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I f lי וי ט כ

 װאוסטער אין שעפעה דרעס צוױי נאדי
מיט םעטלען ..

.)1 זײט pc (׳•־*וס

שענער. ־טע סעטע
געװאו אריע':י־־ט
וױים ארן ״ כא־א

T *קי PK אי ׳כאן
ע״ען. ל זײ לישע,

!,א כייטי;; דער
 טעיזלעטע־ pc ־ען

 גיאנענ־ פרעדדענט
נע־ זײגעז ויווקטאכער

 דעם פין ענד־ע
,געט אנװעזעגדע

ארו;* X ו_ זי
׳ * 40 ♦— פאךנײידלאך

,p דעפ פ ענדע צו און כט־י־יק,
לאבעל פייל, דעד אין ־•:רוגא;
א־י:* באש״אסען רטל״יזע־•
עחכ־ ״טעיעפאן v• »M*M ».**• * J> 1 w ץ
̂ע־ טע רי כיוט צוצוגעבען .־״
אי־ד ז*ך י־אט טען ־ײי־עי.

:,”א' כ • י V * • י•י יי ו>ןו ו ׳ 1 א ציו״ צ ;
סט־־ײקער.
טעיעפאן

צײט
*זיזאטען

א כייט*;;  י
ט סעקרע־ :יי

אי/ די און :*־אױ טע שאג ײ  איגט^מ
ײף לי סאד שאנאי די װאס ־  אינטערניי
א- סטרייקעד די הטלײק. דעש ניט  י
 אין רעזא^וציע, א אגנענוטען אייך כען

אי רי װערכע- שאנ ײ  בא* לוערט אעטעדג
הײף. די פאר דא;קט

אזוך באראוי׳ס ״סעידעטע־י  איז נ
 װען צײט דער אין אױסכעקוטען נראדע

 טעיע די
 אין ־שע־

טי:;,  : מי
 או;זע־ע

צ־:*א טעו
M* 114« ײי״י * W

כט־ פ**;
— «»< <•• א ו % .*י % » • ץ *t*%t ך

 ״אר־ט
 דע־ אין

 ־י‘• קזגטס.
ד ײ א ן ,,י״־

א- די א;י,ימען וױיטעגס pc )זעל  נ״
 זיי־ זיי האבעז ללעסטאכער, שידענדע

 נע־ האבען זײ דע־י״שדאזען, אביסעי־
ט  ערגע•; pc ראט לואכזפאגי לי אל מיינ

ט אנ עבי  פארנע־ צי סקמבס, מח;ח א נ
עצעי די םען י pc פי ײ׳ טעלעפאן י  סט־
 דער־ אבער זץ־ האבען זײ װען קער.

 זיינען, מאײשירענדע די װעױ װאוסט
 חידאךגע־ א׳ אלױפנעיאזען זײ האבען

 אייני- פא־ געהערט זץ־ האע װאס ערײ
 האס פאסירו;; די ו א־וש בראי,כ לע

 אונ* שטאט. :א:צע די אױפגעלודעי־מ
 ארײנמאר״ דאן האבען סטרייקצר זעי־ע

 טעלעםאך ארע װאו האל, אין שירט
 פארזאטעילט, געווען זײגען סטרײלער

 א פארנעלווםעז וױדער איז דארט און
 נאנײםסערוננ. פון סצענע מעדקיױרדינע

 געהערט זיך האבען הורא־געשרײען די
האיל. דעכ ארום כאאסכ עט?יכע פאר

קאלענדא• אינםערנעשאנאל

 ,*,א עקםטשיינדזש
 פי• טחנוז א ;ע־עטאנען

 pc ■רעזידענט כייטין
לעד־ ד.אבען זײ ררען א*ז

ײזן

םקרלםמן. ה. םרן

צרריק יאהר 12 מ״ט ױאך הײנטיגע

 פייערען ־,קיאוקםאכע יאיקעי ניד
 מא־ עפאנע דעם זינט יאחר עי«טען דעם

 דז״יוינכ די .1910 פרן סצײיק כענדען
 װעייכע אין רעז^וציע * top: באארד

 הארגיג װערען פמזערלײם e^r די
 יוני$ן די דורכןירען ען6חעל פא״ ד#נקש

 קל»וקכל»־ די װעלכע פאר ק*:די*י#:ען
געקעםפם. חעלדי׳■ »?וי חאבען כער

 אויך װערם סמסםיטינג ריזיגעי־ *
 װעלכער יוגיאן, קופער אין איגעחאיטען

 ,ל^נ םאיר גענ^םע *ון אדרעםירש װעד#
fn,] .ם. דייםע, דז^אחן װינםריעײםקי, מ 

 דר. און םאסקאװימ׳• דר. װײנסשײן,
 ערקלעחרען רעדגעי אי*ע ידײם. ג.
 דער װאס איבערקערענ״■ גיויסע די

 געםמכםנ געחז ניינפען פון סמרײק
 קלאוקמ^כער די «ון לעב^ן דעם אין

 אנדערע אלע פון לעבען דעם אין אדן ב«רם
 בכלל. װארקעיס גארםענש לײדים

• * *
 #רג«:יוי- םמכער סקוירם ^יק»גן׳ר

 זעלבסט. זיך לוןקא־ א אין ?יך רען
 » ארויס ײז ג«פ אינכןעדגןךס^נמל די

 .94 נוםןןר לאקןןל פלס פף*אי*םער
* * *

 א ערקלערפ ױגי$ן במישיםןןרער די
 און דענעננערג פירםע דער בײ ססרײק

 פוך פירםע די װ^ס דזןרפמר בלוםבערג,
 סעקױרי־ דןל»ר חונדערט וװײ *ו דעים

 פאדערש ױניאן די #רבײםער. די פון מי
 «ע«ער אוישסייד די אין ^רבײשער די &ז

 דעם קריגען ?אלען פירסע דיזער פון
 כײ גןךיסףןל* װערמ ער װי ■רײז זעלבען

באלםעלאכעס. אינם״ד די
* • #,

 •רןך אלס גיא ק^. װייס* בידזשו די
 יענעער דער גו פרײ ויייסא א םױם

אאן די סאבש װעלכן םייי^  צןחל וו
װאן. יעדע ארבײ®
זא־ םײדלאך די ®ז מריורזאכא, דאם

 כאמ נ׳יםות, די ארו«סיאגען ויך לנן
 די קריגען *ו נעלינגא אײנינ! כלויו

*»n w v .מײסאלאך

אוגזעיע
צי;ע;ע:ען

• <ו 1'

 ;אך אלױ האנע;! * י * • ג י•
סטריײ טעיעפאן

דײ פון אנניערענצען
רי ע נ א מ ד,לאד־

באס־ אין איז ייי רזשױ • M »י41ייi>u«r > yy »
צװי־ אנריטענט דע־ ן (lotyt'iiAMyy ח טאן

די און ױגיאן אפעי ײאוקפי די
װי און , אפס׳ן : לראו?־טאנופעלטשררערו

רעצטמ טערדעט גע ן • U •י 11 י MMI י ׳* 1 * - ?י י ׳ טיר
אנקױבען עד<ט גי יר ז לאבען ױאה
u » i A בײדע • %•tit•41 •1 < 'י צי קאגםערעגצע,

::•יען. בא צו א:־יט׳;;ט דעפ
mmm ״mI ״ 1 ״* ־אבען צע; קאנפעלע: די
באא־ד ושאינט ו « יע פא;;ע:.

פאי• לט װע ;יאן V* ױ "־אוקטא: *־ pc ז
 א דורך יזאנפעיעגצען די נײ טיאטען

טיט קאמיטע קאגפעלע;•• י״יי M « t • ײ • ̂י• w>£* > >
כ־פרעזידעגטיי־־ם- יי• וי•

יעם
האט
־נ/

w>ע ,!׳J >̂ -אף ין
Mk**• יי * •% ייי•♦ י J ן י̂» .

 װענען איז כאדאױ סעקיעטעי
עי אין אהין ;עפארען בפעציעי־

צ װאך א כניעט פא־ב־אבט ױארט
אױסנלײר. אז צו קוטען העיפען צו

אײ־ א־ויסנעשטערט האט ױגיאן ד*
 די פון אײגער פוגלטען. גײע ;־:ע

 ״רעאדזיטאטטמענט״ א איז פונקטען
 איבײ־ טא;:ע פיא־ װײדזשעט ד פון

װעיל- אינדוכט־י, היאוק דער אין טער
־ זײ וױ וױינינעד פיעי־ בא־וטע; פע  ד
 לאנטראקטא־׳כ דע־ צו ײערט. עה ;ען

 א־ויסנע״טעי־ט ױניאן רי האט אכײין
 זײנען װאט פירטען רי דאס פ-ינהט, א

 מעלר אדער צוױי םון צוגויפנעשטעאט
 לא• די pc איײער בלױז זא" יערזאן,

 ביי באטײריגען צו זיך יעבט א בען
שאפ. אין אדבײט רער

 פינק־ אנדערע נאך דא זײנען עס און
 זיך :עפינט עש דוערבע צװי״עען ׳טען

 פון טאגכע אוטצובײטעז םאריאנג א
 די װאס טופים ױם געלעצי־יבע זעיס די

 פ־־י־ דעם לויט האבע• ^אוקפאכער
אגריטענט. ל-;-די;ען

 געמאבט רא״ט װעט ׳עײ;מ עס ױי
 די כעטרכיענט. פרידליבער א װערעז
 אויפצונעטעץ :רײט אבעד איז ױניאן

 זײן, ;,נויט זאל דאס אויב ׳קאטף א
 די פון א^טערעסען די םארטײדיגען צו

 אין אינדוסקריע. דע־ אין ארבײטער
 ;ע־ װערען יצורות ,ד װען טאטענט רעם

 בא־ זאגען ניט נאך טען לאן ״פריבען.
אױס־ זיך װעט זאך די װי שטימט,

עז•1Vו »

 50 און 41 לאקאלס רי
םאדאײניגט

.)1 זײש מון (עלוס
 פא־אײניגו;: אפיציעלע די אײרער ;אך
פארגעלומען. איז

 לאקא^פ בײדע ״שױן ז״ינען איצםער
ײגיגט אפיציעל א  יאקא^ אײן אין פאי
 אונזער פיין םיטארטער ;ײעם א אוגטער

 ;י י א אונטער און •:טערגײשאנ׳אל א
 יא־ גײער דעי װי אזוי .טענקדזשמענט.

 לא• די pd פאראײניגו:; א איז ־אל
 פון נומער דער איז 50 און 41 קאלס

 מײגט ד$ס װאס ,91 לאקאל נײעם יעם
ט ״ני  נױ די אפייו ^אקאלס, די נאר אז

 אויך זיך האנ*ן לאקאיס די פון טערען
פאראײכיגט.
 פארבלײבט גרינבערנ ה. ברודער

 פאראײנינ־ דעם פון םענעדזשעד דער
 גולײ ביטריס שװעסטער און לאסאל טען
סעקרעטערין. די פאדבלײבט קער

 פאר־ נײעם דעם גליס וױנשעז כדר
 דאס האפען, טיר לאהאל. אײניגםען

 א אויסאיבען איצטער װעט לאסאל דער
 פארפעס- צו זיך טעטיגסײט ענערױשע

מעהר. און מעהר אלץ טיגען

״ ומחמו.......... אועלויא5וי אײדזשענסשאץ
* .)1 ?ײ« פון (אל.יס

ניזגמ

 װאהל׳אא׳ זײן נע-אט אויך ־זאט אןי;
 קאםיטע ס&עציעלע די אבער ׳טיטע
 װאס אלץ אויף 3אױ הריא גע־אט האט
 קא״ אונזער אז און פארנעקומען. איז

 די געטאן װאוזלען די כײ האט מיטע
 װאפ פאקט, דעד צײגט פליכט, פױע

 גיבען קאסיײן דעט אין צדדים כײדע
 דורכגע- גוט זײגען וואללען די אז צו

 א? ׳צו אויך דבען זײ געװארען. פירט
 פון קאםיטע ספעציעלע די ניט ױען

 װאלט באארד, עלזעקוםיװ דזשענעראל
 געװען רארט װאהצען די םון טא; ר<פ

טראבעל, סך א
 איז װאהלען די םון רעזוילטאט דער

לאנדיראטען ״רעכטע״ די :פאלגט וױ
 היבשעד א מיט דורכגעגאגכען זײנען

 ערװײלט איז עס שטימען. פאיאריטעט
 643 מיט דאטהקי א. ברודעי ;עװארען
 מיט רובין גדריה כדודער און שטיטען

שטיטען. 4׳)0
 קאנדײ ״לינקע״ דורכגעפא^ענע די
̂ס בי־ידער די זײנעןדאטען לע־ און זאי

• י*י
•I י *

צא־
פען
דעם

א געצױגען אבעןI Iזי
יצטיטען.

;א:צע ־י
M * יי׳•ריא״שײז

< -W <י־יולי• 1״*

זל!עס

.י- «

 קיײנע
גערזאל־ :יט ;אט

 פיז היסטעריקע ליגקע״
;עגען פארלױמדונגען

טיט
1.»I - .

I א א•; ־אטע;-:»;ד
 פ־• א•; דאפע*—קיא די אנאנדע־

 או אױדנעזעײען, ז־ך דאבעל יאדעיפ-א
־ טא־ע; ך ״  נר״כ־ ברייבען :•ט נ

א•; םא־ קומט עס ײאט דעט ׳v ;•יט•;

 ijttirw ז״ג׳ון »f און ױני», דער
 •j״1 זײ 6װ«ו \1Win די *ר6 ׳*טיםען

ן ד.י װ«מ| זיי »ז הען, | # י «  י
רע*רעיענטיר«ן.

^i די rw i זײנ«ז * !r» ireipyr* 
m גערעטאג  )WtU 6m, ין* 

 I9B יזון ,14גיױ ק^והס»נ«ר די «ון
 נן- מחייגמן י ױרר נעמטימט ה*ט
 יוויפמויוסם ׳סםריימ *י« עט און ^ט,

 ר>וי<ל mw» ז*י r»< »ז נױו^רןן,
עהרלין. און

 H ;ottv נ<וך א־ז א-נטעיעכאנט
 און ר«נט«"״ ד«יר«ו;טע די חוץ

v?ט אויס׳ן *יי לו«נדידיוטען, ״ ^  מ
 jnfp, נרור«י מנדידאט, # נ*ו נעוו«ן

 »יו'נד«««נת;ט/ געליופעו איז ער
 ׳(*1 ח«וט און <יג?«ר״״ K א׳ז ער אויך

׳אטימן. װייניג נאנץ צויגען
 נײ איז איניר, אוני דט מען װי

 א טאת«ןוס«ן אויך עאען^ן דעם
 ״יינפ׳נר דץר ״געהייםנ־פ״. יטטישעל

" ״  דורף ארױםג^יהט נעטייך האט י
 חנר 1«י מ׳נטנערם די ויו כריו׳ א יאםט
 *ניט־רמ איז 6V װעאכען א־ן ױניאז,

 די װאו און ,יינמ׳ו׳/ די פאר נעװארען
 ארוגט׳ןי• זימען יואנדידאטען ״רע:טע"
 מ>ןו םיאנע, די א־ז נעיוארע;. געויסען

j־• ״א־נקע״ די האט i אד• די ג«נוס«ן 
 קום«| וױ םעםנערס? די טון רעסעז

 א־נא- אױטשייד אן iv אדרעטע; די
I נ־זאצ־ע
 װ«ט ױניאן די או דעגא־ר, א־ז עס
אונטעחוכונג. אן דעם װענעז טאכען

גענעראן 8 אין מאכער כאפאן נאדמשנסם רידיס ססרײס
)1 זײש שון *וש8(•

װאקסע/ געגוסען האט לאליאל דעראיז
צו טאנ םון גרעכער געװארען איז ער

טא;.
 אן סאראן אויך איז פאך דעם אין

 סאנופעקטשורער, די פון אסאסיאײשאן
 אביסעל האט ױניאן די נאר װי אין
 בא־ תנוסען ד האט באקרעםטיגט, זיך

 סא;־ אנצופאנגען עבאט*ט5בא די יערען
 פוי לא;ע די פא־בעסע־ען צו פעיענצען

 קורצע א סיט טרײר. אץ ארבײטער די
 שטאט־ קאנפערע;״( א האט צוריק צײט

 קאנפערענץ יע;עם אויף און ;עפוגען
 פלעזידעגט ;עװען אנװעזעגד אױך א*ז

 צוזא״ באיאו*, סעקרעשער און זיגמאן
 יאקא־", דעם פון קאסיטע א ם*ט פען

 ;ע־ ניט דעםאלט נאך האט כיען אבער
או־סנלײך. אן צו קוטען קענט

 אננע־ וױיטער ױך איז ױגיאן די
 ארגאגיזאציאנס* איהר םיט נאנגען

 דאס ׳איז רעזורטאט דער און א־בײט
 אלע האבען םריה דער אין דינכטאני
 די פארלאזען פאך דעם פון ארבײטער

 געגעדאל א אין ארונטער און שעפער
 פינקט־ האבען ארבײטער די טטרײש.

 דעי פון רוױ דעם אױסגעפאלנט ריך
 בעסע״ פאר קאמף אין ארויס און ייגיאן

ארבײטס־באדיננוגנעז. י־ע
 יױ דער םון םאדערוננען הויפם די

 שטונ־ 44 א װאך־ארבײט, זײנעז :־אן
 פון *נערקעצונג ארבײטס־װאך, דיגע
 וױי״ אין העכערוגג א און ױניאן דער

 געארבײס טען האט יעצט ביז דזשעם.
 םאר װאה א שטוגדען 50 טרייד אין

 ארבײטער די װײדזשעס. ק^גליכע
 גענרג שוין זיך האבען פאך דעם פון

 אנטשלאסען זיי־נמן זײ און אננעליטען
 ילא* די םארבעסערען צו דך העטפעז צו

 םולע די איצט האבען סטיײקער די גע.
 אינטערנײשאנאל, אונזער םון מיטהילו*

 דער אין נעהאט עס האבען זײ װי פונקט
 ארגאניזירט, זיך האבען זײ װען צײט

 םארכארײטעט זיך האבען זײ ײעז אוז
 םאר־ סטרײקער די סםרײק. דעם צו

האל. בעטהאװען אין זיך זאטלען

קלאוה ױ פון שערהאלדעדם ױ צו
אסס׳ן נילױנג פרעסערס סקוירס און
#

 ביל- פרעשערם םקדירט און קלאוק דער פון שערהאידערם אלע
 אפיס אץ קוםען צו אויפגעפאדערמ װערען אםאסיאײשאן ז־ינג
S לאקאל ױניאן, פרעםערם םקוירט און קלאוק דער םון  װאו ,3
אײנכע־ האבען זײ װאס געלט, דאם צוריקקרינען װעלען זײ

שערם. זײערע אױף צאהלט

אסט׳ן, ביצדיננ פרעסערם סטוירט און סלאופ רי םיז נאםען איז
/ .*י

ש. מרעזשורער. ברעםלאו, ת

סטריי״ די מאבען נײטאג דינסט*ג
 ענטודאסטישון אן איגעהא^טען לע־

 אדרע״ איו סיטימ דעי ראס*סיטיגג.
 וױיס״יר/נדחןנגו פון געװא^ז סירט

 אמא״ דזש-אװאגיטי, ארטורא נינפא,
 גרע״ נרודער און רוגעסקי ה. נײזער,
 דעד םון טעטנעי טעטינער א נלאס,

 אר״ די pc ייאצעגט 60 ארום ױניאן.
 איטאאיע״ דינען םאך דעס א-ן בײטער

נעי.

 m עדװעהלט זיגמאן #דעז.
 קלײדער־ארכײ* םרן קאונםיל
אינטערנאןױאנאל טער

.)1 8זײ פון (א^וס
 אמיודזא״ אוגזןר קאן אורזאכען װיסע

 פאר״ תײן האכין דט םאל דאכ ציע
 קאנפע- קוטעכדער רעי בײ טדעטער

 ;*״jrrn אוס דעלעגאטען אילע רע;ץ.
 אע״ אוגזער םון באארד עקזעקוטמ ראל

 רי אױך אײנשיליסעגדי; טערנײשאנאל,
 און נרעזידעגט דעם כעאמטע, חױ«ט

 פאמו- איצטעל זײנען סעקרעטער, רעם
 חור אין ארבײטען װיכטיגע מיט םען

 סרן קײנער און ׳ילאנד אין דא ױגיאז
 א•• איצטער םארדנעז גיט זיו קאן זײ

 אונ• רײזע. יצאגגער אזא אױף צוםאוען
 דאס דעריכער, װעט, אמא;יזאציע זער
 נאוױ״ שריפטיליר צושטעלען בצױו םאיצ
 •רױטנוחן ײעיען װאס •ונקטען, כע

 קאנפא• חנס םון טאגעסארדנוננ אוימ׳ן
רענץ.

 דגםאן ■רעדחזנט האט דעם װעגען
 סעמרע״ צום נעשריבען פדיחעד שוין
 1ווא נג כרומנר םארנאנד, דעט םון טער
 וזאיאגד. אמסטערדאם, אין העיג, דער
ך איכעתעשיקט אויר איהם איז עס  ג

 דא״ און מאםעריאילען געוױסע אװרעז
 ױגיאן. אונזער באצונ אי; ?ץםענטעז

 ד5®אר פארלאנג̂( האט ער װעלכע
 אין תאגפערעגץ רעס ףי א; ביײנגען

שטוטכאר־

 אץ סשרײק קלאוקמאבער דער
גאנג שולען אץ בא?טימ«ר

)1 זײם «ון (׳<יוס
ארױסגענומען. וזאט פי־םע
 ׳שױן וױיסען יעזער אד;זעדע דיײ
 אונ״ םון געםיהרט סטרײק רעי ױערט

 דער און דעיאיטםענט, איסטעלן זער
 הענט זײנע אויף האט יע*איטמע;ט

 אנ״ אין שאפ־סטיי־יתס עטליכע :אר
שטעטלאך. אלן שטעט יעלע

 דזש., נױ ?עטדען, אין סטרײק, אײן
 שױן אן געלט לעװ, פ־רטע יער כעגען
 האט ײאר די און וואכען אײג״נע זײט
 סיטי״סע• רעד אדײגגעפישט דאדט זיך

 פיר• די צונו-פגעבלאכט לאט על י)ול.
 אאגםעחנגץ א צו ױגיאן דעד םיט מע
 סזמד «ו שאלזוך א געמאגט האם און
 זיד חאם דערוױיל סטדײק״ דעם לען
 אױסג^א״ נאמיט קאגפעיעגץ דעם םון
 וױיטײ וחנרט סמדײק דעל און זען

 װאט אבער קירצייך פארטגעזעצם.
 װ»ז קאנסעחמץ, צװײטעד א פארקוכדגן

̂ט עס ןװו״םיר א נעםאנט ור
o סארזוך n  prteyo nr
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עס דרעס אס  מכבד דינען שיק»^« ®ץ נ
אן ®רעדדענט מ אינדזשאנקשאן »ן מיט מ

ו א מ ג ו ד ו ן א ײ ט ש ל ע ד ע ו • ע ד י ס ע ר ד ן א ע צ נ י ט ־ ן מ ו i ו s  u r « i « n
יוניאן. ידער' אץ ״לינקע״ די ®ון תעתועים מעעיפ ד געגען א-ױס טרעטען און

באאררם עקזעקוטיװ טא און

 tnrve װ״ם<ן, ייעזץי y־jrtj!i» וױ
f| אונזערwvrvoyn'* $ ••ט־כט

rי*נyאf^ינאד מן c׳וoשי?•* אין •̂״ 
m ‘yoyn ,*j• ר׳אאפט  װייפ• פין פ־ײ̂ר

•o jyrty i .1-6 פןוריו־פ־נ •עייי׳אטײן 
 *ין ניױי ה<ו;«ע;טרירט קערו־ין ד<ר
 אג־טא• טינט׳גץ א ־רעס־ט-־ד. דעס

̂ו־ט ־וע־ט ע*•  ;y׳׳*V¥ יחר«0|«<6 ד
 ׳י*<י«ידאז1^ױ *ו -1 רר«ס״דוןג«ד, רי

̂וטעהט ר<ופ, און  ;־ט מחר איו ז-ף, פאי
 ׳**״ פון דרעס־נ<»סעם ר• הא׳־אע; *וס

i׳* iv ז־נען זײ ן » האנ* r w דער 
א־נ״ט. דעי אץ יונ•*;

 א־ז ז־נרא; *־עוידענט װי נאי־
̂ןי לןצטע I •י M ’V I'6 w - im w, 

 חיײרס דעפױטי • נאגעגענט א־רם האט
 o-HlP דיםטריקט סט״טס ײדיטעד םון
 די' .10 »ז ,o-iw ;עגענען א׳תס או;

ev נר*ס. ס*טש«י םון טשןי, il סווגד 
 רסר פון •לעי׳מנט ד«ר <הטש-רע̂־6

̂וטקס  אויאממ* ל»ט אס^פיא׳י^*!, נ
 י׳גחש^פ־ »ז פאר א«ליקײשסו או גון

v \*v• דזש<ודז׳פ ?ye fie .iyo}y»iH• 
m? ‘תיאי o. סאר iy  (yoyn, ,זינסוון 

 DJ'yyn re fosttna אנדערע די א.ין
 ljnyBD;y jyoip ivro jyiyn נ#א״ר

p3*viii-6 ly וחןרוס נא־ױיוען »ון i‘ 
ז.yרyװ lyeyjyjDMi* ניט ז*י ש*ן

̂עא,  •lyii ,iyii^Dpyei»o חןר נ״ט־
 ן * -ס3 א׳נדזש*נפ׳**ן, Bin כער
D 3-6 אז .BiiBP פעדעלאר »ין fi iy• 

 *eyn די סיט *נויס^טס דיוױדיעיע
 i״p אין ארײן נ־ט ײעי׳נז ייי 1א מאנע*

 inyi ניט iy?yn די *ז און *!,ױנ
»i און סטר״הען, B in פאײאננט iy 

oiiop >*ivive un >*ז lyeyjo’iiw 
 די ivo*z',*f»ו אינדזשאנשש■; אן

 װ^יר״ Diyoisi לײדיס א־נטערנעש^אל
oiyp ,זיגס•(, סא־־יס »< ױניאז i n

T

•o i r v f rי♦ י״ן ׳ y i r i i ^כאיומיט 
V1 ) m i ױם '**f r ^ f  AW ט  ד

ס irn^f »*ן *מ#דו>ר*ן  רע״ (י
j r n r W M «  p n ^ ט ד ״ 4י י י « ד  י

m n i f j )^ט i j y r / o י lo r 
iiti א״חס װצט v*vw} גע- דעע *ץ 

!,VDDVr
/ דו דז^ט ס « ו m ר»4»י
ין »»ן דרופ-טי;*פעקט׳צ*ד^לס סנדוחן

 ייעגע- ׳ה^נען און אס^סיא-ש^ן
;iv^yn to ,©1 ^ 3  w i i v יי״ע

vivvp\ אײניג האיטען זיף א־ן צוזאסען 
 דעם אין איגטערנעש^נאל דעל וענען

 אלגאגיזירען צו ©מאניזאציסנס״לעספיץ
דרעס-מסכער* סלע

 דדטאינט ״ די מדרעסירט זיגםמן
 כ^ארד עקזעקוטױו און באארד

מעסכערס.
 אין געקוםען איז דגםאן ניעדדעגט

*/p4,©;© און יאלק, נױ נאף װעג אויס׳ן 
.)13 ז״ט אוין״ וס4(׳••

 חשאכעי ד\ װענעז אונטעחוכונג ױ
קלאוק-טױה אץ פראגע

קליװלאנד. כאזוכט כאארד עקז. גענעראל אז»ער פץ קאסימע ס#עצ*עיע די

|yi*ey»ip איז פאיגארט ראנטאג
lie vo-9*p mi-ottoדי *אגד1 נייד

ivoipyrpy i r y m  mr;m ,יס8ײ נ^אלד 
tysinyojm iy iriftiy i m-ovna t-n 

oyi װײחש׳סקיילס, די פון *י׳»ט»נד 
 די jib ^1'נ»דיננוג6נייט1» די און

6-n ד, ר׳ן » כדי י
lyiyonyoo סון ooy; oy |y;»i 

«iy3N׳»n״ די ױך lyo’ii i* bin״'  ,n 
yn װי »n  iy B n  b*o.| די vo-o*p 

or,iov*a ירע■6װײ 1י313ס*ל די סון' 
im n - i : 03 ־{- n*r»Nn>NB,* ייור«־ 

■oma .rn  ,m i»n  nyn ,m ay-t •>y 
ir. יאח Jw  .rn  tw

i אין jn Piv Pp ומט yo*ofp n ייר 
»lyppjm ,iron  B in ’tn t  r o  |ycn 

n-o*p i n  po i n m  i n  vn און 
in ודול׳נז to  iw n n « ץ» ■13 נ

 םאהטען אלע רי םון **ונטעלויכונכ נױע
iy i I'M דערנעהן צי א־נדוסטריע 
By eppii \*דעם נענען װערען געטאו ס 

א אויןו (י*ליס ״ )4 ז

כאד אין ספױיס הלאוק אױס־ שטעהם ט־םאר
גמײמנס

 שמוג• 40 א אײן פיהרם פירםע אײן
 אפציהאל״ װאך ארבײטש דיגע

 פון ארבײטער די מען
ױניאן. דער

ססרײ© נעגעיאל קראוקפיסכעל דעל
 !אויסגעצײכענט שטעהט כמלטיפאי פון
 סטרײק דער »ז ׳סםק קיין ניטא איז עס

 ױ;״ דעל פאל דג א פיט ענדיגען זיך װעט
. ארכײטער. די םאר און יאן

 צײטונ^ דעל מיט דלוה צום געהענדיג
 םון טעאענלאםע א באקופען מיר האנען

 אין ױניאן, קלאוקמאכעל באלטימאל די
 אײני״ איבעלגענעבען װעלען עס װעאכער

 מאםענט, אעצטען פון אײנצעאהײטען גע
:םאאנט װי

̂ו שעיעל 16  נעסעטעיט שױן ען5ה
 יע״ םון ארכײטער רי און ױניאן דער םיט

 אלכײט דער צו צוריק נעהן שעפער נע
ױניאךמאנדישאנס. אינטער
 זײנען װאר דער פון סארלויף אין

 אפליסײשאנס צ©יל א נאך ארײנגעסוםען
 װעלכע סעטעלםענם, א םאר םע־־טעז פין

 סעטעלמענט דער פון באםלאכט װערען
ק©מיטע.
אלעס״ זײנען װאס סםרײקעל, צוױי

>16 זײם אויף (ישלוס

 ר\ פאה אונײטם־װאו־ פ־שטזנדגע א
66 לאתאל פח מיטגלידער

דעפ כאנײען וזאוסםצר פה מלאוקסאכער
גאלענאנדם ר מיט אגוימענט

ץ שאפ דרעם א נאך וואחיען — סםרייקער. די פפי םעמעיפ זואוספער »
נאסמאן. r,fl ילאקאלם קיאוקםאכער די זדן

װאוס״ אין איז דזש״לײ טען1 דעם
i אײסנמגאנמן הל©וש״טײיד טעל n 

 די און ױניאן דער צוױשע; אגריסענט
 ©•;עחאל״ איו עס סאנוםעשטשורערס.

 צוױשמז קאנםע-עגץ א נעױ©רען טען
 פ©ד- און ױניאז דעל פון פ©רשטעהער

 רער און כאיעכאטים די פון שטעהער
 ט4ס Air*vM כאגײט איז אגרימענט

ענדערונגען, שיײנע מאנכע
 ױד ?י©וחטאכעל די װעט איצטעך

 מיט פארנעהמען דף װאוסטער pc י©ן
 יוניסדטעטעיןײט, געוחגהנליכער דער
 כא- דמל אז אױפצלפאסען, #הײסט ד©ס

 דולכגמפיד^ט ז©י אנריסענט נײטעל
ר׳ן יעכען, אין װערען  און ׳װאויל פי

מיטגלידעל, די םון כעסטען
 געכיאכט שױן איז ©נפאנג רעל און

 דעם ©װעגד׳ דינסםאג סאר געװאדען,
1  יײמע״ יוגי©| די ה©ט דזשולי/ טען0

 מעטכער״מיטיננ אלגעםײגעם אן רופען
 וױכטיגמ װאז #של©ױןםאכעד איע סאר

 וחנרעז״ כאהאגדעלם ז©לען םרײר־םראתן
 געססכט אויר דארף כױםימ דעם אױף

 כאאטטע סלע פאד נ©טינײש©נס װערען
r די פאל ײד©ז, דעל סון w w צ״ועיזי 

חדשים. .
 םי| דערס״מאכקר סטריײןענחנ די

 נזד וױדעד װ©ך יעצטע ה©כען װאוסטער
 פיר״ » נ©ד זע. באדײטענדעז א האט
 נרעטםע די פון אײגע טאסע און מע,

 ט, און ם״ די װאוס^ןר, אין פירסאן
סיט געסעטזציט ה©ט ״ה©מ«סדע דרעס

 נמ* vn סמס^טענט 4ױני© מר
o 6 ס©ג44פל מװ©חון טסכט nטעז 
vn wvrfimyo i ,44דזשוי n נמטאכט

,)16 ױי^ (׳•יופ

 אין רעש אהן שטיל, דעד אין ואגץ
 עטכראי־ כאנאז אונזעל ח©ט נעס^חד,

 געהאט 66 לאקאל ױניאן װאדקערס תרי
 לעצ־ די זײט זיג. כאדײטענדען נאנץ א

 געלאט ױניאן די האט װאכען םיר מע
 דער םון םארשטעהער םיט סאנםערענצען

 איז אסאסיאײשאן סאנוסעסםשולערס
 טען5 דעם װאך, לעצטע אוז םאה רער

 זיך קאנסערענצען די האכען דושו^ײ,
 גע• איז עס װאס דעם, מיט םא^דיגט

 אגלי־ קאיצעקטױו א נעװארען שלאסען
צײט. יאחל צוױי סאר םענט

 דעם אין פונקט װיכטיגסטער רער
 טרײד דעם אין װאס איז, אנרימענט נײמן

 אל־ ״שטונדיגע40 א אײנגעפירט װערט
 װײסט און דלעס די אין וױ בייטס״װאו/

 ארבײטס־װאך ״שטונדיגע40 די שעיער.
 קומענדען דעם קראסט אין אריץ געהט

נאװעסכער. טען1
 נע־ אױסגעבעסע־ם אױך זיעען עס
צו כאצוג אין •ונקטען מאנכע לוארען

/ ■־־
 או{ ױגיאן דער צוױשען מאשינערי דער

 געז איז אגלימענט דעל כתים. בעאי די
 ד* פון אסאסיאײשאן דער מיט סאכט

 קאנטו־*! װאס םאנופעגטשורערס,
 h מניאז די טרײד. םון פראצענט 60

 שטעלען פאדערונגען זעאכע די איצט
 ,״אינחנ• די בתים, בעאי אנדערע

דעגםס״.
 ױניאן רי איז סאנפערענצען ׳די בײ
 ספעציעצע א דורך םאדטלאטען געװען

 פאסס בלודער קאטיםע. האנםערענץ
 ילא״ דעם םון טענעדזשעל דער עסענםעאד,

 רעד האכםאן, דזשואױס בדודע- און האל
 װײטט דעם םון מעגעדזשעד גענעז־־אל

״ באארד. דזשאינט דרעסמאכער און

Qאינהאלט״שאחנײכניס

 מאכער כאטאן רי פון סטױק דער
ױניאן דער פאר זיג א מיט כעסעסעלפ

^) אכ. םעקרעמער אר  — םטר״קער. די םאר אגריםענט חלס סאר ילעזט ג
 פון שטורם t> אונטער איינשםיםינ *ננעגוםען ווערם אנריםענם דער

אייאדיסמענמען.

.28 נוטער ,גערעבםיגק״ט״

 אין רעניש ד. מאקס — װ«ר די .2 זײט
דרײזין. כ 8H <ל«האר ,1ױני* ם״יא־ס יײדיס רער ,

ד. זײט
טיװ

עקזעיז נײעם רעם סוז אינשטאי־ירוננ ̂אל כאא־ד שעהנהאל־ י. - י- יא
 •אריטי־טע רי a זײט

נאטיצעז._דר. אםעריקא םיז
הויז.

ני^יכםע סאציאיע אוז
עייר קארםאן ה י. ױנים< רער םוז נײעס

m ליידיס סעלולױד די פון סטרייק 
 אגגעהאי׳ האס מאכע־ באטאן נוןרסענט

 נע־ זיך חאם און טענ אייניגע נלויז טען
 אר״ די פאר זיג נרױמן א סים ענדינם
 נעוואוגקן זזאבען וןרנייטעל די כייטקל.

 פיעם » אלנייטס״ײאו, ־שטונדינע44 *
r n די אױןי װאד א דאיאר דדײ סון 

 vn-opm*p און »•r ױניאז א װײדדמס,
 םאנומססשו־ערם m סים נא«יתוננ?ן

*סססיאײשאן.
 וואם איז, איץ סון וױכםינקי אכעל

ד a ײי n נידעדנע־ די האמן סםרייס 
y iy ;* 'r פון ■דנייטעד B n סאך m nw 

u נקןא m p  1 B D I C, לא־ 
 אינטאתאשאגאל. אתזער פיז 132 ימ׳■
קודמן on ®ח •רױס איו מגיאן די

ט סטרײק  מיטגאי־ נוטשטעהענדע 800 טי
nאין דאלאל טױזענד איבעל כױט און ר 

ט אנפאנג אן םאל און טרעזשולי, דער  םײנ
 אבעל אלץ סון מעהל סך. א גאל עס
 זײנען ארבײטער די װאס װערט, איז

סםערט  װעילען און ױניאן דער םאר כאדי
 ארנאניזאציע. זײעל צו נעטרײ כילײבען

 ניע- דעל דובינסקי, העדי ברודער וױ און
 אײ אונז גיט ױניאן, דער סון נעדדעעל

 נעמען זיך איצטער ױניאן די װעט מנר,
 מא־ װאס ארבײטער, די ארגאניױרען צו

 אנדערע נאך און באםאנס״ ״קאװערד כען
ס,  פרויעך צו נענוצט װעלען װאס גאטאג
סלײרוור.
m ױניאן דער צוױשען אנרימענט 

.)10 ו״« *ויו (׳ילוס

ױניאן ?ראוישאכעי«*.. זײט ê םיז םיטיננ '*r n רע^ פיז
 ». זײט
- זײט
.8 זײט

ארנאנײאציאנס*פיאנעו. אוז טיײר
 גוריה. אל — דערןועהױננעז הײינע

:אשיץ*ביכעי*. רעראקטאי׳ס םון
 אויש״ ה»ט כאאיר עיזעריטיײ רז׳שענעי־אי דער װאס װיכטינםטע, סאםע ראס .0 ?ייט

ש. — םיםענ רעצטעז רעש אויױ נעם*ן
וװסקיל,י ־

ט נ ב.— עאר,־י אוו הורץ סו. ?'י
־► יירער םײמאן. ב. — װערם־נעריכס נען װע• ם״אז נײער הא־דיננ׳ס יי־עלידענט .11 זײט פערעלמוטעל. ם.
איגטעינעשאנאל ־,אוגזע פוז ענינים .12 זײט פינהעלשםײן. .5 -׳ ■ינםע דעי אין

-י •1>שעייעטא םעג*טען קיוגע ,ivr:ro רייכע לעבעריגעל. רער
ט  שםועסען. רלויצע .13 די
 ארװערםײזמענםש — 15 אה 14 ?ײט

ט1  ידנ״ & זײס און 1זייםי םון שיוסעז ifl ײ
i — קארעגראי טערנע־צאגאל l 4סקול&א

%

M*M
Nai
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א־• טױזענד הדגדער  $ פא־ *̂־
פרידענס־םי־אן.

