
םאי ערשטען רעם פײערען היאוסםאכעו ױ װי 1- »
)1 זײט פון («ױס

 םריהער, וױ אנשטאט, דאי אונטער׳ן
דױטעי. םרײען אונטער׳ן

 אױס זיך צײכעגט דא אױף אןן
 לא״ יעדעי כניעט ױגיאן. נןלאויונ*אכער

 יתיאן טעבטינער גרױסער, דער פון ?אי
 איז תאנצערט א אדער קאנצערט, א ראט
 איע אין איינ טען1 דעפ יכבוד באל

 נאטירליןי, •טטא־־־ט. פון יזװארטארען
 זײז אײף װערען קאנצערט יערען אױף

 פאי־ די רערקלערען װערען װאס רעדנער,
 גדױסען דעפ פון באדײטוגג די זאפעלטע

 וואס יופ־טיב, דער ױכ־טזב, ארבייטער
 פארבריחד די אויס אטבעסטען דרייזט

 נא:־ דער איבער ארבײטער אלע םון רונג
װעיט. צער

דער א«ן פאי טען1 פון םייערונג די

 סא יאדר רעפ רועט ײגיאן תלאוהטי/בער
 פין ג*ירען אי־ע אין יזוטען
 אנ װעט און יארק

טא:. גאנצען
 ײעיעז שטחית די װען אין יןאו אט

:פאריזוכיען
ה, לייריעה די ^א־ נ־א״ העניפער טי

 ױגיאן, ,ש:ײדער איוטארײשאן און כער
 װעט ,3 ראלאי*

 א*ן פא־זאטי״וננ
 הטריט. טע1()6 איסט 62 סעגטער, שען
 זונטאג אנפאגגען זץי װעט האנצערט דער
פר״ח. ,דע־ אין אזײגער 10

איאל ױגיאן, ריפעדמאנער די ,17 י
 אין טאנץ און חאגצערט א האבען װעט

 ציױיטע 140 האר, יזאס־נא סטײװעסענט
דך װערען קאנצערט דעם אין עװענױ.

 יזאנצערט א ד־אבעז
כאציאײסטי* ־זארלעם

 אײ דער פון סטארס אײדגע באטײריגען
 זיף װעט תאנצערט דער ניהנע, דיישער

דער אין אױיגער 11 זונטא; אנהױנען
1יאיiS ח»  יאקא ױ:*אן, אפ־־ייטאיכ ק*אור, די

 פינישערס קראיח דער טיט צוזאדען ,1
 ידאסײ א האבען װעיען ,9 אחאר1י ױ:יאן,

 אפע* כיאגהעטען דעי אין קאגצערט שען
 עװענױ״ אכטע און הטריט טע34 הױז, רא
 באטייליגען זיך װערען לאנצערט דעם אין
 טיטשעל יןעסטרער, װערט״באלױזטטע די

 וױ־ העד און פידעל״שפיעלער פיאסטיא,
 באייטאן באריהטטער דער נאגראדאװ,

 איי״ זײן אױך װערען עס רוס״אנד. פון
 זיף װעט קאנצערט דער רעדנער. :י;ע

כײי־טאג. אזימער 2 זונטא; אנפאננען
 ױניאןן דרעסטאנער א*ן כקױרט די
 ײיז יזאנצעיט א האבען װעט ׳23 ^אקאי

 סעג־ סאציאייסטי״עען האריעם אין באר
?אנ־ דעי סטר^ט. טע10;ו איסט ;♦2 טער,

 אזײנעד 3 אנפאנגען זין װעט צערט
 אנחאיטמן װעט באי דער נאבםיטאנ.

אנענד. אין אדיגער 8 ביז
יא?א< ױניאן, «רעסעיס-שראױן די

 אין ,באי און לואגצערט א האבען װעט ,35
 #פט, טע110 װעבט 2 פעיעס, וױו )ארי*6

 תאד דער #«א-ק סענטדאל אנטיזעגען
 ביײ אזײגעד 2 אנפאנגען דך װעט צע*ט
טאג.

 ױגיאן מאנער פ^וירט ארן יזיאוה די
 האבען װעט ,11 יאי־א־ ביאגזוױי, פון

 בראנד אין ב״טא;, זונטאג יואנצעיט א
לײסעאום. יײבאר וױר

 פרײ איז קאנצערטען דיעזע vsh צו
 דיעזע םון טיטדיעדער די פא- אײנטריט
 טי״ האבען אנער דאיף רען ?אשאיס.

 טיקעטס די ארײנצוגעחן. אױןי ר,עטס
 םון אפיסעס די אין באקוטען צו זײנען

 טיקעטס מיט דןי באזאמט מניאן. דער
םריהער, װאס

 קלאנג זעלבער דער - געהט מען װאו - איבעראל
זײ׳/ גלײד ״איד -

ט האבען טיד ם ו א װ ע  בלענד אזדיעזער ג
!געפעיען װעט (צוזאמענשטעלונג)

ר ע יש ק ר ע  מיט צוזאמענגעשטעלט טאבאק ט
ר אנדערע און בוירלי ע נ א ק י ר ע מ  בעםטע א

 םארטען- בעסערע גאנץ די פון טאבאלןם-נור
 ױיכטע. בלענד דיעזען ארױסגעבראכט האבען

געהײמנים. אונזער איז צוזאמענשטעלונג דער

 פערױגעלטע לופט און פאפיער בלײ אין געפאקט
 פריש. אײך צו אימער זײ קומען פעקעדזשעס,

גלײכען. זײ מוזט איהר - אונפערגלײכבאר זײנען

CIGARETTES
צופריעדען שטעלען זײ
ווערען נאבנעטאכט גיט קען בלענד דער און —
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ענן ערשםע ר ע פ אנ םרײד קראוק אין ק
ט ערנסטער זעהר א נא״ שלאנ ערטער־ בערצוגעכען כאשלאסען װערט וי א צו פארהאנדלונגען װײטערע די אי

ד דער - סאב-קאמיטע. צ ך א טערע די ~ אױסגעקליבען. שױן סאב־קאמיטע זײן האם ױני פארהאנד־ ױי
ם גיכען אין װעלען לונגען עצ עז ' Y¥ ־ ײערען. פארטג ° ¥ ¥ י

 נײן קארגע פון איבעררײס אן גאך
 אסא־ ״פראטעקטיװ די זינט כי^ונאטען,
 באצײ די אפגעבראכען האט “סיאײשאן

 ױניאן, קראוקטאכער דער פיט הונגען
 די צוזאמנגעקומען װידער זײנען

 כי$נ־ ,לאגערען, בײרע םון םארשטעהער
 די מעקארפ״ן. ה^וטעל אין בײ־נאכט, טא:

 איבערגע״ האט צוזאמענקונםט ערשטע
 בײדע אױןי אײנדרור« גוטעז » לאזט

 א געװען איז אסמ^וספערע די צדדים.
 ה^בען צדדים בײדע כאטש םרײנדליכע,

 ה^בען זײ װאס ארץ אין ארויםגעװיזען
ערנסטקײט. טיםע א גע׳טענה׳ט,

 גע־ געעפענט איז קאנםערעגץ די
 דער לוסטיג, לואיפ מר. םיז געװארזנן
ד עקזעקוטיװ פון טשערמאן ר א  פון ^

דער־ האט ער »“ראטע?טיװ6« דעי

 פראטעקטעו דער םון שטעלונג די קלערס
 אױף אנגעװיזען ה^וט און אסאסיאײשאן,

 זערבען דעם אין און קרױודעס. זײערע
 סאנױ אײניג^ נאך גערעדט האבעז זין

׳ קאמיטע. דער םון םעקטשורערס
 דעם נאך האט שיעזינגער £רעזידענט

 אין טענות, זײערע איע אויף געענטפערט
 םון דעלעגאציע גאנצער דער םון נאטען

 זעהר א געהאיטען האט ער ױניאן. דער
 גע־ איז װאס רעדע, א רעדע, געלונגענע

 כא- און איבערציעעגד שארוי, קלאר, װען
 רעדע די פאקטען. לעבעדיגע אויף זירט
 שטארקען א אלעטען אױף נעכיאכט האט

 גע־ געזעסען זײנען אלע אײנדגוק.
 גרעס־ סים׳ן צוגעהערט זיןי און שפאנט

 ער װאס װארט, יעדען צו ערנסם טען
איויסגעזאגט. האט

 געפײערס מאי מרשסער
פיעל םיט מאםען

 אונזערע פון
כאגייסםעװננ

נדױסע

פאסמיטינ־ און קאנצערטען איע
 געװארען אײנבארוםען זײנעז װאס גען,

 אינטערנא־ דעם לכבוד זונטאג יעצטעז
 ערש־ דעם טוב, ױם ארבײטער ציאגאלען

 די ערפאלגרײף. געװען זײנעז מאי,׳ טער
 גע־ טויזענדע די אין זײנען טיטגלידער

 קאנ־ די צו פאמיליעס זײערע מיט לווטעז
 זײערע װאס מאס־םיטינגען, און צערטען
 דער און אראנזשירס, האבען לאקאלס
 געװארען נעפײערט איז כיאי ערשםער

ענסוױאזם. פיעל מיט
הא־ שוין, וױיםען יעזער אונזערע װי

 אראנ־ יאקאלס אונזעיע פון פיעיע בען
 בא־ כייט קאנצערטען, שעהנע זשירט

 מוזיקאלי- דער םון סאלאנטען װאוסטע
 צװײ אדער אײנעם מיט וועלט, ׳טעי

 דער־ הורצען אין האבעז װאס רעדנער,
 ערשטען דעם םון באדײטונג די קלערט

 סאלידאריטעט םון אויסדרוק אן אלס טאי
 גאנצער דער איבער ארבײטער די פון

 שלעזינגער פרעדדענט האט אזוי װעלט.
 גערעדט װאגדער ה. וױיס־פרעזידענט און
 רע־ דער יאנאװסקי, ש< .23 ״אקאל ניי

 האט ״גערעכטיגקײט״, די םון ־אקטאר
 יאקאל בײ איז 23 לאקאל בײ נערעדט

גערעדט אױןי האט 35 י׳אקאל בײ .35
 ברודער ״פארװערטס״. פון "אגג
 װײס״ טשערמאן. דער געװען איז כרעסיואו

אלעקסאנדר און רעפקאװיטש ■רעזידענט

 יאקאי בײ נערעדט האבען פישהאנדלער
 יאקאל בײ גערעדט האס פײנבערג י. .3

 רעדנער דיעזע אלע בראנזוױכ אין ,11
 בא־ דער װעגען גערעדט האבען

 זײערע און כיאן, ערשטען םיז דײטוגג
_________).3 ז״ט אוין» (שלוס

 אויןי נעװען זיעען צדדים בײדע םון
 און פערז*ן 40 ארום סאנםערעגץ דער
 װאיט עס אז שיוס, צום געקוכיען איז מען

 דעיעגאציע יעדע דאס געװען, בעסער
 סאב־קאםיטע א אױסקלײבען זיך םון זאל
 אנפיחרען זאלען סאב־קאמיטעס די און
 דער םאר פארהאנדלונגען װײטערע די

 ערש־ די אסאסיאײשאן. די און װניאן
 איבע• געדויערט האט קאנםערענץ טע

 מאנטאג 11 נאף ביז 8 םון שטונדען, דרײ
אבענד.
 קאנ־ דעם אױף זײנען צדדים צװײ די

 די דוו־־ו םארטראטען געװען פארענץ
:פערזאנען פאלגענדע

 בענ־ ■רעזי.דע;ט — ױניאן דער םון
 זיעגכיאן, טאריס און שלעזיננער, דזשאמין
 אינ־ דער םרן װײס־סרעדדענם ערשטער

 דזשענע־ םײנבערג, י. ;טעינײשאנאל
 באארד; דזשאינט פון מענעדזשער ראל

 דזשאינט םון טשערמאן פינקאװסקי, ל.
 םון םענעדזשער רובין, ה. באארד;

 דזשאינט פון דעפאיטניענט אסס׳ן
 לואפ״ םיליפ און יאנגער לואיס באארד;
 קא־ דער םון פארשטעהער איס לאװיץ,

 יואט״ ם. ;עיזשאן אימידיאײט אן מיטע
 םון שאצטברג, ס. ;1 לאקאל םרן רער,

 ;9 יאקאי סון סארקיז, א. ;3 לאקאי
דזש. ; 10 אקאל4י פון פערלטוטער, מ.

)3 זייט אױף (שלוס

לין8 נאו נושעװעס אינדזשאנסשאוםגפה
 בושעװעט מגםה אינדזשאנקשאן די

 איז ריכטער אײן װען און אלץ. נאך
 צוױײ א קומט אינדזשאנקשאן, אן מבטל

 און קאורט, אנדער אן פון ריכטער, טער
 עס און אינדזשאנקשאנס, נײע ארויס גיט

עין. אן אהן מעשה א זײז צו שײנט
 אינ־ אונזער האט םרײטאג לעצטען

 דער קײס. א געװאונען טערנעשאנאל
 ארויסנעװארםען האט דיװיזשאן אפעלײט

 אינ״ אונזער געגעז קײס אינדזשאנקשאן די
 פיער־ ם. פידכיע דער פון טערנעשאנאל

 דרעס־מאנוםעקטשױ קאטפאני, און מאנט
סטריט. טע38 װעסט 62 םון רערס,
 צײטוױיילײ א געהאט האט םירטא די

 דזשאינט דעם גענען אינדזשאנקשאן גען
 אינ־ דרעס און װײסט דער אוץ באארד

 אינטער־ דעי נעגעז אויך און דוססריע,
נײשאנאל.

נענען געװען איז אינדזשאנקשאן דער

 בא־ סעקרעטער שלעזינגער, פרעזידענט
 אינדזשאניד דער זיגטאן. מאריס און ראױ
 לא־ די אויף בארופען אױף זיך האט שאז

האכניאז, שעהגהאלץ, :בעאטטע קאלע
 סטרײקע־ מײדיאף גרופע א און הײמאן

רינס.
 ראטענ־ כיאריס און הילקוױט כיאריס

 אינטערנעשא־ דער פון לאיעדס די בערג,
 אינ־ דעם געגען אפעלירט האבען נאל,

 און דױױזשאן אפעיייט אין דזשאגקשאן
 צױ דױױזשאן אפעלײט דער האט איצט

 װאס אינדזשאנקשאן, דעם ריקגעװארפען
 ארויסנע־ פריהער האט קאורט סופרים א

געבען.
 אזױ הי־יס אינדזשאניושאן דיזער אין

 אינדזשאנקשאד לעצטע איע אין װי
 די װעגען געהאנדעלט זיף האט קײסעס

 בעלײ װאס לאנטיאקטען, זאגגעאנטע
)4 דיט אױף (שלוס

7אינםערניישאנא אונזער פון יארה נױ אץ קאטפײן ארנאניזאציאנס־ גרױסעד
 אפיס אינטערנעשאנאל אונזער םיז
 אגיטא־ ענערגישער אן אננעפיהרט ווערט
 ארבײטער די צװישען קאטפײז, ציאגס

 אינרוסטריע, גארמענט לײדיס דער אין
 זײנעץ װאס שעפער אין איבײטען ײעיכע

 װערט קאמפײן דער ארגאניזירט. ניט
 געדרוק* דורך סיפטעמאטיש, אנגעפיחדט

 מיט.א געדרוקט, שעהן צירקולארעץ, טע
 דיזע אינהאלט. אפעלירענדען און עז“יאק

 די צו אױסגעטײלט װערען צירהײאחנן
 װאס מענער און םדויעז די ארבײטער,
 אין שעפער ניט־ױניאץ די איז איבײטען

 דורך איגדופטריע, גארמענט ליידיס יעײ
 אנצושלײ זיך גערוםען װערעז זײ ײעלכע

ריך און םאך זײער םון ױניאנס די אן כעז
לאנע. זײער פארבעסערען

 קאמסיין דער זיך האט אגנעפאננען
 שטעט, ארוםיגע די אין יארה, נױ אויסער

 אר־ ניט סר א דא זײנעו עס ײאי
 װערט איצט^ר ארבײטער. לאנידרטע
 אין דא אויך געטאז ארבײט ךזעלבינע

 אגיטא• דער איז יארק גױ אין יארס. נױ
 ®ון אויםזיכט אונםער׳ן קאםיײן ןױאנם

םים אדגאנײועוײז, יגסערנעשאנאלא דער
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 אױסגעצײכענט, ארבײט די טוט זי אז
 ערװאר־ כיעג מען און סיסטעמאטיש, גאנץ
רעזולטאטען. גוסע טען

געטאן. װערט ארבײט די װי אט
 םטרייט, טע20 איסט 7 נוכיער אין

 ײעל־ אין בילדיננ, א זיך געפינט ינלשל,
 עס װאו שעפער סך א דא זײנען עס כער

 גאר־ ליידיס םארשידענע געמאכט װערען
 דער אץ שעםער מערםטע די מענטס.
 זײנען עס ױניאךשעפער. זײנעז בילדינג

 שע־ נינדױניאן 3 א דא אויו אבער דארט
 וױיסט$ן, מאכט מען װעלכע אין פער,

 םײםעס מיס רוםט דרעסעס. אוז בלוזעס
 די םון מיטינג שאפ־טשערמאן א אײן
 דער־ בילדיננ, דער אין ױניאן-שעפער אלע

 זיר, האנרעלט עס דואס װעגען זײ צעהלס
 אר־ די מיט רעדען צו אויף זײ םאדערט
 ארגאניזירטע ניט פאר די םון בײטער
 שלי־ זײ װארום בילדינג, דער איז שעפער

 זײער םון ױניאן דער צו אן ניט זיך סעז
 נעדרוהטע די אויך זײ ג*ט ?י און םאך,

 יענע צװישען אויםצוטײלען ליטלעםס,
 דער םים דאם זי טום הײנט ארבײטער.

 אזױ צווײםער, א םים םארגעז בילדיג^
דיםםריקם- נאגצצן דעם דזרכגעהעגדיג
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 געניאבט װערען עס װעיכע אין שעפער, טע
;ארמענטס. לײדיס
 רע־ גוטע ברײננס ארבײם דיזע און

 די םון שאפ־סשערלײט די זוי^טאטען.
 בילדיננם, די אין שעפער ארגאניזירטע

 װײסט צי שעפער, קלאוח זײנען דאס צי
 לײדיס פון שעפער אגדערע צי שעםער,

 מיט ארבײט די אויף נעמען ;אימענטס,
 דער זעהר די געפעלט עס ענטוזיאזם.

 איגטער־ די ײאש אגיטאציאנס״קאפפײ,
 גע־ עס און אונמעדנימעז דואט נעשאנאל

 אופן, סיסטעמאטישער דער אויך זײ םעלט
 שאפ־טשערלײט די געםאן װערט דאס װי

 אױך ארבײט דער איץ םאראינטערסירעז
 ױניאן־שעפער אונזייןרע פין ארבײמער ־יי

 דיזע װען נעלענענחײט, יעדער בײ און
 ניט־אר־ די מיט זיך באגעגענען ארבײטעד
 ביל־ ^זײער״ םון ארבײטער גאניזירטע

 םען און צירקולארען די מען טײלט דיננ,
 ארגײ־ די !ױניאן דער םאד אניטירט

 אניטאטארס אופן אזא אויף װערען טער
ױניאן. זײער םאר

 װעיוען געלענענהײט צװײטער א בײ
 טאג״ םון אינהאלט דעס איבעדגעבען גױו
 איגמצר• וי וואס צירקולארס די פון נע

צוחגק» חנם דװיאעםאר ג&*נ*ל

 אץ אונסערחאלםונג די
 ױניסײ מאכער װײסט

 שנת סענטער־דעם
אווענם

 rM דרעסמאכער און װייסט די בײ
 אונ• אן האבען צו טראדיציע א געװארען

 םון שלוס בײם קאנצערט און טערהאלטונג
 דארף באזונדערס סיזאן. עדױקײשאגאל

 םון שי״וס צום איצט, װערען געטאן עס
 סיזאן, עדױ^ײשאנאר ערפאלגרײכעז אזא

״עװען, א*ז לעצטע־ דער װי
 און טונג4:טערהאי1א שעחוע א און

 געװא• אראגזשװט טאקע איז קאנצערט
 טען7 דעם אװענט, שכת דעס פאר יען

 סענ־ ױניטי וױיסטמאכער דעם אין טאי,
 טע20 איסט 314 ,20 סקוי פאבליק טער,

סטריט.
 באטײליגען זיך װעלען קאנצערט אין

קרעםטען. גוטע
 נוט איו װעלכע ראבאלן, ראזע מיס
 װעט מיטגלידער, די םון םילע צו באקאנט

לידער. םאלקס אידישע זינגען
 מיס םידעל־שוילערין, באװאוסטע די
 סע״ אײניגע שפילען װעט ביער אנעטע

 םוױ־ נאך זײן װעלען עס און לעקשאנס,
קרעפטען. קאלישע
 םון דירעהטאר דער םישהאנײער, דר.

 האי- װעט דעפארטמענט, עדױיוײשאנאל
רעדע. קורצע א טעז

אפוזי־ זיך מען װעט יואנצערם נאכ׳ן
 דער װאס דעם אחוץ טאנצען. כײט רען

 נעגעבען אויך װעט טאנצען, װעט עולם
 מרס. טענץ. םון םארשטעלונג א װערען

 טענצער די םיט קופיעז װעט רעטינג לוסי
 איי־ נעכען װעלען זײ און סחול רענד םון

 אױך טענץ. לדאסישע פון נוסערען ניגע
 אין דזשיכינייזױפם די פון סטודענטען די
 װאס וױיזען װעיען סענטערס ױניטי די
 צו װאס זײן װעט עס און קאגען, זײ

זעהן.
 אבער דארוי פען פריי, איז איינטריט

 טי• די ארײנצונעהן. טיקעט א האבען
 גלוח, מיס םון באקומעז טעז קען יועטס

 ,25 לאקאל פרן דירעקטאר עדױקײשאנאי
 טיקעטם די סטריט. טע21 װעסט 16 אין

 ברענטש אלע אין באקזפען צו אויר זײנעז
 דרעספאכער און וױיסט די פון אםיסעס

ױניאז.

אינהאלט־םארצײכנים
ײט״ .19 נומער ״נערעכטיגק

דעניש. ד. מאיזס — װאך די .2 זײט מאקאו̂ו ק. מ. - סשריע אינדו־ װײסש און דרעם דער אין ב̂אדד דזשױגם *ון םישינג שאטצבערג. ס. — V8 לאקפי אין זיך חערם װפס .3 זײט עקזעקוםיזו *ון םישינגען בערינשטײן. ה• — חויז יונישי יזני1יײפדעי די ײעגעז בערגאדסרױ. א. — סס י*ק#ר ױניאן״ דדעסכ#ער קאסשאם די .4 זײט
רזשעספער. כ ־ - סס לאקאי «רן כאארד ̂נפל דער *ו האנדלער. םיש״ אלעקסאנרער — ביידונג ביימער *ר• און סאי ערשםער דער *#רשםענט. דזך ײ*¥נפל?עדױ זון :אשיווען .5 זײט — אינשערגײ גרינגלאז. מ. ̂רפגעז. ןארשײדעגע איבער בריף — פראנען ̂רגאגיזוןציאנס אןן טר״ד .7 זײטבערנ. ערד• ש. — (עי־געחלוגג) חלום א .0 זײט ̂י־׳ם טדן .3 זײט — (געדיכט) איך בין מיעד לאננ. #ח — ׳ייימ נעקסשעי זייער איז װאם —־ גע«יאגען ױניןןנס *״זענבאחן .9 זײט :אטיץ־ביכעל. רעדאקש קאפריז. — (טעליעשאן) ם»י 1עי«שע גאכ׳ן ראגאוי. הלל — )איגםעליגד-ץ פרגײנזער פן מען נעחמט װאו .10 זײטנחום אטי« — ױגיאז עםנרוידערערס באגאז רער וון {!נטװיקלונג און װאוקס דער

װאלינסקי. *םיעסען. סורמ מװיז. ישראל — ױניפו קלאוקסאכער דער יין »»וינ*סע:שם אדער עלעפיפנם .11 זײט ימיצדיייד —אח u/M ,iA *is וײס
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דעניש. ה פמקס םרן JM

ײדער די םעג*ט» אץ ױגיאגס שנ
 דעם האבען װאס די דאנהען אאםיר

 סעגאט דעם פון איכט די םאלדיגט דאגק
 בא• װעיען שטאטען םאראיעיגטע די םון

 אמאניזאציעס, שרעקאיכע די אם לױכטען
 סענא״ ױגיאגס. שנ״ר/גר רוםט מען װאס
האט פש*ו העמ גױ םון מאזעש, טאר

 רעזאיוציע א סענאט אין ארײנגענראנט
 עדיױ אן ״יזאטיטע די אױוי םארעלט װאס

 ״אזױ אונטערזונן צו ריינאר״ ענד קיישאן
 דער אין צושטאגר דעם טעגלץ־״ װי שנעל

 באס* יארח, דו אין אינדוסטריע חלײדער
 אנדערע צװײעען שירארעלפיא, און טאן

 מע״ שטלענומען, צירען, ״די אױך ?אכעז
 צױ ױגיאגס. די פון טאקטיק״ און םאדען
 סענאטאי• האט רעזאלוציע דער מיט זאכיען

 צו סטײטטעגט א ארױסנעגעבען מאזעס
 פון ארױס דא נעמעז מיר און םלעס, דער
: פרעא אייניגע סטײטמענט דעם

 סע• דער זאגט אטאמאטײטעד׳׳, *די
 איבעלצױ אפען גאנץ ״שטרעבט נאטאר,

 דעם סאר איגדוסטריע יוריידער ,ד נעכיען
 זייעד ־- ארבייטער״, די םון בענעםיט

 אר• די אז םאדעלט ירינצייען־ערקלעדונג
 יױט װערען ארנאניזירט זאאען בייטער
 באזונ־ אױט ניט און אינדוסטריען גאנצע
 אױסגעשוראכעגססע ״די טריידס." דערע

 אטערײןא אין ראדיקאליזם םון צענטרען
 דער פון ברעגטשעס די אץ דן נעםינען

 סאינגט עס װ אז. א. אםאיגאםײטעד׳/
 בעלי די פון באחױיםונג די װי פונקט
 פראצעס אינדזשאגסשאן רעם אין בתים

אמאלגאמייטעד. די אױםצולייזעז
 אזא אז האםגונגען, קנאפע האבען םיר

 װע• געטאכט וױרקלץ־ װעט אונטערזוכונג
 אן איז צורײן חדשים ואר א סיט רען.

 גע״ אריינגעבראכט רעזאאוציע עהנאיכע
 אעדזשיסאײט־ יארקעל גױ דער אין װארען

 אומ״ קאיידונג די אוגטערזוכען ״צו שור
 מערהוױר־ און יארק״. נױ אין שטענדען

 מיט :עשטארבען איז רעזאלוציע די דיג,
 צימערען. קאמיטע די אין טױט רוהיגען א

 סענא״ אז נלױבען, *ו גענױגט זיינען טיר
 האבען װעט רעזאיוציע מאזעס׳עש טאר

 װאישיניגטאנער אינ׳ם ישײוזאי חןםזעהבען
 ״נעסטען װעגען •יױדערײ די סענאט.

 ״פאריויענערען װעגען סאװעטיזם׳/ םון
 גאנ״ז קיעגען חאז װ. אז. א. יראדוסציע״

 זאל עס װען אכער פאםיר. אױף וױכטיג
 וױי־ אונטערזוכוגג וױרקליכער א צו קוםען

 אז גוט, גאנץ מאנוםעקטישורערס די סען
 איגטעדע• דערצעהיען צו חאט ױניאן רי

 אינטע״ שארצוכרענגען און זאכען םאגטע
 כיעטאדען די װעגען באװײזען רעסאנטע

 עוים דער אז און םאנושעחט׳שוררס, די םון
 עש װעיכע פיז זאכען, דערוױסען זיך װעט
 גאר צוקוכיען םאנוםעקטישרוערס די װעט

 ככיעט דעדיבער ס׳איז און נעזונט. װעניג
 בתים בעיי רי שון פריינט די אז זיכער, װי

 ;יט זיר בעסער ס׳איז אז אײנזעהן, װעיעז
טען :אונטערזוכונגען טיט אנצוהויבען

 עס װאש זאכען, אױםדעקען נאר קען
אויפצודעקען. ניט זץ־ יױנט

מאן׳/ ״מײטעי אוםשולדיגער דער
 ״חױכע אז אדגוםענט אבסורדנער דער
 די ס*ר שאראגטװארטליך זײנעז שכירות

 און בתים בעילי די װאס פרייזען״ הויכע
 געהאיטען האבעז אונטער׳שטופער ?ײער

 פון כי׳שך דעם אין װידעדהאיעז אײן אין
 אינגאנצען איז יאהר, עטייכע לעצטע די

 דורך װאן יעצטע נעװארען צ^מעטערט
 דעם םון ערקלעהרוננ אשיציעיער דער

 דעם װעגען בארד״ רעזוירװ ״םעדעראל
 אין צרצטאנד םינאנציעלען אלנעםײנעם

מערץ. מאנאט דעם מון פאײויוי «יז <אנד
 שטארס װערט ערקלעהרוגג דער אין

 ריטײל די בײ אז ושאסט דער כאטאנם
 שון פראצעס דער זיר ״פארהאלט •רײזען

 נא־ דעד ה. ד. אײגארדגונג׳/ נארםאלער
 די לױט •רײזען. שון םאיעז טירליכעד
 רעזױרװ ״םעדעדאל דעם םון באריכםען

 ביױ ריטײי די אז סיאר עס איז באארד״
 יױלען י#;- נאנצעז איבער׳ן יײט נעס

 דעכזד און סחוחת נײע חײן קויםעז נימס
 פריהערדינע די ארטיסלען זייערע מאר נען

 אגנעוױ• דארט ווערט עס •רייזען. הויכע
 אױף ו-ײזען די זײנען יאנואר זייט אז זען,

 11 אײזי געשאיעז מאטעײאיעז רוממנ
 האט טאדכרויכער דער אז אוז יראצענט
 יוזןניגע- •ראצענט 3 מיט בלױז נעצאחאט

 איו יאנד םיז טײי יעדען אין סריהער. װי
 און חאלסײל די צוױשען אונטער׳שיד דער

 װעהרענד נרויס. ועהר ירײזען ריטײל
 אין איצם זיר שארהױםעז סחררות םילע

 םאר וױ ■רײזעז זעלבע די םאר האיסײי
 גע־ •ײיזען ריט״ל די זײנען םלחמה, דער

קל״ניגשײט. א אױוי בלויז יאיען
 וועילכע אדבײםער, די אז מײגט דאס
 אונטעי יעבען יד״זען, ריטײי די ו׳אהאעז

 אין וױ באציהוננען ירןרות דיזעלכע גסעם
 כתים כעיי די יקרות. פון ברעז סאםע

 #דאס וױיסען צײטונגעז די דאס, וױיסען
 םאדערען צו חוציח די וײ חאבעו דאס און
m װײל ויערעה נעמױםען זאמז מכירות 

י אד- די טאדאינער. pir אי? nnp> מ
ס׳איץ ודסיל נומ גאדו ווייסען כיימד j־

 און פרײזןןן״ םון ״פאיזען דער אט װע-ט
 *שטעייען ציוײטען דעם נאך פאר אי»ן אין
 פאײ n געגען עגט״שידען גאנץ דר וײ

 טא• טאנוםעקט׳שװעס די װאס ׳שװערוגגען,
 דעם אינטער ״שכירות די יצדידען 1צ כען

״יקרות! ״אױס פון אױסרײד

ארכײטעה ״טי,? די שון סםרייק דער
 כעיײ די צוױישען םארהאגדיונגען די
 גע־ דך חאכען ארב״טער די און בתים

 טאנ* יעצטען און ;י״שט גאר כייט עגדיגט
 אין ארױס ארנײטער די זײנען טאג

 אין ז״נען יארח דו אין נרױז סטדיײז,
 און איגדשידרען טױזעגט 6 ארױס סטריײן

 אגדערע פון ארנײטער ישיף טױזענט 40
 האפען־ישטעט וױכטיגע ארע אין פאיען.

 גע־ א-כײטער די האבען אטערילא אין
 קױ די אין און סטרײק-רווי, דעם פאי״גט
 האגחדס״ ארע װעי״ען טעג פאר כיענדע
 אין ישטהן בױיכען אדעריקא םון ישישען

האפענס. די
 אנגענאנגען זײנען פאלהאנדלוננען די

 שון פארטיטױגג דער טיט װאכען עטי*יכע
 עגדיױ כאאדד׳/ ישיפינג שעדעראי׳׳ דעם
 םון תױפט דער בענסאן, אדטיראר האט

 רעצטען נעפעהי א ארױסגעגעבען באאויד,
 ארכײטער די פון ישכירות די אז ׳שבת,
 •ראצ. 15 אױף װערען גע״שגיטען זאיען
 אינ־ דער םון ■רעדדענט םאראסעט, אגדױ

 נא- אין האט ױניאן סימגס טערנעישאנאי
 צו ענטזאגט זיר ארבײטער די םון מען

 אין שארקיענערונג דער צו צועטימען
*שכירות.
 זיך באציהט באשעהל דאדגער דעד

 רעכירוגגס״ אזוײגערוםענע די אױף כלױו
 ישיף״קאטפאניעס •רױואטע די ישיפען.
 די ^נײדען צו בדעח געהאט האכען

 ״*שיפינג דער אבער מעדזר, נאן ישכירות
 די אױך אז ערװאדטעט, האט באארד״

 אננעהמען װעיען קאטפאגיעס םריװאטע
 זײנען ענטישײדונג. בעגסאנ׳ס אדמיראל

 אדױם קאמפאניס יענע םון ארבײטער די
 קאמ*אניעס די אײדער גאך סטרײק אין

 יאקאוט. א מאכען צו געהאט צײט האבען
 א זײן װעט קאניף דער אז #אױס קוקט עס

 עס סײדעז םארביטערטעד, א און ישװערער
 לײבאר און הואװעד׳ן אײנגעכען דך זאי

 דעם ארביטדידען צו דײוױס סעקרעטאדי
 אר״ די שון צושרידענה״ט דעד צו סכסוך

בײטער.

 די כײ אױף וואף שטונדען 44 די
טערס. רינ •

 שאר״ זײנען פאסירונגען וױכטיגע צוױי
 אינדוסטריע פרינטינג דער אין נעקוטען
 ארבייטס״ שטונדיגע 44 די װאך. יעצטע

 דעם קדאשט אין ארײן געזאיט האט װאך
 בוף און ״דז״עאב״ איע אין טאי ערשטען

 וױ״ ̂שטעדט אײגיגע אין דרוקעיײען.
 נאכקומען גישט כתים ,4בעי די אבעי יעז

 אגרימענט, דעם אין פונלט דאזינען דעם
 אינדוסטריע דער שאר דך כאציהט װאס

 ̂עטעט יענע איז אוז יאגד. גאנצעז שון
 גע־ כאישיאסען איז װאס װ*ך, א דאלאר

 צו כדי סטרײקס רושען ױגיאן די װעם
 דעם נאכצוהומען כתים בעלי די צוױנגען

אגרימענט.
 די איז פאסירונג וױכטינע צװײטע די

 ו5 ביז 4 פון ׳טכירות איז פארקיעגרוגג
 בא־י איו װאס ווא̂ף א דאלאר האלב א און

 ארביטרייטאדס די פון געװארען ׳שלאסען
 ארבײטעי• טױזענט 7 אז ריהדט װאס און
 די ׳שאפם ירינטיגג יארקער נמ די אין

 םארלןיע״ א געפאדערט האבעז בתים בעיי
 אגפאנגענדיג פראצענם, 25 םון נערונג

 גע־ האבען ױניאנס די אפריל. טעץ1 םון
 םארגרעסערען צו גענעדשאדערוננ א טאכט

 א דאלאר 10 און 7 אױוי ?וכירווז די
 גרױס אלץ גאר איז יתו־ות דער וױיל וואך,

 אינדוסטריע דעד אין ■אםיטזןן די און
וױידזשעס. אין רייז אזא בא-עכטיגען
 אײנגזן־ צדדים ביידע האבען ענדליר

סכסוך. דעם ארביטרידען צו ^טיטט
 יארקעד נױ די האבעז ארום און ארום

 גע״ נישט און םארלארען ני^ם ■רינטערס
 א איז װאך שטוגדיגע 44 די וואװען.

 דע־ צו גענוג וױכטיג געוױגס, מיכםיגער
 מען װען שכירות. איז טאריוסט דעם קען

 צו באעלוס דעד אז באטדאכט, אין נעמט
 פון רעזולטאט א איו מכירות די מנ״דעז

 צוױים־ צו אז מען הױכט ארביטר״שאז,
 אין ארכיטרײשאן פון ווערט דער אין לען

 רע־ צו אדפטאט װײל סכסוכים, אדכ״םער
 באדינגונגען װירקליכע ,ד םיט דך כענען
 בא׳פלױ זײערע אדביםדײםארס די בױען

 דעד אז באװײזען, טעאיעטישע י1אוי סען
 די אז [,vp:m םיר סלעגער״ איז יקרות

 אױסגעטאכט װאלטען ארבײטעד ■ריגטינ
 נעירואװט װאלטען זײ װען עמער גישט

 אפענעם אן איז שכידות״פדאגע די סעטלען
בתים. בעלי די טיט קאםןי

 ערשםער דער אץ ״ארםשי״ ׳לוסק
םאי.

