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 גזד ערלױנט יוארט סון זיינען דענבורי סון
 םוןרלוהטען זייערע איינצוראהנען װארעז

סעמכערם. ױנ־אן אי־ע פין
.אייערער, ערנעבענסט

אונטערמײער.״ םעםױעד
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 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
ר ע ר ד ע ט ױי ר צו ע ה ר א ר פ א  די פ

ל ע רי ט ם א ד נ ט אי ײ ט אן ס ש מי א ק
 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
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 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,
ײ. אױוי סאאגע ארײנגעטראטעמ ו

 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 7 זײפ 1יי.(

 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.
 4(זײ 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״

ט ר טי נ ע ז ע ר ם פ ע א ד ױ 6ש ע ש ט ־
אן. מ

 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
.1 אאה. צו^ארען, פייים
ער, אײב .9 אאק. ש^י

 ס .35 אאק. פינקוס,
.10 אאק. דױבםער,

קאמינמג די

 גזך, ל, גףפארדס
 סז*ריםס אסטיס1דד

װ סםײם • Vi .יארק

ט ב ױ ט די ל ײ ב ר ן א ל « א ט נ ע  ד
כן. ליני ק

״נעיעכםינ• דער םון רעדאקטאר װעדטער
קײט:

ר מײז אויסצודריקעז מיר עראויבט  א
ע־ רעם צו דאנקבארתײט און ערהענונג  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

 דער צו געװענדעט דך איר האב פאאנ,
 איך און אינסטיטוציע אױבענדערביאגטער

 בא• דער טיט איבערראשט װירקאיך בין
 פאר געקראנען האב איך װאס האנדאונג

 קאסםאן דאד,־״ װאס פרייז דעם דריסעיל א
אגדערשװאו.

 םמנד די אז םיעונג דער סיט בין איד
 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

ר ע ט # ע ס ט ט ע ק ^ ר ט א  פ
ע ב ל א ען. ה ײז ר •

 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
 און יונח און אווענד, דאגערמםאנ איז

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 .

, ג נ ד ײ עי ג ד נ תי ײ מ ־ ען ר ט ע ■ 
נ : נ י ד י ױ ג ז ו א

 ט׳ויל־ ח׳יוניארס, םיסע^ םרױען, סון
 נארנמנטם. איגאאגסס אזן דרעגם

wn זאוזס
ײ• חױאם מנ SkB קאלעי  דעזיינ

נדמץנג •עמעדץ
^ א ד . ו ד, י ל ע פ נ ע או ר

I > « &׳«. # * * w *

. «i|B R n n
2221 e n a e  p e i4  cd*m, יארק־ גױ

GERECHTIGKE1T-OUSTICE)
 pa •רנייםער

 פאראײ־ ינגחנר,
 די און א״ך, נינם

מם ותלם  זיין ו
1ו ר « י י א

IT
 החזקתי בצדק״י

ארפח. ולא
»).׳ז¥נ (אױב,

 גערעכסיג־י בײן *ן
 זיך איך חיזלצ ר,ײצ

 וזעל און ^גזאר•
^ןי^זען. ניצ איהר

ױניאן וואירהערס פ רטע8נ רױיס אינפערנעשאנאל דער פון ארנאן ^פעיעלער
n i o i t 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
מן «ו נאחנכטינט דינ  n קעגצז באתו

 •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.
אמז םאדזוך שוו  אײני־ שםארקעז דעם אי

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.

ד א דורך באשטימען דארםען אונזערע  ח
 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

שטאדט.

------------ם
ם ו י כנ ־ די ר א מ ־ ם ל א ה נ ־ א
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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

 יר די פון בראש מוהנן ttr?* באארד
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
מד מכ פארקלקנערעז אםם׳ז די װיל חוייס

 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.

 זױײ דעגימ. ד. מאהס — ײאד יי .2 זײם
 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

גאםיץ״בינ^י. רעזיאקמאר׳ס און .8 זײט
 IV ארויסגעחםען מגיאן » סעג .9 זײם

מא־ — באםעס? גאגען אגק*אן1*יגדזי
 (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.

 •רעסצ דער אין *ניגים או^זצחנ .12 זייט
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•
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מ»ך.8א פיר־םאכט דער
 פא־ די אין שרום אגצוהאיטען ״כרי
 ךער לױטעט איזױ — אענדער״ צ'םי&ע
 אן געװארען געשלאסען איז — נמנקסט,
 םראנקרײך, אטעריקא, צװישען אאסאך

 אין זײן רארוי װאס יאיאן, איז עגגגאגד
 םאמעוד דארןי און יאהר צעהן קראפט

 עננליש־יאשאגע• דעם םון פיאץ דעם םעו
 עקזיסטירט האמ מאס אםםאך, זישען

 לעצטע רי םאר דענדער צוױי רי צװישען
יאהר. צוזען

 כלויז זיר באציהט א*םאך נײער דער
 םיר רי םון אינזיען פאציםישע די אױף

 אלגע־ הײן ניט אנטהאלט ער םיוכות.
 קאנטיגעג־ די ײעגען אגריםענט םייגעם

 אין מאנראטען אדער קאיאניעס מאלע
 גיט, גאראגטירט און מזרח װייטען דעם

 אין צוזאמענשטוים א םון םאי אין אז
 װאו אנדערע ארער םיביר ?ארעא, כינא,

 געשליכטעט סכסוך דער װעט אזיע, אין
 ארבי• אדער םארהאנדיונגען רורן־ נוערען

) מריישאן.
 אימאך דעם םון םעהיוער הויפט דער

 באריחרט ער װאס דעם אין באשטעהט
 וױיכדםזרח דעם םון עצם סאסע דעם נים

 ארײגדמגגען יאפאן׳ס — איספעריאליזם
 ״pbdpp אפ״ ״האלר איהרע און כינא אין

 יאפא- וױ יאנג אזױ סיביר. אין דיצעיס
 געםינען ?יך־ װעאען גארניזאנען געזיעע

 חאפענס און מטעדט װיכטיגסטע די אין
 וױיטעז אין םערימארימס רוסישע די םון

 זיך װעט יאפאן װי לאנג אזױ און ן םזרח
 שאנטוגנ פון זיו צוריסצוציח*ן עגטזאגען

 איז — פראוױגצען בינעזישע אט־שרע און
dp װע־ ריירען צו <יגעז א און כיםערע א 
םורח. וױיטעז אין ^יום גען

 װאס ד^עגאציע, דער םון שטים די
 םו,ז רעפובליה, םזרח װײט רי םארטרעט

 רער אייח װערעז נעאכטעט און געהערט
 םא־ איוזר און קאנםערעגץ װא׳ןןיננטאנער

 םאריא־ זאיען יאפאגעזער די אז רערוננ,
ipi באיױליגם מוז שטעדם םיבירישע די 

 אפ־ גאנצער דער וועט א:יס — וחנרען
 בוכשטאב טױטער א רב<ייבען1נא מאך
 סעהר ניט איס װערעז באטראכט װעט און
אנשטעל. אן וױ

פון ײק. םר  פאר־ אדבײמער םלײש ם
זיך. שפרײט

 םטיש־ארבײטער די םון סטרײק דער
 מראץ פארשפרײטען אײן אין זיך ד״איט

 פיײש־טראסם, דעם םון נאהויפטוננען די
 זיינען ארבײטער עטליכע ״בלוױ אז

 םאיאריטעט גרויסע די אז און ארויוס״
 װאױלטעט•״ רי צו ״טרײ״ געבליכען אי?
פעתינגטאון. םון מאגנאטען נע

 מען מוז ראס — טראסט ^לײש דער
 קריגען צו אזוי וױ װײסט —• אנערהענען

 םון כישרתים די ״פובליסיטי״. נינסנןיגע
 זײן צו ס׳באדארף װי האבען טראסט דעם

 צוזאםענשםוי־ די םאנאנרערכיגעשםירט
 סטריײ די און םאליצײ דער צװישען סעז

 טויזענט loo םון םאב ״א אז אזױ קערס,
 א אלס פאראוים םרויען די מיט מעגער

 אח םעםער רויטעז םיט באװאפעגט ׳שוץ
 םאכען צו געזוכט האט איזים״, םלעשיאך

 ציװייליזאציע, גאנצער רער םון סוח א
 םיט און יטאן אזא איז יצי;. רחמנא

 .די עס באשרײבט קמשיאך, םורא׳דינע
 פע־ אין פאסירוננען די פדעסע״ ״גדויסע

 סטרײידצענםערס, אנדערע אוז קינגםאון
 פחד א .אן עוים דעם אויף ^׳ווארפט און

 םרן שטאל־סטרײק דעם אין װי ערגער אך1
 אגגעהוײ ם׳האט ווען נאמיײיר, .1919

 די בען5ה 4״געפאלעגע״ די צעוזלען בען
 װעניד אם אז אויםנעםונען, צײטונגען

 גע־ םארװאוגדעט איז םאןי׳ ^אײן םטענס
שיאכט. םו^׳דיגער דער איז װארען
 פוגקט איז נאטיײיך, •* נעשיכטע, די

 דער ברוטאל. איז וי װי אײנםאך אזוי
 אין ױניאנס די באםראכם םראסט ם<ײש

 א״ן דאדן א אלס מנטערס פע<ןינג די
 אױס״ נדי װעלםען אױן <ענ& און זײמ

 דער ראט צוערשט ײגיאנס. די צוראנמז
 ^קאנגרע״ איעקנע ארגאגיזירט טראםט

 סאכע־ ^שאפ־מרזנגאנמנ!״ מין א סען״
 סארנעחמען געואיט האכען וואס רײהעס.

 דא• n אין יתיאנם. די םון •<אץ דעם
?p r ט ײענ  נזנוועו ויעען תאערעסעך ״

 ילעצטענס 1אי *כמננסnp — פארטראטמז
 אין טראסט, חנם סון אנמנםען די —

 דפרשלאגע• די פון ערב־רג דער דערנאר
 די ארביממר. ארגאניזירםע ניט נזג

ו »ון ״טוײבמן״ די .םײסס״, י  אוועמ נ
מן ארבײםער די פון *טרייגד״״ א  םים ח

 דאדגא fc די אױפטןנוםאן באגײםטארמג
טע דאס אים חנסען״1מאנ ״■יאגס  מצ

 אײנ״ ®ת װיסענשאפם חנר אין ווארט
 צױי״ באןױחונגען חארסאנישא שם*לען

v r\ ארבײט. און קאפיטאל
 n פוי אויםטו גרויסער ערשםזנר דער
 אנצונעדד געוחנן איז קאנטיאמן דאזמע

ױגע״ םנן  םון שכירות־שגיט א .פרײו
 — ®רײוױייג יראאאכט. 20 ײאסאחן

מן אזױ א  אוז בארימאנם צײפאמאן די ח
r* דך חאבעז r םון פארכלמאס ^ רי ם

 דורכצױ אנגעהויבען אבער מ׳האט װעז
 האט כאשיוס, םרײוױליגען רעם פיהרען

 פלייש״י רי םון םאיאריטעט גרױםע רי
 ארויס איז און רעײארטירט ארבײםער

 סא- זײער פאר קעטפען צו סטרײק אין
 עקזיטטעיץ דער םאר און עקזיסטענץ מע
ױניאן. דער פון

 מאשינעריע גאגצע רי איז איצטער
 לא״ די סטרײק. דעס ברעבען צו םארםיג

 שיקאגא אין אדמיניסטראצי׳עס סאילע
 קענזעס ױאיס, סט. דענװער, אסאוזא,

 דער־ צו גרײט זײנעד מילװאקי און סיטי
 ■א<י• זײער דוו־ר סטרײק דעם שםיקען

קאזאסען. זײערע גמריככתן, זײערמ ׳צײ
 וױ אבער וױיסען פיײש־ארכײטער רי

 אױםגעבויט חאנען זיי קעמםעז. צו אזוי
 םיה״ צו אזױ װי װײסען זײ און ױגיאן א

י.1קאמ א רען

 לײבאר געגען איגדזשאנקשאן »ן
כאארד.

 ראס רוהיג. גאנץ ?ײן מענמן לעזער די
 ױניאנס אײזענבאהן די נישט האבמן

 געגע• אינתשאגקשאן אן ארויסנעקראגען
 דאס — באארד ל״באר רעילוועי דעם
 ארױס- רעילראוד •אנסילװײגיא די ראט

 און אעדזשאנקשאן. ’ אזא נעסראגען
 האט איגדזשאנסשאן דעס ארויסגעגעבמן

 העגע־ ריכםער סאיןע נאד #ײער אני גיט
 ריכ״ דער אריין, לאנדיס מאונםעיז םא

 זייט א אן סארדינט וראס לאנדיס, טער
 דער אלס יאהר א דאלאר טויזעגד 40

 טאג־ בײדבאל די צוױשען פשרה״מאכער
 ד.אט לאגדיס שפייער. זײמרע און נאטען

 דײל• פמנםילװײגיא די אז גע׳פסק׳מגט
 אםער• מר. פרעוידעגט איהר ה. ד. ראוד,
 װי באארר לײבאר דעם הערען מעג בערי,

 טאר באארר לײבאר דער אז און ,rnp רי
 ״פרי־ אטערבררי׳ס אין םישען נישט זיר

געשעםטען״. װאטע
 ״דאס װי מסתפיא געדענקען יעוער די
אנד״ גאנצע  רי אױו* אנגעםאיען איז י

 ױג״ זײערע און ארבײטער אײזעגכאחן
 געהאט האגען יענע װאס דערםאר, יאנס

 לײבאר דער אז ,1דעגמע צו חוצוח רי
 מאכט זײן איבערטראטען חאט באארד

 ארױס״ :יט נאסעהיע[ זײ האט ער װען
 האכען ױניאנס די סטרײש. איז צוגעהן

 דעם אננעהטען און כויגען נעםו«ט ?יך
 *עםענט־ די באארד. דער טון כאשלוס

 פאר־ כעס אין געווען איז מײגרננ״ ליכע
 אז געדענקט, האבען ארבײטער רי װאס
 צו גישט רעכט קיין האט כאארד רער

 באדינגוגגען די אנצונעהםעז זײ צוױנגעז
קאמיאניס. אײזענבאהן רי פון

 אוםגע• אלץ ?יך חא^ איצטער און
 לײבאר רער כשוף. א דורך װי ב'טען,

 רעיל־ אלכתכםיגער זעלבער דער באארר,
 דער באפעהלען האט באארד, לײבאר װעי

 אויסצוםאלגען רעילראוד םענסילװײניא
 אױף ארבײטס״געזעצען די פון תנאים די
 אטערבערי סר. האט אײזענבאהנעז. די

 א*ז לאיער דער און לאיער א נעדונגעז
 ארױסנעקרא- האט און געריכט אין אװעק

 לאנ־ ריכטער געלערעגטעז דעם סון געז
 אז לויטעט, װאס אינדזשאנהשאן, אן דיס
 רע״ צו גיט רעכט סײן האם באארד דער

 די אויף ארבײטס-נאדיננונגעז די טיירען
 זאל באארד דער אז און אײזענבאהנעז

 געשעפטען יעגעמס אין מישען נישם זיד
נאר. צום םאכען נישט ?יך און

 אונוע- םון געשיכםע דער איז אםילו
 זעלמעך איז געריכטעז פארטײאישע רע

 ציניש־ אזא נמװארען ארויסגעגעבען װעז
 אױוי שווארץ דיז. פסס פארטײאישער

 םון שטזנםפעל אםיציעלען דמם מיט װײם
 אזוי #עס איז געריכט נאציאגאלען א

 װאס דאת אז געװארעז, ערקלעהרט ״ארום
 זײערע מענען ניט, טארען ארבײטער די

יא. הבתים בעיד

ץ ודעלם״סטרײק א םלחטה. םון סאל א
 ם׳םארהאג״ און ם׳רעדם וועהרענד

מט און דעלט  װא־ דער אױוי זיר מ׳די
 קאגפערענץ *אנטװאםגונגס״ שיננםאנער

 דיפלא• איטער דער םון כללים אימ לויט
 לזצסזן אמסטערדאם אין איו םאטיע,

 קת״ דער סון םיטיננ א פארנעקוםען װאך
 אינטערנא• חןר םוו קאסיטמ ועתוםיװער
 פעדעדאציע, מנייאן • טרײד ציאגאלער

 ארגאגיזירםע םיייאז 24 פארםרעט וואס
 נאםראכםעז «ו אײראיא, אין או־ב״םער

ר ^ תנ סלמסות. פארהימען צו אוױ וױ י
 ארױטמסראטען איו םעדעראצת די
 אז פח ײאז א פאר עגמתיש איז אפעז

 אין סטרייק מנעראי איגטיתאןױאנאיען
 ןױיט־• א םימםו^ דדאחמנדאי א פון פאי

 איז קאגױטע איגטעתאציאנאלע מייימע
 ״אלע נעחסקו «ו נעוואחח באאױפםדאנט

 נאקעמאנן צו נויסיג זיעמן װאס שײיט
 נפגעז תירקען צו און נדייסאריזם דעפ

n ד• םלחסח״. גיתד א פון נימאוחנז

 םזדעראציזנ רי םיתמדגעםאהר• דיגע
 אלע פון ארבײמער ד׳י אויף אויך פאחגרם
 ענמי• 1א אוין• #באלד האגדלען צו לעגחנר

״נענעז צוזאםען אלע און אוםן, שמן ג
 פארער־ צו פארזוכעז אלץ״׳ןוטײגענדע רי

 ארבײטער די םון באדעגוגגען די גערען
 עקא״ הערשענדע די םיט פארבמדוננ אין

באריגנומען׳׳. גאםישע
 ײעלכער אויןי קאנפערענץ, דער אין

 אגגעגױ איז •ראגראש אנטײמלחםח די
ד באטײליגם זיר חאבען געהארזנן, טען  ח

 ״אינטערנאציאנאלע רי ׳םון לעגאםען
 טראנספאיס פון סעקרעטאריאטען טרײד

 ארביי- מעטאל אוז מיינערס ארבײטער,
 דער פון סאמיעס קוםענרער רער םער״.

 װערען אפגעהאלטען װעט םעדעראציע
עד די און אפריל געקסטען רױם אין  צי

 באריכטען רארח װאס האמיטע, וױיליגע
 ס-גסרעטאר םון באשסעהט קאנגרעס, צום

 ארבײםער, טראנספארט די םון װיליאפס
 «וון לינג און םײנערס די םון האדזשעס

ארבײסער. םעטאל די
 צו אױף םאדערט וואס רעזאיצוציע, די

 סטרײק גענעראל איגטעינאציאגאלען אן
 מיט זיך םארענדיגט מלחםה, םון םאל אין
:ווערטער פאלגענדע די

 ספעציעל אפמלירט סאגםעחגנץ ״די
 וזע״ םוטמרס, און םרױען מיליאנעו די צו

 דארםען ײעלען ?יהן און םענמר טעס
 םק פאל אין לעכענס זײערע אוועקגעכעז

 אמאגיזירען צו װעלנדסיחםה, גײער א
 מיט רײהען ענגע אין שטעהן צו איז זיך
ארגאניזירט ןײ;ען װאס ארבײםער, די

 וג״1 םר״ד איגטמרגאןדאגא^ור חןר אין
 דמם כאקמספען צו כדי םעדש־אציע, יאן

 סלחסוז גײע א טאכען או! םיליטאריום
אוםסעגליך/ פאר־

 נאװעטנג ארבײמער ארגאגיזירםע די
 יאוד און יאחחגן םאר װעם א״ראפא פון

 דערפאר, םארענטסערמן םווען זיך רמן,
 ענערגיש געחאנדעלט גישט חאם ױ װאס

 חאט םלחטת למצטע די װען וױרמזאם און
 נאװעגוג־ ארבײטער די אויסגעבראכען.

 דײמש״ פראגקרײך, עגגיאנד, םון גען
 יעדע״ געחאט האבען איטאלימ און לאגר

n רעכטפערטיגוננ. איחר און םענה איחר 
 געזוען איז םענות זײערע םון אײניגע אין

 1914 זינט אבער אטת. קערענדעל א
 זיך ארבײטערשאפט אײראפעער רי האט

 און צוזאםען /ו[\ חאנו צו אױסגעלערענם
 גרוײ דער אוםן. *נטשיידענעם אז »ויוי
 אר• דײםשע וײ םון סטריית גענעראל סער

 םאגאר־ דעם דערשטיקם װאס בײטער,
 גע• איז װעלכער אויםקטאגד, כיסטישעז

 בארעדזא• א איז ארגאניױרט, גום וומן
 אסציאגס־פעחיג• דער םון בײשפיל םער
 אין ארבייטער ארגאניזירטע די םון הײם

מ אגדערע און דאם אײראפא.  עהנלי
 ארבײםעד אינטערנאציאנאמר םון סםנים

 און חאםנונג די שטארקם סאלידאריםעט
 אינטמרנאציאנא־ דער םון גלויבען דעם
ר  איז אז פעדעראציע, טרײד־ױניאן מ
 וועלען פדלחמודגעםאהר נײער א םון םאל

 גע• אײנ־יג און שטארק זײן ארבײםער די
 וועלט־יןאםא־ צװײםע א מאכען צו נונ

אוםםעגלין. םאר סםראםע

60 מהאל מארד, עקז. פװ םיםיננען צודי
דינ״ אפגעהאאטען װערט םיטינג א
 גאװעםבער, טען15 דעם אװענם, סמאג

י.1רײ בר. םון םארזמ דעם אונםער
 װערט פױמינג לעצטעז פון רעפארם

גוטגעהײסען.
 פון אפ'צ אויםגעגוםעז.»ן װערט עס

 באשטראפט איז װעלכער ראםמאן, ס. בר.
 םיט קאםיטע גריװענס דער כײ געװארען

 אין באשולדיגונג דער אויף דאיצער 99.99
 װאו שאפ דעם אין קאנטראקטינג סאב

 אפיל זײן װי דעם נאך ארבייט. ער
 צו באשלאסען װערט אױסנעהערם, װערט

דאלאר. 50 צו שםראוי די פאמןאענערעז
 עק- דער צו אפעאירט אעװיטיס ב. בר.

 גרי־ םון באשאוס דעם געגען זעלוטיװע
 געםױ איהם האט װעאכע חאסי׳טע, װענס

 איי- און זוגסאנ ארבײםען אין שואדיג נעז
 דאאער. 75 טיט באשטראםט און דעי באר
 אויסנע• וחנרט דער,אפיא װי דעם גאו

 םאריזאענע־ צו באשאאסעז ,װערם הערט
דאאער. 50 צו םײן זײן רען

 רזשוינט םון רעקאםענדײשאז די
 ײאש ארגאניזאציאנען, אאע דאס באארד,
 זא״ שטיצע, םינאנציעאע נאך זיד ווענדען

 דזשױנט צום רוערען איבערגעשיקט אען
גוםנעהײסעז. װערט באארד,

רעליאמענדא״ די איבער דיססוםיאז די
 קאסיטע, אפיס איז םינאנם םון ציאען

 אומבאשטימט געבאיבעז זײנען װעאכע
 אויםגענומען װערען מיטינג. אעצטען םון

 רע״ א דאס )1 באשלאסען װערט עס און :
 עסזעקוטױו דער םון סעהרעסאר סארדינג .
j זאא ער װערען, ערוחנהאט זאא באארד 
 דא־ 10 פאראוםט צײט זײן פאר ?ריגען ;
 ווערם שעכםמד מ. בר. אןן װאד, א אער ו
 װערט עם )2 סעקרעטאר. אאס עריװעהאט •

גע־ װעכענםאיכע די ראס באשאאסען,
 זײן זאא מענעדזשער אונזער פאר צאאט !
 רעקאםענדײ־ די )3 װאך. א דאאער 60 !

 די אטענדען םאר צאהאונג די דאס שאן,
 סא״ און באארד עסזעקוטױו פון םיטינגם

 אפגעשאםט זאא םעסבערם, די צו מיטעס
 )4 אנגעגזמען. אײגשטיםיג װערט רוערען,

 דאס דעקאמענדאציאן, יטעס6קא די
 די פון באשטעהענד פאמיטע, ביאדוננס

 בא־ זאא וחנאכע ,22 ,25 ,60 אאקאאעז, 3
 עקזע־ יעדער םון םעשבערם 3 פון שטעחן
 ביא- די םארװאאטען צו באארד יןוטיװ

 ויײנ״ בר. און געהײסעז, גוט װערט דינג
 ווערען קאטינסקי און סנמפאנאװ בור̂ו

קאטיםע. דיזער איז עדוועהאט

אפגעהאא• ווערט מיטיננ צוױיטער א
 נא״ םען29 דעם אװעגט, דינסטאג טען

 םשערמאן• »אס רייר כד. װעםבער.
 םיטיננ אעצטען םיז פראטאקאי דער

 עס גוטגעוזײסען. און םארגעאעזעז וועיט
 םשער• םאר נאנדניישאנס געםאכט ווערם

 פארער בר. באארד. עסזעקוםױו פי] םאן
 או נעםעז און נאמינירט ווערען •חנס און
 ווערען עאעקשאנס די נאמיגײשאן. די

----------------נ צום .מאעגם םיטינט נעקסםעןאפגעי

 דזשוינט דער םארגעאעזעז װש־ט עס
 נאוועכד כתן16 דעם םון באריכט באארד

 םע• דעי האכםא!, בר. ורעאכען א'| בער,
 דעפארפד איגדעפענדענס םוז נעדזשער

 באריכט אויספיראיכען אן אפ גיט םענט
 ביז טען6 חנם ױגי םון מאנאטען די םאר

 באריכם דמר םען.15 דעם אקםאבער
גומגעהײסען. אייגשםיםיג װערט

 םון באריכם א פארגעאעזען װערט עס
 עס וועאכען איז נאוחגםבער, טעז21 דעם

 ספעצימ־ דעם װמגען געםעאדמם װערט
 עקזעחוטיװ אאקאאע אאמ םון םיטינג אען

 םארוואאטוגג דער צו באצוג אין באארדס
 יחױם באײכם דער הויז. ױנימי דער םון

 וחנרעז מס גוםגעדױיסען. און דיססוטירט
 סא״ דיזער יםאר סמםבערס 2 ערודעחאט

 די רעפארם. מיט׳ן אײנסאאנג אין םיטע
 דדשעס״ בד. ערװעהאם: ווערעז םאאגענדע

רײוי. און פער
 אין צושריםט, א צו שיסט 25 אאקאא

 »אע פון האנשעתזנץ א רוסען זײ ײעאכעז
 njn םאר סאםיםעס עדױסײשאן אאקאאע

 באארד עפזעתוטװו די דעצעםבער. טעז6
 דיזער אין באטײאיגען צו זיד באשאיםט

 אױם״ וחןרם קאםיטע די און האגפערענץ
 טיננ.%ט דעם צו אסענדעז צו נעפאדערט

 דעײגנא״ זײן איײן שיקט האםינסקי בר.
 פײ און אפים דעי אין םעםבער אאס ציאן
 אננעגוטעז, װערט װעלכז קאםיטע, נאנס

 אױף ערויעקאט װערמ וױיסמאן כר. איז
 צו״ א פאי־נעאעזען װערט עס פאאץ. זײן

 שטי״ ארבײטער ״פריישר דע• םון שריםט
ע/  טיקעטם אונז שיקען זײ װעאכען אין מ

 בא־ װערט עס באצ יעהראיכען זײער צי
 עס טיקעטס. די אנצונעםען שאאסעז

 דעפ םון באריכט א אםגעגעבען װערמ
 געװא• אראנזשירט איז וועאכער ראסעא,

 אהטיװען אז שוז בעששיט דעג םאר יען
 דאם באריכ*עט, װערט עס און מעסבער

 דא־ as.75 פין י־עשיצים א םאראז איז עס
 באשאיסס באארד עסזעיןוטױו די אער.

 באשאוס. דעם גוטצוהײסען
.PVP רעס. שעכפזער, מ.__________

גערעכמיגקײם גיבען
אערנען װיאען װאס די צו •

^ ג נ י נ ײ עז ג ד נ הי ײ מ ־ ען ר ט ע ® 
ב נ ־ ד ױי נ מ א

 טמיל״ דך»וני*רס, םיםעם, םרויען, םון
^ארםענסם. אינפאנםם און ררענס  חנס מחם .

 דעזײניגנן פאר קאלעדזמ חויפט
ײקינג פעםערן . ם

ג אג ר ד, י. * ל ע פ נ ע אז ר
דיךמם*ר.

ױ סטריט, םע14 איםם 222 4יארי נ

G K R E C H T 1 G K E I T
A M k  U lv  Wm

ml IM------k  1. T*L ■ t f f iw wt ltM .
M rn r n u  s u m •!  

It W w S T r S m ---------
o. 9L I !few York, VtUkj, Ifenmktr 16, 1921.
י  Mmmi Smim m*5m Apt■ i i  iH i־ *T  k•
•  tfe *A M M «fecM v«feiC 9cai^tV *vlM  te M  ••etfes UM* 
A«l J o S L m  T m i. m^kmESTE Ummrf * . U lt

— prim p^fiTS
V«i m. No. SL

y׳U״שלאכטפעלר״ שיקאגא׳עה דעם פון

סקולםאן ה. שון

 וױיט מײא טויזענד םיר דיגען אט נו,
 א םאר װאס דאך/ און איץ־ םון אװעח

 די האם באטרעןי א םאר װאס ורערדש,
 הערצש־ אוגעךע װען שטח און וױיטקײט

 אויך !טא?ט צום כתכטיג אזוי חאאיעז
 אין ארויס זײנעז שיקאנא אין דא מיר

 אאס ברויטגעבער אונזערע געגשז חאס^
 אוגזע״ שון פארזוך דעם גענעז *ראטעסט

 באגאיקען אונז װעלען צו םײסםערס רע
 שטיק־ שון סיסטעם ״שעהנער״ דעי מיט

 געשטי?ט נענוג װעדעז םיר ארבײט.
 צו צורי?נעהז אבער װאך־ארבייט, אוגטער

 פראסט גאר אםיציעלע, םון מעםאדע א
 — סיסםעם״ ״שטייןעז אםעגע, •שוט און

 בײ הערען, ריבע איהר, וועם דאס ניין,
 באשאוס דעם אט אױספיהרען. ניט אונז

 טויזענד, דרײ דזעכער די געשאסט, האבען
 אינדוס- קלאו? דער איז מיאכות בעיי

 טראדיציאנען, אונזערע רויט און טריע,
 אונזערע בײ געװעהגייך זיך מיר האיטעז

 הא־ פערזאן, אײן װי איע, באשאוסען.
 איז ברידער און שותגסטער אונזערע בען

 איײ םאראאזעז םריהשארגען רעגענדיגעז א
 ״סאגיטאדע״ ״דײנע׳/ ״איכטיג*״, ערע

 צורי? געהן ניט װעאעז טיר און שעיער,
 ניט זיך ײעאעז באלשבאטים די װא:עז ציז

 װע־ כשוגעת זײער פוזלןאפ ארױסשלאגען
 א. ״עטוגדען, רענגערע ארבײט, שטיק גען

װ. ז.
 אאט װאך א שוין איז סטרײק אונזער

 ארבײטער אונזערע בײ גײםט דער און
 אז שײגט עפ װאקםען. אײן אין האיט

 ארײנ־ זיך אז םאנגעז סטרײקער אונזערע
 און ראיע, ריכם^גער זײער אין צולעבען

 פיא־ פיז גײסט דיזער װעט וױיטער װאס
 שטאר• איץ װערעז רעװאיט און סעסם

 זיך האט דעם אי; מעכטיגער. און קער
 איבער־ שורות דיזע םון שרײבער דער

 זיג־ װײס־פרעדדענט און ער װען צײגט
 די באזוכט אוםגעריכטערהײט האבען מאן

 סטרײקער די װאו לאהאלעז, פארשידענע
 אאע םון רעדעס די אױן*. זיך האלטען
 איבע, מיט אוישגעמסען װערעז רעדנער
 דעש אױןי געמאכס גים װערעז זײ כאםש

 אמאאיגע םון שטײגער באםבאסטיששז
 אוםן קיארעז און רוהיגעז א אויף יאהרען.

 אוגזערע מיט צוזאםען זיד 1מי רעזשז
 שײ־ א האט װאם א<עס װענען ?עםםער

 זײ אה לאגע, יעצטיגער דער םיט כות
 אונז באגרליםעז און אונז םארשטעחען

 האבען זײ װי בעסער פיל ׳יא גוט, זעהר
 די צו צוגעהערט זיך און םארשטאנען

 זײ פאר האבען באסעם די װעלכע רעדעס,
 ארויס זיינען זײ אײדער קורץ געהאיטען

סטרײ^ איז

גרינ־ זײער טראץ ?אםיטעס, אונזערע
 ארבײ־ פראפעסיע, דאזעער דער אין ?ײט
 האא אונזער אויםגעצײכענט. דאך טען

 דיײ ברידער די םון באשטעהענד קאמיטע,
 שטײג־ גאלד,.םיגעל, אהען^p וױדסאהן,

 ארויס צײגעז בעחמלהיימשר, און בערג
 צו אויםגאבע זייער אין גענים?ײס נרויס

 נויטיגע די סיט ארטײ אונזער באזארגען
 אנבאאאגנט װאם אויםהאאטוננס־פלעצער.

 די םון באשטעהענד ?אםיטע, פי?עט די
 םיײ םאעס, סאל, רודין, שײםער, ברידער

 שוין האבעז דיזע איבעריגע, די איז זעא
 ניט שוין באוויזעז, װאך ערשטער דער אין
 גיט שוין פאראאזעז, ױי אויף זיד טאן

 ?אםיםע, מאון אװ אוט דער pc רשדענדיג
 נאר װאו אויס זוכט און נישטערמ וחנלכע

 ווערען געמאכט נאר האז עם װאו לאר, א
 אר־ שער, אעדערםאן, ברידער די טלאו?ס.

 גיאסמאן, איז פאגעי גינזבורנ, גאנײזערס
 אחשתרגים, םח סטעף גאנצען א סיט

אאע אויזי נאכט און טאנ זײנען װעלכע

 אוי; אן האלטען און שטעגען און װענעז
 פײנד. דעם םון באװעגונג יעדעד אויןי
 די װענען װצרעז געזאגט קאן זעיבע דאס

 די פון באשטעהענד לואכדטע, ^דנער
 אר״ די שרײסאן. און גיאזטאן ברידער

 באשטערוט װעלכע ?אמיטע, גאגיזײשאז
 דאל־ און נאװאק פייטעאזאן, ברידער פון
 טוען באימם, ״גור חברה גאנצע א מיט :יק

 די אופן. הארציגעז א אויוי ארבײט זײער
 די םון באשטעהט קאטיטע סעטערסענט

 און ראס רופער, מאריס י,1טארא ברירער
זורו.