 עדװארד :לדיןןוגער, פײ־אדערפיער *
 אז אגאגסי-ט, ײאך לשצטע האט ׳באק
 טױזענד הונדעיט א פון פרייז א ג*ט ער

 אדער פערזאן װעיזכער איינענד צו ראי-אר
 כייט יאױען זיך װעט װאפ ארנאגיזא^ציע,

 ־שטא־ פאדאייניגטע די אזױ וױ פ־־א; א
 גאצא־ אגדערע דיט צוזאטשן קע/ען טען

:v\ ברעננען D ry עס . װעי*ט דער אױף 
 צײעיז הױ*ט דעי אז באהױפטשט, װערם

 ארויס־ נדי איז #רייז״פ^רי^א; דיזען םון
 שולם גו־ױסשז אמעריקאנעם פון צױזריגען

 אט־דיזער װ/גגעז מײנוננ גאשטיטטע א
 אפשא־ pc פי־אנע ׳שסאריךברענענדיגער

װעי׳ט. דער אויף סריג פען
 א פאי װאס פארשטעלעז זיך ם׳הען

 טאן שיט א יעצט ד*ס דך װעי״ען פיענשר
 זאגען צו האט װאס קאכדטע, דער אויף

 פיייז. נרױסען דעם אויסטײ^ן װענען
 סארטען אי־ע םין פלעגער זײן װעלען עס
 S*P אמעדיחא אז פאר״שלענע טינים, אין

 ״:אציאנען דער אין פארטגער א װערעז
 אי:ע אין דורכפיהרען זאל טען אז ליל/

 '־ריג, םארבאטען װאס געזעצע, לענדער
 גױײ דעי זיכער. איז זאך אײן װ. ז. א.

 װעט טנדר איז באק כיר. ײאס פרייז, סעד
 אירגענד פרץ הענד רי אין ארײנפאלעז נים

 ׳«לאז א פאחשלאנען װעט װאס וועמען,
 און ערנסט טין*, באםת, םאקע זאל װאס

 פון אודזאנען די אױספאר׳שען גריגדליך
װעלט. דער אויף מלחסװז

 ערליכער ישדער גיט טאנ צו היעט
 װעלט ״שרעקליבע לעצטע די אז צו, מענ״ט

 הױפטזעכליך נעווען איז רןאסאסםראםע
 אױסצו־ סלחכידז א קרינ, עקאנאםי׳שע א)

 קאניזורענטען. ביזנעס געםערליכע ראםעז
 אומ־ אזא אויב טלחםה, נעקסטע די אוז

י? ל  װעלם, די באפאיעז װידער װעם נ
 בי־ פון רעזולטאט דער זײן זיכער ט7וו

 טעריטאריעלער עקאגאמײמער, טערער
קאניורענץ. אינדוסטריעלער און

 אין אינדוסטריען הויפט די װאנען ביז
 װע־ װעלט נאנצער דער אין און אײראפא

 פאר־ און װערעז נאציאנאליזירט ניט יען
 :אר פראםיטען, פאר נים װערעז װאלטעם

 די װעט נוצען, נעזעל^אםםליכע פאר
 פארבלײבעז עלום װעלט א פאר האםנוכג

 ישרים אזא נור דאנער. און שװאך זעהר
 פון :עגעל ׳שארםע די מאכען טעמפ קקן
 פײ און אינדוסטריעלע אלװעלםליכע די

 יעצט זיך ׳טפילעז װאס מאננאטעז, נאנ*ר
 נור ;װעלט דער פון יטלום דעם מיט
 מעג־ םאכעז װעט ישריט ראדיקאי׳ער אזא
 טיליטערײשע אוננעךזײ^יע די אז ׳ליך

 אמעריקא און אײראפא פון מאישינערי
 פאיניכ־ איז אפנעישאפט אינגאנצעץ זאל

ווערען. ט^ט

פארלאנגעץ. םיעער די רואס
 הארטע די צוױ׳שען סאנטראוןם דער

 נעהם בתים בעלי די און גרעבער יןוילען
 אגרי־ נײער א אויגוסט. סען1 דעם אוים

 װערען אױסנעארבײט יעצט דארף מענט
 קײן איז עס און צדדים, בײדע צוױ״שען

 די זינען איז האבענדיג דאס ׳ניט חדױט
 פארנעקוםען זײנען װאם ליידעז גרויסע

 אין דחהות דעם צוליב װינטער לעצםען
 היבישע א עולם גרויסער דער איז ייױלעץ,
אנגעצויגען. און נערוחןז ביסעל

 הארטע די האבעז צוריק רזאך א פום
 קאנװעדטאן א געהאט גרעבער קוילעז

 גלײך דארטען פון און סקרענםאז, איז
 אםלאנטיק נאך א&געםארעץ זײ זײנען

 פארלאנגען זײערע פארצוברענגען סיטי
 קאנםערענץ. נעםײ^אםטליכער דער פאר

 םיז פרעדדענט דעד לואיס, איז דארט
 דער איז ערשטעז צום פײגערס, די

 געםײסשאפטליכע דיזע םיז גע״שיכטע
 די און ױניאן דער צװיישען קאנפערענצען

 אלס געװארען ערװײלט מאגנאטעז, מײז
 װאס — זיצונגמז די םון מ״שערכיאן דער
 בײדע אז צײכעז, א זיך פאר און אן איז

 די אז אוץ קריג אויסעץ ניט זײנעז זײםעז
 ענדיגעץ זיך װעלען פארהאנדלונגען

שלום. מיט
 מײ־ די פיץ םארלאגגען די צוױשען

 : סאלגט װי װיכםיגםטע, די זײנעז נעדס
 אנערקענוננ אונבאדיננטע און פולע די

 פרט, און װענ יעדען אין װניאן דער פון
וױיד־ םון העכערוננ ־פראצע:טינע20 א

 איע פאי םאג שטינדיגען-,8 אן ;דשעכ
 בא׳שעפטינט זײנען װאס פערזאגען,

 2240 אז באישטימיננ א און מײנס ארום
םאן א א״ס פאדעכענט זײן פו;ט

 פון געאױבײט װערט עס וױ קוירען
״•שטיק״.

 דיזער אז ׳קוים זיך :לויבט עס
 אפגעבראכען װעט קאגפערעגץ דז״שאינט

 םיט אױסלאזען זיך װעט אדער װערען
 זינען אין האנען דארף פען ;ארנײשט.

 מײנער די װאס פארישלעגע, עלױ די אז
 די םים קאנםערענץ צום :עבראכט האבען

 אולטיםא־ קײן :יט זײנען בתים ,בעי*
 ישטאל, האלטען זאל עס אז און ׳טוטס

זז ןםסתמא זײ װערען  א אױף איײנג̂ן
 װי כםעם איז עס קאמפראכײס. •טטיקעל
 אז אופרצטענרעז, אילע איגסער זיבער,

 מיר װעלען פאראיארען, וױ סטרײק אזא
 קוילען־ די אין פ^ל אדער זוניעי רעם

האבען. ניט ;ד־בער

םינעס$ט». אין שלאבם די
 יטטײ פינעסאטא װעט װאך :עקסטע

 יױ א פאר עלעקשאן ספע׳שעל א אין פען
סענאםאד. םטײט :ײטער

יע־ אין האט צוריק טאנאטען 8 מיט
 קאנדײ דער *שיפסםעד, דר. סטייט :עם
 פארטיי פארמער־לײבאר ד^ר פון דאט
 צו־ סענאטאר, סטײםם ױנײטעד פאר

 קעללאג, קאנדידאט, הארדינג׳ס קלא&ט
 מאיארי־ א סיט געװארען ערוועהלט און

 װי שטיםען. 80,000 איבער פון טעט
 בא־ םארמער״לײבאר די איז ישײגם, עם

 גאנ־ דעם אין און םיגעסאטא אין װעגוננ
 אן זעהר געגענד נ^רסה־וועםסעח צען

 םאלקס־באװעגונג. פךאקטישע ערנסםע,
 קאנ* יעצםיגער דער דזשאנסאן, טאגנוס
 אונגעהײ־ אז 18 -פירט׳סענאט פאר דידאם

̂ם און קאםפײן ענערגישען עד  דעם ה
 לא־ װערען. צו ערװעהלם טשאנס בעסטען
 איז יװעלכער װיסקאנטי?, פון פ^ייעס

 נארטדדוועסט גאנצען אין פאפולער זעהר
 8 ארויטגעלאזעז װאך לעצטע ד,אט

 פון סיטיזענס אלע צו אפיל פײערדיגען
 זײ פאתןרט ער װעלכען אץ מינעסאטא,

 םאר״ דער פאר שםיכזען צו אויף אלעמעז
 קאנ־ איהר םאר איז פארטי םער־לײבאר

 אלמע די זײן השורש מן עו?ר און דידאט
 פאר־ רעפובליקאנער םאנאפאליסטישע

 לא מיט צוזאםען םינעםאהא. פון טײ
 ערםאלג דעם םאר ארבײםען םאלעט׳עז

 די אויך פארטי פארמער-לייבאר דער פיז
 און פרײזיער סענאםארען ראדיתאלע

 פיך װהילער דאקאטא, נארט פרן לאדד,
אײאװא. פון ברוקהארם און דאנמאנא

 אין םינעסאטא איז זיג צװײטעד א
 אן זעהר זייז וועם יאהר, אײן םון משך

 אר״ די םאר נײעס ישםיהעל אננענעםע
 אנ־ יעדען פאר אוז אםזנריהא פון בײםער
 פאליטישער אונאבהענגיגער םון הענגער

 מאסעץ. ארבײטער די סלז טעטיגקײט
 ״דרי״ עכטע אן אז באדײטעז, װעט דאס
 םונק־ צו אנגעפאננעז האם פארטײ״ םע

 סאלידער 8 — אמעריקא, אין ציאנירען
 מעכםינען סיפעז, דעם םרן אױסדרוק

 פאננם װאס אונצופרידענהײמ, פון גײסט
 פאלקס־ אמעריקאנער די באװענען צו אז
 קעפפענדער, 8 פיט מעז8צוז סעז8פ

ליסי.8פ פראקםײשער אוץ׳ קלארער

בײ האלטען פראנקרײך און ענגלאנד
אפביעכעז•

צװי־ רהעלט:יסע8ם אנגעצײגענע די
 דער װעגען פראנחרײך איז נד8ענגל שען

 רבע־8פ אנשטאט זיך האבעז גע8ל רוהר
 פון רלויח8פ אין םארערגערם םיל םערען,

װאך. לעצטער
פא־ נים טעות קײן אבער דאיח םען

 ״קאנסערװא־ די אז דענקעז, אין כעז
 עננ־ איז הײנט רעגירען װאס טױוע״

 צוליב פראנהרײד אױן־י ברונז ?ײנען לאנד
 פאלקס־מאסעז דײטשע די פון לײדעז די

 בלוטיגער אלגעפײנער דער צוליב אדער
 מיפ באגעהן פראנצויזען די װאס עולה,
 א'ז, עננלאנד אהופאציע. רוהר דער

 צול-ב אױפגערעגט םער װאר״שײנליד,
 טאנ פון זיך דערוױסט זי װאס דעם,

 קלי- יעצטינע די דאס פער, לץ8 טאג צו
 איבער הערשען װאס נאציאנאליסטעז קע

 בינכ^ל דעם מיט צוזאמען םראנתרײד,
אונ־ זײנען װאס גרױכדלאפיםאליסטעז,

 םארכאפ־ די םון געװארען רײך געהײער
 אוצרות ׳עטאל און קױלען דײט׳שע טע
 דאבען סאאר, דעם אין און לאו־יץ אין

 צו אפעטיט אסת׳ן אן געקראגען יעצם
 פיאנקרײך אײראפא. גאגץ באהערעען

 אײם איפײ גרעסערע א הײנם ׳שדן דאט
 •-,־ געהאט איז עס װען האט דײט״עלאגד

 דאיט דערצי אין ׳פלחמה דער פאר
 לופט־ 'גרעסטען דזןם פראנקרייך יעצט
 אזוי ניאל זעקס װעלט, דער אין םיאט

 פראגצױזי- די ענגלאנד׳ס. װי גרױס די
 מא־ קענען עראפלאנען סיליטערישע ישע
 אין לאנדאז גאנץ פין יש8 בארג 8 כען

 װעלען זאלען.עם זײ אז ׳שטונדען, עטליכע
ן באמבאודירען.

 אלס קרײך1פראג פון פאזיציע דיזע אט
 אײ־ פון דיקםאטאר םיליטערישער דער

 אתרױ פילען ענגלאנד עס מאכם ראפא,
 ענגיאנד פער, נאך אונזיכזןר. און היג

 איץ ׳שולדינ איז זעלבסכ! זי אז װײסט,
 האש ד אז ;ל»נע דראהענדער ׳ייזער

 ער־ דיזער םאר דאנקען צו .שלבסם ז*ך
 גע- איז זי װאס ראלע נידערוננענדער

 און רוהר דער אין שפילען צו צװאנגען
 בלוטיג^ די שטיצעז צו לאנג פאנאכען
פואנהא־ע. ״שוה״" איהר פוז )פעםאדע

צג זאגט גערי
 טאג -שטונדיגען8 אן פאר ליאפח דער

 נמ־ לץrjfi 8 אינדוסטר• *דפאל רער א־ן
 ם.ח לאגישי^ זײז צו :׳גנכער א.־ז טער

םר^סט, ̂עטאל םון גערי פרעזידענט
 גע־ געצװאונגען ענדליך װאך לעצטע איז
 דער װעט באלד באלד, אז צוצוזאגען װעז

 רע־ װערען ארבײםס־םאג ־שטו:דיגער8
 אויכ שטאל־םאבריקען, די אין אליזירט

 נאר ״װעט פובליקום נרויסשר גוטער, דער
 די אין ער, זאגט פעלט, עס העלםען׳/

ארבײמער 60,000 נור •שטאל־איגדוסטרי

װא־ אײגינע פיט באריכט מײן אין
 רזאב ״נערעכטיגקײם׳/ די אין צוריק כען
 פיט־ אונזערע צו נעפאבט באקאנט איך

 איז זאבען געװיסע װעגען גלידער,
 דעם פון עםאבלירוגנ דער םיט ישייכות
.38 לאקאל

 װילען װאס פיטגלידער די נאטירליך,
 דעם איז זיד טוט עס װאס װיסען
 ווען גוט, זעהר ט^ן װאלטעז לאקאל

 פעםבעײמיטינ־ די צו קומזןן װאלטען זײ
 דער־ אלץ זיף זײ װאלטען דארםען גען,

װיסען.
 בא־ צו םיך פרעהט אלגעמײן אין
 יױ אונזער םון אםיס דער דאס ריכטען

 אײנגעאר־ םולמםענדיג <שױן אין ז8ני
 קאנ־ אויסאיבען קאנען צו אים דזןנט
 די איבער װי םעפבערם די איבער םראל

 אויפגענוםען שויז האבען םיר ישעפעו.
 זײ און קאפפלײנםס, וױכטינע אײניגע

 גע־ נעסעםעלט צ־פרידענ״טםעלענד זײנעז
װאדעז•

**
 בא־ גוט װעדען פיטינגען אונזערע

 געפיהרט װערען םיטיננען די זוכט.
 די אויף באזירם אוםן״ שעהנעם א אויף

 די טרײד־ױניאניזם. פון פרינציפען
 פאר פ^רקוםען דארםעז װאס פעפבערס

 אויפ־ װערען לאקאל פון האמיטעם די
 װאס לץ8 איוז העפליכקיים, םים נענומען

 געםאן. װערט זועיעז, געטאז דאדמ
 אלץ &נערײגט,8 ניט ווערט זאך קײז

אטענדעט. װערט
אונ־ איז עטאבלירט שוין האבעז פיר

̂ילאל זער  ברענםש, איםאליענישען אז ל
 באזונ־ םיםינגען זײנע אפ האלט װעלכער

 צושריפטען איץ באריבטעז אלע די דער.
 אונזערע פאר פארגעלעזען װערען װאס

 פארגעלע־ אויף וחןרעז ל־פיטינגען8אק4י
 ברענטש, איםאליענישען דעם בײ זען
 די איבער געהאנדעלט װערט דארט און

 אויפגענוכיען ווערעץ װאס פונלזטען אלע
 וועיט, םיטינג דער ױניאז. דער אין

 איםאליע־ דער אין געפיהרט נאטירליך,
 זא־ מיטגלידעך די נדי ׳שפראדי נישער

 עס װאס װעגען פארישטעהן בעסער לעז
 אײגענער זײשר א'ז זיך. האנדעלס

 באטיײ ז־יך מיםגלידער די קאנעז שפראןי
 אױפנע־ װערען װאס םראגען איז לינעז
 זײ פאראינטערעסירט דאס און נופיעז
 ױניאן. דער פון פראנשן די מיט מעהר

 װע־ ברענטש־מיטינגען איטאליענישע די
 דרי־ איז ערשמען יעדעז געהאלטען רעז
 אזײ־ צװײ אים טאנאט, םיז שבת טעז
נאכפימאנ. געד

'
 די עטאבלירט וױדער האבען פיר

 וועלכע או*ױ טימינגעז׳ ישאפ-םשערמאז
 באריכד וױכטעע אפגעגעבעז זיעיעז עס

 שעפער. די אין צושטאנד דעם פון טען
 איבער דעבאםירם אויך דארט װעדם עם

 כיאנכע און םרײד־פראנעז םארישײדענע
 איבערגעשיקם ײערען דעסאםזזנדאןױעס

 באהױ זײ װאו באאדד, עהזעקוטײו צום
 שאא־ די אױפסערקזאמקייס. גתיס מען

אשנעהאל־ יחןרעז מיםיננען משערמאן

 אנסאננען געקענט טען װאלט גיט ?8 —
.סיסס*ם, נײע די נלײך

 צד גערי־׳ס אז ׳עס ״שײנט דצרזוײלע
 Ds• אנגענורעז ניט אלץ נאך ווצרט זאג

^ן נארעס-גןןלט. חס^י  Tז יאכ*ז ע
̂ויען oy ?8 הױ«טונג8ב זײן םון אויס  ם

 ײין אינדוסטרי ישטאי* דער אין ארבײטער
 פעיוסאריס^ די אין דאס אן ;ראדע צײגען
 גע״ דא אי? יעטוגדען 8 ארנײטען װאס
 וױל*ן מנ״עןןן ז8 און ארבײטעך נוג

 ״12 די אין ארבײטען ;עדון ניט פשוט
 נאכד פרעדדעגט זאױארעז. שטונדיגע

 עריולערוע אן געטאכט אויך האט ■ערס
 סטײוד גמרי׳ס װעגען פרעסע דער אין

 שטאל״ די אין איבײטעד די אז מענט,
 מ-״עטונ־ רעם געװינען ריעילען םאבריקען

 גוט־ ,ד צוליב נים ארנײסס־טאג דיגען
 דורך ניר טראסט ישטאל םון הערציגקײט

קאט;״. און מיה אײגענעם זײער
i 8 זײן, ;יט זאל עס װי n-״עםזגדי- 

אילדוסטדי דער אין םאג נער
 צר יאד־ 4 קיט ׳ענעל. קוםט און הוםט,

 <סילוױעיא¥1 1טע8ישט די זײגען רית
 אץ ג*װארען נדעלט8רוו8ם אהייא »יז

 חוגדערמע די װען שלאכטםעלדער אםת׳ע
 נ•8ם מטאל די איז ארבײםער מויזזננחו

 ר8ם י»וכיוי אין ארוים ויעען ריקאן
 ר8ם ין8 ארנײטס־שטונדען ם^גמליכע

ortga i אכמר זײנען ?ײ יתיאן. 8 n 
 םזן בראנד און םייער דעם םון מוואחנן

ojn און טראסט y rn .סישחיתים 
 אױסגע־ אנער איז נידמילאגע דצר םון

 םאמנוומ ׳עטארקע מעכטיגע, 8 װאקסען
 מענמ״ םער ר8ם נד8ל גאנצעז איבמר׳ן

 מטאל״אינ״ דער אין באדינגוגגען ליכע
 עט צוױננט װענוגג8ב דיזע p* דוסטרי

 צד צו רטנערס8« זײגע און גערי׳ן יעצט
 ־׳שטמדינ*דijn 8 ז8 עםעגטליר, ?אנען
 םרא־ 8 איז ברײ«ען8שטאל-ם די אין טאג

צוקונפט. נאהענםער דער פון בלויז גע

? ױניאז, דער פיז אפיס אין טעז 'pn 
מ.8מאנ םון מאנטאג ערשטען

v
 טחנן לאקאל דמם םון באאמסע די

 אוכדאםמ- ךײ אונםער קאן מעז װאס אלץ
 דעךי. כױם דאס אבער, גלויבען מיר דען•

 לם1ח* םיםגלידער, די םון מיטװירקונג
 truro ױניאן די םעהר. טאן קאנעז מעז

 דעסאקראטי׳שאן זעהר א אויוי געםידזרם
 דער פון םמםמר יעדער און ׳מםײגער

 םינד ייאז *ד באםײלמעז, זיך קאז יוניאז
 מאקצ זאלען איבײם. דער אין העלפען

 גד* תגר פױס נוצען8ב זיך מעםבערם די
 ארגאניזא־ זײער העלםעז ון8 לעגענהײם

 איז !,4,מענ נאר װאס אלץ מיט ציע
טא*. צו זײ םאר

V
 םון אנקוטען ׳טים׳ז בדעה האבען מיר

 גרוײ א אגצופאנגען סיזאז, נעקסטען דעם
 צו אום מסײן,8אנס'תיארגאניזאצ סען

 tun ױניאךקאנטראל א אונטער ברענגען
 מיי״ װאלט דאס װאס טרײד, גאנצען

 n נאן ארבײטס־באדיננוגגעז די אז נען,
 באדיײ זיר װאלט פאף אין ארבײטער

םארבעסערט. טענד
 דזור מורות, די םון ערײבער דער

 סעקרעסער־מענמדומאר רyנײ^רװעהלט
 װיכסינעס זעהר וזאם יאקאל, דעם םרן
 םיםינ־ נעקםטע די אוױי באריכםען צו

 םון קײנער זאל און לאקאל דעם פון געז
 צו יןוםמן םארםעהלען ניט מעםבערס די
 ריכט8ב נענויעז א הערעז מיטיגגעז די
 ארגאניזאציאנם־אר־ געסלאנםער דער םון

 פארקד דזןרבײ oniy3 װעט עס בײם.
 מעהר װאס זאלען איז דיסקוםיאז א מעז

 באמײלײ דעם אין דןי הוכיען מעמבעים
נעז•

***
 האבען װעטערעז הייםע די צוליב

 לאא- דעם אפהאלםען געקאנט ניט מיר
 \מ־ םיר מיםינג. ׳טאפ־טשערמאן םען
 ארבײסער דער אין אנאגסירעז לעז

 ־88T נעהםםער אונזער ײעז פרעסע,
םארקומזוז. ײעמ כייטיננ טשערטאז

 אאגזך װעט מיטינג לאקאל אונזער
 טען17 דעם דינסטאנ, װעדען האלטען

 אין אוועגט, אוהר 8 אים דזשולײ,
הארלעם. סטריג^ טע106 איסט 62

דרײזין, ב.
עוז .38 לאקאל סער..־םענעד̂ז

ד וױ^םט ה אז אי
̂ז ער׳טםע די  ■»יז»ד *יז אוים^מויוגנ יושנד׳טים

 םן»יי » וחוו רםיד., איז ס*רנעי.וםעו איז טינא
 בריסי*ןד דער n• ערא«י«נעז םערזועהז ns ראז

 1נ«וומו •נםייל האם לופם־ארגדי העגיגליכער
 אײננע׳ןיראםין ה»ם ■יאנראט יויסיאמלוננ די

 9 נ«י נעתג א לושנדר-סעס. ®ליהמז
 ד^מאנססדא' » אוז ירפם־געזתימתז כלוסד״״דםע

t  ?*,t\\ .לוים־׳עיזי די באמד^דדירתנ n rv• 
 . ״tun .רסיח, «ון בעןלירק דעם איגעי נעװעז איז

 1אי םארסיין רײםזןגאגם יסלה. אוו יםו לײ?,
 און ביי*«לײו »יםי1 ױיילעדס א םיט נזנמױינעו.

 1ײ ^םמןקי א אויזי דייס דעם נעײאונעז וזוום
2T רוימי• איהר יוען י»ס א*הר׳ װי*םט ׳םײל 

 »*¥י רײמרם סינאר?מז, טעריזי־כע םױיאד
ojn ח(ס ■*ינססזז MV I רײנ«ם •יו  ivu 

* 1מאבאי

/

Uדד§ולײ U U t l k U/

 מממסיזו דעפ m ח5 אינסטאלירונג
22 לאק. ימיא דרעסמאכער ns נאארד

*»i״-fevr mc jwne (װיו
 אױפ* נרױו ;יט האט חאמיטע די

" נענוטען )y מיDיד‘גיy,האט ד נאר ר 
 8 פא־ ׳זאגען צו אוױ גערעט, אױף

 ,f יוניא;• דעױ פון ד״ױו״ ^קליריגג
 jy3־cy;DM8 נטען8»ײת8 די רורף חאט

rg ;*ישעפער גכע8ם א yro; מ8י *צײן 
*1 אנדע^ אין דטא, טשעריײט סײן " 
 יאנגע 8 םאר «״טיטינגען8שי יז״ן נען

 װ. .8 א jy-.gvy; jycny; ;•ט צײט
 דורכ׳ן ד האט פאדען זעלכע8 אי־ע אין

 װעגען ^עחנהאיץ, רyברוד סעפ־עטא-,
oyi פארשײרענע די כייםגעטײלט mv i 

 די באארד, דז״צאעט פולם רטד^טס8■
 ארױס־ כאלד דיגען כיונעש־אײדדצענטס

y ד^״סאנטע די צו געװארע; נ^ילט r־ 
 גרינד- אכטoyנ דארט האכען די אער,
 n אט jnyiy; און |y;:i^ryD;'-K ליכע

ysyD; 88̂ און פען8אפצױצ איכיע; n) 
M אין זאציע איגאג r
 אויסגעפרעגט אױף האט קאדיטע ד•

 >ןyיט‘ארב די אזױ וױ נטען8אפ'ית די
 ׳צט^ םעסטצ כדי געטאן ױ יאט דאס
 אר״ דyטMרכy 8־ijycy«<-83 די צו לען

 ארדס״ סאנטראחטארס, י״ס8 גיט גײטען
yn?מיניםוס״ דעם אונטער אדער פעיס 

 דערמאנטע די װאו ׳י'ען8ם אין סחײי*.
 ?אנטראיז״ אי*ס נעאיכײט יא וזאבען
 האט ׳װ. אז. א. ארױםחערפ*רס ׳טארס

 וחנ״ אײף געזאגט, ישױ; וױ ראמיטע, די
 םארשײדענע די םיטגעטײי*ט דעם גען

 אײב יטמענטס.8דעפ באארד דדשאינט
 די ?רינען o:ypy; גיט האט ד אכער

 י*י-98 דעי איז אינפארםאציע, גויטיגע
 שוסען צו געװא־ען אינסטרױארט גט8ק

 ט״שער- מיס׳ן יוניאן דער פון א:יס אין
go; 8 און 28*צ םיין ט׳עעױײדי ^דער 

 מעםבערישיי-?א״ דער פון סאב*לאמיטע
 דורכ״ דף געװאדען Dsnymy איז טיטע

 ט*צע- אדער טשערסאן םיט׳ן צורעדען
 גע* די |y3npoiii8 די םון און ,,לײד

ציע.8אינפארם סארערטע
יעטע* זעלכע די רעקאמענדירט ד

 אנצוהאיט^ וױיטער טאסטיק און לוגנ
 ny^3 דער ?8 האפנוננ׳ דער טיט און

 די םארטזעצען װעט באארד עקזעקייטױו
̂־בען אױפ׳ן ארבײט  האט ד װי אוםן זע

 באריכט איהר ױ ענריגט געטאן, עס
 עקזעקוטיװ דיער רyר אז וױנ״עט, און

 דושאינט מיט׳ן ןyצוזאם װעט כאארר
 אזוי װי ענעי6פי אױסארכײטען באאיר

 אײ קאנטראל רעןyסyכ 8 אייסצואיבען
אינרוסטריע. דער כער

 •״,Kny^yo רyד םון באייכט דער
 און געװארען גוטגעח״ס^ איז סאטיטע

 אױסגע• חאט עקזעקוטױױבאארד דער
 פאר סאםיםע דעי צו דאנק 8 דריחט
iy; איהר ' ’ioy און ny3i8׳n y r*r i אר״ 
ר כײט ארגאניזאצי^ אונזער מ

vm חאט oy'Dgp-ojyiv^ די *n•
 פון משך דעם פאר באריכט איהר כען

 טען1 דעם םון :צײט יאהר גענױעם א
.go,, 1923 טען31 דעם גיז 1922 ױלי

 אױסגמח^רס וי האט צײט רער פאר
 װאס קלאגען, 566 םאדהאנדעלט און

̂ורען ארײנגמכראכט וײנען  \vm נערו
 זײ״ קלאגען די םון טײל א םיטגלידזנר.

 סעמכערס^ אײנצעלגע \vm געװען נען
 פאר״ געװען דינען ?לאנען y'לz. אין

 שאי» םון ארכײטער yiy-inyo םישט
 איז מי■ גאנצער א וועלכע אין קלאגען,

 אויפגענוממן זײנען פארוױקעלט, געװען
 גרײ באארד דזשאינט דער םון גמװארען

קאםיטע. ווענס
ד זײנען אנגעקלאגםע yל8 כמעם  ג

 \vm קלאגמן די אויוי עגטפער^ קוסעז
 האט צאהל קיײנער א צו בלױז וײ.
 סאל צוױיטען א ̂וײסען געדארםט םען
 סאל, דריטען א אפילו אייגיגמ צו און
 גע״ ניט אויף דאז זיייגען זײ אויב און

 גע״ באשטראםט אדער זײ זײנע; קומען
 אדער קאמיטע. גרױומנס דער פון װארען
 ןyוױזyרנyאיכ ?y3״t ״קײסעס״ ןײערע

םארהאנדלען. צו אפיס צום ג*װארעז
 yרמאנטyד די פון כאראקטער רyד
 פאױשײרענ״ געװען איז סלאגען צאהל

ארטיג.
 247 ז״נען yלאנטpyאנג 566 פון

 סארשײחוגע םיט געװארען בא׳שטיאםם
ז.yלד־סומyג

 געלד־ די באטרעםעץ ארום און ארום
D? אױף זײנען װאס שטראפען, iywv 

 דא־ 3,875.00 געװארען, ארױפגעלענט
 ארײד ניט װערעז סוםע דער אין לאר.

י װאס געלד׳שטראפען, די נערעכענט  ד
 אדױם״ םיטכלידער אונזערע אויןי נען

 דזשאינט דער פון געווארען געיענט
?אפיטע. נרױױננס באאדד
 jyzgn 166 אנמןסלא;םע אלע די פון

׳שטראפען. זײערע במצאחלט עױן
 געװארען דודכנעפיחרט איז דאס

g'03 םונ׳ם חילןי דער סיט rn באארד 
w n y jy o, די ;חאכםאן ברודער *  מ
 דדאאיגם אנחנרע די טון נערושערס

 ביזנעס״ די און דעיארםמענט כאא־ד
אײת׳שמנטם.

 האבען בא׳טםייאםסע די טון סײל 8
באארד־ גרײחננס דעם נעגצן ••עלירם

(l "1 pc ys’C און אייטײל  ױמ״ jP״
jrg גצװא׳אצן v y j און 

rtm ר%ם ט*יל א  yam
y ווחיר לאטיטצ tinftim ד r g i* 
̂ן •אר׳ן װצרצן כצגט חןר •

 imirti סצטגצי-פ יצןpg 1 אמאדואצי^
lycnyj צו yנטyDרyאגצן אױף ן^ 

1 ;ytשוטצן ״ pg ^דארא w ,W w t 
 יn וון נצמנט ר׳ןgc jynyor ױ>

ײדאן.
MfH ,m סצחרפא* h צו p P M n״

 חןר פאר ער׳פיגצן \yvn כצ
mgnyi gp^tryio^ng jyyn , y v wן 

T צו די דיג3y3רgװ נײוי f fyonyiga 
Ifoip ױ1 ישאו אין
 poypנא ױ\י pg ״צאפ-טיטיגגען צו

 |i< טצטעמייטצן די סיט פעוזר
 n חאט זײםוןם וױכטעצ pg ױנייז.

 ב" ׳צאפ-ט^מען, |ycnya קאריט^
wfgii חןר סון סיטגליומי gp lyj^fgi- 
 גצוונט ארנ»יט*ר n פון חאנצן מיטצ

 pg ;yo^npyvi^g אײסציגעפיגען
 םון יאגע דער ריט כאפצגען ועגױער

 סד אױן ד חאט גיײכצ״טמ ׳צוא*.
 א»ד pnyoy3 א אײסצואיכ^ ועהן
ארגאד- ארנײטצמ די אויו• פליס

ipvf אײג׳צטצלצן און w w ig n -צוױ
yw\ /ױ

pg ,ןטיטצ די מורצצן? •W ggn 
pg ארני׳יט איתר וױכטע וױ ®יד,לט

pg טייןצ חאט ױ & ײ w י n m v m 
ig פאכצן pc •אמצמאגטצ ד ry ty z

ױד^ן-לי^,
 nyi פיט נאריכט א״חר ׳צייסט וי

iJU§gn׳ fg דyײ*ר3 ר ivrpytpy 
 ארנײט דין סיט jny3;g װעט נ*ארד
 אנ״ gyn pg װוג eyjypvyjjg אױפ׳ן

yיyjypן n חןר פון װיכטיגפ״ט gp- 
y^ pg yg און » p j^ o  n  j^nyiny 
ijnטoי(nyפ ^ n r®  y דמי צו ̂y^i 

- ^אדד. נ״סוענט
 נוט״ Dgn rgg3 עפועקוטסו דמר

m״sjn iP9 ,כאדיגפעגדיג. כאריכט 
6 njr^nrtnuragp nיא ny t̂ דטyר 

pg ױג־ איגזער םא- ארכײט וױכטיגעי
* 'A

 ירײמע־ Dgn- yo’ogp-f'ig די
 צײט, דעי• םאר נאייכט איחר נראכט

egn ױ yyyy ?,g\ ׳ אמט, אין ogi 
יאחד. גמנױען א פאר ה״סם

 לא״ אונזע״ פון \vnym די יײט
gp> דער יױט און y,v ,̂ oo3gp פ״ן 
̂,- jg* האט ̂^glg{ry3רyיגטg רyד y״ 

py3לgגטyװצלנצר ר pg דט
 דעי םון ענט׳א^דומ יyד טיט צופרידען

 אפמלי״ צו כטyר א גרױוענס״מאדיטע,
 גמריכט, חמכעתן א צ• ״?ײס״ p«t הנן

 n לאהאל אונזער אין איז װצלנצר
אפיײקאטיטצ׳

i r t  pg דץר yptgiצ^ט ״ 
49 frpjmMg yo^gp fl  »gn 

DV»g, פpg yoDinyo n  p יי 
igngr״ ; ^pg )figpy) lyo^ynyu 

 צודי^ראטןן jy3gn yפטgטרrgג •י
^ yyjgj דאס nyig ט^י א  יי1ג

pg ogn /1W egi -פאי jn- צ»יט
grg3 pngnyi mnypyioig״y»eg 

y גאד «gyi»g3 י,1 itrn  g
pg .yoiD חןד p ir mjm yoio אױך

yo>ngyy)pni¥ n  oiycyiyjj^ng 
rטרgפyן *g rn  nyi p״i i כאארד 

yo’ogp אפיל
y )'t pg ^פאל ogn 'י gr^gg״ 

nגyלpיgפ  o^y ^אחןר ׳צטראן 
 דט ,iJtenyryomg lyyigj pg די

 איע״ jyry( דט pg yoyy? n װ״ל
 חנר pft 01נא׳פל סיט׳ן פא-׳צטא;^

Jf tm*״§n  ,TWg נ•״ 
p̂טרgפטy דנט צײט חנר םאר חאנצן 

ly r’t tyigpp n ג די ג#כעןyנרgכט 
)pngng ו»ד w v v w m כאנוסאן 

 נאגא^פצנימ די וױיי nyng ^יאו אין
yogn; נופוכצן דן yo2rtp pg םינאנ״ 

.lyn^yoroig y?y v̂
pg אימס״ן yo’ogp n ogn גע״ 

 ״y»8 h םיט םאיויכטע inyt ראנד^ט
^y iiir. ױ ogn דט P’p Drgpyj 

 ױן j)WPiny*jig גוט סיה pg צײט
gױoום¥gרyrױ א״דצר ?ײס יעחנ ן 

^ איחר 03g?yj חאט  כדי #װארט ל
מר צו אורזאר פײן iy3gn דט Pgf לי

>H זײס אויף ׳®•־םיעוויננ
BJ

)
T H װאקםט װ»ס ט«כ«ק םערקישע כעסםע די קױפען 

U סא׳ קאנען ז<ןלען סיר »ז «זױ אריעגם, דעם אין 
e. כאריםםסטען וועים׳פ דער פאך סיוראד צען jn»ro

 אכער וױיניגער, עםװןןם אפשר קאסמען סיגארעטען מנדערע
 ניט ױך איחר וועט ט«כ«ק טערקישע נלייכט איחר אויג'

 פטרחיכערען נים וועט איהר כיז *וםרידעגנעשטעלם טיחלען
םיורזזד.

