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עו אין ז נ עו או ם ײ ב ױםעט או װער ס ױניטי און אוני ר ע ם ענ ם
זיך ערעפעגעז סענטערס ױגיטי ױ

וױדער.
 איצ־ אונזער םון םעגטערס ױניטי די

 דיזען וױדער ױך ערעפעגען טעוגעשאנאל
 מיט *ון יאגואר. טען3 דעם סאגטאג,

 צוױײ דעי־ דאס עדװארטעט, װערט ועכט
 ^רעכעדער א ג;»ד זיין װעט טערטין טער

טערגוי!. ערשטער רער וױ ערםאלג
 ערםאמ גרױסען רעם םון ערמוטיגט

 טעטיגיןייט עדױקיישאנאל אונזער םון
 אר־ םון סטודענטעז די האבען סיזאן, דעם

 ױגיטי די סון און אוגיװערזיטעט ב״טער
 צו באשלאסע;, אייגשטיםיג סענםערס

 זין־ מעגשען טעהרערע םאלאינטערעסירען
 יעדער ידאפען. די אין *אטײליגען צו

 ברענ־ צו פארםליכטעט זיך האט סטודעגט
 מיטגלי־ י־רײ אגדערע גאן־ קיאס אין גען

 אר- אוץי זיך האבען סטודעגטען די דער.
 די צו געהן צו קאטיטעס אין גאניזירט

 און טיטינגען שאמ צו מיטיגגען, לאקאל
 זאלען מיטגלידער גאך ,אז וױרקען זעהן
 אינטער־ דער טיט םאראינטערעשירען זיך

עעגיגק״ט. עדױהיישאנאג נעשאנאל

סענטערס. װניטי די אין
 - - יאנואר. טען3 דעט םאנטאג,

 ס־זול םאבליק סענטער, ױניטי סייד איסט
 טאחס עװעגױ.״ טע1 נעבען סט. טע4 ,63

 אין יןורס זיין םארטזעצען װעט לעװין
 װערען דיסלןוטירט װעט עפ עקאנאכױקס.

 אין באװעגונג ארבייטער א״צטיגע די
ענגלאנד.

פאב־ סענטער, ױגיטי װײסטטאקער
 פיא־ םיס סט. טע20 א. 320 ״40 סקיל ליס

 אום שוױביעז לערנען װעט צוקערמאן רעגס
5:30.

 סענטער, ױניטי בראנקס צוױיטער
 און פארקוױי קלערכיאנט ׳42 סיזול פאבליק

 װאיפ־ םראו״סים מיס עװ. װאשיננטאן
 אין קלאס איהר םארטזעצען װעט סאן

* איבונגען. םיזישע
 פאבליח סעגטער, ױניטי בר)ו:ז.וױל

 עװענױס, סט*ן און גלענטאר ,84 ססול
 אינ־ די םארטזעצען װעט ייאן דע סאלאן

 עקא־ די װ*גען דיסקוסיאנען טערעסאגטע
םראבלעםען. נאםישע

 — יאנואר. טען4דעם, דינסמאג,
 סחול פאבליק סענטער, ױניטי סײד איםט

 םארטזעצען װעט חאהען איװא מיס ,63
סרײנינג״. ״םיזיקאל אין קיאס איהר

 סענטער. ױגיטי װײסטטאכער אין
קלאס זײן טארטזעצען דעליאז.װעט סאלאן

על־ואנאםײןס. אין
 פאבליק סענטער, ױניטי הארלעם

 עװ. סע5 נעבען סט. טע103 ,171 סקול
 זײן םאיטזעצען װעט װייבערט כ א.

 דיסחױ װעט עס עקאגאטיקס. אין לןלאס
 דער — ״חארפארײיטאנס װערען טירט

נ־טטה״. א אהן קערסער
םאב־ סעגטער, ױניטי בראנקס טער1

 אינטער־ און סט. פריטא; ,54 סקול לי?
 װאיםסאן טערעזא מיס עװענױ. וױיל
 עקא״ אין קורס דעם םאהמזעצען װעט

 װערען דיסיווטירט װעט עס נאסיקס.
 םארנעטט פי־וי די װאס םיאץ דעם װעגען

אינדוסטריע. טאדערנער דער אין
פאב־ סענטער, ױניטי בדאנקס טער2

 דעניעלס מארגאױעט דר. .42 סקול
 םון קורס ד<ם אויפנעהטען װידער װעט

 באװע״ ארבײטער דער םון געיטיכטע די
 באזונדערם אםיטטעלען זיך װעט זי נונג.
דײט׳טיאגד. אין לא;ע איצטיגער דער אויף

םאב־ סענטער, ױניטי בראגקס טער3
 טע135 און םלייס בראון ,43 ססול ליס
 זײן םארטזעצען װעט לעוױן מאקס סם.

עקאנאטיקס. אין קיאס
— יאנואר. טען5 דעם םיטוראך

 מיטגלידער, אונזערע װעלען אװענס דעם
 ״נױ דער אין הויסען די אטעגדען וואס
 װידער זיך ריסוירט^״ סא׳טעל אװ סהול

 דעם םארטזעצען און צוזאמענקומען
קלאס.
פאב־ סענטער, ױניטי בראנקס טער2

 װאלפסאן פראנסיס מיס .42 סקול סיק
 טרײ־ ״םיזיקאל אין לעסאגס געבע[ װעט

גרופע. צוױיטער א צו נינג׳/
— יאנואר סטען דעש דאנערשטאג,

 פאב־ סענטער, ױניטי װי^טטאכער איז
 זועט סקאול םאמארעט טיס ,40 סקול <ײן

טרײגינג״. ״פ־דקאל אין לעסאגס געבעז
 פאבליק סענטעו ױניטי הארלעם

 װעכענטליכען דעפ חוץ א .171 סתול
 געגעכען אױך װעט אריפטעטיק איז מלאס

 אײ הערפערליכע אין לעפאנס װערען
בוגגעז.

פאב־ סענטער, ױניטי כראנקס טער1
 װעט ניקאלס העיענע מיס .54 סקול ליס

 איבונגען ?ערפערליכע אין לעסאנס געבען
טאנצען. אין און

^ב־ ױניםי בראגקס טער2 סענטער,
 קארעספאנ״ אין קיאס א .42 סיןול ליס

 פדא:סיס טיס פון געאנראםיע, איז דענץ
װאלפסאן.

פאב־ סענטער, ױניטי בראנהס םער3 .
 װעט לינטיט ביענטע מיס .43 סיןול

 איבונגע*. קערפערליכע אן יעסאנם ־נזמבן
 פאבליק סענטער, יוניטי י נראגזוױל

נע־ װעמ ריםער יארעםא םיס
אזגומען. :יכע

f
 ■אבליח סענטער, ױניםי װײםטמאכער אין

 װעט עניטטײן הערטאן מר. .40 סקול
 פאױטטעהן צו *װי קראס זײן םארטזעצען

מוזיה״.
פאב־ סענטער, ױגיטי בראגיזס טער1

 דענייס טא־נאיעט דר. .54 סקוי לײז
 םפי־ אין קראש דעם םארטזעצען װעט

כאראגיע.
 םאבליק סענטער, ױגיטי בראנזוױל

 װעט ניירעד ספעגסער מר. .84 סקור
 געטיכ־ די איבער קיאס זײן פארטזעצען

- צױױליזאציאן. םון טע

קורסען. נײע *
 מיט־ אינזערע פון םארראנג דעס אױןי
 או־ ארבײםער אונזער אין װעיען גלידעד,

 ל«ור־ נ״ע װערען געגצבען גיװערזיטעט
 זאיען אײנצערחײטען מעהר פאר סען.

 עדױקיײ אין װעגדען דך סיטנרידער די
 ‘it ,o.xi רום דעפארטמענט, יטאגאי
 אױ ארבײטער אין אדער סקװער, ױדאן

 אוירװיננ װאיטינגטאן אין ניװערזיסעט,
םלײס. אוירװיגג און סט. טע16 סקור, חײ

 אין ענגלײש אין גןלאש םקוד הײ א
סענטער. ױױטי בראגקט טען2

 אױום װאױנען װאס מיטגיידער די
 א*ן סענטער, ױגיטי בר^נקס טע*2 דעם

 עװע:װ װאיטיגגט^ן ,42 סקרל פ^בליח
 אײנײ ה^בעז פארקװײ, לןרעירכאנט און
 א עםענען צו אוגז םון םאריאננט מאי נע

 סתול הײ אין סענטער, רעם אין חלאס
ענגיויש.
 אזא דאס מעלדען, צו אונז פרעהט עס
 װע־ ארנאניזירט װאך געקסטע װעט קיאס
 מיטגלידער מעהר װאס נאר זאיען רען.

 קלאס. דעם אין איינ׳טרײבען זיך קומען
 געגענד דעם םון מיטגלידער די זאיען
 בארא״ זיר סעגטער ױניט• דעם אין קוכען

םרא;־ מיס סו״ערוױיזאר, אונזער םיט טען

 אוניי ארבײטער סדן ערעפענוגג די
װערזיטעט.

 איהר 1:30 יאגואר, טען8 דעם שבת,
 אר• אונזער ערעפענען זיף װעט בײטאנ,
 צוױיטען פאר׳ן אוניװערזיטעט כײס;ר
טיזאן. םון העיפט

 העלםט ערשטען דעם פון ערפאלג דער
 ער־ אונזערע רעכטםערטיגט סיזאן פון

 טערםין צװײטער דער אז װארטונגען,
 און ערפאיל:. גרעסערער א נאר זײן װעט
 װעיכע דורך םאראן, זײנען מיטלען צװײ
 :נעמליף מ־׳גגליך, םאבען דאס יזען מעז

 טיטנלי־• אונזערע פון די אז ערשטענס,
 אן אנגעשלאסען זיף האבען װעיכע ׳דער

 רעגעלמע־ זאלען קורסען, םארשײדעגע די
 איז דאס וױיל לעסאגס, די באזוכען סיג
 לואן מען וױ מיטעל ־ אײגציגער דער

 סיסטעמאטי• א ערװערבען זיף וױרקליף
 איז, מיטעל צװײטער דער און בילדונג יטע
 פאר־ צו סטארען זיך ז$לען שילער די אז

 ארבײטער־ביל״ םון אידעע די שפרײטען
 פאכען װערען װאס.זײ דעם דורף דונג

 םון בילדוננס־טעטיגקײטען די םאפולזנר
 בא־ און ױגיאן אינטערנעשאנאל אונזער
באטײליגען. צו אויך זיר זײ װעגען

קאוגסיל. סטודענטס די מון מיטינגען
 אונזער האט וועקײשאן פון װאך די

אויסגעגוצט רענארטמעגט עדױקיײטאנאל
 א&נעהאלטען האט און געלעגעגהײט די

 קאונ־ סטודענטס די פיט האגפערעגצען
סענםערס. ױגיטי אונזערע םון סילס

 אונםער יגעווען זײנען פיטינגען דיזע
 םיש־ אלעקפאנדער םון אויםײבט דער

 דירעיד עדױקײשאנאל איגזער העגדיער,
 סעק־ אוגזער גאחצן, ס• םא:יא און ג*אר,

רעטער.
 איז קאנפערענצען די פון אבזיכט די
 םאר־ די םיט באראטעז צו זיך געװען

 צאהלײ די םון סטודענטען די פון ״פטעהער
 סענטערס ױניטי די םון קראפען רײכע

 צוױײ פאר׳ן פלענער אויכארבײטען און
סעזאן. דעם פון העלםט טען

 אויסגע־ זײנען װאס ען,1מײנו: די
 האנפערענצען, דיזע בײ ;עװארען דריקט
 אלע, ערפוסיגעגד. זעוזר געװען זײנען

 װי גוט אזוי מענער אויפנאהמע, אהן
 די אין זײנען זײ םון פייע און פרױעז,
 װעגען גערעדט האבען יאהרען, טיטעדע
 סענ־ ױניטי די אין ערפאחרונגען •זײערע
 גע־ באגײסטערונג מיט האבען און צןערס

 ברידערלינקײט םון גײסט דעם יפילדערט
 אויס־ האבען זײ און דארט, הערשט װאס

 װאס דעם, כייט שטאלץ זייעד נעדריקט
 זיף זארגט ױניאן איגטערנע׳עאנאל זײער
 ענטװיקלונג אינטעלעקטזעלער דער םאר
 עקאנאטישער זײער םאר װי גוט אזוי

% פארבעםערונג.

G E R E C H n G K C rr— (JU ST IC E )

 קלאס םעלדוין׳ס דר. פון שילער די צו
םאציאלאגיע. אין

/״  סא׳שיאל טו אעטראדאקשאן ד
 בוף דעם כיעקדוגעל, פון סײקאלארזשי״/

 רעקאמענדירט האט םעלװין דר. װעלכען
 טען הען טעקסט־בוף, אלס שילער די צו

 דע- עדױקײשאנאל םון אפיס אין קריגען
 אין 1.58 איז פרייז ׳דער פארטפעגט.

האלסײל.

ספי־ פ^בליק אין קלאס העכערער א
קינג.

 אנצאהל אן פון פארלאנג דעם אויף
 או^- אראנזשירט מיטנלידער אוגזערע פין
 ״עד־ אן דעפארטפענט ערױקײיטאנאל זער

ט ספיהיגג פאבליק אין קלאס װענסד״  | פי
 װי־ װאס די, לעהרער. אלס שולץ מר.
 זא־ קלאס, דעם אןו אניטליסען זיף לען
 דע־ עדױקיײעאנאל אין מעלדען זיף לען

 אויר־ װאיטיגגטאן אין ארער פארטםענט
 יא־ טען9 דעם זונטא:, סקול, הײ װיננ

מ*ר;ע:ס. 10:30 נואר,
 עננלישע די קענען װאס אזעלצע, נאר
מעלדען. זיך זאלען .שפראף,

ײן װעלען שילער די  אין פארטראטען ז
פאקולםעט. אונזער

 גע־ באשלאסען זיכער שוין איז עס
 אונזער פון קאנפערענץ דער אז װארען,

 םון באשטעהן װעט װאס — םאסולכעט
 אוני־ ארבײטער אונזער םון לעהרער די

 ־— סענטערס ױניטי די פון און װערזיטעט
 יא־ טען15 דעם שבת, שטאטםינדען װעט
 ״ױניאן אונזער אין בײטאג, אוהר 4 נואר,

סענטער״• העלטה
 קאנםע־ דעם פון אבזיכט די װי אזוי

 װי םלאן א אויסצוארבײטען איז רענץ
 זאל בילדונגס־טעטיגקײט אונזער אזוי

 דעסאקראטײ א אויף ווערען אגנעםיהרט
 עדױקײ־ דער האט דארום שטײגער, שען

 אײנצױ באשלאסעץ דעפארטםענט שאנאל
 ױניטי יעדען פון מיטגלידער צוױי לאדען

 יעדען םון מיטגליד אײן און סענטער
 צו אוניװערזיטעט ארבײטער םון קגאס

 לעהרער־קאנ־ צום שילער די פארטרעטער
 די אויםארבײטען העלםען און פערענץ
לעמען.' פון מעטאדע נעסטע

 אױסגעקלײ װעלען םארטרעטער דיזע
<ןאונסילם. סטודענטס די סון װערען בען

 בערליז אין געשטארבען איז װאך די
 ױניאנס, די^טשישע די פון פיהרער דער

 א םאר איז ער לעגיען. סארל ברודער
 פרעױ* דער געװען יאהרען סך א םון משך
 געװערקיעאפ• םאראײניגטע די םון דענט

 געשטארנען איז ער דײםשלאנד. אין טען
יאוזר. 60 םון עלטער אין

 אונ־ אן געשפילט האט לעגיען קארל
 אר־ דײטשער דער אין ראליע געהויערע

 דער אױןי שטעהענדיג באװענוגג, כײטער
 ארגא• ארבײטעד דײטשע די םון שפיץ

 טרײד־יױ יע:ע םון ה. ד. גיזאציאנען,
 יןלעײ אונטער ניט יעטעוזען װעלכע ניאנס,

 נע־ איז;עבוידען ער אײנםלוס. ריקאלען
 םרײסען װעסט מאריענבורנ, אין װארען

 שוין טאקער. א געוועך םאך םון איז און
 נענופען שטארק זיר ער האט 1886 אין

 ױ- טרײד דײטשער דער אין באטײלינען
 נע־ ער איז 1890 זײט און באװעגונג ניאז

 דאזיגער דער םון שםיץ אויפ׳ן שטאנען
 מלחמח דער צו ביז 1903 םון באװעגונג.

 םון םרעזידעגט דער געװען אויך ער איז
 פאר• ױגיאן טרײד אינטערנאציאגאיען

 איז םיהרער •ראקטישער א חח א באנד.
 אי• שריםטשטעלער א געװען אויך לעגיען

 רעד־אק־ א און פראגען ױניאן טרײד בער
אויסגאבען. ױניאן טרײד םון טאר

 ער איז פידרער טרײד־ױניאן א חוץ א
 סאציאליסט^נר באוװסטער א געװען אױך־
 סאציאליס״ מעסיגע• די צו באלאנגט האט
 םראהציע עבערט״שײדעמאן דער פון טען
 אײנטייל טעטיגען א גענומען האט און
 גע־ אויך איז ער פאליטיק. פארטײ איז
 אל• דעם םון :רינדער די םון אײנער װען

 יױ טרײד אינטעדנאציאנאהען װעלטליכען
קאנגרעס. ניאן

 מעפבער א געװעז איז לעניען קארל
 ער .1893 זינט רײכםטאג פון^דײטשען

 אײנםלוס געװאלדעען א געהאט האט
 זײן דאנק א ארבײטער. דײטשע די אױף

 דײ• די איז טעטיגקײט אונערמידליכער
 איײ געװארען באװעגוגג ארבייטער טשע

 װעלם. דער א' שטארקסטע די פון נע
 צום איז לעניען װען צוריק, יאהד 30 מיט

 אלס געװארען ערװעהלט מאל עריטטען
 האט יזניאגס, ארבײטער די פון טשערמאן

 הונ־ צװײ בלױז נעצעהלט םעדעראציע די
 מיטגלידער. טױזענד םוםציג מיט דערט
 מיטגלידער־ א םעדעראציע די האט איצט

םערטעל. א מיט אכט־סיליאז םון שאםט
 די איז באװאוסם איז לעגיען קארל

 צוליב ספעציעל קרײזען ארבײטער היגע
 אין :עמאכט דא האט עד ײאס רײזע זײן

 אויסגע־ האט מלחמה די אײדער אפעריקא
 א געפאכט דא דאן האט ער בראכען.

 גע־ און שטעדט םארשידענע איבער טור
 סאי 'און ױניאנס פאר םאי יעהטשורס

םארטײ. סאציאליסטישער דער םאר
 אמע־ איז דאן געלומען איז ער װען

 ױניאנם פון קאמיטעס איהם האבען ריקא
 אויף דאן האט ער שיױ. בײם ערװארט

 םאראײניג־ די םון מיטיגג א אדרעסירט
 דײנמד אין געװעדקשאפטען. אידישע טע

 גרוײ די צו באקאנט געװען ער איז לאנד
 סאציא• אלס סאי מאסען ארבײטער סע

פיהרער. ױניאן אלס סאי און ליסט
מאנארכיסטי• דעם פון צײט דער אין

 דײטשלאנד, אין קאפ־אויםשטאנד שען
 לעגיען האט צוריק יאהר קארנען א מיט

 גרעס־ דעם אויםשטאנד דעם געלײסטעט
 די ארויסםיהרענדיג .װידערשטאנד, טעז

 עד מאנארכיסטען. די געגען ארבײטער
 גע• ארבײטער דעם ארנאניזירט אויך האט

אױםשטאנד. דעם געגען סטרײק נעראל
!אנדענקען זײן עהרע

ערס ם א ו שליסעו ס י ס צום אן ז אינ ש ה וז א א  נ
ר אין ע ײפס ד ס דרעם אוז װ ױ ם ם ח נ אי

 ן װאס ארבײט יואנסטרוקטױוע די
 געפילדער, אהן און רעש אהן געטאז, װערט

 װײסט דער אין באארד דזשאינט דעס פון
 אן זיד םאנגם אינדוסטריע, דרעס און

 יעדען סיט ארױסצואװייזען בולט׳ער איץ
 ברײטער דער װעט ניכען איז גאר טאג.
 ארבײטער לי װאס םיהלע•, נעהפען עולם

 דעם דודך האבען אינדוסטריע דער םין
געװאונען. באארד דזשאינט
 האט באארד דזשאיגט נײער דער

 די אז אױפנאבע, די גענוםעז זיך אויף
 אינ־ דרעס אץ וױיסט דער א*ן ארכײטער

 אזױ זיין זאלען ^ארק נױ םון דוסטױיע
 אד־ די זײנען עס וױ ארגאניזירט, פעפט

 סקוירט און ס*ט ?לאוק, דער אין בייטער
 לא־ קײן ניטא איז עס און אינדוסטדיע.

 זײן ניט זאל דאס װארום גרו:ט נישער
אזױ.

 קא• די דאש איז, נײעס לעצטע די
 דעם פיין ט*יל א נעװארען זײנע; טע*ס

 אדביײ די סיס גלײך באארד, דזשאינט
 דער איז צוו-גען אנדערע די םון ט&ד

ד די אז מײנט, דאפ אינדוסטר-ע.  בי
 דזשאינט דעם ם*ז אײדזשעגטס נעס

 אלע חאנטראלירעז דארפצן װעלען .גאארד
ס אח וױיסט די אץ ארגייםער מ שזד ד

אײנגעשלאכען. קאטערס די פער,
 טשערלײט שאפ די אויך גלײכען דאס

 װע־ זײ ;שעפער דרעס און װײסם די אין
 ״דזשוריסדיקשאז* די האבעז איצט לען

 אײנגע־ שאפ, אין ארבײטער אלע איבער
 אין ארבײטען װאס האטערס די שלאסען

 דאר־ װעלען טשערלײט די שעפער. יענע
 קא* די פון ביכלעך די האנטראלירען סעז

 אין ארבײטער אנדערע די פון װי טערס,
 דעם םון נאםעז אין און שעפער. יע:ע

 אלע צו םיר אפעלירען באארד דזשאינט
 דרעס און וױיסט די םון טשערלײט שאפ

 אויםריכ־ גאנץ ארבײט די טאן צו ^גפער,
 האבען זאלען קאטערס די אז זעהט טינ.

 אנ־ די װי גיט אזוי פונקט ױניאךביכלעך,
ארבײטער. דערע

 פון ארבײט די אן געהם אלגעםײן אין
 די או^סגעצײכענט. באארד דזשאינט דעם

 געװאיען אפאינטעט איז װאס קאפיטע
 ,^ױסצוארבײ־ מיטינג, לעצטען דעם אויף
 ארױס־ דארפען װאס פאדערונגען די טען

 אסס׳ן דרעס דער צו װערען געשטעלם
 יטרײד אין בתים בעלי אנדערע די און
 אר־ איהר מים םארםיג באגד שוין איז

 קירצליך וועלמן פאדערונגעז די און בײם,
x.prum םאחנםענםליכם

װע־ דעם װעגען אײנצעלהײטען מעהר
 נױ קומענדע די אין באריכטען מיר לען

 אר״ די ״נערעבטיגהײמ״. די םון מערען
 אלץ און פלײסיג גאנץ װערט׳געטאז בײט

 װי אוםן, בעסכען אוים׳ן אטענדעט װערט
 אום״ די אונטער פעגליך נאר איז עס

שטעגדען.
 דרעס און װײסט דער װעגען רעדענדיג
 באריכ־ צו שאדען ניט װעט אינדוסטריע

 טשער־ פון מיטינג שעהנעם דעם םון מען,
 דער םון מיטגלידער אקםיװע און לײט

 אפגעהאל־ איז װאס ױניאן, װײסטמאכער
דעצ. טען23 דאנערשטאג, נעװארען טען

 גע״ אנגענומען איז םיטיננ דעם אויף
 עס װעלכער איז רעזאלוציע, א װארען
 ניט אז דײטלץ־, און הלאר געזאגט װערם

 ױניאן דער אינערהאלב װאס אבטענדיג
 םיינוננס־פארשידענהײטעז דא אםשר איז

 אוי- באצוד אין מיטנלידער, די צװישע;
 אלע אבער זײנען גאניזאציאנס־םראגען,

 איײ זיך צווישען פאכער דדעס און ײײסט
 די בתים. בעלי די מיט קאפף איז נינ

 מיט קאפ\ז איו אז #אז וױיזט רעזאלוציע
 םוז מיםנלירער די זײגען בתים בעלי די

 דאס און נעױען, אײניג איםער 25 לאקאל
 זײ זיינען קריזיס־צײט דער אין איצט,

פריהער. װי אײניג םעדיר גאך
 געצװײםזןלם ניט קײ;מאל האבעז פיד .
 געװאוסט איסער ה^בען סיר דעם. אין
 ויעלמן 25 לאקאל םון םיטגלידער די «

 זײענ• פארםײזײגעז צו וײן גרײט אימער
יתיאן^ זײער ®עסםומ^
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אכער אלע מ n דרעס s אל אק ר 25 ל א  ר
שיסטרירעו װ פען 22 לאק. אין רעדז

י ®יט קמנפערענץ די ע 19r*N*s«eM מאדפעקטשורערס ירעס י
 יך1 ח*ט ,1921 יוןנואר, טען3 דעם

o »י| רעדזשיסטרױונ; די ןונגעהױנען n 
 די .22 נוטער יאהטיז דרעסמאנעי• נייעם

 י*ה*< «ו ניויטגנען װ*פ דרעסמאכער
 טטנער װײסט די טרן bi» זיו טײיעז 25
 װײסט דער כדי יטיואי, נאזונדער » אין

נעס«ר ן vwיייי ני-ײ טרייד דרעם »ון
װערען. *מאניזירט

 סו« יינדוסטריע דרעם און װייםט די
 טמטניזירט ר<ו«וענט3 100 *וילע װערעז

 טיגדוסטריע סיטוק די »י« ד<וס װי ונקט8
 ד♦ םון *• זיר 1טיייע דרעםניאנער די און

 נ»• נדענט׳ט יערער נדי װײםטםאכער,
 ארגאני״ נעסער זיין האנען זונדער
 װעימן דרעסמאנער די װ*ס דאס זירט.

 םײנט יאקאר נאזונדער א iv נאיא(נען
טען. זיו חאט ױניאן די »ז ניט טי ^ ע ; 

 אין נטארד דז׳עטיגט נייעם דעם אונטער
 ו^רען אינדוםטריע דרעס און װייסט דער
 טאר״ אינדוםטדיע דיער איז לאקאאם איע

 װי •ונהט ױניטן, גרויםער אײז אין אייניגט
 אין )!,כטט אינדוסטריע. קיאוה דער איז

עי  ויי״ יטרק נױ טון א־נדוםטריע י
 װײס לטקאיס, נאזונדערע עיף דא נען
 קיטוק, טענטינער אײן טון רארט םעז

 און ױניטן. מאנעד ריםער און םסוירט
ט׳ זײז װעם זעלביגע דאס  וױ* װעט םען י
 דרעס• און וױיסט מעכטיגער אייז 1םי סעז

 נטטרד דז׳טטינט דער יוניאן. םאנער
 די |1B װעט אינדוסטריע דער אין
 ווע<־ ױניאן, גרויסמ אי'ן מאכען ?א<ס#5
 און װ»ױ< דעם םאר ארכייטעז װעט כע

 דער אין ארנייטער ײילע םון נעסטען
■ איגדוסטריע. דרעס און ױייםט

 tie די.דרעסמאנזר דער־נער זאאען
 רעדז׳טיםטרי״ זיך ניבער װאס 25 ‘לא?איו

 ר*ס זא< .22 לא?אי נייעם דעם אין רען
r דער כדי דכער, װאס ווערען געטאז n. 

 קטנמן זט< אינדוסםריע דער איז באארד
שונסייטנירען. «ו נעםער אל*ז אנהױבען

םא־ דרעס די טיט קאנטערענץ דער
אםם׳ן נוטעקטשורערס

 טען31 דעם כ־יטאנ, פרייטאנ אעצםען
 *M אסטאר ה<וטע< אין איז דעצעטכער,

 *ווי״ ?טנפעדענץ א נעװארען געהאלטען
 ודיסט דעד און כאארד דזשטינט דעם ״.יען
 סא״ דרעס די און אינדוסטריע דרעס און

 איז ױניאז די אםס׳ן. נופעקטיטזרערס
 סארטדטטען געװען ?אנםערענץ דעם בײ
 דז׳טאינט נ״עם דעם פון קאמיטע א פון

 אינ־ דרעס איז װייסט דער אין באארד
 ■רעזי״ אין זינמאן מארים םיט דוסטריע,

בראיש. שאעזיננער דענט
 אױםנע״ זיינען קאנפערענץ דער או־ף

 ננמע טראנעז אײנינע געװארען נומעז
 גאנ׳ז א און טרײד 1אי פארבעסערוננע;
 שארנעחױ איז וייפקוס־אז אינםערעםאנטע

 כיידע פון םאר״שטעהער די צװי׳שען םען
 מ״ נעםיחרט איז דיםחוםיאן די צדדיב^
 די און אוטן פרייגדל־כען א אױןי ווארעז
געײטרןן. ארוםנערעדט גו* זיינען םראנען

 איז נא׳שטימטעם עטװאם *ו אבער
: eg ניט דערױײצ נאר ,w .m איז m

ך

ל א א נ א ש ע נ ר ע ט נ י ר. א א כ
tô ?1 קרײזען אונזערע אין nאוין ך 

 חאגען *ו נוזעיגקײפ די יחל«1גע
 1» צ״■ »ין זאל oyii י,9כ אײגענעם אז

Jiinar איגזצחן *י ארויסמרעםעז *ײ•
 דעסאדפסעג■ ל9נ9«ז,עדירק אונזער

 צו נאד אז» אונםתמוסען cm זיך חאפ
9. •ir*9tr נ»ד in יזןן1•ד ן1י סעגער 
*i| ז וינגעו 1י ^אלס.9ד *ונזעחג י  V י

 ער׳יסע נזןן9ת דוקי גימ סען no נאר
סיוד Y9P אסיסזג יעדער אפימען. סע9קי

י.9נ 9 *ין זיגגען
 אײנ• װזן• י9נ ל9נ9עזמי7»יגמ דעד

 יונאצי וײן ■onv יייז זחנלעז דיר»1ש«
 מדיזאאתן דזןס tit «מ9יחרערא1 חןר

ד •יראזשגיקןאי י• ייקעי1ם ײ ח מ ג םײסמער. ®ינא מ
 אגשלי״ ויד װילען o«ii ®יאגלידער לע9

ס מ ״ מ י׳ י י i נ r r יײד ײר*»t r w 
יײיקי 1»י

V * ______________

» # tr* ׳
1• ח י ײ י י fWl

 ארטחוט«ר׳אא»ט<)8 נײדע דאט כאיג׳ןן
 סאג*יואמיט«ט אױסחי״נען זיו פון זאיען

 «ו• װידעד זאיצן«יד האגו׳טעס דיו« און
ײס ואגיצנשוטען  וואד, דער |1B ענחן נ

m װ״טער w nשאדחאנײוד די סיט ן 
 אויס• ׳אױן וימצן סאנײואטיטעס די נען.

 צו• ויו װציצן זײ אי( 1נעװאר« געחרינןן
 ךא• אדצר טיטײאו דעס זאמענקוסען

מן זיר וױיט «ס נער׳אטאנ. א  נײ• w ח
 און «ן1אר׳»ט׳וגוי8 ויר יועי׳ןן צדדיס דע

מט טרײד איז אגדידע;ט דער ט ו אדי  נ
כןן8 » אױןי װעחןן ײי אופן״ רי
 איז אסט׳ן דדעססאנופעקט׳אוחןרט די
 פאיאגדע ד♦ דויד פארטראטעז נעמצן

 |ib •רעייחןנט שלאס, א. ח, :פערזאכען
 מצנ«דז׳»ער; װנין, יואיס ,יאםס׳ן דער
 דאס־ .8 חצריס, י״ ם. מאנדעי׳אטאם, ייא

 און קאחן חערי שיאטצטאן, חערי חיס,
ניט׳אעד״ קארי

ױם נ קאזרט סזפ נ ח ר מ מ קלאפ א ע
ױניאנס ױ פאר

ד  םאראיײ די םון קאורט סושריס ד׳
man נע־ סאנטאנ דעם חאט ׳אטאאטען 
yavt\ נא־ ארב״טער אסעריסאנער דער 

m ini ער שרעזענט... גיי״יאחר שײנעם א 
 װאס ענט׳ט״דוננ אן אדױס;עגענען חאט

 ארנאניזיר• דער 8ק<א ׳אטאריןען א יט1
 אמעריחא. אין נאװעגוגג ארנײטער טעד
 אום נאנצען אין װארפט עגט׳איידינג דיזע
oin ״סלייטאן orv," געװען איז װעינער 

 נע־ ױניאנס די פאר ׳ןןיצונג ׳אטיקעל •
tin נעזעצען. אנטי״טראםם שעדעראל די 
 פון אונטערגע׳אריכען איז מגט׳אײדוגנ די
 אוז נרזאדיים דז׳פאדז׳ט רינטער, 0

 נע• נעװען זײנען רינטער אגדערע יצווײ
vt ן o n.

פאפ־ םארניכטעט ענטיעיידוננ דיוע
V'O אסערי־ די װעלכען אר8 ■רינציש, א 

 Vi• חאט באװענונג ארנײטער שאג׳ור
o tw e מ  אר־ די יאוזרען. פייע און פי
 vi• איטער חאט נאײןגוננ נײטער

סחויח קייז ניט איז אוביים tv טמנח׳ט,

ר ע ס ד ס ע ס « ר » ר ע ס ױ ר ג ג פינ םאן אין םי  מעדי
ר ׳ ע װ ן סן חן ר א נ
 מעדיסאן אין מיטיננ פראטעסט דער
אנ וונטאנ לעצטען נארדען סחװעד ט  נ״

 אײ•—נאגײסטמרטער, זעחר א נעװען איז
 דו װאס פיטיננען VDOjyr די tie נער

 טיי• )nvv אמס נעזעחן, װןן חאט יארין
 יןי1א אויסנעדריהט חאנמן ניענ׳פען זץנט

 ענט״ ?ײער אופן דעטאנסטראטױוען א
 פון נא׳פיוס תטען דעם נענען ריסטוגנ

 ײא׳טיגד אין ליינאר״ ״דע^ארטמענט
 tv סארטמנסען ארױסצױןיקןן טאן

 סטײט חןר »ען *ײט דפר אין אסעריקא,
tv חאט חניארסמענט r חןר• פריומר 

אגד01ר סיט חאנחד חןר m היערם,  י
ןריױבט. װערט

i אנער n מ םי  גאר מחאט חאט סי
pynv » : אס׳ןרי• די חאט איחס מרך 

onj א wwiט8אדנ״טעד׳*א קאנער
 חסיאגד, סאװפט &ון ארנייטער די »

טן » to זיי, סאר^פרעכענד•; ריי  נא״ נ
 און זוערען, .עמאפען דא װעט װעטננ

 סיאגד1ר טיט חאנרמלם״נאציחענןן די 1»
.fjnjm עטאניירט מוזעז עלען11

o אין n זין iw«i •אױו o n •סי
in אננענוסען דיננ v iw ײיי* o»n ̂

 סיט ו״נען רעואיוציעס צוױי די צימס.
 אננענומ׳ט אייניפט׳סיג באנץסטערונג

r אײן נעװארען• v i t y n ראט׳סס״■ 
o טירט n  \v>vi, מןן װאס o p t ארױס 

 צוױיטע די |1א יאנד, tio מארטענס׳ןן
 אנסאמען זאי אס«ריקא אז. פאריאננט,

מ מסיאנד- ס*ס נימעס סאן o די m* 
iny *יעס1ל ii o p T y n n n o  jn m 

o ססײט dik װאשימטאן קײן w o n• 
n 1» םענט, n אינער קאדיית סןגאט 

trw און מניכיס אויסלענדי׳פע ton  our 
לייבאר. 110 םענס

ooo0o גרױסע די n  BOVO0PO^
ײ׳ אמזריפאנןר אן itniM איז צימ  ארנ
we* ^10 סאדטחדמר |1א סאחאמלוג( 

תן »ג«ן1 ארכייגמר אמריקאנפד  די מו
w הדסט i,

o חילי, םיטטסי m n n o פיי m 
ד״יי נאל0איג«מתיי׳* ראד׳  סימר״ )is נ

jyo, 08 איז jjmwדליאס1 «סנגחד־.זח 
0. 100010m, פחמיחמט m  (io סא״ 

ipdo.i t סאײזר, קאסיסאן און ),0יזגי 
n »ן סחמיחמס n תי  אר״ יםד )io )0י

ip גײס׳וד rm  rvnn> n  nmpj (prn. 
מימ׳וי סחסידזמס טי ׳•ל׳ י י טן  *O0>r י

 אסאיזאסייט׳ןד, ױ סון iponppo נזרג,
m 079111 וועממ v n t tr im 

« ן י w מ  r® )m m * r m  #r t 
ס ^נ m» מ w ai . i r n  t > ״
yw ח*ר pvox$*$ iigylyrD 

tw ו ע ו ד ו ד • pjjnn flfn w t r t r
*rNf7Wm w T i l  P MJMPm mfn

M י י W (W MMr m* י *nw  •MM

iv wj0 tpjb0  t » O0 fi ,רעדען iv גונ־ 
io (poo( אםיישא־ אין פראנס סלגאטאר? 

 נע• חאכען ועלכע1 מאל׳פ, ם■ סדײ;ק דpג
 אינטערע־ זעחר סנער יאננע, הסיסצ)
pojoo רעדען. כאראקטעריסטי״שע

 סון ס־פעחמאן דער ײאליפ, .0 פריינס
o n דער םון צייט אין נסארד ^ינסר 

 נעשילדערם סארםרעפלױ חסט ס?חמח,
 ?וטעאונג ד• איז עם דום )1א ןארי׳* »י
n פו) n רענירוננ iv פרא־ ײםי׳טער דער 
pi, ם0ה ער pnn װא־ אין 0011 גץסאכט 

o o iit( באכ־ ;עײיםער א ןי0נ ייצם 
uptpo תם־ )18 “״אסגאםאדאר אים 

.1לא אםכאסאדע נאנטעטיעײ׳ם ),א י
 ,םיליטע־ א זיד נפפינט — ער זאגט —

whom iv r n* ט ס0ח ס0װ  l״p ד
 חאם אס11 אםא־שע״ .נײװעי א ארסןע

 באכםעטיעװ ער )*1א ס0לP,(' 8 <יס
ף0י |1א ד....1לא חיין יס1 חאס לײן0

— O0P די ט0ה — אױסנעתםעז עו 
 )1א אנערקענט מערט אמנאסאדע טייפ

פן פארםרעטער אסת׳ען דעם סארסמס׳
סי )16 זייט אױןי 01(

ן ױ ע ח ן ח ו נ  דעם פון מ
ער אכ ם ס ס ױי ס ו ײ ר ם ס

ן אי א מ ס שי ץ 1917 א
o אי) n ײםט1< )18 סטרײפ !ײיסען 

 1אי א,1ישיחא אין סחויתדטאנער און
 א אדען1181 געסאנס jpi«.. ,1917 יאחר

ברר ססר״פער, איין )1א ),poono סו
npn n n ,נעױאחןן פאר׳גדפוט איו ״«י 

n א piinP( סריזאן. אין םערסין
o זיו, onpoenoe חסס, יתיאן די n 

איו אשיעל אן פארלאזען. יס1 ססרייספד
OT0P 0H810 B1V tnonpi 0P09P1, 

אחיסנע־ איז סאראורםיילסער m |1א
11( » inonpi אױא > י נ

n סן  סזד א IP01P03 םיר )P30P ה
>o w pt  no vatn:r, םדן ipi. סיטער 

i פאר לסיער m ויססאן, n דאס {יא),1י 
IP81011P10W 0071 e ii0P o n tio  m 

n 111איאורסיילס ipn i n r i 3 tie• .יעוי 
oum pownp^po i א.ן n נעזאנם, גיט 

ipvioi (T  ro» ip iro  m  nr ט נאםמי
ip  m o נייעם א נאקיסם

M mo. וױ n או אי ו on ז  ipso ,(זײ 
m •11 א m דסס  100 ipn,אזוי יאן on

?1* 3 |VD?̂  OnliillB DJTf iW• 1 ״
*iw n y m m  v״

w p  in ם מגצ •ארני
*

 אגטי• שערמאן דער קען דעריבער און
 װערעז אנגעװענדעם ניט געזעץ טראסט

 לאנ• א גאר ױניאן. ארבײטער אן געגען
 סטריײן כאריהמםען דעם אין לאמף נען
^ איז העטערס דענבורי די םון  אנגענו;

 ״ ש*, דעם צו אמעגדמעגט אן געװארען
 איו װעלכער געזעץ, טר^וסט אנטי מאן

 אםעגד״ ״קלעיט^ון דער אלם כאװאוסט
 אר• אז ערקלעהרט, װעלכער און מענט״

 דער״ אז און סחורח קײז ניט איז בייט
v םאר m\ ווע״ באטראכט ניט ססרײהס 
 צו טר^וסטס םון םארשװערונג אלס רען

 איז געזעץ דער סראדוקצי^ן. שטערען
 און יאהרען, םילע קראםט אין שוין

 םאר• און קאורט סופרים דער קוםט איצט
 אז ענמשײדוגג, דער םיט איהם ניכטעט

 רום*גן ניט טאד ױניאן ארבײטער קײן
 א צװיננען צו סימםאטיע־סטרײקס קײן

 םארערונ• די נאכצוגעבען םירמע געװיסע
, ױניאן. צוױיטער א פון גען

 גע• ארױסגעגעבען איז ענטשײדונג די
 דופלעקס דער םון קײס דער אין ױארען

 בעטטעל םון לןאםםאניע פרעס •רינטעג
 דער געגען קײס דער אין מישיגען, קריק,

ױניאן. מאשיניסטעז
 גערוםען ה^ט ױניאן מאשיניסטעז די

 אײנצו&יחרען צװעח דעם מיט סטרײק א
 פלענט. דופלעסם דעפ אין ױניאן־שאפ א
 גע״ םון געפאדערט האט קאמסאניע די

 מנ• דער געגען אינדזשאנקשאז אן ריכט
 האמ ױניאז די װאס גרונד דעם אױןי יאן

 שטערען צו םארשװערונג א געטאכט
 • « און קאמפאניע. דער פזן פראדוקציאן

 א/ קאטפאניע דער םרן סארלאנג זער
 סופרים׳ דעם םון געװארען נאכגעגעבען

 סימםא• אז ערקלעהרונג, .דער םיט קאורט
 ריכ• אועעזעצליך. זײנען סטרײיןס טיע
 געשטיסט האט װעלכער בואנדײס, טער

 ערהלעהרט, האם ענטשײדונג, דער געגען
 די בארויבמ האט קאורט סוםרים דער אז

 םון מיטעל װיכטיגען א םון ארבײטער
זעלבסט־םאדטיידינונג.

ם ױ כ ײ ײ צ ר א פ ט־ ל א ה נ אי

.2 נוםער ,גערעכטיגקייט״

 מי• דעניש. ד. מאיןס — ײאד. די .2 זײט
 יק•9הל דער פון יד99ב דז^וינט וון םינג

לאנגער• א. ■־־־ ײניפן. ספכער
 ד.ער או̂י ארבײם פרגמניזפייאנס .3 זײט

םי• רעםארטער. םטעוי א — •ראױמץ.
״9ל ®יז באאײ עקזעקומיװ פון טינג
שעהנהאלץ. י. — .25 קפל

 אין באארד דזאװינפ פון םיםינג .4 ײם1
— איגדוסטריע דרעם און זוײס^ דער
ױ״ קאטערס דער אין םאקאװ. V ם.

לעוױן. ישראא — .10 ל9?9ל גיפז
 17 ל9ק9ל ױניאז ר«£ערמאנער דעד אין
העלצער. דזש. —

*רא;ען. |1א סרײד .5 זייט
 — דיקטאםורןן סינדיקאליסטי«ע .0 זייט

קראנץ. םילי■
 דר ב. דר. — געזוגד זיזן nr ni .7 זײט

(ערצעח־ געקזםען איז עס באװסקי.
עךדבערג. ש. — אנג)

גאטיץ־ביכעל. רעדאקצאר׳ס |ib .8 זײט
 עננד דער טון ז״ם «רא?םי«ע די .0 זײט

 *םורם• זעלדין. א• — נגס־מרא;ע1אא11
. װאלםסא?. ל. א — לידעי

 M — •ילאדעלןיא ®יז בדיװלאןי .10 ז״ט
 די גזדייײזם חאב ,איך לןראפעװע.
ראחמאז. ריטשארד — יפלפקען״

 אין •אגטימקםען מינים ןיר די 11 זײט
 — ,אינדוסמרינ• דרעס און מײסט דןר

.nwiar קורולע װאלעסקי. אסי•
אדײערטזיוםענא^ .15 יוון 14 ׳13 ,12 זײם
 יונײוצר• ארכײפ אינטערנדיאנפל .16 זײם

ו| רעיאר• מידמי. ?יף ?*עגט ויטעם  י
 גיײחי^מן מימיטײי •^ײײארישעז

%י•ז י • ----- ^ r נארלד. ס. — 22 לא^ל
%■, M;:¥ 3t
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איר- איבער ארבייטער ענגלישע די
לאנד.