 זיינען װערכע ?אטיטעס, אײנציגע די
 ברידער זײנעז ״אוטצושרידען״, אביסעא
 סאמיטע, רעהיוי דער פון זולו, און ביאריס

 םון ראמײז א. ארץ באראװיטץ ברודער און
 וועני־ װאס אבער האטיטע. געזעץ דער
 איז קאכייטעס דיזע םון טעטיגקײט גער

 איז אויך סטרײס. דעם םאר געזוגטער
 דר. אונזער פיט קרײץ״ ״רויטער אונזער״
 םארנומען צו ניט טשיף, איס געטנער

 ;ױטינ נאר דאס זאל אבער יױםיג. פאר
 םעגש־ אמת און נוצאיכע דיזע װעט זלין

 זאא םאיכט. איהר ערפיאען לאכיטע איכע
 געט־ דר. אז װערען, דערמאנט אויך דא

 איע צו םרײ אבסאיוט אטענדען װעט גער
 זײן אין שאםיליען זײערע און סטרײקערס

סטרײק. םון צײט דער דורך אפיס
 אױןי זײנען םאררײט אונזערע אויב
 םאר־ װי אנדערש אוםן װעיכעז יאירנענד

 אםשר דאס איז שטעט, אנדערע פון לײט
 פאר־ קראוק אונזערע װאם דערפאר, ביױז
ט  ױד ראקאי א אין ארגאגיזירט זענעז מי

 װייטער איגטערנעשאנאר. אונזער יאז׳/פוז
 אזוי שוגקט צרות אויף זײ זײגען אבער

 טאנצע פאך. זײער פון אגדערע אהע װי
 איז װעיכער װײדזש, א קריגען זײ פזן

 געװעהנ״ דעפ פוז םיניסום דעם צו גלייך
 איריײ דער אבער י אפרײטאר. ריכסטען

 זײנען קאםער און פרעסער םינישער, טאר,
 פרא־ אנערהענטע יײט און גאט פון דאך

 פאר אן זיך נעכיעז איע און יעטאריער,
 אבער זײ, מיט סיסיאטיזיחט איע זײ,

 אומ־ אדער רעכט מיס זײנען פארלײטע
 גע־ םאררעכענט יאהרען־יאנג פאר רעכט

 און ?נעכט געהארכזאםע די ארס װארען
 אםת באסעס. די םון שיזיאםעז געטרײש

 אנדערש. גאנץ אאגע די איז הײנט אז
 אזוי ױנקט איז םארמאז הײנטיגער דער
 גרעסערע נאך אויף אםשר אוז צרות, אויף

 אין ארבײטער איבעריגע די װי צרות,
 זײנעז זײ אז גאויבעז דער אבער טרײד,

 אט — באװענונג, ארבײטער דער שוגאים
 אויסגעראטען ניט נאך איז סײנונג דיזע

 ײירסאין״ איז יאגע זי־יער און געװארעז,
 :טענה׳ן און שרײען זײ טראגישע. א

 כשר׳ע אמת׳ע, ארבײטער, זײנען ״מיר
 די אנערקענוננ, די אבער ארבײטער.
 ניט, זײ קריגעך אנער?ענונג, םארדיגמע

 געשרא־ גיט דאס זײ האבען יעדענםאיס
 זײ ווען סטרײס, איצסיגעז דעם ביז גען

 אין ארויסצוגמהן באשיאסעז איע האבעז
 באסעס די װאס דעם, טדאץ סטרײש,
 צאוד צו צוםרידען העכסט געורען װאלטעז

 דער שבירות. געװעהנליכע די זײ לען
 שאי איז זײענדיג אז איז, אבער םא?ט
 אנצד אמאל געצוואונגען ?ײז זײ ײעיעז

 און באסעם, א נרעסצן קנעפעי, נײהען.א
 אזעאכע, אאס ווערען םאררעכעגט סתם
 אלעס דאס אוגז. מיט ביט זײנען װאס
 אנצונעח־ באשלום אזא באותגט זײ האט
 געאע־ וועלען שורות דיזע װעז און מען.
 אין זײז םארלײטע די װערען װערעז, זען

 ארבײ־ אנדערמ אאע מיט גלײך סטריײן
 האכען םיר וועלען ארום אזוי און םער

םאלשטענדיג. ארםעע םטרײ?ענדע אונזער
 אױך אז נארניט צװײםלען מיר און
םאאשטענדיג. זײז װעט זיג אונזער

 צו ניפ כאשליסען mשיה פץ דרמםאכער
װײדזשעס ױ שנײדען לאזען

 אן םון בי?ד הערגיך םערהװירדינ א
 דעמוגםסרא־ ארבייטער אונעמוארםעםע

 דאנער׳א־ םארימן םאתעקוםעז איז ציע
o אין אגועגס טאנ n וארטא< אידישען«> 
?ויקאנא. 1« םײד וועםט נארד דער םי)

 אד־ ניס איז דעטאגםטראציע דיזע
 צונע־ נים איו און נעווארען ײערטייזט

 םארנעקוםעז איז ױ נאר נזגויארען, נרײט
 וואו חאי רער װאט art *ו?יב סאאנטאן

 אאמחאלנמז נאזאיס תאט םיםמג דער
 לאקאל ®ין י ררעסםאמר די ®ח ייײעז

)1M נ«ומן איז n חונדער־ די און קיײן 
ײמרמם אח ארכײםער טע  האנאז ארב

 אוחממאד־ דייהעז מאהגע אי-ןסעסםעאין
ױט  ענ־ *un וואו חאר *וױיםעזי א איז ע

#נעהאלטען איז םיםיננ םוזיאסםיעער
.irwpiw

 מזאלם האט םיםימ אר׳אמר דאר
מ אתחנ״**ננס איז יייו א  נעחאל־ אח ח
 עד*ר דז׳אואימ איז ער איז גיוײארעז סען

^ קיימאנאיו תנ איי
 ררעם־ די יסגאן םאסםיםימ דימן ניי

ם םאמןר מי אנ ״ מ די מ א מן ײ מ  חנר י
די סי« אנריטאנט זייאר 1« נאנייאונג

באסעס.
 <*nipo ה. נעעםענט האט םיטיננ דעם

 אינטער־ דער םון װײם־ירעזיחזנם םאן,
 װאירי)ערס׳ נארםענט ליידים נייטאנאל

ייניאז•
 סורצען א נענעגעז האט סקוהלמאן

ע דער איבער אימרבליק ט מינ  די פו| מ
 קאסםעז, רי םון• ױניאז, םייקערם דרעם

חדנפ  «ײט גמײאחמ ןומעפיהרט זײנען ו
b םוז עסזיםםירט, זי n םטרײס נרויםען 

 אינ״ חיסטאריטען חגם און 1»17 אין
 חא־ כאםץס רי ײעלמן טיט דמאנק׳אאן,

. ױניאן. די, נאקאססט בעז
 אזנע די פסמיעהרם גאכהער תאם ער י
tru די את םרייד םח im y s נא- די סון 

p to מ י מ  םאנא־ זןיזם טוין וזאגען זײ ו
ט אזריק ס*ז ל פ ט מ i נ n  nt ױניאז w 

t n ’im n אם די  טארלעננע־ און װיידז׳
jn די jn n o r און ארבייכתר, די «ן 
 זיינןן ארבייםפר די אד גאואגט האמ ער

 עגםםער אן נפבפן *ו תווארפן נערוסקז
n אוי% נאספט רי *י r ' t .פארזרתנען

ס ארנאגייזער חװ• טיייז  גינומדנ ח
Dm וץי«אז* פיחדט ער אז בארינםאם^

 מיײ זײן דורכאױס איז עס און צײם, ר?
 וועלען ארבײטער די סיידעז דאס נונג,

 ■ראטעסט חעםםיגען זײער ארויסזאגשן
 באיעכאטים די װעלשז װידערשםאנד, און

 ארבײ־ די םון קריגןגז צו םארזוך א כיאמן
 די אױס שױן סרסעז זײ װאס דאס טער

מ^אטען. עטריכע יעצטע
גע־ האט בארקען אײדזשענט ביזנעס

זין. זערבען אין רעדט
 לעבעו־יגע א ענטװיקערס זיר האט עס

 איע און סיטנלידער די צוױשען דיסקוסיע
 נע״ דעם אױסגעדריקט האבען אײנער װי

 סםרײמז צו צוםרידען זײנען זײ אז דאנק
 באי־ די םון םארזוך קלענסטען דעם געגען
 און װײדזשעס זײערע אנצוריהרען סעס
 סטרײ־ צו צוםרידען זײ זײנעז נאר ניט
yp; םון רײסען באסעס די האזען צו גיט 

 םען אז דענקעז זײ נאר װײדזשעס זײערע
 אױןי העכערוגנ א םאר סםרײהעז גאר מוז
 װיײ זײערע װאס דערםאר װײדשעס, די

 אראסגעריסעז אוגאפיציעל איז ךזשעס
 װעײ מיטיעז, םארשידענע דורך געװארעז

 גענען אנגעװענדעט האבען באסעס די כע
ארבייטער. די

 וױיס־ ערשטער דער זמםאן, גענאסע
 אינטערנעשאנאל, דער םון םרעדדענט

 און ררעס די צו גרוס א אפגעגעכען האט
 שטעט אנדערע ארע םון מאכער סקױרט

 טרײדס דיזעיבע םון ארבײטער די םון
 שטאט קײז איז אז ערקיעסרט האט און

 קלײן אזוי ניט סקײרס מינימום די זײנעז
שיקאגא. אין װי

 ניט אז געזאנט, האט זינמאן געגאסע
 אינטערנע־ די װאת דעם אױו• קוקענדיג

 מיט םארנומען אזױ איצט איז שאנאל
 די םיט שטעהץ אבער זי װעט סטרייהס,

 םאר איז ױגיאז מאכער סתוירט און דרעס
 אנצױ פארזוך א מאכען װעלעז באסעס די

 אויוי ױניאן דער םון גאנצקײט די ריהרען
אוםן. װעיכען אירגענד

 איז דיסחועיאן און רעדעם די נאך -
 םאר- א אײגשטיםיג געװארען אנגענומעז

 איבערגע־ -זאל םדאגע גאנצע די אז שיאג
 קאנ־ סשעציערער דער צו װערעז געגעבען
 באארד, דזשאינט די םון ידאמיטע פערענץ

 דעם דורכצוםיהרען אינסטרו?ציאמן מיט
 די פון באשרוס אוז װייען אײנשטימיגעז

-מיטגרידער.

ע צי א ר ט ם גי ע ־ און ר ר א פ נ  אי
ע. צי א מ

 אונזערע םאר זיר רערזשיםטרירען
 אינ־ באקוטען און שענטערם ױניטי

 םיטנלי־ אונזערע האנען םארםאפיע
 ד׳ד עדױהיישאנאל םרן אפים אין דער

 רום םהװער, ױניאז 31 סארטמענט,
 לאקאל די n® אםיסעם די אין און ,1003

ױניאנם.

םענטערם. ױני אונזערע פון אדרעםען
 ■אב- — םענטער ױניטי םאיד איםט

 טער1 נעבעז םטריט, םע4 ,63 םקוחא ליק
• עװענױ.

 — םענםער ױניטי װײםםמאבערם
םט. םע20 איסט 320,40 םהוחל ■אבליש

 •אנליס — םענטער ױניטי הארצעם
עוג טע3 נעבען סט., טע103 ,171 םקוהל

 ■אבליש — סענטפר יוניטי בראנקם
 םריםען 1אי עװ. אינטערװײל ,45 םהול

סםריט.
 — סענטער ױניטי בראנהס צװײטער

 עווענױ װירפיננטאן ,42 סקוהל פאבליה
■ארהװײ. סלערםאנט איו

 «אב-—םענטער ױניטי וױליאטםבורנ
 םעסיבען און עװ. נױפוויק ,147 םסול ליס

ברוסלין• םט.,
 ■אב- — םענטער ױגיטי בראנזווילער

 עור, נלענמאר און סטאיז ,48 םקול ליס
,־ . ברופלין.
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̂ױכס נאארד עסז.  נ
25 לאסאל פון

 פון באאיד עקזעקוםױו םין זיצונג א
 <א• ױגיאן, וױיסטםאכשרס לײדים דער
 דשם ;עװאיען, או;עהאלטען איז ,25 קאא

 םצ21 װעספ J0 איז דעצעטבער טען6
 דד־ דא״א פין ®אידץ דעם אונטעױ סט.

בעשטײן.
 א פאר װאהלשן ;•;טא:ס װע-ען עס

 !טצרמין דעצעכיבער דעם פאד טשערמאן
דשרװעהלט. ווערט דרײזין רב?ח און

 בארר דזשאיגט דעם פון באריכטען די
 װעדען נאװעםבער מ־;טעז און טען23 פון

 דיסי־ גרינדיןיכע א נאך און אויםגענוםעז
 באארד זע?וטיײ1עי די גוםגעהײסעז. קוסיע

 חאנד־ דשר אױזי םפעצישיל א& זיך שםעלט
 זיך אנטזאגט װעלכער ,10 לאקאל םון ילונג

 דעם םון באשיומז די אױסצוםאלגען
 גענעראא דעד פון און כאאדד דזשאינט

 אינטעלנעשא־ דעד פון באארד עקזעקוטױו
 װעדט עס און הויז ױגיטי דער בנוגע נאצ

 דזש. דעט אױםצוםאדערען באשיאסען
 I 10 לאק»< צוױנגע; זאל עד אז באארד,

באשלוס. דעם נאבצו?וכישז
̂אזצן צו נאשלאסען אױך װערט עס  * י
 זיײ טיר אז באארד, דזשאינט דעם וױסען

 שטע־ דער כייט אײנקיאנג םולען איז נעז
 םון •ונקט דעם כנו<ע 10 לאהאל םיז אונג

 ׳ ױניאן. דעי פון מיטגלידער אױסשליסען
 * טיטגילידאר סוסיענדירעז צו רעכס דאס

 י־אשאל יעדען צו אױסשאיסלץי באלאננט
 * אי־ גיט טאר רעכט דיזע און באזונדער

 אגדצר קײן םון װעדען כערגעטראטען
קעריערשאםט.

 !פון פארטרעטער א עדשייגט עס
 םארלויף אין אז דער^עדט, און ^האיאס״

 ארנאניזאציצ דיזע האט יאהר אעצטען שון
 טעטע־ איהר םארנרןןםערט באדײםעגד

ט  npp דיזע זיך נויטינט דארום און ^
 האט זי װי שטיצע מעהר אין פערשאםט

 -באשאא ןוערט עס גע?ראגעז. איצט ביז
 חגם צו םארלאנג דעם איבערצונעבען סען

באאדד. דזשאינט
 די םון קאםיטע געםײנשאםםליכע די

 צו שיסם 66 אוז 60 ,25 ,22 אאתאלס
 ושר םאר ■לענער די יווענען באריכט איהר

 ױניםי דער םון םארװאלטומ צו^נםםיגער
 דיסחןוםירט װערט באריכט דער הויז.

 װעדט לעװיז םרים אח גוטגעהײסעז, און
 npprpy אונזער םארטרעטען צו ערוועהלם

 k הויז ױניטי דעד אין באארד טיזו
מיםע.
 די םון האסיטעס עדױ?ײשאנאא די

 וע־ א ארײן שיחען 25 און 22 ^אהאאם
 ־ זיי װעלכען אין באריכט םײנשאםטאיכעז

 ־hp מדױקײשאנאל די אז ן,1רע?אמענדיח
 צוזאםען באארד דזשאינט דעם שון מיטע
 די םון חאמיטעס עדױקײשאנאל די מיט

 געםײגזאם זאאען אא?אאם אסענע5אננעש
 און ?אנצערטען םאנאט^יכע אײנארתען

 שטיממר זזןלבעז אויש׳ן אונטערהאאטועען
 דצר איז האבעז עס ם^עגט 25 אא?*א װי

 רטrו באריכט חנר םארגאננענהײט.
 װערם םעתחןטאי דער און נוטנעחײםען

 *ו דעם װענען שרײבען צו אינטםרואירם
באארד. דזשאינט דעם

 בארינט דער אױפגענוװטען װערט עט
 אין ?אבייטע ארגאניזאציאנס דער סוז

 וױ אזוי אז רעחאםענדירט, זי װע^כעז
 הארלעם אין מיטינגעז בחננטש אונזערע

^ אין און  ארויסגעװיזעז זיך האבען בראנ
 דא־ קרםאלג, אהן זײן צו צײם ^עצטע די

 צװיי דיזע אין סיטינגשן די זאאעז רום
 אנ״ און װערען, אפנעשאםט דיםמריקםעז

 מיטגלידאר, אונזעחנ זאלען דעם שטאט
 און הארלצם יאר^ נױ אין ־וואוינען וואס

 \ איז כױםיגנמז זײערע איחאלםמז בראנקס
 דיםקױ דותחמדיגע א נאד •אאץ. אײן
 1MO אײדער אז נאשלאסען, וועדט סיע

 -ftpy די זא^ שריט, ojn םאכען געהם
 רופעז •תאװעז נאכאםאיצ באארד ?וטיץי

 דיס־ צוױי באםרממענוש די אין טיםיגגעז
 ?א* עס וועלכע אין ברי^ דורך טרי?ט*ן

 בראנקסער אונזמרע צו ווערען ?עמאאדעז
 וײ אױכ אז נאידער,5מ< האדרעמער און

מז גים וועאען  מי- ברענםש זײארע באזו
 . אינעשאמט םיטיננעז דיזא װעצשן טינגמז,
וועחנ?.
 איחר אעער ניט ?אמיםמ מיגאמ די

 ׳ נוםנעחײ• ווערם דעדזעאבער און באריכט
. סען. . . . .

^ א( אינעגעבען װערט עס םי ס י  או
 דעם «ון דערפאנאארענץ שח מריבאמכם

י י ס נ  ׳ איז ונאס ארבייססצאזע״״ פאד ^
 נא־ סעז26 דעם געײארעז אינמחאאגאנן

ז ותםכאר י  6 פארגעלײנם זחנרען op י
ך tPoupuo וואס ס,pױrו5אtpר  נ

 ; בא- ־,pi קאנסערעגץ. דpדיז בײ וואר?ן
 י וחד זאאוציעסpר די םיט זpצחאם ריכם

טנעח^מז. עךנו ? *• ־ י
טך»לאסעז. זיצוננ די רטpװ רמיטpד

סי אי ר ש . .דזשײקאצסאן, ט * , •% ג<י, •- .•• ־ײ * 1 ’*• * 4
, י # .

זי



t a ' ' P 3 ' o s y i g 3,lyaom nn nmifl

mr\p אין אלז פראטעקטיװ ױ געגען אינחשאנקשאו
).1 זײט וון (׳•לום

 געװען שױן א\ז רערען געשטעאט ?יר
 געװאלט האבען אלע אבער שםעט, גאגץ

 ער זאנעץ. צו האט הייצקוױט װאס וזערען
 זיין אין אפגעגעבען טערסטענס זיך חאט

 וױכטיג־ די איבערצײגען צו אױו» רעדע
 דער פאר איגדזשאגקשאן דעם פון קייט

 שטאגד• פרינציפיערען א םון סײ ױניאז,
 שטאנדי־ פראיזטישען א םון הײ פוניזט,
וױציגען א אױף אױך האט ער פוגקט.

 דעצעכי• טען13 דעם אװענט, דינסטאנ
 מײ א געװארען אפגעהאיטען איז בער,
 קאםיטע, סטרײק גענעראר דער םון טינג
 ״סטײװעסענט םון האא גרױסען אין

 די עװענױ. צװייטער רער אויף קאסינא״,
 םון דעפארטםענטס אלע םון ״טשיםס׳'

 האבען קאםיטע סםרײק געגעראר דער
 •יא טעטיגקײםען איע רי םון באריכטעט

םראנם. גאגצעז בער׳ן
טשער־• איע די פון רעפארטען די םון

 האט סאםיטעס באזונדעיע די םון לייט
 זאכען צוױי זעהן גוט געקאגט סען

 םאר אייגעגטלױ, שױן, זײנען וחנלכע
 שוין דאס איז אונז ניט. נייס קײן אונז

 אלע דאם נעמלץ/ םריהער. םון באקאנט
 ארבײטען דעפארטמענטס און .קאםיטעס

 אין און ■ינקטייכקײם גרעסטער דער סים
 דער דאס און ארדנוגג, בעסטער דער

אויסגעצײכעגט. בכלל שטעהט סטרײק
טשער־ דער קאילאוױץ, םילים ברודער

 אױו* האט קאמיטע, םיגאנץ דער םון מאן
 רע־ םויען א םארגעיעזען םיטינג דעם

 גע״ זײנען װאס אויםנאבען די םון פארט
 װא״ םיר ערשטע די אין געװארעז מאכט

 אנגע־ האט ער סטרײק. דעם םון כען
 בא־ ״אייטעם״ יעדעז םון ציםער די געבען

 אױסגע־ איז רעפארט זיין אין זונדער,
 אויםכיערסזאכד גרויס םיט געװאחנן וזערט
לײט.

ט ענ ד עזי ר ם פ ר ע ג נ עזי ל  ש
ט. כ ד ר ע ב אי

 פר/ך האט מיטיגג דעם פון שיוס צום
 אי־ פולען א געגעכען שלעזינגער זידעגט

 זיין יאגע. גאנצער דער איבער בעדזיכט
mm אױם׳ן אםםימיסטיש געװען איז 

ארט. העכסטעז
גע־ דער פאר איבערגעגעבען האט ער
 איז װאס איץ קאמיטע סטרייק נעראי

 לןאורט, סוםרים אין מאנטאג פארגעתומען
 ער 1או װאגגער, ראבערט ריכטער סאר
 גוט וױ געשיירערט ענטוזיאזם םיט האט

 סעמױעיל ױניאן, רער םאר ינאיערס די
 הא- הירקװיט, מאריס און אוגטערםײער

 הי־ דער בײ ױגיאן די םארטראטען בען
רינג.

 יטלעזינגער האט — 191G יאהר ״אין
 הע- די געצװאונכעז מיר האבען—געזאגט

 דורך אסכרן, ®ראטעקטױו רער םון רען
 מיט סומעז צו םײנונג, עפענטייכער דער
 חירימ. א צןאר האי םיטי אין ױניאן חנר
 גע• זײ טיר האבען ,1921 איז םאי, דאם

ן צװאונגעז ׳ כ ר ו  צו ט, ר ו א ק ר
 הירינג א םאר ױניאן דער מיט <ןום*ן

 קרי• דער אין האי סיטי דעם אנטסעגען
 גע• האכען זײ כילדינג! קאורט מיגאי
 םארענםםע״ זיך קאורט אין קומען םוזט

 םארענט־ זיך טע^ים, זײערע אויוי חונן
 קאנסטירא• <זײ\ גיט זיינקן זײ אז םערען
 םעסוע^ װי אגריםענט־ברעכער, »יז טארס

 עםענכר קאורם אין זײ האט אוגטערמײער
אנגערוםען״ <יך

 אנ־ אויך האם עיומזינגער •רעזידענם
 אונמערםײער סעמיועי דאס געוױזעז,

 אײן אפי<ו ױניאן דער םוז ניט געחסם
 אין ארבײט טיכטיגער ?ײן םאד סענם

 זעהר מעצט ױניאז די דאס און סײס דער
 מאר נים ער װאס םיח, און ארבײט זײן

םריװױ^יג. נאנץ איהר
סי־ דעם ג/ךשיאסען חאם מלעזינגער

 סטרײק דער אז ותרמער, די סיט טינג
 אין צדפםאנד בעסטען אין זיך געםינט

ת  װעט םםרײק דער דאס און הינזיכםען א
 ^ײנס, זעינביגע די אױןי וחורעז נעםיהרם

 װעט פראטעסטױו די פון עקענות די ביז
 אין ;גט#אגרי דער או| וועחנן גענראכען

ווערען. אײגגעשטעיט צוריס װעט סרײד
 מיט געװארען באג?ײם איו רעדע די
אאיאדיסםענטען. םי<ע

ם ע נ ד א ט נ א ט מ ג נ א אן די פ ני ו  י
ן ע ל ה ה מ ײ ר ם ט. ם סי ע נ ע ב

 נענארא< דער טון עקזאקוםױחנ די
o אויוי תאט סאכדםא םסרייס n םיםיגג 

 די דאם רעהאםענדירם, אוחגגס דינסםאג
 ססרײ<ד צאהיען אנםאננעז זאל טניאן

 גױטיגען װאם םמרײהער די צו גמגעטיט
ד אין זיך ^נ צ אג  רעקא־ די הי<ח. םינ

 ױג־ די גאס גערויםזוט, חאט םאגדאציע
w סםרײק־בע־ *אחיען אגטאגנען זאי 

 םעזcm 19 ׳אן מאגטאג om םון נצםיט
מצעסבער.

עקזעקױ דm טון תמאכמנדאןױע די

 *רחמנוו^דיגע״ אאע צוסאאפט ארט
 אסאסי• דער םאר סטױער׳ן םון טענות

 אגגעגעבען אויר האט היילקוױט אײיצאן.
 םון םאריאנג דעם פאר גרינדע געזעצייכע

 אינדזיטאנק־ דעם קריגען צו ױניאן דער
 וזאט זזייליןװיט׳ס רעדע גאנצע די יטאן.

אײגדרוק. גוטען זעהר א געטאכט
 ארויסגעבען װעט דזשאדזש דער װען

 באװאוסט. גיט נאך איז אנטיטײדונג די
 צײט״ דער ?ראפט אין בילײבס דערװײי
אינדזיטאגיךפאן. װײיליגער

 קא־ סטרײק געגעראי דער םון איז טיװע
געװארען. גוטגעהײםען כיטע

 מענע־ דער ״טעהן, בערנארד ברודער
 ט^ערםאן דער איז ,1 יאקאל םון דזישער

 בא״ האט ער און קאמיטע רעליף רער םון
 ויעילען אראנוממענטס ארע דאס ריכטעט,
5זאי בא^יוס דער אט אז װערעז, געטאכט

 גרויסען דעם םון װאך פינםטע די
 האט יאומן נױ אין סטרײק קלאוהםאכער

 װי אוםן זעאביגען אויפ׳ן אנגעהויבען זיך
 וואונדערבא״ א דורך — װאך, םערטע די
 שע• די ארום פיקעט־דעםאגסטראציע רע

דיסטריהט. קילאױן גאנצען אין פער
 האט םריח דער אין מאנטאג אעצטען

 צוױיטע א גערוםען מאמיטע סטרײק די
 עפער6ע די ארום דעסאנסטראציע פיחעט

 םאסע גרויסע די און דיסטריקט חילאוק אין
 אכ• ניט געסומען, וױדער אי? סטרײקער

 איז עס זועטעה ^לעכטע דאס טענדיג
 די ד»אט דאס אבער רעגען גוס א געװען

 צוריקגעהאילטען ניט קצאוקמאכער בראװע
 איז עס לײן. פיקעט דער אין זײן צו

 רעגען־ אונטער דעמאנסטראציע א געװען
 האט דעמאנסטראציע דיזע און ׳פיו־מס,

 א נאך געמאכט הינזיכט געװיסער א איז
 דעמאגס־ די װי אײגדרױן ׳שטארלןערען

 שײ־ א אין צוריק װאך א מיט טראציע
 סטרימןער בראװע די אויב װעםער. נעם

 פאראכטא־ געװארען באװאוגדערט זײנעז
 זיי־ װעטער, ׳עײגעם א אין מאנטא;, גען
 געװארען באװאונדערט מעהר נאך זײ נען

 צײז אין זײנען זײ ווען מאנטאנ, דעם
 האט דאס רעגען. נום דעם אין געװען
 האמםצוסטיג־ די נעזויזען אמאיל װידער

 קצאוקמאכער די באהער״ןןט װאם הײט
 דעם ענט^פצאסענהײט זײער אףן סטרײקער

̂אמף גרויסען  א צו ביז דערםיהרעז צו ל
סוף. זיגרײכען

 װידער איז מאנסטראציעmיסעט״fi די
 רוהיג. און םרידציך גאנץ געװען אכיאצ

 געקזצע־ הײכע םארגעקומען נים זיינען עס
מט זײנען עס און נען  געװא־ געםאכט נ̂י
 געראסען און רוהיג ארעסטען. קײנע רען

 די םון ארמעע דיםציפצינירטע די האט
 ארום באװאוישן זיך סטרײהער בראווע

 רוהיג• די אט אבער שעיעד, קצאוק די
 גרוי״ דער םון געצאסענקײט די און תײט
 אנגעיאגם האט סםרײקער סאסע סער
pm מעהר באצעבאטים די אויוי r, וױ 
 אוג־ און טוםעצ געוחגן װאצט עס װען

 חארמא• און אײנעקײט די ארתוננ!
 װײ איו םאסעז סטריײןענדע די םון ניע

 גע״ דעםאנסםרירט גאענצעגד דעראמאצ
 אםאצ וױדער געוױס האט דאס און װארעז

 םא• די םארשאםט נפש עגמת װײניג נים
 םריהער האבען װעצכע נוםעקטשורערם,

 די אז װעצט, די אײנשםועסען געװאצט
 שטיס־ארבײט, צוריק זויצען קצאוהסאכער

 געחן ביט איבערחוייט װעצען זײ דאס און
סטרייקען♦
 װעצט גאנצע די שוין וױיסם איצט

 •ראטעיד די <ואס צעעז, נרויסען om אט
 צו געזוכט האם אסאססיאײשאן טױו

תר נאד םארשפרײטען, ײ  האםוי דער א
 אנ״ אח אױר איז אגנעהויבען, זיך האט
 שױן וואנט איצט סטרײס. om םיז םאנג
 דער צו דאס •ראכמקטיװ די גיט מעהר

 וױיסט עפענטציכקײט גאגצע די מאנען.
 דממאנסםראםיװ אםו^ םm איצט שוין

 צד צינצן יענעם סצאוקםאכער די האבען
 אין רסmםשוpעDםאגו די ריקג^שצײ^ם

 איצט, שוין וױיטען אצע 4ארײ ■נים
 1אי םאסע קצאותםאכער גאנצע די דאם

u צאנג וױ קעטםעז, צו בארײט n סטרײמ 
 די ביז םארציזזען; םוזען ניט זיד זאצ

 שע• די אין ארבײטס״באדיעונגעז אצטצ
 זחד געדכערט אםאצ רmײי מעאעז «ער
רעז•

 1m םיז טראבעצטאכער די נאטירציך,
 גאד זײגעז אםאסיאײשאן פראםעהמיװ

 דערוױמ געוחנן; וױ אײנגעשפארם אצץ
ײר װיחנר נים אצץ נאד די װיצען  א

 אעדוט• im איו אנריםעגט om שטעצען
 נמנג• געבראמנז. האבען ויי וזאס םוײע,

ר איז דאס אז אםשר ציד י מ ן  Mm ו
 ןײ גישמא• סםיצא איצם איז ײט אר: תײן

וחד וױימנר םיזעז באצד אמנר וחנאען

 ערקצערט, האט ער װעחנן. אױסגעםיהרט
 סען אז װיסעגדיג האמיטע, רעליף די דאס
 סטרײק״בעגעפיט, צאהלען דאר^ן װעט
 T? גענומען םריהער גאך טײצװײז האט

 די דאס און ארביים רער םאר גרײטעז
 <ןאטי• רעייןי דער םון מאשיגערי גאגצע

 אנצופאנ״ כיאנטאג םארטיג זײן װעס טע
 סיסטעםאטישען געהעריגען, א אויןי גען,

סטרײק־בענעםיט. צאהיעז צו אוםן,
ארויסגעגע״ װעיען רעייף־טשעקס די

 סט. 23 האי, ארלינגטאן אין װערען בעז
 רעציף־ די קעשען םאר פרייס. מארקס
 באזונדער א אײגגעםיהרט װמרט ט׳טעקס

 האצ, הענינגסאז אין באנק־דעפארטמעגט,
 םאר״ אלע בי. עװעגױ אוך סטריט טע2

 װערען אגגעװענדט װעיעז זיכטס־מיטעד
 אױך און גוט, און ראיעל זײן זאי איץ אז
 באצעקטי־ װעגיגער װאס זיין זאי עס אז

 די רעייוי. דארםען װאס די םאר גונג
 גיט רעליןי די באקומעז ווערעז סטרײהער

כע אצט נאר צדהח, אצס צי ^ רי  היאוי ב
ארגא:י?אציע. אײגענער זײער םון

 im״D אנתרש. imih נעהםעז און רעז
 אגתױ Dm באגראבען זיך פאר וױלעז זײ

 םאר״ װעלכער זשיזאן, ספרינג מענדעז
ט ^ י  דאם גוםער. א גאר זײן צו דו^א ש

 גאר פון רואיגע די מיינען אבער װאצט
 עס און םאנופעסטשררערס סאאוה פיעצע

 טאנױ יענע צי פראגע גרויסע א נאד איז
 צאזען װײטער זיך זועצען םעהטשורערס

 מאכער טראבעצ די פון נאז בײם םיהרען
 זיו הערען עס זױ יראטעסט׳ױו. דער אין

 םאנוםעקמשור- סך א גאר זייגען קצאמען,
 האנד־ דער םיט אומצוםרידען שטארס ערס
 דער אין מאכעד טראבעצ די םון צוגג

 דער אריוי האבעז װאס די יראטעקטױו,
 מאנופע^טשור• די אויף אױך און ױגיאן,

 י.1קאט איצטיגעז דעם ארױםגעצױנען #ערס
 די םון םיצע דאס קצאגגען, זיר הערען עס

 זיך ומוצען װיפראטע?ט די םון מיטגאידער
̂עז און אפרײסען  דעד מיט סעטצען װעי

ױגיאן.
 מאנ״ םיקעט־דעמאנסטראציע די אצזא,

 איע־ און גרוים געװען איז פריה טאנ
 צוזאםען רעגעז. דעם טראץ דרוקסםוצ

 געװען צײן אין זײנען סטרײקער די מיט
 פיז קאטיטעס די םון ״טשיםס״ אצע די

 ױי• עס סאמיטע. סטרײס גענעראצ דער
 יױ דער פון בעאמטע אצע • געײעז נעז

 פטרײק גרויסעז חןם םון ײשיהרער גיאן,
 רער אין באטײציגט זיר האבען זײ און

 דער מיט גצײר פיהעט־דעמאנסטראציע
 סטריײ מאסע גרויסע די פײצ׳/ און ״רענס

קער.
ע די ג א ל ־ ה ײ ר ט ץ ס ץ. א מי ע ג ל א

 קײן איז װאר דער םח םאמויף אין
 ניט &ראנט א<נעםײנעם אויש׳ן ענדערוננ

 ניט, ערג׳מ אין איז עם םארנעסומען.
 ׳שיהאנא, און פײארעיםיע יארה, גױ אין
 זא< װאם םארנעהוסעז, אזוינם ניט נאר

 םעםע?־ 8 בײ האיט עם אז אנצ״נעז,
 פון אםס׳ז מאכוםעקט׳*ורערם די מענט.

 18 כעחט סטרײס *un װאי אוםעדום
 נ*ד קאנען וײ אז אג׳ןוםע?, ועס מאכען

״ אז װארם/ן^  צײט נענוג נאך האנען ז
 חן• אזוי אנ^ך שיום. װענען ijnm *ו
jh| מיז מע די — אםט׳נם רי נ מ ס ײ  א

 דבורים, אנדעחנ רערען טאנוםעהפשורערם
 םעטע?־ דער צו איינצינװייז סומען זײ

 האטע׳ל האגטינענטא? אין קאםיטע מענט
 נעטאכם ײערען טאנ יעדען םעטהען. און

 סון םארלויוי אי} און סעטעיםענטם גײע -
או האכץן װאר מצטער רער מ נ טיי  ע

 צוריסנעקעהרמ ויך םםרייסער הונרערט
 שעיער. נעםענמיטע אץ ארכייט דער צו

u טיינבערנ, ברודער n פון טשערםאז 
עו  *ר אונז חאט קאםיטע, םעטעלטענט ו

 נע־ די מיט צעטע? נאנצען א נעשטעימ
 שוין ראנץן װאס םירםען, די םוז מעז

 פאר־ צוליב ױניאן. דער םיט נעםעטעיט
ע מינ תנ  איצםער םיר סענעז אורזאכען שנ

 סארעפענט־ ניט םירםעו די םון נעטען די
 װעט עם װעז טאן עס װעיעז םיר <ימן.

u דעם. םאר צײט די נינסטינ זײן n 
 זיי• עס און חיגשער נאנץ א איז צעטעיל

 כאדײםוננ םון טירםצן איחם איז דא נעז
טרײד. אין

 אײן ב<ויז דערםאנען דא וחגמז םיר
o אויוי נצפיגצו םיר ײאס םירםע, n ד  ו

 בראד־ 1888 םון ■ארטפאיליא, א. — טע<
 700 באשעפטינט^אתם םירםע די וױי.

ם איו םירנמ דיזע .urn׳ ארגי אגנ ני  י
 אננעזעחענ־ די טון איינע געװעז צוריס
u אין םירנתן םםע n ראטצפטיװ• dor.)' 

dp »איחר אי *u n םיאום u n  truraiu 
u סיז צירתדמיערער די םון *גנאננ n 

מ די יראםעקטױו, םי סנזי שםרייםען או
m A R I b  A b b a  * B B B ^ B B i A B A A  ^  ^  A  R b b b b bאעדוס־ דאד אץ טאראורזאםם זײ וראט 

ױו  בכלל אאליסיק גארישע ?ייאר און ם
T אםןח n און t צזדמד םץאט חמ־ פון 

מן. ױ ו מו npn w ױז w d ס ל סן סו  מ
ג װניאז חט־ םיט די מג מ א  «וך n מ

m n nאיז מ wm wr דאדט v pn

סאטיםע סטױיה גענעראל דער פון םיםיננ דעד

-פױה דער אץ םאנטאג פיהעם־דעטאנסםראציע נרויםע א וױדער

 *pi איז ד*ס װי ױני*ן־ש*■, שטצנדיוער
איצט. ניז װזון

 די ;יט א*ז •ארטפאליא פירסע די און
 םירם׳(!, אײנפױסר״נע נ*ר איינציגע.

 שיצנ• רי געײאיען סיאוס איז עם װערנצ
 אסס׳ן, ■ר^ועעסט-װ די פון םיהרוגנ טע

 *ט nc צ*הי די »ון *װעה ייר ר״םעו
 ניז ;רעסער, ארץ װערעו םוי םירמעו די
 נאיעטעהן װעט אםס׳ן ■ראםעסטױו רי

טעי רעם םון נרויז  טראנער״מאנער, נינ
 ענט• דער םאר שטערוגג א זיינען װערכע

 אין אינדוםטריע הר^וק דער םון װיקױנ;
י*רס. נױ

ױ אגנעזעחענע א־ינצעמע אלז*, »נ  נ
 ימיאן. דער םיט סעטרען םעסם׳טורערם

 דער• נאך איז נאנצע » איס אחסץ די
 גצװצן, וױ םאר׳עהשנ׳ם אזוי ארץ װײרע
 סאגופעפטשירערס יענע װעט דאם כאטש

 זײ םיידעז טאן. גאננ געוױם •טפעטער
 םון טר״ד רעם םארטרײבעז נכױן װילען

4צצנטער« קיאוק אנדערע 1אי יארה נױ
ען ט מ כ ך ױ ען א אויו» זי ט  גו

ריגנ * אן. ס סיז
 נצ* םיל װערט קר״זצן טרײד די 1אי
 םיזאן םפריגג נעתםטער רער או רעדם,

 tviptpo PD0V3 די םון אייגער זיין זאל
 נע־ אמאל חאט םרײד קלאוה דער ױאס
 די 4אי *נגעװיזען אויר װערם op האם.

 סיזאן אזא פאר ד*ס טרײר״צײטוננעז,
 (ponpi זיך שויו געדארפט טען װאלט

י *נער צונרײט?ן. u* י ’oppor אסס׳ן 
”tpo ״צו ompnn זיך פארנץהטט o די 

 pou אלײז IP3VD צו רpד”א ױגיאן״.
tpoDprpj ארנײט די ?אזען אוןpאין ר 

 םעניטען װי מעהר־װ?נינ?ר jpap? טרײד
״ jp>’u ,jpap? רארפעז  אייין רינערשם ז

הןן צו ארבייםער די אני ניזנ?ס פאמי
.IPUfuwmo

 נעליננןן. ניס אנער זיי ותט ואס
 חאם רpnריD מאל »יע װי םעחר איצטער

 אננקשםויסע! זיך אסס׳ן פראטעקטױו די
 אײגיג־ רpד פון װאנט אײז?רנע דער *ן

u אין מאסען די פון קײט n •הלאױזםא 
 זיף װוט אסם׳ן די אוינ און ױניאן- כער
ן't וועט צוריק כא«ען ניט צייט אין י  א

 צו׳שם׳ד איננאנצען קאמף איצטינען דעם
 ה*ט אסס׳ן די וױבאלד ן.pרpװ מערט

 ?נטװיק־ דער פון װעג 1אי נ?שטערט זיר
 א בלױז דורך אינדוםטרי? ד?ר םון מנג

 *pצושם tptio זי וועט עקשנות, בליגדער
 אנרי־ puuircvGir■ די ן.pרpװ טערט

 1סי רpמאב םראבער אוז מענם־ברעכער
 נישט זײנען אסס׳ז ■ואטעתטיװ דער

 ראד דעם צוריק דרעהען צו נענונ יטטארק
 ניט טאל קיין װעלצן זיי פראגרעם. םון

 קיאויד די צוריקצוםרייב?ן אויםפיהרען
 צו ׳*,npDB?pr אמאריגער דער צו טאכער

 יע• םוועם־׳שא■. צום און שטי?*ארבײט
:v אייניג םאר ׳טױן זיינען צײםען *ppu, 

 צו״ ניט מא? לײן מעחר זין־ װעלען זײ
 וױ בארעבאטים די עם סעגען ריקימהרען,

וועלע(.
ר ע ^ ד ט א ט ק ר רי ט ענ צ אנ ך ק  זי

ם אן. ארו ש ק אנ ש ח נ אי
װע־ שורות די ip» מאמענט dpt אין
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iPO"T«enoo jpdiipi tpt םלוכען pn• 
n ״קצנפערענצען״ נען  jpr'tip מניאן 
ססססיסײשס(. ivdppdot■ די און

 םלױ דאזינע די D״T»rroo op װער
 לסננ 'it Tpao .010P03 ניט איז כען

t״ jpiotd פרעז האס אײם, 1זי'dipt 
tpt,it* נויסינ too ipjwpi שלעזיננער

*P>PTP )0 DPT )P1P11 IP300 צי <800
 :ססלגט ווי ,pdpt■ tpt איז חננ

 םאחזא^לתנען (io ״האנפערענצעז
 אסאסיאײ• ivDppooTt tpt d'd זיינען

D'D IP>P11 DP )10 ,)PD1PP1TOO D'l |* r 
”( to )PP1PTP018P( ניט זיי P (PoiPTOD 

”n'To |p>pn »'t tPT םארהאגדלמגע!, o* 
tp צוריק o״opr )p>porj ,סס־ימענט io) 

 uop 'T Tpapr ,T אין א״גשטעלען צירי?
DIPD'UO DPT )10 DiptrT — 18וי TO* 

it .t .0 ,)prnor 44״3 .,d״.
,D8T I8D83 )10 D8T >8mP1'11 T'O 

ii ,PToor Tnpt”> 3<י1צ t*o o n 18י 
noop TPPMO TPfJIO,״ TPM'tP>r D*n 

 טוײ צ'נ010 די po *unp' )io, נעואנם,
OPinPI po D8T OD”11 TPP” TOD TJPt 

(”0 (”P to (TP3't )P1” t T'D )10 ,D8T 
i 't  opu tpp”tod גיט iprnppoio צױ 

11'dppdot*, o po pn״ o tn* *or 
djpd>popo םיט Tn ,ײניאז 'T ore 

 to ioii 'T o'o ,Di*rni8P• אנרינמנס
ii .t .o iprjior 44 n ייס,3  ore.

p” tod o, ניט איו t .p 'jp 'i t"p• '
TP30 •TPTPtHO '11 P”TOQ 8tO O'J TP3 

110' >0« 11' 3” DTPUrOPPOWOD 'T 
TPT )'0 D'TOU ,I'PI'T• 0 PltrPP I'O

un אםח׳ז to  )” p Tpojio to ,” t )PD"ii
t 't r  ipd opu opdo' d אין tpt אינתס־

D”U tPi” t ” t )10 ,)PD” 3T0 D'l P'TD
”dpii — ,nurpp, TP 1צ t tod ipddpp

P>0 )10 TPTJ1I03 TP30DP10>P TPTP' 
10'— (PDOtW TPTJPt'10 pO TPTIPt 

D'l )10 DID D'D POOP I'O IPOTOII I 't 
*PIPP110 ''t  ” 3 >*t IPO to ,)PtO>TPT 
'ito p ir  )P3*n " t oou tod o*r ipd 

D30T3PI nilSTP >'D״.
dpt tpdiio װעלען, סטייטםענט 

p>o )P3''Trrpoiio i 't  ,i 't  onporroD 
'(0 D>PP'11T00 )Pl” t 0011 DTPP”T0D
*i'tp>r D in 'tn■  .poop ipd' iu  o n 

i '>optdtod dp'tt tpi שטי־ זײ אויס
Tn IIO> '11 .TPP''TDD P>0 )It HID 

PTP'ITPI )POTOT D'l >0t P”TD0,) •קיי 
DPII " t J1D TPI 1צ P'Dr״I 't  D” 3T0 

*30 t'O DOT .)PrnPPDIO D'l U1PO 
00> 01 Jit I111''PTP3'0 )10 1311"» n 

0>TPP”T0D P.

