאאזען, וױדער זיך
 אינדושאנקשאז, דעם באװיאיגען יע זאא
 םין טױט דעם צו דאס.םיהרעז דאך םוז

 װארים אאגעםײן. אין אינדזשאנקשאן
 הײ זיר ויעאעז פאגוםעהטשורער אונזערע

 גע• איגדזשאנהשאן דעם באנוצען צו טעז
 װע־ זײ װי שנעא, אזוי ארבײםער די גען
װאםע זעאבינע די אז אױסנעפיגעז, אען
צוריק. אויןי שיםען אויך יזעז

• •
 ערװארטען געפע;ט דארום האט מען

 די םון יאגעי דעם אין בהלה נרויסע א
 װירה־ האט דאס (װאס פאנוםעקטשורער,

 אפת׳ע אן םרײד, א אין םאסירט), איר
ענדאיך, :ראדיהאאען די צװישען פרײד

 רינטיגער א געװארען ;עפונעז איז עגדאיך
 אינ־ דעם גרינראיך בארעפפען צו װי װעג,

 םון אוננאיה און שרעק דעם דזשאנהשאן,
 דעם אנשטאט איז ארבײטעךלאטןי. יעדעץ
 זײט. דעי םון ״קריטיכען״ גאר פיר הערען

ט זאא גאט  געבדוי־ פאר ׳טטראפען אונז;י
 עט־ פאי ״קריטיקען״ װארט דאס כען

 !אאפאערײ, נאי באפת איז <ואס װאס,
 אונוױד־ געװען װאאט װאס לאפאערײ,8

 געיצײטע װעגיגעי אדער פעהר פא״ דיג
קיגדע-. מיגדעד־יעהדינע

M, ♦
 אױר־פיר־רעװאאוצי־ פארשיךענע די
 גע־ אפשײ נאך, װאאטען טענות אנערע

 ארבײטער־ אן װען םא־שטענדאיך, ורען
 דויד א געהאט צטיא ביז װאאט סמרייק

 כאראקטער, רעװאאוצ*א:ערעז דורן און
 ארבײטעײקאפח אן א*ן װאאט פען װען

 גע־ הפחות, אבא #אדעי אױכנעפיטען,
 גע־ דעם לאודמס, די אויספײדען קא:ט
 אנדערע די אלע און פאאיספאן דעם זעץ,

 װערטעד די אונטער געהעז װאס צדות
 אפשר, עס, װאאט דאן רעגירוננ. געזעיו־,
פאר־ ״איהד : געשרײ דעד זין א נעהאט

 רעװאאוציאנערען גאנצעז דעם שװעכט
 םטרײק!״ גדויסעז דעם םון כאראקטער

 םיז אײנע אםת? דעד אבצר איז וױ
 צוזא־ שטעלען װאס אונזערע,סאםיטעס,

 םון וואונדערבאחנדקרעס-שטאב דעם םען
 באהאנט איז האאוקםאכער־תאסוי, דעם
 תאםיטע די ו?אט װאס אא־קאטיטע. אאס

 םיא. זעהר און זעהר ? אא םיט טאז צו
 בררדער סאסיטע, דצר םון םמערמאן חןר

 דער זינס אז ביזי, אזוי איז אעפתאװיטש,
 םען זעהט אויםגעכראכען, האט סטרײה

 װעאט. איכטיגער דער אויןי אז ניט איהם
, צו איז אויפכאבע זײז ן ח ע  דער אז ז

 האבען זאא חארנצר אויפ״ן ®אאיםסאן
 פײ־ אונזערע םיט אײנזעהעניש אכיסעא
 דאך איינער םאאט טאמער אז איז קעטס,
 עי זאצ נעזעץ, פון קאאיען די איז ארײן
 ;וחנרען באםרײט מעגאיך װי ־ניך אזוי

 זאא װאם אאיער, גוטען א האבען זאא ער
 האט ער אז באװײזען, םאדטײדינצז, איהם

ט א ע ד ג $ ה ע ג נ י ד ג צ ט ש א א  פ
ז י י א ן ד ע מ א ן ר ו - פ ע  ג

r ז  V. ױניאן די אז קאאר, דאך עס איז 
 סאן צו פיא זעהר האט סאמף איהר אין

 אונ־ אין כאטש און ;האורטס די םיט
 א קאמז״ דער ניט פאראידט אועען זערע

ין פון הארעאע  כאראה״ רעװאאוציאנעיעז ̂ז
 מון אוינען די אין אמנד דעם, צואיב טער

 אזא איז ר^ר־רערואאוציאנערעז אוגזעחג
 כשר׳ע. קײן ניט זיכער האנדאונג םין

 װאס םיט טד אזױ, איז דאס אױב הײנט,
ד איהר םארשװעכט ױניאן די עס האט  ח

 אום — האט ד וחנן װאאוציאנערימקײט,
 םעג־ די שמאריןער נאך פארזיכערען צו

 יימצ״ צו סםרײסעד אונזצרע םאר איכיזײט
 •רױ — זיגעו צו און קעמפען צו און טען

 דעם אוםשעהדען — װעכ גײעם א בירט
 װעא- דיזאצבזג נצגען אינדזמאנסשאדטייז

 טערךנרײ אזא םים איצט ביז האבען כע
 אר• די גענען זץ• באניצט עםעיט שען

/ בײנמר?
e e

 Tr: דא חאבען םיר װאס אאזגס, דאס
 פאד־ צי חצילח, געםײננ^ גיט איו ״זאנט

-איד אינמד און שטצצוונ די ט^דינמן

 איז שטעאוגג דאױנע די ט*;ר:עשאנאא.
־ אז.ײ כיוח דעניזענדעז־ יעדען םאר א  )ל
 אטת־רעװא־ אזוי און יכנעיענענט א אזוי

 אין ניט זיר גויטיגט זי אז אוציאנעי,
 עס האנען מיר םארטײדיגו:;. ?*'נעט׳פ

 פיאע די פון אײנעם אאס געבראבט נאר
 פין יזאגסילדװאטיזם דעם םין בײשפיאען

 עטײאס איז יוױם ראדילארען. איגזע-ע
נס עטװאס, נײ,  אגדעדש אביסערע א*ז ו̂ו
 נע־ געטאן איצט ביז איז װאס דאס, וױ

 פון ראדייזאי״ען אונזעדע װערען װא.־־עז,
 בליק א טיעז זײ מבואבא. פיטוט דעם
 שואחן פאױטטױבטעז אאטעץ זײעי אין

 ראיט, ניט עס זיי נעםינען קןיש און ערוך,
 באגוטענע מים שרײען אן זײ הױבען
 פיהרע־• די האיאאול, ״יעײאאר, : קיאות

 װעג״, פאאשעז א אויף געהען בטרײמ פיז
̂בען װעאבע קאויזניתעס, די ״זײ  ה״
 םאנטאדע, דער א*ז ;עקעמפט נאי אימער

 װי ניט, באנריױ הײן האבעז װעאכע זײ,
 װערט ?אטף אעבעדיגער װירקאיכער, א

 פראנ״ אײגענע זײער זיך האבען :עפיהרט,
 װי אזױ, ניט עפעס איז קוים און ׳ראם

 אױםנע׳חכטה׳עט, דארט זיך האבען זײ
 אי, :ציטערען צו אן באאד מען הױבט

 ארױס־ סען דערםון װאס וױיס, גאט אי,
 אײנמאא װערען נעזא:ט דא זאל הוםען.

 ארן חקירות אאע די אז מאא, אאע פאר
 זײגען ראדיקאאעז אונזערע פון פאפולים

 אונטער־אויװענדיגע װי מעחר, ניט
 אדבײטער־ יעדער קאטף, יעדער בטילנות.

 מע־ זײנע און אאגיק, זײז זיך האט קאטוי
 אדער דעם םון גיט באשטיםם װערן טארען
 מאסענט דעם אין די םון נאר חנם, יענעם

 טענדעז.5אוכין און םאקטארען הערשענדע
 ארבײמער־קאםף, אן צו געװען װאאט װעה
 אויפ״ סינדעסטע די געצאאט װאאט װאה

 ״דאםארא• אאע די אט צו מערקזאםקײט
 טא; קיין װאאט ער ! פיאוסופים טשענע״

 פון װאאט ער אנהאאטעז. געקאגט ניט
 דורכפאא. זיכערער א געװעז אן אנםאנג

 האאיהםאכע* דעד װערט אבער נאיק צזם
 גײסט. אגדער נאנ״ן א פון געפיזזרט קאטח

 םארשידענע די אין ניט זיד פאפואט מען
 שנואדוז ביצח א איבער קרעס־אפי־פעס

 זיף פאר אימעד האט מען ׳ טוב. בױם
 דער און פראבאעמען, פראקטישע גרױסע

 גאנצער דער און געדאנק אײנציגעי
 סײ און פיהרער די םון סײ שמרעבען,

 ־ v ג צו איז ארםיי, גאנצעי דער םון
 . ק י י ר ט ס ם ע ד ן ע ג י- ו ו

 אין אפיאו קײנעם קריכט אנדעיע אאעכ
 אײנעם װען און ניט. פאה אינהער דעד

 אדער כיען ״סעג :פדאנע די אטאא הומט
 םאל״* ענטפער דער איז ?״ ניט טאר מען

״דעם צו םיהרט װאס ״אאעס, :גענדער
 און װעדען, געװאונען זאא סרײק דער אז

 פע; װידדיגער, װאס און גיבער, װאס
 צו םיהרען קען װאס װידעד, אאעס ;מען

 דעם פון טריאוטה א צו נידעראאגע, א
 טאר — אסור א*ז פארבאטען, איז ׳שונא
v ׳ ניט. מעז

 דעש אין סטריײק דעם פון לאגע די
מאמעג®. איצטעען

װידה־ איז סטדײק םון צױשטאגד דער
 ניםא איז עס דאס גוס, אזוי גוט, איר
 צוױיםעא, םינדעסטער דער הײנעם כײ
 םוײ 14 א ארום זיכער. איז זע דער אז

 אין צרריק שייז זײגען ארבײטער זענד
 אאצ אויט ארבײטען און שעפער, זײערע

 טויזעג־ פיאע גאך ױניאדבאדינטנגען.
 זײן נעסאנט שויז װאאטען ארבײטער דצ

 געװען ניט זואאט ױניאן די װצן צוריס,
 כא דעם וחננען פארזיכטיג באזונדערס

 םיט מאנוםעהג^ןזוחנרס, די םון ראהטער
 אכבאמרצפט װןוס סצטעאט. זי װעמען

 אױ ״יראטעהטיװ״ דער םים האםו״ דעם
 מיט אנצונעהן ענגדפאאסען ױניאן די

 פאא* װערען ותם זיג איחר ביז איהם,
 ארומ־ זיך האבעז עס דערנרײכט. קאם

 םאגןםצקטשר די אז קאאנגצן, געטראגען
 וױיםע־ א אויסצוםײדען כדי זאאען, רערס

 בארײכד ערמאעדט זיך האבצן סאכמי, רעז
 פא,־־שטע־ די םיט צוזאטענצוקוםען װיצע
 האנפערעדו. א צו ױניאן זתר םון הער
 אזא אז קאאננצן•, געזוען ז#גאר זײנען עס

 שטווטגעפמדען. שוין ד״אט תאנםעחנגץ
 נאטירציה אםת. ניט איז דאם אבער
 א 1פי נים־צוריסציהעז זיר ױניאז די װעט

ר קאנםעו־ענץ, מ  אייז זײן מוז רערכײ א
 צוריה־ םוזעז סאנוםעןטמוחגרם די תנאי,
 אײנ־ דער װצנען חנזאלוציצ זײער צימנז

 אעעעחנ פון מטי^ארבײט, פון פיהרונג
 צוריש־ מוזען זײ איז ארבײטס־שטונדען,

ום אעמנן צום ברקעען  םון האנטראקט ̂ז
 נאר נעבראכען. דיאמנן זײ װאס ,1919
 גרײט זײן ױניאז די וחוט באזמן דעם או*ף

 מאנרפעהמשר־ די מיט קאנפעדירען I צו
 זאא וואס םאמינעריע, דער איבער רערס

 אױםפאסען, זאא װאס וועתנן, אויפגעבויט
 דאס. האאטען זאצען צדדים בײרז אז

 דאס, פארפציבסעם. דיז חאבעז זײ וואס
 װאנ. אײנציגצר דאר איז דאס גאר און
ד אזרי װי  זיד העז האמי איצםיגצר ח

 צאח־ נים ארבײםעד די זאצצן ענדיגען.
 אױפםעחןזאכד םינדעסכמנ די דארום אען

 וואס הצאנמן םארמידמגצ די צו פײם
 אויוי ?ײ זאיצן און אררנ^ זיר סראגצן

אז אײגרערען, םגי םינום אײן
4אי געצנדינט,, א^ז פמרי״ק חנד
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 וױיגײ אביםעצע זיין מען כיע: פאצגאיד,
 ׳ענערנייע. װענינעד אניסעצ ױמ:זאש, נער
 םאד־ אם^ר, װערען, יןצאננען ד«וײ;ע די

 א«צ.- צװעק דעס פיט טאקע ישפ־״ט,
 י.1?אט דיער 1אי ארבייטער די מװאבען

 זא־ ארבייטער די אז גויטיג, איי דארים
 אויב דעם. נעכען נעמאדענט דין לעז
 ארבײטער די װאס עטװאס, זײן װעט עס

v עס וועט וױסען, דאיפעז w\ רער םון 
 דאס םטדײידקאמיטע. דער פון ;ױגיאז

 די װעאכען םון קװאא אײגצמעד דע״ איז
 ידיעות. זײערע שעפעז העגען סםרײקער

 איז: מאא, וױ.אאע איצט אאזיננ, רער
ײ יעדעי  פואע זײן טאן סוז פאסטעז זײז נ
!פאיכמ

אין קיאוקםמכער־םםרײק דער
. א ג א ק י ש

 אגנע• זיך האט דאגערשטאג אעצטען
 אין קאאוחסאבער״יםםדײס דער הייבעז

 איז שיקאגא אין סטרײק דעד שיקא;א.
 אן זיר דערמאנען םיר הענט. גוטע *יז

 אין אוגזערער האנװענשאז אעצטער דער
 ; צוריס האאב א און יאוור א םימ *ילןאגא

 די זכרון אונזער איז םריש נאר זײנען עס
 קאאוקםא־ דעטאנסטראםיזמ מויזענדער

 באי־ צו דאא אין ארײן זײמנז װאס כעד,
 געדעגקען, םיר ;קאמוצגשאן די נריסען

 אאעס האבען זײ סאקטםוא װי גוס, װי
 אז זיכער, זײמנן םיר אס אראנזשירט,

 װי זײגען שי<אונא פון סאאוקםאכער די
 מאנױ די װאס קאסף, דעם םאר געבארען

 ארויפנע־ זײ אויוי האבען פעקמשורערס
 םא־ סמוגה׳דיגע וײיערע דוו־ר וגגעז1צ<ו

 םעתר ניט כארײטען וחנאכע דערוגנען,
 דרע־ צו וואונש א װי ײעניגער, ניט און
דער פון געשיכםע דער םון ראד דעם הען

צוריק. אויױ שטארס ױניאן האאוהםאבער
* *

 עס וױ צוםעראעסע אח גוט אזוי און
 דער םון םעמבערשי• גרויסער די אין

 אזוי שיסאגא, אין ױגיאז תאאילזמאכעד
 ברודער םיהרערשאםט. איהר אויו אח

 װײכדפרע״ אונזערע םוז אײנער םקואמאן,
p ניט איז זידענטען, p םיזזרער אאס פריץ 

 װײס־פרע־ ערשטער אונזער קאמןי• אין
 אאנעמײן דאך איז זיגמאן טאריס זידענט

 איבעראײגטער געניטער, אאס באהאנט,
 דארט זיינען אזוי און ארבײטעד־פיהחןר.

 םיזזרעגדע א אירנענד האבען װעאכע ״אאע
 ניט אוםן בשום הענען טיר און יאאיע׳

 שי?אנא׳ער די שאנס וועאכען איעזעהן
 װירהאיך, האבען.^ טאגוםעקטשורצרס

 אונז פאר איז שיקאגא אין עטרײק דער
 נע• האבען to איבערראשוננ. אז מוומן

 צוריה־ זיך װעאען באסעס די אז חנכצנט,
 אויס־ דעם אויף אפװארטען ארן האאטען

 אבער, יארה. נױ אין ?אמף דעם םון נאננ
 בי־ װעאעז זײ נאר זאך. זײער איז דאס
 איבעמע־־ זײעי אויף האנעז חרטח מער

אײאטלײט.
V

 קאאוס״ דער האט שיק^גא טיט צוזאסען
 אויוי םארשפרײט זיד אאזא, קאםח< םאכעד

 גא־ א נעװארען איז ער ;םראגטען אאע
 גאנצען איבער׳ן קאטף א האמי, ציאנאאער

 םאראויםכעזעהן. עס האבען טיר וױ אאנד,
 נאציאנאל, איז האמןי דער װי ״ונמט1 און

 נױ איז זיג. דער זײן אויד וועט אזוי
 — שיהאגא און םיצאדעצםיא איז יארה,

 װערען געםײערט באצד װעט איכעראצ
 זיג כשר־םארדינטער דער גרויםער, דער
 אונ• פון און האאוסמאבער־ױניאז דער פון
art- אעטערנעשאנאצ. נאנצער

ארד־ איצטיגעד דער םון יחסן דער
 ניט איז סוחד, דער הרעמער, חגר — נוננ
 א געװען אומעטום ניט און מאא אלע

 עס און צייטען געװען זײנען עס יחסן.
 לענדער, פאראן אויך איצט נאך זײנען

 גאכץ א איז קרעמער, א סווזד. א װאו
 אזא פון משפחזז. דער אין יחוס קאיינער

 אפגערעדט. דאך איז רו^אנד וױ אאנד
 בא־ הרעםער א איצט דאך װערט דארטען
 קאגטר־ א און ס׳פעקואאנט א װי טראכט

 הא״ אזא איז אםיאו נאר רעװאאוציאנער.
 אויך איז #יא«אן וױ םדינח פיטאאיסטישע

הרעמער. א זײן צו יחוס גרויסער קײן ניט
 םעאדאיער דער םון צײט דער אין

 עננ״ םון באפעאהערוננ די איז סיסטעם
 צענדער אײראפעאישצ אנדערע און צאגד

 פארמערס, םון מעהרםטענס באשטאגען
 די װעאכע זעאנער, און צאנד־ארבײטער

 אויםהאצ״ פאעגען ^פריצים״ םארשײדענע
 זיך. צװישען קרינ אנצוםיהרען אויןי טען

 באםעאהערוננ דער םון טײצ קאײנער א
 פארשידענע םיט םארנומען אױך זיך האט

 אײזעדשםידען גאאדשטידעז, װי מאאכוו^
 געװעהגציר איז סוחר דער אנדערע. און

 אויםאענדער, אן םרעמדער, א גמװצן
 האט געזעץ דאס װעםען אזעאכער אדער

 איד. דער — םרעמדען אאס באטראכט
 אין ױדע״ ״דער עננצאנד, אין שײצאה

 פױצען אין ,״טאשהע׳ און דײםשאאנד
 דער װי ביישפיצען גוטע זײנען
 פאר״ און םארהאסט געווען איז סוחר

אכטעט.
איאוסטראציע, גוטע א גיט שעהספיר

 געװען איז חענדצער אידישער דער װי
 זיך נעהטט שײצאמ װען ‘םאראכטעט.
 דערמאנט אנטאכיא׳ן, םיט אוים׳טענה׳ן

 אונ־ נערוםען איהם האט ער אז איהם ער
 מד א\ן הונט נארגעצ־שגײדער, גצויבעער,

 האפאטע... אידישע זײן אויח שפינען
גע״ האסט װאם *דו, :שײאאה טענה׳ט
 און ארײז בארד אין םיר נאז די שנײצט

 אײ סוטשיזע באודנע א װי געבריסעט מיר
שװעא״... דײן בער

 ערגער און מיאוס׳ער נאך מעז סאז
 ?י מענשען א באאײדיגען אוז ערנידעריגען

 צו אבי םארטראגעז אאץ האט שײאאס
דוסאטען. מיט האנדאען

 שציאכטשיץ פײאישער דער אזוי װי
 זײן איבער ״איזדיעקעװעט״ זיר האט

 אאע״ אונז בײ נאך דאך איז ״מאשהע״
 נעכ־ ערשם װי אזו\ זכרון, אין םריש מען
 איז עס םארגעקומען. דאם װאאט טען

 א וױ ביאד דאס םארצושטעאען זיך גענוג
 הװעאען פריצים פויאישע שיבור׳ע גרויע

 און שטעהט ער װי ״מאשקע״ זײער םון
 איהר אז זײ םאר ״מה־יםית״ זינגט
 סםארס זײן אנטאניא׳ז זײן טוחא זאאט

שפײעכץ... זײן און
 הײנע היינריך האט דײטשאאנד אין

 אידײ דעם מאנומענט א אװעקגעשטעאט
 שבת״: ״פרינצעסין זײז אין הענדאער שען

איך װעא אזרינעם םרינץ א ״םון
ער. הײסס ישראא — יעצט זינגען
מכשםדו א דא האט איהם

םארװאנדעאט׳״. צאננ שוץ הונט א אין
 איבעריג סײן ניט אםיצו איז חונט א

 אפט נאנץ פארסעהרט, חיח. טיאוס׳ע
װען אבער ;חיה נעציבטע און שעחגע א

 הו;ט א אין םארװאנדעאט װערט מענש א
מיאוס. זעהר דאס איז

 געדאגקע;, הינטישע מיט ״חונט
 סיסטע:, אאע אויסגעײאיגערט

 גאנצע א ארום דך ער שאעפט
;אסעךױ;;ען.״ םון שפאט צום װאך,
 געװען שױן איז ער וױ אגדערש ניט

 געדאג״ הינטישע טיט״ גײסטע, געזונקען
 גלײכ־ אזױ באײבען לאגען זאא ער הען׳/

גאסעךמנגען." םון ש«אט ״צום גיאםינ
 אװענט פרײטאג יערעז ״אבער

 װאוגדער: א טרעםט כין־חשטשות,
 כשוף, דעי איהש פון םאאט פאוצאוגנ

 געװארען״ מעגש װירער — הוגט אױס
 געפיהיען, מענשאיכע מיט מעכש

 בנדײכבוד, אין נעצירט רײן
 דערהויבען, הארץ אין קאפ, ?ײן הױך

פאלאץ.״ םאטער׳ס איז אײן ער טרעט
שוחא, אין פאאא״ל׳/ ״םאטער׳ס אין

 ״הױך ער האאט דארטען המדרש, בית אין
 תכיף, א ער װערט דארטען קאפ׳/ זײן

 געצירט רײן״ עפעס דאר איז ער װײא
 קריגט דוקאטען סאר ;בגדײכבוד״ אין
בגדײכבוד!... םען

 ערנידע־ די ביםערקײט, דאס אכער
 א אננעקאיבען דך ס׳האט װאס רונג,

 בנדי די האבען הארצען אין װאך גאנצע
 האט עס םארדעחען. געקאנט ניט כבוד

 םאראנטען דורך אױסדריהען זיך גממוזט
 דער און צוױיטען, א ערגידעריגעז און

 נא:״ די האט העגדלער געצירטער״ ״ריין
 טיט- האט ער װאס פאראבטונג, צע

 ארויפגעװארםען גױם, די םון געבראכט
 געגען מיאכה. בעא ארימען דעם אייח
 זיך עי האט בעא־סיאבה אידישען דעם

 דעם איז עס יחסן. א פאר געהאיטען
 געשפיגען האט גוי דער וחגמען סוחר,

 זיר אננעשטאגען ניט ארײן, פנים אין
 האט װאס מיאכה, בעי א מיט זײן משרך

 זײן םארדיגט בככוד׳דיג און עהראיך
 םיעגט םאראיטוגג םיט ברויט. שטיסעא

 און ״בעא-סיאשחע״, דעם םון רעדעז ער
תוכחה... דער םון עאיה אן געבען איהם

 דעם האט מיאכות בעאי אלע םון
 פאיאנ־ און באאײדיגונגען חאה גרעסטעז

 שגײ- אידישער דעד ארײננעפאפט טוננ
דער.

