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שיקאגא ױ נײ ארגאחאציאנסיקאמפק גאנג פולען אין דרעםמאכער
 באסעס אסאסיאײשאן — שעוער, ױגיאן די אץ אגרימעגטס די באניימ ױגיאן

ם דך ארביימער די *•שרעקען וױלעז — לדאן> דער *ן אנצושליסען ד
מעו, די אוגטערשר״גען חײסען זיי װאס שקלמסעז־אגרימענמ דער ארב״

• W קומעגדע שיקאגא איץ זיץ װעט פרעײדענט־זיגמאן —
 נל״בען צו א״נמ םארפליכטען דך 7~יע

שיןלאםען,
 געײען א»ו ״פאװו*רטס״ ׳ייהאגא אץ

o פון פוגהטען א״גיגע איגעדרויןט n 
 פאלגענחנ די טיט שקיאפעחוגויטעגט,

 j מוטעוהוננען כאראיןטעריסטישע
 די םון באאטטע ד» םון הענד די *אין

» אדײנגעסאיען איו יודאן דרעסמאפער
 איען די װעלכען אגרירענט, אן םון קאפיע

 האבען טאנוםעיןטשורערס דרעס שאפ
די״ אדב״טעו/ דיערע צו ארױסגעשיקס

אםערי״ פאר װאפ וױיזט אנרימענט זער
מאנופעק״ ךרעש דיזע סאטריאטען קאגער

 דינען די גאהענט וױ און ױיגען טשורערס
אסאל. פון האי״טער שיולאפען די צו

 צוױי ענטהאיט אגריטענט ״דער
 די ארױסרוםען בירזען װעלכע ''פוגקטען

 יעדען פון פאראכטוגג און ענטריסטונג
 חיטע טראפען א האט ײעיכער איינעם,

 שקרא- די געגען ארערען, זיינע אין בלוט
 איעף דיזע םון חוצפה טרײנערשע םען

באלעבאטים. שאפ
:פונקטען הױפט רי דינען ״דא
 געבעטען ווערען ארבײטער די ״נ.

 כאזונדערען א אײנער יעדער סײנען צו
אונ״ ײעיען זײ וױ יענעיל אזױ אגריכיענט,

 מאנוםעתעשױ דרעס די װעט טערשרייבען
 קאפוי א אנפאנגעז אסאסיאײשאן רערס
 װעט אוז ױניאן 1דרעסמאכע די געגען

 ער- ניט זאל טען פאליציי די אױױ וױרהע;
צוױ־ סידלןולא־ען קײן טיילען צו לױבען

 װעיען זײ און ארכײטער זײערע שען
 די געגען איגדזשאגקשא; דעס אויפלעבע!

כײטגלידער. ױניאן
שענד״ דער אי? פינלזט צוױיטער ״דער
כא־ אפעךשאפ װאס אלעס פון לידסטער

ערילױבס. װען האכען.זיך העס
טא״ דרעס די םון ארבײטער די .2״

 דורך זיך פארפליכטען נופעפכדשורעויס
ט איו כיע־ װאס צייט דער טיג ם  אין ^ע

 װערען צו ניט שעפער, אסאסיאײ׳שאן די
 האבעזי ניט ױניאן, קײן םון םיטגייד קײן

 אדער שריפטליר פארהאגדלונגען קײנע
 מעמנערס אדער באאדטע כײט מינדליך

 מיטגיליד א װערעז װעגעז ױניאן דער פון
אר־ אן אױב ױניאן; דרעסכיאכער דער םון

ײני״ דער אז אנשליסען זיך װעט בײטער
 און בא^עפטיגונג זײז ער פארילירט אן

שאפ. סון צוריקצוציהעז זיך אײז שטימט
X רײדען ניט טאר ארבײכער קײן 

ארײג־ װעגען ארבײטער צוױיטען א טיט
ױניאן. דעד אין געהן

אינ״ דעם םון אינחאלט דער איז ״דאס
 װעא- אנרימענט דאג״ ״יעאא דױוירועאע״

טאנוםעחטיפודערס דרעס אפען־שאפ די כע

ii׳

 בײ ?אמםײן ארגא:*זאציאנס דער
 אין איו ׳עיקאגא אין דרעסמאכער די

 בא־ אסס׳ן רי דארט גיט א׳יז גאנג׳ םואען
 געגען איינגע״שפארט געטפען װאס סעס,
 פאפ־ררע־ ביפער היב״ט א ױניאן, דער

העגי׳ט.
גאטיר־ איז, הויפט־אויפגאבע ?ײער

 רער אין ױניאן רער עטערען צו ליך,
 ייער״ ניט זײ קעגען דאס אנער ארכײט. .

 גע־ ׳פטארק ׳ערייס האבען, זײ וױיזען.
 דרעס־מאנוםעקטיעורערס, די אז װאיט,

 געסעטעיט יאהר יעצטען דאבען װאס
 דעם באנייען ניט זאיען ױניאן, דער מיט

 זײ צו אנשייסען זיך זאיען אגרימענט;
 אכער ״אפעךיטאפס״. אױםהאיטעז און

 זיך האכען ױניאךמאגוםעקט״עורערס דיזע
 הא* זײ ,bkp א םארדרעהען ;עיאזט ניט
 נעזו־נטער א טיט חריבען געװאיט ניט בען
 רי וזאבען און בעט, קראנקער א אין קאפ

 די באנײט. ױניאן רער מיט אנרימענטם
 איבער נאו און כראדערס רײמאז םירטע

 םיר־ באדײטענדסטע די פון אנדערע 50
 אוגטערגעיעריבען האבען טרײד איז מען
 נאך סא־ ױניאן דער נייט אגריײענט אן
 צוריקנעװיזען האבען זײ צײט. יאהר א
 אסס׳ן די פון פארשפרעכוננען איע די

 וױיטער פארבייכען זײנען און באםעס
 דער פיט באציהונגען פרײנדליכע אין

ױניאז•
 ילעצ־ געמעידעט יטוין האבען כײר װי •

 םרידמאן מאיי שװעסטער איז ׳װאך טע
 באגײסטע־ םיט געװארען אויפנענוכיען

 און שימאגא♦ אין דרעםפאכער די פזן רזגג
 יןאנ־ לעבעדיגעז, א אן דארט םיהרט זי

 געװיכ װעט װאס יןאמפייז, סטרוהטױוען
רעזויסאטעז. גוטע ברענגען

 זיגמאן פרעזידעגט װעט װאך קומענדע
 צו־ פאהרען װעט ער יטיקאגא. באזוכען

 פערישסײן. וױיס־פרעזירעגט מיט זאסען
 ר-איטען ^יסאגא םיז ױניאנס אונזערע

 זיג־ פרעזידענט אז פארערען, אײן אין
 אר־ דער אין העיםען זײ קומען זאל מאן

 עד כאטש םאהרען, װעט ער און בײט,
םארשידע־ םיט םארנומעז זעהר איצט איז
אינטערנעשאנאל. רער אין ארבייטען נע

געװא־ אפגעהאלטען איז װאך לעצטע
 ררעס־ םון פאס־מיטינג גרויסער א רען

 פרױען הונדערט אכט איבער מאכער.
 דער אויף געקומעז זײנען מע:ער אין

 אויפגע״ ענטוזיאזם מיט אט פארזאםלונג
רעדעס. די נומען

 אױפ־ װארים אויך האט פיטינג דער
 שותסםעד םון באריכט דעם גענומען

 ארגא־ אינטערנעשאנאי פרידפאז, סאלי
 איצט, ביז ארבײט די וועגען נײזמריז,

םאמעג־ אננענוםען אײנשטיכײג דאן און
רעזאלוציע: דע

 שיקאגא םון דרעספאכער רי ״פיר,
 ,100 און 60 ,81 ,18 לאקאלם, די םון

 דעם פאס־מיטינג א בײ םארזאפעיט
 שאהענהאםענס אין 1925 יאנואר, טען29

 אין האנדישאנס די אז באשליסע?, האל,
 שיסאגא אין שעפער דרעס נאךױניאז די

 און גאנצקײט דער םאר געפאהר א זײגען
 אין אינדוסםריע דער םון סטאביליטעט

 ארבײ־ םוזען װאס די, פון געזונט םאר׳ן
ערנעדר סעגען צו זיך אום זײ אין טען
t ;רעז

 אז באשלאסען, דאריבער עס ״זײ
 גע- האבען װעלכע ררעסמאכער די מיר,

 יױ אונזער םון פרינציפ דעם פאר ליטען
 מעהר איצט איבערצײגט, זײנען ניאן *

 שטאר״ דער דורך נאר אז פריהער, װען װי
 די קענען ארגאניזאציע אונזער םון קײט

 אינדוסטריע דרעס דעד םון ארבייטער
 אונז םאר לעבעז בעסער א צו דערגרײכען

 װאס די םאר וחןלט בעסערער א צו און
;אונז נאך קופען װעלען

 מיר אז באשלאסען, װײטער עס ״זײ
 גאגצען אונזער מיט זיך םארפליכטעז

 אז פיהרעז וואס די שטיצען צו הארצעז
 װע־ מיר קאפפײן. ארנאניזאציאגס דעם
 םא״ ױניאז, אונזמר סופארםעז ןוידעד לען

 נאר װעס דאס ווען םינאנציעל און ראליש
 וױיטער און אז הײנט םון נויםינ. 1*זײ

 םילע פון מאטא אונזער באנײען לאמיר
אויסצובעםע־ ױגיאן א *בוים :יאהרען

 וועסעס ארבײטער, די *םון לאגע די חנן
 שטאר״ די איז ליגמ האםענונג אײגצינע

ארגאגיזאציע״. דער םון סײט
 די םון םאנוםעקטשורער דחנס די
 דער נענעז *קעםםעז״ װאס שע«ער, אסס׳ן
 געװא־ צוםוםעלט אײנסאך זײנען ױניאז,

 ןורנווגיזי^גס״ באנײמען דעם םון רען
 זײ (.9 פיחרם מניאן די יואס הוןםיײז״

 ארביײ זײעחנ אז באװארענען, ויך וױצען
ײ וועלכא מער,  נידעריגע םאר האממז ז

 *גמיי- ניס חאילח זיד זאאעז
 יעחון נימנן ויי און ״יוגי*ז חנר «ו סימ

 »ן אוגנמרצדפרײבען שא« םון ארנײםער
ר$1 ארבײסער די וחנלכמן אין ןןנדיסענט,

;A . %£* י ״- ׳זי
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טען ידגיאן דער »ון סו«ס-מ»ט»נג טעחגער דער עג »ג. י ט » »ער  1«דיש - ד
סיו ױ?ט ^נ נ#»מטע. ;•רװעחיט ק

 ױגי)|, דתפד״יו«דס ט׳וויידרענס ד>
ו ט־ט )w «וס*י  ויסט־ דעס פון חייוי ת

 טרייי ריס׳ורײגפיס רי פון יןווונסױ וייוט
m; ווינרוסטריע, גארמגט יײדיס רער 

 Vi‘ טעטיגסײט ל«נחטפט׳נ » »ן פיחרט
 ײיו יייי פיר׳ דעס טמפדוירען 1« סער
 * מרנ *טיפ «ם חפרט ױ;י*ן ד«ר נײ

פטר״פ. נענערפר
ivtnvy די ת*ט טװענט ד*נ«ח#ט*ג 

 טין ר־טינג ova vטײנמחפ׳ןן ױגיטו
 ײי גרייסעי דער טון י׳*י, טריינגטטוי

 װטם דעס טיטץ טינערפייט, נעװען »יו
 יון װעטער רעפייגעדv » נעװען »»ז עס

m דער »ו געדײנט, טגפטנג אין ה#ט 
 נ«• גוט ניט ז־ין דעם *ויינ זןוי ריטיננ

 פרויען טון טייד<טר ױננע טויזענטע זוכט.
 נעפוניען זײנען עיטער םטר׳פיידענעם סון
 ענטודפזם ריט »יז פטרזטמיונג דער *ו

 §רעזידע;ט םון רעדעס ד< אױפנענורען
 יעםמט־ ס. נטרט,«, סעיןרעטער דנרטן,
 נרודער טנטטדד, רו»ידז׳»י און װיט־ןן

 דער םון םענעדז־עער דער גריננעדנ, ה.
פ«רזי«ענדעי. ;עװען »ויז ירניאן,

 ערױעהלט קאונסיל דישטריכט
באאטטע.

 קאונסיל דיסטרילט פון נ״ט״ננ אױפ׳ן
 רי געויארען ערװעחיט זיינען װ#ך יעזטע

 די ן.יטערר ?ונ׳ענדען ועם פאר נאטמטע
 גע״ ערװעהיט די;ען פערזאנע; םאמענרע

:װטרען
וױ־ א־ז יז,1 לאקאל םון נריננעת, ה.

פרעדרענט. נעװארען ערװעהלט רער
,לאפאי םון וױיז, ט. (  ערװעהיט איז !

 ט־פערםאן און װ״ס״פועזידענט נעװארען
יירע^טארס. אװ כאארד זיז

 איז ,66 לאסאי פון עסענםעלד, דאקס
סעקרעטאר. איס נעװארען ערװעחיט

 א ;עװארען ערײעהיט אויף א׳ז עפ
 א און םינף םון דירעתט^־ס אװ נאאדד
דריי. פון יןאדיטע עדיוק״עאן און פינאנץ

 אינסטא־ דיז ײעט סיטװאר יויניענדען
 איז נאאמטע, עיװעחרטע די םון ריי׳עאז

־16 װעסט 3 נילדיננ, אינטערנ״׳צטנאל

 אר״ זײערע אױף *רױם«וױגנען וױלען
 און םרױען םײדלטר, די אױב ר״םעי
 נזאנוםעק־ דרעס •r~. אפען די פו; מענער

 מענ׳פ־ טראפען » זיך אין ראכען טיפודערס
 רויט« טיטפען » האנעז זײ אױנ ליכקייט,

 «ו• זיי װעלען אדערען זײערע אין ניוט
 זייערע *ו ט1טנריםע דיזען ריס׳פליידערען

 זײ ײעאעז אח 1*רי* פנים א•; באסעס
 פאר־ «ו נרייט ניט ו״נעז זי♦ אז וױיזען
 בייט און רעכטע רענ׳פי׳יכע ז״עיע י׳ו־םען
 םאר׳פהלאםען זיך. העגט איינענע ז״ערע

׳פטעגדינ״. אױוי

 עמוארטעט, װערט עפ און םטריט, טע
 סעקרעטאר און וינב׳אן פיעוידענט דאם

אינפטט־ די דורנפיחרען ו«ויען 1נאו» ייי׳פפו,
 )פ#ונפיא דיסטריפט םון תחונדיג

פטט׳זרפ די ד*ס ווערען, דערספנט דארף
טע ײפט ,10 לפפטל ױגיפו,  1פײ װטד מי

 טין ?אימרס די םון סיםיגג א גערופען
 און יוניטדלייט טדײדס, מים׳נליינטוס די

 ‘Vi גערעדט איו עם וואו ניט־ױניטו״לײט,
 טמ»ניז*«י«. די שטארפען ױענען װטרען

in אדרעסירט א*ו טיטיגנ דעי f iiW פון 
 ,10 י<וס*< 1פי ער14טע;ערז׳ רונינפפי, דוד
 פו רענעדז׳פער רעםחטײיט׳פ, ס, און

 יטקאל פון זן, ׳פע ס. ברודער לטונסיל.
io, מיטינג, פון ס׳פערמטן נעײען איז 

פטר׳פײטכען, ח*ט דונינסש• נרודער
 און טטרטליו ,10 יאהאי םון נטסען אין

 *תט־ דעם םאר חילף, םינאנ^עלע או׳ר
 ריםעי״נטוס די אין האספ״ן ניז*«יטנם

 ■Vi אױםנענוניען איו רערע די טריידס.
ענטוזיאזם. ריט װארען

 נר#• כלאונער געגען סטױיר,
גאנג. ■ולען אץ דערם

v ״: *,•ן (אױס .1 ז
 און באגעהן צו געפלאנט האט פירפע די

 טרײעיצ צום הײס די געכראכט האט
 פעגע• דער רונין, דזש, כרודער באארד.
 דױױזשאן, יראטעקטױו דעם םון דזשער

 יערלשטײן פאיר וױיס־פרעדדענט און
 יױ די און אמומענטירט קייס די האכען

 JM1 װעגען מעחר נעוואוג^. האט גי#ן
 צוױיטען א אױ«י געםינען יעזער די װעלען

 :ארטיקעל דעם אין צ״טוננ, דער אין ארט
 כאארד׳/ טרײעל !,םאר פשפטים די״

ענטשלא• געװען איו םירפע רי אכער
 אין שחיטה די דורכצופיהרע; דאך סען

 אױיי ■אגראם א פאכען צו דאך שא•,
 עצח אן זיך חאט ד און ארבײטער, איהרע

 דער פון רעזיגנירט האט זי געגעבען;
 םאר• זײז צו ניט כדי אססין ■ראטעקטױו

 ענטשײדונג די אױסצוםאלגען סליכטעט
• כאארד. טרײעיל דעם םון

 צו געכאיבען אאזא איז ױניאן דער
 א דערקלמחרען צו ?אר, אײן כאויז טאן

 איצ• טאה1ג מעז האט דאס און סטרײח
ס באאונער םירמע די איז טער ^ א  אין כר

i סטריײז. n »און געפיקעט, װערט שא 
 אױם• ^אן םען װאס אאץ טוט ױניאז די

 אדױסצױ זוכט םירפע די װאו צוגעסינען
 זיך, פארשטעהט עס ארבײט. די שיפען

 ארבײמ דערטאפעו זועט מען װאו »ז
 איגע• כאלד עס וחנט פירפע רער םאר

װערען. סטאפט ;'*/y•'י,;y• ׳,'y :1 i•yj•y;•׳ .'•y;: •/ ;v.vy:׳'̂ ;fy . /* ״׳;r\*y״v#y1,׳y;i,v*yj*־ty::■•yji..׳;ty;̂•/,; ty.׳::
ערשינעז שױן

The Women’s 
Garmenir Workers
A History of the International Ladies Garment Workers Union

ױניאן װא״רקערם גאדמענט לײדיס אינטעדנעשאנאל דער פון געשיכטע די

געבונדען עעהן אץ פארםאם גרױסער ױיםען, הרנדערם 6 איבער פ־ן ברך א
סון גע׳«רינ;ז

. ר י ד א ו ן ל י ײ ע ל
מר»גען. עלןאנאסישע אזן סאציאיע איבער וועדק *נדעיע נאך יידן פר»:קײיך״ אין ״סיגדיקאליום »ון א:ער8ס^

 האבען און יוניאן אונזער װעגען באנױה אטת׳ען אן האבען וױלט אית־ אויב
נוך. דעם לײענען צו ניט ®ארפעהלט טו לעזענדיג, מאדגענעען גײםמיגען א

דאלאר. פינף ׳איז כוך־ דעם ®ון םױיז דער
פדיץ העלפט פאר כוך א באקיסען קאנען אינטערנעמזאנאל אונזער םדן מ־םגלידער

5®tר ״ א n־ $2.50 פ s r
בלויז בוך דעם כאקרםען םען קאן פרײז דעט פאר

ס *יז װ אי שר פ אל, אונז שןג ע ערנ פ י. ג סס^ סע28 זועסס 3 *ינ
» ־מ ». ״ « חןי ־יי «י ד״סמי

(
G E R E C H T r G K E I T - U U S T T C E )

 ®ון אדג^טער
 פאראײ• *ענחד,

ה דגס ״  דין װעט װעיט די יון י
! ע ר ע ײ פ

 החזהתי בצרקתי
אדפח. ו<א

.)6 כ״ז, (אױב,
 געי־עבטיג־ מײן אן

 זיך איך חיזלט קײ»
 װעל און שטאיק,

̂■לאזען. ניט איחר

אל שאנ סערנע אינ
P R IC E  3 CENT!New York, Friday, Feb. 13, 1925. 1925 ,־W C y C מ?ן13   , H T HVol. VII. No. 7.

מאנטיעאל אין םטדײק גענעראל קלאוקמאכעד
עדפאלג גדױםער א טאדאנםא אח

 שנע״ דעם פדן באױיסמערמ סםר״יקער — ארבײמ. דער ייב צוריק שוין שםעט כיידע םץ סטרײקער צאל יגרױסע ף
ױניאן. דער םיט אגריםענט אן אונטעי שריייכם אסס׳ן פראטעקטױו מאנופעקטשורערם טאראנט^ — דג. לען ־

 גע־ די פץ ארביײטער — אגרײזענםש. אײנצעלנע א״נטער שרײבען מאגטרעאל אץ פירמען גרעסמע די סון 60
סטרײק. דעם ורײטער םיהרען צו וױידזשעס די פון פראצענט 10 גיבען שעפער סעםעלטע

 יעצטע געפעלדעט געװען איז עס וױ
 די זײנען ״גערעכטינקײם׳/ די אין װ*ך

̂והמאכער  ארױסגערױ מאנטרעאיו פון קל
 רינ־ לעצטען סטרײק אץ געררארעז םען

 די וחנז און םעברואר. טען3 דעם ססאג,
 אין נעװען שױן איז ^עחנכטיגקײט״

 פון טעיענראפע א *נגעקומען איז דרמ
 ערקיערט װעט דארטען דאס מורןונט^ו,

 דע̂ם דאנערשטאג, ־סטרײק דער ורערען
 דאס שפעטער. טענ צוױי פיט סען,5

פא;םרע*ל 1אי שטעט^ גײדע אין מײסט♦
̂ובען טאראנםא אין און  סטיײקס רי ח

\y צײט. זעיבער דעד איז אנגעהויכען 
 הא־ שפעטער, װאר אײן מיט הײגט, און

 םולען דעם כפעט זץי םאר שױן טיר
 די סון <ןאפױ גרויסען דעם םון חנזולטאט

 אנגעםיהרט־ הענעד^ אין קלאוקכמכער
 י ױניאן. אינטערנעשאנאי אונזער סון

 אין שטעט, בײדע אין סטדײ? דער
 געװען איז טאראנטא, אין װי סאנטרעאי

 דעם גלײך זיג, און ערםאלנ נרויסער א
 ע ל א בוכשטעבליך ווען ׳טאג ערשטעז

ר מ ט ײ נ ר  איג־ סילאוק דער םרן ^
 ארבײט די נעװארםען האבען דוסטריע

.ױניאן דער םון רווי אױפ׳ן  סילארה די !
 זיך האבען שטעט יענע םון נאלעכאטים

 זײערע אז *ײנשמועסען, געפרוםט
 ,סטרײסעז. געהן ניט װעלעז ארבײטער

 אויוי געדוםעט זיי האבען איבעדהױיט
 די ארבייטער, ״םרענטש־קענעדיעז״ די

 פראנצויוישער םיז ארכײםער !מעגען-יער
 אין באשעםטיגט ?יינעז װאס מוננ9ישם9

 אבער האט סטרײס דער שעפער. יענע
 םאנסטרא״n ײאונדערבארע א נעשאםען

 םראנצוי״ די ;ט*י/ידאריטעט םון ציע
 געשלאסען האבען קענעדיער און ,זען
 ארביײ אידישע די מיט הא:ט אין נט#1

 זײ האבעז אהסעיל צו אקסעל און תר5
םארמירעז צו שעפער די פון טארשירט

 און אייניגלױיט פון ױניאן פעכטיגע א
 םאר־ האבען אלע אלע, !ברידעריליכקײט

 גוט אזוי םײדלאך די שעפער, די יאזען
 נע־ זײנען שעפער די און כיענער רי *וי

 געװען עס איז אזוי יער. ארן פוסט כליבעז
 איז אזוי אס טאנטרעאל אין דינסטאג

טא־ אין דאנערשטאג געװען אויך עס

 פארשטעלען זיך קען םעז און ראנטא.
 געפיהיט, האבען באלעבאטים יענע װי

 איז דארט װאס געזעהן האבען זײ װעז
םארגעקומען.

 האבען טאראנטא םון סטרײקעי די
א אפנעהאי*טעז בײטאג דאנערשטאנ

.1«. זײט אויף (ש?וכ

ט אן מ. פרעזידענ ם  ת
שיקאגא אין

 צו באשליסט ל. אװ פ. ע־קאגא׳ער
 אתאניזאציאנס־ דעש העלםען
 גאנץ — דרעםםאבער. פון קאםפיין
 טעטיג־ דער םימ רעש׳ט שיקאגא

 ארגא־ צ־ ױניאן אונזער פון קייט
דרעםםאבער. די ניזירען

פילאדעל אין סטױק גענעואל קלאןק
פארענריגט כמעט פיע

 זיגמא^ן פרעױדענמ— ױױאן. דער מיט סעטעלט אסאסיאײשאן דזשאבערש
ססרײק. אין נאך זײנען שעפער אײניגע — םעטעלםענט. בײם אנװעזענד

 קאאוק־ די פון סטרײס גענעראל דער
 שוין כמעט איז םיאאדעלםיע אין מאכער

 אינ־ די םיט פארענדיגט. איננאנצ^גן
 יױ די האט מאנוםעסטשורערס סײד
 נע־ שוין איז דאס װי געפעטעלט, ניאן
 .גערעכטיגקײם״, די אין געםעאדעס װען
 גערוםען איז סטרײק דער אײדער נאך־

געװארען.
 דערהצערט איז סטרײ? דער װע]
 איז מיטװאן/ פאראכטאנען געײארע̂ן

 תשא־ רי גע<ען הוי^טזעכליד נעװען עס
 &אב״םאנד און מאנטראססארס בערם,

 הא־ קלאוסמאכער אאע םעסטשורערס.
 יױ דער םון ררוי דעס אױסנעםאאגט בען
 צײט באשטימטער דעו־ צו און ניאן

 באאע־ די האבען שעפער. די פאזילאזען
 און קונצען הײן געמאכט נישט באטים
 יױ דער מיט סעטאען אגנעהויבעז באאד
׳ ניאז•

פעברואר, טען7 דעם בײ׳טאג, שבת
 קאגפע- א געװארען אפגעהאאטעז איז

 יױ דער פון פארשטעהער צוױשען רענץ
 אסס׳ן. דזשאבערס דער פון און ניאן
 אין פארנעהוכיען איז קאנפערעמ דער

 צדדיפ בײדע און װענדיל׳, ״האטעל
>.16 זײט אײף (שױס

 נאך 2א ט“פא) זיגמאן פרעזידענט
 צוזא״ פאיט ער םדייטאג. דעם שיקאגא

 פערעישטײן, װײס־פרעזידענט םיט מען
 אינטעױ;עשא:אא דעם פרן ארגאנײזער

 זײ װעלעז דעפארטסע:ט..שבת װעסטערן
 װיכטי־ זעהר א אויף קאיװלאנה אין זײן
 רעפעריס, אװ באארר פאר׳ן הירינג גע
 צװײ־ א פון זעהן עס װעלען אעזעי די װי

 נאך צײטונג. דער אין נייעס שטיקעא טער
 שי־ גאך אפפאדען זײ װעלען היריגג דער

קאגא.
 די בײ ארגאניזאציאנם־האטפײז דער

 זעהר צו געהט שיקאגא איז דרעפםאכער
 און פרידכיאן, מאלי שװעסטער לעבעדינ.

 דזשאינט שיהאנא םון באאטטע די אויך
 שאם־םי״ טאנ יעדעז אדרעסירען באארד
 אויר און מיטיננעז דיסטריקט טינגען,

 פארזאמלונ־ איע מאסען־םארזאמלונגען.
 רעדנער די און באזוכט, נוט װערען געז

 די ענטוזיאזם. םיט אויםנענוםען װעיען
 אר־ זײן וױילען שיקאגא םון דרעסטאכעי

 דער צו אן זיך שליסען זיי און גאניזירם
 זײע־ פון סטראשונקעס אלע טראץ ױניאן

שװעריגקיײ אלע טראץ באלעבאטים, רע
).7 זייט אויף (שיוס

 גודס זױיט ױ נײ םטריק גענעראל ערנ
דרעסמאכזנר טשילדרענם אה אובײטעו

האל• בעטהאװען אץ 62 לאקאל םון מיטיננ ענטוזיאםטישער שעהנער א

21 פעכרואר - 2 לאקאל אפערײטארם פאראײניגטען ועם אין זואהלען ערשטע
 פעב־ טען21 דעם שבת, קומענדען

 וואחלען, די פארחומען װעיען וואר,
אי  א און באארר עקנעקוטיװ אן י

 פאר־ דעם אין לאגןאל, פארין משערמאז
 אפערײ־ ריםער און האאוק ״אײניגטען

 די זײז װעאען דאיס .2 לאקאא סארס
o םון װאהלען עישטע n םאראײנייגטען 
 מיטגאי״ די םון באשטעהט ײאס מקאצ,

 11 ,1 לאהאלם געװעזענע די םון חנר
 װערען געשטימט װעט עס .17 *ח

װ  קאנע; װעט מען אוז באלאט, א ח
 אײניגע אין טאנ, נאנצען דעם מסימען
 וועלען פאעצער די פאעצער. יוגינג

̂ערעכטיגקײט״. נומער קומענדען אין ױערען אגאנסירט
וױכ־ וױ זאגען, צו איבעריג איז עס

o אין וואהלען די זײנעז עס צמ n ניײ

 קאמיוניטי און קאנצערט א
 עבר.1 טען2ו שבת, געזאנג

. טאון דאון
 װעס ׳®עברו»ר מםעו דעם *•זע;ם, שבת
 געזא̂נ קאםיוניםי אוז ל*נצערט « ײרקוטז

 jmf םע1 אוז םט. «ן4 ^3 סקול ■אברי? 1ייי
 טײ<מזנו:1בו vt וחויעו לי:«עיפ י’י .

 םוקס >umnm :סא«ו»גא שיײנעד,
נאריטאז. זאפלאװסק/ נ. <. :ײײאיעיםם

 עדײקיי״ אינמתײפאנאל ®וז ■•ראגזשירם
̂גאל ®«ר פרײ אימםײם דמארסכמנם. ? יאםײ^4י״̂י זײ יײגי

 איז עס. דאס און אאקאא פאראייגיגטען
 גרויסע די אז װינשענסװערטה, העכסט

 צונױח שטעלען װאס מיטגצידער צאהא
 באטיײ זיך אאקאא,.זאלעז גרויסען תם

װאהלען. די אין איגען
אפערײטארס ריפער און קאאוס די

).5 זײם אױף (שיוס

 װאס ױניאנס, לאקאל די פון צװײ
 דיסטריקט צום אנמנשאאסעץ זײנען

 טרײדס מיסעלענאוס די םון האונםיל
 אינדוסטריע, גארמענט לײדיס דער אין

 גע־ א פון שװעל אוים״ן איצט שטעהען
 לא׳ די םארבעסערען צו סטרײין, נעראל

 די זײנען דאס ארבײטער. די םון גע
האל ארבײטער וױיטגודס  די און 62 ̂ל

 דער .91לאק. דרעסםאכער טשילדרענס
 װעט און אומםארמײדליך איז סטרײק

 קומענדע די װערעז ארויסגערופען זיכער
 אורזאכען םארשטענדליכע צוליב װאך.^
 פארעםענטליכען ניט נאך מיר האגען

 זיכער, גאמ אבער איז עס דעם׳טאג.
 װעיען גערוםעז װעט סטריײן דער ד^ס

 אראנרזשמענטס אלע ארן װאך פומענדע
 גע־ שויז וןערען םטרײק דעם םאר

אױסנעקלי- אפילו שוין איז עם סאכם.

דאנערשטאג דעפ ױניאן דרעםסאכער אוו קלאוק איז באאמטע פאר װאהלען
 טען12 דעם דאנערשטאג, הײגטעען

 װאהלען די ם^ורפוםען װעלען םעברואר,
 ביזנעס און מענעדזשערס דיםטריהט םאר

 דרעס״ און קלאוס די סאר אייחשענטס
 ער־ םלעגעז מאל אלע ױגיאן. מאכער
 איײ ביזנעם די בלױז װער*ן װעהלט

 םלעגט בארד דזשאינט דער און דזשענמם, •
 א זײן יזאל עס ווער באשטימעז, נאכחגם
 דיסטריקם א װער און אײדזשענט, ביזנעם

 אוים״ן צויםען מאל דאם מענעדזשער.
 מזונחנר אײדזשענטם ביזגעס באצאם

 ר,nונtבא םענעדזשערס דיסטריסט *ח
^ די׳ אח מגצי  דײ שטימען וחנלעז מי

opn ײ זעהי א איז עס בײדען. םאר  ײ;
 םיטגלי־ גרױםע די און עצעקשאן םיגער

o o w n n איז זיף דאחי o n .באסײליגען 
v ניי/ס די אץ m\ צעצ• װאחצעז, די

 איז ״נערעכטיגקײט״ די אין װאך טע
 געװארען אויםגעלאזען םארזעהן א דורך
ם נאטעז דער י ר א , ם י ק ס װ א ד ל א  ג
 באװאוס־ n סון אײנער ,35 לאהאל םון
 קלאוק־ דער םוז אײדזשענטס ביזנקס טע

 גאלדאײסקי ברודער ױניאץ. סאכער
 זײן און אײדזשענט ביזנעס אלם לויםט
 בלויז באלאט. אויםין דא איז נאםעז
 לעצםע נאמען דין איז םארזעהז א דורך
 צעטעל פון געװארעז אויסגעצאזען װאך
 םארעפענכד האבעז מיר װאס נעמען מים

ליכם.
 שטימען םעז װמט עלעסשאן דעם אי;
 םען וועם שטימען און באלאטס, דורך

 םריח דער אין 8 םון דאנזנרשטאנ <ןא:עז
 שטיםען וחנט םען אוחננט. אוחר 7 ביז

)16 זײם אוי* (שיוס

 סטדײס דזשענעראל א געװארעז בען
 כאריכ־ שױן קאנען מיר און קאמיטע

באשטעהן. װעט זי װעמען פון טען
 דזשענעראל דער פון טשערטאן דער
 וױיס־פרעזי־ זײן װעט האםיטע סטרײה

 ,מענעדזשער דער לעפסאװיטש, ס. דענט
 הערי ברודער קאונסיל. דיסטריקט פון

דיסט־ פון טשערכיאן דער גדינבעת,
).15 זײט אויף (שלוס

אינהאלט־םארצייכניס

.7 נוםער ״נערעבטיגקײט״,

ט  רער םון באארד רזשאינט םוז מיטיננ .2 ױי
ש — ױניאן ררעםםאכער און קראוק םיש. דז

ט  — יארק םארעסם איז רויז ױניםי די .3 זיי
 בײ ײז6יאמ ארנאניזאציאנם קאמיטע. די
םייארערםיא איז דרעסםאכער און װײכמ רי
רײזבערג. ה. -

ט ײ נאםיצעז. שאנאר עדױקי .4 ז
ט ײ  אינטעד־ דער םון ערקרעױננ װיכםינע א «׳׳.. ז

קאפלע• פיליפ — בא;ק ױניאז גײשא^אר

ט ײ םיאנעז. ארנאניזאציאנס און טרײד .6 ז
ט  שפװאלזאן. מ. — םארצװײמױננ םה .7 די

װהילער. ז. — םוחות ?יײנע
ט ײ נאםיצעז. עדיםאריערע .8 ז
ם י .9 ױי  אינטעיגײשאנאר רער םיז נעשיכטע ו

 סטוארט ױגיאז- װארהערס נארםענם רײדיס
שײז.  מ. — (נעריכט) ? ער איז ווער ס

מוערמאן. סי
ט  נע«• אוסיאינער אז פון װעה־נעשיײ א .10 זיי

•3 *0 “■־ שארף אוו קורץ יאסעלעװסקי. ל. — פאו
ט  — םדאצקי׳ן איבער נצחוז זינאװיעװ׳ם .11 זיי

אנאװיטש. לעאז כאז
ט  מיכאלע־ ב. — בעינשטײז ערוארר .12 זיי

 נאםימרם׳ םוז געראנמז נעקריבענע ײיטש.
שריםםעז.

 סייאקאװ ברורער שטועםעז. ?ורצע .13 ?ייט
שטײן. ח. - «ר0באיט' פ*ריאזם בערינ

ם  אדװערםײזגמננםם און שרוסען .14 זיי
ט ײ  ארװ^רםײזםענםס איז שלוםען .1C ז
ט ײ ײויאן. דעד םוו ימימז פון נײ׳יס .16 ז

0
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ויבט זא^ זײ אז דירעקטאלס, װעלען על̂י אײדזשענטס. ביזנעס 15 2 לאין.
קאכד קאוט ״סטאדט דער צו צורייןצוגעהן M , 44 1 — 3 M

אדונ* זײנעז זײ שאפ װעיכעז פון /1פאני » 4 4 4 7 9 «

זײ ױ:יאן. דער פון ;עװאדעז םעדנענומען 4 4 4 4 5 — 10 M
גארעכ־ מעהפ זייגעז זײ אז באהױ״טען, 4 4 44 16 — 22 m

װעל־ ברודער, דעד װי פלא״ן דעם צו טי:ט 4 4 44 2 — 23 m
צו דארטען געווארען ערלױבט איז מנר 4 4 4 4 8 — ar> m

ארבײטעז. בלײבען 4 4 4 4 0 — 48 m
צוריקגעוױזען. ײערט פארלאנ; דער 9 4 4 4 1 — 82 M

152 בושלעװיץ, טאקכ פון קאסיטע א 1 4 4 6 — 80 M

3H i י ט נ&

א.2 פארק, ®ססט איז הח ימיטי ד
ױ דער ®ץ :*ד»נט «דן קאטיטע חױז ױדנ ,1024 סעזאן פ

1 £8

ג  ‘דרעסטא jib נאארד ivyipytpy ד
j ,״ :22 לאיןאר *•דאן

jw *•ן im w iv יטונוױי״ טיט׳ן■
י ען* טנ :  פאו׳ן דוױז »מ»טי חנר פון -

 אײ דא גינען טיר װ#ס כעזאן,
*J* גע• סאריטע חױו »ודטי ד> -,אט 

W «j עס אז pb ״ סליכט איחו  נו
o m באאוד עקזעמוטיװ דעס ראנען צי 

 •■ויל, סוף דגט טעטיגין״ט איהל ט»ר
m\ םון אמאדדרט. זיו האט ?י ץען 

 םון האט חאטיטע די װאס נאר-נטען, ד
ט צו »ײט  שױן **ט *■;עגעבעז, די
 אין באגויוי, » נאאוד עהזעיזוטױו ך»ו

ען ^נ  גע־ א»? חױז ױדטי די ;ײפט ו
 דעס געװארען פטדװטיטעט א*; ויו/רט

 פוגדעסטװעגען סעזאן. פ*,-»*;;ע;עם
 ?אכען, פילע אז י»גוגג;מ ״»-- ז,י

 אױפ־ טעוזר אץ דןי נריטינען װעינע
 וחד באריכטעט זאייען ל*ו<ןזארחי»ט,

̂ן  אין דערטאנט ניט װעױען ךי ך
an זועיכען אין נאריכט, ש״:א;ציעיען 
ריז איבעמענעבען *ועלט עס  די ̂כ

דיצאל• אין חננס-
 הױז ױניטי דיי םי׳עגט איצט נ*ז

*ר״נברײנ״ סעזאן יעדען נאך ?אכייטע
$ip אייג־ די סון באריכט פינאגציעלען א 

 און סעזאן םון אױסגאכעז און גאחלען
וױיטערדי• פאר ענעל4*' דצקאדענרירען

 סווי אבער, יאחר יעצטען ארנײט. ןער
 יױ די װען ,11(2« םון !ונאןי-סעזאן

}w דעד און סארכ״אכט זיף ראט לױז 
 םײ דעם םארטיג געהאט האט *ױדיטא-

 קאסיטע די האט באייכט, ןנציע-עז1
 בא- איהר איצונענען װמכיען געיאט דט

 לאקאל וױיל דעיזאכיענדאציעס, אין ףנט
 חלק גיעסטען דעם האט װעילעד ,22
יע־ איז הןוט אינסטיטוציע, דער אין
 טדטידטטיא- קײן ;עהאט ;יט צ״יט נער
 עקזעקוטױױ אי^טימר דער װען ^יע.