!,’לאשיסי ארכײטעד עגגיזי׳עע רי
 װעיכע בראש, הענדערבאן ארט;ר נדט
y־:Dy םון םארלױוי אין חאט r ואכען* 

 האט אירראנד, אין לאנע די אונטערזוכט
 װערכער באריכט, איחר םארעסענטייכט

 אין אײגדרוק טיםען א געמאנם האט
 דער אםעריחא. אין דא און ענגראנר
 pc וױנחעל יעו־ער ארום Deny; גאריכט

 אין לאגע טרויעריגער איצטיגער י״צר
 םאלשטעג- גייסט אין איז און אירלאנד

טארעיאנט. און אונפארטייאיש דיג
 די ארױוי װארםען אונטערזוכער די
 בירגער־קרי: איצטעען דעם םאר שולד

איד אויף אירלאנןי אין  דזיטארדזיט׳עט י
 א־בער״ װערט עס װי נאנדעם רעגירונג.
 pc איבערזיכט אמעםײנער אן געגעבען

 געשיב־ די ארײננעהטענדיג יאגע, דער
 אין רעז״טים טיליטערײטען דעם pc טע

 יאחר, עםייכע לעצטע די םאר אירלאנד
 םון באשלוסען די באריכט דער םוםירט

 ווער־ שארגעגדע די אין קאטיסיע דער
 איריאנדײ דער םון לײזונג *די טער:
 געפונען קענען גישט װעם פראגע שער

 און גװאלד םון פאליטיח דעד אין װערען
 מען װעט יטפעםער אדער פריחער גהמה.
 דורך אויסגלייכונג אן צו סוםען טוזען

 איע םון םארהאנדלונגען. פרידליכע
 איריעג־ דאס האט לאנד שון ■ארטײען

 ענג־ דער צו בלױו צוטרױען םאיק דישע
 גלױ־ מיר און פארטײ, ארבײטער לישער

 ארבײטער־באוועגונג די אויב אז בען,
 באמיחונ־ איהרע אויפהערען גישם װעט

 ביײ שיל קעגען ער װעט שלום, םאר נען
 דער םון לײזונג דער אין שטייערען

 איצט שטעהט װאס םראגע, שװערסטער
םאל?." ענגלי^ען דעם סאר

 באריכט דער אי-ז נאנצער א אלס
 איצטיגער דער געגעז אױםםאדערומ אן

 איהר פארדאסט ער רעגירונג. עגגלי^ער
p;jtttfHny;oMK*Dif”j״D, פןאלי־ איהר 

 איינ־ דער אלס מאכם ברוטאלער םון טיק
 פאלי־ גרויםע א לײזען צו םיטעי ציגעו
 בא־ דער פראגע. עקאנאםישע און טישע
 אפיעל אן מיט פארענדיגט װערט ריכם

 באוועגונג ארבײטער עגגלישער דער צו
 נישט בכיל םאלק עגגלײטען דעם צו און
 די באםלעקען רעגירונג די דערלאזען צו

 פאליטיק איהר מיט עגנלאגד pc עהרע
 די אויןי שאדערט ער כרוטאליטעט. פון

 שטימען זײערע אױםצוהויבעז ענגלענדער
 םאיח אירלעגדער דאס אז ׳םאן אײן זוי

 גװאלד־ דער םון װערען באפרײט ?אל
 נישט ביעהר זאלען עס אז הערשאפט,

 םרי־ םוז םעהלערען ״די װערען כאגאנגען
איצם״. םון שענדליכתײטען די און הער

 באװעגונג ארבייטער ענגלישער חןר
 גאעץ צײט לעצטער דער פאר מען חאט
 םאר־ זי אז דעם איז באשולדעט אפען
 אירלענ־ דער צו חאלט גאנץ זיר חאלט

 פאי דאזינעז דעם אין אז פראגע, דישער
 אר־ אז אײדער ענגלישע אן מעהר זי איז

 באריכט לעצטער דער פארטײ. בײטער
pc פארטײ ארבײטעד עננלישעד דער 

 פון רײן פ׳אלשםענדיג אבער ױ װאשם
 בא* נישט־באנרינדעטער דאזיגער דער

שולדיגונג.

 האנ־ איבער רעגירונגם־קאםיסיע א
ע און חןד  יארק ױו אין אינחסטרי

סטײט.
 ער־ דער אז באריכטעט, װערט עס
 די םון רעזולטאט םםשות׳דיגער שטער

 תא־ לאיןװאוד די װאס אונםערזוכומען,
 װא* עטלינע לעצטע די םאר ה*ט ױםע6

 און לאגע דער װעגען אנגעפיהרט נען
 אינדוסטריע, בוי תור אין סארופציע

 ״סטײט א פזן גרינדונג די זײן װעט
 האבען װעם װאס האסישאז׳/ טרײד

 דער פון פליכטען די צו עהגליך סליכסעז
 קאטערס ״אינטערסטײט גאציאנאלער
?אמישאן״.

 װערט זי וױ קאםיסיע, דאזינע די
 אי־ קאנטראל א האבען װעט געפלאנט,

 ןיא כיזנעס־קערפערשאפטעז אלע נער
 דער םון איבלען די pc איינמר סטײט.

 אעעגע״ װערט עס וױ װאײנונג־לאכע,
 א*ז ׳ה-ומ*טע לײקװאוד -דער פ<ז כען
 סך א מהזיסטירען עס אז ׳םאקט דער

 פון םארבוגדעז כיזנעס־קערפע-שאפטע;,
 װאס װ., ז. א. בילמןרס, קאנטראקטארס,

 און פרײזעז צו באצוג אין אחת יד מאםןן
 זײעד אין פראדוקציע די קאנטראליחןן

 װעט, קאמיסיע נעפלאנטע ,ד נעביט.
 די אט אוי(י נעבען אנםוננ ׳עס הײסט

זײ־ קאנטראלירען און פארנאגדעז
 י.א* די סעטאדעץ. אוז האגדלונגען עחנ

 קאס־ די באשטיטען דארפען וחןט םיםיע
 פראפיטען נערעבטע די וױ נוט אזוי טען,
 >די פי\ן אוגטערנעהמונגעז אלע רי אין

 גרױ״ אז זעהן, װעט זי קעראערשאפטעז.
 זיײ ,״אױסהויפען״ נים זאלעז פירםעס סע

 םאר־ אדער סאגקורעגםעז תימג^חנ «דו
כאשא״ צו כדי םאכריסעז דתרצ

«רא־ באםחנםהתת די וױן טו^נעי •

 רי ארויפיאגען ארום אזוי און דוקטען
פרײזען.

לעד• די צי פראנע, א עס איז געװיס
 “?א דער באוױליגען װעט זיטיסלײטשור

 מע־ די קאנטראלירען צו םאכט די מיסיע
 םראסטלאך און טדאסטס די םון טאדען

 סקאגדאלען אלע די םארהיטען צו און
 איגדוסט־ בױ דער אין פארברעכענס און
 ״אינטערסטײט דער אנדערןג אין און ריע

 אײנ־ דאס זיך האט .האפישאן״ האביערס
 און מאס, הלײנער א אין ברויז געגעבעז

תי־ געזעין״ אנטי־טראסט ״שערםאן רער  ו
 םאר־ צו כדי געװארען געפאסט איז כער

 פרײז און טראסטס פון גרינדונג די היטען
 געװען אהעד ביז איז קאגפפיראציעס,

 אױםדעקונ־ רי םארס. א וױ מעהר װערט
 סקאגדאלען די מיט פארבינדוגג אין גען
 בוי־אינדוסטריע דער אין קאדוםציע און

 ע:ט־ פון שטורם א אדויסגערופען האבען
 מײגוגג, עפעגטריכער דער טצד ריםטוגג

 געפיאנטע רי אז מעגייך, גאנץ איז עס און
אין אויםטאן גוטס עפעס װעט קאטיסיע

% _ ____ריכטוגג. דאזיגער דער
דערװײטעגס. ננדן רץנדער שפײזען
עם״ דער אין זיך האבען װאך לעצטע

 האט**לעז רײכסטע די םון אײנעם םון זאל
 און מעגער טױזעגם ארום םארזאדערט

 און יארק, גױ םון ״ספעטענע״ די פרויען,
 נישטמעהובעלםע און גישט־געדעקםע כײ

 צו הונגער־באנקעט א נעפראװעט טישען
p 13 הוננער דעם סימבאליזירען t םיליאן 

 לאנג־ געדזען װעלכע אײראפא, איץ קינדער
 חלײ־ שפײז, אין כיאנגעל צוליב אויס זאם
 איז באנקעט דער װאוינונגען. און רער

 ״דזשוינט דער םון געװארען אראנדשירט
 רע־ ױראפיעז פאר האכדשאז אםמריהאז

 הערבערט םון אױםזיכט דעם אונטער ליף״
הואװער.

מיני־ די געווען איז דאלאר טױזענט
 אי־ איז עס קאװער״. ״םער פרײז טום

 וױיטערס די אויסער אז זאגען, צו :ערינ
 םאר- םיל זעהר געװען נישט דארט זײנען

 ארבײטער. יארקער נױ די פון *שטעדזער
 א הונגער־באנהעט, דאדגער דער אבעה

 ארײנגעבראכט האט ער װאס דעם חוץ
 אױסגעחונגעריי די פאר ׳דאלארס :ליליאנען

 האט מלחמודלעגדער, די אין קינדער טע
 פראםעסט מעכטיגער א אלס געדינט אוץ־

 װאס שױדער, טויזענט־פאכיגעז דעם ;עגען
 שםײ־ אלץ די געגען און מיחםד. רוםט טען

 װאס פעלקער פון באװאשנוננען גענדע
 װײםערדיגע — זאך אײן צו בלויז פיהרען

 געװען אויך איז באנקעט דער מלחסות.
 איז גראד גצװיםעז א צו ביז אז סטן, .ץ

 אוים־ קינסטליך דער םאדשװאתדען שוין
 װאם םאלק, צו פאלס םון האס ;עשפילטער

י  אזוי האבעז הערשער געוױסענלאזע ר
 בעת צובלאזען און אויפגעהאיטען קונציג

מלחמה. דער
באסעריזצן, צו אינטערעסאנט איז עס

 אווענט םון מאםענם ריהרענדסטער דער אז
 אײנער «ערשיננ, גענעראי ררען מװעץ איז
 באנ־ ראזיגצן דעם פאר טוער הוי»ט די פון

 אז געזאגט, און אױםגעשטאנעז איז קעט,
o פיז אורזאך הויפט די׳׳ n וואס עלעכד 

 איז וועלס גאנבער דער איבער הערשט
 םאר פארברײטונגעז די און םלזזטה די

 הײ־ א געטאכט האט ער *\\ מלתםה״
 פון פארקלענערתג דער פאר אפיל סען

 די םון באזײטינונג דער און כאװאפנונגעז
 פון מלחמות. צו פיהרעז װאס אורזאכען,

 װאס אפלאדיםכמנםעז, באנײסכהןרםע די
 אםילו אז זעהן, צו איז געקראגען, האט ער
 דער געגעז מען איז קר״זען רײכע די אין

 אונזעד פון פאליסיק םיליטאריסטישער
 ,םארגרע־ אײן איץ האלט ײעלכע דענירונג,

 ארסעע דזגר פאר אויםגאבען די סערען
קריגס־פלאטע. און

םטריייק. אכואלגאםײטעד דעם רועגען
 עם װאס תגם, אױױ קוקענדיג נישט

 פארברעמנז־ א יארק נױ אין איצם העדשס
 אחעתנעשסעלם אלץ נאך jrvm םגפה,
 שע־ שניידזןר די בײ פאליסלײם רײהען

pnro צו פער r פי־ די פארטרײבעז איז 
סטרײהערם. בראווע זײ פון קעט־יײנס
 םענער הונדערםער זײנעז ײאך לעצםע

 בא־ אין געדוארעז ארעסםירט פרויען אין
 געלד- מוױןדמ מים געװארען שםראפס

 פלײ־ ארבײםעז לעריכםזון די שמדאםע;.
 נעה־ אח פאליצײ, דער םים צוזאמען סיג
 נעלדעה אידירע ױניאן דעי בײ אװעק סען

 סםדײק. רעם אין נױכױנ אזוי זיינעז װאס
 אפי- הײן נישט ״זיך פארשםעהט אי?, דאס

 אפע־ גײן נישם סםריײדברעבערײ, צתלע
 און געריכטען די צװישען יד־אחת נער

 איהר פארשטקהט ,vא דאס באסעס, די
 נא־ ארדנוגג^ איז געזע״ל ^אפהיטען ׳טיך

 שרע־ פעלע, אזױגע אלע איז וױ טירליה
vv\ דער פאד אפ נישט סטדײקעדס די זיך 

 ״עטדלאזע די און ריכםער די און פאליצײ
ײט״  ניט הערט אמאלגאמײטעד דער פון י
שעפער. די •יקעטעז צו אױף

 סםרייק, םון לאגע אלגעםײגע די
איז װאמנן, פיר שייז זיך צמזם וועלכער

סיננ ם פון םי נ אי ש רו ח א ן ן ר פון נ ע ױ ו מר נ ארק י
ר ע אנ מ ס או ל או ה יוני

1R  ,in r  nmT an Jm-TH.

 איג־ בױרא איםיגראנטעז איךישע רי
 אייח קאנפ-ערענץ, א דאס םארפירם,

 הײם נײער רער פון םראנע די װעלנעו
 אױםגענוםען װעט איפיגראנטזנן םאר

 יא־ טעז10 דעם פארהופמן װעט װערען,
 וועים באארד דזשאינט דער און גואך,

 דעלעגאטען צוױי שיהען צו אײנגעראדען
קאגפערעגץ. דיזען צו

 גוטגעהײסען װערט צושריפט דער
 װע״ בעגדער און אשפיז ברידער %י און
אפאיגםעט. רען

 אז באריכטעט, קאפיטע םינאנץ די
 שטי• פון פדאגע די אויפגעגופען האט ױ

 פאר אלײענס לײבאר אמעריהען ״די צען
 רעקאטענ־ און רוסלאנד״ םיט האנו־לען

 קעיפער־ אויבענדערםאנטע די אז ׳דירט
 הונ־ פיט װערען געשטיצט זאל שאפט
דאלאר. דערט
 םינאנץ דער םון רעקאפענדאציע די

גוטגעהײסען. ווערם קאמיטע
 גײע די אינסטאלירען םון םראגע די

 ארן אויפגעטמען װערט באארד דזשאינט
 דעם שבת, דאס נאשלאסע;, װערט עס
 דזשאינט נײע די זאל יאנואר, טען16

װערען. אינסטאלירם באארד
שעדס חיטענעראל באריכם. מענעדז

 דאס באריכםעם, םײנבערג ברודער
 קײן זײנען סםרײקס די אנבאלאכגט נואס

פארגעקוםען. נים ענדעדונגען גרױסע
 וױינשםײן פזן שאפ דעם ווענעז
 םײנבערג, ברודער באריכטעט בראדערס

 ברעס־ ברידער די םיט צוזאםען ׳ער דאס
 ניסנע־ און העלער פערלפוםער, לאו,
 פירמע, דער מיט געזעהן זיך האבען װיץ

 דענקט זי װאס וױםען צו פארלאננענדיג
 פארגױםיג סיזאן. נעקסטען דעם טאן צו

 ברא־ װילנשטײן מיט טאך זײ זײנען
 פארשטענדי־ קײן צו געקוםען גים דערס
גוננ.

רעקמארס׳ אװ כאארד ם די כ : בארי
 ס. פון ארבײטער די פרן קאםיטע א

 באס זײער דאס איגפארמירט, מעדאװ
 ערקלע־ אוועקגעשיקט, אלעמען ןײ האם

 דזשאבער. א װערען געהם ער »ז רענדיג,
 סטרײט א אז פארלאנגט, קאםיטע די

װע־ ערקלעחרט םירפע דער געגען ואל
יעז•

 צום איבערגעגעבען װערט קײם די
פאוער. םול םיט ממנעדזשער דזשענעראל

 אינפאר־ גלאטץ א. םון ארבײםר די
 אױסגע־ זײ האט פירמע די אז מירעז,

 קאמיטע די שאפ. רעם פון שלאסען
 דער געגען ז^ל סטרײת א אז פארלאנגט,

װערען. ערלזלעהרט פירמע
 האשיטע דער םון פארלאנג דער

י גוטגעהייסען. ווערט
 םי• םיז ארבײטער די םון האםיטע א
 די אז איגפארמירט* הרעמער און טשעל

 א װעדען צו באשלאסען האם פירמע
 פארםיג האט זי װי נאכדעם רזשאבער
 דופ־ איז סעטפעלם לײן איהר געמאכט

לײןײמם.-
 סםרײק א אז פארלאגגם, קאפימע די

 יוזד ערקלעהרם פירםע דער געגען זאל
 צים איבערגעגעבען װעדט קײס די דען.

מענעדזשער. דזשענעראל
 מײער םון ארבײטער אן פאזלער, םעם
 תרינט ער c«p אינפאדכדרט, וועםעל,

 און ׳שאפ דעם איז ארבײט טײל זײן :יט
דירעק־ אװ באארד די אז פארלאנגם צר

 שטיצע ענםוזיאםטישע די נלענצענד.
 אםאלגאםײטעד דער םון ױניאנם די פח
 שיהאנא םילאדעלםיא, באלטימאר, אין
 זיך האבען װעלכע שטעדט, אנדערע און

 ?ומעגדע די אין שאםען צו פארםליכםעט
̂וד  די פאר דאלאר מיליאן א װאכען פ
 סטרייהערס,. באסטאנער און יארהער גױ
 שנײ- העמםעגדע די צו םום םיל צו גיט
 סאלידארי- ןײער פארשטארקט און דער
 פארזוך דער ענטשלאסענהײט. און טעט
 אנצוםאכען באסען יארקער נױ די םון

 דערווײל איז שםעדם אנדערע אין טראבעל
 און דורכםאל, םאלשםענדמער א געװעז
 א? באטערלזעז, צו אינםערעסאנט ס׳איז

 זײנען שעפעד יארקער נױ די װעהרענד
 פו{ עקשנות בלינדער דער צוליב לעדינ

 ראםשעס־ אץ זײגען באסעס, היגע די
 עס און נאנג. םותז איז שעפער די םער

 שנײ־ 20,000 ארזם אז באוײכםזןנ^ ווערט
 בא־ איצם שס^דט יענער *דץ זײנעז דזןר

שעפסעג^
 ״ראםשעסטער דעם םיז באאםםמ די

 אז ערקלערען, עהסטשײנדזש״ הל^דינג
 ראםשעס־ אלע װעלעז צײט תזרצער א איז

 נאננ. פולען אין זייז שזנפער שגײדער טער
 ?ײנען גלײדער ספרינג פאר ארדערס די

 די םאר־א־יאהרען. װי גרעסער היײיאהר
 צו צוריהגעקערם זיך האבעז ארבײטער

 נא• םריהערדיגע די אויף ארבײם דער
 אײןי זײנען וױידושעס זײערע דינגוגגעז,

 אח נעווארזןן םארקלעגערט נישם האר א
 ויערעז באדיגטגגקז ױניאן פריהערדיגע די

אפנעהיס^ פיגקסליך אוז שםרענג

 דיסקרי• ניט זאל ער אז זעהן זאל טארס
װערען. מיגירט
ברר ערהלערט קײס דיזער באצוג אין

:פאלגענדעס רובין דער
 איז סלעק, געװארען איז עס װי גלײף

 אן שאר ארבײטען גע;א;גען ברודער דער
 אר״ זואכען אײגיגע נאך םירכע. אנדער
 זיר האם םירמע, אנדער אן פאר נײמען
 םירמע די אז דערװאוסט פאזלער כרודער
 האט ארבײט, אביסעל האט וועסעל פײער

 דין צוריקקריגען צוריס םארלאגגט ער
 רא״ געהאט ניט האט פירפע די פלאץ.
 הא־ שאפ pc ארבײםער די גאר נעגעז,

 צושטי״ זײער געבען צו אנטזאגט זיף כען
 צוריקתריגען זאל ברודער דער אז םונג
 גיט איז עס אז באהויפטענדיג, פלאץ, זײן

 צו־ זײן מים און שאם, pK ארבײט נענוג
 אװעק״ ז'י ער װעט שאפ, אין ריקהומען

םארדינסטען. זײערע געטען
 האט ער אז ערקלערט pan ברודער

 און טשערםאן שאפ דעם גערוםען זיך צו
 םון האגדלונג די אז איבערצייגט איהם
 נאף גערעכטע. קײן ניט איז שאפ דעם

 צו נעלוגגען אפיס דעם איז םיה םיעל
 דער אז טשערטאן שאפ דעם באװײזען

 אר־ דער צו ארױפגעהן דארף ברודער
ט נײט,  װען אז פארשטענדיטנג דער סי

 שאפ, אין סלעק צוריק װערען װעט עס
 אין האנדצעז דאמאלס אפים דער װעט
 אז ערקלערט רובין בתדער הײס. דער

 שנעל אזוי און שאפ אץ סלעק איז יעצט
 דער װעם אנפאננען זיך וועט ארבײמ װי

 ער־ ער ארבײט. באהופעז ארבײטער
 האט אלײן םירםע די אז אויף קלערט

ארבײטער. דעם געגעז ניט נאר
 ער־ דובילס ברודער אויםהערענדיג

 איבערגעגעבען הייס די װערט קלערוננ,
אפיס. צום

r באשטעהענדיג ?אסיטע׳ א n  pc.
 םארםרע־ סאהאן, א. װ. אח האנט דע

 אלײענם לײבאר ״אסעריקאן די טעגדיג
ט האנדעל םיהרען פאר  רוסלאנד/ מי

 יעצט איז באוועגונג א דאם אינםארםירם
 סענםײ א פארברײםען צו פראגרעס אין

 האנדעל אז םובליקום דעם צווישען פענט
 ק^מי־ וײ דוםלאנד. םיט אנפאנגען זאל
 זאל באװעגונג די אום אז ערקלערט טע
 עס געלד. זיך נויטיגט #םוהסעס א זילן
טיג איז  זאלען ארגאנײזערס Dip טי

 גאנצען דעם איבער װערעז אדױסגעשיהט
 דעם אויפקלערען זאלען װעלכע לאנד,

ם האנדעצ אז פובליקום  רוס־ םאװעט פי
 ער־ קאםיטע די אגפאנגען. זאל לאנד

 אראג״ האבען זײ דאס װײטער קלערט
 מעדיפאז אין פאפםיטינג א זשירט
 וועט טיטינג דער און גארדען, סקװער

 פדאםינמנטסטע די פון װערען אדרעסירט
מענשעז.

 קאםט אראנזשירען צו םיםינג אזא .
 קאמיםע די פארלאגגט דארום געלד, פיל
 שטיצען זײ באארד דזשאינט דעד אז

 אויס״ די דעקען קעמןן צז אום םינאנציעל,
םיטינ;. דעם פון גאבען

איםגרנעגע• זוערט פארלאנג דער
האמימע. פינאנץ דעד צו בען

צושריפםען.
 -הויז״ ״ױניטי דעם םון צושריפט א

 דאנס א אז אינפארמירט, 25 לא<ןאל םון
 האום*״ ״ױניטי די וואס דעםיצים, דעם

 אראנ״ צו געצװאונגען זײ זײנעץ האם,
 אײננאםע דער םיט אוז באזאר א זשירען

 דיזעז פאד דעםיציכג דעם דע?ען צו
 סואזחמיר־ א ארויס זײ ניבען צוהמ

 פײדזש א פארלאננען זײ און דזשױרנאל,
 זײ דאלאר. 40 פאר אדוחנרטייזםענם

ט דער אז אריך םאדלאננען שאינ  ב^ואדד ת
 די צװישען קאמפײן א אגפירען זאל

 אױם״ זאלען לעצםע די אז קלאוקמאכעד
 פאר דדעסעס איז םוםס הל^והס, מאכעז

% באזאר. דעם אויזי פארקויפען
ש א פאר פארלאנג דער ח ײ  *ד- פ

 יואס באװיליגט. מזנרם װערטײזמענם
 פארלאנג, צװײטזנן דעם אמבאלאמם

 דיםטריקט די צו איבערגענעמז עס װערט
מענעדזשערפ.

 דאס באײכטצט, פריזאממ ברודער
ד סםרײק א עדקלערם האט אפיס זײן  מ
j דרעס עלםיני־ פיחפע דער גען p פאר 

< אונםעד׳ן האטער א באשעםםיגען קי  ס
 סםרײק א ערקלערט אויך האט אפיס דער

 פאר קא. סקוירט אםלאנטיק דער געגמן
פרעסערס. די ארונםעדשיקען

וױיםזנר באריכםעט פריזאםם ברודער
 רעאינ• m געלוננעז איז אפיס דעם »ז

 כרא• גחנער פוז קאםער דעם סמײםעז
אינסםיז- PR ?אטער דער און דערס,
ר ער אז געװארען אירמ ה  אומד מ

ארבײם. זײן אויױ פאסען
 נעי^דען ערקל^ןדם איז סםרײק א
ס גאלדען פירטע דער געגען ת  ד

 ^רייז וײ און םשערסאן דער וױ גאכדזןם
 ^*חנמ די אז מרקלערם האבען קאםיטע

Dtp נ»נחגס ספךאריזימג זיי n  m 
«ון *no* » באצאהלם האס פירםע

ס נ א י צ א ױ נ א ג ר ט א ײ ב ר ף א ױ ר א ע ץ ד נ ױ ו א ר פ

 אין ס^וגאטען, פ^ר יעצטע רי דורך
ײט  אינטער״ חנר ה^ט #סיזאן סלעק פדן נ

 דעפארטםמגט, אױט״אוױטפון גײש*;אל
 וזײס* פון אויפײכם אוגטער׳ן איז װאס

 גע־ נים האלפערי^ דזשײ פרעזידעגט
 ווען פדיתער, וױ םונקציאגירעז, קאנם

 דער״ אדבײט. געװ/גן אח שעפער די אין
 גאד סים אדבײט די צו געחט אבער םאר

 װען איצטער, לעבעדיגלײט באזוגדער א
 אנגע־ זיף ד^וט ארבײט פון סיזאן דער

 אין לעבעדיג געװארען איז עס פאגגען.
 אר״ אויט״אוױטפון דעם םון צוױיגען אלע

 איז עם און דעפארטםענטס גאגיזאציאנס
 טע• אלע די פרן דערצעחלען צו סף א

טיגקײטען,

h ר אכע ^ מ ם ױי חוי. אץ לאקאל ו מ
 אל־ יע-עז שטארט א י., נ. טדאי, אין

 װײנד און וױיסס״שצפער דא rא באני,
 אר- וואס םײדלאך, די און שעיפער נודס

 גע־ טײסטמנס, #שעפער יע:ע אין כײםען
 ײערען אדעריקאנער, ״שדײע״ כאדענע

 סײדלאך די עקסײואטירט. שרעללױ
 זײ דואס דעם, אױף שםאלץ זעהר זײנעז
 אסעדיקא, pא געדואתן געבארען זײנען
 א דאלאר 15-12 םאר שקלאפען זײ אבער
 שט#לצע, זײער אביעדיקא, און װאר״
 !«רען צו אן ניט עס הױבט לאנז/ פרײע

 באשיצען אה ױניאן די לוטען מוז עס
ך אשעריהאנער ״םיײע״ דיזע א ^  גע־ מי

 ?אפי־ די נעגען עקספלואטאטןורס, די גען
 די פארנומען האבען װאס טאליםטען,

זיך, םאר כלויז אגיעריקא פרײע
 םײדלאך די װאס איז, צרה די און

 גע־ זײ האט סען ניט. םארשטעהען.דאס
 דא זײגען אלע ״אז םקול, אין למרעגם
 גלײכע פאר זיך תאלטען זײ און ג^ײך׳/

 חינט די כ*טש רײכע, די מיט מענשען
 די וױ בעסער, דא לעבען רייכע די םרן

 וואס אבער ארימע! די pc קינדער
 פארשטעדזען סײדלאןי זײ ? ארויס קומט
Dip .מז זײ װאס אנשטאט ניט א  גע־ ה

 בילדען אריח, ױניאז איז ילייםעז דארםם
 די געגען פארטײדיגען צו זיף מאכט א

 אר- זײערע םון אפעטיטען מיבערישע
 זײ ױניאן די גאר דארןי כײטסנעכער,

 צו זיר זײ בײ אײנבעםעז זיר נאכגעחן,
 אזוי זיף לאזען ניט און ארגאניזידען

!אויסבײטען שרעקליף
 איז עס םאן. עס מוז יוניאן די און

 סון ע?זיסטענץ ידער םאר נויםיג זעהר
 יעגע דארןי מען מניאץ. גאנצער דער

 אויס״ מײדלאף אטעריקאנער שטאלצע
ט מאכען באקאנט זײ קלערמן,  דער סי
 וואס דעם, אחוץ װארום לא;ע. אםת׳ער

 שטעדםלאף קלײנע די סון מײדלאך יעגע
 די אויף דעם םרן ,לײדען דערםון לײדען

 איגדוסטריעלע גרויסע די סון טײד^אד
 קלאסען־ יע שוין זײנען װעלכע שטעדט,

 ?לאסעךבאוואוסטע ניט די באװאוסט.
 דריקצן שטעדט קליינע די pn מי^צאך
 לװױגג״ אװ ״סטענדארד דעם ארוגטער

 pא םײדלאןי קלאסעךבאװאוסטע די פון
 קלײנשטעד־ די און שטעדט, גרויסע די

 ארגאנידרט מוזען מײדלאך מעלדיגע
!נוערעז

 pc געטאן װערט ארבײט די אט און
 ארגאניזאציאנס־ אויט־אוױטאון אונזער

 לאנג־ שװערע, א איז דאס דעפארטסענט.
 דערװאר־ ניט קאן מעז אח ארבײט זאמע

 רעזול־ די דעזולטאטען, זעהן צו נלײך טען
שפעטער. אנזעהן זיך וועאען םאטען
 אױם־אוױ דער האט שטײגער, א אט

 געגרינדעם לעצםענס דעפארטמענט טאון
 װײפד און רוײםט סון לאסאל נײעם א

 דאס טראי. אין םיידלאך ארבײטער גודם
 ?ריסטליכע דורכאױם פון לאסאל א איז

 צום סוטען שוין נעהמעז וועלכע סײד<אף/
נײער דער אז ׳זיד סארשסעהט עט שכל.

 קאמײ י1רעציא פיפלס דער צו דאלאר 25
 זי אז םארשפראכעז אויןי האט און סע

 כמזזר באהאכדצעז צוחונסם דער p» דועם
 junr אין ארבייםער איהדע אנשםענדינ

 צודיסנענאנגזש לײםע די דינען דאבתולס
ארבײם. רער צו .

־Ptfip אויד Dip פריזאםט ברודער
אעי. בעק איז דאצאר 1514.37 מעם

 גע־ םיטיסג דער ווערט דעם טים
שלאסען.
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מן ng דזשאיגם די אז געשריבען ז ip־ 
Dip מעגד א ד*לאר 25 םים געשטיצמ 
ר  ip- נאמעז דעם םים 1 צאהאל םוז מ

 m 4ה«רעגירע וױלען םיר מגבזןרט
w די װעכמנן באםראנמגדער, דער y m 

jm סאאדד * v m  im p ראואר חײסט 
ם ס ג ניט און נ ד מ נ ו ס ח

 וזןוט ער #שוואך און קלײן גאר איז ^וקאל
 גחד װערען צו סעגליכקײטצן אלע >אמגר

 און ;רעסצר וואס אח שטארקעו־, און סער
 ווע• צײס דער טיט וחגלען עס שםארמער

 לאקאלס, דימעגדינדעטע די אט דעז
 ארויסצייסנז דעמןולט װעט כתהד אלץ

 געט^ון איצט װערט װאם ארבייט, גוטע די
pc ארגאניזאציאנס״ אויט־אוױטאון דעם 

 יעדען pc געבורט די דעפארסמענט.
 דעריבצר דארף. אזעלכעז לאקאל גײעם

פתיד. מיט װערען באנריסט

ש»ן״ די  מע- אין פ»רט*״ אינםטאלײ
טערםאן.״

 אױט־אוױ דעם סון וױכטיגחייט די
 בא- אתאגיזאצ^נס״דעפארטסעגט טאח

^ס ׳דעם אין בלויז ניט שסײט  אונ• ער ו
 לאקאלס נייע ארגאניזירמן צו טעמעהטם

 וױכ״ די ;שטעדטלאך ארומיגמ די איז
 ער װאס דעם, איז אייר לעט נדגקײט

 די אױף קראפט סאראלישע א אזיס איכט
 דארט שוין עקזיסכדרען װאס לאקאלס,

 און שטארקען זיד זאילעז זײ אױחיר, םון
לעכעז״ פארץ קאמף pn מוטיגער װערען

 ארגאניזאציאנס״ אױם־אוױטאון דער
 לאלאלס יענע םון װערט דעפארטמעגט

 סרײגד גאהענטסטעז דעם פאר באטראכט
 פרײ- אץ צײטען, איע צו ראםגעבער און

 pc באאמטע די און לײדען, אץ װי דען,
 צו געלארען װערען דעפארטםענט דעם
האבען. זײ װאס שטחות, אלע

 גע• האבען שטײגער, א װאף לעצטע
 ניי־ער־ די װערען אינסטאלירט דארפט

 אין 130 לאקאל pc בעאםטע וזעחלטע
 לא• דער האם דזשױחי, נױ פעטערסאז׳

 צו האלפערין ברודער אימגעאאדעז קאל
 איז דערבײ בעאכיטע. די אינסטאיצירען

 פארטין גאנצע א געװארען אראנזשידט
 מיט־ די געקוטען זײגען מיטיגג דעם צו

 דער pא םאטיליען זײערע סיט גלידער
 יענער םארבראכט. גוט גאנץ וז#ם עולם

 א געװען פעטערסאן אין איז אװענד
 איגםנאולײ• דעם אױןי ױנדטוב. גאנצער

 געװארען געגעבען אױך איז שאךמיטילג
 זיף ה^ט עס װעלכעז אין קאנצערט, א

 םידעל־ א אויסגעצײכענט באזונדערם
 טמ־ א לעוױן, בתדער סון זון א שפילער,

לאקפל. דעם םון מיטגליד טינעד
 ױגיאן די האט געלעגצגהײם דער בײ

 טשערמאן צום אגערקעגונג ארויסגעוױזען
 ער און סרידמאן, בתדער לאחאא, סון

 שעהנע א פרעזענט א באקומען האט
סאונטײךפאן•

סקרענטאן. אץ
 איז סקרענטאן איז שאפ טעדאװ׳ס

 וואכען צװײ םאר געווארען צוגעכלאכט
 צוגעמאכט ניט איז שאפ דער צײט.

 די װײל נ#ר טראבעל, צוציעב געײארען
סטאק״. ״נעהמען דארןי סירמע

 געװען דארט איז האלפעדיז ברודער
 קאנפע־ א געהאט pא צוריק וואך א םיט

 די כאצוג אין סירמע דער םיט רענץ
 סיזאן. נעקסטען םאר׳ן אראנדזשמע־נמס

 אראנ־ איז אזא קאנםערענץ צװײטע א
 אלע יאנואר. טען5 םאר׳ז געװארעז זשירט

 געטאכט אוץי װעלען אנשטרײנגזנגעז
 אמאנײ צו סיזאז ?וסענדען דעם װערען
 בראדערס לינדער סקרענטאן אין זירען
 זײנען װאס שעפער, אנדערע די און שאפ

אמאניזירט. ניט נאך דארט

mm

גאר־ אין רעדע םרייע טאר קאםף דער
טילד.

 ערגעץ שטעדטעל א ניט איז גארפילד
 דעספאטיש אנדער אן אדער יאפאן, pא

 נױ אין שטערטעל א איז דאס לאנד.
 אםערײ ®דײער דער פון סטײם דזשוירד

 סײ ױניאן א דארמ האלטען אבער קא,
 יא־ pא װי אונקם גים, טען לאזט טיננ
!פאן

 בײ היבש א דא זײנען גארםיעלד אץ
 נא- ווערעז דארט סקױרט־שעפער, םעל

 ארבײנמר הונדערט עםליכע שעםםעט
 דעפארטםענם אויכדאורטאון אוכזער אח

 אתאני• אדבײםער די גענוסען זיך האט־
 די צװישען יללה א געווארען איז זירמן.

 בײ געפועל׳ם האבען ױי אח בעלײגתים,
n סאר- דאדם זאל םען שטאמדםאטעס 

 ױגיאדםאססיטינ• אפצוחאלםען ווערען
געז•

 ברודער אח חאלפעריז ברודער אח
pm סאר קאסף י אן דארם פיחרען r n c

ן ייז צס רעדע* ן נ אג ת  וױיט, א?ױ מ
 ח*ט שפתדטעל יע;ער פון גלח א דאס
 אר• רי pc זײט דער אױף געשטעלט ויף

 תאלטען צו קירף זײן געגעבען אח בײטער
 מי- דעם אויף חאט ער טיטינג. ױניאן א

 די גמיאטען און רעדע א געחאיטען טינג
 יר דער אן אנצושליסען דף ארבײטער

 געבען געײאלט חאס גלח דיעזאר דאן»
 מיטינגען, אזעלכע נאןי םאר מייר די

 גארםיעלד pc טאטעס שטאדט די אבער
c.th  pnip פאדװערט. דאס

 און רעדע סרײע םאר קאטוי חנר
 פארטגעזעצט. װערט סארזאמלוגג םרײע

 פאראינטע• אױך זיך האט קאט^ דעם אין
 ליײ אװ טעדערײשאן סטײט די רעסירט

 פאר- חאט ד און דזשױרזי נױ pc נאר
 אין אז חילוי, טעגליכע אלע שםראכען
 װע• א״גגעשיהדט צוריק זאל גארשיעלד

 פאיאײניגטע די םלן לאנסטיטוציע די דעז
 איז דערװײלע אמעריקא. pc שטאאטען

 געװא־ ארגאגיזירט שױן שאפ אײן דארט
 אנדערע די פון ארבײטער די pH דען

 ארײגצולןומען אן אױף פאנגען שעפער
בשום וועט רעאקציע די ױגיאן. דער אין

אט^נן דארט געלימצן ניט אופן צו  רי או
 pw איז ײאס אמאניזיציאגס־ארכײט,

געװארען. אנגעפאעען טאל אײן

פאקיםסי. אץ
 םף א דא ?יינעז נ״ #*אשיפסי אין

 אונזער און װײסט־ש^פער
 לעצ־ Dip ארגא;יזאציאגם־דע»ארטםענט

 ארבײט. דער צו געטמען דף דארט טעגס
 א געװאחןן געעסענט דארט איז עס

 אגמ־ איז ארכײט די און נרעגטש־אפיס
 געװען ודז DtM דער געװארען. פאגגען

 אינטערגײ• דער פון אויסזיכט אונם־לר׳ן
סאל/ םיס ארגאנײזערין, שאגאל

 װעדט םיואן חײנטיגען דעם פאר
 םאױ אמאניזאציאנס-ארבײט די דארט

 אונזער סעםיועלט, כרודער גרעסערט.
 pH פאליפסי, pH איצט איז ארנאגײזער,

 צו םאלי םיס מיט צוזאטען ארבייט ער
 עס pH וױיסט־מאכעד די אמאניױרען

 ארבײט די אויסזיכטען, גוטע דא זײגען
ערפאלג. מיט װערען געקדױנט זאל

 װערט ארגאניזאציאגס־ארבײט גוטע
 נוארק pn מאונט־װעתאז, אין געטאן אױך

 א״מע• ילעצער. אנדערע איז נאד און
 ענער״ מיט געטאן ארבײט די װערט טום
 אר• אזא און איבערגעבענהײט, און גיע

 גוטע ברײנגען צײט דער סיט מוז בײט
רעזולטאטען.

סטעף-רעפארטער. א

טיננ װ פזן םי י ם ו מ ו רו מ א א ר פון כ ע פ ר ס רי  ו
ער און אכ מ ם ע אן דר ! יזני אי ס 25 מ

 ב^וארד עיןזעקוטיװ סונ׳ם דצוננ א
 געװא־ אפגעהאלטעז איז 25 לאקאל סון
 דצ־ טען28 דעם ^וװענט, דיגסטאג רעז

.1920 צעמבעד,
 און פינאנ״ד דער סון דעפארט דער

 און אױםגענומען װערט אםיסײןאמיטע
 די באארד. עקז. פונ׳ם פארהאנדעלט

 דעם צו םיט אױך טיילט קאמיטצ סינאנץ
 םאר- האט קאטיטע די דאס כאארד, עקז.

 פערמאנענטען א פאר װאהלען נעגומען
 קא- דער סון סעקרעטער און טשערמאן

 עדי איז םײבער דיװו ברודער און מיטע
 און טשערמאן אלס געײארען וועחלט

 סעקרע־ אלס ראזענכערג לעא שװעסטער
קאםיטע. דער פון טער

 דער םון סעהרעטער פונ׳ם צושריפט א
 בא״ צו אום שעהנהאלץ, ברודער #ױניאז

 סעקדעםער א װענען פראנע די שטימען
 קאמי־ די כעת װי אזױ ױניאז. חנר םאר
װענען אפאינטמענטס״, םע

 די אױסגעלאזען האט אײדזשענטס ביזגעס
 סרא• רי װערט סעקרעטער, װעגען פראנע

 אויפנענומען באארד עקזעקוטיװ םונ׳ם גע
pH םונ״ם װערט םראנע רי װי נאכדעם 

 ווערט ארומגערעדם גרינדליך באארד עקז.
 זאל שעהנהאלץ בדודער דאס באשלאסען,
 אלס אטט איצטינען זײז איז פארטזעצעז
 ביז לאקאל סולם טרעזשורער סעקרעטער

 װאהלען אלגעמײנע ודק ,1921 אפדיל
 םאר־ װעלען בעאסטע םארשידענע סאר

קומען.
 ענטערטײנ• און עדױקײשאנאל די
 עקזעקו־ רעם מיט טײלט קאמיטע מענט
 איז ראטשטײן אײדא דאס באארד, מיװ

 פון טשערטאן אלס נעװאדען ערוױןהלט
 אלס דובאװ סערעח און קאפיטע, דער

קאםיטע. דער pc סעקרעטער
 זײן ארײן שיקט הײמאן ם. ברוכער
 ױניאן, דער םון אפיסער אלס רעזיננאציע

p זאל רועלכע n n שפע־ ניט קראםט אין 
 דעצעטבער. םען31 יחגם פרײטאג, װי טער

 דער פדט רעזענאציע זײז פארענדעט ער
 דײ צו סליכטען ?ײנע דאס פארזיכעדוגל

 ?יך ענדיג^י ניט װעלען ארנאניזאציע ?ער
 װיײ װעט ער און רעזיננאציאן דער מיט
 דער צו פליכטעז זײנע פאדםזצצען םער

 pc באאמטער אלס םריהער, װי ױניאז
וועדט דיסקוסיא;, א נאך ױניאן. דער

 אנ״ באארד עשז. םונ׳ם רעזיגנאציאן זײן
:נומען.