 גע־ טען טsװא אעהסילא; נאנצעז א
 און נערען די םון צונויפשטעאען האנט

 סוחר׳ל דאס װעאיע מיט צונעמעניסען
:שעידער דעם באטיטעי^ט ה^וט

 שנײדערוח, שנײדעריא, שנײדער,
 עה:־ אין פאאנעאע םאאגע, חײט׳ל, חײט,
 שניײ אידײטער דער פיעגט נעםען, איכע
 בעצײ ״שעהנע די פון כסדר הער^ז דער

בתים׳/
אנדע־ די און מיוח דער סיעמער, דער

 ארײנ־ קודש״ ״כאי די אידען, ״מזרח״ רע
 םארטרא־ געיזאנט ניט האבען גערעכענט,

 אנ־ די וױ מעהר נאד ״שנײדער דעם גען
 דער איז עפעס מיאכות. בעיי דערע

 בײנ^•. די אין געיענעז זײ שנײדער
 דערי װאס דערפאר איז עס אז מעגאיך,

 טהות נאנצע; זײן אין געװעז איז שנײדער
בעלי־טיאכות. אנדערע די םון אנדערש
בא;־ דער ,4האױעי דער שוסטער, דער

 געװאוסט האט סטאליאר דער אדער דער
 ״פאטער׳ס איז שוחצ, אין ארט. זײן

טיר. בײם געשטאנען ער איז פאאאץ׳/

 ניט זיר ;אר״ז״ ״דרך געוזאט האט ער
ט געשטופט,  דער אױבעדאן. געתראכען ד

 געבאי״ איז און געװעז, איז אבעד שנײדער
 חז;, גוטען א םאױ ♦ סנגן. שטיסעא א בען,
 אװעק־ ער װעט בעא־תפאה גוטען א םאר

 זיך דרעהט ער אייזען. און שער געבען
 דעם סוסעז מוז ער ;עמור ארום דאדום

 זיך ■אאגטערט און ארײן מױא אין חזן
 דער־ פיס. די אונטער אידען ״מזרח״ די
 סיט זײנס, װעזען גאנצע דאס איזי נאך צו
 און מנים כאאסען חענט, דעאיקאטע די

 בעא־ א םון וױ גארניט אױנען, פיברישע
 םאענט אמד״ואו׳גיח א װי עפעס מאאכה.

 טחד אפט םאעגט עס אזיסליקען. גאר ער
 פי״ענט מײרעא *כעײחכיתיש״ א אז םען,
 אזא אין םאראיבען אצאן, רחמנא זיר,

 שגײ־ א םון פגיס פאר׳חאום׳טען באאסען,
 אייט ױננע ״בעא־חבתישע״ אז דער״ױמ.

 ״שנײדער״מײד־ צו טשעיען ויך פאעכען
 םיאע די אפנעדעדט. דאר איז יאך״

 שנײדער״מײדעי דאס װאו פאיחס״אידער,
 פאר־ האבען זיך־ ״טעות׳/ איהר באקיאגט
 זײנען בחור, גנירישען א מיט טשעפעט

דערויף. עדות
 זײגען, טענײם אנדעדע און דיזע
 האכען װאס סיבות, די נעװען םשםעות,
 שניי״ צװישען אנטאגאגיזם אזא געשאםעז

הענדיער. און דער
 אױף חזן א שטעטעא אין געקומען איז

 אין הבית בעי דער דערזעהט שבת.
 צוצוי• געקומען איז ״צעך״ דעד »ז מ?רח
 םון בתים בעלי שעהנסטע דרײ ״די םען.

 קרעמער: דער זיך חכטח׳ט שטעטעא׳/
 א צװײטער דער שנײדער׳ל, א ״אײנער

 איבעײ דריטער דער און קאװאאטש־קעא
עגי׳עטשקער.״

 הנאח אבער האט שג״דער דער אז
 דאס חומט התפעיות, כאפט און חזן םון

 שנײדער דער אז הענדלער בײם אױס
 דאװנען חזן׳ס דעם געװיס םאתצײכט

:אײזען און שעהר סיט
 װי אזוי !געדאװענט ער האט ״אוי

 טיט׳ן שטאך, א נאדער דער ט*ט ט׳טוט
ברעד. א אײזעז

רײ״ זיך םי*ע;ט װאס בדחן־בטין דעד
 גע״ און בעאײבהים שעחנע די ארום בען

 צױ שייז חאט קיציעז, צו זיי וױ װאוסט
 דער װערכע פון ייו־לאך די געטראפען

אנחװעלען. זאי נגיד, דער הבית, בעא
 װערען אידען און טוב ױם א יזוטט

 זיך רען םארגעסט פרעהליכער אביסעא
 ״דאס עםעה טוט װאס הוק א כאפען גיט

 םארשטעהט אי־ן שגײדעריר״. םרעהאיכע
 צודג־ דך דאיף שנײדערי דאס אז זיך
ן ע :ג

 םארזוכען צו טוב ױם אום וױין ״אב*סעאע
לאטע!״ א אעגען צו װי בעסער איז

 א ! שניידערײ נעזאגט, מ׳שטײנס
לאטע. א לענען םון טיאכה
 אויםגענײהט האט שגײרער דער אז

 די און חיסר, דעם םאר מיכות בגדי די
 חײסערינע, דער םאר קאײדער טײערע

 רכ, דעם פאר קאםאטע זײדענע א אדער
 נגיד, דעם םאר טורופ טכױרענעם א צי

 דאס װײצ דערצעהיע;, ניט כיעז טאר דאס
 םרעס־ ביסעא א צוגעכען חייאה, נאך, י.אן

 דע״ מוז שנײדערײ שנײדערײ. צו טיזש
 כדי לאטע, 8 לײגען םון באשטעחן רום

ס ו א ^ ף ( י ד . ).1.1 זייצ א

 ?יײ װעלכע עק&ףיורער,9ס$ב־סאנו די ווויר
ן ארג#ני?ירפ %$ך י  אםערי• זפגענפנמער דער י
 אסאסי״ סאנוםעקשױ*ורערס פו• ענד קיאוק מא

pr^e,] לס ספויעי, סר. אנגע«פען*« האכען» 
 ניסצל 9 ני« זיך ןײ jjppn לאיצי.
 גלייכער, געװצן ניפ דען װאל• צונןאײלמ?

 זעחן, *ו dim ביסעל, » eg װ»רמען זײ ויאן
 •רא־י די יאר ntnena קאן ס*ויער םר. וואס

? ױו מי  םי• אזוי זיר ווארפען װירום •
tbfi ד ד״ןר אין מז מ צײ*? אלעכמער ווי

 •ארחער עד**ען דעם י1אוי ר3ס*די םר.
ו  apn 3»»opp אינדאס»ריעל סמײפו חני א

 גליק גאגצער דער rp ,;:iBa'inpi די נןסטא
lie דער ^  םעחר p npn זי opu ייז, ױגי

 םיגוימ־י די װי וובליםיפי־טאן,
 Dpii אלײן, רןס ני* איז op נײן, יײײרזני.

 פיחרער, •עחינצ יון קלוגן »pn ױגיאז די
 די װעדןן. •וגפצר׳יעמו נ»• -ips opY כאסר■
ז ip«jv די cpn ייז, *pthp ז»ו זוויפ■  אין יי

wft כיגצעז W ג דויד «ון ױרד מני גו

W  bpii ,cpiity «1 װעחנן •#יצ»יבענ 
ן m ײ גזנימו בין «יך י  p••* םואווינג p י

ײ• מנז חי• ®זנאמעך. •יאר n ײ ד p• ד  פ
 «י§ד צװײ די דיױמנפ אייוץ ײיייו

• י ן אנגל״יצו י ו .Ifi^tfJp^n י
י י jn 1«י •■יל גאנלימנו ײ« ¥לם י w די 

ײז יי*» M ג*ו*י*יז' U,

 םען װען װי ערגעד, יל9 יל,3 גצװען איז
 בעסערען ק»ן fc'i אויסגעפײ•* זיי װאלמ

 ייא• אנדעיע און rpe געחאמ חאבען איקזאל
 חאמ ;)• גאר *דעםדע. ױן יײגצנע םינענגען,

 פון גילד דאס לייװענפ יויפ״ן געװיזען זיך
 איע־ 1P םאכ« רp װי װיען, נון rרענpל דר.

 פארקרי*על*ע די •ון יײנעם אויןי רא*יע
 אויפגעאפורםמ וזא&ו מעא»ער דער *יז קינדער

 «ו- ניד דא זאןל #•לאוז. גװאלדיגצו p םי*
 ?ױגןן *עאםזי דעם ײן opn װציען, גצלעג*

 *גייצכ• דאר פון לציאך די בלויז געוואן צי®
ד זײגען עס •יגקײ■״״.  p געװןן ױי

ל חיבאע  3לעי« יי לײ• לײדצי׳ מים ^ו
pלpזײגאן זײ יויב *ײפונגען, די «ין נגען 

 אפל^ז דעס ל^רענץ דד. iepn ימת׳צ, נאר
 כוטו די יעדענפאלם, *,vap *ױדעפ. גימ
.pjnrw וןוור זצחר, p יי? ^לאוז חןם פון

• ם ן מ ד נ ע ד י ז ע ר ן • ו י פ נ י ח ע » י ל ג נ י ע י א  
^pepnw . םר ױניאן, ארבײפצי עגבאזן t 
wp׳p©̂ 9Ai3 קאורמ ר pנpנדpל p apn 
,WDOOiepp די פון  rpnparipv 2,000 פונפ 
*pn "aet^Dpp פווי נלאפעל וײןר א»ן ווייל.  

י»ירע*ער לפ # lp'opopm •צרקלצי »»b ן מ  
לונג3«* ןײן פאר ב»װעגונג *״בײפצר דאד  \* 

*upo pj*rw סים p»n®o »* םײגאר מם ן  
» » צ ז י ז י װ ת ע י *  w  ^ • ה װ י ל ג א ס »  m  

.*אררןאעו׳ ו««רײ iyae«p i«p רזסל*נד  
ל״ין די ורייא :׳ ח*תז ?*םוגיםייז מנ «)

עי ײ ײ װאס ׳אלעס געלט. יוײגען ז  חאבןן, ז
 מ*. ע״קיזגיט spn אזוי — דוסלאנד פון קומט

 n װעיען פוגט. 2,000 געײכט) פאר׳ז טאמאס
ד יוין נלעטיאך קאםוניספי«ע ^נ ג ד ן••• ענ ן  י

rnp i ן מוזען װאו ״ p בזעחי ניסע^ א ז i r• 
דאזײ.ען דעם מיט רעװדיכ

אדער מע־זר זײן זאלען בא״ייצער ״י־ויצע״
מן. ײז אט? װעניגער ײי ײ

ױ די ־מיע,}עי־ — דרוק״פי־עסען די  יאי•^ :
 דייט^^וכד, אין «ודן רוסלאנד אין — ״מײמם״

ען אײן אין ה»-טעז װעלכע ק  ארן רדנזגלס ײו
 גמגצען לעם אגגעמאבט עס ה^בען ט*ררןען,

Dpp3 דעי־ אין זײטי«עני« און 
םת ביסעל 9 ך אבעי־ דין. איז דלם »ין י י  י

 נ*ד אן מאבעז װאס דרוק״ורעסען, פון וױיס
 כיו^ס 9 [9 מיונעז ךײ «רות. גיעסערע פיל

im| ^ שעני םי ע׳ מילי^נעז. אין צו ב לי ^ ע  מ
מװזות.
/

 ?סנ־ דע* װעגען *•מיםיסטי* ״חארדי:;
• דער אין 4נ״זנס־קעפד 9 לריבז פןרענץ״, ״  ן

ן וויחר tpn פוגג. י  י9 געוזזןרם. kpog או
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p’.*72״ppTnps פונ׳ם צעש9״1 דער i״ ^
 *pi טוימדאורפײל p מיט ;עע:די;ט זיך האט
שעז. דעם ^ךי מג  װי אוט;ליקליכער, דעל או
 פאיטײדיגמ ®לעכט זעהר איז ׳אן זיך זעחם עש

ם איז עש *זײאיען. ;9 ני :p vvy] געײסיעז״ 
ױן ׳פרעקליכען p יp̂ שpװ ס ל :  אוםגליק״ מ

 בײעטעחן, ;עמוזם cpn ip-.trv דןןן ליכעל
ל *tip װען  פאוט איחם זיך האבען װײבער וי

פ׳ן  -«Rp;;p גים איז עש נגען.pnp; ^pn אוי
תן, זען ס ײ ע  װעלכע מלחסח, די איו עס opn ג

apn אויסגע׳תרג׳עם tp«*. סענ״ דער פון פיל 
, ליבעד ג נ ו י מ ל ע ^ tp אפילו ptp יליבעוחך 

 c:ppp; אויך epn ,i-.Y:p ײי חיןקזך, םעי
ע די ׳נפילען ^ pן7פרוי p פון ר r^לפיחJ,ר 
w חנר CPR דעס, אין שולדיג איז װעלבע ĵro 

איזן אײ ײ ע  •p 13 יפ, חאלפײל״מערדער. p ג
ען, e:ppp; ckpR יעדpל טזגל ײז װ  דעד tp מ

npjMpi ם איו פלויעךם?רדער  או.ן םעחד ני
 כלוז• אוגזעל פון עיבן p װי װעניגעי, גי#

*ײט. כײיגלר
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קאמןש *זשאנקשאןדער
אינדוםםױע קלאוה

iכ#ר»ן* אנ. סח

o די rv p v m וײד עקסטרעםע די »ן 
vjp3׳ אומעי װ<יס נישט, ipaaio׳

p;iPD;’v*׳tH;p אװעתגעראזען זיך האס 
gא-ן w ם רי סיט ' 1סי נאיענאם׳  י

*י םרנזי יייז ■סס^סיא״׳י״ןו •ואטעיןםיװ
<*< iptfptt ,tvrpAvrnrv »ן

 יוו אנאופיהרען inpttivo כאםעט יע;ע
סעםיגקײט. אנסײססוײק

w אח r װאר* עצות, נינען צ״םוגגען 
paam\ ײע־ אזוי ג<*ט דך «ם«ערן יון

o n  in •עניו . ..
oipn ,vsrm ו ןיך*tv נוואאדי דער 

in םון חבםח v״pj א״טו״ען. די םון 
«י אז — ןי, זאנם — ,vito האס ןי  י
10 o n rן i n מגיאן tv ארויםקרי וונען 

m םאנר די תענען אינחשאנק׳׳ןאן אן 
oipitroppo אין סענסאציע, א נלױז איו 

 «אז ערקרערם און װייטער נאך oppa ןי
 נערארפט נים אינעוהױאט האט ױגיאן די

 שאדערעו םון ,V»r pvava דאס אנסאגנען
יי! ®יי״ אויס פשוס איגרז׳אאנקמאן. אן
 ריכםער קאאיםאריסםי׳אער ס<וגער א

 םא־ און ױניאן דער שפיצ?ל א אאסאן ניט
pp נענען o n םאולאנגסען p jv rtij'v■ 

 נאװיי־ ריכםער w װעם דערסים שאן,
 א<יסםע’סא* די no "itrpt דער tv מן,
 ערװארםען ניס קאגען ארנײםער די אז

 חא די סון נ?תכסינ?ייס קיין יו״ןו, ■י״
 פאלש׳ איז oprtiveri •יטאאיסטי׳אע

״ וועט דאס אזו י  קלא• ׳טװערסטער m ן
i n  in n אנגע־ װערט װאס נאזמגוגג 

גע־ ארנייטער ארנאניןירםע די סין סיהו־ס
o n  in אינדזמאנסעאו rvw.

ip r tt אן אין mAv נא־■ *ייטוננ
ד ו<ו קאאנם  אז •טר״בעך, עדיםאריעל ת

op עס }חערט (איהר נאסוועם נים איז 
in צו )V כאסװעם גיט איז 'P 'onp יי 

 א סון צייס אין ױכיאן * ןסו סיחרערס
 םיח די האבען סאל דיזען אנעד סטרײ?,

o in אםימ דאם םארנראכען, ׳אווער אזױ 
nר ipa' p i ווי חאםף, ארכייטער ip זא ■

נעברא־ אונטער נעסאהר םיט פול ןײן ;יס
 װאס *וסי׳עעגי׳ש רער דורך tnpn *ו נעו
i«p ייי' דער םיט ווערען נעכראכט אויין 

o׳p( היי׳ זײן ׳טריינער ךאך ךאך סיח<ט 
טא־ די «ו האאט א רוסען «ו םיינם <יגע
c אין ײעאכע, םיהרערם, די סון טעו n 
 די םארלאױען כסעם חאנען סאמוי סון היץ

“ארב״טער די םון אינטערעסען העכערע
 א אויף אװעסנעייןןועז זיך חאנןן און

 I פאר געפאהרען דים םוא װענ, גייט׳שינען
?לאוקםאכער. די סון קאטף

םיח־ די אז נלױבם, ׳שרײכער, דער )עד
o םון וער n לאוססא־ דער םון קאםוי? 

 זיי אז װאויל, וױיםען ױניאן, נער׳ם
 איי װעלכער געזעץ א ערװארטען גים נען

o םיט נעװארען נאשאםען n צו צוועט 
העל־ זאל אײנענםום,• ■רױואט נאטיצען

'Vi*id*p זייער אין ארנייםער די סען
באלעבאםים. די ;ען

 אנ־ אײן נאר חאט ׳טר״נער, »»n ער,
i n* ׳tv ,prw םיה״ די סון חאגדלוננ די 
tn■ גיט זאל jnn ’t צז tv ,o n אי־ יי 

p o סאדגאסצן זאלען נײםעי nלvםעד 
װע• םיתרערס די tv זיכןרהייט די סאסף,

v אן סרינען לען « w v m rvדי קעגען ן
o אין tppjm נים ojm נאלעבאטיס, n  ” t 

tootvttvo״i םון t״n p אנ־ און כוחות 
tvppit over ר ארבייםער, די די, אין>' 

 נאר rv וועלכער «*,vp סון נעסיהל געם
 די שיהרען קאן װאם איינצינער ךער

npp ’noo ום* J 't
תו ױ n ו n t v מרייען op tv א'י 

dvtivo v o tr t רינ־ אונזעיע נענען■ 
in םיר :*י»ען v o נים זיך

מן אנו tm סיט נ tp j v :r, ותלכע 
o טעדליך ױיגאן נעסינען סיר n  •tvo אר־ 

ר די וועלכע און נ״טער מ ־N1VO ^ביינ
 כוחוח• jr>v סים oeoppvo וו»

 נמ־ די ov אױג jpnpt •pvo לאםיר
jrn tp ט, דינאן חמםינ ״ אױב אןן בי  ז
ט v כיס ויינזמ א ס ל  נים־ v'owm סון ^ו

tn סלאדסײס, v• דאס אמאל נאך וויחױ־ 
ן שטענדינע ן י רי מ  ײי וועלכע יזנע, פון נ

tn װ» tv tN'Oporvo די onnn’o םון 
m הינ* וױיס ןייכען אינםערנזדאאנאל 

o סון םער׳טגמלע n ,ראדימר נרזיסען 
>p j w j  \t מר סון ת ייים• א

ס ךי מי ריי םעארןםי־ nptttv און מ
י  נאנריא v מאכען אױס זיד invp מ

 נעײא־ צונראכעז ןיעאן ססרײפס ודסיל
m דורך־ o n מז נאםעט די וואס א ױ ח  י

ס iv• סױס באטו rp jv rn j’v o n 
¥*o אסקני׳*׳ n̂anיסודינ חונמד,

״ז ײרזגי ראליאמ נ • סיייי פ ײ ב ייי ׳;
t n  m« מר ױ ר י .pww •דײו ו  * י

w m  m ב יאגד װיי » עז חי  מ
.i* rw * m r»  f f if i  w  o n 

n o  j o i n e w nי סינסםע?  «י
ד ° גיז׳מסנחאזרסא סו » י ײ ^ײ wssaures»Bז,*

 צרבײםער n םון טרויםען טענסטצ די
 צרײנברענגען ס^יחוריטעט זײער דורך

 ברויט ?טיקעי גרעםערען א ליכס, מעהר
 הײםען, זײעחנ איז םרײהײם מעהרער און
 םארגיכםעם, װערען \,V2V< זײער אין

איגדזטאנין^גס װען צוכראכען נרויזאם
באגו*ט. די געגעו ווערען ̂ני ו יוא ם נים ^נ  — אינדזטאגהמאנס די פ
 סעםױעל װעםעראן א<טער דער ׳ערײט

ג^סיערס.
 ס<ונםערענ• קאנװענ^אנס, ארבײטער -

 םאסען םאססיטינגען און סעמבערס צען,
 פארדאסעגדיג רעזאאוציאנען, טויזעגדע

 איגדז^אנס״עאן, נעזעץ ׳שרעקייכען דעם
 דעם צו גויט *יידען, ברעגגט וועאכער
רײכטימער. א<ע פון ^אפעד
 די טעג, די געהען עס און אזוי, אט
 מיר יאהרען, און סאנאטעז די װאכען,
 שרײ• סיר •ראטעסםירען, םיר ׳ערייען,

 אינדזעאנק׳שאן דער און רעזאאוציעס, בען
 חוצפה, גרעסערער » םיט װערט געזעץ

 געגען באנוצט ברוטא^יטעט מעהרער סיט
ארבײםער. ארגאניזירטען דעם

 אינדדטאנק׳&אנם םיז םגםה די אט
 ׳מרעקאיכע אזא אנגענומען <עצטענס האט

 געװארעז פ׳טוט איז עס אז פראפארציע
סטרײמס. אנצוסיהרען אוממעגיױ
 איז װציכע אינסערנע^אנא^ אונזער
 אאס טעארעטיקער די אט בײ םאר׳עריען

 איז װעלכע ארגאגיזאציאן, ארבײטער אן
 אגגע־ איז עס װי פראגרעסיװ גענוג ניט

 םעה־ האט ^עקסיהאן, ז״ער איז ׳עריכעז
ס ע5א וױ רער ^נ דער םון גע^יטען ױנ

אינדדןןאנתימאז. סנםה
 באװיײ קאן אינטערנע׳שאנאי אוגזער

וועיצט, ארבײטער שעמאםעגדער דער זען
 א גאר רעקארד איחר אויןי האט (י או

 סך א טאקי קאםםען, סון צעטעא ׳עעהנעם
 ארגאני־ ארבײטער אנדערע װי מעהרער

 הא־ ױניאנס ^אסא^ אוגזערע זאציאען.
 א םאר געשראסעז ניט זיך סײנםאא בעז

 מיר וױי^ באלעבאטים, זײערע םיט יןאםוי
 אז באװאוסםזײז, דעם מאא אלע האבען

 מענ^איכע אונזערע םאר קעסםען סיר
 הא־ קאםםען אילע די אט אין און רעכט,

 איגדזשאנק־ דיזען אט נעםראפעז כײר בען
 באלע־ די םון עחספ^ואטירט געזעץ שאז

אונז. געגען באםים
טעארעטי• זײנעז מיר מחמת גיט און

 דער װײל דערםאר פיטוט טאחי נאר סער
 הארעץ געםאדעיט, נעי^ריעז, האט ילעבען

 ם*לע און געזוכט, נעטראכט, סיהרערם די
 א זוכןזנדיג םארבראכט, ועכט ?״אאפלאזע

 שעגד־ דעם פון װערען צו פטור װי וועג
אונזערע באוטעט װעאכעד געזעץ, איכעז

 גערעכטע אוגזערע ברעבט און <עכענס
סםרײקס.