םאכען צו וױרהליו כאלענאטיס ױ םײנען
נילימר? נארםענםס

 pboo *11001 אין ח*ט pane n *ט
e > 'tm  pp'>oi8P )piret'o o n  po 

p>m o. רי ■Toi>3D o*n ivdppdot׳o r 
Pl׳niPD׳*”<P ,IPD'IO T*1 PO 't to ,D 
3 iprpn (p>ot u n.י<מסר uno ך  תו

u n צײס **odo n  o*n p”Toe o n  p 
pnoo untire po nrpo n* סיאיישאן

PO״.) TPS* T t ' t  o*n urn PBPJP
r a r a B A M  a b b  t l M A A A A A(,P30t PTMT |PD tO ,OI*BUn TPTU 

•inpu tpp>*3 pr>ot utt”>p >m 't to 
pun p*>3 u ױ n  to e ip sn n  o*n 

dp opn ttor ,)pum tpoHrepaepR
|.PB>Vn DPtP D*IOO

<800 un'11 t'1>3 D*n DOT TPS* 
*P>r DirVtPTB D''WPIP>P1 O IPSPIPI

oou ,eipoe'reo o nrsoe ip tpiw 
bpp n  ursre pd”> pm  o«o>un

 אזוי i mm סאגרפעקסשררערס די״
ur D*n — omm»u»  P i'^a po >re 
ipi'ipii po )pm  ” t po — oi*tpi

*PP IP n s  fitSVS PTT't J'R IPDDOP 
3 opipotri n  tpt*> nriצר1י<י; *no 

tps*n tpipuoon פאז־אח־זאכט זיי r 
DP )PSIt |1R P'10 DR IPDTRn ,PORT

B A A B B A M  H b b o b  A a b b b  M M A A A A A l A A i y M i "t D0*p D*T OOU ,)PTP31P7TRD IP 
1<P1 ipors or. 3צו<י tp>pu o n זיי 

*ד UP OOIPBUO n* י  )PIP3PT TPDP09
PPTR09 r ipiipi tre tire ” 3 .u n rre 

 eiRtpi uni'tp —<9 ח*ט — סיידוע
חא oirnvWfiUMD וראסוקסץז די אז

b ^ ^ b ^ b  t e B m  I A a i b a a a m b a a 4 b a i  b b a| |& ips ססרסורוסכס o n ^ססדייי n s 
tpdpov tpipp דייסיס tputoru r tri 

oum im  u n  ; ddipdtm ppr rn o 
arpipobpp n  .u tn w v  ir i dtr 

paw ” t v fitn #rmprs*n " t oru
ere )psrbipo* נ*ך .rn o  tr rpspn r 

spr וײ *tw  pu rr)'s T>nut ntrre 
m ,v/inmooutuo « t tps*n aoipo

orntpu* |ps*n Tre 410018 «יײד no 
*om re u n  p* eretm eR tn  u n  tpu 

ip o m i*  n u n  or*® tre pno. זײ 
,oipoonp .m  OTR UP DR g a g 

י ®*יסגי» ד ח י ״  rjosrtbwo^* י
מן ריי״נ <ip יי »9rre ױייי urjR ו u*

”dd אך11 3TR p in iio r 44 'T jir d*'3 
*RTD n  TP3'R )P>nomOO )OT J1R
tre bp װי .p'loDni'R T n איז tpi

■ B B B ^ — Bb b b b b . b  b » b b b  B A D  B ^ & A  A b b ^ m A A  b b b b b b b,סאנופעקםשורערס די בלױז דעדעז איצט
10) 3'>'T t IP3RD |1R DO1P0TR1 PTP1 
18 o n  (PIPP IP n s  ,)PDDRP ” >TP>R 

TOOPTR T*l DDIPST01 PPR P'TD”* 
PS״.)

D*T .)''t D'llPl OR OPU Ml* PR 
-n*P83 (pud epn oip*>si■ pi'repjMi 
,Dpooa n  po tnoRP o n  u »  tP< 

ip DUmuto opn t > o*n op ps>pii 
n  ipspts יתי*ן n  trum  po זעלנסם־ 

*ire u n  ore .um pr n  po iprrpn 
ps'>, unr״ DumvBPvoiioo n  oou 

p>pu ,09*>sio pure |ps*n| איחם די 
*oio a n  tod iprnopoa ipsod urepor 
*pio'no tpa*n " t  oou «»op )pro 'll 

jpipoup אױוי u n .יתיסן

ם א ט װ ב ו ן ױ ז א ק ױ ע מ א • ״ א ס א
?WAAMBAMAאן ש ײ א סי

PTK11PI D10PR3 OIPDPP> PO DP,)
opoo to .ד un*> u n  ,Trioo סאד 

u n  Tt« IPtoupi tre ,nreppooro n 
*>too u r די topnpoo אסאסיאײ־ 
.18״

RpnpDR n  Don ip( אסאסיאײשאן 
oto |P3*n *nor יער*> ip u m r tre 

jop'tpdo n  ,ips't tre oi're .)Plot
TPBUO *T T■<* א(9יאיי0אסא t tnPDl 

n סיס T» mw po אײד jpnpmpr'TR 
osrp o n  tre אלס i*opoo uriresm  r 

m o ,  ire״.
n מױסם »Irp'tpdr T n  po iu 

o*n ימיאן n- ח<סאי ,tre אםאסיודישאן
M B B B  A B O O i t f e  A A b A B A  A A A A A ^ ^ A M H t H A  A O A A A I M M I^ om העגען אױך דערקמרט קםדייק mimt 

oatt jo>pn ,Tpr> iere ,זי tp rn ד* 
po tp סרידען in iru a  n  ere ipupi 

jRpnpoo, n  m ponat pre>o״ dors 
T t גיס ort |3pro o n  tie im port

A A A  o b b b b b  b a b b a A  B B a y r e A B Bאיחדזנ tfttxto זייגעז Dtn סאב״ דוב 
מז Mm םאנונמקםשורערס רגיי  םאר א

װ די חאם וױ חימם, חײזצר. •ראסמטי

 יענע אין ארבײמען צאזען געקאגם ױגיאן
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שו^ס די  ״אסע• רm םון םאנופעקם
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 זײנען װאס חײזער פראטעקםיװ די פאר
 מאגופצקכדמרחטיס יענע און סםרײק, אין

,om םוז אישו ?ײז גיט מאכעז
 א גזנטאן וואלט אסס׳ן אםעריקעז די

 וױיםען םוז זיד חאלט זי וחנן חליגער סך
 סײ וחןם זי אוײיז. נים זיר םישט און
 פון וועט זי ;אויסםיחרען נישט גאר װי

om געוױגען. נישם נאר זיד ארײנטישען 
 געזינ־ סד א זײן איהר םאר וואלט עס

וױיםזמס. פון חאלטען צו זיר מער
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יץיעס״דעפאדטכיעגט. א:אר1נ*ערנע**
 —פראנמען ביידע אױף סטריײןער די ־

 העכסט -דינען באראוי סעקרעטער זאגט,
 זײגען זיי יאכ•*, םאר׳ן באגײסטעי־ט

 וױיסט די סארט. בעסטען 1םי חעםםער
 סטריײו אין יצױן ז״גען דיזדדטאכער און
 פוגיזט זייגען זײ אבעי• צײט, װאכען .15

 דעי וױ עגט״שראסען, אין םוטינ אזױ
 אגגעהוײ נעכטען ערשט זץ־ װארט יןאטף
 זא:ט — קעטפער אזערכע טיט בען.

 סטרײק יױין יאז — באראוי סעיזרעטער
 אזעיכע טימ !געהן םאריארען ניט

w vnoq* װע־ גע-ױאוגען *,יןאט, דער פװז 
 דער יא:ג וױ אױס ניט טאכט עס רען,

געדױערען. זאר סטרייח

 אננױןז אויפ׳ו געװעוהשאפסעו ױ פון ענספער
אין/״צײט״ אםנעסםיע־נאוחןגוננ דעד אױןז

ױי ע צו ט ר ע ט ס ױי א ם־ ב א  מ
. ן ע נ נ טי מי

 םירא״ אין האט באראן״ סעיזרעטער
 באגײסטעימע צוױי אדרעסירט ךדםיע

 דאנעײ רעצטעז ביידע םאס־טיטיננען.
 אין געײעז איז םאס״טיטיננ• א*ין שטאנ.

 און וױיםט די םון האי, םראטױרניטי’
 אין צוױיטער א און ךרעס־סטרײחער,

 יןראוקםא״ די םון טעאסער, סטריט *ורט״זו
 םארזאסמנגעז ביידע סטלײקער. כער

 אין סטרײיזער םיט געפאיוט געורען דינען
 .געװאיעז אױםגענוםען זײנעז רעדצן ךי

ט ענטוזיאזם. םיל סי
 ־ זײנען םאױזאטרונגען דיזע אויף

 •סון אייפוס ארע געװארען ארוםגערעדט
 מיט האט עוים דער און סטריײוס די

 י די צו צוגעוזערט דך נײגעריגיז*יט ^רױס
ךעדנער.

 א׳ן כייטינג טאכעד וױיסט דעם אױ,* ־
 סציןרעטעי אחו״ז האט האר םראטױרגיטי

 רייזבעמ, ברודער גערעדט אױך *ארא*
 םוראחדםיער דער םון טענעדזיצער דער

 דער אין ױניאן דרעסטאכער און װײסט
סםריײז. דעם םון םױזרער חױ«ט

 קיאונ די פון םאס־םיטינ; חןב אױף
 טעאטער סטריט אדםט אין ןשטרײהער

 ברו־ נערעדט באראפ׳ן׳אױן־ אחוץ ך,אט
 פין טעגעדז׳טעי• דעד אטדור, טאקס דער
 הוייט דעד און ױניאן יזראותמאכער דער

 איטעי דער סטר״ק. דעם פון םיהרער
ד ה. גע;אסע ארבײטער־אגיטאטאר,  װ״

 טע־ דער טובים, אב. געגאסע און גערג,
 דע־ ■אבריקײיטאן אוגזער םון (עדז^ער

 גוהעד א איז טוכים גע;. •ארטמענט.
ט איז ער און רעדגער סייז  געװארען ג

 םייא״ אין אינטערגעיטאנאר אונזער םון
 די פיהרען דאיט העיםען דערפיע,

סטדײחס.
ח<אוסטא״ באגײסטעדטען דעם װענעז •

 נתאטער סטריט ארטיט אין טיטיגנ כעד
 ״פאיװערטס׳' םיראדערפיער דער ^דײבט

• • • • ־ :פארגט )וי
 אין איז :אכטיטאג ״דאנער׳שטא; •

 זעהר א געזוען טעאטער סטריט ארטיט
 סטרײחענרע םון מיםינג כאגײסטערטער

 סעא״ דער« מײחערס. סהױרט און תיאויז
 אלע און איבערנעןאחט געװען א-ז טער

 א אין נעפיחרט דך האבען אגװעזענדע
עטיטומ. ױם־מוב׳דיגער

 טרעזשור^ױ •״ סעתרעטעי באראף, א. •
 סאעציעל איז איגטעמעשאנאר, דער פון

 געהארטען און :;,מיט דיזען צו געיןוטעז
 האט ער רעדע. עגטוזיאסטײצע זעהר 1$

 סקױרט.טײ״ אין קראוק רי גראטורירם
 און סאמו* העידיטען דיער מיט קערס
 «רע- *טיעדנגער, ב* פון נאטען אין האט

 עד״ אינטעלגע״שאנאי, דער פון ךרענט
 וזעט אינטעדגעישאנאר די אז קרעהדט,
 װאס איעס טיט סטרײקערס די הערםען
 םאל• k זײן װעט זינ דער ייז איז םעגייך

 *וע״ געדעדט אויך האט ער שטענדיגער.
 די םיז צושטאגד גיענצעגדען דקם גען

 אגדעדע אין מײקע־ס יזראוח םטדײקענדע
^טעדם.

 נעזא;ש בארא^י האט — זע, ״אוגזער
 אי״ ׳שעחן און הויך איסי״ינגען װעט —

 אדױסרוםעז װעט און יאגד גאנצען בעדן
ײ באנײסטערוננ און מוט  אנדערע איע נ

 בא״ װעט דאס אכתריקא. אין ארבײטער
אײגיגס״ט, אונזער םון טאכט די וױיזען

 און סאױדאריטעט אונזער םון מאנט די
 אונ־ איז זיג דעי געפיחרען. ברידערריכע

"I ?ערער
 זײן אױסגעדריסס אױך האט בארא^

 דרעס־ אין וױיסט די פאר נאװארנדערוג;
 טע16 די שױ\ זײנען װעיכע סיײןערם,

 אין פעסט מטעחען און תאםוי אין װאך
 װאס ״דאס םאר העמםענדע רײהעז, ־די
 איז עס װאס דאש םאר און קוםט, די

ױשר׳דיג. אדן רענט
 איז געעגדיגט רעדע זײן האט עד װען

געװארעז." אא^אדירט שטודמיט צר

ס ר ע ב א ש ן דז ס׳ ס ט א ל ע ט ע  ס
ט ר מי ע אן. ד ױני

K;• ,וױ סיױאדערפיא pk נױ 'p~.it 
 נעמאכם טאנ יעדען װערען שיקאגא, און

 מאנופעח־ אײנצעדנע סיט סעטעיסענםס
 *ד־ אײנענע א־ב״םע; וועיכע השורערס,

ע דיזע צו טרײד. 1םאר׳ דערם מינ ײג  א
 לזסד סײאדעיס־א אין איז סמטערסענטם

ט חנר *וגעסוםעז װאך טע מנ מי  מיט סזןנ
ײ אסס׳ן, דדשאבערס דקר  אר־ וועכיעס נ

 600 ארום נא׳שעפט־נט ווערען עם בייט
 חאמ אסס׳ז דזעאנע.־ס די ארבייםער.

ך  איח־ פון קיינקר דאס פארםליכסתם, זי
jm ניט זאר םעםבעדס חנ to  im ps 1ק*י 

i זןדנדים t תלטח ®יז סימופעיזטיזודזזרס 
מן ס«ם טרייד, טיאידט איז ע ױנ*אז די ײ

 פסײ די שון איינער איס )רא;נ ה. נענ.
 ד• 1’א נעװערהישאפטעו רי פון ׳עטעהער
ײנאר סענטראי  םאר קסנפערענץ נאדיס י

 ןריזס־ פאי־טי׳:)ע םון נאפר״אוננ דער
 זיד זאי טיטינג וע^ אז םאריאכנט נערס,

 איז װאש אטאהע, דער מים פארנעהמן
 אויף ״*ײט״ דער אץ נעװ^רען נעמאנט

 װעי־ם זי װי אמנעסםיע־נאװענוננ, רער
 ײסם נאדים, סענטראר די םון נעפיוזרם

 נעװעייז״ די םון *וזאסעננעישטערט זיא
 װעלכע תערפעױפאםטען, די און ׳טאםטען

 ױניסנס. אנמריקאנער איע פארטרעטען
 מװסרען נעסאבט אייר איז אטאיוע די

 װעיכע «װײ, םון איינער איס איהם אויף
 מעגײי־ א אויף .*•יט״ דער אין זיינען

.געויארען. אננןנריםען ארט כען
— אאננ, נענ, זאנט — גאױנ, ״איר

־ דארף נעװערין׳פאפטען די אז ח ע פנ ^י  ע
 חאנ״ ov װ״ר דןרפאר, ערישםענס, מען.

 גע־ די םין כנוד דעם װענען זיך דערט
 אין פאסהװיא דעם :אך ווערק׳פאפטען.

 נעווערס׳טיס־ h או אױם, סוםט ״«״ט״
v'oאון סתאנדאר א םארדעהט טען iru 

 וױיי ^מײטענם, איז, ;אונעהרייכקײט
 דעאן־ » איז פאסרװיל פון פריינמר דער
 ל• י• דעם פון געוחןרחמאפטען די אי) גאט
׳שרייבער־םאראיין״. *רץ

ד ײ אמא, ,o«n ג^וורס׳פאפטען די  ג
 די אייחם. אינער דיס׳פא|״6װיםע,דז?וורי

 *ו רופען ניט אשי*י האן געווערה׳ןואפטען
 װייי /B'W, רי־ םאראנם)וארטיילחייט

 ײי זאך אזא פון ;יט דארטען װייסט טען
 נעדרושטע די או) פאראנטװארטר׳מ״ט,

םטער ךער איז ביעהסײד  פין ערות ב̂י
 חא־ *ו ניט נא׳פריסען אנער קאן זי ’ רעם.
 אונםאראנםחארטריכען אן ןיך יכײ נען

סענ׳שעז•
m. א םון אז אן, אױך װייזט יאגנ 

 אטאקירט יעצטעגם טו<ן האט װינסיעז טר
 ײי־ אויס נוט גאר און נאדים סענםראר די

 אײג־ זיין גיט םוז םען טאטיװען. בערע
 םענטראר די 'װאם איץ, םיט שאר׳שםאנען

 וועלכע פערזאנען״, ״צװיי די אז סוד,
 אגנענריפען ארט מיאוט׳ען א אויןי זיינען

 די ראנינס, מרס. מען םיינט. געװארען,
 סענטראי די םון סעתדעצאױין עחזעקוטיװ

ײ איוא, איך װיי מ־ך. און בארים, *וי נ

 וועט אסס׳ן די נעםעטעיט. כיט ר׳אט
 סעס־ יעדען פאר סאראנטװארםײך זײן.
 זיל פון אײןער םאי אין און איהרען כער
 םאמפעסם׳שורערר* םיט חאנדיען וחוט

ם ניט חאבעז וו׳ניפע ש.סי  דקר נ#מטמי
 !,באיייחע םוזאן אםס׳ז די װקט ױגיאז,

ױגיאן. רער צו דאראר ססס
ט דער ״ מנ  מ׳שא־ דער םיט סעטעי

i נענראכט האט אסם׳ז בערם t ,דאם דעם 
 םטריי• קיאוה די םון פראצענט 70 ארום
 כארד ׳פוין וועלען םיראדעלםיא אין סער
a p זיגרייד זיץ m tאױנײט. ױער ״׳•. 

 םיראדעײ דעם סון נייס אנרערע נאך
 כעםינעז יעזעי די וועלען פראגט םיער
 צ״םומ, דער אין וייט אנדעד אן אױף

 אונזער פיז ארטיקער ספעציערען א אין
פרענאװיץ. י. מ. מיטארבייטער,

ר ע ר ד ע כ א מ ק או ל ק ק ױי ט  אין ם
.? א ע ר מ נ א ט

 'SP טאנטחואל, אין קראוסמאכער די
p סטרייס אין ז״גען נערע, ir 6 ארינער 

 דער מובערם, ױסןי ברודער צײט. װאכעז
 ױגיאן סלאוקםאנער רער םון טענעדז׳פער

 אין נעיתז װאך די איז מאנטרעאר, איז
 עם װי נאריכט א נעבראכט אןו יארי) גױ

םטרײש. סיט׳ז דארט הארט
 אי־ אונז חאט ׳פוכערט ברידער וױ

 טירמן ao טים זיי חאנען בערג׳עענען,
 *rw* 12 גאר און נעסעטעלט טרייד אין
 אנער םטרייס. אין גאך זײנען פירמען רע
מן די םיז פאר א ר  נאר זייגעו יואס פי

 פיר״ גחנסעת די םון ז*יגעז םםרײק אין
 עגט־ איז ױגיאן די מאגטרעאה. איז מעז

 ב־ז פ־רכען די טיט סםר״הען it ׳שלאםעז
־ גאכנעבען. װעלעז די

 גענע־אי נזער1א םון םיטיננ א אױף
iVDiptw ר נאעלאםמן איז נאארד>» 

 אתיעדפ פיז אי/עם ׳פיימז צז תאדען
 וואוס זעחן מאנטרעאל אין ארגאגייזערם

 א*צ־ דעם אי-ן ױערען נעםאן העז דארט
טאםענם. םינען

v״ די אז זען, 'j’ot; ואסיווױל־ דעם אין 
 נרוטי׳יפט ?יך חןדט עס 1װא ארטיקעל,

 זיינע; אייגװענמנגע;, פרינציפיעלע פון
 איינפאבע וױ װענינעו ניט און סעהר ניט

ן ען.1ט נאדיס  קר*ט»רןי־ ;עיױם קאן מ
 אבער איב״ט, דעי פון מעטאדעז די רען
 עם חריטיק. נ־ט.יוח»ען זיך האנדעלט דא

 טענ• אױןי ברעחםייל ױעןען «יך האגדערט
 האט פאר׳שטעהן, זאל רען וױל איר ,m״

 ניט דא i״o אין־ אז נעואגט, ראננ נענ.
 נע״ האבען םיר װאס צוזאסענ׳שטױס, דעם
 פארטײ. סאציאליסטי׳שער חןר טיט חאט
 א נעהאט פ־ר האנען פארטיי דער ריט

 נע־ א־בעד צוזאנתנישטױס פר־נציפ־עלען
 דארןייאדער טען װערכע טעטארען, װיסע

ס דארף מען  *W א*ז עם |1א אכװענחןן, ני
 באװענוננס־ א ״א־גס־יד״־ש־אנע, אן װען

 א װענעז אבער זיו חאנדעלט דא םראנע.
ט איז עס אטאי,ע. פערזקנריכער  1קי* ד

 איז ;פעיישו״עז ט׳ע1■•ט ־און־ חןמאנאניע
 נעיר־ אויןי װאונח דעם אננאלאנגט מאס

 סאר״ א״נםאכע עס איז אתעחרליכליים,
יאםאנםםװא״.

 ט־ט־כנ שאי׳ן נעלעזען האס לאנכ נענ. . .
ט׳נן1דאק  אז גאמי־זעז, iv נריף ן1א מנ
 ײארט װאחר קיין א<ז פאסתיױל דעס אין
 רעזאל,׳־ יי נעיאזען האט ער • געװען. כיט

 סאנװענמאנס ל. אװ פ. א. די פון ציעס
 די דורך זיינען ציכע11 רעזאלמיעם, די )1א

 נעײארען ארייננעטראגען נאדיס ם׳ננטראא
 פרא- די אױך קאננרעס. אח סעגאט א*ז

 םאר׳ז ה׳ריננס אשיציערע די שון טאקאלען
ם אװ חןפארםנמנט םי פ ^  די איז דז
 ער סענאט. םון קאטיםע דדשודימיערי

 בריוי ספי^עלע מאםעז גערעזען אױך חאט
 י0ײ דזשאםםים, אװ ־דעפארטםענט «ז

 סאי חאיז״, .ױחא־ט ן1א דעפארטמנט
 סאי ן1א אדר׳גיסטראצ־ע ױלס«ן׳ס1 טון
 ניס־יאדט האדדינג׳ס איצט־טע־ דער םזן

 ׳שד־ט ישדער אז וױיזעז, וושיכע םיאציע,
 ירעסע די װערכע װענע; אטנעסט־ע, םאר

ס רעדם מנ ^נ  רעײי־ א איז ש־ר, אזױ ל
 םענטראל ד• פו; ארב״ט דער פיז טאט

 און טערענראםעז אױן־ לעוט ער נאדיס.
 ;id קרינעז באדים םענטראל די װאט בריף,

 ״סאי־ און יעטעראנס״1 װאר ״װאירלד די
 *רא־ און ליתיש^ך׳ סי־לארס ן1א דז׳פערם

 גרו־ בימערר־כע ן1א ליבעראיעז נױגענםע
װאס מן״ ו;ז,י  שאר ארבייט זייעד אז מ״

 די טיט שארביגדוננ א׳ן איז אםנצסםיע
 נעםע• אשט װןרט ן1א באדיס ם׳מטראל
 ער כאריס. םענםראל די םון נעדדפט

 םאר־ םון מעלדוננןן אח בריןי יר1א לעזט
 םענםראל די מעיכע סאס־ט׳נס, ׳פײמנע

 ארגייםען it ארגא״״יזירם חסכען באדים
 תלבםנדשטענךי־ אונטער אטנעסטיע פאר

 פאר׳ז ח־יסען ניט זאי עם כדי נעמגן, נע
 אםנעם־ םאר םארעתננעז אלע אז יאנד,

 ױנ-1 דעםזעלנען |1א איין פון לומען םיע
 דדו׳שץ נענ. פון בריןי יר1א רעזם ער חעל.

ענ1 ד  פריזא־ פאדטי׳שע אנדערע |1א 6ו\
 ארב־יט די אינדארסירען װעלכע נערס,

pc אױם דרישען אדז באדים סענטראל די 
 ארבייט. דער מיט »םרידענחייט גרױס
 הארעם־ ע;ר•;ערDr א אין איז דעבס געג.

 םא• באדים, םעגטראל די סיט פאנדאנץ
 סאי און ■ריזאז, םון רירעהם אלײן, ער

 דעפם. נמאדאר גענ. חרך פןםיליע, זײן
w ־א |1פ רעדט םען מען nnw iJD ira 
 נאג־ די אז ,tv עד װייזט •סנעסטיע, פ*ר
n איז כאדיס םענטראל די סד; ארכײט 

 טאםען־םא־ א און עםאנטײכע אז נעװמז
j j n n ־4ל טױזענד פארצינ אינער מעז 

 אננע־ האבעז לאנד איבער׳ן ױניאנם תאל
 יי•11 גענעז ■וזוטעסט־חמסימיעם נינמז
 ■ריז^ונערם פאליםישע די ח««מן טער
 װחייט אין נע׳פי?ט dp אח טורמעם די אין

 דעפארט־ אין און סאגנרעםלײט די it חױז
 מאםעך א דאם איז דדפאטטיט 11א סעגט

 אנ• סעז ח«וט DjrviM»in די פסדמרתנ.
ז»ן מיטיננען. עפענטלינע יוי1א סעז1נ«נ

ט די נ ע מ ש ת ע נ ע ס ®ח ט רן א ענ  ל
ר ע ט א ע ט ט ס ^ m קו ל אנ ד

 טעא־ תנ^קט פון מעגעדדמכמגט דער
 ®אד דאנה א קוטם חארמם, איז טעמ
 שיאופסאמר- די צו פרײנדייכיןײט דער

 װ*מן צװײ געצטע די אין סםרייחער.
 זוגסאג און מכת רארג^ מצן חאט אײס

 ססרײ• n ארײגגעיטזאז פרײ #םאטינע
 סםרײק״ א גאוױזעז חאבען וועיכמ פער,

פארד.
ט מעז װי  א ח*כמן איבער, אונז ד

 נדם כאגואס T? סםרייקפר טויזענמ צװײ
 א זעחן ג?גאמ?ז געלעגקגחײט זתר

w r  m i. ם אץ  ותרס נמאםאר ת
orw rw דאד חײקאי ״חײם א

עדכן״.

#נגעגוטען ח^וט מון אײן ניט
עטריכע •ר^וטעסטען אזערכע

̂וס  די פון ו^פיסערס די *גבאיאגגט װ
 ת^גטרו^רירט די באדיס, סענםראי

pc א;; געג. באארד. עקזעקוםױו אן  י
 אמא־ די און נעמען דיערע אױס רעכענט

 די און פארטרעטען, די װערכע ניזאציעס,
 װאס ערותחרט. ןײ האבען ארגאניזאציעס

 סענמרא? די םון םינאנסען ד אנבאי-אנגט
 קאגטראר א אונטער זײ זײגען ׳באדיס

 זײ םינא^קאםיטע. סיעציערער א םון
 אונטערזוכט־גע־ מאי עטריכע ״טױן זײגען
 מיט צוזאמען אױדיטאר אן םיז װארען

 דער םינאנ״דקאמיםע. ערװעחיטער דעד
 אונטער״ װאס זערבער, דער איז אוידיטאר

 אינטערנע׳שאגאר דער םון ביכער די זוכט
 און ױגיאן װאירתערס גא־מעגט טידיס

ד איו ער אאקאיצס. איתרע איע  ח
 אינטערנע״ דער םון געװארען יןאמענדירט

 אױדײ פון בריױ די וױיזט יאנ; יפאנאי.
 ביעק״ א איז געמיכסע גאנצע די טאר.

 — סוף, ביז׳ן אנפאנג פון מײל-אטאיןע
גע״ חאט װאס זייז ?אגג ענדיגט
 ארע טיט צײט, ^וטונדען צלױי דויערט
כאװײזע;. גױטיגע

 א דסקוסיאן. א 1א זיו עס'.םאנגט,
 עזrצרוי זיך, באםײייגעז דעלעגאנמן סן
 מא• ריםעד די םון חךועגאטעז ךי אױך זײ

 סעג־ די אםיס װעםעס אק ױדאן, כערס
ארבײט. זײעד טמן באדיס טראר

 אײדפטײ װערט דיסיןוסיאן דער נאך
 :באשיאסען םאמעגדעס םי;
 צוטרוײ םויעז l^p:vr צו ער״פטענס, •
 דעד אין ױניאגס די םון ארבײטער ד• עז

 םון אפיסערס די און אטגעסטיע״באװעגונג
;באדיס סענסראיל די

 מיט וױיטעד אנצותחן צוױיטענס,
• ארבײט װיכטיגעד דעד

 •אסיזוױיד׳פרײבער דער אז דריטענס,
ל די םון װערען אויסגע״פיאסען זאי  ג

דעילעגאט. אהס װערתמאםטעז
 דעד םאר באריכטעט סעקרעטער דער

 צו סעםיײן דער אז קאטיטע, אדטאציאנס
 און ױניאךרײמןיס די םאר א;יטירען

 אוי־ ערפאמ. גרױסער א איז ױניאדסיינס
 און ■ראפאגאגח^ עדיטאריעיס, סער

 יעצט ביז זײנען צײטונגע, די אין אפירס
 םאר• גרויסצ צװײ נעװארעז אפגעחארטען

 בראנזװייזער רעס אין אײנע — זאמרזנמן
 אין צוױיטע די און ילײטעאום <ײבאר

 דעד יארס. גױ אין חאי, ״פארװערטס״
 גע־ אזױ געװען איז יײםעאום ינײבאר
 צוריה־ געמוזט האבעז מענשעז אז פאהט
 איז פארזאםאוננ יאדהער נױ די געהן.

 חאט •ובייקום דאס ערפאמ, אן ;עווען
 אינ־ מפריןוױרדינעז א םיט צוגעהקרט זיך

רעדנער. די צו טעדעס
#גרוס ברודעד• םיט

ײדגטע די ע פארא ש געװערק־ אי.׳
. ־שאפטען

סעקרעטאד. אײן, םאקס

ם או ע ל בי ר; ױ ע ױ ל ב א  די פון ב
ע ױי פ ר ״ ע ט ײ ב ר ״ א ע. מ טי ש

 אר־ ״פרײע די פון באא בויע־ען דער
 א־נ־ דער טאל אלע איז ׳פטימע״ בייםער

 םון אעבעדינסםער אח טעחןסאגטםטער
 א עס א*ז ייאהד חיינםינען 'בעצער. אצע

 אראנזעי־ די pw באצ בויןדען ם1מביצעא
 מאכען pit םיח עקסםיא זיך ניבען רעד
ם1פיט׳ש די פח אײנע י פיטישורם. ;ייע  י
 װמאכע די, פאר ורייזען לעבעדינע אי♦

 סאסטװמען. ymvv איינענע אין חוםןן
 א צינ, א :זיינען פרײזען די צמי׳טען
 וועותרהע א חאז, א פאפמאי, א אינדיח,

 אעכעדי• אאץ *רײמן, עחנאיכע נאר אח
 נייםט אעבעדינען דעם םיםבאציזירען נע,
 פאםטמם א זיך מאנט באצ. דיזמן «ן

 פריײ טשיסאװע די פיז אײגעם סרינט א
 װענרעט איינצעלהייטען םעזזר פאר זען.
 23 .״r א. ״פ. דער tip אםיס אין זיו

סט. ראטנער

ר ע ט כ ע ר ש ^ טאגעץ ■
ע קאפ-שםערצען, ר״נ ע און אפענדיסיטים בלוט, אונ עי אנ־ פי

קראנקחיימען. דערע

ם ק א ל - ס ן ר ע

ר ע ד ד א ל א ק א ש ל ט ע ט טי ־ ־ ו ה ^ ב א

ארדנוננ אץ מאנען אײער חאלס
פ חןרזעלכער אין או[ פער«טאפןנג קורירפ עקם״לאקם י י  עם פערהיט ו

מןן * ■ון קוםעז וועיבע קראנקחײסען, פױןיע ®ון אייר  פער־ און ^עכס
מאגען. עטאפמען

ע װיבםיגםטע די איז עקגדלאקס דו רפינ ען *ון ע עז  יווחר־חוגחןרם מ
ס^געך״•עציזודיסטעץ. •רזןסינענםע •רן רעקןןנמןנדירם ווערם .אוץ

ס 60 און 26 <ע ג , טמארם. דדא; אלא אין גאקס. א מ

s '

מנ ם ײ .1021 חחיעםכער, מען16 ׳•ר

ען שטילער ט ר א ג
(ער*עחלוננ)

m

ם םון »ש. שיו

tjm נע־ איז ׳שםעון <*יינ«ר דער 
tv a n p r ויינע ה*נען n tנס־ — זיחז, ״ 

ת tn |1א נ ip irw  — p p n t ניים )iap 
to םארגעםען, כיט םאמע חנר װעלען זיי 
ip>p זיי |1א i חםיד if פאטער tnvi ו־ 

pp) לענ«ן. וועיען זיי װי ל»מ אזוי
 רn חאט םאטז^ ניג^ זיר *:tft דו —

 ?בר אין ארייננעטריען נאטא עלםעושר
װי *ריין,  םאר אראנדדפנמנםס p״o ױיל ,

סאםען״. רער
 האט מיינ, נאטע׳ם מױעגערין, רי

o u rn in  Dfi זי איז tn fiip j טעהר 
 ביז נעמען איז זי װי 1טױטע oit דדײםם
n זי pit איצם,  Dfnיטװער םון רםאר 

;םארלאגנט
 מיהען ן1א מיםען דך זאלט איהר —

אייניסעל. אייןר סינר, איינצינ םיץ פאר
ofii — איינצינ איהר םאר עפעס 

n^ ויינע *לע פאר — >׳ אליין ?ינר : ’P 
 א זייז ער pft אייניקלאך ויינע אלע פ»ר
ידשר.. סליץ

 קינ־ זיינע םאר במיו נאר נים |1א —
n n ,נאר אלײן noplff יך1א ?ינדלו־ — 
m די פאו u ,אלע פאר װעלם p u r 

 םיי־ אין איצט דארשען tp?pn װאט צייט,
pאז אױ״ אױ, געחן. ר f t jpd? פאר־ זײ 

t* ,tnpi ז יל1פ דיfאיז — סייחמ זיי ל 
 דאן ייד «fn vs?pv אירענע, םרעםד? א

 נעקומעז1צ — ארט נוטען אוים׳ן נפפונץן
o it י11 אריינגעשריען, |1א קבר אפענם 

i םיט כאנוצען גלװאלט ייר װאלם וי n 
n ג?ל?נ^זײט, מזיסםינפ1א n  ofii 

 יענער *put ויך פאהט jipdb׳ פליינער
 *putD'o תפלה׳לפ א איחם םיס מ?לם,
i t  jpa איהרינע... די

ג1א ניט, מיים איך n י n סלימער 
dph lipor שלײ די אויםפיחחס ריכטינ 

Ofii ,mn ל?בעדינ? די tvajn בײם איחם 
 נאר םיטנענעבפז. זיי םון לעצםזזז-או׳שייד

Dnpnpi ׳שלידות די Dfn ר? D'lipi. װא־ 
ם i אז ח n דער־ מםעידהאט סליי;?ר 

no ire די חערט ip n עלטסטען tmr: 
ת .טאטל,  p״o װיל ױ1 ניט, דיר או

i 1פא אראנז׳שםענטס n ,א האט טאםעד 
 יף1א tfopj apiir t מםייכעל לײכטער

 י1 |1א ליפ?ן, טמוטארנענ? בצייכפ זײנע
”pp׳ יע1גז־ Db 1■ 1חאא |iי fn DPDJfii• 

o םיט *וױ |1א — יגען1א11ב» זיך כען n 
 אר״ן. ב1ט־ אין אוײין ip איו ׳שמיימל

i n  o iifii פלײנש־ iipor נע־ זיך האט 
oils אםטע רי אין דעומאגען ■T i i m 

 נעװעז איז װזלכער ,inn וײן (1■ כרננען
ם מ . f״» :

— pdud, מ  מיצ ניט. ייר זיי
אראנדדפםענטם״. םייפ

i n  ofn oamapa ׳טםעון הליינער 
lio זיין poipdip | ” ?p? אין ■l” P jp5'i 

ip זיין אםעריקא r די םיט PDifipjD'it 
upn, זיין פנים, יס׳ן1א שטייכ?צ זייו 

iopj PDimp»'w ifנ ײב11  ,pap״P
pe>3H ,jpun ” lit pj” t ,po'ian} 1א| 

pat ,pofj רביי־ ויך אװעסגעשטעלט* 
ipo. ׳פטענױג ip  Dfn .D” ai«pa ניט 

-p*ne ip pm ,|PO” a if  i t  Dfii Dfnpj 
ע o ו n 't pm ,ipiipj לאננװײלינ ipnpj 
f■ נעתאלסען ויך ip האט —  i f איב־ 

jp n• מבתים pat בים1ם־ט1י a m  ip r 't• 
 אין אח צאעװייציגפיים אין גענאננון

a נאר בענהענײש if  i n״nv-'iif ,o די 
f די |1א ipe׳  tpifiipi ipp't ?p ifi 

Dfn ip אח ipnpp ויין tie מייל  tpn 
 נזד dpip איחם Dfn נעהאט, ניס וײ

DPnpo 1א| tnf וײ oofppi du ip  Dfn 
.pap?

ojpafn ip איז i י י D נ 'n if  i n 
opjpapa ip  Dfn נאך n ae* in  t f  ,n ar 

v זאל  Dpn — ipdip יר» •IPnrio'if 
i נאר n  |itt tpoippa n a r m  pm d' ip 

Dfn  |ip e r ip j” >p יר» DU יסנ<ר1א 
ip  Dfn ipof?r ו י D ז nprvjoiif p ir 

i f  d לזמגמײלינפײם ofii Dfnps du pat 
ו סיס י p'P ,poJKppa p'p .|fo ו  i t 

n ײגד1<  Dfn ip  j» « in  o u  ip  ofn- 
dpip אין ppo«n ,אריין p o r f  oanpi* 

•IPI
Dfn jnepip  Dfn— ריר סײצססו

ױז JM — אז nan nan  o fn 
dp — , ויך ווילט i t  inpjpm t p ir 

.nav iPMf> nr •  J9” aiM ip i
paaf iudt  ip ru p  m  ettn*

tpלענט p n p n n in n p n  .|pap>pn 
M פריח id tojiftp) jn ti p • ppnf

ttn> ppv3wny3K #pvt«___
ױיו u —״ ם J6 גו T K  fojnvfw w enii

r* י י JOnwrm י י י י מ װינ- »v 00*״
V* tm ײ<ס w m w v r i  «n tyy n

r t i ן מו p מ w
ס י מ י ג  m

orm גיס  op» w ' f   ̂ . . ........

