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 ־m \m וזאס אונײטעו אידישע ר זממו זױרקליכע ױ לעזט
 א פוז געוואוען אױםגעפונעז איז עס ןך קאמפאנ; לארילארו פ. ר ני שטעלט

.איועו. אײטמסדימ אוז פראמ״נענטע פזן צחאמענגעשטעלט קאמ־טע
ום.)פובליר דעם צו

 צום אויסנאהם אן געמאכט האבען מיר אז שטאדמ, טײלען געוױסע איבער פארשפױ^ װערט װאס סלאנג דער
פאקטען. די טון געגענטײל דאס גראדע און ליגען געמײנ^ר א איז אנגעשטעלמע אידישע אונזערע געגען שלעכטען

 אוץ אונטערזוכונג, גענױע א געמאכט האט און פלענט אונזער באזוכט האט פארשטעהער אידישע פון ר,אטיטע א
אױםנעפונען. האבען זײ װאס דעם פון רעזולטאט דעם םארצוברײנגען אונז פרײדט עס

• Ij סאםפאני לאוילאװ

 .*נדערע .פיעלע און העלטארס מוראדס, סון מאנופעקםשורערם
פרעזידענם.טאכאקס. און םעאחןן קלײנע םיגארעטס, םון נרענדם .קװאליטי
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:העררען װערטהע
 םיעלע ענטזאגט חאט קאםפאניי אייער אײנדרוק־אז דעם מאכען צו באצװעקט װאם סארשפרײט זיך האט קלאנכ א

אידעז• זײנען זײ װאם דערפאו־ נאר וױ אורזאכע אנדער קײן םיר אנגעשטעלטע

ער־ אונז האט םען װאו ׳,אײ» עווענױ 1326 אין םעקטארי אייער באזוכם הײנט האבען אונטערצייכענטע, די םיר,
 שטערונגען װעלכע אירגענד געװאלטראחן האבען םיר װי )װעג אײגענעם אונזער אויף אונטעחוכונג אן םאכען צו לױבט

/ םענעדזשםענם. דער םון
 אונ־ אונזער און רעקארדם די עקזאטינירט האבען טיר אנגעשטעלטע, אײערע פון םיעלע םיט גערעדט האבען םיר
 רעפארט. פאלגענדען איבערנעבען צו אײך אונז פרײדט עם םלײסיגע. א און פאלקאטענע א נעווען איז טערזוכונג
י ״ י . , 'י . ’־ • ־ • - *

 איבער ארבײטער װעלכען אירגענד ענםזאגט איז עם װען האבען קאםפאני לארילארד פ. די אז באחויפטונג, די
 דער אין פאקט. אדער גרונד װעלבען אירגענד אהן אבסאלוט און םאלשקײט נעםיינע א איז רעליניאן אדער ראםע זײער

 זײ אידען. זײנען ארכײםער די פון פראצענט גדױםער א אז געפונען םיר האבען כאזוכט חאבען םיר ױעלכע םעקטארי
 ליגען געםײנעם דעם פארדאמם שםארק אלײן האבעז אלע און ארבײט זײער םיט צופרידען און פרעהליך געװען זײנען
 הא־ םיר וועלכע טיט צוױיטעך, נאכ׳ן ארבײטער אײן גענענטייל, אין םארװאם. א אהן נעװארען פארשפרײט איז װאם
 טען װאם העפליכקײט די נעלויבט שטארק חאבען און רעםפעקט העכםטען םיט׳ן גערעדט אלע זײ האבען נערעדט, בען

 עם װען האט פאראורטײל ראםען פון חיה װילדע די אז קלאנג דעם אפגעלײקענט פאלשטענדיג האבען זײ און זײ צײגט
פעקםארי. דיזער אין קאפ איהר אױפגעהויבען איז

 קײן אין זײנען ארבײטען ברידער גלױבענם אונזערע וועלכע אונטער אוםשטענדען ארבײטס די אז ערקלעהרען םיר
 אפ פאלשטענדיג לײקענען םיר און פעקטארי. חןר אין ארבײטער אנדערע די פון אוםשטענדען די וױ אנדערש ניט װענ

 עס אידען. זײנען זײ װאם דערםאר ארבײטער ענטזאגמ האם קאמםאני לארילארד ם. די אז כאהויפטוננ װעלכע אירגענד
פאקטען. ריכםיגע די געגען און ליגען געםיינער א איז

 םיר וױ אנדערש ם׳איז אז באוױיזען, צו פאקטען װעלכע אירנענד חאט װאס אײנעם יעדען בעםען םיר טעהר, נאך
 אברהם, כריוז ארדען פון גרענדטײםטער דארף, סעםועל םר• צו ענטזועדער צושיקען עם זײ זאלען אױםגעפונען, האבען
 םעק־ גרענד האלענדער, ל. מאקם םר. צו אדער םינאגאנ, אינםטיםושאנאל םון נאלדשטיין, ם. הערנערם ראבי צו אדער

אברחם. ברית ארדער אינדעםענדענם רעטערי

כבוד, כתשי
אונםעחױיכענט' ׳
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דארח, סעטױעל
אכרהם. נרית ארדער םאםטער .גרעגד

גאלדשטיין, jo הױרבערט ראבײ
םינאנאנ. אינסםיםושאנאל םון רבי

האלאנדער, ל. מאתס
א. J א. אינדעפענדענם סעסרעםער גרענד

בערנשטיץ, הערמאן
זשורנאליםט.

מרגלװת, רמ״ז
ישורין. סהלת קאננרעניישאן םון רב

מענדעלסאן, האױ
ש װ. ■אלעסטינא• פון פלאנצערם םרוכט אטעריקאנער טאן דז סאלא

ראזען, צלאל רב
האנגרעניישאן. רומןנישער ןרשטאר םון רנ

. קאמייהי,. לעאן
קאסיסע רןליעוי םונםראל פון טשארםאן
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םטענדארד. חיברו «ן ■אבלישצר
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װנינאן װאירסערם נארםענט לידיס אינטהרנעשאנאל דןר ®װ ארנאו אפיציעלער
PBI0S 8 0KKT8New York, Friday, May 20, 1921. , 2 0 םאי טען  DJH ,פרײטאג

 פוא■ דער סיפ קאנפערענק א נאו
םא פען26 אסאסיאיישאן, םעקטיװ

נעסט. אנגעזעהענע פון געװארען אדרעםירט איז כאאדד חשוינט פון םיטינג לעצטער דער

 נייעס די נעשריבען האבעז מיר װען
 ד«ו אין לאגע דער װענען װאך, לעצטע
 די איז יארק, נױ פון אינדוםטריע גיאוק
 םאל, דעם װי שװערערע, א נעווען <וםם
שורות. די שריינען םיר בעת

 ײי נעםיחלט, זיך האט װאך לעצטע
 קרינערי־ םיט זיך םארציהט היםעל דעד
w ...םאנופעקטשורערס דער כםארעס 
 א םון צוריקנעצוינען געהאט זיך האט צד

 אײדער םריהער, טאנ א מיט קאנפערענ־ז
 צוזא• נעזאלט זיך האט קאנםערענץ דער

 די אז נעשיינט, האט עס און םענהוםעז,
 א ביי גיך אזױ שױן װעאען צדדים צװ״

 מאנר די טרעפען. ניט זיך ?אנשערענץ
 נע׳טענה׳ט, דעםאלט האבען םעקטיצורערם

 דער פון םארםרעםער די װיבאלד ראס
פון ארונטערלאזמז ניט גאר ײיאען ױניא;

 טו טרייד, אין םטענדערדם איצטינע די
ו װאם ניםא םעחר אין י  צוזאטעג־ װידער ז

 די ײארים קאגפמרענץ. א אויוי צוסוםצן
 שוין זיי 1װ״םע ױניאן דער םון םעטת

 די פאנםערענצען. םריהערדיגע די פון
 אוים* נאנץ פארגלינען איזא, איז, <אנע

נאשטימט.
 אניסעל לאנע די שוין איז חײנט
 *in■ האט נאנמיטאנ דינסטאג האארער.
 םיט נעטראפען ויר שלעזיננער זידענט

 םון ט׳צערסאן דער לוםטיג, לואים םר.
 ■רא־ דער םון גאארד עסזעסוטיװ דער

 אײנ־ זיד חאבען זיי און אםס׳ן םעסטױו
 זאלען צדדים נײדע דאם סארשטענדינם,

 שאנםצרענ׳ז, א אויף טרעפען װיחנר ןיך
 יעצטער א װערען געמאכט זאל עם װאו

םארשטענמיס א צו יןוםזנז צו פארזוך,

 האנפע• דער אופן. פרידלינעז א אױף
 אינער״ װערען אינעחאיטען װ«ט רענץ

מאי. טען26 דעם דאנער׳צטאנ, אנטאנ
עקזעיוו־ רזשעכעראל םון םיםיגג דער

 אינמעמע׳צא־ אונזער פון נאארד טיװ
 אין אפנעחאיטען איצם װערט ײאם נאל,
 װארום אורואכע, די איו ױאיס, םם.
 נעװא־ פארשינען איו חאנפערענ׳ז דער
מאי. סצן26 דעם םאר אזש רען

 גע• זיר האט שיעזינמר ■רעזידענט
 גיי״ דיענםטאנ לוסטינ מר. סיט טראםעז

 נעװען ארעס שיין איז דעכיאיט טאנ.
 דזישע־ פון מיטיננ דעם פאר אראנושירט

 חנם טאקע נאארד, עסזעיווטױו נעראל
 דערענא־ ארע זיינען סארנאכט זעלבינען

 דער פייםיננ. צום אפנעפאהרען טען
■ אויף («לוס ).12 ו״

אזנזער פװ מיטינג פערםעל־יעהרליכער װיכטיגער א
rmמממונמו חשענעראל

רעיארמ* אינמערעםאנטען אן ®ארמערמיגט חאט באראף אב. סעקרעטער

־19 דעם םריה, דער אין דאנעד^טאג
 פערטער דער געעפענם זיך ה*ט מ»/ םען

 אונזער םון מיטינג םערטעל־יעהרליכער
 &י- דער ב#ארד. עקזעמוטיװ ד^ענעראל

 לואיס, סט. אין אפגעהאילטען װערט מינג
 •18 האטעל, קלאריד̂ז אין סםײט, טיזורי

סטריט. לאװ אזן טע
 םאר^«ע• א אביסעל איז םיטינג דער
 עצד מיט זײן געדארםט האט ער טיגטער.

 ערי געװיסע צוליב םריהער. װאכען ליכע
 ^אנםערענצען די ׳&טייגער א װי אײנניסע,

 אג־ און אםם׳ך ״■ראטעקטיװ דער מיט
̂וט אורזאבען, דערע  געמוזט םיטינג דעך ה

װערען. אינעלעגם
 אין איגעהאלטעז װערט םיטיננ דער

 מאמענט, א איז מאמענט, ערנסטען גאנץ א
 ערנסטע םאר שטעדזט ױניאן אונזער ײעז

 בא״ צו האט מיםיגג דער און ^טרײםען,
םראגען. עמסטע גאנץ טראכטען

 םארםערטיגט האט באראף סעקרעטער
 איגמערעסאנטעז גאנ״ו א טיטיננ דעם צו

 װעיען םדאגעז אלע דיזע װאו רעפארט,
 דיםקוטירט נאנדעם װעיען איז עיירט׳3^!

 רע־ דעם איז מיטינג. דעם אויף ווערען
דער םון באריכם םולער א ד# איז יארט

װאס ם^םעערארגאניזאציאנס־ארבייט

 אנגע• אינטערנע״צאנאל אונזער פון ווערט
 ארוםיגע די אין און יארק נױ אין פיהרט
יטטעט.
 די אינדזיפ^גק׳צאן־מגפח, די קוםט דאן

 לעצ־ דער פון קאורפדםארפ^לגונגען אלע
פראגעז♦ אזערכע נאך און ״צײט טער

 מײ דעם םון ארדענונג טאגעס אױם׳ן
 •אסירוגגען יעצטע די דין אױך װעט טינג
 יארק. גױ םון אינדוסטריע הלאוק דער אין

 םויען א געמנן װעט מיעזיווער ירעזידענט
 מיט קאנפערענצען איע די םון באריכט

____ )»14 זײפ >p«ו (שלוס________

 אױ חח יוניפי די פאר רעחעיססריחמ ױ
גאננ פולסז אין פארפ פארעסס

̂טאג, זיך עפענט *לאץ דער שבת, קאנצערט גרויסער א — דזשון. מען17 פרי
דזשון. טען18 דעם

 לאיןאלס אוגזעדע םון מיטגלידער די
 םארברײנגען װילען װאס יארק, נױ אין

ױ ■ראכטפולער דער אין אן8װאקײ? זײער  י
 און װײסט אונזער םון אימעניע ניטי

 אונ״ געפאלגט האבען ױניאן, מאכער דרעס
 בא• מאסענװילז הומען זײ און ׳עצה זער

 דער פאר רעדזמיסטרירען, זיך צײטענס
ײ װאס צ״ט  ארױספאחרען. אהין וױלען ז

̂ונטאג םוז סךסיטגלידעך א הוםעז אן מ

 אינחשאנס־ נײמס װעגען סארם אין ״חיריננ״ א
אינסערנעשאנאל אונזער סענען שאן

 לעצטע נעסעלדעט שוין האבעז םיר װי
 אונ״ חאט ,נערעכטיגסייט״ דער אין יייו
 חח א צונעקראנעי, אינטערנעשאנאל ״וי

 א סון אינדזשאנקשאנם נעװעהנליכע י
 א פון אינדזשאנסשאן «ז י«הי. {•מ

 אזש הלאױדפירמע » םון סארט, עם נ
®n ,אנטלאת חןר איז אחייא. טאלידא 

 א אלס נאצייכענט ױניאן אונזער ימרם
א אלם ארנאניזאציע״ .קןונספידאםױוע
ל ס.ויי מ* «ן  די טיט זיוניםרעכענען יי

מז  צו אויסעז איז װאם לאנד״, סיז ?ייי
י כטעז ״ירנ  אײנ־ און ארדנונג איצםינע י

 ״באלשעוױזם״ אםעריקא *יז מ ה ם
 מאי ט«ן19 דעם דאנערשםא^ דעם

 א׳ן חןם ײצנען .חע״מ״ * T’’ ײי®
”°  סאסעװא. ריכםיגער םיר מי9ת *י

י ״ ד י י ר חאם « מי גאר םון פיממ י
מן מ קני *רוי

 זאי איגדזשאנה־שאז דערװ״לינער יענער
 דאס .וערםאנענט״, װערען נעמאכט נ*ם

 הילקוױם מאריס באשטענדינ. חייםט,
 אייפטרע־ 1װ«יע ראטענבערנ מאריס און
 דער ױניאן. אונזער פאר קאורם אין טען

 וואלטער איו סידכיע דער םאר לאיןר
 נעפיחרט האם װאם דער כיעריםה, נארדאן

 ימכען קייס״ *דענבורי באװאוםטן די
 ־9ל זעלבינער דער ױניאן. חעםערם דער
 .דוײעתס* די נעפיהרט אויך חאט יער

דאש-ניסטען דער יוענען קיים״ .םאשין
ױנייז•

 אננזד וואף יעצטע שוין חאבען טיר
 ארױםנעװאסםעז אין חײס די אז וױזען,

 םאיי• אין םטרײש פלאוטסאמר דעם פון
 פרידלאנ־ סאחען, פירםע דער ימנען דא,
 או טעמ׳׳עט פירמו די םארסין. rm דער
 דעם אויסנענעבען זי חאט -טאליוא אין

ײזיען נצוואלט ואט

 אוייך און אדנייט, דער נאך צייט, מיטאג
 אײנצע?־ אױםנעפינען טאג, ריטען אין

ײ ווען ווייטעז,  זײער אױוי שאחרען קאנען ז
 -»אם ערשײנונג אן איז דאם װאין״שאן.

 צום איז דאס מאל. ערשטען צוס •אסידט
 קורען ריםגלידער די װאס טאל ערשטען

 איידער ויאבען פיער רעדזשיםטרירען זיך
אץ דער  װאם די אוז אױף. זיך מאנט וי

 ניט חרטח יויין געוױס װערעז דאס, טתן
 וע־ ז*ר פייהער יןומען װאס די ד,*ו.«ן,

 זײ־ םים זיכער זײן װעיען דזש־סטר־רען
אנאנ׳ מיט אלץ «יט און צימערען ערע » . י׳יי• פדיי• װערען נעעפענט װעט *לאץ תר
 *18 דעם ׳שסז, דזשון. טען17 דעם טאנ,
 שעח־ א ווערען נעגענען װעט דזשון, טען
 אונטערהאלטונג. אן מיט האנצערט נער
ו וועלען קאנצערט אין י  ערש־ באסײלינען ו
 'ארה, נױ פון האנצערטיםטען סיאסע טע

 איי• אחי?. סוםען םיעצ׳על ײעלעז וואם
 סיר ה*נען קאנצערטיסםעז די פוז נעם
 נא• דער איו דאם פארעסעגטליכען, שױן

עו פידעי זגאוםטער טייי  ניםסע. ניארים ׳
״ז ייעלעז קס  אוז זיננער בארימטע אייד ז

 יע* ווענעז אבער טאלענטעז, דראםאטישע
ש«עטער. נצ

 דער וואם זײן, *אתר דעם װעט נײעם א
אץ  טאיוע איינמנ^חיחנער, חאבען וועט וי

 די •לאץ. פוז גענרױ־ר פאר׳ז יעבערינע,
 אױך איצט חאאט הטסיטע חױז ױניםי

 איינענע חאנעז צו אונמרוזאנדיען ׳)וין
 םילד יוױפעז דארפען ניט זאל םען טי̂ו
jriom פון a אז זיין זיכער זאל םען און 
פריש. איז םילד די

ו רעחשיסםרירט איזא, י »ת נאיד, ז
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ען חל א ץ װ & לאסאל א
מאי ואנעחפסאנ«םמ

̂נ  דעם דאנערשטאג, אינעראנט
 אין װאהיען די זיין װעיען ,,מא טען26

 .25 לאיואל יוניאז, װייםטמאכער דעד
 עקזעיווטיװ א; פאר זיינעז װאהרען די

 יאקאי פאר נעאםטע יאיזאר און נאארד
 יוא- װעיען װ״סטמאכער נלויז און ,25
 דארםען ררעסראנער די שטירען. נען
 דרעסמא־ דעם אין רעדזשיסטרירען זיך
 יא־ יענעם םון װאהיען די אין שטימען יואנען ייעיעז זיי איז צ2 לאקאר נער
 אפנעדאיםען קירצדיך װערען װאס יזאי,

ײערען.
 פאמןר װעאען 25 אןוח. אין װאחאען די

 יזאנען װעט מען און נאאאט א דורך מען
 טאנ, נאנצען דעם דאנעדשטאנ שט־פיען

 נדי שטאדט, פון טייאען פארשיידענע אין
 זיך זאא װייסטסאבער צאהא נדױםע די

 כדי װאחאען; די אין כאט״אינען ?אגצן
 איו צט שטימען. חומען קאנען ויייען יײ
 מיטנאידער די און נאראט״ ״סיקרעט א

 צו נעיענענח״ט פויע די האגען װעאען
 װע־■ װעאנע קאנדידאטען, םאר שטימען

 טאקע זאא נעםעיען. אמבעםטען זיי י*ן
 יר דער פון מעםבערס צאחא גרויםע די

 זאאען שטיניען און שטימעז, יווטען ניאז
 מענ־ סעחינסטע און בעםטע די םאר זײ

נאראט. ןןױס׳ן זיך נעםינען װאם שען,
 די אין קאנען מען װעט שטינ׳ען
:■יעצער םאינענדע

ױגיאן, דער פוז אסיס הוייט אין .1
סטדיט. טע21 ײעסט 1)1 אין

 דער פון אפיס דאון־טאון אין .2
סטריט. םפריננ 12« ױניאן,
 דער פון אפיס בראנזוױא אין .3
סטריט. םעיוטאן 22« יױאן,
 יר דער םין אםים ברוחאיז אין .4
עװענױ. נרעהעם 60 ניאן,
 יר דער פיז אפים חאריעם אין .5
סטריט. טע121 איםט 165 ניאז.
 יונזער םון אפיס נראגהט אין .6

ראוד. באםטאן 1258 ױניאן,
 קאנען מען װעט אפיסעס איע די אין
 פאר־ 7 ביז םריח, דער אין 9 סון שטיםען
נאכם.

 איז שטימעז קאנעז אייד ײעט מען
 •אבאיס דער אין םחויס. ■אביײו צװײ
 איםט 314 איז זיך נעםינט ײאם סמא,

 פח סחיא פאבאיח דער אוז םט. םע20
 צװיי די איז םטייט. םע24 וועסם 225

 5 פון שטיטעז קאנעז נמון ײעט סחואס
, פאמאכט. איהר 7 ניז נאכמיםאנ  כיוזעז . שטימעז, נעהען ײאם אאע,

 ױניאן דעם זיך נײט האבען אימבאדיננט
 ניט חײנער װעט ביכעא א אחז ביכעא.
שטימען. קאנען

אמהאלט־פארןד^כױס

21 נומער ,גערעכםיגגקײט״

 — דעגי״ט. ד. סאחס — װאד די .2 זי*ט
m ̂רם  •ון בוןוורד זהועחזמיװ וון רעו

̂ער. ס. — 22 ל*קאל סאגד
— מע:ם8דע»#י איגדעיעגדעגט דקר .8 ?ײט

. יאז.9חאב דדפויױס
ײ נילדוגג און וווי£קיןרונג די .4 ײט1 • 

םאניא — דער וון בײפ
D• .ערשמער רךר — קאחן s«:vo סי#׳ן 

«יי| וױיספ דער אין באארד דז*וינמ
חאלפעריז. דזיפ. — יינדוספריע דתס

ן םיםינג דער .5 ?ײט  נןארד דזשוינ* וו
ראנ• ל. — ײניאז קלאוקםאכעי דער *ון

װאיקעדס ווײפגודס דער אין — געף.
 v — גרעקיז. ס. — »2 ל*קיל ױגי*ן

.45 דאקמל 1»י םיאינג װיבפיגער
ן *רײד .0 זײט ו  ודאגען. «ר;א:י?צ*י«:ס י

 די ו#ר קװיפירוגגען וױימחנ
סאדײהער. סײמעזי

 י*י*ןר אין נאדעל־אדבײאער די .7 ?ײט
פריעמאז. עייזאבעמז — ריקא

 ג»»יץ־בינעל. רעדא^ןי׳ס *יז .8 זײם
ת ײד םעתר ס. ?ײם  ראגאמ. — י
רבייפער די ײז ס«יײ? דזד .10זײט,  ײ̂י

 װאשיגגאאן אין אדםיניס*רא«יע די און ^
ב. — (ערמנחלונג) *וימ <א̂נ ח. —

איגײו ױנ׳פ וון■יזי •it ךײם ג^ןוזםיז• ^



ר װא] די
דע;יש. ד. open פון - ¥ ]

 *וגע• עגגלאנד אין פאבריס גרעםטע
?ױלען־סטרײק. דעם וגוליג םאכט
o טראץ n אדערילאנער די װאם 

o n■ סאכט ty א'«טי• דעם ?לייןמעלם 
 ties*; ענגיאנד, איז הוייעדםטרײה ;«ן

o דורכסאי דעם iv; רערם n  pc 1ויא 
tn n 'ctys in םטרייק נענעראו א jib דער 

 יין ivsv רען פיהרט ארייענס, טרייער
 אין דאננעי דעם ש»חי זעהר ענגיאנד

”P סון סאינען די ioo.
tvo ivp יאגע די ערכסט װי  r v אור־ 
 ״וױהעם די tv ,opvo דעם pc ט״יעז

 1אי םירמע נועסטע די .׳׳,vp שיי־פילדי;;
D ײאס ענניאנד, lvrip  160 o ro cv rv s 

tv;;ivnvv; r v  ,;vnvo ו זיו נעװען* 
iv יעצטע שליס«ן n• נ#ך ײעט דאס 

 ארנייטםיאזיגיױיט די םארנרעסןרן םעהר
 טאנאט יעצטען זיינען עם װאו יאנד, איז

yoroevrvso סיליאן 3 נעװען iv, אוי־ 
o n  ivo מיליאן tiv םטרײ־ םערטער א 

םײנערס. קענרע
m ׳טיוי־נױ דער אין e o n r v ענג־ םון 

onv o 3 זיינעז לאנד ro cvrvso iv הונ־ 
 דער pv אוז ארבײטער םויזעגט דערט

 ארום — אינרוסטריע שטאל pH אײזען
 אױסנערע• ovn ivo טויזענט. 200

 יןויר־ די װאס טאנ, יעדען םיט אז נע;ט,
 16 «ו הוטען ;יט, ארבייטעז םיינערם
 םיינער־ דער ארבײטסיאזע. טויזענט
iv חוייט די איז םטרייק n iv, פארוואס 

 ענגיאנר pc האסענס וױכטיגע 30 די אין
’tve 1,160 איצט זיר נעםינען r, ײעיכע 
o םון ניט זיך ריהרען iv.
y די r ’>;;v די איז רענ־רוננ r r•» 

 חאם• זייערע נעילײגם tvsvn ?אמוא;יעם
r בעיכױם, pc יווילען אויוי נוגנען o ” i• 
in ילאנד, v .אמעריקא ivsv ;לע«ט 
 או• ם־אנסוארט פון ױניאן די האם װאך

 ;ישס זאל tvo אז באשיאםען, בײטער
tn און אויסנרוזעװען n ’c iv sn v קוײ די 

 דאס וױיל אויסלאנד, םוז קוםעז װאם לען,
 מיינערס די םאר שעדאיר אזוי פונקט איז
jv זאל מען װען װי t o ik c o ’ v םטר״ס״ 

 דעריבער איז ענגלאגד און ברעכער.
Mv .לױלען

 דער א• זאכען, סען י<אן איגעמײן אין
on; o סטרייק טיינערם r ,די טראץ ;ומ

n v מאיר װאם שריט, מיליםערישע 
o v 'r m v r n רעניריגנ ovn דעם נענומעז 

 װיכטינסטע דאס צונרעבען.' צו םטרייק
 נישט םען גראבט עננלאנד pא אז איז,
 םון p» גארניט, םאקי אבער קױיען, יוייז

 אריינפיהרען ני׳טט מען ראוט אױםלאנד
 אנהאל• אזױ װעט עם אױב קוילען. היין
 מיי• די װעיען צייט שטיקעל א נאד טען

 דעם םעםיען *ו איםשטאנד זיין נערס
באדיננוננען. זייעחן י1אוי סטר״ק

 שוע־ די איריאנד. &ון און ארנייטער
 חאט טהאטאם װאס ערקרעױנג, טערריגע
 חור.צוריהנעשטאנעגקייט װענען געחאנט

 נאװע־ ארנײטער אמערישאנער דער םון
 pc «ו6ע;ט ואיעםישער רער און גונג״

 דער שון וױים־»רעדדענט װ<> טאטױ
 איז ליינאר, אװ סערעריישאן אכזערײ,אן

 pא ײא•' אױסער געװען אױף פילײנט
 נליי־ סו א געװעז אויף ס׳ײאיט «ייט,
 ניז געװארט װאלט טהאטאס װען נער,
 נעיןראגען װאיט ער װאו האנװענשאן, דער

 !!,אויםצודרי? טענליכסייט שולסטע די
 םארהעלטנים• דער װענען מיינוננען זיינע

 אין ענגרישעי דער pe »ערט טעםיגער
גאװענוננען. ארנייטער אטעריקאנער

ױניאנס. ״רױטע״ ניין די
 באריהמטער רער tic נאר־נט דעם אין

̂וט וועליע תאט־טע, יאסח  אוגטעיזונט ה
 גױ pc טעםמקײט׳ון רעװאיוציאנערע די

 פאר־ ױניאנם ניין װערען םטייט, יארה
 כאר#יד א־ן ״רעװאלוצי#:ער איס דאטט

 ענדלינען דעם שאר ארגאניױרט און טער
 און אינדוםטריען די שארנאשען pc ציעל

 דא• די צײי׳טען רעגירונג״. די שט־רצען
 די ז*ך נעפינען ױניאנם געפערליכע זיגע

 װניאן״, קאנשעחשיאנןרם עני ״בײהערס
 װאריוערס״, טעקסטיל די.אטאלנאמייטעד

 ,אמאי־ די ױניאן״, װארחערם .סאר די
 אונ־ או[ װארסערם״ הלאדיננ נאםײטעד

איגטערניישאנאל. זער
 tv קעגטיג, עס איז נאוינט דעם שון

 ו(ורג»ני■ זיך האבען ױניאנם דאזינע די
 שםירצען צו *ײעח חוי»ט דעם שאר ױדם

 צו רעגירוננ, ארגאניזירטער םיז •םודות ,י
 נאר און סיאסעךהאם זיא«אגאנדירען

 איין סיין םיט זאכען. שרעהייכע *זעיכע
 גיגאנטישער דער דערםאנט ניט װערט אות

 נע־ האגען ױניאנס די װאס שארםשריט,
 שארבעסערען סיז נעביט דעם אויוי מאכט

 דערחויבעז און באדיגנונגען ארנייטער די
 דער צו אינדוסטריען באטרעש׳וכדע די

 אװ םטעגדאלד אםעריקאן דער pc מדרנח
ל/< ױנ ו

 געמוזם קאני־טע לאםס די חאט דאך
 אונטערזוכונג. איהר שון לערגען ע»עס

 רע־ קיין ניט רעשאםענדירט נאריכט דער
 איבלען אלע די מיטא׳חינענעז פרעסױוע

 עסזיס־ די tv מיינ**.ג, די אױם דריסט און
 גענוג ויינען םטייט pc lvvvtvt טירענדע
 דאדנע די tv דערצאזען, צו ניט שםרעננ
 רע־ אנרעטױו אן אננעטען זאלעז ױניאנם

 דער ײאס טער.pראvכ ײאיוציאנערעז
 טען דאם ,t'v יא, רעקאםענרירם באריבט

 אםערי• ,ד עדסוט־נען און אנערסענען ואל
D̂ לייבאר אװ שעדעריישאן האן v אר• די 

r ײאם נאניואציע, v רעװאיוציא נעגען

pc ̂צטיג׳נן דעם  נאצוג אין האננרעס א
otv סאר־ ױ און רעוארטמ^ט לײנאר 

c סאונינט^ז tv זונען ir a v n n n  o n 
תוננער. בוחש׳ןט v דורר
 ניי נ»רנײט סיר חאנען יאחר 40״

tv נרענגמן tv דאזינען רעס שט»ד jn• 
 ;עוױסע !יירען איצטער pv יארטטענט,

 סאמינ־ אדער ■אראלידרען אינטערעסןן
 די pc שונאים די ארכייט. אונזער טען

 iv?vtt ויאיטמן ארנייטער אמפגיזירטע
 ױv רטטענט,vדע« לייבאר דעם רוא־דרען

 tic אויסרײד אונטער׳ן איחם יאיטעסען
v tvcvrvc װעלסעיר״. אװ דעיארטטענט

 אין אױטאקרמטיע מיליטעריעע
חאיםי.