 אז געוואוסט, חאבען םיהרער, די זײ,
 קלינ״ נים זא< עס ראדיקאק און טעחן װי
 ניט פא<נט ארבײטצר, רוף: דער אט גען

 •רײ n אן םיחים איגדזמאגקמאן, דעם
 !יך וחניען געזעצסאמנרם די ביז זאנס,
 אײגענצם ז״ער םאר דערמרעקען איײן

 לײכ־ וועאען און אינדזמאנקמאן, ״גו^ם״
 חרך <ײדען ארבײםער׳ס דעם מאכעז טער

 דער אין געמרײ א איז געזעץ, אנדער »ן
 •רא״ רי אטילו ארבײטער, די וױסטע.

 אויםגעוואקסעז גים נאך זײנען גרמסױוע,
 םאר־ זײן זאלצן די אז הױכקײם אזא צו

 זאגע״ אונזערע שטעיען צו צופרידעז טיג
 די אגפי^ען און טוערס ראדיקאיצע נאנטע

 1א געחען געזעצגעבערס די און פריזאנס,
 איז געוױסען זײער ארבײט, זײער מיט

םואע די פון געשפעגסטער קײן און רוהיג
ניט. ײ1 שרעקען פריזאנס
 צו אום פארט םעז טוט ז׳טע װאס טא
 עס מאכ^אז? געזעץ דיזען אט םאכען

 געזעץ דער אז אונז םאר אר5ק דאך איז
 אינטצרעסען די אין געײארען געסאכט איז
 אונ• ווען אז אםת איז עס רײכע, די םון

 וחד געחגדט האכעז געזעצמאכערס זערע
 אינדדפאנק־ דעם םון װיכטינקײם דער גען

 ריכ• די באהאאטען זײ האבעז געזע״ז שאן
 אט rt וערעדם האבען און ראטיװען טיגע

 אייגצד אים געטאבם װערט געזעץ דיזער
ם וױצדעז דעם צאםען טי מ  אםע־ די םון א

----- ■** «* UUאוים׳ן <יגען וחנלכע טראסםס, ריסאגער * ---  * און וססי ז״ו זויגען און םאלש םון הארה ' ״ י י*' y ׳ r ׳ « T -  I ן - ־ • י . - - ־
 ■רא־ און נעזאנם איז דאם בלוס. ז״ן

 געמצ־ אונוערע םון נעװארען ?לאםירט
 איג* tv ,4V0V איז אסוז דער םאכער,

o טער n דורכנע־ ךײ האבען אױסרייד 
o אם סיהרט n נע׳שעפט, אינדז׳פאנקיצאן 

 •ppnvor v וױיםער װאס װערט וועלבער
 םאכו־ די םון חענט די אין װאשען רער

 ארניי־ אתאוידרטע נענען םעהט׳סורערס
טער.

 אזעינע-אומ־ אונטער נעסטע דאם
 אר־ ערװע־לע; צו נעװען װאלט שטענתן

 ־v*i זאלעו װעלנזז פארטרעטער, בייטער
o באמיצעו !אלען װאס נעזעצען, כעז n 

 ■עום׳ע vtv יאר איז לעבעז, ז*רבײטער׳ם
 םרױם, שעהנער v װי סעהר נים אויך אר1

 װע־ װײל חיבשע v םאר נאד יעדענפאלם
 םים נאר באגונענען מחען זיך םיר לען

 יוע־ נאר ניט יזײל דעס, װענען חלוט׳עז
 ערװעהלען װענען איחגעז אונזערע רען

 אין םארטרעטער סאציאליסםישע nאונזע
 םון באסעםםט הייזער nעצםאנ«נtעJ די
nptJtv iv נאר קאאיטאליסטען, די ^ t

e א חאנען ראריסאלצן זאגצנאנםצ o n 
 נגױ״ נאנץ v תאבען ״t tv סרעחען צו ויך
ito די צובוענען אין חימ n v׳TW w* 
 ךי אין באאס v ארײננרעעען און טײ

 tv ,ov הײסט ארנײםמו. די סון סזחזת
P t ריכסוגג ?ר1די סון o  invp| ^ ״  חי

iN אט פון נפיאסען גיסס n ׳אענדליכאן 
rftp:.

ד אוז ה ײנון מי w, ז n v  n N tw 
nptjiv ,גץצװאונגאן ?לאוקםפנאר pi■ 

n אויא עגםסצרצן tv װארצן n םינססזר 
o n ’iojvp i n, נפל«נפסים די פון 

ססרייק. ח׳אןנלראל v םים
 קלאופ* אונדןרע תאנ«ן נראוז חערליך,

lovp o אױפגאניסאן םאבער n,•* די ײאס 
 ארױפגמ־ זיי אױא האנצן נפלעכפםים

 די פאר נענליבעז t'V װאס צװאונגען.
t פון םיתחט־ס n• איגכמרגעטאנאל w 

t אין סלאר וייןנדיג טאן, n• ,םרפנע jrp• 
np נעגדינ ttm ^וויסענדינ כסלעגאםי 

tv וױיסט די פח בעםןר גים ז״גען זײ 
 אונ־ האבען וועלכע םאגופצסם׳אורערס,

גו םיט םארסל״צם אפים זער  אנפ*01א'
אוניערע פון םילע האבען וועלכע ׳עאנס,

? צובראכען סםרײפס
 די ביו װארטען געומ־פט םיר האנען

ointroppoovo ארעזענ־ אוגו װאלםען 
 סױ אוס אינת׳פאנפ׳צאן tv םים םירם
 לאנן דער אין נעםונען זיך חיחור ואלען

 םצוח א vpvo ov 1אי עולדיגע, די םון
~tvo און געריכט אין קוםען tv מאל אלע

irutoow !ך זי
־,יױפר סעהר |NtN ניט עס װאלם

 פמיםרײסען םרייעז !אלען םיר tv דיכ
o n פון אינח׳צאנקטאן אינסםרוסענט 

 op טאכען םצגליך און נאלעבאסיס די
tv דינען np titv ?איגםערעסען

 MtoptttnvD i״p ניס ויכער איו עס
v אוגזער פון n ’V^ ל׳ר פארלױםיג װײל 
 װעלכער אין נעזעלעאםם א אין סיר כען
ך ipjvp םיר  באנוצען און חעלפען, ניט ד
ו י o םיז נצמצלו |tv םיםלען די םיט ו n 

 לצכקנס אינזערע נאמיצקן tv otv לאנד
 װאלם עםיצןר וחנן פאר ייך ססעלס

 און הױז זױיער אין iPonp«*nv ויד
T'V ,איחר יאלט1 בארויבם T t נ׳ד נים 

ipvitvo oott מעל• געזעץ, דעם מיט זיך 
 שאראכטעס איהר הארצעו אין םיןי כען

מן אין וועלכער אנער״  אט סאםענט די
i n סיטפל אײנציגער tv ןיך נאשיצען

רױבצו־יי... און נזלה ײיײ, נענדי
VP to אט און  iptpon ,ttv *pvo*

 א'נדזטאנ?סא|. רעס ^«.,*ען ו - נען
רינ• ערBםי׳oליv«יםvק קלוגער דער אויב ----- ** *fc4|

חערנםםי למר
פערעלםוטער. js פון

געװאלט װאלט איך
דױערען אײכינ ואל חערבסם דער
זןזל אייבינ און
שטאד®, אין זיע אומעם זײן
ג»לד און 1בראנ זײן

םױערען די אויף כלאנקע, »ל1
םראם. און שריט יעחןן אויף זיך ׳שפרײטען און

* י *

 ־׳ אל1 הימעל דער
 גליםערען נםיםח־פארבען םיט
 זיך םיניען און
אך בלײכען אץ  ;נאך ■אץ נ

/ ׳■ קול חערכסם דאם
 :ציםערען לופמען דער אין אל1

 זאל גלעטען און
;פלינעל־פאר דער חערכסם פון

 — שטיל און אכם1 און
 — םארשפעםיגען «ו סורא אחן
ש דער נעהן זאל  םענ

 שםאדם, איבעד׳ן שפאצירען
ר וױ  וױל וואם חן

ץ ך הען א ם ד  אנזעטיגען ני
 *יל אחן נעחם און
םראם... בײ סר»ם נעחם און

} , *I;
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 |tv ׳אפיצעל v אפטאן אונז װעט טער
o כאװילינצן אונו װעם n אינרזמאנל־ 
 אין װניאנס די tv זיכער םיר זײנעז ׳פאן,
 אוגזעד גאכסאלנען װןלעז צוקונשט דער

 ױעל־ ,ipovovptpt די ווען |tv בײ׳עפיל,
 רײכ^ די םון jponporv די דינען כע

י tv אויםגעסינען װעלען  הא־ *עײטער י
סנעלע^ם ױי םון ויך בען  אױםצוגר אוי
o צעז n אינדזשאנל׳אאן n p ” t ivo איר 

I ,אלס ננען1נעצװא זײן זיי וועלען טערעסען 
 רייכע, די «ן ?אפיסאל, פון דינצר טרייע

ipdvt tv נייע:ipvptp אח rv  'ttv םענ־ 
i םון iviptt itov 1םי וועלען ליך n 

םנםה. אינחשאנסטאן
ipoon i n  optt , in 't t באװײ נים 

i ליגען n ױניאנ׳ם otnt ,uvnvo נאף 
1 tv .!Putt ipt'ttvo ippivotrי Vtm־
1 oprtiינען pip«t ג«ר באלצבאטים 

^p iputv מייל סרײ,  תלאוקםאנפל די ״
o"p, איז tv nt>p ,ttv| ,בוצס n  tv סא־ 

ointwspretj תאכצז ur't ipdvion 
 צייי פאפיםאליסטי׳צע מ זאגמ־ tv װאוס
 םאר־ םון האלפען נ>ט ױך קאנען םוגנען
 סאנפן 1םי ומלצן orttn און זײ, דאספו

o זמנאגימ ippivor נאר n ׳*■ײענחע 
tv ,opvo 'י oiv״ipo ער־ ניט קאנען 

pt'oonpt i«p tpount^  i» «ן ניס ״
 ,1ינםע1 ’ וי |to נים אח נעזעצםאכצר

tpoirt P3>ptt די דזמםיחחמ IPvptpt•
o װאס u tfv u v די tv ,vito אוג־

 Ip>v5ivd ויד ימלזגז ipovoptv>p מרע
ttv ,ivvpjvrtu י1אוי 'v  - o n ויצלמ

n m t  tpvpntrojtv כוחות, אימצנע — 
o םאר n  t o  tpopo o n יאל1יםא1ע 

 סלאויד די דך. זאמאן tv נים מז־ײבער
t  ,ipovo, ,די מײססםסמד opTi םיי׳ 

Oivo אלע אין oipoopo r t r u v |פו
tnjiv ױינצן נסעדנ<דצאנאליא l»tr 

1׳»וי tpsvn וײ xrtnDVV אױםומתפסא
ponvo «t-tv סא< אײז גיס  ivrttva* 

o n  m פיאסען ttv ,vow 1”» גיס 
אניז םאל  סרי־ פלאושםאכער piptttv ה

n p ” t m > v  oi'ootv באלעבאםינג
o״ יײ ײײי n  ipjvevnvo tn v גײי־
סיו  סרביײ ttv יםצם1סאלידס סון כו״ ,
אחדות< םער

, ר צ כ ^ - מ ם ע ״ ר י  י
i אױמםזגרקזמם

עןז סענאןר• י^ניפי מ  *ויו וי
r איאי «ון אפען t  mtp מ י ז י יי

tm אײג^רזיבזןן. ?זי t נ ז א י י
ס »»ן סאן » איחאא  יער פון ײי
מי «ני : p m  •ortvOi ••וו פאל■• 

 ייד ײיליח v&r* ;יןסיפאידא-וי,
ttv׳ _  tpnpi אי»»י* אלו אדיד גײנ 

tivMr n v i t n p w : B,<i?'. 
v>a״w m  T».n

i
■i

lm סרײסאג,  ?■tyaomnn 1PP9 o y tמ י י ק נ י ס כ ע ר ע Iג T

 קאנפע־ װאשינגטאנער דער (װענען
ײ רענץ ארבײט.) דער כ

 ppttv |p<ipi עם מאכען םעהר װאס
־ װאטינגםאן אין םאר ootp op דגט ת  ו

נא־ ״צו rnnvowהאװיננ׳ם וירענט
 םאײ צו און באװאשץגוגנ די ג־?גיצען
”lP0 פון פראבלעמען י1 חאנדלד!; tt 

m to,אוסזיכערער אלץ ״ dp oiptt, צי 
t'דועט t'v dp prtfpit jpupio •טבדסות׳ 

o שעהנע יעחלםאט^. דעע n n ױײ 
invttpi oipipa jp: עעהנמ סך, א

DP •IPIVttPt DDVOPl tPt” t IPDDPIPt 
װאוכ* נוטע סך א אױך .םאראן ipo't איו
ipr 1 בייP0P1PPD .rjpipotvp ip i, 
ttv עטייט 'tni׳api סאדשלאנ tv סאר־ 

n  tpipjpfc י1 פון סלאטען poopii ים־ 
 פאו־ 1« נלייר אנבאט i״t און םלוכות,

מ א י(י1א קל?;ערען א ”tpitpo ג ivo 
'ipavp יאוםן ipov opi ,םלאט iPD't t'v 

pm o'tv i n םון vtv װאונש• נוםען 
 pd,| זאנט ,ipntvtt נוטע טים אבעד

jptt i אױסנ?םלאססערט אין n צים 
rinpDJVp i אין און גיהנום, n, אין 

 IPDpipoj'v י1 אין פערזאגאל, איהר
1 Dvttי n v t״tp o v tn n  p jn 1םא 
1 t'V ,IPOP10א DVtt ,DP1P ׳DIPOB 

i אינ^־ליר n י1 פון אויספיהמע dpo* 
IPOJtVtt PO.

 0D ttv '1P0P1PPD PPVD t'V”0 אט
'Dp'tnt .םארמלאנ ip וײט1 נאך איו 

 םלחמות. ipgvd’ivbk פיטעל רן<ין ניט
pd' vu ,װא־ ביז — קל״נע, צי פלאט?ן 

optt A'ip |id tv ךי מן tuv באזײ־ ניט 
 םלא־ pלײנp מיט ipo optt ,tpiptt טיגט
 גום׳ 'ttv opjib דך ׳!)לאג?ן קא;?ן טען

tt' ם־ט IPttpt tPJ” t op •poiit 
po'tit i טלחמות, n ' 'v זײנמז םלאםאן 

dp iik ,tpttpj סאנצן t"t ת,1םלחם IPtt 
1' O' PJ't'l PA'DV'K־tP»UPDV1tV0 

 tot כל — tpiptt ׳מל?נ?רט1שא װעלען
•ptt VTP IV intl'D DVtt ,tPDVtltV ײ1

 P1P1AV רא איצם tv:"t DPI ,tpב”נל אצן
 סלאכם־ גרוי׳סע «tt ?!ינפ־מיםלצז,

ipd'V, אסלאנאן,1ע po'opd ,ישטאפעז 
v ,jptvj pupp'otp. .ע' י1 אם ג. ד ״ נ  ״

 סיײ ײל111חע נאד לײנס סארדסיסלצו
ד  אז ',ttv .ipv'tnavo tv 1פא ניס מ

op'tni' .to וייט נאך םײנם סאח»לאג\ 
spit o׳ iproD'tt הײן ניט n  •I'tv one 

i n  Ttv ip i ' id o n  tpjpivttvo tv
IPMP10 ip IVP 6»»DDP.1 .05ptt

1 tv ,tv tnלאסס?ן סיליטא־יפטישצ י 
tn. זאל?ן v n  ipjp p̂
io אלײן דד ivo אך,1  t'v ,tpoopt. 

 v .1כיצליכ? v ,ipwptr v פלאן יאזו׳עס
ipou .אנהױב ttv י צ 1אםיל o v 

T 1 פאחפלאנ ס ע ר t tpfi'vvoאנ־ י 
n p i ת1נ1םל ipo tv ,'ttv ו״ד ניט סאן 

tv ipi י ל.1האםנונגסם
 ot.< גאנץ tpo האט אמ?שאנגען

in כסעם jpp  poi'Dvivot'vivD p5v 
o זיד דאב?ז ^ p ip איז אײנשסיסיג. 

ipoenp ip אס נאך 1אבע ״.8ארינציי i 
 IPU'i tpotjpt זיך ipo ולאס ננ11או-הלע

ipnopviB ip i |pjptt נכ11ז1יםפי1א jiD
v inpe ovn |tv ,ik‘b o n סאנ ,onpA 

ppttv, אל׳ז 'V ,op oiptt iPlPD'tOtV 
ito opn "B'vt'iB, i n* כל •pttpio to 

tp^ 'opvd v tv ננ,1ל1האנ .ovo v tv 
 א לאנג ין1ש חאבען סרינציא״ ״אין

 פײנע ttv pou ipoispnv ipitp5 סך
ipov .ipdw ביו ״סתנציס״ פון ovo 

t»v דיסלאםא^ן בײ jtv שטאםס־ליים 
tpdiia v T>AnptiN ,1 םהלד< 'ttvײם 

n מי אפס, p o  t's  mto no. רי *iPD 
הן  ײיצ־ ojprtnB-opp.פח ipodjib מ

o n a v n o in n o  *tN'voipn i n  ,ivo
OtA IPttPA t'V D10PD1V — PD'NftP |1M

ttv' ,װי לאגנ o>nsvnpj T t ovn op
otv ״B'VA'IB.״ O n (10 t'V DP OVtt 

m  f*V IPDtPNO'tIV B'VA'IB IPOIS
P'opviv, די שױן ווייס aJptt pvava 

tpotppjo'nv op nv p'tvtnB i אין n
o9tnvips»v ,n  ,'ttv ייד בײ« upsnr* 

k ipo״poavo tp^ און *p> T ’v '* run 
B'VAn» j 'v . tv ,tpo'tt otv<גיס ״ ip

»1, nv ,1P1P**V I'V 7POAVO 1P"V tv 
tv יז1בל v •i'tv D3n v ovn it v״*x 

OAvom ipo IPtt יח נאף זיר 
o n  ,iv 'is too ' iv  ito p m  i n

IP '«  ,T'VAVtO (to IP'OPIB ״ov
tv ,oipipa nv e m n חינהרײר* IVP

n,ואא־ קיין ומױיל״ o'A 1« אפלאזעו 
r 'v■ .סילימזמזם tto TnpAViB tv 

i אנחאלט׳נז n  nv ,*%tv PD'tiA m*v־
oיv iPiPDPiAftVB נאן>- כיי ‘inובםvד י י
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ט1 י  יטא•5מי< דעם פארק^ענערען ריעצען נ
 אענדער אנדערע די אױך װעיצען ריזם,

 אויב װאונמען, גוטע זײצרע םאר^ירען
געהאט. פריהער זײ האג-ען ו״

 ״בא־ די םינוט א אױף םען םאר^אזט
 םען און באװאפענונגען״ די םון נרעניצוגג

 דעם םון ״■ראביצעםען די צו זיך װענדם
 זאך. דיזעאבע מען געםינט םזרח״ װײטען

 דער איז #גוט גאנץ — פריגציפ״ *אין
 ביצויז םראגע־צײכענס, בצויז •דאהטיס
אוסזיכערקײטען. און צזוײםאען

 בא־ מזדח וױיטען םון פראבאעטען די
 םיביר. און פיג^ חוייסזעכיציר ריחרען

 ענג־ יא*אן, און צודיסען איצם איז כינא
 װאם איהר, םים טוען אנדערע און לאנד

 האט חעאעגאציע כיגעזישע די זוילען. זײ
 פראק־ דער סטײטמענם, א ארויסגעצאזען

 :זאך אײז םײנט װעילכען םון זין טישער
 אז צורוה, אאזען זי 5זא םען אז װיא, כינא
 אנ־ איהרע אין םישען ניט זיו זאיצ מען

 אנרידר נים זאא םען אז געאעגעגהײטען,
זעאבסט׳פטענדיגסייט. איהר רען

מיט־ א רוט, עאי-הו םר. זזאט דערויןי
 דעלעגאיצע אםעריקאנער דער פון גאיד

 קאיג־ װאס פרינציפען, םיר םארםואירט
 ארינציפען, זײנען עס םײן. גאנץ נען

 כיגא׳ס באװארעסעז און גאראנטירען װאם
 גאנצע די װי אליין, רוט םר. גאנצקײט.

 אםשר םײנען דעאעגאציע, אםערײןאנער
 אינ• אײגענע אמעריקא׳ט איז עס נוט.

