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 א — ארבײט דער בײ צוריק שױדזיגרײך זײנען כײהערם סקױרט
 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

̂יער פאר םעני*ען דעגסצנדע  טוםיגען, ז
 I* םיהרעז זיי זועאכען ק#מף, גראװען

*ברױט־געבער׳׳. זײערע ג*גען
ײ און  און אבטוגנ פאיךינט חאבעץ ז

 שטעאעז װעאכע מעדטען װײא רעסימנהט,
 ר,אמף א אין טוטיג *ון בר*װ אזוי ויך

 און מענשען זיינען רעכמע, זײערע םאר
ופען קײן :יט  קא־ װעאבע סענשען, ;שי̂ן

:y\ אייניגקײט. םיל אזוי אדױסצײגעז 
 פארט*ידינען אץ סאלידאריטעט פיא אזױ

 אונזער עיהױבען װירדע, מענשאיבע זייער
 פארווערטס ׳עטױס א גיבען צױױאיזוחױע,

פדאנדעס. אוגזער
̂י־  מיײ קאאוק נױארקער די זײ אב

 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 
̂נע מיט  געג דער אין בוכשטאבען גאלז

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
 און פעסט אזוי זײן סאגען ז^ען נײידלאד

 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 זעלטע̂נ
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
 צו סםמיק חנם םחנות, ממארמ דערע

תד חנרמטיקען.  ענםוזי• וײאר ״םוט זי
 אמןר חאט באװאוסטזײן ויתר און •ום
 נדם — און נאזינם, כמנות מווארצע אלא

 די מאנם דאז האט האםןי בראומנן זייער
 און גאקמנג^ז, ווצלט ארבײצמד נאנצע
 חים• מנעגו חאמן נים־ארבײםעד זאגאר

באװאונדערם. novp טארי׳צען
 אזן׳ קיאױן די וײגצן א^וער אוז
 גקו JieiP אץ זויחנר מייקעדס סגןױדט

 צייי וױדער און אױםבײנתר, וײערע נען
 אח םומ זייעד ארויס מעםמעד דיזזנ נען

ר םאיפעדמײמ; jr או? מםאאץ־ זיז w i 
 פאדזינןןד־ א ומ דער איז װ^נד •— און

תי נ

 דעם אין זײנען זײ װי װאך דריטע די
 •ראצענט זיבעציג ארום — אוץ יןאפ̂י

 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
ײ ;אונטערגעבען  אנדער קיין װעלען ז

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
ײ םון איבעריגע די האבעז װעאכע  גע״ ז
 האבען זײ אויגען... די איז זאטד *טאטען

ט, זײ  בעסטע די איז יעצט אז דערצע̂ה
 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
ײז זאאען טעײען׳/ ױ שטיא ז  און םתים, ו

צײט. םון פראנע א באויז איז עס —
 טומעאט #מען זאגט אםס׳ן, דער אין

ײ- דארטעז םעג. עטאיכע פון ׳&ויז זיך  ז
 בא־י וועאכע מאנוםעקטשורעדם, דא געז

ײ אז .גרײםעז ̂יסםיח־ נארנים װעאען ז  א
ױ טױט איז ארבײט שטייו אז און רען  ו
 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

ך װאסער, סזטנע איז םימ כאמז אצז  נ
 חד חאט זי — זאה גאײכע גאגץ א טאז

 מד חאט ױ און אסס׳ן, דער םון ?יגגירם
 אממחפריי• מניאז, דער םיט סצםעאם •
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̂ון טײקעום  זעהר * ?וטיםוגנ די איז יזגי
 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
ײ ויעאכע םיזרהאנדאען, צו פראנען ד««  זי
 ארנײ- איע םאר אינטערעם נרויס פון נען

ײ איחם. פאר אויר און טר״ד פון מער  זי
 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

ײ װ*יטען נעיחזז, ניט ויאאט ױניאז ך ז  ̂נ
 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,
ײ סייקעדש,  דער מיט באקאנם טצכען ז

 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 1ם« 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 אוצ̂י
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
 פא̂א רוםישען אמת׳ען דעם דערזעחן זיך

 ?׳חאג און פראאעטאריאם, רוסישען ד*ם
 פאר־ זײ װאס װיאען, זײ װאס געחעוט
 עױי̂נ 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

T דאז איך האב אזוי טײך. םאסתווער f i 
 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

י צאד, סײז  *? אבער, זיד דערטאנען ױ
 גע:ו< נעהאט האבעז זײ ור*ז צײט יע;עד

אידעא. אזא זינגען זײ און עסען צו
 דעם װעגען זײ, טראכטען דעם װעגען

 עם ד/ זיננען דעם װעגען ׳זײ רײדען
 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

 פאואיי• צןגוןו,
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

 ?ױ מ'ײידזח«־ קײט
 וואל אזן

̂ן.־ :יט אידו־ ן>»לפ?

ױניאן װאירהערס נארםעגם רידיס אינסעונעשאמול וער םוז ארנאז אפיציעלעו
r u o x  8 O B tfT•New York, Friday, Decemher 23, 1921. 1921 , .n*Yol. HI. No. 52דעצעםבעד טען23 פרײטאנ.

םרײד קלאוק אין אגױםענפ דער
װערען איינגעשםעלפ צוױק םח

 דער־ װערט אינדזשאנקשמן װענען װאגנער ריכטער פון ענטשײדונג די — קאםף. דער א*צט זיך דרײט דעם ארום
 — שיקאגא. אין פנים קבלת שלעזימער׳ם פרעזידענט — ״׳טלום״־אנבאט. נײער םטויער׳ם — םעג. די דוארט

 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, צייט, יאהר ודײ אויוי 
i ביז וועיעז אננעהאלנמז זאל n עגדע 
 דאם זאל מיט. אלל — טערמיז זײז םיז

 מאנוםעקנדפױ די פון װערעז אננענוםען
o m 1א pנעהן יוילעז קלאופםאכער י 
אדכיים.״ דער *ו צוריה

 די םיז לאיער un איי םטויער םר.
 » זײנעם אין און האנזפע?ט׳פורערם

i ער דארױ םטײטםמט n n א ם i די 
מר ווען טא:ופע?ט׳פורןרם.  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 
 ip pא vim ןײםינער א נאר נעיוען

 iPD’npt א צװים n״o צו פאד טלאנם
 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  in *  ,o n • i n איו םטייםמענט 

dpbp Tt זטוי, גלאט v ײיו פ n םיו, p•־ 
 1באהאלט?נ? « op«p טים ynm מר״,
נוטז.״
«i n  ipjp י1 חאט *נג?י«עגחיימ
 ארויס«ױ?מז פארנאכט דינסםאנ יײיאז

np 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 ײ אז און  םאל־ nnipt װאלטען ז

 זײ?רע צאהלען צו צופר^ן ׳שטענדינ
o די ארבײטער p r tT ’ i i  p^pt און 

p נאך *םילו ipop it, ארביײ די אויב 
n א ארױםג?ב?ז זאלען טער iP J ’ opj 
 סטײם־ לעצטען זײן אין ארבײט. טאם

d אט פון צוריס זיך ער ציהט רענט p i 
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 d p i ip j ' i j p 
i םאר פלאן זיין ;pjp» סמרײק. n צר 
 :םאלנ?נדע דאם נעואנט ײערם קונםם,

d ״װײטער ip ii טר. אין d ' i p ’ 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
 םאתחד אס1 און ׳פטײדארבײט pd ריננ

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 

d td pipd j'kibd אין pj8ip  i n און 
ipp ipd ניט tv ,iponmip ל?ן8« «יי
 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

 צײטוננ?!, רי דורך |״8,■ל שטויער׳ס
 םעתר ניט זײן צו אויס זעחט op װאם

ip5pw■ 8 װי d8«k ipo'>ipnp •אינ 
 חא* וואם צײםוננ^, די לויט טערװױ.

dpi opmp; 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* 
 םון גיט »,ii5pd אםיציעלפ יו״ן לטען8ה

i 8 םון גיט איז סםויער םר. n.סם׳ן
p אונטער n םיהל?| אוםשטענרען 

)4 וײט אויו* (שלוס

אינהאלט־פארצײכגים°

ם52 נוםער ״גערעבטיגקייט״(•)
̂ניש. ד. ס#חס — װא־ די .2 זײט  ד

נ. א• — גײעס. לאדעלןיער
̂גסל אוגזער וון ענינים .3 זײט  איגםערגעא

.nyo*W»ri סטעוי v ■רעםע.- דער ן אי
 סמרײק־נײ^ ואי־*״דענע — .5 און 4 זייט

טען. אוגזערע »לע *ון מי̂י
̂קאל •זן טיםיגגקן «װײ .0 ?ײט  .28 ל

4 עדױתײ«#נאל שעהנהאאץ. י. r>mf3
S — ג»נ». דץי מימען אין .7 ?ײט i• 

 »בהמ| — םאםע• ןןיעםע די גוריח..
רײזיז.

̂י׳ס •ון .8 ?ייט ל. רעדאקט ̂יץ־בי̂נ גן
 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
אג דפם % נעזזט סאומט־ווסלאס־ ט ױ m טעז23 פ

ip שוין חאכען מיר װי p iip u v םיט 
 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 ip o 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

D )3,780,000 צינ ip t'ie( ווײצפנפ םונם 
מעחל.

 140( טויזאנד םפרציג און חונדערט
npo p פוגם מויזפנר) jp i8P•>
 )200,000( טויזעט־ הונדערט צוױי

ב?גלאך. פתט

שעפערז געסקםעלםע פון סלאוסםאכער
 געזעצ־ n קריםםםע^ איז דעצעםגער, מען26 דעם םאנםאנ,

 *ון םאנ דעם ארבײטען ניט טארען 1מ*בע קלאיק םוג ױם 1ליכע
 וואל־ זײ וױ •מקט באצאחלט, &$ןנ דעם פאר באקוםען דארפען זײ

4#כײ1טען.יע.געא
 םאנםאנ שעפער געםעםעלםע די פון קלאוקםאכער קיץ ואל

שרגײ®. דער w געחן ני׳יט
יתיאן, םאמןר ריסער און סקוירט קלאוק, די סון נאםעז אין

סעקרעםער. מןגגער, ל.

 *jm פינוי 1ענ1טוי ײסינ11 און זיבען
37^00( o m( אויל. םוגט

 150( םויזענד פוםצינ און חונחא־ם
.ippip םונט םױזענד)

ip עס איז ,opipotto שױן װי  i 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 pro 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

 •WPnpoj’w iptnM pwip וױ הערונ^
 *PU8 «8ת זי iph געפימפ, הסט נס<

 רעליי־נאוחד די |8ױני m יין פאגנעז
 f א IP080 חוננערינע וײ |p*>pn צו גומ

.1רוםי«« כאוועט
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געזעין. אנםי־םטרײק הויער׳ס
 רפואח א געפונען סען ת*ט ענרציך
ע סון סריונתהײטען, »יע  די װןינ

 צאנר סון םיםטזןם םר«ונס«^רט*צי>נס
 חױ .n נען א־ז ערפינחנר רש־ ליירט.

 טענעסי םון ג^ווערנאר נעױעעזנער «ער,
 ױגײ■ דער פון װיים־טשעממון איצט און

urn ראור סםייטס נ^ארד. רע̂י
 דעם *ין רעדע א איו האט זזו«עד סר.

 צוױשען — קלאב חנץלראור יאריז סיו
 םארנע־ — עס ח״םט נזענשען, אײגענע
iv u ^ r « ײזונג דער םאר »י*ן  דער םון י

 אײזעננא־ די אױוי פראביעם ארנײםער
m א נעװינען א־וזם פאר װעם װאס 

ײ אוטשםערנציכע די צוױשען *יאץ אי • 
 די נעראטעװעט האנעז װ«<כע •יאמגס,
תן אםילו ימ»טרי  האט מאונסרי די ו

געוואיט. ניט דאס
 נאמאפער רער אאען, נא\ח!רנאר װי

קענ־ אין קאורט״ ״איגדאםטריעא רעם פון
»f i t רי פון ״םרײנט א חו«ער אזין־ איז 

 4 אנדער׳פ ויין dp פאן ווי •רנײטער״.
 *ר־ די םון םריינם טטער *<ס םאפע 1»

ip, מר וױל נייםער, d o p p m די vx/M• 
 ארגאניזירטע די םון םאדעתגגען ומנטע

 םון אוויגע האנםראלירען און ארנײםער
jn p v ,נע־ 8 זייגען וואם טעםינקיינײן 
m n פאר o n װאויל־ נעעולמאפטציכען 

שסאנר״.
t n העננט רעפונליק דעי םון ׳שיקזאיל 

 באקעםפען און קאנטראלירען דעם אן א■
 אר־ די no פאדערוננען אומגערעכטע די

D אזוי — גיממר p jn א אלם און הוםער 
|t אז נישט װיל װאם *אטריאט,  לאכד "

 »; פאר ער שצאגט נרונט, צו 1נעה זאל
 אייוענבאהן די פאר נעזעץ *נטי־סמר־יק

 עד ײעט סטרײיוס אנשטאט ארנײטער.
מן ארנייטער די אגיי  .אנסא־ אן סיט נ

 צו טריבונאא אוםפארםייאישען לום
 אײ־ די צוױשען סכםוכים א<ע ׳•ציכטען
 ארנײטער.״ די און פאמואלטער זמגנאהן

 װע־ באשאםען װעט םריבונאל אוא אז אח
pn, צײטען. נדשיח׳ם קוםען װעצען T 
 װײ דאן וועט ארנייםער אײזעגבאחז ח«־
Ipo פוכ־ םון דינסט רער ״אין איז ער אז 

 פון ארויס׳צלאגען זיך וועט ער און (ילום״
w נע־ פזן סטרייזען, םון נעראגת דעם 

 װאם און ייניאו• דער חרך ע«עס איגען
 די אייוי ױניאנם די איגגאנצען םען מרח

 רער רענט gפאר ״װאם V *״מנבאמען
 חאכען ניט אדער האבען זאי ארנייטע

 ■ריװא־ א אין נאשעםםינט איז ער צען
 חוםעי, דר׳ש׳נט איטערנעהטונל/ מר
 אפצו־ ני׳טט רעכט פיין ארער ער יאט

 די ׳צםעיעז אוז אײזמבאנען די פםעלען
אסת, •ובליטם. דעם םון נאקװעסליכקײם

 אונ־ פרױואטע ז״נען *ייזענכאהנען ױ
 םאר־ פרױואםער אונטער פערנעםומען

 ■יאפיטען. פריװאטע םאו און וואיטוננ
 זײ• *רנייטער די צו סוםט ער ױען אנןר

 או־טילי־ ״פאנליק אײזענבאנען די גען
 א־נסטיטוציעפ, נעזעלשאםטייכע טים׳/
 םי־ א בלויז און פאיח צום געהערען ״ײאס

 אנצו־ דארט נכח איז רעז׳טים ליםערי׳טער
אח־נוג;. און רוה ראיטע•
 א*ן נעריכט אנטי״םםרײס חנר װי
 פראיעקם אנטײםטײיח דער זוכט קענזעם

 םאכט די סארניכםען צו הופער םר. יםח
 צי אוז ארנאניזאציעס ארבייטער די םו|

 רענט די אין <ײם אין זיי פארוואנרלען
 װאם טרינונאלע)״ אוגיפארטייאישע •יז

האנט. *״זערנער אן םיט רענירען זאלןן

 אין סמרײק גענעראל א פון א-געפא־ד
דייפױפלאנד.

 נעםאהר א אין עטעהט דייט׳שלאנר
 סלוכוד די זוון סטרייפ גע״עראל א סון

 טאםם־אננע־ די באענרצרס ארבייטער,
 אײזעננטהךארנײםער, די און עטעלטע

n f jm ׳עכירות איז חעכערוננ » םארצרעז
 b*— י¥י> 1*י *ראצ׳ננט, 76 כיז 50 פח

שריםםםא^ םאר
 אר״ די איצס םםריילעו בערלין אין
 ׳נלעוױיטער און סאכוויי II פין נײטינר
 די און בוי־ארבײםער די אויך װי לינשן,

 אלע דאזיגל רי כאטאו און דממניםארס.
 לאזען און ערנםםע גאמ זיעצן םםרײסס

 א אם«ר זיי 1#זיינ פיחלען, שמארק זיך ׳
 in חנם סיט םאתלײד איז יזליינינקײם

 וועט ווללמר םטרייס, נענעראל •לאנמלג
 לעמן אינדוםטריעלע דאס ■אראליזיחס

pe לאנד. נאנמז
 *דויםגעת־ איז נאווענומ סטרייה ךי

 וואפ דורכדעם, חויפטזזכליך מויאדמז
Onנע־ לעצטענס איז טארק דייהלמר ־ 

 אז מײנט, ראס וואס ווערם, איז פאלעז
 פאר נעעטינען. סורא¥ינ אי« «ןרות רעו

 פוז פראנע V ווטtm עס איו ארבײםער די
i» םוים. אח לעביז jn  ip האט םארק 

 סויוי •זײן פון ײ־אצענט 76 אגנעײאוײמז
n פראפם, ifpײ ן ך פמוט ו דער־ גיט וי

 םריהעררינע די םיט לענען ביים חאלטען
 נעװען אויך אזױ זיינען װעלכע טכירוח,

עקזיםטענץ. הוננער א פאר נעגוג קוים
צור־לגע־ רענירונג די האט דערוױיל

 םטר״קערם. די פון פאדערוננען די ווייע!
 ניט אויך איז רענימגג דער םון לאנע רי
 םען םוז זייט אײ] פו; יײן. מקנא צו

 1אי םראגהריױ צו האנטרינוציע צאחלען
 אנדערער דעי םון ;וואנען פון ניטא ס׳איז
 העכע״ א *רביינמר די םאדערען זייט
 פארנרע־ װאלט װאם ׳טנירות, אין רו»

 װאטע־ אױף טלוכה־נודז׳טעט דעם סערט
 רעגױוננ די און כארק. גיליאן סס רע

 טוט, מען װאס וױםען צו אן גיט הוינט
 נע• םאלה פון ארויס קריגם סע אזױ וױ
 אוים־ אלע די דעקען צו ׳צטייערען גוג

 ד• אז םאדערען, ארנײטער די נאכען.
או איבערגעחםען ואל םלוכח  אײניגע נ

 װעהרענד ,איכוצסטריזט, םוגדאסענטאלע
 נאר װילןן סאננאטען אינדוםטריעלע רי

 אינדום־ טלוכת איצטינע די ארייפרינען
 אייג־ דארט און חענם זײערע אין טריען

סאנםראל. ■ריװאםען פ־חחט
 אר־ די אז אוים עם קוקט דערװײל

 די וזאנט. אויבער די חאבען בײםער
 לע״ איו עס ױי םוזןן ארבײטער דיים׳טע

ײ בדי און כען  איז עם װי לאנען זאלןן ז
 םא־ זײערע נאםרידינען מען סוז לעבען

דערוננען.

אנםי-לינטש דעם באקעםפם םאוטה די
געזעץ

 אלץ נאך עסזיםטירען סאטוח רער אין
 פון טראדיציעם נאנעלסטע או| כעסטע די

 דער םון רז׳צענטעלםען די ריטערטום.
 מהרינ צו נרײם אלץ גאך זיינזע םאוטח

 ״עחרע״ רער םאר װעלט ױנר אין אלץ זײן
 ס׳איז און םרױ. דער no ״נאיטיצונג״ און

 בא׳פיצען צו כדי אז רול נאײאוסםער א
 םען םװ סרױ װייםער דער םון עחרע די

 םאר• לינס־טערײ, ראסען־ר״אטען, דאכען
 די און לעכעדינערהײט נענערס ברענען

 קיען. קלױקם קױ דעם םון העלדענטאטעז
 אג־ כדי נױטיג אבטאלוט איז אלץ דאם

 דער פון טראדיציעם בעסטע די צוחאלטען
םאוטח. ריטערי׳צער

װאלטען, אםעריסאכער נוטע אלע
 אזא םאר׳צטעהן נעדארפט ייך, דאנט

 סאננרעס אלע ניט אנער אםת, אײנםאכען
 אטעריסאנער, נוםע לעגטינ, זייגען, לייט
ײ פו,ן אײנינע איז  ארײננעטרא־ חאבען ז
ײ לינט׳טערײ. נענען ביל א נען  חאבען ו

 אז םאקטען, און ציםערעז מיט באװיזען
I םאר־ כאיט דער איז סטײט־נעזעצעז די 

 אונטערציניערײ און םארד םאסע װערען
 שאל אלע טען טאנט נענערעז םאר אבער

 מען מענ נענערען ח״ ד. אויםנאחם, אן
 לעבעדינער־ פארנרענען טאידעז, רארט
 ע־לויבס איז חײםעז זייערע און הײט

 צייט־ צוליג אזוי, נלאט םארברענען צו
 דאדנע די סענה׳ען אוינ״ און םארטרײב.

 טא*ע עם מײ»נז םיר שאננרעם־לײט,
 ײאש הא;םםיטוציע, אונזער םיט ערנסט

 לעכענם רי ׳טיצען צו זיד אונטערנעהסען
 ביר־ אםעריהאנער די םין איינענטום און

 נאציאנא־ א פאםען םען י1דאר דא! נער,
לינט׳טעריימן. נעזעץ׳נענעז לען

סאננדעם• דעםאסראםישע די זײנלן
 אויפנעקאכ־ :עװארען םאוט דער םון לײט

 פאטרי• שטראםעז ניסעז נענוטעז און טע
 דעם נענען רײד ריטעײשע און אטישע

 באשלאסען ט׳האט נעזעץ. אנטי־לינטיש
 צו טױט, י1אוי ביל דעם פאררײחזז צו

 דווך נעזעץ אנמײלינטש דעם ציגטשען
ריידע!. פון מםח א<א םיליבוםטער, א

 בײ ביז נערעדם און נערעדט ם׳חאט
 אויס־ נעװארעז גארנלען די זײנען אלעמען

 ם׳האט סארטריקענם. און נעםאטערט
 אתוםענטען, און םענית אװעסגעלײגט

 חןכםםערטינען צו נעזוכט האבען ײאס
 לינטשערײ, םון אינסטיטוציע הײלינע די

 אוי(י שוועבעל או| «עך נענאםען ם׳האט
ת און נענערען ד• ע  — םארטײדינער ייי

 כח קייז נעבליבעז נישט שוין ם׳איז כיז
 דעטא״ראט־• די האבען דאז ריידען. צו

w צו באשלאםעז גאנגרעם איז ליחןרם 
 אחן נאר םיליבוסםער דעם פארםזעצעז

ד.  1האבע «ײ *שוט, און •ראסט ײי
 ם׳איז און ויצוננס־זאל, חנם פארלאזען
 מנונ (נישט ,סווארום״ אוים געװארעז

 זיצוגג. נעועאלינער א םאד אנותמנדע
 זיי- תאעתס־ליים רעפובליהאנער סך א

 אויןי אחײם אוועס םריהאר נאד מן
 דעםאקראטען די אהז אמ הריסםםאס,

 צוזיד נעמאנט גיט איפן נשום מע« האט
 הווא־• א און סײאײס. הייז כמג^מעהעז

 לע• אין חאכעז-ווי נעדוזם מעז חאם ײם
ײי אײיז, כעז ל״ םד א ײ חנ ^ ת א •,

tr (האראטע) o w נעטוזט מען האט 
 ירעזענט קריסםניאס א אלס דורכפידירעז

 בײדע סון •אליםישענם פארשיחמע פאי
4«אר«ייע

 אויסנע־ האבעז דעמאקראטעז די או|
־ חאמז פיחרט•'די־רמינליפימר נ ײ  י

פון נעזעץ אנםי־לינטש דעם טערנאנומז

 זײנאן«װ• תסאלואטען די און ?אלןנדאו
קװארוס. א און(אסאכט ארײן ריק

 קאפיטמל איגטןר׳נסאנטער א גישט
V דעםאסראטיע אםעגיפאגער פון

קענזעס. סגן קעספערינס פרויען די
זײ• קענזעס פון שטאט״סאלדאטען די

 1האל<» מלחםח ארוים װאד לעצםע נען
 םטרײלעגדע די םוז םרויען די — מיט

סטייט. יענעם פון מיינערם
 אין שפאם. סײן ני׳צט איז דאם ניין,

 םאר־ װאר לעצטע איז קענזעס, פיטסבערנ,
 סערפוױרדיגסטע רי פון איינע נעקוטען

 איבײ• םוז נעשיכטע דעד אין פאםירוננען
 עטלינע םון פדויען די סאפםען. טער

 שוין םטריילען װאס םיינערס, טויזענט
 •pi ■ראטעטט אלס װאנען עטליכע זייט
 ױצם האװאט אלעקםאנדער װאם דעם, נען
 חנם י1אוי זיין עונר םאר טווםע אין

 נ«מן פזלד אין אמיס זײנען געריכט,
 צו• זיך חאנען ײאס םסעבם, מחנח דער

ר אונטער ארנייט דער צו ריפגעלערמ  ת
 םײי־ די םאלדאנמן. םטײט די פון שוץ

ער• די *ין ערפאלנרײך נעװען זײנען ען

tov עםלינע ipo האג« סיינם םילע און 
 pi• מאנ«ז זײ צוסאכען. גאסחט ייר

 ססאנס די פין נצםאנט חוזס אין ייחנלט
n גיז r נאנצע די געװאתז סיאופ איז 

 סײנס. די םארלאזט ראנען ז״ אוו טע׳פח
ד נישס זײ חאנצ) נװאלד״םאטען I?״  נ

 תאםפס־פעלד דעם פון אנער נרױנט,
 ימט ״נמ אז װיסען, סזן לאזט

 דערפאר, כלויו שאנעװען ניט פחיען די
 זײ װעם נמ און פרייעז זיעען «ײ װאס
 מ־ט נאשטראפען םארברעכע! זײער םאר
נעועץ״. פון שטרעננקײט פולער רער

 האט הײנער גײעס. אלטע איז דאם
 עס וחזןמז זאל נזע אז ערװארטעט, ניט
 שטעיעז זיך וואגען םאר שאנעווען איז

 זײערע אין הױל־מאננאטען די אנטפענצן
 זאך אײן נערינטען״. ״אינדוסטריעלע

 ojftjpp איז סלחםח די :וינער אנאר איו
 די ענדינען. ניט שנעל אזוי זיך וועט

 םעלד אין םארבליימס װעלען םאלדאםען
 צוריס וועלען נאכפאלנער האװאס׳פ ניז

 און םײנם. די אין ווערען ארײננעסריבען
אזױ גאינישם נעשעחן תענטיט ײעט, דאס
•T*

ר ע עי ל ע ד א ל ס ®י ע ײ נ
 מילאדעל־ ױ «ץ ®ראצענט 70

 שױן סטױיקערס קלאוק פיער
. ארכײט דער בײ צוריין

 פילאדעלםיע אין סםרײק קלאוס דער
 70 ־• 1 צושיטאנד גיעגךעגדען א אן איז

 ׳שוין זײנעז סםרייקצר די פין פראצענם
 עדוואר• מיר און ארנײם דער נײ צוריה
 םטרײקערם אלע ווזלען ניד נאר אז טען,
ארבייט. דער כײ צוריס זײן

 ױניאן אונזער פון ענערניק גאנצע די
 מא־ 12 די אויוי האנצענטרירם יעצם איז

 געבלי־ כאך זײנען וועלכע נוםעקטשורער,
 וועלנע און אסאםיאײשאן דער אין בען

 אםאסיאיישאן רער אן נאו זיך האלטען
 םילאדעל־ סין ווילען״ ,נוטען דעם דורך
 וחנלכ׳ס־ סא&גרס״ אוי ״טיטעטבער םיער

 טאנו״ די חאלטןן צו נעסם זײן טרײט
 אםאםי־ דער אין צוזאממו םעקטשורערם

 קאמערם אף טשעםבער דער אנער שאן,
 אויב און סאכען, ניט קלאױןם הייז קאז

 ווע־ םאנוםעסטשורערם םילאדעלפיער די
 םילאחנל• אין קלאוקם מאכןן ולןלען לען

 או;־ ווערען נעטאן םוזעז עס וועט םיע,
 וואך אונםער און קאנדימאנפ ױגיאן טער

ארבײט•
 מאנוםעק־ עטליכע רי זייגעז דערװייל

 סענשען״. ,נרױסע נעװארען טשוחנרם
 קאםערס אוי טשעםבער םון הילף דער םיט
 דער *ו׳ סטייטם׳מטס ארוים מז» ניט

 לענין רערםאנען זיי װעלכע אין ■רעס,
o םים או דענתען, זײ טראצקי... און n 

 נאירישע ױניאן. דער שאדען זיי קאנ«ז
...1 מענשען

 אטאל טיט זיי חאבען װאו לעצםע
 נע־ ״זײ או םטײטנמנט, ארויםנענענעךא

 שע־ די װי *זוי( שעפער״ די עפענעז העז
 פארםאכט) יצצט ניז נעווען ײאלטען יער
 צו ארכײטער אלע אײן לארען זײ און

 אונטמי ארנײם דער צו צוריק קופען
 אונטער אדעד קאנדישאגם״ שאפ ״אפען

 װי ■לאן״, ״אםעריהאן זאנענאנםען דעם
 נע־ «ײ וײנען נאטירליך עס. רופען זיי

 אר־ אונ׳יערע אײנלאדוננ. דער נײ בלינען
o פוז זיר ראבען בײטער n אויםנעלאכט 

 װי אוםט נעבליבען זײנען שעיער די און
 ארנײטער אונזערע נעװען. זיינען זײ

 םיי־ םאגוםעקטשורערם די װאס וױיםען,
 איבער־ זיי ,אײנלאדוננ״. זײער םים נעז

 נעהען זײ םאר זאל אײנלאדוננ די לאזען
קלאוסס... די

 מים אן יעצט געהען םארהאנרלועען
 רענ־ םיר און מאנוםעיןטשוחןרם אײגיגע

 א צו קוםעז םילײכט וועם עס ffc סעז,
 ױען אז אפשר, סקגלי׳ך סעטעלמעננ^

 יועלען נעררוסם. זײן יועלעו ציילען דית
 •אר א םים נלױז סםרײסען צו חאבעז טיר

מ טאנוםעיאמוחד. מל  קור• אין וועלען ו
סעסלען. םוזזן ײייר ילז

ר סקירם ע כ טעטינ. זעחר מ
 אין ?לאויזםאכער די סיט צוזאםען

 נעווא־ ארויסנערזםען אויך זיינעז םטרייל
tn סינמל די פה סאמר סקוירם די pv• 

מ *ער, מל  קל|געג• א אין נעײען זיינען ו
rw די ײמחמד צושםאנד. יעןע eru 

ituvv, תאט יוניאן די זואו pi•

 נעארבײס םען ,חאט ?אגטראל א חאט
 צד םאניםארע אוננמר און ײארארבייט

 געווזןן שע*«ר ס?וירם די וײנען שט׳ונחג
 ם׳האט ?אנרישאגט. ערנסנמ די אוגגסר

 וױי• סלײנע פאר שטי?, פון געארבײט
 און ליאילײד. סוועם הליינע אין דזשעס
 ניט ווײדזשעם ],'P גאר tvo חאט אטאל

או א גאו נעסראנען ס וו ײ תן אונ  םיר ו
o וזאנעז jlo p i םאר׳ן םארבארײטועען 

 אײ הלאו? די פון סםרײ? דזשןנעראל
א׳ באארד דזשוינט אונזער תאט כײםער,  נ
י ארונסערצוװפען אויך ׳טלאםען  סיננעל ו
 אר־ *לע ססרײ^ אין שעעפר ם?וירט
 טייל א אוז אפנעריסען ויך האנען נייטער

l i t נרעסערע די i m r איז o n פאף 
 ױניאן, חןר טיט נעסעםעלט שױן חאנ׳ע

 איז עס האבדישאנס. ױניאן אלע אונםער
 פון חונחנרט ■אר א גענליבען איצט כאך

 דך ותלאן ײעלמ םטרייפער, םפוירם די
in צוריפ גים p p זיי* ניז ארגײט תר *ו 

pרp ױ אל? נאכפומען װעל^ נעלי־בתיס  י
סאנדישאנם. ניאז

םעםינ. קאםיטע טאון w «וט
הא״ נ?לי־כוזיס אתזערע םון טייה א

 דאר• וואם :•נעוהמ סישב אנער ןיך נען
tvc א תאבפו זיי h p לפי׳ג אין^  םיל
ח דארפען וועלען זיי װאו  םאז צו הא̂נ
 די אין jpp«וועל?ן זיי y ױניאן א םיט

 םון ניט םילייכם זוײס tpo וואו פאונטרי,
p״t ױניאן «ipo t םרייעז 1דארם? וו?ט 

 סאין אא 8או אונזער קלאוהם. מאכען
i *ו נ?גו«מ זיף־ תאט פאטיטע n •אר 

^ ואלען זײ או נעזעהן, און ניים ר א  ד
 אײ• חאם סאכען. ניט ארכײם פײן אויך
 חאט ער וואו אלענטאון, אין otovi נער

 סא־ אונזזןר איז שאפ, א \sittp נעװאלט
 fw ילאץ, אוים׳ן נעיחא כאלד כייםע

pnn אין אוין נלייכ^ ד׳ים jp שט?דט־
לאף.

o גיי n סענ־ די םון םיסיגנ לעצטען 
 .,kb אלענטאון, אין ױניאז לײבאר סראל

t'K און פאםיטע אונזער ערשינען איז  op 
 איג־ תזאלוציע, א נעווארעז אננענוסען

ipo< צו אונז זיד דארסי^דינ p פול? די 
 פול? די נ?בפן «ו ךאונ« זי םליכטענדינ

סופארט.
נ. א.

 ״םרײע די פון באל בױערן דער
שטיימע.״ ארבײטער

o n 24 אװענט, שבת o nדזד טען 
t איז צעםבער, n בויערן־באל ױבילעאום 

n ״םריי? די פון p״tpo ,איו שטיםע״ 
t n םון ארםארי jpoTl ,34 חמיםענם» 

t^piip po4. אין םםרים
dp וואם םאל, ערשםען צום איז in* 

 נת■־* אזא אין נעסאכט otv., בויעח־באל
ipd 1א חאל| dp םארגע־ דאו־יבער איז 

ת נאזונדזא־ tnvupi ברייט פימשװ־ם גי
on צי עולם dp •tnmoB ייר «יעז• 

 די צי פרייזצן ארמימןל׳נ tjnpn גענעמע
).PbveDBp שעוזנםטע
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פרעסע רער אץ אינםערנעשאנאל אונזער פון ןןניניט
רעיארטער• סמעף h ®ון

װערט װאס לן»םוי דער
גגעמיהרט ̂ורם, אין ױני#ן ױנזער פון ̂ו  ס

 «דױס• ח*ט ווסס׳ן ■ר^ם^מסױו h געגען
 אץ איגנתיעס גרויסען » גערומען
*לע אין דער pc ^יכםעז

 אינטעחוסירט קד״זעז געזעייןזאפט^כע
̂וס ׳וױסעז צו דך סעז  דעם אם םון װ

̂נר #«רױסקורען װעט סאדןי  עס ר1 װעיכ
דגמי• ojn *רױסקומען װעט

o*': דעד ־ w  ;* w jif imאונ״ פון וי 
̂וט ױגי^ן זער  « ארױסגעדופען אױך ה
 אױ^ן #•רעסע דער אין דיסיןוסיעס סך

̂ורם. רער אױף און גאס  איו עס ■יאטפ
 קאםוי םון ;עשיכטע דער אין נײעס א

 עס און קא«יטאיל און ארכײט צװי׳שען
 באװאונדערונג, אי א)רדסגערופעז ח*ט

 קריחען פיאגכע אין שארװאונדערוגג. אי
 אינםעמע^*- אונזער פען באוואונדערט

 ♦פריט, געױאגטען אזא ;ערען םאר גאי
 מען װאונדערט וןרײזען אגדערע איז ,און
̂וט ױ װאלום זיך  וט$ אין געטאן. עס ח
 גע־ אױפנעהויבעז איז קרײזען ד*זיגע די

 מ;ן ^דער מעז ״מעג :פראנע די װארען
 ױנ־י א מעג #חײסט דאס }'״ני׳עם סןור
̂ורט אין געחן יאז  קאסף א פון צײמ ^ין ק

 געכען ̂וזrאנקrאיגדז אן ארױסנעסען
̂' אדער באיעכאטים, גימט

 א ד# איז #איז ^טײגער דער וױ און
 מעג, טען #זאגען איהיגע דעות; ח?ױןי

גי״פט. םאר םעז זאנען אנדערע
, pn אין מײגוגג א נ*ך דא איז עס 

 א איגנאנצעז י^זט מקן םראגע, דער
 מעג סען# צי חקירה׳^׳פט, די זײט

̂ור ״םען ןודער  די ג*פעח^ט עס ניט״. ט
 װ*ס געםע^ט עס זיך. םאד און זאך
 סטרײק 4ק^ויזסאלעו אייצטיגצן דעם איז
 דער אין איץ כאםמ נעיוננעז, איז

 ארבײט, און יןאאיאטא צװימעז געיפיכםע
 דער אױןי באמבאטים די אװעתצוזעצען

 די אין זיצען עס װאו *נקאאמדבאנק,
 ארנײטער־םיח״ די סטרײקס כמנחרסטע

 אויסנע־ װערם םײנונג די *ט און רער.
 װאס םעגשעז, םעחרסטע די פון דריקט
 אנגע־ חװ־ איז פאראיגטערעסירט זײנען

לעגענחײט.
 װערט געדאגין דער און מײנונג די אט

 איז עדיטאדיע^ א איז אויםתדרישט אויר
 איז דעצעמבער. םען14 םון ״צײט״

:עדיטאריא* רעם סון אויסצונ אז
מ#כען קלןוקם^נער סטרײקענדע

ן דעד י — ויעסע דעי י
 גדש » — ״V ויחיען עס װע® װןס ,'1״

תי**וק• *דן די וןר װןר■
 *״־ די אין בילדלאך — סטייײק. סאכעי
סטײיק. דעש וון טוגגען

 זײ :?דיסענם1עקס אינטעדעסאנםען »ן אי*ם
 א*י• דעד פון םאשין די אנװענחןן ■רובידען

 אמע״ א«י*יעלען פדן גערעכםיגק״ם, ציעלער
 זײע״ !#דט״דיגען גו אויןי געריכט, דיקמנער

אמטערעסען. מרבײטעי רע
»י*מ ביז ח$ט געריכמ אוי*יעלע ״דאם
«ו^רםײדיגעז מיסיע [nr טאד באטראגט

n אין ®רבזי•. גןגען קאטיטאל דעם itr•» 
 ארבײםס• און ארכײפער *װישען ®יגקײטען

 ניחנריגפמען וונ׳ם #געריכ* דאס חאט געבער
 אנגעגוםען זיד תםיד ׳חמכס«ען דעם ביז
 — געזעלאזאפט איגטיגעד דער פון זײל ׳דעד

ק»ויט»ל. •*ל׳ן
 ױ״ דעד ון1 »דװאק»םעז די ״װילעךאי!®

 װמנ*. תר צו גערינ• דאס *ודריקזנז ניאן
״ o *װינגען װילען ו r i *אראוײ *ו גערינ* 

 •#רראסחנן חאט ער װײל ק*נ**»ל, דעס אײלען
ם א«ס»ה אײגענעם זײן ײן גזןחאלמען ני  ז

 1«ולדי ער איז דארימר און װאר* אײגען
 אויטאמעחן מוז און םטרזיק לןל#וקם#כענ אין

;קצנסעתיחנגמן. ?ײגע
,ty ון קאורט סויריש דער ח»ט דערואר» 

̂גען תפונטי י#רק נױ ̂בט אויגד ס פאד
 ןוס ד♦ םיש און mr$ mtP סימ׳ן געזעחן
ןי ארויו.  גצזעסען איו #נקל§ג״באגק דער יוי

 ב$וס, דקר געזןלש דעד פזן זײל די״
^װ^לו• די גןלוצן ?«עען #נקלענער די און

אומעחגי *יאנעיען, רנערליכזד1נ חד «יז ̂ד
דוח.