* e s E s g a s
a n

— o n  ddpjpipi n מםואל לאננען 
n ip םיו i״tfo חאט p i n:״?ip 1אי

מציוגג D ו intpi ײנ.11 זיין
— 1 Ofii ,o nאיז טאכטער י ppnt 

f. O’D 1 סאיראם
. •0י —
 דערםאנט עפעם זיך ioofn אס11 —

if ׳שםואל לאננען ¥
י.11א Dfנל —

i n f מען opn ייר if  o in fo in א
■ שטאדס: |io נעסעל

Dfi DDPinPJ n — אונטעײגעסעי
”o ¥ 1אי n i n

~V3 Dfn naia סוחסע י1 1ײא —
¥ אהגט ױ

Dfi inn o יא, — if i קליינp כד1פל 
n; איז יעל a r pat ipjfDrp גאכמיסאנ 
ipapr ■pr i סיט ipukipj מען איז n

iPDfn r'iD.
— 'ioofn ofii ,f זיר i n  dpip 
¥ אינטערנעם?ל opp'Pp if םאחכם
'.itt נלאס —

 Dinfoipi inn א זיך האט סאל סײל
if אװעסט אין שפעט און םאטע־מאמע 
 אין ןvלftpארייננ אוניגעריכט *ים1פל

iprD'p .אריין
 pi ! איז dp ipn pip א נאר ניב—

f אך1 איו popנ i ! װאלט םשית׳ן אויפ 
 ¥ ipd מאכט װאס נ?ר׳כם. ipau זיך איך

i 11א ייב11 אס1 םאכט װאם n n p  n 
¥ לאו

f —לל^ייD.
— ippj' id  iDDjm iro n א p?pt03 

 דאך האםס ¥ בוריה?ס־נאריטט רויטען
r דאס i :p o r י1אז ipi| .נעהאט ip i 

בארשס. ועל9ל3 א מאםע׳ם
— pdpo ,n  pw, אלץ נאך ארנ״סם

־* ¥ א■r בחקלינער אזן
t Ofii—אל ipo 1 ¥ םאן tio ipdאר 

IIP3P? f מאכעז
—ip האט P ppfo p ir”| ניט. כח 

f קרעכצט כיינאכם  ip יף1א נאכט <אנצע
opnp 1 — זייטעז י1 tinי jrafo.

 מיל 'ii,ניט, יך1 זארג טאטע, », —
 םיט איבעװעדען זשםענםס״;1אנ1א םייס

 ibopii IPinf' אלםע י1 יוי1א אנשעל.
ipo גיט ifi בי'טען.1א

pp ip i״ofn ppor ip j גע־טםיי־
n f i  — oppa ז?יבע pou ׳שסיי־ נלײכע 

 oapnrpi יעצט האט op Dfii כעיע,
 איהם ofn ipo jpii ליו?ן, «ײנע יױ1א

03vyv33"1*. TIP i n  I'K.
op iif איז f  i n 'n  ipuw piain 

ora P' חאיב f ,m f האט ii'p  p'p אין 
i' ננעזעהן. ניט ינען1א*. Dfn o :n fiipj 

ipo איינס װייט i n n j f  Hd. 1א| Dfn 
Ipd זיך tnpi in n fo  i t  ipa'Pppi 

PDPf ' i  |pafn (pppu” f  |f םארבלאנ־ 
o p rn אין .nni

ipoifii p ir  ,f — פסח, יוי1א Pm 
ipppii ipion 1םי "*K '1 |npi inpait 

נייןלײד.
i n 'i i  iif אין in f ' apfn f אחם 

op n זיך : DM»pu” i f  inn f
 אין נאך ארנייטסט דו ,poto נו, —

t r¥*
— PD Pft Dfii| טI f i  no jpd ¥ If 

non■ tPDfo i n  ,)papp f  ipapo גע־ 
•IPP

ת א rn- װיצ מי ניט, יך1 ז p f if  p” D 
כמגטס.״

iim נאלד impnpp tPDPPifD i n 'i i,
i די ביו n  i f  ,oipnpa tpapn i n r p 

paiforpa p f  pope.{
d' io p«' איז tinipa 11 שטיל 'iifי 

miP p זיין 't i f :  •iPDprtf■ .ipapp 
j|p:f 11 p'M in n fo p n f: pm די n»PM 

pat i די םיס n r p  ' ,n t רי ,i u r  " l i t 
pofo o n  |papn " t |1M( מיטנעגעבען 

nin די 'pr יוי1א i f o m  ,dppii i v iv
ipppn זיי o D :p o m :fif, ipapo1פא ׳׳ 

•tPOfD IPI
”D: איז pap: PDPf די 3 ippforp 

iap, חאס ױ :p 'p ,o:"iip ^שליחוו t f 
pft ip זיך tpnrra pn ipo' ip איהו־, פאר 
n  Dfn אײן־ איחם n .ipp'iDf a du 

o” t  p t:w  '1 poior f  tppfovp: pm 
i ױ וױ :עזעחן און t  ip o 'r p 'u  " l i t 

u p  •iipor dpp 'Pp upm אר: mi dpi 
ppor opp'pp o n  ipa'M p r  Dfn |pd 

pm o fn  oppf jM ftp af oppf איסס 
tpsm n צױס ppf m  tPafn ,in  a r t 

p m ' t im ,tnpntppnf tjo«wmaiM
-------ipa'pap: 7 ביים' «m pat iap

IPafn u די און ־,upn די ru 'p
די ניי  tpounam f n  

jhp
•p: |1M DC'lf
'» Dfn i > v  o fn
'o־ im nn'M סיס Dpwpxmf iviau זיך 
o r \  ipafn pa>pn jp i'w  tunpfpn
poior f  its tpanM ' i  m  ofnp: rjfp i

:o a n w i t«  ^ o ra  
yum  —

oin'op»pnf tnn " n t u רי   pnfn  
. :m iM .it Nftva i w w m J

P'ii *ii, , 1 מאםע :יט, יך  : if t  —
״p איא:דזשניפ:םס״. d

ip'־ : | ו1זי ניירע זיך  ipapn lap סון 
ip איי:ע1 ip i ם»טען. ' n  1 איבע סען  
IPtn Pfi pofo 1 tf י  ,DPfiip: Ofn 

נײם זי איז  ipa'Pap: .npar d,tm ײ  נ
ipnp:איז ipappn ,iPDf: ביי ,jpipdpp 
i:<p p'M Dfnv: האס iim ;*סיילסכס f  
.l׳ppr:f |io ׳׳■f ״בעסער ipnp: pm pm 
pofo »i איז :pd oaf p o n p  '1 i f :  
.inn צװייסען צום נאםס 1צ  ipdipp: 
* p»nf ipafn if■  f זיר זי האט אווי   
m, יז3 n : f  ow inn איין tie oip:?fn 
If l 'f  |pap::” i f :צנאמען זי   pm ipo 
i n ״ M i f : po?f ifo לייט.   o ? fo r:f 
ד װ נ י ו * , Dafop: ipafn קי:דער «i 
If | ' א באזאתען 1צ מוטער י1 םע:סס״  
-p:ppiif ,חייט1שטילע זי 1אי אנשטאלט

.|fD איהר צו גאננען
איז סאן  nn'M ניי שכמח אין  iap « 

מד עױען א ם : p ir  ,ipipup: יס: p ir  
•po סייל i n  oi'impa'M pm .ipo איז 
■p: ,|p:ppp:איז |fo  i n  1 װא י,1םעםע  
ipo Ofn ...p :n 'f  f  tmo ip ” d 1 צ ורען  

םעמע־ םייל  op” א אויף בא:ראבען זי :  
jm| ױיטpc 1 שטאט p  טערי, imh ס׳איז:
iap f. איז  :,?'a DDfpy: האט עס  jim 

טיי<ט1צ  ip:pPp: i f f a  Dfi אצםע 
צװישען געלענען איו  ip : ipapp אכ׳ן: 

,ipopoPD טייל איין אויױ  i n 'f  פרעםדע 
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. 'ipdpopd טײל ip i:f  if אױף כצי 
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-” pp o f i iim ,זיו ipa'M ppo'n Ppp'Dr 
o :fo ifפ ipafn זיי װאס  n v  ppnva p:

. זיך י1איי
.ooifipa ט ײ:י  ipapn mpo ipay ז
m fn p : D'iap n זײ:ען 1װי:סע אין   
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,pppT»p:r pd u p  i n פיז בערשרעכע   
oppPBo:p יך1א  D'iap צװיי n  |p:” t 
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m  |1M ,OtMtPDIfD IIP i n  I'M TD 
 MiiMa "T ofn ,Dpar pm n*io* טוי,

pp po iap o n  ipa'M pm .oipo:  dp״
ppor טיט i״i װײנ :i t  ro fa  ,pav 

itf  a " lit vim jpoif liMit jim Di” r־: 
ipippd n p i, הןזבעו:D.i'pap םיס :ppp

 םיט ,iP'P־?'ipofii P'lPa פערר־במםלאו
n״fn po־:':ifp«pp, טיט jut p o n r 

 ip:»'i o'iap די ינעלאר.1א P'lPa מיט
m fn p : oPnafinpo נצי• שםיצע אין 
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שאן דעד  באסעס די געגען אעדדט^נק
ריכטער־שםול. פאר׳ן

 ארגופענטירט איז פ*:ט»ו. אעצטען
 נױ םרן װאגןער ריכטער פאר ג^ואי־ען

 אינדזש^גק־ דער יז»ורט סיפוים י#ױן
, ן  אדױס)גע:וטעז ה»ט ױ;י»ן די װ*ס ^
 און פאנופעקטשורערס. תא*זי, ד* געגען

 גע• ה»ט געוועז, דאי־ט איז װאס י*רעי
 :ערשיינונג פאאגעגדע באםערקען טיזט
 זײנעז ױ;י*ן דעד םון א*יערס די בעת

 אין זאבריך אײנםאך; דורכאויס געװען
 אין ה»ט עם דאס אזוי, רעדען, ױי*רע
 געפריגעיטע א אירגענד געפערט גאנצען
 װארט, שעהנער איז עס ותי״נער פראזע,

 אײ ממש ב»שעס די פון א»יער דעי־ איז
 ער רעדנעריי. שעחן מיט מנרגעפא»סען

 פון רחפנות־געפיהא צום אפעהירט ו״*ט
 ניט חאיצה זאר ער אז ריבטער, דןם

 זײגען ב*סעה• די אויך אז ים»ד:עסען
 גענעבעז האט ער ;ת״נדער פון טאטעש

 ב»־ די אז פארשטעהז, צו ריכטעי־ רעם
 שרענ־ די פון בארױבט פשוט װערען ס?ןס

&y, סיט איבײטע־־. ענאאישטישע די 
 די אז אױסנעשריען, עײ דו*ט

 די געבען צו ופזרפן פוין זײ:ען ב*סעיש
 גערט, םיא אזױ מאר צוױי אדבײט^ד

 געגעבמן, זײ איצט ביז האבען זײ ײיפיצ
^ען ךי אבי  אובײטען אדבײטעז, :אד ז

®ראדוצירען.
* «?>

 :א;צע דאס אט אז אמת, איז עס
 שעהךרעדנעדײ דאזיגע די אפערירען,

 ״סםאפפ־ספי־ א פון מאגיער דעם אייף
 ו.א:ץ זיך האט אונטערסײ/ד וױ היור׳/

 ״מד זײן װעגעז אויסגעדדיחט רינטי;
 הארסעז לאיערס (די קארעכא לעיגטען״

כע טיט זיין םבבד אײן אין זיך  אזע̂י
v;nyr ,זײ זאאעז װאש װאדים טיטולען 

 עפעס?) דען זײ קאשט עש ז״ןןאלעװען, עש
 דעם טיט טאן צו .נעהאט נאדניט ראגו
 ריב־ צום קיטמ ױניאן די ע;ין. ע*ח״
 באװײזעז, אופבאיןוט־ײטבארע שייט טער

 דעם געבראכען האבען נאט/גס די אז
 נאך, טעהר ױגיאן. דער טיט יזאנטראהט

 אישבאישטרײטבא־ מיט לןופט ױגיאן די
 פטרײקס א*לע די דאש באוױיזען, רע
 װעײ צוליב עעפעי, שארשידענע די אין
 הא־ שורערםיטא:ופעי־וט די כלומרשט כע

 זײנען אנ״יטענט, דעם ;עכראכען בען
>r r t אויף געװארען ארויפגעצװאונצען 

 ער־ אונטערםײער מד. ארבײטער. די
 װעל־ טאנופעקטיטורערס, די אז קרעהרט,

 אזיסצופאר־ פאדפלינטעט דך האבמן כע
 הא״ ;אװעיגאר׳ס דעם פון פסח דעם כען

 צװײטער דער אויף מוין האבעז סיס*ע,
 זיך װי םיטי^ען, און װעתן געזוכט װאך

 *א־־םייכטונג. דיער םון ארויפצודרעהעז
 ״שלאגענדען דעם ברענגט אוכטעײםײער

 געבעטעז זיך האט ױניאן די אז פאיזט,
 בײדע אז טאנדפעקט״צורערס, די כײ

 קא״ דעד צו װענדען זיך זאאען צרדים
 איהר פון אויסטײטיטונכ אן נאך םיס*^

 באסעס די און עגכדפײדוננ, אײגענעד
^. צו דאש ענטזאנט זיך תאבע;  אױף ט

 גע־ איבײטער די דאך זייגען אופז אזא
תן  אנצוגעהטען געצװאוגנען איינםאך י

 אום סטיײק, דעם םיטעא, אעצטען זײע־•
 זײער צו שודעדימאגופע?ט די ברעגגען צו

 סםיײקש, עטציכע די אט א*ז כאזיטנ:.
 ארױםגעצװאו;־ גװאאד םיט זײגען רועאבע

 טאנופעק^ורערש די םון נעװא״ען גען
 פאררע־ דאן װערען ארבײטע־ די אויז
 נרױסען זײע־ אאס ארבײטער, די כענט

 וױא אופן אזא אויף און * !םארבדעכען
 אויס־ באשעס די פון אאיער דער עפ

 V.m פון יןא:ט*אקט דעם אז ®שט׳לען,
 טאנופעקטישורער די ניט גענראבען האבען
 אאיעד א ױאש אדבײטע- די ;אד חרירה,

!שאן נ*ט

 זי:ט אײך, טע־הט צײם, גאגצע די
 בא־ זײעד אנגענודעץ האנעז באסעה די

 קאנספירא־ זי־יעד אױז רעזאירציע ריטטע
 אסטאריא, ״,װאאד^י, א.ין ם*טי;ג טיװען

 ;עדאנק דע־ געקוטעז ניט נאר די איז
 ברבור דעט ארױבצואװאי־פע; יזאו אין

 געב״אנעז יזאט זי אז ״ױדאז דע־־ אײוי
 זײעי גא־, פאריזעדט אגרידענמ. דעם

 האט #<פיאיטי ט־־. ױ״ער, טי*יץ עריפטער
 דעד אי; אדױסציקוביעז יועזה ך• געדאט

 עײז^עה־וגי, דעי כדט ^פענטריכלױיט
און צײט, זײעי א*ז איצט אז

װאש טאז, באסעס ד• יא:ע; וו״צט

 טעישה, גאנצע די נאוסט. הארץ זײער
 געבראכען עס האבען ארבײטער די אז

 ש«ע• א אאס געהוטען איז אנריםענט דעם
 הא• זײ װי דעם, נאך ;געדאנק טערער

o דערםי^ט בען n םאיאכ״ די און צארן 
 טײ• עפענםיציכער גאנצער דער םון םונג
 זייער *ז געכאפט, זיר זײ האבען ׳נומ

 נאך ױי קאן סואססמען הײם־געבאלמנער
 אויף סטײטםענטס זײנע םיט ברענגען

 אן אגנעכאיט זיר ױי האבען תיליה, דער
 ארײנגע־ ױי האט ױעלכער סטויער, מד.

 ברע• די אז געדאנק, גרױסען דעם געבען
 די זײ, גיט זײנקן אגרימענם דעם פון כער

 רשעים, די גאר נאר םאנוםעיוט^ורעד,
אדבײטער. די

• •
 ^יעמען אתומעגטען אזעי^כע םיט און

 אן םאר חוםען צו כאסעס די ניט עס זיך
 ״ און זײ סאן װער געריכט. עפענטליכען

 םאר- םען סאן גאױבען? זײ װעט ווער
 אויגעדאויסשטעכעגדע אזעלכע רײדען

 אאעד־ טיט רעדנעריי, שעהן םיט םאקטען
 נונסטען צו אפיאס סענטימעגטאאע אײ
 מיר ? םאנוםעקטשורער בידנע די םון

 חאט װאגנער ריכטער װאס נים, וױיםעז
 זאכ״ די הערענדיג מעשה בישעת געטראכט

 באװײזע און םאי«טען םיט םוא די איכע,
 מיר ױניאן. דער פון אאיערס די םון רעדען

 ו*ועא• סיט עואם, דער װאס אבער, װײסען
 געפאקט, םוא נעװען איז <וארט דער כען

 מיר און דענסען, און םיהלען געטוזט האם
 אויםער עואם גרויסער דער װאס װײסען,

 ער ײעז דענסעז, םוזעז װעט קאורט דעם
 בא־ די אתוטענטע?, די םארגאײכעז װעט

 םון םראזעז די מיט ױגיאז דער םון װײזע
 צװײםאען מיר און טאנופעקטטורער, די

 עס װעאכער — פאכיענט א\ין אױןי ניט
 ריכ״ דעם פון אורטײא דער זײן ניט זאא
 װעאען עואם גרױסען דעם פאר אז — טער

 קאנטראקט־ באײבען מאנופעהט״שורער די
בדעיער.

e■> *
 וױים װי איאוסטראציע, בעססע די
 געווען איז צד געננערישער אונזער א-עם

 א נאך װאס דאס, איז ארגומענטען, איז
 אויס־ וײ האבען זיפען, און זוכעז אאנגען

 און ״נערעכטיגסײט״ דער אין געפונען.
 אין װערטער, פאר א ״פארװערטס״ איז

 דער אז דערצעוזאט, װערט עס װעאכע
 איז אודאי אפגעבראכען. איז קאנטראקט

 וױיס אויױ שװארץ נעדרוהט געװען עס
 איז אודאי ״גערעכטינקײמ׳/ דער אין

 געדרוסט געװען אױך עהנאיכקס עטװאס
 ״םאר• פאר׳ן כאםש ״פארװערטס״, אין

 סאראנכד זײן ניט ױניאן די סאן װערטס״
 « ױניאן קאאװןםאכער די וױיא װארטאיו,

 ;םאר־ אין זאגען צו װאס ניט גאר האט
 נע־ ? עס באװײזט װאס אבער װערטס׳/

 יןאנטראסט־םארהעאטניסע די זײנען װים
 גע״ באסעס די און ױניאן דער צוױשען

 דען עס װער^וױא אפגעבראכען. װען
 ר ע ו ו אכער, איז םראנע די אײקענען.

 איגעבראכען? םארהעלטגיסע די האט
 אאס געבראכט װערטער, פאד די און

 דער פון באסעס די םאר ז י י ו ו * ב
 הא־ ״פארװערטס״ און ״נערעכטיגקײט״

םראגע, הױפט תןר צו שײכות אזא בען
 אנרי־ דעם געבראכמן האט עס ר y ו ו

גוכדשבת. צו פאטש א װי ניעגס, ee
 האט היאקוױט גענ. װי* געשיכטע, די

 אויס״ זײן אין ארויסגעבראכט קאאר עס
 קאפויר. פונקט איז רעדע, געצײכעגטער

 כאוכידשט נאר צוערשט האכען באשעס די
ך בײ אבעד אגריםענט, דעם געבראכען י ז  

 דער אז נעזואוסט, זיי האבען הארצען איז
 דער קראפט. םואער איז איז אגריטענט

 בריוי, פאסען די זײנען דערצו באוױיז
 ױניאן, דער צו געשריבען האבען זיי װאש
 באדופען אײן איז האאטען זײ װעאכע איז
 בעס״ דער און ;אנרימענם דעם אױף זיך

 ־ •14 דעם ביז װאס דער, איז באװײז טער
 אפ־ סראקםיש זײ האבעז נאױעטבער סען

 אכרידענט. דעם פון תגאי יעדען געהיט
 װײנינ דער׳ױניאן האט נאטידאיך, ׳איז

 װי רײדעז, כאסעס די װאס נעסיפעיט,
 גע־ טאט דער אין נאר ױיאכעז זײ בארד

 םון דיסט אין פאאשטעגדיג ^אנדעיט
 די:מוגוםעק״ יוען עדשט אנרימעגט. דעס

 זײער פים אױױסנעסופען זײנען ט^ודעל
ם, טו א -^  נאוועסבעד נטען4 דעם און ^

yהא j» איחם פארזוך א נעטאכט די n 
כיא• די ד»אבען דאן עישט פאי\ױרקא״בעז, e

ד נופעקםשידערס י י כ א ז ם א  גע־ ם
,1910 םון *גריםענט דעם סײ בראכען

 װאס אג^טעגט, סאפעאטעגט דעם סײ און
 ױגיאן דעיי מיט גלעאאסען האכען די

w אעצטען rn, די ךואט דאן ערשט און 
 דער םא״ •,קאפ. דעם אױפנמנוסען ױניאז

טע;ט.יא:ד פון אױפרענטוזא^טוגכ
•*e

 זיך כאפען פארצוױיםאו;: זײער אין
 שטיױענקע, א אן מאנוםעקטשורער די

 ים דעם פון ראטעװען צו דך מײנעגדיכ
 װעאכעי אין פאראכטוגנ אאגעטײנער פון
 פאד דערצעהאע; ?ײ און #זיך טריניןען זײ

 אין מיטיננ דעם װענען דזשאדדט דעם
 אײג״ האט 1 אאקאא װאס ױגיאן, קופער

 טעטא־ דעש דיסקוטירען צו אום באדוסעז
 םאר־ זײ און דזשון, אעצטעז םון ראגדום
 ארס דזשאדזש, פאר׳ן יאקאא דעם מסר׳ען

 ירא־ חאס װעאכעײ אזע^כען, און אזעא^עז
 פאראנראוי, געװיסען דעם גענען טעסטירט

 אן אז נעזאנט, װערט עס װעאכען אין
 זײן עהראיך ניט טוט װאס ארבייסער,

 דאס צי ווערען. אוכעזאגט קאן ארבײט,
 חכםה גרױסע א 1 אאקאא םון געװעז איז

 איז דאס טיטינצ, יענעם אײנצובארופען
 דאן חאבען םיר םראנע. אנדער גאנץ א

 םײנוננ. אונזער פון סוד היין געםאכט ניט
 צו אםאא וױדער עס האט וואס אנער,

 האט 1 אאקאא םראנע? דער םיט םאן
 נע־ א םיט צוםרידעז זײן ניט געםענם

 האט כמנםאראנדום, םון יאדאגרא*• װיסען
 װמא״ אירגענד טיט 1 אאקאא דען אבער

 t י ב , a « v ן י י חאנדאונג כער
 געגען געחאנדעאט ,ט י י ב ר g ר v ד

 םעםאראנדום־יארא־ באטרעפענדען דעם
 מא״ די קאנען דאס ניט. דאס ? גראף

 צו טא באװײזען. ניט נוםעקטשורערס
 דזשאדזש םארן ברענגען גאנצען אין װאס
 םענשען שױן איז ? םאיןט דאזיגען דעם

 םיט אט רײדען? צו זאגאר פארווערט
 געקופען עס דינען םאקטען סארט אזא

 עפענטאיכ־ רער םאר מאגוםעקטשורער די
 םאר־ זײמר מנכטםערטיגען צו אום סייט,

 האבען איםיצען אויף דאס <ןאן ברעכען.
 װי אזן ישעהן װי װירהיננ, םינדסטע די

 זאא אאיער וײער כאומרשט געםיהאפוא
ט.רײדען?  זיך דיםקרעדיטירט אוז ני

 באגוצט ער װען אאײן, אאיער דער ניט
באבע־פעשות? אזעאבע מיט זיר

eee
שאעכט, בעצם איז װאס זאך, א יא,

 י1אוי םאאשקײט, אויח באדרט איז װאס
 בעסטען דעם םון קאן װארט״ברעכערײ,

 האט דאס װערען. םארטײדיגט ניט אאיער
 אתומעג־ נאנצע די כאװיזען בעסטען אם

 האט ער װי םטױעד, אאיער םון טאציע
 ססר װאננעי ריכטער פאר געםירס איהר
 חא־ אאיערם אוגזערע בעת טאנטאג. םען
 םאר צייט םינוט קײז געהאט ניט בען

 די געישיכטע, די וױיא רערנערײ, שעהן
 װי דעם, םון גמשיכטע אײנםאכע גאגץ

 צעהן אעצםע די אין האבען באסעס די
 אנרי־ ברעכען אײן אין געהאאטעז יאהר

 גע־ זײ גאר זיך האט עפ מענטס,ײען
 צײט, גאגצע זײער פאדנומעז האט אוינט,

 גע־ כאסעס די םון אאיעד דעם םאר איז
 ארױסצורוםען : ברירה אײן נאר באיבען

 בא״ די אט צו רחפנות פיז געםיהא א
 אד־ די ניט בא׳גזא׳טע. און גנב׳עטע
 סטויער־נוסח, דעם אויט זייגען, בײטער

 גאר זײנען דאס נאר עסספאואטירטע, די
 דארםעז װעאכע םאנוםעתםשורער, די

שקאאםערײ. םון װערען אויסגעאײזט
V

 גע״ סטױעד םר. האט רעדע זײן אין
 האט אט נאטען. טאעראײ אויןי שפיאט

 אײב, א װי געבריאט און געבײזערם זיך ער
 טײבעאע: א וױ געברוםט, ער האט אט אוז

 מאגוםעשטשורער, די צו מעז האט װאס
 דער װאס צו און ? זײ פון טען װיא װאס

 רוע״ װאס און ? אינדזשאניןשאז גאנצער
 געװאונען, ארבײטער די האכען שוין אען
 א ארױסגעבען זײ װעט ריכטער דער װען

 בא״ די געגען אינדזשאנסשאן שטענדיגען
 זאא מען אז גאײכעד, ניט דען איז ? סעס
 צו בדענגען טאקע און צוואםענקוםען זיך

 םר. הערענדיג !םרידען דויערהאםטען א
 גע״ אײגער װאאט רײדעז, אזוי סטויער

 סענד ניט וױא ױניאן די אז פײנען, קא:ט
 אר״ טדיזענט 35 די אז סטרײה, דעם אען

 הא״ גאם, אויפ׳ן גאר זײגען װאס בײטער,
 װאס דעם, םון חנאה װיאדע א םםש בען
 ױניאן די אז אדער, ניט, ארבײטען זײ
 ‘און פדידען, דױערהאפטען א געגען איז
 פאנטאג יעדעז סטרײלס האבען דוקא װיא
 האבען אעכעףאיך װי דאנערשטאג. און

 גע• אזא םון רײר דאזיגע די געסאונגען
 און איז. סטויער םר. ווי אאיער, שײטען

 מנט״ צו םארםעאם גים האט היאהװיט גענ.
 ניט דאך זאא עס כזײ דעם, אױף םערעז

 אז אײנדרמ, דער איסיצען כײ באײכען
 דוימרחאפ״ קײן ניט טאקמ וױא ױניאן די#

 איו סםדײח דעד אז אדער, ;םרידעז טען
 וועאמן םין גאיש, א גאר ײניאן דער םאר

 די צושגיחנן. נים *ו&ן בשום זיך װיא זי
 דויערחאםטען א פאר גאראנםיע בעםטע
 אז איו, ערקאערט, חיאקװיט האט םחידען,

 אגרײ דיער חאצטמן זאאזנז באסעט די
 Deny ױך עגזימט טעו*םין וועכמנס םענט,

 ארױס־י נאר זײ זאאןנן און חעון, נעקסטען
 איו סםרײק חנד m װארם, דאס ׳ריידען

ד » פאתעז ר ®ו? ״ו פוומוומיגחייט. די

 די איז ױדאן דער פון פאדציע רי ׳יע
 עישטען דעם פון געװען איז זי װי זעאבמ,

 האכען פאנופעקטשורעי די װען אן, טא;
 פ*ט אפפאך זײער ברענען צי באשראשען

 שטעאומ דאדגעי דער פאר ױ;יאץ. דעי•
א;; אזו• װענר און ױדאן, די קעפפט  י

אױספירען. װעט ר ביז קעפפען,

 פץ פראגע דער װעגען אמאל נאך
שכיררת. און פראדוקציאן

 בא־ די פון אאיער ־דער סטױעי, פר.
 אױס־ פעגאיך וױיט װי װעאענדיג סעש,

 .גערעדט האט פוגקט, עײןר דעם פײדמן
 האכען װעאבע זאכמן, פארשידענע איבער

 שטרײט״ חױפט דעם טיט אײגענטאיך
 וױ אזוי נאר טאן. װײניג״צו גאנץ םוגקט

 װע־ זאגען צו געהאט םיא זעחר האט ער
 װיאען װײדזשעס, און פראדוקציאן גען

 שױ; אפט עס האבען םיר כאסש פיד,
 קאאר סאא איבעריגען אן גאך געזאנט,

 אין ױניאן דער פון שטעאוננ די םאכען
 און שכידות סון פיאנע דער צו כאצונ

פראדוחציאן.
V

 עש אז געטעגח׳ט, האט סטויער פר.
 צאה־ צו באסעס די פאר אוםסעגאיך איז
 האבען זײ װאס װײתשעס, זעאבע די אען

 פאחםה. דער פון צײט דעו אין געצאחאט
 האט שפעטער מינוטעז פאר א אין אםת,

 ערקאע• די באסעס די םאר ;עםאכט ער
 צאחאאן צו פארטינ זימאן זײ אז רוננ,
 קרײ ארבײטער די װאס דאפעאט, איצט

 מײנט ארב׳״יטען. נאר זאאמן זײ אבי גען,
 קנאיע א שפיאעז זױידזשעס אז דאר, עס

 װיחנרשפרוך סארט אזא אבער ראריע,
 איהד וואס עואות, קאענסטע די פון איז

 םאקט דער אאיער. א בײ געםינען קאנט
 האאט וױידזשעס םון םראנע די אז איז,
 ׳אאע פראנט. אין שטעגדיג סטױער םר.
 יאײ־ םאר איצט אדבייטען ארבײטער אלע

 זײן ?אאוקטאכער די זאאען װײדזשעס, נע
 ענט״ אונזער אױסנאממ? אײנציגע די

 האאוח־ די אויב אז איז, דעם אריו• פעי
 ארים־ א( פרט דעם אין זײן ווי^נז םאכער

 :יט גאר אויגע; אונזערע אין עס איז נאם,
 פאר־ ניט דארוי טען םארברעכען. קײן

 גיט ארבײט קאאוהמאכער דער אז נעסען,
 אעבען יאהר. אין װאכען 30 װי פעהר
 דאס סינדער, און םרוי זײן ער, מוז אבער,
 פארדינט דורכשניטאיך און יאהד, גאנצע

 אירגענד װי סאאולםאכער א פעהר ניט
 חאאט װאס םאר םא ארבײטער. אנדער אן

 דעש רײדען״פין אײן אין סטויער טר.
 אבמר, ? וױידזשעם גרויסע גןאאוקםאכערס

 אנ־ אאמיר ארגוםענס, אף סײש טחי םאר
 קאאוססא־ די פון װײדזשעס די אז נעפען,

 דער פאר צױהױף אביסעאע זײנמן כמר
 דאס ט צ י א אבער איז צײט, איצטיגער

 םראגמ: די איז איצט םראנמ. די ניט
 מאנופעק־ די רוען און אגרימענט. דער

 צום צוריק ברענגעז נאר זאאען טשוחןר
 זײ קאן װער טא אגריטעגיט, דעם אעבען

 םראכע די באאד אויםצוהויבען שטערעז
 ביײ גוטען א האבען זײ ? װײדזשעס פון

 ארבײטער די ארבײטער. די םון שפיא
 קײן פאכעז געקאנט ניט 1920 אין האבען
 האבען זײ װאס שכירות, די םון אעבען

 זײ האבעז קאנטראסט, אױט׳ז געיןראגעז
 זײ נאי ?אנטראתט, דעם נעבראכען ניט

 דאםאא־ דער הוסםח. א געפאדערט האבען
 חנר־ זיך האט סםים גאװערנאר סדיגער
 באשנױמט ער האט ׳דעם װענען װאוסט

 א צוגע׳םסמ׳ענט האט זי און יןאםיסיע א
 איצמ איז הוסםה די אויב איז הוסםה.

 די דאך קאנען בארעכטיגט, פעהר ניט
 צו װענדען זץ־ זעאבע, דאס טאן באסעם

 ווע־ זײ וױ און מענשען, אוםפארטײאישע
תט אזוי פסה׳ענען, לען  באײמן. עס ו

 בושנגע; באסעס די מוזען כא קודם אבער
 הא־ זײ װאם אנוימענט, חום אעבעז צום
געבראכען. בען

 ;.rvpn>re די אנבאטדעשט ײאס
 רי >יי ערהלערם, our pie׳ םיר ה»בען
 נעדענ* ב*םעם *ד װ§ם איז, צרה נאנצע

P’o םון צײטען ,נוטע״ די #אץ נאר קען r 
 נ׳מירי תאבען *רכײטמר די ווען ארבײט,

 די זיו eaa כוחות, זײערע איבער כיים
 םו־ אבער רעם *ן ארויסנעיאנט. נ׳צםה

 ײעיצו ארבײטער די םאתעסען. זײ זען
 איז הארעוחנן, אזױ סעהר ניט קײנטאא

 ייי ײי םארשירמו, יאהרען די אזױ «יו
 איז דערםיז נעטאן. אטא< עס האמגן

 כיט און סטויער צאיער ניט אאנמחןדט.
 וײט און ימן טאנט אנרעחנר אן אירנענר

 •ראדױן־ םין אזא אאדלאנמן עפמנטייך
 אוגײםצר. די פון זײם חנר פון ציאז

אי פאדאאעט טאן אז עם, חייסט  נ
 די םון

 טאג
 אבער
זײנען

 ױניאו די תקא איו ניט, dp טוען וועלכע
ײןי  ױניאן n און נעננער, ביםערםגמי ז
 האנד־ איהרע ע5א טים באװיזען dp חאט

מ מ  אויד אזוי opn און איצט, ניו לו
 חיצ־ וואם פאר טא חאגדצען. ווייט?ר

 אאיעי אח«ײ?ר סאטםעקםמירער די טעז
ט tan אויף ipatfp אײן אין מ  ארא* •ו

fivrM n אז װיים?!, ןיי ווײצ
ד ־יי מ מו »t« נ rn ra n איו איצט איז 

p רpד u p ; ממ«ז זײ אז וזייסען. זײ» 
®יו P*' די טאררייד?! מף»רײ opn םים

טוו ײ  r p כ י ל ר ח p אן אוג
 •lPD'>ripo א ורנײט,

 אױ« און ■לגייטער. pרpאונז
ארבײםער, אאחל P:«>p א דא

אינדזשאנקשאן אן ארױםנעמען ױניאן א םעג
? באסעם געגען

 גױ פון קילאוהפאנער שטיײסעגדע ד•
 צײטוױירי״ א ארױס;ע:ופען האבען יארק

 וױכטעס־ דעד געכען איגדזשאנקשאן גז(
 איג* דער אין אסאסיאײשאן באהעס טער

 באנרי:״ איז איגדזשאגקשאז די דוסטר״ע.
o n װאס דעם מיט אז טעאריע, דער אױןי 

 פעפבערס איהרע חײסט אסאסיאײשן רי
 ־49 א און ארבײט שטיס •ײנםי־״עז

 א זי פאכס ארבײטס־װאך, שטונד״נע
 צעברעכען צו זײ צװיננען צו פארשײערונג

 אי;• דער אין אגריפענט קארעײטיװ דעם
 פארבריי־בעז נאך דארף װעלכער מסטריע,

 און צײט, פאנאטען dps? קראםט ודן
 פונקטען באשטימטע ענטחא^ט וחנלכעי־

 ־שטונדיגע44 א און ײאױארבײט ואור
*דבייטס־װאו.