 גאנץ בצײבען זאצ כיגא אז טערעסען,
 ®רינ־ םיר רוט׳ט םר. אומבארידט. און

 אמערי• טימ איינ^אנג אין זײנען צי«ען
 בנוגע פאאיטיס טראדיציאנעיצער קא׳ס
 אזוי דער םון פאאיטיח חנר טיט כינא,

 םײנט: דאט טיד״. ״אפמנער נערוםענער
 האנדלען צו אעגדער אצע םאר גאײכהײט

 אומבאריראיכ״ די און כינא, 1אי און מיט
בסטשטענדיגהײט.5זעי כינא׳ס םון קײט

 םרינ- םיד די אט האבעז אעגדער אאע
 םאר־ איז דאס און אעענוםען. ציאען

 םאא דערזעאבער װידער איז עס דעכטיג.
 דאן און פרינציפ״, ״אין אננעהטען םון

 עס אז אױסטייכדשען, אזוי ארינצי• דעם
 יאפאן באײבען. גארניט איהם םון זאצ
 צו גרײט געװען איצט ביז אויך איז

אב־ זי איז ®רינציפ״ ״אין אז שװערען,

 כינא׳ס פון חאר קײן אז דערםאר, סאאוט
 װערען, געכדנערט גיט זאא גאגצהײט

 אויםצוע״ קוםט עס װען ניט, מעהר נאד
 אדער טעריטאריע, נינעזימע ׳ןוםיק א סען

 אוצ״ כינא׳ס םוז שטיק א אײנצושאינגען
 *איהרע העאםען^ נים זיך זי קאן רות,

 דאסועא־ דאס. םאדערען אינטערעסען״
 נעמװא־ עמאאנד אויר םסתסא װאאט בע

 איהר איז כינא םון גאנצקײט די אז ותן,
 קאנצעסיעס צו גאר טייער, און גאהענט

 סײחען ניט. עס קוםם אינםערעסעז את
 כינא׳ס אנגעםען ניט װעט קאנפערענץ די

ע נ ע ג ײ , א ן ע נ נ ו ר ע ד א  ם
 גארנייצט ■ױגציפען גוטע ד.י וועט׳פון

ארױםקוםען.
 דעם זועגען —־ סיביר ׳טייך איז \ואס
 רוס־ איעאנצען. יןאגםעדענץ די שװײנט

 איחר סיט אײנגעאאמון. נים איז אאגד
 יא־ און ניט• זיך מעז רעכענט םײנוננ

 זי איהריגע. דאס דערװײא זיר טוט ®אז
 םײנע האט און סיביר שטיק א מוין האאט

 פאר־ וועט מען אז ׳ווײטער. אויף פאענער
 א געבען זיכעא זי װעט איזזר, פון אאנגען
 אומבאדיר־ די איז איר«ר ביי אז שבועח,
 טע־ רוסײעער םרעמדער דער פון איכיןײט

 אײנ״ זיך קאן זי נאר -הײאיג, ריטאריע
העאםען. ניט פאך

 װאשינג• רער סיט אאץ איז אזוי און
 די אאײז, אםעריהע סאנפערענץ. טאנער

 אםשר מײנען דעאעגאטען אםעריתאנעי
 גע־ זײנען אענחעד איבעריע די אבער נוט,

 ה. ד. נעװען, זײנען זײ װאס דאס, באיבען
 םאר־ מיאיטאריסטיש, איםפעריאאיסטיש,

 זײע־ םון באםרידיגוננ דער אין באויז טאן
 אינטערעסען, עגאאיסטישע אײנענע רע

זוערען. חרוב ותאט די מעג
 א איצם האט הארדינג פרעזידענט

 װא״טיעטאנער די \ױל ער פאאן. נײעם
 וױא, ער םאכען. ברײטער סאנםערשגץ

 אינ־ שטעגדיגע א פארבאײבען זאא זי אז
 בא׳עעםטיגען זיך זאא װאס סטיטוציע,

 אינטער־ די םון םארהאנדאונג דעד םיט
 דער מיט זיך און *סכסוכים, נאציאנאאע

 אינטערנא־ מין א אין םאר<ואנדאען צײט
 קײן ניט איז דאס געריכט. ציאגאאען
 פאענער אזױנע אכער איחנ;ג ׳טאעכםע

האבען זײ און םריהער, געװען שױן זײנען

 רוסישעי דער נעבראכט. ניט י׳צועח סײן
 גא• אמאא שוין האט אלײן גיהאאאי צאר

 געבוײ חאט װאס םאחטאאכ, אזא םאכט
 אויף װעיכדסריבונאא. האאגער דעם רען

 אױ טאחםוח, םארמידען האם דאס וױפל
 םאחטאאנ זײן T* דערמאנען, צי זיו נענו^

 רוםיש־ דעם פאד געװאחוז געםאכט איז
 װעאט־ דער םאר און קריג יאפאנישען

מאחמה»
 די שוין דאך עקזיסטירט דעם חדל

PDלpער-לy,דאדף ארער #חאט וואאכפ ע 
 אויםגאבען, דיזעצבע אוכעעפעהר האבען

 וועאטמןאנ* דארדיגנ׳ס ירעזידענט װאס
 אינ־ נײע באשאםען װאס צו פערענצען.

 שוין עהזיפטירעז עס •ווען סטיטוציעס,
אאטע?

 איז םעצסער־צעע דער אין אטת,
 איז דאס אבער םארםראטען. נים אםעריהא

 פאר• אמעריקא׳ס םון באויז רעזואטאם א
 און חארדינג פרעזידענט ׳טיײ«אאיכױה

 זיײ •ארטײ רעפובאייןאנישע גאנצע זײן
 רי מײא פעאהעז-־ליגע, דער גענען נען

עאט דעי אויף איז אעצטע  געקומעז ̂ו
 עסס־פרעזידענט םון באםיהוגנען די דורך

 םרעזידענט א נעײען איז װאס װיאסאן,
 אבע־ פאדטײ. דעםאקראטישער דער םון

 אורזאך, אומװיכטיגע צו א דאר איז דאס
 אין זין א נאו האס זי יאאעםען. נאר

 און וועאט, דער פאר גוםא. אמעריקע
 ראאע קײן זי קאן אענדער, אנדערע אאע
שפיאען. ניט

 זי נים. טויג םעאר/עי״אינ די געוױס,
 אײ־ די םון הענט די אין געציע א איז

 הױפט־םאוכות: אזיאטישע אוץ ראפעאיעע
 יאפאן. איטאאיען, םראנסרײך, וענגאאנד,

 קאנםע־ הארדיננ׳ס פרעזידענט אין אכעד
 וױיטער פיר די אט דאד ןװעאע רענץ

 םאר װאש .&םידע צרשטע די •טפיאען
 דאס, זײן אאזא, װעט, אונטערשיד אן

 סאד־ זײן יא דארט װעט אפיעריקא װאס
 צױ איצט אמערילןא דאך סאן ?־ טראטע;
םעאלוער-איגע. דער צו שטעהן
 יעהי־ חארדינג׳ס פרעזידענט םון אז

 צױ ניט אויך מען סאן קאנםערענצעז איכע
 װאס דאפ, שוין באוױיזט ערװארטעז, םי?
 אנ־ פאאן דעם גרײם זײנעז טאוכות אאע

 נאטירא״ך. פױינציפ׳/ ״אין — צונעסען
 װעט עס אז אױס, זעהט םארשטעהעז, זיי

 וועט מ.ס אז זײן, ניט חיאוק גרויסער יוײז
 םעא־ דער סיט װי אנדערש, םיא זײן ניט
איג. קער

 גום, אאעס שײנט פױינציפ״ ״אין ״יא
 םראקטייל, צו טאט, צו פרינצים םון אבער

 גוטען אםת׳ען םון װי יװײט אזוי עם איז
װעאט־קרינ. באוטיגען א צו פרידען

סטױק־סאשץ קלאוקמאכער דעו פןן ארעם״ ״לאנגער דער
 אינטערמסאנט־ םאםע די םון אײנער

 םון טײאען קאםייציצירטםטע און סטע
 טטריײךמאשין ס^אוקמאכער גרויסער ךער
 טאון״ אװ ״אוט אזוײגערוםענע די איז

האםיטע.
 אונטצר שטעהט קאסיטע דאזיגע די

 סעין- ^אננער, ל. םון םיהרערשאםט חנר
 גע־ און באארד, דזשאיגט םונ׳ם רעטער

 םונ׳ם אםיסעס די אין טאקע זיך םיגט
 טע23 איסט 40 אין כאארד, דזשאינט

, סםרים.
 דער אם םון נאםען דעם פוז שוין
 זואס — טאון״ אװ ^אוט : האמיטע
 — שטאדט דער אױסערהאצב באדײט,

 סאםיםע דאזיגע די אז םען, םארשםעהט
 םטרײק• אזעלכע םיט זיך באשעםטיגט

 גרע״ זײט יענער םון איגען װאם עגינים,
יארה. נױ שטאדט דער פון ניץ

 די אריבערצוכאפען זיך ערשטע די
 זייערע באפעסטעען צו זוכען און נרצנת

 און שטעדט מעהרערע אין אינטערעסען
 געווען זײנען יארת גױ ארום שטעדם^אר

 םאנוםעקטשו־ די גאר *רבײטער, די נים
 א געויעז איז דערבײ צוועס זייער חנרס.

:דרײםאכער
 קאנ־ דער םח אנטצויפען :ערשםענס

.ױניאן. דער םון םראא
 איג״ די םארהאענמויען צו :צוױיטענם י

 אויכד דערםיט און שםאדט איז חםמריע
 און ארבײםער, חיגע די אביסעא חונגערען

 בײ ארבײט די מריגען צו :דדיםעגס .
 עקסי^ואםאציע גרעאערע א דורך צינצר

 וױן נים־ארגאדוירטע צובחנסעאםע, די ®ון
 סײבד — ארבײטער מנדאויפנעת^נרםע

 שצא״ •אציאסעז, :איםיגראנטען #טאגט
 אין — אנדצחנ אח ײאמצז,.איטאאיענצר

 שטאטען די אין שטצדמאער טאענצרע ד•
 און טאנעקטיקףט דושוירזי, נױ יארס, נױ:

םאסאטשוזעטס.
 ױניאן די אז זיך, פארשטעחט עס י .
p(# ניט חנח קײן מאגופעקטשורער חנם 

^ען,  ניט װאו או) עםענעז צו r וואו ז
vxm  n\ ר םאבריס. זײן  םאנד ת

 םאר אויסצומלײבעז םרײ איו
 אדעד שטעדטעצ שטאדם, וחנאמ

r i p• רעכם. זײן איז דאם געפצצם. איחם 
 אין נאכגאחן איחם מעז מגיאז־ n אנצד
ר « וואוהיז י5שטזנד׳טצ אחור שםאדט י

רינדער. ב. נ. פון

 ארגא״ פצאץ, אוים׳ן דארט, און געהט, ער
 ארבײטער־ דארטיגע די אױך ניזירעז

 אונטער ארונטערצונעהכאח זיי קרעםטעז,
 יױ דער פון תאנטדאל איז אײנפאוס דעם
 גע־ שיצען זײ אוםן דעם אױו* און ״ניאן
 אפ^טיטעז עקספלואטאטארישע די נען
 זי־ך יאגען װאס םאנופעקטשורערס, די םון
ארײן• שמעדטלאך סצײנע 1אי

 1או דעכט. ױניאנ׳ס דער איז 5דא
 איהרע צו םליכט איהר אויך איז דאס

 טויזענ־ צעהנדיצעער די — םיטנאידער
ארגײטער. יאמןער נױ אועאגיזרטע טער

 אז דעראאזען, ניט טאר יארה נױ
 םאוט האלטשעסטער, םון .אדבײט/ןר די

 ׳הוירסט1לינדע ורעלי, ספריגג נארםאלק,
 אנ־ אומצעהליגע די םון און םידעלטאון

 שטא־ שכניש׳ע די אין שטעדטלאד דערע
 אר־ איהרע סיט קאנקורירען זאאען טען,

 אר־ רי העלםעז דורכדעם און בייםער
 דעם ארונםערצודריסצן בײמס־נעבער

מן און ארכײםס־סטאנדארט  םעל א שינ
 נרויס־שםאדםישע די םון סאי בײדען, פון
 חאייךשםצדטעאדיגע די פון סאי און

ארבײטער.
 דער םרז באדײטוננ די איז דאס אט

 יױ דער םון טעטינקײט טאון״ אװ ״אוט
 אנ- ווערט מעטי׳גסײט די אט און נייין.

 גאנצע דאס אונאויפהעראיך נעפיהרם
 דער אין םדידען םון צײט אין אפילו יאחר,

אינדוםסריע.
 זײ ניט. דאס איז ארבײט גריננע הײן

 הערצעחאען ניט קוטען םאנוםזממשורערם
 קאײבצן זײ װאוהין און זוען ױניאן, דער
 אדער שעפער זײערע םיט אריבער זיד

 געטאן װערט דאס שעפער. נײע עםענעז
 נעהיימניסםול״ םארבארגענסטען, אויפ״ן
ד די אבער בסודי״סודות. אוםן. סטען  י
 גע־ זי און — אויסנעסינען דאם םוז ניאז

אוים..• פינט״דא&
 אױם־ זיד קעז מען דוי איז, אאײן דאס
 םא־ עס עסה. נרינכער קײן גים מאאען,

 געדולד ריה, װעניג גיט דערצו זיך חנרט
 טאקט פיא אויד און אנשטחמנוננ, און
פעהעטײט^. און

 ט א ה ױניאז די זוי נאכדעם און
 נײעפ א וועגען אױסנעפונען ן י ו ש

 א 1אי עמעץ פאאץ, נײעם א אין שאפ
עישט זיך הױפט שטעדטע< םארװארפעז

 מײסטע די א'| קאםח. ^טת׳ער דער אן
 אר־ יענע *יזם עלעמענט דער איז םאלעןי
 אזא שטערטלאך חלײנע די אין בײמער
 או * אוטגעהובעלעװעטער, און רױהער
 צוציקד איהם צו אוגםענליך «שוט ס׳איז

 ארגא־ ודענען רײדען אנהויבען און מעז
 טיײד־ און ־סאלידאריטעט ניזאציע,

 פרעבורע, זײ פאר ױינעז דאס ױניאניזם.
 דער־ זײ מ׳רוז װערטער. פארדעכטיגע

 װאם ווע:, א װעג, אנדער אן אויף גרײכעז
 מזנהר און צונעמאיך מעהר זײ םאר איז

 זיך מע; שטויסט דא און םארשטענדליך..
 יטטערונ־ אוסגלױבליכע אזעלכע אױף אז
 וױרהאיך ס׳איז אז םירפיע, דער מצד גען

 געליננט ױניא; דע• אזױ װי וואמדער, א
 םון ארבײטער %ד אדונטערצונעפען םארט

 בעא״הב״ת דעם צװיגנען און ״טאפ אזא
 דעך מיט אגדידענט אז אונמערצושרײבען

ױניאז.
 דא:ה א אלץ און ! געאיגנט עס אבעך

 א:־ איז איבײט אונערמידאיכער דער
 טא,*ן״־ אװ ״אוט דעם םון שטרעננוננ

דעפארמכיענט.
טעסי:־ טאון״ אװ אוט״ די אױב און

 און שװעדע אזא איז ױניאן דעד םון קײט
 פדיד״ נאדםאאע אין אפיאו תאםפאיצירטע

 אנ־ און שווערער װיםיא — צייטען, איכע
 סרן צײט אין זי איז שטרעגגענדער

! ? סטרײה
 האבען גאר כען הען דערםון באגריף א

 אד־ דער סיט אאײן זיר באקענט מען ווען
יןאנייטע, טאון״ אװ ״אוט דער םון בײט

 װי אױגעז, איעעגע די מיט זעהט כיען און \
 װאס און געטאן זועדט ארבײט די אזוי
אױםנעטאן. װערט עם

 זיף װאכען םאר אעצטע די האב איו
 איבערראשט ניט מצהר אויסגעאערענט,

 דעם אין אויםםועז גרויםע םון ווערען צו
 דאך אוז סטרײק. קאאוהטאכער איצטינעז

 נעװאראן איבעראשט װיעיג נים איר בין
 א*ן צוריס, טענ: •אר א מיט האב, איך װען

 גןאטיטע; טאון״ אוי ״אוט דער םון אפים
»״' אײגגענוציענע טון ליסט א געזעתן  או

 געחוען איז דאם םעסטוננען. מאח״ אװ
‘״אךד. jpDtpv צוױי באױז םון צעטעא א

*rtj ־ ־ ז I.V * ׳• בײט״^ג״
מ איז אבצד־עם  אןויזיצי געיוצן ני

איבעמעײוװגעטו״ די םון י ה א צ



אונזער פון דעפארטמענט קריעגם דער
אינטערנעשאנאל

•ס  Ad

 האב װאך לעצטע ארטייןעל כױין אין
 אלגעםײ־ דער אויף אנגעוױזען שױן איך
 קריגס״דעפארט״ דעם שון ארבייט גער

 אבער איגטערגעשאנאל. אוגזער םון סענט
 װעז עס, איז אינטערעסאגט װײגיגער ניט
 טיײ באזונדערע רי צו צו זיך יןוהט סען
 פון אםםיילונגען םאר״שיירענע די ילען,

הריגס־רעפארטפענט. אונזער
 קלאוק־ די װערט פרידען פון צײט אין
 אנגעםיהרט יארק נױ אין ױניאן מאכער

 צוזאפעגנעישטעלט באארד, רדצאינט םון
 לא־ םארשידענע די דעלענאטעז,פון םון

 דעמארט טרײד. קלאוק אין ױניאגס יןאל
 ״סופרים די באארר רדשאינט דער איז

 יױ דער אין מאכט העכסטע די פאוער׳/
 לע־ א איז באארר דזשאינט דער ניאן.

 רעגירט און יןערפערשאםט געסלאטיװע
 אינ־ דער איז םרידעז סון צייט אין נאר

 נעהמט קריג פון* צײט אין דוסטריע.
 דזשע־ רי ױניאן דער אין מאכט די איבער
קאםיטע. סטרײה נעראל

 קא־ סטרײק דזישענעראל די איז װער
 צונויפנע־ זי איז װעםען םון ךיטע¥

 דער אהין קומט װאו און שטעלט?
קריג# םון צײט אין באארד דדשאינט

 אין סאמיטע סטרײס דזישענעראל די
 באישטעהט קלאױדסםרײק איצטינען דעם

י םוןא י ר ט ד ר ע ד נ ו  פערזאן. ה
סענשען? אלע די אט זײנען װער

 מיטנלידער אסםױוסטע די זײנען זײ
 מיט צוזאמעז ױניאן, מעכטיגער דער םון
 םון און באארד דדשאינט םון באאמטע די
 שוין געהט דעם אין און לאיזארס. די

 באארר. דזשאינט נאנצער דער אריין אויך
 צױ איז קאמיטע סטרײק דזשענעראל די

 די םון מיטגלירער די םון נױםגעשטעלט
 לאקאל־ױ־ אלע פון כאאדדס עהזעסוטיװ

 די װי אזוי און ?לאױדטרייד, אין ניאנס
 װערען באארד דזשאינט צום דעלעגאטען

 װע־ באאררס, עסזעקוטױו די םון נעישמןט
 אױ־ דעלעגאטען באארד דזישאינט די רען

 דדשענע־ דער םון מיטגלידער םאםאטי׳ש
 זײער מיט צוזאמען קאםיטע, סטרײק ראל

 דער הייסט, דאס באארד. עהזעחוטױו
 קריגס־צייט אין װערט באארד דדשאינט

 סטריײן דדשענעראל דער םון פאר׳שלונגען
 גאנ־ די איבער כעהםט װעלכע קאסיטע,

ױניאן. דער אין םאכט צע
 די מיט אויך עס איז דאסגלײכען און

 אקטיװע די מיםגלירער; אקטיװסםע
 עקזעקוטיװ די אין זײנען םיטגלידער

 אין אויך זײ זײנען םאלגליך און באאררס
סאםיסע. סטריײן דזישענעראל דער

 די האט קריג פון צײט אין אלזא,
 ״סופרים די ?אםיטע סטרײס רזשענעראל

 האט באארד דזעאינם דער װאס םאוער״,
 קאמיםע דער אין םרידען. םון צײט אין

 אונ־ פון באאםםע די ארײן אויך נעהען
 און יארק נױ אין אינטעמעשאנאל זער
דעם צוגױףי ^טעלען צוזאםען אלע זײ

פע^עלשמײן. ר. פון
הריגס־דעפארטמענט. אינטערנע״טאנאל

 חאט יזאמיטע סטרײס דדשענעראל די
 בא׳שטע־ סאסיטע, עסזעקוטיװ אן אויך
 קא״ אלע די םון טישערלײט די םון הענט

 קא״ סטרײק דדשענעראל דער םון טיטעס
 רע״ האבען אםטײלונגען בײרע מיטע.
 עקזעתױ די װאך. יעדע מיטינגען געלע
 יעדען זיך םארזאמעלט קאםיטע טיװ

 דזשעגע־ גאנצע די איז אבענד ריענסטאג
 מיטװאך. יעדען קאמיטע סטריײן ראל

אבענד.
 סטרײק דדשעגעראל גאנצע די װען
 מיטװאד צונויף זיר קוםט קאםיטע

 םי־ װעכענטליכען רענעלען, צום אבענד
 שטארקען מערסוױרדיג א עס טאכט ׳טינג

 אז זץ־, בײ װײםט איהר אײנדרוק!
 סטרײק• א םון םיטינג א צו געהט איהר

 א איהר געפיגט האל אין אבער קאכױטע,
1 פאסעךםארזאםלונג גאנצע

 אויסגערױ האט — קאמיטע!״ ״סאט
 ציײ ענגלי׳טער אן םון רעפארטער א םען

 האל, אין ארײנגעקוחט האט ער װען טו;ג,
 געענ־ געװען ישוין איז מיטיגג דער בעת

דיגט.
 װירגןליך איז עס רעכט, האט עד און

 אגבליק דער בלויז קאסיטע!" ״סאם
 מאכט סטריײדקאמיטע ריזיגער אזא םון

 גיגאנטיעע װאס׳ארא םיהלען גלײר אײך
 קלאוקםאכער די איז עס ארנאניזאציע

 רײ אזא צונויםיצטעלען קאן װאס ױניאן,
סטרײק־לואמיטע. זיגע

 זיך קומט תאמיטע ריזיגע די אט װען
 אויסצױ עס איז אבענד, מיטװאך צונויף
 אײ זיך טוט עס װאס רעפארט, א הערען
 קלאוקמא״ דעם םון פראנט גאגצען בער׳ן

 איז דעמאלט יארין. נױ אין סטרײק כער
 דעמאלט ;באראטונג אין קאםיטע די

 םון באריכטעז אויסגעהערט בלױז װעיט
 איז^פארלויף פארגעקומען איז װאס איץ,

 די םראנט. גאנצען איבער׳ן װאך דעי םון
 פון געטאן אבער װערם סטרײה־ארבייט

 באזונדערע םון אפטײלונגען, באזונרערע
 געװא־ םארטײלט זײנען װאס קאמיטעס,

 סטרײק־קא־ ריזיגער דער אט פון רעז
מיטע.
 סטרײק־תאםיטע דזישענעראל די
 באזונדערע עלף אין פאנאנדער זיך טײלט

 קא־ יעדע קאםיטעס. ארער אפטײלונגעה
 איז װעלכער טיטערמאן, א האט מיטע

 באזונדער דעם םאר פאראנטװארטלץ־
 צו האט קאםיטע די װאס ארבײט, מין
 און יןריגס־דעםארטמענט. דעם איז םאן

 באזונדערע גאנץ האט האםיםע יעדע
 גאנץ א דורכצוםיהרען ראט פונקציעס,

פייסיע. באישטימטע
קא־ פרעם די :זײנען סאםיטעס די
 קא־ םיקעט די האמיטע, האל די מיטע,
 די האמיטע, ארגאניזײ^אן די מיטע,

 קא־ ״לאו״ די קאםיטע׳/ ״סעטעלמענם
 די קאמיטע״, ״אויט־אוױטאון רי סיטע,

האםיטע, ״רעליעף״ די קאמיטע, םינאנץ

 אײ מיר האט װאס טאון״-שעפעד, אװ
 ^עװמגקײטען גרויסע די װי בעררא^ט,

 ױניאלס דער װעלכע *שטעױננען, און
 ארגאנײ איהרע דערנאר, און, ״טרגלים׳'
 כיז בײצוקומען געהעט האמגז זאטארעז

 איײ יעדעז צו צוצושםען געלונגעז ס׳איז
׳שעסער. די אט םון נעם

 איבערגעװאונענע צעטעל דאזיגע דאס
 םאחטידע־ אין ׳שעפער, טאון״ אױ ״אוט

 שטאטען, םארעידענע םון **טדטלאך ו.ע
 קײט לאנגע א םאר זיך םיט ®אםת ״שםעלש

 נעפאג״ און עטארקער אײגע םעסטוגגען,
אנדערער. דער םון צערםעד
 א דערמאנען כלויז דא וועלען םיר

 אט םח ארבײםער חיגע די זײ. םון פאר
 דא וועלען םיר װאס פירםעס, עםליכע די

 די םארשטעהן ?יכער װעלען דערםאנען,
j דעם אס פון באדײטוגג פולע 't

 פיר- די צועחפט אגרוםען וועלעז םיר
 נאד האט װאס בראדערס, גרינבערג םע

 מאפ א מיט םארזארגט זיך צוריס *אנג
 זיך חאט אין סאגנ., נארװאלס, םאוט אין

 אםיאו האם זי אז באפעסטינט, אזוי דארט
 צאהל א אױסגעכױט און נעקארגם ניט

 אנ־ חמ ארבײםער, איחחן םאר הײזער
 האבען וואס באקוועםליכקײטעז״, דעחג

w ארבײטער די באדארםט v m\” געגען 
 אר- צו זײ ױניאז דער םון םארזוך יעדעז

 ארבײםער יענא זײנען איצט גאגיזירען.
ײניאן! דער בױם

 אין שאפ ראטםצײמער׳ס און טזתגער
 אין שאפ לעװילס יארסן גױ יאנסערם,

 קארפאריײ דער סאגנ.; קאלםזףפ׳םםער,
 דזעויר״ נױ לינדארהוירסם, אין שא• מאן

 חנר אונמער איצם שמעחט וחנלמר זי,
ד דער 1» .חנסױחנר״ א םון אויפויכט  י

 מעומנר •*יראטעסמײו״ •אר די ני*מ;
n גױ םארמנ־ץחנצי, אין r צאחל א און 

r\jnm םאסא־ און *עגסיאוױעיא אק 
M m

פון םםדאטיניק הונמעד חנר ipjjm־ :

 רי געגען סאטף איהר אין ױניאן דער
 םעסטונ־ ^ױךבאזיגטע, איצט דאזיגע,

 וועחנן. גע^ריבעז ניט איצט נאו העז ״געז
 דער םוז געעיכטע םולער דער אין אבער
 אר־ די װעט ייניאן, קלאוקמאכער הינער
 זײן קאםיםע טאון״ אף ״אום דער -םון בײט

 און אינטערעסאנטסטע די םון אײגס
^ האפיטלען. שפאנענדםמע

 באםיהוגג םרײגדליכער דער דאנק א
 םון סזגקרעםער ׳שעהנפעלד, םאקס מר. םון

 איך חאכ סאםיטע, טאון״ אײ ״אוט דעד
 האב איד <ואס מטונדע, יצרצער דער אין

 קאםימע, דער םון אפיס אין םארבראכט
 געצארענס אינטערעסאנטעם פיל זעהר

 ארכײט ^זווערעד און גרויסער דער וועגען
קאםיטע. דער אט םון

 איבעדגע• אלץ ניט װײם \vr< גײדער
 ילאץ״באגחננצמזמ א איז װערען געבען

 מאון״ אװ ״אוט די צײםונגס״אדטיקעל.
 שוין וױ #וועט ױניאן דער םון טעטינקײט

 אנגעזעהענעם איהר נעםינען געזאנט,
 גרויסער דער םון געמיכםע דער אין פלאץ

 וןלאוקםאכעד װאונדערבארער נאםת און
ארגאניזאציע.