 פון צושריפט א עיהאלטען װערט עס
 אינטער• דער pc אשיס דזשענעראל דעם

 :פאלגם װי לויטעט װאם נעשאנאל,
 25 ל. פון באארד עסזעתוטיװ ״צום ;

 טע21 װעסם 10 ױניאן, מײקערס װײסס
סיטי. יארק ׳נױ סטריט,

:גרוס
 pc באשלוס דעם מיט אײגקלאנג אין
 קאנדוענשאז, אינטערנעשאנאל אונזער

 לעצטען געװארען אפגעהאיםען איז *ואס
 פאר א םיט טיר האבען שיקאגא, אין מאי
 טשארטער א ארויסגעגעבען צוריק טענ
 דרעס• אלצ וועלכען צו לאקאל, א פאר

 ו מעמבערס איצט זײנען װעלכע מײהערס,
pc װע• טראנסםערירט זאלען ,25 לאקאל 

o נאמעז דער דען. rr pc לאלןאל נײעם 
 גרײ־• פ<ן ױניאן דרעסטײקערס די :איז

.22 לאקאל יארה נױ טער
 דחנס די םון טראנסשערירעז דאס כדי

ם ײמר  זאל 22 לאלאל צו 25 לאקאל pc פ
ח מענליך, װי שנעל אזוי אננעהן  ווצל• א

 לאקאל אײער צו שטערמגען איז עס כע
 בעטען םעםבערס, אײנצעלנע צו אדער

 םיז קאםיטע א אױסצוקלייבעז אײך םיר
 מיט צוזאמזהקוסצן זיך זאל װעלכע ,5

 דעם אונטער 22 יאקאל pc קאםיטע אזא
 םחנזידענט װײס ערשטעז םון םארזיץ
 אױסצואר־ צװעס פאר׳ן זיגמאן, מאריס
 דרעס־מיײ די פאר רעגולײשאנס בײםען
 מראנספערירען זיך דאיםען װעלכע הערם,

 אין ענינים ודכםימנ אנדערע אױך און
ארבײם. דיזער צו כאצוג

 באלד זיך װעם איהר אז האפענדינ
 ארבײם, װיכטיגע די דורבםיהרען נעהשען

מיר, זיינען
אײערער, ברידערליר

 גאד- לײדיס אינםערנעשאנאל
יע^אן. רדאירקערס םענט

:אונטערגעשריבען
שלעזינגער, בענדזשאכױן

פרעזידענט.
םרעזש.״ .pyo בראף, אכ.
 נע• כדטיננ דער זיך האם דערמיט

ן.yשלאס
סעס. שעזעחאלץ, י.
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פ *ח םיסינג מינ ד ה כ«ארד ו וױיסס דעד י *דנחסםריש ורעס וו י

ו

a «יטי» n;y o m  o n  hd •ויייס
n*׳*yi iKD^nyuii pa nnaaa o ra 

inifii ,װזו m/ סיט o w n  m w  om 
16 pa װעסט youl .סטייפ V in a 

launym; o>a p>nyo• ח׳נרדי
it yo*»6P a t»**my oy( די an*> 

n pyo״try>pny ya’yn ,*;aooyp oo 
oyn »661136> ינט6ח׳ oan ,nnaaa 

ny” t עמו1י סטר״ק rm ’iyua l’ir •אי 
9 noa 1» סית סי< |1א «״ט ראנאט) 

 uoynjio ,)ynany; u;yooy; t*a* געלם
ivp;m tyiyn 61י6ײ׳י יי »י זיי nnyya 

o>yn רעחר ;ana oenany*16׳ din ivu 
lyrnyi סטיײ?. רעם iae;*i nmma 

a ny ta uny’pny׳o:araa t ם*ט y>H 
a;״neo )y n  ivjvh ivu**6>yy״,p 

 ano* די onyn yoaayn nyvmp a נאי
nt )yaviynva’a vi ד יי ױ ס n נ  H6*

רעשטארם,
 tie nyrtnyjyu ׳סײנקער, נרורער

10 <apy<, םאריאנגט oyn ינט6ח׳» וי 
nmfyi |yiyn ly’yuyooyc >yi nnay3

י1 חאיעחטעט, װערען עיכע11 •yn <6י מ
ya| די tnyn oy .«» nya*a oa*te*ia 

6jn>yj yuyopy>yp ta ,|yoy>raa 
oaanayiP’na ly’yt oyrtn*ni nac 

oiy iinyn םון סעחרעטער o r y r n  oyn 
ia maya| עי w iv>fly*o*ia >yt די 

;•maiy OHa’aaoa oyn .onyaoim 
rany ײנען זסירען  upymn נײס ני

*.naya
y;ynye yn;y;>ye| װערען ofnynny 

 nnyya orymn oiy רעלענאטען אלס
(10 ריעזעי, <:ynoiyp סאניטארי אף
6» <apy<; ,10< (10 נסריין <apy; 

nyeayr, נרעגט׳ןו סרעסערס שרן |ia 
 ינט6ח׳* סון nyoynpyo nin. טאשאװ,
nnyya.

a ףסויסס* tnyn 10 סארגעיעזען) 
 nia ta ערשוערענדינ, כרענכמו סרעסער

 טס<םe׳v;;y pa *ponv>*oan נרודער װי
;jnyiiy( אים a 1 נ׳עעם ,tMym**a*יי 

 אר״ ta אהן נענאינען Dnyoyns די נסן
 דער ta ״t tv;;y>nao רארום גאגייוער,

nnyya o r y r n ׳ny ia tvoryoa >y* 
 nao* ײער1 סרעסערס, די nao גאנ״זער

onyn « a< אינעמענענען nnyya oiy 
onyopjrvn. סװ

Bonn* a 10 װערט tyty>vnyo)
25 <mpm< ח׳טאינט דער רעם װע<ען 
6« nnyya> ױנ*טי די איבעמעסען ,pin 

oy אינעמענענען װערט iy די nnyya 
דירעסטארס, סוי

 נאאו׳ר י;ט6דז׳» סון סעהרעטאר יער
 זיאס סעשיוריטיס די װענען אינסארםירט

 שא<ם.6< די נײ cyv’ נעהאלטען װערען
 <6י נאארד חשאינט דער סארלאננט ער

 סע• די אוױ װי אראנדז׳שטענטס םאנען
 מערען טראכססערירט זאילען הױריטיס

oiy נאארד. דז׳ןואינט -
 מ־ם׳ן מענעדז׳שער ,דזשענערא? דער

 אינ־ װערען סעקרעטעד נאארד ח׳טאינם
 נױטי;ע די ראכען iy סםראקטעט

 די םאר לאהאלם די מיט ארזמדזמכיענטס
סעשעדיטים. סון סרענסםעריננ

 טענע״ דזטענעראל זיגסאז, נתדער
nvrn, פאלנם װי נאריכטעט:
 חטנניאן נרודעד מיט «״אדען ער
 ;ענ׳אבט הא:ען טאקאװ, און הודוױץ

 דאטעננער{, סאריס טיט אראנח׳שטעגטס
 Oi'tfvn דע־ םאד אטענדען iy יער,6<

שייסעס• yP’ipy אאע נאארד
 pa אױך כאריכטעס זינדאן נרודער

jvotp מאדישי• װע;ען לאדיטע דער סרן 
 ao* די סיט אנרידעכטס די iy שיײעאנס

 דע״ טע6לענד,א a נאך טסעלט׳שורערס,
 |ia )youy«a ’פיענעי ד• װערען באטע

pa מיט סוזאטענזזאנג oin כאריכטעט 
 )׳ט<עזי«ער נרזדעי דאש זי;״אן נתדער

 אינטעמײעאנאל, דער pc סרעזידענט
 דאנױ דרעס די iv נדיף א געש־קם האם

 װעאכעד אשאס־אײשא;, סעשסשורערס
םאאנט: זוי ויך לסזט

 *pyeiiao דרעס pt אסאםיאיישאן
עײ. פינפטע 200 מ׳שורערס,

— חשענטיסען:
 lim <יו דעתענטערט סײם די

 1«»ישס אגריימנט רענרער
ia| חןר oyii nraii

v m  « * •  m

p i  »ii )yiJinnas myina fyyytrm• 
06<16916 nynaי ג  onan 6>6< <סן,6י

lytruy r ס6י י6< ייוי m v t w  a 
 iyo׳i pa >6> 16'iP |ia אסססיאיישאן

tnyi 1« oia iviyii lyo'anyioa 6 »׳P* 
m טיר j׳ip a׳»iy |y סײן *w a n a i 

(,yuninyo ynytjia iy>yn o(>
py»My>r .a (o'mwn'yj( 

oiyiMyio ,« ,1 י, » ,,a
ענטפסר |a (yoipyi pa oyi אויף
iy i po ,אסאפיא״שאן yn>עי a«y< נ

ו1 16I<6< *11 י
 pyjj'fyiy׳ נ, ״דר,

a oiyriyno׳ A•11 J  A
i v״ a״pa |y»n> at i»>»n |yi 

imiyoip oimyoiao ,)סר״טא om 
pyaoyym ivoiil 6« «״« 1אי סיא׳י> 

 וןורוױ׳ז, «ר, )yraiy |yiyn אראגז׳סירט
no ר ia ir מ ip| ,מר nm |»  ,pan 
(,6m<a«o6oa

yi(׳n»pfl»׳ ,oa>o ,n
yi»,« אסס׳ן p i דיעפ *urn 
“,p)<n (rtyna»;»i

 nyipy>6 חאט גאארד ינט6יז׳« יי
oiyiveiyp a קאריטע tie ^ynyoraa 

 ׳<ytyp נדודער ?ראנחסרדט, שװעסטסר
 )ia nypp'y׳ •,poiiy>’oaii ,,ױאיעסמ

la ^רידסר p אויססר סנטאדד• s n, 
60366,) rm in 116 )1אPOO•

 ג׳ד מ׳טינג דסד זין ײסט om טיט
|,yo6>ti׳

.pyo ,napoo ■p ס,

ay««) oiy געפאסט איך חאג יאחר
a נאשױסו iv ׳סרײנסן y lie״iy o

pyi pa ״סױענםינס״ט״ pa !נארינםע
pa nyo ooip oyn ey*a \v m רסו 

oivoap 10 יסתאי |6(י1י> >an i « a״ 
nytp ta ,(ye 1 נאשמס oyiiגיט יר 

 y>a Pi |oia ivrvi om אױף אױסיאזסן
,yo'Piraa תר6גײ*י

 י11 נדעדעז,1א11 אוראי זיף oyii איחר
a ,uoip oy» אגסנטנ־ דסר ,10 לס<6י! 

y'Mi nyo׳iyu אריסטאפראםישער *><ap 
 pypo >at ,>ai6«*ypyoi«׳a nyi אין

 nyrn׳a nyn pa נארינטסן אנפאננען
1 ״o״ppo>viyi״

rirn  nyn אנסר איז a סשוט־ נאנץ 
ny, סייטסן די a tyn ט611 א׳דיש  דואט י

ײ !וערען יעומאנט onyoyi גיט  םי־ a נ
 יסכג שױן iyi״t |6׳jp nytna |io טי»

 אױף ניט myo שױן dpip ivo סארנײ,
 נעםט איחר jyn גרינסס, a י1י1א י11 א״ר

 מא״ איינםאכע onyn pa טוט סיט אן יף1
ir> yo,| 6י י6ג ס׳איז a׳p חסתן 
 jyn ,y3iao can pb יאס |ia דסינײ,

t« אידיש, ריידסן t iv>n*o” ויר a ’ii 
a jypan )ia nyoan pa ire טשייגיש 

y> חחריס myain >yi, ס׳איז אנסר r>a 
oi'iyi. חאט אידיש •aa ,,נדא

 חשסנסרא< שון שלום דסס טים
 נאג״ a (ytaipynao pm 1910 אין סטרײפ

yy און װניאז, אמוסר אין חױיאמסיס 
י iy )yuacviia )yaan מינטסן נײס  ־6נ

yt,) לאי6< דסי nao naiai *w pm 
y>*e יאחרסן ivnyi איינ־ דעס אונטער 

ia oPo) 6נט<־6ל> pe זסחר די ~iyoj6P 
 vcy>y ynyi6*ypayn oyoa*; װאטיװע,

pm P’iiayPO’3 *,yaa ,)yo אײג־ וייער 
r>a oi>e 6 דסהר nnyo paסנסשװאפט 

a T>niy pa ,)ynanyi,) 1918 יאחר 
yaan| די y>a pc )y’apnan שאטימג־ 

jya אינ׳ם >apa> םאראײנינט זיך (ia 
נסמאכט nina yayouy»yoatiy סיט

ער אין ו ד ע ו י ר ו ע נ « אן נ ל ױני א ס א 17 ן
 ,nyaoyym |yo22 דסס סיטװאו,

can 6< אונוער <MP6איטס(6סנס nan* 
 <*60 די |ia yooaya y>apa< םאר <ען

;yijy ויינסן o>nyiny סאר גסמארען 
om 6< אנ. טשערסאן : 1921 חר6י*> 
 רס״ ,nynatf^nyn טשסרסא) »״ס דין,

 סי• <יססשי, יסTODynpyo >61 לטרדינג
 סיוד־ ר,0ס<6 חש. nyoyipyo נאנס

״(,omonP'o ךערי ארסס ev משסנט
 ינט6חש דסר iy |yoa>y>m סאר
 oanynny <גסנדע6פ די !ײנסן נאארד

 סטאג* חשײ ,iao>ya ,aa :נעײסרסז
nyp׳o׳aa ,y, ,ראריס נאלדין >aoayiia> 

nyn (ia •אט<אס
 !יינסן ארד6נ ivoipyrpy די פאר

nyn : ivnanyi o>nyivty ,אב. אט<אס 
iao>ya, כ׳אריס ,roa>P ,aa ,)”oeyp 

 איס1< סדידסאן, דזש, פריד, אידיסר
 <יס״ איס1< ׳<aojyny< טאריס חיינ־אן,

po,* ׳6« איזידארaap” r n  ,rnaPB 
 סטאנ״ 16דזש שאסירא, א3א דיטשסאן,

nyp׳o״t, פאריס ays pa o’lajyayo 
■lorao

ynywia מינשס נוטס iy ער״ די 
.yo’nyn

 yj* סרױעחלט נים (yj**t ya>yn די
oyT nya*i |y>yn m an םא" ;יט טוט 

” jy>yn 1”)״ מיר <*רסן, t ta jyea 
 Pa נעװען זיינסן זיי מי טעט•; אזוי

yyytonac iy>yn )ia ovy*) ן3 זייער ס/ : 
otiipiy. דער pa א״נייט

tic **iiy די ia lie onyaoyo-vo>a״;
 <ײדסד, ויינסן, נאסרד n*oipy*py זסר
 ״”t 06י (,ynanya o>nyiiny וױדער נים
 *i> tiM מאיספסשי p*p*a רידער3 די נסן

 onyaoyo yiyuiM װאחס ,nae>ya א*ס
t (yaan** סרסינ6ארס301א אזוי aa* 
 נדױ רסטסגיש, a װירקליך איז שטראפט

1< v n1 ;עלפאד, איס aסהר yr>yora*> 
nyo ,ננסרמאן:* a oan)* די *ao nao 

ny oan iyoa< א<ס נסדינט האט *yipy 
Dj**yy»*ma ,nyacoo nnaaa ivoip 

 דער סיט )yo>an oan פסדיגשײטיגז,
y״a w irianyj o>yp*nojy o נאנץ 

nynjyo**nMa .שם־סע ny האט T>prn 
ipoipytpy )you a lie >a*nyoao om 

Dan ,nyacpo nnaaa זסינס *y; tap 
»*,pocy*a*a nmna ty;yn tvnyn o:a 

6< on*yy;o*na can nya>ynיא<יטסט 
ia) *6 ייט6סמספסנ3א nm ivא*1יגאני 

t*a ny .ia*y איססד :V>opro jyny 
pa זיינס n'Dipyipy ĉ m tyoa*>c 

nnaaa מסניבסד o>m iim דססpe nya 
enyaoyo nm!* ,שאסיטס nya>yn iy 

,oo*otraa tonyj pm ny
oooy yto  ny; nyaa 60 מיס׳ז>,p 

lie ye’o r  *n pm p>ao pe ytror n 
y n  x m אױזזײי imp p>m> no יס;

iff fill pnpti trxpijm, 4 סוז*i of

אן איין  םאר- םאיצק ד^ס tv דכעה איז /
ט קיינסאל נעסם  וױ אזוי פרײנד ױינע ד

ט טאל״<p פאמעסט ער  פײנד. ו״נע ד
 ארבײט די און ^•עטער *תר םױמער

 אנערקענט זועט ״דורמעפאיענע״ די טון
IF1F11״* * *

 v ערהאיצטען ור^ןי דיזע lyavn םיר
 אי^געם םון אונטעחעדיסט אן אחן נריןי

 םעםבער דער טעסכערספ אומערע םון
ן כאקיאגט  אוכירעכט געװיסען א אױף ד

 זײן אין געװארען נאגאנגען איז װאס
או  יןא״ דער און ט^עדמאן דעם סצד ^

 דער מיט בריעזי דין ענדעט און סיטע,
מורח: סאיגעגדער
םאיןיטיהס! אין טאכט!

 יעױן קאנען ^ורח ילעצטער דער פון
 דעש פון ^דײבעד דער אז זעהן אאע
 ׳טטי״ ערנסטער זעדיר א אין איז כריןי
 םאדדרוס עטאר?ען א האט און טונ;
 טונדאסטװע־י ׳עאפ. פון פיהדער n אױף

 סיט טאן צו װאס ג*ט טיר זױיסען גען
װאס. םאד אט און כרין״. דיזען

מעמ־ דער װעאכען אױןי ^אפ, דער
 ױניאן גוטער v איז זיך, כאקאאגט נער

xwv מעםבער דער וועצכע #קאא;ע די 
 יע־ װאס כאראקטעד, r* פדן איז טאכט,

 כאטרעשעגדען דעם םון םעטבער דעד
 און אנגערירט מאטעריע̂י װערט ^או

ט דך דכער װא*ט  נעכען צו געפיאט ד
ס ע ר ר ע ב ײ ר  האט דאף ארט.8סו פואען ש

ר  אױםצוהױבען גמהאט דט סוט ort ע
 יױ דער אין אדער ^אפ אין םרו^ע די

און  אונז ער האט דעם אג׳&טאט דאן.
 אוג״ אן אהן בריןי v אדײמע״שיקט גאר

ט. ם י ר ש ר ע ט
 ילאנ; פײגיציננע טזן ױגיאן א ?אן

 זײנען גציק צום נײן! אגהאיטען?
 דער װי אזוי ניט מעשבערס אאע אנער

^ ב ײ ר י כריןי. דיזען טון ש  האבמן ױ
 זײער אין פראגע v אױפצוהױכען םוט

זיך כאהאאטעז ניט און נאפעז א״גענעט
ל v חעטמד ע ץ ט •א«יר. ש
 גיט מיר וױיסען טאקע דקדפאר אט

 vtv טיט טאן צו א״געגטיציך װאס
12'A

to םעםבערס אונזעדע אימ וױנ׳שמן
,vn v גױ Sonr

סעק- #חעלעד דדט.

 1»?יי א ענג?יט אין אן רוטט פען װאס
»״סװיו

1919 ;;ae;a, װען Mnyjymn nm) 
דסר pa tyaanav;o*ia oan יײין __ _T. , סט״
 v האבען אינדוסטריע, ררעס און וױיסט

 אױבעגדערמאנטע די טון צאחא נעורספ
 חאנדידא״ קאנסערזואטיװע דורכגעפאיענע

 טיט םארבינדוגג אין געיעטעלט זיך טען
 זיי אום טרייד אין םאנופעהט׳ןוורערס די
 םא־ די סטרימן. דעם ברעכען חעיםען או

 פאראיגטע• געװען זײנען נוםעיןטטורערט
 די זיי-ט זײער אױף סריגען צו רעסירט

 טאךגעבער די ז״נען װעלכע קאטעדס,
 זײ האכען דאס און אינדוסטריע דער אין

ר םימ דורכצוםיהרען נערעכענט ן  חייןי ח
 זייער ?ידערס. געװעזענע אונזעחז םון

 יכער•5ג<י<!י אבער זײ איז קאנספיראציע
געיוגגען. ניט וױיזע
 פאראכטוגג םיט חאבען האטערס די

 פאר• צו אגבאט יעדען צוריקגע^גײדערט
 אילם און סטריילןערס, איכמדיגע די ראטען

 דער איז ילאיאיליטעט ?ײער פון רעזויטו^ט
vo די געװארען. געװאונען סטריײן w 

 ״סיה־ געװעזענע עטיליכ/ג די םון חאנד^ונג
 מעהר נאן האט ױניאן אונזער אין רער״

 פאױשי▼• די צוזאמענגעבונדען ענגער און
 אז אזוי עילעמע-גטען, פראגרעסיװע דעגע

 איז לאקאי פארװאלטונג־פון גאנצע די
 ילעצ״ די םון הענד די אין איבערגענאנגען

 די האבען אויס ס׳וױיזט וױ און טע.
 אױס־ דעם אויןי חרםה קיין ניט מעמבערס

 די םיט צופרידען גאגץ זײנען און טוי׳פ,
 דורכ־ זײנען װע^כע רעםארמען נייע פיאע

 יעצטיגער דער דורך געװארעז געפיהרט
 װאהילען יעצטע די אדמיניסטרײשאן.

 שטאטגע־ האבעז װעלכע 10 לאקאי אץ
 בא־ דעצעמבער, טען18 דעם ישבת, פונדען

 נעח־ ספעציעיל מײנונג. דיזע ״עטעטיגען
 דאס #שא?ם דעם אנבאטראכט אין סענדיג

 םאר־ זיך האבען װאהא״קאםוי דיזען אין
 רעװאלוציא־ ליניןע גאר גאר, די אײניגט

 און האנסערװאטארען, רעכטע םיט נערעז
 ערל צו אםייו געילונגען ניט זיי איז דאד

 קאנדידאטען. זײערע פון אײנעם װעחילען
 םאילגענ־ די זײנען יאוזר נעקסטען פאר׳ן

 רוד פל^זיחגנט :געװארעז ערװעחיט דע
ט וױיס חבינסרי, ^ ז ע ר  ילע״ דזשו^ױס פ

 םי• אעײין, י• סעסרעטער גענעראי ײין,
 דעלעגא• אילס םיש. י. סעיזרעטער נאנס
 דזשױ קאונסייל *ײבאר און טרײד צום טען

 םון םענעדזשער ילעװין, י. און ילעװין ^ױס
 סעריל־ סעם דעפארםםעגט סוט און סלאוק

 אײ- ביזנעס סוט אוז קיאײן םוטער,
בגיםין בענדער, דזשוילױס :דזשענטס

 נײגלער, איויאר און שארפ םאיר סאקס,
 דעפארט־ דרעס און װײסט מענעדזשעד

איײ ביזנעס שענקער. סעם :םענט
 דעפאר׳ט־ װײסט און דרעס ,,דזשענטס

 װײלדער, 5עמע< סאגען, אדאילןי : מענט
 טשייל- פאר מע-נעדזשער סעטעל. דזשאהן

װײנ־ דזשאזעוי :קאטערס דרעס רען
 יעקב-פיליײ אײדזשענט ביזנעס שטיין.

 רובין, בנימין :באארד ע?ז. פאר שעד.
 סאדאוױ סעם קער, סעם אנסעיל,

 אילא״ מ. פריהילינג, דוד עװרי, כנימין סק/
 און קיאוין צום זאקהיים. ניאיר און ודס
 ערװעהילט זײנען באארד דזשאינט סוט

 #רוביץ בניבײן זאס׳לאװסקי, ה. :געװארעז
אנסעיל. םייל̂י און יזעד סעם טונײן, מעיר

 באארד דזשאינט דרעס און װײסט צום
 סאדאוױ סעם :נעװארען ערװעהיט ױינען
ארעצקי. פייליפ און לעװין דזשוילמס סקי,

 בײ דעצעמבער, טעז27 דעס מאנטאג,
 אג־ דער אין מיטינג, באזובמעז גוט א

 םרעזידעגט װײס ערשמען םון װעזענהײט
 זיגמאן, ברודער אינטערנעשאנא^ דער פון
 מע־ דזשענעראיל פײנבערנ, כרודער און

 איז באארד, דזשאינט דעם םון געדזשער
 די *םרן אינסטאלײשאן די פאמעקומען

 האבען נעילעגענהײט דער צו באאטטע.
 געהאיל־ געסט אױבענדירמאנטע ביידע די

ירט און רעדעז פאסעםדע טען  די צ״ אפע̂י
 כיאנוםעס־ די אײניגקײט. פאר מעםבערס
 גרײטען ערקילעהרט, זײ האבעץ טשורערס,

 אין ױניאנס אוגזערע אטאלױחנז צו דף
 מיט אום צוהונפט נאהענםער גאנץ דער
 גע־ איע די צוריקצונעהשען ק^אם אײן

 פייל אזױ האבע; םיר א3ייאל סאי וױנסען,
v צו אום און .6נעקעםפ יאהרען W\ 

 װי* פאסענײעז דעם בתים ,4בעי אונזערע
 אז װיכטיגקײט נרויס פון איז דערשטאנד

 געד«ן זאילען באאמטע און פיטגילידער די
האנד. אין האנד

 זײנעץ וועדטעד האדציגע עטליכע די
 צפיאדיס־ מיט נעײאיען אױפנענומען

 דער אנװעזענדע. אילע די פון סענטעז
 דױ ברודער פרעזידענט ניײערװעהלםער

 ק;י*צע V געהאלטען אױך האס בינסק•
 אויסגעךדיקט האט ער װעילכער איז יעדע,

 מאז צו אםיסערס *יע שוז װאונש דעם
jrw דעם דורך מעניליכעס אלעס cip 
 גקװאונמ• יעצט ביז די אגצוחאלטען יאחד

ם גײמ. קתגעז צו און ■אזיציעס <ע  עי
נעשאאסאן. תיטיגג דעד זיך חאט דעם

aFFo לעװץ< ״■רזיל

אימיגרײשאן פון ראגע8 דער צו
 ״גע״ דער םון רעדאהטאר װערטער

j רעכטעק״ט״
 ״גערעכטיג• גומער יעצםען דעם אין
 ארגאניזאציאנס און ״טרײד די אין קײט״

 א װעגעז געווא״ען גערעדט vn פראגען״
געװא• תשאםען איו װאס הערפערשאפט

אימינראגטען, םאד יאחז נױ אןן רען
 אזא איז םײנונג, סײן גאר ־פױאגע, די

 פארנע• נעדארםט האט ד דאס װיכטיגע,
 ארכײ• דער םון סײל גרױסען א נאר מען
 האכען םיר כאװעגונדטעטיגתײט. טער

 פאדנעסערען צו גערענעגהייט די יעצט
 האבעןיתװאוג• אונז םון סך א װאס דאס
 דעד םאר ח, ד. מיחסה, דער בעפאר שען

 סך א גאר געחאט מיר האכע; מיחמח
 אוגזער אמאדזירען׳ צו שװעריגהטײען

 װאס טר״דס, אנדערע וױ גוט אזױ טר״ד
 הראםט ארבײטס דיער געשעפט חאבען

 מיד אס1ו דעם צוייב אימעראגטען פון
ײ די ?אגטראלירען געקאנט ניט האבען  גי

ט אץ אריבעמעקומעגע.  א םון צ״
 געגאגגען זײ םון צאחי א זײנען סטויײלן
 גע• זײנען די װײי דערםאר ניט #ס?עכען

 צר אום וױייל דערםאר נאר סקעבס, װעז
 געדארםט זיר זײ האכען ארכײט וןריגעז

 װעײ סאסײטיס, װאיטעטיגע צו װענדען
ױ פון געװאײען ארגאדזירט זײנען נע  סאנ

 אינדירעקט אדער דירעקט סעקטשורערס,
 געהאט חאבען םארװאיטער די װעז און

״ האבען טראבער  כא־ אופשוידיג גאנץ ז
 ױיערע םאר גרעע אומוױסענדע ,ד נוצט

צײעקען.
 מיחמח די אנגעחױנען דך האט ׳נו

 אױפגמחערט. האט אימיגראציע די און
 אימיגראציע די װאנען כיז צײט דער דורך
ט גאר מיר האכען אנגעחױבען זיד האט  ני

איבעיל. דעם םארכעסערען צו געטאן
 אזא םראגע די איז בײינונג מיין נאד

 אינטערנעשא־ ,ד ביויז דאס יןאיאסאיע,
 אױפגעחמען געדארפט עס האבען נאיס

 אן חױבען עס אײדער ׳באיד טאקי און
 אימעראגטען. ארימע די אריינצוקומען

 אריץ׳ קוםען יעצט אז אץ־, מײן דעם מיט
 דא חאכען װעיכע אזעיכע, יאגד איז

 שױן דאיאר, פאר א האבען װאס םרײנד
ט  נגידים. זיינען װאס די פון רײדענדיג ד

 ענטוױקיען אבער זיר װעט אימיגראציע די
 װען ניט, געדט קײן האט װאס דער און
 בריוי הארצר״סעגדען א קריגען װעט ער
 געהן װעט הײם דער םון םריינד זײנע פון
 שיפסמארטען געםען און אגענט אן צו

 זיין שױן װעט דעד אױסצאהיען. אױף
 אימינדאנט אמאיליגעד דעד וױ פונקט

 ער װאס אויסנאהמע, אײניצער דער מיט
 און ערםאהרען סעהר זײן װעט זי אדער
 ערםאחרען מעהר זײן װעט ער וױיױ טאקע
 קאנטראי דעם אנהויבעז יעצט מעז דארף

ט זאי ער כדי איהם, איבער  װערען גי
םארטעמםט.

 אינטערנעשאנאילס די טענען װאס ׳איא
 צױ וײ, דאיםעז מײנונג מײן נאד >' טאז

 םאר־ אין בױרא א ארגאניזירען זאמען
 סא־ איטינראגט היברו דער סיט בינדונג
 וױים) איהר וױ ד רופט (אדער סײעטי

 אר־ מיט אימיגראנט דעם באזארגען םאד
 אויב אדער יןרינען װעיען זײ אויב בײט.

 דארןי ארבײט הײן הריגען ניט קאז מעז
 אועיכע םארשאםען קערםערשאםט די

 קאנען זאל מען אז באחװעמייכקײטען
v i p• אריבערנע־ די םון צוטרויען דעש 

קומענע.
 װען דאס זאנען איד ײ״ל שילוס צ,ם

ט יעצט דאס טוען מיר  םאר־ מיר װעלען ני
 װעיען מיר װעימן ׳נעיע:ענהײט א ילירען

 די זיך זאילעץ בארײען. זיכער שפעטער
 אוג־ איז פאדטראכטעז, אינטערנעשאנאלס

 איםער זאגט װעילכע אינטערנעשאנאי?, זער
 אויםנעה־ עס דארף צײט אין װארט איהר

צוקונפט. נאהענסטסער דער איז מע:
׳גרוס ױניאניסטישען טרײד מיט

דײוױדסאן, ישראל
שיקאגא. ,81 יאק. מיטגייד

 אימײגרײשאן %יזױ^ טױײד םון
בױרא

 אן געגעבען מיר האבען װאך אעצטע
 ציאען די איבער איבערבאיי( אאגעמײנעם

 אימיגרײשאן דער םון שטרעבונגען און
 צו איכערגעהן מיר װעיען אצינד בױרא׳
טעםיגקײט. איהר

 נעװארעז ערעפענט איז בױרא די זיגט
 גע״ דעם ווענען איז עס אײדער נאך איז

 האבען פרעס, דער אין נעײאדעז אדעם3מ
 אימעראנ־ אידישע מעילדען גענוםעז זיד

 זיי זאילען מיד אז פאר^אנגענדינ טמז,
 ארײנ״ אױך און ארבײט קריגזנן צו העאםען
 אאס ױניאנס די אין װמרעז צו נענומעז

 נעמעאדעט זיך האבען עס םיסנאידעד.
 גיט וױ גוט אזוי םאױלײט פארשידענע

 איז גראד געודסען v ביז און ®אד^ײם
*df מיט פארזארגעז צו ג^ונגען אונז 

 אויס״ דער סים ?fos^v כסעס יא־ג^ם
Form גים האבאן וו^ס עםצינע, ®ח

שטימטע קײן  דיזעו כאשעפטיגומט בא
ifo /נופאלג iw  vn ר*וולטא& איס דט 

ויאן אױסגעארכײטען נאשטימטען א םון
 ח^«י דמר דאגפ v שט^נות, דורך גאר
 אוגו חאבען וחנ*נע ױגיאגס אײדגע פון

 אוד דורכםיחחנז אין טיטגעחאילפען נערן
 נױרא די אז אנער אוס אױפגאבע. זער
 איחר מיט ערםאמױיו אנגעחן יןענען זא<

 אד איז צומוגפט, 1דע אין אױף ירנײט
 ®יאה םאמעגדער דער געװארען גענוסען

 םון באראטונג געסיעשאפט^כער א נײ
 נאארדס אדוױיזארי און עהזעהוטיזוע די

 ניױ אימיגר״שאן טרײד-ױדאן דער םון
 װאס איגדוסטריען איע װעילכע אין רא,

 םארא״דגטע n מיט םארכוגדען זײנען
ן צאפטעז#געװערו) אידישע ע ע םאר״ ױ

—j פאמענדער vn פיאן דער טראטען, ־
X ביד איסערײשאן מניאן טרײד די 

r זאא רא t פאד- אפיציעאער אין שטעלען 
 אום אורחים חכנסת דעם מיט כינדוגג
 אױט״ נויטיגע איע קרעען צו דאדװן־י
 אי• אריכערגעסומענע די װעגען קינםטע

 כא״ דארםען װעיכע אימעראנטען דישע
ארכײט. מיט װערען זאמט
 רך וױ< װאס אימיגראנט יעדער יצ

ט װעילכע אן אגשליסען  םון צוױיג איו ד
 מיטגיליד א װערען צו pv איגדוסטריע א

 מױ זאיל ױניאן^ באטרעפענדער דער אין
 טר״ד דער םון אגװײזוגג אן ברענגען זען

 בא״ א איס בױרא אימיגרײשאן ױדאן
 ארײנ• בארעכטיגונג ױין םון שטעטיגונג

 באטרעםענ״ דער איז װערען צו גענומען
איגדוסטױאס דער

 זיך זאל בױרא אימיגרײשאן די .3
 ארבײט םאך דעם װעגען ערקוגדמעז גענױ

 געװען איז אימיגראגט דער װעיכען בײ
 הײן געקומעז איז עד אײדער באשעפטיגט

 אדױסנעכען דאן איחם זא< און אמערײזא
 קאנט״ װעיכע ױגיאן דער צו אגוױיזוגג אן

״םאך באטרעםעגדען דעם ראלירט
ערהאל• װעט װאס מגיאן יעדע .4

 םארם^כ־ דין זאל אנװײזונג אזא טען
 בא־ דעם כרידעראיך אױפצונעחמען טעט

 צו חעיםען איחם אימיגראנט, טיעפענדען
 איהם ארײננעחמען און ארבײט קריגען

 זעחד א מיט ױניאן דער אין מיטגאיד אלס
געלד. אײנטריטס סומע םעסיגער

 באיאנגען װעילכע אימינראנטעז, .5
 אײגגע״ װערען זאילען םאך״ j״p צו ניט

 פרא־ אינדוסטריען אאע צוױשען טײלט
 זײער םון צאחל דער אױט םארציאנעא

 זא< איינטיילונג די?ע םיםגאידערשאפט.
 כא• קאםיטע, א םון באשטימט װערען

 יע״ םיץ םאדטרעטעד אייז םון שטעהענד
 זיך זאיל קאמיטע דיזע אינדוסטריע. דער

 ״אם״ אדער ׳װאד א מאא א״ז פארזאמיען
 זיך ^אראטען צו אום נויטיג, װען טער

 כאשלוס דיער pv םארטײ<וגג דער װעגען
 װאס ױניאגס א^ע אויף בינדענד זײן זאא

 םאראײנינםע די אין םארטראטען זײגען
 טרײד- די און געװערקשאפטען אידישע

כױרא. אימיגרײשאן יוגיאן
 געװארען אנגענוםען איז פיאן דיזער

 און עקזעחוטױוע דער כײ אײנשטימיג
 און במרא דער םון נאארדס אדוױיזארי

 •V די צו געװארעז איבערגעכעבען איז
 ער־ װערט עס אפשטיםוגג. םאר ניאנס

 םאאן דעם װעילען ױניאגס די ,אז װארטעט
 די װעט אלײן דערמיט אבער גוטהייסעז,

 דיזער אום װערען. געעגדיגט ניט ז*ר
 די ורעילען ממשות א האבען זאיל באשאוס
 אױף אפשטעילען מוזען דך ױניאנס

 ארײנ־ ערנסט זיר און 4 נומער םונקט
 עלענדען׳ דעם פאר איהם. אי; טראכטען

 זיײ אימיגראנט אידישען סארװאגעילטען
 אײנציגער דעד ױדאנס אידישע די נען
האפנונג. פון קװאיל אעצטער און

 םאדאאזען צו געצװאונגען זײענדיג
 םאגרא־ צוליב געבורטס*פלעצער זײערע

 קומען רדיםות, אנדעדע און טנפות טען,
 אין איםמראנטען אידישע עאענדע די

 םואער דער מיט אאנד גאאדענעש אוגזער
 ברי־ א קרעען זײ װעאען דא אז האפנונג,
 אידישער דער םון אױפנאהסע דעראיכע

 װעא־ פון ארבײטערשאפט, ארגאניזירטער
אױוי נעז/ערט םיא אזױ האבעז זיי כער

 די דארום איז עס און ים׳ זײט יעגער
 ארבײ־ ארגאניזירטער דיזער פון םאיכט

 זא־ עאענדע דיזע אז זעהן צו טערשאפט
 באויז איז עס װערען. ענטוישט ניט אען

 מיט ביסעא א דורכצורעדען זיך נויטיג
 װאס באגרײפען צו אום אימיגראנט אז

 איב^ר־ האט ער אײדעז מיט ים א פאר
 קיין דערשאאנע; זיך האט ער ביז נעאעבט

 אימיג- דער דאנחבאר וױ און אמעריהא,
 די איהם ניט מען װען דך פיהאט דאנט

 םון אראפדעדעז אביסעא זיך געאעגענחײט
דד איהש ענטפערט מען און חארצעז, ױי  ו

 דאס װאס װארט, טרײסט v מיט סטענס
 ערםױ סיט װעאט א צו איהם גיט אאײז

טיגוננ~.
 אויס- דך האבעז װניאנס אידישע די

;F ^ » r F| עפענםאיד tv םאר זימען ?ײ

 חא• mi און איםעראציע אידישצ ®דיע
®IF ̂נן ייד  נײ געװען סשתדא דעם װענ

אםערײ ױ םח האוגסיא ^קועקוטיװ דעם

 אױף און אײבאר, אװ ®אדורײשאן מין
אכמר פאמרעס, אנערpnFoא דאס פאר

n באױו  \v m v  if םון טירען npnyDV 
 IFo #נענו; גיט איז איםיגראנטען די םאר
 םון טירען די עפעגען אױף ן» םאר םוו
 איז דאם אט װדאגס. די און שעפער די
 םעכטגער דער pם אױפנאבע נרויסע די

 ארבײטעישאםט. אידישער אמאדדדטער
 אױםגאנע דיזע װעאען זײ אז חאםען סיר

ערםיאען. עחרענחאםט

ר ע ענ ריוי או װ נ ס לאס # א על ש דז א־ אנ םאנ
ס ױו א ר ױ צו ס ע ט ײ רכ א

j םריעד װערטע
אגדזשע• אאס אין סאדטארמם אײער

 מיט נעװארען געכױט איו װעיכער יעס,
 טאס״ גרױסע די םון שוױיס און נאוט דעם
 גױט. אין איז םאא? אידישע דאס םון סען
pv עס װעמען אױןי כעאטטע, די ׳מיר 

 דעם םון םאראנטװארטיויכק״ט די אינט
 אוגזער איז עפ אז דעגהען, סאדטארױם,

ם י ל ע כ די כאקענען צו םאינט י ת נ  
 םא־ אידישע די — איגסטיטוציע דער םון

 דעם םון אאנע ריכטעער דער מיט — סען
סאדטארױם.

 דער נוטע. tMP גיט איז יאנע ,ד און
 א מיט יאחר דעם עגדיגט סאדמארױס

 דריײ און םיגוי אומגעםעהר פון דעםיציט
 םייע ).$33,000.00( דאיאר טױזעגט סיג
 אוגטערגעםונגען געפיאגטע אונזערע םון

 דער פאפיר. אױפ׳ן םארבאיכען זײנען
 גע־ םארטאן איז םאגד ביאדינג קאײנער
 און מיאך פוטער, ברױט, אויןי װארען

 םאר איגט דמם אאעם מיט און מעדיצין.
 אומנעםעחר םון כאמ גאנצער א אונז
 אוםכאצאחיטע דאאאר טויזענט צעחן
כיאס.

 פרא־ םאר ביאם אוםנאצאחאטע די אט
p w n, טאנ געברויכען סרזען מיר װעיכע 

 גרעס־ די פון אײגע אונז םאר איז טעגאיף,
 דעײ איז אםט גאנץ וױיא ;געםאחרען טע

 עהדס־ זײן םאר אפהענגיג סאגיטארױם
חרעדיט. אױף טעגץ

זא־ אײר מיר װיאען םארכײגעחענדיג
 אינסטיטו״ אן םרן דעםיציט דער דאס נעז
ט קען ציע  װערען גענומען ניט זאא און ד
 גענוטען װערט עס װי איכט דעמזעלבען אין

 געשעפט. פרױואטען א אין םאראוסט א
 :יט אומ׳עטענדע; חײנע אונטער י׳ען דאס

 אין םאראוסט. א איס װערע* כאטראכט
 סאניטא־ דער אז ׳עס חײסט דן ריכטיגען

 טעחר נעהאאםען יאחר דיזען חאט רױם
 אונזעױע ױי קאגסאםפטיװס אוסנאי?איכע

 אין בײגעשטייערט. חאכען מענשען גוטע
 חא־ םיר אז ׳עס חײסט װערטער אנדערע

 פין געבארנט רעכענונג אײער אויןי כעז
 אײעי און פוטער גראשער/ כוטשער, דעם

 םרא־ םארשײדעגע גאר םרן און םירמע
דוקט־םירםען.

או;״ דאש זאגען, אױך אײף יאמיר און
:P טער ט ט־ר האכען אומשטעגדען y״  ד

 םאציעג• צאחא די םארקיענערען געקאגט
 #טאן נעקאנט ניט דאס האבען מיר טען.
 שטײנער געראט אםיאו װאיטען מיר װען

הערצער. אגשטאט
אויסגע״ דא איז צײט יעצטע די םאר

 עטא״כע סאגיטאיױם אין נעװארען כויט
 אױסנעשטאם קאטעדזשעס פראכטםואע

 חאי• אײנריכטונגען. מאדערגע איע מיט
 אעדיג? שטעהן יאזעז זײ געזאיט מיר כען
 װאאגערען זיר אומגאיקאיכע די אאזען און
 חײ־• נארדינג ביאיגע און פארקס די אין
, V זער

 דאס זיכער וױיסען מיר I םריינד נײן,
 םאר- אײר פון װאיט עקאגאמיע אזא

 רעכט װאיט איהר און װערען. דאמט
םאדדאםונג. די םאר געהאט

 אפאיקאנט ארימער אומנאיקאיכער דער
 אוס• בעסטע די אונטער גענוג יײדעט

 םא״י 3 אוםגעפעהר נעמט עס שטענדען.
 סאני• אין ארײן קוםט ער כיז צײט נאטען

 בעטען אאע האיטען מיר װען טארױם.
 מאג• אײדער און יאהר גאנצעז דעם ביזי
מאנאטען. 3 װי מעהר םאא כעס

אםליקאנ• פון צאהא די איז גרויס זעהר
 פארטראכטען זיר זאא מען װצן און טען,
 שרעקאיך. אײנםאר איז אאגע זײער אין

 האבען פילע — ם״עגע םון רעדט װער
 בוכ• אײדען עסע;, צו װאש ניט פשוט

 ?אײנע קײז ניט גאר הונגער. שטעבאיר
 אװעיד ל.אפ זײער װאו ניט האבעז צאהא

 ניט חויז אין זײ וױא קײנער צואעגען.
 םאראן זאגאר זײנען עס ארײנאאזען.

 קאנסאמפ־י א מיט מורא האבעז װאס םיאע
רעדען. צו טיװ

 םיאע זיך געשינען יאגע אזא אט אין
 װער אפרײזאנטעו. חראנקע אונזערע םון

 שטײ• םון געסומען זײ זײנען > זײ זײנען
 אים־ זײגען דאש םרײנד! נײן, נער^'

 ברי- אונזערע קינדער, סענשען גאיקאיכע
 אמאא זײנען איע זײ שװעסטער. און דער

 םאטער׳ם א טרײסט, מוטער׳ס א געװען
 געװען זײנען זײ פון פיאע האםנונג.

 ?ינ• און פרױ םון פארזארגער הארעפאשנע
א איהר טר^פט זעאטען ניט און דער.