 אינדזשאגסשאן די םארבאט םאסטיש
 מיט־ איהרע ראטען צו אסאשיאײשאן רער

 װעיכען אין זיי הקלפעז צו אדער ולידמר,
Djf איJ ,אגרי• זייערע ברעכען צו װענ 

 םארבאט זי און ױניאן, דער פיט נמנגטס
 דיסצייליני• צו אםאסיאײש^ן ד*ר אויך
 װע?־ מיטגלידער די באשטראפען און חנן
 ־hf די אויוי ארבייט די באגײען וועאען מ
באדינגונמצן. טע

 אדויס״ זאל אינדזשאגקשאן די אױכ
 עם װעט שטענדינ, אויף װערען געגעבען

 םון פיטגלירער די אז םײנען, איעענטליד
 די םאײירען אםאםיאײשאן באסעס דעד

 מעכטיגע זײער םון שוץ חנם און שטיצע
 מענליכסײט א זײ ניט און ארגאניזאציע

 סכסוכים זײערע שליכטען צו באזונדעז־
ױניאן. דער פים

 אינדזשאניןשאן אז א-ױסצונעהמצן
ת גאנז א איז באשעס ג?נגען  און זאף, ני

 ארויסגערוםען דערםאר האט םאיןס דער
 געזעלשאםט<'־ ארע אין אינטערעס נרויס

 א םאראורזאכט האט עס יןרײזען. כע
 קאפיטאליסטיש^ר דעי אין סמכסאציע

 ארויםנעבראכט אויר חאט עס און פרעסע,
 ראדי־ עקסטרים דעם אין יטיק“ה. שאדםע
 באװע־ ארבײטער דער פון םריגער קאלען

גמג.
 און פארשידענארטיג איז קריטיס די
אםוזירעגד. גאגץ

 די װאס דעם מיס אז איז, טענה די
 װאיר־ גארםענט גײדים אינטערנעשאנאל

 אינ״ די ארויסגענומען האט ױניאן׳ קערס
 געםעהר־ א געשאםעז זי האט דושאנקשאן

 אנגע־ קאז װעיכער פיעצעדענט, <יכען
 ארבײטער געגען שיעטער װמרען *חנגדעט

 טענה די שטיײטען. אינדוסטריעלע איז
 רעכענען יןריטייןער די װעניג ײי *ײגט,

 קארט פון רעכט דאס םאיזטעז. מיט זיר
 געגען אינדזשאנקשאנם ארויסצוגעבען

קא^- א ברעכען העלםעז פאר ײניאנס

 װאס פאר אט מענשען. קראש :עװישען א
 אז ערהלערט, סטויער מר. עס. טוען זײ
 אבער, שטיק״ארבײט, קײן ניט וױל ער
 ערנסט, ניט ער איז אױס, װײזט עס ו\י

 םון ער רעדט צײט זע^בער דער א^ן וױייצ
 אבער װאס ארבײטס־פאס. געװיסעד א

 ער זאגט דאס ארבײטס־פאס, די זײן זאצ
 װאס, םאר זוײסען םיר אויס. גיט »ומ
 יימא איז עס םאס, אזא ניט האט ער װײא
s is אינדוסטריע קצאוק דער אין פאס 
 סטײצס. נײע טאג־טעגאיכע אישרע םיט

 נאר נדערש,8 ניט is אויס, דאר שםט
 שטיק־ װערען צוריס םווען ארגײטער די

 לגאױןסא־ די װעצען דאס און ארבײטער,
ר אימשטימען. ניט קײנטאל הײנפאצ, מ

.
װעצ־ pc םאס, װיידז״ש איינצינע די

 ארנײםער■ די אז איז, ווײםען, םיר גער
pm| אן פאר װײדז׳ג־עם אזע^כע סרינען 

 דערװײצ, מעהר, ניט פון אדבײטס־װאך
 האנעז זאיען זײ אז שטונרע;, 44 אי

 צזך אנשטענדיגען און שעתנעם א טאכץן
,pdp5.| פון ארבײטם־םאם, איינצינע די 

 ארביי• די אז איז״ װײסען, םיר אפצבער
 װייסשעס זייערע פאר נעב?ן זאצען םאר

 ארכײט; טאנ ן ע כ י ר ה p אן
 אבזיכט־ בבמן, ניט זאצען זײ או j\ ר•

p i* אר־ דער אין אז ;*ײט רי צזדייבצן 
 אז״ ;ארגײטען זײ |p**t גייסם־צײט

pm זאלען שםוגרען, אבט ארבײנמן זײ 
 אין ;6 אדעו־ ו1זיב< ארבײמען גיט וױי
 אי• ניט זיר זײ |p*pt צייט ו?צבער אר1

,^ ײ ב או ו  8 1אי אויפטאן ניט און ^י
ip-u m p שםונרען. 10 פזן ארבײט די 

 און װײדזשעם פאו טאט איגזער איז דאס
 ניטא איז אנדערע שײן ארבײט. פאר

w ען5זא דאך זײן. ניט IPdip 
ipj'tm ואך און חכםיפ כ«< e'w אן 

 נא־ איטעד ױניאן די איו ארכײטס־םאס,
v זײ ר״ט a p  .ipnprw»'w די אאץ 

jm o  pa w טאד זאך א איז דאם p a r* 
 סאטפעשטשר די סוזעז צרשט צו טאר.
ד  און יעואצ\צי^ «י”י צורישר*״ מ

w טראפט איז םרייגגען n ,אנריםענם
«T« שאטען א אח נ?בראבען חאבןן די jw .»ריכ

a

דדלקוױם מאריס םון

 בא־ גאנץ איז #באםעס די פיט טראלט
 נאנ־ אונזער אין פעסטגעשטע^ט שטיפט

 אינ־ די געזעצנעכונג. םון סיסטעם צער
 מײן ױגײטעד די געגען דזשאגקשאן
 ארױסגענעבען איז װעיכע װאירקערס,

 בא־ דער אין גרוגד, דעם אויף געװאדען
 קאם״ קױצען היטשמען םון ?ײס ריהפטער

 העכ־ םון געײארען גוטגעוזײסען איז *אני,
 איג־ ^הנליכע לאנד. אין טריבונאצ סטען

 ארױסגעגעכען אױך זײגען דזשאנסשאנס
 קלא״ אמארגאמײטעד דער געגען געװארעז

 און װײסט דער געגען װאירקערס, דחיננ
 אנ־ םיצע געגען און ױניאן דרעםמאכער

 אנ״ אין און יארה גױ אין ױגיאנס דערע
 שטעלט הײם אונזער אויב סטײטס. דערע

^s p יא s ,בצויז דאס איו ירעצעדענט 
 אינדזשאנח״ םון װא^ע די װאס ׳דעם אין

s כױט האבמן כאסעס די װעלכע שאן, is 
 ?ןאן ארבײמער, די געגען באנוצט קראםט

 װערען אננעװענדעט אעןsם געװיסע אין
גופא. באסעס רי געגעז

 וױבאלד אז אבער, אונז זאנט מען
 גע״ עכטשידמן ,us זײנען ארבײטער די

 אנ• ואיען אינדזשאנקשאנס אז ׳דעם גען
 שטריײ ארבײטער אין ײעראן געװענדעט

 דער םיט באגוצאן ניט זיד זי> טארען טען,
 אנער• גיט ױ מארען און װאפע, זעלבער

וײערע שציכטעז צו מיטעל א אצס קענען
, «*' •באסעס. די מיט סכסובים אינדוסטריעיע

 זײנען ארבײטער קלאסענבאװאוסטע
 איג* דורך רעגירוגג געגען רעסט מיט

 א•״ איו, שטרעבוגג זײער דזשאנהשאן.
 און בעםטער דער אבער דאס. צושאפען

 אפצושװאכען םיםעל לױרקזאםםטער
 גמ״ דעם אפצושאפען אינגאנצען אדער
 ארביײ אין אינדזשאנקשאנם םון ברױך

 אנװענדעז זעהן צו איז שטרײטען, טער
 באסמם די געגען םעגייך װײם װי דאס

 איגדזשאנקשאנס װי לאננ אזוי זעיבסט.
 ארביײ די םאר בלויז מכה א זייז וועיען

 וזנחען סצאסען חערשענדע די וחנלען טער
 אגגעהאל• זאיען איגדזשאנסשאגס די אז

 געװיס װארט םעיד זײער און װערען טעז
 די אכמר ווען ווערעז. אויסגעברײמעם

 אנגעוחננדעט װעלען אינדזשאגקשאנס
 יא- זײער װעט באסמס, די גאגען װערען

 די צװישען םאתן שנעל פולאדיטעט
 ארגאניויד־ די אויב קיאסען. הערשעגדע

 םארבאטען טרײען װעלעז ארבײטער טע
 בא- צו אינדזשאנחשאנס דורך באםעס .די

 אפט קריגען די זועיכע םאר טאטען, געהן
 ארבײטעד נעגען איגדזשאגקשאגם ארויס

 סאנ־ ברעכען געגען אינדזשאנ?שאנס —
 גװאלדטאםען, באגעחן געגען טראסטעז,

 גמדונגעגע זײערע םון אדער טלײז זײ םזן
 קארטס די װעיען — ״װ. ז. א. נארדס,

 די ארבײטער די ענםזאגען יןאנען נישט
 וײ אויב אינדזשאנתשאנם נעפאדערטע

 דיסיןדעדײ וועלען ניט אצײן זיך װעלעז
טירען.
 איגדזשאנקשאן דעם פון װירקונג די

 מג־י װאיריתרס ג*רמענט לײדיס די װאס
 א געוחנן איז ארױסגעטראגען, האט יאז

 נױ די אםיצו ענטשײדענע. אז אין שגעימ
 עדיטאריעצ שרײבענדיג ״טײמס׳/ יארלן

 הצאוס די םון איגדזשאנקשאן דער װעגען
 דער אין צװײםלען אז םאנגט מאכער,

 אין אינדושאנקשאנס םון װירחזאםקײט
 עטליכע נאך שטרײטען. אינדוםטר״עלע

די און באסעט געגען אינדושאנקשאנס

 זײן װעט פ״עסע קאייטאליסטישע ;אנצע
 זאצען אינדזשאנסשאנס די אז דעם, גענען

 םון גוגסטען צו סאי װערען, געברויכט
 קאפי־ םון גונסטען צום סאי ארבײטער,

טאר.
 פדינציפ-ערער דעד אגבאראגגט װאש

 אינ־ צו ארבײטער םון געגגערשאפט
 אורזאכע קײן גיטא איז דזשאנקשאנס,

 בא• ניט דעם מיט זיך זאלען די װארום
 אינ־ םון געברױך דער וױ ראננ אזוי נוצען,

פראחםיצירט. װערט דזשאנסשאגס
 דעם גענען דאו זײגען ארבײטער די

 און שטאאט קאפיטאייסטישען גאנצען
 פיםלען, אוגםערדרילוגגס זיינע געגען

 עקזיס־ דין לײהענען אבער ױי װעיעז
 בא״ צו ענטזאנען זיר וײ ײעיען טענץ^׳
 םונ׳ם צװאנגס״אמאנען די םיט ?יך נוצען

 אין באנוצען דאס סאנען זײ ײעז שטאאט,
>' אינטערעסען סיאסען זײערע
 אז דעם, געגען ויינען ארבײטער די

 אר״ איז ײמרען נאנוצט זאל •אלוצײ די
 זיך סאז סטרײהער דער קאםםען. בײטער

 װען וױםענדמ, גיט מאכען <יט אבער
 ארוג• ויר לאזט יןיאב •אליםםאדס דעם
 סאציא- די װ*ן און קאפ. וײז אויף טער

 פאליטישע די מוױנען זועתו ליסטעז
ײ װעיען שטאדט, s םון מאכט  געברו- ו

 באשי־ צו — סטרײח אין ■אליצײ די כען
סקעכ. דעם געגען םטרײשער דעם צען

 סארטס די is דעם, גענען זיעען מיר
 םא־ צו נישט צו רעכם דאס האגען זאצען

 זײנען זײ אז גרונד אױם׳ן געזצצמן כעז
 אבער האנען• םיר סאנסםיטוציאנעצ. ניט
 עקזיסטירט, רעכט אזא אז לײיןענען ניט
 אין פארבלײבט דאס װי יאגג אזױ און

p מיר ײמלעז קראםט, p מא־ ניט שחױת 
 מיטעל זעלבען דעם אנצואווענדען כעז
 און ראדיקאלע די םון אינטערעסען די אין

באװעגתג. ארבײטער
v דער געזעץ, שייאנ^זש דער u m 
 קרימינעצע ווענען נעזעץ דער געועץ^

 װענעז געזעץ לאסק דער און רכיע^sאג
 רא־ די םון זייגען סתווזלס םאר לײסענם
 גע־ די אין געחארען םםטypsב דיקאלעז
 ניט וײנען זײ אז גרונד אוים׳ן ריכטען

 הא־ קאפוניסטען די קאנסםיטוציאנעל.
 מאכען םון צוריחגעהאלטעז ניט דך בען
 שיקאגא׳ער זײער אין םארטײדיגונג אזא

 צאד• גיטצאװ, םיז קײסמס די אין טרײעצ,
 םיצע אין און וױניצקי, און רוטענבעמ קין,

 ניט ויר *ייר האבעז וײ םאלען. אנדערע
 איניציא־ די נעהםען פון צוריהגעהאלטען

 אין קײסעס. אינדזשאנקשאן אין טיװע
 סאציאליס־ םינישער דער םון פאל דעם

 מא־ אין ״,SKnsnMlh״ צײטונג, טישער
 “םי דעם םון םאל דעם אין סאטשוזעטס,

 אײגיגע איז און יארח נױ אין קלאב נישען
 אױסגעשפרא־ זיך ר«אבען םאלעז אנדארע

 מאכט די םיט באנוצט סאםוניםטען כענע
 ויײ אין זײ העלםעז צו אינדושאנקשאן םון
 זײ סאציאליסטען. די געגען קאמף ער

 םון געװארען יטי?ירט1ק ניט גאר זײנען
 סאצ־ װײל סאמעראדען, אײגענע זײערע

 ניט אלעמען, נאר דאך, זײנען יאליסטען
 בורזשואזיע. דער םון אגענטען װי מעהר
 װענ״ ויד סאנען רצדיקאלען רויטע אבער

 גע• אינדזשאנקשאגס גאך קארט אין דען
 און בורזשואזיע דער פון אגענטעז גען

 רעװאלוצ־ זײער םארשוועכען ניט דערבײ
מען זאל װארום טא חיילמקײט, יאנערע

 אזגדושאגמ• »ן ארױםגעוזטען טארעז נ״ס
— חטוסאח אבות אבי דעם געכעז שאז

זעילבסט. בװזשואזיע דער געגען
 צגצר־ און לאטוניסטישע אוגזערע

 אן is מורא, האבעז ?ריטיסער כיסטישע
 פראצעס איגדזשאנקשאן ערפאמדײכער

 די אוגטערגראבצן װעט באסעס די געגען
 חאן דאס װײל ארבײטער, די םון פאראר

 ״sp די אין גלױבען זײער פאישטארגען
ײד און נעדיכטעז, פיטאריסטישע  Din.י

 שטי״ רעװארוצי^נערע זײער אפישװאכען
 איטען דעם ארויס ברעננט דאס פו:ג.

 אונטערשיד אוגהאפפראכױסריכען אוז
 פון םיראזאפיע און אידעאי דעם צוױשעז

 ״S3 פונד*פענם*צע די און סאציאציזם
 זײערע און אנארכיסטען די פון גריםען

 קאםוגיסטען די קרובים. קאמוניסטישע
 רעװאלוציאז סאציארע די אז עדװארטען

 ^־s אן דורך קלאי, אײן םיט קומען װעט
 םאםען, די פון אױפשסאגד געמײגעם

 םארצװײ־ צו געטריבעז װערען װעצכע
 און יײדעז אונערטרעגליכע די םון םמנג

אונטארדריקוננ. ברוטאלע
 אנדערער דער םון סאציאליםטען, די
 באפרײאוגג די אז אבער, גיױבעז זײט,

 וחןר פארוױרקליכט סוז ארבײטער די םון
 אונערםידלײ אן דויר שטוםענוױיז, רעז
 שטענדיגע דורך קאםף, טעגליכען כען

 און קלאם ארכײטער םוז אויפהלעחרונג
 םעכטיגער א איז איהם ארגאגיוירען רורך
 •אליטישען, דעם אויף סײ ׳ניזאציאןsארג
פעהד. מקאנאםישען דעם אויוי סײ

 צו זיד אונטצרגעמנן םון יאליטיס די
ifos חערשעגחנ די פון אטא?עס די p̂, 

 איננאמר^ װעט מען װאס דעם מיט
 וײער טים אונצוסרידצן סארבלײכען ארעד

 די .myis'vpsm חעכסט s איז וו*םע,
 צו איו מעטאדע רעװאיזוציאנערע אמת׳ע
 טרויסצו־ הלאפ; א םאר ?לאפ s געבען

 און ת*נד שוגא״ס פון םע8וי יערע רײסזנו
 די װאס ^טײז יערעז צורי?ש<ײדערען

װארפען. שוגאים
 ערלויבט לאנג צו חאבען ארבייטער די

 אוי־ ?לאם א d>s װערען צו באהאנדעלט
 באפצחלען, ?אן טען װעלכעז גצזעץ, סער׳ו

 צו אח באשרענקען, און דיסציילעירען,
 ערעסענםען רעספע?טאבעלנע די װערכען

 לטצן8ח רטעז8ד טDsrגעזעל דער םון
 זיײ פארשטארסעז פיל װעט עס דרשות.

 טא־ אײגענעם זײער כבוד, איעענעם ער
 שטעגדיג װעלעז ארבײטער די אויב ראל,

 רעכטע זעקבע די תאורטס די פון םארמרען
 כתים בעלי די װאס פריװילעגיעס און

ymp.| תט זײ אױב ניט, מאכט עס  ו
 גע־ מוזען זײ ניט. אדער געלעגען עס

פאליטי?. אזא פון װינען

ר . ע ט א ע ם ט ט ע ק ר טי א  פ
ע ב ל א ען. ה ײז ר פ

■ . ײר. ■ I—-׳
 דעפארטטענט עיױפייש^כאצ אוגזער

 א>׳ מיט׳ז ארענזשםענטס נעםאבט ה*ט
 עװענױ טצדיםאו טעאטער, סונםם דישען

 םוו מיטנליחןר די אז סטריט, טע27 און
 באסוםען זצלען אעםערגעשאנאי אונזער

 פאר־ די םצר פרײז האילב?! צו טיסעטם
 טיטװאד רינםט^נ, מאנטאג, שטעצוננען

 אוו שבת און אײענד, דאכערשטאנ און
טאטינעם. זונטאנ
 באהוםעו 1<«װי »«ם םיסנאירער די

 k חצבזנן רארפען ט־סעטם ביצינע די
 פון אםים נאקם אין װייזען צו קארד

 באסזטעו מען ipp סאררם די טעאטער.
 רעוארם־ ערױחײשאנא? םון אםים איז

 סארר אזא • סהווער. ױניאן 31 םענט,
 פאר׳ו נום איז און םענט, 5 באױז ?אםט

םיזאן. נןנצען
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 - f צוריק, קריג פון קוםט שיפער דער
;שםיד אזוי

 — שװער און מיד און פארכרענט, פארשטױבס,
 אהער שיפער, אר׳םער קוםםטו, ״װי
?״ שטיל אזױ שםיל, אזוי

 צוריק, קריג פון כ׳קום װירםין, פרױ
שםיל. אזוי

 ? שטײן איר כלײבט װאם !װײםען פון !װײן כרענגט
 !גײן נ#ר צוריס םוז שיפטר דער
׳ שטיל. אזוי שטיל, אזוי

 טרינקט, און זיצט שיפער בראװער• דער
שטיל. אזױ

 ;גלאז אין קוקט און טרינקט און זיצט ער
 — פאה־ואס. וױיםט ווער — װײגט וױרםמ די

< אזוי ט שטיל. אזוי ש i י * • י 4 .י'
 זאכט', װירגרן, שײנע אײך, איו װאם
שנ^ל? אזוי
אן טןט ם נ ע  ? לײד אײך װײן וױיםען ו
ץ צוט איז שיטער דער ט שױן ני  !נריי
שםיל. אזױ שטיל, אזויי

f

 ניט, מיך ארט ער װײן, װײסער טײן
;שטיל אזוי
 זין, אויפ׳ן םאן טויטער מ*ין קוטט םיר
 קי;, און םויל אין ענליך אים זײנם איר
ױ אזוי אז שטיל. שטילי

 זאנט. װירטי;, ש״נע םיר, זאגט א
:שטיל אזױ
 איר האט געהאם םאן אײער פון

 ! ? פיר איך זע איצט — נאר קינדער צוױי
? ששיל אזוי שםיל, אזוי

םע ט םיר האט .  געשיקט, ברידו איץ ני
 שטיל, אזױ שטיל, אזוי

 איך האב טאן. םײן לאננ איז טויט אז
 זיך, נעגומען■ םאן צװ״טעז א

שםיל.״ אזױ שםיד, אזױ

 גלאז, זײן לערט שיפער בראװער דער
שט*ל. אזױ
 כליק שװערען א ם*ט אדן דאנק אח}

 צוריק. שיף זײן צו זיך ער קערם
ששיל. איױ ששיל, אזיי
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 רײדען און םראכםען עס װאם װעגען
ארבײטער? רוסישע די

•wnMMV■*"‘ *

נ.ל»»רוי?*י*׳יקי׳ ן;ד»7
?«*־*׳ «׳ ««np בייי ■*;ד*

)י *»ו געװען t*׳ עס (חען ' «קי■1נין
#r גיווןען געווןן P*#P pH•(*

 אר״ רוםישע די טרױםען װאם װענען
t״i װ*ס װענען ? נייטער n װאם ? זיי 

ivaavaive ?איםיצער עױן ח*ם זײ 
o ? םראגען דןודנע די מעטעאט n ׳שייו 

iyn* י*ס ביו איז עס* oivcoavva אויף
? זיי

o ׳ןןײגט, םיר װי n נאך p״iv3 םון 
tvoo’?v'xvo ,taw, נע־ ניט *יצט ניז 

 דאר זיינעו ד*ס דעם. וועגען מרינען
v’״*• נםעט r’oitpיע־ און םראגען ״ 

oivo’xva o איינער ו־ער n אנוױרית־ «יי 
iv׳ חילילה עס װעט םאסער רען, n v r דער 

.V'xtavttvi רוםישער
 ניז םע) ד,»ט רעװ^ולוציע ־art *ואיכ

 די ...ipantmvo זאכען םיצע גאר אהער
iinayorotv נעניטען, זיך האנען אנער 

 א ivavtixomv טעניליך *יצט ם׳איו און
 םילעס, װענען םיינוגנ עהרליפע סרײע
ה טוט חיים אלטער אונזער אין װאס  יי

; dv אםיצו זיינזןן v׳ox םאראן אויך 
 ניט אםת דעם װילען וועאכע פיאע, נאר

 איי־ יערער אז רענקען, זײ און ומרען,
 װעגען אמת שםיסעל א ז#נט װאם נער,

 ,tvav’XrtvtmioavP א איז חסצאנר,
 נאר• װ*ס װייס ווער און םאררעטער, א

 צו געקוםען םיר ivo איז צײס די
 דןןם po טרײנד א כין איך אז זאגען,

ײנע סיחל איך פאלק, חסײטען  ליי־ ז
ײנע סיל איך דען,  שםער־ און צרות ז
ם און — צעז  איך קען אזעלכער אי

ט קאגטר־רעװאלוציאנער כײן שױן  ני
 שלעכם־אינפארםירטע םאנכע װי זײן,

 איצטער ;דאם םארשםעחען םענשען
 פרײנד א רעדט דאם א« װיםעז, זײט
ט — םאיק רוםישען םח  ן פײגד קײן ני

 אויסצו־ 3ד,* אייר אז אםת, איז עם
tyxvr און vp*o פיא tvxvnxD'iv (קענע 

 רוםאאנד םון פארטײ סאםוגיסט״טעד דער
 װעינע װענען אותאכען, ya׳c נ*ר םאד
 ריידען; צו או״סקוםעז נאד װעט אונן
 קאמוניסט״עע די אז וױםען, אנער ןייט

 פאא היין םאר איו רוםלאנד אין ארטײ9
!םאלש רוסישע נאנצע דאם נים

ניעם־ די םון א״נע נעװען װאאט עס
 חא־ די אז באהויפטען, צו דומה״טען טע

 רר נאנצע דןום איז •ארטיי סוניסטי׳טע
 דאס אז םארקערט, אדער פאלי/ סי׳פע

 סאמוניםטי׳טע די איז םאלס רוסי׳עע
 כאזונדע־ צװיי נאנץ זיינען דאס פאים־י,

זאבען. רע
םאר־ איז ■ארטיי, האמוניםטי׳פע די
 וױ פונסט איז פאלק רוסישען מ־ט׳ן נלײך

 זיי האנען םריהער ים. אין םראפען■ א
 טױזענד הונדעדט זע־ס אמם נעצעזזלט

 ,הלי־ דעם נאן־ איצט, אנער םיטנלידער,
 פאר־ די אויםנערײנינט האט (םען ניננ״

 בלויו איז ׳פםוץ) ניסעל ׳פעהן א םח טיי
 טויזענט הונרערט דרײ ארום םארבלינען
 פאר־ קאםוני׳סםיעער רער אין םיםנלידער

 •רא־ א פאר וואס נאר״ נארעכענט טיי.
 נאםעלקע־ א pc אױס סאכט דאס *ע;ם
םיליאז םערצינ און הונדזרט םיז רוננ

I m rcj

 צו אומקעהרען איצם זיר װעלען םיר
םראנעז. נעשטעלםע די

גע׳פריבען, דעם װעגען האנצן פילע
םעהרסםע די אז זיכער, אבער בין איד

ײו דאס האב«ז אא  און געלעזעז, גיט םו
מ אויב ל מ  אםילו דאם חאגען *ייך פוז א

 נים נעוױם דןום איהר חאט נעלעזען, יע
 דער אין געויען איו דאס װײל נעכלויבט,

תי אזז ■רעםע. סאפיםאלישמי׳פער  פעז ו
? זצ מז לוי  איסער דאו שרייבצן ןיי נ

 זײ וועז זעלטען זעהר זעלטען, לינען,
ם ׳פרייבען  אבער, פאםירם עס אםת. ת

 טרעפט לינעז נערנ נרויםע די צװי׳פען אז
 צו דאס אנ«ר אויך, אםת tv »מ*ל םען

 נאנץ א זײן שוין tws דארוי געםיגען
 ספעציא־ נרויםער א — .בחי״ נרױםער

עז ליירצר און ליםכ^  אלע דאם סיר מנ
זײן. ניס

 r םראנעז די אט װענ«ן האב איר
 נעםאחרעז גאך ביז t» איידאר געלעזען,

b אין m p איז רמזלאנד ppvo די אין 
ר *ױיםוננ׳מ, פאפיטאליסם־׳מ מ  נליי* א

ן  פארמנרט, נראדע ;לים ראס — זיי מ
ז תאכ איך םעחר וואס ז נ ^ b n ^נעליתנכ 
 פארשסארקם נלוימוז םיין איז כמזזר אלץ

 צייטונ־ פאפיםאליסםישע די אז מזואחמ,
» מן נ ײ ר מן. ע לי

גלוי• אווי או| נצנלויבמ, ךאן חאנ א»ך
 רוסי־ ראס m אייר, «יל« איצט נאד ממ

m m  w טואסם m m זאר אנדצר הײן 
4W ח זאר אנדער ק*ין וחנמן חמ׳ם י

 קאםוניסטישע די דאו חאנען װאלוציע,
 וראפאנאגדיסטען, און .סיםיאנערען״

 אונז אטעריפא, אין נעסוםןן ויינען װקלכע
 איז םאלק רוםי׳פע דאס אז פארזיכערט,
 דזןד צו לצנען אין ליינ טיט אינערגענען
 םאלפ רוסישע ד*ס אז און רעײאלוציע,

 און גיט זאך אנרער קיין װענען ן^באכט
 נלויז וױ נים זאך אנדער קיין װענען רעדט
רעײאלוציע. און רעװאלוציע װעגען

ו א בלויז.מיט ן  חאט צוריפ לואנען ו
 האנזוניס״ אםערייזאגער אין ׳ערייבער א

 ז״• א״נר״דען פרוכירט צייטוננ ם״פער
 זיף האם םאלק רוםייצצ דאס אד לעזער, נע

 ניט ער tv תרחױנע(, װײט אזוי «ױן
 «יים• םיט — רוחגױת טיט א• נלויו זין

 סא«׳ר <׳!וסױת, זועגען און זאבען םינע
 *IWVO דער װענען — זאנען ריעלע

 נים, גאר ער טראנט דעס ײענען פראנע,
פארנאננענחײט... רער סון זאן־ א איז עס

 TV חאנ נצלעזען, דאם האב איך װען
 vpkc ױינ«ן ז׳»ע ׳צויו :נעטראכט זיו

 לעומר סאטוניסטיזמ די צװי׳צען םאראן
 נלױנען װצלען װעלנע איריאטען, אזעלכע

דוסחייט? אזא
 טוען םאמואם :םרעגען יןענם איהר

 ttv אניסאטאחג! לאסוניםםישע די דאם
 ענטפער דער וועט V •ראפאנאנדיסםען

:פאלנענדער זײן דעם אױף
 װעלכע אאנלנע, דאם טוען ער׳פטעגם,

 ױאם גים וױיסען און כליגד אליין זיינען
מט רוםלאנד אין  אפילו זײ מעגען םאר, ^

 חאנ איו און <וסא, רוםלאגד pc סיםען
 םון זיינעז װעלמ אננעטראפען, אזצלבצ
 גיט איינפאך חאכמז און נעהוםען דארטען

 רוםלאנד אין װאס וױםען צו אננעהױנען
 איין נעוואיסט נלױז האנעז זײ ;זיך םוט
 אױם* 1איי געחאט נלויז האבצן זיי זאך,

 ■ראפא״ האםוני׳סטישע םאכעו צו נאכע,
 רוםלאנד אין זייגען «ײ װען און נאנרע,
 ארניװעז n אין נעזעםען זײ ז״נעז נעװען,

 נע׳פיכםע דער אינער נ׳מריבעלט זיך או|
 אזעלכע רעװאלוציע. רוסישעד דער טון

 •רא־ טאנען צו נע׳פיקט ײערען מענשען
 דאס װאס װיסען זיי קעגען דא. •אנאנרא

 עס װאם און טראכט סאלת רוםישע
ט! נעוױס רעדט? ני

 אזעלנע סאראן זײנען צוױיטענם,
 צױ דאס טיעז װעלכע פראםאגאנריסטען,

 ,■ראפע־ זייער א־ז ד»ם װײל דעם ליב
 זײ לענען. א זײ מאכעז מרסון םיע״,
 רוסישער רער pc אגגעשםעלט זייגען

 «ר«■ םאכען צו ■ארטיי תאםוניםטי׳צער
 רוסי• די או ײיסען, זײט און ■אנאנרע,

w געסיענרעם האנען סאמוניסטען V 
א •רא<אג«גוא פאר נלויז סארמצנצן  ו

. •1אליי
jtm נעתורען בין איד pv םאוועט־ 

 סאר נעםאכם םיר dp איך האב רוםלאנד
 סארשידצנע סיט רײדעז צו םליכט םײן

 גע־ באהאנם נין איו ;סענ׳צען קלאסען
 םײ• pv םארלאגנען זײערע םים װארען
 אויםנ׳ד איר חאב דאז ערטט pv נוננען,
 •רא־ האםוניםםישע רוסישע די tv פונען,

o דערצעחלט נים האבען םאנאנדיםטען n 
 זןײםצז Dip װאלט אםעריסא (בל׳שון אםת
t נעגלאסט) טנדש v  pv פון נין o n סלא 

 וחד צז םײגם האנ איך געײארען, רציחח
tin ,עם ווען געכלאסט> dp אפילו ואל 

!סאסער אײנענעם אן pc קוםען
 ®ר די א« אױסמםוסמ, חאב איך
 רצװאלוציא א אלט רעװאלוצש, ציאלמ

 זיד tpsvn תאםוניםטפן רדםי׳שע די װי
IP דעם לינם םארנזדצםעלט, דאס non 

 pv ;נים אויו יאח לינקער דער pv פאלס
 ttv סאחדארסעז טיך האט וואס ד»ט

 ד*ס זיי, אויא ײױך הײנט נאך פארדריםט
 PV •ראיאגאנדיםימז, די אויף חײםט,

!פראואנאנרע סאלשע וייער
t נענלױבט, האב איך v  tptt tv װעל

ײ 1אי רוסלאנד pv קוטעז  אנ־ יועל איו 1ו
 p>v וועלצן p$m ®יז קינדער די טועסצז

p r n( רד דער סאד באגײםםערוננ מיט 
 ברומ^ גיט ברויט יע רקװאלוציע, סישער

 נטנלוינט, חאנ ttv סא׳שע, גיט קאשע יע
 נלױ־ נעסאכט«װ t»v םען חאט אמי (אוו
o סיט pro לעבם דארם tv גצן) n נײסם 
 dp ננאסנהו, י ,רעווא^ציצ״. רער סו|
ד, PIP’D נאנץ v נעװעז pdvd אלט11  יי

tptt װאלם דאם TV op .|PttP) ncv 
 נאגץ ליח־צד tv op ttv אםת גיט אנ?ר
 tv Din מי ,nov tv t״t rt po מײם
!נאכט no סאנ

«T מיט אכ?ר נױין o n 0גי 
tv jptm חאנ איר ppvo •ד ײיחזיין  מ

o ייד pv גלױבם n  tv ^ p e rp rtv o 
p n o rt סאלס pnvttpt itfivs p tr  t'V 

v סאלפ po סלאניס נלױו; t rm i mv 
t נ*ן v או  tv ,|PTt>t tx tpttn נים נ

 חװי זיד optt זױיט יאחר פיר pv כלוח
 PNVP Dtp •,ymrryg גזענ׳ש ג»גצאו

M.prtiTtiV)tvo pv הינדצר גלוינ?ז ח1בל
ך p’ ipov האב איך Dipt «ט נ

 פאלק, רום״צע ראס רטpנרpנע סיל םענר
 •jppt tpavrt. tpon ר• tv חײסט, דאס

 ם״גוננצן pnp״t אנדגטען, ppp״t דערט
tv( גאנצצן רעם pip יעבעז, אויפ׳ן tv| 
Ttv r טראכט ער tp ttv  opop tptptt 

rtn v — נוױפצן, vpr*p pv״ ; W3V* 
oty גרעסטצן o n  pv pnp’tnva נים 

I ’ttv
״tpnpo, ״tip אוינ«נגצנראנטצ די
T פאר ר״דצן t ,אלייו pv  o n  pv נאגץ
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 םןוריעזען מעטץ ברודער חערט איחר און
 סםריײדטעטעקײט װןך א םון באריכט א

 עס םוז קאמיטע, ארגאניזײעאן דער םון
 אגט־ עס באװאונדערונג. ארויסתפען

 !ו^נדערכארע א אײך םאר זיך •רעקט
 סיסטע- זעהר א אויף ױניאךטעטיגקײט

 גוטע ברענגען טוז װאס אוםז, םאטישעז
רעזורטאטען.

זײ• סאמיטע ארנאניזײשאן דער איז
 דעוארטמענטס באזונדערע סיכױ דא געז

 דעוארט־ יעדער און אוטיימגגען, אדער
 ארבײט. באזוגרער א םאן צו האט מענט

 ״אינװעס־ אן דא איז קאמיטע דער אין
 ״אדזשאס־ אן דעוארטטענט׳/ טיגיײעאן

 ״אינסטראיף&אן אן דעיארטסענט׳/ טיגג
 דעוארט־ ״ג^ךױגיאז א דעוארטסענט״,

סקױרט^דעוארטמענט. א און מענט״
 קורצען אין אגװײזען דא װעיזןן מיר

 פון דעוארטםענט באזוגדער יעדער זואס
 אפריחער י טאן. צו האט סאמיטע דער

 די דאס װערעז, דעחןגעחרט דארןי אמןר
 ענ־ אין ׳שטעהט תאםיטע ארגאניזיי^אן

 םעםערמענט־ חגר מיט םארבינדונג נעד
 םון טײיל גרויסער א דאס און קאטיטע,

 יןא• אתאניזײמאן די װאס ארבייט דעד
 פון אונטערגערױזט איהר װערם טוט מיטע

 װערט דאם קאמיטע. סעםעהמעגם דער
:אוםן םאיגענדען אויף נעטאז

 אן אויס מאכט סיאוס״םירםע א וחנז
עאן  קאםי־ סעטזנימענט דער בײ אודסיי

 איכערגע״ אוײקיישאן דער װערט טע,
ט ס  די לאמיטע. ארגאניזײ^אז דער צו ^

 מען צו כימט װײס קאמיטע סעטעילמענט
 ניט, אדער סעטרען םירםע דער מיט סאן
 צוגע־ איהר װערט אינפארםאציע די און

 יןאמיטע. ארגיאניזײמאן דער םון ?זטעיט
 חוקר איז קאמיטע ארגאניזײמאן די

 סארט װעיכען איז, פירסע די װער ודורש
 ץ, ע ט ע ו ו ר א ם און מאכט ?י ארבײט

 אײנצעיזחײ• װיכטיגע אנדערע נאד און
 אנװײזען. באיד עס ײעיעז םיר װי טען,

 כשר, איז איזין אז אויס, נעפיגט זי אז
 סא״ סעטעלמענט דער זי רעיןאםענדירט

 אײדער איז דעם סעסלען צו מיםע
 פין ׳געמאכט׳ ווערט אונטערזוכונג אזא
 קײן װערט סאסימע, ארנאניזײשאז דער

׳ געסעטעלט. ניט שא«
 בא• יןאמיטע ארגאניזײמאז די *ווען

 •1א קאמיטע סעטעימענט דער פון סומט
 װילען םירמעס די און די אז ייקײשאנס,

 או־• דיזע װערעז ױניאן, דער טיט סעטרען
 באזונ• די צו איבערגעגעכען ייחימןאנס

 אונטערזוכונג די אוז אוטײױנגעז דערע
 • • ־ אן. זיד םאנגט

דעוארט• ״איגװעסטיגײ׳שוז דער ־ *

•וין  לןלאוקמאכער״ דער ײי מאכאט׳ א ׳
 לע«טע ביז און אויסגעבראכען, חאט סטרײק

ט נאך איך חאב װאד ײן גזןחערט גי  קלאוק־ ק
ז דערםאנעז, םאכער י  פון ריידענדיג ני® או
 סטרײק״בענע־ §ון זגנין דעם װעגען םאנען,

תלאוקםאבער. די סטר״קער םאדנע
ײ ען ו ײנ ײ אז האמא, אין פארטאן אזוי ז  ו

 אפעסעז דאר« מעגא א דאס ״גאר פארגעסעז
ן כאט׳• ״ מעת־לעת. א מאל א

 ?לאוק־ דער פון באאטטע אלע אז איצט,
 אעטערנזףיאגאל דער פון און ױניןן םןכער
 זײערע נעחםען *ו ניט באפ^ןסען חןבען

 װעט סםרײת דער װי לאנג, אזוי װײדזאאנס
 I גזװייערעז סווען אוין ער װעמ אנחילמן,

 דאד קעגעז גיט, אויב װארים *ײ«. אזמימעל
 דא זײנעז אזזןלכע און — ציעער בײזע

 דאס ןו זאגען, נאד — ■לענטי יארק נױ אין
 וױידזפיעס זײןרע פון אוזאגען״זיד גאגגע

 חאבעז זיי אז אגעטעל, אן גלויז געײען איז
 םמדײקער די «רן זיג דעד דאס גןװױס®,

*יר. דער *אד איז

ח דעם ליי■ ו f נו i t אםערי• םענטיגען דעם 
ז ילײפדאראס®* סאנער מ ן ט די ח צי ע ײ חו  טו

עז, זענט  ן ופויסגזנפאכםעז חאכען טאס םזג׳י
 אימאגא, פון •אלים n םיט םלחםח רענעלע

ן יאס געגעו געקעםפס «ו ז חנ ײ נ  די״װײדזעעס, ״
מס, די געגען נאר םי  דער װאס עאי״קא

 סטאת־יארדס. די אין אײנגעפיחרא תאפ טראסט
ב ײן, אסת זאל דא» אוי ען ז  חונדערט די םוו

ן םענעען ■ויוענד ״  בייש גים ווירקליד ז
ען.  «אי־?ןםיטעס, געגען קעםפען «ו ויג
ײ די וועלנע / יארקער ״נ ז ם ײ  *לײא• דזןד «
 בילדינג• דער ׳ביחן״*רןסט חגי ®ראס•^
ט צוזאסעז און טראס• ײ סי ױ אונזערע ו  נ

 גלי? ן ואר 908 חאלסען ראייסילעז ?ארקצי•
ר  קײן גי*א איו ojn פאר — ארנײסעד די •י

עי  םעג• די דאס די,* נאי• וױ ערןלערונג, ונזי
vgw גן. ׳זײגען ם׳יו

ײ זאל עש כדי מדדוח. דיזע פון לזףעד די ב

 אוגטערזונען כר קודש זיך נעהביט מענט״
:כמים םאינענדע די

 פאנען םירמען די װעמען םאר .1
ארבײט. די

 באשעפטיגען םירטען דיזע אױב .2
 מאגופמיזסיעו־ סאב אדער האנטראקטארס

רערס.
 םירמען די םון ׳עעוער די אין צו .3
 םאמיגען, צאחל נויםיגע די דא זײגען
םאר. שרײבט ױגיאךאגריםענט דער װאס

 גוטען א אין זײגען שעיער די צו .4 .
צױוםאנד. סאניטארען

בא• םירמען ױי ארבײטער וױםיל .6
 אין פאך באזונדעי יעדען םון

אינדוסטריע. דער
״ךעוארטםענט״ ״אדזמאסטיגג דער

 די פון ׳עכירות די אונטערזובען צו חאט
 םא־ א«באזונדערע די םון םיאבות בעלי
 דא־ די קעגען דא זיינקן עס אויכ ;כעז
 נאך יןיאגען װעיכע אירגענד םירםען ?יגע
 וױײ די ריאדז^אסטמן צו םריהער; םון

 מעיםום די יצויט ארבייטער די םון דזמעס
 מיט םירםען די באזארגען צו סקײיס;

 ־ אױס, זײ םעהיט ־מס אױב ארבײטער,
ט  םאר• זײ ײאס מאמינע? צאהל דער מי

 פעסט־ און מיםען יאזען צו זיך םהיכטען
 ארביײ נײע די פאר ורייזען צו׳עטעאען

 צו ארוי^ נעחמען פירםען די װאס טער
ארבײט. דער

 חד ״איגסטראקיואן״ דער סוסט דאן
 מאל־ דאס טאז צו האט ער וארטמעלס.

i גענדע
 יתט9 סאמיטע ארגאניזײ^אן די װען

 נעװי״ א םון אויילןײמאן אן צוריק אפ
 צו רעיזאפחננדאציע דער מים םירסע סער

 ןונעסע״ ווערם ׳עאו דער און סעטיזעז
 ״אינסטראקיצאן״ דער רוםט ד*ז טעים,

 םיר• דער םון ארבײטער די דעוארטםעוט
 און חאי/ בעטחאוחנן אין םי׳םינג א צו םע

 סיט אינפארם״רט װעראן ארבײטער דיזע
 װאס *ן,1רעגײ"? און רולס ױניאן • די

 װערט עס פאר. שרײבט אנריםענט דער
 סועציעיע ארויםנונעבעז ארבײטער דיזע

 דך זײ ערמיבעז װאס ײאירקינג־סארדס,
ארבײט. דער צו צוריסצױןעהרען

 פון דעוארטםצגטס צזוײ אנדצחג די
 באזונדערע גאגץ חאבען האמיטע דער

 םון אונאוחענגיג ארבײםמו און םוניזציעס
 דע־ ײניאן ״נאז דער דרײ. עחשטע די

 די ודמנחה דין אונםער האט וארטםענט״
 די םארלאזען װאס ארבײטער ניכדױניאז

 םםרײק געגעראי א םון צײט אין שעוער
 דעוארט• דער ױױאדיײט; די כױט גיײר
 ארבײטער דאדגע די ארגאניזירט מענט

זײ װאו לאסארם, די צו זײ צומייןט און

ט יחלילח,  דר. אז אימדרוק, דער בלײבען ני
 װא־ אר1 די אין תאט ײיען, *יז לארעגץ׳

 באראבעװעט טאקע דא. איז ער ײאש נען,
ױ דעם ד םוז •ובליקום, יארקעד ג י  עיתלע־ י
un, אריזסגע־ זיך האט םזףיח גאגצע די אז 

ען ײן צו װיז ט געײען איז עס ליגען. א ז  ני
 אוג״ פון נאח9 און ?נאה אביסעל װי םעהר,

ױ זער ״ ־ דאיןםוירים״צעך. יארקער ג  חא״ ז
ט איחם בען ײן פארגונען ני ל״ גרויסע ז  װיוי

 די טיקע אויד אדן א«ולאריםעם8 פאידיגטע
ײ װעלכע דאלאר, נאר  װי אזוי באטדאכםען, ז
 פון זי« בײ ארייסגן^וםען עס ײאלט מעז

A...זיי דע*»אי דענקט לארעגץ דר. קעעעגע 
אז ט מו  אין פא־ינלײבען און «ויצעל, א א
א^ען. אין גאי אמעײיקא ג

 מײגונג װעלכע חאבען זיך םעגט וויחר
 אבער הארדניג, ■י־עזידעגט װעגען װילם איחר

 גע־ איז עס אז װעי־ען. צוגעגעבען דארף עם
 פארלאנגען צו איחם פון ױעחן זעחר ווען
 רעגירונב אםעריקאנעד די אז קאנגרעס, פון
 עלס9ב.י טיליאן 10 רוסלאגד נאך יקען9 זאל

 קערנןױ־ זריעה עלס9בו םיליאן איין און קאין
 רוסל^נד. אין חוגגעײגע םיליאגען די פאר
 צײטוג״י ע9רוסי די ײאס אאד, א גאר איז עם

 דערןיעחלען אײן אין חאלמען װעלכע גען,
 מעג״ען מילואן 25 אז לעזער, רוםי^ע זײערע
 תונ־ פון גאסען די ונין אליגען, װי דא, פאלען

 אז *וגזבען׳ םוזען אפ^ר, איגט, װעלען גער,
 רע- אלײעיטליכעי דער פיד וראפאגאגדע לשם

 אביםעט׳פקע מעשח די זיי חאבען װאלוציע^
איבעיטריבעז.

