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*ו־נײטעושאס אידישער נאנמר דעד צו

ץ א8 א ה ױ ע ם

‘שול-ארג*ני אידישע צעגט־אי־ע רי
 האט רעפוכליק לי־שעי’ פ רע* אין ע זאצ

 איה•* פוך באריכטען י• אױם;עי־ע^ט
 ארבייטע־ שע — א ר־ צ־ ^ייח
ן .־יי•אכיע

ציש נעױע:

P*
 איו און :•יבאיע־ױטש ־. -
l דעי פון נערירט .-פשען 

 אידיש׳ג ר• װאס באניי״גג, װאר״דער
 ארױס* האבען ;אניזאציעס .ז א־נײםער

 גרױ־ און אי־גערײגעי אי;זע~ צו געױיזען
t צ זאך סער : s ,הונרע־־* רי צו שױל 
ט־טוציעס, . יינרע טע~  מיר װעלכע -.

ש איע ה^בען געשאםען .עדיעזא
 נעפרעהט נאזונדער או;ז האט עס

ע רעי il ג־יגױוג; רי אצי ״חילױ אמאניז
אױס־ א־ן אגשטאי־טען

םארטזע* יױיטער עט ־
 םון ראטעװען און ט, ב

יויג* שורען, -וגרערטער
גיטנאדעש, די ־צט־*.־־טע,/

־,V'יעהרער־סעדינא א.*ן
ז  געװא־ען געש»יםען א

אר־ אידישען פו; :פש

■ י • לי• -M י•ו

J I

 שול־איגא־ אירישע
 דער £יז גרינדוננ די

אי־ אידישע רי פון
־יי־וא.

 רי ר פ>
 ײ ׳רא:ר״

 י ר די צע;
 אונטערגא;;

 הייניע; דע־
 אינטעדגאט־;

 • אי*־;. דאה
 : רע־ דויך

ידאש. כייטע־
 צעגט־איע רי

 באט־יכט ניזאציע
אצ ^ז רף־ארג  ע הי

־,א: אין בייטער ׳)”(
ף געפיגע; כיר  די אין פױיען אין ד

עיע שװערסטע צי אנ  די צייטען. פינ
ײטע־ אידישען נרעשעױע; פין שטעט  ארנ
 אנדע־ און ביאיעסטאק יארז, וױ ישו:,

 אין געװארען ־װאנרערט פ> זיינע• רע
 זיף םיר געפינען גראד שטע־ט. חונגער

 פאי קאכיף םון פיטען סאכיע אין איצט
 א,*ן נזרות שול. אוגזער םין רעבט די

 טי׳ כײר אױף. נישט הערען רעפרעסיעס
 אונזעד ראטעװען צו כ,־י אי-ץ, tp ען

 פיאצענם 50 ביז אינטע״גאנג. פון שור■
 *,,4פי אוגזערע אױף יזי>,א כײר ט-אנען

 ארב״טער איוישער דער טוט ראס צעס.
•ייילזנן. אי; פאיסס־יע״ע•־ און

 גע:ע צום איצט ^בער הענגט עה
 רער חורבן. פון סכ:ה רי יעכסטען

 פאר הײמע; הונדערטער רי פון חורבן
 װ.א:ט ארכײטער־קיגרער, טויזענט ̂:0 רי

 דאס אוטגריק. עםטער ג, רער נעװעז
 פאי סלאפ טויט א בי״רײט אױף װאי־ט

 אוגזע־ע פאד קאמןי פאײט״שען דעם
רעכט. כאצ-אגאיע או, םעג״עריכע

 ן פרײד םיט פוי דעריבער דינען םיר
 ארגאגײ נײער דער םון גריגרוגג רעי פון

 ‘גע זײנען םיר י^נעריקא. אין זאציע
 ארנאניזא״ די װאס ׳רעם פוי םוםיגט

 ארבייטער גרויסע איע ארוט נעכיט ציע
 ארכיײ אידי^ע די פו; יןערפערשאפטען

 אין װאס #דעם פון אדעריקא, אין טעי
 אידי־ ס-עסטער דער יטטעהט טפיץ רער

 און ארבייסער־רינג רער — שער*ארדע,
 ארגאני־ פראפעסיאנעיע ארע איהם םיט

 אין או־בײטער אירייטע רי פון זאציעס
אכיעריחא.

 ארבײטער־ אידישע די רופען טיר
 רער אין העיפעז אכ־עױיקא םון םאסען

 ארגאניזאציע, נײעד דער פון ארבייט
 און װארעם און אוגטער׳עט״צען איהר

 ווענ־ איהרע אויף אפרופען זיף חבר׳יע
 פון ארכײטער אידישער יעדער דונגען.

 דעד םון אז וױסעז, דארוי אפעריקא
 ארנאניזא• דאזיגער רער פון טעטינקײט

 דעד אפהענגיק פורשטענדיג איז ציע
 נע־ איז עס װאס אאעכיען, דעם םון נורי

 דעס פאר נעװארען נעכויט און מאפען
 צענדליג פיססטערען אעצםעז גאנצען

יאהר.
געװא־ געוואחר םיר זיינען אײדער

אלעען פעפטערע די אין
)7 זײ« ®ון <*יו&

ט׳ז באיטפריצם און  שםעסעדינסטען םי
 אנטסע־ באנק א אױוי זיצט א״דע־האלאז,

 פאריק־ א םראנם, אויסגעפוצטען אן גען
 אנגע־ הויכעז ^טײםען״ א אין מאכער,

 שווארצינסע םים קראנען, קראכמאילעטען
 װאנסעיאך, םארבױגענע הויך רער אין

 איוזם םון אויס הערט זי םאסאן. אילא
איהר, אנטזאנם ער : װארט לעצטען זײן
גישנז... קען ער

 ארויס ד כאפט בריץ, א וױ ^נעל
 שװעבעי־ םלעשעלע א רידיהאי איהר פון

איז ׳?1זױערעטא  בא* צו נישם אפילו ס׳
 רי ארויס נעמט זי אזױ װי מערקען,
 אויוי, שטעהם ױננערםאן רער פראבהע.

ױי דערעראסענער, א און בלײכער א  ו
ט קעז אין אנטיױפעז  צוגע־ װי איז ׳ני

ט אי־ס. צום שסידט םאי מי  א — א
ײט דער פון שטראם סעס  דער אין םיי

 1אי מאז ױננען דעם נאס א און לופט,
 רער אױוי ^וין ריגט עד און — סנים
 לײנג, גאנצער זײן אין אױםנעצױגען ״ערר

ט שריים  משוגע*סאכענדיגע .וױידע, מי
ה סארטשעט און זיך קאטשעט סולות.  זי

ך ווארםט און  ליײ קאנװאולסױוע אין ד
 שרעס־ אזױ איז אויסזעהעז דאם דען...

/ ץ  גי• װאם אײנעם זיך וױלט עס tv י
 ארײנ״ און §לאץ רעם םון אנםלױםען מנר
אריין. םעאםער א איז געח|

 םאריןוםען םלענען זאכען אווינע אט
pr ,אלעען. פינסםערע די אין מור־טאן

r,] ע דאזיגע די או צי א אניו מ א א  ײןר
ט צוין פ ד ע אי ײ נ V איתדא נ W V 

; ר־• שריט.  ^װאי^ן נ^װאחר וײ̂ג
*V ארנײטער־ליי-^״ו!^* םון אויפמוי א 

אז A'1 זא?ט עס װעינ^ן אין נ־יטעע
ד  1MSH שטעלט חא^יטעט ראױגע־ ׳
בינדוננ אין j או, כאי d 'w ־ ■ v 

 א־ן טעט*גח״יט ?ולטײעי־ע טארישע
ען.דפױ

 א*ד*״.־עי רע״ רי4פ רערקרעחנ; פיר
 גאנױ אין ;̂,,קאטענא* וןרנײטערשאפט

 עקויסט*״ אײן קײן נישטא איז פוילען
ם, שוי, א״בײטעי ענריגע ״ עיוז ד  ^ג

א vn /ןם נע װע אײן קײן ־  עטארישע ו
ט א»ז װעי־כע אינבט׳ט-ציע, ■זיגו־ע״ ש  ד

ט געהערט און אגגעשלאסען ש  ׳71 צו ד
אגי שוי־ איד״צער מ ^ א צי  ד»ן עס טעי. א

 רי גײפ*ײנג. ריכטיננ, איז עס װע^כע
 צײט גאנצע די א*ז א־גאניזאציע ראו״גע

 אױס״ אכ״ע״יײא פון נעװא־ען ;ע׳פטיצס
וי. pc ־צליסליך די ר ס- ל וו  א-צט •י
 ‘פאי אין ארגאגיזאציע רי ניט .־טעיט
 פון נעשט־צט נישט װע־ט אי; :־נדוננ

^ע דעי פון אױהעי >נרעיען, ־,״י  *4ג
 טי• קינדעײא־נשט םאי ״הילו״ ־טאפט
ד/ אין עש אנ סל אוי

ײ אײנציג און אײן לןײן  ארב״טע
שטאיט אנ דיצט האט •וילען אין :־גדע״׳

 איבײ״ פון גי׳עט באקומט און :אקונ״ען
 הילוי. שוכ הײן האטיטעט הילו״ טער

צו אז איבע־צײגט םעסט זײנען טיר

ר פון ח><# wrr r«יו ת w ' i t
j׳ r m ד*ו w 4 k ר ^ י נ ד  י

r »ן v  ,u n f f i i ײיו ^,חנר 
ט/ ^נ fiHf tWHfJ i פי w t i 
ר חארצ^ן מן  פאייח*״ואך גרדפץ או
 אױפ״ אחן — פאי-חפ-^ד אונז^^

!נאפ
j ר־י r w n אידישע אײף, צו דף 

ײי פון ע ט ^ זײט אי1א י י ײ
 חוגד^יטע״ אונז^נ״^נ פון גורי״ דעי אז

אין זץי נעפ*נט זינרע־
 נא^ װא© רא, טוע; טיר ׳חעגט ^•יע-ע

י ראנען. :
jn א רא פיהרען ריר y v rכא* ארן ן 

טען סטע- שױן איז ן1נצח דע• די
 ער1,א אײף אילר טיט וױ»ט. ני־־*ט

 גע״ דעי רורן חיי־וי אײער טוט ארכ^ט,
 יזינרעײאינ״ די פאר ״חילו• זע^שאפט

 לאטיר .אין אױי^אנר״ אין שט*טוציעפ
 און נרױסע אוגזער דערפיהיען צוזארען
ײ־-יע אי : ! iir.itנ גיי׳ן ז

:אונטערשײפטען
 דיכאי־עוױטש, ב. :פאיו-צע״

זרנכל, :*ױצע״פא״דצער
פאט. יעסנ :סעת^עטאי

:עסזעיןוטיװ םון ריטג^רער
 לעשטשינ״ י. ד^כעיפארכ, ר, דר.

t:סאדצ־ ש. ח. ׳קרוח י. דר. #רעװ י. ׳ 
א/  j גילינסח^ ש. טענדע^סאן, x ד

א^סוראוױטש. נ. בויןפנױס,
ױס רעדד  צענטראיען .•ױינער פרן ו

:האריטעט :יי-דונג
שיר. מ. כהן, ב. קאװארססי, דר.

 שול• רזרח״גאליצישער דער פאר
ע :א״נאדזאצי

 ת. נייסארס, אריה ׳ר*יס א, אינדצ.
שאפירא. א. דר. ליטױוין,

וועסט דעד אץ
ci e**f fit e iv/ ׳

ir א תרימן t»n א r fH, אר דארא l^r^r 
 ח־צאנ ד^• פױױ, דין אױ,״

r רי ,e• טאן ד^ני או גאיאנט-ר^ן, ראחי 
 ‘1א *IHV-W-iP 1"fi װע״ען ג*ט װאט

ע ארבײטענדי; W א ‘אנ 'H |«אן א  ש
ר הױבט ,hi*H *ד צ-י אן טאן דן

ך אן ער געפא; ן צי ד ^ װ א | כ ו  י
jyjjnt ט4יו ױנ״אן. רער  סר, ד^ןר ראן פ

ר כאמיטאן ״ ט1̂ און פרוי דער צו ײ מ  ײ
 טאן ד^ני או ד^ילאז^ן צו נ>ט פ*וי דע״
ען צו כדי טאן עפעפ זאל ^י עס אינ  וײן פ

י־אגין,

ד אין אנ י דו ל ק
ט דע״ טענ  סאגו״ ה*גע ,ד סיט אגיי

ך ענדיגט םערט^ודערס  אין גינען א״ן ד
ד דארםען ויך וו^ייאן םארהאנרמגגעז  א

אגרירענט, דעם באנײען צו פאנגען
טאק^ וו^ט כאארד דזשאיגט דער

- י ד װעיען ױ  Tf צוואטעגצויײדען כי
 יאגע דעד װענען מעםבערשיפ חןר ס״ט
ען ד• װעגען אין טרײיר אין ^נ ע ס ע סנ ױ  א

. װעיען. אר״גגעבראכט דארפען װאם
 אארד3 דזשאינט דער האט דע״וױיל

ם צוזאמען אונזערע שי• דער כי  מעמכעי
 «ראכ* אייע אװעחצוליעען כאצלאסען,

ט א אן י״עפען  אראגושירמ האכען און די
 י״עצסען םאר פייןנייז גרױסארטיגען א

 ל"<ז, רײערס •ראכטפוי״ען כײם שכת,
אטודרס טאקע דך האט עילס רער און

אייר. 1

ו

>״־5
1̂ i9ל ;־■א א נ א ש ז ן נ ר

ו א י נ ק ױ נ א ב
ע ט פ נ י ױ פ נ ע װ ן ע ו 2 א ע1 ג ט י ר ט ם

ב»נק אזנזער
ען אלע האט טונג ױכ ײנ טען. באנק אײערע אלע פאר א הײ  אננעלענענ

ט אא איטעדעםט פראצענט ♦ צאהלט טען די טײל ט פראפי הרע מי  אי
דעפאױמארס.

מען. בי־ליגסטע די צו ױראפ נאך געלד אײער שיר,ט פרי

ט עקדסטענץ אונזער ®מ מאנאטען 6 די פאר טעה ש ט בא צ  אונזער ^
.$2,600,000.00 פון םארמעגען

י ד ו ז צ א י ל י »יפ מ ו ט נ ר ע ד נ ו ר ה נ ע ז ױ ה ם ע ל א ו

ט, ביז דעפאדטארם 3ססס, איבער האבען מיר עצ  םאר־ צאהל רי און י
ערען זיך נרעפעדט טאג. י

ט םעױרען צו צ״יט די איז יעצ ם ט. אײער טרענ ט אקאונ  אײער ברעננ
כעל כאנק ען מיר און בי פראצענט. צאהלען אנםאננען גלײך װעל
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אן טג פאר לײבעל ױני  ע
אונזער אין טרימינגס
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םאניטארי א
און ׳ים .

ד״ ^ ײ '

 געחט לײכעל ױניאן סאניטארי דער
 כארא סעקרעטער ®ון קאנטראי

כאזונדער איז יאקאיס שידענע
טעי גײעס, צוױיטער א אין  גא־ א אונ
 װמוןן איבער מיר גיבען קעפעל זונרער

 צוױ־ םאר סוכיען ײאס ?אנפערענצען די
ס אוגוער שען װ'  ױניאן עמכרױדערערס ס

 יענעם פון מאנוםעקטשורעיי און 6 לאיןאל
 ויערט עש לײס. און עםכרוידערי סארט
 פוגלןט, אײן אויױ דאס דערצעהלט, דארט
ט דעם אױױ ס  יױ סאניטארי א םון ױנ

ײבעל,  זיך צדדים כײדע האבען דאן-י
ט1שױ ג ײני א ע נ  געקו״ איז מען דאס אח ׳.
^ א צו מעו ע ט ש ר א  ליײ דער אז X פ
 סױ דעם קראםט אין ארײנגעהן זאל בעי

סעפטעםבער. צוױיטען םוגרע,/
̂נן אונז אאזם אבער איצט  יױיס• וױס

 /-חנע״ דעי יעפחאוױטש, ס. יחנדדענט
w n םין סאונסיל דיסטריסם דעם פון 

 יײדיס רער אין לאקאילס םארשידענע די
 *ואס יארס, נױ פון אינדוסטריע נארטענם

 כאארד, דזשועט דעם אױסמר וײגען
 וױיטעד, םך א שוין האלט זאך די דאט
 איז דייכעל ױדאן סאגיסארי דער 1ח)א
1גזנומצ*ע אײגגעשטעלם פאקטיש שױן

 אונםער׳ן זײן װעט און םעיטעםכער טען2 קוםענדען דעם קראפט אץ אריץ
,r פאר־ די פון קאונפיל דיסטריקט דער — לעפקאוױטש. וױיס־פרעזידענט און 

אנגעלעגענהײט. דער אץ טעטיג

לײ\ עסכראיחנרי־ארבײט, אלע
שענ םאאינג, םאר גי*ט, ט  און העססטי

 װע־ *ואם כאטאנש, די פאר און •ליטינג,
t r i װאס ױניאן״שעפעד די אין גמסאכט 

fjmjrDr יאהאצ פון סאנטראל אונטער׳ן
•id s

 דיסט״ דעם פון אױםזיכט דער אונטער
 א*גע־ אויר װאר די איז יואוגסיל דיקם

f האלסעז in * iw צװישען קאנפערענץ א 
 א־5 ײניאן, דרעס עסכרויחנרי באגאז די

 םון מאנוםעקטשורער די און ,66 סאל
o n עען זײ אויר און םאך  געמוטען זי

i t ש אן  חגם באצוג אין אײנםארשטענדני
ײ יצייבעל. ײניאז סאגיטארי  ״.אבען ז

םט שטי ײמע  סאניטא־ דעם אנצונעחסען וו
 דעם אין אויך און ליימנל ױניאן רי

 דעם םונקציאנירען אנהויכען ער זאל ®אף
 סעיטעסבער• טע|2 קוסענדען

ע דאס און ♦  פאר• אויר איז מלביג
 די ,41 אאקאל צװישען נעװארען עםאנען

 פאיטעיס און טאקערס חעםסשיטשארס,
ם *וניאן ײעחנ םי אייך און באלעבאטיפ, ז

 מאנוםעקט־ באטאנמאכער סלאוק די מיט
 ײניאן־ליײ סאניטארי דער און שורער,

 געהט דא, איהם זעהט איחר װי בעל,
 סעפטעם־ טען2 דעם קראפט אין ארײן

 טי־״דס״ ״סיסעליינױס אלע רי םאר כער
 סאי •ראדוקטען טרימינג םארשידענע די

אינדוסטריע. גארםענט לײדיס דער
דער אונטער זיין װעט לײכעיל דער אט

 אב. פון מעגעדזשמענט און אױםזיכט
 אונזעי־ פון סעק.־טרעזשורער באר#וןי,

 ס. װײס־פרעזידענט און אינטערנעשאנאל,
 רעם םון מענעדזשער דער ינעפקאוױסש,

 צונויפגע־ איז װאס דיסטרי?ט־?^וונסיל,
 אינ־ איע רי םון פארטרעטער םון שטעלט

 מיסערע״ רי פון יאקאלס טעתעשאנאל
טריידס. נױם

 סעפ־ סען2 קומענדען דעם םון אלזא,
 װאס ארטיקרען, אלע װעילען אן טעםבער

 די םון שעפעי־ די אין געמאכט װערען
 דער- פריהער חאבען מיר װאס םאכען,
 שאניםארי רעם זיך אויןי האבען םאנט,
̂על. ױגיאז לײ

 האבען װעט לאהאלס די פון יעדער
)2 זיי« אריןי (שלום

 פארעסט אין הױז ױניטי
 ערפארב־ אן האפ פאדק

־ סיזאן רײכען
 א־בער אפען זײן װעט פלאץ דער

השנה. ראש

דערקלערען נאסטאן פה קלאו«ער

□
ס י ט ״ מ « ־ ט י * ה נ ו ו
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M גוםער ,גערעכםיגקײט״

ױניאן. אונמר פון נײעס םארשײרענע .2 ?יים
 םעדע* אםעריקאז אין צוריק קמפםײקער .3 ?ײט

?ײבאר. אװ רײשאו
שרופזנו. רעפארםםענם. ערױקײשאנאל 4 ?ײט
סטרײס נעגעראי רער .5 ?ײט זיירםאן. סאל. — כאססאו פון אינרוםסריע

םוז טעםינ?י'ם רי .6 ײט1 ט. ספעציעלער א — װעסם רער איו ניןונם אנ ^ ס ס ^ ר א רעראקםאר צום בריף א ק

(נע* ים *ום תמש. — אונרונם דער .7 !ייט
S S Z 1ר^כעדיג^ול

^י8ססט’י, %יירנ״ י » י ^ניע ? מיי1&
— חיססארישער א אבער !ײט^ס.^א^^םיםיננ,

 זעלדיז א. — יאטונ א אויף לאםע א .10 ײט1
J ב. י. — שארןי און קורץ

יד אומ«ר אין יצבען אירעאלמ דאס .11 ייט1
ל• — «ארק םארעסם איו

 מ* חאבעו סאםוניסנתו די *זוי ווי .12 ײט1
? נאסרײדוננם פון םאראײו דעם ׳אאיסאן • 

 דאר םייער. דוד — «ױלען אין כייםאר
ץ¥^ח, { ^ ך ^ אױ®• 1וײ אח םיא^
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 באסטאן םון ױניאן פל^ווקמאכער די
̂וט  גענמראל א רוםען צו ב*של*סזנן ה

 די און דזשאבערס די צװינגען צו םטרײק
 אנרײ דעם באנײען צו האנטראקטארס

 ד־עם פון באזיס זעלכען דעם אויף סענט,
 רע־ די לױט י*רל, גמ אין סעטעלםענט

 סםיטה׳ס גאװערנ^ר םון קאםענדאציעס
קאםיסיע. סיעציעלער

 געםעלדעט געווען שוין איז עס װי
 קלאוק• די האט ״גערעכטיגסײם׳״, די אין

 די נערוםען באסםאז פון ױניאן צמכער
 די אויך און אסאסיאײשאן, דזשאכערס

 קאנםע־ א צו אסס׳ן, סאנטראקטארס
 באגײען צו םארזוך א מאכען צו רענץ,

 אויםגע־ איז װאס אגרימענט טרייד דעם
 די 1924 דזשוליי, טען1 דעם גאנגען
 הא־ באסטאן פון סאנוםעקטשורער קלאוק

 די םאכט זײ םיט אםס״ן, שײן נ*ט כען
אגרימענטם. אינרעיענדעגט ױניאן

 גאנצע א םארגעקוכמז זײנען עס
 האמ ױנ־־אן די האנםערענצען. פון רײהע

 פאחגרונגען זעלבע די ארויםנעשטעלט
 מאנוםעקטשורער און דזשאכערס די וואס

 חרץ א אננענומען, תאבען יארש נױ םון
 דאס מאשינען. 14 סון םאדערונמנן די

 באסטאן םאר םיל צו 1געו* שוין װאלט
 ניט עס באשלאסען חאט ױגיאן די און
 זעסס מים שאפ * װארום םאתגרען. צו

 אנערסענט באםטאן אין װערם מאשינען
שאפ. לערזשיםיםיים א םאר

ױניאן יי איז קאנםערעדז די בײ

 םון האמימע א דורר םארטראטען גערוען
שאעט  װײם־ אונזערע מיט באארד, דו

 פרער און זײדסאן סאל. ®רעזידקנסען
 אײגיגע ספאי׳יסםען. די אלס מאנעסאן

 בײגעװאוינט אויך האם קאנפעחנגצען
).2 זײם או̂י (יייוס

 װײסט אונזער פח הויז ױ־ניטי די
 םארעסט אין ױניאן דרעסמאכער או]

 בעסטען דעם יאהר דאס האט פארק,
 דער זינט געהאט, האט זי װאס סיזאז,
 יאהר 5 םיט געװארען געעםענט איז פיאץ

 ױני־ די איז םיזאן גאנצען דעם צוריק..
 און מענשען מיט אנגעםילט הויז טי

 אויפ׳ן דארט זיף אכיוזירט עולם דער
אוםן. בעסטען און שענסטען
 הויז ױניטי די איז יאהרען א פאר

 דעי״. ״לײבאר נאןי ביז אםען געװען
 אביסעל זײן סיזאן דער װעט זומער דעם

 דאס װאס השנה, ראש איבער ליינגער,
 סעפ־ מאנאט נאנצער דער םײנט,

 דעם אויס הוכיט השנה ראש טעפבער.
 דאס און דינסטאג, און ביאנטאג יאהר

 לײטע אונזערע םון סך א. אז מיינט,
 זונטאג, שבת, ארבײטען ניט װעלען

 א גאר איז דאס דינםטאג, און מאנטאנ
 םײן קאן םען און ענד״ ״װיל היבשער

ד״ אזא און פארברײנגען. ^נ װי  אין ״
 פארק פארעסט אין הויז ױניטי רער

 וײן װערט וועס עס סןי, א גאר סײנט
 שוין, קאז עולם אונזער הנקלטע?. כל

 פארמנדײ *ו גרייטען געמעז זיף ״אלוא,
 ױניטי. דער איו זוםז^סיזאן דעם גען

 געװיס וועלעז ^וױק־ענדי׳ יענעם פאר
 סאנ־ פאסענדע װערען פארבארייטעט

 די און אונטערהאלטונגען און צערטען
 זיכער װעלען זײן, דארט װעלען װאס

 טענ. אננענעמע גאנץ עטלאכע האבעז
ארױסםאהרען װעלען װאס די אלזא,

).3 זײם אױזי (שיוס

 צו ניט אױפגעפאדערט קלאוק־ארדטער
DTO8 קיץ ארבײטען

לארק. נװ אץ קלאוק־אינדוסטריע דער פון נײעס אנדערע גאר
 האט סלאוקס בײ םיזאן ביױ דער

 עס אנגעפאנכעז. ניט נאך דערװײל זיך
 אר־ אביסעל בלויז שעיער די אין דא איז

 װײט װי ארבײטער די זיו טײלן^ בײכ^
גלײך. אויזי גלײך םעגליך

 טרײד, אץ אגרימענט נײעם דעם לויט
 פארגרע־ נעםוזט שעפער סר א האבען
 זיײ שעפער יענע אין און װערען, םערם

 װעלכע ארבײטער, נײע צונעסומען נען
 געאר־ נים דארט סטרײק םאר׳ן האבען
 דע־ זײנען ארבייטער ״נײע״ דיזע בײט.

 טײל גלײכען א צו בארעכטיגט ריבער
 איז שאפ אין װאס ארבײט די םון ארבייט,

פון ארבײטער אלטע די מיט גלײך רא,

נאלטימאו אין סטרײק ?לאןקמאכער
געענדיגט כמעט

םטרײק• אין נאך בלײבען שעפער פאר א בלויז

 םטרײס רזשענעראל באלםיםארער דער
 ענר. אן ביי הארט קלאוסםאכןןר די «ון
 נע־ םריהער האנען װאם בעלי־בתים, די

 װירער שוין האנען ױניאן־שעפער, האט
 נאכנעבעג־ ױניאן, דער םיט געםעטעלט

 ױניאן די װאם םאדערוננען אלע דיג
 װע־ םטר״ק אין ארויסנעשםעלט. האט
 שעפער׳ אאר א נלויז בלײנען נאך לען
 האםוי א אן ערשם ןיך םאננט םv און

 װעמעז םים בוזים, בעלי ■אר די לנענען
 םלווטווו. נעהאט אלעםאל חאט ױניאן די

 װעלכע אין שע«ער אאר די זיינ« ראט
 ײאי אמלאםערײ. אםת׳ע אן הערשם «ם

ייי׳ר יי *ונאבונחמ ןײגאן ארבײגמר ךי4

און
נאר

 ״סעקױריסיס מיט בעלי־בתים רע
 די אין װי לגעכם ר$רט זײנען
צייטען. אלטע

 ארונ־ נעלונגען אפילו איז ױניאן רער
 די שעפער פאר רי םון טערצונעמען

 ניט װעט עם און בעלײמלאכות, בעסמע
 בעלי־בתים םאר רי דאם לאנג, נעםען
 רי אז איבערצײגעז, אויף זיף װעלען
םאריבער. איז שקלאםערײ םון צײט

 םיט באלאגערט ?יינען שעפער דיזע
שלענער• געדונגענע און פאלים

 נײגציג מיט געםעטעלט האבענדינ
יױ די זיך וחנם טרײד, םון פראצענט

).4 זײט אױןי (שלוס

 םארגרעםערט זײנען יואס שעפער, אלע די
 שע־ די םון טשערלײם די און געװארעז.

 tls נעבען, אכםונג שטרענג דארםען פער
 די אין ארבײטער ניײארויםגעסוםענע רי

ט זאלען שעפער  עם ווערען, געקריװרעט ני
 די־ ניט האר הײן אױױ זײ געגען זאל

װערען. סקרימינירט
 אויפגע״ וחנרעז צײט דערזעלבער איז

 קלאוה־ אלע םון ארבײמער די םאדערט
 קײן ארבײטען צו נים דערװײל ׳שעםער

 שע־ די םון מאנכע אין אויב אװערטײם.
 דארן* ארבײט, גענונ דא שוין איז םער
 אװער־ ס'ין ארבײטען ניט אויך נאך מען

 אויסנעפילט רארפען אפריהער טײם.
 ;שאפ אין פלעצער לײדיגע אלע װערען

 אפע־ זיצען דארפען מאשינען אלע בײ
 דארס רארפען דאסגלײכען און רײמארם,

 ני־ צאהל נויטיגע רי באשעםטיגט װערען
 אנרערע די און פרעסערס גישערס,
 א מאכען צו נויטיג זײנען װאס קרעפטס,

 און שאפ־טשעדלײט, רי קאמפליט. שאפ
 שע^ער קלאול די םרן גופא ארבײטער די

 אפצוהיטען. דאס אויפנעםאדערט װערען
 אינטערעסען אײגעדע זײערע אין איז עם
 ז־־ין זאלען ללאולמאכער כיעהר װאס אז

 אױמ־ ניט זיך זאל עס שעפער, די אין
 ארמײ, רעזעחונע א גאס אין ררעהען

 רי אין קלאפען ארוםנעהן זאלען װאס
 זא^ע• ארבײט. פאר פרענען און טירעז

אכמ אין נעהמען ראס קלאולמאכער די

אן־בי דאס זיך טיט האם  ,ױני
קארר. װאירהךנג די און כעל
 ‘גענעראל רער פײנבערנ, בתרער װי

 סלוירכד און קלאױן דער םון מענעדזשער
 װערם װיםען, אונז לאזט ױניאן מאכער

אלע איבער קאנטראל א געםאכט איצם
).2 זײם אויןי <*טם



 e לאקאל ץניאן עמכרױדערערס סוױס
כאלעכאטים די מיט קאנפערענץ אין
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מו מ מ מו ארנײסמ וו ניס אויפנעפאדערס ס אװעוסײס היין
ו̂ן עסכרױדערע־ס סוױכ אונזער  ױנ̂י

 ,ר גערושען װ*ך יעצטע ה*ט ,6 לאקאי־
 קאוג־ 9 צו שאך דעם םון סאנופעקט״״יורער

 האט ױניאן ךי װעי^בען אױי״ ׳ץגערפע
 םארערומען. אײניגע ארױסנעיטטעי־ט

 ירר־ זיך געפינט ?־אדעױנגען די צוױיטען
ײטס צערע ב  העבעדע און ״.יטונדען אי

 א פון אײניעטערו;; די און וױידז׳צעס
ױ ױניאן  עכיכױױדעויש איע די א״? ײיב/

ס און ד די אין געטאכט װערען װאס ײי  י
 ־9“ חאנסעדענ״ז דעם אױו» ניאךיטעפער.

 ש־ן םאריצטע-זעי די באטײי־ינט זיך בען
 ורערש1כיאנופערט- עכיברױדערי סױיכ די

 ד<־ םון קאטיטע א אי; אסאסיאײ׳שאן
אן. ײני
זײ־ ׳ו;יאן דעי פון ספאוקהטען די

 ברורער און זינכיאן ■רעזיהנגט געװען :ען
 סוױס •;־ • פון טענעדז״צער דער וױיס, כי.

 אויןי .6 י־אקאיי *וניאז עטברױדערערס
עי  באכײ־ אױך־ זיך ־אט חאנפערעדו ד

 ״:,j '־עפקא-ו ס. וױיס־פרעזידענט י״יגט
טדײד־קאונכײ. פון פאיטרעטער י*ס9

לײ־ ױניאן דעם פונקט, איין װעגען
ט זיר טען ־;אט בעי־, א״;יג ע  גלײך ג

 איז עס און קאנפערענץ, jyot'iv אױפ׳ן
 קוטע;* דעם דאס נעװארען, בא״שראסען

 לײבעל דעי 4זאי סעפטעכיבער טען2 דען
 פאר״שסאנען איז עס קראפט. אין ארײן

 זאל י:ײבעא ױניאן דער דאס נעװארען,
 ״טטיקער.עסכריי• יעדע אויף ;עםינעז זיך

 װאס טריםינגס אנדערע און לײס דערי
 ?ײ• װאכ יפעפעי די אץ נעמאכט װערען

 סוױש דײר פון ?אגטראא אונטערען נעז
 נלייכציײ .6 יאקאא ױניאן עכיברױרערי

 קאנםע״ אױם״ן צדדים ביידע האבען טינ
שטיסט9 רעדו  ליעעל דער אזױ װי יינגע
 איז מעז און דעזײן, אױפ״ן אױסזעהן, זאל

 דע־ ארבייט, דער צו צונעטראטען באלד
 בא־ רער צו פארטינ זײן זאיל לײבעל

צײט. שםימטער
 דאש געװארען, בא׳טלאסעז איז עס

 הע:ט די אין זײן זאא לײבעל ױניאן דער
 ־,vsyr יע;ע פון שאפ־נד^ערלײט די פון

 דער םון פארטרעטער די זײנען װעלכע
אן  םין *טאפ־ט^ער^יט די *?אפ. אין מני
 ״יײנעל־ די זײן װעי־ען ישעפער דיזע

c איבער אױםזעהער די קאסטאדיענס״. n 
אויפפא־ דארסעז װערען די און לײכעל

»no oi?r ו ).1 זיים
 דער פזן איז װעלכער באראױ, סעקרעטאר

 געװאדעז. ארױסגערופעז ספעציעל ױניאן
 זיך ן.אט האנםערענצען אלע די פוץ אבער

 -דשאבערס די סײ אויסגעלאזען. ניט נאר
 ניט האבען קאנטראהטארס, די סײ און

 אז אנצונעמען אײנ^טימעז געװאלט
 נױ דעם פרן *ונקטעז די םיט אגרימענט

 האט ױניאן רי און סעםעלמענם, יאריןער
 אפענעש א איז ארויסצונעהן בא״שלאסען

פאדערונגעץ. דערמאנסע די פאר קאמױ
 ווערען *שורית די װען צײט דער אין

 ױני־ קלאוס־מאבער די מאכט נעשריבען,
 אר׳אנזלןמעגטס לעצטע די באסטאז םון אן

 ײעם ײעלכער סטרײק, גענעראל דעם םאר
 דעם דאנערשטאנ, װערען דערקלערט

 דער• איז אזײנער 10 אומוסט, טען21
 נעתםעץ װערעז סאכער קלאוק די םריה.

 איז םאריצירען איז ארבײט די ווארםען צו
די װאס האל״ מעםאריאל ״פײן דעם

^ דעד דאס ׳סען ב ײ  געםיגעז זיך זאר ל
 װאס 1עטכרױדעי יצטיקעל עדע1 אױף

 אץ »*&.r ױניאן א אין געטאכט װערט
 א 0א׳; ױניאן די װעט צייט בער4דערזעי
 ט״צער״ די אז אױפנאסען, *צטרײנג נאנצע

 -ער רינסי; זאיען ״עעפער יענע פון רייט
 ײ־ דעם באצ•; אין פ^יכט זײער פיהי־ען

עי. ניאן ר״נ
 דע־ צוױיעען קאכפערענץ דעפ אױו״

 אױפ־ אױך איז כא^עבאטים די און ױניאן
 העכערע פון פיאנע די געװארען ;ענוטען

כ־ קירצערע א או; יױידזיצעס ט ״ כ > 
 דך רען האט דעם װעגען אנער צ״ט,

 ערװעהרט אי? עה נעאײניגט. ניט נאך
 בײרע פון לואכייטע פאב א ;עװארען

 יוא;* די פארםזעצען װעט װע^כע צדדים,
 געוױפע אױכאיכײטען און פעיענצע;,

 סאב־חאכײטע אוןיױי ״עקארענדאציעס,
 דער ױען ׳צפעטער, פארנרײננען עס װעט

 צױ יױדער דך װעט קאנפערענץ ;אנצעד
גױפקוטען.
 לאט - אנאי1אי;טערנײ" אונזער
 סטײט* א אין געזאגט דגראן ״יעזידעגט

 ׳טטארק איז — פרעס דער פאר טענט
 4י־ייכע ױדאן ךער אז פאראינטערעסירט,

 זאל טרײד עמברוידערי סוױס דער )אי
נ אן דין  אנפ־ךז- װעלען םיר און ערםא̂י
 ער״ דעש קאמ«״ן סיסטעםאטײעען א רען

 ארויס״צ- װעלען טיר ױכערען. צו פאמ
 ט^ערלײט אי״ע צו אױפפאדעױננ אן קען
 זא׳ זײ עעפעמ’ דרעס און יזיאור, די פון
 אז; עמברױדעריס די אז אויפיאסען, לען

 •yr די אין נעכרױכט װערען װאס לייס
 ױס־אן דעם דך אױוי האכען זאלען ׳®ער

 ײניאן, עםכרוידערערס דער פון לײכעל
 די p* טריטיגכס. אנדערע די פוץ און

 ײ ארן פראטעקטעו דער כייט אגרימענטס
 ספעצי- א פאראן איז אסס׳נ׳ס אטעריקאן

 יוניאן, די און דעם, ײענען ■ונחט עי4״'
 םו״ דאס האט יטאפ-טיטערלײט, די דורך

 «ו:קט דער אז אױםצופאסעז, רעכט ײע
וגערען. אפגעהיט 4זאי

 א ניט דאש אז אנגעוױזען, האט ער
 פין ױניאן־א״בעל דעם פאר כיענאיכקייט

 פין און טרימינג״טרײדס פאר״שידענע די
 א״ן גארמענטפ די םאר באנוצונגען די

ס דער די ,אר איגדוסטריע, גארכיענט ל״ ,- ; 
 בא* צו זיך און םארקעט איז צויווסען

אופן. נעקעריגען א אױף פעסטיגעז

 װערעז באסטאז םיז ק^אוקםאכער די
 דאש ;יט ״שױן סטרײת אין נערופען
ע ם ^  האבען פריהער טאל אלע מאל. ע

 בון רווי דעש אױסנעפאלנט ■ינקסליך זײ
 צי מאז 1איי זײנען^ױ און 4ױניא זײער

 די פון ארױס מינוט באישטימטער דער
yeyr.דערװארטעז, ׳אלזא חאה מען ר 

 מאל. דאס זײן אויך py װעה אזוי דאס
דערםריה. איז דאנערישטאנ דעם

ש ײעבעז אײנצעלהײםען מעהר  ̂ד
 אױף געםינען לעזער די װעלעז ססרײס

 ספעציע־ א אין צײםוננ דער פון 3 דיט
 װײס־ אונזעד פון קארעספאנדענ״ו לער

זײדסאן. סאל. ■רעזידענט
 שנעלען א סטרײקער די וױנ״שצן מיר

!זינ פול״שםענדיגעז א און
 אםיציעלעו^טטרײק־רוף דער איז אט

 באס- אין ױניאן קלאותמאכער דער םון
:1טא

)1 ײ•1 1 או (אלוס
^ צ• ^ ק- או  ױניאן די װעלכע סיט מי

 אין אױכ זעחן, צו אום ;עסעטעיט, דואט
 צו באדא־ף עם וױ אלץ איו ׳צעיער די

 ;ױטיגע רי דא ז״נען דארט אױנ ׳דין
 צאהל נױסיגע די און טא^יגען צאחל

ן.yפאכ yאר די םון ארבײטער
[י םון םאױצטעהער די  װאס ױניאן רו
 נאכ- אױך װערען יזאגטראי, □yi דאכען

 אין ארכײטער די jyrv oy nyii זעהן,
 האכילז זײ צי #ד.ײסט דאס יטענער, די
 ׳קאיד װאיקיגג א סיט ^yD^ ױגיאן א

דט. אדער
 אײפ־ דעריג^• 'יע־־ע; ארנ״טער די

 ײניאך דעם זיך :ײ האבע: צו געםאו^רט
 צו כדי קארד, ו,אר?יג; ־yi ריט 1גינעי

 םאר א• ״זיך פאי אי <y־^:io פארטײדען
 ניש ;ysyn װאס די װאדים ױניא;. דער

̂יבען  ױגיאךפאספארט, זײער זיך מיט ,דז
 אר־ פון iiryii אפגעסטאיט װעיען

ײ און ׳טזכי r ו fryn] דורך yi□ סאריײ 
mv זאל .Dsy; און צײט רען : " p זיך 
 ילר ..ז תירוץ, אױם׳ן פארלאזען גיט

 בי־ דאס זy,הגyמיטצונ jyoyn»c״ האט
 ;,6אי דלםען, ניט טyװ תי־רמ רyד כעל׳/
 ־־־׳א̂ב טוזעי עאפי אין ראכײטען װאס

y זיך נײ i□ װארקיגג די און ױניאן־כוך 
 םון •yryoi^״׳•פ דעם װײיזען און ׳הארד

cy פאר םרעגט ny װען ױניאן, דער i.
טער זוכט מען ױי  אומ^אר״ אן ו

שען מאן טײאי שער ױן ט א  ם
טרײד. קלאוק

 אפיע־ איז װאם ׳קאנםערע;ץ א בײ
 םארטתג- םון מאנטאג נעװארעז האלםען

 סאר- אינםערנע^אנאל, אונזער םון טער
 און אסאסיא־ישאנס yאל םון רyהy*טJי

 פון און םרײד קלאוק אין כאלעכאטים
 האט גאװערנאר דער װאס y'D'f^p דער

 רyוױר איז קלאוקטרײד, פאר״ן כאישטימט
 ןyקריג צו סארזוך א געװארען געמאכט

 טיטערםאן אוכיפארמייאיש^ אן
jy די טרײד. ^ n y i, אסאסי־ ־י װעלבע 

 די האב-לן םאר;/ךשלאנען, האבעז אײ״שאנט
 אנט־ זיך ױניאן רyד פון רyהyטLMםאר

זיך האב^ אזוי : המעןyאנצונ זאגט
 םאוײשטע־ די אנצונעחמען אנטזאגט אויך
 ̂ןyרזאנyB די כאטיםyבאי די םון הער

 האבען ױניאךפארטרעטער די װעלכע
 דאס ׳איז רעזולטאט דער פארגע״שלאכעז.