 ער ח^וט נעװארען/ ערװעהיט א*ז ג^ארד
 ןומאני• וױכטיגע ס;י א נעהאט דך םאר

 און פארחאנדיעז, צו םדאגעז >א*י*נפ
 גע?}טאגען שוין איז סעזאן ינג“5ײ דער
a^j ,דעד סון םדאגע די װען ״עװעי 

 אױם געקענט עגײיך האט ̂ךיז מגיט•
װערען* גענוטע:

 צד איז באאי־ד עיזזעיןיטיױ דע־ ויען י
vcirtfw; ױ־ דער פון פלאגע דעי צו 

 געװען טיטגרידער ד• דיגען דױז״ לט״
 זאיל צי טײנוגגען, דיעיע אין צוטיײט
קאר אונזזן־  ױניםי רי םאר-ואלטען י̂־

►ויבערנע־ זי אדעי םדיהע־ וױ וױז1
 עס ווען איגטע־־ג״^נגאי. דעד צו גען
 אז געװ^רעז, כאיטיאסען סוןי צום איז

 םאר״ און אגפיהרען זאי״ לאיזאי !ווגזע־
וך חױז ױגיט• רי ואיטען1  א םאר ̂נ

 ״ציעם זעתר געװעז שוין איז צעזאז,
געבט־ קןוםיטע דעי פאד איז עט און
 נױטינע די• סאכען צו צײט וױעע נען

סעזאן. קוסענדיגעז םאר׳ן צוגרײטוגנען
 איבעמענוסען ה^ום ד/קאםיטע ווען

 הויז מניטי דער םון פא־ױאלטוננ די
 א^זעהר איז געפונען איהר ז• האט

ד די צדפסאגד. ןלעכמן ג בי ס ^  ״•
 די ווערען, פארדיכט געדארסט ר^ט

 אז געכעטען, זיןי האבען ^קצטעדזיצעס״
 דרויסען פון און איגוױיגינ די זײל םע:

 וועניג ועחר איז עס און *מדפאדנעז
מז צו געײעז צײט א  סאסע חוזיגע די מ

רעיעראציעס. טיטיגע
 איחר אין חויז ױניטי די ה^כעגדיג

 םון צי^ דער און אכזיכט די איז רשית,
 אזוי זוי געװען‘ הוי^אמיטע ױניטי דער

 םארװאילטען. צו •ילאץ דעם •סכעסטען
 םאר איז ר^טענכעמ כרודער זױ •זד

והר צוױי לעצטע ך  פארבונדען נעװען ̂י
ט  איהר דיענדיג ׳הויז ױניטי דעד פ

 דוי מעהר דאריכער איז און אױפיאסעד
 בא- יערזאן אנדער איז עס וועיכעד

mm האט ארבײט, ד^וזיגעד דעד כ״ט 
 פאחלאנגען צו כאטל^סען ק^טיטע י\

 םארװאא־ די איכעדצונעהסען אירם ״ז .
סעז*ן. דעם פאר אדף סומ

 ניט זעהר חאט ראטענכעמ נמדער
 זין אויף נעהטען צו חשס ;,יױ מח»ט

 צוליב סאדאגטװאדטיליכקײם, ד*דגע ך
 ער װןוס מוועריגקײםען, דיפאי^״ידעגע

wjj די און יאהר «^ר י#צטע די גמ־אט 
 דדעלעז זיי. אז געװען, ז־ינען ייײכזײבטעז

 קיין מײיצ #װידערחט«צען זיו הד^ יי»
 נים חטט צוגדײטוגנמדכײט ןרמינע
^ז מלמנט ע  אנ״ די אונסער ויערעז ג

 ער״ האט ער אוט^טעגדען. מוױזענק
 קור- דער אין אז קאטיםע, חןי ןלצתרט

ג/ יי לי ״  דער כיז געביציבצן איו װאס י
 סײן װמס אאאץ, djh ס׳יז נ;יענ?3
1 ד,;ײ2  נעםאן קענצן נים אדגײט ע;

דארטען און m נאר שאז עש ,
2 I’ט  וועם חוס אח אאםע א וועשז ̂י

r j לאמעס ־װײיצ אדױסגעוו^רמן, וױ 
. יאמ. גיס

*  גע״ מוםימע דער איז ט״ה ®יי ״
 חונמנ• כרודער אינערצוריידען

מן ח מו צ מ [ o n נמ״ סוז אטט
. .הויו. מנמױ דור אינעד ײי

®ח ^סיםע״מסכעךם סעהמאת

 25 ילאקאיל סון אויו און יאקײי אוגזער
 כאס״ אין געװען צ״ט עגער1 אין דיגען

̂ין  אינטער- דער צו חלעגאטען איס ט
 רא״ כרודער און קאנװעטעאן די׳ט^גאר
 געאר״ דעפ^י״ט ח^ט װעיכעד טעננעמ,

 האט ׳ב*ורד דז״פאינט דעס םאר נ״ט
 םאריאזען צו אױאנדז״עטעגטס געטאכט

 גאנצע זיין ^פגעכען אח וןופיס דעש
ױד #חױז ױניטי דער םאד צ״ט  דער ו

דעמעהענטערט. זיף ח^ט סעזאן *דער1
 כאישעפטיגט י^הר דעם האנען טיר

 עםענען צו ארכײטער צאהל גיעסערע א
 פרי־ איז עס ווען אײדער הױז ױניטי ,ד

 גע־ דף האט הויז די כעםאר הער.
 טע״ די םארריכט מיר ה^בעז עשעגט,

 עטליכע אינעמעפארבט ׳האורטס ניס
 א■״ דרויסען, םון און אידו״גיג די*זער

 ארדגונג אין געכראכט און ;ערי׳ניגט
טאיציגע״ די אױסגעכעסערט לאגקעס, ד״
 די רענערירט װאסער, הײסע םאל רי

 אד אין װ. א. א• בעתערײ און ״לאגדרי״
 פעלציג געדיאט כײר האכען סעזאן חױנ

 עויס דעל ײען צו, ש»עטער# ^געיטטעלטע,
 אױף כייר האבען גרעסער, נעװארען איז

 אנגע- צאהל די םאמרעסערען גוןמוזמ
 האבען טעגשען אכציג ארום ♦שטעלטע.
 הױז ױניטי דער איז געארבײט דעסאלט

 געװאלען כאדינט ז״נען געסט רי און
•ינקטליף. און ״שגעל

 הױז יוניטי דעי פון ערעםענונג די
עלפאיג״ זעהר געװען איז יאהר דעש

 זײ״ געסט, הונדערטע די חוץ א רײף־.
 נױ אלע םון דעלעגאטען געהוטען נען

 און לאקאיס אינטערנײשאנאל יארסער
 כאאלד עקזעקוטױו גענעראל דער אױף
םארטרעטער. זײנע געהאט דארט האט

 װאוגדער- א געװען איז‘ערעפענונג די
 אײ־ סח דעסאנססדאציע ײנ^אן כאדע

 דעם דורף ברידערליכקײט. אוז ניגקײט
 געהאט ניט טיר האבעז אבער סעז̂א
 יאהר, םריהערדיגען װי געסט, 5פיי אזוי
 די געװען. םול איסער איז הויז די הגם

 זיןי האט װאס ׳אלץ נעטאן האט קאמיטע
טעהר ארײנצופריגען אום גענױטיגט,

האט זי הויז. ױניטי דער איז געסם
 אײנעם, יעדען צו בריף ארויסנעשיקט

 הויז ׳ױגיטי דער אין געװען איז װאס
 גע־ אויף האט זי סעזאן, םריהערדיגען

שאפ־טעערטאן, יעדען צו י1ברי ׳טיהט
 םארשפרײט און אםישען ארױסגעלאזט
 אילע״ מאכענדיג באקאנט ליטעראטור,

ד טיט מען  איה־ מימ און הויז ױניטי מ
באזוכער. די םאר נאקװעמליכקײטען רע

 באזױ צאר.ל די איז ױלי טען4 דעם
 די געװען הױז ױניטי דער אין כער

 דער םון געשיכטע דער אין גרעסטע
 האבען אן טאג יענעם םון און הויז.

קומען. אײן איז געדיאלטען סענטען
 םא־ צאװנציג pfc םינף און הונדערט

 סע־ דעם האבען מינדער און מיליעס
 הויז ױניטי דער אין םארבראכט זאן
 פיל םארװײלט דארט האבען זײ און

 פריהער־ די אין װי יאהר דעם צײנגער
 זײנען ארום און ארום יאהרען. דיגע

 אין געעטאנען םאמיליעס דאזיגע די
 א און צװײ כפעט יאהר רעם הויז דער

 אין װי ׳צײט םיל אזוי מאל האלכ
 זײ פון מעהרסטע די יאהר. לעצטעז

 סעכד ױניאן םוז םאמיליעס געװען זײנען
 די םון הונדערט םערצעהן ארום בערם.

 ױנײ געװען זײנען יאהר דעש באזוכער
 אנדע־ טויזענד איבער און מעםבערס אן
 אז װייזען, ציםערען די הגש געסם. רע
 קלע־ געװען זײנען כיעםבערס צאל די

 די אבעד זײנען יאהר, לעצטען וױ נער
 פאד־ האבען זײ װאס װאכען, צאהל

 פיל געװען הויז ױניטי דעל אין כראכט
גרעסער.

 גע־ די געםיהרט האבען טיר כאטיט
 א אױף אינסטיטוציע דער פון שעםטעז

 אבער כייר האבען אוםן, ביזנעססזזםיגען
 םארם^הלט ניט אױך םונדעסטװעגען

 ״רע־ און ערציהונגס־ארבײט אנצוםיהרען
 דורכגע־ דך האבען םיר קריאײישאן״.

 דעפארט־ עדױתײשאנאל מיט׳ן עריבען
 און אינטערנײשאנאל, דער םון טענט

ץ  ״יעחנ םארלאנג אוגזער אױוי <זאבעז ז
 אײגיגע לעקטשודער. א געשיהט װאף

 םיםש- אלעקסאנדער געװען זײנען זײ םון
 ■ראפעסאר לעװין, מאקס םר. הענו־לער,

 האבען ױי חוץ א אנדערע. און סײגין
 צו געלעגענהײט די געהאט אויף ״מיר

 ש• נירינג, סקאט ■ראםעסאר הערען
 פיר רעדנער. אנדערע םילע און ניגעד
 לים^רארײ אײנגעארדענט אױף האבעז

w ,זיך האבען װעלכע םדיהפארנענס 
 חד אינטערעסאנטע פיט עצײכענט5אויס

 זײנען װאס םארלעזוגגען, און פעראםען
 ל. •יגססי, דוד םון געװארען געגעבען

 אנדערע • און עהחננרײך םעקעלשםײן,
 זיד האבען װאס פאעםעז, און מריימר
 די םון הויז. יתיםי דער אץ גע^נען

 אוגטעי־ און אפױזפעגטס סאג״מנליכע
ארויםגערומע האמן וואס ח^סוננ^

 נאזױ די נײ כאדיסטעלו;; פיל אזױ
 זױיל ׳•ײדע: צו נױטיג ניט איז כעל,

נרײט. און וױיט נאױאוסט דיגעז די
 דך חאט קאנייטע חױז ױגיטי די

 סוב״לאפי• םארש״רענע אין צוטײיט
 א•? קאפ^אן ס. שװעסטעד טעס.

 טשעל• ארס געװאלען אױסגעקלינען
 סאסגאװסקי א. שװעסטער לײדל

 שעהנהאלץ, / בלודער און סעקרעטארין
 גל•;• כרידע־י די סעקלעטאד. פיגאגץ

 פאד־ שװעסטעל און זאניגאװיץ נערג׳
 די צוזאפענגעשטעלט האבען געגשטערן

 אױפנאבע איחר און קאפיטע פיגאנץ
 אויסגאכען די איבערצוקוקען געײעז איז
 ש^גהא״ץ ברודעל גוטחײסען. זײ און

 איבער אױפזיכט טדי געחא אויר האט
 איבעל און ארבײט ״•ונליסיטי״ די

 פיט* האט על אפיס. יארק גױ דעם
 פאלק פארעסט׳׳ דעם פיט געארב״ט

 צײט צו צײט פון באריכטענדי; אפיס״,
 און ערװאלטען זאל פען פעגשען װיפיל

 װאס םאפיריעס, צאהל די לענדיגי4,רענו
 האט ער ארויסםאהרען. אהין זארען
 ױ;יאן פון םאפיליעס אז געזעהן, אויך

 אין פאלצוג קריגען זאלען פעפנערס
הױז. דער

 סוב״קא״ נאף געװען אױף זײגען עס
 אין געשטאגען זײנען װעלכע פיטעס,

 הױז דעי• פיט םארבינדונג שטענדיגער
 ד• צו באריכטען אננעגעבען תאבען און

 גאנצע די װאס פיטיגגען, װעכענטליכע
 נױ אין געהאט האט קאפיטע ױניטי
 ארױס־ צײטענוױיז זיינען עס הגם יארק.

 צוױישען פיסםארשטענדניסען נעקופען
 פענעדזשער, אונזער און קאפיטע דער

 אבעל פיר קאנען ראטעניערג, ביגטל
 זײן האט ער אז זאגען, פי^זיכערקײט

 ערזללי־ אז אױו״ דויכגעפיהרט אלבי־יט
אוםן. לױבענסװערטען און כען

 סאר־ הױז די האבען פיר אײדער
 דער אז ערװארטעט, פיר האבען ׳פאכט

 יאלט װעט באאלד עקזעקוטיװ גענעראל
 זי־ םערטעל־יעהרליכע זײן אפהאלטען

 אוין נאכדעם װעלען פיר און צוננ,
 אבעל השגה. ראש הױז די האילםען אפען
 שרעכ״ א זעהל געװען איז װעטער דער
 פארפאכט הױז די האבען פיד און טער
סעוטעמבער. טען16 דעש

 בא״יכט אוידיטאיס דעש אבװאהי
 א*ו יאלר דעב פראפ״ט לע־ אז וױיזט,

 יאוזר, לעצטען װי זעי־נע־, דעל :יט
 פאי״ א נאף ציפעדען, די אבעל צײ;ען

 די אינעמעחעגדיג ׳עטודױם, זינטעען
 דעש זיינען װאפ סופעז, םאלשײדענע

 נױ״ ״,אױ, געץארען אױסגעגעבען יאהר
 »ז פאשיגעלי, און פאטעליאלען טי;ע
 ױ װ״גיגער ם*ל :*ט איז פלאפיט דעל
יאחר. לעצטען געװען א*ז על

 ;•ט איז פלאפיט ;ערט דער אפת,
 .*ואס ניט, וױיזט ארן גלויסער קײן געװען

 האט קאפיטע די ארבײט שװערע א פאל
 םיהרען פונדעסטװעגען ארײגגעלײנט,

 האבען פיד אז זיכעל, אבעל זיף־ פיר
 ברײי״ אין םאלװערטס טליט א נעפאנט

 הויז ױניט דער םון א-דעאיען די גען
 איגזעד סוז פעפנעלפ די צו געחענטעל

 צװעס דעל איז א^עפען, נאר ױניאן.
 גע- גיט הויז טייױג די עטאבלילען פון

 ציהען צו װאס םון קװעלע לײז װעז
 די נאר ׳ױ:יאן אונזעל םאל פראפיט

 אב־ פיט׳ן געײארען געגריגלעט איז הויז
 פענלינ־ א פעפבעלס די געבען צו זיכט
 צ• דאלט פ־ײז קלײנעם א םא־ קײט

 דאלי־ װאקײשאן. זייעל םארברײנגען
 צושרידען ד.ע;סט קאמיטע די איז נער
 דעש לאט ד װאס *לב״ט, דעל פיט

 פענליכ־ די לױט וױיל געטאן, זופער
 גע־ גענעבעז איהר זײנען װאס קײטען,
 איהר האט זי אז יד פיהלט ײאײעה

 אויפ־ אן אייױ דו־כנעםיהלט אױפנאבע
אופן. פאסענלען און ליבטיגעז

אכטוננ, פיט
קאסיטע. ה.ײז ױניםי די

 ם. טשעדל״רי, קאפלאן, ס.
 סאס־ א;א װײס־טשעיפאן, גרינבערג,
 םײ שעהנהאלץ. י. סעקרעטאר; נאװסקי,

 מענע־ ראטענבעלג, ה. סעקרעטאר; :אנץ
 שאפירא, &. לאמעגשטעלן, ם. ;דזשער

 פאד־ טש. ראבינאױיץ, דזש. פאלאק, א.
r און נא״יס n. ,מצמ
 פון באלינט םינאגציעלער א ס. .5

ט,6פאלעפענטי װעט סעזאן לעצטען  װע־ נ
װאך. ?ופענדיגע די רען

 אןן װײסט נײ קאמפײן אוגאניזמס
פילאדעלפיא אין דרעסמאכער

 האט װאס רײזבעדנ, וױים־פרעזידענט
 ארגאניזא־ רעם אויפזיכט זײן אונטער

 דרעפ־ און װײסט די פון ציאנם־קאפפײן
 װי אונז שרײבט פילאדעלפיא אין פאכער
םאלגט:
 די פון קאפפײן אדגאניזאציאנס דער
 פילאדעלפיע אין דרעספאכער און װײםט

 ארגאנייזאציאנס די ברען. פולען איז איז
 פאל אײן ביהנעז; װי ארבץטען קאמיטעס

 סיריזױ אלגעפײנע פעז צושירײט װאך א
 צו פעז געהט אװענט יעדען און לארם
 שאפ־ צו אלבײטעד די רופען שעפער אפען

פיטינגעז.
 אױ־ װײניג איז עס װאס יאיז צרה די
 קאמי״ די אױס קופט אפםפאל און בײט
 יןריגען זײז ביז פאל עטליכע נעהן צו טעס

 ניט זיך שטעלען זײ אבער ארבײטער. די
 טוען און שוועריגקײטען קײנע םאר אפ

 ױניאן די געהט דערוױיל בעסטע. דאס
 אנריפענטס םון באנײאוננ די מיט אן

פאנופעקטשורעלס. ױניאן די מיט
צו געהט אגרימענטס פון באנײאוגנ די

 האט ױניאן די װארים לאננזאש, זעהר
 אנ־ דעם אין ענדע־וגנען געװיסע געפאבט
 רע־ די איז םיטשור הױפט די ריפענט.

 ארבײטער. װאך פאל סחײלס פון וױזיע
 יעדען צו װערעז ערהלערט פוז אלעס דאס

 װי אזױ און באזונדער פאנופעקטשורער
 צו ליב ניט דאבען הבתים בעלי אונזערע

 די געחט צײטען, איע אין רעיז א געבען
 יאגג־ צו אגריפענטס באנײען פון אדבייט

זאש.
 הא־ קאפפײן דעם פיט פאלבינדונג אין

 פיטיננ פעפבער א אפגעהאלטען מיר בעז
 אך- דער נאך באלד דאנערשטאג לעצטעז

 הא־ פעפבעלס הונדערטי פינױ ארוש בייט.
 אויפנענופען און פיטינג רעם באזוכט בען
 הא־ און באנײםטעלונג פיט רעפארטס די

 פאספי־ א רוםען צו באשלאסען אויך בען
 פאנאט. דיזעז םון ענדע דער בײ טינג

 זיך ;ור זאל עס אפבעסטען, געהט אלעס
 אבעד האיט פעז ארבײט. די םארבעםערעז

םארבעסערען. זיר װעט עס אז
 רײזבעלנ ה. גתס, פלט

פילא. װײס־םרעזידענט,

/ ארבײטער שטריקער־ נדע ספרינג ר פון סטױק חןר
 זיײ פעברואר, טען6 דעם פדײטא:,

 אין געװאדען ארױפכעלופען נען
 ספרינ; 14 םון ארבײטער די סטרײק

 בדויןלין פון שעפער שטריהער נידעל
 פיט־ זײנען אלבײטער די יארה. נױ און

 גארפענט יקער1שט די פון נלידער
 אוג־ פיז 55 לאקאל ױניאן, װאילקערס

 סטדײק דער אינטעלנעשאנאל. זער
 װײס- מין אױפזיכט דער אונטער איז

 פע־ דער האלפעדן, דזש. סרעזידענם
 אינםערנעשאנאל דעם םון נעדזשער
דעפארטפענט. ארגאניזײשאן איסםערן

 םטרײק דעם געזוכט האט ױגיאז די
 פאנוםעקטשױ די און םארמײדען צו

 אױםגעפא־ זײנען פאן דעם פון רערס
 מיט קאנםערירעז צו געװארען דערט

 װעגען ארבײטעױ די םון םארשטעהער
 שע• די אין ארבייטס־באדיגגוננעז די

 דעל םון בריעוי דעם אוגמער •ער.
 נעװא־ ארױסנעשיקט איז װאס ױניאן,

 גע־ איז םאנוםעקמשורערם, די צו רען
 פאריס ירעדדענט אונםערשריבעז ווען

 און אינםמרגעשאנאל, דער םון זמםאן
די סוז סאקסאהאן. ■רעזידעגט*• אױד

 אװ װאילקעלב טעקסטיל ױנײטעד
 פאגופעסטשולערס די אנער אפעריקא,

 זײ װיסען. געװאלט גארניט פין האבען
 צולא־ זיך געװאלט ניט ׳הפ:יט האבען,

 ארבײטעי זײערע אז געדאנק, דעש זען
 װעני־ נאך און ױניאן א צו באלאנגען

 אז. נלױבען, גערואלט זײ האבעז גער
 סטריײ געהן װעלען ארנײטער זײעלע

 פ*ט סעםלען ניט װעאען זײ אויב ׳קעז
גוטען.

!:עשעלן וױרקליך איז דאס אבער
 דוי» דעם געפאלנט האבען אלנײטער די
 נעװא־פען האבען און ױדאן רער פון
ארבײט. די

 ארונטער זײנען ארבײמער סך א
 שעפעי אנדערע םרן נאך סטדײה איז
 שעןער יענע א"ך און׳ םאך דעם אין

 װעט ױניאז די םאלהליםע^ט. ,זײנען
 םאלשפלײטען זיך זאל סטלייה דער זמתן

 דעם םון שעפעד טעהר אלץ איבער
 ױין װעלען באלעבאסים די ביז יםאר

 ױעגען אונטערהאנדלעז צו נעצװאונגעז
 ױגיאדבאדיננונ״ אײגםיהרעז איז שלום

נעז.
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ען ס ר ס און קו ר שו פ ק ש אין מ די אי
11 1 m ״ י

טײלען ®ארשידענע אין דעפארטםענם עדיוקײשמנאל א־נזער פון ארימזשירט
שמאדם פ,ץ

 ייײ יזורס * נעיען װעט דאנאוו• הלר
 אמערײזא׳/ אין צױױ^יזאצ־ע ״די בער
̂אב 2 יאיןאא אין  נלאנקס׳ רדרס, חי
כילדינ;. 9 ײאחאיל אין און

 אימנר חורס א אױך ניט ראגאוי האיל
 דעב ,“אכתליהא פון צױױאיזאציע ״די

 אקאי‘' pH בייטאנ, אוהד 1.15 שבת,
 פריה, דער אין זוגמאג און ביאדענ, 9

רוכיכ• חאאב 2 ואקאי א>ן
 4 םוז באשטעהן װעם סעריע די

 בא־ צו זיח װעט צװעק דער אעקציעס.
 דער כיים כדםגאײ־ער אתזערזג קאנמן

 יע־ דעם פזן םיילעז אאע פוץ נעשיכםע
פאי׳ת• אסמריקאנעפ ojn pc נעז

 נמריע דער אין וזשם דאנאױ האצ
גע־ פארגענדע די באהאגד^וז לעקציאס

: m:vo&m
 ״אײננד איז אכחנריקא אזױ וױ )1

 ר*- װײסער דער pi נעװארען גומן^
ח עהאנןםישע די )2 ;סע ®איצי־ י

 ראל ךי אאגד. םון אנםוױקאוננ טישע
 אין נעשפיאט האניז ארבײםער װאסודי

יןוא־ די )3 ;עיאמן *ארשײדעגע די
 אי־ די אאנד. םון אנטוױקאוננ טורעי״ע

 דיפקו־ װעט עיאכע יעדער pc טעראםור
 נײסםיגע די אזױ װי און וועדעץ טירס

 געווארעז איז אײלאנא כיט פאדבינדונג
ע:;ער.. איז נעהנטעל

בראנקס. אץ
פעברואר. םען13 דעם פרײטא:,

 רוםכ קיאב די איז אוױן:ט, אין אוהר 8
 װוד»*נגס*ז 1681 /2 י׳אקאא סת

 איבעד עקטישײעז‘׳ קאל,ען ױסוי װעט
ערציהוגד. סעדער םון וױכםיגקייט ״די

 11 פעברואר, םעז15 דעם זװסאג,
 דעם אק יתם פריה, דעד אין אוהר

 א אנפאגנעז ראגאו* האא אץ5» זעאבען
 צי־ ״די איבער אעקציעס 4 פון סעריע

.-אםערײוא אין װיציזאציאן
̂ען קורהעז אןן אעקציעס די  יחז

 PK װעכענםאיד װעיימז םארטנעזעצט
 זע^בער דער אין אוז n■^ זעאבעז דעם

צײט.

גילדינו^ 9 לאקאל אץ
 1.15 פעבױאה טען1* דעם ״בת1•*

 #9 אאקאא םון אױדיטארױס אין בייטאג,
 רא־־ חאל וועם ,vijmy יעקפיגגטאז 67

o 4 פון סעריע א אנפזוגגען גאף r*w n 
 אמדיקא/ p» צױוי^ןאציע *די איבער

n טארט״ װמנעגטאיר װאלען אעקצתס 
 •אאץ זעאבען ojn אין ודערען ;עזעצם

צײם. זעאנער דער איז אוז

דאוךםאון.
פרײ״ האא, בעטהאוחגן אין

 אוהר 8.15 םענרואד, םון13 דעם טא̂ג
 א אנםאגגען אעזזין םאקס ורעס ׳אװענס
 אינ־ ״ר' אינער אעחצ^ס 4 סון םעדיע

i פרן אגסוױקאומ דוססריעיע n םא־ 
געזעאמאםם״. דקרנער
 םארםגעזעצם וועאען אעקציעס די
 זעאבען דעם אין װעבזןנםאיך וועיעז
ציים. זעאנער דער איז איז פייאת

 דאיך לעקםשורען װעבז לעװץ מאקס
 ״דיי איבער הארלעם אײן און טאח

 דער פדץ אנטוײקלתג אינדוסםריעלע
מ/ מאדערגער א ע ל ע עז ;

 װעמ אעק^ורס 4 פרן סעייע א איז
 ענדערוננען די דיסקוטירען אעװין מאקם

 אי״ איז פראדוקצ״ע פזן גאננ דעם פון
 אעמגן דעם אױן* אײנדרוק אידזר בער
 אנט־ דער אויױ אוץ ארבײםער די םון

 באװע־ טרײד־ױניאן דע־ פון וױקאוננ
נו:ג.

 הזרס דעם אנפאננען װעמ אעוױן מ.
 דעם האא, בעטהאױען אין דאון״טאה,

̂עם איז איז אװענט. םרייםאג  זונ־ :זא־י
ג דער אין מאנ י ד

הארלעם. אץ
 1629 סענסער, מײקערס קאאוק אין

 טטריט, טע103 :עבען עװ., אעקכדנגטאז
 10.40 פעבדואר, ן1ט*.15 דעם זונמאנ,

 אנ־ אעװיז טאתס :ועט םריד, דער איז
 אי־ אעקצ״עס 4 פון סעוײע א פאגנען

 אנטײיקאוגג אינדוסטריעאע ״די בער
נע^״טאפס״. םאדעדנער דער סיז

 פארטגעזעצט ,ױעאען אעקםשורס די
 זעאבעץ דעם איז װעכענםאיך װערען
צײט. זעאבער דער איז איז פאאמ

•63 סקול *אבליק אץ
 װעט קאנצערס גרױסארםיגער א

 עדװקײ^א• ארנזער בײ nmm ;עגענזנז
 MT אווענם, מבת דעפארםמעגט^ :אי
 פק אױדיטארױם אין פאברואר, םעז21

 אעבען ׳סטריט טע4 .63 סקוא פאבאיק
עװענױ. עי׳צםע

 זיף וועאען היגסםאער באױאוסםע
^רײנער. ?סמעא כײס :נאםײאיגען
 װיא- פוסס, דדפאזעפ םד. טאפיאנא;

 בא־ זאסאאווסקי. א. נ. םר. איז איניסט
 •דאגראס דער •י^יסס. אין ײטאז
 מודק, קאאס^ע םון בא^»עהן וועט

 און פאאתם־געזאנג אידי^ע אח רוס״מ
 םירער?זאםט דער אמנ^ור געזאגג. גרו*ע

 צום אײנטריט זאסיאװסקי. מד. פח
 םרײ אעקגדשורס די צו און קא;*עדם

 אינמערנײ׳פא־ דער פון מימנאידער פאר
:אא.

 לעק־ װעט תאלהמ ארטזד י״ר.
 ארבײיטער אוגזער אץ טשורען

 דעם זוגטאג^ #ו«וױדװערדטעמ
פעבדואר. טען22
 סעברואר. טעז22 דעם זונטאנ,

 װאישיננסאן איז פריה. דער אין 10(:.0
 דר. וועם ,530 רום סקוא, האי אדירוױמ

 אײבאר ברוקװאוד פון קאייהון, ארטור
 אע־ 6 פון קורט א אנםאנגעז תאאעדז״ש,

 סײקאאא־ ״איקאנאמיק איבער סאגס
דזיפי״.
 װעאען געגענשטענדע פאאנענדע .די

:אעסט׳מורער םיז וועראן ריסר«וט'יט
 אזוי דוי )2 טיר. וױאען וואס )1

 די )3 זיך. באהיװוען װיניטע אונזערע
 נא־ מעדטאיכער דער םון פיאבאעטעז

 עקא־ דער םון כאראקטער דער )4. טור
 פסיכא־ װאס )5 פראבאעםע. נאטממד

 אױם־ די צו בײגסטײערט האט אאכיע
פארטשריט. פון ורעג דער )6 אי־יזו;:.

 באאע- העכסם זײן וועט קורס דעד
 אונזערע יאטען מיר רע;ד.

קורס. דעם אױפצונעםען דער
מיםגאי־

 קורם א אנפאנגעז װעם פײפאס ד.
 אוניװערזיטעט ארבײמער אונזער אץ

ת דעס ב בײםאג. ס
 2.30 פעברואר, טען14 דעם ״טבת,

 סקוא, האי װאעינגטאן אין בייטאג,
אנפאנ־ סײפאס דײװיד װעט. ^30 דום

מענשען מיל״אנען
 דעם הרך הי־זער זייערע «ח קראנקחײם פאדםיידען

ר גײםיגעז • ®רן נעבתי

ןןיום-ראקם
רעגולירער מאגען באריד^טער דער

ט איהר אויב  לײכם איהר קענם םיליאגען, יענע פון אימער נים זיי
 כא־ עקם־לאקם וואם flpKVopp בחיכען וױליכע די, פון אויסנעפיגעז

מעו זיי קענט איהר זוכען, נים לאנג זײ דארפם איחר דײם. מן  אױף נ
ם יעךער. אא־םעאטער. םקוי, אין ״א«• איז גאם. אױפ׳ן םוײם. און *רי

 זמס־אזמם םאײיױמן ידאניסנמן *ראנרןסײחנ יןלזן
ן 25 סג אין ו ם 60 י m מג * n

 די »ינ<ר \אס >y? 6 פון יוודס » נ«ן
 ארניי׳ ד«ר *ן •רפנ<««»ן ,,י««סינע

*מ׳ן׳יקיו״• אין נ»װ«נונג סעו
 הענסט־נאלע־ זײן װןט קװס ר«ר

 מיטנלי• אװזערע ראמען סיר און רענד,
i n סםור־ום. דמס אויפ*ונ«ר׳ון -—• m ■■wMNfc

 פיט־ אונזערע פאר טיקעטס ניליגע
 דעם פון קאנצערםען די *ו גלידער

(זרקעסטער. פילחארם^יק .
נאהו־ האנען סיטניידןר אונזער*

 חופארט״ עדױקיישפגא? ז/ם םון מען
 נא״ זײ װעלען װעלנע קארטיייך, סענט

 •vm ׳קאנ«מרנ״נן נילינע *ו רענםעען
^רסעסםרא. שי׳הארמאניק ojn פון נען

 •Vi װעל׳ון ק*;*ערטען הומענדע די
 פעב־ ט«ן14 דעם מנת, װערען נענען
 מיט־ו^ך, איז אװענט, אין 8.30 רואר,

18 ojnאין איוענט, איז פענרואר, םען 
ה«ול. ק»רג«גיע
ווןנ״ זיר סען קאן אויסיוינפםע םאר

 חן־ עדױק״שטנאל פיז אפים איז דען
סםרים. טע16 ײעסט 3 ■ארסגשנס,

סש׳ןדםאן שא■ פדעזענטירען
י װ׳נינעו בפגק׳ו^ « ני• אינײ• י

m, 41 האיטס נענדז׳עאמין פון טער v) 
 ה*נ׳ןן ססריו^ נמ36 װעסט 146 |1א

ד נענפבען א אוגזער יננו ת א ײ  ,1 ״
 וטיסךךי* *«רלסו«»ד, הייסאן נריחןר
י דאוקנארקייס אונזעד ימ;רינ  זיין פי

 ■חד איחס סיד ח#נען ארבײט, נוטע
 •Jtmtn .1•• דיימ^נד * מיט זענם׳רט

 ער ותט *זקונפם חנר אין אן נדי
 ני| וױ *«ױ ■רנ״ט זיין סיט *ננעהן

. ין«ט
חד״־ סיר נאדאנמן אויך  דד^ נ

fl-ow• םוז כ״ונעדו׳פ׳ור חנין, w r חד 
״ן פ»ר פאדםמנם, אמ־ w אנומתגד ז

נאנימס• זןר
קאסיםע: ד•

, ;2 א*אזול נןדםא;, א.

* יי־, לאיזײי וױיסםאז, ס.
.36 י¥ין*י נידעלסאן, איזי

ר ע ס ^ רנ א ל א אנ ש ע נ ר ע ט נ ם אי ע ם רזי ע װ ני או
ה״־סרןול. אדחדננ ווסשיננםא

r’ נױ סטריט, םע16 איז *לײס אוירווינג w.

i שבר^ j o, אסערײןאגעי. און עגנלישע ״די — פענרואר םען14 דעם 
. סםאלפער. י. ב. — ליםעראטור״

 באנריא קלןוהרעז א באחוטען תורס דעם אין זיך נאטייליגען וו*ס די
 ליםעראמור. עננלימ־אפעריקאנער חןר פון

 ״םרײד• :איבער קורם א אנפמננען וועם םאפאס דײוױד — .2שבתס^
 חײיד די עגדערען זוו פארזוכען עקאנאפזישע ;םאקטיק און םאליםים ױניאן
.“געזעלשאפט טיגע

 «ון ״•סיכאלמניע — פענרואר טען15 דעם פריה, דער אץ 10.30 זונטאנ,
אװערסםרים. א. ה. דר. — קאנקורענץ״

■סיכאלא״ א פון וױכםיגקײט די װערען באװיזען וועם קורס דעם איז
 סארמײדענע רי וועחגז כאםראכם דעדביי װעלעז עם שטודױם. גי׳עען

ארבײסער״נאוחוג^ דער אין איז געתאיפאפט דער• איז ק*נםאיקטען
ר ®רץ אגםוױקלדמ אמדוסםרײעלע ״רי — 11.30 זדנםאג, ע נ ר ע ד ד ע ד
___ ־ קארםען. י. ח״ — געזעלשאמם״.

אינדוססדיעי״ען דעם פזן אנטװיקאוננ דער פון מטודױם א איז דאס
^ אין און אםעריקא אין אעכען ר ױ

בילדינג. אינטערנעשאנ^ל די אין קורסען
יארק. נױ סטרים, טע16 װעםט 3

 ײ און ״פםיבאלאנײ< — פעברור םען18 דעם ,6.30 אױענט, םיםודאך
פיםשהאגדלער. אלעקםאנדער — ארב״םער־באװעגונג״

 UO'ior 1 פונדאמענטאלע די כאםראכם ווערען הודס דעם אין
 אזוי האנדלען מענשען• די םאנעז ־וואס כאראקנתר, מענשליכעז אין
ביי־ אינטעחזסאנמ אנגעװיזען ווערעז עם אנדעו״׳ז. ניט אוז

ר אין *^r איז לעבע^ םענליכעז 1אי •אםירונגןן רי פון שפילעז  ת
נעזעלשאםם. אין און ה״ם

 ײ און .עקאנאםיקם — פעבתאר ם;ץ19 דעם ,6.30 אװענט, דאנערשםאנ
קאפאלד. םילװיא — ארבײםער־כאװעגוגג״.

איגרוםט־ הײנטינע די אזוי װי באםראכט ווערט תורס דעם איז
מעכא־ איהר וו• *ונו׳מעשמלם.און איז זי װי ארנאניזירם, איז ריע

M איצם װזרט אינחםטריע די װי אויך *רביים. גיזם vn vin v i

ל די א נ א ע ע נ ר ע ם טי אז ם ױני םער םענ
סענםער ידניט' נואנשס

• איפט. פארק קראםאנא .61 סקול פאבליק
 טערעזא — םרוי״ ארבייטער דער פ:ן פראבלעפען די אװענם, דינסםאכ

ױאלפםאן.
P סענטער. ױניטי שײזי איפט

 םאנהעםע^ עווענױ, ערשםע לענען סםריט, טע4 — 63 פקול פאבליק
f כוחות עקאנאםישע א־ן םאציאלע ״די — &.4G אווענט, מיםװאך k 

וױלבערט. ל. א. — געשיכםע״ אםעריקאנער דער
 אינדיסטריעיע גרײםע די באטתוכט װערעז סורם חנם אין

*ונע־ האבקן אנטװיקלוננ אוז אננדטםעהונג װעכיעט סאפני;א«יעם,
כאראקםעריםםיקם. באזונחןרע לעבעז אמעריקאנער דאס נעבען
 אד• איז אינםערםידיאײט אנפעמער, פאר געלערענט װערם עננליש

שיפטרירמ ווענפד. . נליץ־. זיך רעח

m mו ןן מ ז י ו ז .ר
 h איין רײדען װעט קאהעז nor — פעברזאר מעז13 דעם ^װענמ, פרײטאג

קינדער׳/ םון ערציהוננ ״די :טעםא בראנסס. די איז ,2 א*ת*א םון רומס קאאב
̂י ה. — םעברו&ר. םען13 דעם אווענם, פרײםאג ̂וגא  |ni אזמנספורען װעם ר

 ציװילימוצי!״• ״אמער^קאנער : טעביא סטריט. טע5 איסט 210 האא, בעטהאײעז
N איז אעקנדפודעז ײעס ראגאף ה. ־— פעברואר םען14 דעם שבת,

4 עוחנניג אעססיננטאז 67 ,9 אאקא^ ױניאז, פעײשערס קאאוק די םיז אםיס MD90 
 כוינואנ אזײגער 1 אנהױבעז זיך וועט אעקטשור ײ צײױאיזאציע״. אטעריקאנער ״רי

\ * צײט.
 די אין אעקםשורזןן װעם אעוױן םאקס —־ פעברואר בזען15 דעם זונטאג,

 *ױ זיך װעם אעקםשוד די בראנקס. עווענױ, וואשינגטאן 1581 2 אאייוא רוססי&ון
 אנםווימ• אינדוסטריעלע ״די :איבער רײדעז וועט ער םריה. דער איז 10.30 םאנגעז

געזעאשאםט.״ םאדערנער דער פון אונג
 W אזגהסיש^ א — פריה דער אין 10.30 פעברואר, םען15 דעם זונטאג,

«י ה^פמאן ב. דר. ווענױ.v אעקסינגטאז 1629 סענםער, קאאוק־אפערײםארס )1|(| 
*•ipnRMl אי| באוחממג ארבייםער יאד»ר 25# :איבער אידיש אין ײיחח װעם

ן וחןם פיטשהאנדאער אאעתסאנחןר ־־־ פעברדאר טען19 דאנערשמאג, ח י י  ו
ר: אוחמם 7.30 אוס ,301 רום אײסעאום, אײבאר בראגזװיא אין מ  אי
*ײ ׳ באווענוננ״ ארבײטער די איז

 ויוסיזומ^ 4אי קאנןמנר© א ־־־- אװענם אוהר 8 פעבתן^ה םען21 דעם שבת,
 ק^נ ©ין אותנװ. ערשםע און סטרים םע4 ,63 סקוהא •^ובאיק דזנר אין סינגעג
#; יסםעלאי :קינםסלער פאאגעגדע רי באטײליגעז זיך ײעלעז נ ון או ס עו, ע  פיי
ח נ#ך און באריםאן זאסלאװסק/ נ. ;ווײאליגיסט םוקם# ז ז j*נ

9ױח/י nn אינסירגייש^נ** דפר ®ח היםנלידי•* פ»ר ®רײ אײגםרים
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 דער פון;ערקלעהרונג וױכנדגע $
באנק ױניאן אינטערנעשאנאל

 א געװארען vn יא;ו#ר טען3 דעפ
• די דנט י»הר, א ש י י ג ד ע ט ג י  א

ק ן א י נ ו י א א ג נ א  T? האט נ
 חא־ אנגעפאנגען ניז;עס. ®אר געעםעגט

r כען o הו:- (פינוי ♦600,000.00 מיט 
 איז איצט און דאלאד), טויזענט דערט

 (סיער ♦4,000,000.00 פארמעגען אומער
דאא*ר)» סיאיאן
 םון דעיאדטעט וײנען נעאחנר די

 אינ״ כיזנעס־יײט, *. מועאעז םאדשידענע
 אא־ פאראייגען, סןזסײטיס, םטיט״ציעפ,

 יארק נױ יארק, דו שטאט די דזיעעס-
 ־v\ טחמשורי סטײטס ײנייטעד ׳סטײט

 אכד און ׳— אעצטענס און •ארטסמנם,
 ארכיײ פון דעיאויטס — וױכטיגסטען

 םון טעטכע־ס פון איבערהױפט און טער
ױ;יא;ס. אײגענע אונזערע
 פיגף טױזענט (דרײ 3׳60>1 רי פון

 זײנען דעפאדטארס סידױג; הונדעיט)
 אוג־ םון מעסכערס 2,500 אמוױיניגסטען

 יהאמד װעאכע ױניאנס, אײגעגע וערע
 כאנה די װי גאײך׳ שיארען אנגעפאנגען

 װעא־ ׳די אױף און געעפענט, ױ\י האט
 פון אקאוגטס טראגסםעדירט האכען כע

בע:ק• אנדעיע
 צײט דער םיט דאס ערװארטען, כיר

א  יױ אונזערע םון טעמבער יעדער ̂ן
 איםשטאגד נאר איז װעאכער ניאנפ,

 געאט דיז האבען ׳שפארען, צו עטװאס
 צו װערם איז דא כאנק. אינזער אין

 װאס ?אכען, וױכטיגע פאר א ךערטאנעז
סאכען. קאאר וױיען מיי

 טעטנערס אײניגע האבען יעצטעגס
 צו געװענדעט זיך ױניאנס אונזעדע םון

 װי אזוי :פראנע םאאגענדער סוט או:ז
 ױ־ די פון קאגטראאירט װערט באניז די

 די שטערען ניט דאס װעט צי ׳ניא:פ
 פזןדישידזמע זײעחג מדימן צו טעמנעיפ
 אינשױ ־ ארכײטסאאזע (יױ כענעפיטפ

 קראנקעךבעגע־ סטרײק־בענעפים* רענם,
 האבען' ױניאגס די װאס װ.), אז. א. פיט,
 בארעכטיגט זײנען זײ װעאכע צו און

םעפבערס. אס8
 גרױ־ זײן, ניט זאא דאס אעכע-איך װי

 אז טעטבערם, אונזערע פדן פיאע כען
 אױף ווערט דאם און ;פאקט א איז דאס

 באנקידען, די פון צעישפרײט שטןרק
 פםיכא״ דער מים באקאנט זײנען װאס

 ארביײ אן װען אדבײטער, פזנ׳ם לאגיע
 איז נעאט זײן טיענספעדען קוםט טעי

ל די א נ א ש י י נ ר ע ט נ י  א
 הא־ דעם צואיב . p : א ב ן א י :ו י

 םרעגען צו אויסגעאאזט אפיאו םיױ כען
און אאקאא דעם מעםבערס אלנזע־ע בײ

קאלענדא• אינטערנעשאנאל
סקולםאן. ח. ®ת

1םיט וראר הײנטינע צו־י.־. .קר8י 2

 יד אױםנעפעעז דארף װזןרמנ האנ־יטע א
 אונםער־ אז םאכעז םוז קאטסען םענליכע

 אי^| צאה־ל די טיײרס, אוגזעיע װענען זוכוננ
 בארייכסעט םאידינסםעז, זייערע ארן :ײםעד

 פיאפעסאר פים נעזעהז זיד דאכעז זײ ראס
 איז, םײגוננ זײן אדן ד״ירװיםש א״זיק יווח?

 דעפא־םסענם אזא סין אױפחאלםינג די אז
 םויזענד צעי: ביז אכט פח יאסםעו רארף

 זינמאו. רױיס־*־*זידענטעז יאזזד. א דאראר
 אינסםי־ואירט ווערעז קיײגטאז איז ־י;■איאהא

 ערזיעיעז,) ךײ און ראקאיעז ד־ צו נזןרן צו
דעפאיטמענ̂ג אזא טיז נױפױענדינײים די

 דער צו באריכם זײז איז ®אראהא.®, סא*.
 אוז וױיסם דעם װעגעז באא-ד כ:ז. דז־ט.
 דעי ״איז שרײבט: שיהאנא, אץ טיײד דיעס

 בוד m װערעז אינדוסםריע דיזנס איז וױיסם
 םענ־ םויזענד אכצעהז םון עחי אז ׳פעםסינט

 םילע דא ויינען עם םרויעז. סי״םםענס שעז,
 באשעםטינס װזןח« עס װאו ש««ער נרײסע

 *רנא־ םיױ א םײדלאך. 6M ‘כיז «אז םיו
 אר• װירקזאכוע םאז געסענם װאלם נייז׳נר
 זעהר איז ארבײכער די םון לאנע רי כייט.

