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PRICE 3 CENTS,1926 ױלי, םעי23 פרײםאגN ew  York, Friday, July 23, 1926V o l. M I L  No. 30.

פריה םאנםאנ חןםאנספתניע פיקעם צווײםע
!ערשפע ױ װי םאסיװער און שעהנער נאך

ארױם חםט דעמאנסטראציע-------םענטער׳/ ״גארמענט אין גאסען די םארפלײצען םטױיקער טוטיגע טױזענט דרײםיג איבער
 םך א מאבט — י ניט ר,אן און מארשרוט דעם שטערען זױל פאליצײ — מענשען. קלאסען אלע כײ באװאונדערונג גרױס

 פון האנדלונג די געגען פדאטעסט־סטײטמענט א ארוים גיט זיגמאן פרעזידענט — ארײן. װעלט דער אין גלאט ארעםטען
סטרײ־ ארעסטידטע די מיט ״פאטרולס״ די באנלײטען העלזער טױזענדער פון געשרײען הורא הילכיגע — םאליצײ. דער
סטרײ־ די מיט לײן אין געהען םטרײרךפיהרער אנדערע אלע און זימערמאן בארוכאדױטש, נינפא, הײמאן, זיגמאן, — קער.
 ״םארװערטם םון רעדאקטאר ׳ל,אהאן אב. נענאסע — קער.

גראנדיעזעו^דעמאנםטדאציע. דער אין ארדנונג
 איבער־ פיל דיאט םריה, דאנטאג לעצטען דעמאנסטראציע, פיקעט צװייטע די
 דעמאנ* םיקעט נרעסטע די געװען איז עס צוריק. װאך א מיט ערשטע די שטיגען

 סענטער״ ״נארמענט דער אנגעזערון. איז עס װען האט יארק נױ װאס סטראציע
 טויזענםער צעהנדליגער פון םענשעךים א םיט געװען פארפאײצט בוכשםעביציך איז

!קאםף און לעבען םיט געברויזט און גערױשם ה*ם עס און קעפ
 און באװאויגען זיך ה$ט סטרײקער די םון שםר#ם פעניטעז גראנדיעזער דער
 און מאנוםעקטשורערס די פון סטאידתײזער איז שעפער קאאוק די ארום נעצויגעז

 זײנען אומרוהען קיינע נ.5ארדנו בעסטער און שעהנסטער דער אין דדצאבערס,
 דיסציפ־ א װי מארשירם האבען סטרײקער רי נעשצעגען. הײנע םארגעקוטעץ, ניט

 איצם װערט װאם קאטן* נרויםעז םאר׳ן ענםשלאסענקײט מיט םוא ארפײ, לינירטע
 װעט כאאס דער כיז !זיג א צו ביז קעמפען צו באװאוסםזײז, פיט׳ז און נעפאכטען,

ײ און װערען, פארםריבען קאאױדטרײד פון ײז װעלען ז  זײער מיט נעזיכערט סעהר ז
 גרוי־ די באװאוגדערט ה#בעז קאאסען אלע פיז מענשעז איז עקזיסטענ״ו. און יעבען

זיך. האאםען רוהיגען זײער און הטרײקער, פון ארמײ סע
ארעס־ ״האאסײל״ מאכעז צו פאאיציי די נעשטערט ניט אבער האט דאס

ײ ברעננען צו כונה אײנציגער דער םיט אפ^ר !גארנישט פאד טעז,  קאורט, אין ז
 איבער ױניאךקאסע. די אויסצואײדיגען כדי ,5קא א דאאער דרײ צו באיג״טראפען

 און װאס, םאר שום א אהן געװאדען ארעסטירט טאנ יענעם זײנעז סטרײקער 200
 העםטיגען א םארעםענטאיכט ױניאז, דער םון נאטען אין האט, זינמאן פרעזידענט
ארעסטען. יטענדאיכע םיאע די גענעז פדעסע, דער איז פראטעסט

 װאס פ$איצײ דער אויף נעקוקט טאסע גרויסע די האט םאראכםונג םים און
ײ און ״פאטרואם״ די אין אגנעסאקט מענ׳טען אום-טואדעע ה^ט  אין אפנעיעיהט ז

ײ פאר נעהטען צו קאורט  יהזרא״געמרײעז ר«יאכיגע םיט און !?ןטיה א דאאער דרײ ז
ײ האב^ז  געקוהט האט מאסע די סםרײקער. די סיט ^פאםרואס״ די באכאײט ז

 נעאאזען ניט זיך האט אבער קײנער םאראכטונ:, אין פארדרוס מיט ארעסטען די אױו*
 הא־ צו נעװארם, אודאי האט פאאיצײ די וועאכעז אויף נע״טאענ, א צו פראװאצירען

 איז װאס דעם$נסטראציע, שעהנע די צוצוטרײבען געװאאד איבער אויסרײד אן בעז
 װײ־ איי^ אייר סטרײהער די טא?ע זאאען און הארצעז. צום געװען ניט זעהר איהר
 װאס די זײן פאאיסאײט די זאלען נעשאענ. א צו פראװאצידעז אאזען ניט זיך טער

ארדנוננ! די שטערעז
 אאע אײן פיסעט דער אױו* נעוועז זײנעז סטרײסער, מאסען די מיט צוזאמען

w אין ^םרייס. גרויסעז םיז פיהרער w מע־ זממאז, פרעזידענט נענאנגסן איז אײן 
 אאע איז אנסאניני זימערמאן, פארטנאי, נינםא, בארוכאװיט״ט, הײמאז, נעדזיטעד
 סאאיאטעז די מיט נאייך נענאננעז זײנעז אםיציחגז די סםרײה. גייז םיהרער אנדערע

דעכיאנסטראציע. נראנדיעזער דעד צו םייעראיכהײם םעהר צונעגעבעז האט דאס און
 םון רעדאסטאר לןאהאז, אב. נענאסע נעווען אויך איז אײן םיהעט דער אויןי

 האט ער סעמפער. בראווע די באנריסט איז סאאוםירט האט ער ״סארװערטס״.
 איז האאטוננ *טעהגע זייער באװאונדערט און סטרײסער ארמ" ורויסמ די באטיאכט

האמוי. ניויסעז דעם

trאומ־ קיץי — פיקעט־לײן. דער אוץפ סטרײקערם די סאלוטירט

 גענען ארבייםער די םרן קלאגעם די פון ריכטיגקײם די כאשםעטיגט האט
אינדוםטריע. דער אין עקזיםטירען װאם איבלען, שענדליכע די

 אויפריכטינען אן פאר זיך םיט שטעלם קאמיםיע דער פון כאריכם ,דער
 דער לויט אבער אינדוםםריע, קלאוק דער םון איבלען די באזײםיגען צו פארזוך
 קרי־ דער פון פונקט וױכםיגםטען דעם ניט זײ גרײכען ױניאן דער םון םײנונג
 איבערצײגונג דער אט פון נרונד אוים׳ן אינדוםטריע. דער אין לאנע טישער

 אינדזסםריע, קלאו־ דער אין אסאסיאײשאן יעדע אײנגעלאדען ױניאן די האט
 נע־ םארעפענטליכט איז קאמיםיע דער םון כאריכט דער װי דעם נאך גלײך

 האפענ־ אנריםענטם, קאלעקטיװע די באנײען װעגען קאנםערירען צו װארען,
 םען װעט פראגראם, ױניאנ׳ם דער פון באטראכטונג גענויער א דורן־ דאם דיג,

■ . אפמאך. קאלעקםיװען א צו קומען אפשר
נײעם א פון באדינגדנגען די װענען קאנפערירען צו אײנלאהנג ,אונזער

)2 זײפ אויף («לוס

עז. ר אן פ מ ג ט זי ר םי ע ר ד עו א פי ל ע ד א ל  פי

עו כ א מ ק או ל עז ק כ ע ט m װ נ ע מ רי ג א
 הוג־ עםאאכע םון םיטיננ א אויף

 און לן<אוק דער פיז מיטגאידער דערט
 פילאדעאפיא, אין ארגאניזאציע םוט

 דינ־ געװארעז אפגעהאאטען איז װעאכער
י׳ טעז13 דעם אװענט, סטאג  איז ױי

 אינסטײ ארבײטער פיאאךעאפיא םון האיל
 דע־ זײנען סש., יאקוסט אח טע8 טום,

 םאר^אנעז, רײע א געװארעז באטירט
 זינמאז, פרעזידעגט פון םארנעבראכם

 װערען אײנגעיטיאסעז דארםען װע^כע
 אכריסענט ?אילעקטיװ נײעם דעם אין

םרײד. סוט און סלאוק יןא
מיטינ: גרעסטער דער געװען איז עס

אן ם או און זינ ם ײ ף ענם&עדען וו ם8ג דעם אוי »׳ עדנ װ
סטײפםענט

%־ ״
 געװענדעט זיר סאונסיא״ ״אינדאסםריעצ םון םיהרער די האבען װאך אעצסע

 נאװערנאר דער םטרײק. דעם אין ארײנםישען זיך זא^ ער סםיםח, נאװערנאר צו
ײ זיך, םאוײשםעהט האם,  םארעפענט נאכדעם און םרײנדליך גאנץ אויםנענומען ז
 איז בא^עבאטים• די םון באזוך דעם ווענעז םטייטמענם א ■רעסע דער אין איכם
 שטרײטענדע די צו אפיא אן נעםאכם אויך גאוחנרנאר דער ©ױן האט ווענס אײן

סעםעאמענם. א צו תוםען *ו קאםןי, דעם מאחננדיגען צדדים
 ענטםער אן געווארען ארויםגעגעמן איז םטײטםענט נאוועתאר׳ס חנם אויוי

 סטרײה. דעם םון הויפנדםיהרעך די חײטא(, םעגעדדפער אח זיגמאז וחגזידענט ®ון
ה אייעגט גאותרנאו/ צום עגטאער דער ________ גם:םאל װי זי

עי גארםענם לײז־יס אינםעתעשאגאל ״די אר?  םװ
ױ א§ שאצען יתיאן סלאוסםאכער דער ®ת כאארד  אנמםימעדגג די געחעריג ו

ג ח ת5* ^ ז סםים 5י ע ג ^ ״ נ ^ * ז אי ם ױ ^ ״ י ז » « ח ד ^ 
 °י® אייז אױך שטיםעז מיר אמחסםוײע. אונזער י*יז

ש«ארשוננ שעראױ די *עחמעראוןאוםיארםײאי מ ״ * ז עזיי ם ק ײ ״8ם  ז^ג-נ״
® זייי װאם אמתסטריע, קלאוק דער אק ?ר.נעויא חיבגע^יײי ״ 11״

!,w r n ס«ע- את יתיאן די צירי?- יאחר צװײ םיט באשםיםם זןןןט ער
^ חױ־ . . ר « מ מ ז י ^ מ, מ ה « ק

ער כ. עזיננ ל  דער אין ש
 אינטערנעשאנאל

אן ני כאנה יו
 האט פריה דער אין מאנטאנ ו*עם

 אינטער* אונזער םון עסם־פרעזידענט
 זײן פארנומעז שלעזינגער, ב. נעעאנאל,

 םון װײס־פרעזיחגנם אלם אםט גײעם
 טע5 באנק, ױניאן אינםערנע^אנאיל דער

םטריט. טע21 אין עווענױ
 איז מאנטאג איז ש^עזינגער ברודער

 און באנס דער איז געקומעז םריה חנר
 צו ענערגיש גענומעץ ג^ײך זיך ר.אט
 נעװײניליכען זײן אױז« ארבײט, דער

 װײטער און אן איצט םוז שטײגער.
 אין באנס איז זײן טאג יעדען ער וועט
 באראטען צו זיך האבעז װאס די, איצע

 םינאנ־ אנבאלאננמ װאס עפעם װענען
 *pp אים וועלען אנגעאעגעגהײטעז, ציעאע

באנס. אין טאנ יעדעז זעהץ גען
 אוים־ גרײט איז שילעזיננער ברודער

 באסאנ־ און םרײנד זיינע אאמ צונעםען
 םון אויך און ױניאן, אונזער םון טע,

 ארנאנמאציעם, ארגיינאנר אנתנרע די
o חאבעז װעלכא n t דעגא®pagftH i 

ג ^ועגעז באנידאמעלןןננמיישאנז, » י  ײ
t* אמאונמ, אן r a m ־ייי מלמ אדקען

onniH איז
___________ נאד און טעז,
m םים טאז צו האבען וואס r m o - נ  מ
w p. אויפגע־ פרײנדליד וועלען אלע 

מז ותחמ. אויםמנזמנר© און מ

 םא־ םאר םיילאדעלפיא איז אפגעהאילטען
 קיאוקםאכער צעהנמיגער ילאנ:. נאטעז
 דיס* דער איז גענומעז אנםײיל האבען
 די פראנען. נעשםערט האבען און קוסיע

 הא־ זיגםאן פרעזידענט פוז ענםפערס
 מעהר די פון אײניגע געסאכט קילאר בעז

 םארבינדומ איז פונסטעז, ?אמפליצירםע
 הויפט די צוױשעז םאדערונגעז. די םיט

 נע־ אנגענוםעז זײגעז וועילכע פארשיאנעז,
:םאילגענחנ די זײנען מיטיננ בײם װארען
 פאדאנטװארטליכהײם דירעקטע .1

 ארבײםס־באדיננונ״ פאר דזשאבערם םון
שעפער. סאנטראקםאר די אין גען

 ל$ר- א םאר סעהױריטי העש א .2
 אזא אנרימענט. םון דורכםיהרוגג יאילער

jn םארהאיטעז האז סעקױריטי קעש im| 
נאכ־ ניט םון םאי אין ױניאן דער םון

לוס )12 זיים אוייי ̂(

םארצײכױס אינהאלט

30 נוםער ,נערעכטיגקײט״

• C'

ססרײק־נייעס. .3 און 2 זײט
̂ניז»ן«יאנס־ און םרײר .4 זײט ראגען.1̂רנ
̂ר די .5 זײט  — קעםסקים די מוי

 M — ̂רדריסם מיך גארקי. מאקסים
ברײעז•

̂ריעלם. .0 זײט עדים
 J •7 .1 די ןון ̂נגרעס אוי£׳ן .7 זײט

(געדיכמ) ןןרבייװ «ון עם. על — קלובס
 ••P דעם נים זײןם רײזען. אברהם —

לעבעדײזער. דער ־־ (פעליעפישז)
̂ממ דעבאםע אינטעתםןזנפהג .R זײס , װעגעז

-‘.1 ם. — ענג^ני. אין םמרײק גענעראל # 
 סאוומ• *ין ערײבער אידי^ע די ןו

 חײם איז ראנאוי הלצ — רוסל*נד
ויבעדםאז*
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n צוױיסע  n r a s n  ars פױה
!S®et® וױ־ױ ®מחזער אוז שעועער נאד

)1 ?״■ p• (׳•לוס
 לײ־ ״מױרטשענטם חןר טון נעװ«רען איעארירט פולשטענדיג ױינען ם#ך6א

ע די »ם«םיאיישאך, װארקערם נארםענם ךים *י מ »ני ת  קלאוק* די *ון *
ן יר*צענם 75 *יבער ק*נטר#לירען װ*ם י#רק, נױ טון דזשאבערם דער «

פראדוקציע.
 טאראגטװןזרטליר חױפטזעכיױ איז װאס באלעבאטים, נרופע דאדגע ,די

ס, ייון אוםקאםיעטעג״ןי ®אדשװעגדזמ, דער פאר א  דעםארמליזירם װאס מ
 שעיער, קלאוק די אין באדילנוננען די און םטאנדארדם ארבײםס די איצם
 >וון נלײכגילטיגקײט *ראװאצירענדיגער jib אנשטעל דעם אן »לץ נאך האלט

 טאראנטװארטליכקײט די זיך אויף נעסען צו אוםוױליגקײם אײננעשפארטער
 װאס שע§ער, מאנושעקנזשוריננ סאב הונדערטער די אין באדינגועען די פאר

ײ  װי אזוי און אײנענטו־ש. זײער פאקםיש זײנען װאס און קאנטראלירןמ ז
 אינדוםסריע, דןיר אין פאקםאר הערשענדער דער איז באלעבאםים גרופע די אט
אוטפארםײדליך נעװארען איז םםרײק דער אז זעלבסםפארשטענדליך, איז

e אץ קלאדק די פון קאונסיל אינדוםםריעל דעס אנכאטרעטט ״װ»ס tc 
 אײ־ םכױט נא־וערנאר צו געװענדעט זיך האט װאם גרופע- די פאבריקאנטען,

ץ ארויםנענעבען האם ער דעד י :פאלנענדעם זאנען םיר װילען דערקלעדמג, ז
 ®ראצענם 20 ביז 15 פון בלויז גח־פע די אט קאנםראלירם ,ערשםענם,

 דער ®ון םאקטאר װיכטיגםטער דער ניט דערפאר איז און אראדוקציע דער פון
 גרופע דער פון םיטנלידער מעהרםטע די זײנען צוױיטענם, אינהםםריע;

 װען דריםענם, ;דזשאכערס אויך נאר פאבריקאנטען, .אינםײד״ נאר נים
ײ האבען םיר  פארשטעהער די םיט נעםראפען ױך םטרײק םאר׳ן װאכען צוז
ײ האבען אדן קאונםיל״ ״אינדוםםדיעל פדן  אונזערע םים ליסם א פארגעל;מם ז

ײ האבען פארשלאגען, ײ אנסחאנט זיך־ ז  דאס נרונד, אויפ׳ן באטראכםען צו ז
ײ  רןןקאםענדירט זײנען װאס פינקםען אזעלכע בלױז אויפנעםען וועלען ז

קאםיסיע. נאװעתארש דעם פון נעדוארען
אן די ״ווערענד  דער פון רעקאםדנדאציעם די א״־נגושליםען וױליג איז יוני

 פארנענוםען ניט קײנםאל אבער זיך זי האט םארהאנדלונגען, די אין קאטישאן
 גײדע פאר פארהאנדלונגען די פון אנפאנג דעם םאראוים אין באנרענעצען צו

 אפנע־ קאבה^אריש אבער זיך האט קאונםיל״ ״אינדאםטריאל דער דדדים.
אן די און םארהאנדלונגעץ די מיט אנצונעהן זאגט  בדירה אנדער קיץ האט יזני

ױ שעפער דיעדע אץ םטרײק א ערקלערען צו װי נעהאט נים ױ «ז  די אין ו
דזשאבערם. די םץ קאנםראלירט דדערען װאס שעפער.

ט׳ז םי  פארדאמוננ םםיט׳ם נאתוערנאר נוט םיר הייסען הארצען גאנצען .
 םםרײק. ®ון צײם אין נעווארען באנאגגען זײנען װאם גװאלד־טאפען, אלע פן

 אונ־ באהױפטוננ די באשטעבױגען םאקטען די א.ץ אגדױיזען. נאר וױלעז יפיר
 און ידניאן־לײם אויף נעװאר;ץ געםאכט זײנען איבערםײלען «לע «ז זערד

 דעם אױספיהרען וועלען באאסטע די »ז האפעז, םיר פיקעטם. פרידליכע
ײ אץ ענין, דעס אין נאװערנאר םת וואונש אױסנעדריקטעז  אז זעהן׳ וועלען ז

 װעלעד םםרײקערם אונזערע נענעז פארברעכענס אץ שולדיג זײנען װאם די
ער קרינען נליץ־ .”שטרא־ םארדמםע ז״

ע נ טי ױנ מו סעלענראפישע ו נ סו רי מ מ • ___

און קלאוק קלװולאנדער םון שאפ־סשערלײט ®ון פעלענראמע
דדעס

 א אױף שאפם, דרעם און קיאוק פון שאפ־טשערלײם קליװלענדער די
 זײערע איבערגעבען צו באשלאסען אײנשםיםינ האבען םיטינג, םפעציעלען

 שאפ־ די צו םאלידאריטעט פון םעסעדזש אדן כאנריםוננען ברידערליכע
 פאחיכע־ םיר יארק. נױ אין קלאוקםאבער םטרײקענדע די פון םשערלײט

 געװען װאדט עם װי פונקט םטר-ײק אײער באטראכםען םיר אז. אײך, 1רע
םטרײק. אונזער

^ן צד קוראזש געגעבען אונז האם 1910 אין קאמןז אייער אניז רג ר א  זי
 את־ צייט, מאנאטען זעקם פאר 1911 אין םטרייק נענעראל א אנפיהרען און

 אינםערנעשאנאל גרױסער אונזער r® פיהרערשאפם און פאהן דער סער
אן.  העלדיש םארםיידיגם און םאחן ועלכעד דער אונטער פעסם שםעהם יוני

אײערעד. זיין װעם זיג שנעלער א און רעכםען אײערע
 פאד־ אלע קרינעז צו קאםןש גערעכטען אײער אין אײך כױט ײמען םיר

אן אײעד לועלבע פאר לאננען  העלפען צו זיך םארפליכטען טיר קעםפם. יוני
ײן נאר וועט דאם װיםיל אויף םםרײקערם די  װע־ םיר און םענליך, אוגז פאר ז

ץ m נעבען, אכםוננ לען  אדנ־ אין װערען געמאכט נים זאל ארבײט סקעב קי
.. שטאט. זער

ג׳ שנעלען א פאר האפןןנדינ זי
םשערלײט שאפ די

שאפש. דרעם און קלאוק קלױדלענדער די םון
.1926 ײלי, םען15

סטרײקעד^ די באגריםען ענגלאנד r« קלאוקטאכער
!באגריםונגען בריחגרליכע

ן דאבע?לאוקס די םיר,  לײדים .ײנײטעד די אלס באקאגט ענגלאנד. «
אן׳, םיילארם  העלדישען אײער םעינטערא טיפען םים באאבאבםען װגי

cpnp יא «ז םארבעםערונג דער םאר  ײ־צט תאט איהר כאדיננמנען. עדעי
 לאיאלי־ פאראײנינטער טים און איבעל דעט •ון װאחנעל דעם אנגעכאפם

ץ ממרױען אוץ בדטנלידער די פון םעם  צו־ אײער װעם פיהרער, זײערע א
ץ ערפאלנ קונפפױנער תןר נרעסער ד ץ איי  קײכעלט פארנאננענהײם. דןור. א

ן ןױ&דגם איהר אױב י ץ ז היל^ םאםעריעלער א
 פױילארם לײדים .יוגײטעד דער *ץ עקזעקוםיװע דער פון נאםען איז

אן״, םרײד ױני
- P ל. י D, םעקרעםאר. כענעראל

ל מ ר מ ק מג סױי j ס r t d s p רען הייסס סרי ס  דעױ
ר ױ ע ם מי שעפעד דרעס ױ &ון א

 דיסקום״רם קאםיטןן• יסםרײק נזןמןדאל, שון גדםינג
הז.ייי זאלעז מו ם1ארײנ מ ס א י -«* »ז ט »‘

 יואפ םקײלט
אנדעויע נאך

! n• סד באריטמם אי« סישיוג
י ♦יייי*׳ ײ *25322•ײu’”0 0י י

p e  d t w ^ i 
ra t אױד m u m

מן װאם i נדיש ויי t שדד סי צז סעםי

 האנו פאטיימ סטרייק רי דאם און ױניאז,
i עטייכע לעצנת די זיך n פפרנומז 

 נ»• «װ *נריסענט דעם אױסצוארנייפןן
ען«יך װעלכע סזםזיםענטס, די מן מי  ו

̂ונטפנ. הומענדען *רום אגהױנען ס
 זיינען דעם מיט צוזאמענהאננ אין

 מיניםום *לע די נעװארען דיםתוטירט
 אייננעשלאסש דארפען װפם םקיילם,

 די סים טנריט׳מט נייעם דעם אין װערען
 טש«ר* ד«ר נינםא, ברורער ב^עבאםים.

 חאט סאם־נמ ןמםעיסלנט דער פח מ»)
 םאכען «לע פון סקיילס די פארנציעז^,

 אינדוסטריע, קלאופ דער א־ן ארבייטער
 און םראנזן נןשםעלט האט מולם דער איז

דיםהוט־רט.
• נעײפרען אננענודעז איז אי־ך

עי ט׳נ י אין נטשלופ וױנ ײ י  *רגי
ר שמפער. דומס רי פון «

 •׳*ט «» סטרײק נ«נער*ל -
 דורכנעפיחרט זאל עם ראם גטשיאסען,

ביי• פון רןגיסטרפצת » װערןן  •י
 די אין נפשעפטיגט ויינען וזאס טער

 פאר׳ן נױסינ איז דאס שעפער. דרעס
דרעםמפכער. די פ»ר אױך און סטרייק
 טשער• רי ד<וס ױיטעט, נטשיום חל־

 נרעננען )*,«i •\n*« דרעם די פון ?ייט
 טע25 באארד, דזשפינט פון אפיס א*ן

 ױניאן־ ,די עװענױ לעפסיננטןון אח גטס
 ש«• דחזש אין טרנײמר פיזנ פון ס«־רם

 װערען אויסנעמאכט װעיען עס און יער,
 »ר• די פפר טרנייטס״פארדם םפעציעלע

מ) ואל טען בייטער, ױ  נעהען זיי צו ו
 בײ ניט און דרעסעס כײ *רנייטעז
 רחנס די פון טשעריזייט ■at? רי פיאותס.
 ברענמן ױ יויפנ׳נפאדערם װערען ׳טעפזןר
 ■V םזן ארבייטער די פון כינלאך ױניאן

 נאב• ײעלען זיי און אן, םיםװאך נמנדען
 ױזאםען ניבלאר די סרינען צוריש דעם
 םון אינ״םס־פארדם ספעציערע די סיט
פאמיטע. סטרייל נענצראל דז־

ל פח פירעד ע סױ ס דן  ארום לױפען סאונםיל אינ
ען , נ או הילןז זו ם עס האנען ד װ קן״. ני הדינ

̂והיסזן מיט  באצ
 ב?ויעב«םײ דער
 אז ה^יטעז זײ

װאה צוױיםע די

 tV'-iQDir״*': דעם םון םיהרער די
 מאר׳סם׳טע וױ #רום אוייןען קאונסייל״*

̂בעז פיר וױ דדילף. זוכען םײז  שוק ה
 ״נערעכ־ דער אין װאך יעצטע נעמעידעס
ײז װ^ך־ » כךם זיי זײגעז םיגקײט״',  ןוו

 אטוירני דיסטריתט צום אװע?געיל^£עז
די און דער פאר׳םסר׳ען בענםאז,
 װײסעז איע װי סטרייק. pc סיהחנר

 נעכאפס דאדטעז זײ האמנן איצט, שויז
יה.8פ םיאוסע א

 זי• זײגען שסעטעױ טע; אר8 א םיס
 דאר״ םםיט גאװערכאר צו אזש געיאםען

 צױ8א אזוי װי אויםוױרסען, עיעס טען
 ־,גאװערנא דער סם^יס. דעם שטעיעז

 ארױסנענע־ האם אױסגענומעז, וײ האט
 כאזוך זײמד והןגען ססײטםעגט א בען
 גזך עס דך האם דעם םיס און איהם, צו

ױײ זיך געהם סםרײק דעד ווון זמדײנם,  ו
 מ»נר די עגאיליןױ גאנץ נאנ; זיק סער

 יױ* יאםעסטױו8 דער »ון םעקטשורערס
ניט. אדער זזילזי זוכען *רום םען

 זײ באגוגענען אייק דעם םיט אנער
 אויך שױן האבען פיר װי גים. זיך

 א;גע־ זײ האבען װאך, לעצטע אגנעװיזען
 ״סטײכסענטס׳ כדט שיסעז :סונגעז
 :עזאגט, בעסער אדער

 איז אדדרע־ס״יזכזענםס
 רעסע.8 אידישער שער
 שוין ״שיםערײ״ די אט
 גע־ אײנענטריך שוין האבען זײ און

 קדי־ ךײ רעזויםאםעז זועיכע זעדזץ דארםט
 םיהרער די :ײז, אבער .cm פיז נעז
 קאנען קאנסיי״ ״אינדאסטריעי דעם םון

 :עםען. ניט לעסאן זײער נעשוױגד אזוי
 ברעננם צי וױסענדיג, ניט זיך מאכען זײ
 און ניט, אדער רעוויטאטען, יע עס

 אדדוערטײזםענםס די ווידער אן האילטעז
צײטוננען. די איז

 איבער, אונז גיט םעז וױ יעצםענם,
 א נאך צו שוין גענומען זיך זיי האבעז
 זעיבען דעם איבער דרוסען זײ םיטעל.

 שי־ און יליםיעט א אין אדװערםײזםענט
היים. דער P# אדבײםעד די צו עס י&עז

 מײ זײ װאס טטײטכמנם, חם איז
ײ זוכען ארבײטער די צו ארויס קען  ז
 די אז אײגדרו^ דעם מאבען צו אלץ

 “״דאדסע; שעאעד זײערע pc ארבײםזנד
ח׳ איז סםר־יקען גיט  סטריײ נים 4״ײייז
 דעם םח “*יידערס די םעהד, 'נ״ישט קעז.

ד ארבי־יםער, די פאר׳מיהרעץ סטזײיק  נ
 אין זײ בײ אז איז, טענה זײער באך.

 גרעס־ די ארבײםער די מאכען ער6שע די
 גזר םען האם סט^יקעז איז נלײזעז םע

 באילעבאטים, יענע סים נאר דארפט
ד לױק ניס האמז וחנלדע ײ ס ױנ jr ,ו r- 

ײ ער.8  אז שרײעז, אײן איז האילטעז ז
סטריײ געדארםט ניט םעז האט זיי םיט
קעז.

 איז עס צי איז, םראנע די ײעי,
 ערמטעגם, זאגען. זײ וױ אזוי וױרהליד

 *אינ־ געװעז וױרקייך װאלטען זײ װען
 מעהר, ניט און םאנוםעסטשורערס סײד״

 מענ־ אילע םיט ג*דארםט אלײז תאבעףזײ
 ןףי־ סםדימן דעם אױסםײדעז לימױיםזח

ײ מניז איז עד דער  נעח^• דערתאערם ז
ײ דעז.  m נוט, נאנץ גױואוסס האמז ז

 היעמיגעז דעם אץ אישוס הויאם די
ױז קאמי אינ־ דנד P* ארײנצוברייננעז י

 ארויסטרײבען אידנוגג, כמהר דוססריע
 הא״ דזשאבערס די װעיכע ׳כאאס דעם
 גארגעי״ זייער דורך ארײנגעביאכם בעז

 םאר־ ?ײ װאס קאכקורענץ, שנײדענדיגעי
 און לאנטדאקטאר אײז צװי״עעז אורזאמז

 pc מיטגיידער די ׳זײ צװײטען. דעם
Djn ײ אויב קאונסיײ, ״אינדאסטריעי  ז

 מא״ ״אינסײד״ געוועז וױדקייך וואיטען
 האבען םעהה :ים pH נופעסכדן»ורערס

 ױניאן דער מיט שטעהן געדארפט אויך יײ
 העיםען און קאםו» איצטיגען דעם אין

 דעם םדײד pc שאיטרײבעז צו איהר
 פארניכ־ צו סטראשעם װעיכער ׳כאאס

 איז צרה די אינדוססוײזן. »מצע די םען
ײ וואס ׳נאד ײ אז גוט גאנץ וױיסען ז  ז

 פאגופעתםשי־ ,*איגסײד״ :אר גיט זײגזגז
ײ רזןרס,  ביז דזשאבערס אויך זײנזןן ז

טײל. נעוױסען א
ײ אויב  דזשאבערס, ניט זיך רופען ז

ײ באנוצען יעדעגםאים,  דער־ םים זיך ז
ײ אױך מעטאדע. זעלבער  ארויס ניבעז ז

 די צו ארבײט זײער םון טײל גרויסען א
 האנט־ סיײנע און פאכ־םאגופעקטשו^ם

ץ זוכען זיי אויך און יאקטאײאך,  אי
 קאנס.״אהםאר ביייגזןרעז א קריגעז צו

נינעז-ארויס. זײ װאס ארבײם דער םאר
 זעיבסכױפארשטענד־ דעדיבעד, ׳איז עס

ײ האבען אםת׳עז דעי אין אז יליך,  ז
 רי װאם׳ סיסטעם, דעם נעגענען גארניט

ל ׳אײ::עשםעיט 1האבע דזשאבערס  וױי
ײ  סיס־ זעיבען דעם פיט זיך באנוצען ז

ײ אז אפשר, מעגיליך, םעם.  װאיםען ז
 פארטדײבען זאי* ױניאז די אז נעוואלם

ײ דזשאבער. דעם  זעהר אבער װאיטען ז
 אװעה־ זאי ױניאן די אז געװא^ט, :יט

 דזשא־ די װעיכען סיסטעם, דעם טרײבעז
עי אײננעשםע^ם, .קאבעז ^רס ײ װ  ז
 םים זיך באני*עז :עזאגט, װי איןיח,

̂כען דעם  און שײט אױןי סיסטעם זעי
םרים.

 אדװערטײזםענט לעצטען רעש אין
ײ זאגען צײטוגגען די אין  איהר, ״אויב ׳ז

 נעװאוסם, עפ ײאיטען סלאוהםאכער,
 אז צונעראזען, :יט זיכעד איהד וואלס

עז לידערס אײערע  שפייען אזוי זץ־ ^
שיקזאל״. אײער מיט

 רײדען װעסען צו איז, פראגע די
 זיי םײנעז באיעבאטים*׳ וײזע אם

 זיך װעיען ארבייטעד די אז וױרסייך,
 זײ האבען רײד* זײערע צו צוהערען

״ געפרוםם נים שויז !m; ארביײ דײ צו 
̂ן פריהזנד םאי. סיעילע טער  סםרײסס די א

 נע־ זײ געגענעז האט ױני^ז זײ ײעימן
ir בדט פיהדם v n r צוריס י^היזנן ארן ¥ 
 זײ ר*אט עם אז ניט, im זײ װײסען

 װעט עס און געהאי&עז, גיט דאמאלסט
 זן»־זט1. העסיעח גיט איצט א\יך די

 אעדאםטרינל דעם pc העת־עז די זוכעז
 םיםיעז, צו כאפען צו זיך בצױז מאנםיל

װײםעז, םיר ? העלפען ניט קענען רואם
ײ «ז  דעם pc ב*רײטונג די םיהלען ז

ײ אז װײסען, םיר סטרײק.  װאלטען ז
 *זשטערען yו גױואלמ נים זאדר זעהר,
m ?,טונדזנססוממ סיזאז. זתט  די ?3
־ w װאס :זדפמל ®אד׳ז גים זיד מי  ו
 אלצטמאז צוס סחי א פממעז n םעז

מן ױי nip םטרײא, i אלץ וו m מו־

m

mm*. -4

 טויט«ן a װי העלפען זיי װעט װ»ס כען
3)«0VP.