 •א• די חאם יאחר אלע וױ יאהר מנם
מ די און ייצײ  ^ואטרײ כאייאסםדע גאנ

*n r o״ w o n w u w ג^ויחרפ8«וױ

̂ומעדיע די •יט׳אעװקעס »יע מ־ט *ון ק
 צוגעגאנ־ איו ארעס ^רעח. טאי עי״שטער

 פארטױ טראדיציאנעלעו דער יױט גען
 טעג עטיליכע 4דין צו נאדרןי עס וױ י״ע,

 אנגעחױנען צײטוגגען די האבעז םארױפ
 דע• סטרײמס, װענען אנצהזערעגײש געכען

 א. ׳נאטבען אופדוהען, טאגסטיאציעס,
 רעװאיוציאנערען די װעלכע טיט װ, או,

 עריש^נן דעם רא;ד דאס ז״ן מכבד װעלען
 געװעחנ״ די געיןוטען זײגען דעמאר טא/
 די טיט אינטערוױוס עחוארטעטע ׳יינע

 ארמוננס* די ״ט״עיפס׳/ װאיפיננטאנער
̂כע חיטעל,  די או פאיידכערט, האכען װע
 םון נעסט יעדען אוץי אױג אן וזאבען

 אײגעל קײן אז צױשטערוגג, און אגארכיע
 װעט קאננספיראציעס געפעהרריכע די פון

 די וױיר װערעז, דודכנעפיהרט דישט
 ערב דעריאזען, דט עס װעי״ען ט״שישס

 נא• עטליכע האכען סאי ער״שטעז דעם
 עלנעין יאריזעל^עטעקטױוס דו װאיסטע

 אײדגע ״ארעסטירט״ און ״ענדטדעקט״
 שאל־ און אגאלכיסטען ״נעפעחרייכע״

״שטאוי׳/ פלאפאנאנדא מאסע׳/ א נאפט
 דודכגעגאנגען א*ז טאי ער״שטעד דער

 רױ און טאס״טיטינגעז מיט געװעהנליך וױ
 אבעל דעטאנסטדאציעס. אלבײטער היגע

 געלעכעגט װעדג דך וזאבען צ״טונגעז די
א/ עחשטעז אטת׳ן דעם מיט  סאר־ אויוי ס
 דיעל טיט אמעגאננען ױי זײנען תן

 טיט באריכטעט און יואטעדיע-פלאגדאם
 טערקוױודיגען דעם שעפלעך ״עלײענדיגע

 רעװא• קײן איז כיאי ער״שטען דעם א? ׳נס
 אלעס אז געװאיען, געמאכט דישט ױציע

 םאלשװע״ די אז געװעז, וױ םארבליבען איז
 ניט פיענער טײװעלישע זײעלע חאבען רער

זרט.1דורכנעפי
דערםאגען, צו םארגעסעז האכען מיר

 םאי ערמטען דעם אין אי? חײ־יאהר אז
 אגײ טיכטממל א מיט װענ דעם םארלאםען

 מײ ״אמעריקאניזיײטאז״ אן םאר טאציע
 םון געװארען אראנזיפירט איז װאס טינג,
 ״אמעריחאן סקאנדאליעױבאריחמםער דער

 דעם חאל, קארנעגי איז סאײעטי״, דעםענס
 האבען כייםיננ יעגעם אױןי םא/ עױשטען

n דעם געהאט ״פאטריאטען״ יארקער דו 
 באריחם״ דעם םו; רעדעס הערען צו זכות
 סענאטאר רעטעד״ ״דעמאקראטיישען םען

 װעגינער נייטט דעם און איבאני םון ױסק
 בײדע סטױוענסאז. ארכטשי כאריהטטען•

ײ האבעז  םון פארזאטלונג א צו געלעדט ו
 זיך האכען װעיכע מענשעז, 600 װעלכע

 ׳האי קאלנעד גרױסען דעם איז םאללארעז
 יעדען פון םליכט הײליגער דער װעגען

 פרײהײט אוגטערדרײזעז צו אמעריקאנער
 די אפישאשען צו נעדאנק, און רעדע םון

 שרײהיײ אטעליקאגעד פאלבליבעגע נאך
טעז•

 די אז גלױבען, צו גענױגט זיינעז מיר
 קײנער אז ׳גוט גאנץ װײסעז צײטונגען

 ׳שרעיןענסײיועפ זײעלע ערנסט נישט :עמט
 דאלשען װאס זאכען, ^טרעקליכע די װענעז

 צײ־ אבער מאי. עריעטעז דעם פארקוםעז
 און מענשען, בלויז זײנען טונגס״מענשען

 על- דער צו צעגעװאױנט שױן זיינעןי זײ
 קאכיעדיע. שלעקענס מאי׳איגער שטער

 בא״ נישט איהר אהן שױן זיו יןאנעז די
 מיר און געװאויגהײט, א ס׳איז געהן.

 םאראיבעי קײז צײטוגבען די אױןי דאלפעז
האבע;. נישט

v<\ חאלמש, וחאגס תאאן w\ ♦ד 
 1צ פארװערט חאט עדמה^שאן אװ כאארד
 נרױןלי• דער םון מיטימ א אױו> חנדען

 םרא״ חנר איבער פארום״ ״קאטױדטי נעד
ר פון צוזאסעננדזו ״דער :נצ  צױױ״ חן

״ מרעטעט ױ קאן ליזאציען ח די מ  ו
 נאש״ חאכען נאאטטע סקוהל •אנליק די

 נרולן• די פאר געפאהר א ס׳איז או ׳לאסען
 סיט VI נילןענען צו אײנװאױנעד יינער

 אוד װעגען האיסס ״דר םון סײנונגען די
 ױ טעגליבקײט דער און צױױליואציע זער
 יאט•״ אננענומענע די לױם רעטעןח צו

 צױױליזא״ אונזער חאט כללים ריאטישע״
 אױוי אטען1עת איהד אױסגזהאיםען ציע

 יאח- טלחמדן די בעת אופן גלענצענדען א
 צױױליוא״ n אױב ׳אזױ אױב און רען.
 איז צוזאטענגעבלאכען דשט האט ציע
 ״דר אױב און רעטען. צו װאס ניטא דאך

 דף ער ?אל טא אגדערש, דענלןט האימס
 דעלצעה״ דארט עס און האל״ א ״דינגען

 פאד איז סקוהלס פאבליקס די אין יען.
ניטא. ייא״ז חײן בעיקר כוםר אזא

 שאראן אוגז נײ גאר דיגען גאיק צום
 אטעלילזא אין אז ׳דענקען װאס אייגיגע,
 דעד פערזאגעז. דט און געזעצען חעלשען
 א ארויסגערופען האט אעצידענט האלטס
 רעדנע̂ר דער און פראטעסט, םון שטורם

 פארנוטען פארום דעם אױןי האט װעלכער
 אפגעגעכען האט פלא^ האלטס׳עס דר״

 פראטעסט א פאר אױענט גאנצען דעם
 סקוהל די םון האנדיונג דעד געגען רעדע

 דאזי־ דעד אױנ צוױיםיען מיר באאטטע.
 אויםגענוטעז איז װאס יראטעסט, געד

 ליבע־ גערופענער אזױ דער פון געװארען
 חאכען װעט יארק דו אין פרעס ראיער

 םון רעאקציאנערען די אױף וױרסונג א
 אפ־ אכער װעט ער באארד/ סקוחל דער

ע, די װאסעד קאלט מיט גיסען ג עני  װאס י
 א״נ• יארשער גױ די אז אלץ, נאך גלויבען

 פאסט עס וױ פרײ, רעחןן קענען וואױנעל
לאגד. םרײ א םון נימעד פרײע םאד

דירעקטארען. loo די
 אן םון סטײטםענט א האט זעלטען
 אזא אגגעמאכט פארשטעחעל אדבײטער

 א.-דושעט פון באהויפטוגנ די וױ רושם,
 די םון עקספערט עקאנ^םישען דעם לאס,

 איצט פעטפען װמלכע ױניאנס, אײזענבאן
 געגען באארד״ אײבאר ״רײלװעי דער אין

 מר. שכירווז. אין םארסלענערונג א געגען
 װעאכע פון נעמען די אנגעגעבען האט אאח
 פאררניםט זײגען ררעאכע ■ערזאנען, 100
 שינאנציעלע טוץ א איז םארבונדען און

 קאנטרא• װעאכע און אונטעו־־נעהטונגען,
 אאנד, םון אײזענבאהגען טעהרסטע אירען
 םונדא־ די פון םראדוקציע די וױ גוט אזױ

 די אט טאטעריאאעז. רומזע מענטאילע
 עס האט באוױזעז, אאק טר. האט גרופע,

 שאלם״ םין ודײזעז די ארונטעלגעשגיטעז
 איצ״ דעם באשאשען האט און פלאדוקטען

 צו כדי יןריזיס, אינדוסטריעאען טיגעז
 אינ״ די שון שכירות די פארקאענערען

ארבײטעל. דוסטליעאע
 גע• טאא פיא נאטיראיך, האבעז, מיף

 יי־ טאכען באנקירעז און בענק אז ׳הערט
 כדי טאגגאטען אינדוסטריעאע סיט אחת

 פלאדוקציע. און םרייזען קאנטראאייען צו
באהױפ״ אזעאכע זײנען נעװעהנאיר אבער

ײע 8 צענזור. נ
באוױיזקן, נײע צו קומען טאנ אאע

 אן טאג יעדעז טיט ײערט אטערײוא אז
 אאנג אזוי אאנד. םרײע אױסעמעוועהנאיד

 דײטשילאנד מיט קריגס־צױטטאגד דער וױ
 די האאטען קראםט, איז טעכניש נאך איז

 א אויף בױראסראטעז װאיטינגטאנעד
 גײ ארן צײטונגען געוױסע איבער צענזדר

 פרױוי־ קאאס״ ״צוױיםע די נישט זײן כעז
w v f i. פון ארגאניזאציע נאבעאע די 

 אמעריסאניזם״ ■ראצענטיגען ״הונדערט
 קרא־ פארגיסט אידזשען״ ״אטעויסאן דער

 טעגאיכקײט דער איכער םרעהרעז קאדיאעז
 ■רא- און אמנעסטיע יאליטישער א פון

 נישם אזא נעגען שאדאויס אין טעסטירט
 יארקער נױ די שדיט. ״•אטײאטימעז״

 לוסס עטאיכע גצפאסט האט אסעמכלי
 אײנ• די אז באשאאסען, חאט זי און כילס

 נישט זיד װעאען שטאאט םון װאוינער
 אײנ־ נישט װעם עם ביז גאיקאיך פיהאען

 מואוױנג אױזי צענזור א ווערען געסיהרט
■יקטשורס.

 אז אייה זיד םײי דעױױסען איצט
 איז נעהאט צײט גאנצע די חאבען מיר
 «אנ- רי װאס צענזוד, שטילע א יארין נװ
 ארױםגעלענט האכען באאטםע ססוהל איס

 גימט זיי איז װאס איעעם, יעדען אויזי
 -w באזונדערס א געווארען. נעפעאען

 האכעז צענזור אזא םון בײשפיל איכעז
םון פאל דעם אק געוזאט וואך לצצטע מיר

c כאוױיזען. אהן און .<;דײטוננען n 
ד די אן דט און יאק אבעד קומט טאא  נ
 אינסטיסוציעס שינאנציעאע 12 פון ־עז
 רי אינט הענט ז״ערע אין אז זאגט, און

 אנפיה• צו און ירייזעז עגדערען צו טאכט
 פראדוקציע די פאראאיזירען אדער רעז
 דאזיגע די אז אן, ודיזט ער אאנד. שון

 די אנגעהאאטען אבױכטאיך האט גרופע
 צע״ סוילען, םעטאא, אויוי פרײזען הױכע
מאםעדיאילען. אגדערע און טענט

 אין ארבײטעד יעחנז אז גלױבען, סיר
 סטײט־ אאח׳ס מר. געבען כמנן דארף לאנד
 לאאר• דעד איז דאס אײענען. צו מענט
 דאקומענט, איבערציעענדסטער און סטער
 קאנ־ װערט אאנד דאס אז באוױיזט, װאס

 האפי״ גרױסע הויפעאע א םון םראאירט
 וועלם איז סטייםמענט אזא טאליסטען.

 ■דאפאגאנדא־ סאציאליסט^זע װאנאנען
 װי קאאר אזוי באװײזט ער איט־עראםור.

 פריײ אין םארקאענערוננ די אז טאג, דער
 רעדו״ פון א• נישם אחאוםיז הענגם זעז

 געזעצגעבו::. פון אדער שכירות *ירםע
 חײ־ א דורך סאדאורזאכט איז איבעא דער

 איגט עס הענט וחנמענס איז מענשעז פעאע
שאאס. אכמדיקאנער דעט פון שיקזאל דער

8. YANOF8KT. Editor. 
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הא• אורזאכען פארש״דעגע צואיעב

 טאגופעיזטשורערס קאאוק אונזערע נען
 פריחער סעמפעאס ראכען צו אגגעפאמען

 אין געװעגאיף. וױ װאכמן •אר א םיט
 גאנץ שױ| יעצט מעז v* חײזעד מאננע

 נעקסטען דעם פאד סזסועאס די סיט ביד
פיזאן•

וײ• ג פדאגע די רך שטעאם אוגז פאר
 פארבארײטעט טעמבערס אוגזערמ :ען
 דך וױ די וױיסמן i סיזאן סעטועא צום
 יע- ראלפען ניט זאאעז זײ אז האאטעז צו
 דעד צו ילאץ דימם א זוכען װאד דע

1 אלנייט
y n סך א דא זײנען עס אז ׳גאױכ 

 פאומ״דען, צו איכאען אי^ ,ד וױ װעגען
 שוא״ איז איבאען א״סך אין אז גאױב׳ איך
 סעטפעא דעם פון פאסױױטעט די דמ

 ארגא״ אײגענער זײן צו אאײן שדידער
 אקארד אין האנדאען נייצט ױין גיזאציא^

4לאקאא זיץ םון אינסטראקשאגס די טיט
 אונזער באשטעהט באװאוסט, וױ

 װאו #שעפעל סך א פון טרײד סעטפעי
 צאדר גרוייסע אין זײגען טעטבערס אונזעלע

 מעחר ארכײטען און באשעשטיגט אען
 כױר סעםפעאס. כײ תטיד װעדגער, ארעל

 זיײ שארהעאטניסטעסיג אז אױך, וױיכען
 אין גאיקאיכערע די םון ארבײטער יע;ע נעץ

 אאנעמײנער דער דאנק א אאקאא. אונזער
 זי־ ארגאגיזאציאן אוגזער םון יעטארקײם

 גאנץ א טאכען און רוהיג גאנץ זיך זײ צען
 םאר אבער גאױכ איך אעכען. ננכוד״ע׳ן

 יע־ רעכטשערטיגט דאס אז ניט, שאי יןײן
 אאקאא צום יאסױו זײן צו ארבייטער נע

 גא;ג דעם װעגען קיטערען נישם זיך און
 אזא אין נאך איבערהוינט ױגיאז, דער פון

דורך. יעצט אעבען םיו־ װי צײט קריטישע
 םארשײדענע זיינען צײט יעצסע די

 אוג־ אין אוישגעשװאומעז טאגעס־פראגען
 גע־ זיך האט עס איךזועאכע אאקאא, זער

 מממ־ אונזערע פון ענששײדונג די גױטיגס
 יעדען טיטינגען רוםען פאעגען טיר כערס.

 דעד אבער ׳שבת צוױיטעז און עדשטען
 קײן נישט זעהר געװען איז רעזואטאט

 פאי• קען יעדער צושרידענשטעאענדער.
 אױף אנגעהן זאא דאס אויב אז שטעוזן,
 שטיק דער או יאסירען גאך קען װײטער,
 כרעגטש מאכער סעמפעא אוז שג״דער

 װערען אפגעשאשם ננאגצען א זאיען
 אײנצינע די ? געװאאט עס איהר װאאט

 נעמען און נאכאעסיג זײן צו ניט איז זאך
 אאקאא םון אעבען דעם אין אינטערעס א

 צװײ־ א םאר איבעראאזען נישט עס און
* ♦ *טען.

זא־ ניט אבער מען ר,אן זעאבע דאס
 סעק־ צוױי איבעריגע די באצוג אין גען

 אאםע־ און טײאאר ״אײדיס דעם ש^זנם,
 ״אי- דעם אוץ סעקשאז װאירקער״ רײשאן

 אי־ לאקאי. שפרעכענדען׳' מאליעניש
 אונזער װעאכען אעצטען, דעם בערהויפט

 ארגאגיזירט, אאנג נישט האט באארד עקז.
 דעם אויח געסומען אעבעז אין איז װעאכע

 מעט־ !,איטאאיעניש אונזערע פון פאראאנג
בערס.

 אז גע׳טענה׳ט/ אפיאו האבען אײניגע
 כױם פעהאער א באגעחט באארד עלז. ידי

 בר. איטאאיענישען אן ארגאניזירען דעם
 צום פארגאנגען זאגאר זײגעז טײל א

 דעם מיט דאס פלאפעצײעט און עקסטרים
 אי־ א ארגאניזירם האט ב. עקז. די װאס

 דעם צוברעכטיםעז ברענםש, טאאיענישען
 סיר קאנען יעצט אבער אאקאא. גאנצזןן

 נ. עקז. די װאאט אז זאגען, יטטאאץ מיט
 נאר װי אויםגעטאן ניט זאך אנדער לןײן

 דאס װאאט ברענטש, דעם אדגאניזירט
 זיך בארעכטיגוננ א געגעבען איחם אאײז

 אא״ דעם םאר האט ער אז באטראכטען צד
 הא־ מיר אויםגעםאן. גוטעס עפעס קאי
 פון מיטינגעז אייניגע בײגעװאוינט נען
 בײ װערט םאא יעדעס און ברענטש דעם
 עס אז געדאנק, דער פארשטארהט אוגז
 זאך. גוטע א געװארען אױםגעטאן איז
 זעהר םון אטענדעט װערט מיטינג דער

 דיסריוטי־ זײ מעמבערם, צאהא גרויסער א
 ב. עקז. דעד םון רעקאמענדײשאנס די רען
 א אױף און אינטערעס, גרױסען א פיט

אופן. אינטעאיגעגטעז זעהר
 נױכיגט עס װעאכע זאך אײנציגע די

 בא־ די מיסאינטערפעםען צו נישט איז זיך
 פאר א װײא ברענטש, א סון דײטונג

 גע־ האבען אאקאא אונזער פון ״פרײנד״
 אויסצױ אויפגאבע זײער אאס סאכט

 אוז אפם, גאנץ עס טוען זײ און טײט״שעז,
 האט 3 אאתאא פון ב. עקז. די אז זאגען

 טײאאר אײדיס איטאאיענישעז א געשאפען
 מעפר די אפאםיש װי װײםען זײ י#קאא.

 יױ אאקאל צװײ צו זיך באציהעז בערס
 םון עס וױיסען זײ טרײה אײן אין דאנס

 װעא־ ^םאאגאםײשאז די אז ערפאהרונג,
 נישט מאא ?ײז וואאט םארגעהוטזנן איז נע

 ?ײ װאאטען מעםבעדס די וועז געװעז,
געצויגען. נישט דערצו

 אינטע־ דער איז אבער גאויבען מיר
 וױײ וײ מעםבערס. אונזערע םון איגענץ

 סעוע״ קײן נישם איז ברענטש א אז סעז
 ברענטש איטאליענער דער ױניאן. דאבת

 געחנכ• חנר אויוי געוואחנז באװיליגט איז
 בדידאר, איסאלחא^או די טיטו כמי

BTfpra p זײ אז  w m  pr>m יי אין

עד אין טאן אמנעסטען דאס גען  ̂ז
שוראן*

0 0 0
 טד געפײערט איו טאי ערשטער דער
 שעחגעם א מיט אאקאא אוגזער פון װארען

 Tז חאכעז עס װעאכען אױף קאגצערט,
 אונוערע פון צאחי גרױסע א נאט״אעט
 אונזע- חאנען אטאא גאר און מעטבערש,

 איג״ ךיער דעטאנסטרירט סעטבערס רע
 יאקאי, םאראײניגטען דעם אין טערעס

 צוזא* זין וײ דינען הונדעלטער די אין
 סאציאאיסטי• ״וזאראעם אין כלענגעקוכיען

 צײט. כאשטימטער דער צו סעגטער׳/ שען
 םא״ ױיערע מיטבדענגענדיג די פון סך א

 די׳ מיט געירען טשמח זץ־ האבעז מיליען
 -איג א אױוי שװסטער און ברירער עלע

אוםן, סאאידארישען טיטעז
 אויסגעצײ• א; אױוי איז קאנצעלט דער
 געװאלען. דורכגעפיהרט אופז כענטען

 וױיס־ אוגזער אעפקאוױט״ו, סעמועל בר״
 אין ט־שעלטאן. דער געװען איז פרעדדעגט

 רעדע אינהאיטסד״כער קורצעל-אכער א
 םון׳ם׳ כאדײטונג די אנגעצײגט ער האט

 פון נאך סיעציעא און טאי ערשטען
 קאנ• די טאי. עדשטען יאהױגען הײ

 פ״ש״ טאדאם םיראזשנילאװ, צעלטיסטען
 גע* האבען װערנער אױגוסט און העגדאער

 פון גע;וס דעם פאל כעסטעס ז״ער טאן
מעסבערס. אונזערע

 חאט אױפמערקזאמחײט ספעציעאע
 עדיױ אונזער םון רעדע די ארויסגערופעז

 איעקסאנ־ םרײנד דירעחטאר קײשאנאא
 עױשטע די אין אסאא, םישהענדאער, דער

 םײט דער אז געזאגט ער האט צײטען
 טעה״ געװען באס און ארבײטער צוױשען

 וױיא גײסטינער, א וױ םידשער א רער
 איו שטרמבען גאנצער ארכײטער״ס דמם

 שטי״ א מעחר וױ זאך, אנדעל יױין געװען
 צוױ״ םײט דער איז הײנט ברױט. קעא
 עלעמענטען געגענגעזעצטע צוױי די שען

 װער םראגע א ס׳איז ;גייסםמעד א מעהר
 ר״כטימער, די אאע פארװאאטען זאא עס

 עס װען און שאפם. ארנײטער דער װאס
 די דארםעז םארװאאטען םון םראגע א איז

 םארבארייטעט. גײסטיג זײן ארבײטער
 אאעש טוט אינםערנעשאנאי די נאמיראיו,

 שא״ צו ױיפיןײט גײסטיגע די מעגאיכע
 עס דארפמן מיטגאידער אונזערע םען.
אױסנוצען. :אר

 סײסטער־ א געװען איז רעדע די
האפםע.
 באנוצען אויו זיד צואעצט װיא איך

 דאגקען און געאעגענהײט דער טיט
 איהר פאר קאהען ט. םאניא שװעסטער

 און קאנצערט דעם אראנזשירעז העאםען
ערפאאנ. אז םאר איהם טאכמן

.3 אאקאא סעיז. שאצבעמ, ס.

ער ס ש «ער » »m
ע איו םדי ם עדו א ה־ או סל

)1 זײט פון (שאוס
 פון זואנדער, וז. ; 17 יאקאא םון העאער,
 אאקאל פון ברעשאאו, דזשאו ; 23 לאקאי

 יו־ ם. ; 48 יאקאא פון ׳ניטפא ס. ; 35
 פון אשפיז, י. און ,64 לאקאל םון נאװ,

.82 אאקאא
 :געײעז זײנען אסאסיאיײשאז דער פון
 טשער־ לאכםאן, מאלס און לוסטיג אואיס

 פאלגענ־ די און װײס־טשערטאן, און טאן
דזשד םינדער, הענרי :טיט;אידער דע

 דזשיײ זיננער, שאוא באאוגעד, אױס
 בע־ א. געסשקי, מ. ראפאפארט, קאב
 ב. <יא רובין, מאקס סטױרן, י. אער,

 ט. דזשהן לױואי, א. גאטאיב, הערי זאקס,
 דזשארדזש און װעהי דזשײ. ע. םורײ,

יאבאאװ.
 ױינען קאנםערענץ בײם געסם אאס

 ש. רעדאקטאר באראף, סעקרעטער געררעז
 וױיס־פרעז^ןנטען די און יאנאװסיןי
זײדמאן. און האאפערין
געשריבען, ווערעז שורות די בעת

 קאנםערענ״ז די אז וױסען, אונז סען אאזט
 אויס״ שוין ױניאךהאט דער םון תאםיטע
 אנ־ זאל װאס סאב־חאטיטע, א געקאיבען

 פארהאנדלונגען װײטערע די םיהרען
 יצד צװײטען םון סאב־קאםיטע דער סיט
 ױניאן דער םון סאב־קאמיטע דער אין

:פערזאנען פאאגענדע די זײן װעאען
 אע־ דער םון שאעזינגער, ארעזידעגט
 װע״ באארד דזשאינט םון םערנעשאנאא״

י״ טיטערמאן, יינקאװסקי, א. :זײן אען
 און מענעדזשעד, דזשענעראא םײנבערג,

 ״פראטעק• םון מענעדזשער רוביז, דזישײ.
ױניאך. דער פון דױױזשאן טיװ

י. זײן: װעאעז אאקאאס די םון
 םון סארקיז, א. ,1 אאקאל םון ?אטאער,

 ,10 יאקאא םון יעראםוטער, m ,9 אאקאא
v n. ,װאגדמר, ח. ,17 אאלאא םון העאאער 
 יאײ פיז ברעסיאו, דזש. ,23 אאקאא סון

 »48 אאקאל םון מאאיסאני איז 35 לןאא
וערזאן. עלןי צוזאטען
סאב״קא״ דער אין זײן װעט עס װער

 איז צד פאנופעקםשוחןרס םונ׳ם םיםע
 װעחנן שורות די ווען באקאנט, ניט נאר

 בא• דט אויך גאך איז עס געשויבען.
 וועט ninwnpp גאקססי די װאן קאננ^

» ני מולמ אמר Dim דאס זײן•
a r m  ra se*  s w i a
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ע ווייםפ ױ פ ס ־ו נ אי

 טען,15 א4א«רי אוגעהאאטמן מיטיגג א
טשערמאן, אלס כעראין כחדער

 דאס אױפטערהזאם, סאכט 20 אאלאא
 עלעקשאן אן אפאינטעט חאט אאקאא דער

 גי״ אין דורכםיחרען זאא װעאנע לןאטיטע,
 עקזעקוטיװ אן םאר עתקשאן אן כען

 זעאנסטפאר־ — אאקאא, דעם פאר באארד
 חנר צו מײקערס. וױיסט םון שטעגדאץ־

 שװעסי״ אואינטעט זײ חאכען צײט זעינער
 צום דעאע;אט א אאס נױמאן ראוע טעל

 דער םון פאאץ דעם אױןי נאארד דושועט
 דזשאיגט דער קראגחארט. שװעסטעל

 דאס אגנאטראכט, אין געטעגדי; כאארר,
 שװעשטער אױסגעשילאסען האט 25 אאקאר

 פאר־ א געבען צו איהר אהגע קראגחאלט
 יאקאא אױפצופאדערען באשאיסט הער,

 א לראגהאלס שװעשםער געבען צו 25
 באישםע״ ט̂ע,אמp א דאס און םארחער.

 ראבינאװיץ אעוױן, כרידער די םון הענד
 שװעס״ צו ריהירנג א געבען זאא רעזעא און

.25 לאקאא םון ראטשטײן אײדא טער
 פון פארגערעזען װערט צושריםט א

 אוגזער אין טעטבעלשים װעגען 41 אאקאא
 איבערגעגע־ װערט עש כאארד. דושױנט

 װע־ איז װאס קאטיטע זעאבער דער צו כען
.00 לאקאל גען

 קאמ־ צושריםט, א אין ,22 אאחאא
 זײ״ װאס פארשורעכענס, די דאש פלײגט,

 גױ אין האבען צו געװארעז געטאכט נען
 איז לאקאר דרעס פאדאײדכטען אײן יארק
 גקעװארען, םארװירקאיכם ניט אאץ גאך
 אונ־ םון 22 לאתאל םאדערט דארום און
 קאנפערעגץ א דאס באארד, דזשױגט זער
 דעם מיט װערען גערושען גיכען אין זאא

 ױגיאן קלאוקמייקערס םון באארד דזשױנט
 אא״ אזוי וױ פלאן, א אױסארבייטען ורעגען

 טראנספערי• זאלען מאכער דרעס 23 קאי
 דדשוינט דער .22 אאקאא רעגואאר צום רעז

 דעם אױפצופאדערען באשליסט באארד
 אראד צו אינטערנײשאנאא םון ורעזידענט

 ברידער די און קאנםערענץ, אזא זשירען
 זאאען הוראװיץ און האכםאז אנטאניני,

באארד. דזשוינט אונזער םארטרעטעז
 װײ לאזט 10 אאקאא םון צושריםט א
 דזשוינט צום דעלעגאטען דיערע דאס סען,

 געװארען באפאלטעכטיגט זײנען כאארד
 דעם בײ אאקאא זייער םארטרעטען צו

 װעלכער טערמין, דעם םון באארד דזשױנט
סאי. רשטען2 דעם םון אן זיך פאנגט

 גוטגעחיײ האט באארך דזשױנט ער5?
 קא־ הויז ױניטי דער םון באריכט דעם סען

 געװא־ םארעםענטאיכט איז װעאכער מיטע,
״נערעכטיגקײט׳/ נוטער אעצטעז איז רען

 רע־ דירעקסארס אף באארד פאאנענדע
 גע־ גוטגעהײסען זײגען קאטענדײשאנש

:באארד דזשױנט בײם װארען
 צו װאקײשאן װאכען 5 באוױלעען

 געזונט ניט איז װעאכער פארטנאי, כרודער
האכשאן. ברודער צו װאקײשאן װאך 1 און

רענ־ צו סקוא רענד פון פאראאנג דעם
 זאא פארק םארעסט אין הױז םארם די טען

 האאפערן ברודער צו װערען איבערגעגעבעז
קאמיטע. הויז ױניטי דעד מיט

 םון אפאעטמענט דעם גוטגעהײסען
 קײן פאהרען צו פרידמאן מאאי שװעסטער

 פאר אטנעסטיע װעגען ם. ד. װאשיגגטאן,
פריזאגערס. פאאיטײשע

 מענע־ דזשענעראא האלפערן, בדודעד
 איז עש דאס רעפארטעט, האט דזשער,

 די אין און דרעסעס, בײ סאאו יעצט
 רע־ דארום ביזי. זעהר איז שעפער וױיסט

 אינװעסטיגײ״ דער דאס ער, קאמעגדירט
 דעפארטםענטען ארגאניזײשאן אוז שאז

 װי װערען םאנאנדערגעטײאט זאאען
די האבען װעם האכאן ברודער :םאאגט

 דע־ אמאניזײשאן דעם איבער אויםדכט
 אינוועסטיגײשאז דער און פא^סענט,

 דעם אוגטער זײן װעט דעפארטמענט
האלפערן. ברודער םון אויםזיכם

באריכ־ אויך האט האלפערן ברודער
 אסאשיאײ־ די באזוכט האט ער דאס םעט,
 אפיסעס מאנוםעיוטשורערס דרעס םון שאז
 א םארבראכט האם ער װי נאכדעם און

 דאס אױסגעםוגעז, ער האט טאג, האאבען
 קאספאײנטס אטענדען צו םאשינערי די

 אורזאכע, די געהערינ. װי נים ארבײט
 ביזנעס די װאס איז נאך, סײנוננ זײן נאך

 די רעפרעזענםירען װעאכע אײדזשענםס
 םאר־ וועלכע קאוירקס די אױך וױ ױניאן,

 ניט באנוצען אסאסיאײשאן, די טרעטען
 זײנען, םאאגעז רי אעיציאםױוע. נענוג
 גרױסע א מאא אאע םארבאייבט עס דאס
שעס. דיסאנרימענט 5צאה  האט דארום ס̂י

 י1טשי דעם םים אױםגענוםען םראגע די ער
 װעאכער אסאסיאײשאן, דער םון לאוירק

 די אינסםראהטען צו םארשפראכען‘ האט
 אי• מעהר יוזען צו קאוירקס אסאסיאיישאז

 חאםיאײנטס אויםנעמעז בײם ניציאטױוע
דער םון אײדזשענטס ביזנעס די מיט

^ . מנייז״  ערקאשרט, אױך האט האאפמרן ברודער
 ניט חומען נאך, םײנונג זײן נאך דאס

 אונזערע םון סאםיאײנטס געגוג אריין
 דז׳שוינם דער חאם דארום סעסבערס.

 דעיארטםענט די דאס כאשאאסען, באארי
 ביונעס די אז זעוק, זאיען םענעאשארצ
אמניער די pmtya urty אײדדועגאס
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שעפעה די אין צושטענד^ ריכםיגע די נען
 נא• אויך חאט כאארד דזשױנט דער
 דזשויגט םון טאג דעם ענדערען צו שאאסען
 םרײטאג׳ס פון מיטיגג רעגולאר כאארד

 דירעק־ אף נאארד די און טיטװאך׳ס אױף
מאגטאלס. צו מיטװאך׳ס פון — טארס

געשאא״ מיטינג דער דך האט דערמיט
סעק. מ«קאװ, ק. ם. סען.

 פון געמײערם מ»י ערשטער
 מיט מאםען גרױסע אונזעדע
באגײסטערונג גרױם

)1 ?ייט סןן (סלוס
 מיט געװאוען אויפנענומען זײנען רערען
עגטוזיאזם. שיעל

 אין געװען נאר איז א־נדערש אכיסעל
 קאנצערט דעם צו הױז, אפערא סאגחעטען

 קאנצערם דער .9 יאתאל און 1 יאקאי שון ׳
 האט ov בעכטעד, ׳דער געװען איז זײ כײ

 פירעל-ש&יע״ כאריחמטער דער געשויעלט
 גע״ האט עס און פיאסטרא טיטשעל יער

 רוסיש־אידישער באריהטטער דער זונגען
 שויע־ דאס און וױניגראדאװ, כאריטאן,

 ארױסגערוםען טאקע האט דנגען און אען
ענטודאזש. סף א

 געװען אױןי אבער דאדט זײנען עס
 יןא״ אראנדזשםענטס די און רעדנער, צוױי
 #חינים חאט, לאקאלס צוױי די פון מיטע
 רעדנער, ״פרעטרע״ חאבען געװאיט רוקא
 די ?רײז. אײגענעם םון ניט חײסט, דאס

 װלאדעפ אלרערמאן געירוען זײגען רעדנער
װאטאן. הערי געוױסער א עפעס און

 pp נים איז װלאדעק גענאסע סילא,
 ארביײ אידישע די קען ער ״פרעמדער״,

 וױ גערעדט, האם ער און באװעגונג טער
 זײן און פונקם, צום טענש, אייגענער אן

 געװארען אױםגענוסען טאקע איז רעדע
ענטוזיאזם. מיט

אײנגע־ עס ײןי האט אבער אזױ ניט
 וחאי הערי רעמער, צוױיטעז מיט׳ן געבען
 שםיקעא א געװען איז איהם מיט טאן.

 בדודער טשערמאן, דער טראגעדיע.
 אלס םארגעשטעלט איהם האט שײהן,
 אין סאציאאיזם םונ׳ם טעארעםיקער ״דעם

 ערװאר־ האט עולם דער און אסעריקא״,
 טעארעטישע א איהם פון העלען צו טעט

 כאטש אדער סאציאליזם, םון אפהאנדאונג
 דער אבער מאי. ערשטען דעם וועגען

 דערצעהלען גענוטען האט ״טעארעטיקער״
 גרויס מיט ביאגראפיע... אײגענע זיין

 סים אז אויסגעשריען, ער האט התפעאות
 פראס־ א געװען ער איז צוריק יא׳הר 27

 די איז דאס אז און קואוקכיאכער, טער
 27 גאנצע די אין — געלעגעגהײט ערשטע

 קאאוקםא״ אױס שױן איז ער װאס יאהר,
 ״זײנע מיט דורכצורעדעז זיף — כער

ארבײטער״. ברידער
 געװים ער האט ערקלערונג אזא נאך

 אםלאז, גרויםען א באקוםען צו ערװארטעט
 װי יןאאט געבאיבעז איז עולם דער אבער
 איבערגעװארםעז זיך האט עולם דער אײז.
 מען האט שטיל דער אין און בליקען מיט
דער איז דאס ״אט :גע׳חידוש׳ט זיף

 װאו״ סאציאליזםד״ םון ער)טעארעטיר
 27 די באהאאטען געװען ערגעץ ער איז

 גאנצע די מען האט ״װארום ?״ יאהד
 פון און איהם^׳" םון געהערס ניט צײט
 האט — V אעבען א איד דער םאכט װאס
געוױצעאט. זיף צוױשען עואם דער זיף

ביאגרא־ זײן מיט געװארען םארטיג
 סא• םין ״טעארעטילוער דער האט פיע,

 די ארונטעררײסען גענוטען ציאליזם״
 עולם דער אוץ פארטײ, סאציאליסטײטע

 גענוםען און אונגעדולדיג געװארען איז
 געמאכט זיןי ר,אט ער אבער פאטשען...

 גערעדט, און גערעדט און װיסעגד־יג ניט
 האט ער און... יאהר 27 נאנצע די םאר
 צוױיטע די אװעקנע׳ררג׳עט נאף אזױ

 רײכען דעם םון פראגראם דער פון העלפט
 טײערע די םארנומען האט ער קאנצערט.

 דעם און םידעא־שפילער דעם םון צייט
 גרױסען דעם פון פארדרוס צום און זינגער,

 געטוזם קינסטאער צוױי די האבען עואם,
 דער םון גוסערען עטאיכע אויסשנײדעז

 ווען געהאם ניט האבען זײ װײא סראגראם,
שפיעאען. צו

 זיןי םאועעוזםט םען אז עס, איז אזוי
סאציא- םון ^טעארעטיחער אזעיכע םיט

איזם׳/

ק א אנ ע. ד צי אלו עז ר
 און עראיך םון ארבײטער די מיר,
 םטריט, טע17 װעסט 138 שאו, שאאיענס

 Din דאנק הארצאיכען א אויס דדיקען
 בויױ ױניאן, דער פון אײדזשענט ביזנעס

 םאר׳ן ארבײט גוטע זײז םאר גאלד, דער
 אז בעסט זײן געטרײט האט ער שאו.

 און אעבען, א מאכעז זאאען ארבײטער די
 און ארבײט זײן אגערקעגט וזאבען םיר
 בײ סעט א מיט איהם ורעזענםירעז מיר
 וױג־ מיר װערה. עאיכם׳ם שאום םון כער
 געוונמער• נוצען דאס ואא ער איהם שעז

 #םשעדםאן קאסאווער, העררי חײט.
כערגמדםקל,

ר, ^ \ ^ן .. ^יי
v -מי יזיגי מי א g. - , . •*י ■
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י ם ו עו ררעם סאםטו כ א או ם א? ױני אס 90 ל
 איז סקייל מיגימום א װעגען םראגע די
 יןאסטום די ביי שראגע חױסט די יעצט

 מעמבער־מיטינגען, די בײ דרעסםאכער.
 טעמ־ די דיסקוטירען שעסער, די אין אדער
 מי• א װעגען פראגע די זיך צוױשען כערס
 װי ׳ײן8 •טוין זעהען זײ סיזײר. נימום

 אזא אין סיױיר טיניכיום א איז עס וױכטיג
 יע־ װאו דרעסביײהי?ג, קאסטוש וױ טרײד

 אין עיזססערט אן זײז טוז ארבייטער דער
 יואן דצר, וױ טרײד אזא אי; פאך. זײן
 אר־ רי אױב אז סטראיטען, גיט באס דער

 מיט טרעטען יל^זען ניט זיך ײערען בייטער
 א אין שאפ זײן מוםען ער װעט סייס, די

 אי־ די מאכען װעט און •טטעדטער קאנטרי
 קאש־ א װען *םארמעריןעס״. טיט בײט

 דער איהד װעט דרעס, א ארדעו־ט ט^טער
 ״פי־ קאגטרי אין שיקען קאנען ניט באס

 װע־ געפיט פייז דרעס די דרעס. די טען״
 טוז און פיטער״ ״עיןספערט אן םון רען

 פיני- עיזספערט אן פון װערען נעשיני״^ט
 ארבײטער אזע"בע און האגט. בײם ׳עער
 בא• די קריגע;. צו רייכט אזױ גיט איז

 אבער גוט, גא:ץ דאס םארשטעהען סעס
ט! דאש םארשטעהען ארבײטער די  ני

 פארשטא־ דאש װאלטען ארבײטעי די װען
 זײ געהאנדעיט, אנדערש זיי װאיטען נען,

 שסארקסטע די האבען געקאגט װאלטען
 שריט 'עדען אויף װאלט װעלכע ױגיאן,

 אץ און אינטערעסען, זײערע םארטײדיגט
 שחלאםע־ אזא געהערשט ניט װאלט טרײד

 באש דער וױםיל יעצט. וזערשט עס װי רײ
 1 ער דארף ער. צאהלט פיל אזוי וױל,

 עטילי־ פאר ער אדװערטײזט פינייטערין,
 פאר ארבײטען וױי cy װעיכע און כע

 ארבײט. דער ־צו־ ער :עטט די ביליגער,
 א געוזאם װאלט טרײד אונזער װען אבער

 אזא וואלט װײדזשעס, אװ סיןײל מינימום
 אנ־ געקאנט ניט טרײר אין קאניזורענץ

 דעם און ארבייטער אײן צוױשען געהן
 א געהאט װאלטען כייר װען צװײסען.
 געקאנט זײ פיר װאלטען סקײל, טינימום

 בע• דארום ממשות׳דיגעס. עםעס געבען
 צו זיך טעײבערס אונזערע איע מיר טען

 פראגע דער אין ארײנטראכטעז,ערנסט
 העל־ ארבײט דער צו נעםעז זיך דאן איז
 רעפארטע די דורבפירען ױניאז דער פען
* * * יעבען. אין

אונ־ פון קאמפײן ארגאניזאציאנס דער
 גרויס מיט אנגעפירט װערט ױניאן זער

 רדטעגי מיס פון הייף דער מיט סוקסעס
 אע* דער פון ארגאנייזערין די מעטויס,

 װא־ פאר לעצטע די פאר טערניײטאנאל.
 טויזענטער פאריטפרײט מיר האבען כען

 ״טאפס. ניט־ױגיאן די געבעז סירקויארס
 יטעפער ניט־ױניאן די םון ארבײטער די

 רעס- גרויס מיט קאטיטעס די אױף נעםען
 טעל־ זיך כיעםבערס אונזערע זאלען פעקט.