?דעכט.״

 די האבעז ׳iai2 יאגואי, פאנאם דעם איז
 צונע* כאםטאז, ,12 כאקאל •רןנשע̂ר ?לאוין

 !ייערע צו אארעױננעז סים ליטם א עמלם
Dm2, לוד 2 אגדערע די •וז אונאבה<ננע 
 •ארבונ־ טויונו זײנעז ?ײ אנלמ סים קיתו

jn? א אין »w w r .סד סלאומ די כאארר 
33gf* דאם האמנו 73 לאהאל נמרם
 תא־ Dm3 די אי געױוו איו רעזילנממ מר
m ביזיז ®וז ®יחניונג^ די «(39נ»סנאנ 

n איעימ m p חאבזו איז r t גאנצעז איז 
 םאחנרונ־ ויי כאסראבםזנו it *אנאר צנטזאבם

ניו ■סנםןדם tnn>r* די «ח מו ו  י
חאם נפיגדינם א ערקלצרט ראריב«ד

*V נאגצע די m*m יי׳ נװאיײגי א ®יט 
 •מזי״ <זײם «ח ®רײד hi 1סאריי*זיאױ
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a m p  ■ w in  jrrt גאנצזה ■מ טםרײק

hi• ®י״י

 דאס אבײאהא נוסער, אעדזשער דעם
 און סטאטיסטיק םאר געװען נױטיג װאאט
 אן װעז פעיע, אין דערקעגונג םאר אױף

 האםען כײר ניט. שטיסט אונטערשריםט
 איע װעאעז צײט דער כיט דאס אבעד,

 אײנ־ אױסנאם, אהן םעכיבערס, אונזערע
 פארבינ־ קײנע האט באנק די אז ?עד׳ז,

 סיײ רי װעגען ײניאגס די כייט דונדען
 דער דעפאדטארם. אונזערע םון וױנגס

 אינגא^צען װערט ארבײטסאאזער־םאנד
 בײדע פו| קאםיסיע א םון םארװאאטעט

 און ;כאפעס די און ױניאז די :צדדים
 צו ניט שאיטה קײז האט קאטיסיע דיזע
 ארבייטס־ אז פון סײוױנכם־אקאונט דעם

אאזעז•
 פדן קאנטראאירט ווערט באגק די
 אויף און דעפארטמענט בענקינג סטײט

 םוז און סיססעם, רעזערװ פעדעראא םון
 צו רעגויײשאנס שטרענגע נאכקונוען

 װאס ביזנעס, איע געהײם אין האיטען
 גיט טאר און באגק׳ אין פאר קוטען

 אינפאר־ קײנעכיפ פאר װערען געברױכט
טײשאן.

 אונז םאדטרויט װאפ אײנער, יעדער
 גרױס װי פארמעגען, פערזענאיכען זײן

 באײבט זײן, ניט זאא דאם קאײן אדער
 פון אנגעאעגענהײט פריװאטע די דאס

 אינטערעסען פריװאמע זײערע און באנק,
 א אוגסער פארזיגעיט אונז מיט װעדען
 געשעפטעז אנדערע אאע אױף ; שאאס

 װעא־ אננעאענענהייטען, פיגאגציעיע און
 פון װערען האבען, ניט זאאען זײ כ-ג

 געהײם. אין געהים און אטענדעט אונז
 קײן קאנעז ארגאניזאציעס קײנע און

 אי־ און האבען ניט דעם אויף אײנפאוס
 אינטע־ קײן גאר זײ האבעז בעױהױפט

 װעא־ צו פ*;דס׳ די וײיא דעם, p* דעס
 זײ־ בארעכםינט, זײנען מעמבערס די בזן
 אײ־ זײערע פון געװארעז געשאםען ':ען

 'קײן ניט זײנען און צאחאונגען גזנע
סשאריטי.

 אין זײנעז מיר װאס יאהר, רעם פאר
 הײן םאראוירען ניט מיר האבען ב*ז:עס,

 דאס און ; דעפאזיטאר ־ סײװינג »ײן
 װערען די דאס באװײז, גענוג איז אאײן

 םעמ־ נאכמעהר, צופרידענגעשטעאט.
 געאט זײער טרענספערען װאס בערס,

 ?ײן דערבײ דאדםען בענה׳ אנדערע פיז
 דאפ עןיט מיר פאריירען. ניט צײט
 צוזאםען קאאעקטען כייר און זײ פאר
אינטערעסט. די םיט

ר ע ז נ ו ט א ס ע ר ע ס נ י  א
ז י ) 4 א ר ע י ם ט ( נ ע צ א ר  פ

 טאג ערשםען פונ׳ם גערעכענט װערט און
 איהר װי נאכדעם םאנאט, יעדען פון

 צױ װערט און דעפאזיטס, אײעדע פאבט
 ערשטען דעם אהאונט אײער צו געשריבען

 פראפיטען, די קװארטאא. יעדען פון טאג
 צו צוטײאט זוערט כיאכט, באגק די װאס

̂ןאדעױס סםאק די  דעפאזיטארם און ה
גאיץ־.

י ה ד נ א ז ב י ן א ע פ  א
ג א ט נ א - ז מ י ר 8 ב ה ו  א

, ט נ ע ו ו ג א א ט ס נ י ז — ד י  ב
י 7 ד . , ר ה ו ע א ג י ר ע ב י  א

ג ע ן ט ו ר ם ע ף ד א ו  (שבת ו
ז - אדײנגערעכענט) י ר. ה ו א 4 ב

 צי נויטע פאר געםונען האבען טיר
 עס װײא ערקעארוננען, פאר די טאבען

 ענט־ צו באזונדער יעדעץ אומטענאיד איז
בריעף. א דורןי פע*ען

 מיר וױאען נעאענענהײט דיזער בײ
 םאר דעפאדטארס אונזערע באדאנקען

 ווונז האבען זײ װאס צוטרויען, דעם
 און ביזנעס, זײערע דורך ארויםגעוױזען

 עס דאס פארזיכערען זײ קאגען סיר
 באננ ניט דעדפאר קײנמאא זײ װעט
•1טא

 דע־ עיןסטשײנדזש םארעין אונזער
 דורף — געאט אריבער שיקט פארטמענם

 איז — ראדיא און מעאעגר^ פאסט,
 און פינהםאיף שנעא, װעאט־טייאען. אצע

 װי םעחר נימ סרײזען, ביאיגסטע די צו
עקספענס. די אונז האסט עס

 באנק ױניאן א-נטעתעשאנאל די
קע״יעי• קאפאאוױץ׳ םיאי©

ד קרפט םי מ מז ױ א
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ער כ א ם ס מו ל ה א עו ענ ה נ כר״ ן פ חן ױ ע ענ ין
ר * ע ס רוי אלג ג פ ער

>.1 זײס פון <אױכ
 עס װעיכען אױף טאסכייטיג;, גרױסען

 אורבאשרײבאיכעד אן געהערשט האט
 אדרע־ איז פארזאטרומ די ענטודאזם.

 האכםאן דזשויױס פלן געװאיען סירט
 אינטערגעשאנאא די פאאיאקאװ, סאא. און

 דעם האנען װעיכע אמאנײזערס,
 ארגאנידרט; און םארכארײטעט סטרײה
 םון סעגעדזשעל דעי ראזעגבאום, כרודער

 און טאראנטא אין אטאיגאטײטעד רער
 דעױ שיאסכערג, ױסזי כרודער םון אויך

 אטאאגאטיײ דער סון סעק.־טרעזשורער
 אין ;עװען דעראאם גרארע איז װאפ טעד,

טאראנטא.
 אז בא־יכטעט האט האכטאן ברודער

 טאנופעקםשורערס קיאוק ״טאראנטא די
 אײגגעשטימט האט אסיש׳ן״ פראסעקטױו

 דער מיט אגדיסענט אן אונטעיצושרײבען
 גע־ םאדהיאכט־ איז זאא דעי און ױניאז,
סטרײ־ די אפ^אדיסטענטען. םון װאדען

 ערשטען דעם ;עזעדזן באיױ האבע״ קעד ,
 א:גע• אײנגעשטימיג האבען זײ און זיג,

 ברודעל װאס אגרירענט, דעם נוטען
 פאר פונקט פאלג^עזען, האט האככיאן
פונקם.

 אײנשטימיג דאן האט מיטינג דעל
 אלבײ־ די דאס םארשיאג, א אנגענומען

 קעו־ען װאס שעפער אסס׳ן די פון טער
 דינ־ הײנטיגען ארבײט דער צו צוריק זיך

 צא־ זאאען םעברואר, טעז10 דעם סטאג,
 װײדזשעס זײערע םון פראצענט צע־ז יען

 כײט סטו־ײק דעם װײטער אנםיהלען פאר
באסעס. אינדעפענדענם די

 די האבעז פריה דער איז דינסטאנ
 פאר־ דך שעפעל אסס׳ן די פון סטרײקעד

 העד־ די האא, אאעלאמברא אין זאמעאט
 דאך־ פון און סטרײק דעם פון קװאטערם

 צױ דגער אאס מארשירט זײ האבען טען
פאדאא־ דיאבעז ?ײ ארבייט. דער צז דיק
 צױ זיך האבען און שאפס״ ״אפען זעז

!שעפער ױניאן איז ריקגעקעלס
 אץ סעטעלמענטם די ■

מנטראעאל
 אסש׳ן קײן ניטא איז מאנטרעאא איז

 הא־ אײנציגוױיז און באאעבאטים, די פון
 געײאאט ניט ױניאן דער טיט זײ בען

 נע־ װײנעי אבעל זײ:ען זיײ האנדאען.
 פוםט זײנעז שעפער זײערע װעז װארען

 נרע־ די פון באאעבאםים די נעװארען.
 אײנגע־ באאד האבעז פירמעס סערע

ױניאן. דער מיט סעטאען צו שטימט
 סעטעיטענט געעפענט האט ױניאן די

 ־איאא מאונט דעם אין העדקװאטערס
 סמטעא־ מאכען אנגעפאנגען און האטעא
 טע־ דעל שובעלם, ױסף ברודער מענטס.

 טא:־ אין באארד דזעאינט םון נעדזשער
 עאעיזשאן אעצטען אין איז װאס טרעאא,

 פון אידעימאן פאר געװארען ערװזוהאט
 דער פון טשעדכיאן דער איז םאנטרעאא,
 צײט דער pH איז האכדטע. סעטעאמענט

 האכען געשדיבען, װערען שורות די װען
 כיאנ־ אין םירמעס נרעסטע די פון זעכציג
 ארבײ־ די און געסעטעאט, שוין טרעאא

 צודיק שוץ זײנען שעפעל יענע םון טער
 םען9 דעם טאנטאנ, ארבײט. דער בײ

 םטרײ־ טױזענט ארום זײנען םעברואר,
 צוריין גערוען שױן מאנטרעאא פון קער
 באדינ- ױניאן אונטער ארבײט, דער בײ

 מאצו־ פיז סטרײקעד די אויר און גונגען.
 באשאאסען אײגשטיםיג האבען טרעאא

 וױי־ די םון פראצענט צעהן צאאען צו
 די פון ארבײטעל רי אאננ װי דזשעס,
 שטעהן דארפען װעאען שעפער אנרערע

קאמף. אין
ט^אבטא פון םטרײק־רוח דער

 דער װעיכען דורך ססרײק־רוף דער
 גע־ נערופען איז טאראנטא אין סטרימן
םאאגט: װי זיך ילייענט װארעז,
 סקױרט אץ סרם קלאדק, אלע צו

טאי םץ מאבער  מאדאנ
—:בדירזןר און שװעסטער

 שטונרע די געסוםען. איז צײט די
 האאוהםאכער אאע זועץ געשאאנען האט
 די איבערצײנען 1ותאע טאראנטא פיז

 ענםשאוס זײער פאנוםעהטשורערם סאאוס
 ארבײטס־בארינגוננען עטאבאירען צו

זעאבסםוױרדי־ פאר פאסעז זאאען וועאכע
ארבײטער. גע

 פארשאאנ אייער מיט אײנסלאננ אין
 רער כײ םאיגעאײגט האט איהר װעאכען
 אינטערנע־ חןר פון סאנווענשאז אעצםער
 יױ זואירהערס גארםעגט אײרים שאנאא

 גאגד א דורמעפיהרמ םייר האבעז ניאן,
 און סוט קאאוק, די ארגאניוירען צו פײן

 דער שטאדט. איחנר פוז םאמנר סהױרמ
 ארםאלנרײכסטער חנר נעוחנן אמ קאםפײן
 דודכגעפיהרט איז ינס ווען איז וחנלמר
קענעדיג איז געזואחנן

^יגע וײ  די וועצכאר *ו לאנע, טרו
 די געבראכט אײך וא»מנן באלעבאטים

 איבער- האמון יןןחר, אטליכע לעצטא
 םאר ttn אייר 1םי אײנעם יעחנז ציעט

 וועב אנחנר מײן נימם© tm ארבײםאר
i•' אױסאימנן «ז װי r וחגלמ• איז שאײו־ די אימד ח©נסר©י 1.אי איעםלוס

באי וױ מףמפכױנם, זיק דארמאן זײ ו

 אל״ שטעגדעעל פו און שטא־קעל א דױץ־
גאניזאציע.

 פעכלואל, טען3 דעם פליוז, דיגסטא; ׳
̂ע טאנטרעאא, פון ארבײטער די האבען  א

 און שעפעי־ די סאדאאזען מאן, אײן װי
 5געאל סטרײק, גענעראא א אין ארױס
אינטעתעשאנאר. דעל פון דעלט

יע־ זאי* !נעקסט אײער איז איצט
 רער אין באשעםטיגט ארבײטער, דער

 פרן אינדוסטריע סקוילט און טוט קאאוס,
 לווי דעם אױוי אפתםען זיך טאראנטא

 צו דעמאגסטלירען געסײנשאפטאיך און
 םאל־ צו װאונש זײער באאעכאטי□ די

 זיכעד זײנען טיל יאגע. זײער בעסערען
 אײג־ םואשטענדיג געמײנזאמער, א דאס

 פון שעפעל די םון םאראאזען שטיטיגעד
 אינדוסטליע קאאוה דער איז אלכײטעל די

 א צו םיהרען װעט שטאט, דיזעל פון
זיג. זיכערען אוז שגעיעז

קאאויןכיא־ א״ע טיד רופעז ראליבער
 סעטפעא־ איערײטארס, קאטעלס, כער,

 גיײ באטאן פינישערס, שנײדער, •אכער,
 אין באשעסטעט ארבײטער אאע ׳הערס

 דאנעלשטאנ, קוכיען צו שאפ, קיאוסש א
 אזײגער 8 פונקט םעברואר, טען5 דעם
 האא, א^האמברא אין םריה דער אין

 גרויסעד » װאו עוועגױ, ספעדײנע 450
 װערען אפגעהאאטען װעט םיסינג כיאס
̂עז אינםטרוקציעס אאע און  גע־ אײך װעי

װעלען. נעבעז
געדענהט, שײעסטער, און ברידער

 י־אנע־שטאג ארבײט דער צו ניט קוטט
 פאל• אין הײם דער פון גאײך הוכיט םריה,

 י־על אדבײטעױ. אאע כייט זיך אײניגט
 אײנציגעז יעדעז צו געװעגדעט איז רוף

 םאדאירזאכמ הויפטזעכאיך, ארבײטער.
 ?ײן ניט גיט אומארדנונגען. קײז ניט

 און באאעבאטים אײערע געאעגענהײט
 םאדאינטצרעסירס ױינען וועאכע א;דערע

 ראס ברעבען איז אײד באשוידינען צו
 ארעכטען. צו פיהרען העז זואס געזעץ,

קאאורן• דעד פון באארד דזשאינט
 בײ טאראנטא. פון ױניאן מאכער •

 בארר עקזעקוטיװ גענ. פון ארדער
 לײדיס אינטערנעשאנאא דער פון

ױגיאן. װאירקערס נארםעגם
 אפגע״ האט סטרײק־רוף דער אט און
 פון אינדוסטדיע קיאוק גאנצע שסעיט

 ניא־ דער געקוםען איז עט טאראנטא.
 חאאוק־ פון ארבײטער די װעז *מענט,
 באשאאסען, האבען הענעדע אין םרײד

 ?ײ־ און ארגאניזירט זײן כלוזעז זײ דאס
 ברעכעז. באשאום זײער מעהד ניט *yp נער
 װעאען זײ ארץ ױניאן א איצט האבען זײ

 װערען זאא ױניאן זײער אז זעהן, ״נעוױס
 פעבטי״ און שטאוײןער rs« װײטעל װאפ
געי

 פאר־ דעם אץ װאהלען עדשטע
 לאק אפערײטארס / אײניגטען

פעברוא־ טען2ו דעם — 2
f"ז םוי (שליס ! -t

 י:ט,י.ל פון ניט שוין ױגיאךצײט זײ:ען
 געװיס, פארשטעהען און וױיסען זײ און

 באארר עקזעקוטױו אן מײנט עס װאס
 פון נאך ספעציעל און יאגא^ א פון

 לאהאל־וױ װיכםיגען און נרױסעז אזא
 איגט עס .2 אאקאל פאראײניגטער דער

 דער אויף חוב גרויםער א דעדיבער
 גיט לאקאא, דעפ פון מיטגאידערשאפט

 יױ דער פון שיקזאא דעם איבעלצואאזען
 עם :מעגשעז צאא קאײנער א צו ניאז
 פאראנטװארמאיכקײט גרױסע א יױגם
 םיטגאידער צאהא גרויסעל דער אויף

 זיך שטימען, קופיעז צו אאקאא דעם פיז
 שטי• און װאהאען די אין גאםײאינען צו

 ?אגדידאטען די פאל נאר טאקע סען
 די םאדװאאטען אםבעסםעז װעאען װאס

 עהראיכ־ און פעהינסטע די םאר ױניאן,
 טײער און איב איז ױניאן די ־וועמען סטע,

 אין שפיאען זיך אויםען ניט זײנען אח
פאאיטיגס.

 װאס אז זאנען, מעז מאן דערװײאע
 װיאען װאס יערזאנען די אנבאאאננט

 עסזעקוטװוע, דער צו װערען ערוועהצט
 יאקאא, דעם םון םשערמאן םאר׳ן און

 גאר שוין ארויםנערוםען זײ בײ עס האט
 באװײזט דאס אינטערעס. גרױסען א
 װאם דעאעגאטען, צאהא גרויםע די

 א\ן נאםינײשאן די אננענוםעז האבען
 עסזע?וט'וו די באאאט. אויפ׳׳ן צריפען

 םון באשטעהן וועט צא־האצ דעם םון
 אױםין צויםען עם אבער האנדידאטעז 24

 נערעטע״ אזא און פערזאן. 91 באצאט
 םאר בעצנים די אייןי אױך איז ניש

 גרויסע די אויב צאהאא. פון משערםאן
 װעט צאהאא דעם פ<ן מיםנצידער צאהצ

 נעהן צו אינמערעס אזא ארויםוױיזען
 עס װי קאנדיראמען, די פאר שטימען
 אוים״ן צויםען װאם רי ארײם \וײזען

 און שעחן גאנץ זיץ עם וועט באצאם,
 עצעהשאן. נוטער א ^זײן צם <ועס םית,
 טאכמנן גרוישע די מאסצ זאצע• און

 דיער װי שטיסען און מםיםמז, נעמ
זײ. ױיהטירט נעוײבמן
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 לאט וױסעגשאפט טעדיצידשע די כער
* w o n, — דכער א»חו רענט דאן 

 ריכ־ דעס פאלשל״במן װעט ער *ז ןײן,
רעצמיט. טיגען

 אין זינער האט נראסלאװ במדעל
 אוד גיט נאזוכעז ״װאװס אליטחעא זײן

 ריטיגגעך לאקאלע די פיטגלידעל זערע
 די אנעל דיאעאז, ײכטיגען * געפאכט
 את פאלשליבע;, האט ער װאס פעדיצין,
 עס װערען פיד וױ סנדחרות״ אפת׳עי

זעיזן- נא^ד
 פעם״ די אז זאנט, נראסלאץ נר.

 ײ״א טיטיגגעז, די צו גיט קלפען נערס
 •יאיר יזײן ?ײ פאל כױטיגגען״האבען די

 ױגיאנס אגדערע אין :יט. װעיט טישען
 טיטיגגען די סיטגלידעל די באזוכען

 רעט־ די םאר גיען נרעננט דאלם וױי?
 וױנ־ ארע װעגען באשטיפען צו נעלס
 פעפנעלס די פיהיען — שראנמן טיגע

 די צו יןוניעז צו םון :ױטװעגדיגיו״ט די
 זיד ־)פע פיהרט אוגז נײ סיטינגען.

 אפיב. דער טוט אי׳״ו אגדעלש. גאנץ
 טעט־ די צו יווםען ילאטאחאיען די װען

 די אפנעטאן. איעס שױן איז בעלס,
 קעגען פעפבערס די װאס זאף, איינציגע

יורימיקירען. איז טאן,
 די אז זא;ט, נראסלאלוער ברודער

 דזיעןד 1910 ג#נ׳ן יאהר *#ו־ ?דשטא
 קױ פעדנערס די םלעגען סטדײק געראא

 זײ האבען װארוס מיט*ג;ען. די צי פען
 גא״ ,קוטעס צו אײםגעהערט נאכהער
 ארוטגע־ זי־ך האבעז זײ װײיל םיריייך,

 אן *טר׳ז צו *פאד א riTo אז זעהן,
 דער טיט א?עס אז וױבאלד אװע^,

 אדער אײדדשענט ניזנעס (דער אםיס
 הא׳ פעפכערכ די און פענעדךזגצר), דער
 זאי״ען װארוס — ניט, דעק קײן כען
' זײ  בראסיא־ כר. אויב חײנט קוטע̂ז

 אור״ ריכטינע די אויסגעפונען האט װער
 פיטינגען די צו ניט קוכט טען אז זאכע,
 פאכט קײן האבען מיטיננען די װײל

 בא* מעדיצין די דאך װאיט — נייטט,
 גיט ריטינגען די צו ברעגגען דין רארפט

 טאקע נאי *יאטאקאיען, גודגע סײן
 צו פאקטעז וױכטיגסםע די איבערגעכעז

 טאס1א:״ בא״טטיטען. צו כיעכיבערס רי
 טאז איץ זא: אםיכ דער װאס ׳דעם

 וױ — זאלען רעביכערס די און איןיין,
 די קריט־קירעז — זאנט כראסאאװער

 האגדייגגעז, גוטע םאר אפיילו נאאמטע
 טז געװאיסט, כיעמבערס די דאן װאלטען

 זײעדע דורך כלױז פיהיען באאפטע די
 אנ־ דאן זיך װאיזטען ז״ און כאמליסע,

 סידר איצט פדאגען. צו באצױנען דער׳ט
 שאראנט־ קײן נים פעכבערס ךי לען

 בא״שריסע. זײערע סאר װארטליכיןײט
 װעדט א פאר זואס :זיף טיאכטען זײ

 הוייט״ די באיטיוס^׳ א אוגזערער האט
 דער אזן אפיס דעד דאף ר.אט דעה

 רערבערס די און באארד. דז״פאינט
 הא־ אינדידעקט אז ׳נים אפילו גלױבען

 םון פיהרוגגען די אין דעה די זײ כען
ױגיאן. דער

 דע־ די עױוזעהיעז די ׳אפת ם׳איז
 אבער באארד. דזמאינט צום ^עגאטען

 פין בא׳טםעהט באאיד דדפאינט דער
 האט לאקאי יעדעך און ילאקאילעה פיאע

 פעכד די װען ד,ײנם דעלעגאטען. 5 צו
 לאקאל םיז אדער 2 לאקאל פון כערס

 צוזאפען זיף קוכען בײמויל, צום ׳22
 געוױסע ירעז אח פיטיננען, זײערע בײ

 זײ און פאדהאנדעלם װערעז םדאגען
 םױזענד, 12 זײגען זײ כאטיש אז וױיסען,

 צאה־ װעלכע ,200 םון לאקאיל א האט
 באארד/ דזשאינט צום ■עני קײז ניט יען
 ־4זעי די און פארםרעטער צאהל זעאבע די
 באארד דדפאינט כײם װאוםס צאהל בע
 או;- אז רואונדער״ א עס איז — זײ, וױ

 זיך האט אופ׳מטעגדעז אזעלכע טעד
 פעכ־ די כײ נעדאנק דעד אויסגעארכײם

ױגיאז* די איז אפיס דער אז בעיס,
 וױ אז נלויבט, בראסלאװער בױזתר

 זאגט. עד נאר גיט, טויג איצט איז עם
 האנר־ ניט פילײכט םעז ?עץ אונז כײ אז

 פון גדױסקײט 1דע צוליב אנדער״ט, לען
ױניאן. דעד

 דאר זאנט ? :יט פען קעז װאס םאד
 אוגזערע אז אלײז׳ בדאסאאװער בר.

 די וױ איגטעליגענטער זײנעז סעמבערס
 פעמ־ די 5װא ױניאנס, די פון פעמבערס

ײ באשיליסען בערס  די פיטיננעז די ז
 װייצ נאםירליד, פראנען. וױכסינסםע

 װענ״ זיך זאל׳ אפיס דער אז נים, קײנער
 פעפ־ די צו סל״דנהײם יעד^ד םיט דען

 ווע^כע זאכען, םיט אדקר בערט,
̂• און ווערעו אאנעיצעגם ניס סענען  בא

jr y p v s r i נאד מען זא< גױםינ. איז 
ס n «ז בחננגאן מר &  וױכטיגימנ די מ
ז זאי אח מראניז, איעפיחחח גאר מ

f דאס ^פאקראטי^ אפת׳ע i
 צוס /9 ראחאיל פון דעלעגאט^ן 6 די

j<air ̂ןן ואיצן  װאוטס, אױסונד e חאנ
 W‘* אזױ פארטחנטען די וױיל

U 6 די נערס, n M m\ 2 לאמאי פזן — 
J  אוױ און װאוט̂ס טױוצנט 2

 פאר״ די ן0פיח פ*רנ*רס די װעין דאן
 צו *ו©*ן ו2 נאר ניט אגטװארטייכקײט

 פאי־ ויץ אױף װעיען גאר פיטינגען, די
̂נ מיט זיכטינער נא״פליס^ דיער

ון 1צ דט או פיר, גמינט  נענרױ̂נ
 ,op איף נרעמ ארגופעגט אן םאר עס

 2ליפ אז םא^ א וױרקליןי איז עס גאר
̂נרט די פאןי איף װען ראל,  אױפ־ פעסנ

 |2JMf װע?כזנ נא^יסע, אױןי פערקזאם
 מרכפיהרגאר, דט און פראלוט״פ דט

יואס דאגח א :פיר זײ ענטפערען
 פען ותט כאארד דדעאעט אין !איהר

!באגראנען ״עױן עס
 זײע״ או #דט גלױנען פעפכעדס די

r פראלןטי׳פען א האנען באיצריסע 
 די און דט, די קופען םאיגליף ױערט.

VI נאנוגענען ?וטעה װעלכע עטליכע,  
 טאטען אין נאאפטע די ״טעלטען פיט

״ אדיין.
 אז וױיס׳ נראסלאװער נרודער אױנ

ױםץ n צו ניט סופען פעפכעדס ײ  ‘נ
 און װאס; צו ניט האבען זײ וױיל ;נען

 ניט עס קען פען א? דעגקט, עד אױב
 קאד דין געדארפט ער װאלט ענדעיען,
 נרידעײאד, :אםען זאגען און זעקװענט

̂טינגען די פױז. ?ײן דט דף דיעד-ט  מ
 ״טאפט דט״ גוצען קײן ה״נעם ביעננען

 וועט ױדאן ר\ אפ. איגגאגצען די
^ז פעפנערס די און נעאט יעפארען  װ
 אװענטען די פארנרעגגען קעגען בעסער

 דעס, אנ״עסאט פאפיליען. זייע-ע פיט
 מי״ דױי-פאגאטליכע םאר ער •טלאגט
טיגגען.
 פאר״ פען זאל *טטיעער א װאס און

 דרײ־פאנאטליכע די אט נײ האגדיען
 צעטעי א איחר חאט אט פיטיננע^

א אפגענען זאל פען :םראגען פיט
 ארנ״ם דער םון רעוארט ־דאנאטליכעז3

 דעם פיט פארבינדונג אין לאתאל. פון
 םינאג״ד א אפגענעז ;באארד דזיצאיגט
 רעקאפענדאציעס אױפנעמען ;רעפארט

 װאהי צים און טאן, צו וױיטער װאס
בעסטען. א-ן

 אזעלכע באזוכען פעפכערס װעלען
 > װאס צו !:יט דכער i פיטינגען

 גיט װערעז סעק״פאךפיטיגגען די אױב
 אז יו״סען, פעפבערס די וױיל באזונט,

 איז די צו הוכ״ען פיאטאקאלען די װען
 אן םאר װאס טו — אוגעטאן׳ אל״ן יטױן

 האכען פעפנערס די װעלעז אינט/גלעס
 די װעט פען װען פיטיננען, אזעלכע צו

 האט פען װאס זאכעז, װעגען רעפאלטען
 דעל איז דאן ? פאלנעסען ראע pr״

 כ״ פי־אטאלאיעז לעזען פון •.פ׳פאפע;
 גע* דער פיט פאיבוגדען מיטינגען די

 װעלען באאלדס עקזעקוטײו אז ׳פאר,ל
 דט װאלטען זײ װעאכע זאכען, אפטאז
 גע״ װאלטען ןײ :וען טאן, צו װא;ען

 האגד״ און נאישליסע זײערע אז ױאוסט,
 גזד און פלאטאקאלילט ױערען רו:;עז
 ניט סאכט פעפכעלס, די פאד אעזען
 צאהי די 1ײז גיט עס־זאל קלײן וױ אױס
פיטיגגען. די בײ

א בײיפייא: אזא נעמען י*אפיר
 ער ״שטיצע, גאר זיך װעגדעט בלודער

 סען אז פארדינט ער :ױט, אין איז
 איז אבער איז על יטטיצען, איהם זאל

 פענ?״ כדט׳ן באציהו;;ען סײנדליכע
 דער אדפיגיסטראציע. דעל פיס דז״שער,
קאמיטע דעל פיט םענעדדטעד לאקאל
 לעכענען און ׳;ע;ו; ;לױספוטיג זײנעז

איז :אםרעפענמןר דער װאס ניט זיך
ױי און ;עננעל א זייערער

 דאאעד. 25 פיט ?אגען, יאפיד איהם,
 אן ;אהענטעד, א בלודעד, א :אך קופט

 הונ״ א איהם פען ;יט יאט, אײגענעל
 דא אבעד זײגען עס װעז דעלטעל.

 װא״ םרעגען פעפבעלס קענעז סעיז״טאנם,
 נא״ קענעז ךײ אופגלײנה״ט? די לום

 50 צו ל־יגעז זאאעז בײדע אז שאיסען
ני^פיא, א נאױז איז דאס דאלער.

זאכען. אזעלכע ;אך דא זײגען עס
 פון בא׳דםעהן עקזעתוטײוס די פענען

 פיט זײ װעלען פענעעז, בעססע ד•
 אומישטענ״ אזעלכע אוגטעל צײם דער
in װי נים םיהרען זיך אנפאננען 

 פון אױשזתררחגהאטע וױ ם^רמחןטעד,
 זעלכסטהעחפזןר וױ נאד אלבייטעי, די

4ײ:!א דער פון כאלעבאטיט איז
צזזא״ רופס פען פאר, זיד יטטעלט

 זײ גים פעז און פאספיט•:; א פען
 פינאנס״ פאנאטאיכען דרײ א איבעד

 אא״ פון אדבײם דער יתגעז דעפאלם,
פאר נאארד דעד pc און קאא

 אױן• נמפט פעז צײם, פאנאטעז -יי;ד
 צוקוגםם, m פאר ו/סאמעגדײשאנס

 דזכס םיד נעסטען. איז וואױא «ום איז
די װאאנ״מ כױטינג׳ אזא בײ אז זיד,
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דאנק״רעזאלוציע א
—רעדאקטאר: װערטער
 קאהן לואיס םון ארבײטער די #פיר

 כײ םארזאמעלט נראדוױי, 1870 יצאפ,
 האבען האל, כעטהאווען אין באגקעט א

 :רעזאלוציע םאיגענדע די אננענופען
 דאס אנבעטלאכם אין נעהפעגדיג

 דדט. ברודער אײדדשענס ביזנעס אוגזער
 םארבעסערעט סיעא האט ,,װאר״פאפסמ

 אוז «פאפ, אונזעי םון קאנדי׳טאגס רי
 דאס אנבעטראכט, אין געהפענדיג

 טײ־ בר. טיפערפאן שא§ אונזעל אױך
 צײט גאגצע זײן אװעק גיט טעלבוים,

 בעסטען און װאױיל צום ענערגיע און
׳יג*אי דיזען פון

 אונ־ אױשצודרײןעז כא׳מאאסען עס זיי
 אײדז׳טענט ביזנעס אוגזער צו לאנק זער
 פלעזענטירעז םיר *טאי־טיפעלפאן, אדן
 פיר און •רצזענטען װעלטפואע פיט זײ

 אין נוצען דאס זאלען זײ אז וױנימען
 אז האםען פיר םאמעגיגען. און געזונט

 אל־ גוטע וױיםער אױן טאז װעאען די
 ער4י םאר און שאפ אונזער פאי בײט

ב:יל. ױניא;
גרוס, םרײנדליכען פיט

:האפיםע די״ kaiajj . ___ piiujy'f , ■™יקז ו
רײדער, לואי

־ תױםפאן, םרענק
עטגעל. סעם

ט ענ ױו ע ד אן ם. פ ם ת
ץ s א i o t

)1 ?יים ®ון (אלוס
urj זײ אויסצױטטעהן. האבען זיי װאס 

 אײזער־ אונטער׳ן־ ליגען ניט סעהר װילען
 בא־ אנכעםרעסענע די םון קנאפעל געם
 סקעב אױםהאיט^ דוקא וױאען װאס ׳סעס

 יױ דער אין זיך רײסען זײ און #שעםער
 רוישט קאםפײן דעס מיט און !ארײן גיאן
שיקאגא. גאנץ אין איצט עס

אײבאו־ אװ םעדערײ״עאז אגאp^י די
 איהר אויןי פראגע די אויםגעגומען האט

 אײנ־ האט און זונטאנ לעצטען מיטיגג,
 אר־ דעם העלםעז צו בא^אאסען שטימי;

 דדעספא־ די םון גאניזאציאנס״קאםפײן
םינאנציעא. און פאיאליש כער

 גע• אגגעגוםען איז בא^אוס דיזער
 זעמ־ דדטײ. כרורער װי דעם נאך װארען
 ארגאגיזײ־ די פון טשערםאץ דער פארד,

 האט םעדערײשאז, דער םון קאפיטע שאן
 האמ־ דעם ײעגעז באריכט א אפנעגצבעז

 ױניאן דרעסמאכער די װעלכען פײן
 ארגאניזידען צו שיהאגא אין אן פיהרט

 די אין ארבײסען װעלכע דרעסםאכער רי
 #־יגאנידרטע די םון פעקטאריס רדעס

טרײד. םון כאסעם
 אר״ די פדידמאן, מאלי שװעסטער

 איז אינטערנײשאנאל דער םון נאנײזארין
 פרעזידענט פון געװארען אײנגעי-אדען

 םיטצפאט־ ברודער םעדערײשאן, דער םון
 םון דעלעגאטען די אדיעסירען צו ׳ריה
 געשילד{רט האס זי פעדערײשאן. דער

 דרעס־ אומארגאניזירםע די פון לאגע די
 פון באהאנדלונג די׳ברוםאלע און מאכער

 זײנען וחןלכע מאנוםעקםשורערם דרעס די
 אסאםיאײשאן באםעס א אין ארגאניזירט

 אבער אינטערעסען ?ײערע באשיצען צו
 כחות זײערע אין ײאס^יגט איץ טועז
 םיטלען ברוםאלסםע די אן װעגדען און
 זיך ארבײטער זײעחג דעדאאזען צו גיט

אמאניזירען״
 דעלעגאטעז די םאר געאעזען האט זי

 אג־ שקלאפישען דעם םון אינהאלט דעם
 םאנוםעיןטשו־ דרעס דיזע יועאכען רימענט

 טײ• צו ארבײטער זײערע צװיננען דערס
 זײערע אנהאלטען וױלען זיי אויב מז׳

 די אז אנגאװיזען חאט און חשאכס,
 ארגאניזירט, ווערען מזעז דחנטמאכער

 אינגאנ״ זאיען ױי אז ניט ײיל פעז אױב
*VT דחנס־ די פון םארשסלאםט ײערען 

 וועל־ אסאםיאײשאז, סאנוסצקס״שורערס
 נאכ*ד»אירען מאיאנעז אז שםעלם מ
 סיםאאטיזיחנן זײ אויב ארכײטעל יי

 סרײד. זייאר םון ײליאז דער נדט
 זזאבמן דעאענאםאן די װי _נאכרעם

און זאםםארד םון רעדקם זײ וייססנהערט ׳
ך כאשלאסען אײנשנױםינ איו ״רימ״וז נ

 םול־ וײ דחנאםאכעד די געביז צו נזײאח
 אאדצע םינאנזיעלזנ און סאיאא^ײ «ינ

 ארבײ־ t%< ארנאגיזיותז צו קאמ• ^נ׳ם
wm m דקאגא אין סױיד^ • .

ם י י ק ג ׳ י ם כ ע ר ע ג

̂סקססמממס ג83ממססססס8א30^
,(ערצעהלרגג)
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. פליה. גאנ״ן
ינען קינדער די פיט וױיב דאס  ̂ז

נעיעגערס. זײערע אויו״ ;עאעגען ;אף
 איז װאס שגײדער, א אײבאוױטש,

 איז סטרײק; אין װאכען עטלאכע שױן
 ארופגעװאשען, זיף האט אױפגעשטאנען,

 די איבער דורכגעגאנגען פאל פאר א איז
 שלא־ רי אױפנעיעקט האט ׳ן1ציכעמ
 א זײט־ דער םיט האט קינדער; פענדע

 *װאס״װײב דעם ־אױף געװארפען קוק
 םארסנײטשםעז א כיט געלעגען איז

 םאר־ םיס געקוקט האט און שטערען,
 א האט ססעל, דער צו אוינען טראבםע

 פענ־ םארםרוירענעם אין׳ם געטאן קוק
 האנט א אז הא<ט א געריבען סטער,־

קיף. אין ארײן איז און
 אװעקגעשטעאט זיף ער דזאס קיך אין

 אדוטגע־ זיך האט און טיר דעך אין
דיטען. איע אויף’ קוקט
 אויס־ לײבאוױטש׳עז בײ האט קיף די

 סטראשידלע. טורא׳דיגע א װי נעהוקט
 א האט ער װאוהין װינקעלע, יעדען פון

 נע־ איהם האט אײג, טיט׳ן געטאן װארף
 ער דחקות. דאס דלות, דעד שראקען

 לעביאכען טיט׳ן באגעגענט זיף האט
 פאר׳ן נעכטען האט טען װאס אוױוען׳
 נאסע מיט פארשאטעז געהן שלאפען
 אויספלאקערען ניט זאלען עס אשעס,

 איהם זיף 6הא עס און קוילען. די
 שװארצער דער אט װי אזוי אױסגעוױזען

 אויפנעעפענט איהם אױף װאלט אוױוען
 געב געב, :אײנצושליננען אזיף טויא א

..קוילען . !
 צונעגאנגען ער איז צומישטער א

 איבערגעברענ־ עםעד-׳כײט באעבענעם צום
 דערבײ, גיעשטאנעז איז װאס קוילען, טע

 אזוי געטאן, טרײסעל א איהם םיט האט
 כאי, אין האבער םיט טרייסעאט מען װי

 פרץ פערד א פארגארען װיל םען זוען־
 טיט געקוהט האט ער און לאנקע דער

 אנטשולדיגען. :יף װאלט ער װי אײגעז
 איבערגעברענטע בײז, ניט זײ נו, ׳נו

 איז כיען ׳דאד װײסם דו אבער אטת,
% םטרײה... אין דאןי

 א לאנגזאם פױקער כײט׳ן האט ער
 אױווען, דעם דורכגעפויקט פאל פאר
 דער אז היטען זיף װאלט ער ווי אזוי

 םוס א טיט איהם זאא אויװען בײזער
 ארויפ־ האט דערלאנגען... ניט זײט אין

 איבערנ^ברענסע די פון אביםעל געלי-גט
 האט פארשולדיגםער א װי און קוילען

צוריקװענם. אפגע־וקט זיך ער
 גע־ ;יך ער האם טרים שטילע מיט

 װי ׳יזיר4 דער איבער ארוםשארעז נומען
 אײג־ אן פרעםדער׳ א דאױט װאלכ> ער

 אן םארזיכםיג האט נעװען. נעבעטענער
 ער ברוים־קעםטעל. דאם נעםאן עםען
 שטיקעא טרוקען א באטערסם דארט האט

װינהעל. א אין ברויט
דע־ דאס אפגעלאזט שנעל האט ער

 איטיצען, םון■ געביסען וױ און קעא.
שפײז־־צאפע. דער צו צוגעגאנגעז ער איז

 הענט ציטעריגע טיט נענוטען האט ער
 דער פון פאליצעס די איבער ארוכדננארען

שאפע.
 ער האט זעקעל צעהנײטיטט א איז
 א אין פאסאיויעס. אביסעל נעפינען

 האלב־װערעטדי־ פאר א זעקער צװײטען
^ארםאפעל. נע

 אק־ די טיט אױפנעצױגען האט ער
 װי אזוי ארומקוהענדיג, טזיך הא םיזען,

̂עס די ביי איהם ײאלט איטיצער  פאי
 און קיף פון אךױסגעשארט ׳ט2א:;עכא

 דער צו רולעז נענוטען ב;נבה זיך האט
טיר.

 f.זײן װעט װאס װאס... יטרטה, —
 יטטי־ פיוי׳פ דער דערהערט ער לאט —
 גע־ שוין האט ער װען בעט. פרן כיע

— טיר. דער פון לעגםעל דאס האלטען
 אין וױדעד ־שוין זיר ‘פארקלײבסט ׳דו

 קײן ניט דאך האב איף ? ױניאז דער
סענט. צזגביאכענעם

̂טעהן געבליבען איז לײבאײיטיש  י
 ער פארגלױוערטער. א װי ט*ר דער בײ

 זא־ צו עפס םײל דאס געעפענט ראט
װאס. געהאט ;יט האט ער אבער ׳גען

? װעט ״װאס ר ײ  װעט ״װאס ז
 נע־ גיעקער פיט װי איהם האט !״ זיין?

 װעט ״װאס אויערען. די אין קלונגע;
!״ }זײן

 גאר קען עס אז געוואוסס האט ער
לײ־ געהענט האט ny וואו וױיל זײן, גיט

 אויס־ ישױן זיף האבען עס אין ׳בארגט
קװעלען. איע געיטעפם

 זאל װאס מײן... איף װאס^... —
ײז?!...  האט טאן?ד... איר װאס-זאל ז

 ארויסגעשםאםעלט. אוטבאהאלפען ער
 ארוט־ צושראהעץ גענוכיען זיף האט אין

 ער װי אזוי זײטעז, אלע אי• ק״קעז
ערגע״ן... אויסוועג אז זוכע; װאלט

 גע־ ניט מער״שױן האט װײב דאכ
% רעדט.
 פרא־ צעבראפענע לײבאװיטש׳עס פין
דאס אפגענומען איהר בײ האט געכ׳

לשון.
 האט עם און זיפצטyא^ג האט^טיף זי
 פוץ איהר ביי קנאה א דערדוערט זיך
מאל. אײן אײן הענט די פון רyב'ננ yאל

 דyד בײ ןyגעשטאנ איז לײבאװיטש
טיי.

 די פון הנאה דיעד איץ זיפ״ז רעד
 ארוכל־ איהם בײ גענוטעז האט םינגעד

 און רזארצען אין אבייב, אלע ןיא געהן
:נשטד דער אין

ן >' זײן זאיי װאכ ?... װאפ —
V* ארוטנ צעשראקען דאטyבלאנ־ 
 y^n; לי*ען די .,אוינע, ד• מ*ט זשעט

־y: זיך האבען פיכ זײנע און געציטערט

האט ר y װאו שױן ר y האט ען  
שוין ר yj־ y וזאם בארגען  o:yvy:

• • 1 1 / ױ• ז זאר יואס
אין װאס v ארץ איל

טאנצען ז, yr.y^l יפען
פאי האט ניוצום א-ן

װאליען. נ־נ-ען
...1 װאס —

̂טאן טאנץ א jy3»:' זײנע שװאר־ די ױ
געװען איז װאס פדטקע ביעבעגע צע

yר ד עבע; : װאגט  דער בײ ציגעשראנען
טיר.