̂ם געדיכמס־דןמדטעד אונועד און  גזך ח
״ :ארײמן «ו ראנ■ » חאמ

» «װי«עז navo 9 גצוחןץ ״ס׳אי? װ  ו
ױי *װיאאנן מצלאען, UP ״םען9קל נו

י« ן ל9י ו T וס9 ג#ר סרבײ®, י in ry ס»ל 
p •יל״כפ n אאס נעריבא «ון נךו»נןן חגר 

p*••גקי מי 9»וי אז •#סילי, עס m y ז  ײ
i f  \ m w ילס •רניייאד דאר 

t ר949ןנץל דןר געײעז איו קלאס a r • *  I in 
ir ײד •9ח קלאס לס» rq p /דיניז מױי •• 

י״ ד . . p 1#יינ« . » n ip  w m t  > 1m 
i  M I9 N9 *«n t| 4Mon *Vim* מס P.״•

.rtfn ■t«3 Bsnpi Dft m ■«■•{,
n ל9»י»י9 .דו  ym «נאד»ס — ■JfT 

* ײ •i r — ז י ג ו ײ י י ו • מ א י י m י  i m t o 
trm ײז חיילינמיי• t , \ m m ז#מריאי־« 

i קיײ t מו ײי א wm נ  ■« m m  an$n 
w 9 ייז״• fm ^ m n סיו  און win Y9*«nt אי

מי די ^ ך «דײןר» איז מ נ — - - - - g/tm MBIMBBBסון אגןו. די סן יי ס טי א
י «ײ»ז י אי י  atpn א ta< מאי אאיס ¥י

m י ן י י m«י m  w m m נ t אי n 
י י ו ץ י מ  יn פוינ ילייממ, א

«יז ויך >ז אמז סי P װארפאיז •ײ m

ט ג די ע * ׳ג ג י * ״ דער ק ע ט ײ װ ט ורד ג י ן נ ײ ק
,*VV1W

 לאיערס די און ״קײש׳/ אצאילע א ״זעחי
̂בען ױני^ן דעד ®דן  פון ואסען געאניםען ח
̂סעס די געריכם׳/ אויו׳ן :

 אבער װערט עדיטאריעל דעם אין
^ :נעזאגט אױך  אםת. איז אלץ דאס ״י

 עס װעט װאס צו ביױז, איז םראנעידי
"...i פיהרען

 א זיך י:אזט פראגע דער ̂וט װעגען
זאגין. סך

 אז פיחרען?״ עס װעט ;\אס ״צו
 װעמ דאס אז זאגעז, מקן קאן וױי מען

 פיח־ עס װאס צו דעם, צו םיחרען געוױס
 אנ־ װערעז װאס סיםיען אנדערע איע דעז

 סאייטאל צװ״עעז קאמף אין געװעגדעט
 אנ־ אלע םיהרען װאס צו ארבײט. און

 אננעװענדעט װערען װ*ס מיםלען דערע
 זײ סטרײק^ גרויסען א פון צײט איז

 ער ^ונא דעם ^•צושװאכעז פיחרען
 דער און ׳פיום. װענעז יעדען אנשאנגען

 זיך אין עס ח*ט האםף איגדז^נחיצאן
 יױ דער זאל גראד. חויכען א נאר צו ביז

 גע־ אינדדפאניו^אן דער אז גןנלימען, גיאן
 װערעץ געמאכט זאי •ראסעקטיװ די גען

 דעם, צו םיהרען עס װעט ״■ערםאנענם׳/
 אסס׳ן ■ראטעקטיװ די ענטװעדער דאס
 אין אײג״שטעלעז צוריק גלײך מוזען װעט

 די מיט אגרימעגט, אלםען דעם טרײד
 זײ־ װאס ארבײטסכאדינגועען זעינעע

 סראטעח־ די אדער איצט, ביז געװען ;עז
 און װערעז״ צויפםעטערט װעט אםם׳ן טיװ

 אײג־ סעטלען װעלמז מאנוםעקטיטורער די
 טאמער און ױניאז. דער כויט ציגװײז

 געמ*כט יגיט איגדז״ןןאנחשאז דער װעט
 םיה־ אלץ עס װעט ״•ערמאנענט״ װערען

 זאאען באלעבאטים די אז דעם, צו רען
 װאס אגריםענטס אכטעז םעחר װײםער

 װעט דאס ױניאן. א טיט מליסעז ךײ
 איצױ ניט אעסאן גוטער א ז״ םאר זײז

 אזא סיט אגרימענטס ױניאן ברעכעז
 םארװילט דאס נאר װען געםיט, לײכט

 זײן װײםער מוזען װעלעז זײ זײ. זיו
 אי־ אלע די צו םאראנטװארטלױ מזחר

 םירען װעט עס ױניאנם. tf’b מאכונגען
 באלעבא־ די םיז הםסרות די אז דעם, צו

 דער װען אםילו װערעז, סלענער זאל טים
 װע־ געמאכט נישט זאל אינדזשאנל^אן

״■ערמאנענט/ רען
* * * .

 צױ לאנג ניט איז ״םארווערםס״ אין
 װאס #־יטאריעל, אן געדרוסט געווען ריק

 סאמוי אינדז^אנקשאן חנם בארירט חאט
pe אנאנדער אביסעל םוז ױניאן דער 

 פין אויסציג אן איז אט ׳שטאנדױנהם.
עדיטאריעל: יענעם

 סרוזס־ זיעען יאחר «אר לעצצע די *אין
 געריכ• מארשײדענע די אין געװארען געגעבען

 אינדזשאנקשאנס אוטגלויבליכע לאגד «ון אען
 גימ ייד חאבען ריכמער די ױניאנס. געגען

 אד• מעכםיגער גרויסער אזא י9« איגדידאקען
ײ מגיאן. מײנערס די װי גאגיזאציע  חןך \

 מעריקא•9 עכ® ואר איגעאװיאקעו ני.« ויד מן
 ארויסגע• ?״ געגען חאבען און ױגיאנס נער

 די מון חאבען װאם אינדז*אנק«*נס, נעבען
 עלעםצנםזפי• די אװעקגערויבפ ארגאניזאגיעס

 זיעעז װאם אינדזאאגקאיאנס, די רעכ®. ספע
 ןאד לצצמע די אין נעווארעז ארויסגעגעבען

ן םײנציס די געגען וואכען• לינע ו  געגען י
 צו געיוען ילמ9גע זײנען סילדדדײװערש״ די

t וונדאםענא סאסע דעם אינאעיניאמז it דיזע 
 גע־ •ארבאטעז זײנען ארבײמער די ױניאנס.

trs 19 ײארצן ip i9 ססמיײת־• די ו9 נאחצנא 
מן 19 ,1|99ל9  -pn»־o ךו ס»א §רידליד מ

 יריד־ 9לנ911 ייתענד געברויכען 19 בימכער•
 h? סקעכ̂ג די סען1יינ«ל99ב ו9 סציאמ ליכע

 אוןי yin י999ול וײעדע •אילאז^ זןלצן
 i גאיתען חאמז דזפאדזעןס די מײאער.
D געזעץ, דעם אין apjia געװיסען ili ײ  mm ו

̂יא^נלפ מן  תירוץ, i גאייגען ו9 אײסנע
D*• •ײינע s irp s irm וגעמן.9יס#1ר
 יס•1א ן9מני י9כ9קם19קל די apn 89»ײ

מן  pinti זזינעץ Dymarn די י9 ימכי
 ונ99ב אן גןזזמ yib *vaspn יבזןתעגצמנע

r« אין װי גןלי״מוים די i9 9i9i3 1י די• 
ען מס 1’* ,0**9 מינ  מי«עז9 סנסון• יי

 |iip ?*a 0991911 ק1קלא די סון מלי״מ/ים יי
tm 99199 099 19 *au pta גןנמז איז 

tit am 999 una לי•9ג די ײניסז. דןר 
19399399 1939« 0»H3 י9י D99 AP99W9P 

 יײ9 9»י«0ל«9יזי9ק 9י9 193999919 1939«
«1991 V9 lit ^9י9ז נײ »9 9999? ואר 
 ”BJ9P9 19 39993* 99« 93ל9ײ •׳״•0*19•

93 «9 pa a*«f9ia999«י חדי 1»י ״מוים1ל 
wm*wmn0 p”, »99• 9*1319 99« סון

יlVll9)9 »11 9« 93ל*9919991י י9 919*1993

I'M?=׳

דערשסר, זײ «®r א*ז בע־י־בחיש
 ;»ר»קס•9ק דעם גזבראנען וזאבען זיי װןזס

 דער אז *אדעדען, װעמ אלזס• ױגיאן, ״די
 אשאסיא״אאז, דעל טיצ חאנדלען זאל געי־יכט

 *עחנדליגע אין געחאנדזןלט חיןש ער ווי אזוי
 םען װעלכע «ו ױגיסנש, »»דבײשער מימ שעלע
 איבןיטרעםען זײ אז ;עטאעיעט, זיך ח*ש
 ל9® יעדען אין און געזעץ יענעם אדע,־־ דעם

̂בען  אשיענ;־ די אױיס;ע;זגבען ריכטער די ח
 ל9? איבײשער. די געגען איגדזש«>גקאאגס שע

 אינדזשאכק־ אן װעיען אלויש;עגע:ען צט
̂סעש א געגען אז#ן אסאסיאײשאן״ :

 דעם אויף ארגומענטירענדיג .און
 אנ־ עדיטאריעל דעם אין װערט שטייגער,
 די װאס גוט, 1אי עס דאס געוױזען,

 אנגעםאנגען האט ױניאן קלאוחטאכער
 ז־ד זאל עס װעז קאורט, אין לאמןי דעם

 מד בלויז איז דאס אז אױסלאזען, 1אםיל
 ״טעסטען׳/ צו ע;#!ערימענט״ ״אן װען

 אין חאנעז ארבייטער־אמאניזאציעס אויב
 זעלבי־ די געריכט אין באהוסען פאל אזא

 געװעהג־ באהוטען עס װי באהאנדלונג, גע
 קאפיטאליס״ די םון עס סאציפאג די ליך
 םארלאנ־ געריכט אין קוםען זײ ײעז ׳טעז
 ארכײטער־ • קעגען אינדדטאנח^אנס גען

 זאל זאך די װי װארים אמאניזאציעס.
 א זײן אלץ דאס װעט אױסיאזען, ניט זיך

 ארבײטער״ גרױסע די םאר לעסאן גוטער
יאנד. איץ מאסעז

♦ + »:«
 דעם פון םיהרעײשאםט די װעגען

 גע־ ױעיט בכלל, סםרײה קלאוהםאכער
 אםיציעלען דעם אין װארט גוט א זאגט

 לעדעי־ םענסי ״די םון אמאז טרײדײוגיאן
 ״נאםי־ די אין יוניאד. ארבײטער גודס
 נוםער לעצטמן איז רינמז׳ .p י. םיז צעז״

:געזאגט װערט זישורנאר, דעם םיז
 עםיש איז עס «י זיכןןר, גים זײ:ען ״םיר

 קלאוקםא״ אז.דער זאגען, *ו באשײדען אדער
 "9• 9 זעחי אויןי אגגע»ירט װערט סשרי.יק בער

 גע־ זזלמ זײנזגז מיר אז ין*ם, אואן. חיגעז
̂םעקער און מביגים גמיםע װארען  אויןי שײנ
 נימ אפטםאל עס איז וירעראאשם, און שירער
 די ז9 ׳ער?לערעז it זסר •אױלערע א זעחר
 בס^נמיים 9 איז ■ירער א שון ארבײם די און

 *9 1װעלכע אױף אואן, א:ער געלוגגענע.
 סשרייק קלאוןםאכער דעם ■ון גערעכמיגקײמ

̂טעלט איז  עזענגד דער ?אר געװארעז אזועקגע
 יבעגסװערצ.1; װי מןחר איז מיינונג, ליכער

 -19מ די זןןגאר װאש צויאל, קײן :י® איז עס
 1האבע צײמזמעז קסייםאליסםישע ביסמםשע

ױניאז. דער זון זייט דער אויןי כעשטעלט זיד
* * *

 לעצטע אנגעםערקט pu? האבעז מיר
 ר1קלאו?מאכ* נרויסער דער דאס װ*ו,
 ליטע־ גאנצע א נעשאםען ^ויז האט קאכאז

 דערי םון געביטען אלע אויױ ראטור,
 ציו־ א ניטא איז עם זשורנאליסטיס.

 צײטונ־ אידישע די םון איבערהױ«ט טתנ,
 םאר־ דרוקען ניט זאל װאס ׳יאנד געז•«יז

 איבערגעבען און אפהאנדלונגען ^ײדענע
 דעם םון יטטריכען אינטערעםאנטע

םםרײק.
 איז טאגעבלאט״ ״אידײטען דעם אין

 םאל- '1 געדרויןט געװען צוריק לאנג ניט
 דעם אונטער כאראקטעריסטיק, גענדע
 םון סצענ?עס אוז ״בילדער :קעעאל

 פון געיטריבען סטרײס׳/ קלאוקמאכער
ערײבער, 0דע  ד- ר ע ש. סקיצע̂ז

. ג ר בע
 9 יארק, 1ני ברויס [1• ?לפוקמאכער ̂די

 ארויס זײגסן ®ויזענמ, פושדיג איבער מחנח
ס»ר״ק. 1אי

n עס מיל.9 טוים איז ®עוער זי 1•י ii9•
 אויף ippip באסעס י1 און 19ינ99מ די 1גע
 ת1םחײי •®יקער די 1אי מסאיגען פװםע9 די

D ili ײ אומבארירמ. ליגען  191• 1אי קיתעז ז
: ?ײ 19כם9טי

— D ili געדארזט? דאס 19» חאט
 םימ 1נוםע9רכג19 19זײנ רס9סטיײק די

 סגם־ 19זײנ מסן אײן װי 9ל9 «3נ119ײסט39ב
i בון קסםף אין ?n9®9 it 1909ל9 i i ’m־
 דוג•9* די 19ײעל יויגעז9ג און ן.9װינ9319ל

 93אײג*י אײן יס9?יזםטר נםער9ט?יז 9דליג
ײ יסד:  «19•יתל«* תײז יעז9ײ גי» ז9װעל ז
 ,19911319 9ל9 1׳נח9ט 4ײס319 אםיק מײל

.1י19י9קל9 — 1אי

( י

ד  ל£|9« 93ל»PN »9119 19®391 ps 99 יי
m 19זײ •סדניסגגןן Di9PniaD די װאר n 
 /9 99« מאס ,i93p אויא׳ן יג1נ9?יק ניט און

 *it p« םחגות איך תאב געגססען, »אג גאניען
 חאלס די 19• ן90דרוי איז אטעחן געשראוען

.pineo 091 19רזדיסקוט און
 9093 מןז חסלס. די ארום ;יט וחט1 עש
 •גחמ^ און געחען די ארויס. און אי״ן

 **ו3 אז̂י ir.’• באטט פענח איין קומעז,,און
גרייע: יעדעי
געװמען. יועלזנז מיר —

09 חליד.9פו אמת איז חאלס די אין
iy אז גטיג9? ני״ט איז i 0ל19 1לטע9זאם1•א 
 קײ װעא און ניאאז ארבײש קײן יעןום חאצ
 19גיכ איז דאס ן.9»ארדינ :י*ט געלד

 װאסי ן9איד ע9באטי9ל9ב פון וארזאמיוכג
 עניז, אן ע»עש װעגען ״םישען״ קומען

 «יי9•ל םימ אידען 9על»ער :ורלשש איחר
 9עלטעי ם,9אוישגעיו עחן9 לײט >ונ;ע לאה

ד 93ױנ די ׳םאז9:ג9 9באלענאטי יען 1פי  םיי
 ל93י1שמ ן1א חן אידישען דעש םיש לאך

-מיגדזז!״. ״שאםןזס וױ געקלײדעט
װ״ז :^ •1גר די אין זי* זינןן גװ י

 ן9חיי אבער ים,1װא ®מועסען אדן חסלש סע
רוחיג. גאנץ זיך חאלטען גיאזט, זיך

 םיטעל־יעתי א ן9א:טקעג םיל בט1ר, עסי
 9 11א דין ן1א ip איז יך1ח מאן, ריגער

 א און חעט רבניש׳ען א מים ועלזנעל
*’־ בעידיל. קעל

«רע| — ? יקער1םשר 9 אזיד דזגי איז —
 i39i« און גישט װארט ן1א אלײן. זיך איך

גוןא. איחפ
 pmoo איך ר.9םטרײק‘א נין איד ׳יא —
אן. 1890 טדן שויז

עס? םײנט ױאס —
 — םיר י9 ט19:םש9 — אײנשאה —'

 ן1א 1890 אין יתא 19אם נאך איד ז בי םען1ק
 19 ן9בלי:9ג אח רײטאר9אי אן וארעז1גע
ז »וז חײגט. ביז רײט•!9אי י  סםרײןןס 9*ל י

 בין ,1יאח 25 ךו p• 191193 זײנעז װאס
. !ײחען. די איץ 19געײ •יד
 39« — איחוי? tpuioo 0911 ליב1• —■
̂ען אלם1193 איד i 19 קרי fאי«ם. 11• נג119«ל

 א•9«קל [up זײן wrtj יל 11 איך —
 ןן•9לי3 י,ײז דאך «ט9ז 1איח I •לל״ ״דאשס

 ׳93 ני*ם mo* 25 די אין איך חאב
 1א חסט ipo ומז 19ײ93 אזז גל*ק $ 1939

 3 »יד ®ט̂י יא1א 19בײם1א יט9ח9ג
au די tjni an t ט1בי1א9ג חסבען 1םי w 
׳יקי 93ײ1 19ײ93 ז1א 091 ־־־ בײ®״19
 ̂י1א93 1םי 1939« ײ9י ווי 19319 ײ.1

 19ל9י 1םי 09093 די ן9װיל *99י בײט.
*it  i»93 pm י«ד ם91 נײן, רײ.9»9«תל 

 19390 19גליק pip ל'ן.it 0912 ■91 לען
i 319*01 יג1נ9אדבײט bdi: 191 1מי 9ii• 
ip««« לכל בער9 im  » i 1מי i f i נישם p ip

, «עז.9«קל
אי• 1919לםD91 9 אוין״ קט1געק חאב 1אי

a• 091 מיט 191 m ן,9יםז1א ז9י«99ב9ל9ב»
D91 T9 געטראכט אדן ר״ד רט9«9ג
 •m 91 יקא.1אםע אין ךײ\ נט9געק 192 ®9«

 1939מל 1םי װי ז״,91אי 9«נ9״« 9T9^9 *זוז
T19119 11א ,011« דער איז [9• 11 *יBH1BM.

 3גוי919ח ,19291 אנחד* דען ך1א קען
 םמזענ״• 9ליג1«נ93 י1 ן9י19י ײד?1 9ײג1

 11« נגע1י ן,9י11• |1א 19290 ,1901131® ®ער
? י11989«קל it 191«9מק1א יך1 9לט9

 Din םאן19נג1י 9 19 1ײ oen ל1ױ1ר91
D9io 19121® ט1«ע9ג ט9« r 1״סר ױארפט ארן 
רטעל:9ײ 9
p האט לן9?21ל — ׳ ir יאחרען מיט it• 
י...119י9®קל אוגעשאפט יק1

 /39 19 זיד חאט ,931911« 11« 192 —
םישט.922ײ1א ר9דעי

1 1מי ם,1י1לל9 11ס'א — 9• 31292192HT 
m ,o tiin a 1אוי זאל 2אונ111«9ב ׳ם2ל9לינק 

«!•9229 12 או
— 1 ,p in t,19ײט319 נישט ׳ן1םי ױיס 

.029192 009• לע9 1939« ־- אזטיק ין»1א
י 9רײ2 9 1®י «91 ל9װינק 9 אין י  19ז

.111 1*א P293 ®11 9 192211 190 0191 |י11א
i® 321010 •9« 9 1911921אי 091 i 19ב9ה זײ

9« It Ml D9itp11002»® I9aip9319נדל.
* ליו|נעז ן«! ®11ל ĵ<־i* 19**1״ 99  ייי

 9191 .1931® 0919 19בײס 919129 ־,1932מו
.193י11 0291 מען םעשמת, 190 «לם9*191
D9 1«לי9•ר איו.

 “93 19זי* געזעהן ®יד 3חא 9«1ײ אײן
 ױן ר929לי9»ים 191193 192?ײ 091 .191211

D9io 19*292 191 ס.9רק929לי9»יט r ון« 
a®* כט9 1®י װאס 9י1«ליכק9ור i l• י1 1»י* 
•1091, 19390 ii?  1®• »39 m. ײ•1 אזםיל

 129« !י םיט 19»רבײט ט,9י2 1939 ?יי 192
on® in  ]'»290 p® חױד ®n׳«i ל.1ק 

o? ס9ו? iiii 1929? i i 1939 ט.9ני ®יך »T 
ײ 11• «91  יד1® 192ײ1 1י1 ?9 ,19ליק3 919ז
ײט3!9 םירן9 קמן ם9י2 — :ן90לא9ט2®

#moot ,לאהאל דחןםנממר»
 איז דאם קריםםםעם. איז דעדעםבער, םען26 דעם םאנםאג

 םעםכערס אומערע וועיכען אין ױם־־םובים יכע7גע«ע די «ץ איעער
 גא־ קרינען דארפען װאכעז־ארבײטער אלע ארבײםען. נים םארען

ם. ל ח א ־N צ
 געטעלדעט זאל פונקם דעם פון פארלעגוננ וועלכע איתענד

ױניאן. דער פון אפים אין ווערען
.90 לאקאל טענעדזשער בערגאדםקי, M גרום. םים

■ ■ •׳ -..............:



^ ײ ה ג י מ כ ע ר ע ivapimn/ג

ײ וױפילװערען אײנגעשםעלט צוריק םח קלאוק־םױר איז אגױמענם i אין מארלירען ז n יוואס צײם 
ly זייעחנ w r r תז,9«וסס ײ עס ה*ם י  די ז
דערפ^גט. יוגי*ן

ש נז •וו (יילו ״ ).1 ז
 נשהמען צו נ»ורפ<יכטעט :יט ז*ך מיר

 כיר. זועגען שטעלוגג ורעיכע #ימענר
■לאן׳/ ז#געג»נטען סםויעד׳ס

 אין אלץ נאך אינדזש#נקשאן דער
קראפס.

 נאך האט װאגנער ראבערם ריכטער
 וחױ ענטשיידוגג זײן *דויסגעגעבען ויט
 אינדזשאגקשאן״ ״®ערנ״אנענטען א מן

 צייט* דער און פראםעקטיװ דער געגען
 איז איהר געגען אינדזשאנקישאן מײליגער

 װערט מנטשייתנג אן לדאםט. אין
עוווארטעט. טענ די אבער

װאג־ ריכטער פון עגטישייתנג דיזע
 אוטד גרויס םיט עגווארטצט װע-ט נצד

 קריײ געזעל״שאםטלימו אאע אין געדולד
 אקםױוע די צוױשען באװגדערס או; זען,

 ארבײטער *במןריתאנער דער אין סוער
 דערםון, זעהן מען האן דאס באוועגוגג.

 אונ־ אין אן קומען טאג יעדען כמעט װאס
 פון אנפדאנען אםיט תשענעו־אל מר

 אזױ װי ױניאגס, אמעריקאנער נדױםע
 װנ־ םאנכע געװארען. געםאז איז ראס
 אינטעדנעשאנאל אונזער צו שײזען יאנם

m בלױז שוין וראטוי־אציאנען, o m.

 באקו־ צו נעלוגגעז איז ױניאן דער װאס
 צײט־ דעם פראטעקטיװ דער געגען כיען

 םון אפגעזעהן איגדזשאנידשאן, וױיליגען
 ענטשײתנג די זײן וועט עס װאס דעם,

 ״פער־ א באצוג אין װאגנער ריכטער םון
אינדזשאנקשאן׳״. מאנענט
 װאס אינדדשאגקשאדקאכיף, דעם פאר

 זי װעיט אונטערגופען, האט ױניאן די
 םרײנדלי־ ארבײטער םון באגריסט אױך

 ספעציעל־ א ראנד. אין לאיערס כע
 אנ־ װאך די איז סעלעגראפע םרײנדליכע

 בא־ דעם פון אםיס אוגזער אין געקומען
 קלארענס ראיעד ראדיקאלען ריהביטען

 ךעם באנריסט ער װעלכעד אין דאראו,
 ארויסצוקריגען קלאױאיאכער די פון טריט

 מאגוםעק־ די געענן אינדץשאנקשאן אן
 טעלעגראםע זיין 1אי אסס׳ן. טשורערם

 דעם װעגען װארים זעהד דארראו רערט
 און םיהרט ױניאן די װאס קאםױ גאנצען
 ער שטעלט אינדזשאנקשאן דעם װעגען

 פרינצי- דער אויף אפ הויפטזעכליך זיך
 אינ״ דער אז זאגט, ער זײט. פיעלער

 דעם צו טשעלענזש א איז דזשאנהשאז
 איז זואס געזעץ, אינדזישאנקישאן גאנצען

 גע־ נאר געװארען אננעווענדעס איצט ביז
ױגיאנס. גען

נ»נם$נ דעםאנסםראציע פיהעס נרױסע א וױדער
פויח דער אץ

 קצאוק״ גרויסקן דעם װאך <*סע די
 אנגעהוי• װיחצר זיך חאט קאמח םאכער

 דעםאנסמרא• פיקעט גרויסע א מיט מן
j n r חום אין שעיער פוםםמ די ארום 

דיסטריק^ קאאות
 אםאל װידער איז םריה גאנץ זונטאנ

 םאר״ יארס נױ פון קלאוק־דיסםריקם דעד
 מעבשעך גרויסען א םון נעווארען *צ״צט
m a r,□ מאכער קאאוק בראווע די פון 

קעםפער.
 דעמאגסטרא־ ייקעט מערהװירדעע די
 װאכען פאר אעצטע די זײנעז װאס *יעם,

 רע״ א געײארען סטרײת בי־יױסען דעם טוו
 אין מאנטאג יעדען עױשײנונג, מקמעסיגע

 רױ דיםטריגט, י^אוה דעם אין םריה דשי
ס די אזיף דאדען ̂ן און געגענד, גא̂נ  מאכ

 דעמאג״ דיזע אײנדרוק. בעסטעז חגם
 באװאונ־ גרויס ארױס רוםען סנוראציעס

 סטריײןער, די םון םרײנד אאע פון רערונג
 עחשטױגונג ארױס רוםען זײ וױ פונלןט

r דירך *שונאים. איע םיז r n דעמא;־ 
 שענסטען אױם׳ן אויך וחןרם ססדאצישס

 ד• םון אײניגקײמ די דעםאנסםרירם אוסן
 לאיאלימעט זײער און סםיייקעד םאסעז

 האש* אין ײי האם װאס ױניאן ד»ער צז
 חוצפה׳די־ דעם ציריקצושיל^גען גמדוםמ;.

 אויױ און באלמבאטים. <י פיז אנגײױ מז
 אױך װערט אוםז אײנדרוקספאלען זשדי א

 דעסאנסטדאציעס פיקעט פאסע; די נ־זרך
 דער םון מאכם גרויסע די רעפאנסמרירט

ױניאן. מאכער קלאוה םטכטעער
 פיקעט״ די מאכען זיז געװיסען א אין

ױ אײנדדוס, דעם אױך דעםאנסט-אציעס  ו
 אין קומעז ײאלטעז סטרייהער בראײע רי

 בא- די םימ רײצען דך דיסטריקט קלאוש
ױ אויס קומט עס -לעכאםים...  סטריײ די ו

 באלעבא־ זײעדע צו זאגעז װאי־טען <ןער
!מיר זײנען אם זעהט, ״א״הר םים:

 געהן צו באויז געסוסעז אבער זײנען םיר
 װעאכע שעפער, םוםטע די ארום התפות
 פארװאנדעלט ז נ ו א ז ה א ץײנען

 טאמער איז • עואם׳ס בית אין נעװארע;
 װידער זאלעז שעםער אײערע איוזד <זילט

 ״» ר א אונזער דודך רתרע: כאלעבט
, ט ם א ר ס ״ ס ט י י  א איר,ר וועט ב

 די אין אײנשטעלען צוריס פוזען טדיהעד
װעלכע ארבייטס־באדינכוננעז, די שעפער

 אזױ האט איהר װ#ס אגרימענט, דער
פאר!" שרײבם אפגעבראכען, חוצפה׳דיג

 יעדען סםרײקער די געהעז אזוי און
 ארום הקםות צו םריה דער אין מאנטאנ

 און קלאוק־שעפער םארלאזענע #טויטע די
 די אין געדולדע גאנץ צוריק אום זייך קעחנן

 און האלס. סטרײק די אין ״טרענכדעזעס״
ײ  האםח דער לאננ וױ טאה עם װעלען ז
 בא״ די ביז געדויערען, דארפען נישט זאל

 עסה דער ווערען טיאוס װעט לעבאטים
ױגיאן. דער סיט סעטלען װעלמן זײ און

 םמרײק שוין צאהלמ װױאן די
בענעפיט.

 זזאט רעצעסבער, םעז19 דעם מאנטאג,
 סטרײה־בע״ צאהלעז אגגעפאגגען ױניאן די

 עס האבען מיר װי סטרײקער, די צו געםיט
 ,״גערעכ־ די אין געפא^דען \ואך לעצםע

טיגקײט.״
 געגעבעז ױגיאן די האט אײגעגםליד

 טםרײסער, נויטבאדערםטיגע צו רעליף
 בלויז װאכען. צװײ לעצםע די זײט שוין

 קאםי־ רעליוי די האט אליין װאך לעצטע
 טויזענד םינױ איבער אויסגעצאהלט טע

 געװארען, געטאז איז דאס אבער דאלער.
 אםיציעל אונאםיציעל; זאגעז, צו אזוי
 רעגעלען געבען געגומען ױניאן די האם

אטאג פון ססדימדבענעפיט ױ ״אן ̂מ  דאס ו
 גענעראל די םון געװארען באשלאסען איז

 אין מיטינג דעם אויף האםיטע סטרײס
 דיג־ פאראכטאגען קאסינא, סםימועסאנט

אױענט. סםאג
 אדויסגע־ װערען סשעהס בענעםים די
 אדליגגטאן איז שטרײקער די צו געבען
 נעקעשט פלײם. מארהס סט. 23 האל,

 #ה»ל העניננטאן אין טשעקס די װערען
מ״, עוחננױ און סמריט םע2 קאתער  ״

 אײר דארט ױניאן די האט ןרוועס םאררעם
 דעפארפד ״בײנה גאנצען א געפיקסט

פעגט.״
 איע• אלץ האט קאםיטע רעל̂י די

 םון צאהלונגען די דאם אזױ, געארדענט
 און גום צוגעהן זאל בענעפיט סטרײה
 שענסטען און בעסטעז אוים׳ן ראיעל,

 תןר שעהן, בערנארד ברודער שטײנער.
 טשע.- רער איז ,1 לאהאל םון מעגעדזשער

קאפיטע. רעליף די םון נאן

 ארויס־ ערװארטען ניט קעז זי אוץ סטרײק
 הילקװיט אינדזשאנקשאן. קײן צו?ריגען

 אג־ דעגן אין פוגקט דעם אויף אן װײזט
 די און ױגיאן דער צװישען ריפענט

 םיטגלײ די םארבאט עס װאו ״אםעריקאן״
 אר־ מאכען צו ״אטעריקאן״ דער פון דער

ױ די װעלכע םיט םירמעס, םאר בײט  י
ױ אזוי און סםרײק, אין איז גיאן  דעם ו

 פדאטעקטיװ די װען גאװעפבער, טען14
 ארויםצױ באשטיפט האט אסאסיאײשאן

 ױניאן די האט ארבײם, שטיק צוױנגען
 םאר־ איז סטרײק, א ערקצערעז געםוזט

 סטרײק דער זאל גלײכצײטיג אז שםענדליך
 שע־ ״אמעריקאן״ די אין אנגעהן אויך
 אר־ שעפער ״אםעדיהאן״ די לאזען פער.

 ארבײ־ זײ לאזען געהײסען װאלט בײטען
 מאנופעקטשורערס פראטעקטיװ םאר טען
 אג• אײגענער זײער זײ םארװערם דאס און

ריפענט.
 אז ־הילקװיט, אז װײזט דעם, אויסער

 האם סטרײק דער װי דעם נאך גלײך
 ערהלערט ױניאן די תאט אויסגעבראכען,

 צר הענען שעפער ״אםעריקאן״ די אז
 גא־ א נאך ארבײטער זײעדע תריגען כײז

 םאכען ניט דארט וועם םקן אז ראגטיע,
 שע־ יראטעקטיװ רי םאר ארבײט תײן
 האם אסאסיאײשאן אםערײאון די •ער.

 דעם. אוייי גמגםםערט גים גאר אבער
 געשיקם אריך דעם וועגען האם ױניאן די
 וחד בײ םאמעס, ל• י. דר. צו לעטער א

 סעקװריטי די דעפאזיםעט איז עס םעז
 םאנוםעק״ ״אמעריקאן״ די זואס געלד,

 ?יײ גמר א״נגעלעגט האכען סמורערם
ױגיאן. דער םים סעטעלםעגםס ערע

עם, םײנמ טאסע־לשון יראסט איז
 דער קאן אסאסיאײשאן אםעריסאן די אז

 די טאן• נישם סור םאל דעם אין ױניאן
 בײם באװארעגם, םוייהער זיך האט ױניאן
 אגרײ אן אסאסיאיישאן יזגר מיט מאכען
םענט,

 מאר־ סטרײקער טומענד צװײ
 בראד־ איםט דורך שירען
םטױט. דיוױזשאן און װײ

 איז םארגאכט דאנערשםאנ לעצםען
 ארום דעםאנסםראציע פיקעט א געװעז

 םטרײסער די שע«ער. םיירער איטט די
 םוײ צװײ ארום האל, טאיאסידא גױ םון

 דורכסנםארשירם האבען צאהל, אין זעגד
 סםרים. דױױזשאן און בראדװײ איסט

 שע- די אז געוואוסט, האבעז די כאסש
ײ סקעסס סײז את םוסט זיעען פער  זי
 גע- דאר סםרייסער די האבעז ניטא, געז

ײ אז באסעס זײערע ציעען װאלט ײ ז  וי
 •‘דערםא דינען און װ*ר, דער אויף נען

 האל־ דער צאהל. גאנצער זײער אין אוױם
 האל־ די און װײסמאז, ברודער טשערמאן,

 און יאנאװםקי #סםײז ברידער די קאםיטע,
 דעם געפיהרט האבען לעװין םיליפ

סטרײסער. די םון םארטיש
 א געהאם האט דעםאנםטראציע די

 איםט דער אויזי אײנדרוס גוטעז זעהר
 גאנ־ דעם אױםנערודערט האט איז סײד
הוואדטאל. צעז

 יארסער ניו חנם אױף פאסיווננמ פארשירענע
ודאד דער פװ פאולױןז אמ פראנם

 אסאסיאיישאן אםערי̂ס ד־
אױד• ח־ פארםעסט

 H חאט דינסםאג אנםאגען םאר
 א גקהאט אסאסיאי^זאז״ ״אסעוײיואן

 סי־ דער אה אסםאד, האםעל אין םיטינג
t איז מיננ r v o r fw מאקס סון ואווארען 

 איז חײסט, עס װי #וועלכער םטויער, ויי•
 •ראמױך די מון אי לןויצר דער איצטער

 אסא־ אסעױסען n פון אי אסס׳ז, סאו
סיאײשאן.

םי־ יעגעם אױןי האס סמרחנר װאס
מן גצרעד̂נ ©יע ײ  נענוי, נישם סיר װ

ז ^טש ן מ ו « י  אגשסױסעז לימנם ז
 די נע׳זאגט. חאמנן דארם זאל ער מאס

ײ ארום זיך םי^גען װאס ^ץםארס׳  זי
D in  ,po ר* oyn םאר אנײםירם יאקבי 

 אסא־ אכתריקאן די םון םיטגלידער די
ײ סיאיישאן  י1קאם אין *שטעהן ?אלען ז

ג מי  דער נזהען יראםעקסװו די כדט •י
»ן. ני #יי

ײ זאלען נו, גדלא, םעם־ יעניגע די !ז

 אסאסיאײשאן אפעדיקאן די םון בערס
 םאר סאב־מאגוםעקסשורערס זײטנז ײאס

 הײן דאך האבעז הײזער פראטעקםױו די
 אײגמ* ̂שםעהן וױ נישט כדירה אנדז*ר

 װעלכע םאר הײוצר פראטעתםיװ די מיט
ײ װײסען ארבייםעז. זײ  נאנץ יאר ז

 האלם ססרײק דעד לאגג זוי דאס גוט,
 ױניאן ־די װעט פראטעקטיװ די קעגעז אץ

םעםלעז. נישם םםילא ויי םיט
 א נעטראגען אדום אײד זיד האס עס

 םיט םטראשעט אמעדיקאן די דאם ׳סלזך
 חענען אינדושאנמשאן אן אחיסנמהמעז

 םאריס גענ. האט דעם אױױ יוניאז. די
 ױניאן, דער פח לאיער דער הילקוױם,

 אשד וײ אז ערקל^-ומ, אן ארויסנעגעבעז
 גןך סײז גיט ז&וט אסאםיאײשאן ריקאן

 איג- אן אדויסצונעהםען נתנם זעצליכעז
 מניאן n דער^זניאן. גענען דזשאנקשאן

 רעכם, פולשטענדיג א האט — עד זאגמ —־
 אממריקאן, חיי אנרימעכם דעם לױט

i סאג- די פיז ארגײט די אפצױשםקלמן 
דזשענעראל א ^יד פאנופעסטשורעיס

 אץ שטארבט םטױיקער א נאר
האל. א

 זזאט פאל טרױעריגער צװײטער א
 בע״ אין דאנערשטאג לעצטען פאסירט
 נע- •לוצלונג איו דארט האל. םהאוחט

 לים״ בעגי ברוחנר סטרײסער, א שטארבען
 דאס 3 לאסאל םון םיטנליד א שיץ,
 וואס סטרײקער צװײטער דער שױן איז

נאכ? סםרײה. דעם איז םלרצלמג שטארבט
 אונטערזוכט האמז דאקטוירים װי דעם ן

 ערקלערם, זײ האבען קמרפער, טויםען דעם
 גענר זיך האם םוים אלוצלינגער דער אז

הארץ״םעהלער. א פון מען

 די־ פארעםענטליכט יוניאן די
שעפער. נעםעםעלטע

אנ לעצטען ט ײ אן די האט פר ני אר־ יו  פ
^יכס לן די פון <יםם די עפענט  םעטעא־ א

ען יואסל טענטם נ ס זיי אנ ם ע ארקן ג  ביז געזו
« *נ » ד. ל א ן וז ען ל909* דעם *י ײנ  דא ו
jjn איבער d t d  t o o. ר חן ־ י• כוו נ •יי
א! רער בערג, ם ר א n ם׳ o םעםעצבתנט די 

ם׳ג םי א רניי האס ת ע u ד n־ony> p, דאם 
ײ ע ב מז נ«םעםצ«ט דיז ר ס םי ח ע  ב«ד וו

ם ג טי ם מ ר ׳ מ ם 17 אי ײ־ םויזזננ כ ר  א
ר. מ נ

 די מאחמ״מםציכם ומוט יתיאז די
̂נת  דייאמדם די בדי אמימר. מסעסע

 מע־ ותלכע אק וױסעז, ״ילעז םדייד אין
vn האמז זײ «ר ym m אר־ זײעחן

ז
a*6 עם w ,ך ע אז זי  נײעם דיז

• האט נ גי ד ױי B ו M w n m  jw o n g iw iwn 
« רי ל ססו wem «^יא m ר מ ז י מ ײ  ו

m זײ ססר̂ײ r» נאד yn זיד un- 
מ ס ר אז װזיו מ ד17 אי נ מ *י אױז « ד יזצ  םי

ד ז מ מ י י ױן י « ר כי• י ^ מ ד ארבײג מו  י
ד » « »יז ר ר * ײ ו ז י י ו ז י  און ■רסס איז ׳

a װיםט, m  nr ףימ־ אהיז סודא א אז* 
הן. ע ן םאםער צונ מ ו ײ מ ען, ז ם ע ת א ם

 דך םארםליכטען הײזער סטאס
 נאר ארבײט זײער מאכען צו

שעפער. ױניאן אץ
 סםרײס דעם איז ואסירוננ װיכטיגע א

 גע־ באקאנט איז װא& דאס אויך איז
 לעצטער םון ענדע די בײ געװארעז מאכט
 סטאק ״איגדעיענדענט די װעגען װאך

 הא־ הײזער דיזע תלאױזס. םון הײזער״
 תײן געבען צו ניט פארםליכטעט זיך בען

 פאגוםעקטשור־ פון שעפער אין ארבײט
 פראטעק״ דער צו באלאנגען װעלכע ״ערס
ײ אםאסיאײשאן. טיװ  אײנגע• האבעז ז

 און טויזענד צוױי און מויזענד צו לעגט
 קומענ־ טעקױריטי, דאלער הוגדערט 25
 דאס איטאך. אז צו ױניאז דער מיט דע

 די אױסער וזײזער, סטאק די ?יינען
 בא״ װעלכע דזשאבערס פון הײזער סמאק

 גאר- לײדיס טוירםשענט רעד צו לאנגעז
 מױרמשענט די אסאסיאײשאן. םענט

 שםזגהט אסאסיאײשאן גארמענט לײדים
 רער םיס אפמאך אן אין םריהער םון שוין

 אינ• די אויך צו קומצן איצםער ױניאן.
 ארבײט די הײזער. סטאש דעיענדענם

ײ װאס ײ װאס און האבעז ז צן ז  הא״ וח̂ו
ײ ותלען במן,  געםעסעלםע אין געבעז נאר ז

 װאו דארטמן יוניאן. דער םיט שעפער
 #קאנדישאנס ױניאן $ולע דא זײנען עס
װ. •t א. שםונדעז 44 ארבײם, װאך װי

״טיים װענען גערעדאכץ. דאס
״ ה, ד אי װ

 פראטעקטיװ די םון קרײזען די אין
 נעגזםצן לעצםעגס מען האט באלעבאטים

 איגדוס־ דער איז דארוי כמן אז רעדען,
ע א •עפעם גאר שוין אײנםיהרען םרת ײ  נ

 םאר- סארם מין א עפעס מאכענאציזן,
סיסטעם. שמיק־ארבײט שמעלםער

 א אויוי פרײזען סעםלען אנשטאט
ױ גארםעגט,  אין װען געוחגז איז עס ו

 שטיה געהערשט האט אינרוסמריע דער
 ft& צייט די םעםטען מאן זאל ארבײמ,

 נעקאגט ד^ס װאלס מעז גארמענט. א
 •ראדאקשאן״ ̂א ״סםענדארדס אנרוםעז

י וועלכע מאנופעהטשורערם, די אבער  ױ
i n ״םמענ־ אז גיט דאס רוםען דעם, םון 

 אן עס רוםט מען פראדאהשאן״. אװ דערד
עדען אויםסעםטצן—״טײם־װארק״  גאך־ י

 געדוי״ דא̂ר ער לאנג װי זעהן און מעגט
אויפצוםאכען. ארבייטער די בײ עיעז

 אויןי און סיסטעם ארבײמ אזא אוי^
 אויך האם סםרײק, דעם סעםלען ארט אזא

 אין סםויער ד. מאיזס מר. אנגעװיזצן
 אסור זײ פאדםײדיגם ד;אט ער ווען קאורם,

 םא־ אינדזשאגקשאן רn געגען סיאײשאן
ױניאז. דעד פון דערונג
ה פארשטעהט עס  ױניאן די דאס זי

 נעמט זי און װיםען, ניט דערפון װיל
 גאנצע די אנבאטראכט אין װאס װײגיג

ילאן.״ ״נײען דעם װעגען גערעדאכץ
ט אײדער נ ^ ז  אױ שלעױנגער ^

 שיהאגא, אין אפגעפווהרען װאך לעצטע
o זועגען ער האט n געמאכם o n •םאלגענ 
i n םרעם דער םאר סטײםטענט:

 יזניאן דער פון פלאן .אלטער״
 םון בעסטער דער אלץ נאד

.. פלענער. אלע
בעם״ רער אז אן, װײזם שלעזינגעד

 nn איז ®לאן, װירקזאמסטער און מעי
 ױניאן רי וועלכעז םאר פלאן״, ״אלטער

 איצ״ שםעהט געשםאנען, מאל אלע איז
 װײטער. אויױ אויך שטעהן װעט און מער,

ארכה פאלנע^ן אויןי עס לערםpרn ער
 דאך זיך האנדעלם זאך נאנצע ״די

 ארוים• זאלען ארבײםער די אז דעם, װעגען
 די םאר ארנײט Dip גענעענדע א געבען

 װעגען באקופען. זײ וועלכע װײדזשעם
o n ווע• סטויער. מר. אלץ דאד רעדט 
o געז n פארשטעהער די אויר ריידזגן 
 װילען זײ \זוע אסאסיאײשאן, דער פון

 זיך האנמנלט דא אז אנשנמל, אן מאכען
jiu וועגען גיט און פריגציי א ותעען d w 

o געגען ניט דאד איז ױניאן די ט, n 
 סאס נעגעאגחנ א טאכען זאל מען אז

 גע־ גיט זײנען ארבײמער די ארבײם•
o נעז n. גימן כלצ א אלס ארבײמער די 

 WP ארבײם- סאס געניגעגרע א ארױם
 אײנמלנ^ וחנמא האנדלען אלזא ויך

n ״סאלדדמחא װאלכמ  m ,וױז דזאאוב״ 
 גצסײנשאסםצײ א ויין אזאצבא וועגען

 אן כױם צדדים, נײדא און קאםיטק נא
 «ס pm און 4סיינר«י אונאארטײאישצן

 אד w ודמעם״ hhk tm&p א דא אח
^pi o w r r p 09 ואל דדמנ״ די 

povnus מטײד חמימר די מר 
ד מ לי ם מ א ו ״ ס סי ן u אוץ ק n ר א ו מ  א

t טייאיטעד <m u k  w  i f i  )Ku'grru.|*
 זאנען, *מװ־ מז n«r<tPPKBa ״די

am אח ■יאן ypwo ,אמר טמ 
 אר־ די אויסםזםםזן מן אל ■ױיחןר

t כדי נײם, r w aw> i n <א> w o  •gp־ 
איינער־ *י נאמליסען, ימנען זאל םאן

ס י י ק ג י ס ג ע ר ע -ג ז
 גיט. צי דזשאב״ די אן ̂סאלדדשערם

 די אױסםעסטמן נײן. ױגיאן, די זאנט
 געםײנם, וואלט דאס וױיל ̂ים. ארבײט

m ארביײ די אז אנמרקענט, ױניאן די 
 קײן ארויס ניט גיבען כלל א אלס נמר

 ניט איז דאם און ארביים, מאע געניגענדע
ת. ם א

 פאראיג־ כמהר דאך ןײנען ״פיר
o אין סירטnמע n ךער פון װאױלוײן 

 פאנוםעיד די זײגצן עס װי אינדוסטריע,
ײ געזאנט. שלעזיגגער האט טשורערס׳/  ״ז

 ער־1י9אין< פאראינםערעסירט זײן קעגען
 געשענד אלערלײ האבען און ביזנעסען לײ

ײ טען.  װאל אויוי ספעקולירען קענען ז
 מאנוםעקטשור־ סלאוק זײן און סטריט

 ארביײ די צײט. זעלבעד דעד צו עדס
 זײער אן בלויז אפחענגיב דאד זײנען טער

 וועלכע אין אינדוסטריע דער אן ארבײם,
ײ  ווע־ אלזא תדם מעז ווען ארבײמען. ז
 מוז אינדוסטריע, דער םון וואזילױין גען
̂נען םאראצ פען ר קײן ניט במ ^  זאך, א
o װי n און ארבײטער. די םון וואוילױין 

 םאר־ מעהר זײנען ארבײנמר די װײל
o אין אינט^^סירם n פון װאוילזײן n n 

 אר־ םאנוםצסטשורערס, די װי אינדוסטריע
ײ בײםען  מ־ א ארוים גיבען און נענוג ו

 קען עס סאל. אצע ארבײט םאס נמענדע
איז אײנצעלנע, ווענען פראגע א זײן גאר

isa &מוז23 טוײיטאג, i rr& a& n rt
̂ר  ױניאן די װעלכען דער, «לאן בעםטער ד
םאמעשצאגען.״ חאט

 געסעטעלטע פץ ארבײיטער
 פרא־ סו צאחלען שעפער

4סטױיל ■אדן צענט
ײ װאס פאכערpקלאו טויזענט 17 די  זי

 די אין אדבײט דער בײ צוריה שוין גען
 םארגע־ פיט צאהלען שעפער, יארשער נױ

 פארידנס״ זײערע פון ■ראצענט 10 ניגען
 װע־ פראצענט 10 די סטרײק. םאר׳ן טען
 םיט געצאהאט ארבײטער די םון רען

 די־ דאס װיסענדיג צופרידענהײט, גרױס
 גרוי־ דעם םינאנסירען העלפעז געלדער זע

קאמף. םען
צו־ שוין זײגען װאס קצאוקפאיער די

 געסעטעלטע אין ארבײט דער בײ ריק
 שוועס־ די אז גוט, נאנץ װײםען שעפער

 IH> נאך זײגען װאס בר^ר און טער
n״ רי o״^:o n  in m o  /D yt אויך קאסוי 

 בײ שוין זײנעז וואס ארבײטער די פאר
ר  צו צוםריחח זײנען זײ און ארבײט חן

 חמ״ ביז םינאנציעל, קאםף דעם שטיצען
 און םאראיבער זײן װעט םםרײס גאנצצר

 זיגרײך צוריח זײן װעלען םםרײסמר אלע
ארבײט. דער בײ

8שיממ אין נאזוך שלעזיננעױס פחנזידענס
o ^ n n s שײ אין באזוך שלעזעגער׳ס 

 םראנט, ומםםעח אונזער אויוי קאגא,
 באגײסטערונג גחיס ארויסנעתפצן האט

סטרייהער. די צװישען
i האם בײטאג סרײמאנ לעצםען n 

 יר קלאוקםאםגר די םון כאארד דזשאינט
 האר־ א מגעבען איהם שיקאנא אין ניאן

o אין נים9 קבלת צינען n אים»יריאל״ 
 גע־ איז נמנאםער נאנצען m טעאטער.^

 הא־• זײ און םטרײלןער םיט נעװען ®אקט
o אױפמנוםען בען n אום־ אן םים נאסס 

צנםוזיאז^ באשרײבליכען
i n בא״ שיסאגא םון ״פאריחגרטס״ 
 װי טעאסעי, אין פארזאמלונג י1 שרײבט
ט: לנ א ם

 ױ־ די באנײםטערט שלעזינגער
סטרײקער. מאסעז דנע

 ״ !שטי?־#רבײט צו צוריקסער ״סײן
 שלעזיגנער׳ן סרן אױםרוןז דיזער —

e ווערם n a iia r ת אױ«עוממ® 
קלאוקםאכער. סםוײיקענדע

 װעאמן שיהאנא פון ק^אוסםאכער ,די
 ווא־ גיז ארבײט דער צו צוריס :עהן ניט
 צר עםענט<יר ניט וועצען באםעם רי נען

 ׳סטיק־ םאר פארערתנען זײערע ריקציהען
ארביים.״

 האלם די אין וײן וועלען ארנייטער ,די
דארםעז דארםצז װע<ען זײ ויי יאנג אמי

זײן״.
 או| שטונדעז יעננערע ארגײט, ״יצגױה

 ניט ^ipsr'P זיך װעט מײדדמס מצעגצרע
 אינ־ סאאױז דער אין צזריה אוםסעהרעו

 ער׳פ־ חגר בײ פארקנהרט, דוסטריע.
 טאמר סצאוק די ומאזז געצעגענסײם טער

 חנרםאר שטונדען, קירמרע םאתרען
 אינדוםםריע אזא אין מםונחנן 44 וואם

 ארבייטען• צו צופיצ איז אונזעךע, זוי
 אונ־ אז א■ ענטטידען <ײהען ״איך

jrwם* ארבײטער תרע m  אויניז 5
 אר־ איסחסםריע אגחנר סײן אין דמזאב.
 געזויםענ־ אזוי ארבײטמר די ניט בײגמז
 אינדוםטריע.״ תצאױ) חנר איז ײי האטם

̂צחגגען דיזצ טיט  געגאסע תאם צרט
 טון ■רעזיחננם אאעזיננער, מנחמאםיז

 גארגמעט צייױם אינטעתעטאנאצ חגר
 אים־ אין נאכנױט̂א טרייסאנ זואירמדם

 טט׳ד די געסאכט <*אאר םמממר םעריאצ
 דעם צו איגםצתעאאנאצ דער םיז צוגנ

 טאטטעשטטור־ יזצאייו די מעאכען האםוי
 ארויםנעצמאונ־ זזאמן שיקאנא םון ערם
v גצן w קצאיקך די און ארבײמצר וייערע 

m םאכער an באגײםטערוננ נרזיס םיט 
 נא־ איצאדיסמננמז טםורגױאע טיט און

 זאגט ער װאם װארט יעדער אז טטעםינט
הארצען• צום ױי איז ארוים
 טע־ איםיעריאצ אין פארזאסצמנ רי
 רעגעז, מם טחמציבען חגם טראץ אטער,

ערםאצג ריזינער א נעורען איז
 נעווען איז ססוצסאן ■רעזידענט וױים

 טארמד האט ןר סיטינס םון טשצרטאז
fin אײדמתנט ביזנעם דעם שםעצט rt 
 צר־ רעדע קורמ א אין האט ײןצכער
 סיטד די זחננען םטר״ימרם די קצערם

 אויסנעדריקט תאט און טיקאגא אין אציע
 זיך וחנם םםרײס דצר אז האפגונג רי

 דער פאר זינ טנעצען א םיט צנדינען
ױניאן.

 טארנע־ האט ט?הגרסאן דער ווען
 םע־ אין האט אצמתסנדץ jw עםעצט

אצצאױסטצנטצן. aw געדונערם אםער
טיקא־ אין אגנצקוטצן בין איד .װצן

 םיט מרמערזדט t« ח*ב איר אח נא
 פון אנרערע די n» ם*נצמ סקוצסאנעז,

 חט־ װי דעם ומנען כאסיטצ םםרײס דער
 זא־ אײו איד טצן א| דא נעוזט סםרייס

צופריחמ זעחר ננוועז גיז איר אז מן

 נעשיהדט. װערט סטרייק דער װי הערען צל
 האט — םרעםד אויםנעועה! םיר האם עט

 ניט זאל איך אז — נעזאנט יעצעזינג^ר
 םיט נאריהריננ נאהנטער אין זייז קענען

 ׳ציסאנא. אי) םאר סוטט װאם טטריײן א
ײ װען  דצר אז באריכטעט אמר האבמז ז

 גראטױ ארדנוננ, בעםטעז אין איז סטרײס
 מײן אויט דריק איך און אייך איד ציר

צופרידענהײם. נרעםטע

י»רק• נױ פון גרום « »פ גיט ער
 יארש נױ אז זאנצז אײד י,ען א»ך

 און נײםט אין הינםערהטעציג נים איז
 דער װען םםרייק. םון אינהאאם אין

 ט׳נז14 דעם אויםכעבראכען האט םםרײק
 דיםטריסט קצאוס דער איז נאוועםבער,

 איז עם םענ׳פען. טיט פארפאייצם נעווען
 די םוז דעםאנםםראציע ריזינע א נעורען
ײ און םאכער סצאוס  אין מםעהן וועצען ז
ײ ביז הןואם ךי אין זײן אח כאםןי  ווע־ ז

ת אינער זיגען צען ע באסעם. זיי
 איבער־ אן גענעבען האט מצעזיננער

מר בציס  קאםו*. םון ענטװיקצתנ די אי
 הצאוק די אזוי װי דערצעהאט האט ער

 גע־ מתסנא זיך האבען םאנוםעקסעורערם
 אן האבען װעאכע ארבייטער די אויוי ווען

 ארנא־ אויך האמן און אינםעתע׳שאנאל,
 אינטערנע־ םאגוםעסטטורערם א ניזירם
ײ סיםי. אטצטנםיס »יז טאנאצ  חאבמז ז

 רער םיט אנריםענט דער ביז נעווארט ניט
T וועט יוניאז r ,טען14 דעם נאר ענרינעז 

 זיך זאצ סדפטיםט די האבעז נאוועםמר
 1אי שםונדעז 49 ארבייט, ׳שטיה אנפאנגען
ײ און Dw׳tT»' הצענערע  זאנאר האכען ז

 צאאנז צו אנאםענדמהיים די נעהאט ניט
ײ װאם דעם וועמז יוניאן די װיםען  חא־ ז

סאן. 1צ באשאאםען בען
 אז אײננערעדט זיו האנען באסעם די

 זױ־ ארבײט, שטיש װיצען ארנײמער די
 סלענע־ וױאען אוז שטונדען צעננערע \9ל

 נעצײנט זײ טיר <זאמן װ״רזשעם, רע
ס! װיצעז «ײ וױ  נצהט םםרײס חנר ן
 דיםציפאיניר־ אתאניזירטען אן אויוי אן

 צוריס «הן ניט וחנט סצן איםן. «נז
 פאר פאדמרועעז די יזאנצן ביז ארכײטעז

 סצענעדע איז שטונדעז 44 ארבײם, שםית
 וחד צזריקנעצויגעז נימ <תט וױידממם

באטעפ. די פון רען

לײדען צו צופרידען קלאוקםאכער
 פרינ־ זײערע םאר קעםםען און

ציפען.
 האט ציקניה, חײז ניט איז םטרײח א

 אב׳ער רעדע, זיין פארםנעזעצם שצעזינגער
 מאכט עם אז םארזינערעז אײו קען איו
ײ ציידען װיםיצ אוים ניט  ניט ײעלעז י

 שעםםעז זיי וועצען אויסצושטעהן האביז
ײ ביז נעוויגען. םטרייק דעם וועצעז ז

 האבען םאנופעקטשדרער שיקאגא׳ער
טעוח. גרויסען א נעמאכט
 איבעתעגאנגען דאן איז שצעזיננער

 ער םטרײס. ׳טי^נא׳ער פון צאנע דער צו
 יארקער נױ די אוינ אז ערסצערט האט

 נעא ׳טאעכטע נעהאט האבען באסעס
 <אר כאםעם שיקאנא׳ע די האבען עצה׳ס

 זאצ װער נעתאם ניט עצה׳ם נעצ קײן
ריכטינ. ראטען זיי

 iirp וועטער, םון ׳שםאנדפונקט דעם פוז
 טטריי־ צו באקװעם גיט איז עם אז זײן
 גיזנעס־ פון שטאנד*ונ?ט דעם םון קען,

 צו צײט בעםטע די איצם איז מעםינ?ײט
 \vivv באםעס די װאם דערםאר סםרייי»ס

 •א אנהאצטען יצאננ באהויפטען נים
ײ סטרייה.  באגקראם נעפינען זיר ײעצען ז

 או| ׳טגעצ סעטאען ניט װעאעז ןיי אויב
ײ צײט די איז איצט  אע־ א נעבען צו ז

ײ אז םאז  םון ארויםשאאנען זיך זאאען ז
ײ אז םשונעת די האפ ’p* סענמז ז l i אײנ־ 

 שםונדעז 49 און שםיק־ארבײם םיהרעז
ארבײמ.

 1םע האט באםעט יארהער נױ רי
 האם באסעם אײערע נעראטעז, שאעכט

 עצה. ריכטיגע סײן נענעבען ניט נאד םעז
 ניט זאא דא װער אאעםןן אײר זאכ איר

r״j וועאען םאכער קאאו? די האא: איז 
 אאע ביז ארבײט רער צו צוריק נעהן נים

 ניט װעאען באסעם די םוז םאדערוגנעז
ווערען״. צוריקנעצוינע)

 באלע־ די נדם לןאנפערענצען
באטים.

 פרייטאנ נעװען איז פנים קבאת חןר
 בייטאנ״ שבת אויםצוםארנצנם, בײטאנ.

 קאנפעוענ־ נעהאט דארט שאעז־ננער האט
 פאנםע־ אײן באאעבאםים. די םיט צען

ra n םארשטעהער םיט נעהאם ער האט 
 אםאםי־ םאנופעקטשורערם דמם די םון

 םארשטעהעד םים צמייטע) א און אײשאן,
 אסאםי־ מאנוםע?םשורערם ?אאו? די פא

איישאז.
*p'B׳ פון טרײד דרעט דעם אין  איז »

 אנרי־ םרײד דער אויסגענאננעז אעצטענס
 ארױם־ האבען באאעבאםים די און נמנט

 םאדעתג־ געװיםע ױניאן דער נעשםעאט
 ?אנםעדענץ דער םון רעזואטאם דער

a אין פאנדיציאנען דיזעאבע ראם איז, m 
ט א נאן־ םאר באייבעז זאאען םרייד  מנא
 צזנויםפו־ װידער זיך וועט םען ביז צײט,

 םאר־ צו האנגמחגנץ. צװייםען א צו מען
אגדיםענם. גייעם א װענען האנראען
o n פרעזידענט «אט טאנ זעאבען 

 כאנפע־ א דארט געזזאט אויד שאעזיננער
 םא־ פאאופ די םון םארשםעהער םיט רענץ

 ipjyp אסאםיאיישאן, נוםע?טשורערם
mo o םיהדט ױניאן די וועאבע n־״p.
 איז שיפאגא אין םםר״ה־אישױ די

 םיאא• און יארק נמ אין ווי דימאביגע
 טאנופעסטשורערס יענע אויך דעאפיא.

 .סטעגד• א אדער שטיפ־ארביימ, וויאען
ײ זאא וואם ,0פראדאפשאן אװ ארד  פאר־ ן

 ניט װעם ארגײטער קײן אז זיכערען,
דזשאג״ די אן .םאאדזשעחמ

•o a r r t n פאר־ די האט שאעזיננצר 
 עריזאערט, אםאטיאײשאן חס־ pe שםעהעו־

 חנר־ פאאשםפנדינ שטעהט ױניאן די דאם
 ארויםנעבען יאאצן ארבײםןר די m םאר,

 פןכירות די פאד ארכײט טאנ צהראימט אן
י מאס  איז יוניאז די דאם את באפוםצן, זי

^ פוי  אסא־ דער םים האאפערירעז צו צז
i םיאיישאן n  pa .די אבער באציהומ

ברעגנס כאראן* סעס.
urenpjo װאר אעצםע איז באראוי 

 op וואם זעהן צו םאנטרעאא אין נעווען
 תאאופםאכער םיט׳ז דארם זיך טוט

 8 באאזי אאט שױן איו וועאכער כםרייס,
תאכצן.

 נעוחז] דארם איז בארא(י ?רעטער9ם
 אפ־ חאם ער זונטאג. און שנת םרײט̂א

n םיט טימיננעז אייניגע נעהאאסען n 
 ><יױ האט pa פאטיםע םםרייק :ענעראא

 םטדײנןצר די שון םיטימען אדרעטירם
 סמריײ די םון איז ער pa חאאס, די אין
 ענ־ פיא םיט נעװארפן אױפנענומען קער

טודאזם
 אויםעט רעפארט באראוי׳ם ברודער

:פפאגט ווי ?ורצעז אין
 םמרײ?ער די פון פראצענט 60 ארום

 אין ארבײמ m בײ צוריפ שױן זײגעז
 פ8ו« םסרײפער. רי שעפער• גןטעטזנאםע

 באנײס־ זײנען *,iewp אין נאו שטצהען
םארטצוועצען ענםשאאםמז pa םערם

p אױו• איינגצח) ניט וועט ױניאן 'p ®אסי 
 » אנערידמינן גים אויד אוז ארבייט

 איו דאס פראדאפשאן״. אװ ״סטעגדארד
 אסאםיאיי־ רn םון םארשםעומר די פאר
 pa צופחורענשטעאעגד נעווען נישט שאן

̂ונפערענץ די  סיט נעענדינם ןיך ה$ם ק
 וױינמר וועדט תאםזי דעד ניט. נאר

,םארטגעזעצט.
 נאכדעם האט שאעויננער פרעז־רענט

 וואס דאם םטרײפער די צו באריכםעם
 טד האט ער ווען pa וױא אסאסיאיישאן די

 אםאםיאײשאן די עס האט ער ta זאנט,
 אויםנענרא־ האם אפנעזאנט, איננאגצען

 גוט־ אפאאדיםםענםעז, םון שםורם a כען
 זיינען ״מיר שטעאתג. די הייסענדינ

 םםריי• די האבען — קעטפען צו נרײט
 וחד באאעבאטים די ביז — נעשריען העד
 םאחד אוםגערעכטפ די צוייקצ־הען אעז

 ארויס.״ שםעאען זיי ײאס רוננען
 can שיתאנא פון אפפאהרען םאר׳ן

י םאר געםאכט שאעזיעעד פרעזידענט  י
o פרעם n םטײטםענט םאאגענדען:

« סטרײס  אינסעוסד די בעז5וו
ד װארקערם נארםענט איידיס שאנאא  י

i נאר ניס איו אן, איצט םיחרט כיאז n 
 איז עס נאר פאפואעדססער, אוז כרעסםער

nאיתפנד סון סטרײפ װיכטינסטער ר 
m נארםעכט יועאכע no אאנד אין pa •אי 

װעאט. חנר נער
,n P8נאכנעפאאנם וועךט טטרייש ר 

 אעחסםריפם 9אא םון אלנייםפר די
m זואס צ>יםונג א ניםא איז עם m גיפ 
 תאפיטאאיפד נאגצע די •.map דעם פון

 טטגנ״ש רn אז צז, נים פרעםע סישע
cnn די םון פונתט iroppeuan ווצאמ 
in װיאעז n ’ o a ’ a ארבײם שםית pa אינ־ • 
im נערע n s r איז a דאט און םאאשעו־ 

ײ ותאצן  צאנג אזוי חאכפן, ניט ?יינספא ז
מן a זיין וועט עס ווי  יתיאן. a po צײ

n וועט n  pa אינריס־ סוט און קאא̂ו 
o אונטפר ווער׳ט געארנײט םריצ n ויאר־ 

ארבייט. שסונדען pa 44 םיסםעם
 ונין־• אתםער ta זאגפן נאסעס ״די

 דאפ ארנײםער. די נים אדנייםען ארבייט,
u נרופפע די סאלש. אי« ia  po uroao■» 
 גאא ןהראיכצן אן ניבעז ארב״טער רע

ײ װאס װײדזשעס די םאר ארבײט  טרי* ז
 םרײד אייגציגער הײן ניםפ איז צם נען.
איי זאא׳א ארבײםער די װאס אאנד אין  ו

 די ווי זוײח׳אןם זייערע םאר ארבײםעז
 אינדוסטר^ אוגזער פון סאםען נרויםע

 אינטעאמפגם זיינען אײמ ױניאן אונזערע
 די ta ,סאאחשע^ אז וױסען צו גענוג

p ניט איז דזשאב״ ’ p םאר טובח n n •>א 
.,pt סאר שאדען a בםיאא און רוסטריע
 זיר געסינזמ עס אז זײן סען ״עם
 או| ניס דאם םארשטעזזען וואס אזעאכע
 חזי אן סאארזשצרען םענ מען אז םײנען

n ערשטענם, איז, דזשאנ. n פראמנט 
 נרויט«ר פײן נים ארבײםער אזעאכע פון
pa מ- די איז פראצענס דיזען נצגען 

 יעצט איז און בארייט געייען איםער ניאן
 *pyouao a װאם טאא יעדעם בארייט,
 am אויזי סאאנע a proas װעט םשורער

ד אן צו איבערצמעבען עם ארבײםפר,  אי
ענםשיײ צו עם םשערםאן פאדםײאישען

יעז•
 סיאא־• pa יאדס נױ pa םםרײ?

n1אי איז אםיא o n צר־ גאשנצעגדםםש 
 צוױממא p*p םיד כײ איז עס שםאגד.

 ״ 5צי«ט די.סאע? pn ניט זאא עם ווען נים
 מד אאנג שוין סאאו?אםכןר די וואאםען

 ר«יר9י .רששפצ די אין צוריס װען
 די בושעומן םא«ק, אח עס וואם אנער

םאנופפקטש^רס.
m, ?אינםערנעשא* אן איו סםרײ

t אאע pa שםרייס, נאא rw w n סון *on 
 איגטקד• אן pn װעס עם pa אינדוסטריע

איבפדאצ זמ נעשאנאא
 ביז אאגנ אזוי prosgp וועאעז ,םיד

o־ די וואנען jn sn איז » זאנען ותאעז  גי
ײ נעטג  ארזיס־ ערשטע די נעוחמ יזײנען ז

 םיר pa שייד פון שותרד ד$ם צוצמזעז
o אעצטע די זיין אעז9ו> n צוריפ שווערד 

ארײנציאײנעז.״ שייד אין

םאנםרעאל פון נרוס 8
ױ ענד, זינרײנעז a צו ביז קאםף דעם  ז
 י.ע- דארפע; נישם זאא סםרײת m יאננ

דויערען.
סאנט* pa יאיטן פלאוקמאכער די
 סד •reap a םיהרען צו אויך האט רעאא

ta \Vi ,וואס אינרזשאנ?שטז a נקװיסצ 
ר באקוםען.נעמנן ה*ס םירםע t. ױנ ת f 

a pa די אפעאירם האם ױניאן די  oMP • 
 םענמך־, איו m 09 נעריכם, המכערען

o נענפז אפיא m דאס n א־נדזשאמד 
 פגנאאגר, pa pta םפרקוםעז זאא שאן

o n  t'a נעריבס העכססצן pa 48א#טל
 אשד חנר איז אאזא, זעזזם״ איהר װי
 נמן נעײארצז סאםזי ?אאוקכממר מינער

 שױן האאט ער — גאציאנאאער a נאר
ט pram כײם נ י כ9א » י צ א נ ̂ 8י

a ײעט באאד n  po pro סאאוקםאכ#ר־ 
וחמ־עז פטרײפ  ■ran pro מי <*גיאז. »י

po איזזם t'a 8פ«א9ד8סיא יאר^ ניי, 
n און ׳טיהאנא m a 9א9אינדוםםרי *W t 

tno אםעריקא. פון

m
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 -ivotpiiw םיר זייג<ן אװעגר iv אין
tJivovt שריינד א בײ pna iv,
 jpoJvh סיר װי נע׳טײגט, oyn עם

o n סםע, ד• געװעז אווענד  ווי זארגל̂א
 אין נענ<יחם ווצלט די וואלט אונז חינםער

 אונז o>vtt נאנט די ווי שרידען, איינינען
 און יעבען. זארגיאז«ן א pv אייננעחילם

 .ojnov אונזער ipupi אייך איז אזעיכער
 pa>ptv ארום ננדרעהם אלץ זץ־ oyn ער

 איי«ר :זאמן לוםטינע און לייכטע
oyn אננעעהםען שעחנעם א רערצעה׳לט 

 proem א — אנדעחנר w ;איינםאל
poivonporv .מילוננ נאר ■אסירונג■ 

ipayn בלוטי־ זוענען ריידען נענוםען םיר 
Pi ,אוז ןנײם־םראגמן roya אונ־ אן 1אי 

 דאך זײ ipayn ש«ו*אן־, טערחאיםליכער
 oyn'o .oavopi טרויעריג inpt אוגז
 עיעס און אונזיכערקיים נעםיחלט זיך

 נעװאוסט נים ipayn מיר װאם אזעלמם,
איז. ראס וואם

 -yo אונרוחינער אן נעװען איז עט
 *pa am א זיך oyn איינןר און סענט.

yo:» י
— p ir אזוי osnv ? א נים : pip 

נאכט. תאלב אויינער, צװעלוי
 שלא- נעטםעז גראד oyn זיינצו־ חןך

.mmv ג«ן
pr*tiv| אונו t*v א אײנער, נעווען 

p*or n א םאן, יוגנעו־ a p in a ,לענען 
ipnvpa m ותלמר apor oyn אלצ־ 

 שאר־ זיי| טיט אױשסערהזאםל״ם םעגס
ip o r|. ,זײן סיט זאכעז appvunpaiv* 
 oyn ער וזאט ,ntrpo זײנן םים און קייט

 םאל דאס חגרצעחלען. inpr אזוי מקענט
oyn נעטױינען. אגער ער

ip אסאל סיט און  0yn באזחגנ א ויך 
ivopa אױפ׳ן oyn ivo .ftribr גראד 

olpipa וועגען o n, נאנס תאלכץ די זױ 
 a*opa סענעליכעז אויפ׳ן א• ייך חפס

 די, אליין. איז םעז jpn נעראנש, און
o וועגען ipayn וואס n ,נעחגדט ipayn 
 אײ פון איבערלעבוכנ, סון געוואוסם ואט

■vap דאם ipayn אנרערע מרצייטננ,
, נאגלויבט. -

in זיף oyn דאםאלט  DBvapao*iv* 
*ipaat ,סאך א םאן tyopa חענד די נױמ 

p די צו ia n n, — ס*ל זאיעז זײ* 
 ווענען oyn *nr װאס חעחנן, און בלײבעז

in  iv o n־IP>npv•
o וואס עסלינע, n  ipayn טאן יוננעז 

 ipayn ,m*rpo זיינע פאר ovnpa ליעב
o ארײננעםישם זיך n איינצוטטײ עולם 

נעווארען. שםיל איז עס ביז לען,
 םיר םיט פא^יט חאט ראט —
 ימנער־ ״in אננעהויבען האט — אלייז,

 *וגוים־ דאס אט — ערמחלתנ, זײן מאן
 םיםענדערנאכם *in סים זיך םרעמן

nw, י1אוי אלײן נאכץ געווען בין איד מען 
 נעװא־ inMiWJ נין איך וואוהין או׳ט, אן

n לוםעז, צו נים חמט n r r w o  nena 
 יזאס חד־פאר, כמחר נאך און טעםים,

 גראד איז ארט יעגעם אױןי וײן טיין
קריסם־ םון נאכט m איז אויסנעםאלען

ס. י ע ס
 די אח גפוזא) איך נין צײט יענמר צו

 פו׳עחלימר, א נמווען כין חופח־יאחתן,
 םיאום נים און טםאלצער א אביסעל

 גצגאגגצז, ביז איר אז אויסזצהן. אזים׳ן
 אתטפדסאנצעגד̂י וױ אנחט־מ נים איו
 זחד מיט געדארפט זיך האב איך אז און
m\ א m i איד 1ני כחז̂ו די אין טאן 

נעבלימן. גיט *umomnrmc סיין
 ױגנע סייכז wמנחמ װאס איזתן,

 װאס־וואט אז זײן, םידח ומלצז יאחחק,
 סיינטאל איד גין מל־פריחמ קײן נאר
 חאנ איך מניתן. גיט ל*בז» םייז אין

 ניט סורא סיין 1איײ טייװעל סאם« םאר׳ן
געהאס.
 נוווו jtm א אן סיר •pm פאלט טן,

 קריסכד ערב vma מינטער-טא^ א אין
 זיד ווי אכחסייפ ניט jn וזײסם סעס,

 *Si םוחסע. א םײנע צו דורכצופאחרען
נץטאז. און סראכט

r א o w,* איננאגצען אפילו, וױים נים 
(פאהרץן אםליכע אוגז• »

 ראםאלט סיר נײ דאם חאט וואס
 T* האב חס־צו אוז V אויסנעטאבם

 זי, און געהאט, ליעב זזנחר םוחםע םיין
ם מיד דאך האט זי אויך סיך  אויי מו

נעםראמן. וחננד די
 צר םותםע םיין אז אתיז״ ov< איר

דך: וױינט
 חיינם עפעם ביוטו װאס י׳אראל, —

מקוגמן?
 אנחס־עד ״in *ר'*ח6פצ םייו און

*וםראנעעד: א זיינ^
 תיינם װאס ראך וױיסם !חייוכן —

איז!
— T» זאנ — נייאל :כ׳לױים —

otrraw חיינם. איו  i n־Jtp תריס־ טיז

ט. ס ׳ די גמוםינןז ביזםו מגתאס ־יז

v פון גױס e in? טוין דאך זיך ?ל־ינען 
 א אין ערנעץ אריין, סאסטיאיס יי 1אי

 צװעלוי גיט, טיר איז ויעח טטעדטעל.
 געכיין סיין דא זײ פיז דאך װעם אזיינער

 װעלען םיר קוס, פיינס, קינר זיין• ניט
in״D דיר n ,םאח טיר אתייםnסײ־װי״ ן 
 — ׳*טערטעי א״ן אײו צו ארינער סיי

אויפנעחערט. ניס כיוהסע די האט
^ איע און םיר — לא־ רארף פון א ̂ן געװען איז ov װאס ואך נערענלסם רו יעבען. טיט׳ן אײגג׳דפטעלט ראך סיר 1ז״;ע דא — פאר׳שטעהן צו פנ&ער m סיר נים — ׳צםעדטעל אין אייר צי נאכט חײנטינע אוי> םאהרען און השקר אויוי אלץ זען 1 פאר־א־יא ניײנאנט. ןnאי יי טאו צו ישלעכםעס דא אינער בלייבען נםעות טלענטע נעבוירען. חיינם דאך װערט גאט זײער אנםלויםען. םוזען םיר —

 נע• םיר, צו געותדם זיי האמן אזוי
 נע־ דוקא נאר חאב איר און ייך, 1נ«טצ
 נואר תאב איך :טאן טםיימל א װאלס

p וײ| פאן op נוט. נמםיחלם a o in װאס 
 צונע״ סטארפ אזוי נעחאט ויר ת#נ איך

 נלוכדרויט אונטער געחם זוז רי װי הײום,
תנ נײס ”*in>Pi װייטצ די tie נ w. 
 אוננזד זיך האב איך ווען ,iveper נאר

 נאכם די |pnpnn חינמעו, אויף פותם
 איך חאכ אייין, יאיוי 1אי גגב׳?נצז זיך

o V rc in, אן ווי opoiw םיר צו סרינט 
s: סיט i s) אין .non

 לולאפען בליינען. דא <pn איו —
 זנ5א וױ חיד׳פטינצל״ אינ׳ם איך וועל

 ניט חאב איר אח?ר. dip איך װצן םאל״
 נע־ זאנ א איך חאנ — ipope םורא, סײן
׳ זיך yiJP^’Mpo'P םי< ניט )סאן

i איו איז םיר n אםח׳ן pi tp^popi- 
tnen םיינצ. דרייסטקײט דאזיגפ די אס 

 צו אפצוטאן, װאס ipupi נרײם בין איך
tPi"Pipo»e, קײן גיט בין איך או P3> 

m זיך חאב איך •חד׳ן. v v v i נאכצונ׳ד 
r |P3״ip .*װאמי

ipope i« םײן n  ,po און i״pip 
p״ip u חאנצן o'njpe'pi :

נאנט? אזא אין V חייםט װאם —
tpp זוי פוסט איז חױז אס1 — .

op זײן V
זיין. צו ט1א"נגדשפ« אזוי —

 נצםיתלם נ?טםייכצלט. איך האב .
 נאכנענזױ ניט אגעו* אונרוח̂י אםילו זיך
tpa ביז איך ביז tppoepi (פלאן א אוין: 
 אחיים אלײן ipope׳* emtpm חאנ איך

.tpinaoey ip״t נאך 1נאל צוסוםצז,
̂וכען זײ און אינזװ־נמאזט. מיך ה
o ־איז n איז דאך אונםצר׳ן ציםצרל 
iimpi 1 איז װי קאלט •lpo’ir iװײסע י 

 זיאמט־- םים נצנלאנצט האנען ווצנטלאך
Pi .אין פארלײנט חאנ איך פליםצרלאו 

o n פאנאנחט־■ תאנ ;םייער א קאסין 
 ד*ר — oionpropa אם1 נעװארפען

«t «אל ווינם m .אין אתיס l*0’m 
 וױיסע רחזינע א טטילזג א נצווצן איו

גאבט
 א׳־1סו א י1אוי jpa’Jppi זיך ס׳האס

tp n .פראסט
tP iw rtiw אין אוכם?ך «יך חאנ?ן

p lp u r  o ip n ip i ppopi :אס1 טריט 
i״n  ipj טים דארםיטע ppiw א צו 

 איז לערװייל לאססיאל. 1?שטערם?לדינ
i־i p רויט פאםין tn e iiP i. האב איך 

 חאב חײםליכהיים, א ,1םריי א דצרםיהלט
o |1אננעצונח n ,צונעזצצט זיר לאםפ 

o אח תאטין צוס in״o>n א p rn זיך 
דורצצודריסלען. אביסעל

 צר לייכט זיר חאגען אוינ^ מיינע
ofttovi, םא־ אייננצטלאפען נין איד אין 

pp אםת. רעכסעז א אױןי
נע׳שלאשען. טט אנ?ר איך נין לאננ

op איר אז אויסגעדוכם, מיר זיר חאט 
ipn זיר האב און גיאקעד^נגערײ, א 

אויםנפכאפט.
 איף חאנ אוינ?ן, י1 אוישרייסןנדינ
 אס1 הערעז נ?װאלט װאכענרינ?רחיים

 צו tinipj נים נאר איז op נאר קייננען,
i n  •tnpn אינ- דערװייל 1סי אי« ׳*לאוי 

pp.אוו נאנצען
 זײ־ טיין אױוי נצטאן pip א האנ איר

 צו םיטט pvJop ipupi איז op י נצליל.
tlp iiv‘.

 װאס גצחאט איך חאנ צים?ר׳ל איז
 אבער ספר׳ל. א אויך OMnpi אוז ,tpop צו

 *1 *ס צו oenpi ניט prn פײן חאנ איר
 oaeopi אן11סי האט eptp זאכ?ן. אלצ

ip inp i. גיס תחלת האב איך oiPPPi 
 גאר ,opo^pte איז אס1 װאס װיסלז,

 ״1 ס׳איז או ,tPiiePiO'ie איך חאנ 1נאל
׳שםילסײט.

 װאונדלרנאר^ א |pnpi איז דאס
poiPeoso ,טס 1נא חאכ איך טםילפייט 

oipnpi, י1 אחמ p^or״o .צלבסט( 
 אין ׳<1וײנצ םייז פון iprt»>p אס1 און

pjprpp.
 זייגע׳ל. דאס אתיסגאגוגמן תאב איך

 )VoiiPi טיש, אויש׳ן op אווצסגפלימט
 גיט 1נ* אתיז, 1חאנ אין ׳<ioo דאס

 אז1 חאב איך איחם. אין אריינגעהוסם
opippi און ז״נ?ר׳ל אוים׳ן)tv ,asoiop 

cpv די איייז טדןט 1כאל iin :po 'n 
npr זיו און o'ponio i n  e iv o in 

tpwnve, וואס onprpi dp אין i n דא־ 
p r ip i’t,•> איד נקנלוינם ניט וזי איז 

n’o דאר T» חאנ ^n איו חאב in׳o5 
in םין אזא  ivo  om o innp י-1א1ט 

n w ip fr iv it נאך און פאסירתנ?ן. פיז 
opbp : םורא״. א רעו־ש־חלם חאנ איך 

 נ?נר זיך האט 1טי א...1מו P3'>ppir א
po| ,[?לאבט, שט'ל?ייט י1 אז אויסװײז 

 װ?לט n אז 1או יא... ¥oipn איחר
Onne וואס פײניטנג, םײז איב?ר זיך 

in חאט סורא י1 jw p iw איף •1מי אין 
oPnm חאג n צו נ*ס m iPipp״’iP 3- 

.viifa י1 טראנ?ן
tppvirp האכ איך i .oiP3'iiie o 

iro וײנצריל, םיין 1איי טאז pip א זיך v 
 חאב 1׳*אש ,tppvirpi ניט זין• איך ־׳אב
 eper וױ ,inpt נטואלט ניט נלאט איך
op ,5 איך איזVn ״ אין זיךpri iP iP 

opporpippnv, וױ PoiKttev( אויף 
in װאם, v •אויו tpojtn, חאנ איר n 0 p 

 ויד חאנ איך װאס צולי?ב ooivnpi ׳ט
opporpippim אן אין p iipo ienw
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JL
toonpi ? .װאוחין —
p נעח װאוחין — i״t צז װצח i n 

1 ipovo ipopi* איך npi ״־ ם̂י צו*
tpppa אין תלםוד״וזוחז. אין m r ie S n 

d ip  .ip  ojptpP צרות םים ,IP01PPUV 
ipaupny. איהם opn pn ניז

f טראנססו וואס אח —  o y i 
opi — איך טראג ivo  ipop ppvo

Piionp* po ivapi enpj ip  jmpm 
iv>pii’o r.זאל ״ ip אין נאד vtv מלט 

 5׳pep5 iv■ די ipeno'iv אהייס לויסצן
p’» n p  pnpun~. ניט נאט זאל v io r־

1 n iv e  pro-ײד ;
aivt tpa — ,דאד p a re  tv קיניעד 

pop.( \ תלסװ־תזדח אין tpa גיט
o אױ, — y i tpMt «גבאים ד ive- 
tpiya, די ד/ינצן ײאס m r p  pbpiv.״

•

Vtaonpi װאוהין —
— Pimm איך נצזז » tpiw npti

I {PDVD ipd piv מח איך a it״i יי־> 
pr̂ ps. איחם תאב איך i pgvao v n 

jpawpippwp יימסבע^ז, זיך■ קױס■ 
i; אשדסס• י*חר ®חנד ווױזי

ו — ד ..׳ I ipop aiBpn י

...iprp גסל־זוניח׳סס on אויזי —
? oyi סראגסםו prt oyn ט, —

— yt oyn> איו fip iy ie איך 
u p s ,״5 םייז איחסy ,tp?p3 שסיפ?צ 

- .jp p  a*o am a
t מ — y i ocuyt אויוי o n בעצ־ 

% ipop תבית׳ס
i n  o y i Pyt — י1 און נ?צ־חגיח 

n’»r>p3׳tpa'i "t oyil ,tpopenv po 
ii'P סײן  opiy».