 נענמנט שױן ה^נען נאיענפטים רי
 זייגען תי«ו?ט*מר די ta וױסען,

n לײט r זיי »ױנ חיינט. פון ניט 
ן איזיסנ׳וחן נפשיטט׳ון האבען  קאסוי יי
ivaan עװאוסט נוט «ײ; oa inne זיי 

ו יפלען עס• טוןן י  נטלענטטיס די ז
 סטר״ק חנר f» ,»aP 1«י *רױסשלטנעו

 ארויפמצװאונ־ »יז עס ווןסצן »ויוי איז
 *an טליין ארנייםןר די געײטחון. נען
 יעד a שױן ?אסי אין נעריסןן זיך נען

m vj ,נים צױט y in ivv פי־ימר״ סעחר 
 די אין נאדינגונגען שלמנטן די טראנען
ס אלז די ױן שעיער,  «ײ וו«ס פייי
 זיף םכיוסרשס אונייסעו, די צו מאכעז

oa« ,rm זייער אגנעסענדיג n p סײנט 
 ײ »ויף פאדערען זיי ta אסת׳ן, אץ

 פיהרער זייערע פאדרפםןז צו ארנייטער
 ויתרע »ין ארנייטען צורי? לונמן און

 העל־ נארניט זיי חעלען — י״נ«ער,
ו ריידען וױיען זיי או*נ סען.  די ז

 די ta װיל׳נן, זיי אוינ און ארבי־טער,
 האנען זיי װ«ם חעדעז ישיען ארנייטעד

 װענ, אײן 1נלוי ויי האבען ,tvtat צו
 צו װענדעז צו זיך — 1אי דאס און
 די מיט און ױניאז דער שון פיהדער די

 ,tta ווי באדיננוננען די װענען ר״רען
ע די םעטלען. צו םטרײה דעם  :־a יי

 ,ta װענדעז ״t וועיכע מיטלעז,. דער•!
 סוזן^אױפנע־ םווי כל םוף די װעי־ען

 דעי צו דירעלם װענרען זיך• אןן ןבע
 איצט ,'t ip^at פאריואס aט ױניאן.

 הילוי ווכען אחיז, און אוזער ארוםלו־םען
ײ tJ<׳at דארטעה הילף !יכעז דא,  ו

 ריכטינזז םים׳ן ארויסשונמן ל־נזר׳שם
 ליאר וױיעז ״t oatt t»:at און ל׳שון
tv נים — דייטליר, אין tja t הינםער 

 אד־ 1א דיו־ד ארבײםער די צו ארום
 ארבייםער די וועלכען װערטיױמענט,

c מים שארװארפען a a r.
םענ־ דערװאסםענע דך, דאכם •שױן,

^V’1. דעם פון ה׳ויעז די •צעז, ooanra 
ia׳t מאכען איז ,“קאונסיל :  i נא־ •איץ 

 1אי דך שיילזז זיי לינדער. װי רי׳׳ז,
 ד?ר־ tP>nav«3 און אדװערטיױםענטם

 די אױוי א.רחםנות נעלם. נוטע פאר
נראמען... פאי

 ®ון באקאנטמאכונג וױכטיגע
סטױיק״קאמיםע. נענעראל

 םיטיגכ שאפ־טשזגרסאן דעם אויןי
 דא־ פאראנטאגען האל, ותבסםער איז

 באראכאוויטש, ברומנר האט נערשטאנ,
 בא־ קאםיטע, האל פון טשערםאן דער

 •וגקסעז װיכטיגע אײניגע געםאכט קא:ט
 חאט ער סטרייק. אתטיגזס cm איז

 די דאס *רשטענס, נעמאכט, באקאגם
 I\c װעיעז דזשאבערס די pc װערהײזער

 אזױ ונהט8 װערען, נזייקעט אן מאנטאג
 םון שעפער די ימעם8ג;ן װערען עס װי
 װע־ טאנ יערעז מאגופעקםשורערס. די

 pc ותרהײזער די ארום פיתעטס זײז יעז
.דזיטאבערס די

 װאס ׳ונקט8 װיכטיגען צװײטעז א
 סעטי־ די וועגעז איז אגאנסייט, האם ער

 ווערען. געםאכט װעלען װאס מעגטס
 סעטלכמנםס קיינע נאך זײנען פארלױםי;

 די געװאדען. תםאכם ניט קײנעם מיט
 באשלאסען, אבער האט קאםיטע סםרייק

 װעיען סעטלםעגטס װי גיך אזױ דאס
 ארבײםער, די װעלען װערען, נעמאכט

i” צוריק אוםקעחגז זיך װעאעז װאס t 
 שע^נר, נעסעסעלטע אין ארבײמ' דער

 mp״T פון *ראצענט 15 צאהלעז דארפען
ױ די pH סטרימן דעם פאר װײדזשעס  י

 זאיען צאחיוננעז די אז זעהן, װעט ניאז
ווערען. נעםאכם פינסטליך איז ריכטינ

 פאר־ זזאם ער װאס •ונקם, א נאך
ffr עס דאס איז, נעבראכט 'T א דא 

 זײ־ װצלמ קלאוקמאכער, צאהל נעװיםע
 םרײד^ אנדערא pH באשעםטעט נען

 איז נעארבײט שױן האבעז זײ pc פילע
 איײ איצם, ארבײםעז זײ װאו פלעצער די

גאװארען. נעתסעז איז סםר^ק חןר דער
סען, חאט האםיטע די  אױך דאס באש̂ל

 באשעפ־ דינען וועילכע ארבײכתר, יענע
 צאח־ זאלעז טדיידם, רעmאנ איז טיגט

 םארדינ־ 9ױיער ןןון •ראצענט 10 לען
 עס סםרײת. איצטיגעז 'דעם צו סטען

ױ מעהד ניט אין  ארץ יענע אז רזגכם, ו
 זײער* מאכען יינהטליך זאלען בײםער

ײ גאנץ י¥ד זויז עם װײל צאהלונגעז,  ז
 «ום צוריסתערען זיך װעלען ךײ אז כער,

 װעם םםריימ דער וױ גיך אזוי טרײד
 איצט זאיעז װ^דום ווערען. געסעםעלט

 בע־ \ײ פאר אויסקעםסעז םטרײקער די
 עם זארען די אח באוײננונגען, םעחו

 מריבעד, #איז עס סאסםען? נארנים
ײ וױבאיד אז רעכס, װי םזגהד ניט  אר־ ז

m »ח איצם בײםןה jru i םאר םםדײהען 
ײ זאיען שעיער/ די irbjrp•* אוז זײ  ז

 בײשםײע״ א דודד זזרק ױיער בײםראנען
• ממ.

 ױ אז צו ױבען באלעכאפדם
 »יז אינחםטױע קלאהן גאנצע

י אפגעשםעל̂פ
ן סיר מ ײך מנמלדענ^ מ  ווי ני

t דערקלצרט »י« םםרייפ חנר ru n w, 
ta די M m ניי 1*י אינחססריע ש<#יש

pw ייי jfinm m
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גון, תןר י רי מ ר ױ יינו op P* •ו
ד, ^י רי m #מר ני^ננאטיס די ו w 

ov ם גי  די pH נלױנען, נ^ו^לס יי
 pr^ri נצמאנמ חאט יסס׳ו ^אטצד^אן

n□ י pH Hw njriM iH  m m o 
H**fln,» ®אתסןגסל^נט חאע  o n

 ארױסגעשישט וזאט אסאסי^ישאן די
ih w n im \3 די ססנוןih- 

סטגע- חאנען ו״ pH טעחוטג^  ̂פ
 וזיר״ י*דק, דז r:** pH אז שטציט,

 דא ?ײגען נמקייה pH כראגמס ׳לעם
ױ מעחר דט  צאחל קלײגע נטנץ » ו

r װאס שאפקזנס, n o{ שקעב• סאכען צו 
סרנײס,

T חאכען ^נװעסטיגײטארס די in 
o biiivo jih שטעטי דיHו pH דו 

 חא״ ײ1 און ק^נמקםיקוט pn דזשױרזי
אחם pH אדום אז אױסגעפונען, נעז

 ׳יעצעד8 60 וױ מחר דטא דיגען
 װאס ^vByr אנרוסען קאן םען װאס

 אוגטעדזומןד די סקעכען. צו סדייען
 ׳■יעצער אזעיכע ארײנגעדעכמגמ האבען

 צעחן וױ וױיגינ, אזוי כאשעפטינעז װאס
 האבען ?ײ ;מזונשעז סופצעהן אדער

 קילעססטע סאמע די נערעכענט ניט
 אדעד צוױי א װאו יעכער, ארײשאז8קאר
 צי־ זיך קלײבען פאםיליע א pc דרײ

 יעצעד8 אזעיכע סקעבען. צו זאטעז
p ניט האבען ’ p כאדײטוגנ pn צײט pc 

 אןנטעיזוכט תאבען ױי סטרײס. א
 געמז קען מען װאס ■יעצער, אזעיכע

 ,t'H איט8רע דיעד און ,bhs? נאמען א
 מעחר אפנעשטמיט איז טרײד דער אז
יאצענט.8 95 װי

פרעהלי־ און װיכטיגער א איז דאס
 װען סטרײקערס. אלע פאר רעפארט כער
 וױםיל אטבאטראכט אין נעהמט םען

 נעהאם זיך האבעץ עס סתעכ־נעסטען
 גױ און ברוקייז אין לאדיעט8סאר

 גלענצענ־ א פראצענט 95 איז דזשוירזי,
 מען סטרײק. דעם פאר ערסאלג דער
 גע- סטרײס □m םון אגפאנג אין האם

 אפרופעז זיך װעט יארק נױ אז וואוסט,
 אז איבער שטארק; •ראצענט הונדערט

 זא־ יארס נױ ארום ■לעצער סלײנע <י
 װירק־ איז ׳רוסעז1א גוט אזוי זיך אען
עדשײנונג. װאונדערבארע א ליך

טאנ א באשדיסעז פאריע^
ם ע ש דז ײ ק־ די פאר װ או  קל

ער. אכ מ
אפנעתאל־ איז װאס םיטילנ, א בײ

די פון נעװארעז טען  שאס־ סאריער ׳
 אװעגט, פיטװאך פאראכטאנען טשעדלײט

 אײנשטי־ איז לײסעאום, םאנהעטעז איז
 אז באשלוס, א געװארעז אנגענוםען מיג

 טאג א נעבען זאל ארנײטער פאר יעדער
 סםרײס. הלאוסםאכער צום װײדזשעם

 im צו געװארעז איבעיגעגעבען איז עס
 יױ פאריערס דער pc באארד דזשאיגט

 כאשלוס דעם פארוױרסליכעז צו ניאן
pn .דאס אזױ װי און װעז לעבעז 

 דער־ גאך איז ווערעז דוכנעפיהרט װעט
 םײ א אז םעגייה באװאוסט. װײ#גים

 <ערוסען װעט פאריערס אלע סון טיגג
באשלוט. דעס גוםצוהײסעך אויןי זmװע

 סאריער־ אלע אז זיכער^ איז מען
 בא־ חם שםזזה םיט װעלען ארבײםער

 * זײז װעט דאם pn גוטהײסען, שלוס
 אײז פון שסיצע וױרדעע און שעהגע

 אין ברידער זײערע צו אדבײטער טײל
.̂ קאמ

 שאפ־ די פון מיטינג דעם אױה
 דאנערשמאג טשערלײם,

כײטאנ.
 באארד חשאינט אםאלנאםײםעד די

םקעכ־ארכײם. »פ םםאפם
םי־ דעם אויוי aan הייםאן נתדער

 לעצםען שא»־נוןמרליים די סון טיננ
ױ באריכטעם נaבי'ט דאנער^םאנ  ,tta ו

r אםאלנאםייםעד די ia a n  c t ’ a r r t 
’P« דעם הילא-אין צו מ?וםען אח n t 
 םםרייס די ארבייט. רא?םי׳ןיןר6 מים

c;a ער םaה — קאבייטע trt — הaם
a tPtanpyj ,טארדאהם o a i a ta םיז 

a נעװיםען oaj5>aoa״m t tjto• טרײט 
«r *ו t t»M3 אין םער,8ײ םוטנק »ין 

 ססעב־ מיט דאלאר •אר a ם»כען .
םרײז־• pta>r »ין ארנײט
 צו נעווענדעם ייר חאט ?אםיםע די

ijn־ njD,,Daa>aoa ב חמאינטaa,רד 
 םרײד־םזד דער ג*לד, ח. נרודער און

 »na>P י םמילדרען די פון נעדדמר ,
 ־ap דער סיט גענאנגען איז ארביימער,

o םיםע n  m aeBjuaa oan tut נאנ־ 
a r  tttv•■
 ער־ nan בעסערםאן ברודער אויך

ta ,tnjt^p נענ׳ע ,הפנדלען װעט זנר 
iw ויפם *,tjtajtr םאלגאם"טעד8 a o 

 יונפם םרײר״ pia>P איז ארבײם 'םשפב
 םזנמר־ אח נעםימבס ײאלםען זיי ־וױ

 םיס־ שםר׳גמסםזז די מרײו. שלײדער
מ לען מי׳  נענזז ותרען אנגוןגום׳מ ו

. ■ מעיער. אזעלמ
 ערפלערם אויד חאב/» דאםנלײמן

fat^ 'it מד תויים די שלאםבעו^ אח 
w״Dai5ao8 רער פיז יסטע o,־ oan די 

עז ־noaopta>p ססרײשמחו מי קרי־ ו
.n  m פזלפיח J trr ia n ר *ז י0חי ״ י

At Itf iff Vi ייי.ז. !וזאו<׳

.Dtan נרייסןר a סים וספינפפײטץר,
,t ivtat פיץ, »r װעדען taovi װעס "

נרױ• דעס »ין כערHopוaרp די העיםשן
is a p  tvo.

 חעל«ען צו נױיט דינען אלע
סטרײק. קלאוקמאכער דעם

o אױף n מיטיננ pc די a r״» 
w o״>uan o אוין חייסאן נרודער 

עי ta ootp הירף ta ער?«רט,  ta*3v י
’op פלערל״ פיז vat’ t a r a, אױך און 
pc אײנצעינע tp ;a tv i. ז";ען אלע 

^uop* דעי ta םאראינםעחוסירג^ p 
”atnp ta t״noo נןר t ?at P.;? ק״;־ 

a >a»,( ייט לעצסער רער* — oan 
 tta, נעשונןן ניס זיך oan — $װס,w ער

 נא״ ארנייטעד דער אין איידנשײס פיל
o וױ ווןגוגנ, v a דןם «ו צונ8נ אין 

nypaopia>P .אוסעדוס שין םטרײש ip* 
n  ta IV® נאנייסוננעז, םר״נדליכסםע 

ty■ װערט חייף יייז tan ryna t

 אנערקענם טוזען דעדינערס ױ
לייט. ױדאן אלס װערען

tn די שון סיטינג נײס r־o " ‘"vva 
oan מ דעד ;ערעדט אײוny rn v ty פיז 

nynr3 ,45 na?a? o -yrnyn .א ,pyr 
’*t אױף און t שארראגנ ty3an די זיך 

a a r״n y r o״D שאר אדױס;עז*ס oyn, 
p ta״ty?a» ootva'ove t נעסאכט ניט 
a-» די .onyt״tm די jna 1ײעדע r 

a |y3an o” ?nyro' ״ny;ot; ־w ,׳  ״
מיוננ די סען ’ta פון ש iv  nyi אין 
a i«* דעז״נעיס. ,ד

 קלאוקמאכעד ארבײםסלאזע
האל. אנאנדער אין

אוקםאכער, ארבײטסיאזע די  די ק̂י
ם/ זאגע:א:טזן םי  מאנ־ םיז זיינעז ^תו

 אדד• pc גמװארען טראכספערירט אז טאנ
 סט. 12 ,4האי ײניאז PH ׳ח«י פעלאיס
 דארפען אן טאנסאג pc #רייס. מאיקס

ײ האל. ױניאן pn כתידען זיך ז

ה פינןז עו סטױי םיננ םי ס־ ען מזו מג אנ ד א אנ פ פ פױי
חא־ בײםאג פרײטא; סאראכםאנמן

 גרויסע פינף געהאט סי״אוקסאכער די בען
̂ס. פארשידענע אין סיטינגעז  אױוי הא

 סטי״קעיס די האבען םיטימען דיזע
 וױ;־ שאצוג;עז8א pn באריכטען געהערט

 איז ov סטרייס. pc צושםאנד דעם נען
 pc סאי ;עװארעז, אדויסגעבראכט קלאר

im די  pc iv r im ױניאן pn סאי pc 
»m jרע iy : imױאס א.ין ׳ ih c א 

 נע־ ײק1סס im צושטאנד גיענצענדען
זיך. פינט

מיטינ־ י1 אויוי דעדנער די צוױשעז
D געװען: זײנען גען :yi'Tm e ,זינמאן

 דעזידע:ט8 זױיס הײמאן, 1מע:עדזשע
 נאג־ י. נינפא, ענט1עזי1פ וױיס ׳ד.אכמאז

 סעק־ אל1דזשעגע ,10 לאקאל סון 1לע
im םרעזשוחןר 1רעטע  pc אסאלנאסיײ 
 דעי pc ׳דא:ז אבעלט1 שלאסבעמ, ׳טעד

 זדיזאבעםה ױניאך, טיס1ליבע ״סױױל
 1ארבײםע באוואוסםמ די פלינן, גרירלי

דעדנעל. אגדעחן נאך אוך ין1אגיטאטא
•o jm 'tm איז געחןדט האם זינמאן 
 תאסינא סס^<ימסאנט pn חאלס, צוױ^

pn אננע־ האט על האל. 17וחןבסט איז 
 צוגזד אזוי האט סםלײח im אז וױזצן,
 מאנופעק״ די און ס1דזשאבע די דרייזם

ײ אז ערס,1טשו in א ניט זיך קאנעז ז n 
o האט ער טאז. M m im א וועגען 
װאך. ל^וטע ט1אסי8 האט װאס פאל,

ביז־ וועםעס דזשאבער, נעװיסעד א
 דא־ םיליאנעז די אין טcmבאט עס נעם
 א םאכעז ייט1נעט האט ,1יאה א ס1לא

 ער ,באסטאז איז בײט1א סקעב ביסעל
 iy װעס באסטאז איז אז ענקט,1גע האט

 ער ורעז אבעל האנט. סזײיע א האבען
 נעבאך זיך על האם אהיז, גזויןוממז איז

D יהט.1נעב8א ', ii־o jm ,ty i8 ,האכסאז 
 דיזער אז דעדוואזסם, זיך האט 1וועאכע

im H r t i שוין האט שטאדט, איז איז 
אי ארבײט סקעב סײז אז אױפנעיאסט,  ז

im סרײ ניט באסטאז איז 1דזשאבע 
ױ 1נא ניט באװײזט .דאס גען.  אײנע ו

ם איז שסעדס באסטאז  זואס יןאכץי, ח
 אז, פיהרעז סלאותמאכער 1יאו־קע נױ די
 שליטזל׳דינע• א 1פא װאס pH אױך 1נא

זיך. נעשינעז באסעס די לאנע
ם18 ^  אנגע־ אױך האט זינסאן עזי
 אײ איז אינםערנײשאנאי די אז ײיזזןן,

iy o מ אינאניזאציע, רי געװען עי  וו
 פון בײשייל ערשםעז cm נעװיזעז האט

 אויסבזד עווציוציא:ערע1 ײנבחמגעז1א
 די טדײדס. נאדעל די איז סעךונגעז

 ערשטע n נעווקן איז אינםעתײשאנאל
 n מ1איעגע£יה האט וועלכע ױניצז,

n אדבײטס־וואך שטונדינע 40  pn נא־ 
5<m .איז אינםערניישאגאל די םרײדס 

*yy י1 אפצושאסעז עחשכמ די געיוען 
 £אי!־ ען1איעצופיה pn שא»ס סוועט

 איצם סאגטד־אל. יתיאז שטענדיגנן
 :אך אדױס אינטעמײשאנאי די שטעלט

pn v א im H 't i^ iim וױכםינע t 
 אוז טרײדס, על1נא די 1םא םע1םא

 סאנט־ אװ ליטיטײשאן די — איז דאם
ih די אויך ;ס1ראקטא c  33nmnc א 

 כ׳ץ1דו אויבײם װאכעז צאהל םע1גאראנםי
סאדעויונגען. ע1אנדע די pn יאהר
»b :m 'tm איז האם ?עםאן m m  p 't 

 ײק1סם im גלענצענד װי אז געזאגם,
 םעז אז וױכטיג, 1זעה איז זײן, גיט זאל
 די אישװאכען ניט 1הא א אויף זאל

 אלע אויסנעסאדעלם האט iv •יקעטעג.
 ־m פיקעט 1דע צו קוםען צו אלבײםעוי

ײז אױך pn םאנםאנ, םאגםםראציע  ז
im' לײז !יקעם אוי&׳ן y >מעז װאס םא 

זײ. פון דאס פןזתרט
mװײס״ lזיmנע־ האט האכםאן נם 

ט ^ pn איז און קאסינא סטײװעסאנם 
ציטערז מיט האמ iy האל. סאן1דזשעפע

 ימרטאו5 ־ <ן חאלדנ״יז
מיערס

M  BBOADWAT, NXW TOKX

 די pc באדײטונג אםת׳ע י1 באוױזען
̂אוק im איז זשאיבמיס1  יע.1אינדוסט ק

 די פין ביזנמס די אז אנגעוױזען, ?אט עד
 םיליאן 300 איבעי באטי־עפט דזשאבערם

 די םיז ביזנעס י1 .1יאח א דאלאי
 באטיעפט מאנופעקטשויעיס איגסײד

 דאס .1יאה א דאלאר טיליאז 80 קאמע
 פרא״ 80 מאכעז דזשאבעלס די אז מײנט,
 אינסײד רי און ביזנעס די סון צע:ט

 פראצענם. 20 ביויז מאנופעקטשזלעלס
 דזשא־ די אז וױכטיג, אזױ איז 1דעלפא
 ךײ pn װעלען, קאנטראיילס זאיעז בעדס
im קאנטיאיירט קאנמז m ך1דו בלויז 

 h און ס״1אקטא1האנם אװ ״לימיטײשאן
חל 1שםיםטעHב א pc גאראנםי  װא־ ̂צ

.1יאה כ׳ז1דו בײם1א כעז
 אינע־ ספ־עציעי זיך האט האכמאן

 אסאסי־ אטעקםױוim 18 אױף שםעלט
 מאגופעקטשױ “״אינסײל יpc 1 איישאז

pn D im זײנען ױי אז באוױזען, האט 
ײ װי יקים1צ אזעלכע גאמיט  מאכען ז

 חאם ״פראטעקמיװ״״ לי אנשטעל. דעם
o טענות נעחאט צײט לעצטמ די ip rw c 

 :*yoHPm די אננענומעז ניט האט מען
om דאציעס  pc קאםישאן. ס/1גאװעתא 
1916 איז אז טאנם,1דע האט האככיאז

 סטרײק «ל1דזשע:ע א פאתעתוממז
 םאנופעק״ אינסײל לי וואס דעם, צוליב
 אויסצױ אנםזאנט זיך האבמז ס1ע1טשו

 ־1אוטפא אז פון ענםשײדונג אז פאלגעז
 חא־ 1921 אין אז ;מאן1טשע טײאישעז

ײ בען  1923 איז ; לאק־אום א נעטאכט ז
 װעגען פונקט om אנםזאנט זײ האבען

 און קאנםדאקטאלט/ אװ ״ליםיטײשאן
pc די אננעפאנגמן זיר האט אן דאן 

 דמוא־ איז אקטארס1תאנם םיז סגסח״
 אז באוױזאן, אױך האט האכמאז ס.1כע
im ס1זן1מאנופזגקםשו די  pc אטעיד1י 

 צו קלײמזנז װעלכע אססאסיאי^יאז, טײו
p 't אין זײנעז ס,1ע1מאנו£זױזםשו בלויז 
H טײי ױס*ז1נ h ביז אםת׳עז 1דע r n־ 

D im. באוױזעז, ען1ציפע מים האט עד 
h? כמעט h העלפט pc ביזגעס 1זײע 

 דאס אהםאדס.1וןאנם pc נעסאכם ט1װע
 די pc פאדעײנגעז די אז באוױיזם,
 װיכםינ אזוי פוניןט זיעעז ס1דזשאמן

 אססא־ אטעסםױו1פ im צו באצזנ איז
 דזשא־ im צו באצונ pn װי סיאיישאז,

אססאסיאײשאן. ס1בע
 pH עדט1גע חאם 1גא:לע י. בחדער

 אונטעײ האם ער קאסינא. לאפאיעט
 ״לימיטיײ םוץ װיכםינקײט די אכעז1שם
 ״םאים־ און אהטארס״1קאנם אװ שאן

i .“:אראנטי y מא־ י1 אז נעזאנט, דזאמ 
 זאיען ס1דזשאבע pH נוסעהםשוחןרס

ײ TH חלום׳מז, צו אויפהערעז  וועיעז ז
 אח שטוגדצז 40 אױף סעטלען סעגמז

 די ונגעז.1ע1פא װיכטיוע אנדעות די
i װאלםעז ס1דזשאבע r c n נאכגעגעבען 

 1קיאוקםאכע די אכעו־ שםונדזןן, 40 די
tv גיט וועם ױגיאן im w riH D סאטע די 

ih £0 פאדיפמננען וױכםינסטע c שםונ־ 
 נע״ ירם1אפלא הארצינ איז 1:אנלע דעץ.

 דיזען יקט11אויסגע האם ip ײעז װארעז,
אנס.1גע

טשעל־ im ׳ני;פא נם1עזית18וױיס־
im םאן  pc האם סאםיטע. םעטימענט 
 עס אז באריכטעט, כדםינגעז י1 אויו•

 אפלייויײ סילע פילע, אננעלוטעז זײנעז
 סא־ די אבעד סמטיסענטס, סאר שאגס
 אנט־ זי פאתיכטיג. 1זעה איז מיטע
 וועי־ 1נענ1אי םיט סעטלעז צו זיך זאנט

yD? עס ױעיכעז אויו״ ,1ע1טאנופעסטשו 
ײ pH אכם,11פא טינדסס^ im סאלט  ז
ih װאלען c מים סעטיעז ניט פאל סײן 
ס.1אתטא1שאנט

ty3' אין ly t אויך האם דן :b im y 
im n c ױעדנער אנדערע י1 און הײםאץ 

 די איין* :ערעדט סײײטאנ האבעז װאס
זאםיונ;ען.1פא

 די אין מאםמיטינגען שעהגע
 טאנטאג :.ד.;סטרייה.האלס

דעסטאנ. אמ ־
 נזאם־פי־ סםי׳שע8.ענמוד שעהנזג

i»D?any;»a אויו ױעען סכג<ס
ז םאנםאנ רען ו יע£ דינסט^ ו
ח !יינעז ותלכע יולי, jjtuao אזן •
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 די און זןײמאן ?יגטאן, פון נעװארען
 םון װערען;עשיסט װאס רעדגער אנדערע

 בת־ וועיכער םון קאמיטע, רעדנער דער
טשערטאן. דער איז םטענזאר י. דער

 אפגע״ אױך איז אװענט מאגטאנ
 דעם םון מיטינג א געװארען האלטען

 זייגען עש װאו קאדיטע, אדװײזערי גער9
 םראגען וױכטינע געװארען דיסקוטירט

סטרייק. דעם באצוג אין

 אװ ״אוט אינטערנעשאנאל
 םטאפט דעפארטמענט טאון״

שעפער. קאנטרי אפ
 די איז ?אםיטע אוט־אוױטאון די
 באזוגדעדס געװען טעג עטלאבע לעצטע

ײ איז עס און ביזי, צױ געלונגען ז  אי
 באדײטענדען יעדען םאקטיש סטאפען

 װײפ־ שטעטלאך. קאגטרי די אין שאפ
 טשערםאן דער האלאערין, •רעזידענט

 ‘באריכ סאםיטע, אוט־אוױטאון דער םון
 אין ם«י אינמטערעסאגטעז אן פון מען

 עס זואו האננעקטיקוט, ארט,6ברידזש
 שעפער די טאוארען *פגעשטעיט זײנען

 םיהבאוער און בראדערס ראקאף םון
האםפאגי. קלאוק

 דעם םאר נאך האט בראדערס ראקא^
 באסעסטי־ געפרוםט מאי עםליכ/ן סטרײק

 יעדעס אבער ברירזשפארט. אין זיך נען
 דעפארט* אוט־אוױטאון דער האט סאל

 ער־ אינטערנײשאגאל דער םרץ מענט
 שאפ. דעם געגען געהאנדעלט םאלגרייך

 און געװארען אפגעסטאפט איז שאפ דער
 ״ראיאט א טעלעפאנירט םען האם דערביי

 פאקיסלײט, 2ס פאליציי. דער צו <ןאל"
 און פאליס אף טשיעו* דעם טיט צוזאמען
 ארונטערגעקױ זײגען קעפטענס עטלאכע

 סטריייז־ברעכעד -די םון אײנער מע[.
 םען אז נעשיכטע, א דערצעהאט האט
 אנגעשראקעז און געםטראשעט אים האט

 געםרענט איהם האט ארעצקי ארגאגײזער
 גע- איוום וזאט מען װען און אזוי ןוי

 םטרײס־ברעכער דער און סטראשעט,
 די זאגען. צו װאס געװאוסט ניט האט

 געראטען, ־דאן איהם האבען פאאיסלײט
 דער .אץ לערנען בעסער זיך זאל ער אז

 םאכען צו פארשפארען ער װעט ױניאן,
 אפגעשטעלט אי« שאפ דער מלאגען.

שטארס. פראצענט הונדערט געװארען
 אנ:א ידי האט קאגג., םטעמםארד, אין

 עטלאכע יגעדוננעז האםפאני קאםטױם
 אין דרעש*שאפ גרויםען א פון םאשינען

 גןלאוקש. נײען געטרײט און שטאט יענער
 איז ארבײטער סטעמפארדער די אבער

 דעם געסטאפט האבעז ארבײטערינס
 אגגע־ זיך, פאר^ט/ןןזט ׳איז עס שאפ.
 זײנען מענשען דרײ שװערלאך. קוםען

 שאפ רער אבער געװאדען. ארעסטירט
נעװארען. אפגעםטאפט איז

 נע• םען האט מאונט־ווערנאז אין
 מאר. א אין שאפ א קםעגען מרײט

 םאר אננענוםען נלח א זיןר ?אט1 דאממ^
Din ײי געזאנט האם ער און באס 

 שרעקען. ניט זיך זאהען זײ אז םחמבם
 ̂ג־ ניט האבען דדשות גלח׳ס דעם אבער

 נע־ אםגעסטאפט איז שאפ דער םען.5הא
כזגק װארען.  .אין םארגעקוםעז איז עה̂נ

 <זארפארײשאן צוױי וראו פארין, אזאן
געווארען. אפגעסטאפט זײנען שעפער
 אױך גים מאמיטע אוט־אוױטאון רי

 זײנען װעילכע פלעצער, אזיח אכטונג
 יווײס״פרעזײ יאר<ן. נױ װײט״םון גאנץ
 מיטװאך ילעצטען איז האלפע̂ר דעגט
 האםיטע א װאו באלטיטאר, אין געװען

 אכםונג געװארעז באשטימט איז *י״ םון
 סײן םאכעז ניט זאל מעז אז געבעז, צו

 וחד םיטװאך :ע*ססען ססעב־ארבײט.
 האבעז ארבײטעד באלטיםארער די לען

 פרע־ האי. ש?וס כרית איז םיטינג א
װעיען אח זיגמאן זידענט
מיטינג,. דחען אויוי רײדען
 א*גע״ שאפ וױכטעער נאר

שטעלט.
לעצ־ איז קאםיםע »ום־אורט»ון רי

 ביזי. באזונרערם נעיוען זונםאנן טען
r ט׳שערםאז n. ז סע׳ודעט, האר«ערין« 

 אין םאמינען tie 45 עא■ סאניל׳ם
ױ ווריח*צד, נע־ איז .,m נ

 •וט־ ל> םר^בעי. אביםע< נא■ װ«ורןן
p w rtvp נענרינחנט אױך ?*םיםע.וז<וס 

 באמםימט חאט און אםיסעם
ױ שריחאלד, אין ?אםיסעט , «tf נ . r n■ 

ii»oo< נױנורג,' ,V נ. קיאסי, :rt, •חייס 
 י1אוי שטערטיאך אנדערע און טיננם

ר אין י און ריוחנר חאדםאן חנם  ני
חי. שוי -----------------------<..........ח

----- ■»- — - M M M rM i MB^ אנדיקולטור ►ןידישע
)3* w *ו w o  co m■

 שרײבער םרץ ל. י. דעם פון
פאדאיין.

 — :״גערעכטיגקײט״ רעדאקציע געערטע
 דעם םון קאפיע א דא אײך שיק איך

 סאר- שרײבער פרץ :ל י. דער זואס בריןי
 אידישע די צו אװעקגעשיקט האט איין

 אן אלס סאװעט־רוסלאנד, שון שרייבער
 אידישע צו אויפרווי זײער אויף עגטפער

 אפעלירענדיג ׳»םערי?א אין שרײבער
 קאלאניזא־ דער אין טיטהילף זײער םאר

 רוסל־אגד. ס^װעט איז ארכײט ציאנס
 םאר־ שרײבער פדץ םון ענטפער דער
 געװא־ ערתאיטען געוױס שוין איז אײן
 אײך שיק איך און מאסקװע, אין רען
 גיט פארעםענטליכעז צום האפיע די דא

ױ פריתער  ױלי. טען21 דעם םיטװ$ך, י
׳גרוס בעסטען מיט

טאראײן. שרײבער פיץ ל. י.
סעק. ליעבערמאן, ח.