I 1 • •ז ? ץיײ ‘זאי : װא־ ?.. װאס —
פאד־ ^אטא נדט אייז איעס אײעס,

“,y — יט: I ־י״י«• זעהט ע־ יצ״יאיגדען.
קײן ט׳ - <1י» גאר שוין זעהם

רyך אױף אותױי״ ש׳יואיצע יי ברויז
סייחטה די פאר״צדקי :פייטלע
 אותױת שװאדצע די אט — קרבגות
 טאנצען אויגען. יד פאר א'לם טא,:צען

;יט. םא־שױינדען און
 דאס האט :עאײבייט האג־ ער װען

 רyד אין ג^וארפילן הויז־געזינט גאנצע
 דרײ־ y:סטyקל דאס נאר אפילו פושקע...

 פו־ אין ניyפ א ״פאפא טשה׳לע יאהריג
...y:'D:yc פינױ פעניס... ם״טע״

ה זאל װאס ...V װאס — ײ  א !.... ז
 פושהעס... yשװארצ פיט שטוב פורע

 אותױת... שװארצע פושקעס די צווישען
 צוזא־ א .־y און טאנצען... ארום, זyפליה

הט^  ־yשDצוזאטענגעקאר א םעננ^ע
 yטרייסלענדיג טיט רטyאט,אננעקל טער

 Dy ...jycy א פושקע... א אן הענט
̂הטה נעלט... נעלם... קליננט...  ״מי

״״ וועט ^װאס ...“! קרבנות . !?  פע־ זײן
סענטיגע... פינף ניס...

 !...האסטו אט — אט !... נא —
נעטאן הלוננ א האם טיש אױם׳ן

* . געלט. קלײן אביםעל
 עפען א ראפטאפ זיך האט טיר די

 װי װער האט טיעפילן די םון און טאזyג
איאםגעװאקעלט... זיף ישכור א

דאנק־דעזאלוציע א
 און גידע־ז פון ארבײםער די ׳טיר

 ׳סס. םע29 וועסט 252 ׳שאפ נרייבערס
 טיטיננ םפעשעי״ א בײ םארזאמעלם
 ישפ־ע־ יאנואר׳ טען22 דעם דאנערשטאג,

 אונ־ צו דאנק \vuov2 אונזער אויס כען
^ytrrr̂־ ביזנעס רyז  פײטער, בדידער :

 האט עױ װאס ארבײט גיטע זײנע פאר
:y^ יאהר פאר׳ן שאפ אונזער פאר 

 װײ־ װעט עד אז האםען כייר און ,1924
 אונ־ פא־ או־בײט גוטע טאן אױך טעי

 אי־ אין ױניאן דער פאר און שאפ רyז
נעם״ן.

 אונזער א,"ס כיד שפרעכען אױך
 טשעלטאן. טאפי אונזער דאנק סטעזyב

 אר נוטע v\": פא־ גאלדבערג, ברודעד
כייט״

גרום׳ טיס
:האטיסע די

אנגעהוי־ ןyהאב סענשען זינס םוז
iy בען iy i פראגר פוןyהאלט ׳ס iyo 
 צוהונפטײ רyד אז גלויב^ אײן אין
 : ty*n רyטינDגײ א זײן װעט מענש גער
ײן אז  אנטװיקלען, אזוי זיך םyװ מוח ז
 דאנקyג זײן סיט ק^נען װעם ער אז

 י-פענטי yסטDטי די אין ארײנדריננען
 הויכקײטען. yכסטyה די אין און שען
^ אמתיער דער זײן װעט דאם כ ױ  א

 זיך וועט גאונות גאנצע זײן און מענש,
 װעט רy וואס דעם דאנה א אויםרריס^
 הײסט, דאס גרויםעדמח, * אנטװיהלען

כמיך. סך א האבען װעט ער
 ענג״ דער צוגעהן איצט אבער קוםט

 ארםור סער װיסענשאפטסמאן, רyליש
 דעם אט פון תל א מאכט און סיטה,

 ארםור רyם גלויבען. דורות־לאנגען
 םרעהיםטארישע אויסגעגראבען האט

̂טזען איז ער װעלכע דורך שארבענם,  געט
 מענש םארצײטיגער דער *ז שלוס, צום

ען א מרך אן אהן געהאט חאט ^־־  גר
 און מענש. הײנטינער דער װי מארך

 ניט זיך האלט מארך מענשליכע דער אז
 גרעסער, װעחנן ז1•א אנכןוויקלען אין

 קלענער װערט ער ׳גאר םאריןערט נאר,
טלענער. און

 ענטדעקונג םיקיטה ארטור סער
 רעזואלוציע גאנצע א םאראורואכט האט

 םילע און װיםענשאםטסלײט, צוױשען
 עס זיך געשיתט וױ היתכץ? סרעגען,

 מענש װילדער פריםיטױוער, דער אז
 דער װי םזז גרעסערעז ׳א האבען זאא

 אויב ? מעגש צױױאיזירטער חײננאנער
i גאגצער אונתד iw n שאפען און 
 פיר װאס םאיה דקם 1א אפ המגגס

חנר איז זשע םארוואס טא םאדק*«ז,
1 ״M * *־ יי ̂י•*

 ע־ויסע. זיין מיט טענ־ט פרימיטיװער
 נײר און װיאדער א געװען דאך טאדך

 זײנע ײחות קאעגערע yרyאוגז םיט
? ציװיליזירט םארט

וױס^טאפטס• די איז ארטוד סער
 גיעבליבע•, שואדיג ניט ^טםער קײן אײס
:נע^ספ^-ט זײ האט רy װאס אם און

 מיט מעגשען, הייגםיגע רי מיר,
 בס,* iy:’'t פרעטענזגעס, yאל אונזערע

 זיײ מיר ניט. אױפטו^ר הײן גאר הכל
 מױ קעסט־הינדער. סארט א גאל נען

 א:־ דעם פון חשבון תגם אויף •אעבען
 א;־ זיך האט װאס װיסעז, ןyזאמעלטyג
 טויזענטער פון כדטך אין ליבעזpyג

יאהרען.
 רyס זאגט מענש, םריטיטעוער חנר
 ארביײ געםוזט נדיגyשט האט ארטור,

 י-מיעדע- האט רy מח. זײן מיט טען
 וױ פראבאעסען: נײע אעזען נעמוזט נוט
 ערנערען, צו זיך װי באשייצעז, צו זיך
 ערשײנונבען. נאטור פארשטעהן צו וױ

 מיר םארטיג. אאץ דואבעץ אבער מיר
 א:־ ניט פראבאעם סיי\ אויוי רארםען

 פריסי• תגי וױ אזוי םח דעם שטרענגען
 איז אנגעשטרעננט. האט מענש טױוער

 מעגש־ דער װאס װאונדער א עפעס עס
 און הלענער אא^ װערט םח איכער

? ?לעגער
 שוין האמ עד, זאגט נאך, דערצו

 אז דערםאר, געזארגט אאײן נאטור די
 ?אע־ אאץ װערעז זאלען מחות אונזעחנ

 זיך איצט זאלען מיר װען וױיא נער,
 מחות אזעאבמ כײם חאיאה, ארוםסרא״יה

 עס װאאט מענש, פריםיטױוער דער װי
 װאא־ מיר אזן גענומען ניט אאנ; אונז
 אויב אין געװארען. םשמא אאע טען
ג?יואריז, משונע ניס וואאסען מיר

* V ׳י i iMm

 אופינאיהריך, אזױ זyװy: מיר װאי־טען
 ב^גאננען צױת “פא װאאטען טיר אז

 ױע־ .ױי כ:*עט איז װאס ז^סטכיא־ר,
iyn ^משוג .

 אזוי געװען נאטוד די איז דעריבעד .
 נײט פארזארגט או:ז און אונז צו נוט
 הא־ זאלזען םיר אז מארך, לyפ' אזױ
 ארײ ראנעז צו אױױ ג^ונ פוגקט בען

inyny2 אוימאמאביל * אז אדן גאס א 
 קױ־ ארער ^רםאהרעזyביא ניט אונז זאל
jys אפצאהאען קאנען א̂ו שיך פאל א 

 פון פאייאננט מען װאפ סוטע די פונהט
 זא־ וױכטינע y^ytK :אך און או:ז,
 מענאיכ־ א געבען אעז זאי װאס כעז

ן.yקזיסטירy צו חײט
 אונזער געװא־-ען חרונ איז אזױ אט

 אנטװיקליננ רyר jy;yii טעאריע yא:צ
 װעט Dy מאיך. מענשליכען דעם זןן

 :יט ױאונד^י קײן אויך דעריבער טוין
 אזער־ פון נירטyר iy^^ מיר װאס זײן,

 yכ:יyאז װאס רyאר ׳מחות yr^P yכ
 אײג־ געגיכלען זיך iy^n כיחות ?א״ינע
 די געןעלשאםט. yניסטי♦טvלאכ א םיהרען

 בייד װאס נסםה, רyאד ׳נחטה אימציגע
:$?v\ האנyוועאען װאס די אז איז, ן 

:yD^y; םון viע־ קאמוניפטײטער ר: 
 ?לענע״צ נאר זיין װעלעז זערשאפט,

 מתחיב: דאך איז שבא רער און מחות.
 ? כיאדך דארפען זײ וומאען װאס צו
 םא־- אין םארזאמט זײן װעט אאץ אז

 א קװעטש א 1V2V2 וחגט מען גרײט.
 װאס אלץ iy:np וועט מען ארן הנעפעל

 םאװנארהאם דעד גאוסט. הארץ דאס
 רyד און פארזארנע; אאץ שוין װעט

 ענט־ דאדפען בלויז װעט פראלעטאריאט
וױ אדעי !ונשםע נעשה :םערען

*״םאושאיעס רוסיש. אויױ זאגט ממן ! 
טאיך? םען דארןי װאס צו אט

 אץ זייז גיט איצטער זאא עס ײען
 כיען װאאט ,“*אעניניזם מארע רער
 פא^ אגיטללען נעדארםט םפה באי

 סע־ םין טעאי'ע דער םאי ?יםה׳איזם.
 א«*ד זיכעי װאלמ עס רױםה. ארמור
%פחות̂. *סאײנע אלצ צו אירט
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 כיערדען ניט נאף כייר קענען דערװייר
 אונ־ םון זיג פאי׳שטענדיג^ oyi װעגען
 אין קלאוקדאכעו־ױניאנס צוױי זערע

 זיינען װעילכע טאראנטא, און סאגטרעאל
 סטרייק. אין ארױס װאך יעצטע ערישט

 קלאוק־פירטען אייניגע זיף ראעיען נאף
 גארי״ןען זײער איז ױגיאז, דער כײט

 אפ־שר, נאף, הענען זײ דאס גלױבען,
 די אױף ארכײטער זײערע צוריקקריגעז

 באדינ־ *טקיאפײטע און •טענדאיכע איטע
^ די םון גונגען ® *y r צייטען, גוטע 
 איצט, ישױן איז דעסטװעגען פון אבער
 נאך זײנען סטרייקס בײדע די כאט״ש

 ישורות דיזע בעת — אלט :יט װאף קײן
 מ/דעס־ דער ניטא — נעישריבען װערען

 קורצער א גאר אין דאס צװײםעיל, טער
 :ױ נע?פטעז אין :אך אפישר און צייט,
 יןענען מיר װ^לען *נערעכטיגקײט׳', מער

 אונזער םון מעטבערישיפ די דערפרעהען
 ױניא־ דער אז אינטערנ/דשאנאא, גאנצער

 געזינט ענדליןי האט yiyjyp אין ניזם
 די איבער יאױש, הער״פענדען דעם איבער

 םון צױשפאלטענקײט איז צוריסענקײט
 איבער יא, האאוקכיאכער־רייהעז, אונזערע

 ארײננע* זיך האט װאט סקעבערײ, דער
 ױניאנס׳ דארטיגע אוגזערע אין ריסען

 פון אויםלעבונג נייע די האט במיאא און
פון4¥ױגי דער  סאלידארײ אה אחדות .
 געמוזט חלאולןםאכער די צװי^ען טעט

 סלאויד די איבער זיג oyi צו סיהרעז
 און כיאנטרעאל אין מאנוםעקטשורערס

טאראגטא.
A

 •שוין האבען װעלבע באסעס, די יע,
 די אז אײננערעדם, זיך ישיער שיער,

 קע־ אין טזיט איז ױניאז קאאוקכיאכער
 זײ האבעז ׳טטיל דער אין און נעדע,
 איהד אויוי געטאנצט באצײםענם ?זױן
 וױ דערםיחלט׳ װאך אעצטע האבען הבר,

 געװען איז עס נאריש וױ אונגעאומפערט,
 ױנ־ טױט־נענלױבטע די נאױבען. זײער

 געטאן הייב i: פלוצאונג זיך האם יאן
 װאס איכיפעט, אן מיט מאכט, א םיט
 קראוק-מאנופעקטיטױ די םאר געװען איז

 איבערראי*ו;נ. שטארקסםע די רערס
 אײן װי ׳אאע האבען ̂שקאאפען״ זײערע
,  די ־און *טעפער זײערע פארלאזען מע̂נ
 צװײ די אין קאאוק־אינדוסםריע גאנצע
 קענעדע אין קאאוק״צענטערס נרויסע

 מעהר־ די און אפגעשםעלט. זיך האט
 װאס אין דערזעהענדינ זיי, םון טםע
 זיןי האבען זײ חלום נארישען א פאר

 פארלארען ניט האנעזי אײננעוױגמ,
וט איבעריגע ייײז  ;לײך האבען און מ̂י

 קלאוק־ די ױניאן. דער מיט געסעטעלט
 וױ זיך, האט סענעדע אין מאבער־אאגע

 אומנעענדערט. טאטאל כמוןי, א דורך
 ניט האבען װאס ?ןקלאםעז, נעכטיגע די

 טאן צו דרעה א ברעם מיט׳ז נעססײעט
 הא־ זײערע םון אנװעזענהײט דער איז
in, בעאי די געװארען זײנען עס,5בא די 

 גע־ זײנען דאס לאגע. דער םון כתים
 ױניאן׳ זײער פון מאכט די דורך זײ, װעז

 באדינגוננען, די דיקםירט האבען װאס
 יפױן זײ׳איז פיז םױא ^סטער דער און

 מעהר, ניט אבער ארבײט, דער בײ צוריק
 נע־ זײנען װעאכע ארבײטער, יענע אלס
 הפקר־ דעם אונסערװארםען גענצאיד װעז

 װעלכע נאר באסעס, זײערע פוז וױילעז
 םוז שוץ j פולן דעם אונטער שטעהעז

ױניאן. זײער
A

 קוטט װאס דאס, איז אונז פאר
 קנא״ע א נאר קענעדע, אין םאר איצט

 אונ- טיט האבען כייר איבערראיפןגג.
 פ,ץ נס נרויסען דעם געזעהן אױגען זערע

 לזע־ אין קלאוקטאכער די פון א\יםלעבונג
 יע, נעװארסט,* האבען סיר און ;געדע
 א צו ביז פאראויסגעזאנט האבעז מיר

 פאײכע־ איז װאס םיאעס, גראד גרויסעז
 און טאנטרעאל אין װאף לעצםע קומעז

 זאנעז, כיוזען מיר אבעד טאראנטא.
 אויפי^טאגד דעם פ־ן יטטארקײט די דאס
 אונזערע זאגאר איבעדםראפען האט

 ל-אבען טיד ערװארטוננען. שעהנסטע
 ניאיארי־ גרױסע די בעת אז ערװארט,

 קאאוק• בײדע די אין קלאוקפאכער טעם
 ערװאכט נעגוג איז קענעדע םון צענטערס

 רעד זײערע םאר ?עספעז צו בארײט און
 אבער װעם ױניאן-ארבײטער, אלם םע

 טײל היבשער א באײבען אאץ נאך
 ױגיאז ד• ײעםעז געגעז קלאוקםאבער׳

 האט אויסנעלאזען קעס״ען. םחען װעם
 אז באריבםעז, עיהאלםענע די לױט זין,

 הינגע־ זײנען קאאוק־סאכער נםאם
 דראננ גרױסען דעם םון ריסען״נעװארען

זיי־י ווענינע נאד אוז באסרײאינג, **ר

 דער םון רוף רעם צו ט״נ געבליבען נען
קאטף. צום ױ;יאן

A
 סאמע דער וױרקליך איז דאס און

 איצט יצוין קען װאס נצחון, גרעסטער
 אנ־ דארף װאס און װערען, געפײעיט

 אוג* פון הערצער איע פרײד טיט פילען
 םון געשיהא דער ניעטבער׳טיפ. זעל

 איע ארודגעכאיט ר.אט װאס אחדות,
 זעהר מיט קעגעדע, אין קלאוק־נ-אבער

 טוזען װעט װאס אױסנאהטען׳ וועניג
 איבער ױניאן דער םון זיג דעם ברענגען

 ?יאוק־ פאר׳עיןיצג׳טע עטאיכע נאך די
 וױכםינסטע דאס איז כיאנמעיןטיעורערס,

 די אגגעיענעגהײט. גאנצער דער אין
̂ען אל״באקאגטע  װי באסעס, די םון כייט

 פאאיס־םארםאלגונגען, אינדזיטאנקיצאנס,
 גענען גלצלאז ארױסנעוױזען זיך האבען

 אחרות םון געפידזל אלנעטײנעם דעם אט
 גרױ־ א דא אױ־ טאקע איז דעם אין און

 בראװע אונזערע פאר סײ לעסאז סעי
 א?ע פאר ס״ אין יןענעדע איז קעטפער
 װא־ כאסײצע אלע איבײטער. אונזע-־ע

 האפט, א עפעס פון דאן נאר זײנען פען
 איז איכײטער די פון אחדות די װען

 איז דאן םאל׳&טענדיגע. קײן גיט װײט
 ד.ער קלאב, זײן םיט פאליסמאן דער

 פאראורטיילוננע! זײגע טים דז״^דזיש
 ער־ צום ׳צצזערוגג גרויסע א װירקאיך

 וײנען אבער חוים ■קאמ:*. פאלגרײכען
 זײנעז דאן אײניג, באטת ארבײטער די
 קנאםער א גאר ם*ז םיטלען אלע די

 אנגע־ זאגאר װעדען זײ׳ װען װערדע,
 פעלע טעדזרםטע די אין און ;ווענדעט

 איעס דאם אז באסעס, די פארשטעהען
 נ;יר* אודיטםענדען די אונטער ►ײ װעט
 ז*J אײן, זעיזעז זײ און העלסען. ניט
 װאס בעסטע, דאס אין קרינסטע ראס
 תו־ צו גיכער איז.װאס טאן, ישעגען זײ

 דער כייט אײנפאריטטענדניס אן צו טען
 איהרע אלע נאכנעבען ה. ד. ױניאן,

פאדערונגען. נערענטע
A •

װער, אז, זיכער, דאדום זײנען נייר
 אין ר1קלאוקט>,כ אונזערע אנער װער׳

 םאר די דאס אײנזעהן, װעלען קענעדע
 געליטען, אזוי האבען זיי װען יאהר, י

 פאר v ג ע ר א ל ד א ם געווען זיינעז
 ניט קײגטאל זײ װאלטעז דאס, יאהר.

 װאלט אײניגקײט, זײעי אױפנענעבען
 אזא צו קוטען געקענט ניט קײגסאל עס

 אײנזעהן, װעלען זיי לאנע. יטלעכטער
 אלײן׳ זײ ;אר װי אנדע־ער, קײן :יט אז

 ^ײער אין יצוידינע אפת׳ע די זײנען
 אפנעיאזענקײט זײער נויט. ביטערער

 יעװאכפדטיגקײט, זײער צײט, א פאר
 די אין גלױבען צו אויפהערען זייער
 װאס איז ז־אס — איינינקײט פון טאכט
 םיט בארג אזא געבראכט זײ אויף האט

 זעהן, דאך סענען זײ װארים ׳ צרות.
 אײניגקײם זײער װי באילד, אזױ דאס
 האט נעװארען, אויםגעריכט צווײק איז
 טרויע־ גאנצע זייער געענדערט נאײך זיד

 אױסגעזעהן, זײ הןט עס װי און׳ ריגע,
 מאא אײן םיט לאגע. האםנוננסלאזע

 םינסםערניש העריטענדע נאנצע די איז
 םון איכט ;רױסע א און םאריפװאונדעז,

 א םון איז באנײסטערונג פון האפנונג,
ליכען םעחר בעסערען,  האט אעבען מע̂נ

אלע. זײ אויף אױסנענאסעז זיף
A

קע־ פון קאאוקטאמנר די זאאעךזשע
 דעם םיט נעדענקען. גוט דאס נערע

 גע־ אלעס ניט :אך איז זיג איצטיגען
 םילע, נאך אזן נאף נעװארען. װאונעז

 אויסנעפאכ־ םוזען ײעלען קעדפע פילע
 קענען ײעלען זיי אײדער ײערעז. מען

 מיט זײ רוטט װאס אלעס, נעװינען
 ײעלען קעז ישוױנדלער א נאר רעבט.

 קענען זײ אז ארבײטער. די םאךבאאפען
̂עס  מיט םאא, אײן טיט אױספי־רען א
 אוג־ איז דאס ;ײן, קאטף. גרױסעז אײז

 אי־ טוזען דערםאד טאקע און :יעגאיך.
 און ישאדןי הארמעז ארבײטער די ביזזר

 אײױנ• פיץ װאפע גרויסע זײער בלאנק
 ניט זײ טאדען קײנטאל קי־ינטאל, קײט.

 ערנסטע די ױי אונטדיי. איהר װעיעז
in' באט־אכטען די בררזעז פעפט v און 

 אונאײניגקײט צו פיהרט װאס יעדעם,
 קלי־ דף כייזעז די רײהען. זײעדע אין
 אונאײ- פון יצד דעש דעדקעגעז צו געז

 זאא ער כיאפקע וועאכעד איז נינקיים,
פאר^טעיען. ;יט זיך

v
 פאד״שײדענע האט שר דאזיגער דעד
אױס זיןי ער פוצט אםאל :טאסקעס

 אײן אין האלם און מאסהע. רױטע א אין
פו; פראזען מעהנע אלערלײ סים *פימעז

n w ין^חמד • אין pm*
|1» i m  ojn tie 

חני *m* אונטאר ly*> lW חןרף  |Hf אזן 
m חןנען m  m flfrfu m w  jinrj- 

iv j אט iw  o n וד אתא^דגקײט פון« 
צ^ס א פווו dvposo טער
 » ג»ר געחאט יאד דאדנער דער האט

vmiwtr אוגוארע אױף ׳צייםח T i r P 
אי האט ער סעגאדע, אין טאכער ^י  -צ

ט און טען ^ ר נ ו  ו״/ור צ
" אאערל״ ריט »vw )n .ער סאפיומען 

 אנצױ יעדען ניי פאױצטינען עס חאט
 אײגעס סונ?טצ iraunr דין רהירען

w ער חאט w m w 'w ג אױער אין 
,Dojyp דו או א דיר טיע װאס
 דיץ טאכען סלאכח, נעא גוסאר אלס

 טיט און איחר? אחן ילעכען בכבוד׳ען
 ?יאוק״ » א?ײן װערען קענסטו צײט דער

 ער האט צוױיטמן א ;טאנופעחט׳צורער
 ױדאן די :אױער אין ארײנגע׳עו׳שקעט

 "1 פיהרער. איהרע פ*ד גוט נאר איז
 V װעמען פון און אעבען, ישעהן א טאכען

 דריטען א נאר. א״בעען דעם דיר, פון
גיט :סוד א אר״נגערױטט ער האט
 א דאך איז דאס !דאדפסטו ױדאן אזא

 פאר טאז זי קען װאס ױגיאן. ;ערע
 דונערען טיט ױגיאן, רויטע א דיר?

 רעװאיױ נרױסאד דער פון בליצען און
 אט ױדאן. א איז דאס אט — ציע
 םון שר דאזיגער דער זיך וױיזט אזױ

 אונ״ באזונדער יעדען צו אונאײניכקײט•
 טוט אזױ און טאסקע, אנדער אן טער
 ארביי״ ארכײט. םארוױסטעגדע זײז עױ

 דעם ;עגען װאך דעד אױןי זײט טער,
 דא־ דער אז ;עדענקט. ישד. דאזיגען

 געישטאלט װעיכער אין טײםעל, דגער
 איו וױיזען, ניט אײןי םאר זיף זאל ער

 םון פרײנד טײערסטער בעסטער, דער
 אונטער״ און עקספלואטאטארס אײערע
 ערנסטער אײער פאלגליך אין דריקער,

•שונא.
 םלאף דער האט פאפענט דעם פאר

 גובר ס^לידאריטעט פון אײניגטײג^ סו}
 ‘ש**ל פון קריגערײ, םון שר דעם געװען
 1אי קיאײןמאכער די צוױ״שען טוננען

 צו זײן ;יט טאר טען אכער קענעדע.
 זיך זאל שר כיטרער דער דאס זיכער,
 די אין אדײנ׳ננב׳ענען ניט אםאל וױדאי
 א דארט אגמאכען וױדער אין ױניאן,
 ארבײטער די מוזעז דערפאר חודיץ.

 קיינםאל קײנטאי, װאכזאם, אײבינ זײז
 טײםעא, דעם פון פאננעז זיך אאזען :יט
װאס פארלירען, אלע^ *רום אזוי און

h 'k t « ו ! י » פ פ ו ^
m «ײ *n אין • u m t p ד «ון א״ני

IVilMHVJ 0 ««p.

ר0 ע t נ ; i s  iw v  d p i  ip jy n י10ג 
i» m v o 'W ר״ד«ן, «ו »ון רייחןן is| 

n ני*ווו »ין א»׳«ר s 'p ,וזי דינוריס 
u סיר rn  ov \vm ,ד׳נרוױױ טיין 

 *I9SP אסוטיגער דער ג»ך איז <ונעױ
 *S< ?עז ov *ױענד, ftofjcu cm ;יט

 י0נטרע00 )10 ׳ICMP חנר t» סירען,
iim יעננער ויןי י0! 00ג0י0ט i»i0B* 

ו D01 »יז עדװארטען, מיר װי חען, י  ױ
 דז נ*ר אױנ ׳נעש*חר נרױס׳נ קיין ניט

ט אי*ט*ח«ר׳)ו׳ןנרע ד»יי  דין <0f איי
 D011 די, n?׳0i .OBSmjm »ון ןכט

ױ״ »|i(f ארנײטען  דiv ויימרע »י| *ו
 IVDV110B 10 ניט מאמענכ׳ » אויף וער,

 ו0נ ׳})טעחעז װעלנע נרייעמ וייערע
 »0 געדעגשעז״ די זאיען חאדף. אין
ן ױי יאננ, אזױ י י  ר0נ ארנייטןר א
 אין *,IOMP זײן געױאונען ;יט ;אך חאט
 j״p ניט ך0נ סטר״ק ר ע י י ו אויןי

 ױ0 די is ױיסע:>1 סיר 'נעמאונענער.
 ריקגע•1« ׳ןוױן ויו האנען O0ii נ״טער,
 בא״ האנען ארניים, דער צו תעחרט
 •0•ר 10 מיט טעקסען *ו דך ׳עטיסט

 נונםםען «ױ ױײדז׳ןועס זייערע םון צענט
 ׳שען0ח וױיוען מיר סטריישער. ד• פון
 M יס0 דט עס באטראכטען זײ אז
 י0נ חרירח, נדבה, 0 יס0 אדער, סט,0י

»8 זייער יס0 ט16■׳ נ י  |•0ני1׳ יס0 י
 די ויעט נעװיס ט־טקעםפער. יס0 י״ט,

 ױ 0011 יעס.0 טאן י0נ0*נטערנעיפ0
t»p. חענעוע 1י0 רנייטער0 די אבער 

 רי esvoitnv, 10 מעסען,0פ ניט טארען
 שי?ע פייע, נאר האט ל0נ0אינטערנע׳פ

 י0י10 ון0 הענד, א־הדע ױןי0 קעדסע
 <0נ0אינטערנעש די 10 װיסען, זיי מוזען

 נען0ח iv םון װ״ט זעהר נ*ך »<ז
nnviM D'niip. ,ע0 '|0 *ױייםענס> 

 הי<ןי. נעסטע די זע־ינסט־ד^ף א*ז םעאע
O0ii ׳פטרעכט יוניאן א פעהר iv דער״ 

 זיך העיפען םון מענליכ?ײט די נרייכען
 איחרע אויף ׳פטעהן סענען פוז זע^בסט,
 דערנעהנטערם ניעהר דאס םים, איינענן

 !.0;י1י ס !16 דעם,אידעא? «ו tt זי
 אינטער־ דער אן אננע׳פאאסען איז ײאס

 די 10 דארום, האפען מיר נע׳פאנאי.
 סא׳ (10 מאנםרעא? אין אוסטאכער‘?־

 זײערע אין א^עס ט«; װעאען יאנטא
 יפטע־ װאס יענינע, ד• העי־פען «ו כחות

 מיס ין0 ראט סיט 1O0P אי; גאד העז
 ני־ 0011 םאייפנעיעדע! אזוי און טאט,
 זינ י׳ןוטענדינעזtie 0 08 סאנ דעס כער
 נס0;י1,וקמאכער־0>סי צוױי אונזערע םדן
קענעדע. »ן חיאמ־צענםערס די איז

ױי ארסער ניו אדנזערע צו ס י אנ W אין יוני
 דעם װעגען װערטעױ אר8 א צוער^ט

 װאירקערס, כודס וױזײט די םון ׳ קאסו״
 דער .62 לאקאל צים געהערען װאס

 םיט האט װאירקערס גידס װהייט נאמען
 אױסגעדריקט דױרקליך צוריק יאחרען

 םלענען זײ ודאס אדבײם. סארט רעב
 האבען יאהר פאר לעצםע די איז טאן.

 גרא־ 62 לאקאל םון מיטגלידער אונזערע
 זיידעךאנרערװער-ארבײטער. איז דואירט

 פראסטע די ביעהר ניט מױן מאכעז זײ
 אנדערװער, די אנדערװער. קאטענע

 סעחר״ זיינען איצט, טאכעז זײי װאס
n*: און טוסליז זײדען, פון םטענס n 
 בא־ דאך װאלם פאטעריעס. טייערע
 אסא־ אונזערע ױיבאלד אז זיין, דארםט

 גע־ זײנען װאירקערס װהײטעודס ליגע
 און מיסליז סילק, פון ארבײטער װארען

 סאטעריעס, געהויבענע אזעלכע אנדערע
 א װערען װײדדשעס זײערע אויך זאלעז
 םוסלינענע. מעהר סילקענע, מעהר ביסעל
 די םאל. דער נים אב^־ עס איז לײדער

 טאקע איז איצט, טועץ זײ װאס ארבײט,
 װי קינסטיערישע, מעהר םיא פיל, א

 עס וועאכער םאר ארבײט, אן אסאא;
 אי קעגכניסע, מעהר אי זיך םאדעדט

 אױןי ^־כײט אוז םארזיכטיגקײט, דעהר
 מעניש־ םון םארװענדונג ׳שטארקערע א

 ױײדזשעס, די אבער ענערגיע; איכער
 װי דיזעאבע, זײנען קריגין׳ זיי װאם
 א געװען איז ארביים זײער װען דאז,
 די זײנעז אפשר און אײנפאכע, זעהר

 תיע־ באדײטענד נאך איצט װײדזיטעס
נעװען. זײנען זײ װי נער,

A
באלעבא־ די װען זיף, פאדישטעהט

 בי־ א נאר כאטש נעהאט ײאלטעז טים
 רופט מען װאס נעםיהל, דעם פון סעלע
 אימד נאנץ געװען קאכף א װאאט יױשר,

 אאס איצט׳ דאך פארדינעץ זײ רינ.
 מוסאין און סיאק פון‘טאנופעקטשואערס

 זיײ זײ װען דאז, װי טעהר, אנדערװעד,
 םאנוםעק־ װהײם־גודס באויז געװען נעז

 םון טײא א זאאען װארום טו טשורעד,
 די אויך םארדינסטען נרעפערע זײערע

 אבער דינען געניסעחי ;יט ארבײטער
 געבױט. אזוי ניט בתים בעאי אונזערע

 םאננט װאס האטף, דער דעיפאר און
װאך. קוטענדע אז זיך

A
 זײן עס װעט סטנים, אאע אױט און,

 םיט־ די קאםאװעס, אױ,י נים קאכין• א
 זעהר זײנען 62 אאקאא pc גאידער
 צו ענםשאאסען און נעישטיםט׳ ערנסם
 ךײ װאס םײט א באסעס זײערע געבעז
גום איז ױניאז זײער געדענקען. זאלעז

 פאוד די םוז או־נאניזירט. פעסט און
 אמאא פון טע:ד;יסע8סיסםאר״ ישײדענע

 אײגיגקײט, געבאיכען. נים דוף־ קײן איז
 דער םון לאזונג דער איז סאאידאריטעט

 באזונדעויס זיר זי םיהאם דערצו װניאן.
 אנטך איז ױ װאס דעם, שס»ר?.דורד

o אן ׳שאאסעז n קאונסיא, דיסטריקט 
 ענג פארבונדען, אוסן אזא אויף איז און

^ן  אתאניזא• אנדערע םיאע מיט פאדבו
 דא• דעם אין אז איז, פאהט דער ציעס.
 די אונםער אדײן זי טרעס קאמף זיגען

 קאונ־ דיסטריקט ו״־לם פוץ פיהרעריעאפט
סיא.

A ״
n אדויס װעם װאס ױניאן, צוױיטע 

 סיאקו די סיט גאײכצײטיג םםרײק אין
 די איז טארקערס, אנדזןרװער מוסליז

 (1 אאק. ױניאן דרעסמאכער טשיאדרען
 עאטי אונזעמנ פון איז^אײנע דאס

 זי האט יpאp אײן ניט ױניאנס.
 איהד פון םשך דעם איז אויסגןגםאכטעז

- איז זי אויך אעבענסמעשיכטע.  אנ̂נ
 קאונסיל. דיסםרײזט דעם אז שאאםען

Aגעװא באמאאסעז איז עס אויט און n 
 אין ארויס נאײכצײטיג זײ געהעז

 צױ זינעז און קעמםען צו אום סטרײיז,
זאמז(!.

A
 אוד האבעז מיר װ^ס אאעם, דעם צו

 1גמוױסע א צו נאןי קוםט געזאגט׳ בעז
 װעט װאס מאמעגט, *םיכאאאגישער

 באזאך גאנץ א קאפיף דאזינען דעם בעז
 1אעזע איגזערע װי כאראהטער. דערעז

 בוך געווען איז װאם אאעס, סון ײייסעז
 און צײסוננ אונזער איז ריכטעט

 אן םיהרט פרעסע, אאנעמײנער דער
 ענערג גאנץ א קאונםיל דיסטריקם

 אאע צוױשען קעמפײן ארנאניזײישאז
^ ז נ  וחנאמן םרײדס, םאר^וידענע או

 דעס אן אנגעשלאסען ניט זײנען
 יןאאוק־ און דדעס די םון באארד דזישאינט
 זיכער זיד װעאכעסװעס און מאכער,

 ד^ענעראא 'א מיט ענדיגען עז1מו
 1אי נו טריידס. אאע דיזע אין סטרײק

 ך0 פון נורי Din י1אוי אױסגעפאאעז עס
 זײ| צו 91 אאקאא איז 62 קאא
n n דאזמען דעם אין אװאמארד 

 עחןוםק די ?ײן צו קאםוי,
 וחנס נאםיראוד שאאכטםעאד. אוים׳ז

o םון ^ואטאם דער n תאמי דאזיגען 
 װײטאחנ די אױ«י וױרקוננ זײן האבעז

i אט איז קעםםע. n ,!באװאוססיײ 
מז ךײ דאס  ױן מם אין v&tnv די *י

 fm דאס אח קאםןי, פארכארײטענחמ
tarn ̂ ענגדאיאמגהײם איז םזט זײעד
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 i» innypp'11* ״ך11יoyn 1 ױ 1ני

iv i .ו ארנ״ט  י•11 10 כזיד״ |yo״n ױי
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ען1  עסענטייכע רי ראם ny3’t מיר ״:

iy ר״נוננ 3’t dvh ״ן ט1 דע,* אױא ו  ״
 *010 די נטערoiovbovp, 10 די סון

ג0ח ?טענדען, די » io 0 נ y i״y, עדסאח״ 
o y:yi׳i y i i!׳i ,OB0i״lH in iy״t
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ov’ocnyoii0 lH in v n ינ-0 דער פון 

r i iV 30fi 110 lMi0t?yrvo ז״ער אױף 
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Tib דער ױארום א״נצוזעחן,  1O0P אונ״ 
01 (10 62 1MP01 )IB o iyrayo yiyi* 
91 I mp ריט ױערען ;עקיױנט ניט זאא 
ערפאי׳נ. ס^״-יטענד־נען א

לײדים אינטערנעשאנעל דעד פמ געשיכטע די
יוניאן וואידקעדס גארמענט

W װ, ,2 פון iP3jrwארױס אעוױן, יואיס דר. (םון M, (.אינק

 ארױס vn װאם ױגיאן, א ;אך
 ישטריקער- די איז ?אמןי, אין טע; די

 ערישט ד«אט װא& ,66 לאקאל ױניאן,
 אן אנגעמאאסעז דןי צוריק אאגג ניט
i n .צװײ א ארום איגםערנע״שאנאא 

 די זײנען נימערס נידעא סיריגכ םויזענד
 נע־ איצט ביז האבען ךײ סטרײקעד,

געװעז זײ איז עס וױיא ניט ׳עוױגען,
 געװען זײ איז עס וױיא נאר גוט, אזוי
 אונ״ געארבײט דיאנען ךײ ♦שאעכט. אוױ
 זיי ז,^ובערn̂טענrאוס ערגסטע די טער

 האבען ארנאגיזירט. געװען ניט דינען
מים שוױיגען. את געסוזט זײ
 יע ^םריקמר ד-י האנען צוריק צײם א

 םאר־ צו םארזוך ׳שסיקעא א געסאכט
 סטרײט, א דודןי אאגע זײער נעסעדען

 נע- חאט ידאס ערםאאנ. אהן גאר אבער
 אח קאײנע לאן ?ײעי• אז דערצו, םיהרט

 צופאאען, גאנצעז ייז זאי ױניאן ״שװאכע
 אינםעדנעשאנאא אונזעד ענדאיך ביז

 עקזיסטײ די געבען צו בא״שאאסעז האט
 א * ױניאן װאירקערס ניט״גודס רענדע

i םיז אאקאא א *אס ט׳שארטער, n י1אי 
 א אננעםאנגען האט און טערנע׳מאנאא;

 צוױ־ ארגאנידיישאך^עספײז ישטארקען
זײ. ישען

*A
 םום םרי?זע ארײנגעגעכען האם דאס

 הער־ םארצוױיםעאםע באאד ׳שייז די אין
 און ארכײטער, ניט־נודס די םון צער

 ניטערם נידעא ספרינג די זײנען איצט
n און :n saאין שעפער אאע פון רס 
 קאטוי. איז ארויס כרוסאיז און יארק נױ

 ױניאך עכטע /ײנע רונגעזnפא זייערע
 ־׳שטונדיגע44 א וױאען ױי םאדערוגגעז.

 םון ססײא סינימום ,א ארנײטס־װאך
i םון ?ענונג1אנע די אח וױית״שעס n 

i פון יוגיאן n אין באסעס. די םון זײט 
#n y u 1םא איצט זײ קעםםען 1טע1װע 

 א באתײנינג׳ סאאעקטיװ פון עכט1 דאס
 ני־ אאע אין 1כײטע1א די װאס עכט,1

ער־לןעםםט. אאננ מױן האבען ס1ײ1דעל*ט
A

 קעכר נײע די אס1 טען,1ערװא 1כײ
 א נעבעץ װעאען םײ1א אונזע! אין פער

ווע־ זײ דאס ;זיןי פון 11עקא1 ?ןעהנעם
 געוױסע 1םא זיך עקען 1cnn ניט אען

ענ־1ב סוז קאמוי א ײאס
 אתים־ ײעאעז זײ אס1 זיך;־ מיט נען

הא־ דאס װי םוט, נױםיגען oyi וױיזען
 וועאכע•) אאע, אמיסגעוױזען 1איםע בען

i אן אננעשאאסצן זײנען n אינטעמע־ 
 נאר ניט דאס עתואז-טען, סיר מאנאא.
 אינטע!״. די םא!׳שעסען דט זײ װמאעז

 מאכעז וועאען זײ אס1 1נא נ^אנאל,
m םיט שסאאץ זיך םיהאען 1איה wn 

םון נעמאנאא1אינטע רי קעמםעו/ נײע4
 זײ סיט שטצהן געוױס וועט זײט 1»יה •

אאץ׳ מים זייי המאםען און קאטף יין
 אין װעאען זײ םמגאיך. 1נא איז װאס ׳ *

. i n באס־ די געפינען אינטעמעעאגאא
lםיה געםרײססע י1 און טע n^ וואס 

 נאר דך קענען קעםםער ױנגע אזעלכע
i מיגמען. ־ ו n קאסוי זײער פון ^ואסאט 
i1זײע םוט, 1זײא פון *ידזעמעז ותט -.״ 

אײניגקײט. דיעד און אפט1אױסדויער*ק
o וײ וױגמעז סיד n אח בעסםמז c n 

ערפאיג. מגציכסט־׳פגעאססעז

 נע״שיכטס• סך א געלעזען האכ איך
 נאװע- און טעג״שען װענען 1כיכע

 איד אזא דט כיאא ק״ן 1אכע ;וננעז,
o ור בוך עסאנט/ןן1טע n. איז עס h 

iy פון נ^יכטע i אינטעמײ״שאנאא
 ױניאן, ס1קע1װאי טע:ט1;א יס1אײ

n סך א^אר^א yo אס,1 וױ oy איז
j;Hn>,rאיכlװאונ^ע א  y םון o n 
3»yv3? יחא.1«םע אין יאליזם1וסט1איג

 אס1 ײן1א קורט 1כיל □yi אין
jy3n23yo«tw אנאנד און£yרסאאען 

 קאײגע םא!צײטינע אמאליגע, ,i פון
נג י1 װאחשטאטעז, או ק ױ iy פון ^ i 

ז,  סולפ lyopsn ארן ט1געבו אס1 מא׳̂י
כיאכען אס1 ;םינאגצען און םאײןויױ

 סיזא־ זײערע און כיאחגלס סטײאס, פון
סיט !יטהם דעד קוננעז,1נאװי נאא

 נעװאקסען, איז געיעעםט אס1 װ^כען
i n י־ימיט,ז איטיגראציע, םון אם1ישט 

y: אסעךאונטעריעײ! פון ■!אבלעכתןן! 
 jyop*r• י1 אעבעף׳ א ״טאכען םון און
y i אױםאעכוע סאציאאע! םין אםט1ק 
iy אאץ, פון וױכטיגסטע דאס — און i 

 װאס ׳גופא 1נײטע1א י1 םון קאכיוי
 אט אין ט1ײננעפאאנטע1א זיך האט

yi□ 3 פון נע״ו^y u .כחות I, ארביײ 
h: זיך האכען רyט  jy3y3y ,הא־ הענט 

 אקסעא, צו אקסעא געישטעלט זיך בען
 צייט היב׳שע א האבען זײ כאם׳ש און

 ^-yj טצות׳ז, געםאכט ^ןבאאנת״שעט,
l,נ 1טע nאאגyהאב ̂סyאבעי זײ ן 

 א צו ביז דערגײיכט, דאך ישאיסאיך
fyoiiya רעס אכטוננ, ,1גראy lאון קט 

 1זײע דאף איז !אס װאס נונ̂נypאנער
 יע-1גראנ א איז עס רעכט. מנ׳שאיך

iy i איז m jn n ^ i ,אײפ־ ישעחן כיאד 
 ־yos ט1ע1״הו;1יאה א פון ̂זyיאlםאyג

y> lyjwp’i^
 םון 1יהע1ם ביר oyi גאײך איך

 iy ןyאכyװ אין סםיא oyi 1םא אאץ,
inviiyj tn איז ’iry j. סר א i v t 2 
 זײ iyin הױ•םlyאיכ ס,1סא □yi םון

jy n ry j inyii םון j t 3VD,\ אדŷ 
fys י1 םון 1ײנ1ם די ĵyo, װ םוןyאכy 
^ y^אזיג י1 כ ^י v ג i'^vv i Diyii,] 

v w\ םאאך... גאנץ ארױס ג^וײנםאאך 
 םאמאעט, fyiyn זײטעז yכםyאtp די
̂ג מען ŷ̂א  אינ־ 1?ײ*גא אן סטyםא

 בא־ inyii זyןײט yoij רי \in גאנ^ז,
 מאאםyl אב^ באאויכטמן. איז שײ:ס
y^n? א®ת סײז ניט םיר^y .גע״שיכטע 

oy ניס איז iiyo יבענע1ט1איכע אז וױ 
מאכערײ?ע.

i i, אyדערםון. װײט זיך האאט װיז 
opw iy אפ זיף yjyvo iy i  pc; ער 

l n1 ױעע גיט אאזט'cyj^  צו־ זיר .
 אאס םאיכט זײן מיט זyרyנױם•אאנט

iyא  ;ly^y האט p'P אונ־ ניט מורא 
 לד,yה זײן םון אוינ אן ןyBאאpצוlטע

iy' ווען :y וועז אױך, און עס, ינט1םאר 
 ?אא־ צו איהם ,oy ינט1םאר 1העא זײז

y•| זײן גאןמען 1אדע •אײצע ׳ן1איבע 
JVPV2

iy i אאע י1 םון צעהלט1ע1 בור

v סםומרט פזן 'v v.

rאי n פינקעימטיץ. ל. פון

 יױ W פון ?אגםלי?טעז יון ישטמיטען
 די jyo yocny yip^w אין גיאן,

 געױאיעז געטאכט זײנען װאס טעית׳ן
p אין w tfv  iy i אין און m פאו־װאד 

D yoiyiio די טונג, ;yiyiiB2אלגy,ן 
n װאו *  ,i״iyo הא* מטאט אײן םון 

ly; jyaאלם<ŷכ ןyכyא ן ioo״p םין 
 ׳שטאט. צוױיטע! א םון 1כײטע1א י1
 דא* רyנא^lאונ^עvו א איז נ^יכטע י1

 אויזע קײן ניטא jyj?״ דא ?ומעגט.
iy;:ipiy®sn, אאץ uiyn פר טיצט1גע״י 

 װעלט א אן1פא אאט1 איז ov םאקטען.
 װעגען סטאטיסטיקס, און םאקטען םון

iy פון װאקפעז אס1 i ,און איגמסטײע 
iy פון װאקס^ אס1 ורעבע; i -)רבײסע* 

iy אין »רי/גגדנג9ב i איז יע.1וסט1אינ 
iy צעז,1קו i טאטy1םא אל,ר iy i גע־ 

 ען1נעווא צוגויםג^טעלט איז יעיכטע
 uגט;yרyיyג א פון און אוכיפארטייא״ש

מענש,
 פאר כוף׳ דעם איך גאײך צוױיטענס

jVD^cscMycmi oyi װעלכען אין אוםן 
iy ג געשריבען איזyװאn.ז iy ניט איז
1 .fypnoג יyשיכטיD.iyj y יה־ אן!