 אז זחנחנן, םארצײכענם בלויז זאי דא
 *ױן איז ארבײט טאת״ אװ *אוט וײ

 וױיפד און םיל־םארצוויימטע א חײנט
 אאקאצ־ סיט טעטמקײט, םאחשירײטע

 םשערלײמ דייסטריקם און דיסטריסטס
 ארום שטעדטיאך און מטעדט פילע אין
יארס. גױ
 פולם כדפערםאן דער אינהאװסמ/ םר. .

 םיז אזא אליין איז באארד, דמןאינט
 איז דיםםריהט זײן דיטםריסכדם״פערםאז.

 ברוך ארבײט, ^יז און דזמױרזי. גױ
orn, ניט. דארט איחם פעיט

 דעם םיט #מיר וחנ^ען וואך <ןום*נדע
 וחד חנרצעזזלעז ערלויבנימ, רעדאקטאר׳ס

ע  איג־ דער םון אפיס אק כאזיד אתזאר נ
 איהר וועגעז און האםיט^ פארםײמאן

םזנםמקײט. זײמינער פיל-

 קאםי• ״ענםערטײגמענט״ און רעדגער די
קאםינת. איגפארפיי^אן די און טע

•רעס.קאםיטע, די ?ומט צוער׳עט
טמער• אלם שלעזיגגער ■רעזידענט םיט
סאן.

גרוי• אזא אז םאחצטענדליו, איז עס
 אין אױסדרוק נאקומען מוז סטרײס סער
מ קאן צײטונג קיץ פרעם. דער  איג- ד

 גרױסען אזא םאר^װײגען אדער נארירעז
 •רעס די מוז םטרײס אזא װעגען ^אמף.

 אזױ וױ אכער, ויר ײענדט עס ^רײבען.
 זאך יעחנ פון דעם. װעגען ׳שרײבט םען
 און זײט גוטער א םון ׳טרייבען מען קאן
 די װען אפילו ?ײט. מלעכטער א םרן

 איעאנצען וײ| װעלען זאלען צײטונגען
 די איבעמעכען בלויז און אומפארטײאייש

 די אין מען קאן םאסירונגען, די םון גײעס
 אדער ־סימפאטיע ארײנטאן גוםא נײעס

 צוױײ די אדער זײט איץ פאר אנטיפאםיע
 פאר. קומט קאםף דער װעלכע צװייטען #טע
 צד יעחנן םאר בעסער איז געװיס און
 סיכר ליבעחשט באקומט ער אז קריג, אין

 שפילט קאמף גרויסען א אין פאטיע.
 סאג• ראלע. וױכטיגע גאנץ א אפט עס

 צד, דער אז •^וט, עס םײגט מאל כעס
 םאר• םו? «רעס, די זיר קעגעז האא װאם

 גיט זיד זאל צד יענער װיפיעל יירעז,
געװינעז. צו האםןי דעם אנישטרענגעז

זױכ־ וױ זעהן, צו ^וין איז רעם םון
 סרעס דער םון ארכײט די איז עס טיג

 בין סםרײס; א םיז צײט אין קאמיטע
 אז עס זיך װענדט גראד געוױםעז א צו

 אוםטאקטימ• אדער טאגןטישקײט דער
 א לאנג װי קאםיטע, דער אט םון קייט

 אזױ װי און םארציהעז, זיר זאל סטרײס
עגדיגען. זיר זאל סטרײק דער

בע״ ירעס, אלגעמײנע די געוױנען צו
 #•רעס קאייטאליםטישע די געזאגט, סער
 םון צײט אין ארבײטער םון זײט דער אויף

 מאנ״ וױ #לײכט אזױ <יט איז סטרײק, א
 קאפיטאליסטײ די דזכס^ס זיר קאן כע
 םיפד װינציג האט!אנץ בכלל פרעסע שע

 סטרײ• װאס ארבײטער, םאר םאטיעס
p םטרײקער די זיך םעגען ״קען 't, גע־ וױ 

 קאאיטאליסטיעע די געװינעז צו רעכט.
 צײט אין ױניאן א םון זײט די אויף פרעס

 יןאייםאל צוױ׳שען סאםף גרויסען א פון
 אחוץ דאריבער זיך םאדערט ארבייט, און

 קלוגע אויך םארזיכט, און טאקטי^קײט
 פון טאקע דיפלאםאטיע דיפלאםאטיע,

 •חנסמןא• אונזער און סאדט. קליגםטען
 !באזױזען םאל^טענדיג עס האט מיטע

ען צום אם׳שר איז עס ט ^  דער אין מאל ע
 באװעגונג ארבײטער דער םון נעישיכטע

 פון ירעס גאגצע די װאם אםעריקא, אין
מניא א םיט סאליד אזוי עטעהם לאנד

 «d'»kp *װי׳שען •iomp x |is צײט אין
 אײנס*ר םארדאמט ■רעס די ארבײט. און
 פון ב<וםעס סלצוס די םון ה»;דלו;ג די
 אין אס^םיאײשאז, ■ראטעקטױו די

ד אונזער םח זײם דער י1אוי ׳שטעהט  י
 און קאםף. איצטינען רעם אין ניאן

 גאיצטעטינוננ נעםערע א נאך מען רארו»
 דער םון און סאםיעטענץ רי םון

 ? תאםיםע •רעם אונזער םון שעהינהיים
 נאשטעםינוננ נעסערע א נאך טען דארף
 אויםגצרע״ די םאר םאקםימקײם, די םאו

 אין ה^םיםע «רעם דער פון כענטסײם
? דעפארםםענט סרינם אונזער

 די אנבאצאננט װאם װייט אזוי
x די אציין. ויים ריפלאםאטײצע r i i 

 םונסציצ, א נאד אבער חאם קאםימע
 נרױכער דער פון באציינםתנ די אחמ
 דער ויך דרײם עס וועלכער ארום אישו

 פאו ארויםצונעבעז איז דאם און טאסוי•
in נופא םםרייס פון נײעם די פרצםע; 

 עם וואו וועצם, די באקאנטצוםאכען
 נײע און פאםירוננען אצע די האלט.

 סםרייק גרוירעי א וואס ענםװיסצונגען,
ye b םאנ. יעדען כםעט ארויס רוםם it* 

 צוריקנעהאלגמנסײם נאםייליר, דערט,
 נאגץ זײן דארןי םען ;פרטים םיעלע אין

 ווערם זואס וואום יעי־עז םים םארזיכטינ
 עםזמטלימײט, חגר אין ארויםנענעבען

מ צו גיט א tin נ«ז  מעל- אירגענד ?ונ
םארצונ. כעז

טשער־ דצר דאם ייד, פאדערט דאן
 תרנ־ זאל קאםיטע ירעס חנר פון םאן

 לא־ נאנצצר חנר סים זיין נאהאנט אױס
 T וױסעו דאר<• ער ;ססרייק נע^ון

 חנר װאט ווענדומ, נייע יעדע סער, חנן
 7אוי דארןי ער און אז״ געחםם םטרײה
 אויפ פאר קוםם וואס אלץ, יױסען

מן איבער׳ן שלאכסםעלד,  פראגגג נאנ
dp נים דאריכער אין l”P ,צופאל cun 

 ריוימד נאנצער חנר פון ם׳שערםאז דער
 אױך אי? PD'Dyp סםרײה רז׳טענעראל

 jnsnwp פרעס דער pc מ׳צעגםאז דער
 איצםי־ דעם אין אסםצז צוױי די oy אוז
n« פארנעוזםם פאסןו נרויסעז נעז r* 

 r*Dpm enpDV «ר מלצזיננער. דענט
a פון ברא׳פ n מ־יגס• אמםןתעמןמאל 

3M a דירמםירס pa זתיארםס«נט n* 
tu אינםעתמןונאל צען y a נים m~ 

«r אנ־ ו*י איז אויד — אליץ, יארס נײ

ram  01 m  ,in n m  piy>p n n 
 n• לאסןי גרויסצר in אױסנ;פאנ«צ|

tpvp m )נײס1«םי?*א נין  |Pjpp* 
m ױיםלןנונג s, tPr̂ ysM an  pa•

טינג־םיםטעס״•
n רײן אין vd'dmp נעקסטע ױ W

m חפדקפסיםע.  no inaipra i n 
ynל ve'ayp יייו i n •קװארסירסיי, 

ipddפון ״ i n .די סטרײק־ארנמע ten 
o•״ioo tie ציים אין טוס קאמיטע n  p
o ײאם זעלניגע, i’Oiaup, o n•״
 PPD1M אן pe חןפארםםענט״ סטער׳ם

 urayn זיי — םיחסח פון צײט אין םום
•/dim גאגצע רי nmrn זייעו־ אונטער

:m  in n. ,נראסלאו w n m a  i n 
 אח ,35 יאסאל ױניאן, פרעםערס ױ פון

taeipro i n אםיטזג חאל ױ פון? 
yo'oyP >yn i פיו ארנײם די n 
 עסלימ מיט |y אײנענםלין־ ויך חייבם

i א״תר סריחעמ םענ n חיינם סטרייפ 
yn n זיו  .|yי PD’oyp סייחןר יינחי 

 יימר,1םט די 1פא לסyn י1 נאזאממן
 וא־ dp וזפל ײ׳ולכען אין כא׳צטימען אין
 װעלןו וואם ,1ארגײטע י1 געחן לען

 איי• נאו סםו־ייק. אין געוזן ארונטער
i n  i n נא׳צטיםם אוים, נרענט סטרייה 

 וא• dp חסל וועלכען אין ?אםיטע האל וי
n יעז  inpi גײס^1א imp dpi ps, 
 1א h inpj prtyt dp ןpלכpװ אין און

 po PD'Dap י1 שאפ. op;p• פון נ״טער
dp iw װיםי?ל )זויס?ן ipnna אויף pr 

i:1״ ipארניינמר וױםי?ל טרײד, אין א 
i op1״ ipjדי אין א ipapr, ײ•1אמ און 
 אין ipo״Pi« ipip• 1םא פלאץ א טען

.1טרײ
•in p ,וו?רט װאס שאפ tpaiipi אין 

i פון טײל א איו םטריי?, n •סטריידאר 
 .הײפחס־ יי ,po’oyp*>yn י1 און ׳סײ

dipodsoפיז ״ i n ,נ»• דארף יוניאן
 באות• טאפ tnP1 םאר פלאץ א זארנען

ipi 4 אלע פאו־ אוןPOMtiv ipp”ioo 
mאײ jtd'okp די טוט דאס  ^n 

 *m oty(זי און ,ipbup: dip» םטרייס
on  IPO !פי| ם׳ןוערםא •our inp, אק 
 n םיס םאר׳פירען זוול ip חסל וועלכ?ן

 m יוען טאפ, זייו סון ארנייםע־
i םיז סםרײת־חןי n וועט ױניאןyw 
IP1P11 |P3•

באײואנחד צו װירתליר איו op און
ipi, 1 מי w-wiי yn־>po^ p תאט

o אין נ?טאן אלץ יאס n ותי• איצםינ?ן 
 prwnpi tyopp איז דאס קאםוי! סען

ipbops i איו 1אי פיגקטליר נאנץ n 
p”*»d i ארתוננ• n  ipii־iii* אח 

אין טאנטאג נעװאר?ן ארויסנ?ג?ב?ן
i n ,פריח oyn ,iP3opnyp ipo14 o n 
noipro**ar i ׳טוין n| פון •ynp 

pלyוr•p■נױ נרייטער אין א •yipia 
n צו <yn װ?לכ?ן אין וואוסס,  ipin’D 

 נרויסע די iim טא«. זיין פון ארנייסוװ־
idd״P3yn ipp| די ipapr פאר 

m יDnpnpp oyn 1 ̂פוזען, ow •ארד 
 וואו ,oownp) oyn שא■ יעדער גוננ.

 אר• די iP3yn מחנודװײז און inpj צו
in• םאר׳סירט, ipo״3 p ןײן צו טאפ 

האל. באשטיטטען
 ת אין שוין זײגע ארבײט?ר י1 וועז

 די tppteappM ויד oyn ,tprpa האלם
np״po ארבײם נרויסע !» yn i n■$ 

po’oyp — צו innoo’m n אי •pnp 
tar o. פון ארבייםער tnP1 אי שאי״ n 
i ײיר n  oy י1 איז נײס1א jmmij

 םאי׳טםעגױנ םטרײפ־ארכױי םעכםינ?
 קאנ• פולען אוגטערן נ^ואתן ג?בראכט

?װארםיחםייסםערם. י1 פון םראל
נ?קלועומ. oyn op tnpr וױ און

m וועז  in r a. ,בראסלאו i n םשסד 
 נלײך oyn קאנױטזג לyn יpo 1 טאז

o סיםינג צווײם?ן נײם n  PD אמםסד 
Pwyrpj ,אױן• קרינם־^ארטםענם

on 1 םיםינג ptי ipppmםםרייל אל
סםרייטןרפ וויפיל נאריכםעט קאבױם?,
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נאדעלארנײםער וער
)9 ןײ• «ון («לוס

 געלעכ״ םון ״קאכדןוען קאנען זיר מ׳זאל
 דאס זינגען ם׳װעם ווען גגיד בײם טער״

• * *?ידעל.
 אדער גאנדז«ך, א נעווען איז עם צי

 אײ די רוםען, דאס װאיםען אנדעדע װי
 םאסט דער נאר געמיכטע, דמר פון ראגיע

 םיר «י װייען םיר צי םאקט, א בלייכט
 ניט, «ו אונז געםעיט עם צי #נים װילען

 כםעט זיך האלט טאםענט איצטינע( איו
 מנײדערײ. אױף אידיעקײם גאנצע דאס
 איז עס צי אידענטום, אמעריקאגער דאס
 אדער אלײן״ זיר םאר ביזנעס ״אין מויז

 זײן אין איז יענעם, םאר נאך ארבײם עס
 איײ ארן שער עםך, בני!, ורוב מנין רוב
 אידי• גרעסםע די איז שנײדערײ !זען
w םעסטוננ. עסאנאםימע * •אליטייש 

 נאדעל־אעדוס״ נאנצע די — מגײדערײ
 די אויף חאלם — ארײנגעחנמננט טריע

 אלע קולםור. אידימע די ש*ר*ך, אידימע
 שרײבער, שוחטים, וױ םאכען אנדערע

 אנדערע, איז מוימיילער ^ריסטזעצער,
 סמרתים ױצרי די וױ מעהר ניט זיינען

 םים קולמור ביסעי דאס מנײדער. די םון
 זיר חאם קרעםער חײםימער דער װאס
 אטע• בײ׳ם איז באריהםען געקאנם נאר

 דער בנםצא. ניט *ביזנעסםאן״ ריקאנער
 שיםורעלער א איז געמעפטסמאן חיגער

 נאר אםמר, איז עס אויב און טומטום.
 שטאײ צו שםארק װאס ניםא אלזגסען,

 אינפת־ אבעי איז שנײדערײ, םיט צירעז
יאנע אםת׳ע די באסעריןקן צו רעסאנט

 םא• איצטיגאן איז לעבעז אידישען אין
י םענם.

ארסשל־סריד הר«ס
 ;םחמע ממםביא

wc צװעסאםעני

%
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שמועסעז ̂רצע ו
 רעדאקטאד דעם *וױשען

ר די און :: ע ו ע :: ל

ן א ײ ו ע ק ײ ד צ ז ס ו ן ם י א ח א ע׳ — .10 ל י
 *וע־ײב^יש״, ביפ *בעשעיע- דע־ איז ד*ס

 זיי װע*כע ש«זי אין װילען :*בעס די װאב
 י־ויש :?*,v צייטונגען. די אין אדװעי־ט״זען

ט א*:ז ־ דו: ס וײ ױ*רפען זי  געי*ט. זײע• איוי
עז ניט לייבש *זוי ivr ט<ז עןינ  **;• אן ;

ן זא• ״ו*כ ־,,ריישא י י  נזיט ;••ן״ידעז ״חעבשגי ז
 אידוש ג:*דיג אזוי איז ב*ש דעי־ װאס דעם,

 סצ״ײד, פון געדאגק דער ״װעצען געבען״/ צו
ען׳/ :־ים 2#p אין ג*י ז*ל  װעייכעי־ און קדינ
 חאיג** ?*ל*ם;ינדיגע* אין :ירד־ען ״זיך 4,ז*

ן דיש גיע ״  ד*ס :;**,v cp*e דעי :אש״. ז
 ניושעש׳ ד* זײגעז £י*ץד״ך£יע אין אייך ביי

 ״גלי• ^עלכע פון ג*ר טױינזען װעיינע
 אייער איז עס נוימװענדיג וױ צייגט, יוען״,

 וגעט קיימי אײעי *ז ח$פען, מיר סגד״ק.
 די פון וןרויה«לאגען צ*ל *לע פאי מ*י *ײן
חלוםווו. ^עי־נע איע :אסעס אײע״ע pc יןע*

ײ איז כונוז אייער װעגען • - ריסער. ד.  נ
ye צוױיפעל, סינדעסשעי דער tv זעחד איז זי 
v .נ*ד, מעחר און שדיינען, אין אבער :ושע 
#p ,צו געגוג. ניט ®ליין בונח איז •אעזיע 

ג נ*ך איז דעם טי קענען. 4בישד v גוי
עי מיט • - .B דזשעגי ע א״ ^ג  דאיפט ק

אן, א״ער *ו װעגדען ?יך איתר  און ױגי
ד ®וט פןךלײדי די אויב ד ײי ײקלי  אזס־ ײ

ן די ײע« רעכ®, ן י נ י ײ די :עמזןן געװיס י ו  נ
 אי• ק«^נען א:ער מיר דזןש. נעגען י^*י» םיגזן
ט ו.א»י אײך #גגעלעגענח״ם דער  חעל£ע :י

 אלס דאס׳ ?בער עצח. דער ey נזים סײדען
אן, ד^ר נון םיסמליד  **״. איחר ח^ש ױגי
*ז די ««ר«טעחן. באדאראמ  ט>ז דאך איז ױני

«ען דעם •אר קע #  £* אײנער װען #ז ׳ב^
 װעל־ אירגעגד אין װערט םיסגלידעד אימרע

ט נער  זיך זי זיןל געקײװדעט, מיגזינ
?1׳* *גגעט;!• איחם
 געםאז׳ גום ד.אפ איחר — װאלאס. .0
 *רייאליד, ז.עװענדעם אונו צו זיך w$n איחר

ײנונג אונזער ז^גען ז^לען ם«ר אז  װעגעז ם
 יואס םלחסת׳/ דער נאך ״דײינסק בילד ד;ם
ײ טעיזטער. גרענד אין געזעחן ד^בען םיר  ם

נ ניט, װײסען  איצ־ דער אין וו^לטען םיר אוי
 דערצו. געלעגענחײם די געהיןט צײט טיגער

 טלחמח״ דער נ«>ד ״דװיגסק בילד אײער :•[,
 אז געװעוזנליד, איגםערעסאנם. װירקליך איז
 אז ׳אוט פאסירט טעמםער אין געחעז סיר
 דרעסעל. א או;ז ב#£אלט דרינעז סיטעז אין
 ;ע־ או:ז הז^בעז דװינסק שין ^:ייר נילדער די

ט ;אגצ•; די האלמקן  אוז גע^יאנט, אמת צ״
ען מיר :זערקװירדיג. ד^ך איז ד#ס ״נ  קײנ־ ז
ט דײינטק איז ״ייל  זיך קאבען םיר געװען. :י

ײן מוזען געיגפאנט װי ׳אייגטעלען2 *וין  די ז
 פון ארעמקײט, שון בילדער די דװינסקער...

 זײנעז דערעלאגענהײט שרן *שגעלאזעגטק״מ,
 «פעלט זין דעם אין וױרקליך'ךזארצרײסעגד.

 גא:ץ :\t בילד א געװיס פאר זיד טיג• ד/יינשק
 *״גדרוק יצטיזיקעז באזונדער א ױסלא:ד.

̂ס געמאבט אונז אויף האט  אי• די פון :ילד די
ס דען,  :אלאזעװישטי• די;ר פון אנטלויןען וו̂ן
 זיי טיאגען אויגען די װאזחין רוסלאנד, שער
 תאבעז אויסחאלטען׳/ םענ«ען עס ק*:ען ״װי
סענע, דער ;עםראבט. טע^ת באזעדו גזיר
ה דער איבעלחויסט און ײן מוז אי  עפארקער ז
 אוי£• £יל װיר״ליד ח#ט איחר אײזען. פון

ן e^n איחר װיוס דערמיט, ;עםאן ו  אײער ן
 דיזע ׳^ט ״גזעסעדז^״ »לש ;עבי־אנט ׳זליחות
 פון יזײגקונשט די װאש ׳דעם חױן * בילדער.

