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ו ע ג טי או ס ר m גו u m ר ע םי ד ני  יו
ח ד ה בו כ ם ל ע ען4 ר ײ ט ל שו ח

 — *•עמער אדער דדױיײ מען4 פארץ אחין פאחרען וױימ איחר אױב
 3 אין *מים, רעדז׳איסמריימאן דער — כאיד! ױך רעדדאיסמרירמ

 זץ־ קאגמ איחר — אװענמ אוחר 7 ביז אפען איז םמרימ, סע16 װעסם
r ארבײם. דער *ון געחענדיג אײנמרײבען

 םפרעסט אין חױז, ױניטי דער אין
 *זד *וסםיג, מטענדינ איז jib פארק,
 גאר גאר, אבער פר״יאך. איז בעדיג

 וחנן דארט, איז םרײאאך איז לעבעדיג
 דעם לכבוד און םוב. ױם א קוםט עס
 געמבען דארס וחנם דזשולײ ־םעז4

 אד־ער קאנצערם, נרױמורטמער » װערעז
 קאג־ pur חאנצערטען. נעזאגט, בעסער
 בײ שבת ווערען געגעבעז וועט צערם
 צװײ־ א אין דזשואיי ״טען3 דעם נאכט,
 טען4 דעם ביינאכט, זונםאג םער,

דזשולײ.
 ױנײ דער אין האנצערטען וײ איז

 באריהכד אױםטרעטעז װעאען הױז טי
 סוזיקאילישער דער םון םאלאנטעז טע
pit װעאם. דראמאטישער

 םידעא באריהםטע װאואןי, נינא ניס
 סעילעל־ אײניגע געבען װעט שפייעריז,

שאנס.

 ױננע א םילעוי, •ארםער ר״ םים
 וחניט םון אריען ויגגען וחנם סאיראנא,
אפעראס. באריחםטע
 כא״ כאאיכטער חנר ,pan גרשה
 אידישער דער עון שױשוילער ראקםער

 אעזען און דעקיאסירען װעט ביהנע,
זאמנן. איעינע

 און שייאען װ?ט דאניז װיסטאריא
«יאנא. דער אויוי באגילײטעץ

 םאילקס״ זיננען וועט כאהר ױגיטי א
נאך/ און נאך זײן וועט עס און אידער
 זיך דארםען םןןהרען וױלען װאס די
 םין אםיס אין רעדזשיסטרירעז, באלד

 װעסט 3 אינטערנײשאנאל, אונזער
 ארױסםאה־ װילט איהר צי סט. טע16
 כעסער איז שפעטער אדער ״ןױץ רען

 רעדזשיסטרירעז, באילד זיך זאאם איהר
 װעס שײנער אז זיכער, זײן צו כדי

םארנעהסעז. ניט פאאץ אייעד

$ל איו פ»חועו פילאומלפיע םעםנערס so ל8
הויז י פי יוני

 דעם געשריבען.װענעז אײך האכ איך
 ארויס־ דעם פון צוריק װאכעז צוױי סיט

 דער צו געהאם האבען סיר װאס םאהר
 באוספעאד׳ס ברודער פון נעאענעגהײם
 געמרײ אײך האב איך רעדננאציע.

 צװיײ n יהאבען וועאען כדר »ז מן
 זונטאג, קוםענדען דעם ״אועינג״ טע

n םען27 דעם r n א־ ברונסאר אין? 
 װעט ארויספאהר צװײטער דער לןןרוש.

 װאם.איײ דערסים אינםעחנסאנם זײן
 קאאעדזש םון פראםעסארען די םון נער

 איםערא־ איבער אעקציע א אעזעז וועם
מור.

 צוזאםענקונפט דריטע די קוםט יעצט
י אין ס י נ ז. י ו ה ױ

» ארויסגעשיסט האט 50 אאקאא
זא״ זײ אז ם^עראײםע, אאע צו בוייוי

זײ אז מעםבערם די וױסען אאזען

מין # ש דז ענ ר ב ע ננ עזי ל ט ש ר ע  װ
ט ענ ד עזי ר פ ס־ ױי ר־ םון ו ע ט נ  אי

אל אנ ש ע ק נ אנ ב

)e 1»« »ון («לים
רק. <ױ םםריט,  םאמעח־ וועט ער ̂י

טעיע זיין םעז  טעז19 דעם מאנטאג ̂׳
דזשואײ.

 גום 8 איז עלעזיגגער בןנדזמזםין
 ס*־ דער אין ■עחענליכקײם באקאנםץ

 וועלם. ארבייטער און ציאליםםימער
 אננעהויבעז זיך האט ק*רי«־ע זײן
 קיאוס־ דער אין יומנד, זײן אין נאך

̂. םון ױניאז םאנער  מיעםער מיק«נ
 םענעדזמער דןר מװאתן ער איז *ו

o n  no ס׳ ט מו מוו  יארס גױ אין ,
Ben o 1אי נעוועז איז -און n םאר » 

יאהרען• no גדסך
n י1אוי ,191? יאחר .אין n קאנ־ 

n n  no ly rjjm אינםע-נײעאנאל 
 ײכיאז װארקערס גארנמנם לײדי#ס

 אײנמםיםינ ער איז 'סלייואאנד, אין
w אלם נסװאחמ ט5«רוחנו» n ’in o 

i n  no נעותו איז אה ^רנאניזותיע 
a אין n וײם י«תר. 10 אימר אםם
 נעווען ער איז יאחר דדײ עצטע5 ךי

o n  no im tf ir o  •in ײעסםינח 
 מדרוסם ווערט וחנלכער ,סארוחנרםם״

מיסאנס• אין
ר n» אי«ט ,םח מ  -f>v זחנט ײיי

ײז זיננער  no װיים־סרסויחננם m י
m איו סר נאגס. איגםעתיײסאנאל 

n?ronn« מיואחמ no bd« o n  w 
i 1סי anpownn אײ באארל ךי n 

i נאנס, n  Java סחוסיסוגנ no אאס 
מ *תאגיאאױעס ארבײטאד תי  זאר ו

 איז סם איז נמרינח^ באגס די מז
lanjrp i איז אז ניט «וױי«ןל סיין n 

urunjr>r pa איננתתיי־ ךי מוויגט 
no o ■ » באנס יתיאז מאנאל o rw 

Jram גרייס׳מ נאנץ  «יס ,i no oowram״«<o ״די
מ מניאגס m װעי an די *תאניזירט 

איז באנס ױגיאן איגטעתיײסאנאל
m n t •זיי

אן מ ד ל א או r* ה ט ר ע ב לי

ס ר ק מי
M  nOADWAT, NXV TOSS

 װא־ פאר רעדז׳עיסטרידעז זיך זאאען
̂או  טא־ אין #הויז ױניטי דער איז ̂ײ

 אנ־ האבען נאכדעם באאד »רק.1 רעסט
 נאכ־ אפיס אין ארײנקוסען :עםאננעז

 וײ דז׳פואאי. םען4 דעם װעגען םראגען
 איבער זאנעז צו האט װעאכע קאפדטע

 נענוסעז נאיד זיך האס אוטינגס דיזע
 זײ־ חגזואםאטעז די און ארבײם דער צו

גוטע. גאנץ נען
 חג־ 58 דא pw זײנעז יעצם ביז

 ױם־ טעג דרײ די סאר דזשיםטרירטע
p ?ײנעז זמיטניס צוױי אח טוב. ir נע־ 

 נעהםען װעאכע נעװארען טמארטעט
 זיײ ״באסעס״ דיזע מענשען. 60 ארײן

 ברײגגעז זאאען זײ *ז אראנזשירם, נען
 אויך און הױז ױניטי אין מעםבערם די

קיין מאנםאג צוריק מענשעז די נעהםען
פיאאדעאפגא.

 וראס םארשטעאעז שוין זיך קעז םעו
 די־ דורך זײז. וועם דאס רײזע א םאר

 װעט זשיטניס די םיט אראנזשםענט זע
 װעט און דאאאר a סײװעז יעדערער

 דער װארום ,1טרי םערנעניגען א האבען
 םארם םארעסט צו םיאאדעאפיע םון װעג
יליכער.1װאונ̂ד א איז םאשין בײ

 דער םיט אראנזשםענםס סאכען םיר
 צו הױז ױניטי דער םון מענעדזשעםענם

 די פאאםץ״ םיט געסט די בעוארנען
 םיט״אונגעדרלד ארויט קוקען מעממגרס

 םאהרעז שוין זאאעז זײ אז םאג, דעם
 ״גוד » פאר אאע צו זיך ט׳גרײט און

טײם״.
 דדיײ א זזאבען• וועאען םיר אאזא,

 די םון אײנעם איז פיקגיק טאניגען
 גע־ קען מען װאס פאעצער שעהנסםע

 — הױז ױניםי דזןר אין אאנד אוױי םעען
 אאע האםען מיד חױז. מניםי אונזער אין
דארםעז• טרענתן צי זיר

 װײס־פרעזידענט רײזבערנ, ה.
י. װ. ג. ל. א.

 װיכטינעז חפפ 20 לןה.
w j w b s p םיםיננ

 לאחאא ױגיאז׳ םאמו־ חדנהאומ י1
 1סא םיםינג װינטינען א חסט £0

o 1 אנעדסםסנ,1 הײנט, nדזאוצײ, םען 
i אסיס איז n  no ױני«ח .i n םיטיננ 

i נאו נצײו נערוסען ווערט n יים•31א 
o אויי n אױסנסניססן ימט םיםיגנ 

m in i נאגייןן װענסן סראנן די o n 
אנרינמכם. 1םריי

n ײם1כדמ> no 20 לאיזאי זײ t w
i n מז «ו נעבעםעז ז1זייג » pa .יים*

עז. ר ס פ אנ׳ ס ג ר צז רח» ד ע ם־ ד ס אנ ם ע  ד
ע צי א ץ ר אן א ס די ע ר מ ע װ ק ען ס ד ר א ג
:קיאוקםאכער נרידער און מוועםסער

 ■ון איז גארדען 1םקװע םעדיסאן גייעם אין םינױנג חיינפױגעו־ דער
 און 1קלאוקםאכע די פאר װיכטיגקײם חיםםאריטער 1גרױסע אוגגעחייער

 קלאוק• די װעלען םיסיגנ דיזען בײ כאװעגוגנ. ארכײסער נאגזער דער סאר
 ענבד ענסטײח^עם אח גײסם פאראײנינטען דוזיך דעםסנםםריחןן םאכער

ען שיססענעם ױי  או* די גענען קאםןז א אויפגונעםען נרײטקיים ױיעו■ ו
 נע• יע1אינחםפ חןר חאכען װעלכע אינחסטמע, 1אונזע אין 1כײםסנעכע

 לאנע אונױכעתןר ער1 «ו און דעםאראליזאציע איןנטיגער דער גו טרינען
ײ 1סא כרויט דעם פאװיןען קאנען צו 1ארגײטע די פאר  פא־ זײערע און ז

םיליעז.
 דורכ־ געשיכםע 1אײע אין אײנםאל שױן חאט איהר קלאוקםאכער!

 געםאכם חאט װעלכע דעםאנםטראציע, חיםטארישע גרויםע אזא ט1נעסיח
 גרויםער 1דע געװען איז דאם װעלם. כײטער1א גאנצער 1דע שטוינען צו

 דעם פאר גארדען םקװער יסאן1םע אלםען אין םאםםיטינג היםטארישער
io אין װי פונקט און .1910 אין ײק1סט אל1דזשענע io יענער כײ 1איה האט 
 בא־ צו זיך באשלום ענטגילטינען דעם געפאסט דעםאנסטראציע ריזיגער
 ינגונגען1כא עקספלואטירענדע און שקלאסישע דעםאלםדיגע די סון סרײען

 א אויף רעכם אײער אנערקענען צו כאלעבאמים אײערע זנוױנגען צו און
 הײנםיגער 1דע בײ איהר װעט אויך #זױ לעכען, םענשליכערען און ען1כעסע

 ענטגיל• און װילען ענטשלאםענעס געאײניגטען אײער שםידען זאםלונג1סא
 דעםארא־ איצםיגער א־הר סון אינדוסטריע די .אויפצולײזען כאשלוס טיגען

 סאראנט־ י1 זיך אויף טראגען צו ארבײטםגעבער די צװינגען און ליזאציע
 טעהר און בעםערען א ארבײטער קלאוק די סארזיכערען צו װארםליכקײם
לענען. כאקװעםערען

 רײכםטע די סון אײנע צװישען זיך רעכענט אינדוםטריע קלאוק די
 דורך האבען װעלכע ארבײטער, קלאוק די און םטײט, אין אינדוםטריען

 געהסלםעז לעבען און לײכ גאנצען 1זײע דורך און סיאצע ניע,1ענע 1זייע
 צו עכטיגם1בא זיכער זײנען וסטריע,1אינ דיזע םאכען ײך1 און אויפבויןןן

לעבעז. םארזיכערטען טעהר און םענשליכערען בעםערעןי, א
יע־ צו געסוםען 1קלאוקםאכע אלע זײנען 1910 אין װי אזוי פונקם און

 האל דעם איבערגעפילט האב^ און פארזאםלונג היםטארישער ריזינער נער
 און שװעםטער פליכם, 1אײע איז אזוי םקװער, םעדיםאן. גאנצען דעם און

 פאר־ ארבײט, י1 אזײגער, 4 פונקט הײנם, םען1װא צו כ}לאוקםאכער, ברידער
 אר־ װאם די — הײםען די און — ארכײטען װאם י1 — שלפער די לאזען

 אייער דעםאנםטרירען פארזאםלוננ הײנטיגער דער צו קוםען און ניט, בײםען
 לעבען זיכערערען און שעהנערעח כעםערען, א אױםקעםםען צו נרייםקײם

טרײד. קלאוק אין סראצעװען װאם אלע סאר
 םאר־ 1הײנטיגע דער צו אויף !קלאוקםאכער 1שװעסםע און 1בוײדע

 שאפ אין געפינען, ניט זיך זאלט איהר װאו אײך, פון קײנער זאל !זאםלונג
 און דעםאנםטראציע, יזיגער1 הײנטיגער דער צו ׳פעהלען ניט חיז, אין צי

 איבער־ זײן ום1א יטען1סט זײ און נארדעז 1םקװע םעדיםאן נייער 1דע זאל
 א םאר קעטפען צו ענטשלאסענהײט 1אײע און גײםט 1אײע םים געפילט

םאםיליעס. אײערע און אײך פאר לעכען בעםערען
ם ארי אן. ם מ זיג

ױניאן. װאירקערס גארמענמ לײדים אינטערנעשאנעל פרעזידענט \
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הדז ױניטי די
פא. פארק, פארעסט אין

דער פון
ל א אנ ש רניי ע ט נ ם אי די ט לײ ענ מ ר א ם ג ער ק אר אן װ ױני

זומער פאר׳ן אפען א־זשױן
ד ט כ ם ר עו4 דע אי ט י שו ר א — ח ע נ טי ר א ױן ר ס נ ר ע צ אנ ק

 «ן פארברעננט און «לע וםט
 אין װאקײשאן. אנגענעםען

 איחר האט הויז ױניטי 1דע
P נוטע. :גוטען‘ אלעם פון

 ציםעחןן עםענם׳ געשםאקע
 באקװעםליכ־ שםאדטישע אלע םיט

 און בלוםען אין אײננעטונקם קײטען
 אץ גיט זעהם םען װאם פלאנצען,

 אױכ לאנד. ױניםי אין חוץ א ערגעץ
 פארברענגען, גום באםת וױלט איחר

!דארם זיץ צו נים פארפעהלט
 אינ־ דער פון םעםבערם חוץ א

i אין װערען םערנעשןאאל y i ױניטי 
 פון ם1םעםכע אױפנעמםען חױז

 זןאסט אח סתאניזאזױעם, אנחןחן
 פרײנד און םענשען אינמעלינענםע

באװעגונג. ארבײטער חןר פון
 בילדינ^ א׳־נטעתעשןמאל דער אין איז אפים רעדזשיםםריישןמ דער
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ר פץ ארנאן אפיגיהלער ע ױניאן װארפמוס נארםענם לײדיס אינםערנהשאנאל ו
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ע8 ר ל ע ד ע ז ר ע ה ע ט ל ש י ם י אין ש ק ו ו א ל ק
ז ם או ו ר ס ע פ ע ן ש ו פז ע פ י ױ ױ ג ק נ ר א !י

 זײ אויף זיך קעץ מעז אז אמאל-באװיזען, װידער האבען קאאוקמאכער די און
 צו נרײט זײ זײנען באאעבאטים, די סיט קאםױ א צו קוםט עס װען אז םאראאזען.

 פאר־ באװיזען אםאא נאך סאאוקםאכער די האבען דאס טרענטשעס. די איז נעהז
̂טאג אכטאנעז ױאי. טען1 דעם םריה, דער אין דאנער

 עס האט ױגיאן די װי סינום דער צו םריה, דער אין אזײגער 10 דאנעישטאג,
 ׳מענש ן ײ א װי אזוי יארק, נױ נרייטער םון האאוקמאכער אאע האבען באיטטיכיט,
און מינוט דער צו אזייגער, 10 !סטרײק אין ארונטער און ארבײט די נעװארםען

 סיגנאא דעם געגעבען קאאוק־שעפער די שאי־טשעראײטע_םון די האבען רגע, דער
 זײער נענומען האבען זײ אױםגעשטעאט. זיך האבען שאם אין ארבײטער אאע און

 זאנט ױניאן די אז שאפ. דעם םאראאזעץ ארדנונג םואער אין אנגעהױבען און נעצײג
 סאאוקמא־ די און גענומעז ניט אאנג האט עס און !ניט סען ארבײט ארבײטען, ניט
. שאפ־דיסטריקט. אין גאסען די איבער ציהען גענומעז זיך האבען כיחנות כער

 םיא ניט האט עס נרעםער. אאץ געװארען סחנה די איז םינוט, צו מינוט םון
 און מענשען. מיט געפאקט געװאחןן זײנען שעםער די אסם גאסען די את געגוםען

 די אין — ריכטוננ, אײן אין געצועעז זיך האט מענשעךשטראם גאנצער דער אט
 םאר אנגעגרײט זײ םאר האט׳ ױניאן די װאס סטרײידהאאס די צו !טרענטשעס

אגגעהן. װעט מאחמה ךי װאס צײט דער
אאט, איז ױנג םרױעז, איז םענער סאאוקםאכער, טױזענמער צעהנדאיגצר די

 דעםאנסטראציע, גראנדיעזע א םארמירט ספאנטאז גאנץ האבען קריםט, און איד
 מערקוױרדיג א געװען איז עס האאס. סםרײק די אין שעפער די םון סארשירענדיג

 קאאוס־ ארבײטער, יעדעז בײ באגײסטערונג און םרײד ארויסגערוםען האט און בילר
שםחה. םון הארץ דאם געטאנצט האט יעדען בײ קאאוקסאכער. ניט אדער מאכער

 צװײ־ צום נעזאנט אײנער האט — קאאוקמאכער!״ העאדישע די געהען ״דאס .
געשטאנען. גאס אין זײנען װאס די פון טען

 איז סטרייס *נרויסער דער געװארען גערוםעז איז װאס םאג אין וױ ״פונקט
צװײטער. א אוים רוםט ־— ״1910 יאהר

 קאאוקמאכער די װאס קאמםען גרויסע אנדערע די אין װי פונחט אויך ״און
דריטער. א זאגט ־— חײנט״, ביז 1910 נאך געהאט חאבען

 קאאולד די אין רעדער אאע װירסאיכקײט. דער איז םאהע עס איז אזױ און
 נעװא־ אײנגעשטיאט זײנעז זײ 1910 איז וױ 1926 אין שטיא שטעהען שעפער

 טויזענטער צעהנדאיגער די און ױניאז דער םון װיאען סאאעקםױוער דער ביז רעז,
 אין װערעז אײנגעשטעאט װעאען עס ביז ;װערעז דורכגעםיהרט װעט סםרײקער

פארבעסערוננען. געוױנשטע די רעםארמען, נױםיגע די טרײד
סטרײק־ די צו מארשירט םחנות ?אאוחסאכער די האבמן שטאאץ און מוםיג און

 וױ טריט, םעסטע סיט און קעפ אויםגעהויבענע מים גענאנגען זײנען זײ האאס.
 האבען גאס, טע25 די אריבער ̂עפער, די םון ארבײטער די קעמםער. ערםארענע

 היאכי־ א און באארד, דזשאינט םון אםיס דעם םארבײמארשירט מאסען גתיסע איז
 קרע־ זײער סאאוטירט זײ האבען דאם אוםם. די םארקאונגעז האם הורא־נעשרײ גער

םיהרערשאםט. די איז ױניאז, די פאסט,
 נעשטאנען איז דארט ססװער. ױניאז דורך מארשירט האבעז מחנות אגדערע

 פארכר און בארוכאװיטש װײס־פרעזידענטעז די באראז*, סעקרעטאר זיגמאן, פרעזידענט
 םארבײםארשירענדע די און םיהרערשאפט, ױניאלם דער םון אנדערמ נאך און נאי,

באגריםט. הארציג זײ האבעז
 שעהן, קאאויןמאכער די םון סאםף גרויסער דער אננעהויבען זיך האט אזוי און

 גאנץ װײסעז סטרײקער די כאטש דיסציפאץ, םולעף אץ און הארםאניש אימפאזאנט,
 גרינטאיכע םאר קאמוי שוועחנן א האמף. שװמחגן א אמעםאנגען האבען זײ אז נוט,

 געי שוין זײנען האאוקםאכעי די אבער םארבעסערונגעז. נויטינע און רעםארמען
 און האמוי. שװערער ערשטער דער זײ בײ נישט שויז איז עס דעם. צו װאוינט

 גערעכטע די געוױנען וועאען זײ ביז װאםען רי אװעקאײגען ניט זיכער װעאעז זײ
 נאר װעאען זײ אױב ארױסגעשטעאט. זײ ־םאר האט ױניאן די װאס םאדערוננעז
 אנגעםאנגען איהם האבען זײ װי גײםט זעאבעז דעם אין סאמןי דעם םארטזעצעז

 װעאט דער אין םאכט קיק נישטא איז םריה, דער אין דאנערשטאג םאראכטאגען
באזיגען. זײ קאנען זאא ץואס

ם פרמזױמנפ פון סםייםםענפ 8 רי זיגמאן. מ
o נאן באלד םרייטאנ, מארנענס, אויםצו n נע־ דערקלערט איז םטרײק רער װי 

oan ,inau צו ארויסגענעבעז זינמאן •ושזירענם o n  von■ i n !׳םאלנענדע 
םטײטםענם:

 אינח־ םוט און קלאוק יארקער נױ דעו־ אין סטרײק דזשענעראל ״דער
 קלאוקםאכער טויזענט םערצינ די ערפאלנ. פולשטענזײגער א איז םטריע
 םול־ איז אינחםטריע די און ארבײם די נעװארסען 1איינע װי אלע האבען

, אפגעשטעלט.• שםענדיג
 װעלכע ם,1דזשאבע די אוםפארנױידליכער. אן געװען איז סטרײס .דיזער

 םאנופעקטשורערם, די און םוײיד חןם פון םייל גרעםםעז דעם קאנםראליחמ
 נע־ עם חאבען ם,1חאלב־דזשאבע און האלג־םאנופ^קםשורערם זײנען װעלכע

י םםרײק• צוס ארבײטער די נעםריכען וזאכען זײ דערצו. צװאוגגעז עו י  ׳ייי
 לעבק קיין םאכען נים קענען זײ װאס םאקם דער קלאוקםאכער, זײ פון נױט און
M קלאוק די אין u r יןיז שייז׳ ארבײםען זײ װען פארדינםטען םאנערע די 
 ןאייינגעבראכט חאבען חשאמןרם די װאם דעםאראליזאציע אלגענדתע די
«T ' l B r. ניער^;°־ דיארכײטערקייז נןןלאזען עןניטחאגעןאיעצמאמ» 

פאחןרמגען. זייערע פאר םםרײקען און שעפער די פארלאזען «ו נאר וױ װעג
מ מ קלאוקםאכער . איגי אפ שעיען מגיאן זייער י די

 אינ־ אונזער פון איבלען הויפט די שטודירט האט װעלכע קאםישאן, נאר׳ם
 צו־ באזונדערם זײנען ארבייטער די יאהר. צװײ לעצטע די פאר דוםםריע
 יעדע םעםטגעשטעלט האט קאםישאז דער פון אונםערזוכונג די װאם פרידען,
 אוםפאראנמ־ די כאאם, דעם װענען אנגעװיזען ױניאן.האט די װאם קלאגע,

 ארבײטםלאזיגקײט די און פארדינםטען ארים־ע שטוינענד די װארטליכקײט,
טרײד. אין

 םיר װ»ם דאם, װיםען זיכער איצט שוין דארף עולם איגעמײנער ״דער
 קאפיטא־ אםת׳ע די זײנען דזשאבערם די «ז ערקונדינט, לאנג ש־ין זיך האבען
 איז, קאם,ה איצםיגען דעם אין אישו הויפם די טרײד. אין באםעס און ליםטען

 אםת׳ע די אלם םאראנטװארטליך װערען געהאלטען זאלען דזשאבערם די אז
 באםעם סארט דעם םים ערםאהרוננ אונזער זײנען. זיי װאם דאם באםעם,

 דעם םטאפען זאל װאם קאםף א אהן םטרײק, א אהן אז געװיזען, אונז האט
 פאראנט־ אמת׳ע אײנפיהרען קענען ניט קײנםאל םען װעט טרייד, נאנצעז

 קאנ־ די פון שעפער די אין באדינגונגען ארבײטם די פאר װארטליכקײם
םראקםארם.

 זײ אז םײנם, םטרײק זײער געליטען. גענוג האבען קלאוקםאכער ״די
 דזשא־ די פון פארשפרעכענם און תירוצים אנצונעםען װײםער זיך אנטזאנען

 באשםיםטע א אננעםען זאלען זײ אז ארבײםער, די פאדערען איצט נערם.
 אונטער כאדינגונגען, ארבײטם די פאר פאראנטװארטליכןײם קלארע און

 קאנטראסטינג די אין חשאבערס די 1פא קלאוקם געגעהט װערען עס װעלכע
 קלאוק- די שװערע. קײן ניט און גערעכטע זײנען ערומען1םא די שעפער.
 םיל אזוי בלויז באשעפטינען זאלען דזשאבערם די אז פארלאנגען, םאכער

 םיזאן. א אין בײט1א זײער מאכען צו נויםיג זײנען עם װיםיל קאנטראקטארם,
אוםםאראנטװארט־ קלײנע, טויזענטער האבען ניט דארף םרײד קלאוק דער

).2 זײם אויןי (שיום

 כאלע־ די רופפ 20 לאהאל ױניאן ױינסאופםאכער
אבריםענפ דעס כאנייקן צו כאפים

םעםבער־ װיכטיגער — ארביײם־װאך. ־שטונדיגע40 א פאדיערט ױניאן די
, אדוענם. דאנערשטאג דעם מיטינג ־

 דער אויס געהט יולי טען31 דעם
 רײל אונזער צװישעז טרײד־אגרימענט

 די און 20 לאקאיל ױניאן קאונדמאכער
 ױדאן די און םאך, דעם םון נאלעבאטים

 צו באלעבאטים די אויפגעםאדערט האט
טרײד״אגריםענט. דעם באנײען
 ױניאן די האט געלענענהײט, דער בײ

 ־שטונדיגע40 א אײנצוםיהרען באשלאםעז
 די םאהטיש ז1א דאס אוץ ארבײטס־װאה

 די װאם םאדערוננ וױכטיגע אײנציגע
̂איצט ױניאן מאכער רײנחאוט  שטעילט

 איז 20 לאקאיל םון קאםיטע א ארויס.
 זיג״ פרעזידענט בײ נעורעז װאך לעצטע

 םאר־ דעם אינדאסירם דןאט ער און םאן,
 דער םון נאמען אין ױניאן דער םון לאנג

אינטערנײשאנאל.
ילא־ װעט אװענט, דאגערשטאנ הײנט,

 סלאוהםא־ פילאדעלפיע
 ערװעהלפ יוניאן כער

בעאםםמ
קלאוקםאכער. די צו אםיל אן

 װאה־ םארנעסומעז זיינען װאך םארינע
 קלאוס־ רער אין אנענטען ביזנעם םאר אען

 לױט און פילא^םיא, םון ױניאז םאכער
 ,יינ־ וער האם איבער, אונז ניט םען מי

 שט*רק« א אננעפיהרט םלינעא “קער
 ןעאםטע. םריערדינע די נענען אניטאציע

 די |.’רוג ברורער און דאםםסי נרורער
נעהאלםען. ניט אבער האם אניטאציע

i n i תר אוז דאמסתי ח  זײנעז רובין נ
i n נרויםער א ם-ם נעװארעז ערװײלם 

 שטיםען. ױאריטעם
i n היאופ־ דער• םיז באארר דזשאינט 
 אפעלירם לפיאnילאt אין יתיאז לער

ײ סלאוסםאכער, ךי  װײ לאזעז זאלעז ז
» n r mrw mm אירנענד ױיאז דטר

 מעמ״ װיכטינען זעהר א האבען 20 קאא
 בא־ װענען פראגעז די װאו םיטינג, גער

 ױניאנס דער און אנרימענט דעם גײעץ
 װע־ אויפגענומען ײעלעז םאדערוננעז,

 װע־ אפגעהאלטעז װעט םיטינג דער דען.
 דער אויף לײםעאום, מאנהעטען אין רען

סטריט. טער4
 20 לאקאיל דעם םון מיטגלידעד אילע

 דעם צו קוםען צו אויםנעפאדערט זיינען
 פרא־ די אין באםײיליגען זיך און מיםענ

 טאגעס־ דער אויו* דא זײנען װאס געז
ארדנונג.

0=0
t פא־צײננ״ם אינהאלט

28 נוםערגערעכטינקײט״

D -------------

סםר״ק־נ״עם. .2 זײמ
 אין אגײמענט י»דן באנײאונג ערב .3 זײט

 20 ל*ק#ל ױניאן, רעינק^וצסמבער דער
 זיינען דעזײגערס די ניגנאלד. דוד—

שעק. א — ארגזןניזירם װידער
 ארג*גיז#*י*גס־*רוך *ון טרײד־ .4 זײט

דע*#רםמענט עדױקײשאגעי :ען.
̂ונג) הויז זיין אזן ער .5 זײט  — (ערגעחי

פרײדל. — װאוגשעז שיניאיז. ד. י.
עדיסאריעלס. .6 זײם
 אינדו־ *ןלם ארבײםס-אוםזאץ דער .7 זײט

 םראנין הערמאן דר.—נױועץ םםריעלער
 דער — (»עדיעטאז) סקזןבס תירוגים

לעבעדיקער
 ױ־ אונזעי װעגען װיןרםער אאר א .8 זײם

 דײן קאהן. ם םאניא — הויז גיםי
 א• מ• — (געדיכם) אויגען דײנע נ׳ממח,

קאראיז. אב. — יאחר זעכצען דיאאן.
 *ון ױבילײ סלזו־יןןחריגען ויום .9 זיים

< פ. — אוםאיחענגיגקײט אמעריקא׳ם
רעדא?*יע. ןון ענטוערס ס.