 העלפען און ױניאן דער פון אפיס אין דען
 ניט־ די ארגאניזירען צו ארבײט דער איז

 יטעפער. ױניאן
q="■= ■■ ז—■=■־.-—

¥ *H ♦
 נײטיננען טעטבער נעיןסטע אונזערע

 דא״ דאוךטאון װערען אפגעהאיטען װעלען
-1 ניא' טען5 דעם :עריטטאג 1D, א־ אין  לו

u האי*, סינא m עס עװעגױ. רעדיסאן 
 וױכטיג־ די ערהיערען צו פאױיטוארט איז

 טעטבערם די װײר טיטינגען, די פון קײט
 דער בײ איז עס וױכטיג װי םאױטטעהען

 פיל אזוי דא איז cy װען צײט, יעצטיגער
 #פיר ערװארטען דארום טאן. צו ארבײט

 גוט זײן װעיען פיטיגגען נעקסטע די אז
* * * באזוכט.
 אוג־ טאפען אױפטערקזאפ וױרען מיר

 מעמבערס די אויך און מעטעברס זערע
ס דעי פון ײדי  אין אז ױגיאן, טײיארס י
 אן נאך געהען *טעפער פארגענדע די

 טע86 העטטי־קארנעג/ בײ : סטרײקס
 גארר, ס. דאדאם און בראדװײ, און סטריט

 אדװער־ פירכיען דיזע בראדוױי. 1י228
אי יעצס טײזען  קאנען און ארבײטער פ

 רעכטדענהענדער קײן וױיל תריגעז, ניט זײ
 קײן זײן װעלען ניט װעט ארבײטער

 באסעס די העיםען און סטר״ק־ברעכער
 װייען כייר ״טאיס׳/ ״אםען אײנפירען

 מעט־ אונזערע טאנען אויפטערקזאם אויך
 גודסטײן, פאדאם פון *טאם דער אז בערס,

TM קײן ניט איז סטריט, טע121 װעסט 
* * *יטאפ. ױניאן

 בײר װילען געלעגעגהײט דער צו און
 *טװעסטער און ברידער אונזערע באגריסען

 גאײ לײדיס אינטערנײיטאנאל דער פון
 אינטער־ דעם פיט ױניאן װארקערס פענט

 עריטטען ױם־טוב ארבײטער נאציאנאי״ען
 םיר װילען געלענענהייט דער צו און פאי.

 רעװא־ סאציאלע די לעבע עס :זאגען זײ
 פון סאלידאריטעט די לעבע עס ! לוציע

!קלאס ארבײטער
פענעדז*טער.> #קידס^רנבע א.

טשערמאן. דעם פרעזענטידען
 און הינרעס פון אדבײטער די מיר,

 מי־ ^טאפ א בײ פארזאמעיט ׳יטאפ גראס
 ברודער םון פארזיץ דעם אונטער טיגג,

 ׳טאפ־ אונזער באדאנקען װאחטאװסיןי,
 פאר גאלוב, בערנארד ברודער טיטעימאן,

 געטאן האט ער װאס ארבײט גוטע זײן
 צוםרידענהײט אויס און שאפ, אונזעד פאר

 װערכד א מיט איהם מיר סרעזענטירען
 און װיניטען מיר און װיקטראלא, פורער
 ניט ער װעט װײטער אויף אויר אז האפען

 און װאהל פאר׳ן ארבײט די אויפגעבען
 ^טאפ. אונזער םוז בעסטעז

אכטונגספול,
ראװנער, משה
שאדעק, בעני

װאלינםדץ, ייהושע
מיינדלױ, הערי

האפיטע. ____________

ס אלמ צו עו םנ מ ער פון מ ר ד ע פי ל ע ד א ל ײסם פי  װ
ערס און ײק ם עס װ ױביאז דר ײערע א ד ז ײנ פי

שיםטרירט  ד;יר פאר גלײך אײיך רעדז
הױז. ,ױניםי

 געלעגעג־ םילע בײ שוין האבען טיר
 װאס כיעכיבערס אונזערע ערקלעיט דיײטען

 װא־ װאכען פאר א האבען צו םײנט עס
 דאך און הויז, ױניטי דער אין גןײ׳טאן
איבערזאנען. אפאל נאך cy מיר װילען

 לײטע, םדיװאט װאס צײט רyד אין
lyn זײ yםyנyװערט פי״אץ, זופער א ז cy 

 טא־ צו — צװעק, אײן מיט בלויז געטאן
 נא־ פוז, דאס און געלד, הרyמ װאס כען

 און פרײזען, הויכע צו םיהר^ טירליך,
 זײ מוזען שפײזען אײן הויםען זײ װען

 בילינסטע, די קויפעז צו טרײע\ איפער
 געמע־ הײם ױניטי די רyאב װערט —

 און צװעס, אנדער גאנץ א םיט דזשטyנ
 מעניליכסײט א \V2Vi צו :איז צװעק דער

דאס םון צו אהין זyקופ װאס די
 yאל פרײז. קלײנעם נאנ״ו א פאר בעסטע,

ט װערט ײאס פסענװארג פ ^יי  דער םאד ג
ט/  ybcyc די םון םריש, זײן מוז ױני

 םאר זyקריג נאר קאן jys ײאס פראדוקטעז
 נעשאםען איז היים ױניטי די אבער געלד.

 םאר נאר נײטט הא^טעןyאוים; װערט און
 גו־ א באזוכער די געבעז צו צײעק דעם
געשמא־ םדיש^ און אפרוה רוהיגעז מעז,

 װאס פיאץ רyד איז הײם ױניטי די
 וױלען דעם צוריק אונז אין ארויס רופט

^ און צו ענ ב א ה ר דרי־ מיר ע
 לידלאך, ױניטי yרyאונז דורך אויס לוען

 ןyפוננyרנyאונט ױניטי און נץyט ױניטי
 פאר האםנונגעץ אונזערע און גײסט אונזעד

 פאר יעבען. הנערעזyש און בעסער^ א
 טyװ iycy< רy:א:צ אונזער װען ׳צײט א
 פראפיטען צוליב ניט װערען םענעדזשטyג

אלײן. אונז פאר נאר ŷרyאנד פאר
v פאד געאוננעז איז אונז v i\ סיזאן 

x« מענעדזשעדיא א אלס לןרעען צו y 
 אונ־ איז דאס און ױניאן, אונזער פון רyב

 סא־ םדיינד, און שװעסטער yבאליבט זער
^ םיר גארען. םיע אכ  םאר־ yא^ אויך מ

 אלע האבען צו הויז, איז בארײטוננען
 אנ־ אויד האבעז מיר כאקװעמליכקײטען.

 nnyt סיזאן הײגטינען םאר געשטעלט
 ■ער־ א טיטשער, רעקריאײשאן גוטע א

 אין געאיבט נאר נישט איז װאם זאן,
 ליבענסװירדיגע זעהר א נאר םאה איהר

 אויך װעחנז oy אלגעמײן. אין פעיזאן
 מיט זyאונטערהא:ד^ונג םיהרטyנ צטyי

'yoo געװיסע .̂KC אונזעי״ םאר טאיאנטען 
 אין זyרטyקא:צ װעכענטליכע צװײ רע
הײם. ױניטי רyד

שן צװײ ם מיטיננ נ׳ װ פו םי עסו ד עסז ר א א פון כ
אל ס א *)60 ל

־3pytpy דעם פון םיטינג רעגעלעד א
 איז GO לאלאל ורעסערס פון באארד טױו

 זyט4 פאנטאג, ג^וארען טען^האyנBא
 סט. טע21 װעסט 11 א-ן 1921 ׳אםריל

טשערמאן. א^ס בוכפאן ה. ברורער
 װאםירעוױ ברודער פענעדזשער רyד
 די װעגען באריכט געגריען א אפ גיט סהי,

 ראקאל. אוגזער אין געשעחעגישען yלעצט
ט ער ^ ט  די אױף אפ הױיטזעבלױ דך ש

 צװײ אן גילהען װעלכע פארהאנדלונגען
אי און sרא'־•,א רyאונז שען אל  ײע־ 15 י
 דורכצופיוד דאס אום פיגאנסיען. די גען
 ,25 יאקאל פון yקאפיט א זיך האט רען

 סערס»יא־yר8 פון קאפיסע א טיט צוזאכ^ן
 ־y:yc או:זער םון באשטעהענד ,60 יאל
 ארדי:גryר װאסייעװסקי, ברודער רyדזש

 רyברוד דזיטעסיער, ברודער רyטyקרyס
ר: ע ב :"  Dyijyiiy: וױיסמאן רyברוד און ^

 פון yלןאפ'ט א אינטיערנײשאנאל. דער צו
 אינטער־ רyד פון באארד ע^זע^ופוױו דזש.

 ־yאויפ: קאפיטע אונזער האט גײשאנאל
^y נאך און נוכחגן 't ארגופyט :yבײ־ פון ן 

 פאל־ זyװארyג באשיאסען איז צדדים, yד
:i:y־cy : אל דאסtfy; y־iy זײנען װאס

 אפ־ ביז יאקאל אונזער אין ארײנמ*וופען
 טראנעןyארײנג זאלען יטעןcyi 1 ריל

 פאר־ איז עם און .25 יאקאל צו זוערען
 Dyc:yscpy y‘אי אז ז,yװארyג שטאנען

 אפיס, נײעם רyאונז אײנצופיהסען אויף
 פאר־ גױטיגע yרyאו:ז yאל קױפען צו װי

 זא־ זאכען, נויטיגע yרyאנד און ניטשור
 די נעלר. םyד פון ןyרyװ נופעןyג ידען

i: אויך האט רנײשאנאלyאינט ^ y־y ̂
 אינטערניי־ רyד םון אקאונטאנט רyד אז

 םון ביכער די :אכדלה^ דלײך זאל שאנאל
 גענויען א ארײנברענגען און 25 לאקאל

 קאםי־ אונזער פינאנסען. די םון באריכט
 צוזאם^ זײענדיג אז רטyגעפאד האט yט

; א פאר 25 יאקאל מיט ^y און צײט 
 אלע זyהאב רסyמבyפ yרyאונז װי אזוי
 און אסעספענטס דױס, צאה^טyג פאל

y־wc yלארןא^ רעyא:ד yאל c '^ y,; זײ־ 
:jy די^םי־ װי װיסעז צו בארעכטיגט מיר 

y צו און jynyDtr זyנאנס :'ip| פרא־ א 
 יאקאל װאס D:y;yc^־c yא^ די פון נטyצ

באזיצם. 25
 די װארעזyג ןyזyלyפארג זײנילן עם
 נאך באארד. דזשאינט דעם פון מינוטס

 געװארען גוטגעהײסען איז דיסקוסיאז א
 אויך איז cy און דאלאר 6 פון Dpyo רyד

 דאס געװארען גוטגעהײםען אײנשטימיג
 פאר רזy2הא^ רyברוד פון ערװעהיצונג

 דזשאיגט cyi פון רyמענעדזש דזש.
פלאץ. זיגטאנ׳ס רyברוד אויף כאארד
 קאטיטע רעגולײשאנס און רולס י־י

i אז נדירטyקאמyר אויך האט ’i:yoyj 
 פון אומשטענדען די אםבאטראבט אין

 איז םרײד אונזער און רסyסyרE אונזעךע
 סיק, א האבען צו נויטװענדיג אונז פאר

y א לאאךפאנד. און רעליף c 'tw פון 
 פאריער, רyברוד פון באשטעהענד פינף,

 און קאפטאן גאלדשטײז, קאטינסקי,
 פאר־ אױסארבײטען inyr צו ספערyדזש

 םיט הןyאנצוג אזוי װי רyגyלs yנyשײד
 ־y: ה^טyרװy אויך איז עם ארבײט. רyד

 גטערטייגםענטy און דױקײשאזy א װארעז
 iy:''T רסyמעםב y 5נדyפאלג קאםיטע.

נאלד־ ר,yספyדזש געװארען: ערװעהלט
 גוזםאן. און רyפארי קאםינסקי שטײן,

ד רyברוד און סעק. גאלדשטײן, רyברוד  גו
טשערמאן. מאן

oy אז נ^וארען באשלאסען אויד איז 
 אפי־ םאר עלעקשאנס yגעלyר אונזערע

cnyo און rpy. פארקוט זאל באארדyאײן ז 
 עלעקשאן yנעקסט אונזער יאהר. א םאל
.1022 אפדיל, פיאנאט אין פארקוטען זאל

טיננ צװײטער א  באארד עקז. םון מי
כיאנטאנ, אם געװארען האלטעזyאפנ איז

 רע״ דער האש אין מאנגעל צוליב )#
רעדאקציע. —עשיגש.8מ*רש אביםעל זיך ^י־ש

11 cyiא״ס בונטא; ברורער אפריל. טען 
 מי״ ןyצטyי פון מיגוטס די טשערמאן.

 נ,'טנעח"סען. און פארגעלעזען איז טינ;
 ברױ מעגעדזשער, און סעקרעטער אונזעי

 א ןyבyגyא*ג האט װאםילעװםה/ רyד
 רעפארט זyפינא:ציע^ םאאשטעגדיגען

 ™ncyc פון ן,yכיא:אט y 2צטyל די פאר
 זײן ן.1טי9 דעם אפרייצ ביז טעז9 רעם

ן.yװארyג גוטגעחײס^ איז פארטyר
 קא־ פינאגס דער פון רyקרעטyס רער

 אג• אן כיאכט גאלדשטײן, רyברוד מיטע,
y;K^p ד געגעןyר DjyarnyiytD און 
 אפאינ״י באארד עקזעחוטיװ רyד און אפיס

 םינ^ yנדyםאל: די פון קאפייטע א ט1יט
 וױינבערג, וױיסמאן, רײןי : רסyטבyט

 זאל yקאכייט די אז לאלס און םאריער
ען כ ^ו ט נ  רyברוד pc סyקלאג yאל די או

 cyi (ענע;1 ארײנברעגנעז און גאירשטײן
 עקזעק^טױו זyטb̂לyנ רעם צו רעפארט א

מיטינג. באארד
 נאלד• רyברוד געןyװ דעבאטע די

ען האט קלאגילס שטײז׳ס ^פ סג ױ ר  א א
 האט מיטינג דער און דיםקוסיאן yדיגyבyי

 נאבט, רyד אין טyשפ ביז פארצױגען דך
ט מען האט ג ^י םג ב די א  קאטי• ריגעyא'

 מיטינג. ?yocpy: צום ארטסsyר 1יט
געשלאסען. מיטיגג רyד זיך האט רמיטyד

.pyc דזשעסםער, ל.

 בושע־ אינדזשאנקשאן־מגפה ״יי
אלץ נאך װעט
).1 זייט פון (שלוס

' בתים ^yo| טיט ocypc. די־ אויף און 
iyr פוגpדעד םון לאיערס די האבען ט 

 איני• דער פאר ?ײס די װאונעזyג ױגיאן
טערנעשאנאל.

y טרײד־ױניאן אין i'np] מד װערט 
 די־ אפיללײט פון ענםשײדונג די אז רערט,

 צום וױר?ונג א jyc^rr iyrvo װעט װיזשאן
־ אויױ גיסען ^yny .אינדזשאנ?שאנס 

 זײן. אמת דאס זאל הלואי
ריכ־ yרyאנד גיבען רyאב חנרװײלע

איגדזשאנ?שאנס• נײע ארוים טער
א: רעם ט מ ^ ט באקאנט איז די כ א ^  ג

 סום־ פון דעלעתגטי ריכטילר אז געווארען,
 |y;y: ןyבy:yארויסנ האט ^ןורט, רים
 צײטװײליגען א איגטערנעשאנאל רyאונז

 ניױ ״די yפירפ רyד צו אינדזשאנ?שאן
 מערי- 105 פון קאטפ.'/ ?אםטױם פארט

 דער םון yD^־* א איז דאס עװענױ. סאן
 אפאסיאײ־ דרעס און זוײסט אמאליגער

 אנגעפיהרט װערט עס רyװעלכ גענען שאן,
 ־y: איז אינדזשאנ?שאן רער סמרײק. א

 אעםערנײשאנאל אונזער נעגעז םyריכט
 רyד אין באארד דזשאינט רעם נענען און

 ױניאן די אינדוסטריע. oy^ און װײםט
 ?אורט אין ?ופיען צו רטyפאדyאױפג װערט

^5 חגם אבען/ |ycy,:׳ און מאי ט רז  או
 אינדזשאנקשאן צײטוױיליגער רyד װארום

 נט״״.yערמאנs״ װערען טאכטyג ניט זאל
 פארבא״ ױניאן רyד ױערט דערװײלע און

 רער םון שאפ רעם זyטyפיק צו זyט
םירמע. רyרמאהנטyד

cy םאר לאיערס די זיד, פארשטעהט 
 אין אנװײזען געװים זועיצען ױניאן רyד

 יע״ אין װארום אורזאכען, yגוט קאורט
 רyד אז און מען, סטרײ?ט שאפ נעם

 בארעכ־ און געזעצליכער א איז סטריי?
 װאס #זעחן צו בלײבט עם און טיגטער,

 צו רעם זועכען האבען װעט רyריכט רyד
זאגען.

yp ,נויט־ א איז דאס אויך װאס עסענס 
 װערם הויז ױניטי רyד אין ;ווענדיגסײט

 פאר עטװאס געבען צו yםטyב דאס נעטאז
 יעדען םא־י װערט אזוי און נשםה. דער

 פאד־ ז,yרטyאנצp yגוט אראנזשירט טיזאן
 נגעזvרנעכyאונט רyאנד אי'ז לעזוננעז,

 האגס וױ רy^ינסטP yבאריכיט אזעלכע מיט
 נ־yנyט דזשײקאבסאן, סאשא ר,yקינדל
.yרyאנד פילע און לעװין yבױרט האלץ,
 ױניטי״• רyד איז, הױפטזאך די רyאב
ל דער גייסט, ה ^  פרידליכסײט. פון נ

 םאר״ מיר ענטוױקעלט. דארט װערט װאס
 ?לײנ^כחײטעז, אלע די אז נלײר נעסעז
 בעןyל אונזער אפט ןy־yםארביט .װאס

 כיא- רעוי בײ נדיגyזיצ שטיםונג און
p r, ײע־ כייר אדבײט. אנדערע בײ אדער 
 ?י־ נישט חינדער, זאיגלאזע צוריס יעז

קען. געדאנ״ און יאהרען אונזערע אויױ .?ענדע

 יאהר דיזעז פאי באשלאסען lya^n מיר
 אונ־ נאר נישט געלעגענחײט א 1געבע צו

ס, yזער ר ע ^  םרײנד yרyאונז אויו נאד מ
 בא* ארבײטער דער פון פרײנד די און

 זײער זyהאב צו מײז,yאלנ אץ װענוננ
 איהי־ צוזאטעז. אונז מיט װאקײשאז

 אין רעדזשיסטרירען גלײר זיך קענט
 מיט זיך װ^־עט ױגיאן. רyד םון אפיס

 אינפאי- נאד אה אפליהײשאנם jny»״
 טע11 נ. 38 האפ^אן, ה. םר. צו כיײשאן
ססדיט.

 זיין זאלט איהד. אום גלײך, עס טוט
ײעי האבעז צו רyזיכ  איהד װען צײט א

םאהרען. װילט און דײנקט
גױס, נזיט

טי די קאםיבזע, הױז ױני
 דיפס און װײסם פילאדעלםיער רער םיז

.15 לא?אל ייניאז, מײ?ערס
.pyo בערנשפױין, ה.

ר ע ? ר ן ע ג א מ

% «.

ם ק א ל ־ ס ק ן ;!
׳ ׳ ׳ . ^

i i i i u i r u i

ען צ אפי אל פוז נ אנ ש היי ס עדיז ענ ם ם ר א ס ע ר

 אלע מון קאםיטעס עקזעקוטייװ מ צו
לאקאלס. אונזערע

שייפט פאינענדער דער  צו;/ד pא צו
 כאדרס עתזעקוטױו די צו געװארען עי?ט

 ר•yאיגט אונזער םון לאקאלס *לע פון
:y־**א:אל :

 האט אוחאכען פאר״טײדענע ״צוליב
ײ די דאס געטאכט, אזוי רyריהE ?יך  א

 פארטכיע:טyד עדװקײשאנאל פון בײט
 סיזאן אין שפעט אנפאננען זיך גטyפר
v: האט cysK און m v גyטאז yiyi3| אין 

ש. ל^  מוזטyג חאב^ רyנyפי די איי
ט ײ ב ^ סג  לאקאי״ די אײדער וױערען אוי
 געקאגט האבילן קאטיטילס עדױחײשאגאל

 און באראטוננ, א פאר ומעןpנyצוזאט דך
iyii זײגצן קאמיטעס דיזע :jyciiy גע־ 

iy כמעט איז טיטינג, א צו װארען i גא:־ 
 אר־1אויסג געװ^ שוין פיאנ׳ראם צער

 דעד ,tnyn^ דyאב איז איצט בײט.
 יןזש האט טJyפארטטyר י;דיקײשא:אל

•:*iv x x z v ם5דז פאײ פיענעד די נ*אל;ן 
סיזאן. געײסמען
א';־ פון אדבײט די זyנ•אכ צו אום

 א פא־ ארטטע.מ2;יר דױל^ישאגאלy ז*ר
r יטלאנעז רפאלג,y גדיגסיעױלן b םאר 

t y u m r ’K פון ?אנפערענץ דזשאינט א 
 לא״ די םון קאמיטעס עדױהײשאגאל די

 ;יכען אי; װעט ?אגפערענץ רyד קאלס.
 וױנ־ איז cy און װערען, ןyרוםyאײנג

 יאקא^ס די פון קאמיטעס די רט^yנסװyש
a קוכיען זאיען ' ,^y:3V, זאלען זײ jycni 
 זyסטyאטב דארף לאקאל רyזײ װאס
v אױןי iלד ם אן, פון ם̂י ש ײ ק  cy אויב ^ו

 טא״yט נײע ןyװער פיהרטyאײנ; דארף
jy i ט נײעyםיגל^יטyװײטער. אזוי און ז

 סyאכײטP דױקײשאנאלy יאקאל די
 די טיט באריהרנוג רyלוטyדיר אין קוטיען

 זײ און לאקאלס זײערע םון מיטגלידשר
 און װאונש מיט׳ן באקאנט גיכער זײנען

 מיט און מיטגאידער, די םון פארלאנג
(m רyד קאז קאטיטעס די פון הילף רy,ד 'iv 

 פונלר רyפyב ארטמענט8דע קײשאגאל
ציאנירען.

cy ד איזyםון װאונש ר y cyiדױקיײ 
 ־yרyםאראינט צו נטyפארטטyד שאנאל

 אונ־ םון צאחל yרyסyגר א אלץ זyסיר
ynyr ,םראברעט די מי.ט טיטנלידיפרyז 
ע, אונדלר פאר זyהyשט װאס ^רי דו  אינ
 באװע־ רyארבײט די און ױניאז דyאונז
m לאקאל די און ,P'oy^K אין גונג y־ 

 cyi אין אונז קאנעז האמיטעס הײשאנאל
ז.yמיטהעי!פ סך א

 אײד פון טיר פא־לאנגילז דעריבער
 מ׳־ נעשסטען אײער אויף אויסצואװעהלעז

 3 פון קאמיטע עדױ?ײיטאנאל אן טינג
^yזײ ארײנשיקען און רזאזyרy נyמyז 

 עדױהײשאנאל רyאונז צו ןyסyאדר און
̂'נט.yטט’פאיyד

טער אן םערעפאנ  צום בריװעל איג
שאנאל ט. עדװקיי ך^פארטמענ

 ןyבאלווט טיר האבילז װאך לעצטיע
cyi פאלגyנדyאינט זyברי־ רעסאנטעז 
 טב־yאס לײבאר און טרײדס ״די פוז װעל
סאטא.yטינ פאול, סט. פון לי״

 די צװישעץ אונז, בײ דא איז ״עס
 ר־yל צו פארלאנג גרױפער א לייט, אזיױנ

 iy:^P טיר װי אזוי עקאנאמיהס. רyנ
iy»2 ניט ro קײיז ̂tyc^n ^yiny די 

 אנצו דערוױילע ז,yבאשלאס רyארבײט
^in־jy י אלײן. לולאס אyדyאװענד ר 
 דער זײן זyנטyסטוד די פון אײנער טyײ
 מױ רyאב דעם םאר יזלאס. פוץ רyהרyל

iyr ״אוט־ די האבען אומבאדינגט מיר 
 װאס ״ע?אנאמי?ס ״אפלײעד פון לײנס״
 די אין ברויכטyג האאט ליאז Vi סאלאן
 לײדיס רנעשאנאלyטrא רyד םון זyקלאס

ױניאן. װאיר?ערס גארמעגט
 אנצופאגגען זyגליכyנ ײאלטעז מיר

cyi מ װי שנעל אזוי קלאסy.מיר גיליר 
 זײן צו אײך םה רyריבyד פארלאנגען

 טסyס 20 צו^יהעז אונז און נוט אזוי
 קאנא״y לײעד1א״ די םוז ^אוטלײנס״

 דא אײך שילועז מיר װעלכע פאר כױקס׳/
 דאס אויב דאלאר. צוױי םאר טשעה א

װיסען. אונז לאזט םעהר, פטyבאטר
 א אפגעםאלען זײנעז סעזאן דורכ׳ז

 װאס סטודענטעז צאהל דער םון לפטyה
 םארשריבעז. אנםאננ בײם זיך האבעז

 אין ערװארטעט. אבער דאס האבעז מיר
 די מיט צוםרידען מיר ?ײנעז אלנעסײן

 ויע־ סיזאן נעקסםען דעם רעזולטאטעז.
 ארבײט די אנםיחרען אםשר םיר לעז

סאסשסאגג נחנסצדען א אויזי
?»צ־ ךא ארבײםעדשאסס״חאט די״

 מיליאן א אמאדדרט װינטער טען
 בויען צו אױוי קאדיאר״שאן יאר
 דצס מיט אװצלצוכיאגען טס,yי*c און

 •אומ סט, אין װאױנוגגען אין טא;;על
 ארבײטער נעי־עדנטצ האנען דארפען טיר
 געשעפט^ דעם טיט פארנעחטען צו דך
 א*| אונו בײ דיגען ארבײטער די?ע ,און
 ארנײ־ די אױב נאטיר^ך, י־ויאסען. די
 אוד אזעיכע מיט ױך פארגעטמן רyט

 ;עלעדד וואבען די דאיםען טילרנעטוגגען
 צו פעחע זײן זאלען װאס ארבײטער טע

 אונזער און געשעםטען, אזעלכע םיחר^׳
אויעצױ טענשען דיזע האפט קאלעדזש

. כילדעז.
דדלף, אײער פאר אײך דאנל,ע:דיג׳,

אײער, נרודערליר אץי, פאיכל״ב
טיגגעל, ס. ״ס.

pyo. יןאכײט^ לואלדע^ש לײבאר,
״;עסאטא.1י#פאור סצז.

—

ט יאפאן פון סראפעסאר דעם באזו:
דעפארטמענט. עדױקײשאנאל’

 דעם פון אי,א, טיגארו פ־־אפעסאד
 טאקיא, א»ן אוגױוערזיטעט קײזערליכען

 ני אטערייוא אין געחוטען איז יאפאן,
 ,ד אננעפיחרט װערט דא װי שטודירע;
ד זעינע דאס כדי בילדונג, אדבײטילר ״  א
v' םאר יאפאן, אין !צופיחד^ :v ײ״  אמ

 װאשינגט^;, אין .געװען איז יער טער.
 פעדער״• אטעדילוען לעד פון אפיס אין

 טען האט דארט םון או| י״באר אװ יטאן
י אונזער צו או;ז, צו געשיקט איהם ר  ע

דעפא״־סט^ט. י,ײשא;א?
 סעח־ דין טיט אקא פ־אפעסא•

 פאר־ האכען אדזשיט/ קיקין וצטאר
 שטודירענדיג שטונדען, איעיגע ברא־ט

 דע״ עדױסײשאגאל אונזער פון ארבייט די
 איז ינעןyי מוז טעטאדען די ^נטyפא־טט

 1אי ליעדנען טיר ״סאבױזשעלטכ״ yppyiו
 אווי pm סראפ. רyד קיאסען. yרyאונז

 ♦ אונזעד מיט געװארצן פאראינטערעסירט
 מיט- דד ריט האט ער דאס איכײט,

:yoi:y; אי :אר :יטy ״אוט־ אונזערע 
 זאנדע״ לעקטשויס, y'y?;w פון לײנס״

 טטyםלזל אנאנסמעגטס, y^ אױך רען
 אדױס גיבען מױ װאס jy^ip-vv און
 ״אוט־ די פון טאנכע צײט. צו צײט שון

 נאך אפגעשילט ;יײך ^y דאט לײגם״
 אלגא״ ארכײטעד דארטיגע די צו יאפאן,

 סיט וױ איגסטרוקציעס טיט ניזאציעס
באנוצען. צו זיך זײ

 קאכיטע עקזעקוט״ױ דער פון מיטיינג
 עדױקײשאן ״װארקערס דער םון

♦ אמעריקא, אדו קאמיטע
 לער םח קאטיטע עקזעקוטיװ די

־ אװ במרא עדױיו״מאן װאר?^יס ^ ט  א
 ;יט אמאניץירט זיך האט װעלכע קא׳/
 אפנעהאײ װאך yצטyל האט צוריח, לאנג
iyD דעם yרשטyאױף מיטינג. ן yi□ ־,מ 

 אײ־ געװארען פארהאנדעיט זײג^ טינ;
 עדװחײשאנאל כאצוג אין םיאגען ניגע

pטvט yט  אדנא־ אדב״טער ד• צוױש^ "
ניזאציעס.

 כא״ גערוארען איו טארyרpסע דעד
 ארביײ ארע צו שדײכען צו אױפטיאגט

o טער y ^ v w rw אײנ״ זײ לא:ד, אין 
 םארבינדונג אין שטעלען צו זיר צויאדען

 עדױקײשא- באצוג אין בױרא, םיט
טיפטיגלױיט. נאר

געװא״ בעז,קלyאױסג איז קאמיטע א
 םון ארטBvר cyi ןyערטיגcםאר צו זyר

cyi א איז װאס קאנפערענץBנyהאיטyן 
u 2 יארק נױ איז געװארעז v iא ־טעןp 

 םון כאשטעחט קאמיטע די אפריל. זy־ט3
 %טיס אמאלגאמײטעה די פון סאלוטצלױ, ב.

 אינטערנע• אונזער פון קאהן, מ. פאניא
o פון דאנא, װ. ה. דר. און שאנאל v i כאס 

 רע רyד קאלעדזש. ױניאן טרײד טאן
װערען. דרוקטyג װעט פארט
 איז yאמיטp וױכטיגע צודיטע א

 פרא- די שטודירען צו ג^וארעז טyוינט5א
 אר־ •!אר לוסט־ביכערyט ןyשאם פון בלעם

 דעד אין קאל^שעס. און סקולס גײטער
 פרא־ נעװארען טyאינטBא זייגעז קאבײטע

ly^oyE ל אוןyהרyאפ זיך גיכען װאס ר 
 אר״ אײניגע און בילדונג ארבייטער מיט

 טיט אפ זיך גיבען װאס פיחרער, כײטער
 םון טיטינג נע?סטער דער פראגע. רyד
 דעם זײן װעט קאטיטע עקזעלוטיװ רyד

מאי. ־טען28

״ WHf צו׳אױפט, א ?וטצן  ׳י♦״1צ ו
jyp ״אױטיי♦(^ די §p ױנו^נחנ ?py״ 

o ט׳אורע n  i m חןר סיווון, י^נצטען on pc imipio מאיעדדצ 
 אײ צאחל ^וױסע א דאס אוגו, ׳ארײנט
 אינא- האנצן ׳צטאדט [10 ב*מוור
ט iiw סאלטען |1א ^יאס י דויי i אד 

 ןעי״נען אױפ׳ן ארנ^ס דער ריס ^נחן
r טוצן מיר וױ א^ן, a  ,ov ,רזאנען 

o ס^דצטאלט n  ty i ^ויל^ף פאדיא 
orvnt ov t f ' r V ,אוגז omi אגדעדע 

r\ ןױיצן ארנאטואציעס ארנײטעי v\ אין 
 אי״ |W«f טיר ײיז פוסטריט. אונזערע

 טיט י po נאתייפע 1צ Mf גרײט רצר
 אוד אז װײזט, דאס קאנען, טיר װאס
 װערט טעטיגחײט עדױלי^צאנאל ?ער

וױיט, pc און נאח^נט pc געשעצט

נילס. לאסק ױ סץ חירינג « נאך
 פאחאטעי״ט דך חאנען װאך לעצטע

פארטרעטעד צאחל גדױסע א אלנאד pא

po 1א ^דױקײ׳אאנאי| »•jm«ovw יר״ ̂ר ̂ט in̂ צו אמאדואציעס ג oyoMii
n  ivivj יאסp ,ס jy טיסס גיי ^ n

o דארט חאט ט*יטצס ro w tn i דעם 
איגטערנעשאנאי. אונו<ר po ד^וארטסענט עדיוקי^אגאי

oy Mi איו pur ,סיגען נאןואוסט
p נ»לס ir אסעט־ די דורנ^אגגען

ד o נ n  pn ,יצט ס^אט^ onjyp דך
די עף שױינט iwnyviu אן
11 pyojinערט oy א m yj<

yo20 oyi ,jwoojyn| /א אפר״י,? 
v\ ״חירינד א lyoipynyo דnױ1 m 

n ,פאד נילס iwiyuiij /און ס»ײעו 
iyipi איחס םאד איו fyj^ny ורױס^נ א 

 #נײס yry’i jwyj ;njyiyi לאטיט^
oy pH צו איצט נלײכט jnyr צו iyi 

 אונטערשר״• בילס ױ װעט *מאר1גאו
yo|״ lymiynno *yi אי, גאװערנא״ 

דט נילס די ןyאראיא^רc האט סט»ט
oyn ״,מ גאױעמאר

t lya^nnyojiy y« סי רyי

ד דעד ע ס ש ד אןו מאי ער ע ט ײ רנ ג א נ דו ל י נ
pc פישהענדלער, אלעקסאנדער

ד cyi po fyoip ^אהרלינע דאס  אי
 נרײגגמ טאג א־נייטער ןyר;אציא;אלyט

 אין שטױשטאנד צײטוױיליג^ א זיף מיט
/ pc טעטיגח״ט^ ד  lyj^r װאס ד

i טיט פארנונדען v i דנ»טפר« ^ ו א  נ
 yrDV’H די נאטראכטען ד» pH ;דנ;

iWJiWMwy yo^iyo n ואגע  pn אין 
iy i ,צוקונפט

 א אױסקוס רyד איו צײטעדױיז
pH ly n n u r דריקאגחנד. א r a  iyan 

 ראײ באץעגוגג ארנ^טער די אז ױייסאן,
 דג רוןר וען1 דג, jya^njy צום שירט
 דט, קײנער וױיסט דאס fysip װעט

^ מיר קוטט. דy אבער נ  אז רכ/ןר די
 iyo;ynyj יאחר א מיט טיר דינען היעט

 אז און ̂ןyפאד״איא^ר וױ ,p«*-wy צים
 טיט נאןי po טיד װעי״ען איבעל״א־יאחר

 טרײ |yc^ijy צום נטערyנעח יאחר א
iyy:n; iy אדכײטער n פון אומוי i pc ,װעלט

 צו באצוג אין דיכטיג ph אלעס דאס
פyח זואס טיטל^, פארשידעגע די  זyי

 םאחאױסגעהעד p*t pH רy♦ט,ארב דעם
 דאס איז נילחנג nyo^ain מאדצ. דען

rגגoטpc y מיטוען, די אט
o \n v הא״ צוריק צײט קורצער א מיט

 ״y;oiא די אגערלו^ט אדנײטער די
t סאכט. גײסטיגער pc װעדט הײערע i l• 

Diyijit ארכײטער דער אין Huyiina, 
״ וױיל  אין onny( חױיטזעכליד חאכען ו
 ןyגייכyט טאג פון סדאכלעמען די דנען
vzyp,\ אנדערע און שטונדען שנירות, וױ 

y^ynyoMO ,איז נאדיגגונגעז oy געדוען 
W* צו שװער אוטגעהײעד ' W T] /  זי

 פונדאמענ־ די אט וױ רעהד עטװאס אז
 ערפא׳ל־ אן פאר נויטיג דינען ?אכען מאלע

לאטוי. iy^i םון אױסגאננ ר"בן(ך
איז דאס ױנג, איז כיידונג ארבײטער

 ד״ טיט פאדאױס געחט ױ אכער אטת,
ט האכען װאס די טריט ^אנטישע ט ^  צו

 ױ כאח^טפט דערנאר כילדונג אעגארירט
v n :y  pH צו גלײכדיטע געץארען 

 ־rn אן lyoryj צו אן א»צט חױכען אירק
jyipo אײנטייל yi״M|״ pc סקעפטיקעד 
ד.yיר1אטיBסיט געװאדען די דיגען
 אז ;,yryo^HD נופא ארנײטער די
״ ר,א;ען ycoyp סיערע  מ^ט געװיגען ז

דyד ר״נוגגען. טיט וױ דכער פאחט^
 ױגיאנס ארכײטער די װאס ׳ל,אטף גדדסער

 טאג חײגט,צו אן jyin’c אמערײןא אין
 ,fyoooc טיט דשט אױסנעקעטםט װערען
 •6סטאטי מיט נאד געװעחד, טיט דשט

 רעסארדס אונטעדזוכונגען, ציםער^ #טיח
pH טאד אזױנע גאףyמע fycHH-ojnp. 
 רyטזארני די pc Mi״?Mjn עגדליכע די
 אזױנע סון קאכיף ױיער דורך קומען טyװ

ycnii,| ד דודךyאנמענחנג סעהיגער ר 
vo*»ytH pc די מצד נאר דשט װאסצן 

ארכײטער. די םצד אױך נאו פיהרער
?ic דעסארטמעגט עדױח״שאנאל רyד
 זיעע מיט טcיyח אינטערסךטאגאי דעד

 גרױ־ דאדגער iyi pH כחות באשײדעגע
 •ypy״ א ph ארכײט די אױפנאכע. סער
 כאדי• מוזען שװעריגקײטען פילע דע.

r; די סילײכט pn װצרען טיגט j  yooyi 
 טאסען n pc גל״כדיטיגחײט די איז די
 ארכײט. וױכטעער דאזיגעד דער צו

 אי• Pm איכצרצײגװג כאדצען מיד אכער
 דשט צוױיםי*ען מיר און כעמענענחײט,

pH ענדליכ דעםyן Pncpy אונזער סון 
אדב״ט.