װעלען בייען״ דעם — רעדאקציע. םון
 חײנטי״ ון1 8 זײט אויף געפינען יעזער די

״גערעכפיגקײם״. נוםער גען

 םון װארט אױםמונטערענדער
 א פון קלאוקםאבער א

יטאל.8האם
רעדאהטארי װערטער

 פלאץ שטיקעל א מיר גיט פליעס,
 אויןי צײטונג, װערטער ארנזער אין

 שוועס־ מײגע םיט זיך דורכצורײדען א
 פאפיר, אוים׳ן כאטש ברידער, און טער
 םארשלעיט מיר האט שיקזאל דער װײל
האספיטאיל. שיקאגאער א אין

 װאס ׳הארץ םיא מיר בלוטעט עס
 קיין קוטען ניט קאן און קראנק בין איך

ױ מיט־סטרײקעז, און ניױיארה  איטער, י
 שװעס״ און ברידער ,אבער .1910 זינט
 גײסם םײן אז װיסען, זאלט איהר !טער
 איהר װאו אומעטום אײך, מיט איז

 צו װיל איך װאס און זיך. געפינט
איהר :װאןס אט איז ׳זא;ען אײך
 נעטרײ. און עהרליך סםרײקעז זאלט
 םאדערונ־ די אויסקעםםעז םיינט דאט
ױ אונזער םון באאמטע די װאס גען,  י
 אר־ די צו ארױסגעשטעלמ האבען ניאז

בײטסגעבער.
 הײליגען דעם נעװיגען צו אום
 עטליכע אפהיטען איהר םוזט םטריייק,

 חעלםעז אויר װעט דאס װאס פונהטען,
זיג. שנעלען א צו

 אלע אויסםאלנען זאלט איהר )1
 באאכד ױניאן די װאס אינסטראקשאנס

 צוטרוי גרעסטען מיט׳ן אײך, ניבעז טע
ײ, צו  אויספאל־ מוז סראנסער א װי ז

הײסט. דאסטאר דער װאס גען
 אײנ־ לאזען ניט זיד זאלס איהר )2

 באלע״ די װאם אגענטען, םון ריידעז
 די אײך פאיטומלען צו דינגען באטים

 אזעלכעז טרעםט איהר װען און סעפ,
 צום איבערגעבען איהם איהר דארםט

 אויםנע־ װעט ער און האצ־טשערמאן,
איז. ער װער פינען
 צו פון חלערעז ניט זאלט איהר )3
 װײל יוניאן, דער פון געלט קײן נעמען

 היא־ אלײן זיר איהר װעט דעם מיט
 זוארים ?ןאם. איז האפער א םיט פען

 איז סאסע דער אין געלט םעהר װאס
 פאר זיג זיכערער א און שנעלערער א

אייך.
 אויסםײדען זעהן זאלס איהר )4

 אײע־ באס דעם מיט זיך טרעםען צו
ו װעט איהר אז און דען י  טתד יןן ז

 אויםנעדזױבענעם אן םיט פעןישטעהט
 פאר נים זיך םיעשטשעט און קאפ

איוזם.
«ײ א צו נעהט איהר אז און )5

 א:״ איהר ?אלט דעמאנסטראציע, קעט
 איהי װאס קלײדער בעסטע די טאן

ך! ׳לוסטיג געהן און #ם«רםאגט  פרײיי
 סטרײקט איהר אז צײגען, ־וועט דאס

 ארכײטס־געבער די פאר און מטרײ,
הארצען. אין שראפנעל א דאס איז

 זיך צוהערעז ניט זאלט איחר )6
 אנט׳ אײך העצען װאם מענשען, די צו

 בלאפס, אלערלײ םיט ױניאן דער ?עגען
םארםוםלעז. צו אײך אכי

 איע די אט אפהיטען װעט איהר אז
ױ, איר םארזיכער פונקטעז,  איז אז אי

 שטרײפ םון ארויס איהר װעט גיפען
 םיטגע׳י שוין האב אין װײל זיגרײך,

 סינגעי און גענעראל גענרג םאכט
 איך װאס װײס איך און סטרײקס,

רײד.
שװעס־ מײנע צו גרוס נרויס מיט

ברידער, און סער
׳ן א ס ב א p א י י.
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שיהאנא. אין קראנסער א איצטער

גערעדט. האט נעםא
 גע־ איך האב ױלי זעהסטען דעם

 רעדען. דנפאן האל קלינטאן אין הערט
 רעדע זײן דאס ׳זאגען װיל איך און

 אױסער־ אן נעמאכט מיר אויןי האט
 ערי אייגדרוק. נוטען געװעוזנליכען

 איך און איטאליעניש, גערעדט האט
 קעז (איר שפראך די ניט םארשטעה

 װער־ געצעהלםע פאר א אױםכאפען בלויז
 איך דאס מיר, דאכט דאך טער).

 איײ בעסער פארשטאנען איהם האב
לאגדסלײט. געערטע זײנע דעי

 אי- די קיגסטלער גרויסע זײנען זײ
 קיגסטרעי jnvoy - נאך און טאליענער,

ײ רערנער. זײערע זײנען  האי״ יןענען ז
 צײט זערבער דער און אײן אין טען

 צװײ מאכען קאנען און רעדעס, צװײ
 צו״ דעם אױף אײגדרוקען באזונדערע

ײ שויער.  דעל טיט געבעבשט זײנען ז
 מויל, םיט׳ן רײדען זײ האנט־שםראך.

 דער־ און םענשען, גערוענליכע אלע װי
 הע:ט, געבענשטע אויך זײ האבעז צו

ײ רײדען אי רײדען. װאס  און !ז
 מײגונג, סעסטעי דער טיט ביז אין
ײ רײדעז הענט די םיט דאס  —אויסע ז

ײ דארפען זיכער גום. געװענליך  T? ז
 געװענליכעז דעם קענען שעוזםען ניט

 דא און םויל. דאס — שפואן־ארגאן
 אײנדרוק, דעם איבערגעבען איך װיל

ײן’ װאס  אײן אין רעדע צװײענדיגע ז
 מיר אױױ האט צײט, זעי.בער דער און

נעטאכט.
 דאס זאבען, איך םוז ערשטען צום

 זײן מיט אלײן, פערזענליכקײט זײן
 זנון קערפער פעסטעז שעהדנעבויםעז

 שטאר־ אויס דרי?עז װאס אויגען, פיט
 די בײ ארױסגערוםען האט וױלעז, קען

 רעם־ געוױנשטען רעם םארזאמעילטע
 אגנעחוינען ער האט נאכהער פעהט.

 אטת׳ן דער אין רײדען, זאנ איך רײדען.
 אנ־ האבען עס דונערען. עט איז

 אײנער דונערען םליהען געהױבען
 די איז • צוױיטען םאר׳ז שטארהער

 אין םארװאנדעלט זיך האבען דונערעז
 ארויס־ האט ער װאס אט און װערטער,
דאס ״קאטאפראטארא״, :נעדוגערט

 אונז. דערװערגעז באלעבאטים די םײנט
 איטא־ שעהנער דער פח מענשעז, םיר
 ״םרא־ אונטערדריקט. דא װערען <יע,

 ״הראטאטירא״. ראטוטו״ מאטאראטא
 פארשקיאםט. זײנען םיר לײרען, םיר
 אלעש באסעס די צו נעםען זיך םאר
 !הוננער לײדען סינדער אונזערע און
ײז ארוים קוםען דתערען און  מויל םון,ז

.איז זי שלעכט װי לאגע די כםדר;

װע״ אויסגעבעשערט דאדף עס װי און
 און װערעה אױסגעבעסערט מוז עש י

קלאק״ דוגער: א ארויס פליהט דא
 פאראטא־ איגטערנײשענאל^ מײקארא,

 ארבײטער איע אז םיינט, דאס ׳טא
 אינטערנײשא״ דער צו כאלאגגעז װאס
 ױניאן װארקערם גארמענט לײריס גאל
 זײן דארםען רעלעיע, םון אוישנאם אהן

 די קעגען פײטען דארםען םאדאײגיגט,
באסעס. די במט־זויגער,

< דער גערעדט וזאט דאס  רי םו
 גע• געזוען ניט שוין איז הענט־רעדע

 די צו נאר ארבײטער, די צו װענדעט
א אוים זיך עס באסעס...

 װ^ש :רעדט האנט די און םיאך, האנט
 םארלאנגען װאש אונז^' צו איחר ד,אט
 'i אויטאטאבילען V אײך פון סיר דעז

 !גיין ‘טעאטער^ ‘אפערע^ פיעזשור?
 אן אויףי .יך עה< פארדינען װילען טיר

 לעבען. א מאכען צו װעג אגשטענדיגען
 לע־ צום אונז גיט !ארבײט אוגז גיט

ן הײבט דא און בען! י  הא:ם די אז ז
 םײגס דאס — ראד א אין דרײען צו

 פארשידענע אין אונז מיט דרײט איהר
 ארבײט די ארויס שיסט איהר ײעגעז,

 פון ארבײם מען ;סקעב־שעפער אין
 קײן ארן שטונדעז, לאננע און שטיק
 אבער מאכען. ניט םיר קענען יעבען

 יא־ אזא צו ענדע אן נעקומעז איז עס
 ײק. mi? אין ארויס זײנען םיר ;גע

!פײטען אײך װעלען פיר
 שפיצען די זיך יפארבײגען דא און
 םיט װעלען װאלט ער װי אזוי םינגער,

 פײני־ אונזעיע אין זיך אײנשציעמען זײ
 די מיט טרײסלען אן הויבט ער און גער.

 דא און טרעשציען, בײגער די אז הענט,
 קו־ אין צוזאטענגעדריקט הענם די װערן

ײ און לאקעס  אין װארםען אן זיך הײבןןן ז
 און גרויס איז פײנט דער זײטען. אלע

ײ װעל איך אנער ׳שטאיק  צושלאנען, ז
 קולא־ שטארקע פײנע מיט םאמיכטען

 יוי האגט, די זיך עפענט עש און העס,
 ארבײטער, ברידעי, ׳נו זא;ט, אײנער

 נעטאכט זזאב איך װאס זעהט, איהר
 צערי־ זײ האב איך באס;»ן? די פון
 װײניגע װי צוקלאפט םעהל, אויף בען

ײ לימח אט און ׳פעל1<  פיס אײערע צו ז
רחמנות... זיך בעטען און

 װעדען באגײםטערט ניט מעז קעז
אײך? פרעג איך ? רעדע אזא םון

ש ה א , מ ן א ט י ו ו ע ל
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 פון רולם די װעגען פראגע א
םאנר. אינשורענם

— :רעדאקטאר װערטהער
״גערעכטיגהײט׳״, נומער לעצטען איז

 קאחען, ה. םון טעז,9 דעם ױלי םון
אוים־ םעהר ״װיל :דארט זיך שרײבט
 איגשױ םון רולס די װענען קלערוננ

םאנד״. רענס
 :םראגע אנאנדער םרענען װיל איר
 האבען װאס רי אז ׳דאס איז װארום
 אינשורענס, די םריהער קריגען שעפער

 זיך האבען עס שעפער װעטעס די װי
 גלויב, איך אויםנעגעבעז? אינגאנצעז

 און שעפער קײגע האבעז װאס די אז
 האבען םאנד, צום צוגעטראגען האבען

 אוישנע־ ערשטע די הרי׳גען באדארםט
ײ װאס צאהלט הוםט. ז

 האלטשין, מ. םר. אז האםענטיליך,
 ״גערעכטיגסײט״ דער אין שרייבט װאס

 םאנד, אינשורענם םוץ רולס די װענעז
 איך םארבלייב ענטםערעז, מיר װעט

.2018 לעדזשער .23 לאק. אעװין, ס.

מיטגליד. א םוץ וואונש א
!רעראסטאר װערםער
 אינ* די פון מעטבער א »לם איר,

 אז בעטען, אייר ײיל טערגיישאנא^,
 ער־ םיר און זײן נוט אזוי זאיט איהר
ש.. םײן 'פילען װאונ

סרעגס, זעילבע די םון אויר לייר איך
י םעבערם אונזערע פיז םך א װאם  <י
 אנצושרײבען ליג כ׳וז*ב דהײנו, דען.

 םם*פ היבשען » שוין נ׳האב אידע^, »
 p«r י1ברי דעם םיט םוזורה... די םון

ױי אייך איך זיי. םוןי צו
ם איהר אז איז, םארלאנג םיין אי  ז

 פון .ענטפזגרם די 1אי עגמפערען םיר
ײ *ו. רעדאקציע*,  דחקבאר,•** זײגעז ז

 םונק » <ײ איז םאראן בנילל איז עם
 נאריש נאר איז עם אדער ■אעזיע, םון

זיד... נעםאכט .
 ראשי די אויוי טיר ענטםערט

 אז כ׳«וראא«י, .נאם׳נן. םײן םון תינות
 איר וואונש. םייז ערפיצען וועט איחר
םאראוים. אײך דאנה

פ., ם. .״
n טאראגם*, v iW. , ,

ן ו  כרױ — :v י * p א ד ע ר ם
w אן נעםיגען וועט ם. ם. חןר o w 

J ו די אין» ם ג r פון • ס .ן » M n n, '

ל « s מי s םמ m s י באנדיםפ  העםםענדע ו
שםאכער י פארשפדעכם און סמו י הילף ז

— :רעדאקטאר װערםתער
 פאר אץ5י שםיהעצ א עראויבם

טועשץל א בײ :באריכש פאלגענרען
 אפנזד נאססאן, ,56 לאהאצ פון םיטיננ

o 12 אװענט, םאנםאנ האצטעז n1טע
אננעטםעז אײגשםיםיג ווערם ױצי,

:p ’ * i> dtn  n : p j ^
 56 צאסאצ פון םעםבערם די ״םיר,

 »ביי םארזאגתצם י., װ. ג. ל. א.
 4ני די באנריםען םיטינג, םפעציעיען

מר *ר  םוםיגעז זײ«ר *ו הצאוסטאמר י
 םיר באדימונמן. בעםעחן םאר קאמזי

 גױ די םינמװחעצמן זיך •#ארםציכםעז
 ־װאם *צעס םים קצאותסאמר יארפער

נעװי־ « םמנציבסײם אתזער איז איז
____תאםי. אוגזער ג׳מ

1 אכםומ פארפציבטעז«ױ סיר 1 w 
 זאי נארגמנם אײנצינער קיין »ז -בען״
11 גים אגטגעמננד און נאסטאן אין

 דזשא־ יארקער נױ די םאר ײעחזז םאכט
 *זוי םאנוםעסטשורערם, אדער בערם,

i װי צאמ n אגאאצטען. וועם סטרײס
i םים גאר םאצנען םיר n נרעםטעױ 

m אויפטערפזאםפײט r רײ פון שרים 
 עם אז ערװארםעז, טיר ארן סאםוי זען

i וועם n נעייננען ױניאן פצאוסםאכער 
 בא־ די 1איגע קאנםו־אצ א ינעז1ס *ו

 פצאוק־ m ותיכע 1אוגםע דיגנונגען
מי א  ארבײטען, » מ*װאוננ«ז .איו ם

i וועחגז אסנעשאטם וחנט עם׳ און n 
i כאאם, j o J r i עהזיכד יעצם ביז חאט 
t »ם י^1אינתםם m איז םירם n K r 

 בענעםיט *ום און איעייגמו• סאו־,די
n אונזןר נתים. בעצי די 1פא in v io 

!אייך פאו־ \w* זיין איםער ומם
גוזס. ײניאן םיט

. א. 66 יאהאצ י. וו. נ. י
סעתושםאד. ®אר, דז׳ט״י.

a « p t< « in 9 t

 אץ נעקוסען איך ני? אווענט־ציים
תיטע ;ט1שסא  שע־ חאנען װאצקענס י
i די איבער ט1מערי v p v i, מד א טצי  ײי

i א^ נצהאנ״מ איז שטוינ n אוסנ*־ 
M געײען ס׳איז צופט. 1װעגציכע 3V 

t אין t p  i n צו נעקצונגען מען האט 
i n .םון נאמ»ז, םון *מענסיתפיצה 
i n 1קצײנע m J J t o ,װעצמ קװך
 אזנט׳ןר אן אין פאו־חקם געװען איז

 זײ־ אצע סיז ארומנעריננעלם און געםעצ
 נןזי״ » האם שטײדזזײזזו־, מיט טען

 מאנסמרשוין נאװאפסענזױ ײעסער,
ipp 0 מים גט0»רויםנעי jm r « 1חזי 

i 1קעגענאיבע ר,0ים׳צ1חז זיבען ײיט v i 
 צוגעװאקסעז װי געשטאנען איז קירך

n צי »  i n 0 1אי פמי א r u r n r
םוך. «נע;וצטען0 שװארצען און 1סליי

 נעציילט פנים גט10ז10ם 0 מים ה^ט זי
 11 נ׳זציײם, עס האט זי קופעינעים.

i אריוי קופסעלאך אין ל״;ם y i נט,0ה 
 הי־ פארשטויבטען *ום ארויף נעקוקט

 *־‘,נ םון שפי־ז בלױליכען אוים׳ז מעל,
p־ti־D n iD, 1 פים ינ1פענ1װא און’ 

i 0 ליפען, טונקע^ע גראגע n i iננע־ 
צײלען. צו הױבען

 נעהייסעז ,t>ivr אין ארייז ביז איך
 ארויםקר און ,1בי פילא׳ש א געבן פ־ר

 11 איך ב0ה ,1פענסטע םת קענױנ
שעלטען םען דארח װעמען כט:0ט,י
? כענםשען װעםען און

 0 זוכענדינ און ייננ, נאך בין איך
 מיך איך ימל0ש נאײכנעװיכם זיכערען

 זוי0 זץ־, ראנם 1מי זייטעז. אלע אויןי
 נדם ;עדייצם 1םי װןזלם לעבען -אס וױ

 10נ 1סי װײזענדינ זינלאזמקיים, זײן
 נו־י־ נעכדינסטע עקזזלהאשטסטע, זײ;ע

 הייסען לײם םארנונשםינע ײ«ם סאסעס.
 כנװ«י-0ל 10ם 1םי סוםט בענםשעז, 1מי

 מען ס0וי און טױם, איז ז0כל1םא לינ,
 11 ס01 101נ — שעאטען מיד ה״םם
.1מי פעאם

־10נ איך ה1שם׳10ם אלנעםיין א־ן
 איז 10 םיל, זיך כם01 ט״לםאל ני״טט.

e םיין p̂ נישטא איבעלהויפם זיינען 
י0 ';עדאגקען, קײן ו  װאלם׳ח עם װי ז

 לױ־ פילשארבינע אריםנעשפתננעז דארם
ז שטויב װי ״יאען, י  ס01 לופטען. m י

 נלויב איך ס0װ איז, אב*־• ערנסטע
 נא־ ס0װ םענשען, די וױינינםטעז צום

 אלץ. יא פאױפטעהעז זיי אז הױפטען,
 םל̂י 0 װי ׳עלעכם, זעהר םיך פיהל איך

i אין &0p מיטין קלאפט װאס p i שויב 
 נע־ נארנישט װאלט דארט װי «ױ0 —

 ינ־11כצי1ח ;ײטם איז ך01 און װע;,
נעז•

i איבער n ,־90 ,1אופעטינע פוםםער 
 נןקרלװירדמע 0 נעהט נאס נעריינינטער
םא־ איז הילוך 1איה אין אי׳טיםש?•^

 שליענדיגס, פוינעל, א טרן עםװאם ראן •
רעבענ־0ב .ניט פלוציםז״נע טאנצענדינם,

i ביי ;םזא־נ״נוננעז און העוײוז טע n 
 זי יננט10ש םענשען 0 מים בא:ימעניש

 מענ־ י1 אױך און זײס, א אין צוריק 9א
 פה |0 זי קוקען אױם, זי מיידען שעז
ט, דער n”׳t און ז״ i װעו־ען 1נעזיכטע 

i 01 באםת, .1נסםמים j nהילוך 1זינע 
 יילאמ1פ או; יזנע19קא דאס דעדטאגט

 עהנאיכק״ם י1 שװאלב. א פון םליהעז
 םאדשטארהט נאד װערם פליגעל א צו

 װאס שםאטעם, בינע1פיעלםא י1 דורך
 איז זי .1םינו צאדטע 1איה באדעקט

 שםאםעס, אין א״ננעהילט איגנאנצען
 פצינעל־סא• 1איה פון האר ט־ויע n 1אוי

Iפילאטע n וואצענע i 0p i n  ,m .'p o 
 איז אוזיז אוטרוהינ זיך ה-עהם אלי־ן
 נאז שפיצינע י1 האאז. אוים׳ז 1אהע
 נאםבע קורצע י1 אויפומר, >•0 ט1שנײ

 י1 קייעט און אפתה אדן זיך באװענט
i »1אוי לופט. n םין הויט טונקעלער 

 הערע־ ןתיםע שוואצצן ק־ננאקען די
 װעלכער םאלסען, אונסאר׳ן םון לאך.
ט אי«, ײז ^ וו  מיט ם1באצי אוםישנע איי
 אחים זיך זעומן םליםערלאר, בינע1פא

ײ גדס, נאמכמ שםוציגע, עחנ* זיינען ז
 לאיעס׳ חיה, א םוז לאפעם די *ו ליך

tp װאם p jn p r סראםפען איז אויס זיך 
 םייי■ איז זװאםעז יאםכתרטנם, י1 «ו

t n חײזעו־. םיז
ז סאראז איז םענשצימם װײנינ י  י
o עם נאימםעניש. דאזינע] j 0 o in איז 

מ א אין א־נעשמנסם, דיי ח ױ  פסנ״ ש
 םאר סיא אומעז, n און טאםםאנארין^

 אמנמר לעבער, שװארמ אין שטזמס
 בחד צוזאגמנגןיזאםםענע *ישםױננמ

, ז  איצס נצינדע. מי אדס תומנן «
 איז שידיננם m דװך זי מוזט
m ,וזויך m i  o n o אױןי *p m, ײהמ 

ru m״ o n .ממאמד
o» איד n  j t :וױרס u ff i איז 

v o n
^ n סדסזו־ *poo»p , n  n־- .p 

9, ?,# 0 9 tn 1» e v a o j f•* ד ײי
w n  b *o  m אין •w r r t f i n f c  i n

warn m ®קם׳ניןד « a n  nH i,־
׳ •i t

p o i'S tro  I’ M סאראםאז־נען, װענען I'M 
iv. ווענזן קאזאן ; ' i i0r n n

i v i 0) 0 ט1װי pmסיט םאן, 1לסע 
 אדער »קטי*ד »ן פו? געזיכס

̂ט ער קוכ*ר, »'  און צײן םאישע ה
̂לדענעם ליכעסוױרמגעז, 8 םיט ל$ןבס  ג

שםײכעל.
iv: ניט איחם האב איך חגם o v iv, 

ot$n חױי- צו ^נגעהױבען טיר /ױי  חו
 כםעט פאמעגיגען, און חגאח םיט %ת

 ״םוםער חור זועגעז באװאתחורומ, םיט
קעפסקיס/ די םון

ך דאכט ׳קעטשקי געוױסער א —  זי
 געקד איז גראף, א נעװען איז ער «ז

 פון ערגעצװאו פון ױנגעדםאז «לש מען
 קבװ־ה צו דא ברענגען צו כדי אױסלאנד,

 בא־ איהם האט ער שםיפפאטער. זײן
 א אין פאיליבט זיך דערנאך גראבעז,

 פאיטאכל•;־ שנעל האט שױשפילעריץ,
 ארײנ־ זיך און פארפעגען נאנץ זײן וחזט

 וױיל #מויל אין קויל א נע^יסעז
 אזא אז אויסנעװיזעז, זץ־ ד*ט איהם
 די אינגאגמז. ;ישם זיך לױ;ט לעבען

 צוכנ, די *רױסנעריסעז איד»ם האם קוײל
 אגער עד — האלז דעם דודכנעלעכערט

 איז עד לעבעץ. בײם נעבייבען איז
 גע־ נעװעז איז קאפ זײן שסום, נעװען
 שװער־ א איז ער אז זיימ. א אז בױגעז

 אלטען זײן אין געלעגען פארװאונדעטעד
 םיײ א איהם צו גע^וםעז איז פאלאץ,

 זי שטיפפאטער. זײן סון קױבח א דעל,
 איז און איהם, אדום אוסנעגאגנען איז

 צוזאמענ• זײער פון יאהר 11 טוץ משך
 אויף נעבראכט איחם זי חאט לעבעז

תינדשר. םינוי וועיט דער
 האט נעלעבט, האם העםסקי בעת

 די פאר איז איהם םאר נעזאתט ד
 דורך חױנה אויןי פארדעענדיג קינ־דער,

 צײכענען. און םוזיק פיז לעקציעס געבען
 די זײגעז געשטארבען, איז העטסקי אז

 צװײ־שםאקינען »יז ציכמרען ררײצעהז
 און װיסט םאלשטענזײנ נעװאחזז הויז

 אריענע״ זיך האט ״םוםעד״ די אוםט.
 א.קליײ איז בני-בית איהרע םים צױגען

דירה. נער
 שםייכעל שטראלענדײנען א םיט

 —־ ;עתןדם: וױיכמר וױרם דער האט
 קינדעי* די פארקױפט. זי דזאט אל״ז

 אלײן זי ׳דיל אזיפ׳ן געשלאםען זײנען
 םײלםאל ׳ערד דער אויף זיך װאלגעךט
ײ גנב׳ענען  אדעד שטרוי ערגעץ ארויס ז

ײ הײ. וױלד. אינגאנצען דינעז ז
 באגײסטערם נעװעז איז װירט דעד

 שםים: םעטער א מיט :ערעדט האט איז
 סאר־ געפרעגט זיך האבען מענשען די

גע־ זי האם װאש צי אינםערעסירט:
 די יסורים? ̂ פ־ אזוי זיך אויףי נומען

 מעז סוז זי, זאנט פאמיליע, דאזיגע
 אז אונמענייך, ס׳איז אונםערשםיצעז.

 די אױששםארבען. זאל פאמיליע א
 אײנמאל נישט שייז האבעז העםסקים
 ׳זיד פארשטײם געראסעװעם. רוסלאנד

 םון •לױדערײ. ':ארישע איז דאס אז
 ראטעווען? רוסלאנד מען זא? װעטעץ

 צורויבען, נישט קײנער ?אן רוסי*אנד
 נישט איז רוסלאנד צו׳גנב׳ענען. אדער

 עס וועלען ציגײנער די — םערד קײז
!אוועק׳גנב׳עגעז נישם

 זי איז יאהר צװאגצינ און אכם
 פון גאסעז די דורך נעלאםעז אזוי

קעםשהיס״״. די מיז ״מוםער די שטאדם,
 א װי ביינער, און הוים #צושויבערםע א

 ארומנעיא־ זי איו וועלםיכע הוננעדינע
 געשאהעלם, שטאדם, דער איבער סעז

 כסדר און באס־בײנער, די םיס געשאקעלם
 װאלט זי װי אזוי געשעסםשעם, עאעם

 גע־ האט פנים איהר אוז געדאװענט,
אויםדתק. בייזמז א דערבי• האט

 צערײ נעורעז איז אידזר אױןי אלץ
 םארװילדע- אזוי צעשליסעז. און סעז

״אנשםזונדיגע דאס געיוען, זי איז וועם

 ארײנצויא- »ױ«מחמרט ױ דזאמן לײס״
 029PV( דשט האט ױ זיך» צו זען

 האט ױ לעקציעס. קײן באקומען מעהר
 זאתן קיגדער די »ז #מוואלם אבעד

 אין .גריגס גנב׳ענעז ױ פיע;ט #זאט זײז
 און טויבען פאנגען און גאדטעגס די

 קלײנעז זי םלזןגט זומער־צײט חינעה
 גאנעדעש. און שװאסען גרעס, אלערלײ

 שנײ-שטורסס^ אין וױנמזןר״נעכט, די ןזא
 גגב׳ענען װאלד אין געהן ױ פלעגט
 יאי־- די פון ברעםזןר ברעכען האלץ,
ײ באה״*עז צו כדי קעגס,  1אי דך נ

 גא;־ די אױווזק. אײז כאטש װאױנונג
 אײ געװאונדערט זיך האט שטאדט צע

 םיז עגעמיע אוסגעהױערער דער בער
 אפילו דך האט םען ״מוטער״. חנר

 איהלע װעגען געמאכט װיסענדיג נישט
עבות.

 א געבען אילר מען פי*עגט טײלמאל
* אבזני זי האס םען קלעפ. פאר  ד;
 חענט די אין אינערגעכעבען ;ישט מאל
 נא־ זי ד,אט סען ■אליצײ. דער פון

דױערם.
 שסארק זיך ד׳אבעז לײט אוגזערע
 נישט. בעטעלט ױ פאדװאס געחידושט,

 געהאט דעם צוליב אפילו חאט פעז
ח; דיך איהר םאד  קיינעך אבער א
:עהאיפעז. ;ישט איהר האם

 גע־ איך האב — 1 פאדדראס —
םחגגם.
דערקלע־ אײך קס איך זאל וױ —

מ סײז, איך > רען ױ  זעהר איז זי ו
 גע־ האט סען שלעבט. און שטאלץ

ױ ?עהז, װאלם  איד»ר וועם לאננ ו
 יאהר 4 םים ;אר אנהאלטען. שטאלץ

 צו אנגעהויבעז איהר מען האם צוריק
 אענאנצזזז זי האם איצט נדבות. געבען

 װאס, און פארשטאנד. דעם פארלארעז
 » פאי איצט זי האט איהר, טײנם

 העדם קי:דעד! איהרע איחןע־םיקס^
 — יןעדאר סײנע — !צו גאר אײך

 געויארעז געבוירען זײגען — זי שריים
קע־ פױלישער איז באדיס :קעניגיז צו
 סא- ;קעניג בולכארישער איז פױטיא ;ניג
 שרײט אזוי קעניג! גריכישזנר איז שא

 דא־ די :אך דופען םיד ׳םיר איז .,ז
ײ !מלכים זיגע  וױ אזױ זײנען איע ז

 א האט באריס !גנבים — מאסע די
 ארױסנעפא־ ער איז קינדוױיז הויקער.

̂עז  א איז טימאפײ םענסטער. םון י
 םויב״שטום, איז אלעהשאנדער אידיאט,

 פארזעהעניש. א — אינגשטער דעד און
ײ זײנען אלע איץ  באזונדערס גנבים. ז

 עים- דער נאר באייס. איז חוצפח׳די;
 אמנגנד »ז נעװארען איז קראניד, יסטער
 »ד* און הצב א איז ער פענש. ליכער
 שםלל איז עד שעכם־הויז. א.ין בײט

 זײן מים זיך שעשט איז באשײדעז און
 םיט נישט װײנט ברידעד, און מוטער

ײ ױי עד צוואסעץ. ז ײ ו  קעגען. נישט ז
 א װי ״אדום לויפם סזסזזי זײ אוז

 םאר עשענמאר: זוכם אח צעםישסע
 גאשעפעניש! םאדנע א בנים. איהרע
 :זד זיך האם ערצבישאןי דער אפילו

 זיך צייכענט דאויגע די — װאונדעדט.
 — גערולד, אוםדערשעפליכער מיט אויס
 אפ אײך לעדנט — געזאנט, ער האט

 איהד װיל מעז װען »יז — איחר! פיז
 וױסעז, כל סודם סעז מוז ׳נדבות געבעז

 האם זי אנצוהויבען. דאס אזוי װי
 זיד פוז זייי טרײבט מענשעז, פאר מורא

!םיר פדן אװעק אוועה. :שרײט אח
 צו אנמוהויבעז האט ?אנאחמ דער
 אויעײןן, די םיו־ פאדםויבענדײג זינגען,

 זײן סי׳ט איבערראשט פשוט ד»אט ־און
 םארבארנעז געווען איז װעלכע קראפט,
 פיײ און פעדערעז געלע פאר א אונטער

 פון געזאנג דער בײגדלאך. די;ע נע,
 דעם 4אלעםאי םיר דעדמאנט האנארעק

אײזעל. אן פון נעשרײ שלוכצנדיקעז
צונעלאזטעד, א איז וױרט דער

t a t ם!״ םיך ם ארדדי פ
m ן חןכ»זריםטי«) m

oogogottoS
ען. אב. פץ בייי

ק  פארדריסט, םיך דאם גיט — ױ
 כינסם, דו אװעק םלר טרן וואס
 תנדקאיוײז דײן *וליב װאס
איז. *אר׳לתום׳מ הארין םײן יעצם

 םארדריםם, מיך דאס גלם אדיך
־ גיםם׳ *וױיםען א למען דימע װאס  ־

ד חאב געק־ישט איך װעלכע ױי  י ו
ײ םייט אוץ n׳געמם׳ילפד. לוסם םיין ז n ג 

^., n *«רדדיס« םיך  •״- קלימיקײם.
ױינז. דו אװעק במםם ח װאס  ו
ד «נ םיר ם׳סומ — וועלען װאלס ײ — ב

\m v נ אי! ד i ךעחנ m p  h~ -
4 1«

 אי• אליץ דך ודדושט און rurj מנדט
ז בזי ״ סאנ. ז  נישט האכ איך וי״י

 איבער״ האט ער אז נאמדקש, אײגטאי
 ״מוטער״ דער פון ג^שיכטע די דנריסעז

 װעגען דערצײלען צו אגמהוינען און
זיד

 אלעמאל מיר האט שיקזאל רער —
i פאר r v n סינקם• אוסאמזונעסליכהײט 
 טיט פארכעגיגען. א סיט באצאזזלט ליך

̂עבם איך חאב פרױ מײז  יאהר 17 נעי
 אײן אײזר םיט געװען בין איך און

 לאמ אזוי אבעד נשםה. איין איז חאדץ
 נעליכתן איך לאנ :זרזבמ, חאס זי וױ
 פױר האט םען צאהךװײטא;. '\*1$

 מיר זײ האט מעז ׳צײז די געדיסען
 אוז — רײע דעי־ לױט אדױסגעצוינען

ױי כשדר טיר זײ האבען אלץ  !;עטאן ו
ױ און  :עשמאדבעז איז פרױ מ״ז נאד ו
 האבען — יאהר דעפזעי״ב*;? אין נאך —
״ ױי מיר אױפגעהערט אםאל פיט ז  ו
 גלײכ־ א לזא8 ז8י־8פ איז עס טאן. צו

 קלאנען נעשעתענישעז. די אין מװיכס
חסא..״ 8 געוועז װאים דך

 אז פאױגעסען, אויס, וױיזט האט, ער
 קינסטליכע כיויל אין געטדא;עז האט ער

צײן.
שלעים דארט :קוקט קוקם, —

קע:י;! •ױלישער דער זיך
 זיך ־אט ;אכ דער פון טיטען איז

 הױמעז 8 געשלעפם פיס קחסע אױף
 :ישט מען האם מענשען דעם שטדױ.

 pc װי בײ:עי דינע נאר ארויסגעזעהען,
 געווען איז פוס ליגקעד דער שפין. 8

 אדױשנעזעהען האט מען אה אפנעדעקס
ק:י. פאדקרייעלטע נאקעטק, 8

 װירט דער האט — א.—א—דא —
 יהע — :נזדאכט העפריך און געזאגט

הע... הע
 בױםעד די צוױשען פון כט.8נ ....