 א אן1פא ט1א1 איז עס און ר^ודיג
i זיך פיהלט עס האגדאונג. סך n 

 אן זיף בא״שאםט Dy לענען. pc •ואס
^ytr^gom v ^רעם אין סיטואצי 

 טוײ צװאנציג י1 םון ״אויפ׳שטאנד
Diytא — ״ P’noo צו ^ײגט װאס 
 און ;אימפואסױו^ א כאויס1ו1 זײן
iy i ״גח^זןד nײק1סס א — #װאיס״ 
pc זער1כל כמעט' p’jyo»^o, — חא־ 
fyc צוױי 1םי pc די ycDDj*oyijtorH 

 ײען זײנעז װאס iyo*n יעאע1אינדוסט
oy איז fy^iiyj fyc'itrisc.

fyn א מעןyזם oyi 1םא לױםען בוך 
ײ1׳פא אוגז  1סי ^1כיא yjyi״cn*c נ

fynt^^py oyi ^ y t !םון ׳מטאנ 
iy יק:1צי 1יאה ̂טyהו̂נ א i 1א1■א 

n  pc אין ב!אדוױי אױף יס1אײ רײבע 
 איםיאו״ 1ק<ײחנ זײערע סיט ,1840
 ״סאנ־ ybcny די אפא,1אײ pc טירט

”Diyp־i טא o,די ״ yony נעה-מאמיז 
 פאמעאאך, זyנyבאװ זיך «אט1 װאס —

 איז איז נעמיש סך א םאכטyג האט
lyiitr ר צו גמײעזtאנטlאל̂יy;עײ י1 ז 

 ,1876 אין י״1נײ ?אטינג״ a'pc םינדונג
 זיך, מיט אכטlבyנ האט אס1 װי און

 •yj האבען Diyo»P־fV’iic רי אס1
 ־y® צו פלאץ ly^'t כעזyגlyאיב םוזט■
i ם.lyאטpנער״ n י ײ אױסט!יט 
 אויפטמט אס1 1880 אין 1אהמא1קאנט

1 pcאנקומען אס1 און ען1אי י pc 
עאם״. ״םװעט
: לnביא סודן א איז אט

װאי •.t?tr *ום נעקםם ציםער g ״אין .
*י קיםדיען, איס געװארען געברויכט איז

קאך־אוי חײס-אנגעגליםער א גע*ם#גען,

ער? איז װער
םילװערםאן ם. פון

 רוקען. זײן אויף הארב א םיט קנעכט דיץ—ער? איז װער
 םוט דער איהם םעהלם עם ׳םטארבען װײל—ער? לעבט װאם צו

 נוקען, צו זיך דיר פאר דוקא איהש צוױנגסטו נאר
בלוט• זײן יאמערט עם אוץ םענש « דאך ער איז

 םארניכטעז איהם קענסט דו אז םײנםט דו גאריש װי
 קאלטם. א און שמרײננס א בלויז װארם א״ן זאגען טים
 אוםגעריכטען פלאם א םיט אמאל קען װארט דאם

אלץ... מים הערשאפט, דײן מ*ט זעלבסט דיך פאר׳שרפה׳ן

 געבויגעז שוין שטעהט ער «ז ארױם, דיר קומט װאם
 װי, נים דאך װײםט און בעטדען דיר בײ װיל און

ע פון שװארצאפלען די אין 1א  . אויגען צװײ דינ
גליה? העלישער דער נקטה פון ברענם נאך

 הניםה הינםישער װײבינקער, ױין אונמעד אז
 % פאראן. װירדע םענשליו־כאלײדיגםע איז

 טיםע אפגרונםען די פדן ארױף זיך רייםט װאם
------------? װאולקאן פארשטיקטער א ים אונםער׳ן וױ

 חקעז• שםאלענעם א םים ריעז א — ? ער איז װער
 בלום• זײן םים עלט1ו א בױען צו ער? לעבם װאם צו

 בוקען זיך קארליק א םאר ריז דעם צוויננםטו אדן
םוט. ער װאס דעט אױף פאראיבעל קײן האב נים

א גע׳אטאנען ?אי עס *ר1 א װען,
אפי• אנגעןיאיזד-ע און קלײדער-ח״נגעי

נעאעז tחאס ®רוי » װןמוע. קעד  חלת פא̂ר
ן ל י ו  דעם געי״עגען איו עס װאו «״•, י
ע וזאחרע, ימיק^אך זא?ען, קינדס ^ ל  ב
בערגעל ןגגעװאר»ען »ן אויך און קענס

H 1’* ק^יידער. ■•דןנדיגפע גיפ ייז
 אן ̂רוםגעגאגגען איז צימעד דעינײייגען

י אל*ע  און !״ים, געינװאלענעם if סיפ דו
 י1מוי ל,ינד טײנעגדיג ? אדומע«ראגען

^יערס.״ די
 Dyi בוך cyi אין געםינט הד4א

 צו ׳שאפ סװעט cyi pc איכעמאנל
lyopu oyi אן,1 און ׳שאפ, ״אינסײ!״ 

r i:y ::s c^ צו־ אם1 ,1890 1יאה אין 
jnyjpn צום ישאפ גדױס^ פין lv:"5p 

s»r, — צו iyf\yp ,i| דיװײ אױןי 
y און סטריט זישאן in :s ,;צעפיצ• גאסע 

yo י1 אענדיג iu ״•lyeyL ארום פון 
נראתוײ.

 סון אגיווטען דאם אױף jyiyr נײר
oyi איגטyג,לy,נט cyjnyr oyi אוג״ 

jy טעחשײד r iiv גוסא. חידײואיעז רי 
c^oyi lyu זיך טײלען זײ וױ s jsc און 

 אנארכיסטען, ז,yסאציאאיסט אאס א-נק
 און ״ קאכיוגיםטען, אעדױױדואאיסטעז,

 -y? 1םי און !אבעאױכזי. ״אײ אפיאו
iy אט וױ הען i נyv און געראנקעז פון 

 בא־ fy^.i אנישױאומען פילאזאפי:שע
ט אס1 אײנפליפט ר ^ iy פוז ג i אר־ 

 ?אײדער- י1 צװײשען ־באװעגוגנ 1בײטע
 בי?ך א אױפ lyBso 1מי ארבײטער.

lyvo* צו זיף אײאט !עבפ וױ y ii א 
 אױוי טרעט ס1נאמםע װי פאתאמאונג;

אונגlסא רי בײ  טרײד״ א וועכען ןyהא̂נ
n װי :אגריכיענט s :iyo טעל ̂שאוy־
 איר H װעגען מײנומ זײן גראפידט

 סאסײםײ װי ; ז״ן)אדז׳מעס1ד?׳מאנ?׳שאן־
pc fyMic אוױי נעהען ק1יא נױ i n 

BיDypויק^1סט י1 מיט גאײד ־אײז ; 
 pc pyic׳ oyi pK tr« יjyny 1? 1מי
y i□ טnיyװי און םײער, נגעא J{n אוכד 

 איז סײדעא ױננע נאװאוסטע
f אין מיטינג * אויף ̂•ררבבען in ip- 

 בא* מיט געמאכט װיאד האט און ױניאן,
 ?־Biyjy: א םאר עואם oyi גײסטערונג

 ״yDD''Jso רyסנאיגיעז א סיט סטרײק.
 jyo'i^j jy^'i'K אאטען oyi פיז רונג,
 קאםף« צום םאסען י1 גערופען זי האט
iy און rn הענט םויזענט צוױי y ^ i| 
iy אין וױבעץ,הyנcאוי זיך i צײם vii\ 

yiy'n האכען איפעז Dyroayryj א 
 ישטעהן ״ioyj װעא^ זי״ אז תפילה,

גערוינען• זyאyװ זײ ביז ?אםןי איז
jyo y^ רי נאך און iy ii פון 

id d״pc ,p • הוננער pn אןן האפף 
 פון 1ביא דאס אויף 1םי כאפעז תפיסוז,

 װיני דער אטאהא״,1ענס־פ1י1״ס עם1
lyo א סון ?עא־ישטײן 'n j, ^םעכטיג 
 א פאר װאס אמאניזאציע. ארבײטער

yt'i loop מואװינג 's װאאס נע^יכטע 
 דו איבערישטיגעז װאלט עם !מךשאפעז

 הונגעריגע י1 פון טראגעדיעס yאא
 ציײ יגע1יהעי1פ *לט רי pc 1^סטרײ?ע

טען.
 בוך דעם איף נאייןי אעצט צו pא

 צװי• םיז ארויס אעז איך װאם דעם 1סא
 ניט ז^נט ^עדייז דד. שוחת. י1 ׳שען
p'P װעגען סןי oyi, אינמער־ די אין 

 nnyc אויך ^װײגט גופא. ניײשאנאא
 lyot̂ גענ^טאנ^.yנ oyi ווענען סטען
 ענט• דעם 1פא בוך, דעם גלײף איןי
 צן ניט עד װ$ס ענטפער ענעם1ישײ
 אוג* כיעניטאיכער פון םיאאזאפיע דער

 pc כחות ע1באינ י1 פאר טערטעניגקײט
oyi .אויב שיקזאא oy געי װען זײנען 
 זיײ כחות, איכע1געפע און ע1באינ ײעז
ען נעז װ ע ג  האבעז װאם די ^
 ניט די יאך שרע?ליכען א 1אונטע טען

א ^  פארהונ־ און פאד׳עקשלטע עטע,1ג
 רא״ פאר׳שײדענע די פון כיאסען נערטע

 1באװאוינע די ״סאאמס״, די םון םען
 די — קװארטאאען, ארימסטע י1 פון

״P דער פיז ארבײטער ?i n ^אינדוסטרי 
ך pא ^י טז פ  ארבײטער. - פרויען די הוי

 אין אפגרונט אן ןyװyג איז עם אויב
iy יע׳1אינדוסט דער rn מך דארט זײ 

 נעװען יטסלאפט1פא זײנעז זײ !אענען
ץ ;ארבײטער אאס און פרויען אלס  ז

 pא אוטװיסענהײט םון נעאיטען האבען
pc ךי אונטער אריםהײט, עקאיכעד1׳ש 

yoojiy גע״ האבען זײ יקוננ.1אונטערד 
 קא״ סאראײנינטען דעם זיד געגעז האט

 םיי״ עםענטאיבע י1 אויף און פיסאל,
נוננ.

 צורית* אילץ דאס האבען זײ אבער
lytriDtryj ! זײער באזיגט האכען זײ 

 זײ־ און אריפקײט זײער אומוױסענהײט.
iy ;האבען זײ געישאעכט «yoijy::'n| 

 נאקעטע זײערע אין עיקזאל 1?ײע
 6פארבעם;ד יך5מאיס האבען pk הענט,
 זילצ־ געטאבט fyo^n זײ לעב^ זײער
i n דאס און עסזיסטענץ 1זײע .̂yoy| 
lyiyoyu א באחופעז זײ בײ האט
• !ם1װע
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ש א ע ג ײ- ן ײ ■ װ ו ר is פ ע נ י א ר ק ו M א W
 יין״ענע־ע יוינוע-ע אץ א*צט אז עש

אוהי״יוי:* ph ״צטעטיאו ג^עשצ־ע י»י(
י »א אי״ך4»1ו»»»*זױ אט וױגטע*.

 *V* ״עד״צן, פ-עשט, ג־י״שע ווכע^לא
 דא טיר לאבעז בי״אטעס ט״פע ph גע:ס

.8לא איבער׳ן
 דא םריהדט נ״ען ?אלט איז עס

 ױאש ״:עפל״״ט״ די גדר, לוטאײ!. ועהר
ijnim היץ :״ט לאבען פא־פא^גט, אוױ 
y קאיגוע ר״ בארי״צען צ״ רא*ץ r u r.־. 

 דאף ph :יטא. אױך ph נרױט קי־ין און
 גע* און גצ״אגט םא״פאמט, כ״ען װעיט

P פײנ״נט h ,4 ״בורדציעך,H? עוגי״:* 
קעס׳'.

p עס אז א״״ך ני־י h האט ם־אסט א 
 א״ל.ל און באהי״צו:; צעגטיא^ו איהל

מו  גי״דעל. געפיױרעגע אײע-ע דזדװארי
ײ און  ph עכ ה״ס״ אױןי איז אוגז :

 אי* דאס גלינש, דײע־ב־ענעגדיגעי א
 טיא;ע;עילעל אל״כ־ע, אונז פאי לראיגע

j j jt h, דזיץ אין או:ז װא־םט עס א*ן 
לזערט. אין אין

 נע• אין טיײועי־ דעי טעי-טr עס
 באנדיט* בא;;אדיגטע; א ם־ן ?טאלט

 אונזער ״שטייסט און •אגראכדזוט״שיח
 רוט, פייעליגער א טיט לי״ב אױסגעלא־ט

 אי־ ד״ צי״הן, זײ:ע ט״ט ״טטישי״עס ער
:יאבט און חנדםײגדייכע,

 וױלט איהר !;עפױיט איהי *, —
f? רופען אײף ב׳זאל ני״שט o y r r ,נו 

Dr*; p h ! או; געפלייט א״ף א*ר רוף 
̂י־ייט אײער פון יאטען ׳שגי״ד !ם

 פאגראכד נעכטעער דעד ״יארעטא׳/
 כאנד־ט, אײערגעכמיגעי ד״׳ול ?וט״ש״ל,

 העד םון ד״נסט אין דף^ע״פטעלט האט
 האט טען רעפובליק. האכ״וניסטי״צעל

 און ז״נד ־ישװע־ע איע פאינעבען איחם
 װאס בלוט, אידידי״ דאס םארביעבעגס.

 וודובידם פיינער, געי,ז ®ין נאך דינט
 ער און ״א«װאישע; נייטט אפירי ער

 זואס בדט׳ דעפ אין וױיטער זײ טוניןט
 װע־ אידעז, אײנ״ען דעם ם,*ן זיף גיסט
 אוגערהער- די דדדך *שינדט ער הויט םעס
גאיאגען. און צינזען ■אדאטקעס, סע

 גרױסע גאר עטייכע די אין אויב
 *6נע דא זימען רוסראגד פון מטערט

 אבער דאס איז געי•־, האבען װאם ׳אײם
 קי*ע:ע־ע די אין געפינען צו נישט

*טטעדטלאף. און מטעדט
 טעג״ ״קאאיטאליסטל׳טע אטת די »יז

 קלײנע די אין דא;י איז םון-רוסיאנד
 גע־ ני׳שט כסעט גבידים הײן שטעדטלאף

 נע.ױען יא שוין זײנען ײאס ד• װען.
 אזרי׳ געװען נאר ױאס זײנעז נבירים,

 װעיװיעז ״גע״אאצט/ זײ האט טען וױיא
 און ,nnp אז םאר געישאצט טען האט

 גביר. א םאד ;ע^אצט טען האם יאנקלען
 געװען אבעד נאןי איז איבעיצעהלעז צום

 האבע• גבייים “״גזדשאצטע פילע וױיט.
 נע־ וױ ״געפרדיעט״ כיעהר אטת׳עז אין

האט.
געלד־מענעעז זײן הענעז רױ הײנט

 נעטט אטערי?א מץ שטיצע ד•
י ע אר. - ספע״ט אינ ען־ ״וןוג אי ג

אול״אינע ו.*ן נ״י־י ;א

יאשעיע״וסר,*. י• ;,פי

 סייײנעסאותראיגײצען איצטיגעז דעם אין
 נציזטצן דאס טעז זאר װא״ *טטעדטעל^

D»r /גענוג געטט טעז אז געלד V 1# 
 ;״Mn אין גס. א איז 4טױי פאר׳ן ברױט
 טען װאו ג״עט טען װײס טא; טיכען
דאיגען. געטען ורעט

 V* א:י*עוזן דע- אונטע־י״פאר, דער
 אטערײןא. פון הױביפ רי אדעריהא.

rvo א ב־יודע־, א o vvr א םעטע*, א 
 ?רונ א יאט עה װע־ *טױעסטערקיגד

ט צו צײט פין הריגט אטע״יקא, אין  צ°
הילף. דאראר עטלינע
 ואלען זי• װען דאלא־• עטרינע די

אי הוגדערט פא׳ א אײסטאכען  א דאי
 אלץ אכער א־ו פאטיליע, א אױוי יאלי
 פארצעדןרען איז דצען צי נעבוב נייעט

דאלאיען. צוגעיעיקטע די
 געגען עצח א; ;עבען דף כיען ־דוייל

 קריגט מען װי א״ז הונגע־. ם*ן ״שד דעכ
 ‘כיפעי א רען קױפט דאראי״ עטריכע די

 האנײצן. דך יפטערט טען און סחורה
 און געלד ביסעל א םארדינען מען װעט

 װעט עס כיז צייט, די דורכיטטויען
 ארערילא״ די פון הילוי אנקונ^ן ,ײידער

קרובים. נער
 געלעגט יצױן םילײנט טען װאלט
 טעלדט הונגע־. פון •טד דעם באקעטםען

 קאטיניסטי׳צ^• דעי באי״ד אבער זיןי
 און נאלאגען, פ*ז אינספע־טא־• דער ̂טד,
: אזױ זאנט עד

— m כיזס דד ir ? ז מ מ  האנ• נ
 *♦ף װעי ;עיטעפםי סרײנסט דעאסט^'

 סא- דער אין האנדלעז צו וױ וױיזען דיר
!רע*ובליק ודעטססער

 אױפ׳ן נלייך טאהע וױיזט ער און
 -פופ נאקוטעז איהר האט טאטעד ארט.

 אדזד און קלוב -•y״ir פון דאלאר ציג
 סחודה, אוי,־״ אױסגעטנבעז דאס האט
 אין נאילאנען ארױף אײך אײף ער לעגט

דאלאר. זעבצינ םון סומע א
 סחורה די נא־ גי״צט צו ע־ נעהכיט

 צובראכע* אײעי אוי־ פארהױפט גאר
 װאס בענמעל, צוקלאפטען א-ן טי^ געם
 פאגראם״יאה- די פון געבליבען אײף איז
 װאס באיאנס, דצם דעלע; צו בדי רעז,

 ;א־ אין צאהלען צו דערפעללט איהר
יאגעז•

ד ײ  פאר• אר״טהײם ביטעי* אעצט א
 *ױע• די און ליציטאציע, אײוי ער קויםט

 קױפען באנדיטען נעבטעע די כיט דים
 ביסעל לעצט אײער *ציברצ א פאײ אױף

אריטקײט.
 עװעפ• -ײז אז ׳אזוי פיא* קוםט עס

נא־ ;א־ צא־׳לט אטעייקא pc טער־הינד

̂איען יײס4 דאפ דופ-אגד א*ן י
 איגפוערטא/ דע* צ» נצטט ׳צ*יוטי עי

l̂ ןי>ט *אפivn• 1 ײ c •yoDvw 
 *•r דע* ן4א גצלט נ״יף *ילט ארערילא

צן װאפ ד״ pc סע ײדג  אפ4ו, טיך, ו
ך און טיף, •ייאגצן י י  -װע געי־ד דעפ י

או| MU ״:טאילצ* ״f ,י״צן
w טע•• באסוטען iy j,- ירא צ״ ר״ך 

טעיען.
 צוױ- וצט-נצ*עד1״ פא-ט א איו עס

m די im יןײנ״ם 4
 אדאטי^פ-א^פפעקטא-ען, ו אול־א״ג^-

ל י.*עט װן•  דעי ט״ד/ tryn פריר̂ז
 א״ד דעל אדע״ געי-ד *עילצז צ!> שױנ

 פעןי>ר צ״ פאצװטען ד» פון פפערטאי
-c א*חד pH גא-אנע^ טעל- א^ן » 

 -y-^-c ױעט עפ ויע־ טיעפען ״.*וא-ט
 :•?ט מן• או-*טעדז;. |1א —נ װעלעז

א*;ם*ע*טא-. פא״ױעטפיןצ״ דע• .
״ טיוןדײןאטעײע א םא־ װאפ  ז
 אין צהאנארי״צ אונז. טיט דאה יענ^נן
i פאױעטסיוע די םא-צי;לען גײפטיכ r״ 

y r• כיא לוטײיןy• •̂״ע ד  !לעי״ועד, א״דיי
 יצטע״ ;גע• צ אעוע-ע ׳אוגף ױעמען ד•

::אך ׳ייײמז דמנחמי ךי און אר»»ס, יןען
 גמפדיןעפן נעולײט! -

 אנ״ודס, אײפע טל־- וא^ען װאס
 עיד דע; ראכען טיד טאן/ אגדעילג

pH זיזא״ ̂ נאאלנײטען ני״עט ױ וױימן 
תד pH עי-ד געלאט למ; ריר כע; ס  מ

 וי ^אמגז טיל אין יצםעדטצל די;ען
 הא;ד• יןענעז צי נד• אױעיגעװאדפעז

 :אטינ טען לאט צא׳- דעס פאױ יען^
 װא״ pe עײ,יטא תײן יצ:עז געטא־ט

 דעש אץ נערען איצט ז• טיי װע>ען נעז
״.*טעדטע^ אוקלײנ״״צצ; הלײ;עם

 אי- אים מ-צ*לצן ליגדמ- ד• אזעז4•
ן א גענמן זײ דען, ז י ד  ע^ציהוג;, א׳

 זן דזט ז#א דאס .trr-* ?ל< לאזט
יזובע;ם*;ע״ ריט פאלבאטעז,

̂עם סאדמםסלע ד• ײ״ז אוז פאחי•  ״צי
 וױיל יעינמז, נ״״.-ם זיאי זײ מנז יאזט
נעפ־ ׳אוגז א-ז װדיז ׳דאך דינמן טיד

אט ט«ז? דעז “זא דעז ױאס טא  .s v r :
א״דען ־ *ילס ד׳זז י־ז מ דעם אינטעל
יאןי. ryty: דעם אויסע- אגעןנזשמ ״ cy-״ז״ש״
טע;, דען איז אונגדוי׳ וז״ינט
־ הײס געזעץ. yo'ir,- לעם opf»*y:w״״ אלס

ניה״נם וױנד אדן r,vװ א״גז ס׳א״ז ײיז
עדדע• דעש דיט טיפל דאס איז וױ

פ׳ן *פסײן א פאלט > סא• נעפ ױ  פא• א
*n n  v או דעל םאלט ;טאפ דעס  ט

p יו־פ׳ז o r, און טאפ. דעם איו-ױאזז 
ײ טא«. דעש צו װעה אלצאײגפ איז אז

o:״ :עטט טעז r ל*:דער אונזמיזן 
 נעפ־ ז״נמן ם״• *,״״v אלטעע, לע• א״ן

 :ע־ ה״ז :יטט טען סדדט א״:ו יײט.
r r m ד״ אבע- געפדקעפ. דיגען טיר 

 בא- עד״פט האט טען װאס באגדיטעז.
״ אמעסט״״ט, ׳::אדי:ט  דען געסלייט ז
 יא טעז נמדט לי:דע־ זיתלע גמיועלד.

אלכיעע. לדיסע־ דעי אין

שארף און קורץ
ב. ב. י. םון

 *וויט׳יר, זייז םים ראט יזעקארוא• rדז^ן^יז
 עםאיק עהרריכער, r;m >« זײן צו שײנט װעיכער

 :יט לעז כיעז ;ה־־־תז געט״יי־ע דעס צדשעדיגס
 פזןישטזי־ עס ה*ט הײרען כעי*ר זןז <ײמ;עז.

 ‘גרוי דעם בײ •*•ולעי ג»«;ץ זיך םזןבעז צי געז
 אויסנעזןןהן, ה*ט עס י*רל. ;ױ םדן ע**ם סי;;

־ ד»ס  *w {זײ צו סקייכ זיףי בא־ײט איז ז
o n די נעגעז עורם ג־ויסעז דעם םו; װ«וירזײן 

 ש*ים יאךרזר ניו י7ד ר*פ זןזוי *איגםעדעבעל״.
 םרעה׳מןוז־ ד• נענע; ?«םוי זײן *ױמעשײסשס

 סרע:זיסרד*םי• ד• נענעז אױו אוו איננמ־עטעז
ערקיעיכ, האס ער וד הווכזז, זאר סיע,

 םרעק• די םיז זייט ךעד אױף נ^םאגעז איסעי
 יױי;־ ה«ם ײ»ס עוי^ דער שאז־א-גפעיעסמז

 רי םאי נעהאם גיט ליבזן ניויםע קײזצי סאל
 באםראכש rנאטירי האם םרעקשאז־איגטעײעסזןו״

אי ״ז םאר הײ־יעז מי  ריאם ײצד םשעםאיאז. ז
 זײעד אין םדעמאז־איגםע־עסעז די באהעםםפ
 1ה*ייעז — ? םצי נעהעכערםעי א פאי םאדע־ױ״ג

 נעטאכם האס ױער i הײלעז םאר רו-א דא-־ום
 סאב־ די אוי^ עםיקעניע די נזןנעז נעײאידעז

 I הײלוו זאי לעצעז דארום ו הײמז — וױיס?
 מהאוראי׳ס דזעאדזש פון *יײס אבזי tt ווײוש

 געםאז. האט ־הײלעז ױאס ׳אמ. איו אי רע««־־ם,
 אײנענע זײגזג ואר זינען אין נעתאם עי האם

 דלם סיז אינכת-^סעז די נ-ם אבזןר איגסעי־זנסעז.
ר#חײזם עס עײ» נעי^אגנמז י  אז ארוים׳ ז

אד  כדשדו§ה אדאיניםםראםױוע ז*יז איז ה***עז מי
 בויאוננ דעי נעממרם נדםיעז r*״ םיט האבעז

ב אוױ ניכ כאכײייס נ*יע ®וז ײי  *ו אום ז
 חאכזז it ט^׳מאדא״נםכדאאנז,^ ד* אמיינעז

m אויפדײד i t א ה מ  םרעק׳פאז־ די נירןז י
m נױ דעם סאמז ײאס ««ז1אינטיי־ rי •si׳־ 

*m# a ir* -ר״ידיז

 דעסא* דעם פוז א־ב־־ט די ױא־יכ דעכר«נ«נעז
 די או־סצוגרצזז איז אוז נעױען א־לע־־ א־ז צ«;

ת ױ  *בעי דעיהויגוגג. ז־ין פא־ «ובליקום םוז ז
 א־ז פאינדינגעיעז צ־ וליילײך אים ׳;יט ־,?••;טןו

 דארםם רעסמדענזז ם־ז יא;•; ז־ין פא־בעםעיעז
 מע־א• דזשאדזש םיש א• ז־־ז. זיב?־ טי; איה־

 קאר־ע* pr*o־־־t« ,י־ זיך ע;ד*נט א*ימ••? ויא־׳פ
.jr דזגנ•*;■; דעד ױארים. ד״ל*;ז ם<־»־ ם*ז 

 איז לעכעל, א ;עפי;עז א־רעי ע־־שטז:ש, װעמ,
, ילי ז*ין זי םעג ז ״ מד ײערמל דוי־זי ד  אלוי

 צילען פקדזענל־כע ‘װערמ צװ־יטענס׳ ;קריכען
 ׳שנת* זײן א־ז ה«בעז געשעגם ה«ס הײלעז פעיאי

 איז ׳יאיק :־ו אין םאנװ־יס מעה־ בו־עז צו רעז
 דעם, אין אשת ט־יל נ־ויסע־ א דא פא־ט אבע-
r, די װעגעז נעזאגש האש ד ײ«ס i irp r- o,*; 

 דיאתנס, איז״ ;אנע:כד;ז זײעיע א־ז םע־עסמ״,
ײן םרריד נ־ר אזײ נ־ט לעז פאלל ד»ס  איז ז
 פא־ נעסאכפ א״גפא' האכ cU װעםעז דעם,
 הא• צ״םוגנען די םשעכיי-א;. זייז העיד, זיין
 סין רז«»ימ דזנם םא־עפעגטי־כש מאהע בעז

rn ל^טז די ביז ,מעקאײ* דז׳שארז־ש ir. א־יןי 
 ריינדא־סיהלען. קייז געזשאלזױעש נ־ט זיי ה»בעז
עי  ה** ײאס ׳די םח ״*n»t רי איז ורעניג ױי *נ

 יחגס מסעז נ-ו־סזן ד• םאי 1נעל*יע;ט זײ בזז
אד  דעי o*״t א^אנת :»ל בי-בעז היילעז מי
 סרעידעאז־אע• די נעלאיס ניט האם װאס העיד,

 א פון מגם 1םיג וײ ׳סעהר נעהםען ־t מיעםעו
 גדיי• איז .ע*ס״ אוז סאבװײס די איז •אמא^יר

יארק. נױ ®ער

ס ^ ך האט ov ו ץ געטאן דאם ד * 
ס '• * * , עו ט ״ ,די ײ«ז * ,v r . n v r י ה׳  כי

ityn ט י ^ ע v׳Mf׳in*8 ג o( פון יו־דען די 
r !*•*?•ט^י״דינסט n  q v ״ ט ז פ ד ;י׳ » 

. מן א b און ין v h, סער׳ן  רױסען יוונ
טי־נטעין״, ט ״ש^ו ד ע  קײן ני׳פט נ*ען ;

ע * ״ ד ט »י ריי ע ג ן ױ; ע, וע׳• »י ע נ *רר ױ  א
ע (1* ױ• עי י ׳ ען ז עי ט ען עי ״ ,זיינ )o s 

ן ״ טעז. ? ס טוד ט יו
ע נ י טי ע ע װ א ־ ע נ עז *ו;; ד  דער פו! *־
»ו׳ז סט' «״נ  גע־ האנען װטס יו״ אין ז

ד ׳#טעיט ע ״ ע; ז ענ  ה** און םכנה יוי־ן י
ט נען ד טי ס ע ם דעם *י טנד׳  קאווםו• כ

:nt>iv ענןו, £יז  נ״טט סען ה*ט סטופעט׳
o t y w טעז ע רייננ ר דער אין יו םזן  רױ
י *רכ־עע. י ױ ע ו ע־ ען טיוטעס ד־  ויינ

״נעפ
 כוןגדיטען די שון קינחנד די ̂וכמר

 יא זייגען ק. ״צטעדטעל זעיבען דעם פון
pH דערניד• װי וןרכיעע. רײטער דעי 

 יןןנד דעם אין איד דער ױך םיליט ד״גט
 כ»״ וױ רעװאיוציע, פאציאי״ער דעי םין

!אויסגעיווכט און ״צ״יעט
 גערוארען געהאיםעץ איז עס ױעל אט

 איז ד^ס !רעװאיוצ״ע מיטעל י־yד פ״ן
 !באנדיט אכ״נעםטירטער דער ״יארעסא׳/

גליקליף. איינסײר איז עד
ט א ט ^ ם האט על װאס דעם א  נעטוז

 װציל־ די אין און װעגעז די או״ן״ יו״ערען
ױף דע־  און אידעז דורכםאהרענדע די א
אר־ און כארױכען כאפאי״ען, זי״  דעדר

 גאנצע די א״צט ד פאל״צפא-ם ׳דען
ריה.

 נ*יאגעדסאטײ א״ן איצט זיצט על
o אדער טעט r v H i r גאס דעד איבער 
 און א-־עם אונט״^ר׳ן פארםםעל * ליט

 און אפען אידען אדיכ״עז דעס באפא״״ט
טאנ. איכטיגען העיען אין פלײ

 זיף װײזט באנדיט נעכטיגער דעי
 קאםו־ דעם געטלי״ זעדזד״ ז״ין צו א-ױס
 די אלאפציהען נאר קמן ער ווען :״זם,

 איז ער און הױט. אידיעע נלוט־אריםע
 און אויסצוטלאכטען 5טײװע פון קליגע־י

 און אפצאהלען צאהיל א אהן ארױפאעגען
 שכךיסכז ער װי זעדזסס דו tin ןױצזזוז,

:געלצכטער זיק ז״ף אין
 הואסס !זיפיד םאלמאלטענעד —

 קאםוניזם דיד נא קאטוגיזם׳ :ע״ואיט
!געדעגק אלן וױיס און

 האכעז ראז ריכמ־ט »ל«ס איז ראס אײב אי;,
אי r• »יר מ די «וז א״נעם זײילצו מי ס נרן _

 יואס ׳סיפ--עפה* כ*עםעל יאטיגיטםישז דווס
 ורײזז־יס״ ;ro:« ?אךזנעס דזגם אונונתי וןנעים

« אםאי װ־דער האם ײ ד T ?1ײ*ז1« t איחי איז 
מי נ ו r« «יס נאימסקײם׳ העסהימי• נ s i r *סקעב 

ת; םיז אידיאםאר^ איזזד נױ^ •מנםןר »  ת
««,- די איז מסעס די it זאגם «י סאגםאצ

JL:

̂כע א•: ט-־־י^ שײדענע א־ז פייזעגדע .״ע
 ש־־ז ז־־נעז איג־־טן־ ;,טייזענד צעלגדי־גע

 א־ו־ש• זיך פא־ב-־טזז אדע־ סם.־•*?, איז איו־ס
inpjit צו *־אה נ»י;יט האנע; ז»י אז לאם,׳, א־ן 

מ; ן ־ ײ; ד ױו ז־״נמז י־זספ־יצס r« די אז ז  ני
 נא־כיט זיד נאסײלעעז סאס•;: די אז ביאםס;

״ איז  «*■• י פוז א־נ־־ט די בײיז איז עכ אז ;ז
 •יײיתיחא• א איי דאס פ״ל־ע*. גונדגאמײיסע

 שא־• די ױאש דעפ, םיז װ״יפעז״ איע וײ יו:ג>
 *•׳;* זאכען urj;i8*״t לא«יסאר־סםי״מ כישעגסכמ

א־־פםיא־ננעז זײע*ע אין ױ:י«:ם די געז

 פעד דאז־גז די אל טאגנע, נלו־בזו דליפאד
 די פ־ז א;;*;שטע*ט־; •זוס׳מ ז־ינעז זשו״־יעפ

 אײב ױאי־פ׳ יצכ• או־פ׳ז זיל לעצט עס כאסעס
 לוכד »ז« באגעלז זײ זי״־עו ו.*אפ פא״ טי :־ש׳

 דמ־פא*, ;־ט א־ן ;*ט עש ניויב א*ז ? «עיי•
 נאי״ וײ ג־ט גמנודעז ;יס ױארס דוברה די ױײר

r פארקו״פעז -עיז? ז־י איז n ד*סזן אוז סאטע 
 א־זי ױײל דע־פא•-, :#־ פעגפ ■** א םא־

 נמפינעז זיך זא^ יא־י־ r; אין אז :יפ, ניו־ב
ײ זאל ילע״מי נאסזןי. גאךיימר איא  א נ*בעו ז
עי פאר «ע;* ״ ײ. ז לןי  די לענןז כ«סעס די ני

 איכ*י• מאסעז נ־ו־סע די אז וױיסעז, ז־י חגיד־.
 רזנעז. ניט זיי ױילען איז נאיגיט ז»• יענעז פ?־

i «א־ ס• jt » t s r i נערד אלײסײאי«עז זײ f*M• 
״ ני־ז, נ־־יזדז?  o־r« נאסעס די פוז ל־יגזןז ז

תי ײאריס א/ מײמ.  זײ לאזזך בייזןז? ז״
 די איד״אסאיתל דאײגעז דלם א־ן א־ײס מאיע
 אבער איד״ים, זייגלז ססי־יהס ד% זאי. פ״ז לאץ

c : r r וײנלן י י ז ר״אס דל׳-פאל, זײ
« ״די :•מ. דא׳־ס נ »י  דאס פיילת־שאפם״ אי

 חאלז. איז נ״יז » װי ײ/ onirer ױאס א־ז,
w,. אי ײי לאזם ®עז ױקז ; j it אבלי־, ׳איז it

ײ «וז י1לײג װיל אוננייל, ז־יער u נים ז n n 
ז ז«חן און  oro חנ־ת. די ;יפ Dir• םיוים מ

ו ״ ז מז אוי*נד אז ו י ת * זיי ו1מנ נ  ?1 א? מ
» אזימ «ייג־נדאז. נ*ם n ,א»ז ח t  n r 

 נױד דעם חאכעז *ר1 ו*«ם ׳אײ;«ד מתס נ*©א
 ijro עאדליכקי״ם. נײער איו ip*noit דלסנרןז

 Tfr:po יימצד, כיגגתי » ז-נעז דיס «י ײײס,
p »חז son r®  o n; ,!!•ס קח־ז״ געזיי י י יא■יס•
ס ס«י ו.מימ סי מ אכל צסײאס סיס •ײ״י

 שרםה׳נדינער א כרענענדיגער,
נעכ״ דעם כייט יעײסעק דעד װאו

 בלענען גאנדיכדפאנראנישם״שיק ט״גען
 פון אונז װארפט עס און ׳טר״ס אתזעלע

קעלט. אין r״n.pc און הח ן4א ל^ט
>' פײן די דויערען װעלען ילאנג דױ

 נישט האלז אויפ׳ן ^טר״ס דעל װזנט
 װעיען נאך וױפיל אויף לויזעל? ױערען

 פוץ הייוי די ׳אי ? קדעפםען סטי״ען דען
 נעטט ה״לו* די אט ̂ ים זײט ״עגעל

 יא״ אינספעקטאײ־באנדיט דער״ צו דאןי
 פאר נאלאגעז פון פארם דער אין רעטא

 »לע און טײװעאקאם ׳ד׳האם1♦״ דעם
̂ומס"׳/ תארטעז  איז עס וועילכע םיז ה

אטעטען. צו כח געבליבען קוים ^ױן

 טײער, איז ױ;י«ז י־ י־עטעז א־ב־־טע־, ױעי־כע
 עיזיסטירען װאס נארנ־״צטעז, דאזיגע די אט ו־עט
 רי םא־ט־ויעז טאשיייע, פוז לכית ד־;ם ״,אןי, ;א,־

 ו־ל-כ^ איז א־ב״טער־קעםשע, nt ם*ד־ל*שאשט
 אונבא* אלױ ז״ינען םעהיניז״ס און עהרי־כק־־מ

 דעי־םאר כעס, ז־־ער דעיםא־ v נו־טינ דיגנט
 בא־ די ניט אויב עיאכטעז^ זי• פא־יאט זײער
 ה*יס* דעם נעבען זיי ױניאז די יתס “אששי סעס׳

 װעללן דאס אבעד \ לא־יחרץ־דאדאד נענאיםעז
 בילט, דערלעבעז. :ים לײנםאי קײנפאל זײ

 װעם קיק א וױ םעהר אבער הינט׳ איהר בילט,
 ניט ארב״סער־ױניאגם עהרליבע רי םוז איהר

לדינעו.