ער צו ל ד א אנ ש ע רנ ע ט ס אינ ײוי ס ל ענ ם ר א נ
ס עו ק או ו אן ו װני

 היי-סקול די פון סטודענטען די צו
ױ ד%סי איסט דעס אין מלאסען  מנע

סענטער.
 לאחאלס yרyאונז pc רyמיטגליד די

 קיא־ היײסקוי רי on:yon האבען װאס
yo; סענטער, ױניטי סײד איסט דעם אין 

 pir זיף האט װעלכער ,63 סקול •אבאיק
 זיו תאנען סיזאן, דעם פאר געשלאסען
 דעם אין יןלאס זעילבען אן אנשליסען

 דארט pH סענטער ױניטי װײסטמאכער
 סענ־ דער שטודי־ום. זײער סארטזעצען

 איסט 320 ,40 סקול •אבאיין אין איז טער
i סטריט. טע20 n אונטער׳ן איז קלאס 

דײוױדאװ. הענרי סד. םרן אויסדכט

 המלטתש. •אול סם. דער
po סאלצדדי סאועי סט» דעם 

נוד וי׳יו יעצטא םיר חאמן טינעסאסא

 pfc yD'^n א איז נל,טyדyג איחד וױ
 דזשע אײער פאד ערשינען ױגיאן אונזעל
 האט װעלכע נאאדד, עקזעקוטױו נעראל

 פייא־ אין צוריק יאהד א מיט געטיטעט
 זא^ט איהד אז £אדלא:נ, א מיט דעיפיא,

 א״עד אין יאקאי א פאר ארײננעמען אונז
 װאד־ o:yo,־n: ל״ידיס אינטילרנעשאגאל

יודאן, קעדס
 גע־ באוױלינט איז פאדלאננ אונזער

 טעטבערס עיזטױוע yרyאונז און װאדען
 א טיט װעז גייקיױ יחיטcyג זיך האבעז

 יוגגעחוכיעז אונז איז שפעטער טא; סאי
 אנגעזאגט, אונז האט װאס צושדיפט, א

 טיד װעלען רyט1װי און אן הײנט pc אז
 אינטעדנע־ נדױסער דער pc גליד א ז״ז

 ױ־ װארלןעדס נאדטענט ל״דיס שאגאי
 די .132 נוטער לאקאי דעם מיט :יאן,

 נדױס, אזױ געװען דאסאלס איז שניחח
 אײנצופרצמצז באשיאסען חאב^ טיר אז

 נעגעבעז אונז דאח• װאס טשארטעד דעם
 חא־ דאן סדײם. גאלדעגער א אץ װעדעז

yo? פאד־ טיר אז געוױזעז ניכעד די אונז 
 גוט״ 1400 טיט מעטבערשי■ א טאנעז

 יז1בי איז דאס און רסyטעמכ שטעחענדע
 איא־וס־ נאטאן דעד po ט״י א נעװען

v:"i oy .yno\ טױ־ געוחנן נאך אנער 
 נע־ חאבען װאס מײהערס נאטאז זענטער
 װאײ to אוז װעדמז אמאגידדט דאדפט

 ארןא־ דעי מיט אנגענימעז זיכער טעז
 װאיט/נן םיר ניז ארבײט ניזאציאנס

 PH מ״קעי באמאז fny’ אדײננענוסעז
 דער ט״ט געוועחניץ/ ױדין. אונזעד
אינטעתמשאנאי. דעד pc הילפע
oy װ״י אזױ. געװען ניט אבעד אז 

 נע־ מיסגע״שלעיט דינען ■יענקר אוכזעת
o כוואליזנס די מיס וואדען n  po נדױסען 
 אוג• יאנד. אץ דא נצוחןן איז װאס יןדידס

nyt ד חאבען שעסער  צד vrAאנגעפו ו
 אז אוס, .owP און דעכסס צוסאכען

po געארבײם חאמן עס וואו שא• א

 נעכליבען ז״נען םײקערס נאטאז 150
 מעמבערס yרyrאונ .10 אדער 5 אינסײד

 זו־ צו fyiiiniwya געוחנן דאדום זײנען
 דארום און זy;ונ;,טcyכאש yיyאנד כען

 געקוסען. ניט ױניאן דער אין די דינעז
 געחענט ניט מיר האכען סאדשטענדליך,
ע\ כייד װי ריטיננ א צהאמענדופען *ב  ר

 לײ־ אינטמרנעשאנאל די אום געװאיט,
 אונו זאי ױניאן װארחערס נטyנארט דיס

 האט אזױ לאקאל. איהר פאר אינסטאלירען
 טדעזשורי iy?:in כיז ןyאנגעהאלט עס

אױסגעלײדעט. דך האט
 ז״ט iy״t pc בתים ,syc אונזערע

 קדײ מיט׳ן באנוצעז געװארט זיך האבען
 אינגאנצעז אונז אום םרײד כאטאן אין זיס

 נע״ ניט אבער זיי האט עס פאמיכטען.
 אינ־ דער סון לאקאלס די װײי יוננען.

 איבעד נעגעבעז זײ האבעז טערנעשאנאר
 שטיצע גרויסעד רyד חרך — ojyn די

 •v אונזער צו געגעבעז זyהאב די װעלכע
ניאן.

 באטאן דעם א*ן יאנע די איז יעצט
 עס און געװארעז, בעסער סיי טרײד

 אז וױסעז, לאזען צו אײך אונז פיעהט
in זיך מיר װעלען דכעץ איז גאי t מיט 

 אום אינטערגעשאנאל דער בעאמטע״סון די
 אינסטא״ tine אדאנזשטענטס טאכען צו

 ארױסצו־ אום ײגיאן אונזער אין יײשאן
 אינטער־ דעד סון טשאדטער דעם יןדעעז

 אז /ײך םאדזיכערען רײ־ און נעשאנאל,
 גע־ כױײןערס באםאז די אין װעט איהר
 כיעמ״ איבעמענעבענע און נוטע סינען
בעדס.

ינדוס בדודערליכעז מיט
אדגאנײ־ער. גו־יגגל*?, ם.

<• *
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THE BIG STICK . .

m ם א ו ל ח m
*l₪Mh

(ערצעהיוננ)
ערדנערג. ש. פץ

 נביא h צװײן יאחר ציעהן א טיט װאיט
 איזץ גארדטארה׳ען, איהם, איז געיזומען

 הדיגע, דאס ער װאיט פאראױסגעזאגט,
פאריאזען. נישט היאדא ןליבע

געװארט^ ער האט װאס
 הע^ען איץ אין חרוש. א גארגישט.

 דאה באפאײען, חיוש א איהם איז טא:
 VU נישט רוהען אנגעםײ*ט, יעבעז גא^צע
געצױגען... ױך, צו געצױגען <אזט,

> אױסגעראזט זץ־ האט װאס
חרום. א — חרום, א גארנישט,

 אײג־ נישט קען ער אז בײנאבט, אטאר
 תסיד וױיל אטאי, נאר )יא ־— יפיאםען,

 גאנצען א פון צובראכען טאט, און מיד
 א וױ שיאוי צום ער פאיט פעדיען, טאג

 נישט יועז עי אז א:יאר - נע׳הרג׳עטער
 חיום אן זיד ער דערטאנט *יינשיאסען,

 צום ביז ביטער איהם װערט עס און
׳טטארבען.

 גע״ און געזעסען יאהר םערצעהן ביז ...
 ארוםגעטראגען זיך האט רב דער <עוענט.

 — יעהב׳ס אברהם מיטה׳קע איהם. םיט
 ליב האבען טאטע־טאטע טוב. אבן אן

שװארץ־איעל. דאס וױ נעהאט
קיא״ גא:ץ דאך דך האם 4 קיאדא און

!איהם םיט געבעניטט דא
 בחור׳ל, א יעהב אברהם האט —
 אידי־ איע אויף שאושן, זײן אהן הלואי,

געװארען. געזאנט קיגדער yש
 נישט טוסטו װאס יעחב, אברהם —

 האט — V כ״טה׳יוע׳ן מיט שדון קײן
מד״ דאס שטי געפרעגט. ״

טא־ דער שםײכעלט ־— צײט גאך —
יערנען. ער זאל — טע

 פרעגען — חנה׳שי אמת, ס׳איז ־—
 מיט זיך וױל רב אידפביצער — וױיבער

 זאך. גלײכע א זײן¥ משדך אײך
הרע. עין אהן בחור, טײערער א טשה׳קע
cn האט v ע״ עפעס טאטע־כיאטע ב*י: 
 אי־ געיטטאנען דאך זײנען זײ פמזולט?

 מוייו. םון פאיע די געהיט און איהם בער
4 הימעל pc טעיעריי דאס אםילו װען און

 דעש אנגעטראגען טײװעי דער האט
 אזא נעװען פערירינע. דער מיט ^הרער
 האט און ארעגטייכער אן מענש, םיינער

 זיך האט װער םאר׳סמ׳ט. לעבען זיין
!ריכטען געהענט דאס

 דער טיט יעהרער דער איינטאל יוומט
 צו זיך זעצט הטדרש, בית אין פעלערינע

לערנען. און ״פםועסען אז הויבט און
 איז און פעלירינע א טראגט װייס, געה

יטדן... א
 ״אהבת דעם אונטער איהם עי רוקט

 שום קײן תטר. אמנון ידױטיים. צױן״.
 װאס אבער דעם. אין נייטטא איז עלעכטס

 אזוי נישט זיר אפס4טיי עפעס *' דאס איז
 לע־ ער אזױ... ציהט הארץ דאס רוהינ.
 תמר, אמנון, ירויטלים, ־— און רענט

 אעהרער דער דאס? איז װאס עזריקם.
 עד גארנײטט. רעדט פעיערינע דער כייט

יןליאטשע׳/ ״די ברעננט
טײטיט. עבדי —
 נײע א זעהז װעסטו לייען, לייען, —
 דער איהם זאגט ־ - ו-ועיט נײע א וועיט,

םעלערינע. דער םיט יעהרער
 נאך יטפעטער געלײענט. ער האט
 און ספרים ספרים, און ביכעי ספרים.
ביכער.

, אהן נעכט גאנצע ^ ל  פאר״ טעג די ש
חלומ׳ט.
>' דאס איז װאס —
 דער זאנט — ײאריטא :אך פאהר —

 װעסט — פעלעריגע דער מיט לעהרער
װעלט. נײע א װעלט, נײע א ?עהן

!נישט דאס !נײן ? פאהרען —
!נײן נייז,

לײענ״ װאס !משוםד ! אפיקורס —
 אנגעהויבען װאלטער ױסױ האט — >' סםו

שרײעז.
 האט — !משומד ! אפיקורם —

 טא־ דער און נאכגעשריען. קיאדא נאגץ
 מאפע די און רײסען, קריעה וױל טע

װײנט.
פארװאס^ —
װאר־ נאד װארשא, ;אך פאהר —

 פא־ דער מיט לעהרער דער זאנט — שא
 א װעאט, נײע א זעהן װעסט — לעריגע

װעלט. נײע
שרײט — !םשומד ; אפיקורס —

קלײן. און גרויס קלאדא. גאנץ
 און װארשא. אין איז משה׳קע שוין.

 לעה־ סטודענטען, שמחה. די נאר זעה
 מיט לערנען וױאען אלע — שרײבער רער,

 און הונגער שלעכט. V עסען אוז איהם.
 אעהדער. א געװארען ער איז הונגער.

 לערענט ^ער פלמד. א לעהרער. רױין נישט
 געקלײרעט, קורץ אבער געהם ער גםרא.

 לעה־ א איז ער זאנט מען פעלערינע. א
זײן. זאל — רער

 ער אױבערשטען. דעם דאנק א און
 אםעס־ אן שוין האם אױך. אלײז לערענם

שטעה. וױיטערצ און טאם.
אויסלאנד. אויסלאנד.

 נענןי בערן, ברוסעל, פאריז, בעילין,
 שװארצע אלדי צו דארט נאך װאו און

 ער אח !איז עס שווער װי #אוי ייאה<
געווארען. קראנק איו

 זאגט — עסען טוזט איהר עסען, —
 יעבען פע;ש א קען װי — דאהטאר דעײ
> עסעז אהן

געפאה־ אהײם ער איז — V עסעז —
ידאדא. גאר רען

געװא־ געזאנט פשוטדים ארע אױף —
קלאדא. :אנץ וױגשט — סוף אזא רען

 פײניגט > געדארפט עס האסט —
 גרויע האלב די בײסט און טאטע דער

בארד.
— מענש א װער ׳מענש א װער

:טאטען צוש טענה׳ט און טאפע די וױינט
 מיט זײן משדך דך געװארט גישט —

רב... איזשביצער
 !עש און אװעק זיך זעץ ינעה ׳גו

 צוריק > װאוהין !אנטלױפען אנטלױפעז,
םריהער^ װאו

— דאהטאי דער זאגט — עשען —
> עסען אהן יעבען מענש א קעז װי

 די אין ליגט גארד !אפעריקא נאך
 עסען און גאיד האנט א אגגעהטען גאסען.

גארד. הא:ט א יערנען. און
 אפיעריקא. אין שוין גאט, דאנהען

 מען >' װאו >' גאשען די אין גאלד אבער
 חודש #װאך נאר װאן און ארבײטען. מוז

 אר־ קײן גישטא גישטא, ס׳איז חודש, :אך
בײט.

: דאקטאר דער דאך זאגט > עשען און
ח אהן לעבען מענש א קען װי ע ס ע

 א בױערי דער אויף גליק! א אױ,
ארײן. ארבײטער. דארף מען םײן.

 פען זאגט — קענען גישט איהר׳ט —
איהש.

>' םארװאס —
> ברעטער םראגען —
א — י

קישעלע, א אונטערגעלייגט האט ער
 פלײצע אויפ׳ן װײס, א קישעלע, שײן א

 וױיס ? אזוי װי ברעטעד. געטראגעז און
 אפ־ םארנאכט, דערלעבט !טײװעל דער

 גע־ אהײם און דאלאר האלבען א גענוכיע;
 אראפגעהאנ־ איז פלײצע די און גאנגען

אראפגעהאנגעץ... גען,
> ברעטער די אלץ גאר דען ער טראגט
 אזוי פלייצע די איז לאנג װאכען

אראפגעהאננען.
 אױף איז שלעכטס מײנשט דו אויב און

ױס. אײביסי  הײגט גארנישט, לאךזיךא
דיר. בײ מארגען מיר, בײ

 א פרנסה. האט ׳ער פעדעי״ט יעצט
 עס הונדערטער. ׳בע:ק די אין דאלאר פאד
 ׳:א >' לערנען און אויסנעצײכענט. איז

 גע־ םון איאפ אינגאנצען איהם איז דאס
 גע־ אבערלײענען? םארפאלען. דאנק.
 שלאפען אוץ זויפעז און פרעסען !װאלד

 פעד־ אונטערהאנדלען, ׳יא V בהמה א װי
> לײענען און !אלץ דאס V יען

 קארט א לײברערי. אין אװעק ער איז
 מען מעג ביכער װיפיל אױסגעשריבען.

 צװײ אין טאי. א אויף ביכער פיר >' נעען
 הונ״ אכט. װאכען פיר ביכער, םיר װאבען
 יאולר, אײן יאז־ןר. א ביכער פיר און דערט
 קאלעדזש, אין ארײן װעט ער ״דרײ צװיי,

קאלעדזש. איז ׳יא
 מיר זאי״סטו געהײלינט און געלויבט

i אמעריקא זײן,
 איז עד װי !נעשריען װעה אוי, און,

 ערגעץ. אין נישט געהט ער !פארנוכיען
 מואװינג איז נישט טעאטער, אין נישט

 הא־ זײ געהן ער זאל װען ■יקטשורס.
 שטא־ פיגו* םיר. אין באזעצט זיך בען

 ארויף שטיגען. די אױף קריך זער, י רי• קיגע
ארױו*. און אראפ ׳אדאפ און

בי־ נעטען געהן אבער דאר דאוץ* מען
 אכט װאכעז. צװײ אויף ביכער פיר כעד.
 יאהר. א ביכער פיר און הונדערט םיר, אױף
 גענאננען איז ער און נעמען. מוז םען
 ער !דען װי ביכער. םיר גענומען און

 דארח לײענען. נעםט בוך, א אויױ עפענט
 טאקע איז פעדלען. נעהן אבער דאך מען

 בוך. דאס אװעהלײגעז מוז ער שאד, א
קוכיעז. אהײם װעט ער אז אװענט אין נו,

 דער שפעט. געקוםען אהײם ער איז
 שװער זײנען םיס די שװעד. אזוי קאפ

או מוז מעז אמאל... פלײצע די װי  אבער ד
 װי !אינטערעסאנט װי אױ, !לײענעז

 לעבען גאר טעז קען װי !אינטערעסאנט
>' לײענען אהז

 אויס׳ן ליגט ער טאנ. העלער •ס׳איז
 ברענם. נאז די קלײדער. די איז בעם
 ׳4 ער האלט \ואו איהם. לעבען בוך דאס
 y םעהר נישט בלעטעל. פינפטען בײש
 אײננעשלא־ בלעםעל םינפטען בײם איז

שלעכט. פעס׳
 די איבעדרארנען. טארגע;, אזוי און

 בײ די ער האט אריבער. װאכעז צװײ
 וױ .6אטאי נאד אויױ איבערגעשייבע; כער
4 לײענען אחז לעבען דאס מעז קעז

 נע־ ריאוה אײנענע. דאס װידער און
 אפנעטראנעז ביבער די ער האט װארען.

 דען טען קען וױ אנדעיע. גענומעז און
לײענען? אהז לעבען

 שװער איז האפ דער בײנאכט. און
 װי ברעכעז ברעמזז, םיס די שוועד. אזוי

 םארשאלטע־ די אלץ אמאל. ילײצע די
ברעםער. נע
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אלנום
קונסט־נילדעו 24 פזן

 אונזער פון געשיכטע מארטירער די
װעו־ה קונסט אץ םאראײבעט פאלר,

םאלער אידיש־פראנצויזישען באריםטען פון

ל ע כ ן א א פ

טיליאנען .1
ארציבאיטעװ ם. םון

 קונסט־אלבום *וזאםעןםיט׳ן
םרײ. ^קונדס״ יןר * םיט

— איז —

אײנס
צעהז

שלאכטםעלד אויפ׳ן .2
א פון (עראינערוננען

סאלדאט)
 קונסט׳אלנום *וזאסזןןםיש׳ן

פרײ. ״קונדס״ יאר א םיט

דועל דער .3
 קוםרין ». סון

 קונסט־אלבום צוזאםעןמיט׳ן
פרײ. ״קונדס״ יאר א םיט

 דעם אין געדרוהט דא זעהט איז װאש
אדװערטײזםענט

פרײ און פראנק
 קונדס דעם םובםקרײבט איהר אויב

יאהר. א אױוש

ספארטאק .4
דזשיאװאנעלי ד. פון

 קונסט־אלבום צוז^סעןםיט׳ן
םרײ. ״קונדס״ יאר א מיט

ליליע רױטע די .5
פראנס אנאטאל פון

קונסט־אלבום צוזמבזעןמיט׳ן
םרײ. ״קונדם״ יאר א םיט

״קונדס״ פון פרײז סובםקריפשאן
אויסלאנד: אוז העגעדע ;4.50-----יאתר א פ*ר <2.25 —םאגןןטען 0 פ*ןר

51.25 —מאגאםען 3 פאר

:סטײטס ױנײטעד איז J4.00-----יאחר * פ*ר
 j2.00 — םאג*טען 6 פאר
;1.00 — מא:*טעז 3 פאד

 זי שיקט און אײנלאדונג די אוים פילט
$4.20 מיט צוזאםען ארײן אונז

פרעםמםס) 2 די פאר פאסםײדזש איז ס.20 (די
̂ם ט#ן שוין םיר׳ן און איבערי;ע. דן
:*רײד־ברײגנער אזן ליכט ״קונדס׳/ ליבער
 12 קומענדע די פ*ר «בת, יעדען אויןי מיר צו קוםןןן צו געלאדען חארציג ביזט דו

̂םזנן דײן םיט װאכען). 52( חדשים  עו
בוך און קוגספדאלבום דײן םיר בריעג באזוך
זיגעז פונ׳ם-------גוםער אדװערטײזםעגם. ̂ד

.$4.20 אוין* בדצעק # דיר איך שיק טרחה ד״ן פאר

ו

I
ו

 פון אידען די .6
צירענדארןז

װאםערמאן י. פין
 ?.•:ס:ר»לבום צןזיזמעןםיפ׳ן

םרײ. ״קונדם״ '*ר ?ז םיט

 טענשען מאד־נע .7
לוריע רוזל םון

 קונםפ־אלבום *וזאםעןםים׳ן
פרײ. .?ונדס״ ייןר * םיט

פון בילד דאם .8
גרעי דארראן

װיילד אסקאר פון
 קונסט־מלבום צוזאםעןםים׳ן

םרײ. ̂קונדם״ יאר א םים

 גיהנום דער .9
םיו

 שטילגעבאוער ענארד
קונסט־אלבום צוזאמעןמים׳ן

ענטאלאגייע .10
לאנדוי ז. םון

 קונםפדאלבום צוזאםעןםים׳ן
םרײ. ״קונדס״ י«ר א םיט

: ט ר י ס ע ר ד א
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 זו־נטאג איז — גליהליכםטע און םױידיגסטע די יאהר, םמ נאכט ליכטעסטע די — סנדם־לאך־נאכט דעם
 הויז. אפערא מאנהעטען אין מטעו, דעם טאי אווענט,

JBnxp דעם לײענם אײנצעלהײטען
.6!
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אנחשעלעס. לאם םון בױןש א
— :ררעדא?טאר וועדטהע

 צושדיםט דיעזען דרוקען צו ביטע
צײטונג. באליעבטער אונזער אין

 אדגזער האט פעברואר טען3 ךעם
 אי־ סינק^ף, כר. אײדזשענט, ביזגעס

 דעש צו רעזיגנאציאן זײן בערגעגעבען
 סאטענ־ איז װעלכע ב^ארד, עקזעקוטיװ

 איבעראשט און ענטוישט געװען טאן
 לעצ־ דעש אין װײל פאסיחגנ, אזא פון

 שוין זיר ה^בען האלב א און יאהר טען
 אײדזשענטס ביזגעס דרײ איבערגעביטען

 ױניאן. דער םאר אונגינסטיג איז דאס װאס
 םער־ אויסערע צוױשען זוכען לאנ; נ^ף

 איז רייהען, איעענע די אין און זאנען
מיג־ בר. אויף װירקען צו געלונגען אונז

 דא זאל אטט. דעם אנצוגעהמען
 קוסט דאנק א ואז װערען, דערמאהנט

 װײס־פרעזירענט גארענשטײן, בר. אויף
 זײן פאר אינטערנײשאנאל, אונזער פון

 מינק^ןי בר. אנשטעלען איז טיטהעלפונג
̂ס  לא־ אונזער םון ^ײדזשענט ביזנעס אי
קאל.

ערםאה־ מיט מאן א איז מינק^ף בד.
 באהא״ איז ער װאס דעם, אויסער רונ;,

 ארבײטער און סאציאלע אין װענט
 אין ערםאהרומ אויף ער ה^ם םראגען,

 ער נאר װי אנגעלענענהײטען. ױניאן
 זיף ה$ט אפיס דעם איבערגענומען האט

 אין עגדערונ; אן מערקען גענוטען גלײך
 זײנען שװעריגקײטען אלע יוניאן. דער

 פריעדלי־ א אויף געװארען געשליכטעט
 גענו־ זיך ה$ט אלגעמײן אין אוםן. כען
 די צװישען שטיםונג נוטע א פיהלען מען

 צו אנגעפאנגען האט טעז פעטבערס.
 מעהר די און טיטינגעז די מעהר באזוכען

 אקטיװ׳ז מעהר און אינטעייג^נטערע
 די צו געקופיען װירער זײנען מעמבערס
פיטינגען.

 געװען איז טינקאף בר. אבװאהל
 איהם איז דאף אםמ, אין מאגאט 4 בלויז

 און אכטוננ שעצונג, געוױגען צו געלועען
 םון און ארבײטער די םון אנפארםרויען

עיןזעקוטױוע. דער
 מעסבערס באארד עקזעהוטיװ די
 זײער אויף באשלאסען דאדוש האבען

 ״באנ־ א געבען צו איהם חשבון ^אײגענעם
 און אכטונג פון אויסדרוק אלם קעט׳/

ארבײט. גוטער זײן פאכ אנערסענונג
 רעפארמען זײנע םון אײנע אויף װי

 אג־ יןען 4לאח״י אונזער פון גונסטען צוש
 צו שטעלונג זײן אויף װערען געצײגט

 ״קאנטראקטינג״־פגפה, אלגעםײנער דער
ט׳ן עם רופט פען װי אדער  קלינגענדען פי

 וועל־ שעפער׳/ ״ק^־אפעראטיװע נ^טען
 ארײ־גגע׳• צײט לעצטע די זיף ה^בען כע

 עס שט^דט. ׳ארנזער אין אויף נגב׳עט
 די ארגאניזירען צו געלונגען איהם איז

 זיינען פאר א בלויז זײ, םרן טעהרסטע
 דורף אויף האםען מיר והנלכע געבליבען,

 סיר געװינען. צו קירצליןי מעט^דע זײן
 דורכנעמאכט צײט דורףדער אויך האבען

 הײנטיגען םונ׳ם צרות אלגעמײנע די
 זיף האבען ב*זסעס די װעלכע מים ׳סלעק

 אונטערגראנעץ צו אום באנוצען, געװאלט
דא, ױניאן. אונזער פון עקזיסטענץ די
 געזוכט באסעס די האבען אומעדום, װי

אויפרײצענ״ און טריקס אלערלײײ דורך
 אין ױניאן די ארויסצורופען מיטלען דע
 הבתים בעלי די פון אײגיגע קאכץ*. א

 א צו געטשאלענדזש זאגאר אונז האבען
 זײן דורך מיגקאף, בר. אבער סטרײק,
 האלטונג, אויםגערעכענטער און רוהיגער

 אלע דורד דורכגעםיהרט אונז האס
 נים האבען מיר װאס אויםער שטורטס.

 םיעלע אין נ^ף מיר האבעז פארלארען.
 ביי־ צום אזוי געװאונען. הינזיכטען

 אגריטענטס, נײע די אין זײנען שפיעל,
 דער דורף געװארען געמאכט זײנען װאס
 בעלי־ אינדעפענדענט די םיט צ'יט

 העכעמ* א געװארען געשטעלט הבתים,
 ה$בעז וועלכע ׳די און סקייל, מיניטום

 אנרי״ דעם געבראכען צײט דער דודך
 אײנ־ געװארען געצװאונגען זיינען מענט,
 אין װעלען זײ אז סעקױריטי, א לײגען

 אגרײ דעם ברעכען ניט צוקונפט דער
מענט.

 שבת םאמעקוםען איז באנקעט דער
 מעם־ ראטה, בר. פעברואר*). טעז1 דעש
 אנ־ האט עקזעקוטיװע, אונזער םון בער

דיע״ םאר דיענסט איז הויז זיין געבאטעז
 אן זעהר נעווען איז עס אבענד. זען

 אײניגע אונטערהאלטוננ. אנגענעהמע
 אויםטד די באצײכענט האבען רעדנער

 קורצער דער פאר מינקאןי בר. םון הונג
 דעם אנגעהאלמען האט ער װאס צײט,
 אװעה־ זײן םון םארלוםט דער און אטם,
געװא־ פרעזענטירט אויף איז ער געהן.

 א טיט באארד עקזעמוטיװ דעם םון יעז
^ סיגארעט־באקס. זילבערנער

עי־ בריע^ דער איז *״גם, עס װי *)
איחם האבען םיר געװארען. פארלעגען געץ

ײ*ד. לעצםע די ערעם 1סוג\י»ע
רעדאקציאן.

מ האט רעדעס די pc שלוס צוש  נ
נא• רעמג פאסענדער א אץ םינקאף
 איהם איו װאם ׳עחרע דער פאר דאגקס

 זעלבער דער צו געױארען. צוגעטײלט
דעם פאמעשטעלט אױך ער האט צײט

 נו״ ביונעס־אױדזשענט גײ״ערװעהלטען
 ״,,א און פרעדדענט, געװעזעגער דיאג,

 וועלנע טעםבערס^ ערשטע די פון נער
 װעלנעי יאחאל^ דעם געגרינדעט האבען

 ױ״ םון טאוסט״טאסטער דער געװען איז
ה אנענד. זען  כא״ אױך האט סיגקאןי נ

 אױםגעגענען האט ער אנװאחל אז ׳טא:ט
 וױר״ צו ;זיא טיט ער בלײנט אשט, זײן
םאט- און ראט־ן טיט קען

 נעװארען פאמעהען ניט אױף איז עס
 אטאמא»ו»טעד די pc לאלראאוט דער

 א״ן pc און איסט דער אין ארבײטער
 םון געװארען געטאבם איז װאס אפיעל,

 געװא־ געקאלעיוטעט איז דאנילאף, בר.
 ף,זא שיקען טיר און דאלאר, lfi.55 רען
טשעק. דעם דא

 זיך עולם דער האט רעדעס די נאף
 און דעקלאטאציא;ען מיט אטוזירט םײן

 זײ״ װאס לידער, מעחרסטע די געזאננ.
 pc געװען דינען געװארען, געזוננען נען
 םאר* אוהר 4 ארום אדעלשטאדט. ד.

 װיגשע מיט צוגאנגען, זיך טען איז טאג
 װעם עס װען צוקונסט, שײנער א פאר

p ניט םעהר 't ׳קנע:ט קײן און הער קײן 
 א אוגטערדדײןטע, און אונטערדריקער

 ;לײר װעט יעדערער װאו געזעלשאפט,
 נאטוה און לעבען םון געניסעז
#נרוס ברודערליכען מיט

הערטאן, מאריס
ג J ל. א. ׳52 לאקאל סעקרעטער / ו

 קאמןן״ ״הײליגען דעם װעגען
פאלעסטינא. אץ

״גערעכ־ םון רעדאקטאר געעתדטער
:טיגקײט״

vh דעם פון ״גערעכטיגיןײט״ דער 
 פארעפעגטליכט איז 1921 אפריל טען8

 אונטער יזרמוני הער םון ארטיקעל אן
 קאטף הײליגער ״דער אױםשריםט דעם
 ־ זשאר־ געגען געזעלשאפט א״י־ דער םון

 ארט די און אינהאלט דעש געגען גאן״.
 גיט ארטיקעל דער אזוי װי וױיזע און

 די נעחטען מיר איף װיל זאכען איבער
— זאגען. צו װערטער עטליכע פרײהײט

אוגפאדשטענדליו, גאנץ מיר איז עס
 ״גערעכטיגק״ט״ אונזער זאל װאס פאר

 דער צייטונג, טרייד־ױניאניסטישע רײן א
 אינטערנעשא־ דער pc ארגאן אפיציעלער

אן\ װאירקערס גארטענט לײדים נאל  ױני
 וועגען שפאלטען זיינע עפענען •לוצים

 איבער־ א״י^י אין שפראכעךםראגע דער
 ■רא־ און פראגען אנדערע אלע לאזען

 ארץ מיט טאן צו האבען װאס בלעטעז,
 םון שאפעז און לעבען דעם טיט ישראל,

 עקאנא־ זײער — ארבײטער דארטיגע די
 שאפען צו שטרעכען זײער קאטו*, מישען

 הײנט סײ לעכען שעהכערען בעסערעז, א
 אפשד און ׳צוי«ונםט דער פאר סײ און

 מוס־ א שאפעז צו געלימען אויך זײ װעט
 געזעלשאפט, סאציאליסטישער א פון טער

 װעגען אט — שטרעבען זײ װעלכער צו
 זעהר איצט ביז מיר האבען זאכען אלע די

 1אי לעזען צו געהאט װעניג זעהר און
ט אח ״נערעכטיגקײט׳/ דער  טאל א מי

 גאנ־ א אונז גיט און אדמוני הער קומט
 שפיאכעך דעם װענען ארטיקעל צען

 ״זשאר־ און העברעאיש קאמן**צוױשען
 פאר װאס מיט און ישראל ארץ אין גאן״

 שיראןי, אינםעליגענטער ״בליהענדער״, א
 גע־ אזוי איז אלעס םארזיכטמ װי און

 דערצו און ;שװארץ־אײנזײטיג ;מאלען
 םדעמדען א אונטער באהאלטען נאך זיד

פארטוך.
 אדטוגי טהער ני אונז זאנט פארוואס

 וועלכע פון צױן, פועלי די זײנען עס ווער
ט ער מײנט ? שטארק אזוי רעדט ער  טי

 צױן ®ועלי די צױן פועלי װארט דעם
 א איז װמלכע ישראל, אר״ן אין פארטײ

 צױן ■ועלי אלװעלטילכער דער םוז גליד
םארנאנד¥ װעלט איהר סיט באװעגונג

 למען ווערען געזאגט אבער עס זאל
 נים נאר עחזיסטירט אזוינס אז האמת.
 אחדות־העבודה דער װײל א״י, אצינד

 ארגאניזאציע, צענטראלע די אצינד איז
 ארגאניזאציעס אלע ארײן נעהמט װעאכע

ל. אװ ם. א. די אוגז בײ װי גלײןי
געצעהל־ עטליכע די װידער עס איז

 הער וועלכע צױךיןאסוניסטעז, פועלי טע
 — ארטיקעל, זײן אין דערמאנט אדטוגי

 זײערע ער םארשוױיגט זשע װאס םאר
 שלעכמען א דורכדעם סאכט און נעכיען

 אלע דעז.נישט ?אײגדרוין םאלשען אוץ
 םאי־ ךארטען זײנען עס w #דאך װײסען

אזעלכע. ראן
— םאהטען אנגעגעבענע די װעגעז

 באגלױבס אזוי װירקליך אדמוגי־ הער איז
 איז אלעס אז #<וארטרױענםווערט און

 אזױ וױחןליך און יןאחמם אוז ■ינקםליר
 יחד גאראנםירם — או־ער V םאתעקוםען

אסםראור ג טןןויסצר • אלעס דצם «ן

PQ,' רעדאיר געעהרטער א^חד װערכען 
 געע;טפערט אפריל ט׳נן 1 דעם האט טאר,

pn שטועסען״ ״ל,ודצע א״עוע pH ״Vi‘ 
ו פארגעגלעס רענטיגה^ט״

 וױײ מיר — אסטואוןסין/ ״נ״
 נױף, צוגעשײןטער דער אױב דט פען

 ״גערענטיד דער pn סארעפענט-ינט
 וױו־ גויטעע די האנען װעט ק״ט׳/

jjip םאר אז ;נז1א ר\י דאנט עש 
 מיט נױזי דער װעט לעוער אװזערע

 ר,דנג#אונטערדר pc פאקטען אלע די
 ארץ* pH א־נײטער אידישע די פון

חאל״ װאס צױדכטע^ די טצד ישראל
 כא^ענאטי& גא;צע פאר דף טען

 נאזאנדערע יןײן ז״ן דט דא־טען,
 ®ראץ דעד װען איכערראשונ;,

 בריף אײער װעט עריױנע̂ן ;אר װעט
 איע זאיען ןוערען. פארעפענטדנט

 טוט דארטען װאט וױשען, אוג״טער
 ארבײ״ אידישען דעפ װאס אין ;דף

 אױסצואװאד בדעל ד-אט װאס ;טעד
 דארטד ערװארטעט אח̂י דערען

׳ןזד אזױ טאי־־; זא״ עס אױב און
 װערט נא;לױנטקײט אדטוני׳פ זזער אז

 אסטראװסקי׳ס נ. הער טיט כאשטעטיגט
 א וױ רעהו דשט עס איז ״*־ איז נױןי,

 nn דך שפױט װאס ׳אליטיק8פלײזעל-
 צוױשען נדאדוױ/ איטט pH דא אונז בײ
 צו און פועלי-צױן, לינקע און רעכטע די

 נלע־ די זײנען פארטיײשטרייט דעם אם
 צו ״גערעכטיגק״ט״ אוגועד פון טער

אװעקצוגעכען, טײעד
 כדי באריכטען, געבען יא שױן אױב

 דארט װאס וױסען זאלען ארבײטער ״אלע
 םאראן איו #זא;ט איחר וױ זיף׳/ טוט

 און לעבען דעם טון מאטעריאל געגוג
 שראל,1 ארץ אץ ארבײטער די פון קאטןי
 בא• און דצייד דין ודרלןליף תען װאס

 כועה האכען װעיכע ײ, פאר לעהדענד
 1םא אטימ און אהין, אױסצואװאנדערען

דא. זײנען װעלכע #די
 און — ?לייזעל־םאליטיק אין אבער

 און טאן פאסיגען דשט אזא אין ראס
 ״גערעכטיג־ אונזער דארף — אויסדרוק

 דאס וױיל אריממישען, גישט זיך קײט״
 כיאו עק. אן אהן מעשח א װערען װעט

 דף װעט רעדאקרזאד, ;עעהרטער איהר,
 קױ װעלען ׳פרעסע םרײער נײ חאלטען

 מיט בויװראןי אנדערע און אזױנע טען
 דיטען, אלע םון ״פאקטען״ םארצירטע

 אטת״ עפעס װעהרענד ;ענען, pH דאפיר
 אײנװאג״ ענטוױהלוגג, דער איבער דיגעס

 פאלי־ און קעטםע עיזאנאמישער דערוגנ,
 אונזערע װעיען א״י אין לאגע טישער

 אױף האיטען און י״עזען װאס ברידער,
 דער״ דןי גארנישט ״נערעכטיגקײט״ די

 דיערע ארמוגי׳ס די זאלען וױסען.
דערצעה״ אגדערשװאו עדגעץ קרױודעס

יעז•
 יא) שױן (אױב בעסער גיט אונז פאר

ovsy .קען װאס אזױנס באלעחרעגדעס 
 נוצען דארטען ארכײטער די און אונז

 די pn לעבען דאס װארים ברענגען.
 צו אן הױבען #"י אין סארהעלטניסע

 אונ־ אין ראלע כאדײטצגהנ א שפילען
 די וױיל ארב״םעד־־לעכעז, אידישען זעי

 גרע־ טאל אלע װערט אהין עמיגראציע
 ׳דשט אדער וױלענדמ גרעסער. און סער

 אחין סאסען אידישע אונזערע מוזען
לײב, נאקעטעס אום עמיגרירעז,

 װערט עס און ראטעווען. צו יעבען זײער
 ארבײטער אידישער א געשאפעז דארטען

 געװען װאלט עס װעלכמן פאר צענטער,
 צו צײט םון זאלען טיר נוצען גרױס םון

 לע־ זײער איבער אינפארטירט זײן צײט
זײטען. אי*ע פון בען

גרוס, ברודער *ון אכטוננ גרױס טיט
ר ע « ל א ה ה.