 לבנח דער םיז פיש־אוינ דאס םען זעהט
 םעלענראןי״ n שטעדען. זדינימן אח

 אי־ לופס בלױליכע די זיננעז. דראמעז
 אוז שטויב מיט שםעקם קאפ טײז בער
םוילענדיקעש. עפעס מיט

צװײ־שסאקע״ א שםעהם פױד פאד
 זײלען מבדאכענע דדײ םים הזיז ד*ג
 אזי־ אױפ׳ן פראנכדפאסאדע. דער פון

 פעגסםער די שטעדזעז שטאק בערשטען
 אױלד זײנעז ןדאמע רפעגסטצ די אפעז.

 םײל 8 אויך גלײכעז דאש געבראכעז,
 זעהען פענסםער די ציגעל. די םון

 לעכער, צעבראבענע שפיציגע װי אויש
 ;עדיכטע א װי אזוי ׳זיך דאכט עס און

 אדויסגעקראכען װאלט פינסטעדניש
 אײדהאלטער אז םיט נאס דעד אוחי

c ארוס האנט. jn וסם איז הױז&: 
p מענשען. םיז שפור קײז #צוים קײז t 
 געבלײ בלויז זײנעז טױער כרײטען דעם
 צזזבראמהע םח ױיילען די שטע̂ד בען

 פאר־ וױ אויס זע־,ט הויז דאס צימןל.
מדבד. 8 איז װארפעז

ראמעז, א״ז צוױי פענסטעי פינף
 דירכ׳ז ציגעל. םיט פארסױערם זײנען

p ;לאז טייבעז t אײנמם p t דרײ די 
 טער . 8 אדײס לויכם דיטעךפזוגסטער

p 8 פלעת t .פעג־ דאזיגע דאש לאסם 
 דעד אױף קוקענדיג נישט ׳איז פשיזד

p איז פארמאכם דעספינקײם, t דרוישעז 
 וױיזט ברעם. 8 כדם פט8רקל8פ אפילו
 ?אר־ איז :דמסםער פון ראם די אויפ,
עפענען. נישם עס קאז בשן :פױלט

p ליא׳דש, א פענסכדגי הינםער׳ן t 
 פין בילעדײ א זיך הערט וױיטזמס

 ת“יז צװיי וױינט. אײנער הינט.
:אגדעדזןז דעם אײנער איבער שיײעז
!נריז אונםער —
אײכל... סלך —
קאפיהעס. צוױי —
פרעם.... — נא —
ארויש הריבט דױז pc וױנהעל 8 פון

 אוםבא־ פון םs8ענסכדגעשטgגעש א
 אויוי אויס, װײזט פאדמעז, שםימםע

 אויםםערק־ מ*ך תוס איך םיער. לע8
p ״מאמזו די כ׳דעדוןען איז אײז זאם t 

 הױבט זיך, בוקענדינ קעמסלןיס״. די
o זי rey ליעמ אוץ ערד דער פוץ אױוי 

 ײי הערט. מזז שירע. אין ארײן עס
ק\םט רױיםער, קי־׳כט זי ברוםם. זי

)1י זײם אויוי (שיום

 צװײ אונטערשיד דער איז װאס
? הויז ױניטי די און עדן גן שען
̂ס — ס'ג*נץ אונפןערשײד? דער איז װ

םי די װי עדן. גן דעד הויז״ ױני
באליבט. און *^ול^ר זעהד איז

? אוגגער׳#יד דער איז ו(»ס —
;רויסזנר! א איז אונצערמיד דער —

̂קע איז גן״עדץ אין ײן, צו גום ג*נץ ם  ז
ר... :יידי̂ אײיז• נעהז נייסט װיל קיינער ̂נ

 עי ײעז זיד׳ קװײנקעדפז זדיק כרעסםער
 ױביםי דער אין אבעד געחץ. אוזיז ד*רן•
!םעז לויןנז ^ד,ין ײילזנז חויז
̂חרפ *חין םים פרייז׳ ךער יםם מען מ

 ײ■ אחיז געחען מא;:ע ארן ׳יפאס^בילען
אוג״ דער איז װ^ס אבער ׳׳ ^חייקם״. מע וס,

ד מ׳קיספ אבי היו־גי  ן
סען.*מו# מקוםפ ^^רג^^געז *־ן , .

; :v* ״־' - גענחת זי'

i»> י*י י ׳ ; _׳
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 דער אין ניװעץ געגען qssp דער
אינדוסטױע. סוט און קלאורן

גרױ־ דעם pc װאך םערטער דער pc אגנ*גנ ביים
p םטרײת ?אאוק סען c חנר זיך געפיגט יאלה, נױ 

p גאםזי c די פון רייהען די צושטאנד. נעסטעז 
 סאאדאט אײגציגער קײן אומבארירט, ױינעז סטרײהער

 ניט האםוי״יאאץ pc איז ״חנזערסירם״, ניט האט
 אוםבאטע- און גאנץ זײגעז רייזזען די אנטאאםעז.

 די אין דאס צו, גיבען שוגאים ארן פרײנד און דיגט
 ריסצייאין בעסטע די הערשט קעםפער די pc רייהען

pc ארםײ יןעייגע 40,000 די ארתונג. שענסטע די־ 
pc ,זײן שטאאץ םעגען סרױען, און םעגער סטרײהער 

p זיך באנעהפען און אויפפיהרעז זײער אויף c דעם 
כטרײת.

געאאסען. pא רודזיג זיך םארהאאטען סטלייקעל די
 א געשאענ, א סאלנעהומען ערגעץ איז עס אויב און

 םר| געװארען סאראורזאכט דאס איז צוזאםענשםױס,
 מענשען, געדונגענע זײעלע אדער באאעבאטים, די

ײ װאש  סאר־ סטרײקער זײ ̂שאפ. ארום האאטען ז
 ױניאד אאס פאראנםװארםאיכקײט זײער גוט שםעהען

ײ ;אייט ײ אז וױיםעז,־ ז סיהרע! צו א'צט האבען ז
 איז טרײד״דעפאלמעז, וױכטיגע שאד יזאםוי שװעדען א

ײ  באאעבאטים די סון יראװאצירען גיט זיך אאזען ז
גענגס. זײערע סים

* * *
pn האבעז םיד r געמאכט אױםפעדהזאם סריהער 

 קאאוה־ איצטינער דער ־דאס אונזערע, םיטגאידער די
 וױידזשעם הויכע סאר באויז האםן״ א גים איז םםרײק

 אגגעוױ־ האבען מיר ארבײט; םעוזר אביםעא אדער
 ארײנצוברעגנען װערט*געםאכטעז קאפוי דער דאס זען,

 סאחשװענדע־ און כאאטישען דעם אין ארדנונג פעהר
 דעד אין געטאסען זיך האט װאס סיסטעם, רישען
 אםשר װעט עס און אינדוסטריע. םוט און גאאוק

 וחג־ איצושטעאעז ויך דא זױיאע א סאר שאדען ניט
 אז געהט װאם אויסברײנגערײ, די ניװעץ, דעם נען
סומם. און קאאוקס םון *ראדוסציע דער אין

עץ,  ®רא־ די פון pא נעאט פון סא^וועגדונג •גױו
 םאדעײ דער פון טראגעדיע די איז כוחות, דוקםױחן

 םטױ םענשען, אום^ארטײאישע אינדוסטריע! נער
 צו, גיבען אינדוסטריע, פאדערגער דער pc דענטען

 פון סארבעסערוננמן אאע די אויף אכטענדיג ניט דאס
 pc אנטוױתאונג די און םעטאדען, אינדוסטריעאע די

 איגדוסםריע םאדערנער דער אין אז נעהט םאשינערי,
p םארשווענדוננ גרויסע זעהר א c כוחות. סון און געאט 

עץ דער  דער אין און גרויס. באדײטענד איז ניוו
 נײ אין אוועק געזזט באזונדערס, אינדוסםריע ?צאוק

 דאש און ענעתיע. און צײם נעצם, סך א וחמ
 אאסט נרעסטער דער װאס ״איז דערבײ שכמנרצאיכסטע

 די pc ארבײטער, די, פון הע■ די אויוי סאאט דערסון
 אד* די ?ײנען דאס צױךארבײםער. און ■ראדוצירער

 צו געצװאוגנמז ?ײנען װאס •ראדוצײתר, די מימער,
 דער־ אײדען וועאכע ארבײםס־קראםם, זײעד םארמױסען

ײ דינעז דאס אםםעהדסםעז. פון  װ.אס #יעני;ע די ז
 צױ ווערען אוז םיחצשםיינער רי צוױטען זין־ געפינען
 און נױועץ פון צדשמאנד כאאטישען דעם אין םאהצען

•ראדוקציע. דער pc םעםאדעז די אין ווויסברײננעדײ

% ̂ * * ♦

אר א זײנען אט  אץ גיװעץ דעם pc טאתטעז י
p •ראדוקציע דער c קצאמס «p .סוםס

 צעגזוס א געםאכם יתיאן די האט 1924 יאחר אין
 חאם dp p» ״אמ«ער די אין נײח״םאשיגעז די םון
 האאוק 1483 »יז :פאצמגדע דאס ארויםנעוױזאן ויך
pn ר םום ע מו  געח־םאשינען, 17,000 געוחנן זײנמז ׳
ײ pc 5000 •ריבער »|  צײדינ, גמםאגען דעען ו

o אוסכאשעפסינס, ip ,נעהם גאר גים אז םײנם 
מר גיוחמ אק דעדנײ  דעם פון ■ראצעגט דדייסיג אי
אן די וזאס געצם, מינ  נעחט סp גאר קאסםען, ם
m גיוחמ p» ויײך r m n  n אןץ, פ»ח  ךײ װאו ו

% Aאאמומ t , . v 7\’׳ ■ *t "**§%'“״* ■*. .־ # ..V X. \ . .*׳־-.־ ••
p* . צ ^י Q איז מנחם נעלם וו P i אק־ ®ס

H P  ! m m  g i r in m  j r r ^  ^ c nm>iir v — t i 
M ײ זזאט ,1924 איז M M H m ,נעײיזיז

מיו m ד w e •  nm*i ניט 
j w t v w ^  «  PH כצױז PK

r אאחצ גרעסטער m l i f i m  fU^ l»
ארנײטער, 15 וױ נעער

 חני אין צו׳ימ^נחנן די ו״נ*ן צײט יעגער דנט
 11• 0•ד*** חור געװאחנן, ערמר נאך איגדוסטריע

 Innr\ ip§PW jnyona די ן אן געחט צושיאיטערוגג
״ נ^ר קצײנמ די iw סארקצענערט זיך י  ו

wרpop*ר גאר די און װארען. w  p סארפאנעו T I 
p דט רעחר ןײ pc ווערט *ס גאגצען, איז ’ p זכד I

p אין :װאס גאך n r קאײגע די סון o v p c c r
 דא דינען דאדט ״•ארטגעדס״, שותפים, דא זײגען
i |1א שאו, א אץ כאצענמסאאך ררײ און צװײ n r 

pc ײ d ציחט ז p i  pc \ײ  צאחא גרױסע די חױגה. ו
 און ׳&איחעס די אין אום זיר דחנחען באאעבעשאאך

 7נ » איז דאס װעכענטאיר. ״סאאאריס״ ציחען
 און אינדוסטריע, קאאוח דער אױף אאסט װאאדיגער

 סיז שױפעי n אי איבײטעל, די אי דעדסון אײדעז עס
וראדוקטען. די

* * *

 ;וט אזױ שעיער, ?אאוק די אין ארבייטער די pא
 דער״ טײער באצאהאען קאאוקס די סון הױפער די װי

 דעדסאר צאחאען די אוסן, אגאגדער אױןי גאך סאי
האט דאס געזונט. אין אױך נעאט, אין נאר ניט

 און ״סװעט־שא•״, אםאאיגען דעם צוריקגעבראכט
 סון אענען דאס און געוונט דאס נעפאהר אין שטעאט

 קאיײ די טראגען װאס די סון און סאאוהפאכער, די
 וױיס װעאט די און געםאכט. װערען דארט װאס דער
 וועדען װאס פרױעךסאײדעד, די ראם איצט, שױן

ד שעהנע, די אין ״באיעו־ס״ די צו םארקױפט ײ  ר
 װע־ דזשאבערס, די פון *שאױרוםס״ אויסנעשטאטעטע

 יעסט־ און ״סװעט״• סיאע די אין אױסנעמאכט רעז
 קאנטראח־ און סאב־םאנופעקטשורעדס די סון שעפער

!טאראאף

 א דורך גאד עקזיסטירען העס1שא דאזינע די
 דארט ארבײטער די ;קאנקורענץ גארגעא־שגײדעגדער

 װײניג; םארדי;ען און נשםה די אדױסיאגען זיך פוזען
ײ  ארבײט, אוגםענשאיכער דעי סון קראגק װעיען ז
ײ װײא אײדען, זיי װאס דחהות, די סון  סארדיגען ז
 ארנײטס״ די סורצע, זײנעז סיזאגם די גענוג. ניט

 שטעג• זײנעז ארבײטער די pא אוטרענעאסעסינ, צייט
 טרוקען דאס סאראירען צו אסיאו געפאהר, אץ דיג

 האאטען שאיקעס דאזיגע די װארים כרויט. שטיקעא
ײ זײגען אט אוגטערגעהן. אײן אין p ׳דא ז c אט 

 אין כסדר דינען ארבײטעד די און ניטא, זיי זײנען
ײ צי שרעק ̂אר, •אד די באקופעז װעאען ז  װאס דאי

ײ דארט. סארדיגען ז

 דזשאבעד״ דער װאס סרוכט, די איז דאס אט
 זיך םיט געבראכט האט סיסטעם סאב־פאנוםעקטשורער

 דארט ניטא איז עס אינדוסםריע. האאוה דער אין
 סאראגםווארט־ קײן ניטא איז עס pא קאגטראא ק״ן

 דעד יאס דעם, צו געבדאכט האט דאס איכסײט.
 באטרעפט קאאוהםאכער סון׳א פארדינסם יעהראיכער

 א םיט םע;ש א קאז װי און .$1,375.90 באויז
 דאך איז דאס אײגסונסט? אזא pc אעבען סאםיאיע
 עסא• װאס סטאנדאדד נידערינסטען דעם םון רױיגיגער

מאכעץ. צו אעבען א אױוי אויס שטעי״ען נאםיסטעז

 בא־ סיטואציע דער סון איראניע ביטערע די
 סון המדברים ראש דעי װאס דעם, אין גאך שטעלט

 דער• צוריק אאנ; ניט האט אסס׳ן דזשאבערס דעד
 װאם נײחגץ, אוםפארצײאיכער דער אט אז קאערם,

 ״עקאנאפישע אן גאר איז אינדוסטריע, די צוסרעסט
 אײג־ איז ער׳ זא:ט איז, דאם נויטװענדיגקײט״.

 אן איז עס ’ נעשעסטען/ ״םאדערגע די םיט קאאגג
 דזשאכער, א דאס נױטװענדיגיןײט״ ^עהאנאםישע

 שעיער, 20 איז ארבײט זײן אויםמאכען ?אן ײאס
 נאך אזױ pא סערציג, איבער פאדשירײטען עס זאא

 זא־ וואם שאיקעס, אנצאהא אז אױסשירינגען העאסען
 באשאסען צװײ, אדער סיזאז א אפפוםשען זיך אעז

 פארשוױנדען. pc םרײד איז ?אנסורענץ םיזעראבאע א
 ארונ״ כדי נױםװענדיגקײט״ ״עקאנאפישע אז איז עס

 שעיעד, די אין ארבײטס-סטאגדארדס די מערצודריקען
 א דערסיוזרען צו און רואם, ױניאן די ׳פארגיכםען צו

 op שטאנד, חנם צו איגדוםטריע רײכע און נרױסע
 אר־ די סאר םאכען צו אעבען א זײן אוגםענאיך זאא

 איהר איז זײנעז װאס פחיען, pc םענער די בײטער,
 נױטוחןנדיגקײם/ ״עקאנאםישע אז ס׳איז באשעפםיגם.

 אאץ ארוגטערשארזח קאנען זאאעז דזשאבערס די כדי
 זאצען ארכײטער די pc זיד, םאר •ראפיטעז גרעסערע
p םארדיגען c און וואך א דאאאר 26 ארום דורכשניט 

 ארביײ מאיאריטעם נתיסע די דאס און כתהר, נים
 זעקס װי םעהר נים האבעז זאצ טרײד איז םער

יאהד. חרכ׳ן באשעפםיגונג חדשים

 זאגען הערען תנע װאס אכנדננדיג נים אבער
 געשמסםעז׳״, מאדערגע די p® ״ם^עדוננמן די וחנגען

ײ שכתחען  סאד וחנצם דיר פאר אנםיצזמם איצט ז
n דעמ• די «*ס דאם  m »  גזד דער P® 1*וי

m m ftn ײ וײגאן o ז ^ n m m iic אוססאראננד אצס 
פאר־ גים װיצזנז װאם געשאמםם־סיחחנר,

 ריזעאז אזא אין באםת ײד סאדערס עס װאם
ױ n» דאס ו  r םעחר אעדוססרת. קצאומ 

j װי n r n נו מי ע מ ײ  ניט די זעוזעז אינםערעמן י
pm מ ״ נים וױיי ײ 4» ״ ו • ן 1« י o םױג י w e  p s

0,'«  דער I'M vi*“< די \VMWm ווןרט יד»ס י'
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p ױגיאן די קצאוקםאכעד, סטר״קצנחנ n״ אנער c 
 אנ• גאנץ ?אך די פארשטעתמן פיחדמלשאפט, א»חר

ױ דעדש,  דער אז וױיסען, די חשאנערס, ױ ו
 ברענגט, דאס װאס נױועץ, דעד און טר״ד אין כאאס

 די פון אעבען דער דאס און װעדען, נאו״טיגט urnס
ײ װערען. געדכערט מעהר םיא מוז חאאומראנעד  ז

p צרות די דאס וױיסען c קאאױןםאכעד די סון אײדען 
נױטװעגדיגפײט״. ״עהאנאמישע קײן ניט דיגען

 געסיגט אינדוסטריע קאאוק די דאס וױיסען ז»»
p טאג צו חײנט דך c ײ ױי צושטאנד. קראנסען א ױ  ו
ױ איז, קדאנקהײט די װאם גוט, גא;ץ אבער סען  ו

 ?אן דאס אזױ װי און נעקוםען איז קראנתחײט די
 די זײנען רערפאר סאסע און װערעז. אױסגעהײאט

ײ פעסיסיסטיש. נים סטרײסער  די װאס וױיסען ז
p זײן דארו• רפואח c מוטיג און בראװ סעםסען די 
?רענק. דעד pc אױסצווזײאען אײזר

 א זוכען געהן ניט דארןי אינדוסטריע קאאוה די
 און אױסוזײאען אאײן זיך האן. ד דרױסען, pc רפואה

 ריכטיגע ױי סארשריבען איחד סאר האט ױניאן די
םאדע• מיט «רא;ראם א pc פארם דעד אין פעדיצין,

p רונגען. c סאםע דעם ביז דערגרײכס פיאגראם די 
 דאס באזײטיגען צו זוכט עס קרענה. דער pc װארצעא

 אויסכרײנגע־ אאע די ;יװעץ, פארברעכמרישע 9;א:צ
 ס*ן אורזאך די איז װאס פארשװעגדוגגען, אין רײען

 אײדט. אינדוסטריע די װעאכע pc חאאת׳ן אאע די
 pc באשרײנקוננ די דך אין אײן שאיסט פדאנראם דעד
 קאנטראקטארס, און סאב־םאנופעקטשורערס צאהא לעד
 געשעס־ רי אױט באשעפטיגען, זאא דזשאבעל א װאס
 סארזיכערונג א סאדעלט עס ;פאכט על װאס טען,
 װעלס עס אין יאהל, דולכ׳ן ארבײט װאכען 36 פאר

 אר־ די אז וױידזשעס, די אין העכעלוג: א געפאדעלט
 עס אעבען. בעסער א פאכעז קאנען זאייען בײטעל

 כדי אדבײטס־װאך, ־שטו;די;ע40 א געשאדערט װעלט
 אלבייט־ קולצע זעהד די אז ראכען, פענאיר זאא עכ

 אעננעי אביסעא זאאען אינדוסטדיע דעל אין כיזאנס
 א־^ נעסאדעלט אײך װערט פראנראם דער אין װעלען.

.“בױלא ״ייסוירטש א און “ביורא ״ל״באל
* ♦ *

 cv דאס גאויבען, קאאוקםאכער סטדײקענדע די
 דעי אין נױםווענדיגקײטען עסאגאםי׳פע דא זײנען
 צו װערט איז עס וועאכע פאי איגדוסטריע, קאאוק

 ברע־ די אט םון איינע און באוטען! צו און קעפפעז
 פאײ צו אפצושאפען, איז ;ױטװעגדיגקייטען, נענדיגע
 פאדטאכ־ דאס ;י׳וועץ, אופנעהױערען דעפ םרײבעז

 פאא דעי איז דאס װי ענערגיע, סיעא אזױ pc יעײעז
 ̂ אונםער צושטאנד, כאאטישען איצטיגען דעם אונםעל

 סםדײתעגדע די דזשאבעיס. די pc דיהטאטור די
 איצטיגען דעם דורך אנטשאאסען זײנען קאאוקפאכער

 עקא־״ וױכםיגע זעהר גרויסע, א נאך בעיויגעז צו שאםןי
p ילענגען צו צוריק — גויסווענדינקײט״ נאםישע c 

שאפ. גלעסע־ען דעט אינדוסטליע דער

טרײד־יעסארםען, נױטינע פאר קאמן״ א איז עס
 נרעקערען דעם אױסצואעבען צוריק הױפטזעכאץ־ און

 זײן פעגאיף זאא עס װעאכעץ אין שאפ, דעם שאפ;
 ארבײםס־ פענשאיכע םעהר בעסעיע, אױפצוהאאטען

 אלב״ט־סטאנדארדס. געזיכערטע מזןחר באדינכונגען,
 אז דעם, צו שטדעמןן ױניאן די און סאאוקםאכער די
 אויס־ זעאטענער א זײן זאא ארבײםער pc 15 שאפ א

p נאם, c איצט איז עס װי כאא, דער ניט p c אינ־ דער 
p דוכטליע, c פיהאען, קאאוקפאכער די װעאען דעפאאט 

 נעזיכעלם, פעהר איז עקזיםטענץ און אזגכען ?ייער אז
סונדאמענט. פעסטערען א ״1אוי בארוט עס אז

 גרויסען אזא געהםט װאס עואם, אאנעםײנער דער
 אן, איצט נעהט װאס האכ%, דעם איז איגטערזנס

 פון וױכטיגקײם סאציאאע די גוט' גאנץ םארשטעהס
p סטריײן גרויםען דעם 't pc .םיסיע dp ,אםו/ איז 

 אבער איו עם ברויט, שטיקעא גרעסער א פאר קאםו• א
 אינ- קאאוס דער סון םארטרײבען צו שאםוי א אױך

 און אט9ג pc פארשווענדונג אוכמױטיגע ,ד דוסםריע
 םין אײנע רואינירם און אונטערגראבט װאס ענעמיע,

צאנד. דעם סון אינדוסטריע! זזויפם נרױסזנ, די

 םיזעראבצןמ דעם אט pc ארויסצוגעהן וחנג, דער
 אמזד דײםציך און קצאר ײניאז די האם צושטאנד,
 פינ״ אומבאשמיסםער, דער ניט איז דאס צײכענם.
 אויסגזד חאבעז דזשאבערס די וחןאכען רחננ, כטערער

n וחננ חנר נישס אױך איז op קאיב̂ע  pc אזױ 
p וחנצכע םאנופעיןנדפורערס, ״יאעסײד״ נזגרופענע r n r 

ײ אז *ויך,  געוחנזפנעם דעם םים צופוײחח וײנעז ז
 די װאס וחננ דער איז דאס סרײר. איז צושםאנד

 קאנסטרופסײתז, איחר םיט באצױכםפן חאט ױניאן
 ת יחנצמנן פאר רמםארם־פראגראם, אינדוסםײעצעז

p אי*םער קעםפען ארב״טער c וחנצזנן prcDyp 
p פוטיג c ,אט ביו •נטשצאסיז n יראגראם a m 
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pd עם על

 שױן וױיםען אעזער די אז גאויב, איך
 באדײטונג רי צײטונגען, טעגאיכע די סון
קאוב־ש. ״פען״ די פון געשיכטע די און

 צוסע- האבען וועצכע יעגינע, די סאך
 איך װעא געחערט, גיט נאר דערםון איג
בקיצור. דערצעחאען דא

J « נאפען רער  .v זיך גמחטט pc 
 װערטער); (אנםאנגס איניציארען די

 גאװעאיסטען״ עסײאיסטען, פאעטען,
 דאזיגע די פון געשיכטע די און

סאאגענדע: איז ?אובען
 װען וחגאט־פאחמה, דער גאך גאײך
ו האכען מענשען י  םון אויסגעניכטערט ז

 האבען pc שיכרות יאהריגער סיגוי דער
ײ חורבן א סאר װאס ארופגעזעהן, זיך  ו

 האט װעיט, דער אויף געבראכט האכען
 ער־ געװיסען םיט םענשען סיעא בײ זיך

חרטה..• סון געפיוזא א װעקט
 ריהרעגדע די געװים געדענהט איהר

 צױ װען ביבעא, אונזער אין ערצעהאונג
 (״פיאגש פעשח סקאנדאאיעזע א איעב

 האט בנימין שבט דער װאס בגבעה״),
 דער צעםאאסערט זיך האט אפגעטאן,

ײ זײ pc שבטים, עאוי אאע בײ צארן  זי
 זינ־ דעם געגען פאחמה אויןי ארויס נען

 אנ־ שבט. סארדארבעגעם דעם דיגען,
 שבט העאדישער דער האט אנסאגנס

 װײ ערגסטען אן אדויסנעװיזען בניםין
 סאר־ האבען, אבער דערנאך רערשטאנד,

 דערשטיקט ש^טים עאף די זיך, •טטעהט
 כמעט איהם האבען און שבט אײן דעם

 פאחםה דער נאך צעריבען. איגגאנצעז
 די זיך וזאבען — ביבעא די דערצעהאט

 צונויסנעקהיבען זינער, , די בני-ישראא,
 פאר אװענט ביז׳ן געזעסען בית־אא, אין

םיר האבען ״װאם :געװײנט איז גאט
 זאא עס אונזערער, גאט נעפאכט, עס

 גאגצער א ישראצ אין סעחאען
!״... ? שבט
 אזוי ניט (אסשר געפיהא עהגאיכער א;

 רײך אזױ פריטטיוױעהראין, אזוי צארט,
 בײ אויך ערװעקט זיך חאט פענשאיך)

 הא־ װעאכע םעאקער, אײראפעאישע די
 גע־ און צונויםגענוםען זיך אגםאגנס בען

 נע־ דעם פיט דײטשאאנד גענען העפפט
 שריד־ לײן איהר pc זאא עס דאנק,
 נאך דערנאו, אבער באײבען, ניט ופאיט

 זיך זײ• האבען זיג״, ,גאעגצענדעז דעם
 געװאיען איו אײדאפע אז ארוטנעזעהן,

 אפ־ דעם דורך קאאישע, א בעא־טום, א
הערפער. איהר סון גאיעד א שנײדען

 תשובה־געפיהא, דאזינמז דעם םון אט
 געװארען געבוירען איז חיסדדגעיייהא,

 םעאקער־בונד, סון אידעע נראנדיעזע די
 שצום צו ברענגען געזאאט האט װעאכער

 נאציא־ אאע צװישען פארברידערונג אין
נעז.

 די נעבראכט אויך האט געםיהא -דיזער
קאובס. ״פעז״ די םון גלינדונג

 pc חאבעז באקאנט, איז איעטען וױ
 זײ pc יאעטען די טאחפה־צייט דעי

 רא־ רױ אײנצעאנע, (אויסער שרײבער
 םעדער זײער פיט אםשא), מעךראאאן,

 פיטגעהאא־ סיעא גײסט זײער טיט און
 פײער, אױפ׳ן בױמאײא גיסעז צו פען

 שאװי־ םון סאאמען די אױסצובאאזען
ארױםצורוםען פענשענהאם, און ניזם

 די כײ איגסטינקםען נידעריגסטע די
קעםסער.

 אויסניכטע־ דער נאר שרסח, חגר גאך
 םיח־ גײסטיגע דאוינע די חאבען רונג,
 דערםיחאט ויר םענשחײט דער pc רער

 אנדערע, אאע ײי םעהר, םיעא שואדיגער
 זײער מיט הײאען צויאנשטאט וױיא,

 דער סון װאונדען גײסטיגע די טאאאנט
ײ האבעז םענשחײט,  אויוי געבראכט ז

 םעדעד זײער טיט אוסגאיק װעאם דער
ױ װײניגער, ניט  פיט סיאיטער־אײט די ו

סײער״געװעוזר. זײער
 א עננאאנד אין געסונען זיך האט

 ססאם, דאאוסאן םיסעס שריסטשטעאער̂י
 גרינדען צו םארנעשאאגען האם װעאכע

 דעם מיט יןאובען (פען) איטערארישע
 שריסטשטע־ די םארברידערען צו צװעק

ײעאט. נאנצער דער pc אער
 קאױ דאזעע די סון הױפט־תקנות די
:זײגעז בעז

ײ  סון װײט האאטען זיך דארפען ז
 פראסע* אאעראײ pc פאאיטיה, יעדער

 דינען נאר זאאען און סראגען, סיאנעאע
 גײסטיג רערנעהנטערען צו צװעס דעם
;צװייטער דער צו גאציאן אײן

זײנען אאנד יעדער אין קאובען די

 אײגעגע זײער האבען זעאכסטשטענדינ,
 זײערע סארםען, זײערע יראגראם,

 זייער po םאדערונגען די אויט אסיפות,
 סארבוג־ זײ זײנען ראך אכער הײם,

 אעג־ אנדערע די pc טאובען די םיט דעז
 סון טיטגאיד א אז וױיט, אזוי אויף דער׳
 סון םיטגאיד א װערט קאוכ ״פעז״ אײן
 אאנד װעאכען pc און קאוכעז, ״פעך אאע

 סרײנד־ אויפנענוטען ער װערט הומט ער
חבר. א װי איך,

 וזאט ענגאאגד pc קאוב ערשטער דער
 אאע כמעט ערסאאנ. גרויסען א געהאט

 האבען אויטארען ענגאישע באקאנטע
 דער און גרופע דער אן אננמשאאסען זיך

 גאאסװארטי דראסאטורג pc ראפאניסט
םארזיצענדער. געװארען איז

(קאובעז) גרופען זיר געסינעז יעצט
 אאץ צו קומען עס און אענדער 23 איז

נייע. און נײע
 ערשטע די האבען 1923 יאהר אין

 אאג־ אין אפגעהאאםען קאובעז עטאיכע
 װעאכען אין האנגרעש, ערשטען דעם דאן
 פרא־ םיעא באטײאיגט זיר האבען עס

 האבען װאס שריםטשםעאער, טינענטע
ײעאט־נאמעז. א

א טיט איז קאנגרעס צװײטער דעד

װ פון כי ר א
(סראגמענט.)

רייזעז• אברהם םץ

 ארכיװ שטילען דײן
 ריהרען; אן נאר הױבםט דו

 בריף פארגעםענע
פאפירען. ליבע און

 איצט װ«ם אותױת די
 זײנעז, שױן פארבלאםטע

 געקריצט טיפער נאך
ײ דיר פאר דערשײנען. ז

 — אדרעס אן לעזםט דו
 נוםער. א אח גאם א

 םארגעם ניט דערנאן־,
זוםער. גליקליכען א

 צעשטןןרט, איז הויז (ד»ס
 נעכיטען; איז גאם די

 װערט איז בריןש אזא
היטען...) צו לענגער נאך

 םרײנט, א פון בילד א
 אויבען; פון אױםשריפם אן
 שײנם און םינקעלם עם

גלױבען. און ױגענד טיט

— אײנלאדונגם־הארט אן
 לעזען אן זי הויבםט דו

 — צ«רם אזוי קלינגט עם
עז- שםחה .א נעװעי

.fCOKaaSCKKKy

ם זײפט su דעם ני p
(פעליעםאז) n H R *f W לעבעדיגען סיז W ?