 אמת׳ער icxk בעםטער, דער אמ מיוראד
װעלט. דער אין םיגארעט טערקישעו

״אורפײלסמרװאלײן-ױ
 9 אירגענד טיט מיודאד ®ארגלײכם

וועים. דער אין םיגארעט

« R M »
 חעכפ• n «ון נו*עקט«ורערס80
 עגי«• יוון *ערקי*ע lymgo סע

̂רעאען ®י׳יע װעל•iyi איו סיג
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ךי ןןן נעשיכטע סאציאלע אץ ואליפישע ױ
שסאאסקו #אואיינינסע

 דעױנער זײנען, נדגראנטעז
 *םעריקא די כ.
(«פיח6 מרנײטער סך א

ביזנ ונער

קיזרמען. י. ה. דר. פ־ן

H i t f אין פארנייגען ץ/ 
,• n זיך 191 »  דיי 

(עשעפטען די , jjh
f a  »j׳n

jfM •ון כאואסטער דער נ. runra, 
 .fybiairo*H די *ו רעגיחננ דער פון שטעלונג די ד.
־געזע*ן.01איםמרא«ױא איצטיגער דער ח.

d חסשור0* א סון איטן*׳; (ד<ר iip ̂ון דעם 1אי ױאס ז געװארען גענענען סיז י  י
אונױוערזיטעט.) 10ארנ״ס רנעשא(אר0אי(ס איסער

רעפונ־ די און אונטערנעהמונגען ניזנעס - .13 נומעד לעסאן
®ארטיי. ליקאנעד

l. אונטערנעחםוננ. ניעעם
 יאהר פון לענען אםעריקאנער דעם סון אויסקוק וױנםיגער דער .1

חײנם. ניז 1870
 װעב־ם»שײ רױשעגדע זיזננען, גאלדענע םיט בעהאנגען ״פעלדער .2

 און שםעי׳ן-אוױוענס סץ טירען אפעגע רעדער, כאװענענדע נען,
גע־ האט ד*ס רויך״ און ס*יער םיט אננעפילם קויםענס חױכע
״פראםפעריםי.״ מיינט

JJ אינדוסטריע. און א״זענכאהנען
אײזענכאהנען. די פון סארשפרײטװנג די .1

.i860 אין םײל 3ססס,ס א.

.1890 אין םײל 166ססס, ב.
.1910 אין םײל 242,000

 פרא־ די בריינגען צו געםאכט םעגליך האבען אײזענכאהנען די .2
 צוריק און הין םענשען די געפיהרט האבען םארק, אויפ׳ן חקטען

 זיו םענשעז געהאלפען האנען אדן צוױיםען, אויפ׳ן סלאץ אײן פון
וועסם• דער אין באזעצען

אייזעגבאהנן. די העלםט רעגירונג די .3
 די אװעקגעשיינקם רעגירונג פעדעראלע די האט 1872 אין א.

לאנד. אקער 155,ססס אייזענכאהנען
 שטאאטען די פון לאנד-שטרעק דעט םון העלפט א װי םעחר ב.

אװעק־ איז ים, פאסיפישען דעם און טי׳שינען לײק דעם צװישען
אייזענ־ די העלפען צו פרױואט־קאםפאניס, צו געװארען געגעכען
( שאםייען. און באהנען

 אריזאנא םעקםיקא, נױ שטאאםען די פון העלפט א ארום ג.
 אייזענבאהד צו געװארען אװעקנענעבען איז קאליפארניע, און

קאםפאניס.
 נאך זײנען רעגירוננ פעדעראלער דער פון נעשאנקען נרױסע די .3

 אין שטאאםען, אײנצעלגע די םון מתנות פון געװארען כאנלײם
.$200,000,000 איכער םון באםרעף

קאפיטאל. אין אײזענכאהנען די םון פארםעגען דאס .4
 די אין געװארען אינװעסטעד איז קאפיטאל נרויםער א זעהר א.

אײזענכאהנען.
 געזוארען פארטיג איז רייילראוד״ פאםיפיק ״ױניאן די װען כ.

.$110,000,000 באטראפען עם האם
זעהר געםאכט האבען אײזענבאהנע; די םון אײגענטיםער די נ.

> םראםיטען. גרויםע
>x אינדוםטריע. דער םון אויםשפרייטוגנ די און װאוקס דער

 םײנינג םאנוםעקטור, די דאלארם אין םעםטען זאל םען װען א.
עם װאלט פאבריקען, םעםאלענע די אין אױםארכײטומ די און ־

אײזענכאהנען. די םץ ײערטה דעם ארינערנעװאוינען
 אליין םאבריקען די אין איז יאחר־הונדערט םונ׳ם ענדע כײם ב.

 זײנען פאבריקען די אץ .$10,000,000,000 אינוועסטעד נעװען
 ווערטה די װײדזש־ארבײםער. 5ססס,ססס, כאשעפטיגט געװען

 באטראפען האט פראדוקטען אויםגעארכײטע די םוץ
14,000,000,000^

רײכ־ נאט״רליכען פון פארם דער איל רײכטום אונגעהויערער נ.
םענ־ םעטראלױם. און זילבער גאלד, בלײ, קוםער, קוילעז, :םום
םארמענטנם. גרויםע געםאכט דערכײ האבען שען

m. מאנאפאלען. פון ענטװיקלונג די און קארפאריישאנם
 אננעפאנגען האבען קארםארײשאנם בײנקינג די און טראסטס די .1

לאנד. פון רײכטיםער עקאנאםישע די קאנטראלירען
 האבען זײ וױיל וױכטיג, גאנץ געװען זײנען קארפארײשאנם די .2

 דעו־ מים פארבינדונג אין קאנקורענץ דער מיט אוועקנעםאבט
 האכען זײ פארקויף. דעם אין און אדװערטײזינג םאנופעקטור,
אינדום• דער אין ,ריםוירטש״ םאר לאבאראטאריס עםאבעלירט

ערפינדונגען. מעכאנישע און בעמישע געםאכט האבען און םריע.
אײנצעל• פאר געםאכט טענליך האכען קארפארײשאנם די אכער .3

 די םץ קויפער די םון פארםעגענם אײנצושאפען זיך פערזאנען נע
 אלץ פון קאנקורענץ די אפנעשאפט האבען זײ װײל פראדוקםען,

 קארםארײשאנס די םאנאפאל. א נעהאט האבען זײ וואם אויןז
 איבער׳ן הערשער די ווערען צו פארזוך א געםאכט אפילו האבען

' ארבײםער־םארק.
IV. ארבײטערשאפם. די און קארפארײשאנם די

םעהר האט ארבײטער און באם צװישען בונד פערזענליכער דער .1
עקזיםטירט. נים

 זײן אויף פאבריק. דער פון םארשװאונדען איז באלעבאם דער .2
דעם רעפרעזענטירענדינ םענעדזשער, דער געקוםען איז סלאץ

קא^יטאל.
הײנט, אױך און פארגאנגענהײט, דער אין קארפאריישאנם םילע .3

אר־ די געגען הארצלאז זעהר זײן צו ארויםגעװיזען זיך האבען
כײטער.

״ארבײטער־פראבלעם.״ דעם פון ענטשטעהען דאם .4
איםיגראציע. אץ שטעדם ץ.

 א געקומעז איז אינחםטריע, דער םון װאקסען םים׳ן צוזאםען .1
שטעדם. די אין באפעלקערוננ דער פון צואװאוקם גרױסער זעהר

 פון נײן־צעהנטעל איז װאשימםאן, חשארדזש פון צײט דער אץ 2.
 און אגריקולטור דער אין באשעםםינט געווען באםעלקערוננ דער

דערםער. די אין געלעבט האבען
 1890 אין האט נאפעלקערוננ דער פת דריטעל אײן װי םעהר א.

;םעהר און 2500 פון באםעלקעחנג א םון שטעדט אין נעװאוינט
 װי םעהר געפונען שטעדם אזעלכע אץ שוין זיך האט 1920 א״ן

כאפעלקערוננ. דער פון העלםט א
 דער פון באםעלקערוננ די האם 1900 און i860 צװישען ־ ב.

,^437ססס, אויף 1,174,000 םון פארגרעסערט זיך יארק נױ שטאדם
.6,000,000 כםעם באפעלקערוננ איהר איז איצט

םארשװאונדען. אײ פארםערם קלײנע פ,ץ רעפוכליק די נ.
 צואװאוקם נרױםען דעם אין םײל א נעהאט חאם איםיגראציע .3

שםאט־באםעלקערוננ. דער םון
אי־ די אויםנעםײלם, ניט מעהר םען האם לאנד פרײע קיץ א.

IV,שיצש (M3 אי־ עהיזקײשאנ;
 אין צוריק רןאלעחש דורכ׳ן

ױניאן. דער
 דער פון םעמנער x נ#ן*, מערי מיס
 לאקאל ױניאן װאירפערס נודס װהייט

 *ר״ םאר נעוושרען «ונ;ע׳עטעיט איז ,62
 נ$נ״ נלייך לאפפל, איחר פון נפנייזער

 שסו• איהר סארענדינט האט זי װי דעם
• לאלעדזש. נרוקװאוד אין רױם

 דאס םעלדען, צו אונז םרעהט עס
 אנגעפאננען הפט נ*ף םערי שוועסטער

 אונזערע פ.־ן ivoitfp די אין לערנען צו
 נע־ זי הפט נאנדעם סענםערס, ױניטי

 ארבייטער־אוניותר• אונזער 1אי לערענט
 אין 1אריי זי איז ד<«רט פון און זיטעט,

 פאר־ ראט זי װאו קאיעדזש, ברוקװאוד
 ה<»ט זי װאס שטודױם, דעם ענדינט

קלאסען. אונזערע א־ן אננעפאננען
 ;עדינט .האט נ»ו» סערי שװעםםער

 ;ענומען האט זי איידער נפך ױניפו דער
 אין װיסען פדאקטישע דאס שטודירען.

 כאסו־ זי האט ױניאךאננעלענענהייטען
 שא•, אין טשערליירי א זײענריג מען
 א פאי ז״ענדינ געארביים, ה<וט זי װאו

 ב^ארד- עחזעקוטױו אן צייט נעװיסער
 רי צו רעיענאט א ז״ענדינ םיטנאיד,

 אזױ און קאנװענשאנט אינטערנע׳עאנאל
 ■ראק־ דעם צו זי האט איצט װייטער.

 ױנ'«ון־אננעלענענהיי■ אין װיסען טישעז
 טעארעטישען א צונעקראגען נאר טען

ר׳נען איצטער סענען ײעט זי און װיםען

 »י פ«חינפ״« ט<חר ריט ױנ־פו אױזר
פריחער.

 פזן דיסנל־תר די ד$ס חפםען, מיר •
ײד וױ וױם׳נן ווןלןן 62  פפ*

 *if ימיפ(. ד׳ןר אין ארנ״ס איהר צ׳נן
 ׳•׳!* ייפפיס די פין מיט;ליד«ר די לען
 מיי י׳װ־נ׳ון׳ װ$ס מיסגלידצר די צען

i נ$נד«ם m  n\ דיג׳נן un י»י$ן r t 
 fjrrii •ww סיט איגם׳נלינ׳ננז, מ«הר

 ווס אזוי /1$ױד די פעחעפייט, אין
 מװיפ ד«ם פון װ׳נלצן מםנ׳נרס, די ויי

נעוױנען.
 איו און נפלויום י־ן «נני*נה אין
 nufn אייראפא אין יצנדער אנדצרע

 פאד* צוריפ יאמ שוין ארנ״טער די
אױפיפ»ו• די ױי שטאנען
 ׳11רײ» אייג«נ< די פון פיהחןר ד־רטע

 ארנײפ$ר* די םון אויסשטודירטע די
 ת^נ«| זיי וו׳ון זיינ׳נן, װאס קאלעחשעט,

 די יין פארניינ«ן בילדיננ, א נאסומןן
 »רנײטפר*נאוסד די »רניייתר״רײה«ן.

 אױןי <rv»»D חאלט עננלאנד אין ניננ
 WJV און י״ט tiivװאו קאי׳וחשעט,

 ל«ד• *ו חשק א ה*נ*ן װעיכע םרױען,
 גאגדפם װ«ר«ן וײ און שטודירען נען,

 פאראנטװארטלימ די אין אנגעשטעיט
 W’aMf דאס ױניאנס. די פון אםט״ז

 װצחןן [4011 צ״ט דער םיט װעט
 0א ארכייט די יאנר. אין דא אויך
 \ni( נעוױס .־ועט א-ז פננעפאנגען שוין

וױיטער. און וױיטע־

איחר אײדןד יארה נױ אץ ti רעדזשיסטױדם חח ױניסי דער אץ פאהרם
̂ון הײנטיגער דער  ױגײ דער אין סיז

 זעהר איז פארס, סארעסט אין הויז׳ טי
 עס הינזיכטען. אילע אין געראטענער א

 און באזוכער, סך א דא דארט זײנען
 שעהנסטען אם םארברעמען געסט אילע
 איז יאץ8 דער *בער בעסטען. אם און

 איבער־ רופט םען ײ^ס נים איץ נ*ןי
 םאר ■יאז דא א<ץ נ*ף איז עס םילט.

 םון מיטגילידער די און באזוכער, נאך
 קלונ, נאנץ טאן וועילען יןוקא^ס אונזערע

 דער םיט באנוצעז זין וועילען זײ װען
 ארויספאהרען אחין און געילעגענהײם

 אן װאס װאקײ^ן דעם׳קורצען פאר
פארגינעז. זיף קען ארבײטער

 אהין פאהרען ניט ?ײנער אבער ז*יל
 אין it זיר רעדז׳פיסטרירט םען איידער

 סםריט, טע21 װעסט 16 אין יארס, נױ
 דדעס* און װײסט דער פון אםים אין

 םעדפען, דא זײנען עס סאכער־ױניאן.
 אפיס אין נעהן צו זיך״ ״פויילעז װאס
 און רעדז^יסטרירען זיף־ ױגיאן דער םיז
 ״אויןי זאנם, מעז װי אהין׳ םאהרעז זײ

 םעדעען אזעלבע אכער באראט״. גאט׳ס
 און אונאנגענעהכ^יכקײטען דארט האבען

 גאנ־ אין ״טטאנס׳״ גוטעז א זײהאבען
 ווארים װערען. צו צוריקגע^יקט צעז
 קענען ניט זיף רעדזשיסטרירען װאס די

 םאר איו עס ײעז אהיז אנקומעז נראדע
 װע״ נאכרעם און ניטא, פילאץ קײז זײ
 װאס סאר *״ױניזנ״ די שעילטען זײ יעז
ארײגגעלאזען. זײ.ניט האט םען

 דארף םען ;וױםען איע דאס זאילען
 איײ יארק, נױ איז רעדזשיסטרירען זיך
 דארף־זיך מען ארויס. םאהרט מען דער

 מען אײחןר פילאץ מיט׳ז באזארנען
אהין. פאהרט

 דזשױ םעז4 דעם אװזננד, מיטװאך
 גע־ נעגעבען הוין ױניטי איז איז לײ,

 דעם אין קאנצערט. שעהנער א װארעז
 כאטײ- מאיל דאס זיף האבען חאגצערט

 זײנען עס קרעפטען״״; ״אײגענע אינט
 ׳סטארס איםפארטירטע קײז געײען ניט
 געסט די םון כמיז קאנצערטיסטען נאר

 זײער דארט פארברענגען װאס נופא,
 אץ געײעז איז עס אבער װאקײשאן.
 װאס חאנצערט א קאנצערט, אםת־גוטער

הערען. צו געװעז ווערט איז
 קאגצערט דעם םאר פראגראם די

 באװעד אימער די צונױםגעשםעילט האט
 אר־ װעאכע פאסס, מיאדרעד םרס. ליכע
 באזארנעז צו אוגערמידליף איםער בײט

 די םאר געסט׳ אילע פאר םארנעניגעז
 קינ־ סילײנע די פאר װי דערװאהסענע

 א®- שוין האט םאקם סרס. איז דער.
 ■וביליקום, צוױשען םאלאנטעז געזוכט

 געײעז איז עס װאס אזעילכע, גראדע און
 עוילם דער איז הערעז״ צו םארגענינען א

ענטוזיאזם. מיט אויםגענוםען זײ האט
 האט קאנצערט דעם אין נאטירליןי,

 אײ באליבטער דער באטייאיגט אויך דף
 איז ײע^כער רובין, נ. אסמיאר דישער

 וואקיי״ ז״ן םאר ױניטי־הויז דער אין
שאן.

 פון יאג-אם8 נאנצער דער איז אט
:אװענד

 סיט געעפענט ויןי חאט אװענד דער
 נאכ- לירוור. •אסענדע פון כארמעזאנג

 נאכ- חד^יאסירט. סאראנקא האם דעם
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 סאוא- סיס •אויינמ. אין םאמס רעד

 ״ייחנד נױיע א געזוננעז חאט קאייץ
 נדס געזאננ רובץ» j פון פארילעזונג א

 '*יייםמר, םיס ן1ם ייאנא״נאניײנמר
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ײ » א  באריבט, דיחןקםארס ra כ
קאכדםעס

•wn סון אדכײםער די סון האימע א
Tt ,ffDB'VW3 האוישםאן און מאן

f t• צוריח צײט » טיט איו fj- 
fii| א און &סריט &ט*ר חןר 

V M  IfBfift "H םרן אח»ס ױ 
w w אױןי פיררע איו 

f t l0 if i• גיוג^ס טוט יין טטריט 
fiyi ״סטעגלי דער פין ;ילען 

 ״I אז נאחו»§ט*;דע לאטואד׳/ ייאוה
vtvb r ' i  f lf)Hf דך אגטזאגען און 
n jvrwtfiftt tf ̂טע  ארכײטער. א

איעער אז ואגט מאטיטע די
111 i f i ד• טוט דזעסטאן, סר, רדע,#פ 

t w f f l אין on די און •יאץ דיעם 
^̂yore y ױט  געוױסער א או *רי̂ן
 פון ׳•yo’tjy;̂’ רyד איז •^צטאן טר,
•יאץ ר*ם
 אפיכ דער אז ׳אר<אמט0 לאטיטע די
 רעאיגבטײטעט ואלען די או זאי
yii׳־jy צו f‘יyדyyy>• y^

 קאגט- רyאכyװ ,nfti^fny■ ר1נרוה
 םאר היאר טאכט ׳«יאץ oyi דאיירט

nyi די ריעלען דירעיןטארט אװ נאארד 
 אז ׳זאגט ער קײה. yאנטoרyנדyאױנ
פון vטליכy ױעען «לאץ |yo^ oyi א»ן

 געװארען םארדעכטיגט ארנ^טוד
 פיר- דער צו *ארטגערס״ v*'vvn ייס
n. אװ כאארד דער פון ייאטיטע א 

 חאראוױץ, נױידער די פון דיחומו^דס
 כי־ װערט ראשינסחי און קאופראן
קײס. די אונטעיזונען צו שטינלט

 קלאוס י. און ״י. די פון קאטיטע א
׳  שא« זײער אז /רעןy5רקy מאטיא̂;

 ״סאק- דער םון שא• אױססײד אן איז
 אז און דזשאבקר, א גארסעגט/ בידא

t״iy •איז צוױי גאך סיס צוזאכען שא 
vmvvi גאנצע די קריגען צו געױארען 

 גארסענט׳/ ״טאקסידא דער פון אונ״ט
 װאס דעם טראץ אז נאחױיטען, וײ

 ארכײט, געגוג געהאם האם פירסע ז״ער
 װאכען 8 כיױז נזנאדכײט ז״ חאכמן

סיזאן. יעצטען
̂וצקי כרודמר  ער אז ערקלערט, ט

 אז און קאט«לײגט קאםיטע׳ס די האט
 באזוכע; צו איאינטסענט אן האט ער
 װאנדער, כתחנר מים ״טאקסידא״ י1

 דע״ דזשאניננ ןסn פון טעגעדזשעד
 וועצען זײ אז דענלט, ער יארטסענט.

 צייםק די און סעסלסענס א צו לומען
̂ון  איז עס ארבײט. גענרג קריגען װע

pn ,װעלען צייטע די אז טײנוננ IMP 
 װײל וואה נעקסטע ארכײטען אגםאגג^

n אגגעםאנגען ערשט האכען קאמורס 
װאך. די אגפאננ ארכײט שדיחנן
 צום איבערנעגעבען רוערט קײס רי
אסיס.

 אר׳ אמאליגער אץ סאהען, כארגעט
 ער־ גרינפיצד׳/ ד. ״ייא םין כײטער
 סלאץ Dm םארילאוען חאט iv אז קיעדט,

 ארוים איז פירמע די יײדער וואמן 5
 איז שא« חנר וױ נאכחןם גיוגעס. פון

 זורן דעם םון im^fa גמעפענם צוריק
 פון סך א װאו גרעםילד/ ד. ״ציא פון
 בא- וױדעז־ זײגען ארנײטער אלטע לי

r\w ^נפטיגט w,\ ̂אהען כרודער חאם 
̂ויבניש די גמ־אמן  3 צאקאצ פון ער

nfn»rw| און שא& חזם אין ארכײםען 
if מאדעצס. און לענותס אויוי ארכײמען 

 האבען ארכײטער מםליכמ וױיל אמר
 גע־ לאלאצ -im איהם ײ*ט קאםיצײנם,

ארבײט. דער vt ^רילגעהן ניט צעםען
imn3 זאל 15 אז פאריאננט חאהן 

 ארבײטען, ^ריקצוגעהז װמחנז ערצױבט
 אין זײן זיץ אז באחויפטעט, ער און
om טאן גים שילעכטס קיק וועט שאי 

 אין ניט זײנען װעצכע ארבײטעד, די צו
 א|א, איז ארבײט זײן װײצ ׳שאי דעם

 ױט קאן לײטע די םון קײגער װעצכע
טאז.

im איז ברודער דז|ם סון פארלאנג 
באוױצעט.
 פרן מעםבער נאדאלאוױטש, ב^רער

 צוריק יאהר 3 אז ערסלערט, ,1 צאקאצ
 פיר- im בײ באשעםטיגט נעווען ער איז
 ײעצ* קאםיאני״/ און םארקאװת ״ח. מע
 מאנוםע^טשױ די אויפגענעכען האט כע

 ניט האט און צוריס >אחר א כיזנעס רימ
 •ל£אפ. נײעם א נעעםענט צוריק צאננ
 אראנדזש־ נײע געםאכט האט אםים דער

י מימ מענמם  cm דורך און פידמע ת
 נײעם א ארױפשיקען ױניאן די דארף
 גע־ איז אפיס דער און ארבײטער, סעט
 װײצ ארבײט, דער צו אדױםגעהן זײן נזןן
 בײ באשעפטיגט געװען אביאל איז ער

 אז ערקילערט, ברודער דער פירמע. דער
 יאהר 3 פלאץ דעם פארלאזען האט ער

 פארבונדע; גמװען נים איז ער צוריק.
 זײנען װעצכע צוזאכיעגשםויסען די מים

קוםעז  צעצטע די פירסע דער אין פאר̂ג
 מעם־ אלטיװער אז איז ער און צײט,
 דערי־ זעהט ער ױניאן. דער פון כער
 איהם זאל מען פארװאס אײן ניט בעד
 ארבײמען ארויםצונעהן ערלויבען ניט
שא•. Dm אין

 צום אימןרגענעבעז װעדט לײס די
אפיס.

 דער בײ באשעפטיגט בעטייצ, םישעצ
 ער־ װײנבערג״ און *קאהצז פירמע
 פאסירט האט איהם מיט אז גצערם,

 בײ צוריק צײם א מיט ע^סי^מ אן
nm ,אװעה גמװען איז צר אז און ארבײם 
 ער ױען מאנאטען. 2 שאי am פון
 די האם יצאץ, צום גמקוםען צוריק איו

באשעםםיגען צו איחם אגטזאכט פירסע

 חןאעסטיי• איהם חאט אםיס דעי און
 צו אגנצפאגג^ חאט צר ררען טצט,

jft^ sm איז yא שא« אץ געװען ד 
tnM W קראנק ודחןר איז ער װען 
̂רען ן געמהט חאט און געדו ן י י ו ו  אץ צ

 דרײ אפג^וצן איו ער װאו וזאספיטאצ,
 Dyiiyiiy( וױדצר ױך האט צר װאכצן,

 דך האט יעצטע רי און םירסע, דער צו
imm נאש^ויגעז. צו איחם אנטזאגט 

 רעייג״ וױתר איחס חאט אפיס דצר
 צוריפ• טט אבער חאט צר סטײטעט,
p און prut* pm געחראגען i .צאץ» 

 ארכײטען צו שװער זעחר איחם איז עס
 איו צר מציכען צו ׳«יאץ oyi אױוי

 םיט צרות חאט און געװארען כאשטימט
 גע־ איז סאשין ױין םאשי)• דיצר דער

 אפעריי״ אנאגדער צו געװארען געכען
מאי.

 זאצ אםיס דער אז פארצאנגט ער
 צױ •רונירען צו װערען אינסטרואירט

jyrippn איחם םאר pM ̂נמז  •יא^ אי
דאשין. זײן און

 pM 1א ערקצערט, שוסטער נרורער
 שוחנריג־ םיעצ זצהר נעתאט האט אפיס

 דער וױ אווי ברורער. דעם םיט קײטצן
̂ר  ■צאץ om םון אװעק װעןyג איז ברװ־

 געװען םירמע די איז טאנאטען, צודי
 איננאג־ האט ער אז ם״נומ, דער מיט
 אפיס רער יציץ. דעם םארצאזען צצן

 •צאץ om צוריקגעקראגען אכער האט
 האם םירםע די אח imria דעם פאר

 דער װען םאשין. א נאו ארײנגצשםציט
 אר־ רער צו צוריקגצנאננען איו כרודער

 ג^ואחנן, קראנס imnt ער איז ׳בײט
tn םירםע, די און w )m װעט ער אז 
 גע־ ניט האט צײט, לאגגע א אװצק זײן

 אין איהם. פאר פיאץ רעם האצםעז
 איבערגע־ פירםע די האט ציים דער

 אריינגעשםעצט אח ■צאץ זײער שטעצם
 ארכײטער, א<ע םאר מאשינען מעהר

 אין באשעפטיגט גצווען זײנען ווציכע
 כרודער. om אויסצאזענדיג יצאץ, דעם
 חאס«י- םון צוריקנצקוםצן איז ער װצז
 אוים״ אמאצ וױחנר אפיס דער האט ׳טאל

 גע- האט אפיס im קייס. pn גענוממן
 םירםע, nn סיט שװצריגקײטען ה»ט

 אי״ װידצר אײנגעשטיםט האט n אכער
 ארײנ״ כדי «לאץ זײער כערצרשטעצען

 שוס־ ברודער מאשין. א נאך צושטצצען
 אפיס דער אז מײנונג, רער םיט איז מער
ברודער. om םאר םאז גארניט קאן

 ברודעך םון ערקילצתנג רm נאר
 om םון םאױלאנצ im װערט שוסטער
צוריקגעװיזען. בדודער

כאריכםען. םענעדזשערס
 פון מענעדזשער וואנדער, ברודער

 אז באריככמט, דעפארטםענט, דזשאבינ;
 אונטערגעצײכענט האט ילעװין םאקס

 cm שאפ א עפענען צו אגרימענט אן
 Dyc'ifam האט ער אױגוסכג טען15
 ארבײט ער און דעם פאר סעקױריטי א

סעמיעצס. אויזי שוין
^ כרודעד אנ  דאט כאריכטעט, װ

 איז דזשי׳/ כי דזשאבער״״דזשי דער
 צו און שא• Dm איבערצוגצמען גרײט
 פאראנסװארסציכסײט נאנצע די נעסעז
 בצויז טאז אבער דאס וױצ ער זיך. אויוי
 צי אױסצונעפינען אום סיזאן p'K םאר
im זיך צוינם דאס f עס אויב ניע 
 פאמרע״ אםשר ער װעט צינען, זיך װעט

שאס. דעם סערען
 צוס איבערגענעבען איז קייס די
אפיס.

 אז אויך, באריכטעט װאנדער ברודער
 אונטערזוכונג אן אנגעםאננעז האט ער
 מעםבערס זײגען װעילכע דזשאבערס, בײ
 רי אסאסיאײשאן. מערטשאנט דעם םון

 גע־ אינעצײגט אבער איז אונטערזוכומ
 די װײצ צײם, קורצצ א םאר װארען
 אונטערזוכונג די סאכען ווע׳צכע לײטע
 שווערינקיײ געוױסע באנעגענם ראבען

 װאנחס• ברוחןר װענ. זײער אין «מען
 א אראנזשירט 6הא ער אז ערלצערט,

 קצאר וועצען םראנעז די אז קאנפערענץ
 זײ וועלען נאכהער און װערען :עסאכט
אדבײט. im מיט אנגעהן װײטער

פרא״ די אויױ נעמט שוסטער ברודער
 עד שעפער. געעםענםע נײ די פון גע

 ארײננע״ זאצ נאטיץ א אז פאר שצאגט
 מעאדענ־ פרעסע, דער אין וחןרעז נעבען

 װעט ױניאן די אז מעמבערם אונזערע דיג
 שע־ אין ארבײטעז צו ערצױבען נימ זײ

 ניט איז אגרימענט דעגולער א װאו פער
אומ. מיט געסיינמ
 װערט מענעדזשער דזשענעראצ דער

 פון םיטיגג א רוםען צו אינסמרואידט
 צו קומען צו און בעאמטע לאלאלע די
 זאל עס װאס באישלוס דעפיניטיװען א

םעלע. אזעלכע אין װערען געטאן
 זײן אז באריכטעט, םלוצקי ברודער

 קאט»צײנטס, 1481 אטענדעט האט אפיס
 אסע־ און נטyפענדmאינ די םון 945

 ריםער די פון 536 און שאפס דיקאן
 קיײ דיסטשאררזש 64 םון און שאפס

 תר מיט ארבײטער אלע !ײנעז סעס
ארעז.1געוי רעאינסטײטעט 9 םון אויסנאם

 די געגלן אז אייך, באריכטעט ער
 סטרײלט נאך ןmytt שעפער פאצגענדע

םיצער בראדערס, װאננער אנגעפירט:
בראס. םיציי און ^m:»o און

 װענמז באריכטעט סלוצקי בר(רער
mקאםו קצאוק םײד וועצ ״די פירמע ר

/1• וײם *וזיוי (שיוס
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 דעם םרן באגייסםערט ־ איז
 דץ פון אפיס שעהנעם

ױניאן.
 אזא געהאט :יט לאנג שױן כ׳האב
 גע־ היינט כ׳האב װי ט$ג, םרעהליכען

 סאל ערשטען צום בײן איך וװען האט,
 פון אפיס גײעם דעם אין ארײננעקומען

 אין דןי געםיגט װ^ס ױניאן, אונזער
 טע25 בילריננ, באארד דזש#ינט דער

 כ׳האב עװעניג לעקסיננטאן און סטריט
 םרי- װאס אױוי געװאוסט נישט ■שוט
 אפיסערס די אױף צו — צו׳יןוקען הער
 אױוי צו קאונסיל־רום, דער א־יף צו רום,

 װאונ־ זיינען װעלכע מיטינדרומס, די
 דעי סאר געױארען איינגעריכט דערבאר

מעכיבערס. אונזערע םון באיןװעמליבקײט
 איע־ שעהנע אלע די באטראכטענדיג

 א װי וגעפיהלט איף האב ריכטונגען,
 סײ־ איבערי זיף צוגעהט באלזאם זיםער

 םײז אין און גלידער׳ אפרײטערשע נע
 רער אפגעםרישט זיף האט םאנםאזיע
 מיט ױניאדאםיס אונזער זום אױסזעהן

 גע־ ׳האבען מיר װעז צורייו, יאהר צעד.ן
 ױני־ אין ״העדקװארערס״ אונזערע האם

סטייט. טע13 אין פלייס װאױרסיטי
 ױניאן ריינקאוט־מאכער נאגצע די

 קליין 8 םון באשטאנען דאמאלס איז
 און סעמענטערס םעםבערס, הײםעלע

 מיר ה*בעז םאל םילע ואון א&רייטארס,
 דעם צו נס8&ליקייש8 מאכען געטוזט
 קענעץ זאילען סיר אייביל/ לעבם *װאס

 לא־ די דעקען אוז רענט די באצאהלען
 דא־ האבעז מיר װאס אױסגאבען, <&לע
 ואונ־ םיר האבען דאף געהאט. סאלם

 װי לע8 און הויר געהאלטען םאהן זער
 דא־ די נענען געעקםםט בראװ אימער

 הילו* דער מיט בעלי־בתים, מאלסדיגע
 זײ־ סיר און אינטערנעשאנאל, דער םון
זיגער. די ארויס קעםםע םילע יםון נעז

ױנ־ שטארקע א סיר האבעז הײנט
 שעדד ארמעע, גוט־ארנאניזירטע א יאז,
 אונטער העדסװאדערס ליכטיגע און נע
מענעדזשמענט. גוםער 8

 גײטט װעט עס אז האפען, לאסיר
 רײנקאוט־םײקערס די <אנגואון נעהמעז
 אז הויםען צו אימ׳ןוטאנדע זײן װעילעז

 דער־ בילויז דארםען םיר הײם. אײגענע
 ער־ יטוין דאס כייר װעילען שטרעבען, צו

רײכעז.
ן גרום, ברוד^ר מיט

&, ר א p י ע ד א נ
.20 לאקאי םון מעמבער

 זיץ אץ גערעכט הײמאן איז
? ענטםער

 ברודער װאס ׳אויף*דעם קוקענדינ ניט
 צוביײ יטטארק אזוי זיף האט הײטאן

 א*נטער;עזידעיט, אביסעלע זיך און זערט
 איבערצײגט, גיט קײנעם דאך ער האט

 די איז יפלאן םארגעשלאנענער זיין אז
 פא^ען דאס םארהיטען צו הילוי כטי<עירי

 אלגע־ איז טרײד אין פרײזען די• פון
םפעציעל. פינײטערס די בײ און מייז

 פינייעערס די אונטער מטרײד איןי
 בא־ ער װאס דעם׳ אױף קוקענרינ ניט

 יאקאל־פאטריאטיזם. איז מיר מולדינט
 פון פריהער םראנע דער אויף קוק איף
 דער־ י&טאנדפונ^ט, לאסאלעז א םיז אלץ
 אונזער םון מעמבערס די װײל םאר,

 הא־ און מאל׳געהאט אלע האבען לאקאל
 אלגע־ אחמ טאנ צו הײנט אויף בען

 ‘»ון אינטערעסעז באזונדערע אויד םײנע
 אוט־ אנדערע גאנץ אונטער ארבײטען
in3jrt)r| ארבײשןך איבעריגע אלע װי 

 םאהט, א ניט <דעז עס איז סרײד. םיז
 זײן ®לזןנט םיני׳טער־װײדדפ דער אז

̂ענט עם װאם דאם,  םון איכערבלײבען ם
 דער איז און פרעסער? און אפרײטאר
 ניט םיני׳פערס די פון פסײל יעצטיגער

 אר- אנדערע די םון דיוםקײל װי ק#נער
טרײד? אין בײמער

 נאר ניט אז זאגט׳ הײמאן ברודער
 נײ־ערםונדענע די םון לײדען םינימער

 •רעסינג־םאישיז די איז וואו סאמינען.
 יםארגעסט ער V סאטינג־כמ^ן די און

 סאטינג־ דער בײ אז זאף, אײז אבער
 און ארבײטעז סאטער * בלייבט מאמין

 צו ״סקילד״ מעחר זײן נאד רארןי ער
 ווױ מ#שיז דער םים ארבײטעז קענעז

 איז •רעסער בײם און מאשין, דער אהן
 אבער איז פעישער בײם אײנענע. דאס

 קײן זיין גיט גאר דארוי מען אנדערש.
 דער י1ואוי ארבײטעז יןענעז צו יינישער
םעלינג״םאשיז. אדער בײסטינג־ נאטאך״

 די יחןסער דער טוט נאו דארצו
 ער מאשין. דער אויזי ארבײט מלבע

 ניט גארממנם, נאנצעז דעם א« «רעסט
 דער חאלער. וא אדער פראנט א ג<ױו

 װאארע זעלבע די “^צוביאיןט י»םער
 םינישערס די בײ םאשין. דעד נדם

מר  טײאעז צו מאשינען די נעגמן א
 וחנ־ עס װעלכע בײ גארםענט, דעם ױן
 האבען וועלכע י״הענד/ באנוצם חנן

 נעװאוסם. ניט שנײדערײ טון קײגסא<
w הייסא? rm : העלמרס װעלכע 

®ון ־עינישערס די ארוים עם

 םראנט די מאכער, סלױו די — טרייד
סאכער^' בלימען די בײסטער,
״העלפערס״^׳! נעהערט .האט איהר

 ליינינג םעיט װאם ׳דער איז ה^פער א
 מיר איהר קענט !באטאגס נייט און

 זײן זאל װאס הייכיאן׳ ברודער ׳זאגען
 מעכד הונדערטע די םון װײרזש דער

 או־בײ־ (וואס יאקאל, אונזער פון בערס
 בא־ א װעסען בײ שעפער, די אין טען
 ארבײט נאנצע רי איז סעק א און סאז

 און נארטענט? דעם אין טוען זײ ־ואס
 באזיצען מען דארןי טעתר׳״סקיל״ וױפיל

 בלום א ביז אײננעהען יאטאן א פון
 סליװ * ביז פעלען לײנינג א פון טאכען,
> טאכען

 אגריםענט װעלכען אין ׳גלאט און
 באטאך א אז געלייענט, ׳עס איהר האט

 א איז פעלער־האנד א און :ײהעריז
 ארויס עס זאנט איהר װאם ״העלפער״,

 װארט דער א־יטאריטעט^' אזא מיט
 געווארען געכוירען ניט איז ״העלפער׳׳

 םון ײאר־אגרימענט דעם טאכען ביים
 געארבײט ׳נאןי האט סען װען .1919

 געהאט םינישער יעיער האט שטיק פון
 א און צװײ מיידעל, א ״העלפער״ »לם
 םאנופעקטשורער דער ניט דרײ. מאל

 מעמ־ אונזערע נאר דינגען, זײ פלענט
 מען װען אלײן. וםיגישערס די כערס,

 הא־ װאדאגריםענט דעם געמאכט האט
 םינישערס אלס זײ באלעבאטים די בען
 זײנען זײ און אנערקענען נעװאלט ניט

 אלס אגריםענט דעם אין פארבליבען
 אז אויסטייםשוננ, רער םיט ‘״העלםערס׳

 םינישער א צו זזעלפער (אײן װי מעהר
 קײנמאל איז עם אבער זײן. ניט טאר
 בא־ װאס נעװארען אויםגעטײמשט ניט

טאן. דארםען זײ שטימטעס
 גאנץ לאגע די איז מאנ צו הײנט
 דער וםארשװאונדען איז עס אגדערש.