 יינאורע;©־ ארבײםס^אזען *זן .10 ?ײט
קאאמשיז• ם. — ®אנד

«לוםען. און אדװער*ײזםענםס .11 זײט
i דזשולײ־איז «ער4 ד*ר .12 זײט n •ױני 

״ תויז *י סםע«י־חנ«אמתר- א -
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 10J 8 שװעםלמך װי אונםער געחען און אױןי װ»קסען װאם שאפקעם, ליכע

ם אינדוסטריע די רעגען. »י י און געארכײט געםער ױ  ל«ןן0װ קלאוקםאכער ו
ער, צאחל דער פון ה»לב g סיט eg בעםער געװען עי ו ׳י e» זיינען עס ס0ו r 

אי ם;ץ װילען, קלאוקםאכער די פאראן.  װאכען 36 כ«טע *ארױכערען די ז
ל ניט כעוױס איו דאס און יאהר g ארבייט  כרױט־ ««ר פארלטגגען *ו »»י
 פעוזױג״ g און װײדזשעם די אױף רעיז א פאדערען זיי ליעם.יפ»ם םון גענער

 װערען זאלען פארדינםטען ארימע ױיערע כדי ארכײטם־װאך, שטונדינע
ץ וועלכע סיזאנם, ביזי די ארן גרעםער, נ;  ווערעז זאלען קורץ, שרעקליו *םיא ױי
לעננער.
 און נװאקסעז ריזיג יאהר עטליכע לעזנטע די א*ז אינדוםטריע קלאוק ״די

 װאוקם דיזען אין חלק גרױסען » חאכען ארכײטער די נעװארען. רייך א־ז
 קײן קענען און געװארען פאראריםט זײנען אליץ ױי אבער רײכטום, און

 די ךװינגען *ו r,ngp א איז סטרײק הײנטינער זײער םאכען. ניט לעבען
 װעלכע ארבײטם־נאדיננוננען, נאכזװגעבען א־נדוםטריע דער פון באהערשער

 לעכען געזיכערטען םעחר און בעסערען א םאכען *ו ארב״טער די לאזען זאלען
 װןןם ק«םך- דיזען אין אז ױכער, בין איך פאשיליעם. זייערע ארן זיך פאר

 פון זייט דער אויף דיט, אונזער אויף שטעהן פענש רעבםדענקענדער יעדער
קלאוקםאכער״. אונםערדריקםע די

 *לע וואדום עדעז,‘*׳ פאר קל*ר פאכט זיגדאן סרעזידענט םון עריואעמננ די
 װע־ די און*װארום נעשטעלם, קאסף אין זיך הפכען מענש איין װי ק^ווהניאכע.־,

סוף. זינרייכען **ו כיז ענטשל^סעגהייט אזא מ*ט קעמםען אען

ל דער פון םיפיננ עדשסעד דער א עו מ ססוייק נ
סאםיספ

 איז אװענט מיטװאך שאראכטאגעז
̂שטער דער געװארען איגעהאילטען  םי• ער

 קאמיטע, סטרײק גענעראל דער שון טיננ
 םארצויגעז זיך קאט כײםיגג דער און
 איס ארײן. נאכט דער אין יטפעט ביז

 קא־ םטר״ק גענעראר דעו־ פון םעערפאן
 הײםאן, י. געװארען עדװײיט איז םיטע

 דז^אינט שון םענעדזשער גענעראד
 סאשא װײס־טמערםאן, אלס באארד;

 סעק־ איס און ,22 אאח. םון זיםערסאז,
 ,lt’d רר# נעװארען ערװײילט איז רעטער

.10 5לאקא םון

cv א אוז לאננע א םארגעקומעז איז 
 םאריאנג דעם איבער רעכאםע היצינע

 זאיען קאטעיס די אז ,10 יאסאיל םון
 םארזאמעיט זײן סטרײק שון צייט דורכ׳ן

 גע* איז ראס װי האיל, באזוגדער א אין
 די *יז סריהער, שטעגדע םאי דער ײען
 אאט ױניאן די װאס סטרײהס, אלע

 יאנ־ א נאך איצטער. ביז דורכגעסאכט
 ?א־ די אז נעבאיבען, איד דיסקוסיע גער

 אאםער זײער אין באײבעץ זאילען טערס
 עהזע־ די כיז אריליגנטאז, אין קווארטיר,

 קאםיטע סטדײק גענ. דער סון קוםױו
, םראכע. די אנםשײדען װעם

ה דער אין דינפםאנ ױ פיקעפ־ נרױסע ערשסמ פ
רעםאגספרזמיע

 זיך האט שע§ער די •ײזעטעז דאס
 דינסטאנ ערמט אנגעפאנגעז נעהעריג. רױ

פריה. גאנץ
 אזועק איז םרײטאג און טאג6דאנער? ,

 סטרײהער אילע די רעדזיטיסטרירען מיט׳ז
 זונ־ שבת, האלס. פארש׳דעכע די אין

 טוב, ױם נעװען איז םאנטאג און טאג
 האלס ז־י אין זיר האבען סטרײקעי די אדן
מעילדען. געדארפט נים

ע ט ש ר ט ־ ע כ א ל ם ש ײ ען ב פ א  ״
פ״ א ר םון ש ע ב ענ װ א  נ
ק און א ערנ ט ם א פ
 געזאיט האם םריח דער אין דינסםאג

 תנםאנסטראציע. םיהעט גרויסע א זײן
 ער־ שטערונגען: צװײ נעװעז אבער זײנעז

 סםרײק, ״עיל״ >ניז סאבװײ דער שטענס,
 האט אויסגעבראכעז, לוצילוננ8 חאט װאס

 די םון <ןומען צי סטרײקער די געשטערם
 נע• האס צוױיטענס, צײט. אין בראגסס
-8 א אבער רענענם.  סױזענס 10-

 אנ«ד איז נעתומעז דאר זײען סםרײקער
 נע־ איז עס דיסטרײזם. ?וא• דקם פיאט

 אשענע אתטער דעמאנםטראציע יועז״א
״אמברעלאס^

 די געשטערם ניט אבער האט דאס
 שםיקעיל םײז א אסצוםאן קאםיםע סיסעט

 איהר םיהלען לאזעז צו גילײר איז *ארבײט
 נעםליר האט קאטיםע ייקעמ די \ מאכט

̂ןםען דעם נילײר בןךטלאסעז  צו סאג ער
 אין םקעב־םעסטוננ גרױסע די אטאקירען

 •ראסעקמאן דורך האם װעילכע יארק, נױ
 סאר ױניאז די אויםגעכדדען גאריילאס םון

 גאנץ דינםםאג »ון «ײם• יאהר סאר א
 געװארען גענוכמן a«r דער איז םריה
 שיצאסנ*. חננע^ער א דורך עםורעם םיט

 ה*צם פירמע n וואס נעננםםערס, די
 אינע־ נים אםילו האמנז שאי, ארום

 רעוואצווערען. ®ון שיסען צו זיד ענמףלם
די געחאלמען. נים זײ האם זנס *מנר

 צױ ׳האם מאסע סםרײק סעפינע םױזענט
 םארטריבען אםאקעס, אלע ריקמדצםױסען

 70 א •לעז איז םאתומעז נענגסטער, די
 אונ־ און שאפ, סקעב דעם םון ארכײטעי

 זײ סטרײקער םון װאך ׳טטארקע א טער
 זײ און האא, סטרײק אין אװעקגעסיהרט

שעס.’טרענם די אין ארײנגעזעצט
̂אכם עדיטטע די אט  סארגע־ איז שי
 באײאוסטער דער פון שאפ כײם קומען
סאס- און נאװענבער סירמע ̂אפען

 נילעגצעגד איז שיאכם די און טערנאק,
געײארען. דורכנעפיהרט

 נעננס• די האבען נעמלעג דעם אין
 םען אז אזױ, פיקעם א צױשניטעז טערס
 סטי־ 16 םאכען געדארםט איהם האט

 םיר־ א פאר וואס באווײזם, דאס טישעס.
 האבען געגגסטערס די קאמוי םערליכען

 האט עס פיקעטס. די געגען סארשיהרם
 פיקעטס די געהאילפען. ניט גאר אל/נר

 ארבײטער די און זײערס געטאז האבען
 ארונטערגעגאנגען זײנען שאפ דעם פון
סםרײק. אן אנגעשילאסען זיך האבען און

ס ר ע ק ױי ט ען ס ט אל  מאס־ 16 ה
עו ג נ טי מי

 דינסטאנ זיינען םיטימעז מאם די
 םםרײק־ די אי[ נעויפרען דורבנעםיהרט

 לפנעװעם.8נע האמ םען װי פונסט ה«ולם,
 נע־ זיינען מיטיננען ענםוזיאסםי׳שע 16

נעוושיען. חפלםקן
 :נעזוען זיינען רעדנער די *װישען
 ■ןנהין, רזש^רזש . ,t»o״n םעגעתשער

 פנטא־ מוכםאן, וױים־פרעזידענטע! די
 םון נפלד םענעדזשער נרינבעת, און ניני

אנדערע. און םאריערם, די
נאװענ־ םיז שאו דעם װענען גיים די

 *יבער• באלד איז •*ססערנאס »ח בער
 סא־ רעדנער דער זוו נעײפרעז נענעבען

 זײ־ איז םעלחמ עם זאלען זיי *ז םיםע,
די אין םטר״סערם די *ו רעדעם ערע
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 סםריײ די םון איז נײס דאױגע די חאיס.
 נרויס טיס געררארען יױפגצנוסען מרס

 און אװאציעס אזעיכע כאגײסטערוגג.
ײ אי? ׳שטימוננ ױם-טוב׳דינע אז»  די נ

 ,1910 זינט געװען ניט מױן קיאוסמאכער
 גע־ םאי עחשטע דאס האכען זײ װען

 א האנען צו רעכט דאס סאר קצסםם
ישעיער. מניאן מיט ױדאן

שעל א ער ®מ נדפדנג ססע  ד
אל ער ענ ק ג ױי ט ע ס ט םי א ק

 טאנהעטען אין איז אוועגט דינסטאג
 א געװארעז אפגעהאיטען האל אײסעאום

 נענעראיל דער פון מיטינג ספעציעיער
 םראגען וױכטיגע װאו קאמיטע, סטרײק

געװארען. םארהאנדעיט זײגען
 םאי״ סיםינג דעם אױף איז כל קודם

 יאקאי פון ׳שםרײט דער געווארען ^נדיגט
האיל. באזונדער א פאך 10

דא־ 10 יאקא̂י םון םארטרעטער די
רט,־ כען  דעם אן נעטען זײ אז דערק̂י

 באראכאוױםמ־האט ברודער װאס «יאן,
 דעי פון עקזעקוטױו דעד בײ פאדנעלעגט

 די אז איז, iHse דער יזאםיטע. סטריײז
̂טען בלויז זאיען קאטערס  באזונדערע הא

 זאיען זײ אבער פאסענפארזאמיוננעז,
 העדקװאיטערס סטדײק די אין זײן כסרר

 םון ארבײטער אנדערע די םיט צוזאפען
 זאי״ האיל יעדער אין נאר ^עפער. זײערע

 קאטער, א װײס־טישערמאן א זײן אויך
 קאם־ זײערע אויםנעטען קענען זאי װאס

פי״יינס.
 אז דערלאעים, האט דובינסקי ברודעי

 אקאילל דער האט בײמאג סיטװאך אויףי
 קא״ די םאר מיטינג א אראנזשירט 10

 פיהרער די און ױגיאן קו*ער אין טערס
 םאר־ דאזיגער דער בײ רועאעז ̂אתאל םון

 צו שטעלונג, זײער ר.לאר םאכען זאםלונג
 םון באשלוס דערמאנטען דעם גוטהײסען

 םטרײק גענעראי דער פון עקזעקוטיװ דער
קאסיטע.

רי א ױיז דו ארד א א  ,9 פון ב
ט ל ה ע רװ ע

 בא־ אוין האט קאםיטע סטרײק די
 9 םון באארד עדוױיזעיי אן שטיפט

 ד-גען דארםען .װעט װעלכע מיטגלידער,
 דער םאר תאםיטע דירעסציאנס א אלס

 דאזיגער דער אין סטרײק. פון אנםיהרוננ
פרע־ :ארײץ געהען באארד אדװײזערי

 בא־ הײמאן, ,כיענעדזשער זיגמאן זידענט
 זימערפאן, זירלין, סטענזער, רוכאוױםש,

 פיש דזש. ארן נינפא דובינסקי, גארעצסי,
סעקרעםאי. אלס

סרנגעו ס פװ באגרי ע אצי מ אנ אדג
 אנגעקומעז אויך םיטינג־זײנען צום

 װאונשען מיט באגריסונגס־טעיעגראםען
 קאגף זײער אין ערםאלג סטרײקערס די צו

 סאראלער םון םארזיכערונגען מימ א\ן
 טעלעכראמען שטיצע. םינאנציעלער און
 גע״ רערהאלטען זײנען חגזאלוציעס און

 בארד דזשאינט שיקאנאר דער םון װארען
 םון פ., ס. דער םון קלאױןפאכער, די פון

 סלאוק- באארד דזשאינם םאנטרעאלער
 באארד דזשאינט באסטאנעױ םון מאכער,

 שיקאגאר די םון אמאלגאפײטעד, דער םון
 דער םון דרעססאכער, די םון ®ריזאנערם
20 םון ױגיטי־הױז, װאירקערס

 אויוי ױניאן. דעינקאוטמאכערס —
 דעם זיפערמאז, סאשא םון םאחןזלאג ןא
 איז סטרײה, נענעראל פון וײס־םשערמאז1

 די באגריסעז צו /געוואר־עז באשלאסען
 סאבװײס יארקער נױ די םון סםרײקערס

העפטאכער. םטרײקענדע די אויך און

ען ג נ םו ױ אנ טען ב קו ע ץ אנג  א
אל דער ®ון אפײם אנ ש ע ערנ ט אײנ

«ם«לג»מײםעד דער פרן טעלעגראםע
 פרעזידעגט נענ. זיגםא^ מר.
 סעק.־טרעזשורער געג. באראו*, םר.

 ױגיאן, װאירהערס גארם. לײדיס אינם.
י. ג. יארק, גױ סטריט, םע16 וועסט 3

!אײיך גריםען םיר
 םיט־ אײער םון סטרײס גענעראל דער

 די הײנט איז יארק בױ אין גלידערשאםט
 אםעריקא- דער אין געשעהעגיש גחןםגמ

 אםאלגא־ די באווענונג. ארכײכתר נער
 אםערי־ םון װאירקערס סלאדינג םײטעד

 געםילם צײם גאנצע די האם וחנלמ תא,
 אייער צי קרוכה׳שאפס נאדזזנגםצ א

 נאכפאלנען װעט ארגאגיזאזױ^ גרוימר
 סיעציאלאן סים קאםפ איצםינען אײער

 אגצונעםען אײך נעסמז כױר אינמנחנס.
 םאלידארימעם, טון םעאעדזש אונמר
מ ל מ  הארמן. טיםײח אונתר םון טוסס ו

 כױם־ אונזערע אז ־,pR פארזיםוחנן כױד
rn אימר באםראניוצז נליחנר co ונקס* 

rm• ד m וזאלם דאס ו nן i r n -אײ־
%y■. ■?,?, '״• י ’ ־ ׳ג׳*'י

^י נינצוען *ױן איז *תאגימוצת אי

r^ אײצר אין מאכט א i o o m די ווצן 
 מאל ערשטען צום חאט אסאלגאםײטעד

 ?אסוי אײער פאחן, איחר אױפנצהױבען
 קוראזש גצגענצן אונז האם ■ואגרעס און
 צו יירן קעםפען, צו זיך, אמאגידחנן צו

 סטרײס אומטאתעסיימןר אײצר געוױנצן.
 געכראכט תאט יארת גױ אין 1910 פון

 ארנײטער סלאדינג די צו חאפנונג ג״ע
ײ חאם און  א אױטצובויען געחאלפמן ז

 גע׳טיכטע װעמעס ארגאניזאציע, שטארקמ
 אינעד נאיזאגט זײנען דעתרײכונגען און

װעלט, גאנצער רץר
 ארײג״ ערלױבען מיר װעט איחר אױב

 װיל שטרץ/ •עדזענליכען א צוברײגגען
 קוטס dv גאר װען אז באטערקען, איך
j אין םיר m םארבינדונג אײגמנע םײן 
̂סטארישמן דעם םיט  די םון לאק־אוט ה

 ?ױ דעם אין יארק נױ אין קלאוהםאכער
 גצ־ • איםמר עס ברײנגט ,1890 םון םמר
 וחני־ זמ דער באגײסטערוננ. פון פיהל
 חרך דשרגרייכם דאן האט איהר כען

 נעוןען איז אקציאן נעאײניגטער אײער
 פון ארבײםער די פאר עיפאהדונג גײע א

 לאגד. אין דא איגדוסטריע 4;אדעי דער
 איבערנעיא־ םיר אױן* האט סטרײס דער
 זעיביגע דאס אײנדרוק. אײביגען אז זעז
 בא־ מײן װעגען װעיען :עזאגט אויך קאן

 םון סטרײק גרויסען אײער אין טײליגוננ
m o. שטענדיג איך בין דעם א;ק א 
 דעם אין פאיאינטערעסירט טיןי געװען

איגאגיזאציע. אײער םון װאױלזײן
 איצ* אײער פון געלעגענהײט דער צו
 םיט־ אײעיע אז איך, וױל סטײיס םינען

ױ גלידער,  זא־ באי׳עבאטים, ױיערע אויך ו
 ארכײטער, קליידעג די אז װיסען, לען

 װעלען ארגאניזירט, נום זײנען װעלכע
 אן ביז סטרײקערס אײערע טיט שטעהן

 דערגרײכט וועט עדפאלג ענטגילטיגער
̂אנג־ען םיר אבװאהל װערען.  פאו* צו באי
 באטיאכ־ טרײד־ארגאניזאציעס, שידענע

 אײער ®ין םלייש אי״ס דאך זיך פיר טעז
בײן. אײער פון בײן און םלײש

 ארבײםער! ברידער גענריסט, זײט
 אין ביאט גייעם א איצט שרײבט איהר
 אר־ קעםםענדער אײמי םון געשיכטע דער

 אײך םיס זײן װעלען םיר נאניזאציע.
 םרעהעז דך ײעלען און קאמ\י אײער אין

ערפאלג. אײער אין אײך מיט
ט, ארבײטער םיט אײער, מײ  אײני

שלאסבערג, ױםף
אםאלנא״ סעקר.־םרעזשורער נענ.

אםעריחא. אװ װ. .sp םײטעד

»!׳

םיטשערם דײר פרן םעלעגראמע
ייוניאן.

זיגםאן, טאריס םר.
 ױניאן, װארקערס גארטעגט לײדיס אינט.

י, יארק, נױ סטריט, טע16 װעסט 3
:פרײנד געערטער

 קאנוועגשאז יעהרליכע צעהגטע די
 פון שעדעראציע אםעריקאנער דער פון

 נעשלאסען ערשט האט װעלכע לערער,
 אנגענױ אײנשטיטיג האט זיצונגען, אירע
:רעזאלוציעס פאלנענדע די מען

 ליידיפ איגטעינײשאנאל די וױ אזױ
רוםען האט ױניאן גאדםענםװאירסערס  ̂נ

 אומ־ אן םון זיך באםרײען צו סםרײס א
 די :עםליך, סיטואציע, ערטרעגליעער
 סיז סטענדארדס די םון פארדעיכונג

 אוםפאראנט־ דורך איגדוסטריע זײעי
; דזשאבערס װארםליכע

ליי• איגםערנײשאנאל די װי אזוי און
 איז ױניאן װאירקערס ;ארמענט דיס

 פרא״ און אקטיװ זעהר געווען שטענדינ
 בילדוננם־סעטיגסײט דער אין נרעסיװ

 צו דינסט נרויסען א געאײםטעט האט און
 דער םאר און באװעגוגג ארבײטער דער

 אויםהאל׳ דער דורך בילדונגס־באװעגונג
 אוגױוערסיטעם, ארבײטער דעם פון טוגג
 פון אקטױויטעטען אגדערע די דורןי־ און

 נע־ דעפארטםענם, עדױקײשאנאל איהר
:באשלוס פאלגעגדעז דעם אן םיר מען

 םעדעראציע אמעריקאנער די דאס
 צענ־ ואיהר צ טרעםענדיג זיך לערער, פון

 איהר אויס דריקם קאנװענשאן, םער
 אע״ דער םון קאמױ דעם מיט סיםפאםיע

 וואיר• גארמענט לײדיס םערגײשאנאל
 לעבקגס איהר אויםצוהאלםזןץ ױגיאן סעיס

סטאנדארד.
באשלןןםעץ, זײן װייטער עס זאל איז

 זאל רעזאלוציע דיזער םון תאפיע א דאס
 נע• איז ױניאז דער צו װערען נעשיקט
 ־ עםענמליכסײט. דער אין ווערען בראכט

גרוס, ברידערליכען םיט
■חמ• לעוױל, ל. הענרי

ג ארבײםער פון טעלעגראםע רינ
זיככמן, מ.
K. ■י. װ. ל —

 בעאםטע «לע «ו גרוםע נרידערלימ
 •ון פרוימ *ון םענמר ארנײםער און

j* וואתחןרבאחנר אייער r w r jw n סיר 
e וועט איהר *ז חאםען, o n  invev אויוי 
 ארויםפמד ײמפ איז באדיעוננמן איימחו

ך 0 *י מיטנלידערשאסם אײןר רען  «נ
ג <׳מ אןױ! אונתר זי  וחנט *תאניו

ױ *ייד םיט שטעהן מ יאננ *ז  איחר נ
 m באדיעונמן הייי׳ש^ממשלימ ײזײי■
< אייער דערנריימן רזשם *

tM י e  l v  .mJN0 ׳ j i n
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נ ר נ ע מ א ד  פון מ
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םענעדזשמר. ניגגאיד חד םון

 פ\ן שװעל אויפ׳ן איצט שםעחען םיר
 אגריםעגסס אוגזמחג םון נאגײאונג די

 עקזיסטירעג- דער נאלעבאטים, די םיט
 טען31 דעם זיר ענדיגט אגריכמנט דינער

 ■»־ די גענױ באםראכטענדיג דזשולײ.
 סך דעם אונטערצױזצנדײג אח טירונגען

 סאר־ דעם פיז געשעהענימצז די םון הבל
 אויסער אז מיר םיחלען יאהר גאנגענעם

 סעזאן סנרינ; לעצטער דצר װאס דעם
 אי? ענטוישוע שטיקעל א געװען איז

 כא־ צו שטארק זיך װאס אויוי ניטא
̂אנעז,  םרי- אלע די מיט םארגלײך אין ק

 באדיג־ ארבײטס די יאהרען. הערדיגע
 איז זײנעז שע#ער אוגזערע אין גומען

 באדײטענד סעזאן םאל' לעצטען דעם
רט  אגרימענט דער געװארען, םארבע̂ם

 בעסער םיל יאהר יעצטען דעם אין איז
 דורכגע- ■ינקטליכקײט טעהר פיט און

 דער דאנק א לעבען, אין געװארען סיררט
 שטרענגער און װאכענדער שטענדיג
ױניאן. דער םון קאנטראל
 ױניאז אונזער איז נאטיו־ליך, נאנץ

 שװערע דורכצומאכען אויכאעקוםען אויך
 צו איז עס װי צײט, דער דורך קאמםען

 װעלכע װניאן, יערער אין ערװארםען
 יזיטען צו װאך דער אױף איםער שטעהט

םיםגלידער. איהרע םון אינםערעסעז די
 צו ס׳איז װי םאל, אײן אין

 נײז לעזער די צו און מעםבערס אונזערע
 איז באװאוסט, ״גערעכטינקײם״ דער
 תיד לײדצז צו שווער אױסגעקומעז אונז
 ווערעז צו םיז עדםאהרונג ביטערער דער

 צוליב ױניאז, צוױיםער א םון םאדסקעבם
 האנדלונג אונםאראנטװארטליכער דער
 אבער בעאםטע, זייערע םון אייניגע םון

 האסף אונזער איז םאל דשם אין אויך
 אויסזיכםעז דא זײנען עס נעענדיגם. ניט
 אין אויסגלײך עהמגגהאםםען א; פאר
צוסונפם. נאהענםער דער

 םוץ איבלעז ערגסטע די םון אײנע
 ■ונקט לײדעז, םעםבערס אונתרע וועלכע

 נידעל־ אנדערע םרן ארבײםער װי אזוי
 די פון םענדענץ די איז לײדעז, טרײדס

 םיל אזוי מאכען צו אדבײטס־געבער
 עטליכע די אין םעגליך גאר װי ארבײם
 םאר־ צו סעזאן, ביזי דצם םיז װאכעז

 צאל גרויסער א םיט םרײד דעם פלײצען
 וועל־ שעיער, קאנטראקטינג צײםװײליגע

 אינ־ מאםענםאנע זײערע דינען זאלען כע
 עס וחןלכע םון אפזאגען זיך און טערעסען

 נאך גלײך םאראנטװארטליכקײם איז
םעזאן. םין עגדע דעד

 םיז צײם דער אין נאך האבצז סיר
 אננעגומען אגריםענט עקזיסםירענדען

 אײנ־ און אפצויטטעלעז םיטלען אײנינע
 םון אסעםים שעדליכעז דיזען צוצאםען
 בײשפיל, צום וױ באלעבאטים, אונזערע

 קאנטראתסארס נייע םח באשרענסונג די
 אז פוז אויםהיטוננ די און םרײד, איז

 םיהלען םיר ארבײטער. םיז איבערםלוס
 זײ אבוואהל מיםלעז, די םים אז אבער,

 די איז לאגע, די םיל זעהר העלםען
 נים גאנצעץ אין נאך פראבלעם דאזינע

געלײזם.
אונ־ פון פראדוקציאנס־םעהיגהײט די

 לעצםע די אין האט ארביים$ר זערע
 םון אײנפאכקײם דער דאנק א יאהרען,

 ®ראדוצירט װערט װאם גארמענם דעם
 חןם דאנק א און שעימד, ערעtאונ איז

 םיםגלידער, אונזערע ®וז באװאוםםזײן
 וועלכע אײני<ע, פון- אויסגאם דער םיט

 אז צו איבערגעבענקײט זײער םרײבען
 געמאהר א •מום זײנען איז עקסםרים

 געשטיגעץ. פיל וואכצךסיסטעם, דער פאר
 ארבײם םען וועלכע שטונדען 44 די און

 ״אווער־ די םיט צוזאמען געװעהנליד
 ערלויבמ זײנען וועלכע ט״ם״-שטונדעז,

 א צו חאבען אוב״מעז, געװארקן
 אנדעחג די א«נעשװאכם נראד נעװיסען
 איז סעזאנצז, די םארלצמערען צו םיםלעז

 מםמות־ םעהר ע«ס אז םיחלען, ם*ר
 אונזערע אז ,tram נצסאן מוז דינעס

 גצצוואונ־ פיהלען ויך ?אלצז באלעבאטים
 ארבײט פון צײמ די אנצוםאנגען נען

״ װי םריד»ער געוואויגם. נעווען ױינען ז
תוטיװ אונזצר  חד האט באארד עה̂ז

 םאר םארצוברעגגעז באשלאסיז ריבער
 אוז דיםסוםיצ םאר םיסנלידמר אונזערע

 שםונ־ 40 םאר פארלאמ דעם נוטהײסונג
 אנשםאט אלבײם, וחיד א םננ 6 און חנן
 א אוז 5 און שםונדען 44 איצטיגע די

 איז עס ארבײם. ײאד * םעג האלב
 •רא־ םארגרעםערםע די אז נאטירליד,

 שע־ אונזעחנ אין סטאנדארדס דושציע
 אר־ רי איז אױסםאםערזגגד דינען פעד

 2 צו באחונטינט ?יכער זײגאן בײטצר
 •ונסטצז אנדערע n װעגען דרח. טעג
o *ח n םיטגליחנר זײ וחנלצז אנריםעגט 

 וייער זאנען w מלעמנחיים א תאכאן
םיםינג. םעםמר אוםעגדען בײם ווארט

T« םיר t  in m ײ T יחוחר » 9  m 
 סיד אייפיז אגדיםינגם «ח בוונײאתנ דאר

p חייז אק מעםבער חנדזנז צו אנריספנס 
v ברימעז און מםודיחנן i R o p f i״

W ־,

 וועלכער מיםעג םצםבמר דעם צו ציעס
צװעק, djh פאר באשטיםט ותרט

 װײ אגריסעגט דעם וחוגצן רײדענדיג
 פונקט אײן אויוי אישטעלען ויך םיר <עז

 יוניאן דער אין אונז בײ איז װעלכער
 דאס געװארען. דיסקוטירט פיל למצטענס

 מיר װעלכען ■ונקט, דער געםליך, איז,
 פאר־ אונז דט און אױסגצקעטםם חאנעז

 ווערען װעלכע ■רײזען אז זיכערוננ,
 דעם צוױשען גארםענםס םאר געסצםעלם
 ניט קענען טאנםדאקטאי און דזשאבער
 לוײ םון צײט דער דורך װערען געביםען
 טיר. האבען געטאז אגרימענט. םעגדען

 דזשאבער דעם װאס דעם, צוליב דאס
 אויסצונוצען נעלעגען אלעטאל פיעגט

 ארונ־ און קאנםראקטאר םון די״שװאכקײט
 גארמענטס די םון ■רײזען די םערדריקען

 סעזאן, סלעק דעם אין אינערהוייט אזױ,
 יגלען1אסש ענדליך זיך םלעגט עס אז

 אין באדינגוננען ארבײםס אונזערע אויף
̂ער, די  קײן האבענדיג ניט וױיל שע

 אר־ די דזאבעז חשאבעד \v:vv װאפען
 װעג א געזוכם םעלע םילע אין בייטער

 באס, זײער םאר םאכען צו טענליך כדי
 די ארויםצוגעמעז קאנםראקטאר, דעם

 און •רײזעז. רעדוצירטע אויױ ארבײט
ov ארבײטער די אז םארשטענדליך, איז 

 באצא־ םאל אזא אין מאל אלע םלעגען
 אונםער ארבײםען און ירײז, דעם לען

באדיננונגען. ערגערע
 דאס אז אמאל, אבער סאסירם עס

 אונזער צוליב אויס לןעסםען מיר װאס
 איבער־ דעם צוליב זאל פארבעסערוננ,

 אויסלאזעז זיך אוםעטענדעז םון בײם
 עקען״ צװײ מים ״שםעטען א זײן צו
 עם װי אונז, גענען ארבײטעז זאל קס און
:םאל דער געװצן לעצטענס איז

 האבעז םיר װעז אױנוסט, אנםאננ אין
 בא־ די םים אגרימענםס אונזערע באנײם

 נײער א באוױזען זיך האט לעבאםים
 וועלכע םארתעט, איז גארסענם סארט

 האבען םאנוםעקטשורצרס אונזערע אלע
 זיך האט עס *וץ פראדוצייעז נענומען

 נאר־ דער ערםאלג. אן םאר ארויסגעוױזעז
 •לאץ דעם םארגוסען ענדליך האם מענט

 נאך איז און אנדעחן אלע כמעמ םיז
םארלאמ. נרױסען אין אוין איצט

 ?ײגען גארמעגמס די םאר גרייזען
 קאנםראק־ און דזשאבערם די צװישען

 אנפאננ אין געװארצץ נעסעטעלם טארס
 האבען װעלכע םאל־סצזאן, לעצטען םון

 איז יאהר, גאנצען א אנהאלםעז נעזאלט
 דורך דערםאנם, אויבען שוין װי אבער,

 םון אײנםאכקײט דער צוליב צײט, ײער
 יראתקציע־דורכ־ דער גארמענט דעם

 םיל זעהר ארבייםער אונזערע םון שנים
p געװארען םארגרעסערט if פראםיטען די 

 געװאקסען זײגען תאגטראהםארס די םון
באדײםענד. גאנץ

 ביזײ אין לאנע די האבען סיר נון,
 אויסנענוצט גראד געװיסעז א צד סעזאן

 אױפגעהוי־ איז םעםבעדס אונזערע םאר
 װיי־ םיז סםענדערד דעם ביסעל א בען

 ווײ־ געװארעז איז עס וועז אבער דזשצס,
 םעג־ מעהר נים דאס איז ארבײם נינער

 זײם, אנדער דער םון םאז. צו נעוחנן ליך
 זיף האם וואס ײאסיעריםי דער צוליב

 זײנעז אינדוסםריע אונזער איז באװיזען
 אנדערע די נעװארען אויםנעלעבם צוריק

 געװעז עיין ?ײניז וועלכע םארקעסס,
 דעם צוליב אפגעשטארבען װי כםעם

 וחגלכער טרײד, דעם אין שטילשםאנד
 ביז׳ז יאהר אײניגע אננעהאלםצז האט
 םארשםענדליה איז עם אוז .1925 יאהר
 םאר־ די אט םיז אויםלעבונג דער מיט

 איז םעזאן, םיז אויםגאנג om אוץ קעסס
 אונזער אין לעבעז צום צוריק געסוםען

 אינסטיטױ םארהײלמטע די אינדוסםריע
 סיםטעם, סאפיטאליסטישער דער םון ציע
 די קאנהורענץ. האלז־שנײדענדע די —

 םארקויו* בײם גארםענםם םון פרײזען
 אלץ דעם, םון רעוולםאט א אלס האבעז,

 איז םיר אז אןוי, געםאלען נידערמער
 דעי־ שטארט גאנץ ov האבען יארס, נױ

 דזשא־ און מאנוםעקםשורערם םיהלט.
 מיט אונז. צו נעקוםצז זײנען בערס

 האנטראל ױניאז שםרעננער דער אז טעגות,
 אװעק פשוט םרײבט םארסעט אונזער אין
 ניברארגא־ אנדערע, די אין ארבײט די

םארסעם^ ניזירטע
 מאל ערשםע דאם ניט אי? עס אםת,

 באלעבאםים די םח חערען צו אונז םאר
 מערםםענס אוץ ארגוםענמעז, דאזיגע וײ

 נעוױכם, םיל נים זײ אױוי םיר לײגעז
 ארונםער־ נים דאך זיך װעלען םיר װײל

 בא׳ שאי סוועט נידעריגע די צו אאזען
 אר־ ארגיניזירטע גים די םון דיננתגמ

 דצר קאנפוריחוז. צו זײ םיס כוײ בײסצר
 םאלגען םיר ותלמן אוז איז, וחנג ײניאז

 די אויםחויבעז פרובירען צו — איז נאד
 אותאניזירםע, גים n סון סםענדערדם

 און ימיאנס יײ יתאניזירזמ תרך
 אח לאנצ זײער פארבעםערעז דערםים
__ ____ צחאשיז. אונזערצ
ח fim י  a n ,אבעד im p םירי

 גוט באנרײפענדיג און גאכטראכט^נדיג
 שטארק די אז געזעהן, אוםשטעגדען, די

 טײל א םון •ראםיטען אויינצבלאזענע
 די :נעםליך באלעבאםים, אוגזערע פיז

 יעצ־ דער אין אונז זײנען קאנטראקטארס,
 עס שטערונג. גרויסע א צײט םינער

 :פראנע א געשםעלט אונז בײ זיך חאט
 ארבײטעך אונזערע ניט זאלען וואחם
 דעם םון בענעםיט דעם קריגען כעסער

 איז פראצע שונערער זײער דורך װאס
 װאױם געשםיגען, אזוי פראדוקציע די

 יע־ די זײן קאנטראקםארס די ov זאלעז
 פון פיל אזוי געניסעז זאלען וועלכזז נמע
 פונ׳ם שװײס און ארבײם שװערער דער

? מנל־מלאכח
זײ־ אלעמעז, נאר קאנטראקטארס, די

 םאקטאר נויטיגער nm ניט דאך נען
 סיסטעם יעצטיגער דער אונטער אפילו

 געזעלשאפט קאפיםאליסםישער דער םון
 נידעל־ די איז אונז׳ בײ עקזיסטירפ און

 דער אויף מכה א אלס נאר םרײדס,
 דעי־ אין װײל ארבײטער, □jn םוז «לײצע
 א װי םעהר ניט דאך ער איז אמת׳ען

 דזשאבעד דעם דינט ווצלמזר םארםאז,
 טי־ א אלס מאנופעקםשורער דעם אדער
 קאנ־ באשםענדיגע א אנצוהאלםעז םעל

 נאימענםס די םון פרײזען די אין סורענץ
 םון קאסט דעם האלםעז ארום אזוי און

מעגליך. װי נידעריג אזוי פראתקציע
 אנגע־ האבען מיר װעלכע כױטלעז די
 ?אנ־ די צװישען קאגקותןנץ די נומעז

 םארזיכערענ־ אײנצוצא^ז, םראקטארס
 תרכ׳ז פרײז אומבײמבארע אז זײ דיג

אויס־ זײ םיז םאל דיזעז איז איז יאהר

איגםע־ אוגזע־ע נענען געװארעז גענוצט
רעסען.