 אומגליקליכע די £אר אויפטאן װעט בילדער די
 םוםערס אין פאטערס *וועסטער, און ברידער

 גוצען גרויסען פון א:ער עס איז ׳דװי;כק אין
 װארט אײן גאר אידען... וזי;ע אזגזערן פ»>ד
 זיך זעחם װאלאם, •רײנד איחר, קריטיק, פון
̂ן עט?רק *ו ם און ן ״  ביל• די אין אפפ צו ז

 ײאלם איחר װי אזוי אויס, קו?ס עס דעי.
 אדװערםײזעז, ?יד אלץ פון סעחר ;עװאלם

ט איתר «ז צוױי»לען, מיר נאטע  װירה־ עס ח̂ן
םע^ח. ב^עת געחאט זיגען אין ליד

ם שאםירא׳ מ. באום, ב• ׳סוק מאריס ײ  ח
שמייז, בעסי אוז װיגיצסי ױנ  םעמבערם בר

ז ז  £»ר• װאיזם ׳ח»בען םיר — י. װ. ג. צ. י• פ
• ׳עס לײקענען  י»רגע־ געפיחל גכןױסען # מי

 םיר װארוס וראטעםט, אײער געלײענם :יגען,
ן ■לאץ מיקזןלr » ;ןי£«זד:ום חאבען ו  ד^ד ו

 םיט י^לעמיזירען *ו אום ״גערעכפיגקײש׳/
 גיסג עט מיר װ*לען דרוקען ^בער חברח; די

 יואלט אוםגערעכם. איחר ?ײ« עצס אין װי^ל
ד עס  ■ערזעג־ אוגזעד אוש בלויו געחאגדעלס זי

ה ליכעז  גערעכ®, נעװען יו**ר איחר װאל® בגי
 •*ר לעצמזן די «אי דאס אי?, ואקש דער אלן

 געענט־ גים װ^ר® קײן םי® םיד חאבען י^חר
י ®ערם  וײערע אלע אוי^ תברח דן^זיגער מ

 ?ידלערײען. אוםגעלוםיערטע און בלבולים
 חברח די tv *ייעעזעזזן, ח^בען םיר ^נןןר

« •* f אוים *״ lip ■ר «לעכ ע  ®וױיגען, יונז
ן י ױ ײן ב**ל*סען חןבען סי  »לע י»ר מאל א
מ געבען צו ןוי ס^ל א ן חלק םויזענם v נ ו  ו
ן זײ• קזסמ ofti דלם, ו V2:v T װאס י ’V־ 

ד םיר װ*לשעז ל^נג®׳ tvc»:v מיאשעז״ ײי
ה ע י סי ט ®ן ען דעם נעםען ^  ענםפער דןויג

צן אה או| ף יןרלעי ײעיזג •לע «וי  סישינגען י
 לײדער, ײײל׳ ״«»דזאםלוגגעז »ו»^ און

ײגען -!יידאד, אײ• #יגײפער די צװי«ען ז
• • ןו ׳ײ־• .־. • '

ײ ניגע, ח1ר ד^זיג•; די לועטען ג  קץ« די »»n י
ז תאט איד,ל עטױ^ש. נ^ך וןידרעחצ.  ני« ױנ
ריבען  געחער•. איח״ יי^?אל װע־כען צו גדי

 די אגוױיזען געיאנצ דןזן אי•;• וזןוייטען מיד
 װאלמ ארבײט אײעי װא• •,,!י׳עצע רישטיגע

ניצען. חעכשצען פ״ן אפפזי, געץען,
איח^ ױ*ש דןןש — .*.“לילשיאװיט העגרי
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 ort ױן ^עיער די קע»זנןזי *י רינ«ע טעי
 וון ציל חוייש חןר איז Bfii מקע, עס איז
ױגיןן. דער

 ויד ח*® װעלבער װיטלעסלי, קזירנעל
אין חעלדי׳יקײ* זײן מיט אייסגעצײבןהט

ר סזד מ רוי »1װעל ג ח ל ס  ד^ף• **דליד vvn ׳-
• ל י י 11• ל#ס® rwtM די ו n*' מ •  r v
ת ײ א*עז ז  בא:אמ?ז א#® »ון ׳חעלמגי

י ײ.1ז^לבס*ם  זיין, ס״זי־ ײן• IIP װן
 -vn 07 סלחמח-גילדעי־ •ײמללינע װעלכ^

ב*ו «ו געיריבען איחס בען א*:י 111זןיב*רי
ה=

ױבילעאום יעהריגער צװאנציג און ינח

 איבײםעד £ין גזדזיק־״ןורר די ױי יציײנען,
 ח^בען עש »ע.*לח א ןאי־ וואש אן, ;עחט ײ:,:

אויף ט־ען עס ארבײצ ;לטע װעיכע יי
 גע־ גזיר װא־פען ני־יי אזא עשא:ש>י אײע״ע

ט זיך װיס  1 אנטזאגט :י
״געדעכציגקײצ׳/ דעד

אין אץ4■־ ;עבען

שארף און סוריז
.iU זײט פיז ו׳צייש

I ד

ײע-ע פ-ן ^רעצקײט \  צײ א־יד וױ ע־^עי־עז׳ ז
ג "$ט זןנד4• או:זע• װ^ם דעם, ליב טי  די>ש :וי

 איז עס <ro? ״װי ז#:ען, בילגעיע אויף געלט
 צו טעגלינקײט די פיאטע, די און ארםײ די

״. פ״ן ;ליקען די געגיסען ^ז ײ ה ױ ד ע  און ״
 :א׳צטיטט דוא־דני; פיעזידענט חאט דעי־פאי

וויל, ער־ װ^ך; עדיוקײילאן מלס ׳װ^ך יזע
ען װעיען ^וגעה^־טען זא^דען עש ץז טינ:  טי
 ז^ל טען און עטעדטעל, אוז ׳נזטאדט יעדער ן י

 וואלש עדיוקײ«אן. פ^־ םזין צו עיעש ;חן
ט גאי• געװען אש  א אידעע. אזלעכטע >)̂ז :י

 אז נא־־, I ״עדױקײיצאז״ עפעס ״,לײניגקײט
 אונ״ אין לערער די דיןש זיך, ב>ןרעכע:ט טען

ע ר ע ײז צז *װערען מוזען סקולם ז  צו ל*י*ל ז
ערקלע־ מוזען ארדגוגג״ עקזיכפירענדער ־ער

און ;עםר*כש היג קיינטאל ה^בען זײ tv יען«’
ל װעלען ^ ײנ  בעםערע א פון בי־אנטעז ניט ק

- ^ידנוגג,  װאס זיך נארעבענט טען אז איז. -
^ IV פמי י ״׳ ק ױ ד  קריגין י*^ען ?ינדער די ע
ון  נים נ^ד א««ר עס איז לערעי, *זעלכע :
v»v עי מיליאז 5 װאש ׳אומ;ליק ד נ  tr:v* ד
סקול. אין געחן ניט

בױפרז
— דער ®ון —.

m m  n s׳m
It »ון»יע פרעהיינסםער דער ־

דעמםנעו, סען24 אנמנג שכת
״ איװ קריסםםעס

ארמארי רעגינמןנם וזטער וער אין
עוו. «רק8 און םם. טע34

בע־ iv טיקעסם
*פ-כ אין קוכתז

r א. X. ®זן .v
 ראטנערס 2 3

מ. סטרי

 16 מיט געחייר*ט ד^ס זו^ש טײדעל, ד*ש
 פון קריגעז צו כדי מאשי*זעז, אזן ב^דאפעץ

 ךײ װאס .״*־>וצמע:טס", די רעגירו:; דער
iy:vn איז איבערגעיגריבען, *1איה״ אויף IV 

 פע־ איז יעדער ניט פינ^נץ־ז׳געניע. אמת׳ער
 ױ*ר «י על ov^ איאבטענטס, די צונעמען היג
ד. *דערע 1J5J •) 1? * חאפ לי ײי ךעיפאר ם

 1םע ײאם טיששײק, א א*ז עס אז איך, גלויב
 פאר׳ן מײדעל v»v פאיקי־אגט א-״ז ^עסשירם

 אײנ• קלוגע אזעלנע מיט טײדעד vtv געריכט.
 די פארנעםען צו גע»אסט זיד װאלט פעלע

בא:קיד. װאל־סשריט א פון *טע^ע

 ווארמ דעם אין אטת פיל געװיס דא איז עס
גאנץ אויך ק^יגגט עס א:טװאפ:ונ;". ״מאיאלע

,V בריאז׳ v פין לי*עז די פלז ןובעי *עחן.
לעבען* אידיאוען דעם אין . די£י»מאט אנדער אן אדעי באלפור

“ איז זס נ*ד, מעזזי קאמיש. העבספ װאיט ד*ס
לעפטעיונג. גאטעס װי כטעט

ן י ו ו ש ן ע נ י ש ר ן ע י ו ן ש ן ע נ י ש ר ע
װאכענשריפט אידישער נײער דער םון נומער ערשטער דער

ווארט״ ״דאס
זעצער צ. ש. פון רעדאנירט װערט װאם

ע אלע די טיג םינןר דער •ון ערשײנונגען קולטורעלע און לעvציvס היג װעל![ װעלט ארו
שומ#ל אין אפקל*^; ךײ?ר ״ *ז^ס ז ט ^  זשומ§ל דער #בער װע* חוו««זעכליד געפינען. װ

*עז און אינתאל® אידי^יען ױן לvשורגt א ׳זשורנ¥ל אידישער v זיין װארט״  אויי
v װעט עס ט*ן. t אלםמן די *ון שטימע ליי א־יוזם אין חערען ivb־jWJJVJ שע J אידי tn n 
ען y:»»t פון אײנע און ^ פג אוי פד חי לvt עס tv דערצו* שטרעבען i״t װעמ חויי  V3V אי

 װאריױ «ד*»ס ^וד»#ל דער װערען. גערעדם װעט דארםען ײאס ׳דעם אלעם ן אי א£גןײנ;ען
ײן װעם עי י^ייף שםעחן צו בבח ז ן ייײד י ו : ו '^t^ ען^ די ז 1י לענען אי י ה0ל י  װײל נ

ע אידישע בעסםע די פארזאםלען זיך ארום װעט ער ע ^י ר ע ט  cvn די« «ון סײ קרעיטען, לי
ךt װעט עס dvh די״ אויך און אמעריקא, אין דא לעבען אין קדיגען צו אײגגעכען איחם י

ט״ ״דאס מי ײן רv£ שטעלען זיך װעט ה ע ז ^ »ג  אין טאן יייגזןם דעם איצוחיטען אוי
«t v r װעם און ליםעראטור אידישער דער tשורגvאון אינח^דט אינטערעסןןנמען «ון ל 

 װ«םענ• אידישע די ,וי^רמ״ אין פארנעחמען װעט •לאץ װיכםיגען v רvג .onve שעחנער
ן טtv'ג י  קולטורעלע ^v או^ערע •ון ®*רשוגג די צוױיגען, פאחיײךענע איחרע j^v י

ג די אויך װי שעפונגען, שונ ר ײע די ®רן ^ ץן קולטורעלע און ליםעראויישע נ מוננ שי עי

ד פילען ט^נאםען אײזעגבאן אוגזערע  זי
 רעילװײ דער װי נ^דעם, גומ זעחר איצט

 רולם ¥לע די *וגעש*פט ח«>ט Vnvn לײבןןר
 אװערםײם, #יבײםער די ב^י^חלעז פון

>iv ײ װ#ס צײמ, די  *יבערב״ס, tv עזBvכ ן
nv• ציימ, די dvii נעמט i»t דער צו קוטען צו 

 tv^ רילס. ^עלכע ן^דערע iv:און ארבײמ,
t oin tto״i די ח*י*ען. צו.ם שטןזיק זײ 

1*pk  7x9 װי ׳נאד ovn איt ען צום צ ^ ן ח  •ז
י  ךײ דז^קען dv*.i אזן ארבײטער iv^yt»»v י
? מאן צו

nvA װען אז באטערקט, עס האבען װזיגיגע 
 מא־ שוין מען געחט אש אז געמײנט, nvn םען
*צע שvד או שטעלט טען און קע  פון בויען ג

^ דעי װעמעז די, ?ייכען לןריגס־שיפען ל  tאי י
ך ט $  עראזטע,• די און געװארעז׳ געפעלען ני

ט, חאבעז זועלכע ר םי ס ^ ־  די •געײען יי
״ ^בײסער. שיןי־כוי עז ז ^ t 07 ת i n ־  מ

ם ^ ר לע• זייער פון דעם פון פ
ח עס בעגס־חױנח. ײ ס&ןר געװען א  זיד םעז JVP .onvirn ײערעt *̂לירען *י| *רןאגע v ז

ן י  ג*װען, ל®rו עס ס0ײ ®אר׳יטעלען, *י
^לט מען װען rב ו vלcv'עזv rגvנ^נזrולtvען 

ען די ײ ם י ךער אין ^ מ ^ ̂®. ג 07 ײזל
ד יעדעז אין רעז0גזנײ ד1י ג ^ rO»tnp vtv 

tv װאלט םען ;attdy, 0*ד אייוי גאי אפשד׳
ד ־ײנײ  •#רילוכ^ע V ...ir®vn די צו געמזנן יי

ס ev פרןןגע ען דן מנג  דער אוי^ •רידען «ון ב
 ?*•ימליסטיאוע אימזיגזנ די אונםזף־• װעלט

*ואזטעגדע.

£vרvצימעיען װעלנע טענשען, ז tv .woo 
ק• tv #דגײמי די קריגעז ניאסער ^נ א ח  יינ

עז די געגען ג חלילח״ .y$x ?ײ מ
t יי ײיק ג^צעז cn •#רליחנז w i. ךי 

*י גיט׳ וױיסען חכםים
ײ•1 די «#ר גזם»כ« די>ינועג ערש® נ י

w. •י tptyt• אין «¥רעפעגמלינען װעם »ivti ovnמלבײנמןן גרעסערע לגענדע0* די ־■״ 
y :^ t: און״, װילנער *דעד ען n און •ר»ג •ון םחר״ל דערא ג די  װעגזמ לעגעגדען אי

 רעליגיאן לסv אידענטום און *קריסםעגטום און חקכלח״, חכםת און ■רקים irv% גולם״,
ן% װעלפדאנשויאונג״. או

ד יחנ® עס ו זי י ן געפיגען או י ג iv נוסער יעדען י נ ^ו ר ע ב ר/ פון אי ת  תאר דא« *וו
 זיעעז עס וועלנען §ון ,ovtwr םעכטיג^ר דער #לס װערען באטראבם באדארן״ ovtt ביד סישע

י 1י« ע #לע י iy טיסםיק אידי^ער דער «ון *װײגען •עחנ o p v w» ל, חגי^ ן $ו ו • ו  װעלנ
עז עש ב סן לע1 ^ רוי ^ע גרעס*ע די םקובליש, אידייחנ ג די ן און אי י ו ע א ל  גיט־איד^מנ ןי

• גזןםרונקען. םיסטיקער,
ע ®אלגלנדע די ע די י ר י ע ל ע » ^ רי ז « ר^ןן בען1ת #ם^ריקא •י ײ א ר א םיטצואיבײ• ו

, ד. װ»ר®^: .דוןם אין טען ו ז ^ נ ג י . #•חןגעל, א• ovvarav י. א  באנ^ו ׳ױםף *לםי, י
, .w ב&ס* •. ן י י ײן, ל. ״ivoבער ל. בו מ חי . בוקש#ײן, א. בו  דרו^ ד. ׳ד#נ*ים ס. בערגןר, י

^ רג, *. דד. גורימ, אל. ״ג מכו ס, נ. גלי*ש«י«ן, י. גי ^ j ג i ,דייק• ד. ׳גציס1ד «: גוטסאן 
. חןזל«*רין, ל. ם. ן^vלH ם. ».  װלאחמ״ ב• װײניאד, ו. י<סס#ן,1וי י. דר. לינער,1װ י
ר•, י. ס. ^ידםןןן, .a .0 ועלדין, א. ,opvt ש. א. יאל^קן^ף, ל. כאאויו  משלסטעי/ ם. ^י

״ נחוס ״װססי0יאנ «. יחוןףי,  לודװיג ר. ׳ל#און ^ ׳װיגס#ז1ל «. יד. ״»יוי1ל i«rn י
Jt ,לײוױק, וו׳ לײב, מ#ני לוריא, רחל ליבעיםאן .  סגחםי סילןר, ל. סילך, י. ליעסין, י

ס, י. ס«עק«*ר, ם. גיגער, .w גןהייר, ם*ח סלמד, ם. .W דר. ייין״ ם •ינסתי, .4ו ס^אי
ק, * דד. §יגקןל, ב. ,ratnyova נ י נ ל י • ^י נ• ^ װ סין, .t קוינס#<, י. דר. 49ק  קרשםייר קי

ק, י. י1#ר#ב א. AWP ײ• םיא־־איזיאעלי, לני , ב• ^ ז קי מי  אברהם ר^ץנבלאט, .a דד. י
אױ•!, ם. שװארץ, •. י. ,tp»avr ל. רײזעז, jomv jn י

ד דער טז ר «ען7 דעם ערשײנען וחנ® נוםער *חי ^ םג מ ן און חנ  אויר איחם קען סן
גע§ינען. ״סטעגדם׳י #לע

• גוםער tysarty אין נ י עי ד ג d i ח. י. »יכער י«יקעלIV 1 וי f j j r n•« מן ךעט *  ג
מ רז מן קדו*ת*, און ״נזי רי ףי ן גן ו • . • .» M .» .tyvyt 1 »יו ברןנערVW י י י ל ג י י  י

p *יגורען חײליגסםע ד« v ם דעם מ מ נ י « מ די  תב?זן ג»ג«עז ךײ\ ®vn יf לעבפנז. ז1ווי
r וזי n p  v# ®ון גללעב« »®t מו ®ויו אי מ ףי p*t .rn װי נז p  v ט יבעז1א» ®ון לפנמז ״  ייי

ײיגען םים ■ ®ר»גיאדיתחנןם סערקווי ; ®ול איט^ל ען ו י נ n 8 §ן ג i y r n m®  רינמ•
S m t. p a״יו »ל*ןי דער — ״ י בי י ס • ן חפבוי כס» דנ ו • A lin ל • $Mh

iy i ר מנ ^ p i  m seyao •דעד *«pvn  #i« e p v io  43 #nwnv»*1 iy v n® דאייען
m a n y  p i t ־®יקזנל• »tjm vfar® . f»nyo i n  P• .ח»ידיםיי_______________
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ן V ײ ifit •vn . P» o*av״ jy o  |yp ך י ו *f י  Iftnpva■ י ׳ י t ײי S

י* « ד< «*ר m י f י  h n f ^ !  f l j i i י ^ ן נ׳ר *irtJrt •An אין 1 י
ח |נד.ײזלpm |««a 3 •■6 $11וני2 י י ו ז ?

ליז״ ן די  ױ
ײד ײזניעז

ow וכ״® l i i
ל »ן jviavv די יון *י^יד געייזז

י ײ י ײ י י י ״ ־ י * ׳ /
\

1821 דעדעסבעה tvm דעס •ריימאג,
• ל י ק ג י מ כ ע ר ע נ

V sooo סלײרער שיסען מעגשען
r p . ד נ א ל ס ח

rxn:שיסען געהוסען זײנען סענ׳טק 
 אין פרובים זייערע *ו סיײמר־יעמיאר

 jvo עםליכע j«׳vjf< די םאר רוסלאנר
)ivovv בײ נרויסע אזא נעװען איז שבת 
 איננעזק*ם Bin טון אםיםעם די אין זי

 .עס אז טטויט, ve40 װעםט 110 אויוי
 iv טענשען נענונ געװעזעז גיט זיינען

 Dm 1אי עולם. נרויסעז צום אטעגרען
 אידנעזק^ם םונ׳ם דעאארטםענט ■עקעיצ

 איז םיאר, טען4 אויפ׳ן ,406 רום אין
 און נענליבעז, גיט »<אץ ט־ין םעהר אויך
 אפיט אן נאך נעחםען נעםוזט חאט םעז

.301 רום אין ,כי»ו טען3 א'ים׳ז
 םאר אויםצוםייען אוםנמנ<יך איז עט

אסים דעם אין אאייהײשאגט וי

 םון אםיס רער וױ< om אויסער גופא.
tvrivo, רעייעף״ םעתר װאם או נדי 
תר  װע״ אריבעתעשיסם פענען זאיען געי

 אין פאנראם״נעייטענע די צו טpmדי רען
 אהע אפיס רm נעט דאריבער רוםלאנד.

 ק<ײדער ׳פיסען װי<עז װעלכע פערזאנען,
 םריינדליד אזוי ויין זא<ען זײ ■עק<או,

 אינםארםײמאן נויטיגע א<ע סרינען און
 אייר מען זועט •אפט מרף *אטט. דורך
ו )א«<יקייע*נם די צושיסען אויך י  דו

 אייער אײנצאלען אויד איחר סענט •אסט
 טענם רעםיטם, נויםינע רי סרינעז נעצד,

 ־iv דארםם איוור װעצכע ?ייבעאם, או^
 װעט איחר •עקלאך. אייערע צו גיכדען

 tie אדרעם Bin צוגעשיקם הרינען אויך
am צו׳שײ װעט איחר 1װערחייז>,װ»והי 
ר סען ת  יעס־ קציירער אייערע נרעננע[ א

/ יאו•
״׳״׳ י ............... י ■׳ ■— ■■■■■■ . ״ .”

! ם א ז ש ר ע מ מ י ו א

I שעפער געםעטעלטע פח קאםפליינטס
כעפאר וױ אױפנענוטען ווערען ן

n דזשאיבט פון אפיסעס ױ אױ m
 פלאר.) טען1 אויפ׳ן שעפער ריפער און (קלאוק םם. טע23 ». 40

פל»ר. םען2 אױפן — שעפער סקױרט און דרעם

̂ה־טאוז פה קאםפלײנםס ן געסעטעל־ ד
! • שעפפד פע

אויפגענוטעז ווערען

׳ אפיס דאוךםאון ח» אץ .
עווענױ. םע2 קארנער םטריט, טע2 איסם 36

שע־ געסעטעלטע אץ ארבײטען וואס קלואקמאכער,
ײנטם חאבען און ער ; ך זאלען מאכען, צו תאמפל  װענדען ד

ױבענדערמאנטע די אץ ט און פלעצער א  איץ פון לױפען ני
שװענ־ אומדסטע אן rn װאס אנדעדער, אן צו האמיטע  פאר

נ ט בױיינגמ און צייט םון חנ רעזולטאטען. קײנע ני
י ת ת צ ו ל .ם

סאםיטע, סםרײה דזשענ סאםיטע, אינפארמײשאן גדטערםאן
ױניאן. סאכ«רם ריפער און טסוירט טלאוק,

V

̂יע D א im אויגען
 לערנעןז אץ שװעױגרוים לדנרער אײערע האבעו

 זכרון איזדיער ? שװער צו לעםאנס זייערע די־ געפעען
? שװאך אדער שארוז

 אננעשטרעע־ שוואכע, פון רעזולטאם דעו דאם איז פעלע פילע אין
ד אײך זײ וועם כײלען *וןעןאםטע נוט פאד א ^ון או,יממ ®ע ס

A® ®®® ® A A ^ i ^ f l ■  ®®a®  j ®  a ® — A A ^  > > A i  t e a  ^ m ^ a®  ®®ak ^ a a a a i a®* לערגען. וײער יוין זײ חעל#ען *ארן הןרינקייםw חןדע פרן מרײען
אפיםעס אפטיקעל p זיינע אײנעאון אין נעימר׳ן דר. זיןיםיפ זעחט

 זייערע פון *ושטאנד דעם גאשםיםען ׳וועט עקזאםיגײשאן א אץ
אויגןמ.