ד קלײבש פארד  אויטא• *ן עפעגען *ו יי
 זא־ װעל:ע דײט«דאגד, אין םאביל״פעתסזארי

ט באזארגען  רוסיאנד דײט״לאנד, פאידלאך סי
 און מדיגרת מזרח־אײראועאיאזע אנדעיע און

ײן מע; פאיד װי וועלל, םדיגח׳לאד.  גיט ז
אי אי:ז ז79צדוי *אוולער ײן ן  אנטיסעמי־ ז

 ןיו־ סען ט*? דאס ‘אב; נאריאקײט. ע9»י
 האט עי עי. תאצ ביתעס פאר :אז א געבען,
מען ײעש באיד נא־ד, אז מ?הט,9דעי* מסתמא

n ___________________________
 נאך. םאך זײער באראגגען.רויט דארפעז

 יאסאי אין יקט1גע״ װערען אורײטארס
 אין קאטערס ,9 לאקאל אין ערס9םיני ,1

װײטער. אזוי און 10 לאיזאר
אונ־ האט דעוארטסעגט סחױרט דער

n ססוירט איע השגחה זײן טער m r 
 אין דא זיינען שענער סקױרט װי אזוי

 טוט װעניג, םארהערטניםמעסיג טרײד
 נויטיג, איו װאס איץ דעיארטםענט דער
 א סעטרען אום זיך האנדעיט עס װען

 אונטערזױ די םאכט ער ^אפ. סקוירט
 די ניס ער אדז^אסטמענטס, די כוננ,

 װיײ אזױ און אינסטראירשאנס נויטינע
 סקוירנדיפעפער די צו באצוג אין טער.

 T* םאר ױגיט א דעפארטמענט דער איז
 די נויטיג איז װאס אלץ טום און איײן

 סקוירט־ געסעטעילטע די םון ארבײטער
 ארביײ צוריקחעהרען זיך זאלען מעפער

 פאל^טענ־ אין ױניאן־לייט גוטע אלס םען
 דאס װי ױגיאךשעפער, ארנאניזירטע דמ

 דעפארט* אנדערע רי םון געםאן װערט
 צו באצוג אין קאםיםע דער איז מענםס

סום־הײזער. און יזלאוק־ די
 ארום און ארום אלזא, זעהט, איהר װי

^אן די איז  אלע מיט קאטיטע, אמאגיזי
 םיט באזארגט דעפארטםענטס, איהרע
 ארײן תומט איהר װען און ארבײט, גענוג

 קאםיטע דיזע װאו האל, כעסהאװען אין
 גיײך. עס איהר דערםיהיט ׳דך געםינט

 ־ עס נעןןרדער, און רעש א דארט איז עס
 און יעבעז מים גרימנרט און מוױבעלט

 די װאו ציםער, ן1יעמ אין טעטמקײט
 אלץ און ארבײט. דער בײ איז קאםיטע

 אייפרימ און 9סיסטעמאטי געטאז װערט
 צו איבערנןכענהײט און ריבע םיט טיג,
 םון בעסטוז און ויאײל פאר׳ז זאר מגר
• ארבײנמר. די פון איז ױגיאז דער

 אגגע־ פריהער שויז האבען מיר וױ
 טמערםאן חנר םעטץ ברודער איז װיזען,

 ער און קאמיםע ארגאניזײעאן דער םיז
 דער םון םאראנטװארטריכיןײט די םראגם

 גע־ װערט דארט װאם ארהייט גרויסער
 װצל־ םיטחעילפער, אבער האט ער טאן.

 דעײ די םיז יעדען פון ברא״פ יפטעהען כע
 װער־ דקוארםמענטס, באזונדעחו םאנטע

 דאם חרעדיט. סך א אויך חוםט עס כע
ברידער: פאיגענדע די זײנען

 • סאםערס ברודער און עטיוין ברודער י
 ״אינװעססיגיײ פוז ״טישיפס״ די זיינמז

דעפארטםענט׳/ ^אן
 לעװין ה. גאהרבערג, ה. ברידער די

 םון יםם״2’ט״ די זײגען עליןין מ. און
דעפארטםענט. ״אדזישאםטיננ

 ברורער און ראזעכבלאט ברודער
 נ־יא״ פון ״טישיםס״ די זײנעז בראונפערד
דעפארטכיענט׳/ סטראיז**אן

 ארן װעטור בערקאוױץ, ברידער די
 ״נאן םון ״ט^יםס״ די זײנען קאטאנע

דעםארטםענט׳/ ױניאז
 נאלד ברודער און םרעטעד ברודער *

 דעוארט־ סלןוירט םו] ״טשיםס״ די זײנעז
 סעיז־ דער איז רױיט ס. ברודער איז מענט,
 אועאניזײ^אך גאנצעד דער םון רעםער

חאמיטע.

 אויב אז ו.«ןר«ןנטירען, אזנז ל,ען װער אבעי,
 איחש װעט פארזאםלונג קאנסםיטוציאנעלע די

ײן אביסעלע  װידער איהר זאל ער דאגעגען, ז
 רוי• זוין פון חיל;• דער סיט *זםר״בען ניט

V אימײ מע•

 אםעריקאנער, וראםינענטע מ;ין כאנצער א
ױ אין דא, א״נזעחענדיג,•*?  חאלט יארק, ;

 רעדע׳ פרי«ער פון רעבט דאש מיט «שאל עש
חן קענען פאליסלײם עטליכע װען  ער״ די ן

 צו״ און קוממז אלש«װא,9נא« פון. לויבניס
 ̂ זאגאי• און בו׳ירט־קאנםדאל״מיטינג א *טערען

ײ חאנען לײדיעס, דרײ איעםםירען  ’ זיך ז
 די ז*ל ער אז חײלאן, מעי^ר צו כעײענדעט

ד זאך דלי ײנ  באמהראפען און אוגםערזוכעז, ג
ע. די ג  אנעי׳ םפח גרויסער א איז עס ^לדי

נ אזוי װאלטץן מענאיען דיזעלבע אוי ך.  #נ־ זי
 װעז דעדע, פרײער פון רעבט דאס פאד געגופןןן

 צו־ טעג די חאט ןן^ליס די אז חעיען, זײ
 דעי צו טעךנ#װעםבער-םי»עג11 אן ששערם

 טארםירעי *יקאגא׳ער די פון עראינערונג
ײ זואלמען י9אפ און .1887 ־פוז  יא עס ז

 פון אײגנארופעי די *װ״פעז װעז געטיזן,
םינג דעם  יאד א כאם׳י געװען װאלטען מי

 בוירט־ דעם פון דאםץן די װי עקטכים, אזעלבע
י בא«*אנען דוקא און קאנטי־^ל״םיטיגג, י  או

 נאטירליך, אבער, ריידען. צו רעבט זייע*ע
 דעל םיט פארבונדען געװען דאן װ^לם דאש

ארעסשירמ... װערען צו געפאחר

ײ «וין חןןלט אירלאנד *ז איצש, װע־ נ
 אן און פרײע * װעכיגער יןדער שעזזר רען

 חערט םען פאי־װ*ס אזן דא:ה אומאיחענגיגע
 דז״פאײדזע, לאיד לויבען צו אוי;י גאיניש

שיניכשעי דעט  דןם אלס עגגלאכה פון פי״ם־
 װאלט װעלם, דער אין טאאטסם#ן9 גיעששען

ט עוררז אן כעריעז  דעם׳ אן דערמאנען צו :י
ד פון דורות און דורות ײעלנכז ^םי•׳  אי
i r r n בא״ צו אום אנגעפיחרט דאבען
ײען  ;ע״ ענגלאגד. פון יאך דעי פרן זיך פי
ט ועחר א שאקע איז ױיױט  א:;ז^עחשע קײן ני

.)14 זייש אייא <״י־*רס

 ביז״ גו*ע טאכען קעגען רוס-*>:ד אין אויד
נעס.

 לצגין אז קלאנגען, ארום זיך טראגען עש
 װידער אײנצורופען דאגעגען גאדגיט ־ איז

 פאר קאנסשיטוציאנס־פארזאםלונג א .אשאל
ע‘װירקליד איז דאש רופלאגד. ט יגײעס. גו



ם י י ה ג י מ ב ע ר ע נ

 pir to האבען איסײאונג חןר איז
 און עדיםאריעלס יב*ונ*געבען.םיא*

 גע־ איז עס װאו ארםיקאען, פון אויסצוגען
 העלדימען דעם וועגען גצװארעז ראדט

 נױ אין שלאוקסאכער די סון ארױססריט
 וןאטוי, גרויסען איצםיגען דעם איז יאדק,

 ׳ערטום6זעאבסטד,ער״״ דעם צוריתצו^אגעז
 האבעז יןלאוקסאנוםעחט^רערם די װאס

 דער אין אימצוםיחרען פארגומעז זיך
 און דיסצייאין די אינדוסםריע. קלאוק

 רײהען די אין האריאט װאס ווײגמקײם
 ארויסגערוםען האט שעסםער הינצ די םון
 גאנ״ דער םון םאראהרונג און אכסונג די

ר  װי אבער יארק. ;ױ אין •רעסע מ
 לןאאוק־מאכער-קעסםער די םים עס א»אס

 האמנז װעלכע יטםאדט, אנדארע די סח
 זעאבי־ ד׳עם יןעםסעז אוועתנצמטעלט ?•ד
f t} ,נױ איז קלאוקסאכאר די װי סאסף 

י*רק?
 שי- פון קאאותסאכער די באצוג **ין

w* תור אויף ענםםער *ז מיר גאםינען 
מ  סײ דעם איז עדיםאריעל א אין •רא

ד םען1 דעם ״םארװערםס״ קאגא׳ער  ח
 זיך האם דארם װען טאג דער מסבאר,

 עדי״ יענעם איז סאםןי. דער אננצםאננען
:ג?«אגס ווצוס סאריאא

 םאנוםעק־ קאאור די האבען *הימם
 אײ ןײערע תריג ערקאצהרט םאוחגרס
 און תינדער אוז פרױעז זײערע בײסאר,

 בא־ ארבײטער אתאגיזירטע גאנצע די
׳ציקאנא. פון װצנוע

 דער אױוי האבעז דיאאאוסםיישצס
 װי געענםפערט לץייגס־ערקלעהרונג

 סאלדא^עז, <ינירטע8דיסצי במוחג,
 ארױס־י צוגעגיײט געווזנן זײנען װעלכע
 גרונד־וריג־ די םאר קאסן• אין צתעהז
 פאד איז ײניאניזם םרייד pc ציפעז

 מאראלײצע. ארן עקאנאמי^ע ויימרע
איכסערעסען.

 האבען קאאולםאנופעקט^ורערס די
 אפעטיט גרויסען זײער ארױסגמװיזעז

 אײנפיהרעז ;ױניאן די םארניכסען צו
 מיט סיססעם ^אם סװעם חןם צוריק
 װעאכע איבלען, — איבאען זיעע אאע

 לאנג יאהרען האבען םאכער קאאוק די
טא״ האבעז און איצומאםען געקעספט

 אמא־ זייער דאנק א א«??אסט, סי
ױניאז. די— מאכט ניוירסצ

הא־ ורעדסrDpyםאגום קאאוק די
 דעם בײטען װעאעז ״םיר :נמזאנט בען

 די און ארבײט״/ דער פון םיסכמם
:געענםפערט האבען ארבײטער קיאוק
 םיר !מײז אייער םארעםעהען ״םיר

 גע־ געקעםםט, לאמ יאהרען האנען
הא־ םיר װעז איז געליטעז און ווארט

 ווען צײט די דערלעבם ענדליך בעז
 מיר האבען אתאניזאציאז אונזער דורך

 םון סיסטעם דעם ענדערען נעלאנם
 און ארבײט װאך אויזי ארבײט מטיח

ארבײםס^טזג־ קירצערע אימםיהרצן
 עםליכע האבען זאלען םיר כדי דצז

 דיזע מיר וועלען לעבעז, םעהר יאהר
תאםױ, א אהן אפנעצען גיט געװינסען

וױדען^צטאגד״. םעכםיגעז א ^ייז
געװי• הײנם האבעז שאאוסםײקצרס

 באנרײםעז גאר נים אז באסקס, זײ ?אן
ײ גאר אימו די זיי צונעגרײט, זײגעז ו

 אוים״ דיסציאלינירט און ארגאניזירט ״
םדא־ לצבענסרויכםינע דיזע צוקיםםען

תאנען. קלאוקםאכער די נאר װי מ,
 די באנריסם ״®ארווארסס״ דער
 גרוײ זײער אין הלאוקסאכאר ביאווע

 דעם אין איז קאםוי •רינציאיאלאז םצן
 ארבײםער אתאניזירטע די און נאםצן

װ w סיר זאגאן ׳שױגאגא, םון  קאאומ־ אי
 סאםוי דער אח nogp י*ראי :םאכאר

 איײ אדבײנמגר, ארגאניױרטע אלע םון
 םונ־ די םאר סטרימן »איו סטרייא ער

נאנ־ חןר סון •רמציצען דאסצנטאאע
באוחנ״ ארבײםער ארנאניזירםאר צער
 םיר וחנלען אײנער װי אאע און גמנ

חן ע ס  חעלםען און צוזאםען אײך םים ש
 אײער אנהאלםעז טאט און ראט םים

 ער• זיד חאט איחר װעלכע יאזיצי^
 אלס וועלט ארבײםער דער אין ווארבען

 ארבײטער יןאםיגמןנדע •ראגרעםױוע
ארנאניזאציאן.

op ױגיאז קלאוסמאכצר די אעבצ 
!ממןאנא פון

 ליײ אינםעתעמאנאל די לאבמ עס
 םון מניאן וואיױןערס אגרכמננם דים

V אמעריקא
ײ די חאבעז איזא, זעהט, איהר וױ  ש

 אוועמעשכמלט ?יך קלאױןםאכער יןאגע׳ר
^ זאיבמער דער *ױו»  בראווע די בױט חו

 איז םיאאדעלםיע יאדמ, נױ ®ח מםפער
 זײ זײנעז סוסינ און בראװ םאנטרעאל.

 מםעהן וועיעז זײ און אתיס קאסןי איז
 אםא״ איע ביז אריג״ ״חיילעאן דעם איז

om צורײסנעמאאגען וחנלען באסעס די טון 
 •ועײטס־באדינגונ״ װניא! די יון וחנחנז

f t) ײידצר װעלעז מצאער סלאוס די אין 
ם. ר מ מזי

K • • •
iw דער nopuJe נױ איז ׳םםדײה

 <!י*ו?ם«נער די ס*ר״? א■ן ך.ז ען6יזד, װי
 ספרייק קל*וקם*נןר דער — ׳*יק*ג*? *ון

ליגזיר*פ־ר. ג*נ«ע » גע׳יאןען «וין ך,ן*
.רעינ־ דער «ון נ#ר*?«נײבילדער —

ק. דעם אין *V(t« און ״ ר י װ*ס — א  י
 דעם «ינער *ו«*גען cyn •רעכע קענעדער

«■״?.0 קל$וקס*נער

 אבער װאכען, שינוי אלם אי*ט איז יארק
 נאװיזמז ׳עריז ער ר*ס «יים דער רורך

מ א ארױםצורומן »נ  ניט !לימעראםור ג
 דער אין ׳)ורײנען *לײן םוכאיציםגמן נאר

 — םםרייס, הי׳אוה־םאכקר ווזנען יחנסע
 םיז באעריבזז אייך ווערט סטר״ק דער

 באזוננען װערט מאעםריםגמן, אונזערע
 א געװארעז אויך איז און ■אעטעז, פון

 אין הומאריםםעז אונזערע םאר טעםא גוםע
 איז פעליעםאן־׳טר״בער די םאםירייוער,

מר דער r אידי׳ c n i. לםעם i r t r םאנ 
 א ייאו *ײטוננען די אין איהר נקפינט

 ײע־ םעיויעםאז » װאו בילד, א וואו ליד,
«־חת, א סטרײק, תלאוקםאכער דעם נען : 

ני און זוריםאריעלם םילע די םירליך,  •ו
 ג״עם־יזא־ די און *רטיהאען איליםםי׳פע

 נא־ די כמנלין־. ער׳פײנען װאס אוכ׳כןן
 ווערט װאם סטרײס, דעם םאר גײםםערוגנ

 נרויםער ח(ר םון דעסאנםםרירט םעגאיך
 ,טרןנט׳פעם״, די אין םטרייקער םאסע
 אונזערע אנגעמםעקם מײנט, עס װי האט,

 דער און געביטען, אאע אױוי ^רי'בער
p װי טטר״ס, 'r ,נאםערקט rא אפם 

איםעראטור. ;אנאע
*ופטיי• דער אין םענאיך נים איז עס

 ווערם װאם אאץ, איבעחוװעבען אוע
 מיר ;נעשאםען נעבים דעם »1אוי איצט

 ««־ ׳פאפוננעז די סו| םך א םותן ײעאען
 זיין נוט ויעאעז זיי •שפעטער. אױו» אייגען
 עױן װעם םטריי^ דער װען דעסאאם אויך
 דא םיר קאנעז דערוױיל נעענדינט. זייז

 ■אאץ ד«ר װי פיא אזוי באויז א'בערנ«בען
 ׳פפעטער אױף נאמירליך, אונז. עראוינט

 װעאעו װאם זאכען אזעאכע אפ םיד אײגעו
״ן •פפעםער ײעאען װאם אאס, װערעז גיט  ז

איצטער. װי גוט אזוי םונקט
די פון מיטארבײמער א בינאױער, ע. , 

ט׳/  אױפ־ זײן םאר געכזאכט זיד האט ציי
 קאזנ־ כדט ״נספרעכעז האבען צו נאכע
 אי־ אין םםר״ין״, פון אנפיהרער נערע

 <ר3 איז דאם ביאדלאן־. אין עם בערגענעז
 חרך םיטעוד. אויבענםווערטער א װים

 טיט באקאנט םעז װערט ביאדאאך אזעאכע
 מיט זיד באסאנט מען נוםא, םםרײהצר די

 צו־ ׳שטעאעז װאם די םון נאראסטער דעם
ס «1נוי רענ פייא״. ענד די.

ביא־ די אט נ<הםט ׳שם״נער, א אט
 ײאם ׳צרײנער, חןרמאנטען דעם tie דעא
 קאיי* א םיט באויז איבער, דא גיבען םיר
 ניט גאר מאדעם װאם םארקירצומ, נער
 1אי געוועז נצדרוקט איז ׳ום זאך. דער

רעצעםנער• טען5 דעם ״צייט״,
 בײם םטרײקם גענעראל «דריי

 םאנופעקטשורער זעלבען
 דרײ — מנײדער א t« םזי א

 בײ דורכנעפיהרט סטרײקס נענצראא
 םיט קבצן. א נאייבען און נאס איין
 קרונער־ סצ□ נענצנמם איז םזא אוא
tie, אוים־ נצנעראאםסען א םיט »יד א 

m םים זעהן, m ir מן גצדיכטע אנ  וו
 איד דצר אט אומען. םינקצאדינן און

 אביסעא און תיםאר אביםןל נאזיצט
ד דזגרצו. איריזם .  m אוי^־םיר האט ן

a מאכם n מז, א <ח איינררמ מנ׳  נ
 אריינ־ ז»ו, א *רוםנצנמז קאן יחגאמר

מן א ר אין י  םארגאג־ םח וױיטקײם מ
צייטען. נןנע

u איז ער p דער סזן ט׳צערמאן 
װעא־ «$ג,און םייזעא ם׳מוראס פירםא

 וי־ 106 י1אוי איצט זיך נעםינם כע
 סענ־ נארםענט אינ׳ם עוחמױ, ב«טע
 :אר־ זאנען צו נקנונ איז עס ט?ר.
בא־ » האנען צו אוס םעננתר רענט
 דאזיגןר חנר ארױםנעארבײם ־װי נריןי

ת די ױד. האט םייזזןא ײ ב  די איז מ
 קבצגים קיין אזן יארס נױ אין רייבםגמ

 .Dive זײערע דארםעז ניט האבען
אטערי־ אין אלר״ט איז םײזזנא הכאא,

?א•
 האם 19101אי ? קרוגער סעם און

 בײ נעםטרייקם מאי tjrorw צום ער
o אננעםיהדט און טייזעא׳ן n סםרייס 

 און מרײםאאד, די פון א״נער אאם
 ׳שפעםער, יאזזר צעהן םיט איצטער,
 דער איהס, ניי ײיזתר ער סםרייסט

 םײזזא װאם נאר, איז אזגטןר׳פײד
 ארויפנצארבײט קאייט׳פימ א זיך האט
 חנרזעאנער געבאיבןן איז ררונער און

 דורבפיוד םיר וועאען נאאד אט קבצן.
o n  tn .אראאעא■

 גזד םײזעא חאט 1910 יאהר אין
i אויי w»r זייז האט n דדיסער 

 יונ־ 22 געצאהאם האם און סטריט,
o יאהר א דאאאר דערט tn. האט, ער

i אז נן׳םענח׳ם, נאסעס, אאע וױ n 
 אז אוסנייסא^ איהם םאבט םטר״ס

און וחגחנז, רייך וחןאזןן ארבײםעד די

 די אינער אאזען זיך־ דארםען וועט ער
 מען אז איז, אויסגעקוסען הייזןר.

 און צונױםאײנעז דארםען נאך זיך װעם
o ארויסהזנאםען n םאמםעיד אריפען 

 װיאען ארבײטער די ותםעז ט׳שורער,
םאכען. אוםנאיקאיך

 היינט, זיך נעפינט טײזעא װאו
 נאך האבעז ארבײטער די װי נאכרעם

 ,1919 איז איז 1916 אין מאא, צװיי
 ײייסט נעםאכט, אוםנאיהאיך איהם
 טוי־ 7 איצט צאהאט ער — put׳ איהר
o יאתר א דאאאר זענט :n. בא״ ער 

 אר־ הןנרערם אאיין »■r אין ׳צעפטינט
 װאם אויף ניט האם-זיו און בײםער,

 װײ נאר דארםע! םיר צו.נאקאאנען.
 קרר םון נעוואדען ס׳איז װאס םען,

 זיך ער חאט יאהר 10 די סאר נער׳ן.
n * o r איז האר די סארעאטערכג 

 חאט ■אײצע די אויםנצקראכעז, איהם
 כאט׳פ ־אוינקן, די אײננעבוינצן, זיך
 זיי־ אויו, איצטער נאר םיגקאען זיי
 אױסנעאא־ כיסןא הינע א דאך נען

tw 1921 אין איצט, און נעווארעז, 
תו ער ׳פטעהט י י  ער׳פםע די איז ו
 ווע־ םײזעא׳ן, םיט »id«p סון רײהעז

T װיא ער מצן n ’fl ד אוםנאיהאץ־  מ
 סםרימןס, גענעראא דרײ יא, כ«ן...
o םיט געהעמפט מאא דרײ n זעאבען 

 סאױ נעםען םיר ווען איצם, און ^ס3
 םיר, זעהען באם, םים׳ז איחם גאייכמ

אוםגאיסאיו. װערט עס .װער
o — סאאר אי« זאך אײן אבער n 

 םאר־ ניט קרומר האט קעמםען צו חהק
 פון יאהר צעהן די כאט׳ש איז א^רע?,

 איהם אויוי האנען ארבײט שװערער
 דאך ער איז ׳פפור, מטארקען א נעאאזט

 באנײסםערטער דערזעלבקר הײנט נאך
o סטרײהער״־םיט n און מוט זעאבען 

 ח״נט עטעהט ער איבערנעבענהײט.
 און רייהען פאחד־׳פםע די אין טאנ צו

 צו סםרייקערס די רופט און װעקם
 :אכ־ ניט און באםעם די םיט קעססען

םאדעחננעז. זײערע נעכען
 בא׳פערט ׳פוין עם איז אזוי אם—

 ׳פםיי• א טיט נעזאנט הריגער האט —
 אין ׳פטעהן ׳פייז סוז איך — כןא

 הײנ־■ אויר און מייזעא׳ן ניי סטדײ?
 און איר,ם בײ איך בין יאהר םינם
 איחר זײז... וועט װײטזנר װאם װײס

 נענעראא־םטרײס ער׳שםען בײם װײםט,
 אײן נים צזםוס. נעחן םײזעא פאענם

 צוזאםעננעםרא־ זיך םיר האבען מאא
 עאעוויי• איז אח»־ םאבוועי, איז םען

 פיימגד רn צו איו םאהרענדינ, םער,
 די םיט תאנםעתנצען צו ער און איין

 אוי־ צוױי ער האט הײנט און באסעס.
 און װאכעדינען א איינעס טאםאביאעז,

o אוז ױם־טוב׳דינען א אייכעם n טעם 
tie ער האם סטואפ א אוין» העננען 

באנע• איד םארזוכם. גיט אאננ ׳פוין
איהנ^ םים ניט םזהחןר שוין זיך נעז

p 18 איז הרונער ir איז יאהד i n 
 רעסארד םײנעם א האם ער ױניאן.

i םון נאד n .נ׳ד האט ער הײס 
 קרעםעננמװ^ איז סיעוו, אין םםרײתם

 איז װסאאנד פון יעתאגמרינאםאאװ.
 איהם איז עס װייא אויפקנאפ^הרצן, ער

i — דא איז «גנ צו נפזמן ^ v n n 
 סארמארפגמד, א ביםצא g גאך קאםא,

אייננע׳עימא׳ט. נסנהר אביס׳נא
 pa אײנס אאקאא t« מםבער א
o n םון ציים אין איצג^ און קרתער 

i ער איז סמ־ײס, n ם׳מרםאן tie 
 אי־בייטעה אאע די פיז •ilnt׳ זײן
 אין נעםטרייקט וואס ip װעאכע םיט

 טיי־ אין נענאיבען איצט יייניז ,1910
t 10 נאויז »•r זעא׳ס v v n.  וײ \

 אויסו־ערװעחאטפ די פון אמו־ זייגעז .
 אין איז סרונער .ipoepp אומ1נ

 זעחט איצט איז יאהי־• 22 אםעריסא
ip םיט האאוהטאמו־ זיינע o n זצא־ 

tn ^סיס םמ i n נאנײס־ 1זעאבע 
 צעחן סיט ווי סםו־ײ^ פאו׳ן טעהננ

o האט ip צורי^ יאו׳ר n ,אז איינחרופ 
 סטריי־ י1 ווצאצן צײט יאחר א אםיאו
oipp ניט אןן אויסהאאםפז tpmppcio 

 מטיה םון באדיננוננעז אאםע די צו זיך
m «ײ וועאכצ pa ארבײט, an 2 םיט 

n באפריינג זיך pni« יאחר r p 'o r 
 סאו־ א 1תאאוקסאכע די m איז בײם

i * ביד, זינעאם n i n t m אפיטעא.״?
אזעא־ אז זאנען, צז איבצו־ינ איז עם

o 'ip n p  opo n אין »1 ?יינמ i n 
 ביסןא. היבמ א 1נא ױגי*ז סאאוהם»נ?ר

tn אאצ זיי איז anרי peopo ^םיינת 
 קאאויד די iao איז ארביים w, דאס

a  ipsao ניו, פאחמעאם a נצענדינטצר 
האפיטצא״.

p האנ איך ir ■אנג?דײםפט, פוײחעו
מ פה popia די 1נא גיט »ו p נ it איײז 

a ipbmp) oan מ י י ו ײנ ו  dip מספאוכנ ו
p די ta סםו׳יייז, סלאותםאנצר ern םת 

 oan pipipp po אויד אח אאנד אימו־׳ן
n  tpoitpi ׳*מאתנ• תאבמפ 

ia. מרייבם op װאס 1אי אם •  m־

א8 מ ja 4ייי m  ,lynotnon  nm i6
a a ,ip5׳i״jnt טpנאיn וױיםונג no 
א, א ^ אנ i, און jhpipp ט n *אדאצו*׳ 

pa ניט p'p ,ארבייםעו־צײסוננ pa op 
a צײטוננ, באלענאטי׳פע bipp  oan 

 אבער, dipt ניזנעם. םאר ארויםגענעכען
Dan זאנע; צו האט צײםוננ י1 אט IPipp 
ו ן ו  pa ״iy3Kopia>P י1 םון םםרייק ,
 j ipDopnaJ ipo17 tie אויםנאבע 1איה

i ״צו n 1?אלנעםײנ ip ipur א«ר 
pi י1 םון ipo«Dia p r'i'a־jpoao 

־ איז tpoaor פאראייניגטע די אין » 
:j n s צונעקומז איצט איז m 

מאכער. pוaאp י1 פון םםרײ?
a n אינע1צ?חנ ip i'ioבײם^p̂ סון 

 מד tpinampi tpipi וי?דקאײדער1ם
 ארבײם ip״t tpiplppna צו װארען

ip איז n i ’a i n  •pia o'Pip- i n 
ip םיא רםיטn װערט נאם p iaor און 

ipjip.
i »ז זאנען, 1םי n סטרײק pa 

»11'tPiailPI tP311K11PP10, 0 וי״אP
pa אזױ i n  pa װירפאיכהיים; or 

a>nian ניט זיך a tffipii ניייר ■TP 
ױוננ ia ,1»רכ״ם? די tie ח i וחסק

tie « n n a ■  a באאײגחים, די fw 
ata ,װ איינעpאכpa p גיס חרכאוים 

צײם. pa ניט pa כםינםpרaנ
om iroppoiiao n זיך זייאמ 

aramr i םים באנוצצן פעום n׳ 
o בײר a tPPao tia צײם n  tn ר » 

oipoai פון n ' ^ r t a w  i n ; וײ 
 ססיידסר• trwpoi״a צוריס tpװיא

Mpi oan ,tru א?ננערע און בייט tor 
u די tnp־ow צו אײנפאך םײנט p
n יoan 1 ז»ר a יאנס, a״Tpff iffD 

 tia& ניס tpoiai און tae ניט נען
j אײנצמ? ip״t איז ױניאן די n v a v 

p’P אכדערע pipdpd סםיצע m an 
 uar iPian זײ tia ניט ח»־װייא זײ
Inא*aנעליםען ננ n o  dodpppi |ia 
 •רמצי־ pojnaoiniPD'ia צמײ די

ipb ; אױך האבעז זײ o n  tw iaw t 
1 tpOipai ; iokp1■ צױאױםמנ י

 oan tie tia oiniroppanao ױ
n n בכאא חפהא tia 1םי jpoan ניס 

o a i P lan  ta ,oipnvj זaא m an
BiPBrpi נוםע *ail aB ,tPDBPrpi

 אי־ ata פאמאזנג dp»p װיאפ)«יי חם
 tt נים Dai םיעט i בערפפהרעגיט

rאaגor? ip ntnea ip u p i.o n  lp 
n p  i n  v ia  p ir אויך אזוי *w  a

ipjpia^e»׳
tin Bpnm aBr o n  tic יראו 

tia ,איז «ם?יר«לײ״ B»» ip i’t oa i
p״pj«o t די 1סצ גײט1א שםיקאל 
D אי־בתים;pנ 5n»n dp גיס זיך 

tpipn סון כ ע ל m ציימס ש  pa איג־ 
m* 'םמ־י1ד o iao  tPP’i■ Pi” P̂ pa 

i?!*?״׳ n, וױיא o>an nnp' i n 
TW׳aPני׳פם נאנץ ta ה׳פם סמך נאך
ת זײג ך מ ךז  איצט tpPai iPB״ma אי

tpurinao P03P1PM1K n נאכנצבען
op opn נים סײ ױי םײ tpoao ביאי׳ 

ipi די trn o סאײחװ־ pa מ ̂rnpBo 
oai אײנפאך איז unripoaioD a 
 מד צו oinirBppDiiao ױ pc צװ
o קאםזי, םאראארענעם a 1«וױנ m a i
tw װי  tn a n n  bihp>ptp pa op

pmo n 1פענשטילש a nיז«ן pip:
»i די a״ipe װייםיז o r a  n a n  ta 

tpipt ױ m an  tn  la tir  ipo'U ia 
w ממ־ינט נים זיך ap o n  v ia, ײי־ 
tn עמעעז זײ! a וינ »P111אm וײ

tpipr גים tn  B iniPnai װ«י* בײ 
m זיי tpiap נים תיינםאא *lamp 
pm סיספאטיע די i n  po עסיי*1אל 

jiripp>PBa3 ipi
*BB«yia T P n n o n e a  i n 

i  in  iao' ,דוא־נייס^ p ו ir  ipipi 
~yf>  p in  tn  u r t r n  pwppipia 
•B3naitao bmp ipd 'h i i n  tw i n 

pa pa la e m ,צופרידעז ae סיס 
B ײעאבאן in ײיייז o a i איצט n 

tff>Pi tPDffii Vipoaraa באאי־בתים
% now a tao חמ־םיט זיי

a n  n  pa ,prena o n  ipo’ia* 
pro ניס סתם צײם n סאי וײנסיגק 

pa op ; •nap ata איעסאך a זיגי 
ewwnptpj m  twpi tn  na> pripi 

m p tir  ata pa tpear it צ״ט a 
tfftrrno’n ייח םסױיק a ד כסו מ » 

i n  po iptipb i n .די ארנײם 
o נײםסאסזיגקײט1א r a  pa 

tw גיס n זאא tpo ta נתים, nai 
n  pa tfipopm ao ײנתים *5pii מא

r בע u  o»na o a n  pibn •סס מיי  ס
tn אאזמקיים, a r ײ? t w i n  *HPM 

p ir n  v n  ptitrip po«n מ מ איי
 ̂ ■•pp__

i n  pa ban צייס 1«1איצסי m 
arm ,איז זיך iPWOffriBB ia י  י

אארבײסט־ ד 1<אנ pa יבסײסיןסס  י
pnpronao ia to m e זײ; m י » 

*pi, t>e«np PDi'r'K-m o n 
ia g n a o r אימדסיסנימ •f a r  n 

n זױיט׳מ pa אויב *an pa w o n 
n e o r u n ײד םימלם jurmnaffi 

r m• ־* ia■  pmp w an  o a i נינס־ 
peno n n r  a  pa ; tvonr r v i n 

p a נים pro יאדט ים m״t םזזװזו 
m  tipo»»tia i n  v n  v r  p n  po 
w  o a i tffvam  n / i m  j t w r  n 

tpjjor ,tao זײ *i *a m »  pa 
r  n  n  j r t m׳|.PB

)Ms art v i»  • iV

j

p אינפארטיישאן הי aw ארנײט איהר און
יינדער. ב. נ. pt י

pit) זיר באהענט מען a נע• ביםעא 
ipoipn םיט i n 1?1פיא־זײטי *iao pa 
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 פאר םײ אועייט פיא־וײטמ? tn גרײטק
 סטרײס, tn זיינען װאם »רבייט?ר, רי

tn װאם י1 1פ» סײ P’liv  tpnpi אר־ 
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i n ארכייט ip ip r pip' pa.

מ דאט, pd'dbp אינפ^םײסאן די  ח
3ia p in ta  pin'a״iPo, יפ-1א י1 אויר 
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 TIM PD'DaP Pl'tai די tia סמילא
p י1 1ינע1אײ1ע tia אויפנעטען i” tn«D- 

 נע־ tpnip oait ״?אפפאיינטס״, מראײ
T?:npii 1 1פא paי ipapr אין אפיאו 

 איצט, װאם ניט, inpo צײטען. אינע1םו־י
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שםועסען קורצע
רעדאקםאר דעם «רױמען

ח » ר די * » ו ע tt ל

• זעחר קלמגפז — צ. מ. י  ווםת׳דיג, ג
 ^פײג• סו/ װי חברח־מאן, אזא מאר אפילו
ל, צום חארץ. ײאיי  אז דערצמחלמ, איחר ב

 עס ביז געדונגען, לאנג אזוי זיך חאמ מען
 אז אויס, דאד תוממ סיזאן. יער אריבער איז
 גע״ איז געװעו, איז װאס איבײמ, גאגצע די

 אלגעשײן אין ? חיחבן געםאכפ. ני® בליבעז
 םר. אז אזא, בילד פונ׳ם אײגדרוק דער איז

 *ו װי אויסען, נאר געווען איז ׳•®ײגחארץ
ײ ערגערענדיג אי, ארבײמער, n ערגערעז  #ז

 געװארעז׳ או%וגעמ*ן גארגיט דעדװײל איז
ט איתם חא& דאס  םיר װאס איז, געארם. ני

 ^םײג״ םר. דעם אוין• לויבען1װעלען* זאלען
ד זאל ער אז ז»ה אזא אבער חארץ,  אויס- זי

ײ ארבײםער די אבי אויגען, בײדע אםעכען  אי
 בילד דאס גלויבען. גי® םיר קענצן דאם געם,
 ארויסגע• םיעונב, אונזער לוי■ דארום, איו

• זעחר קוםען י גערא«עו. נ
 אויסגצקליבעז חאם איחר — לער.—א ם.