P,,! נאד איז טישערמאן ער5אומיארטײאיל 
 גע־ ארcרyד זיך האט מען ניםא. אלץ

 װעני־ען זיך וױדער זאל מען אז אײניגט,
̂אדויש צו  םאר־ איהם און *״.•יינעלבערנ דז״״

 מגאוי־ אין אמט דיוען אנצונעהמען :ע;ען
n דזישאדז״ש כאטיש םרײד, y ^ y r e r האט 

 סון אנבאט אזא אנסזאנט אײנמאל *שױן
טרײד. זיא צדדים אי*ע
sרyזידyבײ האט זיגםאן נט oyi קא:־ 

 אז באםאנט, װידער און וױו^ר ^yרyפ
y,^רטײאwאוט אן rװאש מוז טישערסאז ר 
';iy r גpyראנyן Dy .onyii טײן זײנען 

 װאס ישעפער, די־ אין סכסוכים געגונ דא
 אוםפארטײאישען אן אויױ װארטעז

 אלע דאס באםאנם, האס און ט״שערםאן
v אנ״טטרענגוננעז m\ צו װערען נעמאכט 

y;np| ניכ װאסyר a v i ריכםיגyמאן ז 
אמם. דעם פאר

 העד־ באפאלען נענגםטערם
טאכער פון קװ#דערם  קלאוק
אן הארלעם. אץ ױני

 בא־ דינסטאג זײגען גענגסטערם פינוי
 פון העדקװאדערס די הארלעם איז םאלעז

 ,p**?p דער פיז באארד דזמוינם דער
 א. 165 ױניאן, װײסםםײ?ערס און דרעס

 צוישלא- מערדערליר און סםריט טע121
 ניײ בר. ׳אפיס פון מענעדז״שער דעם געז
^עכטער. טען

 ־yנ געװען זײנעז העד?װאדערס די
ט פא?ם  און נער1מז ױניאן־מיטנלידער, םי
ly'nD, ערישי־ זײגען געננסטערם די ײעז 

ט גאר אבער איז ?ײנעם נען.  אײנ־ :י
 א*ין און מעענר םיר די אז נעםאלען,

 סיאפ איז באוױזעז זיך האבעץ ײאס ׳פרוי
: איז ''?iy ער,1מענעדז״ צום צונעגאנגעז 

 װאר־ ישום א אדיז געננסטערס. זײנעז
 ״שעכםער׳ן באפאלען באנדע די איז נוננ
 אײ- צו׳הרלעט. און צובלוטיגט איהר און

ם דער דעד  ׳זיך צו זyקוםyג איז ^ל
 ̂זyלאפyרויסנK נעננסטערס די זיינעז

 ׳אויטא(€אביל אן אין ארײנגעישפרוננען
ײ און געװארט, זײ אױף האט װעלכער  זי

ד-;ד ב״\ן פא^יסלײט סארישװאונדעז. נעז

 :לאנעז סטי״צאן •אליס דערכײאיגער
 חא״ ױי נאכצױאגמן, רי סארזוך א טאכט

 טא* n װען אױםגעגמבען אכער דאס נען
y v פאר׳צװאוג• איו גענגסטערס די םיט 
 זײטיןןן די םון א״גער אין געװארען דען

גאסען.
w •אליס די :v i, ׳עלאגערס די אז 

 צוגע^קט גענגסטערס געדונגענע iy?״;
 געהט עס װעסען ב״ ׳כאסעס די םון

םעגע- דע״ אז און סטרײ? דער א; נאך
 רץרטאד, געװארען ןyלאגKיyנ איז דז׳שער

ר װאס q אנטזאגט זיך האט ע v i סטרײק 
ן,yצוריקצורופ

אל אנ ש טערנע ט אינ על ט ץ ש  אי
טארי א אן סאני על ױגי ב ײ  סאר ל

מיננס און עמבדאידעדיס  טדי
טדײד אונזער אץ

).1 זײט םוז ישי־־וס
 ר,א• דיזע לײבעל־קאמיט^. y:,y^vfio א

yo'o אינ- אונזער פון כאקומילן װעט 
 סאר- עס און לײבעלס רי שאנאל’yרנyט

 -« פון *שאפ״ט־עערלײט די צו ןyטײל
̂ 7rtr»9־« n *שעפיער. כאטרעםענרע

 ' קאסטאדיענס׳ ״לײבל די זײן װעלען לייט
o האבען לעןyװ די ״עעיער. די פון n 

 װזד און אױםזי^ט זײער אונטער לײבעל
 לײ• דyד צו פאראנטווארטליך זײן אען

y בעל D ^ p און ׳לא?אר זײער פון H 
 וועם ילאקאל דעם פון ?אמיטע לײבעל

 אינטער• דער צו סאראנטװארסליך זײן
 יד װאר?ערס נארמענט !לײדיס געישאנאל

 און לײכעל דעם ארויס גיט װאס ׳ניאן
 איהם, איבער באלעבאס דער סאלגליך איז

 זעלכעד דעד װעט ̂טpרyבאס ׳טױן װי
 ען, איטיק די אויף ן1געפיס זיך לײבעל

 '*ניאו־״שע־ די אץ געטאכט װערען װאס
* יי פון יער ס *׳ אנ כי ד  טרײרס, ^

ד ־,my’ רyאב ״  ״־׳ן או ה^צעז פyװ עי
 שטיי־ א װי בוכישמאכ, אנדער אן לײבעל

ס סװיס די נער ר ע ר ע ד ױ ר נ װעלעז ^  ז1ת
 עמברוימך באנאז די ״אײ׳/ בוכשטאב

 n פאר וױיטער אזוי און ״בי״ — רערס
ברענט?ןעס. yאי

 יזאת• דיסטרי?ט רyד טyװ גלײכצײטיג
 Din פאר אגיטאציע אז אנפאנגעז סיל

 דרקס׳- און ?לאוק די צוױ״טען לײכעי
י מאכער,  אלע די אז אויםפאסעה זאלמן ױ

yםברוידy^ן אק העמססיטשינג לי.יס, ריס  ׳
1 ווערען וואס באטאנס די און טאקיננ, 1 f 
 האומנן זאלעז מעיער די אין כרױכם

 ״לײבעל ױניאן סאניםארי דעם זיר אוין״
 דמד אין סעםעלכמונט לעצטען דעם אין

 •9 ארײמעחומעז איז ?לאו?־אינדוססריע
ד די םים אגרימענט אין פונ?ם מ ע אי  ב

 םריסמנס געבדויכען זאלען זײ אז ׳טים
ײ איז לײבעל, ױניאן סאניטארי א מים  ו

 אנריםענם.* דעס לוים טאן עם דארםען
 ?אאױדמעימי די םון ערל'ימ6־טל1שא די

ק9רי9ם צו רעכט א דעריבער האבעז נ  נ
 אק חאנדלען זאלען זײ םירמען די םון

 אנריםענט םון ױנקט דמם םיט אײנחלאנג
 םרי• און עםבחידעדיס ארײננעהסעז אוז

 -90 דעם זיך אויזי האכען ײאס סינגס,
לײבעל. ױניאז נימארי

י םיםיזען 8 װקרען איהר װילס
ט «כ ם קײן ניט מ רי  דייען אחן מ

ביכעל.
מוועהניי* זיי שםעיט נינדכירנער דער

 אר«1? איז נירנער א װערעז ¥ו אז םאר״
 יאננן סוו nr® *ז װ״ס, ער שװער. זעהר

I ®אמני7 #סר»נ#ו נעװיסע אױף ענטסערעז f 
•1«? אוו .trontPf שװערער א :םסר ?יך
v® כאס® ז*כע? שװערע צו װי t  if מ  4נ

בירנער. הײז ניט ער װערם
נאסוראיי!ײ׳)»| די הסם *װע«ן דיזען םאר

< נייעם ג»נץ א ארויסנעגעבעז ײעג אייד מ י  נ
 סיםימו״. אםערימוגער .דזנר הײםם ײעיכער

עו איז בימןלו דיזעז איז מתנ עס סננ  װאם •י
 foonf די ארויסנמם*! צו װיסעז י1ראר מען
Jtnיײסע סיפיזען צװײטע אוז

י דיזער ענסהאים דעם אויסער מ י  די ב
קאור• אין געשטמלם װערען װ?ולמ סראנעז.

מ יענמע, די *ו עי l» נעחען װ f o t » ' n 
 אינפר־ ifr»t סראגעו די •אסירז. סיטיזעז
 '®D עננייש או? אידיש עננייש, איז נענעבעז
פו װערמ ׳די סאר בוכשטאבעז אידישזן  מנ

־י. שסר• ענגיישע די נענונ גיט
 די סענם. 15 איז כיכעל סח ■רייז רער

ײ צונעשיקם האבעו עס װײ*ז װאס V® נ f״
 אוי^ oooPDo םסנם 17 םאר צושיתעו עז ז>

אדרעס: םאינענדעז ד,ם
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אפערײטארם, קאסערס, מאכער, םקױרט און םוט קלאוק, אלע צו
!פרעםערם פעישערםל

ם, שםאג, היינ  םריה, דער אין אזײנער 10 פונ?ט אויגוסט, םען21 דאנער
 ארד־ איז איז ארכײטסמעצײל אײער אװע?צולײגען אױםנעםאדערט איהר ווערט

 איז מארשירעז און עעסער וײ םארלאזען ױניאךלײט, גוטע סאר פאסט מם װי נונג,
 פארזאמלזןן. זיך װעלען ססר״י?ער די װאו האל, םעםאריאל סעין

ברידער! און ישװעסטער — ?לאוקםאכער
ע א אנישרײבען װעם טאג הײנטיגער  פון נעישיכטע רyד אין בלאט ׳&עהנע נ̂י

באסטאן. 4אי ױדאז אונזער
 פלאץ דעם אויז« ארדנוננ ישאםמן צו נערוםעז װערם סטרײ? גענעראל היינטינער

 םון םארסרײבען צו טרײד. אוגזער איז יעצט ע?זיםטירט װאס ׳כאאם דעם םון
 אינדוסטריע. די רואינירען װאס ®יאװסעס, ?לײנע *ח עקסילואטאםארס םרײד^די

 פאר־ םולע די באלעבאטים איז קאנטרא?םארם דזשאבערס, די אויוי ארויםצולײנען
אינדוסםרי. דער אין סטענדערדס איז ארבײטס־^דינגוננעז די סאר רטליכ?ײט9גטוו9

 מאנופע?ט־. און ?אנסראחםעראאך דז״שאבערס, די !באסטאן םיז חלאוק*וכער
r^וIרD זײ װעט ?עםפעד, אלטע אלס איהר און מאכס, אײער יעצם ט״פאלענדדשען 

 אנט־ איהר זײם סםרײ? א םאר װאוט אײער םיט אז איבערצײנעז, דארםען יעצט
 זיך, םאדערמ עס װאס ארדנוגג, די טרײד אין אײנצוםיהרען ?עמםען צו ל#םמןש

 ביסען דעם צונעהסען צו ?אנטראסטעראאך די ערלויבען ניט ײעם איהר אז און
 אום?ערעז ניט זיך װעט איהר אז און ?ינדער; און פרױען אײערע םון ברױט

 בא״שעםםמען ײעט ?אאוסס מאכמ װאס ישאפ יעדער װאגעז ביז ^!•ער די אין
ױניאדארבײםער. באיז

!ױניאז האאוסטאכער אתזעד אצגצן אא7 אאננ
!ז9ײני זוארימרס נארםענט אײדים אמטצדנצישאנאא אונמד אעבמ ןאא אאננ
תאמיםע, םסרײק דזזמנעראא דער מין נאגמז אין

 pK םקוײרם קלארק, באארד דדפױנם
באסמאן פון ײגיאן דרעםמאכער

. ל ד, ב ט־שצרמאז. * אנ רי וױיס״נממרםאן. קו
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דערהלעדעו כאססאן פון סלאוסטאכער
s סםױיקו נענעראל

סטרײקער. די פאר צונענדײט ־יאט ױניאן

r

y ר ta y י c * i p jאויגוס®,פריימא״

m פעדעױישאן אנהןריהאו אץ צוױס םײסקר
?ײגאר אװ

 _ געדגדע״ן. אעגאנצען הלטערס מיט נררדער־שטרײט אנט־יאחרעער
פיחרער, ל. א״ר t *. די ®ץ האנדיוגג די באגריסט פר״יד

 יאונשיל עקזעחוטייו cjn םאר ״חירימ״
דעי• אין זיר וזאב^ ם־אגע, רyד איבער

 און זאריצקי מאהס כאטייליגט ״הירינל׳
רז^ע־ און •רעדדצנט צרקערראן, םא?ס
* כיײיןער יועפ ד* פון סע?רעטאר נעראר

 רז-ע- אין נטy?ירyפר ׳לאי*א און גרין און
איצ״ העטעיס די פון סעקרעטאר נעראל

»נ םײקערס 2yp די פאאנט טער מ  -אז א
v"i ארגאניזאציאנסײ־אר״ ;רױסען א גאר
ײן ארבײטער. טילינערי די צװיעען י

ט ברודער״יטטרײט דעי ״אט יאהד אנ

8

 איג״ םיאעערי און מײשערט חע• די
 חעטערס ױנײטעד די און כעמע׳שאנאל

 ענט*־ יעצטע n בא?ומען י׳עצטעגס האנען
 פון ?אונסיל עלןוע?וטױו דעס פון ^•ײרונג

 ׳לײבאר אװ פעדער״׳שאן אטערי?אן רע-
 די איבער כרודער״^טר״ט ױיער װעגען

 עגט״פײדונג די און טרנײנמר, כײי־ינערי
 אימאנצען פארעגדיגט װאס ׳אזא איז

 ברע:;ט װאס און נמחנר״׳עטרײט רעם
 רער אין חעיטײ?ערס די צורי? אי*ין

•̂ אייבאד. אװ פעדעדי^יאן אןPריyןן
D*.ypM̂ די פון םאדעתנג רי  *yp 

געװארען. -?עגטואנע א-ז
 איגטעמע^אנאל כײ?ערס ■yp די

 מייי־ די געװאונען; פאלישטענדיג ךאט
- י ע  דאײ אאנר ןיאיכער םון טרנײמנר נ
 אי% מײ?ער ■VP חגי צו jjnyny; סען

אג*?.1טע-;ע״
 גע- כאסאנט איז ןyיאהר א םאד ״עוין

W ברודער-ישטרײט .'yi אז װןןרעץ ' M]
 -yr. דyט,ױני די און רסypדײ ■y״ רי

 האט עס רyאכ םאראיבעד. איז טע־ש
 י־א• צוױי ;y^yn ג^חאנדערט נאך דך

d^ pאײנ ׳yאײנער און כאסטאן אין ר 
y ״ציקאגא, ו’א ^ i הע־ ױגײטעד די 
 יא־ צװײ ytn אז ט>װאיyג ןy^אכ ר^yט

/ כײ ברײב^ ז$»ילען סאיס  syp די ד
 ;עפיהיט, האט אינט^מײ׳עאנאא רyםײי

 כאײ- זאילען לאקאלס ציױי דיזע \y^ אז
m זײן װעט רייזזען, איהרע אויסער 

 ארגא• iyo«־*i3 א ןyאגצוםיחר אונמ^ליר
iOFP'o^'VKrj;^ אין און יעי^פגא אין 

 בײדע פון פאר?זטעהער די כאסטאן.
 געאײ- דאן זיך ןyהאכ ארנאניזאצ^ס

o זאא |yo אז ניגס, v איכyרלאזyאן צו ן 
 קאו;־ ir»ipytpy םyד םון ענט׳ציידתכ

in חנר פון סיל y c  iRPnyos'’^  אװ ^
 ?אונסיל ivoipytpy חןר און יײבאר,

, זײן טyטעלדyנ איצט ראט נ : \ ר " ש ס & 
 ־yny; דארם^ אא?אאס צוױי די אױך אז

 אינטערנע^א- רypמײ ■yp חןר צו רען
^ iyp''o ■yp ו^ר צו װײל נא״, ט ג  אי

i געהם גע־שאנאא v t i h נצנא דיy ״דזשױ 
n די רyביא ריסדײדשאן״ y i^ 'o ארבײ״ 

1 0.
 אנטמיידוננ רyד ןyגyײ םעלדונג די

y םון p y  c y iפאר״ איז ?אונסיל ?ע?וםױו 
 זטריצקי, טאקס פון געװארען עםענטאיכם
 ם״אײ און סײקעוי ■yp די סוץ !רעדדענט

iy כױט ארביעמר, נערי i פון צושטיםונג 
 הע• ױנײטעד די םון ■רעזידענט גריז,

 ױאס םיאגע דער אין האט גרין טערס.
ט געחאאטען צײם yנג9א 9 חאט אנ » ס  ג

n גאנצע pyispnyos באװע־ ארכײטעד 
 כאזונדערען א סיט גמהאנדעאט נונג

 טאלעראגץ. סך 9 מיט »יז נרױסטיס
ען דך האמ קוים כ ^י  שמם 9 וױיזען אנג

 ט9די ציעס9ניז9רג9 צװײ די צווישען
 אערעז.yש:rרםא שאום דעם האאםעזyג נרין

װעגען רעדען פיהרער רypםײ ■yp רי
 א מים םראנע דער אין נדאוננען9ח

כטונג.9 כאזונדער
א םארג^מזןן איצט איז oy ררען

ר ע ל ר ן צי ס פו ׳ ט ע ל א ם א  ל
ץ י מ מ א ן צו איז ה ע ר י ל ב א ט  ע
ע א ט ױ ײ. ד ט ר א פ
n 9 m| .כע״ דזשענעראל נעלסאן, ם 

^nym y סאל9ל םחyפאר כי«ײן9? ס̂ט 
•p ט9ה ןחוזירעגם,  9 איז געמןבט ^
 רטאעטער,9צײטוננס״ם די צו ■םייטטענם

 סעגא־ ר9פ ס«ײן9? חײנטיגער רער !9
ט םיר םאאעט9א ר9« חנדדענ  לם9 חאט י

 דריטער 9 םון כאיגונג9מ9 די וט־ציא
 לײ9»ים9? 1אטז9 בײדע געגען יטײ91

רםײען.9י ססי׳שע
 אז םײנונג, דער םיט איז נעאסאן סר.

 װאומ ריזיגעז fymp 9 וחנם פאיעט9צ
 ?וכיען וועם וועסט די םון נד,9א ןיאיכער

 װעט מעז T9 שםיטען, צאהא נרויסע 9?9
 וועט טאג עאעידשאן װען זײן שט9י'נערר

אריכער. זיח
װידערהאילונ; 9 זײז fyp ם*ײן9ק .דער

ײן9ס אינשאאז אײבלאהאם cyi שון  —׳םי
 חאבען טיר — געזאגם. נעאסאן טר. חאט

 קאגנ־ אין ■אור אװ אאנס9כ די ייצט
ס.  גחגסער נאך װעט כט9ם דיזע ת

 אבער עאע^&אז, קוםענדע די אין װעחן?
ר וומן ט סאםיײן ת  זאד אנחור סײז «
 אר״ גרויסע 9 אױפצובױען וױ #אוױי ניט

 שױז איז צומונםם חנר םאר נאגיזאציע
 פון יאהר 4 און ־־- זאך גרויםע 9 דאס

ווארטען. צו «9א אזוי ניט אי? *י«ע
 אאפאאעם־װהײ דער וחנן צײט רער

 אינדעיענחננט |9 יזi"it>9P 9 ?■ד
 װע״ באצײכענט ווי9 וחנט און *#סייין
ו י י י  דער אבאר עס איז סםייט^ 9א9 ח

 טריט באווענונג כײע 9 אנצוםאננען ילאז
 םיט ^■ריננען צו ט9אנמם טדיט, סי

.״םאס איין
 בירגער די וחןאען נעלסאן סר. אױס

 צװײ אין ימחױרען09תא תירצאיר
■ראנרעסי״ און קאנסערוויםימ■

r וחנט אטטטיעם סענאטאר ױן t 
r•« ר9ויי

 •yr רי און רשyש•יק ■yr די צוױישעז
ען. טערס ט ^ ^ז רזאט דוי״ו *אהר אין *ננ

 ש-ספענ־ דערפאר רשyריטי ■yP ,ד שען
 *עםעסער אװ c .9 דער פון דירט

 ץי כ״וי-ע-־ק-י• לא9 צי lys'Py; יז9
 שיי־ינערי ׳-עט ,eyr די אין שטײיקש

 א״ נ^־טען "l רעיםון האבען טרײדס
ע * : ײעו״9״ אז גילײעז א*ז גע9יפ ־• > 

 א• **. ש. א. דער שון ־אדדלג־שאגש
 ;ן“שענשא־־9צוז ר:ײטי;רy 9רyנד9

 ;■<־ :אששע״יש זץ־ לאס U69 *אהי אין
 ״ע־ש טי syp יי “םא iy^yor*':9 ;ימעז

 או־פנילנױ ש־אנע ד* א*ז 1920 יאהר אין
 ־אט עש אז ׳ביען 9?9 טים ;עװאדצן טען
 אין .4י אװ x .9 די לט,נדעמעטי9נ9£

ר• העי־פט. ׳ypy:yp ,4פאנטרעאי
" חע■ ?d i p אנכעגאננ<ן אבער זײגען 
 נ׳ירינעױי די אז אמומענטען, זײערע םיט

a זיי צו [ytn9i ארכ״טער v i d ביז 
 געװא־ אנעיקענט דיגען איגיסענטען רי
ן*yר

 פארס םארעםט אץ הױז ױניטי
םמאן ע־םאינױיכען אן האט

a יייט שח
____ t

 און רעי״ ״הײבאר איײי ױג־ם־ ־ע־ א*;
װען גיט, טאן װעיען יא־ש 1"’א

 רעדדשיסטרירען. באי*י־ ײף װע־־ע; ײי
 װע^ען ךי אז ־:*;־,ז ז*י; ראן וױעי^ז די

 I9P עם װא־וש •.‘פי־א ראבען ר^רט
־ ד  װע- אהין s^t עס ׳ז*ין שעגריך י

 װי Dsiy גיעכעיער א אױישהושען רען
 װאס יי און א־ײנגעפי^ ל^ן א*זרש דער

 זײן שוזען iysyv, ״.*פעטע־ הושעז װע־לען
 װעי*ען װאס אבעי די רישאשאינטעט.

 זי־ זײן ײעי־ען פאיישרייבען, באי־ד זיף
 זײן האנען דארט ײעי־ען זײ אז כער,

 אנגענעםע זעהױ אכע“עטי געניסען און
טענ.

ונרעכי-9■י9ד פח ניינדאר
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I יו /in׳m.WJ •׳•#I■ וו •,iMאפ־#

אץ הײם אלטער דער פאר
ביליג. זעהר קאםם אריבער׳שיקען דאם

ט ב א • און ױם־טובים קוםענדע די אוית גליקליך ־ײם אדטער דער אין םרײנט אץ קרובים א״ערע ^
 אניער־ראז ד;יר ד־יר ראייא, בײ, דאלערם אטעריקאנער אץ הילף אײער זײ שיקט «

י קאם*»ניע. עקם*רעס
 דאלארם אטעריקאנער אריבערצושיקען אוױ וױ ודעג, בילעגערער און שנעלערער א איז דאם

קײבןןל. דורך װי ביליגער, און פאסט, דורך װי שכעלער, איז װעג דיזער היים. אלטער דער נאך
שיקט איצט װערען דאלארס ע אויןז איבערגע עני אלנ ען פ :װענ

פאםט דורך ײי׳יי ײעי»״ע־־עי ײײ ראדיא דוו־ד
 ראדיא־ ם־יילװײזען 9 ®ין «י״י דער

 װארט, 9 סענט 0 בלדיז #יז ®עסעדזש
 סוירוױס, ר9& עקסטי־א סע:מ 25 אויך

 ו־9םי*9ק געײײגליכע די און
^•®רדזשעם.

 דע• געװעהנייר װערט װאס קײבעל, דורך שנעי*
 ד4געי דאס װעםען *ו סעיזאז׳ דער *ו לױוערפ

טעג 5 ביז 3 פין ®ארלװף איז געשיקט׳ װעים

 צו ארדערם וױדערהאלטע
בער חעל :פערזאן דע

 דער צו געלם אמאל נאך שיקם איהר פאל אין
̂בער  עקספרעס אמעייקאן דעי־ דודך !ערזאן זעי

קײבעל ער8 •רײז דעי איז קאםיאגי
נידעריג״ זלהי

 נײײ-9געלד־ אויסיענדישען אן דורך
 דאס ווערט אידער) םאני (פארעין זונג

 וו♦ שנעל אזוי אויסגעצאה^ט געלט
װאבען. 3 אין

ט, ל ע  ס׳איז װעלכען אויף האםםאני oyiiopy אמערי?אן דער דירך געישיסט ך
״אויס יוערט ׳ויענ אויכענדערםאנטעז

3^י m איז הײם רyלט9 דער אין געצאלט ל י י5י8  10ה
 רעסיט, ?אמפאני Dypeopy אםעריהאץ אן ?ריגען זאלט איהר אז זעהט,

ג אײער אלז דאס נ ו ר ע כ י ז ר מ פערלושט. געגען פ

A m erican Express Com pany
װ בראדוױי, 65 יארק נ

םקװער טשאםהעם 18
נר«רוײ' *•םט ק«ר:«ר

 םט. טע80 און «רק8 םארים
 םט. טע125 װעסט 1

בראדװײ 2131

סט. טע23 װעםט 17
עװענױ י־.טע הארנעי

 סם. טע15 װעסט 22
 םט. טע39 װעשט 118

עװענױ דריטע 1251
םט. אר9בר* 876—דזש. נ. נוארק, סט. טע41 און עװ. טע3—י. ג. ברוקלץ,

אן אײנינע ק ױ ע מ :שםעדט אנדערע אץ אםיםעם עקסםרעם א
 כייריננ, ®ין׳ניאודבאועז ׳גא. אם^אנםא,

 סםרים םעירליע 47
 סט םעיעם װ. 132 םד., באלסיסאר,

 סס סע10 נארד 4 איא., בירסינגהעם,
 סנו װאשיננטאז eottc,. 833 באססאז,

 סם סםע איסם 2048 *. הייװלאגד.
 סם סםאוס 1648 <*«?», דזןגווער,

x אינד., אינדיאנא^ןויי®, y סם םעריראן ס 
ס ע  סם םק׳גי 1125 סא., םיטי, מנז

«r יאס frn »t^ ,סם אייװ ס. 724 מאל 
 עװ סארקװעס eio סמנ., ©יניאסליס,

מ כמנםדצאל׳  סיזװער• םירי*ס 6סינ$דע,
 נרארוױי• 306 װיסס., םילװאקי,

M נױ P 'fv t ,.סם, נרײװיער ססידז׳סל לא 
בילדיננ ח«םעל ®׳•ארלם

 סט טשעסטנאט j8(17 וא., פירארע^םיא,
 עװ. פעי־םע ׳.$47 ,פא ייטסבורנ,

 סט סאום ײ. x ױםא. ,,סים יײק סאיט
 םםס »וק אוז סםע ארענאו, ■ארטיאנד,

ipd ,צטע נעבעז סט םארתעט פראנציסקא 
 סטס י־איזוסט אװ טע9 .מא יואיס׳ סם

 עװ רריםע סא4 װאשיננםאז, סיאםמי,
 װ נ םט .דזשי״ 1331 ה״ ר װאשינגטאז״

 סטס אירי אוז םעיז ,י נ. כאםאיא.
 עװ וראכאש נארט 15 ׳אײי. שיהאגא,

 סטס רײם און פערםע א., סינסינקםי,
 םם קאםערס i:«r. םעתסעס, ראליא®

װעסט , סם םארם 25 , םיש דעםראיס,
ם מ ה ?jny« איז כ ג א  ד* נאר איי עס װאו שםערםעי, אוז שםאדם יעדער איז כסעם גן

v* דארם ®נוײס•!, רעילומי m  v םאראו «t םוז יעדעז רורר ככיעט אפיס עפסירעם אגתרימוו 
מו איחר האנט צןאזי, איז 30400 װי סמהר &yo'tm דיזע  רורר היים ארטץר רער נארר נער® שי

ס אםןריהיו ךי י ר י ס ו
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ו
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דןןפאוטמענט עחקײשאנאל אונזער

פאליס־ס אװ טאקט״קס די א־בעי־ קורס א
ױניאניזם טיײד פון

ון אין הליוסען א־גטערני״צ^נאל ר• אין (נעהאלטען )1<^י! i'c 1022 ס־̂ז

שטײן. שו;ל. א־ריי■•• - שאפאם. י. דײדױד םין פעקעל

.4 יעשאן
שע טי סיסטעם. איצטיגען דעש ענדערען צו פארזובען פארי

אי; פ־נקציאדרט ױאם באװעגונג, סאציאיע ״ישטיגע רײן .1 .1
א־נשטימוציעש, פאליטישע מרך רענירט װערם ױאש געזעלעאפט א

פאלימיק. אויפנד-דען נים ר,אן
 פין אמערי״ע, אין באװעגלננ ארכ״טער די איז דעריבער ׳_.
פאליטיק. אין נעװען פאראעטערעשירט עטארק א;, טענ ערשטע איהרע

ארבײטער־ ארנאגיזירטע די וױ גליץ■ ,1827 יאהר אין נא־
אקגיאן, עקאנאםישע פאר לאנד א*ן דא ענטשםאנעז איז באװענונג

 אר״ננעױארפעז אויך באלד זיך זי האט טעמיגק״ט, םרײד־דניאן פאר
פאליטיק. דער אין

i .u. געפונעז זיך באװעג־נג ארבײטער די האט אן, יעםאלם םון
אקצ״אן. עקאנאםישער און פאליטישער צוױשען
ארבײ־ ד• ®לעגען ״פראשפעריטי" pc צ״םען גוטע די דורן .2

 ארב״טש־ די באשיצען צו כדי ױניאנם, אין ארנאניױרען דך םער
ארבײטם־באדימונגען. די פארבעפערען זאנםט און םטאנדארדם,

ארכייםםלאזיגקײט, א" ציימ שלעבמע די pc אנקומען פיט׳ן .3
 נענלםען ױך און ױניאנש די פארלאזען ט״לדוײז ארבײטער די ד.אבען

אקציאן. פאליטישע פאר
יאה־ נ״נצעער די אץ ביז :ראנ־ש גערוארעז איז טענדעדן די .4

 עקא־ די pc אוםױנערק״ט דער פון רעזולטאמ א נעורען איז עס רע;.
לאנד. אין צושטענדען נאםישע

1 .ai. פון אנפאנג אין ארבײטער, די םדן פאדעררננען פאליטישע די 
:באשטאנען איז גג, נא־־עג ארבײטער דער pc געשיבטע דער

;ארבייםש־אינטערעשע; די באשיצען זאלען װאם געזעצען אין א.

רוערען צו ארבײטער פאר מעגליך םאבען װאם נע-עצעז, אין ב.
באלןןכאטים. קלײנע און לאנד pc אײנענטיםער

 דערי א־'־ באזירט נעװען ױינען גאװענוננען םאליםישע יענע .2
קאפי־ צװישען הארםאניע דער א-יז ; מיטעל־קלאם דעם pc פידאזאפיע

מאנופעקטשו־ קליינע פון געזאשאםט א באשאםען צו ארב״ט, און םאל
פארםער. pא םוהרים רערס,
 האבען טאניפעסטאציעפ, פאליטישע יענע pc רעדלםאט א אלפ 21

 סעקטארי־געזעצען׳ םאנבע םיםםעפ, פאבליק־םקזל איצםיגען דעפ םיר
 געפענגניש אין אריינצוזעצען פארװעהרען דואפ נעזעצען פארם־כעזעצען,

װ. אז. און ח־בות פאר םענשעז
1 .IV. װאפ ארבייטער, די האבען יאהרען זעכציגער די םדן אנפאנג אין

 דעם אהער ארינערגעבראבם דייטשלאנד, פון אײנגעװאנדערם האכען
• םאציאליזם. קלאפען־באװאופםען

 פאליטישע pא ױניאנם אײגענע זײערע ארגאניױרט האבעז זײ > .2
פילאזאםיע. םאציאליםטישער דער א־י־ באזירם ארגאניזאציעם,

 זײערע אגיטירען אננעפאננען זײ האכען צײט דערזעלבער אין .3
 אטע־ די אכער ארנײטער. אםעריקאנישע די צװישען אידעי׳ח אײנענע

 םיםעל־קלאם זייער אליפגעכען גערואלט ניט האבען ארכײםער ריקאנישע
פילאזאפיע.

םאלי״ אײגענע זיינע כײ פארבליבען זיך איז עלעםענט יעדער .4
 ניט זיך האט פאראײנינוננ א פאר פארזוכען די אנשויארננע;, טישע

אײנגעגעבען.
1 ,V. איינ- ניט ױניאס די זיך האם אקציאן פאליםישע די װאם דאס 

עלע־ אן ארבייטער־באוועגוננ דער אין אנטדויקעלם זיך האם נענעבעז,
אקציאן. פאליטישער דער צו געגנעריש געװארען איז דואם מענם,
פעדע־ אםעריקאן דער פון פיהרער אנדערע די און נאםפערם, .2

 דער אט פון םאנען־טרעגער די געװארען זײנען לײבאר אװ רײשאן
טאקטיק. אדן לעהרע
 פארנוםען זיך האבען ױיט, אנדער דער פזן םאציאליםטעז, די .3
 כאטײליגען זיך לײבאר אװ פעדעריישאן אםעריקאן די םגכען צו חקא

אקציאן. פאליטישער אוםאםהענגיגער אין
 פון חילף דער םים םאציאליםטען, די האכען 1886 יאהר אין .4

 וואם ארבײטער־כאװענוננ דער אין עלעםענט ניט־סאציאליםטישען דעם
 ארױםצוקריגען באװיזען אקציאן, פאליטישער םאר געשטאגען אויך איז
pc אום־ פארשײדענע די פאר .אינדארםמענט״ אן ל. אװ ם. א. דער 

 םעדע־ די האם 1889 אין אבער באװעגונגען. םאליטישע אפהענגיגע
 אוםאפהעננינע א פארםירען צו רעזאלוציע, א פארװארפען ריישאן

פארםײ. פאליםישע
 אנגעהוינען זיך האמ גאםפערם׳ען את םאציאליםטען די צווישען &

 דורכצו־ בעלדנבען םאציאליטםען די איז 1894 אין קאם,ז. ביםערער א
 רעזאלוציע א םים פלאטפארם פאליטישע א פעדעריישאן דער אץ פיהרען

 איז כאםפערם כאטש םארטײ, פאליטישער אוםאפחענניגער אן םאר
׳ דעם. גענען נעווזןן
 די םון פיהרער די םיט גאםםערם, האט יאהר נעקםטען דעם .6

 די םון םאנכע זאך. גאנצע די איבערנעדרעהט ידניאנם אינטעתןךפאנאל
 האבען חךליאן דעניעי פח אננעםיהרט םאציאליםםען, פדאםינעגטע

 אתא־ נענוםען זיך און לײבאר אװ פעדעריישאן אםערמןאן די פארלאזען
 און םאציאליזם פאר שטעהן זאלען װאם ױניאנ^ אומאפחענגיגע נחירען

 די פארםױי. ארכײםער םאךיאליםםישער אוםאפחעעעער אן פאר
 פעדערײ- דער אין פארבליבען זײנען װאם ןעיאליסמאצס די פון ■אזיגיע

נעײארען. אפנעשװאכם םך א חאנדלוננ דער חרך זימען שאן
VI, י נ  א אננענוםען דאן האם לײבאר אװ פעדעריישאן אםעריקען ו

פון,לאכי-פאייםיק״ פראנראם
 די האם פראצעדדר, דער דורך ערפאלנ קײן אאבעמ־יג ניט 2

 די .באלױנען פון פאליםי די אנגעטמען ,1904 יאחר אין פעחףײישאן,
 אינדארםירעז נענוםןןן זיך האם זי שונאים״. די שטראפעזאב און פוײינז־

ארכיי־ די צו פרײנדליך ױינען זײ אז געזאנט, האבעז װאם ןעידאטקאנד
 פארםיי דעםאקראםישער חור פח אי חןפובדיקאנער, ד^ר פון *י טעד,

 אויפ׳ן אםם אן פאר דויפען צו ימיאךלייט ער»טינט אױך tavrt און
וארטײען. yjjp •רן םיקקס
a א םים נאםפערס איז פאליםי נײער חןר *ט פון סאטײזער אלס 

 חןפובייקא־ דער פון קאםיםע פיאטפארם דער פאר עד׳ימען קאםיםע
אױפ־ מארים נאר גיט דארט זײ חאם םען הען און קאנוזעמאמ. מ*עד

ijnwjri, חןר «ו אװעק זײ ויינען toriyujfp דעסאקראפױ׳פער חןר יץ 
 גיג• זייגעז װאס ••נקטען אײניגע אנגעדםען יע חאט ותןלנע פארפײ,

ארנ״טער, ױ פאר כטיג
נאציאנאלען דעס אינדארסירט ל. אװ פ א. די חאט אן דעסאלט פון ,4

................ קעטפוןדערדעו
אינדארסירט א־יך

אםטען. סטי־ט א־ן פעדעראלע געוױסעי פאר געלאפען

 ױ חאט צ״ס דעריעלנער אין פארט••, דעסאקראטישער דער פון טיקעט
די:;ץ װעיכע דעסא?ראטען, אי רע«זנליקאנ;יר, אי א״נדארסירפ א״יר

A l l1, דאט געגעז געװען א*ז •ואפ עלעםענט, סאציאליפטישער דער 
 I'Kii יאהר אין חאט ריינאר אױ פעדערײשאן אסעריקאן די פארלאיען

פארטײ. םאציאליסנױשע די ארגאנידרט
 זײ םיט פארטשעפען צ־ זיך דט געלוען איז פרינצי• זײער ,2

 דערזעלגער אי• ױניאנס, טרײד די פון אנגעלעגענה״טעץ איגערלינע
 די אריבעי״צ־-זריגען אלס פאציאליזט, פאר׳ן אגיטירען צ־ אכער צ״ט

דיט. ז״ער אויז י־דאנס
 םיט׳ן אייםגעמאפמ. שלעכט ניט ז״ האבען םלחס^ דער צו כיז ,3

 ראדיקאלען און סאציאליכטען די הא:;ץ אבער, םלחסד., דער פרן אנקלםען
 ױך געײעז פאמוםען צ־פיל p;ro א־ן פראקציעפ, אץ צוט״לט זיך

 פראפא- זײער םגט אגנעהן קאנעז ‘צ א־פ ױך, צלױשען אררטרײשעגדי;
ױניאנם. די אין ;אנדע
4, pe א־ם• פאליטישער, פ,ץ פאל״שי די ד,אט ז״ט, צװ״טעל דער 

די צוױ־שען ארייננעבראנט פעדער״שאן דער פ,ץ פארטײאיעקײט
 געפ־־רט האט און טיינונגען
tp» א״גינ, ױין *ם r

 טיינונגן פאליטישט פון פארשידענה״ט א ארכײטער
 ני ד• זאלען געביט פאליטישען אױפ׳ן דאס דעם, צ־
געכיט. עקאנאםיש;ץ אויפ׳ן עפ זיינען װי

 יאליטישען דעם א-̂י צלמישעג און :אאס געכראשט האט דאס .6
אמעריקא. פין ארכײטער-באױענוננ דער אץ געביט

:װערק םאי׳נקנרע רי א־ן רעם װענען םעהר :כאםערקוננ
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s ׳זאונסיל םםודמנםעד פון עסםסױרשאן דער ir זםעןסעפסעםנעד
״ םון עקסהויר^אן יעחרליכער דער

 ױניםי די םוז קאונסייל ססוחונםען דעם
אוניװער־ ארבײטער םון און סעגטעיס

ע; װמס ױטעס, ס קו ר דעם זונט*ג, ^
 פקול ד*ס אױך סע«סעסבער. טען7

 •ריװאם » מיס .אויספאחרעז מען װעט
̂וט װאס יאכט^יוי,  םאר בילויז •אאץ ה

ioo ,זיך ורעלען װאס די און ■ערז*ז 
 כאסומען װעילען יענע אירוםען, םריהער

 41.50 קאסט טיתעט א טיקעטס. די
אין כאקוםען ןװ זײגען טיקעםס די

אי דעם םון אנויס ^נ ײ ױיוק  דע#ארט״ ע
יארק, נױ סטריט, טע16 ײעסט 3 סענט,
 סאר• װעיעז עקסקוי^עניסםס ,ד

̂ג דעם ברענגען  אוז ישעהנסטע! אוים׳ן ט
 זיגגע̂ן טאגצען, מיט איםן, בעסטען

̂ודען, זיך ״הײקעז׳׳,  אגדעחנ נאך און כ
אונטערהא^טוננען. געזע^אםטאיכע

דאר• אויספ^הרען ײעילעז װאס די
*כ גאנצען םאר׳ן עסען מיטנעמען םען  ט

 אױך דארמעז כאדען זיך װילען װאם די
סוטס. כײדיננ מיטנעמען

כאלסימאר אין סטיייה סלאוסטאכער דער נעעוױגס נםעם
.)1 ?ײס in (׳•לוס

ט םעהרער איגעבען קאנען איצם ניאן  מי
 די םון ארבײטער די שע«ער. ■אר די

 באשלאסען האבעז ׳עענער געסעטעיצטע
 זײערע פון ®רא^ענט צעהז צאהי^ען צו

 ,אױך־ איז סטרײקער, די םאר װײדז^עס
 בילײ־ װעיצכע ^ע«ער, די !יקענאגז צו

סטרײ?. אין נאף בען
םיוז־ דער #אלאקאװ, ס. ברודער װי

 בא^טיסאר, אין סטרײק דעם םון רער
 אויסגאנג דער קאן װיםען, אונז ילאזט

 ם5אי װערען כאםראכט סםרײק דעם םון
 אר־ דער םאר אויפטו באדײטענדער א

 ק^אוקמא־ בא^םימאר די םון נאניזאציע
כער.

ט דארוי םמן  די דאס פאתעסען, ני
 ילא״ בא^םימאו/ םון ױניאן ק^אױןםאכער

 א געװען צײט ילעצטע די איז ,4 קאא
ט איז ױניאז די און אסגעשװאכט, סך  ני

 אר־ די סאנטראילירען צו בכח געװען
 ^עפער. די איז כײטס־באדיננונגעז

 גע״ האבען װאס כא^עבאטים, די אםילו
ט אגרימענם אן האט  ױניאן, דער פי

 נים אנרימענט דעם נעזוכם אויף האבען
 האכען ױניאךילײט די און האילטעז, צו

 דעם. געגען u/vשמvנ‘ װײניג גאנץ זיף
 געילאזען און געװערט ניט ?יך האבען זײ

 האכען יענע װאס באאעבאםים די מאן
, געװאאט.

ט׳ן •אלא״ ברודער םון אנקומע! מי
̂טיםאר אין ?אװ  םאדטרעטער א<ס בא
 זיף האט אינטערנײ׳מאנאיל, אונזער פון

 האם ער לאגע. די נעענדערם באדײטענד
 ארנאני• אעבעדינען א אננעםאננען

 גע־ חאט ער כעז5ײעי זאציאנס*קאם*״ז,
 םיטוױרקוננ און היײ דער מיט םיהרט

 וזאליעריז, .rn װײס־יחנזידענט ®ח
 אינסאתײ״שא־ דער מון םענעד^ער דער
 ארגאניזאציאנם־דעיארם־ איסםערן נא<

 קיאוק־ די זײנאן גאןי *זױ און מאנם,
 םארגעברײטמט באלטיםאר םון םאכער

 סםרײק. איצטיגאז on םאד נאײאראן
 סאאוק רעארגאניזײמאן דער װעז איז

 נױ אין אױסניבראמן m$n ססרײק
כאל־ פח קיאוקםאכער לי חאמן

 זע^י דאס טאן צו געריסען זיף טימאר
ע. בינ

 ®ון סעםילסענט איצטיגען דעם םיט
 קלאוסםאכער רי זיך האם סםרייק, דעם

 גדוי־ א נעמאכט בא<טיכיאר םון ױניאן
 סעטלמענט דער םארװערטס. שריט סעז
 זעיבען אױם׳ן געװארעז געמאכט איז

 אונםצד און יארק, נױ אין וױ באזיס
 קלאוקמאכער די וועט אגרימענט דעם

 נ?ר די האבען םאיל עריעטען צום ױניאז
 סאגםי ריכטיגען א האבעז צו ילעגענהייט

 קאנם־ די פון שע*ער די איבער ראי
ראהטארס.

 דזמאכערה די האבען דאסנילײכען
 םאר־ די זיר אויף נעמעז געםוזט דארט

 דארםמ ױי װאם אנטװארטיציכקײט
 פון סעטאמענם דעם לויט טראנמז,

r יארה- נױ
 װערם אנרימענט נײעם דעם לויט

 *ר• דער אײננעיפטעאט אױף דארם
 םי& און םאנד, אינשורענס כײטסילאזען

 אײננעפיחדס אויר דארט װעם צײט דער
ב סאניטארי דער װערען ײ ל.9ל

ע& זיך װענדט איצטער נאטיחליף,
 :בא^םיטאר םון קיצאוסםאכער די אז
 אנ־ נײער דער דאס זעוזן, דארםען זײ

 ,Vnvv אאגעהיס ריכטינ זאיל רימקנט
 וחד זײ דאם האםעז, צו איז עס און
wf נענונ שרי\ זיף האבעז זײ םאז. עס 

 האמ| ײ1 װאס דערםאר אנגעיליםען
 ױניאך זײעחן םארנאכאעסינט םריהצר

̂יכטען•  *ד נעלאזען האבען זײ װאס פ
 נא־ און װעדעז צו איגע^װאכט ױניאז
 כאלאבאםיס די נעילעגענהײם א געבען

 in נעװאיט, האבען ךײ װאס םאז צו
 ארבײםאדו די םים רעכענענדינ גארנים

̂אואםוי־ די דאס האםעז, צו אי? עס  ק
מן איצםאר וועאען כער ײ r כי 'iD און 

 דן& יח ױניאז^ײם, איבערגעבענע
 ןױי• in םיס וחמו אתאניואציע זײער
f וױ*ט עס װעחנן. נעעטארקס נאד t 

 איצס סון װעט כאאטיסאר דאס האםעז,
W מאןײײ־ ןורמוגיוירגאנר »ן יזעחנן 

 Ni ית^ךםמאנדארדם ד• װאו צע«*נר,
. gs אפנפהיט ותמן שפפפר רי ir w 
ײ ארבײםס־גאדמותמז ױניאן די מ  Iו

. ך 4rum אוי«פחאלם«ן . .

r■ --------

ט׳אױגוס« טען22 פױיטאנ, ײ ק נ י ט כ ע ר ע נ

m דעה אין י סטױיק גענעראל
כאסטאן פה אעדוסטריע

זײדטאן םאל. פון
. )דענג י יס־ירעז י װ ל8;8נ*ערנע׳י י (*

אג, הײנס, ט ^ ע אנ ײ טען21 רעם ד  אי
 װי ׳פריה דער אין אזיע/^ר סנ ןוסט,
ט איז ךאפ מ טי ^ א  דעי־ פון געװארען נ

 ‘װא,״ ליאוקמאכער די װעיען *ןגיאן,
מאר^ירען ױעלען ארבײט רי םען

יױ די װאס האי, טעטאריאל פײן
צוגעגרײט. ךי פאר האט ניאן

 אננע־ האבען קאמיטעס סטרײק א:ע
 אראג- האנען און םונקציאגירען הויבען
 אװענם, מיםװאך ארבײט די ןעירט

 יןאנםע• די װען אױגוסט, טען1סי רעם
 נאף או באריכטעט, האט קאםיטע דענץ
ט קאנםערענצען םילע  דדעאנערס די טי

 ױניאן די זיך האט קאנטראקטארס, און
עען געקעגט גי׳שט  און סעטילען צו איינ

ט אגריטענט דעם כאנײען  באס־ די מי
 קאנטראקטארס. און דדעאבערס טאנער

ס, צוױי רי זיינען ראס שאנ  אסאסיאײ
 אגרײ סאיעקטױוע געהאט האכען װאס

 סאנוםעק־ די ױניאן. דער מיט טעגטס
 דעם םאר ארבייטען װאס מ^ורערס,

ט האבען מרײר, אסאסיאײ׳טאז. לןײן ני
 קאםײ גאװערנאר׳ס דעם וױ באי״ד

 רע־ איהרע ארױסגעגעבען האט עאן
ס  האבען יארס, נױ אין קארענדײ^אנ

ט קאנםערעמ א גערופען טיר  די מי
 און קאנטראקטארס, און דז׳עאבערס
ס, דיזעלבע סארראנגט װאס קאנדיעאנ

ױ־ דעם װי געקראנען: האט יארק נױ
 אונעספילאיםענט לײבעל, סאניטארי ניאן

 אז כיכער, םון אונטערזוכונג איניעורענס,
 אין ביצויז װערען געסאכט זא< אררײט

זאל דזשאבער דער• אז מניאן
ײ די םאר פאראנטװארטליך זײן  װי

 שטראף א ;ארבײטער די פון דזשעס
 און אגרימענם דעם אפחיטען ניט סאר

 ילאנגע נאןי זײנען, מיר און װ. אז
ט דורכנעקופען קאנפערענצען,  איצע מי

ט אדערונגען6 דזשאבערס. די מי
 מיר האבען קאנםראקטארס די םון

 באמםעהן זאל שא• א אז םאריאעט,
 אפערײ־ זעסם װי וױיניגער ני׳ןוט םח

 האנטראין־ די םוז קײכער אז און םארס,
 װײא ארבײטען; נישט אאײן זאיצ וטארט

 שאפ־ געהאט דא פױר האבען יעצט כיז
 דרײ מיט צוױי. און אײנעם םון קעס

 גרוי־ א געװען ^וין איז אאארײמארם
 שאפמע יעדע װי אזוי און ׳מאי, סער
 נאך מאנכע און •ארטנערס צוױי חאט

 װער געארבײט, אאע חאבען ^נךר,
 — קאטער אאס װער אוז l'r»Q נײם
 ילאגע די ארב״ט. די ^נײדען כײם
 אומע^רעגאימ, זעחויץ א געװען איז

̂אף אאע די ווײא  זײנען קאנטראסטער
 קאטערם, אפערײטארס, געװעזענע אאײן

 זיצען פלעגט עס װ. אז און ■חוסערס
 צװײ מיט מא^ין בײם אסרײטאר אײן

 םיזאן אין איז באםיצאף, אאראזיטען
 צװײ די אדער אײנער דער זיד חאט

 זיף פון ארױסיאגעז געטוזט ארבײטער
 װאכען פאר א הריגען צו נ״טסה די
 םלעידצייט דער איז אוז זײר?שעם;1

 גאנצע די צונעמען באסילאר די םלענען
 האט דעם אויסער זיף. םאר ארב״ט

̂ירען געקענט ני^ט ױניאן י1  קאנטרא
 ארבײט סען צי וױסען און ̂אסתעס י1

w װ*ןי. םוז אחנר שםיק ̂ון
 ארבײטער די האבען vלvt םיילע אין
 װי און ׳שטית, םון ארבײטען נעמוזט

 א האנטראילירען צו מעגאיןי 0דא איז
 צזוײ דארט ארבײטען עס װען 9עא
ארבײטער? אײן און הבתים נעל

 א געװען דא איז ̂אגע רי ארזא,
 &אר לעצטע די םאר לעכטע6י ועהר

̂יטען האכען אםםײסטען און יאהר,  גע
 קא־ די און אפערײטארס די דעם פון

א^נעםײן. אין ױניאן די און טערם,
 גרוײ קײן ני^ט דא איז טרײר דער

 סיצאוק־ טויזענט א אינגאנצען סער.
 מא* סלאו^ טויזענט םון און פאכער.