 חא• ררײ די ײאם טעדאראנדום, דער
 װאו לעצטע יחאנען דעלענאםען איטי׳ער

 ,tprtvn ידענט1רע1 פאר סארגעלייגט
 נצרעטסײט נאנצער t״t איז אױוי דעסט

 »טע• װאם רעסשאטיזם, pc דעדע־ם רעם
 סא■ וועםט^נדישע די אין אן האלט דיחא

יאניעס.
‘vמעריקv וינט יאחר טינף לעצטע די

 Tftt חאיטי, פארנומעז האט מיליטער גער
 •,umpvnvc מעטאראנתם חןם אין חנן

 pc חנושים שרעפילינסטער ״דער אלם רט ,ו
 ם׳האט ovtt אויטאהראיטע, ט*רינמרי?ןקר

 טןומען דעם אין אננעהאלטען t«v עם ־מן
p i רעמאקרא־ אםעריקאנער ;רױסער וער 

 אויף tv װײזס םעםאראנתם דער ט*ע״.
 *VCV די pc אױשפ־הרוננ אנזרױת׳דיגע די

און טאטדאזע; pv סאלדאטען ריתאנער

pc טאײנרט״ און זשינרארמען ארטינע די 
tv יאל אגמיילא iv fl'vpn tv טילי• איחד

 נ*ו• די רעיונלי?. סאיטי תי |tc נ»ר
 ארטימל װאם אוגטערסנעג, טושטע

v iv געמנט חאט מאיא c ,װעיט יאחרען 
 נאראשטעריזירט מעטאראנדום דעם אין

o iv c  v Dtv און tv אבוינטלינער T t iv c 
t v r v it r n  tv שוידינע. די

 vena* די twvtt אײגומלחייטען די
 אױסגערענענט װערען ײאם .tvvpv ליטעם

en אין jin va tn s cm ו צײענען י  ױ1 ז
 ‘שוא דעו pc געשינטע דער pc גלעטעו

V’V גישער 'P ttp j’ v. יעתר w w« יעדער 
 pc געפיחל אדער סרײחײט tic •רינ^פ

י דארט איז מענשיינלײט  סאו• טפ<1נ
vvv9 ,אײג• דארטיגע די איז געײארעו 

ױ געװארען דינען ױאוינער טעני ש  די נונ
רענירער. מיליטערישע די tic שחלאפען
”ijt>c םיר itv, טעמאראנ• תי אױנ 

evtt oh פיל iv c  Ivocmv הא• אריטע די 
 טאנען טען vvtt חענסטענס איטיער.

ער• tie אבער נג׳׳.1נ1נטעח1״א tv נ*ך
 סאר װאס ח^טיער, רי מײפען סארװנ

v ױערט tv שאר חאט אוגטערוונוננ t.  ״
 tv*; שאר ניסען שעטער tv v איז האיטי
jnvt און אימועריאליסטעז אינמסטויעלע 

 אנװעד מאא׳ ?«v וױ טאל, דעם װעלען די
;v גרױסען זייער דען  א•;• דעי tv ,ot>c״
 *tv^vt *1 דעם אין שארבליינעז זאא ןע<

 חילפסיא!•;• pv שהלאפעריי tic שטאנד
 ;יט דף יאלען חפיטיער די tv קייטן
 דרוק נרױואטען דעם גענען װעחרען ?א;ען

tie כאויטאל. אטעריקאנער

22 לאסאל פװ נאארד עסזעסוסיװ פװ רעפארט א

h טהאטאם. געגען דעםאנםםראציע
 tv עס איז ׳צטאנדשו;קט ־עדען םון

 וארען1נע נעטאכט t'V'D װאם באחיערען,
 אנקוםעו ביים םצענע אוטאגנענעמע אזא
tic .ם*ט־ ארבייטער טהאדאס, ה. דזש 

 שיה־ 1אי •ארלאםענט עכנלישען pc גליד
 ע;נאחךארבײ*1אײ ענגלישע די tie רער

 א אלס אהעד נע?וטען pv װעלכער טער,
 ?וטענדעד דער צו דעלעכאם ברודערליבער
 עטליכע ל. ttv ס. א. דער שון פאטוענשאן

 t’v'D ױעלכע אױוי סאהנעז, סיט סרױען
 דער tie נאטען דער אױסנעשריבען געיייעז

 !ײנען לינ״ ל״באר אכ׳עריהאן ״אייריש
 פײנד־ א םאנעז tv בדי דאק ם1צ נע?וטע;

 טהאטאם׳ען. נענעז דעמאנסטראציע ליכע
 אױפנעשרי־ געװען איז סאהן איין י1אי'
p ״טהאטאם :בען v ארויסנעטריבעז Vi’ 

 א םאחװאס?״ עננלאנד. tic ױארען
 :נעלױטעט האט אױסשרישט צװײטער

 סאדיאטען האט dvii( אישקאד־אם ״ױדא
 אױסנעראננען. ז־ו האט קריםטום׳ען)

?״ ביישויל pn שאלנען טחאםאס װצט
 שאראנט־ ס׳אין ױער ניט ױיםען1 טיר

 דעםאנםטו־א־ דאדנער דער סאר מארםלץ־
 tic דעלענאם ברודעדליכען דעם נענעז ציע
 ?אננחזם״. יתיאן ״טרײד ענגלישען ועם

 נעװארען ארנאנידרם נישט זי איו ויכער
 ?עריער* ארנײטער צעגםראלער דער סון

 װעלכער tie אדער יארמ. נמ פין שאסט
t’v'D אר־ סאראנםמארטליכער אנדערער 

 t'v טהאטאש םר. ?ערגערשאסם. בייםער
 איירא״ דער אין סימר •ראםינעטע י

 וועים, ארבייםער עגנלישןר pv ועאישער
 ttv םעחינ?ײם ,etc באדצט ovtt םאן א

 ער ovtt ראל, תר ווענען ■רינציוען,
o טיט סארבינתננ אין נעשוילט חאט n 

 עננלאנר, אין םרײק6־1י<ע1פ איצטינען
tvs Dtp םיינוננען, סארשיחןנע האנען

v o n  tv;vtt tvp tvo סך tn 'otpon 
tw o v e n  pv■ ,אין יא םיר ,vp’Utov 

tw«t איסשסאנד נישם tv;vt tv סיט 
 א/ײענס״ ״םריועל h אוינ וימרזזײט,

o תאט n  pv פאל ;D>n»ttv ^רינטי 
m v  t r o c in .ניט

jr סײנילימ די אנער v n o o ;v o n

 אינטערע־ אױך t’v'o !ניאניום.’ נערען
 לאס? די אשימ tv באגיער?עז, tv םאנט

 נערושענע ’ttv די רעשאטענדירם ?אמיטע
v’o םטײעלעv״א'גד n p v o n,בא־ די ׳׳ 

 מעלען װאם ?אםיטעס״, ״שאו ריהםטע
 שטי?על v ארבײטער די געבע( כלוטדיטט

 שעוער די tic סארײאלטו:; דער pv דעה
ttv .שאגרי?ען

 אומוױסענ־ אויס צי ניט, װייסען מיר
 די האט נײזודל־גיד־ט אױם צי הייט,
 אױס• באריכט איהר אין קאג״טע לאס?

tv ,opvc o נעלאוט n דרײ tie ״רױ* די 
 שאריערם די ב״?ערם, די ױניאנם, טע״

nvt;tv ttv דינען אינטעתיישאנאל v 
i טײל n  tie אכןעריקאן ttv tvtP’n n v c 

p לײבאר tr צענ* עטליבע לעצטזנ די דיט 
יאחר. ילינע

*L דעס® ״װעלשעיר פעדעראלער דער
• םענט

 אדסיניסטראציע הארדינכ די דנט
 לײצעם רענימננם די איבערנעממען האט

 v דועבען מעחר tt# מעהר אלץ טען לעדם
״ ;ov םיניסטערמם o ;v a o iv c n  i n v, 

ovtt יך1 יאל o n  iv c  tv ;iv t *״װאױל 
p ’ t״ ov .i;v5  p c יס,1א ױייזם p v  tv 

;p iv a r  tvo p v  tvt” ip  vo ’ ttv באונד 
 ותלשעיר ״טשילדרצגם די ovtt ײחיגט,
 בױרא״ לײבאר ״װיםענס די pv נתרא״
i אונטער זיך נעסינען n אוישדנם tie 

o n ״tv r ’ V” D iv i׳ o 1לייבא ׳ iv c n* 
d די ײיל tvo אי) טענט, v iv 3 v r t v i 

i ױםנעםען1א n  iv o ;tv  pc השגחח tic 
pc |tv o לייבאר t v o o iv in ײ  באשא־ ו
v tpc נייעם tie o sv sD iv a n ״יאבליק

I’pOtnt.״
o שטעלוננ די n  tv iv o ” o iv  h  pc 

tw ’ t v i איו ■לאן ov אױסנע־ בעסטעז 
o n  p v  o p h i ^םטײטמעננ i n  ovtt 

tvetpvtpy אגטיל? *vb tvp 'ivo v  i n  pe 
ttv t v n n n חאם לײנאר tn v ;v ;o ’ t iv

w לעצטע it.־ i n לויטעם םטייטסעגם

t יראטעסםירען ״םיר n ’ r o iv גזד 
;tvsM itrav >vt Dim 4MUdv»  m v ’ t i

v 1חגנולע tpv. מיסיננ באארד p v 
 יל11א דיגסטאנ, tvivtty; או;עהאלטען

26 ovi7 טען ,Ptpo i ; v i  p v איסט Vbl6 
v ל. ברודעל סט. i'iv tr, — טאן.1טשע 

 נע־ שלאגען אױפגעטםען װערען עס
h  tv; j 1”11 אײנעו/ דײמ נרידער pv 

 ׳ן1אייבע נענען סלאגע די אראגסאן.
 *vco ttv סעלע, אײגיגע pv tv יױמעט,

o 30 ציעל nחאט דעצעמבער, טען.n 
ttv o דזשאינט n i  iv i  pc n v v 3 

oo” tt ױגיאן טאכער ;v tvenv טיםינג 
tie לייטע1טשע vtropv ttv מעסבערם 
pc נאנצען pv , i” io נע• חאט 1אײנע 

ovi in האלשען v o n v מיט,,;; iv  tv 
pe tvo נאלײמנם אױך תאט ivro  o n 
o n ,מיטיגנ ttv אױך divo 'cv  n v i;v 
ttv ױעלכע מעםבערס, אלטיװע t״v tw־; 

itvtvtt מיטיננ. גיים נעװעז iv װערט 
iv א:נע?לאנט, אױך  tv יאיר ױך האט 

 אויסנעײיקט, ;עלענעהײטען שייע נײ
P אבױכט אײנציגע p’t דאם ’t tv p v 

i n  pv ױניאן oiv 1איח iv;vp iv צױ
JVDV13. • 1*1 ׳י!»

h גענען ?לאנצז t tvt;viv ti” i”•
o 30; נעו n  tv ,tvitvטען ivoovvn 

v גרווע v מיט iv האט iv i;v נעהאלפען 
ovi tP^nDiv pv tv iyo n v  tv םיטיננ 

r v  ovtt נערושען ;o n  tie tn v itv 
o גאאח*, ת׳טאיגם n  t n ’otpon otv 

tic tvtvio v אגרימענט iv i;v  pv 
iv ,1יי1ט  o v i pv שילע בײ האט ;n v־ 

h ייט1נעט גצנחײטצן  tvovi;tvivo;iv 
tvi tic wvDD’tpvײניא!. ־ iv חאט 

i* נעשםערט אױך n  p ארבײט •iv  tie 
oiVDVcovn ’ i  tvi’ t’;v; .ױניאז

iv3 ” v ti” i  in t io חאט tic v*’c 
iv אש;;ליי?ענט. הלאגען די  ivov חאס 

 דאם, אננאלאננט ovtt tv צונעגעבען,
iv  ovtt נעהאלשען האם tvsvistvav 

o n 1 טשערםאז־םיטיננ p vאס ;tvitv 
Tt; r ליב1צ v  tvert iv m o  ovtt o n 

 tit tvoivtro אשא־נטעטער אלם ק־טעז
ovi נאארל, דדטאינט ttv האגען זײ
 צו־וױג־לם זאל טשעלסאן א או לא:;ט£1א

tnpit ״פלאר״ שון o n v i די חאכען;v* 
iv װאלט, i ;אל1 םיטינ ivov3 •או;ע 

tn גדאנצן vti•
onvtt ,v;vic iv אוייי i חאט iv 

o אוצו;דעכען ;עריאלפע; n ;;װאס מיטי 
tnvitv; tvenv; t’ v 22 לאסאל בײ tv 

 trotpvtpv tv *•vc נאטיכײ׳עאנם מאנען
o דעײצעהלט iv האט כאארד n ;v £ v c :

“ ’ov;v ;;םיטי r v יט; «tvtv>r«” i M•
V ניט t  ivovn ovit vnj?tv tvivtiv; 
Jv p it  iV D V so n i o iv ם1טרא;סשעדי  
tvstpv; tv ;vttoon;tc r v  iv  Pv ,22 
tvtiv; r v  ov tv  ,;n ;vo ’ t i האל otv 
v 6 i’ iv co ;v io v ; iv ;  tv ,ot” o iv in v  
*; אױי םיטינ;  o iv  tv^jm ivd vo o vti 
eevnv; e*n iv tv. אב׳װ־  ivn  ;עלאיצז 
*v;;” v דאד איחס דך  ovit שילייכם tv  
V3V> ;n| טיד ;v ” t .tvotpiv;” iv  tvo j5®■1*I׳ ; - __ . _I

pc ,האל tv tv;” t איהם tvotpvpv נאר 
ttv ,o שילצ ivoovo איהם ;tv; o ;n o v 

v o• «צד,׳׳ v i-. .האט ט*ן o;vv; ” t *v* 
o iv c, ״tv ויי iv iv o v i;  v  pv tv;” t 
r.vv? די שוך tvnvoo ovtt ם t, ניי o 

tv c iv i זיי tv ovtt IVO’tt ,םא!׳׳ n  tut 
o י;צ1אױטסיי iv m v o ו חאנצן י  ײ;•1א ו

;otv ivdviov .;טיטינ iv  iv a v — 
r v  —  iv  o;*t שולדי;. ;יט

tv t;v iv  iv m o  jtc iv c d ;v i n 
tvitv; p v, דאם tic  *nvv3 .tpv n •לא 

”odvi i; איחס האט 22 ל,אל P iv יס; 
tv ,םשוט׳עז lV;;v;vs r v  ov 3’ tv ttv 
.m  o v i tv;v; tv sv is iv c  v tn v itv; 

i n  iv iv  n v v a ,אינטעמעשאנאל VO 
o.)' אינטערנעשאנאל די איחם זאל a rs 
iy י;ט1אש;ל3 האט tv ,n v v3  .tpv h 
tv;v; "cv״ v ;עטאנט חאם ד  o” ie 

n די;ט”נאל ttv איחס, v v a  .tPV n, 
h ;v b h ;v; ״א ױ ;vo’ iio tv  tie v b h*; 

tVb;vo v i.׳׳ i v n n חאט iv אשימ 
iv  tv ,tv3v;v;tv האט pt• ״D 3 v ir 

op’ i iv t o ’ tvמיט ׳׳ v; tv;v; iv o iv tt־ 
vo vo’ tt׳;tve ם  האט iv מיכ^א.• ניי

tV;v; tvitv; p אױך v  iv  tv ,tv3v;v;tv 
iv :v»  o v n  o n  tie ; ; t i’ o iv e  •tvi

.22 PKPV<
T t iv  ovn onvtt ,v ;v ic  i v i  v tv 

o n  o*.” v s r ;v io לאחאל, ה־צםמאבעי 
ovn ,o װיכאלד n  lie  iv ;;v ; v t’ v iv 

iv ״vco ;iV־,tv, o 1״מי tv;” t אדױס n 
t; v •־׳׳,v׳ e in״. n vD i’ v T t  iv  ovn
.1V3VJV1

ro ’ ttv;’ 3 v i iv in o ה*ט Tmy• 
t. tnvtv; ovn iv  tv ,o;vtv;> אראנואן 

ovn ;צלםצלעז אן נעשלאנע tvn vo 
ovn iv’ װייל סיטינ;, יים3 ;v לא;נט1םא 

tnv;;v tvtv> Pvt •tvt;viv tv 1׳כײט
מיטי;;.
ov אױד איז ;pv tnvitv; tvot;v 

op; ib tv ,osviovoiv םיט v צד װאך 
ttnvttv; o i ’ c v io r  *tv3” v p v  P’ l 

tc iv 10 םיט P v i׳;o ט״ײחנלס vV3״i 
1V’’t pc 1V30VO V tV r i” PV3 iv c 

r* ׳שא■ v  ;vt;v iv  tt באשטראשט ;*v 
tn vti 25 סיט o n  ivo  iv P tr •צלפי!

;tv s n a iv c  tv• די ovn n v v a  .tpv 
ivo 1•־ tv א?זלאמן,3 v ip vo  ivשײ אל 

tv o c ’ ib tv  v  jvp די ovtPV;*”׳ttv tvB 
’1 tVO’V pV OVO’OVP JVPPVC113V 

v tn  tie D” PsvtP ivoc ’ tv קאריטעס 
tv;vti די t ovtt tv;v?P; osv״ iov; tv 

.e ipM vo  ” ttv vt’ i  tv;v; in v t iv;
3 i nס1אשל *,p v  n v v 3  .tpv i n  p 

tv די tvPvt o ivsovo  ” tiv אױסנע־
ovo•׳ ’o vp  v tn  pe tn v t i tvovPe

v tnvttp ; tvoPvmv p v  ov צױ 
*i v i  w ’oo ’Pv’ vvo i n  ttc oc ’ i r

i;v.;• לאמםי, ep;vi3 jte םײ ;;v n v c
iv׳ tv>vt םיי  tvow vPn  tvp’ c דיער 

pv ovtt ovtt ,r;jnvc;vp מז *v;«v ;י
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iv חאלספן » p• tvo” 3ivtvo’tv ,tnvti 
iv c רי rv ?  in n s  .tvPnvp n;votp* 

h קאוױטץ v c  t* tn v itv ; oinjm iv p v 
3 tv«;v iyr;tv tvovioיים r;v ivc;vv.

pc o en rty  v י  ״■אליטימאר י
vo 'ovp c ;v o n  b iv jv p ib,סארלאד ״ 

’oopp’o tvo נענדיג tp tvivt t o סאו 
iv c  ,o’cvivsHvovve iv ” t טא, o n 

tv tnvttv; tvovirvs p v  ov ,tvoiu 
,BOVP’O 1V9V1 15 IVC ]VB’tP

iv p w  iv it is,׳ ttc ivon p vo  iv i 
i v  v tv op’iv n v v a  o r v n i  i n 

ovn n די tv oens׳ v v 3  orvtf'ti •פא 
iv די tv tVTi;vovPVi tv שלאסצן e• 
v : v r v לאלאלם tvoviotv;” iv אלס 

iv i  pv m ’9;ov; ״טרייד ’iv ’;t •אי 
”v’9 IVf־;0 i.1 ;׳׳’ *V3 11VV3 .tpv 

tv tvtvPtnv3’v v;vie שליסט  vtn 
iv i ״ ;n v v 3 .tpv iv o ln v u ir, 

o iv re  i n  tvot;v;c’ tv oivtt ov 
tv;vtt o איז iv c v i o'vb’ovp o*cv •זיי 
iv ,;;םיטי tvo9vnv;iv ל  tvo23 אווי

tvtvtt o in ;v n v ; oivtt ov ttv ׳iv iv 
.w ;ttv 3  d” p

tvo i;v;c’ tv o iv tt ov די ’v  v ;v ie 
v tv tv io ’ t iv  n v v a  .tpv iv t;tv  *vt 

o;v ט1לישל־ p v3 ” t ttv D1V30V0 n  tv 
tvsvo tv טיט tv ovtt i;«to^tv o v i*; 

iv t יאן1י; ;oyv’ T t  o ;’ cv, ניט ip 
van ; v  ovtt ,o n  T tv  ;h ;vp װיל tv־; 

iv t יװיאן tv3vi3ty• או iv א ; ; ;v i 
3 p v  v ’o ipohא*טלאסעז ;tv tn v itv 

i i  ttc vo’ oyp v tvlnvtnv” 9* מיסib 
ov i t  o n  tv;vtt tv9i;vn tv iv tv c 
p v  vo ’oyp i n  p v  .tvoo i;vov i

p n v 1, 0. 0;1 דיVT13י;א*3א1 .’ ,1ל
ovo ,ro 'tr .אלדשטײז;

y v ;v ic  n’ די 1סי זאילעז .tpv 
i n  tv o ivsovo  2 tv lnvm v n v y o 
T 9 i; ’ i ;  p v  vo 'd vp  • iv t-P vm sv 

3 p v  ov ttv tv iv tiv ; d t o ip o h•אשלא 
i t  i t v  tv ,tn v itv ; tvo 9 די v iv ;v m 

n v ’ v v io  v o9njnnv ovn *nvvs •tPV 
•pv9v vv iv ; H  tvt” tn vc io  tv vo 'ovp 

’;tv שא;ם cv; 22  ?vpv I ttc 1םי *i n 
iv ;יס פאר c ;ױטי; iv ;  tvvvttv tv 

t o  ■ >” it ,vo ' o vp  i n  tv olvoovo 
n ;לױפצן,  i n  tie vo 'o vp n  tv׳*Vc 

v; o;vovbovp p v  ii« v 3  .tpv >viv;* 
;1; iv t ’ i  tv;vtt p ’>v tv> i;vm vc tv 

0”n;v;v>v;;v.
tvot;v;c’ tv o ivtt ov די tv v;V ie 

y io  v tven׳o iv tt ov pv  ;; '0 's  >ye 
iv מיטי;; vtv באשלאסצן c  iro n  tv 

v,, 1921 טאנטאנ s  tvo2 o n.
*vo םנדלר, £

mmm m •mmmmmmm

נאםס חשוכ׳ער א
h ײאך tv3vn 1טי. v ; p v  o v n v 

<• i n t i s  ,oov; tv 'ston v p iv' 
*ptv>p i n  pe iv rn v jy o  i n  , i; n c 

m v o ױניאן .v r> vo  pv
in t i s פחמד *iv  ,tvitv; r t  t’ v 

pv ,o;vor די o v i t«  iv o n v o rv 
ido״tie p די pv iV3V0Ptv>P טאלי־ 

p* ;דא ; v m ; ’ v i n  tv;vtt ,o;vo” ttv 
’ov;v״p tvs׳  pc t’ v  ovtt ,o סםרייס 

v;v>p;v i n  pv  .tvopvtiv;o'tiv 
1V3V0PtV>P H  O tV O in  T tv  Oivtt 

v;vo iא' ttv טאלידא, tie ױניאן i־ 
i ; n c  .> i n t i s  , iv r t i.

v  tie p ie  t’ v  n ;v ic  in n s סך 
iv טשטי; 'אהרצן 3vo piv>p i n  p v ר  י

i א,1םאלי pv ניאן n  i i t i  pv צייט o v i 
iv ט3אלי3 ייך נאװיזעז tV3vo tv ײ  נ
i םיםנלידער י1 n  pe .יעיאן p v  iv 

iv מענש אקםײתױ אז to  iv o o n v  tv ttv 
o ;vp iv;v  o iv tt o ” 3 iv  t” t t’».  ■I_

 וזעאינט פון דעפאדסמענט אינדעפענוענפ יעד
אינדוספדיע װייפם און דועפ דעד אץ נאארד

חאפטאן, דז׳יויױס פון

01VIV1 JVV11P « 1V3'V v i T ;י3  V
*;v c v ip v  o n  pc o” ppd v o  i n  tie 
o n  1V3V0PV pc ,o;v o o iv iv i o ; n
,(»030 o n  >'1IV P3 ,1920 ,tVO ll

.1921
; קאםול״נטם

‘ tfo 3>nit v Tin epyt i»3 'V ױ   •pn
1,718 tv o y i;vov  t o  ivsvp tvov; 
9V03’>c יי איז אססלייכטס ;«׳ זײ;«ן ו ? 
tvoeit; tv 1,081 : o;>vc Pt tn v itv ; 
•’>;v;opv tv;” t 313 ; tv';w  i v i  ib b  
jib o ” n ;n n c iy  i v i  iv tn v ttv ; t»3 
iv;py»;p’ i iy  iv ״; t 7 ; o m v  v i” 3 
*vc otv;v; tvo 296 האט ; tn vttv ; 
tnvtt» ; t»s»;»;i»3'V tv;״ t 11 ; tv> 
;tvttv ;ריױע;ס ttv iv וײ;«ן 10 v> otv׳

•t»;«>P *nvvs
17 tv o n ;v o v  T tv  tvsvn סיל 
*v״.׳t i  o ;n ; v c n ; ’v  tv;y; אםולײגטס? 
*v; tv;iv itv; iv ״; t 14 V3>vtt ttc ,o ivs 
tvo ovn 3 וז ױגיאן«  i n  iv c  tn v t i

>tv>vc otv>v;
*v; v o  tv3vn P’ noo  tvovv> 3יז׳ן 
oo” ti »אלט h  tic ovo” P 96 oyos'Pe 
•>vti tic , iv iv e  ivb׳” v ovob o׳ v n  jtv 
i v i  iv c  tn v ttv ; tv u v iiy  V3 זיי;«ן 49;
ttc o ” n ;n n o iv  i v i  t» 27 ; tv’ ; r  
*vc oiv>v; tvo ovn 17 ; o m v  v i” 3 
tn v ttv ; tv3v;v;i»3’ v tv;” t 2 tiv  tv>

oiy לאי«1.
*bo vp  84 tM 'P  p” io o  o v i זי;ט 
”oo אסאסי״ it iv ״ ; i n  tv;v; יי;טס> 
V3>vii tie ,tnvuv; ovo3’> ev;א״שאן 
i n  iv c  tvoo;i; ty tvtiv; tv^’ t 50
tn vttv ; tv3’ >;v»’ tv j v p p  12 ; tv '; i' 

o i׳ i v  n 3 ״  |tc o ” n ;v in c i»  i v i  i» 
.iv>ve otv>v; tvo ovn 22 ttv

: ' קאנטראלס  . -
0 ” » i n מדך זײ;«ז   o>no;vp 4,465 
IVP’ t >nv» i n  pc .tn vu v  ;«מאכט ;
n n '» i3 0 »  i n  tic  tvitv; ovo” P 99 
*vn P” io o  t 's in  .60 >b pv> ,tv ';t' 
n n ’ r>3ov tic o o iv tn v i זיד t o  tvs 
* ivc iv c  0” 3 ivv ; tvsvn ovtt ,iv b v t  
tvov; h  tvsvn i ’ o .o vo i’ fc v ; n ״ e 
>VPV> t» op’ rv ;i» 3 'V  iv iv s?  h  jib 
tv;” pc v3>vtt iv זיי « ;’ cv;i»o’ iv  66 
*bo vp  ■o•; ײ«למ tiv  i v i v r ייניאז ן   
v; tn־ v ttv ; osvov; t r i זײ;«ן יי;סם  > 
* iv אחיס tvs׳ ; ovtt ,o vo tc  v>v  tv; 
tvpp ײ  ttv iv ז c ro ׳ ים*ײ;יאז ; i» 3ײם 
•ov;p 3 h  tv tv*ivttv; tv3»;v;iv3’ v 
*;v יט; o v 'v  jv;vp  t o  .o o ;v n i” v 
tv;v; o ” p;’ovo vp ivo e  t"P  tn n ’ c 
iv ; ’ oo;*m v i n  3’>t» ,o vo tc  v p i  
o n  tvcvn i 'o  iv s v  •i” io  p v  v;v> 
*vtt י;נתנעז1בא די װי מעא ? ptv «t טאז 

•invavs זיך tv>
• טיטינגעי v r

a םי־ v r  667 tv;” i יים» i n  מרך 
*V'tv; o n ;v o v  pv tvo>vnv;iv טיננצז

•tn
: D'Cty 1אןךטאון

t'3 ,1920 ,tv e ll o n  1V3V0PV tie 
*ttvi i n tvo30 o, חאט ,1921  n  >’ ia v  
’ovos אמיליינטס? 216, tv v ; D’ cv pvo 
tvo>vnv»v ttv tvo’ P it 606 ddvov;

.tVU'O’ S BVtP 106
:אטיס כחקלק

i v p i  in n  ovn o ’cv  p>pii3 i n  
*v; ,oo;״ >bo vp משליממט צײט 37   
18 pro>vnv;iv ttv tvo'Ptt 65 סאנס

.tvu 'O 'o  ave
: D’cv כראנקם 

op ;v is  i n  ovn oo;*’>iovP 33 
•’ P ti 36 odvov; pv ovo5’>rv; o 'cv  
o n  t'3  t v o ll o n  iv sv o pv tvo זי;ט 

.>’1BV tve30
 חןמעחשעס. ליקװימיםעד

i n  t i n ײם» vn 03’ iv 3  o n  tie* 
o n  tie o in tro p v c t;v o  >nvv v  tvs

שלאןפ פ»רן הײנם
נעחםמאן

-לאקם!
ן יית חי ױ וףזז(ויחדען דזןך זיין מע® י נימעגױחן* ו

H»C T tv  o ;vo o iv cv i oJVi ;v iv ip v 
v o«;civ v;v׳v׳ . t׳o v i ivov iev;iV 3 

u v׳e ;rs, זיי v n vo ;tiv  m e  tvsvn* 
tie trot; ד v ,c v rn ’ Pt״>tn v itv ; t 