ר ע ג ט נ י ר
 ראדיקאלער שטארקסטער און גרעםםער דער איז

װעלט. דער יף1א ארדען ארכײטער אידישער

ו$ ,5co,ooo — םארמאגט
 82ססס, — מיטנלירער
645 — ברענטשעס

 יןך *טי*פז ריגג ארב. דער
 ע?פ:*םי- װיכמעען דען
tyr קיומןי. יאלימיאזען יון

 דער איז רינג ארבײםער דער
 אי־ דער אין *ענםער קולםור
נאװעגוגג. ארבײטעז־ דישער

 אידישער אײנציגער דער איז ױננ ארבײטער דער
 םאר סאניטארױם אײגענעם אן האט װאס ארדען,

• מיטגליעדער. קאנםאטםטיװ זײנע
כיז 18 פון עלםער אין ארײנגענומען װערען םעםבערם

יאהר. 46
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ת איחו חאט o^n םוםער יתגע ע ײנ  נ
 העגס די *ױןי עלצנד אין ווימנתעלאזען

 איז אזן טאטען, ®ארחאחױועטען M פון
 רעטען ויו חאםגוננ דעו אין גאלאפ^

לעבען. איחו
 גיט מיר ?א;*ן »ומג<ימייכע די אט

 עס וױ <עגגעו מינוט א״ן װארטען ל#זען
״ האנען פי־ און בעט, h ®אראן איז  ז

 די וױ פעהר װארטען געלאזען גיט םאקע
עורױבט אונז האכען אוםשטעגדען

 ג׳נזאמט ח^בען מיר 1 פר״גד יע,
 חײזער געבױט ח^בען מיר געבארגט, און

 געהאט. ניט נערט ק״ן האבען מיר װען
 סאגי־ דעם םארפארטגיידזש האבען טיר

 ן םארגרעסעי־ט א-הם האבען און טארױש
 צוריקגעהאיטען גיט אוגז האט זאך קײן
 דעם םארקרענערען צו שגעלער װאש אום

 ארײגגע״ אימעם נאך יישט״. *וױיטיגג -
 גע־ אײגעם גאך ן סאגיטארױם אין נופען
 ־טםײזען םרי״טע #גוטע בעט, רײנע א געכען

םרײנו־שאםט. הארציגע װאריפע אפט און
 מוזען מיר םרייגד! טייערע אבער,

 נאצאהיען. אפאל דאך בילס אונזערע
 געכען ניט כשהי •שוט פען װעט ןאגסט

 םרע־ אונזערע םארענדיגען דאו מוזען םיר
 אונזערע אז פאכע; צו פעגליך אום נער,

 רעטען נאך קען מען װערכע אםריקאנםען,
װערען. געהאי״םען ?אלען

סאניטא־ ױער םריינד! קור*ען, אין
 א אלס און הילף. ישנעיע האבען טוז רױם

 חיין גיט מיר וױיסען אינסםיטוציע םאלקש
 גרוי־ די צו אפעלױען וױ הװעיען אנדערע

םאיק. םון פאסען ברײטע םע
 אויוי אפ ניט לייגט אייך, בעטעז פיר

 איעענעם אייער ניט טרוים שסעטער,
 אױס מאכט ט צ ע י טאיןע אט ?כװן.

 שיקט און ארדער מאגי א אדער טשעק א
 אט יועגט. אױ\* װיםיל הילוי אייער

ט נאך נ ײ i# אװעגט ח nד ־ ײ  ה
 אײער פיטען װעט ך א ו ו ע ג י ט

 בא־ סאסייעטי. ברענטש, ױניאן, לאךזש,
 שלאנט און סיטיננ צום געהן צו שליסט

 ׳מטי״ זאי ארנאניזאציע אײער דאס םאר
 װאס סוםע א מיט סאניטארױם דעם צע;
 און ארגאניזאציע דער םאר סאסיג זײן ?אל
 םארזיכערען מיר מעניויכהייט. איהר נאך

 מעניביזרס אײערע םון קײגער אז ינײך,
דאנעגען. האבען ניט וועלען

 םילד־סעקרעטערע. עטליכע האבען סיר
 זיך טרעפען צו אויס אייך קומט טאפער

/ סון אײנעם מים י  זייער אין זײ העיםם ז
 אױפגענומען זאלען זײ אז זעהט ארבײט.

 פאר־ םיר כבוד. םים איבעראל ותרעז
 כשר דאש האבען זײ אז ׳אײך זיכערעז

 גאנצען ױיער אװעק גיבען זי פארדינט.
 אעטערנעםוננ. הײליגער דער סאר יעגען

 זיכער םרײנד אײערע װאיטען זײ ניט װען
 איז dv סאניטארױש. Din געהאט גימ

 ברויט ׳שטײןעל זײער ציהען זײ אז ׳זופת
 זײ זײ;ען ארבײט. ׳שװערער זײער םו,

 זיינען די V דעו־צו בארעבטיגט ניט .אבער
 װאל־ און משנשעז געלערנטע און םעהינע

 אנשטרעגגונג זעלבע די געכעבעז זײ מען
 װאלטען באשעםטיגוננ, אנדער א;

 זײער יצעבען. לײכטערען א נעפאנט זיכער
 אידעאל אן געװארען איז^אבער ארבײט

זײ. םון םעהרסםע די בײ
זא־ שנעל העלםט און םיײנד, רעיםט

 ברײנגען אר׳גר שיקען יאדקער נױ לען
 :אפים יאיקער נױ אונזער אין חילף זײער
 איז סטױרן מאקס פר. װאו בױערי, 194

 מענע״ באסטאנער אונזער מענעדזשער.
 װעױו G סנײ\, ג. י. רעװ. איז דז׳שער

 םילאדעל־ אונןער פאסס. וױנטרא• ׳װעי,
 3139 ליכט ג. מד. איז םענעתשער ערזם

שיקא־ אין און פילעדעיםיא. סט. מארס
 1865 זיגלער ל. ם. רעװ. מיר האבעז גא
׳שיקאגא. עװ״ העםליז ס.

שי־ איהר יןענם װילט איהר אז און
PP‘ 07 אםיס, אדזשעלעסער לאש צום^
קאל. אנדזשעלעם, לאס בראדװײ, ס.

אכטונג מיט
סעקרעטער. עקז. קאהען, ב.

ק א נ ו ע ח ױ ח ל מן ע ר
 און י־אםבאום םון ארבײטער די פיר,

 םאר־ סטריט, םע20 ײעסט 9 דװארעזקע,
 שאפ־מיטינג, ספעשעל א נײ זאפעלט

 אין דעצעםבער, טען27 דעם דעסטאג,
 אונ־ אויס דריטען ױניאן, דער םון *םים

 געוועזע• אונזער צו דא:ק הארצליכען זמר
 סילוומרמאן, הערי טשערמאן שאפ געם
 און שאם םאר׳ן ארבײט גוטע זײז םאר
 דעם העלםען װעט ער אז םארהאפען סיר

 באדאנ־ סיר טהאט. און ראט םיט שאפ .
 כרױ אײדזשענט, ביזנעס דעם אױף טען
 ארבײם גוםע זײן פאר געלדבער, דד״
שאפ. רעם סא,

גרוס, ברידערליכען מיט
.V ם י ם א p י ד

טשערמאן. שאפ טאלזיססע, אײב.
.9 ל. סאהן, איזי
.9 לאה. שוב,

.1 לאס. ?ויער, סא?ס
.1 לאק. םעדאף,
.35 ל*ק. גילהמיז,

ע ש י ט ס י ל א ק י ד נ י ן ס ע ר ו ט א ט ק י ד

 סעדיקא* ױ װעלכען םיט ׳•ונקט דער
 באוונדערס דף אוגטעױשײדעז ליסטען

 די םון אויך וױ סאציאליסטען, די םון
 און אינדוסטריאליסטען אנארכיסטען,

 יראיע• קעפפעגדע אגדערע ארע פון נכלל
 וױיט וױ גרוםען. און פארט״ען טארישע
 װעגען איז באלא:ט, פיר ז״גען אזעלכע

 v ד ג ע ר ח י פ נ א די םין ראלע די
. ן ע ט ע ט י ר א נ י ם

 H םארדאמען «״ װען #צײט דער אין
 פאר״ װעלנע אימעגד םאר סאציאליסטען

 טחד די װען טעטיגקײט; לאמענטארישע
 םארטרעטערשאפט נעגען ארויס• טען

 ״דירעקטער ?ײער פון נאפען אין בכרל
 אי״ע וױדערהארען זײ װען ;אחציאן״

 געגען אנארכיסטען די םון טענות איטע
 פאלי* יעדע געגען ״שטימיועסטעלע׳/ די

 אלס ׳קלאס ארנײטער םון אקציאן םישע
 אק״ רעװאמציאגערע די פאר שטערוגג א

 סא״ ױ םאר אפהאלט אן אלס און ציאן
 זעלבער דער אין — רעװארוציאן ציאלע

 סינדילאליסטען, די פרעדיגען צײט
 קען פראלעטאריאט דעם םאר גאולה די אז

 פון ארגאנידרוגג די דורף קוטען גאר
 אזעלכע, פון םינאריטעטען, ענערגישע

 םון טעארעטיחער םראגצױזישע די װאס
 *DVP( ״פיליטאנטע רופען סיגדיקאליזם

טעאריטעטען״. םענדע)
 אדער דט, גאר דערנײ באםערקען זיי

 וױדער״ שארםען דעם זעהן דם וױלען זײ
 אױסםיחרונ״ אייגעכע זײערע אין שפרוך

 ארי?אפעג•0 דער אױכ נםשןי, פפח גען.
 ארבײטער• רעם םאר שעדליך איז טאריזם

 דאס וױי< דעם, צוליענ ספעציעל #קלאס
 וראלע־ n וױיל אלןציאן, אינדידעקטע אי?

 און זיןי פארלאזען םאסען טארישע
 םארלאזמן צו צוגעװאהנם וױיטעד אלץ
 םיהרער אױסגעקליבעגע עטליכע אױןי זיף
 ליײ אויף איבערחױפם םארטרעםעה און

 װאס פיט טא — םינאריטעטעז, טעגדע
 זעלבע די סאר װערען בעסער עס װעט

 װעלען סיגדילאליסםען די װען םאסען,
 ממא״ ״םיליטאנטע זײערע ארגאניזירען

 נאטירלי• דאך װעלען װעלכע ריטעםעף,
 אנםיח־ די פון באשטעחן מוזען כערוױיזע

 נאפעהלגעבער די זײן װעלען און רער
 רעװאלו־ דער םיט פשוט ש, י ט p א פ

 מינ־ דעם אהן אפילו ׳פאכט ציאנערער
 וזעניגער אדער מעהר פון שײן דעסטען

 םיתרט דאס וױ װאהלען, רעגעלפעסיגע
 טרייר־ױגיאדס־ סאציאליסטישע, אין דןי

 דע־ אנדערע װעלכע אימענד און טישע
ארגאגיזאציאנען? מארןראטישע

 ״געהויבענע״ פאר װאס הערט, אט
 /‘.םאלק דעם ררעבען האבען זײ םײנוגגען

 זײ װעלכע ארבייטער־פאסען, דײ װעגען
 רעװאלױ םײעחן םיט באגליקען מס וױלען

*־ טאטען. ציאנערע
 n םענשען, פון ;רופע יעדער ״איז

 געחע־ גיט זאלען זיי פארטייען םאר װאס
 זעהר דמר םון שרײבער די זאגען — :־ען,

 ״סינדי״ איב^ר בראשורע באלעהרעגדער
 שוין האב איף װעלכער אויןי האליזם^

 — ארטיקעל, םאריגען אין אגגעװיזען
 םרײד״ סאציאליסטען, זײנען זײ אויב

 פון םיטגלידער גאר אדער ױניאניסטען
 V? געפיגען װ״ ז. א. או־מי, סאלװײשאן
 וולעכע פערזאנען, אײניגע ;עװעהנליןי

 גע־ די אויןי איינםלוס גרױסען א האבען
 טאסע, דער םון האנדלונגען און דאגהען
 עט׳ דיזע גרוםע. דער צו געהערט וחנלכע

 אין קראפם לײטענדע די עס זײנען ליכע
 ער״ (איך ״פאסע״ די און נרויען, די

 וחנרטער די איבערזעצען צו אזױ מיר לויב
 גע״ װעחןן װעלכע םאסס״, ״סלאגיש

 דאס ; 43 זייטע אויף דארטען כרויכט
 גע- ווערם ״סלאױש״ ווארט ענגלישע
,on םױל, :איבערזעצט וחןהנליך
 ■שוט זיןי שלעפט אונטעטיג) לאנגזאם,

 םיהרער, נאטירליכע די זיינען זײ נאך.
 תרף פיהרעדשאפם די אן האלטען ןײ און
n קױ ענערגי^ אינטעליגענץ, העכערע 

 ארנאניזאזדאנס־םעחיג״ שלויקײם, ראזש׳
 װי #װ. ?. א. תראםט, אראטארישמ <זײט,
 די ov זײנמן ךײ אט זײן. תען פאל דער

םינאריטעטען/ ״מיליטאנטע
 דעמא?רא- אזא אײןי נמםמהלט וױ נו,
 םאלקס״םאסען? די אויןי בליק טישער

 בליס אזא זיף אוגטערשײד־עט װאס מים
 א גאר אדער ביסמארקישען א למשל, #םון

 דאס איז ? םאל? ״זײער״ אױןי צארסחען
 חנד אונטער אטאקראטיע פשוט ניט דען

רעוואלוציאן? פון סאסקע
 vpw ספעציעל ארכײטער, די אה,

 גע- געחאם שױן האבען םראגצױזישע, די
 ערפאהרת־ בלוטעע אױן און ביטערע עג
 טינארײ ״סיליםאנטע אזעלכע סיט גען

 ״זיכערהײטס״־חאםימע־ די וױ טעםעך,
 מון טריכונאלען רעוואלוציאגערע און טען

ה^ו און ענערגישע אזעלכע ױי  נרויסע ו
 סא״ וױ רעוואלוציאנמרען, פײערדעע אין
om* ^סעךזשוסם, ראבעספימר, ראנמא

ע 14י דע^ידי^^( אדו/׳ן י מ ו י י ו ^  מ
קראנץ. פילי• פין

im נעשינט^ n ,11 ו, א,  fie נרױהער 
ד איו רעץאלוציאן פראגצױויש^ר אזו  נ

 כאראיזטעריבטיש^ו זעײור פ^ט פול דעיס
 גרױפע פון נײשפיעלצן נאלעהרעגד^ און
 ז״סנן װעלנע פאלחש^^עפפעי; טר^צ און

 - ד^ןטאטארס. נעװארען פאהטיש
 ראט ערשטער דער נאפאלעאן אױף

 קא״יערע וא^טישע דץ אג;מפאג;ען
 אלס םיחוער, רעװאלוציאגעךער א אלס

 פינארײ ליטא;טעו4״ט רער םון אײגער
 געשיכטע חןר אץ טראגט װצלכע טעט׳/

״דירעיזטאריע׳/,. גאמען רעם
 די אױג מלם״, א איז ״עףים רער אױנ

 פון װערען געפיתרט שױן מחען פאסען
 פוטחמע, #אינטעדנעגטע עגעמישע,

 וערזא״ ,11 ג א. פײן־שפרצנעגדע שלױע,
 ירא״ און נעסער דט דען עס vn נען,

 *נאטירלינו דאדגצ n אז גרעסיװער,
 אפיזצנ״ דין װעדנסטענס זאי״ען םיחרער״

n טאקצ זאיען םאלקס״שטיפע^ די םון 
 פראסטמ די פון װצרען אויסגעקלינען

 אנ״ איס פארטרעטער, אלס ודם׳ס, כשר
 ן י י ל א זאלען וײ אײדער םיהחןר,

 p י ל א ויך זאיען פאנט, h פאיכאפען
 פיוד און ״איב/נדמענשעך פאר ערקיערען

 אטא• וױ דיחטאטארס, וױ גרעגדע n רען
 טער״ דער ׳צאר רוסישער דער וױ ?ראטען,

 י ? W •ערסישער דער סייטאן, קישמר
 טעמת וױיטעדמ n הערען יאמיד נרד,

 וײוורע װעגען סיגדיקאליסטען די פון
סמאױטעטען/ ״םיליטאנטע

 n זאגען נאװעגונג, ארכײטער ״רי
 •vuo איחר צולתנ איו שױינעמ ועלנע

 םרוכנד כאזונדעדס א גאטומ ציפישער
 אנשטרעגמגגען די פאד כאדען כארער

 פון מינאריטעטמן״ ״פיליטאנטע םון
 סיג• ד» ®ון וױ אט סארטען/ םארשידעגמ

סאציאליס* אגארכיסטען, דיקאליסטען,
א״ הלעײק^יעז טרײד״ױדאדסטעה #טען

 דאר שסרעבט יעדע װעלכע םון #װ. ז.
 אײגמגע צוליעב קאנטראלירצן צו איזזר

 װעלט גאנצער דער אינער צװעסען.
באווע• אדכײטער די וױ ממן, געםינט

 אדצר אײנעד טיז אמעפיחרט װערם גוגג
 סי• ״םיליטאנטצ ptn םון מעחרערצ םון

 געװען זײנען דאס און נאריטעטעך...
 װעלכמ #סינתתאליסטען מיליםאנטע די

 דעם אױסגעשטעפועלט עס חאכען
נאדיטעט/..,ט ״כױליטאגטע אױסדמק

 חאנמן סינדי^וליסטען םדאנצױוישמ רי
 סי• א םון קראפט גת^סע n כאפערקט
 חןם דורך און סיגאריםמט, ליטאנטער

 סיגאריטעטמז אזמלכע האכען ױי וואס
חא־ ווויסגעגוצם, און אתאניוירט גוט
 ארגײטמר זײער געמאכם עס וײ כען

 רעװאלוציאנערסטע די פאר נאװעגוגג
 סינ• די װעלט. דער אין מעכטיגסטע און

 איטיליעז, עגזיאנד, אין די?אייסטען
 אגגצ״ האבען װעלכע ?. א. שפאגיען

חא־ םוספמר, פראגצױזישען דעם נומצן
 אנ- רי דורך ערםאלג גמהאט טאשמ כעז

"״oyp’DPtro עוזנליכע פון װעגמגג
כאדיח״ ■שום שױן איז לעצטע דאס

 ,מרפאל- די אז איז, אפת דער מערײ.
 דיגען סי^?אליסטען אלע םון געך

 חא- דקר אין געװארעז פארשוײען ?עהר
 אין כאזאנדעדס פרעסע, •יטאליסטישער

 סעג״ דער צוליעב מײסטעגס געלער, דער
 און סאבאטאזש םון זײט שאציאנעלער

 אק־ ״דירעקטע אזעלכע אגדצרע צוליעב
 װירסליכקײט דער אין אנמר ציאן״׳;

 נאוועגונג, ארג״יםער גאנצע די אן געחט
 טרײד־ױגיאדס״ די טאקע כאזאנדערס

 קײנע גאר װאלטען עס וױ א?ױ #סישע
 טם םינאריסעטען סיגדימאליסטישע

עקדסטירט.
 זיו געהם נאװצגונג ארבײםצר די
 איז דאס און װעג, נאטירליכען איהר
 חןגעלנחר םיז צװאלוציאן# פון ווענ ד*ר

W א ם\ן מנםװ^לונג, סיגער imyvv 
רעפאר״ און אױסנעסעתגגען פאר קאמן•

ן  געזמל- ?אפיםאליסםישער דער אין מ
 קאמוי דאזיגעז om רופט גוםא. שאםט

 הלא• צי #וױלט איחר נעטען ווצלכע םים
סאציאל־חוםאתראסעז, די וױ #סענשאםוי

 סינדיסא״ די ווי אחציאן/ ״דיחןקםע צי
^ און ליסטעז ס כי ד א  שאר צי אג

m״ •שוט o כלײנם — יד-ײטאניזס״ 
 יומט און תוך אין דקרזעלכעער אלץ ער

 אב- דער צו פיחרען טאקע סוןי כל סוא
 עס װאס לױךסיסטעם, דער םון שאפוגג

 נאטירלי• גאנץ םיהרעז סוזען שױן וועס
ארד• געמזל^םסייכער א צו כערװייזע

סאציוד םין םוניאממנם דעם אױןי נוגג
.or>

סינארי• *סיליסאנםע אזעלכע און
טיאגי• סינדיקאליסטען די וױ טמםען/

 jnr^T אין דודכצופיחדזןן זוכען און ווען
 זא־ פון הילפע עדר מיס אױך יוג^אנס

 א שליסלױ איז עס וואס באטאזש,
o ®יז םיטעל אלסער נאגץ n ״עקאנא־ 

אין איי װאס סיםאי, א ,-םעראר סױאמן

 נא״ נעוױסע אוגטער און p*yt געודסע
j /jjw iייי| ןןןוארי! אנג^וע^דצט ן 

 n דיס לע;דצר א״גדוסטױעלע אלע
 אגגע• אינ^רחױפט חאנען ארב^טער

 *י און ױ\י פאראײדגען צו פאגגען
 דיער פאדנעסערען צו אים סטר״קען,

 ױ>נען טינאריטעטען אזעלנע — לא<ע,
m וױ געפעחר^ןי אזױ r דיקטאטומ 
ת פון װערען פא״װארפען דארםען און  א

 װעד טעגשע^ פון ככ?ל און איבײטצר
דעטאקראטי^ אץ גלױנען נע

 טרייד אידישע אוא פאר ר\י שטעלט
 װאו שדידער, םון זאג^ן לאסיר #ױדאן

 רצם גאןי םינאריטעט״ ״טיליטאנטע א
 סוס״ סעױיןאליסטישען פראגצױדשען

 וױ ט־עגחנ. גאנצע די פיחרט ;טער
 ױדאן אזא װאלט איחר^ סײגט לאנ^

 ד» אפילו װון אגגמוזאלסען?
 פון נאשטמחן זאל פיגאריטעט״ טאגטמ

n אוד װאס ״סאפ-פעגשען׳/ גר^סטע 
 פאר• נאוומגומ ארנײטער אידישצ וער

 VTvm ז״ן יאלען די װען ;דא סאגט
 וױ ׳גענעראלען אינערקעהרענחו װעלט

 איגדוסטריאל״ די סון כאריחסטעססע די
 שטײ״ א סטייטס, ױגײטעד אין ד?עס

 טרעס״ דזשיאװאדם^ חײװאוה וױ געו
 אנדכטמ! נעסטע די סיט ז, א. שא
n מיט ׳װעלט דער אין o w  n •רעװא 

 דען עס װאלס שטרעבומען, לוציאגערמ
ט  זעלכסטתערשוע א אײגפאןי געװען ד
״צוא?ערס?״ עטליכמ פון

 עסליכ* עס װאלטען ל^ג וױ און
 אזעלכע \•,vunvn טגע^רױגטע זמלנס

 געבליבען ״איבערסעגשען״ עחמײציגע
 סא• גולס׳־דעמ״ רי צו גמטרײ טאקע
 פון דאך קוקען וײ װעלכע אױו״ סצך,

 זײ• צו עחרליןי אויף און אראפ, אױנען
 גא• די עס איז וואו ■ריגצייען? ערע

 מעלען סיחרער דאזינע די אז ראנטיע,
ט  ארנײטער• די שליסליך פארראסען ד

 נע• ?יןי חאלטען וײ װעלכע סאסעה
 םון ;אטען אין אנצוטרײנען חןכסעס

 רעד• איגטעליגעגץ, ״חעכצחו דיערע
 מיט ? װ. ז. א. עגפרגיע/ נעד-קראםט/

 וחד ?ײ אז ײ[,1 דכער עס סען \yp װאס
 צו שוגא, צום פארקױפען נים דר לען
n ר*דרונג;גן? קאפיטאליסטישע

 אזעלמן שטעלען צו גענונ איז עס
 n אז שלוס, צום קומען צו אום פראנען,

 י וועגמן טעאריע סעדיקאליסטישע
 ממחר •אסט סינאריטעם״״ ״פיליטאנטע

 דעספאםישע םון פארםײדעער די פאר
 םארטח״דיגמר די םאר וױ דעדרומען,

 ד» םון און בכלל םאלשס״העדשאפט פון
כםרט. איגטערעסעז ארבײטער

 אױן חאלטעז סעדיקא^סטען רי
ם  ניט אפילו און רעפצרענדומס םון ד
 פת חאלםען וײ איניציאטױוע. פון

 וױ, ״פאןײקאפיטעטען/ ספעציעלע
 א. כעםיחער איגזשעגערעז, פוז לסשל,

 אײ האמאנדעװען זאלען וועלכע וו^ ז.
ר פאסמ/ ״טלם׳דיגער דער מ

 ברא׳פדרע דער םון 7 זײטע אויו• אס
y אזא זיןי געפיגט ״סיגדיקאליזם״ tfp 

אי- לאגיש געװעז עס ״װאלט חשיא:
 װמגען למשל, פארשלאג, א כערצוגעכען

 רעפערענדום־ א צו •אקען״שטעלצן
 שלאסערס, שוסטער, חברח א םון װאוט

 נאר וױיסען װעלכע װ״ ז. א. פארפערס
 םון רצגירונג א צו אדער דערפח, ניט

תחו  זײנען וועלכע פארס^מער, זי
. ?״ איעאראגט אזױ »ייד

 אדער אויסקלײבעז צס װעם ווער און
 סינדיקאליס־ אלוױסענדע n כאשטיםצז

 וועלען וואגמן םון האםיםמםעז? םישע
 אנער• |p>np עמסיצתמן אזעלכע אס

װאתס און ? אםאוײםעס און קענונג
 פאר• אויסגעקליכענע די oyov ov מוזעז

 געפינען אענאראגםען? זײן םרעםער
 ספעציאליסטען קײן גיט גאר חנן זיד
 פארלאמעגטען, אין עקספערטען און

 רעגירומס״מר םון רײדענדיג גים שײ\
? םיסיאנען

סיגוײתאציס• די עס צײגען אזױ אט
 אלםן דאס איו עס ריכטיג ווי םען,

 באנצגענאן *עקסםרעסען אז װערטעל,
ר «ו םאראכםונג זײער אין זיד״. מ י  ו
 ״נאםירל^מ ידן גלױכען זײער אין סצן,

 וײ• אין ״אימנרטענשען״׳ אין םיהרער/
r זײקםאסארישע צו שטרעכונג ער o-» 

 פײפר- כלומרשט דיזע זיצען ריםעכמן
 נאנפ איץ אױף חנוואלוציאנערען דיגע
 די סיט רעאתציאנערען, עמסטע די טיט

דזזפאהראםיזג םון פײנחנ כיםערסםצ
ס יי,  Of וואט גאלד איז אימס ד

 דעװאיד אח איעם גיט איז גיאנצס.
 דצוזאצד נױם קגאמט װאםזנס ציאגצד,

•prfoifi ודאנאחנ
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i לעקטעורס ®אסולערע קור*ע, v m א חאכען װ«ס פרמגען, ^לערדי 
 קראנקען און געוונדען m קעריער מעג^זמנען if ׳טײגװ/

פארשטמטוגג. ®ון אױסוװחיטען ױך וױ — -iihok׳

v חאנען פאל יעצסען a נאטrכט 
 פיהרען ײאס אװזאכען h פון סאגכע

if ,םארשטאפוגג r a געזעחן, חאנען 
 ם»חוט װאס אורזאכצן, n פון א״ג? דאפ

 און לײטעיצן דאס א»ו םארשטאפונג, צו
voy r װאס שסײו n רײדגצן a,\ און 

 4אונ׳ גאםידליכע ,ד פון ד נארױכצן
v װאס ם״לעז םאדד״יינע m\ ױ8סטי 

 צו װמקען די און owv'P אונזערע לירען
 חון,18אױסצו אום ארב״ט. דיצר סא|

r דארםען פאדצטאוונג a אױס״ דארום 
 םארקעחרט, שפײו? אזא צסען צו סײדצן

 די םון מעחר װאס צסען דארםען םיד
םאר^״ נאטירלינמ זייעחנ אין שי״וען
 דארםען נײשפ״ל׳ צום ׳כרױט אין

 ׳שעחגע זעחר די jyey צו אױסמײדען סיר
 גאגצע עסען נעסער און חלות מגיײוױיסע

 נצנא״ נרויט חײסט דאס ׳נרױט װײצצן
yp\ די םון גצמאכט איז מאס פעחל םון 

ט פולע,  געלײטער״ אדער חרכגעױיטע, ד
 נרויט. ?ארן אדער קעממר׳ וױיצען םע
 טיט שטאפען אלע אגםהאלט אכרױט אז

y^yn ד כאשאגלען האט נאטור די, yp״ 
ת חננדלער r קארן. אישר װי a געוײנען 

 וחגרט- די נוד ניט כרױט איג׳ם דערנײ
̂יעז םיילע  *nyp רyאונ? y^yn אין זאיל

■yאון קרײען די אױף נאר זץ/ נױטיגט ר 
 םון׳ם טײל^ yארטײדליכcaאו yiyi^ די

 צוױנ״ און באלאסט אלס lyan װאש נרויט
 oypr^p ןnyאונז פון טוס?ולעז די גען

 נזהזרינ וױ ארבײט רyײו faytp זאלען ײ1
\ איז.

 און םארשטאפונג םון לײחןן װאס די
ג סועז װאס די אלע טiרחױyאיכ  ורע̂ג

 װע- גאנץ jyoy רארפען ארכײט, סיױשע
ר איז םיש םלייש, גיג ע ״  דאר״ דערפאר #י
 װעדזשע־ און םרוכט םיל jyoy וײ פעז

(גרינצימ). ט״בעלס
 ענט״ לסyטײכyדזשyװ און םרוכטק

y® זyהאלם r א״ ^ ט א מ
 אונזער םאר באלאסט אלס דינעז וואס לען

 א וױ typTii זאפטען yiy״t שפײז.
 אונ־ אױף טאגיס ערפריש^עד גוטער
 יױר״ זאלצעז זײערע און כערװעה זערע
 פארשי• n צו געג^״פױטעל א אלס פען

 װאס סאטעריאלען, איפאל yטישyכ דענמ
 שפיײ צחגליכמ און אײער ׳פיש פאייש,

קערפער. אונזער אין איבער לאזמז זמז

 לסyטײכyדזשyװ און |yo®n® ײעלכע
 ayn סצן?y צו ראטזאם איז (גרעצימ)

: yy*"( איחר חאט אט ,jy^yn® איחר
i o)vo"ovvwyy ,רױט, טאטײטאס?

r®ס n y rארכעש, ׳ cyp^T® ,W iv i׳ 
yo,  אליװס פאסט^מא®, ̂סypרyאוג ^

סאלאט^ גריגע און ;אױלנירט^)
®yn^n) jyo®n אדער )i(yo^py 
 גרײיס טײטלען, ®יעען״ ®לױמ^/ עועל,

ש^ און (וױינטרדנמן) ארעגדו
 •iypi(¥ סyסyאלo און סירא• #חאדג
ly^ שפײז yoia דעען סירא•) ^ o, 

p n װאס  jy®>ynישypס iy®ior^o,n i 
 ׳iyo®( שפייז. ארגזער ®ון איפאל דעם
 \V2"i אויל אלױו און (שמאנט) קוים
ניצליך. אױך

 גדײפס ארענדזשעס׳ ®ון ןyטcוא די
)y»y (iy®niorni* אלערלמ און yon 

 ורערטםול איו םרוכט yiynt חאלכ און
 ®אר״ אונזער ®ון ארכײט w ןyל®yח און

x דײאוגגס r ^ y a
oy אומס איוyגלT כא״ א געכעז צו 
 זא״ װאס |yr'®r םון ליסטע yשטיפט

 ®אר״ פון ®אל jyiy’ ®אר דין נוט יען
 דארוי באזוגתןר ®אל :iny’ אין שטאפוגג.

tnס yoy| דעם לויט רוערען באשטיםט 
 ®ון צײט רyר לױט ̂זyמעגש ®ונם׳ עיטמד

̂גלכע צו ^יײיען יי לױט ײיז יאחר  װ
 געװאוינט. געווען דאן ביז איז סענש דער
 סארט איץ אננעכעז גאר ד» װעלען סיד

 :-va װאס כײשפיל א אלס מאלצײטעז
y:rtyn |y r צױ ®ארשטאםונג םון לײדען 

 אונפאסענדע אחגר נעניגענדע נים לינ
.tyoy זyDדאר שפײז

 גלאז א — אױף שטעחט jyo וױ באלד
iyo»ii ארעגדזש, אן םון זאםט די אדער 

םרוכט. נרײפ חאלכע א אדער
o״DDy®py — צוױי א #אײ אײן 

 ?ארן אדער װײצען גאגצע רייםטל^•
 אויט־ אדער ®ארינא רyלyט א ברױט,

 yרישD (סלײ^)׳ כרען מיט געמישט טיל,
w גלאז א און םרוכט, אכטעpyג אדער o 
מילן־. אדער

 מיט טאוסט אדער בדױט — דינקר
 וועד־ געסאכםע םיש, שטי?על א #פוטער

yז rטײכyד. א. תרויט, כעבלעה וױ ^לס 
םדוכט. yאכטpyנ און ג.

 אױם׳ן געלעגען ip'pyo איז חלןי חןר
 ־ya נישט שוין ער האט װאס חאלז.

 געח נישםא. vא םזל ס״ן אז !טאן
 איז העלפעז? דען וועט עס שרײ, און

— נעבליכען
 ארייז װאסער אין זיך װארםעז —

iy ®ון אדעד a w ?
 אנגעםראגען. זי טיױועל דער חאט
j'irtfyT. געווען נישט כאםש זי וואלט 

 ?וקען. צו שרעפ א מיאוס׳?ײט. אזא
iw זץ־ זי האט װמגען םון vnvi, ון® 

םײװעל. ®ון נאר טײװעל,
 א איהם וױיזם געחן, צו קוםט זי

 דא- הונדצרט פוסצעחן אויוי באגפ־ביכעל
:זאגם און לאר

 ארבײסזגן, ארכײטען, װעל איך —
•רינץ... • וױ סיר בײ זײן איחר׳ט

 געװארען װארעם עפעס איהם ס׳איז
: נעשטאםעלס שכור האט ער און

 וומל איד ? גאר איחר !נײן !נײן —
םױאחנז... די אויף שםיעער םו^גען
•רינצעסין... םײן זײן איחר׳ט —
ײ אי? עד לאנג וױ #אוי גע״ איהר נ

מד שלעכט אמאל איהם איז !זעסען
...vum i w

 איחם איז װאס טעאנגזנן. אהײם
o m דארף םצן סויל? איז ביטער אזוי 

 פמפע- א ניד. ניעזצר א אויססרינפצן
 כױײ קלינע « קעשצנע. איז איז חנל

 אאנע־ דאס האם זי כיםרע וױ חנל.
 נעסערקם, נישס אפילו וזאט ער סאכט.

 קלתע א נעלד. דאס איהם ניט ױ $ה
סיייתל.

מז שוין ױ איו סאתצגס צו  «ו נעקו
איחנ^

 — רוסס םאר נעקדקט חטב איד —
דערמחלט. n האם

 סצאים צםיץ »ח איחר אױא opw אר
:mo אין איחם

סיאײ — T וו t אדער וואסמד אק
f w ®ת p r  p a n

 זיך וואס צו !נארישקײשע —
 געחו?ט שןין דאך האט ןי װארפען?

 דאלאר... הונדערט םופצעהן רומס... ®אר
I מענש א וועד סעם,

 םע״ רומס, גענומען מזל. מיט נו,
t v i ט נאך? װאס ם ^י  ny®’®' א ג

 אבי זעהסטו, ז%ך. ס׳לײזט סטענד.
 שױן ס׳װאלט א, זיך. געאײלט נישט
 געװאס- גראז בע<עעל זײז אויף לא;ג

אזוי• כעסער סצן...
 סוחר^ א געװארען ,ayo #הײ —

 כע־ 1א אירם כאפט — !אױסגעצײכענט
 װער^ — סטענד זײן נדינyהyארביעD ׳ני

װאס>י
נעלד. געסראגען חדשים, פאר א —
 בעני איחם רוםט — נאר, תום —
 שטעהט סיאוסקײם װאסעחן — אווע?,

דיר? למכעז דאס
 םאר?נײטשט. שטעח דעם סעם האט

 נו, װײב. זײן ס׳איז אז גישט ער וױיס
 זיך ער װאלט משונה מיתח א אודאי,
אזוי. כעסער איהם. אויף נצריכט גיכער

 — ארױם, העלפט שכג׳סע, א —
געזאגם. oyo האט

 שכנ׳םעס? שעהנערע שײן נישמא —
כעני. איהם שטורכעט — !זיך שצהם

 רויט איו ויך. ער שעהםט אודאי
ארײן. האר די אין כי? געווארען

שכנ׳סןג.. א חילו®, א —
 רא. װיו־צר איז כעט םאתצגס, צו

 iv געפחנגם. גאתישט אבצר שוין חאט
ר כחמגם מ  יאחר, שװארצע אלדע צו #א

 צום באהאנטען אנדער אז םאג אלע
 אױא ippip און ?ײ שםעחען סםענד,

 גאל h אז <אמ אזוי חותען איחר,
 וײ לאכען אוועס, <עחעז וײ אז •לאצם.

םױסםצז. די איז אודיוי
 א סאר וואס חא« 1זײ צו קלאנ א —
f i r m חאט מר T t !אױסנצווכס
י א ויטק? צדליב און — ר מ ײ  ו

ססעגד.

צר/ mv » — סאיער סוי
רױיי חןרvoo%pv 4< ױן איי טיט סאלאד

®רונס, חמ
װא• גלאז א — נעחן שלאםען ®אר׳ן

סמר.
 װאםער גענונ ®ון lypmo גיט דאס

 ®יחרצז אס11 אורואכ^י די ®ון טײגע איו
 איז װאסער jypjno ®ארשטאױנג צו

 לײדען וו^ס ,ד ®אר ודכטע ומחר דאחם
 וױיי וואס n ®אר אחנר ®ארשטאפונג ®ון
i ®ון lyo^o^w דך יען f f א צושסאנה 

 אויזי סטעחם מען וױ גלײר װאסער גלאז
 װאסער גיעזער דריײםיר א שיאוי, ®ון
 מאל- אײן צוױשע] ׳טאנ ®ון ®ארלויף אין

 nyo^i גלאז א און רעז׳yגדg און צ״ט
̂ yn פיל זעוזר oyiו שלאסען, געחן ®אר׳ן

 םע־ ®ארדײאוגגס םyד ןyהא^ט צו םען
אדתומ. איז כאניזם

 ),cyt^Diyopy( א^כדנגען y®יזיש
 ןyגאגצ א זיצ^ װאס די ®אר סועציעל

ײ טאג  דער אױף םיל נעהן ארבײט, דער נ
Dדישyאט לוםט, רyמyארשי־• און םיף׳ ז® 

 זײגען ןyגונגyכאװ vo^iyoivp חננע
viyt מענש די םאר וױכטיגyהא• װאס ן 

 ®אר• אין ;yauywD yזיש,D װעניג נצן
ארבײט. רyײt ®ון לויףי

 די באזאמען איז ײטpסעyלפyגyר
 -nyp דעם זyרײDנא םון נױטוױגגדיגפ״ט

y ®ון רyפ ro ’WH טײלyאונזער םון ז 
 נויטװענדיג״ yrn fyr^m3 און ׳שיײז
 בא• א ®יהלט פעז ײעץ סאר יעדעס פייט

o^ciyn /דערצ y r'f; וױכטיגע זעחר 
 ®אר• םון ייר אױסחיטען אין ®א?טארען
שטאפוגג.

 און שעדליד זײנען זyםיטל אפפיחר
fyciKi װערען. אויסגעכײדען

מיט״ yגאטירליכ vtfvw חרר בלױז
 װאס נור האכען מיר װאס די, וױ לען

vsvp *onvvivio'w\ אויסחײ זיו מיר 
 אונאנגענעהמען. חעכסט דעם ®ון טען

 ~ צושטאנד חראנ?הײם-כרעמענדעך
®ארשטאוונג.

ענטפער. אן און אנפראגע אן

:שרײבט ,25 לא?אל מעמבער י.׳ מ.
̂װערט ^yר yn^ :ענטשול־ דאקטאר

y איר זואס סיר ריגט ftiv צו אײו זיך 
 ארטײ אײער רלעזענדיגyאיב באדערען.

vpל אין לyנ״ נומער צטעןyרyכטיגp^ײט״ 
 זײטען שלעכטע די חרטyלpער איהר װאו
 איץ־ זיך איך ערלויב טיטעל, איפיהר ®ון
 אויל םינעראל זyראש איז צי |y3y«־ צו

 אנדערע די װי נעםעחרליך אזוי אויך
 װאם דערםאר, עס איף״סרעג םטלעז?

 צו טאזyג סיטלען אלע שױן חאב איך
 אם סיר העלםט איל דיזע און fy^o סײן

טאג. יעדעז עס נעהם איד ײיז סטעז^yב
 און פרײנדלױ אזוי זײט ״אלזא׳

 מיר \vp עס אויב װערטער פאד א שרײבט
fy35in3 דאנס איך ניט. אדער שאדעז

DוDצyםאר־ דאלאר. חונדעחם הן 
 סטענד פדט׳ן װערען זײ זאלען ברענט

•y< נישט דען ויעען זײ אײנעם. אין

 זאל געטרײ^ אזױ נאר זי איז װאס
חױז. אין זיצ^ זי

 —■ סטענד, צום ארויס נישט קום —*
זיך. ער בעט

ילוצלונג? װאס —
 זאלסטו... װאס נאר גארנישט. —
קעלט? דעך אויף שטעחן םריחרען¥ און אלײן שטעהן וועסט פרינץ, מײז ׳דו און —
אוי. פריגץ, פרינץ, —

 און םיאום !גוטע זײן׳א זי בעט װער
 און שעהנע א ביידע. די םון אײנם גוט.

 זײ מיאוס, ביזט — א־נישט . גוטע. א
 טויט. חןר װי ביםער כט^yשל שלעכט,

 נײן, פדיהרען, און הזyשם אלײן װיל איו
גוטע. א זי איז

 אדער װאסער אץ זיד װארםען —
 דאך ער װאויגמ שטא?¥ זyרטyפ םון

 און שטאס, פערטען אױם׳ן גישט אבער
¥ הויז אין יא ער האט ים דעם

 ער שםאס. א נאר אחי^ מעז נעהט
 jyp םען דריםען. אױפ׳ן דאך װאוינט

 ס׳םענס־ עפמנען שטאס, א נאד ארויפנעהן
ארונטעד. pt^p — און האל אין טער

y נעח נאר ip שטאל... א נאך
 ovov דיר װיל איך ׳סעם װײסט, —

 װערם און אן זי חויבם — דמרצעהלען,
רױט.

נו¥ —
עט זי  איהם רויםם און צו זיד נו
oy®y אױער. אין אײן

 מײן I ריד אויף לעכען א אוי, —
 װעט זאג, ׳זאג טאקע¥ וױיבעל. שעחן

¥.~ איגגעל א זיין
אלרײם. —

פיגד, א ?יגד, א װיל. נאט אז זעח,
!אעגעל *

 דו גרויס וױ אויס זיד «אטמ נא,
 שמימ. םויזצנם •ױיוי Tt צורײס ביזט,

 א חײנט האט. דאס אויערען וראסערע
 יואלט 1 דמרכויחנטדינצר נאט — •נים
־ א ׳גײז כױלא. אינמל. א דיז דאס  סי
ד *up דך וואס׳םי םיאוס׳קײט, דעל.  ג

סנן p וי t בדיחנ<¥ א

 TW א״ך דאג® און ®או־אױם \m *יץ־
 איחר iroMm ארטישיען, אײעחן ®אר

מ *גערמכטעקײט/ דעי יין שרײבם  װי
 וױכ״ ואחר ארבײטער, אונ?, פאר איז עס
^ טים ויך כאקצנאן צו טע אכ  װעל• א{ ז
vo לא״ גאנמר אוגוצר אפחעגניג איז מס 

 װײל םעחרסט^, אם ל״דען מיר און נען,
to אונוױסעגד׳/ זײנען

 םינעדאצ \vrni :ט ר א ו ו ט נ א
 נא- טען וועילכען םיט גאמען״ א אח איל

 וואס איל, םינאראל געוחנהגליכע צײכענט
 רוס־ איז איז און אמערילא, ®ון ®ומם
 איא אזא געװען. ;יט לײנסאל לאנד

 דאס לובריקאנט, א אלס כלויז וױרלט
 סypישp די םאר וױרלט oy ׳ח״סט
ט איהר װאס איל די וױ פוגלט כ ױ ^  ג

 אז וױרלט איל viv' פאשין. א״עױ ®אר
 ̂רyגלאט דרעהען זיך זאיעז רעחןר די

 אײנ״ ניט אבער װערט איל די גליטשיגער,
im די אין געזאפט vi. מינ דיyאיל ראל 
v צו לשקעס די אויןי װירפט w\ זײ 

»ט^  זאל oy דאש אזױ נליטשילער׳ גל
 ױעטעyארחארטD די ®אר לײכםער זײן
^nyD’^ ^ y n ארויס• זיך שפײז די םון 

 ניט רטyװ איל די װי אזוי צוגליטש^.
 ניט זי איז ר,yערפp אין זא®טyאײננ

 יזד \yoyi oy o:yo איהר און Tדלyש
 ®רוכט ®יל iyoy דאס אבע- טאג. דען
 ®אר• װעט רyװאס פיל םרינחען דאס און

 שפײז די ®ון איב^לײבעכץ דאס חיטען
 דאר־ ניט oyn איהר און צוהארט זײן סון
איל. די צו אנסומען ®ען

 צוױס װײזען קאפענמאכער
באסעס. פון םארשלעגע

 םי- ריזיגער א געוועז איז מאנטאג
 ױניאן, לופער אין פאבער לעו םון טיגג
 םאיגע״ רyארבייט די ®אר איז oy װאו

 ױניאן די װאש בריף, א ג^וארען לעזען
 מאמםעתטשױ דער ®ון באקומען האט
 onyif בריזי דעם איז אססס׳ז. רערס

 צו־ צושםיםען מוז ײניאז די אז נעזאגם,
 אץ ארבייט שטיל אײנצוסיחדען ריל

 בא״ די װילען ענטםער אן אז אוז טרײד
 ניט אליין, איבײטער רי ®ון האבען סעס
 די וײ, װײל םארשטעהער, ױניאז די םון

זא- ״דעםאשראטיע*, אין גלויבעז כאסעס,
זײ. געז

הא• ױניאן דער ®ון ®ארשטעהער די
 עײולע^ חײנע געמאכט ניט דערםאר בען

 לאפלאן, םאקס מיםינג. דעם בײ רונגעז
 בלױז חאט ױניאז, דער םון ארנאנײזער אן

 זאריצ־ מאלס און מיםיגנ דעם נעעםענט
P,, לאפכיאכעד דער םיז פרעזידענט דער 

 םאמעלעזעז בלויז האט אינטערנעשאנאל,
 רyDארביי ,ד האכעז נערעדט בריף. דעם
 אײנשטימיגען אז םיט זy^אכ זײ און

 זײערע םון אויםשטעלענדיג דורך וואוט,
 n םיז םארלאנג דעם נעשטיפ״ פלעצער,
צורילוױיזען. באסעס

 גאר קומט זי דא¥ פען לעבמ וױ
לינד. םיט׳ן ארוים

 כפרח די פרײנד, גויטער רyד בעני,
 מאל y»ל ooip הײנט, ןyרyװ ער זאל
:זאגט און חברה םיט

 <וא- טראפען צװײ װי םאםע די —
סער...