£
pmMii — נצהסטי y

i צו npn ? איד npi װאוחיז — n 
jpovo ipepiy... ליינצלע םיין p ir 

ays צו v tppiyi כלצ־םלאכח inyup i״ 
tnpiiy p tr׳o>pi |P3 צו tfopi, ודײ 

ip ־...iyn v חכצל  oyn ײו ipotiPi סי־ 
n  pv |pr חײנטמע jp îit.דריי שוין ״ 

rm^״ w npn ,o rt ip  tv ?וד םײג# 
•tn

— fo y i ibftyTo prt oyit
ivo ipop — טיט נחיט הם.״זא

ך פ jo ג sn
tv .iy i oiyt tpa — גיס גו־ױט tpa 

, ~tPoiyi
ט ״oyi וײ tPtnp אױ״ —  של מו

ניבעז״. ״t oyn אױפצסצן, עױל̂ג

t n  .pty■ נין ipiipi אויפגערענט pv
.ONtPlPDO'IV

״8צײ p'or M opip ppnv איז אווי
אײבינסײם. גאנצע א

 tv גאמיחט זיך איו האנ אסאל םיט
T צו ייה נאמחינ?ן t ipevr ליכ־6חיי א 

o"p>'or i םיט הייט n( צזס י1 טיט 
 tv ,syn און וולנם, רערשראסענע טױט

B«po3npto'im מיין נאװײו?ן n'ii 
”a און p ip p v in n iiv, חוסט א m 
iyo. און i'T inpipo : איך vo ayn״ 
pp די paPpt חטיםיחצט רנע T t לציו1ײי 

oipppio'iv און .ospPpiO'iv
 tptipj tvi t’M וײמר׳ל מײן אויף

צװצלף. ריכטינ
 איף האב ,12 יinptin ayft 1 איך אז

oipnipi, װי jpo ננ׳ענמ דך װאלט;
ayn iv jip i ,tin onv איימד אם1 איר 

;oipnpi p יאר״ איים׳ו םיג׳ ער3אי otv 
h  ipa’v t o .שטיגען

1 oyn ,m pttr v , r a sפאנמ״ יר
iw ׳שטיל און לאר m tP a in p i סי*ן צו 

P'lPO’V.
 0סי oppiva oyn שװײס ipoPvp א

אי- אוםנעלאםלן איו שדאסט א שםעח.
ipa חויס. ס״ן

t tppivua in tp t'io״t b  tPJ 
 ■לאנפויסנדינ «,yp אין אדומנעלאםןן

 -in ווצל איך iptt טאן״ זאל איו וואם
v in א או־יינקוטען יעחן v  nipnpnvo| 

o סין אנפאלער. n, 1טי סיט װאס apti 
iy נעטלאנס, ליט איך ayn ו, i װאם 
 -an .oaviopi איך ayn טאן, ואל איך

”Pi| 1 װ״ל tסריט י n p itr ?או m p 
 m צו ipojpnpi אלץ נעקופען nנpנ

v ,1טי s. . .
 איז op און oipeppj ייך oyn 1סי וײ

oam ip או־ײננ?שוסען i, 1« םײן ױאס 
oyn ipo •ניי *tpopvnpi T און errv
tPOPilMO 111 אין’.JPO

ntna tny pa t m אוועקגעםאצצן 
amor i. אױוי n

ס ^ ד ״ ״ פ ר א װ

isivtns p ir tPi"t op צוױי PDU* 
oiyn oyi. tie in,״ i  v3*׳״P99n p 
BTOPMin ,OD'ir און IPSPtPiO'IIM 

jp  ip>poroo»ir ipeeiMiiya on lie
IPVPt. צ.

oyi, אײ װארט״ oe*iripayii v 
pm איחר pv אײנצעלן נאנץ  oyi .oiv 

we oemwpayu v* פײנד ליטקרארישע 
ipppor םאו־ v שלאס tpaJpii ,iprjpo 

 pv ipovpiniMa inpt v m<» איו
לאנו/ אונזער

ian .*צ. ׳ iwpt ארײז לעגט pv 
i n שריםט nvn p't נשסח, און p*t 

a או־פײם, tv iw •|pap< גאמ m i oyn 
o**moiip vtv o*o tyopi ס*ט און ntV 

i צו ליבצ פיל n ,סאח־ינט ואך -yn iv 
pa| אלט01צ -

an םון ,1םי  tpri*ii iptiiv 
oiyn.״ pv חד ליממםײירךינען זײן 

.tfyBip tpooni on  lyopMi

 נעסד »פץ רעזאלוציע
mםעלםקן

tie tpo«3iv  *i ,t o מאנהעסען. 
iveoyp piy>p1 *״ v **a oJpovnvoײ 

pv ,ipi או־פײן׳ם -y i ,oinyoon 
*,waoypn |vo6  on  ,oi*ny iyonpi 

 vr iptiiv no^ םעםעלכתגס on לכבת־
opiipa>yo ipoyprya ipayn : 

ivappoyie ' i  ty aaviovaav pv 
-ay o n  ipayiapay oyn tyr**M*oyov 
|y*M* Dipp**o piy>p in  a*o oipo*i 

 tpe־iyiivwo*nv eppuvva o*oii און
60 ttv ipipr *i no iPo**aiv oappio 

 diiv **a o'tia oyi ipopitv דיוײיד
160 ipripo ojpt'ie,

pv אין נצםענתנ p* tv oaviovaiv- 
i n ליו/ר ly*ii* oipp**fipiy?p •in pe 

iv tPuna tv na t it o ip o iv  o^aiy 
tpt*i p u p  pa«u*t pv pjpjr v נרזײ

VP tpo.״©
1*0 tv ,tpoytova onn  bp **i 

t o  pv oin*> nptiiM o*o ipnpor 
tpoa*3tivo צו זיד pv |y*it* *i tPV*or 

®*.vp ipoanpi *m*v
T» tPoa*PBivB to איױ rtvn oU 

i  iptipn iv neri pv* כפיתתמ1ײ& 
P3 *1 oyn ,*iovp |pt*i־*>tn  o*na 

tiiv vtv נײזװילינ jvinvitvpie'nv 
•t* * n  jvBivn tv jp a n tn vo  t o  pv 

iy װיסיל ip*vjv:*b גיאן i opp op סיר 
.t**t ליי

rti v ttv i*t jp>pir y ipw*tt i*o** 
jayoip ipo

: po*oyp oiy*vtaytn 
p s vn jn  4iP3iPP*v .o ,rvp .v 

* jv o r ie  a  } i avpy> no 
A  >MPy> ra  ,ivoipptv 

, jv B v r b jL  f m t f i ,tnyp opo 
aptnapo ^סיינבמי >j o t  J t  j y ♦ , ,•>* n *  m i
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i נאטיץ־ביכעל חןדאקפאו׳ס פון
ױניאל. דער אױ,ס םסזך-בדב*יױם נייע

m .װע״כער אינטעדטײעל, סעסױ^ טר 
 דעי פאי• ראיערס רי פרן איינער איו

 אינדזיעאנק״ א*ל אין ױניאן חצאויוםאבער
 ישע1װא־ט־בלעמנ גענען׳די שאדפיאצעס

 דעי אויך איז ס,1םאכופעקטשורע יא״אוק
קאםים*, ראתװאוד דער םון 1*חױפמ-יאי

 אי״ נ-יליאגטענע װיײ.טך טוט עצכמ ו
i אין סײ בייט n ענםז־עיזוגג ud אלעד־ 

 געײי״ אין װעגען ירוםע און איברען צײ
yp ענע1םאלשי די אין סײ און ױניאנס 

 אונ־ סר. װאס ״דעם װע;ען טדאסטס.
 אױסנעםױ איצט כיז שוין חאט םמרםייער

ױ אין ״נ*ן  זואס ארעס, איז עס וױכטיג ו
 •ובליהום דעם םאד נא- ניט טוט״ ער

̂ר,  באױע־ ארבײטער אונמר פא* ג̂א ככ
 אויס־ אוגז װעט דעם װענען ׳בפיט גונג

 וױב־ מאר.* א:רערש אן דײדעז צו תיטזנן
 סי*אין פעלע, ביידע אין דאס איז, ט*
i n <;:אין סײ און צאחװאוד־אונטעדזוס 
 ױגי^ן חראוקטאבער רער פון פאל ד*ם
 ארבײט זיין;רױסע אונטעישײעד םי־. ם\ט

 װיצ אוגטערסײעד ט־. אינענטגמצטציך.
 האלט עד װאס אס,1 פאר געלט י\ין ניט

 פאר פובי־יחום צים דינסט א ̂א־•
סױרװיז׳/ *כא*ין9& ״א

> X■*
*jv דאגופע?־ תיאױ; * טעכ דיךע ה*ט 

 ׳טוירמאן, רעאן נאדען ם-ט׳ן טטוחױ,
 אזעצכער, אים אז ז*ו עי ניט ויענעםטענפ

 אונטער־ טר. צו ב־י^ אפענעם א; אין
 ‘םאײ ביטערען א איהם נעפאבט טייער
 חלאויד םאר-דער ארבייט דין ־etc וואורף
 צוױיפעא• דאזימד דער יינ־אז. סאכעי

 םל אגעדתענט םאכיפעיזט׳סודער ד״אפטעי
 אוגטע.־* םר. װאס איבײט, די י.אנ*ל און

̂ס אויף, סוט. סיי<ד  דעי םון דאיער א
 דערםאד טאל,ע אכעד ^לאקוואוד־קאטיטע. .

 כיר. י.ען אזױ װי פאריצטעהן. :*מ עי חען
 א:־ צײט דעיזעאבער א*ן אינטע״שײע-

 ױגיאן חאאוקםאבע• דעד שאד זיך ינעחטעז
 די װי בעסער, הא- א גיט א״ז װעלנע

 ױניאן פראסטערע-ס ױגיאן, עראתטריקע״
 ביד־ דער אין טרײד״יוג״אגס אגדערע .אין

 אונטער־ םר. װעיבא אינרוםט״יע. רינג‘
 יצויר־ מר. ער, א*צט. אונטעיזוכט םי'ק.״י
 כיאנױ יןראויז כאומייצטדײעױ רער םאן,

 מד» פון וחשבון דין פאדעיט םעקט<*ורע'־,
 קא;זעי,ױע;טע :יט זײן פא• אונטערםײער

ראנררימ.
* *

 האאוקטאכעד די איז ױאש״דפע טיט
אביסע־ דעם װעכען ״פרע:ט? אזוי ױדאן

 איז, א:ט2א*:טערעי אנע^ ^עטעי. יזן
 האט שאנופעיזמיטורעױ דאדנע• דעד ראס

 פון יטלעכטסקײט דעד פון באלױימ סײגמ
 ׳*V בניגע ײדאן קלאוקשאכע־* דמר *

M י .r דעד־ .אנער וױיסט ער ארײ;. ם 
 שאגופעקט״צורערס. אנדערע פון טאר

כע  םאר םארצויזומען בארײט זיעען וד̂ז
איהם, באיױיזען און אוגטארםײעי, םר.
 עד װאס ציות, א**ז איבאען איצע די *ז

oyn ,ן5פ ױלאנס די אין אויסנעפוגען 
 אין דא אויד זײנ^ן ביצרינג־טרײד ד$ר
 דערםאר. און ױגיאן. סצאויןםאכער ד$ד
 לאגיש, וײן װיל ארנטערםײער םר. װןן
acb•>* ט ״אר א ט  פאר־ דער זײן צו ^

 ױניאז, קלאוהכיאכעד דער פון מײמגער
̂;קלאגער. מטא־קער איחד ויסחןל טןור

ee
dp x דער װאס טערתוױרדי:. איז 

 נים קומט טאגופעחט״שודעי ד$דגער
 קרװד ע נ ע ;י י א זיעע םיט אמיס

p jn און ױניאן קאאוהם€:ער דער נעגען 
 מאגוםעה־ ע ר ע ד נ א פון אאץ חנדט

םאד• מטארק איז זאד די נד»וחנרס.
ױ:ט$ז יןלאוהםאכער די אױב חנכטיג.

 טו םאדד*רבען, און ♦שלעכט אזוי איו
 ׳מױדכיען, םד. גרארע װאס עס, קוםט וד

 אנ״ גיט יוען אניזאענעד, איצטינער איחר
ױ די װאס םינדמסטע דאס •ךויןען  י

̂וט ני^ן  ׳ איהם ;ענען םארבדאכמן ד
מאעכטע געוױסע א האס ײכייאן די אױב

מא״ אײן נאגען ניט דאד זי #•$איסי .
 א געגען אה אזױ» חאנדאעז נופאסממודער

ױ .טו. *נדעדאו. צוױ^נמן  אז עס, שםט ו
 וואס נארגיט האט אנהאענעל חני נדארא

ד די ?ולעכם װי ״חנם ן1װעג ואנאן *ו  י
^ן  ם ה י a .בעכעז גאחאנדעאט ה^ט נ
m פיא• אגדמדע אוילי אאץ זיף נאחטט

. e r n w w b u ? בעײעז * ער וואאט ׳ \*
*» r v * w n t,- ,דס געדמנ־־ם װאט ןןלינער

 באי״רײפ״ געװען עס װאאט ט״ײד. צום
 אונטערםײער׳ן צו קומעז זאר עד אז יל^
 פא־ פיאע• קען ער דאס זאנעז, איהם און

 יוע־ װ-עאבע יזראיהס םון נוםעחט״צויערם
 באװײזע ריכטיגע די צױסטעאען איהם נען

 האאוקטאכער די שיעכט װי ׳דעם װעגען
 װאס אײנער, jyp װי ׳אבער .1אי ױניאן

 װעא־ און טאניםעקט״טורער, א ארײן איז
 ױניאז דאר סיט געתומען ן>זאלי איז כעל

 האבען ניט באריחרונג, אין טאדטענאיר
 איײ דינע פאר באוױיז םינדעסטעז דעם

 און ױניןאן ,ח*־ געגען קריװדעס גענע
 טאניפעק־ אנחןרע עדות אאס עזטערען

!'טיטורעיס
״ •*

 דעם ססול שטארק פאכט ארײן דאס
 חעאמד םון אמאא, מ*ט איז װאס ערות,
 ױניאן, דער געגעז ארויסגע״סירוננען הוים,

 אמנאריחנן גערעגט ײאיטען מ*ר און
 װיאאן םיר אמגר אנסאאגען. זײגע ארע

 װי־ םיר הדין, כױשורת אםנים האנדאעז
 אג־ דער װאס מאא, דאס םארמוסען אען

 םאר־ זאחר א איז ױניאן דעד שון קאעגער
 באט־ װעלצן כייר איז ׳ארשויז6 דעכטינע
 אדאודםאר״זיר, אניואאגען זײגע ראכטען

 וועאכמן םון וױלע, א םאר םארגעסענדיג
ײ קװאא פאידעכטיגעז זעה• קוסען. ז

• #a•׳•
 דאזיגען דעם םון אנקאאגע ער׳צטע די

 ווער־̂י אײנענע זײנע איז ״אלנבאיואנטען׳/
 שאאוס די ״עראױבט :םאמט וױ איז טער.

 נײע םון ארײנשטעאונג די. ױניאן מאכעד
 ערםינ־ אדער מאשינען, צייט־יפפארענדע

 אר־ די רעדוצירעז זאאען ײאס דוננען,
 אז עס. הײ.סט ניין.* ,בײטס־קאסטע̂ז

 ?לאוס־ ®ראגרעטיײע פארטגע^ריטענע, די
n געגעז קעםפט ױניאן מאכער r נײע 
 װאס ערפינדונג, נײע יעדע גענען מאשין,

 םאר־ און ארבײט די פארלײכטערען קאן
 אט !ארבײםםײןאסטען די הרענערען

 מאנופעק־ דאויגער חןר באהוייטעט ראס
 רא־ דעם אױץי שוירמען. פר. כיצויעי,

 :רוי ענטםער, אנדער קײן ניט טיר בעז
 די !איגען נעמײנעד א איגען, א איז עס

 ניט תײנםאא האט מגיאן קאאוקמאכער
D געםאכט n ניט םאחזיר םינדעסטען 

 א אירנענד ארײנשטעלען עראויבען צו
 עד םאשינען םאר װאס םאנופעקט^״ורער

 קאאוהסאכער די געװאאס. נאר האט
 צוריסנעשטא־ די צו ניט געהערט *וגיאן

 פון אנפאנג דעם פון ױניאנס נעגםטע
 ארבײטער די װען יאהרהונדערט, טען19
 געבראכען האבע־ן באיגדקײט זײעד איז

 די לןאנחורע:טען. זײערע אאס מאשינען,
ױ זוײם, ױגיאן קלאוקשאכער  נוצאאז ו

 גענען קמםםאן צו איז עס נארי״פ װי און
 סיט באגריסט זי און םאדטיפריט, דעם

 פאר- זאא ײאס םאמין, נײע יענע םדײד
 אר• דיער ארבײמער די פאר לײכטערעז

 נעמטעדט ניט הײנםאא האט זי בײט.
n ארײגשטעלען צו באם <ויין ^ r i םא־ 

ד די װאס אאעס, נאר: וױא «ר ׳&ינען  י
סא^י־ נײע די או א*ז, םאראאמט, ניאן

 ײניאך םון װערען איערירט זאאעז
 םון אינמאח^ען די דינען זאאען און ׳אײט

ױ ײעניגער, ניט ארבייטער די  אינ־ די ו
 דאס חײםט באסעם. די םון טערעסעז

 נײע םון איגסטאאירונג די נעגען העםפען
מאממען? איבײט־אײגשפארע^
**

 קאאוקיי דער אױױ באבוא צוױיטער דער
 am םון װעדטעד די אין ױגיאן, טאבער

 מאאױד די ״האם :א•? סאנופעקטש^ר
n באשטראפ״ ױגיאן םאכער ^ s •םעם 

 ״יע. מנעא? צו ארבײטעז פאר בערס
 די םפיפ שטעכט װאס ליגען, א איו• דאס

 א וױרקאיך איז מס און אױם. אויגען
 האאותטאגוםעחטעורער א װאס װאונדער,

 סיט ארױסצוהומען חוצפה די האנען זאא
 אגקלאגע. אידיאטיעע פאדנע, םין אזא

 גע- אאע ?צאױןסאכער אונזערע װאאטען
 יװײדד»עס םון ס<ןײא דעמזעאבען קראגען
 אז זאך, אזא טעגאץי אפ׳ער נעװען װאלט

 אױו• חאכען םאראיבעא זאא ױגיאן די
 אדױס, נשפה די ויך יאגט װעאכער דעם.

ױ זעאבער דער איז דוײדזש זײן כאטע  ו
ynn ארע פון :n .דאר איז ארבײםעי 

 דט דאס אבעד איז אי;דוסטדיע האאיפ
 ^ראצענם געװיסער א באי םאל. דער

o קדיגט n אר- םיאע סי;יםים
 קרײ איגדוסטריע קאאוק דמד םו̂״ נ״יט״-גר

פיא אזד אײן• אין סחייא, ד• איבאד .נעז

 ארביײ די װיפיא אויף סקייא, די איבער
̂ן דורכ^ניטאיכער דער וױ ט

 א סי:, אײנער קרינט אזוי ארבײטער.
 אײניגע אין .65 דריטער א ,60 צוױיטער

 ױגיאז די און מעהד. ע«עס גאך
 א•־ דעם אונטער איצט, ביז האט ארײן
 כעזעחן׳ פאגופעיןטיצױערס די מיס פאך

 באצאהלט. ?רמען זאי״ען ארבײטער די אז
 דיע־ םעחיגתײט און יעגעלקײט דעד לױט

 אזא זײ; געםאלט גאר דא יןאז וױ טו ׳רע
 זײן םאר איטיצען באיטטיאפען וױ זאך.

 ‘א־י אײגעי אויכ איבײט? דער בײ •צגעי
 עי קריגט צוױיט^ך, א װי שנערער. כ״ט
 טי באצאהי״ט, בעסעי גאר דערפאר דאך

ױ  בא׳שטיאפען פ*ן רײד די זײן דא קאן ו
איהם/

**e
 א*ן וױדער און בלבוא, דדיטעי־ דער

o םון װערטער די n מאנוםעיו־ קאאוק 
 טראפט1כא*ן״ :םאאגט װי איז, םשורער

פאר־ און םירפען ױניאן סלאוקפאכער די
 טרײעא, א אהן סעקױריטי זײער חאלט ־

 אױטאודײ אונגעצױמטע די דורך באויז און
 דעם דורך ביונעס״אנענט, איהר םון טעט

 סטדײהס? און םטאפעדדשעס פון מיםעא
ע״ o אויט אאלא, י n סאנוסעח״ דאזיגען 

 ביזנעס־ א אימענד קומען קען נדפורער
 ארױסרופען און ױניאן חןר םוז אגענט

̂ר םיט סטרײח, א אימעגד  אן אהן אד
 הײן כיטא גאר אי^וױדסיציד אורזאכע.

 •ער־ דער בײ ̂ואנדע םון גמםיהא
 . ? באחױיטומ ,אזא םאכט װאס #זאן

 םיר• םײסטןג• די דאך געזמדען עדשטענס,
 אסא־ באסעס צװײ די פח אײנע צו םען

.סיאײ^נס  ״אראטעה־ דער צו א^• :
 און. ״אגתריקאז״, דעך צו ןדער טיװ״

 דאזיגע רי אז גאויבען, איטימר סען
 עקזיטטירט אאנג װאאטען אפאסיאײ^ס

 אירגענד איבערגעאאזען װאאטען די ותן
 דער צו םעםבערס זײערע םון װעמעז

 ביזנע&־- םון^.דעם חםמר־הערטאפט
 סארט דעם וחמען איז אאזא, ? אגמנט

 נאד באײבעז איגערעדט. האאוק״םירםען
 װ^מעז מיט ״אינדעיעגתגטס״, די איבער

 אגרימענטס. אינדױױדועאע חאט ױניאז די
ו ׳פטעאט י ױ םראגע, די ז  װאאטען אאע ו

 געחאנט איגדעפענדענט״םירמען די עס
 ביזנעס״אגענט דער װען אויםהאאטען,

 איז ^םאר געבושעװעט? אזוי װאאט
 הפקד־הער׳פאפט דער םון מע׳פת גאנצע די

o פון n גע־ •׳טוט׳ער א ביזנ^ם־אגענט 
 נאר װעאען מיר אז און איגען. סײנער

 ניט האט ביזנעס־אגענט קײן אז צוגעבען,
 אויף סטרײה א ארויםצורוםען רעכט קײז
 דער נאר אז אחרױת; אײגענער זײן

 דאס און טאן, עס קען באארד דזשאינט
 זײנע נעהמען מוז אגעגט געס1בי דער

 םון מענעדזיצער דעם םון אינסטרוקציאנען
 אײ דאזיגער רץר װעט באארד, דזשאינט

 אפיאד אאע, םאר װערען לןאאד סוזען גע;
 געננעד און ^ונאים ביטערסטע די םאר
ױגיאן. דער םון

»«
*

 די אז א־ז, נא׳עו^דינונג לעצטע די
 אבםאאוטע אן .עטאבלירט האט יוני^ן

 אױױ ארבײטער דעם םזן לעבענס־חזהה
 האט באם דער דאס אזוי, דזשאנ, זיין
 אר־ א! אאצוזאנען מענ^יכקײט די ניט

 םאר ארער אומפעהינזײמ, םאר בײטער
 בא׳טואדי• דיזע אױםםיתרוננ. טצעכםער

 אצע די װי אםח, אזוי ױנקט איז נוננ
 דער־ גאװײז נעסטער דער םריהערדינע.

 געםי־ קוים ײעט איהר וואס דער, איז צו
 סצאוה־איגדוםטריע, דער אין ?>א■ א גען
 ארבײ• •ר<וצענט נרויםער א װעצכען אין

 Vי י נ םון בא׳צטעהן ניט צאצ טער
 ײעא אזעאכע םון הײםט, דאס ארבײטער.

 ויי וואג טע*ער, אנחנרע סין הוםען פע
 זײן דא סעז ווי וזײנט נעארבײט. האכען

 דעם פון לענענם־וזזהח א פון דײד די גאר
 איז עס ד׳פזאב? זיין אויף ארבײטער

 ניט האט צינען דעםזעצבינען אז אטת,
 ארט׳פ־ דער ארויםנעזאנט צורייז צאננ

 באװעגוננ, ארב־יםער דער פון םאררעטער
 אינ״ רער םח םעקרעטער געװעזצנער דער

 דזשאחן נאטארישער דער טערנעשאנאצ,
ו ה«וט מרצ דאזינןר דער דײש. י  ■V( ז
 ײעז אימער־צו, אויפגאבע זיין םאר םאכט

 מאנופעס־ צװישען טראבעצ דא איו עס
 אוי«י ביצען צו ױגיאן, דער און טשורערם

 די צו אונטערצעקען זיך און ױניןון דער
 באעטעטינם :פע דאזינער דער כאסעס.

ױ םןשים, «ײנע םיט  די קצוג און נוט ו
 איחם םון איז זי וואם געםאז, האט ױניאן
 נופא ראם איז אבעי געװארען. פטור
 #*vc נעוועזענעד םאררזטעריטער א וואם

 גאצ ם־ט פוצ איז הארץ וועםעם רעטעד,
 דענד טיט ארויס קוטט ױניאז, דער נצנצן

באװײז, געםםער דער ניט נצבוצ, מצנעז
T איז תרך איז באשוצדינוננ די אז in 
 װי םאצש, איאפאצש, זי און ? פאצשע א
 םאנוםעיןט׳פורער יעדער jn« עבידוו די

 ארביײ אן צו,סימצן״ רענט א האט קען,
 האט אז.ער באיױיזען, םוז ער נאר טער,

 א־תם גײנר געניגענדען נוטען, א גצהאט
 דער *up באװײזט «ים און סזמען. צו

̂רעד,  איז אדנײםער דעד אז נןאגופעהט׳פ
דדפאנ; וײן פאר פעהינ גיס ײייגציד

 אויפגצפואדט ויך האט ארבייםעד חןר אז
 1זײ אז און ;אנשסענדיג ניט שא• אין

חממוראציזירעוד ײידפט אייפפיחרענ

 ױציא; די א*ז דאן אינײטןד, די אויןי
 דעס פי; ז־*ט דע• אי־ף ;עייען איטע־

נאס.
*ײייײ

קאטף״טאק״ נײסטע די איז דאפ אט
 דער גענען פאגוםעקטיעירעס פיןץד• טיה

 מוזעל די *עװאך און ̂לעבט װי !ױניאן
 היאף צו זץ• נעהפעז זײ אז םיהלען, זיך

 לאנ;־עהס«אא־ אױסגמדרא״טענע, אזעיבע
 םיר מײגעז נאטיראין, !באאפפ דירט*<

 tVP עס א? באהײפטען, צו ניט דעיפיט
 ביזגעס־אנענט א אז פאסיחגן, גארניט

 די און מאבט, זײן םיסברױכען אפאל זאא
 זיך גיו אזוי ניט דעם פון זאא ױגיאן

 אויסנע־ ניט אױך איז עס דערוױסען.
 צאהל קאײנע א אז םאא, דעד ̂אאסען

 זייער עחרציר טאן ניט זאל ארבײטע-
 טויזענד 60 םון יוגיאן א אין ארב״ט.
 אויסגאהטען. אײניגע דין פענען פעטעען

 אי.ז, ׳באװײזען קעגען אבעד פיר װאס
 ױ־ אוגזער פ*ן ,פאאיס אא;עפײ:ע די

 האגדצומ ;,אלגעמײ; איגזער און ניאן
 די םון •אאיסי דער םון וױיט אוזי איז,

 אונײ צאקװאוד־קאמיטע די װאס ױדאנס,
 קיײ און פערב. פון מורח װי טעדזוכט,•

 םון פאתט דעם אזױ ניט נעי-באדױערט
 אויךטיד־ אזעאכמ פון עיןזיסטעמ דער

 דער אין זײגען װעאםנ ארבײטעי־ױדאגא,
 אונזער װי טראסטאצר, ?אײכע אטת׳ען

 דארף דערפאר און אינטערנע׳פאנאצ.
 אימה מצח א וױדתציד האב/נן אײנער

 ברילי אםענצם א; מיט אוױםצוחוטען זנה
 װאלען איהם און אוגטעדסײער, טר. צו

 איז אעטארנממאגאצ די 7א אײגמטיעפזנן,
 אר וחנצמנ מניאנס, די װי בעסעד, נ*ט

 טאד־ און םארדאדבאז אזוי געפוען האט
 איגע״ זיף האבען מיר אויב ״און םזילט.

 םיר וױיא $יט, דמם,.איז ^טעלט־אויף
 דאט צװײםצא, אין מינוט א אוױי זײנאן

 אג״ אן אידגענד ארער אונטצרטײער םר.
 װעט מענש צהראיך־ד^ענדער דצרעד
 שאנד־ גאגצען Bin f^n^nn נים בארד
 ״יוױ אנצואװײזעז אום נאר בצאף, ציכען

 םידרען זיך סימנז עס באגקראט סאיאליש
ײ װען מאנופעחט״פורערס. די  נאר תענען ו

 אועאכע פיט אז דענקען, פיגוט א י1אײ
 װיפיצ כאטש נעװינעז זײ ?ענען בצכוצים

 אויןי פײגוננ צסענטאי̂כ די אי? עס
דיט. זייע־

תאמףי דואכען זע?ס
 6 װע-ען װעט פאנטאג געססטעז

 ארױס זײנען סלאוהםאכער די זײט װאכען,
 שקצאפעריי גענען חריג חײציגעז זײעד אין

 בא־ א זיך םיהצט עס און םרײהײט. םאר
 װאס וחיפבון. דין זיך א&צוגעבעז דערםנים

 חאאולופאכער די האט װאכען 6 די אין
 א*ז עס אױפצוטאן. באװיזען ױניאן

 םאיד אײניגע אוצופרײטעז כדאי וױרסאיך
 םאר זעהן םיר װעלען קאעדער דאס טען,
 האבען מיר װאס װענ, ^טיה דעם זיך

 אונז בצײבט װיפיא און דודנגעװאנדערס.
 קוטען װעצאן פיד ביז געהן. צו נאך
ציצ. צום

•*
 «־. האט נאוועםבער \vuvnv רעם

 אין נערערט דאן רן*ט וועצבער צעםסארט,
 םון םאכוםעהטשורערם די פון נאםען רעם
 פאצכצנ־ געראכט אפם׳ן פר.אטעקט'ײ דער
 ״עס :פרעסע דער אין ערהצעהרוננ דע

 םאר־ p־p קאנםערענץ, 1קיי זײן ניט װעט
 טאנוםעח־ די ױניאן. רער מיט האנדצוננ
 צמישען באשראסען עס ראבען טטודעים

 טישצן. די איבער סערען סיר זערנסט. ויך
 ד• האנען 1919 אין אצעס. איז ראס

ײ אז נעואנט, אוכז ארבײטער  1נעהע ז
י אײנםיהרען  ז• ײארארביינדםיםטעם. י

 האנפערענצען. קיין נערופצן גיט האנען
 זײ־ א־צט ? איצט עם יטיר זאצען װארום

דאקטאר.״ דעד טיד 1נע
V

 אהז ניט כאט־פ װצרממר״ עטציבע די
 דאם צמשצ, ווי, אוטוארהייטצן, ואר א
 אײטעםיהרט אצײן האבען ארבײטעד די

 אויםנערריסט אבצד האנצן װאךארבײט,
 פיהצע« תנטאצסטדינע דאם םאמוטעגדינ

 *K זייכען זײ טאכוםעקטשורארם. די םון
 דיד איבער זינ א םיט זינער אזוי וועז

 מימ זאנאר שוין תאבצן «ײ אז ױניאן,
 שטית* נעװאצט. ניט םארהאנדצצו איחר

 װיי־ סצמנינ שטונדען, צענגערא ארבײט,
 באטואבט, זײ חאנצן ־דאם— רזשעם

 אין שוין האנצן זײ ײאם עטוואס אצס
 דארום פרעכקייט, ז״צר דארום קעשענע.

 עפעננד חנד צו פאראכטונג גאנצע וײמר
םיינוננ. ציכצר

ee
 2 קארנע בצױז סאראייבער זײנען עס

 גור זיר האט עם מטארק װי און מאנאטען,
 יד ;1¥ט באטישאר גאנמר דער ענדןרט

 זיי אויב איצטז רײחןן«ײ אנדערש גאנץ
 אין איו-*ס שםודארביי^ יוצנצן רײדען

 סוים• זיי חעדם טען אז טאן, ׳פטיצען אזא
 שות אי« ארנײטם־שםממ! צענגצחנ םון

 האצט צ«יער וייער גיט,און רײד סײן נאר
 וואס״זשע שצום. א זממז רײדען איין אין

י נןבראכט ראט  <ר1 ? יזוזימנ«חנרמג י
 טײצ נרױמז א ביוצז נאומן <ט איז וױם

 יר אזגזאד טון םיהחנרשאפס פעהינצ די
 די ממנן אױך ov איז נאטירציר, ;ניטו

נייז טמגטיקײט אוסנאשטמיטנטחנ
m• מי • T4m  na nmna לאט!

A

 םון אחדות טערהוױרדמע די געווירקט
 גדױ־ רעד פערבעי־יצ״פ. ל־יויטער אונזעי

 צעלנדריגע אונזעי־ע װעצכען לאדי•, סעי*
 ענט־ אזוי פיהיען א־בײטעי־ ‘טױזענדע
 אי״ אזו• ׳אויס:עדעכענט אזױ שלאסע;,
 ;יױסע־ רע־ איחם־קורט — םנרצײגט

 ענדערוגנ פעיקװירריגע די פא־י קרעדיט
 האר־ ר• ריל,׳א•; די אין טא;, דעם אין

• באסעס. אונזערע פיז טי::

ע ױ ש י פ י ר ע נ י ו ע פ ט י טאכיאם. ג. םיןא

*♦*
צו־  האט קאשױ :ידאיצטיגע־ דע־

 ע:ער6פ איע ״צטױב און ̂,א א״ן שלאגען
 לאבען זײ פאנ׳יפעקטיעורערס. ר* םון

 אויסגע״ קלאוקפאכער, די אז תרעבענט,
 פון ארבײטסיאזיגקײס די דו״ו הוגמדט

 פאד׳ן פאנאטען עטציכע צעצטע לי
 פון ר̂ו דעם פאמען ניט װעצען ׳סטי'יק

 די אין בלײבען װעצען און ױניאן, זײמד
 סקאדיגקע, דע־ פיט צוםרידען שעפער,

 צואװאך• זײ װעלען באסעם, די זײ, ױאס
אפנענאו־ט. ביטע־ זיך האבען זיי םען.
 די אפייו װען אז גערעכענפ, האבען זײ

 אין ארוגטערגעהן זאצען אי־בײטער
ײ װעלען סטרײק,  צודיקלוײ באלד אבעד ז

 אזא ישפײזעז ױניאן די לען װי רױיצ פ*ן,
 גענאלט. ביטעי זיך האבעז ז.ײ אדסײ?

 געיבטאנען, ארםײ די איז רואבעז םעזי
ר דער פון סענט iHp פאדעלענדיג גיט  י

 זי אזוי װי וױיס, גאט אײן כאםיש ניאז, ;
 דער ײען איצט, און דודכנעהיטען. איז .

 פאלצאג־ אצט, װאכען 6 שוין סטרײל־איז
 ױניאן דעו םון סטרײקעענעפיטס גצן

 םעתר וױרקציו ׳פױן קעגעז ײעצכע די״ נאד .
 און טויזענטער אבער איבערטראגען. גיט

 צוריק אלץ נאר זיך האצטען טויזענטע•
 םיט סטדײה״בעגעפיט, דעם םאדעלען םיז

 בעסעד עס זאצ געדאגק: גױיסען דןם *
 װע״ פיר װען ׳טםעםעי/ אויף קוניעז צוניץ :

 װער זוײצ הונגעךיג; גוט זײן שויך צמן
 פױ װעט דער-קאםןז נאד לאנג וױ מײס

ײ אגהאצטען! זצ( .  גערעכענט, האבעז ז
• געװיסע הצחפען עס װאס דעם, דורך או

 גצװי־ איביעד םיינונגס־םארשײדצנהײטען :
 צײ זיד םאד קענען זײ װעצעז פראנעז, סינ .

 :כצצ אצטען דעם צױט דערפון, נוצען הען
 האבען באלד אבער העדש״. און .צוטײצ

 בי- פיהצען זיר געםוזט דעם אין אייד זי'
 נע• זײנען פארשװאונדען ענטױשט. טער

 אפא־ אלע קאמןי גרויסען דעם א*ן ווארען
 איײ נאד זיר געפעט דעות. חיצוקי צינע
 װא- פוטנע אין פיש זוכט װאס ׳אזא נער

 סײן סען ער בשישים, בטצ ער װערט םמר,
w p אונגע- און אײנס אױםהױמנן. ניט 

 גרוי־ דעל םוז שצאבטלוף איז־דער )טײצט
קלאוה־ארמיי♦

♦*
 די א•; געװאיע; דעמרײנט א־ז דאם

 ט־ר זײנען ןיבער קאטף. םון ײאבען זעתס
? א פון װייט ניט װידהצ־ו •צוין נ  דאס זי

 דענקען. ניט מיר טארען דאס מ־י, הענען
 אצע די ײי־ר טאנופעסטשודער די אםת,
ײ ײאם קצינ■  סון םיי נעקראנעז האבעז ז
 דעם פון סײ םיינוננ עםענטצינער דער

 דעי פון קאטו״ טוסטעדוזאפטען זעצטענעם
א, «י  םא; זײער ןנדעדעז נעטוזט האבעז י
 זיך חכט עס אבער ;דײדעז אי־ט זייער
 ז"«ר«.נעדא;־ 1אי הארצען, אין או אונז.

 זעצ־ די נעבריבען אצץ נאר זיי זיינען קצן
 ניר. אז איצט, נאר נצויבען ם*ר• כינע.

 אטת׳עד מעהד חןי נעװעז א־ז צעטקארט
 זייער איז דאם װי זייערער, ספאהםמען

 װאצטען װארים, סטויעי. טר. צא־עי,
 נעדאנק, זײער אויםנענעבע; באטת זיי

 און שטיין־אדבײט םאר האדצענם־װאונש
 װארום טו ארבייטם־שטונרען,׳ אאגגמרע

 • מאנזעסװצנט, און צאגיש האנדצעז גיט
 ױניאן דער צו ווענדעז ניט זיד װאמם

 שעפער די אין ארב״טער די צוריקש־קען
 מאכען און בארינגועען, אצטע די אומי
 װא־ ‘?}סטרײ צום םוף א אוםז אוא אױוי

ט? עס די טוען רום־זטע  דער און ני
 • בא־ די :דער זיין מוז ענםפעד אײנצינע־

 רײד, זײצדע נעענדערט נאר האבעז םעם
ײ ז״נען הארצען אין אמר  אצץ נאר ז

 כאװעם־ ערשטעז דעם אין װי זפצבע, רי
p צעפסארט םר. ווצ; נער, « i זײער אין 

 ״דאקטא־״־ באריהטטע ,*i געםאבט נאםעז
צײטוננעז. די דורד צדקצעחתנג

** ■
טא־ ארבײטער די *ו רוםען ה־י און

נעטט !אױןי •אסט :נױטינ עפ איז םער
ײ־ מאטםעהטשורער די אכט. אין ייר ז
נעפעהרציר, ניט פיינםאצ אונז םאי נ«ז
מיר אםענהערצינ. ז״נצןיברוםאצ זיי ומן

iv ה«ובען טיר ווענמז םיט דאן״ מייסען
זייערע פון בייצמז דעם םיט אמד טאן.
׳שעפ־ א אין זיך אנטאן דעם מ*ם רײר,

געםעהרציד. ױערעז די סענען םעצ, מנער
קענען אדבײטער אונערפאהרענע טאנבע

»T ,שוין• איז פאטוי דער אז א־ינרײחנן
איז ױניאז דצר םון זיג חנר אז ענדע, «י

, מי ײן ענערניע. זײן און זי וואכזאכד ז
אפנע* װערעז פאםוי־צוםט זיי( קײם.

ם«ד ד*ר נמדאדע איז דאס איז מוואבט,
אונזערע צאיערען עם יוצצכעז אויוי ם«ט,
לי ײ פעצ. שעפםענצר רער אץ י

•*
ארגיי־ די ז"נען זופיצ און אפט צו m a n s 5 גfts r ^ s s w r jy ? r  s

 און אויםאנאמיע א״ריאנד׳ס (דועגען
 פון עלעמענטען אנדערע דועגען

) פאליטיק. ענגלאנדס

 רעיוב• רn עירעאן׳/ דער,.דאיצ װ•
 זאצ אירצאנד פון פאלצאמעכט ציחאגישער

 װאס ׳א#םאך רעם צו באציהען ניט דך
 דעם צוױשען געווארמן :עשײאסען איז

 די און פלעפיער־מיניםטער ענניישען
 םאצס, אירצענדישעז דעם םון םא־טלעטער

 אירצאנד האט װאס אימאך, דעם צו
 שטאט אױטאנאםען אן א?ס *דאקצאםירט

 קצאר ־— אימפעריע. כ׳ריטישער דער אין
 גרויסער א אז װעצט, דער םאר עס איז

^ן געסאכט איז פאראויס שריט ײ ע  נ
 באםריײ אירצאנד׳ם םון װענ דעם אויף
 דורות גאף דורות װאס םאר דאס, אונג.

 גע־ האבען •אטריאטען אירצענדישע
 מסריב צעבען זײער־ און געציטען יןעמםט,
 אירצאנד גצױארען. ערםיצט איז געװען,

 חןר םאר •ראװיגץ א גיט מעהד• איז
 צארדען עגגצישע די םון ע^ס$צואטאציע

 איז אירצאנד צאנד״באזיצער. רײכע און
 םון זיר זועט ̂ואם שטאט, פרײער א

 םוצ• רער מיט םארנעמען לאנען אן איצט
 אײגעגעם דמם םון ענטװיהצוגג סטער
 שאציאצ, הינזיכטען: אצע אין םאליז

קוצט^צ• עסאנאםיש,
 שיךםמײ די אצץ. ניט נאר איז עס

 פוצשטעגדיגע גמ\ואצט חאבעז נעדס
 םארביד שום קײן זעצבסטשםענדיגהײט,

 .װאצירא, n אימאז ענגצאנד. מיט דרגנ
 .דער שין־םעיגערס, די םון ■רעז^נט דער

D אידצאגדישער דער םון נםnי1rפי is n־ 
o געגע? דעריבער איז ציק, n ,ער אימאך 

a אויזי באשמעהט n זײן םון בוכשטאב 
 איר• םון רעױבציס א װיצ עד פראגראם.