 דער ״מעסעניק״. דער םינישער, םולער
 טײ־ םילע אין געמאכט װערט גארמענט

 םארנעה־ ״העלפערס״ אלע די און לעז
 װאס פלאץ זעלבען דעם טרײד איז מען

 ניט װילען ׳באלעבאטים די םינישער. א
 מא־ װאס די זײנען זײ אז אנערקענען,

 אז ׳אםת איז עס גארטענט. דעם בען
 םי־ דעם פון פלאץ דעם םארנעהמען זײ

 ׳סחײל. דעם װערם זײנען ^ין נישער
 באקױ װארום ׳הײםאן ברודער אדרבא,

 >' םעישער-םהײל דעם ניט זײ מעז
 זיך האנדעלט אז,דא באהױפט, איר

 םינימום־סקײל. םאלענדען דעם אן נים
 סײן ניטא ׳איז עס אז װידערהאל, איר

 אין קאטער אדער םרעסער )^אפרײטאר,
 קאנטרא־ ױניאן די װאו שעפער, די

 די מינימום־סיןײל. דעם אונטער לירט,
 שעםער׳ יארקער נױ אדער ברוקלינער,

 איטאליענערקעס ארבײטען עס װאו
 בײ־ אלס סיר יקענעז מײדלאך, אדער
 הויפם׳פראנע די נעהםען. ניט שפיל

קאנקױ די װאס מען טוט װאס :איז
 צװײטען דעם סיט שאם אײן פון רעדז

 ניײערעםענטער יעדלד װאם ;גרויס איז
 אוםשטענ־ ױטלעכטע די אויס נדצט שאפ
 דעם װי מעהר צאהיעז ניט װיל און דען

V סקײל
 ברודער זאגט דעם, צו מיטעל אלם
 ולויט סעטלעז ױגיאן די דארף הײמאן,

 אום םעהיגקײמ. ארבײטער׳ס יעדעז
 מיםםארשטעהז, ניט איהם זאל מען

 קײן ח<ילה ניט םײנט ער אז ער, זאנם
 דאס פראדאקשאך. אװ ״סטאנדארד

 טארען םיר ניטיזײן. קלאוקס בײ קען
 װיםיל גאראנטירעז ניט זאיאען און ניט

 טאכען. דארוי ארבײטער *ז גארטענטס
 זײן םאמז װי מעהר ניט דארםעז מיר

 שאפ־ באטרעםעגחןן Dm לויט פרײז
ער װאס ארבײמ, «די לויט און סקײל

 צוױיטע אדער ערשטע די נעמאכט האט
 םאר־ ניט םיר זײנען דערנאף און ׳װאר

 כאלע־ א הײסט, װאס אנטװארטליף.
 ארביײ א[ דיסטשארדזשען ורעט באס
 ארב״ט? ניט>־גענוג םאכט װעלכער טער׳
 אײן מאכט ער װען אפילו ׳דט דאס

1װאןי א נארסענט
 ר־8ם איהר חײמאן, כרודער אבער,
 קאנקױ די ניט ערשט ראך ענטפערט

 איחר שאפ. vצ -שאפ םון רענידםראגע
 מעגליכקײט די אלעס דאד םאלשיארט

 ױגיאך לעדזשיטיםײט גרויםען דעם פאר
 זיצען דארטען עקזיסטירען. צו שאפ
 און נעכטען םון ניט ארבייטער די דאף
 איז שאפ־פרײז יענער הײנט. םון ניט
 דאר- םיר און העכערער, 8 םארט ׳ דאף
 אײן םון םראגע די לייזען ניט ד*ןי פען

 T8 און טרי^ גאנצען פון גאר שאפ
 העכער זײנען שאס אײן םון םקײלס די
 ארבײט די זיף קײקעלט צװײטען, פון

 דער און שעפער, סקײל קלענערע אין׳די
 אנ״ טעג ארבײטען םוז שאפ גרעסערער

 םון ארכײטער די $ון װאכען שטאט
 טאג־ זוכען שאפ באםרעםענדען חןם

 ״פריטיקלע״ ניט זיינעז און דזעאבס
 און באקומען׳ זײ פרײז 8 םאר װאס
ניט... זײ דאד ׳באשולדיגט איהר

 םון מיטעל דער איז זעהט, איהר װי
 םעהיג־ די לויט פרײז יעדען׳ס סעטלעז

 אונ־ םון ,פראבלעם דעם ניט לײזט ׳קײט
טרײד. זער

 װאס אגריטענט, •נײעם אונזער איז
 באלעבא־ די מיט כיאכען דארםען מיר
 גע־ קלאר דארןי יאהר נעקסטען םים

 אונ* םאר פרײז דער אז װערען, כיאכט
 סאראויס איז װערט סעמבערס זערע

 דאר־ *מיר שאפ. יעדען אין באשטימט
 םעהינקײטען, םון סעטלען דעם ניט פען

 קיש־ די ארויסיאנען מײנט דאס וױיל
 םינםע״ א פאר אײנעם יעדען פון קעס
עס ׳ניט אריף םארגעסט מעהר. רעל  א̂ז
 םײ אבסאלוטע אז ױניאן דער פאר איז

 די סעטלען צו אונםעגליכקײט זישע
 דא^ מיר ארבײטער. יעדען פאר פרײז

 אונ־ יעדער׳מעמבמר אז ׳ניט אויף פען
 זײן מיט אונטערװארפען זײן זאל זערער
 שלעכטען דעם אדער גוטען דעם סקײל
 ״פרײז־קאמיטע״ שאפ דער םון וױלען
 ױניאן. דער םון אםיסער דעם םון אדער
 םינישען װאס די לע8 םאר ׳סקײל אײן
 פא• דאס אפשאםען װעט גארםענט דעם
םינישער־סקײל. דעם םון לען

גאנ* דעם םאר םסײל פאסענדער 8
 קאנקױ די אפשאםען װעט טרײד צען

ו «.8? און שאי צװישען רענץ
ן א מ י י , ה ג ר ע כ ד ל א ג

ביזנעס־ און 9 לאקאל םון מעםבער
 קלאוהמאכער דער םרץ אײדזשענט

ױניאן. •

 טען װעט װאס ®מ אבער
? לעבען א מאכען

רעדאקטאר: ברודער װערטער
װער־ «אר 8 זאגעז צו םיר ערלויבם

 ושטעלונג הײטאן׳ס בתדער ררעגען טער
 אין יאנע איצטיגער חנר צו באצונ איז

הלאוידטרײד.
 אין איבערגעאײענם האב איף ווען

 ברו־ פון בריןי די ״נערעכטיגקײט״ דער
 גאלדםורג, ברודער םיז סאראיז«*ח דער
 הא־ זײ אז צוגעבען, געמוזט איך האב
 האב איך װען אבער רעכט. ביידע כען

 ענטםער״ארטיקעא אײער איבערגעלײענט
 אײערע צו 1923 דזשון םען22 דעם םיז

 זםארגעקומען מיר םיט איז הריםיקער,
צו יבי׳ז, יענעם מיט װאס זעלבע דאס

מענשען מידאנען
דעם דורך הײזער זײערע םון קראנקחײם פארםײדען

פון געברויר צײםיגען

ם ת א ל ־ ם ת ע
רענול״רעל טאגען באריהמטער דער

 לײכט איהר קענט מיליאנען, יןןנע פון אײנער ניט זײם איהר אויב
 כא- עקם־לאקם װאם עקם־לאקם, בחיכען וועלכע די, פון אויםנעפינען

 אױפ געפינען זײ קענם איהר זוכען, ניט לאנג זײ דארםם איחר דיים.
םעאםער אין םקול, אין שאפ, אין נאם, אויפ׳ן םריט. און שריט יעדער
נעפו- איהר קענם ווענדען און קעתחןן נאר זץ־ וועם איהר וואו אדער

. --------רןעלען װאם געברויכןור, עקם־לאקפ נען
םאנען. םאר׳ן איז עקם-לאקם מיםעל וואונדערבארער א

פאר ײאם דערצעהלען אײך

 עשם־אאהם פארקויםע] דר«וניסםען ■ראנרעסיװע «למ
באיזסןס. םענט 50 אי| 25 ,10 אין

m \nmwri מ וו«סיז
f אױםמח*דמ t l fm n p  o n ו 

 jm *וון ׳נ«ר«רם נענענ׳ןן *יחם
 . ו ■n >װייט|| can אוי««חערט

«f ייחר און גןז*נט: )  אודאי ״
n רני׳יין״ די *נ«ר חןנט.  r W ’lד 

j i • נ«נ*#כט ה*ט נײ, r n V M 
f גיט איוזר «ז רני, םטייטש, l* 'i 

 \nirn װאנ׳ון #ון ,נערעגט, *דדיס
 b'p Mt tffn י«נ׳נן# n מאנ׳נו סיר
m :י*גט און oinmpyj ניט טן r- 

I אויןי ח^סט דו «יפע, n n...
 נײ םי׳וג און ׳««ט סום איף און

/ אלעטזון: איױ
fpao חןזט איחר נריד«ר, אמת,

 וױ |1א !,ton א םאכען סיר װעלען
I׳ TOir>m אוױ i n w in r  im p 

ו וױיסט איחר  \.r>nn -|0 נ«ם«ר רז
ta אונזער y v n r ן ז«הר איז לאנע« 

 װ«■ [non no oyap fa און ערנםטע
tn, מו, װ#ס »ון  rtyn'o אײותר וי

*i׳;.Mf»a
מיס ta חןנקט, א־הר איינ און
oiyp yon• חור pa oyaaon אוױנע
w' די לייזען איחר o w ^סאנס סראג 
 איןי I טיססייס ןyooyנר דעם איחר
 9ל9 סיס ארמיקיען yiy»״ ta װײס,

ly״t ׳ערסלעחרמנ¥ן איי¥רע fran  iyj* 
O’ra נaח א־ו־ נע׳פריבען. מט נאר s

a .|yiyinנy11 י#סיר ר ia ffiyf׳ל
 ארטיקי¥| א״ערע או^ירען קענען ם«ן
,lyprn זיי ivjvp lyoyn אויף און

><* ד• «ו lyrf'V■• oy װעט אםשר
 י־ניאדנומס ארום |yja^ ױאס ניגע,

 און שטייו פון ארנ״םען און «א?עט אין
 סון נטyoaונדD oyו אונטער נראנעז
 ניוס־שס ארנייםןן װאס ױניאן, אונזער

yaa. pa| ,װעלכע .שא«ס״ f״iyj אין 
hfp רy■yנ־׳•ypo |y׳noa חןר  iy ia 

■tainv / vw in a n n a •סארדוארדי 
:tv אפשר — ׳וױאךקאנרימאנם »לע 

 איןי ואנ y״i םאר Daד איהר שרייבט
 ,0”« רyאיי אומזיסס איז עם ra אייך,

 IMJnnyfmy yרyאיי ניט דארפען ז״
 ײײסין זיי םטאט־סטיק. א״ערע און

 •י•* na oנדארדyסט אז אייין, שוין
 טאק? ן1א .mao אויף טוינען דאקשאן
 |1א ׳*טייו pa «ײ זyארב״ט דערפאר

 pa א־ז o-yn נאנ^ר דער םון לאכען
ױנ־אן. זייער

 פאר דאס איחר שרייכט אםשר און
 נ•! ינ«ן’oan 1 סעכ׳בןרס, לאיאלע רי

 ŷארני'ט yypyn ני,1א ניי פארכלינען
 םריי•! |1.א ר¥8ני^-שע1י אין כלויז
 סיך oan דאס לטען8אנ*וה בעסט זײער

 אזו♦ מרך ס*ה םיי אזוי דורןי האבען
 '<ר די אי| ;אויםנ^הרט יאהרען םיל

 אינ״ ה*נעז זײ |yn 1אםיל oan נינע,
 ייי- חשאנס ז״ע־ע ןyרaוםארל נאנצעז

in 1א פאמיל^ס ז״ערע טיט זיי| f ro 
 רaנ ipp נמן oan אלעס געןy11טDyםונד
pa אין ארבייט^ ניט מילען nvvo  p’P 

pa •mvv די אױ«אג¥| ניט מילאן 
 ר• אט אםשרוסאר — מניאן־סאנרישאנס

f איהר שרייבמ רסyםעםנ o n a  oan 
 קײ| תאנ¥| ניט דארמן זיי אז איר, זאנ

מן םיר ערקלעהרונגען. f נאגץ װיי i l l 
oan פארלאנג^ נתינדנענאר נזערע1א 

pa נז1א pa םיר ynyomaa) ׳נאנז on 
 ־ao יקיט־נען ד«ם pa לאנע אונוער
 איחך ססאנדארד a *אר װאס אין גמזנט,

 נאסיקםם י• יספלןןחחון,1א נים װעם
nna עפיקםט, ניט; pa ׳ וויfiati i r i t 

 jyjyp ארבײם¥ז, ניט זאלען םיר נעטרײ
inm ניט םיר piyp ס*ם ny»:ia אײ־ 

 סיד וױיל oan 1 פאר נאיס.1ש נענע
 Boa ארכ״ם•! טיר ױני^״לײם, זיינעו

j 44 דארבייט,4ײ .mo שטוניעןיא iy r 
 םיד ײיל נמיט־נאבאר נז¥ר1א אז און

 iy װייס ,o״o־iyna ארבייטןן לען4ז
 1דארסאר! |y>navao דארוי ער װיםיל

 tyoan םיר זוגטאנ, גיט ארב״םעו מיר
 װי ה״נט חאלידייס. לינזל אײנינע

Diyp פארנל־״כען איהר n y tiw i ר• ? 
D :arn ײ >' זייערע םיט  ארנײטמ ו

P’o ארב״טקן נאכט, pa טאנ r ^ארביינ 
 •יאס אויױ םרעסקן <,ao:ii »יז שבת

B? םיר װי ערי?ע;.1?”ה די ווי ’J m a
m }װזע^טערהייד, ארבײטען yii א״ת־  ׳

n קאטסקסי־ םין נאטען באםעםיאץ.
“ jpp’rpyna׳* ta די אין ארב־יט יקרזי

״ !םקעב־^עןער
 נמיס• yרyנ?1a ר8פ איהר, זעהם

w אונזןרע ז״נקן נעבער a ’Dipon און 
 Oira סטייטסמנמס יאין ערקלעהרװנען

 pr>yr pa סענען זיי נעװאונשען. װי
on לערנקז סו א זעהר  po... ,איחוי 
 די זײ. אויף פארלאזאן שױן זיך מענס
n’־a אויסםייסשסן אזוי שױן װעלען y 

 אליין ויי ו opn איחר אז ערפלעה־ועעז,
רןרקענען. ניט מפעטער

a ^־םאר טאקע * . i*u איו 'BKP
nyow :יאנ 1»י אייך 1םי i נײחמז

 אײ«■ ננעז1זרסלעהר *לע די !היינשן
 UfJai זיי נוט וי' דעבאגמם, די pa רע

r*' לײזקן ניט הקנעז ז״ז, ניט a i l 
 ניט די po.jyjyp סיר pa ןyoyבלa•ר

 רןזולםאם?!• נפױינשטפ די עתוארםפן
 דיסקוםיחמ םיר oan *ייט רn איז

n ושלאםסן זיך, *חישען y t:ia שונאיס 
 און זײס אײן pa משאבערס די נים;

B*n o םיז היישעריפען די n m a  on 
a |yoao חורבן pa אוכ 

מ די «• אייניי

1,
m ו*ר<*מ?ד 0 גזעצעו

מײט.,
 י>ffiatiyi ;ycarao na 1 גאפ רי

lyyiif i־־f פןר r  awo .|y>ynoyj
,V  fin-rat* י*ײי ײ*ו ׳ני n m i,

pa omvi יױ/ר f״or• i,״ i«f ,ר»ך|
p<f .*כנײ

fyo י י » ra ?y>ar t י i v m <ד 
rrM נ*פ, 'tao די -.m i  w m 

a r y r a r u t f  on*a pa oan׳nn •אר* 
o',P,* ׳«»סי״•, in m m ri" ‘<t w

a,*•י" ״* י •יז נ«׳ י * י * o n  pa 
fifiio w ,ין  iywaiyi f<a -y f)n י

ny yr<f pa M *r»ao  pa״»r r
-itiri\ 11<* ײיד חנריס, \ n o i M r

ya?yi< o<o oy י* t r  o )na -אי־־ס 
t r n אײוי .wont-ronn  p’f 

ito—n ״m m  ■,r r  •v on 
 m in*n■ .,סי•־ ifen an<a סראגזוז

- oy oan e ra  .Mnn ג־ט 
ooaoy;e<ia וױ ra״ at |yo? א־הפ 

 ־>ny ןy<sי•yי o־j f*a ״a ח• נ־ט
»Mpf |l ן  tyrjyo 8א-י n ipiat■ 

y i aa«n •,v <na־ a־iv \riipvi f* 
 פאמאננוג־ »;f י־לינ pa nan• ל>נ

ivm־f O’O oan ny aav, רייט, oii i 
iynynyn סאי  n  m y.

OPJny> *P" ג>ט io p<f״yo; 
y»o^ זײן nn »•5 •an oyjyo<naa 

t j o«po<*pynya a pa o«peaya״l 
a>fii >n *n סײ׳#יחןן  m nta 

ynyj| פאר vi pa ,w o raa  an’a■ 
 «ר׳שס1ני man oan ייל a i» ם>תרט

oma n<ia rvnv סיאגט iy ז־ו a 
ײײז  yny nya«riv in* אויוי iae ני

yj” » pa a<iaiaa pa injvrvi vi 
 on ׳a ארוס nta ivaar pa חכריס
 •a ,inpyooi pa oaar pa נוילץ
 ■;*a nyjyjna דין pa ya<״a*o ראס

«סרז«<ימײש.
 .ivmi ivo typ ,an<a •an גאס רי

n־ao- נ>ט אויו ornyiaa Pooi-o. 
an*• mvivi די na B” fwyjy>yj״•j 

Ban iy  <n eca *na iyoipi« אלט1י0י 
a pa >aoa .Dfanaeori a pa 

a ian nyo«> גי־יײד ױגג -vi oan 
 oan ny ian pa אליין א>ינ• װאױנט

at• jp'ponwn •ta oivivm •חני׳
ivo'pvi איז iy פאר אפטרסי ־ף1א 

in to  i m aן pyo r» |yoan oan 
pa on<a pa DroynyoraiaD יױ8א

f m רע אײסנעיזערם v r;יסנסכס״ ״ 
נעשיכטע.

 ויין |y»n «יך, tpin דעימחלימרינ
 *ao לײכס זיו oan סאמימקנהייס,

 ״•a jyoan חכרים זיינע אז טעײןט,
m* *ו ניט iy( סים גענטליך ir \ i i\ 

w* ויו a rn או ; איהם ny זײן נײ 
 yללyאז ט*אגט םגתייyגaלrרyד נאמ

in ססנים, ליכט־נע n jm n  oan, אז 
 ymnynnea ipivn רײר דינע איע

yronao yon אסח. זיינאן רורנלןנוננ
 ה״נמאל ioony< ושע oannao ־

 א»* אטאר on<a oan — ? יליין ניט
m א נער oil m t.

urtojy p«>,־ roao ניט ?”j *•קל 
nn, דאו האט ■ e n m די y'noa 

 נים קיינס•' ony; ny פארוואס סינה
חנרים. אחן

W סאיו « 'in r v t  p<f ir iy j' 
 *ao די איז אײזם סיי כארע׳־פעניש.

 ם»לען oan pa o<non סיס ?•נטשאםם
 y;ano a jynyi זיי סיט iyo<o רעס

nor: po די סיי ז*י, כיי בעת o<non 
 איו on'a iv ״נדשאפט1ם ny«t איז

 ט,”»״ס:ע.־ע:ע;טק jio םיאנע a געװען
a .שא״ נעפענט האם ע׳־ *רגסה״םראנע 
&pa ;p אלץ טענליך־םאכעז can זיי 

np«i nao oPanpj jpoan .או־פהאלט
np אל1יש npna אל1ט *IPiip; i 

a ?טיט ■עתענליכקײט טיאניש *ao 
o־־ipc נ פוןpזvpנשט?נדיגפ»ט, םע•

oan np ipn :דק״תורד- a. האצטען
nym »לס yjpo םון jpoDpnji opn י•״ 
 iv זיןי א*ז ײניסן, nptiia פון קאל

ivi-zonc טיס אפ־לו n p «a פליטי״ 
nyp, לע םיט• n m o -יסקאלס pa 
 n־oipytpy די pc onaaio oyn פים

n  ,onnaaoשaינט na *naao ,nnaaoi 
 oiyp 1,איד |yoni םיט pa רירעסטארס,

lynnimvc’ia pa ,|yrnp nai גאנ• די 
yv .אױ״• װאט םוט מניאן !oiyp 

 סי־ a ovov זוכט ! jwiynyoiap רופם
Pyo װי h i  lyaaoo iy װײ* »ma !

 maP .tat'D a nao ivnyev סיר
 חר Jpiao nyua> njn אין ניט ראס

a ovnyo״opar onpn oy n n !
 נרוס׳ iPO’PnriHO נ״ם

a ' o d ip  a o נ y ,ס
.9 PapaP p.o npoopn 

yooyo■ סון PD*oap .na

i l  i f }0r ei-iii oyn *y׳ni*»a J p 
se y4f  ny oa-־•an .oanyi a*j no 

•me ♦*« nj*ja n r  .m o tm  *f -a 
*yi •0 i im «♦ iyn yfy# an on*>

a »yi•״p f■0 *•״ i 1-0 o'l״>v i» i
ri0'0i-00 p<f

a (yyan \ l t i n־an •׳'tu rn  a
aa ,•«pn-l *r6  p*t nae׳pa ip לי 

nyj •׳pa ,1 vo m m  eryn חוי ■no
ny »*a r*«  yaejya4yn««ia  n

j־matytaana •*) a m i  pnyin• o 
cyn ny ; no  in ׳*?*yi a•i 6yi 

•it  a*j nair r e  oyj«n m <oaan 
ny f<a oy><ia iny* *aa AH0-0 

w יי־־ט y iia  u r n׳y^y»y| ׳n n  t 
f pa aaiai<yj oan *y oyn ;y^nyv״l 

.o«njp»aj* an
n;y»yrae *n־־*yj t<a eyn o 

■inyi or,■a ca <» .;yoyo p<t iyn 
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2.
שעה. האלבע א

 העררן דעש סיטגעטיילט כ׳ה^ב ־״
 הערר דער זעהן, איהם וױלט איר׳ר ?8

 אר־ בעטען ?וםט איהר ?8 םארשטעהט
 ארויסםיהדונג אדעד הילןי, דער8 כײט,

 אזוי זײז אבער װעט איהר ציל. 8 צו
שעה. ילבע8ר׳ א רטען8װ8צו און גוט

 אפגע־ לאהאניש האט ױנגערכי^ דער
 שמײכעלריג װערטער, עטליכע די ז^גט

 פלאץ א פרוי ײנגער דער ^נגעװיזען
 זעצען זיך ז^ל זי סאפקע דער אױןי

 איז אלײן און שעה לבע8ה די װארטען
 מיטעלסטע א דורך וגדען8פארשװ ער

טהיר.
 נע־ פרוי ױננע די איז טינלט א

 ניט פטע.8ארײ:;עכ אן װי אט נען,8שט
זעצען• באלד זיר נעקענט

אויפנאהםס־ קלײגעם דעם אין
 ׳ךאלכע א וואדטען צו אזוי גלאט ציםעי
 קײן פאראויס ניט װייסט טען װען שעה,

̂ןה צי אפילו, ^נדײט  װעט ײארטען ד
 פא,י־ געװען איז — רעזולטאטען כרענגען

 שרעהליכע שװערע א פדיי ױנגער דער
אויפגאבע.

 ליב* וױיכע, אזא אבער א*ז ס^פע די
 ןזנלעהן אנגענעהמען אזא ה$ט א-ן ׳ליכע

 אמ אינטערעסאנט עפעס ניאט ס׳איז אין
אזוי. זיצען דעד

 אביסעל טארע זץי דוהען פיס די
 הײנמ זײ האבען װײנינ אויך . אפ

 צעהנדלינע פון לענ: די אױסגעמאסכמנץ
? נאסען

 די טחיה. גאר ויך איז קע־פער דער
 זי״ד וױיכע דאס און װענטעל וױיכע
̂״ען  בא־ זוי באקװעהמער, װי זוכען קי

 קערפער׳ס רעם טאנען צי פרװײנמער
 פינסטערע צר פרײדינקײט, צו פארלאנג

 אין אײעעדרימיאטקײט צו צוגליהסײט,
 פון צארטיזײס נעהײדע טיפע און תענונ

י־עבען. באפרידיגטעי־ בעסער א
 שדעהם עס װארים. אזױ איז רא

 אין באהװעהטליכקײט םיט זעטיגקייט,
הויז. נאנצען אין וױנקעלאך אילמ
 אלצאײנס. אלײן... אדי איו גדט און’

 אז אויםדאכטען, ניט זיך ואיל פארװאס
 אין ערגעץ־װאו איצט מס דצט טען

דא jin שטעהט } הױז אײגענעם |8
8’r o.

V I  ^
ען P8 דין אײגסאי ואי  איין מנ
אלמנ חײממ fjm גוטמ א שעח י  נאר ס׳

ן ;•ט ר׳ מ < לאו, אי
 זעחר איז אלעי דא שוסען דאס

 פאר־ א»י> נאר קען טען װיכטעער. א
i איז םען מ^ס ציליב געסען r אחעד־ 

 א אוחנח איז סען װ*ס ציליכ געפוםען,
w און נאקעטע א ׳הונגעריגע d און 

חויז. פרעםר א אין רא דצען צו איצם
איז שער... חאלכע א  גיט ס׳
 סריסה די דך... זיצט עם גוט װי אזוי...

ך אזױ האט וי^ס ט אין געררעהט ד  ביו
i׳״r אי״ז ; װענ נאנצען איכעי׳ן m׳ 

 פיר אווי און געטרינען אזױ חאכען װאס
 װאוחין ,8 — פאר;עזאגט ניט״דכעדקײט

ג דאס דען איז נ רי צ ־ םארשוואונדעז ^  נן
ט דאס ױי אדי ױא-ע; ^ י  ניט נא־־ ׳
נעײען.
 6װא דיגער- דער שעה, יאלכע א
ך הערט ץ אפש^אגען ערגעץ ד מןן ױ ױי  ו

 אױס־ גזםאסםענער אזא מיט טיקטאק
 שױן װעט ער גיכהײט, אין געצײגעגק״ט

̂צעה. האי״נע די םאן װיסען צו נעיױס
 אלע רערװ^יל דיגעז דעמאי^ט ביז אין

V האי״כע די װען אױעק. יױיטאנען fv' 
 געטאז דאןי עפעס ױעט אריבער װעט

 א װעיכע דורך זאך־ גיטע א עןרװע
סנג ע  א ווערע?, רערשטיעכט װעט שטי

 כא־ א װערען, דערםילט װעט כאנעהר
 א ווערען. כאפרידיגט װעם דערפעניש

װעיעז. געזעטי(ט װעט נױט
ך הערען אט  ערטלדװאו טאקע ד
 דעמעהענ־ שוין, אעייץ לוסט טריט.
 איפכאקאנ־ דער ׳מענש דער זיןי טערט

איז װעלכען צוליב טער  צו נײםיג ס׳
 אײנצײ דער שעה? האלכע 8 רטעז8וי

 דורך ברענמגן הילןי אזא קען װאס נער
אי עבען4’ סעגשייד א װעלכע  אײפנע׳ ז

} װערען ריכם
 ננען.8גענ ניט איז <ןײנעי :ײ[,

שטיל. ס׳איז
װאונדערלי״ מחיה׳דינע 8 ר8פ װאס

 ! שסילקײט די אזױנס עס-איז זאך :ע
 ארער נאםען 8 םיט אנרוםען סען װער

 *8ב אטת׳ען דעם ווערטער מים אנװײזען
 שםילמײט. ׳א שטילקײם. ט-ן רײט
ף דוכט  הויז םמנםד א אין פרעמדע, א זי

/ יז8 אונטערשיד |8 וױ  וױפיל ז
 װי דאף װײסט זי ױ. םם8םאדש תענונ
 טוט ׳איז יעכעז דער האדט און שװער

 אט אז םאכט זי וחןן גום זעהר זי
 ל8? שעה האלכער דער אין םינוט יעדע

ציהעץ. לאנג ״-־־ לאמ זיך
 האלכע א רען האם םינוטען וױםיל

 שױן דאך האט ?ײגער דער ,t שעה
 ארויסגעשלא־ זיף םון מיגוטען פיל אזוי
 שיין זיך טראגם ציםערל דאס אז ׳נען
ײ. פון לופטען דער אין ײן שױן זאי* ז  ז

? שעה האלכע א א^יבער
ײן. ניט קען דאס ׳נײן • ף זאל ז  רי ד

 נאף ציהען. לײנגעד ציהען׳ לײגנער צײט
 םיל אזלי דאך רארוי שעה האלכער דער

ײן שוין עס קען וױ נעשעהן, גוטס  ז
שפעט•

ײן. אזוי זאל  די אויך אזױ זאל ז
ײן. שטילקײט ז

סינוטען. אויס זיף ציהט לײנגער
 נע־ פיל אזױ האט נאכם שװערע די

 האט אהער דא קוםען דאס און מאטערט,
ך באגלײם, האםענונג םיל אז,ײ  שי״א־ ד

אונזיכערסײט. אין גענדיג
 ס׳איז אז ;עשראקען האט װעג דער
 פאישפעטיגט, שוין ס׳איז אז שפעט.

פארזאםט. שױן ס׳איז אז
םארשפעכױגט. ניט נאט׳ דאנקען —

 װארטען, אזוי נאד טען דארף איצט
װארטען. ײארטען,

איועק. זיף רוקט זי שעה האלבע די
ף רוקט אװעק״• זיף רוסט אװעק. ד

 אז אנואנען קוםען װעט שטילקײט די
רופען. קומט טען

 און קרעפטיגיזײס וױפיל דערװײל
 רי אין איצם עס זי ביענגם רײליננ

 לעבעדינהײם װיפיל רווז, פיז נײנוטעז
אויף. גלידער די אין זי ױעקט

i שעח בע״4האי דער נאך שוין

 אײר געהײםען האט המרר רער ~
 גאײ אײף פאר קען ע- אז ס-טטײלען,

טאן. ;*ט
 אפ־ ?אקאױש האט ױנגעימאן דער
 שםײכלענ־ װערטעד, עטליכע רי :עזאנט

ײט א אן אפנעט־־אטען דיג  נע- און ז
 ארײםנע״ איז פרוי ױנגע די ביז ױארט
נאם־טחיר. דעד מיט נאנגען

אז איהר וױיםט
 ט־־ויעדײ א נעדאם ה*ט אפעיע הוירפט־פןןרר רי

ײ ראם הױ-־םט םי. זי:ט ? סוןי שנערען אזן נעז  ז
 ײ און פארד׳ז, װענעז אוימעזפרןובעז עפענםריד

 צים ר*:עו הוירסט, םי. איז פןןדר םר. ביירע,
 הזירסנדצײםוננעי די װ«ס נעיעזען '*no ער^ועז

 נעז»נט דאבעו ,איגטעי־געשןונ*ר״ הוירסט׳ס אוז
 םא־נא:• רי סון פאריויף איז םארד׳! סר. װענע?
 םיט יײקענעז, בײרע זײ און יאהד״ זװיי נענן

 םאז צו האכעז ע§עס ױערעז זיי ד*ס פאראמווננ,
 »:־ ראס איוזר, װײםם צװײטעז. ים׳ו15 אײנער
 װײנײ ראםטעז םילײכט ותלעז סינאיענתז דעיע

 האם איהר אויב אבעי ס*ור«ד׳ם, מי נעי
 אוי©* איהר װעם םױד*ד׳ם, נעױימןרם ס*ר אײז

 םעד־ כןסט; רי «יעעז םױראר׳ס װארום נעםינען
jrr'p ױערם? דעי־ אין סינא־עסעז •>
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וזביכו נאנ וקטאר׳ס רעד* פזן
 סאן- װעגען װערטער §אר » גאך

פראנציסקא.
 האט צוריק צײט קורצער * מיט
 נױ אױסע־ לעזער, אונזערע סון אײגער

*p ia, זאיל ער צו אנגעםרענט, אוגז ביי 
 הא־ כייר פראגציסק*. סאן נאך סאהרען

 םיאץ אגדער אן אױף דאן איהם בען
 ;עעגטפערט, ״גערעכטיגקײט״ דער אין
 סקעבען, צו חיעק א האט ער סײדען אז

 איז. ער װאו בינײגען, בעסער ער זאיל
 געענדיגט, איז סטרײק דער אז איצס,

 אז זיץ, געטאלט שטארק דאך עס קען
 זאיען אנדערע, אױןי װי אנפרעגער, רער

vpni,\ םאה־ שױן זײ כיענעז איצט אז 
 צ• זיי נױטיג פאר מיר הארטען רען.

 לויט ערשטענס, דעם. גענען װארנען
 ys* ניט נאך זײנען באריכטען, אילע

 אר־ דער צו צורייוגענאגנעז סםרייקער
 ״אינדאס- די אז איז, םאקם דער בײט.
 ױניאן, דער טאן צו טרײט אסס׳ן״ םריעיל
 צו ע:טזא;ט אבסאלוט זיך האט װעלכע

 אין פאקטאר א אלס איהר, *נערקענעז
 נאך רשעװז. אלערליי אינדוסטריע, דער

 pc ס?עבפ קריגען צו זי טרייעט איצם
 און אנדערשװאו, און צנדזשעלעס <אס

 סיא-ק- די אויוי ארױף סמש זײ צװיגגט
̂ורערס,  זיף האבען װעיכע מאנוםעסם

 אויס, זעיט עס װי איהר, צו םארקויםט
 צװײטענס׳ בײגער... אין הויט די םיט
 אין ארבייט צוםיל קײן ניםא סאקע איז
 װעט לואס דער, און פראנציסקא, םאן

vo\ft\ דארף מראגציסיןא, סאן נאף איצם 
 זעהר א דורכצוכיאכען אױןי ריכטען ןיך

umr־y .איע דארום װארנען כייר צייט 
 םראבטען צו סון יזילאוקמאכער אונזערע

 סאן נאך פאהרען ם:ן דערװײל נאר
םראנציסהא.

A
 האבען מיר וױ זאןי. א נאך הײנס

 ״נערעכטינ- .דער אין ערקאעהרט שוין
 דער איז צירײן. װאכען צוױי םים קײם״

 שטאר? באארד עהזעקוטױו דזשצנעראל
 סעטעלמענט, דעם מיט צופרידען ניט

 םאלג־ אנרופען. אזוי עם קען םען אויב
 םראנציסקא סאז אין ילאגע די איז ליך
 איז עס בא^טיטטע. הײז ניט וױיט נאןי

 מענליכקײט, די אויסגע^לאסען גארניט
 יזא- זאל מאטענט גינסטיגען א איז אז

 אינ* דער פון הםכמה דער םיט 8
 די רופען װידער באלד מערנ^אנאל
 װי װארים, קאמף. צום קלאוק־מאכער

 גאנץ דער פון ארויס זיך מטעילט עם
 און 8 לאק̂א םין קארעסיאנדענץ היבמער

 צום פראנציסיןא םאן אין אנדערע םון
 גאר ױניאן די האט אפיס, דזשענעראל

 ניט אױןי און געהאט, נימ בדעה קײנמא<
 אגרי־ זאגענאנטען דעם אונטערגעשריבען

 רײן גאנץ אלזא, איז, ױניאן די מענמי
pc װאס םארװאורף, װעלכען אירנענד 
 האט זי אז נעמאכט, איהר האבעץ מיר
 ניין, װעג. קרוטען א אויף םארנוםען ןיך
 נאר נעטאן. ניט עס האט ױניאז די

נעשלא״ דערװײיצע פאר האט זי
 טא־ די מיט װאפענשטיישטאנד א סען

 האט דעם דורך אבער נופעקטשורערס.
 יעדער צו רעכט איהר פארלארען ניט זי

 נוײ פאר געםינעז עס װעט זי װעז צײט,
 האמף. דעם אויפצונעהמען װידער טיג,
pc מיר, האפען ׳עס װעט אילעם דעם 

̂אר  דער־ אז <עזער, אונזערע פאר זײן ק
 נארניט ױניאךארבײטער הײן מאר וױי<

 םראנ־ סאן נאף םאהרען פון םראכטען
 ארבײט. דארט קרינען צו אום ציסתא,

 אהן געװינען װעט ױניאז די ביז
 םױ די צװײםעל םון שאטעז ימדעז

 םאגר קיאוק דער פון אנערקענונג לט
 אויף זײן עם זאל אסס׳ז, סעתטשורערס

 אדעד װעג, דיפילאמאטישעז שטילען א
 קילאולד װעניגער װאס איז קאמ\י, דירך

 םראנ־ סאן אין זײן װעלען עס מאכער
 שאנסען די זײנען בעסער אלץ ציםקא,

ױניאן. דער סון
 באטאד די סון זיג און סטרײק דער

ארבײםער.
 קילאוסם פרויעךקלײדער, אאעראײ

 קנעפיואך, האבען טוזען אײננעש^אסען,
יף נאטאנם,  בא־ קנעפע^ דער מוז םאל̂ג

o םון טײל א אלם ווערען, טראכט n 
p נארםענט. k א איז קנעפעל דער אז 

 מוז קלאוק, אדער דרעס דער םון טייל
 װערען, באטראכט קנעפעל־מאכער דער
 םרויעךקלײדער־ דער pc םײ< א אלם

 םיט האבען טאקע דערםאר אינתסטריע.
 קנעפעל־סאםנר די צוריס יאהר אײנינע

 אין ארנאנידרט זיד םרויעךתלײדער םאר
םון טשארמער א געקראגעז ױגיאן, א

 איז ױגיאן די און איגטעמעשאנאיל, דער
איהר. םון טײל א געװארען

A
 אײ קלאר גאנץ ניט זײנען מיי נון,

 געפיהרט האבען װאס סבות, די כער
 באטאן־סאכער דאזינער דער אז דערצ*,
 ארײג־ צײט לע:;ערע א פאר זאל יאקאר
 אבער הינער־פלעט. א אין װי פאי*ען

 געבליבען איז עס געװען. עס איז אזוי
 דער אבער לאלאל, פון גוכיער דעי בלױז

 נע־ נעלם ערגע״דװאו איז אלײן לאקאל
 װאס ׳דאס אז זיף, םאישסעהט װארען.

 אויפ־ װי כטעט האט ױניאן דאזיגע די
 אד־ די האט םונקציאנירען, ,צ געהערט
 ניט גוטעס קײן שע#ער די אין כײטער
 געװא־ זײנען װײדזשעס זײערע געטאן.