 ארבײטען באסעט הונדערטע װען כער,
 דאס האמ בײנאכט, און בײטאג לײן8
 וױרקונג דעםארא^יזירענדע גרויסע 8

 האט דערםאר טרייד. גאנצען רעם אויה
 שטע־ דיזע נעמען געםוזט ױניאן די

 פא־ דיזע אט ער^ױבמז צו נײעט צוננ,
 דער םיט אנגעהן אזוי װײט/ןר ראזיטען
 געוחגן, איז רעזױצטאט דער ארבײט.

 האבען קאנפערענצען vילl נאף דאס
 בא־ װי טאן, אנדערש געקענט ניט םיר

 סטרײס. גענעראל 8 1רוםע צו עיליסען
 קען14 דעם מאס־םיטיננ, גרויסען א כײ

 זיײ מאכאר קלאח א^ע װאו אויגוסט,
 אײנ^טימיג איז אנװעוענד, נעײען נען

 םוילע געבען צו גמװארען באשלאסען
 און דיחגקמארס אװ רד8בא דעם טאכט

 גאד חנר אין סםר׳ײח א ערקלער̂ע «ז אינמערױישאנאיל דער םון קאסיטע ךער
^ . אעדוסםרחנ^

 געצילט זײן װעט סטרײה דער
 און דדטאבערס די גענעז הױפטזעכייר

 ?8 דענקען׳ מיר װײל קאנטראקטארס,
 דעם פאר דירעקט ארבײטען װאס די

 װערען מאנוםעקכדטורער, איס טרײד
 נאכגעבען און ױניאן דער מיט סעטימן

פאדערונגען. יע8
ניא־ צו אויפפערקזאם װערט א:ז עס

 גױ אין ױניאז קלאוקטאכער די כען
 באסטאנער די םון פיילע אז ׳יארק

 יארס, נױ אין ארבײט קויפען דזיזזאבערס
 יארקער נױ איז ארבײט טאכען פילע אוז

 פליכט די זײן דארו* עס און קזעפער,
 זעהן, צו ױניאן יארהער נױ דער םון
 ^ר־ קײן זאל סטרײק םון צייט אין אז

 פארקויפט אדער געכיאכט ניט בײט
דזשאבערס. באםטאנער די צו װערען
 זיײ באסטאז פון קלאוקכאכער די

 ילעצ־ די פאר ארבײט אויסער געװען נען
 נאף יעצט^ויז ביז ftn װאכען, 16 טע

 דענקט מען נעװען. נישט ארבײט קײן
 אנ־ ?ןוין זיר דארױ יעצט אז אבער,

זײנען ארבײטער די ארבײט. םאנגען

 אום אלעס מיט אפםערען צו צופרידען
 ׳פאפ סװעט פון איביען די אפצו^אפען

אינדוסטריע. היגער איף־דער שיסטעם
 אויף זיף האבען מאכער קלאוק רי

 ארבײטער די אלע אז פאיפריכסעט,
 אר־ דעי צו אוםקערען דף ױעיען װאס
 זאי*ען ^עעפער, געפעטעיטע אין בײט

 װײדדעעס װאף ער׳טטער דער פון בארד
 די װיפיל אסעסניענט, אן צאהילען
 צו בא^טיכיען, װעט קאנייטע סטרײק
סטרײקען. װעלען װאס רי וועיםען
 גי׳פט־ צאהי א דא אויף־ זיינען עס
 באסטאן, ארום און אין שאפהעס ױניאן
 קײן געװען גישט יעצס ביז זײנען װאס

 איצטער װעאען פיר און יפעפער, ױניאן
 אר־ צו זײ אגיעטרײנגונג. אן כיאכען

גאניזירען.
 טיעערלײט און קאפיטעס פאיגענדע

זיײען קאפיטעס םאדיפײרענע יד פאר
:געװארען עױוײױט

 סטדײק דדעענעראל םון טיפערפאן
 ;זײדפאן סאי. װײם־פרעז. קאפיטע

 װײס־טיפערפאן; ,73 ראק. קורלאנר, ב.
 טיטער־ םרײנק, פײער :קאפיטע פיסעט

 װײס־טיטער־ ,12 יאק טאכפאן, ;םאן
נחום ?אפיטע: ארגאניזײיטאז פאן.

 פײ טישערפאן. ,56 יאקאל גינזבורג,
,30 יאסאל ׳ענײדער, :סאפיטע נאנס

 סעק־ ,56 ילאהאל וױינער, ;טשערפאן
 װײם־ ,12 י$קאי ראיטער, ;רעםער

א. :קאפיטע סעטלפענט ט׳שערפאן.
 אײנעם צו און טשערמאן, צאדיהער,

 :קאפיטע פרעס ל^קאל. יעדען פון
קאטי־ ט״פערמאן. זײדפאן, סאל.

 װײםי :קאמטיע טאון אװ אוט און טע
 טיעערמאן, פאגיסאן, םיעד םרעזירענט

;24 אהאל4' װעבער, ?אפיטע. וזאל
 רי פיר האנען זע־זט, איהר איהר װי
 און ארבײט, דער בײ פאיטינערי גאנצע

 קי־אוק רי אז איבערצײנט, זײנען פיר
 גוטע אפת׳ע װי קעפפען ױעי־ען פאכע־
הבתים, בעל די צײגען און לײט ױניאן

װעלען זײ אז ביזנעס, פײנען זײ אז
ענדע. זינרײכער א צו ביז קעפפען

אהײם. שױן מען קומט באלד
 פארבליבען איז צעחן טאג א בלויז

 זיך קעהיען אלע װען דעי, לײבאר ביז
 פארמא־ דעי לײבאר װאקײ״עאן. פון אום
 — פלעצער זופעי בײדע אױך זץ־ כען
 װאם בעלפארט, אין און איגדיען ביג אין

 רזיטוא̂י דער פרן אוסנעהאלטען װערען
 סאסײטי, װאקײעאן גוירלס װאירהינג

 גרויס א קרינען םײדלאך אידישע װאו און
 8.00 הכל סך פאר װאקײיטאן ארטיגע
 אונ־ און עסען לאזשי, װאך, א דאלאר

 צװײ די ארײנגערעכענט. טערהאלטוננ
 פול אזוי ניט קײנמאל נאר זײנען הײזער
 הײנטיגם װי געסט, גליקליכע פיט נעװען
 פאר א דא נאן זײנען עס אבער יאהר,
 װי־ װאס די, װעלכע אוױ פלעצער, פרײע

 רי אין ארער ים ברעג צום פאהרען לען
 אין פארשרײבען באלר זיך פוזען בערג

 בראדװײ איסט עלײענס, עדױקײשאנאל
 אדער רינסטאג סמריט, דזשעפערםאן און

.7 ביז 5.30 פון אװענט, דאנערשטאג

באנסיר תויעלער וער
 ווערט װאם דאלאר יעחןר «ז אנערקענם,

 בלויז ניט םוז איבערנעגעבען, איהם
 קלוג נאר װערען, בעשיצט ם^רזיכטיג

 פליכט זײן איז דאם װערען. אינװעםטעט
דעפאזיטארם זײנע צו

 םאנוםעקטשו- די אנערקענען אזוי און
ױראד פון רערם  פון צוטרויען דעם מ
 אױםקלייבע־ און אויפםערקזאםען דעם

 אױםגע- האבען װעלכע עולם רישען
 אין «ז רטען,8ערײ צו זיך לערענט

 קרי- צוױיפעל, אהן זײ, קענען מױראד
 סיגארעמ אין איז װאם בעםטע דאם נען

װערםה.

f f״ אלײן ױד פאר אורטײלט \
 איתענזל םיט מיודאד רגל.ײכט8ם

ײעלט. דער אין םיגארעט װעלכען

80 ארער 10 פון באקםעם

f t S “ ״ ®

Ji r4n.nr.S7 *- - ־



 יוני לאקאל אונזערע פוז טעטיגקײט וי
װעסט נאהענטער חןו אין אנס

קוןןרעספסנדענט. ספעוױעייעןאונזערפלן

 סענטיגע 5 א — שיל,אג# אץ
פראביעמע.

ע *ין  די lie ח*ר*ס«*;דענ**ן ר״נ
ovvs* רירס איןי ה*נ ו*ב*ן1 «וױי*»* 

*ני*ן,>’•ר*נ וױכסינ* רי םון *#ר »
 לעמןגס־וױכטיגידיט pc זײנען ױעיכע

שאנאי׳ רי סאר rtmyaoy® איגט^ײ
שייואנא םון

pc יעצט איז י־אונ^עטע; אי׳ע די 
ט אײנע, פען1ארױפגעשװא ^נער  פי

 ױ;ג שײ,אנא, שטורעמט oy װעי*כער
ט און  כייט־ דך טיט האט עס — אי

;lyrivy .זיך האגדעלט עס אי־עדען 
 דיוס װעכענטריכע די זאי* צ• cm אום
 װערען ;עהעכערט sי1בער״זטענ די פון

ניט. אדער װאך א סענט 5 טיט
 סענט 40 צאהיט דא כיערכעי־עיפ די

 צאדר סענט 40 די pc דױס, װאך־ א
ײ דעי צו קעו«-טא סעי זײ לען טע  אינ

װ• אז און :עגעפיט סײן ניישאנאײ,
 *־ys איגטעדגײ״עאנאיז די ױען יעצט,

 אויף ;עװארען געהעכעלט איז קאפיטא
 באארד דזשאינט דער האט סעגט, 5

ט ײנגעבראנ  די צו רעקאטענדײיצאן א אי
 10 פיט דיוס די העכערען צו לאחאי*ס

5 ,o:vo טא5ער־קא8 דער פאר סע:ט  י
□.‘י׳אקאי רי סאר סענט 5 אנדעיע די און

 שױן האבען לאקאי*ס די pc אײניגע
נוטגעהײסען. העכערוגג רי

 און אפערײטארס, ,5 לאקאל כײ
 יעצט קוטען ■רעסערס, ,18 4לאקאי כײ

ײ םאר  *ןןיאכטען אטת׳ע טיטיננען די נ
װערםעי־. םון

 קאםיסארען, יייגקע ;עדױימע פאר די
 •yi אין סארבליב^ גאןי זײנען װעלכע
 דורכנאפא־ די pc אר1 א און ױניאן,

אי הא;דיראטען ילענע עס פ סנ  אנעג״ נ
jyo, און געילעגענהײט די אױס נר^ען 

l y l 'i r •נעםיהיען די אױו pc אויס״ די 
 ^א־ דיזע םון מעטכערס נעהוננערטע

 נארײןפד דעם אױוי דינערצײט, האאע?.
 •yc״n און כיארסעט סון ?ארנער טען

 טיטינגעז, די ניי און סטריט, םערסאן
ט, טען און פען קוסט ערי  ביז־ א אז ׳

 46 פאר ארבײטען זאל נעס־אײדז׳עעגט
 קדיגט m װי אזױ און װאןי, א דאלאו
ע דארםען מעהר,  גמשנײ װײדדטעס דינ

 הױט די יטינדט מען איז ריעיעז״ םען
 די ביזנעס־אײדז״שעגטס. §אר די פון

 װאס *טולדיג זייגען אײדדטענםס כיזנעס
ײט; קײז ניםא איז עם ד די ארב  בי

טס ײד^ענ א עס־ נ זײנען נ די  װאס ^וי
 אײ• ביזגעס די ;דױס די העכערט מען

 זײ־ עס װאס ♦טולדינ זײנען דז״שענמס
 סערק־ ארן ?זעפער. קאנטרי דא נעז

 דיזע טיט אן פאנגט מען ײען וױרדיג,
 «ײ האבען דיטסוטירען, צו םענ^ען
 פדעגט -עז ײעז זאגעז• צו װאס נארניט

/ י א־ עפעס האבען זײ װאס ז ^י צ ר א  פ
 די פון י*אנע די פארבעסערעז צו נעז

אנטערעז אן מעז הויבט קלאױןםאכער,  יי
 חסרונות געםינען און צונג דער מיט

 אויש׳ז אינטערנײיטאגאר, דער אויו*
ע׳ און איעס אויף באארד, דזישאינט  אי

 האבען ע«עס אבער םארצױטלאנען מען.
 בא־ און װאס, נים װײסען און נים זײ

זײ. ארום זיף טוט עס װאס ניט גרײםמז
װעל־ קערם מען און ^זרײט, סמז און

 םאםעריעילע איע װי אזוי •ונקט מען,
 אדער קלאוקמאכער די םון פראבילעפען

 געסעטעלט נעקצנט װאלטען דרעססאכער
 אײדזשענט ביזנעס דער װען װערען

ע די און נאר, וױל  ראבי*ע-8 פינאנציע̂י
 נע־ װאאטען קלאוקטאכער די סון כיע\

 ם׳צאהילם װען ודעחגן, נעסעטעאט נט1י»
 דער װען און דױס, וױיניגער סענם 5

 דא־ 10 פאר ארבײט אײדז״שענם ביזנעס
בי^ינער. װאך א לאר

דרעםמאכער. די בײ
װע• צו אן פאננט טרײד דרעס דעי

 עולם דער לעבעדינער. עםײאס רען
 אין ארבייסעז צו ביסלאכוױיז אן םאננם

 אנ־ װעט ױניאז די ווען קוטט צײט די
 און םעטינקײט איהר באגײען צו םאגגעז

 ארנאניזירםע נים די ארנאניזירען צו
ישעפער.
 אז ױניאז די יעצט האט נאר ניט

 ניט־אר־ די ארנאגיזירען צו אױפנאבע
 װעט טעטיגקײם סד א נאו נאניןירטע,

 העכע־ צו װערעז אײעקגעגעבעז דארםען
 די איז ארבײט דער פון יײיזען די רען

״שעפער. ?ירטע ארנאני
ס^עק, י״אנגעז מרעסליף דעם דורןי

 האט אאנעםײז איז םרייד דער װאם
 דער םיז פרײזעז די זײנען דורכגעםאכט,

 דיעס־ דער ארונטערנעזוגהעז. ארבײט
 סענד צו אוז מטיק. פון ארב״ם םאמר

ן  נים איז 9טא איז װען •רײז » ̂י
 הונדער- װען אוז ארבײט, קײן נעוחןן

 rrvo די אין סלא«עז ארבײסער םער
 יײז צײם אזא אין ,oaurn ןוכמן »ח

 קריגאן nr *וכמםענדען אועיכא אונסעי
1•רײ ריבםיגעז חנם נארםענט דעם ®אר
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 יעצט, אוטטענײיף. נעװען כטעט איז
ײט װען  די װצט #אן זיך םאגנס ארנ

ײד* אױוי ט^טינ po iyno ױניאן  נ
 פאר־ און ארגאדדרען צו — געניטען

 ~V& יוניאן ,ד אין y)ns די כעסערען
§ער.

עי דער ,00 יאקאי*  1אי אקאא4• די
 ארנײטער, ױי*ייעע9 די פון טרייד דיזען

ז פאנגם ױי ו ײנ ס  םוגיןציאדר^נן. צז ני
ײ רײכםע יןײן נעװען ניט איז עס  א

ט ״  דײ םין ארבײט די אײנצױטטעי^ון נ
ם זען ע  אכעי ביסײכװי•? לאחאי*. די

 אםי־ די אײננע׳עטעײט. אי־עס װע-ט
 צו ■1א הויכען י־אקא^ דיזען פון סערס

 ם׳יואן און פריכטען, זי־יערע באגױײםען
 װעדען זא־" לאיזאי־ רער אז ערװאײטען,

טרייד. דיזעז אין םאקטאר מעבטינער א
 דײ פון ארנײטער 4צאהי גרעסטע די

 םון אדער פױ^ייעע זײנען טדייד זען
 דער איז עס און אפיעטאםו;;, •וילי׳עער

 די?ע נרי־יכעז דאיםען װעט װאס 4לאקאי
ארב״טער.

ײ ־V( איז דרעסטאכעי loo ילאקאל נ
 דער ^טירעטאגד. א /[4וױיי א פאר װען

 פון אויסנעטאטערט געװען איז עורם
 אין געװען איז טרײד דער און סטרײק,

׳טטידיעטאנד. א
 בא׳עלאסען דארום האט יאקאו דער

וױייע. א פאי רוהיג זײן צו
 צו אן פאננט טרײד דער װען יעצט,
 כא^לאסען, לאקאל דער האט ארבײסען,

 נױטיגע די אנפאנגען צו צײט איז עס אז
 כיעכינער^י• נרױסע די סעטיגסײט.

ט איכיער זײנעז לאקאל דעם םוז ר״  ג
טעטינקײט. ,פאר

 טע־ נײער דער כייט אז האםען, טיר
 אויססײדען /אקאל רער װעט טיגחײט

 עלעסענטען, ריזע pc אײנפילוס דעם
 דעם אץ ארײנגעבראכט האבען וחןלכע
 צױ קײן גים םון גיפט־ דעם לאקאל
ען ױי דעטאראליזאציע. און כ

 פונדאטענטאלע םאר׳טידענע צזליב
 אױפצױ יעװערער סך א איז אורזאכען

 פרױען פון ארגאגיזאציאז אן האיטעז
 סך א זיכער איז סv און טענער, פון <ד

 װאו טרײד א ארגאגידרען צו ישװערער
ר צאהי גרעסטע די ע ט ײ עז אינ  דינ

 עלעכימגטען געוױסע װען און םרויעז.
 דיזע זוכען ארנאניזאציע פרױעז א פון

 אױסער־ פאר אויסצונוצען ארגאניזאציע
 וײ ערלױבט טען װען און צװעקען, ייכע
 װמג פון אפראכיען זיי טרײען גיט, דאס

 ;יט, דאס עריויבען װעלכע יעניגע די
״ לואס דעם כײט  דעם ארײן בדײנגען ז

 אומצױ םון גיפס דער אומצוטרױעז.
 -עלעמענ די . װאםע. זײער איז טרויען

 אוכיצױ דעם ארײן ברײמען װאס טען,
 וױיסען לאקאלס, אונזערע אין טרויען

 פרױעךארנאגיזא־ פון ישװערינלדיטעז די
אױס. ראס נוצעז זײ און ציאנעז,

 לאוןאל האט סטרײק דעם בעםאר
 ארגאנײ אן װי םונקציאנירט ניט 100

 דער דורך םוגקציאנירען. דאיןי זאציע
 סאר- לאנע די איז סטרײק םון צײט

 נאןי אנער, יעצט געװארעז. בעסערט
 עילעטענטען די ארבײטען סטרײק, דעם
 שלוחים זײעחן י^ײזעז אזז געהײם אין

 צו^סערונגס-ארבײט. די אנצוםאגנען
 םאננם טעטיגקײם נײע די װען יעצט,

 רײ םון מעמבערס די דארםען אן, זיך
 דסט. דיזען םאר היטען זיןי לאקאל זעז

 ?ײנען קאמיסאיען געהײמע דיזע ייער
 צאהל א אאע. װײסעז 100 לאקאיצ ידב

 װאס קאמיסארעז דיזעלבע זײנען זײ פו;
 דער בײ לאקאל דעם םארטראטען האבען

אינטערנײ״עאנאל. דער םון לאנװענ״פאן
םאלידא אין

הא־ קיאוקמאכער םאײדאער פאר א
עקסס׳ «אר א םארדינט װאר יעצםע בעז
ט בעלײבתים די דאלאר. רא אי  חא־ ד

 צו פטור וױ סקים א אויסגעםונעז בעז
 הא* זײ ארגאנײזער. דעם םון װערעז

 צו קלאוקטאכער צוױי צו גענעבען בעז
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ײ דער אז װאראנט, א ׳פװערען אני  אינ
ם נעםטדאמעם זײ האט זער  טױט. טי
 איעסטירט טאקע איז ארנאנײזער דער

 נע- אבעד איז אוםגלמן דער נעװארען.
 קײס די האט דזישאדזש דער װאס ײעז

 דאס קאורט. סיז ארױסגעװארפעז
ס דעד װעגעז טערקװירדינסטע איז, ק״

 כיעכי- אויסגע^לאסענע די םון אײנער אז
 װײלע א םאר ד׳אמ ׳פיקאנא םון בערס

 האט ער ייעז איז םא^דא׳ איז >־רבײט1נ־
 וױ אוז זיר׳ טום דארט װאס צינעלולזט

 נע־ דאס זײנעל הלאוקםאכער צײײ די
 ארױסםדײבעז און ארעסטירען לאפען

 האם ער װאס דערפאי ארנאנײ?עד, דעם
 זעהן און עםװאס, םאז נעהײסע; זײ
 ארויםנעםעז צוריק זאי באס דער אז
 ארונ- האם ער װעלכעז איבײםצר, אז

 נך איז עד װאס דערםאר טערגע״שיקט
̂רעז  םאר ז" האבעז סאז, ית^ז א ײ
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 בײ נעפראנטעיט ײי דך האם װאס

 העק זייערע אונטער און מלאוי 14» נאנט
p iv s t\ נע־ שטילען א סים קרעכצענדיג 

 א נאף כוים א עיד רער צו פאיען ן44װ
 און לעבען אחן אױסציהען דך יייז נוים

 און סתים. װי ®ארנייװערט ײ״כען
4ita פארכאהאלטענדיג pa זײעדע ױך 

 צו געדאגס דעם און חלומות גאכט״נע
l4« IW אױס׳ן ארבייט כעםען אװענט 

ײ חאכמן כ*מ,  סאסנע א אױסנעהאקט ו
גע• זיך האט זון די P3 סאסנע א גאר

טעד, םינס־ געײאיען איז װאלד איז P» לקצט

pa א;;ע* “ײידע ז״ף י־זאט אװעגט 
 הױן *י־טען א*ן ‘סײעיע ראס צוגדען

h,; צוס אװעק ער^טע־ דע־ איז סעם 
 פארררא־ אי-,ם האט װע; אויפ׳ן כארג.

• פאדװאס סע;  גע־ ניט זיך מיט האט ע
yen; .נענזןנגען איז ע״ נאי רדעיײן׳ען 

 אי־ױפ־,וי־ גענרפיען זיר האט און יױיט^
y3; בארג, אויפ׳ן y i־, jyn איז ;yiiy; 

 eye און *טנײ oy®ir טיט פאריעאט^
 האט און טייט ״טװערע נ^יטעי׳ט לאט

 אניפטױס^• ;,*,,וױ ysa *עזידזךלט דף
ר האט רנארyד קוסט. » אן ף ז דיג  ע
pa כאט^יקט ס־נשט^־ רער cyn אר; 

aט  איז װאש בױם אױסגעהרימט^ ןyי
m אין נעיטטאנען i אפגרונט א בײ הױף 

syD^a pa די אין ריכט וױיט^י D;yc־v 
 פלײצי■ ברײט הויכער א הױז. פון רyט
;ŷ א״ האט מאןcגyטaטיר די כט pa 
v ןyטyבyג ' m o} .ארי־ינקוכ^ז eye האט 

Ba?py:ta דcy " :  האט יטיף, די םון ש
הױז. אין ארײן איז און נאגריסט דף

ם ציכי^י אין ;ycyry; א*ז טײט ניי
ly א jra א אוןnינגpyל2ב' א אין וקט  ע

pa ג האבען ♦פטיטען םרױען צוױיyרעדט 
ט,ה mi דיט pa װאנט ן̂רyנ

cyo .oyc מיט׳ן געיצטאנ^ טינוט א איז 
pa ^yo*n און האנט :iy :'rtry. ־ י  ת

o האט נאןי w v :  m, אז yפון איז ־־ 
 זוכט ץר און װ״ט ניט דא א אט טא^

 םאדכיער a װאס אי*ץ, ;yp m ארכײט.
 ־y: אײנטאל ניט האט און jy:yp דארןי
m הײזעי. yנײ כױט i איהש האט מאן 

. ןyבעטyג םרײגדליר ^ז  איז איצט ד
y 4אניסעי אבעד פריה נאר sr״ ^ oyn 
 און סארם זײן אויף טאן צו סף א ױין

yר y2'.ai oyit• און ארבײטער האבען 
אין ‘אמא'־ ארױםקוט^ m זאי דערוױיל

ם ו ם צ י
 װהיטטמן. װ*לט םדן

םילער. ל. פדן אידיש
m

p אױף זיך װ«רף אײך n ,טמטע, םײן ברדסט 
 ארדם, אזױ דיך נעם איך

שט ױך קאנםמ דד אז  םיר. פון באפרײען ני
 אזױ דיר צו ױך קלאםער אץ־

ט דו אז ענטפערן. םײר םוז

םאטע, ך,4ם קדש
הר איך וױ ליפען דײנע םיט םיך, צאריהר  בארי

 ליב. האב איך װעלכע יענע,
זיך, צו נאהענט אזוי דיך האלט איך וױיל אדן

געםררםעל.«די פון סוד דעם ארײן םײר אטעם

 ער״ שיקאג® ®ון 4r®a® טעאדאר ד״•
 שױן סען וחנם כקן4ג14א ג^ר ta קימרכ^
 אױנ כחנגמלױ a נסטעי״ען4̂ תאכען

l*t o n 411 תחן a נaװאס כע.4ר<4ט
 סיט׳ן ijfopaii3ir®atim jdv חײסם ואי,

m a n װי ®p 4» דס1נענ
r יײען a און נײמס די T? nmc 

r סאר a נ^1װע דער פון כלינמן ̂p,a 
r װעיט די a דאך lio םיל ®זוי מיט 

.^ נ לי כ
t4a oy תחן, פון םרייד נרויסע די 

op איו jn r m r o ia  n ״ םון מסחהo v 
ליכטיג/,. װעיט

n  v *  o y די פארסרײכען סין נסורה 
 pla pc ערגסםע דאס םינסםערנימ,

וחולט. דער אױח צמת
םינסטעמיש. םענשליכמ די כסרם און

r a  :at :5 ױך:iin r m a  ata װי 
iy ני״ס4®®• דד. i  pn m r t נמנסטער 
on םיכ ia,״! u n ט1װע ia? נ/ד דארוי

 Iia באינחנ v*m םון ײמחנן ®ײערט
ןװניײך ןעהענריגע

 ביי אבקר זיך. »יך ®רעה nta אט
t ר4ס װערם עםחה חװ־ v o m o :ופתטי® 

ײויך.
Ta ארסרפכם® Tt : םענשען טסתע 

® מײ®? y מנ i i v m ...וחורעז w o o 
 שװעי «ד ר.$9וב ®.״4«וד prrw ®רמין

r a צו מט vppp\ נדם ®m om ,צו אויגמן 
 a ®•ט אס:ג לענעז a ייד *ססראנעז

n o m a «אויג
d p זיק םוז ia® T lp n r םי• דקם 
T ססד סעגסזמ, ®יהנן t t r o r a r r  o n 

v ®*ר ח®, r m o  o n\ האבען 1ױ1 יואס 
» «iar4 כייס T m וuna.

מ 1א m ױ  m נים ®יזומן ®P4
הן.0

 רוערעז קענען — צײנער פרעםרע
 רי ניט זײנען צײנער װײיצ אײגענע,

 צײן םיט כאטש לעכען. םון זאף הוייט
 רערמאנט צײן א; עס^ן... םען צוקייט

עסט... םען ווען נאר זיף םען
 זעהט אויגען דורף — ? אױגען ®בער

 זען v: אויג דער דורך !וחנלטען דאר מען
 א רעגונגעץ.. מענשליכע ®יע דורך

 רט.yבאג םrכaנ און — געזעהן פריער
a באנו־ נאכדעם און — געזעמן םריער 

םען...
iia א שױן טיפלט דא :y > $ i v o n i 

— .D:y:"a
" אן *V i] ,אן פון קוק a:״Dyjy אויג 

ra ניט lyioyiD  p'p...?
צױטטער, און זיך איך ערנער אזוי אט

" םײן איז, שטיינער םײן װי *y w i 
שמחה.

 איר הױב ארום װײלע א אין אבער
•lypjaiy: אומעטיגע די צוםרײבען אן

 װי זײ איף צוםרײב !הרט א הױט א
גענז! װילדע

iia גוט... װידער ווערם סיר
i'a iv נאןי o r a א עס :ycn i ער־ 
ערםינדונג. ליכטינע א ם»רט םינדונג.
®־yiD א נאך איז אױג דאס אײ און

? דעס
כיענ־ װיםיל : גטyםרyג pmv איז

 jypip ן,yאויג yאײגענ האבענדיג שמן
ז כיים עס ײ ז

כיענ־ רוב דאס ?ו?ט דאכט, פייר וױ
iy אין שען ^ t ת םיט ם ת אויגען... פ

 אבעי — אױנ. אײגקז אן האט טען
i אױס׳ן קוק דער w r א איז - י ח מ ת פ

 ארער ; םאםאן־םײנע^ס dpi אדער
on ,לעהרערס ^  רrא חבר׳ס רעם א

םענ־שעז װינציג ועהר גימנל... א ®ון אר9

 אויף אױג, דאס םתנה, גרויסע רי נוצען
״.ly^cayt yרyאריגינ אײנ^ארטיגע,

ײ cy נ i גrזײ־ מענשען טײל סטען
:jy צו אכםונג אויף דא בלויז אויגען די 

 רםאה־yאיב ניט איהם זאר ביען נעבען
^.. אןיף און — רען פ א ל ש

 נאב* אויף םײא היבשען א נאך בײ
lypipw היגט^... פון נקבה א

אריגי־ iypip jy^jy® װינציג זעהר
:m, ן ה ע .ז י י ל א ז . .

 םyד םיט רפינדונ:y די װעט דאן און
שא־ ניט ?ײנעם אויג

?ירען...
 אזוי פונקט oyn אויג yמדyםר דאס

^ דאס װי זעהן פייצ ג ײ א
י ו ז א פונקט וועט : ̂.ycyc רyאד

זעהן... ט י נ
 אםשר און : iyD״n טראכט איף און

י בײ iy® קאן  אוינ yםרעמד דאזיגער ת
ן אױף ערפינרונג ע ם ^  םון טעאריע רי צ

אדאפטירונג.
דp \yv:vv דאןי ןyאדאפםיר אט נ 'yר 

.y־כיאמyטאט טרײע זײ צו װער^ און
פא־ yרyאנד סף א אין װי רא װײל

y רי שפילט ןyי ^ i נ^ױאוינהײט. די
y*c| ט אוינ ^ו  עם און — צו זיף ג
Diyii אײגy...נס

! געװאוינהײט פון כח- אײבינער
 אנרופען מיר װעלען אזוי, אויב און

iy דאס 1 y o r:''ia םר פוןyטדy אויגyן 
אדאפטירונג. —

ש^ !הײסען Dy װעט דאן און  םענ
אױג... םרעסד א *דאפםירען

 דיר בײ װערט קינר א וױ פונ?ט און
 בײ װעט ?אפ, אין אויג דאס װי טײער

 ראס װי ny״D lyijm א..־*נ דאס דיר
הויז... אין ?יגר

 פארטי־ און ספ?ות אלע נאף :הורץ
ען ש ^  שיסאגא׳ער רעם אז איף גלויב פ

w ראקטאר׳ס i y z i v ער־ גרויסע א איז 
 אמת אן באמח איו זי ב א. און פינדוננ.

, אויזי געבױם ניט איז און ט י ס  מענ נ
ס פײערעז װעלט רי  נס נרעסטסז דעם אי

צײט• אונזער םון װאונדער און

זײ . ײ צו־ו « <׳ M ייי- • ♦ »•* א נ: פארברײגגןן אױעגט
צו יב L'N י־ Vהי ־ א•; פ נ:י  • •• ס״י

״• '1 א זײניען י
IV געב און <• Lm ״M"M״ p a *עכדעז L אי־ r פי •y:m

עי. j איז אזא גען. 'א~רc צי

רי וי וו ־ט m y;: אי זיו האט eye
איניע אין י־ י י• ו י p a cyeyו * tf סt> ט י פיויען
אײן• ט ד ל איז י ײז • י י

1 < "׳ ז אז ײבט ** ״ pc ז
אין נ י ר י י > י איז •Ota••1 ז א הױ «י» ־־ א אין

און זײנע. טע־ טא: די זיי; ז פו דאס
* 1 ״י8*\ י י ן א " m א־ י ך ײ י י יי ז א י־ א א:* פ־ט

^םיר ט ה ^ נ ג א ט ד י £א~ױ־אוג 4
t אי1 :
jyi®yic איז װאפ ",״בא :yoyry; טיט 

 האט cvc נעייעדט. אין םלןט׳ער איהר
ט ^ ט צ ^ :,א אויי״ אגו רווזינען זײן ־
r פי־ײ:די*יכ^ ,sc. עי רי ױ  גע־ איז די

jyr א־' א אי־ט  נע־ האט אי; צװאנציג ־
 י*אננע ;יעדיבטע m£" װי רױטיל האט
עי הא-, -  פנים אײפ׳; שפייגיויאד זי

y די אונטער r ’vyp ^ ױנ  א און א
o שטא־ק : y'׳ir .p i ; v o m ? i קער־ װײסען 

ycאון ־ eye ד זיף ראטyאט אז רדאגט 
 אין :עפ^אנטעיט איהפ זיך האט אזא

נאבט. yv:a: א שי־אף
י די ן דן  c:tpy: גארנישס האם די

ײן א*ז און  eye איז TP אין צוייק אי
vh אין jyDyiy: ויייי־^ א נאף איז

אװע?.
pc i ' i:v m w $ i* דיאט בא־ג eye 

:.jy 'P ^ rn  lyca-oy
 ער־ דיעד פא־באפט האסט די —
m o v, נ ראך א האטyטאן r r״P, װי 
אויס. זי דלהט

ש oyey האט eye :א־  גע־ אנד^י
y ^ :y^ װ מאן ד^- אזyזײ ט :ycy; 

ײט ב  נום איהש בײ װערען זײ און אי
 רער־ ער האט רעיגאר און פארדינען,

 נעזעהז טײדער די האס m אז צעהלט
 איהדע און מיגום פאר א ןyאינגא:צ

jy:nK װיידע א בײ װי ען1ױיככ rap 
 װי װײס איז יysרyp איהר אז און
 גאיר פון סאי*יר cm ן*בט1 האר די און
 אנהויבען yוױיר yאר פר^:ס ד אז און

 אױפהערען און װאגט הינט^י׳ן זינגען
pK איז קור הרזא i :y :r m אן בײ וױ 

דנניעיין. אדת׳עי־
גע־ דזשײה האט ן כא־כא־כא

 ־y: ניס sar::"p נאר האט m י־אכט,
onyn ר אזױyדyבײ־ אוז חבר זײן :דיג 

תי האבען דע י  פײערל צום Dpipy: װ
 נעװארען טyשפ איז cy ביז באיג אױפ׳ן

 זא״ שכי' א םיט װינט קאי׳ט^^ א און
ycnyii אמ איזyא  פאר־ ?יי און ןycי
ly• םריבען ca lr
i א אװעק זײגען עס $ b און װאכען 

eye םארברײנ־ אפט פלעגען דזשײק און 
 אל־ אין באינ אױם׳ן אװענםען די גען
טyרc iys הױז. טען  םדײנר־ תמיר זײ נ
ר ם פי־ענט םײדעי' רי ;.y,3y:c,iK יי  נ'

מעי סון ארויס  װע־ צוהעראן זיף און צי
ם זי שםועםען. נערyם די װאס גען ^  פ

yv*T; בײם yoo:yc^ שטריקמן עפעס 
pk ?צײט פון אז ׳באמער?ם האם דזשײ 
 סמפ׳ען אויף בנגבה זי ווארםט צײם צו

אסם yי rנדy דקי־נאר לאזם און בריתען 
 אוי־ די לײרענשאפסליף און מיר אראפ

w גען v p i^ ט y< די פי ::a נארדענע 
 פארםראבם אוױילע אזוי זיצט און װיעס

 א הארצען איז דערםיהלט האט m און
ב האם זי חבר. זײן צו בייזסײט  יי

y'^yc; עס איז אזוי און vm .די פאל 
סטyש  שםענ־ זיף |yey^p פײדלאך yה:

צם נאר איהס. צו דיג אנ״ זײן װעם א'
 נעדאנחען שלעכטע סף א און

y איהם זיעען :'T cy :c '1n; אפ. אין?
ט 5pi"v די אז רערװײל  ly^yo פי

שע־ אלץ געװארען  הארציגער. און הײפי
 איהר איז פארמ^י רypשלאנ יונגער דער

 װי אזױ און געײארען ןyלyפyג שטאר?
 אױסנעהא־ אן ?ינדװײז םון זיר האט זי

oyv.yi נעםיאכם, זי האט לא:ד אין דא 
 חתונה אפטר אויך אפאל Dyn זי אז

jycan ט  סף א איז m וױיל איהם, פי
 און שםארט פון בחודים דיי וױ ליבער

 פיוזלען. נום איהר פאכט שפײכעל זײז
א• א פאם^^ איהר האט אײנמאל און ?י

:jy^yD iaDy איבער׳ן ^ ײ ל  גע־ און פ
 מאר־ העבען דזשייק׳ען פימ רy אז זאגט,

m צו הוביזגן פריה גען i .רער איבײט 
טyנאה איז נני4פריהי  ײיל צוערשט און נ

 און שטאי* אלטען cyד ןyאראפװארפ עד
 •שױן פען װעמ ד^^נאד און שײער דעם
םאן. צו האט פען *ואס זעהן

 ןyװארyג רזשײק איז אן ד־אן pc און
 נאנצענע פי^ענט און פארכמורעטער נאך־

 און וזארט קײן ןyרyרDארוי :יט גyט
cyD ם ג^טפאסם ר-אט  פײרעל, דעי פי
 ארויסלויםען yװײל אלע גטyפל װאס

 פא־ ly^y: זײ װי ;ypipiv און הויז פון
 נאך ברעט א sשטא אלט^ cyד נאנדער

. א ט v:vm האר איהרע ^  ir:ysD\ 
m i  jy:yp:a ,און לױכטען אוינען די זון 

ן זyדים ךי  א lyoyc װי און ;ysp־'r, זי
 ןyDאנםױי באלד Dנy^םי זי נאד ?וש.

 פארנע־ ‘נא האט זי הוכרען. װידער און
jyD צו v:yizבײ ן p'm o\ אזוי װי 

 נאך *יו עס בלומען. רי אט iyo וײהט
 וױיל גלייך, ;yern וױל זי גאר צײט, רא
 גרויסקן א פארפיאנצען זיף ?לייבט זי

pc m די ־,אונט^ רא נארמען oow o 
 רופם װי װיסען זי װיל נאר אוז הױז.

®iy ט פױני^ען רי אז פע* קאלירםע פי
>MX ni**r• ו*4 יײבנ
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קלאוסמאכער נעענױנםער נאר־װאס דעו
כאדײםונב זײן און ססוײק

 געגעראי^ רער םון אױםלײזונג דער מיט
 רעם מאנטאג, ילעצטען סטרײק־קאמיטע

 אםי־ געענדיגט זיך האט אױגוסט, טען11
 װע־ רעארגאניזײיטאךסטרײק, דער ציעל
 עס אז גרױס, אזוי איז וױכטיגקײט םעס
d איבערגעשאצט גארניט קאן rum עס 
 גע׳עיכטע דער אין כיאל voרשv דאס איז
 א װען ארבײטער־באװעגוננ, דער םון

 פאדערוגגען ארויסגעשטעיט האט ױניאן
 אינדוסט־ אומםאסענדען ברײטעז, אזא פון

 ער־ דאס איז עס ;כאראקטער ריעלען
vov ,דעם געהאט האט ױניאן א װען מאל 
 אינדוסטריע, די אז ערקיוערען, צו כיוט
 בא־ זײנען ארבײטער איהרע װעלכער אין

 פארםויילטען א אױ׳וי שטעהט *שעפטיגט,
 די קומען עם װעלכען םון םונדאמענט,

 די כדי דאס און קראנהײטען, אלערלײ
 נע־ איהר צו קומען ?אל אינדוסטריע

 זי םוז צושטאנד, נארטא*עז זונטען,
 ;װערען איבערגעבויט גרונד־אויס םון
 ױניאן א װען םאל, ערשטע דאס איז עס

 זײ־ װעלכע שאדערונגעך געשטעלט האט
 פאר געװארעז באטראכט איצט ביז נעז

 גארניט ארבײטער די דארף װאס זאכען,
 עסק, זײער גארגיט איז װאס אננעהן,

 פרױױלעג״ע אויסשליסליכע די איז װאס
 אינדוסט־ דער םון ״קאפיטאנען די םח

 א װען מאל, עריטטע דאס איז עס ריע״
 םארזוך נרויסען א געמאכט האט ױניאז

 קאנט־ אינ׳ם חלק שטאר?ען א תריגען צו
 ריאט זי איז אינדוסטריע, דער איבער ראל
געקראגען. אויך עם

V
 אי־ םעסטער דער םון זײנעז מיר או|

 ניט װאלט ױניאן די װען דאס בערצײגונג,
 נאר װי זאך, אנדער קײן אויסגעםיהרט

 דער נעװען שױן אלייז דאם װאלט דאכ^
 אםאל האט ױניאן די װאס זיג, גחןסטער

 תאפי־ דעם להכעים צו אויו* געװאונען.
ש^  הײלינקײט דער םון פרינציפ מאליםטי

 טײער אזוי איז װעילכער קאנקורענץ, םוז
 אױס־ זי האט הארץ, בורזשואזער יעדער

 צו גראד גרויםען א צו ביז *עםיהרט
 ״הײליגען״ דעם אט צו סוו* א מאכען

 ױניאן די פרינצים. קאפיטאליסטישען
 דזשאבער, דעם םיז אז ערסלערט, ראט
 אװעקגענומען מוז מאנוםעקטשורער דעם

 זײנע קויםען צו מעגליכקײט די װערען
 רי כאטש און, ;ביליגער װאס נארמענטם

 לוזיפוך געהט װאם אזא, איז עטעלונג
 תורה, האםיטאליסטיעער גאנצער דער
 אויסנע־ און אױסמנםיהרט, עם ױ האט

 װאס אוםן, אן אויף עס זי• האט פיהרט
 נאװאונדע־ אלגעסײנע די ארויסרוםעז םוז

 איהר אין זאך די נאר באטראכט רונג.
 אײנזעהן װעט איהר און ליכט, ריכםיגען

 בא־ אונזער פון געמעםיגקײט נאנצע די
 געסטרײסט ױניאן די װאלט הויםטוננ.