*m  tv ';v  t” P o«; o ro e v rv s  ,o ivovp 
m נייט«ר, e באלײדינט ,tv o iv ro  o v i 

iv  v iv i; v  m e  ,ro ’ oep p h c  i v i• 
ovs;eo ttv eve״3  tie iv o ס*ל *v  v 
ec v3>vtv n;׳ e  pv ,ivnvom ec te* 
tv< ײ;«ן» t o יט; ;tv i'ic iy  |V3*>3V,
*v; ;vtt iv3'>;” nv; e pv p v  ov>e tvti 

tvsvn t; שליכטצס o  ie ;  ,tn vu v •יק> 
o ih p i ד ;e iv iv  v»;v טײל i v i  ttc 

D in t'.“OPvei;iro n  c'eti ,’o h p p v o 
tvsvn אײ;;«ל'י;ס is, זײ '•nee iv>ei 

.o ;vo ’ i;e  o n  tvo
e o p v c  V i ליסטע ov tic׳>vs •ז«ל» 

:p rve  vs
 נאחאנדלומ. ׳טלעכטע ־

c h׳lie eovo tiv  >eo;vtei r o i 
15 vo21 eovit כאצאחלט חאט סטריט 
25 voe;votv tv tv»i;vs iv c  i n e i•; 
i; ttc o׳ ; v n i” v  ov;p s  01» p v iie  v 
.eve

13 ,i i v i  Pvi’ ovo ttc tvo iveo  i n 
p 3 סטיא v  ,o’ io o  vo30ע״ אליידי;ט;
3 pc m e n»26 אס3אל e>nevvs tiv

i n e i .שטראןי
es iv c״>ovn H ” >ivc'o ’ i  tv;’ i 
e r o i ’ c n. 1פיבװאל *vs ’ ; vbovp pv 

i. 50 «*װזלט v io r  i n e i
 קאטעלם. װערען באלעבאטים

e  .n״ ;21 oovti 1̂ > tic ,o” itטע 
v tn שאמלןסט זיך ovn יס,1סס e c e

b s n iv ;  tiv  iv> e i ie« אלײן m ” ; r ty 
h «טלינ«  •ovom ייניאן o v i ovn 

vs o» i ovn pov i n  ttv tv;tc»;opv- 
.i n e i  50 odvpv; o v s n

oovti 2 tic , o n i •i .,v •i r o i ’c ,i 
■it v  iv s 'v i i n  iv c  ovn ,o 'io o  vo l6 

m 46 פאצאחיס זאד v i.
v tv rocyevo  iv c קא־ ;יס־ױניאן 

v o i’ c ' i  ovn iv o יז3אל ttc ,r*P .ttv 
28 16 oovtiטע o 'io o, 50 כאצאהלט

o v m v o n  iv o ” i'it P ’> i n e i.
י ’, pe 11 י ;v io v p  o v n  n v ; e n 

29 oovttטע ovn ,o’ io o 76 נאצאהלט 
iv יאלצר c ים; tV ';t' v tvrocvtrvs 

r  iv c  ttv ivoep״ ;o vo vn  t” >v t n.
'i  ovn tvsvn tv vsrv i n  iv c 

.v 109 ,,;v io v p  o n i  iv p ” hp v o i'c 
3 ,o ’ io o  vo l715 ««אהלט <. .i n v i 

17 oovti 11 ,i;»e>v15 טע ,o 'io o
t’>vsei • in n ..זי ;',v io v p  o n i

138 17 oovtt3 סע ovn ,o 'io oאצאחלט 
25 o r iv c  ' i  ttv i n e i 125 קל«יר pc 

i n e i  25 ,o’ io o  tro i3  oo 'v. 
i» e וױיתשעם. די פון ארונטערנעטען

o v n i” tt ’ i  jte tvov;i»o;tiv  iv b 
o v n  tv” > ’ i  ovn iv o ” 3 iv  h  tic 

»•s ,t';yity yoopvt 460 |tc ,,;v io v p 
n  . iv ly i  100 o>nev 1?;דאבל *cvp 

20 ,o ’ io o  yo27 oovtt 160 pc ot'o 
ttv iv> e i די ttc ,;v io v p  o n i  voovp 

112 .i n e i  25 ,p;ytty vo iyc
 שעוער. קאמארײשאן

tvsvo iv c א v r  tee” ie * ivp• איז 
1 200 pc vote n»1אל o 'lt ’ pvo, ליק־ 

iv o 'o  v o i’ c i n  pc tnettv ; o t m 
.t’ ;vttv v o c rc  101 ,,;vbovp o n i

אלוערםײם.
ctv m v v r  tn v ti>' עלט; nvv pv• 

t n סי;;צל גלױז n n 'v  tv o” o iv ttv 
iv ארבייםעי ” o v o i’ c i n  oovpv; ovn 

oo yo27 oovti 114 , ; iy s r i;  ttvpv,. 
200 .iy>Vi
i» e ניט־ אין ארכײם אחיםשיקען 

ר. ױניאן עו שעו
p n  o;ye ’ i; v  o n  tv v n iv c  iv c■ 

tvP 'ro ’ t iv נײס1א tV ';t' o '; v  p v 
tv, די ovn שאו P 'iy o rv p ;n e  y o i'c 

s>nvvvs ,o 'io o  vo26 o o n  114 tic 
150 .m v i

e tv  v p v  o " 3 iv  tvp 'ro ’ t iv  iv c■
i שאו. םײד  i ; n n’ 1אי;סיי s iv״iv o 

tvsvn יט;;iv o  o ” s iv  ;uv; ovny ,זיך 
y s i'C  n  ovn .ײסט ב; ttc '; vbovp ttv 

28 25 o ln v w s  ,o 'io o  yo25 oovtt
i n e i.
i» e אנםזאנען tv ביבער. די צײגען
1’ ,,;viovp ovoevp v n v o  tvs 

22 pc איסט ovn ,ono6 vo21 ו י e ז ;v* 
-”v  t» o;v o h »  o n  tvototvse; o;vt 

ttc iv o ” ; ’o o r t; 'v  o n  iv s 's  n  t;« 
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קאחעז .

אינט׳ דער פה
ס פאגיא פוז

n ̂י״נאגמל -״■עוױ , , .............. וסי***ר**ט״
Jf , ״ ״־—

אוג• אין טריט עד״שטע די
 זיי־ ארנײט בילדונג זער דןסנוזנגייאן די

 ט*ט געױארען געטאבט גען א«*״לױ-ג
״ אז אבזיכט, דער  זארען ז

 ערג״ און טעטיגע דעהר די דעמרײכעךצו
 טיטגרידער• אינזער םון ערעדענטעז סטע

 אז :עשיהרט, אבער האבען כױר ״צאפט.
 פארגאברע- צו ג*ט רעבט יזײן האבען מיר

 מיט• אונוערע םון ניאסע גרױסע די סיגען
 צו פיליכט אוגזער איז עס אז און נלידעו,

 אוגזערע אין אגטװײדען און באיטאפען
 דעם פאר בירדוגג. צו wrn א מיטגלידער

 די א־־גאדדרט טיר האבען צװעיז דאדגעז
 עריױ או;זער םון אפטײרונג עחסטעג״צאן

דעשארטטעגט. קיײשאגאר
 צו זונט אםטיױונג עיזסטעניצאן די

 אוג״ פון צאוזל גרױסער דער צו דערגרייכען
 דא־ דעױ פון ארבייט די עיטנלידעד. זערע
 אין גאר גיט באיצטעהט אםטײרוגג זיגער

 צו רעיזטישװיס, ספעציעיע ארגאגיזירען
 װערען :דטגלידעד אונזערע איע װעלכע

 אדאגדשירען אין אוץ־ גאי־ אײנגעלאדעז,
 םארוױיממעז, אנדעדע און- האנצערטעז

פאשויער. זעהר זײ צוױ״שען זייגען װעי״כע
 די פון באיןװעדריכיזייט דעי שאר

 ביזגעם״טיטינ־ די בעת װערען טיטגרידער
 ראקארען שאױשײדענע אונזערע פון גען

 פאר־ װעגען לעיןט״שורס םיי״ע געהאיטען
 די בײיצפיל, צום וױ, שראגען, ישיידענע

 טרײד• טאדערגער דער שון ■ראגדעטען
 או זיך *צפייעז זיי וױ באװעגוננ, ױגיאן

 אינטעמיײצאנאל, אונזער אין באזונדערס
 באװע״ ארבײטער דער פון טענדעגצען די

 און טרייד־ױניאניזם אמעריחא, אין גונג
 אינדוסט״ דער פארחאנדצוג;, האלעחטיװע

 אר־ די סיז קאטוי שאליטײטער און ריעלער
 די םון פיאץ דער ארבײטער, גאדזירטע

 מאדעו- דער אין ארבײטער ארגאניזירטע
 בא־ לזאאפעראטיװע די געזעל״צאפט, גער

 באדיײ די ־טרײד־ױניאניזם, איז װעגונג
 און סטריײןס, ניט־נוטגעהײסענע פון טונג
װ. אז.

י1אי גחפעז זיך ^ארזאטיען אױך י - 
 ע£ װאו ױניאנס, יאקאלע די שון אםיסעס

 א האבען װאס קורסען, אנכעשירט װערען
 באײעגונגאין ארבײטער דער צו אוײכות
אידי׳צ.

יאקא־ אונזעדע שון כאארטע די שאר
 העבערע ספעציערע גענעבען װערען. לען

קורסען.
 עקסטעגיטאן אונזער פון טעטיניזײט די

אױס. דך ברײטעם אפטי^ונג
 אינטער• אונזער שון פיאז דער ם׳איז
 עיעמגטען איע באזארגעז צו ניײשאנאי

דערשאפט אונזער םוז  ביל טיט םיטג̂ל
 בא־ דיערע לױט דונגס־טענליכקײטען

םעהיגקײטען. און דערשנ״צען

 דער ארבײט^ון בילדוגג די
 ינײדיס אינטערנײ׳שאנאל און קאנטראל

 ױניאן װארקערס גארמענט סארװאלטונג
סםע־ א צו שארטיויט איז

 װעלכע קאמיטע, עדױקײישאנאל ציעלער
 5דז*שע;עראי דעם םון סוב־קאטיטע א איז

 עדױקי״שאנאל די באארד. עהזעסוטױו
 װײס־פרעזידע; 5 םון באיעטעחט האמיטע

אינטערגײישאגאל. דער סון טען
 אבער האט האמיטע עדױקײיטאנאי די

 אין ארײנצוגעהן יכקײט5כיעגי קײז ניט
 ארבײט. ב^דוגג דער םון דעטאלעז אלע

 אלגעמײנעם דעם באיעטיכיט ד זוערענד
 זי חאט בילדונג־טעטיגיןייט, דער פון ילאן
 • א ש י י p ו י ד v דעם באיפאשעז אכער
י א , 5נ ט נ ע ט ט ר א פ ע כער ד  װ̂ע
 דעפארט־ דער ארבײט. גאגצע די אן סירט
 דיחגק• א פון םארװאיצטעט װערט םענט
 און דונג5בי איבער עסספערט אן טאה

 שישחעגדיצער אאעקסאנדער ערציהוגג(מר.
 סעס״ די און דירעקטאר) דעד איצס איו

 האטיטע, עדױקײ^אנאא דער פון רעטארין
קאהן. ט. םאניא

 איז שארװאיטונג צװײענדיגע ד♦ אט
 אדכײ• פון געביט דעם םאר װיכטיג זעהר
 ניא־ אזא אנצוסירען כדי ביילדוגג. םער

 א בלויז ניט זץ• פאדערט דוננ״טעטיגקײט
 אין ערציחונג אח נגיב;לד pc גענט״שאפט

 אוםםיטעאבארע אן אויר נאר אאגעטײן,
 ■ראבאע• ארבײטער מיט באיןאנטשאםט

 ארבײטער, די טיט — באזוזגדערס און טען
 וועחנן טעטיגסײטען די ײעאכע צוױ׳פען

 שון צוזאטעךפארוואאטוננ די אגנעפירט.
 איבער עקספערט טציכעןcאrוױסענ א

 םיטגאיד ױדאן אסטמוען אן און ניאדונג
 מעםאדעז די צופאסען צו טעגליד טאכט

 כדטגיי- אונזעדע םיז באדערפנישעז די *ו
כא• צום — אעחר־פראגראמ די

 פון »ח אתאניואןױע אונזער
אימםײן.

 פאר פראן גאדזאציאגט זאציאנפ• איגאנ
טעטיגהײטען • בירדוגג סעטאדעז

ער• לוײן דיז ניט חאן
 אין אױס דך דריהט ער סײדען פאמ,
 אינ• אזעינע פון עטאבאידוגג די וױ טעהר

 און צעגטערס ױניטי די וױ סטיטוציעס
 פיאן דער אוגױועדדטעט. אדבײטער דער
 באציהוגג, איגעײיכע אז באישאפען טוז

 איהר םון #זאי װאס *טטעױגג, גײכטיגע א
 אר״ פאר באװעגונג א באיצאפען זייט,

 טר״ד־ דער איגערהאיב ביאדוגג בײטער
ױ באוועגוגג. ױניאן  דורנצױ דאס אוױ ו
 פראגען, די פון אײגע :עװען איז פירען
 טיר רײזע;. געדאױפט האבען טיר װאט

 טאכען קאנען טיר אז נא״שיאספן, דןאבען
 טעטיגקײטעז אונזערע פון ערפארג אן

 אונ״ אגװעגדען װערען טיר װען דאן, ביױז
 עגער• און אױפטערקזאטקײט גאגצע זער
 דיערע און פײר״ עגד ״רעגח די אױןי גיע

ען.  מיר װען אז גיױבע;, טיר באדערשנ̂י
 נױטײעג• דער אין איבערצײגען ױי װעאען

 װען און ביאדונג, ארבײטער פון דעקײט
ײ  דעם מיט װערען דודככעדרוגגען װעלעז ז

 טאכט׳/ איז ״וױסען אז באלואוסטזײן,
 װעג דעם אױף זײן דאן עדישט טיר װעיען

ערפאאג. צו
 װעכענטאיכען אונזער םון זײט אײן

 עננאײפ, אין געדרורןט װערט דשורגאי,װאס
 אװעהגע־ װערט איטאאיענײש, און אידייט
 דעם םון באדערםני״טען די פאר נענעז

 מיט־ יעדער עדױקײיטאגארדעפארטטענט.
 אין זישומאי דעם נאלווטט אוגזערער גייד
 װערען טעטיגקײטען אונזערע הײם. דער
 ענ;־ אאגעטײגער דער אין אגאגסירט אױך

 ורע• איטאאיענישער און אידי״שער אי״גער,
vo, אײענען. מיטגאידער אונזערע װאס

 אונזער צו נאהענט גאנץ קומען רזמ
 בא־ פערזענהיכער דורך םיטגיידעריפאפט

ײ אין דערװעקעז צו זוכען םיר רירונג.  ז
 זוכען דאן און ביידוגג נאך פארלאנג א

 םאריאגג. דעם *שטערען צו צוםרידען מיר
 װעאכע מיטינגען, ?ןאפ אױף רײדן מיר

 אװענט, יעדען כטעט אפגעהארטעז װערען
 און פלאן אונזער דארט ערקאערען כיר און

 ביז- די אדרעסירעז טיר צװעין. אוגזער
 אראנ״ מיר ױגיאגס. די םון טיטינגען נעס

 צײט צו צײט פון פארזאטמגגען דשירען
 םאראינטע״ צו צװעק ספעציערען דעם םאר

 אונזער אין מיםגיידער אוגזערע רעסירען
 װע• םארזאמלוגנען דאזיגע די און ארבײט,

 דויר ךײ לשיקען םיר באזוכט. גוט רען
?יטעראטור. אגדערע און ייפרעםס פאסט

 םיר זעהען מעטאדען אלע די אט דוו־ך
 טיטגאידער, אוגזעדע םאר קאאר מאבען צו
 ארבײטער ארגאנידרען צו נױטע ס׳איז אז

 דעד פון טײל אמאני״עען אן אאס ביאדוגג
 צו זוכען םיר באװעגונג. טרײדײודאן
 מאכט זײער װערענד אז ױי, איבערצײגען

ײ װאס דעם אין כא״טטעהט  ארגא־ זײנען ז
״ װעאען ניזירט,  ביאדוננ דורך אכער ז
ו םעהיגקײט די קוינעז י  טיט באנוצען צו ז
 װירקזאטסטען דעם אויף מאכט זייער
אופן.

 װעאכער מװעריגסײט,םיט גרעסטע די
 םארבינדוגג אין רעכענען זץ־ דארםען מיר
 טע״ ביאדונג די םון אגטװיקאוננ דער םיט

 מרייד־ױניאנט, די אינערהאאב טיגהײטען
 ארנאניזאציע די םײנוגג, טײן אױט איז,
 אוםמעג־ כםעט איז עס ארבײט. דער פון
 איניע גרעניץ א ציהען צו מיר םאר איך

 אין אױםזיכט און אמאניזאציע צװישען
 אר• די טעטיגקײטען. ביאדונג צו באצוג
 עמזערווטױוע די און ארגאגיזירעז פון בייט

 או צוזאמענגעװעבם, אזוי זיינען ארבײט
 םאנאנדערטײאען. ניט בײדע די מאן מען
 װע• גמטאן םוזען ביידע אז איז, םאקט דער
•ערזאנען. זעאבע די און אײנע םון רעז

 אויםגאבע גרינגע קײן ניט גאר ס׳איו
 ביא- ארבײטער םון ערפאאג אן מאכען צו

עס טרײד־ױניאנס. די איגערחאאב דונג

ײן מוזען ארבײט די אן פיחס װאס  טוטינ ז
 ״Vi עגםודאסט״פ ״געגוג עגעדגי״ש ׳גענוג

טון איע בײצוסוסצן גונ מײ רי  און מווו
 פון געשיי דעס פון חעכער *שטעיען ויף

ענטטוטיגונג,
T װעגדט גראד גמ״סען א צו ביז t 

 דעס א; אױף ארנײט דער פון ערפאיג דער
 דעס מיט זײן נאזעיט מוז ער יערער.
 וױ מעחר נאזיצען טוז ער דיםט. זערצען

 זײן מיט באקאגט״טאפט אלןאדעטײשע אן
 נאיןאנט גע;ױ דין טוז ער גענעגיעטאגד,

 מוו ער באװעגוגג, ארבײטער דער מיט
 חאט באװעגוגג דאדגע די אז פאױשטעהן,

ױז ניט טאז צו  נאר טעאריעס, טיט בי
 אוט״שטעד און פאקטען טיט הויפטזעכייף

דען.
אי• כיאדונג או גיױבען, מיר

 טרײד-יוגיאן דער נערהאאב פעאגצי״ די
פינאנ• זײן דארוי באװעמגו זײ« עלע

פאר• און יואגטראאירט סירט,
 צו• דורף גופא ארבײטער די פון װאיטעט

 דא״ דעם אױס אמאגיזאציעס. געפאסטע
קאד םיראדעיפיער די האט גרוגד דגען

ןי נ  * t f i f r  * iif lw *  iiffjiM םון װענטאן 
i j n  in  v j f iw וױאינט.6 
&% ............ ר פון יןאסע w ח *w  vi\ <ר 
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m אץ נאסטאן אץ געװארען n נא״ חאט 
 11א א דאי*ו 10 וױאינס

אן אעצטע די ^ אדו ̂ן ין  »*r אץ 1930 א
̂וענט 16 נאודאינט חאט יאגא  י1וארו טו

יאמד, ױ פאר יאחד א
v ^טגאידצר אונזעת w m  im m i 

iw אוגזצחנ ארע צו w t f wן inn 
 וועדען ױדאגס א;דעחו פון כױטגריחנד
r 11•חנד אױןי צוגעיאזען r * t 

ארגאגיזאציעס^
i דא אאסיד m m, חאנען ט*ד אז 

iv:אױס zm סו״ נאוד^גטע ד וױ טעחר 
יןאדועדפאן נעיןסטע די אילדער טען.
 u»n 1922 אי) *וזאמעניווסען «יף װעט

 אויסגעגענען ח|נ«ן א־נטערגיי׳עאנאי די
אױןי דארער lie 70,000 םוסע גרױסע די

ני<דו«*עהס»עריגמ;ט. נרױסען איהר

נאר ניט קענטנימ » דארויוי זיד םאדערט
אצו  גאטור, ניענש<יכער א^מםײנער דער פון

 אן נרו«עז, באםרעפענדע די פון אויו נאר
 זײערע מים נאקאנטשאפם א*נטעע

 אײ די באדערפנישען. און ׳}!טרענוננעז
 כרעםטעז ם־ט׳ז פלאנעז סען מוז בײט

 אנ־ דעם םון פאדערט דאם און פארזיכם,
 אינערנעבענחײט, אוטגאנרענעצםע פ־דער

 גאויבען טיםעז באנ״סטערוננ, אידעאאיזם,
i ציילען די אין t• בא־ *רבייםער אונזער 

 ווענען באנריוי נאייכען » אױך *א װענוננ,
 דער לייםטען האן ביאדוננ װאם נוווען, די

 םיל פאדערם עם נאוועגוננ. ארבײטער
 אין שטעחז «ו אונז *װיננם <עם ענערניע.

 ם׳ם־ אונזער סים בארירומ שטענדינעו
 םיט די נאמלעז *ו אום גיידער׳פאפט,

 ביל־ *רנײטער םאמז *ו פאריאנג דעם
מםײמר דער אין דמג  ב«- ארנייטער טי

די .....................

פ8ט ערשסער ;*ער n חע»ינס םיטץ « a p 
א־נרוסםוין וױיסט און רערדדמס אין

נזענעדו«עי), (וז*ענע־סל המלפערין דזש. פון

 נע״ אויפ׳ן צוריקבליס » װארפענדינ
 אין ספרינג לעצטען פון םטרײק נעראל

 1חא אינדוסטריע, דרעס און װײםט דער
 ערפ»?נ. א; געזרען איז «ר אז זאגען, טען
 גע־ דערנרײכט ניט אל*ז אבער גאך איז עס

 װעיכען םאר צװעח, נאנצער דער װ*רען
 אר־ «ו נעםלױ, נעװארע;, געמפען איז ער

 ארגא־ ניט אלע די 'ארק נױ אין גאנידרע!
 ראם ׳פעפער, דרעם און וױיסט נידרטע

 נע־ דערגרײנט כאנצען אי; גיט נאר איז
י װארען.

es א יארס נױ אין דא היינט גאך איז 
 װאס עאפהעס, קליינע פון צאר נרויסע
 דערפאר, סאקע ארנאניזירט. ניט זיינעז
 קא־ און קליינע זיינען עאפקעס דיזע וואם
 פיאץ איין פון אריבערציהען זיך ילייכט נען
 ׳שװעי נאןיגדערם זיי איז צװייטען, א צו
 ״אבער דא זיינען עם ארנאניזירען. צו

 װעלבע ׳פעפער, נרויסע 50 א פאראן אוין״
 געלוננען ניט דערוױיי :אן אונז איז עם
 &ען דארף דעם ווענען און ארגאניזירען צו

םארםראכטען. זיך
 איז ׳טעפער די אט ארנאניזירען צו

 דוכ״ זיר קאן םאנכע ווי לייכט אזוי ניט
 די פראגלעם. נאנצע א איז דאס טען.

״ ׳שעפעף יענע פון ארבייטער  ׳שוין עןנז
 געװארען אויפנעפאדערט םאיל אײן נים
 ױי א׳יז ױניא! אונזער צו אנצויפליסען זיך

 אז אם׳צר, מענליף, נעפןוינט. ניט האבען
 אננעװענדעט ארבייט דער אין דארוי עס

 יעדענפאילם, מעטאדען. אנדערע װערען
 — ארכײט, די אויפנעבען ניט טען טאר

 עם װערען. ארגאנידרט םוזען ׳שעפער די
 םפע־ א אנצו׳טטעלען געװען נױטענ א*ז

 אפ־ זיך זאי וועלכער ארנאנ״זער, ציעצען
 װעט דאם אציין, דעם סיט בלויז נעבען
 רעזוײ נעװיגשטען דעם ברײננען אפשר
p' איז דאס און טאט. ie נעטאן טאקע 

געװארען.
 אונטער׳ן זײן ניט אבער דארןי טעז

 יעצ־ איז נעביט דעם אויף אז אײנדרוס,
 איז נעװארען. אױםנעטאן נארניט טענם

 נע־ אונז איז מאנאט לעצטען םון םארלױן׳
 אץ ׳פעפער, 16 אדנאנ־זירען צו לונגען

 270 ארום בא׳פעפטינט װערעז עס װעלכע
 דורך נעטאן םיר האבען דאם ארנייטער.

 אוגטער• חאנצז םיר .דזשאגערם״. די
 און .דזשאבערם״ די םון ביכער די זוכט
 םון פי<ע נאר אז אויםנעפונען, האבען םיר
ײ  קאנטראה* נינױױניאן צו ארבײט ניבען ז

 לויט׳ן ערלוינט גים איז דאם טארם.
 אםא* ‘״דזשאבערם דער םיט אגריםענם

אי דאם זעחן, װעילען מיר און םיאײשאן״  ז
 נעװיס װעט דאם פאםירעז. ניט םעהר

 םוז דאם רורנצוםירען, זאך שװערע א זיין
װערען. נעטאן אנער

 אין פאל אינםערעסאנטער אן איז אט
*רבייט. דער נאצונ

״םע־ די פון ביכער די אונטערזוכענדינ
 עווע־ מעדיסאן םוז לאטפאני״, דרעס סיצ
 דיי אז דערװאוםם, זיר םיר. האבען נױ,

 קאסטױם ״אגע די באשעפםעט פירטע
 ניט־ א אויוי האלם וועלכע קאםיאני״,

 ױניאן די האט שא■ דעם ׳שאי. ױניאז
 ארנאנידרען, פרובירט מאר עטליבע שויז

 איצט אײננענעבען. ניט זיר האם עם אבער
 געװא• אויפגעפאדערט דזשאבער דער א*ז
 אין ארב״ם סיין םעהר שיקען צו ניט רען

שאפ. יענעם
 שיהען נענומען .דזשאבער״ דער האם
 ׳שטיל, דער איז שא■ יענעם אץ ארנייט

 די איז פארשרייבענדיג ניט חײסט, אס1
 נעשיקט. אחין ווערם ארביים »ז ניכער,

 אננע• און אויסנעפונעז דאם האבען נױר
 ,דזשאבערס חןר פאר פירםע די קיאנט

 דאם נעווען, אי« םווי דעד אםאםיאיישאך.
 סאם־ ,אנע דער סיז שאי ניט־יוניאז דער

ד תאט סאםפאני״ טײם  וי
» ־־ ׳

 שאו. ױניאן » סאנען א,*ן אסאםיאיישאן״
 (•13 אױפטו, גרױסער » געוױס איז דאס

ד די טאר וױפיל נאטראנט א*ן טענדיג  י
 שא• רעם געודונט פו־ער שױן האט נ>אן

 ניט אמ ריז האט tv און ארגאניזירען
אײנגענענען.

 דער מ־ט וױיטער אננעחז מערען ם־ר
 צו שטרייננ נעטען זיך װעיען מיר ארנייט.

 ארנייט זייער שיהצז *ו .דזשאנערס״ די
 אזוי און ױדאן״קאנטראקטארס, די צו נאר
 סאנטראת• ניט׳יוניאן די צוױנגען נאר

 איינצו• שעוער, ױניאן מאנען «ו טארס
 נאדימונ• ױניאן שעפער די אין שטעיען

 פאן און ארנייט שװערע » א־ז דאס גען.
ױ גיו אזוי װערען געטאן ניט  װאיט עם ו
 *v3 דאן־ וועט דאס אנער װעיען, אונז זיך
 װע• ,דזשאנערס׳' אונזערע װערען. טאז
 פאראנטװארטרינ• צו װערען נערופען לען

 מ*ט אגריטענט דעם אױסצוםירען קייט,
ײ װאס ױנ׳אן דער  אונטערשרי• חאנען ז
 נים.ערלױנען װייטער װעיען סיר נען.

 װי אנריטענט, פון אוװייכונגעז קייגע
 סראפט, אין איז אנריםענט דיזער יאנ;

• * •
 דרעם דעד אין באארר דזשױנט דער

 » אמת, גאך, איז אינדוםםריע וױיסט און
 עט־ נלויז אלט איז אינסטיטוציע, נייע
 נוטע שױן טױט ער אבער דאנאטען, ליכע

 רי• פון נעסטען און װאויל פאר׳ן ארבייט
 זי• גאנץ איז עס און אינדוסטריע. זער

 ארג״ט, זיין װעט וױיטער װאס אז כער״
 א״ז אינדוסטריע, דער אױןי וױרקוננ זיין

 1טא צו ארנייט און אגזעוזן. זיך מעחר
 דעם פוז מיטיננען די םך. א נאר דא איז

 גע• עינסט גאנץ װערעז נאארד דזשוינט
 זיינען םארחאנדאונגצן די און םירט

* אינטערעםאנט. הענסט
 די םח סענעדזשערס דיםטריקט די

 אױפזיכט אונטער׳ן זיינען װאס אפיטעט,
 א•;• יעצטענם זיינען נאארד, דזשױנם פון

 פעריא• צושטעלען צו געײארע! סטרואירט
 טעט־נ״ ױניאן חנד וועגען בארינטען דישע
 נא• « גיט דאס אפיסעס. זײערע אין קייט
 קאט• די װענען באארד דזשױנט דעם גריף

 דעם װענען און אפיסעס די אין פציינםס
 אין שעפער. די איז זיר טוט עם װאם

 נר. חאט ,נערעבטינסײט״ נומ׳ןר לעצטען
 דער פון םעקרעטעי דער טאקאיװ, .P מ.