 איינצינע, די. זיינע^ דאסטוירים די
נײ א ט*ג צו הײנט נאך װאם

װארט.
 אלז ׳ןוייז האבען דיפיאםאטען די

אפנעזאגט.
אויך. םילאס^םען די
אױך... אפייו פאעטען די

 איז דאקטאר » איצט חוסס אט
ייד נעמט אויפפאלןן האר אז זאנט:

ײי סיט סא■ דעם וואשען םון  . ז
 נעחנכט. ער איז הםתם םן און

םיר, ווײםען ערםאהתנג פון װײיל
ם ליב זעהר האנען קינרער »ז י  *ו נ

pm דעם װאשען  .>s p גיט... אודאי זייןי
 לערגען. םיר כמנען■ סינדער םון און
טיה םענען

 אײנצינע, די זיינןן סיגדער זוײל
m װאט a n א n n םיה לעבען. םאר 

dv m נרױםע, a n •ניט
ם נ ,a«א< H י r  r a n
 Aa>P אױז־ אונז ותרט איצם און

a eaiinaD םך tvoraa, ד אוכוערע  נו
m קאנט̂ו a n אזעלכע v a n p a iv w a 

ayp, ומלחור גאנמ n .ia n  am , 
or m םיר an ̂ונעשריבען אסאל 

ח טאלאנט באגאנםקײם, «ו  אפילי י
tm װאסםט, «ט װאו נעגיאליטעם...

a סיסז״ m a n  * in  ta איז m o
o a h * ר־ סי מ *a  p» a ia » m  i n U ji ,It* •4V?»r3', ״ ,j י i

 איץ ט,7גע׳חקירה מיר האבען מענשען,
 סארמאגט האר םיט קאפ גרעסערען א

ער...
 pc סיטן א זיינעז האל" וױיצ
 ראיוז והא pc גבורה. pc טאצאגט,

 נונדבא^אנטע די מיט הגיבור pשמש
לאסען...
 איע זי^ען געהםענדיג, צוריק א<ן

 עם ;םיאױהעפ — םענשעז פציכמװאטע
 אין סאקאנט pc םעםקייט די ױי פעהימ

p ?אפ c שארבען. דער ױי טריקעגט ןןס
 גע־ pc געטראכט םיר האבעז אזױ
אמאצ. חסירח׳ם
 האבען םיר װי נאבדעם איצט, אבער

 וחד סברח דאפםאר׳ס דעם דורכנעצײענט
p אויסקריכען, חאר גען c קיאר אונז 

ענין. גאנצער דער געווארען
ױ  ציכט שטראם c עס, םען זאגם ו

p גפפאצען איז c אױגמן. אונועחו
ײז ניט איז עס םאצאנט• פון ענין י

p עס c װאשען די־פאממען — ישום 
p ם י נ ג*ברויםנן ט, י ג ױך h *  זיי

ײ  גטטירצץ/- צעבען ו
ײ ײניז ז p װטצד. צום נעחעגמער ז c 

פיי קע• םעחרסטעגם חני
_ •__________װעלוער.^ וד
. p c יימױואמע אצע ךי• m נעוד

p n n  pc c c n  y r  p o ײ י

̂אמאטען  פוצען זיך, זײפען זיך, װאשען פ
 אזעלכע זײ האבען דערפאר און זיך

פציכעס... שפיגעצדיגע פײנע
pc זײ נעצעהרנטע. די ועלבע דאס 
 זײוי »ז ביכער, אין אויסגעצערנט האבעז

 באצאהיט נו, הוצטור. pc סוטער די איז
 בכבודייגע סײנע םים םאםע די זײ

פציכעס...
 נײער זײן מיט דאקטאר דער הכצצ,
 האט אייסםאלען האר ווענען ערקילערונג
 דער פאר זאך נרויםע א אױסגעטאן
םענשחײם.

 װעט פציכעװאטע pc קצוב דער’ און
 »צע און םאנוםעגט. א שטעצען איזזם

 איהם װעצען קינדער גרויסע און קציינע
בענשען.
 סאר־ װעילען װעצכע םאמעס, די אין

 הינ״ די וואשען צו ארבײט שפארען
 ניט אױך איחם ורעצען קעפצאך, דערשע

שיצטען...
 pc סאפ אויס׳ן. זײןי pc ראציע די
 סארקצענעהט בכצל וועס קעיפער אויס׳ן
איצט. pc װעחנז

ט אױוי וױיל אײן. אלמ שטיםען ני
 לעבעו געתענט װאלטען םע^ען וחנן

ם גחיסען א םיס י  בכלל ?ײ װאצט נ
א בעסער. םך גצװע̂ן

^ װאצט *ם יע. יע, ײ ז
 אײערע היט פצאופםאבער, jou הורץ

 נים״ זיך וואשם !אויספאצען פון האר
ײוי! קיק גיס געברויכם ז
 מעגם איחר וואס ,w אײנצינצ דאס

 חנם אנצוזײפען •me איז נפבחימז, pי
jn rn t  m p -ם טי מ מ א  נ

J« נײ . ! v r c  a p e

 גיױ אין פארנעלוםמן שפעטער יאהר
 )1925 יאחר pc( דדיטער דער יארס.

 חודש הײנטיגען pc פארי?, אין —
 ״פען״ די pc קאגגרעס א פאר קומט

בעריין. אין קצובען
 סארינען קאגגרעס, פאריזער אויס׳ן

 זועה־ צו געװארען באשצאסען איז יאהר,
 אנסיהרעז זאצ װעלכע צײטונג, c לען

 »ז געבען, אכטונג און סצובען אאע םיט
 pc װערען סארװאנדעצט ניט זאצעז זײ

פאאיטישע.
 נעשיכטע די קורצען אין איז דאס אט

 האבען װעצכע קצובען, דאזיגע די סון
 דער־ צו אויסנאבע די גמנומען זיך אויןי

 סון ארבײטער גײסטינע די נעהנטערען
 אנ־ די צו אײנע פעילגער פארשידענע

 רעם אײנער פארשטעהן זאיען זײ דערע,
 אנ־ דעם םון אײנער צערנען אנדערען,

pc ,pnjn פאר־ דער העצסעז ארום אזױ 
 די װאס נאציאנעז, די םון ברידערונג

 און דעױוײטערט אזוי זײ האט םצחםח
צעשײרט.

סײן. און שעהן אלץ איז אהער ביז
 די pc טבע די שוין איז אזוי נאר

 תײנ־ זײנעז זײ אז שאסונגען, מענשאיכע
 באײבם שטענדיג סאאקאם. נים טאא

 בראך. א סעהאער, c שפאלט, c ערנעץ
 םאר־ סאראאטען, $ו אויס עס קוםט אסט

 אבער טרעסט עס פארדעקעץ. ריכטעז,
 דער צואיעב אט אז זעיטען, ניט ^יך

 דער םה תא א װערט אוםםאאקאטענהײט
שאפוננ. נאנצער
c האב איך iio דעם מיט אז זאגען, צו 

̂ןי כונד פאעטען  אויסיאזען, נים זיך ז
 םעאקער־ סיט׳ז װי דאסזעאבע חאיאה,
 אידעע, דער אויט זײנען בײדע בונד.
 נע־ װעאט דעד אויף זײ האט װאם

 אין נאר ערהאבען; pc גרויס בראכט,
p םענשען דורך פאמױרקאיכונג דער c 

געװארען. פארקריפעאט yjrvc די
הא־ צוסאאונג דיזעד פון סימפטאטען

 איצטינזס דעם אויןז באװיזען זיך בען
 קאױ נ. ע. פ. די םון קאננרעס בעראייער

בעז•
 יערער וױיא אז באמערקען, טוז טעי

 די האט האוב j ע. פ• א םון מיטגאיד
 קאובם די צו געהערען צו פריװיאעגיע

 אאפ ווערען װעאט, גאנצער ־דער םון
 פאע־ אזוינע נאר אנגענומען מיטגאידער

 האבען װעאכע שריםטשעאער, און טען
 נאםען, א עדװארבען אאנד איז זיך בײ

 וועא־ גרויסע, םאר זיך רעכענען װעאמג
 אויוי אײנםאוס געוױסען א האבעז כע

געזעאשאםט. דער
pc ארויסגעװיזעז, זיך האט דא אט

 ארוים רופט פונקט דאזיגער דער אז
 איטע־ דער אין קנאה שנאה, שטרײטען,

װעאט. רישערcר
הא־ בעראין אין האננרעס םאר׳ן נאך

 בא־ צײטונגען דײטשע די זיר~א'ז בעז
 גענען פראםעסטען פאאמענדיגע װיזען

 וומאכע ̂קאוב״, םון רעדעא־פיהרער רי
 מיטגאי־ דער םון אויסגעשאאסען האבען

 שרײבער, pc פאעטען אאע דער־איסטע
קאײזעא. זײער צו ניט נעהעלעז װאס

p דערבײ c אז געװארען, אנגעװיזען 
 דער pc זײנען רעדעא־פיהרער דיזע נראד

 הײסע סאםע די pc נעװען פאחמה־צײט
 געזונגען האבעז װעאכע טריאטעז,cפ

pc העצע־אירער געשריבען pc האס־אר־ 
״שונא״. דעם געגען טיסאען
pc- ניט רא בין lyD'ic אונטערצױ 
 הא״ פראטעסםען די וױםיעא אויח זוכען,

 עײ ניט דא אויך װיא איך דעכט. בען
ם. םאריגע די זיינען סארװאס קאעהרעז,

 אםעריקע ענגאאנד, אין סאנגרעסעז נ״ ע.
pc און שטיא אפגענאננען סראנקרײך 

 האט דײטשאאנד אין װעהרענד רוהינ,
שםרײט. c אויסגעבראכעז

 אז באמערסען, נאר זיך װיאט מיר
 צי אייכטער םיעא איז שײנט, עם ווי

 אויכד אן צו קוםען איז שאום ברעננען
 ,צוױ םון םארשטעחער צוױשען נאײך

 קינ״ צוױשעז אײדער גאציאנעז, םרעםדע
pc p דער 'c  pc סאאס. דעטזעאביגעז

r איבערינענס, c באקאנט, אאנג שוין
 סאמע דער !,c ברידער־קריענ דער אז

 דויערענד־ םאמע דער סארביסמנשטעד,
אומגערעכטער. סאטע דער pc סםער

 עדיוסיישאנאל דעם םון
דעפארטמענט.

 »יצ« װערען #ארבערײםוגגען יאע
 םע־ עדױקי^אנאל אונזער אר1 געמאכפז

 אנפאנג אנגען1»ג זיך װעפז וועלנער זאן,
 בולעםין, פיגער1יז-32 דער חערבסם.

 אקפיװי»ע»ען אונזערע ®גאנסירענדיג
 *ופײל® און מארפע פיין באלד װעפ

 קריגען «ו »ױך ראמען מיר װערען.
 !אראיג־ זײפ איחר אויב בולעםין דיוען

 ארבײ®. בילדוגגס אונזעד אין םןןרעםירפ
 קור־ אונזערע ®ון באאװ־ייבונגען די לעזמ
 װעלכע נאםירס און םערקזאם1אוי סען

^פודײעז. װיל• איחר קורסען
 אין באקוםען םען קען בולןפין דעם
 8 דעמרפםענ*, צדמקײמאנאא אונזער

im װעספ ie ,®אײד קען דאס «חנר ספרי 
ip iv g i נאס&ז, ךןרך װעחןן t*n חי ײ

ױ גאסץז »ײןר צושיקנן וואפ ידדי*ג י
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נענעראל דעם װענש דעבאטע אינםעדעםאנטע
ענגלאנד אין םטױיק

 מון ®ליגעל לינקען ®ון ®יחרער די
 עגג״ אין במװעגונג ארבײטער דער

 ®ונ׳ם טאקטיק די קריטיקירען לאנד
ראט.־ גענעראל

גענע״ דער און סױיעדסטרײק דער
 געשע־ ז״נעז ענגלאנד אין סםר״ק ראל

 װעמדחיסטא־ » האמןן װאס המניסען,
 די א■ שאצען איע באדײטונג. רישע

ױ סטרייק־םלחסה, דאזיגע  איבצר- א ו
 אדכײכתל־ ענגלישער דער איז ברוך

 אױך אירומעז זיך םוו װאס נאװצגומ,
 אלן אין באוועגונג אדבייטעד דער אױף

לענדער. אנדערע
 אז פארשט^נרייך, דאדום איז עס

p ir סאציאליסםי־ זיך כאםיהען איצט 
 איצױ ריכטוננען איע p® ®יהרער שע

 אױסםיהרען אגדערע אדער די שאצען
צוקונםט. דער םאר

 סאםו* דער דזגם ׳»<ײן ענגלאנד אין
pD אין נאך איז קױיען־ארנייטער די 

ײ־ 8 אן אויך pn? נעהט גאנג, ®ולען  י
 לערען רי ארום דעבאטע דענשאשטייכצ

 עיקר רער געשעהעניסען, לעצטע די םון
a® דערוױיל 'p םטרייק. גענעראל

 אין םליגעיל לי;קען םון׳ם פיהרער די
 גאנץ אטאשירעז ■ארטײ ארבײםער דער

 זײז םאר ראט גענעראל דעם שארף
 געגעראד דעם כעת אוז ערב םאקטיה

 רײע « אױוי אן װײזען זײ םטרײת;
 נע־ האבעז װעלכע ®עהיערעז, טאלע8ם

 גענעדאי־סטרײק דער אז דערצו, •יהרם
 אפגע־ געװאדען אוםגעריכט אזוי איז

 ניט אלענפאיס, האט, און — בראכעז
 עס וועיכע רעזוילטאםעז, די נסגעבעז

 אנדער אן בײ געבען געקאנט וואלם
םיהרונג.

 אר־ אן׳ איגעדרוקט האט לענסבערי
נעהייםע ״די נאמען: אונםער׳ן טיסעיל

 אח סטרײיך, גחויסען םון נצשיכסמ
 אן אננעשריבעז אויך האם גרײלםפארד

נעשיכטע אינערייכע ״די :ארטיחעל
&p אינהאלט דער סטרײק״־. גרויסען 

 אינ־ וױ םעהר איז ארםיקלעז די םון
טערעסאנם.

צום געגרײט זיך האט בורזשואזיע די
 *ראלעמאריאט דער — קאםף

נישט. װי כםעט
 1925 אין 18 דערצײלט, לענסבערי

 אויסגע־ גרובען־אונטערנעםער די האבען
 פשוטער 8 צוליב קאםױ דעם םיטען
צו נזןהאט דאין האבען זײ :סיכה

 הא־ זײ הוייען. םיז זאפאסען קנא&ע
 חגר בײ דעםאלט געפועלט דארום במן

 מײ 20 קרוב םון סובסידיע 8 רעגירוננ
 גענוםען גלײכצײםיג און — פונט ליאז

 הוםענדיגען צום גרײטעז זיר ענערגיש
קאסף.
 נעזזןסען נישם אויך איז רעכירוננ די

 9 די םאר הענם. םארליעםןג םיט
 גע״ האט סובסידיע די װאס חדשים,
 מאי כיז 1925 אויגוסט (םון דויערם

 ענער־ זעהר רענירוננ די יהאט )1926
 פאליצײ םרײזוילינע ארגאגיזירם גיש
 ארגאניזאציעס סםרײסברעכערישע אח

 א אױםגעארביײי p8 (נויכדהילף)
 אדםי״ ארטיגע די אוועקצושטעלען <ױ

 קױלעך p 8® םאל אין ניפטראציע
סטרײה.
 די האם צײט זעלבער דער אין

 אױוי סאםיסיע 8 -אװעקנעזעצט רעגירומ
 קוײ ווענעז םארשלאגעז אויסצוארבײטעז

 גע־ איז אויסרעכענוגג די לען״תדיזים;
 װירקען ותם קאםיסיע די ־— אזא ורען

 אז םײנונג, געזעלשאפטליכער דעד אױוי
 פארלײג־ און לױנען רי קירצען טוז םען

 סוײ דער איז• ארנײטם־מאנ דעם נערען
 איז אגמרש זוארים — לען״אינדוסטריע

d אױםװענ קײן ניםא ' pb .קריזיס
 •'״8P יער גענרײט ?יך חאס אזוי

 איז *ס ווען אח ־־־ «ד מאליסטישער
̂ן  גיײד ער האט ם*י, םער1 דער געסוס
 די *םיס אנגריןי. אין אריבער נעקענם

 לזמסמרי םיחרט מוילעז״ארבײםער,
 אונ״ געפיחרם רעגירונג n האס ווויס,

ח מערהאנדלומאו,  קריגס־הכנות די י
ז געותז ?ײנען גווננ״. םויען יי
 אין אױמאזעהעז אמנר עם חאט וױ

 ממעראל־מט דער ? #דבײםאדלאמד
w$n באםראכם נעחאם אפילו n םרא־ 

 /80 םעז1 דעם זײז וועט װאס — נע
“אמ זיך וזעלעז סוכסיריעם די
מר ?  םקן חאט םוןי כ< םוזי «

ז אי ס׳ ״ מ  אמוםימייך ו
, זיך ■ריומד מן ױי א  וחזט םען n ו

 דאו 783870 ווויסצואדכײםען באזוײחנן
זיק. יטינ ני װעס דאס ווזןץ
 סטרײק, ®ח אנחױב סאםע «גיזץ *

כײ כםעם האס כרײלסטארד, סרייבם
 ®סםסייטטײ סיז

חע  אין וועם חמי
1א18<דל ז נישם פארט _

י|1ו ןעיחמ סוױא<
m ססריגעז ^ ז ע - מי w וו t

T18BD7̂ סדײבס u, 
 D8H 8Wf 8< א[08ל8

 די'| זrin’w 8 ןאר
$tm n r סאסעגס •no

 דער אין — רעדאמציע. דער םון
 געװען אי? ״^לקס-^יאונג׳״ װיור׳יעװעו־

 איג&תרע• זעחר ®אלגעגדער דער געדדוק•
 גע־ גרויסען דעס װעגען אר«יקעל, ס»נ*ער

 נאכ• די און ענגלאגה אין גער»ל-ס*רײק
̂ך חן• ער װאס װײחען  מיר געלאיען. «יך נ
 »עח■8 עס װי ארמיקעל דעם איכער דרוקען

 אוגזעיזן ■»ר װארט, ■אר ־«ĵ< ׳געחט און
 אע־ באזונדערס ארםיקעל דעי איז לעזעז־

טערעסאגט.

 האט קוייעךקאסיסיע דער םון באדיכט
 גע־ חןר איז באוױזען, געהאט שוין דך

ץ8 :אך נעראל-ראס  םארנומען געװען י
 :ישט און אונטערהאנדלונגען, םיט נאר
םוי".8ק צום זיך גרײטען םיט

סירט,8פ עס האט ארום אזוי איז
 נעםוזט האט קראס ארבײטער דעי אז

 ׳עום 8 אהן קאמוי אץ ערויסםרעםען
 די האט מען צוגרײטו:;. פריהערדינער

 אז גיויבען, סיט׳ן געיעבם צײט גא:צע
 װעט עס און :ס, 8 געישעהן װעט עפעס
סף...8ק צום דערגעהן גישט

סטרײק. גענעראל דעם ערכ
:דערצײיט יענסבערי

 אנגעהוײ זיך האט מאי םען1 דעם
 דעד ריכטיגער תױיען־סטרייק, דער בען

 איז טאג זעלבעץ דעם און לאקאוט.
 גראנדיעזע אזא םארגעקומען יאנדאז אין

 האט ענגיאנד װאס ׳טראציע£5רעמאנ
געזעהן. נישם אזויגס נאך

 איז ארבײטער די ביי שטיפװנג די
 קאםןי־לוסטיגע. 8 געהויבענע, 8 געװען

 געטראגען זיך האט םאראײנען איע םון
אונםערהאי* :רוף באגײסטערטער 8

 ארויסטרעטען קוייען־ארבײטער, די טען
ע8 קאםף. אין אײנער װי י

 לחלוטין אבער האט ט8גע:עראל־ר דער
 שטיםוגג דידאזיגע דיססאנטירט נישט

 די געשיהרט האט און — םאסעז די םון
 8 װי םעהר אין אוגטערהאנדלונגעז

 אויןי געװעז גרײם איז ער טאז. ילדעז6
 8 אויססײדען אבי הנחות, גרעסטע די

סטרײס. גענעראל

 קאנ* h צונויםגעהומען זיך ס׳איז
 איע pB פאחואיטונגען די סון פערענץ

 םיט םיריאן p8 3 — טרײד״ױניאנס
 ױך האכען שסימען טױזענט 660

 סטרײק, געגעראל א פאר ארוימעואגט
p8 ױז  געגעז״ שטימען טויזענט. 49 ני

 סארטגע״ האט ראט נענעדאל דער אבער
 גע״ פיױP8 8 םארםיטיערײ זײן זעצט

 יןױיעך די םון עקזעקוטױו אויפ׳ן דריקט
 חנחות. אויןי בעחן זאי ער ארב״טער

 געװען איץ נאר איו גענעראל־ראט דער
p צו אז ׳זיכער ’ p װעט נענעראל-סטרײס 

 הױיט״ דין האט און — שוםען נים
 אין נאר געװענדעט אויפסערסזאמיןײם

•שרה. 8 עסעס אױסםועלז םון זײם דער
 זײנען נדלונגעז8או:טערה די אויב
 צוליב דאס איז איבערגעריסע/ געװארען

 הא־ מיגיסטארען 7 צד. צװײטען דעם
 אויטיסא־ ;8 כאלדװיגען גע״עטעלט בען
ײ אז ׳טום  כי־8ק פון דויס8 טרעטען ז

 אוג* גאך װײטער װעט ער אױב נעט,
 גענעראי-ראט. םים׳ן טערהאנדיען

 א;;ע־ אולטימאטום דעם האט באלדװין
 גע־ םאםעגט דעם אין איז גראד נומען.
 איז אינצידיענט װעגעז ידיעה די קומען
דײיי  אנ־ זיך האט באלדװין ־־־־ םײל״ ״

אויסרײד נוטער 8 :דעדיז געכאפט
מלחסה. דערקיערען צו אויוי

 ט8גע:עראל־ר אין האט מען ווען
 — ״טלחמה־דערקלערונד די ־באסומען

 טא־ שרעס. 8 באםאיען יעםען8 איז
 רענײ דער בײ נעבעטעז זיך דואט מאס
 נד־8או;םעיה די באנײען זאל זי רוגנ,

 הע־ האט רעגירו:; די אבער — לוננען
געװאלט. ניישט רען

ארבײטער־םיה־ די םון במטען ״דאס
 דאס וױ אויסנעטײטשט, מען האט רער
 8 סאר ערװארטעז, צו יײכט געװען איז

ט; םון באװײז מײ א  מעהיי װאס שװ
 לץ8 געבעטעז, האט ט8גענעראל־ר דער

 רע־ די זיך בײ געװארען איז םעסטער
 אז :ען,8ריטט8פ האט זי װייל גירונג,

̂שען דאזיגע די  אימ־ נישם זיינעז מענ
ביז סטרייק דעם דערפיהרען צו גד8׳טט

.1926 ױנ/ טען14 דעם
 — :חברים טײערע

 אידישעשריײ לע8 צו בריעף אײער
 אד־ געװען גיט איז אםעריקא אין בער

 ר־8ם שרײבער פרץ כ י. צום רעסירט
 אויםגענוםען האבען מיר אבער איק,

 אדרע־ בע\וען װאלט ער <וי בריעף אײער
 שרײ־ *רץ כ י. דער װײל אונ/ צו םירט
 םון ארגאניזאציע די איז םאראיין בער

אמעריקא. אין שרײבער ׳אידישע ע ל א
לע־ -ו געפחגהט באמת אונז האט עס

 שרײבער איידישע חברים איהר, אז זען
 אקטיװ אזוי זײט ראטעךםארבאנד, םון

 אידישער גרויסער %ער אין באטײליגט
 אונטערגעגױ איז זואס אויםבוי־ארבײט,

 רעפוב־ סאײעטצן די אין געװאמנן םען
 זעחד דעריבער אײך זײנען מיר און ליס,

בריעח. אײער פאר דאנקכאר
 אםע־ אין שרײבער אידישע די םיר,

/ נים זאל עס גרױם וױ ריקא, י  אונ־ ז
 קוםם עס װאס לץ8 אץ אינטערעס זער
 א/ און בכלל ראטעךפארבאנד א/ םאר
 קע־ בפרט, דארםען לעבען אידישען דעם
 ?8 בארוהיגען, נים דאך זיך םיר נען
 אײך כײ װאס אלם װיר^ליך וױיסען ^טיר

doip .טיר קענען שטעגדינ נימ םאר 
 דעם •ון איגםארםאציעם אונזערע קריגען

 קעגען שטענדיג נים און סװאל, ערעטען
 איגםארסאציעס, די ?8 זיכעו/ זײן פדר

 זימרען 8 םוז זײנען מריגען, םיר װאס
 ז8 זאגעה צו איבעריג איז עם ל.$8וו
 ראטעך p* קאלאגיזאצת אידישע די

 כא־ גאנץ אונז אינטערעסירט פארבאנד
 װאס אינפארסאציע, יעדע אח ?ונדערס,

 זעהר אונז איז איהד <תגען קריגעז כױר
 אידישען דעם פון חורבן דער טײער.

 טען־םאר-8ר p8 לעבען עחאנאםישעז
 ־8נעשט אוינען אונזערע פאר *יז. גד8נ

 ער שחןקלימײם. גאנצער ?ייז םיט נאן
 •Vi אונו ם8ה אין געדריקט אונז האט

 כט8טעךם8ר די ?8 ״ניתס די וױ^ינם.
 אידישע די נאזאמען צו באשלאסען האט

 געוחנן חנריבפר אי« ערד, סימ םאסעז
 יפדער סון בסורה גליקלימ 8 אונז פאר
 אירײ דער פון ערפאיג דעם וועגזש גרוס
w סונז בײ ארויס רוםם האלאגיזאציא 

v. גרעסמצ די n t
 איז »ײד אייד אז שיעם, אתז נאד

 הוםם אונז ביי וואס באסאגט לץ8 ניט
t וױלמ •®ר, o ,גע־ חנר בױ דעזײמנר 

 !worn, 8 צו געמן איץ־ יזמענח^ם,
r* מוײנעד אידישע ךי u » 8  V^ •1 מײ

iif v v Vft4ן׳:יז •■׳

 םון טײל גרויסער גאנץ דער נמסםעגס
 םאר הילפס־ארבײט דער צו האבען זײ,
 ראטען־ אין קאלאניזאציע אידישער דער

 אקטי־ :אנץ 8 רויסגעװיזען8 פארבאנד
 בא־ אידישע די אויב און אינםערעס, ווזזז

 אזוי זיך האט אשערייןא אין םעלפערונג
 צו געקוםעז איז און אפנערופען ײארים

 אין קאלאניזאציע איךישער דער הילף
 א־ן ׳דעם אין דןאבען טעךפארבאנד,8ר

 אי־ די חלק גרויסען 8 ט8געה צװײפעל,
 אויםנע־ האבעז װעלכע שרײבער, דישע

̂טע די געװעקם אוץ קלערט  עפענט־ אידי
 גרויסער דעד אט װעגען מײנוננ ליכע

 םיליאנען די אונכערנעםונג. װיכטיגער
 געזא־ לעצםענס זײנען זואס דאלארש,

 אין אידען די צוױשען געװארעז םעלט
 סאלאני• אידישער דער םאר סעריסא8

דער איז ראטעךםארבאנד, אין זאציע
 באפעל־ אידישע די ?8 װײז,8ב בעסםער
 די באגריםען האט אםעריקא א/ קערוננ
 םאר ארבײט, דער םון באדײטזנג גרויסע

 צו געװארען נערופען אי? זי יועלכער
הילױ.

p8 דער םאר דא הילםס-ארבײט די 
 טעדםאר־8ר אין קאלאגיזאציע אידשער

 זי םארענדיגם. ניט וױיט נאך איז באנד
 און װערען. •ארםגעזעציט געװיס וועט
 אירישע די ז8 זיכער, זײן כמגט איחר

ך וועלעז שרײכער  חגרפייזנן װײםער *וי
 זײערע א/ װאס לץ8 טאו און חוב זײער
 םון ־ערםאלג דעם סוטצוזזעלםען כחות
m .אינטע־ געװיס \רעט אײך ארבײט 

 •רץ ל. י. דער אז װיסען, צו חנסירען
 באשלאסען . זזאט פאראי/ שרײבער

 צו 7ויפרו8 סיעציעלען 8 רויםצולאזען8
 אםערײ אץ באםעלקערונג אידישער דער
 קאלאניזאציע אידישער דער וועגען סא
 איצוהאל־ ׳אויד און רןןטעךפארבאנד איז
 אין סאסעדפארזאסלוננ גרויסע 8 נתז
 םיר צוועק. זעלבעעז דעם פאר יארק נױ

 םיטדזזניפעז פיעל וועם דאס ?8 האשען,
 נאך עז1אדויסרו וחום און ארבײם דפר

איחר. צו אמטצרעס טעהר
 מריי- חכוײם חילוי, *ונזער חאם איחד

-----צד םיר8ל ראמךפארבאנד. סון מנר ----- a ||A*Mktk|igg IMMIMמטרעמז ךוזאםען און ארבײטען זאםען 
o »ס םאכען »ו n אידימעז נײ«ם '»t 

זימנרער. וו»ס tut מסאריןער וואם
.. נתם, ק^עניא^ן םים

רץ ל. י. מר י י»רס. ניו סאראיין, מריי
- ..• ט ענ רי ע ר ״ ^ ג מ ײ ח

ןףבעדםאן, -םײמ
i;|tit .־׳?׳* יי ,י

jm  t v r w  8 w ט אמר די נ״י
n גישט און חנגיחגג n נצגעראל״דאס 

 נינצען p» »ו נצזואוסס, ניסט חאבען
 •חנד *ן08ארגימתר-ס די דעןן יאגד

 ®יאמנדינער א p® געווא^ז נעכאפט
 ײי אונםעדחאלסען צו אנטשלאסעגקײט
 -•דויסצואוזײזען און קױיעדסרב״םער
 צו כנוגע סאיידאמסתײם

 געפיחרם טען האם גענעראל״ראט אין
 פאר״ גלײד םען זאל צי דיססוסיע, 8

 אכעד — קוילעז איכערצופיחחנז װעחגז
 חאט געדותרט, חאם דיססוסיע די כיז
 געכט אין טעג גאנצע דערוױיל מען

̂ו איבערגעפיחרט  קױ- סכוםען קאלאסא
 אינע• סען חאט נס«ארט8טר דעם לען.

 גע• •ראחלאסירט איו עס װען שטעלט,
גענעראל־סטרײק. דעד װארען
ױ8 און  ־־38 איע פױם געווען איז ז

 מעז אינדוסםרי־צװײגען. װיכטיגע דערע
י8 געוחון איז ו  דער־ און םאדלארען ז

 געװאים אזוי האט מעז און שראקזןן,
 פימל זעהר האט מעז אז — שלום נאר

 סי• די געראםעװעט פארנאכלעסיגם.
 אוםגעהותרער דער בלויז האט ציע8טו

סען.8מ די p® ענטוזיאזם

צום געריסען זיך האבען םאסען די
קאםוש.