 די אם געװאונען װאלט זי איז ׳דעם םאר
 בתים בעלי די װײל אײנפאך, סארערונג,

 װאלט העלםען, געהאנט ניט זיך װאלטען
 װיכטינער זעהר א געװיס געװעז עם

 כאדײ־ אזא ניט םון װײם אבער אויםטו,
 שטוינען. אײנעם מאכעז זאל װאס טוננ,

 ארבײ־ די :געװען װאלם ערקלערונג די
 און ארגאניזירט, גוט געװען זײנען טעל

 ניט מאמענט דעם םאר האבעז באסעס די
 נאכ־ האבעז זײ און העלפעז, זיך נעסאנט
 על װאס עטװאס, ארבײטער די געגעבען

ט זײ האבען ױיטר פי על עכל, פי  גע- ני
ט און דארםט  אויסםיהרען. געטארט ני

 אר־ גוטער א געװען װאלט געװינם אזא
 קאמױ־םאכם גרויםער דער םאר נומענט

ט איז ױניאן, דער םון מעהר. ני
V

 פאםירט אבער האט־ פאל אונזער איז
 מערקװירדינ. װירקליך איז װאס עטװאס,

 גאװערנאר םין בא^טימט קאמיסיע, א
 איז, װעלכער םיז אײנער יעדער סטיט,

 לעבענם־ זײנע לויט ערציהוננ, זײן לויט
 סביבה, גאנצער זײן לויט ערםאהרונגעז,

 קאפיטא־ איצטינען דעם םון אנהענגער אז
 אויסהערענריג האם סיסטעם, ליםטישעז

 אנ־ אלע און ױניאץ דער םון טענות די
 עננדשײדונג א^הר אין זיך צדדים, דערע

 פיז זײט דער אויל געשטעלט גאנצען איז
 ענטהאלט ענט^ײדונג איהר ײניאן. דער

 קאנ־ Dih צו םארדאםוננ עארםםטע די
 געהעחצזט האם ער וױ קוחננץ־פרינציפ,

 דער אין קלאוידאינדוםטריע דער אין
 סאב־ און דזמאבער צוױש^ן עײכות

 מנממײ־ איהר מיט מאגוםעקטשורעד,
 ארונטערטסגי״ באדײםענד זי ה^ם יץזגג
י צמן  דדצאבערם די פח םאכנרםליגלעז ר

געגען תאגםראקםאר אײן אױפצושיי^נן

 אויך ברעגנען ׳ארום אזוי און, צװײטען, א
 דורך בעטעל־ברױט; צום ארבײטער די

 דאס ערקלערט, זי וזאט ענטיעײדונג איהר
 אינדוסטריע דער איבער קאגטראל דער
 פריװילעגיע טליסליכעיאויס די ניט איז
 קלײדער־ און פאנוםעקטיפורער דעם פון

 ארבײטער, רי פון אויך נאר הענרלער,
ט ױניאן. זײער דורך רעפרעזענטירט  מי

 קאסיסיע די האט ענטיטיירונג איהר
 דאס נעדאנק, :ײעם דעם ארויסגעבראכט

 געהט ארבײטער די פון אינסערעס דער
 און וױידזיפעס בלויז וױ װײטער, םיל

 אם העגנען לעצטע די װײל גיט יעטונדען,
 אינרוסטריע, דער פון כאראהטער דעם פון

 פון אײנער איז ארבײטער רער ~װײל נאר,
 אינדוסטריע. דער אין הויפט־פאקטארען די

 געװארען אוי&נעפיהרט איז אלעס דאס און
 דעם רורך םאריטטאנד, סון כח דעם דורך

 אתומענטען ♦טטארקערע אונזערע פון כח
ס םארגלײך אין  די םון ארגומענטעז די פי

 געװען זײנען װאס פאקטארען, אנדערע
 װער־ אנרערע אין צד. געגנערי^ער דער

 גאװער־ דער םון פארהער דעם אױל טער,
 צװײ געםאכטען האבען נאר־האמיסיע

 װעלס־אניפויאונג די :װעלט־אנ׳טויאוננען
 דעם האלט װעלכע נעגענװארט, דער םון

 װעל״ און םא^ין, א בלויז פאר ארבײטער
 אין ארײנצוזאגעז װאס גארניט האט כע

 און יפאפט, ער װעלכע אינדוסטריע, דער
 גע־ עס װעלכער צו װעלט־אניצןויאונג, די

 אױף באיטטײט װעלכע צוקונםט, די הערט
 דענהענדער א איז ארבײטער דער אז ׳דעם

 אזעיכע^ אלס סוז װעלכער און װעזעז,
 דעי אז װערען. באהאנדלט און באטראכט
 דעם אין חלס אזא &ונקט האט ארבײטער
 װי אינדוסטריע, דער איבער האנטראל

 אוז דזשאבער. און מאנוםעקט^ורער דער
 נעװא־ ארויסגעטראנען איז אורטײל דער
 באשטאנעז איז װאס האמיסיע, א פוז רען
 אנארכיסטען, אדער סאציאליסטען םון ניט
 נאנץ כאטיט געײעהנליכע, נאנץ םוץ נאר

 איז זין דעם אין ״בורזשויעס״. עהרליכע
 םיל, א אינטערנע^אנאל דער םון זיג דער
 אונזער פאר זיג א בלויז װי גרעסערער, פיל

 גאנצער דער פאר זיג א איז עם ױניאז.
 םאר זיג א איז עס ארבײטער־באװעגונג.

 מםלה א און נײע, אוים^טפראצענדע דאס
אלטע. דאס פאר אפגעלעבטע, דאס פאר

V

V

 רי אויב צװײםלען, אײנער פעג געװים
 דיזעל־ געהאט װאלטען ארגומענטען זעלבע

 םארגעבראכט װאלטען זײ װען װירקונג בע
 װאם ארבײטער־ױניאז, אז פון געװארען

 קלאוקםאכער די װי מעכטיג, אזוי ניט איז
 צװײםלען זײט, אונזער םון מיר, ױניאן.

 דאס ארגומענט, רער ניט װען אז ניט,
 גו־ מיט אױספיהרעז ניט װעלען מיר אויב
 װאלט קעםםעז, מוזען טיר װעלען טען,

 ^טארק אזוי געװען ניט קאםיסיע די
 גערעכטע די צו צוהערעז צו זיך גענויגט

 אוג־ פון טענות אוכיבא׳טטרײטבארע און
 אונזער יע, ױניאךםאר׳טטעהער. זערע

 הינטער־ אין געשטאנען איז װאס םאכט,
 האט גאװערנאו-קאמיסיע, דער םון נרונד

 אונזערע אז דערצו, געהאלםען באדײטענד
 די זיך צו ארויסרופען זאלען ארגומענטען

 םון אבער, אויפמערקזאםהײט. נויטיגע
 גאנצער אונזער םיט זײט, אנרערער דער

 וואלטעץ ארנומענםעז אונזערע װען מאכט,
 איבער־ צװיגגענדער אזא םוז נעװען ניט

 גאװערנאר־האמיסיע די װאלט צייגוננ,
 געװען איז עס װי שטארס — געקאנט ניט

 אויםגע־ זאל םטרײק א אז װאונש, איהר
 אםען אזוי ?זטארס, אזוי — װערעז מידען

 שטאנד־ דעם אויף זיך שטעלען קלאר און
ױניאן. רער פון פונקט

םאראלי־ אונזער איז נרעסער דאס און
 װי דאך, האט אנםאננ םון װײל זיג, ^ער
 מיײ עםענטליכע נאנצע די ׳איז אםת דער
 סײנרליו בא^טיםט צונעםראגען זיך נונג

 פילע ױניאךפראגראם. גאנצען דעם צי
 םארזוך דעם ערקלערט אפעז גאנץ האבען

 זיך רראפעז פארט א אלם ױניאז, דער פון
 ראך איז עס װארים ײענט. גלײכע אויח

 א אז נײעס, גאנץ עטװאס וױרסליך געײען
 דעם זאגען אונטערשטעלען זיך זאל ױניאז

 אדער מאכעז לאזען קען ער װאו דזשאבער,
 ניט, װאו און גארםענטס, זײנע קויפען
 םוז מאטפעקנדשוחןר א ארבייטער וױםיל

 מא־ א זײן קענען צו אום באשעםטיגען,
 איז ov איבערהויםם: נוםעהםשורער.

 ױניאן די אז נײעם, גאנץ עמװאם נעוחגן
אריעצוקוקען רעכמ דאס םאדערען זאל

 מא- און חיצאכער דעם סון ביכער די אין
 די חאט דערסאר און נוםעקט^ורער.

עונג עםענטליכע נרױסע  צוגעטראנען מי
ה ניט אױב קאלט, גאנץ זיך ײי נ י י  צו פ
 ,ד איז איצט ױגיאדםארערונגען, די

צט אנדערע. אן גאר לאגע  אפילו סוז אי
/ די װי צײטונג, אזא סו׳ טיי  ארויסקומען ״
 םאר ארטיקעל סיטפאטי׳צען ־my? א מיט
 רע- דעם אױןי אנװײזען און ױניאן, רער

 אויס״ די פון כאראקטער װאלוציאנערען
 קלאר, איז עס םאדערונגען. געפיהרטע

ט איו ױניאן דער םון זיג דער אז  בלויו ני
 קלאוק״ דער אין בתים בעלי די איבער

 גאנצער דער איכער נאר אינדוסטריע,
 זיר האט װעלכע מײנונג, עםענטליכער
 ױניאן דער צו סריטי^ אזױ םארהאלטען

 איז דאס און םאדערונגען. איהרע און
 זיג א נאר פאכט, םון זיג א ניט װירקליך

 דעם םון און לאגיק םון פאר׳עטאנד, פון
 גערעכטיגקײט, העכערער א פון געפיהל

 כאזיגען צו ׳צטאגד אין אלײן איז לכע1ומ
םאראורטײלען. אײננעגעסענע אלערלײ

V
 איצטיגען דעם םון אפ׳עאצונג די אבער
 פאליעטענדיג, ניט װײט זײן װעט אױפטו

 םאקטא־ צוױי אױסלאזען װעלען מיר װען
 גענעז גרארע געארכײט האבען װעלכע ׳רעז

 כיז געװען זײנען װעלכע און ױניאן, דער
 יעסערצלי־ םיל א פון גראד נעוױסען א צו

 די םון געגנער׳טאפט די װי נאטור, כערער
 דער םאנוםעקט^ורערס. און דזיטאנערס

 גאנץ א נעװען איז םאקטאר עריטטער
 נוםא. ארבײטער די םון עלעמענט היביעער

 א זעהן נאר קען װעלכער עלעמענט, אן
 אויס־ װערט ער װען #זיג א *ון געװינס

 אן ;סענטעז און ראלארס אין געדריקט
 געפיהלט זיך האט װעלכער עלעמענט,

 פראג־ גאנצע די װאס ענטוײפט, עטארה
ט איז ם־ארערוננען די פון ראם  אויסנע־ ני

 םינ־ קלענסטען צום ביז געװארען םיהרט
 ארבײ־ דעם םון געננעריטאםט די טעלע.

ן האט טער־עלעמענט י  םיהלען געלאזט ז
 םאר און ױניאן, דער אין יטטארק גאנץ

 א געהער׳עט האט מאמענט געוױסען א
 סיג־ דער דער אויב מאנכע, בײ צװײםעל

 איבערבויאונגס־קאםפײן דעם פאר נאל
 גאנצער דער םון װערען געסאלגט װעט

 ב^וסעם די האבען געװיס סעפיבער׳טיפ.
 ^אבען זײ און דעם, אויף נעהאפט ׳פטארק
 צוברעכען צו אום ערג&טע, דאס געטאן

 איז ארבײטער-סאלידאריטעט, גרױסע די
 די װאלט נעלונגען, זײ װאלט דאס װען

םט. נעװען ארבײט גאנצע םד  נאך או
 אײנער װירקליך געװען װאלט דאס ׳מעהר

 ױניאן די װאס קלעפ, *עטארהסטע די פון
 ײאלט׳ װאס און געקראגען, אכיאל האט

 דעמא* גענצליכער דער צו געפיהרט אפיטר
 קלאוק* גרויסער דער פון ראליזאציע

 אבער האט פאסירט ױניאן. מאכער
 טען8 דעם טאנ, דעם אין אנדערש.
 ױניאן דער םון סיגנאל דער װען דזיפולאי,

 םארלץזען צו געװארען ארויסנענעבען איז
 געבליבען שעפער אלע זײנען י^עפער, די

 װי קלאוקםאכער, אלע ; ישטיל און •וסט
c געפאלגט האבען כיאן, אײן m קאמױ־רול 
 סאלי־ םון געםיהל דער ױניאן. רער םון

 פון פאר^ײרענ^ײט םראץ דאריטעט,
 רעארגאניזײיעאך דעם אין האם םיינועען,

טריאומף. נרעסטער זײן געפײערט ססרײק

 דער געװען דאם איז נאר ניט אח
 סטרײק, םון טאג עריעטען דעם אין םאל
 נאנצע די געבליבען עם איז אזוי נאר

 אנגעהאל־ האט סטרײה דער װאם ׳צײט
 זעהר םון װײס קאמיטע םטרײק די טען.

 ױניאז די פארלאזעז האבען װאס װײניגע,
 לאגער דעם אין איבערגעלאםעז זײנעז און
 םאריפײדענע די האבען געװיס שונא. פון

 געטרײ, ארבײט זײער נעטאן קאמיטעם
 פארהיטוננס א נעװען נאר זײנעז זײ אבער

 איז, דערצו באװײז בעסטער דער מיטעל.
 זײנעז לוײסעס״ ״קאורט װעניג זעהר דאם

 קאםו*. םון צײט דער אין םארגעקומען
 א פארגעקומען איז דארט און דא נאר

 אין אנגעסומעז איז װעלכער פאל, הלײנער
 אבער איז אלגעסײן אין האורט. פאליס

 בלוטלאזיג* דער האםף איצטיגער דער
 אמאל איז װאס פרידליכסטער דער סטער,
 ביכער גאנצע רעדט אלײן דאס געװען.

 סאלידאריטעט־ שטארהען דעם פאר
ױניאן־מעסבערס. אוגזערע פון געםיהל

V
 װאם פאחמאר, צװײטער דער און

 ^װארץ־ זײנע אלע מיט נעארבײט האט
 ארביײ די דעמאראליזירעז צו כחות רויטע

 םאראכטונגס־ װי טער־סאלידאריטעט,
 אונ־ ניט אבער ער דארו* איז, oy װערט

 זײנען סטרײסס אלע אין ן.yרyװ כערשעצט
Dקyב־אגyנטyבך גאנץ א ז ™לי  ער־ ™

 שוין איז ױניאן דעyי װעלכער צו ׳עײנוננ,
 זײ באסע^עז צו וױ װײס, און נעװאוינט,

 אין זײ. ^yj שיצעז צו זיך וני און
 ־yj ovi חוץ האמל, איצטיגעז רyאונז

 האבען ̂זyנטyב־אגypס סארט װעהנליכען
 סארט א ;סארט נײעם א גאר האטyנ מיר
 רעװא־ אין זיך פוצט װאס ב־אגענט,)סער

 סס^אגענט, א ;פראזען yלוציאנער
 די םאר אײז כלומר^ט זיך יעטעלט װאס

 און םארםיהרט װערעז װאס ארבײםער,
 נאטירליד, פיהרער. my?״ םיז פארקויםט

 םארשטאנעז װאלטעז ארבײטער אלע װען
 װיכטיגקײם די אפגעמאצט ריכטמ און
 װאלט מניאךאױםטו דעס נײמײ^סון און

םינדעס־ געווען.די ניט זײט חנר םון אויך

 װ^ויט^ן וזאר?ו״ני1ח*כ«דו מורא, טע
׳סט1גע^ט yp’n אט-די

jnjyoni ?געחן א jyjvj דyאיגעסײסנר ר 
 ?יכערןן א ו״ םאר מ״נט ^טיטונג

^ :לאמאדצ^ נ  גע- pir ןyחאכ מיר װי א
 געיויסען א םון מוחות רי אין האט ?אגט,
 חיכ^^ר א DYnynva רyארב״ט ט״ל
״׳yjiNiiyj כייר חאכען ״װאס 4ל1טוט? /| 
 run כױט אט ל,yליד רy?ײ iyi?yj אין

 רו כאנוצט ?יר חאכ^ סוחות־צומי׳צ^י^
dyD רױטע jy^ypo האכען אזן ?T ניט 

 און yooj’’oyj 4 די םאר ןypראryא•ג
rמוציגDטy ,אוגט צו אום בלכוליפyרגרא״ 

 ״oyo yרyאונז םון ױגיאן־מאראל די בץ\
iy3־D. ג א מיט אוןyד םון פיחלyר 
 איצט סיר iyjyp צוםרידענחײט רyסטyגר

 סקעכ• די םון ארכי^ט די אז באריכט^,
 סינדעס• רyד אחן געבלינ^ אי? ןyנטyאג
 ,r^V3Dyo iy?jw אויןי װירקונג רyט

oŷ B, ̂ובען ?ײ װאס  אי?, אױסג^חרט ח
 וױעייע זעחר דא איצט jyj?״ ov דאס

o iy^ yo אין iy?jin ,װעלכמ מניאז 
iyjyp דאדנ די ניטy רױטoyp'J'n^n y 

ײט רyנאנצ iy?״ אין  ovn• און ניד^ג?
ליכ?ײט.

v
 אונזער ױני^ה רyאונז iyon^3 מיר

^ן פון אנאל,6rיyרנyאינט  מיט חארצ^ נאנ
iv אויםטו, jyo'nj םyר tfvn װyװאס ט 

”?iy־w רyוױיט ncn אלץ זיך ^yoy ̂
 אױןי אײנםלוס ?ײן דורן וױכטיגער אלץ

 אודאי mygyK’ yרyזײ אין רyארבײט רי
ojjyn «ד אyװײט רyרyםון עיק?אלי ר om 

 די םון מאס רyגרױס א צו כיז אױפטו
 רלא-1ח ניט טאי^ ?ײ גוםא. רyארבײט

?iy א םאסענט אײז אויף inypp'Tv צו 
 זיך •אסט דא צרעטענד^ yאסאליג די

inyi ד?ין גוטyDytרױס רסאנ׳ס;yװארט ר; 
' ^ K y'3״ jס ם מpרyױ א ?pט n א'? ״ײ y i 

 די |yj?״ yp't םרײהײט׳/ פון ■רײז
 זײ זוכען װאס ר,yארבײט רי םון ^ונאים

 צו ?ײ רyסyכ דאס אום ̂זyרyDyלmאײנצ
 ארכיי• רי ?y?io דערפאר און ן,yבארויב

״'yאים זײן רyט  באזוג־ ױאך. רע־ ־
 זאך רי אײדער ׳י'צם א*י נויטיג רסyד

l; נא זיך האט j ,אײניע׳טסעלם
אלערלײ •,y;'L>. u* \ , א oy דועז

 געדענקצן םוזעז ארב״טער די תר^מות.
 אויםנ^ איצטיגען םyד םון חוייט־ציל םyד

 םון סװעט־אזא•, םyד םון אפ^אפונג די—
oyT םון געסט lyoojiy □yi סארט ypD• 

 לײכםקײט מיט װעל^ זײ און בערײ
•^f y ^ ^ y r אלyאום־ און לײדען, רלײ 
 אוםםאד* זײנ^ װאם ןyײטpמליכyײpבא

 גאנ״ דער םוז MmyD'K א?א ביי כױידליך
 אז dy^?>j םיר און אינדוסטריע. רyצ

 םאר^מטעהעז ארבײטער צאהל ycn*i; די
ov, און iy>yn ,װאם דאס, אז אױםיאסעז 
 דעם מרך געװאר^ טאזyגDאוי איז

 ־y?i דאן און הױם, א חאבען זאל סטרײק,
 ׳עקשנים טסטעmנlארבל/D די אםילו לעז

 האט סטרײ? רyד װאס דאס א? ^הןyאײנז
yjD'w,  חן־ yאמת׳ אן װיר?ליך אי? ^
קלאו?-אינדוסטרי^ דער אין yװאלוצי

 זyלyםeצױDא זיך nyi3 ניט האב^ מיר
w* מאט^עלע די אויף ow v םון cyi 

 ביײ צום אי?, דאס װי ?אמף, איצטיג^
f i 'w עטאבלירט שוין חןרyאנעםהלאי״ ר 

nKtJ^^jyD־־Djy־D,אײנםיהרונג די ^?־ 
 אויך װי ױניאךלײב^, סאניטארי םyד םון
 np די אויך און מא׳פיגערי^ yvjKj די

 קלאו?״ im איז רזוכוננyאינט מענדע
 דז^אבערם די װאס געגען אינדוסטרי^

 ביז זיך האבען רסŷורrםpyDמאנו די און
 |y?io וחגט װאס און נ^וערט, אזוי איצט

 נרויסע אנד/װ^ נאך אז רצ̂וyד םיהרען
 וחד ב^ויליגם זאירען זyרונגyױניאז־םאד

 אויםגע^לא־ ניט איז עס ;ױניאן דער רעז
 קורצצ א אין גאר אז מענליכ?ײם, די סען

די האבען מיר ןyזאל צײט
 פון צײט גאראנטירטער א םון םאדערונג

 אז אויך, מענליך יאהר. דורכ׳ן ארבײט
 צאהל רyנצטyבאגר א םון רונגyםאד די

 זאל דזשאבער |yiy' םאר ?אנטרא?טארס
 אויב דרינגליך-נױטיג, םאר זyרyװ נעםונען

 אר־ ניט זאל אראנדדפםענט yאיצטיג די
 האלטען מיר לענד.yטrנmריDצו בײטען

 אויוי זyצו^טעלBא זיך נויטינ םאר ניט
 אויגענ- א?וי דאר זײנען ?ײ וױיל זײ,

 יע רyאב האל^ען מיר װאס ?&ײנליך;
 אז איז #זיך זyלyטtrאפצו נויטיג פאר

 האריזאנסמן נײע גאנץ ?יך jyjyDy עס
v* פאר w r i אין מלאכות בעלי run 

 איצטיגען Din דורך ?לאו^אינדוסטריע
 ארבײטער די אז תנאי, איץ מיט נאר זיג.

 זעחן װע^ס־איו, װי ^,yo איצט ז#יילעז
 אײנ־ זײער כטיגyמ און שטארק האלםעז

 אלע װי מעהר, ױניאן. די םעסםונג, ציגע
 םאר^ןי-רצנע וײ א? זעהז, זײ מוזען סאל,

 כ,yט נעכטיג׳נ רלײyאל איבער ?ריגערײעז
ם י\מ זײנעז װאס נםי^ות, איבער תי  ױ ו
 יםר,ערען.1א ?אלען ױניאז, דער םון מיסט

 נעטרײע אםת׳ע, זײן צו זעהז iy?io זײ
 ײניאךםיטיננ םyד אויוי סײ ױניאן־לײם,

 זײ װאו איבעראל, און שאפ, אין סיי איז
 אח חויר .Dנהײyגעלעג די נאר האבעז
 םח בבוד cm האלטען זײ מרזען ט״ער

 יצדער אז װיסען, םוזעז זײ ױניאן. דער
 -ער אויןי ממןץ װארםט װאם א״נער,
 מונא״ ביטערסטער איהר איז ױניאז,
 1אײ זיך וױהצלט ער דאס אוים ניט מאכם

א רויםעז א אין  םאנסעל, לוציאגארע!1^ו
^ דער פון ג ומו^םמ מוזען״ןײ וײט א

ר ע נ א - ג נ םי םי ר 8 א שן היספארי
^-; א רyאב םיטינג א ארי  א חיסס

 םון מיטיגג ״רyלyגy״ר א ̂רvהנליכyױ1גע
vowvwv ovi) םון קאונסיל yo« iv i- 

 און — ל״באר אװ אןKירײyדyc ריהאן
 Dyu מיטינג רyד •לאץ א םאר װאס

 רyד םון voowvi רyד אין ןyםארנעם
1 ב^וועגוגג רyארבײט
 פטלאנטיק איז מיטינג □y?־ םיץ איך

סיטי.
 אגיצטוײ ^ייד זיר ןyלyװ רv?yל די

 מיטימ פונ׳ם yKהיסטארי* דאס א? סען,
 טyלאםאל םאר ojyoo^ij'H רyד אי?
 נטyDאינדארס מיט׳ן רyאכ ר.yװהיל און

 אינ־ םיט׳ן —־ oyonT oyiy מיט געהט
Djyoo^i זיך האט לאםאל^ן פאר 

 ם א. חגר םון ?אונסיל וטיװpy?pע דער
 די םון ןyריסyנiא ןyאיננאנצ ל. אװ

Bארטײy.ן
אזוי. אבסאלוט

pאלyגF^y? y איז האט H״yj פון 
o״ lyiyD?: yצטyל די "p y o w v i״ 

 די םון כא׳צלוס □m צטyע’yנBא פאל׳פ
 ם. א. nm םוז iy?־TB yטTרובBאױס
 ל. אװ פ. א. די א? מיינט, רy ל. אװ
ly^ בלױ? אי? ^ jy װעג״• ״חאלכען א 
 כײ קעסט״ ״אױוי iy3’>3yj אלץ נאף אי?
 פאל?». אי? דאס ן.yפארט״ yאלס רי

im אין טוער אקטױו^ר אן זײן דארוי 
 װעניגס- אם באררעבונב, רyארבײט רער
vo\ נאה אyנטyב דyאבאכטyאל םון רy 

BאסTונגyאין ז im ארבײטyכאווע- ר 
 באדײטוננ yo'vn: די זעחן צו אום גתג,
iv אין i לאםאלyט־ײyםולם נדונג y?py- 

iy קאונסיל. ?יםױי i אינדארסמyפאר נט 
 א?ױ ניט גאר ovy איז איז ט׳ןyאלcלא

 אוננעהײע- אן yטאק האט Dy װיכטיג,
סאר בארײםונג yעצבארrאונ אן 1אי רע

פ ערםאלג ־■־״-״■־  פראגרעסיװען פינ׳
 :י־;יאונגער. W- נאל vzh א:*ב-יין;

־ <ר,ר ; • ^ ב צ ע ^ ׳ נ ו ז ־ א י ן א י ב׳ א ע ד
̂גי ־ועלבײ; אויספיהר, ינעם ^

 און בר״ננעז. מוז אינדארסמענם יyד
 —אי? אויסםיהר רyזr״לאגיFיםyאלג חןר

: זyהרyיpרy מוז ל. אװ ם. א. די אז רי  ס
y״3 i דוקא ניט •ארטײען, אלטע yjyu? 

?אנדידאטען. yרyאנד אדער yלכyאו
 ny נטליףyאײנ שוין איז קריג רyד

ז.mגעײא ?לערט
 ?אננרעס* איז װאס אויס, ניט מאכט

D־o״oD איז און װאהלען ^ c ^ y וועם 
 ?אנדידא־ טיצעזr ל. אװ ם. א. די נאןי
 אלטע y^y?’i םין טיקעטס די אוי«י 1ט?

 ־yEאנpw דער אויר םום דאם ארטײעז.8
 *py פאליטי?אל סיװm■ראג םאר רענץ
 לא־ yציעלyBס די אױןי טחנז דאס ״.4שאז

 די חדו א קײנער, און םאלעבדגרײעז.
 אז זאנען, ניט דאד װעט קאםוניסטעז,

 א־8 פראגרעסױו םאר ^סאנםערענץ דער
 ספעציעלע די $נדער עסשאר, ליטי?אל

 ערקל^ט ניט האבצז לאםאלעטמתפען,
יארט״ען. אלטע די ?ריג

 אױב תאמיײז, רyסיװm«ראג דער
 בא* איז עס yלכyײ איבערהויפט האט ער

 קריגס־ערקלעוד ?ײן נאר עס איז דײטונג,
פארטײעץ. אלטע די רונג

 דעם אין א? זאגעז׳ צו װאג איף און
 קאונסיל ע?זע?וטיװ דעם םון באשלוס

 ״דײ הרyמ לינט ל. אװ ם. א. רyד םון
 איץ װי יארםײעז, אלטע די געגען נאמיט״

*V5 ^אנו די םון ארויסטרעטונגm r 
Bראנרyסיװy yלyסyנטy.ן

 אםעריקאן די ביז אז ניט, םארגעסט
 אינדאר־ האט לייבאר אװ םעדערי^אן

 מען האם װחילער, און לאםאלעט סירט
 בא־ ארבײטער וײ אז זאגען, ojypyj ניט

jjuyu סענא־ קעםםענדע די הינטער איז 
 מאנטאנא. און װיס?אנסין םון טארען
 גאנצע און אײנצעלנע געםעגט האבען
 לאםאלעט־ אינ׳ם זײן ױניאנם נריפעז

 רעvסmפראנ די אםילו םעג ;קאםםײז
 הינםערנרונד איהר איז האבעז כאווענוננ

אין קאםף ע?אנאםי?*ען םyד בלויז

 ױניאן־םיה^ די כוחות זייערע אלע מיט
??yoy| טאץ צו אױסערײעוזלט האבען זײ 
 זײ װארים ױניאן־ארבײט, נויטיגע די

 ענער- און בעסטע די אז נעדענקען, םיזען
̂סטע  אין זיך נוימיגען ױניאךםוער גי

 ny באסח זײן צו אום- מיטװירקונג, זײער
 םענמען, אנדערע אלע װי אז, ;םאלגרײך
 אנער״ אביסעלע f» זיד זײ אויך נויטיגעז

 גענוג ארבײט. גוטער זײער םאר קענונג
 םע־ אונזערע אין שטײנער ןyװארם ׳עייו

 אײנרײדען, זיך און בעסטע, און הינסטע
 myװאלוציאנm ראדיקאלע, איז דאס או

 חיפוך im פונ?ה איז דאס נײן, ארכײם״
 איבער־ םעסם זײנצן םיר און דערםיז.
 מעםבער־ נרויסע אונזער װען דאס צײנט,

 אננעוױזענער דער FH האנדיעז ײעט שיפ
 םאחד אזא ניטא װירסליך איז ריכטוננ,

 טון lmf,Jm2 די אין נאר איז װאס דמנ,
v גיט זאל װאם מענליכקײט, m\ אויסנע״ 

 גלצנ• אזוי איז װאס און ײערעז, פיהרט
o תיד געװאחןן רירםDםאנסm צענד n 

עם וומלכען מים קאסיײן, איצטינען
גמ־ חןר איו אט5ב נײ גאנץ א זיד עסעג»
אינטערנמאגא^ nm םיו טיכסע

 דעם פון מיטינג לעצטען דעם (װעגען
פ. א. דער סון קאונסיל עקזעקוטיװ

סיטי) מטימנטיק אץ י. אװ

יאנג. ה. פון

 דעי םון אינדארסםענט םyד אהן ;לאנד
 ?אמ- טyלאםאל חגר װאלט ל. אװ ם. א.

געװען, ניט קאמויץ ארנײטער ק״ן «״ן
^ די איז איצט ^yiroy װ^ונג  בא

 ?אסף ןyצM«אלים םולם אויסדרוק אן
טע די פון ר אניןי  אין רyארכײט אמ

o אין לאנד. v ?ד איyר yרrזטyאבית־ ר 
ly r jjy n iw w אמת״ארגאניזירטער און 

מר. די םון ״idbp ■אליטי׳פער ײ ארב
 די וױיל דערפאר, — ארגאניזירט
 ױגיאך פונ׳ם מא^ינערי אױספרוכירטוג

^Viv] נ װערט לאנד איןyט^yאין לט 
 אונאבהעמיג און ;קאמי״ן צום דינסט

 די ׳?אגטyג ^ויז וױ ׳װ״ל ^רם»רyד —
 ריס ןyטינcyה א ?יף האט ל. אװ ם. א.
dy’WB■ אלטע די פון טאזyנ

iy אין װארים, i םונים דעקלאראציע 
ivo?py?py אונסיל? yu־?y| אי*טע די 

oi«B״iy ״?ײ פארדאמט. אױסדריקליך 
 — לאנד״ אוים׳ן ^אנד בר»כטyג ןyהאכ
 אן ?״נען ^?ײ אויסדרוס. אײז דא איז

 א דא אי? — לאנד״ םאר׳ן אוטגלי?
אויסדרו?. צװײטער

פ. א. די האט רyהעפטי; נאף און
 פאר־ אלטע די פון זyריסyנBא זיןי י. אװ

 ס'(זרער yאיהר םון *עריט רי כייט טײ^
^ אכד  פאר נטyנדארסמ1א רער װי נ

 באיפלאסען. געײעז vw איז לאםאל^ז
 כיען אי? ?אטף. ״ון5 לאני? די אי? דאס

^ ט א ^ ױסנ  הױפט-קאנדי־ די געגעז אר
 פון cyפלאטםארפ די |y:yj און זyדאט

 סיה־ שוין מען מו? ■ארט־-יען, yאלט די
 םראנ־ אלע אױף ?ײ געגעז ?אמף א רעז

 כא־ cm איז אייר איז דאס און םען.
̂רטyלpרy עיס׳ען.8גאכי פון ראקטער  ד

^ פארט״ א מלחכ־ד, ער  באװענונג, א א
o אי? v כאראק״ חןר און װארצעל. בי?׳ן 

o םוז רyט iy t^ j׳y| א,? i v i כאראק־ 
iyoא?וי יונ?ט ל. אװ ם. א. •-ער םון ־ 
 נאמ־ םיז yיכטryנס־גyבy? yגאנצ די װי
yi'רסyל די איז ןyבyגס־געrזיכטy םון 

ל, אװ פ. א. דער
 צו פארניםעז ?יך האט גאמפערס אז
 פאר־ yאלט די םון װארצלען די רײסען
 װײ צו רסycענט yj?״ באװײזען טײעז,
 ארבײטס• רyנyזyװyנ װילסאן, ב. ליאם

^ ט  צוצו־ ?וכטyג האט רyלכyװ םיניס
fyir3 דײװיס׳עז, צו ל. אװ ס. א. די 

 ארום באגד דעם זypטארlrםאר צו און
nm .די און ל. אװ ם. א mמאpראטym 

 פארםײ, מלאנט רסyגאמ• פארטײ.
 זyיאהר נעגעאננעז איז ער װעלכער םיט
 ov א?ש סראםט, אזא םיט יאהרען, און

 אױוי צװײםעל, F'P רyאיכ ניט לאזט
 רyד און זיד. םארנעטט ער װעג װעלכען

 םארנו־ זיך האט רy ןyלכyװ י1אוי װעג
 ?^סטשט^־־י־ םון וועג חנר איו מעז,

ײט.pםיגyט פאליטישע גע
 נאטיר־ גאנץ א עס איז נםליףyאײג

^ ליכער ע ם י  פאלי־ רyד פון שריט װי
ר םון ענטװי?לונג טישער  ־8Pריyאמ ת

 ןyבyל דאס באװעגונג ארבײטער נער
 רײyאמ די געטאז מטויס א חאט אלײז

 מאכען צו כאװענונג ארבײטער קאנער
ס, די?ען רי  לעבען דאם װי א?וי יונקט ש
 אר־ אמעריקאנער די געשטױסען האט

 ynmĴ בײטעז צו באװעגוננ בײםער
yimJB םון זyטmםBא און יאליסיס

 נע• האט כמגן װעלכע טראדיציעס,
 ארבײטער רyאנpאמערי די אז מײנט,

 זyטרעטEא ניט ?ײנמאל װעט באװענוננ
זײ. םון

o פאליטישע ורעבען טאהע "p yo vo :
 x א. דעד םיז לאזונגעז די םון אײנער

 איהר םיץ יאהר yoeny די Fא אײ
nyoo'tpy ?פאלײ ״נאו — נעווען אי 

Dp'D מיט *וניאנס״. דדױ איז nyn לא־ 
 ארוםגע־ ל. אװ ם. א. די זיןי חאט זונג

^ yn"n גאנצע א ןyטראג  די ניט יאהר
 Dyiiy^nyjD^' ױניאנס, אײנצעלנע

 אטמאסםע־ nm 1אי אויםגעװא?סען און
m ״ אװ ם. א. דער םון  די נים און ל
 ערלויבם זיד האבעז נוםא ל. אװ ם. א.

 זיײ אין און צוזאםענםאהר^ my,,t בײ
 די־ ודעגעז ןyםראכט צו םעםיג?ײט ער

opm זיר באטײליגעז *r װעלכען א oy 
 הײנט נאך ?אםפײן. פאליטישען איז

 האבעז y^yu ױניאנס, םילע דא זײנען
 א? ?אנסטיטושאנס, זײערע איז פונ?טעז

 םאר־ זײנען םעמ^ערס אדער באאםטע די
 בא־ פאליטישע אין מישעז צו זיך באטען

 ארנאי די םון נאמעז om אין וחגגוננען
 ל. אװ ם. א. די ,vt>*o אמת ניזאציעס,

 ארויםנע?ר אימער ?ײנען ?אנוחננמאנס
 דער צו םאחנרומען •אאיטימע םיט םען

ג, נ רו ̂ it^pm א װי םצהר אבער ^י
o איז לוםטצז דער אין ציע v געװען, נים 

im אננעחויבעז װער האט קוים m וחד 
 טאליטײ םון אויםגאנג אאגימען חנם נאז
w ל ש * עב ס ך און יו וחד םארםראכם ד

jyj זיך ױניאגס די םון נױטיגקײט דער 
 y■- פאליטי־^ע; דעם אין באטײליגע; צו
V2\ ד פון א;  דער געקוכיען גלײף א*? ׳י

 יױ דהי אין פאליטי?□ ״נאו ;פא־באט
/ ס׳ אנ ד
 דאם בעוויזען אכער האט בעןyל דאס

 אויפנע־ ניט די דעם, פון או;כ^;ייכע
 פון זײט רליכעyכyל רי ד.איטע:?ײט,

 י. אװ פ. א. די און — פאליסי א?א
 פארטיזאן ״נאן צו דערסראכט ?יך האט

אליטי?ס'׳.1
jnyj ו פאליטיק, אין י  אין מי״עען ז

 כיא־ פאליטי?, אין דעות זא;ען פאליטי?,
?V} ,אײף — אבער פאדערען, נװא^־ען 

:אױפן א״ן
באי^וי־ און יטונאים בא״:טראפען צו׳׳

פרײגד״. :ען
 פון אויס ניט ביאכט קאנדידאטעז,

ײ^, װערכע ד ?ײ ?ײנען — פארט ײנ  פי
 ; iy>ny?my ?ײ ניעז זאל ױגיאנס, פון
 פא־- זײ טען זאל ׳עוגאיפ, ?ײ ;yj?״

טרײבען.
 זיך האט ל. אװ פ. א. די און

yi□ יאהרעז רײהע א געהאלטען — 
קאניף פיאקטײטען פון לאגיק די

 כייט
 ביז ־

האט

איז
זײז

פאליטײטע
פאליטײט

פאדערען: אננעהויבען
 ;עלען טיר ״אויב
 טיר דארפעך מלחכיות,

ארגאגידרט״.
 אנגעהוי- האט ל. אװ פ. א. די און

א בען נ ר ן יז א רע  ״אונפאר־ איהר י
 אנגעהױבע; האט ;פאליטיל׳ טײאי״טע

 קאמי־ פארטיזאן־' ״נאז צוזאמעניעטעלעז
 זא־ עפ האט ;*טטאטען אלע איז טעפ
:טעאריע א כייט באגלייט נאי

 ארן פארטײעז צו ״אונפארטײאיש
צו פארטײאײפ אבער קאגדידאטען,
פרינציפעז״.

 די אז געהײסעץ, ׳טוין האט עכ און
 בא־ ארבײטער די באװיר?ט ל. אװ פ. א.

 אין כח רy^rאליטיB א װערען צו װעגונג
 ;פראגראם ןyאליטישB א האכ ;לאנר

 ןyבוננyטרr רyארבײט ארויס יטטעלט
 נאר — ; lyJjrur^D yאליטישB אלס

ען װאס y^ איהר ?יף האט זי Y י jy r 
 דורכ־ — װעג, םyנyאײג איהר ^טאדעyס

jyDcypw ׳̂ איהךעBארטײאym פרינצי־ 
lye״אונפארםײאי^ען אן אױוי ״ jyii.״

טאן, ל, אװ ם. א. די אנער זאל װאס
 און םאהנם און םאהנם לעכעז דאס װען

־y: ןyלyשט זיד ? יפטױסט און יפטױסט
cm־-  iy ל פון באפעהלyבyדי ? ז ^yo* 

 לעצ* די jyj?״ nyTB ארבײטער רי?אנער
ע  ניט אודאי 1 ?יכאטען דאן זײן צו ט

I רסyBגאמ
נעװיזען, האט זyבyל דאס װען און

 ״פארטײאי־ זyמםypאויס ניט iyp׳o א?
yr ״אונפארםײאײ אז אויױ פרינציפעז״ 

 איצט ל. אװ x א. די האט װקל״ *טען
 װי lyi'DHB —־ שריט נײעם א געמאכט

 W? װאס װעג, אױם׳ז געהן װעט עס
 פאר־ אײגענער אן גײער א צו פיהרעז

טיל״
 זאך, רyד םון לאגיה די אי? דאס

 יא, ?יך חגדט ov צי אויס,. ניט םאכט
^ די אין ניט זיך רעדט ov צי  לאםאל
 אן װעגען ױניאנם די םון D?אלוציעyר

 דעזyר אםילו ?יד jyc פארםײ. אײגענער
 — פארטײ אײגענער אן געגעז זyדארט

 זyלעב דאס איז שטויסט לעבעץ דאס
װענ... דעם װײזט

 ױניאנס רײהע א איז אז םא?ט, דער
ס לעצטע די האבען אנ ^ װ אנ  זײערע ?

 ?אנסטיטױ די ^y־ny צו באשלאסעז
 די אין ארײנגעמריבען האבעז און ^אנס,

 בא־ צו זיך ױניאנם די םון שטרעבונגעז
 באװעגונגעז, y65פאליטי׳ איז םייליג^

 ארבײ־ די םיז דינםט צום זיינען yװעלכ
 בא־ bpw רyדי? — טער-אינטעיעסעז

.oyBy װײזם
םף. א באװײזט

iy i אונ- ע?זע?וטיװ םונ׳ם מיטינג? 
 אטלאנטי? איז ל• אײ ם״ א• דעי םון סיל

 װאס דערמיט, היסמאריש אלזא איז סיטי
 אויםגעדרי?ט אםעז אוז ?לאהר האם עס

ovi בארועגוננ ארבײטער דער אין דראע 
?אנזע?װענט. פאליטיש זיח צו

 היס־ אז װערען, געזאנט אבער סוז עס
 מיט נעװען אויר מיטינג דעל איז טאריש

 » אין דטyרyג האט עס װאם דעם,
 עס װאס ,ovi טראץ שפראך ?לאהרער

lyp מאמ זײןyדי געגעז נט»ל ynyorK־ 
 ארגאני?א- ארבײטער yאלpלא די פון סען

ציעס.
 בא־ דער א? מײנען, ניט דארוי מען

 אפ־• װעט סאונםיל עק?עקוםיװ םונ׳ם שלום
 םוץ נאכװעחמנישעז די גלאט. געהץ

 אונבאשטרײםבאר. oy װײזען מיטינג
 ?אונםיל ע?זע?וםױו םונ׳ם באשלוס דער
 גרוײ א גאר םון הארצען צום ניט גאר איז
^ ארבײטער טײל סען ה י  yגאנצ און ם

 -py nm װאלט אםטעז.myBערp יוניאן
u'Dipyt בלוי- א םיט אפנע?ומעז ?אונסיל 

 לאםאלעטען, םאר אינדארסמענט זען
 אראפגע־ איז עם װי נאך עם װאלם״עעז

 װאו תרײזעז, ױניאן די אח אױך שצוגנען
אוים־ און •ראגרעסױו אזוי נים איז םען

 רyנטyצ דעכ אין איז |yo וױ נעהאיטען,
 nyi אין באװעגו:;, ארב״טער דעי פון

i פון םיהױעי׳צאפט v i .י. אװ ם• א ^ כ  א
 גענאננען איז ?אינפיל עהזעקיטױו דעי

 פאר״ yאי־ט די פארדאכיט האט וױיטעי.
 װעל* בריקעז, די פארברעגט האט טײען.

 ly;y־ii די צוזאטעננעשיאסען האבען כע
 די מיט באװעגוננ ארכײסער דעי פון

 דאס און פאיטײע;. אי־טע די פון ברעגעז
פארטיאגען. ױנ־אנס אי׳ע :יט לעגען

 די עהײיככטע, די אן ;y^y: טיי און
אורזאכ^ yכטיגפט,אױפי
 רyארבײט yאלpרא װאס אורזאכ^ די
v ןyסyרyאינט i " i\ אנג אפטy?װיyאויןי ז 

 באהערשס אדמיניסטראציעס yילאקא די
|.y,,DiHB אי־טע די פון

בײשפיל. צום טרײדס, בילדינג די
oy כארא א איזpטyריסטישyאונ־ ר 

i" v n v o די אין - ג ^י ה ב א ^־ ם חג ע ט  איג
 די בי? ױניאנס אײ?ענבאהן די םון קײט
□ :^ly c ^ y ביל• די םון אבהענגינ?ײט 
 ?ײנען yרשטy די ױניאנס. טרײד דינ;

w :יעהד w i m] צױ פאליטישע די אויף 
 גירונג^yר רyראלyדyפ ר1ת אױם yנדy•צט

i jy ^ y u מ ?ײנען צװײטע דיyהרyאנ״ ר 
:w v ^ v די אויף Bאליטישy צושטyנדע 

 ז.yגירוננyר שםאדט און סטײט די ארום
ײ און רyרלא?yטpכארא דער ט כ י טז ס ^ ? 