י נאי. קײז גאינים שוין א־ז עגני^ד  ז
 איז םיאנקרײך• װאם ׳2יח נאנצעז דעם אל ױ־ים׳
 םו קרינעו, גיט פײגםאל• זי וועס שולדינ, איהר
 אוז םריםעד״ װי ללינער, זײן ניט װאס פאי

 הא®־ דעי איז צװײ־דריטעל, גאנצע א-־אי״איעז
 אדוים׳ ראך זי װעם דריםער א אם־שר אז נוגצ,

 א פאר ײר םאכען נים װאס םאר ? לײנען
 אפמ־ nprn דעי םה חמנוו דעם י1אײ צדינײת

? ע«לס דעז איהר לאסט עס ? ײלא

 נל¥ים«רס נים אייןי נײ ראס אפת, דעם זאגס
 װצים די אז פרײםאנ, יל¥ם«ז הארץ די כיסעל «

אמן זײז, Mfp איחי, נזים ¥וזאמעז איהר אוז  ו
 וחמזזנו דאס״ פאפם, דלר ? אונסערנעחז סאמ

 אײו א*ו נצחאיםצז האס באנלנענם, נאי ה»ב vא
i n Mi סיר פ«ר איז דעם, וחננעו anבלםכדןר ״ 
ײ די »ז ס״סז, ר מ ח  ויעלפראונכמרואננ «וז מ
ryn « נעסאכם «ירע נאי אוי» האס oo r •אי*נ 

 מלב־סיסתאנלס » סיו •ל»«לערײ די דרזק.
 אסאי סיס באקוסאו ,pono או;ז«ר דאניז א חאט,
r איז ײימױגקיים, נעוואלדינע « גאי־ t m u 
n״ ד«ר זאגעז, it «וױ l  ^ n o n .דצר אוז םסג 

 ױנ־ אמח׳ :איז ?1« ¥יח איו ווסס לעסאז׳
rײ איז ערד ר  .,אמו* אוננמימסגנ; ®ח ײײם נ

 װאס 'p* סיס ת«גסס«ו1נס1א ודאלם ײ װזנז
^ איז איז איז נ אוז איחמ יוי  אונמחנ •יזנ סי

ס גמומחה׳ קמנצ מו װי מ י ץי ײי  •יחר, mm י
r a n ז י י ר • נױ־ מז » ג •■׳•ר «

*p וחנל®״ גײצר דעד I j r i f l

ם ר ו ע י װ א נ י ן ז ו ח צ ר נ ע נ י ז א י ק צ א צ ם
v סר^וצקי n « ער מנ פיי ע ^טערען. נ

 הױפס״ דצר םר^צק/ ל** גחיסער דער
 נאל׳צעוױסםײ דער פון אתאניואםאר

 פון בא״פאפער דער רעװאיוציע, ׳צער
 פון *פגאט חנר ארסי/ רױטצר דער
ון אקמױחנ אלע  ״סאילדא־ •אםעגציעלע י
yrDיyװ חנר פון טען fװ>^וציyדער ̂״ 

 כור־ אינטעדנאציאנא^ער חנר פון ׳טרעק
 קילח א סיט םיצגט וחניצכע ?^ואזיע,

 אין נאמען דין *נרוםען אייען די אויף
 אט — נ*סען, יענילס םיט אטעם אײן
 גע• א vא טר*צל)י געװאאדיגמר דער

 טראפנעװאר• אן ריכטיגלה םאיענער,
ער א שטערן. םענער  כאא״שעװיסם̂י

 דעם אק #מאסקװע אין סנחדריז גרו״סער
 דעם םון פימנוס דעם םון געיטטאאם

 •.״, <ז. ר. דער סון .p .P צ. און .p ״ץ.
 צענטראלע און קאמיטעט וצענטראיל

yרוסי דער סון תאנטראא־קאסיסיע rר 
 נעזעסען איז •ארטײ) קאמוניסטישיעד

 האט ph געריכט צום איהם איבער
שואדיג. נעםונען אילם

ט אי־ן ״טואדיג  פאר- די אפהיטען ״ני
ס טײ־ד״סציםילין  נאר ׳װארט pH באג־יז גי

ך  ״ארויסטרע־ אין ^עואדיג בםע׳צה״. אוי
ײ טען  דעם געגען פאאען פאר״צײדענע כ

/ ם׳ װיז ע ע ^י ס ב  ״בור־ דעם אין איז װ*
 גע־ אױסנעטייטישט אדיסאאנד זיטואזעז

מן א אלס װארעז  פארטײײשפאא־ סון סי
 איז ער אז רעם, אין יצולדיג ;טוננ״

 אלער־ פוז ארנאן ״יעפראך דער געװארען
ײ כע ל ערלי רג ״ קלײךבי עז ײכוננ װ  ;אפ

שע״ אין יצואדיג םי ס םײלעניני  אפ״טא־ ״אנ
ע דער םון צונג ם די םון ר*ל  אין פויערי
ס רעװאאו^זן״״, דער  ״געםעראאך איז װןו

ײ די װען איצט, באזונדערס ם אי  נ
ען ^טרעבט ד נ בי צו פ ױ נ  ״טמןוםינע די צו

ע ט א״נדוסטרי ם״. דעם מי  פאר פויערטו
i דעם r o p K ן זז^ם ס אייהם מן מ ם ײ אז  כ
ײז פון עו ז ג די ער ס ױי ט ״ו ײ ב  דעם p* אד

איטערי רעװאאוציאנערען  ראט״, שען מי
ײן געסאכט מבטא האט סעז דז., ד.  ז

 און רןריגס־מיניסטער, אאס יאאע נרויסע
 אז התראה, א געגענען איהם האט מען

ב ער װעט ער אוי ד h מאכען װי w פאר־ 
ך ײ; צו עובל זו ט אדער ז ה־י גי  דורכצופי
 ארעם דע\ איז פא״טײ״בא״צלופען״, רען
ײ באא״צעוו״סטײשער דער פיז ט אר ס־ פ  אוי

אך צו גע״עטיעקט ״טטיאפען. ״טארפערע :
ך, דזאם טראצקי זאגם, ער V’v, זי

 :ע־טטעאט ניט אאײן קראנקהײט צואיכ
 צונע״שיקט האט ער נאר געריכט, פאד׳ן

 די אײקענט ער װעאמח אין בייעף, א
 איהם געגעז װערען װאס באשואדוגוננען,

 ״סטרעבם ער אז אײקענט, ער געסאכט.
 צו און אעניניזפ״ פוז ״רעװיזיע א צו

 ער ;ראאע״ אענילם ״פאיסאענערען
 בנוגע םעסימיסטי׳ש איז ער אז אײהעגט,

 סאציאאיםטישען דעם םון יקזאלr רעם
 אנט־ אאנגזאםער דער מחמת אויםבוי
 מערב; איז רעװאאוציע דער םרן װיהאוננ

 געװען עובר האט ער אז אײהענט, עי
 ער איז פארטײ־דיסציפליז דער אויף
 פארטײ־אויםטראגען, אפנעװארפען האט

 איז ער אז׳ קאטענארי״ש דעדקאערענדיג
באאיביגע י יעדע אױסצוםיהרען ״גרײם

Dto'.tr די װצלטעז חורכה, «יםער דער םוז 
הריתר. אביסעלע געװעז ד«ןי סענ־טעז

יעצ־ אבר»ם«װיט־ט נענ. יככוד ב«:?עם דער
 איז עלםאלג tt נעזועז איז םרײםאג סעז

 נעקוםעז איז װ*ם מעגשע?, צאהל די היטינםעז.
 די איבערשטיגעז pntor ה«ם ׳כאנ?עם צום

iיאycTלײםעאום. מאגהעםעו דעם פון ח'נרןײט 
 םאר נעװארען נעזאםעים איז װ«ס נעלד, סוםע די
 אפת־רעװאלו־ דער םוז אנםיהלוננ װײטערע רי

 א נעװען איז רוסלאנד, אין ארבײט ציאנערער
 םעחר״ די םוז כאראיזטעד דער אױך היבשע. גא:מ
 נים האט װאס אזעימר, נעװען איז געסם סטזן

 ד«ס אוי«םער?זאגהײם. די נעצוינעז װירענדיג
 עםװ«ס חאבעז װעיכע םענ׳שע?, נעװעז אלץ זײנעז
 אוי«קלערונג די פ«ל לענעז זײער איז נעםאז

 דעגקעז. םעדשליכמז פוז רעװסלוציסנירונג רי איז
יו רעדעז םעהרםםע די האבעז אזיןי  אױסנעציײ ז
 ’93 און ?לארקייט קורצלײט, זײער םים כענט

 רעדע אבראםאװיגמלעם נענ. םא^םאגד. צונםעז
 א״ז ה«ם עם אוו זינרײמן זמחר א נעוומז איז

 הוםאר. נויטיגער דער נעםעהלט נים אויד איהר
 רעדצער »לע ב«לד וי1 ׳r«03 םיר װי אבער,
P נערערם האבעז m ,ױ עם װ«לם אידיש  זעהר ז

v אז ׳ת*אסט i k רײדע• ^ל ט*וסםםאסטער דער 
 געװען איז װעלכער הילקװיט, נענ. אידי*. איז
 ’39 ביםעלמ א םים ואיט1 םאוםםםסםםמר, דער

עיז 1זײ ה»לנתז נום נאנץ נעלןאנם שםדעננוננ,  ר
 וױרקליצ מױן ה«ם ער אױב אח אידי׳ט. אין

 tpo ו«לם1 אידי®, pm רײדעז צו סארגמסע?
M זינער 3"* t9X*M93 939P93, יא מז־ װןוס 

 M דסס pm גאםירלױ, »בער, .r»TM דײדצו
i * ללייגיגקײם. »m סלנממײז n  Dunב«נקעט ר 

o m ” *p»'iM r r ײן םיט  pm ערנסםיןײם, ז
מ מנ. סנג93 זער ם ױ ^וו  זײן געגמגם ^ז*ם׳סנר

מר דצר םים צופרידצו  -rnuo'iM װאךיםןר גרוי
ר װסס .9* סראסי־ אונזצחו ■יו מסראמז ה*ט ו

ײ ט ד א ה ׳« מונ מ א ענ־ » ערז  פ
ט. ײ ק כ לי

לארעפי^:דע:ט אײרא«עאי«ען אוגזער *ון
כמזאנאוױםש. לעאן

 אדער שטעאוננ איטאיכער אין אדכײט
 באריבי״ יעדער אונסער םעאונגr א אחן
■ארטײ־קאנטראאע׳/ גער

o ער n ^ y i ,דער ״גאך אז אאײן 
 איגטע* די םאדערעז דיסקוסיע אעצסער

 באזײםי־ ״ניכע זיק זאך׳״ דער םון רעסעז
 םארזיצענדער אאס אםט דין םון נונג
ראם״. מיאיטערישען דעם סח

 איײ דער אז גאויכען, גיט קאן םעז
 איז טדאצקי םארװאס גרונד, גענםאיכער

 גע־ איז םשפס, צום נעקומען אאײן :ים
 װאאט ער ווען תראנקהייט. זײן ווען

 מען װאאט קראנק, עתסט אזוי געװעז
 ניכער אפגעאי״גט. אודאי נז״שפט דעם

 עס האט ער אז אננעסען, םען דארױ
 זיך כבוד זײן אונסער פאר געהאלטען

 םאר־ « װי געריכט א םאר שטעאען צו
 םורא אויך ער האט אפ״שר , ברעכער.

 פ:ים יטטעהן װעט ער ווען אז׳ געהאט
 זײן װעט געגנער, זײנע מיט פנים אא

 סאראירען װעט ער און אויםקאכען באוט
 ו^ס דורך זעילבסט־באהעריטוננ, זײן
 געםאבט. ערגער נאך זאך זײן װאאט ער
 אין םיר געפינען דעם אױף אנדײטונג א

 דערמאנטען יזײן איז דערקיעלונג דעד
 אפצוענט־ םארםידעז האט ער אז ׳בריעף
 זײן װעגען פיליאטסעס• די אויױ פערען

 כדי אקטאבער׳/ םון לעקציעס ״די בוך
 דער־ פאלעמיס. די פארלןארפען צו ניט
 ער װען אז אנצוהערען, ער ג״ט םים

 אטאקעם, די אויף געעגטס׳-גדט װ^לט
 מא־ געםוזט געגנער זײנע פון ער װאלט

און.בלאטע. א״ט כען
 אז אורטײל, דעם אין באהויפטונג די

 פארטיײריס־ די געבראכעז האט טראצקי
 אויך נאר יװארט איז באריז ״ניט ציפליז

 זיכער העלפט א אויף אי? מע׳טה׳/ אין
 פארטיײדיסציפליז בראך^פון א םאליש.

 טראצקי״ן םען ץןאן האנדלוננען דורך
 שארם־ ז-יין ז^אװיעװ, באװײזען. ניט

 א דורך האט װעאכער ׳גע:נער#סטער
 װאס פאלעםי?, גלות, דער װי לאלנער,

 םעג־ סעהרערע איז פובליקירט האט עד
 האט ער װעלכע דורך צײטונגען, ליבע

 פארטײ דער פון ̂שטימונג די צונעגרײט
 ?**[ מים ניט דערמאנט איהם, געגען
 םון האנדלוננ דיסציפלינלאזע א ווארם
 פארלאזן: זייך מען קאן דעם אויף איהם,

 זועלכער ׳מאץ דער ניט איז זינאװיעװ
 װי שענקען. װאס געגנמר א זײנעם זאא
 באללןעװים־ דער האט אויס, װײזט עס

 גע־ אביסעל דאך זיך סנהדריז םישער
 פאראורטיײ צו װעלט דער םאר יצעםט

 באדײטוננ טראצקי׳ס םון חבר א לען
 װאס דאס, דעות. חלוהי װעגען בלויז

 זאל מען פארלאנגט, אלײן האט טראצק״
 אלס שטעלע זײן פרן אראפזעצןךן איהם

 א געװען זיכער איז קריגסמיניםטער,
 פאר־ האט ער קלוגקײט. פיז אהט
 ערװארט, איהם װאס געװאוסט אויס

 די אפגעשװאכט נאר דערסיט האט און
פאטש. דעם םון װ^דקונג מאראלי^ע
װע• דער^ערונג טראצהיים בגוגע

:v\ אר־ סארט יעדער צו נרײטקײט זײן 
 פאלנענדע פסס דער אנטהאלט בײט,

^מעלע: כאראהטעריסםי^ע העכסט
 צענסראל דעם םון פאענום ״דער
 טראצקי׳ם פון קענטניש נעסט קאמיטעט
 ארבײט, די אויסצזםיהרעז גרײטקײם

 װערעז איבעתענעבעז איהם װעט װאם
 פארטײ דצר םון קאנטראאע די אונטער

 האט םראצקי אז קאנסטאנטירם, און
ט י ה נ ד ו ז מ ע ו ו ע ע ג נ ײ  ז

ן ע ר ע ל ע ן פ ו ט א י ־ נ ר א  ם
ן ע ז א ן ל י י ־ ז ל א ב ־ י ט נ  א

ע ע ^ ט ס י װ ן ^ ע י צ י ז א  פ
ן ו ך האט א י ט1באל ז ש נ ע  ר

ר א ף נ י ו ר א א ע ל ע מ ר א  פ
ס״. v ט י ל א י א ל

 א איז ^ראצקי איבער פראצעם דער
 הים־ דער אין פאםירוננ װיכטיגע זעהר

 די און םואװעכדרוםלאנד םון טאריע
 איהר אויף זיך זאא צןען םארדינט זאך

.ntfPDrs* געגויער
 ארוים־ דא טראצסי האט װאס םיט
 אוטצוםרירענהײט טיםע אזא גערוםען

 םון שפיץ דער אױן* חברים זײנע םון
 םון און פארםײ באלשעװיסטײ»ער דער
 גלױבט װעלט דער איז מאוכה? דער
 חנכ־ 6דע םארטחןט טראצקי אז טען,
 אז און פארטײ, דער אין פליגעל טען
 טרע־ געװאלט מען האם פערזאן זײן אין
 זײנע םליגעל. רעכטעז דעם אט םעז

 טאקע האבעז חברים געגנערישע אײגענע
םארצושטעלען. אזוי זאך די געזוכט

 םאלמ «זוי איז דאם אויך אבמר
 דיםציילמ• זײן םבח גאוזױפטומ n ווי

ד אין איז םר^ױןי אויב אאדנקײט. סי

 -חברים זײגע וױ nyo3yi באציהונגען כע
 כא־ yרyאנד אין ער איז דימטאםארען,

אט ײ,1 פאר וױדער ציחונגען
 װאס יױעױם-פראג^ די נעמען לאסיר
 po■ Din אין געזאגט װערט איהר כנונע

 איז ׳טםעלונג זײן אז איהם, רyאיב
ן עגיסטי?ן״.5אנטײ ^טענדיג געװען  אי
̂״טעהם זואס  פארטײ־ אםיציעצע די בא

 אין םראגע? דאזינער דער צו ̂זטעלונג
jayi פארטײ באל׳עעוױסטי׳עע די װאס 

 *ױערים די סאכעז צו גויטינ פאר האלט
 אוים׳ן חנחות מעדצי און סעהר אלץ

 ירא״ קאםוניססײשער זײער םון ח^בון
 דעקרע־ םריהערדינע די פון און נראם

 נאציאגאליזא־ דער םכח געזעצען טירטע
 האט ״נעפ״־סיסטעם גאנצען דעם ציע.
 פויערים. די צוליב ארײגגעפיהרט םען

 װארט yםארהאסטעסט דאס איז ̂נעפ׳'
 כײ באזתדערס רוסלאנד, סאװעט אין

 באא״פע־ די םרן םליגעל ראריקאלען דעם
 צוריחקער דער איז ״געפ״ דער װײןעס.

אזוננ די ׳מסחר םרײען צום  לא• םיז צ̂ו
̂״ע  ספעהױ ^נון פראםיטעז פיטאליסטײ

 פון ליקװידאציע טײלװיתע די לאציעס,
 איז טיאצקי נאציאנאליזירונ:. דער

 םאר איז ער הנחות. דאזינע די געגען
 קאטױ מיליטאריסטי״צען ״לןארפען א

 מודה ניט װיל כיעז װי אזוי אבער ניזם׳/
 טראצקי אז ארבייטער, רוסישע די זײן

 ער װײא םארהאסט, געמאכט זיך האט
 פאדע־ עקסטרעם־קאמוניסטי׳שע די האט

 דעם ״שטערט ער אז םען, זאנט רונגען,
 פראלעטאריאט דעם צװישען *טלום׳בית

 םעז פארהעצט דערםיט פױערטום. און
 םארנע־ װעלכע ארמײ, די איהם געגען
 װאס ארםײ, דער אין דעז ׳איהם טערט
 יסוד אױפ׳ז רעקךוטירט הײנם װערט

 מיליטער־פאיכט, אלגעמײנער דער פון
 פויע־ םון זיהן טײל גרויסער א דא איז

רים.
 האס דעם פון גרונט ער’אמת דער

 אין זוכעז פעז דאדף טראצקי׳ז געגען
 איז ?ארטיי צוױישען PHt:y:y< דעם

 צױ א איז טראצסי פערזענליכקײט.
 םערזענליכקײט פיל־זײטיגע אריגיגעלע,

 פארטײ־ באל״עעװיסטײשעי דער םאר
 איך קארדינאלען. איהרע און קירך

 ״פארטײ־קירד אויסדרוק דעם באנוץ
 יטטע־ צו כדי נאר איראניע, צוליב גים
קטער דעם לען  באל״טעװי־ דער פון בא̂ר

 ריבטי־נער זײן איז פארטײ סטישער
 םאדעיען באאשעװיפעס די אז ליכט.

 זײער א״ן איז דיסציפליןי/ ״אײזערגע
 מ׳שונה׳דיגע דאס באגרײפען. צו לאגע
 דעם אוים ״טפרײטען זײ װאס איז, אבער

 מײנוגטןז. אויױ אויך דיסציפלין באגריף
 אםונה. נאר פאאיטיח, נים ^ויז איז דאס

 זיך, דאכט איז, באליטעװיזם דער כאטלו
 םזרח װי קאטו״ליציזם דעם פון װײט

 סך א פאהטײש בײדע האבען מערב, פון
ע *שותםותידיגע  ״טטרי־ כאראהטעריסט̂״

 פאראלעל דאזיגעז דעם איבער כעץ.
 נאנ* א אנשרײבען נעלאנט מעז װאלט

בוך. צען
 א״ז אידעאלאגיע באלשעװיסטי׳טע די
 אי־ די װי מאנאפאליסטי^ אזוי פונקט

 דער קאטױליצ״זם. דעם םון רעאלאגיע
ז ם ז י ו ו ע ש ל א ב י  סא־ א א

אלע י ואם אמונה, צ ז ו י  גע־ א
ן ע ר א ו  ״סא־ א ׳כה ו מל א ו

 סא־ א זאגאר ניט אוץ אמונה״ ציאלע
̂ע  פאר־ באלמעװיסטישע די לערע. ציא

 מלוכה־ די אזוי םונחט אויס נוצט טײ
 קאטע־ איהר פארטײדיגען צו מאכט
 קאטוײ דער געטאן האט דאם װי כיזם,

 װעלט־ זײן םרן צײט דער איץ ליציזם
 קא־ דער װי אזוי טאכט. ליכער

 אנ־ זײנע אחוץ האט, טאללציזם
 פארגונען ניט ?ײנעם העננער,

 :יס אויך נאר װעלט, יענע בלויז ניט
 באל־ די אויך עס מוען אזוי װעלט, די

 הא־ זײ װאם ׳חלוק מיט׳ן ^עװיהעס,
ניט. דעה קײן װעלם יענער אויח בען

הא־ פארטײען םאציאליסטישע אלע
 פאר געדאנמעךםרײהײט אנערקענט בען

 רעכט, זײער ה. ד. םיטגלידער, זײערע
 סאציאאיסטי־ דער םון ראמען די אין

 אײ דענהען צו װעאם־אנעויאונג, שער
זײערע לויט םראגען אײגצעלנע בער

 זײ־ ארױסצוזאגען םרײ און םעהיגסײסעז
 פאר־ באא^עוױםטישע די םײנונג. ער
 ניט געדאנרןעךםרײהײט אזא לאזט טײ
 מיט־ איהרע אלע א^ םארלאננט, זי צו.

 שטײ־ אײז אויח דענסעז זאלעז נאידער
 ארויס־ רעכט דאם אפ זײ זאגט און נער

גיט טראגעז װאס מײנומעז, צוזאגעז
 פארטײ־׳עטמם־ אםיציעאען דעם זיך אױוי
d פעא. pjib םאר־ אמונות, אלע איז װי 

 באא־ דעם אץ אױך דך םען זינזײגט
נאר ינ>,8מע? םיט באויז גיט לועוױזם

 פאאןן־ זײן אין געדאנסעז. מים אויך
p>d דער ערקאערט טראצקיין נענען 

 הא־ סאציאאיסטי^עז דעם םון וויפםם
 באא־ דער איז אז ,זינאװיעױ, טױאיציזם

 געװען ניט ״איז פארםײ מעװיםטמו^ר
 רעבםקר pp ?ײן״ געקענט ניט האם אח

|P בכאא און פלינעי װײא פאינצי״, "

 אייו םון ■ארטײ א איו Dii;״;ŷ דעד#
 אויסכעגא״ איז װאס פארטי״, א ׳;וס
 ילאק־ דערגײ *שט״ק״. אײז פון סמז

 1אי אז געזאץ, דעם דנאוױעװ אאמ״רט
 ח. ד. וארטי/ כאא^עוױסט״^״צר יתד
 u הצדיפען מוז א״רעאלאגיע איהד אין

 ער און אײנארטיגקיים/ ״מאקס״מאאע
 פארזוך דעם אין טראצקי׳ן נא׳עולדיגט

 אײגארטיג• דאז״גע די צו^טערען צו
 רענ״ א פון םארסירונג דער דורך קײט
 רןאסוגײ רוסי׳עעד דער אין פאיגעא טען

 סעז3 דעם אין און פארםײ סט׳^ער
איגטערנאציאנאא.

 א אהן םעגליד ניט איז אמונח אן
 הײאיגע. אהן און סאאכים, אהן נאט,
 נע״ האבען באא׳עעװיסעס די װאס דאס,

 א״ז ׳טויט זײז נאך אעגינעז םון מא:ט
 אזן כיארלןס םרן קריסטוס. נײער מין א

 אויפ־ װי נוט אזוי סעז האט נארקסיזם
 רעדט עפטער דאס ויידען, צו נעהערט

אעניג״זם. און אענין םון מען
 ניט מס״ט געהט נאכיען אענילס

 װאס קולט, דעל אי*ען. די פון אראפ
 אין םאלנעכ״ט יעניז, מיט סרײבט םען

 ניט באאיטעװימ דעם םון לעבעז דעם
 פון קואט דעי װי פ^אץ קלענערעז קײן

 םון לענען אין טאריא און קריסטוס
 , אונטעריטײד, םיט׳ן קאטאליק. דעם
 פיעהר א טראגען סוםתים לעגילס זואס

 בויט לענץ םאר כאראהטער. װעאטאיכען
 מזבחות, און טעמפאען רוסלאנד pא מען
 םין א s*<* םען פלאװעט איהם פאר און

 א געגריגדעט ה^ט סען גאטעס־רינסט.
 לע־ דעם לטטודירען צו אינסט״סוט

 ביבליא־ אין רעזערװירם םעז ;ניניזם״
̂קס און טעקען  ספעציעלע הײזער פאי

 ̂ הענגעי עס װאו אענין, פאר צימערען
 פאר״ איז איהם צײגען װעלכע בירדער,

 פאייטײדענסטע און עלטער שײדענסטען’
פןןוזעס.
 א ׳טפילט אמונה א״טריכער אין
 חרטח פון פ^םענם דער ראאע גרויסע

 ב^רטעוױזם. דעם איז אויר ת״צובה. און
̂ל• דער װי ;עזעהן אױבען האבען סיר  ב״

 רעא;ירט האט םגהדרין •עעװיסטישער
 פאלגען. צו נרײטקײט טראצלי׳ס אויןי

 ״טיאצקי אז קאנהטאטידט, האט ער
ט האט י ה נ ד ו ן מ ע ו ו ע  ג

 :ים און ז ע ר ע א ה ע פ ע : י י ז
 אגטי־נאל״טעװיסטי־שע זי״ן פאריאזען
 קלאפס טלאצקי אז ה., ד. פאזיציע׳/

 pK ״איטטנו״/ הארצען אין :יט זיך
 אקטאבער׳/ פון אעקציעס די׳׳ בוך זײז

 גריכיצארן דעש ארויסנערופען האט װאס
 דער־ םיהרעד, בא^עװיסטייטע די םון

 קריטי^ען סאטע אין װי טיאצקי, צעהאט
 אקטאבעד־רעװאלוציע דער םוז ניאמענם

 הויפט־אר־ איהר געװען איז ער וװאס
 צענט״ דער ווען דעמאלט, נאניזאטאר),

 לאט פארטײ דער פון קאמיטעט ראל
 קע• נענעז אויפיטטאנד דעם בא׳טלאסעז

 זײ זיך האבען רעגירונג, רענסקי׳ס
 איצטיגע זײנע יןאפעניעװ, און נאװיעװ

 זײט, א אן אפגערוקט הויפט־געגנער,
 . געװא־ פארסירט איז עס וױ דערנאך און
 זיײ רעגירוננ, באא״שעװיסטישע די רען
 צו־ ארויסנעטראטעז איהר פון זײ נען
 געװאלט :יט האט לעניז װאס דעם ̂יב

 כיעגיטעװײ די... מיט פל;רות אױה געהן
 זינאוױ דעם אויף ענטפערט ,לואס קעס.

 דאף האס אז ענמפערט, ער יעו\?
 איהם האט לעניז אז א<ן תיטובה, ^טאן

 םודח איז ער װעלכען חטא, גרויםען זײז
 הײנט נ^ך ה$*ט ער װעלכען אויף און

 ׳־ א־ װי אזוי געװען. מוחל חרטה, ביטער
 כא״ זײן בײטען קאנעז ט5װא פײנלינג
! חטא עא זיך •טלאגען דורך דאקטער

 אנאנדער פון פאן א א״ז טראצקי
 ארײנפאסען ניט דך יןאן ער און *טניט

 עד, פארטײ. באאיטעװיסטײטער דער אין
 קריטײ ׳5לא םרײעז א כײט פאן א איז
 פעלזענ־ אויסערגעװײנליכען און קוק שען

מוט. ליכעז
 דעם אין געיטטעלמ זיך האט ער
 דער אין באלשעװיזם דעס פרן דינסט
 בא״ױיזען געהענט האט ער װען צײם,

 פון צײט רער א־־ן גרויסקײט, זײן
סכנות.
 בליספ אין פארהאכדלונגען די אין

 אראטארישע זײן באװיזען ער ד.אט
 פון ארנאניזילוננ דער אין נרויסקײט.

 מלחמח דער פון און. ארמײ רויטער דער
 די און האנטר״רעױאלוציע דער נעגען

 באװיזען זיך ער האנ! אינטערװענציעס
 אר״ גרויסער א אלם זייט, נײער א פון

 דעמאלט םטראסענ. און נאניזאטאר
 האט טען אין נעדארפט איהם מען האט
 פאר־ זײן אין געװען בודק ׳&טארק ניט

 םאר געקוכיעז איז איצט גאננענהײט.
טראצ־ אנעי צייט, רוהינערע א רוסלאנד

 טראצקי רוה״נ, נעבליבען ניט איז קי
 פארלאננט קריטיקירם, גריבעלט, זוכט,

 פאר דעם אין רײנקייט און עהרליכקײמ
 קאמוניס• פאדערט װאאםוננס״אפאראט,

 די האבען איצט קאנסעקװענץ. םי״טע
 לאנק־ די דיקטאטארען, באליטעװיםטישע

 איו טראצקי אז אנטדעהט, לײט, בארע
 או !ײ בײ פרעמדער א אײנענטליך

 מעניטעיױסטי- דעם םיז גאר סומט ער
 איהם עס ציהט אודאי און לאנער \9ש

:זי״י זאנען איצט אהין. צוריח
̂י זײז נעטאז האט מאהר ״דער  חוב

נעהז״. חאן כיאהר דער
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 סרא* צו אױס הונ״ט טוער און שרײבער
 גיט דא ס״האט וױ ױב״לעאום, אזא <ןען

 מעויסאצי*ריסס דער נעפײע־ט לא;ג
 עדייײיד ׳§א**טײןער אין טוגארעטייןע•

 סאציא׳ אײגציגע די pc איז ערמתזס״ן■
 אזא צו דעריעבט האכען ױאס איסטען,

 ‘78 אין א-יינט-עטענדע איינת־יט-ב.
 זיך סיײט לענעז, זיץ פון יאייר סטען
 גײסטיג אין סיזיש *יבילא• דער נאך

 ארבײטס־ דין און מוגטער און געװגט
 א* ניט עי־טע• אזא בײ איז םעהיגין״ט
נעוואייעז. גדטװאכט

 ;ישט איז כעדניעטיין עדװארד און
 ני**ט האט ע- האבינעט״טע;*•״/ ל••;

 ערגעץ י־עבען שטיל חדן, א געםיהיט
 ‘פיאסעפא נעדיטליכען א אױןי זיך בײ

סאטעל. ,רי״שען
.pc 1879 פאציאײסטעדגעזלו דעי

 כא דײטיצע די ;עישטעאט האט װאס
 האט ;עזע״ו, אױסעדן ציאא״דעםאקראטיע

 פאיטריבען בערניטטײן ױגגען דעס אויך
 געכיוזט האט עי־ און דייטשלאנד םיז

 עכיײ אן פון ג^ות־^בען א אאריכטען
יאהרען. צעהנדלינער גראגט
און צוריף אין באזעצט זיף האט עי

 ראריןסימטי״ mm pc גרוגד-סריגציםען
 נרוגט* און פײנציפען — לצרע, שער

ײ1א איחס ביז דינען וחניכזנ יסודות, * 
 סאציאאיסטעד ארע דורן געװען מעגט

טארקסיסטען.
 מיײקןנגט כי טדם האט נערניפטײן

 סא• דער pc אוטפארט״דײכיןייט אין
 פארנאדיגג איס רעװאיוצת ציאיי־עי

pc׳o .גע־ טודה האט ער האציאריזם 
 פאר ?וטט נעשיכטע דער pn אז ״•וען

 סטיכישצר לסא לדאסעךיזאכו״ ז
 געזערטאםטיינע די pc אױסדיױן

 צוױ״ קאטוי דאדגער דעד אנער יפינים, .
 װערט נערדעטיץ, כיינט יןלאסען, שען
 םאריןס וױ סארשארפט, ד;*חר ארץ :יט

 ער <ן**ױר, גראד נאר געי״עמט, האט
 ד?ר כױט אפגעטעטפט כיעהר איץ װערט

 גע* דער סון אנטוױקיוע פראגרעסיױער
 קאנ״ געזעישאפטלימו ד* ;זעלשאםט
 אפגערוקט טעהר את װערען םריקטען

 װאס םאטענטען, הארטאד״עע רי דורף
 םאר׳עיײ צוױ^ען-די אז דך צײכענעז

טע;^ הייגטיגער דעי־ אין יראסען דענע
הײט.

;ע׳טענוז׳ט, בערגיעטײן האט דארום,
 אנט־ געזע^יעאסטלינע די נייעט נאר טוז

̂וגג אנע:רעװארואיאס א צ• דערפירען וױקי
יגער ה״נטיגעי דע־ pc צ-זאטענכרוף רען אפיי םו?י רעדאהטאר דע- נעױאי־עז איז

^«־"»-»ו5 ײ פוז י  »ז ״י״ו׳ פריד־ל־ד׳ ק«ז י־ נאי ארדניגנ׳ I ד *ס ד״ט׳שע־ ד
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 אריבעדישטוניען פיעי.ט טע; װע^יעז
 יאהר אין דײטיטיאנד. ;,,יז אופלעגא״

 אויו סארלאזען געטוזט ד האט 1888
 ?ײן אריבערפע^ען דך און מוױיץ די

 בא־ נאהענס עי װערט דא לאגדאן.
 וועימנר עגג^ס. פרידדיך טיט םרײגרעט

 א*־ היטנחה די איבעדגענעבעז איהם האט
כתבים. טארקס אלן זײנע כער

 אױפ־ לױט׳ן ׳אױך ער האט דארטען
 רעדא־ פאיטײ, ד״טשער דער פון טראג
 יאסאל פערדינאגד pc װערק אלע גירט
״ריבעז האט און  אז.אױסגע־ זיי צי ג̂ע

 סיאטע:די;ען םון״ם ביאגראפיע זױיכענטע
אגיטאטאר. םאציאליסטיטען

גע״ אױסנאם״געזעצען די װי נאכרעם
 דײטיט־ אין זײנען סאציא^יסטעז די גען

18fX) p( געװארען אפגע^אםט יאנר k( 
 געקענט נישט אױך בערנאטײן האם
 װײל רײטשיאנד, pip צוריקסערען דר
 פ״אצעכ א זיף אויף געחאט האט ער

 עריצט און טאיעסטעט״בארײריגונכ, סאר
 נעװא־ טעגליך איהם איז יאוזר 1901 אט
fn רײטשלאנד. קײן ארײנהוטען צודיק

 אײגינע אגנע״טדיבען האט מןרגיטטײן
 עננ־ דעי (װע;ען װערה וױסענטאפטאיכע

 נעיטיכטע דער װעגען רעוואאוציע,
 בער• אין ארבײטעד־באוועמגנ דער םון
 דע־ דײטישעד דע,־־ װענען רעצטענס לץ.

 נע־ האט דאס נייטט אבער װאלוציע).
 פאפ־־ און באהאנט בערטטטײנען םאכט

ײעיט. נאנצעי דער אױו״ לער
 ט*ט געטאכס זיך ער האט כאריטט

 ־סטע90 די אין קעד פלוצאוגגען זײן
 טארקסיזם אדטאראהסאיען פין יאהרען

 צו ״רעוױזיאגיזם״, גערופענער אזױ צים
אײטינע פון רעװיזיע טעא־עט־יטער א

 ביסיאכוױיו קאן זי סאציאליסטי״פע.
 .סאציא־ קי״אסען -אי־ע פון הסכם טיט׳ן

 דער פון געביטעז םארשײדעגע ליזירען
 גרוגדזעצי׳אך ארום אזױ און פראדוקציע

;ױנד־יסודות. איהיע ענדערען
 אפגעלײקענט אױף האט נערדמטיח

 “״סאחןיזמדתנס*טעא געדופעגל אזױ ז־י
 ארכײטעײטאסעז די אז ׳כי*ל דעם ריע׳/

 קא״ דער אין ארעטער טעהר ארץ װערען
 דעם אין געזעל״עאפט. פיםאליסטישער

 זיןי האט ארכײטער רי װאס ׳פאקט
 לױנען זײעדע העכעדעז צו אײעענעכעז

 לאגצ, זײער אױסצובעסעדען בכלל און
 פאייט״עע ארן סאציאלע זיך דעדשאאגען
 א תזעהן בערנישםײן האט יעפא־טען,

 סאציאיען פרידייכען א םון באװײז
 דאד־ דעם םון נאםעז אין און פראגרעס׳

 נערוםען בערנ״טטײן האט^ פראנרעס גען
 קאאיײ יטליסען ץו פדאאעטאריאט דעם

̂ס  דעטאקרא־ בורדטואזער דער טיט צי־
 קלײנבירגער־ און טיטערע די טיט ׳טיע

 גע־ הײנטעער דעי סון שיכט;ןן איכע
זעייטאפט.

 זײן םארטולירט אזױ האט ארײן ער
די אז צייט, ״שוין ״סיאיז :״כעאדיע״

 באפרייען זיף זאל סאציאל*דעטאר,ראטיע
 אדויס־ אפזןן זאי זי אזן פראזע דער פרן

 זי װעיכע מארטי/ אזא אלס טדעטען
̂צט עצם אין שוין איז  איס — אױף, א

 פאר־ דעטאקראטייש־סאציאריפטייפע א
רעפא־טעד/ פין טײ

 תוף דער איז דאס — יעפארמיזם
 טארקס־ און ״רעוױזיע״ בעידצטײז׳ס פלז

 דער אז ישיײבט, אי*"; עױ קריטיק.
 שיטה זײן פאד אויסדרוה פאםיגסטעד

״דעפאר* נאד ״רעוױדאגיזם׳/ גייטם איז

ע נ ע ב י ל ק ע ן ג ע ק נ א ד ע  נ

ן ו ׳ ם ם ר ע פ מ א ן ג ע ט פ י י ש

:י> : :• :• :■ • 1•

r האמנז סהיר*י*ד,-ע; םײ:ע r װזז געענדינט״ 
 איך װעו אוז י*הר, «עהז נעװארעו ארב בין איד
 ק״נםא: אוז םאבייידאימזי. א נעײאיעז ביז

 ם־םעי סון נע£*הר תם פאר?ארזנן נים איד האב
 װאס נעזעישאשט, דעו• גןגען אוםנפדעכטיכשײם

own םיז אח הי:דפר*לעכפז א םוז נפרויבמ רים 
 ױאדנט, ערגכסעי סײן דאױס א»ז עס אםודירעז.

 נעתז ות־עז כא׳״יצם זאיעז ליגיעי־ »<דפיע »ז
נה*ים.יאים*עכם אזא

פי װי־רען כערײבתים די אײכ  א־ב״ס׳ »ו:ז
 אננענעתס נע;וג דאלעז אוגי םאר לס זײ סיתו

ו•*. ®אי איבײםפז *ו

 איבײססראזע די יפנתז «י זפהז ®וז*ז םיר
 ם*רעד:«ס ילס פיז ם*מפ? מרלהרימ די ®ון

 םאי ירב~ם גלפינלו סױפו מיר נפמדתישם
 שױפסס#י אוו בײדפר *וםגליהײמ ®ומערע

נ אמזפרפ סח ■איללענפױמ דלר דייד  סס•”»י
o rײו ס*ר ודעיפז נים. אויב ונדפז י  יחניעז י

 «•־d געשיהל מנעליכער א אויב סיויגיכגתם
rw ;u t איז כ־ידעי r״nyt*r גיס אמז סרײבט 

ײ  n» •*נס׳דינעגץ «מ«?ר ד»י% האגדיזן?. «ו *ז
 אזוי »ו;ו *זײננען א־נכדג״פםזןו אײנלנז אמוערל

ז חאנריפז ו

 ® א סונעמגה ׳איחד
ס *ימי־  גױס גכקפבמ מ

סיי  פ א^«י r« ^ינ״י
ן *•;פייאזפז. ן ״ ז

i»t j i ײזנמו <*£ א*ז 
ijnmr ,אן איס ןודיק 

 אויס זלהס ער ןרײי/
n פיײדפי  i^ n jn rn

CH

ס׳/ w ד t*n ר טיו w n  / i w ^ײ׳•
ם יאגט p סאצ-א*יזם פון׳ o 
^גט נעיע 11̂ני 1“1 פאולי

^ צי ״ ד W ןm ענ M ך *1 ז ר תי r« ג
ז-ער

 חנ*ארט>סט»'א*ר - יןראטי״א
p ^ r r y c אוד א^אל טאקע דך האט 

fn- » ױ אױסגעדריקטנ w
p דאס — גוגג m ,אי״ץ M P T W  i y i — 
גאלד״צט אין דאס

 -ir״, po אזא האט טי>צ *מעד1 צ״
ע״ ױזי p ו c ס רי ^ לן ^ ד נ רו נ p ו c׳c -סא 

T ארויש;ןרופען ציא^זס i ly^yj ד ד  א
ןר געזעהענטטע W |1» סיר̂ר 'v n tv o 

סאציא^ןס. ןrטעמאציאנאיr» פזן׳ם
ן װ, *ו א אנ ענ ycy •י c? און T 

מ1אומם זע ו נ  א אדױסג^ניאזען ןy^אנ ס
ע גאגצע ײ p ■אלעט״ע* ר w i אזא 

ס, פון׳ם מ£1ארפיאכ סיו אײן  געגען ט
 צופאסען צו פרידלאף איהס •ראבע דער

מ יגטיגע ה די צו - ט ס ^ א ט #י א  אוט־ ק
•טטעגדזן.

jn און האיטסק• p im  n ױך האבען  א
ר טיי אפ טצ סע ױ ע צויןי״אסט ו חל אי א  טע

עמ o חחירות טי 'j ic טארקסיסט״עען 
fy האנען און קריטיחער tM tijn ט  טי

j און פאקטעז y iy c ’v ט די ^י ג טי כ  פזן רי
ם טאיקסיסטײצע די ^ י כע ׳נ מ- װעי ע  נ

עטיץ ט חאט י אי װ ע ען. ג שענ ^ -י פי
ip האט װעי״ט״טייחטה דער ביז i דע״ 

ם אניז ד ױ י — ו כ  — אסיציעל חוח1ה י
^ טעארעטײצע אלס ט עי לט ד״פט ׳  סךעיי

<?p ע טעגדיג אדײ ט ראלע ב  דצר אין ני
ר מ סי י ט ׳סאציאל-דעטאקראטיע די ״ ד  נ

א^סט^עע אנדערע צי ען, ס׳ו ט״ אר •
ט׳ן ׳איצט אנ; טי ®ראין* דער פון אנפ
טגד *\\ שוורטײדי ס״ ^ד מדלו מ א ש ^ 

/ אין עד ד פרי רג־  טערהײט די האט ״נו
ע דײטיפער דער םון אי״דעטאקראטי  סאצי

ף פאחט״ט און טעארעט״ע  גע״שטע^ט ד
ט דער אױף ^דעפארטיזס״. o׳pc די

ער דער אטת, אדג עי צו ד פ ר א  הער ^
/ צו ט ב״עותםות אפי^ו ,רעפארםאן׳  טי

סטארען, וױלחעלם׳ס  לכתחילה האכן סיני
סט״ דעם אינעתע׳פראקען אני צי  ״עװאלו

ען, ײג ט ^ מ ע  סון פאטער אײגענעם דעם ב
עי ער ר מ טי ס אגי ױוי או  עי און טעאריע, ר
ר פון אװעין איז ער חן אדג  טערהײט .ד

ט צוזאטען  ^אוטא•״ די צ< קאוטםקי׳ן טי
 און טלחטה דער גאך אבער הענגיגע׳/

ד צוריין בערגיטטײז איז רעװאלוציע ײ ר  א
 םאציאל״דעטאסדא- דער אין נעטראטען

ײן און •ארטיי, טי^עער  פיז ״סעאו־־יע״ ז
ט ״קאאליציעס״ און ״רעפאױטעך עי  װ

הרט פאהטי״פ ^ויצט  יעבען אין דודכגעפי
ט ע רך נאר גי ײ דײטיפע די דו א צי א  ס

דך נאר ׳דעטא?ראטען  טערוזײמ״ די דו
ען װאס •ארטײמן, ג ״  אין אנגעיציאסעז ז
אי לאנדאנער אנ .4איגטערנאצי

;c r ל דעדטאר ױי wז ו M הא־ כללים
ך בען עז זי ױז אי ארױסגמו ע. ס ט כ  רי

ױר. גדאד אנ  האט דאהטה ,ד דוקא ק
 ביז קלאסעך;עגענזאצען די דערפירם

 גאך האט זי דמןא גראד. חעכסנמז דעם
בעז ד גדעסע-ען א אין ארײננעטדי ענ  עי

ע די ג טענדי רואי״ האט און דאסען אדבײ

ו

r• vwufff* w r ilj ײ״ןיניד• ,ד
p i liir t r  i r w i י ו^נסני׳יאפמ, מ

i#H P וןלאנט W W W די 
D טינא-ןדאו^ i n i i y ^ i  f'lMl און

•fp* in• אױפ״ די
p i y ^ i א<*י0דאר» א n injy» פון 

1|11 »iוו״אוו»#א-ןאיחוי»דמון<
o אדנ p j r f ^ n  iy i איצט 

m פאי אץ ^דפןןומrד^yגy ,-̂ונד-עי 
op v i ד נמיו (איyדי װאס ^רםאר 
y״f |1א מופ^נן נח>פ^ iy הא- פיחתר 

yj| אד ד׳אע (אךoגyיyנט yny«r אי״ 
W U• און ״מרדפריחנך פון yoיכ  רŷג

iyא קלאפ^-חארטאד^׳/ i  p אימyנyר 
y^gj ,ניױו.חורפא^ איו ד#פ נופא 

 נאןי חאט ארnyי^טח-פyארj רyד אס11
jy ^ y i דrט Dt^^yj אעטעדגא• סך א 
 שאנפיישטען, און ןyמyפראבר yציא(אר

גyװ  ״פראקטי״ די סטיניט אוטױפ^ yי
yar״ oאציאריoטיy r די אין פאייטיקער 

^ ר  קיאסען, נודז^ואוע yרyדי פח א
 אג• סאלידארער אין נ״צותפות, כדי

 אײגענע די פארהיטען צו ^טר^גומ
 נאך איז דאס ד/yoyרyגט>-אnוכ>טי״

y אלץ i•פון גאנ״צפיל ׳ pi׳m םיחטה״ 
 געוױסע פארכאפט האט װאס פאגיה,

 געטריכען די און ראסען ויאל^גטאר^ע
 קיאסעך דיערע ריט פ״פרות ווכען 1צ

׳עונאים.
 טסכים ג״טט לחלוטין דינען טיר

iy טיט i סון שיטה רעוױדאניסטײטער 
ד ד א  באקעטםען טיד נעמיפט״ן. ^

 ״טעארעטי׳טע״ זײ;ע אט^ארפסטען
 אכער אונז עטעדט דאס אױספימנגען.