 ארבײטס־ זײערע און קלענער׳ װאס רען
 גרעסער. װאס געװארען זײנען שטונדען

 געװארען איז לא;ע די אז ערשט, יאן
 דערםאנט, זיך זײ האבען אונערט־ענליף,

 יוניא;, א ;עהאט אכיאר האבען זײ אז
 אינטער- דער צו געהעיט האבען און

:עשאנאל.
A

 אפיס אין איז סאג ישעהגעם אײן אין
 א ארײננעקוסען דגמאן םרעדדענט םון

 דער־ און באםאךטאכער די םרן קאכייטע
 ״בעד־לאק־ געװעהנליכע די איהם צעלזלט

 אין געלד עיעס איהר ״האט סטארי״״.
 געפרענם זײ בײ האט קאפע?" -ער

 איז סענט׳/ א ״ניט זיגכיאן. פרעזידענט
 אטאל אידזר ״קאלט ענטפע־ דער געװען

 וױײ פיעזידענט דער האט >" נײטינג א
 דאך האבען מ*ר ״גיין, געפרענט. טער
 געװען איז סיטען״, צו װאו ניט :אר
 אײגרוםען איהר ̂קענט ענםפער. דער

 אי־ אז ערװארםונס דער אין כיטיננ, א
 װײ ״דאס >'״ אפרוםען זיך זאל מיצער

טאן״״. טאקע מיר יען
A

זיג־ פרעזידענט זײ האט גלײך און
 פון אוידיטארױם דעם םרײ :עגעבען מאן
 גע־ דעם םאר אינטערנעשאנאל־הײם דער

 צוגעזאגט האט מיטיננ, ■לאנעװעטען
 איז אזוי און זײז. צו אנװעזעגד אילײן

 דעם pc אױםילעבונג די םארנעתומען
 לײ־ די pc ,132 לאקאל פאר׳חלש׳טען

באטאךמײקערס. גארמענט דים
A

 איז דא, דערצעהאען מיר װאס דאס,
 צו־ םאנאטען פאר א טיט פארנעקומען

 װידער 132 לאקאל איז א\צט און ריה,
 האט לאקאל, קרעפטיגער לעבעדינער א

 װעל־ אין סטרײק׳ א ארױסגערוםען שוין
 האבען ארבײטער טויזענד איבער כען
 םון הילף דער און־מיט באטײליגט, זיך
 םינאנציעלער סײ אינטערנעשאנאל, דער
 מאל דאס — דיפלאםאטישער סײ און
 דזשענעראל־סעקרעטער געװען עס איז

 םארהאנד־ דער דיפלאםאט, דער באראף
 אוי־ איז זינםאן פרעזידענט װײל לער,
 נע־ םטרײס דער איז — יארק נױ סער

 געװאונען האבעז זײ געװארען. װאונען
 :פארלאננט האבעז זײ װאס אלעס,

 א שטונדען 44 בלויז און װאף־ארבײט,
 זײע־ אויף דאלאר דרײ םון רײז א װאןי

 אנערהעניננ פולע די איז שכירות, רע
v ױניאץ. דער ם.*ז

A
 קליײ א V געשעהן דא איז װאס״זשע

 גע־ זיינען װאס ארבײטעה די ניגחײט.
 שװאף/ און דערשלאגען טוטלאז, דוען
 באזונדער, יעדער נעװען זײנען זײ װען

 פעסטער א אין פאראײניגט זיך חאבעז
 נאך געװענדעט זיך האבען און פחנה,

 ריכ״ דעם אין היילו* און םיהרעריטאפט
 א איז עס אילעס. דאם פלאץ. טינען

 םאר ערקלעהרונג די אבער װאונדער,
הר א איז װאונדער דעם  אײנםאכע. ̂ז

 װעלכע פון אײגער יעדער ארבײטער, די
 זיינען הילםלאז, און שװאך געװען איז

 זײערע װעלכער צו ׳םאכט א נעװארצן
 זועז בויגעץ, געמןזט זיף האבען באסעס

 איז דאס ארגאני׳זירט. זיך האבעז זײ
 נע־ גאנצער ׳דער םיז מוסר־השכל דער

־ שיכטע  אבער מוסר־השכל, אלטער אן ־
איהם^י באגרײפעץ ארבײטער װיפיל

A
 גראטולירען הארצען גאנצען םין pא
 זיגרײכע און נײ־אויםגעלעבטע די מיר'

ײ: צו אפעיירעז מיר pא *ױניאז,  זעהט,#ז
 אײ־ מיט פאסירט האט װאס דאס, אז

 לאקאל, אײער םיט צוריק יאהר נינע
 װארים, פאסירען. ניט אמאל נאף זאל

 אפענהער־ נאנמ זײן אײד מיט לאמיר
דער אין אינםערנעשאנאל, די — צי:

 דאס חאט וינמון^ •רעדדענט pd •ערזאז
 חדין. טשורת לםדם געחאנדעלט טאל

 שױן לאיןאל אײער דאןי חאט ■ראקטיש
 ניט ער האט פאלנליף עקזיסטירט, דט

 איגטערגעשאנאל, דער צו סעחר נעחערט
 גע־ דט חאט אינטערנעשאנאל די און

 יא״ דעם צו םארפליכטונגען קײנע האט
 און נעװען. טעהר ניט איז װאס קאל,

 די או וױיס, אײןי םון אײנער יעדער
 אין רײך אזױ ניט איז אינטערנעשאנאל

 זײן סענען זא< זי אז געלד, און כחות
 װען סאל, יעדען אין גרױסמוטיג אזוי
 חילף. נאף איהר צו דף װענדעט כיען
 עס זי קען וױלען בעסטען איהר טיט
 קעםםענדע לעבעריגע די צוליב טאן ניט

 גאנצע איהר םארערען װאס לאקאלס,
 איד די האט אכער סאל דאס הילוי.

 אויסנאס, אן געמאכט טערנעשאנאל
 כחות איחרע אין אלעס געטאז האט זי

 און לאקאל דעם םון אױםלעבונ* די פאר
 ראר־ דאס איו זיס נרויסען זײן םאר
 גע• 132 לאקאל םון סיטגלידער די םען

 דער־ ניט הײנםאל ׳קײנמאל און דענקען׳
 אמאל וױדער זאל ױגיאז זײער אז לאזען,
 װעלכען אץ צושטאנד, אזא צו קוסעז

 מא־ •אר א טיט ערשט געװען איז זי
צוריק. נאטען

 סװעט- די און קינדער-שקלאםערײ די
סיטי. דזשױרזי אין שאפ־סגסה

יעצ־ אין נאטי״ז קורצען גאנץ א אין
 כאריכ״ איז ״גערעכטיגקײט״ נוכיער טעז

 פאראירטײ- דער װעגען געװארען טעט
 סװעט־שאפ״אײגענטי־ פאר א םון לונג
 אבער זאו די סיטי. דזשוירזי אין מער

 נא־ קורצע א װי םעהר, םיל פארדינט
 דזשויר״ אז ארױס, זיך שטערט עס טיץ.

 די םון פארפעסטעט טמש איז סיטי זי
 געבען צו אום סװעט־שעפער. דאזיגע

 װאס דעם, pc באגרױי א לעזער די
 דזשוירזי אין סװעט־שאפ א מײנט דאס

 שיל״ אײן בלויז גענוג זײן װעט סיטי,
 דאס װי סױעט״שאם, אזא םון דערוגנ

 יארק ״גױ דער אין האכשטײן פיליפ גיט
:קאר״

 א און רוטס דריי םון דואויגינכ ״די
 אחוץ דעכיאריס׳ פאכייליע דעד םיז היך

 עמכראי־ דער דארט איז עס װאס דעכ,
 הײם א אלס אױך/ עס דינט דערײשאפ,

 לױנ־ זיבען דעםאריס, מרס. א-ן כיר. פון
 הי־ דוצען א ארום בארדערס, םיר דער,
 װערכע קעץ, שמוציגע צװײ און ;ער

 א גענען קאמף העלדישען א פיהרען
 ראטען. און מײז פון םאלק קריגערישען

 די און עלטערען די הינער, די קעץ, די
 גליקליכע, םעהר די זײנען די בארדערס,

 כא־ ארויסגעהן אםאל קענען זײ װײל
 אזוי ניט לוםט. םרישע אביסעל פען
 װען זומער*מאנאטעז, די אין קינדער. די
 דעם דורך געצװאוננען גיט װערען ?ײ

 באזאנדערס ססוהל, אין נעהן צו געזעץ
 זײגען יאהר, 14 םון אינגער קינדער די

 שמו־ דער אין ארבײטען צו נעצװאונגען
 דער םון לןיף םינסטערער ענגער, ציגער,

 צעהן ביז אויןי שטעהעז זײ װען שםוגדע,
 שלאסען... געהעז זײ װען אװענד, אין
 מיט דעםארים םרס. צוזאמען, אלע און

 עם־ זײער םון -פארדינען קינדער איהרע
װאך**. די דאלאר 6 בראידערײארבײט

A
םװעט־ דעם םין טיפ דער איז דאס

 םאקט דער סיטי. דזשױרזי אין שאפ
 און שװיבעלט סיטי דזשױרזי אז איז,

 און פעםט־נעסטען. דיזע מיט גריבעלט
 אזוי אליץ. סיטי דזשוירזי ניט איז עס
 נואיה, אין האבאהעז, אין םאל דער איז
 שטעדם אנדערע םילע אין און בעיאז, אין
סטײמ. דזשוירזי נױ pc שטעדטלאך און

A
 גאנץ װאם דעם, אין שולדיג איז װער

 אזא געװארען איז סטײט דזשוירזי נױ
 איבער• אונזער איז עס פעסט־נעסט?

 די שולדיג זײנען דעם אין אז צײגונ:,
 דאס זײנען װעלכע אױטאריטיס, זעלבע
 םון אויפגעבראכט אזוי כלומרשט איצט
 אונ־ פאר ״ענטדעקונד• גרויסער זײער
 ױנ־ פארשײדענע פון ארגאנײזערם זערע
 סװעט־ םון מגםה דאזיגע די איז יאנס

 יןינדער־ אונמענשליכער פיז שעפער,
 זײ נעװען. ניט סוד קײן שקלאפערײ

 הא־ זײ און זײ, װעגעז געװאוסט האבעז
 צו כחות זײערע אין אלעס געטאן בען

 סװעטינג־סים־ שרעקליכע די באהעמםען
 יע־ די געװען זײנעז װער אבער, מעם,
 אין נעשטערט זײ האבעץ װעלכע נינע,

 זעלבע די אנדערע,.װי קײז ניט דעם?
 סטײט, דזשוירזי ניו פון אויטאריטיס

 םדן איז ױניאן א זום ארגאניזאטאר אז
 אלס נעװארען באטראכם אױטאריטיס רי

 אזא םלעגט זעלטען ניט און פארברעכער׳
 אזוי װערען ארױסגעשיקט ארגאניזאטאף־•

 טריין, פון אראפ נאר איז ער װי שנעי,
 װעט ער אויב דאס װאדנונג, דער מיט

 ״שטע־ און סוטעז צו מאל א נאף וואגען
 ארעסטירט ער װעט פרידען׳״, דעם רען

װערען.
A

 פאר מעגיליד געמאכט האט דאס אט
 פאנאנדער־ זיר סװעם־שעפער דאזינע רי

 pc טיטיננ לעצטען צום צופלאדיענען.
 גע־ איז באארד עקזעהוטױו דזשענעראל

 דער םון 6 לאקאל פדן קאמיטע א קוםעז
 דעיצעהלט האט און ױניאז, עמבראידערי

 יוניאן דאזיגע די קאםףי א פאר װאס
 — סיטי דזשוירזי איז אנגעפיהרט האט

צעהנ- נעקאסט איהר האט װאס קאטף׳ א

האט '1 און
 װ»ל אויפגענען, מנמוזט דאף איהם

 אוד נ אײנפאף נאנץ חאט •אליס
 •opio דאדנע די אט שױו איהר טער

שעפער.
A

יןוס& װאס אינטערזינומ, נאנצע די
v§ ח׳אױרד אין פאר איצט i DVH ^ir 

 ואד- װעט סון װאס דצרריט, אױסלאוען
 ר/ף מיס, אונגליקליכ^ אזא אורטײלען

 -n■ צי pw געלד-שטראןי א צו מאריס
̂נר עאלינע pc זאן די אב

r טרט, אונגליחלינ* נ1ארימ o
̂ ifvpei דט )זזײ ו״נ*ן שיגרער איחרצ

pycijgo u גרױסע, no קרבגות וױ rn- 
 ארנײס, n וײ דבען jrrjm טשורערס/

 רuivp איחרע טיט זי װעלכע דורך
 נינצע שטונ-ירנסח דער צו צו טראגט

 דזשאדז׳* דער װאןי. די דאלאר זעקס
 דעטאריס, סר&. די באשטראפען װעט

 סאר- װאס סאנופמקטשורערס, די אנ/נר
ivo«>pr די קיגדע̂ד איחרע און איחר 

 װעיצן די אנריהרצן. ניט םען ותם
 ?יײ די נעלײבתים, חשינ׳ע די נלייבען

>v\ אונזערע געזעלשאםט, אוגזער סון 
צדקות. בעיי אין םיילאנטראפען

A
נאג״ דעי םון טראנעדיע די איז דאס

 ס^ועטערײ גאנצע די געשיכטע. צער
 שטא• אנדערע אין און ד־זשױרזי גױ אין
 יארק, נױ סון חוסט יאיק נױ ארום טען
 נ*אנױ יארסער נמ גרױסע אינזערע םון

 אין זיי־ האלטען װעלנע םעקטשורערס׳
 סאגיטארע דיערע מיט כאריהמען אײן

 ■א״ ״גא האיטען די װעלכע שעיעה
 ױעלכע אבער קונים, זײערע םאר קאז׳'

 די אין ארבײט מעויןרסטע ױיער מאכען
 מי- די מיט םו< יעסט־שעפער, דאזיגע
 אנדערע און קאנסאםפשאן םון קראבען

 נױ אין דא קראנקהײטען. אנשטעקענדע
 ^ױזענדע און טויזענרע אום געהען יארק

 עס איז*׳ װאס לעדיג. ױגיאךארנײטער
 זײ. מען זאגט ארבײט, קײן ניטא איז

 די !ייגען געמײגער א איז דאס אבער
 נעמאכט װערט זי גאר דא, איז ארכײט

 מינדער״יעחריגצ םון סװעט*שע«ער אין
 טובערקויאזע קראנקע םון קינדער,
 דער איז םון ארנײטען װעלכע פרױעז,

 א סאר נאכט דער נײ ש»עט ביז פריה
 חײסט װעיט דער םאר הונגער״יויז.

 ררעסםא״ די קיאוקמאכער, די אז ׳עס
 םארדינען קלײדער־ארבײטער די כעי,

 עולם דעם םון און וױידזשעם, גרויסע
 חנר אין און ■אסען, צעהן מען רײסט

 נום״כאצאחיטע די ארום געהען אפת׳ען
 מעסטענ״ ׳של»מ און שלינג ארבײטער

 ארבײט גאגצע די און גאםען, די דינ
 אונגליק- די םון געמאכט םארטיג װערט
 קראנקע זײערע םיט דעמאריסעס ליכע

הוננער- נידרעסטען □in םאר קינדער
יײז•

A
 אץ דזשוירזי• נױ אין בלויז ניט און

 אזעי- דא געוױס זײנען אלײן יארק נױ
 אין הונדערטע די איז סװעט־שעפער כע

 א םאכען צו אום אוץ, טרײד. יעדעז
 וועריען אױםנעחױבעז דארוי דעם׳ צו סווי
 אומזיסט אגיםאציע. שטארקסטע די

 םיר אז אײנגעדעדט, זיד םיר האבען
 סװעט־שא•. דעם איגעשאםם האבעז

 םאד איגעשאפט איהם האנען םיר ׳יע
 דעד אבער בלויז. צײם געװיסע א

 אױםגע• װידער באלד איז סװעט־שא■
 די אץ סײ המתים תחית שטאנען

 אין סײ און יארק נױ ארום שטעדטלאד
 העכ־• די איז עס און גוםא. יארק נױ

 גאנמ די אויםצוםרײםלען צײם סטע
 ■עסם, דיזער געגען מײנונג עסענטליכע

 שרעק־ א גרויסע, א װירקליף איז װעלכע
 װעלכעי צו געםאהו/ עפענטליכע ליכע
 טאר ׳ניט הען עולם אלגעםײנער דער
 גלײכגיילטמ• בלײבמן ניט וועט און ניט
 די איז אז באגרײםעז, עולם דער זאל

 פיגם״ דער אויןי קויסט ער װאס קלײדער,
 מיקראבען די דא זײנען עװענױ, טער

 אנדערע pa טיםוס םון שװינדזוכט, םון •
 װעחןן זײ װייל קראנקהײטעז, אזעלכע

 דעמא• n םון קיטשענס די אין געםאכט
 םאדערען אנהויבען װעט ער און ריסעס,

 םאנוםעק־ און דזשאבערס אונזערע פון
 װאו וחשבון, דין שטרענגען טשורערם

 נע• װערען קלײדער די װעםען פון און
 װעל• עולם, דער זײז װעט עס מאכט.

 װעט זיכערהײט אײגענער זײן צוליב כער
 אױ!י ארםיקעל, יעדען אויף אז סאדערעז,

 סטעמי״ דער זײן מוז גארםענט יעדען
 גא״ א — ױניאן דער pc חתימה די

 נעמאכט איז נארמענט דער אז ראנטי,
 אמת• אונםער ױניאן־הענד םון געװארען
צושטענדע. נעזונדע

A
 םארען געהץ, אזוי עס לאזעץ ײײמער

 גע- דא עם זאל װײל ױניאנס. די ניט
 •יע• װעילכע אז קלאר, גאנץ װערעז זאנט
 וױ װערען, נעשמידט ניט זאלען עס נער

 אוג״ זיגע די זײן ניט זאלען עס גרויס
 אבער אױס, סעכטען טיר װאס זערע,
 n באשטעהן לאזען מיר װי לאננ, אזוי

 אונ• אלע זײנען סװעכדשעיער. דאזיגע
 םאר װײדזשעס, העכערע םאר זיגע זערע

 װערמ. קנאפ״װאס שםונדען חירצערע
 זי־ מיר םעהר ײאס אז אוים, קומט עס

 װאם םיר. פארלירען מעהר אלץ געז,
 גחד אלץ יאו־ס, נױ א*ן זיגען םיר מעהר
 סװעס־ די םון צאהל די װאחםט םער

במיומ• איז סיטי, דזשוירזי אין שעיער

*ra!*&iix«J U K i . l l
M $«ר װארוט ןV* װאו אינעראל, אין

ײיח,
A

 אױם• די pM גיט ד^ס w נעװים
rc^jfo וױ אײן נלױן pc נאב*

nm W9 mtiu ד*« ױ
סװצטינדסיסט*□ דײאייפגעװאקס^גצס

im v n irm  uuw  n טיז 
pc pA
w ap •n pa jn m r ur m uw%

vi pi ארבײט^פאפט
n מיז  jjfiiPi Dl^viyoj^AiAc גאגצצ 

UV1W די •רצסע 1I9U umm סײוווג 
ס uiuiyn אז אדי, W *רו*ו״ו*ו if( 
ױץר pa finrn oiyoryj jyjyp גיט

Dpv /lAOD^A• um מון ארנײט n  A
u אין צאר ן ױ1 אדף r? ש#ילט ir\

ia  pa  jm nM w  imspוימר w r v• 
Dy n r ̂ט ̂ס (•,ia on^cyjcPA ח  ד

yroc^j y די ײנ n i r פיאגץ •ypo pc
 y3אויפגא yo^nj n איז דאס טעיײ.

 ד^ױיאונ״סצר- פאר סאמ^ט oyT פון
pA דט אױך טאר ד^ס A'•

n נעלעגט  t\ rm סװ^שאי״טגפח 
m אױסm i  ,\um  luw im רזר 

oyn ^די פארנינט $yy;A
pa. ארכײט,  o*r אױםגצטא; איצט 1ני 
 ארנײט^אמא- yiyuiA סין נעװאיען

^yiri אין riAC  n רעי*:“
אינדיסטריען,

צו וױדער יטױן זאגט גערי
 -אויסגע האט הארדיגג פרעדדצגט

 שט$וי- אנדערע די און גערי אז פ׳יזיט,
̂ולען טאעאטצן  אזױ או צחאנען, איד.ם ז

 ארניײ געניג דין iv>yv עס וױ שנעל,
 צותיוי- דער װעט אםעריקא, אין טער

 שטאי- די אין ארנײטס״טאג שטונדי<ער
 ouv עס און װערען, אינעשאסט טײ׳ען

 ycoyij די פאי ;ysyp אײנגעםיהרט
 אײ ־שטיגדיגער8 דער ארכײטער צאהל

 דער אגדצרע די םאר און ׳ב*יטס*טאג
ארנ״טס״טאג. צעהךשטוגדיגער

A
 וױיסען חנרים דיגע און גערי טר.
 צוואגצן אז װערםעל, oyi סון אפנים
 איהס וײ חאנען ניט, געיד קײן י.אסט

 האר^נג, •רצדרצנט און צינעזאגט•
 דאס dy®Aryj אוױ שױן איז װעי־כער

 ,טימצוסײדצגגעשט יײנט רטyװ ע־
o אגגעכאיט דןי האט n  ia, וױ *I 

 נאצײ״ שױן חאט ער רעכטס. עפעס
 און טoAי-טרAor דעם גראטולירט טענס
 װאזד גרױסען, חנם מיט אםעריחא נאגץ

 שסחח חארדיגג׳ס און אױפטו, דערליכען
 -oAi סר* דט װען פארמל, געװצן װאלט
 צו pc חנאח סמש חן|ט dap ׳פערס
 װאסער vtfgp צענערס גאגצע דסען
.cap ח״סען חארדיגג׳ם •רעזידעגט אויןי

 דעם װענען האים נאם«ערס װאס אם
צוזאנ: גאגצען

 וײן גצסוזם האט «חמידמנט ״דער
הומא״ צו רyדA איטיםיססיש צו אדער

n ערקלעחרונג, וײן ריסםיש. u ) DAi 
IV3AH r און שװאכ ir i JA צוגעזאנט A״• 

o צישאפצן n !אר״ ^תיזי-שםונדיגע 
 דין װעט oy וױ fivw אזוי כײטס״םאג,

 וחוט ארכײטער, סון איכערפלוס אן
 <-Aor די סאר טרײסט וחנגמ ברענגען

 איאס״ קײן ניט unnAC זײ ארבײטער.
 »ן םאר גיט זײ לויפען אויר און .לא,

 הוםם טאג אכט-שטו^ז תר אכט...
 םיר אנער שטאי״איגדוסםריע. דער אין

 סוסמן װעט ער ר*ס ניט, ערװארטען
 דורך וױ אוםן, אגדער אן אימענד אדף
 שםאידארניײ די po ארנאניזאציאן דעי

טער״.
A

 אײביגער דער איז נאפסערס אלזא,
 אכיסעי און דעװימרױושטשי׳/ ״םאסא

 -סאר דט קען כיען נערעכט. ער איז
 ,ד םון צוזאגענישען די אױו• דך לאזען

 דאם דעסטװענען םון אכער געריס.
 האנען גמיכען/ אוגז זיד װילט טאל,
 שטאל״ אנדערע זײ און שװאכ און נעדי

 מיט ערנסט גאמ עס געם״נט טאגנאטען
 זײ זעהען זײט אײן פון צוזאנ. זײער
 איז םײנונג עפענטליכע די אז אײן,

 -12 דעם געגען אויפגעכראכט שטארפ
 שטאל־ די אין ארכײטס״טאנ שטונדיגען

 אנדערעד דער פון ,Apnyoi פון מייען
 דעם אן סארגעסעז ניט זײ חאכען זײט

 א טיט שטאל-ארבײטער די םון סטרײס
 גוטע האכעז זײ און צוריס, יאהר סאר

 שטאיד די אז האכמז, צו מורא אורזאכען
 אמא- ניט װידער זיף |y>A« ארכײטעד

 סםרײק, א אין ארויס וױדער און ניזידעז,
 אדנ- מאי דאס געמוזט ײאלט װעלכער

 גאנצער דער םון װערען טערשטיצט
 דאך עס איז טו מײנוגג. עפענםליכער

 זײער פון שריט קלוגער א וױ מעהר. ניט
^ זײט ז צו  גוטע; מיט געבען צו צו
in פריהער ײאלםען די דאס, A 

בײזען. סיט נאכגעבען געטוזט שיעטער
A

 מײנס טאי דאס אז נלויכעז, מיד יע,
 צוזאנ ז״| םיט ערנסט <אנץ גערי עס
po 12 דעם כדלען זײנע אין אישאסען- 

 שגעי, אזוי ארבײםס־טאנ, שטוגדיגען
 ה״ ד. זײן. מעגליף נאר װעט עס וױ

 גענוג געשינען וועט ער וױ שנעל, אזײ
 םייי■״- גענוג ארבײטער, v ( י ל י ב

 .,r ז. און ivivnr* סעקסיקאנער. ׳נער
 זײן, גמס$ד?ם ועחד קען ר*ס וױ א?ױ און

ptnyi גים װירקליך םיר oav קען

 דזשענעראל דער װאם וױכטיגסטע סאמע דאס
 דעם אױף אױפגעטאן האט באארד עקזעקוטױו

מיטינג פערטעל-יעהרליכען פינפטען
4.

 יר«נ?«ס׳(ן, 1יי 1סרי» םין
<•rliSfliat ײ׳וימ

tovn\ 8 אויוי  on»יסי on in 
 •IMS |1S ,*n«so ׳מי׳נקיסױו דו׳*¥נ«רסי

rs <ייר װ׳וינ«  isfusMS insfl סיד 
wf ג ursf re די SatrasMi/ 
ov? 9 די׳נומ. ױ««ר m  bm> iis•״ 
r» M• סון נו» errm i \ n w  on 

iva iw ,די נ#ױר yjsiO 'insrH, 
in נ<ס<ר <ודער r  vi)*> on o>ew 

rpis9o i n  n#׳j  po s n t» i i j׳i ׳n s 
pm יין .rwtiifrtnetp n n J i

v״nMo נ״ ׳*וין הןנ«ן סיר ;n 
n eitve*  \r6”nm''in\ דיססר־ ס״» 

 mvtjim פון נריף די דורןי סיי pm י«י
־ynr ססד*ייד׳»« די ימי*ן־םי«<יד«ו

m יר*ני«ס«! רע  I'M סי^ק״^גדוס״
w טרי<■ im ו״נ«ן I'M ;v;«»rD;y 

 »י« ס־ן ר9«י דער «ו״ט. nyovn ד«י
 ־MO ?לפושמונעד די ד«ס »•/ ע־לר־ס

q ״|p דט כעז w v  .iy9ys די ויןי 
re װ*־וס/' :סר»גע  ofn די Mדת׳y 

V9Mt11M <
 סז ריידגג, דער פ־ן א״נ־גע ז״נען

 ov oM'i דעם, #•ן ־פטיןממן >וײת סיע
 ovdO'O רי נעליפרןן א״ננע^הרס איז
po .לוסך־ארנ״ט Dsn ,irs'yfM ,me 

 מוריס״, סון ״סיי^״סע• די נסך נענקען
 ויינןן ־פטיק**דכ״ט״סיסט«ס, דער נסף
״ ז״נ«ן יסןי *נער •וע;•!, זעהר ר*  ז
״ ד*.  ירס״ וי in ivovriMC נ«ן4ה ז

 ניט«ר« יינ«40M די *ז *רות, יינע
 דעס ססר לוןגיף דעס im סיילל״סייסנס,

«i׳n« ר«ונדעי r סין ױגי*דירנ״מ*ר די 
 r׳9»4' סונכמןנ־סיינער ז״«ר *ו «,mk׳

״ w זיי *רנ״ט. דער נ  m sn יז$ 
i׳m ם*מעט«ן. n  ,ov דך סיהמן «״ 

 ד«ר״4װ די w«׳׳, ריינען נוט, נים
״ מוידיג. re נ״ם  |>”M זיו |n״i ז

 ד־רןי װסיט o׳׳onM*p’Dr א־גטער *ז
in»> mioon-or re װעיכען  ov 

 װ«יס ױנ״ט״ס«ז*ן רn יןרנײס, םןחר
I'noM m יעננןר, נעדויערט  po VDfs 

DV cm יט4ײ טאדקןהרס. •ונלט DV'M 
r  m wט’r Pרנ״i n  pM o יס4קי■)'# 
n?• די װסיט דוטםרי«, «  n| נסרנים 

i n ייז. ז• װי קרנמו, «רך pno i n 
i סי< » נעותן װ«ויט n s » n1 ׳• n*״ 

in ים«ן4װ מםיל-»רנ״ט i״m זען w 
i• 1 ׳ינסס«11ני ism it  pm31 ׳M'״ 

m ira׳i די ly o rr יס4ײ In w ן«
1MO POMP iyj'3"M|׳ OfM ,>nJM3 

u׳u וו*יס n o׳r iM״yr נמנדינט זיך 
o׳jm j i n  no nrM fPM unn m  o• 

|.4ױני *קר
םענ־ װ׳ונימ w«׳mi די װילעז ר^ט

PM .jn גיס pm וןחן נים ׳פען m n e t 
j m ’i’piyo וױ dm omp ,f’M omi 

p r i נסך נענלעני׳פ iw*>MoM m 
oyoo’D-p'or נעסינען m v im׳*omm i.i 

d p i imm pm םיםינג m  oyi po׳J״ 
m ip j? עלזעלוטיװ .T1MM3

m n j «  i n  po דים ipaM dmp 
 ins נ״ט1װ«»דט po א״נפיחתננ י1

*חוניעסען נ״ע ארויטנערופען *װ״פעל
d p i pm ׳o n  po |P3PViMe ליסױד

mMO pM B 'J IPJPP P9PPM, 1P3MO 
P1PM BT1M«’M DM|׳ BMP B’D in  PM 

iyovp* ip i ט-םיננ <MiP9Pen po 
IPOU1MO 11MM3 IVB1PPTPP זיו M 1M9 

3'P1׳M9 t'M |PO rBM3 |1M ,8” » PB 
,IPD’PPJ B 'J 01>BM3 1PBDP0 |"P IV 
ippt גיױב?ן זײז, dp ■ועט ך4י  ,vo 

v וױנסינ o  ;pm ,iprpi nprrM iMB

T i n  mp׳ ip i 91׳MO BDMIDVMOe״' 
m dipt .;pi׳j j 'tim p |pm ,i p יט4וי 

o n  po oinMBPJ ׳PM»e״M BOMiB״■ 
12 o pi ;pcMtrv־ijiD r׳*DB'TiM iPJ 

*nMO B"V 1P3>P7 in  |'M |1M ,}MO 
pi,; אז ip ip>mt ip o 't im  n}׳P| בא׳ 

-OMI ,1>PMV 1MB Ml M 1MB OMMV 
”3 »niMP IP'OM DIMM ,1” » IPP 
'M 'MM 1P3M .B1P'BP}DMM D'} OP'M 

DMM IB ,}JUM P B’} DinMO OMI 
i p i  ipp ׳ddmio '̂ mob ,פארלירען IPM

DPCM3 IP  DPM 1T> P31PT '1 1MB־ 
|,1M VlPD'TIM i;PTMB GO W  iW D 
3« IPDOMP >M> D''31M '1 M"BM |PM'י 
<•M»r in  ip i B n  ' , w o  ipo 

PM VPOPBTP I'M pe tPOPM OOM1B 
n; ׳}in  mb ײזי־ סונ^יקוס׳, ,ייבער 

 imd inPMVM3 iv חױלה ניט pm כמד
IPP0P1 |P3Mt11M PSM '1 3'1}V OPPM 

a סיר, n  ipd pm c  inM  ip p 'ic tk
D3M ip i1״PDr; 1M1 }MO״OB"31M TP׳

m} } pm i״ n n  b iv s p די •Mj-iMor
TP IP?M7 1PB"31M '1 '13 pM ,|P< 

IP3P? « iP3*o ip j׳ tp in זיי a n p 
P זיר ד*ן }M rs iptio׳ipeopp pm  m 

D3'1 M 1MO;׳DJP3n |P״D fl ,B n ” M
wop**m mm דמיי ivsvsMMVM״

יארק נױ אץ
/ ״ o v a ja* *  n®

ysyn| ריניר•yע*גע ראכען ק־״א- ן*« 
pc י די•‘Aניy4רyן׳ **da דיסקי- ז*ינען 

imAVAi- טירט
 אײמע״ איז oah ׳׳ואךארגי*ט י'
U פיד׳רט inw i] אין P mיA-וק-אינדיס 
ynD אין yoAf'V 1fd0; ריט v i) o n• 

•jny| איז שאפ׳ אין
yo’r א צו 1נ* j; םאראנטױא-ס* גראד

( pc דע• פאר ליך y v 'v v דזשא״ דעם 
 אי״ס /-איגד-סטײע)חי*^ד דער אין רyנ

 סאלזטא־ע;. וױכסיגע אידרע pc א״גער
V "c א־יפגע* ד׳אנען ראנופעי־טשורע-ס

)vivן vmv"i ,די לועי־נע אין פעלט^ריס 
 כא-ימו;* אי־ע נאדחוכיען זט גער אבען-

 ׳י-;יא; דעי־ ריט א(-ינ״ע;ט דעב pc גען
 א־ױכצוגענען א;געו:**נען חאנען און

1"Vקױפען כױרױצט אדער א-ני־יט, י
־ •״:jpyc־JHO'2A0 pc אי׳גײט

mv i1 o m ,1 װאו לאנטיאיוטארס" 
̂יגעז זלאנע;  בי־- סיל ארגײט דיעד כעחױ
̂כעז די ױען יױ געכ״אכט, לעעי*  pnn ד׳

סא;*£עיטש-רט.
m y i dav^ac כילי- געקראנען די 

 דעד נ^ןענט dah וױ ארנײטו די נער
 בייײ ארכײט די מאכען יי*נט-אקט*ר

)nv אז y-׳ ̂Aג טyכאשעסטיגען טווט 
vzw  n ?דעס אױף זײנען ױד$ך*״ט 

oעגטפ צוױי Aד iv : ,אין ערשטענס 
oyj’^p oyi •̂גט שא  *§דיײ דער קר

sjn ^ ao ,ר דעד סינישעד■yDyל?ס4 ר 
 װערט טרכײם די pa האגד, חןר צו

 אין וױ שגעיער, פיל odwov( דאמס
 האט דערצו .nADpyc גדױסאר חנר

V)"p iio p m o w  iv )"tp  i n -נאזונ
y in רױסע> dav ,ovowbopv ז״נמז 

i מיס inii3iAe דם n כײט.1א -iy i 
h  i n ’ynAi• iy  fyp 19s כײם1א 

ropyDijAo iyoMii i n  *ii #iy r*D״-n 
pi?A i n דאס lyurowriiiAo o n 

y זאי i מן ד  גרױצע p*i iy3y;iyc*iA י
iy3 « rn  a inyn im *lAoyye.

vn iv tv n  iw *n ¥  i n, כ דאסyת 
oy ta ,|yoAio*iA on fyp ia*jv  n 

jap- י*ז9י 'IA’Jv  ylA inyn  D*nyi§A 
dai v *  y*Ar iyo*iii o n  pA dja^ i 
iy i  iac  iAt n y i i r  my? a iw a 

-y r  yj**^p h  pA inn*Diyo*iA fA*n* 
iy§, און yii ,ia i o r in iy rA| די -y r 

in yv  iy« ג^חנחיט pa רי yijyi*io 
innyoigo iia ויך ®ji 1« ס*ג ;,ao 

iny* d*ia  lyopAii סAמכשםזןכליף, נ 
ר װי א ^ ױ  אונטעד ?.yan a גאך ש

Dimi ,in iyoroiA  y^yiA י■-1כאה 
oy p a  ,duo ,סילע אין אז סענליך 

jyr*? iy®yr yDlylA ױניאן-באדיג״ די 
pa אױסגעמאינם ניט גתג^  .pnAiiyi 
 nyiiA D''3iAyi jyo האם iy»yr פ*מ

n טײס,  y^yii iao האבען בײםער1א 
')D5>nAVA3 inyo jpxppp) oפאר װי ׳ 
^yr די jiy iiy i אנ־ אין בײםס-צײט;1א 

n n האט vd] שטיל דער אין yiJA־ 
in ניממן1א *n אין ;שםיק סוץ 

a pn*n yiyiJA דאנס nהא־ נויט, ר 
iy3 כײט1א דיyר ofioyj ארונטעײא־ 

i po jyy״lyt’n■ n y, עפעס כאטש אום 
lyjniAO iv. סבח׳ די איז דאס און 

iyo^n; i n  dhaii מאנופעסטשורער 
 קאנ- דער דורך נעצװאװנ^ ט1ש1 איז

nyiip וחד צי קאנטראיןטאר׳ חזם פון

 *8 דעם איעצופיהרען onyj די פאר
ארבײטס־טאנ. שטונדיגען

 « גאך שױן חאכען תאםרניסטען די
•ארםײ.

פארט/ װאירסערס י1 יארטײ, אײן
 •םשורט״׳ vpvk זײ האבען וחןניג, זײ איז
 פאר־ iyo**inyo די רטײ^Ai a נאר

 מזל״ קײן iy3A ■ארטי. סמר-לײכאר
 דער פון iy3A«i נים ךײ ודעירעז כה1כ

lyo**iit, זײ ױי oy דער םון נים 
lyD ny. בײחן םון ly 'W A t האבען 

o 1נא *י1 n ,םוכמל vnnv) o n, די 
iihaic, ם די מיי  זײע־ mAiiYAA מנאי

n עפעם *ז סאסקוחן, פון כ^י״כתים 
jyio אויף. דאד זײ oy pa אלעס איז 

p שוינ^ a װאס oy d ia װייעז זײ ? זײ 
oy*y m ?דאך װיאעז זײ אױםםאן

 iy3A האט זאך you אײן סעל.1ט 1נא
 !.Aoy:o*iA yoc^ryj iy'AiAP*r די

pnoy*to*c אח n n iA םון yoA i n- 
lA n n n y®  \vpn װאס י״באר, אװ 

 םון םאר׳שיכור׳ם ^yo’aA ?yryi ױע&
 ענד״ זיף jycAn ׳;y?Aio ycnyooAC די

 ־AP'iyoA n אין באםרײם, וײ פח ליך
iy j בײם^באוחןניננ1א yp? נאר :y- •««•••

 A lyiyn i*a טאנ־םעחטשורעי אױס ען-
דזשאכע-.