¥ya נאר ס׳אײנענ^ זאגען אלע ^
 איז װער :געםרענט אםאל דאך האט ער
n שוין. ער וױים איצט נא, ¥ םיאוס׳לײט

 נעהט נו, דריטען¥ אוים׳ן ס׳איז —
 פענ־ דאס עםענט מען שטאס, א נאך מען

 געח נאר !םארטיג און האל אין סטעד
שטאק... א נאך הריך

אײן, דיר רעדסם סעם, נארישער —
 װעט עם רערצו. קוםען נישט װעם עס אז

לומען. ס׳וועט לומעז,
אדדבה.

געקוטען. טאקע ס׳איז און
 שרםח. א אוים ברעכט פאדנע.

 םלאמען. אין שטעהט הויז ס^נאנצע
 !נעװאלד ^לאםעז. אלע בײנאיט, שיעט

 קיגד פיט׳ן ?י האט מען נו, נעװאלד!
 םענסטער. דורכ׳ן ארויסגענוטען שוין

ארונםער. dpip ער איהם. כײ ס׳חאלט
 אזױ שטעהען סענשעז !הויד <ױ #אוי

 וחןד !געװאלד דארט. זי און ®יל.
¥ איהם דאס שטופט
!סוזי » ¥ שטופסט —
 קאפ דער צונויםגעלויח. א ?לאפ. א
 בשם פנים דאס און צדשפאלטען, ליגם
ד: זי
!ראטעװעט —־

 האם םאלען אינטיטעז אױס, װײזם
 ראטעװען איהם זאל מען געשריגען, ער
שפעט. נעװען שוין ס׳איז ״בא

 תאט — סעתונדע, דער אין םױט —
נעזאגט. טארpרא דער

 •ױ אײנמןשלאמז, איז נאר, זעהט —
 אנ• צום אײגמד זאגם — חיחנדעל, א

חנחנן.
 צײם א pit אוז כםדר סאנ «אר א
n םענמען די חאמן אפילו ארום th  T t 
:געזאנם און סטנס

א m אײננעשצאפ^ איז —
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1020.
נאר־ דעם שבחים פיל נאכצוזאגען

 גיט• מען קען יאהר סארנאנגענעם װאס
ועאקציא־ די אשירו װאס. םאר גיטא

 אויס־ גיט אויך יןעגען צײטוגגען נעוסטע
 איהם װאס םאר רעכטס, עפעס טואכטען

 גע־ זײ װאס בעסטע, דאס באזיגגען. צו
 דאם איז, איהם, װעגען זאגען צו סיגען

 אר־ אן סיט געעגדינט ניט זיך האט ער
 װי װאס# םאר רעזוארוציע, װעיטריכער

 גע־ אזױ זץ־ האבען זײ אױס, וױיוט עס
 יזען צייט זעיבער דער אין ׳טואקען.

 שלעכטעס שיל נאבזאגעז גיט אױך סען
 װענדט עס יאהר. םארגאנגענעם דעם
 אײנעםס אן שטארק זעהר וױריןייך ?יך

שטאגדפו:קט.
 ערװאר־ למשל, האט, אימיצער אױב

 דער װעט 1920 יאחר אין דאס טעט,
 םויען זיין צו ענדלץ־ קומען ארבייטעד

 םערע ארע אין װעט און באװאוסטזײן
 בעס־ זיעע כייט אײגיןיאגג אין זזאגדלען

 מארארע און גײסטיגע רןאנאשישע,1ן יטע
 אז געשיגעז, געװיס ער װעט איגטערעסען,

 איז יאהר םארשטארבעגער גאר־װאס דער
 ענטוײ שרעקליכע א איהם םאר נעװען
שונג.

ארבײטער, די האבען ארגעמײן אין
 גאנ־ דער אין סײ און אםעריקא אין סײ
 געהאנדעיט גיט װעלט, איבערמער צער
 פעהר םיל מיט םארגינפטיגער, פיל

 ענטשראסעגהײט, מעהר פיל םיט אחדות,
.loio אין װי

 אימיצער װען אבער, םארקעהרט
 אזא אז שטאנד־םונקט, דעם אויוי שסעהט

 םירצררנכ גאר ערװאכונג םולע א וױ זאך,
 ער־ רי אז ;זײן ניט קען אײנמאל, םיט

 אז ביסלעכװײז, הופען נאר קען װאכוגג
 םון פראצעס יאגגער א איז ערװאכונג רי

 פאר־ דעם אין זיכער ער װעט ענטװיקיונ;,
גוטעס. פיל געפינען יאהר גאגגעגעם

דערמ^־ פארגעניגען מיט זיך װעט ער
 זײנען װערכע סטרײקס, פילע די אן נען

 ארבײטער, די םון געװארען אויסגעיועטםט
 גע־ זיך ה^ט עס װעיכע אין םטדיײ־וס, און

 זיך װעט ער טאן. גײער גאנץ א הערט
 אײ־ די פון סטרײקס די אן דערמאנען

 — ענגלאנד, אין מײנער און זענבאהנער
 אונ־ גאנץ געװען זײגען װערכע סטרײקס,
 צו־ יאהר אײניגע מיט ז בר, רענקבאר

 זײער אן דערפאגען זיך װעט ער ריק.
 אדער נאציאנאליזירוגג די פאר ם^ודערונג

 שמע־ די אן מינען, די פון סאציאיליזירונג
 ארבײ״ ענגלײעער גאגצער דער פון *ונג

 עגגלאנד׳ס פון פ^אגע דער צו טער׳עאשט
 צװי׳טעז מלחמה דער אין זיך ארײנמישען

 װעט ער ;םוילען און רוסלאנד סאװעט
 די װען פע^ע, םילע די *ן דערמאנען זיך

ענדער, פילע םון ארבײטער  כאזאג־ און ̂י
 ענט־ זיך האבען איטאליען, םון דערס
 העלפען צו מינדעסטע דאס טאן צו זאגט

 ארבײטער־ רוסײטער דער םון שונאים די
 דערמא־ זיך װעט ער װען און—רעטוכיליס

 מוזען געװיס ער װעם א<עס, דעם אן נען
 ביס־ ביסלעכוױיז, אז שלוס, צום <ןומען

 צום דאך ארבײטער דער קומט ^עכװײז
 זײן פון מאכט, זײן פון באװאוסטזײן

רעכט.
דא־ די דאס אױםזעהן, איהם עס׳מעג

 צו לאגנזאם, פאר גןופט ערװאבונג זיגע
 םאר־ ער בא^־ װי אבער יאננזאם,
 נאד קען דאס און איז דאס אז ^טעהט,

 גדאדענװײזער א פון רעזולטאט א ןײן
 אז פאריטטעהן, אויך ער טוז ענטוױקלונג,

 מיט צונעהן ניט dv קעז װאהר^ײנייך
 װאד אנדערע און ער װי רא׳טיגקײט, ךער
נעװאונ׳צען. עס טען

 אלע מיט קאםיטאי װאס דאס, און
 אזוי זיך האט העלפערס־העלפער זײנע

 נײעם א נאד אויפנעחױבען און צוױ^עעט,
 ארבײטער־ ארגאניזירטע די געגען ^אטף

 דע:״ װאס עטזואס, אויך עס איז ^עאפט,
 בא- און געקאגט האב״ען םעניעען <ןענדע

עדװארטען. דאדפט
 האבען נאאיװע גאנץ די נאר װארים

 הבטחות עעהנע די אין גרויבען געקאגט
 םען ווען צײט, דער אין ארבײטער די צו

 די זיי. אין נענױטיגט אזױ זיך ד«אט
 זיך אדער געװאוסט, האבען

 אלע די אז געװען, ם*צער נוט גאנץ
 ביסעל א װי טעהר ניט זײנען חבטחות

 דעדצו באװײז געסטער חןר און מױם.
pn, האבען ארבײטער םײסטע די אז 

 בלויז קארמענען זיך נע<אזט ניט ־
 אין נליקען אלערילײ םון קבמחות וײ

^ - m l חאגען m

י. קאפף,  מעהר גיט דאר עס איז געי«רא̂ג
 איצט זאר קאפיטאר אז נאטירליך, װי

 *רײןאגסםראק־ םאר םארזוך רעם טאכען
 אװעקנעהמען איצט םרובירען און ׳טאן״

 האבען זײ װאס ׳ארץ ארבײטער די פון
געקראגען.

ניט, צי אויספיהרען, װעלען זײ צי
 דעם אױף פראגע. אנדער אן איז דאס
 מיר ענספערען. צוקונפט רי נאר קען

 זאיו קאפיטאיל אז אבער ניט. אז האפען,
 ארכײטער, די סיט ברק לערנען װערען

 אין טיאץ ריכטיגען זײער זײ ״וױיזען
 גאנץ דאן* איז דאס געזעיזישאפט׳/ דער

נאטירליך.
 םאר דורכאויס ניט אויך הארטען םיר

אנד אין רעאקציע די װאס אונגליק, א;  י
 איע, געגען צובו^עװעט אזוי זיך האט

 p\p אנאנדער אביסערע האבען װעלכע
 אויפ׳ן םאריסטאן דער װי ױעבען, אויפ׳ן

 הא־ איז, אטת דער װי ,1נאט״ קארנער,
 גע־ פאליסטאן דעם בײ אויך זיך בען

 ערװאכונג. פון סטגים טערקען יאזט
 די םון םטרײח דעם אן זיך דעדטאנט

 איז װעלכער באסטאן, אין פאליסרײט
 םון געװארען אונטערדריקט גרויזאם אזוי
 םון וױיס**ו׳עזידענט צוקינפטיגען דעם

קרלידז״ט. םר. שטאאטען, םאראײניגטע די
 םיילע םאר האט רעאקציע גרויסע די
 מ^קלות פאר װאס אױוי געטאכט, חלאר

 זאגענאנטע אונזערע אלזא הענגען עס
 םרייהיײ און רעכטע ״אומבאריהרבארע״

 פון גאראנטירט אונז זײנען װעלכע טען,
 ארוים־ דאס קאנסיטטוציע. סאמע רער

 אסעמב־ סאציאליסטי׳טע די םון װארםען
 יױ םון בערגער׳ן םון אלבאני, אין ױימען

 םאראור־ די קאנגרעס, סטײטס נײטעד
 הונדערטע *און צעהנדליגע םון טײ<וננ

 כמיז קעםםער םרײהײטס און ארבײטער
 און העצעס אלע ;מײנונגען זײערע םאר

 ארבײםער־ םאי׳טידענע אויף באפאלען
 !^פארטא־ װלדע די ;םארזאס<ונגען

 אמת־רוסײ דעם אױף טענ׳טען םון ציעס
 אדסיניסטרא־ — שטײגער אמאליגען שען

 האט איעס דאס — םאדיאדקאם טיװנים
 םילע גאד םון אויגען די עםענען געטוזט

 ׳טפע־ אדער פריהער און מענ׳טען, םילע
 דא־ דער כון רעזולטאט דער װעט טער,
 דאזיגען דעם םון פראפאגאנרע, זיגער

 פיוד לאזען ^טארק זיך טעראר, וױיסען
 שטא־ א אלס בלויז דינען װעט און לען,
 דער צו םראגרעס, .ווײטערען צום םעל

 מעטטען, די םון אױםסלערונג װײטערער
 האנד־ מוזען זײ װי טא;, מוזען זײ װאס
 מעהר קײנמאל ?זוין זאל אזעלכעס אז לען,
פאסירען. ניט

 װעגען זאגען מען קאן אלגעמײן איז
 גע־ איז ער אז יאהר, םארגאגגענעם דעם
 םארגענ־ זײנע װי ערגער, םיל ניט װען
 אז און בעםער, אביםעלע אםישר און גער,

 האט ער װי אזעלכער, געװען איז ער
 און פראנרעסיזו אזוי זײן, נעחאנט נאר
 מענשען גרויסע די וױ רעאתציאנער, אזוי

 געלעבט, איהם אין האבען װאס מאסען,
געטאכט. איהם האבען

* * »
 אונזער אין יאהר פארגאנגענער דער

אינטערנעשאנאל.
אונ־ אין מעמבערשיפ גרויסע אונזער

 איבער׳ן אינדוסטריען םארשידענע זערע
 דעם אץ דורכגעםאכט האס לאנד נאנצען

 צײ־ צײטען. פארשידענע 1020 םון טשך
 נוטע, ציםליך געװען זײנען װעלכע טען,
 שלעכט ניט גאנץ האם עולם דער װען

 אבער סלער«. פון צײטען און פארדינט,
 איבערהויפט אינסםטריעז, אונזעיע אין
 דאך עס איז קלאוק־אינדוסטריע, דער אין

 בא״ דאך זײ זײנען ניט. נאװינע קײן
 םון סעזאן־אינדוכטריעז. אלס קאנט

 דער איז םארהעלטניסםעסיג, דעסטװעגען,
 יל6 א ארבײטער פילע פא־ ;עװען יאהר

 װען יאהרען, םריהעריגע די זוי בעסעדער,
 געװען איז ארבײט שטיק םין סיססעם די

נא:ג. פולען אין
 אויס־ אויך זיך האם 1920 יאהר דאט

 פארהעלטניסטעסיגער זײן םיס געצייכענט
 זײ־ סבסוכים טײסטע די פרידליכקייט.

 קאטױ. א אהן געװארע; געשליכטעם נען
 םארגעקוטען דארט און דא זײגען געװיס

 גע• ניט איז פטרײק קײן אבער סטדײקס,
 נע־ האבען זאל װאס גרויס, אזא פון װען
 אינטערנע־ דער פון כוחות די איבער װען

שאגאל.
 םאדצײכעל צו װערט איז באזונדערס

ם גען  םון באארד דדשאינט דעם םון זיג מ
 יארת נױ םי[ ױניאן ?לאוקסאכער דער
פח חעכערומ א פאר פארל^נג $מ *ױ\

 דעם םון געװארען באוױליגט איו וועיכער
, סאטישאן. גאזוערנאד׳ס

 אסס׳ן טאנומעיןטשויעדס די ׳אטת
 ;עיזאגט גים טאי* ק״ן ױדאן דער עס האט

 א״ער- אגגעװעגדעט האט און םארגעבען,
״  דעם פון ארויסצודרעחען דך טריקס י

 לאטיטע, גאװע־־נאר׳פ דע• פון דין פסה
 אפנע״ גאנצען אין עגדלץ• האט זי ביז

 ױגיאן. דער טיט אגריטענט דעם כראכען
 \v:vp ד װעט דאן אז געמ״נט, האט זי

 אגער, ארבײטעד. די טיט ארעס טאן
 ארומ״ ?ץי זימױ שױן האבען באסעס די

 ביטערען א געהאט האבען זיי אז געזעחן,
 וױ שטארק אזו• איז ױגיאן די טעות.

 די םון רעכטע די באשיצט זי געװען.
 און ,‘טאי ארע וױ שטארק אזױ ארבײטער

 די איז ל.אמןי, א צו הורען זאי עס אױכ
 םאר םארבאיײטעט םארטטענדיג ױניאן
דעם.

 אין אסס׳ן מאנוםעקטיטורערס די אויך
 אינדוסט־ דרעס און וױיסט לײדיעס דער
 אגרימענט איהר אפגעבראכען חאט ריע
 גע״ האט ױ אויך און ױגיאן, דער מיט

 טויט־סראפ א געבעז צו דערמיט מײגט,
 א געװען איז רעזולט&ט דער ױגיאן. דער

 נאך איז ױניאן די םארקערטער. פונקט
 װי פעכטיג, אזוי געװען גיט קײנמאל

 די האבען אפשר װערען באסעס, די זײ,
 דער אין אויסצוגעפינען דאס נערעגענהײט

צוקװםט. נאידיגער
 דער םון םארשטארקונג דער םאר

 יױ םײקערס דרעס און וױיסט לײדיס
 אויסגעפיהרט 1920 אין ענדליך איז ניאן

 רעארגאניזא• נויטיגע זעהר די געװארען
 װײסט־ די און מײקערס דרעש די ציע.

 םראנטע־ ניט מעהר זיך װעיען מײקערס
 םים. די אונטער אנדערע די אײגע רען

 איצט װעט באזונדער ארגאניזאציע יעדע
 ענט־ צו געלעגגהײט בעסטע די האבען
 דער אין כוחות, איהרע אלע װײןלען
 םאראיײ• זײ בלײבען אבער צײט זעלבער

 דזשאעט נײ־געגרינדעטען דעם דורך גיגט
 אונזערע פון אײנער װעלכען םון באארד,

 םון װײס־פרעזידענטען פעהיגסטע סאםע
 איז זיגפאן, טאריס אינטערנעשאנאל, דער
פענעדזשער. דער און אויפבױער דער

 שטאטגע־ האס 1920 יאהר דעם אין
 קאנװענ־ געדענקװװירד׳גע אונזער םונען
 זײ״ עס װעלכער אױוי שיקאגא, אין שאז
 עפאכע־ זױכטיגע געװארען אנגענוםען נען

 װעל־ םון צװײ און באשליסע, םאכנדע
 געװארען, אױסנעםיהרט שוין זײגען כע

 אלװעלט- דעם םון אויםלעבונג די נעםליך,
 און אײראפא םון נאדעל־םארבאנד ליכען

 שנײדער־ װירסליכען דעם םון אמעריקא,
 םאר־ דעם םון דאן און אינטערנאציאנאל,

 די םון אינטערנעשאנאלס אלע םון באנד
 דער אמעריקא. אין נאדעל־ארבײטער

 אײגעגע עםענען צו באשלום דריטער
 נאך װארט סטארס און ױניאךשעפער

 םריהער אנער פארוױרקליכונג, זײן אויױ
געשעהען. דאס אויך װעט שפעטער, אדער

 אויםטו גרױסען וױרהליר אײז נאר
 גתי־ איהר װי אנדערעס, םילעס צװישען

 טאס םולע ד־ װי ארבײט, ערציהונגס סע
 אין צױעקען םארשידענע פאר שטיצע

 דער־ דא מיר מוזען ױראפ, און אטעריתא
 א,*־ גרויסער דער איז דאס און מאנען,

 אינטער־ די װאס קאטפײן, גאניזאציאנס
 קלענערע ײ אין אן םיהרט :עשאנאל

 אונזערע אויסער שטעדטיעך, און שטעדט
 איז דאס צענטרען. אינדוסטריע גרויסע

 איצטיגע די אטת, ארבײט. גרויסע א
 אד־ דער פאר נינסטיג ניט זעד.ר איז צײט
 דא־ ארבײט די טאכט דאס און בייט,
 נויט־ דריגגענדע די אבער שװער, םעלט

 אינ־ די פאנט טאן צו דאס װענדיגקײט
 שװע־ נרעסטע די בײחוטען טערנעשאנאל

 געהט זי און שטעױנגען, און דיגקײטען
קאטפײן. איהר מיט אן

 אינםערנעשאנאל אונזער םאר אלזא,
 געװען ניט יאהר פארגאנגענע דאס איז

 אין נייט אויך אבער ראזען, פון דורכאויס
 א געװען איז עס דערנער. םון גאנצען

 קעמ־ םון שטרעבוננען, ערנסטע םון יאהר
 א\נטערנעשאנאל אונזער וועלכע םון פע,
 אלץ שטארקער, אלץ ארויסגעקומען איז

 ענטשלאסען מעהר איץ האמ\י*םעהיגער,
 ריכםונג אננעצײכענטער דער אין געהן צו

 גרויסער איהר פון װאוילזײן דעם פאר
מיטגלידערשאפט.

 אײן באװעגונג ארבײטער אונזער
אלגעםײן.

 געזאנט האבען םיר װאס זעלבע, דאס
 גע־ קאן אינטערנעשאגאל, אונזער װעגען
 אינםער־ אונזערע אלע װעגען װערען זא;ט

 אן אנגעשלאסען זײנען װאס נעשאנאלס,
 װאר• גידעל־טרײד ניײגעגרינדעטער דער

^ אלײענס. ?ערס
 אין געהאט האט ױניאן פאריערס די

 לאגגען א פאנאטען עטליכע לעצטע די
 טאנושעק־ פאר די מיט קאטף שװערען

 דער םון זיג דער כאטש און טשורערס,
 אבער גדויסער, קײן געװען ניט איז ױניאן

 אפגע״ גיט האו ?ײ| אױף איז ירניאן די
 פארתערט דערםון. געװארען שװאכט

 ערשט זי האט סטרײק לאגנען איהר דורך
 טאבט, װאונדערבארע איחד באװיזעז

 שטארקע די אױסגעהאלטענקײט, איד«ר
 םיכד איהרע םון ציל״באװאוסטזיגיגקײט

גלידעד.
 אויס• אםאלנאםײםעד די האט איצט
סאד ק*מ*י ^וס^־א גרויכײח א *וםעכטעז
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יא;־ 1נ« ח^נען ארנייטער די װאס וווס,
y נע e w  viyric .ײ׳ ד*ר געװ»*נען  ז

 יער םי; דנ ע;די־נע: cvi איז ז־נער נען
אדא״גאט^טעד.

ס אץ נאשעס ד אױך ר ע ו ל ^ ט ד ע  ד
 יואריי• צים דך גרייטען איגדוכטייע

 פאינא״ גוט וײגען ארבײטער ױ אנער
 עגדע צו אז דכער, איז עכ און רײטעט

 אוד ארע געפ־נען פיר װערען 1921 פון
 ארנײ״ ;אגצע אוגזער און ודא;ס1 זערע
 די אוי(י לןוקעגדיג דט באװ/נגוננ, טער

 אר״ דעם אױןי כטארעס דײןע איצטיגע
 פעבטיגעה שטארחער, הירעל, כײטער

אין איצט, וױ ציל־באװאוסטעו,
* ♦ *אגפאגג. סאטע

ױטער ״גערעכטעקײט׳/ יאהר ד
 פאר• ניט זינער חאבען לעזער אוגזערע

 גוםער לעצטער דער אז זעהן צו םעהרט
 יאחרגאננ. דריטער ,1 נופעד געװען איז
 צוױי אלזא, שױן, איז ״גערעכטיגסײט״ די

 צוױי די אין אז מײגען, מיר און אלט יאהר
 נאוױזען םאלשטענדיג זי האט צײט יאהר
עקזיסטענ״דבארעכטיגונג. איחר

 איחר פון אגפאגג אין האבען מאנכע
 ״גערעכ• די אז געשראקען דך עױטײגען
 אדער די םארגאכרעטינעז װעט טיגקײט״

 איג־ דער םון א-גאגיזאציע יןרעגערע יענע
 גרױסע; אײדגע די צוליב טערנעשאנאל

 ארגאגיזאציעס גרעסערע די אין טאנכע
 אמעםיי• דער אין אז געהאט, פורא האבען

 אינטערגעשאנאל דעד םון צײטוגג גער
 געפינען ניט ארגאגיזאציעס זייערע װעלען

 צייט די אױםטערקזאםקײט. נױטיגע די
 אלע די אז געםאכט קראר איצט האט

 אין אופדסטע. געװען זײנען שרעקעז
 מאר פהאץ יא איז ״גערעכטיגקײט״ דער

 אז ניט, דענקען טיר און גיײך, איעטען
 טיג• דעם האט ױניאן װעלכע אירגענד
אוםצופרידעגחײט. םאר גרונד דעסטען
 #זאגען אלײן עס מוזען םיר כאטש און

 די א? עס, דארןי װערען געזאגט אבער
 אױף אכפענדיג גיט ״;ערענטיגקײט׳/

 װערט ®ידצײטוגג, א איז זי װאס דעם,
 אונוער פון געלעזען געשפאק גאנץ זי

 זעל• איז דאס װאס טעפבערשיפ גרויסער
 פארשידעגע די מיט םאל דער געװען טען

 גע• ארויסגעגענעז זײנען װאס צײטונגען,
 מיר צײטען. םריהעריגע די אין װארען
 אפט גאר װאס שטאלץ, אויך זיך םיחלען
 ״גערעכטיג־ דער םון ארטיהלען די װערען
 םאױשידענע אין אינערגעדרוקט הײם״

 םילע גאר דאס אזוי, לאנד, םון צײטונגען
 אינטערנעשא־ אונזער אויסער ארבײטער,

 אידע״ אונזערע םיט באקאנט ווערען נאל,
שטרעבונגען. און אלען

 דעם נוםער קומננדען אין דרוקען מיר
 איז װאס אלץ םון אינהאלטס־םארצײכניס

 םאױ־ דעם א*ן געװארען פארעםעגטליכט
 דער ״גערעכטיכקייט״. יאהר גאגגעגעם

 אינחאלט־םארצײכ• דעם 1םו װעט העזעד
 איבערצײגען, זיך לײכט קענעז אלײן ניס

 ניצליכע און אינטערעסאנטע א פאר װאס
 אונזער אין ערשינדן איז עס לעזע־שטאף

צײטונג.
 אויסער סילע גאר אז ונײסען, מ-ר
 גערן זעהר זײנען אינ׳טערנשאנאל אוגזער

 איז עס :אר צײטוגנ, אוגזער לעזען צו
 פע־ די איהר. קריגען צו שװער זײ פאר

 ״געועכטיגקײט״ דער נעדזשטענט
 אזוי װי םי.אן, א פיט ארום זיך טיאגט

 בלויז גערעכטיגקײט די םארטײלען צו
 כײ יאלה. ן נ אין סטענדס געװיסע אויף

 סון פארלאננ דעם באפרידיגען קענען צו
 װען לעזער־װעלט. אויטסײדיגער וער
 ױעט און םאיטיג זײן װעט פלאן דער

 נא־ עס מיר װעלען װערעז, אויסגעםיהדט
 ״גערעכטיגקײט״, דער אין פעלדע; מירליך

 פרעסע. טעגהיכער דער דורך אוץ־ װי
 אונזער םון אײנםלוס דער װעט דערמיט
 װע״ אינטערנעשאנאל אונזער און צײטונג

שטארקער. נאך רען
* י» *

קומט. עס װעמען דעם, קרעדיט
לעצ־ אין ,20 לאקאל םון באריכט אין

 געװען איז ״נערעבטיגקײט״ נומער טען
 שעהנער דער קורצען אין איבערגעגעבען

 גערעדט האבען עס װעלכען אויוי מיטינג,
 סעק״ דזשענעראל אונזער באראנדעס, ױסף

 מאיר בארא(״, אב. רעטעד־טרעזשורער
 לאקאל, םו; מענעדזשער דער און לאנדאן
װעקסלער. ל. ברודער
באראנ־ ױסף ווי לאנג, שוין איז עס

 ארבײ־ אן אויף גערעדט ניט האט דעס
 V דעם אױף גראר װארום טו מיטענ, טער
 גע־ איהם לאקאל דער האט װארום אוז

 בראגזענע שעהנע א םרעזענם א מאנט
 דעם אויסנעדריקט האט ײאס סטאםוע,

 האט װאס םיט ״פראגרעס״? געדאנק
 פארדינט אזוי באראנדעס ױסןי זיך עם

 V טאכער רײנקאוט די בײ געטאכט ׳
באראנדעס, ױסף דאס איז, תירױז דער

 פיהדער עדשטער דער און אטאלינער דער
 זיך האם ױגיאן, קלאוקפאכער דער פון

 דער םיט פאראיגטערעסירט שטארק
 דרײ פון פאראורטײלוננ און ארעסםירונג
 צײט א כיט 20 לאהאל םיז כטרײסערס

 אום־ ז״עען זײ אז וױסעגדינ, און, צוריה,
 גזך םאראורטײלט און ארעסטירט שולדינ
 כוחות זײנע אלע םיט עד האט װארעז,

 נא• וײער םאר געארבײם און נעוױרקט
 אוישנעפיחרנ^ עט חאט ער און םרײארנג,

 4םימינ דעם *ויוי אז זיך, םאדשםעהט
צ ®ח ג באפיײאוג וײ 1ווא ע לי מו ם או  יי
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ע ר ש טי ק א ר ט פ ר פון ד ע פ ר פנונג א םוו ע ענ אג ר פ
 אנגעפאגגען וץ־ חאט צײט לעצטע די

 אפעריקא אין פראפאנאנדא שטארקע א
 די עגטױאפנוגג. פאר עגגלאגד אין און

 ציײ עטליכע און יארק, נױ אין ״װארלד׳/
 אויםגעחױכען האבען לאגדאן, אין טוגגען

 חאט באראח .סענאטאר אגיטאציע. די
 סענאט אין רעזאמציע א ארײגגעטראגען

 צו ■רעזידענט דעם כאטאלמעכטיגען צו
 קאגפערעגץ אלװעלטליכע אן יפאררופען

 וױלסאן, פרעױדענט ענטװאפגונג. םאר
 צו טאקע ■לאנעװעט װידער, דך חערט

 פרא- די קאנפערענץ. םץ אזא םאררופען
 אין דיסתוטירט שטאר? איצט זוערט נע

 דע־ עסיװעט ארן פרעסע ענגלישער דער
 דעם םאר אוױך אינעריג גיט זײן ריבער

 םיט זיך באקענען צו לעזער אידישען
איחר.
 זעחט ענטװאפנוגג װעגעז פראגע די

 אױנעך םון אײגפאף זעהר זײן צו אױס
 םעגשען װעלען דערפאר טאקע און אױף

 איצ־ די םארביגדען און טעות דעם םאכען
 מיט ענטװאםנונג םאר באוחננוגג טיגע
 װערט װאס ענטװאפנונגס״נעדאגק, דעם

 אג־ און סאציאליסטען די פון געירעדיגט
 יאה צעהנדליגער שױן ראדיקאלען דערע
 עגטװאםנונג- די האט אפת׳ן דער אץ וען.

 מיט שייכות מאפען א ?עהר באװעגונג
 שײכות די געדאגס. סאציאליסטישען דעם
 פארמולע, טעארעטישער דער אין נאר איז

• אינהאלט. דעם אין ניט אבער
 אונטערשײד דעם פארשטעחן צו כד•

 דא »ז דערמאנעז, צו גענוג זײן װעט
 םאלשטענדי״ װענען גיס ־זיך חאנדעלט

 סאציאליסטען די וױ עגטװאםנונס גער
 טײלװײזער א װעגען ניט אויר •רעדיגע*,

 איו עס אז איז, אםת דער ענטװאםנונג.
 1אי באװאפנונג װעגען פראגע א נעצם

. ענטװאםנונג. װעגען גיט גאר
 די וױםיל אויף ניט איז םראגע די

 אין נאר ענטװאפנען, זין־ זא(ען םעלקער
 םארטזעצען זאלען זײ מאס א םאר מאס

צושגםט. דער אין זיך באװאםעגען צו
 אל־ װעגען ניט אויך איז םראגע די

 גע־ א וועגען נאר ענטװאםנונג, געםײנער
 ״דרעדנאוטס״ — ים־װאםען סארט װיסען

 סארט אנדער קײן װעגען הרײצערס. און
 חאנ״ באװאםנוגג דצר םון כאשרעג?ונג

נים. גאר ?יך דעלט
 אגגעחן אזױ וױיטער זאלען מיר װען

 עלעםינײ םון פראצעס זעלבען דעם טיט
 צום קוםען געקענט םיר װאלטען רען,

 ״װאס פראיאגאנדא, גאנצע די אז שלוס,
 זועלט, די שטארק אזױ אויף איצט רעש׳ם

 וחנדט •ראסטישעז קײן םאקטיש זזאט
 םאר״ מיר װאלטעז אזוי אויכ אבער ניט.

 דעריבער און נעץ םאר׳ז םיש די כאפט
 די דערצעהלען אםריהער מיר <ועלען
 ציהען נאכהער און געחעריג וױ טעשח

שלוסען.
גע־ באװעגונג דער םון אנםיהרער די

 שטאנד״ ריכטיגען דעם׳ pc ארױס זען1
 װאס םארכאפען צו יאגעניס די אז •ונהט׳
 יאגעניס די און װעלט דער םון מעהר

 אין אנדערע די איעע איבערצושטײגעז
 די געװען זײנען איגסטרומענטעז, מארד

 גרוי־ די געבראכט האבען װאס אורזאכען,
 װעלטי־ לעצטע די — קאטאסטראפע סע

 שלוס, דעם דעריבער ציהען זײ מלחמה.
 דער אין מלחמות םארמײדען צו כדי אז

 בא־ די אסצושטעלען נויטיג איז צוקוגםט,
 אדער גרויס־מעכטע, די םון זואפענונג

 גע־ א ביז זײ רעדוצירעז װעניגסטענם
םיניםום. זיכערעז װיסען

 װאס געדאנק, אלטער אן שױן איז דאס
לי־ דער אין געװארען נעםרעדעט איז

 20 לאקאל אח מחותן, נאהענטער גאנץ א
 זאך, כעסערע קײן טאן געקאנט גיט האט

 צו אנעדקענינג זײן אויכצודריתען וױ
 םארדינט. כשר אזוי עס האט װאס דעם,
 םון גראטולירען ױיט, אונזער םון מיר,

 זײן םאר באראנדעס ױסןי הארצען גאנצען
 אגב װעלכער, אויפטו, אפת־םענשליכען

 באראנדעס ױסןי אז קלאר, םאכט אורחא
 די טיט גשםת און הארץ זײן מיט איז

יאהרען. ב£סטע זײנע אין װי ארבײטער,
 לא?אל pc שוין רײךען םיר אז און

 איהם גראטולירען צו םיר םיהלעז ,20
 םאר אויםגעטאן האט ער װאס אלץ, םיט

 וױלען באזונרערס און מעמבערס, זײגע
 צו אנערקענוג אונזעו אויסדריהען םיר
 םון םעהיגקײט אדגאגיזאטארישער דער

 װעלכער ותאסיער, י• מעגעדזשער איהר
 געהאלפען גראד גרויסען א צו ביז חאט

איז. ער װאס דאט, 20 לאקאל װערען צו
 ערםאלכרײכסטע און שטארקסטע די

 נױ אין פאכער רײנקאוט די פון קעמםע
 םאר״ ענג זײנען אומגעגענד און p*יאו

 איבער־ און נעטרײער דער םיט כונדען
 װעקסלער, ל. pc טעםיגקײט געבענער

 גראטױ םיר .20 לאתאל םון מענדזשער
 מענעדזשער, זײן םיט 20 לאקאל לירען

 לעצטמ pא גײ״עדװעחלטע אלע םים װי
 נדאטױ און בעאמםע, איגסטאלירםע װאו
 די אויך װי נצאססזן, איזנ אױך <יו־מ

o סיס קאסיסע אפואקוסיװ n ,צוםרױ
ם י p מ י ג י WW3D'm« נ  o m  w

זעלדץ. א. ®ון

 צו• יאהרען םיט נאך פרעסע כעראלער
pn דעד ניקאלאי אח מלחטד״ דער פאר 

 צאר, רוסישער לעצטער דער צוױיטער,
 נאכ־ באלד יאחרען, ױגגע זײגע אין חאט
 טראחן, אױם׳ן ארױןי איז ער וױ דעם

 םארוױרקלימנן(אזױ געדאגק דעם געװאלט
 דער אין געשריבען שטעחט װעד;סטע;ס

 קאג״ די םאררוםען האט און געשיכטע)
האאג. אין ענטװאפגונג װעגען פערעגץ

 קאנ• יענער פון רעזולטאט דער װאס
 אלע. שױן וױיסען נעװ;א, איז פערענץ

 כ«• די או געװען, איז רעזולטאט דער
 דער נאך דך האט װאםנונ/ז־פשוגעת

 און פארשטארקט׳ םעהר נאך קאגפערענץ
 טרא־ גרױסער דער צו געפיהרט האט זי

 געענדיגט. ניט נאך דך האט װאס געדיע,
 גע״ דײטשלאגד קייזערליכע די איז דאן
 כאװאפגונג־ דער םון אגםיחרערין די װען

יאגעניס.
 אג״ די אז זין\ארויס, צײגט איצט
 כאװאפנונגס״באװעמגג דעי םון םיהרעריז

 איז װאס לאנד א אמעריקא׳ 4גאו איז
 קײן מיט 'װעלט־מלחמח דער אין אדײן

 עריי אפיציעל איז (אזױ אבזיכט אנדער
 די *ראטעװען צו װ געװארען) קלערט

 ״פאר״ צו און דעםאקראטיע״ םאר ט0װע
 אט /^ונםטpצו דער אין טלחמות מײדעז

 האט ױ װי נאכדעם אמעריקא, לאנד דאס
 ״באשיצער די פאר געװאונעז מלחמח די

pc האלט עללײס, די םעלקער׳/ הליינע 
 קריגם־ זעכצעהן די בויען אין אלץ נאך

 בא• חאט ?אנגרעס דער זואס שיפען,
r מיט שטימט e אױב און צוריס, יאהר 

 נײװי גאנצע איחר דורכפיהרען װעט זי
 ארוםא יאהר דרײ אין זי װעט פראגראם,

 גרעסטע די װערען ׳1924 איז חייסט דאס
װעלט. דער אוױי ים־מאכט

 ״נע־ א איז דאס אז זץ־, םארשטעחט
 ארױסגע־ סראגע די װערט אזױ םאוזר״.
 אויסלענדישע אח חיגע די pc שטעלט

 אמערי״ פראפאגאנדיסטען. עגטװאסנוננ
 צװינ־ נײװי־פראגראם איחר מיט זועט פא
 ים־מעכטע, גרעסטע צוױי איבריגע די גען

 ביײ איחר נאכצוטאן יאיאז, און עגגלאנד
 זיך סון דאך זיך סארשטעהט עס ש«יל.
 זיצען בלײבען ניט פען ענגלאגד אז אלײן,

צײט, דער אין הענט אױםגעלײגםע םיט

 צױ איחר בײ וױל מאכט צוױיטע א װאס
 ים• אױם׳ן אױנער״חאנט איחר נאחםען

 אין ים אױפ׳ן אױכער״חאנט עמלאגד׳ס
 לענענס-נויטװענדיד א איהר םאר דאך
 ענגלישע אלע דאו טענח׳ן אזוי ׳קײט

 סאציאל״יאטריא• די אפילו פאטריאטען,
 ״שטארקע איחר דאך איז דאס טען.

 איחד אױןי חאלט זי װעלנער םיט האנט״׳
 די צו איחר גײ נעחמט איםפעריע.
 אים״ גא;צע איחר און האנט״ ״שטאר?ע

^געםאחר״. אין rp ועריע
 דאך איז פראגראם נײוױ אמעדיקא׳ס

 י»- פאר ״נעפאחר״ א אױך צוױיפעל אחן
 דעם ארום טעריטאריעס די פאר און ואן

 אםע״ דער פון ױצא סועל דער פאסיפיח.
 דער, כלױו זײן פען באװאפגונג ריהאנער

 •V( זיין װעלען יאפאן און עגנלאנד װאס
 די נײשפיל. איחר נאכצוטאן צװאונגען

 וױי־ זיר װעט באװאפנוגג-איבעריאגעגיס
 סוןי כל סוןי װעט דאס און באנ״ען דער

 כלוט״ נײע צו מלחמח, נײער א צו סיחרען
 װעלט־אומ־ נײעם א צו — פאמיסונגען

גליק.
זײן, װעט םכח דער מאר רסואח די

 אױ• די חױיטזעכליךי לעגדער, אלע װון
 א צו שוםען װעלען #דרײ בענדערפאנטע
 און סכסוכים זײערע װעגען םארשטענדניס

 דעם אפצושטעלען אײנשמיסען װעלען
כאװאםגונגס-פראצעס.

 טעארע־ די ?אגען, צו ,אזוי איז דאס
 גערוםע• אזױ דער pc כאגרינדונג טישע

 איז װאס ענטװאפגונגס־באװעדנג׳ נער
 כאויאפ־ נאשדענקען צו באװעגוגנ א בעצם
גונג.

 דער װעגען װערטער פאר א איצט און
כאװענוגג. דער סון זײט •ראקטישער

 אויס באװעגוננ זעהט.די טעארעטיש
 סארשפרע־ פיל און חומאניטאר זײן צו

 ?ײן זיר, דאכט זי, חאט סראסטיש כענד.
ניט. װערט

 באשטעהט איחרער חסרון חױפט דער
 •ראיאגאנדיסטען איהרע װאס דעם, אין

 סאר ארגוםעגטעז אלסע םיט זץ־ כאנוצען
 די צו שרײבען זיי אוםשטענדען. נײע

 װי ?ריגס־שיסען, צו וױכטיגפ״ט זעלבע
״ אז נעדענסט, חאט םען  געחאט חאבען ז
עס אז אי?, אמת דער םלחםח. דער פאר

ר חן ר ־ ס חן םו ש
םאקעי הענרי דזשאהן פון

וויכערו«*ס. «ר<י
װאלפםאן ל. א. פון

, 1.
 געװען, םיאם איז גײםט ײן ✓

 בראנדט, איז נעװען זעל םײן
 ליעד דאם װען

האנט. םײן האט געשאפען
2.