 אן שציסען חעכםטעגט חען װאס צאנד,
 זעצבסם־ אײן ווי עגנצאנד, םיט אפמאר

 צוױיטען. א מ*ט שציםט צאנד שטעגדעע
 א זײן זאצ אירצאנד אז ניט, זויצ ער אבעל
ױ אימיעיימ, בריטישעד דער םון טײצ  י
אגגענומען. האט אימאך רrני דעל

o פון אז זײן, זיר סאן n •שטאגד 
 די און ער איז ■רינציפ רײנעם םון פוגהט

 גע־ איחם, םיט אײן שטיםען װאס ׳אלע
 ניט איז ברויט נאנץ א װיצ ער רעכם.

אבעד דריי־םעדטעצ. רnא האצבס לײן
םאראורזא״ ׳טערארל יראסטיצירען ,צע־^יזרע, דעם איז םיעציעצ צעבען, דעם אץ

 מערסטענטײצס, טוען רועצכע םצוכות,
 אין זיו, םארגלוסט פיחלער זײערע ײאס
 נע־ איז װאס םאך1א דער איז צײט אזא

 צאיר פרעםיער צװישען נעװארען שלאסען
 נרי־ ארטור עגגצאנד״און פון דזשארדזש

 שין־ די םון לאציגס מײקעצ און םיט
 העכסטע, דאס כעסטע, דאס —־ םעינערם

 אין האםען. נעקאנס האט טען װאס אויוי
 צוױי די אט נערעכט זײנען צײט אזא

דע״ ־— נריפיט ארמור :םארטלעטער
,^ רינ  שין־םעין גאנצער דער פון אגב, ג

 נענומען םעסט זיו־ האט װאס באװעכוגג.
 אירצאנד׳ס געװינען צו ארבײט דער פאר

 דער — קאצינס םײסעצ און םרײחייט,
 ניט און שיךםעין־סעטםער, באציבסטער
D jn ,iy is װאצירא. דע אימאן

 די װײצ מױ־םאר, גערעכט זײגען זײ
 אירצאנד אױב װענ, צװײטער דער ברירה,

 זעהר איז אפםאך, דעם צוריקװײזען זאצ
ך וואצט אירצאנד אויב טרויעריגער. א  זי

 אויף באשטאנען און איינגעשפארט, דוקא
 געװען װאצט אומאפהענגיגחײט, םוצער
 קריג כצוסיגער גײער א שצום. אויס

 און םונא^רגעםצאהערט. זיר װאצט
ו װאצט בצוט י  טײכענורײז. . נעגאםען ז

 ענגצאנד — אוםגערעכט, צי גערעכט,
 איז װאס צאנד, א אז ̂ןrרצאn ניט וועם

 צייט, יאחר חוגדערמ זיגען איחרם געװען
 איחר. פון אפרײסמן איננאנצעז זיר זאצ

 אצע סאביציזירט דאן װאצם עננצאנד
 םאר״ באטת אירצאנד און• כזזות איחרע

 קצאר, דאך איז עס בצוט. אין טרונחען
 אזוי םאצ הונ^־ט איז ענגצאגד אז

 רשטיקונגn די * אירצאגד. װי שטארס,
 צײכט זנננצאנד זיר וואצט אירצאנד םון

is אויר אײנגענעבעז & in, אםיצו װאם 
 םון סיי טיעונג עםעגטליכע בעסערע די

 װעצם, איבעריגער רn םה םײ ענגצאנד,
 כצ אירצענדער. די געגען נעזועז ײאצט

 םרײ־ םאר געסעסםט ד.אט אירצאנד זםן
 געזואצט גארניט האט עגנצאנד און תײט

 דער םין סימיאטיע די איז נאכנעבען,
 אירצאנד׳ס אויח נעײען װעצט בעסערער

 אוים־י אז בצויז אכער איו עם װען זײט.
 — םרײהײט םאקטישער צװישעז װאהצ
 אםמאך דעם צויט אירצאנד סריגט דאס
 דאן אוטאפהענגיהײט, פארםעצער און —

םיהרען צו גרײט זײנען װאס די, מזחגן

 זעצ גיצט צענחנר, און םעצקער םון בעז
 גאתישם״ רnא *אצץ «רינצי« רעד טען
 זא״ אםאצ. םיט אצץ האבען ניט קאז כיען
̂רט, צו זײנען בען  צונויםגע־ פאמיציצ

n טיט אײנע װעבט n ,א אז א^רער 
 םעג־ זאצ איבערקעהרעניש פולשטענדיגע

אטאצ. מיט זײן ציד
 די רוםצאנד. איז ביישסיצ גוטעד א

 םיט אצץ געװאצט חאבען באצשעװימע&
 םא־ א אין שירוננ א צאדיזם פוץ אמאל.

 רעפובציק. האטוניסטישער ציאציסטישער
 באצשעװיקעס די טוגאנגען. ניט דאס איז

 ציניע. גאנצער דער אויױ צוריק ^טען
 םוט דעם חאבען \ױמצס2באצש די און

 סך א געםאכט חאבען זײ אז צוצוגעבעז,
םעהצערען. סך א באגאנמן טעות׳ן,

 אז געוחנן, מוסער מאקע זואצט אפ׳שר
 אוםאיחענז אעגאנצען זײן ?אצ אירצאנד

 איםיע־ אן םיט פארבונ^ זײן נים גיג,
, תאן וועצכע ריע»  מײ יעדע אירצאנד, ױ
 אין .מצחםח, א אין ארײנשצעיען נוט

 םאראינטערע־. גארניט אױ זי װעצכער
 װאס איםפעריע, אן מיט סירט;

'n y אױף. ארויםצדינמז ̂רעצען װײצע 
 אינטערעסען, אײגעמ איתרע אירצאכד

ir שטרעבונגען.אבער מאטיוחנן, v םען 
 .ערשט ts אנבאטראכט, אין נעהסט
 מעהר, ניט געווען אירצאנד איז נעכטעז

 א עגנלאנד, םון •ראװינץ באזענת א װי
 םאי?־ םיט םוצ און חנכט אחז פראווימ

 שום קײן געחאט נים *זאט זי אז טען,
 nn'« P& םארזואצםוגג דעד אין דעה

 אייגשםי- פמז מוז דאן ענעים, אײגענע
 אירצאנד םון יראקצאםירוננ רי אז טען
 ברינױמצר דער איז שמאט ״םרײעל אצס

̂ד א זיג, גרויםער א איז איםיעריע״  ג
 אלע אז און םאראויס, שריט װאצטיגער
tnnw זײז סעגען אירצענחנר Y. א אין 

 איםיעריאציזם און םיציטאריזם מין צײט
 בא־• וחנרט וחנצט די ווען צייט, א איז

גרויס^ עטציכע םון תנירט און הערשט

 ״אפמר און ויפמז 6 אב*צ נ*ד געדויעחנז,
 וחנמ זנר װאמנו, חמס מאצ םתר גאר

 חויים- צוױי די ביו צא̂נ אזוי געתיעתן
 -44 די און ײפרארבייט :®פחנחממן

 די םון וחגצעז ארבײמס״וופך שםונוױגע
 וחד געװואנען םאצשנמננדיג ארבײסצר

 איר־ פח ״אםעז םינדעסנתז on m חנ?
 רײד געדאנה, "\p צווײסזנל. א גינד

 וחנמ מני» n 1מ ׳סחי באצדיגען פוךא
 בשורח נדויסער דיר כדם אחימופנן ניט
 אד פאכאי חנר םוז דאן ביז זיג פון

 גאנמן יזיין ״םײעי גפגמן זײן חאצסצן
 כיז דד הפם ער וחנימז סים ענסוזיאוס,

אויםגעצײממ©. איצט

 די אין ערשײנען בצוט־םארניסונג, כען
i םיז אוינען n עהס״ ױיצדע אצס װעצט 

 האפען קאנ^ן^ט אזוינע און טרעםיסטען,
 ספע־ םיטגעםיהצ. און סיםפאטיע אויף
 בײ• רוסלאנד׳ם נ^ר איצט, טאהע ציעצ

ש«יצ.
 אום־ םוצע נאכגעבען ניט האן עגגלאנד

n אלע חוץ — אפהענגיגהײט y ijH מא״ 
 אײב אורזאך. אן צוציב נאר — טיװעז

 אויך װעט אירײסען, זיר זאצ אירצאגד
 עניפטען און אפרײסען װעצען זיך אינדיע

 פרינ־ דעם נעגען אודאי איז עס יאויך.
 בא־ זאצ ענגצאנד אז םרײהײט, פון ציי

 עט אבער עגיפטען. און אינדיען הערשען
 ענג- האצט רערװײל :סצאר זײן דארןי
 װעט גוטען מיט און צענדער, די אט צאנד

ײ זי m װעט איגדיעז אפצאזען. ניט ז r i 
 דאן. ערשט זעצכסטשםענדיג םוצשטענדינ

 צר זיך ־וועס אימפערת בריטישע די רוען
 פאר נויטע מאהע דאס איז אםשר םאצען.

o n אבער מענשהײט. דער םון פראגרעס 
 און וױיט, גאנץ נאך דאס אי? דערורײצ
 דאס אז האםען, ניט נאר סאז אירצאנד

 צױ נאהענםער דער אין םארסוםען װעט
 ארא•־ אירצאגד מענ עתה צעת קונםט.
 אױסכד און קענעדע םוץ בײשייצ א נעטען

 םוצשטענדינ אויד זיינען וואס ראציען,
 אנגעצע־ אינמרציכע אין זעלבסטשטענדיג

 םונ״ זיד האצטעז װאם און נענהיימו,
nםיט סטיחמען i n אימפע־ בריטישער 
 צאנדאן װײצ »1סא1דע טאקע — יע1

ײ צאזט ־ ציך.1אעע ײ1ם ױין ז
מו• אויר װעצען עגיפהעז און אינדיעז

 אם1 אי ײהײט,1ציפע.פ1אינע יגעז1ס זען
 אינ- די צותונפט. 1נאחענטע 1דע איז

 װאהסט באײענוכג ע1עזואצרציאנע1 רישע
m’ סיט y .אויך װיצ אינזײען טאנ 

 יטישע1ב די 1םא 1אוצ אן זײן נים מעתוי
^i n i s צע־ װיצ זי געשעםמסצײם. און 

 גונ־ צו םאצה, אײגענעם 1איה 1םא בען
 וועצ־ םון מיציאנען, 1טע1חונדע די סםען

 האט יה1צי צאגנ ניט באשמעהט. וי מנ
 װי באוױיז, א געױאט װעצט נאנןמג די

i^״ ניט וויצ יען1אינ װײם n סוז i n 
 ױזי1א צײגס וואס חעוישאםט, 1יםישע1ב

 שום הײז ניט *גימ און םציכםען בצױז
מ. a סיז באזוך דעם בעת ^ n ענגצײ 

 זײנען איגדיעז, איו קרױךירימ שעז
 איים־ און איאמס1 נעקומען1םא מ1דא

j n j s o r ױ1באאומ ק1שטא האבעז װאס 
n חיגם n באזוכעה נאבעצען >

 װעט "סען1אי זיר 'אינדיען צאתן
 1םעכטינע גאגצער 1איח גיס. עגגצאגד

 נע־ 1צ5א אויבײמק• פאױ1דע פצאט.ימנט
 אזא יותײט,1פ איגעוױיטגסטע איחוי בען

ײ פוײיחײט, n< ו iu w ײ1פ אזא ׳חאט י

 באקו״ װאס נאל האט 1אירצא: װי הײט,
 חא־ ניט זיך װעס זי ביוזען. זי װעט מעז,
 װע־ נים װעט זי װען אפילו העצסעז, נען

 אײנ־ גיט שו*ן האט 1מ:גלאנ און צען.
 וױ קלינעי, זײן קאן זי אז באװיזעז, מאצ

םריטער.
 1ע;:צאנ עגיפטען. מיט דאסזעצבע

 אצטע אס1 אם ט1אנ<מסי םעל1םא האט
i איז 1צאנ רייכע n װעצט־ רעם פון צײט 
r ip. צױ זײנען?.ניט עגיפטיער די אבעד 

ײ ידען.1ם  ײ.1ם גאציאנאצ זײז וױצען ז
 י1 נאבנעבען. טוזעז װעט 1עעצאנ ארן

 ניט איז באײצנונג נאציאנאצע עגיפםישע
 אין און אינדיען אין ײי שטארס» 1װעניגע

 צאנדאן זיא סען האט תוים און ,1צאנ1אי
 צאנד1אי םיט מוז םעז אזי אײנגמזעהן,

 ױעט ?אמפראמיס, הען1שט» א מאכצז
 די־ אז שצוס, צום ivdip םוזען 1באצ טען

 lirsm עט1אנגעװעס דאח• •אליטײן זעצבע
 יטישע1ב י1 װאס אוױנ*עז,1• אצע בגוטנ

כאפט.1סא האט איספעריע
 א־1■ רי אט םאר םוײיחייט םוצע
 עמ״ םיט בינדונג1פא שום יוײז וױנצעז,

 און 1עבטצ1נע געוחנן אודאי װאצט צאנד,
1עמצאנ נאך איז »1•שוט'ע

m r 1פא האט מצן װען און ?,1שטא 
 טצצ1םע דזיײ צװישען אויסוואחצ אז זיך

 סאן מצחמח, 1בצוטיגע א און םוײיחײט
i פון סײנוננ ע1בעסע די n ניט װעצט 

 1װעצס| אױןי מינוט, קײז זיר װאסצען
 1914-1918 ען1יאה ז־י זײן. זאצ זי זײט

 טענ״ אלצ אוז םעצ?ער אצע שוין חאבען
 שוין, וױיס טען אננמצערעגט. ג^נוג שען
n< ר1די אז j בצזט־ מאסענחאםטצד אוןי 

i נים utd האן םאמיסוננ p i y m r n א 
 םאל־ י1 פון צײזונג ע1שעהכע און ע1בעסע

 •ראבלעסען, איגטעתאציאגאצע שידמנע
 או׳פן, אן אויןי אוםן, ידציכען1ם א אויפ װי

 צאטײנישעז עם1 1אוי זיר שטיצט װאס
 י1 ד— גיב איר עס׳/1 — א1״ : טעצ1װע

y מיט ניסט. in j s דומ־ וױ — טער1ײע
אמיס.1?אמפ א

שטאטס־ בריטישע איצטיגע מאנכע
 צו ציב צײט צו צײט םיז האמנן צײט

 בוײטישע די :טעל1גצײכיחנ אזא זאנמן
 1באנ1םא א אײגענטציר איז יע1איםפע

 געוױסען א אין נאציעס, נעnשי1אD פון
ציגע, א — וינען  «א־ אזא ״ח. .1 םעצקע̂ז

 וואם >Dצrו m אין אײנהײט צעוישע
 שצום חנם זײט אײן םון באפעסטיגט

i אויוי y i םון און ,1ענ i n זײט אנדעד 
ט  טײצוױיזע א פאר זיך םיט שט̂ע

 םון איתאצ יענעם םון סציכונג1װי1םא
 עס 1װעצכע צו יטעט,1א1־סאצי1םעצקע
 םיז מענשען בעסטע רי נעשטיעבט חאבען

 י1 אט װײזען דעועײ צײטען. אצע
 א־1אויסט חעגעדע, אויף אן שטאםסצײט

 אז זיר, םאישטעהט ילא.1אפ1זי ציעז
 װי ״1סעה ניט טאסע דאס אט איז איצט

R אױב װיץ. א טעצ.1ווע y iy jyp און 
 ײע1ם טיירוױיז נאו זײגען אציען1אויסט
1מיטגצי n פון i y i אימאע־ 1יט'שע1ב 

 װעגען זאגען ניט דאס אר1 םעז ?עז יע.1
 װע־ 1צ1א עניפטען, װענען i^ יען1אינ
 1באנ1םא א איצט. בױ — 1צאנ1אי געז
 ט1װע בײ1דצ 1אבע גוט, איז 1פעצקע ־סון

 -1םא די װאו .1באנ1םא אזא םאחפטאנען
ע ^ i^ שי n צ'יכבא זײנען:nטינ״  י

 1בונ צום ען1געתע און ,1ע1מיטגאי טע
נ י א עם1 מיט ע ג ם י  .ן ע צ י ו ו ?

 א איצט איז יע1אימ»ג יטישע1ב י1
 1טײצע ענע1שי1םא י1 •װאו צװאננסבונה

 צו ז v נ נ ו * ו ו צ ע נ װעדעז
זירצוואמען. האצטעז
 גאײכומנר- אס1 אט ענטהאצט דאך־

 בריט'- ־די אםת. ן1<ןע וױכטעען א טעצ
 -1פא קײן ניט נאד איז אימפעײע שע

 געוױנ־ גוטען, דעם אין 1םעצ?ע פון באנד
 אבצר עס ?אן זי װאו״ט.- םון זין שטעץ
 םו־ צן2י1ה זאצען טײצען אצע װען זײן.

 זאצען אצע װען יײהײט1פ ציכע1אינע צע
ת  דאן פיטניאעה עכטינטע1גצײכבא צן1ו
 ינ-1געג איז װאס אימיעײע, י1 אט יזאז
ט  און צװאננ םאכט, תרך עז1געװא ת

 דורך־ באהעישטע די םון עהסיצואטאציע
 אין ען1ײע עצט1װאנ1םא ״1שע1באהע די
 און נאציעס פרײע םון בונד מעכטעען א

 ײ1ם 1פא כוח 1וױבטיגע א ען1װע באםת
 מען קאן אײנס יט.1םש1םא 1םא איז דשז

 אײנס איז 1עננצאנ צײקענען. ניט דאד
 אץ 1צענדע טסםע1צױויציד םאםע י1 םון

i y i ,פע- די אמיםגצױיזצן האט און ײזמט 
 צוזאטען — םאחפפײיטעז צו היגהײט

 בעםטע די — זײטען שצעכטע די מיט
i פון מצעםענטען n 1אססישע1אננצא־ 

 נאד פען1א1 זייטען שצעכטע רי .1הוצטו
tי • אפגעמעהט n r. יאסיחנן, ?אן דאס 

 בא- צװײ ען1װע ערםיצט זאאעןו עס װען
 אגגעזוײ שוין די איז אײנע דינגומעז^

 איסיע״ תר 1םי וײאען אא? אז :זענע
 גצײכבא״ אבסאצומ װעחנז זאאעז יע1
 eah $ס. געחט צו1דע עכטיגט.1

o . צאנד1אי געבען n פוו סטאטום n 
n ,םרײשטאט/ n סטאטו^ 13ש<%יאציט 

0 זײט י1אױ •(שצוס י 8, *.kv-v
$, •.
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 ®ון אקםעז פיער אין — ״שםאטעס״
 קוגסם־ איזײשען אין ליױױק, ה.

טעאםער.
 םרײד אסת׳ש- םיט םוא הארץ, 8 םיט

 האמן האםנונג אױפגעאעבםער כדם און
 קונסט־םעאםער שײארץ׳ם םאראאזען םיר
 ערש־ די געזעהז האבען כױר װי דעם, גאך
 «יעסע יײוױק׳ס םיז פארשטעאנג מע

 גע־ איז אונזעהע םרייד די ״שםאסעס״
 שױן האבעז כדר װײא גרעסער, דאס ווען

 צד דער אין םארצוױיםעאט וױ כםעם
 צר םעאטער. אידישען דעם םון חונםט

 וחנרט ביהנע אידישע די וױ זעהעסדיג
 דעגעגעי־ םעהר אאץ יאהר צו יאהר םון

 וױ צוזעהענדיג, רעגראדירט; און רירם
 םאר• םעהר און מעהר אאץ איז ביהנע די

 ביליגען א אין אדש־י געװארען װאנדעאם
 עס װאו «אאץ, א אין אד*ר באאאגאן,

 •יע״ נארישע יוסט•, געשסיאט זיו האמן
 סרע״ געבאאםטע אלערלײ מים םוא סען#

 םאר־ װי כסעט מיר האבען טעגויעם,
 דעם םון אויפאעבונג דער אין צוױי&מאט

 סױ וועט װאנעז םון םעאטאר. אידימצן
 גע• ?יר מיר האבעז היאף? די טען

 שםי• א יא גאראדע וזאבען םיר םחגגט.
y*yp דראסעךשריײ אונזערע וחנגען ידיזנח 
 םריינד- גאגצער אונזער םיט און בער,

 דתרע און זיי צו טילמןײם און שאסט
 נעסאגס נים דאך םיר האבמן שאםוגגאן

 *נד אסאל ו&עאען זײ אז זיד# אייגרײז־עז
 וויוייז האמא זאא װאם אנשדײבען, וואס
t שאםונטנז וײערע איז אויב ווערם. דױארנדעז א װ*רם, א איו ? Dip יא *םאל 

 םאיאגם, םין םונה א בליאסח, א נעוױזען
̂אשען לאנג שוין ער איז  געווארען. אױסגע

 דאך איז איצם שרײבען זײ וואס אאעס
 און שוואונג יעדען אחן גײסם, אחן אזױ
 גאײ םיםען אחן ׳םצס«עראםענט אהז אווי
 ״סאכ- קא״נינקע עאענדע, מיציר, נעז.

 נזד גיט וױרסליד האבען םיר אדן יתדק״.
 טעא- אידישען דעם םאר שאנס סייז זעימ
 סון און געיצעחן, זאל גפ « ס״ידזה ״סעד

 םאר׳ז קיינמאל גאד האבזק ױצלבע ד׳י
 אםאל םים ואל נזדטריבעז, ;יס שבאםעי•

 זײן םים זאל דינלכער אײנעד, זיד •אײעז
̂סמ, ̂ס קז ̂שער זײן ס  יןראפס דיכסער

רז נית א אי-יעבלאזעז כ *  אי־ דעם אין נ
t װעז אס, »ח סמוסעד. דישעז o הא״ 

 צודיס ויאמז ■אד א םים פאדיאזעז בעז
 אונזער האם קונספדםעאסער, שדדארידס

 מנר צניליר, *גילץי/ נעױבזדלם: הארץ
 נעקומען איז ענדליך גזדפעהעז, איו :ס

 דעם זץי, דאכם חאם, וואס דיככתד, דער
 אויםלעבוגגס־פעריאדע די בריינגען צו כוח

׳ םעאםער. אידימען פאר׳ן
 הא- to ײאס #דאס אז אםת, איז עס

 אבער םארזיה א בלױז איז געזעהען, בען
פאר־ דיכסמרישער גרויםער, א איז ד*ס

 פין סאכערײקע א ניט איז דאס זוך.
 װאס ביחגע״טריקס, אלע קען װאס איינעם,

 ציבעלע״ א ארױסצױןװעט׳שען װי וױיס,
 •אסט װאס ד*רט, הירדשענען א דא, סרער

 אס־ יעדען םאר ראליעלאך און ר*איען צו
 ;ת^סטימר־ א װי אקטריסע, און םיאר

 קאס• זײנע םאר סוטס צו יאסט *שנײרער
o םון נײ\, טיפער; n אין איז איעם 

 פארזוך דיכםעריעען גרויסען אײוױק׳ס
 א אבער איז עם ניםא. מ«ור קײן

̂ר׳שטעלונגס־קראפם, עrדיכטערי א פ
 װאס טיםיןײט, פון געםיהל א ״פװאונג,

 אונזע• סעהרםטע די אין לחאוטין םעהלט
 פעהלען, געסווס האם װאס דראסען, רע

 איצםיגע ביז אונזערע םון ?ײנער וױיל
 וױיל גיט; דיכסער קיין איז דראםאטותען

 אויסגאדר װעניגע אײנעע םיט אלע, אלע,
 בױיז נעבאך זײגען און געוחנז זײנעז מען,

jKoira םצחר. נים איז םראכות, בעלי
חא• •יעסע, לײוױל׳ס ועהצנדיג עחפס

 חאם עס װאס דערםיחצם, באםת םיר בען
עס •יעסע: איד^ע אונזער געםעהלם

 דיכט־ גרויםע די געםעהלם איהר אין ה*ס
 •יעסע יעדעו־ אין זײז no װעיכע #קוגסט

 עס װערט. דויערחאםםען א אירגענד פון
 אויך םוז דיכסער יזנדער גים או אםוו, איז
 אז איז, סאקס דער דראסאםורג. א זײז

 איינ״ גים זיר חאם דיכסער נרױסע פילע
 דרא- דדאםען, גרױםע מרײבעז צו געגמבען

̂וס #םעז  ערפןולג סים ק*נען זאל כמז װ
 םון *מנר, ;ביחנע דער אוץי אויםםיהרען

 יעדען אויסער אס איז זײם, אנדעחגר דער
 18P דראמ אסתמוסע די אז צװײםעל,

 דיכ״ אםת׳ן א( םון ײערעז געמאםעז ואר
 םים וױדער׳אסאל אזעלכע, און סער.
 חאבען וױיגינוג אייגעע םון אויסנאם רער

 איו דערפאר געהאם. נים איצט רביז שי
 ?ז1קנא זעחר א פון געווען דראםע אונזער
 םארזיה לײװימ׳ס םים עח»ט ,וחורם.
 יערי• נית א אז זיר פאנכט אונז, שײנס

דראםע. יד^ער דער פאר אדע
 די פון אורטיילען האנען םיר װי לױט

 דער זיך אין םאראײניגס ״לזמאטעס״
 אײגענמאסטעז, צונײ לײװײן םארפאסער

 דער םאר גויםמ אכסאלוט זיעעז יועלכע
̂אםוגג  ער״ דראכמ. גרויסער ח*ר םון בא

 סיםען גאװנטזנז, א ער באזיצט ?זטענס,
 ניס סאן ער .וױרסליכסײט. דער םאר חמז

 לינען. סײ\ זאגען ניס קאן ער כלאפעז,
iv צװײסענס, און אס̂ו דעם זאנעז מוז 

 סארמטעלונגס־ זעלטענק א ער ־י*ט
 צו נאד ױמ איחם העצםם וועלכמ קראםט,

 םון מאלאכץ רויע אויסערליכע דאס זעחן
 אויך נאר איהם, ארום װימןליכתײט דער

 אױ• דער אונסער טיף, יםױי *דײנבלײמז
 בײ־ די תיד. סאםע דעם זעחן כערםלעכע,

 זאא ער גענונ זײנעז אײגענשאםטעז חן
זיירסאידםאר- אתזערע סיז אײנער וחנחגז

דראסעךארײבעד. ישפרעכעגדע
■יע־ חןר צו א;באטרעםם אבער װאס

 #אי? זי װי גתגצענד איז ^סאםעס׳/ סע
 םילעס דאחי און קא) דאך םארזוך, איס

איהר. געג־ען װערען אויסגעזעצט
 אויף אטוײזען צוערמם לאסיד גאר

 זאך. דער אין יןןעתגע אין גרויסע דאס
̂בעדיגע רא דארט זײגצן כל קודם  כמנ״ ל

v v,\ קוקלעס. אנגע׳&טאפסע גלאט ניט 
 םא־ דער םיז םאטע דער כמזע, םרדכי
 יעדעז םיט חױמ, יעדען מיט לעבט םיליע,
 נ׳שמה. מסאלצער גרױסער, זײן םון םיבער

ײ ארבײט ער  דער לויט און מםאםעס, ב
 א איז םענמ דער אז לערע, נאקאגטער

 זיך ער חאם אוכדפסענדען, םון פדאדוקט
 א אין םארוואנדלען באדארםט אלײן

 דעם אין דא איז עס אכער שמאטע.
 אז גרויסקײט, א גדלות, א כמוזע טרדכי

 װעלכעד אריסטאסראםיזם, אנגעבארענער
 בערג די אונטער פון ארויס זץי רײסס

 בא־ איז ער וועלכע אונטער שסאטעם,
גראבען.
 םאא- אוז סעאםער איז זיצעז םיר וחןן

 עיילען אױםגעצײכאנסעז חנם נאך גען
 גאר םיר םארנעסען מווארץ, םאריס פון
 מעג־ טאמע איז עס אויב זיך, םרעגען צו
>t אזא אסמריסע, איז סאזע םרדכי אזא 

 אזא און םרײד בײס ,עמאםע־קלײבער
 דענ־ און םיחלע! זײן אין אריססאמראס

 זיה םרעגען צו דאס סאמעסען סיר קען.
 םארעסעלונגם• גרויסע די דורך װ״ל

 איבער- םיר ווערען דיכסער םון תראפם
 נאר כתגאיך, עס איז גאר ניט אז צײגט,

 און זייץ. נים אגדעחפ גאר סאז עס אז
urn ער איז סאן, דאס קאן דיכמר חנד 

 הראפס די נאדצס ער דיכטער, נרױםעף א
 זאל ער אז עולם, דעם חייגאםיזײיז צו

 װעמט דיכסער, דער •#ער װאם דאס, ועחן
זעהן. צו איזזם

 אמד ותלזןן npowr אז םענליה
ה נײ צויײםעל אלערלײ מסצהז ײ  אבעו י

o םאר Jיoוױכ גים עױז איז דאס n 
 א אנחענגער, אן איהי ווערם מאסענט

 דעם #םאזע סרדכי םיז . כאװאונדערער
 איעםאר- דים איחר הלײבער. ממאםע
 םים זיעער, האנדצדנג יעדער םים ׳צםאנעז

דינעם. ריהר יעדען
:סלערער ביסעל א םאכעז דאס לאםיר

 אז אסמא, דערצעחלם אײנעד װען
 ברװז סאםע א װערם אמעײחע, אין ״דא

 ױ ווײא חאיצח, גים, סאכסער זײן אויו•
 םיט אדעד גוי, א םים חאבען חתונח געחס

 חאמנן חתךכלח וױיל ינאר אפיחורס, אן
 בעטען צו טיםיג םאר נעחאלםעז ניסש

 m חנר איז חתז חנר כאכדא חסכםח, זײז
 ארבײט, ער וועםען ביי נאס, זײן פוז

 •אײ- די סיט טאז יזװעכדפ א איחד װאלט
נארי^ייםצן, ״אך גמזאגם: און צעס

 ךי tjnrnn ג?זוכ» איך חאב אוםזיסם
 נױ דער ■ון קײסעס״ .גידיעסם חוגדזיר•

ײז גאנרו ״םייםז״ יארק  סאנויעק•־ קלאוק י
 «ונ• ײעימז #״ק«ימ1״•דא« חגי 1יי מורןר
 אוס׳• ו»9א חאבען ואלןן סליינות כזלי זערע

 קען גא/זל^ און מ׳גנב׳עמ ברחמנות׳דינ
ײן, דאס ד זאי ®יויעד לאיער w י  אין •וי
t איבערידיכעז אביסצל חאבעז פונא■ דעם

א עס אז םיר, •אר too בעסאעד דעו  »וו
 סמריית קם#כצר1קלא ׳ז0םי ײכעג*1»וי«צ

 גע׳• זיד י1נ חא® אלצוינגזנר װאס דאס׳ איו
ו0 יארק נ»ו וארלאזען «ו •ועל׳ם  ואר V י

®jy ■געײער װאל b w יואלא »19#א נ»ט 
 •או- געקאגמ נ»» קאנאנען ס»» an«» ייחר

4יאדס נײ ייז איײמו

 ױניאז קלאוקםאכעי די »»n סאנפאג דעם
 ס.0ק*מגעיייסםיי יויסיאחלען אננעחײמן

 »סע8 די נאר מעלאן חאר, איר װ» ימ1ל אכער,
 מ״ ךנס ס»« באנוצען ו»ן גוי«כאדער*#יגע

 ®יאנ• ״ח»»ל יייק*קאס»«חס80 תר ײז ס1אל
 ס»ו»יק דעו ו»ך •yn ®אסעי יילע, גאר ®לז

 סירייקךמ״ דאר vjm •ירייואנן, אגיסעל
KT אוסען צוגיץ םעחר נלעי■ 0 «n ,lyeper.

נ נ  האיה בואעלס םיליאגעז די ,umiM י
f רזנגירונג סצריקינ«ר0 די ײעלנע f i« מנ־ 

ײן is סנדנ ̂לאסאן ױ ו  חיגגירענדא ואס ו
 די קוסצז צוגיץ נאי נ»א מאלןן יזאלאט/

ד סאס גזױיסער א is ג»ו גאר רוסןן, ײ  ד» י
 1סיל»א עסל»סע י» יארסןר. אסאייאסנאו

מז סצייס0< י» װאס דאליי# ת  מיי• ■1»0 י
t««t t«f *ws חעאען קאיז# וייצך י00 נ*ן
m* מי m-

 רוד ן10 א090<יל נאקאנסער ענגליסער דער
 או»ן> 1110*33 ואגס סעל0י בערפרינד דיקאל

ו סלחסח באלדיגע 0 n 10»0י יאעז1י s אסע־י 
 ג?• גרויסזן א 0י א*ז oy דאס ן1א ײקא״
 — unyn n«i«30pnye0 ל0? כיגא 90 ׳«#יור

oyn *osusy עלסד11 א אלס בס0#סר03 ער 
ly jy ii 1*0 .ycyieoyeyp ך9 090ל דעס* •  ויי

 איז# oy»»9 ד• t*0 yspys ס0ד ער30 דען.
 אײגיגע פ»• ^מג יןסאל נודסואנד חאס

tyeysya 0 *וריאאיו lyiiyoד• ין yDio««s#| 
1»0 רבען00גןא איו ראסעל בערסראנד 90

ju»pyi

 א 0ס00י09 מיחני 00ח וואגס סאנאסאר
n 1י0 *ע91#ל09מ y n  oy *qr^yii ר  א

ty זאל uptiyoy ?0 לאנגס iyp iyo ר0 די  י
01 ti0 33iT;yToyii|e y3«s103*1030 ל 

 0303• 3000300 / »0039*3 *חי0 0*0 100
 9*3 #330ל *190 1003011 10 0*3 3030 03**0
 ־0*10 1ײ 00י1 3313*303 30300*3000 *3

1 ‘103קלײ 9 .0303• 303 1*0 100 IS O0S0 
 TV 1033011 19 109*3 1*0 י03 91033 000

3*0003 103011 003 010 3000*30300 •31• 
00W »11 9**1 303 ס10ל* 00«in 1ל0י0י* 
 0יל9! 1033**39 10 9*0 ס>30ל030 30 0091 #0*0

»|3 3* 3000*00300 •30030 110 10000 
 301*0 101011 ?** 0011 /003 דײד 3003031

 3000100 9*10 .3303013 0*0 10ל33099 10300
»0303 .3if 109*0110*• 10 !013*303 ײייקליד 
f 30 *3 «װיסזןן בסמסנונגoy«30O0 

300 #3301013 00*00*1100303 003 30f 
130*00100* 090 0*1 03300 009 S3»13**O30 
303 013*300 •#30030 303 1*0 4MOUO 

109113*0 0303! 3* 303001100*#3113 OM

 110 3ליי 0*0 1**1 30030• 30300*3000 303
גי.0ל013 *|0 3313*303-001100 *3 30« ן090ל

 33*33091 0103*103■ 0*1 303303 3000«מ
 #3*09*3 40300 00**33 א 300 0000000 10
 .109*30 1*0 19*0903 30 לס091 0000 300(03
rv 1• 1«10ו*סי3א 103 100 100 חי n to\ 

100300 •11 0 3011*100 •3*109 0*1 0)0 
10ל030303#30t 011 00ל00

3* 3*1 *030 . 011 לד״3י ’ TV 0091 00*0 
•00 091001303 30*0*103 «0 ס*י03ל0 |0 י  
00 «003*00130 03*00*0 «30 0 ל»סיס00 0ל  
3 ״333*011. *3 90 #0*3 3090 3*0 3*9 •9י1ל  
*11 #33*33011 3*10 1 0 0 3 0 9 װי 31100 10300 ל  
ל0 0*0 ל» 0110 0*030  ^ M 01303 309310 
-011 ^ *0903 ליא0< 110 ס0י1030ל3ד ס0#צי1ל  
1 * 0*3303 t|0  • ל 110 •• י• *3 9*10 #0»י  
1*0 **03(0 f**p 110 0303*903• 1**0 10309 
י 0*3100 י• ײייל 30 ר9. B1011 |1» 1*30 003 

די 3090 חסי  If• O״  iu • ד ז0י0ל*דז  
ל0*1י03די 10003 • I*• 03&0H ,.  ילד״*011
0030*#0 10 ל09 0011 «1930910 0*3303 יך  
לי״91(#• א 0*10 33103*0 ל00סס« 0 10900  
00*300*39*03 0 110 •103*103• 100*300 
 ילז00 #310*09 .0*00300*3*030 0*00> 0*0
!1• 303 19 ײד די1*0 ״3ל3*0.ס 303 110 יל•  

.3300100309310 00 ל3 0*3 0**0 0ל»ס*ס

•on f*0 90 /00*0030»*ל TO O0R 100 
100100110 «11 000 03 ס001ל  no 10033*0 

ס*ייד 9*10 #3איס לאנג>30• ס  i<op3»a 110 
ר 0«3 ױי י i9  v«t יסל 100 סי  M m א מילס>   
 יחס /00*3000 1*0 10103 3* 10*300*0*0
י*0 110*011 10033*0011 1*0 0*0*0> 0̂11  

300 30*10 |10 3*0 0**39 «300003 **9 100 
no < 0 4יו |1« 033ל»«נססל ל*»*ס• ו0 • n  

ס0ס  *ty^no tot urn *ד *•i יולא^א 
n r o  • סאס •30 

i דעןלעסבער, מעז28 (!ויייטא^ m
■I ■— ■ ■ ־■—

ou* אזעככע irov t'K*
דערמתים אײג«ו וז«ן )#ר*ר ךיקע;
 *un jio i»C07BJ0 איז ס*םע » או ײייר,

עי זײן pc חחוגה־סאקצ״ט  טאכ־ איינ̂ע
 אירש אויף האס איםיצער וױיינ סער,
pv 0 ע«עס  onp ,איחר <ט01ו נעט«ן j*» 

 גיס |0ק עם עםותי^ »ה • געואגט ם וו
• ״ו םןא• אין זי*ם איתר ווען ז
 נ»גג ;mt}0j am נאך ס«<נם p» טער
̂ט «י«סע, רער סון  מ־יכי «ז איחר, םיח

n» נאר ה«ם ט*זע n נ0נע? ניטd 
 *01• ז״ז j• uowi0t איריר ה#>דמן.

 ׳»«חנ• די ויך י0ס זעחם איחר סעסיע,
 אינערען can םון נרויסחיים די קייט,

?«.00 םרדני
׳*ריי־ נ»«ז0דר ג«וו«חנ<יב«ר 0 װ«ן

ru; 0?0״r •רונירם ?ם0װ בער rt 
 *ו׳*וי«ר am נײ <ט0װ ?«,0ס םרדבי

 וױ ג«:0סו די אױםחויבען ?יך נ׳זםוזט
 םרדכי גוי איד, »)» אינמרחויים קוםם

 װא* ? i»3«>p «000׳« 0 זײן צו ?ע,0ם
on 0 גײ נעביליבען «ר איזW »םנוזה׳דיג. 