 ער״ נײדע אז אגנעהרען׳ םוז טען
ױיו זי״גען יו־״עהממע?  ײכטינע. ט״יו

 פאר״ צו dai P1a ױצא ■*עי דער אןן
jynjAi פאיזט, דעם oy dap אייד איז 

 IF3A1 ׳סזז*ואןד-אדנ ג^ואר^ געפיהרט
y 9"($ל י1 יעט1פאנאנדערגעײא דך r- 

•iy, די פון הילןי דער אד/ן אין טיט 
 ?ס,1לדא iib סאנופעקט׳צורערס גמ*סע

 די זיןי םאר איצט ה^ט יידאז די און
n v n r צו ייאבלעם u w v p,\ אגשסאט 

yo*m oייכDy מיט iy in  y סאmPHD 
i 1כאי סיט טשורערס, i״ uypiD •סלײ 

)V חאנטראקטא׳ײאה v v 'i v tfw\ צױ 
 סאר׳״ןײחןנע אין צוזעעט און שיר״ט
 צו שװער זעחר איז עס װאו און ועכער,
ױניאן-קאנטראי. ריבטיגען א האכען
 די ײאלט IA זיד׳ םארשטעהט עס
 נעהאם, ניט נרירח אנדער קײן ױניאז

 װא<ט איז. יןאמוי דעד ,יױ ש״ועי, איז
 דירכ- א־ן אױסגעהסען געפוזט איהפ זי

 A דא איז גליק צום אכער פיהרע:.
 דאןי איז אילעםען נאך * ײעג. ײינטערער

 פאר־ ניט inironycuAO iyo*ni דער
ױז האט iy ,1י איז ער שװאונדען.  נו

 נאמען♦ זײז געשטאלט, ױין אוסגעניטען
 ידiv 1 רוסט מאגופעקםשויעה אנשטאט

 מאכען it אנשטאט דזשאבער. איצט
 -pyס iyo*iu א״ן אין ?יאוקס זײגע

 קליי• ytnnrm pa זײ iy מאכם טארי,
 iyo^ojyr*A oyoyn און ,oyptAr yנ

pa ניט זיינען  inyo גים ii Tiyjuyu* 
y ru ,מזןנשען oypui’rowA■ yp*r. 

o^yor פראג^ די ןיך DiiAii זאל n 
AO iv ly ניט מגיאן i i ’co’iAכyז ayi 

iy3Arn דיטי1פאראנםװא T>a ia d# 
^ טלס ׳ט1ט iy װאס אנ ש  ■װקט, דז

iy װי  iyii דאס חאט oylA גyטAאלס ̂ז 
lyurDpycuAo?

u אויוי n i  o n 1 תאט i nד»אינט
9 A O'O p ir  11AA30ײ P*Tt באי־ 

voipv\ א ען1ינ1ג צו ly^y^yio דזשא־ 
ai iy3>yii ,oiyooiAin-iyc? זיןי 

 קאנ• oyi סים iycyj«A אויסש^יס<יף
.DiycArn די pd םראל

iyp iy וױ iA קאגטראלירען מעז A n 
i זײז אוץיס ניט iy כעת דזשאבער, a

v 1צ כיים o irv n קלײנע ia o pa id ja p•
יאך*

y i iad□ האט ■DJn*tyi זינםאן 
i םיט n פון הילף ii״M r r t n r o 

lyrny jyo  ,:iycj’’D דז״^איגט פון 
3iAyjD'iA״a D נאנצען 

 yn* פון ,lyopn■ yjn**cnAD םיט
i כלויז fyjAoiin דא ײעיעז םיר f *  a•
1. iy i יאזמ נים 1טא דזשאכער 

mAo 31 זייזa״ja  pd d אונבאכחד 
lyovyj צאהי in A  DiAOPAiojAP 

 1דע iin״A טאנוםעקטשורערס. - סאב
 איהם iyr*nv םוז ,ia זיר פאנ;ם סעזאן

ש^ד a צו iyoip ױניאן דער אזן  פאר
 צו אין קאנטראקטארס׳ וױםיל צו דיגוננ׳
 דאס ארכײט. זײן זyבyנ זאל ער וועםעז
iy קאנםראל דעם שויז dcao אלײן i  po 
 ילײכ־ פייל דזשאבער דעם איבער ױניאן
 אזוי נים אלץ נאר איז עס אמת, טער.

 איי־ זײז געהאט האט ער װען װי יײכט,
)v:v ,באשעפטינט האט און פעקטארי 

ŷ A, צו געהאט נויטיג האט ער װעמען 
 די אזנטער דאך אכער ארבײט, דער

 גרױסע א נעװיס דאס איז אומשםענדען
ױניאן. דער פאזי פארלײכםערונג

 םאיאנמ״ איז דזשאבער דער .2
yר־װײדזyארכיים די פאר װארםיליך rס 

 אן״?אנדישאנסיױנ אנדערמ אלע םאר און
 בא־ זײ טpyדיר װאלט ער װי פונ?ט,

פעלטארי. אײגענער זײן אין שעפטיגט
 היבשען א צו ביז שוין לײזט דאס

 •ױבאילד דזשאבער־פראבלעם. דעם נראד
 געבען קענען נאד װעט דזשאבער דער
 צאהל באגרענעצפע א אין ארבײט זײן

 באדײטענד מוזען מםילא װעלען שעסער,
 עחזיסםירענדע די װערען פארקלענערט

 •ועלען װענינסטענס ;שאפקעס חלײנע
 םארמעה־ זיף ?ענעץ ניט אוםן בשום זיי

 דער אין פאל דער איז דאס װי רען,
 מאכען אויך װעט דאס צײם. לעצטער

 סאשיעל־שע- זאגענאנםע די צו סרוי א
 באשא־ דירעקט אפט װערען ײאס פער,
 ױי־ װעלכע און דזשאבערס, די פון פען
 אן איז סװעם־שעפער, וױרחליכע נען

קילאױדאינדוסםריע. דער פאר א*סנליק
 דזשאבער דער באילד װי דאן, און

 םאראנטײאדטליןי iyiim געהאלטעז װעט
 ארבײטער, אלע םוץ װיידזשעס די פאר

ipiyn y^yii קלײ־ די אין באשעםטעט 
זײן ארויס ניט ער װאו אד,5ייyש נע

-f»Any: װעם iv באלד װי אח ארבייט,
 םאראנהױארםליך שטרעננ ווערען טען
iad ױניאז־קאנדישאנם, אנדערע *לע 
 װען האבעץ, עס װילען אגדערע װי ׳און
 װערען געהאלםען וועט דזשאבער דעי

י־ ה v י nvi פאר פאראנטװארמייר
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ן ע כ י  סיאוקמ#כער, די פון וױידזש י
 צו ם*יפריכטעט דין ו#ל ער *? אזױ

 4() שיר, זאנעז *רכי־יטקד, יעדען נעכע;
 קען י*הר, דעם דודך **בייט ױ*כען

 א-הם זאר עש אז זײן, געשןדט זעהר
 אײ זײן ארױסציגעבען יױנען םעד,ד ניט

 ער ר*ס איז ?*נט־אי־זטאי, צ־ם בייט
sijt אין דדצאבעי•, איס װעלען כא^ר 

מאניפעיטשד־עד. א ױעי־ען וױדעי־
א*ז, אי־עם דאס ײי ױינטיג, אכע•

 פא^ *ע״יט ע־שטעי דע־ נ*- ראס אז
 דער אין *ראבי׳עם דעם פין יײדגג רי

 איצטיגער דער אין ק^וק־אינדוסטליעס
 װאןײ פיז סיסטעם -עם אינטע״ צײט,

א־־גײט
טאכען. ק^א־ פרינידע• עש י*אםיר

 װאך״ארכײט די װען צייט, דער אין
 דער אין איז נעװאחנ;, אײנ;מפיהרט איז

 «ר*ס״ אםת׳ע געװען קל*וה*אינרוסטריע
 האכען םאניםעסטשדרערס די ;■עריםי

 די און •ראפיטען, גרױסע גאנץ געםאכט
 םאד־ גוט אױןי דיאבען םיאכות כעלי

 נע־ האט ארבײםאר יעדעל כםמט דעט.
 ססייר• מינימום דעם וױ סקחר, קר#נעז

 •רא* הינמער א זאגאר געודען איז עס
 געקי^נען האבען װאס ארכײטער, צענט

 וױידזש־ די םיגימום־סקײל. דעם דא§עלט
 דאן איז ארבײטער יערען םאר סקייל

 וױידזשעס, די לױט געװארען, באשטיסט
 שםיק־ איס םארדינט, האבען די װאס

 םיטען אין איינער האט און ארבײטער.
 ארער 5 שיט םארלאנגט סיזאן םון כרען

 גע־ אייף עס על האט םעהר, דאלאר 10
 האט םאניםעקטשורעי־ דעי וױיל קראגען,
 אנ־ זיד אין ארכײט די האבען נעמוזט
העלםען. געקענט נים דערש
 אנ* ניט אבער האט •ראסועריטי די

 אננעקױ זײנען עס און יאנג, נעהאלםען
 האט עס און יאהרען׳ םאנערע די םעז
 װאדםען א פאלען, א אמעהױבען זיר
 םיט געבראנט האט װעלכער ®רייזען, טיך
 קייאוק״ דער אין טלושה נאנצע א זיך

אינדוסטריע.
 אן עס איז אינדוסטריען אנדערע אין

 עס קלענער װאס אז כלל, אנגענוםעגער
 הייסט, דאס ״טײרנאװער׳/ דעד איז

 ארבײ־ די דןי בײטען עס װענעער װאס
 דעם םאר כעסער אלץ ׳עא# א אין טער

 אר־ אלע ייעז װארים, םאנוםעקטשורער.
 סאי^טעהעז און געניטע׳ זײנעז כײםער

 נע־ ארבײט די װערט טלאכה, די נוט
 רער און בעסער, אי שנעלער, אי םאכט

 איז מאנוםעקכמןורער דעם פון ®ראםיט
 קי׳אוק־אינדוס־ דעד אין זיבערער. דאם
 פארקעהרטע א םארגעקוםען איז םריע

 װאס מאנופעקםיטורער, דער ערשײנוננ.
 ארגיײ אלםע זײנע אנגעהאלםען האט
 צאה־ געמוזט האט ער װעמען און טער,

 הא־ זײ װאס װײדזשעס, זעלבע די לען
 עס װען צײטען׳ די אין געקראגען כען

 גרעסםע די טרײד אין נעהערשט האט
בא״ א אין געװען זײנזןן פראססעריטי,

 מא* די וױ לאנע, עמעי־ער דײטעגדער
 געהאל־ האבען װעי״כע דפעקטש־רערם,

 נײע אלץ ארײגנעהטען אײן אין טען
 דעם מיט דך כאגיצענדיג אין איבייטער,

 געױא־ען דיגען צײטען די װאס פאיזט,
 “שנעי און בעסטע די די האכען ע־נע•־,

 אגגע־ זײנען װאס כילאכית, נעלי סטע
 וױ טעיזי, ט4געצאהי ניט ר; 1צ לוטען

סידמום־סקײל. כא״עטירטען דעם
פארצושטעיען, לײכט זיף איז עס

 שאפ. אזא אין פאסירט האט עס ױאס
 ־‘בעי אלטען דעם סיט זײט בײ זײט

 געקרא׳ פרירער םון האט װאס ׳טי־אנל
 דאי״אר צװאנציג אדער צעהן טיט גען

 נײער דער געזעסען איז סלױיל ןיאיבער
 פיגקט נעטאנט האס װאס נעל־כױ-אבה,

 און אלטער, דער• װי ארבײט, פיל אזוי
 דאס װעטגער. דא'*אר 20 מים גנעומעז

 בעי״-כײ־אכל אלטען דעש געטריבען האט
 כיא־ און כחות זײגע א:ע אנצױפטרעגנען

 נאר עס האט ער א״ב טעהר׳ װאס כען
 רעזולטאט דער און אויספיהרען, געקענט

 מענ־ װאו שעפער, די דאס געװען, איז
 ױי אפט, אזױ געביטע; זץי האבען שען
 געםעהרליכע געױארען זיינען ׳ידלםענ

 די װאו שעפער, די פאי קאנקורענטען
 אױף געבליבען זײנען ארבײטעי אלטע

 האט נאטירליד, ׳און ■לעצער. זײעױע
 אנדערש דף לענענדיג ניט שאפ, אזא

 צושלי• אינגאגצען זיף געמוזט העלפען׳
 געװארען איז אײג^טיםער זײן און סען

 גע־ אננעהויבעז האם און רזשאנער, א
 װאו שעפעל, די אין ארבײט־ זײן בען
 בעלי* ה. ד. טלאכות, בעלי נײע אייץ

 ארויםנעװארפען זײנען װאס םלאכות,
 שעפער, צוגעשלאסענע די פון געװארען

 כעלי״ אלטע די אױיסגעשטופט האכען
 ׳זײט זײער םון האבען װעלכע םלאכות׳
 אנדע־ ארויםגעשטופט פרנסר,, זוכענדיג

 mw אנדערע סיז ארכײפתר אלטע ׳רע
פער.

 אלגעמײנער אזא םון פועל־ױצא דער
 מעהר־ די אין דאס ׳איז ארויסשטופעניש

 דער םארטװאונחןן איז שעפער םטע
 װי מעהר, קריגען זאל װאס בעל־סלאכה,

 ארבײטער מעהרםטע די סיןײל. רער
 דעם םים שסעלען צ׳םרידען דף טוזען

 די ײעז נאטיײיד׳ און, םידםונדםקײל•
 בלויז ארבײטען בעלי־מלאיות בעסערע

 אױס שוין קוסם סקײ^ םיניטום פאר׳ן
 אדער בעל״םלאכה דודכשניםליכען דעש

 א נאף סקײל אינטעד׳ן ארבייםען צו
 קאנט״ מים׳ן םארשםענדינגונג געהײמער
 אויס איהם הומט עס אדער ראקטאה

ארבײט. אהן אינכאנצען בלי׳יבען צו
 V דעם געגען םאן סען קאן װאס־זשע

 ױ־ די עס האבען םרײרס אנדערע אין
 ארביים, די געלײזט. לײכט זעהר ניאנס
 איז ברײןלײערס, די *בײ מיר, זאנען

 צוױשען אוגםערשײד דער יװא אזעלכע,
 זעהר איז צוױיםען א און ארבײטער אײן

 זײ װאס ארבײט, מאס די אין קנאיע, א
בלויו ױניאן די האט פאלגליך אױף. טוען

 איו טיגיטום-סקײמ דעס פא- ?אי־געז צו
 װעלכע צוף/ אד*ר ארבײטער אן דא

י א די האבען אױסנאחמון, זײגען י  ‘ו
 נאס׳ םm סייט פארשטעגדעונג װאטע

 טעוזר. דאי״אר פאר א טיט לריגען אין
 עס. ערייױבען ױניאנס אי״ע דט אױף אי?
̂ע אז ׳דעס אױף באשטעלען די  אר״ א

 «רײו. רעמזעלבען קריגען זאלען נײטער
ד גיט v* קלאוק־איגדוטטריע דער אין  מ

 פון סיסטעם אזא אײנצוםירען געװען ך,י*
 װאלטען ארכײטער די װײל װאף־ארבײט,

 דערצו. אײנגעשטיטט גיט איפן בשום
 שטי?״ ארס ׳האט אײנער בעת װאײים

 ראל. 20 נעטאכט סיר, ואנעז ארבײטעי,
 דרײסיג געמאכט שכן זײן האט װאןי, די

 אנפאמ םון איז דערפאר פערציג. אין
i( אײנגעפיהיט אן m p װאדסיס- אזא 

 גע* איז טידםים-סלײל דער װאו ׳טעש
 האט יעדער װאי און א״יסנאם, אן ווען

ם א נעקראגען ע נ ע ד י ש ר א  ם
 געפירט חאט דאס און אדבײטט-לױן,

 נע־ נעשוזט האט ױגיאן די אז רערצ*,
ין אױוי מען  קאנטרא* צו אײפגאבע די ז

 פאר״ די אין סהײלס םארשידענע רי לירען
 די װאי״טען איז שעפעל שידענע

 אויף בלײנען געהאנט ארכײטער
̂ע• זײעלע  געבלימנן די װאלטען פ־־ע

 אלט־באשטיםטע דיעיע אױוי ארבײטען
 האבען ארנײטער די אז אכער סקײלס.

 צו «יאץ סון װאנדעחנן אגגעהויבען
 גיט רײד לײן שױן דאך ראט פלאץ,

 זאל ױניאן די או ׳דעם םין זײן געקאנט
 סײילס. םארש*דענע די קאנטראיי־רען

 ניט אז איז, דערםון פיעל־מצא דער און
 םערשידעגע די קאנטראלירען קענענדיג

 זי האט מיגיטום, דעם איבער סקײיס
 םולען דעם פאריאחןן אױף כםילא שױן

 םיניסום* סאשע דעם איבער קאנטראל
 אונזער ויערטער, אנדערע אין סיזײל.

 ׳לאגע אזא אין איז קלאוקמאכער־ױניאז
 סיניםום״ססײל דעם איצוהיטען אום דאס
 די סאנטראלירען אוםכאדינגט זי םוז

 מיני־ דעם איבער סקיילס פארשיחגנע
מום.

̂׳ עס טען סאן װײזשע טאן
 אײג־ זאל עס אז מײנוננ׳ א דא איז

 כאלאנט איז װאס #דאס ווערען געפיחרט
 אװ ״סטענדערד נאמעז דעם אוגטער

 צוױי דא אכער זײנען פראראקשאך.
 דעם געגען אײנװענדונגען װיכטיגע

סטענ־ דער װיבאלד ערשםענס, פלאן:
 אײנגע• ווערט •ראדאלשאז אװ דערד
 וױדעד״אײנםײ די דאך עס םיעט פירט,

 באפאנ־ אלע מיט שטיק-ארבײט פון דונג
 קױם איז טען װעלכע םון איבלען, טע

 אײגוועגדונג צודיטע די נעװאחגן. ■טור
 קלײדער-איגדוסטריע, דער אין דאס ׳איז

 םאכאנישע קײז ניט װײט איז װעלכע
 סטענ״ א םון אײנםירומ די איז ארבײט,

 טא אוםטעני^ *ראדאידפאז אװ דערד
 בעל־ חדי *ז טאז, םארט מען זאל וואס

 אלםען זײן אויף האט װאם מלאכה,
‘דאל 75 ׳זאגען לאטיר געקראגען, פלאץ

U נזוז׳ןן ז*י װןף, די M m n
DJ״׳J h I’K W שיסט «ר װ«ן *ר״ז,
f m

ם. ד• n« ד*ם •*ןני׳ו
̂גט ר ח*ם |goi׳r •ר׳נזיד  ד«• »

a פון ?•יזונו i r טי,«וױ««»רנ «סל*ר<ונ 
i m i v r n t .די •יטן m m •שי»וש 

i איגדוסמריע r r i  w 
rn, יןוט־ר m t f i,  שמם ו freti'p דריי \
 אין — < של*ם pn נ «ןל*ם »,

 מסט׳ד ד«י usgoyj וו«רט oy װאו
ם סטרט ; (חי*ש *ינײ ( ן י י V* י ty, 
yuu Batonny װאו u  oy רנײט*

)a m p ;(כ r w v  |*N pH וויו t t 
vv>'a B3Hey> iiyn רניי«ע(שי*ס* ,() 

yp pytyr dh>p \ m r  pH|ני• סיש ׳• 
 linyii if^wiOMH *גששותמומ, ל1ס

ר ן ^ סידסום ח ש ײ דנ n נון, * w i 3 9,\ 
ih ה*ט מ׳נז e ri pH fH ,]yjieyjoMH 

iyiyoy3 ס*רט yוy•yר jjfp רנ״־ »ן* 
a!ײעני tysgo רyט  b i p o d ג»רט«טס 
h .ט*נ r t t ר ע  םיניסום־*(■' חנר ם*ן ר
P ר,yיט>ב ’t PH רײז• PH י•1ס י9ר) 

0 וו*ו• די דטל- 60- מום־*ר״ז 3 t o 
די| PO, oejyoiHJ a רyא"נ

^ly יי׳נז pH ר*ל״ 75 ז״ן •ר״ז y iyn׳ 
 ל.,1ר 75 רדמטBפ װ<וס איב״טעי,
y; pn t׳i פאײאזט t v  pוןרינ הטyר

pH ;א;דער א 'Hy■ י פין y » י y י‘ 
ד ,h o h ר p ז ע ב ז ו  ני״ך ס

ץ קרעען  חריגט ר*ס ווי ■ונסט פרײו, זי
ם־דג׳ום־ארבייטער. רע־

 י־ף חשט פונסט ד¥ם pn »נער
 ם״נונגס־פאר־ ytn-u ארױםגע־ױזען

o די ווװי׳פ^ יר¥נה'יט1•; i i / 3 o v o פp 
n w p i i i p p  ^ t i p j p t n ,ם נ*רדHםי־ ר 

ע v ל n דער •HPן •BMP 1» )yoipyjft’iH 
oרyנדB »<י*ירט. ' n i p o ' p i  \ p 3 * n  y,

*r ר«ס t'H ר»ף IBih . h i* P’ih ײי׳ 
 •רא• פיו ררyנדyטo יוי׳טע־ רעי־ דער

n־p»y׳li»«e.
h pm־h טעHנyד די i |ynyj i •וױנ
 u״r»yjy>y> h ניי lyr-yn ro טי;ע.

w*,• זיד p p o פ» די «וy jy rm תױ» 
,̂  •Umpiyi נ¥נר»נם זײנשן ויןוס םענם

opn oi-nspps זיף־ ey דזןרסיט,in די
i‘ פ-פנע נאנ^ m  \P 3 P 3 P r P 3 '*  t'H 

y i| ו» * i$i p a l m  , v o ' o p p? 1ס»ני 
 שיײ די pH ^נט׳דזונוננ נרינדלינ¥ »

.OPy»;yy*piH>p יפ־חןנע
 *רנייס pp'H ׳פױן האט שאסיטע די

p די t’H װאר די *גנעפ*מען. p m 
pווoיטpn y ,אױו<*נד? oiH ו» PVBPH* 

 *רנייט״סים• yy;«j די נרינרליןי ווכען
 1אי yneon3’rpiH>p רעי אין טעם

 טאן oy ױ װעט pjm»yB׳ סיױולאנר.
pH נחניע« D H P o m - W p, ייון oy 
t'H 3 די «ו ערײא־טעז, «וP3inyBPH 

 pyjy»n> חנם העלםען ס׳על וחנט
 jtvptyp וײן pn כ<*«רד עלזעשיטיװ

 *M ןyטי«וrHנ » *ו זyDסו וװ מיטיננ
 חסכסנדוױכמי־ דפזינער דער איז שלום
סד*נע. נער

 צו אױף װעלכער, באי, נאםע! דעם םיט םאן א
 זעהר v געװען דוהא •ויז— ,נווסעז זײן יחכעים

 םאר נעםאכט האם אוז רעדאקטאר, ערםאיגײיכער
 גרויסעז נאנץ א נאי נאםעז, א ברויז נים זיך

 סענסאציע א נא־טאסען טענ רי האט םארםענפז,
 ןוו בא׳עיוס זײז טים צײפונגעז אנדערע םאר

 דעם רארער טויזענט הונדערט םים ■י^זענםירעז
 אוז נוםעז א אויסטראכטען װעם װאס יענינעז,

 םיחםות. פון םארם״רוגנ די פאר פ*אז ■יאזםייט׳נז
 מיײ םײז יוים א•?, װערכעי פ'אז, א דאב איף
 רא ניב איך װערכעז איז ®יאקטי׳ה זעה־ ׳נונ:

 אויו איז פיאז םײן פעני. א אהן אוםזיםט, נאנץ
 אױסזוםיהרעז. רײכט זעהר אוז אײנסאד זעהר

 אנשסאט, װירעז. גוטע־ דעי זײן נאר דארף עס
p’c סאר־״ײרענע איז צוםײים איז ע־ר רי ױאס r* 
 אײגעג* דעם פא־ זיוי הא־׳ט םארה יערעס און ׳יאד

 אויף ערר, עטיהער נעױיסעו דעם פין מיכיע־
 איער נעױארעז, נעבא-עז *רער איז עס ױעיבעז

 שװערד אוז םײער מיט *סנענוםעז ױעיכעזע־האס
 א*ז דאבעז םיר װאס ׳א;עט«פ אוז ;אנרערע פון

 באזוג־ מיס רעגירוננ באזונדע־ א יא;ד יערעז
 קדינס־ ױאפעז״ באזוגדערע םים אי־ם״עז, רערע

 און עיר די זאי ׳װ. אז. א לאנאנען, עיםעז,
 ויע־־עז עדק׳־ערט איהר אויף אוז איהר א*ז א־־זנס
 נתנזהײם. נאנצעד רער פון אייגענטום דער איס

 לא׳ זײעיע אלע םיט רענירוגגעז םאייט״רנע רי
 דיי׳ רעיוטאטעז, ח״מת, פא־לאםענטע:, ביגעטען

 י1אוי איז װערעז, א^גע^אםט זאיעז יאםאטעז
י װערעז נענרינרעט זאל §יאץ זײער ־ ר  ױ

ד ע ט י י פ נ מ י י ט ן ם ו ״ פ א א א ר י י  א
, ן ע י ז , א א ה י ר ם  — א D י ר ע מ א א

 אוו אלטעי רער םוז סטײטס ױנ״טער רי ?ורץ
 ראזינע די פאד סארע־ל א ארם װעים נײער

 רי רערװײי װע-־ען גענומעז w? מנםםיםוציע
 ביז ׳סט*יםס מנײטער די פון האנסמיטוציע אלטע

 כע־ א אויסארבײםעז «״ט רעי־ םים װעס סעו
גע* נלײר װ*לם םײנוננ, סײז לױס םזןרע
 אום־ איז וי וױ •ונקס אוםםעניױ, סיחסד סאכט

 איו מםאאטעז די *וײעע? אוםזינע און םז^ליך
 נים איו דאם אי םײנם, איהד װ«סז »מריהא.•

אמ די •יאיזפ^.®! ®•רעיחןת די׳ ךעגירוגנפ̂ן

 דערצו? צושםיםען נים לײ<ט#י װעלען לעגדעד
 אויב אבער, אײגםארשטאנעז. אײו םים איר כיו

 אנרער קײז וױיל עלעכט, נאנץ םאגע איז אזוי,
 ניטא איז מלחסה םוז אויסםײרוננ דאס םאד לאו1

 טוײ הונרערם כאק׳ס און זײז, נים קאז עס איז
 די איז ארײנפאלעז ארער רדערעז דאלאר זענד
 נע* נא;ץ רער *רער תװאדראהטאר, א םוז הע:ם

 צװײ אויב קרינעז, צוריק זײ װעם באק מײםער
 א כאישטיסם אויך איז תנאים אנרערע זײנע שעז

אגנאש דאזמעז דעם םאר צײנדםערםח נעװיםזןר

י־ע־ דעי גערי, !גאסועיט מארנער א
 א; םיט א־ויס ?וםט עטאהל־טראסט, םוז זידעגט

 א* אייננעזערז״ ע:דײר האט ער דאפ ערק״עײ::,
 א־נ״ט:• צדעטונדיגעז דעש אפ־טאםעז סוז סע;
 ,‘ענע אזוי טאן אוי־י עס ותןס ער ד»פ איז טא:
 םאר א־בײטער נעברב לרינעז נאר ױעט ע־ װי

זאגט איז נאמפעיס לוםט םאכיילעז, טטאחל’ זײ:ע
mןײי• עש װעט ע־ אז בראפם, י *י נע אז בםרהסיא,

טינ ? היצפי א :יכ דאכ ז א• טאז. ניט רא״
־עזי־ פ דע־ אפילו ױעמעז * פא,־ ויכעז נעיי׳ן, ̂נ

הי־ א ז אה Dryer פטײמס ױדיכעד פון דע;ט
לבצז •» •* ד דאס זיך שמזים װי ׳•־א'ד t ! נע j

*י ן• ? נע־י ױי מאגנאט, א א נעגעז נאמפערס
? באדײם סורא װאס יט, : נא־ rמע: ;ייר

HO «< 9 * • ,,א א-יז פיז ריכסי; ימ נ אשש־, , ז א עס
אבע־ ♦* . 9 כעא־י אלנעס״נע אז lit:• י a*•• * •* 9*•* i . i פאל נעם
דעש ;אר פ אז באםע־לעז, צי כדא• עס איז ראד

 פאימקימעז איז ױאם ,‘ספעדטאל•; קולאט־נ־נעם
 אראםאםערס יי און טאגטאגא. יג־עיבי, אין סענ די
̂־יכם זיך האבע; רגעלכעז םון  זיך *;צוטי־ע; ג־
 זיןי האבעז טוױןןגדע־. .•.•־;־־!r טיט קעשזןנעס די

 םעוט האמ מע; אװ בערגים, וױיניג נא;ץ נעפזנצו
 אום אגםײסט, םענעען רי ארײנלאזען גקםמט

 רעי בזנגייאך. יײדינע רי איז עס װי באזעצעו צו
 שטעדטעל רי אז איז״ רעם םון מיוס לאנירתר

 איצט ביז א*ז וי װי אוסבאיזאגט גא:ץ ׳בערכי״
 איז װעי־כע באםעלמרתג, א אנזןר האס נעװעז״

ל rהיב א אינטעלינעגץ איז »  רי וו• העכעי. ני
®וו אוו כהםדאמייס אוגזער mb באמעלקערומ

w > ̂ י 'T ״. *

 ,"M•־״ דעי װאו •טטעיט, גרױסע אנרערע רי
העיד באייבשעש^ר אין ניעסםער רע־ איו טער

רעצ־ אױ ראלעפערעד 1אלע אונז נאב םזל
 איז עס אוז )אלם יאהד 84 נעװארען זונטאנ טעז

 מבעז. אוז לעבען נאוי װעט ער דאס םברא, א
 םארנע־ א *צוט1 איז עס אז אײד, זאנ איר און

־ די אין נײעס עטיהעל אזא לעזען צו גינעז  ד
 ■יאדוהט א ראר איז ראכעםעלער װארים טוננען.

 פוז צײט, רער איז װאױל און ציים, אונזער םון
 ריזעז. איעיכע ארויםקוםען לאנען עס װעלכער

 נעזוא• עיק־איננעל אייםען או he ׳זיד רערםאנם
 חיילה, ׳ניט םען װעיט ראס — ביליאנער א רעז
 84 צו דאך און I גײן אה, פראצע, jnjrrr אהו

rn אזוי נאך יאהר c איך אוז רעבעדיג! אין 
 אײז ;יט קײגעם סאיט װאיום נאר, דר ײאונדער

 די םוז #רעזירענס םאי ראז׳לפעלעי טאכעז צ'
 נאנ* זײו םיט אלײז עי דטאמעז םא־א״נינטע .

 כײיטפיר באנייסעעיענדער א דאך איז יעכעז צזע
 פיז עגע־גיע, םיז ביייצסיר א ױערט, ד*<י םא־

 פיז כליצור א־ב״טפזאםלײם. םון עדרליכה״ט,
 װעיר״ אםע־יהאניזס! «יאצע:טינעז רונדערט דעם
 ױנײמעי די פא־ ■דעזירעכט פא־ לאנריראס םײז

 ראהע־ יונגעד א*יבי: ארטעד, דע־ איז םםײםס
פעיעד.

 אוז יאט^־סטעז י• באלזעו-יזעס. די פענעז
 )װילע; זײ ױאס זאגע; ״איסטעך אנדערע א־•■;

 נליהט ארעי־ילא איז פאט־יאטיזב רעי אבעי
 םק־טעז רעב י־אפס. או; פ־אכב נאנצעז זײז איז

 םײער־ א*עייײ מיע נעײאכס עש האט דז־טולײ
־י׳  ‘םײ נױיסער ־p םיז דעזולטאט איס איז ײז
 סי:ן א־נע־ אין טײט מענ־דע; סר. זײ:עז ע־וננ

 נע• רי זײנעז נע״יש םארײאונדעט. נעשע־״ליד
 ירױטים, אינזע־ע פא־־װאונדעסע אוז דרנ׳עטע
 פי! בחיט דעש אי־,י געאנפעיט, ל״ן, נעפאיעז,

 ייסטע רי באה־אכט ביען א• אין םאט־יאטיזש
 טען י־אז ם*רױאו;ד$מ, אוז גע״זזרנ׳עמ די פוז

 זי־גען אסע־יקא א*ז •טאכעז“ װע־־כע ז־;די, רי־כט
ד־ אז נאט־יאצ־־צע ניעהר רי  ד״;״ פי; r*«'*ש« י

אי ליםש ליסטע  ױטם 1דא טליטז, ג כ־ש אײי:
 דאן דז״שוירז*, נױ ראז טויטע, 3 פימ יא״ה נױ
 דעפ אז ראםעז, רטטיר וױיםעי. אזוי אוז ־*,אר

 הינםעיישטע- די װעלעז דז׳גולײ מדםעז נעהסםען
 איו האז סםאר? » כיסעל א זי;י *שמאמעז לינע

 כיו ײי ■אטייאם׳ים, סעהר כיסעל א *רויסװײזעז
איצם.

ײנ אסע־ייזא ®ח אוינעז די n רי איז ו9ז iyy 
 וװיינ ניס סיםי״ אס^טנטי? י1אזי נעו.ז;דעס טעג

 די צויינ גיט און כטרד׳װט?, שעהנ*ם איהי־
 7נימ אםילו ד«רס/ שיאצירעו װ«ס ׳מהנהײטען,

^ קיהלע עיפרי־גענד!״ די צוליג ײ װ כ ם־  וחני׳ י
פ צו חג׳עװרינ אזױ ױינלען כע מ ״  די אין י

 ׳ק«גסערענץ דער צו?יב נ*ר דױצעז׳ ברענענריגע
 ®יר• h צוױשןן אפגעהאלםעו ד*רט װעיט ױאפ

 1ױגי« װטרמים 1טײ ײגײפתר רער םח עטעהער
 ך»מנו פײמר רי א״נ^םימע־•. םינעז רי און

 צווי״ פאדערונג!!, וױכטיגע נ»ר ארויסנעשטעלט
 םײ טטרלאגנ דער ד« אויף איו עס ו־עלכע עעז

 1»י העמרוע. וזײרזש ■ראצע;מיג« צװאנצינ א
 פיי צז •«, עם חעננט ?אנםערענץ רעי סון אט

 *י וױנטער״ קוםעגדען דעם ?וילען חאכען װעיען
 *וױפזנו •גריםענט איצט׳גער דעי װארים ׳ניט
 1זי <ן;דינט אײנענטיסער פינעז און םײנער די

אייגוסט. טעז31 רעפ

 1סבסי דעי אױבערשטען, דעם דא;ה א נו״
 יח יוני•? װ«רמרס סײן ײנײטעד דעי צױי׳בזז

 אימ׳מניר® יאזטסטםיװ פון בי-אדע-הוד דע־
 11ם«רגע?וט איז ױפס סטרײפ, ם״נע* א צוליב

 די r» גרפחנרזזוד די ויעלמ פיז םינל, דער איז
 מ*/ פיט נעסעטציט שויז איו א״גענםיםעליז,

וי׳ ינניפדםינ^ א נעײטיעז v* נייגע די ײ*ס  *̂ג
 נד נ*ר »*ז מס ד«ס סטתם, mvי טוגדעסםװעמז״

ן נױטינם סכסוד, אזא צו הינתז י  ®ימ׳ גטר »ין ז
וזיר<* איז ו»ט אוז ע־ליעױננעז. םילע

» כרפד^דזזוד. דער סאר י״עדים ל״ז ;ים ריזי

 חעיײ* װאס עלזעהוםױו.ל*טעמ, ‘סעגפ־א די
 *נננגר װ«י רעצשע האט רוטיאגד, נא:ץ א*נעי

 מ® מי ווצ?מ׳ רוסלאנד, פאר יאנפםיםוצין א סע:
 מנ״ •נתרימנער רזר צו עהנליןי איז חײםפ,

 מי® װ*ס אונםערשיד, ד?ם סים נאר ססיטוציע״
 פרײחייפ די איז ה*נפםיםו*יפ אםע־ײאנע־ דעי
ן םארזפפמז אזז שר״בעז רעדעו״ פוז י  נארפד ז

מגצי. תדעז סירם  רוםימ^ ךער א»ן אכתיי
 גיש ײפר• פי*ן חןפ ווזנגעז וחןרם קאנסטיטוציע

n א דעיפאנט  nn,ר ?ויט ןם  דן
?י דוראנפי, ^ .ניי דעך ■וז קטרןןפיאנחןגם ד ײ  י

מי ין9» סטגט װירקלימ די יתט מײםז-,  נײ*
ײ י נ ז טי ו סי י םיז קאפיטע «לזצלזסיוו מג י  י

 ״גי•־ דארי® טיסט oy •ארסײ. ?•סוניסטישזןר
מ די אז :* r לטגפסיסו« נ s r M  w r r 
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1^ מ «t* די p* י  lyoHoiHo n*3’3’i

 אופגפשרענסםער ייו/ר בײ פלץ ניײנס ••רסײ
 װי ׳מחר ניפ סםיסוצי?m ד♦ ראר »יו ••לס-

*. טוי *פיר®• • מו י י ו

inm• שײו i ,רנײמר״ די ווי סטגטטעו• 
 מוזלם ימפשיהא׳ פיוי׳ וויר• ױו נאעלק׳ורתנ

o n קײו o*nr» . o m ייפ די ״•ס•• v i
tFBWnB• v 0• טמןר״ ארײ״אסישס, o  o f f 

 יפרוואונדימ אח fojroMOfi ד♦ אח שיפפרײ
iti^t נ»ר ניס iimw •ד• •ח זײס יתר אויז 

 ייחר ••רלירזוז ••ליס די חאס ׳ײקןו
iro owi in רונירס• irroof-Mi 

n• an נטװוןגוגנ רער# « 
ר, נײם ײ ר 3fr»ni3F W » »מר ס f ס/ר ייוו 

̂ר n ױז •רנפגיזפסטר איו y r t y i פמי on 
$3 onואפי׳רפגגדנוד די נןפןגפ שםירקפר ר 

 ירצסםירםעו an מסוזם an סיו ניז ותומנ,
די נימינתחס איצפ •רײל«ז?ו. ■•ממר

תו •ח דיי  ותגנד די m /af»?a»*n יי
 49 װי װיינימד, נים na #ויןי fftn ײקוד
 וײ •ו יתרנײ׳ מפלט of na ,iftjfo •ייזינס

tr^f ס ?ײעד ײ ר ס  מ*ד נים יח אויפייפחו?/ ס
 ורוחנש i װי מנדלארד^ jnrn nnfo ײו

ײ9 װירקיױ ד?ס אזיא ײ ת9י9י yw 1ס ro o o. לויס 
ffrtn• •יחרער די  an n ירקיזד ,ךעננדססרײק
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!׳עלום «ן3ל'3לל״

 גארטען אלםעז זער3או סון איך בין 1אחיסגעריסענע אן
 ערד, אוםבאקאנםער אן אױף סאר״ליידערט אל

 ב*רטען, אוםסרוכטבארען סלאכען, * אױף
סארצערט. וועדט 1הוננע pa איך וױ• אזא, װאוי

 כלוםען, כי״נע סארסלאנזען *חכירט זואנ
 ם,1ע3גע זײ האחוען po זאסט רייגעם סים׳ן

 ןיעענוםען, נים דא זיך זיי ה*בען
ערו/ ער3נערדי”קיזעלשט ,1סארדארסע דטר אױ̂ן ד*,

 געװימען עכם*נע3 די לומטען, דער אץ הענגען זײ
 פרייד, תרכזיכטינער דער םים סלדזאכזען זיך םישען אל

 ל״ענען דאך םיר קעןען)םסר א אין וױ אזױ
po באשײד. דעס קוםער אין נוםס חרכגעלעכםען

 קעםלען, דױ באלאדענע ווענ. po םיד זעלען די
 ם,3וױ דער וױ גױנגםיםינ, נחןג *דם *ו קוםען ?ײ
 היםלען, די אי; נעפלאטערם ןןחסם ה»בען װאם די איז
iy עלעסען זײ n r ד.3אצי נאם שילםען אק סים די
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PM®־ דער אין אינטערנעשאנאל אונזער פון ענינים
איםפערליא־ אדער ״אינדוםטריאליזם

ליזם*־״
 גע־ און שעהגער דער אט אוגםער

 לעצ־ אין ערשיגען איז יזע»על ראטענער
 שטיםע״ ארבײטער ״פדייע נוכיער םען

 װע־ ארטיקעל געראטענער ניט זעהר א
 ררעס־מא־ די פון פאראײניגונג רער גען

 אײן אין קלאוקםאכעו די םיט כער
 רעם שון מחבר רעד באארד. דזשאינם
 שי ברורער און גענאסע איז ארםיקעל
 מיטגריד אקטױוער א־ אלײן םארבער,

.22 לאקאל ױגיאן דרעסטאנער דער פון
 געפיש א איז פארבער .ש ברורער

 איז ער רעכטען. א א-ן לינסען א פון
 איז ער יוניאן. זייז אין ״ליגקער״ א

 ״סטאראוױער״ די לגבי רעכטער א אבער
 פראפעסיאנעלע געשװאױרענע׳ די צעם/

 אזוי און סטריט. קריםטי םון *לינקע״
 אהער ניט עס, הײסט איז, אליין ער װי
 אױןי דאס זיף זעהט אוזין, ניט און

 זאגען װי ארטיקעל. רעם אין ארוים
 קען מענש ״א :פייאזאםען די דארטען

 איז אנטיױפער. ניט אליין זיןי פון ראף
 געראטענע א ארויסנעקוםען דעריבער

 אר־ געראטענעם קײן ניט מיט קעפעל
טיקעל.