 ׳ םיך ארוםגענוםען ה«ט שטורעם א
 האט פארװאנדעלט און

 װארט אין זיך שטורעס דער
 אנדערע םאגנעטיש האט און

 װערטער־רוים. אין געשלעפט
 — איז, געװעזען װאונש דער
גײםט, מײן
 — איז. נעװעזען זעעל טײן
מרױם. דער

3. '
 העכםטען צום כין איך

ארויף םעלז
 געװעבט ליעד מײן האכ און
ך אדלער אן וױ און אי אנ׳  פרײ ה
געשװעכט. וועלטעךרױם אין

4.
קענט איהר

 םארװעהרען, דאם׳װארט
 גײםם, דער לעכט אײבינ דאך
 אדלער אן װי אםת דער
קרייזט. לופטען אין םרײ

 םארוועהרען, װארט דאם קענט איהר
 שאל. זײן װעט הילכען דאך
 נעקרוינטע קעפ איכער און

ם«ל. דעם פארקינדינען
0

 שםיםען װעלען רוטען און
 טאן נײעם א םימ
 שםארקע א ה«נט g און

םאהן. אוגזער הױכען וועט

 עגד אז נצפאחר שליעע » זעוזר n איז
o נאבטאן זאלצן יאואן יייז לאנד n אםע״ 

 חנסזצלנען בויען און בי^פיל, רי?אגער
 ן איצט נױט ?א1אמער װאס שיפען סארס
 ;פאר שױן חאט שיפען סץ דער אט װײי

 אסת חןר װערט. ■ראקטישען ז״ן לארען
 איע־ דאס איצט איז אמעריסא אז איו׳
 שיםען, אזעלכע בױט װאס לאנד, ציגע

 כדי גאר נוצלאזעקײט, זײער װיסעגמ
טואסט. שטאל דעם ■דױן גענען צו

 אונטערװאסעו די אדער סומנארין, די
 די נוצלא? פאקטיש געםאכט חאט שץי,

 די און ״דרעדנאוטס״ פעכטיגע גרױסע
 ענגלי• גרויסער דער קרייצערס. שנעיע

 רער פון צײט גאנצע די איז פיאט שער
 חאפעגס די אין כאהאיטען געװען מלחמח

 געחאט האט רעדרונג ענגלישע די און
 איחס אפצוחיטען טעןזשװעריג?י נעניג

סוכמאריגס. דײטשע די פון
נאטיד״ נאך קומען שיפען אזעלכע

 אײגצונעהמען אױח צונוץ גוט זעחר ליר
 חאיט/ וױ מדינח׳לאך קלײנע אזעלכע

 ים א פאר אבער דאפדנגא, סאנטא אדער
מעהר. ניט זיי טויגען שלאכט
װעיען, צוקונםט דער אין טלחמות די

 אויס״ עקספערטען, pc מײנונג דער לױט
 און סובםארינס מיט װערען געסעפשט

 אגשטע• און גאזען גישטיגע אעראפלאגען,
 ״דרעד״ די שון צײט די מיקראבעז. חענדע

םאראיבער. שוין איז גאוטס״
 אנער• שױן מען האט ענגלאגד אין

 רעגירונג ענגלישע די אםת. דעם חענט
 באװאפ״ אויף נעלט גאנצע דאס אױס גיט
 גאר ״דרעדנאוטס״, גײע אױוי ניט גרגנ

 אעראילאנען pc ענטוױקלונג דער אױןי
 ער־ דער אויןי אױך אח סוכםארינס, או|

 גיםטעע די פון עגטװיקלונג און סיגדוגג
 װאס מיקראבעז, אנשטעקענדע און גאזעז
 אנדע• און כאלעריע פארשפרײטען זאלען

רײחעז. שונא׳ס דעם אין םגיפוח רע
 ניט אדער באשרײנסען פון םראגע די

 שיםען גרויסע םון בויען דאס כאשרענקען
 אדער מעהר םון סראנע א םאקטיש איז

 טראסט. שטאל פאר׳ן חכגסח װעניגער
 דער pc םו־ידען צוקונשטיגען דעם מיט

 קנאפע א זעהר םראגע די האט װעלט
שײכות.

 חױפטזעכליר און םלחמח, לעצטע די
 כלומרשט׳ען סולם יאהר צוױי לעצטע די

 אז נאוױזען, האכען װאפענשטילשטאנד
 העמען שלום און סלךמח סון פראגע די

 םון אדער װאפען׳ צאהל דער פון גיט א•
 ארמעען, שטעהענדיגע די םון גרױס דער
 חער• די םון ן ע ל י ו ו דעם סון נאר

 גרױס־מעכטע, רי םון קלאסען שענדע
 דער םון שיקזאל דעם באשטימען װאס

 דעם נאר האבעז ?לאסעז די אט װעלט.
 װעלט־הער• צו אדער םלחםח צו ײילעז

 נאף םלחטח, צו פיהרען מוז װאם שאפט,
 ײ ו ו דעם קענען זײ אויסגעגעבען. ניט

 װעלען זײ זמן כל אויסגעבען ניט ן ע ל
 אין העולם, סדר דעם אנהאלטען װײסער
 ״געפאהר״ א איז פאלק יעדעס װעלכעז

 וױא אײנער יעדער און צוױיטען םאר׳ן
 דעם פון חשבון אוים׳ן װערען םעט נאך

צוױיטען.
 װעט סיר״עולם אזא װי לאנג אזוי

 נײע אלץ געשינען זיך װעלען אנהאלטען,
 און אונטערדריקען מארדען׳ צו װאסען

אונטעריאכען.
 װען דאן, אויםהערען װעלען מלחםות

 די אין >*ריבער װעט רעגירונגס־פאכט די
 געזעל• אונזער איז יענעע די pc חענט

 םעיד ארדערע באטראכטען װאס שאפט,
ברידער. אלס נאר שונאים, אלס ניט קער

 איז אומשטענדען איצטיגע די אוגטער
 װע• רײדען צו ארויסגעװארםען אבסאלוט

 פאר װאס באװאשנונג. באשרײנקען גען
 אװעקלײגען דאס ברענגען װעט נוצען א

 װע־ טאג יעדען װען װאסען, אלטע די םון
 טויט״ נאך זײנען װאס נײע, ערפונדען רען

¥ אלטע די םון נעםעהרליכער און ליכער

ץױאן אפערײטארם קלאוק
ו• לאלןאל

 עקזעקוטיװ אן סאר עלעהשאן רי
 יאהר דעם פאר לאתאר אונזער סאר כאארד

 פאל• רי און םאראיבער שוין איז 1921
געװארען: ערװעהלט זײנען ברידער גענדע
 לאסקא• טש. גאיוב, ב. געבעל, ם.
 גאלוו, א. יןאפלאן, ב. קושנער, ט. װיטש,

 האראװיץ, ל. אײזעגלאנד, ר. שײפער, א.

 מ. בלײמאן, דזש. שעין, ב. נאכלין, ם.
 זא- ה. גאיזדבואם, ד. סילער, ה. שיספאן,

 רא• ל. ראכװין, מ. כיאגםאן, װ. לעזניה,
 לע״ ד. בארוכאװיטש, רזש. זענאװיטש,

 ס• און אײגער ם. שעללי, ס. װענסאן,
* * * סלאם.

נאכםיטאג, זונטאג קאנצערט, אונזער
 צו ױניאן קוםער אין יאנואר, טען16 דעם
 רא• אברהם ברודער םון אדויסגאבע דער

 א זײן צו פארשפרעכט בוך זענבערג׳ס
 דעם pc פראגראם פולע די סענסאציע.

 נעקסטצ נעדרוקט זײן װעט קאנצערט
 אונזערע םארזיכערעז קענען םיר װאך.

 אינ• אז זײז דאס.װעט אז מעפבערס,
 די װעלכען קאנצערט, האלטסרײכער

געדענקען. לאנג ותלען טעמבערס
* <י *

•®C* אונזעד טיר םוםען װאך נעחסטע
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ך א ל װ י ר ץ ב א פ י פ ל ע ד א ל י פ
 נרױד ק״ן נעשריבען דט צ״ט א שוץ

 ״גערעכ־ רער אין ״םיראדערפיא׳' םון <אך
pro,עס אז מייגט איהו אױב און ״□״ 
 שר״בען, צו װאס װעגען געװען ;יט אח

 םירא־ וױיא טעות, גרױסען א איהר מאכט
 ארס און שטאדט, גרױסע א איז רעלםיא
ף טאא איע וי איז אזערכע ״  פאסי־ אין ו
 געםיינע, אין אפט זעהר אטת, וונגען.

 פאסירוגגען, העסאיכע און אומפיגע אין
 צו װאס װעגען דא אימער איז עס אבער,

 זיך װאס װעגען אםט זעהר און שרייבען,
אאכען... צו װאס װעגען און ב״זעוען צו

 ביי סאסירט ב״ש»יא, צום האט, אט
 האט װאס עטװאס שטעדטעא אין אוגז

 יןװאר־ אידישען גאנען דעם רעדען געסאכט
 עטריכע םארוארען האט שור א און טאי,

 םאראא־ האט חזן א און דאאאר, חונדערט
 םאר גאט בעטע; צו ״טשעגז״ דעם רען
 איז געשיכטע די און ארעמען, םאר און זיר

 װירט איהר יןאורט. אין נעגאנגען שיער
:זי איז אט > מעשה די וױסען
חזן, א גענומען האט שוא געוױסע א

 געשיכד א דערצהיט װערט דער האט מען
 די װאס חזן נרעסטער דער איז ער אז טע

 חרינט זיגגען זײן םון אז ן םאומאגט װעיט
 תםיאות זיינע םיז אז ;געזונד צו מען

 אז און צושםאי*טען חימאעז ארע װערען
 אױםגע־ שטארח איײן נאט מיט איז ער

 אנגעהױבען זיך האט פױצאונג טראגען.
 און שטאדט, אין טומעי שרעתאיכער א
 מד געװען זיינען שוא דער םון אידע; די

 גרויסע די ארונטערצוגעמען צװאונגען
 געװארען איז חזן דער װעאכע אויןי שיאד
 האט מען װייא נערימט, שרעסאיך אזוי

 א גאר איז חזן, דער ער, אז אױסגעםונען
 א האט װעלבער שוסטער, פיאאדלםיער

 ער אז און שץ־, םארריכטען צו •אאץ
 זינ־ צום קײן.שטימע גיט נאר ניט חאט
 עברי קיין זאגאי קאן ער אז נאר געז,
גיט.

 געאד דאס םאריאננט האט חזן דער
 םאר׳ן צוגעואגט איהם חאט ׳מען װאס

 האבען בתים בעלי שול די און דאװנען,
 אויס* זײ זאי ער אז איהם םון םאריאנגט

 האט ער װאס פארלוסם דעם פאר צאלעז
 סורץ, בי־א^. זײן מיט סאראורזאכט זײ
 בײדע וגעלט; א נעקערט זיך האט עס

 שוןי דער און לאיערם, צו נעגאנגע; זײנעז
 געקראגען האט חזן דער אז געװען איז

 וױדער ׳טויז ארנײט ער און דאלאר עטליכ
 רוםט גע^טיכטע די און ׳פוסטערײ, כײ

 אונזערע םון יטםײכעל א ארױס אלץ נאד
אידען...

בײ־ צום טיר האבען אט :וױיטעי
 סיטי אונזער אױא רחמנות נרױס עפיל

 אלע זיינע יןאן ער וױיל דערסאר מעיאר
 אײנ־ די צו פאריצ״דעכענס ״חײליגע״

 ר.אט ציגעזאנט ערםילע/ ניט וואהנער
 א געװעז איז ער װעז בערג נאלדענע ער

אין אמט העכסטען דעם םאר קאנדידאט

קראיעװע. *. פון

 בערג גאנצע פארזיכרט האט ער ׳פטאדט.
 ער װען אז געזאגט חאם ער ;גליקען מיט
 אז זעהן ער װעט מעיאר סיטי װערען װעט

 נאסען די אליין רײדגען זאל ״פטאט די
 איז, געהעריג װי ויין זײן זארען וײ כדי
 וזא• װעלכע באסעס פאליטײפע די כרי און
 בארוײ ניט זאיען חאנטראקטען, דיזע כען
 גאך ער ראט יעצט כיז יפטאדט. די כען
 יאייטײצע די ;געהאיטען ניט צוזאג ז״ן

 די װי אלעמען אלץ נאך הערע; כאסעס
 קאנטראיד ד• ארץ נאך הארטען זײ ;לאץ
 מםױ אלץ גאך זיינען גאשען די און טען
 כא• דער םאר געםאהר ברײנגענדיג #ציג

םערקערונג.
 םליכטען זיינע ערםילען צו אנ׳צטאט

 ״םאלקס־ דיזער האט יטטאדט, דער צו
 טױ צו אגגעהױבען גאר זיך ערװעהלטעד״

 םאחצפרא־ האמ ער און גרחים, די צו ליען
 איבער צעגזאר א װערען װעט ער או כען

 די אין נע׳טפילט װערען װעלכע ■יעסען
 פיקטישורס. סואװיגג איבער און טעאטערע

 דעם אנגזאגנ^ אוץ־ ער האט דעם אױסער
 גיט זאל מען אז דעפארטםענט םאליס

 בײ אוהר 1 ביז װי מיעטער ערלױבען
 ניט זאל מוזיק סײז איז טאנצען צו נאכט

 קלאנ־ א געװארען איצטער איז ^פייען.
 דער װען פונקם גרעפטעיס. םאר דײק

 באוױיזען נאכט בײ 1 אױף וױיזט זײנער
 אועד חײסען זײ — און *בלויע״, די זיך

 אוים־ חײסעז זיי און טאנצען צו הערן
 ױננװארג די — און מיייעז, צו הערעו

 — און דעם אױף כעס אין טטארה איז
 קלײבט מען אײדער ן רעכט כױט אױך

 םליהעז צו װעםען מיט לײדי א צו דאס זיך
 דעם װעהרענד פאעזי, םון הימלען די אין

 פלוצלונג גאר םעז מוז דא און טאנץ,
 וױ טא ערד... דער אױןי ארונטערםאלען

 טאנ״ זיך, װילט לעבעז V מען טוט ז׳שע
 עצח... אז זיר מעז גיט זיך... װילט צען

 און מענ^ען ריכטיגע די האגד אין עפעס
 זיײ זייערע אנגעהן״. קאן טאנץ דער —

נאו... ױ סטאםעז, גערס
 די אז זײן, זיכער מענס איהר און

 קענען אלײן דורכדעם װעלען גרעםםערס
לעבען. םײנעם נאנץ א מאכעז

 ניט האב איך װאש דער.צײט אונטער
 םילאדעל־ פון בריװילאך סײן געשריבען

 םאליסלײט עטליכע שוין מען האט םיא,
 םאר םריזאנס אין אװעקגעשיקט אונזערע

 און, באנדעס, רױבער פון אנםיהרער זייז
 זיײ ׳בלויע די ׳זײ אז זאנעז, אײך לאסיך

 מען װען מענשעז, שכל׳דיגע נאנץ נען
 ײעל־ מעטאדען די אנבאטראכט ,אי נעכיט

 זײ״ אנצוםיהרען געברויכט האבען זײ כע
 האבע• פאליסלייט דיזע ;ביזנעס ערע

 איז זיף, אונטער רויבער באנדע א געהאט
 םארדינגען זיר פיעגעז לײט חברה דיזע
 הייזער. ביזנעש רײכע איז דרײװערס אלס
 פאי*יס• די איז זײ צװישען אפטאך דער
האבען זײ ווען אזױ: געװעז איז לײט

נ איו א ײזפ ה שפ אהען ױ נע פאלי
ראהמאן. ריטשארד םון

 װעט געעזלשאפט צוקונפטיגע די װען
 באפעסטיגט װײניגער אדער םעהר ױין
 דער פון װינקלאף כאהאלטענע די אין

 שורות די םון שרײבער דער און װעלט,
 םון געריכט א פאר װערען גערוםען װעט

 דורף זינד זײנע דערקלערען צו סאװעטען,
 ער װעט רעװאלוציאן, דער םון צײט דער
 :זײן םודה זיף קאפ געבויגענעם א מיט

פאלאקען״. די געשפײזט האב *»יד
 זומער אין ׳ימים שטורעמדיגע די אױוי

 םאר־ דער פון כחות אלע װען ,1920 םון
 געװאר־ זיף האבען רעאקציע אײגינטער

 פון ארמעען רױטע זיגענדע די גע:ען סען
 צעהן פאר איך האב רוסלאנד, סאוועט

 א טרינקעז ‘P* עסען געכעבען צײט טעג
 װעלכע #:אציאנאליסטעז פוילישע כאפסע
 דאנציג, דורף פױלעז אין געםאהרען «ײגען

?V רוײ דער געגען קאכיף אין שטעלעז צו 
 א ׳איף איז װארשא. בעפאר ארסעע טער

נעטאן. דאס האב רעװאלוציאנער,
אנהױב. םון אגפאנגען לאמיר אבער

 אין פאהרען געזואלם זעהר האב איר
 דער מיט ד^רם באקענען צו זיך #אײרציא

 דעם זעהן צו באװעננונ רעװאלוציאנערער
 #דעם װענע; שרײבען און גלוט רויםען

 געװאלם האבען װאס אײנצינע, די און
 ארבײטער געװען זײנען #אהין שיהען סיר

 *נערעכםיג־ די ״קאלל/ די ןױיםונגען,
אנדעדע. נאף אזן קײט״
 ארכײםער- דער טון נעשיכטע די

*r a n דער צו ענליף איז אמעתקא אין 
 גאנצער דער אינער וורגייטער־פךעסע

 עס פינאגסען. אין ארים איז זי —
מר רי ער־ צו צעכערלױ נזטתן חו

 בלויז אשילו באקומען זאל איף װארטען,
 איף װאס רייזע, אזא םאר הוצאות די

 איך בין דאןי מאכען. געװאלט האב
 שפארען גענומען האב און ארויסגעפארען,

אגפאנג. בײם גלײף הוצאה דער םון
 ענד קוקס ״מארין די םון ױניאן די

 מײן םון דערװאוסט זיך האט סםױארדס״
 דעם אויסגעהאלפען. מיר האט און מיסיע

 געװען שוין איף ביז ,1920 םאי, טען26
 װאס פאסאזשיר־שיף, נרויסער א אויף
 האב און ענגלאנד, נאף געפאהרען איז

 ?לאס ״דריטע :טיטעל דעם געחאט שויז
 איןי גערעדט, פראסט אדער סטױארד״,

 ״סטי״ דער אין װײטער״ ״א געװען כין
רום״. דיעינג ריידזש

 איף אויב באהומען, געזאלט חאנ איןי
 שיף, דער אױן״ גענוג לאנג בלײבען זאל
 אבער בין אין מא:אט. א דאלאר 60

 טעג, צעהן בלויז שיף דער אויף געװען
 געדויערט. האט רײזע די װי לא:ג אזוי
 געווען, ארבײט מײן איז צײט דער דורף

 סענער, פאלאסען, םערציג עסען געכען צו
 גע״ זײ האב איף אוז קינדער און םרױען
^. א םאלצײטען דרײ צו נעבען ם
ד זעהר סיך האנען פאלאקען די  אי

 סיט ױי האבען םיר םאר טערעסירט.
 באג- רצאקציאנערע א םארגעשטעלט זיף
 שיזי א אויף נעסאחרעז זימען וועלכע רע,

 ױניאךלײט, םון נ;ךשפײזם און געםיהרט
 אנצוגרײפען זײ זײנעז געםאהרען און

 כוײ־• אלײעלטליכער אז סיז ציטאדעל דעם
 אויפגע״ האם ציכט די װאו דערליכקײם,

 צװײ םון סעתר שוין <ײכם און ®לאקערם
יאחר•

 פחורח מיט טראקס גרױסע אגגעיאדען
 געוױ* אץ אװעחגעפיהרט דאס זיי ראבען

 נע• שוין חאבע; זיי װעלכע ■יעצער סע
 גאכ• עס חאבען און צװעק דיזען םאר האט
 חאנען םאליםלײט די םארתויפם. הער
 דינען דרייװערס דיזע אז געביערדעט דאן

 רױבער״. כאנדע א םון נעװארען באפאין
 טעלדען זערבע דאס פיעגען דרײװערש רי
 ניזגעס די — ׳און כתים בעלי זײערע צו

 האם סען — ניז אננעגאנגען אזוי זייגע;
 צוואםען ",1 האט מען און נעכאפ זײ

 ארעס״ געזעץ, פון חיטער בקויע די םיט
 שיעכט, געהאייטען האט עס װען טירט.
 געװען, טודח זיך זײ םון מאנכע האבע;

 װאיט דעפארטניענט פאליס אונזער און
 הא״ זאי ער — װען געשעמם דכער דך
שאנדע... בע,

 אין אײר ב" אז זאגענדיג געהערט
 װעל־ מענשען מאסע א דא זיינען יארס נױ
 און רױבר אין ארײנגעגאנגען. זײנען כע

 איז אונז בײ אםת* ביונעם. האלד־אפ
 געװא* צײט לעצטע די ״אינדוסטרי״ דיזע
 ךוי• גנבים, ענטװיפעלט. שטארק רען

 און האלד״אפגיתעס פאקעטס, פיק בער,
 בײ װאקסען םארברעכער סארטע; אנדערמ

 טאטעד רעגען. א נאך שװעמלאך וױ אונז
 אױס װאיןסען אײנעם, דא מען ארעסטירם

 איז עס — און פלאץ, זײן אױף צעהן
 גאס, אין ארויסצונעחן מורא א םשוט

 שםארס זעחר דערפון לײדען געװעחנליך
 םאקעטס די אין װעמעז בײ יעגיגע די
 אונ״ דאלאר. עטליכע ארום שװימען עש
 ועהר זיך םיהלט דעפארטמענט םאליס זער

 או איהם אױף זאגט מען וױיל צרה׳דיג,
 ניט אטעגדעד ער אז אונפעהינ, איז ער
כיזנעש. זייגע צו

 דעפארטםעגט פאליס םון קאפ די האט
 חאט ער מיטעל... ריכטיגען א אויסגעםונען

 זאל מען אז םארשלאנ א געמאכט נעמליך
 דאלאר מיליאן אנדעדהאלבען געבען איהם

 דאס אױב םארברעכער. די אױסצוראםען
 איך םראגע. גרויסע א איז העלםען װעט
 דע״ פאליס דעם פארגעלײגט אבער האב

 װאלט, װעלכער ■לאז נוטעז א פארטמענט
 רע־ גוטע נעבראכט נאר, םײנונג םײן נאר

 פאליס דער אז איז •לאן םײן זולטאטען.
 ספעציעלע א רוםען זאל -עפארםמענ^

 גנכים, פאתעטס, פיק אלע סון םארזאמלונג
 טעפר ץנדערע און האלדאפניקעס רויבער,

 זיי זאל ער ארן חברח דיזער םון כערס
 דא• מיליאן אנדערחאלכען די אויסצאהלען

 קעש, אין קריגען) ױי װעט ער (אויב יאר
 יאהר א םאר זאיען זיי אז בעטען זײ איז

 דעם אױסער ביזנעס״. םון ארויסנעהן צײט
 אדונטעמע״ נאך װאלטעו זײ אז איך, דענק
 םירט אזוי װײל פראצענט, היבשען א לאזע•

 אין צאהלט םען װען ביזנעס; אין זיר
 פראצענט געװיסען א מען יןריגט ׳קעש

 ניט נאד איר האב פארלויםיג ארונסער.
גע־ איז״אנגענומען פלאן דער אויב נעהדט

 ארבייטער, געװען זײנען זײ אויר און
 ניט און אגגעטאן שטוציג אומוױסענדע,

 עטליכע מיט זײנען װעלכע פארלואסטע,
 פאלײ דער פון אנטלאפען םריהער יאהר

 אינטערדריקונג עיאנאמישער און טישער
 צוריק־ זיך זײ האבען צט >! פױלען. אין

 קאפיטאי׳-ס־ די באפעסטיגען צו געקערט
 נע־ זײ האכ איך און — ארדענונג, טשע

!..שםײזם
 לא;ע מײן איז הינזיכטען מאנכע אין
 גע• זײנען טיר אםוזאנט. גא:ץ נעװען

 און װאסערען, ברויזענדע איבער םאהרען
 טראגען צו געװען איז אויםגאבע מײן

 1הײס/ טעע, גלעזער יאיןי, מים טעלער
 אײן אפילו ניט האב איך און םודיגגס,

 יאץ• טעיעד הײסען א אויסגעגאסען מאל
 חומערי:* אײביג די פון קעפ די איבער

 • i אליין גאר עס םוז איך און םאיאהען.
!נעבעז
•אלא• דיזע אױוי םארדרוס גרוים א

 סיי״ םון האדצען איז געברױזם האם קען
 ױנ״ אידיש־ענגלישער א שיף־חבו/ א נעם
 צוריקכעקערט זיף האט װעלכער ם*ז, גער
 טלחמח םון צײט דער אין ענגלאנד. אין

 אמעריקא־ דער אין געדיעגט דא ער האט
 פאלא• די געהאסט האט ער ארםײ. נער
קול. א אױןי געשאלטען זײ און קען

 אױסנעי• האבעז זײ ארעםזעליג וױ
 חילצערנע אאגגע n בײ זיצענדיג ?עחעז,
 אץ עס״ציטער הייסען דעם אין טישען

 !אײשעריקען וױ שיייז, די שליככענדיג
 ;ע״ געדארפט חאם סען שטונוש.כצםאר א

 נעשטאנען שױן וײ זײנען עסען, וײ בען
 עס״ציטעי אין ארײנגאנג צום וועג, אין

 איו דאס דדרכגאגג״ דעם םארשפארענדינ
 כאשעפ?ו:י- ארים-זעלעע טאסע א געװען
 חיכמעד געשטאנען זײנען װעלכע שען,

 צורי^עחאא• זײנען אה שםרײז גראבע די
ע די טדן געוואדתן טען  אױסגעשרייעז מז
 וײ האכען וואס .סםױארדס/ זײ פון

\.V2vm Iעסע

ד, ױיחנן, ער״. »-ז ;mm •m> M *נ׳
 ״י־נםיגע m וא אויד »נער א*ז עס
 הא.ד און דױנע• שװא״צע די אין זײט״

 איצטער איז עכ װי א?ױ ניזגעכ״, אפ
 האכען פ׳^אױע״פיא, אין א*נז נײ כי״עת

 הײן פאר גיט טורא לױין ארנײטער רי
 TI שעוזטען יעצטע n האמ-אפנײןעש.״

 ״,צוױ אין ׳ר,נצ;יב טיט טאן צו האבען צו
אײעמ״ ניט גע;ו; שכל׳דיג "1 זײנען טענס

ע- אוסזיסט צוגענען עמי ע;
 דערסאנט יא שױן חאב איך אז נאר
 י1ב אז זאנען אײך לאמיך טא ״סלעק׳/

 חנם שטאדק גאנץ מען םיחיט אונז
rvsoM/' ק״ן גיטא ארבײט, וןײן גיטא 
 אונוערע פין פאוןעטס די אין סענט

 די ;עװא־־ען דיגען זײ אבעד, חנצנים,
 אוגזעחו מענשען לײטישע צ״ט יעצטע

ד רײטישע או מײן איך ארבײטער, ע  ט
 גאי/ נעװען, מאל איע ?ײ דינען שען

 אפגעזוג״ געהאלטען ױך די האפען אראל
 הא״ די ן אגדעדען דעם פון אײנער דערט

 וײ״ אין גליינען טעהר געחאט אםאל נען
״ וױ נאסעס ערע T אין געהאט האבע: ז t 
 ויעען אבער איצטער ױדאן, א אין און
 וײנען "1 ;געוןוטען צײטעז אנדערע גאר
 םון אײנע אפנעזונדערט טעחר גיט שױן

 או אױן־ שױן וױיסע: וײ און אנרערע די
 געוױסע חאבען װעלכע מענשען וײנען זײ

 וײערע םאר םעסט שטעהען וײ און רעכטע,
רעכטע.

ײ וױ פונחט  אונזערע האכען אײך, נ
 אײגפיוד געװאלט אױך טאגוםעתטשורעוס

 ריײ נעװאלט אױך חאכע• שא•, אפען רען
 ארכײםצד ייי םאכען און וױידזשעס, סעז

 הא״ ױי און שטונדען, ראנגע ארבײטען
 װעלען די אז אנשטעל דעש געראכט כען

 צװינ״ ארבײטער די װעלען ױי ביז חעמםען
נאכצוגעכען, פאדערונגען זײערע נען

 אױסגעםינען םארװאלט מיר זיו האט
 יא• דעם אין וױרסליך זיך חערט עס װאס
 אױב ח״סט, דאס שוגא. דעם םון נער

 אזױ וױרקליך ?״גען מאנוםעיוטשורערס די
 אױסגעפונען איך האב ?ץ/ כײ םעסט

 םי״ א זייז װעט טאג געװיסען א אין אז
 םאנופעחטשורעדש, טרײד נידעי םון םיגג
 אין קײנטאל בין איך װאס דעם טראץ און,

 טי• צום איד כיז געװען, ניט ״לײן״ דיזען
 דארטען זיך האכ און געגאגגעז, טי;ג

 טשער־ דעד איז. געהעריג וױ אװעקנעועצט
 םארביסענ־ ד• םון איעער געװען איו סאן
 חאט ער מאנופעתטשורערס. סלאדינג סטע

 עפעס אזױ גערעדט חאט ער און גערעדט,
 נעװען שױן װאלט .באלשעוױזם דער װי
ײ  ם״יא- יייז נױארק םון טױערען די נ

 ײ אז געזאגט אױד חאט ער דעלםיא...
 פאר- זיין ניט דארםען מאנוםעהטשורערס

 -ען טיא;ט דערוױילע וױיל צװײםעלט,
 נאף מען װעט קלײדער און מל״דער נאו

 אנדערע אין צוקונםט. דער אין טראגען
 אײכיג װעט fiy אז עס, חײסם װערטער

 ניט אכער האט עד זיין. ניט סלעס סײן
 גיט האט עד שאפ, אםעז װעגעז גערעדט
 די םון כיחות ;דױסע די װעגען גערעדט

 רעדען זײן םול װײי מאנוםעקטשורערס,
 מאגופעתסשור״ די אז געםיחלט דך האט
 גענמן שטאדס אזױ ניט גאר דינעז ערס

 אמאניזאציאנעז״*.־ ארבײטער מעכטיגע די
 דעד• געלאדעגע גערעדט אױךי חאבעז עס

.)13 ױיט אױןי (שלוס

 לױד עגדליך זײנען שטריק די װען
 װייל• א ;עװארען איז געװארען, נעמאכט

 בײם פלאץ א פאדכאפען צו געדרעגג דער
 זײנען געדרײנג וױלדען דעם אין טיש.

 און םחיעז אײגענצ זײערע סאל אײן ניט
< געװארען. צודריקמ קינדער ױ  םאר״ ו
 ״אנטײכאלשע־ דיז-ע װען איחר, שטעהט

 וײ װארום אלײן וױסענדי; ניט װײזעס״ר
 אריבער־ זײנען צוריקנעקערט, זיך חאכען

 עס־ דער איז ים״קראנקהײט, די געקוםען
 אילע״ סאר גענוג גרױס געװען ניט ציםער

ם חאכען װעלכע און מעז,  ערשםע די ד
ץ א םארכאפט א ל ^  האכען טיש, כײם זי

 גליסליכע מעהר די כיז ווארטען, געטוזט
 הא׳ אלע און אפגעגעכען. הא־כען זײ םון
 ערשטע די צוױשען זײן געײאלט בעז

טיש״ כײם
 •לאץ א םארכאיעז צו תאמוי דער

 ארױסגערו״ סאל אײן נים חאם םיש בײם
 קינדער ברוטאליטעט. p® סצענעז םען
 קינ״ די מיט אפם םרױען n פרױען, אח

in אױן• דער n  n, געשטוײ װילד זײנעז 
 חאם עס געװארען. געווארפען און סעז
 מרױען די אז נעסראםען, מאל אײן נים
 ער- די צוױשען געוועז זײנמז יןינדער יייז

 פון ײי האכען סעגעד און טיש כײם שטע
 ױ*• פאתוםען אח ארױסנצשלעיס דארם

mv .אױפגעחערס האט דאס ■לעצעד 
 חאמנן סטױארדס די ותן דעסאלט^ בלױז

 טעחר דאס חאכען און אר^ננעסישט זיןי
דערלאזען. גים

 דרײסינ איד האב רייזזן דעד דורו
ס גענעמז. עסאן וײ סאי  מווען איז די
 גע- חאס וואס ערםאחרונג, ערשטע םײז

ױרא■. אין סיר ®אר װארם
 געוואױ סיר א^ז עס ל״כסער וױ און

v די װען ושן, r ?ק אמזןקומן אי« 
ו !סאוסהצסיסאז  ״ארונטזנת?־ בין אי

v שארמתן״ r  ns ק און מ נ ח  יו
4<>נדי

אינחסשױ דרעס און וױיסם I דער אין קאנםראקםען םינים פיער ד
װאליגסקי. אסימ פץ

r חאלטען o ״סדרח דער בײ יעצט 
 דרעס און וױיסט דעד א*ן קאגטראקטען״

 ניײ פון טעןיא;? דעם ט*ט ע,יא>;דוסטר
 אר• די מיט אגריטענטש 1ד דארפען יאהד

 װערעז. נאנײט טר״ד אץ כײטסגעבער
 שטארק באארד דזשאיגט דעױ טאקע איו

ד  פארםערטי• צוגר״טען, םיט לעצטענס ני
 איצטי- ביז אונזער אויסבעשערען און גען
נתים• ,נעל די מ״ט אפטאך גען

 די באנײען װע;ען װידער רע; דעדט
 דרעס און וױיסט דער אין טען)?אגטראל

 הא״ דגען אץ סען דארף — אינדוסטריע
 בע״ אדער #אגרימע:טס ס^יטען םיער נען
 כא• םיער םיט אגדימעגטס :געזאנט סער

 צום וױ ארב״טסגעמנר׳ טידם זונדערע
 מאגו• דרעס און וױיסט ״די כײשפיעל,

 דרעס ״די אסאסיאיישאן׳/ טשודערס)םעי
 דרעס ״די אשאסיא״שאן׳/ מאנטראהטארש

 ״איג־ n און אשאסיאײשאן״ דזשאכערס
 גע״ װאס כאנועפקטשורערס, דעפענדענט

 אין צאחל חיכשער גאגץ א אין ז־ף פינען
 און וױיסט םון אפטײלוגגען פאף בײדע

יארח. נױ שטאדט דער אין דרעסעס׳
 אאזען צורוח דערוױילע םאר יאמיד

 טאנוםעקטשורערס דרעש pא וױיסט *די
 po שוין איז װעלכע אסאסיאײשאן׳/

 ביח־ דער םון ארונטער אורחח, א;נ לא:ג,
 דער אין םאקטאר וױכטעער אלס vנ

 pא אפיציעל האס זי זײט אינדוסטריע,
 מיט כאציחוגגען אפגעבראכען פאשטיש

 זי ױניאן. מאכער דרעש און וױיסט דער
 ׳גוט פאר ארענא דער םון ארונטעד איז
 אױסגצ״ זיך װאלט אשעריסאנעד אײן וד

 ױ ראס דכער, כטעט ס׳איז pH דריקט,
 צו צוריקומען ניט קייגמאל שױן װעט
 םיהרענ־ קײן און גדולח אמאליגעד איחר

vi, אינדוסטריע דער אין ראלע ל״טענדע 
שפײ ניט מעחר צוקונפט דער pH ױ װעט
יעז״

 םונדעסטװעגען יןאגטדאלירט ניאזv די
 אױבענדערםאנטע די pc צאחל גרױסע א

 דעם טראץ צום שעפער׳ אסאסיאײשאן
 טיט באציהונגען קאלעהטױוע פון אפכרוך

 די אסאסיאײשאן. דער ניצד מניאן, דער
 דעם סיט טאג צו חײנט האנדעלט ױגיאן

 ס׳טוםט װען איגדױוידועא, שעפער םין
 צוזאטענשטויס א אדער סיכסוך א פאר
מיטגלידער. ױניאן און ארכײטער די סיט

 אונזער לויט כאארד׳/ דזשאינט ״דעד
 אײ װעניג זעהר זיך כאקימערט וױסען,

 קא־ םון׳ם טויט פריהצײטיגען דעם בעד
 און ״װײסט דער מיט אפטאן־ לעיןטױוען

 אסאסיאײשאז״ סעגופעתטשורערס דרעס
 אנשטרענ־ קיין אפיאו זיך דוכט װעט און
 צוזאטענצוקוםען אפילו טאכען ניט גונג
 םון םיהדער די מיט קאנפעדענ״ז אין ױך

 די מרײד. איז ארבײטסגעבער po יענעם
 אודאי װעלען םאכער דרעס און װײםט

 אינדי־ האנדלען דעז^צוקוגםט אין אױך
 װעל־ בתים, בעלי קלאס דעם מים וױדועל

 א-נדײ אוגטערשרײבעז מוזען װעלען כע
 I״p װעלען זיי אױב אגדימענטס, וױדועלע

האבען.... ניט ברירה אנדער
מ א  פאל דער אבעד איז אנדערש ג

 אםאסײ לןאנטראטטארס ״״דרעש דער מיט
 מא־ אעצםענס זיך רופען װעאכע אײשאן׳/

 מענעדזשער נײער דעד כופעקטשורערס).
 צױ אאנג ניט האט אסאסיאײשאן דער פון
 ״װאױ אין ערקאערונג א^גערער * אין ריק

 םא־ די םון ארגאן טרײד װעיד״ םענס
 אױסגעשפראכען זיר גופעקטשורערס,

 און װײסט דער װענען פרײגדאיד זעהד
 :םארדכערט און ױגיאן סאכער דרעס
ד פיא זעחר האכעז צדדים ביידע דאס  מ

 פון םארגאנגענהײם חגר איז נעפיםירט
 צױ געםײנשאםםאיכער און פריעדאיכער

 דער פון װאהאזײז םאר׳ן זאםענארבײםוגג
 םים זוכען ותם ער דאס און אינמסטדיע

 אנטוױמ־ צו פאאיסי דיזעאכע כחות אאע
צוקונםט״. דער אין פארטזעצען און אען

 אױערען זײ אין מױא זײן םון *אואי,
 טרײד. אין ארבײטסגעכער רי ®יז

 דאס זיר װיאט וועמען נעזאגט, םישטײנס
? מאנוםעתטשורערס די מיט םײט א סתם

 אסאסײ האנטראסטארס דרעס די יע׳
 גע־ איהר כײ האט טעז דחןלרט אײשאז.

 גע־ סםרײס נענעראא אעצטען אין כזרם
 (חוס םרײד אין פאײמעאד צו סאכט
 יער סים םאא דער נעוחןז איז זאאמ

 אסאסיאײשאן סוט און חאאוק אםעריקען
 חוזק צו האט םען וועאכע יאריז, דו אין

 אײנ־ אין סאנ פוז יואס װאקסם נפסאנס)
 אוי^ איז פיאײכט וױים, ווער און, פאוס
 די שפיאזנ? צו אױםנעפאאען גורא איחר

 סיטואציע נייער דער אין חוייס־ו^אע
^ אזנזער אין ם ס דו יארין. נױ אין אינ

 םאדערען וועט באארד תשאיגם דער
מ י נ י י  יעצםיגען אינ׳ם אױטבעסערזעען י

 אײנאא־ גיכען אין וועם איז פאגסראקס
rן n האנמערענץ. א צו אסאסיאײשאן 

m ל ד די ד*ס םמייכ^ tm *נ י װ

 םאר* חאגדאען װעאען מאגוםעקטשורערס
 םאײ צו אזעם דאר זײ האבע; דנפטיג,

 טױיד ph סטרײק ;ענעראא א פון אירען
 קעגען וײ געװיגען. צו נישט גאר און
 ניא״ דרעס pH וױיסט די ערפאחרוגג םון

 חעא״ א םאר װאס ׳גוט צו וױיסען pn כער
 ארב״• די וןעטשער טאפפערע pH דישע
 סןי אעצסען אץ און דעען, םרויען טער

 יאהר אעצדען האט טרײד דער רכא:
 אעצ־ קריזיס. שװערען א דורכגעמאכט

 אאגעם״נע אן אכער זיף טערקט טעגס
 די איגדוסטריע♦ דער אין אױפאעבוג<

 שוין האט גודס פיעס אץ ספעקולאציע
 נאר״ װערען סרײזען אױםגעהערט. אאנג
 פאחרען צו שױן קומען נאיערס סאא.

pn טא״ װאצו טו נאשטעאוסנען♦ םאכען 
 א אין קאפ געזונטען א מיט קריכען קע

 אוםױסטע זוכעז זיף און בעט קראנקעז
צרות?

 םרײד־ די אין טאקע סען שםועסט
 די פון אסאסיאײשאן די דאס תרײזען,

 קאנ־ די צו קומען װעלען בתים כעאי דרעס
 דעח דער סיט ױניאן דער מיט םערענצען

 םרידאיכען א צו לןוכיען צו אכװז אן אויןי
 כאנײען און סעטעאמענט און אױסגא״ו

 דער אין אנריםענט האאעקטיװען דעם
אינדוסטריע.

 נביאות קיץ דאש זיך, םארשטעהט
 אט זאנען. ניט צײטען חײנטיגע סען קען
 באריכט א ערשינען צוריפ אאגג ניט איז
 רעקארד/ נױס גארמענט ״דײאי דעם אין

 קאייבען מאנוםעקםשורערס דרעס די דאס
 חײנט װײדזשעס... רעדוצירען צו גאר זיך
 אבער שױן מיר װעאען לאנג !וױיס געח
 םון טאג דער װארטען; דארםען ניט

נאהענט. איז משפט
 אסאסיאײ־ תשאבערס ״האאס״א די
 םיט איגדוסםריע, דרעס דער אין שאן״

 אנריטענט, אן זזאט ױניאן די װעאכער
 סיעציע־ סײנוננ, אונזער אויט פארדינט,

אויםםערקזאסתײט. אע
נװאא־ א םאר װאס וױיסען װאס די

 אין דזשאבערס די שםיאען עס ראאע דעע
 * דאס םארשטעוזעז, אינדוסטריע אונזער

 טרימי איבער׳ן קאנטראא סאאשםענדיגע
 א ײערען דאן נאר קען ױניאן דער מצד

 קע־ װעאען מיר װען וױרקאיכסײט, רעאלע
 איינ־ און סאכט אונזער אויסאיבען נען

 האנד־ זאאען דזשאבערס די דאס #םאוס
 ױניאן־מאנוםעקטשורערס םיט נאר אעז
 אומנע־ און קאנטראקטארס ױניאן אח

 און קאנטראקטארס מניאן דאס העהרט,
 פארהויםען זאאעז מאנופעקטשורערס

 חשאבערס. ױגיאן באויז צו װאארע זײער
 פיפערנאטערס, פיאווסעס, באנקעס, די

 קא־ סװעטינג״שעפער, שעפער, יןאקרוטש
 ניט זאאען זײ װי און שעםער אפערײשאן

 גע־ ניט מעהר דאן זיף װאיצטען חײסען
 אין מעהרען און םרוכפערעז אזױ יןענט

יארק. גױ אין םרײד אונזער
 א איז דזשאבערס די םון םראגע די
 זיןי װעאען מיר און קאמפאיצירטע זעהר
 םאר־ אין עניז דעם צו אוכיהעהרען נאף
 דערוױיל םארהאנדאונגען. די םון אױף
 װײסען מיר דאס ווערען, געזאגט דא זאא
 מעג — גאואח אונזער צו ײעג דעם גוט
 גינסטיג צו זײן גיט דערװייא צייט די

 םלע־ אונזערע םיז רעאאיזירוננ דער םאר
נער.

 דרײ די װעגען גוט אזוי װייט, אזוי
 אסאציא־ און םאהטארעז טרײד וױכטיגע

 אינ־ דרעס און וױיםט דער pn ציעס
 טא־ סיר דאס זיך, םארשטעהט דוסטריע.