 נאנץ א אױוי םיאנע דיזע האנען פיר
 קאנטראק־ אונזעיע נעגעבען אופן קלארען
 אונטער־ נאך און פארשטע־הן, צו טארס

 ?אנ־ רי אונז, צװישען האנדלונגען
 מאנד אין דזשאבעיס טראקטארס,

 צו געסומעז םראגע די איז םעקטשורערם
 אז איז, רעזויטאט דער אויסגלײך. אן

 שטעלונג דיזע װי דעם נאך גלײך ׳®ויז
 גאנץ געװאיען איז נעװארעז גענופעז איז

 א אח שענער אונזערע איז לעבעדיג
 זיײ ארבײטער אונזערע פון טײל נרויסע

באשעםטיגט. איצט נען
 ווען טאנ דער איז דזשולײ םען8 דעם

̂םען װעט עס  מעכד דער ווערען אפגעהא
 רעםארמעז, די װעלכעז בײ מיםינג בער

 םאר דורכצוםיהרעז האםעז םיר װעלכע
cm דיסתוטױט װעלעז יאהר קוטענדעז 

 רע־ א תרך ווערען נאשלאסען אזז װערעז
 א״נזעיע פון הײנער װאוט. םערענדום
 צו פאי־םע^ז ניט זיכע• וועט טעטבע־ס

 דיסקוסיעס די אין נעמען אנטײל קרפלעז
פראנען. די איבעי װאוםען איז

אפעלי־ צו איבעיינ פאר האלמען מיר
 נויטװענדינקײט די אנצואװײזען ארץ רעז
 אײנ־ יעדעז םון אנוועזענהײט דער פון

 װאו םיםיגנ, דיזען בײ טיטגייד צינען
̂ען מיד  רײ־ אונזערע סען£ישי עננער װעי
 דעמאנסםראטיװ צוזאײען אלע איז הען

 ענם־ און באװאוסטזײז אונזער באװײזען
 נויטינצ די דגרכצוםיהרען שלאםענהײט

 באקוועמע־ בעסערעז, א םאר רעפארמעז
לעבען. שעהנערען און רעז

ם ױ ר ע ײנ עז עז ד ײנ ר ז ע ד ם װי ר זי גי מ ר פ
״ איז ױני, םאנאם אין ,1925 אין

 טויטע » געװעז לאקאל דעזײנער דער
 גע־ האט װאס מעמבערשיפ א םון זאך.

 הונדערט 5 איבער 1924 אין צעהלט
 םאר־א־ איז םעםבערס, שטעהענדע נום

 םי־ געבליבען צײט דער אין יאהרעז
 הא־ װאס םעסבערס, 30—20 א לייכם

 די יעיאן. א האבען גמװאלם בען
 אזוי נעוועז איז םאר־א־יאהרעז לאגע

 װאס אםיס שםיקעלע דאס אז קריטיש,
 נע־ נעווען איז אננעהאלטען האט מען

 אײנער צײט. שטיקעל א םאר שלאסעז
 לאקאל, םון םעטבערס ערשטע די םון

 לאקאל צום ליבע נחיס אויס האם
 זיך אוץ טשארטער דעם גענוםען ארױים

 םוז םוירניטשור ביסעל דאס געגדײט
 װארמ, אײן םים צונעמען. צו אםיס

 עס אז דערבײ, געהאלםעז חאם עם
 דעם םון בלײבעץ נישם זאך הײז זאל

לאקאל. דעזימער
אזױנס, פאסירט האט דאן נאר

 קרײ א מיט װי אמאל פאסירם װאס
 האלט ■ װאס מענשען, סראנסעז םיש
 אויסצױ אטד.עם*צוג לעצטעז זײז שײז

 אונערװארטעט פאצליצנ קומם הױכען.
 לער־ קראנקעז דעם אין ענדערונג אן

 סיספםא־ נלײך זיך צײגען עס און פער,
 נאך װעט םענש הראנקעד דער אז מען׳

 װערם םאג צו םאנ פון לעבען. בלײבעז
 שטעלט ער װאנעז ביז בעסער איהם

 םאר־ אין דאם און פים. די אויף זיך
 לאקאל דעזײנער דעם מיט געהומעז

זומער. םאר־איאהרעז
־ תורצען איז װיל איץ י ס ו ז ע  ר

 לא־ דער םארװאס אורזאכעז די רען
 אזא צו נעקומעז דעמאלם איז קאיצ

 עקזיס־ לאקאל דער לאנע. הריטישע
 אל״ז אוז יאהר, 8 באלד שוין טירט
 אדםיניסםדאציע געװעזענע די װאס

 פאר־ האט באארד דזשאינם דער םח
 דורכפיה־ עפעס דעזײנערס די זיכערם

\r\ מאגוםעקטשורעדס די דורך 
 די פאר פארבעסערומעז םםשות׳דיגע

 אלע זיך האט שאפ אין דעזײנערס
 נע־ די גארנימ. מיט אויםגעלאזט םאל

 הא־ לאקאל םיז מעמבערס צאהל װיםע
 כיען סאן םהוען אז םארשטאנעז, בען

 מעז נאר דעזײנער דעם םאר םילעס
 פאסם עם װי םיה, די גישם זיך ניט
 דער איץ שטעהעז װאם מאנשען םאר

 צרה די אט אין ױניאז• א םון שפיצע
 אז אײנגעזעריז, דעזײגערם די האבען

 איז דױם צאהלען צו גוצלאז איז עס
 די איז דאס צוגאנגעז. זיך זײנען זײ

D im האם לאקאל דער װאם אורזאכע 
צײט. אזא״קריטישע דורכגעלעבמ

 אויף ניט שםעהט צײט די נאר
 יאהר לעצםען דעם תרך־ ׳ארם אײן
 ײניאז. דער אין סאסירט םילעט האט

 אדםיניסטרא־ נײע א געסוםען איז עס
 פא־ דער נאך איז ב• ד. דער אין ציע

 די םיז שרײבער דעם זיך האט סיתנג
 דע־ נרוסע קלײנע א נאך םיט צייצען,

 לאחאל דעם אײנגזמעבעז זימערס,
 םינימום אז וױים, אזוי אויפצולעבעז

 ®ראצמנם זעכציג א יעצם זײנען
pu ארגאניזירם. װידער דעזימערס די

 נאר נישם אז ?יך, פארשטעהם
 די פיז שרייבער om ^חנדיט הוםם

 לאקאי דצזײנער דער װאס ציילען,
 נאר פיס, די אויןי וױדאר שגמנחם

t pוי־ים ootp אד ניחנ די װעיקציך u.:- .. 1* ;ן י.:. m* י >«!<■

 וױיל ב., ד. דעי־ םון מיניסטראציע
 נעלע־ פאסינער ־,ijn’■ בײ האבעז זײ

 שריםמליך, סײ מינדליך םײ גענהײם,
 לאקאל אז דעזײנערם, n פארזיכערם

 םון אנערקענט זײז וועט איז םוז 45
 װי אזוי פונהט םאנוםעקטשורערפ די

 בעלאנגעז װאס לאסאלס אנדערע אלע
 פדץ נ נ ו ז א ל דעד אם ב. ד. דער צו

 האט ארםיניסםראציע יעצטינער דער
 נײעם דעזײנערס די בײ ערווזןקט
 האמגן איז בענײסטערונג און גאויבעז

 פאר־ אלע די פארגעסען םארלויפינ
 ־Tn דער אוץ אנטשוישונגעז, גאנגענע

 לעבעדיג וױדער איז לאקאל זײנער
 םיט פול איז לאקאל דעזײנער דער

 אדמיניסטרא־ יעצטיגע די אז האפנוצג,
 זי וואם דאם םארוױרהליכען װעט ציע

 זײז םוז דעזײנער דער אז פארשםעהט,
 וױ אזױ פונהם שאפ איז פארםײדינט

 בײ ארבײם וואם ארבײמער יעדער
סלאוקם.
 אד״ גייער דער פיז רעד איך װען

 די נאר נישט איך מייז םיניםםראציע
 ב. ד. דער םון פיהרער דאמינירענדע

 פיז אײדזשענטס ביזנעפ די אויך נאר
 נעדואלםעז האבעז װאס ױניאן, דער
 וױדער זײן צו לאקאל דעזײנעד דעם

ארנאגיזירט.
 סלאוק״ נאנצע די װע• ׳יעצט און
 שװעל אוים׳ז שםעהט ױניאן מאכער

 מאנוםעק־ די מים קאםף נײעם א פוץ
 זויסעץ דעזײנערט אלע מוזעז טשורערס*)

דעם בײ ארויסװײזעז זאך: אײן
 ױניאךלײם. פון מאם םולע די סטרײק

 אנ* סםרײקער, פאר פאסט עס װי אוז
 ארבײטעז אלע אין נעהמען צו טײל
 א איז טהאז דארף ױניאן־םאן א װאס
 צו איבער־הויפט סטרײק; א םון צײט
 הײץ מאכעז נישט זאל מען אז זעהז,

פיקעם די צו געהעז סתעב־ארבײם,
 .םםרײה איז םאנ יעדעז זײז צו לײז,
 לאיאל זײז צו איבערהויפט און האל,
 דעזײנערם מיר װעז און סםרײק. צום

 נישם וועט דורכםיהרעז דאס ויעלעז
 אד־ יעצםינע די אז אורזאכע, קײן זײן

 עם וועלכע האבען זאל מיניסטראציע
 האבעז דעזײנערס די אז אויסרײד, איז

םםרײה־ סארט דעם נעגעבען נישס
 איז סםריײןער. אנדערע אלע װי יאףה

לאגישער נא:*ן דאס װעם דערדורך
 קאםזי אײנרױיטליכער דער זײן ווײזע
 א פאר װאס צו מעמבערס אלע פאר

 אוז בעלאננעז, נישט זאלעז זײ לאקאל
 ‘לא פון מעםבערס די םאר ספעציעל

 ברידער! קאטף, צום אלזא .45 קאל
 אונזער סיר וועלעז קאםף אין נאר און

!דערגרײכעז רעכט M מענעדזשעי עעק׳
י• ײ• נ• ל• א• ,45 לאק.

 ציים א*ן מיםעז דעזיינערס די ב. נ.
 ,45 לאהאל םין אפים אין סםרײק םוז

l i o i ,איז סט. םע28 קארנער בראדוױי 
 באסומעז דעזײנערם די קענען אםיס דעם
ױ njn באצונ איז אינםארמאציע יעדע  י

ןנ םםרײק. תום און ̂י
.W א.

»יו py• *. ברודער ®ון באריכם דער •)
מי •יז פארבליבעז צי ײ ל ° "** רי די  י
י 1•י ס*דײק דער אײדאר גצ*ריבצו# י מי צי

(in׳ ־>n
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1רעד»הט*ר װערטהער
 םון ,נערענםינהײט* דער אין

 יע־ » אינעררוהם איז ױגי, טען25
 דער«עה״ ויי וואו ארנײטער, tic טער
 סאר־ האנ«ז ןײ אזוי װי אונז, צען

 ז״ער וואס בצנשעם, * בײ נראכט
נממנען• זײ םאר האט םירמע
 דער im אױף, אונז דערןועהיען זיי

 *ר־ אנדערע און םייסטער ,טאאסט
 איז נץזאנט האנעז ,”•mb' םון בײטער
 נעהערעט האט עס tg״ ,omm זייערע

 די צוױ׳שעז הארטאניע םולשטענרינע א
פירטע״. דער און •mb' םון ארנייט*־

 דאש מרכנעלעועז א ה*ב איך װען
 צוױיפ״ אננעהױבען איך דאב ברױועא,

 כאיק מיין פון ריכטינקײט, דער אין לען
 <mo'«mp צוױ׳שעז בעציהוננען די אױןי

 צװישון םיינם, דאם ארבייט״. און
ארכײםער. און באס

 יאהרען סיינע פון םארלױוי 1אי
 נעװאנדערט איך חאנ ארבייטער, אאס

 געארגײם אעגרער, פאהפידעגע איבער
 װי אידע) באאענאטים, »א׳»־א״ בײ

 ערנקץ אין אנער חאנ איך קריסטען.
 אדער נרױם •,mb׳ א באנענענט גימט
 אדער םירסע, א צװישעז אז קא״ן,
 הער־ זאא ארנייטער, זייערע און נאם,

 האר״ פוא׳פטעגדינע נאר נישם ,ipb׳
 כיסע־ א פון װיים אםיאו נאר מאגיע,

אע.ח*רמאניע.
 ערםאוד ביטערער םון װייםעז םיר

 ויינעך פא»יטאא איז ארבײט «ו רוננ,
 נע־ קעטםם איינם װאםער, טים םײער

ױיאםיי גישם jnmiM דאס גןן  וױ־ ו
ך אען  נאר ,ipbbmp ייז 1מיייאע ד

B in ,זעאבע די מאסע וױיא דערםאר 
 טענאיך טאנ אונז *יינען באסעט

 אאס ,“.הארטאגיע פון םוםםער זײער
 הײנםי־ דער םון פאאנ? נאםיראיכע א

ארדנוננ. נעד
op דערםא־ צו איבערינ לאך איז

 אע־ מיר ז » ארבײםער, אונזערע גען
 1אי סדינה רײכסטער דער 1»י מו
 די ח«ו'ם קאייםאא װאו וועאם, חנר
MO׳>pm3PBB אעבען אימר׳ן דעח 
̂■ וױ אוז,  אײנשאינ־ וויא עטאריןער ח
מוואכען. דעם גען

 ארבייםער »ן ם»ר נענונ איז עם
 טאנ אײן זייז *ו ױניאן אונזעד פון
 דער פון אםיםעם אונזערע אין

 ov װאם אערנען צו באארד חשאינם
 מיט כאסעש פין .הארטאניע״ חײסט
ארכײטער. זייערע
טשער־ זייער אחןר ארב״םער, די

 די *ו אױםען איין אין האאםען םאן,
 אײגאאדוננע! חאיאיה ני׳פם בעאםםע.

 באסעם די װאם באנקעטעז, *ו זײ
 נאר ארבײםער, זײערע פאר ■ראווען

 בא־ זײ ם׳װיא װאם דמרםאר״ •שום
 עקזיםםי־ צו רעכם זײער םון רוינעז

 זיך דריסט איינענםאיך ײאם 1אי•חזז
 רעט איו .חארטאניע־ רי אױס םארם

ש פון •mb' מזא׳דינעו  זאא ־כאנקעט? ח
 באעעם־ םירםע רי »ז אננעחםעז איר

 M יואכען 62 ארבייטער וײעחן םינם
 •רבײטאר די אםמר סרינען יאחר?

 נאר םיאען «ײ im װיידײתס, אועאמג
 סאפיטאאים״ nm פיז דרוק om ני׳ים

 nrDM איך יאא ארדנומ? םי׳מר
 זיך טײאט םירםע די im טראכטען,

 נרויםע די מים >־בייםער די םימ
..Yiv3md וײ ײאש ■ראפיטען

 אאע אז םיר, ׳פײנם אאעםעז, נאך
 <ויחד m אםשר זײנען פראנץן םיינע

U די ווײל איכפײם! »”aiM ח® nm 
m דאזינען v װעאמ tngn -נץורא 

bppjms dti mm גאתישם תאבעז 
װײא ארבייטער, וײגימ זײ w ממױיגט,

m איחר. האס םיםן dti im קאאעס־ 
MB'? זיי ײאס P3MQP1, pragn איו 

bd’om'ms rniru ניײאחנז mim 3md 
 םעהמז דןולאר ■#ר די װווו וועס*

 י* ס׳וועם »ױב ײח tnri ג«ך
 םון ם^יסעז נעלד װעם אויססעהלען,
OTW l i i ון< g סומעז גרעםערע ךס 

בײם געיוארען קאלעתםעם ס׳וױז וױ
__׳ 4ב»כקענ ד^זינעז

^  t\m$n מעיוורנײ וינוו
ו פסרגעסק, סיו/ מײנט  אונסןר ו
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 ײ״א OMD־m •אץ ר.»נים איז, ראס
 ׳שע*ם און װאאף *וױ«ען רע״עט עם

״ !j'JMOign .פאא׳פטענדינע ״
.9 אאס. מעםבעד רעטנאה, .כ.

ל ױ הר ו ע ננ מ רו ה ע ל ק פ ױ ע־ א  װ
ם די גען ל ת רו ס * ענ ד שו ע  א

פאגד.

 דער םון רעדאקטןןר װערטהער
!״גערעכטיגקײט״

 םון ״געדעכטיגטײט״ דער אין
 געװען איז ױני, ״טען18 דעם סרײטאנ
 •ילאן דעם װעגען ארטיקעצ אן נעדרוקט

 ארבײטסילא״ םון אויסצאחלונג דער םון
 אנדעדעס צװישען אינמורענס. זעז

 סעזאן דער אז דארט, זיך טרײבט
 די אוים װאכען. 26 פון באיעטעהט

 געװארעז באשטיסט זײנען רוילס,װאס
 ?וםט טראסטיס אװ כאארד ר*ר פון

 װעיצכער ארבײטער, אן דאס אױס,
 םאריצוירען װאכען 26 די אין האט

 נים איז ארבײט װאכען 9 װי װײניגער
 אויב אינשורענס. קײגע iv בארעכטיגט

 וױ מעהר ארבײטסילאז נעווען איז ער
 אינ־ צו בארעכטיגט ער איז װאכען 9

 װאם װאך םו*ע יעדע םאר מורעגס.
 איז באעעםםינט גים געררען איז ער
 ביז דאצאר, 10 צו בארעכםיגם ער

 איז דאויצאר. 60 סון םאיןסיםום דער
 װאס ארבײםער »ן װערטער, אגדערע

 10 םויצע באמעםםיגט געװען ניט איז
 דאלאר 10 צו בארעכטיגם איז װאמןן

 11 באשעםםיגט געײעז איז ער אויב
 באשעמטיגט אויב דאצאר, 20 װאכען

 אזוי און דאאאר 30 װאכען םואע 12
̂אר. 60 װאכעז 15 ביז וױיטער דאי

ױי איד וואס  איז אוישבתילזזז זיד ו
 ארײנ־ איז עס אז םעגציך םאצנענדעס:

 דערםאנםען דעם איז טעות א נעפאאעז
 אוםבא־ זײן דאדןי עס און ארטיקעא
 אנשטאט װאכען, 15 כיז שעםטינט

 איז עס וחנר ׳הײסט, דאס באשעםטיגט.
 איז דער װאכעז 15 אוםבאמעםטינט

 פון סומע םואער דער » בארעכטינט
 איבער־ עם האב איך װען דאיצאר. 60

 םײן םון אײניגע נאו און געאײענט,
 עס האמ נעצײענם עס האבען שאפ

 אײנעױ םעהר רואם אז אױםגעזעהן,
וזאם  ״דאם םאנד אינשורענס צום ̂צ
 געגיםען צו באחנכטיגם ער אח םעהר

 בין אבער איך אינשוחננס... דער םון
 םיס״ א איז עס אז םיינונג, דער מימ
 דאס דארוי םען אז און דרוס, םון טײט

 זאא אײנער יעדער כדי מאכעז, קצאהר
 םון פילאן דער אזוי װי נענוין, וױסען

ארבײט. םאנד איגשורעגס דעם
 קאצ־ מר. אז האםענוגג דער אין

 װעט שרײבער, * ארטיקעיל דער טשין,
 װעט און אכט אין נעהםען בקשה םײן

 ניט איז עס װאס ערהאעהרען םעהר
םארשטענד^יה
גרוס, ױניאן םים
 נױ צעדזשער קאוזען, יה

2 צאקאל 3679 מער

ט א ר א ער » ®מ װ כ א מ ק או ל  ק
לןלאוקמאכער. די צו .

im n i ער־ איך ׳פװעםטער! אוז• 
 »אע װי םעהר יעצט נאויב זענאיך,

 אער־ װעאןן קאאוקםאכער די «M םאא,
 צייט די ײאם באאמבאטיס די םיס נען

 אעצ־ די םאר אױםנעאערןנם אונז •האט
 מאנ* אונזערע אויב יאהר. עםאיכע םע

 סאײטעז, וועאבע ,D3P3M»n די נאנמז,
im סיט םהאז צו נארנים האבען זײ 

 נע־ האבען קאאוק־«ראדוקציע, דער
im Dpim נאף ותאען קאאותםאכער די 

 הא־ וײ ווי אײדען, איז חוננער ןmדוא
tm ויי אויב יוצם, ביז נעתאדעט 

 בימער זיר יײ האבעז אוױ דיינסעז
 M איז זיד וײ וועאען דאס אונענארם,

timi 4אינ«־צײנע *ײם קורמר
’dp, עס שוועםטער, אח ברידער 

 זאאען כױר im ,וױים, די ipoippj איו
MאDp 3 אײעפאײנעזm im ,און ויים 

 פון ארויסנצחז איע?ר וױ pאM 4אײני
 יאחחמ חאמז סיר וואו ־,ipbpt די

 און נ?פינסםערט, נעהוננערם, אאננ
נ׳ךפםאכםום;

 אזד «ו D3m פאי׳ו ipbopp םיר
 ניט וויאען םיר וועא̂נ 3m אױף ממ

n |«P3״MD |PO3׳PDII l אין PtrtMP 
>3mip• חיי־ קײן ניט וױאעז 3םי »ח 

»0 3mb׳i ווואריםע די אין 3וױנםצ 
>3mjp. איו, וױאון 3םי ײאס w וזא־ 

גאנץ רי איז חמט צאחאוז *ו מן AaAA MM•• MlAA MMMMiAA    3 ים•3אPI” nTMPOPJPM. און TP חא־
i n ײאם נויגױנםטע יאט w p o  M 

m rr« .יואסס im זאא׳מ םיר tpipp
3MM די QRMXMM די P̂ M

V־ W W W W V ^ N W S  s s \ v v

p פארנענינעגם g ii ײ  im האײפעז, ז
אאעם. dm3 ?וטט זיי נאר

 די צו •■עאירעז איר װיא יצצט
 וױא איך ױניאן. 3אונזע פון אידערם
 אריינ־ ניט זאאען זיי אז ען,3א«צאי

כײ־ קיין םטרייה דעט 1אי ברײננען

m די צו אימ? פון נאוט זע m iM.
 om איו אייניג ויין אאן 3אאסי

 |3פא אונז שטעהט ײאס קאטיי נרױסען
 אײנצי• 3אונוע זײן יעצט אחי3 דאם
 ppiip אאנעמײנעס om פאר ציעא נער
 4ױניא אונומר פון 3mיטנאיo אאע פון
ױ איינינ שטעהן צו  א־יזעתצר אן ו

.'3פיינ om נענען װאנט
 “ארונטוו אונזור זיין זאא נעאײניגט

ר נעיזז, נייי ״ן זאא זי  אחיפ• 3אונ«ע ז
3p׳ ״די איו צוריק נעהן »pb.

אז! אונזער זאא אעבעז אאננ ױני
נרוס, ױניאן 3ײ3ם םיט

2 אאק. םיז טעםבער פטאר, ו. .3

״ארעססאנסעף׳ דרעסמאכער די פון גרוס 8
שיהאגא אין

״פארװערטס״, פון כייטארבײטער צװײ
 םארים און לארבער דר. גענאסען די

 קאונטי דעם באזוכט האבען זיסקינד,
 די םים נעזעהן זיך האבען און דזשייצ

 םעםבערס נאװאק, און בארקיז גענאסען
 זי־ וועצכע ױניאן, קצאוקסאכער דעד פון
 אין פיקעםען םאר שםראף זײער אפ צען
.1924 פון סטרײק דרעסםאכער דעם

ײ םען האט אםת׳ען אין  נע־ ניט ז
 אײזערנע די װאס דערפאר זעהן, קענט

 םען אז געםאכט, אזוי זײנעז גראטעס
 םיז דא איז עס װער זעהן קוים קען
 דיקע דאפעצםע די םון זײם אנדעד דעד

 רײ־ אבער קאן פען גראםעס. אײזערנע
 און זעהן, װיצ םען וועםען די םיט דען
 צו גרוס א געשיקט האבען גענאסען די

 דרעס און קילאוק דער םון מיםנצידער אצע
 אין פרײנד צו און ױניאן מאמןר

 אינטע־ װעלכע באוועגונג, ארבײטער דער
שיקזאצ. זײער מיט רעסירעךזיך
 האבעז גאוואק און בארהיז נענאסע

 ױניאנס קצאוקמאכער די אז ערקצערט,
 כחות זײערע אין ציגם װאס אצעס טועז

 זײער באסװעםער און גרינגער םאכען צו
 זײ ברעננט םען דזשי< אין צעבען
 » םון טאג א טאצ צװײ שפײז »רײן

 דארםעז גיט זאצען זײ אז רעסםאראנט,
 איז װעצכע דזשײצ, םון שפײז די עסען
געשםאק. זײער צויט גיט

 די »ז ערהצערט, אויך האבען זײ
 די באהאנדצען דזשײצ םון אויםזעהער

 זײ שיעכם, ניט *פריזאנערס״ ױניאן
 אוײ םרײנדציכערע םים זײ באטראכטעז

 דערםאר פריזאנערס. אנדערע די װי נעז
 ״פרי־ ױניאן די םדץ זעקס םעז ערצויבט

 סײטאן, נאװאק, בארקין, זאנערס/
 צוזא- זײז גאםציב און קראוז סראװיץ,

 םארברענגעז און קארידאר אײז איז כמז
אינאײנעם. שטונדען פיצע

 אר־ אײנװאױנער פריזאז זעקם דיזע
ײ טאג. יעדען בײטען  םצארס די װאשען ז

 ̂בוצ״ דעם םון און צימערעז זײערע פון
 דאר־ ארבײטען זײ אז וױיצ דערפאר ״,1פע

 זײערע אין םארשםארט זײן נים זײ פען
 פאר־ זײנען עס װי טאג, גאנצען א סעצס

 װעלכע פריזאנערס, אנדעחג די שפארט
ניט. ארבײטעז

 די צו ערהלערט האט בארקין גענאסע
 ער אז ״םארױערטס״, םון םארטרעטער

 מענציכ״ די האם ער װאס גצי?ציר איז
 דעם און ױניאן זײן דינעז צו קײט

 מװעז*דער איז ער װעצכען םון סםרײס,
 און קאםיטע, סטרײק דער םון טשערמאן

איז ער •װאס צוםרידען שטארפ איז ער

 ער וועמעז די םיט צוזאמען דזשײצ אין
 װאס םאר און פיקמטעז, נעשיקט האט

 געגעבען איהם האט סאציװאן דזשאדזש
 פײ די װי שטראף גרעסערען א סך א

 בארקין האם דזשײל, אין דא קעטס.
 הא־ װעלכע םײדלאך, דא זיינען געזאנם,

 גע״ האב איך װעלכע ארן געסטרײקם בען
 זײנעז פיר לײן. פיקעם דער אויף שיקם

 געווע־ רער איך, איז יחסנים גלײכע אלע
 בליײ װעל סטרײק, פון טשערמאן זענער

 זײן שוין װעלען זײ װען דזשײל אין בען
 זיצען נאך דארוי בארקין גענאסע פרײ.

דזשײל. אין טעג 37
 אז ערקלערט, האיט נאװאה גענאסע

 האם (ער דזשײל אין םעג צװאנציג די
 שטארסען וועט זיצען) צו מעג עלוי נאך
 און ױגיאן זײן םאר האםםםלוסט זײן

 איבער־ םעהר םיט זאל ער װירקען װעם
 אינ־ די םאר קעםםען םוט און געבענהײם

 שװעם״ און ברידער זײנע םון טערעסעז
דרעסםאכער און קלאוק דער פוץ טער

ױגיאז-י
 אג־ װערט איז געלענענהײט דער בײ

 נאװאת מא?ס גענאסע אז צואוױיזעה
 םון טשעיםאן םאר קאנדידאט א איז

 עלעקש*ן יעצם האט װעלכער ,5 לאתאל
 םיט־ די ױניאן. זײן םון בעאםטע םאר

 סענען 5 לאקאל אםערײטארס םון גלירער
 ארױסצוצײ־ זאך בעסערע קײן טאז גים
 ברײ זײערע צו אנערקענונג זײער געז

 םאר איהם ערװײלען װי דזשײל איז דער
לא?אל. זײער םון טשערםאן

װ ר נ ע ק אר ס י ר ע ב מ ע ־ פמ מ נ  אי
ל א אנ ש ע רנ ע ען ט ק ט׳ שי ל ע  ג

ען סאר מ לו  ארעם* די םאר ב
ע ט ר ר טי ע כ א ם ם ע ר ד

 יארקער נױ פון םיטגלידער גרויע א
 ליײ ׳ אינטערנײשאנאל דער םון לאסאלס

 האבען ױגיאז, װאירקערס גארםענם דיס
 צו דאלאר 50 םאר טשעס א צוגעשיקט

 וועלכע דרעסטאכער, פאר בלוםען טויםען
 רע־ א אלס דזשײל קאוגםי״ איז זיצעז

.1924 איז סםרײק דעם פון זולטאט
 ױניאן טײלארם דזשױרניטענס די

 דא־ 25 םאד םשעק א ארײננעשיקט האם
צװעק. זעלבען םאר׳ז לאר

 צונעשיסט איז װעלכע געיצה דיזע
 מיטגלידער די אזוי װי צײנם נעװארען,

 אנדעחן און אינמערניישאנאל דער םון
 לע״ דעם םיט זיך אינטערעסירמן ױניא^

 און דזשײל אין דרעסםאכער די םון בען
 אינדזשאנסשאנס, נעגען סאםױ דעם םיט

אן. םירם אינםערנײשאנאל די וועלכע

«
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הױז יוניהי אונזער איו םעםינהײם עדידסיישאנאל
פארס פ$ועסס אין

 דעפארםםענט עדױקײשאנאל אונזער
 אין לעקציעס וועכענטליכע אראנזשירט

 בא־ דא שוין האבען םיר װי הױז. ױניטי
 פארברײננט םײדזש, דיזען אױן* ריכטעט

 אײגינע הויז ױניטי אין לערער יעדער
 אין לעקציעס אײגיגע האלט איז טענ

וױזיט. זײז םוז -פארלױף
 מאר־ האט צוריה װאכעז צװײ םיט

 פראגע די דיסתוטירם דעניעלס גארעם
 װאך צעצטע פסיכאלאגיע״ ״אפצײד

 םאר־ אײנינע נעהאלטען ניגער ש. האט
טעםען: םאלגענדע איבער.די םראגען

 ציטע־ און טעאטער ב) עליכם, שלום א)
 גא- דער פינסקי, דוד קריטיק. ראטור

 םאר־ נים דראםאטורג אידישער װאוםםער
יגענע זײנע םיז לעזונגען  יעדען װערק ̂א

םריה. זוגסאנ
 עליאם לארא וחנט וראך שומגדע
 דורך לעבעז םיר ״װאס א) דיססוםידעז:

און מוזיק״ צו אײז זיד הערקן םיר וועז
ױ ב)  נא־ דער צו א• ויר תםען סיר אזױ ו

סור/
 וועם םעז21 און םען20 דעם ױצי

 איבער לעקציע א ומיאסען לעוױן םאקס
ארג*־ םארנעהםם א פאר ״רואם

 גע־ םאדערנער דער אין ארביים ניזירסק
ownrPpi,י און ״ י , p3SM i#t פון - נ יי

 םיט םארבינדונג אין ספעציעל דוסטריע,
אינדוסםריע״. גארםענט לײדיס דער

 וחד וועלכע לעסםשורערם. אנדעיע
 ם. װ. זײנען: הויז ױניטי אין קוםעז אעז

 לאוואט, םארס ראבערט האלוחנרםאן,
 םילער, ספענסער לײאנס, ה. ה. דזשאן

 סא- י. דוד םאסםע, י. א. באומאן, ױסן*
 םארטהאנען זײערע םון טעמעז די פאם.

שפעטער. ווערעז אנאנסירט מעילעז
 רעפארםכמננם עדױקײשאנאל אונזער

 פר*ד די מאכען צו מיה קײן ניט שפארט
 ער- נרױסעז א םאר הײז ױניטי םון נראם
 נעמנו צו וראונש אונזער איז עס םאצג.

 א■• צו פומען וועלכע םעטכערס, אונזערע
ה רוהען  פון אױך מעגליכקײמען די זי

בילדונג.

ען ענ ל װ א אנ ש סיי ױ ד  טעטי־ג• ע
ט רץ סײ א עו ט ד ענ מ אן סו עז ס

 וחנחנן אנאנסירט וועט קירצאיד גאר
עדױקײשאנאצ אונזער םון סעאינקײם די
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iv די ווען אױם, טאג אײן, טאג iv v 
ז האיםעז הויז איז י  דעד צו אױפשםעחן י

 אגגעטא״ אן זעלמ ר׳ שױן איז ארנײט,
 וױמלען הענם ציטריגע אלטע זײנע עגער.
 בײנער אלטע די פאפיר. אין עסען דאס

 וױנטערדינען םון קעלט די שוין פיהלען
 נעחסט צתױוי, זיד עד טולזוט דרויסען.

יוין ייד פאדעט וחנלכע ״אלטע/ ױי[ בײ
 אוגטער װי זאגט ״קארפער״ אויף

 ער װאס אױוי םאנ/ ״גוםעז נאז דער
 סיײװײסיי איהם װעט םען אז װײסט,

 דער צו נעהן ױך לאזט און ענטםערעץ, ניט
ארבײט.