.9 לאיזאל pc טעםבער

אייחשענטס. ביזנעס• פון עלעהשאנס דדעגען
רעדאקטאר. װערטער

p* כין איך זוען n דאנער־ געװיסען א 
 מי־ סעקשאן * אונזערען צו אװענט שטאג
 n*c רעדנער * נעהערט איך האב טינג,

 *גיטי־ געזאנט, בעסער אדער #םײדיגענדיג
n : n: גענ־ ביזנעס פון עלעקשאנס ם*ר* 

 דאך לעבעץ סיר וױיא ערשטענס. :טען
 און דעטאקדאטיע. מון י*נד * איז עיעס

 גע־ דאך איז איכערהױפט ױניאן אונזער
 אױוי יסודות, דעםאקראטישע אויוי בוים
 און שטאיץ. אזוי דאך זײנען םיר װאס

 בחןנגען מיעקשאנס וױיל צוױיטענס,
 אונ־ צוױשען טעטינקײט אוז ילעבען *רײן
 צוםיי ניט האבען װערכע מעטבערס, ?ערע

דעם. פון
 װארט דאס גענוטען האט איהם נאך
 יעצטינע די אונםערשטיצם וואס אײנ?י,

 אײד־ ביזנעס *•אינםען םון סיסטעם
 :געואנט װאס אט חאט ער ?שענםס.*

 יאהד דרײ מים tn צלעקשאגס די אין
 קליײ H נאר באםיילעעז ויך פימגם צוריט

u ס*סע כרײנמ וײ םמםגעדס. צאחי
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ט קײגמאל חאט אגט״< קײן נענוטען ד
pn /  םי*טןן גו§א עיעלןשאגס n און ױ

ר• פי מ רנ  סף imp דאס *זױ, װערען מ
 און סארשאפט גיט אונז "1 חאנען כנװ־
חח גרױס לןײן  אױף וײ םון טיר חאבען נ
ט  אײדזשענטס ov:ra די נעחאט. ד

ן1 ז^בשט ו / נ  !ײ״ אין געפענטעט נעו)ען ״
װו *רנײט עי  טד גיט האכען p* ד

 זײעחן געוױפעגהאםט דורנפיחרען י,א;ט
 שא• די װעט עש אז פיורא, אױס פלינטען

 גיט ראבען די עייעי׳׳צאדטא;. אין חנן
 n טיט גענו; שטריעג די) ;עחאנט

 זינ״ א״ן אין האיטען ױעיכע ״טשח׳ס׳/
ס, ױדאן n געגע; דיגען  ״משח״ וױיל חי
 איחם פיט אפ־עפעגען גער,אנט ויך האט
עײעחשאצט. n בײ

 װארט דאס געגוטען האט איהס נאך
 און עיעקשאןו סאר איז װאס איעער,

 גים t* אױס, קוםט ס״נונג ויץ לדט
 *yc yכעגטyרyױסגא איע אױף אכטענדיג

 דאך אכער ph עיעחשאנס, די פון לערען
 איגיציאטי* n צונעטען צו פארבדענען א

n װע  pc פערנערש pn די y^*i| גאר 
ד ז״ערע אינער האכען גיט דעח לןײן  בי

;sy ,וױכ״ אזא דעען װעיכע אײדזשענטס 
 םאדטעגליכ^ cyi אין סאקטאר טינער
 דאר״ y:fyn pn ױדאן, אוגזער pc דעכען

yc| און אױסטײטשען טאג״אױס טאג־אײן 
n  fJfTMIH די און ®רינציפ*;; ױניאן 

 חא״ yרy;ז1א pc חנגולײשאנס און רויס
?H yivopyגריטyגטc. איו װ״טער און 

^cy; א דא  זיך זא? צײט iyT טיט אז ^
 בױ־ א ^טװײןי^ן אפאינטטענטס די חרך

 רyד אין iy:*n װעם װאס #ראקר*טיע
 זײנע און רyפעכ•ב ןyשוט׳fl □yi אדטח

ען ס ^ ס נ  pc קוקען אנחױנען ט1װ איז אי
H |yriHרונטyמאסע. רער אויף ר

oy ג האבעןyרyנאך דט n jn  yi^j^H 
 * אײנער דטyרyג אױך האט oy נער.
 וױק• װאס די pc ט̂קn׳חyג חאט pn גדוי
 מא•yד pc טאנטעי * pH אײן דך ירען

 .D;H^py^y די פארטײדינען pH קראטיע
y האט אױטאריטעט pc טאן * מיט jny־ 

 וױיל *■אינטטענט, םאר איז רy או זאגט,
 *דײננעמראגמ מיר וזאכען זײ דורך נאר
ד איס *רנײטער אינטעליגענטען רעם י  נ
^’pc iyD אין ׳פריהער אגעגט. געס  n 

o ^ c w y, ד האטyר Kינטyאײנ״ ^יגענט 
שעמט סאך  נאמען דין שטעלען צו ויך נע

 נע״ יא שױן איז רy אז pn כאלאט אױס׳ן
*>yc|האם ׳ yס קײן געהאט ניט ר שענ  ט

 אױב דאס און םאליטישען. דעם נענע;
 יע־ *מאל וױדער ה*בען גיט וױילען טיר
ט ביזנעס טיפ געם ^  סוים האט װאס ׳*ג

^ ?ײן אונטערשדײכעז י.אנטyג מ א  זא־ נ
^ םאר שטיטען טיר לען : ^ *pn .DDjy 

 טשער• דער גערעדט האט זין זעאבען דילם
 נעײ איז oy jyn דאך און מיטינג, פון טאן

 IHK'pyo דער האט אפשטימען, צום קוטען
 אײנס, צו צװײ טyכט #jyDH^M*3 מיטינג

ע זyקטyיy צו ײנ ם ן ע ע טען. כי ענ  עס *נ
 איז מיטיגג רyד אז ̂ןyרyװ רהטyבאמ טוז

y די pc באשטאנ^ d ti^y o לאקאל םון 
ly פייע און i pc באארד. עחזעסוטױו

מיגא־ רער מיט גילשטימט האב איך
 רyאכ האנט, די געהױב^ האב איך ריטי.

 גע• שוועחנן א מיט *!oyi דאש האב איך
ט דך האב איך מיט. י ה ^  ,oc‘nD:y ג

 ניט מען זאל ,1921 יאהר אין 'עץט, *ז
 סײן מאסען זyאונזער געטרױ^ קאנעז
 *ן ןyד,אב מיר וױ נאנדילם ^כםyר שטים

 *ר־• yגאנצ און נטyרטטHדעפ עדױיוײשאן
עלע און זyטyרזיטyאוגיװ כײטזןר  ס*עצ'
 חא״ קאנען ניט זyט זאי #צײטונ;*ז טדײד

 קשאנסyעי פאדנינפטיגע און ערליכע כען
 טרוײ זעחר איז עס באאטטע. yרyונזK סון

: יעצט״ נאד tg עריג, ^ayi י מיר וױ  ד
 סאל״ א יאהר צעהן וױ דעהר שוין נען
 *זױ טאכטyדורכג און ױניאן yנדיגyשט
 גמשריבען איז יאקאוטש אוץ סטרײהס םיל

 פרא־ האטפליצירטע אזעלכע טrיyטyג און י
 ניט טיר זאדען אגריטענטס, און זv‘טאקאי
tycnn קײן oyjP2 ,זא• ווצלכע אגענטעז 

 צו געגוג הױך טאראליש שטעהז ילען
 טורא ניט סליכטילז, jny?«' צו אטענדען

 עלעקשאן וױלז טשה׳ס די פאר האב^־־יג
יןורען. װעט

זיגקץ״ מ.

טשערמאן. 6שא דעם ■רעזענטײרען
 ״נערעכ״ רyד סון רעדאקטאר רyרטyװ

טיגקײט״.
<יי| *רכײטער די pc נאבתנן oin אין

 איזך מיר כעטען קא. װאיןי ענד ירינץ די
 :נאטיץ *לגענרע[ם דעם איצודדוקען

 ענר פרינץ רyד םון ארבײטער די ׳טיר
אױסצודרי• אום יזליװאאגד, פון ל,א. װאלז•

 מדי גוםע די ס*ר *נע^ענוננ אונזער זעז
 ברודער טשערטאן, שאפ אונזער װאס :ײט
oyc ,אונזעד ס*ר אדן• טוט סינקעא fenr 
 סאר אוץי און סיזאנס 2 יעצ^ n ױיט
 אל־ pn ױניאן חןר צו טcטרײש*y: \ײ\

;p’oy, שא• באזוכטען גום * בײ ער איז 
 א םיט געװאחנן ovo}yty־i• :זיטינג

yrרטcולy ין. ײמאנד»
וײידער, ז»נוױל

 קאגטאר, םשאריס
c. ,•*סםארק

קאגדס^ די
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גײשט. רינטיגער דער
 נביאות פריה צו אםשד, נאך, איז עס

 ענדײ וץי װעיען עס װאס כױט זאגען, צו
 בערי די צוױשען קאגםערעגצען די גען

 אוגזער אין בתים בערי די און סראבות
 דעסטװעגען, פון גראוק־איגדוסטריע.

 יזאנפע־ ערשטער דער םון אורטײלענדיג
 מיר םיהלען נ״אנטאג, לעצטען פון רע;ץ,

 װאיד (טיר האפגונג, א אױסצודרײןען וױ
 ״איבערצײ• װאיט דאס געברױכט טען

 זיין געװארט גיט װארטען טיר װען נוג;״,
 גאנצער דעד אז פאדזיכטיג), בעזונדערס

 פרידיי־ א אױוי עגדיגען ךך װעט סכסוך
s<אופן. כען

 איז > דעניןען אזױ או:ז טאכט װאס
 װאוגש, נאטירריכער דער אטאל ניט עס
 יןיאױדאינדוסטדיע דעי אין מרחכיה א אז

 גיט, עס איז >' װערען אױסגעמיטען זאי
 פעלע, םירע גאר אין איז, װאונש דער װייל
 דערםאר און געראנק, פון םאטער דער

 אוכיבא־ אדעי באװאוסט מיר, וױלען
 םאקטארען, םירע די איגנארירען װאוסט,
 מעג־ > מלחטח א צו םיהרען קאנען װעלכע

 דאך, אזױ. עש איז טײלוױיז אז ,ליך,
 םאמעניגען גרויסע דאס געהאט האבענדיג

 קאנ־ דאזיגער דער בײ אנװעזענד זיין צו
 גאנץ נאכנעפאמט האכענדיג און םערענץ,

 זייטען, ביידע םון רעדען די אױםסעײןזאם
 די םון בתים, בעלי די םון איבערהױפט
 ״וראטעקטױו״ן דער םון םארשטעהער

אן, מעהר ן :  אין טאן, צום צוהערענדיג זי
 געװא- געהאיטען זײנען יעדען די װעלכען

 גלוי־ צו בארעכטיגט זיך טיר םיהרעז רען,
 מאגוםעקטשו׳ר״ קלאוק אונזערע אז בען,
 דעש געבעז זיי זאי טען סײדען — ערס

 דיפ־ :רױסע צו גאר שױן זײן םון קרעדיט
 חא־ װעיכע מענשען, ח. ד. לאמאטען,

 איכער־ םון אנשטעל אן סיט רײדען נען
 גלוי־ צו אנה״בען גיט יז%אר און ציעוגג,

 זייגען — זאגעז זײ װאס דאס, אין בעז
 מיט קאנפערענץ דער צו געקומען ניט

 טאחמה מיט אכעד ייפען, די אויף פרידען
איז, אײנדרוק אונזער נאר הארצען, אין
*םרידען. באטת מײנען זײ אז

מאנוםעקטיצור־ קיאוק די װיבאיד און
 פא־• װעט, ,4געפיהי דעם אט האבען ערס

 ױ־ אונזער פון זײט דער םון זץ/ עטעהט
 װעגען װארים זײן. גיט מניאה קײן גיאן
 וױרקליכ־ דער אין דא דך האנדעיט װאס

 װעינע יאנע, איצטיגע די צוליב קײט^
 םינסטערע די םון נאכװעהענײט די איז

 לןלאולך די איצם שטעהט קריגס־יאהרען,
 געוױסע כייט םגים אל פ;ים אינדוסטריע
 גע־ זײנען פראבלעםען די פדאביעםען.

 וױ פיהרעד, אונזערע ערנסטע. זעהר װיס
 גערץ עס גיבעז כיעכיבער׳טיפ גאנצע אונזער

 װערען. געלײזט מוזעז םיאבלעטען די צו.
 א דורך אז קיאר, איז איעמען פאר אבער
 געלײזט ניט װעיען און ניט זײ קאנען םײט

 גע־ װעלען זײ פארקערט, םוגקט װערע;.
 און קאכיפליצירטער םיל נאר װערען םאכט

 אז קיאר, עס איז אױר ׳מווערער. םיל
 גע• ניט װעיען און יועגען •ראבלעמען די

 טאנוםעקטשורערס ־ די םון װערען <ײזט
 זיך, האבעז זײ םון מאנכע װי אלײן,
 ניט אויד לענעז זײ אײגנרעדעט. אםשר,

 אלײן. ארבײטער די םון װערען געלײזט
 פראבלע־ ערנסטע דיזע םון לײזונג די םאר
 םון ארבײט די נויטיג וױריןליר איז טען

 םאד קלאר גאנץ איז דאס צדדים. בײדע
ך וױיזט עס או; צדדים. ביידע  דארום ד
 םיט צוזאכיען בײדע ארבײטענדיג אז אויס,
 כױז וױלעז, גוטעז א מיט און ערנסט םולעז

 םאר װעג ריכטיגער דער װערעז נעפונען
 גע־ מוז עס און אױסגליץ־, םרידאיכען א

 אונזער אין צושטאנד אזא װערען שאםען
 זאל צד יזײז װעלכעז איז אינדוסטדיע,

 ניט און זינעי אלס נ*ט ם־היעז ניט זיך
ס ל  כיאנו־ די פון אײגער װי באזיגטער, ן

 כד־עשענד זעהד זיך האט סעקטשורערס
אויסגעדרײזט.

¥
 קא:* ערשטער דעד םון גײסט דעד יע,

שעהנעד, א װירקליך געװען איז םערענץ
ט זיר האט עס חאיסאנישעד. אםת אן  ני

 געװאיט װאיט צד אײן וױ אזױ געםיחלם,
 ױ1א נאד צװייטעז, דעש איבעדכיטיעװעז

 אז געפיהאט, װאאטען צדדים בײדע וױ
 איגטע״ געגענזײטינע זײעיע אץ איז עס

 טיטאען, און װענעז באטראכטען צו רעסען
 קײ״ סײ און אעדוסטריע די סײ אזױ װי

ט זאאעז צדדים די פוז גער  לײ״י דארפען ד
 לאנע. נײמעשאםענע שװערע, די מרך דע|
m fJ\ סאר וױיעז אזא םים געפיחל, אזא מים 
w,\ צוזאסענארבײם געוױסעגחאפגת ןן

 דך ענדיגען גיט אנדערש גאד ויך, דאבט
 •’4געגעגז פורעד, א טיט וױ פנסלך, דעיי

פארשטענדיגוגג. טיגע־

 םובײקוש דאש געזעצען, עקאג^מי״טע
װ״ידדטעם. ארכײטער און

■רע• קאפיטאריסטײטער ארגזער אין
 עס אז רײענע;, צו אויס אםט קוטט סע

 געזעצען, עקאנאטישע געוױסע דא זייגען
 דורן• װעיען געענדערט גיט קענען װעיכע
 כיײבען סוןי כי סוף אז װאונשען, םרוטע

 ;עזעצען עקאגאטישע זאגענאנטע די אט
 ארגױ דיזעיכע זיגער. אי^טעכטיגע די

 זא;אר פון אפט אױר םען הערט טעגטען
 מאנופעקטשורערס. א*נטעריגענטע גאנץ

 זיך טעג םיראזאםיע אײער :זא;ען זײ
 ניט האט ד אבער שעהן, זעהר זײן טאקע

 עלואנא״ אײזערנע די געגען םמשות קײן
 עקא־ די פאדעדען קויש געזעצען. כיישע

 זאל ארבײטער דער אז געזעצע;, גאמישע
 פאד־ עס איו בירעער, םאר ארכײטען

 דעם. געגען תחבואות לױינע ניטא פאיען.
 עקאנא• די האבען צייט יעצטער דער אין

או געזעצען מישע  שותוי א צוגעיזראגען נ
 ״פוב־ ייבעז דעם םון געשטארט דער אין

 טאנוםעיוטשױ דעד גיט איז עס איקום״.
 װאס ארבײטער, דעד ניט איז עס רער,

 עס איכײטעײוױידזשעס, די באשטיכיט
 סםיגקס, טאדעדנעד גרױסער דער אט איז

 פובאי״ נאטען דעש אוגטער געהט װאס
 יזע־ טאנוםעקטשורערס. די טענה׳ן קום,
 גי* איז פוכייקום אאמעכטיגעז דיזען גען
 אן איז ענטשײדוגג זײן אפיעא. לױין טא

 וױי־ די אז ער, זאגט אויט״םאטום.
 ״,*:j’p: טוזען ארכײטער די םון דזשעס

 װי• זײן פאיפאאען, עס איז װערעז, טען
איהש טוז כיען און ארטעכטיג, איז יען

/ פאיגען. *
 גע- אטת וױרקאיד װאיט דאס װען

 אדבײטער• גאנצע אונזער װאאט װען,
 טעות, אומגייקליכער אן געװען באװעגונג

 אר- דעד םון אנשטרענגונג גאנצע די און
 פאר• צו או־־בײטערשאםט גאניזיהטער

 ארבײטער, די םין לאגע די בעסערען
 לעכע;ש־סטע:דערד זײער אױפצוהױבען

 װארים רעזויטאטיאז. געבאיבען ײאאם
 פוב־ דאס און געזעצען עקאנאמישע די

 געבארען הײנט ערשט ניט זיינען איקום
 געװען, אימער דאד זײנען זײ געװארען, .

/ און י  האבען איטעכטעקײט זײער אין ז
ט געדארםט  םון אאנע די אז דערלאזען, ני

 מיגדעס־ דאש אויף זץ־ זאא די׳ארבײסער
*ערען.6םארבע טע

 װעאכע יעבען, פון םאקטען די אבער
 דעו־ טריט, און שריט אױף זעהעז טיר

 אױןי געשיכטע. אנדער גא:ץ א צעהאעז
 און געזעצען עקאנאמישע אאע אהכעיס צו

 אדבייי־ דער װערט פובאיקום, איכען דעם
 זײן סאד באאוינט בעסער םיל איצט טער

 עטאיכע באויז זאגאר מיט װי ארבײט,
 עקאנאמישע אאע געגען צוריק. יאהר

 האכען צו פובאיקום דעם און געזעצעז
 די זײנען םעגיליה װי ביאינ, אזוי אאעס

 םאר־ באדײטענד גאר ארבײטס״שטונדען
 #קאאר דאך איז טו געװארען. קירצט

 דאס און געזעצען עקאנאמישע די אז
 אאמעכטינ, אזוי גאדניט זײנען םובאיסום

 דער אז ;אײנרײדען אונז ײיי מען וױ
 ז״ן םון באװאוסטזײן דעם אין ארבײטער

 טו זאגען. צו עפעס אױך האט רעכט
 אנבאפד אין עס, האט ?ין א פאר װאס

 ערהאעהרען צו םאקטעז, דיזע םון ראכט
 םעסט־ און זיכערקײט םון טאן א םיט

 גע־ ניט גאד װאאט דאס וױ אזױ, קײט,
 עקאנא־ ״די :ווערעז באשםריטען קאנט
 פוב־ דעד עס, סארלאגגעז געועצעז מישע
 אדבײטער די אז עס, םאראאנגט ליקום
זײ&ר צו ארונטערזינקען־ צודיק זאאען

1 הוגגע^לעבען״ אטאאיגען
*

 ניט האט ארגופיענט סאיט דער נײן.
 וױרהוגנ מינדעסטע די האבען ניט קעז און

 נעקױ זײנען ײעאכע אדבײטער, די אױף
 כיעג- זײעד שון באװאוסטזײן צוש מען

 רעכט פואען זײעי פון און שען־װע-דע
 זײעד יעבעז. טעגשענװירדיגעז א אױוי

 לןאן ארגוניענט מין אזא אױף ענטפעד
 אײ- םיט טײפעא צום :אײנער זײז נאר
 םאר• וועיכע געזעצען, עהאנאטישע ערע

 םץ אױםאפפערוגג די אונז םון דערען
 פון סעגשאיכקײם, אונזד םון איר, אונזער
 דעס םיט טײפמא צום נשסח״ אונזער

 אאעס חאכעז צו כדי װעאכער, ■וכאיקום,
פאו״ אוגזער םארלאנגם ביאיג, שפאט

r שקיאפוגג. o קזנכד אא» אזױ וועיען 
 און געזעצען עהאגאטישע די ניז פען,
 רײיע; אגחױבען װערען פובאייןום ראס
דיבורים- אנדעדע גא;*ן

*
אובײסער, די זארען טעגה׳טג כען

 צו אײגשטירען ימשא, יןלאוטאמר, ד•
 װעט וױידזשעס, קרעגערע שאר אלב״טען

 איצט ביז האט װעינע פוברימם, ראש
 רןאאיקס, קױפען פון צוריק;עהארטען דך

 א;״ די וױדעד ט״עלקײט, דיער צומיב
 פיהדען װעט דאס ?ויפען, צו חױנען
 װאס גארניע;ט,. אײן אנשטאט אז דערצו,

 מ?ן װעט פארקױפט, איצט ביז חאט טען
 סוף און טעהד, און צוױי פארקױפען ל,ע;ען

 גוט אזױ זײן אדנײטעד דער װעט סיף כר
 וױיה בעסער. גאר און איצט, וױ׳ אפ,

 גרויסען א גערען צו איהש עש ;וצט װאש
 דעש מ״ט אז גארט/גגט, א פאר פרײז

 ניט יעבען קיץ ער קען פדײו גרױסען
¥> טאבען

■אאן. שיעכטער קײן גיט זיר דא:ט
 ;אר זיך איבעריײגט איהר אויב דאו און

 אאגיק גאנצע די איהר געפיגט אביסעי,
װי- װארים : אונטערהינקעגדע שטאר?

 געשניטען װערען וױידזשעס די נארר
 זײ״יואאוקמא־ פון במיז ניט און װעיען,

̂ע םון ;אר כער,  װעא״ םאכער, אנדערע א
 פובאי־ גרױסע דאס זיך מיט ביידען כע

 ביאיגע די אט אפימ דאן װעיען קום,
 אױך סרײזען, ״אטראקטױר׳ די ודײזען,
 טאקי עס װעט ציהען העאפען. גארגיט

 דאך איז עש קױפען. צו אדבײטער די
 כי־ נויטיגע דאס אז אבער, ביליג, אזױ

 באיי־ װעאען דטא, אױך איז גערט סעיע
 שטײגער וױ יעען איץ קלאוקס די כען
 דאס זײן, װעט סוף דעד און סטאר, איז

 האבען גיט אאץ װעט קיאוקמאכער דער
 זײן אבער םריהער, וױ ארבײט, טעחר

 קאעגאיכער םיא זײן װעט ארבײטס־ירײז
געװען. וױ

♦
 אאיין ארבײטער דער באױז ניט נאר

 וױידזש־ דער פון קרבן דער זײן װעט
 אײ־ װעט צוזאכיען א*הש טיט שנײדעדײ.

 די און מאגופעקטשורער דער אויו דעז
 אינדוסט־ קיאוק די אינדוסטריע. גאגצע

 אױםגעבאיהט, און אױפגעאעבט האט ריע
 אנגעהויבען האט קאאוקמאכער דעד זײט

 מענשאיך װעניגער אדער טעהר קריגען צו
 אױוי געװען אבער איז זי כאצאהאט.

 איהר מיט צוזאםען און צרות, גרויסע
 | אר־ דער װען כיאנופעקטשורעד, דער אױך

 אזױפיא, באויז םארדינט האט בײטעד
קאשע. אויף װאסער געגוג האבען צו אוש

*
 נוט זעהי געװען װירקאיר װאאט עש

 מאנוםעחטשו־ אונזעדע םון זײט דער םרן
 אי־ אביסעלע םארטראכטען צו זיו רערס
 גע־ עקאנאמישען דאזיגען דעס אט כער
 װי איינגעזעהן, דאן װאאטען זײ זעץ.

 אוסבא״ גאגצען אין און אוגגערעכט זעהר
 שנײדען צו װאונש זײער איז גריגדעט

 זײערע אין ארבײטער״וױידזשעס. די
 ט?נ עש זײ דארםען אינטערעסען אײגענע

 קיאוקטאכער אונזער װעז םאריאנגען.
 אויף אײנגעגענאגעז אפייו שױן װאיט

 איז װאס עטװאש, פארשיאג, מי; אזא
 װאאטעז םארצושטעאען, זיך גאד שװער
 ניט נאר ניט טאנושעקטשודערס די אבער

 ײאאטען זײ נאר דעש, םון פראפיטירט
 פאר־ באד'יטענדען א געאיטען דעם דורך

«*יוסט.
 האט װײדזשעס םון פראגע דעד אין

 רעדע זײן אין שיעדנגער פרעזידענט
 קאנםערענץ דערמאנטער דער אױף

 װי װעאכער, געדאנק, א ארויסגעזאנט
 סאפע אין געטראפען האט שײנט, אוגז

ע;ין. דעם םון הארץ
*

 אין מארקעט קאאוק דער איז װאדום
 '1 קאעגאיכער אזא מאמענט איצטמען דעם
 קאאוקס אויף פרײזען די וױיא נאר עס איז

 פריי־ די זאאען נײז. הויכע? צו זײנע;
 װעט נידעריג, װי פאאען קאאוקס אויזי זעז

 װעניג גאנץ דערםון האאוק״מארקעט דעי
 די װאס דאס, ניט איז עס הויבען. זיו

 װײל גאד, טײער, צו סאסטעז קיאוקס
 די אין מענשען מיאיאז 5 דא זײנען עס

 זײנען ײעאכע שטאאטען, םאראײנעטע
 קײן ניט קױפען זײ און ארכײםסאאו.

 טײער, צו לןאסטעז זײ וױיא ניט יןיאוקס
 ניט איבערהויפט האבען זײ װײי נאר
 5 די אט זאאען ?ויפעז. צו װאס פאר

̂זעז מיאיאז  איבײט, קריגען וױדעד טענ
 װעט קאאוק״מארקעט גאנצער דער און

 א םון פיאנע די און אױפאעבען, וױדער
 נאד־ אוים׳ן װעניגער אדער מעהר דאיאר
 בא״ קאײנע זעהר א פון זײן װעט מענט

• דײטונג.
¥

 דאס — ארבײטשאאזע מיאיאן 5 די
 ארבײטסאא״ זײער אז און םאקט, א איו

 סאמע דאס האבען ניט זײער זיגקײט,
 גאנץ א האבען מוז אעבען, צום נױטיגסטע

 קאאװדמאר- דעם אויןי ײירקרגג שטארקע
 אאגע־ איז מאדיןעט דעם אױוי װי ׳קעט
 װע־ באשטדיטען ניט אויר קעז דאס טײן,
 דאך איז אזא, איז אאגע די ונעז איז דעז-

 דעם םון םאדקאענערומ די װירקאיר
 קנאפע א גאוי וױידזשעס שלאוהמאכערס

 איו נעחםם \vo אז איבערהויפט, רפואח,
PM& p.אנבאטהאכט n וחנצכיר w
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 ארנײ• די אז אוסנאיאטרייטנאר, וױדער

 שנא■* סאמע דער זײגען וױידזשועם טעד
 •י** 16 א »ונ*ען »ין עיעטענט, םטער
נארטעגט. פונ׳ם •רייז דעם א־ן צענט,

 גע• ק״ס א־נדז־טיזנקשיזן װינטיגע «
אינטערגעשאנאל. דער פרן װאונען

 א־נ־ דעד אז ע־װארטען, «ו איז עט
אג האט װאס דז־טאנש׳עאדרבור ױנ׳ עוי ; 

 י א־נ• דער אױף װאכען עטר־נע יעצטע די
 אויטהערען. נײם הארט טער;עיעא;אי

 םון םוף דעט אן זאגט װערנע טױנ, די
 א»׳ד דעם טון ענטיעיימנ; ,ד א׳ז טנו<
 ש•י«ור האט װעינע און דיױדעא;, שייט

 אינדז־טאנק־ *ייטװײשיגען דעם גערופען
 האט קאורט קיענערער א ttini שאן

 טיערסאכט ט. פירטע דער אדױשנענעבען
 אינטע־נע• דער 1 גע;ען קאטפאנ־ע ענד

*׳טאנאי.
 אדױסגמגע־י איז שאן)אינדזשאגל דער

 אינטערנעיפאנאר דער גע;ען גװארען בען
 זאנדערבארען א גאר םון סטך דעם אױןי

 אריגיגעא שטאמט װעיכער ארגוטענט,
 דעם םון מוח עדפינדערישען דעם פון

*לאיער. באסישעז
 די סטרײק. א אדויס רוםט ױניאן די
 קריגען מיט דעם אױוי ענטםערט פירטע

 דורך זוכט ױגיאז די םקעבס. עטאיכע
 דף סקעבס די איבערצורײדען. פיקעםען

 v* דאס װאס סטרײק, אן אגצושאיסען
 געגען און עראויבט, געזעצאיך דערוױיר

 אינדזשאנס״ קײן קען דזשאדזש דער װאס
 אאיער דער םאאט ארויסגענען. ניט שאן
 מכלומרשט באש דער פראן:-זאר אזא אויף

 ארביײ די מיט קאגטראקטען םאכען
 הײאיג, איז כידוע, קאנטראקט, א טער.
 אז הײנט, װערען. געבראכען ניט טאר

 קאנ־ אזעאכע איבעררײדען װיא ױניאן די
 אן אנצושאיסעז זץ־ ארבײטער טראקט

 דערמיט דאו זי העאםט סטרײקערס, די
 און, קאנטראקט. הײאיגען דעם ברעכעז

ײיו,  דער קאז םארברעכען מין אזא נאטי
 ארויס גיט און דעראאזען, ניט דזשאדזש

אינדזשאגקשאן. אן םירמע דער
m

אינדזשאנק־ סארט דיזען געגען אט
 איה־ דורך אינטערנעשאנאל די האט שאן

 ראטענ־ און היאקוױט מאריס יאיערס רע
 לוארט, העבערען א צו אפעלירט בעמ,

 פארשטעהט דיװיזשאן. אפעאייט צום
 קלאר האבען אאיערס אוגזערע אז זיך,

 קאנטראקטען־ גאנצען דעם געםאכט
 אן װעאכען םון סמך דעש אױף שװינדעא,

 און ארױסגעגעבען, װערט אינדזשאקשאן
 גע־ מאא האבען^דאס יאיערש אוגזערע

 האט דיװיזשאן אפעאײט דער זיגט.
צוריקגערוםען. אינדזשאנקשאן דעש

 די אז האפען, דארום אפשר, מען, מעג
 סוף א םאכען װעט ענטשײדונג דאזיגע

 צו װעניגסטענס אינדזשאנלןשאנס, צו
 אינדזשאנק־ ־ קאנטראקט ס^רט דעש

 פאראויס. אין טרעםען צו שװער >' שאנס
 מאובה א איז אמעריקא אין קאורט יעדער

 גענוג דא נאך זיינען עש און זיך פאר
 שױן װעלען װעלכע דזשאדזשעס, אזעיכע
 ארױסצו״ גרינדע אנדערע גענוג געםינען

 אלג־ דער געגען אינדזשאנקשאנש געבעז
טערנעשאנאא.

 ניט, מען קאן דעש אויוי האפען םיל נײן,
 גאנץ א פון איז ענטשײדונג דיזע כאטש

 אונז און וױכטיגקײט. באדײטענדעד
 גאר־ מען הערט װארום באמת, װאונדערט

 םון פובאיסיטי־קאמפײן, דעם םון גיט
 די װאס אױםקאערונגס־האטםײז, דעם
 ארבײטער־ ארגאגיזירטע יארהער נױ

 '1 אויםצוגעמען באשאאסען האט שאפט
 איצט, װאאט קאמפײן פובליסיטי אזא
 ענכד גיגסטיגער אזא פון םאר דעם איז

ט דער פון שײדוגג  אפעאײט דעי םון די
 אגיםא־ גרויסער א םון געװען דױױזשאן,
 שװער איז. עט און װירקונג. טארישער

 אאגעמײנער דער װארום פארשטעהן, צו
 געװאריעז געםאסט איז װעלכער באשלוס,

 נאך איז באגײססעדונג, גרויסער אזא פיט
 צו אויסגעםיהרט גאר אננעהויבען גיט

*װערען.
 קאםיטע די אז געהערט, האבען םיר
 קריגען אין שװעריגהײטען גרױסע געםיגט

 םון ערעפענונג דער םאר האל פאסענדע א
 אז געהערט, האבעז מיר לןאמפײן. דעם
 זיך מען האט ארמארי געוױסער א איז

 אזא פאר האל די םארדינגען צו ענםזאגט
 צװישעז װאס אכטענדיג, ניט האכיפײן,

 סע־ געװארען אנגעגעבען איז רעדנער די
 רעדנער. הויםט אלס גאמפערס, מועל
 אבער סעגליך. זעהר אלץ איז דאס
 םארצױ זיך שװער איז דעסטװעכען םון

 מיט און װילען גוטען א מיט אז שטעלען
 װירה־ זאל םלײסינקײט ^עהר ביסעלע א

 םאר האל א קרינען צו אוגמעגליך זײן ליך
 גע״ טאקי דאך װאים דאס צװעק. אזא

 יעדער פון םארבאמ א װי כסעט םײנט
 יעדעז םון פראפאגאנדע, עפענטליבער

 נױ דער םון וײט דער םון פראטעסט
 עם קענען םיר בירגערשאםם. יארקער
 ערװאדטעז, םיר און נלוימנן. דם אבער
 איי«י אכסע:. גיט גימנן, אין גאד דאס
ת נוײ ־•dri אט וחנט אאתדיגקיימנן, א

■
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געשלאגען־-װאם י ױניאנס אײזענבאהן
? שריט נעקסטער • דיער

לאנג. ה. פון

 ארטיקעל ערשטען טײן אין רעדענדיג
 זײנען װאס קאגפערעגצען, די װעגען

 קאמ־ אײזענבאן די צװישען םארגעקוטען
 םארהער דעש און ױגיאנס די און פאגיס
 ליײ רײלוױי דעש םאר סכסוכים די װעגען

 די אז געזאגט, איך האב באארד, באד
 געםיהלט, האבען ױגיאנש אײזענבאחן

 םון גאיקען גרויסע קײן אז
 קא־ באארד לײבאר רײלװײ דער
 װע] דערםאר, ערװארטען. ניט די נען
 זיך גערעגענהײט א געשאכט זיך האט עס

 די םון פינאנסירעז די מיט צוזאטענקומען
 פארהאנדלען און לאמפאניס אײזעגבאהן

 זײ האבען שדכנים, אהן דירעקט זײ םיט
העגט. בײדע םיט אננעבאפט זיך

געזאגט. זײ האט הארץ דאס
 אנטשײדוננ, די באקאנט שויז איז עס

 האט באאדד לײבאר רײהוױי דער װאס
 מיט פארהערען ארע נאך ארױסנעגעבען

 — איז אנטשײדוגג די און צדדיש בײדע
ױגיאנס. די פאר ק^אפ א

 םון אגטשײדונג דער םון פונקט אײן
 אפענער אן איז באארד לײבאר רײלוױי
 קאמ־ די םון זײט דער אויף זיך שטעלען
 װעלכען אין פונהט, דער איז דאס פאניס.

 קאנ־ גאציאגאלען א װעגען זיך רעדט עס
 קאמ־ די און ארבײטער די צוױשען טראקט
:קלארע א איז אנטשײדו^ג די פאגיס.

ציוי־ קאנטראקט נא-יאנאלער ״דער
 קאמ־ ראוד רײל די און ארבײטער די שען

 •יעדע און װערען אפגעשאםט זאל םאדס
 מאכען צו רעבט א האבען זאיז קאפפאני

 אד־ איהרע מיט קאנטראקט באזונדער א
בײטער׳/

 אישו הױפס די דאך איז דאש און
 און ױניאנס די צװישען םבסוך דעש אין
 טאלע רעדט םען אםת, קאפפאניש. די

 װײדזשעם שנײדען און װײדזשעס װעגען
 פרא־ אלע אבער זאכען. אגדערע נאד און
 קאט־ די צי ׳דעם ארום זין־ דרעהען געז

 גאציאנאלען א האבען םוזען זאלען םאניס
 אישו די ױניאנס. די מיט האנטראקט

 די װי דעם נאך גלײך אנטשטאנען איז
 צױ מלחטה דער נאך זײנען אײזענבאנען

 פרי־ פון הענט די אין איבערגעגאנגען ריק
 זיך האבען קאמפאניס די קאפיטאל. װאט

 ארויס״ זאלען זײ צי געקװײנלועלט, שטארק
 באזונדערע םאר פאדערונג א כייט הומען

 אז גערעכענט, האבעז זײ קאנטראקטען.
 די פון פארלאנגט צוםיל זײן װעט דאש

 די אפימ אז איזא; װײזט דאס ױניאנס.
 איז םראגע די אז צו, גיבעז מאמפאני^

 אז און ױניאנס די פאר לײכטע אזא ניט
 װען ברעימען, ניט ױניאנס די קאן מען
דעש. געגעז גװאלד אזא מאכען זײ

 האבען קאפפאניס די װאס דאס אבער
 די םון םארלאנגען צו געקװײניןעלט זיר

 לײבאר רײלװײ דער עס האט ױניאנס,
 גע״ א אהן קאפאניס די געגעבעז באארד

 ײײזט דאש אפיילו. איבערלײגונג ניגענדע
אך װירער  אטאד, װײטער און טאל א און:

 צערעײאניעט רעגירונגס״קאםיסיע א אז
 קומט עס ײען װײניג, גאנץ איצם זיך

 יױ װעגען װארט א זאגען צו אויס איוזר
 אנגע־ די םעגען אנגעלעכענהײטעז, ניאן

 די פאר לעבענס־װיכטיג זײן לעגענהײטען
אדבײטער.

 א נאך דא איז אנטשײדונג דער איז
באארד רײלװײ דער וועלכען אין פונקט,

 דאס ױגיאגס, די קעגצן אפען זיך שטעלט
 באהאגד־ אובייטער װעגען פונקט דער איז
לײט. ױגיאן צו באציהונג און לונג

:אזוי לויטעט פוגקט דער
 באוזאגדלען ניט טארען קאטםאניס ״די

 ;לייט ױניאן ניט וױ אנדערש ילײט ױגיאן
 ױניאנס די ניט אויר טארען דערםאר אבער

 ל״ט ױגיאן גאר אז דעם, אויןי באשטעהן
אנגעשטעלט׳/ זוערעז זאלען

 אז עס, הײםט װערטער אנדערע אין
 יעדער איבערגעלאזען װערט כל הודם

 ױניאנס די מיט האגדלען צו ?אמפאני
 עס װי אזף און םארשטעהט זי װי אזױ

 נאכ־ און ן יבעסטען אש איהר זיך לוינט
 קאנען זיך װעט קאטםאגי יעדע װי דעם

 םאר״ זי װי אזוי ױניאגס די צו באציהען
 האפען, גיס ױניאנס די טארען שטעהט,

 אז טאכען, צו געלינגען װען װעט זײ אז
 באשעפטיגען מוזען זאלען קאטפאניס די

 #סובה אײנציגע די לײט. יוגיאז נאר
 םען װאס איז, ױגיאנס די טוט מען װאם

 דיסקרי• ניט טארען האמפאניש אז זאגט,
 ״ױניאן ־— לײט .ױניאן קעגען מינירעז

 װי אזוי װערען באהאנדעלט מוזען לײט
״ לײט״... ױניאן ניט

 לײבאר רײלוױי 'פון אנסשײדונג די
 ױניאנש די פון אװעק אלזא נעהמט באארד

 אין געװאונען האבען זײ װאש רעבט, א
 א נאך געװאונען און יאהרעז מלחכיה די

 אר״ און מיה סך א נאך אנשטרײמונג, סך
בײט.

 אגרײ נאציאגאלען א צו דערלאזען ניט
 ארן ױניאנס אײזענבאן די צוױשען מענט

 װי ערגער פיל איז בעלי־בתים אײזענבאן
 קלאױד אלע בײשפיל, צום דערלאזען, ניט

 נא־ א האבען לאנד פון מאנופעקטשורערם
 אינטעדניײ דער מיט אגריםענט ציאנאלעז

 אינטערנײ־ דער פון טאכט די שאנאל.
 גאדניט מיט װעט בײשפיל, צום שאנאל,

 קלאוה־ יערער װען װערען, םארמינדערט
 מארקעט ללאוק יעדען םון ױניאן מאכער

 מיט אגרימענט באזונדערען א האבען װעט
 אלעס טארקעט. םון מאנופעקטשורערס די

 צו איז װיכטיג, םאל דעם אין איז װאס
 אוטעטיש זאלעז קאנדישאנס די אז זעהן,

 גאנץ גלײכע. װײניגער אדער מעהר זיין
 אײזענ־ דער אין אבער דאס איז אנדערש

 בא־ אײזענבאן אדער אינדוסטריע באן
 אין זײגען אינםערעסען פיל אזוי טריב.