 דעם איבאמענעכען שױן נאארד, דזשוינם
 י. נר. פון רעיארט דעם פון אינחאלס

 אסאפי־ פון םענעדזשער דער חאראװיםץ,
 ?וםענת די אין דעפארטםענט. אײשאן
 רע• נאך וועחנן נעררו?ט וועלען נומערען
 אנ״ די פון מענעדזשעם די םון יארטען

 פון םיטנלידער די אויך און אפיםעם, דערע
ו וועלען ױניאן דער י  דער טיט jp»p»n ז

 אפיסעפ די אין נעטאן ווערט װאס ארבײט
ױניאן• דער פון

* *
 א*ז געמעידעט נעווען שױן איז עם

 דזשולױס נר. אז .נערעכםינ^יט׳׳, דער
 בראש נעװארען נעשטעאט איז האכםאן

 װאס ?אמיייז, אתאניזאציאכס דעם פון
 אתאניזיחמ צו אונטערנומזז, האגען טיר

 חאט ער שעפער. נינדאתאניזירטע די
ײז צו  איי־ ביזנעם םטעןי נאנצען א חיילןי ז

 נאנז צו נעחט ארנײט די און דזשענטס
 צונע־ איצט ווערט pjm* דעם םאר נוט.

 *יפילעםם, ■ראפאנאנדע סעריע א פערטינם
ארנייט• דער איז םיםחעלפען וועילען וואס

 ײאם »לץ םוען מ*ר ווארם, אײז םיט
 ױניאז די טאמן צו טאן, נאר קאן טען

י פיז מםטען אין וואױ< צוס שםאר?ער,  י
׳ די אינדוסטריע. חנד אין ארבייםער י  י

ט  עם או; סיססעסאםיש נפטאז ותרט נײ
רעז*ם*טעו• נרייננזן.גוםע גאװיס ײעם
ח י נים זײנצןי י

'l9 n  i M il ׳‘. ' J l׳ a P . ' i  iip '

או א סנ ת ש . ח trir מר
t צו׳אריפטען

 ,e נדורער אז איגפארסירט, a לא?אי
ז אר?וז8 י  •n איט נאוזאיאן ׳נרװאחיפ י

o אױןי גאארו רזשױנט צופ יענאט n 
’<Dj»p פון «ראץ ii i n n s.

• i n ד ת אוגעיאזען. וועיס גױ
 ארנייסער אג»<אריג«* אידיש חנר

o ראדעט פאינאגד n צו נאארד דזשוינס 
 ײןרט סער־עסער •n ?אמוענשאן. ז״ער

 אין נאגריסינ; א שי?ען צו אינסטרזאירט
ױניא;, ?יאו?מ«כער m פון גארצן

m ער אז אינפארסױט, ם«?רעטעל 
 פרעד״ צו טעיעניארע » W'W3 ראט
w in איחס, םון פאריאנגענריג חארדיננ 

o יא? עי »ז n  m ’ Ofovn •א׳טינדײ 
ניאר. שאן

 nyoynpyo דעם פון חאנדלוננ די
גוטגעחײסען. װערט
י ,018P81 & 10, 11, 17, 21, 23 י

ײ אז אינפארטירעז 82 און 36  חאנען ז
 דער פון רע^וניענדיישאן רי ניםנעחײסען

 א״דזשענט ניזנעס אז ?אמיטע םינאנץ
•o n דא• 200 מ*ט װערען נעשטיצט ואל 

אי ער געיד װןיכען סאי יאר  ?ענען ז
 שװע• זײן פון ערוזאלע; זיך אײעתפאה־ען

n רער p jirP״o.
9 f»P^ ,אינפסרמירס to האבען זיי 

n פאר שטיצע די צור־מעװיזען n tm
•o n.

 זייעדע *ז אינססרטירט, 36 לס?א?
 אפױנט• גוטנעחייסעז חאבען סערנערס

אײדזשענטס, ניזנעס פאר טענטס
*23 *opo זייערע אז אינססרטירט 

lo פאר זיינען סעמבערם rp y lv נע• און 
אפױנטטענסט. נען

>9 *opo ,־0< זייע־ אז אינססרטירט 
op? זמדיקװײזמג ײ נוטנעה״סען חאט 
יוא?ײשסן. נ־סנעוױטש׳עם פון

?21 ?opo םיט צוםרידען ניס איז o n 
n װע?כען ענטפער n חסט נססרר דזשוינם 

 ויעלפען 1אי צושריפס זײער צו נענעכען זיי
 אור- די וױסען צו פסרצסננט חסנעז זיי

n װאדום זסנע n חסט נסארד דזשוינט 
 צו פארטרעטער ס ז״ערען :ערופען נים

-o n איז װעינער ?סנפערענץ ip y ro o• 
i צײישעז מעז n סאנו״ די און ױניסז 

opo? i •??טשורערם. n? ,פארלאמט 
 זיי• ?8'?סנםערענצעז vddppi די צו סז

ווערען. גערופען פארטרעטער 8 ערעד
i n בסװיאיגט. װערט פירלסננ

:כאריכט קאםיטע טינאגץ
» to סםיטעP פינינץ די r iJ i» o p n 
o• םמי די שםײנכערנ, טיסעס n  It ססר־ 

 *0? פון איידזשענם ניזנעס שטסימנצם
 60 מיט ווע.־ען נעשטיצט יסא >64 ?אי

.1דאלא
נוטנעחײ• װערט מענדסציע8רע? די

סמן.

כאריכט. דירעקםארם אװ באארד
i םון םטרייפערס די n פירמע po* 

i יסס פסראסננץן סעליסד n תשױנם 
 וײער אין אפטױו םעחר זײן יסא נאסיד
 אויבענדערמסנטער m גענען סםי׳ייפ
 אױך םאראאננען סטרייקעיס די «ױמע.

t to״ip װערען. געהעכערם זאצ נענעפיט
W איבעמענעבצן ײערט פסר?סנג 

ספיס, צום
 אינ• קליננער און רובין פון םירסע די

i ססיסידט n  to סננט1פא ספיס? no 
f1פא נעפ־פעי דאאאד חונדערט צוױי ״ 

 t to, ערק^דם פירמע די סיוערם״ם.
n האט n ’M ריכ־ די נעצאהאם סרב״טמר 
רייז טיגע  פאר* דער און אײעדטײם םאר י
o• ?אננ n  it גיט. אױ ספיס p״i געתכ־ 
מר,

i n n i ?צ?י1ס i n  it• to ,o iy lp iy
 אוזיס־ ניט נסר גמן סען ניבער פידםע׳ס
ײ שיינען,  רינטינ;עפיהרם ־ניט ױיכען ז

 ס to וױיםער ערפלערט ער נעייסחנן.
 געטאכט װעט אונטעחוכוננ םיסערע סיל

i n n ארביי* די פון םיטינג שס■ ס אױף 
ת » ״יי o.• י r  o n

 *ום אימתעגעבען ווערט •ראנע די
&יס.0

x צףטריפטעז:
’tt 1 לסססא o w tp y נסארד 

im טייט i•  to אויסנע־ איז אי^נאאנד 
o •ארנעחמן to נמייסרען ?לימז n 
 ןאד• האט עםקין נרוו־ער וחןימן ••יס
לאזט.

מי לי , 11 tvo tpw w אינםאר־ בסאדד 
r ברוק o ;אויםנעהאיבע

גמריגמ, םענעחשער׳ס
 iv סז נאוינסצט, vvt?o נלולעי ,

o חאט iv lp iv ס iu o״iv iv i P יער 
io חשואינײ? * in  >op pio?p, ?•די ױי 

W i l l חסט o d w w די 1שא .*ינײטי 
i OP״v iiv p ׳•o w i ע:־1,א :חאנאװעמ 

|1א חײנעימאן און ססױח, און ׳אט״ן
n v n.

?t די i;on« ון« o n ט1ײע ספיס;ot
געח״סען.
m m װ״טער נסױגטעט סאוצסי to 

iv 49 1•א אגריטענט סן גצדאכט חאט 
i טיט נײט1א װאנמן  p o re  i n״t־;;,o 

o טאנצנדי; ניענעמ און אסטאן1 n אנ־ 
 דער to סארלאנגט טע1•י י1 חאט יטע;ט1

סי ס»יס ע״ צאחל ס אמנטערנעלזטען י  ו־
 •אר ארנײט געכוג ניט חאט ד װ״א סערס

in ןיי״ n o סלוצסי iv  to o iv iP iv 
o צו צושטיטען נע?סנט דט חסט n 

v •ון •סריסנג o rc  i n. פאד־ האס עי 
 נייטס־1א נט•:8ערט1אויגע; י1 געשיאגען

 יוײער פאמרעסערען יסלען "t to ;ענעמ
 אסעי 6 ט*ט דעוארטטענט אפערײטינג

T װעט עס אױנ און 01רײטס t דעס נסף 
 •?tty חאט מע1•י די to ארױסצייגען

iv װעט אמסיס1 •דעסעיס, i כס־ אס׳ס 
v אבטעו1ט i* אין ?סטול״נט •ייטע׳ם 

o נסצונ n י טטענט.1»א1ח ■רעםינג  ו
 זי אין צונעשט־מט צו1דע חאט טע1•׳

 פאר סנוימענט אאטען רעם נסנייט האט
אלכ״ט. ײסכען 48

iv אויף, נסױנםעט to גע־ האט ער 
op v• ט־ט ימענט1סג 10 םסכט o t • i n 

t f8 ,T און חען n ;vm v״ iv lo t נעבען 
t״v iv אין סדכײט װסכען 20 ארנײטער 

lOt'o• •ון פסראויף
i v i ינט1נא in n •  lie ײערט סאוצקי 

נצחײסען. נוט
 l״t to נסרינטעט, נאכיטץ כמדער

o ווסט אפיס iv lp iv נענעז סטר״? א i n 
*•v o i |דער״ גסלדשטיין, סיאװערשט״ו«ו 

T חסט סירסע די װ״א •סד t א;ט1ענט 
ivonvttvpntv איגײט דער 1צ in n o 
 ,35 אספסא It• מעסנער א סיאײעדשטיין,

o נסד קראנט. נעװען אח װעאכער n װי 
 םטרייק אין ivttv; זיינען סרנײטעד די

io b יר• די האט דסטאאס טעג, עטאינע• 
אוי־ דעם צוריפצונעהםען צונעשטיםט מע

iv o ;o o in ;v o ה ת ח נ
 סרונטער־ האט !שיטאמער סע1•י די

in ;עשיפט n o ,טעםבצר ס ■עשחסיוספי 
tie 1 3 אס?סא t’ o in n o  i n•יענ 

נעזיסרען. םטײטעט
 ענסואנט זיר opn ;אנע טע1פי די

 זייער פאר ארבייטער איחת בסצסחאען צו
i דורר סרנ״ט. n פון חיאפע r n  o n. 
r נססרד o  D'bo ביי נעײסרען לסאעקטעט 

 אר־ די און דסאאר 1000 חשסנערס די
נעײסרען. נסצסחאט דינען בייטער

•i n n כאריכטעט נרסדפיעאד to די 
 גע• האט •op סענם1נא נ. .און ס פירמע
 אר־. !אאען פינישערם א*חדע t8 ײסאט

 ד«ר װי דעם נסף שט־ק. tie ן נייג
 די האט שטעאוננ, ס נענוטען האט סםיס

 •י־ די בסשעפטינען צו ?םיצונעש •ירסע
װסר. ניי נישערם
o מיט n ווערט i n •מיםיננ;עשאא 

IPO*
pvo. לאנגער״ ד.

62 לאהאל יוניאן װאידהערס וױיםנודס דער אין
 די חאט אורואכען, םאר^״דענע צו<ינ

 איצט ניז ױניאן אדבײט ̂ודס װח״ט
̂צט גיט  דעד פון מאיומס די מיט זיר נאנ

 צייט םון כאריכטען צו ״גערעכםיגקײט״
 סײ ױניאן דער פון טעטיגקײט די צײם צו
 די צו כױטגאידעך,׳סײ אץזראןאײגענע צו

אמאני• איהרע פון מיטג^חך•
 צוקונשט דער אץ האפען םיר זאציאגען.

 עס װאס אכטעגדיג ניט #טאז צו יע דאס
 גודס וװזײט דער בײ געװארעז לצוין איז

 אג גאטור, אזא כמעט מגיאז ארנײטער
 גאר װי ״צטיי אזוי איבײט איהר צופירעז
טעגיד•
זא־ 62 ?אקאל פון רעטבערס די אום

 װע באנריןי קלארען א האבעז קאנען לען
 ױניאן די װעיכער אין ארבײט, דער נען

 געבען צו נױטיג איז יעצט, נױטיגם׳זיך
 אי־ איגערבליק קורצעז א אסװעכיגסטענס

 צװעלוי יעצטע די םאר טעטיגקײט די כער
חד״פים״
 םון מעהר אינדוסטריע, גודס װהײט די

 אינדוסט־ נידעל אנדער איז cv װעלכער
 װעא־ קריזיס, א איבעמעלעבט האט ויע,
 אי!ץ פארגיכטען צו געסטראיצעט האט כער
 אפ״ פיעל אזוי מיט האט ױגיאן די װאס
 אכט לעצטע די םאר אויסגעקעכיםט םער

 ,1920 סעפטעטבער, ער״שטען דעם יאהר.
 גע־ טרײד םון ארבײטער די ה#בען
 פראצענט. 5 םון רײז א קריגען דארפט

 ׳זיך םאר׳צטעהט טאנופעקטיעורערס, די
 רײז דעם געבען צו חיצק גרזים לױיז האבע;

 ״W איז עס אבער ארױסגעוױזעז. ניט
 דײ־ ברודער מענשדזיטער, אונזער יומעז
 פון פיהיערס די איבערציעעז צו וױס,
 װעט ׳צריט אזא אז אסאסיאײמאן, דער
 נאל ענדלױ, געםעהראיך. ךײ פאר זײן

 אלע ככיעט האבעז סיה ״שװערער פיעל
 אבער רײז. דעם געגעבען באלעבאטיס

 ױי האבען *צפעטער װאכען עטליכע מיט
 אר• זײערע אז ארוביגעזעהן, הפנים דך

 זיך האעז אוז גוט״ צו ״לעבען בײטער
 םון םארדינסטען די םון רײסעז גענומען

 זעהר דער דורך אמת, •ראצענט. 30 ביז 20
 דײוױס ברודער םון האלטונג טאקטפולער

 געלונ־ איז זייעץ, ברודער מיט צוזאמען
 * איצדצטעילען. אב*סעל מגםח די גען

 ארונ־ האבעז װעלכע באסעס, די םון טײל
 דאס האבען ישכירות, די םון טערגענומען

 געבליבען איז דאך אוםגעהערט. צורײן
 הא• װעילכע כיאנוםעקטיצורערם, טײל אײן
 םארדינסטען ארונטערגענוטענע די בען
 נאטיריליד האט דאס צורײןגעקערט. דט

 אײ די פון אפעטיטען די גערײצט *שטארק
 זיך האט עס װעסען ׳בתים בעלי בעריגע

 ״פראספע־ דער פון געניסעז געװאלמ אוזי
 ענדליך און זײט, יינלוען אויפ׳ן ריטי׳/
 כיאנופעקטשױ געיזרױודעטע די זיך האבעז
בא־ האבען און מוט טיט אנגענורען .רערס

יוניאו *עזײנער׳ס דער פוז םיטיננ וױכםינער א 45 לאתאל
 באארד עקזעקוטיװ לעצטען אונזער בײ
 גע־ איז מא/ טען14 דעם שבת, מיטיגג,
 דעם װעגען זיג אונזער געװארען םײעדט
 דירעקטארס אף באארד דעם םון בא״פלוס

יאקאל. אונזער בנוגע
 עק־ אוגזער האט צוריק צייט א סיט
 פון גוטהייסונג דער מיט באארד, זעקוטױו
 לןאסיטע א געיפיקט מעמבערס, אונזעדע

 פאר־ צו דירעקטארס, אף באארד די צו
 אנבאטואכט אין נעהטען זאלען ךײ יאנגעז

 דעזיײ די סון יאגע ׳עיעכםע איצטיגע ,ד
 פאד־ םאלגענדע די אגנעהםען און נערס

 אין חרכםיהדעז אויך די און בעסערוגגען
 מיט צוזאמענשטױס אלגעסײנער אז םאלס

:מאגוםעהטיפודעדס די
̂זורער יעדער )1  בא^ זאל סאנופעקט

 ;46 לאקאא פון דעדינעד א מעפטיגען
 אר״ די טאן ב^יז זאי דעז״געד יעדעד )2

 מעיפום א )3 דעזײגער; א פון בײט
 איינגעם״חרם זאי װײדז^עס אף סקײי

.ווערען.
 כאאדד די חאם םארילאנגען דיזע אט

 כאשלא״ און אנגענומען דירעקטארס אוי
 אן כײ ילעבעז אין דורכצופיהרען עס טען

 מנאי די מים צוזאטעגמטויס איגעמײנעם
בתים.

סע;ייכ״ א געבען װעט באשיוס דיזער
רחנ״ צו םיסנלידזןר איטע אונזערע חײם

I אר״יניזײגזח אױך וױ אפםױו כמנחר רען 
סימנליחנר. rגי

 אום מא', טען21 דעם יטבת אויף מיטינג
1  סם. טע23 װעםט 309 אין ס. נ. אוהר 1

 םארהאנ־ װעלען םראגען םאמענדע װאו ־
:װערען דעלט
 אין צױטטאנד איצטיגער דער )1

טרײד.
 םאר עיעלדצאן און נאכיינײיצאז )2
באארד. עקז. צום מיטגלידער 8 נייע

 די־ אוי באארד םון בא״שלוסען די )3
רעיוטארס.
 יעצט קומעז זעהט, איהר װי איזא,

 םרא־ אינטערמסאנטע און וױכטיגע םאר
ױ גען,  אונזע־ איע אז זיך נױטיגט עס ו
 קוםענ• דעם באזוכען זאלען מעםבערס רע

 טיט האט אײך םון יעדער כייםינג, דען
 םון דעם'באשלוס ערװארטעט אוםגעדולד

 רא-איהר און דירעקטארס אזי באארד
 געװאונ־ םײנד אונזערע האבען וױיסט,

 צױ זאיצען פאריאנגען אונזעדע אז שעז,
 זאל אאקאא דער אין ווערען ריקגעװיזען

 װע־ םיטגאיד, יעדער אבער צוםאאען. זיך
 װפט טײעו/ און איב איז לאקאי דער םעז
 פון באיפאוס דעם אױםנעםען פרײד םיט

 ארבײ• וועט און דירעקטארס אוי באארד
 אונ• אז מאכעז, צו חרעפטען איע סיט טען
 יעצם, באיחען. און אעמנן זאא יאקאא זער

 ■רו«ג- ריכטיגצ א האבען םיר וועז נרידער,
 װיאען, םיר וואס װײסען םיר און ראם

 ור1מ סיםיע דעם םאנעז זצחן מעז דארף
;־vJwM ■סוססעס א

 • ױדאן דפו פון םאריאגגעז צו *אאטען
 •דא״ 26 וױ וועדגער גיט םון רצדאקיפאן

 אי״ דאס חאכען פיחחנר זײערע צענט.
 צר״ דעם בײ ױדאן דער צו כעמעגענען

 אינצ״ איו װעיכעד לואנםערענץ, ׳שטען
 װעםעגס יאגואר, אין געװארען האלטען

 חום כאנײען צו געװען איז עס צװעק
 מעגעדדפער, אוגזעד טוייד/ איז אגרימעגט

 דעד געװען איז װעלכער דײװיס, ברודער
 קאגפע־• יוניאנס דער פון װארט״םיהדער

 אומ־י אײזעמע, טיט האט קאמיטע, רעג״ז
 באוױזען אמומענטען וױו״עדצפדענאיכע

 בא• די םון טענות די פון פאליצקײט די
 ׳פױן זײגען לעבעגס״מיטיעז אז אעכאטים,

 אר־ גודס װהײט די אז געװארעז, ביאיגער
 װ• אז. א. צוםיעא פארדיגען נײטער
״ האט דײוױס ברודער  אז ערהלערט, ז
 זאך אזא וועט אוטיצטענדען ל«ײנע אונטער

װערען. דערלאזען ניט
 ענט׳מאא• יעטארקע דײוױס׳ כרודער ״

 טעמ־ איע פון אונטעריצטיצט סענדױיט,
 די געהאט האט ױגיאןד דער פון בערס

 פאר• דעם האבען זײ וױרקונג. נױטיגע
 צוויקגעצױגעז. רעדאקיעאן א פאר אאנג

 פאדערונג די נאכגעגעבען אויך האבען זײ
 װאו םעיע, אלע אין אז ױניאן, דער םון

 האמנז אסאסיאײיצאן דער םון מעמבערס
 זא־ װײדדשעס, אין רעדאק״צאנס געמאכט

ײ אען ױ דער אופקערען. באלד דאס ז  י
 די געוױגען צו ;עלונגען אויר איז ניאן

 פארדינסט סקייל מינימום א אז פאדערונג,
 װהייט דער אין זאל ארבײטער אלע םאר
װערען. אײנגע״צטעלט אינדוסטרי גודס

 די איז •ונקט געװאונעגער דער אט
 אאגגען א זעהר ׳פוין םון םארװירקאיכונג

 דער םון מעמבערס די זײטענס טרוים
 חא־• מיר ױניאן. ארבײטער גודס װהײט

 טעכ־ אגדערע ■אר א ;עװאונען אױך נען
vv'i ,םאר און אן זייגען ײעלכע פונקטעז 

 װעאען זײ כאדײטונג, קלײנער א םון זיך
 סא• אגרימענט דעם םון טײא א אלס אבער

 בא״ציצען צו בעסער װערעז באנוצט נען
 נע• ארבײטער. די םון אינטערעסען די

 *שלעכטע די אמבאטראכט איז מענדיג
 איו אונז װעלכע אוגטער אופיטטענדען
 אױף און קאנםערירצן, צו אויסגעקומען

 אר• גאנצע די װאס צ״ט םינסטערע די
 םע• דורך, איצט אעבט באװעגונג בײטער

 ױגיאן דער םון מיטגאידער די זיך גען
זיעג. דעם מיט גראטולירען וױרקאיך

 אג• דעם אונטעמעימריבעז האבענדיג
 ריכםיגע די אן עריצט זיר םאמט ריםענט,
 נע• די דורכצוםיהרעז ער׳צטענס ארבײט.
 מא־ צו צוױיטענס, און אעבען, אין װינםען

 בײם אז אזױ, — ״פטארקער ױניאז די כען
 געװינסען די זאלען אגרימענט נעקסטען

גרעסערע. זײן
 םיד איו וױא פונקט, אעצטען װעגען

 זאל ױניאן א אום אפיצטעלען.. אביסעל
 טרײד איז וױרקונג איז עס װעאכע האבעז
 באטרעפענ• דעם םון ארבײטזןר אלע מוזען

 איז דאס אדגאנידרט. ין1? טרײד דעז
ױניאניזם. טרײד םון א״ב דער

 ניט דעם מיט לײדער, זיך, קאנען םיר
 צאהי גרויםע א האבען םיר באריהמען.

 באדײםענ־ נאנץ זײ פון אײניגע יצעפער,
 רײהען די אין ניט נאך זײגען װעלבע דע,
 אױוע• זײער ארגאניזאציע. אונזער םון

 געםאהר א איז ױניאז דער םון זענהײט
 םײנט עס װאס עקזיסטענץ, איהר פאר
 אױסגעקעמםטע די םאר געפאהר א אויך

 *שע׳ די אין ארבײטער די םון באדינגונגען
 אונ־ זיך דארםען דעם װעגען אט פער.
 מאא אלע םאר אײנמאא מיטגלידער זערע

 עקזעקוטיװ די םארטראכטעז. *צטארס
 בײ םארהאנדעלט םראגע די האט *באארד

 םאריפײדע• מיםינגען. עטאיכע אעצטע די
 נעװא• אויסגעארבײט זײנען פאענער גע

 גײ1 איז דורכצוםיהרען •אענער די רען.
 באיצטעהענד קאמיטע א געװארען װעהלט

 און ראזענבערג גאלף, יטװעסטער די פון
 םון בעאטטע די םיט צוזאמען העאםאנד

 אבער װעאען ילענער אאע די ױניאן דער
ר אױם׳ז באײבען איי  מעטבערס די אױב י

 ארבײט. די טאז צו אגטזאגעז ?יך װעאען
 וועט ױניאז די װעז אז האפען װיאען םיר
ײ  נעםאיך ארבײט, די טאן צו תםעז ז

 םאד־ צום ניט נאר יענע ארײנצוברענגעז
 אונזעחנ אין ארבײטער געקומענע ישטאנד
 אנטוא־י ניט יןײנער זיך וועט — רייהען,

 ארבײט די אז זיכער בין איך אןגן גען.
ערםאאג. מיט ווערעז געפרוינט וועט

 וועאזנן װאכעז ואר נעיןסטע די אין
 יא• פון בעאםםע פאר װאחאען חאבעז מיר
 צױ באארד. עסזעסוטיװ אן םאר און ?ןאא
 באגײאומ די און סאעמ גרױסע די איב
 § בױ װאחאען די זײנען אגריםענט דעם פון

 ן דאר• יעצט געװארצן. אוגעאײגט יעצט
 און באטײאינצן, מעפבצרס די זץי םען

 אויסגצסאיבען זאלען בעסטע די אז זעחן,
 עסזע״ אלם אי בעאםטע אאם אי וחנוען
 <י• ווצט וײ אויף װײא םעםבערם, הוםױו

jn די נען in ir די מיחרען צו אױפגאבע
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פראגש ארגאניזאציאנס און פױיד
 אנואינט־ אדער עלעקשאנס

? מענםם
— :רעדאיןטאר װערטהער

 ״געדעכ־ נומער פאױזעצטען דעם אין
 םון ארטיקער אן מיר געפינען סיגיןײס׳'

 :גאמעז דעם אוגטער לעוױן, ברודער
 אין אפאיגטדעגטס אדער רעק״טאנסv״

ד׳ טאכער הלאוק דער אן  רעדט ער ױני
 געגען טאן, םארקאסםישען * נױט דארט

 זוא־ בעוועגונג״, ״דעטאיזראטײטער חנר
 איז ערעק״שאן דורכפיהרען וױרען די רום

 עס םארםעהרט ער און ױגיאן, אוגזעד
יא א ״דעמאקראטיע :אנרופען נישט

ט וױ זעהן, ראכדר וױלסאן.׳'  איז עס וױי
ריכטיג.

 עיזס־ דעם דאס זאגט, לעוױן ברודער
 מיר האבען ערעקישאנס pc יעריטעגט

 יאהרען פריהערדיגע די אין דורכגעמאכט
 רעזויטאטען די און ױניאן, אונזער אין

 מענשע;, נאר דאס געצײגט, אונז האבען
 בעוױד דער מיט געװעזען זייגען װעלכע

 מאסען, די ביי געװען חן נױשא און גוגג,
װערען. ערװעהיט פרענעז יעגיגע די

i דאס דייגח, איך p נאך מוז ברודער 
 דעם איבער בעגריען• אלטען דעם חאבעז
 ציי־ גוטע איטע די אין וױ מאכער, קלאוק

 גע־ מען האט קיאוקמאכער דעם ײען םמז,
 א םים כױםינג, א ביי געװיגען קעכט

 דעד ספיטש״. ״אריגינעיען שסארקעז
 דענתט 1921 יאהר פון מאכער הלאוה

 .1913 איז דעניזען םלענט עד װי אנדער״ש
 עדצוײ איז ער ענםװיקעלט, מעהר איז עד
 םיוד דעמאקראטײצע דורך געװארעז גען

 אנמריש, ער דײנהט דעריבער און רומען,
 ער־ זאיען םיהרער זײנע דאם וױל, איז

 זאי ער חןמאקראטי״ט, יװערעז װעהלט
 דער אין דעה שסײןצי א האבעז אוץי

יוניאן. ?יין pc םיהרונג
 װאס אפאינטמענםס די בנונע יעצם,

 איינער יעדער וױיסם יעצט, עקזיסטירען
 ראס אפיס, דעם צו גאהמנם איז וועיכער

ען גייע קײן  אנגע־ ניט מעהר זײנען םע̂נ
r̂ט  אזױ צאהי, דער אין געװארען טע

 פון םערבייבען איז עס פיער װי פיע<
 דאס דענק איר װעלכע צײטען, איטע די

 אזיסיווםעז געקענט װאלט ױניאן אונזער
 ױנגע ארײן קוםען עס אויב און ;זײ אד,ן

 זײגען װעיכע מעדטעז,. אעטעלינענטע
 מיט װאיטעז איז אמם. דעם פאר פאסענד

 גד אין ענםװיר«יען זיך געק^ט צײם חוד
 דאך מען זוערם פיהרער, ארבײטער םע

 מען איז םענעדדעערס, די בײ א*אינטעם
 מענעדדזזעדס, די געהארכזאם זײן םזז

ץ יע מען מעג  נים, אדער אײניפטיממ זי
 דײנ־ אנםאנגען צײט דער מיט מען מוז
 האנ־ און מענעדדצער, דער װי אזוי קצז

 איחם. הײסט באיןןבאס זײן וױ אזױ דיעז
 און דײנקען אײדזשענט כי,זנעס דער מעג

 װי אזױ םאהן ער סוז אגמר© םײזיעז
 איהם תומט נישט אויב איהם, הײםס םען

 שײןפ סעץ אדער רעזיננירען, צו אויס
ױי װער אבער איגנאנצען. אװעק איהם  ו

 סענעדדפער* דעם מי-ט אײנרײסען זיך
 װיחנר, װערעז אפאיגטעט דאך װי< מען

 און זיי©, א אן פרינציפען םען םארבויגט
 באיע־ קױײנער א דערװײלעי װערט םען

 ארבײטעד ״ברודער״ דעם אױף און נאם,
 א פיר װאס װײל ארונטער, מ\.\ קוקם

 איהם, צו ער האט סעראנטװארטייכקײט
 װײס ער ?י עלעקםעט דעז איהם האט ער
מענעדזישעד. דעם נוד

̂שט איך זעה דעריבער  ברד וױ אײן, ני
 חגדםים אויסגעדזאיטעז, איז <עוױן חנד
 גע- נישכו איז עס דאס ד״ניןס, ער וואס
 םאר״ צז זיר ארנאניזא^ױאז דעד םאר ?ונד

 עיעיד װי פדאנעז אזעילכצ מיט נצחםצז
 איז יעצט נור פארלןעהרם, גראדע ;שאן

 די זתבעםראכט אין נעהסען צו צײט די
בעהאנדיצן. זי און םראנע,
 די טדעגענהײט א נעבען מען ?אל

 זצ־ וחגיכע םענמעז, אינטעלינענטע ױננע
T די זאיעז צאהי, *ין פיעל נען t טאיןי 

 םאקי און באוועמנג, דער אין עחדהען
 אתױ מיז מעםכערמ זײ וועחןן גאפקהיעז

ײ אז און ױני*ז, זצר ̂עהטעם וועלען ו  ע
̂ען ךײ װי גאכחנם, ווערען  די דדדכגעהז וױך

iwrטםאד־ * האכצן כדד וחןילזנן ווםינײשאז 
ױניאן. געזונטערע און קערע

.1 יאקאל װללעגבערג, ח.