 גרויסע די אויג םוז ארויסאאזען גיט רען
 און װײסט אעדעפענדענט םון צאהא
 ריעאכע טים ״יארק נמ אין שעפער דרעס

 האנטראיד די באנײען אייד ־דארםעז םיר
יאהר... נײעם צום טעז

לויו גי« יע, — ן״—ח מ. p נ i ציײ די 
ן נרד *וגגען, ו ד וערועגלינע ו ײו י י ®ון ו  ױי

 ‘װעי בייף׳ געקרןגען סיר חפבען לען
ל װערט אנקלאגע די נע ײ׳ בא׳יפעטיגפ. וו  י

ן נער ו n לאדז ו m v דער״ אין »ז אונז, *ו 
 דא־ אמעריקאנער דעם ®אר װען !עלגערצײפ,

ז ®ײ געקראגען לאדז אין סען חאט לאר י  י
 דיסנד דז׳ואיג® די חא® מאר?, חונדערמ י1פינ

 אגענט, איחר חײםט ד?ס קאטיפע, ר«בױ׳נאן
לויו יויסגעצאחל®  דא־ דעס ואר מאיק 100 ג

ואר• סקאנדאליעז, איז ד^ס לאר״
 אוגזערע װען *אגדע, א איז עס ברעכעוי*.
 אומ• וארברעכעגם דיזע באגעחען באבקירען

 גי?־ יער1ז ד^ך איז דאס אבער באאזמראופ.
אנון דעם אויף רײך װערען *ו ג;ס  P® ח

 זעלבע דאש אז ^:עך, אומגליקליבע. די
ײן «אל  דיסטרײ דזעאיגמ דער מיט ואל דער ז

 חימעל״ באדת עס איז קאסיפע, בױינאן
ד. ענ ײ  9 חא® מען אז װ״סען, מיר ^
ט ?ורס דער דןום תירוץ, פארמיגען  זיך חן
עדוינגוגג די דורך געבי»ען ■לוולוגג  ארי

 םען װי אזוי דאש און ב#לאעװיקעס, די פין
ן מאיקען מיט א:;ע;רײט ?יך חאט ײ •ו ר  ו
 פוי• אין חוג;ער-לײדע;דע די מען חאט חער,
 װאס געלה דאס אויסצאחלען געםוזט לען

ײ חפבען קרובים און ורײגד  n« גע׳וי?ט ו
ט אטעריקא,  דא& קורס. וריחעריגען דעם לוי

 תירוץ. ווילער א סײנוגג, אוגזער לויט איז׳
ג דאס איז װאס צוליב טי  אנצוגריײ זיך נוי

 װעםעס מארמען, סטאק גרויםען םיט טען
אלען? אײן אין חפלט קורם עז ?עז מעז ו  י

ײט, יעדער «ו סחורח די קריגען נים  װי״ נ
ל1 ר? דארף מען י ט n אויב pא נו ג אי ^  ד

 גע• יא אזרין עס חאט קאםיטע דיספריבױאאן
 ארי- סאמע די לײדען יאיעז װארום טו ;אן,

אי ׳מע  זיף בלוטען קרובים זײערע װעסען ו
ן ׳איקען און רא ו  דאכט לעצטע? סאמע דאס ו

אן דזא*יגט די זיך, בע׳י  קען קאםיטע דיסרי
ײ אײגגיגער דער חיז?. דעם לײדען גינער  ם

 צוקונוט, דער אין דאס פארתיטןןן *ו טעל
 טעגליכספדברײסע די עוענטליכקײט, די איז

ײ מײםסזע אונזערע אבער עןענטליכקײט.  צי
 או׳אר ניט. ילאץ קײן דעם ואר חאבען טוגגען
ט ײ עס זיך לוינ  זוירקליך איז עס ניט. ז

 געמוזט חאט *װארלד״ די דאס אןאנדע א
ה דעם ענטדעקען  באנקירען״ אלערלײ װי סי

 עולם דעם פון אויסגעסאקט חאבען װאטפירען
s םיליאנען, און מיליאנען i n בא־ זיו 

 וןײטונגען, אידיאע אונזערע און אוװינדעלט,
ט געקאנט ניט חאנען װעלכע  \וע- װיסען ני

 גע*ונען גיט צײט גאנןןע די חאנען דעם, גען
ג פאו־ םי  דעם. װעגען װארט א זאגען צו נוי
ט  טינד־ די עולם נאריאען דעם געגעבען ני
מ. סםע מו א  אואזר •װאלט דאס געװיס, װ
ט ען נארען די וױיל געחאלוען, ני ײג  ז
 אזוי זײגען אװיגדלער די און ויל« אזוי דאד

עי כיםרע,  ^ואלט עיעס װי״ניט־װי יאד אנ
? דאס װאס טו גור, געװירקט. עס ײדען  ר

חעלוען? עיעם דען עס װעם
P• .קײן זועט ד<ם װעגען — םײנםיאװער 

ט זאר  ביז ווערען, אונטערגומעז ענדגילטיג ני
טינג קומענדען דעם ן מי ו  דז*ענעראל רעם ו

 גיט אײר קענען םיר באארד. ע?זעקוםיװ
 זיך מען זאל דעם גאו אןילן אז ®וזאגען,

 די ׳ראד ואר^טעחט איחר דערצו. נעהמען
 אײגענםימ־ גאנץ איצם זײגען אוט*טענדען

 גע־ אפעטער, אדער וריחער *בער, לינע...
עם• װעט װערען טאן

 פאר• װעט ערהאלטען. ארםיקעל — ף. ר.
װערען. עוענטליכם

װע״ ®ארעוענטליכט קירצליך װעט — ם. ם•
יען.

 בא־ מון סיסטעם די — בערנאדסקי. נ.
 מענעדז^ערס אײגדזאעגטם, ביזגעם •טםיטען

ו וו. ז. א. ט אי ך ייין ני רו מ ר חן ט װי  דע־ םי
 אמע־ אין עס ואראטעחט םען װי מ^^ראםיע

 ערװעחלונג די אז םײנונג, א עאראן ריקא.
 ברעגגט ואלק דאס דורד ®עלע געװיםע אין
ט  איז עס אז און רעזולטאטען, בעסטע די ני
 װעלכער חוי«ט־באאםםער, דער אז בעםער, ®יל

 ואראנט־ אױ װעלכער און ערװעחלט ווערם
 געװיםע איוינטען זאל כלל, טום װארטליד

 איז. »א?ט דער עטעלען. געװיםע *ו מעג«ען
ביז• די אט זײנען גװ־יק צײט א םים דאס

מ נ ײ ן ה ׳ ר א פ פ ן א ל ש
ן א מ מ ה ע נ

ם ן ר ם ■ ע ת א !ל
דן רועט איחר און ניי־געבױרען. וױ ®יחלען טריח דער ז

• ן  ייןר^מחלא 1א אניצמ P» אײדז׳יצני• ן
p» tr tn w די ד$ר n ptipitH•«

ען, i. ועחר ו>• ארנײפ דןס »ז וצװיו l l 
״ pe וראקטי^ע די אגבאפרעוט װאס •  אוויו

ט ואף דערוױיל m חאט מעופס,  עווד קײן ס
V און ׳אואויציע קליסטאליוירטע ׳יידעגע i 
« ולויבען נ ׳וי י ם די או נ • 1אי ױוין ן לו  י

ײן  1« צוריקעחרעז ויך ועװןלט װןלטען ס
ן םיסטעפ װאתל דער ו • פארפ דעם ו ן ן י  ױנ

ע #? אויסערש״ עחיו  װןל• מעמנערס ו
 «א• זײ װען עמטער, געוױסע אגגעורמען טען
 •np ני■ און װערען, ערװעחלט קענען לען
V לאזט דאש אווינטמעגט, וער ויו ;ען i 

די אויב א:ער, איז די גלויבען.
סע ױי  אמס״ ועחיג טעחי איז מעסבער׳פי• ג

• די װי אמת־ועחיוע. די עוגעשיגען אן  ױוי
 רעכ• דאס דערוסיל חאבען װעלכע כא^מטע,

 יעדעגואלס, עסטער. געױיסע צו אווינטען צו
ט צי גערעכט. ?ײט איחר צי  דעס אין וי

ט #נעו ױוקט,  סאםא״ און דעמאחרןםיע לי
 JV3’« קנאוע גאגץ א עש וזאט דערז׳גאוױע

 בעסער, איז װאס פרא;ע; די נור דא איז עס
•יאכטיעער. איז ױאש

- םרײ<ד. א  אײר «ןן חא:ען מיר -
 רינ• אײער אנגעגעבען ניט חאט איחר װאש

 ,bji דאף וא^לאג;ט איחר װײל גאטען, טיגען
 אבעי װערען, סארעוענטלינט זאל דאש אז
לו1א אי י  אי• אויך איז זיך דורג׳וטועשען ו

 מעו װעמען מיט װ״ס, מען װען בעסעי, מער
ד איחר «רײבט ורײנד״ ט*ן. צו ח?ט  וי

ע די אבער איו אונטעי, א;  ם ע מ ע ו ו וי
 ז«ין. קען ורײגד? אונזער פרײוד?

•וין  ואר ועחאלטען דאן איחר װאלט ז׳יע ׳
ג טי וי  דער אוג«? ױן וארבאחאלטען צו זיר ו

ס  ניס^ אויך זיך דאכט ורײנד/׳ מנייזג׳
ון װײל  איתר אז מיר, זעחען בריף א״ער ו
ט ״ ן דער p« װײט גאנץ ז ן י מ ױנ רן א ח י  י

ן ורײגד א אינטערעסען. אמת׳ע ו iy ו l 
ל• איחר ׳ניט זיכער דאש עבירח? כעל  װי

ן וארלירען זאל ער אז יפד, ״  ש*י;על ז
ט.  .״וצקריוד דעם *ון ורײגד ,א אלזא נרוי

 «ו אום אז איץי, מיר ערקלערען דעטען׳/
 בלוין אויקצוחערען גענוג גיט איז ם*פט'ען

ײט דאן און «ד. אײן  אונלאגיש. איחר ז
ט זיך וױל• איחר אז אלײן, שרײבט איחר  ני

 דאר און גערענט, אױ עס \וער חקירח׳גען,
 !אל ורעזידענט אוגזער אז איחר, וארלאגגט
ײן ואדערען  ערשטענס, ׳אי? רעזיגנאציע.:. ז

דע^ן דער חײשט װאס ױשר? איז װאו עזי  •י
ײן ואדערען זאל ע? ז אוי  דאד טו« עס רעזיגנ

ײן ונוערשט  א םאקצ אורזאכע. ווטע א ז
 נימ, ער איז דעססאט קײן אנער ■רעזידעגט,

ט עס װאלט און ײן געקאגט ני  װען אוילו, ז
ל דעם אין קען ןלוױיטעגס, װעלען. «אל ער י  ו

ט ■רעזידענט דער מי א  דער וױיל טאן, ג
 סעקרע- איז בעל־עבירח׳ניק כלוםרשט׳דיגער

ן טער ו אן. דער ו ן ױני ״ i געחאלט ז i n p 
אן, דער שון ער אן יעדע און ױגי i ױני f n 

 סעק• װעלכעז חאבען «ו רענש וולסטע דאש
 דעפ אין איחר קען ?ײנעי וױל. זי רעטער

 גאג• די םוז דריטענס, זאגען. נים דעח קײן
 פלם -ווערען, באטראכט אנגעלעגעגחיי• *ע
 קען קײגער װעלנער אין ■ריװאט־זאן•, א

 וערטענס, ;ארײנמיפען גיט זיך םאר ניט״
 רעכזד ויך ױניוןן א גיט טאר און ניט ?ען
 אן «יז געיילדער און נעאזרײ דעם םיט גען

 פלאםקע• אלערלײ שון און מאב, אוגװיסעגדען
ן וראגע, די רכילוודטר״בער. און מאנער ו  ו
 די »ט ואר געלט גענומען חאט ער װאנען

 אונואר• בלײבען קען חוצאוו^ עקסםרא אלע
 אין זײנען ביבער די װי ׳לאגג אזוי עגטפערם
פנון קלארען » im גיבען און ארדנוגג, ן ח ו  ו

 און ארײנגעקומען איז װאס סע:ט׳ יעדען
 װען חײסט, דאס געװארען. אויסגעגעכען

 טאקי איז עס אנגעחמען, אפילו זאל טען
• געװארוען זיך •אזוט חאם ער אז אמת,  םי
 דעם? אין איחר-זיכער זײט אבער געלט.
 צינגעד לאגגע בײזע מיט טענשען װאס םאלע

 i אטאל » טרינקען קען אײנער רײדען.
 דיזע אט קאן באלד און װאםער, סאדע :לאז

 ®דיח « איז װערעו וארװאנדעלט געאזעחעניש
 װי געגאסען זיך חאט װאס שאטטאגיער, םים

 גלויבען גרינרע אלע די וװליב אם װאסער.
 לאזען װאס אנדערע׳ פילע װי ׳איחר אז ׳מיר
 #ם»ב^ע«ילדער דעם סון באאײגולוסען זיך

• גאר װןלט עס דאם און אונגערעכם, זײט י  נ
 װאלטען איחר, װי מענשען, װען געישאדט,

 רײן״פער• דאם אמואיײדען אויסגעלערנט זיך
 געדעגק^נז״ און אלגעםײנע, דאס פון זענליכע

ך אז אן » פון סעקרעטער א אוי  גי■ איו מני
ן םענ׳• א וױ טעחר ו  און בלוו^ און •לייש ו

װינ• אלע צו אזנטעדץוארוען ®אלוליד איי  ש
ן קייפען, ו לײדעט. ולײש דאס װעלכע ו

 דעם פאר איהר טוט װאם
ז באזאר ױניטי

 בוד ױניטי דעם םאר איהר טוט װאס
 זײ פרעגען דארםען םראנע די זארצ

 אאסטל pc זוםער-הײם דער םון םרײנט
 באהאנםע און םרײנט זײערע אאע ,25

באגעגענען. זײ װאס
dp םון אשיס אין מעמבערם הומען 
 צו אונטער זיר נעהמען און 25 אאקאא

 ear חױזי ױגיטי דער פאר ארבײט טאן
 דאר• מעהרערע גענוג, ניט אבער קוטען

 ארבײט גענוג רא vn עס !קומעז םען
ל פון םרײנם אאע םאר אאעמען, סאר  חנ

הױז. ירניטי
 איחר טום װאם אאזא, ,vn פראגע די

 חײ% װעאכער באזאר, ױגיםי דמם םאר
 י0ױגי חנר pc דעפיציט רעם דסיזעל
f חױזא v,

ס אין קוםט טי פוז אפי פ א \ 30 י
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19 21 יאהר דאם
 ?ײט וױסען. טוז מענש יעדער װעלכע פאקטעו איגטערעםאנטע

רעכענונג. מיט יאהר נײע דאם אן הױבט און פארזיכטיג
 פאר־ דער אין ארײן איז דעם מימ און פאראיבער איז iodo יאהר דאם

 מא־ דער זײם װעלט־געשיכטע נרעסטער דער םון יאהר פיער גאננענהייט
ענטוױקלונג. פענשליכער דערנער

 םאכען צו צײט פארגאנגענער דיזער אין פאסירט האט פיעלעס זעהר
 טויזענד הונדערטע פון שטרעבען און לעבען דעם אין איבערענדערונג אן

פאלק. אונזער םון מענשען
מוי• צעהנדלינע אז געװירקט, ענדערונג דיזע האט װייט אזױ אויף

 איבערלע־ םיט םעריאדע דיזע םיטנעמאבט האבען װעלכע אונז, םרן זענדע
 אט־ אן אין איצט זיך געםינען פאחיכטיגקײט, און רעכענמג מיט גענחײט,

כאקװעםליכקײם. און זעלבםטשטענדיגקײט צוםרידענהײט, םון מאםםערע
געלעגענ־ די געהאט צײט דער װעהרענד האבען מענשען דאזיגע די

 טא־ע האבען און צושםאנד עקאנאמישען זײער פארבעשערען צו הייט
 דעם זינען אין האבענדיג און נעלעגענהײט דער םון מינוט יעדע אויםגענוצט

ען ג טי פ לןינ צו ״, , ען דג א  מאטע־ פארשטארקט נאר ניט זיך זײ האבען מ
םינאנציעל. םארזיכערט זיך ךאבען זײ זאנדערען ריעל,

 וױ װײםען װעלכע יעניגע די טענשען, איבערלײגטע שפארזאמע די
 דאם װע'ן צײט דער אין איבערהויפט דאלאר, פארדינטען דעש שעצען צו

 קען איםער ניט אז געטראנט, אימער האבען גרוים, געװען איז םארדינםט
 געלעגענ־ אזא אײנגעבען זיר װעט אלעםאל ניט פעריאדע, אזא םאםירען

 — שװער ארבײטען קענען זײ װעלען אײביג ניט און םארדינען, צו חייט
 זײערע םון טײל א אװעקגעלײנט רעגעלםעסיג האבען םענשען דאזיגע די

 #ינטערעםט עהרליכען אן צאהלט װעלכע באנק, זיכערער א אין פארדינםטען
 זײ האבעז ארבײט, טעגלינע זײער פארטגעזעצט האבען זײ װעהרענד און

ר דער אז געדאנק, פרעהליכען דעם םיט געלעבט דאך ע ג טי פ קינ צו  מאר־ ״
פארזיכערט. איז נען״

 פרײען א פון פארגעניגען דעם פיהלען יעצט קענען יעניגע די נאר
 זעלבםט־ אנרופען זיך קענען מענשען בארעכענטע דאזיגע די נאר לעבען.

 םיט כיכלאך נאנק זײערע באטראכטען זײ װען מאל י^דער און שטעגדיג
 פיהלען םטײטם, ױנײטעד אװ באנק די פון זיכערהײט״ פון ״זיגעל דעם
 געזיכטער, זײערע איבער געהט שםײכעל ברײטער א םרײד, געװיםע א זײ

 פאר• הערצליכען א םיט אנדערע דאם אײנם זיך כאטראבטען םרוי און מאן
— פארזארגט״ איז צוקונפט ״אונזער :זאגען געדאנקען זײערע און געניגען
 איבערגעקלערט ניט לײדער האבען אבער, מענשען, טויזענטער םך א

 נוי־ די געדאנקען די אין ארײן ניט איז זײ ברענגען. קען טארגען דער װאם
 דער אז אויםגעדוכט, זיך האט זײ שפעטער. אוי״ אװעקלעגען פון טיגקײט
 װאם קלערען װאם צו און — אנגעהן אזוי אײביג װעט הצלחה םון שטראט

— ? זיין װעט שםעטער
 צו־ דער װעגען געטאן קלער א יע האבען װעלכע וױיטעו/ אנדערע,

״ געםאכט האבען קונפט, ם ט ענ מ ט ם ע װ נ אי  װעלכעם געלד, זײער מיט ״
 צוגעלײגט ענטװעדער האבען און גארנישט מיט אויםנעלאזען זיך האט

געלט. זײער פארלארען אינגאנצען אדער פארדינםט זײער
פארדינ־ גרויםע מאכען געװאלט האבען װעלכע םענשען, דאזיגע די

 באנק די אין געלט זײער ארײנלעגען ניט און — איבערלעגונג אהן סטען
 קענען אינטערעסט, פראצענט 4 םולע באקוטען און םטײטס ױגײטעד אװ

 מוזען זײ זעלכםטשםענדינקײט. פון פארגעניגען דעם געניםען ניט לײדער
צוקונפט. זײער פאר טעגליכקײט די שאפען צו אנהױבען נײ דאס אויף

 איך האב װאם — : פרעגען אלײן יעצט זיך םוזען טענשען זעלבע די
 םארבעםערמ איך האג װײט װי אױף ? םארדינםטען מ״ינע םיט אױפגעטאן

 האב װיםיל פמאנציעל? אדן םאטעריעל — לאגע םײן פארשטארקט און
 ? צייט פארנאנגענער דער אין ארבײט שװערער םײן פון אפנעשםאו׳ט איך
פארגעניגענדער. קײן גיט נאטירליך, איז, ענטפער דער און —

 איהר — : ראטה אײן און ענטפער אײן םיר האבעז םעגשען דיזע צו
 לעכענ־ אלײן, איהר צוקונפט. גלענצענדע א אײך פאר שאפען קאנט אלײן

נ, םיט דינ נ ו ענ כ ע ע, םיט ר מי א אנ ק ט םיט ע ײ ק מ א רז א פ  זיך קענט ש
 מאבען צו זין־ װי װעג אײנציגער דער און שפעטער. אויף פארזארגען

ק די אין אקאונט אן עפענען צו איז אינדעפענדענט, אנ ד אוו ב ע ט ײ  ױנ
ם ט ײ ט געלד. אײער פאר אינטערעסט פראצענט 4 פולע בא־ומען און ס
היינט. טאקע און יעצם אנפאנג אן םאבען צו שפעט צו ניט איז עם

 באנק די אץ דעפאזיטאר א װערען איהר קאנט םוםע קלענםטער דער מיט
 קלײן. אנצוהױבען שעהםען ניט זיך דארפט איהר םטייטש. ױנייטעד אױ

 האבען װעלכע דעפאזיטארם, טויזעגטע צעהנדליגע אונזערע פדן סאנכע
 ערפאלנרײכע נרויםע, הײנט זײנעז אקאונט, קליינעם א מיט אנגעפאנגען

 ארבײט, זײער אן נאך האלטען װעלכע װייטער, אנדערע, און לײט כיזנעס
דאלאר. טויזענטער פילע באנק אונזער אין אפגעשפארט יעצט כיז האבען

ק די אין אקאונט אן עפענט שריט. ערשטען דעט נאר םאכט אנ  ב
װ ד א ע ט ײ ם, ױנ ט ײ ט  עם באטראכט און באנק־ביכעל דאס אהיים נעםט ם

 איהר װאך. צו װאך םון װאקםט פארמענען אי״ער װי זעהט און װאך יעדע
 פונדאטענם, דעם פון װערט ביםלעכװײז װי זעהן צו פארגעניגען האכען װעט
 וועט איהר װעלכע געבײדע, שםארקע גרדיםע, א געליינט, האט איהר װאס
 זעלבםטשטענדיגקייט םים שטאלץ, מיט כאװאוינען יאהרען שםעטערע אין
פרײד. און

ק די אין אקאדנט באנק א האבענדיג אנ װ ב ד א ע ט ײ ם. ױנ ט ײ ט ס
 שטרעבען און שאפען צו קרעפטען נײע ענערגיע, נײע צונעכען א״יך וועט
שפארען. צו םעהר אלץ און םארדינען צו מעהר אלין

קלא־ אלע פון םענשען טויזענדע הונטערםע די בײ אן אײך פרעגם
 הא־ זײ אזוי װי ? געלט זײער האבען זײ ײאו אינדוםטריען, אלע און סען

ק די — ענטפערען אײר װעט טען און ? אנפאנג זײער געסאכט אנ ב
ד ן םן ײ מ ם. י ט ײ ט ם

5■

ק דיזע אנ ט נ איחר םיט פינאניףפאתואלטתג, •ראנרעסװוע איחר םי
 נעטם זי װאס אינטערעם, ■ערזענליכען דעם גױט באחאנדלוננ, ראיעלע

 טויזענ• הוגםערםעי דיזע געצײגט האם — דעואזיםאר אײנציגע יעדען אין
זעלכסטשםענדיג. װערען צו װי און שוארען צו װי םענשען טער

 פאר־ אין גרעסטע די פון אײנע איז םטײטם ױנײטעד אװ כאנק די
 די־ און נעאםטע איהרע אםעריקא. אין פינאנץ־אינםפיטושאנם נעםםטע

 פינאגציעלער דער אין גראד חעכסטען דעם פון טענשען זײנען רעקםארען
 מאנופעקםשורערם, א־ינפלוסרײכע כאנקירען, װעלט. אינדוסטריעלער און

א־ הונדערטע די אין כאטרעםט פארפעגען םאראײניגטער װ{ןםעם לי  מי
דאלאר. נען

 זוכען סטײטס ױנײטעד אװ כאנק די פון דירעקםארען און בעאםטע די
דעפאזיטאר יעדען געכען צו וױ םיל אזוי אינטערעםען אײגענע זײער ניט
 פרא• ר ע י פ — געלדס-םארדינסטען זײן םון טײל גערעכמען א

אינטערעסט. צענט
 צו כארעכטיגט אויך זײט איהר אץ נעלט אײער פון פארדינם באנק די
םאס. פולען אין םארדינםט געלדם אײער פון געניםען

 פיפטח כענקם, גרויםע דרײ אונזערע םון אײנע אין ארײן יעצט געהט
 עװענױ םעדיםאן אדער םטריט דעלע;סי 79—77 סטרים, טע32 און עווענױ

 אוחר 9 פון זײנען שטונדען די אקאונט. אן עםענט און סטריט טע116 און
 פעדיםאן און כרענטש דעלינםי דער אין אװענדם אוהר 8 כיז םארגענם

אפים. עװענױ םיםטח דער אץ אוהר 6 כיז און כרענםש, עװענױ
 אן עםענט איהר ווען — : וױכטיג זעהר איז װאם יאן/ א נאר יעצט

סטײטם ױנײטעס אװ באנק די םון ברענטשעם דרײ די םון אײנע אין אקאונט
 װעל־ אץ אן טאג זעלבען דעם םון אינטערעסט איהר באהומט

 סענט הײן ניט םארלירט איהר דעפאזיטאר. א װערט איהר כען
 װעלכען אץ אױם ניט מאכט עס געלט. אײער פון אינטעועסט

 םראצענ־ אײערע אקאונט, אײער עפענט איהר מאנאט און טאג
טאג. זעלבען דעם פון זיר רעכענען טען

 בראנקם, די אין אײאנװאוינער טויזענטער פון אויפםאדערוכג דער אױף
 ױנײטעד אװ כאנק די םון םראםינענין און גרויסקײט די וױיםען װעלכע

 ״בראנקס פראכטפולען א אויפגעגױט יעצט םיר האבען םטײטם,
 קארנער אוים׳ן געבײדע, אדן גרונד אײנענע אונזער ברענטש״,
 קורצען אין װעט װעלכע םטריט, םרימאן און בולווארד סאוטהערן

װערען. געעםענט
 םײנד אײער אפ םאכט יאהר נייעם דעש םון אנפאנג דעם מיט יעצט, און

 באנק די אין דעפאזיטאר א װערט און עקזיםטענץ אײער פארזיכערען צו
םמײמם. ױנײמעד אוו

ט און קלאוק רו ױניאן פרעסערס סיז
35 לאקאל

ע על עג שאן ר מןימ םעס טיננ
װערען אפגעהאלטען װעלען

אנ, ט אנ ר מ א אנו ס י ע מו, ו ט הר 8 סז כ. או א
:יאעצער ם^גענדע אײן

 םאר־װערטס אין מיטען װעט — נויארק אה ״אײ״ סעקשאן
בראדוױי. איסט 175 האלל,

 3875 קאסינא, לאנדאן אין מיטען װעט ס)בראנר םעקשאן
עװענױ. טע3

 דעם אווענט, שבת מיטען װעט — בראנזוױל ׳די םעקשאן
 219 לײםעאום, לײבאר בראנזװיל אץ יאנואד, טען8

סט. םעקמאן
םיסיגגען די בײ װערען פארגעלעגען װעט האמיםע רעילץ* םון קאנסםיטושאז די

מענעדזשער. בדעסלאװ, דזש.

ס1 ױ סייקערס םעמפעל און ט*ילארם ד
אקאל ױניאן י 3 ל

#

נ נ כו א מ ם אנ ס א ב ע ע ם כ װי
 (געװעזענע 3 לאקאל םאראײניגטען םון מעמבערם אלע

 אז אכט אץ נעהמען צו נעבעטען זיינען )80 און 3 לאר,אל
עװ. לעקםינגטאן 725 און םט. טע21 װעםט 9 פון אםיסעס די

ען אכ פס ה מו ע ץ אין ג ס, אי סס. טע29 װ. n אפי
 ברעננען צו אױםגעםאדערט דארום זײנען מעטבערס אלע

 דעם אץ דױס דיערע צאהלען אױך װי קאטפלײנטם, זי־יערע
אםים. נײעם

ײ ר נ ע ד ר װ א םי ד עסזעסו ר א א אל כ אה 3 ל

עעז חןם ■רייטןזנ׳ j יאגואר, ז s nn י , ^ נ י » ב ע * ו ו > ■ נ

װ כריזי א # עלפי ד א ל פי
)10 זײט פון (שלוס

 מאנוםעק־ קײז ניט דיגען װעלכע נער,
 טען אז געזאגט האבען דיוע און נמוורערס,

ט קאן  זא״ ארבײטער די או ערװאדטען ד
 כע• ראנופעקט^ורערס די באהאנדלען יען

 באהאגילען מאנושעקט^יורערס די וױ סער
 איײ האט ארבײטער, די ארבײטער... די

 רע- װערען געזאגט, רעתער דיזע םון נער
עלכע רעגירוגג א םון גירט  םײנד• איז ̂ו
 אםט״ װערען זיי און ארבײטער, די צו ליר

 ®אליס״ אונװיסענדע שון םארסאמט טאל
 ארבײ- די גיט םאר^םעחען װעילכע לײט
 •סיכאלא- זײער גיט באגרײםען און טער

 ארבײטער די בלױז• ניט דאחי מען גי.
מען ואנדערען ׳שאי, אין גוט באהאנמען

 נאחאנז- n זעזזן אוינײטאו n yw דאחי
די ן חײםען וײעחו אין גוט <ען

 וײ אין חאבען דאדםעז םאנופעלט^ורערס
 אין לעכען דארםען ארכ״טער די או גען

 יעבען ױי וױ גיליקיןיכער חײםען זײערע
 סאנ־ םון ענגחערציגהײט די און איצסע^

 שטרעבען זײער און מאנופעלוט^װערס, כע
 ביכער, •אסעט זײערע אנצוםייען גאר

 אםע־ אין אױך בא^עװיזם דעם ברײנגען
ריהאס.

 האם מאנוםעקטשוחןרס די םרן אײנער
 מאנוםעק- סאנכע אז ערקיעחרט זאנאר

 כאטראכטען טרײד נידעל םון טישורערס
 וױ טעהר ניט ױניאן א מיט אגרימענט אן
 חאט ער — און שײשער׳/ אװ ״ססרע• א

 א איז יטאי ױניאן א א? געזאגט, אויך
׳טא•״... ״תלין

 דיבורים אזעיכע אײר געםעיט וױ
V מאנוםעקטשורערס םון מיטינג א אריןי

ײ או איתו םיינט  מחנזיט אזד חאנען ו
 יואוד פיט מיאוען חערצעו וײעחנ װײי
 אווי חאנאן זיי #דין I אינײטער די םאר

 ארנײ״ די או װײםען זיי גערעדט
 סעתר, ^תיאשען ק״ן גיט ^וין וײגען טער
 די סיט מעחר ^ווין זיף לאזען וײ אז און
 *יי״ אמאלעע די אין \וי טרעטען ניט םיס
 םח אריכער ניט קאן מען אז — און טען,
ארונטער... סען

 סא• די םאר ^רעיזען צו װאס ניטא ויד
 אדביײ די וױ ילאננ אזױ נוםעקט^ורערס

 די װען אײניג און םעסט זײגעז 1טעי
 און הארמאד׳ט ׳שטארין, זײנען אאיי^טער

 מאנוםעקט׳עור- די זייגען דאן כרידערליה
 ריט םארחאנדלען צו נעצװאונגען ערס

 וײ אוו ױניאן, דער םון םאר^טעחער די
 םאחד גערעכטע צו צוהערען זיך מוזען

^זטעלען. ארבײטער די װעלכע חנגען
חוייטזאד! די איז דאס אייניגחייט,

רעכנונג
שפארזאמקײט. און נאמיע

עקא־ פון יאהר א װערען געמאכט מענש רעכטדענקענדען יעדען פאר מוז 1921 יאהר דאס
 אנבאטראכט אין נעהמען מוז איבערלעגונג מיט מענש דער3י?

:לעכענס־םראגען וױבטיג פאלגענדע

כ י ו פאםיליע אײער פון םארזיכערונג םאלשטענדיגע די און צוקונפט אײער זינען אין האם איהר א

ט אינםערעסם אן עפענט אקאונ
אײך. פאר ארבײטען געלד אײער זאל און םטײטם, ױנײטעד »װ באנק די אין

איוום כרויכט איחר װען צײט א אין פרײנד אםת׳ען אן םיט פארזיכערען זיך וױלט איהר M 2 א

m רעפאזיטאר א װערט
 אינדעפענדענט. םיהלען צו פארגעניגען דעם ה«ט און םטײםם ױנײטעד אװ באנק די אין

נ י ו בארעכטיגט זײט איחר װעלכען צו געלד, אײער פון פארדיענםם פולען דעם חאבען וױלט איחר א

ט אד עפ ־ אײער ד מ מ
פולע באקוםט איהר און םטייטם ױנײטעד אװ כאנק די אין

4% אינםערעסם פואצענם פיער
םעהר. אן דאלאר 100 םון סופא׳ם פאר

 םראנדנענם- און םיליאנערען נרעםטע די פון זיינען װעלכע באכק דיזעו םון דירעקטארען און אםיסערם די
 אזױ ניט זזנען זײ דעסאדטארס. אונזערע פון אינטערעסעז די זינען א*ן האבען יארק נױ אין געשעפטםםענשען םטע
דעם באקומעז זאא דעפאזיטארם אונזערע םון יעדער אז זעהן צו װי אײנקונםטע פיגאנציעאע אײנענע זײער פ*עא

עלד דיןןו זזאס טײל גערעכטעז ט ג ףןןנ ר א פ
 פון ביכעל כאנק אייער איבער רעכענט איהר און פאראיבער איז יאהר דאס אדער םאנאטען 6 די % ץ♦ * *

i V M א' זעהן, צר פארגעניגען געװיםען א האכען איהר װעט םטײטם, ױנײטעד אװ באנק די

.m- ר ע י ט פ נ ע צ א ר ט פ ם ע ר ע ט נ י א
אינטערעסט. װענינער באהומען זאאט איהר װען וױ םארמעגען אײער םאר געאד מעהר סך א אויס מאכם

םארדיענט מעהר דאלער א —
— פארמאגט מעהר דאלער א איז

ס אגג ײע דאס $ן פ הו נ $ ס 8 מיס י אנ ט כ אונ ס ץ א א

סםײםס ױנײםעד אװ נאנס ױ
םיםםעם ריזױרװ פעדעראל םעםבער

ז ר ע װ ע ל ן א ו  פ
ס נ י ל ע ־ ם ו ל ש

 ^אום״ אלע םון אויסגאכע םולע א
 סעריעס״ ער׳שײנט ׳ןואטונגעז, עאיכם׳ס

כענדער, 4 י#ר חאאכ יעדעס וױי̂ז

 ױ ערשינעו, דעען אחער כיז
 20 סעריעם, פינופ ערשטע

 םעריע זעקםטע די בענדער.
 ערשײ־ װעט און דרוק אץ איז
.1921 מאי, אץ נען
 אויסנא־ צװײ פארחאן זיינען עס

 א אוז םאלקס־אױםגאכע א כען,
אויסגאכע. פראכט

 נאנציז רי א״נשאפען זיר 1סע סעז
 םיט — כענדער 24 — אויסנאנע

 צו סעריעסװײן איינצינע אדער ׳אד<ו<
עי די בענד«ר. 4  נ<ייר קענען נינ

װערע;, ארױפגעיציקט
 און טעלעפ#נירט אדער שריינט

 םארטרע- א ׳עיקען *ײד *י ײעלעז סיר
 א"ד איע נעכען אייר װעט װאם טעי,

 ױד םארםליכטע^ איחר צעלחײטען,
גיט. נאר דעם סיט

Snou»i Albioiicm F cbi>
31 Union Hq., N«w York

Tel. Stnyvcsnnt 4470,

ז י. ו א ר ס
נענערם *ת נעחשעפ

ר גו. mס. ױן םאם״עטיס ױניאנם, »
אדבײם. ױניאן סםריקםיי

אן 134 ט יאדפ ױו פמריס. סייג

טעאטער געבילט
 .4845 «רט**רד »זנל. בןןוערי, 235

»י, חערי דירעקטןר. געניל, ס»קס jyo גן

 דראםא נײעסטע געביל׳ם םאקס
נע^יילט װערט

j jn r זונס*נ און שכת אײענד, םרייט*ג 
^װענד און טאטיגע

געביל, מאקס
גאלדשטײן דזשעני

 םרענסיס עימטײן, װיליאם אאװיץ, יעאי
 זיבעא עאיע גראפער, םאד. סינחאוי,
אין ׳סינק*ןי א״ב מאנע, מר.

 לײטער
ז פון ע ב ע ל

 געביל מאקס םון *אקטען4 אץ דראמא
 ראזענכערג איזראעי םון סוזיעעט
דזיטײחאכסאן חײטאן םון מוזיק

םטױט טע32 און עװעניו טע5
י ס נ ע ל ע : ד ש ם נ ע ר כ

סטריט ׳ז־עלןןנםי77־79
ש ע ל ר א : ה ש ם נ ע ר כ

סט. חטע6 און עװענױ מ^דיסאן

ס י ל ט נ נ ד ח ר . א
טעאטער

 וױל• ר. מאקס עקטאר, ד^ שװארץ, סאריס
םעג ביז. סײער, חערמאן מענ., דדט. #נער

Tel. Htuytesont 1350

גיררע־מאפאסאן
 דער אױןמ מאי ערשטע צום

ביהנע אײױשער
 זרנטא^ און שבת מרײפ^י״^וזענם,

אװענט און םאםעע
1921 יאנואר, טעז9 און טען8 ׳טען7

עני ש ער דו אלי װ
אאס וחןרס קונסט גרױסען Din אין

מװאטט
 גיױדע״סאיאסאן םון

 קאברץ לע*ן םון איכעדזעצט
 שווארץ מאריס םון אױםגעםיהרט

 זסילבערם אלש — גערסםין בערמהא
 7זיל ליזא גערמא/ טיישא :םיט צוזאטען

 דובינסקי, י. ט״טעיכוים, א. ׳כערט
 גאאד / ,it$v סאיט^שע סאםואיל^ף,

װײזעג; םוני איז ליאנסחי מאד. שנזײ\,
י סדײגד.

p סען קעז כייעםזןן r א^ באסופחון 
;סנאנאסז. םון אגויט
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ד חןר מןל ״n חןד ױ  א
סיז#וי ודינטיגען ®ון געלסטער

ru r ,יאנואר, טען15 דעם *װענט 
 גארדעז סיןװער פןויים^ן *ין װעט ,1921

 װערם װ*ס באי״ *מאסיזען דער ■ארקוסען
m w im ii ניסויפנײ טענייכער דער םון 

 *די *״םוננ ארנייטער ספןויווליסטי׳עער
"*״,1

 עס װ#ס ®*רבארײטוגגען די לױט
״' די| ב#י דער װעט גענ״אכט װערען  א

 װ*ס איגטערעסאגטעסטע ד» פון גער
 ױ יאוײז. דו pit פדווגו^רפ װןדפ

j ספסהען r w דין n ,םון *רמ״ג*יפםע 
y;yv«mno עס טי«ען. און נאראיזטע־ען 

 אי• פון חאריקאטורען ךין יױך װעיען
 פיהרער. ארנ״טעו און ^ורײכעי די״עע

 די און טאשען די סאר סײ פוי״מן די
 געוױנען יןענען װעי״ען נאזוכעי איע װ#ס

 ח#ט דעם אױסער גרעסטע. די פון דיגען
 — ב*ר דעם אראגז^ירט װאס קאמיטע די

 באזו• יעדער ׳צטערען iv *ופוױען אום
 די אױוי קוקען גיט באיןןלפשען, — כער

 גײעם א אױסצוי״גען קאשטען, נרױסע
 כױ גארדען סחװער טעריסאן אין סר*ר

טאנ^ען. *ום אנגענעם ױין ז#ל עס
 חנם אין אז ערװארטען, iv איז עס
y נאנצע די ויך װעט אוומנט im t ײ* 
 דעם בײ צוזאטעגחומעז ױגענד בייטער

 אװעגט אז סארנרענגען צוזאטען און נאר
גענוס. גייסטיגען און םרעחיינק״ט םון

 נײעם פאדן פדקעטס ביליגע
 סימפאני און טעאטער איױשען

קאנצערטען.
 םאר• װאס דער, איז *נעבעניעט

 חערט/ און זעהט ער װאס ׳אי*עס שטעחט
אסאייזם. יןרוגער א איז

 מודח און דראמא pc אױפגאנע די
rut און ׳עעחגער פעגיעען דעם טאכען צו 

 איירערט עס װאס דעם דורן א״דערעו
 גע• און גןפיחלען מעג׳שייכע די אויס

 צו גערד צופיר אבער קאסט עס ^סאק..
 גוטע העדען צו און דראטען נוטע זעחן

 ארבייטער. אן םאר פיי *ו אםט — <ןודק
 דעפא־ט־ עדײקיײטאנאי? דער האט דארום
 דעם מיט אראנדעטענטס געמאכט מעגט

 נע״ דעם כױט חונסט־טעאטעד, אידי^ען
 מעדי־ אין ארקעסטער סיטפאניע מאגאי

 האמפאני, חאגצערט גארדעז סקװער סאן
 קריגען זאייעז מיטגיידעד אוגזעדע דאס

ורײו• העיסט פאר טײןעטס
 בארעכטיגעז װאס סיזאױזא־נדעו,

 iv טיקעטם וױיv iv מיטניידער אמזערע
 אי| הרמען מען יזען ׳«רײו חאיבען ןן

 דעפארטטענט, עדױקיײעאנאיל סון אפיס
אפיסעס. ױניאן יאיןאל ױ אין אדער

T I I E  S E C O N D  T E R M

of the

R A N D  S C H O O L  O F  
S O C IA L  S C IE N C E

will begin on

FEBRUARY 4TII

and will include a

New* Part-Time Class
and elaanea on the 

Co-operative Movement

a practical and theoretical training 
for workers.

#at 4miformMinn at

7  E a s t  1 5 th  S t . ,  N . Y .

w c ^ m •3441 נרקםערס
ד די ר ענון D ל pit

ם, po23 אי־סם 42 רי ם י. ג ס

ט § י ו ס | | ר * ל ס י ל ש ס י ו א

י וױיס ל  ■ yyno ר
א י םנ « ;« Pitnu ס

W D g a p t t t

dwtibs לאקאל ױניאז
ד א מ ע שעל tw חגג םיטימ נמנםבעד מע

»ען װעט *י עד װערען *וג

אנ, ס אנ ען ם ס או/ סו אנו פ י חר e או ד, או ענ כ ץ א עו א װ א ה ם ע ר, כ אל ח
םיטינ• םעק־טאן די פאר םעיןרעטערע די א־ן ט־טעריײטע די װערען ו*גו»ן:סירט װעיען םיטינג ויזען נײ

*ראגען• וױכטיגע אנדערע אױך r» םאנאט׳ דיזען צטען4 דעש מאנמאנ, םיטען אנשאנגען װעיען װעיכע גען

קאנצערט קלאסע ערשטע אן
וועדען געגעבען װעט

אג, ט i זונ m ג א ו נ א ם י הר i או אג, או ט םי כ א ץ נ אז, סו&ער א ױני
ה ראזענכעדג׳ס אברהם ■ון אדױסגעכונג די פײעוען צו קלאולו ױ ®מ ״עראינערונגען נו

ױדאנס.״ מאכער
t

מענעחשער. ׳ר ע ל ט א ק .8 װאף״ נעקםטע ער׳ט״נען װעט גראש8פר פויע די

 ערשטױ- ®מ יאהר א
ערפאלנ נענדען

אס ען איז ד אס געוו הר ד א  1920 י
ס אנ כ ל ע אנ ש ע סנ לי כ א פ ר ע ד ר א פ

 בת־ דער אין אריינגערעכענט ניט װערט יאהר פארגאנגענע דאס
 האט װאס ®ראספעריטי, גרויסער דער פון יאהרען ױ צוױשען נעם־װעלם

 נעשאנאל פאבליק דער פאר אכער לאנד. אין געהערשט צייט לעצטע די
 אין יאהר, א ערפאלג, ערשטױנענדען פון יאהד א געװען 1920 איז באנר,

 טאג יעדען מיט איז באנק דער פון דכערדדיט און שטארקײט די װעלכען
 דאס װעלכען אץ און אײנגעװארצעלט טיפער און פעםטער געװארען

 נאציאנאלער גרױסר דער צו מאסען אידישע די פון צוטרויען נרױסע
נעװאקסען. כסדר איז באנק

 נעשאנעל פאבליק דער• אין דעפאדטס די זײנען מאנאט יעדען
 ריסאר־ די ארױפטרײכענדיג — דאלאר מיליאן א אױפ סען)געװאל באנק
איבער פון ציפער ערשטױנענדער דער צו באנק דער פון סעס

$82,000,000
דאלאר) מיליאן אכצינ און (צוױי

 װאוקס ערשטױנענדען דעם מיט צוזאמען אז דך, םארשטעהט עם
 די דעפאזיטאר^ די ®מ צאהל די נעוואססען אױך איז דעפאדטס די פון

.131,065 ®מ ציפער דעם דערגרײכט האט צאהל דאזיגע
t

 װעגען רעדען צו נױטיג ניט מעהר איז ציפערען געבראנטע די נאן־
 םון ױכערהײט פעםט־אײנגעווארצעלטער און שטארקייט ריזיגעד דער
 צױ וואקסענדען שטענדינ דעם פון און באנר, נעשאנאל פאבליק דער

נױארק. גרײטעז ®ון אידען די ®ון איהר צו טרױען

נאנק נעשאנאל פאנרק ף
ק n אוו ר א י

ר דילעבםי מ רנ א װ ה א דל ס לו ױ פ ס

:מאנהעטען
סט. טע25 און בראדווײ

כתקלץ:
סט. סיגזןל און עוו. נרעהעם

: ס ע ש ט נ ע ר ב
בראנלס:

עווענױ. דריטע 3817

הארלעםז
ייון עײ• פעדיםאן

.כראנזװיל
סט. װססקינס יױן עײ• ייםקת

VV5

נ די

ד 378 און 374 ענ ר ט. ג ױ ט ו ס י יאו־ס נ

ס י זיא פ3י ס ד י י ר צ ח י  א

ס ל א ס ז ןװ » ו ר ע ג ײ װ א  ט

ט ר ט ז נ ו ט א ר א פ י ו א ט ס ד

אפ ניט ייײגט
ס ט טסילדשר אל ס פ אזי עפ  דטט -גיז ד

isd io ר א אנו עו י ג סנ ר p כ e s T J s r s 

װ ש1 פ אר ט אגו י

דז ח א i;פ a s i f l w
 ש״םס־ אדער געלד שיקען וױלט איהר ױג4^4

3 k אײע,-ע אריבעדצוברײנגעז קארטען 
 גאליציען, אדער פוילען םון קרובים ״
 ט ײ ט ס די דורך באזארגעז אלעס איהר זאלט

 דירעקטע םוילען אץ האבען מיר וױיל ,ס נ א ב
 אויס־ בארײט אימער דינען װאם פארטרעטער

 וועלכע אלע מהאט און ראטה מים צוהעלםען
די. צו זיך װענדען

T H E  S T A T E  B A N K
3 7 4 - 3 7 8  Grand St,  New Yerk

: ם ע ש ט נ ע ר ב
 עװענױ. םינפטע pnr 1400 נױ סט״ עםעהם 100

5« ע םע30 און עװ. נ עוועם. ימסםמעםטער ײיז ײניאיז 158 ס
: ן י ל ק ו ר נ

jsd ײערעם און עװ. נרעריעם עײענױס. סטאון איז ■יטהין "־

רפ ר ק ר און ס ע כ א מ ס ע ר אקאל ד 23 ל
יאגוא״ וטען3 דעם דאנערשטא^ נעלםטען

אולזערע װערען אפגעהאלטען וועלען

ע ל ענו אן ד ש עו סעס טינג טי
 בילדינג. ״םארװערםס״ טאח׳»ין דאון

קאםינא• לאנדאן אין בראנקס,
װערען. פארהאנדעלם װעלען פראגען וױכםינע וואו

ז ײז ם מו ה ו ען ר א א אל נ ס א 23 ל

J3 "י ׳ײ׳t
K

Wo — /  said Chesterfield! "  
Don't take any other. No other 
cigarette ever made can taste •s 
good — the blend can’t be copied. 
20 for 20 cents.