 ®ון ארײנאיקען דאם פאר *ײמ ערגסאע די
 נוימי• דער דא איז עס ני® ארמיקעל. אײצי

 װעא איםיצער גיא און דעש, ®אר •לאץ גער
 ױייסצרמזאנד םינדעסםחן די מם «ו ׳יענקעו

אלע• איצ■ ®ארנעוזם* קאםף דער װייל
 אר»ײ דעם אנבאשרעפמ וואס חואים. מענס
 ̂ילעכ®, ניא געאזריבען ער אזן זעלבס®, קעל

מ איז עס אבער  װאר®, נײ אײנציג קײן גי
 סאנען זאל װאס װארפ, אזפזארק אײנציג קײן
 אויב און דרוקויצר®. װירקליך ארםיקעל דמם
 אינחאל® גאנצער ^ני ויין װי^ליד ואל דאס
 דאכם רעצעגזיר®, װאס-איחר ביד< דעם ®ון
 גאנצען ײן איו בון דאס אויד או אומ, זיד

 אז גאי דאןי איו גאנצע דאס װײל ייכערי^
 גזך *וין איז װאס דעם, ®ון איבעתן״עכץ

 און זיבצן געװארען גןזאגמ און אײבען
סאל. זיבעציג

 ײתר — נערעכמיגסײכדזוכענדע. די
 דער ײען גערעכ*, •אלאמענדיג געװען װאל®

 םףיא״ 9 געווען ײאל® חעלמח־פענפער מניאן
 בא• ײיד םצז יואל ײיו רימײאיגאיפװציע.

 איחר װײל דעײיר, אטבטאך צולאזען דאר®*
י אבער חילזי. אין tv גוימיגמ  4*וגי» מ

 װאס אינסטימוציע, א( איז חעלםח־םעגפער
 •1אוי האנען קלאזקםאכצר־לאקאלס געװיסע
 ס ע נ p i י אי ר ע י י ז פאר געבוי®

 דאקםוירים דארפינע די פ. י פ ע ג ע ב
 בןך צו צײפ קײן און רזןכפ קײן גים תאבען

 ױניאףםיאגלידער. תוץ י אגחגחנ, חאנזלעז
 אלזך נאווןנדלצז *ו גציחנן צװעק דזןר װאלי
 םען וואלפ גאר, זי.ד גויפיגפ עס ײער מען,

 דאמפויריס, םעחר ויל־יפיל אנאפעלען געםוז®
 װאס גמלד, דאס ױן דא; זײנען op וױ«יל

 9 געײצו וואלי קאפפעז• נאדאייצ ײאל• דאס
 חאבצן יואא לאקאלמי וי «אר סוסע צומרויסע

 דער אוייגצבוי•. אינספיאוגיע דאויגע די
ifiayo ױניאן ^ yn איו ft ײנמאייוציע 

 חילןי. גצגצמײאיגצ «»ו זעלבססרחיל^ «סר
ס אמר t ױפן מו o לאא«אאודאנ1« קײן. 
זיעען מיואר 1»י פעות אײאר איז דאפ

 װאס אײנעי, דער װעס איף, זאג רוגג,
 ערשס דורכמאכען, אלײן דאסיאלץ װעט

 באיצטעחט עס װאס אין בצגויף א האבען
 טראגט װאס קאטיטע, דער פון ו5ארבײ די

 ״איג• .י נאטען בא״צײדעגעם דעם אט
קאמיטע׳/ םארמײשאן

ע• אלײן. גיט איו סלוצלןי םר. אטת,
 קאמיטע סטעוי גאגצען א דך מיט האט
 העלפ/א װאס אנגעשטעלט^ און לײט
 סלעקט עס אבעד ארבײט. דער אין איהם

 אלעטען. פאר ארבײט ,ovn ברוך דארט,
 ררײ געװען װאלט אלײן סיוצקי װען און

 װאלט און ■ערזאן, אײן איז סלוצסיס
 םיל אזױ מאל ררײ געחאט דערצו נאןיי

 זײ װאלטען — חאט ער וױ מיטהעלפער
 לײדיג טאנ אין מיגוט אײן קײן קײנער

 אין טוז טען טען װארום געחנסען. ניט
 וױײ טאג יעדען מיט אז האבען, זינען
 צאחל די װאססט עס גרעסער װאס טער,

 גרעסער אלץ — ׳צעיער געסעטעלטע םון
 םון ארבײט די װערט םארםעחרםאכט און

יואםיטע. ארמײמאן6אינ דער
 ניט איו אױס, זעהט עס וױ אבער,

 די םון אײנצעער קײן ניט און סלוצסי
 אנ• איע די אין םיטחאלפען ארן םיחרער

 שר"• דער װאם סאםיטעס, סטרײה דערע
 די אין כאווכט חאט ׳שורות די םון בער

או װאכען, טעליכע לעצםע  איצט ביז נ
 ארכײטען זײער םון געװארען םיד ניט

 — םארקערט, טענ^ען. דרײ פאר יעדער
 און מונטערער ,אלץ ארבײט םעהר װאס

זיר. זײ פיחרען אויםגעלעגטער
 זײ װאס #דערם«ר אפשר ניט דאס איז

 מװ זײער״ארבײט אז םיחאעז, און זעחען
 עד• דעם טיט װערען געקרוינט װעט און

 אנשטרעגנוגג און םלײס אזא װאס •םאלנ,
? םארדינען

 איחר ׳אמת ריכפיגע. קײן גיפ טענרת א״ערע
 ױגיאן, דער אין י*תרעדלצ:ג געװען זײפ

 װיו- אזוי און געפרײ איחר פאר געארבײט
 דאקטאר דער אנער וױיטער, אזוי און פער,
 דעם. פון וױסען ניפ ?ען און ניפ װײס
 דאס — באװ״ו אײן נאר דא איו איחם פאר

 אדער ׳גיפ דאס איחר חאט ױגיאן־בינעל.
 חאש איחר דאם איחם, זא;ט בינעל א״ער
 אײערע אײ:גע*אחלט גיט לאנכ אזוי אזוין
p מעחי גיט זײט איזזר דאס דױס, ’p ײניאר 

 בעס־ זײן מי® דאקטאי דער קען מעםבערין,
אייך. פאי טאן גארגי® װילען ®ען

 ;ע־ ״געייעכפיגגײט״ די — !אלססי. מ.
 םויזעגם חונדערט אי:עי *ו חערט

 אעטערגע*א:אל. די ײד מי:ז נילדען װעלנע
 חונ• די װאס אל״ן, אז ׳גיפ אבער םײגם דאס

 ״גערעכ״ די מדז ׳אן אחיבען מויזענט דערפ
̂ב יױקעז. מיגקײ®״  װאלט װאס צו אזוי, או־

 רעיא?- דזגי > ? רעדאקטאי א געדאו*ט מען
 װאם נאאםיםעז, צו חאם װאס ׳עס א«ז םאר
 װע־ געדרוקט ניפ קען עס װאס און ?ען עם

 איחר אז חיינפ, *ײטו:ג. דער אין רען
 פו לןל״:יג?״ט, אזא ניט פאראטעתט

 מעג«ען איבער אורטײלען איחר קענמ ווי
 גיט חוינט איחר וועטען גאװאגעג, דער אין
 איחר גלויבען, מיר װעםען, קענען, צו אן

 אדער, באגזגאנמ? נים קײנםאל זאגאר חאפ
 צי• איז עס אויב #ורפױילען, איחר קענט װי

 גזגװיסא גןגען אויםדרוק געװיסןגר א לויבפ
 ווען װײיעו• «יי ני®? אדער ■ןרזאנעו

 אגוױי• גמאנ® אײו גןוואלפ, ײאל»ען ®יי
 אור און גרונדלאזיגקײ■ גאנצע די אוי^ וען

 דעם געגען ®ראפעס® אײער ן פו גערעכפיגקײ•
 זיך אננעחשען אײער פון און רעדאקפאר

 *דעװאלנציאנעדע געוױסע *ון קײוימ די
 *״עי •יז זעחעו ם*ל אבער צלעםעגטען״.

 ארוים• זײן װעלען רײד אונזערע או בריןי,
 סאר םיר זזיימען דעראאר און געװארטזז,

 ניפ אייך םיט וינוח קײן אין גליינער
.T? ארײנצולאזצן

 אײג״ דער — סטיטה. ם. אה דעםבאר ם.
 ?ריגןן ?אל יעדער אווי װי סיטעל *יגער

 װי דועניגער גים און םעחר נים צייפוג^ די
 און ®וילען צו גיפ ויך אי? צײטוג^ ײין

מי גייװעל א ^רײבעז  יאסםאל־קארד, א א
 צו יאקאל׳ דעם אנצוגעבען ®ארגעסעז גיט «ון

 לעדזעערמו• אײער געחער®, איחר װעלכען
 דןם יון אלפעו מם דײמליד אויד און ״םער

• ייינציגער דער איז דאס אדרעס. נײעם  סי
 זאיען סובסקרײבעי ױגוערע אזוי װי ^על,
t p רעגעלפעסיג תייגזן •גחייבען י1םי כל 

*ײמומ. זײער
 װעגען םײנוגג גופא אײעי — ך.—ווא א.

 ױגז. ®רעחם קיאדקא ײ. פון ערצזחלוגג דער
 י1ױי םנינ׳פע א אנער װאם, װאס, װייל,
 אויד חאכען סיר איתר. מנטם ע«עם
 נויפיגע די *יבארגעלעמז #רײבזד דעם §אר

ortjw ,גע• זיד עי חא® נא»ירליד, »ון 
 םיר װי דעם׳ גאד גזףיםײגזגל■ ״פארק ייחלם
 סײגוגג אײער אז ערקלער*, איזום חאממ
 איײ אגבאפרעפט װאס ײעדען. mpwpi דאד^

 פון בלויז -גערענפיגקײ*׳׳ די לײענען אר
 אײע״ בלו.יז #וודזגו דעד ייו *ײם, *ו *יי•
 אארלאוען זיד מזנו קען סאל ילן ני■ דאר.
 אנכא״ װע» ײחר אז איגפטמפי, זיאפ אויו

 סיר גוםעי. רינאיגען דעס גיייית 11•
ך, ••ורזינעיעז ײ איו גוסזני יעיזנן יין אז *

xB

 לע• זעחר און ?עתר יי? װאס ״פיל זעחר דא
t.•װי איבעיגעגעבעה גרוס אײער עגסװער 

פ»רלאנ;פ.
 אנגעלעגעג״ די באלד י11 — הארלין. א
 עקזעקוטיװ דער פון חענד וײ אין איז חײם

 איחר אויןי אוװארפען מען דארןו קןוםיטע,
דוגג. ש איז עש װי ױנ?ם און אנטױי  ס

 צו און פארדאםען *ו איחש סילע פון רענט
 ענדליכע די אײדער ׳שקעב אלש ערקלעיען

ג דון מ־יי  *•עװאיעז׳ ארויס;עג«גבען איז אנ
ט איז אזוי ײט אנדערער דער פון רעכט ני  ז

ס איחם ױ א װנ  באזונדערס, שארטײדיגען, צו ד
ף בײ איז אײנער װען • דורבאויש נים זי  זי

 גערא*ען# דארום אײך װאלטען מיר כער...
ין װילט איחר אויב ו נ  אײנ׳פטע• דורנאוים ׳

 דער טאר נאר עש טאן צו איחש, פאר זץי לען
ױו ט  וױ אויסמײדען און רןאטימע ע^עחו

 װעגען ■רמואט*דיסקושיעש אייע מעגליך װײפ
 דאיפפ קאסיטע עקזעקופמו דער פאר דעש.

 אויפטרעפען נים ש״נונג, אונזער לויט איחר,
ײן אלש  איבערגעבען בלויז גאר אדװאקא®, ז

 דעי פון מעטבןנרש די לאזען און םאקטען, די
פ ציחען עקוע^וטמוע ען מ ױטיג  און לוש.r ג

פ זיך איחר װעט חועדלענדיג, אזו«  מאכען ני
^יגאיש... אומזיסטע קײן

 מיט זיזנען םיר — וױיסלענחןר. ס.
 װײספ איחר אײגפאו^פאנען. דורכאויש יײר
 אנגענו- חאט קאנװענ׳יאן לעצ^ די אז דאף,
 עיענען *ו רעזאלוניע א״נ׳יםימיגע אן טען

 װ• ז. א. ספאדש איעענע ױגיאן-^עיער,
 דיש• גרינדליד זעחר געװען איז •לאן דער

 אומ״ די אבער דורנגעפראכפ; און קוטורפ
 אייש״ דער גזך»*ער® דערוױיל חאבען ״טענדען
 אוםאםהננחגו די *י «לאן. דעם פון פיחרונג

 דאש געצנמי®, באדײפמןנד איצט זיך חאבען
 אנ• דיזע װעפ װאחר^יגליו פראגע. א איז

 •ון װעזיצן אוישגענוםען וױדער געלעגענחײט
 ®ון דאן און באארד עקזעקוטיװ דז׳יענעראל

 יי*ט שארנעחםעז *ו אבער קאנװענ׳יאן. דער
 *גערעכפיוד דער פון ■לאץ בא«רע;?פען דעש

 «ין ניס. םיר קענען דאש דעפ, םיט קײט״
 אײנפאראזפאנען. אלע דאך םיר זײנעז ■רינ*י■
 *רגוםענםתו אײערע אלע זײגען פאלגליך

 אויב גאר, איז פראגע די איבריג. דעש פאר
 םוז דאש דעם, פאר צײט די גןןקומען איז עס

 פין פיחרער די צו װערען איבערגעלאזען
 צוזאםען אלמ װעלכע *יגטערנע*אגאל, אוגזער
 םעגליכ• די אינער ױרםזילען בעשץר ?ענען
 ■לאן דעס פון אויפפיחרבארקײט די קײפ,

 דאס וױ אזמי»פענדען, געגעבענע די אוגטער
 װעםעס מיפגליה אײגנעלנער אן טאן קען

 נויט״ זײן מוז פאקטען אלע פון קענטגיש
באנרענגט. װענזיוגערװיוזע

 גאנץ א איז ם«ל דער )1 — צבי. בז זאב
 נים אופן ב*ום קענעז «יר אנער אזעחנער,

 אין ארבײםער די פאר ח*כל טושר דעם זעחן
b«v. און ״רא׳יפ׳פעע״? די דארט איז װאס 
 םיר און ^רבי׳גין״? די דארט איז װער

 ״ניט םארפזםעחען םיר װי ׳אז םורא, האנען
 פארפשעחן, ניט אויך אנדערע עש װעלען

 געלעגענחײט א חאבען נאר װעם חניח און
 גע־ ני® חאט ער נײן, )2 למות; םאכען צו

 צום זיד ״ריישען װעלכע ״די בלויז םײג®
 גיט זיך סען קען אלגעםײן אין נאו סראנט/

 סא״ צאחל גרױש^ר דער מיט באריתשען
 װיל אײגער אויב אםעסקא, אין ציאלישטען

שענען םיר )3 ;נארען נים אלײן זיד נאר
 םען זאל װארום באגו״פען, ניט וױרקליד
 וױ םעחר, בעקער״ארנײטער ד« פדן פאדערען

 וראטעסםירען זאלען זײ אז אגדערע, אלע פון
 ®א־ װארום ברוים? אויןי יקרות דעש געגען
 ®וש־ די פון אוגײדעי, די ®ון גיט סזע מר•
 זיי אז ארבײםעו, אנדערע אלע ®ון און סוער,

 י1אוי !רײזען די ג^ען ■ייאטעםטױען יאלען
 װי• •דאדוצירען? ?ײ װאש ארםיקלען, די

 זײנען זײ אז פאד, ניט ?ײ םען װארפם רוס
 װאש ■ו״זען, חעכסטע די םי• צוורידען

 קרי• זאלען זי« אבי •ונליתופ, שון רײש® מען
 דד חאבען םיר ? וױידדיעש זײערע גען

 אויץ געחערט בעקער די געגען םעגח זעלבע
 די און לעזער, אונזערע אײניגע נאןי שון

 יגדיט*ארן םי® פול געװען זײנען ®ענות
 װארום פאר^טעתען םיר אויב ״אשוד אבער
 אג• אלע װי בעסעי׳ זײן בעקער די עש םװען
 אם די דען m זײנען ארבײטער? דערע

 זיזער איז אדער ניצליכע? װיעיגשםען
 תען וױידו« קײן אז חוינער, אוא װײדז®

 דאר• ? זײערען םיט פארגלײנען גארגי^ם זיך
 חויכן די געגען וראםעשטירעז ארבײםער שען

י װאם ■ר״זען,  צאחלען, 1םי •ובליקום מ
 מון עש שאדערען אבער אלע, מאן עס דארשען

 ני• זיד סאכען »ו| םלאנח, בעל סארט אײן
 לוי® איו, דאם אנדערע, אלזן ®ון װישענדיג

 )4 ריכטיג; גי® גאנץ׳ מײגונג« אונזער
 וחד געאריבעו ניט או;ז איחר זוארש חלואי

 אלזןפ• אווי ני» זיד פיר וואלסמנן דעש, גען
 ריי• 1«עולח די איז װאש וױיל געויחלט.

̂ן דען  דאד םיר קןנען עפענטליך דעם װעג
i גזגען ®ענות חאב געח, ניט. f אײגען 
 op *לענ• װי עשענטלינקײ*, דער אין קיגד
 אפאא• אינעדיגס, באחאנדלען. נים י״ד יצל

 jom ני« ייו עש דיכפי^ גאנץ זײ חאגדלען
 נאך בענהעו אימער זאלען םז:#ען רי אז

 ייז«ז גלויבעו יפער דעם, »וץ א אײנעם...
 יעי• קײו װעחנז גצפציינעו גי■ *אי op אז

 גא• קעו נמנז אז *,npr ייתר וס.9זאנען־?ול
t םיר זנות. א זיי אויף אויד פי:עז f if i 
M דןי PM אונו עאראאנעווען *ו יײך nfif 
 9זאל יויחר גו« װי שישיאטיען, אזעלכע סים
פוו ®ו« By פיינען. :ים עש װאח. ו
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שאון» און סורק
.11 ז״צ pc כי,“ש

ע9 זיד״  װען דו#ב #•*ײי,עגעז, י,עז ײעי “:
! j״li“miy•- ר^זיגד די גיט • 9*1 ,“ytayp*# 

a* ביז #יײ-#נד v ע ו״עב^ינען שײאן  !יוי
pc * i f y a r *  pN .ד“עד ג  ד,ײז• ד» 7י

ouyo, יןגעז רי א־ן !**•׳סיױניש די^  PN מי
עז יוע-נע **:•עי־ע :ען9טילי ע  jyk9cy; וי
pN יאג״י nrד, *י ״ ײאי p לאזי i •זײע 

lyvyf! y. די זייגען «ײ * •#גד ; p y p 
זײעי־ איז אײ**א*ד pc ^ די י*ין

r* ודיאזנז®, :  p־j r *  o ניצ pc “ד  ןי
| * * *>a \ 0 y •י|אJ IlMMlfMMMI It tf7• • »ױיש י*אג. ;עצןז גא• ־ואצ ע• דזשא־״דזש אן1 ו9י  Ilf t , • « , I 1 י י  p

 ו״ניויע^שיצי *י״נע•־ pc ן-עוידענצ דעי
ז לידצ,  נאצײ״ײו, ןמ״״ילןא, ,a*yu די ן

V א די-ך נ׳אנצ *״נכעש״אשעז״ f v y,;״♦ *P 
עי“װע  :ען yt*in«*«ii»f ;»:צע אינזע• נ

״ ;עיויס איז עי־ אונצעײ״עחן. • ^u i, דאש 
y אייך זעחען ’r, ײ *ועיינע אגלד״;״, ;*“וי  זי

צ :ען ד :י צ pH נ־ינ zv ;׳ y Mzm*t. נדי Vi 
ען צ ײןי  *,,fc עד ׳*•אי.צ •:אצאשצי־אזע, די זן

y אז y t m ,]?*ע“א אײך װ♦ ױניײע״סיומנ 
|“iy ביידוגגכ־יזגיגצא־בען, אנדעיע t נימ 

vtf ם, *ײישצוב-ועגען זוזײ״עי ^ילי דן
ס,9ל אינזשיגד״עז, עי  כוע*»אייס*עז, לןוי״ן, י

 iyp:H־y; וײ:ע ,ya:*״ מיצ מעגשען :ו>ר
 דעשןקי*צי׳י*ד א pc וליכמען די װעגען

ס :יצ, איך^ױיש גידגעד*או».  ■ין־ דעד װן
foyc- ט • ya*y“ די מיצ מ״נ ן  ןועלמעי״ ו

ו ן נ נ p גוטעס, yyiy :זיעצ עי אוי i •יב א 
ז דורנצוויחי*;ז עס מײנצ עד י ײן י ײ ז נ ו י

in ;:י״א :׳ ין כז א ״ק9שצ ן װליסיםעט, י איך נ
וע־9■י ,,,C’V • צעז“9ח ו ®yn עד י m *0' 0\'*m • ••ןיווי י*ט9ד ז עז9ח : y r ? u ו  װ כאיעז ע• י עעו י
עס ינען זי ישצ, ,ג דעש ן אי לםy^^וגדyג און

עש ײס11 I שעז ד-וי אין דעיפאד מאקע איצט
V4 _״ »ו» יי•9* ן•c ו״עזידעגט דער גיט ״יכז

u“;רזןידינג יייעזידענט iv ׳ולטח, :אט*:יז
 גןי־• שזענ׳יעז װעיען י7ש»עט •,ד, 9 אין ד^ה
א געװען ‘אטא איז cr אז װיסען, :יש  זייד, ןז
fi א *וען ׳איז דוןס .*Ditf.'r װי t̂r r ; ; c א 

ױ אין צ.8זא־אזשעלוגגס־ר,*א יןרלן, נ
 • םי *:;עיארען מע:«ען צדעשצ מ;ן װאו

c§*:r י י s* *ריננ או ’^ r r, ו י*װעי איר» 
נבואח. דיזע־ אין ;•ויבען

 שא־דונ־ חאצ אײריא:ד מיצ גע«יג»ע די
 קו):• די ׳ןועני;סצע:ש ׳יגיצ .-ta א שאי־ לעיש

 איז ע«יז^ש ד?ד זוא־*יג;צאן, אין ועיעגץ
en אין חיייל^ גיצ, ;עזז^״ען. אוישגעצי^ז 

 די צױי׳יעז :א• ׳וא£:ו;ג א;ש דןr ■יט דעס
ר  ן-א;ל,ײיך ׳ע;;י*אגד אצע-יד״א, לענדעי*, וי
 אי־ מין א געװ^יען ;ע«״אסען איז יא«יןן *•ן

עד די *דן ־זוגד יעיעש װעלנען לויצ םאך,  ןי
צ : ״ י  א•1 ד?ם אין ai^r עש לוןיש רעצ, -ײ :
^ *ו *מ#י קומען זא־־ באנזעי א*ז סיויל׳

----- B T 8  *> w i
״י ד׳4סכ» • v» if» יי if וײיד ד tf j וו

ii r חוי,• סןן גןד ,fjfHn יד t• •דוינ 
tw *or׳יי#ר ׳ tf ו די«» tfH זיך 
 ••קיחיזנז׳ ייו יוי נ^ס מ• ייז #1**•יימע

t• ג^ןויחי די מלוױיל לעז  p יד1י סי״חןןמ 
ײ » ןגעי *,,4ו ניג איז עש ן^יײגע^ן.  ?ו

ד .0ע איז r-,-:•• ־

רין״91ו>וד אין י״ײבצ י 19 v« »י9״? 1ל
y 9 ד9j לנעז if^ ji“ ji^ •י״וטלי ry;c״* א -י9ל

יו|אjyift : 9 יעשאנצע איגנעי גאנץ וונוו;
דלײיינייליד מעגש דע- z i אי a:y“ .“re-

•if *T9f tryf מיט וױ T 1-ענ;ע־,,  f ״ «; ני״צ
ײ9 ג“9״ 9 יון 19י V*f י אי־יש ײ?;

• יוד11׳• ן  ?J9T ׳•®עוזייג p; ?ייגי ן מעגשע
#»itnpj9i? yaory די iliiu mt r fj t״xI 9911
Mt9 “rya גיט iyj״»t r1 f׳ y r H׳ נאצש

 vpfi יד1י איז קןזגזיצע ײ ;עױען. װי ןי^
• 3ג״ “ft נזען װען אז )יי**נ צ*ס טען  יוין

pc s;? דעכ א״י,׳ ײשעז r t ׳«עד1,איב די 
» דאס 9911 דעם׳ חלץ א ןו^-ט  »אד׳ן ץ#י
 גע• מי«עיי9נ9על ״דז״י-יגעי״ א געדײגמ ײאנד
ײ^בןן P* ײיג® ס •f:.,“דא ן9יביל ^מל  ̂ד

אנט *צ9וו עני P* צווי׳ידענחילט יח,“ג גזעת• ;
ל•9ײ יײו9 ש9ל א״ן • «• MM 0 ** “ יטעי׳ס א-:י דעם

און y“9’V90 *;נזײנן אי*; די »ז א:צ, «8•# • •*0* «״ײ
iyyv רוחיגעד, ויל “9י ע •א״, 7“♦ע אי:דI #>י»»®44»

pit געז9י׳יכ9גןי,י רעז • am •10ו *> n M ♦ 11
»ײד ני® iyj5 «יד - *י־י־ II#ײף י*,9;י“י דעג &יצ

mviyiC’in ,װעיען m17P • y“9 דאש ♦V ,:ryt
די ו7שנײד אײן ין א טעזי •wr “9ז # MM 1 0 •• װעז
•*^•NC און י78ײ אי: 1 ד »־ז וױידזש;•:

 אר• די אז אי״נײצע׳ינצונדען. זײעי־ע גע*;יז
ען0! נײצע• ן אי י ״ ען, און er.ty; ז ײד  צןן

ען0ז וײ *י א*ן  זײ״ אינער אי־:ײ»*;ן מיזען י
ת, עי״ע חו ם ני ען ד יי דינ אי  “י«שיקע זײעי״ ן

צ •וי  גע״ גיצ ײן“9 גאצ ו“א»י מ“9ײ י*כ ):
א״יששיתייען. :צ9ד,

י מיט “ןל «i’r א a*rfc 19 צע; די ־9י
ע ױזי עייגע״די זא־ ו ד. אין ח*ג; ^ו ס ן  9 י

י P* ^״יי גײישעיי י י  די איז וױזיעש9י
^ג א״נזע• pc מוזגח ע נ עי צ ג  די ל9אי
ע“יל,“א״גג : ײמעי. מ*;;עײג? י ד,“כא איג

מ װע* חע*, איך וױ ײן  דער #ון װעדען *וגדי
* ײ י7י ד  •o:9*״ עחגליכעי ון״ױיטער א ל9ג9ײ

 לרן9ו דוסי«ע ס9י װי ׳;1יא אזוי אלן ׳־צ9»
ען, זיד װלט טיג ע7אי;:ו די װעמ נוי  ל9:9#יג

עז9ח  *9ײ די חא:ד. וענע9 אן אימעי, װי ׳:
ע ױזי ס׳/ די לליד ?*,r;״; װעי־ט ו קעי ױי  ״קי

עז זייגעז שע“װע די «ו•9 זיד מע9עי די ״  י
י ד״וען י סי׳נען ןrc לועח־גע^ייײ דעס או  דו

9t״r ײן אין שעי ז נױ®. ;רוי
in m י—— —»►»•> -

ד א ײ י  י*ד9: אויש״ ry? עש װ« װעצ. אי
ײן ײער 9 ו עי9 *צאאג. וי  ■י• ׳ל“וי ל9ג :
ע צ «ײ:ען י . :י ען ד -י  די בנאטנודו, אלן, ^ו

ט איז א״נצ״וײדעגחײצ ױגד. תן9 ני ט“ ;  וי
 !אײאמענט״סעס־ די ויעיען א;*ימע:צ דעס

ען א״ײי״^עז דעס pc בע־ש ײ  ד9נ צ?אט7 וי
p f ד :׳י׳יע״עז נ׳״יעז י י p עינס» .•z ״ r r•

ז^ j ז ----------------------------Vד
urmt i r ן^ לו r׳»Mj# ד*ו i» ו i i 

iivn» ׳•111 tt ד״״ןן# w m w, ייד ו9י ױן
JfP p*4 װןל i t  1f It^ifJ lilt 

li«f» •ft m 9 rt יין* jrjttt .רע• ױד*י•״• 
ואד oy איו •911 ןן,9|!0 קע9• גען

m ׳••עמעי“•# די •p לה9י
0 iytioיען91י a^ n f  •yn m«yj i |M  if 

yint tm ^jyfi iyr ׳mווודעיע ,״ >av
«n ניד חעו  yfjju דו 19 יןנןן׳ P• *•y״

 די געװען ז״נ?ן ו^תלד .p<y• 9 אײ נ״עייח
9 W 'V i*מי ̂ן « בען9ח •/191ױ

Mf ̂מ׳ית sאי ;ן9יד10919“• געמענ• ח i
PM h װעלען ׳ד9••« דע■ ג«ד -*?י׳9 i 

iyi9‘?r׳ ff“yn ליג •לײן ן9ג9ח מי  וו״
 if עד11׳• »יו oy ׳y♦ ״,lyrjirynJ‘*. זיד

iy»yfc• i ג^ד*;ן mיון ׳ oy גיט »יז 
tyc9-try;9M9 ס^לינחײ•, די oyi p• t9 

̂נייעז  זײן ערען-1ו a»rfi ל91 יסיד9 ג
 “.yT #לןד»911 דע ו ♦n ״i7Jiyi י7דל,סט9«ט

p i ajyvtjni •yp«f’» דןך אײדי^ד י7י 
oy m #yiyiJ9 iy-*9i -P^sii ?יי •iyn 

j »ען“9גח9 ױלy• 1 װיול ׳ואי if H  p ’t

jo דזסועסבער, ipeitt פרײפש^, a i

 דעדינינג .וױנשטיץ׳ס
אקאדענד.

ו ו י ן ג, ל מ ו סו y דו i• 
די סײקמג׳ ימין  ז9י

 ,lysoya ■יק«ייודס,
u n j i n j ווון yryio“

DBjyo^rtyo י 9 מי
ע ן1» גוורוונ■♦ ײגו ל

iy ir « H 92. 
־yp קמודעיס911190

:iyaip0a ty ס*ײלס 
 »ון סעטכ — »ײ■9ק

o סעגעל ry a y i סײזעפ. איןריכ^עע
 *?*ר*נר דיזײניגנ ■רײװעמ םרי^טײנ׳ס

בילדיננ פריגשםײדס
M ס גיןר ססרים, סע11א װעסמ ןי ןנ  rjfuy י

na« יװיווןרסיסי סעלןואו

2441 נרעמרסי מ<«»«ון

 ■ועס לעאנארד ױ
יארש נױ םט., yc23 איסט 42

ױבילעאום יעחריגער צווןןנציג און ינח

ז ר ע ױ ב

ר »ון —■ ' ע — י

! י ױ ד פ מ י י נ י מ צ י ו מ
!*יע «װ •רעהדנסטער דער י !

חמעטנער, w אכקנד. עכת
אױו קריסםםעס

ארטארי רעניםמנם וזםהר דקר אין
עוו. «»רק און סט. םע§4 ׳

בע־ צו טיקעטס
אפיב קוםעז׳איז

ש\/ א. .ם. ®דז
 ראטגערס 2 3

סםריט.

&

1 .  <•5

אין לעזעו גו זונםאנ דיזען אן הוינט

*■ אמעריקא אין פרױ אירשע ר
 אױןן אמעױקא ®ון וױרקוננ די איגער ארטיקלען סעריע א

 די — ®רױ הױז און מײדעל שא• די — ארוי אידישער דער
 חײ־ דער נאד און חײראט דער אאר זעלכםטשטענדיגקײט

 לעבען ®אמיליען אץ ®יד ודנער דער און ראליע ױ —ראט
 י9« טוט «־ד היגע די am מאן, דעם &או דדל^ איחר ־-

קינת(ר. איהחן *ון עחױתננ אידישער דער

װעלט״ יענער ״פה ספמקטארס פ
 רוס־ סאװעט אץ צושטאנד יעצטינען ®ון אםת אמתץ דעם
 נעניאלער m נאר באאבאכטען געקענט חאט עס וױ לאנד

 גזןשרײ ארפדקלען סעױע 9 סיעלןםאר, מרדכי וױ לךנסטלער
 אי־ דאס שטאנדיונקט, אומאארטייאישען אן ®ח בלױז גען

 ודרקליכסײט, חןר אץ אמ עם וױ געשילדערמ לעבען דישע
תר• אונזער םון שױיבער yvrru גרעסםע די *ון אײנעם טדן

W  O H  1 f T R א נ ל י » ?װ ^1! ?™* ״ י ־ ״ ״ ״ י מ י י ח ע ״ ן ״ ״ א ײ מי ״נ ען ח ד ען' עז ץ ל ״ א פ א ל ב ע מנ ם נזײלח . כובליק׳
p זױדדערתנ t ם ;מטאדם דיזער מלי רו כוכלי סר. דליטא״. די,י

מ קלאסעז ײיע ןדױאמןן •ארבראכמ עולם. אידײיען י
w איז כובליק n y חאם און געקוםען דארט «ון

\

j j n r אם״ אין איחר גע»ינם טאנ סאגעבי rm ליסעראר״יע . rm וואם r p ר ע ט זײםװמ איד׳ײיע יגד ט. ני  אםערי- tv נייעם אידיטע ני
ן קא י ח י ר דער י ע מ א ס״ יייז ײעחוז וועלם נ א עגי או ט ם׳ א״בערגןןנעכען , ײ• םעחרי םי חדייבק ױסיי ד אץ וױ א ענ ת טע אנדער אן אי  אידי

תג. א די - ו
. . . ־ • . , : ,־; . . • : ־ . ־ ־: ‘:

אי סיעציעל האלטען זאל ער נװסדילער חייגט״ואײער ארדערט  יעדען פאר צייטוגנ די - ^טאנעבלאם״ אײדא י
•אגדליע״ דןר וון מיםגליד

«ב21*רייטא^

פרעסע דער אין אינפערנעשאנאל וער און עניגיפ
)matt •umtA »*•«•«««% Mm ( ti& Kill tM B1%W•• •»'•*«* “• י ).i| 1>•* 12) (׳ילוס
דער• נאף איו םםרייק תיגעו רער

 פארעארםט; זעחר גיט און פריא װײ<
”l ארײמעכראבם ניט נאך ח<וט ער p 

 נייחנ«ודדים, אין נלוט בייזע *ופי<
 םעטלען *ו איוזם זאך raopp די איז

 ײעג; אגשמעגדינעז אן אויף און «נע<
ם די תי ^ עי  פאדערונ• וייערע ®זעז נ

תן אפילו *וריקוױחען, גאן  מפי• זיי ו
)V| ,נאםת ts נעןנרערט םוז עטװאפ 

 אפסאנען א<טע וייערע אין ווערען
 זײ ;ױכיאן קלאוקטפכער רער טיט

 ׳פפעםער אויא אפיעג^ן דאס רארםיו
ט חאנקן זיי אויב און  «ופי< i״p ני

 אי« נימעם, איאטיגע יייערע םון נחת
i ראם וטך n דעם «| רעזולטאם 

*רנייםער די ;הריזים אלגעםיינעס

 ך או טאכען װאכען קורצע ז״עחג םיט
 זע<• דאם און נליהען קיין ניט אי«ט

 נע׳עעםםם• אנרערע א<ע טיט איז נע
 *ו צײט, די אי*ט ניט איז ?ײט.

 *ו און גרעסער קריזים דעם םאכען
 קאן Din ייען גקםיטער, די רייצען

 בעםער זײן און ווערען אויםנעםידען
«דדים. אלע םאר

 imp סטרייפ קלאוס־םאבער דער
 בע־ סיין נאר און טאדען ברעננעז גאר

 דעריבער ער רארןי סיינעם, םאר נןםיט
 ײע־ *וריפנערוםען אטשגעיםטען װי

 אל־ די »ו זיכער, אויך איז dp רען.
 זײם דער אויף איז םיםפאטיע נעםײנע

 אז ט״נט, דאס און נייטער, »< די םון
 װעט בעלײנתים די פון עסמנות די

אויספיוד נארגימם מא< דיזען װי םיי

•in
מלי• די פון װילען גוטןן »נים<<

״ imp בתים  א פארטפארען אי*ם ו
o אזן פארלוסטען אוםויםטע םך n 

 רר וײ װאס איינדדופ אוננינםםינען
ײ זיר נענען *רויס םען  קלאםען איע נ
באפעללערונג.״ רער םון
o פון זעחן הא| סעז װי n ,ארטיסעל

 ניט לענעדע אין קל*ות־םיטוא*יע די איז
 דארט אויו יארק. כױ אין וױ אנדער׳פ

 זײט דער אוין• םײנוננ עפענםלנע די איז
D אין ותרט עם וױ און ױניאן דער פון n 

 די no עסשנות די״ נזזאנם, ארםיסעל
 אױםפיחרען״• נאתיטט וועט בעלי־נתים

 אוםע־ אלזא, חאט, קל*וס*םיםוא*יע די
לאגמ. זעלניגע די נעשאםעז דוס

 סאציאליםטישער הארלעם
 סענםער עדיוקײשאנאל

םםריפ, yeioe איםם 62
עװט. מעריםאן און פארק *װימען

האל נרױסען א ®ארױננען צו
 םענשען 600 ארײננעםען קשן

 שארמטעצונ־ נעצער, קאנזוערטען, פאר
.It .tv און תוכות גפן,

ױן  תםם. םיטינב און אפיםעם א
 בײנאכם. dpvp ביז טאנ יעדען אפען
v :9020 הארצעם טעצעשאן.

s גאקא^ ױניאן, פינישערס קקאןק
ן • ם א ז ק ר ע ם פ י ו א

! ם א ז ה ד ע מ פ ױ א
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נאאוד וזשאינם פון אפיסעס ױ אין
 פלאר.) םען1 אויפץ שעפער ריפער אץ (קלאהן םם. טע23 א. 40

פלאר. םען2 אױפן — טעפער םקוירמ או{ דרעם

מסעטעל־ ואזז־טאןן פון קאמפלינטס
שעפער טע

אויפגענוםען ווערען
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שע־ געםעטעלטע אץ ארבײטען װאם קלואקטאכער,
 װענדען זיך זאלען טאכען, צו קאמפלײנטם חאבען און ער
 איץ פון לױפען ניט און ■לעצער אויבענדערמאנטע ױ אץ

 םארשװענ־ אומזיםטע װאסאיזאן אנדערער, אן צו קאמיטע
רעזולטאטען. קײנע ניט בױינגט און צײט ®ת חנג
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ױניאן. םאבערם ריפער און םסוירט ?צאוס,

 לאזען צו נליד אדרע^ זײער געביטען אוחאכע אנרער
לאקאל. ®ון אמים אונזער אץ אדרעס נײעם אײער וױמ

נױטיג און ורכטיג זעהר את עס

9 לאסאל נאארד עסזעסוםמו
םענעחשער. םאתדן, אידדאר

ססעסשיננ און דעזײניננ •
! t!®ראפעסיע װאונדערבארע 9

גלײך. אז פאנגט — נעלענענהײם די נים פארלירם
w נארמענט א און םאנער פעטערן א וחןרען צאנט איהר oppdײ אין ־  *ve די

 םאצאנט «סםםרא פײן האבען נים דארוי םען װײנינןר. נאד אין אדער ;אטען
o זיו אויםצוצערנען n חדז א ם  רראם־ גרײדיג^ םון»«טערן־םי'היננ, םיםםעם״ .