 נ?מה jyoyj iyp װאס פאליטישעז, רyג
 jnyj םאר בארו^רנג רyאדבײט רyד םון

ג, פאליטיש די ענ ט ש ט ס ^  גי־ ?ין געסינט ?
 אדסיניסטראציעם, yאלPלא די אין כער

אנאי רyד אין װי  די פאליטי?. רyנאצי
 אויס אל?א iy?״: ױניאנס םרײד בילדינג
 םון װאױלדין לא?אלען רyאב רײנעם

ט סירטyםאראינטער מיטגלידער רעy?״  ני
 yאלpלא די מים מלחמות קײז פיהרעז צו
 גרײט ז*ן רyניכ ןyלyװ זײ נס.yאליטיש5

 1i'D?py?py דעם מיט ארוטצו?ריגעז ?יך
 א מיט װי ל. אװ ם. א• רyד םון לאונסיל

 אח באארד שטאדטישען אין פאליםישען
 אין זyפאליטיש א מיט רyאד אלדערמ^

 זיך רעזyה לער?שיסלײםשור. סטײט דער
yp«o איצט y o w| די געגען קריג םון 

iy פיז פיהרער i .איז ל״ אװ ם• א ovi און 
 אלגעמײנער רyד םרן לypװינ םyנyי איז

 שטיכיען y^y?K באװעגונג. ארבײטער
 און הויך, גאנץ זyלינגpאפ אמאל ?ענען

 אויס?ומען סען קאונסיל וטיװpy?py םyד
 דאך און זיך. געבען בונט א באג^גענען צו

 אנ־ny: קאונסיל u^?py?py רyד האט
mםון אפשאצוגנ אײנענער זײן לויט לט 
 ארבײ־ דער םיז זyסyרyאינט yDDya די
 היס־ א D'liyj dv איז באװעגונג. רyט

האנדלוננ. yסאריש
 נאבד קײז ניט אי? רסyנאספ נ״ן,

! רyםיהר א אי? רy ; הערyג
 םאלקם־םיהרער געטרײער nyiy' װי

 םאל?ט- די םון וױימ צו אפ ניט iy טyטר
 צו ojyr^j שטענדיג אי? ny ;מאם^

 אין און — זײ, צװישען שטענדיג זיי,
זײ. ער םיהרט צײט רyלבyדער?

 האט סיטי אטלאנטי? אין מיטינג בײם
 שעהנעם » נאך זyשריבyגDאוי רסyגאמפ

לעבענס־בוןנ... זײן אין בלעםעל

קאלענד^ר אינטערנעשאנאל
םקולםאן. ה. פון

צוריק יאהר 12 םימ װאך הײנטיגע

 מעטאדען די אז ארוים, זיך װייזם עס
ױ אין קלאוק־באסעס די ■ון  צו י^רק, ג

 נײעם יעדען פון רעפרענסעס פ^דערען
ס בעל־םלאכה  דער צו ארויף נעמען זײ װ̂ן

 אויסגענו^ם עטארק זײ םון װערם ןןרבײם,
 קלאוקם^כער, םײל געװיסען א געגען

 ארבײםס־ זײערע םארל^רען הןובעז ײעלכע
אן צוליב •לעךער  די אקטױויטעט. ױני

 לײט־ א דעם װענען פזרײבם פאסם״ ^גײע
 ?לאוק־ די דאם פאר אזלא^ט און ארםי?על

 אנםזאגען אײנםאך זיך זאלען בכלל מאגער
 רעפרעגכ װעלנע אירגענד *זאזםעלען פון

 אײנ־ די דזעאב. נײעם א אננקמען בײם
»ן א װאס רעפרענס ציגע ם ך *  דארף ױני

ײן איז חאבען ױגיאן־ביכעל. ז
• • •

 די האבען װ^כען 4 םון ממך א פאר
 םון שאפ׳ עטײגעל׳ס מ. סון אפערײםארס

 10 מים געארבײם םמרים מע19 װעסט 37
פ׳ן סענם  די װי ביליגער גארמענט אוי

אן ״ םאר ה*ט ױני אז די געשםעלם. ז  יוני
ט  און דערװאוםט דעם װעגען אבער ז?ך ד̂.
 *עהן־סענ־ די ?יןלעקמעם ער^טענם׳ האם,

 סומע די באםראפען ה#בען וועלכע טיגע,
ײן און חונדערם פון  *װײטענס, ; דאלאר נ

אן די האט  גאנ־ דעם םpיtryארונטערג ױני
ארויםגע׳טיקם און םלאכוח בעלי סעמ צען

ארבײםער. סעט נייעם א %
• % •

ױ באארד דזעאינש דער  האט יארק) (נ
ט *וזאמענהאנג אין  איז װאס געזעץ א סי

ױ דער פון געװארע! ארויסגעגעבען  יארק נ
 בא־ א אנגענומען לעדזעיסלײצמװר סםײם
״ן אז מלום, אן ק ט זאל מאן ױני  םארען ני

חןן 54 װי מעחר !•רבײטען םונ  װאך א *
 פאר בלויז אסת, איז, סמײנרגעזמץ דער

ם אבער פרוימן  קזןנעז זאל געזעץ דיזער יו
ײד דארפען װערען דורכגעפיחרם  די א

ט מזןנער  אוםונ־ 54 װי םעתר ארבײטען ני
im װיד. א
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זעלדין. א. פון♦ ♦ ♦ ♦M ♦ ♦לאםע א אויף לאטע א

 געיאטע־ שױן איז װעלט רי ,‘הכי־י
װעם.

 כייט ה#ט קאנפערענץ י־אנד^נער ך
 עחס* ראוס רעם אגנעגוםען גי״יק אין כיזי*

 די סטאבילידרען צו וױ פע־טעך^אן
 ‘פי^וטאקאי דער און פיגאנצען, דייטשע

 פרעטיער אונטעינעשריבען. שױן איז
 יזאגציער און םראנקריױ סון הע־־־יא

 ״געשיײיןט האבעז רײטשלאנד םון םאיקס
 םון כיעחראגאײ■ פרעסיער און חעגדס״

 רעם כייט אז ערקלערט, האט ענױאנר
 גייער ״א אן זיר םא:גט אני־יםענט נייעם

ט.לװע דער םאר םאיגעז״
 םאי־ נאר די דאכט םען, חען װאס

ען ע א > ל
 ‘אר״ג צורײז דאך װערט דײטשיאנר

 סיסטעם עקאגאטײעער רער אין גענומען
 און נעהאיפעז װערט זי אײראוא םון

 גא;־ רי װערען געהאיםען װעט א־ה־ ם*ט
 ארבייטסל^זיג־ עגגלישע רי ײעים. צע

 נאר־ װערען, םארקיענערט פיל װעט קײט
>vs*rc םארשיידע־ רי צוױשען באציהועעז 

in נע : y s װעיען. אייגגעשטעלט װעלען 
 #פנעשאפט װערט עס — עייןר רער און

 האס װאס געשפענסט יכערלשרעין דער
 פין פי-ידען דעם נערראהעט יאנכ אזײ
 דעפע־ םין פיאנע די — ײעיט דע־

ראציעס.
 דאיף װאס זאך, א ניט דאס א-ז

̂ע םון װערען נראםורירם  װ^־ װאס די, אי
? װעיט דער אײף ושלוה שלום ײ^ען טען

 אלי־ז וױיט אזױ נא־ איז ראס אבער
 םיא־ עלאפיציע ר* אנבאלאננט עפ וױםיר

 פון און קאנםערענץ רער װענען פאנאנרע.
 א;רעי*ע אין איז, דאס חאגםערענץ. דער

 רי װעייכען אײןז אויסרײד, דער װערםער,
 געװא־ צוזאםענגערופען איז האנפערענץ

 ארער אױםריכסע םײנוננ, רי און רען
 קאנפע־ דער אין האבען װאס רי, פין נים,

̂טע אן איז עס נענוםען. אנט״ל רעגץ  אי
 פאי אױס, זעהט שװאכסײם, יכעלםענש
 ‘סא צום באי־אגנס ער צי איינעם, יערען

 א:־ אן איז אדעי לאנער, ציאליסטישעז
 װעיט רעם איכערשאצען צו אנעי־,4י דער
 סע;ען םיר מעשים. אײנענע זײנע פון

 דרשות שעהנע די איכעריאזען רעריכעי־
 םוז פדעםיערען סאציאייסטישע ד״ םיז

 צוקונפ־ רי םאר םראנסרײך און עננלאנד
 בא־ איז עס װי וועלכע, דורות, טינע

 א^יין און םאררײען, איץ קצנען װאופמ,
 אכית׳ען דעם םיט באשעפטעען זין־

 סאנםעדענץ לאנדאגער דער פון אויםטו
 די בארעכטינט ער װײט װי אױף און

 די םון *סרעטענזיעס שעהן־ק^ננצנרינע
•רעםיערען. סאציא^סםי^נ

 סא;־ י״אנראנער רי האט װאס אי-זא,
 םחדש זי האט װאס אױםנעםאץ? םערענ״ו

> נעװען
סיל, אזױ אויף זי האט אײפנעםאן

 געלענענהײט א געשאפעז האם זי װאס
אינטער׳ אנדע־־ע און אמע־יסאנער םאר

 ן אין אר״נצונערען כאנקיי־ען :אציאנא^ע
 און בארנען רייטשע רי יאפעס זייערע

 סחרש און אינרוטטריען רײטשע די
 רעי אין װארים גארגיט. ד דאט געלוען
 ‘גע האגפערענץ יאנדאגעי די ד׳אט אטת׳ן
 סיס־ דיזעיבע ד״טשלגוגד םאי שאפען

 גע־ א״נגעפיחרט פריהער איז װאס ׳םעם
 א דיײסט דאס עסטרײך, פאי װאיען

 םון מארײאיטוגג פרעסדער פון סיסטעם
יאנד. אין אינדוסטריען און םיגאנצען די

רעןערא־ רי וױדער אנכאי*אנגט װאס
 אזױ •ונהט געבייבען זײ זײנען ציעס

 ניז געװען דיגען די וױ אוםבאשטיכיט,
 געיײזט ניט וױיט איז פראגע די איצט.

 פאײ געוױס נאך װעיען עס געװארען.
 ׳רעם װעגען ר״כונגען ״עטארסע תוכ*עז

 און פראניןרײך צוױשען חויפטזעכריך
 די צוסונפט. דעי אין דײטשראנד,

r^nso פאראי* :יס ודיט ?,א געםאהר 
 נאראנטיען, קײן גיטא זײנען עס כער.

 די באצאחרען קענען װעט דײט״צראנד אז
 װערסאיער די װאס חיכות, שױדעי^כע

 און ארױםגעיימט איהר אויף ראט טייטי
 גאראנטיען, קײ:ע ניטא אױך ז״גען עס
 וױ־ צוחונפט דער אין זאי* פראנקרײך אז

 טעריטאריע ד״ט״עע םארכאפען :יט רער
̂ס  אױםטו אײנציגער רעי־ סאנקציעס. אי
 פון סיסטעם רי איז סאנפערעגץ דער פון

 אײנגעםיהרט האט ױ װאס #אר;יטרײשאן
 אזעי־ און - סכסוכים :ײע פון ‘פאי אין
 אומפארכײיד־ זײן װערע; סכסוכים כע

r s ריט׳ע־ און פראנקרייך צוױשען 
̂אנד  װאכ זאכען פאישײדענע די װעגען י

 צוצושטעאען כיחויב איז דײטשיאנד
 די םון חשבון רעם אױף םראנקײיך

 ײעט פראגקרײר אז טיינט, ראס חובות.
 װען באשטיכיען קענען ניט איײן שױן

̂טען ניט ד׳אט דײטשלאנד  אפ־ דעם נע־־׳אי
 נע־ צו בארעכטיגם איז ױ ײען און כיאך
 ײעט פראגע די סאנקציעס. נײע םען

 פאר ײערען ארביטרירט פריהער דארפען
 אן פיט יןאטיטע, אומפארטײאישער אז

 פארדצער. אלס כירנער אםעריסאנער
 פענשען, אנדערע אז כייינען, דאי־ױ דאס
 א האבע; אויך װעלען םיאגצױזען, חוץ

פראנע. דער אין דער-
 אז נאראגט״רען, ניט סען רױינער אבער

 קען קײנער ארבײטען. וועט סיסטעם די
 םרא;־ איצטיגע די אז נאראנטירעז, ניט

 ייבע־ אנדער אן אדעי רעגירונג, צויזישע
 אין פאכט אין זײן װעט רעגירוננ ראלע
 קאפ* נײער דער װען ׳ארום יאהר צוױי

 אג־ דארםען װעט אפאראט פייצירטער
 אלום יאהר צוױי אין ארבײםען. הױבעז

 רענירונג, אנדער אן זײז ענניואנד אץ קען
 אין און רעגירונג, איבײטעי סײז ניט און

 רעכ־ דעם םיז רעכירוננ א — סראנקרייך
 ראז און יינהען, דעם אנשטאם ביאס, טעז

 אזעיכע ניס נאד אױסזיכטען די זײנען
 זאלען רעגירונגען יענע אז גלעגצענדע, |/

 װי קאאפעי־ירען, צו שםארק אזױ ײעיעז
צט*נע.יא די

שארף און קורץ
ג. ב. י. מון

 :ים םיר װ<ט יעזער רער אז ערװארכ^ »יך
 אז ^ןרזיכערעז, איהס ײער איר װען גטיכעז,

 «ז -סייכדטעס ביירע איבערנערײענט ה*ב »יזי
 ײא«יטאיליםםיש? ווװ״ אונוערע פון אקסעהטעגס״

 מורה עימטער רער ne *רעזירעגט־קאנריראםעז
 האט װי קי?*א, רי ראר איז יעצםער. רער ביז
 רער איז > נערולר אײזערנע אזא םעניש א עס

 נע־ נאינים ראנ איר ;יינערינקײם :תירוץ
 יא ערעטע רי אין כי^ות׳רינעס עטװאס םינעז

 נע־ vk האב oyro'»o זי*ערע םון ראנראשעז
 סאםע ראס הוכיעז װעס באיר באייר, :םראכט

 אזײ און װיימער, כעלײענט האכ אח ניןריכטע,
 ם«*כדשעס בײרע אינזןרנצלײענט איד האב

 איוי חאב ׳ערשס רא; אוז ידאסגע םראסיד;
 נעײע; איז ארבײט גאגזרע םײן אז אויםנעסוגע!,

 אוז, ryip רא נעװ״ם איז עס ארויסנעײאיםען.
 םוז רײװיס׳ען אונםערשיירם װאס םירעם, )אשי,

u rm '^ p ; ר«רר אבער nirn רער, איז שבהם 
 אוז יאננ, שםונרעז רײרעז נײרע סענמו זיי װאס

 רארף ברידער, ראס, און זאנען. גארניט מסיי
 נ־ױס םו; קונסט רי איז נאזונרערס האגעז. םעז

•אליטיי^עגס. אונזערע פאר װיכטינקײט

 האב א־ף אוז — ןויים רי נים נערענה איר
n ד«ר r אײט*־ ביםער היבשע א רורננעםאכט» 
yv ײו האם י אװ ם א די װעו — קאסאײנס 

 הײ־ דעם א*ן װי ברע;. אזא םים ארײננעװאדפעז
 יאםא־ פיז קררועהיוננ ךי פאר יאםפײן יאוזרינעז

>or. אײמז־ םוז א*ז דצם פאר ערהרערומ די
זאכי י «װ פ א. די האס איורם ביז :»ײ«י ־ ̂נ

 נעוועז גיט איז האדץ איחר אכער ׳«'עציועט
דער װײי ז/ ם פ ם « ק איזס »'? ;

איחי חא־ץ, איהר אננער'ד.רם האם האספײן

לאפאלצם־באװצ־ רי חי שםױוזז. «יום אי׳

 צײםוגנען. אונזעדע ענםױשע; ן<זא אין האלט נונג
 די םים םור נעײעו זײ זיינעז ו;אך פארינע

V בורעט עס אז נײעס׳ העכסט־ערפיעהענרע I 
 רעם נײ ראס און יאפא^עם־יאנער, רעם אין

 קאםיײן• נא;ווע רי װאו ,,איבא: א*ן פיםיננ
 ותם װערעז״ אױםנעבױם דא־ף םאשיגעריע
 װעט װאפ ׳שםויעם, גרויסער רער אויסברעכען

 אויף יאסאי־עם-חברותא נאגצע רי צויפםעטע־ען
 םאד־ דאם ■ו:לם «אסירט האס סוף *ום שטיקער.

 רעריאר, או*ף װי אװעק א*ז םיםיננ דער קערםע
 געווען ;יט איז עס ״היסס״. םיגדעסםעו רעם אהן
 רי װאס אײוי ישפאי־טו::, ק״ז םיז םםז ק״ן

 ריאכען רע*ארטערם רי און עדיםאריער־^רייבער
 אבער עםײאס אוםנערויר. אזא סיט נעװארט

 א נעװארעז. פקויט יע איז :כיאות זײערע םון
 ו8נעיופ איז עפ ;•־*,אב נעװעז, יא איז עטידעפ

 איז •פטורעם דער רערע א הירהײימ׳ם רורך
 דעש ער האם np*r שיער״ אז נרויה, אזוי נעדוען

 ארונטעינעםראנע;. נים נעבײרע דער םון ראזי
 טה ג*ד םיינער, נים איז אויסררוק לעצםז־ רער
 נרונד קייז נעװיס האט װעיכע ,טייסז״ רעי
 זיו האגדעיט עם װעז איכערטרייבעז. צו ;יט

רערע. א היי״קוױם׳ס ױעגעז

 האט װאם װיםען״ דפתפא דאם פ%י** א*ד,ר
 איכערנעבעו וועי, ? געזאנט אזוינם הירקײימ

 יועי־ ‘פא א ;יט רא איך יזען ־<ד׳; גאגזוע ד•
 יאש•* װי•1 ד• פון י־אנדידאםזןז ד• װענעז טעי

 נענונ. דייז םיוע• װעלען #א־סײעז טאײפטישז
 נע־ האם — געזא^! הירקױים האט - .י״װ־ס

 כי־ ואגם אי״פו דעי פאד עהדייכה״ם םאכס
 ענטדעסס האס עי עדרײר ןיין יאםיר : ד^וויס

 זוודליבילײט םיז םונע:רדאפם*גק*ים נאנות ר•
 א^עס. •*אספאיסק זײו פאר נץסאכט מס האס אוז

 יזאכינעכדםיניהםקר א Dm )«יז מימם צי ײאס
געם?ז אין מערעז ם « א כ ע נ נ*ם םאי

 בי־ײבט/ לאנחלעטע אײנציגע ראס
חיואה. די אי־זא,

 איײ איז װאס ולאן, ראוס דעם י־ויט
 ,ר פון געװארען אױסנעארבײט גענטריך

 דאר^ באנקירען, אינטעינאציאנאי־ע
 ציױי םון הי״ואה אן סריגען ד״טשיאגר

 אױף #ערשטענס דאײאר, סיויאן הונדערם
 ר װאס חובות איהרע אײע כאצאהי״ען צו

 םראגין״ איצט ביז שױריג געבייבען איז
 צוױײ און ; עי־ײס איכעריגע די און רײך

 רײט* רמם סטאכיליזירען צו אויף טענס,
טאיק שען

 נע* ניט אבעי האבעז נאניןייען רי
 דײטש^׳אנר צו המאל הײן געבען ט4װאי

ט זאי װאס  ז״ פארזיכעיט> נוט ױין ד
 -ד״טש אז געסאדעיט רעריבער האנען

 ער־ #געכען פארדכערונג איס s?:< י*אני
 צוױיטענס, ׳און באהנען, איהרע ׳שטענס
 װא־ באנקירען די אינדוסטייען. איהרע

 דעם אױף װעלזסי.ען ארױסיאזען דאן י״ען
 װעי״עז און פארזיכערוננמן די >וט פון סמך

 זוכען װאס די צו םארקויםען נאכהער זײ
 באנ״ עסלױם. גלטע אין געיט ארײניײגען

 זעהר יײהען באקאנט, איז עס װי סירען,
̂ט. אײגען זייער זעיטען  האנד^ען די געי

 געיט. םרעטרע כייט נעװעהנדיך
 ערקי״עיט דארןי •ייאן דעכיזעיכען יױט
 יאה• צוױי אױף מאראטארױם א װערען

 גע^עגצנ״ די יןיינען זאי דײטשלאנר כדי
ד ארן העגט די פאנאנדערפיהרען הײט  א

 אויןי נעייט איען6ש און ארבײטען הױבען
חובות. די צאהי*ען צו

 אײנגע״ אי*ע *האבמז וױיט אזױ אויף
שטיטט.

 אבער איז שװעריגסײט הױיט ד*
 יאהר צוױי אין ?ײן װעט װאס געװען,

 ר״טזן״ װען ׳דין װעט װאס ? ארום
 װען אױם, יאהר צוױי אין װעט לאנד
 ענדיגען, דך װעט מאדאטאריום דער
 פון פארערוננען די גאכסומען הענעז ניט
 פראנס־ זאי טריטי?׳ װערסאאער דער
 ארײן רעכט א האכען אױך דאן רײר

 יא, אײכ רוהי^ דעם םארנעסען און
י אז נעזאנט, כאגסירען די האכען  װײ ױ

 זײגען די געאד. סײן געכעז נים יען
 דײטשע די װארום ײײך, ;ערעכט געװען

 אינרוסטריען דײטשע די און באהנען
 װעיט יזײן נאר האכעז רוהר דעם אהז
 כאסאנט, איז עס וױ רוהר, דעי ניט.
 אינ״ רײטשער דער םון הארץ דאס איז

 און האיץ ראס אײס שגײדס רוכטריע.
טײט. א-ז סער#ער דעד

 רי דך האט םראנע דער ײענען אט
 צײט. גאנצע די נעאם#ערט האנםערענץ

 א«־ רױייג נעװען זײנען םיאנצױזען די
 נלײכציי־ אבעד ׳רוהר דעם צואײדינען

 גאדאנטיען פאראאנגט די האכען םיג
 ציקונפט, דעי אין ורעט דײםשיאנד אז

 צאור יאהר, צוױי די נאך הײסט דאס
ץ אען  לויט איהר פון סיכיט עס ײאס ̂א

 פאר* ה״נער, טריטי. ווערסאלער דער
גא״ נעיוענט גיט דאס האט זץ־, שטעהט

 און כאכאי. צו עהנײך וײן זאל װאס עטײאפ,
 גניכות v ג ע c א ק״ן זײו ;יט טאיעז עס

 כ?״סיעהדי אז זאנט, און ?ורירזיפ םר. קוםט ראן
 אױכ עהרריר, זײן ראםיר ם*אנע. רי נים איו

 )י»כר האכען ראכיר א״׳עס אינער אכער םזגײף,
 ׳רערט קו״ירזש םר. װעײעז no ׳שכל, רער אוז
 נא:־ איז א*ו ער אז יק*ססא;י, פיאםם אזוי איו
ויניאז״. צעז

 פיה־ען װעיעז װאס האסיטעם, רי צװיעעז
 נעפין םטייט י«רק גױ אין יאפאימט־קאםפײן רעם
 נא־ נוט צירײך כייד ו״נעז װעלכ•; נעםעז איך

?o:y : .איגסעד־ רע־ פון נינפא און םײנבערנ י
 : ױגיא; װאירתמיס גאירעגט ריידים נעשאנאר

זאנ;•;, סענ מעו װעםעז װענעז הילקוױט, טארים
 איגםע־־נעשפנא** דער צו נעחעים ער אייך אז

 די צוײטעז ראים אוייי נעפין ריא כדטפחה.
 רעי םו; הי״םאו סירני נאםעז דעש עלעהטארם

 ;הנאה נאדת טיר טוט װאס ,אםאינאםײטעד׳/
 ,.אטאמאסײטעד׳׳ רי װאפ '־י*ד, נאר םיר טוט עס
 נ«ך סימ יזאדיטעפ רי איז םארםראטען נים איו

 פאיט״ סאצ־אײסטיישע די םיטני־ירער «אר א
 דער דאש אזיי סאיםראםעז, נום באזונדערס איו

 א כאסת איו קאםיײו רער דאם איז, אײנדרור,
 עם״אס אוגםע־ זענעיט ער נא־- םאצ'א*יםט״טער,

? רעש םד איז םי״אג א;רער א

 «רײם• סאצ׳אײפםיטער פראנצויויסער דעד
 ■y: צוריין צײם א כייכ איו העריא, םיגיםטעױ,

 איהם אויוי סעיסװי־דינ, .איו אםעיילא א*ז װעז
 נ־םעו וקה־ א דויזא נעדאכט אםעריקא האט

 י־אנד דאם א־הס, סאי איו אסעי־יהא אײנדרוה
 איו א־ינררול ז״ז ײים :אזי, מעהי סיײר םיז

 פון יענמו, ם־ײעו םין י*א;ד .דאש אדעיירא *
 צו נים אויד נעהע־ איך י׳עכעו״ ;אםירליכעז

 םאר• אכמײהא אין בײו«ס גאי זעחעז ויאס רי״
 ײי גיםזןס םעהר איחר אין ryi א״ד קעים,

fiyvoy'r ,*ראכם םיר *כע Vi,אי ־ ip:«i in, או 
 א פח יענ^ו, פײי םוו ^אנר cm איו אסעריהא

גווסא׳דמ tnpor נ*ר איו ייעכעו, גאסירייכצו

פ־'י?ו א םוו רײדצו זו vכיyoאוני איו עס

אג, ט y& פר״ w\ ,־אױגוספ u u 4

 ניוריוג• ג־ט ל«ן קיינ׳ןי וזי׳י ר»נט>ר«ן,
ץן ר יווסר׳ן«ל*נ« ד»ם ס-

im יו כר׳וט »־*ם *־ז עס #e־e* 
ד m ז»ר, נ»י*ט־דט« אנ ^י ט ״  I'M װ«ט ד׳

ס, יאהר וי>1* רו  «׳ *,U'O »י| אד/ןר י
נ«כ- נ-ט *רום, ־אחר «עחן א-ן

 די וואם #ארפי׳־נטונג׳נן, »•*« חיר«ן
v» ה<«ט טר׳ט• i ט, *•תר ע ^י פג ריי  א
 f׳i*f סאל^ דייט•*׳( נ»נ>וע ד»ס ס״רען

«| &n ■*אגנ דורות דין *•;,וױ » n 'p rדי <־ 
ס, י ׳ ' ך א ע פ »ו » חי W 1ט« ו » ן ז י «נ װ

 י״ט׳*)ן ד• אפ־רו אױנ ערװ»יט«ן
 ®VP unitv-vn א׳«וט ארער יעגירומ,

«׳* פיײין ד<וט װ׳וט ד«ם 1ז*■
 #ר»< די מ׳׳חןן. שפגען דט ד<ןט נ«ר
vn דט מװ«ן דערינ«ר t”P ■אקיחנס־ 
 טא־ װ«ט װאם - עסטועי׳ע אן נאר •טע,
yp ,אױפחע־ װעט ד־׳ט׳עיאנד װ*ן ן״ן 
'1 «אהי«ן ר«ן

פי טר«פרײר דאן זאי ד  ה«נ«ן װי
ט דאס ענ מ *ו י ח ע מ «  רוחר, on 1«פ

 «װײ קנאפ« גייט נעטאן ey חאט ■t וױ
ט אכפר *ורית^ •»זר  חטנען די

 ««* די גפװאאט. נ־ט עננימנרפר די
 ׳»טא;ר- on פון טיױס זיינען ייענדער
ס ר*ט פרא;?רײר »ז פונהס, ^  «ר׳»טן ו

אי ױ. נפטאן ראס או־ד ס ײ י ז ת ס ו א
 *ײם־ פראגפר״ר זאל םא,־סעררט,

 ניט י*י «ס װאס יעכט, א׳חר נעכען
 סאנפ*י«ס, פארגפמז «ו וױדער זײז,

 גפװאי׳ס, נ*ט םראנוױיזפו די האבען
ני׳טפ. יינפפן on סון םראנ«ױז«ן רי

e*n in* געײפן, vn סוןי דער  t 
 חאס in 1ני ג«»רו«רס, ײנג אזוי ז־ך

 םיס־ וס»רי)וירטפ fpדי אײסגעארכ״ס
n* (,א *רניטי״׳פסן. פון טעם n i 

 ג׳ןא״נעס זיך ײסט רפו — װערטעי
מן יסטפי׳ס ײאס פארסויא, n *ויף »  יי

innoi* פיאנסריױ ניט. חייגעם אין 
 n Oim דאס געי׳אזען דך סאר חאס

 eon עננייאנר און סאנפצ׳עס םאינעביען
̂ן דר  ,mrae׳ «װ רעכט ר«ס נאלאו

 סי־ נײם נ«כיינ«ן m *יץ ה״כט, יסס
 nn אסכאי׳אמט עס וױיט װ> אױוי טען

 ־ro די — י«0 פון סרוןנפ װ־נט׳נסט«
y: די ויענען oo^Konyin.

 on 1סי נענעפיט נרעסטען דעס
 ח«ונ«ן ויר, פ*.״*טןהט ײ«י*«ז, *לאן

 ססר׳ססריינמן װפיען ד־ ן.n־pכ»נ ד•
 יוסס״ססן ז״פי tyjnp ײע-*עו היואה, ד•

tn די יופיןן oyn m »*רן r i •3 ד«V־ 
 אין נאהגפן oro״n די אינקר נסט־ס

אינוזססריפן. דייט׳פפ וױכסינסטע ד•
w i אי« ■סיס דייט׳ספן פאר׳ן n*

 דײ״ ר• )ויױיפפלחססטער. א זעהר וױנס
vro דא*»ן גפוױס ײפיפן יורנ״טער 

 בדי דסזי איי מימי ז«חי *רנ״ס׳נן
 *ינ• די און נאחנען די *ז טאכפן *י

אלאז דוסטליען  די פ»ר ניססחי׳קן ייר י
none .םארווסיםער
זי *סנסיסננס ײאם ײי  »*נט«■ י• י

 אױןי נכײ, כיענ׳סהייט מר םון רעסען
ovonnm *יו זי וױפ־י iiD א*ן 

 נסירייע *ון in^c סון פ־אנע דער
 י*ו סייפעי, די צװי׳סע! נאסיחינגפן

ס אין נזעהר ניט פאאן ראוס דער חד ד  ו
« v ס ס י א וױ ניגע־ ף י ו *  

. v ס * י

r*©5 אסעריקא, אין ײעכען נאםיײיכמן  op ijrn• 
 דארד* 1*א או םיל©, רער אוינעו רי איז אײו

 אין (riyaM© ר«ס יסעי-קא םאינמסט םאצזקו
 jroeםוניןי די או װײס, סע? װמ; ;װעיע יעי
 וײ״ םאיני^כצר פאיצװײפעיססן פאדע די און
• יאחר « ?ײו גאר •׳־נעו ז װפס \.yr\vn נעז  ני

 l>r;yo פרײצ איס ציצױנזן ?י;רער, איס.
ן ו מו » פיחרעז לאוס רען װעיכע י ײי פי ר ני  ח

 *ארנרצמי ?יין ?ײנסאר ?•י;ס*ר יןענעו נעז,
י1 1יי IVZ9T\ דארןי א״;ער און װערעו נים נ  «1י
 מהן יונחײיר כפגאנגעז װעיצז אכיקיילא איז אי

 נד tpiiB װצפ עי אין סק;יטע;*נז*רדע!, םײועגם
ר נפי own חעייא •ײים^ניסםמר אז גענען,  ח

*יו זעד׳ז  Mir. *p'-.vo* סזײוי... סyn פון ו״ס י
nvtn, ^״ן אסא א פוו ®רײד, פח ד»ס ו

ו רערווײל ימנען נאט־רליכען אוו פרײעז י  «♦ י
נים וױים גאך אכער

ײ no ijr*.fop*ijn די «ו צוױוי ז״ן אין  ו
 ®ר״ װאס ארנײםעי׳צײסמנןז, חתדעימ עטייכע

y v 'vיו הערפצו *ו אם^ריקא, אין דא. ן« n• 
י װ*י סזןסהיו ופנט יאפאיעסײזאספײן, י נ ײ * 

 י.# יוז ם, m דער םין װײס*§רמוירענסמז רי םוז
מו, ס׳יר װעי׳קז איצט אז װצי װי . os 11!יײ 
י  וײר״ קיארצרצ אי| זיגעד, די װ^ר און שאף ר

 ח» דויר או ו*נ*ן, if ײ«י כ־ודער מיעט טזןי־
v האס«־-ז t r e  ir ifii ײ• ׳יײ דצרוויסקז  יי

jn» ײינמז עס סארסנעשייםמו p ;i ארנײפןר׳ 
 וויכסינסמי׳ סאגמ ד*ס op איו •יגונג, ס םײז ױיט
״ו דצי ױ«ס מ  וזסהייו די נאר כימנגצו. װקט קי

 09 נדױס ווי וײסע?, כאסת ppho טיר ײזיע?
י יייז n י s *nwi ראנ די®,jnvojr״ f f r ' M  

f» גײסינ ו?ווי n» ד»ס אח אינז, i f  ei• 
ד סיד ד»רפ»ו ססו,1»ויפ» וײכסממ  מניז מנ

«f jn n מחות im ,ניס if  no סיי נױר  אי
n» ני׳סנרו^ןו  n* ,׳ נ»ר »ח פינסנתי ײי ה  מי

ס ײו״זה. מי

i ניו n 111 ו יאיז HOIײא’אא ײיייי איי י  ׳יי
M * m  n «  no nrm ^y) u w if i ל  ״*יײי א»

ז ג«ר, i י n או י « א m ואל •י י  WPy ** *ײ
f זסי 1^רײס׳*לו אז n r u  n  u rrv ײ ׳,חײיײ י

סארעםט אין אימעניע
m ד ר״ו ר •ון פ סי חן מי ר הס# י  די

I'M oטויסניןרתואס n  ,om
r״i׳M (|» f m r r|׳ §t w n ו» ז  ו

ײס׳/ פ םיו ץרענ | ר״ד«נדי< .נ « 1♦ •*im 
r v p . «ג4 n nמ י י » ר > ״ מו א ׳ון,1פ

סנ ו ד (,tom «ױי״ אי
«ן1 ווסלנפ O ייו 'm ם תר ojmn ו n

ט «poo נין »ו| װפרפן, זי ר״ o נ r ד אי  נ
m הסנ, »*ד טסן. «ו w i r  ,T*sri׳

?iy ײינג די און ״רסואינני׳ ס / *נ י׳ *י
״״, סי M m הײבט דייס ״רסז o o| ׳

y ס -yox ^ נ ־ in די י ro o n  y o m 
o פון n ׳* װסונדפוo r in r ’, ך ״ ס - ס ד  ו

ס סיו װאס «י « די מ׳ רו  גפדינ־ ס פין א
ys| ט סון װסיד r ד te ) *  o n ס סון 

rjnyy-pyijiMii פספט סנד׳ ן י י iyp* י n 
ױ ס׳ז - ראהם, קי ר ד ת ו ״  די |1פ י
pנ סון yoo׳*עחנ m ' m m  yooy 
J י »ו;ז¥רעד װאס n׳lop ts פסר־ זיך 
w j. רי ייו׳ױ iynroo>i r o o ^ r ^ r r o r 

 ױדס־״סײר כססױנערענדען דעס סון
V ־:,oci‘1 סין סיחל •!!ט«נר־נ סיז oo 
 זון ד׳ ז־ך jvo טענ. yo׳’P נאדז רי א-ן

y } y i| ל סי, װיי זי ודפי  סרונט«~ סון נ
r׳yp| ׳*טריו׳יען, פייערד־נע א־היע — 

ר רעם »ו-,« ט״ טי־ ט זיי ײסנען ױני  ד
o !יעייטד ל״ו n  pe געדיכyo; ד  ײסי

ר ױעס ארום סי־טיי  M סיסער נייסזט ױני
i א נידויח׳דינ, א םרי׳ןן, t t i y y נסגיח סון 

דvpר־,וױyד ט איהר און ,4וױנטעי נ’נ חי  פי
 װאלד־וױנסעל, דער | אננענאחס אזוי

 װאסערן, די אינער זיר טראגט װאס
ססרײען, הײס« די אױןי כאפס  זוגפד׳
r די אין אונטפר ייי טונסס 'n 'P װאסע״ 

i n, ט און א ס ?  ויי יססטיסען נרענען, אג
׳ןויפ׳ען און נסן0נר אנ*»טאט א׳יך...

0* • 1*̂♦ {[ yn* »•  ̂*> * • • ׳ * יי • ־ י V ך̂י * ״ ״׳
•itvdhi; ־־אס ע־ ,^־ ; : א  זאיל ;

ד י־ ׳ ־אי**ס ץ *־וצי׳י^ ־־. . נ ד
j #̂ ויך ןp» 0״ , א

 ®רישע ,ע(" אן שע«ען pn דארסעה
^ חו ױינתר כו  דעס »ין ^סרײסען ו

m< םאר׳ן קוימף שװעמנן r.
 וױ ז*חן, געדוורסס האט איהר »ון

ש m דאימססעםי r r עס n  iimrt 
ך ײדיוו מג די ס״ט ס מן װייס 1י «  י

pn ויר  prim דעם יוינ^ד די
#ow nr ס״ו ״ סי j זיי 1ױגי rn n אויס 

I i סריןויספ אסת וזי n r p ם אידר  װאי
ס, סםור עניוינ o אז נ n ײנפז  ■יסיס־ ז
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ײן. י* ®יז שט ®מקעי

אײ;ע זיך רען ײון א
m ®טר m w  n. ט סען עי  דך חלד

 אויסרע- אחז חשנון, א אחן טוױ, *י*ט
ך חאט רען  כרען ׳כאקא;ט ד

 כײ עצט כיעז נאפריעדעט, ױך ח^ט
pm ,פאר- כיען און רעדט רען טיש 

ט מ ״ ר jv נ o n n r נ*ט אױך פארװאס טו 
O׳ |’m אױף פאדןרען vcm סען סארט 

 גוטער, אין םארכרײגגט טען און טאקע.
כער ^יי געועײשאפט. םי

ענ 1ד ו או ״ ״נ  אזױ ניט שױן איז עיי
 געזו:־ זעהר א אכעי דערסאר •^ו^טיש,

ט׳ איגטערעסאגטע אן און שיייל טער ״  צ
ט און פטרטרײכ.  װאכער׳ן אבי אין ד

 א נעםינען איהר װעט זוסעײי^אץ
ױינג א  גאנ־ א פארנעהכיט ov >״1עי ״נ

 זוכיער־ רײכסטע די נאר און געכײדע, צע
ך םאמינען ה^וטע^ען  האבען צו dv ד

געסט, זײערע פאר
 מיט זעהן נעדארסט ה#ט אױזר און

 מע־ ױניטאריער, רי חתכידה װ^וס׳ערעד
עי  דאזיגע די ש«ילען ׳םרױען און ג

/ כ׳ י ד  גרויסע די באיאנסירט כיען ״
 עס װעמעז און פילײס, גרױס טיט נ*ילכ

ט עג עי  א אדער ״סטרײק׳/ א ראכען צו ג
 אזש איז יענע, אדער יענער, ״ספער״י),

עטען אין  ״כאױ רער אין הימעי... דנ
 געםינען שטענדיג איחר װעט ״,עיל ילעג
ען, ״טיעכיס״ צוױי  האט איהר און שייי

שמײעט וױ ׳ןעהן געמעגט  זײנען זײ סאי
״טיעם״ יעדעז דער אין עס

 צו יועכעז, אין מםיט עס געחט צד, אדער
 ארויס* און ״סקאר״ העכערען א סאבען
ס׳/ די ?וסען אנ שעסיי  װי זעער. די *ט
 עס זאיל םו שטיילען, או : ov \vo זאנט

 זײ־ ױגיטאריער די און געשטיילט{ ױי[
ע נען  גע־ װערט אילץ סי^ורטס. אסת׳

ט׳ן טאן חטר*ען. גאנ^וען סי
תג, ײמחמנ  אויך שוין וועט ®אדנ

ט  ^אר־ די דאם ׳ד*רס*נען «ו שאדמן ד
^רט וחנדט שסיל ם יך1א ו  םארנאכ^ע־ ני
 כסדר איז שטרכרעט חןר *ױך סיגם,

jroirww יצען ®«ױש«יאער *ײ? 
i אויף n שא־ איז וועראנח^ יוםטיגער 
m זײנען וואס ^וױיגעז, נמדיכסמ סון 

ת! אנ ח א ט נ  םילען און וױעסרױבע?, סי
םט n אן  סאר׳שכור׳ענרעז זײער םים יו

 זיצען שייילער די ריח. דס-זױערען
 זײערע אין םארטיעםם שאך-כרעט כײם

ס״ ע אצי ש דעם ארום און ניג  טי
ט אױף ט*חי*ז  װאס ״תיבעצער׳״, וײ ד
v o w\ ה א טי ײנ װ מ  ארום הומאר דעם נ

ם ט. חן ע ר כ ד מי
 ױניטי״הויז דער אין 4קור«ע אין

p?p t f v t ילעבעדינ איז עס און נים, ?אך 
 דער נאר וראו אוםעדום, םריילאך און

צונויוי. זיר קוםט ױגיסי״קוים
נײ־ די װעגעז װארם א איצטער און

מײנ®, ״גײם״ דןןר אין ^ססרײק״ » *)
 אום װאועס y; און באל א וואדסס סען װען
ײן םיס «דקללע« אלן  םײנם ״ס«ער* » םאל, א
jm| סען onim אך 7י*ל אום  »ין ^קל

. אנדערען. נאכ׳ן אוינס סאל, צוזײ
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 אונטערהאל־ אינטואעקטועלע און סטיגע
 םארנעה־ װאס פארװײטנגען, איז טוננעז

 אננעזע־ זעהר א ױניטײלאנד אין םען
 לע־ רעם אין שפייט װאס ארט, הענעם

 קיענערע קײן ניט ױניטאריער די םון כען
אכױזירוננען. אנדערע די װי ׳על,דא

 קאן ׳זיך םארשטעהט רט,6 רעם אין
 צײט, קורצער דער םון נאר רעדען איך

 װא־ םײן אויף נעװען דארט בין איך ײאס
 זײ־ װאס װאכען, צװײ •כלויז— קיישאן,

ט טענ, צװײ װי אװעקגעםלויגען, נען  :י
 םאר מינוט אײן אםילו איבערלאזענדיג

 לאנג־ זיך כיען קאן װי יאנגװײליגקייט...
 פליסם דארט לעבען דאס װען װיילען,

 פאר־ כסדר איז פיען װען ? רעישיג אזױ
ט נוכיען  אינסע־ און װיכטיגעס עפעס מי

 װײס ױניטי־הויז דער אין ? רעסאנטעס
 לאנג־ םײנט עס װא^ ניט, דאריבער םען

 ע4אי םין קללה ערגסםע די וױיליגקײט,
 כדא־ װאס ׳עצערלזומער־פ :עװײנלאכע

ט געסט... זײערע אױס טעי
 איך װאס צײט, װאבען צװײ רי אין

 געהאט כױר ה^גבען געװען, דארט בין
 באלע־ אח אינטערעסאנטע העכסם דרײ

 ליטערא־ דרײ־םיר א ׳לער,טשורס רענדע
 װאונרער־ דעם אין םריהמארגענס דישע

 וואלד, םיטען אין גראװ״, ״פײן שעהנעם
 װעלכע סײן־בוימער, הויכע די אונטער
 שאקלען און שטאלץ אזא מיט שטעהען

 ליטערא־ די פון ניגון םון טאקט צום זיך
פארלעזער... רישע

 ליטערארישע און לעקטשורס די ׳יע
 װערען דעקלאמאציעס און םארלעזוננען

ױניםי־היםעל. פרײען אונטער׳ן גענעבען
ט װאלד, דעם אין  רעם םון װײט ני

 הויכע שטאלצע, אונםער ױניטי־טײך,
 געװא־ אויםנעשטעלט איז פײךבויםער,

 אויסנע־ זײנען עס פלאטםארם, א רען
 אין און בענק, לאנגע געװארען שטעלט

 קיהל איז עס װאו פלאץ, כאצויבערענדען
 היץ גרויסער דער אין אםיילו לופטיג און
 ױניטא־ די זיך םארקלײבען זומער, םון

 ליטע־ די לעקטשורס, די הערעז צו ריער
 דע־ פאעטישע אוז םארלעזונגעז רארישע

 דארט זיך םארקלײבען עס קלאםאציעס.
 הערען און מענשעז הוגדערט פיר ארום

 אויםמערקזאמקײט. נרויס םיט צו זיך
 םרא- געשטעלט װערען לעקטשורס די נאך
 אינםע־ אן םאר אױך קומט אםט און גען,

 לעקטשורם די און דיסקוםיע. חוסאנטע
 דער אין םארלעזונגען ליטערארישע און

 בא־ פון קװאל א רוב דאס זײנען װניטי
 די לעקטשורער, די םאר גייסטערונג
 גוט אזוי דעקלאמאמארס, און םארלעזער

צוהערער. די םאר װי
גײסטיגע, די םון צעטעל א איז אט

 אונטערהאלטוננען באלערענרע רי םון
װאכעץ. צװײ בלויז םון משך א איז

 אוגטער־ דיזע — םריהמארגען אײן
 מײ םאר םאר איםער הומען ,ןזאלםונגעז

 האלב און 10 נאך האלב צװישען טאג,
 באװאוס־ דער נערעדמ האט — 12 נאך
 ני־ םקאט פראםעמאר לעקטשורער, םער
 עהא־ דעם װענעז גערעדט האט ער רינג

דײטשלאנד. אין צושטאנד נאטישען
 געלעס־ האט םרימארגען צװײטען א

 לי־ אירישער באװאוסםער דער טשורט
 האט ער ניגער. ש. טעראטור־קריםיסער

מיר ״װאם טעמא: דער איבער גערעדט
 אנ־ האם ער ביכער׳/ די םון באקומען
 װעז באקומט, לעזער דער װאס נעװיזען,

 װאס און װערק ליטעראריש א לײענט ער
 שונד־ א לײענט ער װען באקומם, ער

 אמת האט עולם גרױסער דער און װערק,
 װאס אנאליז, טיעפען םון געהאט הנאה

 גענענ־ דעם איבער נעגעבעז האט ער
שטאנד.