 ברײלסדאר^ י8ס לענסבורי םאי
 האס ראט נענעראל דעי־ אז תאלטען,

רױ גדונט ?זום קײן געהאט :ישט צו  אי
 נע־ נייטט סםרײס. גענעראל דעם פען

 איז סםרײק ד״לר װאס דעדױף קוסט
 האט צוגעגיײט, נעװען :ישט לחלוטין

 דעד נלענצענדינ. אײגגעגעבען זיך ;גד
 האט מאסען די פון קאםפכ־ענםיזיאזם

 דערװאר־ סענליכע אלע איבערגעשםיגעז.
םוגגעז.
 דעם באשױײבם ברײלסםארד װי אט

:נענעראידסטרייס םון׳ם :ג8ג
 אר־ די האבען נאכאנאגד טענ 9״

 םון כאװײזען נענעבצז סעז8מ בײטער
 גע־ דער אין װאס סאלידאריםעם, זא8

 עס מען האם נד8ל אונזער םון שיכטע
 ער־ פון געזעהן. נישט איצם ביז :אך

 דאס איז מאסענם לעצטעז ביז׳ן שטעז
 אבער סלחפה. 8 אױוי װי ׳קאף 8 געװעז

 דערװאק־ :ישם איז פיהרער אײז קײן
 אין םארקערפערעז צו — דערצו סעז
 די p® װילען סאלידארישען דעם זיך

 נעװען אי? ארגאניזאציע די מאסעז.
 נעםאז איז לץ8 און שװאכע, 8 זעהר

האנט. דער םרן ׳גיך אױזי געװארעז
 בא״ גארנישם האם מען ״אבער

 םיהרער קײז ני״טם האמגז, צו דארפט
P8 יע־ װײל *רגאניזאציע, קײן נישט 

 סא״ דעם נעםרויט האט ארבײטער דעד
 סא״ דער חברים. זײנע םון לידאריטעם

 געגעדאל־ פון׳ם םאקם װיכטיגער מע
 אוםבאגרענצטע די געויעז איז סטרײס

 אלגעםיײ דער צו איבעתעבעגהײם
 פעךאר־8ה אײזענבאהנער, די זאך. :ער

 — דרוסער און םראנספארטלער בײטער,
 נעװײ געקעגם גארנישט האבען אלע זײ
 ר־8® םיל זײער נאר סטרײק, םונ׳ם נען

 האבען מענשען םיליאנען די אט לירען.
 עקזיטטענץ־צו־ זײער םיט ריזיהירט

 — ציל איינצינעז אײז צוליב שםאנד
 יג״ארב'יםער8ב n העלפעז צו כדי

 לא:־ לעבענס־ניװא... זײער אײנהאלםען
 קײנ״ האבען װעלכע ארבײםער, דאנער

 ניט שאכטע סײן לעבען זײער איז םאיל
 צר־ ריזיקירט לץ8 םיט האבעז געזעז־זז,

שאכטעס־ארבײםער.... די ליב
גע• איז םאםען די ®ון נג8דר ״דער

 שװעריסײם די אז גװאלטיגער, אזא װען
 צו װי דעם, אין נישט שטאנען8ב איז

 םעז זועלכע ארבײםער, די םאביליזירעז
 אין נאר פארסטרײק/גן, צו גערופעז האט
 סטרײס ®ון אפצוהאלטעז װי — דעם
 ניט האט ם8גע:עראל־ר דער וועלכע ד/

 דראזש״ לאנדאגער די םאביליזירט.
 טירען די בײ געשטאנען זײנעז סאזשעס

®p געםא־ און םראנספארטלעתםאיאײז 
 צושטײן דערלויבען זיזי ןאל םעז דערט

 נע־ שוין האם עס װען סטרײק. צום
 סטרײת, םון כמעם סוף בײם האלטען
 נע־ ברעדפארד ®ון וועבער די חאבעז

ײ זאל מען םאדערט,  םאביליזירען אויך ז
 הויכצ א/ ארבײטער די םםרײס. צום

 גע• זיך האבען (אמעשטעלטע) קראגענם
י8 •ונסם ®יהרט ו ױ םוטמ, ז  אנ• אלע ו
 זײנצן הךאננעשםעלםע8ב די דערע.
 װאהלעניש, שום אהן סםרײס צום ארזיס

 די םון שזןםן 7טײ גרויםער 8 םילו8 און
 צוגעשםאנען זײנעז כאהן־סטאנציעס

 הא• ארבײםער די באםת, סמרײה. צום
•״.8P דעם הויד האלטען צו רעכט בעז

 לעגשבורי דערציילם דאטזעלבע אח
: אדמיקעל זײן איז

 צנםי• געהעדשט האט *אוטעטום
 אײן ר4* גזנווען איז אוםעטום זיאזם,

די יאמנן נישם קאנען טיר נעדאנק:
סםצם־ אהן בצרג־ארבײטער

P סײ:ס*ל נאך חאבען וחנלכע יאך, T 
T געזעחו# נישט םםרײק t  V W סד 
ױ8 •ונמט חאיםען ױ ז  שםעתג די . ו
 •ון צענטריז ®אר שם 8 חאמנו ווציפע

אוםרוהינסײט.
»ן ערטער די .םיז ײ  ןמגזד נסדר ז

מ, סוםעז מ און מרינם׳  די זײנעז א
טיי* אײן סים נלדיז ■ול מוחנז  מ־י
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עקאנאמיע. ש»®
.1 נומער סורס

ױ אין גןחסמ עק*ג<וסיע ? b p »b”« 
 זיינען װעלנ׳ו נעגע»וט»דען, »יע *רײ]

 »רניי• די ס«ר װיכטיגהייט נרויס םון
 איגת• אינדוסטרי, װיידז׳״עס, װי ,ר״ט

 עחסט׳ןויינדז״) ארנאדזאאיע, פטריעלע
 אין ׳!!■טרזטסהײט און דיסטריבו*יע, און

 אין •Mtr דער װ. .t» א. אינדוסטרי, דער
 װעט ארנייטען פיטנלידער די ױעינען
 םענזטער » אלס װערען נ*נו*ט

 פאר׳ןויחד די ׳עטודירען צו װעיכען דורך
 טון טײלען נאהענטע אלס ■ראבלעמען, נע

 •von אין לענעו גא״וען ארנייטערס דעם
 דער פון טיילען *נדערע אין און יקער

 אום׳פטענ־ ¥קזיסטירעגד« די םון װעלט.
 װעט שעפער םרויעז־שליידער די אין ךען

 אזיסםאר־ *ו שארזור א װערען נע״אכט
 םראנען אז׳^נע דיםהוטירען און ׳עען
:םאינענדע די װי

 סארגרעסערעז ארנײטער סענען זוי
 עלע־ די זיינען װאס ׳עכירות? ז־יערע

 םעסט׳טטעלען דארפע) װעלכע מענטען
 װא־ ? נארסענט סרויען א םון קאסטען די

 אינדױ גארמענט פרױען די זיך האט װם
 סיינע אין פארוואנדעלט ניט סטרי

 1ס»קט« די זיינען װאס טראסטם?
 אינטערעםט, פראפיטען, ׳עכירות, ננוגע
 גאר* םמיען דער אין טעקםעס און וענט,
 אינדוםטרי אין און אינדוסטרי, טענט

קאנטראיירט םיזאן״ארבײם הען ל^?נכ
? װערען

 דער װעט איינלייטוננען אזעיכע םון
 אלנעםיי־ אן געבען tv םארטזעצען קורס
 עקאנאמישער דער אינער איבערבליק נעפ

 םיז פארלויוי אין אמעריהע. אין יאנע
 אג־ אין װערען נענושען װעלען חורס דעפ

 רעםאר־ נאטירליכע אונזערע נאםראכט
 נע־ עהאנאנױשער און װאםער־װעגען, סען,

 דער לויט םאי, ע,־׳שטען א־ן — *;ראפיע
ײ װעאכע ר^ליע  נא־ אונזער אין ׳שפילעז ז

אינדיםטרי. דער
 פונס־ װעלכע קלאםען עקאנאפױיצע די

 אםעדי־ עקאנאסישער דער אין צ־אנירען
 ײעיעז עם זוערען. שטורירט װעיען קע

 פר«־ םון כעטאדען די זוערע; נאטראכט
 אונשפארזאנד דיסטריבוציע. אוז דוהציע

 םינאנציעאער אינדוסטרי, דער אין ק״ט
 (״אינטער• צוזאמענשטעלוג; קאנט־אל,
.“״אבסעגטי און יאהיננ״)
 קו־ װערעז נענעבען װעט קורם דער
 אי| סאםאלד סיצװיא פון םעזאן, כיענדען
לעװיז. טאהס

 פרױען דער פון עקאנאמיע די
אינדוםטרי. גארטענט
.2 נוםער קורס

 אױםםיהר־ אן געבען װעם לורס דער
 אוםשטעגדעז די איבער איבערבליק ליכען

 איגדוסטרי נארמענט םרויען דער אין
 געםאכט װעט םצרזוך 8 טאג. צו הײנט
 איצ־ די צוערשט שטודירען צו װערען

W די טרײה אין לאגע שװערע טיגע V• 
 פאײ זײנען װעלכע אורזאכעז נ^ײישע

 ארכײטסלאזיגקײט, םאר אנסװארטציך
 שע־ שלעכטע פון עקזיסטענץ דער פאר
די דזשאבער. ®ון קאנטראל דעם ׳פער

מםסהיס ױ פון םוסער די
«)• ם”1 ■ח !*יום

 זיך שטויםט םיר, צו «ו נאהענט׳ נאנץ
 זיך חויבט םים, םײנע אין א; כםעט

 םיד באװארםענדינ און אויף, פאוצלינג
 :אוים זיך שרײט האלץ, שפענער סים
!...םארםלוכטער »ף, «ך,

 אונםענשליכער אוםנאטירליכער *ן
אזוי. נישם שרײם סענש א :נע׳שרײ

 *םא• די איז געזעהן, נאה׳מנו דעד םון
 נאגץ א װי ס<יין, “קעםםקים די םון מע
 איי זי ווײל װארשיינ^יך, םיידעי׳, ױננ

 בוסט זי העםד. איין אין נ^ר אננעטאן
 חויבט ערד, דעל *ו טץי װידער ןיך

 דערם־ט סיך נאווארפם שםויב, אויןי
 :שטים גרילמנד׳ןר » םיט רופט און
«ד!~.1קינ הינדער, —

 נא־ םוז שלײכען דאס נאך חער איך
 גע־ • םיך. חנרװייםער און פיסי קעםע

:®יד פארפאיגעו פולות רייצםע
אומס... n שלע• — • •_ אידיאםסע... אזא —
«...ארױםנעלאזט ןי חאט־ וחנר —
באם־ נעזצצםע, כים נאד' ױננמ, א
תם~ געםיינםםע ךי םיט שעלט שטים

4̂M»P vo
r t  ,. . . איר *ו. פאלט אמזנם דער   

אגי » אויא און שטארט־יארס ־ פח נ  
ײז געוואלם םי ע  p w »«וי וואים איך   

י דאם םומ װאס צז י אי׳ .  : t n r w  
̂ים די פון ,םאםע די אט און “קעםס  

י גויײמ װאם צו י , ? )w in s  עחנלימ 
מ םגוןײי םין «לײדין או ה ו  w i n

* f: ־ - y^w m *

 לןצטע די אין פד<ןטינמ;ץ צו עדוזוינוננ
 «אױ און נג4טאני?אנטרא?ט פון י<וחרעו

פ^לגט ױעלען שעיעו 1טסײ  װע״ נאנ̂ג
 אי• צו נאלענאטים פון םפרזונען די וען.

tvpn ױיערע :ערהל״נע! iap 1 די איןW• 
 ױניטנס דער פון אנטײיפען צו נדי טויס,

ווערען. פנפייזױט װעלען ?אנטראל,
 נפשמפטינונג פטר מענלינ?ײטען די

 די זוערען. שטודירט װעט פרנייטער פאר
ט װי פון פראגע  איו אינדוםטוי די »יי

 מעד איחרע פון נרױס חןר סעכפגיזױט,
 אנגעיענענ־ פינאנציעלע אין ליכקייטען

 װייטער, זא אןן אויסשטאטוננ, חייטען,
 פאמליכען און װערען דיסשטירט װעלען
 די אינדוסטריען. אנדערע סיט װערען

 *רנייטס־ הירצערער דער םו) נעשיכטע
 און ארבייטס-לוין, העכערער דער זואך,

 אינ״ דער אין אינשורעגס אנעספלאימענט
ײערען. דיסקוטירם װעלען דוסטרי
 איצ־ די tic אנאייזירוננ דיזע םון

 גע• װעט טרייד, אין אונוצטענדען טינע
 געשיכ־ דער םון אנאליז »ן װערען מאכט

 םאראײניג־ די אין אינדוסטרי דער tie טע
 װאו?ס דער װי גוט אזוי שטאאטען, םע
 דיס־ װעט שיוס כיים דא. ױניאן דער םון

 פון פראנראם איצטיגע די װערען קוט־רט
 עסאנאםי־ די כאגענענען אין ױניאן, דער
vo ,]איצט שטעהען װעיכע פראכלעםע 

ארבייטער. די פאר פאר
 אין װערען נענעבען װעם סורס דער
 ־opaip אונױועמיטעט ארבייטער אונזער

סעזאן. דען

 קױ הױז װניטי אץ לעקציעס
װאך. מענדע

 טען27 דעם ך,8םיטײ און דינסטאנ
 מי־ סיענסער םר. װעט ױלי טען28 און

 אר דער פון סעסרעטאר דזשוניאר, לער,
 אין רײדען בױרא עדױקײשאנאל בײטער
 ״װא־ זײן װעט טעמע זײן ״הױז ױניטי

געישיכטע?" שטודירעז רום
 נ. ח. זזאט אײגס/ איז ״נעשיכטע

 געזאגט. צוריח יאהר *ײניגע מיט װעלס
 די אויף זזויבט מזז נאכםרעגליכער דער און

 םון געשיכטע די װאס? יז8 פראנע.
 אוכד באשטימטעז 8 נטפלעסט8 געשיכטע

ױ8 זױ מעטאדען די אין בי־ט  היסטארײ ז
 אין רעקארדירען צו נעזוכט האבען ?ער

 יעדער גגענהײט.8רג8® די אויסטײטשען
 אײ־ זײן נטוױסעלט8 האט יאהרחונדערט

 אויס־ אײגענע זײן און צוטריט גענעם
טײטשונג.

 םאתאנגענמ די םון םארלויח אין
 אנגעםאנגען היסטארײןער האבען דורות

 מאטע־ איהרע — געשיכטע באטראכטען
 עטװאס אן אין — מעטאדעז און ריאלען

 דעם צו געפיהרט האט עס װעג. אנדערעז
 געשיכטע. נײע די אן רוםט מען װאס

 P* א־ז נעשיכטע גײע די װאס אסוראט
 P8 װערט דער אלגעמײן P8 איז װאט
 טעי די זײן װעט געשיכטע, דער p® ציל
לעקציעס. צװײ די םון מע

 אונזערע צו צײט אין װארט א
מיטגלידער.

 פײדזש דיזען אויף איז זואך לעצטע
 דעם אונםער מעלדוננ קורצע א ערשינען

 םון אררעםירט נאטען, אויבענדערמאנםע!
 צו דעפארטטענט עדױקיישאנאל אונןער

 י. װ. .3 ל. א. דער םון מיטנלידער די
 םטימר 1צ כדי כעױארען נעטאן איז דאכ

 בילתננם דיי אין אינטערעס דעם לירען
 אינטערנעשא־ אונזער פון אקטטױטעםען

אז. כאל יװי
:פאלכט »י זין־ ענדיגט מעלתננ די

 אייר יאלעו םיר אז װילט, איהד יב1א
 קאנצער־ נזערע1א מענען װיםעז לאזען
 טיםםאני* און טעאטער לעקציעם, טען,

 פרייזען, חןתצירטע 1צ םיקעםם קאנצערט
 ים1א פילט ,“,הייהם ,נעם־טװעטהערם״,

 1צ שישט־עס |1א םפײז םאלנענדען רעפ
 3 דעפארטםענט, ערױקײשאנאל דעם 1צ

 טאר־ 1צ יוי1א נלײד |1א םט. טע16 ומכט
 ערחאל־ 1צ נעפרעהט אמז עס האט נענס
 טיטניי־ נזערע1א פילע tic 1נעמע די טעז

 מלעטין דעם ןרהאלטען זײלחןלען דער.
 *סםײ 'בילױננם אװזערע אנאנםירענדינ

 ערשיינען, באלר װעם װעלכער װיםעשען,
 מלכע1 ליםעראטור, אגרערע אױר |1א

 עדװסײשאנאל pc ארויםנענעבע! װערט
. דעפארםםענם.

נזע־1א ן1ם םילע נאר ערװארטען סיר
 בײ־ גוםען דעם נאכטאן צו םיטנלידןר חנ

 tvaip פאלנעניעז חנם ים1א פילט שפ-ל.
דעם: צו עש שיקט און

 דעפארםםענט עדיױןיישאנאי
םט. טע16 ײעסט 3

—-------------------------------------נאטען
----------------*----------------; — אדרעם
̂פאל ---------------------------------טםער ל

גאר* לײדיס :אל
 און ץגיאן ׳װא^ערס וענט

כילדונג.̂׳ ארבייטער
לןארמען. י. עױ ®ון

̂ןמביא — עואר«סענ»1 ארי1(חי« *וני- ?ןן

 כא- גוט איז שארטען / ח, עסאר8•דא
 מיטגלידער אונזערע סון ®ילע צו מאגט

1 אונזער p• געשינטע ®ון לערער לס8 8 
טעו  יאר. אײגיגע םאר אוגיװערדטעט נ״

ײ15 8 אנגעשריבען איצט <זאט ער  -זי
vro ״אינטערנע• דער איכער בראשורע 

ױ װאירקערס גארמענט ל״דיס שאגיל  י
 ברא- דיזע כילדונד/ ארבייטעו און גיאן

 איכערבליס זזיסטאיישער 8 *יז שורע
i אונזעי ®ון אקטױױטעטעז די איבער y 

 א־חד זי;ט דעיארטמענט ױקײשאנאצ
אנפאע.

 1םא 8 ארױס װײזט נראשורע די
 צילען די מיט סיםיאטיע און שטענדגיש

 א־יזרע טיט ארבײט, כילדונגס אונזער ®ון
 ערײלײשא־ אוגזעד װעיכע ®ארדינסטען

 איבײטער־ ®אר האט דעיארטטעגט נאל
 ײג־8 און באדײט.;; איחר p8 כילדונג,

®לוס.
 מאל ערשטעז צום איז ארטיהעל דיזער
 פעכרו• ®ון אויסגאבע דעד p8 ערשינען

 עדױקיישאן׳/ ״זואירקערס ®ון 1926 אר,
 עדיױןײ־ װאירהערס דער pB ארגאן דער
 אנ״ זײגען עס אסעריקא. אין כױיא שאז

̂ע געקומעז  םון דעם םאר נגעז8יל8® םי
 און אוגיװערסיטעטען, ביבליאטעקען, די

 18B זײנען װעלכע םרויען, און מענער
 באװע־ רכ״יט^ר8 דער אין אינטערעסירט

כילדוננ. רבײטער8 און גונג
 ®ון ק'טעז8נ מען סען בראשורע דיזע

 3 דעםארטמעגט, עדױקײשאנאל אונזער
סט. טע16 װעסם

רעדארןציע פרן ענטפערס

נעחען• אלע װאו געהט
 מםעחנז » געיינצן ני׳י® קאנא איתר

̂אר ••יביצננצו צו •לצץ  וױ וואק״שאז •י
n• מיי?״ ימי*י ןייאו א*ן  tm בלויצ׳י*

jrvp צנםילװײניו^ •גן•

 יייער — •2 ל?ק«ל לעוױטאן׳ מאקס
 ®מר־ װערט גערעדט״ חןזט ״גיג»א בריװעל

 איז בריןי דער נוטער. דעם אין עפענטלינט
 איחר װאלט א£שר אנגעשריבען. גלמטיג גמנץ
 *נ־ נאד «ען8אויפ*וכ סיח די נעחםען זיך

 עס און סטרײק־חאל אין בילדלמד דעךע
̂ס װי ׳זעחן *רואןןט V אוי»אר«יבען  װעט דן

אײגגעבען. איץ• זיך
̂ראגטא. ׳ם. .0  חאבעז מיר — ם

̂ם נאםש^יחר בריװעל, אײער ^!עגטליכט  ח
 װײסען, םיר אונז. טרן טמרלמנגם נארנים עס
 רידען,8צו םעחר געװען אודאי װאלם איחר &ז

 ®מרעןעגםליכם ליבער׳טם װאלםען םיר װען
 *וגעשיקם. אונז חןןט איחר װאס לידל»ך, די

 זעחר איז עס װײל בריװעל, דאס דרוקען םיר
 צאחל גרויסע 8״ יע, כמראקטעריסטיט.

 סון ״לײדען ?אגט, איחר װי םיטגלזדער״,
 עס וױיסען מיר און קרעגק״. זעלבער דער

 װייל דאקט*ס זועלכען אירגענד ®ון בעסער
p רעזולטזזט דעד r צו ״קרענק׳/ דער 

 אוגזער צו אויס געחם ״לידער׳/ ערײבעז
 דער יעק. ג»:צע זיי קריגען םיר — ק*•

 םעחרסםע די און גרממען יצונוין* טלעכם עולם
 מזװ ״לידער/ אײערע זין. טום 8 אחן גאר
ן זײגען ׳גען8ז *ו י ו  בעסערען 8 םך 8 «ון ״
 עם ניט. עס םען קען דרוקען אבער רם.80

 ׳םען8גר צוגוי£גןף»םעלטע אינםעליגענם איז
ט אבער איז עם  ם8ד> רום8ײ יאעזיע. P® וױי

 װאם #שרײבען «ו גע»«ען ד8גי זיך איחר
ײז קען עס ״לידער״? ׳רו»ם איחר  ז8 ׳ז
 װאלם זע,8«ו* גןךיריבען ורןזלם איחר װען

 אנ־ מאל8 טרואװם אוגילטען. .עסער אייך
 ״טאדט, ווײער פון קארעםיאנדענץ 8 שרײבען

 אין און לאקאל אײער אין זיך טוט עס װאס
 קען עס און בנלל, ווע;ונג8רב״םער*ב8 דעי

 אײנגעבען. בעםער אײך זיך זאל דאס ?8 זײן«
 8ם לידער, *ו גײגונג 8 חאט איחר וואס י8

 •אעטען, אנעי־קענטע די ®ון לידער די ל״ענט
טענס, איחר, װעט  ם8דוח דעם שםילען ע̂ר
iv* איחר װעט ד«ן און עזיע8י נאד t ײ ביו  ז

 8 אנצושרײבען לײן8 שנים״ דעם יען8כ״
םעקען זיר איחר װעט ־ire* ליד• בעסער  א̂נ

 דווםעם װאס טונק״, ^געםליכען דעם פון
 זועם דען8* װערק. טאעםיעע די טין רוים8

גים. לם8יעחןנ* אײך עס
 ■־־- זי8י־םמזערם8« ׳2 ל8לק באום, איזי

 רע*ע:מליכען8פ און אײדצוליב ®ועז םיר
 רביײ8 לע8 בײ ז8 ארײבם, *יחר װאס דאם,
 *ויםגעגוםען זעחר חאם K8v *ײער פון טער
 בען8ח סיר װאם לידעל, תוםאריסםיעע דאם

 םחבר ר׳ן8® ברייעז. *ב. «ון •#רעפעגםליכם,
 אנגןך ?יין געװיס עס •וועט לידעל יענעם פון

 םומ געבען איתם װעם און חערען *ו געחם
 גע־ זאדען װאס ׳כען8ז ארײבען *ו וױיטער

ווערען. לויבם
 ליה דער פון קעטעל דעם לויט ~ ס א
ז חןלםעז רטם8גזװ עם מיר חאבען ז׳  TD גי
ד װעלע^ םיר זוםער.  ?ען8ל גיט אבער א̂י

 װןך ענטליכם1יע8ט ס׳װעט רטען.8וי לאגג אזוי
ן אייגעם *ין רען נוםערען. קומענחנ די ױ

ן — מיאער. ב. ױי די ױ  איז בילדליד *ו
ער8■ ״דאם דרוקבאר. אײנם בלויו  בילד״ ײז

 ײאס גדערעןי8 דעם *ון געראטען. נארגי• »י!
 גע־ נצען8אינג םיר חאבעו ** דרוקען םיר

חניי  סיוי בײם עס חאט אזחר — םו«י חןם צנ
*m וואס אכזנר צו-טראגי•. מאנען געװאלי

 עס חאט *יחר װי *ומגעזוו•. »יו
M»vr9t פןלא געקלונגען עס חאט — pפ 

 חאועגטליך, איבערטריבען. צוויל געװען איז
אײגזעחן. אויר לײן8 עס *יחר וועט

 ארײבט: איחר — .2 לי?אל ב., נײטעז
ק ״ײיד ד ׳יי ײ  !י8ח איך און לידער «װײ י

ײ װעט איחר ?8  ׳*«ררוקען עגטװעדער ו
ײ װאו ארײגװארוען אדער  בילאנגען...״־ ז

 אײנס, זאכען, נײדע סאן מיר װעלען
/■ ע  עס װאו אײינװארםען םיר •וועלען ׳יו

י8״ ׳טע2 08י און באלפנגט ו ז ווי ז י  *8®8 י
 בלויז אנדרוקען, טיר װעלען צײטען/ ליקע

ם8ײ 8 ײיז ׳8ד ײאד■ 8 אוטעגדערענדיג  י
 גע־ א 8י איז לידעל מם אין דאדטען.

 :־8 אן ד8י זײט איחר װ« לויט און דאנק,
 אויס־ ^ע:ט ניט געדאנק דער װערט ׳®אגג;ר

געדריקט.
־ באקומען. ליד [nyr אײער— י. נ״  זי

 װאו בערג, חויכע די אויןי דארטען, צענדיג
אויס״ ®רײער, דער מיט זיך איחר

 געװארען איחר זײט טור8נ געלאסענער
 מ׳צעקעל ס8י גדיטיםם. *י«8ז8®יל מעחי

ן איחר ט8ח צײטוגג די און  בא־ אודאי *וי
 גיבען אין װעט צוגעשיקםע ס8י קוסען.

װערען. ע:טליכם1®ארע
 אײער — שיקאגא דזשײקאכסאן׳ י.
 ױניאן גוםער א סאיעפענם^יכם. װערט בויף
אן גוםער א בלײבט מיז  ער װאו סאן ױני

 א אין איז ער װען א«ילו ?יך. געמיגט
 געשיקט אײך װעט צײםונג די סויטאל.8ד׳

 ם8ה איהר װאס אדדעס דעם אויןי װערען
גע^קט. או;ז

 אײער ־־ .2 לאקאל נאלדשטײז, סאל.
o איבערגעגעבען 0)דרע8 n נאל8^דױקײמ 

 אײך סען װעט ®אםפלעם דעם דעיארטסענם.

ארויסעיקען.
 צוגע־ אונז האבעז װאס די, אצע צו
 חייג־ די אין — װאך. די לידער שיקט
 געענטפערם מיר נען8ח ״עגטעערס/ טיגע

 לידער. צוגעשיקט אונז בען8ד* ײאס אײניגע
 בלויז געפערםיגט8א זיך בער8 נזגז8ח םיר
 באקוםען בען8ח מיר װאם לידער די מיט

 און ך8נ אלץ קוםען עס אנער װאך. לעצםע
 לי־ ®עקעל א ׳®אסט יעדער מיט — נאך,
 ׳נחאלטען8 אזוי ל8ז ס8י אויב און 1דער

 די זײם א ן8 פלײגעז8 םוזעז םיר װעלען
 לײענען און כסדר זיצען ארבײם, גאנצע
 צן 8ד און עגםפערם... געבע; או; לזדער
 !חײס אזיי ך8נ איז ׳י*חר גוטע אלדע

ץ ׳נעם טט8כ r און זי m r לידער. לייען און 
 עס זעהט באקוםען מיר װאס סט8י די לוים

 לע8 *ויפגעגעבעז לםען8וו אידעז װי אויס,
ײ־ אװעקגעזעצם זיך :ען8ח *דן ®רנסות ר  י

 אלײן« ־אידען :ןר גים און לידער. בען
 אן עפעס אפילו אידינעס. אויך םוען ס8י

םיג ®אר געפונען ם8ח אלםנח״ ״ארעםע  נוי
’yp עס און ״ליד״ א ג«וערײבען8 r] צו 

 םםרײקענדע די »אר מתנח״ ̂א אלס אונז
גוין עס איז קלאו?מאכעי.  א ל8אײגמ י

 אײף בעז8ה לידעײטיקער די זאלען ! סתנח
 נעחםען םיר רחםנות... ^ביסעלע אונז
•8 לייענעז צו אונםער גים זיך וי  ז
 םורא בען8ח םיר ל.8אײגט םים לידער ®יל
 װערען טם8פארגר נים חלילח זאלען םיר
 װאס אלץ םעז8גי און ^ײבען נעחםען און
 *ייםונג. פאר.דער נטרײבען8 דארפען םיר

לידער• װעגען װאך די מעחר גים אלזא,

 דרעס־שאפ־ א פון דאנק א
טשערמאן.

!קטאר8רעד װערטער
 מײן אויסצורריהעז מיר ערלויבט

 םין רבײטער8 לע8 צו דאנק רצליכען8ה
 אנט־ און עטקינד םון דרעס־שאפ דעם
 דעם פאר סטריט, טע15 וועסט 28 מאז,

ײ װאס פרעזענט, שעהנעם  םיר האבען ז
 גיײגעבוירענעם םײן לכבוד געגעבעז,

זוהן.
 אויך וועצ איך אז פארהאןי, איך

 און שאפ אין טעטינ זײן וױיטער אויף
 װע־ טרעםטען םיינע וױםיעל אויןי טוען
 און װאויל םאר׳ן ערלויבען םיר לען

שאי. פאר׳ן בעסטען
 ׳גרוס ברודערליכען םיט

ס י א ו , ל ג ר ו ב ז נ י ג
־ טשערמאן שאפ

.22 לאסאל

 האטעלען דאלארדעע אכט די
 םאר םלאץ \ איבערגעפאקט

ארוס. טעג אײניגע אץ מעהר
 P® האטעלעז דאלארדיגע כט8 וײ

 אידישע םאר סאםײעםי װאקײשאן דער
 איבערגעיאהם, זײגען םיידלאך ארבײטער

 א&־ װעט ארום טעג אייניגע אין אבער
 עס און יארטיע ערשטע די ®אהרען

 צװײ קנאנע נײע ®אר לאץ1 װערט
םײדלאר. התדערט
מײדעל, ארבײטער אירישע יעדע

 צװיײװאכענריגען 8 האבעז וױל װאס
 זאל װאך, 8 ר8ראל כט8 צו װאס״שאן

 עלײענם, ערױהײשאנאל אין װענדען זיד
 PB זונטאנ, יעדען בראדװײ, איסט 197

 און דיגסטאג יצדעז און אײנם ביז צעהן
 זי״ נאך האלב ביז ®ינף םון דאנערשםאנ

אווענם. בען
 דױיזער, צװײ האט געזעלשאםט די
 די pא םאונטײגם ®עטםסיל אין איעע

ים. בײם אײלאנד לאננ אין צװײטע
 הא״ די pH נשר זײגען שטײזען די
 בא• אלע מיט באזאתט זײנעז מעלען

®וועמליבסײטען.

. %  .
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מנד אינשורענס ארדטסלאמן פזנ׳ם
vo? רי w פ«ן  n> ,ivbvit ns לי
vv?vn וחגלעז »רנײ«ער די |«  סד קוי

o j jn im i o jvo '« ?tov סארלױוי »ין 
m w o ip  y n  no ,װ<ום ױ*ו «p m v i 

m דיועו אין u o n it םקחר p״v r  vj־ 
תן *נ»נסירט ניס װערען ״ר« מ י ו  »י

 פזוי־ איו ?יססען די םיס *■ח?ונגען.
u די ענדינט i?nsv ײ*ס מעוער ווו 
vuנארענסיגם נעװען זייגען /jp a  n. 

n« ארנײטער, »ינדיװיחע?ע די ? v 
 ״•־ י*ין אינ׳יורמס iv נארענםינס ;ען
 נע־ וועיען ערח#?טען, ניס ;»ך ov בזן

 *ip «ײ װעז •ססס, דוו־ד װערען ססידען
.oppro זייערע סאר סען

i םיט *וזאסען ?יסס, דיזער n יםט? 
vv?jm ■m סון nv זײנעז no סריחער 

m; *נאנםירט r w צאהלונגען, פאר 
iv׳ פון ?יסט די און iv e זיינעו װערכע 
 אינ׳עורענס, סרינען *ו בארעכםיגט נים

 םון ׳שעפער, v»? די ivovny ׳שטעלען
 חד ערהאלטעו האט םןונר דער װעלכע
 סך םעזאן. פון פארלויו• אין סארטם

iv 1382 זײנען רנ?, iw i אזעלנע i m r, 
 אר־ 27,500 ארום נא׳פעםםינען וועלכע

 נעװען אויד אנער ז״נען עס בייסער.
 םוי■ iv נאהענט םעזאן םון פארלויף אין

 פאר־ ניט זיינען װעלכע ארנייטער, זענט
jn r a ׳ היינע םיטivbvb װעיכע און 
 אר־ אהן נעװען איננאנצען אדער זײנען
 פאר׳פידענע אױף אדבייטען אדער כיים,

ממאבס. קליינע
 איז ארבייטער אלע ניט נאטירלין־,

 איגשור«ס. נאפוםען ותלעז ׳פעפער די
ivD 'iit די iv a v r, די ארעי' איע װאו 

iv״t םעחרסטע j נארעכםיגט נים iv 
 נעארביים האבען ?״ וױיא נע?ם, קרינען
 םוז םארלױוי אין װאכען 17 װי מחר

i ,j*iyo׳iv r רא אױך « io v?, ארכיי־ 
 ׳פע־ בארעכםינטע די אין אשילו טער
 נענינ םאריארעז ניט האבען װעלכע מר,

v״iv  o הרינען צז זיי ב^כםינ«ון 
* דער םון אינשורענם. ^v iv v jw 

 ,iv 10,000 נאוזענט זיינען ארנייטער
 געײאי נעסונען דדיםע?, k כמעם אדער

כארעכםינט. ניט זיין «ױ רען
 נים האם וועלכער ארנייטער, אן

”t ערהאלםעו P םיחלט׳ און אינמורענס
«iv  t קרינען, נערארפט יא עס האם 

 בא־ יא האט װעינער אזעיכער אדער
o און קוםעז p in אז iv נע־ גים האט 

?w in ,א האבען יחןט נענונ jv iv?vi• 
 סאםי־ האםײ״נם. א םאמן iv היים

iv ?ימםס iv ii אגנענוסען tvuni אנםאנ־ 
 אוינוםט, טעןdvi 2 מאנםאנ, ינ1נענ
 םון םאמויף אין אנהאיט^ jvMni אוז

iv i װאך. 1»נאנ in v  ovii ?אתא< 1
jv ion א in : i i« i 1 אין םסנ ?vv?viiי 

ת n פון קאםפליינטס סלי  iv?vn 1םי
מז םנ«ו iv אוי ijn i םאלנס וױ:

o 2 םאנםאנ, — 2 ?אסאל v iםען 
אויגוסם.

Ivo3 o י:םטאנ,1 — 9 לאסאי־ n 
אוינוסם.

o םיםװאך, — 35 און 10 ?אקא? n 
vo4| •אוינוסט

o — 48 ?אפא? n  ,* o m v J ip 
*וינוסם. םעז5

־”1D — 82 און 64 ,23 ,3 ?אסא?
tvo6 o טאג, n .אוינוסט

m נ¥םאכט פען1רא קאטאל״נטם in i 
o םון n אין •פחפנליך 11בײטי1א o n 

o אפיס jvnr? 'M  ojvo 'o?bov?o no 
 נאר ים,1םט טעoomi 18 122 םאנל,

w די אין o יאקאלם, די 1םא נאעםיםם 
n ? jn i iv באלטננעז. זיי

״ ■ *i n פאםסלײנם 1בײםע1א אן 
ivoo, םוז ivo ’ ii iv, די »ו >n iv i» M 

n  ivj*n נ??ים tv?nipv o n  i« o פון 
: o jn ir i 'o  ojvo ' o?b o v m

1. m w  tv?ii?n»v יז1ב? מסאבט 
o יוי1א n יכ<מן1ב* סון באזים um v־? 

jvd די םון i n v r 1םא v i n״no o 
1925. ,iv o o v v n  tvo l, ביו IvbI  o n 
.1926 ױני,

 א«נזד האבזס םוז בײטער1א אן .2
v »ס סויייד אין ארבײס ii«א 9נינסנ 

ױי ײס,1 יאוזל ' •tvwtvo *ו
 יתיאז » ויין םוז 1בייסע1א »ן 3

i א אסװיינמסססן סיםנ?י«ד n r .ייס*
in סח 1ארבײמ »ן .4 y n נע־ 
m סאכט vo װי »opv ביײסטײןנוימטמ 

onr ססויינג םון לויא1סא אין פאנר 
■t¥»VD

£ n  10 d?*vvj e iv n  ov־*?
ו םאר ן מר יארiv?w 1 תו  װא־ 9 אי
 נעותז איז 1ימפ’ארב m װאם מן,

oio 'opko  i n  •o v o o m u o w אינ־ 
vivo o n ' ik b  o j n i r 1דןו?א 60 איז ן.