 0ti0B om* וואצס 1איה איז ? םצאכה
 ציגנער. עטיקעל ivoHtiP 106 0? םער
 איתר קאנט ז«0ם םח־כי ציױױה׳ם אויף
 T? תכם «ס םראנזג די שסעצען ניט

 איו עםאטע־קצײמרײ די ?0 אוים, אייך
 «ס י13 איהם, 100 ס«(0׳«0ב װי אזוי
 טיוי־ זײ? ױםװײז«ן10 זיך 1נ«ס« ז«צ
100, i»»>0o r י«, «ט«ר.010נ »t 

 ?«00 סודכי ?0 אוים, אייך ?יד דוכט
י אויסגע?ציבעז ?יך ב?יכטציך0 האם  י
ױי i»?0p צו כ?ײ ײ,1טע־ק<ײנ«0׳שם  א

 <0? 1« כדי .r>0or נ?ו«ן0נ ?ײן האצםען
 ײזנן מנזאצץ, ?ײן ס־«כ«ן i»*i0i ניט
 «ס•1גד«0 *ו«»«ם נענוטען ?יד װ«צם «ר

 אח «רם,1נ«׳«יצ אי? i« וױ ?«,00 סח־בי
 נסר 1את?« «ו סאו־װאת־ו יג*•1צ«נ« 0

»»u u n »  i : אױם, אײך ?יד ובם1 עס 
 «ז ג«?«נש וואלס ?«00 םװכי זױ אזוי
«*O0or תד י0נ ?עהס״ וועצט: ־ער

i»o” >p 0אוםבויג? אזײ ב^״־ײי ־אן ̂
ד װאצם חעכער סרינןן טסאצץ. זוי  נ

נור ?«ן0< \ . . . . ? סיינט
 יע• «ן ,Prn?PO»B י«ז־«ן סח .ייױנע?

j r .מענמעך■ אםת׳זװ־ חס־ אויםװאוחי 
 o»O0or. איו זײן סו? ק«נינ
t o / 0 ניס אייו יועצעז ,in m r? 

 dv נעסיינם. «צעס דאם חאם ייוױס
 דאך אי? ס0ל 1«ב« ;ניס ?0 ?יי|, אן;

 דימד אסת׳« •ון ׳»«ועע יאס װױגציו
 י*10 ?י ײ?ס100׳ 000 ,000 0011 .יגסס,

im ס־ענעצעו n 1«נ  00« ,om iid •דיכ 
מױאצט. באוואוסטזיגמ האם נתר

?«00 םו־דכי װייצ ,isourr pp*m און
jזעלסענע סארט om ?10 0« איז v v in 

01101 0o r i0D osyhp in»? i» o u ii* 
o ?ײנ«ן װעצכע די, no נ«ז m .איהם

אױםנ«וײכ«נ* ?0 צא̂ו <m ױײב זײן
 אױם־ טט«, סינחװ־, ?ײג« פתי, «oo ס«,

 •tv 100 גים יב«ן1ח קינחס־, ג«*ײ«כנס«
 40000 |1א ס»ן איינענןם ?יתר שטעהז

 l»ani 1ס«30טר ?װ D0ii גיס, תייסעז ?ײ
 ױס0 «ר opto יג«ז1א «ר«”? אי? איהם•

 ר0«וס1 אזן ?ינ«?, בײם נ«נצ«ן אין ניס
 pv*m .10010 איחס it «צ« זיינען
000 im» 1 ן1א' im i’p ?0 איi ס 

pioor» םסםיציען ?n  Jinro »1עלם» 
 אי ס«ס3 ?ײג«ן «000 די ן1א טאכנמר

v ?ײ .i»oo»ii׳« צוױי f in r r v n אײ־ ?יד 
im נ« m i0  im »010013100 ?ייןר» 

w »000 i |00י׳11« אסיצי הןרצער. n|
0 10U11 om»יה1םu 0ד אױך אי? באי 50

im?׳i3np ח«נס«0ג זןחז־ 0  ; oo0?r 
 איי■ ?ײן אין 1«ס10 איז װאס איתצמע־,

n ג«ן it, 100 סורני «ר, איז» ; tomt* 
it ־««■ װײ^ ?ײן» it »קיגחסי. וײנ 

I'M אי? סיצי«0ס ?ייז v 4ליי0 ,ס01איינ 
n. ײיײייד « ro  0T 1501O 

 ooiptpod’10 סיםיג סאר חאלסןן 1םי
it ,10 4װיכטי חרזר אי? אס1 װייק סאנצן 
«i ׳«יצד«דתנ«ח די ju0 i im י־5טיטא 

w דװך *ױסנ«סירם גיס ח«ים סיטד 
 n»i50« »31* דײד און סאנ»$*ג«| יאננע

t,?» »5 ?ימ«ן װ«מ om OJ0O0Oני־»

n* i» » u ««ד fa 1» ײ ין ז »  r i p  v  r w
4» *** v w (׳יײס 

10300*00om pro. >׳ t p x ,xn 9 p 
am ר,0נ««<0ס« מדסו, iw u o 

n אמת׳ױג אח j c n r f r v t i גחמ«ן 
 100MHO pnt505 cm «תים אײד ססו

4??0O 13-no m 1 ײז 0 0*0 n  osao
 קממדוממי iir/ioo 10 פד סיעסע

mm* 10 םייג«ז, ניס ואצס איזזר an* 
n זיך נציינט 0100 סרדכי o n* ביז on 

ru |0טס «ו 0 00?? ינם«רim 1 ®י̂י i 
100 0 j r ’pa»»»T ?? im? 1050 ?אצ «ךP

JT10O W l P1050O • • י
ז סס?« םחרכי י t* י r a tm  0  »m o
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 םלסכוז> p*i אוועק אארסס או #0ארוסיג
po ר דעד ייח 3י330אסח מארס  מױיניני

i «יים f  .10101» p m  po יס1«י no 
o n, ד» oto»p 4 »1 }0נ«ג<m ױיסס *T

א׳ ץזױק is ו  n o ח j f o f p o דאס
*יי em «סיח^5 ד » im *mm י י

po ד ןמחד# tn ער >po v*t נזזסגא 
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u n  BPMMT n  v o m  w יאר־ ניס
m r  n  m »1וײ n  0 »  u v n

' - ׳׳!»* I " ײ־״ייי v- w -׳ .rJ
־”» זײן >0 צס׳שר, ,mi ,I0p5*i05 «5די
5»5»p? i 0 ?ס1אי 1אי di עס־ — ־שונא

סאזע םרדכי ז«.ײנער1יim 10 װ«ם ם,011
סראר■ «,'10צ0 מיט צ«ס0 ?«הט װעלכער

גע־ 'נו5 צ0ד5קײ זיר ײאצט אױנ«ז, סיעזע
טײנריידען. ט5ק«

̂ט איז, «ר ײי סטאצ׳ו,  זיך ער ̂טע
דעם נעכעז רײיע, םרדכי »ז׳*'* *

po Pi r מיט טאכטעי א־גנ«רער זײן 
 «ט11 ער אז ײײס. «ד .חתן. רייכ«ו איחי

*P אײן נ«ר וויל ער 1אי ;,01א.'יסש' ניט 
m ראזעז א־הם ואצ כיען ייי .ז«ר׳ ilt. ,ער
 די זעהט ,i:Hon»o «ן1הי« זײז סט

 -מע די c»ii דעם, סון ?ײט1יא1ו ג*נ*ע
מי־. מיײ  קיין iv ״•ט «?5*10 װעלכע ם

i 1יא אנדער v i ,צו נאר ווי װעלט 
ני ח םי ט נ  •לוצאוננ איי םלאנה. ^יי

 ד םםרײקען it P501P5 im נעקוכי׳״ז
כיא־ 5ארי״5 אל5 זיר וחזלען זיי *י ׳0',ײ

 מיט צוזאניעז ארויס דאד געהט ? י ״נ
ער־ ער װײל ניט> עס איז סטרײק, \ א ז

̂טאט גינסטינען א אירנענד ט גיא•  רעזו
 ניט איוזם עריצויבט ̂סאילץ זײן ייײל ־

װיםענ״ סקעב, אלס יפא®, יזא ך
‘װײי אויסטײטשאן עס װעם פיען *ז ג״ ד

 ט־־כי טחיתז באס׳ om איצט ״י
״״״,־״. ץיר; מיט 10001» ,001 טײיע
מעלט אויו׳ בליק סלאיעז r5־» 0 ג״ט.

 יז«ר1 בדעכט ענדליד אבעי *:«!.’ ״י
 זײו םיט צויאמעז ?1» יןײזיי־מי• י י

 םארל־רט ינ?ײט,55וםס«הע0 יאו ׳f׳?**־
 1או םארשטאנד טעז'511נ« ?”1 ײייר ד׳י

0 1« חױבט טקײט10רביט0ס ?י•! «יז

j S S  X 1V Z״ * “י2 ״ ג״״יי

״אץ *סימר ״לןבעדעע יי'איעצינעי יט5 .
 אנדערע איע אםת«

 ב»ה»נ• זײנעז •יעסע דער אין .«ענלזען
ריו-ףײןןצ שטיםמוטעךליך גאנע דע,ט

w אלעם, D0i שטײכע?, p  im  c0if 
 אבער זײ אויף םאררוענדעט האט לעו־

 *n זיינען שטריכען ײייגעע די דורר .
מז » «״ ײי  ז״- י «ז ינ•1ל«בע נאנ־ו *

JP5 5זײ *לע :עשילחס־ט» i»i5’P ה#רי 
 ’ב>וי 1050יי?10מ0 אמח ?0 איז ,‘0= ימי

 V?05 0 אלם איה^ סיר ז«ה«ז «ו?ך«ט
וועא״! באי, עם5«10»ל 0 י,0ב יי״־יעז

”m»0’O »5 5 יט5 ט0ה Pסאר 10«סיהל 
 אלעס .1000011׳« 11א 1«ט0פ סיטער, 1?ײ

 ט־םעריי-״. איז זינען, אין איחם יגט ייאס
 ב«ר0 טערעםע?.5אי אינג«ל׳שע ע5ז*י

̂סעטעל אוטװאנד־ די ooip 0ל0אבים .
 1זײ םון אמים ייד ׳«ײלט יזערי ?

 װערע ?0 הױגס ׳שאלזןכמ, עד5לײכטויני
«?11 אז אױם, יר,1 דוכט עם 1א' טא!< א

 מאן ר05א?םע1110סול* א ?m»n ײ«ט ער
 ױיו װי ער<1אנ םיל ?ייז :יט ער מעט

אע- יop5i 110« «.10ס טררכי טע0ס
 • ׳שװעסםער י1 נעשיילדעיט «ן5ז" ינ1בע
 א 1שוי ס0ה עלטעחז, י1 ?'י, םײ «5”א

 לע• ?10 ביסערהייט די פארזוכם ביסעל
 ?0םארבונד אעעז־ליר מעהר 1אי אין כע?.
 עױן 1אי זי טט0כ םאמיליע, im טיט

 1איח סיהרט ?1א ?,0ם א »? םרוי א ליין0
̂קײט. ע5אײנע צױייטע י1 באי׳עבאטי

 א? פון o״p”5 «ר1 םיט סול 105 א*ז
 א «!1105 נ5לא 0י5 זר׳*ט אלרײטנ־צע.

 םעס«• אזא נ51«ל1«ל n» ל.0מ״י •מאפ
 צי־ סליידער, כ«ל,0ם ר«0טײ ?«,00100

 סאװייסט זי דאם ,imawni קייז ;ג5רי
 די ט1׳«ילד«0נ איז 1«ג«ס 105 ?.05 די

 ט0ה ױעלכע .,no סטע ױיכ«,1 א סאסע,
 ס0ח און דער5?י איחח? אל« ליב 1«לײ

 שטעחם «לב«1? |1א 4םיי איחר לינ באםת
 ?1א םייערעז, עםליכע ?װױ׳*«ן 1«אים

 ,o»05׳*i« סאכ«?, מלום אײן איז האלט
r ’ i?t?» 1א «,1איח 10ס«כט ביידע די? 

 װעלכע ,mono זאז im? om »ױס«ן א?1
 ײײל ?יה ?m״i50O0n« נים ow« «ז5ק«

 «^«?iom ?1• ס«?05«05 «1בײ «ז5זײ«ײ
 *0P 05 0O0P :«ס 0501 ס«ן ײ1 טױנ.
 ׳«ילחט*ס0ג איז ל«0 סון i»ii0p ם«?.
m חו??. דייכ«ר mini ױי*1 איהם 
 שצעכם איז. i» urn נים no 1םי ם«ן

im* איי נעשילרערט  t i .1נ«ס« םחותן 
im 11* זייגעז אב*«נל  otm ^ w,ײכ«ר 

w r m w .*» און יאייא im אנפױז־ 
םאלת. אביחם סגא־ייק jio ר«ר

סאר׳«ידענ« ױ סר«סט0ב5א װא&
o איו r  »o0o r  om.• אינ«ר לאזס ?י 

 ו!«נם.”י«««1א »ל« יײ ?ײמנו יאוענע?,
 «50tO־P"1OP ’1 אי? 103K 00002 יי

i»pi0o א 10«ז׳«זי om אייוי r 1115אײ ̂
T די אז «?,1011 מ?אגט *r? יח?«ל 0 

 ים*1א ?m« 0003 איזטיארן? אל« «ז,10סי
m 1 ׳טיילעז 4סא r 'iי««*1א אא«ז

»”0502. I .
 »?ר ««?אנט «?30!?םיר א? אי»ם, 1אי

TO ?0?» ,00013 A סמייד » w w
iw יזסײא ״יו׳ י*ײ fT  iro,? ?א ?o r
ײ סאחון•.' i»5?wr *ײיסוי « ניייי י

ר ע ר ד ע ס ױ ר צ ג ק ו א ל ק

ליעסין. m םון

 נאװעכד טען14 דעם #םריה מאנטאג
 געשלאנען האט זײגער דער נאר װי #בער

 זיך סרבײטער טויזענד 50 האכען צעהן,
m די פון אויפגעהויבען v v ארויסײ און 
 זײנען דאס גאסעץ. די אין נעםארשױט

 יארס נױ פון קאאוקמאכער טױזענד 50 די
 אײן װי אלע ױניאז, דער םון וו,־• אוים׳ן

סטרײס. אין אמיס מאן/
! סטרײק אין ארויס זײגען טויזענד 50

 אוים- אונזער און ציפערען די ̂עזען מיר
םאר״ אײכט זיך נאיםשס טערקזאמקײט

 םאחטד?־ אין אפט סיד אעזען אזוי בײ.
 זײגסן םאן טױזעגט 50 אז באריכטעז,

 כײ זײגען דאס און ׳שוגא. געגען ארױס
ײ עס און ציםערעז, װי םעהר ניט אונז  •י
 אזוי אז םארשטעאונג, די נים או:ז ניגט
 אעבען מענשעז אעבעדיגע טויז/ןנדער פיא

 אי אזא זיך פאר יעדער איבער דערבײ
 -אױמ נערוועזע אזא ציטעד, געראיכען

שאאכט־ םון וױים־וױיט און טיײסאונג.
םאסי״ טויזעגדער םיא אזוי זײנען פעאד
 איז עאעגד נרויסען אין געבאיבען איעז
P גרויסען אין in t מארגעגדיגען פאד׳ן 

טאג.
!סטרײק אין ארויס זײנען טויזענד 50

םאראינטערעסיר״ ניט זײטיגער, דער און
 אײכט אריבער זיך :איטשם אעזער טער
 ער און אויםמערסזאמקײט, זײן םיט

טאן, צו טראכט א א• ניט זיך שטעאט
 װאונדעראיכע א זיך םאר דא זעהט ער אז

 םאמי־ טויזענדע צעהנדאיגע פאסירונג.
 וױיטערי און יןאמף. אין איעךפאטערס

 זײנעז שאאכטםעאד, םון שעפער, די םון
 םוטערס םרױעז, טױזענדע צעהנדאיגע דא
 אפ ניט זיך שרעקעז װאס קיגדער, פון

 זיך ארום זעחן צו נױט, פינסטערען םאר׳ן
 װאקסט עאענד דער װי טאג, צו ט*ג פון
 בעא שטיסעל זײער װי וױנקאען, אאע פון

 חםצים זייערע חרוב. װערט הביתישסײט
 גע־ ניט אוױוענס זייערע םאר׳משכונ׳ט.

 געגעםען. ניט סיגדעראאך־ זײערע הײצט.
 צעחנד- םון אדכוײ אן וױרהאיך איז דאס
נעחםען װאס יןעמסער, טויזענדע איגע
םאדצוױיםעא• א נםש מסירת םיט אויןי

מלחםה. טע
 עװאמעאי- שעהנע א םאראן איז עס

 •עטער אסאסטאי דער זוי אעגענדע, שע
 איז ער װאסער; איבער׳ן געגאננען איז

 א\ן גאויבען. דעם םון כח םיט׳ן געגאנגען
 װײאע א איחם חאט גאויבען דער װען

טרינקען. גענוםען זיך ער האט פאראאזען,
 מענשעד גװאאטיג-גרויסע, גאנצע, א
 !י װי זיד» סאר דא מ*ר זעהען כאסע
 3אוי זיר חאאט און חהום איבער׳ן געהט

 יעדע מיגוט, יעדע סוף# ביז׳ן אנפאגג פון
̂טען מיט׳ן גאר סעקוגדע/  איהר םון כח גרו
T איז דאס גלויבען. r f דער אין גאויבען 

 גע• טיםער דער אין מ£נשאיכקײט, טיפער
— םאדערונגען זײערע םון רעכטיגסײט

 י-9 ענדאיך מוז סעגשאיכיזייט די אט אז
 מוטמ דאות פון פינסטערנישען די םון נען.
 העא• די פון באאױכטען גאויבען, דער ער,

 און שעועסטעז םיז אזזדות״געםיהאעז, סטע
 םאר• נאטור מעג^יכע די \ואס בעסטען,

 עס נרעסער װאס און זיך. איז באתט
 אאץ סעמפער, די םון םחנות די זײנען

 נאויבען דער ארויס קוםט םארשםאדהטער |
ײ םון אײנציגען יעדען בײ  גע׳בוםא׳ט ;ז
 םון *אחאען אאע ז־י אױף שטארסײט אין
ארויס. ער חומט םיטקעמםמר די

 באװײ עס חאט 1גאױבע דער אט און
 ײאונ־ דעם גאוועםבער טען14 דעם זען

 9אא םון ארויסגצםיחרט האט עד דעד;
 60 טינוט סײן 3אי יארס נױ פון שעיער
םטרײק. איז ארבײטער מויזענד

* * *

\ א רוישעז און קאכען :עהמען עס םלעגט
tiv די % v t סיזאז םיז צײט ד«יבשע א 

 P* דװכנעאאזעו סםרײקערס די ד?אבעז
i• יואכמן באסעס די j i*, גארנישט :smv 

 איז שוױיס זײער םון גארגישט — האט
 דגעד די דאס זיך םאעגען כחות. ז״ערע

 דער םאר צוהאדעױ*ז0א טאז נעד.ם א
 ׳דאס איצוהארעותן—צײט םאראארעגער

 1אי םאראארע?. ד״אכען באסעס די װאם
 שטאאצע די #זעהן זײ מיר פלעגען אט

 ׳טע9ד.אאב*נאס ארבײט, דער בײ זיגעי/
 זײ װי אויםגעכיוטשמםע, פארשסאכטע,

 טאשיגען, די איבער אײגגעבױנען זיצען
 דמם שאיגגענדיג אוםט, די שאיגנענדיג

 זײ איז שװײם, חום שאיגנענדיג שטויב,
 גרעסער אלץ און יאגען. זײ און טרײבען
ארבײט״ ®עקאאך די זײ ארום װאתסען

 זײ ארום װאקסעז עס גרעסער זואס און
 זי׳י קוסען מעהר אאץ ארכײט, •עסאאך די

 װערט גרעסער אאץ געשםאק, אין ארײן
 איז אט און יאגעניש. די טרײבעגיש, די

 דאם פאעגען יאנעניש און טרײבעניש דער
 װערעז אדויםגעיאנט און ארויסגעטריבען

פאע־ װאס געםיהאעז, גרויסע אאע די אויך
 באגײסטע• אזוי צוריק נאך אאנג ניט גען
 םעז פאענט םריהער סטרײתער. דעם רעז

 מען אז סאמו*, אין זײן םארקאכט אזוי
 דעם אן םאמעסען נאנצען אין םל׳עגט
זיג. דעם און איםער ד< און ר,אמף

 גרויסער דער געװען איז דאס און
T מיט םטרײק לאאוקמאכער L צױ יאדזר 

 גדויםע א נעבארען האט װאס ריק, ן
 װירקאיכע. א — ױגיאז קאאול*כער

 זזאם װאס ױגיאן, 9ארגאניזירט1שטא(א
 גאנץ א םון םעג די אין אעבען גענוטעז

 םטרײת. םון טעג די אין \ױ אזוי יאד?ר#
 געשטא• דאן זייט איז ױגיאן די אט און
םאר בײשייא באגײםםערענדער אאס נען

ארבײטער־באוחד אידישער גאנצער דער גוננ.
 יאהר םון סטרײק קאאוקטאכער דער

 אױפגעםונ• איז אויסנעזואקט ד?אט 1910
 דער ארבײטער. אידיש• אאע טערט

 גרויס אזוי ארױםנעשטעאט האט סטרײס
 אײנפאכעז און נרויסען דעם אײנפאך און

 נאר אז אײגינקײט, איז נאר אז אטת#
 די םון סאכס די איגט ארגאגיזאציאן *ין

 50 די פון אײנער יעדצר ארבײמער.
 גאר״ א געװען איז היאוקםאכער טויזענט

 זםן כא באס. םון אױגען די איז נישט
 איגעזונ־ און אאײן גצשטאנעז א*ז ער

 סאאוסי ברידאר איבעחעע די םון דערט
 ̂צאזק־ טויזענט 50 אמ די כאובצר.
 םופ־ װי מעחר ניט געײעז זײנמן םאכער

טען. טויזעגט ציג  טוי- םוםציג גאת̂י
 ׳באם פון אויגען די אין חםקר׳ס זענט

 ארנסניזירט. ניט געוחנז זײנען זײ זםן כא
 *רויסמױ זײנעז זײ װעז דאז> ערשט און

 ארגאני^ט, און םאראיעיגט טראטעז
 אוגבא־ גוואאם̂ע א געוואחנן זײ זײנען

̂• די און מאכט, זעכארע  הא״ קאאוקםאכ
 אז געדאנה, איז ארײנגענומען םעםט בען
 אר- און פאראײגיגט באײבעז זאאען זײ

ײי אזײ סטרײס. גאכ׳ן אויד גאניױדט —— י•*• *M?v איז

 האאטען װאס מאדעס, שײדענארטיגסטע
 א איז ענדעחנן. אײן אין שטענדיג זיד

 שטיק״אר־ געארבײט האט םעז ווען טאא#
v באזאנדערס איז בײט, n r ווען9ג 

 ווניאן םעסט־באשטיםטע אװעחצושטעאען
 אין װידער, ארבײט. דער םאר פרײזעז

 ערסאחחד םאר׳ן איז מרײד קאאוס דעם
 האייטאא סאײנעס א םיט ארב»יטער נעם

 חןר באס. א אאײז װערען צו אײכט
 דורשםיגסטען אם זויגט כאם קאייגער

 גע• זיינען װאס ארבײטער/ ענגיכע זײנע
 ער אאנדס^יים. אדער קרובים װעזעאיך

ײז ם#-חױםעז דארום קמן  ביאע רה1סח ז
 מאנום^•״ :דױסעז מיט׳ן סאנקורירען און

 שוױבעאט טרײד - סאאוק דמר טשוח(ר.
 בא־ קאײגינקע אזעאכע מיט גריבעלט און

 די אוי(* אכטעגדיג ניט איז-יאה סעס.
 ױגיאן די איז שטײנער, שטרױכעי אאע
 אויפ־ חאט זי פארװערטס. געגאנכען אאץ

 כדטגאידער טויזענד 50 איחרע געהאאטען
 ארבײםס־ זײמד אאץ פארניעסערט און
 ארגײטע״ זײער פארקאענערט און אױז

 עדפאאג נרו*ם מיט באקעמםט אוז צײט
 נאך האט זי און סיסטעם. סװעטינג דאס

 קאםף ענערגישען •; אנגעפיהרט דערצו
 זיכערהײט־ און געזונדהײט די םאד אויך

 עכ װאס שעיער, די אין באדינגונגעז
 :רעםטע די םון מאגכע אםיאו ניט כוען

 ױניאגס. עכט״אםעריקאגער עאטסטע און |
 ױניאגם עכט־אםעדיקאנער די וואס דאס,

 םאו־ די אין שאי־אינםסעקטארס די און
 ע־3 ניט האבען באאמטע סטײט ש״דעגע

 ׳געםאן, ניט און געחענט ניט און װאאט
טאן געהעגט און טאן גערואאט האט דאס
 איסיגראנםען אירישע די געטאן און

ױדאז•
 אויד האם ױניאן קאאויןמאכער די און

 צו אנשטרעננומעז גרעסטע די געמאכט
 מאאוח־ פון ארבײטער די אמאניזירען

 איז אאנד, גאנצען איבער׳ן אױך טדײד
 םוז צענטרען קאענעדע און גרעסערע אאע

 חמרעז מען םאענט אסאא אסעריקא.
 ארבײטער אידישען דעם אז נאכאנאנה

 װײא ארנאניזירען/ צו שװער דארום איז
 T30t סאאץ אײן אויןי פעסט ניט זיצט ער
 איז שטמנדיג חאאס ער ;טרײד אײן אין

 וואגדערעז אײן אין זיד# באוחננעז אײן
 אײז םיז צװײטעז, א אויוי «אאץ אײן םון

 אונערםידלײ די צװײטען. א אין טרײד
 ױנייאן קאאוקםאכער דער פון ארבײט כע
ז װאס ״יל “״

 אייד Dim tft*nony3«K סלוכע א
»■w0<׳t t o m  r ד*ר *« ח  זיק צו dim י

t >pth א O0i i»3i» '<0BVTi jronro 
jyno 0 אויוי ?«ז0ד׳צ02אי נױרOOP05 

I ו .10» MMliAAAMAMJO ' •mAM .יסיקןןר.1{) דער; *.

n 5 ארבייםער אידימע«o r i»20n״
 im ,?0DO0P’ ?10 םםרייסען p»05«5 דינ
 ?10 — 10יים21א ימאנער1אס« די ױי

די ר.0יצינ111«ס«0 נאך ,i»roio נאך
0'1’0 1020 ?0300 10O” 21K 0Tניס לץ 

105KP’10O0 ’1 I050P 00 Ml ,O50P05 
1«”? ,i»o” 3iM» יסט««?,1א ססרייסס 

”«ni5i?it5 01 די ? ?io 03iie יסנר1א 
?ײ«* O50p«5 נים «ל׳? 1020H ?יי ««?.

m יסע?.0יס10 ?1» ?0א?יפחאצם ימיאנם 
in? 10 סציננם( p” ioo om t»e,01 ױנ«ן? 

 ייכ«ז1זינ om ג?י «נדיג«? ?יך סל«נט
־51י im םאר סאנייםססמננ די פםרײקזמ■

 יג•21סא י1 1אסיל יך1א 000 10?« ?,0י
1 40יוני im םיס תננ

0?' »”0 10? 0 P”TOD די ?050סל 
 סול 1לי50011נ« ?יין ?02510”« אידיע«

”oi»P. 0 יי םיס ieD?» »ר10 05םא»
5011 ?0T.n on?» ,אלעדל יא1א זײ” 

״. סים«אםי« ?0יסדריק10, אוסגי■, ? .«
in? וי און no i0»»r ײס«רם1סם די 

< trio 4201■ ויי? סל«גס o r. ?»סל«נ 
די מו: י־110נ *ioup om סטרייקמרס ן

אױס־ «?0 ס5סצ« 5SO1011P א?ז.אין נ«ן
1*010? m ” i  A? ײ װ«ג«ז? HM ?די יי

o'5 •ל«נס «ייםוגנ«? r »01ןו? J” ? ?»nm

יI 1״ *־׳־ ־ ״  װי ױ1א םםרייס, ׳?205 , ...
”p ?10 «ייס אי? ioo ; סעםט «ז20ה ?יי
10”0O15055? ?אי P50105, ?־0?יי אלע א
 1סא«י אױס׳ז «?20000 ?10 סםרייקס י«

 ײעאעז ”? ט?1 ב< ,oi»n or»5i05 זײנ«?
?.0י51י מעכסינ« א — ?0י51י « זיר 1ינס«0 «?200 ניס

 י1 1«55נג«סא0 זיר 000 דאז ?ײט
i ” io אױף נ512אױםל« יםטי׳««50ני1י ־ 

im 1« ?13 ׳ש1מא «ר1 נאם. 1«יש1אי*
1003011 0’im?» 0250 אמ ארבײטער-

1.7M12 tIK ,101002« |1K 100510 ?025M(
000 2»n  o?” io r »0י21י 1020קם1סל.? 

 י1 אי? |0ל0םי 1001205 זיך 000 ס0י
op” ioo איז ?1א jio m5i0t 5 n »ל•0די 

r ?10 0100012 0רײכ v i t f p נס,0ױני
3 ?02”? D0iiנ?אראיי- י1 אין 1ס«01ארס 
 סיר ?.0oom׳pi0ii02 י׳««1אי ס«2י2

 קלענםטער im ”3 ?00102 אם1 «?200
 .10י2י? im )100001 בײ װי אזױ ?,0י21י

0100010 0200? 0'1 00102? 2”0 H5T0* 
r’0 ס«ז1י?י2 n?» םעו״”21א k םײד 

o’o יקעלטען1סו50 im  .?0’D02*?0O0>p 
 ־”««2אױם ?0י21י אידי׳*« י1 דך 000
0202 0202? im כט» i 050P’i»o0 21י•

 ?ײערע «ר2 050*21’ אידי׳«« די ?.0י
בעײ10ל m«”? אוױי ניט ?001101510(«
 ?1א םחמזד ,oimsutsm* «ע?,5א1ק
־50OO0P ’1 ?10 ׳*יפזאל 01« 2י0יל52”ל2

im ’i 2 m סון 1ײטע21א *mm
1 ?10 .01”TO1020 0200? יOP10?P 
1 eirorp) 5’i)»or05ב«רי’א י D50'5v 

10’*| ?.010 ?0OO5’2»5” 1O om
im 01ס« 0 •?0 1ײ1ידס10סל*? 

o ?io 0 ” » ?’ 0 . i” ie;»?» אייז זאוס 
m נדויםע ־שװאם, « מי א?ױ ,1םרײ 
011 ,i»o” 2i 0 ?»o0 io r׳:20(ױעד? לכע 

0570? 10'01 1*0 «101 .O50p’1O05O 
02?0)O’o>i0iiv50 ?pup) ijm r oim־

 im ם.’דאיב*0נ*1י im םיס סעםאםי׳ש
000 i ” ib-pi0ip פאו־ רי ?יך א•? אױך

יוגיאן *ןךj׳?״** ־׳י׳/ןיו -״י ■ , — _
 חאט זי װאס גוטעךבײשייל, דעם און

 ױנ־ װיכפדגע סנדערע די אויר גענעבען
 .אז דעיצו, ענדאיו געביאכם האט יאנס,

 װעאכען אין איטיגרסנט, אידישער דער
םארװאר* איהם זאא שיחזאא דאס מרײד

 אעגעדיגע א זיד םאר אאץ טראםט םען,
 הומט ער צענטר װעאכען איז און ױניאז,

 יםון אוינ דאם אאץ איהם באנאײט נאד,
ױגיאן. דשר םון שוץ די א\ן ױניאן דער

 אונטער האט ױניאן קאאוקמאכער די
 זעחר אונטאר אפט זעהר אומשטענדעז, די

 אױםגעטאן אומשטענדען, אומנינסטיגע
 די פון םאנמנ אמיאו אײדער מעהר םיא

 איעגעםונדעװעטע עאםסטע און ניעסטע
 אםערילמנער ײ עכט די םון ױניאנס
 גיט הען מען זיך# םארשטעהט טריידס.

בעס* די אםיאו ױגייאן, א או ערווארטען,
אי ױניאן, טע  וואס דאס, אױםטאן יוענעז ז

 אויפ־ סיז דעװאאוןױע סאציאאע א נאר
 איז באסעס די פון •ראפיט דער טאן.

 ארבײ־ די םון ארבײט אוגבאצאהאטע די
 פאא בעסטען אין חעז ױדאן n איז טעי״
 גאר באסעס די פון פראפיט״תאוה די נאד

 אפשא• ניט אבער אײנצױמען, ביםעא א
 םאא בעסטעז אין איז *וניאז יעדע םען.
 אר־ דעם צװישען פשדוז א װי טעהר ניט

 שעה־ חײ א — באס דעם און בײטער
 ױניאז דער פון טעטינגײט די ■שרה.

 אזעאנע סון הײט א װי מעהר ניט איז
 צופריךענ ניט קענען פשרות און פשרות,

 ^אר ארויס שטענדינ רוםען ךי שטעאמן;
 ציא גרױםע די v הריטיקען. און איבעאס

 אז אבעו/ פארשטעהען ארבײטער סעז
 עס קאמפס־שעחיגער tym שטארסעד װאם
ײז װעט  גינםטינער אאץ ױניאן, זײער ז
 ארבײ־ פאר׳ן •שרה די אױספאאעז װעם
 נע- מעהר אאץ באס, םאר׳ן ניט און טער

 םאר הרינען ארבײטער דער װעמ צאהאט
 סראפיט זועניגער אאץ און ארבײט זײן

 ארביײ דעם פון ילריגען באס דער װעט
ארב*ים. מער׳ס
 האבען האאוס־טאגופעהטשורערם די

 גע״ מיט׳ז מאכען שאום געהענט דט אאץ
ײ אז דאגה,  דעכע״ װירסאיך זיר מוזען ז

 םעב־ אזא םיט שדיט און טריט אױז* געז
 שטעגדיג אױ באס דער ױגיאו, מיגעד

 ׳ אד־ אידישע די אז געװען, אײננעװאוינט
 פאר פאאם־םײער ר,עטפען זאאען בײמעד

 םון צײם אין אפטאד גוטעז א
ײ און  א«מאך ד״לם אט װעגען זאלצז ז

 ®י| סענ די איז קיטערעז דך ר.עניג־װאס
 ד^דוצחן, ער האט דא און יאהר. נאנץ א

 > מוזעז אימאד יעיעו טאסע װעט עד אז
 'באס י9ד וחנן און א«ךױטען. שטרענכ

b און :עדואד די םא-אארען דאט in אןף 
)C '+ t •״י אוין ^11 ז (1?
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>.ps שסןעסען
 רעיאקםןך דעם *ווישזןן
ר די און א עו וו י • • • •

 עצלינזג אײעדע «יז — אבראהאם. װ.
i n v« ן יױם2 מיר זײגען ו ו  13 געקומ^ן 4ני י
 אױ• די8כא ח*« איחר T* ,1111**3172*9 דעי

 ענין. דןןזיגען דעם װעגען רי,יי193 » גע:ד
efc#n 9 בלויז ®ז גע?*:*, *ויגוסש בען 

 *ױזל« רוסייינד אין ארבײשער ס^־מ 170*1171
 איז רי«ע«9י9® די ג*ר *,it* apnn »ון

ן דורך p ױ n• דער י1אוי t»** חער־ דעם ®ון 
לט רעזייים, ען117»  *£«ר, ״מע:ח אײער ז̂ו

 די מיט משל אייער »ון ב#רענטי;ט, געװען
ײן זין. 9 געחאט װןלם ס?עבס  באחויי• ז

»i n, י ן י ו ם א ע ם ד נ ו ר  ן i « ג
• 9 p ן, ע ט i  d«i  t*k* גאנןוע־ארביײ 
 לעס,9 און ק*סוגיזם דעם געגען איז «19*17®

 װעלכען י1אוי טו ׳®וען ?סמוגיסשען די וראס
ן איחם ל״הענט »ון איחר קוםם גרונד  זיי

 אײ• »;ען1 «ו ם?1ו*1ל»ע92 •ריחעריגען
ם׳/ ®אראטעחסט »דו נעס: n ני o זעחו

 באחוי■־ 9*9 *ז וױל, מען טען «כער לײכט.
 ײ•3 9 אין װערען #ארעוענטלינט ל9* טונ;
 • י * ו ו 9 ב קענען עס םעז דסו* ®ונג,

4 ע ז
ן לעבען d#i — ענבערנ.1ר» 0 ו  דעס ו

 to ®17 *זעלכער, גי« זינער no ארבײמער
p קזןגען ייחם ל9י i9»v ײן. םקנא  #נער ז

i® װןס *ו n 07 ? איבערטרײבען n o ,סםת 
 ל » ם ג י י p סיו קלןוקםןזכער דער אז

i עס נײ\, ? «9« נימ  n o»* .נ*ד, מעחי סטת 
 אנטאידען עס װעט סלייז i73®op»f^ דער

ײן #•לײקןנ*ן.  ,191 איז לץ9»« 173191 ז
ײז דורך אויסגעעיחרט ח*ם *v ײאס  I9*n* ז

 אנאטעגדינ. װעניגער *דער םעחר ל^ען «ו
jn די p h p ן אזן נוים ®ון לידלאך  זיעען *״

 קל^ונך דער װען *®*ל, ריכטיג געזונז
 ^וואל^ז. און חיל*לןןז געװען איז ם»כער
 װירק״ דער לחייוך גא:ג;ן אין ןס איז אימז

ליכקײ•.
 ®ון אוילו אתדלנות, קײן — פריםאן. ס.

 רבי װי ®ערזאגען, װיכטיגע גאנץ אזקלכע
 חעל־ גיט דא קען םןןגגעס, #דר אזן ײעלוחנלע

ל אאדען. קען עם ג*ד, םעחר םען.  דער וױי
 םעמנער׳יי! דער ®ון טײל ®רני־דזננקענדער

 ®אר• אטארק לןען אינטערגד»אג»ל דער »ון
 זיד אויעשיאעז דןס אוי]״ חאבען איבעל

 מני*ךאנ- א אין םעגאען זײטיגע נ»נץ ®ון
ײן דעי€אר אװין און געלעגענחײט,  װע־ אי

ײ לען  װזוונא. אײער קאוויר •וגקם חאנדיעז ז
ײ וח>לטעז זי^ריס  :*נגעגעבעז וױרקליך ז

̂גט עס װאלט ®ארלאגג, ד*ם  אויסגע־ געק
ס  אײנולום גרויסער דער אלס װערען טײמ

 מ- די אויף קלןןריק*ליזם ••ידי^ען דעם ®יז
ן. ײן, װעט דעם גזןגען און :י̂ן ײן, םוו ז  ז

 דער ®ון םטל ®דײ־דענקעגדעד דער בלו«ז גים
¥ו, תי ר י  חמל־ דערואר ױגיאן. גאנווע די ̂נ

 און ײ^וועלע רבי «ו געחן אײער םיר םען
ײז  זעחר ®אר ם#נ:עס דר. *ו אײד #■*יתען ז
 דא־ די איבערלײגם. גיט און ממראנט ני»

 אגטמײדען װעט און קען אנודיראגע זיגע
ר װערען  ײ¥ס און גויא, ױגי^ן דער ווין ̂נ

 אריע- זיך װעלען םענאען זײטיגע זועגיגער
 זײ:ען **גסען םעחר ןזלץ דעס, אין מי׳יען

4T מז געלײזפז זאל ®דאגע די אז ע  1י על ײ
ב ייאר. ן לעזער א ?ײם איזזר •וי ו  דער ו

 אוג״ גומ ג#גץ איחר װײסם ״גזןרעכםיגקײם^
 •#ר* חאנען םיר דעם. װעגען םײנוגג זער

 •ראגע, דער איבער נרי^ •ילזנ עוענםל^כ•
מז םיר און  אמזזןר ארויסגעזאגט אויד חן

 *ון ®חוגע »זא אין אז גןלאר, גאנץ םײגונג
מז, עװי  ארויור גיט מאי^ריטעמ די «אר ג
^ וזילען איתר גװינגןן «9ס*נ די •וי י  «,7י

n און o  oy ױ וועג, 9 וחנחנז געיינזנן  אווי ו
או אזבת חאלטען ײאס םלאכות׳ בעלי די  9 ו

» וןלען *אג, מײלינען  חגי• לײדען םויען ני
 אורזא• יילע *וליכ בער9 םווטןריןל. «אר
i n, אין |9 ג*& איחר וועלכע *יז אײניגע 

ו בריןי, אײןנר י n גי® ך$ס י t9 ®דורכ• לײכ 
גי די *ואיחרען.  םײנוג^ ד*ר «ון *יז ז9ױ

 עד ?9 ארבײטען, ניט קען ■לאן מר ?9
ו ײעט  ליזירען9י9דעס גראד נרויסען 9 *ו גי
 גאפײליה איז, דאס און ל.9נםו־9ק איחד

s^•• י  ?ודאז. אבת װי װינםיגער, ן9ױגי מ
מוזחן, :יט עס םעג וועלוחנלע רבי ן אי ו  י
 ער ?9 איחם, •ין ג^רגים עס ערװארפען סיר

ד ל9י ן זי ו ^מעלען קענען «רם דע• «י י  ױ
o n גי דער «יז ׳ימאנדידנקם ;9ױ  בער9 ן

•9* געםעגש עם ט9ײ ,19ךם9מגי לס9 איתר׳  י
 ׳יתדלגות קײן אז ב#גריז§ען, ווון **?זזן,

 גע«וגעז ײעט לס ביו חעליען, נ•■ ך$ן קסן
i מזדעז n װעלען דאן ביו .19יל ײסםיגזד 

ז9 לײדען. םוזעז m•• •רוםזנ ךי ײ ו  ײזד ז
 בסירי• ווון טײײסס וײער געיינלן םוז^ז לעז

ז דיגוןג י o י nײ יואס ״ •י לײדןן י  סי9י •
oyn יז» « i®♦ »יז מייליג ו r. םיר וואריס

מו ״נ , ני ן ויי־י גזני9י:ןם9קל •ייסזג די אז י
ײ דאס גבזמ״לנס קײן ג*« נען ען ז n וײ: o n

ן סרו^ *י ױ • o n ז מז ײ די מי ס7 ו
m» ?ײן i ײ ן ײ י7« ^ ר לי ן »  ײי
י ®יו oy to »ון נלויבלן. סזז 9י 1«י קו  נז

מז ױ ל מז ײ ח o ז n* ײ ימלןן חד־ »ײד ס

ןן לסגג׳ ניס ערס® אז ס»נען#  דרעס״ די וו
 ךער טי® געסעטעלט חסם ן9ױני םײקערס

 גע• 17«ונק* די «ון איעער איז דרעס״ססס׳ן,
 םען װסס ײסד, 9 סטונדען 44 די ?9 װלן,

 סןג״ 5 אין װערן אײנגעטיזלטט זסלען ארנײט,
 !וג«סג און raw 091 אזוי״ ןלקס, אין גיט

ײן. סרײ ג»נ*ען אין מרבײטער די זןלען  ז
 דער אזו ן,9ױגי דער ®ון ®יחרער די און אוגז,

 און ן77חסר נום זעחר זעחר, געװען ווגקט
 סעםנערסי■ די !9 גערעכעג®״ חסבעז מיר
ן מםכים געװיס זוע* ״ ן דער*ו. ז ו  7®יל ו

I7 sr:^ i:9 ttr חלכסט• 9 געװען עס לט9וי 
 בער,9 סרב״טזןר; די §אר געוױנס װינטיגער

לױ, ״ו גו בן ם  די קליגגען״. מעכ יסס װי *ו
 ורית־7 סוגקט דעם tyn מעםנער^י■ גיויסע

 ®יח־ i*f סin נספײליד, #אדן ;געװיזעץ
 ארויו• ל®9געײ ניט און געקסנפ :יט רער*א£ט
 םעםבערסי•. די אויןי וױלען טיחר צװינגען

ן ו  די ז9 איינזעחן, געװיס איחר װעט דעם ו
זיגע  ד9ארבייטס־ײ גוגער9־»5 9 סין *י־סגע ד̂י

 ארײנםיעען ס9י ?9 קסםיליגירםע, «ו 9 איז
 עיעס קענעז ל9י רב יענעם יער9 דעם סון זיד

» ו י  י7 ז7װער זען9איבערגעל םוז יסס ן.9ױ
 גרויסען אין םעמבערס״ די ביז וײ®. דעו
 במסע־ 9 «ו קוםעז ניט װעלען גסנגען״ און
ן *סרטטענתיס רער ו  170 קןן סראגע״ דער ו

חינזינט. דער אין אויספיחרען גסיגיט
 חסבען זידלערײ אטער אויןי — אנאנים.