 אידעאיפ-פער־ די ♦*אצען צו חויף ױשס
 נעיערנטען סאציאליטסי״פען o'pc ואן
 בא־ נאנץ דין האט װאס טוער, אח

 דער אפגעגעכען יעבען װאוסטדנעען
y,סאציאייסט rסאציא• דער טעאריע, ר 
*ראיעטאריאט. דעם ארבײט, ליסטי^עד
 פייהערדיגער זײן יןאוטסיןי־, קאײ

 פאלע״ לײדעגיפאפט^כעד אח געגגעד-
 ױבילאר, דעם נעװאונ׳טען האט טיסט,

 די װען ׳צײט די דערלעבען נאף זאי עד
p דאדס פאיליםי^ע k זאל דייט״שיאנד 

 סא״ אײן םיז הענט די אין געפיגען דך
 וואין־ טיר pH ®ארטײ. ציאליסטי׳שער

 אח — ברכה דער צו צוגעכען נאך טעז
 דע״ זאל פארםײ דער pc פאליטײן די

 פון נײסט איז ווערעז געפירט םאלט
 פארטולירט זי ס׳האבען וױ ׳לערע דע-

 — ענגעלס און טארקס פירעד אונזערע
 פראלעטא־ און םארקסיזם סון גײסט אין

סאציאליזם• רי׳שמץ
(״®^קסגײמוגג״).

 שאפ׳ דיער פךעזענמירען
סשערמאן.

קאאאמ־ די פון ארכײטער די ׳טיד
 לא״ פון מעטבערס קאטפא;/ קאדס ביא
 באסטאז, אױ י., װ. ג. ל. א. ,7 קאל

 עאן־ דעם כרודעה אונזער באראנקען
 נוטע זײן םאר גודטאן, ב. בדצעדסאן,

 םון צופרידענהייט דער צו סירער׳פאפט
 וױנ־ סיר שאפ. םון ארבײטער • אלע
 הא־ מיר װאס פרעזענט דעם דאס ׳עען
 גע־ באנוצען צו נענעכען, איהם בען

זונטערהײט.
׳גרוס ברידערליכעז טיט

סינגער, ר. טיסס ׳פיעס ט.
קאמיטע. די

״ בז** ;rrr-y מש םוז נע־ןןיכנת  מרזי• 1ז
 כא• :ים8 אײנגעזױסםמעד איז נראסעי ערי;ער,

 ארבײפ. אײסער איז •;ד גזמיכםן. ײ ׳שנתכינש
״וי עי םײדט הלכסכדװאחײבי״נריןי  כאטע אײם. י

 1»י איהפ «ו פ־״נדריך גא;ץ נ^יתו ז״ם איהד
 *וזאסען דאס איהי װען צײנתז״ פריהלדדיד! די

ױ שיעזס mv אז װײפס, א*הר גזאיכײם  פאר ז
 1 כמנז ®אכס ,ייאכ :באנייפימ פיעהייכל א-ילר

« צו האפם עי• ?״ םדיײד לס״ נזןהם וזי ײר  ר
o ײלנען n. עד״ כזסטע די איז אײםזליז זי*ז 

 דאס װיר ער אוז צ־ות, .־•,אד א*ז ע־ אז קילליתנ,
 ז״ם אייזי א:עי אױב םײי. פ*מ*ז צונעכעז גים

ם װידיןריד הי  איהר אוו אױסתה?. ז-ז פוז מיי
 אז פאכס א*הד אדז הא;ס. רלי כײ איחם :עחםם

 איז מזלהז נים װ*?ם איהד ודי *זו• •:׳שםלי״
 לר װעם זי״ן. מו דאז «נרעדו;^ קײז וויהס

ז ימס אוז נאכלעמז ״  װיים. ער דןי״מהלעז. י
 נ־ס זעדס איהי־ דאס ;אר, זיד סיוכם איחי אז

 ■•p אבלד עגיצימג. פא־מייכמנע די איהס איז
אי רעדס  הא:• איחי ד*ם פיי^לנדי^ א••״־. it י
 נא:ז יײריזל״ןי ײזי םײזרס ו•יי ײײל אזז/ דעיס

ױ מ ג ײ י איתם it ו
7 o r iם״ס י!אס ײאס דערמײ^לז״ *״יד י 
 זײז ®יז •רײסמפאי׳ןז r«* ער מסירם. *•הם
r נײע יתז דאז. «יאר myrrw o אײגנד איז 

w r t איצי, געייאיעז df i n »סאיניפימז אי 
M איז ״«1י־/*-טא*«* ד• *r .-אדזני ifo  v n 

irrjjro איגמי־ע נמכיםזז—•׳ *rr m האם

iF נללענס דאז זײס לר r v i i מו־א, אוז ה*פ;י;ג 
מגדיג  גלצ״ארנתגלר פוז סלנ די ארנײם. זי

« זיך ראב?? איגי-נסלאזינלײט  אין ויגען11אוי
ז וראלעז די װאמז, י דאנאםעז י
םענ ער 1 םאן ועס סים פאפידס ה«ש וראס

 r:yo אלס איו^דעדוללנזי, לר *ז דלניזעז, זיך
 עי װעז נעידןז, עס איז עי חי איבײנתי, אדז

. זײו פאדלאיעז דאפ ז י י •'  גים. עס איז ?
הי אלץ פ*; יעדעז איז ער ר ?7נזיו;ק מ לי  גלריזי
 עד פום זײן פאייארעז ח*ם עד ג״סםינ. און

»ז סארראדעז ר»ם n צדמױי ז  it ,איז תיכסס 
o אין םאילאילז האס עד n יײז מ־ו מגעז 

 אדבײסס־ ?ײן פי; וױים דעי אין ײאייס ארבײם,
V »ינ*יספ־פעס*יעז ד• r« דאבלז יאײנײיס b 
 ׳כח אדז פלײע פא־לא־ל? ה*ם ע־ נללנרל־ט

ײו. אײו ?איגלז געסולס יאס ד וו״יר
̂י אזא איז r;yo א ית:  סיחלזנז פוז !יזסי

n נעפילס דע;כן« אוז r ײנןן דזזגאב׳ א  די ז
̂ל״סעז,  איבײס דעי נײ פעס7נ ־1F דד»ס עײעי

 בי*קוכמז..מר קײם קײס, כזו •F װ»ס אזעלמ.
t i  ownr איחם םאי איז ײאם זאײ. ילדל ־,פא 

 וקיכסם׳פוויסרױלז. סני מלס א״הפ ױייל נײ,
 חײמז איזים מזשתז ס*נ ז7תי ד*ס פיהיס, עד

 *אד• דעם םיז אײג ד»ס איחם קינערס df הז.7נ
 מןרמ? n איהפ כאיי״סי׳וילעי״ס די *דעי פאי,
 TFt**e«i דעי־ »ד*ר כרודע^יגײסער, n פיז

ו פח א*הם מ  ם1י ד.»ם ער •יוםינע י
- t« .m איל י vn •לי r r  om .איז םאײ*מז 

p העי עי י«ס ir ק פ״ינסאי  מיסזנז, גים ײיי
? י י o* ײעיל? ז r, י ייאס מײעז. איי נ

t נזר or* tr»n לי־ * r
ם. *ייז פתצז - מ ר <ײ אװי זייז jd*ג אד־פ׳ז ו  ן

ײז «ײ \ גיס « ד ו w מיהמ, ײגג •im מ א  ד
o 4א*ב״יג *גייעי או «י !*••מז זיד n

w* עס «  « p׳ *n r •ד foc-'f ואי p k 
.r:po m * car י־ס א איז נויסמם•® 

י ר י אײכ *ז.1מ  ידעי־עז א־חמגדשספלם if? ן
מ איו ל ן ז מ א״ו ■ימםיגדלו. י מי  קעז ־עי י

a ־מתילז ײײ־ע־ m ײגו »ײא* r o ר מז  ן
Fo-nנמהז ־• ®r ב-^ יײו  זיעם *ר ביז אי

iFo rrm i ו מ ײני » «r»mr ז j* ג r נטאנל• 
:r r ,האנס חזײעגיע * גאה־מנ r a ריצ• דעס

 אגערקענוגנ. די ארבײם, pm םוז מאםע:ם טינעז
 דאס — אזעלכעס •אסירלז קעז יעדעז סים דאס
 אויב אבער ארבײםער. אזא םאי העױצין די איז
ײז  םאר ניםא איז דאז .cyav it קופס o:nro ז

 סע:ש װירקליכעד דער װעז רעסונג. ?יקײ איהש
 דער אויך סוז ראז נעביאכעו, אלז איהם איז

 אונםערנעהז; שפעסער, «דער פריהלר קערפלד,
 םאר״ הונדערםער it אונםלרװארפעז דאז איז ער

 אי( מסארבס ער ביז ליאנקה״םזז, פון צתז
נאנצזןן.

ir© עהרריכע און נוםע װיפיל r : r פיר האבעז 
 יעדער לײדעז, דאײנע די דויפפאכעז נעזעהז
י ז נ ײ  ? שלעכםערארדנוגנ אונזער םוו קרבז א י

 דאפ כווווײזעז״ צו װי אזױ דים, אגדער דער םוז
 וױפיל ז,7װ*ר7נ געאפפער® זײנמז גתנשלו די

if א־״דערל t :fo, כא־; אינעםײגעם רעםזנלבעז פוז 
 נאד אויסגעריכם נעועהז םיר חאבלז ראקסאז,
 ■ונהמ nMrn א נעםיגעו האכזו זײ וײיל רעיפאי״

 םום, וײער 17ורימעװאוג1 האכעו און צײם׳ איו
מי י 1 זעלבסם־פאיסרױען ו

 נעלײענמ האט איתר וועו ױגיאדלײם, ביירער
 % וחןנעז נעםראכם גים רעז איחד האם עורומ, רי

^ נ תייו אײער ווקו ראם י תז איו י M מו n v 
 אר• די םאר סאגדם <ײז געהאס גים חאם או«

 S איז ®אנדם, אנדעדע אירגעכד אדער בײםמלאוע,
 נאנמו אין v« האבע! ורעלכע ד/ סיו צאחל רי

 I דיו« וױ גדעסןחנ, פיר »יי. א מײעז אארלאדזו,
IJm ח»® אוז מםארה נעווארצז איז י%ניאן אײער 

 האנם חעלמנדע איזזר אױמםרעקעו געהאנם
frer?JD *ײם א םאר די «י un®D אביי 

 פיז נינראתאנמירבמ, די »יזזד, ״»ונז «אנם
מז מ איחר וחנז הילןי״ ז7?רױארס איחד יזונם י

מ אײר,׳#דזמאב אײעי *ארלירס ײעג• איתי װ
״ ?דאנק״ תי  זוכעד ארום חאנרצר®#אמזר nm י

irm» ארגײם״  im  m נייסעם ?V י  1י
ר ו מ ײ tfm «י«מינר י  * jrv n rrm י  •מי־ י
מז. ר די ואממ נלי םי ײ ארג עי » איו ^דז

ע צ ר ו ז ק ע ס ע ו מ ש
 חןדאקמר דעס *װוי׳יען

:: יעזץר די און « am
נרא׳יוות אײ*ו רהײסצ<7 — ראטטאן. .0

ו ,סרײדױגיאגיזס ו F י i’M 0 7סינ1איF0״•
0in, עס אױו Mip^yrtra סיר אוז ®irn
r נאדן ןיץ n n i i i i אײוי סיט «V ’■ ii זוד
myi O0MB1* נאגז נלניר ח$ס איהר דאס ןןן,

o :m איז װאפ אח *ײנ^ און געיד ny v$3
m ײ דאס ׳איז תי ז י א»ור י א״סי״ פוז 1ני
try רנמײתנס7אינ mb , i f p *o v ®  ,irnim

*ריזר״•1יגאנ8 ניס איײו ױוי tr? װאס איינלס,
o דאגי,לן,7נ ינעm אין ןגע n זײן איו mo עננד

irnroV ר א סן א י na ,iro •ח י irn *®•נלופר׳׳
f jh ,״ װי ר7ר7נ1?י קי*ו ניס גזדאניזזוז V•א נ

או:ז פאר איו rnirano אײלר nc איײן.
m י7א״ איז דאס קיאר, p ר » חלרשס ?לי'7ז

״אי? ■ארדריסלימ דאס איז ;®•ש־כתרש כער
ס7נםןדשס1א רנלז,7י it איײז boor®: ד*ס י

קײז ניס האס אנדערע. '*ערגלן צו «יך איהר
און .rooro די איז כונה אונזער י,yראינgפ

t, רײדע אײזי סיט פיר סוזעז םאחמ דןיפאר o
אויף iF?ror®• ניס זיך הענעז םיר סע*ײשיך.

יעדזר װײי בראיפורע, י»ערא ,1״ ז״ץ עדזןז,
דאניע1נ ;•נד*ארדײט*ר א גרייו, א איז זאץ

» איז ביאמור ר1’אי ne נאסזוז דער אפימ
מז :ע«אלם ה»ם עס :נרײז ״םרײד־ימיאנס ריי

איהר דאכס ם^םאדע?״, איצטינע ז״ערע אוו
p אוז ,סרײד׳ױניאניזם j ’m סעםאדעז״. איצסינע

נ אז ע,n וױיסם ז אי ד ױ ד ײ דס ?,א •יײז ®־
װיי־ .yiaojro א וױ ר7װע:יג נים אוז סעהר
ז צו אנעםאס טער, ן ו ״ רעיט םעםארעז, ne ר
איהר חאס אכער׳ילײדער״ ■ײנצייעז. »ון איהר

איהר ארײננלטראכס. וועניג נאנץ רעם אי« זיף
פוז י•1•רינ י1ד אז ׳םאיזם%א איס ׳*ו נעמס

די א־בעדנעפעו זאל ד א« איז״ םרײד־יוניאז א
אינדוס־ די איבער לrגםtחו ד־;ם אינדוססריע,

די אמח. ניס איו דאס סאכם. איחר איז טייע
װע־ גיט אפילו חלום׳ען םרײד־ױניאנס ניעהרסםע

אםאל איו װילם, איהר־ װאס דאס, דעם. נעז
אין ס״ןןיקאייסנמז די םוז TFoy^r דער נעירזן?

פון סײל גרויסער א םוז •שילטעיל פיאגקרײך.
גאלאנט איז װאס אוז עגניאגד, איז ױניאנס ד•

װ״ז גי-ד־באציאליזם. :אםען דעם אונםער ם״י
װאס יא*,1■-»פב־ דעי געײעז אויןי דאס איז
אננענוםעז האבעז אײזעננאהדבראדערהודס די

נעלאזעז עם כאלר אבער צייט, קורצע א םאר
דעם װענעז אױך האט נע׳חי־ום׳ט אײנשיאפעז.

רײ• גים לעז סעז אז ז׳;הט, איהר װ. װ. א. די
*יבלרנעמעז זאל ױניאן די י אז דע̂ו pe דעז
סר״יד* דער פוז י•1■רי: א אים אינדוספריע, די

0

 דער־ §רא«אגאנדע, סון רעדט איהר ױניאו
 it כדי ײניאדפיהרער, די אז איהר, צעהלס

 די אױס זײ םארעז ־,1ארבייטע די ארגאניזירעז
 און בלוםזוינער, עדנסםע די אלס כעלי־נתים

 יר די אין !Mr זײנעז ארגײםזןר די אז דאז,
 די פים םיהרער די א? זי/ דליזעהעז ניאנס,

 דאס פרײנד. נעסםע ,ד נאר זימען נערי־בתים
 די ארײו. ים7וו ד?ר איז ס1גער נ'אט איז

 בעלי די װענען אזוי נים רײדען ײ:יאדפיה<יער
 אדביײ די ארנאניזירעז נעהעז זײ njrro בתים,
 בעלי־בתים די מיט גיט װערעז זײ אוז כער,

 די סאר נויטינ איז cy וױפי; פרײנדליך, סעהר
 יױ װעגעז רעדם איהר ױניאז. דער שיז צװעהעז

 בא• קנאיעז א נאר האפ איהר אוז ניאז־פיהרער״
 מים געיײענם האבעז מיר דעם. װמנעז נריף

 ״די א; אנדער^ ניט װילט איהר אז עטויגעז,
n עקזאמינירם זאלעז שיהרער n n םענמז םוז 

 װייכט איז׳׳. באװאגוגג א װאס וױיסעז װאס
 רענ־ דאזיגע די עס זײנעז װער אש״הר, איהר
 :ים ארײו זיי סאקע װארום ׳יא אױב ? ״טעז

 ײך, דוכם אונז װי םיהרער? די פאד םאכעז
’p וארעז עקזאםינער די אז איהר, םײנט t םעג־ 
 ארבײםלר־בא* דער אױסער שסעהעז װאס עעז,

 װעט אוז יזעז װער אײד, סיר פרענעז װעגוננ.
 -װעי איהר, אוז ? עיזזאפינער די עחזאמ-נידעז

 ענםוױתיעז זאל אי^יז ױניאן די אז װיל, כער
 א !לוצלונג פאבט כוחו̂ר אײנענע״ איהרע
, אז ?יאנ, ז ו ם ז ר - ו י ד י י ס ט י ו  א

 פיה• אטת׳ע די וזערעז עס זאיעז כזעגישלז V נ
 װאם װײזם, אלעם דאם ױניאז! דקר סון רער
 אייד בײ איז עם פיאגטער רrריכprרr א פאר
ro דאס )חא» איז irt םיט " *v^V פאר־ אלז 

 שם בעאסטז. פאר נמרםעעז קורצע םוז שלענע
 ®יר דעם. נענעז אוו פאר זאגעו צו פיל דא איז

 אויוי אננעוױזעז iMr אנדערע אוז האבעז״אײזי
 װזגנל-ן רערט איהר װי אופז, דער אבער ;דעם
ayn »אונ ■שוט איM.יכדשי: ^־ײבט, אידר ז 
 רנמ״טא־7אינם דזר na oaynoMoojjp די ״איז
 א זוכט װאם ׳דעם ne o'M דער אױא איז גאי

 פאױססעחן, י,עז װער אײזי, םיר פיפגעז דזשאב׳׳.
» ? זאגעז it געםײנט דא האט איהר װאס

 סו אפ״שר׳ אײך, אױסער איע, ײייזוז דזשאב
 האנססיטך די אז כט,yלr אזוי df *'* װארום
״ז 17זאל שא:ס t•? פוז זײם דער אױף ז r נאר 
iw האס״איהד דאס m נעםײנם 4געםײננ נים 
 ססינאשאנםap די אז *אג?ז, it אודאי איהר האט
no אממרגע«ןאא< דזר r r w •זייס ל7ד אדן 
n® ^רינםינמר׳ דזישאב. דעם » א ח װאס ילג 

t קאנססיםומאנס די דאס m r אד תסאכס* o n 
 באד נעװסלדינע a »יו דאס ר.1דזש*נ*האײ

Jw אויב 4אולדינוג a  tHl o n איאיי אוז 
י ניסט י ס ײיי סיגדססטי n נים ז ו ײ נ ו נ

 אירתנד ורן •*■•אניאא ייײז סים נאסש irf״״
מי מל  נלױ* :זגוג, איז דאס תס:ססיסד?אן. י

IFF /אים ס*ל it פיר ויאל*ס ו«,יא וױיזעז M,* 
)IV נע* אוסזירס האט א*הר אז ׳ײנם1אינער 

 אייער יא ק?ז ?אדעו ״ט.1 אץ נעיי ס*?;ם
 הע;ד ד• איז ארײנשאלעז זאל זי װעז גראיזיירזג,

mb דא־ אין װעניג זעחר דענקעו װעײע מנשעז׳ 
 נוצען ױנ-אז. דער אויןי תיעוסות איעריײ נ*ז

ניט. יוײנעם ואושז ע:ין oiro m if? ר7אנ י
 אז גזןזאים, ג*ם חסנען סיר — אייצראר.

 *ונ*אז■ די כייט נים כיספאםיזירט ר ה י א
 דלר :ים איז דאס אז וײיסעז, סיר נא-.”5אר

 דאס איז, נעזאגמ. •א האכעז ®יר װאס םאי.
ג אײער נ ײו מ  אזא נעםאנם או;ז י1אוי הסס עי

p איו ד»ס איז איינדרײ)• ir נזמונ גערתז 
 פא.־ עהלו:נ1ר7 די מאלטעז צו אינו פאר גרו:ד

״גערעכטינקײס״. ,ד אר1 אופ*אמ;ד
וילרע?. פארזשענמייכט יתם — ב»
 דעם פאר ניס ראבעז סיד — פיימסאן. ד.

o n יאת. גױםינעו•
PO J’OfcP ,il,. —עס 17ל אודאי >1 ־ T0

(^  רי:ג ארב״םעד איז :נדש1כי p’» אי זי*ז, מ
 אר־ דער סענישנץ. ״לינקזנ״ א:ץ3 א האבעז זאל

 װי ,i'M נים אנדלרז ק*ז אוז איז ייי;נ כי״סלר
.י1איגאניזא ־*א'^מ3»ר9או; אז  ז״• דל-פאר ז

 םא־ בדענט״שעס, אנאדכיסטײשע דא איים איז נעז
 »הז ברענטאעס אוז כ־זןנכמתב איאליסם^ז

 די דעסטײעגעז, פוז רינטיננ. רrטט,טrנא א
n:־־rj**or א איז ריננ ארבײטער איז טענדלנץ 

 גיײ אוז לארוניכםייה׳ן קי*ז ניט סאציאײסט*^!,
p*p .דאכס אנארכיסםימזע »v, עס האנזז סיר 

 ענס• ערשטעז אדנןער איז נעפאכם קל#ר נענונ
 איהר אז ניט, סאבם עס נאר, אײזי. צו פ*ר
 מטױאס, נאד ,pי נלשרענם. אםאל נאך האם
 די ״צװ״טעז םח דדיננעז :יט דארסם איהר

o װענעז ׳ארית״ n כאראקטער nc אינמ־;־־* דער 
:K :* rr,? קאנסטי־ א האט ®•;םמ־נעסאגאל די 

אין אוז מסתםא. איהר ויייםט דאס םודמוז.
 ;,איהר א*־י< איז אויוי וײ האנסטיםו^אז, דער

 אײזר.כא- הי»י א• ײך a'ra'Bc• םעטיגק״םעז
 געװאים נימ וואלט נאמ»י;רס ותז )2 ראהםקר.

 iro rc»o צערעסאנתס, רעליניעזזג p*r האנעז
א סיז נעװלז iy:'M זײ אז זאנעז, :יט יעז

4-

ר ײאלט כאיאהםער, רעליניעזזז ׳סםרעננ  »אר׳ז ן
 װלנעז 1ױילע זײו אױסגעדריקם געװים טױט
o װענלן אבער האט עד דעם. n, װײזט עס וױ 

 אימרנעבלײ dp איז דאז נלנא־אכם. נים אויט
 האט זי אוז ,ipv«ro:r צו םרוי ז־יז פאי, בעז

ip האט זי װי נעהאגדעיט, : icpj ראםזאם. םאר 
 נלװלז ניט איז גאם»ארס דאס איז, סבער זינער

נייויבינער. קײז
װילענבמרנ. ה. װאבעז אײנינע םיט — '
 אויף tMr נעעגטשערם אײנעם פיר האבעז צוריי,

̂שיכטע די איז װאױם םראנע״ דער  דער nc נע
 ע:נ־ איז געװאדעז אױיפנעגעבעז אינםלרנעיעאגאל

^ איז ניט איז רי?, d אידי 'm פטריח זיך 
fםאר־ םיר װע-עז גומער, יענעם אי*ף זיכם ווז 

 םיר .jnrooDp rt אםאר ר7וױד א-ו ;זיע«אר
 בריןי, אײער דלססװענעז סרז £ארעםענםליכעז

מ איהר װײל  א מאכשז צו פוינארעכטיגט ז״
 ווערעז איבערזעצם בוןי*זאר דאט אז פאר״שלאנ,

 ותט פארעלאג אײער בי\ אבער אידי׳^ איז
 ותם איבערזעצוננ די בי« אוז װלרעז, אננעגופע?

 װאס ד/ אמאי נאך םיר ראטעז װערעז, געםאנט
r קענעז ,!s;:p אייטאשעז צו אביטעל״^ r t דאס 

 ינקט9 נעםינעז װעיעז זײ ענגליש. pm בוד
mi ,אונזער װאס׳מאכט םיייעס, גאר איהר :rp^ ' 
אינטערעםאנט. אוז װיכטיג mtm טע

רי. א בו אז n פאר דאנק א — ר r iT? אונז 
 אר־ ענגלימער דמר פוז נעשיכטע ״די בוזי אײער

 געלײענם dp האב?ז מיר באװעגיננ.׳׳ בייטער
 עס ווי קורץ־נעםאטם, אינטערעס. ipdm-o םיט
:pdo דאס אז זיכער איז עס אבער ׳איז 'dd' ii, 

 pr'VM םאר װערעז געזאגם געדארםט האט װאס
 נאר א האבעז װעיכע ארבײסער, אמעריהאנער

ir*K;p •דער סוז נע־טיכםע ד?ר װענעז באגרי,־ 
 איהר האט ראם ארבייםע^אװלנוננ, עננלי״-?ר

 T* עיקלערעז מיר קענען אלץ איז ניט גלזאנט.
tp:®Dt:nMCj'»M יאזען דאס אבער אײןי, םים 

 ע־)י װעיעו טיר װעז צײט, דער םאר איב?ר פיר
ip: ר1איב איבערבליי) ברײםערעז א שרײבעז 

 b® ניט איהר דאם זעהעז״ םיר בוזי. אײער
r די םאר בוך אײער אין ®יאץ -סיקעל א i ' K 

 לוים ®בער, ענניאנד. א*ז אדביממר־באװעגוננ
 אבימלע נעמעגט איהר װאלם םײנוננ אונז?ר

i םלהר r״a׳n דער װעגען i:pii®3 ny:n®n^: 
p*mi ביד אײער דאך איהר טרײבט עי־טטענט 
 אוז אםעריקא p* ארנײםלר אידיטע די פאר
 י#:ד»ז אז באיזאנט, נעװיס אײןי דאר איז עס
 באװזד ארנײםער עננלילדאידירמ נאנצע ד' אוז
 אי• רי •1אוי עהirn נרױסע א נעהאט האט כוגנ

 אח אםזןריהא. איז באװעגוננ אדב״נמר דיטש
 באױזד ארבײםער אידילמ די ניט דען איז דאז
ץ א און מײיי־, א ענניאנד איו גונג »  באדיי• ג

 בא־ אדביימער איגעסײנער רpד פח סײי נדער1ט
 אבי־ ײןי איהר װ«יט ־אנר?^ננp איז ותגוננ

c וועגען םארברײט נתהר סעי n, . איאר װ»'ט 
 האייסעי אינטלרעסאנטעז זיעחר א האב?ז נזןלאנם
 נד,Mגנלp איז :jMpiiMr::’OFiiD*'D:M די איבער
 a גאר נעמאכט צייט איחר p® ה*ם ותלכע
tpro*n ,נעיאזעז האט און םומעל rp ieo r ז»יױ 

tpi דאס ®בער נלועצמבוננ. ®גנלי*ט?ר דלר אין 
p ®••®ר ?’mi קוײנ־נית״ם, א איז ® ?•T י  ח

 באװענתו. ארבײם?ר די mi ׳ערי%אר?ו צו געמלן <
 “P® צױפמאגד׳ דעס it נעפזםמו איו ®גגלאנד איז

jt װמינעצ »m tm o hdpi m^ האט יל1 דעם אוז 
a א*ז תרורײכס ודמר n .ון בוך® a n תמאלד־ 
גי־ װ?רס איז אוז װזןרנמול תמ־ df p* סמיןס

י P• ז1י1וי *י יעז1ל ?  װײ מיר אי־נײסער. 11'
 פאל, דזןר זײן א*י!י װעט דאס אז האפלז, לעז
 ליתז בל־יבעז גיט ייעט ניזי א״ע* דאס איז

 דעם פון פאריעגל־. pm םון «א*יצ';ב די אױף
 י־®• םיר םארבאגד פאציאײגטי־צעז אידיטעז

:jp װ״ר ני,־י, ;־,א״ יעיןאםעגײרעז טעהי דאס 
 נוטעז זײן צוליב ײיכט :עהר n״r לײעגט ער
כ6  א־ױסגענלבזז אויך א־ז א*ן אידיי:׳ נעזי'י

.tnpr :אגץ
 P* לץירט6 קלאוק, בארד דדטאינט
\ דרעסכ״אכער אז ני ו  איגטלישס trגױ ם*ט י

 רשזא-וצ-ל, אײעד איבןרנעי״לגם ם*ד האבעו
*n רעדאק* נעז1ג *ראטשססי־ט א*הר לכער7ײ 

 געוױסע םאי ^לרענסמקײם״, י7י nc טאר
 פול־באױעכםינס איהר ז״נם נןװיס אײסדרילע

it 'זײנס איהר מ״נוגנ. לריא MכFםחויב ניט ר 
r איז צו נסאר^*:עןי,א y רעדאיר פים׳ז 

או:י אתז רy®כ ולאס סאר.  דלר דאס איז, רט7זז
a n  ne iitomk ,נרוגד דעם אױןי קדיסאריעל 

yי פזז ^ r\ יצזאלוציז, א*יןר 1סאיפא« איתר 
 אײסצינ א״ןר p» ריגסינ. ;ים «דזום איז
cn »«? ״או הײכס זייטאי׳יער דעם פוז an n  o n 

 1װעײ ,irrjFo אזעיכע נעגמ־יט דיסנןן נאאח־
 אי־נענטײכל i׳m אוי• ®נרז״זעז אידיס זאל?ז

P״: ro, יי* איז i: ב דלריבןר rp״ ער צולי ײ  ז
ס און נאראיוםער ^וראכעז  מא;געל אוי

 אינטער אײנ^רנאפאיעז אינמעליגענץ איז
MTC א יטוט9 איז אײסדרו? דעד *•י:»ייס״ זײז
npr. יפװאכעז זייער ״צוליב ירליטשר: די 

אינטעלי־ איז כיאנגעל אדים אוז כארקטזןר
o געגץ״ in  tppm נעודארמ?. *רײנגע^יזגשיט 

 רעדאי-םאר דמם איײננעלײוס אי־זא האם סעז
 ניט יז״נפאי האס לד ױ*ם םױי*, איז ר7ייעי־ס

 םיר דדדקעז נעפ•םpב אײער םאר געיטריבעז
ןד׳שי״ איז ער װי :®טיץ, נא:ד?ז דעס איבער

 1*ד יאנואי ne ,נעיענםמהייס״ דלי איז נעז
:̂צסקז

 בייזדןי י אז זאגעז, ®נ?י סיזעז *,•מ
 א-יגציגער דעי־ גיס וײיט וױיט, איז יאגגלד

 דישאיצפ ד־;ש א*ז tyney: רy ,״®יט טולדיגער.
 סעג׳שען •סטאי־יע אין lנ•,טeyלר גע:ונ באא־ד

 *per א״^נטייכע pm אןיןי אגצלאוױ־זעז א*דם
 ר״1»־יב־ זײנ-יז סארז-ך עי׳שס;? ב״ם נר״ך ייע

 יאג• נרודע־ ױאיט ז.1נרע;יצ איהרע צוטרעכעז
;®זי באאיד דז׳סאינם ד־;ס ד״^זז געלאנם נער

p ’fiי1̂/ <׳»נ *®הרשז. םילע ׳n,עם װ• ־
 דז*צ*ינט דעס א־ז גלםעים האנעז אױס, װ״זם

iy אזליכע באאיר r :ro. עז״ז גיכער  אדונ״ זיי :
r אלנטער טע־געפאלען  p mגםלוס,יא ־עז,םאר 

 7אל כאטש אז דעיצו, ג׳;פיד.רם ר-אט דאס אוז
 נרודפר ne פארדינסםלו גרויסע די אגערקענעז

v פירלעו דאןי ׳ר1או*סו,ױנ א־־ס לאננער, i אלע 
״ פטא רערyװr א nc נאפר״ט װ•

 ער װי ;®מיץ ךער ד®^ איז®, זעהט איהר
 ״נלרלכםיולײס״ דער איז נעררוהט נעװען איז
 א״ער איז אייפצונ ם1י צו פהגליר גארגיט איז

רעז^״וציע.
 א פא־ריכסקן *טייז '*®כיי־ װענ, אייז איז

 די :»סיץ. יבי;ז1י׳ דזס איז טאי־; דרוױפמימ־
 זוי יײענעז ל’ז דארשלז •צויות פאמענדע

די ניס א״ז ׳;ס נעזאנט, װי ״®בער :פארנט
iM ■ערזענליכע r אי? עס לאגגלר, *ברודעד םוז

או א ײעז ״פולד. אלעמענס אוגזער  בע־ ײני
ט דאי־ף ױניאז, אוגזער פאריאזט אכיטער  npn :י

ipr נ דערyנpזי•םינ:yנז^ירי ר nc ברוןי. 
 י\ניאן רFד סוז דאגקגארי־דיס פוז יאר )ע«טרני׳׳

 אח געס*♦ איד.ד פאי האם ער װ*ס אימ, םאר
 אאץ, פאר בעאמטעז םון זײט דער פיז

גזןםאז. איהם פ»ר האם ײניאן די װ#ס
oרpאונם די rר®כpנy װערטזןר i g y i דורד • 

ויאיע?.1נ אויסנזלאזשז זעצער דעס פון פארזעהן

ר ע ־ ה ד . נ n ס p c s s ם ז א ל ר א ר פ א ם י ש ל א כ

בעריגשטײן. ה. פץ

®אלא־ ם. האט כױטװאך פארלעצטען
באלסי־ דער פון טעגעדדטער דער

 פאראאזען ױניאז, קאאוקםאכעד מאחןר
קענעדע. נאך אװעק איז און באאטימאר

 באאםײ אין געװזןז איז פ^לאק^װ
̂ןר  אונ״ האט אח מאנאםעז 14 אתם ם
 װי מעהר געײאכם אומ^םענדען די טער
̂בעז םיר גוט.  דעם נעזעהז צוריק ה

 ממנ^דזיטערץ דער פאאאק^װ, אמאליגען
 דרעסםא־ און װײסט גרויסער דער פון

רק, נױ םין ױניאן כער  פיהרער דעם ̂י
̂ות־ י*רהער נױ דער פון בילדער און  קל

 ארגאניזאציאנס־ אן ױגיאץ, מאכער
 יע־ און יט^ג אין שםונדע ipy* מענש,

װאך. אין טאג דען
 בא־ דער מ*ט אטצמם אוץ אעבמ ער
 פאע־ נײע מיט םוא יטםענדיג װעגוננ,

 און פארבעסערען צו ענערגיע און נעד,
 אר־ די פון אעבען דעם פאדאײכםערען

 זיך בתים בעאי די צוױנגען בײטער.
 םיט װי ארבײטער די מיט רעכענמן צו

 עס רײן, ״זע«ער די האאטעז ביצנשען,
̂זא  געזונט דעם אונטערברעכעז :ישבז ז
 ד$רט דאיםען ,װאס ארבײםער די פין

 9שא געוױםען א אין טענ. גאנצע זיצען
 סטעפס די אויח יײמם קײן גישטא איז
 קלא־ קייז אויח נישט װארט אאקאװ$3
 דעם גאײך פאכם און עם, באמערקט ׳נע

מאכעץ. צו גוט עס הבית בעא
 םײער־ די דאס געבעז צו אכטונג

 פארשטעלט. זײן נײטם זאלען עתקײפס
 זײיז נישט זאא אעבען ארבײטעד׳ס דעם
 אום־ אן פח ציים איז געפאהר אין

 זיך דאכט אזזנאכע, זגאך און גאיסספאל.
 ארביײ די פאר אבער קלײגעחײטעז,

 כױינט ,5שא דער איז הײם װעמעס טער,
 אעבעץ. דצם ראטעװען אפט גאנץ דאס
 אויםעיגע־ דער אויױ קוהענדיג נישט

 פאר םרײד אין צײט שלעכטער װײנליך
 זײן זײן פון צײט נאנצער דער כמעט

 געאונגען דאך איהם איז באאסיםאר אין
 םון װײדזשעס די פארבעםערען צו פיעל

 ארבײטס־• דעם אײנפירען ארבײטער, די
 יעצמ שוין האט וועאכער פאנד, אאזעץ

אאר 3,000 א ארום סרעזיפורי אין  ̂ד
 יאהר דער װען סעפטעמבער, ארום און

 טרעזשורי אין זיך װעט פאריבעד, וועט
 םוײ צעהגדאיגע געםינען פ^נד דיזעז פח

 װע* ארבײםער די איז ד$אארם, זענדער
 דער א*ן װערען געהאלפעז פיעא לען

 נאך איז ארבייטסאאזיגהײם םון צײט
 באלטײ די פאר אויסבעםערונגען םיעאע
קאאוקמאכער. מארער

נע־ נאר ניע אבער א*ז פאאאקאװ
 קאאוקמא־ די פון מענעדזשער דזןר װען
 אגנעזעהע־ א אאבעםײן איז נ^י כער,

 אר• באאטיפארער דער איץ סענש רyנ
 די מאבער, האפעץ די ורעאט. יייםער
 באװע־ די ארבייטער, ש*ך די בעקער,

 דינע, אאעם איז דאם אלגעםײן, איז גונג
 מענש, אײגעגער אז אומעטום אין ער

 טהאם און ראט מיט העלפען צו נרײט
 ער םעהלעז. א^עמעז אוגז װעט ער איז
 געהן מוז איז ס^לדאט א אבעד אח

 םארלי־ כדר ׳יע שיקם. מעז װאוהיז
in.! געװינט״ קענעדע, טארןיסג̂ם »ין 
 ארבייטעד און :יענ׳שמז פערינען א

םרײנד.
זיין געוחגז איז אװענט דיגסםאג

 <ורער4באלטימ די םיט מיטינג לעצטער
 איבער- ערנסנד;, די און כיאכער קל^וה

 געפיה^ט האבעז יוניאז־לײט נעבענע
 אנגענומצן האבען זײ פארלוסט. זײער

 און אנעתוענט װעלכע רעזאלוציע, א
 איבערנעבע־ זײז פאר איהם באדאנקט

 פאר־ זײ ארבײט. גוטער און נער
 ױניאן זײער טײצר האלטען צו שפרעכעז

איבײם. זיין ם^רטזעצעז אוז
 קא״ א נעװארעז עדוױילט איז עס

 *כ- דערוױיל װעלען װעלכע & פיז מיטע
 *נ״ און לןוקאל דעם אויף :עבען טוננ
 אלנעגױין. איז ארבײמ דער מים געהן

 ה^בצן צו נעזוארעז באשל^סעז איז עס
 אח שמפער אלע מ*ט מיטינגע^ שאפ

 טשערלײטע די צו ק^םיטעס ערוועהילעז
 ז^לצן הביױס בעלי די ד#ס זעהן צו

 אוץ דאפיז, קז^יטאל הײז שלאגעז נישט
 אקמױוע 5 די דאס האפען צו איז עס

 -ga ערפאלגרײך. זײן זאלען מעמבערס
 טױ צו פאדשגראכעץ אױך האט לאקאװ

 אויסאר־ העלפען איז מארט׳צו אין מען
 אר־ דעם פון אײנצעלהײטען די בײטעז

 דער פוץ אויך איז פאגד בײטסלאזען
קאנטראל. אף באארד סאניטארי

 פרײגד וױגשעז זײט אונזמר פון מיר
 װייםערדעצ זײן איז ערפאלג פאלאסאװ

באוועגונג ארבײמער דער פאר ארבײט

ו ^ י ו ג ג ד ע ^ די מ ^̂ ו ^ייי ײיו

י2“ל מ » ז
 מהמארי םערתמסשנט69■
עמ ?יצסמאזלפקסזגגגמן25
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״טגודס װ ־ דע םון ־ ,^דע כייטנ די
װע^ען ,02 יאקאר וגיאז י רקעלה װ^י

טע11 ׳ האי־ ײעבסטעי אין געפינען זיר
רײיסעאים, כיאנהעטען 1»י א ;יט י ״סט־ ן ן י ,י 1■ י׳ ־*אוס םע ״אר איז סטריט; טע4

פט־יט. םאיסײט ין8
ב״• יז פ ר, סט־״תע ־ינער ביוקי די
א-ן ען :עפי; ^y; ו דך װע ראהאי׳ס, דע

W•1•י»*י Vבלוי ראי־, ודענא
כיײ ױן ס ־ך בט־ײל. ;־ 9ברא;זװײ יד

דעם אין :ען :עפי זיך ן װע^ע ייאיא״ס דע
סעלר 2 10 , רײה־לאזם ינא־ י:יי כראגזוױר

סטײט.
װעיען הא־י״עם פון יקער סטרי די
* U l l f .  • » ׳׳•?* ׳י1 עדי פאשעי־יסט ו אין געפינען זיד
כטריט, טע100 איסט 02 סענטעי, נאל

׳י ” ;־

■pM,׳

<

I t •  B « '  > v T i

אוןן m< דער וה נ«רד חמינס םיםיננפוו
יודזו דחמממו

I It* *t'ri,• ג>. '
M׳ivrosyy ייײו* •רנײנתר וי / ד ׳ י  ד

v& t ו״ז׳נן׳•
M״ vu ryc/עװע. «ד*וז1¥® 21» ׳!