.p ro?vp  o*np

באקרמען וזאם^ןועלען שעפעך

 )F01PM3 װעיעז שעומר פאלנענדע די
I'M d אױסנעאאתלט ' dvjvo o in v p j'K 

iru •ון סאולויא » B ip  i n .יואז־ n 
iv o " n» די »ן m i f מ m זייג i* 

,1108 1» D'BM I'M |VOIP IV JVM 
123 v o l8  onm ^סםרמ M|' די w e

.m n r  n r n  r. סד וײגיט
m

8 po iD irר«
*v*  * o n ״*ידי «0« - גריין*« »•

, גדומיין.
m  w fw  m  -  r v * o *  j,• .ץ מי ײ  ג

,* - 971 m  m m 'קי ױ .1נ
pjiii b t i m i  m  — j .!♦גיוקי 

t - 159 סעס f f m ' i מסעריל M ,!ניןקלי 
מ 168 - יס»ו» דז^יחן י ו ו ״ ןװ״ ט

נרוקיין.
w לוייס  •m i n m  l ie  -  m e s -נדוקלין 

קי די 4H* ני f tM M rn  159 -  n*t n  1 if
נרוקיין.

n .1010 - דערנעג ס noנרוהלין. *װ, רקס 
 M יה94 .11 96 — בראס. בעמס״יייין

 mq ית87 .11 144 —־ miNia נוגעגע
M 222 — ניסקײדז  MVD. 1קיי1גי. 

 . ם• jm02 .11 18־16 — בײאק*יעא•
p כ^גד n iN in < i 209 — דז«עקס#ז און 
סם. 7*38 װ.

j כרוקי*ין. ס*. אית *זן 105 — דוקיריא 
^ן. ׳ס*. ״ייזןס 40 — לןאראקי ס דו  נ

 ס*. סמינדן 112 — ס*עין און קאסנער
• ן ’4ברוק•

̂חען  ספ. מעet # 9 _ :ראס ?
̂אגגעיוו קו^נא  .117 מאגפרא® 171 — קא

ברוקי*יז•
 ברוקלין. ס«. מעסעריל 81 — «*א7קאי

 בדוקלין. סם. קעדאר 33 — קארסא
 קי*ין.1נד סט. *גארד7ל 771 — קריםי ס

ק*1בי ס« oy**iw 182 — :יאס. קראסיאסא
ליז•

 ס®. 7*20 .11 411 — דאוױס י.
 ס•. 7»24 .11 128 — גרזן און דראכסאן

 ברוקלין ס*. גאיערק 74 — דריליגג ח.
 סם 7*13 א. 14 — ניקםעיזד און ®י*םאן

 במקלין. .117 בױיװיק 170 — !ארטואגםא
̂וארד 135 — גאגסי דזאזאזעןי בריד סטי לע

ליז•
 בױקליז סט. «אלעס 43 — גיאקאלאני כאסקא

 סמ 7*13 א. 54 — גינזבערג ס
 7*15. װ 29 — !•®אאזגיק ונזן ג#לד*שײן
סםרים.

̂ןןלגח  7*30 .11 115 — בעמ**״! און גריג
סםרי*.

 ס*״ 7*32 .11 12 — װאלאך און גראס
 *,0 7*30 ״11 108 — ר7י7לעד און בארד1גו־
 ס*. ^דן7 .11 122 — םאגיד^ ל.

 ס*. 7*35 .11 253 — חלגדרווו און וינקוס
 ס*. 7*37 ג1 252 — *ערםאן ח.
 ספ. 7*17 •11 12 — בראס. רק1ם

 ס*. 7*35 .11 253 — בראס. דוו^ר^קי
אםא  #1קלי1בר לװ., דז*אנס»ז 105 — גוג̂י

 f **. 7*22 .11 120 — ברײנמערג אוז רן7חאלי
̂נס. ^ון ים7ח דז*.  ס«. 7*30 .11 205 — ס

ק•*1נר עװ., םאגםראס 238 — יאנאני קארל•
ליז•
 .117 וגאהאם 218 — אינגיאסיא ■ פראנק

י. נ• ברוקלין.
 ס*. 9P. — 40 11. 17*7 ק1קל* ס. און דז*.

 סטרים, 0**117272 89 — דז*ײק*בס מבין
רוקלין.2

 — 2083 — ר7ױאזג1 אין דז*ארס*ל*ווסקי
עוו. 7*5

 7*15 .11 29 — דמאן1ג און בדאס קאםײ
סםריס.
 נר^דװײ *. 63 — אילע^מימץ און ;}אופםאן

 ס*. 7*37 װ. 263 — קל*וױנס ח.

 סם. 7*27 װ. 12 — ל״גםאן7 ח.
 בר^מוײ״ א. 8 - בראס. גסקי7?אײ

 קלין.1בר ׳ס*. um 9 — גארס?:* לאפאיעט
 במקלין. .,i? דדיאנסאן 197 — לאח־ינא ע.
 סם. 7*22 װ. 142 — לאוועד ם•
 בריק־ ס*., 07̂יאל 185 — בראס. מיגנע לא

ליז•
 7*25 װ. 48 — 029דז׳יייק *ון לײמװיםין

סטרי*.
 ברוקלין. ס*., גרין 263 — לענארסקי ם.

 ס*. 7*40 .11 215 — בראס. חערנער
f — 281 11* לעװענמאל t im n •ס*״ 7*36 װ 
 .1קלי1בר ח..7 םווגטדאס 07 — לאקור**

i 47 — גארסעג* לודםאן o  !•?M in 
M — 22 11. 32*7 0 .1 נ. ם.  *I0p.* 
 *.0 7*17 •11 18 — ראי ם.
 בתקלין. ס*., ראל7םעס 200 — םאבעסא פ.
 ביוק״ סם.׳ *?סעדאל 42 — ■םאריסקאלא *.

לין.
 ברויך עװ., םאנםדאם 93 — םאריסקאלא

ליז•
 רוהלין•2 .,117 סעגמראל 921 ם*רגיא**

*ריט,2 ער*ל970 204 — בראס• טורםינא
ברוסלין.

 *.19P* — 823 11. 89*7 0 םאםי
 לין*7״1בר ».,7 דועיינמין 87 — םיקסיי ר.

 ברוקלזן. .jbo 17*0 217 — סילאנא
t*3 4י 71 — י7מילל י. i n r.» 

 /ג0 7*10 »4 88 — גױםאן ס*קס
 .,117 נאוגט־אס 187 — ס*«*רי** און גא*»
. * י״ . 0 לין.71בר

•dm 4*יי1*0 י*ל7070 88 — .7? און גראם 
בײקליז

 נדוקלין 3* סןסעיץ 204 — »*י7לוי«
לי1•»סק יע י  לין.9בדו ̂■0 1• ױ/י 28 — י

^117 1מרי7ײ7 121—׳ ןיסיזויל• 7י ײ•
H im• י

ג 7*12 ײ- 148 — «1* •יױליוע *
י ײי•7 ס*נ*ראם 214 ר*נ»47ל7י •2י

r *•
7 — יול>|וגריו» י. r o  p4t7

'^1• U**m

H i ••I■!••® 980 -  m<9pi§ j/. י יד1נ
״ ׳ ̂ >1*

PUH9 7*81 .11 900 - ו7«*1יל M9
i •41 — •יל♦•• n m i m • 1M/ .גיוקלין 

M 19י>9  7*18 .11 0 — •J|81fU
 .10 7*15 .11 99 — 71ל|7 »7 117 ,1

ו71 ן ו 7*27 .11 245 — אניןגוסי און «ין1גי
••רי•

 .117 7*5 — 78 — דן♦!!• ♦/
t*mi • י  נרותלין. ״ii7 fln«NO 99 — סו
v וי•♦ ia 117,. 638 — קלן;ק p m n i 
.1לי71נד

m ♦86ד — m *נמקליו• ס•., װס7נ 
 *.0 7*11 .7 54 — 1701נלײ (17 17171

t t i. גדןדודי. יס»7 30 — חל7דוניוו 
211 J|0 »ע37 .11 206 — .0712 117 י.* 

7011 7# 105 — 7177711 liftסמיי*. 07י 
קלין11ג

 *0 7*20 .11 151 — ליז י. 117 .0
 .117 לב77 דע 1239 — 7170ל7§

110 — *7’57O7p0 לין.71י־2 «.,0 7י7י *ען 
11. 17119*7 — 45 11. 25*7 0.* 

ו2 עװ., מאגטדטס 50 — 7י«*יי*70  לין.7י
 װ.,j 07ס*נפר 101 — סןן און «17117• .7

לין.71בי
 '7ירT,. 7.2 גיאתאם 101 — סקודעיי 717•י-

לין.
 פ*. 7*20 װ. 133 ־ װײנעד און סעיגדער

 *.0 7®׳.* װ. 202 — דרוקער און סיגעל
 סטריט׳ גאעייק 35 — •ײנבעיג יוון י7יי

ן. גדרקלי
רן7*  .־ל*1 1570 — ריס**ל7 אין בראס• וי

ן. בױרקלי ס*., 19*
 ס*. שע38 װ. 258 — חאוז *197 ל*ץ1*
 .ברוקדין עװ״ *77פי9ײ 90 — סיגעל .7

 — 550 — 1711711*21*1 און םאן171סילו
.ii7 דיע

*’■p i ױנעטי *ון  סם. חוםנאייד 150 — ס̂י
 סם. 7*25 .11 138 — י7נם7׳̂• לי•’§
 סם. n. 8*7 39 — יד**ײן9ג *ין ”ל*1*
י*.1ס* 7*24 װ. 148 — *אי־ג1וע1סיל ס״
 לין.711ב .,H7 נ*ראס7מ 89 — י07פ* ,2

 סם. 7*30 .11 205 — גטרמעג* ל”ס*
*.0 7*35 .11 224 — .97 7’י9קל 7לי711
אנסאן 245 — *171731771*11 ל.  עמ״ ד̂ז

לין.711ב
ן ד71ג7יג11  — *יע7 ױ
 *.0 7*20 װ• 22 — 1*0170711 ח•
 ס*. 7*25 .11 173 — יץ 11727? ד.

 סם. 7*20 .11 31 — זיםערמײז
ס*. 7*1״ •11 133 — ****!4ג־ ון7 1777?

 דײ ארבײטער וועמעס שעסער
 צו בארעכטיגט ױט נען

̂נשורע̂נ א
 -8ב :יט זײנען »ער7ש פןולגענדע די

 װײיל איגשורעגס. ב^סומען צו ר^כםעט
ײ  ־9וי 17 װי םעהר געאדבײט ה^בעז ז

 איגדיװי־ סעזאן. םון פארלויןי אין כען
 װעל־ ער.1ע17 דיזע pc ארבײטער דועלע

 אינ^ױ צו בארעכםיגט יא זיינען כע
 דורך געװארען געמאידען זײגען רענם,
 טשעקס, זײערע נעמען ipoip צו כרױו
 ניט פאר באםראכט עס האבען םיר װײל

 םרן נעםען די אנאנסירען צו ראטזאם
 אר־ צאהל סיײנע א ביויז 1װא מע«עד,
 אינשויענס צו באדעכםיגט זײגען בײםער

בענעפיט.
ו9קל גס71*דו חען,9ק [’*• [90*7127

 ;297דז׳יײ *•*ליגעס ייג?.; ̂«7117*007
.m ] 10*0 7?9?ל אפדאס .;9P וק9קי סיסטעם ד7*װ1ײ7

 ן17 172172 ג.; ל,7באגג *.; ,17אנדל2
 ער7בע נץ;717ם9י און ם172 ל;7ג9י
 בזך ;oeio און ?ק9קל ל7ב יק;9קל ל»רד7ב

ז לזװ־ *172 קלעיער; ײיז בעגדעי \m .,97 ײ
 P* ■ליצק*’* ,17רג7ב כעקערםאן; [17 י7ג

[ opw; 72* ס. לאנד,17נ י;7*ינל i*רגס”,] 
017221’2 [;7**U  ]17 •H72 ;2fp n * t l, 

r*7ת pז לום2 ;170772 ון י  װס.; ״97 י
ױ נלוסבעדג * 9Pן;7דז*ז גװים,72 ד.; ״ 
ײ *יז ברעוסאז ל7* .1ו7ײ

 נח71חײ •;0912 ל7קירם װס.; ן,7»ל7ק
 יק;9קל כיקיע .;0912 רניס7ב •*םקין; *יז

 ;17ליכ* און [7*47 ח.; .ot$wrt קאווען,
ן קאחע ן קאחען •לאקס; ױ ו *97 מילםין; י

ײעו.9ק די*•; קייער, ל;7ק*י *יז ראייס מלז,
*ח;7י און ^יעםע! ס.;

ח דאאג*מ ;4P קלויי לי9ריני  •?- י
ײ ל[7ו ס די i 117 קלויק די i f m iM  j.9P 

190, on;. •י דיימי ̂{ /190 1י * tie ו r j n
M««fPii 7 »»• חגי«pm; 10» [78דאר״ n• 

;41 47ד« .M"1 0712׳172H י;7ל
y 1א לםאן7ד7 יקן9מל .11 און] ni7 ii; 

 ?, י«*ײן,j/*n 9 חייסין, ן1א «יזעג׳י*ײז7
•17:7 pN 1ײ9 י■;9סי •1707• ן;* חעי• 
 \*\ 1\ ״ינחנל/ בדיס.; 017וב7«יל ד.; ,2172

■ .;on אמק. ׳•סאן,’• י  קלןיק; *W י
 •ריך ירעדעריס גלעיער; [1א ואססני
 117 •דידסאז י;71•י [17 •רידנןאן חעדדי;

י.1י7ל
 לק;9קל גיאנ• ןן7ב ל7ר»7ג «.; נד7גד*§
 ;172 גינוכערו לו;01ו און סאזדארף גיליאן,

 VH9 גלאדס*אן ח.; .7 ן7לס7גי* .;7 ר7גיםל
 p7 ת7לדב9ג J]0O און ר;72לד9ג ל;7םי
 לדין0ג •רידםאן; [1א ד7לדסיגג9ג ;171*17

 נאלד״ .;0p p* [91* ^ד*ס««ן9ג .;9P קאו*
ן7 ״ ז בריס־ [”לד»*9ג לויאיס; *  ״17•יל ײ

 •. 2ר7גרינב ;7■רע* ל» [1א גרין ^םײן;
 גרעצעמ כיםצינאן•; [17 רג7גס:« בדאס.;

ױ1; לודװיג; און ײ נ  ?. סםאן9גר יק;9?י י
ן7 [7*091; סאן; און  17*37*גי ל;7סייג ו
דז«

i*39 ס.; ם. 1הענדלע ח.; חאנדעל 7H*
m* 97 און דרעס po;. *חיל־ :דז*.;72 חעיד 

n n p o  ]to; 09 חינדעסi ; #]iM; בעיג־ חיר*׳ 
 ער־ [17 יפדן119ר9ח ;31723ס*ײ jit «םײן

 פ.; ון7 *197 [9דס9ח דיה
 עיגער;3 [1* [90297דז»ײ
 1י7 חעז97 ילאן,77 ל;737ק [17 ל7377

 קער״ i״#8P P ם7ח71יב דן577 [;9*9ל8ס
 דאוכער; jit חל״ן גאט; 17עסל7 .;07י2 173

?1713 ;17*2711 [1* 173177 י.; פייז08לי7
3717*9• [it*”; ל7קריס* ל.; 17יזל7קר 

[;”**172 [17 חײםאן,
ן7י7ל ץ97*7ל דז׳י•,־ ד3י7י7ל ר.; י  *.; װי

ץ1197פ7ל  *;7ג קא^נזי[ לי סקי;£7■ים ןi* י
 .;73’* ,0390 [17 .2 י117ל .;0712 ”11 לי

 ליםאזי קלײה *יז ער73לי ז;9ןם it לינםמאן
ל,727ל ;;172ס9*ל [17 י7ליטס *ס.;1ב

 •7p ון7 ס7*רכ2 ,’לו* לאס^ [17 *װארץ
 .;1י [9ײ9ג לי*נס לראיס; *יג01ל ר;7ח7ג

-p7117p*7n [17 7170 •ילי•; ’373370
[;jfh97 »ין 173ם*» װ.; ’potTpiro סי;

ן7 ער”* P םייער ;171170 ו .;9P מיידעל 7
ן םיידעל װים;7ל »ון סקי1םי .7ל»2 ױ

r; 3’ און נױםאן * ’ iiM7D i4*ס 7191 1 י 
אס ק^;  לםאן7נוד קא.; ס. ון7 קלאדק גיק̂מ
ס. [17 .7 17*י7נח7«7 גאנשי; *ון

■1777 . [17 •ללגמאז ; סאנס און חי
 יערעםץ עסלער;7 און ללא7■ ליס;93מאר

.07םי:ד און CD9B בראס.;
■71 דז».; *BK1• 87*1 .;2 ים*ן n:אבי1

P« •* cim*7B ;.ון7 ל. וך71 מװארץ ;.* 
 *ח3רי חעלמזיז; יס71 װייגעה אדן סיגחארד

 3ער237?9ר לךלארק; im;»i ?.;7 קלאד? םאיד
j* דד7:פ7ז9י בלאם.; i ;7*1*337191 םאן] 

 און ןי7ר*? ח.; ליןזעכורודײכ ;17קעלנ [17
ן21ר •;97 [1* מאקס לונעל ;07112  לע־ ן 17 י

9i און לובין װי; ’*9y; ח. לודינגעל
i ק. [17 ס• ’ ip i;* .קלא׳̂' ס־ און ס 

*o^ irr ב.; 7לי poii7i*o’ ;.7*711970 ר• 
נ1םא און גי ; י־*7נ3י7׳• ס;7י . זי  •נײדער ו
 סיל• און דיאםאגד ̂אנבעלג, .;2 1לדע7» .;2

 •חארץ »טם*ן;17ח ןאר ׳•ולמאן [;”*01711
 סילחעל• יגס;1« און יג7רב7׳® *גװארץ; און

 .;9? [17 ז/ סיסאן [;70ל71ג [17 סםיין
2 [17 17217B017] 13 ;01ל [MO?73’EO;יל

17 ;1723”CD ;07170 ]17 ]737i ’ 7ieo] •ליג
 *•ירלמ סםזגל[ .;9? וק9?ל ג3לי1סםע ד?[;

modmico] ;.71 [70 יק;9ל7 יחם 12סאג ם? 
;97 719ל7 17רי7םו« ?יאו?;

’fi* ס.; *C371KC ל.; ע. ים 1237:7* i i 
3• «1] ®7̂701] .

 ר73ױנ .;97 7י9?ל •יני1*־
 .97 *37017; 7גי7װ לןי;9װ [1* ל739ײ

 ף;727ל71 ון7 173”װ י.; [70170911
7*i*33” ii] ;.17 י [T*i73:” ii] ;]3”ח סא• 

19P p .;2 סםייז ’*C3” ii;.• »סוםס; יד7װעל 
ן חילק י »דאד;['17 װילקין ;17772 ױ  װ

ן7 317237* p 11’« ו i720ון7 ן”רס*7אל 
 •3”ם* [17 037211 לוי,9ײ י.; לן״9ײ ײיעגוי;

ס̂ע װאליערט ו»סלער; [17 ף9ײאלק ;3172
ל. [7071711׳ .;97 [17 •3 .3 11711
ן7 ?. *ק»7לpi7237i ?7”« קאו̂: .2 ו

 123737* ן *K 7 [701•יסע *ו־ײער; [17
ן7 |7צוקעוס (.7»ס9ה י

מענשען שװאכע
ד ״רעקעז װעלכע ״®ן«רקע׳ןןב*ס«ר־כיאמח p■ א■ יי

t 4 נעחםעז זאדען

0 P 7•
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די א« דט *יחר סארװאס
 ? גאדאוגטעתעםומען p» עלע?טוי^נ

מי »זױ נמן חנרלױנט פארװאס • n 
 מבענס-םינתל- רי סיט נ»ט*וחנן7נ»ל

 טפן חותױכט פאתואם טען?7«ראדו
 גטדיונטעתע״ n ם»ר מױלען לאדעוחנן

 צױ טרכײטעז אנלאדער n און #סוג;ען
 םאד- V סטרײק־בחןכער די מים זאמען
 םטדײפ צום ניטט סען םאביליזירט װאס
n נאך n m איגתסטמע-צודיגען ? 
 גצחערם ױך חאט קריםיק דאדגע די און

 םםרײקענ- די םון רײ»ן די םון ני׳פט
ײ וועלכ• די צוױמען םון נאר דיגע,  זי

ײ מאכיליזירט; געװארען נישט נען  ו
 די יױו צרמטעחן געריסמן דך האכען

 װאס חבדים, די םחגות. קעמפעגדיגע
 אוםעטום חאמנן ארוסגעפאחרען, זײנען

 פאר״ -?אםיטעםען7סטרײ די נעטראםעז
̂ן נאכט׳״. און םאנ ארבײט דער אין ט

 גענמראל־ דער װארט, איין םיט
 ײ גאנג. •פויעז אין געװען איז סטרייס

 צױ סעהר װאס נעיאזם האם רעדרונג
 אז אײנדרו?, דעם מאכען צו כרי גען,
 הא־ אלע אבער זיך, ברעכט סטרייס דער
 דער םון כוחות די *ז געװאוםט, בען

ן װעלען רעגירונג י  אויסשע־ גיך גאר ז
 <עהאט גישט האט רעגירונג די •ען.

 הא־ געקענט גישם און קוייען, גענוג
 אבער סטרײ?... דעם ברעכען צו פען
ײז האכו גענעראל-ראט דער  חני־ אי

סםרײק. דעם הרג׳עט
 גענעראל־ םונ׳ם לײקוױדאזויע די

סטרײק.
 א נעװעז איז גענעראי־סםרײס דער
 ?א־ די ארמייען. צוױי צװישען םאחםה

 8 געהאמ האם ארטײ יטאליםטישע5
 װאס ־ רעגירוננ), (די געגעראל־טטאכ

 אנטמלאם^ן, עגערגיט, געהאגרעים האם
 מלחמה. כעת האגדלען צו פאסט עס וױ

 דער געהאגדעגט האט אבער *זױ גישם
 — ארבײטער־ארםײ דער םון שטאב

גענעדאל־ראט. דער
 צו אויפגעהערם האט ירעסע די װען

 גענעראל-םטרײק, צוליעב׳ן דערשייגעז
 אז באשלאסען, גענעראי־ראם דער דזאט

 ארױס״ ױטר׳ריג נישנז געװע[ װאלט עס
 די בעת ארבײטער־צײטונ^ אן צוגעבען

 און געבונדען. ליגט •רעסע בורזשואזע
 אודאי דאך האט נענעראל־ראט דער
 םון גאנג פאר׳ן אז פארשטאנען, אויך

 די אז װיכםמ, אויסערםט איז סטרײ?
 !דערשײנעז יא זאל צייטונג אױבייטער

 אן זיך האם רענירונג די ווען ערשט
 אױיסגע־ אנגעהױבען און געגעבען עצה
̂יכע אייגענע אן בען  — צײםוגג טעג

 גע־ געגעראל־ראט דער האט דאז ערשט
 א ארויסנעבעז אויך זיך בײ •ועלט

צייטוגג.
 זאגט טעםים, דיזעלבע צוליב ״און

 בא־ גענעראל־ראט דער האט יענסבערי,
 מריט קײנע אננעםען נישט שיאסען

 א«• ארםיגע די סאביליזירעז צו אויף
 ;!ארטיי ארבײטער דער םון טיילען

 ארבײ־ די בעטען באשלאס^ האט ער
 נישם *ר{אםענט8 איז טער־םראסציע

 נישם און דיס?וסיעם סײן אנצוחױבעז
 דעבאםען. די אין אנםײל סײן נעםען
 באקוםען האבען םימרער םיער בלױז
 y סארװאט רײדעזי״; צו רעכט דאס
 געוואים האט גענעראל־ראם דער ײײל
 אס״אז. אונטערשםרײכען, םעהד װאס

 געוױיגלאכעז א וועגעז ויך האנדעלט
טםרײק״. אגאםישען77

 חאם סםרײס פון׳ם צײט גאנצע די
 אײן אין נעיעבמ גענעראל-ראט דער

 pr קוכמנז חלילח וועם םאםער — םורא
 גענעראל־ ״דער אוםרוהען. פאלימישע

 חד n אז ידיעות, כאפוםען האט ראט
ארעסםי־ )1 באשיאסען: האם נירונג

 גענעראל־ראט ®ון םיםגליזזנר די רעז
סםרײק-אאמיטעטאז. ארםיגמ די םון און

י םאבילטיחח )2 און רעזעדזרא^מײ י
 1א יאדלטטאנט - אח דורכטיחרעז )3

n זאי ײאס אסט, m r n\ געזאץ חנם 
 און —י סאםזי •ראנמנםיאג^מ וחננען

צו םענליכקײט די נאסוכמנן ארום אזוי

 די פון פאגדען ג*<ט די קאגפיססיחנן
 ידיעות, זעיכע דיי• לויט םאראײגמן.

 א»ווארטען באשלאסען באידװין חאט
 טמג, צװײ נאך םיםלען איע די טיט
 סטרײק דעם ייקוױדיחון פרופעז זיך כדי
W\ .חאט גענעראל-ראט דער גןװאיט 

}J h 'f if i ?« 7?טא װעט חןגירונג די 
 חאט ער און געװאלט אנותנ^ן געמען

 געשעחן, װעט דאס אויכ אז געװאוסט,
 לאנד אינגאנצען ארכײםער די װעיען

 םון ענטפער »ז אהן יאזעז נישט דאס
 קוםט אוםן אזא אױוי זײט; זײער
 דעם ליקװידירען נישט אויב — אוים

 עקאנאםײ דער אז —י גמגעראל״סטרײ?
 ■אלײ א אח אריכער װעט אם[י7 שער

 און בירגער־קריג, א אין *םייצו טישען,
 געװאלט געגעראל־ראט דער חאט דאס

 גע־ האט ער נישט װײל אױסםײדען,
 נישט און קאמף •אליטישען א װאלם

 םארםעלעץ א דארויף נעהאט חאט ער
מאנדאט״.

 זיך האט םאםענט דעם אין ט7■וג
 סע״ הערבערט סצענע דער אויזי באוױזעז

 סאםפראםיס־םארשיא- זײנע םים םועל
 אג־ זיך האט גענעראל־ראט דער גען.

 האט ער פארשלאגען. די אין געכאפט
 קיין נישט האט סעםױעל אז געװאוסט,

 רע־ דער םון פולםאכטען אםיציעלע שום
 לי?װידירעז צו װילען דער ;נירוננ

 קאםסלי־ אויסטײדען און סטרײס דעם
 גרויס, אזוי געווען אבער איז סאצעס

 נעגלויבט, האם גענעראל־ראט דער אז
 אנ־ אויך םטתםא וועט רעגירוננ די אז

 שום אהן םארשלאגען. םעםועלס נעםען
 דער האט פרט דעם איז גאראנטיעס

 א^גערוםען און גענומען געגעראל־ראט
 האט באאד און גענעיאיל־סטרייס. דעם
 רענײ די אז ארויסגעװיזען, טאסע זיך

 האלטע[ צו נישט אםילו לערט7 רונג
 פארשלא־ סעםועלס דורך געבונדען זיך
צוזאגען. און נען

 דעם ווענען שרײבט ברײלסםארד
; אזוי זעלבען

 דער אויב וױיטער, זיין װעט ״װאס
 םען yז7רyאױם̂ו נישט זאל 7סטרײ

 די ?אםזי צום םאביליזירעז מוזעז װעט
 פאםט־בעאם־ די ה. ד. ליניע״, ״צװײטע

 גאז-ארבײטער. און עלעסטרײ די טע,
 אוםנמ־ האם טמו778■ערס דאזיגע די

 האט ער טאםאס׳ן. געשראסען הויער
 טאםער גע&יהלט, שלעכט זעהר זיך

נישט״קאנ• םארהאלטען איהם םען װעט
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 •7i חאט י7 כמנשים; סטיסוציאנמיע
 אוכד צו קוטען וחןט עס אז נח׳ט,7ט

 די אץ כיוט דסען זיך װעט עס רוחען,
 געװען איז שטאנדפוגקם ױ'\ גאסען.

 םאר מורא האט װאס סעגשען, א פון וױ
 חגם איהם, \vm איז pn סטרײ? דעם

 שט•־ אזא אין פאר. געשטיטט חאט ער
 םארסו״ גענעראל״ראט י7ד האם סוננ
 םאר• לס7םי7ס אויף ענטםער זײן לירט

 נישט זיך ו.אט סעטועל װי שלאגען.
 סיגדליכע די אין אי באװארענם

 די אז שריםטליד, אםילו אי שםועםעז
 םאראנטװארטליר נישט איז רעגירומ

 דעד חאט — םארשלאגען זײנע פאר
 סע״ 1א גמגלױבם, דאך גענעראל־ראט

 באלדװינען םיט געזעחן זיר חאט בױעל
נאמען/ זײן אין געװיס רעדט און

 יימוױ״ דער צו געקוטען איז אזוי
 וועלכער גענעראל־סטרײפ, פון׳ם דאציע

 און אגגעוזױבען נלענצעגד אזוי זיר האט
אגטוױקעלצ!. זיד נלענצענדער נאד

 אויס״ נישט האט גענעראל־ראט דער
 װעיכען םאר עקזאםעז, דעם געהאיטעז

געשטעלט. איהם האט ילעבען דאס

סקול דעדיניננ גליקשטײנ׳ס
יארק גױ סטריט, גרענד 265

 *ון קריסטי בע®.
»019”* 0*0. 
 119*׳• י9 ל■7*

42 8 8
 •”דע? 17• סקול

3’33, 77*’33 17]
;7 33’i ” i037* לײדיס. •ון כעז7ם אלע ין, 

 0317*7• .0*37*1*3 19« אי[ ס3ע11ל’ט׳*
*38׳73 װעלעז  ■רײזען. oy’73* 1« ן7י

n 3 * 17א« *יז ססול*P חל.9י

הלאוהם ®װ פחןסערס
 *ויסשגײדען ל»9י איחי ײר9 17*72 םיר

”2 ו7ל*9ח92 [17 «37זם”*17ידװ [7זדי
*•7P9• P* T,* אתז װעם *יחל וױיל 

[729ח [7אר«1

ר ן םי ע נ ן פט ח נקםו
123 po צו עװענױ, םינםטע

3 2 עװ. פינפטע 1
םצאר. טעז1 סטריט׳ טער32 דער ביי

א1עקס* «יקסם73י«1א [729ת סיל
 ;7071■ *ו ד7*ל7יכ 17װײ י1י**3*0
 חא• םיל .7”ליװ7כ *ון ׳«9■ל #87לײ7ײ
 •1ם* אין סטיםעלס 7*072 לי *ויד [72
 .7*י3717ג א סים סטים 737*ױק *׳7?

ך .03wmd יגג73«י יוי
*”?71,017071• ילע אײז לימז םיי

 7יי3 די זעחן ?וםען *ו 07092 [17 עלס3
 און ך7ע*ל12 חײער ’1 [1« לס719ם

J ן7ם97חיל זײגען *לע סםיםעלס.

י  און ל»ש8 אםעדיקען ו
ם ע װ ל ע  פרעסכארד װ

קאמפאני .
יארס נױ עװ., פינפםע 321

IKDV?V0 : לאנד  .6661 און 6650 א̂י
אטענז־עט שנעל ארדערם קאונטרי

ל 8 $פ ניס װ פיי ער פ פ איי די
 םארדינסטען אײערע םאתרעסערען סענט איר אז באװייזען, אײך םיך יצאזט

 ארביי־ צו װילע[ א ארויס וױיזען װעצכע םעגער, צייט. איבעריגער אייער אין
 אייך וױיזען םיר ונקט,6שטאנד־ יעדען םון געשעםט אונזער צערנען ?ענען טען,

סאאפעראציע. םויצע אייך גיבעז און װי
פריה. דער אין דיגםטאג אדער ס^נט^ תומענדען ?יך מעלדעט

. ן ג י א מ ר ע ו ו ל י ם
7 B70פלאר. טען6 יארק, נױ עווענױ, טע

פארלאנגט

HftaS■*!a־ ! -■

>כ י \ £

m ־*;־־״•

סריגען העלםען םאר םרויען און םענער אינטעליגענטע

ם נ ע ב ע ג ל נ ו ר ע כ י ז ר א ם פ י ם י ל א פ
 װילען וועלכע די םאר געאעגענהייט װאונדערבארע א

אײגקונםט. לעבענס א םים םארזאמען זיך
אינסטרוקצמנם פערזענליכע

«ון אןיס [’* ע[3ע1כפ93
אגוױיזונגען פערזענליכע

r

. ז ם א ם ײ ה
̂ .4414-4415 עשלאנד טעל.י»רק. נױ עװענױ, פינפםע 225

tf » ״אינדעפענדענט ווערט
טס,3םע1אP *037 3® 33י1”13 [17 3ני:”?7ד •37י7ל

עזי(ניגג,1עם*11 ,1”ר-מ9*ייל יס1”ל
i7• *יז 33’«”11 *»371• V*33”[־’p.

י7« גם717על301או :?i* ”2 ?יך יען9ח orn n «ו[ 17*37«*וי *ויזענט 3 [1• [73ײ
חר.9י * ר7ל9י *37«*ײ 10 י«2 1ל*91

סױרוױם דעזײױנב נרונבארג
סינױ יארק גױ ן9«7ם 17*52 עוועגמ, םיינפםע 122

.5400 ינס 7*7װ [,7לע«7«

ועזייניגג לערענט
װעכענטליר דאלאר 200 ביז so «ז פערױנען סענט איהר

בעריזזםטער דער אין קורם « נעחםם סרןרהל דעזײנינג מיסשעל
na ,ס n אח םימם סרזי*ן, «נ' n rp נארםענמ̂ו פסר לײרים »ן סלײחסי י * _______ lam tttaiiae
די

•J)
nm%w> י נ3חנ?ײני ••ר סמוחל י ג׳נזײ »2’ימנ'ס םיני| י m *'** 'ר״ ײי םענ״ם יח נארםןנגסס םאי םאי רראמ̂ג סו^ jorm*^■ים ר.7*

יאזזר• BC ־איבער מגרינדעם
י 9 ןררייכם o«n ססוג י

ת iw ני nm, ו י י רלזולםאמע?. מסםע סיסםינמנן, נ
7 *ijn  p« on פ • פיעס סשוי נענ”?7ד םיםייתי ײי  ני

ײ"ר?*זי*. 7נו© אוו 7י7*7
t נוס• » r o i s n ר  מס »ון פרוייז, »יז מנ»ר מ

r»it מחר eiyrurhvMW T t

r m ySw'-aa n* ™ , ",ג”י 'ײ ^ ™ ; י , - ׳ ' 

■tyow?p o ivns im  mo

^ ? * ש * ^7 ג1 ג י נ ײ »

j»nno voS7 oomi i s גיי tiSPO'ti iypy?ym . n r■

rAS



trim װעס והןונאן מט.  dot א
אינחשאנקשאן פערמאנענטעז

27 o n  ,« w m « r rומט ױיי, ימן 
 ריננמר • פאר ם»רח«ר * ■*רשומן

 שאונ־ וימסטטעסטער םון סארטױיער,
 אײיסט־ m סיט סארנינדוננ אין טי,

tie V 't ררעס״םירסעס מאנכע mo nr* 
 vs• אינדזטאגקטאן אן ■ערראנענם נ«ן
 די «וריש*זחאיטןן נדי ױניאן, m »ן

 נינדױניאן די »יק«מז פון ארבײטער
i דרעס w r סט. אין HMlim.