ן םיר ײ  ם«ד רקעחר«,9® גיט• !אראיבעל ן
 סײער *ון אײך. םי« םיטלײד אםח חסבען

 געביאד זײם איחר 19 קלנטיג״ איז בריװזגל
 װלח יק9ס» אײד טי® עס און רבלעגדט*9®

 «־9 גי® אוגז קען ס9י #בלר אטת. דלר
 מיר רבײ*.9 אוגזעד מיט סגגעחן «ון חאלטען
 אײד ו7 עחנליכק §ילע און אײד חספען
m װי און, זעחענדיג. ל7ביש9 םאנען y o r 

ן גיט ל9י עס ליך ״  בער9 «7י7»ער»9 די ז
׳ קען עם וולרען. אויסגעמיחרט מוז זי ו ײ  ז
 איחר װעס ו?ןונ«ט7 בסלדיגער דער אין ז9

 בלנולים, און זלזולים די £אר אזעחםען זיד
M איז ברזװעל ער7?ור א״ער װעלכע םים m 

 איתד ס9י סלײן״ ®אתט דעי סגגעיאקם.
 גריװעל א״ער אונטלדגע^ריבען ניט ®9ח

 אוגז *אר איז מען,9נ ריכטיגען אײער טיט
 אזג• !ילײנט חארלען, אין טין״ אז ב^וױיז, 9

ט אלײן, אײך »אר נאװאוסם ״  סוין איתר ז
 כלינדען אײער אין פעסם אזוי מעחר ניט

 חאט איחר אײדער מיר״ ז»בען װי, גלויבעץ,
 אװ״נמנו דער י7 או׳חערען זיד נגעחויבען9

1 ?9 םורא״ אײער ט1טרע9נב9 ס9װ זיי®. 7 
 גע־ גיט אםעריקא װעט ארטיקלען דיזע ליב
 גאנץ M Tאי זזילןי, נויטיגע די רוסלסגד בען

 װיסען, איחר רוט9י עראטעגס, גרוגילס^
t נויםוגט רעסרוגג אמעריקאנלר n אז t ניט 

ײ יע־קװאלעז.7רםא9£אינ אוגזערע אין װי * 
iio עם קענט איחר װי ׳טעגס .inyT חארדימ׳ס 

wTiyojo ׳גגרעס9ק סיז נדלונג9ח דער און און 
דער אין לעס9 רלגירונג n טוט

 *ארסם״ן, איחר דאר®• דרימענס, חימינט.
T9 װעלם דער סון רעגירוגגען די ®אר Tm 
י9 גיט עס ו י 9 י ן נע9ו ו  וזעל* 17 גוטסקײט ו

ױ עלקערונ^£9ב רוםיסער דער •לן  גרוי־ סון ו
י סען אינטלרעס. קטי«עז9•

*9T םיר to ניט״ דענקעז םיר — א. «. װ.
y §ילע חסבען לען o n t ען7 תאטסליקען»  װי

i^ או^לרע j t. דסזיגע די װסלט דערפאר 
י  נעווען ײטוגגלן7 אוניערע אין נדע9ג9י9י
ו גרענען ססרט מין 9 י ר. 1717*9 19 1א« ז י י

ײ גסיניס געיינען םיר — «. ד.  1סי 07נ
 ײסס ״®יק־סרבײ®״ ײלגלן אויסאןנים דעס
t»o אוי^ 1סוי •y m ’ n o •ויניס.װחילר® 

i ל90 אוניעחליגע נעװסיען חאל® n  tm 
 די ױנמסטויעגלן 170ל9ײ ״גערעכטיגקײס״.

 געייסחמ ארויסגלכרינ® גלדאנקןן דןזיגע
ד חס® סען װלן דאן, o װעגיז געססנס זי n, 

ײ לטען9ײ v חסנעז ו7 •ארולחלס גיס ו m• 
ײ קליגגען סבער אייס װירסוג^ לויז ו  ג

דחין. בעל דעם ואר אואלאגיע 19 לס9
 בסגײססערוע אײנר — באוםבקרג. ש.

ױי די סאר און ״גערעכסיגקײט״ די ®אר ו נ . 
 ,091107 וױס7ג 1אי סס, סלום סון אלעען״

m אוכז *רעחט 0911 o  .inyT סבלר, ■ארדריסס 
י 1בי 0911 m װי איח!, ®on ®7י m ד זײס  זי

 *71״ ײ 17ז7ל7® יס1 מי כםע* םוח^ סלײן
ײ רלנסיגקײם״ ה 17י7נס*7י9* י7י  09י זי

 קסםיס. «11קלי *17H71 גיס ײ®7 קײן איז עס
 געסמייס חס« 17קםסכ19קל חד מעז *ילי״9

m 7י7117ל «יל ii* « r, ?171171 0י1 «ד1א אי
o *»י סנססיאייגומ קײן n 7קםסנ19סל,! 

7 o n o ii1 זסל י• ן לײעגען י ײ  סײג^ע ו
 19• 7«י7ל די אין סוין אססיטא סייסוג^

on i תר,.^ען9י j f® 1א7ג« ײ ־110O 44 בלױז נ
n 71 ײסד. 9 מו m o*ײס7 ן71י lo o  i f•
 717בילי71 קליך1י1י 17י7ײ ײ 1*י ,17דיי

 י9י 9 171*י71 גי® ®on *mm און םלנסלן,
7 ® ^ !V®ײ7 7171**9 17**9 1717לײ «י *י  י

ײ 171**9 17? י1י מוגגז  1* 17011 9 1ז
9 171י גיסךסעםבלך, ו17  •ימםד 1771911*9 י

ײ H* 17*®*01717ל7119 *1 ו7  119 .19*11* 1י
י1 י  *09 1ינסי1 *119 171**71 יי* י7 17? י

ג דייי גי י7י 1אי *11 לס«7ג  1»11ײ7ד9ױ
ײ 0*1171 ד יס1 איחוי ס1ו  ל•711,171י71אײ ח

i*9 o י7* in r t ig i  t c דער AO*ti*n סיר 
73מל1 *יל^ •*ל# ײ 1*י 1ײ7י •7 17177

I7®ip 7 םער77ל דער אין»  אין לויסען 17 ײ
j**7 9 191 יס89 i i o 7פיל די 11® 171אײ 
 T9 מ^יםעות, ס®״,9* 7״נײ 9 וארלאגג® «9ײ

ײ 7גאג* *1 ואר m* ײ o ״גע־ 9 עי »9ח 
ם1 *ויגעז ײ 1י* ?*י®״״1רעכ»י  נגעזעחן.9 י

ן ״7* י  גוטע סיגזעיע ײסבעז **®Ti*n 171 י
*1ג?ױיג pio®«r ססײיקער װע9בי  און ע

י ו ו י1י ״ * i n יאו  לכע7י1 סגדעיע״ 7*יל י
p בעלי אםיז׳ע זײגעז in io n ®ניט ב1ח ס ליג 

 רעגעל־ m**®7 י7יי* ג?ו7לײ *י ליױ9 י91
 םעם־ סגדלרע 7לto »17^9t 9 191 םעסיג׳

עי 1*י בעים  1ב* חסבען לכע7ײ ״19ױגי י
ט י י  •19 לען9י ,19® ײ 091 **רגסכלעסיגט י

 לײעגען ײסד, » ד9ײ 1*י סלײםיג, חויבען
ו9 ײערט מע^נע י**ונג,7 *1  ס«ע- יסג^עבען י

ײ׳ ®אי *יעל י ז י ײעלכע «»ר 1י י  ־9ב ו
ײ *7 חלעו,9* נים. *7 איחר, לײענען ז

n — לערמאן. חיים  pio®o* יג•11 םיר 
 *7TH9 סיז עלעקססז־קאםיײגס ײ י9 סעז״

 חן9 סנסטעײיג, וגעחן7 לען9י לס9?9ל 7י
jh® די t*9 091 *it ליש,11ל1 און בלבולים 9

ד9י עלעקססױקאטיײנ^ ל*ט*״ע9י ײ ייז
ד םיר פיחלען  *ן-1א ז*ד בסרעכםי!® גיט יי

i לס9 וס*ילען7 n  0191177 * i סחןר דעם 
 ט1ססרײ וועלכער ל,7«7דבל ®«**9? יענעם

19*171 dti ?ץ1גר  קיבעץ. 171*010011 11* י
»1 לס 1אי !סמירליד״  לס9וי 17071 סלחן. י

 *71 171*0710*19 לט9ײ ם91 ווען ז«7ײ71
 ״9® דלם אין זיד אריעמ-יסלן 1729 רען.9וי

 טײטאזם71יס1א לט9ײ ס9י װײל גים״ 1םי ילן
17191171, to ,17נלחם זײט, 171119 11■ םיר 

י i*170 9 י9* 19 ײ iy i ,ײ און קסנדידאט י  ו
i *d  1 7W  091 .I70**ii7 9 I f i f i  17i נ*מ 

®19 tm* 1**71 מייסען 1םי װי לאנ̂ג to 
די19ק * i ן1א 71*1170 גאנץ זײנעז 17«י n y 

 חיץ י71 איז 19ג יסס אין ,17017° ליכע
ד חס® *ײז°9ק *לז ד 1717* סיער ח  סבי־ יי
m! 07י םיט ט1י1יג11סא 7ל7° y 9 יך i io 
ו ב ר•7לכ7ײ ®״ר9י לי m יז i  o n ר7ד סון 
*19*n171711 17י9ל710י1א !לםעגט ל«9י1 ״.

י ז7לט9ײ — בלײכער• ח• י ° i7 i i7 i סיז 
מר9 19  יתם11710אוי א*ו *1 *11 ,1111**0 נ

ז io 071 ײ * y i® די *יו i7 M 9 o p i7 ii7 i אי־
y**oy»9 o י71 n9^ 011־H9PO1מי (7לט 

i איחס n o 1719 נסליכ®,7*7י9• **1 י9ג 
*o 39071 ײ לביעז911 ®יי ii7 i o n171119 ט 

t io iy i  •iiipiy®9i 1 איתר ®7ײ 9• i* iv 
 ־1901**9 1י117«0ל9• 171*** ®יר ז• ײז,7ס«

ט 17סטסנ  געווערק־ די סון 11לי1ג9ח דלר °י
 ײיםלז ו9י ו*ל«1 א*חר *n *119 גור# .17**••®

®1 1*1 7 4 in i* i i 9 i אי*ך «91 «9 *יא 
i 19 איײי״ n? ז 0911 ל,7«י י  איז 171*017 י

י ״***»״,  ־7לי9119לידס?1170 9 171171 ײ
ן •י7י א!, גי® ײ ל מרי  אוי•־ חאט 17 װײ
1 ly a u n y i* *7*93®9 171711 71®ר«*D7i־

m iy i i. ײז׳ i 10**171 091 71 ל®9ײ נ n״ 
i*4 ז9® it ®o i9 ז n *ויוי *י o  u n i  o n 
»911 ,17®P9»19 איחם ל ®O ipy l 171אי*בי 

י דאנ? י  ינם®1 9 171י71 ל*9ײ 09י ®•n י
ז ױ 170717**!® ײ ײ  ®וכלי?ום [77191 «
ױ 1*י p•»** 19»*7® ?חל׳סעי 17לינ1ת7 • i־ 

T9 ,iy®n7i אקי אױ יס1כא ל91«170 די» 
י1 ,107® *®1  0*1171 07 ל®9ײ י•9®ל 9 י

01*119• 70*111 9 17H71* ן o 10 •י nײ  י
 גו־ 1בלוי *19בל יעם יײםװגג 17י און י7כ

ױ לעז7ס» o ױייקלערען * n *י7 י1י עילם 
ו י ו ז ו י • ג י  .17191171 ג*ד«71 דליד170 ײ

i י7כ9 n 3̂*19 ועח® 07 מי ל,79*ר«י a»n 
«91 עם  17 ל®9ײ ״7* 17ײ מײיחמ®״ מי

1• ײ «ו| נעםיו די ®י« |7ים971»רויס 7 
און ן79י90י3רסב ו7 ם«ינ« י7 7לנ7ײ 4719«
t 71 ו• ? « ק ײ ®י• תי9« r t  »9*9 i9־ 

מ ג o»* ®ײ ײ n  t לויו ל70אריי <דלי•70 ג
•7 071**71 9*01*7911*07• 919 10***173

4ii®**7 919 tm 19 7וחףזסP ^ א «ל*-17ס
•17 919 ? * » לויז ל,7ײ  9 1709® 17 0י9 ג

*90170 ל7ס**? v* 7® ®ין 7י mײ«וגגם״
נ ,7391**071 ײ ®oiii« 170*1 ז7! 9T i9״i 7i i.» 

 עכט1 םי« *יאדום *9» ז7ר?״»ס«7ײ7ג ײ
119*1701911710 o n נ לם9 ר7סר*יב י  ם7ײ

חי 1« «17ל7י 7אי  «9n 17 װײל **,1 ו7י
o n  I7m *nw 9 »7**O07i גע- ךי סון כבוד 

י9קס17ײ ײ |.7י ב 4ג  •7• עס ל«9מ עי ױי
 די «9י יחל» •״it® י7חרליכ9 19 ײי 1®•

1 r «  *19?71 ®*I 17»t90pi7H7l»  ר«9«71 י
i 7 ״19® f iי י i 71 די 9ל9י ym®o pi7 i i7 i־ 
?i f• ייגס^רילינקײ®. 1« 17*1י®• iT ii 
 1לדיגונ1093 9 ®י® o*H9 קי®® י7סרײכ 9
9*1f י ^ י״9?ל 1י m *יי u  o n 1•י »p9• 
•1 י7 7לנ7ײ ״17• 4 י 9 *»t לס9 ראנסג ו*«ן 

י לס9 סיײבער,  עיענמליכקזז^ m 11• י71י
ג 11« 1חײלי ו  • י739 1711 .193ריתר93י

זי ל®7גז*9ח י73ײ10 b ,17*•לי 9 י i i r i i 
0  [19 [719117* 1«י 7«9®ל 1«י 171**0

* |1« 07י71יינס»*« ג '7״י  דאז 49י*?9• 1י
ײ ײ « לײג 1י  און «ונג9919• י7»119 ״•ני

tm  n t f ו י ו f «119*«*7 די » i#  p n  4 i i- 
1• לזנג m!*•® די *ד1709119  ]t» l i t -סד*י 
ר i די 1«י מ t •  i f n m דסמדיענקסד יעדמ 

• t«* 07 47917® 17י • 0»17 גי n i* 0  i n 
9*t»  n u t .ײ  tm 7*1 ®ריעער 7לנ719 י
9 i7i**t 17m• ױ קינסןד * o n 1737ל 

ײ «ל*נק*י*ג17י7 י7י 1«י i «•1 י f i  W T P 
• J®** 73נסל*7י7 די 17^• H I

 סלאומ־ גרױסער דעו
סםרײ׳ס םאכער -

• (1• («לוס י י ).11 ז

j נלײו ער הןוט געבראכען, םאך v n j n 
 pg םראנם םאראייביגמען דעם •;־ ;עגען

50 id•.ארבײםער־קעמפעד, ענד n p i 
 רו% אויפ׳ן נעווען, נרייט ׳פטענדיג זײנען

 אױסצונעזד סאסױ דעם ױניאן, זײער פון
טען.

קל^ותםא• די ה*בעז 1916 יאהד אין
 n נעקעםפט, הארטנעסינ און צאנג כעו
 pm ענטזאנען סענעז ניט זאל כאס דער
 או״ 1» זײנעם איהם זיך נלוםט עם נאר

 את נעײען. איז א»טאך אזא בי״םער.
 נעװאלט האבען סאנוםעקטשורערם רי

מן מ  tan האבעו ןײ און א»םאך, דעם ב
 חןד 1919 יאתר אין םאראארען. קאםוי

 וואד אויסמסעמפם קאאוקםאכער די כען
 רענט א טאיזע םארקירזט װן»ס ארביים,

 ויאס בןוסעס, די םון פראפיםען די ביסעא
 גיםע< רעכט א אויך אנער םארצזגמערט

 הםקר דער ארבײטער. די פון לעבענם די
 •רײז־נאמטי• םאר^ײד^עראײ די םיז

טרייבעג״■ די אױםנעומרט, האט םונג«ן
 האמש ארבײט חגר נײ יאנעגיט די און

 אימרבאײמני״ אע«טע די אויפתהערט,
 װןור• םים׳ז איז ׳פװײם־םיםטעם חנר םון

 *an דער געװאדעז. אויםנעריסען מא
 װאר־ארבײם װעגמ באסעס וי םים םאך
 יאתר, דרײ אױןי גיאטען טנזאאם האט
 טױ■ ביטע־זגר חנר אנגעקוםען אנער איז
 שפאאםונ־ די אױםנעגראמ) חאבען זים,
 pv גאוועגוע, ארבײנמר חנר אין נען
 1»י אז-עם נעםײנם, האכען נאסץס די

 זמד ױי און זונא, זיתר צייט, די מיווטנן
גענראמן. א«םאו דעם ווידער בעז

 ימד קאאוהמאכער טויזענד 50 די און
 |bim וואונדעראיכעז אוא אויוי װימר בען

 onyn גאםעם די ביםער ווי באוויתן,
 נים גמנארט. ודפבונות וײערע 1אי זיך
 הא־ ש*אלםוננען די נימ און קריזים דער
 נים נוץ םינדעסםען קיין נןןםאס די מן

 פארחד קײן און םקעבס סײז נעבראכט. ו
ניטא. זײנען ט׳גר

* ♦ *
םטרי̂י גרויםען חנם םון ׳פטיצשײם ךי
 *יזי• » פון ׳פטילקײט די װירסלױ איו
 *גטטלאםנר נרו*םע k און ערנסם םען

 םטרי̂י דער װי וױימ און ארט די הײט.
 םטרייקארס רי \וי און נעםיהדט ווערט

 רעסייטם *ו«ײ i»wm םוו זיך האלנמן
 םים סמם במן וואו ,prt״v די אין אםילו
 איד״יייד דער אויןי פאראכסונג און דאם

jju ארבײםמר yiw i אויםעדימל̂כ די 
 מימ it t״i נעגײנט אס»ל טלענט װאט
 ארבייםאר־עםיגהאנס אירי׳אן דעם אין

 *ײר טתלאיי םװמטיננ עלענחנז »[ ארער
 «ייא םוז באםביסט, האלבײואגײגיגען *

 יי אם ותגען טיינוננ אגחגר אן ipdvc ן
 ■אי נמן זעחם ד* ,באאשיװויקעס״. י

 תעםמר. םויזענד 60 םון ארםײ אן זין•
 גויד אויטנעהויבען זיך האבע; וועלכע

 זײןרעמד םאר טאן, אײן װי מטעבציך,
קי חזי it ;םאדערועען רעבםע  ת

מ ניט *מר י* םען תוזם וניים »  די
 סטרייק ריוימר ant וואם אונארתועעז,

 *?,Jap נרךסער, a pg םינמן אין
 אםייי ארוים נעװעזונליך רופט ״סאוט
 תאלסבלוטיי י*ליג*תמ,1תס די צוזי׳פען

n ״ יענקים. ענ«מ
o n  pw ל ב«ם׳» די וזאם  יי

ן » o n  a t י — מבר*מו אאטאך ײ * 
“2׳״® פא«יג%יםטי׳»ז «ן אםיאו
m — יוגקס an ײ«ימ םיחדעי די .5 

w נתוזינ תחר כםױײן  *ton pa*,* 
 נעוףײממ חאבען זײ אח אויםנעגוצט.

2 עמנמאימ ךי סםרייימרם די &אר P 
M סא*ינ*ליםט״» די pa טננ -VM ne 
״ ויאתײי׳ a וױחןלױ איז צ ייי !?! 

nmnanr aia ײ ײי םלאר׳> 
חאלמז a m« אויך דא ענטםערט

 J?^L?’®**ir?2* ינאײיםעײט אםו■
ta rt p g םםי״ײז י הא^םאלי ״ י E "** י S 

o n ’»י2 1ע״*סטי<ו*«'ם
י ו«ר«מ• K« £ י W g» _W B » a מ * ל אײממםןנטק-אױנ נאד »לץ \.9*

ן■

a n ,ט «אלי&סאון מ ײן י ג ז ו נ ן ג ר מ  אי
i n טער^ 8 די פון סואנס םאראיי 0 
p קעםפער סויזענד g p a דער *a t  m m 

8 *w a r tרבײםער i iv o m a a היגמער o a 
ם Itaopg די פפספפד, די סמחיי טלז  אגט

«ן ל א ה « ס ן »וי ׳ ו י ^ נ m דער סו e n 
מז, צוי e ג s n  ta u p e  *an ta בעז  בייי

c r a « a n a o ז ז׳ ^ בי t םו a די a t  n n o■
 םיטגמס־ urn ביימנתג ארבייםער דיען

r n םויי במ׳ן — tap די זדטנ•אחױ 
 זייידמ tm nmoDpypp סםרײסענדע

pm u n m סינדערלוון t r n .וײיד נזוחון 
_ נזװזון• טויען ענדל־מז

)p g .(•ט ט סונ *ו רי.

שארןז און מורץ
«1 1•« לוס9( ).10 ײ

__-s__
tTmp װע«90״ :*ראגע י7ד 1»י געװען

qn9• ״.7גיי9?ר9דעמ •

 ,n*.pi7092 ריכטיגע די ס»בט ״to’״«* די
m י ®יז ן7ל7«9»י*נ דעם סיט  סלאסד 7גי* י

 9 קומנז 1מר ׳בװי*ס9ס ד* אין 171*090
י םגחג סץחנעם דעם ו7 ן<19  9 ״®ריסען״ 1ו

*i םיט סרימדין 9 אדעי סריעד p r i9 P. 
 וארקלענערם ײמענד173 געװיס ®7ײ דעם ך1מ

iT^nv ון ורײגדליכ?ײט, די חעסליכקײם, די» 
«1 עח«1 סען װעלנע ז נופיל י ױ *י p.* נ i9 

7*3*®tm  i װעמ 0911 1739 עסי tן  ס*ט ײ
n ?*סלאם־םססי• די װעלכע ט־טסמסער,7ם
•17 17290 119*1701911710 091 t'o*m

d ײעגען ־־־ ז9«ריי«ל ti 17111 א נ*פ דערם^נט 
*•pa ״**»to•״

 אםע־ אין זזארץ ם**ן איבער ״איך
 ס*ט «19171 99* ל99י90 האט ®יקא״,
 אבער .1אונ |7ז9*ארל י«ן1 סאוי ןע®יעזס־

 י7 «9» נע ײP9n 1 7ענ19ל71ר7איב *1 •®י
o דרײ סי« בראס 9 קגעסיחרט7וו9 in u n 
 גרויסען 9 טי® און it»**i *1 בײ טען170די

om 9 — םיטעז אין ו*סןנ» o 9 סון®o  i n» 
9* i* i090 •ו יק *n o, 9 םיט סװערד 9 איז 
191 1י9 סילאדעלסיא, פון סײד 07171*9•

ץ9» 9 17 װ*ס,71 סחנות. 717119 7®ל  י
om» 177191 1739 נ*®, לעס9 עס i*m i n
ד1 ®90 «19•»• ׳ .991 ל99יי90 »«1 י % ׳״

לי־ 7לינ? 9 «יהר«a«n 71 י9?&9י 9
9 M 17 19 11» יאהר. «39 77191 סייי 

 י7 גליקליד *no 17117• דלק•17 ®ויז •ײ
17191 (p m ״ ״ס־וך י ת • • 1 9• m m  T in 
ײר ו1 ז7«9וי o® 1,* ®*« י ip  4 7 in m  i t 
ז »•»• י p *ררי*̂ז9190־3נ*in «9 י n t7 און

B O *vm .איתס • o 171171 «17993 ני n
i t  ly a y p i 119ל 17 **«1*93 אלם ז*ך סיחלזמ.

T9 נ*« ו9י 1א* «•»?**^19171 »191 מעז 
ל9בײ t*m 9 09 ייײך.  ־17®על *i9®i» :יי

«9* 9*119190 T*» »977 17 |719ײ71 יל] 
i9»*i» m f• 9»* *»ר נמיײדאלאר 17390173

o 1יי ז.71»ךד»ל»ײי77 9 איז ®יל n
*נ« דעמזעלבעז סון און ק»ורט •®לבען  י7י

« 119 1711910 |71י*9  *n 71**3 ,17«0י11מ
ה  17191171 אור«ײל«1«א נגם־אנגע״יטעלטע, «

1 3'71 9«93 ,1717* 191*10 10»י 7 i l7׳» 
oim די iio ייt נען9» *in»10 »1־ DTi9** 
i דאיאר. »נד7 n ד73אוי איו ח»כי 1םלס 

»®»9 : o«n ר1 לץ9 ם,7מב׳ 1אי*גע םעןור« 
 ״92 ל91 י7 »ז ׳9י 171**1 אזאגסען ר•*•»
4717H ימ9®■יי

 »ם1ו אין «9 מןז.9ן־?7קל»ס ז»נט »יחר
 7ד*עסי *1 «3*9 *ד1 **נ®71 עס 7ל»! 9 י9®

9  «i9»*7*9° איחר א*ן T®* 7לכ7װ <װנ;1
®9  דייטאד אין ד» זײגען oy ליםםי«ע.9«י0
 םענ־ 7ל«0 און 7?ראנ? אלנמוו^ 7*יל ®*9ל
ו3 ל7®*® גדערl**p 9 י®1 17390 ,17®
̂ס «ען,1779«ר די חי 4מ7ל  'קל*י•17?ײ וז
ײ. סיײע® ?אסיטאל 17•  ער1 סאר איז ז

ײ 17390 סלנזטח  i7**T יןי1א «i*7i געחאט ז
 םאית דער »ז ןבער, איגם גי«.7ו»*ס?זם

71 *119 tmאײנ״ 7ג»נ« די ד9י «9» 47*אל 
>MH» י *יז  קײן ״ן7ליס«9י*ם9״? 71*191 י

I m v o e,®* איז * 17י90ל*9»«*«7 71*191 י
*ג117װ*ל ,1»* .171110 11• «170 17319®■
 עגי״1 7י»ליס«יס79ס די םוו 4נדי7יל11 ג••

7° רזנג ? i»ז*י, *אר 19® י i אי o י n -ד**בס 
®J9 7® 0«יל,3 9 «3א* ליגט»«*n 7 B ii1י i n 

י «9 17לי7» 17 אום ,T9 41ח»*דו  71*191 י
 io®7 9 1717י1 ב»»םיםט »ל1 ^■יטאליסםען,

»1 B iT in n סארק. ן9םילי

י p»« «90 יעיל, «ון ,17»®י .£9• i9 1םו« 
m ו17*9 17ל*מ71 ד»ד ל9י דײםאז׳לאנד מ י  נ
ן ל«7ײ די ד »י  ״93 11« 1707110*119 זי
ד1 ל9י י7 .31» איסר 17»ל9< i 17290 י n- 
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 סאר טיקעטס .טעאטער
ארימען. 7האלב

 רע*ארטסענט עדיוסיײפאנאצ אונזער
Dan םיט׳ן ארענזטםענםם נעםאכט at* 

 עווענױ םעדיםאן םער,8טע פונםם די׳פען
 1» םיםגצידעד די ta םטריט, טע27 אוז

 tVDtras (Pat אינטערנעטאנאי אונזער
 םאר• די nae «רײז האצבעז *ו טיהעטם

 םיםװאר דינםטאנ, טאנםאנ, מטעיונגען
̂נ אח  און שבת און *װענר, דאנער׳פם

מאטינעם. זונטאג
 סוכמן8ב װיצען ײאט סיטנצידער די

 a האנען רארפען םיסעםס ביצינע די
tv nap נאקס אין זוײוען pg D'ca 
 ב»תונמן םען tap סאררס וי טעאםער.

 דעוארם־ עדיוקייטאנאצ םון D'gy אין
 סאוו ata םסײער. ױניאן 81 טענט,

 ־*!tag גוט איו און jd5 בצויז סאםט
/־ |.8םיי 17נ»נ*

: ״4̂* ׳•<׳•<*״ , « ► י־   »*« »*• »*« »*« »' r  a r

 דער איז שפארזאםקײם
ערפאלג פון פונראםענם

a

האם דאד במנ̂ע 7*נצענז7נל ®ת יאהר א װען7ג ניט איז »ו1 אבװאל

באנק םטײט דיא
 דעונוײכם האבען ס7סארס7ר איהרע און װאקסען. איץ אץ געהאלטען

י7אױב «ן 7»« ױזיגע די

$90 ,000,000.00
 איבער־ דאם דעפאדטארע 7ניי טױזעגדע פילע עךװארנען האט און

ט די m ׳נדיג7*אלש« צייגם ײ ט  אימער האט p נ א כ ס
קאסטאטער. איהרע ®ון ו7ס7ר7אינט 70073 ױ דינט7ג

נעלט. שםארען אן פאננט — נט״1אקא ״טהרימט טיטא1922פאנגטאןדאםנײעיאהר

 אט חנפאױסען װעם איחר dp נעלדער אלע
̂ר סוםען דעס נןפאר אדער  ציחקן װעלען יאנ

יאנמר וגמנו פװ אינםעחסס
דפפארסםענס אויסלענדישער

♦ * ו ׳ «

גוט אזױ אױסלאנד אץ פובליקום דעם דינען 1צ שטאנד אץ דינען מיר הײם. דער אץ דא ױ1
♦

 װעלט גאנצער דער ר7איב תארעםפאנדענטען דירעקטע ן7האב םיר
ן.7פױל אין אפיסעס 7נ7אײג רע7נז1א אמ

געלט שי_קען צנ האםטאטערם 7מער1א 1צ גענחײט7ל7ג די גימ דאס

f

דיבעםטערעיט! צו נעלדער 7נדיש7.ל

THE STATE BANK
376-378 GRAND STREET NEW YORK

b r a n c h e s :

100 E s s e x  S tre e t ,  G r a h a m  A r e .  a n d  Y a r e t  S t ,  B r o o k ly n
1400 F i f t h  A v e n u e , 158 th  S t  a n d  W e s td ie e te r  A r e . ,  B r o n x
P i t k i n  a n d  S to n e  A v e s . ,  B r o o k ly n  F i f t h  A v e n u e  a n d  8 0 th  S t
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 באארד עקז. ®ון מיטיננען *וױי
 ױניאן, דדעםמאבערס דער םון

.22 ל*קאל
>).1 זײט ןןן (׳••*וס

 דעם לאװעדבע- דירעקטאדס, אװ באאױד
};טעו.0

ױ דערחיעדוגג, גריגדריכער א נאד  ו
 אדנאני• דיכטיג יןאן איגדוסטריע די אזױ
 רעפארט, זיין עי םארענדינט װערעז, זירט

 אנ־ װעט יזאםיטע א־־גאניזאציאנס די אז
 ניעסעחןן א אױןי ארבייט טא; צו חױבען

 ״צעועד אינזעדע וױ *טגער אזױ סאס״צטאב
-vsm\ א־כײטעז. צו אנהױבען

 באא־ד דדטאיגט פון באריכט ^דער
 אױפנענו״ איז טען23 דעם גאװעדבעד סון
געװאדען. גוטגעחייסען איז מע•

 געװארען דעדהארטעז איז צױטריפט א
 עד־וק״יטאנאי געמ״נ״טאסטריכע די םון

̂ע; פון יןאכײטעס .25 איז *׳!J ראיוא
האט יאקאר אונזער פון קאגייטע די

ר מ מ ?י

 אונם׳ני* סארט א פאר װאס רערקלזרט,
 חאמו «װ באאנזים^מן זײ האלטוגנען

 ד#רװאתמן זײ װאט רעזולטאםען די און
 '»ימ *עס׳ןונעסומ׳מ. דיחן *ט ןיון

 װי געװארען געםאכט זײנעו פוןור״״׳לאנען
 פראפאנאנדײ און שאו״שפרייטע) *ו אזױ
 אוד ווװי׳פען ױניאניזם פון א*דעע די רען

רנא־שיאםען איז עס ר־טגר־דער. זערע ו ) 
 נא* דעס מיט וריק«וחאלטען9 זיר װארען
 דז׳פאעט דער ניז נארינט איבעד׳ז הלוס

 אי״ נארינט זײן אריינ׳שײזעז ײעט באארד
שראנע. דיזעי בער

 נ׳ד א*ז װעלנער ־אטענבערנ, נדודעד
 באזיכען *ו קאמיטע דער שון א־י;ער װען

 דער אז בארינטעט, האט חשץ, ברודער
 ער־ און נעסער פיר זין■ ש״לט רעטצער

אונז. סיט זײן w וױדער דיען איו •וא־ט
̂רען, נעמאנט א־ז שא״ר״״׳יא; א נעױ

 װעל• קאםייעע, א אױםקל״בעז זאר טען אז
 «וום נאריכט א אד״נברענגען זאר ענ

עקזעתוטיװ דער שון דיטעג נעתסטען

 *מיי טון תתחױןיונג די tram נאארד‘
 *ע־ װאס םיטנייהנר, נןוארד זמז׳מוסיװ

אױס. אי«ט מן
ejr אי• דאס נעוואיען נא׳פלאסען איז 

irh מרטומנען w יואסיטע irarii די 
ס<יטינגען. נרענ^
 *W זיטוננ די ויו חאט דעם םיס
׳*יא«ז.

סעקדעטטר, שעחנחןןלין, י.

onp אדשאליסדד
 סחעע ממםניא

 י8סש צוועטאםשני
ppne דד װהײס

דזןזײנ נדיךס«ױנש
• BJr •HpK

מג
•ן״ ^ווי
 tivy« M'p״9 ■זדז

ס׳ ר ^ו  \,n*V9 •י
 ijwvto און גדײנדינג

owyourtya סיי V
לזינימ און גא^אנןז

 irp סןגויעגןא׳יןיעד•
dtj ̂ן  מױיל• באלןיס

ocyo — tv ifp און 
סײזעש. ייןריכאיגע *•;■ערנס ®♦ןגעל

o'r^r:nB אחאדאפי דיוײדגג ■רימחנס
...״ ניײימ פרינ׳ןוסײג׳ס si װעסט *ir>  m i ענ*יכ> i r  r ̂ ______m i 'vwnwv isof̂ yp

2441 נרזןנתרסי «<ע»אז

 •רעש לעאנארד ױ
m איסט 42 יארת נױ סט., 3

*

ר ע ג י ט כ ױ ן ו ״ י ט א נ

גאנץ אין איבעראל תרובים און פאמיליע אײער ןוו געלד שיקען יעצט ר,ענט איהד

 פױאןן
הײנעל חרך

עז צי לי א ג

קײנעל חרו
סםײםס יונײםעד אוו נאנק ד

איחרע װעלכע חדך פדטלען די געשאפען האט

ר ע ם ר ע ד נ קו הו ם נ ע ח ס ס ר ע ט א ס ס א ע ה כ ל ע ען װ כ א ר ה ע ח ױ ט ו ס שי ע ג

ם ל ק ש צו נ ר ע ע זיי ם ע ד נ א װ ר א ך־ פ ד ר דו ע מ ס ד נ א נ ׳ ־■ י " י• ־. ־־:[*• ־ <־| %■ W ־ • ) \
ענן <ײ«וע העל*ען חענעו זאלען נרעססער דער סיט אינ

ס ײ ס ל ע נ ו ע ר ו ל ד ע נ י י ר ס » 9פ ס 5 נ ע ס

עי דאלער 5 כיו ♦ *ון נעתאסט פױהער חאט קײבעל זעלבע די - ^ ײי•2? אד
י װעו־ט נאליגיעז אדער ■דלען נאד ®מען גרעסערע אװעק שילןען װעלכע יעניגע ױ ׳מעהר נאד י

ל ע ב ײ ם ק ס י ש ע ץ ג נ א ײ ר פ ג

p טון יע^ר p trn געלט ען?ויק פנו געלעגענחײם זעלטעגער דער םים כענחנען זיך וױלען װעלכע שאםטאםער אלטע
וחןימ• אםענדעד אינקמליך וועיען זיי און כענקס 4 אונזערע ■ון זדמע אין קוםען זאיען םענם 96 טאר מעיעגראטײט

* ״

ט שארנעסט מ ױ ודיטער און אן יעצם ®ח א« ׳ני ני ט גאד חאבעז װעלכע ת ת שי ע טנ  ני
ױ זאלעז באנק אונזער דזרך נעלט סיץ ■ קענען קאסםאמערס אונזערע נאר װעלען  אם ו

נ ן ע ן ן5^ ^ ^ ע ר ת » מ ז נ ^ ^ ן שגעלםםען ד ע מ ו ן ס י ח א נ א  מאר ב
שרשאט קליינעם דיזען סאר מ נ י א .ת ד ^ .ן א ש י י ®

ט געעדתט אפ װדדר m אדער ד o אנץ אץ ארדער ה ליטא״חמעניען, נ סריי ם  ע
נרעםטעד דער םיס טײלען װעלם אנדערע אלע און דײמשלאנד ו־םלאװאהי^

■ינקטליבלךם.

ק די נ א װ כ ד א ע ט ײ נ ס יו ט ײ ט ס
MEMBER FEDERAL RESERVE SYSTEM

סםױס מסע און עװענװ m כאנ̂ג חויפס
נוענטש הא-לעם

סס. סע116 און עװ. םעדיםאן
vDsjro •JOB דזןלזןנסי
ל ײ » «> m חןי

W M r D D p y p

. •oo סיז

0 ¥

 נריט״טע די lip דאן לם׳טל, •ארטיי״
 אנדערען נאנץ א נאקוםען איםמריע

 דעי אין איז אי«ט« <זאט זי וזי יניס,
 פון בונד םרייער א ורערען װירקיצימ״ט

 אזוי ניט אויו איי דאם םמלקער. סרייע
 די אויםדאכטען. זיר P*1 װי׳ןס וױיט,

 תרב־ איי עננלאנד אין לאנע ■אליטישע
 םטאביל>ג i״p םעםטע, ק״ן ניט אוים

 םון איינער בײ אז מעגליך, נאנץ איז עס
 די זאל נענעראל־מאחלען סוםענרינע די

 און סאכט, אין *ריין ארבײטער־יארטײ
 א דערװייל נ*ו איז װאס דאס, ותט דאן

 ׳שםאטםליים, כיטרע םון נליינװערטעל
נוטען. «ו און — טאסם א ווערעו מטילא
 יאחרען אעצטע די 1םי ערשאוזרוגנ די

 אזוי גארנים איז עס אז נאוױזעז, האט
 םיט׳ן אלםע ראס צומטעדען «װ קלוג

 »■p םים׳ן אלץ איבערסעהרען ווארמל,
 פאר־ נצויז דארפען זאכען םך א ארא•.

 ווערען, געריינינם רעםארםירט, בעםערט,
 י איי• אנזוחאלנתן. זײ כדאי איז עס אנער

 אלע םיט — איז ״זאכען״ אזויכע םון נע
 אוס־ מרײעגדינע און חסרונות איהרע

אימפעריע. בריטישע די — חמטען

 דרעסםאכער^
!אױסמערקמ*ם

 שוין זײנעו סןנפוערס ^וגי*י1ל
tjrsf תענש איתר און r v •1אי ■ינ 

ײ  אין סאג יעדען אײנשרײכןן. ו
v t אהענ• in אין סין is d>m) דער 
 אװ סמריי סהג21 װעסש 10 ױגיאן,

 TV װילען װעלמנ די״ יוןגיסשיר•
ך *u און ןרנןן1ל  איגווור• »לע ױי

קלאסץן. »pus 1 סאגיעס
געאענעגהײט. חנר סיט rv נטנוצס

סענטעד עדיוקײשאנאל
םםרימ, טע106 איםט 62

i» r*m ספדיסאן און פארפ m v
חאל נררסען א פארדיננען צו

 םענ׳יען 600 ארימגעםען קמן
 פארמפמלוג• מא׳נר, קאנווערסזז, שאר

.it .tv איז מוטמ
 .non םימיגג און אפיסעס אוין•

ira» יעתז e a r  v s a s נײנאכ̂נ 
J חארלעם םעל«ם«ן: 020

p א איז סענ׳נת, אאין חאס עס אאס 'o. 
tie ק*ז ive n a a אײך אז זיכער, פאו 

 שר- א אין װעלען פניפטען און אינדיען
זמלמר דער אין זייז ארום «ייט מד

yvt?
 עחפטע די גענ»• ניט איז דןוס *כער
 עס און אויםערליכע, אן איי נאדינגונג

 ות־ דורננעפיהרט זאל os אז איז(ױטינ,
in איז דאם באדיננוננען. *װייטע א: 
 לאנדאן אין חזניתננ צענטראלע די «ו

 די אי*ט. איי זי וױ אנתר̂י 1א 1יײ זטל
 זיר■ םארמטעהט איז, חמימננ איזסיגע

 די חיייפיעכליר סאדמחנט זואס
o מרדשואזיןג n ,זיד האלט וואם הלאס 

 פון נאומחשוננ און עקםילואסאוויע י1אוי
*ו אבער װען םאםעז. פאלקס־ נרייםע די

אדװער אונזע^
םיהןרס.

אויפמערסזאם!

ױכילעאום יעחױגער צװאנציג און פינו»
בעפאר וױ אױסגעגוםען ווערען

 »ל*ר.) טען1 אוי״׳ז עעפער ריפער און סם•(קלאוק סע28 *ג 40
.yfm גםען -^.אױסן עעפער סקױרש און דרעס

!אלע! פון םרעהליכסטער דער
דעצעט &ען24 אכענד, ת

אױטגעגוםען ווערעןאיוו קריםםזםעם

עוועניו סע2 קאתער םסרים, סע2 איסס 36

שע• נעסעםעלטע אין ארבײטען װאס קלואקמאכער,
 װענדען דך זאלעז טאכען, צו האמפלײנטס האבען און ער
 איץ פון לױפען ניט און ■לעצער אױכענחןרמאנטע די אין

 פארשווענ״ דסםעמאו װאםאיזאן אנדערער, אן צו כןאטיטע
.אמען̂זזלט הײנע ניימ בױיננט און צײ־מ טון דונג

, ת י ס ג ו ל ם
a פאסיספ. אינפארםייעאן טזמרםאן m סטרײפ jro *m 

יוגיא^ סאכפדט רי«ר און םפוירם פלא̂ו

נע• «ו טימטם
אםיפ איז פוםען
ן ו .".V mx.י

2  ראםנעדם 8
םםדים.

אויפטערקזאם!