 י;עאט, א 1א איהם אויף פאלט גאס אין
 ארײן זיך כאפט פגים, אין איד»ם שלאגט

 ?ארםשעט הלײדער, די אונטער איהם צו
 שלעפט ציטערענדיג און צוזאםען, איהם

 איהם םיהרט װאס טריין, צום זיך ער
 שמאסעס, םון קעלער א אין דאון
 נעז, די טאג גאנצען א ברענט עס װאו
 דא׳ אכט פאר אפםאל סארםירט ער װאו
װאך. א לאר

זײ־ אפםטאל מר באגעגענט גאס אין
 עלםערער אז אויד לאנדסמאז, א נעם

 אױוי שפאציחגן זיך געהם װעלכער טעדש
 פאר־ שוין איהם האבען קינדער לופט.׳די

 קנאה א און עלטעד. דער אויף זאדנט
 » הײסט װאס אט איהם: אין ערװאכט

 י1אוי איהם באפאלט דאן !עלםער גיטע
 זײנע צו םארדרוס א טיט רחסנות א זיך

הינדער.
 טאכען וואס קינדער, גרויסע פיר
 אן מעז אאזט װײדזשעס, נרויסע אזעיכע
 על־ דער אויף פלאנען זיך טאטען אלטען

 שסאםעס םדן קעצעד א איז ליגען !סער
 װען אױנען: שלעכטע מיט נעז דער בײ
 ווע־ װאד איז םאא אײן געהן זאלען זײ

 נע־ שוין דאך וואלט טעאטעד, אין :ינער
דאלאר. פאר די װען

 — \זודערעז באצאהלט זײ װעט עס׳,
מס. אק זיד ער טדאבט

 נעז. זײ םונקע̂ל כרענס קעלער קא
 שמאטעס, םיז זאק א איבער אײנגעבויגען

 שזואכע .זימע קאליד. צז האליר עד לײנט
 מאליר די ריכטינ ?אל5אם& קענען ^וינען

 זײנען בארד און ברילען די כאפען. :ים
 םון קנײטשען די אין שםויב. מיט פול

 שמוץ דער לאנג םון שוין זיך האם פנים
 איהם ליגט שםויב דער נעשװארצט.

 דער איהם בײ געהט הארצעז, אוים׳ן
 מאצ יעדעס כארכעלט ער אח שווער אטעם

 זײנען קעלט םון אױט. לײכעץ *נגטיק א
 טיט באװענעגסלאז. רויט, הענט די איןזם

 רי ער סארטירט אויגעז עשטרעננם^5אנ
עז זיינע און *צטאטעס,  םראנען נעדא̂נ

 ארבײט. דער פ\ן װײט מײט, העט איהם
 צז באס דער קוםם דאמאלסט פונקם און
 איז ?אליד א םאר װאס זעלינ׳ען: ר׳

 סאר־ א סח שםיקעצ א ברענגענדיג דאס?
 פול איז זײנער טאז דער איז זאק. טירםעז

גיפט. טיט
 די צו שטילעל דאס נעד׳סם זעאיג ר׳

 װײס ער נאהענט, דאס באטראכם אויגעז,
 שטײ א נעםמען באדײס: דא^ װאס *שייז
זאס. א אין סאליר אנדער אן םון קעל

 םארשול־ א ער ענםפערט ״בלאה׳/
 די אנגעשטרעגנט אראפלאזענדיג דיגטער,

פלײם. םיט ארבײט זײן צו יגעז1א
 םיז זאס אין עס הזםט װי טא ־—

 גיפ־ באס דער איהם פרמנם — שװארמ?
םיג.

 זיך פיהלט ער ניט. ענטפערט זעליג ר׳
 ?וקט װײל^ א באס דער שטעהט ♦טואדינ.

 אװעקנעהענדינ, אוז כעם, מיט איהם אויף
ײארט. גיםטינ צו.א איהם ער װארפט
 םען ארבײס ניט, זעהט מען אז 4—

י נ-יט.
זע״ ר׳ בײ אז זיר קלײבט דאמאלסט

 א ערשט צום הארצען אוים׳ז ציג׳עז
 איחם װערעז אומען זײ זיך. אויף רחטנות
 זיך רײסט זיםץ םאדשטיקםקר א פײכט,

 דער־ ארויס, הארץ םארביטערםער זײז פיז
סללה: א ליפען זײנע אױוי זיך װעבט נאך

ײ קענע? זאלען קינדער ״זײעת  ז
האנד״ בעםער גים אױך עלטער דער אויף
. לען.

פיהלט ׳אויס םאג אײז, טאג כמעט
אר־ דער בײ זעצבע דאס זעליג ר׳ זיך

בײט.
אהײם, אותנם איז קוםט זעלינ ר׳ אז
 אר־ דער לאננ,םוז שױז הינדער די זײנעז
 זײ ער םדעםט אפגעגמסצנע. שויז ׳כײם

 אײלט אס ותר ודאגא. דאר בײ וחגםצז
 אויעיד צזם אזוי וחןד טזגאסעד, אח זיך

 קינחגר׳ די וורום געחט וױיב דאס נצחן.
 ־*on קארסאטעצ, א נעםינען אײנע הזגצפט

 קאצ׳ א חנר העגםשסעם״ פאד א אצדערע
iw ר׳ נעד. t אין וורום זיך דחנחט 

 וױדער זיך שםעלמ חונגעריגעד. א שטוב
ן ,סםים* גײם אוועפ  .ויח ווארינמז, זי
 וועחח פואיםמ וועס וױיב זיק ביז וואדס

תו כיט ^ עסעז. ממנז איחם און ׳ף
 זאגט מר דערצו. נאוואויגס שוין um צר

r w& סצנ nr עד חממנריג• וױ דין 
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י . m •ח • u גים flmnmrw. ם» ® ידי

 דעמאר און ׳קינדער די איחר כײ ז״נען
 אינ־ דא איז ער אז וױיסט iv עד. —

 איהם דארןי מען איכעדיגער. »ז גאנצעז
ױיג דאס ניט ׳ניט דא  קיג־ די גיט און ׳ו

 דאלאר פאר די םעהלען. ער װעט דער
 אזױ צװישען הויז, אין זיך ועדזען זײנע

 לאזט אט נאר אן. ניט כמעט נעיסער, םיל
 נעה־ ניט איהם דאך װע& טען ׳איהם מען
 דאס אז כפרט ארויסװארפען. און מען

 זיך ער דרעהט זץ־. ער פאדדינט זײגיגע
 אםט איז חױז. אין שװײגעדיגעד » אתם

 זיך האט זי װען וױיב, דאס אז טרעפט,
 פאר־ קינדצר, די סיט אפנעפארטיגט שוין

 םרעםט דאס איז עסען. געכען איהם ועסט
 די מיט טיטגמנומען װערט זי װען #אםט

 «:״ ערגעץ אדער טעאטער, אין קינדער
דערשוואו.

 װײב די און קינדער די אז וױיס, ער
 לינ• זײנע וועז אטאל ניט. איחם לײדען

 דער אין נעװען, פיצלאך נאך זײנען דער
 א איבער זיך ער האט הײם, אלסער
 סא־ איחר סים צד וױיב׳ס דער םיז ירושה
 אצײן איז צוקרינט, עולה אן איכער ם״ליע
 װײב די װעלם. וױיםער דער אין אוועק
 נע־ זיך נעאדכײט, יאהרעז שװערע האט

 דעמאך ערצוינעז, קינדער די פלאגט,
 ערשט געםאהרען. אםעריקא אין זײ מיט

 דערװאוסט, זיך האם ער װען שפעטער,
 איז אמעריחא, איז זײנעז זײ אז
 צױ אזן אלט נעקוכיען, זײ צו ער

 גאנצע די איז ער און בראכעז.
 ביז׳ן איבערינער. אז הויז אין צײט

 ניט איהם עס מעז קעז טאג הײנטיגען
 פרעמדער א זיך ער דרעהט םארגעסעז.

 צו רעדט קײנער ניט ארום, שטוב אין
 ריײ צו וועמען צו האם ער :יט ׳איהם
דען.

 רי און אװעל, געהען קינדער די אז
 עסען. צו איהם זי ניט בלײבם, װײב
 ׳םיש בײם ערזיצען בלײבט עסען :אכ׳ז

 זעחט ווייב, njn צו רײדצז אנהױבצן ו\יל
 רעכענט פארטראכטע, א זיצט זי וױ ער
 ׳צײט יענער װעגען זי םראכט דאס אז ער

 שוין צר האם םאוינע^ען. נים קעז ?י װאס
 אין קוקעז נעהםט ריימס. אנהויבען םורא

 נעלא־ האבצן קינדער די וואס צײטוננ א
 עס ביז שטיצשװײנעז, א הערשם זען.

 רוקט שטוב אין און טיר דער איז קלמנם
p* זיד n ביײ א מיט לײדי גראסערי די 
 זי װיל חוב. א מאנען פנים, ברוגז׳ן זען,
^nn וואך. צזוײםער דער אױף אפלימען 
 ארבײט. שװאך הײנט איז קינדער די בײ
 אם־ ניט וױל גראסערײלײדי די אז און

 ׳חדר צװײטען איז ארײז זי געהט טדעטעז,
 ביל דאלאר צװײ א זאק םיז ארויס נעהסט

 אין יענע ווערט געבען, איהר װיל איז
 !פראצע מײן םאר !סערס1סח כעס:
 ’ר$ דרײסינ בעארבײט. שװער האב איך
 נדבה, א מיר מעז גיט םיר, קוטט צאד
 הוי־ אנדערשװאו מען נעהט געלט nםא
̂הער ניס נעה איך !מעז  ביז אוועק, פר
 געלם! נאנץ מײז האבעז ניט װעל איך

צווײםעז אין ארײן נאכאמאל זי נעהט

 פון דא^אר א נאך ארויס נעהסט ׳חדר
איהר. דט און זאק,

 זאיז איך העלסעז מיר זאי ;אט ״נאט!
 םוס טיין נעהט אפגעצאהלט, האבען אײך

אריבער״. ניט שװעל אײער
 חשק אהן נעהמט לײדי גראסערי די

 אפ דםצט ׳ראלאר דרײ די ברונז, םיט
 טאנ. גוטען א אהן אוועק געהט אדן שווער,

 טריט זײנע אז לצב. דער קומט דעינאך
 ארײן זיך זי כאפט איהם, זי דערקעגם

 זאק םון ארויס נעהסט שלאוי־ציםער, אין
 אנ־ האלט און דאלאר צװײ פאפירענעם א

האגם. אין געגדײט
 אראפטראגען געװאלט ״נאר־װאס

 איך װאס נעלט ערשטע דאס געלט, אײך
 דערילאנגט זי און — אײערס״ איז קריג

 צי־ דעם מיט ׳ביל צװיײדאאאר דעם איהם
אינעװײנינ. פארבױנעז "2״ פער

 ד־-נד־ פאפירעל, ראס עפענט קצב דערי
 כעס נײם עס ער גיט ׳דאלאד צװײ זעהט

זיך: צעשרײט איז טיש אויפ׳ן װאדף א
 איך פיר! קומט צװאנציג אזן ״פינןי

 אין עי קלאפט — נאנצע!׳' דאס וױל
 ביוט מײן ״איז — פויסט כיט׳ן טיש
 קינ־ אײערע דאס זיך װעלען םלײש און

 םיר און שפילען, פיאנא אױספוצען, דער
 ניט נעלט םײן י$ך,ר האלב א פון שוין

 :עיט דאס ברר זאל שוין אװעקגעבען!
 ״פײ־ קינדער׳ס אײערע איז הײנט זײןי
 טאג יעדעז דאם? זײ זײנען װאו דע״

* אגײעדרעס!״
 אויף װײב זעליג׳ס ר׳ זיך קלאנט

 סיזאן שלעכטען אזא צײטען. שווערע
 געהאם. ניט לאננ שוין קינדער די האבען

 איז קלײךגעלט דא^אר א נאך צונױח זוכט
איהם. נים

סענט!״ פאר לעצטע ״די
 װיל זיה כעס׳ט און שטעהם קצב דער

 אין אלעס םיט ססראשעט נעהמעז, נימ
 דאס צו ענדליך נעהםט און װעלט, דער

 גאנ־ איבער׳ן און אװעק, נעהט איז נעלט
אלײן: זיך צו ער שדייט װעג צען

 פרעסערס, זײ! האבען אלעס ״אריח
 גאנצע די און פארטיס! טעאטערס, סוסס,

 װיל באצאהלען איז ׳אז עס נעהמם נאס
״ ניט! עס

ײ אויױ געהעניש שװארץ ״א  עס אז ׳ז
 כעס אין זי װערמ — מאנטאג! קוטט

טיר. די םארשליסט און
װי־ עס קליננט ארום װײלע א אין

 װײ־ דאס נאר םעהר, ניט עפענט זי דער.
 נײגערינ. איהר מאכט קליננען טערע
 שיקם קינדער? די צו װער דאס איז אפשר

 אז ׳אז איהם זאנט עפענען, מאן דעם זי
 זי אז זאגען, ער זאק בעל־חוב, א אויב
 איז זיך זי באהאלט אלײן און ניטא, ^יז

שלאח־ציסער.
 ארײן טרעט פעדלערסע האסטום די

 זע־ ר׳ װאס הערעז, ניט װיל שטוב, אין
 ניםא, איז װײב זײן אז איהר, זאגט ליג

 זעצם פראנט־צימער, איז זיד זי לאזט
װארטעז: פאר׳עהשנ׳ט אװעס זיך

אוועקנעהן! ניט געלט אחן װעט זי

ורארבשען
פרײדל. פיון

 רױם היםעלשען אין צוגײן װעלען כ׳װאלם
 גלויער א היםעל שטיקעלע א װערען און

 דיײם׳ קײן ניט ערד דער אויף האט עם 3װע דעם, פאר
גרויער• א טידער, א איז טאנ װעםעם דעם, 3פא

 :זעפיר לײכםער א װעלען איך װאלט זײן און
 געמינען־ איז צער פון װאם קאפ, דעם גלעטען כ׳װאלם

 שיעור א אהן לײדט עם װער דעם, םונטערען און
אוינען. פארטרויערטע אין ייד3פ אנצינדען און

 שטיל דער אין זײן ענדל3שטע א װעלען כ׳ודאלט
 שפױינער; דורך און נאכט חרך לינט װענ װעםעם דעם, םאר

 ציל. קײן װאונשען, קײן םעהר האט עט 3װע דעם, 3םא
ץ איז פוםם אץ קײנער• ניט איהם ם׳ליבט און לעבען, וי

ץ בלעטעלע א וועלען כ׳װאלם  קראדן, דעם אין זי
 שלום׳ אײביגען דעם םון קראנץ דופסינען אין

 גלאנץ, פול עתיד אין םענשהײם 3ע3 שטײכלען װאס׳ם
חלום. א פץ װאהר ליכטיגער א ען3ווע וואס׳ם

 זיי^ שטײנדעלע קלײנינקער א װעלען כ׳װאלם
עז׳ זוניגע און אםת פון היכל ׳ן3פא  פרײי

או  שײן היםעלשען אין במדער, װי מענשען, וו
.נךעדן א ןײן װעם וועלט רי און לעבען, ןחןלען . . !

, ר׳ אל״ן, ער <mi אדרבא, ו י ,IPJMi תי
 l<M <»ט טזפ 3״m m ע«עם דאך 1»' ער

 IM געהטט ט׳״ן אזוי> םעו טוט הארצען,
 דא״ פוםציג םאר אידעגע אריטע אן בײ

 אװעק! ניט זי גיט טען און װארע יאר
 דא־ א םאר אן זיך טען לויםט מאל צעהן
אװעקגעבען! װעש די איהר זי זאל יאר.

 אױןי האױן דאס װעה טוט זעציג׳ען ר׳
̂' ניט דען איז זי איהר.  פאר• עס נערעכט

 קיג״ און וױיב׳ס דער אויף איהם דריסט
 ער אװעק! גיב נענומען? םיהרוננ: דער׳ס
 םול אנגעשטא«ט איז זאק דער אז ׳װײסט

 דען ער איז טע;ה! געה נאר געיט. טיט
 זיף ער װאלט גערן םאטער? א ׳מאן א

 הערם אידענע, דער פאר נעקלאגט אלײז
 אלעס. שראוי־צימער איז װײב די אבער
 צײ״ דער אין קוקט שװײנט, און ער זיצט
 אידעגע די װי אײן, זיך הערט און טוע

 נוטם, קײן האבען ניט זי זאל זיך, שװערט
 איז טײדלער די טרעפען װעט זי אויכ
 #חתוגח א אפ :יט זײ שפילם זי צו גא.ס,

הײםליר. צו זײן ניט זײ װעט עס אז
 װען מאנטאנ, יעדען כמעם איז אזוי

 יע־ סטעט ארן ״פײדע׳/ האבען זיהן די
 ברײננען מײדלעך די װען מיטװאך, דען

ײאדפארדינסם. זײער
̂ינ ר׳ געהט שבת  ארי דער צו ניט זעי

בייט.
 ער הערט שפעטער, אויף ער שטעהט

 קינדער די וױ צימער, זײן איז בעט, אין
 ׳שםוכ אין ארום זיך דרעהען דאיטען

 זיו, אײלעז קלײדער, נײע די אן זיך טוען
 שפינעל. פון צװײטע די טרײבט אײ:ע

 דאס זיך דרעהט אװעקגעהן זײער :אך
 מורמ*לם: און שםוב אין. ארום וױיב

 זיך! סאכם ער לעבען לײכם א םאר ״װאס
 ניט חען םעז ׳טאנ האלבעז ביז שלאפם

 עס װי זאגען, איהר װיל ער צורויםעז״.
 אויפ־ נים סען ער װעה, אלעס איהם טוט

 ביסצל א שלאםען ער װיל שבת שטעהן.
 איהם זי װעט זאג! נעה נאר לענגער.

 ער װאו שלאפעז געהן זאל ער זאגען באלד
 אױוי, זיך ער הויבט םריהער. געװעז איז

 ער האט וואו נעהן בצבוד. אפ דאװענט
 ׳אױ^ װײב דאס רויםט שסוב אין ניט,
 זיך זי װעט שטעלען זיך װעט ער װאו

 רײ־ ײעצעז יא שוין זאל ער װען קדימעז.
װאס♦ ניט אויך ער האם איהר, םיט דעז

 קינדעה די בײ םאדערנע נעײארעז איז זי
 םױ סעאטער, םון געסט די מיט רערט
 np זעצט םאדעס. װעגען יקטשורס,6 װיגג
 פראנט־צימער דעם איז אוועק נאר זיך

 און סדרה. די זײן מעביר זאנען, תהלים
 im םון טאנ האלבעז קומעז קינדער די אז

ײ נעהםמז ׳אפ זיך םוטלעז אח אדבײס,  ז
 איהר פוצען מוםע^ די טים אםט זיך סיט

 דזשאתשעט א געשםאס: זײער לויט אויס
 אײנ־ נעהען און מאחן-הוט, א מיט בלוזסע
ײ א צוגרײטען הױז, פאר׳ן לויסען סו  ״
 איז װאס םרײנט, א פאר פארטי״ פרײז

 דער״ געקומען. שטאדט צווײטער א םון
 םעז טוםעל, א שמוב איז װערט נאך

 קען מעז װאס ארדנונג. אין אלעס ברענגט
 אל־ דעם א̂י ארדענוננ אין ברעמען ניט
 רוםט ניט. עס זאנעז זײ נאר טאטען. טעז
א?: טאכטער עלטסטע די זיך

 צו געגאננעז אסשר װאלסט ״טאטע,
 כרעננען דא דארף מען ציםער? איז זיד
ארדנוננ״״. אין

 געהט מײנט. מען װאס װיים זעלינ י
 םאר־ האלב א מיט צימער, אין זיך צו ער

 ארט ר,ײן דארט זיך ער קען ליפ, ביסענע
 געהט און אן זיך ער טוט געפינעז, ניט

אװעק.
 איז אלעס קאי״ט. איהם איז גאס אין

 שוי־םזגנ״ די אין ער קױזט פרעמד. איהם
 און םיד, װערט ער ביז לאננ אזוי סטער
 א דארט שוין ער טרעפט צוריק. קוטט

 דער װארים, ליכטיג. הױז. צוגעגרײטע
 נע־ און פרוכט פארשײדענע םיט טיש

 איז זיר ער ררעהט סערװידט. םראנק
 דאס איהם טוט פרעמדער, א ארום שטוב
 נא- דאס װען? צו װאס צו װעדז, הארץ
 פיל אזוי מאל צװײ אודאי דאך ט1טרעג

 ער שלינגם װאך, א פארדינם ער װיפיל
̂ד, פארדרוס. פארשטיהטעז א זיך איז  בא

 לויפען טוזען־ וױיםער ער װעט סארנעז,
 איז אוינעז סראנקע די םיט קעלער, אין

שמאטעם. יבען£יקי בײנער צובראכענע
א צימער איז זיר צו אװעק נעהם און

פאדקלעמטער.
 סוםעז עס װי ער הערט ציכיער איץ

טוטעל, דער מײדלעך. בחורים, :נעסס
 לא־ און זיננען דאס זײ, םיט װערט װאס
 פיאנא דער בײ טאכטער אינג^רע די בען.

 סען צװײטער. דער נאך זאך א'יז יטפילט
 אײנזיצעז, ניט דארט ער ר,ען אהלאדידט.

הויבט. פרעהליכקײט, די אויוי איהם ותקט
ן ער  פרעם־ א װי אוועק, גמחט אין אויו» זי

 על״ די קײנעם. םוץ כאמערקט ניט דער,
 דרעהם ׳איהם דערזעהט םאבטער טערע

 1א ציהט <ןאפ. רעם אוטצופרידעז אויס זי
 עס. הײסט דא, שוין פנים: ברונז׳ז א

 פון עםעל אץ זוהן עלטעי-ער דער נעהטם
 איהם: ניט און פאמער צום צו נעהט םיש.

 הײסט עס טאטע״. עפעל, אן ״עס
נעה. און :עהם

נצה״ ניס נאר עמעל דעם װיל זעאינ
 נאר כעס, אין זיך אין שטיל איז ער ׳טען
 םאכעז אלעמעז םון פיעמרסײט ־im איז

 nm װײמנר, ווערטער זוהן׳ס דעם איהם
 עי ביסעל, א םארשזוינדט כעס שטילער
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GEREC HTIGKEITA AJAAAlAÂ A A AJAk̂ Ak AAAAAAAAJM I

ifd fM t iiM  fjii# r
g r E s a n c r r a r T T

W , Pt**t*ti
W IVMff *TVfMWV

!g g ^ lg g J jM jg  ; tl.« l pH tm .
* * * H U t o il tttm Iff* , P tH tf, 4*if I, M l

mrt % mn.i5  mvaa,* w 
m S w m M i w i

i* o  i n' in׳  p י issm׳j ו o pis*? i s n s ’ i 
pm פוי׳נן אין aa«a

a s o n s a n 1 חנרפריח, *ין •n)><* **׳,ײ׳יי 
s is •  o n s  isasn׳iw w  ,issm o sis*• •a s rio  a 

* i*m װ*ס ,is׳ne *ון a 'B is ro a  m an 1קי* די>
*•**pc i רײ*וןר> i<a * is׳ r s n w  ,p i די • ״ נ  אי

n * o  isa*n iw׳I' m B i די • י י •י י סײ* ײ•**/ •  י
av* ״ imo ד,*ם i׳ D ו sa is.• *l •׳m sir ׳ ii* i i 
nn׳sa ו» M l » »נ i s t״n w r n j׳)ib o  j׳  ד׳ד p׳

SMi»>oa«»*׳va o s ii ,s יפרפ j  aas* im s  s in׳s 
I’M SIS’ 1’ j  I’M TOMOPIfP |” M |” S .m stfl

b p m* ״ isa*׳asa s׳a ׳ a נ i*  i n״m .B*׳«i די 
B»3s*«a׳i n n  ’ i  is  ,iso rinM a a•: isa*p o 
a isasn׳iH o׳in  *in o n  T * s* r•  Ba**osao ד׳וו 

is ’ Ip ן M osn׳aiM■ pm  ■m s  isa*sn i; s a i׳*IS3 
aiM' SD.|׳

iim די is i” f • s ii ,is ra so  s s is p is  so in a m
imm isaserya* די ssissJB ’ nM i n s  , in * io * io

is| די tie isooaso די na׳a so*׳i׳n s i«  I'M oaa
isa*n ,'isoaso  mss ריס •S1SSJ aannaiH iisa

n• o n m so  o n  mmm די ,w in s  is a so  sis*s
isa*n sa*yn זיך niya׳m isa׳i י s* ו p a n s  r

‘to  ,w ip e  i*snsn oToyaa* isasn S3*sn ,iso bj
i s e in  fis  |im ,isn so  is ' iv  iim ish po  jso<i

is a  o r s n s s די io o״ n׳  ,<* ,c* fm סיו;ד1ס#ר *
no iy»y*o רי wo־”v p.־

• * *
i■*׳i נs sנsנs8ר *imm is n s o  n» fynsa pm 

to די סון •גיס׳׳ור די o n  n o iy y io c  yayrriM O 
nay0**n>a*' N |SOS*M *IMS 03MBSI B ,0׳ fn  OHM

m i»  sm oMN i saf r m  m  * m o m  is n o e e
PSW ’ ISJ S*M MMM lim w  »’M |S*m |1M 0 »  ISPOSD

v im ׳*•j ססי ’so  ,aav ’ so  , ir n o  ’ so  ,isaso 
ו סאט. M om •י׳  isnsa o*yi»a is i” i”| גייסס — 

w w j  iso  osn e n  I n  * nr pa issoss is 
inst די סויף ■a׳o׳iy סין m s o  s in׳n a n « די 

lso*Mnyaas osn m םסרייק o o  i n  iw  (o*sn 
o r is װיי* in a io r•

o s  o n  ,msiya osn iso די na׳yo סרס״
is*״m mi ,osn iya*opi**p סון o  r o a n  , r is e  i 

o n  isa * s r >צי S’ n o o  o n  fis  Pirns o n  m. 
tm, ױ ו ניי יײגסן טיינסר, ו י n•* ז o s  ,isnsa i s 
istslm ײסם te isasn ” t די o n to, ײ ססיײסס  ו

isasn זיך m׳to  isasn ” »• ,o>yorsi •iosp j 
iomp j n s i i r  s  isasn is ls ii ” t to ,ooum* מרכ״ 

imo  isasn ” t o n  ,tsaso is זיד s lo o s lsp  s 
iso  tm is a s  .s a iu cu i ,דטרף os iso no 

i .iso  . os osn iso iw  I tse״ *sn 
isa נים ists^nos 1 די ,lo o m  is is o>ױי 

m n s a  s  isasn ”« ׳>lo o m  ,m p is o  sa
w סווי גאסס ןיך װיאזנן «ײ װײא u fiv סיס n

D’esas^sa. זיי io o  pm  is e s rts  is m״p, ײ״א 
ײ in ז so  is:*p ניס *n o o n s  o n  |SJ*nnsan 
»i סין io. >י וױי י in י s o  is jsp גיס im m t f'} 

ijs o t is  i' is o סון m סיס׳ן *וסויק^רפייס rסי״ 
sp> ,װ*ס פתים •{*M pm p  i s i  |’M e i ’ oo’ tps 

s ’ lo o n: די m o  *i |w o” p n s?o o ” 3iM so’ iu 
np}*p n a n ’w J s j־osn o*n ,r js ודן זיד o n

.O^SP’IMMM T ’TO
* * *

is o i t  isasn isanopis^p o isp io  iMnso iim

I
"-

v v jq. און W* ייייד .w yvnttihy ir v r 
 קל^וקסאמר די •ון ססרײתס גזנגעראל די

ו מוגדןוס נזנװען וואעס^א נ סי נ ו ו ן ו  ^מד ססױיקס. ו
דקעד גמ 93ס»נ y ̂י y n  D»n jw ifc rn r[ מ ̂זי  פעד

מ נעװיסע s סון אײנפאוס  גדו
 3WT ftf *IW90̂ «9 ®אחמ<רײם לעזרםעגס האבען
סו חי iדמ .תלאוקסאמד !אחל נ f אוגסעד ניט o jfp  i*

iS B S ^ A f l l  M O  A E A A G A A  m M  M cA ■  m * S  U ca a c  m o  m M A  M *  £ c A i>דא t it יוגיאו דור «B f i  n רי ff37fB w  i r w 
ס ססריי^ 9 אר8 דזוי יוגיאנס ואר fקאנ איו j f 1 i f 

w* 9 לייטא  w p r  in ff רי .נמות in y n .געסיוכס 
n ױ w גץ ■יז ודנחססריי קקאק n r ז י  כוכ* י

o ־אוקי אמירס9ר99# ^אתגליד in ח סמגאי® i n
o י*|.3יו n  *PSS ”  |S}*P ISBS'M 0 דיS0“ M'S7

p s די is r^ ao ia « ײסר» opaio p m  suM pasTM ד  ו
on  p M .w n ii f ls  i s y p  .tsnoi ״ י לי ײ *1• 

מ די i׳ ו  isasosis^ p w s״t v r m r t  iw 
n אייפ יוגי*ז  *n ^ ttm an t t r m n  t im  j m״lso

m o i ־ is  >»opm j«M

*iso m ps  isj’o s ’m • n  I*• is m s  iim tw o  *i 
iim ,tnsnw  n oiH׳ n • ”i i  iim r«n ♦’« •*is•׳
1S>P 1SP” ”S •SJדי |1 100 M in s IMft f'M t ׳ t

1M| <סד#ס׳»י*יו# s n r  os s p a  fisיMa ^ n s•
IH f'fS tlJH I ♦י ISJ’03’1 1S” t ,1SP” 1 A  ISSN

■osa m  i ’ M ,*iomp i*m s i r s  i  ns in s s r G i
V*M '1 ISB0SPS3 IS IS'11' m  IMS !SIMM 1SS

in  mm* s s i ’ i ' i s n s י o. י 'osss^ss
• * •

oiM ’1 1SSHM׳omp os PM inJSOS נױסינ imo
is jfs n sm s •  ^sss m ’n  n  in s די is w n r s s 

1 osn ,O N iin■  i  I IS**' n n  f it׳ *OMi* osn 
is  t f s s r s J די isj' c v m  o n  cm  s ’ o s s n s s

1M n s* P  • f'M •s  .*»SP| ג*נץ r« a״s js i 
j M i i n• 3ײ• ו M f י is׳’m m s n  o in ’ «SM׳i s i  i 

is is s s n s o  is  s n s s n r s די n o׳lie  tit>  s n s 
i, ד s s ” n s

י os ,ismmSim י s  is s s s p iS Ŝ 3 ז*א*o p } r r
1 |rS Mײי י •* 1S3MVT1 * 0*11 .B1S0PN10ISS

3H1 B j’0(SS'S31*0, 13'׳ |S»M*1M0 " I  ,(SI'S l
i ” io  o n  in * i^ ’ 3 A 0  is׳ i s׳ im3 i t״o׳i  isj׳ 

s n s>׳?f r״iis  rm ip js p  r j n׳m i s r״o ;*p i־ 
is  iso ’ mis m iim is o p m i’)׳• -im  n  tic n a rn 

n  iso jim  o a * ii • n  l i S•’•* סםאג־ ױגי*ן 
m s im׳i  i׳ is s s r

*1 pm  opi*>p imroPSBWMO נויטינ ניס 
io  n  isnsm sBMM׳v:"^v n  , is a sV is P 'o  so ;s i 

isjsoimo׳*••  * isoo*p S3?S11 ,SSP *אויס*װז*ל 
nSPn*0 .ISO׳ is o m ii * pm  os אאנ• imm* דעד 

t osn os 1 sn o sn p M  pis>P״i סיא is c s a ון«
M ,ISSI'ISI1' ׳ IMO 'M ,1S3*OP1*?P '1 IMS

ri3 iM • '1 ,n so iS JSP1׳ no is a׳ op inp, ווען * 
sspan r s i ’ t n  n  P• o«^sn י* isa. זיד |5ז so is

1' S in * o  1S3M0P1S”P| « *36 *נםי1ג imo 
3iM |S3*fl3 0״ in׳I און ׳*חר׳ p is n|* ,ז*;עז

<• ?OHMlPMO >'01S pm  o n
sa*o is״3iM |* ISP ’ײ o| * לעבען imo זיך 

1M| זיין i s  isn ,S'̂ 'OMB ט׳ס3 ארבייטען נים ז*א* 
• ®3 3 in  IS3S11׳l ז חי * ' «dp;ib n נוט *זוי pm 

0 3 n sa׳t 0 i׳ 'p c  ;;mIimo i s * י1 אויוי העכערוננ 
s'3׳• m jio o  40 •  |1* m i ״םס*װ*ר.31א pm  d*i 
u׳o}3 ׳M׳iM• is  >so}}״>in s די s n ip ארכייטס־ 

aiM n  n* s js p o׳ is׳ o ז*אען isano iv:*p בי־* 
■isa s i ir s o s a  s  *so 
0 * *

i s 3mopi**p o jsp io  40 '1 |1M, װ*ס t s m 
*n׳t ,*iosp |*m o׳*ovp is  iso**tro}M oose i s r 
3 JSSיי imo so ss* o n ס*דערו:נען, חױ«ם ׳1 *ט 

i»* o pu s׳ }o i װי i  imo׳ :*ii s i n״ip p j װיכ־ 
i n  no |S}} im ss SPO י*נס1י: opnooj*p׳i s i i 

•.OMiisn
iomp o n  isa*n i s 3M0P1**P i• רױםנע־ נים*

Ison• די n o i* p  o* ii ,o is a s m׳*h  i n 
soona ם״א io  o n  fio׳t, 1א| n סאנוסעקם׳שו־ 

S3*SP , o in |*ויך *איין וײנ* .DisaMtrn sa*«n 
*3iM |i״so| נז״אוױיז n  imo t im ,דזשאבערם 

io m p  o n  oa*o IS3i*n די :יך.זם״ד1םסא1א 
i n« iSSMOPinP׳i r |*ױני imo isa*n איבער 

*11” ’*o*« r*M |*osa in נע־ ה*בען זיי
3 is  ,03SP׳1 *ז״סינ*ן M׳s*a| װ*ס ,1םריי אין i׳ 

is a * m ״ a*o ־ iiropsoiaMO׳dsoo ' d aa נע־ ח*ס 
io o  * |n* ,|SOMr׳ i׳  isa *  .pדזעאכערם ׳ pm 

m ir o P s e ia n  3>*n ’1  t im האאנ־דזשאבערם, און 
iio a  |sa*n ייר dscs o;miojm ז־’איב די ט*ן צו». 

n« isa’0” i»a is ײ  ארויסנע־ איינסאך jsa*n ז
isaaiMns 1»ײ i n |*ױני c n .סםרײס

1 n® sa** ' i  PMארכייסקר ׳ pm קלאוס די 
is a is  r*M isiM iisa pm  is s s r עם און ערנער, און 

m d*i  ,in*nsa  i**P isos** imo pm נענעראא 
id o׳ t׳ *:scoim  osn p פא־םײדען צו *ננ צו זיין; 

T*asooiM osn os o n זײן *n s ia איינצושטעאען 
aiM s iso sa׳ *i״oo׳ a׳saai;a| אין pi**p ,i .׳שעסער

* * *

is* P i i s 3mopi**p •i נעװינען o n ,סםרייס
*opai ױ ױ oia *ז ײ ו  נרויסע א*ע נעװאונען isa*n ז

I'M |SOO*P די *m ssasi soss .דזשא־ די י*הר 
isa*n o in iro p so ia o o  • i iim o isa רויסנעס*־* 

io»p m i t  isa»opi**p ’ i  o in,* די אין mopi**p־ 
iiM  n  isa*n is a׳isoiasac'iM aann*co םיט 

.c io  t ro  iim r* * o r
i די  ,c is a M m׳oa זיי isa*n זיך tppuva אין 

isa*n ,smaonPM pi**p m סריהער קיינס** {*ך 
i נדט non*o saso* |M oonsa {יס n .ױניאן 
oansa anaso זיי r jsa*n אויםצוב*ה**סען זיר 

i  isoaiM ,s*” *• o 'o sa r isoaiM’ ׳׳* •pc oss די 
”t tsa*n is o in  no pm  ,om i r opsou*o~a*o 

opm sa isoano ♦ר i  no onM iaMoo״םער.3אר ׳ 
r די  is  oaiisa an aso r isasn*׳«is די n,* ז* 

»” a issaMaPM onsa׳io m p  i n  l*  o, נעהס װ*ם 
D*as*«a o n  n« 1S0” 3tm n  j s m s  is. און 

3*is m  ” » r o ך i ײי n  *pn isup isa ר*צע■ pc 
is*’ i i ,sn o cn a ’M m  r«  is o ” 3iM n נ*רנים זיי- 

’pa« י’»י isosa׳ * o i* iio a n w  t” P T׳ os n« ,o׳
otm זײ a Dt’imsa’M׳â י* aiM n׳׳iso ניאכען * 

*js ' j  m *  ,Isas
osn  os ים} isosa ^אח ?סנ *n  o •נאײכניל

».in s i i  isanasa  osn is a o m  o n  no o*pan 
t t« ,in so riM • tsaos « t osn P” io o  m״ sa־ 

no w w  o n  po  T* is r o זיי isa*t tsno is*sn 
i**a is*sn "D oasrom o . n  o* ■oupi t i 

o״o n  4snsia זיי אויב isn n r  mo is  isan  is*sn 
is*sn ,*oho o n זיי iM■ t o m׳*-is n  n  m

s n r ts s  m s r י w“ 1י o prasn ’ n  tsm  .T n o

m w  .i?n  i W  J i m s

is*sn im i pm  .isoia ויי is*sn ” 1 is  ,tsnsiP ’ M 
”« isn  ,0” P3’ in i n  |« isam nsoan*  isno 

isasn ייר i  isaanoas iim opsooim o״i n סיס i n 
ar׳isosa is /p ib  isasn o n  ,n >oi*r isasn is 
i׳ osas*sa n n a s׳m o׳I’ M S 'loena 'M  i n  i 

io o  sa’ i i s n • ' ,i׳ IS זיי iim .op׳ B in  ts*sn
i׳ p׳o m׳  i n  o׳;a is׳o 10, װי'o o a s ro i,״ i s i 

osas*sa s• ׳i װי 'n o׳m o׳i סרייה ssasa h  osn 
ii of'sn״t* ,o ׳׳» i״os isa.