ײ D«n yore יר « ד » o■ ׳»«1די ire ri
shdomi pm mvh' י  .rnyaoiN דין »

» w$n״iM ין i3inyt ,רער •ז נ»װיוען 
n* «*ס»ריינט  v רימויג n  pm• •»יש 

vm דער׳נשד v-\tr\Vi oenooyjey.\ ו*> 
m * i«.h ד• וט fo re 1» *ומ׳שמימו 

•רנייסער. די ױא׳דיסט״פ*)
״ דר׳ןס ״סיסידא אגי ס ד׳דע׳ 8» ^

vm r רy*טp :סטר׳ט דאי » n y ר׳ה־ 
pm frm nyj o r n - ^ o טדס?( חןר# 

 *ונסער■ »ן ;*ן־ קטטיננ. די געטטו ר*ט
 *W ריאינסטי׳סעט nyogp דער vm זונונג
מ די pm װ*רפן ר M כטמוהיט eyn פי

g־go pc p .רטיטר
 pry:. נו׳שזױק 170 ״,momjtoimi״
 קטסיייינם, » נ׳מיטגעז ה»ט »סיס רער
 זײ־ •ז שטריטננט, ק<ונטר*תטטר וער *ז
 רע״ אויף |yo״rtM jytyt רyרכייטM ;ע

 ■Mir דער װי נטכדעס ■רייזען. דוצירטע
ijnMpyj'oeMooyj•* vm ״.וטונ־ עטליכע 

in, צי *מ׳ושםינ׳ט םירמע ד• ה<וט 
jy^nyy 3 דיiM״iya פדיהזרינע דיעדע 
ורייועז•

tim די yines yore* ררעס OMP״ 
 mpmpimo, ;סטריט װ«רס*ן 68 ■*נ/
 רש״ איז MO.־yײMד םסריס• סטע; 284

i1614 — 70־ ;mimה ;םםריט טעMנMר 
 םטריט, יטביל־ננ 166 *;י,1ק*ס קיאוק
e pm״jim |mok ,נרטדוױי, 174 נטידין 
 ־.w״nM דישדע ד־םט׳/־טררדשם ר,*נען

ד ה*ם q׳e» דער ״  ־”P די ornyopM ני
vm pm dvo נעװשן I'M T ’r^MBiy רי״ 
mb uny* pm•' טרנ״ם¥ר די ^נסט״טפן

 tm ײויר, כטריכטשם יעווין רyנױוד
c *פיס ז״ז  490.04 pyopre? u*r* 
ye p יסר p s  pm,.

pv TM ,TIM oyoriM l פיס* 
 נים־׳ױ psm •ױף דדיױו m ••צט רסכט

דיסטדיחם. זי•] pm רyly׳ש ני^ן
 נוט״ װשיט כטליכט o'yv,vs נרורפר

נעה״סען.
 פטי׳ז כטריכטשט •צשכטשד ברודעל

 טנ־ «״ט, ײטכשן 0 ־mb *פ*ס ה^־יעם
ijy;iMD;• דעם ~w it-y in  \vol כיז 

 <וםים ז״ז •■ז*ט צ״ם דתר pM היינם.
Mטyנדyק#ס«י"נטם. 410 *ז ט

 1985 ״,’jMeoMP סיטיפ סי pm ,סי
n דשר :vjyny װשנשםשר •  iim in m p* 

 ®טרדעכםינם זיינשן פירנמ רזר סיז סער
 חטײטריי׳שטז. m pm זייז i־m נשװטישז

« Mr• סיטינכ vm נשוי*ר *■תהטיסשן 
tm ,in כ*וױזשז vm ov pm רען ip w זײ 

I'M »ronyo זיינשן j'M סטריטריי• דער 
¥«יזיז די r זײנען 36 י״ץ 10 י t־

 צו גיס זיי נשװ*חמ טינססרוטױם ריכשר
 ה*־ זיי PM «ןדדם, ײטירסיננ p*p נענשן

 די יי«מ. דשם םטריטזפ] ortpyj כען
 די 'M באוױזעז, יײיד האט אונםשרווכוננ

 ׳שם־ק־שר־ m mpm סרבייטשן פעי׳ששרס
 בטזאחלט האט םירמ׳ן די .tM3’0 ב״ט

o ליקװידייטשד ראישר 25 vvn vo n און 
p ז״נען *ר״זען זייפרע i cyoCMtrnM■ 
װארזז.

 איסם 461 מניידפר״, און ,וױינמיין
 lyjippy: האט אםיט דפר :סטריט םע88

m 10<* םון פאמ»ל״נם <mp, םיר־ די *ז 
vo ישניידם m״^i און tm קאםפר, דער 
 דעב נשווארשן באמשפטינט vm כשר5ױש

 אומדם־ים נשטרבייט חאט סיזאן, לעזםעז
pm ניט האט ivnrwn דאנשי־ כ*«אוזיט 

 נע־ נשםאכט vm אונםזןרזוכומ im ט״ם.
 נאוױזשן, גיט גאו האט דאם pm װאחןן

 נעטר־ האט •Mr חגם pm ק־ינשר װיייל
 £&~pחני םמאן. יעאטשן *װקרט״ם נייט

 נשװאדזז. נפדראיס דזיינשר vm «<יינט
M vm dpכyדי אז נשװאחזן, כאװיזען ד 

tro’jr; האט םידכמ y ^םיד־ די •רבייג

איןאטאנ געסםא«ם
diwoo איז קאמו א u ויו ־בסוגדעז׳• 

jrS a n" גאראגסירס דראגיסם £לי/ר  . ר״ר־״ס .
י י י נ ^ k

«  חן »|v ןאדאײ;יגם ז
מן מ אח סא;*הס ז׳1דז;נ ג♦ סיםמן ײי

% n - r ,X 3 :s , n , ^ s s

^יי נ
מ ײק«8 ?נ{

» op װי ןױ״ס י*חר
»»JIT  .wr ^סזנד 

איזװעםליהיוײס. tm אינבו
>ית יױז

 ^םוײהעי ן
ױ 9ד •וודו

סננפ •ריח סו

מ ^ הי ^  יײןוױדיי ד^פד •JQ כי
,oifwiirsm טזס

 וי :עװענױ דדיסע y.o 2310 ין״ י*
®v*  y o r וכגעקוסעז דט  דעם ̂נ

 גע- געמונמ vי װעילכער ׳®דד#^סטמגט
̂ו- דער און ױד^ן ד^ר *וד׳פען װ*ר*ן  ®ס

 ניט זאייען o^o^ny®n די »?
 ב®״ « יױט וןרנײםעז vt ותדען ערידנט

 v נ^ך ק^סיטע. גרמועגס דמי פון ׳פיוס
ט טעג 4 ®ון כטדײפ  צונע• ®ירמע די ;̂ז
 סעט ;ײעם » כפ׳פעפטיגען iv טטיסט

 ז#- א*ערײסארס 2 ,ד ®ו *ון ®רנײטעד
 ער־ דט או^טענדען ין״נע •וונטער ילען

 מ* » ביז ®דכײטעז צו װעיען לױכט
 דער ®ון ײערמן וןרױסנעכעכמן װמט ״עיוס
 דעיןוזי״ וזןןוט סירםע די ין*נדםע. •®יל
 פיט סעקױריטי cryp ד#י?*ר 100 טמם
 עס אױכ אז פ*ד״*טענדעו;;, דעד

 אהעדײטארס די אז װערען, אױסגעפונען
t דעם אין געארכײט ה#בען » r דער אין 
;מהן. סאײ^יעז סוטע די װעט ןוײט,
עװ. אינטערוױיד 11̂;0 רוניגאוױץ, ה.

 קאכיירײנט, א געקראנען ה*ט ̂וםיס דער
 קאטער. א ;יט כ^עפטינט םידכיע די אז
tv די אז כאװיזעז, האם אונטערזוכונג 

 דעפ צו לעטער א גע״גיקט האט פירמע
 דאיטען גמאיבײט ה#ט װעיכער קאטער,
 געקױ ;יט איז עד אבער סיזאן, יעצטען

 נעישניטען דעריכער האט פירטע די מען.
 ;ערוםען איז פירמע די גארכיזננטס. 28

 באצאהיט האט און #פיס צום געײ^ורעז
 ארויפגעיפיקס איז ק#םער א דאיאר. 10

.10 י״אקאי פון נעװארען
 2011 קאטפאד׳/ סיוױרט ״יאםאנא

םפרדעכ־ איז יצאפ דער : עװענױ דריטע
 ׳עטיק. םרן ארבייטעז אץ גזנװאךען טיגט

 געװא־ ארויפנע^יקט איז אקאונסענט *\
 אזוי אבער ׳ביכער די אונט׳ס־־זוכעז *ו דיען
 אפי־ קײן געהאט ;יט האס םירמע די וױ

i w v ,זװ אוסםעגייך געותז ?,א ביכער 
 איג־ איז פידסע די עיעס. אויסנעםינעז

 א אײנצו״עטעיצען געװארען סטדואידט
 און װאך נעקסטער דער אין כיכער סעט

רעקארדס. איהדזן ריכטיכ האיטעז צו
 איסט 204 קאמיאני״, דרעס ״סײסאז

דיס* האט םירמע די :סטריט טע107
 ס׳עאגסהי, איײא אועדײטאר טשטררושס

 אן אומםעהיג. איז זי אז כאהױיטעגדי;,
 איז דאס אז באוױזען, האט אונטערווכונג

 אינםםרו־ איז םירמע די און ריכטיג נים
 די ריאינסטײטען צו גקװארען אירט

״פװעסםער.
 צו אנטזא*ס אױך זיך האט םירםע די
 טא־ ת״ןעני פיני׳שער ארבײם.צו געבען
 אפיס םון אײדו^ענט ביונעס א ׳ קער.
 םיר־ די און ?״*® דעם ט1א#נעססא האם

 אדבייט געבען צו צונעמטיטט האט םע
שזועסםער. דעד

 לעקםינגטאז 1850 ׳בר#דערם גאדנער
 דיסםשארדז^ם האם פירמע די עװענױ:

 פירמע די װי אזוי *דצער. י. אאמרײםאר
 זי איז באװײזען, געתאנט ניט נאר האם

 צו ארבייט געםןן צו נע^וראונגעז נמװען
 פאד באצאהילעז צו איהם אוז ברודער דעם

צײט. םארלארענער
דרי־ 3293 קאכיפאני׳/ דרעס ״דײטאן

אנט־ זיך האט םירמע די עװענױ: טע
 טמןאס. צו װײדזשעם צאהילען צו זאגם

16.50 באטראפעץ האט וואס ם*ל*סעט,

 נטווכט חאט ®ירטאיל מוועסטער דאיאד.
 צונמ׳טטירט חאט פירסע די און •i«r דמס

געיט. דאס נרודער רץס כאצאזזיען צו
 אז אױף, נאדיכטמט ״צעכטער נרודער

 גוזעטא, רוש. קאגטראקטאר סקױרט דער
 ארגאנײ איז סטריט, טע103 איסט 407
 דעיאזײ האט פירסע די געװאחנן. דרט

 רים דאייאר 200 םון סעקיװיטי א ט9ט
ױגיאן. דע־

 װע- אױך כא־יכטעט *פעכטער כדודער
 ניט׳יוניאז ר* אין סיטואציע דער נען

 סאנכמ אז ערודערט, ער .iy®yr קי״אוק
 ארכ״טעז צו אנגעםאמען האכעז די םון

 דער אמרײםארס. צאה? קי״נער א כױט
 קאמ־ » אז דעדיבעי איצט םיהרט אפיס
יכע פון הירף דער םיט די ;ע;ען ®יץ  עט̂י

ארבײטער. ױניאן
 ^עפעד, דרעס די אנכאיאננט וזאס

 כדי-צו אונטערזוכומעז, אםיס דער טאכט
 װען יטעפער די ארגאניזירען צו נר״ט זײן
 אינדױ דרעס דער אין אנריםענטס די

װערעז. באנײט װעיען כטייע
 װערט בא־יבט יטעבטער׳ס ברודעד

גוטגעהײסען.
 פיש, דזשאזעף

סעקרעםער־טרעזשורער.
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 האט 2 לאקאל פון באארד עקזעתוטױו די

 עדלױבט ניט זאל אװעדפדים קײן אז באשלאםען,
 און אדבײט דא איז עס װאו שעפעד, די אץ וועדען

מאשינען. באזעצטע קײן ניט דא דינען עם
 אהן שעפעד אלע פאד איז באשלוס דיזער

— ----------------------טע.אויסגא
 די פא־ נילטיג אױך איז כאשלוס דיזעד

נאדאנטי. טי״ם א אונםעך מ׳אדבײט װאו שעפעד,
אױםםאל־ ניט װעלען װעלבע אפערײטארס,

 באשט־אזט שטךענג װעלען באשלנס דעם גען
װערעז•

̂י ל ד ן ש ם א־ פאראנםווארפליד. ווערען סען געהאל וועט איהר ש
רז ארכײטען ניט טארען אפערײטארס  י

 געשױיבענע א האבען די סיידען אװעדטײם,
. • .2 לאקאל פון אם־־ס פון עױלױבניש

גריס, םײט

ד, עסזעהוםיװ ר x לאסאל ̂נ
י. װ. נ. ל, א.
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 אנצױ צײט די איז איצט
 סיזאן דער וױיא פאננען;

̂עה די איז אן. געהט  ם
 צוניץ זעהר דאם װעט

קוטעז•
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 טהײלען ט ל ע ו ו
 פינתטליך שנעל,
ביל״נ! און

n

I



r-tnfti mm i> פזוווור - ,̂, r,

U M U X l & l i

ע 8 ג י ם כ ד r ז m dt ז נ ז מ *
rם י ר ע פ ע ו m ר » ל ק

■H *דועזעגד ױעיען וױיס־סרעיידענט״סערלשטיץ און זיגסאן •רעױדענט

k, י■

אן ?אאוקטאכער די ד ײנד פון ױ ^רוי  ס
 צוזאטעגשטױס א געדואט אעצט^גס האט
ט ד &י סטער ח או אװ v& נ p v שײן  *סאג

״ קלאוק ד א מי א ת רעם און מ ורנ״ װעט שנ
מ א םארקורען דעם ג*ן רי  דעי■ םאר הי

ארד א  אינ״ דער םון רעםיריס אװ נ
ע סטרי שטאדט. יענער םון דו

I
ױ איז גע׳עיכטע די םאא:ט: ו

אני׳׳ הילארה ״סאניעײן די מו א  האט ?
סטעם5סעיז? א איינגעפיהרט  אױוי אךסי

ײ גאדפעגטס. גמוױסע  סעשיעאדאר• די ב
ט ײ ד, געארבײט האנען נ ע רי ײ ע ט נ עי  ױ

/ ?יינ*ן ד׳ ססיי אוג  ־אױסגעי״ע״ *זײז גיט ״
ע; ױי און סיאיהמאכעה רענטע  נע• ראג

ט ױ םריײ״ז ביאיגערען א פאר ארביי  י״י י
אן די ?אאוקמאכער. ■אעדזשד״ *סוא  ױני
ט דעם װעגען דזאט ליינ מו א  •־־;־ צו ק

ס די און אסס״ן  גע״ םא-נעיראבט איז ליי
^עז רעפ :»אר װארען א׳ ײ ט אר פ ט״יער״ אונ

ד דער סרן סאן אנ ױוי כ־ פלאי־ז קי  איגדו
 אוגפאר״ דעם םאר האאאנדער. דר. טריע,

שען אי אן די איז טשערכיאן טיי  געװען ױני
ך סארטראטעז ר ער כרידעד די דו ײגדי  סר

ס ביזגעס רי סאטאװססי, און ט שענ  אײדז
אן. דער טון  d״p די איידער אבער ױני
טעז איו מע?ו א שען םאר׳ן ם  אונפארטײאי

, אן מ ר * ש ס .  געװען סאטאװסקי ברודער איז _
ך נױ־יארק, אין  װײס• כייט בא-אםען זי

 אגגע״ דעד װעגען ■עראשטײן ■רעזידענט
ע־ האט פעראשטײן און *עגענהײט, נ  צ

 האט ער װעאכען אין סטײטמענט, א שיקט
שײן די וױבאאד אז געםאכט, קאאר ״סאנ

עו די צאאט חאט#אגי״ יזי־אוח  װאס ט״די
 פ׳ויד רעם אין באשעפטיגט דארט וײנען

 -אנטנשטעי ד» וױ וױיגעער שארסיסטעם
 פארברעכען א עס אין ױניאךסקײרט, טע

 םיר• ד» און טרייײאגרימענט, דעס יױט
 רעוואטאט דער און טאן» גיט עס טאר מע
 אוגיארט״אישער דער דאס געװען, איו

 גונסטען צו ענטיגע׳*ס? האט טיעערכאן
װדאן. דער

 *,אפעצ סען סאן קיױויאגד אין אבער
 אוג־ דעם פון אנט^ײדונג אן ;עגען רען

 א דא איז רארט טיעערטאן. פארטײאײעען
 3 םון »טעהעגד’כא רעפעריס, אװ באארד
 קײס א אפעלירצן וןען םע; און ׳•ערזאן

 פירטע די האט דאס און באארד. דעם צו
 אװ באארד צו אפעלירט חאט ד געטאן.

 רעם םון אגט״גײדונג דער געגען רעםעריס
 הײנטיגען און ט״טעיםאן אונוארטײאײטען

היריננ. די םארקוסען װעט ׳עכת
 פרע״ און וױטיגע א זעהר איז לײס די

 וױיס־פרעוידעגט און זיגטאן דדענט
 דער בײ זײן אגװעזענד װעאען *ער^טײן

 א םאר אועטעלעי דך װעילען זײ הירינג.
 סײ נאר פאהרענדיג סלױויאנר, אין טא;

 אלגאגיזא• דעם אין העיפען צו ׳האנא
 דרעסטאכער, די צװישעז צי/ונס״קאספײן

 גאנץ ניי דאס אױןי גאר איצט װערט װאס
 גוטע נאנץ מיט אננעםיהרט, עגעדגייע

 צױ נאהענטעי גאנץ דער פאר אויסזיכטען
ונםט.)ר

 טוין װעט פערלשטײן װײס־נרעזידענט
 ארן טאלידא און לואי סט. באזוכעז אױד
זץ־. טוט דארט װאס זעהן

פאונ׳ער ואוז אונזער וו פארנלנען *ײןומדאמ
t«מנמרס r o  r געזאנג

ען21 דעס «־ועגט, ׳#נת שט«ט*ינדען װעט עס אי׳ * ײ ענ  אױדיטארדם »ין פ
ק פון  - עווענױ. ער׳טטע נענען סט״ סןירטע ,63 נוס, ס?וי פוזניי

נאט״י״גען. ױך ױעלען קינסטלער #ראמידנטע

 »«נ־ טען21 רעס ׳«נת, לוטענרען
 »ױ• יין וסװענט, אין *דינער 8 רו*ר,

טע4 ,63 םתיר ■*נליס םון דיט^ורױס
 װעט עװעדו, ער׳עטע לענען פטריט

 לןוג^ערט גרױסארט׳גער דער םןורקודען
 »נא<ל8»6ע!־ױקיי׳ או;זער םון רט’»ח»נז׳*

וץווורטטעגט.
 «ױ איז ■ר#(ו*פ ;רו־סוזיטינעי »

 עס *װענט. פיור־ן נעװאיען נענרייט
 און מוזיק קליוס׳עע פון נוןשטעחן װעט

v אירישע, ,וון r ’on א׳טמליעני׳עע »ון 
 ‘HP H אױר װעס עס ל־דער. םאיהה

 -:זױער-5 רון• אונטער נעזא;; טױדט׳
זאםלאװפק־. ל. םון ׳צאפט
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ארבײט. דער בײ צירייק שדין דינען ארבײטער םעהרסטע די

 עטברױ־ דער פון סטרײק גענעראא דער
 ער־ איז װאס ,66 אאקאל ױניאז עריס1

 דאנעריטטאג םאראכטאנן נעװארן מאערמ
געשעטעלט. גאנצע; איז כמעט שוין איז

 אסאסיאײשאן־ די אנבאאאנגט װאס
 ;עסע- ןײ מיס ױניאז די האט פירםעז,

 גע- איז סטרײק דער איידער נאך םעאם
 גערוםעז אי׳ז סטרײק דעי נעװארען. רוםאן

 דעם באגייעז צו הויפטזעכאיך געװארען
 באאע־ איגדעיענרענט די סיט אגריפענט

 ארגאגיזי־ צו און םאך דעם אין נאטים
 הא־ װאס איעז*מאים״״ ניסעי דאס דען
 יד די םוז זײט בײס נעחאאםען זיך בען

 עסענ־ מאתס ברורער וױ און, עעיער. ניאן
 נענעראא דעד םיז כדטערמאז רער פעאד,

 דער פרן ערrםענערז און קאמיטע, סטרײ?
 דער איז איבער, אונז גיט ימיאז,
 די און ערםאאגרײר זעהר געײעז סטרײס
 בא־ א גאר םארצײכעגען צו האט ױניאן

זינ. דייםעגדען
 די האט צײט װאר א םון פאראױף אין
 אינרעפענ־ אלע די טיט געסעטעאט ױניאן
 באנייט זײ פיט זזאט און םירמען׳ דענס
 םארכעסערונ־ אאע די מיט אגרימענט דעם
 עס אנטהאאט. אגריםענט דער זואס נען

 16 נעװארן ארגאניזירט אויך שױן זײנען
 גרעסערע, די פון אפען־שע«ער״,״ די םון

 סיט םריהער האבען באאעבאטים װעםעם
 װעיצ־ האנדאען, געװאאט ניט ױגיאז דער
אנערהענען. געװאאט ניט איהר האבען כע

צײט, דער אין אז אאזא, מײנמ, דאס
 מיטװאך געישריבען, װערן שורות די וחגן

̂ריה,  אר־ דער בײ צוריה שױן זײנען ו
 דעם םון ארבײטער פראצענט 85 נײם
 יױ פאאשטענדינע נעסעטעאטע, איז םאך,

 יױ דער םון האםף דער איז ניאן^עפער!
 קאנצענטרירם אינגאנצען איצט איז ניאז
פראצענט 15 איבערגעבאיבענע די אױןי

 יױ עסברוידערס דעי־ פון םיהרער ל•
 מעגען מעמבעריטיי, גאגצע די װי ;יאן,

 טנע־ דעם כייט גראטולייען וױרקאיך זיך
זיג. באדײטענדען און אען

 אאקאאס די םון אײגער איז 66 לאקאי
 דיסטריקט דעם צונויף שטעאען װאס

 דיסטריחט דער און ניױיארק, םון לןאינסיא
 כא- אאסאא די געהאאפעז האט סאוגסיא

 אי; ױניאץ עפבראידערס דער םון אפטע
 דיזער זאא סעטעאפענט. און האםוי דעם

 בײיצפיא א זײן זיג יענעאער און גרױסער
 דיסטריסט םון לאקאאס אכדערע די םאר

 אין אױך דך קאייבען װאס קאונסיא,
קאפו״.

 סטדייר, גענעראל קיאול,
 כמעט סילאדעלפיא

מ^־ענדיגט
.O’M 0 פוו ^רופ

 פאר^״טעגומיס, א צו געחופען זײגען
 דורך פארטראסעז געווען איז ױניאז די

 וױיכ״פרעדדענט דגפאן, פרעדדעגט
 דז״עא-נט פון קאפיטע א און אסרור

 געװען איז ראדסבאו, י. א. באארד.
 פון יואמיטע דעי שון ספאהספען דער

דזשאכערס. די
 יױ די האט סעטע^פענט דעם נאך

 די פ״ט סעטעאמענטס געמאכט גיאן
 האנטיאק־ דדצאבערס, אינדעפענדענט

 װע״ ב«א;ופע^ודערס סאב און טארס
o w דער פון אנערקענט װערען יעאפס 

 א און ״אעדדטיטיסייט׳/ פאר ױניאז
 איז פא׳טינעז איערייטי;; 6 פיט ׳עאפ
 ״אעדדעיטיפײט״ א פיאאדעאםיע אין

^ןןאפ.
 דער אין דאכ איז, הכא סך דער

 נע״צריכעז, װערען שיורות די װען צײט
 םון קי״אוקפאכער צאא נרױסע די זײנען

 אר- דער ביי צורי? יעױן םיאארעאםיע
 פאר־ נ*ר זײגען סטרײס איץ בײט•

 ײערען װאס א־כײטער, די באיבען׳
 קאנם־ םון שעפער אין בא^עפטיגט

 געוױסע פאר ארבײטען ײאס ראקמארס
 הא־ װעאכע דזשאבערס, אינדעפ^דענט

 מיט געסעטעאט ניט נאר דערוױיא כעז
 דאס זיכער, אבער איז עס ױכיאן. דער

 סעםאען טעג די ורעאען דזיעאבערס די
 א סטרײק אין כאײבען װע^ען דאז —

 שאי״ די פון ארכײטער, צאהא סאיינע
 זעסס װי װײניגער האבען װאס העס

 וױא ױניאן די װעאכע פיט מאשינען,
אר״ דיזע סעטעאפענט. קײן פאכען ניט

W  o m e ^ s
G a rm e n t׳ W o r k e r s
A History of the International Ladies Garment Workers Union

ױניאן ןואירקערם גארמענט לײדים אינטערנעשאנאל דער פון געשיבטע די
פ*זב״ך א

 די און םאה דעם איז ^אאעץ-זשאפס״
 אנשטרײננונגעז אאע פאכען װעט ױגיאן

 100 פואע טרײד דעם ארגאניזירמן צו
אראצענט.

דאנק־רעזאלוציע א ♦ ,
רעראקטאר װערטער
 פדא־ דזש. םון ארבײםער די סיר,

 ביז־ דעם הערצאיך באדאנהען שאפ, פאס
dm ,זײן םאר עאקין, בר• איידזשענט 

 נעטאן האט ער װאס ארביים, טםאר
 און שאפ אונזער םון ארבײטער די םאר
 װעט צוקונפס דער אין אז האפעז, סיר
ארבימו. נוםע םאן אױך ער

גרוס, בררדעד םים
סטעמפאזוד־, פאקס

בצאק, םשח
םאםוסעװיםש, איד
p בעגי u d,

____________יייב:״ _ד .
mamhws .anp bp*o

געכונדען שעהן און פארםאם גתיסער זײמען, הונדערמ 6 אײבער
פון גע׳סריבען

לעװין לואי דר.
t

וו-»;ען. עק«נ»םי«ע ױן ה»גי»דע ײינער וזעיק «:דעיע נ*ד *ו; :קי״ך״8־1 »ױ *ון׳״סינ-י^יזם עי5«1ס<ז־

 האבען און ױניאן אונזער װעגען באגדיוז אםת׳ען אן האבען וױלט איהר אױב
בוך־. דעם לײענען צו ניט פארםעהלט טו לעזענדינ, םא־געניגען גייסטיגען א

דאלאר. qre איז בוך דעם פון םרײז דער
פדימ העלםט םאר כוך א כאקוםען קאנען אינםערנעשאנאל אונזערי פון םיםגלידער

usr■ $2.50 פאר
בלױז בוך דעם באקוםען םעז קאן פרייז דעם פאר

jm פע26 וחנסט 3 א*נפערנעש«נאל, אונזער פון מיס איו
חד וי ־ײ »a< נח ״י־ ־י

 אין כאשעפטיגוגג ?רעען װעאען בײטער
שעפער. ײניאן גרעסערע די

 דעם אין •ונחטען הױםט די צוױשען
 םיאאדעאםיע איז אגריפענט באנײטעז

 ?אנטראק־ אװ ״איפיטײשאן זיך געפינט
 *יינ- אײבעא, סאניטארי דער טארס״,

 נאך און סקײאס פיגימום געשטעאטע
פונ?טען. אנדערע
פיאאדעאפיע, פון ?אאוקפאכער די

 פעגען ױ:יאן, דער םון םיהרער די װי
 סע־ שנעאען דעם פיט גראטואירען ױך

זיג. און טעיפענט

 אץ באאטטע ®א- וואוזלען
 ױױאן דרעסמאכער און קלאוק

דאנערשטאג דעם
”B 1 פון (י«אוס t(.

 םארשײדע• די אין פאעצער, פואינג 8 אין
 עס ניױיארק, גרױס םון ?װארטאאמז נע

 פיטגאידער די םאר כאקװעפער זײז זאא
 װאהאען. רי אין כאטײאעעז צו זץ־

 פיעצער: ®ולינג די דינען אמ
 באארד, דזשאינט םון אפיס הױפט

סט. טע25 איסט 130
 16 ,22 אאקאא ױגיאן פײהערס דרעס
סט. טע21װעסט.

 ביאדינג, פאכער קאאו? איטאאיענער
 סט. טע14 איסט 231

 עװ. סעקאנד 33 אפיס, טאון דאון
 סט. םע121 א. 105 אםיס, האראעם

 עײ. פאנטיאוז 105 אםיס, הױ?אינער
ברוקאין.

 סט., סעקמאן 219 אםיס, כראנזװיאער
ברו?אין.

 עװעניג טע6 725 האא, ברײענט
 אסעז דיז װעאעז פאעצעד ■ואינג אאזג’
 אין אזײגער 7 ביז פריה דער איז 8 םרן

אווענט.

 אאז סון ארנײטער
 םאראײ״ אעגחנר,

ה ניגט ״  די און י
 וײן וועט װעאט

! ע ר ע ײ א

QERECHTIGKFJT—(JUSTICE)

r a r a r a

החז?תי נצדסתי
ארפה. ואא

.)6 נ״ז, (אױב,
 געי־עכסיג• מײן *ן

 ויד יניך ח״זלצ קײט
 װעד און ׳סטארק,

א»ל»זעד• נימ *יהר
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 םײדלעך טײזענטער — פריה. דער אין דיגער א io דינפסאג, געװארען ■ דערקלערט איז סטרײק ;ענעראל דער
שע־ ניט־ױױאן פון ארבײמער — ה^לס. פטרײק די איץ מארשירען און שעפער די פארלאזען כענער און

ם גלײך ארונטער געהען פער  צװישען הערשם ענטוזײאזם גרוים — שעפער. ױניאן די פון ארבײטער די ם'
סטײקערינס. דגגע ךי
ארבײ״ די םון קאכיוי גרויסער דער

 פון טריירם כױסעיײנױס די אין מער
 צו אינרוסטריע, גארמענט לײריס רער

 אנגעפאנ־ איז יאגע, זײער םארבאסעדען
 גע־ םארבארײטעט איז קאסןי רעי גען.

 אזג־ ?אונסיל ריסטריקט דעם פון זוארען
 װײס-סרע״ סין פיהרערשאפט דער טער

לעם?אוױסש. סעמױעי זידענט
םרי, דער אין אױי^ער 10 דינסטאג,

 גע־ דער?יערט איז םעברואר, טען17 דעם
 וזײט־ די פון סטרײ? גענעראל א װארען

 און ,62 יא?אי ױניאן, װאירסערס נודס
 יא־ ױניאן, דרעסטאבער סשירדדעגס די

 יר האטערס די מיט צוזאמעז ,91 קאל
 ארביײ טויזעגדער איז ,10 יאלאל ניאן,
 םײד ױנגע זיי םון טעהרסטע ד• טער,
 און ארנדיט די נעװארפען האבעז לאך,

 װאס האלס, סטרײ? די אין מארשירט
אנגענרײט. זײ פאר האט ױניאן די

 אפגעהאיטען זײנען אבענד מאנטאנ
 מעםבער־ ענטוזיאסטישע צוױי געװארעז
 ױגיאנס. יא?אל צוױי די םון סיטינגען

 האם ײניאז װאירקערס וױיט־גורס די
 האי, בעטהאװעז אין כײטינג א גע־האט

 ױניאן מײ?ערס דרעס טיטיידרען די און
 זײ־ האיס בײדע האי. אדיימטאן אין
 מיט־ טעטיגע פון איבערםייט געװען נעז

 געהערשט דארכר תאט עם און נלירער,
 די אויף ?אמױ. םאר׳ז ענטוזיאזם גרוים
 גע־ צונויפגמשטעלט איז םיטינגען צװײ

 און פרויעז 500 םון ארמײ אן װארען
אונטערגענומען זיך האבען װאס םענער,

 פארטײלען צו פרי דער אין דינסטאג
 n בײ ױניאן דער פון סהריי?־רוף דןןר

 אד־ די און פאכען. צוױי די פון שעפער
 דורכנעפיהרט. פינקטליך עס האם מײ

 שאפ־ דער איז פרי דער אין דינסטאג
 טיט געװארעז פארפלײצט דיסטריקט

אר־ די רופט װאס צירקולארס, רויטע ,די

 רעכטען, זײערע פאר קאטי אין ב״יטער
 האבען ישעפער די אין ארבײטער די און

אויסגעפאיגט. ױניאן דער פון רוױ דעם
 יטעפער ױניאן די אנבארא;;ט װאס

 ;ע־ פוסט זײ זײנען פאכען, בײרע אין
מאשינען אדע פראצע:ט. 100 װארעז

זײט אויף (״:'*וב

ם ט נ ע מ ױ ג ס אין א ע ר ד ד ײ ר ן ט ע ה ע n ג s
ט אין פ א ר ם ק ע ן24 ד ע ט

 םעב־ טען24 דעם װאך, קוםעידע די
 בא־ די קראפט איז ארײז װעיען ר׳ןאר

 אינ־ דרעס דער אין אנריטענטס נײטע
 די סיט און יארר,, נױ פון דוסטריע

 עפ$־ נײע א אז זיך פאננט אגריטענטס
טרײד. דרעס אין כע

,א" דא זײנען אגריםענטס דיזע אין
 צוגעצויגען האבעז װאס פונקטעז, דגע

 װאס די, איע פון אויפמערהזאט?ײט די
 ארבײ־ שטודירען טיט זיך פארנעהמען

 באציהוננעז די און טער־פראבלעטעז,
 באלעי זייערע און ארבײטער צװישען
 גערעדט פיעל װערט הויפטזעכליךבאטים.
 א גאראנטירט וואס פונקט, ירעם וועגען

שטיק־ארבײ־ די פאר וץיידזש םיניםום

 ד' אין נײעס עטװאם איז דאס טער.
 ארבײטער די צוױשען פארהעיטניסען

 אװעק יטטעלט עס בא׳,ע'באטים. די און
 שסופע זעלבע די אויף שטיק־ארבײט

 עריצ־ צום איז דאס װאך־ארבײט. פון
 ארבײ־ םון געשיכטע דער אין מאל סעז

 באיעבאטים די דאס טער-א;ריםענטס,
ארבײטעד, אץ אז פארפליכטעם, װעדען

^ ).14 ז״ם אויף (שיוס

 אינ נ$ארר סאניסאױ
 נאזו נמנעו ספעהסאדס

 װענען שעפער די נען
לייכקל

I 1גאװערנאר פון ענטשײדונג יכטיגע 
 — קאםיםיע םפעציעלער סםײטה׳ס

לײיבעל. סאניטארי נײער דער

 סאניטארי אװ באארד דזשאינט דער
 אױם״ זײן אונטעד האט װאס קאנטראי,

דער אין לייבעל סאגיטארי דעם דכט

 אנ- האט אינדוסטריע, דרעס און ?יאוה
טארס דמע ^ייזעז געפאנגעז  אינספע̂י

 דער אויב גאכצוזעהן ״ןעפער די איבעד
 דעם יצױט געברויכט, ריכטיג װעדט לײבעל

אגרימענט.
 נע־ ניטיעס באלעבאטים די האכען

 זײ אז נעזאגט, האבען זײ יײדען. װאלט
 ארײנלאזען 'ניט אינספעהטארס די װעלען

 םון װערהײזער די אין און ־טעפער די אין
 גע־ ״פראטעסט״ רעם אין דזשאבערס. די
זײנען באארד, קאנטראל פאניטא-י גען

).5 זײם אויף (^רים

ע ט ש ר ן ע ע ל ה א ו ס m אין ז ר א ט ײ ר ע פ א
ל א ק א ם i ל ע ת ד נ ש

 .פעברואר, טען21 דעם טבת,י דעם
 װאהלען עריטטע די פארקומען װעצען

 און הלאוק נײ־םאראײניגטען דעם אין
 די .2 לאקאא אפערײטארס ריפער

 טיטער־ א פאר געמאכט ײערמן װאהלעז
 עקזע• אן פאר און אאקאל פאר׳ן מאן

 װעאען װאהאען די אין כאארד. הוטיװ
 די םון מיטכאידער די באטײאיגען זיך

11 ,1 אאקאאס אםערײטאר געװעזענע

אינה»לט־פארצײכניס□

.8 נומער ״גערעכטיגקײט״,□

 די ארנאניײרעז צו לאפיף נרױכער דער .2 זייט
 'D'T מאריס — שיהאנא םון ררעסםאכער

— שילאנא אין יעע«ער קראוק די פוז קינד.
ביאליס. מ.

 דויז ױניםי דער םח באריכט םינאנץ .3 זייט
 םינוי קאםיטע. די — «ארק םאדעסם איז •

— 21 ,ל*יז*י איז בענעםיט ײאגלען יאהר
 סאניטארױם ריננ ארכײטער ארטש. לעא

I 13 ם״עיט ’M ױבירעאום. יסהרינעז
נ*טיצעז. עדײקײשסנאי .4 .זײט

םי ײ  — םיםיננ נעװערידשאםטעז םוז כאריכם .5!
זײם. םער1 דער פון שלוסעז פײנסטאן., א
 םר*נעז. סרגסניזסציסנס אוז טײיד .0 זײט
 קארריז. א. — -סװיםט״ נױם סאום א 7 •זײט

ראדוצקי. א. - ש:*י
נסםימז. עדיםאריעלע .8 זײט

ט.* קאלענ* ם!ר^^^אןניתדנײשאנאלך הערטאז דר. — װײרזשעם סוז סיםסעם נײער א 5-יי
קריםיקער. חןר איז סו. זײט

ב ב י. — שארןי איז קורץ
פינקעל״ כ — צײםונגעו ו^חניע זר״סוז זײט ^ שטײז.

— סרמױמי א םון ױבימאום דער נ2 ײט1
- $ ^ר״יי ד ען ב ע ״ ל ״ י ״י’׳ יע* י  ײ
מ *י יײט י  *םו׳נימו. ײ

14 P : I. ויותרםײזםנגם^ אוו 1שױסו* 
l j  P ; I שלוסזגו j w >ן סון גײ«ס .16 9ײ4 1«דזחןרםײזגתנם« **ןי •!. ד״ר לן * יוני

 פאר־ אאע איצט זײנען װעאכע ,17 און
 ריפער און האאוק אײן דעם אין אײגיגט

 גרײטער פון 2 לאקאא אפערײטארס
יארק. נױ

 דעם שבת האנען טען װעט שטיטען
 ביז פריה דער אין 9 פון טאג, ;אנצעז

אװענט. אין אזײגער 7
 יד איז יטטיכיעז האנען װעט טעז

פאעצער: פאאגענדע
ביאריננ, באארד דזשאינט דער אין

סטריט. טע25 איסט 130
 איסט 66 אײסעאום״ מאנהעטען אין

סמריט. טע4
אײסעאום, אײבאר בראנזוױא אין

בראנזװיל. סט., סעהטאן 219
 אנ־ שוין טיר האבען װאך אעצטע

 װי ״גערעכטיגהײט״, די אין געוױזען
 דער אין װאח^ען די זיינען עס װיכטינ
 די אז איז, עס נויםיג װי און ױניאן,״
 אאהאא דעם פון טעםבעריטיפ גרויסע

דער באטײאיגען. דעם אין זיך זאא
).3 זײט אױף (שרוס

—-------------——-----------------------------------— -----------------------------------------------

ר ע כ א מ ק ו א ל ל ק א ר ע נ ע ק ג ײ ר ט ץ ס  א
ע ד ע נ ע ם ק ע מ ט כ ל ע ט ע ס ע ג

 האאורר די פון סםרײה גענעיאא דער
 טאראנטא, און טאנטרעאא אין טאכער

 געענ״ װי גוט אזוי יטוין איז קענעדע,
דיגט.

 דער טיט פרעט צום :עהען טיר װען
 לאננע א באקודען מיר האבען צייטוג;,

 האכ־ דזשולױם ברודער פון טעלעגראמע
 ארגאנײ׳ אינטערנײיטאנאל דער מאן,
 v:w פון פיהרער הויפט און זערי

 גע־ װערט עס װעלכער אין סטרײלס,
זאגט:

 אין סטרײק קלאוקטאכער ״דער
אזוי יטוין איז טאראנטא אוץ טאנסרעאל

 אזוי ארבײטעד די און געענדיגט װי גוט
 פארצײ־ צו ה*בען יוניאן, די װי גוט

!זיג גרויסען א ג^ר כענען
 אין דא נאך זײנען טאראנטא ״אין
 מאנט״ אין און יטעפער 4 בלױז סטרײק

 י׳טעפער אנדערע אלע יטעפעי. 5 רעאל
 און ארבײט, דער בײ צוריה שוין זײנען

 באגייס״ העבכט זײנען ארבײטער די
 שנערען און גרויםען דעם פון טערט
זיג!״

 דעט װענעז אײנצעאהײטעז טעהר
 אי• טיר װעאען סטרײל טערקװירדיגען

).3 זײט אויף (שלוס

דעפ דעפארםםעבם עדױקײש$נאל פון האנצעוס
שנחאווענם .

 פעב־ טען21 דעט אבענד, שבת דעם
 שעהנער זעהר א פארהומעז װעט רואר,

 עדיױ אונזער פון אדאנזשירט קאנצערט.
 פיט־ די פאר דעפארטטענט קײשאנאל

 קאנ־ דער ױניאן. אונזער פון גאירער
 אין דאון־טאון, ארהומעזp װעט צערט
 אין סעגטער, ױניטי איםט־סײד דעם

 איסט ,63 פהוא פאבאיל פון אוידיטארױם
עװ<נױ. עישטע אעבעץ סטריט, טע4

דער פון קינסטלער פראםינענטע

 ארנײטעו ניט טאדען םאנעד דרעם און סלאוק
פעכרואר טען23 דעם םאנטאג,

ארביי־ צו ניט אױפגעפאדערט װערען דרעםםאכער• און קלאוק די
 װאך. אלע דעי. בוירם וואשיננטאנם פעברואר, טען23 דעם םאנםאנ, טען

געארבײט. װאלטען זײ װי גלײך באצאהלט באקוםען דארםען ארבײםער
 שאפ-דיםטריקטען די פאטראלירען וועלען ױניאן דער פון האםיטעם

 געהן אדער ארבײם, דער בײ כאפען וןעט םען װאם ארצײםער די און
װערעז• באשטראפט שטרעננ װעלען ארבײם, דער »

ץ ױניאן׳ דרעםטאכער אץ קלאוק באארד, דזשאינט פון נאםען א
ש, װםןש םעקרעטער־םרעזשורער. םי

 באטײ־ דך װעאען װעלס מוזיקאאישער
 כײם־ די און האנצערט, דעם אין ליגען

 זײנען פאטיליעס זײערע טיט גלידער
?וטען. צו געלארען

 זיך װעלען הינסטלער פאמענדע רי
עסטעיוע :קאנצערט אין באסײא^גען

 פוהס, דזש^זעו^ ;סאפראנא שרײנער,
 בארײ זאסלאװסקי, ל. נ. װײאלינישט;

 ״קאטיױ זײן אויך דארט װעט עס טאן.
 עואם גאנצער דער און קינגינג׳/ ניטי
באטײליגען. לאנען זיך װעט

 כײטגאידער די פאר פרײ אײנטריט
 כײטגלירער רי פאמיליעס. זייערע און

 דעם זיך טיט האבען צו געבעטען זײנען
 פאר רינען זײ װעט ראס ױניאן־ביכעל,

לאנצערט. צום •׳ארײנצוגעהן טיקעט, א
 אבענד, יטבת דעם האנצערט דער

 רײהע א פון אײגער איז דאוךטאון,
 עדױסײשאנאר דער װאס קאנצערטען,

 אינטערנײ״ אונזער םון דעפארטמענט
 רי אין םיזאן רעם געגעבען האט שאנאל

 נרייטער פון הװארטאלעז פארשײדענע
 קאנצער״ רי זײנען אומערום יאר?. גױ

 עולם דער און באזוכם גוט נעװען טען
 אופן. בעסםעז אוים׳ן אםוזירט זיך האט
 זייז אײו נעװיס װעט דאסזעלבע אוז

 סהול אבלי?8 אין דאוךמאון, שבת דעם
עורענױ. םע1 און םט. פערמע ,63