 גע־ ניגער ש. האט מארגענס צו אויף ׳
״די :איבער לעקציע צװײטע א געבען

 דער אויף רעװאלוציע דער םיז װירהונג
ר/  לעקציעם בײדע םים און ליטעראטו

 גע־ עולם דעם געהאלטען באמת ער האט
 עולם דעם פארשאפט האם ער שפאנט.

 און פארגעניגעז, אינטעלעקטועלען אן
 באדאנקט הארצינ איהם האמ עולם דער
אפלאדיסמענטען. ײארימע םים

םרי־ שויז װי צײט, זעלבער דער אין
 םארגעקומעץ אויך זײנען באמערקם, הער

 םריםארנענס, ליטערארישע אײניגע
 דיכ־ איז שריםטשטעלער די װעלכע אויו?
 םאר נעװען <ארט זײנען װאס םער,

 םארגעלעזען האבעז װאסײשאן, זײער
שאםוננעז. בעסטע זײערע םון אײניגע
אזעל־ צװײ םון םראנראם די איז אט

פרימארגענם. ליסערארישע כע
שרײ־ דער :םרימארגען ערשטער

 טשער־ דער זײענרינ שורות, די םון בער
 מים פארזאמלוננ די נעעםענט האמ םאז,

n קורצער א n, די םאר^טעלענדינ 
 םון קרעםטעז די דיכםער, »רן שרײבער

םרימארנעז. דעם
 ױננע די פון איעער דײקסצל, ש.

 אױך שרײבט װאם סהיצען־שרײבער,
האט םארם, רראםאטישער אין וחנרק

v,״ור.

 צר״ ״אזיאטישע ביך זײן םיז פארגעיעזען
 ערשי־ אננל ניט איז װאס צעהלוגגען׳/

דרוק. פון נען
 און יאגםש יצחק פאעטען אירישע די

 אײני־ פאינעי־עזען דיאבצן אײזיער קלמן
דיכטוננען. זײערע םון גע

 וױינער ב. ?ר טױ׳טהי אידישער דער
 די פון יידער צאר ̂ דעקלאטירט ה^ום
בט־,<י. ו אירי׳צע ױנגע

 נעװען עס איז א?זא, זעי־׳ט, איהר װי
 עוים דמי און פראגיאם, פײנע א גאר
 װײניג נים טיט אױפגענוטען עס האט

ענטוזיאזם.
ױינינעי ניט  אויך איז געראטען ו

 ס־י• ליטערארישער צוױיטעי רער געװען
ײז כאשטאנען איז װאס מארגען, װ ײי  ט

פערסאנאי. אגדער אן םין
ײי ערשטען אין  האט פראגראם פון ט

 טשעדמאן, זעיבער דעד כאטײלעט זיך
 1פאי־נע s^’אכ נץיר האט דײקסעל *ט. און

שע״ זייגע פון לעזען  ערצעד־ייױנ־ ״אדאטי
גען.

 ה. דיכטער ױננער דעי־ ה*אט דאן
 זײנע פױ אײניגע פא־נערעזען וױגאגראד

לידער.
 צװײ געװען זײנען םריט^רגען יענעם

 באװאוס־ דער ערשטענס, סורפרײזען.
 דרא־ און שריפטשטעלעד אידי״טער טער

 פארנע^עזען ה^ט פינסקי, דור מאטורג
 אוץ זאכען, קירצערע זײנע פון פאר א

 װארים באזונדערס איהם ה^ט עולם דער
אויםגענומען.

 געװעץ איז סורפרײז צװײטער דער
 פון קינד א ,4טײדעי ױ:;ע א ״אסתר׳קע״,

 איז וועלבע רעװארוצי?!, רוסישער דער
ט ג$ך  דאט זי אכיעריקא. אין לאנג ני

 רזלװאלו־ אײגיגע רוסיש אין דעסלאמירט
 נעטא; עס האט זי און לידער, ציאנערע

 מיט און באגייסטערוננ הייליגע אזא מיט
 װאם פײער, רעװאלוציאנערען אםת אזא

 האט װאס מיטנעריסען, אלעכיען האט
 איע־ םאנטאזיע דער אין םאכיענט א אויף
באריהאדען. די אױף אװעקנעטראגען מען

,/דערצעהלע צו אײך פארשפאר איך
 ױני־ די פון געװארען באגריסט איז זי אז

ט ענטוזיאזם, םיעל מיט טאריער  לא:: די
אפלאדיסמענטען. דויערענרע

 DV נעהט ׳זעהט איהר װי אזוי, און
 פוץ ױניטי־אימענ*ע דער אין דארטעז צו

 די דרעפמאכעד. און ווײסט אונזערע
 פארװיײ אינטעלעהטועלע און גײסטיגע

 אנדעדע די מיט צונויף זיך סישען לועען
 עס צאפט צוזאטעז אלץ איז אםוזירונגעז,

 איז לעבעז אידעאלע הארסאנישע, דאס
ע אונזער מעני אי טי׳  פארעסם איז ױני
 פענ־ םון בערנ ״בלויע״ די אויף םארק,

סילװײניא.
װע־ דערמאגט אויך דא נאך דארף עס

 קאנצעיט, רײכער באזונרמרס אײן רעז
 ביײ םרײסאנ אײז פארגעקומעז איז װאס

 דאם געװען. דארט בין איך װאס נאכט,
 ױניטי שעהנעם רעם אין פארגעקומעז איז

 פראנ־ א געװעז איז דאס זאל. טאנץ
 אוץ מוזיק קלאסע ערשטער םיז ראם

דעקלאמאציע. טאלאנטירטע העכסט
הא־ פראנראם מוזיקאלישער דער אין

 בעק־ סײדי בי'ס אויסנעצײכענט זיך בען
 ױניטי, פון פיאעסטקע באליבטע די לער,
 בא־ דעסײטעלס. פיאנא אײניגע סיט

 צײ די גע״טפילט זי האט שעוזן זוגדערס
גײגער־װײזע.

 אױסנעצײכענם זיך האט װײנער ב.
ט׳ן  אויףי לידער רוסישע םון שפילען מי

 סאנדבערג ביאדאם און באלאלײקע, דער
 אויסגעציײ באזונדערס נאר זיר האט

ט כענט  זי זיגנעז. שעהנעם איהר מי
 סאפראנא־שטיטע, עדעלע נאנץ א האט

הארצינ. זעהר זינגט און
 האש אװענט יענעם םוראר נרויסען א

שעי באגאבטער דער נעמאכט  אק־ אידי
 דעקלאמילט האט ער רובין. גרשן טיאר

 אזוי ם*ט בריק״ פאפירענע ״די פרוג׳ס
 ײער run טאלאנט, דראניאטישען םיעל
 באניי־סטע• 1ם.' װילד געװארען איז עולם
רונג.

 זײנעץ היסטלער אלע די אזוי ווי
 ױניטאריער די פון געװארען אויםנענומען

 מען אנשמויסען. אלײז זיר איהר סאנט
 נעװאלם ניט זײ פון קײנעם םשוט האם

 מעץ ביוזגע. דער פון ארונטערלאזען
 און אױיסנערופעז טאל פיעלע זײ האט

נאך. און :אך ;עבעז נעכיוזט האבעז זײ

 האד־ איבער׳ן עקםקױרשאן
םעפטעמבער טען7 דעם םאן

סיל סםודענפזס דער  איב־ די סון קאונ
 אוני־ ארבײםער שון אםען1?' םערנײסאנאל

םי און װערזיםעם  איאנ־ סמנםעיס ױני
ף ׳ער,סר,ויי־«אן אן זאזירם ־ דער אוי י  םר

 םען7 דעם זונמאג ש»ןר ״*ננא״, װאפדיאכט
סע״מעמבער.

 100 ב^ויז ארויו״ נעהםמ י»ןכט די
 די מון זײן ען1”!! װ»ם די און פעיזאן

 אס־ ײר1ני זיך דארשען יק^יכע‘’; תונדערם
ען.  גו זיך $l.r«0 ר,אסמ םיקצם א רוז

אי אין ײענדען אנ ײס םערנ ײסא־ אינ ױק  עד
 סםרים, םע16 װעסם 3 דןןסארססעגם. נאל
ױ י#רק. נ

ײם ן ז ך ך די ן *ןײנצוסאפען זי
טיקעסז א
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ב»קלײדונגס-אינדוםטרי פון פאראײן דעם
פוילען אין ארבײטער

 אין טעטיגקײט דיער .2
פאראײן.

כױיער. דוד פין

Mr

 ®וײ די װען ס#מענט דעם אין גרארע
 או:־ האבעז, שניידער־ארבייטער לי״שע
 צענטראל־קאטיסיע, דער םון דרוה מער׳ן

 אגטיסעדיטיזם זייער פארביינען געמוזט
 מ־ט׳ן זיף םאראייניגען צו אײנגעהן און

 זיײ באהליידונגס־םאראײז, אמעםיינעם
 םון װאהרען גײע םאינעסוטע; דארט נען

 לאסוניס־ די װעיכער אין םארװאלטוגג, א
 אי־ רי סערהייט. א באלוכיען ראבען טען

 םאראײז פון פארהערטניסען :ערליכע
 גע־ גי״טט אמעכ״ײן אין דערפון זיך האט

 זײנען םאראײנס־כײטגלירער די ענרערט.
 כי׳האט געוואי־ע;. ניט ?אפוניסטען קיין

 קאפוויס־ פארװאלטונג דער אין געװאיט
 גאידענע צוגעזאגט האבען זײ וױיר טען,

 אפיױ האט םארװארטונג נייע רי י נערג.
 םאר־ םריהערריגען דעם איבערגעיאזט

 אױסגע״עיראכעגער אן אײנס־סעהרעטער,
 אגטיסעמיט, און נאצי$גאליסט •ױלישער

 דער־ נישט צײט גאנצע רי האט װעלכער
 אלגענײיגעם פיט׳ן םאראייגינונג די לאזט

 די םאראײן. באהליידוננס־אינדוסטריע
 שגיידער־ארביי־ פױלישע אנטיסעםיטייטע

 געװאלט האבען װעלכע װארשע, פון טער
 זיינען םארוואיטונג, קאפוניםמײטע א

 אנטיסע־ אויס נעוזארען גישט ו־עם צוייב
 שום הײן איז זינען דעם אין םיטען.

פארגעקופען. נישט םאראײן איז ענדערונג
 םארװאלטונג נײע ז־י האט נײעס אײן

אנטזאגט זיך האט זי : רורכגעםיהרט יע
 ‘פאראייניגװגס־א■ דעם דורכצופיהרען

 באסליירונגס*אינדוסטריע־ פיט׳ן סאך
 םריהערדיגע די װעלכען אויף םאראײן,

 איז םארװאלטונג קאפוניסטישע נישם
n r, צענטראי־ דער םון ררוק אונטער׳ן 

*אײנגענאמען. קאםיסיע,
ף  פארזאמלוגגען עפענטליכע די אױ

שע די םון  האט ״שנײדעד־אדבייטער פױלי
ן ז ט דאס ס ש ײ די דורכםיהרען ני אי ר א  פ

גוננ ם ני ר װי םי א ט מ  אנטיסע־ דיזעלבע פי
שע םי ױ ארגופענטען מי  םריהערדיגע די ו

ף םארװאלטוננ. ײ םארםאכטע די אוי  ז
ס צונגען, ע רי װא סי סי הא טראי־  האט צענ
 מען האט נערוםען, םראנע ו־ער וחננען

שטעלט ע רײהע א ארויסגע  ״ראריקא־ ניי
ט האבען װעלכע םאדערוננען, לע״ ציי ע  ג

»r ם א נעמנז ײ ק כ לי ענ סטעז די פ  קאפוני
אײן. רעם באהעחטען ט םאר  םאר״ דער מי

ט ײ ב אר ס־ ײנ ד םראפעסיאנעאעד און א  ס
עגוננ  א געהאט סאדערונגען די האבען וו
ת. קנאפען כו ^י
םען רי ס םוני מןן סא א ־ די ה אײני אר ם

 רער רורכםמזרעז. געװ$ים נישם גונג
u אױלישער n 'o rצוייב איז םאראייז ־ 

 בנונע׳ייי טאקטיס אנםיסעסיםישער זײן
 געװאיען אויסגעשיאסעז םאראײניגונג

 דער פון קאפיסיע, צענטראיער דער פון
 ארגאניזא־ •ראפעסיאנעלער אינעכ^ינער

 פארטרא־ ס׳זײנמז װאו פוײלען, אין ־זױע
 אנםיסע־ דער רןאמוניסטען. די אויך טען

 םאראײן ארבײטער שנײדער םיםימעד
 נאנצער דער םיז איזארירט נעבייבעז איז

 די ילאנד. אין פראםעםיאנעלער-באוועגונג
 םאראײן •ויילימען םון פאראיינס־טױנר

 איז עס וחןיכע םון געװארעז פטור זײנעז
 םראסעסיאנע־ העכערע א מצד סאנטראי

ע אײנריכטוגנ. י
 קאסוניסטען אידישע די האבעז איצט

 םאר־ * אינדוסםריע ־ באיןיליירונגס אין
 צוברעכער׳מע מ’אמת אן אננעהויבען אײן
טעטעקײט. דעמאראייזאטאריעע און

 אין זײ האבען צוריח צײט א מיט נאך
 אנגעוזױבען אפטײילוננ ווארשעוחנר דער

 םאראײנס־םאד־ *דער4גענע גאמפאניע א
 איז איטײיונג ורארמעורער רי וואיטוננ.

 באיןיײדוננם-אינדוסטריע אין נרעסטע די
 מיינט אפטײיוננ רי באהערשעז םאראײן.
 םאר־ נאנצען דעם באהערשעז פאפטיש

 יזאסדניסםען י זײ האבען דעם צו איין.
כוחות. אלע םיט גןףפמרעבט

מינדערחײט, m פאראײן אין וײענליג
 דיק״ געװאיט דאך קאמוניםטעז רי האבען
 מײנונג, זײער םארװאיטוננ די טירען

 וױיען דקם דורכצוםיחרעז איהר צװיננען
 וומן איז פארםײ, קאםוניסטישער רער םון
 נישט דעם אויף איז םארװאלטוננ רי

 באקעמםט איוזר מען האט אײנגענאננען,
כוחוח. איע םים

ײ ך מען האט רעם ב ט ד מ  אפנע־ ני
ם עי ט ײן םאר מ m ק r . אי ם ץ טי  איז אי

ב כיזזר, גאוחנן ױ ם נאוי, ס׳האט א  ?ײער לוי
^ נ ני י מ םי ם א י כ ו י ײ חאר א או עד קר ס  די

ס ר ^ די מי נ מו אי ז רו א ט ^ פ ע ױ ס א  פא־ די פ
מ ״ ט ס ני אן םו מ מו ױי ד איז ז ײ ם ע י ־ ב ײ  ו

o r  i wג די נ ז םו< י ײ ױ ם נ ן םי י נ י  ׳י
חו ל כי ן ר n או o r נן ס סני די ני מ  פון מי

ע רי ם ס ת ג אי ד > מ רו ײ ל * ײז. ם א אר  מאם ס
^ ײ ר ״ ן ך ן י מ n® י m י ר ײ י נ m  tm ייד t*p

ען ס או טער די פון אױגען די אין פי  ארבײ
טירען און סהרעדי ײ רי  כער־הכתים. רי נ
פען, עי*עפעגטארסטע די ט פרינצי  לױ

ע כ עי פוז װ ן ס׳  געזער* יערע געבױט די
טײכע ע, ״:אפ ,ו רורך איו ארגאגיזאצי , 

פ׳ן פן *צענדריכסטען אוי ט או טיג  פארגװאי
 כיצר׳ער ראדגער רער חילף צו :עװארען.

ט ײ רכ דעכ־ די גענופען פען האט א  םאי
טען טינסטע ער רי םון עיעפעג ט ײ  און ארנ

איז ארבײטער. ג״טט  אז געװען, געגוג ס׳
ן זאל ס׳איז װער רען ףי םרי פצו ט או  מי
טונג, דער אי ארװ  האט איהר, ג<-ען זײן ם

ען נעפעגט ער אנ י ה  און םינסטערסטע ר
 געגעג* און פארגאגגענהײט יטעגדדיבסטע

ײן גרײך ער איז װארט, ר  ר,אפױ די אין מ
ען, ניסטי״פע ײ או ר ט איז עי װ ד פי  פריי

מען ענו םנ בען און גע-וארען אוי הױ מע  צו א
ען הי ף׳/ אן פי פ א ק ד ע ע ד אי ״

ט געוױסע א ײ ײ זײערע האכען צ  צי
ך און טוגגען א טי ע  דער* צו אנגעהױבען כל
ען  און סעקרעטער דער אז פעשה׳ס, צײל

חרער פאס׳טי״טער  דער םון םאראײנס־פי
עי װ ע ^ ר א טײלונג, װ  הײ העריטעל ח׳ אפ

ס• צוגע׳גנכ׳עט האט פעלםארב,  םאראײנ
ט. עי נג רי נ טו אי װ אר ט פ ס ױי  דערפון ו

טוױיגט און י ספעציעל, עס םאר׳ ״  ױ װ
 ם*ה״ בונרי׳טען דעם iyoy«n»D ני׳טט װיל

 רyד jy;yii jy:M? ןyפארט,:י yגאנצ
i רyג,דאז y r n : i a ג ״גנבה״r yב  ־yj ןyרי

װארען.
^v\ טעג די אר פון פארװאל װrװ  רyע

רגנ ײי ט ץי וזאט אנ מען א או  האטענארי
פן ע דער בײ רטyםאדyג או קצי א ר  םון חן

pטי ס גי מו yא r4̂ ן,yDy עז ױיז או  וועגען כ
כ׳/ רyאד *גנבה״ רyר רוי ב ס ט ןyמי  םי

ר״ דע ^ ס־ג ײנ א אר ן פ i או געײארענט, או

ייין yנגסטyטרr די ןyמyאגנ טyװ ױ
 צו םyד צו איהר כדי מיטיל^, yDODארyי

jy jriiv — ד האט ;y^  yyjH; רי :
ואסררם^. טfרוyנ בא^ולדיגונג

ט ט ti פי  ״,nya א האט iyoy■r ציי
iyoײ א אר״ן סרידמאן^ ־ בי ר א ^ ד די ע  ״

iy טער, i הויפט nny ד פוןyדא?ינ רyר 
 א-ן lyiivi פודח זיר rנטלyDy ״גגבח״,

iyo 58: םאלקס־צײטוגג״ רy״אונז i םון 
ט ;̂yדיס* א זײענדיג אז ,1024 כערץ, ן 

 DTioyl רy האט קאםוניסט, רyצי«לינירט
jyoy^D ■ארטײ״דיסציפלין צולינ 'nH 

 םאראײגס־ נענען נאיצולריגונג רyד טיט
yרyה חכר ׳רyטyקרyס rחימעילםארכ, ל 

ײן האט רy אכװאהל  יד אז װאוסט,yג אי
פאי״ע. איז זאך yגאנצ

ט דורכפאי* רyד ח״ םי ״ננכ ̂יט האט רער- טy״עטyג ני  רyװײט ןyיןאפודסט די י
ly צו in ’ D דיyר vyn״ly^ya y , :H»OHP 
טונג רyר אי װ אר ײן. און ם א ר א  הא־ זײ ם

הל אז ;ערעכענט, בען טע רי אכװא  בר״
 צױ jy^D םyד ןyהאב ןyר״מאסyטMארב

^ ױ ר ע1 צו ט ר ע טyג ײ א ױי ^ yו ר י  טyװ פ
o םון oysy דאך דך y i, ס ^, זײ װא אנ  ז

y2» n r| ר די צו פדעדיגען, און ע ט ײ רכ  א
סyג א ̂ןy»yצוקל ױ ױ םון םונק רyו צ ם  או
וyד m אפיטר ץyרנy זיך טyװ טרױ ן.yסyױ

אנ םyד אױף און  פיה הײן זײ ןyה
ט ט1נעי? ויי״ ר א *

ביז פױ־ די פון פאראײז רyד װאנען ״
^r  y rד ײ  נישט ריז האט רyר-ארבײטyנ

y:icy3| אוגטyחאפוניסטישער חןר ר 
עע די זyהאכ ה״לר״עאםט, די  קאמוגיס״ אי

^  םיט ;yosnny«MH זיר אביסעל ט
 םאראײנס־ דער געגעז yהאםפאני רyז•י

 קאסוניסטיש״ אידי״עע די פארװאלטונג.
טע ^טים  jy^n רyיטזר-ארבyנײדr ג

 םארװאי־ רyזײ םאר האטyג כיורא דאך
כyװ טונג, 0 די געהאט האט yי i^D,<(3yo

ען צו ע ט די א ץ פון נ פי ר א  די ם
ס רער, א ען װ ג נ ײ הם ני  און ׳צאדען אי

ע ן*m ח«מד?ען ג ; די ^jy o y -y D ײ  נ
ע רי ג טי צ ^ אי ם טגי עי ר ר א ױיזען אין ם • 

ט אי ען דאס װ צנײדער oy^ א כוי  פאר״ ׳
ײן ען די אגגעקופען א ט פ ד טו א  inyr ק

ען יצװער. כ ײ ל  םאר״ א אהן איגגאגצען כ
ײן ט. סי ןy^אב א ל א װ ע ג ע ש  חאט דאס ד

^ די ג נ או װ צ ע ך ג ט רעכעגען חרyט ד  טי
גג, דער טו אל ארװ מ ס- ע אי אר ן פ ̂ yoי»נ די

ן.yט̂אnyגrאי הרyפ
ױ אי ו ר דער רyאכ נ ע צ לי׳ ױ  אגטי• •

טי׳צער ץ סעפי אי ר א ס ר- ע ד די צ ו '  אר״נ״ אי
;j y ^ y ע די אין צ טי׳ ס ד רו א  חעגט, ק

ר האט ע ײ ס- אין חאגדלונג ו ג נ רו ײ הי א  נ
; ^y n u o n ײן א ר א ^ פ ױנ ח ע ג ג  װע״ צו א
ly^' םיר רען in 'n D V װי פרעכער און 

אין םריהער. רyג ס׳ א ר ןyװ מט^גלי  או
הרען פי דכצו ט,1ארכ איז סy דו י

מ  קאנ״ און םאך־פארזאפלונגען y^ טyכ
צvרyם ך האכען ןvנ ט גדיגטyyג ד  •vy נד

ען ^•רעגען. נ די ען געורען ס׳ אי  קא״ װען פ
ד מ טי ס ד y מ j j f r r^ ײ און י ױ •

y r, אנד פוןyרy ױ ׳םאכען  כעקער, נ. צ. ו
ער, רyלעד ט ײ ך חאכען ארג ט ד  גע״ סי

סען רואלט ף ארײגגערי ױ  םארזאםיונ״ די א
jy; פון vv'vn n ר ת כ ״ רנ א ר- ע ד די ע ׳

ײ ןyהאלםyנ און גיp רyז א מ• n^״ yא y i 
אג^ צי ט רyד כױט ״ןyרyו ס פאר״ ׳״י פוי

y נאך i^ H םון p y ^ y rnאנyDרy-נ 
ס צען א װ f איז , y o w r ^ c ץ ת א ארק  וו
ט זיך האט און ז ^ n ג y r H־״jyo ױ  צ

ב׳ן סג לי אכyאױ ר עג, םyגyכ ^עי  די האט ג
ס ע אי ר א מעגעכעז פארװאלטוגג * ם כע  אי

ט צום כ רי ע מ ס דינ רי א ײ• 5 פ רכ א ״ ד ע ד ײ  ^נ
פט די טער, ען הוי ^ א ט א צי ני  נע״ די םון אי

ײי םyד כיז ^לעגען. ט ר  געריכט םון או
ט די זײגעז ג טי אזײ חון כ א װ ע  דער פון ג

ט. ײ גין טי טע ס״ ט פאראײנ הא ײ פ׳  אכער ז
ט אז ט נעי ױי ביH רyו ף זyט,ר חנ אױ ע  די

מר.8 עצ ײ ט׳האט י  סו״ םארװערט גאר ז
ף מען ױ ען. די א סיוננ א םארז ס־ ארא״ג ם

^ די ט ס גי סו א ען ק אנ ערקיערט, דאן ה
ײ אז jy^ ז jy c ry שט ע די גי ש די ײ כונ א  ס

טונכ עז איז װאל עי ג :י״עט ײ  די זyםאי
. ן סי מיו א כ ״ ס ײנ א ר א פ

ז׳ן 5 מ טyג כי כ מ רי סענ א שי סג^  אױ
/^ ט ײ ב ר צMג א כײט צוזאמען א  כאנ־ yנ

ס שיו ױןי ( ט א ).15די

און םוזעאום נאטור־היםטארישער דער
אויפגאבע זײן

י־ןי• ׳>?*>

שטערן׳/ ״מאלענדע די
ר ןyרטyם אונזער אױןי צי א פ  ryf»yn ע

ם דעם אין טיף מיר או ע  ארײגנעהן. גיט םוו
ר נאר װי ײ אין ארייגקומ^גז ורעילעז די  ע

ר, םאדערשטען מטעז, ע מ י ר וועלען * ך סי  ד
ען ך lypiPtDnn און אפ׳טטעי זי

ר ע ער ר ס ס ועחר איז צי  כסעט און גרוי
ג.  סארסארגע א מטמחט אנטמעגען לײדי

ם פון סטאטומ מ  םון גריגדער די פון אײנ
ם, ץ. כסעט איז דאס אט םוזעאו  אכמר אי

ך <זוקט םעז ודען ם, זי  אז ׳טען זעחט ארו
ט די ארום מנ מן וו ײנ  אויסגעשטעלט ו

אכע ג^״וט׳ע, פ ײג ר. א ע ײנ ט מ מ נ ײני ײ׳ א  ז
ן ע ת םון גרױם, זזןחר נ  און ;טאן צעהנרילי

ע, זיינעז אנחגרע ײג  צמחנדלינע םון קי
ע םונט. ג ײני ען א ײנ טע, ז א  אגדערע און גי
ען ײנ מר רטע.yכyצו^ ז ײנ ײ פון א  איז ז

ס ז*הט ער אז צוילעכערט, אזוי ױ ױ א  » ו
ם.r אײזערנער ריזיגער, א ע װ נ ני ״  פון א

ר די ע נ ײ ס ען ש ״נ טער ז  םרעגט גילאז. אונ
ס :זיך ר א םאר דאס זײנעז װא ע ײנ ט מ
ס און א ס, זײער איז וו חו ס י א  םאר־ ?ײ וו

ן יילאץ פראםינמנטען א?א נמהסען  אי
ם ע y די םון איינ o o y ij דער אין טוזעאומס 
i  o^yii

ר רי ע ײנ ט ען ע ע זײנ אכ ם ײנ ט און א  ד
vovz•\ ױ כע ו הנלי ע ער, געוו םײנ ס ש  װא

o מען j y : y w אין ; ר עי ר ם ע ס ז״ חו  י
ן רyאב באשטעחם ײ מאס דעם, אי ײ ז  זי

ארען נקבארען נען ײ ם נע ף ני ױ  ׳ערד דער א
ץ נאר ע ת y די איז ע * r n.| דאזיגע די 

ר ע ײנ ט ען מ ײנ , ז ן ע ם י ר א ע ט ע מ  
ס א מ םון פאלעז װ ײ ט צו צ ײ  םון אראם צ

היפעל.
ען הר וו ס געהט אי רוי ט א כ א ײנ ג ב  אי
ע דרױסען ױ חימעל רער 1װ  און סלאר א

ט הר זעהט נט,yםאדװאלק ני  מאסמן אי
; רן ע ט הר ייעז אין ע  קוקען ?אלמ אי

ן פ׳ סעל אוי ט לאננ, גענוג הי ע הר וו  בא־ אי
ם דארטמן ארער דא װי סערקקן, ס ״ ך ר  ד
ם צי ט שטערן, א אפ פלו ך גי  א ד

ט םאר׳שוױנדט. און הימעל דעם רyאיב  ני
ע ס פמן קען מאל אי ײ םאראז וערין. ע  צי
 אפ־ עס זארט סען װמן יאהר, אין טען

מן און כער, ט ױי i< #יאחר פון ן r מען 
ץ זעלםענער. מס זעהט א א ם או ד א ם  מ

ױ ױ ו או יאד?, ג כנ די וו טלי ס ג ־ קי כ ^י א  ב
ט גאסען די פון םונג ט א גי ײ ק כ גיי ע  צו ט
חוניגער סך א זמחו רן, ו א ט ױ ע  ואהם wo ו

ד ד, אין אדמר דארף א עי  ואחד [90 זעחט ם
א וללמזןן מג, או ײנ א ח ױ ע מן די ו ע ־ ױ עי  ײ

ר ראר p סי n m .פאלד 1אי אכער דא 
two m  m p yrm יוײכי n rn rrניו 

1 נאא^אכםע} M 0  n r סיגגמ״

ן ׳■■אגיר ®ערסער (דער ם). אי םוזעאו
באראדולץ. ל. פוז

ען װאס ״עטעדן, אזעלכע ס ײ  אם׳ זיך ר
^ ב ש א זיך גי ט י ל בער׳ן ג  און היםעל אי

ױנד^, שו פ׳ן םען רוםט פארי  םאיקם־ אוי
שון ip ״םאילענדע יי iy o r,דער אױ«י און ״ 
ס ױ כrנyו טלי ם i רyא K i i r זײ מען רוםט 

wטyטyט מן פון /̂ןyארי אנ  סעטעא־ די וו
הין און זיך נעםען ריטעז או  םאר־ זײ װ

חנן נ װי ט — ש ס ױי ם. iyo ו ס ארץ, ני  װא
ט נען ס ױי ס איז, זײ װעגען ו א  \vo װ

onyr ײ ע פאר ז כ א  תyבש סעהונדען ^
ען ױי כ ע א זיך ני ט י בער׳ן גי  ר«יםעל. אי
ט אזא אז אכער, ?יך טרעםט עס  מעטעארי

ף אראפ םאלט n דער אוי y.־ Dy טרמפט 
^ אל ;זעילטען ^yt ny־ ם  אדער אײג

ױי in? און יאהר, א מאל צו y ג ײני  װ
vvivo\ ^ ב א  ^עטערן אזעלכע געזעהן ה
ת די םון שרײבער דער פאלען. רו  מו

טyנyג^ד א האטyג ŷ האט ײ ה  זעדין צו נ
 איז ער בשעת רזyטr פאלענדען אזא

ט אין אמאיצ ענ װ m: א r ^ y ט  װא־ א מי
ן בען ד אי ^ אך זיד־רוסצאנד אין פ  נ

^. קלײנער א זײענריג ג נ אי
טyטyמ א װען רי  אויוי פאילכ^אראפ א

ג די איז ׳ערד רער נ ו נ ײ ^ ^ ס בי  אן א
*v iv a ױ ס די, ו ־ קאן \vo װא כ א ^  ב

ױ אין מאל סך א טען ט. פון לוי אנ  ראן ;
ט oy איז ^י אן נאר ני כ א פ ײנ  גליטיט א

בער׳ן ^, אי מ ס הי ט װא ר ע ^י ם ג  קוי
vitfov סyקונרyנאר ׳ן Dy ט ײנ ש  ער

 ־yג רואס ׳yטyראק םײערריגע א ארס
אל רויערט ען yטלאכy אכ ט ני ט םי ײ  צ

ט און ^ דעם טyבאלױכ פ י ױ ה  רא־ א ו
ypטy ־^ny .בליץ

 זאל שטעדן אז איז, סאנטyרyאינט
jy ^ o נ יטוין מען האט היפעל, םון אנ  י

ט; ק ^י פ א טעyלyג די אכער ב  ה^ובען ר:
ט עס טyג גי אל  האט זyפ און גלױבען װ
 אבערגלויבען, אן אלס באטראכט עס

ס עןyנ איז װא ר רyג כוי א ן ןyװ  רyד אי
^ ^’y מען םאלקס־מאס-ען. רי פון 

ו האט י ט ז  אז ז,yיyטטnםא קענטyנ ני
^ *טטײנער אמת׳ע אל  פון אראפפארען ז
py^’ n ף n אוי y  n jn.־ Deny א כױט 

ק 20 און הונדערט יאהד רי  h האבען צו
טע9ל9נ  נרינדלי־ זאך די ןyהױבyאנג ר:

שען, כעד סםאר ר און אוי  אי־ זיך ענדלי
ט, ײג רצ ע ג אזא אז נ נ ײנו ט ר  קומט ע

ywco ד דער אין פאר טו א ט אין ;:  וינ
ס דאן ן חא ט מ ל ע ס א גיו ן אנ  פאר־ די אי

y a r r r ס ס או מ ד ן ס ט ז־עד אי עי  א ײ
מ 200 קארגע ל ע ז . א ען ט די א ע ס דער מ

iy 3'n ,ם בער םוזעאו ר ןyלכyװ אי  םא״ מי
yD| אונזערע rר צי א •y,ם ן צ ד א ע ב נ  איי
ע די פון ט ס כ ײ ט און ר נ טyרyאי ס ט  yסאנ

pאלyקציyמ סyטyט,ארyן ז  רער אי
וומלט.

ען םון אנ  ?וסען כמגטעאריטען רי װ
ט. מען רוײםט  דאס 1א רעכענט, םען ני
ען ײנ ב ו ע חרו ענ ר א ^ו  או ;װעיצטען ג

נ דאס ײ מ ■ילאנעטען ןyו  קאםעטזנן, י1א
ען רואס ײנ ד ?אטאםטראםע א דורך ז  צ

ף ןyנע^ואר שסעטערט ױ אך, א חי טי  און ש
ך האבמן שטי?לאך yדאזיג די  אנכע״ זי

ען ױכ ג ח די ^נ ש ט ס ב ל ע ען ז םראנ ם  ארו
ן ם ?רײז א אי ף זון דער ארו  • דעסזעי״ אוי

טײגער ביגעז ױ ש ײ די און ערר די ,ו  א
נ בעריגע ל* ם זיך טראגען טע[9§  חנר ארו

ך, טרעםט עס ײעז איז זיז• ן אז יי ײן אי  ז
מ ענו אוו ם כ d זון דער ארו o ip אזא p w 

n דער vt נאהקנט y,* ט עד רך ער וו  רו
צ פון תראםט חגר א ם װי א ד 9vvt9mנ  r\ 
ט און אי א• פ ר ױ א ױ ר א n חן y.*

ײ\ דער ס ײן ש ל ז א ״םינסט<נתנר״, א אי
ע װי ר, אי ע ײנ ט p סון איז רy ה. ד. מ p 

ט זאך tn און ז,yבא^ויכט ני y t  i y 3n i n 
הם סען ; אי ט י  חױבם ר9 זyװ אבער נ
אי *ז ך הױבט און ערד דער צו ןyפ  ד
^ צר אז אנ ר ט ט ס דער סי ײ ס ל ע נ  םון ש
י 40 ביז 25 ײ ע, א מ ד ג ^  םאר שומט ס

ע ^ ג ל א ג פ נ ײנו ע ר :ע
oy א פאראן איז *^ ש ד ,rvm פי

^ װאס ט ױ ל ײ ןyװ אז י ײ ט7( צ ר  זא־ 9*
ען כען ב ײ ע זיר ר ײנ ע!, אן א ט ײ װ  צ
ײ רען ט. ז מ ארי ט אגנעװ ב ײ  מכדי! א ר
, א אן ײן ט עי ע ײ זyװ תח ז  ווארם. זוע

ױו ט פ• רי ען לקערyפ yם ב ײ ץ י אי  אן ה
פ זײ ביז האלץ ױ טו ^ א *נז5אנ ײ  די ם
ס לופט, א ם ריננערט װ ת n די א yױוי ־  א

ר א ב םון הוי ל 100 רyאי ײ ט איז ס  ני
חןן רyאב ;זאך הארטע הײן  ״yo חנר ו

טyט רי ר הויבט א ך טראגען אן זי ר  חנר ת
ט לופט ד פי ס תן ױ ״yתyא ך לי נ ױי א־pו  אי

נסאלער ש .yיpט ל רyנnהנדyצ םיז ״ ײ  מ
^ א ר נ לו ע i וחגרט ס j n ױין ױ שנ  או

ח שטאד? מ ^ ג נ  רy אז דער אן א
 רא? ארז נ^יהט,yאננ מאכחןנטאי ווערט
lynyt ר ט איוזם. מי r® מי i y i3 ר־ ת  ו
ט םער, ס ײ ען אז עס, ה ר וו lim סי yi א 

חןן p םאיזגנ y o r, ט ײנ ר 1א ,09 ס  סי
ט חנם זעוזען רי א ע ט i םאר מ o ^ y  n 

ט9( ל ײ *9 in ^ p y o, ס א ר װ ם * ף םראנ  זי
j דyfאונ רyאיב r n o w o o w ר מ  אי
ט יו»ט,ודאס חגי ל מ ע r ר y n o r n. 

j T|1* אינטערעםינם V׳WWNb 
דהגלס־דײם ר עד״שײגונג: 4חו »  tf* ,i .4

i

in t▼ י r ״ r»i. i h i 'A ^ ר ו
mmnm יי יייו «*חר,' » ״י׳ר

• «״ו ײ נ׳״׳ני׳ ו iw• י r
גי* » inn ױ*ו »יו )o*irrjm י-ן ז>ו

i ד«רמ«, r v t « .ט׳ו  ־P װ׳ןן יווןי
כ ׳ י ^ ס ^ « נ נ ױ ר טרייג׳נו »ן י־ף ה י  מ

 *«««יחט n»n ,rvtDinoi( ס«ראז
״ן >ןינ ף ן ו ר׳ דו נ׳ ױ ר ;א » ג1י1»* ^נ ד  ײ

f .M ךנ ץ ^ י * .» «ן תאי ט ר  >*ו>ן ה*
ר6 »ז» נ»ר«ר?ט *111« איז ר<ן :* ( ' »

ו0 » ן «, » ע רי «ז ט » ס ד ^ ז וו ר »י *  8«װ נ
i r ^ e v j i r g; ף י ו ■ הנר * ײ ! ײ׳יו « »  י

f *יז *  ,iwipyrn oivu יו ער» ־ נ « 
ס ״ען ״ ן «ונ«ר ;י. י ע * »נ סי ט « נו  סי

פ ױ ט נאדעמם דף ער ה«וג »  שױ^סט. » רי
ע די ־ןאט ר»ס כ רלי ע  ^עי*ט גרױשצ אינ

דדץ, די *דױסג^צלאגצן
ײן רער ט ט nnyt געור^ו-ען איו ש אי  און ק

ט רי ך חאט לוםט דער פון פיירטלױי  ד
ץ• באלד ס או ל ג אי טyזyא•  צי* א״ז און צ

געװארען. געפרא-ען
^י ט צ ען י־אמיר אי ט אכ טר א  -yw-VD די נ

ער אין אריסען גו טוזעאוס. ווו
י,־י% רyד צו Dn*yDys רyטrרy רyד

ט יזעי אגג, כײים די  בױעס״ iy־i איו ארײננ
yj^ אױף i־D)yn ny niy ny 

אי איוזס האט דאכ טא;. ד טי ד • א •,n 
י נארד סון רyלyאגטד דער א y; י jic y; 
ד אין רי;לא; jy פון און ; o n y i איהס iyrm 

אן איז ov נעכראכט. אי ער, נאר ס  א אײנ
ץ ער ליגט ;איחס פון י־yרyכy;ר ע מ  ע

חא.wo אין װאלד א אין ^י סי נ  אין א
כ א nyD; דער רy איז פוזאאו oyi פון 

^ o'* סון א*ז ער אי y ;M
VV'H.]

 איז סא;טyרyאינט אױכעמ^ױעיץ־
 דעד פון ^^'טvטvט רyטrרy • n אױך

 איז רy אד״גנאננ. כײם זײט רyכטyר
 רyאנ איז ער ;אײזען oym פון אױך

̂ז  וױ אױס זעהט און רסyכvצול איננאגצ
 פארװאס אײוען, םון שײאם ivvריו »

 nyrD וױיל רס^yכyצוי אזוי ־y איז
yג האט רy!יא איז ^איטע,;**, y* ,־ 

 lvt ov וױ .D’P;y*« זיר ,ŷ ̂אט ;ייי,
 ״,־יא־ ־־ םעטעאריטע; ארע ,טינ ראר
 *עװארען צישראלצי;; ,;,ײי; יוי־י;; י״•
 ;y3n3y; און ארױסנארוגאן, ?ײ;ע; א,־ן

jyj-t הארט דיyרy .ד טײיעןyרםאר 
ny onyr צול אזױ אדסyכy.רט
;^o^oynyo אױך איז nyi צוױײ 

D^voyDnya צו nyD3yn nyn .דיט 
nyn א ?,א מעטעאריט pyi’^P םון אויר 
 אזיף צױשניטען איז ער אײזען. Dy!״:

y"in) ה די אוןyאילירם, דיגען לםטלאר■ 
 צאדDרyאױנ •אלירסען oyn אױף און

onyr זיײ דאס שטריכען. וױיסינ?ע טען 
 סאםעא־ njn װאס ניסעל, לאדppיiכr בען
OD̂ צוױי n jyrnit אגטחאים. ויט yn־ 
 יעמ־ rnopyf»y אן נדיגyטr כר^ט לאך
 שטרי־ די זעהן ivovi ?אל מען ,כד יעל,

ניקעל. סניז jyג
 נאך פאראן ןyדארט זײגען װײטעד

yojnojnyoj^ y^^jy .מם^אדיטען 
 םיט רונד, וױ כמזןט איז זײ פון אײנער

 אױס Dnyr און מיםען איז יאר |yc־n3 א
 אויך זיר חאט יאר nyi בױגעל. » וױ

 טײלען וױיכזג n װאס ׳דעם סון פארמירט
 ?לײ־ איץ גאר ארױסנ^מןלצען. זײנען

nyj ,אונ־ זיך געפינט װאס סעטעאריט 
ivo ,פון נאר אײזען, פון ניט איז גלאז 

 דערמיס, איגטעחגסאגט איז ער שטײן.
 |.yD;yon זיך אין אגםחאלם עי װאס

 קױם סלײגיגקע, זעחר זײנען דיכיענסעז די
 איז אינםערעסאנט ; זײ ony? ,yo װאס

 חא־ חיםלזנן, די אץ ,fyo^ זואס ̂רyאנ
 און ,lyDiyon םארםירט אויך זיך כען

 און כאדינגדבנע; y^ytn אז צײגם, דאס
 גע־ |y^n און jyenyn װאס ערשײנונגען,

 א«ן אויך iynyn ר̂דy nyi אויף רערשט
̂נ?, רי אין oriynya זyהאכ  אנ־ וואו חימל

o ynnיאנעטyםארסירט. ייך האבעז ן
 װיסעג״ גרױגמנ די ליגם on א׳ן און

rאםםל־כy פון באדײםונג Mfyoyo n־’־ 
אױוי אונ? צו |yowya jyj^i זײ :םען
 און |yo>yii םרעמדע רוײ^ םון ד עו חןר

 -jny: מנליכקײט א |yDy;y:אונז האב^
 אזוי װי דעם, מיט זיו זyנypבא צו נמר

םון ה. ד. ;o’ny: זײנ^ ײאנעטען
 צוזאמזגנ״ זײנןנן זײ מאטעריאלען ותלכע

̂טעלט  צוזא״ m"i ײ1 »זוי װי און גע
v דער טענגעשטעלם. m נים lyoip

^ן,4■• די «ו nyp’or \m אנ v ילאנזד 
 סו• iy?MHo װי ױג?ם איהם, צי מז
inya כארנ, צום iyii ניט װיל כאת דער 
איהם. צי נעיייז

ארא״ אין מאכמ^ז. ויעבע; אנכ און
 ויך רוםם װאס שםאדם, א דא איז ריעז

mm דשר איז דאט מעקא  nyTy'r^yi 
 מקא איז םאכמדאנ^ אלזו םיז טע•

 סאכ־ n םון חקדש כיח דער זיך נעפינט
p y :in y o איז ov ך דופם  ייז קאאבא. ד

 ד. *נמדנאױביג^/ װאוחין קאאכא,
 n^y3i'n» גיס ו*תנן סאכמדאנער ניט
ivo א דא איז זין, 'w ״שטײז. שוואחמר 

 זײז פא• חומגס רyדאנyמאכם תדער
 אײנםאל כא<דפ קוסען צו חוב חײליגעז

 אין ארײגגאוק ,nyyo איז |y3y< זײו אין
 » עםיין. חנט סאז קרש א איז ממכא

 שסײן דעם אט א? דזורזױילם, yנדy^נ
 חיםאי פון אראפגעיואד^ז גאם אאט

 חנרםאר און םאכאסעחח, םאד סייציעל
ח אוױ ער י

 « דאס אז גצחןכןנג^ םצן חאם אםאל
י א « י ם ס , *ו א ד ױ נ י ל י י ס"* װי  ר9ש

| צ י ; פון ט : » א' ס ח חי ר י ^י צ  1 אי
ם מ ױי י ן י י 4נ t י  M p r v  e f i«

1«

«
שמועסען קורצע

ן ע י ׳ ױ ו ס * ע ר ד » » ק « ד ע  ר
ר מ •*ון « ע עו itm י

“V,,n ®אױאיעגסי״באז v® - Pנאoyר 0
 די ןyjyj jump*; ®ן 1®>ויסי״ ײיז ײיפ ײױמי׳

®njny8׳®ejy ̂ר־ •ון רי ®״.,,(?,®sinyj״ ר
נטיגט r® y®;־,?®( די ווי נןר> וי® y®־®( נןן̂ר

̂ז די ®יױ זyיר̂י ®יד ®ט ®ין *•ןעיצייט ̂״*מרגג
«®nyt יס#• nc דy Dy־iyor 1® גוסע־. ®M 

y® נים ;®זי חיט M t m m י ג־וגג*״ די ®ז®• 
•i  ,*H" וױיכען, ריר ®ון •גיווסעז. טינ ®ונז 
 געסאנט גיט *ח> ®יז ג*ט װע־ט ®וגז סיט ®ז

I"? iyyn די ײר ״.•טיג־ט ני׳ ®ויפנאס 
 V“* די •׳נ־טייד ®יוי y* ריר לןריגעי װ®רוס

 דער• ®נז®־־ טינ cy ®־• ;יט^ ®יתל ®יז טוגנ
v הטט »ון רו«ט 1ג־ ד>*ס ®ידר ױ״ל ®®י, m t 

ty® ̂וגענעו  ץ אררעס עם”; ®••ער ®פיכ ®יז ®נ
•̂ i®׳ ױ*יר ®ס#י, ;יט oy ®יז ®ד ’o;־׳‘ I'M 

̂ j«u3y־y״; רyד ריט זיף כײגי#רס וזויז ערי,®
 •yצװ yרy®נר נ®• פא* וױסעו, •ער’® ®יז ?ייט״

 ,lyreyjo'i® דינטיג •רונירס »*הר ר*ם i חעז
 ;yo װטס ׳ ם״,,̂יj,ט3yרy״נ דער פון ײעים ײ®®
־ ® יעוין : *צרײנט ®•הר / «וו ®ייר ״ײזט • •

y, די ;יט באקיס ®יך וױ ,v 1 נ n ו ו o v j" jy■ 
 כ•• ®־ז ױ*נען ״יןיי ®יז׳ yj*־®B יי i הייט״
לטט ױטיוס יויז v ז ע כ • י י ר•® ® ®ײוי
 יויה• ה«ט איהר װי װטזי, y®rny רי ײ״ו ®ידר

̂, גיט  נעװיכ y yiint;® ;n געסאכט געיןראנ
 ; רyזyי נעסערע ®ונזער® פיז :®וי ®יהר ז״נט

 זיך ®';טערעסירעז yyyv ־,yty״־ ®נפי פ*ר®;
 צ׳ *ײטינג, זײער יזריגעז ז״ ווי װייגינ, גפגץ
 עס װ®® ״►•וי״די̂ג »סת די ;yr’i די ®ט ®וו גיט׳

̂ן פ*ר קורען ̂נעי״כיקסיניזײט  ־opy דעי אין ®וסי
•y’y’iy. װ®יטyי;ט םעהר זיו זיי ז®yרyרט’ס< 

 כע־ נעטוזט ®ויר yynywry די ז־כער ײאים
 oyn װעיעז יכט,רr איחר ivommm® רyס
yi^? יז*סם טו;גזצי די װ«ס o'nyi געיט איז 
 מעהר, oy ®יז אונז פאר ®נ*ר יו:y רyםoרגy או

ô גערט וײ סעחר, פיי yor מען פטר, ®״ו 
 נרעסטע יי זיו גיט tyo װטזי, yv:®J ® *רג״ס

:•jujynor) דטס ®רױס*וגעבען yooy3 דער איז 
 װטס ,ס® םראגעז, פארשײדענע םיו נאלײנםונג
 ®נדערע iy סאי »ון ױני®!, רער יו ®סנאיאנגם

 רyד ר* איז נאטיײיו, •ראניעסעז װינםיגמ
 ױניאן־סעםכערס די ®ז ®וגז, ניי װאוגיש גרױסער

w i r ' l  oy iv?®t, ̂ן אח  װארום װטזי, יעדע רײזננ
*f א ®ײסונג די יײמנעז ®ו פארםערס ®ײנער 

 פראסד. *ײסונג די ®יחס װארס ,rnyn •®ו
 אוז ,tnyocnnc גי״פם ?ר fyp ®יחר »ין ®ירגס

oy זוירקײו ®ונז סוס nyiiנעםינעז סיר װקז ׳ 
 רײענעז, איחר װײעז ײאס די אפי־ו אז אויס,

 אנאנדער ®דער דער צוליב נים איחר תרינעז
 םעלע, די אסכאםרקםט װ*ס וױדער, אורזאכע.