 איפ־ ארער ״איגדוסטריאליזם אלזא,
? פעריאליזם״
 ביירע ס׳איז — םארבער ברודער

 און איגדוסטריאליזם ניט איז עס !ניט
 איז עס אימפעריאליזם. ניט איז עס

ע א בלויז ש י ט ק א ר ־ פ י י א ר א  פ
 אר־ צאהי געוױסער א פון ג ג ו ג י נ

 צוזאםען, זײן דארםען װעלכע בײטער,
 װעל־ אירגענד אויס נים ױניאן, אײן אין
 באל־ דעם פאר בלויז נ$י פרינציפ, כען

ן דיגען ע ל ע י ר ע ט א  םון נוצען מ
 באשעם־ זײנען װאס ארבײטער, אלע רי

 גױ גרײטער פון רחגס־־טרײד אין מיגמ
יארק.

 אפטײלונג. דער אין וואך, לעצטע
 פאר־ די אז אנגעוױזען, שוין סיר האכען

 ווערט דרעס־ארבײטער די בײ אײניגונג
 די זײן צו מקיים כדי געמאכם נישט
 װעל־ םיט ״אמאלנאמײשאך, פון מצוה
 און סשאדיק, א דרעהען ״לינסע״ די כער

 לשם געטאן ניט א*יף עס װערט םאלגליןי
 קיין װאלט עס כאטש אינדוסטריאליזם,

 יא זאל ראס װען געװען, טני אוםנליק
 אינדוםטריאליזם. לשם װערען נעטאן
 אינדוסטריאליזם, םרן פרינציפ דער װײל

 גוטער. א גראדע איז זיןי פאר און אן
 װאס אלץ ניט װאס נאר, איז צרה די

 דורכפיהרען גלײף זיף־ לאזט גוט ס׳איז
 װאס צו אבער לעבען. פראקטישען אין

 נע־ ריכטיגע ניט מיט זאכען אנרופען
מען

 אר־ זײן אין םארבער, ברודער אבער
 ^םי־ ארבײטער ״םרייער דער אין טיקעל
 פאר־ די ״דאנעגען״ שטארק איז סע׳/

 די מיט דרעס־םאכער רי םון אײניגונג
 זינ־ אלײן דעם מיט װאס קלאוהמאכעד,

 פון פריגציפ דעם געגען שוין ער דיגט
 ״נע״ א איז ער און אינדוסטריאליזם,

 אנבא־ װאס פארברעכער׳/ װאלדיגער
 ״אםאלנאמײשאן״. פון מצוה די לאנגט

 לויט אז אבער, פיחלם פארבער ברודער
קײן זײן ניט ער קען .פרינציפען זײנע

מינקעלשטײן. ל. פון

 װע* — ? איםנערי^ייום אדעי אי;דוסטרי*ייזם
 ררעםםזןכער רי םון פמראײניגונג רעי גען
 ?ר«ול* רי רוזנרעו — קי«וי,ס*מר. די םיט

 דרעס־ רי םון *רביים רי *ונעכיעז כוןכער
 רי װענעז ז»נט יינלער » װ«ס — ? ם*כער
ארק.1 מ§רעסס אין רויז ױניםי

 עס און אינדוסטריאליזם םון געגנער
 צוױאען קאפח א איהם בײ ענפדשטעהט

 לאקאל־יאט־ זײן און פיינציםען זײנע
 צו כדי און דרעס־םאכער, אלס ריאטיזם

 םבטל ער איז נעוױסען זײ; כארוהיגען
 באםת איז װאס איגדוסטריאליזם׳ דעם
 װיל ער און זאןי, דער פון עצם דער

 רחםנא גאר, איז ראס אז אויסרריגנען,
^אימפעריאליזם׳/ ׳לצלן

 גוט־ צו פאט^ן א קוםט ײי אבער
 דער ארײן דא זיןי יאסט װי שבת?
}״״אימיעריאליזם װארט

 לאנד אײן װען םײגט, איפםעריאליזם
 פאר־ אדער באהערשען געװאלד םיט וױל

 ימשל, װען, לאנד. צװײטען א שלינגען
 קלאול־ דער םון באארד דזשאיגט דער

 א אננעפיהרס װאלט ױניאן מאכער
 צו אניםאציע, אן אפילו אדער קאפו*,

 די פאר^ליננען צו אדער באהערשען
 אנ־ עס קענען מען װאלט דרעס־פאכער,

״איפפעריאליזם״. רוםען
 פונשט זאך די אבער דאף איז דא

 דזשאינט קלאוקמאכער דער פארקעהרט.
 דעם באראנקט גאר דאך האם באארד

 דער םאר באארד עסזעקוטיװ דזשענעראל
 ניט ררעס־פאכער די האט און טובח

 דא קען וױ טו ארײננעהםען, געװאלט
 ״איםיעריא־ דער װערען אנגעװענרט

> ליזם׳'
 מיר פיהיען איז, שטײגער דער װי

 אר־ אן װעגען רצרען פיר װען דאס זיןי,
 טיר גיבען אפטיילונג, דער אין טיקעל
 אר• דעם םון ציטאטען פאר א איבער
 אײנ־ איז אבער םאל Din אין טיקעל•

 דער איבערצוגעבען. װאס ניטא פאןי
 אזוי געשריבען איז ארטי?על :אנצער

 שטאנד־ שמאלען אזא םון עגגהארציג,
 םיל אזוי םיט םול איז און פונהט,
 אז פאראײניגונס דער באצוג אין חשדים
 םארנעהמען צו שאד א איינםאןי ס׳איז
 אבער עפעס. איבערצודרוסען פלאץ

 איםנר־ ראף פיר װעלען וועגען ױצא פון
 פארא* א שטיקעלע, אײן כאטש געבען
 יענעם םון פחבר דער װעלכען אין גראו*,

 שרעל. גרוים ארויס װײזט ארטיהעל
 גע־ װעם םאראײניכוננ די װיבאלד דאס

 קלאוקםאכער די װעלען װערען; מאכט
 דרעס״םא־ די בײ .פרנסה רי צונעהםען

 — ער, זאנט — קלאוקמאכער, די כער.
 בײ אײנעם סיזאנס, צוױי מאכעז װעלען

 דרעסעס, בײ צװײטען א און קלאולס
 נע־ ררעס־םאכער, אריםע די װעהרעגד

 אהן ארופגעהן אינגאנצען װעלען באר,
ארבײט...

דעם: װעגען זאגט ער װאס אט
קלאוקס אװ ררעסעס זײנעז ערטטענס, --

 םים װ«ם םרײרס, באזונדערע צװײ אימער נאד
 נע• װערעז אויסנאםע אוםבארייטענרע זעהר א

 אנרערע םח םאבריקעז באזונדערע איו ארבײם
ררעססאכער רי םוז ■ראצענט סס כעלי־מלאכות.

 7P סי0קר*וס© ליפוקס. קײו גײון גיט ק׳ג;ען
 אין (mnvfij די דר׳גסעם. נײעו יא «בער נעז

ײון  ײם,1 זןלנןר חןר איז ניס זיי׳נאז טרײדס נ
i עטערונג jnjf' װעז אוז n וחןרעו

W\ •*ראײנינמג, דער דורו ir י1נריד די 
 —יאחרי i מז*נ*ז זוווײ ם*מו ?ר«ולם»כער

 *n (־jttiaern די און דרומם, און מ«ו?ס כײ
w אײן 1קײ litjro ױר wn .m י n  i«j 
*ד ג8 די איו אי«וט*ר •»סירם װאס איז
f אסת עס איו ס •זי im די T W i/ 
i חוי«ס וױ מחר ותלמ םוז i* n >חןן1«§ר 

IfJfP •ריסוו קלאוקמ קײן וױי< כרוים/ דיער  
מו דרעסעס און ניט זיי  חאנוז. ניס זײ װו

n r האט איצט m ovpi v i מ א o דורןי לו n 
•ז ■רןןמר ווװײ רי ווװימתו אאסאך

 |ר1 $ ארופ נייןן ניוי- גרצסטער, רער אין
 ?יאול־אר?־ און לײריג ררעס־ירעסערס הונדערט

ר אוז ■יעןוער, זײ^רע םארגעםעו סער ^  !ײ• אי
 #א«ןר טערומ^ן,r נעװיסע םאראן נ»ך נעו

^רנזר.״ װערעז סזען ײעם
קלאוקסא־ די האבען טו ׳אזוי אויב

o אן אנכאיען ויף גערארפט דאף כער n 
ס דרעס־םאכער, n מים שידוף ײנ  ווא- ח

נאןי*.., זיף ױי קוױינקלען רום
כרודער אז ׳זיף פארמטעהט עס

א אחן זאף די איבמרםרייבט סארכער
קלאוקמא״ די זײנען ערשטענס שיעור.

מלדם. שרעקליכצ אזעלכע ניט נאר כער
באארד דזשאינט דער װעט צװײטענס,

רחנס״ ס«עצתי*ן • אײנשטעל^נן געוױם
אפנעבען זיןי װעט װאס דענארטםענט,

דרעס״מא״ די םון אינטעיעסעז די מיט
דרעס-מאכער n װיבאלד װארים כעה

קלאוקמאכעו״ דער םון טײל א װערען
ו זײ װערען ױניאן * םון טייל א אױף ד

איכער״ םארװאלטונג. ױניאךס דער
גזלנים... קײן ניט זײנען אידען הויפט,
מורא, אוסזיסם האט פארבער ברורער

אװעקגעהמען װעלען קלאוקמאכער די אז
דאס דרעס־םאכער. די פון ארבײט די

דע״ נאר אכער יאםירען, יא אםשר װעט
חתונה װעט קלאוק־מאכער א װען ׳םאלט
און דרעס־מאכערין א סיט האבען ער ׳

אר״ דער םון אװעקנעהסע; איהר װעט
א דא איז דעם אין אױןי אבער בײט.

ײל ׳סםק שטיקעל צייטען הײנטיגע װ
דער נאך ארבײםען װײבלאך די געהען
ר םאר װי חתונה איו עס און חתונה, רז

אר- די זאל םאל יערעז אין אז פעגיליך,
♦ *־ ♦ ררעכדמאכער. די בײ בלײבען בײט

 דער פון שעהנקײט און נרויסקײט די
 און וױיסט אונזערע םון הויז ױניטי

 אין ׳■ארק פארעסט אין דרעס־מאכער
 כא־ •ענסילװײניא סון בערג״ ״בלויע די

 גע- ■לאץ דער װאס ׳דעם אין שטעהט
אהין״ טומען װאס אלע אלעמען, פעלט

 פיל אזוי זיף אין האט פלאץ דער
 און שעהנקײם נאטירליכע און צויבער

 צו איעלירען םוז עס דאס רייכקײט,
 אחין. קומען װאס םענשעז, ?לאסעז אילע

 םונדעסטװע־ עס איז מערקװירדיג אבער
 זעחר אויןי נעהמט פלאץ דער װאם ׳גען

 אי *רעכטע׳/ די בײ אי אוים שטארה
 ארבײםער־בא״ דער אין ״לינקע״ די בײ

וועגונג
״יינקע״ די דאןי מוזען געוועהנליד

ע כ ײ ו ר ע ש נ ע ע - ם נ ו ל ן ס ע ש נ ע ם
(םעריעםאן)

לעבעדיגען פוז

 װאס נארישקײטען׳ אלע נאןי און
 גענוג דא נאןי זײנען אפגעט^ז, װערען
װעלטי דער אויף פענשען קלוגע

 קלוגע די אז זיןי, םארשטעהט עס
 רי ניט אין — רײכע די צו שטעלען
ניט... פאכט ראס אבער — הבצנים
 צושטעלערין די איז רײכקײט אז און

 צושטעלען אםעריהא דאך םוז חכםים פון
 ראס — לענדער אלע װי פעוזר םין רעם
זעלבסטפארשטענדליף־. איז

אפע־ אין אזוי: טאקע ס׳איז און
אומעדום. װי חכמים מעהר דא איז ריקע

 דער װי חכם אזא למשל, ׳נעפט אט
 א פון עקס־רעדאקטאר םילאדעלפיער

 ניט םעהר באה. מר. זשורנאל״, ״פרויען
 אזױ ניט אביסעלמ איז נאמעז דער

 חכםר., םון אינסטיטוציע אלם אנאנסירט
חכם. א םאן רער איז אפת׳ן אין אבער

 מיט׳ן ארויס איז ער װאס דאס
 םאר דאלאר טײזענט הונדערט פון פרײז
 ן v ש י ט ק א ר פ בעסטען דעם

 העלםען זאל אמעריקא אזוי װי םילאן,
 דאס — װעלם דער אויף שלום מאכען
ײן באוױיזט איף׳ זאג אאײן,  ריזינען ז

!פארשטאנד
> ױ ו  סײ\ אז מען, וױיס ערשטענם, ,

 מען קאן םרימנן םאר פאענער פראקטישע
מד וועט עםיצער אױב און געבען. גים

און אננמכמש״•

 טויזענד הונרערט די אז ׳עם הײסט דאן
 אין באס׳ן בײ בלײבעז װעלען דאלאר

 מר. אז ׳עס מײנט ראן און ;קעשענע
 א נאר ׳נישט באש קײן גאר איז באה

 ישעיה א םמש רעטער, א חכם, גרויסער
 פענש־ די ראטעװען װיל ער הנביא.

 דאס כאטש ׳לעצט צום און — הײט
 פאר אדו^רטײזמענט נרויםער א מײנם

 ניט איהם עס װעט ראף באה׳ן, םר.
פענע. קײן האסטען

חכם? קײן ניט ער איז זאגט׳ היינט,
 שפא׳ באק מר. װי זעה׳ איף און

 רײו־מעבעלירטען זײן איבער ארום צירט
 שמײכלענ- א צוםרידענער, א קאבינעט,

 װאס אײנפאל גוטען דעם אויף דער
אײנגעפאלען.-, איהם ם׳איז

 אין װײלע אלע זיף פאםשט ער און
:בײכעל
־ !באק מר. ׳חכם א ביזטו ׳עך ־
אי־ װײלע אלע זיף פאטשט ער און

קעשענעס: רי בער
 םוײ הונדערט די כא־כא־כא! —

 ניט דאנען פון װעלען דאלאר זענט
!...ארדיס

וױיב, זײן ארײן קוםט עם װען און
 פעט אזוי איהר צו ער לאכם באסיכע, רי

קלוג: און
 אויח וױיב, זאגסטוי װאס נו, ־־־

ײן ? ד ן מ ע םארמםזמס ־ חכםים *י

 גע־ קלוג האב איך איא !גארטעל םאר׳ז
}׳ םרידעגס־ירײז םײן םיט טאן

 באק איהר אויף קוקט װײב ראס און
 האט זואנען םון :זיף ואונדערט1 זי און
 פיל אזוי .גענוםען טענשען צום זיןי

איהם!... ראף קען זי חכםה*׳
 זאף פראקטישסטע די איז באםת און

ו צ :זיכערסטע די װעלט, דער אויף
ן ע ב ע ן ג ע ז י י ר ר פ א  ם

 םאר דערהויפט און .ז ע ד י ר פ
 םרידען מאכען צום פלענער םראקטישע

װעלם... דער או;ף
 םוזען פלענער פראקטישע אלע װײל
 װעט קײגער חײל פאנטאזיע... בלײבען

אננעהמען... װעלען ניט זײ
 פלאן, פראסטישסטער דער װײל

 א•- םארצושלאגען גערוען, ײאלמ ׳לםשל
 אלע זינקען ארםײען, אלע צושאפען

 סאלדאטען אלע צושיקען קריגס-שיפען,
 געוועהר־פאב־ אלע צושםעלצען אוזײם׳
 לופט־פלאטען בויען אויםהערען ריקען,

 ׳די נאר — אונטער־װאסער־פלאטען און
 אנ־ פלאן אזא װעט ווער ׳איז פראגע

נעהמען
 עס האט באס םילאדעלםיער דער און

 פאר־ דארום האט ער און פארשטאגען,
 דאלאר טויזענד הונדערט דעם געשלאגען

חכם... א כלײבען װעט ער און — •רײז
 ניט נאןי זיף האבען באה׳ן מיט נאר

 אםעריהא. אין חכםים די אויסגעלאזט
 קלונע אזעלכע דא אונז בײ זײנען אט

 גערי :שטאל־מאגנאטען די װי מענשען,
 די וױ חכמים, גבירים — שװאב און

אזעלכע. ניט האט װעלט
ײ וױיזען הלוגשאפט זײער  שױן ז

 םאג״ זײערע אין וואם אלײן, דעריםט
מאנ s שסוגחנן pro 12 ארבײט ריסען
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מױו שסזעסוסיװ נײעם דעם וון אינסטארירוננ 22 יאתאל ױניאן דרעסמאכשר פון
>3 י־־ט םזי י״:'יס

 איו עס ייע־־כען אין אי? ז• א• טעגה׳ן,
 *ןc א״געם ** ®א־נו״א״ן געװע; זין
צרר־ם. די

 חןד קאנ״יטע דער פי; כייטגרידער רי
 רי אז געלאט, זינעז אין *עטענדיג כען

 גריװענס• דעי נאך איז »ןייל*חאדיטע
 ‘y* םון גע־יכט העכסטץר דער ^א-־

 דער אז ה*פען, זיי *־; ױגיאן, וער
 *ױןי ראס װעט באאיר עחזעחוטױו נײעי

 אין־ די עדױעדיותן װעט אין *גערסענע;
קאטיטע. דעי אין :•'ט;ײדעי מױוסטע

 באייכט איהר עגדיגט קאכייטע די
 װאייז#וױץ. ״אװעסטע• ¥י יײב א סיט
 יזיין געױען נ*ט איז רעצטע די חגם

 פינ־ זי האט חאכייטע רע- פין םעםבעי•
 דער אין געגיניען אנטײר דעסטױעגע;

 מדן כייטיגנען רי צו לרכ־גגײג ארבײט
לןאםיטע. דער

 גוט הײםט באארד עסזעהיטיװ דע~
 אין אמ*י*'קאט*טע דער pc כאריכט י־עם

בייט. אר־ גוטער א-הר סאי איהר כאיאגקט
 און פיגאנץ דער פון באריכט דער

 זינט צײט דע• פאר קאכײסע אפיס
 עסזעסוטױו ארױסגעהענדיגער דער

אױ־ געװארען אינסטאאירס איז באארד

 האט ױ װאס רעם אויסער או טעט,
 *ושריפנ^ן, און לאמיטעם יפגענוםען או

 איכערגע־עיקט איחר צו דיגען װערכע
 אי־ אױך ױ האט היילוי, נאך ו״עװארען

 אױס״ איע גוטגעהײסען און נעמעפוקט
ארגאניזאציע דער םון נאבען
 פארחאנ• און אױפגענוכוען ה^ט ױ
 םארשײדענע די נוון םארראנגען די רע*ט
 גע־ זיו וזאבען װעאכע לאג״טעס, יטאפ

 םאר חיאוי םינאנציעלע נאך •יעגדעט
 ׳#*«. tic ארכײטער ;ױטנארערפטעע

 סראנסע נעיט מיט נעיצטיצט האט ד
 פראנרע- ױניאן, אונזער םון ריטג^דער

 אונטערנעמוננען, ראדיקאאע און סיווע
 ציעא װעכיעס ארגאדזאציעס, ארבייטעד

 אידעען ארבייטער פאד^יפרײסען צו איז
 םאױפיי• אנרעיע און פאסען די צוױ׳עען

 טײא א ײעאכע םון אינסטיטוציעס דענע
•ארטיי סאציאאיסט״^וע :נעײען זײנען

 רוס״טע היאוי.םאר ׳ססוא רע:ד אקאיס,>י
 סאהא* פריזאנערס, •אאיטייטע ׳קיגדער

 חאיאס״, דעםענס, רײבאר װאנזעטי,
 נאטוראאיזײ- ״סרײהײט׳/ ׳םאנד טעדעם

 סאני- די סקוא, סערעי ׳איג אײד שאן
 פאריזער שװינרזוכטינע, םאר טא־ױםס

 א. װ״ א. א. דרעססאכער סטרייקענדע
װ. א.

גע־ אאלאא אונזעי האט ציזאמען

rטיyט dijl דט און דעיטאגטע אלע די 
 היי׳זוע טיט ארגאדזאציעס י־עי^אנטע

דאיאר. טױזענט עט״אכע
 זעלר אז כאטראכט,׳ אין נעטעגדינ

 היאר• נאך ױך װענדען מיטגאידעא פיעא
̂ייינע א ברױז און ̂־אנלע צאהי* ק  װע* ל־
 דעם םא״ איז oy וױיא געיעטיצט, דען

 רע• ׳פאנר םפעציע״ער קײן דטא צװעק
 צופ קאמיטע די דארוש ?אכיענדירט

 דועגעז זאא ער באאוד עחזעקוטיװ נײעם
 גרינ״ צו זעחן אין םארטראכטען זיך דעם
םאנד. אונטעי׳עטיצוגג ^״אניוען א רען

 אויס* םיגאנ/^עאע די כאצו; אין
 זא;ט ׳אמאניזאציע אונוער םון גאבען

 על״ חאט קאטיטע די אז באריכט, דער
 אז געפונען, און רעסיטס אאע זאםעגירט

 דעיארט״ פיגאנץ רעם םון דינען די
געװארען, אױסגעצאהאט ריכטיג מענט

 נא• ׳איחר געענדיגט חאט ױ אײדער
 לאכױ״ אםים און פינאנץ די האט ׳רײט

 אוגזע- ןוו דאנפ א אױסגעדריקט טע
 זײן םאר ׳שעיזנחאאץ, נד׳״רער ׳העקרעטער

 פארװאאטען און ארבייט איבערגעבענער
 אױסגע־ אױך האט זי אפים. דעם גוט

 לײ- רוש. n דאגפ א און לויב א דריקט
 ז^ער םאר ׳עערמאן ראח און באוױץ
 נוצ־ זייער און אפיס אין ארכײט גוטער
 צום ױדאן. אונזער פאר היאוי איכע
 דעם געמאכט אויפמערפזאם זי האט סוןי

 אױסגעציײ דער אױוי כאארד עלזעקוטיװ
 ח. װאס ארבייט, געטרײער און כענטער
 ױניאן, דער םון קאוירק דער הערםאן,

און *ײט סײן שיארענדיג ניט טוט,

)•(♦נ»נן ^ ענעידע
מון איו נא^נצו רעי ^י טג  ת״ נו
*W ד^ר דאנלעגד^ג װאר*ן  פאר '

 װאט ארנייט רyנוט און וױנטיו^ני דעי•
^מאדואצי^ םאר ג?טאן האט ד

 חאט לאט^ט^ אמא;יזאצ»אגס רי
̂חר ארײמענ־אכט  ד^ד פאר כטnנא א

 פון ׳אסט ײין ;עװ*ן אין ױ װאפ ׳צײט
 אױסג/»אינען איז ױ ױאס טאג ע־^טען

J"1( ניז געװארען M
זײ״ אס*ט*0 דאר םון אױפגאכען די

w רופען iv געװען נען x s v v” סיטינגען 
̂יטעגען, אלע אז ;,ryt און עןן װאס צ  וי
 נעװאר^, גערדטען עדאן אונוער פון

נאזוכט. מט דין זאאען
 קא• די איז ערר״כען, צו דאס כרי

, צום געקוטען מיט* ס ו ל  סוז ס*ן אז ש
 סיט״ *אי גרױסע די פאראינטערעפירען

 טעטיגלײט אוד ארנײט דער אין נאידער
 איו עגערד* לײן און ױדאן דער פון
 אינ״ דעס אט געװארען גע^וארט ניט

 ארױס*ורופ*ן, מעסכערס די בײ טערעס
̂ן אאץ חאט פאסיטע די און  די או ׳געט

ך זאאען מיטגאידער  כאסײלי״ אפטױו ױ
ארגאדזאףיע. אוגזער אין גען

 גע• דינ*ן עס װען צימ» דער אין
 םארץ םארבאריעאנתן געװארען מאכט

 T? שאסיט* די האט סטרײ^ א1גענערו
 אק״ םעהר װאס קריגען *ו אונט*ד;וט*ו

 םאחעײדענ* טאן צו םיטנאידער טיװע
 סטרײפ דעם חעאםען און ארכײט בטר״ין

חאנען. די גאר װאס םיט
װאר) jr»opyj (אלופ

too E3S3X 3THXET

אץ אקאונט אן עפענט

באנק סםײם די
אםעריקא. אין. באנק אידישע םעכטיגםטע און עלםםפזע די
 .1»םם׳ חויז קלירינג יארה כױ רי פוז םעטבער & איז כ«נס םטײט רי

איבעד באטרעפען ריםאורםעם באנק םמײט די

too דאלאר מילליאן
 אידימעז וױכםינען ימרזט »יז בדעגטעעס האט באנס ססײט די

 יארס. נױ נרײטאר םון דיסטריתט חטירענט און קאםער*י*לעז
̂יטען אלזנ תאם כטנק ייט1םצ די  איז ביונעסכזאן פאר׳ז טעגאיכ

*רביײמר. פ»רץ
 איהר ®יט ביזנאם טאז «ו »'יז אײר לאדעט בטנק סמײט וײ

רעפארםםעגם. אויסלזוסרימען
 ציוזעז וועט רזמרצאי. טען14 רעם כיו רעיאזיטעט ווערט וואם נעלר

רדפולאי, ערקוטען פונ׳ם אינטערעםט

THE STATE BANK
374-78 Grand St., New York
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ר ע ם ע ר פ
 זןי־־ט יו-הר או ײ״ר, l״0v: כ־ר
m מ-ט יעכמ־ ד־יעז י״ענעז n n ,אױנןן 
 ר1*יי !ון־ה׳טען ידלען נ״י װןור־ם
ג<זו;«.

ר די ד*ס װ־ס׳נן, ז«יט איהר ״ן  וו
 ני״ |im wnrr•■ i»ov«.־ «ו נרעטיײר

V \n ניו ה^נען ר*ר װאס י-ײי־ץ r■ 
«i׳i ׳צע«ר, ז־י £»ר פזכט r אכט01נ 

 ס«־וו-נ«ן די װין ר«וס אייי, ועײזיען
m i vvvr־r סיס מ«ן ניוניסט וױיער ,ד 

k קיע»ט מן יײן *עסענט כך it סיס 
 >ר.־־ם• נ־ט ז#י װייער רי אום ייײוענט, א

צוריק. ק־־נען
 8 םון נעמכם »*ז יעמענם ױ־זער
 8 ז«הד ט1«־8נ ס8ײ *(׳ur נרענענדע

 ר«ט8י איהר װ«ן ױן נערוך, עװעיעז
 י•’8 תייבען מ־ט ײון סער8װ מ-ט דןוס
ט ז«ן, ה « «’T יו נןןרור חנר *רייז« 

T זיין קען ם8י ײאס המרצעז, T irr.
מו 1®י רנימ»ר8 םי־־ע ר8ז«נ  ר8י

s w 8 אויוי ניקיטנם דך האכעז TWfl 
m• 8 םין ױנםןרזובוגג »ז ̂■•ויוכה״ט. i 

o נעווייגט, האם סאר ir די n8oe8״ 
 אק חירץ דאס ׳**רם oivovv יעס סון
» רנ״ט«ר8 אונזעסנ אוינען. די  1רו

ס ר״.8מי׳״«יױנריסל8נם8״ק 1י יי׳
י 1נ«8ה סיר » י « » ם י  נ«גוסזן ייי

 אױף ר8וױי«ר־נחוםי די |1»׳8זזי)י־
 חטרץ riF’ נאר יץ.8י nyp'or פראסםע

 אין «ר,8 ח<8י נעוױס! 8 זיר א־ן ה*ט
סn די וויײפר־םם א־הר ײןן נ  פון מ
י 1ייי ר־נר«סע<8װ״ חור , י ז י  איז הי
i n ר ספר מעדייר זעהר נערוך פ  ׳W ייי
ט8נע האבןן סיר !זונט ר  mini׳• »

ir <«ן8י זיי םעכפנ־קןר w נעילס ro f i 
מן צו םיםעל 8 פ מל 8 ם ױע ר־נ  װ״ן

 «ס נ«ר8 חפי־ז, אהן »ח וועםענט *ה;
אױסווופרנייטפן. מװ«ר זעהר 1נעװ« א־ז

 אנזא״ן י*ך8 טיר ק«נען יעוום אנ׳ור
k יעווס הפנען םיר יפם ׳*פחה, נױױסע 

 וױי- 8 אויז• ■ןגמנט נ״«ם 8 נאקומען
 1קיי און onoss קיין ױאס ער־נרעםיי,

 — דןר*ו »נרױנם ניט װערט האלץ
 לײ״ סארם an 1ערםונר« האנען ט־ר

מר, «| נעםאכט איז װאם יתונט,  אין «
T אײננעםיקסם האנעו מיר i jtrvw o 
y וױתר די ע״«ו8םמ« n r a די »ז 

 גוט פרוים קוסט עס >יז יער־לײװענם
חארמן! אין נ׳נזונט 8 — וו־כטינ איז

 און T׳n יײני! װ״ער־כר׳נטיאר די
 די און וױי, סען װי נױנען זיי הען םען

 ג*8 סונט 2 נאר וחזנט םייז גרעםטע
 IWF 18» חאי׳ו מטיקןר די ײפס שם*ם
ד די נאװאמדזרען װעט איחר פונם.  ז

p נימם אונמר «ון פריחונהײם :m n 
”JB סון וואונדןר 8 איז װןיכקר » ■un 

D 8 א<ז חןסוו און irױ» rm ov, דאס 
 1•י נחמזלפר 10 אינןרלזבען מן מס

 18 יי״ר 1ג«נ« ר’ם םםייל. ים«ן8 דעם
 -18 א״ור •וז ארא■ ווארטם — ע*ה

 נחד היימרנע rwme די נ״טם־םימ
yrsm די ■r*< אויר ױפרםט םער. v 

 עק«לט op ומלכע לײווענם, םארסעכנמ
 אײן אין ׳פרײט .ipopj *ו נד8ה אץ
 טיט דחור !<ץ8״ די םיט .נידןר :״יי
“I לײוואנם נעסזכטע די

 8T■ 8 איז אײו בײ דפו• סןן אוינ
 װעלװעט. •רעסען *ו םעל8ײ״ער־בר

 ניײ אונזער קויסט ניליװ״ע, אחןר פי׳א׳ש
לײװקנט. קיסערנע ךי סעטזנט עם

 I דע* און «רעס?ר p<8 אייז יאחון סיר
 זיי באסעס אייערע אויך װי ז־־נערם,

 װאונ״ נייעם אונזער ןעהען קוםען זאי׳ען
 ;װעל׳ װ״ער־נרעט׳ןל, •עטענט דערנפרען

 דעם הפרזען אין נעזונט 8 העט.זיין נער
 אייפר 8PP8■ אי) נעזונט און פרזסזד

סון hpip״8 נים קאסט op ווײל באס
.opo8oe אי׳םע די  די אין נ־נװפר?( אנערסענם איז עם

n נרעססע w^ יי פייי יפרח ניו פון 
.tpiipi וועז אין װאס ברזםי׳אך, נעסטזן
 5■יןי IPP’hpob די בײ קוס?ז8נ צו

 8808P:,, 123 *־עסכארד ווע^וזם אין
 םעל?פא| יארק. נױ עױזניי, םינםטפ
.2220 אשלאנד

 TS0V5 דיזען ניט פרייניליך, ב״םע
איײי■ באם. א״עד *ן

 סאציאליסםישער ארלעם
 םענמער עדױקײשאנאל

סט 62 o ווי n e s  jw ioe.
p און •ארק װױמפן h i |80h pd

חאל גרױסען א םארדינגען
̂ן םעז ק  םןןנעען 800 ארײנגןן

tp ד jr.pviip, .י»>  פאר׳פס׳זית־ מ
ipj, 1 װ. או און תתונוח 

ן מ און אסיסעס י ױ םע נדנ  רו
in ׳ח r ני« מאנ spar ביינירפ' 

.9020 האריפם םאיעטאו:

2441 נרעפערםי !לפפאן

 ו לעאנארד די
sc םע23 איסמ 4

ער י ט אי ם י ט נ ע ד
מ;י(ד *ו/ן )תן״2 א־יערע עקיארידרט א־יער נ־י קאסט, װעלנען א*

*o y r jy אין דעצטיסט

סענסער חעלס ױניאן
:.••כט־ימ, דזטע איפט וס

 *ן8 המט סעגטע־ חעלטח *׳דאן דעס פלן דעפארסטעגט דץנטאי ד?ר
I? געדינט JP22 יאחר o.o if ,ם׳ןי o אדנ״ ir ,פ־ן כדטניידער ח״סמ 
jn״t אץ י, .r .1 י א. דער y ,דעפארשםענם דענםאיי דער •ווטיליעס

דינען V/ א-סנדזגמטעט *יז
פאטיליעס דיערע און ױניאן דעד פון מיטגליד יעדען

r דעוארטפענס דענטאי דער j ר ע י י א איו סענםער העים •ודאן 
 יױם נערעכענם ױערעי ארכ״ם דער פאר *רײזען די ט. ם י ם נ ע ד

פרטפים, װעיכען אירגענד ^הן ק*סמ, דעס
ע קליץ א דנען, ײין היי® ערעי דן י א מײנט דדינט, צ*הן א י
אךן שיעכטצןר אױפצדמורגענס. *
אװ?;ם. אותר 8 נ־ז סריה ד?־ אין pa 10 *׳(■jpo :׳פטונדען אפיס

V;ביז פדיח דער א־ז 10 פו| כת D ,)אכפיטא;

.mb פאדעסט
 יייק״שטן’ זוםער יונכענעחסםםער און עעהנסטער דער

פאמיי•;*;. זייעחן און ארבײסער פאר פ־יא•(
on סון םארװאלםוננ דפר אמטעי יוניאו װײססםאנמר אץ דדקס כאארד חש.

 אין זיך װענדעם רעזערזױישאנס װעגען
סטריט. םע21 װעסם 18 *פיס, אונזןןר

.7960 װאסק־נס '?סא;ירט,7ם אד׳ור
ראטענכערג ■עםער רןראגהארדט אננא

.iprnpipo ס׳*?רל״די.
םעקרעםער. ,

W w

דזשיין נממרלס

#ון דעדינערם

®ארלאבנם סך א װעחזו הלײדער פרדעז
m 1 סרױען את םענעי »«ר •רססעסיאן נוטע

 םיסעס פחיען, פאר דעזײנינג אין
 קורסן 8 קיייחןר קינדערפרן און
 כאל־ 8 םײנם סקול סיטשעי אין

 גרױסע 8 און פאז^אן דיגע
נעחאלם.

n אװ סקוהל םיגמהןל djpo-»o 
 נריי־ מ״פיננ, ihpdp• דוןזייגיננ,

 קלײ־ םרוי?ן סאר םיטיננ איז דיננ
 יאתו 60 אינפר ?פכלירם חנד.
ערםאלנ. נרפסט?! on פ*ם

 אידעען נײע
 סיסטעמען נײע

 מעטאדען געסטע
רעזולטאטען בעסטע

 און סאנ אונט׳ורריכט. ■רױואס
 בפדיננתנ?!. pan לאסוון.פ פוחמם
DD1P HPT8 0T ®דייכ̂( 8 H0 IP 

םולזןר סים נופלזום )p*na א פאר
איםארניאייפז.

 אין ן8נסםריימ8חזט פרייע
סקול. אוגזער

פרײמאג און מיטוואד מאנטאנ, :קלאסען אװענט

MITCHELL DESIGNING SCHOOL
15 WEST 37 th STREET, NEW YORK

Phoa•: Fits Rot 1674

nun יהדק ״נערעכםזהײם״ ױ איהו קױנם
 בעקאנםע אייע^ קרינען

װאך? יעדע ציי־םונג די
? ניט װארום ׳נימ אױב

 ־אל8ל אײער ®ון אױסנעפינעז דאם פרוכירם
דעם צו דירעקם ׳טרייבם אדער סעקרעםער,

P u b l i c a t i o n  D e p t .  I .  L .  G .  W .  U .
3 16lh Street, New York City

יתשווענס
WBWWl

 ®ארדכערמג לעכענס
״״ ענדאומעגט יאחר 20

1 פ״מענט יאהר 20

מעטץ סאול
י1ד פיט איצט

אינשודענס לײןז יארק ;ױ
V'lMBDMP

סםריט סע23 איסם 110
IWCPSPD : 4224 נראמ?רסי.

סארדפם :טעל. :ראולס, דיילי 2008 :אדחום זויז

 די מיט עקזאמינירט אױגען
— אינסטרומענםען נייעסטע

 אפיסען מיסיקעל כעקער׳ס דר. אין
 ט׳יעגסען קײן נים סען נעחסט

 דר. אז זיכער, עס איז דערפאר
 ,ו אםת׳ע אן ױינען נרילען קער׳ט
 . פארשמארקען «ײ אויג: פארן

 אוינ דאס כאפיייעז און זעה״קראפמ
אנשםרעננוננ. פון

 אוג■ נעםאז װערען ארב״טען »לע
 פערזענליכעו געקער׳ס דר. טער

 פאר■ נרעסםער דער םיט אױפזיכט,
זיכםיגק-ט.