C I G A R E T I I S

ערם ן ײנ ר דסז א ױען פ ר פר ע ײו ל ר װערעו ס ח ע  ז
על ־ ס פי אננ ל ר ע !פ

 ®יעל און לערנקן n ל״נם
!שארריענען צו געלד

 אויס״ שוין הןוכען לײםע חונדערטע ^
 יעצם און טעםאדע אויזער נעיצערענט

געיד. פיעיצ די פערדיעגען
הורם 8 איצט נעהמט

שעל סקול נדט
 סיםעס םרויען, פאר דעוײנינג אין
 קורם 8 ?לײדער. קינדערשע און
 באל־ 8 םײנם סקוחל םיםשעל אין

 גע־ גרױםע און פ^זישאן דיגע
האלט.

 טורםעגם *װ םסול םיטשעל די ״
 נריידיננ ם״קינג, •עםערן דעזייגיננ, ,
 קלײדער. פרויען פאר פיםיננ איז ן
 דעם םיט יאהר 60 איבער עטאבלירט \
עיפאלנ. ניעםםען \■

■

 ן רעזולטמטען. בעםטע מעמאדען. כעסטע סיסטעמען. נײע אידעען. גײע
הלאסעז. אבעגד און טאג »יז אונטערריכט •ריװאם

בעדינגונגען. גוםע
דעםאנסםרײמאן בוקלעכ^ םרײען א םאר <ןומט אדער םעלעםאגירם שרײבם״

אויםסינםמק. םולע »ון
פרײםאג. און מיםװאך םאנםאג, :קלאסען אכענד

MITCHELL DESIGMNG SCHOOL
012-920 BROADWAY (Cor. 21st), NEW YOKtv

PhoBe, StuYvcannt 8383
Boston Bravok: 4.S3 Waahingtou Street, Dexter Building.
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ט איהר ארפ !ליץ אין שסעהן נים ד
צום טיהעטם גלייך קױםט

s
Uט ײ צ

באל מאםקעז
c ־שכת u t s, דעם m s ’ו « ו «

אן ס ױ ל ער ט טוו ען פ ד ר א נ
סענט. 25 ט־טעק העט—סענם 75 םיכעםם
צײט׳י די״ אץ םאג יעז־ען לעזמ פרײזען אונזערע

ts ־* « « 1



i

שאנאל  ן אונױוער־ ארכײטער אינטערנע
ט זיטעט שנוז דעם וױדער װ עפענ

 אױ ארבייטער עמעשאנאל6אינ דער
 שבת דעם וױדער ?יך עםענט נױוערזיטעט

 העלםם צוױיטען דעם םאר בייטאג[ 1:80
 דעם פון רעזולטאט דער סיזאן. דעם פון

 צו• איז בילדוגג־סיזאן האלבען ערשטען
 עס ;חינזיכטען אלע אין םרידעגשטעלוגד

 ערװאר״ אוגזערע אלע איבערטראםען חאט
 סטױ אונזערע װיישען דאס און םונגען.
 קורס יעדער מיר. וױ גוט אזוי דענטען

 גע״ איז געװארעז געגעכען איז דארט װאם
 דער פון און סארט העכסטען םון ווען

 אונזערע האט און וױבטיגקייט גרעסטער
באגײסטערם. אײנםאו סטודעגםען

 און קיאסען די םון <עהרער אונזערע
 און טענער בעסטע, די פון זייגען מורסען
 ■פ־אי באגײסטערט זײנען װאס םרויען,

 יע־ ארבייטער־ביידונג. &ון אידעע דער
 האט םאהולטעט אוגזער אין לעהרעד דער

ציעלע געשעגיןט  אױםמערקזאטקייט ספ̂י
 פ*ובירען נאר גיט און יןלאסען. די צו

 טעטיג־ עדױקײשאנאל די מאכ*וז צו םיו־
 ארבייטעד־בא־ דער פון סײל א םאר סײט

 אונטערנע״ אױך זיך האבען םיר װעגונג,
 טע־ ספעציעלע א ענטוױקלע; צו נומעז
 ארביי- דערװאקסענע יערנען צו טאדע
 מע־ איינציגע די זײן יװעם װעלכע טער,

יאנד. דעם אין סארט דעט םון טאדע
 טעטיגקייט עדױרױישאנאל אונז/נר

 גיט אױםטערקזאמקײט געצױגען האט
 םאר־ זיינעז װאס מענשען די פון בלױז

באװע־ ארבײטער דער אין אינטערעסירט
 איז לייבאר״ אװ ״בױרא לי אויך טנג; •

 םאראיגטערעסירט זיך האט װאשיננטאן
רעגירונגס־בולע• דעם אין און דעם םיט
א דעם װעגעץ דא איז 271 נוםער טיז

 םון אינהאלט דעם ארטיקעל. גאנצער *
א איבערגעבען מיר װעלען א״־טיקעל דעם

______ * ימאל. צװײטען
 אוניװער־ אונזער אין סטאלפער מר.

זיטעט.
 אוגיװערזיטעט ארבייטער דעי װען

 די װעלעז שבת, דעם /גפענען זיך װעט
̂שינען סטודענטען ענדערונג. שטיקעל א ג

 מיטגלײ אונזערע װעלכען סטאלםער, מר.
̂ט לןענען דער  װעט יאהר, לעצטען םון ג

 אין ״טעגדענצען איבער הורס א אנםאנגען
ליטעראטור״. טאדעדגער דער

 זאגען צו איבעריג אונז פאר איז עס
 םעהיג־ סטאלפער׳ס טר. װעגען װארט א

 די װעגען אויך און לעהרער ארס קײטען
 אונזערע טעטא. דער פון וױיכטיגקײט
 דער און איזייז דאט װײסען סטודענטען

 פון איבערשילט זײן געוױס װעט קלאס
צייט. אין קוםען איע זאיעז סםודענטען.

̂ן קורסען די  אודװער־ ארבײטער א
ן זיטעט. • ®

, ת ב ן8ש ע . ט ר א ו נ א י
מאדער־ דער אין טענרענצען — 1:30

סטאלפער. י. ב. —־ ליטעראטור נער
— פאיויםים ױניאן טרײד —־ 2:30

װא־ומאן. לעא דר. ^
 ־־- ציםער) צוױיטעז א (אין 2:30

. סקריבנער. גרײס — עקאנאםיהם
ר. א ו ג א י ן ע ט 0 נ, א ט נ ו ז

 — <אגיק און פסיר׳־יראגיע 10;30
פיעהענדיער. אלעקסאנדער

ספיסינג׳/ םאכליס ״אדװענסד — 11
?גויץ. גוסטאװ דה

•C דר. — סאציאילאגיע — 11:30
מעילוױן.

 — ציםער) צװײטען א (אין 11:30 ׳
ץ. גוסטאװ דר. — ספיקינג״ ״•אבליק ל ש\

ע־א״ איבעד ליטעראטוד רי — 12:30
װילבערט. ל. א. — םדאגען נאםישע

סענטערס. װױטי די סון ערפאלג דער
 סענטערם ױניטי אינטעלנע׳טאנאל די
ערםאמ־ װעניגער ניט סיזאן דעם זײנען
 אינױוערזי־ ארכײטער אונזער װי רײך

טעט.
#יאגואד טעז3 רעם $װענד, סאנטאג

 זיך סענטערס ױניטי אונזערע אלע חאבען
 צװײטער דער פאר און געעפענט וױדרע
 איינ־ ז-ך האבען סיזאז דעם פון חעלפט

̂טריבען  די אחוץ סטודענטעז, נײע נאך נע
האל־ ער^טען דעם גענאננען זײנען װאס
 רע״ די יאחר. דיזען םון סיזאן כען

 האלט קלאסען די פאר דדטיסטרײ׳טאז
 אײנשרײבעץ זיר קאנען עס און אן גאך
 סקולס די אין טיטגלידער. מעהר נאך
 איז מעהר סף א פ׳אר פלאץ גענוג דא א^ו

 באנוצען זיך מיטגלידער אונזערע זאלען ׳
 רע• זיך הען מען געלענענהײט. דער םיט

 די אין קלאסעץ די פאר דדטיסטדירען
 פון »שיס אין לאקאלס, די םון אפיסעס

 ױניאן 31 דעםארטטמנט, עדױיןײ׳טאנאל
 א״ן סויערוױיזערס די בײ אדער סקוועה

גוםא. סענטערס ױניטי די

 איז סענטער דער כאטיט פארםיפריט, טע;
 סיזאן. דצם עױשם געװארען געעםעגט

 רעגעי• געגעבען װערען סעגטער דעם אין
 ױניטי אגדערע די אין וױ קורסען, םעסיג

 סך א עױן עיןזיסטירען װ׳גיכע סענםערס,
 זער־ פון זיעען הורםען די און םריחער.

 אג• די אין וױ כאראיןטער ערנסטען ביגען
 ם<ן טיטגלידער אונזערע סענטערס. דערע
 אױס־ ןיד כאנוצען נאכבאריפאפט יעגער

 דעם און קיאסען די םיט געצײכענט
באזוכט. גוט װעו־ען חיאסען די סעגטעה

 קוםענ- זײ סענטערס די אין קורסען די
װ«ר״ דע

 ױניטי אונזערע איע אין הורסעז די
 װע־ געהאיטען װאר די ירערען סענטערס

 ״סאב״ די ײאך. יענע װי חגגעלטעסיג רען
 גע־ אנגעםאנגען זײנען װאס דדטעיןטס״

̂ען װארען  םארטגע״ לעהרער די םון װעי
 סלארקײט זעלבער דער מיט ווערען זעצט

א'צט. ביז וױ
 דעם ניט אונז עריױבט פ־.א*ל דער

 יןורסען, איע די אױסצורעבענען ט.אי
 איג־ אלע די אין געגעבען װערען װאס

 דיא־ אגב טעגטערס. ױניטי טערנעיטאנאל
 כמעט ױאך. יעצטע געטאז עס טיר בען
 זעלביגע די װערען סעגטערס ארע אין

 עט איי װאד די אױך םארטגעזעצט קורסען
 איבער־ מאל א גאד דאס נוימינ ויט אײ

 צו געהן סטודענטען איע זאיעז צו׳חזר׳ן.
 צייט, כאיעטירטער דער אין קלאסען די
װאך. לעצטע געטאן דאס זזאבען זײ װי

 מיט- די נואר עקאנאםיקס אין קורס א
.9 לאקאל םון גלידער

 בא• ארבײטער דער איבער קורס ךער
 געגעבען האט לעוױן מר. װאס װעגוננ,

 דער פון מיטנלידער די ספעציעל^פאר
 איז ,9 יאקאל ױניאן םי׳ני^ערס קיאוק
 דעם אױף ערפאמ. גרויפער• א געװען

 ,9 יאקאל פון מיטגלידער פון םאריאגג
 דעםארטטענט אונזער.עדױסײ^אנאל האט

 צװײטען א פאר לעוױן ןיר. אננאזיטירט
 דעם םון עקאנאמיקס .,;די איבער חורס

סיכטעם׳/ אינדוסטריעלען
 װעט פדיהערדיגער, דער ו\י קורס, דער
 ,9 יאקאל פון אפיס װערען/אין געגעבען

 נאכשיטאג. 1:30 יטבת עװענױ, טע2 228
 דעם זײן װעט לעקטישור ער׳טטער דער

ת, ב  םיט־ די זאלען יאצואר. טען8 דעם ש
 נעוד װילען װאס לאקאר, דעם םון גלידער

צייט. אין קוםען סורס, דעם סען
/

אל אנ ש ע רנ ע ס מ אינ א ה ז װעלען מ ע מ ע ח
ס ע ר סיייונ ו א אז נ

 דעי• פון באזאר םאר׳ן רוף דעם אױף
 אפגע״ דך חאבען לאשיטע הױז ױניטי
 לאקאל פון םיטגלידער די נאר ניט רוסען

 יא״ אנדערע די םון אױף זאגחגרן ,25
מניאן. אינטערגע״צאגאל אוגזער םון קאלס

װײט, ניט ׳צױן איז באזאר ױדטי צום
 דער װאכען. עטליכע גאך גאגצען אין

 און םען21 דעם סארחומען װעט באזאר
 קאסינא. סטאר גױ אין םעברואר, טען22
 האבען יעוין םיר װעלען באזאר דעם צו

 כא* אינטערנעיעאגאל אײגענעם אונזער
 םוזיהער, נאװאוסטען דעם םיון געפיהרט

 אױך װעלען םיר און פיראז״טדלאװ, א.
 גע״ פײדזיעענט, פראבטסאיען א האבען
 װאלונ־ דעטינג־. לוסי מרס. טון םיהרט
 זא- בײדע פאר ה^בען םען דארוי טירען

 אניעלי־ זיך איחר װעט װאס צו — כען
םיידזיפענט? צום אדער כאר צום סען,

 באזאר חגם צדחעלפעז װוי דעם אױף
 עג• םים לאקאלס אונזערע אפ זיך רופען

טוזיאזם.
 סלאוק• דער פון ב^ארד דדצאינט דער
 תלאוקמא- א האבען װעט ױגיאן טאכער

בוטח. כער
 אר־ עמבראידערי די םון G6 לאיזאל

 עסבראי־ ^זעהנע צױצטעלען װעט כײטער
דאיט װעלען זײ און ארטיקלען דערטע

 מאםנז װעט װאס טא^ין, א האנען אױך
גופא. באזאר אױפ׳ן עמבראידעדיס

 20 לאקאל ױניאן מאכער רײניןאוט רי
 חנגעךםאנטז םיט בוטה א חאבען װעט
פרױען. און מעגער פאר לען

חא• װעט אלײן 25 לאקאי גאטירלץ־,
 דרע• און װײסטען טיט בוטחס םילע כען

סעס.
דאר• ותלען פאױפפרעכוננען אלע די

 װארים זוערען, דורכנעםיחרט באלד סען
מורץ. איז צײט די

דאר־ 25 לאיןאל םון טיטגלידער אלע
 פאר באזאר דעם םאכען צו העלםען םען
 די טאן אויך דארפען דאס ערפאלג. אן

 אנ• אלע און הויז ױניטי דער פון םוײנם
 איגטעךנע׳עא• אוגזער פון לאתאלס דערע
 םאכען צו בעסט אײער אלע טוט נאל.

 ער• גרעסטען םאר׳ן אונטערנעהמונג די
סאלנ.

 דער־ געשריבען װערען ̂שורות די װען
 םון ארבײטער די דאס זיך, מיר וױפען

 האבען לעסער און כראמבור $ירמע דער
 םערזאן א דאלאר א מיט געטעי־וסט זיך
 אײנקויפען זײ װעלען געלד דעם םאר ,און

באזאר. פאר׳ן ארטיקרען
 סומען ׳פעפער װעלכע !בראװא

i נעקסט

 ױניטל דעם פיהרען װעט רעטינג לוסי
כאזאת אױם׳ן פײדזשענט

בא־ און באל פײדזשענט, ױניטי דער
 טען21 דעם םארקומען װעט װאס זאר,
 א זײן געוױס װעס םעברואר, טען22 און

 אונ־ פון טויזענדע די ערפאלנ. גרױסער
 צום געײען זײנעז װאס מיטגלידער זעחג
 סקװער מעדיסאן אין באל סקול רענד

 גרױס״ דעם געזעחן האבען און ;ארדעז
 מרס. פון נעפיהרט ״פײדז׳טענט״, ארטיגעז

 זײן צופרידען געװיס ײעלען רעםינג, לוסי
 רעטינג מרס. זעיביגע די דאס הערען, צו

 פון פײדזשענט ױניטי דעם פיהרען װעט
 באזאד ױניט אוים׳ן סיטנלידער אונזערע

באל. און
 פײדזיטענט דעם סון ארנאניזירוננ די
 י מיטגלידער אלע ײאך. יי W דזי םן<ננט

 זא־ באטײליגען דעם אין זיך װילען װאס
 אין זלוק, עלסי מיס צו מעלדעז זיך לעז
 לא־ פון אפיס אין סט., טע21 װעטט 16

 איז צײם די װײל גלייך, קוטט .25 קאל
קורץ.

 טענױגק• עדױקײ^^נאל
פילאדעלפיא.

 ,15 לאקאל ױניאן װײסטטאכער די
 אעטערעסאגטעז זעהר א אראנזשירט האט

 אװענט פרײטאג ידען פאר לעקט^ור־הורס
 קופער דזשאן םראם. יאנואר. מאנאט אין

 טא• ״די איבער לעקט^ורען װעט פאועס
 די װערק׳/ זײעדע און שרײבער דערנע

 נעגעבען ווערט לעקכדשור ע ט ש ר ע
 יא;. טעי7 דעם אײענט, םדײטאג דעם
 און טע15 אוידיטארױם׳/ ״װהײס׳ש אין

 לעקנדפור ערשםע די סםס. טשעסגאט
 ״לימעראטור : טעםע דער אױןי זײן װעט
לעבעי״ און

פ ד א פ ע  פראװיזא־ פון ו
שעד ו עשז. רי ר א א  פון נ

ל מ מ ס ן ח 22 ד
 כאארד עקזעקוטױו רעם םון כױטינג א

 דעם מיטװאך, געװארען אפנעהאלטען איז
לאסאל םון אפיס אי* דעצעמבער, טען29
25.
טשעדמאן. איז לײבאוױץ *ברודער4

געװא־ געשיקט איז װאס ?אסיטע די
 אפ גיט אינטערנעי״^ונאל, דער צו רען

 געהײ־ גוט װערט ער און רהעפארט א
. סען״

 זאל עם אזױ װי און װען םראגע רי
 די םון רעדזשיסםרירונג די אנםאנגען דיר

 נײעם אין יארק נױ םון דרעסםײקערם
 דיסיןױ װארים װערט ,22 לאתאל דרעס
 עקז. דער םון מעםבערס אלע בײ טירט
 האט דיסשסיאן דער םון צײט דער דורך

 דאס מעגליך, איז עס אז ארױסגעציינט זיך
 צום מעמבערס די פון רעדז^יסטרירונג די

 ׳שװעריגקײםעז האבען קאן יאקאל נײעם
לאקאל םיז באאדר עקזעקוטיװ דער מצד

 געװארען אנגעגומען איז דעריבער .26
 ער־ זאל קאםיטע א אז םאחעלאג, א

 אין װאס זעזזן זאל װעלכע ײערען, װעהלט
װערען. געטאן דארן״ זאך דער

 גע״ עױועהלט זייגען קאםיטע דער אין
 ל;א• ל. סנדלר, ס. לײבאוױץ, י. :װארען

קלאטץ. מ. און פירא
 אז געװארעז, באיצלאסען אויך איז עס

 ?ױ װעט װאס דדעסטײקער נײער יעדער
 ‘איvכעל,,ב מעטבעחפים נײעם א נאר מען
לא־ צו װערען איכערגעגעבעז גלײך ער

.22 לואל
 אל״ די אז כאשלאסען;עװארען איז עס

 א;־ זיר זאל רעדז׳פיסטרײשאז געסײנע
און יאנואר, ז5טז3 דעם מאנטאג, סאננען
 אין װערען אדװערטײזט זאל דעם ײעגען

 ארבײטער אײ ראדיקאלער גאנצער דער
 ער״ א״ז װעלכע קאםיטע, די פרעסע.
 אינטערנעישא־ דער צו געװארען װעהלט

 געװארען אויפגעפאדערט אױך איז נאל,
 אפיס אינטערגעעאנאל דער אז זעוזן, צו

 םאר^םע״ די סאנםעדעגץ א צו רוםעז זאל
 זײ און םרעסע ארבײטער דער םון הער

 םובלישיםי םעהר געכען זאיען זײ בעטען
 ;ענרינ־ נייעם דעם װעגען פרעסע דער אין

לאקאל. דרעס דעטען
 געענ־ סיםינג רער זיך האט דעם ״יײ״יזיט

דיגט.
סעס. סנדלר, ס.

םענטער ױגי^זי בראנקס דוײםער דער
 סענטער ױניטי בראנסס דרימער

 און םםריט םע135 ,43
גרעס״ דעם געםאכט חאס

 אין םטטיגקײם עדייוקײשאנאל
כאסטאן.

 יאנואר טען5 דעם אװענט, סיטװאך
 איגטער־ אונזער םון םיטנלידער די האבען

 ער־ דעם געפײערם באסםאז אין נעעאנאל
 םעםינקײם עדױקײעאנאל דער םון םאמ

אדם.6ט יענער אין

• אדבײט גוטע אנערקענונג
 םי־ טשאדלס םון ארבײטער די טיר,

 םע28 ווע^ט 146 ?גאפ, וױיסט ^על׳ס
 דאנק א אויס דריקען יאזײן, נױ סטדיט,

 ראזעגטאל, םעני ט^ערלײדי, אונזער צו
 םאר אדבײט אונערמידליכעד איהר םאר

 דעם שיץ אדבײטעד די פון אינטערעכעז די
 ײנ־ אנצוהאלטען אונז העלפען םאר ש**

 אלס שאי. אונזער אין קאנדי״שאנס א־
 זי מיר חאבעז פזנעדסעגוננ שו; אױסדרוק

 אפערא־ שעהגע פאר א פיט ס־עזעגטידזן
הענד־בע;. עשבראידעדי אן און גלעזעד

קאשיםע: די
קיםכריג, ײליען
רןןדגער.״ אסוזר

̂ננ פראטעםט גרױםער דער ̂ט  מ
גאדדען. סקװער מעדיםאן אץ

.)1 זײט םון (׳עלוס
 ארויט פען ^ילט 1 פאלס רוסישען פון
 םארענדיג® האט ער -און לאנדי״ םון
װערטער: די מיט רעדע זײן

^ חרפה םון געפיהל א *טיט ע  װ
 זיי• זײער זאגען אםעריקאגער אסת׳ע
סארטעגס׳ז!״ לודװיג צו געזונט

 םראנסע סעגאטאר, סטײט יוגײטעד
 האנדלונגען װילסאנ׳ס אז עריןלערט האט

 און אוםגעזעצליך זײנען רוסלאגד גע;ען
 װעלען זײ אז און אוםקאנסטיטוציאנעל

 עאנד־פלען אײביגער אלס בלײבען
 סענאטאר שאצק. אפעריקאנער אוים׳ן
 יעצמ װעט ער אז ערקלערט, וזאט פראנש

 וױ ׳טטארקער פיל סענאם םון םאדערען
 רע״ זײן אננעסעז זאל מען אז םריהער,
 האנ״ צוריק אײנםיהרען װעגען זאלוציע

 אסעריקא צװי^ען דעלס־פארבינדונגען
רוסלאנד. און

 V באקומען האט םראנס סענאטאר
 ער װעלכער םון אװאציע נרױשע זעהר

 האפ ער געװארען. געריהרט ^טארס איז
 ערנסט און גרויס וױ געזעהן איצט

 רוס• אז מאסען, די םון םאדערונג די ז
 דער און װערען. געלאזט צורוה זאל לאנד

 בא״ גרויס םיט גערעדט האט סענאטאר
- גײסטערונג.

 f't פון אויסצוגען פאר א זײגען אט
רעדע:

 םידד פאליטישע אײערע וױ ״נאכדעש
 איהי זײנט געװארען, כלינד זייגעז רער

 פאר פארמולירען אהעי געקוטען הײנט
 אוישלענדי^ע אטעריקא׳ס װעלט דער

 אנטד סעגאטאר דער האט פראגראש״,
הויבען.

 בלינד־<ע• ודי .טעריזירענדיג1״כארא
 פון די״״בורבאנען אלס םיהרער״ װארענע
:געזאנט ער האט טע:", אונזערע

 זואס איך פאױטטעה איצט ״עחשט
 האט ער װען געמײנם האט דעבס ױדז^ין
 געװאלס ליבערשט װאלט ער אז געזאגט

 ערגסטען דעם אין װערען באישולדיגט
 א װערען גערופען אײדער פארברעכען
םיהרער״. פאליטי׳עער

 איז נאסען דעבס׳עס דערסאגען דאס
 אוים־ פרישען א םאר סיגנאל דער געװען
ענטוזיאזם. וױלדען םון כרוך

* ץ ד ע ^ ע פי ^  ױיגטינ^פוגאג;! .
 אגער־ אן — אנערסענוננ רוסלאנד׳ס דער

 שפעטער אדער פריהער ײעט װאס קענונ;
 םארװי־ איז — װערען גענעבען מוזען
 דער פון אױסליפערוגג דער אין קעלט

 האט אפבאסאדאר, סאװעט-רעגידוננ׳ס
דאזײ די ״און :נעזאגט סעגאטאר דער

 — םארטגעזעצם ער האט — שראנע״ גע
 צעהנדליגע לאנד אין דא זאלען צי :איז

 ײערען געבראנען ארבײטער טויזענדער
 אויסגע־ רוסיאנד, בעת ברױט זייער םון

 פראדוק- די אין כיאגגעל א סון הענדיג
 םאנדיצירען,• ניט האנעז זײ װאם טען,

 ארבײם זײער הזיםעז צו גרײט שטעהט
איהר?״ פאר באצאהלען און

 םרס. גערעדט האט ריהרענד זעהר
 שיעקליכער דער געגען בלעטיש, העריעט

 רוסלאנד, גענען גלאקארע עקאנאםי״שער
 און קינדערלאך קלײגע די װעלכער פון
< אזוי לײדען רוסלאנד אין פרױען די  ם
 ציװײ קריסםליכ* ,ד פארדאטט האם זי

גרױזאםקײם. אזא ערלויבט װאס ליזאציע
of אײנדרוקספד זעחר א גצווען איי

םיסימ. לער

mm
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א ע ײ ג א ס נ י שאינט בײם א ר רז ר א א  ב
ער פון װניאן קלאוקמאכעה ד

 אעסטאלירט וועט א;ענד יפבת דעם
 דער פון באארד דזקזאינט דער װערען
 ױניאן ריפערמאכער און סקױרט קיאוק,

.1921 יאהר דעם םאר יארק, נױ םון
בא• דדפאינט סון אינסטאלירוגג די

 עחשײנונג װיכטיגע א איפער איז ארד
 אר־ מעכםיגער דער פון לעבעז דעם איז

 עס איז אכער מאל -דעם גאניזאציאן.
או  דער װארים מאי. אלע ־װי װיכטיגער, נ

 איבעי געהםט באארד דזיעאינט נײער
 גאנ״ן א אין ױניאן די הענט זײנע אין
 לאגע, א אין לאגע, באשטיטטער ניט

 זועט עס װאס הײנט ניט וױיס םען װאס
סארגען. זײן

 •רא־ רער צװי׳עען .אנריטענט דער
 ױניאן די און אסאסיאײשאן טעקטיװ
 גע״ שאי־םטרײקס אײכיגע ניט. ארכײט

 בעלײ יענע םון שע^ער די אין אן הען
 אנגעצויגענע. אן איז לאגע די און בתים

 ״■ראטעקטיװ די m זיכער, איז עס
 אין ארום זיןי טראגט אסאסיאײעאן״

 יױ דער ײיל זי װאס עיעם, סיס ארבעל
 בא־ דזשאינט נײער דער אפטאן• ניאן
 די איבערנעהמענדיג דעריבער, װעט ארד

 ניט־נארמאלע א׳זעלכע אונטער ױגיאן
 דארםען באזונדערס גאר אופדטטענדען,

 פא־ מעגליכע צו.אלע װאך דער אױף זײן
 םאנוםעקט׳צױ די זײטענס סירוגגעץ,

 םרא־ חײן איז עס אסאסיאײשאן. רערס
 באארד דדשאינט נײער דער אז ניט, נע

 םאר• גרויסע א גאר זיך אויף האבמז װעט
 זײן דארםען וועט אוז אנטװארטליכלײט

 קאן װאס אלעס שאר אלעס, םאר נרײט
 ארויס־ לאגע אומנארמאלער אזא םון זיך

 דישאינט פון *דנסטאלײשאן די ױיקלען.
 נאף זײן מאל דעם דאריבער וועט כאארד
איצט. ביז מאל אלע װי םײערלץי, ׳םערור

 באארד דזשאינט םון סיטינג דער
םאר־ אזײגער 5 פונקט אנפאנגען זיר װעט

 די דעלעגאטען, ןאלע זאלען און נאכט
 צײט. אין קוםעז גײע, די וױ אלטע
 םון כאאםטע אלע די אױך זעלכיגע דאס
 אין קוםען אלע זאלען — ױניא;, דער

י ״ צײט.

 מיליאן מיט׳ן עס דאלט וױ
? םאנד דאלאר •
 רער אויןי איצטער װיכטיגססע דאם

 דער ואיז ױניאן דער סון ארדגונג טאגעס
 שארטײתגונגס־םאגד, * דאלאר מיליאן

 צו אנגענומען זיף האט •מיאן די וואם
 ניט ארבייט קיץ איז עס ווען שאםעז.

 װעגען מען חאט ^מוער, די f'it געײען
 וױ די געבאדעדט. 6'1 קײנעם

 ידארןי קלאויזמאכער די אז וױיס, ניאן
 זײ ;דערמאנען ניט זאכען אזעלכע מעז

 אלם פליכטען זײערע גוט אלײן וױיסעז.
 נאף אלײן קומען ױ' און יזניאךלײט,

ױניאן. דער םון בא׳שלוסען די
 אמבעסטעז עס ײף צײגט איצט

 גענומען חאט עולם דער נאר װי ארויס,
 טרא״ גענומען גלײף מען האט ארבײטען,

 םינםער־ די ױגיאן דער פון אפים אין גען
 דעם םאר ,,״מיליאנטיטיק׳ דעם פאר לאף־

פארטײדיטנגס־פיתד. דאלאר םיליאן
 רי צו זוארט א זאגעז דא וױלען מיר

 סקוירט טלאוק׳ די םון שאפ־טשערלײט
 אין ואדבײטער די שע-סער. ריםער און
אײנ״ גיכער ושס וױאיג זײגען די

 זײ םאנד. ▼עם צו טײל זײער צוצאהלען,
 באזונ־ מײנט, םאנד דער װאס וױיסען,

 אונ• און צײט איצטיגער דער אין דערס
 זײ ;אוכיטטענדען די׳איצטיגע מער

.)6 זײט אויף (שלום

ק א וױדעה ױ ט ס פװ פ ױ ײלארס ד ט
מאר אין טי באל

באלטימאר, םון טײלארס לײדיס די
 סטריײ ,101 לאקאל םון טיםגליחור די

 סטרײחען וײ אבער וױדער! ^וין קען
 צו אפט ליעכ אזױ ריאבען זײ וױיל ניט

 באסעס זייערע וױיצ נאר סטרײהען,
טאן. צו חאס ױי .!יײיגגען

 לעצטען געסטרײסט האכען זײ װען .
 גע־ <עסעטעלט סטרײק דער איז זוםער,
 די צזױ׳פען אנדימענט אן דורןי װארען
 אגרי• איז ױניאן. דער סיט באסעס

 אר״ די דאס •ונקט, א געװען איז םענט
 אײנמע צו בארעכטעט זײנעז בייטער

 יאחר. דורכ׳ן ױם־טוכים געועצליכע
 ױם־טובים. די. סון אײנער איז חריסטמאם

 די געװען אבער דינעז איבערראיצט װי
 םון װאף דער אין דאס ארבײטער,
 כאצאלט באקומען זײ חאכעז סריםטסאס

 הא- באסעס די וױינמער. טאג א מיט
 באצאהלט, ניט טוכ ױם דעם םאר זײ בען
 דעם נעבראכען ׳דעם דורף גאך אזוי און

אגרימעגט.
 n אויפגענומען האט מניאן די
 האבען זײ אבער כאסעס, די מיט םראגע

 אגרײ ניט אגרימענט, יא — געסעגח׳ט
 אר־ מען װאס טאג, א פאר — מענט,

צאהלען. ניט זײ װילעז ניט בייט
בא־ די געיפיכטע, אלטע די איז עס

 טעג, די םאר צאהלען ניט וױלעז םעס
 װי חיינט ארכײטען, ארבײטער די װאס
 באצאח־ צו הארץ דאס דערלאזען זײ זאל
 מען װאס טאג, א םאר ארכײטער אן לען

 גע־ ״טוין איז עס װען אזן ? ניס ארבײט
 סיט ױניאן די צװײטען רעד צו יןוביעז

 באלטי־ אין באסעס טיילאר לײדיס די
ארויסגע^טעלט באסעס די האבען מאר,

איינהאלט־פארצי״כניס
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ט ײ ש. ד• מאהס — װאד. די .2 ז  רע־ דעני
ן ו  לאקאל בצארד עתזעקןזםױו ו

סנדלר. ס• — .22
ט ײ ם .3 ז  אינטערנע^א־ אונזעד עון עניני

 םינסעא־ א• — ■רעסע• דער אין נאל
םינג דער שטיין. ט פון םי «וינ  דז
צו. קלןןוקםאכער דער :\t :אארד — ײגי

לאנגער. ל.
ט ײ ן .4 ז י אז דעזײנזדם דעד י  לא״אל ױני

טיגג לינעהאו. מ• — •45 .irn &ון טי

עקזאםי״• מאהאװ. P מ. — דוסטריע
 לאקצל ױגיאן ב«וגראד;רס און גערס

שפיז• י. ם. — .82 א
ט ײ ןןרגאגיזאציאנס־מרא־ און םרײד .5 ז

ט ענ עדד ץ פר » ר ע ױנג ע א של אדעלפי פיל
ז און m א 3

דר. —

זכרונות
*לוסען

סלא־ מ. און הילםמאז הערי — געז.
 פאר• די געגען םיטעל זיכערע װיץ.

(פעליעטאן). ברענען־כװאליע
P• .לעא

 נאטיצען. עדױקיי*אנאל .6 זײט
ראדוצהי. א• — (געדינם).

.5 זײט «ון און 1 זײט מון
 יוניאן אין טעםיגקײםען זזלערלײ .7 זייט

' *אסיידענעס. סענטער. זזעלטח
 גאבזי^יכעל. רעדאקטאר׳ם וון .8 זײם
פון •אר^ײזץיונג נײ־ענםדעקטזג » .9 זיים

 לאננ ה. — קאייטאל. גרוים
םא־ דדעס די *ון *^דערונגען דיי ,10 זײט

ױגיןן. דער צו יסס׳ן נוטללטאזורערס ,
עסועסען. קורצע װאליגססי. אסי• —

אדרוערפײזםענםס. .12 אח It זײם
 •אר- יינחצל■ .16 און 15 ,14 ,18 ײט1 ׳

#גערעכציגקיי•^ די •וז וניימיס
,j t h .:מי * U י*מי : 0. .: ■

 לעצטענס איז שלעזינגער סרעזיחגנט
 פילא• אין &אל אײניגע געװען װידער

 גע״ ער איז דינסטא: דעם און דעלםיא,
באסטאן. איז םאהרען
 אין געװען ער *יז םילאדעלםיא איז

 װײסטטאכער דער םזן אינטערעסען די
 םאר־ דארט איז עס .15 לאקאל ױניאן

 צוױ־ ק^נםערענצען פאר א נאף נעתומעז
 דער אין צדדים ביידע םיז קאםיטע שעז

 און אינדוסטריע דרעס און װײסט
 םאל <א װידער איז מאל א נאןי האט מען
 אין םראגען די איבער נע-האמסערט זיד

 קײן צו אבער —סכסיר איצטעעז חגם
 גע־ ניט אלץ גאר םען איז באשטיטטעס

 דער פלז ענז־ע זײז זועלען עס און קומען
סאנםערענצען. נאף מאף

 זא- צו שװער נאד איצטער איז עס
 סאנםע- צאהלרײכע וחאם׳דיזע מיט נען,

 מגיאן די ענדמען. זיר ײעאעז רענצעז
 אםע־ אן אויסצוםײדען בעססע דאס טוט
 מאנןםעקט׳שורערס די סײחןן קאמוי, נעם

 זיך אםאל נאןי װעלען ידורכאױס ײעלען
 םילא• אונוער םיט כחות אין טעסםעז

ר די ױניאן. ױײסכדמאכמר דעלפיער  י
 סעטעל־ עהרענהאםםען אן וױל ניאן

 סאנוםעקטשורער די אבער *אלעך מענט,
 און אומנערעכט זײן וועלען דורכאויס

 ארבײטער די אז אכט אין נעהמען ניט
 לעבען, א מאכען צו בארעכטיגס זײנען
 די װארם. אימר זאגען ױניאן די װעס

 פארטײדי־ לעצטעז אין ביז װעט ױניאן
 דער *ין ארבײםער די םון רעכטע די גען

אינדוסטריע.
 שלע־ •רעזידמנם איז באסםאן איז
v דארטעז גצטאחון זינגער f דורכרײדעז 
 די םיט און באארד, דזשאינט מיט׳ז

 ױניאן. קלאוקםאמנר דער טון טיםגלידער
ו תט ו  די סיס נדטינגצז ח»נצן י>וױו ו

און ^ ס ס א ר n גי מ ג א נ אג״ די im.םי

 \ועגען לאקאלס, אינטערנײשאנאל דערע
 לײדיס דער איז לאגע איצטעער דער

שטאט. יענער אין אינדוסטריע גארמענט
הא־ אויף דארט װעט ער אז מעגליף,

 מאגופעק־ די מיט קאנפערענצען בען
 פרובירען און אסאסיאײשאן טשורערם

אויםגלײף. אן צו קומען
 אויסגאמע, קײן ניט איז באסטאן

 םראבעל. איצט םאראן איז דארטען אויך
 או־ וױ באסטאז, םון ארבײטער די אבער

 ױניאן זײער בײ שטעחן וועלען מע^ום,
 זײערע טאר קעסםען נױטיג, װען און,

 װי באסטאן, םון ארבײטער די רעכםע.
 דער צו צוריק זיך װעלען אומעטום םון

!אוםקערען ניט שקלאפערײ אםאליגער

כאר. א^נטערנעשאנאל דער
jn זיך חאט קרייזען אוגוערע אין r 
 חאבען *ו נויטיגקײט די געפיחלם לאנג

 *ו *ײם ון1 זאל װ*ס ׳כאר יײגעגעם אן
^םחות. אוגזערע צו ארויסםדזןטען צײם

 דעוארטםענם עדיוקײ*אנ*ל אוגזער
 צו כאר אוגטערנוםען איצט זיך חאט

W W• « רויען און םענער וון כאר® 
 א אין ?«נגען זו לצקוולס. אוטקיע ®ון
 ער׳פפזע חאנען דוקא ניט טען םוז כ*ר

 מיסד ?אן «םיטע יזגמל אםיםזןן. קלאסע
ז ?ינגשז י גאר. צ י
 *״נ־ יועט נאר איגםערנײצאנצל דער

 יונםער tf1« <ועם און װערען *םודיר*
בצריחםםען דעם .טון דער

 קןןגצער־ דער ■ירצו״ניקא!■ *. םוויקער
טײסטער. םינא

 יעדען אײנאטודירפ װעדט כאד דער
 ירגי- זזײסטסאמר אין אווענ•* •רײטאג

 איסט 886 /40 *מיל pלי1יא סענטאד, *י
ywSO נ ח m 1 ויר #יי•• \ULwmp* סו

 זא״ ארבײטער די — םאדערונג, א גאך
 ירא• 26 א כאטש ארונטערלאזען לען

 אר• די חאבען שכירות. די פון צענט
 אלגעטײגעם אן טיט נעענטפערט בײטער
 ׳צעיער טײלאר לײדים אלע אין סטרײק

 עגערגיש ;אנץ זוערט סטרײק דער און
אנגעםירט.

 די איז זײדםאן װײם-ירעזידענט
 גע־• און באלטימאר איז געװען װאר‘

 די אבער יאויסגלייף, אן םאכען פרוםם
 װילען און םארביסעז זײנען כאסעס

 אום־ װי זײערס, אויסםיהרען דורכאויס
 םטרײק דער !זײז ניט זאלעז זײ גערעכט
 דיעזע ביז פארטגעזעצט אלז^ ווערט,
 באזײ זײער צו קוכיען װעלען באסעס

נונג.
 לײדיס די וועלען באלטיסאר אין
 באקױ ניט סקעבס יןײז באםעס טײלאר

 םאר• צו זוכען נעוױס \ועלען זײ מען.
 פילאדעלםיא, םון ארבײטער אהין נארען

 זאלען שטעדט. אנדערע און יארק נױ
 אוציוע• םון מיטגלידער אונזערע דאריבער

 לאיזען ניט זיףי און םארױכטיג זיין דום
 סטדײק־ אלם באלטימאר אין םארנארען

 קלאוה* און טײלארס לײדיס ברעכער.
 זינען, אין האט אוםעדום! םיז מאכער

 אײערע סטרײקעז באלטימאד אין אז
 איז סטרײק דער שװעסטער. און ברידער

 װע- ;עװאונען מוז ער און גערעכטער א
רען!

ם סאבםעדשנצשן די םי
עי ר שו ט ק מ פ אנו מ ס ע ר  ר

ץ ױ א יארהי נ
 זײנען װאף דער םון פארלויף אין

 לאנםע״ אײניגע געװארען אםגעהאלמען
 סאמײ סאב די פון־ יארק, נױ אין רעגצען

 װע- איצדוסטריע.‘דרעס דער אין טעס
אגרימענט; דעם םון באנײאונג די געז

סאנפע• דעם י1אוי איו באוואיסט, וױ
 נײעם דעם םון קאמיטע א צװישען רענץ

 און װײסט דער אין באארד דזשאינט
 דער םון קאמיטע א אזן אינדוסטריע דרעס
 איז װאס אסס׳ן, םאנוםעקטיטורערם דרעס

 בא• װאך, לעצטע געװארען אפגעהאלטען
 םארטרעםער• י־י דאם געװארען, ״»לאסמן
 !יד םין זאלען צדדים בײדע םון שאםטען

 דיזע און סאבײואמיטעם, אויםקלײבעז
 מיט אנגעהן װײטער זאלען סאב־קאמיטעס

 קא• םאב די האבען קאנםערענצען. די
 גע• מאל איעיגע שױן װאך די מיטעס

 מען איז באשטימטעס הײן צו אבער םיט,
 בעת געקומען. ניט דערװײל נאך

 ײ אז עס, חאלם געשריבען, וחנדען שורות
• .ז^ע^ו^װידער^וזאסעכימױ קאםיטעס  ״י

vo\ קוםעז ■חבירען װי׳יטער און wf א 
םארגלײך.

שװער־ זאף די געהט זעוזט, איהר װי
 װײס־פרעזידענט, טער1 אולזער צו. לאף

 פון טשערמאן דער איז זעמאן, כיאריס
ױניאז. דער פון סאב־קאמיטע דער

 אדער יןאםו*, א צו קוםען דא װעט
 ? םרידליןי װערען • געסעסעלט וועט עס

 % בא־ איצט נאך טען קאן םראגע דער אויף
 נא^ קאן קיינער ענטםערען. ניט שטיסט

 זאף די װי באשטימט זאגען ניט א*צט
 װניאן די אויםדרעהען. דא זיך װעט
 בא- אבער װעט זי סםרײס, קײז ניט זוכט

 ארביייםער די פון רעכטען די אז שטעהן
 וחד איגעחיט זאלען שעפער דרעס די אין

n ניט געוױס װעט ױניאן די רען. jn 
 אירגענד אויוי זאלען ארבײטער די לאזען

 די םון װערען געקריװדעט אוםן ײעלכעז
 קר םוזען װעט עס אויב און בתים, בעלי
 געוױ& ױניאז די װעט קאםף א צו םען
 נצססטע די אין םעלד. םון אנםלויפען ניט
 m סאנק מיין מעז װעם םעג פאר

 “ ton חאלם, עם װי באשטיטט
* ‘*י•איצםמצ? חנם פון
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