 מענ* זו נע׳שײןט װערם ®ייסוננ די yryn ?,א
v r.\ יונייד יױיו נים ר*« שויו ?••גמז װעלכא 

dp .npor־mB נים op םיר \v:vv ם?סכערם,
 װײסעז, םיר לוים וײיל, ®וססענליר, כסאט »יז

 criipjpopj נםp«ארסםpק®רד*דpר אוגוסר רסyװ
 איו, רוננpרקלp pr*r^ די *ייד.0§ינ ז?חר
ly די ד®® n v o זײל?ז mpj^® נאrו*היpנדp 

 האב?ז ויי כ«םיפ ®ײםוננ, דער ®ויא ר1סונסקרײכ
 םוז וײיס?ז םיר סרייד. םpד פארלאז?! שויו

prpi® n^op. אס׳שר ip:*m די דאס ?P3!*p, ?סו 
p®npn ד?רוויײ »ונז?ר »יז ס1ןא ײײסם. איחר 

>W .רלל?רוננ? D03pn װ?ם ®כ?ר װארשײניױ 
 דזד ר?קארד םוז nprrnp:po סקולכיאז, רpברוד
 ד?ר אין װארם זײז tP3®n זpלpװ ׳נםpסo■אר

®pun, דעם כממז ®ו יום ny רזןר?ר. נאך®
 1ה*נ? «ו נים זyנקpדpנ םיר — אס.0 .1

 ®דער װ*ו. p«םpל ®<ריף אײר ®וז ערהאלם^
*ynpo:i« vt חאם װאט ®יחר זענם

iP3nr םים tyo»j om : ם.pםבpיוויזאל ר
tin ל?«ם?ז »ין נ??נםפערם חאבעז סיר װ?סאז 
 װוד ®ײו״ סיר םרענעז ? .נ?רעכםמקײס״ רpנ»ו
an אתז ®ארםעים איהר ה*ס « P3P1? אײ?ר 

 מאר םראנ?ז pרp»ײ *ו »י«ם »וו ? נ*סעז
 pm אוז יאחאלס p»ל זײנ?ז נ?ר?כםמקײם״״ די

 דרוקעו םיר און יחסנים ניײכע רסpםבpם ױניאו
אימר pרpאונ! ®וז כריף רזpנ זעחר

iPÔ njpjypjm*i®»3v, װ אםיױpזײנעז םיר ז 
םאנ נים זײ «יס  ipmn םיר אוז ז,pאײנ■א̂ר

 איז זי ײעז קריסײן׳ פאר נים םורא חײן זאנאר
 זרח די נאר כםינס.pכאר שײנבאר אפילו נאר
 ער־ האב?ז םיר װאס בריוי, ■אר די װא® איז׳

 אזעל• נ?וועז ip3»m דעזײנער, אײנינ® ®ח מאינתז
 אויא דדשד נרױסען א iptmiip( חאכעו וואס מ.
 שריײ pרpוײ ®וו ערנסםיזײס אח עתריימײם די

 א«ר *ו מחר 11נקװ איז ױיערפ כתח די נער.
ipvp דער װי ײניצז, דער ®וז ®יהרער די 
 אין רp^נזײנ די חעל*?ז «ו װאמש דprװירקי
 איז בריא רpא״ לאנע. רrרp^װ אייסימר זיתר

ח ער :סארם י?ם ®ח נים  בר•®, צתסם?ר אן י
®רא־ די דאם זימר, װי נסעס ?ײנעז סיר רy®ב

ו »ן אי צ נ ױי רו ען חו ז ײ ו - ^ מ י  נעוואי־ען, נ
o ip  tv ס w ר+  o jn  D ip׳i ר«#נזד«
ב 5חיםמ םח וו«רס#ן לי ם *•  םאכםער׳

ד ען כבו ״ ד ;ה » t «נ r  tv• ׳l” oe איז 
ך לי חן ױ ם»לע( ו ם חינמא, םון »ר*«נע ס יי ו  ו
n r  pro ,ר מ «י זי ױ ל א י י ו ־ ov ו ײ ח ר. ע  ד

״ ר מ י ײן י ס ו ש מי נאנץ v אי <י נ ױי עו  נ
ם. ען און םעםעארי מ די װ  סאכםעדא־ חי

ען, נעד ױל ײ האנען ו חן ז מן א*ן מ ד חי  ם
ס או p איז מ rrtp ס יעדען י ר א מ  בא״ מ

ר דן ת מ «א ז ס די, ײ א «ן וו נ י י גי ו ם׳  אוג
> י י * א ד מ י a ז n a אי י א ״ *׳,ח

m pw וף  m •יײמ

r דןזײנןר ׳־fi ײי• ײ׳  ;yo ד®y0 ;׳ט ר,)• 
א דירף ןyרyװ o;®ty; ניט י׳אז *®18

דו^ריסדי^אז^׳־אנ־;. • ®יז י•® ז״ט/;
״i זy*ע*י o*yoyoy; לאיױ y3‘'y״ "j׳yיא די ׳ 

 ;yo “y;’*tyi א *y *,,יס*? ,yi•*® ,ל ̂אל®.
 סײ o;yo;®־ ® r® ניסאגס זypראר גיט רy®ד

 •עג-גע״ די ®נער ®**ך פאר וײכטיגע א ז,יז
 זיך איגטע*;•;:״;; ;יט א*פז כ־-״ם ?®ז סינת״ט״

n ספעי•“ ד• א־־נ דאכ. שא־ח. ײ עגען •סט;• 
 ;•״ ?•ך ;yr--'y י־ע:עז ®‘י®?® עיו’ט

 אי־;־ <־ע־־־־;:ט פ®־׳; װע־עז ®•ינענראנם ®וז
ו״• •; א נןס־ר v,o,*'y־*y נענע־אל דעם םא־

 ;•;®•;טע־ט ;•ט פ־אגע רי י®; א-עי טוג;י,וו
 h ד־;ס ררעגעז בייו׳ א י-אט דא־י® ייעי^,
 ■oyc ;1••־;;* ריכט־נ א־י y3־ytc»n jm י*:®̂•

•y*®לoכ®y׳ז ;p;pi; יך5 כט״־ב חאיירעז 
 זאכע: rx ,ד א•; כי;נדי,,א־ס נא;*ז ־,י ײעיעו

"t ;עב׳;: נעװאי־מ נע־; !י’®י* ®ייל ײי־סעז "י5

#,uvi איי ױיס --טיסע״׳ ®ינ־־טער
 י*ס מאר קגי רי או־ף 1״.־טע'ע u י־ר ט ’;*

yj*orrrii» ד״ר יאזי אגע־ וױיסיו׳ 
א-־ע־ ױי ניין, װ-טעז ®ז® סיט v;־yo אזא ר«כ

רי 1יא אסאי ־נזײית«זיאי נייטיג ®®י יײי ט*'ה י,̂ר
1 K

ר־יה׳;ז

 דעם
א־ט

ט־ײעז

ײיריויױ מז א םאר איז o3y*;־'*o-׳ ן •
־סצױ א־ ױי ם-די•;!, ־־ * און כנוד, ן ם•;־ ו•
1אי דא;ה ־;רצי׳נעז י• אי;ו•;־ ר אײן ;ז

:אכ־ ®ז .1" V ז סורה • ז א־-ך םא־ '־0'®
01ד־ a;vM ל I א־נע־גע • ריאבען ־ 1 י” 0'

־נ•!, »י •• 1 י c rc סז״ ״טיי ד׳;־ ; א־! ל ♦ t ״ >.
ע *״נ ז ר• 1» r: ס־טז • אי־ז גיײ סיר

pr־ סיר יו א ראנאיד, א' ד * רעכיז ״ r פא
■yv י V ו צ ®סאי ג»י a n ;yo••-״; W- > 1 1ייז • ייי

םיז ר1י ױאיזסט 1 גע י ר א אוג^־ע ! א' ז א
 סאציא- □1די :אזי ייאט ־;־־ נאט̂י טאג׳ 't טאנ
 כ*ט-ט איז ®״:;?פירירט. :יט גנ'אנדi •1®' ייזפ

יאי כ׳עײדאנאי־ד ײ01"י יאהיר^, י,א; «-
< א®נע־,

 ז1.א;דעי׳4א ;,א יינדע־ט.
־’h םיד iy:®P ־ײ י״נט

 פיאנ•;;, סא־ ד• א־בעױ•
ף א״ע־ ז א דיניעי •”א נ-

 ;yo:® ‘א׳־־; איז ־*rc® גי'אף.yגװ א
 ער*ד ®״ע־ S'J איז ד®; ,•y» ,7א;ד־;ד אכיסעי

 נא;ץ ױעיעז נע״־־יבעז no ®ונט־לד׳צריפט ®ו
V.צוגעבעז םאיפעיט איהר ה>ם ®וי!י ®׳־;® 

 אויך איז נעהערט, איהר jyypr >י ״,®P־®’ דעס
 עוין ר®? איז •;ס און רyנום רprדזpי ny®״

 זאיעז ױײנינסטענס, דאס׳ אז ׳ט,יצ װירקליו
 •״■r זיי ײעז ײיסעז, »ױמעםבןנרם,ױג אונזעי־ע

 די ציוזען זi-״“ינ,,. זי• װעיכעז צר בייוי׳ א ?yב
 ;®ד. איז רעדאי״יע דע־ פיז אויפםעי־קזאסל״ט

 אײער :דן״ געדרויזט ,,ז ;nyt צו אויןי אםיצר,
ייאול־ מאגכע ניט זיינעז עכ דאס איז, םײנוננ

אײערעז,

סאצ־אי־זס ר1די און •®ר-רעז ־IP3P ז־־:ע אויכ 1 •>» •*m *■ • P • c® זי ;׳® • די
:;־v א־ז א־ננעש־דיט T י י • 1 1 s 1• •*ט א• ;אײ < -Wײי’ 1 ן כp ־ט < י 1 ו א• i«ן ••

,11סאב־ ־זאב אייססי;־ א"ד !Pײיר - י רי י*א;ר י; א • ,א • • < :י1;ט־
רי איז ־*•; א אסאי 0יןייו ײאכ ŷtp*־ הערי 1J «י :p• 4 « ♦4 1

גאגצ״יר ז*־ז ס*ט זול בח אז ;כט־ניז־ים נ<׳־ . •4 ײי• • «•4 • w א•» • •
'ײ:ס»י ראט י»;א'ד י1ים ,־•;סז סא־ ייח ד־ז■; א "* א ; ¥ < • • »י cc;p

u ״..ב . ־•״ [י־,ד»נאיד י ך ־עס «ז נעזאנט. ;*ט ! י־א־ C"א־ :•ט
זאר א א*ז •;;;'־אנל איז *זם א' ־ כאצ דעם געז כצו־ײדעז. « 4 אי V ז
ס1ײ־ ׳;כ א* אנט,’yג האט ־;י סארקע־ט, ־ ׳»י צ•* א • י• *י p; ח®;•;־

םענייר ייקט ד»ס ז • ב ננ, יא :pop; ;:א•* :®ד *y;<? T יל • •t t א עט
איז א;ד ';;p :,א דאב םאיזט. דע־ ראר איז ז״ז CP" p ׳- ייי •»« י y*» סאז
אז איז א־כ־יט•;־•ר?ן<רו;נ. א; ־ענירונג ד• סאבעז צי א־ קי ••י

ד;סאכט PV DP־ע: אסת. יצ•* •* P '»ריד אסתי .יד״,- ו• • > - * P31־
וײיבער די םאכען אם*די ;עז יע־ פעיז ״:׳? טא־ט

םיז

ד• בויע*ען דארף םעז װאס מאכער,
רי «« ;א־פ וערכעיז״י ״ 1 ׳אסט ,.אםעריקאז ד• ;®י

 װע*כע ׳צעפער, םיט סעטעלט ױניאז רי יוגיאז.
 סאג ער*טטעז דעם איז אוז ;,yi’y'wo u האנעז

 איע־ ו־ו ארויף כ״וסר׳יטט זיי ;עםעז זyטלyס םוז
 םענ ט סיט ארויף קוםט איהי ®ז אוז ר״טפרס

 4 װ• סעהר״ נ*ט דאדט איהר נעםיגט ׳רyעטlטי
 איז דאס אז ®;;ענוםעז, ®■ערײטארס ,־. רp®ר

איז עויד וועםעס : סיר זvנpרD אזוי, מירקלױ
oy? װיסעז ;יט ארבייטער די ראיעז װארוס 

 אהי:* ז״נעז ײאו און ? ױניאז די דעם װעגעז
;jyoipy אגר דיyרע u /זיי• ם1װאר ארנײטער 

 איהר ץ ויא־ז דעם אויף iP3,?oy; גיט זיי נעז
 צו סײ־א האבעז סעטם אי־םע די אז יצדייבט,

 ל®; כאסעי קלײנער דער װײי װארט, ® זאנעז
 םאר־ איהם האט עס װער ד^ויסעז, ר״כט זיר

 אויר איז דאס לי,pװ ױניאז. רער םאר ססר׳ס
 ױניאן• א םאי ר?ק«םענדאציפ נוםע קײז ניט

 האכעז םורא ניט רארו ױניאו־םאז » ם*ו.
 םוז איז סעם איסער ppp אויכ װירער, אוו

 באס?ל דעם זאנאר םBיyה רp ד»ס סארם, ד?ם
 אודאי זיי דאזי ipo דאו־(י ױגיאז, די ®•«ונאר^

 אויב איז, דאס װי ׳גאר אוי?ר?ן. די זpרyכוי
̂ npt נעױים זי איז אזא, װירקריר איז לאג? די

 ניט. מיר גי״ױבען דאזי ®ב?ר נוטע״ ?,,P ניט ז?הר
 רער *ז ®יצם, ז.p®נהאלם לאננ ײעם זי דאס

 זיכער ײניאז די dpi; ;?ענדינם, איז סםריי?
 אוז ®ונהט, שװאכעז יעדעו אײםנ?םינ?ן כאלד

?inp גום עס u .לײט »זיױנ די אויב םאכעז 
 װ?ט ;.,p;po,n נים *tpmo vt װ?לעו ®רײז

®ppi ppo די אז זארנעז, םוזעז כיזנ?ם־אנענם 
pw»P . זיזי זאי tpnpn;p ?p;r. .ד אויב אוזpר 

o;pm*®y;?o ד פוזpרער אזא צוליב ױני®!. ר® 
 tpo®t. םארזעהז זyלPײ םpװ אורזאך, אנ*נדער

 אויף טאז עם w םpװ זײז, נים םא^ װאס
 רy אוז באיד באיד, ; םאהרpנ p;y»««; זײז

 ;^r;®*op;ro איס »םט, זײז tpvvm® וחזט
 איחר אז אנטשי*סעז, איז ױני«ז די װארום

נאנץ. ®וז פול מ?ר?ז דורמעפיחרם זאי ®ראגראם

op — .rD'1WP*W3 װאס דא^ גים איז 
־pd?' נים זײנעז בריף אײ?ר?  םןר דאס ?:.,^
jpnpo בריף*׳טרײב?ר. אונזער? םוז גארנים סיר 

 רינםיג נים ®ענם איחר װ«ס איז, ץרח די גאר
upo pop’’® ippp?pnyדארוס •ז<ז. ד?ר םים ת 

iP3®n איױ םיר ;t^^p איז אריבערצוקוםעו 
 וינםאז. ■ר?זידענם םים זיו ipnpt אוז אפיס
 אוו הײם, איצם איז op דאם אונז, ישרײבט איהר

oy זיןי ארבײט ט»נ א ;®ו איױ םאר שװער איז 
 ?ר• איז, ®ר?זידענט ד?ם םים hpt pp; ו1

o;por, איהר ל?נייש?”א די איז װאס d;pp 
oy נום נאנ*ו ®̂®”;tp נ א אױאpראםpרp .צײם 

 טריײ דאס »ז זיכ?ר, םיר ty3»’t ®ווײםע̂נ אוו,
 איב?רהויים אוז שװער. נאנץ אז אײו קוםם מו
w היצ?ז. אזעיכ? איז נאד o םים םיר וועיעז 

 װא• ,tpopiotr נימ שבח־סראגע רpד װעג?ז אײך
 iy;pp םיר װי ®ונקם אױ^ onpr op וױ רום,

»*v ניס איחר סענם *זוי פארססעחז, נוט נים 
®tnpoenM אמזyװיותר־ אוז יאואנדיתהם. ר 

tpmn שוין ח«מו סיר װאם דאם אםאי נאו 
 מא• א נאר it® זײז װ?ם םיר, ®יהיעז נזןזאנט,

®ty נדפרעז
 נאסיר• ׳זױ םיחר?ו םיר — .ppfo? הצנאד

 אסאל קואס איהר װאס ,oPpo”®rp; pp®or ליד,
 !®נם איהר rrn* .מרעכסינקײס״ די אין »ךײן
 חוזת מאכם איהר ,ty:®orPo®j”® ניס אונו סיס
® ®ח tpjyw תחאעיות ימינ*רנ* ®•my .גח י

vim ; lyimxnwm* ר«אס1י t® r;ut וי
Hn •  n® n o m m«־pרזןר ®וו סאר

< •*» איוי)

 ײאכ סיסכייל. א ®־ב״טער־סיניסםארעז ד*
: כיאדע ״יעצסער ־ןר ־ויט ®ויפ׳ ל*ר ■וצעז

י”:' ד*מ ס*ז איהר **®;ט *,־®ס ז  איז ׳ נ
 בא־ *טםאריססעי דעד נוםא דאס דאך א*ז יא;

 טױי- צל דעריוייל ;«זי איז עס *טײעי־ ױי װײז׳
IPO כאדיא־ פיז אי*:פ*ד.רו;נ ;ער,באי*ד דןר פון 

 םשקדאנאײ יזםזי ײ®■־. איז זאו ®*יז ריזם.
 אין ניטזז צום ל־אפט א איז רענירוננ ז*יז סיט

 איז שי *תים ;®:}ועי־ דער i׳k אוז עננ־־אנד
 ־ייבעיא-ע יי ד«כ ערפ®־;, אן ױ״ט ®זוי ®ייף
 סויא ה«ב?ז ■ארטײעז קאנסערװאםיװע איז

 זײ וי״י ,ov*k ;;n';y,־nyo,*3®'־ די ישםידצעז
y'>î ’V;ארבײטער-רזנײיננ רי לאז דאז ®ז ׳ 

 און סאיאר*ט־;ם. א םיט ײעיעז או־כערױײיט
 חאן זי װאס ,oy®*־ טאז קאנעז _זי ײעט דא;

 ײעמ דאז מיײ ;ט®; נ׳ם ®ופז בשום א*צט
 ny3 סאכס, די לל»מ װאס רעניױננ. א זייז זי

 בױיז רםyװ ײאס רעניײננ, א זי »*ז איצט
 גןייעז *®י״מ’ ®*ילי ױעז ®.pip :אד םאײ־ערי־ט

 .ייאס ;®י איי•:, בלויז :יט חוקט ױאס '*•;זער, א
 אר־ װײםאג׳ס פוז איהר װאים .,טאק י״זנס
 ייװאיסם7ד ז*זי גוםא .ט״םז״ די איז ט*קעל
 סאק־ רעםזי װ»ס ארנייט, נרויסער דער ײענעז

 סאר־ דןר פאר ארבי־ם ער אויף טים דאנא-ד
 עגנ־ איז וארסײ ־יבערא״עי דע־ םוז ניכטוגנ

 ני־ויכחוז האבזזז צו ״-•*•;ט ער ײאס א*ז ־א;ד,>
 אויפטו. נלויסזןר א איז *!,s® דאס ערםאינ

 נים dp האם איד-ם ב־ז קיינעי ײי ארנ״ם, ער
 jp'no® םוז עטאבי־ירוננ רי םאר ®ויסגעפיהדט.

 Tro אז באװייזס דאס ר®•®’א* א*ן םרירעז
 איז *טטאריסטע רי םון איינשר איז דאנאלד

 ס«* דער ױאס ?םאאטסמענער. טארםזינינסטע
̂יזם •!ננ־ איז אמת׳ ®רויסגעבראכמ האס ציא

 ®יב״ססיאז* סי־יאז א ל® ®ימ נאוי איז לא;ד
 אר* ®אהל די אז ײױבם. ער ישאנ̂ד ®ה, און,

 ײאז ז,1’װ?ר פארק<*קנערם נ*ר r®P בײטס-אזע
 אח ̂ויבעז, זיך ײעט ?נניאנד םוז האנדעל דער
 סוזי א דאכעז י>»ז סאציא־יזם דער ;®ר אז ניט,

באידײזם דאס ®בער :ארבײםסלאוינקײט צו
 "כטינעז א םים סאז א איז מעקדאנאיד ®ז :®ר,
יזײז :•ט ®כער סאציאײסס. א איז ער אז : ה®*

 אײז אין האי־ט ־ואכ םאציאײסם, אידיאטישער
pנprדראpנo,או א־םע אײ:יג•; װיד?דהאלעז

 אםילו *<מ ארם dp אייזי, םערקט אוז, םראזעז.
 פון •פטאדי ®זוי נים ם“ר־.א םערדאגאלד װעז נים,
רם דעם ן ו דאס נים איז עם םאציאיי־יזם ו

 דעם pc זיז רער געדאנק. דער איז Dy װארט״
 ױיכטינ־ ניויב פוז אונז םאר איז װאס װארם.
 קאז ער אז ניויבם, סעהדאנאי״ד אױב אוז, קײם.
 דאס ®®ס?ר ;?ברױכאנרינ ז,pרײכnדע םקהר
 vr tpop סיר אויב אםור איז ״לײבאר•״ װארם

 דער אז 4ניג םארנעםם ד?ם םוז חארץ דאס »•
 איז אליזם’סא* ד?ם סאר T';p װיכטינססער

 דאס אז ;®®אהר, רי ד« איז װאו םו ,יײבאר״,
 אוו ? װערעז נעבױיכט ®םטער װאס ז*י װארם
 אונזערע ®ז אונז דערסאנם איהר װאם דאם,
 o*;pp; סיר ה*בעו רpיr *שיער, ראם זינר״ איטע
̂ם•גl4 דעם םאר  סאק® עס איז וױלםאז, זy'«ו:י

 ה«ב®! אנדערע, פילע מ*ם צוזאמ?ז םיר, אםת.
 זיײ מים ערגםם עס םײגט וױלס«ז ®ז געגיױבט,

;14 p ,םיס ?רנסט טאק? מײנט ער *ז ױנקםען 
 װאס ו«זער, .npo® םראזעז. p;npr inpt זיינ?
 op ׳.’״גערעכםיניוײם די איז ארײז »מ*ל ?וקט
 נאר .niyo « םאכעז צו אסאל םעניפליך איז

p3?pt®^ ג®* די איז ארײז *סאל קוקט װאס. 
 mo» אוז רבאר.pיpאו̂« אײ רעכסינסײם״,

 yo;r® tpr;po pרבארpיptoאו די אס זײנאז
 װ*ס ינוננ?ז,’ם קײנ? נ*ס האבעז זיי אידיאס?ז.

 זײ קאנקז ,p;p;”® pרp”ז »נרוס?ז קאנעז זײ
 ךײ זײ tpnpi:p אוז זײ. זpרpנדp נים קײנסאי

 ®ס סוס נויםיגאז דעס נים זײ חאנעז אסאי, י®
 rynpoen®o ĵpiy זיי ipjp̂« אוז ;צוזמאנען

joy»p זײ הערעז אוז :רי*?:עז זײ װאס ניס זײ
M tyr'tיpרy כא•®! איז םאר׳שם««ם, אױערעו 

א«| אוו צװײ־דרײ. רytoרpװ inp* פוז אויא
 די ®ם ®ון ם״טסאיש, » איז mmo זײאר®
 איהר וױיסס סאס?ר — וסיאנ?ר1לייי ראוינ®

m זיד ®רענם װאר» ךאם ®וז םײסיט דעם ניס i 
 איהר װאס ביסםזױ. אײער אין ר?ם װ?נ?ז

>”o;p »ד?ר ®ו npor-.p דקר ביז 'npuvy סודו 
 דיו. ®זא ®ין דסיי;ער װאדיעו ®ו סםײען —
•tmHnrpo רעמוי איז דאס וױ



jf
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װיםען צו גוט א\ז װאם זאכען
.M  ארב פא־ שוץ געזעצליכער

 םראײניגטע רי אץ טערינם
שטאטען.

 פאבײי׳ די װען םריהטאמען, יערען
 עס סיגנ#י*ען, זײערע גיבען םײפי־או

 *רבייטסט*:, דער *נגעהױבען זיך ה#ט
 זיײ פרױען :ױלי*ן צוױי אי־ום פ*רנעםען

ע  ״ש«ינײ»ר פאיעיגען, ,ר בײ פרעצער עי
 פאבריקען די אין אי־בײטס־ט״טען ארע־

שטאטצז. פאראײניגטע די פון
סט ראס ױען די איין גיט שוי  װ$ס פי

 זײנען װאס אדער םא״כיס, אױןי אי־בייטען
םטפ, סטעגאגראפיסטינס,  קי־ױרקס, טײפי

 פיאפעסיעס. אין פרױען אדער דינפטען
אי ױעהען דא  װאס םרױען, גערעכענט נ

ײטען  םאד־ װאס םאבריקען, רי אין איכ
 ארומ־ :עהען, אין צײט זײער דא ביענגען

 אינספעקטען, כיאשיז, דער איום געקן
 טוײ די אױפםיהרען און פאיזען וױה^ען,

 א זיינען װאס ארבײטען, איין אין זענט
אעדוסטריע. טאדערנער דער פון טײי־

 אד־ פרויען כױליאז פעיטעי־ א איבער
 און פאבריקע;, קרײדעי די אין כײטען
 באיטעפ־ זײנען ם־־ויען XX((),15( איבער

 ציגארען די טי^פ. קאטאן רי אין טײט
טינג פאבריקען, טאכאק און פ, ני  ׳עוך םיי

ײס, םירק פאבריקען,  םאברײזען, יטפײז ט
 אייזען די און טירס, װאוכטעי און װאהי

 באיטעפטיגען אינרופטריען *טטאר און
פרױען• צאוזרען גרױסע זעהר אויך

ײט אינדוסטריערע אבער ב  איז אי
 װאס ארבײט, אײנציגע רי ניט וױיט נאך
טו־ םרױען מויזענטער הונדערטער די אם
ען.

זײ* זי־ינעז װער
 ױנגע סעהרהײט רעי אין זײנען זיי
 זײנען זײ פון העי־םט א ארום פרױען.
 איט, יאהר צװאגציג און פינף אויטער

 25 צוױשעז זײנען דריטער א ארום און
ט. יאהר 45 און  םון םערטעי* א ארומ א̂י
 פארהײראט, זײנען ,צאהי גאנצער רער
 זײ־ זײ םון צאהא באדייטענרע גאר א און
אלםנות. נעז

מעײיר־ רי אז נאטירליך, כױינט, ראס
 א זיך אויף טראגען םוזעז זײ םון סטע

 די םליכטען. הייטישע פון םשא ?&װערע
ת און םרויען םארהייראטע מנו  האי*טען אי

 זײ װאס חוץ און װאוינונגען, אויױ ארײן
 נאר זײ כרוזען פאבייק, רער אין ארב^יםען

 אר־ הײפייטער רער םון טײל זייער טאן
 הויז־ די אױף טײר זייער געבען און בײט
הוצאות. לינע

 יעדער הינטער כיאטױו גרונט דער
 נע״ װאס פרויען, פא-י־ נעזעצנעבונ: שוץ

 סטאטוען,־ איצםיגע אונזערע אין זיך פינט
 די םון קראפט און ענערגיע די אז איז

עי א איז פרױען אי אנ צי א  ״אסעט״ נ
 אנט־ און באשיצען כרוזען מיר װעיכען
 קרעם־ א האבען װילען םיר אויכ װיקיען,

בירגערשאפס. ענערנישע און טינע
 רי םו, פראצענט קלײנער א ב^ויז

 און ארגאגיזירט זײנען פױיען־ארבײטער
 נרעם־ די ױניאנס.' די פון באשיצט װערען

ט זײנען אבער, צאהי טע  ארנאניזירט, ני
 עס און הילםלאז, זײ זײנען רעריבער און

ט קאנען זײ אז זיך, סארשטעהט  דיקטײ ;י
 זײ וועלכע אונטער באריננונגען, די רען

 גע־ געװען זײנען זײ זנ־בײטען, זאי־ען
 ארבײט, װעלכע אנצונעמען צרואוננען

ױן,  אר־ ארץ שטונדעז ארבײטס ארבײטסי
 זײ האט טען װעיכע *באדיננונגעז בײטס

פארנעלענט.
 דאס איז אזוי געװען. ראס איז אזוי

 נאך זיך. םארשטעהט אויך, איצט גאך
 שוין ראס מען האט צוריק יאהרען םיט

 און שטאטען, פארשידענע אין אײנגעזעהן
 צו כל סורם אונטערגענומען זיך ר-אם כיען

 פאר שטונדען ארבײטס די רענולירען
געזעץ. דורכ׳ן פרויען

רייהע גאגצע־ א אין
• >*יז

 האט יעטאטצז
 ארנײט :אכט פא־באטען א־נגאגצען ניען
 די אז אײגגעזעהן, ל-אט טען פרױען. םון

 האבען נײנאנט, ארנײטען װאס םי־ױען,
 ׳אױך טא; גאגצען א ארנײט ;עױעלגי־יך

 די־ אײף :עבען אכטי:; דארםען זײ וױיר
 עכ און הױז, זײער אױוי אין קיגדע־ ערע
 סטענדאירס איע פאר געםעהרריך צו איז
 נאציא־ רעפ פאר און ילעבען םאטיריע םון

 1’אי א.ז עױיויכען, צו װאוײזיין נאיען
 אזא טראגען דך אױיי זאי טענשען גרופע

טשא. יעװערע
 אײנגע* אײך איז שטאטען סך א אין
 ײע:יגער אחער ‘טעל א געװארען םיהרט

 רעגוי-ירי;; און איגספעיציע םארזיכטיגע
 די װעי־כע איגטעי באדינגוננען, רי םון

 הא־ *עטאטען :ײ.עי,,א ארבײטען. םרױען
 װעיכעט.־• ביוראס, פרױען ספעציעייע בעז
 ד־ פין אינפפעלציע א; רורכםיהיען זען

 זע־; און איבײטען םרויע; װאו פילעצעי־,
 װאס באדי:;ונ;ען ;,אזעיכ אײגםיהרען

 באקװעדריכ• ד־ און געזוגט דאס זאי־ען
באשיצען. ארבײטערינס די פון קײט

 אויםגע־ טען לאט שטאטען םך א אין
ך: אז פיהדט א ע־.ז ד  דעגי׳ האט טען אג

ט פאי־באטען א*:גאנצעז אדער יירט א:  נ
פדױען. פאר ארבייט
םױיען״ יר אז אײםגעפוגען, ויאט טען

ם דעי אין געטאכט האבען װאפ  ה״
כע  גארטערס, םעדערען, בײטען, הינכטיי

 ;עארבײט האנען ׳װ. א. א. באטאנכ,
ע אױפער;עװעהני*יך א;;  םאר שטונדען י

 ר• האט דערבײ שכירות. קיײנע זעהי
־ די אויך אפטטא** סאטיייע, גאגצע ״  סי

 ,ר כר• העיםען, געטוזט זײ לינדער, :ע
 אין ײע־ען א&געגעבע) לאנען “זאי ארנײם

סעי באדינגונגען, די און צײט.  ‘װעי אונ
 איז געײא־ען, געטאן איז א־בײט אזא כע

 פאר סײ אוטםאניטאריש, ;עװען אםטטאל
ײט די האבען װאש טענשען, רי ב  נע־ אי

 די האבען װאס ד*, פא־ פײ אין טאן,
באנוצט• ארבייט

 האט טען װי דעם, נאך יאהרען פך א
 אר־ און שטונדעז ארבײטס די רענוײרט

 טען האט פרױעץ, פאר בארי;גונ:ען כײטס
 רעגולירען װענען קי־עהרען אנגעהויבען

פרױען. םון שכירות די אױך
 שטאט דעם אין איז 1912 אין ערשט

 געװארען דורככגעפיהרט טאפאטשוזעטם
 טיגיטום דדעכען געזעץ ערשטע דאם

ט פון פדויען. פאך ״טכירוה  אן דעטאי
 גע־ דורכגעפיהרט שטאטען פך א האבען
פ־־וײ פון שבירות די רעגולירען צו זעצעז

ען•
 בא־ אײנםאך האבען יטטאטען אײנינע

 םא-י־בא־ און םקײי״ ״םיניסום א שטיטט
 םון װעניגער פרױען די צאהלען צו טען

ײט. געוױםע א פאר םיטע יעגער  אנ־ איב
 קאטי־ באשטימט האבען שטאטעז דערע

 גאנצען דעם שטודירען זאיען װאס סיעפ,
 ־Vs די אבט אין םפעציע^ נעטענדי; ענין,

 אײגשטע־ זאי*ען װאס און בענסקאכטען,
 דעי זײן זארען װא: שכירות, אזעלכע לען

אינדופטרי־ םארשידענע די פאר טיניטוס
עז•

 קאויט םופרים דער האט לעצעטנס
 אז ערקלעיט, םטײטפ ױנײטעד דהי אװ

 קאנסטיטוציאנעי. ניט איז נעזעץ אזא
מנינפטינע אזא אויף קוקענדיג ניט  או

 סטײטס ױנײטעד יעם פון אנטשײדוגנ
 װעגעז געזעץ דאס װערט קאורט, םופרים

 אין אפגעהיט אלץ נאך שכירות םיניטום
 דורכנע־ דאס האבען װאם שטאטען, רי

 זײן ניט װײט אבער קאן םען םיהרט.
ט אנטשײרונג אזא צו זיכעד, ת  אטאי ו

ען ניט הי  פרן פארם די אם אז דעייצו, פי
 װע־ אפגעשאפם זאל שכירות רעגולירעז

איננאנצען. רעז
נעזעצען. װיכטינסטע רי זײנען אט

אינ־ דער אין םרויען רי באשיצען װאס

ס ר ע ש י נ י פ

ױניאן ור. ג ל. א. ,9 לאר,אל
 דער אז אכט, אין נעמען צו נעבעטען דינען מיטגלידער די

זיך געפינט ױניאן אונזער פון אםיס הײם, נײער אונזער אץ עורעױר לערןסינגטאן 67־69
םטױט. טע26 און טע25 צוױשען

ט ױ ן נ ע כ י י ר ע ד ־ ר׳ ס. ב ו ר ג

י• װ. נ. ר. א. $ לאקאל באארד ערןזעקוטיװ
ם»(, ל. ײ נ»נערו׳**ר. ח

אפגרונט דעי
ס אלו ) is] 7 1זײ(

ויז

 אטאל נעזעד״ן האט זי װעלכע דעײאף,
 פיענט םעם און כעיג. רי אין זוטער

 יא:ען קא־צי;
 פאנטאסטישע

 צוגעהערט זיך
קײן געהאט ניט

 דערצעל״ען
 דזשײק און זאנען

 אין געשוױגען און
טינוט. א ול

איהר
האט
האט

פ״וצ־ פעם איז פאיגאכט זונטא; א
 נ*ט האט דזשײק און םארשװאונדע; מננ

 ארוטד;הע;ריג איז. ער װאו ;עױאוסט
 שעה*זאטערױך א וױ טער טאל איבערין
ױ די זעהן בארג צופ ;עהן געי־אוט ח ײ  מ
ם גוט איז *ועי*כע  פוז און חבר זײן טי

ט זי וױל איהס  ־VI? וױילע א וױסען. ;י
נע* פיגםטעי דע־־ א־ן ער האט טעי

 איז א*הש און ש:ײ טיםען אין שפאנט
 ‘הא־ אויפ׳ן אוטעטיג און ״שװער ;עײען

 א דעי־הערט ער ראט אטאר טיט צען.
 זײן און יעטעלן געבײבע; איז און שאיף
 דעינאף געיראפט. *שטארק האס הארץ
עי רערהע־ט ער האט ס‘ י  סוי טײדער׳

 אפ־ י*עבען סעט׳עז ט*ט געזעסען א*ז ,זי
 געקושט און בוים איטען אונטעד׳ן גרינט
 געװען איז דאם געהארזט. און א־־:
ט האט ער אזוי. זינער  האט זי וױ ;עהעי
ט׳ן אנגערופען “טאי פאר א אילם  ;א־ טי

 געציטע־ט האט שטיטע איהר און טען
 צוזאטענ־ האט דזשײק י־ײדענשאםט. םון

 לאס איהפ און פויסטען זײנע נעדריקט
 דע־שט-קען, בײדען זײ פארװאלט זיף

ט“פא״:י װי דיגען פים זײנע ;אר עי  װ
ט זיף האט ער און ו.עװארען  נעקענט ני

ט םון ריהיען  ע־ איז רערגאף און אי
עי שטיל ט ונ  האט און באר; םון צו־יק אי

 ארומגעכיאנ־ :אכט ־jg אין שפעט ביז
טאל. פון װעגען ד• איבער ין,4יא לעט

 ױך צו םארנאכט האט טארגען אױזי
ײ א כייט װינס א צושפירס  זיך און ש;

ת. טױזענדער טיט צויאטערט  סעם ה^ו
ארבײט די געװאדטען האבען רזשײק און
דײדעל די הױז.י 4אד זײנען און

אנגט די האט  האבען זײ און עסען דערי
 4זאי זאװערוכע די שעה צוױי א נעױא־־־ט

 זיך זיי װעלען דאן און אײנשטירען זיד
 דער נאר אהײם. טאל 1אי איאפלאזען

עי ן“אי איז יױ:ט ק אי ט  ביײ געװארעז. ש
אנג םון שוין האב״׳ח רע  געהן,י געײאלט י

 אפיע־' סעט׳ען םלעגט מיידעל די נאר
 ביז זיצע;, נאך זאיען ז*י בעטען און דעז
 זײ און שפעט נעװארען ענדליך א-ז עפ

 געזאגט א*ז אויפגעהױבעז זיך האבען
ני^כט. גוטע א א^עטען

געשטאנען טינום א איז טײדעל די

ע,  זײנען געזעצען כע4אזעי וױ דוכטיי
 רענערען, אלעריײ די אין םארילעדסערט

 אנ־ האבע; שטאטען פארשידענע די װאפ
:נעניםען

פון באשרענקונג רי : פ נ ע ט ש ר ע
ײטס די רב  אײנ״טליםעגדיג שטונדען, ו

באט דע^ אי־בײט. נאכט פון פאי
 אדער םא־־באס דעי : ס נ ע ט י י ו ו צ

א־בײט. :אכט פון רענו^רונג די
: ס נ ע ט י ר םון רונגי4רעגוי די ר

םאבריקען. רי אין באדינגוננען ארבײטס
; ס נ ע ט ר ע  די פון רענולירוננ די פ

שכירות.
ס.) ל. (ם.

*ד*ן11 ױ1 »ון ^וװעי אױפ׳ן
 אײנ״ פיגסטער דער אין פארשװאוגדען

און געיארע״ וױלדען א אין געהירטע
געײײן.