 אגריטענטש האבען אז פארװיקעלט, דעם
 ניט גאר הײסט קאמפאניס באזוגדערע םיט

 אן האבען אטת, אגרימענטס. קײן האבען
 אלעס, ױניאן א פאר ניט מײנט אגרימענט

 אבער איז דאס וױגשען. זיך קאן זי װאס
 װענען זיך האנדעלט עש פראגע. די ניט

 ארבײטס איבער פארשטענדיגוגג א האבען
 באציהונגען. אלגעמײנע און קאנדישאנס

 אנ־ די מיט אײנע זײנעז קאמפאניס די
 די מעהרער. נאך םארבונדען. דערע

 ארײננעװאק־ זײנען לואטפאניס טעהרסטע
 א איז עס און אנדערע די אין אײנע ען6

 איצט ױגיאנש די פאר נעפאהר גרויסע
 קעמפע, זײערע פאנאנדערצושפליטערען

 פארהאנדלוננען, פרידליכע אפילו אדער
 קאמפאני יעדער םיט טאן צו האבענדיג
כאזונדער.

 אז אנבאטראכס, אין טען נעהטט און
 אגרימענטס באזונדערע םון פאדערונג די

װעלכע קאמפאניס, די פון געהומען איז

 די געגען קאמפיין אויפסלערונגס טינעד
 װע־ אויפגענומען אינדזשאנקשאן־מגםה

ענערגיע. נויטיגער גאנצער דער מיט רען

די הינטער אדן נאך רעװאלוציע די
בערג.

 צײטוננען קאפיטאליםטישע דיי םון
 װאס אײנער, האט װאך לעצטער פון

 זײ, אין לײעגט ער װאס אלץ נאך גלויבם
 הײנטיגען דעם אז ערװארטען, געםעגט
 װארהאפ־ די אז זיך הויבט מאי ערשטען

 אויף אמעריהא. אין רעװאלוציע טיגע
 אונ״ געווארע[ מאביליזירט איז סםך דעם
 אויח האט מען און םאליצײ, גאגצע זער

 מיטעל אלטען צום גענוםען זיך נײ דאס
 איז װאס אלעס, אויף העצעס מאכען צו
#/ ט׳ *חי

 דער אז זיך, האם אױסנעלאזען
 גע־ געװען איז מאי ערשטער הײנטיגער

 חהיגקײט, און שטילקײט זײן אין ראטעז
 פילײככהנאר םארגעננער^ זײנע אלע אין

 אונזער ניט מעהר נאר רוהיגער, אביסעלע
 ווײ האט דזשאשטיס אװ דעפארטמענט

 מענ־ פאר א נעץ זײן אץ געכאפט דער
 די אלס ערקלערט, װערען װעלכע שען,

 װעלכע לײטע, געפעהרליכסטע, סאטע
 פאר־ און םיקס אלעס געהאט שויז האבען

 םאר־ די פוץ רעגירונג די שטירצען צו טיג
פלאץ איהר אויף און שטאטעז אײניגטע

*םאװעט־רעגירונג. א דא עטאבלירען
 נאנצע די װי כמווגה׳דינ, און װי<ד
 עם קען מען דאם אזוי, איז, נעשיכםע

 .א םאסט, עס^א איז דאו ג׳לויבען, קוים
אז םײנט, pyn tie jspkb טרויעריגער

 *ונעגענען, שארחערען די נײ *שען האנע;
 דא־ מיריאנען אױסגעגענען ה<וגען זײ אז

 מען ivp ױניא;ס, די פארגינטען צו רער
 אין ?יגט עס װ*ס פ<«רשטערען, יטױן זיו

 באזונ■ פון •ראן חײס״נעוױניטטען זײער
 <יינאר וײמױי דעם קאגטראקטען. דערע

 די אן. ניט נאטיײױ עס געחט כ«ארד
 װײ• גאנץ עס ארט רעדרונגס״שאמיסיע

 ׳עארען ה,יבען װעיען ױניאנם די װ*ב גי:,
 איז אם׳ןןר און אראנדז׳טטענט. אזא דורך

 די או אכזיכט, איחר געװעז טאקע עס
 װ*וים ײערען. נע׳פי«ונען זארען ױני<ונש

 עס רעגירוננש־קאטיסיע די איז װער
 אוםפארטייאי׳ע, איז זי אז טאקע, חײסט

<ונער...
...I .*בער״ דער אף,
 ױ;י«ונס אייזעננא) די אזוי, ,v אזוי
 די פון פארשטעחער די נעיפיאנען. זיינען

 ג«ומיט אפייו נ«ד ה<«נען אליין יוני*נם
̂ונט  אן נאד נעחען זיי דעם. ײעגען נעז

 1םי פינאנם׳רען גייט קאנפערענצען מיט
 *װי• נאראטוננען םיט און שאטפאניס די

vv\ נ* זינער קןוי מען *נער איײן. זיו, 
 סעט־ועי פון קןיםענטאר דעם נעהטען

 o?L> אנטשיידונג, דער אױף גאטפערש
 רײרוױי די פון קאטענטאר דעם

 כאיאג• ׳ונ',;ס ריירוױי ארע ניט כאטיפ
 אדר םעדערייע*; אטעריקאן רער אין נען

• רייבאד.
אנט׳פ־י• די וױ ג<יױ האט נאטפערש

 אז נעזןינט, געװ#רעז, באקאנט אױ דונג
 ײ פאר bspp ׳פרע?ייכער ״א איז ד*ס

 אטערידא״. א*ן ארבייטער ארנאניז־רטע
 יוניאניסטען טרייד ארע און נאמפערס

 א פון אידעע נאנאע די גא^יםט האנען
 באחאנט, װי נאארר. יײנאר ריייװײ

 פ־א״ א נאארר שייבאר ריייװײ דער איז
 ביי׳/ ריייראוד ״קאםינס דעם פון דוקט

 םון ארבייטער ארנאניזירטע די װעיכעז
 א'*ט בא?עמפט. שטארס האבען יאנד

 דעם פון םרוכט די מען זעהט עס, הײסט
ביל״. d:'d«p״

 ױע־ או מ״נען, נ*ט אנער דאח• מען
 קאם־ די און ױניאנס די ןוװי׳פען סכסוד
 אץ פארהערען עפענטייכע די »יז פאנים
 יוײבא- ר־ייװ״ םון אנט־פיידוננ די א־צט

 וױרחוגנ קיין ;עהאט ניט האט באארד
 ױ־ אייזענבאן די םון יאייסי דער אױף

 *װישען באראטונגען איאטינע די ניאנס.
 יױ אייזענבאן פארשיירענע און פייע די

 כא• אױסערנעמײנייכען אן טראנען ניאנם
 באראטונ• נאר ניט זיינעז דאם רא?טער.

 זייער טרייבען » װײטער אזוי ײי נען
 אזױ װי באראטוננען אוין־ נאר תאטוי,

 ׳,־* די פון פאויאיע די מאכעז צו םעסטער
 זיף םארטיםט מע; טאש. א?« פאר ניאנם

 פראנע דער א׳ן אױך באראטוננען די ביי
 די נעהענטער צוזאמענצוברייננען אזוי װי

̂נדערע די טיט איינע ױגיאנס  די און ו
 די זײן זאי ױניאז אייז פין האנדלוננ
*װייטער. דער םון האנדיוננ

אץ סאי ױניײן־יאנע א׳צטיגע די

o n ײ««נ»»«ן פון אױפנױ« Ml I1M* 
ilfSiN?* M N* איו נאטרישג דעפ א•ן
^ <r« ייזוי פאנ׳ון, וױפ־עי ט;.  יידיג
ח י »יז ױניאן יעדע און סנ  !ין, •אר •

oinyw מסססאראיי• ד ויעען•
ורוי• פיער iiumpms רי — ױגיאנם ׳פאן
 איגז׳פפגיחון, פון ״נואתוחורם״ םע

 .iyoo»io און שאנרושטאר¥| פײערס^,
 jlN נא*יאט»ש, ארגאניזירט דינע; זיי

lyoyiyurM yrytn i’*»ya#n פאו• «ו 
^ פ ט נ yi ojyoonnya• זײ חײנדילען ע

טײנשאפטיױ,
» yoir’oyi דאן |yoip ,יוגיאנס yn•? 

ys ו אױו הפנען» iiyms טראנפ• טיט 
 ארנא;י)ירט אױך |y״;t און פארטא^אן,

 פון ױדאנס די |yj״t ואס נא*י«ונאר.
 )ויט׳«ס^1ס שיױרשס, טעמגראפפרס,

 אין |yspy«y סטײ׳»פנ׳<רי )סיננ»רט¥ן
״,yn אװ «פײ;ט״נ¥רס

m n ױדאנס tyro ארנא• נאר דט 
̂ונא<, ניזירט  גא• אויו tvatyn נאר ;א«י

ypyjN'V הארפאניס. די םיט אנויטענטס
ivsip urn ארניי• (10 ױניאנס די 

נyװ טער״  סא• די ו ty;n»o די נױ¥| yי
 דא• נפי^ןר די |,yinsr די ׳טי־גיסטעז״

 iyo״0PN P«־'py>y די \,vuinp די )כער
 איד jny1 ארנײט¥ר. ׳פיעט-טעטאר און

ynbon און נאזוגמר ארנאניזױט איו 
 lyiyuuiu* א םון פאמסטעיט װערט

י»ן.1יי אינטערנע׳ע^ונאי
 »ו נאו (yoip דעס «ו

 *דו׳פוריס• ivson yjpyii פײר־יסחאים,
 iyn» אן אחנר אזא אינ¥ר דישפפן״

 *ײד רyײr פאך. oyj<״p םyע*נyאײנ
o פױס m אין װ״ט. דט ypyo ypy’D 

ivt^ ^ jhp א נרויז זײ yo'iiyi ס,רט 
 אחנר )|ypno«o אײנאשלנש אין ארנײט

סטיי׳פאגס, א״נ«שיגש נײ
דס״ינראדשרח.״ דערמ#חנט¥ פישר די

 ״טײד די און רyארנײם טראנםוארט פון
 נאיאנגשן ארנייט׳ןר װײ״ י1א טיינערס

 אוי פשחןרײ׳אאן אמערישאן חןר «ו ניט
 ניט «ײ נאלאננ^ פאיגיױ און י״נאר

 *yi אייזשננאחן אינדוסטרישרשן oyp אין
 א;* די <, אף פ. א. חגר פון פארטםשנט

 גאטשו און יא. נאיאננשן ױניאנם רערע
 אנשר איז תאגד, אין חאנד אפט נעהען ז״

 נײ נ^ינ׳*אפט<יכשס ?יין דטא פאוט
 וױ אישס. ניט נאן איז דאס אנער ױי.
 ניט ויו סאדשרט |,yr״n אוטיעטענדשן די

 ױניאנס אל׳נ םון רו»yחנטyרנyד א נאר
 פארנאנד, אינ^ינשר אן נאר ניט און
y'ow א נאר t ,וזאטענ־ א פאראיינינוננ* 

 «ט’א פאתעהטט דאס אט און ניסוננ.
 וואס נאראטוננשן, די אין ולאץ נדױסען א

סאר, ױגיאנס די *וױיפשן שיטעי
שרװאר• *ו דם ;אטירליך איז עס

 iv •inyryi טvאי זאי ראס אז טען,
 נאזונדשר, iimy« ױניאנס די דינשן יאנ;

 פאי־ ײד נאאלוס אײן דורף וארען זיי אז
 אנעי איז oy אמענ;ים¥).1*ו ׳טטענדיג

o עוין nyp נמן או נענונ, n  |yjyii, נדי 
oiv |yoip )yjyp iv ,די אז נאפלוס 

bvp, שרינט באומנומ ארגײמר די װאס 
 oiv )yprii סוןי כל סוזי װער^ איצט,
נוםען.
 שאמפס• ױניאנם די טא:ען װעט עם

 *yj נאנומז זײער invp:y און ױםטינער
 -u:y typyii פאך״ראשאים םון — בוי

inyotr פון און ױניאנס אינדוסטר^י׳ע 
 איין mini וועט )yארנאנדt אײנצעינע

םארנאנד. ארנייםער רyנטיגyר נרויסע־

 א־ז טלחםה־צייט דער פון רעאקציע די
 און נעװען, װי שטארה, אזוי אלץ נאך
 ווילסא(־ דער םון ענדערוננ דער םיט ד^ם

 פאיזמעריזם איהר מיט אדםיניסטראציע,
 נעענדערט. נארניט אײנענטליו «יר האם

 אםעריקאנער דער אז ,iijpp אויך איז עם
 פרט.נאר־ דעם איז אויך זיך האט עולם
 אי( אלץ נאן־ גלויבט ער געענדערט. ניט
 ציײ די םון בלאפם ײילדע נארישע, די

 מעשים איע צו מםכים איז און טוננע(,
 אונזערע םון זײט דער םון דועתועים

 עיע־ די װי זעהענדינ, ניט םאכט־ה^בער,
 םריי־ און רעכטען םענשליכע מענטארםטע

 סים. די מיט נעטראטען װערען הייטען
 ד?ר אין טרויערינםטע דאס איז דאס און

*נעשיכטע. נאנצעי
 אינטערנע״ אונזער אנבאטרעםס װאס
 נױ אין לאקאלס אלע האבען שאנאל,

 דורך סאי ערשטען דעם נעםײערט יארס
 האט מען און רעדען, קאנצערטען, שעהנע

 טוב ױם דעם ענדיגען צו םארםעהלט ניט
 די געהאט ניט האבען םיר באל. א מיט

 זיײ םיר איבעראל. זײן צו מעגליכ?ײט
 מאל־םײערוננען די אויף בלויז געװען נען
 הא״ מיר און ,23 און 35 לאקאלס די םון
 עם אז געװיסענהאםם, גאנץ זאגען נעז

 ױים־ אםת׳ע די געהערשט דארט האט
 כאטש שטימוננ, מאי ערשטער טוב׳דיגע

 גאגץ האבען םײערער צאהל גרויסע די
 םײע־ זײער מיט זײ, אז געװאוסט, גוט

 וױ בלויז, זײנען פאי, ערשטען וונג.םון
 דאס אבער װיסטע.. דער אין אאזיס אן

 נײ שטיםונג. זײער געשטערם ניט האט
 פיא־ אלם געםיחלט, יזייך זײ האבען כער

 דער אין ערשםע םאמע די אלס נערען,
איחמ• נרויםמו א פח חרנפיהרןע

ד ע י ן ם י . נ . . ױ א
ם »ין חו י. נ

 ;אײנגעשרוססען און איך כין םיעד
 זוםסען... זוםסען, נאר אוםעטום

 באצויגען טרויער־רויך א מיט
אויגען. םײנע זײנען

 חױפען, פרעםדע און מערק פרעמדע
 םארקױפען~ גײםט פארקויפען, לײב

 — אײנגעשרוםפען און איך בין מיעד
זוטפען. זדמפען,

 שוױמען, יאהרען און טעג טריפען
 שטימען טויזענם אויף נאר דער לאכט

 כאצױגען םרױער־רויר א םיט
אױגען. מײנע זײנען

*i+jmSfuA־̂ל; 'i
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 ארגיי אן מען נעהמט װאו
? אינטעליגענץ טער

ואגאף. חרל פון

 «מאל ®יעגט טען װאס איהר געדעגקט
 דעם װעגען ארנײטער די 4* רעדמען1

 יע־ אין ? ארכײטס־טאג שטונדיגען אכט
yj ,ארכײטס־ דער װען אץ/ טײן יאהרען 

 אוכיבאגרענצטע pc נא״^טאגעז איז טאג
 מיט אז זאגען, םיענט טען שטינדען.
 אנ־ ?יר װעט אובייטס״שטונדען קירצערע

 ארבייטער דער עיאכע. גײע א םאנגען
 לעזען ער װעט צייט, גייע א חאנען װעט

 הא״ צייט װעט ער טעהר. דעגיזען סעחד,
 און לאגע זײן װעגען טראבטען צו כען

 גענען װערען װאס אוסרעכטען די װעגען
 טיפער זץי װעט ער באגאגגען. איהם

 דער םון אורזאכען די אין ארײגטראכטען
 װע־ װעט ער און אוגארדנונג איצטינער

רעװאלוציאגער. יןיאסעדכאװאוסט, רעז
 צו גע׳דרש׳ענם טען ראט עהנייכעס

 נראהיבי• ײעגען ארבײטער גױאייטע די
 ׳איליסען, זיך װעט סאיון דער װען שאן,
 די םון אײנע װערען פארניכטעט װעט

 ארבײטער דעם האלטען װעיכע ק״טען,
 ניט װעט ארבײטער דער אוקיאםערײ. איז

 אין צרות זייגע דערטריניוען מעהר קענעז
 יןע• ניט װעט ער געטראניוען. מטארקע

 סאר־ םארטומיען, אאײן זיך מעהר נען
 קענען ניט טעהר אויר װעם ער טויכען,
 געזעל־ דער אין צושטרו^ונג קײן געשינען
 פאר־• האבען װאס מעניטען, םון ש«פט
 זײעג־ ילעבען. אין איגטערעס דיער לארען

 צײט האבענדיג איז ניכטער, איטער דיג
 ארבײטער דער װעט געזעי׳טאפט, םאר

 צושטרױ־ זוכעז און טראכטען קילעהרען,
 לעקט־ צו געהן װעט און אעבען אין אונג

 יױ בעסערער א װערען װעט ער שווס.
 אא־ אין מענ^ ערהאבענער און מאן גיאן

געטײן.
 צו דעראעבט יטוין םיר האבען אט נו,
 אר־ קורצען א אי זאכעז, כ״דע האנען

 די איז פראהיבישאז. אי בײטס־טאג,
 אר־ די זײנעז ? געװארען מלװים נבואה

 יאהרען אעצטע די אין מאסען בײטער
 קאםםס־אוס״ םעהר ערהאבענער, װירקאיך

 <האט V קלאסעז׳יבאװאוסט םעהר ׳טיג
 אל- אין געמאכט באװעגונג ארבײטער די

p'Dyj דער אין סארטשריט באדײטענדען 
 אידעא־ שון אױםקאעהרוגג, םון ריכטונג
? איזםוס

גיט. אײדער
 אר־ די װען צייטען, די געדעגקען מיר
 מי־ םרייע קײן געהאט גיט האבען נ״טער

 -1צי יענע אט אפצוציהען, אטעם דעם נוט
 באריהם־ ראזענםעאד׳ם טארריס װען #טען
 1א געװען איז אינגעל״ ״םײז איד טע

 דאך אעבען, ארבײטער פון ביאד אטת׳ע
 פארהעאטניסםעסיג געװען דאטאאסט איז

 אידײ די אין טעטיגסײט גײסטיגע מעהר
w דאמאאס איז עם איצםער. װי גאסעז 

 ארבײ״ די בײ אידעאאיזם מעהר גמווען
 בײ אויפקאעהרונג טעהר און טצד־םיהרער

ארבײטער־מאסען. די
 האבען ארבײטס־טעג םארקירצטע די

 טעאטערע, די נוצען טעהר £'ל נעכראכט
 דעם װי פאעזישור־־פאעצער, די מואוױס, די

 קאאסען. ביאדונגס און האאל לעקט׳שור
 ניט אויך איז ױניאנס קריסטאיכע די כײ

 א צעהאען וועאכע ױניאגס, םדעהאיך.
 טוײ צעהנדאיגע די אין םיטנאידערעאפט

 צו האלא א אנםיאעז ניט קענען זענטער,
 די װען נאר איבערהויפט אעקטישור, א

טעציא, ערנסטע אן װעגען איז לעקכדשור

 פע• ?ײן דם ערװארטעט מען וחנן אח
 װעגען דערגאף״ דיסקוסיעס פערדיגע
 צונױט״ איגערעדט. ׳ןוױן איז קיאסען
 עטייכע םון קאאס •צטיתעא א מאײכעז

 יס סריעת וױ אן קומט שיאצר צעהגדאיג
 איו זומער pn קאאט צו איז װינטער סוןי.

 דער איז סיזאנס צוױישען pH הײס, צו
יטעחן״ צו װעטער

 גע״ןןרײ דעם הערען מיר או אאנג ישױן
 םעחיען אוגז ״געװאאט, :ױגיאגס די אין

 ׳ארײ• דער הרעפטמן!״ אינטעאיגעגטע
 נ/ד די געהאט האט צייאען דיזע םון נער

 דעם מיט באקענען צו זיך יענעגה״ט
 עמ״ פאר אויםען װעאכע אובייטער, סארט

 אונ״ כטעט איו עס ױגיאנס. די אין טער
 וױיגיג אזױ טיט טעטשען אז גאױבאץ/

 אזױ מיט םראגעז, ארבײטער אין וױסען
 טע• אין פראיוטילן, דער אין ביאדונג װעניג
 זאאען באװעגוגג ארבײטער די pc אריע
 װערען װעאען טראכטען צו װאגען גאר

 דאס און !פארטרעטער pH םאױשטעהעד
 אא• דער װאס דערםאר, באויז מעגאיר איז

 נרױ• די סון באגאדש ביאדונג געמײגער
אײכטער. אזא איז מאסען סע

 צאחא ?איעע די אז םיט ברענגט דאס
 גע־ װעאכע ארבײטער, איגטעאיגענטע םון

 מיט יטטעאען די.ױניאנס, אין זיך םינען
 אריסטאתראטיע, אן מאכט, א םאר זיך
 באגעחן. ניט זיר סען מען װעאכער אהן

 ״אדװעגטעז׳ע״ נעהםען זײ םון מאנכע
?ייגען םיהאעה זיי דערםון.
 האאטען, זײ טיט זיו םוז‘ מען rn יחטנים,

 עמטער, די אױוי מאגאפאא א האבען זיי אז
 ניט זאא מעדט א רײן װי עהראיה װי און

 אאס װעדטה זײן געפיהא דיזער מוז זײן,
 װאס די, אױף םארקאענערעז. םיא םיהרער
 מאטי״ אוגעחראיכע סײ ײי סײ נאו האבען

 גאגץ צו ברענגעז געפיהא דער הען #װען
 צוױים• םיר רעזואטאטען. געפעהראיכע

ט אען  םיא האט צױטטאנד דיזער דאס ד
 צװ״פען קארויציאן די צו כײגעטראגען

 גע- איז איז װעאכע םאר״שטעהער, ױניאן
 אעצ־ די ארגאניזאציאנען אידי?ןע װיסע

געװארען. אויפגעדעחט יאהרען טע
 אין אײט ױנגע סף א דא זײנען עס

 זיי■ אױס גוצען װעאכע ׳^ע*ער אונזערע
 אבער אערנען. אויוי טטונדען םרײע ערע

 םון אאע כמעט ניט אויכ מעהרסםע, די
 אערנען זײ תכאיח. א צואיב עס טוצן זײ,
 ארביײ אינטעאיגענטע זײן צו אום ניט

 ארביי- אויס װערען צו אום נאר טער,
 צו בעסעד אום ניט אערנען זײ טער.

 <*אטוי, זײער pH אאגע זײער באגרײםעז
 סון װערען יטור צו שנעאער אום נאר

 האםען זײ קאסף. זײער און אאגע זײער
 ציא, א עררײכען צו ביאדונג זײער דורן־י

 וױײ צום אום םראפעסיאן א ישטודירען צו
 קאאס דעם אין ארײנצוהד־יכעז ניגסטענם

 הא־ זײ פון האאב־פראפעסיאנעאע. םון
 צו װאס װענינ זעהר ארבײטער די בען

 צוױיעען ענטוײטטע די זאלאר ערווארטעץ,
 דער מיט געצװאונגען זײנען װעאכע זײ

 און אויפצוגעבען האפנונגעז זײערע צײט
 דעם גיט ישאםען ׳טאפ, אין זיצען באײבען

 ארבײטער אטת׳ען דעם פון מאטעריאא
אינטעאיגענט.

 וױכטיגסטע די פון אײגע איז דאס
 ױני- די פאר שטעהען װאס פראבאעכיען

 אאטער דער טאטענם. דיזעז איז אנס
בילדען ניט פאר אעו־־נעז, גיט פאר תירוץ

»י¥״ האט דער דטא» w דן
 V* ער צ״ט, ymy? ט^ר
 ווד *ון גאכטיטאג ׳אגת פױי איו עו #דען

אדף צ^ט חאט ער טאג, גאנצען ayi טאג
 אח״6 1צ אףןי ״טואוױס׳/ די אץ ווחן צו

 װעא• ״•אעדצורס״ א״יאגד, קוד אױ רען
 און אױס טעחד גאו איחס טאטער^ נע

 דעם טעחד נאך איחם םארדואען װעינע
 און םױא אזױ ער דצט פאיװאס תאפ.
 ]VII ניאדוגג, צו וןוטט ov װען ט»עד אוױ
 סv װען אױסיןאעחװגג, n צו הוטט עס

W? װע^כע ארג^ט, ד-טט-גע צו קוטט

jnjm| וון וןװט< » ווימ^ר ayn a n• 
w סטען o w  an  |ia ,aim סארט 

1 טאמדגען
ד טין גטװעמגגען טרנ^טער ד»  מ

fin ״אטעאען װעאט נטגצער  lifara 
 אידי״ n טאגעס-ארמו^ אוים׳ן םרא;ע

 דאסזעאגע, טאן אױך מווען ױג»א;ס ׳אע
 אנסאאוט איו דיערע צוהוגפט גאגצע ד

m ד• צי ר*, אן אפחעגגינ r w  »vn 
 pn דיסטינ, ארנ^ט^ר דעס ערחױגען צו

 צו׳אטטגד, דיסטימן ױין פטדנעסעדען
צדאטאגז/ טאט^ױעיען װלדי) •וגקט

ר ע מ װאוסם ד סלוננ א װי ם ר פון עכ ע ז ד ע נ א  עם־ נ
פ ר ע ר ע ד א ר ר כ א ס מ . ו א י נ 66 ױ

װאדיגסקי. »ס»• פון

ױנייז, עפנראידערערס ב»ב»ז די
6,« h. .װידער• *יז י״ װ״ <. ר 
 א י1גא ,1K1G א'| געװארען גענוירען

 נענער^ «רו*יינען )ס<אנט»«ס
 t'M ױניאן דער |ih טרייד, pm סטרײק

 •oט’יניM ד־נ׳ןןע געװינען *ו נעמננען
 I״m ארביינמר די פאר פ^־נעסממננען

 דערי אין מאר עד׳פטען «וס ׳)וע»ער, די
 לאנטראיד ־עריפטרינע זייגען גע׳שינטע

 נע• גע־פיאסען ארנ״טס־גענער סיט טען
 נעלראגען דאט ױגיאן די און װארען,

 שע• «אחר נרעסערער א אין קאנטראר
 טרייד אין רעװא<ו«ויע נרויסע די ■ער,
 סון פעריאדע א נאך םאמעק־פען א>ו

 ׳טטראח• ער׳טטע די ווען סיעה, לאגגער
 א נענראכט האבען פריחלימ פון יען

 עמנראי• אין אויפיענונג אײן םון נערוס
 נעװען זיינען ארבײטער די טרייד. דערי

 נאנדער. נאנ׳ן <חוט און אויסנעהונגערט
 ארבײטס• די זיןי חאנען אנער רערפאר

 נע־ פיע< קיין ניט איז געפיגען נענער
 גיט דאמם זיך חאנען און יאנע, סערער
 w {ic לױוסוס דעם םארגינען נעקענט
 אזױ געסעטעלט. זײ חאכען םטרײק.

 פונדאמענט דער געײארען נעי״נט איז
 אוננא• און קיײן ױניאז. אונזער םון

 די פסך. גאנ«וער דער געװען איז דײטענד
 די און קיײן, זעהר יטעפער פון *אח<
 םטר ט? א װי ־שאפקעיאו, די פון גרױס

 ליענ־ ני׳טטינ, און ארים *ייט. יענער «ו
 לע״ דאס נעװען איז םיזעראבעל און <יו
טרײד. אין ארבייטער אונזערע פון בען

 איין נעטאנט אנער חאט טיווסוז די
 איכ• רער אין איבערקערעני־ט נרויסע

 טאמפעל־ סוט און תלאול די דוסםריע.
 מאנר דרעס איז װייםט די טשורערס,

 א״מפאר* קענענדיג ניט םןקט׳שורערם,
 די *ו נאפוצוננען און לייסעם טירען

 גענו־ דןי חאבעז אויסלאנד, םון הליירער
 — עמבראידעוי פון גענרויכען div טען
 ׳טטעד• אין ביזי נעװארען איז עס און

טעל.
 אר״ננעװארפען זץי חאט ױניאן די

 ארנייטם די םארנעםערען «ו י1קאמ אין
 די אױסנו^דיג םרייד״ אין נאדינגונגען

אינדוסטריע. דער אין לאנע נינסטינע
 טאר• דער אין *וריק סיר נלילען און

 צ״ט, *א,זד םינף נלויז םון נאננענה״ם
 אועען איי;ענע די פ׳טוט זיף םיר קענען

 געװאלדיגע די זעהענדינ נלויבען, ניט
 ארנוןניזזר .אונזער םון אויפטואוננען

 סיטגליעדערטאפט אונזער יט־בת *יזון
 מיר וואס פראנרעס, נרויסען דעם אין

ועפאכט. דאנען
 ארנייטס־ די חןדוצירט האבען טיר
 ײאך. א מטונדען iv 44 54 םון ׳טטונדען

 םארלייטע נעניטע םון םארדינםטען די
 16 און 14 פון נעהעכערט םיר האנען
 דאלאר 75 און 65 י1אוי װאןי א דאלאר

אונ־ םון פארשריםטען די יױט ײאד, א

ץ כ א שטען נ טאי ער
 (•עליעםאז)

קאפריז. םון

!מא' ער׳שטער דער
ױם־ א געװען טאנ דער איז פדר נײ

 איך א״דער פריהער, ל«ננ ל»ננ, נאך םונ
 ארבייט, און קאפיטאל פון גןװאוסם חאב

 :אך אןן אינטערנאציאנאל קיאסענקאמף,
 בא־ וױזדט די װאס םיט זאכען, אזעלנע

איצט. זיר ׳)מפםינם
אינ־ קליין א נעװען דאמאלט בין איר

 נעקענט. גיט װעלם די גאך האב און מל
 פרייהייט, ױנענד, נעהאט ליב האב איך

 מיט געװארט איך האב בליהוננ, פריהליננ,
 א זיך זאל ערד םוטער די אז *וממדיאד,

Pin םאי־נוימער די אוז נרינם מים טאן 
 ז״ערע סיט טאן ׳טםייכעל א טיר *ו זאלען

צײן... #ערלדיגע כלויע װייסז,
 אין ;ifts ׳טפרינג א איך םלענ דעפןולט

 *עחן געבען ק״קעל א זיר ארױם, םקלד
 דער- נראז, גרינעם אויפ׳ז ארינער םאל
 פאר א אכזרױת׳ריג םאן ברעך א נאר

 םריהליננ״ םוז ,כוים דעם םיז *וייימן
 (געז) טאי םים ארעםם םולע סים און

 און *חייס וװריקקערען פאר׳׳טיכור׳םער א
 סיט וועג אוים׳ן םיידלאך די סמױינקען

an* ...ריחלממדםחנת•

פא־ םלענט דאם אז זיך, םאר׳טםעהם
o מא'.~ אין סירען n מא•״. ערשטען

 נפפאנט םאלטn האב איך װי אזוי
i &ון קאלענדאר דעם נאר n און נאטור 
o ניט n םין m ,םיר איהר מאנמ וואנט

נלויבען...
 די אז דעמאלט, איך האב נןגלױבם

 םא/ ער׳טטען דעם םייערם וועלט גאנזנע
 דעם איז װערעו םענ׳טעדהינדער אלע אז

 אח יתירח נ׳פטה א םיט באז׳מלם טאנ
 באנדיפען זון דער אנטקענען ארוים נעהען

באנייאיננ. איהר םים מוטער־ערד די
 איך האב נעװארען, עלטער בין איך אז

o n איינ*י;ען דעים (ניט דערזעחן םעות 
 די אז ערפא^;, האב איך !...).םעית
 סארםען *װײ אין אייננעםיילט איז וועלם

הארעותם װאם םארט, אײן םענ׳טען:
iimr, ם״ט o n אננעזיכם ז״ן פון עװייס 

o םאר n און ברויט ביסעז ctovp פאר 
i n באדני־ באםרייאונג, און באנײאונג 
 און יועלם, m פון יהלינוננ1באפ און נוננ
i n פון לענט װאם סארם, זױוײםעו־ o n 

I ע־מכמנם ■jnrn אויסעו• גאו־נים םום

 "Vi האנען «יר װאס ,ivophioimp זערע
 אין ארבייםס־גענער רי טיט ׳פליסען

 קאנדי«יא;ען ע1סאדטא די ,liiiso יאוור
 ‘נעװא ט1פארנעםע ט״םאו1הונדע ז״;ען

 פאל• ט1אלי1קאגט ױגיאן די און וען
 זעקס די פאר .1׳עעפע די ׳פטענדיג

 דא• ׳עשז'סטעגץ אונזער פון *ייט 1יאח
 "Vi אטת׳ע «װײ דו-־מעדאנט 1טי נען
אין און 1015 אין :סטריילס אל1גע

i«2o, אין m אוגז אי« »ייט וױוי׳פ/ןן 
 די 1פא ?אנ*עסיעס קומען *ו געלוננען

ײלם.1סט אהן ״ד1ט אין 1נײטע1א
 1916 אין p״ioo 1ס«א;טאנ« דער

 חאט און װיילע, jfmp א גמדױ׳נרס חאט
 טױיד אין ארנ״טער די 1פא ;עװאווען

a ,איז 1דערםא ױגיאן ido i n״p אין 
 אמע״ איו און 1לענגערע א ;עװןן 1920

 יג־1ג״־גע; m געגען ininivj פיוזרט
iv o n אדנײםסנע־ םון אסאסיאײ׳פאן 

 *ױ נ׳ןװאלט גיט חאנען ױעלנע נער,
 די װאם ,oi״po סינימוס די *ו ׳פטיטען

 נייעם איג׳ם ט1נעפאדע חאט ױגיאן
לאנםראקט.

 חאט םיטנליעחד׳פאפט 1אונזע
 אונזער און אנע,1« די אױסנעחאלטען

 עי1געװא געקריינס אי« p”ioo אל1גענע
 חאט אסאסיאיימאן די פאלג.1ע מיט
 וײ•rוnאונםן נעווװאוננמז ועפוגען דןי
i םיט אפסאך ?אמ?טיײעז א נען n 

 םויתנד «עהן איינלייגען און ױגיאן
 דאפ )אנטי1גא אלס )יטי1סעקױ 1דאלא

 וועיען 1עדע’טיט;ל אןrיא״oאסא די
o אוחיט$| n .פמאןי*

in n>״v געח?ם1אונטע ןין חאט 
m 1ע?אנאמי׳פע אלנעמיינער ®,pip 
 אינעמפען זיך חאט 1װעיכע יאנד, אין

 ייד.1ל־טnנא אונזעו• אויןי ׳פלעכט. אוױ
 ?,פאנ <ימpn* א נעפיחלט זיר ס׳חאס

״Vi חנםיס די לופםען. m איו
m. ^

V t'i
i אמומענטען. n ,יי חאנ*ן עולם» vi״ 

 ניט, די*נט1פא און ;יט בײט1א ואגט,
 אין ,Tin<״P גיי׳ו l”p ניט ס*ן ?ויפט

tn 1*װ n ת1עטנ װע;ען גאך  טע,1אי
i *1?אסטנא n ”>P, אי1או און אודאי 

 נעטאכט i»rt״ אונז ז״ חאבען ניט,
oai ^ א  אױסנעיא• 1*אנ דך חאט ח
i׳i«ap ■ונקט זען  .i, אי1עטנnערס^ 

 יאהה לע*טען ניזי נעװעז apn זיינען
 די ive’ip ?ליידעד עטנראידערטע דען

 דאך זײטון די און ט׳.ן;לינע1פא 1םעח
 אפען1געט ניט קריזיס עקאנאמי־פען פון

 1או;ז* יפױן האלט »זױ נעײאיען.
d'ivbokii, ,ך,1יתנ ה׳עם דאנקען אן 

i און *ײט, יאהר פינף n ט1װע פאןי 
 IVDPan א״ן אין האלט און גו־עסער אלץ
בליהען. און

 פון אנטװיקלונג םממװעײינע די
מאם 1םול* אין אפ זיך ׳טפ־נעלט ייד1ט

i נעגען םיטלען גײע אויס*וזונען װי n 
iv פון נאנײאונג i וועלט: 

o n  \vivi מאי עריטטען!
 a 1ימ iao נעװען איז ערםאהמננ די
 מ־ט נעטאן קװעט־ט a חאב א־ך ?לאו.

 : o:vicv3 אלייז זיך און פלײ«עס י1
 די ta נעײעז, סענליר דאם איו וױ
 tnna’ 1טויזענםע אפלעבעז זאל װעלט

in ניט און »”c מא ׳שטען1« דעם•( 
 iva't טאנ ara pa מענ׳פען קאנען װי

 און וחןנם שםיינןתמ 1הינט* םאריטפארט
 ׳שטאלןי און אײזעז פון ׳ט?לאפען די ז״ז

 נענען זון, נענען ipdcpp lira קאן װי
i איז װאם אלץ׳ iww יהלי«,1ם n סיס־ 

 V ייאונג10נא און באנייאוננ פון באל
 םייגע נעםחןנט לאננ אזױ האב איך
i אײוי ?מױת n ,חאג איך ביז ומלם 

i אױי ta איינגעזזהן, n מקן ף1דא זועלם 
p״f פחמען.״ נים היפױת

מ ײיי װעלם די  װאס flpnai• טיז י
 די pa ײננעםען1א אלײן זי •nrt טעז

o אויםשפײען *ול״ען, זי אלײן הענט, n 
 ארא^פלינגען איז ׳טאלאכץ ־פינמלםעז1םא

o n נעזינטעז n*P«״
ז מען lap אוםז ara אויא 1נא מ  a מ

p?a® פון m ,וועלס tap איחר פון ס*ן 
t. נחת a ^ i n

 ײאס הענס׳ די מנקנמם ד*ב r«»ײיז
taen nr man.