ען עג ר ױ װ ע ט ג ױ ר. פ ע ט ײ רנ א
!רעדאקט^ר װערטער

 ניט ה<וט דע;״ט נרודער אז רעכעז, איד
 די װענען וײדענדיג — באמערהט רינטינ

 איבער־ װענענטיליבעז זיין אין ׳*ריגטער
 ארבײםער די װ#ם דערםיט או — בריי,

 »ר* װאו v •עטונדען 44 נעקר#;ען האבען
ײ װעאען נײט,  טאראוסט דעם אאדאנען ז

 פו; איז װאם דארער, םיגו• און 4 די פון
 »רינ* אאם געװארעז. ארוגטערגענומעז זיי

 ?אגע, די נוט נאגיז װיים װעיכער טער,
 ״אאמאבע!" װעגען אז זאנען, דא איך קאן
 איז ארינטינג דטא. רײד קײן נאר איז
 ״א•־ יואז םען װאו טרײד, סיזאן תייז ניט

 און גיטא. אויך איז אװערטיים סאכען״,
 1ױי קריגט ארינטער א װען װאך, עגדע

#יי׳/  5—4 די אויס טאקע איהט םערט ״
 קייז ניםא נאר איז עס איזא, דארער.

 דא'ער 5 די ״אאסאכען״. װענעז רייד
 און ארבײטער, די צו םאריוסט א זיינען

 ניט פאריוםט דעם יואנען ׳טטונדען 44 רי
״אפשאנען״.

 װאם — פאיןט, א נאר איז עס אבער
 ניט אז — נים, עס װייס 1דע;י״ ברודער

 נעײאיעז, ארונטערגענושען איז דאדער 5
 ״כיעטה״ די םעהד. און דאלער 8 און 7 כאר

:אזא איז דערפון
 זײנעז אזוי טר״דם, אאע אין װי אזזי

 פאראײ־ כאיעבאטים פרינםערם די אויך
אן״, » אין נ־גט  װאם ״ױגיאן״ אזא ,ױ:י

 ײ־ ארנייטער׳ם די איכער סנדט רעגירט
 אפיעריקא־ איע װי איז וועלמ — נ־אן
 קארופם און רעאיוציאנער ױניאנם, נער
 ארבייטער די אין אינםערעס » האם אח
 די אט — ;יט. װייטער נעטען דיוס ביז

א;, ״נאאעבאטים  אנגעפיהרט עם האט ױני
 די פון ארונטערצו׳טניידען לואםף דעם

ײ און תיידזישעס,  בא־ צו ״נעאוכנען איז ז
 אז ארגומעגטעז״, םיט ?ידערם די זיגעז
ױי־ די פח ארובםערנעסען דארף משן  ו

 געשעהן... עס איז אזױ אזן דזשעם.
 באלעבא־ רעאקציאנערע די װארנג אנער

 הא־ איצט פארטינ. :ים נאך זיינען טים
 אייגעכע זײערע צו נענוסען זיך ױי נען

 זא־עז זיי וואס טאג א ניטא ,בר־דער״
 באלעבאמיט זײערע צו אר״נשיקעז גיט

ײ וואו ״איטעראטור׳/ נרידער  ו־;ע•1’י. ז
ױ זיי  ארביײ די םיט זין־ אױפצוםיהרעז ו

ױ םער,  אנצ'־ װי זיי, םיט האנדלען צו ו
 פראפיטען םאכען צו װי ארבייט, 'נעםען

אז״ פרינטעד ״רי וױ־םער. אזױ און  ױני
 אין רעאסציאנערםםע די פון אײנע איז

 ביז׳ן מאכט איהר אוים נוצט זי און יאנד
 אזוי זי ״אניטירט״ איצט אבער סוף...
 זי *ז כיעסבערם, איהדע צװישען וױיט

 צאהילען צו 5װיפיע זאנאר זיי דיקט־רם
 װײ־ די װעז איצם, און ארבייטער, אז

 נעשניטען איז ארבייטער די פון דזשעס
 צוגעהן קוטט דאלאר, םינף אויןי געװארען

ױי־ נאך איז דאם אז זאנט און באנדע די  ו
אננע־ האסט באיעבאס, ת, אויב גינ,

 דיר איז וועאכןר ארכײטער, אן האיםע; ,
 נעצאהלט איהם האסם דו *ון 'נעפעיעז

װ״ צו דאלאר א פקייל די אינער  םעהר, צ
 בא־ די אזן !ארונטער איהם עם געהם
 רער־ ״צופרידע;״ וײנעז נאטיראיד, םעם,

 האנען דאלאר עט<יכע די אט און — פון
 נעלע־ ״וױידדש־קאם״ דעם בײ איצט זײ

 אזיי און ארונםערנענוםעז, אויד נעכהײט
 ;ע־ האם ארבייטער אן װען אז אויט טוםם

 דא־ צװײ םקייא די איבער פריהער קראנען
 ארונטערנענד איצט איהם םען האט אאר,
 קוםם םיטי, די אי דאאאר, צוױי די אי כיען
מז, אויס ׳טױן  דאך איהד װעט א.,װ. אוז זי

אן? די זאנם ת*ס :פרעגעז די ױני
 ענטפעדען, אײר איך װעא ארבייטער?

 איז עם איז יניאז,’ קייז נים« איז עס אז
 נים איז עם קאאגען, צו װעשען פאר ניטא

 דא איז ov וואו טרײד, אידײטען א »ין וױ
 ידינםעד די כאשיצעז. אייד תיא 6ע װער

 װאם ארבייגזער די םיט מוען באאעבאםים
ײ  זאגם ,קיקם״, איינער װען אוז װיצען ז

 :לשון אסעריקאנעם דעם אויוי איהם מען
ת זוך נעח טא ׳טאי, דעם נים נלײבםם ״

 וױיא ניטא. איז נעםערם או; בעסערם״...
 לאנע די א־ז ׳עעיער ױניאן ניט די איז

 וױ?דע די האט הייגמאל ערנער... נאך
 איצט. וד נענושעװעם אזוי גים רעאקציע

 װאס צוצאעהן ו״ױזטאנ א פשוט איז עם
 אר־ די זאל עם װער און פאר. קודט עם

 בעסעחנן א אויף ארױפפיהרען נייטער
 אילזא, טעז״״ יידעט5י ניטא. איז װעג
 אפראכע; װענען רייד א זייז ׳שויז יןאן
 צייטען נוטע די אין םארלוסט¥ דעם
 גע• ניט ■רינטער דעם פון לאגע רי איז
 טרײד א אײך: באדענקט נוטע. קײן װעז
 און שטונדעז, 48 נעארנייט האט םען װאו

 א און דאילאר 42 •רעסטען א :םסיי< די
 װאם איתר וױיםם דאלאר. 32 פידער

 יי־רות פון צײט איז געםייגט האט דאס
 איצט, און ? כאן פארהייראטען דעם פאר
 נע־ נעשניטען זײנען װ״דזשעס די װעז

 קעז נאך, הער׳טט יקרות דער און וױורען
 * טאכע; פרעםטאן םארהײראטער דער

 יייז װאה א ראלאר 37—36 טיט לענעז
 27—26 פיט פידער םארחייראטער דער

 רעדט זעצער די (װעגעז 1 וואך א דאלאר
 באזונ־ 8 איז זיינען זיי — ניט דא טען
ײ און ױכיאז דער  בא־ נעסער קרינעז ז

 די װענען נאר דא רײדען מיר צאהאט.
 םועז וחןלכע די פידערם, איז ■רעטיייטע

ארבייט). שװערע די
 8t8 איז *רינטיננ ז8 איחר סיינם איז
 ״ארי* דינען נאלעבאםים די װאו טרײד

ט״ טע ײ  א;. גאתיט ײד הױבט עם ? י
 םאר נוט נאנץ זיך באצאהלט ארינטיננ

 ארבייטער. די םאר ניט אנער באםעס, די
 דער אויוי ׳שא• ױניאן 8 אין ארבײם איך

 ארבײט אראצענמ 99 װאו סייד, איסט
ױ אידישע די םאר מטאכט נאר וזערס  י

ױ טיר לאזט און ניאנס, די ז8 זאנען, אי

 <וט. זעחי נאצאחלען ױגיאנס אידישע
 ואלען זיי געזמחן גיט היינפאל חאב איר
״ פאר נט8ט מען דיגגען, ויך  ארנייט די ז
 IV9 או; גאס דער א■ זיי פ״הט אפט —

ײ וױפיעל פון העלפט 8 די ניט  חאנען ז
 ארײן שיקט נאס דער און — באשטעלט

ײ און ״ניל״ דעם  t8 און צאחלען.״8ב ז
 ארײן •טאל גאר 1הוסע ״לימדלאך״ די

o םיט tint איז שא■, אין n ד8נ 8 באס 
 אין«לײ• זיך §ט8סל טען אוז מ»נער, צער
י מעשה צע  )זעהט איחר ווי לזא,8 ט.8נ
n 8 נאסעס אלע »ח באס מײן נט8מ t i 

 ער״ ״טריט פוגתסטװעגען לענען, פיינעם
ױ8 ארנײםער זיינע ױ8 און חינט, ווי ז  ז

ו באציהען י  אר־ זײערע *ו נאסעס אלע ז
 זייע־ מאבען װעלנע ױגיאגם, די נײטער;

n הא־ שעיער ױניאז די אין ■רינטיננ 
 אינדי• ײירהעז נעקעגם װעגינסטען נען

ארבייטער. די פון נוטעז צום רעקט
 דא האב איד װיפיעל ז8 רעמז, איך
 לעזער די גאסענען אביםעל װעט נעזאגט,

i טיט n ארכײטער, •רינטער די פון לאגע 
 אויר עם װעט ציים זעלבער דער צו און
ײז n 8 ז ru tf מאכען װעלבע אלע די פאר 

 ׳פעאער, ױגיאז די אין פרינטיגנ זײערע
ײ אז ײ װאפ װיםע; זאלען ז  צו האבעו ז

טאן....
i ז8 ט1ווע איז אלגעטײן אין n עולם 

 ,1בייםע1א 1יגטע11 י1 װעגען װיסען זאל
 װערען עם װייל לעבען, און לאנע 1זײע

 באסעס, די טצז־ ״לענעגדעם״ ײם1פאת}»
 ״נוט יזמנען או־בײמער •מנםער די ז8
 כײ•1א ״גלייולימ זיינען און צאהלט״8ב

 םיט נעטאז ליך1טי8ג ט1װע אם1 טער׳/
nײ*1» די ײםען1 האנעז צו אבזינט ם 
 דעם פארבלאפען און ינםיננ1» אױף זען

«i מיט עולם i עם1 םון לאנע 1אמת׳ע 
.1ביימע1א 1׳«רינטע
i 1חס*פא זאל n תם װיםעז עולם 

 ױניאנם, ישע1אי די ם*עציעל אמת!
 י1 ין8 ינטינגiy» 11״t םאכען װעלכע

i ױניאז ישע1אי m r•
גמט, מים

■רינטער. «

שעמו ױ פון סוױפיחנגען ױ פאר סמוה־
ססױיהער אם&עאםײטעד

קזויטירונגען) (װײטערע

0 0)$ 5 ז 4 י $ כ 1 9 , 8 0 0
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ע ני ײ עז ן ד מג »ו פ א ם, ק ם ס, סו ם #ו ס ק ם קױד ע און ם ע ס ע ד ד
m צו מגמבמ זוזרט לעסאנם ■ריװאם באזונדערע, r ־אקטישען, א טוז שילעה*
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B פאר נאכסדאמ די נדוייס אזױ נעווען נים םאל סיין איז «ם ip r n n ױ אי*ם. ו

ד ע גז ץ, או עו ד א מ ז אי עז ג ד נ ד לז «י ע ן אי ע או י ט ק א ר פ
םיםוואך. און דינםטאג מ»נט»נ, — נמכט״קלאםען

.FKENCH-AMEHICAN FASHION PUBLISHING COיעפארםיישאן. פאר נמלעפאנירם אדזד־ שדייבם

------------pזװאr און סאניעיד
--------------- ראזעכפעלד ע. יל

--------------- ראזענמעלד ע. ל.
----------------------םיראוזיץ מ״

קא. סוט און ןןאוט סםײלעטעקס
--------בראס. וױינ^טײן לואיס

--------------- ס״בר# װאלפמאן
—׳--------קא. קלאדק װעלל ̂יט

--------------------- קלאוק אלוין
-------------------------אויך

-----̂ — קאחןן און עחדעגאזטײן
-------------- קא. קלאו? ריט*ער
-----------װײנאזטײן און קאפלאז

---------------חאנד און עדעלסאן
---------------------סיראװיץ ח.
----------------------גוד׳ןזט״ז ח.

--------------------קלןןוק סטדאנד
----------- קאחעץ און םעטצגעד
--------איענחעים און רודינגער
-------------------קלאוק ̂ערסאן
-------------------------- פרימאן

------------------קוירםץ און *עד
------------סיכדעס און דװארקין
--------------עסנין און ^ענפמאן

-----------גאדפיג?על און ?א«ל»ן
------------------------גיסענבאום

------------געלסןןן און מאסלאװ
------------גאלד און גןלסנטײן

-------------------------אזולץ װ.
/-----------ראזזננבלאט און ;א:טץ

— — _< — ס*לאםסוד דז׳».
--------------עינדדער און ראטח

-----------------------לאוער װם.
----------------- קלאוק קאלאניאל

-----------ראבינאװיץ אדן ליודיי
̂ו ----------------------מןם ארך

---------------------סאנ^זער #.
----------------------קלאו* ױירא

--------------- קד$וק :ידערליכד
---------------סאן און קעלגעד א.

-------טאנאנמזניל און פײנאמײן
— ־---------------קלןןו• ם#נר$ך
------ — לזכטעמאחל אוך חאבעד

--------------------װײנעטײן ם.
---------------------יבד*ס סגייזנר

--------------------------לעיבםאן•
-----------•אטאקער אואן דאנעסץ

— --------------------סיבלעד א,
--------בערקא׳ויץ און כרזקםאז

r------װיעאטײן און קלעינמאן
--------------------------כיזאנדא

-------------סאגדלזנר און זאגאר
------------סיללער און פרינטער

---------------------נודעלםאן ל.
----------------גרןס. ראזעגןעלד

------------------------קאפלאן ד.
ן *לאום ---------------םאפסקי יו

----------------------גראסס סעם

20.83 —  
2.00 —  
2.00 —
4.00 —  

30.20 —
3115.10 —  

10.03 —  
48.35 —

 104.03 —י
— 22.08

— 35.76
— 38.70

— 122.00
— 141.44

— 09.03
— 48.00
— 22,00
— 87.48
— 42.82
— 20.02
— 15.40
— 27.15
— 4340
— 30,60
— 30.85

— 1.00
— 2.00

— 13.00
— 14.00
— 19.50 

—20.03
— 12.70
— 22.21
— 46.25
— 24.00

— 8.40
— 22.41
— 30.21
— 17.44
— 24.75

— 2.50
— 30.75

— 5.44
— 28.02
— 24.54
— 15.18
— 25.89
— 29.47
— 18.30
— 10.10

— 2.00
— 31.00
— 12.53

2.25 —  
14JOO —  

-14.55 —
8.00 —

--------------ורידמאן און דא*ע*סקי
--------------------------»1¥לי* סעם

j פלע״יער--------------------------
------------------------גוללאמא דז*.

--------------------------קייר*עננעדם
x קלאוק ם. און i w---------------

o« און שרנאסײן p (באלאנם) — 
------------------— דרעס ». און מ.

--------------------בעק און בזגלסאן
------------------•י־ערי און *עלדםאן

 — (באלאנפ) •רינס און **ענבערג
—־ (בצלאנס) ארטןמיעלד און ;יטלער

----------------------ברןש. חאליערט
-----------------סזימסןן און א׳שויטץ
----------------גודטאן און סאלקאװ

-------------------------דעםירינא א.
------------(אינדידױדואל) בליספ ג.
--------------־— סא:ס און קאחען מ.

(נאלאנס) ראזעגבערג און מינאעלס
----------------̂זדידבערג אןך לעװאי
--------(קאםערס) זזעיגס און *א:ער

-----------------גודטאן און בערגאזי
— מלסינגער״(ידיעיאנאל) א» ח.
̂נס און סאםועלם ח. ---------------ם

------------------סאנס אוו חאראוויץ
--------------גאלדעטײן אדך »ןלס?ח

---------------------נוטלער־ חערטאן
— (איגדױױדואל) ןארסמ וארסמאון

----------------זעינשעלד און קראוס
-------------------גלאזעד און *א£ער

iu c דדעם וײיט VP.----------------
--------------------------ts*pc אײזיק
•— — — — — ;אדלער מאקס

----------------------בדאס. רימםאן
---------------בדא. ױן גראפםאן כ.

-----------— סארינסקי און סײמאן
-------------------•אסינקאזי. סאמועל

----------------------’ בלעקענסאן ח.
-----------(נאלאגס) בראס. ײעקסלזגי

----------------®יצימעד חורטיס.און
-------------------חעלער און חעלזןר
--------------------פידזנלבאום לואיס

irn. אזסער — .i-------------------
---------------------------דרעס נא«י
trn. אל*ער»-----------------—.—

------------------------קלאוק אונידא
---------------------קלאוק ח. און ד.
■if pi 7 גאיםעגמ ירד — •*P------

̂ימצקי ------------------בדאפ״ אלאמנ
ז גריגבערג י. *־־-----------ברא. ײ

— (אדי^) בראסגערג אזן רודיגםקי
----------------סירסלי און נאטרעיד

-------------------כעלינפקי און חיך
------------- t*ot»r יזן אסםדאף .• ---------
ijrtm n• קלאוק---------------------

8.00
8.00

85.80
.88

23.40
10.00
2.27

20.50 
11.75
12.84 
17.47
4.00
2.00

25.50
15.25 
11.12
44.85 
2.25

25.50
2.72 

88.45
12.50
36.00
2.00

75.80
2.00

88.08
41.00 
3.18

20.00
1.80

52.00 
17.49
8.96
5.60

86.60
80.00 
44.95
17.09
2.00

86.80 
28.98
43.00 
26.12
43.00 
14.52
20.10
44.00 
77.02
25.00
37.25 
2JZ7

53.90
21.88
2.73 

89.05
&.00
«158

10.70----------------------------וױינער י.
3-------------------------קלאוק ®*י? 0 ,2ij
71.70----------------— גלעין און סטײן

24.00--------אל)8«יא1(«וזי גדאס. נלאוגעי
43.78 -------------קא. •BM װעדיגג מאדעל
44.70 --------------------------------גארוױ

6.73---------------------------דאל? ס. ד.
6.00--------------------קאחען און נעיעד

2סס.-----------(אינדױױדואל) ?עסלער ע.
2.00 — (אעדױױדואל) ױין6נילןועד* י.

28.93 --------------------?לאוק מעיד װעלל
43.00 -----------------------קלעין איזידאי

30.20 -----------------קא. מאנ̂ו ל. ס, ו.
14.00----------------------------- ivtrgfl

2.50--------------------------------מאנער
37.00 -----------------------לעװין באמעט
40.00 ----------*-------------------גודםאן

21.08---------------------קריסטאל דז«. א.

15.44------------------------------זעלער א.
22,83 -------------------------זװינעל געא.

14,57----------------*-------*װארץ כא?ס
34.34 ------------------------רא און קולער

49.00 ---------------------------תאדעס דז«.
2.00-------------(אינדױוידזאל) גיגזנע-ג

בערג 23.25 -------------ורידמאן און חוי̂ר
50.98 -------------------------:יאס. לעװין
12.50-------------------------קלצוק יע«אן

20.00 -------------------------------------ר.
10,00------------------------------סאנדלער
34.20 -------בראס. גאלד«טײן און בענזראם

4.20----------------------קנאןי און לאזאר
10.20----------------------------*וםמער ב.
113.08------------— קא. און סארטפיליא א.

37.87 ------------- קאנטאראװיץ יון לעיך
29.48 ------------------------*י«ם*ן ט«אס.

55.02 -----------------------םאגדעלבאום ב.
08.00 -------------------------סאמועלס סעם

2.44---------------(אינדױױדואל) קראמער
25.75 -----------------סאן און סילװערמאן

44.50 -------------------------- »ילי«ס װ.
28.00 ---------------נודעלםאן און װחיממאן

38.87 ---------------------------בעקטאז ג.
82.50 ----------------פארבער און מעטבעל

20.47 ----------------------איצקאװיץ װם.
49.50 --------------סןזריטא און װײנאטיון

13.00-----------------------------ראדאלסקי
22.00 --------------------י1»רא און לײאן
84.00 --------------------ברו?ס און ראזאןי
39.00 ---------------------------------װאגױ

̂לאנס) מאגדעל און מיללער 8.00 — (ב
38.45 —----------------------גרעבערג ח.
44.00 -------------------------קאלבערט עד.

58.05 --------לייסאן און עלליםאן עיזסאן
1.50--------------------(באלאנס) £וגט י.

22.00 --------------------טוםאן און באדען
29.00 -------------(באלאגס) ?אסידי ב. ס.

10.00-----------------דערוזא און טעיליטין
לעק־ 1848 בראס״ זאבלאדאװסקי

̂ן $ 2.75--------------------עזו. סיגגט
װ. 150 ®רידמאן, און גאלדייגגער

17.00------------------------סט. םע22
33.48 --------נראײדי 800 װאלדמאן, ײ•

2,00-------א:*א:ש)2( ברוקס און ראזאן״
pm, 248 מרענק itr .20.00 — שט. טע2*3 א 

 37.98 פט. טע18 װ. 145 שאן, *ון אזאץ מ.
10,38 — שם. טע15 װ. 01 םאט, דע «דענק

̂ליד ברענער מ. - (•עו־זז (---------2.00
װעשט 38 װאלואדפט, אזן ירידמאן

24.00 ------------------------פ® טע20
12.00----------בדאדזוײ 1115 בראש., ראז

ײעשם 5 *י*קין, און ראזענןעלד
30.39------------------------שט. טע31

̂מײן װ. 141 ראזענבערג, און לאװעג
25.00 -----------------------סם. מע28

0.00-------------------(באלאנס) גודמאן
זיבע״ 333 שקוירט ױנײטעד

40.60 -------------------------עװ. טע
ײעפט, 141 יינגער, אנישapדז

66.00 -----------------------שט. טע23
 57^7 — פם. טע25 װ. 138 גערסםאן, ל.

̂װיטץ  51.60 שם. טע14 װ. 51 בראפ. בארק
וועסט 42 ורוםאװיםץ, און קלײן
27.00 ------------------------שט. טע25

 29.33 — פם. םע107 א. 204 קיילאנשקי,
ותפם 28 בלומע»עלה יון דדײמוס

30.00 -----------------------פם. םע25
 38,38 שט. מע32 א. 6 מאיזע, p סעםמןןל
45.00 — שט. םע25 דו. 31 דדעש, יערםאן

11.00---------עדו. פעמ^ד 81 בלאה י•
ווזנפם 32 קא״ אזן קליקאו חעגײ
47.71----^---------------שט. טע18

י («ןד־• קאמווניע סקוידט םיומזועל
2סס.-------------------זזד-ליד)

83.05 -------שט. טע21 דו. 156 :אנער, י•
יישם 13 שאן, און גאלז־מדג ח.

15.06--------------------סם. טע17
וועסס 136 ייינהד^ ױן יינקזלםין

6.00------------(באלאנש) שמ. טע24
װעשם 100 קא., קלאוק ל״ י״י• י.

30.04 -----------------------שם. שע21
2.50------------(יערזזןגליד) ריטער מ.

,atBOfp דדעס מלײלבעל א. 36 ׳
80.00 --------ך---------------ס®. טע22

זןװ. םעדיםאץ 90 מאדקאוזישץ« ח.
5.20-----------------------(נילאמ)

קי, ^ 0--------שם. טע22 דו. 150 זי 0.a
 16,00 שט. טע20 ײ. 141 לעסעד, ירדא̂ל
(בא־ קאםייניע דדןס דײם םעיד

* 4.00 ,-----------------------ליגס)
וועשט 84 קאםטאגיצ, קלאוק ־א מ

12.80-----------------------•®?*®I? *«“ י.

 סאףאײ- ךי פון גאחד^אדבײטעד די
 װײגמ, גאנץ ויײסעז עטאאםען נינטע

 ארכ״םעז ע© נאמגגוגנען װעיכע אוגטעד
װאונדעד- דעם אױף די

 ךי װײסען ריקא. פארטא אינזעל שענעם
 ארכײטעד יענע וױפיי ארבייטעד העע

 אםעריקאגער די פון עקספלואטירט װערען
>' בארעבאטים

 בא• מען װאס אײנדרוק עדמטער דער
 ארױס דזפם אינזעי דעם באזוכעגדמ קוטס

 םון ענטציקט װערט מען כאגײסטערונג.
 װעדט םעז נאטור. דער פזן *שענקײט דער

 דערזעחט מעז װען איחענדיג, באלזי אבעד
 װעל• אוגטער און ארימקייט, וועלכער איז
 אר־ יע:ע באדיגגונגעז ניט״סאניטארע כע

לעבעז. צו געצװאתגען זיעען בײטער
 װי זעחן מעז האן גאס, אין געהענדיג

 (אזעלכע׳ בודעס די אין זיצען םרדעז די
 מאכען און געזאגט) מי^טײנס חיתער
 און מײדלאך פאר כיחקעס, בערג גאנצע

 םאר העמדער און ווײסטעז אינגלאך, פאד
 און אונטעדװעיש־ארטיקלען. אוז פדויעז

 םאראיגםערעסירען באזוכעד סאגכע װען
 זיך קוקען און סעהר עיעס זויסעז צו זץ־
 איז ארבײטער, יענע םון לעבען צום צד

נאכצודענקען• װאס װעגעז סך א פאראן
 די װעז אזױ: איז דעדפון זאך די
 םאראײניגטע די איז אדבייטער נאדעי

 םארלאננען דא גענומען האבעז שסאאטען
 די האבען אדבײטס־באדיננוננען בעסערע
 אר־ ביליגערען א זזכען גענומען באטעס

ײ און בײםס־מארק,  געםױ דאס האבעז ז
 םרױען די איז ייסא• «ארטא אין נעז
 צױ גאנץ געװען זײנען ריקא פארטא םון

 געמאכט דארט האט מלז װאס פרידעז,
 געלע־ א באלװמען חאבען זײ און ̂עעפער

ארבײטען. צו גענהײט
אונ״ װעז • אײנםאד גאמ איז זאד די

 יאר־ איבערגעגומען זזאם רעגירונג זעד
 באםעל־ די איז ,1898 יאזזד אין רײןא, טא

 לעצ״ דער .900,000 געוועז דארט קעדונג
 די אז געוױזעז, אבער האט צענזוס טער

 צו געישטיגעז איז באםעלקערונג
 םון װאוקס דעם מיט און .1,300,000

 עװערער דארט איז באםעילקערוננ דצר
 עס לעבען. םאר׳ן סאמוי דעד געוואר^ן

 מענער די םאד ?זװער צו געװארעז איז
ו אויוי טראכעז צו אליין י  םון יאך דעם ז

 געמחט אויר האבעז םרויעז די און פרנסה
ו י ײ און ארבײטעז. אװעקלאזעז ז  הא־ ז
 הײ- זײערע אין מאכעז אנגעפאננען בען
 ארבײט עמבראידערי פראכטםוילע מען
 אויס־ זײעדע געדאנקט נאר חאבעז און

ײ געבען פאר בײטעד אדבײט. די ז
 ניט געמאכט װערט ארבייט די אבער

 ׳שויז זײנען עס היימען, די אין בלויז
 םעקטאריס די אין םעקטאריס. דא אויר

 אונטער־ א̂ו װײםטען געמאכט װערט
צו םעקטארים די װדש.  אמע־ באלאנגע̂ן

 נאטירליד, מאגוםעהטשורער. ריהאנער
 םעק־ יענע באזוכעז געװאלט מיר זיך האט

 אז געזאגט אבער מיר האט מען טאריס,
פאר־ איז עם רולם״. די ״געגען ם׳איז

 צוריק לא:ג נים חאם ^רײבערין די *)
n און *pn ארטא8 באזונט p איז ארטיקעל 

 ̂גע״ די ואר פ«ע*יעל גערוארען ג״ךגדיבזגז
׳״ . רדכטיגקײט״*

 האב ארײנצוגעחן. אחין װיזיםאדס באטעז
 םון ניט וױיס אץ־ אז געניאכט, זיד איו

 שא« א אין ארײגשיאצירט האב װילס, די
 ^פארלײדי/ דער צו רעדען נענוסצז אלז
 באכע• א דמרצעחיט איהד האב איך

 דורכגעפיהרט מיר האט זי און מע״שה...
 בא־ גרױס מיט און פעקטאדי נאנצע די

 pc מאנכע אז געזאגט, t© גײסטערונ;
 סארדי• דאדט אובײטעז וואס פרדען די

װאך.״ א דאלעד זעקס וױ פיעל ״אזױ נען
 כא׳שעש־ װעדען םעקטאריס יענע אין

 כיײמאך, און פרױען 26,000 ארום טמט
 בא״שעפ־ װעדען הײמעז די אין ומרענד

 סײד• און םרױען 150,000 ארום טינט
 סקול אדיסע זײנען מײדלאך די יאך.