* * *
 pntfp די vn יאוזר עטיליכע אעצטע די אין

ך. 1אי גרױס געײארען ®יגדוםטריע ״  קצאוק• די און י
 9 נײגעטראגען זיכער ה*בען טעיער די אין מאכער
 װעלמנר אין **#ראס^עריטי״, חנר צו חיק גרױסען

״ ®בער זיך. יגט8גמ זי  זײנמן ^®וקמאכער, רי ז
 ערגמר »ן איצט םאכען זײ !געװ*רען פאר^ריםם

 װ^ס לאםף, גרױסער דער און .םריהער. וױ יענען
ן חאט  v 9» דאגעחשםאנ, אעצטעז *נגעהױבען זי

 כאאע- די צוױנגען צו קאאוקםאכעי די סון כאװעגונג
 דער סון םאדערוגגען די נאכצוגעבען זײערע באטים
 ארבײטס־סטאג״ כעסערע אײנצוטט^ען כדי ױניאן,

 געזי״ מעהר זײן זאאען קאאותםאכער די אז דארדס,
לעבעץ. א םאכען קאנען צו כעדט

 כאװעכוגג ארבײטער ^ורגאגיזירטע גאגצע די
 און קאםף דעם צו אױסמערסזאמקײט גרױס ׳שענקט
 די ערםאלג. גרעסטען דעם סטרײקער די וױנטם

 דורך רײדענדיג באװעגוגג, ארבײטער ארגאגיזירטע
 רי אויך און יצײבאר, אװ םעדערײשאן אםעריקאן די

 נאדעיל־ די אץ אמאניזאציעס די םון םיהרער הוי*ט
 םוצע זײער קאאוקמאכער רי צוגעזאגט האבען טריידס,

היאף.
 צו מאריעירען יןורק נװ םון ק^אוקםאכער די

!געװינען קאםף דעם װעאען זיי און זינ, זייע•

ך ם די אױ ר ע ק מײ פ־ ע ען ק ל ע ט ך ש זי
ץ 8ר,אמן א

< י <  <*tas/•> י׳א*: .mf ־ '

 דער אין אז דערבײ, cy האלט שײ;ט, עס װי
nn די װען צײט isr די זאיען װערע̂ן געאעזען װעיען 

?ey סטרייק גענעראי א אין זײן יארק נױ פון טאכער 
קיאוהטאכער. די םיט גאײך

 צװײ די װאס צופאײזאך, א בלױז איז oy אין
אין קאםף אין |y:'Dy: זיך סyאיגא:יזאצי

צײט. ŷבyדיז
 וױ רyםאכtyק די בײד^ דאס איז, םאסם חגר

 םאר טyכמ קאםף אין ארויס זײנען קילאו?טאכ^ די
iy^nyi*D vz^ w i. 9בײד yרגאגיזאציyװיי̂ל ס

^ ט ^  םyר םון ׳זyארבײטס־באדינגונג jnyoya אײנ
ryארוי iyn^n און ר,yטpכארא ז^בעז ;ĉטyכם אםyט 

y:jnjn^D v : 'i$ v v i.| 9 וױיל^ בײחג*iyDKr כםyט 
 אנטװי״ זיך האם װאס טרייד, אין איביל^ yלבyדיז

םרײד. הילאוק אין װי ־,r־^־'fiyp אין ק^ט
* * *

ױײ אין »iSy3yn א ןyרyפאד רyסםאכyp די  ו
Dycrn םא״ זײ אױך און ײ^ך, א דאאאי פינף םון 
̂תגן ̂ונםראקטארס, צאדזא די צו ד װאם ק

 אויך פאמןר^ זײ ז.yפטי:yזrבא רסyדזשאב yרyזײ
 וױא^ זײ אויך און ארבײטס־װ^ה ־^טונדי:;ן40 א

̂גםדאיצ ijnyoyn א ןyרyטrאײג  רyfiyזט די איב^• ק
טרײד. אין

 יןאאוק די וױ גוט אזוי אינדוסטרי^ eyp די אויך
ױ יאהר yטאאכy yצםyא די אין איז אינדוסםרי^ ^  ד

w דאר^ן אויך ! ןyװארyג ראיציזירם w אובד רי 
 כאאם בראכטyארײ:ג רסŷאבrדז yפאראנםװארטיליכ

 syp די אין !^טאמח אנטײױניאן yny''t דורך
yeytr^ אאו? די אין וױ? jy ru  ,nyayir םאר־ די 

 ״רyרyמאג אאץ זyװארyג רyארבײט די םון דינסטען
:T ארבײטס־םיזאגס די וױי^  קיר״ אאץ ןyװארyג iy״

יאהר. צו יאהר םון רyצ
c די ,inyo :אך n y ^ rn חןר םון Byp איג־ 
 אינ־ ?לאוק מגר םון Mנטסytyםוירט׳̂ די װי דוסטרי^
 די זיך אױף nrayj צו זיך אנטזא;^ דוסםרי^

̂יאעז אויך ײט.pםאראנטײארטאיכ םון “״אאסט  %#י|ן
 םאר םאראנטװארטאיכ^^ ?ײן זיך אויף iy^yj ני׳שט

 זײערע .םון lyayĉ די אין ארבײטס־באדינגונג^ די
ך fy^ זײ אויו ?אגטראקטאיס.  הינ״ באדזאא^ן זי

 סכאוטרטם זאא oy ״חאנטרא?טאר םון jypn טז*ר׳ן
ײ אז אויסזעהאן, ^jy ז n םיט טאז צו גארניט o n

! py:;in ארן אײמח רyByש די איז רyארבײם די װאס
* * *

 yרyזײ באנריסען קאאו?םאכער סמרײ^ענדע די
 קעאםא״ דער םון ?אםוי אין שוועס^ר און רyבריד

 םאר געשםעאמ ?אםוי אין זיך האם װאס ארסיי, רyכ
םאמנתנג^. yנyאײג

 אױסגעארובירטע ׳1אאנ» iy3״r onyp''DByp די
1 nyBoypארגאניזא- עאטסטע די איז ױגיאז ײער 

^y האבען זײ און אםעריקא אין גידעא״טרײדם די אין 
 שיסזאא, דער און חרכגעםאכט. קאמי אײז ניט שוין

 קאםו• גרױטער אז םאראאננט, עס האם האנים,
 אין אנהויבען זיד איצםעת זאא אונכ^נרדריסונג נעגען

ny^ynm ר אין צײם  און אינדוסטריע קאאוק מ
אינתסטריע. Byp מנר אין

*iyp די :זימנמןײם םים זאגען קאגמן מיר און
 םוטיג קעםמען וועלען םאכער, קאאוק די װי םאכער,

 וחנלצן זײ תשאבערס״םגםה! די גמגען בראװ אוז
 םאנױ זײעחנ גמנען קעםמען גוט אזוי »נסט אױך

 ביידאאארנדתן די פון קעםםער די און םצקטשורער,
 זײ ניז שעיער, די אין צוריקקעחנן ניט זיר יחנאעז

 אתמד האט װניאן זײער וואס םאדמרוגגעז, נמרעכםע
ומרען. אױסגעקעסטס ניט וועאען געשטעאם,
 גאםיחחט וחנ® ײאגטנן כײדא אויא קאמי דעי
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ר ע ם ד ט ײ נ ר ח א מ מ ר m.או ע ל ע רי ם ס דז נ ץ אי ע ז דו
מראגק חערם>ון דר. פון

jy t rm גרעסערצר א צו שטמרועמן די 
iib o y D n iw r^ B דyאיגדוסטריע ר 

ם חגר חםטyארגם ט ײ ב ר ץ א א ז ם ו  א
 די םון אײגעם טערךאװער) (אייבאר
 ײע־ נאםמנן דיזען םיט ^y>B ;!רשטע

y-i! אאע אנגערוםען ly^ny^y אילם 
 אן םון (סטאף) ^ואנאא8 רyארבײט

 ־jy אזעאכע םון ס*נכע םונג.yרגyאונט
 אין אוםפארםײדאיר זײג^

u ור^ רyשטײג א װי םאברי?, רyרyי n 
y פון ארט jy a -^ K ^ B אחגר yp :np 

 נײע דורך םארנו^ן רטyװ רyארבײט
ytרזאנy.ד ןyאוםזאץ ארבײטס ר yp? 

 ניט װײא ^טײנוגנ, yגוצאיכ א זײן אויך
^y:'D9B רyאד ניטעyג 'j ארבייטyמױ ר 

^8א רyן(טBש אחנר רyםריה זען ר  ט
^yoyt'y yרyאנד םאר אאץ8 רyזײ : 

w זyגyדאג w ו אבעד^ ט אג-  םאר ט
y^nyvow פאpטyן oy jyii זיך נ[7בײט 

yn׳^  אײכט־ און yריגyאיב גאנץ צואיב :
Dארםײדאיכy .אר־ םין אזא אורזאכ^ן 

 שוין האב^ םיר זוי איז, בײטס־אוםזאץ
 םאראנטװארטאיר טpyדיר ׳זyװיזyא:ג
lyD א םאר 'n i אינדוסטרי םון טײאyאyן 

 -1וױ םםטypבא דארום דארןי רy ניװעץ.
iyn אינט די אין באויז ניםyרyסyםון ז 

 צואיכ אויר נאר ?אאס, רyארבײט םyד
 נױ ןy»םטאיכrזעאyג םyמײנyאאג םyד

צען.
 םאד־ צאהא די ןyאכyװ נטyראצB רyד

iy33inyn2y ד איןyארכײט םyר yB*רסא 
 צו אויס יאהר.מאכט אײן פון במשך נאא

 אין רyארבײט צאהא רyמײנyאאג רyד
 םיט מאס די איז i^onynyD:w דער

 *y: רטyװ אומזאץ ארבײטס רyד װעאכער
 םא^רי?, א אויב ן.yגעמאסט װעהנאיך׳

 האאט װאס ארבײט^ 400 םון אמשא,
 זאא פאאיסי, פי^ר״ ־uy רyד,ײw דער םון

 <וי רyוױיניג ניט זyבײט יאהר םyד
^ד, 300 ה  זאגצן, איזא מען סען דאן ״
 םטyבאטר אומזאץ ארבײטס איהר דאס
 בא־ םון גראר רyהויכ אזא נט.yפראצ 75
 רסאנאאyB םאכריק איז ײטpגאיכyװ

 ניט צײם רyצטyא גאנץ חגר צו ביז איז
 דצם אין רשײנונגy yנyאטyז הײז ײעזyג

m זyאyאיגדוסטרי v l אמזןריקא. םון 
Dtny א די איזyצטir^  y־iy די אין איז 

pרײזyאונז םון זyרy ?םאברי mv m 
 םראגע די ע?אנאםיסטצן און רסyדזיט
 שםערונג א אאס אומזאץ ארבײטס פון
y רyד אין ^ o n j 'K אאזײטיג און ברײם 

 בא־1ח אזא דורך ג^עאר^. דטyרyארומ;
yט j" t y| אױך :iyD9^y גyװארyאײ־ ז 

:':B yראpטישy ^דיזער גצגצן םיטא 
 חנזואטאט א אאס רשײנונג.y רyראיכyש

 ?yoryt ניט כמח האט באװ^ננ אזא פון
 אומזאץ ארבײטס דער װי tny? נטyקyג

*({wuwyvnvvטאנכ איז  y אין איז 
ly; צײט יאהר 3״2 ^ ty פרא- 80־70 פזן 

 מעסינע אזא !ראצענט. 15*10 ביז צענט
 אאם דינט אומזאץ ארבייטס םון רײט

 מע־ םאברי? די אז באװײז רyנוט א
nya איז נטyדזשםyנ 'r 'irnnyo נארמאא 

yאנאמישpy אוי>ט זיר םיהרט א\ן rזונטy 
iyB'v:'-,fi.

יט־םאראוסט רyדורכשניטאיכ רyד  ̂צ
 צואיב ארבײטער, אנערpריyאמ דעם םון
 באש^ זײן םיז אומבאשטיסטהײט רyד

_____ >

 װאכ^. צוױי איז אאץ,9 אײן איז טיגונג
 ראס אגכאטראכט אין נעחסט מעז אויכ

 אכמ־ אין ארבײטער אינדוסטדיע צאחא די
 קאאר מוז דאז מיאיאן, 10 ארום איז ריקא

 אוםזאץ ארבײטם אזא פון אז װערע}
 315 װי ןyשאד רyאכyז דער ארויס סוטט
 ןyגאנצ םyד װאא^ן ארבײ^ר נטyטויז

ly יאהר ^ y r a m .םיט צוזאמן אײדינ 
Din אינדוסטטרעצעז ry iv j װyאכyז oy 

 DנטyידDpע קראגשהײט^, פאראורזאכען
 אאזא, איז, ארבײטסאאזיגקײט די און

iy'9 אן םון היזק דער : 'D ^ y  אר־ 3
 רyנרyבאדײט הרyז א כײמס־אוסזאץ,

 n*j#py רyנ«ציאנאא רyד פאר פאראוסם
lyD רyאויס רyאב םי?. Pm nrK  |y?n 
 ארארויד רyנאציאנאא רyד אין ןyשאד
y'v, 3 שטאר? אויך אטתן' 'y i צדדיס 
 — רyמyנyאונט און רyארבײט די —
u רyאבyרזyד םון '^ y:: דײ א אויף 

̂ר אוםן. םמשות׳דיג^ און זyטpyר  אר־ ד
 #םיה און צײט סך א פאראירט רyבײט

^יג אג o א נאך זיך י y ''j .ד דזשאבyר 
 ־yjy>p רyד צואיב אײדט רyםyרנyאונט

 רyארבײט Dyד &װן ט1אראדו?טיװיטן רyר
" א אויף :oy ,אסט^, די און רזשאב? 
 דורך y**vpv^B רyד אויןי פאא^ װאס

" די ןyרנyאויסא מוז iyo װאס Dyד :y 
 זyטDנשאyאײג yרyבאזוגד די רyארבײט

 װיר?ט אויך טיגונג.Dyבאש רyדי ̂פון
 פאר־ צו ארבײטס־אוםזאץ רyגרױס לער

jynyo אינדוסטרי דיyאpy yסירyנטם# 
 םאב־ א םון ארDyג די איז ?יינמאא װייא
 אין װי גרױם, אזוי ניט אומגאיק ריס

iy רyגיי רyד ותן צייט רyד o "^ K 
 אומבאהאנט^ אן צו jyc^Biv זיך דארןי

דזשאב.
 רטyװ ארבײטס־אוםזאץ רyגרויס רyד

 רי םון סטר*? רy^̂ד זyDרוyאנג אםאא
 ן״.yםאס רyארבייט yגיט־ארגאניזירט

 אינגאנ־ ניט ny39 איז באצייכנונג אזא
iy:"? :n ניט װייא ריכטיג, צ^ :y o r 
 איםשםאנד רyארבײט אוםצופרימנע די
m םאראא̂ז צו y"t .דזשאבס yo| מוז 

 דאך איז איהר אין אז ״נעזyInyאנ *בער
iy:איין פאראן o 'n װיכטינ אוןyאםת. ר 

iy פאאזא, צאהא גרױםע די ii ארבײטער 
D^ ־ ^y| םרײװיאיג in y " t ,תשאבס 

 ר1װירסזאמז גאנץ א טאג צו הייגט איז
 סאנט־ סאציאא^ פון (םיטעא) םא?טאר

 ןyםארט"דיג םיטז!א אזא דורך ראא.
ך זיך ^י  קאיי- צו נענעז ארבייטזזר די נ

:y ,אאננ װיידזשעסy שות־ און שטונמן 
in ארבײטס-באדיננונגy.םד פאאגאיר ז 
jyr אונטערנעםער די : '^jvnyt, אז cy 

 םוןי כא סוו* גארנים זיך באצאדזאט
 צו ארבייט^• די אויוי זyצװינגDארױ
 א םון iyDD9P די באדינגוננען. lnyשװ

R fyD'inװ רב"טם-אוםזאץyאזא אין אעז 
 yo'D9nB,: עתסטרא די םארשאימען פאא
תמ צו א װאס  סאן yאואםאציBסpy. שו

 ארויס־ םארס רyאגאנד אז^ר אזא אין
jyDinB ארבײט^ די םון y t^ m| 

 אזוי ניט אויך זyװ ױניאנס. די םיט
tyn יװי וױר?זאס און אyשנ 'no ,ytn, 

 אוכד yאyאינדוסטרי די אויך אאזא,
 און אוין זyרyכyה א צו גופא זyנדyשט

o םאר ־סטאנדארדDנyבyא n אמyריp-א 
:ny .ארבייטער

 yא8סאצי צאא רyDגרױ רyד טזן
o זyשאפ װאס אורזאכען, y i הויכyאר־ ן 

 yרyבאזונד א םארדיג^ כײטס־אומזאץ,
 אום־ yװיכטיג צװיי רקזאםקייט1אויםכמ

: ןyאנדDש
 װאוינונגס־בא־ yאוםגינסטיג די )1

iy::u :n סך א און y>ynDcn:'H 
און Iyנטרyצ

מאנ־ פון רyטpכארא ?^yo רyד )2
טריידס. כע

 און דירות אין אyמאנג רyDשאר רyד
 אר* VQwy: און you אויף י?רות רyד

 צו שטענדיג םיהר^ װאוינונג^ רyבייט
 םyד םון ייטpנאיכyבאװ רyרטyארםD א

 ־yד זייגעז נאר גיט אנאל.DרyB פאבריק
p: ךyארביים די םאלט y איעא:צyצו ן 

 בײטען זיי נאר געגעגד, ךי םארילא̂ז
 ׳לאץ6 ןŷבyז אין דזשאבס די אפט
 צױ ^נעז צו אום ארבייטען, זיי װאו

 צו װיידזש^פ yרyכyה דורך זיך ש<א̂ג
 רyצװײט רyד םון דירה. רyרyDyב א

 אינ־ לכעyאז אין אז מען, הטyז זײט
iy ^ o n די װי ly - r 'jp די און טריידס 

pאנסyםרוכט םון רװירוננ )yp:,,(:: םױ 
tyi ם דיyד םון זאןyבא־ ר
 אומזיכערהײט אן צו ןyםיהר םטיגונגyש

 צו און ארבייט רyנדי:yשט ר1ח םיט
nלy אנדyרy שי‘yכטy אן םון םאל̂נ 

ly: רyהויyאוםג c 'n .ארבייטס־אוםזאץ 
̂ר םון סטאבייליזירונג די  טיגוננDyבאש ד

̂כyאז אין  אויס־ אן איז זyאינדוסטרי yי
p m םון nin אלגyםיינyצו ט^־^ץ ר 

 װעל־ שאדען, גרויםען םyד םארםיי^
 רyאיב ארבייטס־אוםזאץ מין רyדyי

20—25 Bראצyדי פאראורזאכט. נט 
 טריידס רyשנייד די םון סטאבייליזירוננ

 פאר־ ענג ^nyt iyn װי ׳אלזא ׳איז
:^jy i םיט oy i אינדוסט* געבען ?אפף 

 רyאיצט רטyװ רy װי ̂ץyניװ
y^ אין יד.רטDyג ty ^ o n :^  y ריי־? 

iyr לאנד. םון
 צו א iy:y: מיטיל^ yטישpראB די

:iy o 'n ,ו ארבײטס־אוםזאץy3Pyi די 
 די םיז סשך אין זyר,אב רyDyרנyאוגט

^y10צט y באשט אנג^םעז, יאהרyהyז 
y ninיpײו םון ר ^ ױי  איינפיהרונ־ צו

w ג זײט אײז םוןyםינם jy o אז 
̂ר  איז ׳^נטyאדטמByר נטyיםKאBםy״ ד

 ג^וײנ־ גאנץ א זyװארy: שוין רyאיצט
5^y yי אין רשיינונגyדyר :nyo 'n 

n y ^ 'o •.?אויפגאכ זײן םאבריy 
iy צו איז i 'M :n באגרינד א אויױyטyז 
 ןyנאנצ םyד אוםן דורכג^ערט^ און

BראצDy אר־ אפזאגען און אנגעסען םון 
 נםyצטyי איז pyiw ן1דיח צו בײפתר.

m yT ג נאךyשאםyז :i r ^ y אין כםעט 
'y^̂ \y iyםBלאיםyד נטyארטם•yא נט״״ 

" :y באזונדyרy ״״אי:־ — אפטײלוגג 
 — נט"yארםםByד ריליישאנם דוםטרי^

 זy‘םיטי yטDyב די אויס ארבייט yיצכyװ
̂שט זyםארבינד צו וױ iy:yii און  די ם

 דאס םונג.yרנyאונט רyד םיט רyארבייט
 רyצװײט רyד אין אריין אונז םיהרט

:y in די םון " :y im n 't i" *  y] געגען 
 א װי ארבײטם־אומזאץ, גרויםיפן טyד

 בא־ ׳נשא:סyB אילד־איידזש די רyשםיי:
v̂ט  ירyארב"ט םאר װא?יישא:ס yאי

ŷכyאז yרlא:^ און גרופ*אי:שומ!:ס

*•y: m m  ny:yfחyםאר־ די אויך רט 
 צװי• סשאס ?אריאריישאן םון טיילומ
 או:- תר םון ארבייט^םאס^ די

 om דורר רטyװ y3>yii ׳םו:גyמyט
 -ynyD^: ״שותפות׳דיג^ א כלומרשט

 אר- די און קאפיטאליסט^ די פון םו:ג
ycmאי:ט די אין בלויז רyאב בײםער, yן 

yoאיי:יג !?אפיטאל םון 'n : y םיר״ 
Dyo האבyרי אין ן >yצטy יאהרyזיך ז 
oy^ צו. אייין ןyoi:y: אויך i iyn װאוי־ 

 אר״ די םאר אויס בוי^ און :ונ:ס־?ריזיס
^yr און yow רyבייט n .דאס דירות 

 רyד םון iyop:iB yװיכטיגסט די זיי:ען
 ?אפיםאיליס״ די רŷכyװ םיט פראגראס,

m״t אין lyrif^ iy^'n ןyרייזp טישע y 
^y :y r אינטyרyסyב די ןy:mד:y םרא־ 
 ארבייטס- זyסיגyרטyאיב אן פח גע

אוםזאץ.
 אין אויך רyאב דארף yלאג אזא ביי

 -yii אױסג^־בײט זyרייזp רyארבײט די
yn א רען w ru to ^ p און Bראpטישy 

דינ פון פראגראם jyב̂א ^ o  y בא״ צו 
̂ויגעז yכטŷש די ?עםפען  צו א םון ם
 טרייד־ די ארבייטס־אוםזאץ. גרױס^
 רי אז הז,yאײנז TלDy: jynn ױניאנס

 :ים איז ארבייט רyר םון סטאביייזירו::
I'^yo א^זײטיג אן אהןyארנאניזירו:: ר 

 אויך ארבייטס־םארםיטלומ. רyד פון
 אכט הרyם םאסען ארבײטער די דארפען
 iy:"T װאס םראג^ yלH אויף יײגעז

Dארבונדŷ םיט mםון צוגרייטו:: ר :y- 
 אעדוםטרי^ רyד םאר רyארבייט yרנטyל

 די בייט<ח ןyבאדי::ו:ג yאיצטיג די ביי
in אשט אזוי רyארבײט y ''t דזשאבס 

 אויף זyומpyאנג |y:"T זיי װיייל פשוט
ŷ די Bצyמיעט דאס צופ^ינ, :אנץ ר 

 -BDy yיכyאז םון םארמיטיצו:: רyד אהן
 לייבאר אושר ׳גסיסyאײדזש לאים^ט

 א צו זyבאלא:: װאס ׳םyנזשyסטשpע
 n:m ?אז מען רyילכyװ דורך ׳םyסיסט
̂ן םyד ילירעז  ארבייםס-םארקעט גאנצ

 :סים1א"דזשז :טyילאימBמy די ילא:ד. אין
 טים זmyײ םארבו:^ אויך דארפען

 ראםעסיא:עלער6 רyנyרופyג אזוי רyד
y בונג,yראטג ^ i הyארביײ דעס ילםם 

 צו ארבייט, םין om אויסצוג^נעז רyט
 9 ®צהמ. באזײדצרס איז צר װע<כען
 אר־ y^5*H^5y?y: םון ry: ברייטע

אין אײדזשע:סיס בײטס־םארםיטלו::
 פאר- :אר :יט װאלט :ייסם Dyר:yםאד

pאyנyרט om ,אר ארבייטס־אומזאץ: 
 די שװאכטy:Bא שטארק אויך װאלט

iy35>̂ D פון mאי:דו רDםריy^yאר• ר 
בייטסלאזיגקיים.

 טראםצ״ די רyאב איז כעזאוגבפ, װי
 שױ הא:דוח!רסער דורך בילדו:: סיאנע<ע

 :ױכד א אויך ל^װארשםא:^ און ילען
ynדיג:y3 צו אוס םיכמןל, ר«yDoyp| 

 די און בםרט ארבייטס־אוםזאץ Dyד
 םאבריק״ דער םון אום^^סןןסעק״ט

 oy בבלל. :ט)yלאיםBםyואו: ארבייט
 וױ לשאםטyזy: רm םוץ םליכם די איז

:y:ד צו:רײ^ח העריDy צו ארבייטס־םאז 
 װעם ער רyלכyװ אהן םאראר^ייט, א

 9 םיט זיין רyזיכ |y^p :יט קיעםאל
^ טי  ־yDPערװא imm אויד ברויט. ש

:oy אדב"טyםוז ר :Iran i |y3y:y די 
 פארםאל?א- צו כ:ישyט זיך ם^יפסיים

tyo ̂ז  אויך װי םםי:ו::,yבאש זיין א
 רv ארבייט nyrtfim צו זyםי:yאויסצו:

": און :אטור זיין דורך איז :y::i? בא־ 
onm:n היג.1̂פ cy אוםםז!:״ ינםרי איז 

 ״m:y,םארyאםם די זyםארםייד צו לאך
םון רזא:א^yB רyארבייט om אין רו:געז

)11 זײם אוין• (*לוס

איהס םים טסםו9כ םתעב 9 כאטסט
 א:צע״ האט סחעב nmy< תירוץ. זייז אויך

 :עהםט םען וחנן תירוציס. פאר 9 גרייט
 וױ ם׳םייסש, םארחער: אוים׳ך 3ypo א

 זוי?9 און אזױ םאן זא<סט דו Voy ?וםט
 ער םאחלירם — סקעבעןןי :אר זאלסט דו

 מיט :איױ ארױם :אר־םאחרט ׳:יט זיך
תירוץ. זײן

:יט, זיך סלעאט תירוץ זײן אמת,
 איסעם-קאסײ nm פון ױ:יאך<ייט די און
ה זעהעו yט  םיט ספעב א איז צס אז גייי
^n א '3ypc ,ארם ססעב א נאר נשםח 

 ער ?9 עיקר דמר — זעחט כמנן װאם :יט
תירמ.^ שטיקעל א האט

 בעלי צער 9 איז לצםמן9 :אד אבער
ײ זוכען אפט סקצבס! די אױוי חײס  ז

^ גצטיסןן און תירוצים  װי ?וי9 יז9 ני
 נדם־ האב און רץ9ח װײך א האב איד
 קריכעגדיגצ »ח חױת ילע9 םים , לײד

י ברואיס, ט צממאל 9 געבצן יד» ײי  ני
ח «D3fpo י9® סיעזױעל תירוצים  ?א״ י

ײ ̂ען  אי! יואס ״כמצז9טר רצן9רש«9פ ז
 גרױסזר צו א b*p םקעבישצ א ר9ם אםט

רבײט.9
ט9כ נמנן ומנן א)  9 אויזי סקעב 9 י

3 9 ויין עמןדו *®יאר״ כתז14 9 v ר זאי  י
 דױטואגצ(9 9תיכ נאר #רליחנן9ם גיט זיר

o n נ תירדה י מ •9י ײ י
*m v » m m  v~ מי

 ר-9ה אין גאר דאך װאוי:ס שוועער די י9
 רyטnyn 18 אין איז שא• nm און יעם,
 ער חאם ׳:ו :יט! כם9מ דאס — ?9סםרי

:9 D9ny ...ררען טעות iyo א צו געהט 
טאות. א \1מ*ב jyo קען שװממר

ט9כ מען ווען ב)  רביײ9 ססעב 9 י
 — ״בא:דע^ 9 אויף םלײםינ טע:דיג

 תירוץ: םאאגע:דעז רעס אמעבען ער קאן
 בײ:אכט ״געקיתעפט/.. איחס האט םען

 מע:שען איהס צו לען9רײ:געט9 ?יי:עז
 איהס אויף רויפגעווארםעןpvpowo 9 אק

 איז אוועסגעםיחרט איהם און זאס, 9
 ־y: גיט ער חאט םארזואס י9 ...99ש

 :יט װייב זייז אאט רוואס9ם און שריגען
 װייב זיין איז תואם9ט ין9 געשריגען?