זי געזאגט. עפעס איחר האט סעם
 וױמן *VI און צויאכט חילכיג זיך האט
 גע^עכטער איהר אוגטערגעכאוט דאט

ע אויןי אװעקגעטראגען א,ין ״;  םדג־ען^ ז
tr די פארפאכט ד חאט דעלנאף o 
 פאי׳ן סעט׳ען געגורען האם רז׳עיײן

 װײזענריג וױ ;עפיהרט איחם און לאנט
אגגע די װעג. דעם  האט ער װאס שגאה י

ר אױף ;עטלאגען כ ח  גמ״ איצט האט דין.
ץ םארטוטעי׳ט און הארץ זי*ן שטיקט  ד

ד איהם נאך געגאמען איז סעפ מח. ע  די
 דעפ גוט וױיס דזשײק אז זיכער, דיג

 פינסטער שטאריו געװען איז אלום װעג.
 אין געשטיסען האט זאיוערוכע לי אין

שנײ. .יזױםענס פניפ
 דע־זעהן זיך שעם האט אײאל נײט

 ;ע- א האט ער און בוים אי־טען בײם
 זײנקן די אז חכר זײן צו געטאן ־ציײ

ײט א אן פאלקלאכען  םיזען װעי*ען און ז
צוריק. געלן

שט האט רזשײק איני  נעעגטפע־ט ג
 זײן צוזאכיענגעדריהט שטאריןער נאוי און

 און געםײפט האס וױגט דער האנט.
ט אטעי עי  סיײ דעי כײ י*יכט דאש און ;

 געװא־ען. פארלאשען איז הויז אין 6דעי
 אי^טצן אז אנגעשפארט זיר האט סעם
 דערפיהלמ ער האט אכיאי* כייט און בוימ

סט, אין שטױס שטארקען א  אוס״ איז ביו
ך געגוכיען און געפאי־ען  צום יזײקלעז ד
 אװעקגעיאפען איז רזשײק און אפנלונט

 זײ אז פאיסער, די רערצעהלען טא^ אין
 סעם און װענ דעם פארלארען האבען

 טיסצן אין כארג םון אלאפגעפא^ען איז
ט. ױנ  גמשריען און געלאפעז איז ער אפג

עי און סשונענער א ױי  האט וױנט ד
 :אכנעטלאנצן איהפ םליבאען זײנע אויף
נעלעכטער. סיידעלס דער

 אגריהולטור אידישע די
סאסײעפו ודרש) (באראן

 יס* א םים םארסעיס ײיהרבפסיגע איע העיםט
 אויס* זיוי וױ אוז םארדע־ײ װזגגעז קינםטע

 קוימ© איחר װעז עװינדרערם, םון צוהיטעז
םא־ם אײער

 כאיאש איהד א״דעי־ טםידע«אז ?•יגע ניס
אונז. םיט זיך

 סרײ אב^א״וש א*ז טאם אח ראין אוגלער
י.ע;ר׳.ן-ז5 קוסט ארער ש־ייבט

 a בין 1« 1םי — שכת אויסער סעגליו אשעי
אותר. 1 ביז — זוגטאנ
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אײםשליםליך קדיפט

 סהעע מםניא
עטאטשני

ר ע נ א ס ק ז א ל ק

ן אם ז ס ר ע פם י ו א
 אר* דער בײ שױן זײנען װאס ארבײטער אלע

 ױניאן דיערע האבען צו געבעטען זײנען בײט
 בשנעם דער דך. טיט קארדם װארקינג און ביכלאך

 אײער קאנטראלירען קומעו װעט אײחשענט
 דץ זיך מיט האבען ניט װעט עם װער און שאפ
 נעםטאפט װעט קארדם װאירקינג און בור ױניאו

ארבײט. דער םון װערען

ײ ר כ ע ד ר א

װניאן. קלאוקמאכער באאױד דזשאינט

כ י ר ע ב נ ײ . פ ר ע ש ח ע נ ע ט

Aka״
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ןףלסו אין פאראײן נאהיײװננס־אינדוסםױע an נעשפוולסען ומונןן סאםוניםםהז ױ אזר װ
ן 91(של ו • ן י י .12 ז (

n ר^- םאריעײדעגע םון חןוסוניסטען  י
ע dhs; און פעסיעס אנעי  שיע״ •ראםעסי

 צום געקורען װענט8 יעדען דינען נער,
 געװאי״ט זיך געװאיט כ״יט און םאראײן

 געשיעגען ל^וקאל. זײן אין ארײנרייסען
 יעדען ס^מעקוטען זײגען טעסערס נייט

 געשלעגען n זיך ס^עגען ^פט *װענט.
שונג דער ריט ענדינען  ו~$2 פון ארײנמי

 םאר• די געכי^ולדען ד*ט װעלכע ליצײ,
 גיט ס׳װעט אױב אז אײנפ־פאיװאי־טוננ,

 ארום iy;vsi**ŷ ,ד פון ענדע אן געסען
־v; זײן די ד, װעט סאראיין,
 פאלטאכען. צו פאראײן רעם צװאונמן

 גע־ האבען *עכדם די און הוידױירט דעי
 גע־ r* אנגעכעז װעלען זײ אז סאלד־לן,

 םון פאראײן דעם ארױסצואײארפען ויכט
 הױכען געשיעגען די װײר ^ולואי, ךין
ך זיײ םאר אײך זײן צו אן ײי ע פ ע  די ג
 זײע- טיט טיטנײדער אױסנעש^אכענע 5

 געקוכיען וױיטער אכער זײגען שיענער רע
 אין ט1געײאי דוקא זיך און פאראײן צום

ארײנרײסען. איהם
 נעװענדעט זיך האט פארײאי׳טוננ רי

 אין כאװאוסטזיניגע ysK צו הילף נאך
y^noyj ,װ פאראײנס־סיטגלידערyרכy 

 אין jy־g»py3 םאסעגוױיז דך דאכען
 די פין טאכטyנ yגדy אן און סאראײן

Dקאנדאיyt.ן
 yםיאג די רyאב זיך האט nvi כײט

שט  קא* גרופע יןיײנע די .oVi:yy; ד
v v 'o o 'm ד,כי לי  םאראיין, םוץ רyט;

yDsyii אונט כסדר זיײגעןy;רyהyצט :y״ 
ם^ ןyהאב פיהרער, די םון ררארען  אויף א

ט ivony; פאיאײנם־פארזאמיוננען די  ד
 פאראײנס״אר־ ^נפייענדי! די פאי״גען צו

 אאדוראי*טוננס ךי אויספילעז :״טט ;;,ינא:
 ;עכשן1צורילצ נעפארעיט אין בא״״י׳יסעז

 איואנ־ רימנ־־י־דעי־ אייפכ^-^י־אכעגע *
: ;׳ ־ ״  װײטער זײנען סי.אנדאי*ען ;,א '

lyoipyn^n. אנ־ האט סארײאיטוגנ די 
 דע^ןראלי־ די iy;y; ^נצונעמען ןyהױכyנ

 רע«יע• שטרענגע םאראײז םון ןy?אטאר
 □־,4סקאנדאי yרyםyגר די מיטלען. כיװע

□iy אױסגעשי^סען. וױיטער סעז האט
i סאמוניסטען די v w ארי־ דאן זיך 

o^ypyaynya שען אין ײ3 אנסיסעמיטי  י
>yL*M; ײד  אױך דארט און םאראײן, יy^נ

yאל נערוםען iy '9  y .מען סיסהאטײזער 
 אײנ״ זyרצוכא®yאריב הױבעזyאנג האט
 בא׳ םון גריפען און סיטגלידער yצעינ

 דער צו פאראײן קלײדוננס־אינדוסטריע
ײלוננ אידישער ניײנעבילדעטער ט  בײם אי

 אי־ די כדי פאראײן. שנײדער •ױלישען
ײ װאס זיך ואלען ארבײטער דישע ױינ  ו

 האט שניידער, ®וילישע מיט טרעםעז נער
 בא־ א yoio גרױסע א סאר נעדונגען סען

 האט djh אױוי געלד לאקאל. ןונדערעז
 ארביײ אידישע סך סײז געםעלט. נישט
 אריבער. נישט זײ צו אםת זײנען טער

 װיכטינ. נישט זײ פאר איז דאס רyאב
 ארב״יטצד אידישען צװײםען א םון שײז א

 שאדען כרמנגען צו זײ. האכען פאראײן
 פאראײן ^בונדישען״ פארהאסטען דעם

 דאס איז באק^ײרװנסאינדוסטריע פון
 אין אז אםט, גאנ״ז זיך ס׳טרעםט נענוג.

 אר־ באשעםטיגט זײנען װארשטאט אײן
טזנ װעלכע םאראײנען, כײדע םון רyי

sassasasggsgsg

פרעסערם
ן ו ס ם ה ו א ל ה

 ברעט־ ווײער די דאס װיסען זײט
y צו י׳אך c ^ a( בע־ און װעלװעט 

 איצט ביז האבען מיר װאס לױױע,
 לײ״ צוגע*עכט# די מיט םאכטyנ

 האלץ אויןי צוגעשאאגען אדער װענד
 אונ־ םון געװארעז ערקלערט זײנען

 אוכד םאר ארDקטארי־דאקyפ רyז
 םון נערוך דער דען ױזען, צו ?ונדyג

א־ די און פעך צואװארימטע די  צוי
^yv>v חאנ״ צו ברענגען קאן האל״ן 

סאטפשאן.
 #עטענט נײעם אונזער נאר ױזט

 װעלכע לײװענד, קוסערנע די םיט
 די םון נעװאחנן אנערקענט איז
ד אין עקסיערםען yסטyנר שינ א  וו

 וױײ סאניטארישע העכסט א^ס טאן
ברעטלאך. ער

ײ באקוםזןן «ו די נ  פלאש אםעױסאן
סאטפאני כאארד פחןס־ װעלװעס און

םע 123 ד םינפ עני רק ניו עוו  תן
.2220 אשאאנד טעלעםאז

 לײיעסא די «ויד ■*רקויפעז מיר
םי• o*eo ®רוקענע סםיסערס. סמײל
 סאאעפ ■יגקינג ײיד חאבעז סיר
יין בעםסע די

 רyד .vנyאנקורי> » זיר צוױיעען סיהרען
 h אין לאכט און דך פרעהט םאבריקאנט

 כיײ טיט אױפגעהערט וזאט iv ז.vטoםױ
Tt Vi ר צוyכyנy.ן

כyז דאס  ןyסט,קאכיוג די ןyהאב yי
 ®ראוױדו. רyר אין דורכנעםיהרט אױך

ם, ^ ס ו  ’[n נאר oy זyהאכ זײ װאו א
 םון שטיקער א»געליס^ זײ זyהאכ יואנט,

 און סאראײן yטריoדוrא-באקל״דוגנס
^ yi׳Mi^ בױטyג ױננ ײ ט  פון אפ

1W .ײ פאלאײן  •H'W״ רyדאזיג רyד נ
 syi*״K3 זײ האב^ א־־בײט ל״yוציאנער,>

 א;נ^*טעיטע, שטאט גאגצען א טיגט
,vi'iiv די אינילד צואװאיפען כי׳לאט 

 נעלד פלאװינץ. יעל 1םי שטעדט yסטyנר
מנ. ןVW( איז ט ׳oyn אין ל אױס, װ״ז

ir o  Dipn י ^ייז^ אגנ ט ט מ ם. ד חי סי ^ נ
 ״קארודסטײ חןר םון רעזויסאט דצר

:אי? קאטיאדע״ שער
 •לאיעטא- ,ד םון צוכרעקלונג די )1
 כאקלײדוננס׳איג־ דצר אין כחות רישע

y n o o n ױלען אין•;
 קאססס־ די פון אפשװאכוננ דאס )2

yD^,ד פון ט1,גקyר iראyDאניסysyאר* ר 
א אדז  שדידער־אר- אידישע יד םון yיvג
;כ״טער

y לyטyמyאו;ט די )3 y ; 2 v iזיך ן 
ט שױן  פלילעל, וױ אזױ נישט איהם רי

 שטא־ק לאט טyס״אױטאריטrזםארא לyד
טsyנ ; ןyי

 צױ ןyלאב רyאדבײט יעג״דער די ו4
 v::n פאראײן אין \W')VO^' די ליב

ס. זײער איהם צו װאר^ ^ ^ ט אינ
 דער פון ןyטאטsזוyר די jy;"T דאס

y>גיסט•vקאכ r״ר רyװא^וציאנערy׳̂ר -  א
ט ״ באקלײדוגנם־אי;דופט-יע רyד אין נ

• פױל^. א'ן

 אדער סטרײק א
סטרייק קיץ ניט

 אטעגדען צו צ״ט די זיא יעצט
sאײ- אייער אין צ״ן א־־ערע ״

מאל אלע מעו פאי־לאנגט דעדעערס
!פ־ױען און מענער פאר פדאפעםיע גוטע א

שארדעםטען גוטע ברענגט אויסצולערנען, לײכט
 ?yC’O’O דער אין אמסזזרייכםןיירס ײאיזטישזז א נ־;ייט
» םיז דעזײניגנ איו סלול ױי  סאור איו דיעסעס .כוםס, ד

 יןרינעז *ו ד״נט סי.ול ששערימ דעי־ איז ?ורס n יואיטכ
ו א און שטע־יע א ־*,ש;׳:  סענמר הונדעיםע נעראיט נרעסע̂י
 און נעיזןרי׳ןנס סיסטעם סינזשעי ,ד שוין דאכעז ;זיפ־וי אוו

ס«ז. אײל עכ ח«;ם א*רר יעכע?. שעהן א ה״נט סאכעז
מ אײ סקול מיטשיעל די י ע ^ םײקיננ רןyטyi אין ד
 און ̂וריק יאר,ר C0 א־נער ס*ט געױארמז נעגרינדעם איז

דזןרגרײכם: ר*ס
 םעםאדען כעסםע
רעזויטאםען בעסטע

 סעסינע
b נאזי

 אידעען נײע
סיסםעםען נײע

 קיאסעז. אװקנס אוז טאנ אונםערריכם. ■ערזענ^כער
 קוםם *דזןר םעי׳עפאגירם. שרײנט, נאדיגנוננען.

אינם«יסאציזן, םו^ער םיס כוקיעס ■ײיעו
ע י י ר n ם D D : i | D y i’׳ji|B ז י ז א נ ו , רyא ל ה ו ק  ס

MITCHELL DESIGNING SCHOOLםרײטאג און מיםרואך םאנטאג, :קלאסען אװענם

דעסארטמענט. דענמאל גענעם
 ױ- דער פץ םיטגליד יעדער

 דו פרױױיעניע די ד.אט נ*אן
 צו און עקזאטינירען זיך לאזען

 נעװיסענהאפטפטע די קריגען
 פרײם, מאקש דר. פ־ן עצ־ת

 נאנצען אין דענטיםט, טיטיע־
םר״,

 דעפארטמענט דענטאל
סענטער העלםה ױניאן

סט. טע17 איסט 131
סיטי. יאיק נױ

פײוו 10 םוז טענײוי :*שיס׳שסונרען
4 ביז סריה סו — שנח : אײענט 7 ניז

געשיאסעז. — זונטאנ גאכריטאנ.
 דזשז־ מאנאטען די דודך

 דער װעט אוגוםט און לײ
 דעפארטמענט רענטאל

געשלאסען. םרײטאנ לײן

װאלדמאן
New York CityTel. Fit* Roy 107415 W est 37th St.,

 ליבערמאן און
לאיערם

302 BROADWAY, NEW YORK
Telê kooe: Worth 5623 S624

שאן דעפארפםענפ ארנאניזיי ̂ל. י, װ. ג. א
אויפמערקזאם!

 וױיםםען ורעםעס, סהוירםס, סופ^ הלאוהפ, נײ ארנײםער די
 רום8 שעפער וי פון נארםענםס לײדיס אנדערע לע8 אװ

 דער דאס נקמאנפ. אױפמערסזאפ װערהז יארק נױ
 אע־ דער פון דעפארםםענפ ארנאנתיישאן

נממפענם האפ פערנעשאנאל
א_פיסעסי דהײצ^עהן

םטײטם דזשױרזי נױ און קאנעטיקוט יארק, נױ
 שטזזדמל״ד און שטעדם די אין נארםענטם לײדים גײ באשעפטיגט זײנען וואס ארבײםער, די

 -תו-1«רג«יזייש» אינטערנעשאנאל דעם םיטצוהעלפען געבעטען זײנען שטאאפוען, דרײ דערםאנםע די
 אום־אוױ«איי די װענעו אויםקינםםע כרײננען וועלען זײ ווען טאן. עס קאנק זײ פארםםענם.

פארעפענ^יכם דא ווער׳ען װאם אפיסעם, כר. די ייח אײנעם אין אדער אפים, חשענעראל אין שעםער
 ארױסגענעבען ניט קײנעם צו װעט אינפארמאציע די

■ױװאט. םטריקט װערען נעהאלמען װעט עם װערען.
אפיםעם: אוט־אוו־טאון אלע פדן ליםט די איז אם

םטריט מעין 927 העדקװארטערם םרײדם מעטאל קאנג ברידזשפארם,
רעיד מר. — 4501 םארקעט עווענױ אראנחש ם. 68 חש. J נוארק,

pro — 4507 װײװערלי םטרטי מאנםנאםערי 103
 ראזענבערג, — 2883 םאנטגאטעי־י
שנייד.

םטרים םאנםנאמערי 76 דזש. נ. םיטי, רזשויחי

שנעיד — 2040 ברענטש לאנג כראדװײ 114 דזש. j כרענטש, לאנג
דוראנדא טר.—־ר1499 האקענםאק םםרים םעץ 7 דזש. נ. האקענםעק,
 מיניע — 0068 פאינט האנםערם

ארעטצקי שוכ, פאשקיל,
עװענױ דזשעקםאן 9 ל. םיםי, אײלאגד לאננ

אקאטשיא םערי דזש. נ. פלײנפיעלד,
דזשאנםאן עליזאבעםה י. ג װאלע, ספרינג י. נ• וואלי, ספרינג

בריםטאן םרס י. נ. אדאםט, י. ג אדאםם,
םארין הערי 226 באקם קאננ. קאלטשעםטער,
לאנארדיא אננא םםרים םםילװאםער 42 קאננ. םטאטםא־ד,

םאניא ל. — 3796 הילקיעםם עװענױ םע4 םאום 35. י• ג. וועתאז. םאונם
קעיחםע. ק. ם.

םענעדזשער. האלפערין, דזשײקאב

ש 340 מארוז םטרים ו  כראמוױס, נױ
יזםכאי פארר
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דנאר *וו פעדעױישאן אמעדיקען
אפיציעל שטעמנג איהר וױסען לאזט

מפאמט׳ו צו
יי-יאך לעצטע איז אפץ.י;נטר סענאטאר

 vh ער אז אםיציער, געװארען אנגעזאגט
 די םון פרעזירעגט םאי י־אגדיראט רער

אטעריקא. פון ארבײטער ארגאנידרסע
 האונסיי עקזעקוטיױ םון האמיטע א

 לײ־ אױ םעדער״יצאן אטעריקאן דער םון
 ,,טאריסא פרענק םון באשטעהענד באי־,

 פעדערײ־ אפערײזאן דער פון סעהלעטער
 נ־ע־ א׳חאנע״, דזשייטס י־י־נאר, אװ ש$ן

כ shovo פון ?ידענט ר ״  דעפארט־ ט־
 פרעדרעיט רייען, פ. :,טא־ט א־ן כיענט

 אטע־יקא, אװ לןאויטען רעימועי די םון
 און ייאפאי־עט כענאטא״ באזיכט האבען
 אז אשיציעי: איבערנעגעבען איי־ם האבען

גי;־ אינד־ארסירט זיייגען ײהירער און ער
װאיען.

 סע־ אדרעהײט האט םאריסאן םדענק
 פ־עזי־ פי, נאכיען אין יאםא^עט נאטאי־

 :ע־ ;יט האט װערכער נאטפערס, דעגט
 אין און געזוגי זײן צוליב פאהרען קענט

 אין האונהיי• עקזעקוטוװ דעם פון נאמען
באאױפ־ זייגען ״טיו־ :ערהי־ערט האט

 זײנען כייר אז אייך, זאנען צו טראגם
 ,׳והילעי־, סענאטאר פאר און אײך םאר

 באגרענ־ אהן אייך פאר זייגען מיר ?0
 פרע־ דעם אנראלאנגט װאס און צונגען

אט־רפ די און 1024 פון טילעט זידענשעל

 ‘פעדעױי קאואלײנא נארד
 אינדא־סדט ל״נא־ אװ שאן

ראפאלעט׳ען.
 יײבאר אױ םעדערײשאן סטײט רי

 א-גדארס-יט האט קארארײנא נארד פון
און פ־עדדענט פא־ י^אפאײעט בענאטאי

 וױ 1באל םרעדדענט. װײס פאר װה-י־ער
 דעם איגדארהירם האט פעדערײשאן די

 ארײנג׳** ייען ראכ טײזעט, 4פ״אגרעהױוע
 סעק* צום עי־עיטאיס י־אפאי־עט׳ס ;עבע;

ט, אװ י־עטעיי הט״
 דז־צאידושיא אין קאראײינא סאוט

טא; װעילען א: • םון בײששיל דעם : אי ; 
יזא־אי־ײגא

 ^א־ ױעלען וױרדזשיגיא װעכט אין
ץ נעכ״ען וױיו^על׳ס און פאי־עטיכ  V.0 ד

טכ צוױי ע פארכער״ רעט אױל :טיי
 טײ אינדעפענדעגט אן אױוי און י'יבאר4י

 או; ױניאנש פין רעיעגאטען 000 סיקעט.
 לאכען ארנאניזאציעב םא-מעײײיבאר

אי ארגאנידרט זיך  שאס* ראשאמיט׳ס ס
ױס װען צײט, דער אין פײן  ד׳אס ד״י

ט אי־ה רעדע זײן געלאי־טען א אנייי  ק
םרעדדענט. פאר

 ל» אװ j א, דאנרןט אלעט0לא
•in איזזינער ן עגדארסמעגט 

ל,אט§יץ, אץ עד*אלג אן טיט
אטאי  טעו די ראט ^אפא^עט סצנ

 atkV'( ײין בטײטטענט, א פוןיעפעגטי״יכט
צי; דאט *y כען  אטע* די באיאגילט לאי

 פאי יײבא־ אױ פעדע-י^טאן ״ילאן
א*נדא-סניענט. אילר

 אפ־ציליצר אן איז כטײטטענט דער
ח ^אפא^עני סעגאטא-ע; די פון ענטפער  י
 •iPjripy פין רעי׳דונג דעי אױו״ װחירער

קאונסיר. טיװ
 אין אין נארען איעענעם ןיץ אין
 א;דיראט)ל פ-אגרעהסוען דעם סון נארען

ס-ורעדדענט םאר ױי  ,־ ער באדאגקט ו
 דיער פאר י*, אװ פ, א. םין פילי-עד

 אונטער״עטיײכט און שטיצע און ^4ליי
 פין הױוט-אױפגאכע די אז ,4אניאי נאך
 מא־ צו איז נאװעגוננ פראגיעססוער רער
רונג די אז אזױ, כען עד  *־י דינען זא^ י

פאיק- פון כיאהען ברײטע
 פיאגרעס״װער דער פון ״צוגא־ם רי

 vא םארערונג די אז טענה׳עס כאװעגונ;
ט םאדעמגג, ראדילא^ע א ע אי אפ  ל*ײ־ י

ט. עס ל,ענט  וײיל רוןרישאי, איו ״עס ד
ע פון װארצעי* דעם אן ריוזרט עם  אי

/ נאגעגענען מיר װעלכע סיט #צרות ד י ז
ל.אמ• דער אז דכער, איז לאפאיעט

אי קעז עס ערפאיג, אן דין װעט פײן  נ
 יעדע דעם. אין ױץ גיט פראגע לײן

װאס כחות רעאקציאנערע די םון פעסטונג

n r  m w u n  W n ר  מי  
i n  ) t m  v n  » « n  tr *

פאך (0 ו» עט1>נ םון די
.fvoira ד♦

ילײ- 119 פעדעײי׳ט^ן ארעייקאן ר'
43 ד#ט גוןוד w m er itsן י*ד̂ר

ג^גצע ײ פײאנדעסיװען
 דעס פאר י^גד, םון ארבײטע^פ-עהע

טא- v^v^vio יו עאםען גע סעיט צװעוז
v ' ^ v v, ססע די ביודינען וועט)װאס 

 ^ניוטליכע 110 די און רyטŷב װאכען
 ױגי- אטערײןאגער די װאס ?^ומאלעס

אײיס. דבען אגפ
 װאה^ רעטד»ױ ע^קי:ערט האט אזױ

 א, אװ פ. #. דעי םין וױיס־פרעדדענט
 אינטעמע׳טא;אל דער םון פיעדדענט און

 װאא רעטױו ארעלײןא. אװ פרעס ^ייבאר
 pc הד#ט דער געװארען באיעטיטט איו

ם ע  דײייוי װעינער דענארטטענט, ר
 יאש^לעט׳ן פאר קאטפײן ךעם םיוווען

צײטונגען. אלנײט^ר די אין
 װױס״פיעזיל דער װהירער, סעגאטאל

 נ%• פראגרעססוען אוים׳ן לאנדידאט דענט
 עארפער א םיט ארויס טעג די איז ׳לעט

 פרעדדע;ט• דעס דײוױס׳ס געגען אטאי.ע
 דעראקרווטי׳עער-פוןר״ דער םון לןאגדידאט

/  טיי^ דעם װעגען רעדט װהילער טי
מ פראגראס״רעיע^ דײוױסע׳ס םון חני  ו

 רעווכלי- די אןו שולידדט׳ען אטאחירט
 און גרעפט-םקאנדאיען די םאר יןאנער
 געורבפו חאבעו װעיכע יעגינע, די יױבט

 ׳װחלער ׳טוי״דיגע. די כאיןעםפען צו
 הא״ װאס ד/ פון הױנט-טיעעמפיאן דער
 רעגירוגגס־גרעפטער, די כאסעםפט בען

 גע״ איז ער װאו דײוױס׳ען, אכער םרעגט
 *נ״ חאט טען װען צײט גאנצע די װען

 חאט פארװאס אונטערזוכונג. ,ד געפיהרט
V גע^וױגען 'דאן ער

 פארט־יע;, אי*טע צװײ די פו; פארםס
 הי-טער בליהען די פארברענט די האבען

 גע־ אגגעפאנגען א-ז יאײף דער אין אונז
װאלען.

 פיאט־ די פין אונטעלזוכינ; ״אונזער
 צװ״פעי־, אהן געװיזען אונז האט םאלדס

 I ל< די און רעפוביליקאנער די ביידע, אז
^ין סאקראטישע,  נ־ ארבײטעל די קענען

ס דער כדיט און װערען אננענומען  צי
 א* װערען םארשטאנען בעסער עס װעט

 נינ עס הענען װעלכע קײיזען, םאנכע
זי־ :ע:ען זײגען םיר װארום םאחטטעחז

 אנגעװענ* װערט װאס ׳ועלבע ״דאס .
 א;:ע• װעלט פיאטפארמס, די צו דעט

 אי; און האנדידאטען. די צו װענדעם
 פאי *•אפגוגג קײן ניטא איז םעיע כײדע

 • געפ טיר ראנד. פון לויךארבײטער די
 אי** נײדע םון קאנדידאטען בײדע אז געס
 אל* ד• פאר ניט טוינעז פארטײען טע

בײמער.
 פיאט־ רי װעגען רעפאלט אוגוער ״וױ
 און א; צײנט קאנרידאטען און םארםם
 די אז כעפריען מיר האבען קראר, םאכט

 סע״ און איהר וחנלכער אויר ־פיצאטפארם,
 איז קאנדידאטמן, זײנען װהילער נאטאר
 אל־ רי םון אינטערעסען רי אין מעהר

 :*‘שמרעב, רי סעהר באגעענט און כײטער
 מא־ נרויסע די פון נויטען די או; גען
אנד אונזער םון פאלס םון סען  און י

 מיר וועפמןן םאר די םאר חויפטזעכליך
 םלאס־ אנדעל אן אירנענד װי רערען,
 פאי־ פארכעלײגט הא^ םען װעאכע םארם,

בירנער״. די
 אין פאר״טפראכען האט קאםיטע די
 יעדעל אז םערערײשאן דצר םון נאמען

 װע־ געסאכס ײעט םארזוך עחרענהאפטער
 אינדעפענדענט רײ ערװעהילען צו רען

 וױיס־ און פר*זידענט םאר מוןנריראטען
ארעזידענם.

 איהש האט ס<וםיטע די װי דעס נאך
 הייפע די םארמפראכען און נראטולירט

 ארבײטער״באװעגוננ, גאנצער רער סון
̂ום  נעענטפעלט לאםאלעט סענאטאר ח
̂ןןן אן אויזי  האט ער װעג. אינםארמא

 די םאר אנערקענונג זײן אויםנעררמןט
 םקרעריײ אםעריסאן די װאס *מעלוננ,

 האט און גענומעז האט אייבאר אװ שאן
 מאכען שפעטער װעט ער אז ערחאערט,

 ענטפעד אױסםיהרליכען פארםאאען א
מאייסאן. פרענק םרן רעדע דער אויף

 קאטיטע קאממיץ לאםאלעט
ט ט דך װע שען ני  קאנ־ אץ מי

שיאנאל דיסטריקטם גרע
שטי־ פולער דער םים זיכער זײענדיג

 ;.װ םערערײשאן אמעריקאן דער םון צע
 האט װהייעה און לאפאיעט פאר ^ײבאר

 סע־ פאר קאמיטע קאמפײן נאציאנאלע זײ
 גאנצען אין באשלאסען לאפאלעט נאטאר

 גאר סאספײן דעם אין מײטען צו ניט זיך
 אי־ אינגאנצע; װעט און סאנגרעסאימו

 ׳ײ־ אײ פעדערײשאז דער צו בערגאזען
 פראנרעסײוע אינדארסירען װעכען כאר

קאנרידאמען.
נאציאנא־ די םון בראון, קאנגרעסמאן

 העדקװארסערס, סאםפײן לאפאלעט ל/ן '
 איבער אויםזיכט רי נעהאט וזאט װעלכער

 באשאנט האט בױדא, קאננרעשאנאיל דעד
 הערקװאר־ רי םארילאזט ער אז נעםאכט,

 דעל נעלסאן, קאנגחנסמאן און מערס
 גאסאלעמ דעם םון כזשערםאן דזעעגעראל

מטעטעט, האם קאס«ײז,  רא- די אז בא
 באיטצא״ האם תאםיטע קאםאײן סאלעט

pro טעמינ־ די אויםןװגעבען גאגצען אין 
 קאמרעס־ אינדארסירען וופנאן ^יטען

'* מסנךידאטען.

ל א נ א ש ע נ ר ז ן ט נ י א
אן ק ױני נ א ב

ע ט פ נ י ױ פ נ ע װ ז ע ו 2 א ע1 ט ט י ־ ט ם

כאנק אןנזער
 אננעלעגענודייטען. באנק אײערע אלע ®אר אײנױכטונגען אלע האט

 אװזרע מיט ®ראפיטען ױ טײלט און איטערעסט פראצענט 4 צאהלט
רעפאױטאר^

■רימען. כיליגסטע די צו יוראפ נאר געלד אײער שיר,ט

 אונזער יעצט באשטעהט עקדםטענץ אונזער ®מ טאנאטען 6 די םאר
42,500,000.00 פון פארמענען

דאלעה טחענה הונדערט m מיליאז צוױ
 פאר* צאהל די און יעצט׳ ביז דעפאזיטארם 3׳ססס איבער האבען מיר

טאג. יעדען זיך גרעסערט

 אײער ברענגט אקאונט. אײער טרענסםערירען צו צײט די איז יעצט
פראצענט. צאהלען אנפאנגען גלײך װעלען מיר און בינעל באנק
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ױניאן װאירקערם נארממנט לײויס אינטערנעשאנאל דער פװ ארנאז אפיציעלמר
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V״ l. VI. No. 3.ר.

u מיטגלידער אונזערע צו װאוט א
מארדעי

זיגםאן. ם»ריס פון
ױניאן) װאירהערס גארנדענט לייריס א־נטערנע־עאנאר (#רעױרענט

״לײ־ טוב ױם דעם םאל דאם פײערם אםעריקא פון ארכײטערשאפט די
 װא: פאםירונגע; — מאסירוננען, װיכטיגע כאזונדערס אונטער דעי״ נןןר

 פון פראגרעם פאר׳ן האפנונגען גוטע ניבען און כאגײםטערונג ארױס רוםען
לאנד. אין דא ארכײטער־זאך דער

דינע; שטאםען פאראײניגםע די אין צושטאנדען אינדוסטריעלע די
 ארכײ־ ארגאניזירטע די אבער צוםרידענשטעלענד. זײן «לו פון וױיט נ#ן

 אפצו־ געלונגען איהר איז עם פארװערםם. שריט ריזיגע םאכט םערשאפט
 םא־ דעש אין און שאפערס״ ״אפען פון־די אנגרי,? פרעכען זעהר דעם ןזםעלען

 ארבײטער־ מרגאני^טער דער פון שונאים פארשװארענע יענע ױינען םענט
אײדער^זנגרײפען. פארטײדיגען *ו זיך גיכער געצװאונגען שאפס

 געםאנט םיר האכען אינדוםטריע, אײגענע אונזער אםכאלאנגט װאס
 אוטשטענ־ די אונםער םעגליך נאר איז עם וױיט װי אנשטרעננוננע;, אלע
ן צו דען, ע ר י ז י ל ע ב א ט  ארײנצוברענ־ ארגײםם־באדינגונגען, די ס
אװעקצו־ און פרויען־קלײדער פון פראדוקציע דער אין ארדנוננ םעחר גען

C
 אזמפארטײאישער רער מהםאן ינעל

טױיה אוקקל פה ־י״רמאן
 דער אץ צדדיט אלע פון צושטימונג דער םיט אמט דעם

דערװײלע. בלויז אסט דעט א; נעםט — אינדוםםריע.

גראד געוױםןןן א כיז אץ יםודות. געזינטערע אויף פראדוקציע די שטעלען
העלס םיל ו»ט

דאס און לײכטער. און ױכערער םיםגלידער אונזערע פון לעבען דאם םאכען
צו העלפען פיל װעט דאם אז חאפען טיר און געלוננען, אויך אונז דאס איז

 אלע םון אונטערנעםונגען, אונזערע אלע פון צװעק דער און ציל דער דאך איז
םאכען. םיר װאם אנשטרעננונגען אונזערע

* * *

 אטערי־ ארגאניזירטער דער טון געש>כטע דער אין סאל ןןראאמו צום
 אוטאפ* f« פעײ אויפ׳ן איצטעד זיך ױ נעפינט כאווענוג^ ארכײםעד סאגער

r גאנצער איחר םים וין האט זי ;אקציאן •אליםישער ח<^גיקער fi  uwnp 
 םאר ארױםנעזאנט אפען זיך האבען װאם קאנדידאטען די חינטער שםעלט

 ארױםנןך אםען זײנען װעלכע ארכײטעד, ארגאגיזירםע די פון אינםערעסען די
 געזעלשאפס־ פון נעכיטען אלע אוי־ םארטשרים און פראגרעם פאר ®דאםען

 לאנד, םרן טאכטהאבער די געגען קאםף אין שטעלענדינ זיך לעבען, ליכען
קאפיטאל. ארגאנױירטען דעם פון קארופציאן דער ןנעגען

 דאס װאס דעם חוץ א פאםירונג, דער אט פון כאדייםוננ םאראלע די
 איז ארבײטער־באװעגוננ, דער רעזולטאטען פראקםישע ברעננען נעװיס ןועם
 דעם אױף אײנפלום גוםען זעהר א האבען וועם דאם אפצושאצען. נים גאר

לאנה איכער׳ן ארבײטער־באווענונג ארנאניזירםער דער «ת נאננ תייםערען

 ארכײטער־ דער םון כחות די זײנען אײראפא, אין ים, זײם יענער *ון
 אן האט ענגלאנד אין נ׳עװארען. געשטארקם סך א יאחר לעצטען נאוועגוגנ

 רעגירונגם־לײצעם, די חענט זײנע אין איבערגענוםען ארכײטער־םיניםטעריום
 נים ניך אזוי הענט איהרע פח רעגירוננ די ױ וועט אויס, זעחם עם וױ און

 םעקדאנאלד פרעםיער םיט עננלאנד, פח ארבײםער־פארטײ די *רזיםלאזען.
 אויף פרידען אײנצושטעלען םאקטאר שםארקםטער דער איגםער איז גראש,

קאנטינענט. אײראפעאישען ךעם
 אן פון הןזנט די אין איבערגעגאנגען לעצםענם איז דענםארין אויך

 די אחנטערגעשלײדערט זיר יית חאם םראנקרײך וורכײטער־רעגיתנג.
 דאם פאר צוריק םרעט אוםעטום ®ון רעקאייע זײ און חערשער ךעאקציאנערע

ארבײטער. אתאניזירטע די פון חערשאפט פראגרעסיװער דער פון ןנקוםען
• * *
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pm טארען מאכער דרעס אח מאכער 
דעי ליכאר אדבײטען ניט .

o 1 םאנטאנ, נעזםםער nסעפ־ טען 
 נע״אולײ » דעי, <ײבאר איז אןטבמר,

ד  דרעם־ או| ווײםט רער א״ז ױם״טונ מ
 חנר פון םיטגליר סיין און אינדוסםריע,

pitft יזד סאר יוניאן םאבער דרעס אוז
ײאד «לע ארנייסעז. ניט סאג

»חלט  באצאז נאקונמן דפרםען *רנייטער
 טר־ װאלטקז וײ מי פונקט םאנ, יפר׳ו

*ייםען.
םעיד רער לאננצר, כרוחנר.לואים װי__'י

 אתז נאארד,.לאזט חשאינט 1« חממי
 פאםי־ זײן. םאנ יצנעם ימלען .0יי«1

שאפ־ «לע אין ױניאן *an סי|
רדעס־ pw pitpp די וואו
 דיסטריקמם n זיןי. געפמען

אי* אוינ אח ײעחש, פאםחלירט
cum ^ נ ו ם ע ע ג ח ת י ו י ר ב מ ל

 באשםראפט שטרענג ער וועט אדכײט,
װערען.
 מיטגלירער די רעריבער ראטען םיר

 זײ םוז סײנער דאם װניאן, דער םון
 כיאנ״ םארזוד א סאכען ניט אפייצו זאא
 <ױ ,״אונטערזינדיגען״, שאפ אח נעהן טאג

 אן. דאס רוםען סצאוק״םאמר םאנכע
 םאר־ נעהן ערגעץ *ינערשם «ײ זאיצען

לעבען. םון האבען הגאה און ברמננען
 װייצען קילאוקםאכער, די צו חגדענדיג

 חנרםאנע?, םאל א נאןי אויף ןײ םיר
 ארבײםען צו פארבחנכען א איו עם או

 נאף זײנען שאם אין װיבא<ר אוחורםײם
 *ר־ םיט פלעצער אאע ®אימםעו נים

 איביײ אן םאנגט םען יאײחוו ביעמר.
pro ילעצער אילע דארםען #אווערסײס■ 

.)10 ?ײ• inn (א<וס

 אנגעװיזען געװען שוין איז עס װי
 לעצ־ עס איז ״גערעכטיגקײט׳/ רער אין

אי עס נויטיג זעהר געװארען טעגס  בא־ ז
 אום*ארטײאישער אן װערען שטימט

 װעיכער קיאוק־טרײד, אין ששערכיאן
 םון סכסוכים די אויםנעהכען גלײף זאל

 האט זיגכיאן פרעזידענט שעפער. די
 זיצונג, יעדער אױף געםאכט באסאנם עס

ט םארגעקומען ילעצטענס איז װאס  מי
ס נאװערנאר טה׳  קאמי־ סנעציעלער סמי

 אן דאס נעפאדערט, האט ער און סיע,
 גילייך זאיל טשערמאן אומפארטײאישער

װערען. אנגעשטעלט
 די געװען ניט אילץ אבער איז עס

 אילע װעילכער אויױ פערזאן, פאסענדע
 װאס קלאוק־אינרוסטריע רער אין צרדים
 זאלען אגריםענט דעם אנגענומען האבעז

 שיינע׳לבערג, דזשאדזש אײניגען. זיך
 שוין זיד האבעז צדדים אלע װעסען אױף

 אז ערקילערט, האט נעאײניגט, געהאט
 און אסט, דעם אננעםעז ניט װ̂י ער

 אגדערע םארשילאגען גענומען האט םען
 םארגעשלא- די אויח אכער •ערזאנען.

v« מאט פערזאנע) גענע i  JJ גע- ניס
iW bp

enn ^פ*מײ ^וחןוינסד
 אומיאר־ »ז באשטימעז »לײז יא̂י סע

ףםשערכיאן. סייאישען

 געםאן עס האט קאםיסיע די און
 האט קאכייסיע די דאנערשטאג. לעצסען

 צדדים איע פון כייטינג א אײנגערופען
 קאסיסיע די האט מיטינג דעם אױף און

 םון אײגעם אםט דעם פאר באשטימט
 לעהמאן, קוירנעל םיטע, אײגענער איהר
 כלל־טוער, אידישער באװאוסטער דעי

 פיה־ די פון איינער געװען איז *\עלכער
 דיסטריבױשאן דזשאינט דער םון רער

קאםיטע.
 קלאוק־אעדוס־ דער שון צדדים איע

 צוםרידענ־ אויםגעדריקם האבען טריע
 דע^יגאװער־ םון אױסװאהה כייט׳ן הײט

 האבען צדדים אלע קאמיסיע. נאר׳ס
 קוירנעל אז געדאנק, דעם אויסגעדריקט

 אוםםאר״ אן זײן געװיס װעט לעהמאן
 םון זין פולען אין טשעיםאן טײאישער

 דער־ ארויס קוםט װאס אבער װארט.
 אנגעגוסען האט לעהםאן קױרנעל ,םוח
 ;צײט מאנאט א םאר בלויז אכיט דעם

 ם*ר נאר אמט דעם אנגענומען האט ער
 קרײ צו געלינגען װעט עס ביז דערװײל,

 זײן װעט װאס *ערזאן, פאסיגע א נען
 א אלס אטט דעם נעחפען צו זמפרי^ן

טשערםאן. באשםעגד^ער
 וױיסעד אלזא, בייעס, ^אנע די
א מוזוכט וױ^טער װערט עס אםעץ.

).2 זײט אויוי (שיום

 ך העכערם סו לאקאל יוניאן תאטערס
װאך א אדןזסםענט רוס

צוריקגעוױזען. אײנשטיםע ,תבעסקי דײוױד םעגעדזשער מון רעזענאצייע
 3אפא5 ױניאן קאטערס אונזער אין

 זאהר 0 םאתעסומען לעצטענס איו 10
 איו װאם סירונג,01 כאראקטעריסטישע

ווערען. צו רצײבענט0פ װערט
 חגאר־ רעם םון םעטעלמענט נאב׳ן

 גענומען מען האט ׳נמײשאךסטרײק0ג
 וחד כער־ױניאן0קלאוקס דער אין רעדעז

 כדי דױס, װעכענטליכע רי העכערען גען
 םיט אעעהן בעסער קענען זאל ױניאן די

 אנהאלטען סעגען זאל זי ׳רבײט0 דער
 דער רטםענטס,0דעפ נויטינע איצע די

 װאס זאל טרײד אין אגרימענט נײער
 םרא־ די ווערען. דורכנעםיהרט בעםער

 געײא־ אויםנענומען אויף שוין איז גע
 און מיטינג באארד דדןזאמט בײם חנן
 קא־ 0 געװארען אױםגעתליבען איז עס

 און לאגע רי באטראכטען צו מיטע
רעפארט. 0 ארײנבחננגען

 ?אטערם דער פון עסזעקוטױוע די
 דײװיד ברודער מיט ,10 לאקאיצ ױניאן

 לא־ דעם פון מענעדזשער רער דובינסקי,
 װאר־ גסיואלט ניט האבען ״בראש קאל,
 דעם אויף דױס די העכערען מיט׳ן טען

 הא־ זײ באארד. דזשאינט םון באשלוס
 דארו* לאהאל דער דאס געדענקט, בען
 ארוים־ איז םראגע די און ׳טאן גלײך עס

 םון מיטינג רעם אויןי געװארען געבראכט
 דער־ האל. ארליננטאן אין לאקאל דעם
 אנ־ באארד עסזעהוטױו דער •האט בײ

 באשלום א לױט װי אזוי דאס געװיזען,
 רי װעט קאנװענשאן לעצסער אונזער םון

 אן, אויגוסט סען15 םון אינטערגײשאנאל,
 א םון האפיטא פער סענט 15 באקומען
 ױ װאס סענט 10 די אנשטאם םעםבער

 אודאי עם איז באקומען, יעצט כיו האט
 זאל דױס וועכענטליכע די אז נויםיג

א סענט 50 אוױי װערען געהעכערט
• ד  עס האט מיטינג לאהאל רער אבערװי

 פארשלאנ דער באװילעען. געװאלם נים
 םענע־ דעם און באארד עפזעקוטײו םון

דורכגעפאלען. איז דזשער
 ברױ האט יאםירם, האט דאס וחנן

ערקלערט. גלײך דײוױד'•דובינסקי רער

 אםט דעם םון רעזיגנירען ותט ער אז
 װי־ לאקאל. דעם םוץ מענעדזשער לס0

 לאקאל״םי• דער — ער ואנט — כאלד
 װיכטינע אזא צוריקנמוױזעז האט טינג

 םון געהוםען איז װאס רעקאמענדאצ^
 כאארד, עהזעסוטיװ םיט׳ן צוזאמען איחם
 פארלאםענט דער אז אן עס ער נעמט
 מיניםטער• צום צוטרויען <זײ\ ניט האט

יןי (אלום ו ם י .)16 זיי
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ױני*ן. וער אונ״ םװ רעבעז איז נײעס םארשײרענע .2 !ייט
בערנארםקי. י. — סס י»ק«י ױניאן, דרעסםאכער ?»סםאש רער איז .8 זײט
באטײלי־ צו זיך לאקאלס רי רופם נײשאנזןל אינםער״ רעפארטםענם. ערױקײשאנאל .4 זייט שטיטע״ ארנײטער ,פרײער דער םוז יובילעאום רעם איז נעז
 האםיײן. לאפארעט איז אקםיװ װערט יארק נױ םוז באװענונג ארבײטער לאנגער. ל. —ױניאז ררעםםאכער אוז קלאוק רעך םוו בןןארר דזשאינם םװ םיטיננ r* זײט
 יאהאי ױניאז, ריםטרםאכער דער אין .0 זייט

it - .סקולםאן. ה. — עגטסער או העלער. רזש
נײעם ריננ ארבײטער רײזען. אברהם - נינונים שםייע שסואלזאן. ם. — (סהיצע) אויטאםאביל אז .7 זײט
נאםיצעז. עדימןא־יערע £ זײט
זעלדין. א.סקולמא!. ה. — קאיעגראר נײשאנאל אינםער־ לאנג. ה. — באװענוננ ארכײםער רנאציאנארער1אינטז רער אין כליק א .9 זײט

ז. — (םעליעםאז) אירעעז םון ערפאמ כאזאנאוױטש. לעאז ־— ? סערנ»צי*נאל

^ציאריםםישער אי־ז װאו n זייט .1 ב. י. — שארןי און יוויץ אםעריקאניש עכם סנ. ?ייט אינ־ דע̂ר
שםועסעז. ?ורצע יאפאיעט׳ז. אינרארםירם קאונסיל לײבא.־ אס טרײר סענםראי יארה נױ הערםאן״פראנק דר. - פראנע נא״ע אינםערנאציא־ אים ארבײטסואזיגליים n« ?ײטװהילערייג װיםעז. w נוט זאכעז מיוםעז. אוז ארװערטײזםענטם .10 ייט ארװערמײיםענםס. גנ. ייט
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