:םאנהעםען
שרו. זינ^סע צ313 נר»דװ*י איסט 213
ro(¥װי עװ. מקאגד 131 i*  it t

1סם. 7ס136 או« ) סט אםק (קאר.
i l l סם מםע ייסס

 נױ7עײ יע:«לס loo ) עװ םע4 !געבעז
:כראנקס

.̂ ראת פא-דאס איכט 262 עיו •־אב*עיס י־
:בחיקלין

>170f נױ.7עװ ■יםליו

D.r BARNETT L BECKER
O PTO ME ז pi ST OPTICIAN

שורשנס אינ־ פײער און רין?
םינקעלשטיץ םארא מיס

 Dip קאאוקסאכער די צו אמעאירט
ײ א*יב  דארפען ז
 אינשורענס דועלכע אירגענד

ײ זאלעץ  דעם אױיי װענדען זיך ז
:אדרעס פאאנענדעז

S A R A H  F IN K E L S T E IN  
264 Grant S t., New York

מ  ם»ר 7סי7•ג*ד נרױ
ו דעויעיננ ו jrtN י P 

מג !סברטידערי נ וןזיי
 דלעםיא א. •ראם.

 ס̂נ מע34 װ. 44
*וחג לענאסס 823

)70136 00(
« סאר 17«רס  #װתו 7ױ

 jrp״o 17•עסר
 םשמג7סל

tsoo דנור7ם«ד7ם

םהמ לילי װחײס םשאי צװעסאסשני םהעע סאלאמניאאויםשריסליד קױםם
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נ נ טי ן םי ו ש. פ ד דז ר א ן ן ן נ ו ו פ ן ז נ א ט ה ו ו לי א ה י נ מ
)u זײג• ן• c ;•**וש

 דיפטיעארדז־עד יזאט פירניע די . נא;•׳
 באי־ןױסטענייג, פאל-אם, וז. *-L" אפער

 נ״ט ארגיטענט אן ;׳;־־אט יאט ;* אז
יע־ *טאס. רעם אין א־נײטער

 םײיװאפ אײגגעזעהען גיט דאט אפיס
 פין װעיען אפ;עזא;ט *,זא א״נײטער דעי־
 אבער דך י־ואט ם־״טע רי פי-אץ רעש

 דערפאי צורייזצינעטע;, אם אנטלאגט
 ער״ פי־רסע דער ;ע;ען סטרײק א איז

 2 פיז סטר״ק א גאך ;עװארע;. כ־־עיט
 רעאיגכ&ײ־ אפרײטאר דעי איז װאכען

^ די און געװא-ען טעט  “צ זיינען ײי
אעײט. דע:־ צו רי?;עגא;;ען

 קאנלפ־ א נער,ראגען האט אפיס דע•
 גארפיעגט ״העגטראל רער :עגען צײגט

 דעש פרן ארבײטער די *ז לארפאגי׳׳,
 אד פריװאטען א נעסאכט האבען עא®

 רע־ א סאר םירטע דער םיט ריטענט
ע אין דאיךעאן ער ײ  דע- וױידזשעס. ז

 םאד געװארען אפנעסטאנט איז שאפ
 אײנת־ האט םירמע די און טא; אײן

 די ארכײטער זייעו*ע צאהאען צו שטיטט
 יעאפ נאנצעי דער וױידזשעס. אלטע

 ער״אײנען צו געװארען ;עארדערט איז
לואםיסע. גרױו/;ס דזני פאי־

 א געקלאגען אױך האט אפיס דעי
 קי״אוי כיײד ״רייט דער גענען קאםפיײגט
 אי־ ױיע־ע צאקרען ז״ אז קאטפאגי׳/

 אװערטייפ. :אר ריכטינ ניט כײטע־
 פ־ר־ די געװארעז. אונטערזוכט א*ז דאס
 צאהרע• צו אגטזאגט אנעי זיך י־אס טע
 דעריבע- ױניא;. דער צו פײ כעק די

 אי־ נעײא־יען אפגעיעטע״ט יטאפ דער איז
 ערקיעיט איז ׳טאפ דעם געגען סטרייק א

 טע: 2 פין סטריײ־ו א נאך נעװארען.
 דאיא־ 85 ט4אײנגעצאהי םירמע די ראט

 ארבײ־ רי און ױניאן דער צו בעה־פײ
 צ• געװארען צוריקגעשיקט זײנען טעי
ארכײכ^ דעי

•̂  רי אז אויסנעפונען, האט אפיס וי
 טיעאס םאי א־בייט סאמאױ .4י פירמע

 סטרײק א פידמע װעיכעד גענען םייזע*,
 איז ^אפ דער אננעפירט. איצס װערט
 די ײען געװארעז. אפגעסטאפט גצײך

 ארביײ צו ניט צוגע^טיטט האט פירטע
̂שאס. פאר טען  דע־ װאגען כיז מײזע^ ט

 אז און װערען, נעסעטעלט װעט סטרײה
 דער פון סטרײקעדס די פון קאטיטע א

 אוגטער־ צו װערען עדאויבט װעיט םירסע
 פירמע די דעפאזיטעט ׳שאפ דעם זוכען

 די און ױניאן דער מיט סעקױריטי א
 צ• צוריקצוגעהן ערילױבט װערען יײטע

ארבײט. דער
 דעם פון כיענעדזשעד ׳רובץ ברודער

 באױיבטעט דעפאיטטעגט^ פראטעקטױו
:פאינענדעס

 איז סיילװער .6י ס. פירמע דער ‘נענע
 דערםאד, גערוארען ערקאערט סטרײש א

 זײע־ אינפארכיירט האט פידמע די װייל
 אויפגעבען וױיען די אז ארבײטער רע

 אפיס דער דעפארטמענט. הראוק ז;יע*
דרעכ א האס פירםע די זינט אז נאױבט,

קאלענדא־ אינטערנעשאנאל
̂ן. ה. פץ םקולט

צדריק יאהר 12 םיט װאך הײנםיגע

 יוניאו י}?*ור,ם»כער דעד םוז אשיסערס «יע
 זייערע םון «ר*צע:ט io םיט זיר מעי־סעז
 העישען n *װעק ראס ניבען אוז שכירות

קייװלאנר. אין ס&רייקער העײדישע רי
 םוי־ סערצינ ניבעו לאקאלס י*־?ער נױ

 אינטער־ רי םאל. צװײםעז ןיום ראיאי־ זענר
 טוי־ םושצען מ»ר רריטעז צום ניט נע׳טאנאל

דאיאר. זע:י
ױ  די ןוװיננט באארד דזשאינם יא־קעד ;
 ארוים־ לא. אוז רארבערם עדװארד פידמע

 ■ארטנעדם זייערע סוז אײנעם צואױא־שעז
 דולא װיל באטרעשעגרער דע־ וױיר רע־םא־,

 םאנר קרץורענדער די םאי א־בײט םאכעז
 םוז ױניאז די ײעםזוז םיט פעהטשודערס

 ־י.)קאם ביטערעז א אז שירט קליװרא;ד
* * *

 רײג־ די און ױניאז םאכער רײנקאום די
 גרינ־ אסאםיאײשאז םאנושעקסשורערס קאוס

 םעט־ רי לאטיטע. נריװענס א צוזאםען דעז
 נריװענם דיזער איז ױניאז דער פוז בע־ס

אוו שא«יר« דזש. םוז באשטעחט באא״ד
 םאנושעקםשורערם די װישניאר,. רזיצא־דזש

 אוז ראזארוס דורך םארטראםעז ױע־ם זײם
♦ ״ *סעגנא־ין.

 װערם םאכער קלאוק א ראוענםהאר, סעש
 יוניאן פארקויםעז םאל סססס סימ באשם־אשם

 נעװיםעו א אויף פיעגט עד װעלכע ביכ^אר,
 נע• נוםע םאכען און קרינעז װאו עינעץ אופן

 אופר נעםוום אויר האט ע־ רערבײ. ?תפמען
ער וועםעו איע׳ די צו םע:ט יערען הערען

* * *באשװינרעלט. ראט
 סוז קא. אוז ניאלנער םירמע ױײםס די

 כעל דרײ ענטזאנם םםרים זעכ^ננםע 90
 •ראםעסםײ זײ װײל ומרפאר, בלויז סיאכות

 די װאס .םיםטײסס״, אאמננדינע די נענען רעז
■ײ. וײאר אויםמאכע! איז טאכם םירםע

̂ירט איז װעאנצר יע״א־טפיענ̂ט  קאגטד
 דע״ ד<ר ו$ל םײזמאט, נרודער פױ

װערען. טiסטאvגfî׳ אוין א־ט:יע;ט2
̂ופ איבעינענעכען װצרט יז״ש רי
אפיס.

דדעולמ/ ^זען פרײטאג פון מיטינג
̂וס אינפארטילט סנ י־איז̂א ‘̂ה וײ ד

 די םון פיאט^ולען די גוטנעלױיסען כען
 דעס דז״פון פון דירעהטארס אװ כאאיד
 דדע^ינט דעם פון אין טע;20 און ;:נטען
טען.22 דעם vwn םון :ןוארד
KS^̂וס אינםארמירט 11 ^א  דיער ד

אײנ^טיםע ראט כאארר עלזעהוטװו
 ביד םאר עידעק׳צאן די דאס גוטנעחײסען

 װעדען אפגע^יגט אײדדצענטס ;עס
.1924 רוש(לײ ניז

 כרױ דאס אינפא־רי־רט 48
 -דע געוואחנן ערװעחילט איז ביאנד* דער

 דעם אױף כאארד דז׳פ*ינט צום יענאט
 נאכ• טיציארטיציארא, כרודער םון פ״א׳ל
̂וט ילעצטער דער וױ דעם  רעדגנירט, ה
 אײדדעענט ניזגעס געױארען איז ע־ װײר
כאאדד. דדפאינט דעם פץ

צוגעאאזען. װערט כרודער דער
באדאנקט באגק״ ״פעדערײ״ע^ון רי

r» » n  on»> ״
M  »»n ״ נ<וו»|/ רי. _ _ 

m ׳*יקט  ii \nnim |פי
on .»«װ׳נרט צוע-םט תם »־| נ

̂ערט, m" ו״**ןjrye״ די to ערק a 
 lilt ט״גפלוט »ון ןרעםט־ימ װיוקסט

̂טט, ד ̂יגט די ta ח  ױ«ט נײייח*. דז׳ו
̂רט  *טרטגור, «יינ«ר a װ«־«| ?ד8נ ד
 איד ״a»o)aaya סטריט ״חעגרי די

^ריטו <iwa ויי ד«פ פארמ־רט
pa iy^'p ה*נטרי Tf |»>̂ f «| bin 

̂ל׳נן  ‘״npiaip ר^יחנמ8» רי םון ערח
 איז •saoaiBln iwan וײ y5)vn טען,

 די MWfmae |y;yp w איס װינטער.
 טטריט *vjm״ די aiia^ae ארנײט,

rote n סעטעיסענט״ y 'iiiyb■* 
larW װ«רט «ו׳»ריפט דער JU li 

 •י׳ ר׳וי «ו DP'ieyry^N װערט ױן
)ya'sap'Bia.

m דער א־ן fti םי ד.י וו«ר« «ייט‘ 
 *as צו אינםטמאירט ??מיטע נ*גס

 oail (ר"iaa *1״pa»״ Byi טרמכטען
ê ״םארומרטם״ רער yoat .אי«וט

. נמריכט. קאםימע םינאנס
ta נ*ריכטעט, y^aap oiarB רי

itsvm ױ 'i* onnדי ן jyjyn yjaio 
 »ו ״rtiy)ap ״נרוהװטוד םyר ivv־d׳*
af t'lw די ta רעקןופענדירט זי 'ooyx> 

דאיאר, 100 מיט iynyn נע׳ןוטיצט
ryenw לאנגער, ל, o

? סיטיזען א װערעז איהר ורמ
ביכעל. דיזען אהן שריט ץי)ד ניט מאבט

 זעחי זעלר״ איז ניינע• א װע־עז צו אז ש»~, נעױעדנרױ זיך שטעיט גיט־ב־־גע־ דע־
: זיר ע־ שטע*ס ם־אנעז, נעװיסע אויף ענטפע־־ע; לענעז סיז םעז א• װ״ס ע־ שייער. ־  פי

 ניט ער װע־ט ג־ט, זיף טען כא«ט זאכען שװערע צו װי אזוי אין עליאםעז. שװערע־ א
כירנער *״ז

ניינער. א ױערען צו שױעי ;יט א*ז אנלח׳ז דע־ איז
 װעיט רענײונג אכיעריראנע• די אזוי װי װיסען״ ז«ר מעז אז זיף. פאיע־ט עס נאטיר־־־ך,

 ראס אום אנעי םא־װארטעט, ױע־ען שטארט אוז סטייט םיז נעשעפטען רי אזױ װי נעשייט,
יאלערזי* א ענדינען נ־ט טעז f־r ײיסעז צי

כי* ני־עם נא;*ן א ארועאענענעז ייענ א*יד נעטשורא״יזײשאן די ה*ט צױעק רילען סאר
 ojrfti אננענמכעז איו כיכעל ריזען א־ן סיטיזען״. אסעריקאגער ,רעי־ הײסט װעיכער כעי*,
 ‘נעשטו די ןײ§זןרס. סיטחעז צווייטע אוז ערשטע די ארויםנעהםען צו װיסעז דארף סען װאס

 אידישע״ םארשטעגדלינער א אין עדלתיט נינעל דיזעז איו זײג׳נן נעזעצעז ראריזײמאן
כירנערשאפט. אנבא?אננט װאס אלעס װענען נאנריף םאלשטעגדיגען א ניט אוז שם*אד

 לאורט אין משםעלט װע־ען װעלכע פראנען, די ניכעי דיוער ענטחאלט רעס אויסעי
 אינ׳ןרא• ?ײנ*ז פיאגמו די •איירעז. סיסיזעז ארויסנעהסעז געיעז ײעיכע יעניגע, די צו

 קןגןן ױעלכע רי, ם*ר כוכשטאנעז אירישע םים עננליש און אידיש ע;;ליש, אין געכע(
שוראןי. עננײשע די נענונ ניט

כיכעי־ םוז *רײז דעי נאס. אידישעי דער אויף ביכע• סיטיזעז כעססער רער איז דאס
 סע;ט 17 פ** צושיקעז זאיעז סײל ניי צונעשילט האכען עס װייען װאש די סענט ir« איז

:אדרעס םאמעגדעז דעם אויף סטעםיס
NATURALIZATION AID LEAGUE, 175 Ea*t Broadway, New York, N. Y.

 סלאוס ױ פון שעדחאלדערם די צו
אסס׳ן כילדינג רהםערס פ םסוידם און

̂אלדערס »לע ניל• פרעםערם םקוירט אץ קלאוק דער פון שערד
 a'«0 אין קוםען צו אויפגעפאדערט װערען אסאםיא״שאן דינג ־

 וואו ,35 לאקאל ױניאן, פרעםערם םקדירט און קלאוק דער פון
אײנגע־ האבען זײ װאם געלט, דאם צוריקקריגען װעלען ױי

שערם. ז*'ערע אױ;ז צאהלט

אסס׳ן, בילריננ •רעסערס םקוירט און סאאוס די פין נאמע; א'ן

םרעזשורער. כרעסלאך, תש.

IHIHII !|l||il||il!l!lliiil!llll!!ll!|IUItllji% lH|i||l|»|lllHII|f!||||l|!ll||||

שאפ שבןאץ אײער פרעגט
 ׳ניט אויב װאך יעדע דיי״נערעכטיגרךיט״ ערהאלט ער צי

ר,ריגען. יא דאס זאל ער אום טאן ראדח ער װאס אים, זאגט

דך צרליב דאס ־טהרט

״ W P
»f 111) נ«לז•

i* ייי׳מ״ r
w lyr’f ly >װיי נלויז ;*ל» irr 

N|* פפרײא N|« ,1 װאוסט״־f
M Jffl י♦1י1« יי ײם *W וײ) |לד « ! n p W W 'W 

B̂ aasi די •ון wר#«If f

Jflw n ia  art ד ן wft f§ mן
ay יי« >a r ניםעל r i i׳w i / r׳'yi a 

ys>yf די רyana יוצט, ניז ווי ארנייפ
fyu iiria s- r^ a

an,) ־״  w w  m ײומו ס׳וו ari 
 i*• an f’N* יוויןן די ,Brffas גיפ

fyy ay aan ,r>a ine eytenas דןן 
an iyo ,jypao»« ,פנ׳ני i» ra אײן

*nm v i am m t  pa fyn ,iriya
*yaa ,)y׳«p ao anai arn ט־אנעל

......דף ו....
®yiyin  jy׳; yi Biys-ija m  ayn* 

ט וױס ״jynyii נ»יי
nnrr״yoip yp| איצט nan*

 apa)< פי׳נ pe y®טaNנ די פ*ר 'ען
 *py r׳3 די װי ?yj׳* אזוי און -נ־אנס,

ly'yn ByivBiryt איגאמפלירט, זײן 
 nny® a©׳ נפר ,fy©py; *ונ־אן די ױעט

yonyjy זין א־צט, נ־ז וױ ym irtiy( 
pa נאפעסטיגץן, צ• דןי bin ו ורייט* 
yaao.) זיך |yp 6©װ *לץ צו ז־ין

 באלנדמאר אץ ר,לאוק*סטדײה
אױסגעצײנענט. שטעחט

.)1 «יי« 11• («לו«
 *”) pi> eyP’« רעד אױף געװארמן ט־רט

 ריג* a fiB imanyi סטראורטיילט נען
 •N© 15 lyeipaa Ban א־־נער טער;

̂ן  לי jya 6 lyB'niy nyn pa •ריז
.p”0 די »<לירט8 ױניטו

jib nyaiaoynyBj'a nypa לץ$ f’a, 
can די iy»wyjB’iia can Ban vovd 

y;yi larpiarni’a ia| חןר ia<m 
 anayjB'ia* טaה סטרייק nyn וױ נלייך
 *yp’f inaa גיט nai ױגיפו די כדי כען,
 aanyi ©ודי רaד ©an ,»a« דעם טען
 אר״מליטש^ נ־ט זאידעז א־נ־׳טער די

 *naB m Ban ניי pa (ia*iv nyn i־a ז־ך
 pa an’Byir'a y©n־B די Ban ®יידען
 ינײטט*8 שטונדיגע a •ae 40׳ א־הר
 )|yt״n syn ©•ט וױל yon-o די ײאך.
 ווי my© נאך ארכ־יט¥ר די ניט ױ דאס

 “tan ©an 11 03רײ םארלאמט, ;a’Ji* די
 ?״, ייויפן ד׳וי ױ lyo^na ייר ייי םעו

 nya״sna די oan ,wan סיר /ונער
 on irmttr.nt 1װע*ע סיררע דער םון

 V NPin ײעלעו 1»י דערפיו׳ pi ריכםינען
.la’in njn צו נאלאננען
 וחןרם נטיטי^■ pa סטרײ? דער
 *at’iana I'nJWC’a Mum םון נעשירם
 וױיס* lyppyii טון דעיארטמנט, ציאנש

 •y© *tyn איז pyi^an .rn #חגדרזנט
:na ,m v iiv ײ׳י© יי׳י n min ia©w

זיג, a w סטרײח דעם נרײננען

 ״גערעכ־ די ניט לײענט אײנער װען װײל
 וואם ניט נאטירליך ער װײס םינקײט״

 אלע אין ױניאן.אץ זײן אין זיך טוט עש
 אײנעש אזא טיט און ױניאנם, אנדערע

 פאר־ צו ױך שװערער פיל אזוי אויף איז
 אונםעגליך םאל םאנכעם אדן שטעהן

אויםצוקוםען.

 קריכט איינער אויכ
 ״נערעכטינ״ די ניט

 װאש אלעס א*ז קײט״
 װע״ געטאן דארף עם

 צו װענדעז זיך איז רען
 פץ סעקרעשער דעש

 שרײבט אדער לאקאל,
צו דירעקם
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 נאטאןי די פון סטרײרן דער
דנ 9מיט געסעטעלט מאבער

װניאן. דער פאר
)1 «״• «.־ן (אלום

pa נעמאכט איז אסאסיאיישאן די VI*
an־iy צייט. יאױר «מײ פאר

 סיט סארענריגם דך ©an סטרײא דער
a ^מאס״סיטיננ ענטודאסםיש oys pa* 

 an •tanas© טעקרעטאר .Pan האװען
 *pub ypa םארנעלעזען מיט־ננ on אויױ
 yoao נרויסע די pa אנרימענט, פון טען

 יוניי• חזם ivaan סטרייקערם אגװעזזנרע
BiyB’n iria נוטנעהייםפן. איינשט־םיג 

 פ, נע־עדם אױף |yaan מיטיננ דעס ביי
 אונ־ pb רעדרענט1װי'ם־ ערשטער נ־נםיו,

 דזשױואניט/ .a איכטערנעשאנאל זער
”nyi סשענעראי :a ra אינ־ אונזער פון 

 nyn דוכינס?', nyn און טערנעשאנאל
ra ושם pb מענערזשער  cy .PaPaP 

 *nan םיטיננ. מער?װירדינער a געװעז
 ני* סך a פארטראםען נעיוען ײנען1 טען

,nypp'Pac'a ,irra :צי*נא?יטעטען
 אייד PM1V3 Iia שיאדער אפעדי?א;ער,

a סרױעז־ארנײטערינס. םך
 זיף ה»כען סטרייקערם זינרײכע די

 סאנם«ג שעיער רי pa צורי?נעסערט
 ײ אייחור אדנ״טער, יעדער םריה.
 םו« שא», pa p׳nv ארויף נעהט

 ה*רי װארפיננ a ארױסנעניעז פרימר
,) יוניאז.' דער פון

pa ?םארנקימו נאר ז״נעז סטרײ 
 איגדד יאד v טון ארגייםעד 100 ארום

 דימ שעיעד. nnpypyo פענדענט
 יונ־ די pa DP’ryipyna ײעיע( טער

 נאך סאײאננט מע[ װאו שמ»עד,
טער.
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 פאנגט יזניאן װאוקעוס וזזדט־גודס די
, ארגאניזײשאן-קאמפײן נײעמ א אז

m די y״ea MVMffi |y-,yn iyp 
mi וי  (,a y©*©ap e»in*yBjia 

y>»*B Mawrt׳ yjina f*a yjpyn* 
i f tnn on  v ia  t r a w  ©vwn *׳© 

a»* פון ipyfpy P ry iy rn׳»n-aas ii׳ 
ysPyn pa ̂זט  aiyvfyi• פון נא׳צט

,n bpj tm r T in r v 'n  n  pa taort 
pwpny• prayns ,nyiian ,m ana 

i f i  ,ifPyn pa ויט pb ;y©ipyipniy 
.na BinmaB m*a

ia ״•an iyiap ®־ר i ©ד na> »yiai 
 lyagapitr די iyiyn etao-orn דט

iypyn a’snin .iiiymyana nn pa 
f a m  n*a׳a p1־« aiapgs va©ir5 

»i  fyn ,nyaw  nytyp m u m 
*Pas nva ftaan )<anac ayn nrafp 

a .anaifn fyeniyaa׳v© iyiap oe 
ta ,irw  a* wsa די *nyana yasaeyi 

ys’Pni'v -,nyi a imiyi im jjisn. די 
,l i t  p'P |ytaPy»na a*i ©an yrogp 

iryn  i» aiapas 01a ס׳ט yram ypf 
rnaonpa piaPp nn ),a iniyaroia 

nyair* piaPp y.© ,ד אין jyr’maB
t f  ©an ©a שר־יכט Mama tna 

iriyn niaPirpp pe *yp*u«np tpnara 
p b  ©*•ra T t ד״י־ : ya*©ap

©any• to  |yaan ian yi*ai«n,
1>a maPn’Pp pa ©eyi yoyiyua nnyf 

pa laert am nn• PB fafny• nyi 
©iy י1 innnrB” n ,מ0 דושא מ  ׳ײו

p’arPny• pa npons ,m ian ,nypyn, 
 נרינד״ nnyf a ©saoyi aan ya*©ap די

מ  pa |y»aiyi ea n .msitnyana י׳
ainf ,©,,n די a  iy© ,n inytyi ,nyiyr* 

nny»y©© ד ©•© דך, «n©״pb ny 
ina0״©,yPa ©nynyjona ,tysas y in 
oan ״» nyra |ysan jyiaf w (ysan* 

la’in nn jib  omaan yPa ©pipyi 1»י 
Via fysan |ia anns © ram  -yn pc 

a ©anyi «סי©י ©•© *oy© yivopa ,n 
pa ,la’W nn f» onys ני© יםילו *nat 

Pya© דף nnfs*m״*uao yP’D ©,o fn 
pya׳©onnir.״

ta ,nyrt ra  ©y די yspyt וריגד־
y) train■ «ײ ©an ,jnsnnyana ליכע

pc yoanjypy© a lie .גענ in  ian 
m׳y© זיינ,  pc na©ni א־נטעמאציאנא־ 

Pp ny(״ynדנ״סמי ,־© y’*annpc וס* 
n •רעזידזןנט  pc־ a־,Paiar"jny©J 
fyomnn אז ויך, סיר onjiap nn,

a iy©ipnac ©Patn ©an oan״ ©a:a© 
ypyjca ra©• אוינוסט  ,onaioior pa 

ap nn ©nan ,m וי ania״: 
m m  ,manyi ©•ypyjca ra  ©m ניס 

nan ©ocyn nyca ;,vavwua״»rP j
— ■ NaaMaMNMxaMMaiM■■■—a——a—■xX

ynv) ra yj'yn ,niaPirpp pa a jf©; 
 myana• די yc-yn ,©na׳*© yarny די

y»a nycaafn nyn pa ya*©aP ams״ 
f fycan ,©rras aan B«n>y>yp״ via 

r  pa asanyi4׳ i a
•an a'annaP1© די ©pifac ya<«ap

a nai .©*yM*׳nyn nyr נור*ר •ny© 
yn ,ana on© *׳t yo'sap ,n pi׳p 

n na* PJ ),a pm* nyrf׳•rac pa v 
yppyn ,yjgnc ©••m nyn fyjyn iya 

■ova y*;ai nyma ©*,a © raryora 
.Paiae-nyora nn pc vv/Ma

Pi©;aP lyoim© ךער o פון jnyira 
an fyoaPp© ראנושירם© laen-ipopy ta 

anna a v ia© שיוי. יטכם ©iy ײעט 
jynnaco'ia האדםאן א־רעי׳ו nac nyr»n 

m ia : on ,זונםאנ, ם*ג iy©5 ©yn 
אױנוסס.

 »רבייט y©*©aPr אושנדזשנמנסס די
.lyuioPafnyaiiN na© ■ראט־אס יי אד©

nn ,n©״ sna snu״ama ,nya;,* 
 lyoaProia ivi״f ,02 Pa?a> P© ד,*©

ia׳i a |y©yp*c״obp tam riana oy• 
ny״i nyooyo iaf |y:a© 1* גיי •״(,
fa’ii*.

iypyn nyiyP •n יץ־ ta ,iyia©nyn 
nn h גימ nai נאו  iycan pm* raP©״ 

sna ©n«©״n©o a ©anyi ny״pyn ,p• 
ynyi ra  iva| גאנץ pa ,vmPacny 

lyePanyi rPa pc nny© ©an nycPyn 
nyn ,ױניאן viyvmac c'Pi* ra ycPyn 
©,n'rPanaoyn pna©r nai imiyi ms© 

iypy»r i* זיך nyvn די אוי(י nyca ,©,c 
pc ©naayn ah  pc ona ©nyi ay m 
iypyn n»© m>yn ,nai ,ny© nyeoynr

ra ov נאר a •־Dan ,n*t זיי jy’ an נ־ט 
v׳;np גקהאנט r  ynybyn• a ;y, סאר װי 

70 »iany•
yn:y®ip ^©'•nPyKj'-a nnyo .װ*ר 

ynn jyrao iyo lap P” w jn־n״D:*r
pvny pa״a*yn Paiar־.n 3 ,©:yoo 

y©l6 .״ םטריט

lyVPbiycynao ׳«nyow ivoopv: i ״yi* 
 jyn'nci* גים מניאן די ra רענטיגק״ט״

 אױפ* *©,a va ©an ד can ,©an סיט
ia©yi, נאר ivcaP^oia ra םאכען *ו 

iv'0. וױיטערע
nao npy© ©an ta ,ra ©pac nn, 

ia’*ariaina© ארנייט B” nn nyn pa 
nnyt ra ynoomra ©nn ,גרוים ©iy 

n ta ,|yia> tap, נרעסטע **,n a  Pna 
nyn pa ny© ז״נעו אינתםטריע b'S ia i 

naenyn ,on'riana זיינ׳ס » nai an 
Pna* yo’im נ,© ©yoyn ,nycyr la’in 

iyi© ©,n r ’Pyc די ©,ם sna©״©an ,ny 
t1״ ©oipj ninnyn *©,©as yny,יך fia 

 a tviao i* lyoaPnua ra יוניאן רי
on 1 * vo זי *ושםאנר. טחי*רינ׳ס 

an© די אסני*יע, די vinvv ,טםכי*יע 
 אינמםפ־ דרם ״©nn די fyvf'iara *ו

nnnn yn© .ר***נם■
pa ױניאז די ra פיל «יר ©Bbwna 

'«ivnye© ©an ,|y©” Pi'nynr n nyc 
nn pa yor©cy©as .na© nnm *ןץג 

oivoonnvo W "i yn©om ,סיירראל 
t iyo©an©g© y©Pyn״na© ©,,©na ny 

a riP© ©״*jyiap na©nyn pa ,yrPmi 
t,, ניט a״jnyfi, װי ©y J'©5'iiD;y©yP 

i* ,,t nao ra אתאניזירט. זייז i*nn 
tynynyi די ©na y©onny©״©•naa i* ny 

 Vn vaitn ,©y’*ai pa man y:yn©״
ina© m״y:yn ,ישונות a i bgn© 

Pa״©!,,©na ©ia’*aria:na n ©©a© t 
.nynr nnyt

 fin pa iff*״© n ta *ו, נאך ©,נ
nn©״ :yneoinra om גאנ׳( זײנען 

y©©yPtp, יאס וױ pa ©*,a Pac njn ra 
ynyma yPa ,א־נתםם׳־יען ©nyn ©y pa 

rPniyomac nai,־ jnynr a nac ©an 
v(׳* ia  dip 9 זיים.(

ra באשםימם שוין raP• nyn naigf, 
ian די ©t ©yn pia״t. ,יע ra  oypa 

 ymyona* נתיםער nyn nac ©,,n; me׳
”5aiar םוז מוננ iny©J'a nyn אייי a 

i nai״pm ny©Pyn pa ,©,©yi ©y זי׳ 
ny© זײן *ו a עיםאלנ נמיסקר ra אלין 
|.y©©'ti'n

q ---------- a
אינהאלמ־שאחדיכניס

42« נוםער .גערעכםינקײפר ם-----ם
ט ײ ש. ד. װטר-מ. די ב ז דעני
ם  עלזזנקר כײעם דעם םח אינסםארירוננ .3 זיי

ארווערםײזםענםס. .22 יאקאר םוז טיװ
ט  לוד רי בײ נאםיוועז. ערױיןײשאנאי 4 זיי

 בע״ א—אוסנענענר און כאססןוז םוו קאיס
*באכטער.

ט ײ W ב«וורד דזשאינם פון סיםיננ .5 ז n no 
לאננמר* ח.—ױניאז קיאוקםאער

ט  O אום וחנמז נעט•? דןור מז װ«ס .6 זיי
m םרײד אוגזצר איז כאאס דעם ענדינעז i 

שעהן. ב.
ט נלאזמאז. ב.—*יהודא םש«תח די .7 זיי
ט ײ נאסידבימל. רעראהםאר׳ס דקם םוז *. ז
ט ײ  דעי אוז סובטאנוםעקםשוחןר דער ס. ז

ס7דז״ו.י ארי ם  ג«ײ א איו זינםאז. -
ןןרלער. ן טעז-^

ט ײ  יזורץ ועלדין. א.—צײט ר«ר %ם io ז
#ii אח r•—.ב. י J

ט ײ  כארןו• ל,—כת?? װײסם װאנעו פוז .11 ז
דולין.

ט  אינםעינײשאנאר אוגזער סוו ענינים .12 זיי
 פאײ פינ^עלשםײן. ■רעםמ-ל. דעי אין

װהילער. (םעייעטא!) װארפ ראס געסען
שםועסעז. לורמ .13 ?ייט
 פון באארר «פז. םוז אינסםאלירוננ .14 זייט

אדװערםײזםענסס. .22 יאיןאי־
אדװערםײזםעגס^ 15 ?ײט
אדוחנרפײונתנס^ רדער. קריי^ קייומצגד־־גמ. פח אלןנרלײ .1» זײט

r 8סוועם-שא דער m ויחשדוז נױ איז

 ©״!,rsan rP'c pa ©naan a ©,יו
ayna ,n aan׳yspyn ,in©iny»iia aaa 

va ,|y©nny»a ©*,a riP© pf ©an 
tia ©pac an ©©ansywna pir ©*,a 

15 rio  ©nniifi״©mum ),a ©yp»ar 
f, ס,©,, nycyr oiym© 6 ny©*© pb pa 

pa ,nan ),a ױ,© yPa ססגים f״iyi 
c an׳*n ia yPa (,a nyayv yspyia rP 

vi fio iaP©ny©r fia ©ny©r n
©״©,o דזשױרזי

na oan ,yooimnipnyo ©an |ta* 
*ynyora enmata© *nan nyiyp nyt 
o׳niD yoonny© ,n ©an ra ,tn־©yr־ 
 rtnyn ©y ian ,ny»yr |yi״i ny«y׳*

p esaovi״>rPa n a  ,ooiyonai ,nyn, 
*onra-Pnai nytna i* nyi ©an 

y i y o r>a fie my© pa tyn© ד * 
P p י י ,n y n

ny«vtr©yno yi’ijm yi,i,,a riP© 
tyonymac זיר tio mao on ©,o 

pc pa ” ny©yii no ,tyoiP© yrPoorp 
©.,,©na ©mrnnyP

*yi iii©nny©na ,n ©an ,*n rma 
*yn oy y©Pyn pa ,nytyr yP’c fyn• 

pny>a ©©aoyi in״ *na ,nn'ansoy 
 tviyp ©,©pan■ ©an ,nynpyi *ן נייס

na pa pnyti ©iy©ynyirna t «״ in* 
Pnai nvi־ty,nooini,a.

man pa ©לױ nn ,ױום׳ןבײכווו 
aoyi in n©© 1»י pna* nyo'm a nai

חרr אױףנןמססמ *ונעלײגפ סלײדערזורכײםזך־מננרעס זדנפערנאדאנמל
װיכטינע. ג»נץ נעװען אורזטכמז די זײנמן

י איז אינטערנײ^נטי אונוער ס»ר  ̂ו«- ר
ס סון יעגונג ז  i איבער ייײױ ^נגרמס י

 צו וױייל געװאונשען. װי •ונקט
̂וילט ^וננחנס דעס יויגטערנײש^ונא^ די װ
{ געקןונם ניט ײ  מיר וױ פןןרטר^טען, ו

y מס ה^נען w .קןונגרעס צום 'נעםעילדעט 
̂וחר נעססטען »ױס^ זעחם עס וױ וחןט, י

אינםער־ דעד סןןר ^•האי״ט lMP זײז ניט
 דער אין זיך כמטײייגעז צו

i n y r אינ״ די פון באראטונג וױכטיגער
 םון ארכײטער קאײדער טערנאציאנא^ו

ip v■ אמעריפא. און

 סעחרסטענס ,און סלײרץר פפחצ״דענע
ט סמנמר^יײדעמ מו כעד-דוסס. אין •

חאב*״ כעי^ן, אין סווצמ״ממיער די
םאד״ וחוסט חילל, ױדאן קען,

 סלײ- דער מיט סמחרסטעגס ױך נעחסמן
 עםכראידערי. טיט און חןר-אעדוסםריצ

 פון רעזויטאט דער כיויז איו. Din ^ומר
 אונטמרזוכוננ. אױכערפיעכייכער גאנץ »

 פאי וואס םןו^זטעיצז, שױן זיר W ממן
 אױסגע־ װעט עס סװעטעריי סןודטען א

 *נוזויבען וועם מען וועז ײעדען, פונען
אונטערזוכונג. גרינדייכע מעחר א מאכען

חע״ מר. געזונדחײטס״כאאמטער, דער
 ערסילעהרט, הןוט סיט/ דומדרזי םון נען

 א®1̂ עטכראידערי אײגציגער קײן דאס
 אײנקיאנג אין ניט איז מטאדט דין אין

 האט מען װאס פאר אכמר .rvm סיט׳ז
 דא־ די געילאזען איז Avrwvi איצט כיו

)Dite 11 ןײם אויןי.(

כאװיל־יגט שדן כאנק א פאר טשארטער
 און םרײנד חילקװיט, סאריס גענ. וױ
 לאזט אינכתרנײשאנאיל, דמר פון יאיער

 דער םאר טשארםער דער איז וױסען, אונז
 כאװי^יגט שוין באנפ אינטערנײשאנאיל

 פון סופמריטענדענט דעם פון גמווארען
כעגקס.
 זיך האם זאך די װאס אורזאכע, די

 ער־ שוין מיר האבען פארצויגען, כיםציל א
 גע־ היילקװיט גענ. איז צוערשט פיצערט.

 צום אםעריסא פון אוועתגעפאהרמן ויען
 סאנ־ אינטעמאציאנאילען סאציאאיסםימען

 צוריס איז ער װען חאמבורג. אין גרעס
 רער.סופעריטענדענט זיך האם גמקוסמן,

 און רײזעז, אױױ אװעסגעילאזען כענקס אװ
םארצױגעז. ביסעא א זאך די ?יר האט »?ױ

 ניט אז דכער, עס איז אבמר איצט
 אסטאכער םאנאט דעם אין װי שפעטער

 זײן באנס אינטערנײשאנאיל אונזער וחנט
 עס זאגט םען וױ ביזנעס״, פאד ^איען

.אונז. בײ
 סאםע דאס אילעס, אז איז, סאסם דעד

 דאס אננעגרײם. שױן איז נויםיגסטע,
 ט'ט דאאער, םיליאן האילכער א #געאט

 איז עםענעז, זיך וועט /אנק די וועלכעז
 דײ 15 די דא אויך זײנ*ן עס דא. שױן

 װעט עס הענט װעמעס אין רעיןטארען,
אויך באנק. דער םון םארװאאטונג די זײז

סאובםיל םםודענסעו אונזער פון עססגןוירשאו