ט san איד » מנ oan די«יבײ«מד, נו
man ום» ar־br׳p ס*י«p יח p a r v

 na 0'iia בײט,18 די רםען8נערי טאי
iy i גט8נ*' און נאס דנינער:

 חײנו ,1נאטו די ויו באניים 0חײנ״
y טענמהיים י1 טח i נײען8ג אױך!

i ז״ו ל8' ״היינט n םון ױם״טונ n 
i t*״i טענמהיים!״

 נענלי דינען oaii מענ׳»*|, די *ו און
iw ׳פטעחן ג*ז r n די a״njr* יתננ 

ouamao מיט ao'iaP^ ,לאנא טאנס 
n נו־ײם ניקםען, און ג«ן r םינום tvia 

8”»m אויא m ,מענ׳ײדלװאליע w 
im סיט t*oarnr ױבעלם rero i n 

טענ׳פ׳ו יענע ea זװ — נייאו»,8נ איהר
san איו jam  ,rta® :

 ו ®iaP איחי סיח, ײ*ז־8 עברח אן
n®ai נים moppas ! -

ita, נ«מ»ור די• װי o sn o r ניי8נ «ו 
oan אוננ, or *ira ױיד n כמנ׳פחײג

i 18«|אײ דך Dan און n  >aנ״םכ 
8 iaa*ייער8 1*חינם םון יס*ז1רויסנ 
a״n*r* ׳שטאלזגע און ווענט ,*ta n 

n®aj i םיט אײנינם18פ דך און n אי
idbp• אײך, מגען ra■ ip'B ra,'* 
! -ina>T«B

ס יין בין איד גים »ח  ייױ אױי מ
;רחטנות אײך אױןי san נ^־״איך
n m ׳אײז doo»p *arc oan »מג 

tanpaD'tvcrir o n מי ס  •ייי פח סי
״ |w יײיגד^נןימתנ ?יע> מ י ײ י מ

ע י

 איז אפאינטמענטס אדעה עלעקשאנס
ױניאן שלאוקמאכעו דעה

לעװין. ״טראל פון

• ■

וכען אײגיגע מיט ״שױן חאנ איף  ̂ו
 םון םראגע דעד וועתן גע^־ינען צוױס

 דער איז איױנטסענטס און עאעשיצאנם
 צײטונ^ אונזער pc־V3H^iH ענגאימער

 פון ׳עםעאוגג די נעפיאכט סיאאר דארט און
10 אאקאא םון נאארד עקזעלוטױו דער

גע• געהאט דאן האנען מיר אױכ נאר
 זאגעגאנ״ זתר wwi pn צו אורזאכען נוג

 םאר באװעגונג״ ״דעסאהראטימער טער
 װי גאכדעם ׳יעצט מיר זײגעז עאעק׳אאגס,

 ״נערעכ• אין איכעמעאעזען חאבען פיר
 ארטיקעא דעם א«ריא, טעז2 םון טיגיןײט״

 pfi מענעדזמער האטאעה •. נרודער םון
 אונ״ איכערצײגט,#ז טעחד גאך 1 אאקאא

 כיזגעס פאד װאהאען געגען ׳פטעאוגג זער
ריכטיגע. די איז אײדדעעגטס

 די זײגען יאוזרען און יאחרען פאר
 געװארען ערװעהאט אײדדשענטס ניזנעס

 מיטגאידערשאפט אאגעמײגעד דער דורך
 יאהר פון און ױגיאן קאאוסמאכער דער פון
 גע״ אאץ מאטעדיאא דער vn יאחר צו

 מעהר װאס עדגעד. און עמער װארען
 װאס געװעזען, איז אײנער דעמאגאדש

 געװע־ איז אײגער כרודער גוטער םעחר
 שאנסען מעהר אאץ מעמבערס, די טיט זען

 עס װערען. צו ערװעחאט געחאט ער חאט
 ביד םאנכע דאס וױיט אזױ געסומען איו
 פארנאכאעסיגט חאבען א״דדשענטס נעס

 זיך אבי ױניאן דער םון איגטערעסען די
 די צװ״שען םרײנד^אםט אײנצוקױםען

 מעמ־ אײנםאוסרײכע װעניגער אדער מעחר
נערס.

 דער מיט עאעק^אנס, די זײנען עגדאץי
 אםגעישאפט אאקאאס, אאע םון צדןוטימונג

 ער1 האט פאאץ זײער אױוי און געװארען
 יעצטיגע די איינגעפיהרט באארד דזשוינט

אפױגטםעגטס. פון סיסטעמע
 ניט חאיאה װערען אױיגטסענטס די

 םרד מען װי דיקטאטאר, א םון געמאכט
גאר מיטגאידער, די אײגרעדען עס גירט

pn מיטגאיעז־־עד־ א פון מגלאן. אונזער 
 זיײ 1916 אין חוגדערט ררײ pc ̂פאםט

 12 איבער צו אױסגעװאיןסען טיר נען
 אעצטע די םאר pn 1921 אין חונוערט

 אריינגענומען מיר האבען םאגאטעז דרײ
 אין מיטגאיעדער הונדערט פיער םריישע
I ירבו כן ױניאן. אונזער
 מײסטענס קוםען רעקרוטען נײע די

pc ױניאךשע־ ניט םון און טרײד״סקואס 
 אעקצי־ עחשטע די קריגען ?יי וואו ׳*ער
 װעא־ עמכראידערי^און האכות אין אגען

 יעע־ אונזערע אין אסעפיאירען םיר כע
 אבי־ pur ?עגען זײ וױ גיף, אזױ ■ער
 אוױי פאסט ױניאן די מאאכה. די םעא
 אזעיכע pc סקייא סאײדינג דעם אויןי

 דאס דעם, סאר זארגט pn בעאי״טאאכות
װערען. עקספאואטירט ^יט ןאאען ךײ

 א אגגעפיהרט אעצטעגס האכען םיר
 אר־ צו p'c^np ארגאניזאציאנס גרױסען

 ניט־ אויסגעבאיבענע נאך די גאגידחגן
 ;עװען זײנען םיר און מעפער, ױדאן
 ארבײט. אונזער אין ערפאאגרײך זעחר

i פיעאע m p געװען געצודאונגען דיגען 
 אפ״ זײנען זײ וױ דעם נאף סעטאען, צו

ארבײט. דער pc געװארען געסטאפט
 גע־ געגרינדעט ס׳איז וױ #גיך אזױ

 דער אין באארד דזשאינט דער װארען
 אונ־ איז אינדוסטריע, דרעס pn וױיסט

 איהם pc טײא א געװארען אאסאא זער
pn גאײכבאראכ־ אאס אנגע^אאסען דף 

 pn אאעירעכטען טיט סיטנאיעד, טיגטער
אאקאאען. אגדערע די pc פארסאיכטונגען

 אין סטרײח גענעראא אעצטער דער
 האט אינדוסטוײע דרעס ואון װײםט דער
 די סון קאנצעסיע די געײאונען אוגז סאר

 עסבראידעריס די דאס ארבײטסגעבער,
pc הײזער דרעס און װײסט ױניאן די 

 עמבראײ ױטאן צו וחנותן גאנעכען זאאען
iva דערי w. זעחר תצט זײנען םיר 

 מווערער דער םיט סארנוםען מםארק
 אדב״םסגעבער די צוױמעז «ו אױסנאמ

 ®אר־ אױבענדערמאנםען דעם איצוחיטען
 דער און קאנטראקט, אונזער פון מריפט

 אין באהילסיג אונז איז באארד דזמאינט
ארכײט. דער

 םאר האט pc 1921 מאי טעד1 דער
 דאס באדײטומ. באזונדער א געחאט אונז
 אינטעחנסאנס״ אעבעדיגסםער, דער איז

 »וגז*ר איז יאהר וױכםיגסםער און סטער
 בא^אא• םיר האבזנן דערפאר גע^יכטע.

 ער״ןןטען חנם יאחר דעם פייעחח צו סען
 ױם־ •ראלעםאריער גרויסען cm #סאי
 גאנצער חנר פון ארבײטער די םון טוכ

 אוס!» פ״ערלימןן גאר א אויף װזנאט,
 האט םיםגאידערמאפט כרײסע אונזער

 דער אין באטײאעט םאטען אין זיד
 שעהנעם און םוורזאםאונג גראנדיעזער

 צוגע• אונ? םון איז עס װאס קאנצערט,
מאי. ערמםען דעם סאר געווארען גרײט

 באגע־ איז 1921 סאי עחממר חןר
 ױבעא, און nnor כױס געווארעז גענס
 ןױנתד גמםח ייח ®רייד חאחתנס טיס
t ®ח m אדבײםער קםבדאיחנדי באגעז 
P* ױ נרויסעד *ס*תל »ח יטײן י
j״ r w n v m

 מעם״ פון בא״שטעהענד לואסיטע, א פון
 זײגען וחנאכע אאקאאס, אאע םיז בערס

ם אנגע^אאסעז  אױט באאדד. דו׳צױנט אע׳
o אעצטעגס בא^יוס א n  pc ד!י»ױגט 

v באארד, n a i\ גע• אפויגטטענטס די 
 קא־ אױבענדערםאנםער דער pc מאכט
אד דעם פון ווערען גוטגעחײסען מיטע  ג

,אאסאאס די און כאארד דזישױנט צעז
i אז n סערסאנעא pc יעצטיגע די 
ט איז אײחישענטס כיזנעס  א ערו אז ד

 סײ אינטעאיגענץ, אין סײ כעסערער פיא
 יע• צוגעבען םוזען װעט פעדזמחײטען איז

 דער כאאכאכטעי. אוטוארטײאישער דער
 יוניאן ?אאוקמאכער דער pc פראגרעס

 א אין ׳מוז יאהד אײניגע יעצטע די אין
 װערען צוגעישריבען ׳מאס גרויסער גאנ״ז

 פעדױגקײטען און איבערגעבענהײט דער צו
pc אײדזישענטס. כיזנעס די

 אז פאסירט אזױגס האט אאזא, װאס,
 עאעק־ און אפױנטמעגטס סון םראגע די

 װע- ארױפכעבראכט ■אוצאונג זאא שאנס
 עס איז ? טאגעס־ארתוגנ אױש׳ן רען

 סאר קאונטרי די ראטעװען צו אום טאקע
 טא־ װערען ? וױאסאן אאא דעמאקראס/

 אוי• דעם דורך בארויבט מיטגאידער די ר,ע
 זייערע pc באארד דזשױנט טאסראטיישען
 אונז װיא עס װי רעכטע, עאעמנטארע

 באארד עקזעקוטיװ די גאױבען צו מאכען
?1 אאקאא פון

 דעמא־ םון טענח די אז שײנט, אונז
 אוי־ די פארבאענדען צו נאר איז קראסי

 מיטנאידער׳שאפט, ברײטער דער pc גען
 אינטערעםען די גאר באמת מײנט װעאכע

 קאו־ מען גאנצע. א אאס ױניאז דער פון
 ^זעהדסאינגענדע מיט עואם חגם םעט

 אין םי׳ט כאפען קענען צו כדי סראזען
װאסער. מוטנע
 ער• אאל.אא יעדען םון מעםבערם די

 מיט־ טרײעסטע און בעסטע די װעהאען
 די באארד. עקזעקוטױו זײער אאס גאידער

 ערװעהאעז װידער, באארדס, עקזעקוטיװ
pc די אאס םעהינסטע די זיר צװישען 

 אין באארו־. דזשויגט דעם צו דעאעגאטען
 דער אז ׳עס הײסט װערטער אגרערע
 בעס־ די p* באשטעהט באארד דזשוינט

 װעא• מיטגאידער, בעסטע די צװישען טע
 הײנט ױניאן. דער pn סארמאגען כױר כע

 אפישאצען בעסער קען איהר, מײנט #װער
 די ביזנעס־אײדזשענטס, די pc ארבײט די

 באארד, דזשוינט דעם סון םיטגאידער
 דער אויזי אויוי דירעקט פאסען װעאכע
 ארבײ- די אדער באאםטע, די pc ארבײט

 אאמיר דעז, קען שעםער? די pn טער
 בײ ארבייט װעאכער מעממןר, א זאגען,

 דױױזשאן אין סאב־מאנוםעקטשורער א
 אײדזשענם ביזנעס דער צי װיסעץ סטריט

 אסאסיאײשאז די צו אטענדעט װעאכער
ט? אדער פאסענד איז אפטאון שעםעס ני

 דע־ פאר קעמסער די כאטש װאאטען
 אא־ יעדער אז סארגעשאאגען, מאיוראסי

 פרא־ איהר ערװעה^ען זיך פאר זאא קאא
 ײעאכע צו אײדזשענטס, ביזנעס ■ארציאז

 םיט־ צאהא איהר אויט בארעכטיגט איז זי
 צום ארײנשיהען זײ דאן און גאידער

 א געװעזען נאך װאאט באארד, דזשוינט
 גוסא אאקאא אינ׳ם װײא צרה, האאבע

 מעהר קאנדידאטען אויםענדע די מען קען
 אױבענדער־ די אבער וועגיגער. אדער

 דאך שאאגט באארד עקזעקוטױו טאנטע
 א זאגען צו אזוי װאהאען, אאגעמײגע סאר

 די װעאען אזױ װי הײנט ׳טאפ שםעאץ
 שטימען צו װעמען סאר וױםק םעםבערס

? הםמה דור דעם אין
 םײן םון טענה די איז איבערהויסט

 םעהיגקײטען די װעגען קאטאער פרײנד
pc אעכעראײ א אײדזשענטס ביזנעס די 
 א אז אויס קומט טײנונג זיץ אויט כע.

 סעהיג, דאן נאר איז אײדזשענט כיזנעס
 שטיםען, צאהא גרויסע א באקוםט ער װען
 באמוםם, אײנער שטימען ממהר וואס איז

 רעכ״ דעם אױט ער. איז •אסענדעד אאץ
 צז באדארסט הײאאן םעיאר האט נונג
 יארק נױ װאס מעיאר בעסםער דער זײן

 אין געקראגען האט ער געהאט, װעז האט
 גענאסע װי שםימעה מעהר 1919 יאהר

 צוזאטענגעגומען. מיטשעא און היאקוױם
 קאטאער סרײנד מײן אבער װער, װער,
 אאס עהספיריענס אאנגער pn אין ׳האט

װיסעז, געםעגט 1 אאקאא םון מענעדזשער
 װעא• יעניגער, דער איז אא15 אאע ניט אז

 שטימען צאהא :רעסטע די כאסומט כער
שעהיגערער... דער

pH שםאא״ד אדער — שמעאץ״טאפ 
irvDH■ in תען עלעסשאן טאפ n די אז 

 נרעםטע די םון צװײ פון •אאיטישענס
 Hnn און rmn יד םאכען זאאען אאתאאס

 עלעח־ גאנצע די קאגטראאירעז icih אזא
ע די »ויד דעם דורך pn שאנס צ ^  ג

ר, דענקט «י ױניאן.  װאאם דאס אז *'\ז
 ? נעזונד סך א ױניאן דער צתעגעבעז

ד ^טאער, פרײנד ה  ברענ־ מוזען װעט ^
 ״די װי ™גוםעגםען שטארקעחנ פיא געז

 עאעק־ ihc אנגענעבען האט *'ר% װעאכע
x'ביז שאנס n v ס די ר מ ס  h חאבעז מ
p גאנצע די אז דין, צו זזושד רעכט :ric 

ח איחר מי ,#אנמוחנחסאגם# אזוי נזס א

 אז pn ,)pp:n צו סאכען אינל וױאט
h'd,? חר דט  •cnn קעסטאיר א וד מ

 ענער- V* צײם n *סערע. גענאאוענע
w רשװענדעם װערעז װעאכנ^ mn• 

 H3* נעסער װאאטען ^געאעגאגחײט דימר
 פארשמור־ צו װערעז ^יסגענוצט ^רפט

rwwH w יעצט, באזוג^רם רײחעה 
 װגיאן חןד צוױשען ב^ױהונגען די וחנן
iih זײגען מאנוסעקטשורערס די y^H• 

שטרעננט*
to זײנען tih ינפארשטאגען גיט^ 

 yגHרc דער װעגען קאטאעד ברוחןר םיט
 h dpi װעגען נאד קאסיטעס, שא• פון

מאא. זyצוױיט

בױדערל^כע *אר דאנק א
חילוש.

ד פון מערכער h /אכויםyiH מאריס  מ
H ih 1  ?h?רכײטyד פון רyר nH>P( •םיר

bmp dpi נלוטHדHנ װסקי^HדHס ד. yם
 האט ivo װאם שא®, דעם סון |Hoרyטש

c d.I'h,נHצי;yא Hרױסגעהאיyc3 #ןHJ•
djh װי iy:nn py:"*  v*  ip חר^ט 

pin jyv.yj• בײ; האט פירסע דיy•שטײ 
yדא^ר 25 רט iy |ih בHדHגאײכ• נקט 

yoTD. די imh צײטיג

שסועסען קורצע
 רעדאקטאד דעם *װישען

ר די און :: ע ו ע :: ל

גע• *םו*ולז*ן «. װאלפ — ראזע?» ס.
 זיכער טיר װאיטען ׳«רזיבער נ״ער » װען

 םיײ די *יס ברױועל, אלוער נלינט6»»רעוענ
מ  גע״ זיכער וראלם חןס און לעזער, * וון נו
עריײ דעם ערטונטערונג ;רױסע 9 ןןען

*םואל־ ם. ?:ער וןזיטערען 0«ו
 םא־ ווונזערע ®דן איינער וױרקלזך איז ?אחן

 די *ו־״בער. ®גערקענםסטע jih לעגטפולסטע
 איחר ארויסגעגעבען למנג ^ױן חןןט ?ריטיק

 אנ־ דערפאר ״זין דעםזעלבען pn דין »סק
לויב־גע־ »ײער רעפע;*ליכען9&

 ־7ײ סקיצע׳ לעצטע שטואלזאחן׳ס אויף זמגג
 װזןם ער און או*יקען, איחם עס מיר לען
 &לעס, װי חמלמעןו טײער ntn געװיס עס

ס  ־9a׳ זיין װעגען יען9געװ ג^ריבען איז י̂י
״ ם9י ז9 ׳נים בער9 םײגםז ס9י פען. ר  ,י
 גע״ איז ז״ט אײער סון בריף דעם פון בען

 חאט איחר גיט. אופן ב׳יום יינערי^ װען
 צו אויסדרוק געגעבען בריןי אײער אין דאר

 »9געח ׳■וין איחר חאט געפיחלען, אײערע
 גע־ לטען9װ טיר פארקעחרם, אזכר. אײער

 י״א־9 זעלכזג9 אפטער ס9ײ ה^בען לט9װ
 09ײ •לץ׳ איבער לעזער אוגזעוע £ון נוגגען
 ״גערעכםיג־ דער אין ■*••רעפענםליכט וױןרט

 סיט ן9« ניט עס מוזען ז«י בער9 ק״ט״.
 אין ;עדרוקט. דוקא עס זעחן צו תנאי דעם

 נעג־ 9 א׳ייד זיך פיחלט נ;9לויב״געז א״ער
 אין גון, יאתרעז. אםאליגע די גאך קעגי׳א

 אײ;ןאר• :«ען9ג אין גיט מיר זײנען דעם
 ל\:־ די זײנען גזנװיס אײך. מיט :ען9אזט

 אין ועריאדע ראש^גטייטע די דער־יאחרען
 פאר־ איז עס און לעבען, ליכען8מעג׳ דעם

 בענק־ 9 טיחלען זיך ז^ל עס T9 *טענדליך,
zt*w ײ.9ג  אײד װען דעסטװעגען, פון ר.ז

 חע־ צו בריוח די געװאיען גד«טעלם לט9וי
 #•*עס׳ :ען9דורכם אןן קיגר א צוריק רען

ײ איו ס9וי  עראינע־ ן9 בלויז אי*ט אײך ב
 אויב ׳קלער ׳אט^רקער א .אונז בײ איז ׳רונג
 םין 9ז9 אויו״ געװארען מרו«ח לט9וי איחר

*ורי??ןעוןר.
אונטעג״ געװען עס איז ל״דער — פ. ש.

ר ליך  זיך און אײך מיט זײן «ו אונז &
 גראדע לט.9געװ זיך וואלט עס וזי פרעחען,

 די געקיאגעז מיר בען9די ג9ם יעגעם אין
 אונ־ סון מויט דעם *ון ב׳יורח טרויעריגע

 ־9ז ח. דד. ׳סע9געג און ®ריעד לטען9 זער
 נעפיחלט, :ים «יך תאט עס און ׳װ9ר9»9ל

r» 9 צו געחן «ו nrar.
 *׳נםויך די ל9« םורא אײער — ם. ב.
 די אוגז. ר9פ או«ויארא»ענדליך איז סען״

 ערציהוגו^ ביסעלע 9 באאבזיכמיגצן אםועסען
 לעזעי אוניעדע י9• אויסבילדוגג ביסזדלצ 9

 ליפהראריאע איז חן אדײנער יוגגע און
 זוע״ אדער םעחר אנדערע אין חן און ענינים
 רום9ײ 9© לעבעגס־עגיגים, װיכטינצ גיגער

 איחם לען9י םיר ז9 זוצלזנן, ניט איעזןר ל9«
 אײך ׳ימעלם ? ׳•סועסןןן די דורך ענםסערען

 יפעז9ײ און ײילען אליער טוען םיר *ז ר«98
 19 אירגעגד אחן רב9ייר־?9י אין ארײז עס

 ארויסקו־ אייך װעם װאס־זאזע ערקלעחרוגג,
 “9ײ זויסען, ניט לץ9 דאד װעם איחר מען?

 אזוי נדעל•9גזןח חאט רעדאקטאר דער רום
 םאל v ד9נ קעג© איחר און אכזרױת׳דיג,

 װידזנר זאל עס און ״ר«ינען9:׳9 זוינס9 װידער
 לער־ עיעס איחר װעט וױ טו טויגען. גיט
 ?עלכעי9 9י זײנען עס ׳«ירליך9נ ? נען

 מעחל« עס וױיל לזדנען״ גיט קענען װעלכע
 עס בןןר9 טעחיגקײט. נויםיגע די י׳יום זײ

 לערנוגגס״ יא זײגען װעלכע ®ילע, דא זײנען
 *ו געחערמ #ייך כ«9ד איחר״ און פעחיג,

 ■רובי• גיט עס סיר לען9ז ורןןרדם טו דיזע,
 װעט מיר, דענקען דערפאר, אזן ? ן9© דען

 אגגע־ אי-בעריג. זײן ניט קריטיק קורגע 9
 איז כונח די און אזלעכ©, ניט עס איז יגריבען

 ^ון חײליגקײמ די וױיזען צו גוטע, נץ9ג 9
 גרא• אבער ארבײטער, ן9 י9פ י9מ עראזמען

 און קענען אונליםעגדען אגגעגעבענע לע9 דע
 אוי^ זוירקונג טארקעמרםע 9 בעו9ח םןוען

 דער װ;ט ׳עס איבערלײענענדיג לעזער. דעם
ער׳אמער דער «9 צום קוכדןן לעזער

 וועגיגער גי® און םעתר נים אזי נק9געד י9ם
ן »נ*טיזס,0 א«יק 9 ויי  חעכטפד י9ג דאס יו
 19 ניט געחט ןס ײעלכע םענ׳יצן, «י*זג9נ91

 קע־ אידעזךטי^ס׳ זײער בלויז װי ז#ד, קזלן
 גא:«• נ«ער9ג זײן אין »חיטען9 באםת נזןן

 איחר ט9ײ געװים #י9ם עראמןן דעם קײא
 אבער אטאגדוונקט, דעם ®זן דןס באטראכט נים

 דרוקען. נעז עס םיר קעגען ®אתע דעראוור
 דאם ל®9יי *ײטונג זמ9בורז׳יי »אימר, ועדומ

tyefM דעם אונ©ער •#רעטענ^ליכט ;עװיס

 דערמי* זואלט זי און ,״טיקער9נ9® »חגי
 עי״ *ױ אידעצ די כען9ם צו אויסגעטיחרט

לעכערליך. וױ נםעט י9» ®מעז
 װ• ׳ל9פ 9י9 *אי — םאלאמאן, ם.

 קאלס9ל אדגזערע פילע אין איז אײערער,
 אין איצט קדאנקען־בענעפיט. אײנגעפיחרט

 ©9ח איחר :ער9 ׳עט88׳ «ו ך,זרלזש9ג ׳»וין,
 פא• אײער און זיך גע;ען עולח ן9 געטיזז

 ״9נגדיל9 גיט זיך ט9ײ איחר ס9וי מיליע,
י\,  19 יער9 ״י, .’»• דעם [9 מעמבער לס9 ס;

 בענעפימ עחרלינע ראיעלע, :א:דעד9 אירגעגד
 אוס״ איצטיגע די אין לט9וי דאס ס״עטי,90

 מיטעל 9 ס׳י׳״גז אײד י9פ געװען ׳נטעגדען
 ד9י איז עס נןןר לע:ען. ס9י לטען9דערח צו

 רום9י אײך לטען9וי מיר ״לען9פאלפ ®וין
 אײער «ו ל9מ 9 ד9נ ׳■רײנען צו ;עראטען

 י•9® בייף ער׳יטער דער איז רrcא ׳ל9*9ל
יז ערקלעחרט נגען.9;עג יען9ל  ;ע9ל אײער ,
 ר•9« ניט קענען טיר און ׳חערציג6וע9 נץ9נ

 ■•9 נים זיר ל9י ל9ל9ל יעי T9 זיד׳ אזטעלען
 א״ער אויף אופן אן אירגענד אויף רופען

 ר•9פ י9ג בער9 עס קעגט איחר רײ.9חילף*גע
 iyrT, 19 אין ט9ח טובח. 9 לס9 גגען9ל

 דעם, י9ש :דס9פ קײן ניט ט9ח ױגיאן די
צװעק, איחר t̂ ס9י גים און

פט.9 פזוין עם T’9 nT9 ט9 — װ• ל.
 אוגו װעט איחר T9 געטיינט, בען9ח טיר

 ף9נ אונ^ עלטr א\חר י9ג ער«ט ׳נקען9י
ען לעסען9 ײן׳ ני« ר9י םיר ^ן ז י י  ס9ײ י

 ס9י ״ר^נדיגט.,9פ זוי9 זיד נעז9ח םיר
 אויסרעדאקטירט, ך9י מיר בען9ח עגלינעTוער
 ריח• ס9י לגעמיי:ע,9 ס9י איז געבליבען און

 ;ע־ לק9׳סט ס9י בען9ח פילע און רעגדע,
 V \י9אזטר 9י9 אזנז קוםט רום9װ םו נליכען.

 פאר ויכוח ערTאו: איבער ipt^ סיר בער9
 פען,9ח מיר9ל און אזמועס׳ ועמעגליכען 9

T9 פרײנד. גוטע זײן װידער װעלען םיר
 אנער םארעפענטליכט. װערט — פ. .0

? i;^yT י :T9 יום9װ
 אויסטײ• ל9ז מען אויב — לאנדאז. י.
 װי אופן, 9ז9 אויןי י1מ9סעז־?9קל דעם נמזען
 •19 די T9 געטײנט, עס ל*9ו עס׳ םוט איחר

 סיט קריג אײביגען אין i»»t רפען9ד ב״טער
 לערלי«9 ן9נט9 איחם אײביג ׳ס9נ דעם

 געװיסען 9 1 פי ז9 זײן קען גון, רייעות.
 ©טעלט גערענט. איחר זײנט *טאנדפונקט

 די ד«ן יטען9וי ׳ײי :גע9פל די בער9 זיך
 אין רב״טען9 :ט9געק איבערחויפט רבײשער9
*VB9 אויסגע• לט9וי מײגונג אײער לויט 

 iyecyp־iyD^p רינטיגער דער ז9 קוטען,
t»m איבערחוי■® װיל װעלכער םרעםפ, דיןר 
 דורכ• Tאי עס װי ©nyT און ארבײםען, גיט

 פען9* און ארבײטען ניט י9נ :י9 צו״זמען,
 דאד און ?.9ב ר׳ן9פ זועלױ״ ״סזירילוס

 װעניגער t’k טיעמפ דער T9 םיר* װײסען־
װ״טע• דעם חעלפט ױ^ס 9 לץ9 1פי

 9 אין אי־בייטער. די פון רפדירי®9פ רען
 חו/9ג?פ 9 י9ג טרעמפ דער ייז pT געװיסען

 די אין דינט *לוסיען־י^לעםריער״ דער
 פאר• סיר נײן, רעאקציע. דער פעלע םײסטע
 יגדערא9 :יסעלע9 טף9סעג?9קל דעם ׳טטעחען

 •19 דעי װען ציים, דער אין T9 ו1מײ:ע םיר
 ,19עחרנט לס9 ער, רןי9ד #רנײט, בײםער

 אינםערעסמן, אײגענע זײגע איץ אויך און
 *ר ס9וי דאס״ עתרלױ און געטרײ ערוילען

 ער װ^ם יעם9 דעם מים גם.9צונעז חאם
 דעם ס9כל זײן צו און זיך צו ארויסרופען

 װעט רקער9שט ס9י און רעסיעקם, העכסמעז
 \ועט עם װען זײן, באס דעם געגען םף9? זײז

 בא• ני© םיר הןבען דערפאר דערצו. קוםען
 מןי״9סענק9|קז דעם נעגען זיגד קײן נג?ז9ג

 אויםגעת־יק©, זיך בען9ה טיר װען נ?״9;עד
19 of 9 19 «1ײ1 למ9געם ל909 יא קעז 
 װאש בעסםע, 091 םאן ל^אי9י ז9־ט׳»ערמ19אז

 ,19® זײן אין רבײטער9 די י9פ קעה ער
 1ח געפינען אויך צײט iy^yT דער 1אי און
 1לעםע9 ר9ג ס.9נ דעם פון אויגען די אין
iy 1אי ^ T  ,19פ־ט׳יערם9״» לער9אידע דער 9

 י9 גדלעןי9ח צו «tt9 יאזטעחט9פ װעלכעל
 װאפ זײן אלעןT ס9ב און רבײםער9 17«גויי«

 ^יגען, זעלכע9 םיסטאר׳נםענדניסע. װעניגער
 זײ• װןלכע די, בער9 װעניגע׳ 9י ׳טירליו9ג

 געלויב© םעחר ס9י דערפאר דארפען ,9י נען
 ?יין, ipp :דפו:ק^9״»ט דעם עזן און װערען,

 פעחלער, 9 נגעז9ג9ב זוירקליר םיר 1נע9ה
 גק•9י ין^עם געדרוקט נים האבען טיר ס9װ

 זײער *ו חר6רבײ9«״9•» די פון אויסדרוק
.19ערס1־ט׳19«

יײ״ יין בזגז9ה םיר — רקאוױץ.9ב ד.
 ארוים• ^אזסועסען^ פריחזגריגןנ די pr געם
i גם9געי ^t:t9 וםעל דעם איבער םייגונג* 

 דןם זועגע! *םאדסרישיוטןס אוגזערע צװי׳יע!
rtffctr p ®רייח״© די צוטײלען i י1 «ו 

 ײ9 פין ״.0191909^9״ צױניםםישע
מ1 דעיער *9נ ?וי9 ■זנןןט cy איו ״  *ו יי
iya90 ון§ yVy»i'i5m y i» ^ ^ a  9 Dyi 

מ9ױל צו גצ,9«ר iy געםעג* *■n ד if • י  נ
*it 1* •רײחיי* די נג^9יל9י  *ifwr p4ײ 

ן ofii געגען 1M ■9H 19 ומםזה lyayi ױ
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 איו אסת דער «בער גענ^סען. זייגע און
ר. יונקט  סוורים *ונ׳ס ח^נדלוג; די קמווי
 אוג• ;אנץ געװען «»ל דעם אין איז קאורמ

 ®^^טעגדיגען ז1* איז זי װײל ערװארסועם,
״ן םיט »רוך1װידער  פון פמל דעם אין «ס? ז

 9 געקיןגעז ח#פ בערגעד בערגער. װיקמ^ר
 ה?ש סוורים דער װײל טרײעל, ג״עם

ש *ז ®:ערקעגם, ^דז  געװען איז ל^גדיס דז
r זעלבער דער נון, •ארפײאיש. «ו n tfr n 

זײ־ און חעױואוד׳ען !מיאורטײלט אויך
 פוןרביע• זעלנען דעס און גענןןסען, גע

 n במיעכשיגט איז בעריגגר *•יז# אוינ בען.
 חעױואוד אויך ?ס זײנען פרײעל, נײעם »

 חעיװאוד חןןש דער*אר איבעריגע. די און
 נייעם * קריגען װעמ ער #ז גלויבען, ;עמעגם
 ^ננעח• געקזןכמ ;^יגי® הז>ש ער און פרײעל,

ױ םען,  װעכזען• 1’«׳ ז?ל אװעקפןןחרען ?״ן *
אנ:ד״ אן 0ל9 װערען* אויסכעשײטשם עס־איז

״. עז לויז

 ז*ל אידען. ■^ר א אויך כבוד דעם םײלען
 ס^נימליסשען די װ^ש וזנדערעס, פילזןס אזוי

 [p#tr גימ וריװאט, און עפעגשליך טזען,
 פאי־ און ר;ןדע װ^דעק׳ס ס#*י#ליזם. דעם

ד דעם פאי למ:ג  *ױגיסמיאזע די ־m» כנו
״ן געװיס סו^צי^ליזם דעם דזוןש שוער  רעח ק

 דע״ דער אין איז ער װ#ס אי, געש^ן. גיש
̂ר איז ד«ם Y לדו־ככעפ^לען  V גי®. גי

 שמײ 9 פון װיץ« עון מלחמח א איז דעב#«ע
̂ס ^בער װו^ים, *עז  װיץ ניט, נ#ןי םײגש דן
 הן^ד און ה»נד איםער געחען שארפקײט און
®•זיוםען די מים און שנל גרןזדען דעס מיט
יןעבעל ןןן

אוג• אויף קריםיק אײער — אארבער. ב.
 חזןױואוד־פ#ל דעם אין ארגוםערשאציע זער
 איחר או;ב*רענפיגש. זעהר און זעהר איז

 רינ־ געמעגפ זיך ח^פ העױואוד אז צעגח׳ם,
 פון ■סק דער זןז זיכער, זײן געמעגט טען,
ײן װעמ ק*ולט י־ים1סו פון %איהם גע-גען ז

םעכ׳יעז, עחרליכען און דענקענדען 9
פ װי ער מעג ען ני מנ א אר ײנו  םים זײן א
 עס? ןןוצואזעגען און #נ*וער?ע:עו, ר^ס ?ײ,
 װעײעז אויף אײן, גים דארום ועחען םיר

פ דעבאטע זײן אין חאם םעדעם גרונד  מי
ט װלןןדעק׳ען ^נ ע  *באזיגען׳/ ^זוי איחם ג

 איז זולאדעק׳עז פנן אז אןרײמן, איחר װי
 געװען נימ זײנען םיר V געבליבען ג#רגים

 אויב אז ^ײגמ, אונז *בער דעבאפע, דער אויף
 חאס דעב#ם*ןנצ, 9 עפװאס נאר איז 4װל#דזנר

 זיגער. דער ארויסקופען ג^ר נ»דארפט ער
ע־ דער ױן *ש םאנען »ו יעדענפ^ס,  אגגע̂י

 אונ־ לוים איז, ׳ען־פראגע1•ריג*י א גענחײ■
 •ריג*יוען-רײטערײ. נמריייע מײגונג, זער

 ־:•;־qtc פאל דעם אין געםעגט ח^פ װלאדעק
 ערוך ולחןr עז1יאליסםי3ס̂ו דעם *ן םען
 9 פארם איז עד דאס זיגען, אין האבען און

̂ל איחם און איד,  שםיןדט די אז .וו*לען, זיך זי
מ ־13 נאװינע 9 איז א״נס#ל זאל יוןיק נ

 ו3 ^א^טעחן. ןסור םיר קענען •#רזינדיגט,
#סן א איז ,וולאדןןק װײל דען,  ט^ר ׳ליסט13

 אײנ׳יטײז ור*ועס*ר «ז אגערקענען, גיט ער
 םעניקן, אײדעלע ייזגע, ןימען ם»ן3װײ אןן

 איבערפײגונגען זײערע ג»« «ײל® ער ניןט׳•
ג3בא אין ם3 ו  י«י*יסצ3סא 9 םוז Yיוביזם3 ו

 און ענג #זוי װעל«על זײן ?יך פאר □«נען
#ס* יויסער קײנער, פז קלײן,  ז^ל ליסםען,13

ן V עקזיסםוירען ניט איחם פאר ו  איז דיה, י
y חעכסטע די גיט עס r ’®o^tt»3vo טוגעגד 
 ׳•עחנע, ד*ס און גו»ע ד»ס אגעיתעגען «ו

Vu»i ניט זאל דאס װעסען גײ און װאו  
ד אז אפלײקענען, דען ער3איםי הען און ײ  װ
 געפיגען זיך זײ סעגען אײג׳פטײן, און ס»ן

 גןן־ •^רט זײנען װעג, םא^ען זעחר 9 אויןי
 אלע םיט ארבײטען $ועלנע םעגייען, בעלע

ת ןײערע חו  די פ^ר יל,3 נרויסען 9 פאר נ
 אידישען פוג׳ם אויסלײזופג די באפ״ײאונג,

רעכט \וי מןןחר ניט איז עם דאס און ואלק,

ץ נ א ם ג י װ ע !ג
 םיגארעט בעסטער דער
 ווען האט איהר רראם

גערױכערט
.1 םוזיה זיך איז ער וױ קוד,ט

צופויעדעז שטעלעז ד
װערען. נאכגעמאכט ניט קען בלענד דער און —

סענט 20 פאר 20 "
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STATEMENT OF THE OWNERSHIP, log of ilmut 120,000 member*.

3. Thai the known bondholders, m״rt* 
gagecs, and other security holders owning 
or holding 1 per cent or more of total 
amount of bonds, mortgages, or ot!u*r »e* 
curities are: None.

4. That the two paragraphs next above, 
giving the name• of the owners, stock* 
holders, and security irolders, if any, con* 
tain not only the list of stockholders and 
security holders aft they appear upon the 
books of the company hut alio, in cases 
where the stockholder or security holder 
appears upon the hooks of the company 
as trustee or in any other fiduciary rcla* 
lion, the name of the person or corpora* 
tion for whom such trustee is acting, 
is given; also that the said two para* 
graphs contain statements embracing afli* 
ant's full knowledge and belief as to the 
circumstances and conditions under which 
stockholders and security holders who do 
not appear upon the books of the company 
as trustees, hold stock and securities in a 
capacity other than that of a bona fide 
owner; and this affiant has not reason 
to believe that any other person, associa* 
lion, or corporation has any interest di- 
red or indirect in the said stock, bonds, 
or other securities than as •o stated by 
him.

AnRAttAM Tuvim, Business Mgr.
Sworn to and subscribed before me this 

20th day of March, 1921.
(Seal) Jack G. Karpf,

Notary Public. 
(My commission expires March 31, 1923.)

management, circulation, •tc., required by 
the Act of Gmgress of August 24, 1912, 
of Ccrechtigkeif, published weekly at New 
York, N. Y., for April 1, 1921.

State of New York, County of New York, 
ss:

Before me, a Notary Public, in and for 
the State and county aforesaid, personally 
appeured Abraham Tuvim, who, having 
been duly sworn according to law, de* 
posses and says that he is the Business 
Manager of the Gerechtlgkeif, and that 
the following is, to the best of his knowl* 
edge and belief, a true statement of the 
ownership, management, etc., of the afore* 
suid pubication for the date shown in the 
above caption, required by the Act of 
August 24, 1912,embodied in section 443, 
Postal Laws and Regulations, printed oil 
the reverse of this form, to wit:

1« 1 hat the names and addresses of
the pubisher, editor, managing editor, and 
business managers are:

Publisher; International Ladies1 Gar* 
ment Workers’ Union, 31 Union Sq., New 
York, N. Y.

Editor: S. Yanovsky, 31 Union Square, 
New York, N. Y.

Managing Editor: None.
Business Manager: A. Tuvim, 31 Union 

Square, New York, N. Y.
2. That the owners are: International 

Ladies’ Garment Workers’ Union, 31 Union 
Square, New York, N. Y., B. Schlcsinger, 
President; A. BarolT, Secretary-Treasurer. 
An association not incorporated, consist*
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ו א ז א ב
באל און קאנצזןוממ

ע אין ט ז ס ו ענ מ שי דז ע רי ר א מ ר א
עװענױ פארק און םטריט טע34

געצייג
c י ד ר א

א״י אין ארנײםער אירישע
באל פראכטםולער

םאי טען14 דעם אװענט, שכת
קאנצערט חזנים גרױםער

םאי טען15 דעם כײטאג, זונטאג
םארשטעלונגען גראנדיעזע
טאי םען15 דעם אװענט, זונטאג
קינסטלער אידישע גרעסטע מיט קאגצערט

םאי טען16 דעם בײטאג, םאנטאג
קאנצערט גאלא

םאי םען16 דעם אװענט, םאנטאג

.$1.25 כאזאר פון צײט גאנצער דער פאר טיקעטם קאמבינײשאן

םענט 50 טיקעטם אײנצעלנע
 ברארװיי. איםט 153 וױיט״, ״די פון אפ־ס אין באקומעז צו טיקעטם

שול־ ;עײענױ נראהאם 44 םטאר, דזשואערי האהען, צ. :נרוקאין
 םטאר, נודס דרײ קאנטאר׳ם ;עװענױ מאנהעטען 182 סטאר, דר*נ האוי
 ע־וענ־ו; ריעד 36 םטאר, דראנ םישעלמאנ׳ם א. ;עװענױ מאנהעטען 166

;עװענױ ראקאװעי און פ־טקיז פארמאצי״ גאצדבערנ׳ם :בראנזװיצ
 רראנ נאנזבערנ׳ם עװענױ; םהאםפארד 278 םםאר, דראנ סצי*צינ'ס

 1722 סטאר, דראנ קעאשא א. :בראנקס ;עװעניו פיטסין 1829 סםאר,
 ;עװענױ װיצסינס 1337 םםאי דזשוצערי םטױרן ;עװענױ כעםנייםח

ן 1154 סםײשאנערי, ראזענבערג׳ם  םאילה עאיכם שצום עײענױ; ױנ̂י
עװענױ. װא׳שיננט*; 1387 שוהל,

ױניאן פרעםערס םקוירט און קלאוק
35 %m.