 האבען װעלכע טעםבערס אלע אױח פאדערען מיר

אן חדר אדער װאױװנגען זייערע T* געמופט לעצטענם
ז ־■ ־ י י • . י. ׳ . ■ .* . •׳

לאועו צו גליץ־ אדד̂ע זײער נעביטען אוחאכע אנדער • ן
לאקאל. טון אפים אונזער אץ אדרעם נײעם אײער וױסן

- .1.,? .V ‘ ’ ■ V y • י s-

" <; נױטיב און זדכמיג מןחר איז עס
* > •

9 ממאל כאארד עהזעסוםיװ >.
.; • .s אידדארסאתץהמענעחשעה

 אײערע האנען
 דיעו די נעפעען

שאײאדערשו
n איז טעלע טילע אץ p  o p אנגעשסרעגנ• שװאכע, פון רעװלמום 

®F כא• אײך זײ וועט כײלען *ונעאאםמע טם «אר א און אײגעז 
 לערגען. זייער אץ זײ חעלפען און שװעריגקײס יעדע. «ן פרייען
 אסיםעכ אפפױקעל 6 «ון«ײנע איןאיינע םמער׳ז דר. זיךסיס זעחם

p פון דושםאגד. ojh באשסיסען וחןס עקואסינימאמ « און p n 
אױנען.

ו ססישען4 און {אטאםעםריסמ
עוו. •ראסאעקס 896 בראדוױי איסס 216

ן ססרים קליגסאן ניע־ .* » »סר<ט טע163 נ
עווענװ' *יסקץ ׳סדני עװעניו לענאקס 102

 לעו אץ שװעױנקײט ינדער
^ר ? שװער צו יעםאנם איז

iw — געלןגןןנחײמ די נימ סארלירס t גלײד. אן 
n » » V  tn ^ M jp נארס״ם א און סאניר S w a w o ♦•מר ײ 

ך ^ ^ ^ו ־י ם״ י^ימר.ײ ^י ״ ira נים י r i סאיאנט *סססרי קײז 
תיו מ a זיד י n 1« סיםכמם״ .םאחנח »raw־jrp« o נרײימג wm• 

«פיטיני סממינג נאי^גס ע 1. דיייי w«לײיי^ םיי י n״r «?»ם
_ ___ oam דרפסןם. איז־ סוסם פלאוש̂ם

ען םעסינע—עקספערסעך פראקפױשע פון לעסאנם יויאסע  •רײז
ו 7 םח אווענד 1«וועל איתענד n .9 ני a r 2«!גאנשיטאג r ז 4 ני

אסאדענױ. ®עשאן םאדעח ו׳י
o אנםימניז .on 701 םס., סע44 ועםס n מפאספי מלאסהא

H H H .taa ilie ,



סטודימ קלאוקסאכעו. פןנ׳ם שזוארנמ מיריטעױשע ד\
ליגדער. ב. ג. פוז

pc ראגעחנן ד• פון א*י:ע£ י,ײן א•;
 סטריײןערס ױ*וין אומ״ גדדסעו דעיי

 גייסצן. דער ״עטאדק אזױ ;י.י זיך םיך,י#
 אזױ גיט זץי נ״עייזעז עס און טרחטזז םין

 דעם אין יױ חאטןי pc סט:ים די בויט
 אר־ א*ן פיחעט-חאריטע דע• pc י*א;ער

.s#n רי;;ט#ן
 צױ א ױי עדוד דט אפשל איז עס

TW:•״;* דאס אפײלו װאס פא*  י1אוי 1
 pc *פיסעי קר״נעס איג׳ם דעפי, דעם
 װאס #אייר זעיבע דאס איז יואכ״טע דעי

 גע״ האבען סאח־אטען אטעיײזאנעד די
ט*חמה. דער פון צײט אין ;וצט

פא־ בױגעיעך יעגגײכע שמאילע די
 אױםשריסט דעם זץ־ אױןי טר*גען ®יר
 אטע־ דהי וױטח סױרוױס עקטיװ ״אן —

 זיײ און פארס׳/ עקסיעדישןונערי רייןאן
̂ם א דורך טסתטא גען  שאר• צוםאר רייג

 אר״ן *פיס אין אחין, ;עױארען *טיעסט
pc װע• זײ װאו 4׳יטיקעס־יזאמיפ דעי 
 ״סקרעפ־פיינעױ׳/ אלס באגוצט איצט דען

 צופעליג״אחיךסארשלעי־ דאדגע די אבער
 זיר פאסען םילחםה־פאפ״ר בויג״ידאך טע

 אטטאס־ גאגצעד דער צו אױסנצצײכענט
 פיקעט־ דער םון לאגער איג׳ם דארס :•ערע

 בײם באילד חןרפיהלט א״הר חאטיטע.
 V? געפיגט איהד אז אתין, ארײנקוטעז

 דער pc קװאיטיר סיריטעוישעד דער איז
סטריײזער־ארםײ.

 יואנינעטטעסיגקײט די פעהלט דארט
 טוטעא־ די קאמיטע, סעטלטענט דער םון

 חזימיטע אינסארמײיצאז חנר םון דע*ים
 ארגאנײ דער םון גײסט ביזנצס חנר און

 זיך םיוזלט דערפאר מאםיטע. זאציאגס
 ׳וױ אזױ װאכזאטיוייט, ׳טםאדיןע א דארט

 פנים אל פנים שטעהט װאס אײגעם בײ
 זײן היט אלן שונא באוזאסענםצן א בדט

באװענוננ. םינדסטע זיין קעהר, יעדען
 פיקעט־ דער סון <אגער אינ׳ם דארט,

 זײנען וזאי/ ארלינגטאז אין יאםיטע
 עס און אםיסעס ‘קײן סאחאן ניט כממט

 די ךײ פאר נויטיגחײט קײן נײצטא איז
 ניט איז •יקעט״קאמיטע דער pc ארבײט

ור יןײן  ; םעיד״ארבײט א אפיס-ארבײט̂,
 לא״ דער באטת איז הא״לינגםאךחאי אין

 אזױ די pc ״םיעיןד־טען/ די אט םון גער
 דארט קאכױטע־׳לײט. פיח*ט גערוםענע

פוגקט. יאגצענטראציאנס זײער איז
 דער םון טשערטאז חגר וואנדער, ך״

̂ט־קאםיטע,  חיײן א דארט חאט •יק
 אינװעגיג. דעסקעי קלײן א םיט א^ניל

ס ̂י נענונ גרױס איז ציםערל ̂ז  אוים־ אױ
 *ויוי מעגשען צוױײדרײ א בלויז צונעםען

 גאגץ איז דאס אז ח«נים אבער אםאי״.
 נישטא ניט. טעז דאיף מעהר ;עבוב.
 סטענאגרא• ׳*£יט־קלוירקס קײן :־ץר□

 טעלעםאך קײן טייפרײטערינס, פ־סטיועס,
 איגערימן גאגצעז דעם פדט נײידלאך
 א£יסעס די איז װי אזױ געצייג, י,ראפער

סםרײת־קאטיטעס. אנדערע די םון
 ױנגע־ פאד א בלויז דארט פא־אן

 ״אונטעדאפיצירלא̂ך די פין לײטיעה
 ״פראװיזא״ ילאננען א בײ שטעהען װאט

 םאדער־צימער, אין יטרײב־טיש רישצן״
 נע־ #באײשטיםט םיט םארצײכעגען, און

 זײ װעלכע גומעדעז, און אדרעסען מען,
 ארײגצױ אױס, וױיזט ״גים זיד קיײבעז
 קיין טאכעז און ארכיװ קײן אין טראגעז

 #חײנט נאך באאד, נאר דעיפיז, רעפארדס
ט...1נעענדי און — עילאדינעז

חױפט־אסיס״ זײז און אלײן װאנדער
 םינדליכע *ויס חצחנז קעסטען, טאגמ,

 און אינסםיוקציעס גצבען באויכםען,
קורץ — אלו י1»וי פנםמעחנז

 םאחפריײ און מרײבען צו מאחי. איז
 נואראן. װאס װעגיג אויס, זעחט איז, נעז
 יענעם םיז #דארס םיז ווערם דאו און

 גרוי• גאנצע די נעםיהרט אפיסעל קלײנעם
v o ארבײם שװערע און pc פיקצט־ דער 

קאםיטע.
ארבײט, מםשות׳דיגע די ארבײט, די
 מע־ די ארום ״םצלד״, אין נעטאן װערט

 און וױיטע די אין םאבריתען, און ווער
̂וידדיסטרימטעז צעשפרײטע  איבער לןא

 די ארבײם ארבײםען און יאדק. נױ גאנץ
 ױניאז קײן נייט דמא קאמיטע פייןעם

 דערפריח אין זעיוס פון נאר שטונחט,
 און בײגאכט; דיגצר א צעהךעלף ביו

״ נאהט• א^אנצע אויך #אפט זעהר
̂צט ךי ̂טאחט ארבײם פי  גאר גיט בא

 חנטאנסטראציעס, - •יסצט סאמן אין
 נאיפטעחם מיליפתר־ז־יגםם די װי •מקט

 •אריר אױוי םאוימיחנן •ױן נלױז גים
 אויד אפט גאגץ חאבצז אײןעטס לען.

̂יכע ׳  קוםמן זײ :טאן צו ארבײם :עםעחר
 בא״ םים צוזאםעגמםויס אין אפט זעהר

 קײנםאל זײנאן ות^מ סהעבס, ײאפענםע
V גאנומן צו וואפעז זײער פו״ל ;יט t m 

?c r דזנחװ פיקזגט. אוטבאװאפצנטצן 
n די תטיד םמב חד־ האט :א\ r פון 
אמר, ••פצם דעם כים •א^צי/ ר*ד
& סםרײקער דעם טיט וױ ב  י־י חאט ב

סימאטיע. וועניג כידוע, פאייצײ,

\ י1אױ האט ■יקעט אײן ניט  •גים ױי
 אזויגע פון צײכענס בױטיגע רײב אדעי

 ■א- אדער סתעבם טיט צוזאטעגשטויסען
 או. גיט איהם שרצקט דאס אבער ריצײ.

 םאײ און װײטער. ארמיט זײז טוט ער
 יןאסוי, אין רעבען זײן •יקעם א רירט
 ־ האלב־טו א צוגעגומען װערט ער אדער
 l״P אױר געחט האספיטאל, אין טער

 עס םאריארעה ניט דעם צוייב סטײיק
 בראװע גענוג תטיד ?יך געפיגען

 געסא• א םון פאאץ דעם פארגעפועז צו חעד
ברודזגר. ̂ענעם

 אםםערוױ• און ארבײט אזא ם*ט אט
 אין פיקעט־קאמיטע דער איז ליגיזײט

 פינף די אין געאוגגעז. סטרײק היינטיגען
 אן, געהט סטרײק דער װאס צײט, װאכעז

 הוגדערט דרײ ארום ארונטערצונעהמעז
 געהאט זיך האבעז װאס קלאזין״״צעפער,

 יעדעז געעגן באפעסטיגט pH כאפאנצערט
ױגיאז. דער pc צוטריט
 דערצעהלט—אזעיכעז, שאפ איץ אין

 האט װאס שאפ, א — וואנדער, טר. טיר
 ױגיאן די באי^םט אפען ראנג יאהרען

 פון אײנער סאר גערעכענם זיך האט און
 א־ן נועסטונגעז גאדײניאן שטארקסטע די
 צוריח װאכעז פאר א מיט איז ׳יארק גױ

 ארונטערצױ פארזוך א געװארען געטאכט
 אץ ארבײטער נאךױניאן די נעהטעז
 אײג״ מאל אלע פאר אײנטאר און סטרײה
 דעם ארגאגיזירען און פעסטונג די נעחטען

 געװען איז םארזוך ערשטער דער שאפ,
 גאך — צוױיטער דער ניט־גצױנגענער, א
 זיך האט עס ניט־געלונגענער. מעהר א

 אר״ *סעט גאנעצר דער אז ארױסגעוױזען,
 געװצן איז שאפ יענעם אין בײטער

 רעװאיװערעז, געילאדענע מיט באװאסענט
 אי״ האט ארבײטער די פוז יעדער װעלכע

 pc גרופע א זיך. בײ געטראגען מער
 ארױסגע־ זיך האט פיקעטס בראװע ױגנע
דעז צו רופען  מא־ און ילעבען מיט׳ן ריזיר̂ן

ײ שארווך. דריטען א כען  דעם האבען ז
 אלע ?ײנען הײנט און געטאכט, פארזוך

 סטרײק. איז שאפ יענעם סון ארבײטער
 שי• דער אין איצט דינעז ױי pc אײנינע

 פון אײנער איו אט ״און ;קעט־חאמיטע
 תוג־ דאס האט װאם ייסעטס, גרופע דער

 —דודכגעםירט״, ארבײט״ ״•פםיקעל ציגע
 פארגע- סיר און גצזאנט װאגדפד מר. האט

 געזונ־ ■אר א מיט בחור ױנגען א שטעילט
 גע־ םרעחאאך אפעז, אן םיט יאײצעס, טע

# אויגעץ. יאכענדינע און דכט
 ארונטערנענױ די אט פון מאכען צו
 און גוטע ארבייטער נאךױניאן טע:ע

 אוים־ די איז דאם — סטרײסערס טרײע
 נאךױניאן גערוםענעם אזױ חום פון גאבע

ױנ־ קאאוהמאכער דער פון דעפארטמענט
יאז•

 ארבײט איהר טוט פיקעט־קאםיטצ די
 בײנאכ־ םאראן זײנען עס ״יפיםטס״: איז

 פיחעטס פארטאנץדיגע פײןעטס, טיגע
 םון םײא װיטכיגער א טאג־פיקעטס. און
 אז אויםצויאסען, אױך איז •יקעטס די
 איז זײנצז ארכײטער װעמעס פירםעס, די

 םיוד קאנעז נים נאר נים זאאען סטרײס,
 נאר סהעבס, טים ״שעפער זײעחג חןן

 גע־ ארבײט קײן ארויסשיחען נים אויך
 אין ■אעצער, אנדערע אין װערען צו סאכט
 תריגצן ניט און יארח, נױ אויסער אדער

ארבײט. אױםגעםאכטע קײן דארט םון
 זצהר, א איז אויםצויאסען דערויוי

 ךער־ ויך םאחנדט צס אויםגאב^ שװצרע
 אנמטרעג- געדואד, םיח, שיעור א אהן צו

 מאםי• •יקעם די אבער טא<*ם. און גוננ
 וואאם ױ אז אתאגיזירם, אזױ איז םע

 טמאנט ניט ארגײטען גרינגצ <ןײז אםשר
 אויםנאבען שווערצ מים #ן1דורכםיחח

 1in וױ אזױ געוחןחנם, אזױ זי איז אבער
 דעם םיט מאאכטפעאד אוים׳ן סאאדאט

̂ונען. די םון קנאאען סאג
 1פיקד\ דער pc מםאב גאנצער דצר
 הונדערט ארום pc בוססעהט יזאמיטע

ט זיינען זײ •ערזאן. זעכציג און  צעט̂י
 נרויע יעדע און גרויעז, קאענצרע אין

̂חר זיך האם  דורכ־ ארבײם באזוגדערע א
צופיחרען.

 אויך זיר סאדערט טאקם ותנינ ניט
 אויןי ■יקעם-ארבײט n אגפיחרען אין

 וואס די םיז יעז־ערער אז אוםן, םיז אזא
 דך זאא ארבײם דער אין ?יך באטײאינצן

 און געזעץ םון ראהסען די אין חאאםען
 דןגר סון צארז דמם אויפרײצען גים חגיאת

j אין חאס טאן ותז יאאיצײ. m אנ־י די 
 פאר־ די •ײזצםס, די מון געמםרענגםמײט

 םאקט, דעם און געגנער די םיז ביסצנתײט
 חב עא איו סטריײו יצחנן אין טאס
 דער ויז1 וואס םםרײקער, חא•

 װי םען אארמטנחם צד, סרױוחנםער
v •יקעם טאז צו איז עם עותר i j 'r m און 

 די pc צארץ דעם ארױסציחעז ניס דערצײ י
געצזצחיכמר.

 !יסעם- די דאם אייד חאם דאר און
 אױכ טאז. nr באוױזען איצט ביז קאםיסא

אזא נעווארצן געסאכט חייגט ביז איז ?ס

 ארעסטען צאא ?אײנע פארר^טגיסטעסיג
ײ דאס איו סטרײהער, און ■יקעטס פון  ז

 ״פרומקײם״ רער סארדאנהצז צו גיט כעד
 צעאי• די פון ״גום־הארציגיזײט״ דער און

ח בתים  או״םשאיסאיר נאד ■אייצײ, י
 דער pc פעחיגחײט און טעטיגקײט דער

יײזענדמאמיטע♦
 פון ארבײט ערגסטע און טװערע די

 סרײ ;יט אויר איז ■יקעט־סאמיטע דער
 טאםע:• הוטאריסטישע און קוריאזען פוז

צוסאיצן. ארן טען
 אויפ- די צוו^ען עס איו למשל, אזו/

 ■יקעט־קא• דער פון סליכטען און גאכען
 האא״טי״ןער- די דורך האיטען, צו מיטע
ט  יע״ סון סטרײקער די אויןי אױג אן ׳יײ
 זײ אז זעחען, ׳רױיסט דאס שאפ. דען

i יעדעז זיך זאיעז w זײערע איז טעאדעז 
 י1אוי זײן מיטינג״האאס, באטדעםענדע

 אאגעמײגע. און שאפ־מיטינגען, דיערע
 געוױסע די ;אכקומע און טיטענעז,

 סטרײקער יעדער װאס סטרײק־סייכםעז,
 די צו און ײניאן דער צו זיך אויוי האט

 א ׳אטאא טדעפט סטרײקערס. איבערינע
 א אויף פאײארען״ ;עהט״ סטרײקעד

 געטט סעז טרעװאגע, א װערט #טעכ יאד
~ ׳אויס געפיגט מען און זוכען איהם  אז'

 ער און געװארען געלעגען איז װײב זײן
 אא־ געקאנט נים ױך, פארשטעהט האט,

 קאייגע די פיט אלײן קיספעטארין די זען
 צױ זיך נעטט דעדאי*ט הויז. איז קינדער

 פרא־ מען אין סטדײקעיס חברה א ;ױוי
 א סטרײקער ״געפונענעם״ דעם װעט

 םאר פארגיטיגען איהם זאי װאס ״עכיחה,
 האט מעז װאס דד״״ד, אומזיסטעז דעם
געהאט. איז<ם אױןי

P צו נעװאונשען אײך װאיט ״איר ’ t 
 דע• װאאט איהר שכיחה. מין אזא אויף

 א pc טעם אמת׳ן דעם געיואוסט מאיט
 װאנדער, טה םיר צו זאנט — !שמחח

 טרעסט טאםער אז איהם, בעט איר און
 דדשם, אסען #ער זאא שמוזה׳ילע, אזא זיך
 :טעאעגראסירען אדער טעילזסאנירען םיר
 עדאפאאן אן אױןי ןפיאו קומעז װעא איד
דארט. pn צו אבי

אנ־ אז םיר דעדצעהאט אנדערער אז
סםריײ באקאנטע ■אר א :קוריאז דער

 סטרא״ גענומעז אטאא מיט האבען קערס
 װענען סקעכעז. געהן וועאען זזי אז שעז,
 •יקעט״ דער צו גצמעאדעט װעחט דעם

 רױ סטרײקערס די מיקט טען ׳ ^אטיטע.
ײ ס׳איז אז ךײ עמןאערען פעז,  שוין ז

 חאאס די אין זיצען צו געוגארען גמאם
ט אוז טאן. נארני̂־

 — ? איהר פאראאננט זשע װאס —
זיי. מען םרעגט
 טרענ• די איז ״נעהן װילען סיר —

 סאר ארב״ם טאז הײסם, דאם ט״פעס׳/
 צוא״ אביסעא און פיקעט״ןאמיטע דער

 די ענטפערעז — !באוטעז די װארםען
 צױ טאקע אז ערקאערען, און סטרײקצרס

ײ האכען דעם איב  טיט געססראשעם ז
ססעבע?״... ״נעהז

 וױ וױיזט, צוםאא הוריעזער דער אט
 דער צו זיך באציחצז םטרײמערם די אזױ

 קא־ דאזיגע די װאס און •יקצמ־האמיטע
וײ• םאר באםײם םיטע

 אדםעתעװעהנלימ אן
נעלענענהײם

av א־יגעס יעדעז בו*היונט נוט איז 
 irp מען װאפ, אינסטיטוציע, װיכטינע די

̂ונעז,  ק*•׳• נייעס א אנגע׳עריבעז האס ז
 א־דען די שון נעמינםע דע״ א•) טע?
 באנק ',ד א־ז א:נסט*טו*יע ד־זע יארין. נױ
 ת*מן װאס סםײטס. ױנײטעד ןן<

o נאנגעט*<גט n די■ םיז װאולס רײזגעו 
 «י ויאס אז, טאנ עחשטעז טון נאגק זער
 גריג־ א־הד דורך ;עװארען נעעטענט איז
 מוראי• ס. דז׳עאזעוי •רעזירענם, און דער

 באקחעמ^ימיי^ נעװעחגייכע ד• וױיםען
י סאר 1גע׳»א£ע האט נאנק דיזע ױ*ס  י

און *רבײטןד, און <ייט ביזנעס אידי^ע
 Mp3 נעוױסעד א ניז אויר חאט בע5װע

 זיי* פאיבעסערען iv אנדערע ;ע^װאוגנען
^ מעטאדען. עיע

 ooa סטייטס ױנייטעד נאגק די
T ־ועם װ#ם »אאן, א אױסנעםירט •עצט t 
 ;דעםנמר דעד *״;T ארויסציינעז זוכער

 די נאקװעט<־:ק״ט און וויכטינשייט
מ ױדא■, איז קרובים ה^נען װאם עי ײ װ  ז

 טיע״ באקאנט, איז עס װי חעיפען. וויאען
 ■וייעז יז״ן קײנגעז פאר קאםטען די נען
ױ װיינינעד ניט זיין נא^«יע און  אחזד 4 ו

 נעטחד אפט דעדפאר ז*.א« עס דא?אר. 5
מן נעװאילט האט א*ינער װען אז פע;,  טי

ת אדער ■ױ<ע; סײן דאלער עס<יכע  נאליי
 נע־ עם האט און קרובים זיינע העצםען צו

 נעוחגן עם איז זיכער, און •טנע< םען װאאט
 אפם איהםידאם םאר אומםענליך *♦טוט

 1» אױסכאבעז עיוםטרא די צואיב־ טזין צו
סײבע?• דעם פאר דאיער 5—4 די

 W נעלונגען ov איז אבער •עצט
 או׳׳טצוארביי■ םםייטם ױנײטעד אף נא;ק

 םאיטיע־ םילע ז״ערע תרך ■<אן א טען
 װע<ןןן װאם נאאיציע, און ■ויצען אין טער
 אוו׳מ־ נא;צעז אין שװערינק־יטען דיזע

 נעלם ׳טיקען יעצט קאנט איהר נעמען.
 96 פאר ק״בעא דורך ערטזןר יענע אין

עם, איז דאס סענט.  אייך װעט װאם ̂א
 דורך נעאט אײער אריבער׳פי^ן ראסטען
 אזוי זײן יעזט ביז פאענט װאם ק־ינעיצ,

 *an פין אױםארבײטו:; דאם יזאםטבאר.
 ממנקיו «װעק דעם מיט נעותז אין בא;י,

f אייך םאו םאכען צו i איתרא חעאפעז 
 ׳פנ«ל נעיט אײער דערחאאנמן צו הרונים

בי<ינ. און
 חור פין איז װאם נאך, עטװאם און

 טיתם א*הי אויב װיכסינסײם. גרעםםער
 סתביט א״ע־ע צו נע<ם םוםעז נרעםערע

 2«*ב די װעט נאליציע, *דער פוילען נאך
 ׳®יקמ א״ד פאר םטײטס ױנייטעד אױ

ען(ורײ׳ אין קײכעל דעם צי  W גמלי
 גים נאד איז ןרשיינוננ אזא אויםנאבען.

° און ערנעץ אי) געווארען נעזעחן י די י ״
 גי־ א״ד פאי אין װאם געלעניכחײט א

 אוכיעדבדדלײ דער דװך נעווארען ׳פאפען
׳ באנק. דער פון ארבײט כער

 דײ האט דעצעמבער, טען19 &אנטאנ, .
י *רבײטעז• *ו אעעהוימן «לאז זעו י  י

 עיי באנל• דער «ן ברענטשעס םיער אלע
 אייערע העלםעז צו םליכט אײער איז

 נעא««נ* די איהר ח*ט יעצם און הרונים
(«יד• טאן *ו op חײט

 מײקערס ורסט און ררעםס
י אדפםערקזאם ,

%H 0 י

 קריסטמ̂ע איז דעצעטבער, טען26 דעם מאנטאג,
 אץ מובים״ יום געזעצליכע די ®ת איעער ארז דאם

 ארבײ־ ניט טארען מעמבערם אונזערע װעלכען
 בא־ תױגעז דארפען װאך־ארבײטער אלע טען.

צאהלמ.
 אוי־ דעם «ץ ®ארלעצוננ װעלכע אירגענד

 װערעו געמעלדעט זאל «מהט, בענדערמאנטען
- ״ אטיסעס. ױניאן די אץ

M י ־ ־ •

מיטגחס,
׳ם.ס,נ«<»װ

 באאו־ד חשאיינם סעקרעטעד דזשענעראל
.v א.ל.גװ ױניאן, מאכער וױיסם און דדעם

GERECHT1GKE1T—(JUSTICE)
 ל9$ ®ון *רנייםער

 «ור»יי• יאנחנר,
 די און ײיז״ נינם

 וײן amt יחנים
» ו » ״ 1י

החזהוזי יינצדק
אד«ת. ו<א

»),נ״ז, (אי,•:,
 געיעגאיג־ סייך «ז

T לןןיימ קײצ M ’H 
L. ילז ׳נעא־ל, itv 

»ו*»זעו• גיט איחר

יתיאן וואױסערס נארםענם רידיס אינטעתעשאנאל דער פון ארנאן א^רעו_
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i געסעםעלפ פילאועלפיע איז סםרײל קלאוקםאכער
 פיהוער• די םון שטעלונג און האנדלונג די אאלאדירען םטױיקער - געװען. וױ בלײבען שעאעך די אין ױניאן־נאדינגוננען אלע

 אץ אגרימענט - ױניאן־שעפער! אין ארבײט דער בײ צוױק שח דינען סטױיקער אלע — סטױי̂ר דעם אץ שאפט
 וױיסט דער - םראנט. יארקער נױ דעם פון - שיקאגא אין ארױםגעחפען שלעדנגער פרעדדענט. - נאנײט. קליװלאנד . *
װערען. געװאונען מוז פילאדעלפיא אץ סטרײק דרעסטאכער און -:!י

̂והםאכער דער  פילא־ אין סטרייס קצ
̂ט דעלפיע  װאם םעםטוננ, אײז I נעםעםע

m ב«לעב»םים די an קע־ אויםגעשטעלט 
 אג־ י1אוי אינםערנ״שאנאל אוגזער נען

 ײידער לאנד, איבער׳ן סאמי a צופיהרעז
 דער איז שטיק־ארנײט איינצוםחירען

 איז מפאיען, איז קצאוק־אינדוםטריע,
 אד־ די 41B געװ«רען נעניםעז חקלדיש
 ױניאז. דער »? םאכם דיי חרד בייםער

 סלחםח די אלזא, איז, סראנס אייז אויף
ayדי װעט יוגיאז אינ׳יער און נמםעלט 

 אנ־ n אויוי םארזחננדןו ענערגיז נאנצע
P in פצםטוגנצז, אלע די ניז םראנםעז״ 
 זײער דורך האנצן באלענאטים די װאס

 אוים־ םיטי אסלאנטיק 1אי םאראײנינוננ
 אינטערנעשאנאל, אונזער סענען נעשטעלם

 ױנ־צנ׳ם דער פון ווערען צוםאלעז וועלצן
קלע■.

 םילא־ םין םטרייקער נראװע אוגוערע
 אר־ דער ניי צוריס pie׳ זיינען דעצםיע

 ױניאן־באדיננוננען זעלנע די אונטער בייט
 ־שםונ־44 א יי^דארבײט, פריהער. װי

i װײטער. אזוי איז ארבייטס־װאך ד־;ע n 
 דװך געװארען נעםאכט איז םעטעלםענט

 םארשטע־ צחישזןן קאנםערענצען ■אר א
 פאסס ברודער צדדים. נײדע 1פו חער

 ױניאן דקר םון בראש נעװען איז אםדור
סאםיטע. in סאנפצח̂ן r a האט אםדור 

o םון ■ונסטען די n באריכ־ םעםעלםענט 
 ב״• זונטאג לעצםען םטר״קער די צו טעט
 םטריי־ די פון םאםס־םיטינג א אויוי םאנ,
 די און םעאטמר םםריט ארםש איז סער

o האבעז סטרײמןר n אײנ־ םעםעלטענט 
נוםנעחײסעז. שםיםינ

 ײײסעז םאנוסעקטשורער סלאוק די
 םון רnטיטגלי די «ז םריחער, םון שוין

 אין פײטערם. נוטע זײנען ױניאז אונזצר
 סיז קלאוסטאכער די חאבעז 1913 יאהר
 דאם װאכעז. 26 געםטר״הט לםיעnםילא
 ?לאוססא־ די m נעװיוןנן, דײםלױ האם
m כיר an עם אויב או[ אויםדױער גענונ 
 און םטרײקען זײ קאנען נויםינ, איז

!סטרייקען
n נישט נאך איז oai אבער a ; דער 

 חד זיך האט סטרײס ־וואכע:דינ«ר26
 *an אייננענעבע!, נישם ,1913 איז מאלט,

o ארבייםער די נ«ן n נישם םוט Bארלa־ 
in• זײ־ 1914 יאהר אנפאננ בײם נלײך 
i’» זיל נ«ן n און םטרײס אין ארויס 

 נע־ צלענצענד זײ חאען סםרייק יענעם
 באלע- יענע iPSpn ,op חייסט וואוגען.
 זײ וועסיז סיט נעװאוסם שויז נטטיס
̂ז fan m זײ איז tao *ו חאנ an איצ־ 
 *1BB ננaל נצלאזען נישט סטרײיו טינעז

ציומן.
̂ונ לזא,8  די האכעז בייטאנ דינםם

Bat? n אסגצהאלטען סטרייקער n :u « a* 
 זיי• אראנחשםענםם אלע און םיםיננמז

in צעטאכם נען lp ip j צורילצוקעהרען ייך
n «י a  in״o.
ta די BילאnלB1 1יע y s n o m tp ײ״ ז

 an* אויך װײזם8ב ױני^דלייט, vbu נעז
ב«לר jjm די |poan םיר oaii צושריסט,

 ip:apma>p 1§ילאחנל*יע in «ן מז
a^v,? מערמ עס וחנלכען אין bjbhH :

1פי !נעטצטעלט איז ססי״ײין 1,אונזע
t » tm pp ׳ די אין צזדייקaraw.* 1אונוק 

in ײעם 'יני¥| a ויין ! ian  in  v ia 
jo אונז «ן וױיט ני«ם ta ײיימז/ סיי t• 
in דבייםעד8 סױמטיע מחנדלימ pa 

tp ײיבצ די ־wb םסדײין ih inaa, סאר 
אתזעו• און obopwtj man םיר וחממ
ײיןו  awnar- i׳iaJ ?•aiarna ויים י
m יזייז ta ,pan «ו°1יסיא e* נישם ז#ל 
MPBUU a ana in«״ P i oa^ אויוי 

מו ^ipoea 6 ײיי  in  n  ra  op־1א

o כט,8ר a i ta םון גייט1א איז ppnp 
a 1:יט־געסעםעלםע in : *  ta tic p o i*b

שםאדט.
o ניי n םיטיננ לעצם?ז ip i tic .דזש 
 :ע־ אויסנענוםען waiu י1 איז נ^אדד
tnaa זוי װי* oai און סאײיטען. צו 

o 1 סיז נאמ?ן אין nװ זשוינם  און נאא
 סענר םויזענד? אומעחן פוז נאםעז אין

jpppid^ ,oipi הענט אונזעחו אויס 1סי 
in״ioo ע1אונזע צו n a  ntpp און 

o שװעסםעו־ n  tie און 1ל»נ נ»נצ?ן vd 
tprra איז ?רפאלנ זײ i״ip .סםרײס 

 אתיסצוחעלפען זײ דך םארפליכם?! 1םי
 ,IPBiai וועם םען אויב און, םאראליע

 אויך איז סםרײס 1זײע פױאנציעל. »ייד
 אויך איו דנ זײיר און םטמיק, אונז?ר

!ויג 1אונזע
tPPM אייד טיר װילעז ״גלײכצייטינ i 

o אונזעת לע8 ipospo, וועלכצ m a n 
1אומע איז באטיילינט אײ1ב אזוי זיך

 געח»נ* חאבען װעלבע סטרייס, לעצטען
n״1'סציפליני1 ייע,1נ?ם בראװע, װי לט 
po .!ווילען 1םי םאלדאטע tPPJBi אוג״ 
”p זער id d־po 'd*p, אזוי האם װעלכע 

 טאנ ט»;?ן4גע׳ און :?ארבייט טיכםינ
ײאך. m אויף נאבט ווי אזוי

 *BP ע1ע1נטזונ n אויו דטנקעו ״םיר .
 »ין צומ״לט נעװען זײנען וועלכע םיטעם,

io o  i n״po 'o bp  p װעלבע און tpoan 
p נעטאן iannttaa .טיגײט
p ״אן ja i a ioopp אפי• אונזערע לוםט 
oipo, װעלכע taoan אונער בײט1נעא 

 טעם־ י1 טלעםעז, העלפענױנ לױ,1םי
iB אויד tat האםיטעס יײ גערס, B in
ײ װאם ”t• נישט tpoan ז P tpotjp i ױי״  ו

o p r t i םון צײט אין p«'iDO.
^ ,עטליכע  פון מאכער ס?וירט ט1חו

n ׳ םיננעלip b p b, ייי^1סט איז נאר זײנען 
a םילצן o ia a n נעבען 1םי װעלעז *ppj 

או םטע i איו װ n .״נ?ר?כטינ?״ט״

אין סלאוסטאכער פון ססוײס כענהראל א
- כאלםיםאר

1 opi,איז אזײנער 10 ינסטאנ m 
iB׳n, איז tpotppm נאר *w p” ibd  a 
n אוים׳ז ארמײ ipobdpw p̂ .סראנט 

 באלםײ tic 1?לאו?םאבע י1 זייגען דאס
 גץין גאר גיט איז םײ18 י1 אםת, מאי.

 באלטיםאר אין ?לאוהטאכ?ר די נתיםע.
 אין טױזעגטעה י1 איז ניט זיד צעהלען
imb a a איז נאנצעז i D ia l הונרp̂ם 

pלaוpטa1כע. ipaa צויםיל pלaוpםa־ 
v o זײנעז עם a i tpo ia i, זיי־ פיל אזיי 
 ?ליײ a עם איז םםרײס. אין ארונט?ר גען
ta v »רםײ נע ia איו ארםיי op. די און 
Tapp װעלען ר8באלטיט אין 1וקםאכע8הל  

Don iP םאר םען "t 1 םיט i n1עלמ 
 נמיסע אונתמ ײי איבעת?בענהײט,

o#: די איז ארטייעז ipo r P in, אויןי
n די n w נטען.81פ

in איז ײטר ל?צטע t i o ,אונ״ זיגמאן

ip זער d I ,אין נעװען וריים־יר?זידענט
D 1לםע8נעיי oan IP אוז 18ב»לטים ia l 

ipo די bo p^ p יימען1צוג זיך ,18ױני 
י*אמף. צום

 לאננ .גיט איז 18ב»לםים pa אויך
 י-1אנ 1ײ1ט in אויסנענאנג?ן יה1צי

 נזד זיך tpaan באל?ב»טים די און םענט
 אנ״ ויז1 עס |pa ״1.הװײנ?לע נוג״ס

on  tpotppi ברר נאניי?ז. צו יט?נט1אנ 
in !זינםא ido in  ta ,Dpjn״pa p

ו װעם 1ב»לטיםא י  צי-1פא ל»ננ ניט ז
tpa •tpn לט8ז — ב»ל?באטים די ip —

 ט»- מײנ?ז אמייםעי די ta ,tnpt tPלpװ
pp ,א« .ביזנעם״ n» 1?זײנ tpoa^euja 
וואהו- Doopn זײ וועל?ן ,tpp״ioo צו

p?bpo T שייגליו t| םים in ז.8ױני 
o םארליתז ײעל?ז גיט 1זו?לע וײ n •סי 
tat, 1 וועלכ?! אױוי tPoזיה יכט ip זאל 

a p't נאנץ .ipdi3

כאנײם סלױולאנד איו אנױםמס סאלןמםיוז
 pa pa ,tPD’Mi iptp> piptna ווי

in קליװלאנר  pa ײט 1?לעצם* na t 
tpraw tptJnpoj®J jpdippi ױניאן די 

 דער .ppoa oipurDPPBDao די איז
apלppטvאנוילטעגט י pta?P pa םרייד 
pa 1 אויסנענאננ?זP3DPPP1 TPdI  dpi 

jpjpti Wpvanpo T t Dan op pa נא־ 
Diponta on. נייעז

in  pa צייס oati די IPtinPBiBP 
 וױי* dp Dan ,tpuaipiia י־ט8י זיינק

np DPii D טענװייו ia l ta ,tnptp»’ta

tP® צו ipob •P” ioo a ליר1?נ an* 
p t >o ipa זיד צח־יס *pa DPP’ap 

op י איז» p" ido p'P ניטט .tpotppi 
in םיס ימ?נט1אנ in איו אםם׳ן *as 
o איז .tnanpt נײם n בלײב?ן סו־ײד 

 ינגוננעז,18בײטם־ב18 8ו?לבינ די כסעס
*־ צס.8י ניז וױ

pa Jpoaio יאיט נאד a i כױט a״t 
 חויחפחײםער ,taoeiia^. poi’b 1גדויםע
bp P»״• po D iuptn ofn pdtb n 

ointropptuaD in אםס׳ן; -pi op

פױ חילא םעױצינישע
 גןך חאט םםרים, זעטע איטם 131 סענטער, חעלט יתיאן דער

ib חילף םעדיזױנלשע ■ריי געכען «ו אראנזעמענטם םאכם b די
םאםיליען. זייעחן אױך און קלאוק־םםריייןער ♦ * %

ווענ־ זיך זיזיעז חילןש אזא חאכען דארעען װאם סםרייקער די
 םעגםער חעלם װניאן אין זײרעקם ̂דער חאל־םמערםאן זײעך «ו חןן
w םםךט. jwfl אים® 131

■ ־י/' | •• 1 * וי O r,׳

 אדרעסידען קומט נאמפערם
קלאוק־םטרייקער. די

 ן •ו ■לעזידענמ דער גאמיערס, סעםועל
 לײבאר אװ פעדעײישאן אםעריקאן די
 אדרךי *ו יאי־ק נױ איז סיעציצל *«3קו

 דאס קלאוקסמכעד־סטרײקעל. די סירען
̂ג, געקסטען ?ייז װןם  Yjntf דעש דאנערשם

יאנואר.
ן ק^מיטע סויקערם די ו ג#גד• דער ו

 אראגז״ייצן װעט קאםימזן סמרײק דאל
 ®מרזאטלונג, ויזיגע א טאג יענעם •אר
 רעדנצו, אנדערע ג«ד און ערס1גאמ װאו

בטרײקער. בראװע די אדרזגסירען ײעלעז

 םאיהאנדלונ באװנדערע איהר מים אן העז
 םען אויב און אגרימענט, אן װעגעז געז

 װצט אויסג^יױ, אן צו הומען ניט װעט
 די סטרײק. איז װערעז גערוסען ׳צא• דער

 זאצ שאו דעד אז אנטשלאסצן, איז ױניאנז
 וועס נויטינ, אויב און ױניאךשא■ א 1זיי

 א װערען געםיהרט םירמע דער סעגעז
םטרײת.
 אין ױגיאן דער םון סיאקסמען דער

 דעזידענם1וױיס־ אונזער איז סלױולאנד
 איחם איז סיה פיל דורך יערעלשטײז. ם.

 פאנוםמקפד דער מיט קוםען צו געלוגגען
 און םארשטענדניס V צו אסס׳ן מורערס

קרעדיט. דערםאר איהם קוםט מס

 ארױס־ שלעדנגער פרעױדענט
שיקאנא. אין גערופען

ip i חיצוינט r ia p o םיז i n *?סלאו 
ipoao ארו־ם* האט שיקאנא אין ױניאן 

D3Pi*tpiB |pom ער אין שלעזיננער 
tm 4.( אויף נ«לוס

ארצײכדס8ווינח»לם״9
.53 נוטער ״גערעכמיגקײט״

 קאס״ די דעניש. ד. טאהס—װ*ד. די .2 זײט
.00 לא־«ל ױניאז דרעסםאכער .םום
.״ בערנאדםקי. א.
 איגטעינעשאגןזל אוגזער פון מינים .8 זײט

 רעפארטער. םטעף א—ורעס. דער 1אי
דעיסז. עדױקײשאגוןל *ון גמטיצען .4 !ייט
 װאלינסהי. אםיי — ליד. סםרזית א
 — .25 לאק. ױן גאריכ® ב. עקז. .5 זײט

 לויזלחעבערונגצז דדטייהאבםאז. כדט.
 דײפף*- וון ייגדום^יע «גײדער דער »ין

 העיג. דער װאז ־־־ ל*גד.
ן סװימירוגגען .0 זייט  רײגקןווד די יו

םרייםאן. םעם — .20 ל«ק»ל
 ריי• אברהם — חװז. רײכען בײם .7 זײט

 י. נחום — ג*ב»• י#חר גײ אין ?י!,
 «י״ן־ביכעל.0ג רעדאק«אר׳ס «ון .8 זײם
■ון דיקמאפור דער «ון לאנד אין .9 זײם

 אויגוםט. בצז — ^לעמרי•*.
ן י1«מ ייעיגער דער .10 זײט  ייג• *ויי׳

ו—נצביי. דזס#ריציצן םינקעלשםײן. י
 נ. ב. — •votr און קורץ ׳

ײ׳ן •*סירוגגען װיבפינצ .11 זײם «יל»• או
 ירענאװיץ. ש •ראנ»%-י. דצלייצי

̂אדקאסיאצ.  ייגחנר. ב• נ. —־ ל
 של«כוריצלד.-► שיקאגער דןם «ון .12 זײם

יןחר. נײץם צום גצדאגקען סקואסא{. ח.
 סאתז. נג פאניא

שםוןסעז. קוריצ .18 זײם
-  .«aia.