 וױםעז לאזען יװיאן דער ונין געלאמען גים
 :תירוץ דער איז ? *קיתעפיע״ דער םון
ז9 ער  5 שוין צוקריגט וױיב זיין םיט י

 ריי־ זיי ליב. :יט איחם חאם זי יאהר...
 װאס צומרידען גאר איז זי און דמ״. חנן
צונעמסען... איחט חאט םען

 כײנאכט ספעכ 9 כאפט םען וחנן נ)
 א:גמ• ער קאן היאומס, שענדיג9אױספיג

 ־9״לו: 9 איז ער תירוץ: דאזיגען חנם בצן
ש 9 מיקער/  אין . יס9 געחם װאס מנ

 אין אום געט ער »ז ניט וױיס און שצאןי
 רבאא:־9•ם ער חאס אוםגצעחגדמ וױ9

oirrn א.9ש אין וװמנר __

yשט איהס ?אן ŷ9״ אויב : ז >i*«:
nypm" איז כט,9ג םיםען אין ן1א 

 דyמ^נענyא:: אן יזny 9 װאס oy םט1ס
העצטע n : ןyרyD:םy :לייך ny זאל

 אױא !...זאכע? די איז ny שלאםט צייט
ymno nm : ̂ז שלאפט ער םארװאס א

 >' חייס ן1א װםער דאך ס׳איז ן,yכ9ז די
 ny איז, איהס »ז jynyDD:y רy זאא

D און ..3סאי ׳שט^ם :yo"iiv, האט 
yשלאף איז זיך ר yp»D ::אyאױך... טאן 

 jyoipy: רy איז אזױ װי ?שיה, די אי
«nyn אין yo'D| רyאז נאכט, ר ny 

 ם׳איז און ברא:ז<ױל אין :אר י:ם1װא
 אעט^ארא^י nm פח סטריי? א דאך
iy:m:y: איז רy :תירמ nm איז —

.yn רyאיב .  |yny: “״ילװאטיתם v*ל ^
רעבער.'.... *יבער
:n:yny: nypo א כאפט jyo iyn ד) '

 העשזר ŷלl םיט r:yny םי:שטע יוי1א
:oy זאל :ט,9פראװי ny זאנעז׳ גלײך 

 1צ ארס8 אראספעפט םון oy םארט \*y אז
 פראס־ אז םרא:^ רער יף1א *י?-:יס... א

yBהט pn«B א:־9 אין גאר דאן ליגם: 
Dm m רv ?אן ::,1ריכס רyד vu H 

 טחו־ געדארפט זיך האט nv או תימץ,
y t\ פאה^. צחאפמ!! אח םריעד 9 םיט 
 אזיי ny ooy: ױאס 1צ קשיוז, די י9

 yל1D יף1א jypy^p סאן װאס ,ifoy םיל
 nyn אז ^רעזyD:טy רy זאל דריי

 א lycy |yo"ny: איהס האט דאסטאר
D איהס מייל סך... n̂yD ...:װא

 בypי*סyםייד 9 כאאט מען imi ח)
 זיך זי זאי שא■, א אין רויטקריכצ:דיג9

אז עגטמערען, גלײך און טארלירען גיט

yo| הי:ט גאר דאךy1אי שםאדט, רן 
nri>yn ן1א nyn^yo, גאר איז דא ן1א 

 מים :יט זי זאל t שאודדיסטרי?ם גר '
־ ז9 מ:טםערען, אח ״ערען ^  י• ב

:ony /י האט ״האיקען; :D^ny עכמן: 
 םאר־ האט זי װאס ־*יך, װײסע yאיהר

:fyoy- זי האט *בער שא•... איז tm 
 סטרייה א איז היי:ט אז סט1א1:^ :יט
 זאל ? זyDארשלאD איז שאפ רyרyי אין
mע:ט זי ycהאט ױ : ן :yאן םאכט

 איהרע |y:yn באס םיט׳ן אפאעטם^ט
 איהר פאר טDר9דyנ oy האט ny און שיך

yפyנyז oyn ...שאפ
שלאם^• nypo 9 נט9כ iyo tmi ו)

fy זאל שא■, אין די: m o 'm  *iy י•1א די 
m :טאן רםל1ם 9 און נעז 'D^ ין1ש

 סאן דאס ^Doytpmn ^m םארטיג
 איז איז ער ז9 ׳םײ:ט ny אז םיינעז,

nyi תםס... די אין ?יך בײ גאר... הײס 
 דא^... :ישםא גאר דאך איז טירעל י9

 ־9ם ן1א סאפ םאר׳ן זyן9כ זיך ער זאא
*y: 9 ןyכ  האט ;yo ,im'9 ׳לד9:װ : ^'

 !םירלעז װייב חײן זyםy:1גpyװ9 מיר
yo| װײב םיין םיט שיידט1צ םץ• האט! 

 !װייב איי:צי: מיין !װײב טײער מיין
 ־oyp'B דער יףtypn'ii 19 האן דאס און

האםיט^
in דאס m  iy :"t^" עטלאכצ בלױז 
i ב̂םypD ר9ם תיתציס n יעאעז1 זײ 

̂!ז,  װייל. ״נאך געבען איך װצל אױם:עחם
 י1י1א חייס... בעל nm : |yo זאגט װי
9 nypo םען װען ת.1רחמ 9 אױך איז 

צר |1א סארהער 9 יף1א איחס נעםט
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iso ms יאהריגען
 חװחנרט געװאחנן vn »*» טען4 דעס
 חנר דנט יאחר םופצע

אוטאפ״ ד» •ואחלאטירט חאט ?אננרעס
r די םון הענד^יט • a m in M ,שטאטען

#<י1י טצן4 דעס פאד צ״ט געוױסע א
 אגמ״ איז חנללאראציע די װען ,1776
 הד <ן*לאני?ס די חאנען געװאתן, נומען

v נעלירט m\ /יאגטען און ענגײגו* 
i« פארמקוםצן שױן זײגען r r n די 

 אפעריקא- חנר און סאײאטען עגגלישע
 חד דאטאיסדעע די אמנר םיליץ. גער

p * נעװען איז דרונג rw « i ,חנדדוננ 
ip איו עם װעלמגן א אן נאר rn n v 

גרונט.
 אוסאיחענגיקײט װעגען געדאגק דער

 אין נאר פאחפירייט צוערשט געװען איז
 ניײענג- די אין קאלאניעס, צםונ׳דיגע די

 דע״ חאבען סך * שטאאטעז. לן*נו-ער
 םעגליכ- דער אין געגלױבט נאך טאלט
 יע־ ביז ענגלאגד. םיט שלום » םון קייט
 צוזאטענשטױסען זײנען מאסעגט נעם

ניײענגיאנד. אין נאר םארגעקומען
גע״ האנעז האלאניעס דרום׳דיגע די
 אויס״ «ז צו קוטען קאן מען אז מײנט,
 די איז םריחליננ אין אבער װען גילײך.

 אויןי געװארען אריבעמעטראגען מלחםה
 צוטד ד5כא זײ וײנעז טעריטאריע, זײער

 געםאדערט האבען װאס די, צו שטא;ען
אוםאפהענגי?ײט.

 נױ יאר?, נױ סאלאניעס, םיטעלע די
 און םערילענד פענסילװײניא, דזשוירזי,
 נים האט םלחטח די װעםען דעלעװער,
 דעחילאראציע, חנר נאך כיז אנגערירט

 םינוט ילעצטער דער אין ביז כםעט זײגען
אומאיחעגגיגקײט. געגען געװען
 די געטוײבען האמנן אוםשטעגדעז די

 װאס שריט, װיכטיגען דעם צו קאלאניעס
 ױלי, םערטען דעם בענוסען האבען זײ

 אנ״ נאו געװען אבער זײגען עס .1776
 האבען װאס םאקטארען, וױכטיגע דערע

 ריכטונג. דערזעלביגער אין געוױרסט
 ענגאענדער, »ז למשל, פעין, טאםאס

 דער םאר ארויסגעטראטען איז װאס
 חאט כאװעגונג, םרײהײטס אםעריקאנער

 םארעםענט- ,1776 יאנואר, טעז9 דעם
 *קאםאן ■אסםילעם באריהםטען זײן יליכט

באװיזען, האט ער װעילכען אין סעגס״,
 אםעריקא םון אוטאפהעגגיקײם די אז

 גיכער װאס און אוסםארםײדיליו, איז
 בע־ אילץ װערען, אנערוןענט װעט דאס
 אוםעטום האם פאםם־:עט דער סער.

 איז און אײנדרוק שטארקעז א געמאכט
 אויוי 'ל1 זעהר געװארען דיסקוטירט

 אטיאנטישען דעם םון זײטען בײדע
אקעאן.
דעסילא״ דער פון אורזאך דירעקטע די
 װאם אינסטרוסציע, די געװען איז ראציע

 געגעבען האט װירדזשיניא ׳טטאאט דער
 אין םארצושלאגען דעלעגאטען איהרע

 אוםא•־ װעגען רעזאילוציע א קאננרעס
 דער האס ױני םען7 דעם העמיגקײט.

 הענרי ריבדמארד דזלעגאט װירדזמיניער
נען *י  רעזא־ פאילגעגדיגע די פארגעש̂ל

:לוציעס
זײ״ האילאניעס םאראײניגטע ״די )1

 אוכד זײן צו רעכט א האבען און נעז,
 זײנען זײ אז שטאאטען. אפהעגגמע

 דער צו םארם^יכטונג יעדער םון םרײ
 יא^יטישע די אז און היויז, בריטישער

 בריטי־ דער און זײ צװי^ען פארבינדוננ
 זײן דארםען און זײנען, םאוכה שער

אױםגעילײזכר. איגגאנצען
 אנצונעםען ראטזאם איז ״עס )2

.4בונחןןי םארמירען צו שריט װירקזאמע
 א ווערען אױסגעארבײט זאיל ״עס )3
 ז̂א װאס קאנםעדעראציע, א םון פילאן

 באזונדערע די צו װערען איבערגעגעבעז
גוטחײסונד. וײער םאר קאילאניעס

 דע־ דאס איז טען9 און טעז8 דעם
 ניט אי? זאך די נאר געװארען, באטירט

 ױילי, טעז1 דעם ביז געװארען בא׳שילאסען
 געװעז זײנעז דעצענאטען אײניגע װײיצ

 אויוי געווארט האבען אנחגרע און געגעז,
אינסטרוסציעס.

 נעײארען באמםיםט איז טען10 דעם
 די צוצונרייטען םיגזי םון קאםיטעט א

 רמזאלױ ערשטער דער ילויט דעקצאראציע
 קאםיטע דער םיםגילידער,םון די ציע.

דזשעםערסאן, טאםאס געװען: זײגען
 םא־ פון עדעםם װירדזשיניאדדדטאן םיז

 םון פרענס<!יז בענדזמאמין סאט^וזעטס,
 םון שערםאן ראדזמער פענסיאװײניא;

 ^יװינגםםאז ר. ראגערט און חאגעסטיקום
יארק. נױ םון

 אן אױםגעארבײם האט קאטיטע די
 וועלכע דזנסלאראציע, אומאאהענגיגקײט

 םון אווענם אין געווארעז אנגענומען איז
ױאי. םערםען
 דער חאם םריוזער טעג. צוױי מים
 חמאילר ערמםע די אנגענוםעז סאנגרעם

 קא״ פאראײנעטע ״רי אז לי םון ציע
 צו רעכט א האבען און זײנען, לאגיעס

 ^םטטער• אוםאיחענגיגע און םרײע זייז
ם טון ױבי*יי דער  אוםאי־ טון טאקט ̂ד

 אױטץ אויס חניײבער פאלם חזננגיגפײט
 ׳ איז װיי ®צרסעז חנם אנצד יוצי. פמז2

jom דיר גא\וטחט •יעענוםעז vm ri

ס פװ יוכילײ טו ױ מ אומאפהענגיקײט *
םענעען, די געווען וײגען ווער
 אונטעתעמרינעו חאנען װ«ס

 טינדע־ «װ .דעקלארייטטן די
? *עגדענם״

 די ײעלט דער ם«ר ■רטקלאםירט װ*ס
אסערישא. םון טו״ח״ט
 אוםאפחענגײ דער ®ון טצקסט חנר

 אינגאג• םאקטימ איז חנק^אראציע שײט
̂קילאראציע די דומעפערסאנ׳ס. צצן  ד
vn דאקוםענטען נרעסטע די םון אײגער 
 אילץ, גע^יכטע. םוןנשליבץר חנר אין

 נאכ״ זייגע און ילאק י1פייאזא דער װאס
 חא־ םראגחרײו און ענניאנד אין טאמער

 װײ דא איז רעגירונג, װעגען גצזאגט כפן
 געםאכם און נעײארעז בא׳פםעטעט דער

םראגע. •ראקטימער א פאר געװארען
 .פרינצייעד ?רעסטיגער זעחר א חוץ

 דעקילארא־ דער אין װערט דערקילערונג,
 םאר־ די פון צעטעי א אנגעגעכען ציע

רעגירונג. בריטײפער דער פון ברעכענס
 א םיט זיך ענדיגט דעקילאראציע די

 דער פאר איצוגעכען ̂וכועח םײעריליכער
ילעבען. און םארםעגען ילאנד םון םר״חײט
 געװאגטער א זעחר געװען איז דאס

 דעם אונטערצרפרײבען דעטאילט, מרים
 רוםט וואס דאסוםענם, היםטארימען

 אינדעפענ״ אװ ״דעקאארײמאן זיר
 דעקילאראציע. אוםאפחענניגקײם דענס״,

 יע־ קאן געמטעקם, האט דאס װאס םים
 איז עס . םארמםײז. לײכט אײנער דער

 טים זיכער, ניט װײט געװען דעםאילט
 ענדיגען. זיך װעט חנװאלוציע די װאס

 הא־ נעילוננעז, נים חנװאילוציע די װאילם
 געקענם ניט םיעונגען צװײ שײן גאר כען
o װענען זײן n רעװאיוציא- די םון גור«ל 

 חתםענען צו נעװאגט האבען װאס נערען,
דאהוםענט. מין אזא

 דעםאילם האט םרןןנ^ין בענדדשאםין
 באריהםםע זײן נעמאכט קאנגרעס אין

 העננען אילע םוזען ״םיר כאסארתוגטפ
 אנים צוזאטען), חאיטעז זיך חײסט (דאם
ן זיכער אוגז םען ווע•  בא־ אױפהענ̂ג

זוגחנר/
 װאס םענער, די געװען זײנעז װער

 געםערילי־ א?א מאכעז צו נעװאנם חאבען
עריט? כען

 ^ויט .56 געווען זײ זײגען צא̂ה אין
 םרעםדנעבארענע םון פראצענם דעם

 א םאתעמטעלמ זיי האבען זײ, צװיעען
 די רעפוביליק, איצטיגער דער םון ביילד

 אמע״ נארד םון ^טאאטען םאראײגיגםע
 זיבען װי װײניגער ניט װארום ריקא.

 איםיגראנםען, געװען ?ײנען זײ צװישען
 דאס אינזיוען. בריטישע די םון אצע

 דער םון אכטעױ אן פונסט אוים םאכט
צאהיל. גאנצער
 די םון איםיגראנט?ז צא̂ה די און

 אויך איצט איז שטאאטען םאראײניגטע״
 באםעילקערוננ גאנצער דער םון אכטעיל אן
 םרעםדנעבארענע םון קינדער לאנד. פון

 םיל. אזוי 5םא צוױי דא םען חגכענם
 םיט םרעםדגעבארזמע די זײנען צוזאםען

 אײן םיט אכטעל, דרײ סינדער זײערע
 דער םון העלםם א םון וױיניגער אכטעל
באםעלקערוע. גאנצער
 קאנען אםעריקא אין איטיגראנטען די

 הא־ זײ אז זאגעז, רעכט םיט דעריבער
 םארטרעםער־ ריכםינע א געהאט בען

 נײער דער פרן באשאםונג דער אין שאםט
רעפובליק.
 אונ־ האבען װאס די, םון צװײ װעגען

 האלם דעסלאראציע, די טעמעשריבען
 ניט האכעז עילםערעז זײערע אז םעז,

 אדער בריטאניע גרויס םון געשטאסט
אירלאנד.

 װאס פאקא, װיליאם »ז האלט, םען
 גרויסען נאנצעז זײן אפגענעבען האט

 זאך דער םאר אײנםלוס און רײכטום
 געשטאםם האט רעװאלוציע, דער ־ םון *

 אנדערע איםיגראנט. טשעכישען א םון
 געויעז זײנען עלטערען זיינע אז זאנע*,

 םאקא פארטוגעזען. אדער איםאליענער
 םע־ םון גאװערנאר געװען שפעטער איז

ריילענד.
םאר־ דזשאן ,50 די םון צװײטער א
 איםי־ םון געשטאםם אויך האט טאן,

 אירי ארער עננלאנד םון ניס גראגטען,
 אז האבעז, װילעז םעלקער דרײ לאנד.

ײ: םח געשטאםט האט םארטאן  די ז
 עם דענער. די און םיגען די שוועחנן,

 םאר האבען שוועדעז די *ז אוים, וױיזם
 שטע־• אט וױיצ גרונם, םעסטערען א זיך
ײ צען  םאנומענט א סארטאנען פאר ז

 אויםשטע־ הונדערכדםוםציגער חנר אויוי
 מאנױ דער און םילאדעלםיא, איז אוגג

שטײן. בלײבען װעט םענם
ײ םרעםדמעבארענע, דבען די םון  זי

 םח צװײ אירלאנד, םון געפוםען צוױי נען
 איײ און שאטלאנד םון צװײ ענגלאנד,

װײלס. םס גצר
 געסומעז זײנען װאם די, פון אײנער

 רידעםישא- א נעוחנן איז עגנאאנד, פון
 האט װאס אוײםאן, אזא חײסט, דאס נער,

 זײן ־אױסצאח^ען געדארםט .שיעםאר
Iאמידיפא- איז דא אאמס-אארנמ

 דזשארדוש געורען איז נאטען זיין
ה  םאר געיעינס !יך חאט *ו און טײיי

 11 לינ דט אנצר חאם ער דאקםאר. א
 ער פראםעסיע. טעדיצינישצ די חאט
 חאם דא אטעריקא. קײן געקרםען איז
 אן אץ ארנײטען געםוזט יאחרענלאנג ער
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 איעצנםיםצר רזר געווארען ער איו טער
̂ק. דער םון פאבד

ױ אירלעגחןר, צוױיםזנר חנר ם  מ
 ערוױייט געוחנן ניט נאר איז טאתםאו,

 איו חנקיאראציצ די וחנן קאנגתס, איז
ײז חאט ער געוואחנ?. אנגעטכתז  ו

 גאותםכער, ביז פארטםען גים פלאץ
 ספע־ די גצגעבעז איחם תאם םיז אכער

 ר/ר די חתסענען צו •ריװיצצניע ציע^נ
תיאראצת.

פון געקומען איז יװאים פחננסיס
װײלס.

 עםײ 1770 אין האס גוױנעם נאטאז
 אסע״ קײן עננלאנד, בריסטאל, פון גרירט
 ער איז ארום יאחר םיטי אין און ריסא,

 עד װאס דעם, םים יראםיגענט נעװארען
 קא־ די םון חנכם די םאר נעשםיסם האט

לאניסטקן.
 די םון אראסינענטסטער דער אםשר

 םון אונםערשרײ^ער םרעםתעבאחננע
 ראכערט גצוחנז איז דעקלאראציצ רער

 ענגלאנד םון געקוםעז איז ער םארים.
 חיכשען א אנגצזאםעלט רא חאט און

 געװארען ער איז 1781 אין םארםעגען.
 אײנ־ דער םארוואלטער. םינאנץ דעד

 םעהיגלײט זײז סרצדים, זײן פון םלוס
 גרויסצ זײן אין חלואות אײגצוארחננצן

 גע״ ?ײנעז ככלי געניטקײם םיגאנציעלע
 דער םאר װיכםיג אויםערגעװײניציר װעז

 געהאיל־ סך א האט איחם רעװאלוציע.
םאלאםאן. חײם םעץ

 :געווען זײנען שאםלענחנר צװײ די
 אין ב?י גרויסער א װילםאן, דזשײםס

 1דזשא און טעאריע. קאנסםיטוציאנעלער
 גײסטלײ פרעטביטעריער א װידערםפון,

 פחד געװאחןן שפעטער איז װאם כער,
 קא־ פרינסםאן איצטיגען םון זידענט
לעדזשר

 פון אײנע געװמן איז הענקאח דזשאן
 נעשעהעניסען די אין םיגוחנן הױפם די

רעוואלוציע. דער םון
 ?אנ־ סײן עקספעדיציע ערשטע די
 ער־ דער צו געםירט האם װאם קארד,
 האם רעװאלוציע, דער איז שלאכם שטער

 ארעסטיחגן צו צוועס איהר םאר געהאט
 עדעטס, טעםועל און הענקאס דזשאהן

 אוםב*קװעם צו נעװארען זײנען װאס
 1775 אין רעגירונג. בריטישער דער פאר
 נעװארעז אויסגעסליבעז הענקאס איז

 יןאנגרעם. סאגטינענטאלען םון פרעזידענם
 גאווער־ ערשטער דער געװארען איז ער

םאסאטשוזעםס. םון גאר
 גענוםעז אױך האט עחנםם סעםועל

 אפא דער אין אנטייל אסטױחנן זעתר א
 1775 אין בריטאניע. גרויס צו זיציע
 די געווען הענקאל דזשאן און ער זײנען

 אויס״ זײגעז װאס פאטריאטען, אײנציגע
 בריטישער דער םון נעװארעז געלאזען

 נעװען איז עדעםם דזשאן אםניסםיע.
 םאר״ די םון םרעזידענט צװײמער דער

שטאאםען. אײנינטע
די, צװישען באריהםטסםע־נעםען די
 דע־ די אונטערגעשריבען האבען װאס

 בענדזשאםין סםה אהן זײנען קלאראציע,
דזשעםערסאן. טאסאם און םחננפלין

 דער נעװען איז דזשעםערסאן טאםאס
 דע־ אוםאפהענגיסײם דער פון אויטאר

 דעםאלט איז דזשעםערסאן קלאראצ̂י
יאהר. 32 נאר געוחןן אלט

 דריטער רער געװען איז דזשעםערטאן
 שטאטען. םאראײנינטע די םון פרעזידענט

 םראםײ דעם םאר גערעכעגט װערם ער
 דעםאקרא־ םון פראטאנאניסט נענטסטען

רענירונג. טישער
 םאר־ האט װאם לי, הענרי ריטשארד

 רעזאלױ אוםאפהענגיקײט די געשלאגען
 בא־ די םון אײנער געװען איז ציע,

 און צײם זײן םון אראםארען ריהםטסטע
 װיר־ םון שםאאםםםאן פראםינענמער א

דזשיניא.
 נעשטיםט האט \ואס ערשטער, דער

 נעװען איז רעסלאראציע, דער םאר
 איז נאםען זײן בארםלער. דזשאסײע

 םאר־ דער אלס געװארען אויםגערוםען
 םזרוד דער חעםפשײר, גױ םון טרעטער
 איז פראםעסיע זײן פראוױנץ, דיגםטער

םעדיצין. נעוחגן
געװארען, נעזאנט םריהער דא איז עם

 דעסלא־ דער פון אונמערשרײבצר די אז
 מענ־ םוטיגע זעוזר געווען זײגען ראציע

 םון געװאגםסטע די םון אײנער שען.
 נױ םון םאריס, לואיס געוחנן איז זײ

 נחיסען א םארםאגם האם ער יארס.
 דעסלא־ וײ געחתםצט האט ער און גוט,

 װאס ,Din אויוי סוקעגדיג ניט ראציע,
 םון הענט רי אין געווען איז גום דער

 או נעװען, איז ̂יעזולטאם דער שונא.
 זיח און חױז, ױין צושטצרם חאם מען

ארויסגעמרימן• םען חאם £יוםזליצ
געווען איז גײםט עחנאימר אן

■* m 01וצ»א יייה■ "א■ צמיצצר
1• J i i r w a » 11 ױ w§צ 

•. אוחוקנוחן מנ ײ m י • r m  e n 
1 1אײ *ותר מחר •?M ונניאנד פון

|I f w* >  »f« W ײמ
ײנ <ימי י •1יי » ײי ײ י ל י י׳ו̂ר
r*i M ת#מ« . \ n m v m >?װ

r« ון איחם״, *»ר וריגמר פטמן*
ױ ײײײ ׳ײ ײ ייײיי י « י ײ « ײר י״

, ״ט׳יירדי נןחתםעם י רי ■19 (1■ מ

י.). י. (•

ם ער פ ט םמ ענ
ע *י ק * ח ע ר

n יאקאל סןסנד קאריין, אב• v m - s 
■ י ױןי נ י ל ט ז י ז א ן י י  נוטצי, חייוײגצז י

n•״ די r ײ ײ מ •נוז1 י י ײ ני• נאד — י
ד יןגצ אויד t» חאיצן, יאםיר גןיײצנפ.  װ

t<\ •װןןיפ. לינפינן די י*חן ױ וײן ײש־
w- יאר׳ן דאנק • — טש־״גי. ס ם j 
ױ וױ איניארנייצן יעי/ «  נרופ, •וור׳ן ו

 ey »jm »פ וײפ דער אוי^ אז ,oy חײס•
w זײו r אגנווןו •ןחד 1ײ צי׳יפליע 

נ װצי■, ליכ*יגע די י ו i ח״נ■ קןן סןז י f 
v דאס ןנרי״וו* #ויי װזל■ די «אג i 

ן •אחןפצניליכי י ד נונאניױן חײנייגןן י  ױ
ju זער n ^ f

^ אכ. ײ ר  די צו ליו ן » — .2 לאמל ב
v װאפ קלאוקםאכעד/ im •מז חא ד י נ  ױ

 איו py װןהןן. געדרוק• ני• קאן
 סלאנפן אניסצל בלוי? איז of ניפקײןליד.

 יײר »§ל« חי גארני*. זאגןן וואס גראםען,
 עס ליד״? »ס אגױרוסןן אזוינס *״ו גאר
«f איז o n f o r f חאס יזי וואס ס̂ל סון 

ס ביז יונז o ייי p tv fiif.
p jo. — אײער חאפ זעחן, װצס איחר װי 
ו Of גןץוירק•. כ»לד בריװעל י  געװצן י

 איחר װאס גו», ס׳איז און #ארזעחן, 9 19•
O װעגןן דערסאנפ. אונז חא® fif  ifp iTT if, 
̂ג®, זיף, ב•9י איחר, ח»ס  װע■ איחר *ז געז
 09ײ כעלע/9-ז Oftf 9 ר9ג *ואיימען אונז
 9 ל»ען.9מרח ניפ נאד דערװײל חאבען םיר

 נךערע^9 נאד ifJjm גרוס* י׳ן9י ד«גק
ן ר«ר«9ב איחר ײאס י  װע־ נרױועל, אײצר י
 יציזענ־״ דורנרײדעז ?יף ליכעח■® םיר לען

װע^9 ■אחרפ ייחר יײדער ליד׳
•1M םיר װאס דעס, צולינ — םיצעד, ב•

 כצר9יקס9קל סיפ׳ו •סרנוםען *ינמער נען
ך ני• דעמויזל גאך םיר חאבען ספרײק,  גן

 ויצלצן סיר »יבערצו?וקען. עס צײ« די חס®
ן סעגליו, י9נ װי גיף, n?9 ®אן עס ױ ױ  ם

עגמפערען. חןםאלס יײר וועלען
װצ־ דערחפלסהן. לידער צוױל די — ז.

ד םיר װי גיך, ס?וי װערען געדרוק* לען  וי
 1»י נ*קס« 9 ײיד ••י 1כצ9ס קאנען לען
י ױן רײח• דער i אגדערע י i w f i ײסס 

 1י*ע9װ לאגג סריחצי. ן •ו סולן װסרמען
ען.8דסו* ני* לס9יעדענ« איחר װעם

 ײאס נדעימ׳9 נאד איז סאצאמאז װינער׳
 צײ נדציע9 ייון בריןי *וגןףייקם אונז חאבען

 פנסמולדיגען. אונז םוזען װעלען «רי»פזען,
 איבער־ *וםסעגליך אונז ל9« געײען איז עס

̂ך, n כען9ז לע9 די גוקוקען  פממאר־ *ו װ
 ענ«»ער. סן געבען אדער דרוק צוס זײ מיגען

נוםער. קוםעגדען אין ®אן עס װעלען םיר

ר ע טער אונז ם ק ק״ נע אי ה  ״
ט ע ץ װ אב, ד ט ען8 זונ ט לי ו ױ

 יין ארסנזעירס ״חאיק״׳ נעקסשדןר דער
 ײעט דעיסרמםעגט״ עדיוקײ^אנעל יונזער

 חאיק דער ױלי. «ען18 דעם זונ״א^ זײן
 יסר• דעם או^ געװאחנז אראנזסיר® איז

^ «ון וילע •ון לאגג נז  נאןמבעדס, או
 דעם ®ראץ אנחאלטען. ךײ װילען װעלכע

 צו ®וין איז עס ?9 םײנצן, «ילע װוזס
yav® חײקען. *ו סעזאן אין

 דעם וואר דירעקע^נם די און ילאץ דער
 קוםענדע װערען אנאנםיר* ײעלען ח&יק
 דער אין נסטיורען די נפך פסלגמ װסך.

 §ערזענלינע ק«זן <ןזזל ^גערעכטיגקײ®״,
װערען. גןףיי?* גי® װעלען ענםפערס

 סרבײמער ברידער אײערע דערצעתל*
חאיקס אונזערע װעגען

הורץ איז לעבמו ד«ס
ײן  ®ארגעניגען אםת׳ן «ון םינו* י

 םאטזנר״ ®ון יסחרעז װי װערם םעחר איז
 דער «ון ערעןענונג דער it #אזזרט ני®.

 איחר אויב !ט*ג » לעב® און תװז וני»י1
 לעג״ עארנלײבען דיר® איהר קאנפו וויל®.

 ®*יקענד, און חײס איז אזםןןד® אין גער.
 *דײדס םעחרסאע די אין ארבײ* סך מײן
 דער םי® זיד בפגי!* — ניםוא איך® איז

 י9® כחות jnrna tfipantaf געלעגענחײ•
 אין •אחר■ ארבײ®. *ערדיגער11װ א^ער

לע• דעם «ון געניס■ !דווי? ױניפױ חןר
I m ורץ איז לזנבען דאס וױיל? I איחר 

9 ■mוצלביגצ די רבלײבען9י אײנם לץ



̂׳/1 r׳

T J PP ^ P ^ C 3 P T V 3

*

m

m ז מ מ ס ם ד ו ס א נ ע ר שז נ 8 אי ד5 נ
jr 'H j'jn *  m* ן« ,is| ••8# וי

K m 'v n׳rw B ij t״m * u v i tifo יו•
o ' b s ^.b  iik  u n i )  a n, י* מײיז״ י

 «רנײ' די iv א־דוװ^ס ד• iv-fl** *ו
i v b .״i r «<נ i « r ׳נהו איז •יאן רןר! 

j n f l 'M M in  an׳im in fv , j| נ«• איז 
m i נ«?מ׳נם און *י#ד*דענ׳«טד*ו(ר 
W.** די ס*ר ' J

o v v ה*ט *נער v i* ג׳ד הטר״ש 
 רעפ א»ן ױדע;דע*ו« »; גױט־נ פאנט
*ן.  **וויוננען די װ*ס דעס, «ונ־«ט*ט •'
, די אין ivivii גער»נט ז**ען ד ו «  א־ז ׳
 סי• *י סוערט8אױ#ג< *ינ״טער יעדער

m סין *פיס אין ד׳רעקטvw  an כד 
 *א־ די ווען פ*;ד, א-גשװעגס א׳נזענט‘■'

n״t פון <וננע; v ־ װמי/ןן ש׳»ער;»;* 
ויע־עז. סײט

o v i ז •זאט אודנײט  ר** געדא־פט »
 *•נע־נוכט א־נעיגאכט. ננמט בע;

i ראט v i איא;־ טאנען נעדאיפט אפיס 
 אײ דאפען־צאהיוננען. פא* רזשמגטס

 געיא־פם רעחא־דכ איע האנען נעמאנט
•iv*vr רעאראנז׳טייט

 אי ערװאלטעז, ;יט א*ז», ד**,/. םען
 אד- װעט היפטעם עפױרדז״עעגכ• דיזע

 אדיגיגאיער דער װי גוט וןזױ ב״טען
 אזרי *ו;קט דין װעט ױ »»? אדער אן,4!*

נ*?װע£ און צופרימגנ״עטעלעגד
 אדיין תוטען שעיעד הוגרערט א װען

 •ו:הם און צאהצוגגען, פאד ט*ג אײן אין
 און ;אכפריכען טאכען צי מומען פיל אזױ

 אוכד ?גס איז איגפאדמאציע, קרי;ען צו
 יואר־ דאיפעז זאל מן אז סא-סײדייך,

מז טױזעגםער urn *א:;. נתז  יןױ מג״
n\ ציים, זע^עי־ ךעי איז א״נעײ אין 

ס״ וייגען ײ; אוסםא־םיידליך. אויד \
 יעי״ די פון יעיאיטס טעגליכע די

 באאניסע סיעציעלע די אין כדיסטערפ
 אי־״ די זײ;ען איצט ביז אז באוױיזען,

ד ט ״  גע־ האבעז און נעדולדי; געװען נ
 אױםנעפא־ וועיעז זײ ארדנוגנ. האלטען

 דעם נעבען צו וױיסער אױף אױן דעים
 םאכע; צו נרי האאאעראציע זײער אםיס

 עםי• מעהר אי^ורענס םון צאהילוננ די
*עגס.
געבעטען: וחןדעז ארכײסער די
 אוץי בלויז אסיס איז קוסען צו )1

 אגאנ- װערען א■סr זײערע וחןן םענ רי
צאהיוגגען. פאר סירט
 אין ״געקסם״ דיער נאך געחן צו )2

 סון אראנזשירט ײערען וועיכע ילײנס, די
 דינען װעיכע כאאכיטע, סיעציעי״ע די

צוועק. דיזעז סאר אננעמםעיט
 די םיז רעכם די רעסיעקםירען צו )3

 און זײ, סאר מטעהעז װעילמ ארבײםער
ליניע. דער םח זײ ארוים^סויסמז גים

 דער רראו אםיס, דיעם םארלאועז צו )4
 ?זנע< א?ױ כאנרעניצם, ועהר איז •יאץ

 םשעקס, זײצרע ערהאיםעז װעיען זײ וױ
 גע- האבעז ורעילען זײ ײי נאכדעם *רער
אנפדאגעץ. זײעדע םאכט

 בא־ איז ורעיכער ארבײםער, יעדער
 אכער אינשודעגס, פרינעז צו רעכטיגם
 האט ערהאילםעז, נים oir האס וועיכער

 האסילײז, א םאכעז צו געיענענהײס א
 ווערען, םארריכם שנעל וועם וועאכעד

ij םארדיגסםע?. די לױם r f וועז דאטום 
 און ײערעז נעםאכם קענען קאמלײנס די
 אגאנסירעז סיר וועיען דאס םעםאדע, די

װאר. קוםענדע
 האל^ין םאריס

ם״מרםאן דעם צו אסיסםענם

ען ל ע װ א ן נ ם פו רי װ. מ א ל ריי א ק

 םון דעיארםםענם עדױקי^אנע^ אין
 םע16 װעסט 3 אינםערנ^צאנאי, אוגזער

 נאוחד צרױי כאקוםען צו דא איז נאס,
 םון ביכילאך, אינםערעסאגםע זעחר ״לען

 *ברכה״ ביכעי, אײן קארי^ארו. םרים
 צוײיםע, דאס קיײז^םעדם^דינע), <«
 נאר איז וואס ,“•ראוײנץ־זױיםתג ״א

דדדק. pe tvrtsnv וואס
 אמםער־ אונזער פיז םיםנלידזנר די

אי אנ מ  צו כיכלאך די באקוסען סאנאו נ
 *בדכה״ בימל דאס •ריחעז. עטצירווער
 — צוױיםע דאס און סענם 25 פאר —
סענ̂כ 35 פאר .צייסוננ״ יראײמץ •א

ך א טען נ ס r לי e ען לונג ה א צ
 געסמן די טיט ייפטען די דרוהען ריר

 וחד אדבײטער ױעטעס פילטעכ, די פון
 אינ־ זײער אױםגעצאהלט נאקוטען יע;

o ;y n ir ,םאגטאנ, ?וטענדען בעגע£יט 
 און טען13 טעז,12 מיטװאף, אוז דיגסטאג

ן ייסטמן די דז״עולי•. טען14 ע נ י  וױ ױ
פאינט;

אג, ט אנ ען12 מ ײ ט ל שו ח
 גראדװײ it; p — 887־f*p »^-ן

 כ®. פע24 זועסט 14י — קייןיק
k-;*i ב׳קלין עװ. רעג?ייז1 52;. — ?? און 

ן אנאיל ו  סם. םע23 װעסש 1̂( — גא־ד י
:s - f ׳ 5 — ליא־ל•*E l l  s c? .בט 

 ספ. &ןע25 װ. 28—*ני&ד?ױי*׳ן ארן בעי״כאן
״ און בעכ־״ינד א  סטריט. גהן20 װ. T׳ — '

 כט טע24 װעסט 15 — בא; און :יאון ב
ב ־;. כ  טט. ד%.בע •• 212 — :יי
כט. 7r-‘il ־:ב k *>;: - נא־כטע־ ס
 ב׳ליין עױ״ :עיןמי־ד ו2;>י'. -- כ׳לע־יעב י.
 סטײיט טע 10 «ו*בט <: I — ̂א־זען װ. ד.
 כט. טע20 װעבט <:ו2 - ?ח;ן)י ע.