 הא״ װעלכע קינדער, הײסט, דאס קינרער,
 אבער סקוי. אין געהן געדארפט נאר בען
 םאר סקזלס גענוג גיטא איז עס װי ♦נזױ

ײ אדב״טען אלעטען,  עמבראידערי ב״ ז
 גא־ אדבײטעז, זײ העססטיטישיגג. און

 קלעג־ נידרינען, זעהר א םאר טידלץ־,
מין. ?יבעז

 די פאר צאהלט םען װאס •רייזען די
 מפד האנד־געמאכטע טיט נארמעגטס
 םאד קלאגעדיג. אױך זײגעז בראידעריס

 עס װעלכע אוחי ״׳שעמים״ איז בלוזעס
 זוסער־ האנט מיט׳ז אױסנענצהט ו^רט

 װערם בלעטעד, אדעד ביומען םױגעלאך,
 סענט 90 םיז ארבײט םאד געצאמיט

 נעםט מאכען צו מד אזא .$2.50 בח
 גע־ א בײ אםילו טעג םיער ביז צווײ פוז

 אר• די זײנעז דערבײ ״זמתט״. דטעד
 סאכט עס אויב פאדאנםװארטליו בײטעד

 אין .*דעמעדדש׳׳. ©טיקעי א עתעץ זיד
ײ דאדםען םאי אזא  באצאהלעז נאך ז
 וועחנז װאס ויײסטען ײאדע. די םאד

 אונזע^ פון סטארס די ודן םארקויפם
 דאלער 35 ביז 20 פאר ^םעדט גדויסע
 דאיער 5 סאד פדאדוצירט דארט ווערען

וױיניגער. פאר נאך אם״טד און ׳עטיק א
 םעקטאריס יענע םון םענעדזישערס די

 אדבײטעדינען יענע אז דך, באלויאנמז
 וױ־ זײ ״סטעדי״, ארבײטעז ניט וױלען

 קומם דאס ארבײטעז. כסדר גיט לעז
 ארבײטעדײ די װאס דערםון, װאחשיינליך

 שיעכט אזוי ארבײט זײער פאר קדיגעז נעז
ײ אז באצאהלט,  חישלן דעם פארלידען ז

 םרויען *ענע- זײנען א;ב ארבײטען. צו
 םעקםארײילע- צוט צוגעװאוינט ניט נאך
 דרויסען. אין זײן נאד װייען זיי בען,

i װי אזוי אבער p עק־ דער פאר קאמןי 
 װע־ ̂זװערער, איץ דארט װערט זיסטענ״ז

 ״סטעדי״ װמרען מוזען דארט זײ לעז
ארבײטער.

 די אז מײנען ניט אבער דאחי סען
 דעגט ביליג דארט זײנען מיטעי יעבעגם

 אײן pc בא^טעהט װאס *זזױז״, א םאר
 א דאלער 18 ביז 12 פון קאםט צימער,
 אזעלכעז צימער אײן איז און מאנאט,
̂ןען 6 םון םאמיליען גאנצע װאועען  מענ

 איבעתעברענטע גיט םונמ א מעהר. און
 אינ־ דעם אױף םאקע װאקסט װאס קאםע,

 און רײז סענט. 28 קאםט גוםא, זעל
 דאס מאכלים. הויפט די זײנען בעבלאך

 םאראײניגטע די םון געבראכט װערט
 18 ביז 10 םון קאסט עס ״טטאאטעז.און

 קאד־םי© נעטריקענטע פונט. א סענט
̂ז מען וואס ארטיקעל, יױןסוס א דאדט א

רםאן,pבדו אוך בדאש. גאלדשטײז
19.30------------שש. טע21 װעסט 3

 »»r 9.25- שמ. p30 װ. 220 שילוועד, ל. ש.

76.00 — שם. טע20 װ. 20 װײנאזמײן, ב.
2.00-------עװ. מערםע 04 רןװאליטי, גוד

11.00 — •ל״ס ױגיװערשיטי 74 »י«מאן,
2.50 שט. שע10 װ. 4 קארמש, און מעשער

21.00---------------סט. טע20 נלײפובעדג,
װעשם llo .,1קאם אזן חעלמאן ^

p27 .16.40-----------------------סט
 25.00 — שש. »ע30 יװ 29 בראש., מילער

 0.00 — בראדװײ 1372 בדאש., בלאוגער
װעפמ 54 וישעדש, און ■ישזןדש
25.92 -----------------------סט. םע21

ױ• 113 קאי־«״ ;ארםענט *אולטלעס
10,02-----------------------שט. םע17

 42,22 — שט. טע27 װ. 194 מעדאו, סעם
װעסט 302 נעלושיד, און אראנאו

11.23-----------------------פט טע3)3
 28.00 פט. טע20 װ. 135 גראס״ ילאגקיז

ז נידעלמאן י װעסם 143 קאנטי, י
3.80-----------------------סט. טע28

p זו. 38 לײבאדויעץ, #י 2 l .32.00 — שם 
 2.00— סם. טע33 וו. 119גישעלמאז,׳

 29.00 שם. טע24 זו. 131 *ימזןרסאן, ת«
 40.00 — סש. טע81 דו. 129 לימם, לזאיש

o און ס, ם. p i  , i ײ. 136 ?א.׳
37,00 ----------------------סין. טע21
איסט 38 ראזןנבע̂ר און סטערן
34.00 ----------------------שש. צע30
d i r, 3.50--------(מיזעגליד) שילער

. 2.00-----------(!ערזענלין־) בו?א£ט מ
1.50-----------(^רזעגליד) ש«חען *ח.
(«עײ םירהפגי p און «ועסזדא ^

t--------------------------?עשליך) f lO
זואם■ 48 קייז^

 2.00 (■ערזענליך) קאמ»י:י און װענדראןי
װעסט 153 קא״ קלאוק *יטמבעשט די

 CD----------------75.68. טז;30
4.00------------------------דז«. בעננא

 19.25 סט. טע18 װ. 12 ראי, און םשיגער
 40מג — סט. טע21 װ. 12 פטראוס, ד.

23.35 ש®. םע1-8װ.\ 15 ק*נען און ■ערלאװ
2.00------(*ערזעגליד) לאדזיגשקי, ט«.

װ. 227 קאמואני, קלאוק ארעל די
22.77 -----------------סט. טע27

װעפט 13 קא., קאוט דאדטשאר די
100.06 -----------------------סט. טע21

2-----------(ןערזענליד) רעזניק א. 3 0
46.93 פם. »ע25 װ. 127 שארקס, בארנעט

2.00-----ומיזעגליד) ראזענבלום, מ.
jj 2.00---------(•ערזעגליד) דובערסאן

װעםט 118 עי^ן, און גאלדבןןרג
91.07-----------------שפ. טע22

װעשט 21 יאטא«ניק, און װאלקאװ
30.50 ------------------שס. טע19

שמ. םע30 א. 18 יאדיסע. אלפאנזא
39.45 ---------באס) •ון ^ל. 5(

זועשם 29 £ינ?על יין גדוירןלםאז
10.27------------------שט. םע20
20.50 — — סס׳ סע21 א. 22 װ״ און

?יבןך 319 גייאד, ײז זיםילא*«י
0.40--------------------ןןװ. מע

סם. םע30 אישם 38 גייובםאן. דז«.
2.00---------------------(ועיזענליך)

2,00---------------------------ויקער מ.
אישט 20 קאמואני דרעש גערטרוד

22.71----------------------שט. טע33
14.80 — ג». טע22 װ. to גאלמטײן, ם.
ja ,4.00--שם. םע88 װ. 22 קאװען

x ,5.52 טע19 זו. 21 בלעיכעדסיא — .to

» מאי ײז2 בלויז פארדגען זיר קאן
 די באקומם טעז ײעז טאנ עםי ײיד״

 CV5V נאר א«ז אדב״ט. דעד פאר שסדות
 ניט װירעז אדכ״טער די וואם װאונדער, א

י ״סטעז־י׳^ אדבײטעז
 םרױצו םון טאנופעקט׳צירער מאנכע

 האכע װמיכע קיײדעד, קינד^זע און
 אדוטגצדיסען זיר ־אחדעני״ימג פאר דא

 גאד• לײדיס איגטעמדצאנאל דעד מיט
 דארטעז האבען ױניאן, רקערס יוא מענט

מנוחה. מחום א בעפרגעז דערװײר
 נא־ זימען דארםע;, ̂יעפער דיזע אין

 ארבײטערינעז, 200 כיז 12 םון שעפטיגט
 ארב^טעז םיל אזוי טאל דרײ נאר אח

 פעק• רי אין ה״מען. די איז זײ פאר
 םח אדכײמעײנען די טאיידינע״ טאריס

b וואך. 2 “דאיןנ 7 ביז n ^הײס־ארב 
 ביך 2 םון וױ פיעהד ניט םאו־דיגען םער

/ װאך. א דאלאד 4
 פרױ^ך ביױז אז ניט, אכעד מיעט

 ר̂י נאדטא אין געמאכט ווע^ן קלײדער
 פאד קלײדער אױך דאדט מאכט מען קא.

 עס אז זאנען, קאן מעז בא*ם. און מענער
 ריקא •ארטא און נעמען יאנג גיט װעט
 דער םאר קלײדער די *יייז מאכמן װעמ

 םענצר• די איז באפעללעדוגנ. דאדטיגעד
 טטאדט דעד איז פעקג/»ײס, קלײדער

 די געווארצן נעבראכט דמען ארעסיבא,
ח מאשינעז בעסטע  וחד עס און נעצייג, י

 חונדצדטצד באשעפטיגט דאדט רען
 קלײ• מעגער םאבריצירען בײם םרריען,

 זײערע קיגדער. פאר קלײדער און דער
 6 כיו דאל. 3.50 פון זיינעז םאדדינסםעז

װאך. א דאיעד
סײ• באיס םח מאגוםעקםישורער א

 פעהסארי א געעםענט זזאט כלוזעס לאד
 גזך דארט װערט עס תישאן. סאן איז

 סײ־ ביויע מים בילוזעס וױיטע די מאכט
 די טאיס. און קאפס מים האיעדס, יאר

 ברײה מיט זײנען קאםס איז סאלערס
 ארױסגעגעבעז אויר זוערט וורבײט דיזע

 איז הײם. דער אין מאכען צז םרויען די
 האבען באזוכט האב איך װאס חױז אײן
 בלר די אויזי געאדבײט שװעסטעד ררײ

ײ האבעז זײ זעסן  םארםינ קאמפליט ז
 באםאנס, און באטענהאלס מיט געםאכט,
 און קאטעז אײגענע זײעד סיט גענעהט
 גע־י ײ1 האבעז איעס דאס און געצײנ,
 פק םרײז מיזעראבעיעז דעם פאד םאכט

 חא- ם״ױען דריי די ! דאזען־ א דאלער 2
 ביז םריה םון טעג, צוױי געישקלאםט בען

 ןײ אײחןר ארײז נאכט דער אין ״שפעט
 האל״• א און צוױי געםאכט םארטיג האבעז

בלוזעס. די פון דאזען בען
 ארי• גענומען אױך םעז חאט יעצטענס
 רײ «ארםא םון םרייעז אהער בערבדעגגעז

 נרױד אין ארבײםער. םמקטארי איס קא,
ז י  ארביײ עס װאו םעקטארי א דא איז י

 קאנקוריי־ זײ און פרױעז אזעלכע 30 טען
 pc קײנע ארבײטער. ױגיאן די מיט רען
 נים באלאננעז פרויען דיקא׳ער וארטא די
ײ ױניאן. א צו  םאר דאנקבאר זײנען ז

ײ בדײנגט מעז װאט געלעגענהײט דער  ז
 10 םה דא באקומעז זײ װען אח אהער

 מען אז די מײנעז װאר א דאלער 15 ביז
ײ מאכט !נליקליך ז

 פארמא איז ארבײטער די םון מא;כע
 זיק צו םארלאננ א אדויט װײזעץ דיקא

 זײנעז *שײנט, עס וױ אבער ארנאניזידט
o צו זיי p די גיט דעדװאקסען, נים נאד 

םרויען. די נים איז מעגער
 אין טאן צו איז װאס :איז םראגע די

i p אנגעלעגעגהײט V
i p די אז איז, 1ענטפע איעצינער 
 ישטאאקען אײנעטע1םא די םון ױגיאגם

א םוז 1אמײםע די זעהן, פעז1דא  טא1י
Tאתאנ זאלעז ריקא rטזש ען.1ײע ט 
ײ דאחי ײ לעתעז ז  שטעח1םא זאלען ז
o p ײ בײם,1א פון װעדט  װיסען, זא^ז ז

ײ עקליר1^ װי  עקסילואטמ־ם, װערעז ז
 ס1ע1מאנוםעקנדשו 1אםעריקאנצ די םון

^1פעקםא עפעגען אהק קוםזון וואס י
p ניט וואלט עס rm r, םאר• א אז 

t o p dםוז ־ i p ליי- אעםערנעישאנאל 
 םאוד זאל ־ױניאן װארקערס גאדמענם דיס
i דעז p ^ o© pnir בור דך ױז <לאגע די 

 קאנצן ארבייטער יענע אזױ װי קעמז,
 דאחםצז איז עם [.r\vn ארנאניזירמ

y רוםט װאס אמאניזאציע אן דא ^זוין t: 
 בײטער1א די םיז אציע1ע1פע םרייע די״

 אמאניזאציע דיזע ריקא״ טא1«א אין
 אמזד הילוי מעגלימ יעדע גענעבע׳ן וואלם

 וואם אדגיעמנר-םארםמםעד^ 1ריתאגצ
 אדביײ יעגע העלםען אהק קוביען װאלטען

ען.1גאגתי1א במװ
 קייז זײז גים דערבײ י11דא אד1שפ די

 װעדם ש«אגי© pא עננליש אפהאלם.
 צווײ דיזע םים אח Dדpגע שיעל דאת*

 זיד גום נאנץ דארמ מעז קאז אבעז1שם
 אמײםער יענע דאחי מעז צוטייחװ־זח.

 אנ־ זײ און קלאסעזײואמוי כדם׳ז באקעגעז
 באםריתן צו זיך־ וד װע^ דעם װײזען

i םון p וחד די וחנלכער אין ײ1שקלאפצ 
 ווינםערטד די וועם רפצז.ו^ײנמדוא חנז
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oomoi* r *  ev ז״ער »nm. שיז npi 

n** jp׳ ipp  j 9 וייi**p>* דס *pu m o l 
n* ,jpn ד ״ו n* זיף פ*ל ווױןי ז n  n * o ji 

p*nooni*• »׳* ip יסגנען נ«ז1ו *H 
jnp 9 װי ד׳טיען, ii*  jp ipp  ipיט np i 
 jib *i>*n דעי מ׳ט npo■* nps* א־נ״ט,

*n* דער .j׳
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p *ו; m הירוי *r די *n*3 j**n»׳* **»
jpsp «ו i טיט׳ן jppn*n jpp;*i. די *n*  l׳

 װןןרכע כיא׳איגעריע, א אויפנױמן וױר
jpsao >*i א ip t o ען דעם ױייג  נייזו

 (ס*<■ סאבאטסדע jpoB*n;pinpn* און
I* i i 'n p r t i •אויג דז׳סאנ) טח *nps>pt 

o t o b m p p, רױט npn ;;טו ן נאחױו  די וו
nps* .onputroppouao ח*• דערוױיי 

p•*׳* יט1*ו1 טינופעלטשורערם ד• נע; ii 
jnpi, ודריןריך איז *ס1 אז pi*** npn•• 

pn npi,; הערפען «ו אזוי ווי npn 1*י• 
1*<י גאד J3r»ni<*3 ז•* דוםטריע.

p אוז jpipn אױוי ip o r,; דט װמיכע 
ט n*i ,>*p dip ניט פ*חרעז **1  וױי

 דעדוױיי זײכען דערפאי «יר■ פון אװעיז
jpum די pi jpsanspio* jppipnpc;*p. 

 ל*ד די ניז אז ,jpe*nn*B וױיען מיר
 אױפגעגודען װידער װעיעז פע*ע:*ען

 ניא;ופעתט׳טורע*ס ־דע . a װעיען װערען,
 אוג• פיז ׳!ינוטענטען • .פארדײעז נוט
עי * חסטיטע זעד  פיריווידענע די נ

 ]«איפײ<גפױא זײגען ױאש ולאביעט״^
ט דין װעט דאן דאם .״ן געװאיען, כ  י״

 װעינע פאר״.־טע;די;וגג א *ו ח־נ־עז צו
 נ״דע םאר *ופדירענ־עטערענד זיין ז*ל

L__ ____ צדדים״

 יוגיאן, די טעהר ;•ט עס איז קאטיטע,
 נא־ און רײנטער פיי געװיס איו עס און

 ט׳ט פאדחאנדיען צו נפפ םפר׳ן יזװעכ-ער
ױגיפז. דער טיט װ• ׳פאו׳האט־טע, דער

אלע או רפואח די — שאפ-קאמיטעס
כוו/ ם

 חןנען טעג עטרינע רעצטע די אין
עיי אונוערע ו נעװים מיאכות נ י פיוי ז  מ

 נע״ א םון םאר׳פיאג דעם א־נער געװען
 איו, װערנער םאניםעיוטישורער, וױסען

 דער און אטת׳ער וער רײגוננ, זײן לױט
 יוין ליפיות ארע אויף ענטםער אײגצינער

 קיאול׳אינדוסטריע. דער אין שאיות
 ער■ נײסטע רי איז דאס שאי־חאפיטעס,

 מיט ׳פאו׳לספ־טעס, אונז גיט פיגדונג.
 אױסנריינען קעגען זארען מ*ר װעסען

 lim«׳ מיר און •פאו״סנםוכים, אונזערע
 פןדערוננע! אונזערע איע צוריס גר״ך
 וענגערע ם»ר וױידדפעס, חרעגערע םאר

 יפס סעיזען. iv רעכט דאם םאר שטוגדען,
 ר*ר או װערעז, רענט יפױן װעט איעס
 נ״ט טאן צו האגען דארפען ניט ווערעז

יפאו־יואטיטעס. די טיט :אר ױניאן, דער
* *

אי  דעו צו גערעכטיניוײט אױם דא, ו
 אונזער װעםען מיט אסס׳ן, פראטעקטױו

 פרידלי• נעפיהרט אי*ט ניז האט ױניאן.
 װעחען, נעזאנט נרייר םארהאנדיוננען, כע
p ניט איז פאר־פיאנ דאדגער דעי אז i* 

 סאנ• די אױױ אפיציעי נעװארען מאבט
 פון ׳טטאטט פאריפראנ דער םערענצען.

 פאנופעקם״וורער. אײן םון לאפ דעם
̂ר פאר לרעדיט םויער דער י״־מט א־הם  ד

 תחנורח. יטאו־האט־טע דער פין ערםינדוגכ
 אונ־ א*ן אז װיסען״ ניט טםתסא מוז ער

עי  עיעמעגט, געוױםער א רא א*ז יוניאן ז
 *ו באהױו׳פ•!* רעכט םיט קען װעינער

 אט םון ערםינדער אריגינעיער דער ויין
 עם ער וױיס אפיט־, און, פא<ע;ט. ־דעם
 ארױסגעלא־ איו םאריטראנ דער און יא,
ױיז נעװארען זען  אום ״פ־לער׳/ א אלס נ

ײ דופח דעם אגצוטאפען  טע,’0לא דער נ
ט זי אויר אוינ  דאוינעד דער אין ניױנ

פראנע. דער םון לײזוננ סעךקוױרריגער

 אונוער אז זאנע;, נאר טיר דארסען
 יפלעזינ* ורעזידענט סיט האמיטע, נאנצע

 דעם אויןי נעענטפערט האט כרא׳ש, גער
V נײן :ענט׳שיאסע; און םעסט םאר׳פלאנ

*00
 דער אין עיעםעגט דעם אז דין, העז
 ישאי״ק^מי• םון עס רעדט װאס ױניאן,

 םון ענטפער דער געטעאען ניט װעט טעם,
 פוגקט, דאך איז עס קאמיטע. אוגזער

ען. זײ װאס  זײ דארפען נ*רות אױף װ̂י
 ניזנעסיי די מיט ױגיאךטענעדזיטערס די

 אי*ין איעס קענען ױי אז איידדשעגטם,
 עס מאנוםעחפדטורעדס. די מיט סעטיען

 באטדעפענ• דער אז סכרא, א אױך איז
 גע״ חאכען זאל מאגוםעקט״שורעד דער

 אמומעגםעז ״עטארקסטע זיינע בארגט
 װאס ױניאן־ארכ״טעמ יעגיגע די םון אט

 דער םון אנהענגעד הײסע אועיכע זיעעז
 די וױים װאס ערמינדונג. ̂זאפ־קאמיטע

 ײע;ען — גע׳טענח׳ט ער האט — ױניאן
 פראביעםען און נויטען סיעציעיע ד»
 איוי זײנעז װעילכע ^עוער, אונזערע אין

 דאס אגדערע? די םון אייגע םאחטידעז
v:w\ מא• םון ארבײטער די וױסען נאר 
/ 0גוםא. • •

 טענח דיזער פון צאניל ו׳נווט׳ע די
 * אי« שא■ יעדער נאצד װי היאר. איו

ה םאי ניױכוז  חא־ שא■ יעדעי דאר טוז זי
 פריי* איינענע מים, אײנענע זײנע נען
 ױניאן די ;םעטנרערדס אײגענע זען,

 ׳טיום און איבערינ, נאנווען אין דאן װעדט
 אעדום־ נאנצער דער אין חער׳טט ו׳פיוח
טריע.

••
אנחענ• אונזערע אז אן, נעהמען םיר

 אױסער פיאן, יטאפ־לאטיטע דעם םון נער
 אוי״ טאספ זײנען װאם ײענינע, זעהר די

 זיך חאבעז ױניאן, די צוברעכען *ו סעז
 פא* דעיצו דערטראכט. ניט װײם אזױ

 אין סאנזעלװענץ געצויםע א זיד דערט
 אונזערע אז אן, נעחמען מיר דענסען.
 װיצען שאי־קאמיםע דער אין נלויביכע
 די אי ׳טאפ־קאסיסע, די אי ביידעס:

 מאנופעסט׳שורער אינזערע אבער ױניאן.
ט עם װי חאנען, ױיו ו אױם, ו י  ארייכגזד ז
o אין טיפער אניםעי סראכט n ,און עניו 
law טז ׳פצום, *ום נעקוסען זײנען  n*

ןוא• אןן גיט taws יױיאז די nit סאמימע יוניןון די און

מר א גאר דא איו דא טי  פונרט, ײינ
 א;הע;־ אי׳יזאט׳טעס‘"׳ אונזעיע װערנען

 רי אז פא״מחןיא־צט, טסתטא האנען גער
 מיט האט און דעח, נאנצע די ראט ױגיאן

 אין א״נצופיהרען נעאדנ״ט נוחות ארע
ע װעגינער אדעד טעהר יפעועי די  גי״נ

 סח״ר, דעדזערנען און אײן כאוינגונגען,
 און אײגע *פטונדען, זעינע ךי און א״נע

 עס האט ארנ״טס־נאדיננו;;^, )ערנע די
 אין סטרײה א ארױפצותפען דן א נעהאט

 «ו• רי װען אינרוסטריע, גאנצער דער
 טיט געפאדע״ט, דאש ראבע; *טטענדען

 שאפײןאמ״ פון אנער איינפיחרונג דער
 טױנח א װערט ״.׳א■ יעדעי װען טעס,
 כארינ• ספעצ־עי־ע זײנע מיט דך, פאר

ױ קעו נמנען, טיוי א או, אזא נ  אן װי ז
 געטאלט נ*ט חיינראי סטרייק איגעפיינעד

 עס איו דאנופעלנופורעיס די פאר דין.
ײ װאם דאס, ווגקט דארום  נאדען ז

 עועפ, קרײנ׳נהייט א יפטארל. אזוי
 גע• דער פאר׳פוױ;רט איינמאר ס*ט אז

 !סטרײק ארנעמיינעם אן פון ׳עוענסט
 אי« ev אבער מיר. פאד׳פטעהען זיי א־ו

ר ׳פװער,  םאר• *ו *פװער זעחר וױריויי
 אוג• רעײאיוציאנעדעז, אונזערע •עטעוזן

 ױניאן״, ניג ״װאן פון אדײאשאטען זערע
 דזיפענעראי• א פון אנהעננער אוניעיע
ױ אונדפטענדען, איע אונטעד סטרײח  ו

 צײ-״יעז אט מאנען ׳פױם לענעז זיי אזױ
 א פון טעאײען בארינטע זײערע איע

עי 1»י פדיהער צײט קורצעד  יפואנעצ• י
עי טעאייע. ׳פאפ״האםיטע ניי

 םאו-פיאנ דער איו ארײן דערפאר יטוין
 א״נ־ דער םאר דאנופעיןט׳פורער דעם פון

 אינדי״ שאפ׳האםיטעפ די םון םיחרוננ
 ױניאן. דער פאר טונח גרױסע א רע־ט

 װעני• די װעיען ודרענדינ גיט װייעכדיג
 צװי• האסיטעס ׳סאי פון אנחענגער נע

ר מײעו או;ז *פען  םארטראנ• ׳פטארס יי
 נע״ װעצכע סאנאצץא זייער אינ•;,* טען

 מאנוםעק• אונזערע גוט אזוי אױף םעדט
 די אנער אננאטלעפט װאס ט׳שורערס.

 םון םאלוױרסיינוננ דעד פון מעגיינלײט
אן, דעם א־ ניט ליינסאצ דאס יוען וי  ו

 על• װעט ױגיאן די װי יאננ אזױ ס־רען
זיסט׳לען.

**•
 דעפ פון ני־טינג יעצטען דעם אױױ
 קראוסמאכער דעי פון באארד דזיפאינט

 און ׳שלעדננער ורעז^דענט חאבעז ױנ־אן
 דמל פו; גמנעדז׳פעד פײנבמלנ, ברודער

 די םאד דעיצעחיס פאארד, דז׳פאינט
 רעם וושץס דעיענאטען פארזאטעלטע
 אונ־ װאס און פאר׳פראנ, ניט״אפ־צעיעז

 ;עענטפערט, דעם אױן• האם ?אטיטע זעל
 אײנ־ קייז נעפונען ניט זיך האט עס אוז

 װעינעד דעיענאטעז, די צװי׳שען *יגעל
 נינסט־נ נוט, א־ין כאטיט געםינען יאי

 אהן חןיענאטעז, אלע דעם. פאר װארט
א אז פאר׳צטאנען, ראנען אױסנאם,  א׳ז י
 אפזור — פארזוך א נעװארעז ;עמאכט

י טױגמו קאנ׳גן ניען ױעט  ױניאן י
 א־ינ״ ױדאן די וועט אפ׳פר ;ננטישח
 דויר פארדנסעז ז*ד יאזעז *י ׳פטינײנו

 ר0ד עלםינדומ. ׳ןואפײואםיטפ דער
 ניאנופעה־ די פון «ייט דער פון פארזון״

 נא• א געײען אײנענטייר א*ז ט׳פורעדם
 אונ• פיז אינםעיינענץ חני םאר יײדיגוננ

 רענמכעז *ו װארים פאר׳שטעחער. וערע
 נארד וועיען פארשטעחער אונזעלע א«

 נא* פאר׳פ^אנ דער וואס אײגזעהן, ניט
ױ זאד, ינדעד קיין ניט טײנם *װעסס,  ו
פי אונםעחטעצען ׳פםאלל  אינםעיי• זיי

 די נביד. אונזעד טוחל אנער תניי.
 אײ* מםתגיא אויך ײי ניאנוםעהםשורערס,

 געווע( ניט וואיטען װעיכע אנדערע, נמע
 עקסועדי־ אן גיאכעז צו םון אונעניינט

 אי*ט כיוזעו דינםונג, דיזעד אין סענט
«יי טײנזעחז,  סעית א ozrsvs חאבען אז

ח׳טנון. אין
***

p גיט חאנעז מ־ר נײן, p פא־א־בןצ 
 םאלימלנג כיאנופעתנדפורערס. די אױןי
 ׳פטטנדווגקס זייער פון אז זאנעז, סיר

נון ײ זיי ווען נפחנכט. פאי׳וםןגד׳נ ז
iPBw ױיגאי װא«מ — iw, ײאצם ev

רעכט״. איז ״מאבט
 א׳נדז׳פאנל׳פאנם ד• פןן א״געם א*ז

 עיסלערט אינטעלנע׳פאנאצ ד«ר גע;ען
 פאד• װןרנע ם׳רמע, דער פון ראיער דער

 אוג* אז א־נדו׳צאנקיפא;, דעם וןס א;גט ׳
 דעם מ*ט ראנדערט א*נטעמעי«א;אר זער

 גיע• ?ייז דענט׳/ א*ז ,ניאבט ור•:*••
צ נארייטערער קײן א־ן סעיעד  חאט נינו

 נע• ניט נטעיגעי»אנאליא אונזעד אױוי
 די ײאיט װעלעז■ אויסגעטלאכט תאנט

 אז װירהריו, געניױבט אינטערגעיפאנאר
 קיינ״ גאר זי װאיט רענט, א*ז טאכט אז

 זיר חאט ז• 4אתאנידוא דט זיר סאי
 וי ׳פטארק ווי אז געגארט, ניט לייכראי

 איל; נאד אנער זי װעט וועיען, ניט זאי
ען pa i נייינ a c r דעד ריט פאמרייך 

ײז טיט קאו׳טאל, םון דאכט  םאד טאנט ז
 נאיפיצט װעיט װעיכע עחשויואטאציע,

 «•’א נאנ«ער אונזער פון זייטען אלע פון
אלתוננ. ט*געי

 דט גאד קײנראי לײנטאי, װאיט זי
o נעהאט n לאדף, א אױסצונעמען מוט 
עז.זי ו געןיו־נט, וױרקייר װארט ײ  י
 ניט דאר קען ניען װייי רעבט. איז ראכט

 הארט טען װעינען לאמף, איג׳ם נעהן
 איז דע׳טח די פאײארען. פאר לנתחילח

 א׳נטערנע׳טא״ די לאוויר. וונקט אנער
 טױזענטעד צעהנדציגע א־לע די ח. ד. נאי,

 די ייד טיט נ*לדען װעיכע ארבײטער,
o פת זיינעו אינטעלנעישאנאי, n פעס״ 

 אז ;ראנט איז רעכט אז ניויבען, טען
 פאמענטאנע זי־ער אױף אכטעגדיכ ניט

 קויס שוואכהײט, םארחעיטניסמעםינע
 זײט, זײער אױוי רעגט דאס איז אנער
 אוין ׳פועטער אדעל סריחער זיי װעיען
נזאכט. די האנען

 װאס םירס׳ג דער פזן יאיעל דער יע,
 גע;ען נוואצד פון טא:ט די מאכט, זוכס
 די םארניטען חאט אינטערנע׳טאנאל, דעד

 דאזיגע די וױרקליך, אנמר ױ*רות.
 נננ״ א ״כאוט פו; טאקט־ק גננ׳א־׳טע

 טיר און װעיט. די װי אדט אןוי דאך א*ז
dp \v:vp אנ• ליין באנר״פען. יײכט 

 נים [״vevj ער האט אמורענט דער
נעחאט.