"־* . אוטישען און »6<»םאםעםת
בראדוױי איסם 216
סםרים פלינטא[ גיאד

ן י ♦

'*«#• t 102 ס  ק « » ו ל י נ ן ח #  
ו ״ •  e i v M . j n u e . t n w . .

ם 886 ק ע פ ם א ר װ. י ע
m ies tnri ססרים 

 עווזןנױ ^«קיז 1׳סל
m n י ת ז מ א גיי ר חנ פו
m r s t .’m

rי
י . • • >י

t שטײן׳ס פױנ
 אײנצינ• די איו דעסי אקוד ויוײדגג •רײומ®

 איחר למרyװ איו סתיל,
 צופרי״ a לערגעו קפנס

 אין הורם דזנגשכתמכדןו
 לײדיס פח דיויעיגנ

 זעחר םיס נארנמנטס
 סאר• נ»דיננוגנעז. לײנסע

 *y- די ניט נאכלעםיגם
>njyayצם1י וזײל 43״ 

ס.1ר פאר צײם די איו
♦onvp* דיוײנעג •רײותס םרינשטײג׳ס

ע פרעשסײנ׳ס לדי ני
 (,;yny מנפקס גיער סטרים, טע11» ווזנסם 81

_______®H8 ױגעוערסיסי סעלעפאן_______
ncmvo 2441 גרעםערסי

 פרעס לעאנארד די
יאיס נױ ט.,ס טע23 איסט 42

 סאציאליסטישער חארלעם
סענטער עדיוקיישאנאל

סטריט, םע106 איםט 62
.Buy טעריםצז און «ארס צוױעען

חאל גרױסען * פארדינגען צו
 I םענשען 600 ארייננעםען קאן

 פארמטעלוד נעצער, פאנומרטען״ פאר
.n .tv און תונות נען,

 רוםס. םיטיננ און אפיםעס אויך
 ניינצכם. svar ניו טאנ יערעז אפען

.6020 חארלעס טעצעםאן:

1 לאקאל ױניאן, פינישערס קלאוק

\! ם א ז ש ר ע ט פ י ו א

I האבען װעלכע מעמבערס אלע אױ^ פאדערען מיר

אן דװד אדער װאױנונגען זײערע פון געמופט לעצטענס
\ ,

 לאזען צו גלײך אדרע^ זײער געביטען אורזאכע אנדער
לאסאל. פץ אפיס אונזער אץ אדרעם נײעם אײער וױסן

נױטיג. און וױכטיג זעהר אי־ז עס

19 לאסאל םאחי קסזעסוסיװ
i םענעדזשער. סארקץ, אידדאר

V V \ \ \ א א  .....  ........
 װערעו סלײדער פרױען פ»ר ן«יעזײנערס

!פארלאננם פיעל זעחר \
f און יערנען « ל״נט § l i r t 
1 פאודינעו צו נעלס . ן

מן ליימע חונרערםע \ א  אוים־ מוין ח
 יעצם און םעטארע אונזער נעלערנט 3

נעלט. פיעצ זײ פארדינעז
^רס א איצט נעהטט |

| ל״םקול ןםיטשע
 םיםעם פריען, םאר דעזײנינג אין ן
 קורס א קלײדער. קינדערשע און \
S באל־ א םיינט םקול םיםשעל אין 
גרויסע און ̂ פאזישאן דיגע | I נארםענט *װ סקול מיטשעל די 

 גריי• םײ?יננ, ■עטעח רעזייניננ,
 קלײ־ םרויען םאר םיטיננ און דיננ
 יאתר 60 אינער עטאבלירט דער.
ערםאצנ. נרעםםען Dm םים

\ רזװלטאטען. כעםטע םעםאדען. בעםטע םיםטעםען. נײע אידעען. נייע
פ סלאםען. אװענט און טאג אידימ. אין אונטלרריכט •רױואט 1
3 נאדיננוננען. כוםע * !

 g אויםהינםטע. אין בוהלעט פרײען א םאר הוםט רmא טעאעסאנירם שרײבט,
Bg DEMONSTRATIONS FREE AT THE SCHOOL . םרײטאג אןן םיםװאך סאנטאנ, s קלאסען אװענם

!MITCHELL DESIGNING SCHOOL

NEW YORK
Building.

912-920 BROADWAY (Cor. 21«  St),
Phone: Stiip m al 8383 

I nm •  Brmekt 463 Waihington Stnet,

ססעסשיננ אוז דעזייינינג
l i t פראפעסיע װאונדערבארע  v

פאננט — געלענענחײם די נים פארלירם tv נלײך.  
ס$ר ירײ אין םהעגממר כאוסןנס א און םאמר  pvera א trum תאכט איחר  

א יזיה אך ס אאיאנט «  m o l גיט דאוא  nm . װײנינער נאך ייז אדער  m e ̂!,נייזיײפג: אעםעת־טייעג »ן םיםםעם״  n m ip דעם ויד אזיםזװלעתען .  
<ײו »ו ררייפימ און פיטימ ספעטאיג^ גארסגכט  Ain״ ׳ ״ ן־ ו א ״ ?^5!סיסיסואן לייתס, »ו ײ״פימ ״

מס ____ , ח jw : 4 אין סוטס הצאױןס, י tr n
H םעםינןו—לקםפערטען פראקטישע פון לעסאנס •ריװאטע ? .9 ביי T מיו איי״י ימלמז *טטאיימני ^5 *ן5

סט^ םע44 וועסט 114
'■>+׳1־* • wwjjnn.'i•»*»''. 1 **יעםי _^

irmob נעצאספא em אנטמנעו



גאנג פזלעו אין פראנםעו אלע איבער קאמןש אונזער
י (׳נייוש ).5 8«יי 1ו

 גזד ערלױנט יוארט סון זיינען דענבורי סון
 םוןרלוהטען זייערע איינצוראהנען װארעז

סעמכערם. ױנ־אן אי־ע פין
.אייערער, ערנעבענסט

אונטערמײער.״ םעםױעד
 אונ״ צו ענטפער הילקוױט׳ם

 שלעזיננער׳ם און טערמײערץ
סטײטמענט יןורצער

 געענטםערט חילסוױס האט דעם אויױ
 איינםארשטאגען איהם םיט איז ער אז
 און םארפיהרעז פראצעס אזא ם׳זאל אז

 פארלארע־ די בתים בעצי די םון םאחנרען
w .דער םיט געװען בין *איו וױידזשצם 

 שרײבט — אן אנםאנג םון נאײך םיינונג
 אלע האבען ארבייטער די אז — הייקוױם

 מ^ופעקטשױ די םארתלאגען צו גרמדע
 װײדזשעס. םארלארענע ז״ערע םאר וערס

 געברא־ דאך האבען מאנוםעקטשורערס די
 ארבייטער.״ די םיט אנריםענט דעם בען

 מעטאדע, די אז אױך, גלויבט הילהוױט
 איז םאר, שלאגט אונטערםיימר װעלכע

 איז ״עס וױרקזאם. זײן װעט און נדמ
 בעלי־בתים די םון םאחנען צו אזױ בעסער

 אגדער אן אױוי וױ סארלוסטעז סםרייק רי
— בריוי זייז אין חילקוױט זאגט — ארם

 מיט פא^לאג אײער אױוי געהם אץ•
צופרידענוזײט.״ נרױס

 פרע האט אגגעלצגענלױיט דער װענען
 פאלגענדע די נעטאנט יעלעזעגער דדענט
:עייןרעהוױנג יץרצע

געביא־ ןזאבען מאנוםעהטיטורערס ״די
 די טראגעז זײ זאלען אגריכיענם, אן כען

 דעם, םאר םאראנטװארטליכקייט גאנצע
 ■ראהטישעז אין װי זינען מאראי״טען אין
 םי העיען די זינעז. םינאגציעלעז און
 םאר איינםאל דארםעז •ראטעחטיװ די

 םאראנכד צו װערען נערוםען מאל אלע
 זײ הינזעטען, אלע אין װארטליכיױיט

 זײ ;וױיםער אױןי לעסאן א חאבעז זאלען
 ״טרײבעז.אונטעד זײ װעז אז וױסען, זאיען

 דער דארוי ױניאן; דער מיט אגריםענט אן
 זײ איז צייט זײן אױסלעבען אגרימענט

 ברעכען צו װאנעז ניט מעחר זאלען
 פארװילט עס :אר װען ױניאךאנריטעגטס,

זײ.״ זיד
 די פאר פארהער צוױיטער דער

קאמישאן סטײט אינדאםטריעל
 דע־י טען3 דעם םריה, דער אין שבת
 דער םארחומען געזאלט האט צעכיבער,
 סטרײח דעם װענען פאררער צװייםער

חאמײטאן. סטײט אינדוסטריאא די םאר
געװען דארט זײגען צדדים בײדע

 ״נראטעק״. די פון פארטדאטען. ׳עטארין
 און סםױער לאיערס די נעיוען זײנצן מױו

 םאנוםעסטמר גרופע גאנצע א מיט קילײז,
 םון מיםגיצידער אנגעזעהעגע די םון רערס,

 זײט ױניאנ׳ס דער םון פראטעקטיװ. די
 און אוגטעוםײער לאיערס די געװןע זײגען

 םעקרעטער ׳שאעזיגגער, ״פרעז. הילקוױם,
 םאניא הי^ער, דזש. םײנבערג, י. באראף,

 םעג־ טעטיגע אנדערע נאך און קאהן מ.
ױניאז. אונזער אין עען

 םארטרע נעװען אױך דארם זיינען עס
 גאנצילר דער און פרעסע דער פון טער
מעניטעז. כייס געפאקט נעװען איז זאל

 געדויערט. ילאנג :ייטט האט זיצונג די
 די פארילאנגט האבען לאיערס אונזערע

 אויפ־ זאל קאמישאן אינדוסטריעל םטײט
 פאר־ דעם נאך ביז אונטערזוכונג די געבען

 אינדז׳טאגיד דעם װעגען קארט אין הער
 געװען מסכים אויך האט דעם צו *טאן.
 נאכ״. האט יזאמייטאן די און סטויער, םר.

 אפצר זיצונג די םארילאנג דעם געגעבעז
 געםינען זועט יןאםי^אן די ביז ^טעאען

 אונ־ די אויפצועשענען וױדער נויטיג פאר
טעיזוכוננ.
געריכ־ אילץ דערװײיל איז איצט אילזא,

 דארוי עס װאו ר«ארט, סופרים צום טעם
 אינ־ דעם װענעז םארהער דער םארקוםעז

 פונ׳ם טיי^ א איז אט און דז״טאנק׳טאז.
איגדז׳צאנק׳עאךדאתומענט.

ק«װט פון ארדער דער
אםםץ. מאנופעקטשורערפ דער געגען קאורט םוסרים פון דאקומענט דעם פון טײל א איז דאס

 צוצוגעבען געריכט דיזען םון צופרידענהײט זײ איז ״עס
 בענדדטאםין פון אםידײװיטס די םון קלאגע די אנעוײזענען און

 װעלכע םײנבערג, איזראעיצ און זיגמאן םאריס יעאעזינגער,
 .1921 נאװעמבער, טען28 דעם געװארעז באיטטעםיגט זײנען

 מא- טסוירט און סוט קאאוק, די אז אן סאאגען אםידײװיטס די
 אז נעבראבעז האט אסאסיאײיטאז פרא^קטױו נוםעחטיטורערס

 ,1919 מאי, טען29 דעם נעװארעז געסײנט איז װאס אנרימענט,
 ױניאן, װאריןערס גארםענט אײדיס איגםערנעשאנאא דער טיט

 יארק נױ פון ױניאן קאאוסןמאכער דער םוץ באארד דזישועט
 די ארגאגיזאציעס. דיזע פון מיטגאידער ארבײטער, די און

 די אינטערנע^אנאא, (די אניןאעגער די אז װײזען, אפידײװיםס
 דער דורך פאדאוסטען האבען ארכײטער) די מאכערס, קאאוק

 צו בארעכטיגט זײנעז און אסאסיאיײשאן) (די קאסבינאציע
 אנהאאיטען וױימערען דעם גענעז אינדדעאנירעאז אן תריגעז

 םון פאראוסטען די אז װײזען זײ קאםבינאציע. חןר םון
 ארבײטער די און ױניאן חאאױןמאכער אינמערנעשאנאא דעד

 װע־ אגערקענט װעאען קאאגצן זייערע סײדען אנהאאטען, וועאען
 נױטיגע די חוײנעז זועאען אנקאעגער די און געז/מ םון רעז

נעזעץ. םון פראטעק״טאז
 און קאאגע אויבענדערמאנםער דער אױוי אאזא, ״בױענדיג,

 װאס םאחטאאנ, דעם אויף און אםידײוױטס אוימןנדערמאנטע די
 גיט אנסאעגער, די פון אאיער דער חיאהוױט, כאריס כיאכט עס

 םיחרער (רי אנגעי)אאגםע די אז באםעהא, א ארויס געריכט דער
 טוירם, ־ספעשעא אין ^זאאעז'עחטײנען אטאסיאײשאז) דער םון

 דעצעמבער, טעז5 דעם טאנטאג, געריכט, דיוען םון ,1 •ארט
 םארװאס באװײזען און םריה, דער אין זייגער א צעהן ,1921

 אנהאאטענ־ שטענדיגער א װערען אדויסגעגעבען ניט זאא עס
ײ; געגען אינדז״טאנסשאז דער  באװײזעז קומעז מוזעז זיי ז

 סריגעץ ניט זאאען ארבײט״ןר) (די אנסאאגער די םארװאס
 נעבען. נאר זײ קען געזעץ דער װאס היאםע, נויטיגע אאע

 פאיירען די אנצונעהמעז אורזאכען נענוג דא זײנען דערװײא
 ארײן סחןםעז זועאכע יאפירען, די אױט און אנקאעגער, די פון
 אין ארײן אויך טרעט ,1921 דעצעטבער,/ טען1 דעם סראםט איז

:געריכם טון באםעחא םאאגענדזנר תראםט
םארהער, דעם צו עױפײגעז זועאעז אננעסלאנםע די בױ0
 אויס״ העז װאס איז, עס װאס טאן צו םארבאםאן זיי זײגזנן

 די איגגאריחןן ךײ אז וחגרען, אגנעוואונקען ןנדור נזאױיטמס,
וײ. אױוי סאאגע ארײנגעטראטעמ

 טחד אלס אזן אאײן, סװינםא, םיאי■ — אכגצקא^נסע ״די
 מאנוםעקנדפורערס ססוירם און סוט ^אוס, דער םת זשורער

 טשער־ אאס און אאײז, אוםטיג, אואים אםסץ; *ראטעקםיװ י
 מאקם אסס׳ן; חנר סון קאםיםע עקזזמומיװ דער פון םאן

 עסזעקוטיזוע דער םון וױיס־טשערםאן אלס און אאײז״ לאכםאז,
 סעהרעטער אאס און אאײז, םיגדער, ח. חענרי ;אסס׳ן דער סון
 אייב- באאונער, דזשואױס בעאער, איערעחעם ;אסס׳ז דער םון

 תשאבאאו, דזשארדזש <אטאיב, א. חעררי גױרשעא, רעזזעם *
 מארײ, תשאחךמ. םאססאוױםש, װ. סעםחןא לײױ/ אײברעחעם

 סאקס ראיאפארם, דזשײהאב •אםעראנץ, אואיס א׳דאננעא, א.
ס זאהס, נ. לעא רוביז,  איזאס סינגער, סאוא סיאווערםאז, אמי

 אינדיװײ יעדער אלע, זײ — וױיא, דד». עדזארד און סםױרן
 סאמיטע עקזעקוטיװ דער םון טיםנאידער אצם און מעצ

 דײוױד און באום סעסחנצ םננושא, מאריס אסס׳ן; דעד םון
 פירמא חןר אונטער ביזנעס םוען וחנצמ «דסנארס, סאסס,

 — שוגערםאן איז באומענקמא און תאםפאני pit בצום סאםחנצ
ia אאע, זײ n r איעצעצנע אצס צוזאםעז, אצע און נאזוגדאר 

 ;אסאסיאיישאן דער םח םיםגצידער אצצ איז מאגוםעתטשוחנרס
 וועא• אדער םענעדזשעףם אדער •ארמאר^ זײערע אדער זײ,
 אויםיאסזגג דער אתטער שטעחען זײ, םון אנענמען איז עס כע
 שעדינען תען וואט טאז, נים נאר םארען און געוײכם םון

רז ײז י אגקצעגאר. ו
בין נים סארען א״ אג• די םים אימ^ םארנװדען נ

ov fV *\7ס* יאם דװך און חנרע m איז dty*tbd3*p ; 
תן א מן נים מ צ טנ תי  דיחמ• אותד אידעד, איו ov וחנצמז א
), חזממז. #טידאן סי ^ ע אי א ד ערםוםינען אדעד דאםאז ב ^מנ די

 יעדען סאי און אטאא אוי̂ן אאעמעז סאי אסס״ן, רער פון בערס
 םון אגרימעגט דעם ברעכעז װײטער זאאען ׳זײ אז באזונדער,

 דעם — 1921 דזשון, טעז3 דעט און ,1921 מאי, מען29 דעם
 ניט טארען זײ ױניאן. די און אסס׳ן דער צװישען אגרימענט
 װאט האנדאוננ, איז עס װעאכע סאניןציאנידען אדער נוטהײסען

 אױף יואגסםידאציע דער צו היאםע א אדער שטיצע, א זײן קעז
 זײ ארדערעז, ניט טארען זײ אגרימענט. דעם אפצוברעבען

 ראטען, באאײנםאוםען, טארען־ניט זײ אנװײזעז, :יט טארען
 מעםבער איז עם װעאכען ערכיוטינע־ז אדער יטטיצען העאפעז,

 אויםהערעז אדעד אומצואװארםעז, אםצוברעכעז, אסם׳ן דער פון
 באדיג־ די און פונקטעז די פארטצוזעצען איז אנצוהאאט^ז

 אסס׳ן. דעד און ױניאן דער צװישען אגרימענטס די פון גונגען
 װעאכען אױף אדער װעג, איז עס װע^בען אוי^ ניט טארען זײ
 אנצוריאא״ אםס׳ז דער םון סיטגאידער די שטערען ארט איז עס

װאױאדבײט. םרן סיסטעם די טען
 אױף אדער װענ, איז עס װעאכען אויף ניט טארעז ״זײ

 אסס׳ן דער פון מיטנאידער די ערכיוטיגעז ארט איז עס װעאכעז
 49 אויוי שטונדען 44 פיז ארבײטס־װאך, די פאראענגערען צו

 דער םון םימגצידער די ערמוגטערען ניט טארען זײ שטונדעז.
 יטטונדען 44 פון ארבײטס־שטונדען די םאראעננערעז צו אסס׳ן

, איבערהויפט.
אסס׳ן, דער פון מיטגאידער די העאםען ניט טאחזז ״זײ

 יטטיידארבײט אײז פיהרעז און אגרימענם דעם ברעכען װעאכע
ארט. אנדער איז עס װעאכען אױן*

 דער םון מיטגאידער הײן אויסשאיםעז ניט טארעז ״זײ
 םארען זײ אגרימענט; דעם אנהאאטעז װיאעז װעאכע אסס׳ן,
 ^דער דיסציפצינירעז, באשטראםעז, ניט םיטגאידער אזעאכע

 סיטגאיחנר זײ. געגען אויסזעצעז ארם איז עס וועאכען אויף
I םון קאגדישאנס די מים אײז שטיםען װעאכע אסס׳ן, דער פון 
 און ױניאן וואריןערם גארםענם צײדיס אינטערנעשאנאצ חגר !

 נים חנם אין טארען װניאן םאכערס קאאומ באארד דזשױגט
ווערזנז. געשטערט

 אנצר גערן זײנען וועאכע אסם׳ן, דער םון ״טיטגאידער
 איגטערנמשאנאצ, די אנסצאגער, די םיט א«מאד זײער האאטעז

 נאכמוםען װיאען און ארבײטער, די ױניאז, (ןאאוקםאכערס די
ד די חאצםעז װײטער און אנריכמגנמס די םון ױנקםעז די ¥  יי

 םוזען ארבײטס-וואך, ־שמזנדעע44 רי און סיסטעם אדבײט
אסס׳ן. דער מון אוגגןףצםערט טאז ימנען דאס

סאנס«י• איחר אנזזאצםצז װײםער נים םאר אסס׳ן ״רי
 אויסגעדדיהם איז עס װי אנרימענט, דעם איצוברעכען ראציע

 דעם אנגענוטען האם אסס׳ן די וחןצמ רעזאאוציאן, דער אין
 סאג־ »אע איצושאםען רעזאאוציע (די 1921 אתםאבער, טען25

אגריםענט). םיז דישאנם
 םון און זײ, םיז אצע םון אנקאעגער, רי םון האאגע ״די

 איוד יוניאן, די אינטערנעשאנאצ, זײ םון באזונדער יעחגן
 אויגד ווערם האאנע די — אנגעשטעאטע איהרע באאםטע, רע

 ;גום־־נעהײמן ווערם עס ;אגעריוענם ווערט עם ;געגוםען
 מאו־- באשםיסטעז דעם ביז ־— געריכם, םון נעשטיצט ווערט עס

 די מון םארשאאג דעם אימןר אנמשײדונג פואע די און העד
. אגקאענער.

 נים מיםינגעז, קײז האאםעז נים דערוױיצ טאר אסס׳ן ״די
 נים און ?אםיםע ?[קזעקוםיװ איהר םון נים כאאםטע, איחרע פח
 חאנד- סאצ סײן אויוי גים אויד םאר זי םיםגאידער. איחרע פון
 אהטא־ נתזJon 25 פון באשאוס אנגעגוםעגעם איהר אוים אען

 — איו עס וועצכע אויסגעמן גיס םאר ד .1921 מנר,
 אדער וײחמס אױסגעבען, גיט םאר אסס׳ז חןד ון0 םיםנציד קײן

 דאזײ דעם דורכצוםיחרען געאד, איו עפ וועצכע אינדיחמט,
 םיסנציזשד אײנמצנע זײ נים אח אסס׳ו די ניט באשצו^ נען

ט איז עס וחנצמן אויוי םארען איחחג  נאצו אויפנענען או
o אױןי m, וואס vp\ אנריםמט״. דעם ברעמז אין זײן באחיאםע 

.1921 !אוחןסבער, טיז29 ארױסגעגעבען,

אלמען צװײ
o:^rj י ײפ 1י ).7 ז

 רק־יםית^ א — צװײםער דער בורזשואי,
:יק.

 ןץ• הומעז די אז זיך, מאכט עס און
 םאכט כיטא:, צום טיש בײם צוזאםען
 זײן פיז טאן מיט׳ן צװי־יטען צום אײגער

:,,אחדװדמאך
 האט װאס טה־יפית׳גיקעס, איהר —
 פאראאננען צו דדײסטקײט דאס נישט

 ױדישאן םאי׳ן אױטאגאמיע קורטורעיע
פאאק.