: 2tu — )לי«ו*־ יוי’קא*?נ ע:  סט. jrt35 ״
י י סט =ע21 **. 10 — י א קי

 סט. טע2<־ .v 1.’7 — ׳־••ב׳לדאז דזזיי.
̂ע 575 — דיל,דאן ך.  ע*יע:ױ י־

 סט 7ר.ם9 ױ. 2f!l — ?יאלל איסטעיל
to װ. 135 — ;א*־:זע;ט פאלל^עכ  7t29. 
 •to rt24 .r 119 — ביאכ זימבטעי*

 סם. פהנ12 א. 8—יערוינסאן אין נדעי9וי*ידי
 .to טע24 .ױ. 148—;יינבערג א•ן סענבעי־ג‘;*•

 .to נרע27 װ. 135 — ריבין א*ן ;יאסבע*;
 .to םע25 ױ. ̂י: _ גאיד ח.

to איסם 132 — איאן א*ן גאידבעי;  rr32 
 .to םע23 װ. 137—אסכ״ינסקי אין ג^דןאיב

r. ן9;ו**׳  .to טע27 .יו. 2S — :יי
 to. טע19 וועסמ 35 — ;וד׳צטײן ס.

 to גדג37 װ. 226 — רעװינױן און גאט״־וע־יע
e 110— גײאסשאז ס* t?rtרד^ to,. .בױקיין

אג, ט ס ען13 דינ ײ ט ל שו ח
 סם־ כחן37 װ. 134—,דאסקערזד א*ן ריך1גום

̂טטעא ן או חזזבעי to װ. 22 — ס  7t21.
 .to ts8 איסט S-3 — ל,אם ל.

 בראדװיי איסט 65 — ני־אס. קאנוןוזיטץ
 סם פע19 װעסם 133 — קאנטיאױידץ ם.

to װ. 38 — קעײאר־עןי  jm:J2. 
 ספ. טע8 איסש 43 — לױוײ און קעללער
 .to םע38 װ. 262 — קאהעז און קעסלעי
 סם. שע24 וועסט 119—העיסטזןן און קעסלעד

 •to פע36 וועסש 240 — קייאיקיז *.
 סם. jrtl8 װ. 32 — בעססעי־ און קליין

 .to פע38 װ. 230 — קא. ארן קןלנעים עד.
 ■ל. ױגײװאוירסיםי 121 — קרעיני? ךך.

tO 122—#לעקסיןנדער א־ן קיר«נעי jrt26 .il. 
 .to jre25 װ. 151 — ם. ר. ל.

 סם. גרין 207 — כיללעי און לעיקינד
c אדן לענ̂ן r48יד — t .פע15 װ to■ 

 עװעגיי זינענטע 3:13 — =ץיוילײ:« ב.
 .to שע35 װ. 224—ל,א. א־ן לײבאװינדן ד?׳*.

 עװע:ױ אבפע 5M — ל״ססנער ב.
 .to jrt3i װ. 31 — לייסאן ם.
̂ס. ^כסקי8לי  .to טע26 װ. 22 — בר
 עװעניי »>כטע 575 — קיאורן ל. און .0

 •to םזן22 וו. 40—יעי־נעי ן א: סוזקוןיינסקי
to — נזעיס םזןקס  rt21 .r  l.'tii. 

 •to טע21 וועסם 12 ביאס. סדןסקין
ו  •to טע25 װ. 24 — דזזאידאן ם^נ̂י

 סם פע26 װ. 2יי0 - :ױאיי־טד. ה.
- אי-עייק ררנין  .to פע25 װ. 48 -

.to jrt33 רו. 10 — ;ךןוק ;אניז^יא
ײ ך, א טוו ען4 מי ט ל ו שו דז

̂עקטאן און *אלאפקי  .to םע39 װ. 205—ב
̂ק «. ̂יל  עװ• זיבעגטזנ ftp. — 225 »ון ן

̂ק ̂לל  .to טע24 װ. 14גרין--^ »ון *
 to פע20 װ. t*.$p — 11 ןןײי8

 סם. מע19 װ. irn^p — 16 אדן רווגדעל
 .to jrt2l װ. 41 — ראװיפץ
 .to pt34 װ. 1י';6 — ךןוז י. העי״םאן

̂י? ארן ראזענפאל  •to jnslO איספ 29—גארד
 סם. פהנ27 וו. 110 — ביאס. רוניגן>דויבדז

סם. םע17 איסם 16 — נ. »ון ס.
 ב׳תלין .,to אדאםם p.* —291 און סאדאװני?

 .to jrtlO toאי 27 — ענײדזךי א
.to &ת22 װ. 140 ג«ך¥ם*ז און סײנפעלד

ע ענ ד שי ר א ען8א ם נ נ לו " « ט
ע. ט םי א ק

ל א ד ע ענ ת נ ריי ט ם

םימעי־מאז
טשערםאז גארעצקי, ..

חעד?ווארםהרס ?אםימ
סט 19 האא, *רצימטאן.......... קאם־םע ■יפעם

*אײם םארקם
םעערמאז קאפלאז, .........א 210 האל, נעםהאײען............ *רסוניד״מוז

סםרים סע5
• תאסינמ ח*א• . . . סםרים »21 װעםם 16—.

» םאײזער םי םםר־ט »21 ותםם 16..........ק*
» ל** ד *נ *פ*ס באארד דז׳אדגם.............. ס

סםרים »26 איסט 10
». אום־אורםאון ם' * נמערםאן האלפערין, *פים.י. .אמםזמ־נמאנעל פ

םטרים »16 װעםט 3
» פיגאנט טי n דדאדנס........ פ* w p■ ס׳מרםאן באראוי.........*פים

• ססרים »25 »יסס 130
אן ס״ או מ . פ . . . . . אםים כאארד דזאאךגם .

םםרים »25 »יסם 130

 ם׳טערםאן .בארוכאוױץ,
 םמערםאן ...סםענזער,

r י. .. ’ D. םשערםאן

•M&

אי, א*ן פי^יגג  «.c p*22 װ. 147-ואי
v*7 46:1 ייו^יץ און ג-דגמן קיסאן״ j  y 

 «0 7*2.5 •*. 15*2 — *א*יץ7 ײ*ז סתיייא׳
̂ו  .to jr*31 .11 1>א1 — ר?*כד*ן א*ן סל

 .so 71*24 .*ו. 149 — כב־ט״ז מ.
s ו.7 זינד-גע 575 — וא;«אג* 
« ןך *w»2 — ינג סיע^ ו. ^7 .to 

tO 7135 .11 131 —  .09• : l * 3 J " t r 
 to 7®.j7 װ. 265 ״— «טי**ס ד.

׳.to רייג^ן ioo—•*עאך א.*ן כװעינאוכלי
*s*o חזורז•

0. 147 — i f 2*«is װ;S3 7=22 to. 
 .1*7 7זינענם 3-1.3 — •7װ;ס= כ

— 9227־* יון זא־צנע-ג האםסרמאן׳
256 0711* 38®7 20.

ד ׳*ו.7 ;סיי!!ײניא7י 2f*2—119*091 ד.  ן’4:׳
̂עי־ און 9“אזז* ./20 נ־אאר 583—׳כי

^9*p, ז ;דז

ד ר א רנ ע או ב  מען אז גט9ז ש
ם א ט ה ב א פ ע ם אױן: ג ה  אי

ל א בו ל ב
r n־,*r n בעדנארד n*r, בא־ רער 
 און דענקער ״.•ייםם־טטערער, ד׳פטער

פא־עפענטליכט ט א ה דיאדאשו־נ,

_ _ _ _ _ _

̂ו בערנארד 1דד?אײד  אגסי- אן !,א ״ש
סעפיט.

טרײבס אין ארטיקעי זײן א*ן
 אויסען גיט דא איז עד אז במרגארד

ױיי #;טפעחגן7םאד צו וץ־  פיילם י7 ו
 בא״ נאױו דא וױ< עד ׳צוידינ. דס זיך

 און אידען צו ׳»טעטנג זײן טאכען ?אנט
 איהם זאי סען סאי, איע םאר אײנטאי

r און םאי^ #מיעכט נ*ט n y r אויס״ 
 און מיספאר׳טטעגדגיסען פון טײטיצען.

 קד עאו, זאנט אויסט״טיטוננמן, פאי׳עע
־ צרות. גרעסטע די ארױס פען

 *ז פאר ׳שאו זאגט ׳עװער, איז ״עס
 אױסצוהיםעז זיך שרײכער ענגיי^ען

 רעדם ער יידמז. וועגען ץארט א פיט
 גים נאר םארדעכםעם איז אםעז און פרײ

 אױסטײסמעז יטיעכט איהם זאיל טען אז
ױ אנדמר״ש כױיגען אח  מיײיבעד דער ו

 ניטא איז ענניאנד אין נעזאגט. האט
 ישרײכעד דער און אגטיסעפיטיזם קײן
 כאיײדינען צו רזאכע1א קײז ניט האם

 אנטיסעםיטיזפ, אדױסוױיזען און איד״לז
 מריסס. דויך סאי איז ווארט דורך סאי
 שר״ײ א םוז ׳אױס אבער זעהט עס וױ

 םאיזיכ-. זײז עגגיאגד, אין 1אםיל כע־־,
 א דערמאנט ער װען װארם א כײט טיג

פאילק. אידי״טע נאנצע דאפ אדער אידעז
קײנםאל כיז איך אז ׳טודה זיך בין איך בעריינעי־ דער אין ארטיקעל אן

 אפ יײסענט עי װאו ײדע׳/ ״דע;־ צײםוגנ
cm א*הם אויף ד,אם מען זואס כייבול 

 אנשיטעני־ט. אז א*ז ער אז גענראבט,
 פא־אי־ עטארס ״טאו ד.אט ט6איבערהוי

 דרא־ אידי״ע-פױאנצױזי״טז דעם אויף בעל
 איז װעיכער בערגיטטײן, אגיי מאטור:,

אז סטײםפענט, א פיט אדויסגעקוניען

 האב איך װײי פארזיכטינ, געװען נים
 םײנדליכקײם קײן געםיהייט ניט זיד אין
 היםעז דאיפע; זיך זאל איך אידען צי

 נים טיך זאי כיען אום װאדט, א דיט
 האב איך אנםיטעכדם. אן פאד אגגעכיען

̂יאנק גע״שריבעןי מאי איע  םרײ איז ג
פמיקער. אנדערע װעגען װי אידען װעגען

זיך פאדזאטלען הלאוהמאנער די וואו האלס ספױיס
ם עג ײ ר ע6 האל, ב װ ט ענ װ ך ע ע ש ױ ע4ו צו ע42 און מ ע ט א ג

— 525 בילדינגס די םון יטעפער די און סםריטען סע58 און םע56 ׳םע40 :כע,39
 — 575 עווענױ, טע8 — 571 עװענױ, טע7 — 566 עװענױ, םע7 — 550 עװענױ, טע7
עװעגױ. פע8 — 581 און עװענױ םע8

ל, א ה ר ע ט ס ב ע ע סט%א װ9 װ ט ו ט. ו טרי ס
בר^נדװײ, 1385 בר^דװײ, 1372 בילדיגגס די םון טע*ער די און סמיים מע38

עװעגױ. טע7 ״-־€01 אח מודענױ םע7 — 500
ען % , מ ע ה אנ ט. טע4 אײפם 66 לײסע*$ום, ם מרי ס

 און בראדװײ 1370 בראדװי/ 1351 ביילדיננס די פון יסעפער די און סט־־יט טע37
עווענױ. טע7 — 498

ט אנ ם ע פדץו א, ס םיג א ע2 140 ק ג ט גי ע װ ע
— 462 בר^דוױי, 1333 בילדינגס די פון ׳טעפער די און כטדיטען טע36 און טע35

 535 ארן עװענײ טע7 — 469 עװענױ, טע7 — 465 עווענױ, םע7 — 463 ערוענײ, טע7
עורענױ. מע8 —

ט ײ ױ אן 96 פאלאס, סעגטראל ג ט לינ ט. ק רי ט ם
 בילדיננם די פון ׳שעפער די און סטריטעז סע34 און טע3:3 ׳טע32 ׳טע31 ׳טע30

עווע. מעדיסאז 130 און עווע., כיעדיסאן 112 עװע״ פעדיפאן 99 עווע״ טע7 — 352
אן ט ױנג ע 2 האל, ה H ט ס ע2 אי ט. ט רי ט ם

 סע6 — 450 ביצדינגס די פון ׳שעפער די און סמריםען םע29 און טע28 ׳טע27
 םע7 — 305 עײענױ, טע7 — 301 עװענױ, טע4̂K — 6(׳עװע:ױ סע6 — 484 עװענױ,
עװענױ. טע7 — 333 או; עװעגױ טע7 — 330 עװענױ,

קם טבלי לענא ע ס ם, א מ ע2 256 דו ױ. מ ענ װ ע
 ערוענװ מע7 — 282 בילדינגס די פון עעפעי די א,ץ ססריםען טע26 איז טע25

עװענױ. םע7 — 293 »ז
אן ט לינ אן 151 האל, ק ט לינ ט. ק טרי ס

 םע6 — 368 בילדיגגס די םון עעפער די און סםרימען טע24 און טע23 םע,22
עווענױ. מע7 — 245 און עװענױ

ט ע אי ם א א, ל סינ ױ 8 קא ענ װ ״ ע די ״
םון שעפער די און סםריטען םע21 און םע20 ׳טע19 ׳טע18 ׳טע17 טע,16 יםע15

Dm :עווענױ. םע6 — 346 ביאדינ
אן ם ער פ ע ש א 90 האל, דז בי מ א ל א ט. ל טרי ס

דאוךטאוז. ארונטער ביז סםרימ טער14 דעד פון שעפעד אאע
ס אדד ה 98 האל, םעלאו ט סײ אר ט. פ טרי ס

.0ד*רם׳ רעדז׳זיםםרירע! זיך וועאעז ש»■ קײז נים נ*;צען *ין ה*:ען ײ*ם די *אע
ט 75 גארד־עו, לארעל ם ע6 אי ט ט. װ טרי ס

iv כראנקס און ה*ראע»ר םיז *רבייטער *אע B v r.
א עננ ױ אוז 103 האל, ו ד ט אנ װ. מ ענ װ ע

iV ברוקאינער פוז *דבי־טער *אע B v r.
ר א ב ם, לײ או ע ם ט. סעקםאן 219 ליי רי ט ם

שעפער. ברןונזװילער בייז ארבײםער אאע
 דא וחנרט עס װי האל דעם »ין נעהן צו אױפכעםאדערמ װערם איינער רmיע

אננעצייכענט.

ע ג ו ל ס ק נ י ה ט ר ױ ו
כאקס א חויז אין איםער חאלםען

ס ק א ל - ם ק ע

 ■אםילין גאנווער דעד ®ון םאגענם די רענולירם דאס
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J צו נעהםט v tv  om מ נמחמט «י  םו;
 װ»רפט מײימן. ױך ססעלט איז מעסער א
̂וכטער עי״טערע די  אױף כייק כייזען א ט

בו־ודער. איהר
 צ'יט א B9 ועי?מ ר׳ שטעחט אזוי

 צו אױסצורײדען אחן ציטער, זײן נעבען
 איחם צו רעדט שײנער װארט, א װעםען

 אײגען זײן םיעמד אויס. גיט װארט קײן
 אין אוטגעװינ^טער אז קינדער, און װײב
 זיך יטעסם מען װאו ׳הױז *ײגען זײן
 ^רײנדיימן סײן קײנעם פון איהם, טיט

 זיך צו צוריקגעהן ש\"\ ער וױיל בי״יק.
 איי־ גיט. ע*עס ער קען ׳ארײן ציםער אין
 סאל דעס7י איחם הוקט געסט די םון נער
ענ־ דורכרריגגענרעז. אזא כױט אן  םאו̂י

 ער איז יענעם הענענדיג ניט בליס. דען
 איהם זיך דוכט עס אילע. םאר ליבער איהם
 א זיך גיט ער נאר וױ אז אױס, אויך
 אי־ אי־הם אויף געסט אלע סוקען ריהר,

 צו איײן זיד עי רוהט גנב א װי ראנײפ.
 זעצט ׳טװער, אפכעזיםצם ציםער. אין זיך
 האנט, אין סםר א מיט אװעק זיך ער
 אין לעבען זײן אויוי זיך פארטראכט און

 קינדער. און זױיכ אײגענע צװײפעז ׳הויז
 קומען, זײ צו נעדארםט ניט האט עי

 װאלט װאו אכער םאר. זיך ער װארםט
 טא־ א אבער אהיגגעםאז? הײנט זיך ער
 צו װןקסט כעס דער דאך. ער איז טע

 דעם צו קלאפט ער אלעפען. צו און אלעס
זיך: אין װאדט״פעט און כפר

מײד־ בחורים, טעאםערס, ״פארטיס,
עיעס דערםון זײ װעם מכה א לעך!

א־־ויסקוטען!״

ר פאר א ע ט ר ע ען װ עג ר װ ע נז  או
טי . ני הויז װ

)8 1זײ ®ון (׳ילוס
 האס װעלכע אונטעתעםונג, געםײנזאםע

 איו עס ;?רפאאט־־ײו זײן צו באוױזען
 באהאגדיוגנ נוטע אז דעםאנסטראציע, א

 אז אזול פראםיט. װי םעהר דא נילט
 א נאר ניט איז וױלמדזש ױניטי אונזער
 נע־ קאנען םעםמןרס אונזערע װאו פי־אץ,
 ^טא- דעם רוה.םון און שעהנסײס פינען

 :5 אױך נאר היץ, דער און טוםעל טישען
 עדות אן ׳צײט במסערער א 'םאר צוזאג
 מעניליכקײט און םעחיגקײם אונזער אײף

צײט במסערע דיזע אט ברייננעז צו

ען ש א ש ד ח ע ל ױ  ו
ט נ א ר א ט ם ע ר

9

ױ סעסאנד ו57 ע װ ע
 סםריטץ נזע10 (נעמן

 אויןי ספיעיס און דינערס רעגולאר
 געגעבען װערען פרײזען מעסיגע
 אוחר 9 אזז בײםאג אותר 12 צײישען
ארא־קאר*• איז *וחר 9 נאך אװענד.

 שפײזען םרישע און געוונטע
גאראטירט•

ר ע ש י ם ו א8ב#ל ר ק »י  ל
ער ט ם ע ק אר

 0 און 7 «װ״»ען אװענד 7»ל ׳®®יל®
בײנאכט. אוחר 1 ביז 11 און

 דרעסםאכער אוז קצאוהמאמר
 אײנגעצאדען. ספעציעצ װערען

א װע» איר  שסײז נעסמע די *מען7ג י
אטםאםםערע חײםיש־רוסימע א איז

H. 8LUTZKV8 RUSSIAN 
VILLAGE RESTAURANT 

157 Second Avenue
Near 10th 8L, Naw York City

ש דער אץ ארכ^ט מז  אלם או
ר ע ל ע ױ ט ס דו נ ץ. אי ע װו נ

)7 זײ■ סון »יוס0
 אר״ די וױ יאנג אזוי #אוגטעמעמוגג אן

 געהערײ דער אױןי גיט שטעחען נ״סער
 געגיט־ טעכגישער דער סון סדרנה גער

 ניט קרינען און וױרקזאםק״ט און ת״ט
װײדזשעס. צעכעגס אנשטענדיגע קײן

 אלע צו אינטערעס גרױשער דער
 וועצ״ פאנרית־מעגעתשםענט, פון פריגען

 אמע• די אין איצט זיך כאמערקט כער
 אדגאגיזאציעס, טרײד־יװיאן ריקאנער

םאד באדען cm צוגרײטען ױכער װעט

ו ז

סלאדקם פװ ®ו־עסערס
ד8 בעפעז מיי־  אויס*ניידען לם9ז איחר ײ

 בײ באחאלמען און אדװער^יזםענ* דיזען
•T חי װײל מ׳779י איז 1  אונז װעם אי

חפבען דארפען

נעמופס ה»כעו םיר
צו עװענױ, שינםטע 123 םון

3 2 ע 1 ט פ עןן. פינ
פצאר טעז1 סטריט׳ טער32 דער כײ

 עקסטרא copאויפגעפי תאבען םיר
 *רעסע; is ביעטלעך וױיער סאניטאיי
 חא׳ םיר בעלױוײע. און 8׳9ײ רועלװעש/

 מאר״ אין סםימערס בעסטע די אדיך בען
?jof סיפ סםים םירלענע x גארזונטיע 

מא׳סיגס. פינקעג אייד
 דעזײ־ ורעסערס, ?a,4 אײן לאדען םיר

 נײע די זעחן קזסען גו 0709ב און נערס
עד די פון לס7ד9ם  און ביעטיעל ײיי

! װילקאםען זײנעז 7אי* סםיםערם

 און פלאש אםעריסען די
 פרעסכאדו װעלוועס

זאמפאני
ע 321 ט ם ױ ׳עװ. םינ ק נ אר י

.6651 און 6650 אישצאנר :טעצעםאן
אטענהןט שנעל ארדערס קאונטרי

ש ײנ ט ש ק לי נ ג נ ױ ײ עז םהול ד
יארק נױ םטריט, נרעגד 265

lY */(

Itfj
tpo. און קריסםי 

 ספם. פארםײט
פרטשארד מעל

2 4 8 8
 דעזײ* •אר םקול
און קאםינג נינג

 םענם, לײדיס, מרן פאגען אלע איז גרײדינג
 יעםערנס גארםענ«ס. אר8 און םשילדרענס

 *דײזעז. מעסיגע *ו ג^נימען ז7י7ײ
יפחר. גאנץ א אפען איז סקול די

» JLmmm..... ■ י■ ־ ■■■■ 1 ־     י

אז מ ד ל א אן אמ ןן מ ר ע ב  לי

קרם לאי
M  BROADWAY, NEW YORK

ע די ש ױ ר אי טו ל קו רי  אג
אן ר א ש) (נ ר טי הי ע םײ א ם

jr?g M9jm שים פ*רםערס *וקונםםיגא ve t rcarp ם*רם. אייער אוי«ס איחר װימ שװיגדלזןרם, סח צוחינמנו אויסי ז▼ װי אזז **רסארי ומגעז
נאד» »*וור י»ד«ר eoMgari *ײנפ v i אונז. סיס

«Dm v th .̂יי*. פמיס *ר«ר אדייבם •וי אבםאיוש ז א מאם אח *עיז
ne — toy v?i*o tm • נ*י M אווור. 1 ביו — זונםווו

?«1
ftVISU /NMlClikTUaAL 

M l .  h i k

Buy Union Stamped Shoes
We ask all members o f’ organized labor to 
purchase shoes bearing our Union Stamp 
on the sole, Inner-sole or lining of the shoe.
We ask you not to buy any shoes unless you 
actually see this Union Stamp.

Booth & Shoe Worker*’ Union
Slltetatf erttli Mm Ammirm ef L M ts#e euMMu m tcrr, •otTOfc, Mate.

 אין פרינציוען נײע פון אײנסיהרונג דעד
 ארבײטצר דעם צוױשען באציהוגגען די

 טיט װערקצײג, און דא׳עינעז די און
 אבער איז חןרצו ארבײט. עד װערכע

סקור יעדען איצדצאפען נױסיג כצ תודם

j* אינער^סינען אז סון y w o n j 1 
 ואיטיינע£1איאנט א איז דאס דװעץ.

 דעס pc אױפגאנ* טי*יכע1,צ זיליזר און
 י7גאנצ *JH פון און טרײד־ױדאדזס

נב־*ל. באװעדנג א-נײטעד

ל א נ א ש ע נ ר ע ט נ י

 ײערען חיינם קענט איהר
 אייער אץ דעפ^זיטמר א

באנק.
 דאלאר 5 פון אקאונם «ן

 םראןנענט 4 גלײר ציהמ
אינםערעםט.

 אפדיינען ניט דארפט איר
 איה־ װען שסעמער, א־י־

 דאלאר איץ םים קאנט
 אקא־נט. אז עפענעז
 אי*ך רעבענט כאנק אייער

 יעדען אינםערעסט די צו
 אױס־ ם׳װערט און םאנאט

 םאנאםען. 3 אלע נעצאלט
 )4( פיר צאלט נאנק אײער
 אויפ אינטערעםט פראצ.

אקאונטם. םפעעעל אלע

 אינ־ דער פון פראפיטען די
 כאנק י־ד«ן טערנעשאנאל

 *װישען פארט״לש װערען
 דע־ און שערהאלדערס די

גלײך. •אזיטארס

 םעט־ א איז באגק אײער
רץזוירױ פעד. פון כער

 קאנט־ װערם און סיסטעם
 רק6י נױ די פון ראלירט

דעפארם. בענקיננ סטײם

 םראנספערירען קע;ט איר
 פ״ן אקאונט כאנק אייער

 נים און בענקס אגדערע
 םיר צײט. קײן םארלירעז

אײך. פאר 16ם דאם װעלען
 םיר אז צײגט, דעפארםםענט אויםלענדישען דעם םון רעקארד אונזער
טײלען <ועלט אלע אין סאםיליעם אײערע צו נעלט אריבער שיקען

ױז אין ביז ט ארײן, ה אל עצ סג ע־ אץ אוי אנ ק עד־ מ דאלארס א
 גיט פרײזען, כיליגםטע די צו — צ״ט אין אין פינקטליו שנעל,
עקםפענםעם. די אונז קאםם עס װיפיל מעהר,

International Union Bank
21 it STREET AT 5th AVENUE

אינסםרוקציעס פערזעגליכע \
S איז נןכפרעגעז *t׳B ױ »

* . ו ס א ם י י י ה
.4414-4415 עשלאנד םעל. יארק. נױ עווענױ, פינפטע 225 \

םיטי יארק נױ

ם נ ע ו ע ל

ט אנג רל א פ
ז העלםען םאד םרױען און מענער אינטעריגענטע הרי̂ג

ם נ ע ב ע ל ג . נ ו ר ע כ י ח א ם פ י ם י ל א פ
 וױצעז װעלכע די ם»ר נעלענענהײט װאונדערבארע א

אײנקוגםט. ס נ v ב ע ל א סיט םארזארגען זיך
אנוױיקונגעז פערזעניייכע

ט ר ע ״ װ ט נ ע ד נ ע פ ע ד נ י א ״
ס,1גארמענכ םענס *ון גרײדיגג און דעזײגיגג לערענם

דרעס׳דעזײנעג/ ®ײלאר־מײד, לײדזס
*עסערךמײקינג. און דרײיינג *יקגםא

מויזעג* 3 ®ין *אדדינען אויסגעלערעג• אונז בײ זיך בען9ח װאם די עון #ויזענםער
חר.9י א ל*ר9י םסזעגמ 10 ביז דמלאר

רנ א כ חנ נ נ נ ײני עז ס ד ױ ת ױ ם
םעיוו (׳.םער2 עיוענױ, םינפטע 122

.6406 װאםקינם סעלע)»ן,

הר ט אי ענ ענ ה ערד־נ ר דאלאר 2סס ביז 50 פון ם לי ט ענ כ ע װ
בעריחםטער דער אץ קורם א נעחםם

ל ע ש ט י ג מ נ י נ ײ ז ע ל ד ה ר ס ס
נארםעגםס םאר לײריס pM סצײדער יןינדער אוץ םיסאס םרויען, מענ׳ם, סח
• «ו לערנעז יצזײנינג *אר םקוהי םיםשעי די י י מי m ^1םי 1״1 ^ «םענ mm גארטאנסס tms ס*ר דרעס̂א סוס̂ג .תתר*וק ויסן?

יאהר. 5G איבער נענרינדעט
עררײגם ה»ס סמול די

ר^װיטאםאז. מוסםע סיסםעםען, 7נײ אידעען, נײצ
 נאלדיני e סײנם םהוי רןזימיע סיםיצאל ד*ר איז *ורס *

װײדזשעס- נונת m סםעלע
 עס יון םתיצז, איז מענער nun nropotri נוםע •

אויםצולעתצז• Tt אייכם מהר איז
mrmno יייי איו ותריו נ*נ*מז וראם לאססנם  יײמיײ י

״י אום י,1ש*דא י״יי״יײש; ײ״ם םיזי י'  זײי.יביטי:ז זיייינ זיי אויסמרניו n»» נאדינמננצן רי
vo יסםמגיי •׳ףיייו איםספמ די וימין !»Jמ איזיי w־ •• r m  r (דג®909* סמריײ ײנײחח ײ

 סצאסע?. אװאנם אוז סןןנ
e w i ססנססג WWM9 יײסימ*^ יח*

ן ײ ו ^י אונזאר «וק חמממסםרײמאן ן מוו
r> w im  sow ײן *»ר ארםיצי׳ג וו א̂י

ג ג י נ ײ ו ע ^ ^ ע ש ט נ . מ ל ח ן ק ם .
J&m װיסיאאייו םעלעםאו י«רק. גיו סס̂ױ «37 15

ift. /.1# *tag*
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d הױז ױניטי וער אץ פארברענכט עולם גרױסער זעהר א p i
p m; אופן שעהנעם א א̂ף חשולײ

*ו i אין ipnns קײנדאי נ n •גע 
n » * r פארעםט אין הױז ױניסי דער פון 

bim, םעג• םיל פזוי געװען «1ד* יײנען 
m וױ *ייט. איין אין שען  o*i געװען 
 דזשוי״. טען4 סון ״וױס-ענד׳י׳ רעס אין
op זיינען o in אבט נ«װען אגװעזזןנד 

 די ).ו״ן<«׳׳ די סיט נ«סט. הונדערט
 דארם זיינען װ*ס ,op חייפט ארנייםער,

 ארינער אױט op ראכט נא־עעפטינט,
 נעסם אאע וי וחןן im I •ערזאן טױזענט

o* איין אויף *ונויפנעחוכמן זיך ?יינען i, 
 נרויסער דער אין ,ipop «ום םיינט דאס

o§* אויפ׳ן אזן ,on דייגיננ i׳e, עס װאו 
 טי״ נעװארען *ונענרייט <;p׳pp«o זיינען

vv,\ ה*ט op ריזינער * װי אױפנעזעחן 
 איירער עסען, נ*כ׳ן ני״ך און באגימט.

 פאר׳פיי״ רי אױף זיך *ותרינט עולס דער
 ילאנד, ױניט• פון ׳פטעגען און מענעז דענע
 נלאט ארער טייכעל״, ניים װערדעיו ,אין
 I*p יעדער װאו םעיד, אין װאיד^און אין

 איינענעם זיין אויוי םארנרעננען יך?
 » וױ אױסנעזעהן עס ה*ט — ׳*טײנער,

 םקװער מעדיסאן אין פארזאםיוננ םאםען
 נע־ און נעז׳פוםעט האט עם נארדען.
נענוס! און ילעבעז םיט נעפ*כט נרוסט,
op אז זיך, םאר׳פטעחם op זײנען 
 זיינען װאם ?וענשען, ניסעל » נעווען
o םיט אוטןװםרידען געװען n גרויסעז 
 זיי־ ■װאס סענשען, די זיינען דאם עוים.