נאווינןן. א אץ םאר אײן
 אנפו ואסירונ;. pipof’pi א א־ז

 ז#< דארופ און .ev טרעפט אדאר ראך
op װ פאוצייבפנט דאpרp.נאטידיױ ז 

 י*9> נױ א א׳ן jPBaiopi נ־ט op האס
 נױ׳שינען. ד?טראיט, אין נאר קאורם, יועי

 אין אױך איז טדא*ט1ח ווי אזױ אכער
 נצױנם דאס roas סטײטס, ױנייםפד

 אדייננאטרא• אודאי ev :va םי קױס, זיד
;in p ii ip נאטידנימצ. אונז?ר אין

 םאב־ ס־נאי גצוױסצד א האט דאדם
 א־נ״ אן קארם פיז פארצאכנם רילאכם
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ip t-iu* « J*׳ p i די sna* ip״ ian  np 
 ד»י אי און אלניפרײ׳ואן, גצפארןל*
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•*♦יייוולפ די |pnnpim*« Mot מעינור
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a ז׳ד *an דויפמאל״ אי« ia ta iv ארױ*״ 
in*אז »מענ»; *  * p i w w w,

npnwappB, און fpop ip iB 'na *an ז׳ין 
tp*am  iy iu r 'a u ip אלג״ס»ל, די *ון 

»י אױנ אז איז, poa ד*ן  iB•«׳npoi;H9 ו
ר ײר *ט1 זאד ון P* ני * p ii" i| פ«לײ• ד 

p iip p און ׳וואפ, !•ין אין אדנײספד 
p* א־ט *,PBWM1 *1 ;ppna» דט i 

IP119 a ײnp *p 1» קאגטרא?*, f 'iv a f 
»ז ״ װאפ ,Dan מ»*חי און לירט, ז

ip*,pn נאף iinnaa lin i*  np b p h רי
nppp*•; די iimnpinaB *an א-נײטצל

jib די npp'noo,
*r א גיט B*n איז ;p  p ipo 'pt• ״

ד, > ײנג ײי  סאנו• npn גאר *an !יי
1» jinnpaa 1« espn can np in iw po* 

bpb* םווריס סאדע  poao ntn ,*n*P
n o פון טו« n״rB H iv n i ;p in״p i*; 
bib, אין b p איז m* in  ,m ip s  nnpi 
ר״נ?ן np bph סווי ני n נ n ׳».npi 

an npoa* »אי nan אך, א ׳עדן» ip 
*, npn• דינפן n»* װאס inpupiiv 
פי; npaa ITT װייל *r װינ jp  *n׳»in» 
npanpn ,imps m א״ן פון a m 

i ״דאס אז מײנם, n* פון B pnptira׳׳n* 
n a  ip npi״pB; און t ip innao ip״np

fpnpil BP'WHO 119 ?PB'8*01POPn״
ta־pnp ta  ;pi'M  Ban ;pn ,m •איגײ 

npp’n oo  |pi**i s a il ,npo 1א| ipnpnpi
ip און ױנ־אן, א *p r ’nppn n  **j ;pi
,/popnrp” i* o  {is B'*ona

די *װלשעז אינטעמע»זאנאל אונזער
רױ»ע,

ip יהנפיס •p אױןי u p -iia rt און *pn 
m׳IPia n  P9ppii ,onp^sanisai p rn  p i 

np שריעח לא;; מױז iiia  np3•* ;ponyi 
pmp*•;*׳efn  ,in *  I'nipnpppnp ,>a;*e 

p a c ia r a *;,,;* װאם an* ו י  n*B* ו
n »ום לױפט r,* און napi * in״ pi**t 

n b*׳ b ip  ,;ponpo i, יאסק ii« po'oap{
iMiMWPinPBi** *n anp'pnp סאו *•*P i 

pp *n m• פון » PB03*fnnp6pi p s *b  *n 
in •* *  n n  o*i> ,111 nn*  pn;n*D0 ' i 

n n  jib יaסnptu* e*n p**®*P•P 1אי• 
pinp*#׳n*t n n i*  J**p *•i n*i >aia

*p*ptf*־ im  * ip u p m i ip  *n ,ip rt j 
p*np9* j*•.*A

cn*n pB'8aP'P0an n  ,nnpo na i 
n*o p * i* rp rp e i* *  nptu * פיצ nnpg 

v n n p a p i פאר •nn* n in**o*tPP  *n 
*n  ji*  pr**o*noaP m m  n  *n ,m i 

pin*n* jpi**t *a .b׳ **p i*b p b  n p i 
nponpii pipi••* nn*a ׳.

,*p rn  *n s*n B iaeas p**oaP *n 
i n  np;*p*npB* *n n*B nnaopi P3*P״• 

ji*  n n סאי *np9* n n  jib ♦13P1 n n 
*ib ' d b i** nn•*  ji*  * B * n p ip i npi*p 

r *  ,op*• די *ין *ii« ii*  ,pi*mp*r 
••nun* •n jib *••pi‘*p* np ipsina lpo
1«f P3PP11 ,BP’P״JPl *ל BlPSnPlB*1M

jpnnnpi די) *p n n  jib * iP3np io* i** 
j* r* B  •n ip i**i  BP’Put’ iam * p*•* 

•no ii«  onppnwn pp*nt»ani•* *n« 
nPn*aii,״ **i•* >p*n*Bani** onppnan

*i* r p r p>* ,״ יתיאן״***{*<rpm pB i 
n* j* r« n n P B ה*ס*י onppnmi,״ 

•**rppB iaP nip onppps ip ir n ’ in n, 
n im n a n P , ,* im •  snp i ײ* **?op

onppnnnפיאס*•!{ ,*מאלנאט־יסוד ״
onppnaii ײ * *m p oאמ»צנ*סי•״ *״, 

npo טזמססייל onppnm/ •*״*pnpo i 
i• onppn«« d* ׳פ*נ*ל ip b i« i o*r*P 

j**i,״ *in i*  onppnaii nao, •n ti (. a*i aamaaaaa ra/AÂMh*■ ff *a iin4aiia h* חנו^לחױע r די ודימער דדמדט >w 
po*o,״ ,o*i opu ײן  jib ייס3אל ךי ז

,jn p a r p ii« iin  o n iv a  pb ipbn h m 3 
i*p װ*ס  t*« **•npi j♦* jpBHtip jpoip*

מ. סייל«ס*װ* *ו״ד3 *1» *תאגיזאצי
jpom r p i«p  *an m i ויוי* *j ײ  ז

j >*b״ -
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P*np9* jpr***nan*• ji,*
J * to*׳nn«* **• n** JPl 

rtm  j{*' p» ״«n** ji*  ,iP i* B in *B j 
*n **11 ,*11 NNI fflMS 1*1 Jpto** 

n* in *  *an P r* a p ‘ p a iP3pnpii*׳*3
p»*in *i *a i p w i, ״*n*i »>*ii r 

p>f nnpi *>n**pt/׳»« «ipn*»n• *an 
**«,nipip>pi n n  1« m m  iv m n i 

p rp » i'*  npi 11« f o r׳*«i  »>*ii >*i*a
*«i  ipp tP9 ji*  ,p***> n n  i** m b
n ,jpi»*in«si**M r»* ןי׳ i  •n•* •** j 

mp9*ppn poops *n /19*3 n*n •*•« 
pinp»i*« *n i *b p*y׳*p h i  ji*  ,>*i*i 

i ***,״*P9* *n n*» ti*  ,np9*i n*» ip i
n n p i i*p*n*«״*jp>n*• n*a**> 11* j 

•mu ,»n*ii o n  a n  n*» * sp i*  r i* i 
i> ,nn•* ip*«< ד ip ii * in i p**»ap*paa 

i•* p»*9*p*p*»> n n  tw mi**9 n r 
nnp» t*p*np9* n״*n*a**> n*  j*a 

* •11 *,p*np*« j*« m /itt *n f it  pi**• 
pnpi*‘«i>*iipn *n jp ip i * •p i jpnp** 

,mn*A
ip i**» n*• »*9**11« ו*מ npi*n jib 

e*n ,bpmb npn ,> ii*  ,• ,* n n  jp«ph 
pinpoi•* nptu*׳poo*•9 *n ji*  >*i*a 

*•lam * pnpi**yi>Miipn p»jp3pnp>o*i* 
11a ,a ,* n n  no >**» * ip i**i b p*«*i 

n ,* **« ״<  m* ,»**ii*3 np**ps n n 
n rs  *it* »•1 )61* B ir s  »«* ,> mo •,, 

•npiD*i« *n jib p i**p  *?an ,** ip* 
npn b *9 jpupi o*i BP*«*t*i*ina po ip i 

ii*  ,b *. 11,*>** <״ <, ii*  ,8 ,* *n ji 
P3>p»* »n*np>a* *♦1 ,*♦*f nn•* j i i

**3 «** *<«11 «* •T» ♦*3 BP’PMt'lMin*
*<*ii ji*  ,1*1* j•* jn»n * on* 03*n* 

*1|* ii*> *•t j*o וטול i  .jpnav.pi״,j 
t n«*׳«o*m*i jp i •9*׳ jp ia o rn ae i»• 

*p*n*3 o n  nps*« p»*9ap*poa> n n 
n n  nan nps* ,> 11* ,b ,* npn jib np* 

•po*> *n *11 ,po*oaP *1* 1* ,bpnb 
poonpoDi’ B *n jib pi*** ,po'oap 

* jpi*i jpp ,m*> nptu* j** mm3 
n« ,* ,* *n n*o on*n * ii ״> nn*n 

nn•* np**o i*« bp  jpo ph  ,*n p>* jps 
1 ***,prop* nn** ji*  masן  pnaor י

BPBP nan »** *9/109 ,jpo3*non*B 
*, n n  )*« Bpnp*ai*B ,Bp*>*iBn*B an 
p* <״ 11* •, b *> * r־nn•* jmp po *9*p

jpii*>n*B n* i ,jn*np>a» »*i>3 »*i 
•np ji*  jpippnpi* nn•* >*» Jim in  ,noi 

oi«׳n s r  at* <n*n m iB* i3  .,.jpi 
*9*1 pnptu* jpi*nmii**3 pn«or 

JIM ,|P31t3ai 011 JP119 ♦*» .DPOlPi
j*« jpi' b p i jp>pii **» »*3 ,jpmn o*i 

*an i*» o * ii *•o ,o n  »**pi**po n r* i
JP1*1M •n |*N in  >*B*1TN JP116P1 |P3

Ji* ,po*oaP'Poa> n n  tw ״» *jn a
0*1 ap *׳>»**MU ,pin s  jpu*> j•* jpi 

**•31* n ip p in  PB*9 *o*mi *n o n 
o n  *a jib o p in p p i n*» JP>n*B npo 
ii*  ,6 ,* n n  1« u*tpr3*i> jpnpoa< 

n ip o ip  n  »* ,jpoan ip>*h  n*o <. 
* j** ,> ii*  ,0  .* n n  jib ja r iP iu a* 
*ipw op ii n p iu n  |*« on*  jpsun na* 

ea o**P9*tpnp9B*i* peospn nn•* jpp 
*pom *n .o p iii jp}*ni*onpii o n  w 

o*9 *an n*3**> ii*  j«r**nnpe j*p*n 
*91*1 N 0*11 ,o b i no ip 1*1PH o s n 

•n  *  nps* .nn** jpipn o»a« 
t*« po*99P*PBa> n n  jib p*«*nipoap

 ipnponn* >*i np»*3 i» * מיךלײו
on•* jib  jp in p  o*i two ,jpii*<* •סת* 

,jppnpoirTW  p s 'r 'n ’ i r
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ר ח ע ך מ ר ץ ד ר א

חןס«סקר**יע. «*ר זינער
p i onn*opiia »•* nn«* pu*> n r«* 

uinp3*»n*B *n n*o non>o * iimm 
pn jib׳i9») *׳<p ii n n  n*o p*o*npa 

1« *•« o>pi«ג*> .tn * n p i 3inn o n 
p’oonpaon jib * n r  n n  f*« n*nip 

*n .jpnniipi opo3*n*8 ji*  jpi*>n» 
o n  ,o i’ ip i jpsan mms p n o n n a s r 
npm* e»n i*» o n  |*« P>n jpoopm 

*>*n np3*t JP3M9 jib pn*« *n .ni 
o>pn פ*י jpupi »** p*o*np*on איחד

**« nn*« n*B m * i* i« n .i *n ; ppn**
,jp r ip o  n  ji*  n>pi o»n ,nn•* jpupi 

11*0 »”i*t o n  n*o jim pi i*o*u jp i 
n i*n i p >ib  •  o*o o>porpiip *» oan. 

>i*nipiip>»r» o rn n a i jw  o*i bpi**p 
OBm rtpi p*o*npaon *n *»** nan oan 

A»im ייד  npyiMi n n  nps** jpn*>3ip 
n n  nps* ,*m po*  j♦* nnpo nai jw 

*nר i ,nponppn*B *  b p iib  »** oaonitp 
o*9 *1* o>n*Bpi 0*1 jpo *an >a®i**P* 

p>*b dip *no, ײי *j*« *an jpo . o r
o n  ,purnpi o n  jpBn*nn*B jpp 
o n  1* ,p*o*np*on jib PH Tpru im 

m po pr*t P>* o*b  p>*b׳n n  *pn jp 
Ban j*o ip *•סע״  ip a n o .ריכט־מ 

npmpn m  t**t •m n oom ^>*b oan 
a*<* פיז o n  jib p in p i o n  o*i> ,ni 

onpti j r o « v פס1באס« >«n  * o״n i 
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JW JPB »1*41״*<
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jib ״npnpopmaB,״ .jpoa*no*B jib 
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now.
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*T>nnpBPi naiat >aoa ji,׳  n*npu 
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”nae b*׳ Pi*iipiio*ii powip *n jib t 

319 jaט .1311יפי13״
m pBiap ip jpi**t **» ta T>iP9׳*

0*11, jp iiii**s  ji*  jpp ia ip i np**t ta 
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•e* **t D>*9 JP9 *11 JPWIPO
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ײ װאס איז אוםגיליס דער  איבער <אזען ז
 דאס אגדערע. םאר ארבייט״ ״יעמוציגע די

 א אילס נאר סברא, א איצס גיט איך זאג
 םאגכע םים גערעדט האב איך םאחט.

 די אז צו גיבען זײ און פיהרער דיזע םון
ײ עקעלהאםט. איז מכװץ־װארפערײ  ז

 דערמיט האבען זײ אז אבער ערקלעהרען
 די אונטעג^ױ איז עס אז און טאן צו ניט

אײגצוהאאטען. אנדערע
̂יגענםערע די זאיצען  םאר• און איגטע

 דאס םארגעםען ניט אבער ^טענדיגערע
ײ װאס דערםיט אז פאיצגענדע:  שטע״ ז

̂ויבען און דערװײטענם פון הען  די ער
 סא־ די םיהרען צו אוגפאראנטװארט^יכע

 אײנע״ זײער עאדען זײ ברענגען מאנדע
 ^םוץ־װארםער םון ארםעע אן זאך. נער
̂ס צוציהען װעט באבואים־כיאכער און  א

 און מענעען, סארט זעילבע די ען3רעקרו
̂ען רעקרוטען אזוינע ו װעי י  ניט סײנמא̂י ז

 נע״ דער צו דיסציא^ין, צו אונטערװארםען
 רעװא״ א םאר איז װעילכע הארכזאמקײט,

 נויטיג אזוי םונהט ארטעע, *וציאנערער
 ניט אויב ארםעע, מיליטערישער א פאר װי

נויטיגער. נאך
 םיהתר, די םאר רעםאעסט ארץ, דרך
 רעםפעקט און ארץ דרך האבען װעילכע

ײ אטאקירט םארדינט.  איהר זױםיל ז
 אבער גילוסט, הארץ אײער װיםיא װילט,

 פאר״ זײערע אנערהענט עײיך, זײ צו זײט
 מא״ עהראיכע זײערע אגערקענט דינססען,

 טײנוננען. אויםריכטיגע זײערע טױוען,
ײ טאטױוען די אז באװײזען ר,ע;ט איהר  זי

 איצטי- דער פאר רןאנסערװאטיװ צו נען
 אלט זײנען מײנונגען די אז צײט, גער
 ארנוםענטײ קענט איהר אפגעלעבט. און
 איהר באװײזע. ברעננעז דעם, װעגעז רען

ײ ארבײטער די צו רוםען יןענט  זאלען ז
 װעג אילטען דעם אויןי געחן צו אויפהערען

 אפקעהרען, םיחרער אלטע די םון זיך און
 געםיהרט ניט *האבען װעגען יענע וױיא
ײי צי^ ריכטיגען צום  םיהרער יענע װ

 דאס פיןענער. נארײצע געהאט חאבעז
 צו טליכט אײער םרױױלעגיע, אײער איז

 דעם. אין איבערצײגט זײט איהר װען טאז,
 םיהרער אאטע די אויױ םאבט ניט אבער

 מענשען די באיטםוצט ניט בילבולים, סײן
 דער םאר און ױניאנס די םאר האבען װאס

 אוועיד כחות גײסטינע זײערע באװעגונג
 ארבײטער די האבען װעלכע און געגעבען,

 אינ• םי̂י אזוי מיט געדינט איניער מאסען
 הא״ זײ װי אויםריכטיגקײט און טעיליגעיץ

פארמאגט. נאר בען
 רעס״ האמנן װאס די םאר רעספעקט

!פארדינט פעקט
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 מעהד און וועיט, די איז אזױ אט
 אמעריקא, דעטאחדאטישע אזנזעד ׳איץ ®ון

 נאר דעטאלןראטיע, פאר דם דכער
m b .גע• עס װאילם ווער חנסאשראטיע 

ץ ניויבם b י ib צײט דער אין דעזויםאם 
 ■ראיא״ גרויסע n וחנן ססזמה, ךאר ®ח

B T B o nגעטיחרם איו םחנ

 יעדער עס קען איצט גיויבען. טעהר
 םאר װאס אז הענד, די |א:טא#עז.מיט

 םיט געבראכט האט זיג רער רעזולטאטען *
 ניט. דכער דעטאקראטיע ק*ין אבער זיך,
 םאלק, דאס םוז איצט אז אויס, קומט עס

 יעכ־ ביסעאע דאס חאנען צו װידער אום
 האט עס װאס םרײוזײט, ביסערע דאס ׳טע

 דאס אױױ גאר ערקאעהרען נעהאט, םריהער
מאחמה. א נײ

 עקזעקו• דזשענעראל פון :ױטינצ דעד
באארד. טיוו

 םער• דעד איגעהאלטען װערט װאןי רי
 דזשע״ אונזער םון מיטינג טעא״יעהרייכער

 וױ לאגע, די באארד. עלוזעשוטיװ :ערא;
̂נ־ אין ערנסטע זעהר א איז באקאנט,  א

 דער און אינדוסטריען, םאד״שידענע זערע
 גיט נעװיס וועט עסזעלןוטיװ דדשעגעראע
 גאנ״ זײן מיט צוטראגען זיד פארםעהרען

 םדאגען, פארשידענע די צו ערנסט צען
 טיר און איהם, םאר םארקומען װעאעז װאס

ױ אז האפען,  דאס אױן- ער װעט איםעו/ ו
 די אין מעגאיכסם־בעסטע ד*ס מאן םאי

 מעכד גרויסער אונזער פון אעמערעסען
 ארבײטער״בא• אונזער סון און בערשי■
 אידעאאען, בעםטע איהרע םון און וועגונג,

אונזעי פון גשםח סאסע די זײגען װאס

 םסולמאן ה. פרעז. װײס
 שװערע 8 דורד מאכם

אפעראציש
 סהוילםאן ה. װײם־פרעזידענט אונזער

 שוועחג א דורכגעמאכט האט יטיקאנא, םון
 אין איצט זיך געםינט און אםעראציע,

 האסייטא^ ״נארװעדזשעךאםעריקען דעם
שיקאגא. אין

 אײניגע זײט האם סקולמאן ברודער
 םאגעןמןראנקהײט א םון געאיטען יאהר

 געראטען איהם האבען דאקטױרים די און
איערירען. אאזען צו זיך

 די דאם םעאדען, צו אונז םרעהט עס
 און נעאונגענע, א געװען איז אפעראציע

 גיכען אין וועט סקואמאן ברודער דאס
 װײ און האסייםאא. דעם םאראאזען האנעז

̂נן די אין סאסטען זײן אויױ זײן דער  רײה
 אין ססואםאן ברודער ױניאן. אונזער פיז
 פח אויםזיכט אונטער׳ן האסייטאי אין
 םארבונדען איז װאם גערטנער, מאקס דר.

 אין ױניאן קאאויןםאכער דער מיט
שיקאנא.

 דער צואיב װאס םארדרוס, א איז עס
 םוסל• וױיס־פרצזידעגמ װעט אפעראציע

 םצרטעל• חנר צו זײן יןןנען ניט םאן
 דושעגצרוול אונועד פון זיצוגנ יעהראיכער
!« עפצגמ װאס #באוד עהזעקוטיװ
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לענעו פון לידער
»j if i אדוצקי.1 א

גליקען. טױזענט װאו װעלט אין#
 גליקען טױזענד וואו וועלט א אין

 ; in םים זיך יי«ען1 וױנקען,
 שטיקען, טהןהןן םים זיך םוזטו

p חעחןן i שיר יבען1ט דעם:

 «נען,1א8 ז׳גליק דיר 1א8 ניט
װארט. פמינדליך קיין דיר 9סא ניטא

 סאמויאגען, וועםטו כלאט א װי
ijn ארט. אײנציג דײן איז 1קכ

י אריםקייט.
געלעגען, ניט עםם1א איהרע אין כיזטו

 ;סאסוכט ניט נאך 1איה םון קוש א
 שטעגען, לעסענם דיין דיר זיינען 1עם18
םחכט. ע1ביטע לעבענם םון טעם 1דע

 איז וועלט 1אונזע אז ניט וױיםטו
ױ  קליין. םעםטער, צעלע, א ו
ץ1א בליקם ױאם טאג 1יעדע און  ם1דא י

געװיין. םיט צער1הע אן פילט

לאסם. די לינט עס
 1שװע «א1םי אױף לאםט די ליגט עם ־
 דריי. אין איין םיך כױגט און

 ער,1ט ם״ן זױגם און הארין םײן םחןסט
ײ.1פ און ט1אונגעשטע

t
 דריקט עם 1מעה און פרעםם עם 1םעה דאו .

 נױט. שלעכםע כײזע, די
 — צוקט1פא זעלבסט גיכען אין זי ט1װע
םױם.״ 1ע1אני באלד םאל זדך

מרעהרען.
 1לי טיץ װאס 1םא םיר בײ םתןגםט

 טרעהרעז• םיט בגעזא«ט1דו איז
 . — איד א 1םײנע פרײנד איך בין

 ? ערקלעהחמ םעהר איך ארף1
 צײם א אץ דאך 1םי לעבען

 ;9טײע איז טחןחרען קײן וואו
 הארץ אין אריץ אפענם1ט םריפען

פייער. דאם אוים לעשען איז

נאאיװער. דער
n עלםער אין םיך האם צייט 

 פארםריבען. יוגענד דער פון
 אינגעל א בין ״לעבעך אין דאך

 םארבליבען. איך 1גאאיװע א
 זאנט צתג זײן וואם יעדען. א נלױב
 טייער. און איך אםת 1פא האלם

 זיר אפגעברעגט םאל איין נים און
ױ פײער• איז למג1שםעםע א ו

f■■

W■m;

m

j * ■



*n i' im•»« יזוד* v i i 1*יי ײז
 *י<י יH1I1W1 *|«1M •1) 1 *'י||11«'1*י
*yiy, ױעינן *jjrtin n *י ו**»ן ,1רוןו«>« 

i»׳ n  j** mi , f m iK i  ***** t *ײײדיו 
p.■״

— iijfj ר,  ,i k v j k i׳v n  i 1«יי *•*י 
f »י*««1»ןףע«ע *עוווןן l •fl11»׳ >r•* 

 <*i 7י 1יי 1י|1»יMMtiyi »11 *״ו *,*«
ץ יענ«יג?*י«  «ײ **•״,fi*«unjfj״ ***** ן

ײ׳ 1■'יי* • 171*9 *>ױ ןנןד «>וען  ו
" ײי ,ווױיוי iy9ip »1 1« ?״«j«׳i*r 7י

I מא/ טען26 דעם שט#ג,
}.1 וי*■ M (׳ייוס

אוינער וו*ט לאנפערענץ  *in «סוזט1 ו
m געיענט in i ז או ני o נ n ,מיםיננ 

 *jrn באאםטע אינטערגײ׳וואנאו די װען
יאוק. נױ אין *וריק זײן רען

 1אי שתויגנער ■רעזיתנט *יידעו
w אפגעפאחוען v ,נ׳ד ער׳ חאט סיטיננ 

w די וואס ער ואס ?אנט, o n •חאפנע 
 קאנסערענץ נעקסטען דעס אויוי אז »ן,

 א 1« קוסען עגמיך *דדים n**o װמיוען
 ענד׳׳ױ וו׳נט נמן דאס ;םארשטענדניס

 fiM אױסגיײו, פריעדיינען א «ו לומען
 1» יענענס״םנמנדאררם אי*טי» אן_בי

i אין ארנ״טער לי n ינדוסטרין קצאוה* 
 װערען. נאויחרט גיט זוערען
 דז׳טאינש פון םיטינג לעאטער דער

כא$ורד.
 דז׳טאינם pc מיטינג לעצטעו חנר
 אביסול געװען p* אנעגד, »בת נאארד

 םי״ דער איז דןי, אזױ ױם־טונ׳דיגער, א
 1אי עס געװעהלןיכער, * געװען טיג;

 טראנ*| געװאוען אױסגעגוסען גיט דאוט
pc כאראקטע!, אױסעמעװעחנליכען אן— 
 פראגען געװארען פאוהאנדעלט ?♦♦גען עס
pc ױ נאדאקטעד, זעאבעז  די מאי, אלע ו

 דער• געגוםען דך חאט ױם־טוב׳דיגס״ט
po, טי״ ®ום געסט געװען זייגען עס װאס 

 ׳®עוד געהאאטען האכען געסט די און טינג,
רעדען. נע

 טאציא־ דער געװען איז מיטינג ב״ם
 מא^יאנדאן* קאמרעסמאן ליסט״טער

 די pc רעדאהטאר דער יאנאװסקי, ש.
 שחר יחוזידעגט טון ״גערעכטיגהײט׳/

 געחאי• חאנען געסט דרײ את דנגער.
m טען v ,געגע• חאט דאס טון רעדען 
 אױס־ ױם״טוב׳דיגען א טיטינג חגם נען

זעחן״
םי• דער איז געסט דרײ די חמ א
 נרר pc געווארעז אדרעסידט אויד טיגג
 כמד ד^עגעראי דער #®ײנמת י. דער

 צויניב באארד. דז״טאיגט פון נערזשער
 םאר• אניסער מיטיננ דער זץ• חאט דעם

 ^•עטער* געענדמט זיך האט און צױגעז
ױ דעעינאטען אדע אכעך געװעחניליך. ו

 רעדאקטאר חןם ®וױעען
i\ ר ױ *ון ע ז ע n ו

יײענ«די• יןן י1 איגןו י»ױ■ #
עי ײז ײן׳ קען ע• דעי#?»אי•• ו י t* י  ו
 י1א! ײ♦ו ^יועד11 אייד, ןגעי• ®יע•, דןס איז
11 ty jin  ti• ,•*<* p i «««ii»•♦< ע•? ®♦מר 

in« n •  מד •» •ןן• »ראו• ן ו>• אימף זןי
ע• ?♦♦ז חןגען ♦»1 לןען דעדיין*•• עי  ויוו

ו מי in »111» *יוע1ענ »^*עיײי?עז ו  ײו
איוו מעיסןןן • איחי •4ון• ױ  ןד4?׳ • וי

 mV< חן• וזעי״נעף רעךן?••^ דעי •ז טאן«
w* •• ♦ע ד ײ ןוו •י  מי חעײעז ױ •

icM fW tyrafe/ f »י» ' i i• וי< א r•ווי t
p<f fM ך,»»|»ik 11 >ף»9
11^  אנד• יא• in ן»» 1מו»ל דן• *ון 4יו

 ןו/עײוע! דיאײײ* די »יד חןנען ז»עין•
V ׳•עתנס^ן דעק סימ •id l\H J • «♦« דןס 

aoip 1 •«?17, 11ני יאײן»» a•| ו דןפ♦• 
ד  ויחד »»ip »»»ך נוד fv«j»» >1»» יו
ען8מי ואידענייגעה »»»ןף סימ ױי p #י i די 

ן1» •♦יך גי♦ עד»11 1״וןיענ•♦^♦♦•׳  • י
 יד?ייד11 ♦♦•׳/pj««fjnu״ גיוסי»»׳דיגע

in r ,«««« «« «ןגחױגען זןיען »»»עי3»*> ך 
i» •ןר»צ?חן/ מ;חד i נסייא »וין •;•11 ד»ן 
i יען1יס»י8 זײעי ינדען11ואי? f 11• ןיעס 

«i ,לץ• p n ינרעסועד רער ניטן »*» עס® 
m u י ן i דןפ דעס, ו f i f i 11 טיד ♦•,Jי ״