 דפק מיט אן צװײטער דער זיך רנזט
ן *ון טאן ײ i :״״אזזדות־םאן ז

 צױניסטען״שא- בורזשוען, איהר —
ד םיז שונא דער זענט ױאס װידסםעז, ח • 
 דאם םאדטוגקיעז צו גוםט און אעטאריאט

קאאםעךקאמף.
 4זײ( אײן םון א*םעא א פאאט עס און
צװײ״ דעו־ םון טעאער א םאאם עס און

זײט... טער
 ״אחדות״־צשח* אױוי הײסט דאם און

. 4 . ״דיסקוסיע״

־טשעױ 6שא דעם פרעזענטירט
מאן.

 אגגאחו די םון ארבײטער די מיר,
 ברוקצי!! סטריט, טע34 87 ^א., קאאוק

 זתם הערענדיג שאפ, םון סיטינג א בײ
 בדודער טשערכיאן, אונזער פון באריכט

 איה• באש־יאסעז האבען ■אאטקין, אײב
 זײגעד גאאדענעם א מיט פרעזענטיחגן

 דעם םאר ארבײט גוטע זײז םאר
 װײ• זײז איז ערםאאג איהם װינשען מיר

 םאד־ זוא שאס אין טעטיגקיים טערדיקער
 פיעזענמ. דעם גמזונםערהײט גוצעז

 גרוס, ברידעראיכען םים
ם י י , פי ען ר א ^ .1 אאה. צו
ער, אײב .9 אאק. ש^י

 ס .35 אאק. פינקוס,
.10 אאק. דױבםער,

קאמינמג די

 גזך, ל, גףפארדס
 סז*ריםס אסטיס1דד

יארק. Vi •װ סםײם

 דענטאל «ן ארבײט די לױבט
קליניכן.

״נעיעכםינ• דער םון רעדאקטאר װעדטער
ײט: ק

ר מײז אויסצודריקעז מיר עראויבט  א
־ רעם צו דאנקבארתײט און ערהענונג ע  ד

 העאם ױניאן דעם םון ארטמענט1דע טאא
 עס װאס ארבײט גוטע די םאר סענטער

געטאן. דארט װערט
 אפגעקאסם מיד האט עס וױ נאכדעם

 דענםיםסען פרװואטע בײ געאדער יצװערע
 ער־ אהן אבער צײז, מײנע קורירעץ צו

ך איר האב פאאנ,  דער צו געװענדעט ד
 איך און אינסטיטוציע אױבענדערביאגטער

 בא• דער טיט איבערראשט װירקאיך בין
 פאר געקראנען האב איך װאס האנדאונג

 קאסםאן דאד,־״ װאס פרייז דעם דריסעיל א
אגדערשװאו.

ט בין איד עונג דער סי  םמנד די אז םי
 דאם פון דארפעז ױניאן אונזער םון בערס

 זיד דארםען מיטגצידער אונזערע װיםען.
 אינסטיטוציז^ דיזעד מים שטאאץ םיהצען

ערםא^ג. איהר װינש איר
גרוט, ברודער מיט

גאלדבערג, י.
J.אאקאל םעמבער

 פאר ט^קעטס טע#טער
•רײזען. האלבע

 דע<ז«רט«ג# עדױקיימאנאל אונזער
 וו** טים׳ז *רענזמםענםם נעםאכם חאם

מן מניו םעדיסאן טעאטער, קונםם די׳  עו
 ym םיטנלירןר די m םםרים, םע27 און

 בווחונאס זאלען אינםערנעמאנאי אונזער
 אאר• די אר8 «וײ« חאלגמן ווו טיסזםס

 סיםוואר דינססאנ, סאנסאנ, עםעלוננען
ח און אווענד, דאגערמםאנ איז  און יונ

םאסינעם. זונםאנ
 באקוםיז «י<ען װאם סיםנליחנר די

<ימ די  • האמן דארםעז dopp'o ני
 »| אסיט באקס אין װײזען *ו קארד

 pmpvn tins t*p קארדם די םעאםער.
 דעאאמד עדימיימאנא^ םון ^וםים אין

 תאחד *זא םהװער. ױניאן 31 םענם,
ז נוט איז און םענם, 5 ב<ױז סאסט ױ  ו

מן אנ םיזאן. נ

 גערעכםיגקײט ניכען םיר
צעתעז װיאמן וואם די *ו .

 ■עטרען־מײתינג דעיײדנג,
אוזגױידיננ :

 ט׳ויל־ ח׳יוניארס, םיסע^ םרױען, סון
 נארנמנטם. איגאאגסס אזן דרעגם

wn זאוזס
 דעזיינמנ SkB קאלעיײ• חױאם

נדמץנג •עמעדץ
ראוענפעלד, י. ודא^

I > « &׳«. # * * w *
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 פאראײ־ ינגחנר,
 די און א״ך, נינם

 זיין ומם ותלם
1ו ר « י י א

IT
 החזקתי בצדק״י

ארפח. ולא
.׳ז¥נ (אױב, ( «

ײן *ן  גערעכסיג־י ב
 זיך איך חיזלצ ר,ײצ

 וזעל און ^גזאר•
^ןי^זען. ניצ איהר

ױניאן וואירהערס פ רטע8נ רױיס אינפערנעשאנאל דער פון ארנאן ^פעיעלער
n io it c u M n .New York, Friday, December 16, 1921.Vol. HI. No. 51'.1921 דעורעםכער, םען16 פרײטיןנ,•

קואפם אין אלן פראםעקםױו גענעז אינחשאנקשאן
 פרעזידענט — ױניאן. דער פון שטאנ־פונקט דעם קאורט אין נלענצענד דיגען פארםײ הילקװיט און א־נטערםײער — פראנטען. אלע איבער קאמןז אונזער

א. אין פאחרט שלעזינגער קאנ  נרום גוטען א ברענגט זיגםאן װײם־פרעזידענט — פילאדעלםיא. אין טרײקערם ם די אדרעסירט באראף םעקרעםער — די
 םםרײק גענעראל דער פ-ן םיטינג דער — דיםטריקט. קלאוק אין םאנטאג עצטען ל דעםאנםטראציע װאוגדערבארע א־צװײםע — םרן»ם. שיקאגא׳ער פון

- אלנעםײן. אין לאגע די — קאםיםע.

. סםױ־סערס צו.די כענעפיס םסרײה צאהלען ױניאן די אן בגם8& םאנסאג רעס
 ד. םאיןס םין אנשטרעמונגען א^ע

 פראטעקטױו די םאר ילאיער דער טטויער,
ד חגם זײז צו מבטיל אסאסיאײשאז,  אי

י קעגען דזשאנ?שאז  אסא־ פראטעקטיװ \
 אײנ־ ניט דערוױיל ז*ד האבעז כיאײשאן,

 בלייבט אינדזשאי-י^אז דער און נעגעבעז
 די פאד לאיערס די קראםט. אין אילץ

 מאריס און אונטערםײעי סעמועל ייניאן,
 אלע צוקילאיט יעצט ביז האבען היאקװיט,

 םאדטײדיגען זײן איז סטויער םון טעגות
אסס׳ן. •דאטעקטיװ די

 א־ 4 דעצעםבער, טען21 דעם מאנטאנ,
 אננעהױבען זיך האט טיטאג, גאד זײנער

 דיכ• םאד קאורט, סוירים איז םארהער א
 געדױ־ האט עס איז װאננער ראבערט טער
אװענט. איז זײגער א 8 ארום ביז עדם

 עואם. גרויסער א געװעז איז קאורט איז
 סירטעlnטעrםארא נעװעז דארט ס׳זײגען
 װעל• צװישען צדדים בײדע פון מענ׳פעץ

 נרויסע א קןאמזי. דער םאר קוםט עס כע
 לא־ סך א אױך און ילייט צײטונגס צאהא
 צום הערעז, נעלןומען זײנען װאס י&י־ס,

 אד־ סיז גע״עיכממ דער אין כיאל ע^צטעז
 אז זוי אמעייקא, איז בײטעיײזאטפען.

 אננע־ ווערט באסעס פון אסאסיאײשאן
 אן קענעז ״קאנספיראטארס״ איל& קלאגט

אמאניזאציע. א־בײטער
 נע״ זײנעז װאס נײגעריגע אלע די און

 נעהאט וױרקליד האבען סאורט אין יןומען
 נעזעסעז זײנען אאע הערעץ. צו װאס

 פאר לאיער דעד װען געשפאנט, העבסם
 גע- האט אונטערםײער, טר. ױניאן, דער

 שטונ־ א נעדויעדט האט רעדע זיין רעדט.
 צײט גאנצער דער דורך האלב. א און דע
 צום צוגענאגעלט האט.ער רעדען זײז פון

 אסאסיאיײ פראטעקטױו די שאנד־קלאץ
 דער אין מאכער די געשטעמפעלט ;שאן

 ״קאנספיראטארס״ אלס אסאסיאײשאן
 בא• זײ האט אח קאנטרארןט־ברעכער איז

 קאמיאײ שײנע אזעלכע אד5 םיט שאטען
 אין אזש ארײז זײן זײנען וועלכע מענטען,

 מיט גערעדט האט ער דיו. זיבעטער דער
 איבערצײנוננם־טא טערקװירדינעז א

 סאורט אין אלעמען י1אוי האמ עס
אײנדרוק. שטארקען א מאכם

 באמרעםטינט חאם אונםערםיתר מד.
 און באװײזעז און םאקטעז מים רײד זײנע

 זועצט די וױיזען צו גןאורט םון גמםאדערט
 קענען םארברע<עז באלעבאטים וחןן אז

 ווערעץ, כאשםראםט זײ ̂אגצז ארבײטער
 וחד ארבײטער װען װי גוט, אזוי •ונקט

 קע־ ®ארבחגכעז זיי fcm באשטראםם, רמן
 זעחן וחנלט גא;צע די זאל קאייטאל. נעז
 ריכמגר צו נעווענדעט דך ער האט —

 דער איז םאל איין כאטש אז — װאכנער
 געווארצן באגוצט אינתשאנקשאז־געזעץ

 אז זעהן וחנלם די זאל ;כאסעס קענעז
 ארבײ• די םאר גצײך איז געזעץ דיזער

 ov וחנר אז איז באםעס די םאר וױ טער
 וחנרם יענער נעזעץ חנם קעגען םארבחנכט

 נא- א זײן יענינער דצר כמננ כאשטראםט,
 אן דוקא גישט און אסאםיאײשאן סעס

 האט #פאצ זשם אין !ארנײטאר-ױניאז
 טוצשםעג• ױגיאן די איז אויסנערופען, ער
 n קעגצז באתומן «ו נאחנכטינט דינ

 •פרסיגאגם א אסאסיאײשאן פדאסיקמײו
 חנר ביז חײסם, דאס אינדדפאנקשא?,

מנממנצם. זײן וחנם סטרײת
נים באגאנניז האט אסאסיאי״יאז *די

 אונ־ חאם פארנרעמן״, םױוילזנז א באויז
 זיין סלאר מאכעגדינ נצזאנס, םערםייוןר

 אויד נאר קיים, דאר איז שםאנדיונסם
ך סים׳ו ®ארבחנמז, קריםינעלצן א ו  נ

o כען n .ס מנ  •MUMB די זײ, אנדי
%aאלי פאד ניאי אייז דוזעז טשויערס.

www.

 םאראנטװארטליכ״ צו חעיעז גערופעז
ט  חרך מאכעז זײ װאס אפטאך אן צו ^י

 מאל אײז טוז עס אנריכיענט. לענאלען א
 דער ווערעץ עטאכלירם מאל אלע פאי

 אויף פוניזט הענעז ארבײסער די אז פאתט,
 םאר קאורט איז שת יןרמען םיל אזוי

 גע־ זײנעז זײ ווען אינטעיעסען, זײערע
 איבײטס־ די װי ;עזעץ, אוגטעי׳ן רענט

;עבער.״
 פאמע־ אויך האט אוגטעלטײער

 דער םון געבוי דעם דיכטער םאר׳ן שטעלט
 ײאל• נארמענט ריידיס אינטעינז^אגאל

 םון באארד דזשאינם דעם ױגיאן, יןערס
 קלאוקםא־ גאגצע די און קלאוקטאכער, די

 לא־ איהדע אלע מיט אינאניזאציע כער
 א•־ םאר^ידענע איז ברענמשעס קאלס,

 פארגעליעט אויך האט ער טײלוננעז.
 טד האט יוניאן די וועלמ אנרימענטס די

 זײט אסאסיאײשאן זעלבער דער מיט האט
 געשילדערט האט ער .1910 יאהר דעם

 צװישען צוזאםענשםויסע פא^עידענע די
 iv אסאסיאײשאץ. די און ױניאן דער
 סיס־ ארבײטס דעם כאראקטעריזירט האט
 אינדוס־ דער איז נעװען איז װאס טעם

 נעװארען אײגגעםיהרט איז עם ביז טריע
 פארגע״ ער האט אזוי און אדבײט. װאך

 לע• גאנצען דעם ריכטער פאר׳ז שטעלט
 םון העמםעז און שטױלבעז האפען, בעז,
 פון זײט דיזע, ױניאץ. קלאװןכיאכער דער
 אז געלאסענע, א געװען איז רעדע זײן

 דעם נעזוכט האט ער אויפקלערענדע.
 בא״ זײן זאל ער אױםצוקלערעז, ריכטעד

אוםשטענדען. אלע םיט קא:ט
 געלעזעךפאר אויך האט אונט^דמייער

 דער פון רעזאלוציע די דזשאדזש דעם
 אסאסיאיײ די װעלכע איז אסאסיאײשאז,

 נא־ טעז14 דעם אז ערקלערט, האט שאן
 יןאנ- ױניאז אלע אום זי װארפט װעמבער
 םארשײ- די פױט םאמגנדיג און דישאנס,

 ער האט הענט, די איז אפידײװידס דענ
 איז דאם״ :דזשאדזש צום אױםגעשריעז

םארם!״ ערגסטען פון קאנספיראציע
 שטארקער זײן םיז װערטער לעצמע די
 שםארס אונטערמייער מר. האט רעדע

 אט נענעז אז נעםאדערס, אוז כאטאנט
 דער זאל כרעכערײ קאנטראקם סארם דעם

 אינ• שמענדינעז א ארױסגעבעז האורם
דזשאנשקאן.

 מר. נערעדמ האט אונטערמײןר נאך
 א געםאכט נאטיראץ/ חאט, ער םטױער.
 אײני־ שםארקעז דעם אישוואמז םאדזוך

pm האט חזדע אונםערמײער׳ם װאס

 האט דאט אבער געמאבט, אלעמען אויוי
 ער אײנגענעבען. ניט סך סײז איהם זיך

 בעת׳ן נעםיהלם אאײז מסתמא עס האט
 וױ געפרובט בעסער האט ער און רעדען

ם״ ווענעז טאז רעד א דער לו  עס ^
 זאנט: אײנער װי אויסנעסומען איז

 אינ־ װענען פײט גאנצער דער טויג *װאס
 צונוים־ בעסער זיך לאסיר דזשאגשקאן,

 אז און סטרײק. דעם םעטלען און סוםען
 םון ארבײטעז װעלען קלאוקמאכער די

 די װעט — נעפרעגט ער האט — שטיק
 אבער װערעז?׳׳ אוםגליסליר מענשחײט

 געמאכט ניט סײנעם אויןי האט רעדע זײן
אײנדרוח. ערנסטעץ קײז

 לאיעד צװײטער דער רוילקװיט, גענ.
 דעם אויןי סטויער׳ן האט ױניאז, דער םאר

 זא־ חלאוקמאכער די *וועז :געענטםערט
װי־ גװאלד איבער װערעז געצװאונגען לעז

 — *סיק םיז ארבײטען נעמען צו דעד
 םענש״ די װעט — אויסגערופען ער האט
 םםויעד װערעז, םארוםגליקט ני© הײט

ט! אװדאי מאנופעסטשורערס די און  ני
 פאר• יע װעלען תלאוחםאכער די אבער

 טונזמר דמר און װער^ן! אוםגליקט
 ױניאן דער םיז נעפירט דאך װערט קאםף

 אר־ n םיז אינטערעסעז די באשיצען צו
 הלאוק״ די זײ, שעיער, די אין בײםער
 וחד םאראומנליקט גיט זאלען םאכער,

רען״
 ניט נערעדט האט הילתװיט סאריס

 האם רעדע קורצעד זײן אין אבער לאננ.
< זעהר זעהר, געזאנט ער  נאנצע די ם

 קאםזי דער םארנעחומעז איז עס ווען צייט
 סטויער׳ן און אונטערםײער׳ז צוױשען

האט ער ײעז נעשסײכעלט. הילקװיט האט
)4 זײט אויף (שלוס

? האנװענשאן נעהסםע אונזער זײן זאל וואו
 אונזער םון אםיס איז איז װאד די

 א געװארעז אפגעהאלטען אינטערנעשאנאל
 גענעראל אונזער םון מיטינג ספעציעלער
 דארט זיינען oy באארד. עקזעקוטיװ

 װיכטיגע אײנעע גצװארעץ אױםגענומעז
 קאמוי גרויסען דעם באצוג אין םראגען

 װעלכער אינטערנעשאנאל, אונזער םון
 אײניגע אין אויסגעםאכטען איצט װערט

םראנטען. םילע אויף שטעדט,
 אויםגענוםען אויך איז גלײכצײטיג

 איז הײםט, דאס װאו, םראגע, די געװארעז
 נעס־ די זייז זאל עס שטאדט, װעלכער

 אינטערנע־ אונזער םון קאנװענשאז סטע
שאנאל.
 װערען שטעדט דרײ םאלםעגדע די

 עהזעקוטױו גענעראל םיז םארגעשלאגעז
 באצ־ און קליװלאנד סינסינעטי, ;באארד
 םיטגצידערשאםט די וועט איצט טימאר.
 חד א דורך באשטימען דארםען אונזערע

 םון 3וועצכעו 4אי אפשטימוננ, םערענדום
 זײן. זאל קאנווענשאן די שטעדט דרײ די

 װאך די שוין װערט רעםערענדום דער
צאחאלם. אונזערע אלע צו ארויסנעשיקט

 עס װאדים ווארמ, א זאגעז דא לאםיר
 באארד עתזעקוםױו גענזנדאצ םון זײנען

 אויבעדדער־ די געווארעז אױסנעחליבעז
שטעדט. דרײ םאנמע

גערוארעז נעשםעלט איז םינםינעםי

 קופיענ̂ד דעם װײל ליםט, דער י1אוי
 ו װערען אפגעהאלטען דארט װעט מאי

 אפיעדיקז די םון קאנװענשאז יעהרליכע
 װאל דאס און לײבאר, אװ םעדערײשאן

 ז דעלעגאטעז די אז געםאכט םעגליך
 קאמ אויך זאלעז קאנװענשאז אונזער

 < א. די פון יואנװענשאז די בײװאוינען
ל. אװ

ױ א איז דארט װײא קליזולאנד,  נ
אינדוסטריע. אונזער םון צענטער סער

 פיהר ױױאז אונזער װײצ באלטיסאר,
ארגאניזאציאנס־קאכיפײז. אן דארטען

 םיטגלידע.־ דער םאר בלײבט איצט
 אױסערװעהלט די באשטימען צו שאםט

--------םשטאדט.
א־נהאלם־מארדי־כנים ו

51 גוסער ,נערעכטעקײט־

׳ם

דרעס ױ םים סאנפערעז צװײסער וער
םאנופעהסשװעוס

 צוויײ m םארנעמםעז איז װאך לעצםע
 רזשאינט חנם *ווישעןי האנםערעמ מער

 א׳נ־ דדעם און זוייסס דער אין באארד
 םאנוםעהטשורערם דרעם די אח דוססריע

.pup* נױ פון אסס׳ן
n e m o ירע־ וױים און נאראא 

 מגעזיזשער דעד ד.א<«נרין, דזש. זיחונם
 דזשאינם דרעם את יווייסט ort פון

t?* באארד t r יר די פון בראש מוהנן 
t r i אאסיסצ. תאנגמרןנץ ■

מן לעמר אוגמחנ װי  םאר־ שויז װיי
 tfopua נעװיסק אז אםם׳ן, די לאגגס

 רארוי וחנלמר םריידאנז־ים^נם״ ושם אין
 *אגואו, מוןcan 31 ביז קואפם אין וײן

 ווערען. אוכאצצגדצוט זאלצן 4928
פארקלקנערעז אםם׳ז די װיל חוייסמכמד

 מאנוםעקטשו־ די דאם און שכירוח, די
cron םיזאן םון עגיע צז מעגען זאלען 

ארגייטער. ענטזאנען און אנשטעלען
 דער ,גאםירציר, חאם ױניאךצד דער

 איז ױניאן די א<געואנט. ׳דאם אסט׳ן
 אםס׳ן דער סיט פארחאגדלען צז נוײט

 וואט אזעלכע נאר אנער םרײד־םראגצן,
אנריםענט םון ואםען די אין ארײן• תוםצן

ו אי, ז נ ר ^ ״ ״ נ ^ ל  פאדט• ד
 דער אויוי וועט ov אויב ווערעז. געחנצט

 א צו קימנן נים ^אנפערעמ סססער9נ
 אלץ וחנט אםםץ די און פארשטענדניס,

 םא־ נערעכטע ניט הרע%א אױוי באשטעהן
 דצרװארכאנז דא אויך סען קאן דערועען,
םראמנל.

י .2 זײם  זױײ דעגימ. ד. מאהס — ײאד י
 J5 60 לאקאי באארד עקז. וון םיפימען

שעכטער. ם.
 ~ «לאנמ»עלד ^ייקאגא׳ער וון .8 זײם

 םיי באוורד *קועקוייװ סקוהלמאז. ח.
 דזהײר«אבי טשארלם — 25 לאקיל פיגג
סאז

 «יא• די •ון איגדז^אנקאאן — 5 ױן 4 זײט
 ױן אדוס — קרא•■ אין אלץיםעק«ױו

.1 ?ײ•
 ן7יא««9געײןר די •ון ענםוןר אן .6 זײס

 אסגעססזי דער אויןי אנגרי^ דעם אויזי
•ײז. םאהס — באװעגוגג

 (ערצאחלונג) גארפען ««ילער » .7 זײט
נאפיצען. עדױקײ^יאגאל אש. שצום

ײט גאםיץ״בינ^י. רעזיאקמאר׳ס און .8 ז
ם ײ ג .9 ז ע ן » ס א י ג ן מ ע ם ח ע ג ס י ו ר  IV א

י ז ד ג י ן1* א * ק ג ן א ע ג א ? ג ס ע ם א ־ — ב א מ
 (גע״ ^חײםקער״ די הילהרױם. ריס

גראס• נממצ — דיב«)
 »ון דיקאאאור דער •ון לאנד אין .10 זײט

אױטסם iyn — ■ראלעאאריאפ
 •וג״י וון דעיאראםענט קריגם דעו .11 זײט

 םינהצצ־י ל — אינטערגצעאגאל. זער
• ג. ג י. — עארן• ווון קורץ שטײן.

ט  •רעסצ דער אין *ניגים או^זצחנ .12 זיי
רעפארטער. םםעוי א —

ט  1K תאםיוחן .ןומפארס״ישז די .18 די
r לינדער. ב. ג• ~ ארבײם איחר n v 

אזםועסען.
אדװעראײזסצגאס. — 15 און 14 זײט
 ■יצ#חנל• ק*נאי■«יז גרויסאר דעי .16 זײט

t*t — ר r. .רענאוױכמ•