 ״םאאיד נאך זאנעז, *ו אזוי• נעקוםען, נען
 נע״ איז דאס װי אזוי ipo* פאםפארט״

 טענ, ■אר א נלױז פאר פראנע א װען
 נוט־ נאנץ אויםנענוםען אלע op חאבען
 אויף גוטיפארכראבט האבען איע סוםינ.

o n אוסן. בעסטען און שעהנסטען
סארײאל־ די אונז בעט אנער, דאך

i פין טוננ n עוקלערען, *ו הויז ױניםי 
 ׳פולד, איהר נאנצעז אין נים איו dp אז

 אויפנעםען נעםוזם di*i ה*ט סען וו*ס
 נעװא־ נעטאן נים איז עם נעסם. צוםיל

m ביזנעס. לשם נ»נצעז אין
n* ווען :אזוי איז פרעםענם  obv3 
 נטnם ,inn*Biico'n» זיך דז׳פיסטריחח

 זיין. דארט ורעילען זײ ל»ננ װי זײ, סען
 אנ־ צו כדי װיםעז, *ו נויטינ איז דאם

 זײ־ םאתעסען צו נעםט אנדע־ע נעםעו
np ,וועלעז זיי ווען ■לעמד #tnocpm 
 פאר M אױך האבען אזוי און דארם. פון

oin^ n נערארםם נעסם inn^DPiniK 
o 2 שנת, און םרייטאנ nטען3 און טעז 
 לייםע די אנער ייר זיינען דזשוליי.

 !נים inn*o םיר יא, זאנעז און םישנ
 ביז טוב, ױס איבער׳ן זיין װילען זײ

 זײ סאך נעה ה״נט נאכםיטאנ. סאנטאנ
״טוםען «ו .! i n נעוועז, איז ױזוא פועל 

 היב׳פ א םאמוםען נעװען זײנען עט דאס
 -1װא נעזאלט חאנעז װאס נעםען, ניםעל

 א־םיגראג־ אננעקוםענע נײ די אויף טען
 עצה אן פארװאיטוננ י1 זיך האם «ען.

 נענראכט ניך אויף האם נמן :נעגעבע]
 בע־ נ״ע םים װאנאן rf נ1»סבו1שם פון

 1לע * געװען נאר איז עס וואו און סען,
i* ציםער א אין «לאץ, שטיקעל n אויש׳ן 
 K אװעקנע׳עםעלט מעז ה*ט ■*י*סש,

 און שעהנע נעווען זיינען נעכט י1 !נעם
1 i nנעשלא־ זיר איז עולם 1תיסענדיגע 

ivc איז io i n״ip קליי־ אונטער׳ן לוםם 
o■* נעם i־^p3n? וױ־ געשמאסער, נ*ך 
 *זוי עס איז זיי סון םאגכע און .on אין

 צוריסנעהן נאתיט װילען זײ אז נעםעלעז,
 in*iip: וײנען זײ ײן.1א *יםש־ אין

on* m»« זיי נאםוו-םענשען, n J אין 
i איז שיעט ניז 1וו»ל n פר און נאבט 
 בע• אויס׳ן tn*«rnt זיר ono*j םען
i אײדקר שעה, עםליכע סעק n •ױניטי 

עסען נעהן צו—אויםצושםעהן וועהם נלאפ
.P’o r n n o
ג א ט ױי ץ, א נו אנ ת ט ב  א ש

ט, ר ע צ אנ אנ • ק ט נ ס־ א זו  מא
אד אר ל. ת א .ב

fl% ײ

 tv גע?^גם, םריהער מױן חאבען מיר
 Dim ם*רברעננט עולם גרויסער דער

 םריײ אוםז. בעסםעז אח מענסטעז *ויפ׳ן
 אין םארבראכט סען ח^ט אווענט סאנ

v אין סאנץ־זאי in 'tn v t אונטער ׳טענץ 
 םון םחיק דער &ח מענער אאינגעגדע זײ

נע־ האט איחר ייון ^ראעסםער״. .סײזײס

געחאיעט. האט עוי״ם דעד וױ זעחן, מעגט
 א געװארען גענעבעז איז אװענט ״עכת .

 *אר״ רײ םיס קאנצערט. גרױסארטיקער
 סאיראנ^־זינגערין ױנגע א כױאער, טעד
 שטימע, שםארקער אנגעגעסער זער א מיט
 איחר מיט עולם דעם איבערראשט ה*ט

̂*ט זי זימען,  איטאליעניש געזינגעז ה
 זי װאס ׳נוםער יעדער און ענגיליש, און

 םיל ארויסנערוסעז ה*ט געזונגען, האט
כאגײסטערונג.

 האט באדיסטערונג װײניגער :ינז און
 אויף נומער צוױיטער דער ארױסגערוםען

 בא״ א װאוילוי, נינא סיס •ראנראם, דער
 נע־ האט װאס ׳יילערין6סידעל־ש װאוסטע
 אויף זומער פאראיאהיעז ®רײז א װאונען

יארק. נױ איז סםאדױם־לאנצערט א
 מיס װערען דערמאנט אויך דארןי עס

 כאגלײט האט װעילכע ׳דא:ין וױקטאריא
 י*6ש די און זיננערין די ®יאנא דער אויף

 גוט שפילט זי װאס ׳דעם חוץ א לערין.
tiy זי איז ■יאנא, r* םול םײדעיל, שעהנע א 

 צוגעגעבען האט דאס און #גראציע סיט
̂ט זי װאס מוזיס, דער צו פילעס  נע־ הי

שפילט.
 באליבטעי דער געװען איז דרײ נומער
 װעיכער רובין, נר״שיז אקטיאר אידישער

 ער ױניטי־הויז. דער םון איבלינג דער איז
 םון פארנעלעזען און דעקלאמירט האט
 עס וױ האט, און שילום־עליכם און פרוג
 םו־ גרויסען א געמאכט שטײגער, זײן איז

 דער אין פארברענגט רובין םרײנד ראר.
 געסט די אוץ װאקײשאז, זײן ױניטי־הױז

 נעלע־ די האבען דעריבער װעילען דארטען
נאך. און נאך הערעז צו איהם גענהײט
 םארענדיגט זיך האט חאנצערט דער

 מין אזא ״שײגעץ׳/ דעם םארילעזען מים׳ן
 דער־ װערען עס װעיכען אין חיבעצער,

 פיליאטקעס און פאסירונגען אלע צעהילט
̂כע מניטײלאנו/ פון  האט עולם דער װע

 ״שײגעץ״ דער הערען. צו הנאה שטארין
 דעם םיז נעװארעז צונויפגעשטעלט איז

 גע- װאס םינס, ראובן שרײבער אידישעז
 און ױניטי-הױז דער אין גראדע זיך פינט
 דארט װאס ׳אילץ מיט באקאנט גוט איז
 ״שיײ דעם טאקע האט א^ײן ער זיך. טוט

 ארויסגערוםעז האט און םארגעלעזען געץ״
געלעכטער. םיל

 םריהשטיק, נאר םריוז, דער איז זונטאג
 אין פארזאמלונג שעהנע א גע\וען איז

 װעאדעיל ״אין הײסט, דאם גראזו׳/ *פײז
 אידי־ באװאוסטער דער טײכעל״. בײם
 דוד שריפטשטעילער און דראמאטורנ שער

 םארלע־ ערשטע געגעבען.די האט פינסקי
 שא־ אײגענע זײנע םון סעזאן, דעם זונג

 םארט־ עזונגען5פאר די װעט ער פונגען.
 םאר׳ן םריה, דער אין זונטאג יעדעז זעצען

 די םון שרײבער דער סעזאן. גאנצעז
 דער םיז טשערמאז דער געװען איז שורות

 עטיליבע געזאגט און פארזאמלונג שעהנער
װערטער.

 אנגעהויבעז האט פינסקי דוד אײדער
 געג/ד טשערמאז דער האט םארלעזונג, די

 םאר־ א נויש, ןרודער צו װארט דאס בען
פאסײקער העלדישע די םיז טרעטער

 קורצע א געהאלטען האט ער ססרײקער.
 די םאר אפיל אז געמאכט און רעדע

 גע־ געמאכם איז האלעקשאז א סםרײקער.
 איז צײט מינוט פאר א אין און װארעז,

דאלאר. 132 קאלעקטירט״געװארעז
 שעהנער א נעװען איז אוחגנט זונטאג

 גע־ האט עולם דער און מאסקאראד־באל,
געהוליעט. און טאנצט
 האט זעהט, איהר װי אזוי, אט און

 םאר די םארבראכט עולם נרויסער דער
 די נאר ניט אבער ױניטײלאנד. איז טענ
 נואר־ גײםט זעלבען דעם איז טע̂נ פאר

טאנ. אלע דארט םען ברענגט
 דאס װערעז, נעזאנט דארױ שלוס צום

 ׳ױניטי*הויז דער םיז מענעדזשער דער
 דזש. ברודער װי גוט אזוי אלױוער, םרײנד

 אינ־ דער םיז טשערמאן דער האלפערין,
הא־ יוניטײהוידק*טיטע, טערנײ^אגעל

 צאל גרױסע די אז בײגעםראגעז, עוא בען
 מעז כאטש םארברעגגעז, נוט זאלען געסט
 גרויםען ס,א אויוי געריכט ניט זיך האט

 די םוז עסעז צו נעװען איז עס עואם.
 ריכטיגער דער צו און מאכלים בעסטע

אלעםאל. װי צײט,

ס ן אויפםעדהזאם םאכער סמו
אירגענד־װאו, »ז פארדאכט, « האבען «דער װייםען, װאס «לע

 זיך ה«לט אדער נעעפעגם, t« האם יארק, ניו *רום אדער יארק גמ אין
jtn עיעגעז בײם h p v fip  tt עם נעבעםען זײנען r t אין װיםען לאזען 
b. דער «ון אפיס ib דער אין ױניאן״ דער «ח “דעאארסםענם ®און אװ 

פלאר. טער2 סםריט, טע16 װעסם 8 בילדיגנ, אמםעתעשאנאל
 קא־ ®און אװ .אום דער פון סףפעדסאן האלםערין, דד■. ברזדער

r וועלען סעקרעניאר. זית אדער םיםע״ t אין פון טאנ, יעדען אפים איז 
■ אווענם. אץ כח פריח דער

אינ׳ װעלכע איתענד כרענגען «ו גים פארפעלם 1*
ן ־ '•* < ' •־' ׳ ה«ם. איהר

־. *

 דזשױ טען4 נאכ׳ן איצטער, אויך און
 היבשער. א פארכליבעז דארט איז ילײ,

םאדזינדיקען. צו ניט — עולם
כיא־ םאדװאיטונג דער םון נאמען איז

 ניט זאי קײנער דאס באקאנט, מיר כען•
 צו זיך אהן ױניטי־הױז, דער אין פאהרען

 םון אםיס אין םריהער רעדזשיסםרירען
 װילען װאס די, אינטערנעשאנאל. דער

 אויסגעםינעז, פריהער דארםען םאחרען,
זײ. פאד פלאץ דא דארט איז עס צי

** *
 האבען כײר פארגעסען, ניט שיר יע,
 דעלע־ נרויסע א ױניטי־הויז אין געהאט
 םרעזי־ ־ װײס םילאדעלפיע. פון גאציע
 א מיט נעקומען איז רײזכערג ה. דענט

 לאקאלס אוגזערע פון מיטגלידער זיבעציג
 איז :אך אזוי און םילאדעלםיע. אין

 און פילאדעלםיע צונויפגעקומען ארט1זידי
 דאס ׳איז שענסטע דאס און יארק. נױ

 שם א האבען םילאדעלםיער די װי אזוי
 באוױ־ זײ האבען שלאםער, גרויסע פאר
 די :מעשה די אטת נים איז עס אז זען,
 פילאדעלםיעד די זיינען אװענטען פאר

 לעצטע די געװען םײדלאן און ױנגעלײט
 ביײ שפעט מען האט יטלאפען. נעהן צו

 האט םארעל, א ערגעץ געטראפען נאכט
̂ל־ זײנען דאס אז געװאוסט, מעז  פילאד

 געבראכעז אײנםאך האבען זײ םיער...
 בײ־ שפעט אויפזײן איז רעיןארד דעם

 קענען ניט מעהר םען װעט איצט נאכט.
̂אדעלםיער די אז זאגעז, שלאםען... פי

סטעןש־רעפארטער. א

ר ע׳ פי על אד ל ק ®י או ר קל ע כ א  מ
אן ׳ ט ױני ל ה ע רװ ע ע ט מ א ע ב

)1 זײם פון (שלוס
 צי האבעז, זײ װאס םארדאכט װעלכען

 געמאכט שאפ זײער אין ניט \וערט עם
 דזשא״ יארקער נױ א םאר ארבײט סקעב

מאגוםעסםשורער. אדער בער
 נױ די אז ׳שכל אוים׳ן זיך לײגט עס
 זוכען זאלען באלעבאטים סאאוק יארקער

 פילאדעל־ איז ארבײט אביםעל םאכען צו
 עס אנטשלאסען איז ^ניאן די און ׳פיא
 פילאדעל־ די זאלען דערלאזען. צו ניט

 ױניאן זײער העלפען הלאוקמאכער פיער
הײליגע א ליגט עס !ארבײט דער אין

 םײ םון קלאוקסאכער יעדען אויןי פליכט
 יעדעץ אויוי װי גוט אזוי לאדעלפיא,

 אנדער װעלכער אירגענד פון הלאוססאכעי
 װײ־ אויך איז יארה׳ נױ ארום שטאדט

 םון אםיס איז וױסעז דאזען צו טער
 א באקומען זײ נאי װי ױניאן, זײער

 סקעב־ דאי־ט מאכט כיען אז פארדאכט
ארבײט.

 שטעהט ! אומעטום םון קלאוסמאכער
 אײערע •העלםט און װאך דער אויף

 פיז ברידער און שװעסטער קעמםענדע
 איז קאםו* זײער אז װייסט, יאדק. נױ

 ׳זײ סטרײקען הײנט קאםף! אײער אויך
 זאל עס זעהט, איהר. סטרײקט כיארגען

 קײז װערעז נעםאכט :יט ערגעץ אין
!יארק נױ פאר ארבײט סקעב

 די אנםװיסעים זיך ה*ט עס װי איהר, װי־סם
 אםעריקאז אין בפװענוננ ארבײםער אידימע

 אינטערנײשאנאל דער םוז נעשיכםע רי <עזם
 ד̂ר םון ױני*ז. װארקערם נארסענם גײדיס
 r* סים װעם איחר און יעװיז, לואיס

װערלז* כאקאנט
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 העפ־ די זײנען םריה דער אין דינסטאג

סטרײק. א אין ארויס יארש נױ םון מאכער
 איז קעםמאכער די םון סםרײק דער

 אלע ערפאל:. הונדער־פראצענטיקער א
̂פעםער ױ דער פון רוף אוים׳ן זײנעז קעפ  י

 אזײגער 10 מינוט, דער צו פונקט ניאז,
 קײז איז פוסט׳ געבליבען םריה, דער אין

 זיך האט קעפ־םאשיז א םיז ראד אײן
געטאן. דרעה א ניט מעחר

האמי־ די שוין זײנעז םריה נאנץ םון
 װאס צירקולארס, רויטע די מיט לײם טע

 סטרײק,־ םה שםונדע די אנגעזאנט האבען
 צוטײלט און שאם־דיסטריקט אין געװעז

 זיײ דער וועץ און םטדײס־צירקולארס. די
 קעפ־ אלע האבעז ,10 געשלאנען האט גער

שע־ און ארבײט די אװעקגעליינט םאכער

 די פון לײטונג דעד אונטער פערװײז,
 בעט־ אין אוועקגעמארשירט טשערלײט,

 —סטריט, טע5 איםט 210 האל, הא<וען
 סטרײ־ די םון םארזאמלוננט־םלאץ דער
קער.
 ערקלערען, סםרײק םון םיהרער די װי
̂פ־שעםער ן}לע ׳זײנען  ניט אפגעשטעלט. ק

 פלאץ, יעדער נאר ױניאךשעפער, די נאר
 אפ־ איז נעכיאכט, נאר װערט ?עפ א װאו

 קעם־אינ־ גאנצע די געװארען. געשטעלט
 םאראליזירט, םולשםעגר־- איז דוסםריע

 יארק נױ םון קעםמאכער 3000 אלע און
סטריײ}. אין ארא&

 אונ* מיר באגריסען הארצען טיםען םון
 העפמאכער ברידער און שװעסטער זערע

ערםאלנ. נרעסטען דעם זײ װינשען און

י— ■ הח זניטי ד
%

• פא. פארק, םארעסט אין
ױנימן װאירקערס גארםענט לײדים אינטערנעשאנאל 1דע פון

.lybtt פאר׳ן אםען איז

 .ט ר ע צ נ א ק גרױסארטיגער א — #װענט שבת יעדען
װאך. מיטען אץ םארוױילונגען םארשידענע

 ג נ ו ז ע ר ר א ם ליטערארישע א — םריה זונטאג
ל*קטשור. אינטערעםאנטע — םריה דער אין םיטװאך
 «ן פארברענגט און אלע וםט

 אין װאקײשאן. אנגענעםען
 איהר האם הױז ױניטי 1דע

נוטיע, :נוםען םyאל םון י
jyiyn 'V  ,otyoy yptsavyj

 מליכ•■yכאקװ שטאדטישיע yאל םיט
 און בלונמןן אין oprnyti"B קײטיען

 • אין ניט Bnyt מען וואם פלאנציען,
 אויב לאנד. ױניםי אין חוץ א ערגעץ

 פארגרעמען, גוט נאםת װילט איחר
!דארט זײן צו ױם הלםyםארפ

 אינ־ חןר םון oiyooyo חוץ א
i אין װערען שאנאלyרנyט y i ױניטי 

 פון «נםב?רם אױ«ענומען חױז
 זאנסם און ארנאגיזאןױ^• אגדערע

 פרײנד אץ מןנשען אינפהגלינענטזנ
כאװעגמכ ארבייטעד חגר פון ■

 בילדיננ> איגטעתעשאנאל חןר אין איז אפים רעדזשיסטריישאן דער
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ו r;ת . n r * o n ד ח ענ « ױ ר *« ע פ ״ נ ר עו א ד א ז
עז סנ ־ ס סרדען ח ס ף ש עךז נ ר די ענ ח ע ת נ ר * » ס ד ב- ר א

ס אינםערנעשאנאל דער פון ארנאו אפיציעלמר די ױניאן װארןערס נארםענם לי

 מאר״ סלאוסמאכער טומעגט 20 ארום — באוואונדערונג. פײל ארױס רופט פיקעט־דעמאנסטראציע שעהנע און גרױסע ערשטע
 װערען סטױיס פון פיהרעד אנדעדע נאך און באדובאוױטש הײמאן, זיגמאן, — םענטער״. ״גארמענט אין ײן , אין שירען

 דער םון סוןפ בײם רעדע א האלטען צו זיגמאן פדעױדענט אויןז פאדערען סטרײקער — באגײסטערונג. מיט אויםגענומען
 שע• די ארום האלטען זײ װאס גענגסטעדס און גארילאם מיט םארצװײפעלט קעמפען באםעס — דעטאנםטראציע. פיקעט

םטרײק־נײעם. אנדערע נאך—גענגסטערם. שון שארװאונדעט םטרײלער אײניגע — פער.
וים*<1ג א דורכנעיפיהרט אפאל װיחןר האביען םםרייק־ער קלאוקפאכיער די

 געקוםען ױינען םםרי־קער די פון <נטיטויז צװאנציג ארדם טאט. שעהני< און
i אין מאנטאג y i צד פריה i y i האט ױניאן די װאם ױעםאנםטראצ״ע פיק־עם 
̂עםער, גארםענט דעם ארום גאםען אלע נערופען.  צענםער דער װי נום אזוי צ־

 זיע;ין דועילכע קלאוקטאכעיר, טויזעינטע־ר די םון םארפילם גילװיען זײנען גופא,
lyDipy: צו ניט דיםטריקט, ד;ים אין jnya טאן צו קוק א נ«ר ארבײט, חןר צו 

^y אץ שעפער די אויף yn אין און געױואוינליך, ארבײםעץ זײ iy : ^ n y i 
yאנ קײן זאל^ ניטא דארם זײנ^ זײ ווען דאם זעהן, צײט iy i זײ;*ר אויף 

 פאם;י גרו־םע די װי 1ביל שילהן א זעיהר נעווען איז cy זײן. ניט אויך פלא*ן
 די זיך ג־עםינ;•; oy װאו נאםען, »ל;• די דורך געצ,־יג;ץ זיך האבען כםרײקער

קלאוק־שיעפער.
חןםאנםטראצי^ רyרב»רyװאונד דער איו פאראד, נרױםען ד;ים אין

 הויפט־ די לטyםyג נים אויך [ya^n אלײן, זיך פון םארםירט זיך האט װאם
ijw זיגםאן, נטyזידyרB קאםף. גרויםעין דעם פון פיהרער n ytyo ,הײםאן 

yאנ נאך און באראכאוױטש, iy i זײניען םטרײק ד;יש אין “״טשיםם די םון 
 דאזיני< די פון באגײםטערונג םיט זײנ;ץ און םאםען די םיט צוזאםען געװ;ץ
 גלײך פאםט;ץ אויפ׳ן שטעהן זײ געפינענדיג גילװארען, אױםג^יםגמ מאםען

םאלדאטען. ;,אײנפאכ די נױם
ly 7 שוין צײט. <נג;יר;י’ל א ןyהאלטyאננ האט דעםאנםטראציע די r 'w 

 און םםרײקעיר נרופען yרשטy די װײז;ין זיך נענוםען האבען פריה ד;יר אין
 װאונחןר א װירקליך איז oy און .inyn און מעיהר אדין געקוםעז ז'ינ;ין זײ
iy אין םאנטאג ארויםגעקוםען זײנען םטרײקער פיל אזוי װי i אויף פריה 

iy i ,םיל םטרײק. םאבװײ דיעם אכט1אנבאט אין :;יםענליג פיקילט־לײןy 
 נאטירליך, האכ^, ם,yהארל אין און אנקם1ב אין ןyװאויג װאם זײ, פון

 ר.yנטyצ גארנמגנט אין אלונט־לרצוקוםיען שוױעריגקײטען גרױםעי נ;*האם
 םיט װער געקוםי;ן, זײנעץ זײ ן.yהאלטyנBא ניט זאך קיץ זײ האט דאך,

 צונויפנענונממ זיך האבי<ן <יםאנכ און םטריט־קאר, דער םיט װ;יר ״באםעם״,
 האב^ הארלעם םון םאנכע מ־עקםים. םים ןyפאהרyג זײנ;ין און גרופען אין
םום. צו ארוגטערםארשירט 1גא

 די צו זיגםאן פרעזידענם פון ענפפעו קורצער 8
סייד״ אינ סלאוסםאנופמהפשודמדס ״

 טאנוםעקטשורעירם םום און קלאוק ד;*ר פון קאונםיל אינדאסטריעיל ״דער
 םאנטאנ, היינם, האט — םאנדםעקםשורערם, אינםײד די■ — אםאםיאײשאן,

נם אן אלם יל6א אן נעידרוקט  אין ;[,,צ־ימוננ yםאנכ אין אדװערטײזם̂־
 װי ״אזױ :םראגע פאלגענדיל די 1ארבײטע די נעשםעלט װערט עס וױעלכען

 פארװאם םא רם.yחשאב די געג;ץ ג;*פאכט;ץ ווערט םםרײק רyאיצטיג דער
c םון ײר8ש;י אינםײד די נעגן אויך זײ םטרײקעין y i קאונםיל?״ אינדאםםליעל

i״ y i פדן ןזנטפילר i y i ח דיזער אױף ױניאןyפלאניל “״אונשולדיגעיר כסט 
פאלנט: װי איז

c םאר װאכען צוױי מיט האט ױניאן .די y i דעם אײנג^ד־זןן ײק1סט 
c כאנייען רדעבזמ קאנפיערנץ א צו קאונםיל לyאינדאםםרי y i קאל^ױוועז 
 איבילרניעגיעביעז םיר האבילן ן,yקוםyננyצוזאם זיך זײנען םיר װען »גריםי<נט.

c y i אינדאםטריyאונז םון ליםם־ע א קאונםיל לy^y ,זײ וועלכע פאדערונגען 
 װעלען זײ אז ני;זאגם, האב^ זײ םארהאנדל^ צו אנטזאגם זיך האבילן

 רעפארט דעם אץ געזוארײן אננײריהרט זײנעץ װאם פראנען 1נא דיםקוטיריען
קאםישאן. רנאר׳םyגאװ חןם םון

̂װען איז ױניאן ״די  האט זי אבי<ר םראנעין, דיזע דיםקוטירען צו װילינ גי
 דאם אז זאגעץ, און םים, און ה*ענם פיעגםיען איהר זאל םע• אז געדואלם, ניט
 אינדאםט־ דער ניט. — פראגיען אנדערעי און ן,yפארהאנדל םעגםםו דאם און

ly דאן זיך האט קאונםיל ריעל r^ cty חאנד-1פא די אנצוהאלטעין ילנטזאגט 
c םים לדנגעד. y i די זיך האב־<ן yxtyiyc^ p] ג?ך האט דאם און געענדינט 

c פץ ש־<פער די גי<גען סםרײק א יערקליערען צו ױניאן דטר *וואתנען y i 
קאונםיל.״ אינדאםםריעל

הע איז דמטאנםפראציק די ח לז אוז נעװען, ד ױ פ
 אץ באטײליגט זיך םאםען גרויםע אץ און ! ץ<קוםןyג זײנען זײ אבער

iy i נאר ניט באוואונד^מננ ארויםנ;ירופ'<ן האט װןןלכע <םאנםטראצי(נ’ד 
בײגעװאוינט. cy האבען װעלכעי די yאל פון נאר ארבייםער, פון

i אין אזײג;יר 9 ארוס <רשט’ y i גרויס די זיר האט פריהcyp'B y- 
 ליזם, לאננע םארמירט דאן זיר האבעץ cy נדיגט.yם̂א yטראציoמאנyד
 n?t'®yt םטרײקי<ר די װאו האלם סטרײק די צו געיצויכ^ זיך האביען yלכyװ

 הײםאן רŷזשyנyם םיט צוזאמןן געצויג^ זיך האט לײן אײן איצם. זיך
i אין y i אין בילדינג, באארד דזשאינט פון ריכטונג iyc25 i y i ,םטרים 
jy דארטזמ םון און r't זײ *pyiu האט לײן גתיםע צװײטע א האלם. די אין 
cty װאו צו, םאון דאון אכיםעל ריכטוננ iy1 אין געזרויגען זיך i'ty iB זינםאן 
i פון אפיס דעם צו ן,yגאנגyנ איז y i ,איננמןתע־ דער אין איגט־ערדעשאנאל 

i 16 אויף זיך פינטyנ yדכyװ בילדינג, שאנאל y iפון טאםיע א םטריט. םער 
 צו צוקדכױענדיג און ינג1ביל חןר צו ביז םיםגיעגאנדעז זײניען םםרייקער די

iy i ,גיעפאד־ערם, אײגפאך און אינװײניג אריענענאננ*<ן זיי זײנ׳ען בילדיננ 
 ביל־ אינפהןתיעשאנאל חיר פון אוידיטארױם cjn אױפםאכזמ זאל טזמ אז

c א זײ פאר האלטי<ן זאל זיגםאן פתזזיחןנם דאם און דיננ, y i jytyit y iy i 
.tywt'iyt רטyהyג איז װאונש זיױגר .jyriyt איז אזױ און ײק.1פט

i y i גע איז האלyפyעי איז צײם מינוט םאר א אין און ג^וארען נם 
םטרײקער. פץ איב^ע^־לט געװעין

 םיט ט1נראטולי זײ און םםרײקיער די כאגריםם האם זינםאן נטyזידyפר
iy i שyועyדורכג האבען זײ וואס חןםאגםטראציע רyח־ יעײעט פיהרט  ״י

 ?״אז געזאגט׳ ער חאט אנדערעם צװײטש טארגען.
cטראציy י י ?ױ|? א*ילי אײנדתק נוםען א םאכען נעםוזם האט  4׳ם“^

יפ אייערע אויף אױך את ארכײםער, זײ פיז שונאים פםע ־
י חשאבערם• די אץ םאנופעקםשורער^ .אינסײד* ״ י £1®?, 
׳ עזנ ז דעמאנםטראציןןם אז קיאוקםאכער, די געםאכט שערקואם ? יהי ׳  I״

pp ,י ײיי וױכטמעי גאר אמןר וױכםמ wי n ? i S l 
־ Mדי חיםש ךאקז .םען »ןפער. ד»ם Jm ער םײה ־

rm ® J! נױרעז ײ »ױף װייזעז נים זיך זאל םקעכ יז
י*יז י®0 ■יקעםעז את נאבם אץ טאנ פיקעטען םוז םעל יקו

6 חןד וועט דאן ןלאםעגחײט. ייבט ײיק° פ̂י
כ ל c שנעלער ל c ווערען געוואונעז וועלען ארכײםער די •זן דוגגען

עם.״״ עחזןןרםען אנכע
די זײנעז דעמאגסטראציע גרױםער דער נאד מת

 ̂אי ״1*0ייםרעג^ע די אק אוועק מויזענמער, מילע
גמ פארענד וועט סטרײק דער כמ וױים זייער איצמ ®ארגנרענגעז ױי
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 אויף איז טראבעלס באזונדערע קײן
 םארגעהוםען. נים דעמאנםטראציע דער

 עס האט ®לעצער אײניגע איז בלויז
 םיל אזוי װאס פאליצײ די םארדראסעז

 סייד־ די אגנעפילט האבען םענשעז
 פיז װי אזוי האבען, זײ און ׳װא?ס
 ארעס־ עטליכע געמאכט וועגען, ױצא
 געמאכט כלומר׳שט האבען זײ טען.
 דער אז װילען זײ אז אנשטעל, דעם
 אבער שנעלמר, ביסעל א געהן זאל עולם
 גרויס געװעז איז געדראננ דער װי אזוי
 נעהן נעקענט נים האט עולם דער און

 גע־ האט פאליצײ די װי שנעל אזױ
 אײניגע געמאכם זײ האבען װאלט,

 אװעהנע״ זײנען סטרײקער די ארעסםען.
 זײנען און קאורט אין געװארעץ םיהרט
 פאר א םים געװארען באםרײט באלד

 האט ױניאן די װעלמנ שםראף, דאלאר
באצאהלט.

םא־ נרויסע די װען אבער, נאכדעם
ען םען  פיסעם דער אויף און אװעס זי̂י
 װאס ■יסעטס די פארבליבען זײנען לײז

 פיסעםען צו ״דױטי*, אן געווען זיעעז
 שטײגער, געוױינליכעז אויפ׳ן שעפער די

 םיר און מלחםה, א אננעהויבעז זיך האט
 געװארען פארװאונדעט זײגען ■יסעטס

 די •געננסטערס. םון שיסערײ א אין
 דער אויױ םארנעסוםעז איז שלאכט

 דער םח שאפ דעם לעבען םטריט טער25
 געגנםטערם, די <ןא.״. גארםענט ̂קעםץ

 באפאלעז זיעעז שאפ חום היטמן װאס
 בלוט-באד! א געמאבט און פיסעטס די

 שפעטער זײנען חברה דער םון אײניגע
 פארװאונדעטע די געװארעז. ארעםטירט

 נעײארען אפגעםיהרט זײנעז ■יסעטם
האספיטאל. א אין

ע טיװ תו ע ט עלןז ער ם ה ע אױ ט  גו
ען ט כ ױ א ען ב עג ס װ טריי ם
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 נאנג וועגעז אײנצעלהײטעז אלע וועלכען
 און באריכםעט זײנען סטרײק דעם םון

 באריכטען די םון גמװארען. דיסקוםירט
 גע־ סטרײק דער אז קלאר, געווען איז

ו םיגט י  צושטאנד. גלענצענדען א איז ז
 אײנ־ שייז איז ארבײט גאנצמ די כמעט

 און סיסטעם א מיט געװארען געארדענט
 האל־ דער םון טשערמאז דער לאד. א

האט, בארוכאװיטש, ברודער קאםיםע,
).2 זײם אױו (שלום

ס----------------ס םארצײכניס אינהאלט

ט״yרy״נ ײ ק םינ .29 נוםילר כ

■ ם------------------------------ס
 !אסירונגען די שון גײעס .3 און 2 זײט ׳

סםר״ק. קלאוקםאבער אין .

 ם. — !^יםיק און סינדיק«>ליזם .4 זיים
דעיארטםענט. עדױקײשאנעל זאנד.

̂ד) אויסגעמפלסדנן גים .5 זײט  — (בי
 — אויגען דײנע נשםח, דײן תלו״״ן.

סקיטאלעץ.
עדיטאריעלס. .G זײט
 דעם שון אנםװיתלונג װײטערע די .7 זײם

 אין ארבײםער אידישע די §ון קאםןי
!אןריא־ ןרײנד ארםור. ז. — ױילען

װהילער. ?. — (*עליעטאז) רעז
 ח. — יײד? אמלײקא םאכם װאס .8 זײט

אב. — *אסירונג אםת׳ע• *ן לאנג.
קארליז•

 •פרנאכ־ *ײטזנגען. אנמיע יזן .0 זײט
 ענט*זןרם אל־גוריה. — מען־וגעדיכט)

רעדאקציע• ןון
 אי:*ורענם- פרבײטסלאזעז מונ׳ם .10 זייט

קאלטשין. ם. — פאגד
*לוםען. ױן אדװערםײזםעגטס .11 זײט

יאי״ידעגע^ נײעא. .12 ײם1
M