ס ציידים, שוו דרײפיע און םיטיננ ספעםטיננ, גארםענט טיננ, מ םמיצ־ און םי
דרעםע^ אין םוםם פצאוסס, דרענס

 •רייזען. םעםיגע—עקםפערםען פראקטײטע פו• לעסאנם •רױואםע
.4 כױ 2 פון גאכסיטא^ טבת ^ כיז 7 םון אװענד ײעצכען אירנענד «סם
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אדגען קינדערס אייערע
 לערנעןז אין שװעױגקײט װנדער אײערע האבען

 זכרון זײער איז ז שװער צו לעסאנם דיעחן די נעמיגען
? שװאך אדער שאחפ

 אנגעטםרעע־ שװאכע, םון רעזויטאט דער דאם איז טעלע פילע אין
ט פאר א און אויגען טע  בא אײך זײ וועם ס־ילען צוגעפאםטע ט

 לערנען. וייער אין זײ חעלפען און טװעריגקײם יעדע טמ פרייען
ם ױך זעחם מע אין נעקער׳ן דר. סי  אפיםעכ אפפױקעל 6 ינע זי jv אי

םען ױעט עקזאםיגייטאן א און זייערע טץ *וטטאגד דעס כאטטי
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ה קלאזקסאמה אזן ורסטמאכעה פװ w גררסעח מ
פילאדעלפיע אץ

מרענאוױץ .r י. פון

 װאך זעכצעהנמער דער »ין אריץ םרעמען כױײןערס דרעס און ױײםמ
 און קלאוק זײ םון םראצענם 70 רום א — קאםף הערריבען זײער פון

ײך זײנען כײהערם סקױרט ר ױדזיג  א — ארבײט דער בײ צוריק ש
 סקוירט״ און קלאוק ג»ון מומערם ארן שרועסםער פץ אקזייױעוײ פרױען

̂ • םייקערס.

 זײנען כײיקערס יראוק ;ױאײ,ער די
 #ר־ ג#נצער דער פאר שטאאץ א געװארעז
 רעכט־ «אע פאר און באװענונג, נייטער

 טוםיגען, ז^יער פאר םעני*ען דעגסצנדע
 I* םיהרעז זיי זועאכען ק#מף, גראװען

*ברױט־געבער׳׳. זײערע ג*גען
 און אבטוגנ פאיךינט חאבעץ זײ און

 שטעאעז װעאכע מעדטען װײא רעסימנהט,
 ר,אמף א אין טוטיג *ון בר*װ אזוי ויך

 און מענשען זיינען רעכמע, זײערע םאר
 קא־ װעאבע סענשען, ;שין^ופען קײן :יט

:y\ אייניגקײט. םיל אזוי אדױסצײגעז 
 פארט*ידינען אץ סאלידאריטעט פיא אזױ

 אונזער עיהױבען װירדע, מענשאיבע זייער
 פארווערטס ׳עטױס א גיבען צױױאיזוחױע,

פדאנדעס. אוגזער
 מיײ קאאוק נױארקער די זײ אב^י־

 יזעטםער אײנציגע די :יט זײנען גצרס,
 מיר יעטאלצירעז. דארף כיען װעמעז םים

#p ,מו־ בראװע, אויך תאבען םיאאדעאפיע 
 זיײ םארטײריגעז וועלכע קעכיפע*, &ינע
 באגייסטערוננ, גרוים מיט רעכטע צרע
 קאמ־ זײעי־ע און שט*אץ, און וױרדע מיט

*v\ װערעז פארשי־יבעז ?'צער אױך וחואען 
 געג דער אין בוכשטאבען גאלז^נע מיט

באװעכונג. #רב״טער דער םיז *יכטע
 קעמםעז עס אזױ וױ דאך װײסט איהר

 וױיסט אונזערע װאך זעכצעהגטע די שױן
 עס זיך װאיט װער !כיײקערס דרעס און

 ארבײמער אריםע אז םארשםעאען ;עקאנט
^ען נײידלאד  און פעסט אזוי זײן סאגען ז

 חאכיוי. בראװען יאננעז, אזא אין אײניג
 און וױיסט דער אײחןר געדעגיז, איך

 אויסנעביא־ האט סטרײק טײקער דדעס
 האבען פ-היער ארבײטער טא;כע וױ ׳כען

 א־בײטער אדיטע די אויב נעצװײפעאט,
 א אױסיטטעהן קאנען װעי*ען מײךלאך

 איז סטרײק דעד װען פדאבע... לאנגע
 געװא^ען אדויפגעצװאוגגעז יטוין ןײ אױף

 אין ('[V דינען זײ װען :הײסט דאס —
 טא;־ האבען צײט, װאך א נעװען סטרײק

 װעט װאכען פאי־ א נאך אז :עניויבט כע
 קאנען ירעיעז זײ װאס העכסטע דאס ןיא

 די אבער שױן איז עס אויסהאאטען...
 דעם אין יטטעהען זײ װי װאך זעבצעהנטע

 האר־ און ׳טעהן אזוי יןעטפען און סטרײח,
 *טעפער די אין צוריק געהן װענען ציג.
 זײ הױבען זיג, פאדיצטענריגען א אי,ן

 אננאט אזא ;דע:י,ען צו א; :יט אפ״לו
באהײדיגט. טיןי זײ װאילט
 סטדײה דעש ענט^לאסען זײנען זײ און

 װעלען זײערע באסעס די ביז אנצוהאלטען
 אונטעױטדיײ און ױניאן דע• אין קוטען

 קאן טען אגריטענט. ארטען דעם בעז
 אץ א־בערצײנוננען פעסטע זײערע פון זײ
 ריה־ ניט ארט םון זינ, םאליצטענדיגען וו

 װעט ער לאננ װי אױס ;יט טאכט רען...
 קאטוי דער ווערען, אננעהאאםען דארםען

׳ זײ. זאגעז װערעז, געװאונעז טוז
 העראײ און בראװען דעם ײענען און

 פון אעאפיהרט װערט װעלכער קאטף כען
 מײמערס סקוירט׳ און קלאוח אונזערע

 און קלאוק די אױך. דאד איהר וױיסט
 *רױסנעװײ שוין האבען םײקערס סחוירט

 באװאוסם־ זײנען זײ אז אײנסאל ניט זען
 םילע ̂טוין האבען זײ ארבײטער. זינינזן

 מױן חאבען זײ און אנגעםיהרט קאטפען
 א און מוט זעאכדלנעם א *רױסגעוױזעז

 רעכ״ זײעדע פאד באנײסטעחננ זעלטענ^
טען.

 היס״ דעם געוױם דאך נעדענהט איהר
 מים ארבײטער דיזע p& סטרײס טארישען

 צװאנציג און זעסס צוריש. יאהר אכט
 און זצקס ;געסטרײקם זײ האבעז וואכעז

 חונ־ גע^םען זײ ה*בען װאכען צװאנצינ
 זײעחנ טון •פאחואלנוגנען און נױט ״נעי

 נעדונגע־ נים און געתנגצנע, און באסעס
 נע- איז •^<יצײ די נאסעךױנגעז. נע,

\m 1 און באסעס, די םיט nגצםאז ?אט 
 אנ־ די םים צוזאסען םעגליך וואס אלעס
מ דערע ר א מ  צו סםמיק חנם םחנות, מ

ד חנרמטיקען. ת  ענםוזי• וײאר ״םוט זי
ם  אמןר חאט באװאוסטזײן ויתר און •ו
 נדם — און נאזינם, כמנות מווארצע אלא

 די מאנם דאז האט האםןי בראומנן זייער
 און גאקמנג^ז, ווצלט ארבײצמד נאנצע
מן נים־ארבײםעד זאגאר א  חים• מנעגו ח

באװאונדערם. novp טארי׳צען
ר אוז ע ^ו  אזן׳ קיאױן די וײגצן א
 גקו JieiP אץ זויחנר מייקעדס סגןױדט

 צייי וױדער און אױםבײנתר, וײערע נען
 אח םומ זייעד ארויס מעםמעד דיזזנ נען

ר םאיפעדמײמ; ז י j או? מםאאץ־ ז r w i 
ד •— און ^נ מ דער איז װ  פאדזינןןד־ א ו

תי נ

 דעם אין זײנען זײ װי װאך דריטע די
 •ראצענט זיבעציג ארום — אוץ יןאפי^

 אלס צוריק ^ווין זײנען סטדײקעדס די םון
 פון איבערינע די ארבײט. דער בײ זיגער

 צוקונפט, נאהעגטעד דער אין ווערען זײ
 אדבײטען און מאיטינען די בײ זײן אויך

 די װײצ אגריטענט, אלטען דעם אונטער
 געבליבען נאך וײנען זועאכע באסעס,

 זיר סוזען װעלעז יעצט׳ ביז אײנגעישפאדט
 אנדער קיין װעלען זײ ;אונטערגעבען

האבען. ניט ברירה

 דער װי נאכדעם םארגעז *אױןי גאײד
 זיד האבען אויםגעבראכען,• האט סטדײק

 צו אנגעחויבען מאנוםעיוטיטורערס יטױן
 קאן מען סעטעלמענטס. פאר טערדעז

 מאנױ די םון צאל גרױסע ;אנץ א זאגע,
 קרבנות די נעװען דינען פעקטישורערס

 ־טאנופעחסיטורערס גרעסערע עטאיבע פון
 גע״ זײ םון איבעריגע די האבעז װעאכע
 האבען זײ אויגען... די איז זאטד *טאטען

 בעסטע די איז יעצט אז דערצעה^ט, זײ
 ארבײט יטטיק צוריק אײנצופיהרען צײט

 א דערצעהלט זײ האבען זײ מרײד; איז
 סיין האבען װעלכע ?אכען, אנדערע סך

 אנגעגא:־ איז *עס געהאט. נים באדײטוננ
 עאע־ בעסערען דעם צוױשען קאםף א נעז

 דעם מיט מאנופעקטשורערס די םון טענט
 און ענגהעדצינ איז װעלכער עאעטענס,

 מאכער, העצע עטליכע די קלײגקעפיג.
 כאים אאע אויזי געארבײט האבען װעאבע

 םיײ סהױרם און האאוק די אױף סטרײק א
 געזינט האבען ארױפצוצװינגען, קעדם
 גע־ זײנען ארבײטער די װײאע. א אויף

 ארויסצױ סטרײק אין געװעז צװאונגעז
 עאעםענט, בעסערער דעי — און נעהן,

 בא־ ניט אסס׳ן דער צו ד.אט ײעאכער
 עטאיכע די אז אײננעזעהען האט ׳לא;גט
 טובה אײגענע זײער םײנען טאכעד העצע
 ,און, סטרײק, דעם אדױפצװינגען טיט

 אז דערמאנט זיך זײ האבען צוױיטעגס,
 זיך האבען זיי ניט... טויג נעשיכטע די

 יאהר אכט מיט סטרײה דעם אן דערטאנט
 אז פארשטאנען האבען זײ און צוריק,

 אונטערצושרײ• איז זײ פאד בעםטע דאס
 דער. מיט אגרימענט אאטען דעם בען

 דער סיט םרידען האבען צו n* ױניאז,
 גאך מארגען אױוי גא״ך טאג, אאע ױניאן.

 םאנד מעהר אאץ זיך האבען סטרײק, דעם
 סעטעא־ םאר געװענדעט פעקטשורערס

 שוין זײגען געזאנט, װי ־־־ און טענטס,
 זיבעציג אױם ארבײט דער בײ צודיס

 ױניאן די סטרײקערס. די פוז םראצענט
 דער סיט קאםח א חאבען באויז יעצט װעט

 פון באויז יעצט באשטעהט אסס׳ז,.װעאכע
 באשעם־ װעאכע און םעטבערס, צװעאוי
 סטדיײ די םון םראצענט 2ס באױז טיגען
 פרא• 25 :געזאגט בעסער אדער קערס,
 םרײד. קאאױן גאנצען םון ארבײטער צענט
 העא־ דיזע אז שויז דאד םארשטעהט איהר

 די ;אונטעתעמח םוזען ?יך װעאען דען
 אנדערע אאע אין אז דעראאזען ניט װעאעז
 אר- םצן זאא שעפער סקוירם איז האאוס

 זאאע^״פוס- מעפער זײערע און בײטעז
 און םתים, וױ שטיא זײז זאאען טעײען׳/

צײט. םון פראנע א באויז איז עס —
 טומעאט #מען זאגט אםס׳ן, דער אין

 זײ- דארטעז םעג. עטאיכע פון ׳&ויז זיך
 בא־י וועאכע מאנוםעקטשורעדם, דא געז

 א^יסםיח־ נארנים װעאען זײ אז .גרײםעז
 וױ טױט איז ארבײט שטייו אז און רען
 אז ערווארםזזן מעג םעז טויםע... אלע

 צױ אסס׳ן גאנצע די וחוט באאד יבאאד
 באיי• ווזנט נאמען איהר באויז און םאאעז,

בעז•
 אסס׳ן דער פון שױן איז פירמע אײן

 איז פירמע דער םון מיטגאיד א אוועח.
 עסחר דער אין םמנטבער א געווען זאנאר
 םירםע דיזע און אסס׳ז, דאר פון תוםיװ
 םיט טאן צו חאט זי אײנזעמגדיג חאם,
 וױ־י וחנאכע םענ?תז, סים #םאמר דמוצע

מז אצז א ך װאסער, סזטנע איז םימ כ  נ
אה גאײכע גאגץ א טאז ד חאט זי — ז  ח

 מד חאט ױ און אסס׳ן, דער םון ?יגגירם
 אממחפריי• מניאז, דער םיט סצםעאם •

ם. אאטיז djh בענדינ מנ אגרי
♦ * . ■־ ־; י ״•״ «

י 1אי  nit הלאוס די םח רײיייז י
o םיאירט w n גרויםfiw n o it 

pn י«ר, מ»ר׳»םעחט איחר tv וײ nmpn 
מז אלע rt w אודמז a t n o u ,זייז m 
w r ױ| מסנר חנר איז  ויחמ־»יײ «זר8י

it נינקײמ m  i m ס¥*יד«רימס m 
r י u  •Htn> ^ מ מי או ני

n t יס■* »b t w  pti pi**p i n  p

 זעהר * ?וטיםוגנ די איז יזגי^ון טײקעום
 IVP זי װ»ס *<עם םום זי געהױבענן.

 איחחג עטארקער נמוכען *ו גאך יעצט
 די אין ציכט imro ברעעען *ו זיי׳צעז,
 םאנען *ו זײ ;ארנײנמר די פון רײהעז
 זיי tv און נאוואוםטזינינ םעחר

 זיי־ םארםײדינעז *ו פארט־נ זײן איםער
 פוו אוועסרויבעז יאזען n נים רעכט, ערע
 פיל *זױ :אן־ האבען זיי װאם דאם, זץ־

געוואונעו. אײחנן, און שאםח םון י*הרעז
 םעחר ױניאן די נרעננט נאר נים אבער

 טרײד, םון ארבייטער די צוױשען איכט
o' אױך האט זי נאר tv צו אננעהויבען 

 די אין באװאוםםזײז סעהר אריינברעננען
 און ׳פוועסםער פרויען, זײערע םון רײהעז

 די םיז אקזיאיערא סרויען א מוםערם.
p איז אוינענדערמאחנטע r ארנאניזירט 

 ערװעחאט זײנען בעאמטע און געװ^רען
 נעװא־ ערװעהלט אויך איז עם געײארען.

 מען און קאםיטע, אדגאנחאציאנס א; רען
 דיזער םון פרוכט נוטע ערװארםען סענ

ארנאניזאציאן.
 ארניימער, פדן פרויען דא זײנעז עם
 באוואוםטזיניג, נענוג ניט זיינעז װעלכע
 באדײ־ נרויםע די ניט גאנרײפען װעאכע

 א איינינ. זיין םון ױניאן, א םיז טוננ
 אוג• ם^ר םאא מאנסעם קומען דעם דאנס

 גײ־ צום מאז, דער אנגענעהמיליכקייטען.
 מיםיננ װיכטינעז א צו געהן דארף יטפיא,

 א איז ער ;נעהט ער און ױניאן, דער םון
 מי־ «ז וױיסט ער ארן מ#ן ױניאז נוטער
 פון אעכען דעם פאר װיכםינ זײנען טיננען

 אימער זיינען עם ארנאניזאציאן. דער
 זיײ ויעאכע םיזרהאנדאען, צו פראנען ד««
 ארנײ- איע םאר אינטערעם נרויס פון נען

 זיײ איחם. פאר אויר און טר״ד פון מער
 אז גלויבעז, ײעאבע פרויצז, פאראנען נען
 םיט׳ננען... די #הן באנעהן זיך לצז כיען
 אזוי נעי! גיט יעדענפאים דאחי מען אז

 גע־ פרוי די וואלט םיטינג... א צו אפט
 װאלטען םיטיננען דיזע װעז אז װאוסט

 קײנ• ײאיט געײארען, אפנעהאלםע[ ניט
 קייז ױעז אין נעייעז, ניט ױניאז חיין פ«יא

 נ^ך זײ װ*יטען נעיחזז, ניט ויאאט ױניאז
 די אין ברויט נענונ נעהאט ניט הײ;ט

 םענער זייערע פרױען די 1װ#אטע הײטען,
 פאר־ םיט געתז נעהייםע[ םיטיננען די צו

נענינען.
piv די p̂ ונ'<ון כיײקערס סקוירט און' 

 און פראנע די אויםנענוםע! דערפאר ה«יט
 די אױפצוקלעהרען בא׳פלאסען האט זי

 קאוןווק פון רוטערם או[ ׳עװעסטע,־ םרויעז,
 דער מיט באקאנם טצכען זײ סייקעדש,

 אויד און ױניאניזם טרײד םון װיכטינסייט
 זי באװענונג. ק#ואפעראטױוער דער מ־ט
 פרוי־ 1פי או?זיאעו*י אז ארנאניזירט האט

 ער־ מענ םען איז צװעה 1«דיז ם»ר «ז
רעזולטאטען. נוםע וואדטען
 און piitfp די איז זעחן האז 1«ם װי

 חא,~ די ״איז ױני*ן םײתעה■ םסוירט
• נעס

נע• שטענדיג איז איהר אוז
v ערםאאג. מיט געװארען קרױנט

 ״תקטאמד דער ®מ לאנד איז
פראלעטאריאט״ פון

ג-יי.)10 זײפ וון (#לוס \
 m גיטי דאם ווי< ארבײטער רוסישער

 אדסניד ער האט — װיאען, םמי וואס
 רעגירוננ א חאבעז ײיאען םיר — שריען

 פון נים און 4קאאםצ אאע םון #סאאס םיז
 גיס מעהר מוין קענען סיר #•ארטײ »ײן

 תוואי• סאציאאעד דער פון ^ויסחאאטען
 4אימנד זײ האבעז פראבעס געגוג אוצי^

I געםאכט אוגז
 איבערינצ די *טיא, גצבאיבען איז ער
 ױי און חענט די םיט צונעקאאיט ד«אמן
:אויסגערוטעז חאבען
•m דאס אט תבו, גוט ׳חבר גוט —

 p םאאאדעץ, מאאאחדו, #מאקע םיר אען
 האמןן !נוט גאנץ אאגע די םארשטעחסט

צוגעגעבען. אאע זײ
 1אינגאנצע םיר חאם רעדע קורצע ?ײן

 פאן האב איך אויגען, םײנע אויםגעםאכט
 פאא^ רוםישען אמת׳ען דעם דערזעחן זיך

 ?׳חאג און פראאעטאריאם, רוסישען ד*ם
 פאר־ זײ װאס װיאען, זײ װאס געחעוט
 עױינ^ מיט נעהערט האכ איך ;אאגגען

 H פון מײאער די םון אויערען אײגענע
 כאציאאע רי גאמען װעמעס איז יעניגע,

 אח גשזואיען. געטאכט איז רעװאאוציע
 גאר דאפ וױאען זײ אז שדײען, אאײן זײ

 נעװאאט אונז טען האט סוזי צום און ניט,
 פראאעטא• רוסישער דער אז אײנרײדען,

 אײב מיט איז פאאק רוסישע דאס ריאט,
 רעװאאױ ציאאערזסא דער םאר אעבעז איז
!ציע
 אונ־ װאאט פיאםע;ט יענעם איז װעז י

 פדאפא־ יןאמוניסטישער א טערנעקוסען
 גזגםינען וחנאכע סארט, דעם םון :אנדיסט

 פאר איך װאאט אמעדיקא, איז דא דך
 אין ארײנגע׳שאײדעיט איהם אפשר 15כע

 Tfi דאז איך האב אזוי טײך. םאסתווער
 הײסזגז איהם װאאט איך אין פיהאט,

 יע״ פיז םישאאך די צו פראפאנאנדירעז
 וועאמן פיש די װאאטען אםשר טײך, נעם

 דוסישע די ? קאטוניזם זײן אנעחםען
!ניט קאםוניזב דעם װיאען ארבײטער

 איצט וױיעז ארבײטער רוסישע די
 בוויט, װיאען זײ קאשקא, און ;דויפען

 האבען זײ װי םרײהײט, טעהד וױאען זײ
 נים װיאען זײ יואטוניסטעז, די אונטער

 *? אבער, זיד דערטאנען ױי צאד, סײז
 גע:ו< נעהאט האבעז זײ ור*ז צײט יע;עד

אידעא. אזא זינגען זײ און עסען צו
 דעם װעגען זײ, טראכטען דעם װעגען

/ זיננען דעם װעגען ׳זײ רײדען  עם ד
 אבעד צױפטאגד, טרױערעעד א אפיאו איז

 באהאאטען װעאעץ צו ;דאס איז אזױ
!פאדבדעבעז גרויסער א איז אטת דעם
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אױםשייסלױ סד«ט
 סהעע סאלאמכיא

 פשאי ,צװעסאםשני
פחעע ללי װזזײס ן

מײקערס וױסט און ררעםם
!אויפמערהזאס

 קריסטטעע איז דעצעמבער, טען26 דעם מאנטאג,
 אץ טובים, יום געזעצל׳־כע די טון אײנער אמ דאס

 ארבײ־ ניט טארען מעםבערס אונזערע וועלכען
 בא־ קריגען װאר־ארבײטער־דארםען אלע טען.

צאהלט.
 אױ־י דעם ®ון מארלעצוגנ װעלכע אירגענד -

 װערעז געמעלדעט זאל ■תסט, בענדערםאנטעז
פ«יסעט װניאן די אין

נרום, נדם
ם.ס.ג»מװ,.

חשאיגטבאארד סעקרעסאגר חשעגעראל
• • Ti i3 #7 • M ■BO^Ti §p I

GERECHTIGKEIT—(JUSTICE)
 •לצ פון ארב״םער

גוןו,  פאואיי• צן
די און אײו, גינם

ויין זחגט װעאט יי. ׳
#! I ר jr י י א

החזמזי בצדק״י
אר*ח. וא»

»).נ״ז, (אױג,
געיצנפינ• מײן ןן

ײידזח«־ קײט  ?ױ מ'
 וואל אזן

̂ן.־ :יט אידו־ ן>»לפ?

ױניאן װאירהערס נארםעגם רידיס אינסעונעשאמול וער םוז ארנאז אפיציעלעו
r u o x  8 OBtfT•New York, Friday, Decemher 23, 1921. 1921 , דעצעםבעד טען23 פרײטאנ.
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םרײד קלאוק אין אגױםענפ דער
װערען איינגעשםעלפ צוױק םח

שײדונג די — קאםף. דער א*צט זיך דרײט דעם ארום שאנקשמן װענען װאגנער ריכטער פון ענט  דער־ װערט אינדז
ם פרעזידענט — ״׳טלום״־אנבאט. נײער םטויער׳ם — םעג. די דוארט  — שיקאגא. אין פנים קבלת שלעזימער׳

 עלאבט־פעלד פון פאסירונגען װיכטיגע — מאנטרעאל. אין םטרײקער די פון גרום א ברײנגמ באר^ז םעקרעטאר
װאך. דער פון פארלױף אין

גלענמנד שםעהס פראנםען אונוערע אלע אינער האמף
?אס.« יול^וקמאכער נרויסער דער

 דעם ארום קאנצענטדירמ דך ה#וט
 אין אנריסענט אלטער דער דאם פונ?ט,
 אפ־ האם פראםעקט־װ די װעלבען טרײד,

 ניט ~j{$ ױך ריהזיכטלאז, *זוי נעבראכעז
 אר• די און ױניצו די װ»ס קימערענדינ

 מוז זאנעז, צו דעם זוענעז ה^בען בייטער
 מייגט, ד*ם װערען. אײננע׳פטעאט צוריק

 א־יננע־ צוריק יאלמן עס גאטירליה
 כאדינטג־ די מרייד איז װערען ׳פטעלט

 — פאד הרייבם אגריסעגט דער װאס נעז
 װאך* ארבייםם־װא־ שטונדינע 44 די

 ױניאדיואגדי־ אןדערע »לע אוז ארבײט
 איצט זיך דרעהט דעם ארום און ׳פאנם.

קאםױ. נאנצער דער
סטויעד, סר. האט מאנטאנ לעצטען

 ארוים־ •ראטעקםױו, די םאר לאיער דעך
 פארטרע־ די צו םםייסמענט א נענעבעז

 דעם מכח ציי׳&ונגען איד״פע די םון טער
 ײערען, נעסעםעלט זאל םטרײק דער זױ
 נעװען נעדרוקט איז סטײטמענם דער אין
צייםוננעז. אידישע אלע איז

 םר. פיז םטייטמענט דאזינער דער
 דארןי מען קלאד. ניט נאר איז כטויער

 האם ער וואס טרעםעז״ אײעקזעצען זיו
 מען און נעטײנט, םטײמטענט חןם טיט

 ער האט צי טאז, םראכט א אױן־ דאח•
עדנםט. עס גצםײנט איבערהויפט

םאדגעה־ ני׳פט דא זיך ײילעז מיר
 םטייטמענט דעם אין װאס דעם מיט טען

 דער אזוי זוי םארנע׳שלאנען, זוערט
 װענעז ײערינן. נעםעםעלם זאל םםרייס

 פח סםײטסצגם א אונטעז דא איי דעם
m .מעהר דא אינםערעםירם אוגו ױניאז 
 םםויער םר. פיז סאר^ולאנ m אזוי וױ
i לם׳פל,• נעײארעז. נןםאכט איז n 

 פאל־ די מיט אן זיך םאננם םםייטמענם
:װערנמר נענרע

 דער אז אנדןר״.־, ניט װיל יוניאז ״די
 נעווארען געאםכט איז וואם אנריםענם

p 1919 אח m, ײ אויוי  צייט, יאהר וד
i ביז וועיעז אננעהאלנמז זאל n עגדע 
ט. אלל — טערמיז זײז םיז  דאם זאל מי

 מאנוםעקנדפױ די פון װערעז אננענוםען
o m 1א pנעהן יוילעז קלאופםאכער י 
אדכיים.״ דער *ו צוריה

u איי םטויער םר. n די םיז לאיער 
 » זײנעם אין און האנזפע?ט׳פורערם

i ער דארױ םטײטםמט n n א ם i די 
ר ווען טא:ופע?ט׳פורןרם. מ  זאנט ער א

o איו n אגנצ- אס1 *״זאל סטײסספגט 
 ,oinm>pptuM3 י1 פון ױערען נוםען
o מאכט n  op ,ר אז איינדדוס» B in 

ו גיט ו  נאר םאנום?הם׳פור?דם, די ו
o in  ip  o n טאנוסעיןט׳פד די ו צ 

op ! D in װי אוים, קומט ip דא װאלט 
v ןײםינער א נאר נעיוען im אip  p 

ם n״o צו פאד טלאנם װי  iPD’npt א צ
 רייד P3?ptg םעםעלםענם. א פאו־ ■לאן

o םאר גים זיך יאסעז n פזן לאי?ד i n 
o אסס׳ן. n 1 קאן [,pj'nsנסװע- אם? 

ip  m חאט e n קײן qnr אײנפלוס 
 טאכען איחר םוז ip און *םם׳ן זיין אויף

ד סעטעלםענט » ipvm פאחפלענע  תי
i n  i n *  ,o n •  i n איו םטייםמענט 

dpbp T t זטוי, גלאט v ו ײי פ ו, n םי p•־ 
ר״, yn מ m טים op«p » ?1באהאלט?נ 
נוטז.״
«i n  ipjp מ י1 חאט *נג?י«עגחיי
 ארויס«ױ?מז פארנאכט דינסםאנ יײיאז

n p םם״םכיענט םאינ?נדען:

 דעם ענדינעז צו פלאן סטויער׳ם ״כז־
opm:איז עס װי סטרייק, ?לאוקמאבער p 

 ניט קוקט צייטוננען, די ןיא נעװארע;
 םון ׳פליכטוננ פראקט־שע « ז־ין צו אױם
 בא־ די צװי׳טען סכסוף אננעהענדעז דעס
 אינדוםטריע. דער אין ארבײטער און סעס
 םון פונקט וױכטינער אייז נענענטייל, איז

 נןור פיהרט אוים, אונז וױיזט פלאן דער
 « צו איידער אפגרונד טיםערע! « צו

 pאל אין ויך. צוזאמענתומען םאר בריס
 האט סםייטםענםס םריהעדדינע זיינע

 סלי* זיינע דאס באהו'י«טעט, סטױער םד.
 מ»נופעקנד»ורערם) סלאוס (די ענטען

 װײ־ פון חגדוצירוננ קײן ניט פאדערען
o p m װאלטען זײ אז און nnipt םאל־ 

^ן ׳שטענדינ ר פ  זײ?רע צאהלען צו צו
oprtT די ארבײטער ’ii p^pt און 

 ארביײ די אויב ,pipopit נאך *םילו
 niPJ’opj א ארױםג?ב?ז זאלען טער
 סטײם־ לעצטען זײן אין ארבײט. טאם

 dpi אט פון צוריס זיך ער ציהט רענט
i אין שטאנדפונקט• n ווען *ײם ip 

 דאלאר ״א טון טעאריע זיין װידערהאלט
 1P סומט «״״, דאלאר א פאר ארבייט

 םארקלענ?־ צו סאדערוננ דער מיט ארױס
 א אלס ׳פײנט, dp װי די,־ו״דזיפעס, רען

 אכטענ־ ניט באױננונג, באזונדער גאנץ
 י1 סון פראדוקט־װיטעט דער אויו• דיכ

ארבייםער״.
o אננאלאנגט װ»ם איז דאם n טײל 

is; »צו פלאן םטויער׳ם מר dpi ipj' ijp 
i םאר פלאן זיין ;pjp» סמרײק. n צר 
 :םאלנ?נדע דאם נעואנט ײערם קונםם,

'd טר. אין dipii ״װײטער ip ’Wo

 אהגע אלנעםיין אין נערעדט כטייטםענט
 פוגהם וױכטינםםצן dpi באריהרען צי

 אפילו לאזט ip'ioo מר. סכסוך. דעם םוז
 IPbJP’Jp זיינע אויב וױסען ניט או;ז

 *pi^o ip״i נ?בען1אויפצ בארײט זי׳נען
תחד אס1 און ׳פטײדארבײט pd ריננ א  ם

ip# טטונחט, אז־בײטס פון םערען i אויב 
 אין אײנ׳פסעל?! יק1*ו װילינ זײנען זײ

 n״o tprniv אנרים?נט דעם קראפם
 אינ״ dp )8 זאנט, סטויער .id צדדים.

 p'ov po נע8פי די ניט איהם טערעםירט
in ארבײט ipp o ארגייט. ײאו 8 n 

 איזזם, אגנאלאננט וואס ריכטינ זײן זיך
iiv ןייסמ ארבײטעד די אכער t יפםארק 

dtdpipdj'kibd אין pj8ip  i n און 
ipp ipd ט ל?ן8« «יי tv ,iponmip ני
 װאם םאר׳פלאנ, 8 ערנסט ipdבאטראב

 n םון שטעלונג 8 ענטראלטען ניט זאל
o מאנופעקםשורעיס n  iptpii אוו פונסט 

 פונקםען. װיכטיגע ?הנליכע נדעדע8
 «*. צוון בלויז 1םי װײסען לענפאלס8

״8,■ל שטויער׳ס  צײטוננ?!, רי דורך |
 םעתר ניט זײן צו אויס זעחט op װאם

ip■ 8 װי 5pw d8«k ipo'>ipnp •אינ 
 חא* וואם צײםוננ^, די לויט טערװױ.

dpi opm p; ipo ,8 אינט?רװױ dpipױם 
T8 םעטבע-ם םעהרסםע די פאר ioן 

i n איז אםאםיאײשאן״ ,סדאםפקטױו 
 װי אוננאוואוסט ווי8 פונסט |8פל זײן

i n  ibd .ניט חאנפן 1םי ױגיאן ip* 
i אםיציעלפ יו״ן לטען8ה i5pd,« םון גיט 

i 8 םון גיט איז סםויער םר. n.סם׳ן
p אונטער n םיהל?| אוםשטענרען 

)4 וײט אויו* (שלוס

אינהאלט־פארצײכגים°

52 נוםער ״גערעבטיגקייט״(•)

ם
 ד^ניש. ד. ס#חס — װא־ די .2 זײט

נ. א• — גײעס. לאדעלןיער
 איגםערגעא^גסל אוגזער וון ענינים .3 זײט

.nyo*W»ri סטעוי v ■רעםע.- דער ן אי
 סמרײק־נײ^ ואי־*״דענע — .5 און 4 זייט

מיי^טען. אוגזערע »לע *ון
 .28 ל^קאל •זן טיםיגגקן «װײ .0 ?ײט

4 עדױתײ«#נאל שעהנהאאץ. י. r>mf3
 •Si — ג»נ». דץי מימען אין .7 ?ײט

 »בהמ| — םאםע• ןןיעםע די גוריח..
רײזיז.

גן^יץ־בינ^ל. רעדאקט^י׳ס •ון .8 ?ייט
 ט«יי ג — אימיעײע. ברי*י*ע די .9 זײם

בי»ס.
סרים*ק?ר• חנר — איז .to זײט

נ. ב• יי — *.n*r און קורץ
 ם«רי«# קל«ןוקמ»כער גר^סער דער .11 זײט

• ליעסיז• א. —
 *םועסען. קורצע .12 זײט
̂ HBJjro#דװער««יו — .16 אוז 14 ,13 זײט

 קווארינד םילימעןי^ די .10 ײט1
̂וקס«>כצר ^ינחוי• ב. נ. — ס»רײק. <ןל

ד

̂ל רענד דער  מעדי״ אץ באל סר
גארדען. סקװער סאן

 נאל סקוהל רענד יעתרליכער דער
 *dpppi |po31 opi אװענט, שבת איז
1P3, 180י1«| אין BU 1P11P0־i n.

m איז באל It* ipoopi; ip i 
 ניט פארפעחלט סיזאן. פון שעהנסטער

 אסת ויך װילמ א־הר אויב דארט וײן צו
 םקוזזל רענד dpi אויו• םחױעז.8 נוט
 זרןיס באתאנטע טרעםען איהר װעט נאל

'אזוחנן. םון נעזעהן נישט שױן האט איתר

 פאר אינטערנעשאנאל אונזער פה טראנספארט ערשטער
m טעז23 פױטאג דפם % נעזזט סאומט־ווסלאס־

 םיט ippiipuv שוין חאכען מיר װי
 אינטונמזד אונז?ר האט צודי^ ײאך 8

 «-i»?n י1 ל?סינט3פאדנא ניט ־שאנאר
 םאווענד אין חוננארינ? די פאר ארבײט

o טראץ רוסלאנד, n װאס ipo ip ױניאן 
o אין איז n מאסענט IPBU18D 8 סיט 

 םראנמען. םיל אזוי אויוי קאםוי •טװערעז
i n פון ש«ײז טראנספארט ערשטער 

o נ?הט א'נם?רנעשאנאל אונזער n  B8 
ipaopvn |Po23 o םרײםאנ, n, סיט

, <*״.18, שיוי דער
i n 1 פון באשטעחט טו־אנםפארט« 

:שסײדאו־טיפלאן פאלנ?נדפ
ײ *כ״ P8 העדערט זיבפן םיליאן, װ

 ווײצפנפ םונם )Dipt'ie )3,780,000 צינ
מעחל.

 140( טויזאנד םפרציג און חונדערט
<•npo pjpi8P פוגם מויזפנר)
 )200,000( טויזעט־ הונדערט צוױי

ב?גלאך. פתט

שעפערז געסקםעלםע פון סלאוסםאכער
 געזעצ־ n קריםםםע^ איז דעצעםגער, מען26 דעם םאנםאנ,

ג ױם 1ליכע ט טארען 1מ*בע קלאיק םו  *ון םאנ דעם ארבײטען ני
ײ וױ •מקט באצאחלט, &$ןנ דעם פאר באקוםען דארפען זײ  וואל־ ז

4#כײ1טען.יע.געא
 םאנםאנ שעפער געםעםעלםע די פון קלאוקםאכער קיץ ואל

ט שרגײ®. דער w געחן ני׳י
אן, םאמןר ריסער און סקוירט קלאוק, די סון נאםעז אין תי י

ר, ל. ע ג ג סעקרעםער. מן

 *jm פינוי 1ענ1טוי ײסינ11 און זיבען
37^00( o m( אויל. םוגט

 150( םויזענד פוםצינ און חונחא־ם
.ippip םונט םױזענד)

ip i עס איז ,opipotto שױן װי n* 
 אינמער• אונזער po טראנספאוט שםער

 נעשיקט orn ניכען אין און נ?שאנאל
8 tPiPii סים טראנםפארם, צװײטער 
 די pa>pn אין ארםיקלען, נויסינ? אך1

srun^pBua הונ• די פון רוסלאנד *ין 
in ip tp n p t, זיך. נויטינט

 1נ8רוםל סאוועט *ין װײס ספן *ויג
1 poי p ro אינ• אונזזור ױאס םטרײקם 

 סר 8 א'| איצם פיחרם סערגעאאנאל
 בדאז tpo'o אין זי תאם אך1 און שםעדט,

o סון n אס ארויםנעשיקם סאסף o n 
 צזנד־ ט8ײ זי 08ײ שסײז, סראנטסאויט

צייט, פרידליכצר 8 איז tpapt צו זאנס
op’ippj ipipii 08וי |p>pnn* 1י |p>pti 

ס םך 8 זײו
*jv *8i po ipoippt ם8ײ 08י>  ipii ווי

o נעוויס i8 i היעחרזײן o:p>pjj8,

8PH 081 *ייס. <ימו•1י1פ 8 «יו 18י
 •Mom רוסישע די װײו׳מ ipoopo אס

W וױ הערונ^ Pnpoj’w iptnM pw ip• 
 *PU8 «8ת זי iph געפימפ, הסט נס<

ן פאגנעז י  רעליי־נאוחד די |8ױני m י
מ  f א IP080 חוננערינע וײ |p*>pn צו גו

.1רוםי«« כאוועט