 םארנד א איז פרא*עס אי*סינער דעד
 איגדזטאנק־ *ייטװײריגען א פון זןצונג

nv,\ מו עי  נעווא־ ארויסנמנענען איז װ
i n טײיאר דיבטער שאורט סופרים םון 
o איז n 1924 פון םםרייש דרעס. i n 

 סאנען *ו געמאכט אי*ט װערם םארזוך
o n און ■עדמאנענט אינדזשואנה׳ןאן 
i נענען געצילס איז n .״ װ. נ. י. א  י

o n .113 1גומע יאשאי װעמאן םט, 
o סאניא, לואיס n א און מענעתשעס 

 אינ-1פא .1ב״םע1א יװיתעלע1אינ **<
o v o n y o איז o»vm» o n די זײנען 

 ׳שע־ ענע1?י1פא 13 פון 1אײנענטיסע
 עזול-1 א עס איז הוייםזעכלױ .1יע

o פון טאט n ױסוי םו? קאםפלײנם

 שאסטװס דד<ס ומרגאן טט. פון פראס,
■׳טאי׳׳. .פפעגער אן שאדפאני,

ױוי1פא איז י o■ פון י w n האט m 
i פפו <אי«ר n מ פראט ר  נאטוי• פי
a n ״אינטיסידיי• אין ארנײןמר די 
to r װ׳ןי־ גא׳פוימנונג א אסאיט״, און 
vs יס1מא פון «ן1תװא נאשפטפט איז 

 אויפג׳וטיאטןן איז װ«<מר חיישוױט,
 אאוז«ר,1םא רינטסד ױגיאן. m 1פא

ט  mews די נעניױנט חאס אױס, וױיו
o זיינטן װעינע ln jr n n פון עז1געװא 

פישעטס. די מנען עחת די
1 mאן אתיסנענענען חאט 1ינטע 

 י1פא װעט »ער דאס ,אויטיטאטוס״,
o» ro׳t 'װעט 1«װעיכ װעמען נענד1א 
tn ינט1כא^וי jm אונד ׳«אפען1פא אין 

 1נייטע1א די 1םא באקײעסייכש״סען
o אין כא׳פעפםינט זײנען ײעיכע n 

 ניט װעי׳ען עס ואס און ׳פאפ, אס10
 ק״נע איבעמזויפט און םיינס, שיינע ז״ן

 1#נ סענטענסעס״ טע1י1םוספענ״
 װעל״ 1אימ«נ 1םא סענטענסעס דזשײל

.״1סע1עסטי1א כען

פ $ עו צ ען מןנ עד סי דקר אין אווענם שבה י גי חאוז יו
ן פאועסס אין מ מ

Din גע־ װערט װאס איד• פאפואערע 
 םא־ אין הזיז, ױניטי דער איז זוננען
:אזוי אן זיך־ םאגנט יארק, רעסט

לעבעדיק, איז ױניטי דער ״אין
םדייאאך־, איז ױניטי דער אין

מאכזז, א איז םיידעא יעדע
םאך״... א איז בחור יעדער

 װײטער יליד דאס זיך ציהט אזוי איז
 oy>n און א<ץ ^נרירמנדיג וױיםער, איץ
 די אויך אוז הויז. ױניםי דער אין

 דארם ?יינען וואס םענ^נז םארהײראםע
נעמאועװעט. ניט װערעז

 םאאקסטימאיך »יז מעדיז אזױ איז
 די ױגיטי, די ייד, דאס איו עס װי

 ־לע דאס אויך דארט איז אזװי מענױ,
 א איז דארט קעבען גאנצע דאס בען.

 בעסטען םון נאעזיע מטיק א ליר, עעהן
 האט באטרעף א םאר װאס םארט!

 ■א־ דער געגעז װערטער, םרן ■אמזיע די
 הארמאנישען #עהנעם, דעם םיז עזיע

 דארם יצעבעז גאגצע דאס !*עבען ױניאן
 און יאעזיע, און ?עהנק״ט םיט אטעמם

 װאס נעסם די םון נעםיטער אאע די
 דער- איז נעילײטערט װערעז אחין הומעז

 דארט םרעט יתירה נ^מה די הויבען,
 םי־ א אויף אםילו א& נים קײנעם םון

נדט.
רײדעז, צו םייצ דא טויג וואס נאר

 אהח, םאהרט און זיר חנד^יסטריוט —
 דאס װאס אויםנעםינעז א^ײז איהר וועט
 רעדז׳שיסטרײ צו זיך װאו אזוינס. איו
 אין — אודאי, דאך איהר וױיסם רען

 בייצ- אםיס איז נאס׳ טעז16 וחגסם 3
אינטערמךשאנאיל. דער םח דיננ

 דער אין שוױיד נמירק
הױז. ױניטי

 אקטיאר, אידיממר באוואוססער דער
 םיעציעל וואך ילעצטע איז אווײד, םארק

טי דער איז ארױסנעפאחרען  אין חױז, ױני
 עו<ם גתיםער דער און •ארק סארצסט
tn האט דארטעז * o r געהאט הנאה no 

באזוך. ^זײז
 די םיז אײנער איז מוועד םארק

 אי־ די וואס אקטיארעז אמםעאיגמנססטע
 אן חת א םארכמןנכג ביהטנ דמת

 ״ איז ער •אעט. א אױך מר איו אמטיאר
 װניאן, אקסיארען דעד אין אי סיםנ<יד א

#אראײז. ערײמר ארץ ל. י. מם Im אי
 V עס םיר דערצעהיעז וואס אנסקענען

o אנםמנעז n דער אין האט ער װאס 
o אםוזירט חױז יתיםי n ק אוי^ עזילם  זי

 אין זונטאנ מטײגער. אײגענארטינען
n n בײ מרי̂ז i n, סאר־ ותכעגםייכער 

 ^ורנעיע־ אך האט יינסקי דוד מיז אעזומ
ח זעז »יו י  םיז <ידער רײחע » הדדם1דז

n סאנסאג *ח חייגא• חענריד w

 אין פארילעזונג א נעגעבען איײן ער האט
 טיײ כײם 5װעצדעי ״אין גראװ׳/ *■יין
 םאריעזונג א געגעבעז האט עױ כער/
̂שע און דיכטער אידייטע איב׳<*  אידי

 מאריס פון טענ ערשטע די פון פאעזיע,
 און ׳טאנ הײנםינען ביז׳ז ראזענםעילד

 ילידער די מיט לעהציע זײן אייוסטרירט
 םון •אעטען םאר^ײדענע םילע די םון

•עריאד. גאנצען י־עם
ם גרויסער דער טי םון ע̂ו  הױז ױני

 די אױםגענומעץ ענטוזיאזם מיט האט
 געקומען איז מװײד מארק און פאר^עזוגנ

 דער שון כאגײסאערםער א דארט פון
 װאס עולם דעם םוז אינטעיליגענץ אסת׳ער

 אונזעד איייז װאקײשאז דעם פאדנרענגם
הױז. ױניטי

ס מו ר ס מ א !אױפםקרסזאם ם

 רטי»דרעם זעמ»ן ®רעדדענט
 סלאוקמאכער פילאדעלפיער

אגױמענט נײעם װעגען
ן (*לוס ו )1 ?»■ ו

 די אגרימענט. םון יונקטען די שםעז
 סע־ נײע א םאמאנגען דאן קאז ױניאז

 ארבײטער די באםע<עז קען און קױריטי
 אזא װאנעז ביז ארבײט די אפצףןןטעיצען

געגעכען. װערט םעקױריטי
 אלע פון װײדזמעס די העמגרעז .3

 הױך, דעם צו שעפער די אין ארבײטער
 דער^אײנ־ נאך עקזיסטירט האט װאם

 פילאדעיד אין װאךארבײט פון םיהרונג
 האגען דארםען ארבײטער אילע פיא.

 אױף םארשריבען װײדזמעס זײערע
 םון םאיו איז ארבײטם־תארטעז. זײערע

 העכער װײדזשעס, באצוג אין וכוח א
 איע־ עם ורעט סקײל, םיגימום דעם םון

 קאםי־ מא■ דעם םון ווערען נעשטעלט
i םיט טעט j r םאד־ א םון באטײייגונג 

אפים. ױגיאן םיז *טײזנר
A וו^יכע רעםארםעז און גצװיגסען 
 באצונ איז װעחנז אײנדעפיחרט ױעילעז

 ארבײטס־ און מטונדעז וױידזמעם, צו
 םארקעט, יארק גױ חנם אין מאגטראל,

 ארבײטעד די צו ווערען גענעבעז זאילען
 נאכדעם מעיער, פיילאחנילפימך די אין
̂יכע װי  עםאב־ וועלען באדעגומען פריד

טרײד. יארסער נױ אין ווערען ̂ירם
 די אינסםרואירם האט םיםינג דער
 דזמאינט םילאדעיפיער פון באאםטע

 אױםצוארבײ־ ג^ײך צוצוםראטעז באארד
 אבעדסrדז די םיט אגריםענט אן םען
 אוײ די אויןי מאנופעקטמורערס די אח
 ימןזידענט <יניעז. אנגענאבענע .מן

 צו סאםיטע צוגעזאנט^ער האט דגםאן
i אין העיפמן n דעם םון אויסארבײטונג 

?אנפדאסט. נײעם

yns אירגענד־װאו, אז פארדאכט, א חאבען אדער ווײםען, וואס
 "r # m.........I* ך חאט יארג^ גװ «רום *דער  ?יר חאלפ אז־ער געעפענם, זי

jm ii עם נעכעטען זייגען nc אין וױסען לאזען 
א חןר «ון ועפארטטענט׳ טאון . ני דן 4יו  דער י

' פלאר. םער2 סטריט, םע16 ײעסם 3 בילדיננ,
ט.  ק»- טאון אװ .אןט דעד טון םעערםאן חאלפערץ, ח
ען סעקרעטאר, דק עי ײז װ ן י י  אץ טון ס*ג חך־עז «פים י

דן כת סריזז דער איוענם. י
כע איתעגד כרענגען «ו גים פארפעים דן ...... עי זדנ־ וו

איד,ר
....J ........_______ ■ -*-״■ י ..........

 דער אץ ארבײטער די צו
אינחםטרי דדעם

 האכען םאנד אינשורענס אנעםפאאימענט די פון טראסטיס אװ נאאדד די
אrנא o אױפיעזצן צו עזoי n ױז פאנד pnw ארבילטער ױניאן אאע צאיעז צו 

y to  h װאס סומע i*ppy*jp vn ד ,1925 םעברואר םון נעװארען o חי n 
 װײ- ארבײטעדס די םון נעװארען ^ונסארגענוםעז איז װאס דצדא^אן 1%

o v rn ײ װעאכע םאר םירמעז די דורך געװארען אינעממגענען איז און  תאכען ז
 דרעס־אאקאלס פאחעידענע די םון מעמבערס די םון װאוט א דודך נעאדנ^ט,

̂אסמן vא  צוױשען גיצײר װערען צוטײילט זאיל נעיט דיוע דאס נעװארען בא״צ
̂ע  םון טײיצ דער םאנד. צום כײגעישטײערט האבען װעלכע ארנײםער ױדאן א

'r v t\ ̂ער, 11 דאריבער באטרעפט ארנ״טער זאיכען  אויס־ װעט װעלכע דא
 װעאכע ײאצערורע די נאך קומט ארבײםער אן וױ נאכדעם וױןדען גמצאחלס

טראסטיס. אװ באאדד די םון נעפאדערט װערט
 װע*כע ארבײטער ריכטיגע די אױסצוגעפינעזי #ינסטליך און ׳ענעיל אום

 ארבײטער אלע םאדערען צו געװארען באיצלאסעז איז בײגע^׳טײערט, האנען
 צװעק דיזעז פאר םאנד. פון אםיס אין קלעימס זײעדע רעדזיציסטדירען צו

 יעדעץ םון וזײם־אדרעסען די צו ארױסגע^יקט אינ^ודענס״אםיס רער וזאט
 דיזער בײ האט איהר קאדד. קלעים רעדדטיסטרירטען א ױניאךארכ״טער

 ריכטי־ אײער האט לאקאל אײער אויב ׳קאיד אייער ערהאלטען יטױן צ״ט
 טישעג״ צו פארנאכלעסיגט האט איהר און נעכיופט האט איהר אויב ׳אדרעס גען

 אפיס אין קארד רעדז׳עיסטרײיעאן א קדינען איהר קע:ט אדדעס, אייער דזיעען
לאקאל. אײער םון

רעדזיטיסטרײ־ פאר פערלאננט װעיט װאס אינפארלאציע, די אױס םילט
 לאקאל. אײער פון אפיס אין פערזענליך קארד די ברעננט און צװעקען ׳עאן
״  האבען װעיען מיר םאנד. אינישורענס איז אײד םאר םאילען עס ײעאען ז

 דעם םאנטאנ, אנםאננענדינ לאקאלס די םון אםיסעס די אין םאר״שטעהעד
 איז װאס הילױ, װעלכע אירגענד אײך נעבעץ װעל/זז װעלכע דזיעולא/ טען19

 פעי־ א קאעיסט װאס אױבײטער יעדער לאײד. די אויסצוטאכען אום נויטיג
.1926 אױגוסט, טען15 םון ♦שפעטער נים רעדדשיסטרירען מוז סענט

 רע־ שאפ די 1אוי ערישײנען נעכיעז װעםעס ארבײטער יעניגע די נאר
 װעילכע די און םאנר םון טאזיאזע9 אין איצט זיך נעםינען װעלכע ׳■ארטס
 נעמעז צו אנטייל באיעכטיגט זײן װעייעז אײנצאהלונגען נעלאכט האכען

 װערען^ן אטענדעט פינסטאיך װעלען קלעיטס אלע אויסצאהלונ:. דיזער אין
ײ וױ ארדער זעאבעז אין  מען װעט ארבײטער יעדען ארײנגעקומען. זײנען ז

 אינישורענס דעם אויןי זיך נעפינט נאטען זײן צי פאסט דורך וױסען לאזען
 איז קומען צו אנצײנען איהם סען װעט יא, אויב ניט. צי רעקארד פאגד
אן דעם ױ  פלאן. דיזען לויט קוסט איהם װאס נעלד די קרינען אין אפיס ױ
 װארום אורזאכען די כיעאדען איהם מען װעט בארעכטיגט, גיט איז ער אױכ

 װערען ארױסנעשיקט װעט װאס לעםער א אין אויסגעצאהאט ניט קריגם ער
 אםיס א׳ינישורענס אין קרפיעז ניט זאלעז ארבײטער בעטמז מיר םאנד. םון

 ארבײטער אן װעאבעז אין שאפ יעדעז פון רעקארד דער קאעימס. דיזע װעגען
 פינקט״ א און װערעז אונטערזוכט גרינדאיך װעט באישעםטינט נעװעז איז

 װעאען אדבייטער םון װיזיטען ארױסנע״שיקט. װערעז װעט ענטםער איכער
צײט. דיזע פאדאעננערען און שטעיעז נאר

 דיזען אונטער איבײטער די צו צאהאוננעז דאס ערװארטעט װעדם עס
 וױיטערזן אוינוסם. םיז װאך ערישטע די אין אנםאנגעז זיך װעאעז סאאן

צײט. יענער צו װערען נעמאכט װע^עז אנאנסטענםס
DRESS INDUSTRY,
UNEMPLOYMENT INSURANCE FUND,
J. A. CORCORAN, Ass’t to the Chairman.

הח יוניםי ד
x פארק, פארעםט אין t

ױניאן װאירקערם נארםענט ליידים אינטערנע׳שאנאל דער פון
זוטער. פאר׳ן אפען איז

 .ט ר ע צ נ א ק גרױסארטינער א — אווענט שבת יעדען
 װאן־. מיטען אין פארוױילוננען פארשידענע

 ג נ ו ז ע ר ר א ם ליטערארישע א — פריה זונטאנ
לעקטשור. אינטערעסאנטע — םױה דער אין מיטװאך
 אז םארברענגם און אלע וםט

 אין װאקײשאן. אנגענעםען
I V איהר חאט הויז יגניםי דער 
נוטע, :גוםען אלעם םדן י

 ציםערען עםענם, געשםאקע
 כאקװעמליכ־ שטאדטישע אלע מיט

 און בלוםען אץ אײנגעםונקם קײםען
 *•- אין ניט זעהם םען װאם םלאנזממ,

םי אין חו.ץ א ערגעץ  אױב לאנד. ױני
 פארברעננעץ, גוט כאםת װילם איחר

ץ צו נים פארםעהלט י !דארם ז

 אינ• דער פון םעטכערם חוץ א
םי דער אץ װערען טערנעשאנאל  יוני

 סת םעםכערס .אױפגענוםען חויז
 זאנםט און אתאניזאןױעם, אנחןרע

 פריעד את םעג״עז אעטעליגענםע
בא^ועגונג ארבײםעד דער פץ

 בילדיננ, אינטערנעשאנאל דער אין איז אפים רעדזשיםםריײפאן דער
2148 יסלעטש טעלעפאן יארק., מו 4סםר^ טע16 וועסם 3
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 ל9¥ יח סרבײמנר
 ססחויי• אעגדער,

 די און #t%• נעם
וײן וחנמ װצאם
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פלפר צי ן8 אפי » ר פון ת ע שאנאל ו ס אינםערנה די ס לי אן װארשערם נארםענ ױני

PRICE 3 c u m,1926 יולי, טער30 פרײםאנN ew  Y o rk , Friday, July 30, 1926.V o l. VIII. No. 31.

 םעהר אלץ פיהלעז באלעבאםים קראוק
םםױיק גענעראל פון װוק דעם

 צאהל » — פירמען. באוואוםטע פון אפליקיישאנס 200 אײבעד האט קאמיטע סעטעלמענט
 דער אויןש דעמאנסטראציע שעהנע און גרױםע א וױדער — געמאכט. שױן םעטעלמענטם

 אומזיסט םארפאלגען צו ניט ?ארשםרעכט מעקלאםלץ קאמישאנער םאליס — לײן. פיקעט
 מאנױ ״אינםײד״ די ענטםערט זינמאן פרעזידענט — װארט. דץ האלט און סטרײקער די

 טרײד דרעס םון ארבײטער אלע אױןש פאדערט קאמיטע םטרײק גענעראל — םעקטשורער.
̂נ־ אפ גיבען דרעסמאכער — ארבײט־פעםעס. ארױםנעהמען און רעחשיסטרירען צו זיך  א

םטרײק. קלאוקטאכער םאױן געלט שורענס
 סטרײק דער !אויסגעצײכענט שטעהט סטרײק נענעראא קאאוקםאכער דער

 מיט ?עםםעז םטרײקער מחנות גרויסע די ארדנונג. בעסטער דער אין אן געהט
ײ אז זיכערקײם, א םים און אנטשאאסענגזײט איז פיוט  נערעכ־ די געװינען װעאען ז
ײ וועאכע םאר ם^דערוננען טע קעמםעז. ארויס זיינעז ז

 די אן הויבען מעהר אאץ זיך םארציהט סםרײק דער טאג א מעהר װאס
p דעם םיוזאען צו באאעבאטים m קאנעץ באאעבאטים די סטרײק. דעם םון 

ײ אז װײסען, און היעס, םיז נים ׳עױן קאאוקםאכער די  אנט^אאסענע גוטע״ זײנען ז
ײ קעמסער. ײ װארםען קוים אז װײסען, ז  ױ־ דער םון ררוי דעם אױף ארבײט די ז

ײ װעאען קאמןז, אין זיך שטעאעץ און ניאז ײ ביז ׳שאפ, אין צוריקקערען ניט זיך ז  זי
װערען. נאכגעגעבען װעאען םאדמרונגען נערעכטע ערע

 טער6ער? דער נים איז עס אאננ. פון שויז באאעבאסים קאאוה די װײסען דאם
ײ איצט. םעכטעז סאאוקםאכער די װאם יהאם^  גע^טאנעז קאםוי אין שוין זײנעז ז
ײ האבען מאא יעדעז און פריהער, מאא אײן ניט באאעבאםים די נענען  סאםן« דעם ז

 די ארויסגעקומעז סטרײס נענעראא יעדען םון זײנען קאאוקמאכער די !געװאונען
ײ און זיגער,  װײסעז באאעבאטים די און !סטרײק דעם אין זינען -אויך װעאען ז

ײ װײסען. מיר װי נוט אזוי עס ײ אז וױיסען, ז  ױניאץ, דער מיט סעטאען װעאען ז
ײ ׳עם מען זאגט װי נאר, ײ סזא. זײער אםאא נאך סרובירען ז  באאד אבער װעאען ז

ײ אז אײנזעהן, סוזען  ױניאה דער נעגען װידערשםאנד האםנונסאאזען א םיהרען ז
י םאדערונגען גערעכטע די נעגען און \ ן ײ און ארבײטער םו  סוםען סוזען װעאען ז
ײ פרובירען אבער, דערװײאע סעטעאמענט. א צו ̂ש אפציהען, עס ז ײ כאט  אײדען ז
פאראוסט. נעאט ;רױסען א

י  ארויסנעקומעז םאנוםעהטשורערם ״אינסײד״ די זײנען ׳טטייגער, א ײאך, י
 צױ באױז אנגעםיהרט װערם סטרײק גאנצער דער אז םמײםמעגט, גארײשען א פיט
ײ אאזמ מען אבער ״פאאיטיקס״. איב ײ ״גודם״ די מיט אװעקנעהן ניט ז  האבען ז

 װאס זיגםאז, פדעזירענט םרן ענטםער םארםרעםאיכען א באקומעז באאד דעם אױף
ײ און טעגות זײערע צוקאאפט  אין ענטבאויזטע, װעאט דער םאר װידער שטעהעז ז

ײ אאזט מען נעשטאאט. ריכטיגער זײער  םארםאס״ זיך םינוט א פאר אםיאו ניט ז
 זיגמאן פרעזידענט װאס אט און אישוס. םאאשע מיט מוח א דרעהעץ איז סירען

ײ ענטםערט קורצען: איז ז

^ איז םי לי א פ ם אן? פרעבם_פרעדדענם ע ם זינ
 נײע מיט ארױםנעקוםימ װידער ׳זײנען םאנופעקטשורערס אינםײד ״די

 נײעם, שפאגעל א אחיםגעבראיט זײ האבען םאל דאם 'אדװערטײזמענםם.
 אז געזאגט, געםליך האבען זײ נעדאנק״. ,טיםען העכםט א דערםאר אבער

*פאליטיקם״. ױניאן זײנען פאדערונגען םםרײק אלע די םיט םטרײק דער
:םרעגען זײ זיך ״װילט
 םאר מאנוםעקםשורערם די נאטראכטען אונזערע פאדערונגען ״װעלכע

 זײ בײ דאם איז ? קאנטראקםארם םון לימיםיישאן די אפשר ,פאליטיקם?״
 ער־ האט קאםישאן גאװעתאר׳ם דעם אז עם, קוםט װי־זשע - ? פאליםיקם

 צו אום װערען אײנגעםיהרט טוז קאנטראקטארם אװ ליטיטײשאן אז קלערם,
 גאװערגארם דעם חאט פונדאםענט. געזונטען א אוי,ס טרייך דעם שטעלען

? פאליטיק געשפילט אויך קאםישאן
 איז “עטפלאיםענט? אװ גאראנםי ,טאים די אפשר זײ םײנען ״אדער

 געפעחרליכע א םאר װאם וויםען טאקע םיר װילען ? םאליםיקם זײ בײ דאם
נױט זיכער זיץ זאלען קלאוקםאכער די אז פארלאגנען צו עם איז ״פאליטיק״

!יאהר אין וואכען 36 כאטש ארבײם
אךכײםס־ ־שטונדימן40 א פון סאדערונגען די שםייגער, א געחםם, ,אדער

 אײ װאו א שטונדעז 40 םאדערען ft “.■אליםיקם עם איז פארװאם װאף.
? אײמעפיחרט לאגנ שױן עס איז םרייד דרעם אין ווען 4טרייז קלאוק אין בײט

 זײ^עז זאכעז אלע די װען זינט וױםען, גןױואלט םיר װאלטען ״בכלל
 ערשט .פאליטיקס געװארען עם איז יתיאך״פאדיםיקם׳. נעװארען זײ בײ

 יי״עיימג־ ױר האם סטרייק דער װען ןװריק װאצען וריי םים אדער נעכטען.
ט — אחןר, ען,ג ײ םי ר ר ד ח א ק י י ר ו  ערש צום חאבש םיר װען צ

«פאדעתמען דיזע ארױםנעשטעלט מאל םען
איז ם׳ ^נ—>3.ני.זיי חאבעז צוריק יאחר דריי םימ מאדנע, זעחר . ^מ,.  ז.

עזעײא3 אטאי ם״ט עם w אמוטער און ^וניאן־פאליב^קם״ איז דאם  י
ם, די אכער ליםיקס״. טי ^־כאלעמ םי אינ ױ .  די ו

ך ם םעחר #זױ, m זוו ײ ױ דאם tn װײםעז׳ וײ כאפף» םוח, « דרעחען ז
...................... .. י,,,{ ........ו^ןלמןץן/ גימ גאר זײ וועם

 עס איז צײטוננ װעכענטאיכער א םאר
 סיט ״אפ־טױדײט״ זײץ צו אומסעגאיך

 װיכ־ דאס ׳מאכעז זיך קעז גראדע נײעס.
 :אכ־ גאײך פאסירעז זאאעז נײעסעז טינע
 דרוק. םון ארויס איז צײטונג די װי דעם,

 די אט אז אױס, שוי[ עס קוםט דאן אח
 א מיט ווערען ב><ריכםעם זאא פאסירונג

 מעהר שוין איז עס ווען שפעטצר, װאד
ניט. נײעס קײן

 צו פרעגען, אודאי דאך איהר ־וועט
 עס אויב באריכטעז, עס מען דארוי װאס
»אט? שויז איז

 ערשטענס, דאס, איז, ענםםער דער
 ױניאן־ די םאר האבען עס םיר דארםעז

 פרעםע אונזעף אין זאאען עס—רעסארדס
)2 זײט אויף (שלוס

או פרעז. ם סידפ דג ע אדו

ער די אנ ם ה מו ה
לפים»ר8כ אין
 פון מיםינג א אױך אדרעסירמ
פיאאדעלפיע. אין באארד דזשאינם

 סאר םארזאםאונג נרויסע ערשטע די
 אין קאאוק־מאכער םיז אאננ מאנאטעז

 נעײארעז אפגעהאאטען איז באאטיםאר
 און ױאי, טעז21 דעם םיטװאך, אעצםען

 פרעזידענט פון נעװארען אדרעסירט איז
 נעקומען ספעציעא איז װעאבער זיגסאן,

יארק. נױ פון
 םון םארטזעצוננ א איז מיטינ: דעד

 סאאוק־ םון פארזאמאוננ םריהערדינער א
 םון 4 יאקאי םיז סיטגאידער מאבער,

 אויס־ איז עס װעאכער אויף באאטיפאר,
 האא• דזש. װײס־פרעזידענט געטראטען

 ארגא• איסטערז םין מענעדזשעי פערין,
 באאטי״ די דעפארטסענט. ניזאציאנס

 רעא״ צו אן םאנגען ^אאוקסאכער םארער
 די נעקומעז שוין ס׳איז דאס איזירען,

ײ װען צײט  םאר• א מאכעז דארםען ז
ארנאניזירען. צו געהעריג װי זיך זוך,

 געײארעז אעצטענס איז באאטיסאר
 א און צענטער קאאוק װאקסענדער א

 זיך געפינען שעפער קאאוה צאא נרויסע
 קאאוקמאכער באאםימארער די דארטעץ.

 איז ארנאניזידט. געװען אמאא זײנמז
 ארנאױזא״ זײער איז צײט אעצטער דער

)3 ז״ם »1אוי (שלום

אןז םמסרעפער או פ נ נ אזו םמפרעאל נ
פאר$נפא אץ האכםאן

ס ליו שו דז

בײדע אין אפגעהמיטען װערען קלאוקםאכער פון פארזאםיונגעז גרויסע
שטעדט.

 כיא־ םיאע םון שטיאשטאגד א נאך
T איז קאאוקמאכער די האבען ׳נאטעז P 
 אנגעהויבען װידער אעצטענם נעדע

אהטױױטעט. ארויסװײזעז
װעא־ קאמפײז, ארנאניזאציאנס דער

 די אין געװארען דורכגעפיהרם איז כער
 — מארחעטם קאאוק קענעדישע צװײ

 װינ־ איז — טאראנםא און מאנטרעאא
 איבערגעאאזען האט ,1925 פון טער

 ארגאניזאציעס גוםע גאנץ זיך הינטער
 ארויס־ זיך האט עס שטעדם. בײדע איז

 ס׳װעט אז קאמזי, דעם נאך גאײך נעװיזעז
 םארזוך אײז ײי םעהר םאדערעז זיך
 שטיאער םוז םעזאנען עםאיכע אפשר און

 רי ברענגען צו ארבײט ארגאניזאציאנס
 דער צו שטעדט צוױי דיזע אץ ױניאנס
ײ וחגן םדרגה,  אםת׳ן אז האבעז װעאען ז

 ארבײטס-באדינגוננען איבער קאנטראל
 אין םפעציעא שעפער. קאאוק די איז

 די אז אױסגעזעהן, עס האט מאנטרעאא
 שװע־ א האבען װעט דארטען ױניאן

 שטענ־ די אויסצוהאאטעז דזשאב רען
איהר אויוי זײנען װעאכע אטאקעם דיגע

 מאנטרעאאער די םון געװארען געםאנט
 אאננ יאהרעץ םון זײנען װעאכע באםעס,

 םיהרען%נים־ױניאן צו געװען געװאוינט
שעפער.
 אנרער־ אעצטע די פון םאראויח אין
 אםים גענעראא דער האט יאהר האאבען

 באשטימט אינםערנעשאנאל אונזער םיז
 מאנטרעאל אין אפדור װײס־םרעזידענט

 אינטערנע״ דער פון םארשטעהער אאס
 ברױ באשםיםט אויך האט און שאנאא,

 דעם מענעדזשען צו םאאאהאם׳ז דער
 לעצ־ טאראנםא. םון באארד דזשאינט

 דזשאינט אנטרעאאער9 דער האט סענט
טעטיג״ אעבהאםטע % אנגעהויבעז באארד

)3 ?ייט אויף (שלוס

Dםארצײכביס איגהאלט
.31 נוםער .גערעכםיגקײט״

 אױם־ םטױיקער קלאוס
!טערהזאם

ז פףצערםיז דער קאילאן, ברודער י  י
ר  בא־ אונו בעט זוי«אן־קאםיםחג,ז^ירנ יז

 גע־ דער *ון נאםען אין םאנען «ו קאנם
 סםדײקער. די ד*ס נעראל־סטרײק״קאםיפע.

 איליקיײ ארײן גיבען עס וירםצן װצםעגס
 ניםארונד זאלען 4םע*עלםענג א יאר *אנס

 ײאם «ונ*עריאגען׳ איז עס װעםען לךיוען
סעפעלםזד-ט. » םאבען *ו גיכער

 ?ייגע דאס ערקלערס, קאנלאן ברודער
 װערעז געםאכם ניט־ װעלען סעפעלםענטס

 ארגאגיזײעדךקאםיטע די *ײלצג״י. »ין
 יעדע ווונטערזונצז גום אוריחער װעט

ײ ײ חעליען ניט װעט עפ (in פירםע, • 
ן אוגםזערזויאגעז סיינען װאס גײטער, י  י

̂לען ארבײ*. חןר  עס םםרײקערס די ן
לוייצן »וי«חערען ןוון *יז געחמען

i «ו y i יג• »יחר סעמעלםעגגדקאמיםחנ« 
•צריופיײמן

□
 ספזרײק־נײעס. .2 ?ייט
ן מניאן אונזער »ון גרום $ .8 !ײט י  י

.1 זײם *ון שלוםען םידעל־װזנסם. דער
 ®ר#• ־־ ארגאגיזאציאנס און מײיד־ .4 זײט

עדױקײשאנעל־דעוארםזםעגט. גען.
 קארפי• מרים — בילדער קורצע .5 זייט

טיר־ אױואז — I איחם חענגפ אאוו.
. נעניעװ•

 צדימאריעלס. .8 זײט
 וועגעז ־ויתרער ױני#ן דײמזג .7 זײט

- אטעריתע  בײם םראנס. הערמאז דר. ־
גראס• נםתאי — (געדיבט) ים

 במקלײד־ואראײן װאחיעװער דער .8 זײט
ןןארשװיגענצ די הימעאםארב. ה. ש•— ׳

װזזיחנר• ו• — (טעליעםאן)
 אין בילדונגם-מזןפזיגקײסז אונזער .9 זײט

 װי «זוי קאהץ. מ• םצניא — 1926-26
חד *יז ענםאערם .ב נײט^ן — *ם*ל

דאקציע•
 װיסען. «ו גו* זאכען .to זייט
 אדװערמײזםצגםס. .11 זײט
ןולם איגמליגענםעי אן .12 דיט

ױגיפ• תר »ין ױ»ק״«*ז דעם בדזננג•
• ,.יץין , מי ^ן דז-
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