ע ל ע ענ מ^טינגען קשאן7ס ר
פלעצער: פאלגענדע אין װערען אפגעהאלטען װעלען

ן א ש ק ע ״ ם ײ א , — ״ ג א ט נ א ם מ ע ן9 ד ע , ט י א ם מ ר 8 או ה  או
, ד נ ע װ ץ א ״ א ס ט ר ע װ ר א ם . ״ ל א ה

ן א ש ק ע ס ס ק נ א ד ן — ב ן אי א ד נ א א, ל נ י ס א ע 3875 ק ט י ד װ. ד  ׳ע
, ג א ט נ א ם מ ע ן9 ד ע . ט י א מ

ר ע ר ד ע ל ױ ו ז נ א ר ש ב ט ג ע ר ט ב ע ן װ ע ט י ג מ א ט ב א ד ע ב י ת א ב ש

טיטינגען. די צו קוםען צו אױפגעפאדערם זיינען םעםבערם אלע

. ש װ, ח א ל ס ע ר . ב ו ע ש ח ע נ ע מ

ם די ײ ס ל ר א ל ײ ל ט ע פ מ ע ס ס ר ע ק ײ ן און מ א ש ײ ר ע ט ל  א
ר ר א ו ס)ו ר ן ע א י נ ל ױ א ק א ם ,3 ל א ז ק ר ע מ ם ױ !א

ג א טינ סי
ברענטש שנײדער שטיק און מײקער סעמפעל דעש םון

װערען א&געהאלטען װעט
, ת ב י ש א ם מ ע ,7 ד ן ע ם ט ר i או ה . או פ ר א ש

ץ ט א ג א ס ע װ ײ ט א, ס נ י ס א 2 ק ע140 ױ. ט נ ע װ ע
 גע־ זײנען כיעניבערס אלע װיכטיגער. א זעהר איז מיטיגג דער :ברידער

קומען. צו בעטעז

ױ א איצגתר Mim איהר אויכ ̂דר. איו אוינען׳ א»יער? אוגםערזומן ל*?וו קענם איהר וואז מלאץ ןי^ו »יע• דןר r» דוניאן 11 איתי ןאלם ?ז«ן נרי־ ו _ .trioo !יעגר 19 3 ניערםילמס*״?/ גײ

V זוגסאנ t!W*rjnאוחר ס ניז T?ifo »סקו ,

PA t מײייוגן •»ר א v
ז א י#יי׳*גמץ|-א,0 >‘ 51 .UU

 סם»ר »ימוימ
סריססאי ■אר י

_ _ _ _____. . RA ג»יד •מפרוס סים נמיוו — _ . U------כןןין גמ U» ■ כלוין פריים נארא<ם«חסע מילד f 4 iUU
ר מסןחנ ירײזןו חומיו w נמ̂ו

.fWT* ווימו דןם •ײוסטיי יוהר״נו ut »ונזןר ■ח גירינם• 1יײ

שטיץ, פ דר. ט, גרענד 392 מערמיל ס

רינג םער
 ראדיקאלער שטארקסטער און נרעםטער דער ודו

װעלט. דער אויף ארדען ארכײטער אידישער

 $1,500,000 —םארמאגט .
 82,ססס — מיטגלירער
645 — ברענטשעם

 וע־ שפיצם רינג ארב. דער
 עק#נ#םײ וױכםעען דןן

קאמןי. יאליטישען און

 דעד איז ריגג ארבײטער דער
 אי• דער אין *עגםער קולטור
^ ארבײמעד דישער װ^ונ בא

 אידישער אײנציגער דער איז ױננ ארבײטער דער
 םאר םאניטארױם א-עענעם אן האט װאם ארדען,

טיטגליעדער. קאנםאמפטיװ זײנע
ביז 18 םון עלטער אין ארײנגענוםען װערען םעםבערם

יאהר. 45

ב י ר או ה ם אי י י ך ז א ט נ י ײן נ ר, ס ע צי םנ ט םי ם לי ו ש י ־ ז ײו ! IV ני



TT! י י ה ג י פ נ ע ו iflM. ,%e nree am פדײטטנ,*
ר ע ט ד ס א ס פ י פ ט א ט ע e אן נ r a 

ר א . פ ד נ א ל ס ו ר

 ארױסגעשיהט האט אפיס םאסט דער
 פאסטםאסטערס אאע צו *ינסםרויוציעס

 רוס״ קיין בריף די װעגען י*א:ד איבער׳ן
 אנצױ אנגעהױבען האט טע; װאס יאנד,

 בא־ װערען אפיסעס פאסט איע נעהטען.
 סאװעטען פאר אנצונעהטען אױפטראגט

אזער* און גרוזיען אוקראיגע, רוסיאנד,
 געיע־ (ניט געװעהגליכע כלױז כאדזיטאן

 יןארדס. פאסטאי און בריף דזיטיסטרריטען
 געװעהנליכע אזעאכע אויו״ סטעמפ דער

5 :נעװען וױ אייגענער, דער איז כריױ
 טעהד ניט װעגט װאס בריף, א פאר סע:ט

 יעדען םאר סענט 3 צו און אונץ, אן ײי
 װע־ ברין* אי׳ע די אונץ. וױיטערדיגען

 יאר־ ניו אי; װעױען איבערגעיטיקט יען
 — דאנעז פון ןיא אפיס פאהט יןער

 יוארעס־ גאנצע די װאגען דווץ־ יאנדאן,
 װעט רוסי״אנד סאװעטען ח״ז פאנדעדו

געהן.
 װלאדױואסטאה אין טזרח־סיביר יזײן

 רעדזשיסטיירטע אגגעגוטען אויך װערען
 םון סעכיפעי־ס זאכעז, געדרוקטע בריף,

 די פאפירען. געשעפטליכע און װאארע
 װע־ געשיקט װעט איייז רןאיעסםאנדענץ

 סיאםעל אדער םראגציסהא, סאן יױין רען
װי״אדיװאסטאס. קיין דארטען פרן און

רעזײניננ
טערן עג פע ס ײ מ

און

וגר ד ו י

 סטױקט נעלערענט װערט
אינדױױדול.

שטונדען. נ»כט און בײטאג
ןc םעצאדע אונזזיר  ס*ע*«על איז לערנען ו

 װאו• פון ליין האלסײל דער פאר צוגעפאסם
ס, םיסעס, חענס, אי סוני  און ש*ילדרע:ס דז׳

;ארטענטס. איגפאנטס

8 מ«כט איהר אײדער אונז זעהט
מיסטײק.

 דעױײ םון קאלעדזש ליעדינג
טײקיננ. פעטערן און נינג

בילדינג. דעזײגער פראקטיקעל

 דירעהטאר. ראזענפעלד, י. פראפ.
יארק. נױ םט., טע14 איסט 222

 עװע.) םע3 און טע2 (צזוי«ען

.5817 סטײװעסענט :טעלעפ^ן

NEW COURSES IN ENGLISH
at the

H A N D  S C II O 0  L
7 East 15th Street.

Elementary ................ 7.30—8.40
A/i.sj Kruth

Intermediate...................8.40—10
Miss Kruth

Interm.*Advanced ....7 .2 0 —8.40
Mr. Herenbcrg

Advanced ......................8.10—10
Mr. Berenberg

Every Monday, W ednesday 
and T hursday

New Classes Begin May 9th. 

3 Months, $7.50; 1 Month, $3.00.
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VICTROLA — *100.
װעכענטליך ו$

םטארם 4 אונזערע אלע אין
 אײנע 1א' קומט ! נעלעגענהײם דיזע נים םארלירם

 אויס זיר קאײבט און םטארס םיער אונזערע םון
 װילט איהר םרײז װעלכעז צו און מאדעל וועלכעז

די הערעז קענט איהר נאר.

 םאנארא, װיקםראלא,
 פאטהע, גראפאנאלא,
עאליען מאדערנאלא,

ײ זײט מא״טינעז אנרערע און  אורםײלט און זײט נ
 גע־ זײנעז אינםטרומעגטען דיזע אלײן. זיר פאר

 צופאסעז צו האליר אדער םיניש יעדעז אין מאכט
 צו^יקעז אײר עס װעאען טיר םױרניטשור. אייער
אבצאהלוננעז. לײכטע זעהר פאר אהיים

r s n n
P A T H E — *100.
i$ װעכענטליר

נלדז

ו

BO NOR.*. — *100.
i$ װעכענטליך

COLUMBIA — *85
װעכענטליר ו$ ______ $1.250 כיז $25 פון םטײלם, אנדערע

 א מיט פערלאנגט האבען טױזענדע װאש פיאנאס פלײעד און פיאנאם םון סײל א
אינסטרוטענט. מוזיקאלישען א בעזיצען צו יעדען טעגליכסײט א ניט װאס פדײז

ע ז ע י ע ד ײ ט נ י ױ ם א

אנא
ז י לו ו8װ 8 ר8ל8י 2 נ

יהר האט דא א  
 אױסערגעװעהנ־ אן

געלעגענדדיט ליכע
 » קויפען צו משענפ 8

 ארן קװ^ליטי פון םיאנא
 גרױםער 8 צו םוירדויס
1 ײך8 פאר עפארדנג

 שםע־ װאס פיאנאס, דיזע
 םײנ־ די םאר זיך מיט לעז

 װאס אינסטרומענטס סטע
 נע־ געסאכט װען זײנען

ײ טאן, אין סײ װאיעז,  ס
 זײנען — קאבינעט איז

 גע־ רעדוצירם ספעציעל
 פאקט. דער און װארעז,

 פערהויפם ווערעז זײ װאס
 סטארס בוירנס סאול אין
 גא־ דאפעלטע א זײ גיט

 םעײ דעם םון — ראנטי
בוירגם. סאול םון און קער
 םעג־ מאכען צו אום און
 פא־ יעדע כםעט םאר ליד

 א םערמאכעז צו מיליע
 װעלעז פסח* אױו* פיאנא

 ליבעראל־ די געבעז מיר
בעדיגגונגעז. סםע

f-S; ■ ו

ע ז ע י ע ד ל א ם ט כ א ר ע ם ײ נ

א נ א י פ ־ ר ע ײ ל פ

ױז װ»ך 8 ר8ד»ל 3 כל
ר ן מי ע ױ ר ך. ט י ע אי נ ײ ס ק ע ־ טי אנ ר א ץ ג ע א נ ײ ס ק נ ע ר ע ם ע ז ר ע אי ט ױ נ

אוהר 6 ביז זונם^ג און io כיז אבענד יעדען #פען זײנען םםארם אונזערע
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)6 זײט פון (טלוס
וו»• «װײ pvum וײגען װירער און

אונע• ח«ס ער ;.כע
 t'M ער »ון נײ«. »נו»ון און טראנען

 I'M נ«הט .D3W »ון ט*ג שארנופען
ט. ערנעץ  ד׳ןוט אט<*.1ט יוין נייעט ני̂׳

iv ,״| ג^ר נעיער  ו»•1 «װײ אין פ«וי י
 t'M געחט )1י1אװ ילץ «ר װא־פט ן»

 טד*נט און געכיט נינעי, נאן נ־ני־ןוטעז
 הײנ• לײענט נעדט, און או טרןונט א*,
 און נינער די אױ קוסט נישט, פא<

1 טענה׳ם
 װי ל״ענען, ױעי י״ענען, װעי׳ —

>' יײענען אחן יעבען פעז יןען

 M «ורי« יןחר מחן * טיט וואיט
 |,1א<ד«ארה׳׳1 א*חפ, אזן ןvsipvj גניא
 ו«וס «ו װ*<ט פאראויסגעיטגט, ײ׳(

פארײז׳ון. ;״פט שיטיפ <ינ« קי״ג<

טשערמאן. שאפ פרעזענטירען
דיוגאט׳*, א. פון ארנײטער די טיר״

 איד אייפ דריש׳ןן סטו*ט, ט«13 א*סט 10
׳*איי פיט ;ח״ט1«ופרירו וער

 גו־ רי פאר ׳*טעיעננאו, סעס ׳ט׳»ועופאן
vo פאי נעטאן חאט ער װאס אינ״ט 

 ׳פאי או;זער געפאנט »ון ױניאן אוגזער
m ׳ ױד*| ניטעןinn

פרע• פרײגדיןןאםט פון !יינען m ארס

ו לאקאל יזניאן אפעריטארס קלאוק
װאטקינס 8427 טץלעפ^ןסט. טע21 װעםט loo :«£ים

סיטינגען סעקשאן רעגעלע
װערעז ^פגעחטלטען וועיען

אג, ס אנ ען9 דעם פ אי, ס חר 7 ם ו או נ ע נ א
*

i פלע«ער פאיגענדע די אין
 פארקװעי. קלערמ^נט ניער עװ., דױטע 3378 - בדאנקס
 סטױט. סוטע8 איסט 62 — הארלעם

 נראתױי. איסט hb כילדינג, ״פ#רװערם״, ־־ טאון דאון
סטױט. םעקמאן 229 לײסעאום, לײבאר - בראגזװיל

׳ זײן. אנװעזענד דארפען אלע ויינטינ. זעחר ?יינען ם־טיגגען די

װע ױ םי אל פון קסזעהו ס א i ל
סעק. רינגער ס. ט׳טערמאן. קאפלאן, ב. םענ. קאטלער, פ.

I 23 לאהאל דרעססאכער און סקדרט
ע ל ענו שאן ר ען סעס עג ט טי

װערען *פכעחאלטען וועלען

אג ט ש ער אנ w ד m עו12 דעס מ»י ס
 גילױנג. ״פארװערטס״ אין טאון, דאון

קאסינ^ לאנדאן אץ בדאגקס,
נאזוכען. *ו סיטינגען דיזע אויפנעפאדערט זײט איחר

װערען. פארחאנדעלט וועלען פראגען װיכטיגע

װ ײ װ עסזעסוס א א אל נ ה א 23 ל
מענעחשער. וואנדער, ת

 און עסערס
 מיט־עסערס

 דערעסען װאס
:ייטט. זיך

אויף כליהען קאר׳טען די װי׳ זעהן קוםט

ס ױ די א ארם נ פ
• $ ײנסמע ו  ר

 :עסטע ד$ס
ײנסטע ד«ס  ו
רײנסטע ד$ס

 9 יזןבעו חויד. •וס 1800 װייתעגס. די חינטער ח«םילמ$ךחויו״״ גרויסע (ד*ס
קעטסקילס.) די מון געגענד «עדעמדד דעד »ין ויך. ב$דען *ום טײד װאונדערלינען

שט TT יטרעלוט «ען גדויסזנ ךי §$ר גי  זעתי ןללגען ךװ — או;ז *ו ?וסען װ$ס ׳םןנ
trr ני«סר$גגע«וי;ענע װ*וילע, ;y o,

 ײיז ׳ייײז בעסטע די סיו גיבען חנײבער גע׳ןןעפטסלײט. שאעכטע זײנען מיר
וואױ״ זעהר מיר סאכעז דערינער יון ןרײזען גע«זי«? *רעקליך פ»ר ב^דינונג

ג^עםטעז. אע
אוסגעויכט. קוםט $דער )4 ע». 24 (חוירלװיל מעלעואנירט ?ײיבט,

Nadir*» Farm, Luzon Stat., Loch Sheldrake, Sull. Co., N. Y.

נארנעם
ס ס ױ ם ע ם א ס שעז און א אפפי

נעקער
100 Lmms Avmimtl• Kut ■roadway 

1700 mkin Avow ■rooktyn

frvBjyi פיט סיחפ סיי onrotH o 
«»i׳u שײטעל, סון

 סרסנסחיא גמחןר *ויו |VPJ«i טיי
 יוינייט. יטע1 זײן םסי

יאנלאן, ח,קספיפע, יי ליװיי, ס, ױליס, י>
סאסטאװאק. ?.

̂ל׳ופסו 3441 נרעדערפי ט
 ■רעס לעאנארד ױ

יארס נױ סט., טע23 איסט 42

סיפםעם קלאדינג אמאלגאמײטעד
אונטערנעמוננ קאאפעראטױוע א

די פון געפיחרט

ר ע ױ לי ־ ז עו פ ײ ץ אונ ױ א יארס נ
!ארכייטער די םון דירעקט קויפט
I ״ohp ,אסען דעם נאקעספען חעלפט

פ ט ו ן פ ו ס א פ ו ן ן ו ע װ ן
 פון ארדער צו און פארטיגע

װאארעש װאלענע נעסטע מ

S 3 2  T O  S 6 0
 otf שאפט פלאן קאאפעראטיװער דעו

פראפיטען. און אויסגאכען גיט־נויטיגע

ד ע ט ײ ם א ג ל א ם ג א נ י ו א ל ם ה ע ט ס י ס
•ל«ו *װ״טער נרארוױ*, *27

ר ח ע ז ן ן ח ן װ ו ט ער ײנ עז ו ו א ן ו ע ר ר ן
על טער *י

 פ*על און יןתען « ליינפ
ו *אדדיענע! 1* נעלד
wnrum לייט׳נ inon אויס* ׳סוין 
n m i סוגמר moon יעוס און tsm n\ די ro> .י» נ

טורס a era נעחטט
י — ך ן י — א

סקןל סיטשעל
 טיסעס פרױען, פאר דעזײנימ אין
 קורס • קלײחןר, קיגדערשע און
 כטל־ » םימם סקוחל םיםשעל אין

 גע־ ורױסע און סאזישסן דמן
ח»דם.

a  A m m o oft .  *  נסרטעגס סװ ®?יל “סים׳• די■4
pw דסזײגינג, o נריידימ סייסי̂ג 

 סליימר. םװתו םאר פיגדנג אין
oofרעם סיס יאתר 60 אימד נלירס 

ijroori ^ןיפאי
ת  רעזולםטםען. כעסםע םעםאדען. נעסטע סיסםעםען. גײע איחןעז ד

סאאם׳מ• אמנר און iטא איריס. א*ן אוגט׳נרדיכם סריוואט
you .מדימוגמז

bow w «ו״גס o  BrnpoyNw 10דסםסגסטרי״ס 4נוסי«י ױמןו א ססו
.vdoi'PO'W סולס און

M קלמסען מכענד tyfo i, רייםאג. און כדםװאך•

MITCHELL DESIGNING SCHOOL
NEW YORK912-920 BROADWAY (Cor. 21«t),

״  . _ Phona, Btayroaaat •$$$
Boston Branch 1 40$ Waahiagtoa 0tr#«tf D oitar Baildiaf.
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קלינינג .סארפעט
פאר נעקאינם יזארפמםס סלפ

ט 8 נ ע ד א ט י א י
 חעכער און ס, io re ראנס

סאנאגמז. זונתר די יויד סםארעידזש פרית

ע ארדס ניס װארפט ר ע ד 1 הארפעקס אלפע י
op סיר זיינעז. זיי ווו׳שםאנד א סאר װאס איז אױס םינ סאנט »%  ו

pspio'rw; יpדpנײ וױ הארסעםם אײערע פאנץ; 1או ׳*םוינ פון שסור ז

E. TrmnoM At*. m4 110th •C, M. . .  
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n o ראלאך) סילאו

ע ױ ם אנ ס א ד &. נ או ל ױ א אני ל פ ם א ם ס א ם װ ח ם או װ עו ס ד א נ א ד אנ ל ם ס ער ם וו ױי פ ש או  פ

ס נין איז או סי י רי םר. אז סי ענ ד ח ר א / א איז פ עו ט ט א ע ר נ ע ד , א א ו א ם ה מ ו ר ױ ע ד ױי־ א  אםו

עו פ ס ר א נינ ע ס ױ ר ס נ א פ ר ס ע ד ל א ר פון ח ע אני. ױז פ ם א א יאױןז ס ן או ו ו ם א א ױ ח נ ע ג ח ר א  פ

ײסם ם, ח ט ע צ מןנו ױס ץ א ס זי לו פ ײנ ר אױן» א ע אני דיז פ ם א ען זײ אז ס אל ען ז כ א ס אן ט ח א םנ ױ  א

ען םים ד ען װאם אי ם ײ רנ ע אין א וו ו עו אי ה רי כ א ם און פ פ ע ש ען. נן ל ײ ם אנ

ג דימןר נ א ל א איו ק
אוס־ער ען מי ליג

- . *

 םאר געבען צו מיר אפערען באוזויפטונגען, אונזערע םון אמת דעם באוױיזען צו אלעמען בדי
 באװײזען װעט עמיצער אױב ססס,ססס,ז$ םוץ סומע א ים, זײט יענער אויןש קרבנות מלחמה אידישע די
 דיזער פון דירעקטאר אדער בעאטטער, א איצט, איז אדער נעװען איז עם װען איז פארד מר. אז

אײנ־ דץ אויסנוצען געקענט האט אדער אױסנענוצט איז עם װען האט פארד מר. אז אדער קאמפאני,
געםירט זאלען קאמםאני דיזער פון געשעפטען און דיפאבױרןען אזױ וױ קאמםאני, ױזער אױו* פלוס

װערעז.

 דירעק- קיץ אדער בעאמטער, קײן געװען ניט קײנמאל איז און איצטער, ניט איז פארד הענױ מר.
אײנ־ אײן ר,יץ פארמאנט ניט קײנמאל האט און ניט אױך פארמאגט ער און קאטפאני דיזער פון טאר
קאמםאני. דיזער פון םטאק די אין שער ציגע

\

j וקאםפאנ לארילארד

1921 םעז29 דעם א»דל

אן ש פ ם מי םי ע  ױ
ד א ר  מו

ס ל אנו • ם

feff ■:־afcfc.-? ■■ , V . t ,
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 ואוםנאשםיםםע
אינחפםױ קלאוק חןר איז לאגע

 ®ון בוןןריכטען די — *•געלײגט. דערוױילע טערטער.קאג»ערעדן * — אפגעחאלטען. שױן קאנםערענצען דרײ
באארד.. ד?ש#ינט פון מיטיגג לעצטען אױ»׳ן ®ײגבערג מענעדזשער דזשענעראל און שלעזיגגער ®רעזידענט

 א®• שױ\ זיינען חאנםערעגצען דרײ
 ?יאויד דער צװי׳טען געװארען געהאיטען

 *■ראטעקטיװ דער מיט ױניאן מאכער
 דער איז יאגע די אבער אסאסיאיישאן׳/

 זעיוביגע, די איץ נאך איז איגדוסטריע
 יואנםערענצען די אײדער פריוזער, װי

 דינס״ לעצטען אנגעםאנגען. זיך האבען
 גע־ האט מאי, טען10 דעם אװעגד, טאג

 פערטער א װערען אפגעהאיטען זאיט
 צד צוױיטער דער אבער קאנםערענץ,

 לזאנםערענץ דעם בײנאכט סאגטאג האט
 דױיסט, עס װי אפגעיײגט. דערװײי

 מון קאםיטע״ מיגם ענד װײס״ די חאט
 דינסטאג אױןי אםס׳ן יראטעקטױו דער

 דעם םון מיטינג א אײנגערומען אבענד
 אסאסיאיײ דער םו) באארד עיוזעסוטייוו

 װעיכע מיט באראטען צו זיך אום ^אן,
 צום חומען צו םארמיאגען בא^טיםטע

קאנםערענץ. געקסטעז
טאינט דער האט ״פבת יעצטעז  ד̂ז

 גע״ ױניאן קיאוקמאכער פוךדער באארד
 מיטינג, ^עהנעם כאזונדערס א האט
 די געפיהיט זיך האט עם װעיכעז אויף

 מעב־ די און מאמענט םון ערנסטס״יט
 מאמענט דער ױניאן. דער פון טיגקײט

 קיײ אבעד ערנסטער, גאנץ א זיכער איז
 גוט איז ױניאז די ניט... זיך יטרעקט נער

 זיך סאן װאס ״איץ צו פארבארײטעט
 יע־ באגעגענען צו גרײט איז מאכען.

 באיעבא־ די מצד ארויסםאדערונג דער
 נוט א איז ױניאן קיאוהמאכער די טים.

 אן ״פוין האמםס־ארםײ, דיםציפי!ינירטע
 גע־ יעוין איז װעיכע אױסגעפרובירטע,

̂ין ײעז  און ״פיאכטען גרױסע אײניגע ו
 ניט מאי קײז יפלאכטען האט#יהרע
 *זיך \ואס ניטא א׳יזא, איז, םארלזי-ען.

 טאק< זיר שרעקט קײנער און *ערעהען צו
 די אויוי רוהיג גאנץ װארט מען ניט.

ענטוױסיונגעז. וױיטערע
דדפענע־ און עלעזיגער פרעזידעגט

 האבען םײנבערנ, י. מענעדזיפער ראל
 םוימן א אפגעגעבען מיטינג דעם־ אויןי

 די אויוי פארהאנדלונגעז די פוז באײכט
 פון םארטרעטער די •טיט יןאנפערענצצז

אסאסיאימןאן. חןר
 ברודער גערעדט האט עריטטען צום

 װאם איבערגעגעבען האט ער םײנבערג.
 קאנםערענ• די אױוי םאמעיוימען ס׳איז

שטריכען. איגעמײנע אין צעז
 א•־ זיך האט שיעזיגנער פרעזידענט

 ער אײנצעיוהײטען. איע אויו• געיעטעיט
 לןאג־ יעדען צו װי איבערגעגעבען, האט

 מאנוםעקטשויערס .די קומעז פערענץ
 די כאטיט םארלאנגען, זעלבינע די מיט

 אויןי ש(י\ האט ױניאן דער םון קאמיטע
̂נז די  פריעער- א אויזי געצנטםערט *וגייט

 דעם באװיזען איז יןאנםערענץ, דיגען
 ניט עס ־קאן ױניאן די אז צד, צ;וײטען

 איבער־ װאיט דאס אז און נאכגעבען,
 די איצױטאםעז געהאיםען ניט הויפם
 די װאם אינדוסטריע, דער אין איביעז

 איצױטאםען. אויסען זײנצן באיעבאטים
סױאר געזוען איז חגדע שיעזינגער׳ס

 איע• אױף חאט און פארשטענמיר און
 ער אײנלרוק. נדעםען א געמאכט מען

און ראגישע די י איבעתצגצבען האט
קאמיסע, די װאס אמומענטען, שסארקע י ־ ■

 »י*ױ נענרוינט האס ױניאן דער םאו
 נאיע־ די tie אתוסענט#*יע די שיאנען
 דיעזע סארראננען. זייערע םאר נאטיס

צ). זייט אױןי (מיום

 איג־ אונזער געגען אינחשאנקשאן א
סארט m א פון טערנעשאנאל

גײעס. איגדזשאנקשאן אגדע^ נאך•
 אינדז^אנ^אן אן פאריאנגען צו
 ?ןױן איז אינטערנע׳צאנאר אונזער קעגען
 ׳פױן, איז דאס ניט. נײעס סיין מעהר

 יאסירוננ. טעגייכע א זאגען, צו אזוי
 די םכוח גערעדט, איץ אבער איז דאס

 סארט, איטען דעם פון אינדז^אנק״פאנס
 •יקעטען םארװעדען צו םאריןאנגט װעלכער

סטרייס. איז איז װאס שא■, א
 אינטער־ אונזער איז אבער װאך די

אי אנ ^  סוי־ איז געװארען אנגעקראגט נ
 מען קילאגע, נײער א אויוי סאװיט רים

 אינדזיטאנק^אן אן איהר געגען םארילאגגט
 אינרזיעאנקשאז, אז סארט. נײעם א םון
 ״נױ די איז באריכטעט װערט עס װי

 דער צו עהנליר איז װאם טיימס׳/ יארק
קײס׳/ מא׳טין ״דוילעקס באװאוסטער

:אזוי איז זאך די
 פון מארטין און םרידױענדער קאהעז,

 ארום בא״שעפטיגט האט אהײא, טאיידא,
 ניט האט םירטע די קיאוחמאבער. 350

 ארכײטער, די מיט תרכקומען געקאנט
 דער םון אויסגע׳טיאסען איע ױי האט און

 פון יוגיאן יןיאוקסאכער די ארבײט.
 געענטפערט דעם אויןי האט טאיידא

 דאס םירמע. דער געגען סטרײין א מיט
 נאך צודיק, סאנאטען מיט פאסירט האט
סיזאן. יעצטעז דעם םאר

 אונזער םירםע יעגע אן לןיאגט איצט
 אין באהױפטעט זי ;אינטערנײיטאנאי

 זײנען יארק נױ אין דא אז קלאנע, דער
 די קעגעז סטרײיוס געװארען אנגעםיהרט

 ארבײט געמאכט האבען װאס יפעפער,
 אין סטרײקצן די דורך אז און איהר, םאר

 איהרע נעײארעז גע^טערט איז יארק גױ
טאלידא. אין ביזנעס
 געװאדעז אויםגענומען איז קײם די

 סופרים םיז מעקאװ•*, ריכטער םון
 דער .ארױסגעגעבען האט ער קאורט.
 ז1אעדז״טאנה״פ: דערװײייגעז א םירמע

 י1אוי ״היריננ״ א געארדערט האט איז
 יןא• װעט ױניאן די װאו םרײטאנ, דעם
 ריכטער דער און צד איוזר םאריײגען נען

 אינ־ דער צו ענטיפײדען, דאן װעט
 אדער קראםט אין בלײבט דז״פאנקשאן

/ ניט.
 די װאס ׳זעהן צו אלזא, ביײבט, עס

 זײן װעט ריכטער דעם סון עננדשײדוננ
סײס. דער אין

םאר־ איז םריח דער אין מאגטאנ דעם

 גע• קײס איגדז׳טאנק׳צזאן אן נאר געקומען
 ראס״ די איגטערנעיטאנאל. אונזער גען

 א האט װאס קאםפא^, מאנוםעקט^ורינג
 עיוענױ, מעדיסאן 153 אין שא• דרעס
 אן נעםאדערט לאיער איחר דורך חאט

 םאד־ ױניאן דער זאל עס אינדז״עאנקישאז,
 דער .Mtr דעם ■יקעטען צו זײן װערט
 יענע םון אײנער איז םירמא דער פון ׳שאי

 אלס סטרײק, אין נאו זיעען װאס ׳פעיער
 גע־ יעצטען דעם פון איבערביײבעכץ אן

 װײסט און דרעס דער אין געראי־סםרײין
אינדוסטדיע.

 סוירים אין םאמעקומעז איז ק״ס די
מעיזאמאי װ. דזיצאן ריכטער פאר קארט

)10 זייט אױף (יצלוס

אינחאלט־פארצײכדס
.20 נוםער ״געועכטיגידט״

 דעניש. ד. מאקם — װןד. די .2 ךיט
יײי. ער«*ער דעד וון ייוסען .

 גאאדד דז«וינט וון סימינגען וװײ .3זײט
 ל, — ױניאן. קלאוקגוא:ער דער וון

לאגגער.
 בילרוגגס״יר• און אןי*?לערונג די ,4 ו״ט
 פאדא — אענוערנעאןנאי. דער יוון נײט

 די פון לעבען ז־עם אויס קאהן. מ.
^4N{9«V 1יי אינײפעל ?לײדער ודויען

סקולמאז. ח. —
 איאוד אין ואסירוגגצן לעצמע די ,5 זײט

 ®עציג- די בױרד. װ. אירא — ליע.
 נאאדד דז׳יױנמ ®ון אויסעם די אין קײט
איגדוסצריע, דרעס און װײסמ דער אין
םאקאװ. .p מ. —

 וראגען, ̂י״גאכיזאציאנס און רײד8 ?ײט
 אונזערע *ון מיגגלידער מון גריין•—

לאקאלס.
 חײם — בילי). (א ספײבןל אין ,7 דיט

— (געדינמ)♦ עלע:ד דער קאז^דאן.
וערעלמוטער. מ.

נאמיץ״:ינעל. רעדאק»אר׳ס פון », זײט
^ די (1* װערען לןאן װאס .1( זײט  יידי

— י׳יראל? ארץ ״אוגזער״ אין ״חעגד״
סאציאליסט. אלטער אז

 עדעיעו-- אן §ון אנדעגקען צדם .10 זײט
r:yo ל. ־ ורײחײ*ס־קע»וער. און 

 *עלד, אין ארזיס קזס םערןעאיפטײן.
אדלער. י. — (פעליעפאן). געייבטע

 — איגטעינאציא:אל, דריטער דער .11 !ײט
אזםועסעז* קורצע ראבינאוױטיט. ש.

 אדװערטײז• .10 און 15 ,14 ,10 ,12 ?״ט
מענצס.

 ך פון הה ױניטי ך אין װ פארשרײנט
דרעסמאכער m וזײסט

אונטערהאלטוגג גרױסער א מיט דזשון טען17 דעש זיך עפענט הױז ױגיטי די

ר ה אכ ם ס או אן סל ם לאם פוו יוני ע ל ע ש װו  שיפם א
ר חיל» א עו8 ױ פ ם ײ ם א ג ל « ם נ ײסער םר ס

 דמע^מניאד בלײבצ; קלאוסםאכער
 ניט ױי זאי ^יקזאל דער וואוחין •יײט,

פארכרײבע;.
 אנ• לאם פון מני# הלאוקםאכער די

 גרזי• קײן גים איז ,52 לאסאל רזשעלעס,
 דארם וױיל גרוי̂נ ױין ניט ?אז זי

 אבונר שזניצר. ®לאולו סד קײן גיםא איז
 באשעפטינם ווצרעז עס ארבײמער װיפיל

 אין אלמ ױי וײגצן קיאוקס, םאכעז בײ
טרײד ויער אח יתיווז קלאוסםאכער דעי

 אין טעטיגע, א און שםאדקע א גוםע.
 יזיכ׳• איע אױ«י 1א דך רוםט ׳מניאן יענע
. סראנעז. םינע

 פא^םענדיג חאט ־ ױניאן דיעזע
 דושע• פונ׳ם באמלופ דעם חרכגעפיחרס

 צוױי די מכח באארה עקזעקומױו נעראיז
 אםאצגאםײ• די פאר ארבײס שטונדען

 יע;ע םין ארב״יסער רי סטדייקער. גתד
 2 ןײשי״ \v7vm וזאבעז י<אות״מע*ער

יױי זצלגיג^ דער םים ארבײט שםוגחנז

 עםענט דדטון, ־טען17 דעם מאנטאג
 ױנײ דער פאר רעדדציסטריײפאנם די זיך
 דרעס־ און וױיסט אונזערע םון הויז טי

 די ־אין פארח, םאררעסט אין מאכער,
 יעבען פענסילװאניא, םון בערנ״ ״בלױע

גע•.״ װאטער ״דעלאװער דעם
 מיר האבען הויז ױניטי דער זוענען

 נאר איז עס אבער געיפריבעז. םך א ״פױן
יפרײבען. צו און ^רײבען צו דא

 אננע״ זומער יעצטען נאך האבען מיר
 הױז״ ״מניטי נאמען דער אז ט,)מערר
 איז דאס ■יאץ. דעם םאר ניט זץ־ פאסט

 גאנצע א איז עס הויז, א וױ סעחר סך א
 מיט קײט גאנצע א איז עס אימעניע.

 ארומגערינגעלט ?אטעדזישעס, און הײזער
 איע מיט בילדינג, גרויסע הױ«ט די ארום

 מאדער־ א םון אימפרואװמענטס, יעצטע
 איכד דיעזע און האטעל. •טטאטייטעז נעם

 אין בלויז ניט דא זײנען פרואװמענטס
 אין דא זײנען זײ ביידינג, הוייט דער

 די םון הויז יעדער אין חאטעדז״ש, יעדעז
 רינג־ װאס ?אטעדדפעס און הײזער ׳אלע
 דײ װאיט בילדינג. הוי*ס די ארום <ען
 אײגגע״פטא״ נים •לאץ •ראכםםויער זער
 דײ װאלט ױניאן, א הענם^ון די אין גען
 •ריװאנדאײגענ- צו באיאנגט •יאץ זער

 ג׳ע• גיט אםילו ארבײטער װאלטען טיםעד,
 װא״ דעם •פאיברענגעז צו דארם חלום׳ט
קיישאן.
נעװעז. מאחע דאס דאף איז אזוי און

 צעג־ סאר חאס;צהזיסםירס ■לאץ דער
 אריסטא־ » געווען איז יאחרען, דליגער

 %רײכצ די םאר «<אץ זוםצר קראםי״צער
 םען האט קרײזען וורבײנתר n אין און

 םאנױ רײכע די געזואוסם. גארניט איחם
 גארסצנס <ײדיס דצוי אין .פעהסשורערס

 דעם ®ח תוואוסם גנ האבעז־ ימתסםרת
•nM — ̂נז וײ n »חק שיממ ®ימג r n

 אמאל זיעען װאס ארבײסער אײגציגע די
 וײענער, די געװען זײנען אהין געייןומעז

 באדיענען אהין געקומען זײגען װאס די
 אר־ חײן הערען.׳״ און דאמעז״ רײבע די

 זיר אווין געקומען ניט אבער איז בייטער
, ן ע ה ו ר ס י ו  א ארס דארט זײן צו א

 יױד גאנצען דעם םון נעניסאן און גאםט
 יצענהײט און רײכקײט, דער םון און סוס,

 דאם אומגעבונג. פראכטםולער יענער םון
 געװארען מענייר ארבײטער די םאר איז
 איײן, ארבײטער די װען דעסאלט, נור

 איבער• האבען י,אא*עראציע, זײער דורך
 קאפיטאיים• די םון פיאץ דעם גענומען

טען.
 בא• •ראץ דער האט זומער יעצטען

 בעלאנגט איצטער ,25 ראר,אי צו יאנגט
 וױיסט דער איז באארד דזיפױגט צום עס
 צו הײסט, דאס אינדוסמריע, דרעס און
 צוואמען יפטעלען װאס לאחארס ארע דײ

 בא״ איזא, האט, •לאץ דער באארד. דעם
 װעס און באיעבאס ברײטערען א קומען

 בריי• א אויױ װערען געםױ<רט זומער דעם
 װאוגט דער איז עס מאס׳שטאב. סערעז

 זאל/ זומער דיזען אז םארװאלטוננ דער מון
 גאצען דעם געסט םיט פול וײ\ ■לאץ דער

 פאר אפען דין װעט .אץ « דער םיזאן.
 דער פון לאקאים אלע עט םיםנלידער די

יאר^ נמ אין אינטערנעי&אגאר
 געזאגמ, ״שוין װי ערעפענונג, דער צו

 גרױסע א ווערען געגעבען דארט װעט
 נמר בעוואוסטע סים אונטערהאלטונג,

 וחד װאר נעססטע יארס. נױ םון יאנטען
 א םארעפענטייכעז האנען שויז מיר לען

 םענשען סך א ■ראגראם. דער םיז טײל
 עפענונג דער צו ?יין וחנלצז גצוױס וועיען

 ויף זאלט איחר וױ^ענסערם איל עס און
 «21 װ. 16 איז רעדדציסמוײרעז, גלײך

.6 רום סטױט,
וײ גיט מטרלירם איזא,
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