 ג̂ע p» גןלײךיג• געויחי*• »יד חאנןןן סיר
בא״ סיד •v«j ?י,1גדױ אײן״ד ןין ?יע;?א

i •11 ?יד לײדיגען t j ני» «»ך 1ו»תיע • 
וןד״ ןאדי»•; »»עונע »דן חןר

ycru, 1 ?ס ןגייד W 1 yum viaה קיי ײ  ו
מ .*וןס ע ײו ײ•• ןיג גיז  זן• •יבײ»זגי/ •ײגן
»ן אוין• »»אחן נןך לען ץ ן ^ ia :ידדינע ג r• 
p *ע t 11»1ע ג»»ו»»נןי^ ?יוו י

מ, מ. נו • 1מןנ; סיד ?יי  W מ
 יגעז 1• די א»ן גןר גןן ז»ומאי מועגעס

ז ׳ירײג•, איחי ׳ןגג?»עחן נ>■  »יחד ן
t• »יחס »יק• ji 8 יעדען,• •  נא״ דעד?»מ ?:

 סעגיינ״ יערע 1יסגע»יןם?1» »י» סידליך
̂גען if קײ• • וון ג ו •יי ״• ו  גןשיץ ן *

דעס* ויעגעץ

 חע• if »מ»ערעסיר• סעחר גאך »וגז אבער
 חא• ד ח » » ענמ£ער אן ®»ר װןס דען*

 געװאלדעען יעגער אדער יע:עם א» געגעבען
 ר»די?איקע. אדער רידיקאל געװאידיגמ אדער

ן »וין איז עס •» »ון  דײה if געקוסען ׳
 זין »»חלען סיר w ?ןגען, ןןײך טיר װילען

 »רעקלינען דעם «ון געערגאר• װאגי; •אגץ
 זיד זײנען םיך *קןגסערװ••♦^. גײװןר■

 in חאיסתז טיר w #יחסי»1בש םתודח1 טודח
 געזעײ אונזער אין •ילעס דא »יז עס אז *•?ם,

ecarןי טען *ז וארדיגט, ןןןס ׳  ••״ עס ז
 ••מינ»ען ניט דןס זןל םען »ז און ׳?ןמחי

 *•ר־ דאס סיט ,ytsytfw דאס ט»ט אוזאםען
if גיבען םיר •וילטע.  #if דענקען מיר 

 • ע ל I ס׳ ע ל ״א אז ׳גיט •ופץ נאום
 װאי״ סאםע טי»׳ן װארען •רויסגעריסען םו«

געמעז. םעגליך װןל« דאס זוען •*ילו, אןל/
 »יבעדגעלײע:מ חןבעז םיר — .DPMC ם.
 סאל• ״iif גלויבען״ 1םײ״ גןדיכ■ אייאר

 װןס »ין ווירקליד, איגטערעסיר■ אןגז װאריס
 און גראםען »ר״נ■ Dfn א״נער, גלזינ■ אט

ap«r אס if  if ןבאר ^גערענטיגק״•׳/ דאי 
 יס*ע*וגעז.1» ;ארגימ גארגיט, תאבען טיר
 טי«-סן» ן »יז דןס »» אונ», ?יד נ■1י עם
ן ו • .1וי ױעלכען אירגענד אחן חערטער ו  ן

•ערו ער**ער א״ער *יל,8ב״ ןלס •יז,

צוטריותן העכסט געװען זײנען ת,1טע אין ״טןיק »«ןי^ •ימטןי, ל»געי

—קאסיטע. מנייעאוס ■רעגאוױץ ש. ♦.
u• צזט עס i «ה נאמ ״  ♦■J חן:אן סיר זוןש י

 •1♦ דער י|י1א מי»א״ד ^זןטען ?״ן ;עקאגט
 גוימן •יואןן נ»עד1» §ןן ג;1נילעאוס-ן״עי

 ןדגןניויר• די •דעגאמיץ, ;עגןסע זר״נה
 1»« עד»א«י1•דב״ יו;עקלערטע1• און •ע

 געסאכ• דעגט •ולען ט»» חאט וילידעלעיע
•י יץ11•ד?גן p• גילאאוס1י דעס  איחד •

a iro n. װ״סאן סיך p pa ««j״i •רײ« 
ז עי1גלל״י ק״ן •ון נעמ י  ייײדעל•♦•, י

 געײיי טעחד נעאדנ״• מאגען זןל װעלנעד
«p •יבזןדגעגאגח״• סעיזי מי• n« ידע- נאג״ 

י •» יינאמ ו״געו םיד נןאיץ,  וילא• י
• די»עד דויד חןי •ינ״והראז••® דעלויעד ״  י

 קעג?ן if גליקלװ אטת »»ד <אויחל» ערו»
 אימעד גןך ןגעד ׳יל»ען •if יסדרימן1»

 •דן״ •רג»גי»ן«ן• »י״ג?ר, ׳וןעט זוג;?ן
»1•נעדמא מענס»ע איחד גןוויץ  ״»יחס if ז

 טיד מא:עז וערז^ליך, אמו אנגאטועוט װאס
 יערגען if ?ענען מ״ט1געי?;ע ♦1 ;עמןט

^ןיױ^ען,  א••7•ד:״אעי די •״דעי גאד •ד
 געלאגע:ח״» די ;עזזא» חאט וילאדעלויא וון

ifijn# י1ג איחס קעגען טיד און ojn if? ff 
 מ״גונג׳ ♦#יאוגוער 1ל נח,7יל״#»דדמטען/1וא1

p« ל»» אזוי איו ער rs?s דאס i אטעדי• אין 
 ;עלע״ די א» ;עח»• חאט ער rc«s אדן ׳קא

 י7«דאקטי׳» ענ»ער, 1• װערען if ;עגח״•
ד •מעדיקאנעמ  געבליבען אימער ער »יז יו

 מג• 7מס* ו״נע •ון ■דעגןודץ אל»עד דער
V *״ן סיט יןחרען  ואד BVNM1S2*; גןנגען ו

 טיט נןבעל, p• גדויס *עחן, »י» •fii ׳ולץ
 מיד חאח. 7ימלענד1סעג»ליױ אמת אן

 עס װען ײין-, מיט געװען זיגעי 1װןל»ע
ײ ו|ל•1  סעגלינ?״*. טינדעסטע די נעווען נ

 •r«e אדוס םעג •אר א אין ןנעד סיר מוזןן
̂יעגעיאל אוגזעד p« מיטיגג oif דען  ?•7 די

♦ii»aip7 לואיס, סט, אין נ?אדד «p 1ם טיד• 
אי*י; אלעט סאגען 17י י כיי #•  ״געיעג• י

"IfW 7 זאי טיג?״■״ « f• 171י  p.*  ״
 ׳•!•זןבע זעלנעד דעד ליג1• ןדא״נליד11

 זע»ד חןט װאלנןך ייונןי/7»ל גזה. אויד װעט
״ן וןלט17; ״ 17W ני• באנקע•* ai» ו  ״1ו

עי׳ 170וױי טיי rM 711• אי ןנ ifJTואד• ט 
ס• ר7זינ #17לדיג1נט»wi« p 7» ׳••?חן  װיי

iy, 11 סיד או«  7לןנג ״7ל<אג יי»» 17ינ
 דיב״ י7לנ7ז מי P• •••יגקיי■ •ון יןחדאן

mi r 17לנ7סז7י םי• p» ■ו» v ^ r r m i 
#8f •* גיו

 9 17יי*7ג ײייפליד ייי •7 —י ע״ מ״
 חא״ מיר ןס11 ,8:71*• י7סד״נ1*נ/ג88נ7ח

מ 1אי וןדג^ןנט ב?ן ײי זיי  י78|7» ילײ• י
n גןדדיג׳ס •ון נג1על8«אד» י7י ב״ n fiiw 

ו ם7 חיי•/ י  •אי• די אוןי |7ײ7«- ני■ י
' ♦11 »1#ל78» »יי י אי i• יי®? 7*7* f  p• 
 גזך אדנז 17זײ* װעלנזג *17דונג7דייג7 מ7י
ני p• טעז1ק  87 .8ח״17*7ל7ג י7דיז ביי ן1ו

vm 17• ••ד איגאדי• 8»1געו»•• if  u i, 
ײ ®7 ײ מ י  «וי• דןש 17י1געזי 17י7»7ג יז

». on®o p• לעז ד 17«♦♦•סײ מיי ײ״ יי  י
מיו n«נעי ע יי  t«• p» ״ײמײחד•״ •יי

17SM 7יל 1ילי ניד ״אייי♦ ױיגעו מזנת1י

•לע«ער: טאלגענדע אין ווערען אטנעחאיטען וחןלען
 אוהר 8 אום מאי, טען23 דעם מאנטאנ, — ״אױ״ סעקשאן

חאל. ״■ארװערטס״ אין אװענד,
 עװ., דױטע 3875 האסינא, לאנדאן אץ — בראנסס סעקשאן

מאי. טען23 דעם טאנטאג,
 טען28 דעם שבת, מיטען װעט ברענטש בראנזוױלער דער

לייסעאום. לײבאר כראנזוױלעד דעם אין ׳מאי
טיטינגען. די צו קוםען *ו אויפגעסאדערט זײגען םעםכערם אלע •

מענעחשער. ברעסלאװ, חש.

ן ת1חורב די ו לעבען םײז ו  ^m•* 
ii 18» ל״ב17 י78ג7יז  i7®orp 

« »p ;ריזאטע מי7יג7 םיין  p• 
17 ב7ר «» p« bio ר7?יי י?ט1גר   

/7«1 בל דאר אין בר»»ג^דיג

 די 07 17?״נ װער »ײד# םיר *יד-ען
 P• *17ל״ב ♦11 17107״ Ofii #7גי7טויז

 חורבות די אױו 17M7P 07 זיי 17W װי
ן י י י ' ?7ב7ל ר7י  םיט איחר ס״נט װאס ן

י ובווו1ח  ברויזט אווי ♦n p• ״ן7לעב •ײער 1ו
ד 7 י י » lit ט10 ר ע י י ז •רויס

 מאכט װאס p• ?7גריזןט p• רני»7יג7
 can ?7בלאט י7ד אין ברןזגעז if באלד ?♦♦

p• •ר״נד? •לאס, D7 סייגט •  ♦it בען7ל 
b?io ײן דאך ייחר ח » ז  ,837« י7קלוג גו

ib ♦82סא איחר גןו ♦11 מןס ?ס, קומם װ 
 אדויס קוסט ,8דינ7ג • 17רייבif 8 ו»וזוך •

ן ני« ״  דןס גאסאקייט. 7קאלןסאל *?* •
pm גראם. •ון וף8כ דער אינים Dfii is 

» »ין עס »יחר דארסט ?7גן  זיד ם1ו»י1 ן
ד סאנט װןס ?טוואס, •ון נזןןרייען ניט  ייי
oif 1נאר

 י7®ײ P* נוגח ד♦ — ראזען. מעהס
 י7ןב ,u«7 חר71 9 מיס7ג אי« ׳יויינ?!

 סו» 07 ג*127ג גיס נאך »יז כונח גיטע 9
p ?»«ן « ‘ ou ®ל7»רטיק אז 
p 171175 יי« iv, ,נןמליך, און y: ♦pie.:

 װןלט דאס 17ײ ייד״ •אראטעחט דאגא^ס.
ו1בל געװען ז גריװעל* ר7רי17 • י י  ל״7י1 י

 גלויו דרי?«7אויסג געװען האלס 07 17•
•221277172 o if ,ױע םיר װןלטען •רטיקעל« 

•י געװיס  17•♦♦ װ♦ ♦1•» ןבער ,8ל*נ827י7•
• ״211277175*®  ■לאץ, «יל אמי 000721•
p»p i» 1̂*12 אראיאעל ijn »י i 82»® ®7גיי 

 7אל« ♦B 1®לnד7ידin 11•♦ 112 ,8*2 איחר
nr vn o io, ו17?®ל ר7בײ»1» די ®ז י יוד77 »

 נא״ ♦1 |1א ♦»!,21• 17»יי 8י0 171י07י782י8
 *72 *ליד7ח •W70 1ח72בא ?•ד 17זאל 7®ם»
 ®»- 8י2 סײ 1727P ר*7®רבײ« ס 17ײב272

tr® i» ר•• o®i Dpi לאץ, 7ל70בי• o®n 
♦»1 i73®n• 17*®®3 י7®ב 17ײיל 1םי®i7 

 ס♦! i73®n 22iin«ti7 י7®ל* לייט דןס״
i 7םײס« די ®ו 2ת»7ל71 72®noio 17זימ 

ptt ײי ,17073 ®יל 8י2 8̂י7?לינ1י11 17י
P »♦» 170711 ד<* •  ,pioio 17217 1®2 ל0®ם,
 ,1781711 *■0 ♦•2 •♦» 1010 178073 17י

גייסייל. 07272•♦• אן i«e ,17000 סי• מו
• ײ י י י ״י ״•• • vm ״י *  v ײי ־ ײ • ״ ײ

װאםקינם 8427 םעלעפ&ן

ווערען אפנעהמלטען וחןלען

אכענד vm םאי. סען23 דעם םאנםאג,
׳ «לע«ער:, ®סלגענדע די אין % "׳

ס ק אן — כדאנ ד אנ א, ל סינ א 3 ק ע3 875 , ט עניו װ ר ע ע  קלער ני
ם אנ ױי. מ קו ד א •

 סטױט. סזטע6 איסט 62 — האדלעם
 . םטדט. הלי־נטאן 151 האל, קלינסאן — :דאוךטאון
סטױט. םעקמאן 229 לײסעאום, לייבאר — בראנזוױל

 םוז» אלע אינטערעסאנט. און וױכםיג זעחר ױינען םינױנגען די י
קיםעז•

ז '(«יו« ו ■ ו ).11 ז״
99₪₪₪₪mmmam

 נאר ח«ט און ח,*,־'חביים זייגע ט*ט טי*ד
 דוחל איחם זאי ג*ט I פי׳פעיפר גענ*«ט

״ נעוואוםט... נאר װפיט ער יןען ו ;,
a m און פאופאיען. געװען ׳פוין אין 

 חאט װאס א״נעם, פון ;עפיחל * טם־
ov ר»דעןראם iv טייערע און גרויסע א 
i וײן א>ן »דז n n, װעט זי או װיים, און 
 ער חאט אונןלוערען, ניט איחס *ו <ין־> יףז

 איז אנידעמעזע«ט זיך זייספאטער טיט
 חױז ז״ער םוז פריזנע דעו או*ף דגױסען

 און ארום נע׳פוױנען. n״valyn; 3 אה
 און ייכט־ג נעװען איז נאט א>ן ארוט

און שענםטער אפענע די פון םרעהראו.

 סלאנגען נעטראגען דן־ חאנען טויעחוז
»1 B n ,טוי• חאט ניען װאו ׳פטויסעי»« 

 חאש*סע• דעם פון און *ימעריננ, דעם סען
 די געחאקט חאט tvo װעינעו םיט )סער
ו די פון און )םי« י  רוי• אוז *ופילענדיגע ז

 געגאסען חאט «ון די אינניאך. ׳פענדיגע
 ?ױ חאט אריז און <יכט ראטעזD̂ו, סיט
in אין ip y i o n, םאר זיך גרייטען א און 

dviv « נע• זיך חאט ױם״טונ גרויסען 
טוױט יופט. דער אין ׳

6.
 און נרויסע א איז פאונאנט ׳עפעט

 האט שנת דער און פפמאנגען, זון רויטע
 אל׳ו ארום. נאם דער אויף ;עליינט זיך
 זאמד דער רוחינ. און שטי< געװאוען איז

p דעם אויף m א און געלינגט זיד האט 
*ר־ז א*יף געשפר״ט זיף ראט םרידען

 שוי אין נץגאמען וײבען גענראכען, זיך
 חא• שוינען ניאנשענדיגע די פון אריין.

 די פון פרעמיאך די אויםגעיוינטו)ן נען
<ינט. שנת׳דית

 שױנען די דורף חאט נתריאל׳פע אז
 וואט אריין, חויז אין ןיך *ו אר״גנעקוקט

 דערזעהו פלעטלאך די פון אײנעם אין עד
 גע• חאט דאס פנימ׳ל. נרודערלעס זיין

 די פון איחם «ו נעשמײכעלט און לוינטען
ו חאט ארוים. <ינט י  *ױ כתריאל׳מ ז

 ער חאט דערנאר דערשראהען. ערשט
ו י  פריױ תי י1אוי אנידערגעז^ט *וריס ז
 זוערענדי־ :עדיכט דעם אין חאט ער בע.
 1ייי *ז דעם, װעגען געטראכט נאנט גער

 *«רום איצט שװענט נשרח׳מ נרודערל׳ס
איחי p*i«f םארנעסט און הויז אין זיי ניי

 א״גענטליד אז און פלאץ, פריערדיגען
 פ«ױ און טענשען די נארנים שטארנען
 ניט, מעחר נאר אינגאנפען, גיט שװינדען

 װארפען און זייט » אן *װעס געחען זיי
ו י  מען אוז איינען, די אין אלעםען ניט ז
״ פאן  אטת׳ז דער אין אנער זעחן. ניט ז

 די *ווישען דא, סא< א<ע ויד זיי געפינען
 םר״נטשאפט « דא איז עם לענעדינע.

 םארשװאונרענע די און נ״דע, *װישען
 ״לענע• די י1אוי אנטונג שארזינטינ גינען
 געחט *זוי .נעץעחענע... די אוי<י דינע״

צײט. yyjtnj די און מאצ אצע אז עם
 נע• און ־כתריאצ געזעסעז אזוי איז
 *רונטערגע• ואמעצאף חאט און טראכט

 לוםטינסײט פיצעגדע די ?אפ. זייז צאזען
 שבת־ דער אײננעשצעפערט. איחם וזאט

 ;ע• א<ץ איבער זיך חאט אװענט דיגער
שפר״ט.
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)1 «״• וון (*לוס

 עס און אמוסיודייצאז, פראטעתטױו חנר
 מעגרי• דער װעדען באטדאכט מוױס װעם
̂  יאגע. חגר םון אױסגאגג מנר

װע• נאסראכט אױן- װעיען עס
 וױיסט דער אין יאסירוננען יעצטע די רען
 און יארק, דו פון אינדוסטריע דרעס יייז
 װאס ■אסירוגגען וױכטיגע אנחנרע נאו

 עס ױניאן. נרױסער אוגזער נגוע ז״גען
 וױנטיגע םף א װערען באיטןדאכעז װערען

 גרױ־ דער פון אינטערעסעז די אין םדאנען,
 ױגיאן אוגזער םון מיםגלידעריצאפט סער
 כעסטע די נעוױנען צו זוכע; ײעם כיען אוז

םלאגען. די אי*ע םאר יעזוגג
ijn עטייכע :עדױערען װעט ריטיגנ 

 צו־ אגיווטען געוױס דאך װעיען עס טעג.
 װע־ װאס יןאמיטעס, אױך• און שריםטען

 םרא• אנדערע גאך אױפהױבען אוראי יען
 אױף געװעהנרץי פאסירט דאס וױ גען,

צײט. פארנעטט דאס און טיטינגען אזעלכע
סעקרע״ ״פיעדגגעד, פרעדדענט חוץ א

 װײס״פדע• אונזערע איע און באראוי טער
 געפאה• אױך נייטינג צום איז זידענטעז,

 ״גערעכטיג־ די םון דעדאהטאר דער רען
 װעט ער און יאנאװסהי, יט. ברודער קייט׳/

 אינטערעסאנ־ םיי האבען געוױס נאכדעם
 אוגזער פון רעזעד די סיטצוטײרען טעס

צייטונג.

ס ט ע ק ר פאר טי ע ױי דו א ר ע• ב  ט
ם ער ט ע צו א ט ר צי דו ע ען. ר ז ױי פ

אונ• דורך דאס באיזאנט, כיאבען מיר
 מען קען דעפארטטענט עדיױןײ״עאנאר זער

 םרייזען רעדוצירטע צו טײזעטס באקוכיען
 טי• די טעאטערע. בראדוױיער איע םון

 פאד װעדען גענוכיען אבער דארפען יעטס
 כיעהר. אדעד פעדזאן 10 פין ״פארטיס״

 ניען קאן דעם װעגען אײנצעיהײטע; מעהר
 עדיױ אונזער םון אפיס אין דערוױסעז זיך

 דדטא־ בײ אדער דעפארטניענט, יןײ׳טאגאל
סהװער. ױגיאן IU אין טעז, זעוי

ס, לײױס ר מנאעל םײמו מ א אלטע־ און נ
s לימאל ימיאו, שנײדער רײשאז

*לנעס״געו אן

סעםנעו
ev il װעדען אינעתאיטען

טא־ 19S24 דעם אווענם, ױנססאג
ט «ח עװענץ. »פע a 7 האלי, נ״ענ

ר װעט מיטינג דער ״ ;י ײז ,B1M 8,30 ארנײט, דער נטד ז

*■cV/C'ih װע־ען טיטג״ידער די און װינט׳נער » זעהר »י« נייטינג דער
”IW 1ד»ג«8 װינטינע זעחר יוונ׳ען. צו דערט t יט n ,פארחיונײען •

2 לאקאל באארד עקזעקופדװ
סעקרעטער- שאצבעת, ס•

 דעפאדט• עדױקיײטאנאל אונזער איז
 צו טיקעטס באחוניען אױך מען קען מענט

 םאחטטע• די םאר פרײזען, רעדוצירטע
 פלײערס׳/ ״פיאוױנסטאן די סון לונגעז

 די רוסלאנד. םון חינדער די העייםעז צו
 טען23 דעם אן זיד פאנגען םאדיטטעױנגען

טאי.

$1-50 $2.50Swffi35iS?S
ru * n חימת יז נמתי •ifMn

••i r ••ױגײד •< ״יײו u יאיייי •יײ״יי• jt*n mm ■n rwi

* , ם.עח ײו ט ש ל מי ר ע ד « ט נ ע ר ם, ג ס

S A U L  B I R N S
D c rw  TOWN B R O N X WASH. HEIGHTS BROOKLYN

in עװ. סעמנד
>m  » r  i r

עו8עס9װעס& 813
jmjr tvv̂ ■רטסיעיום ניער oo.

595 11. CD PD181.
נילדינג כטנוױי .nf dm?kp*3 *do קטר.

עװ. סיטקץ 1730
סטריס «יג*ח נמי

VICTROLA — •100.

 איעע א*« קומט I געאעגענח״ט דיזע ניט םארלירט
 נא• אם איז וועלכע סטארס. פיער אונזערע םוז

 װעאכען אױס זיד סלײבט *ח אײה צו הענטסטעז
 איתר נאר. וױלט איהר •רײז ײעלכען צו אוז מאדעל

די חערעז קענט

,8«־ ורקטראלא,
sm גראפאנאלא,
עאליען ממרמטג

tw אנדערע אייד איז ’ ru o ײ זײט  אור־ או; זײט נ
ו םאר מיילט י  זיינעו אינסטרוםענטען דיזע אצייז. ז

 «ו#א* *ו סאציער אדער טיניש יעיעז איז נעםאכם
 *ד אייך עם וועצען סיר םױרניםשור. אייער צו 1ס«

אבצאהצונגען, ציינסע זעחר םאר אחיים מיסעז

80N0R*. — 0»1י .
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$i,2oo ביז $25 פין םםיילם. אנדערע

ר ען מי ױ ר ך. ט ױ ע א ײג ס ק ע טי « * א־ ע און נ ײנ ס ק ענ ער פ ע ו ר ג אי טי ױ נ
p זײגען סטארט אוגזערע n y ״1 און ס$ כיז אכ^דn  r *

 סעטועל טײלאוס/ לײדי
אלנמןדישאן און מײלןעדס

w a i n לאלןטל a
1 a w p iy a n i i

נדטעג רעגולער א
4

י1 וון

’p און סעט*על'ם״קער B r ׳סנ״דער 
װערען טימחאיטען װעט

מאי טען21 דעפ ׳שנת
^אר• אוחר 1 אוש •
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שטונדען, גאגט און בײטאג
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 װאו״ וון לײן אאיסײל חןד •יד אוגעייסא
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̂רט  זי אז אױא;»;דיג,8 ׳am אץ משט
Bin |yf«yi i*Sf ר* איחוע טיט •טוײצ« 

f*M .טאיידי
yssiyi נא• זיו חןט חילקאיא 

ow רוראין ואלטלן ד ס*ט >t״fl חאט 
a in w h u h m ) t •v לוױ ע;דען£1אי

s |yy ט״טמגט i
y ״ד• ir p( ו סאט  קלײנט ,uiaty;ן

̂י1»א;א דט ן*ד  װי |bim am אין ד
 די •ראיאױדט, imim היטומפ »{וי

m 't זיו װיצ vsns( ,א אז פאתעסמן 
 אין ואצע ודױטע א ןילטr דושאג^

 bv װי אזױ •ונקט און אינדוסטדמ ו$י
i א>« «b אר•1 אז װינטי!, ארנייט׳ד די 

 טאנושעהטשו־ א פון געטאגט ר^טפ,
yi,* דעי ׳אגופמהטשורמר9סאנ* אדפי* 
י׳ ^טיא?טטי,9 י גאײ ייניטז 1”« 11י

Baiya, יױנט•!, זיי פאר אױו אי« אזוי 
דז׳טא־ א &ן; נאשטעיט ,Bail's*וא

 גארסמנטס, ױד*ן «ײז זא̂ל נ<ו,
הטנטיאמ־ די אז »ן, יזייזט הירשװיט

 חאט אינטעדנעשטגאצ די w>yu טןן,
y טיט iyv irae ̂וגס  דינען אגאסיא״׳ע

vw nm, אינטעמעשאנאי די אז און 
vm האט  f y s r i im  d*i\ ׳שום קיין 

rytyi, די אז אויפגעיאםט, חאט זי װען 
m i, וןינע* aif*p ̂ט איחר  t* איי

 איחדע «ו ױשד סיט lyivvss זיף «$ר
סטייד^״ אין ארנ״טעד
o אר6 ?וסט o״p די ארוא, n דא־ 
nm nyi ו ניײבט עס אזן הטורט, אין»

 קע• מיטימ •ראטעסט ערשטער דער
איגחשמקשאךםגטח, דער ;ען

 נ»ן18 תס אװענד״ מיטװאך דעם
ד דער *■געחאיטען ײערט מ«י  י

אנחישאנס, :ענען מיטמג ׳טטער  א־נדז̂־
 (1» טרײדס םןגטראי דער פון ׳ועהשמן
 םי• דער יארס. גױ סון קאוגסיי <ײנ$ר

B ױגיטן, הווער אין איז;עװען טיגנ in 
B אין סיטינ! ער׳טטער דעד געװען איו in 

w ap סגשח אינחשטנקשטן דער גענען 
יארס. יו1 אין

 ;יט װעט סיטינג ייניאן ?ו»ער דער
 איג״ געגען ■ואטעסט אייגאיגער דער ?ײן

 רייחן א זײן װערןן עס יזשאכח&אגס.
 שטאדט, סון טײיען אצע אין סיטינגען

 רעתער, איס נירנער •דאטינענטע מיט
» רער טי  םיטװאר יוניאן קו*ער אין «י

 אנפאגנ דער נעװען בצויז איז אװענד
 סעדיסאן נעהםען נעװאיט חאט טען

 א פאר ארטטרי אן טדעד גארדען, סקװער
 איז דעטאגסטדא«יע. •ראטעסט דיזיגע

 און פארנומעז גארדען םסװער מעדיסאן
im ניט םען ווי< ארסארי קיין w. רי 

 ארסאריס די װענען זאנען «ו ת$נען ויטס
 •1אי iviyp ■ואסעםםירען «ו אז דענקען,

 אםעריסאניש״. ״ג*ט איז דזיע^נל׳שאנס
 יו־ נענען אינדזשאנק׳עאנם ארױסנעגעז

״ מײנען גיאנט,  אמעריהאניש, יע איז ז
 ניט איז דעם קענען •ראטעםטירען אנעד

 זאגען יראטעסטירען, «ו ,אטעריהאניש.
שעחן״ ניט אינערחוייט איז זײ,

!מממסדט ד ארס נוצט
4

זוטער פאו׳ן «ך דך מ»כען סקוחלס ױ װען אשטער
«»w| דראפטיננ, םון סיסטעם טאדמרגעם דעם צפתען *ו אײך יײט1 םיר 

 נארטענטס, ט׳שיצדרענס איז סיסעס צײרים, פון טמטשינג, אויו און וךײ§ינו
וױנטעו. און פאא קוטענדען ;עאט סך א טארדינןן \vw ו$צט איחו

עקס«ןרטען. יראקסישע פון אוגטערריכט •ױװאטער
דא װאם דעם, אין אימרציינען אײר װעצען סיר אזן שרײנט טתו ?זסט

םטרנעשאאנען. װערט
.6 ניז 2 פון נאכמיטאנ ׳פנת .0 ניז 7 פון אװענט אפען

אקאדעסי פעשאן סאדעח די
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ארנײסערױננ
 ראדיקאלער סטארקםטער און גהןטטער דער אח

װעים. דער אױף ארדען ארבייטער אח״יסער

ט סג ט 1,800—פאר ,000«
ר ע ד לי טג 92—מי jooo 

ם ^ ש ט ענ 645 — כר

.jm רינג »רנ. ואר m w• 
0Wftf fjri«M411 ir•י 

m קיםןי. •אליאיאען ױן

 דער איז רימ ארנײטער דער
ז מנימני קולטור  אי• מר יי
גאוועגווג. וורגײאעי דיאעד

ער ר ד ע ט ײ כ ר ג ט נ ר ױ ן ח מ ו ר ו ע ױג » ת ר א ע ש די  אי
ען, ס ארד א ט װ א ם אן ה ע ענ ג ם ^י ױו א ט אני  םאר ס

ע נ װ זיי טי פ ט א ט אנ ר. ק ע ד ע לי טג טי

tp סעםנערס jn i כיו 18 פת עיטעי איז אױינגעגוםען
יאחר.46
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 p» עסעדס
 םי&דעסעדס

 חןדעשען װאס
.raw** זיך

אוי|» כליחעז קארשען זײ וױ זעהן קוםט

פארס נאריױס
 רײכסטע דאס

 נעסטע דאס
 פײנסטע דאס
רײנסטע דאס

)o r i א לעבעז חויך. פוס 1800 װאללןעגם. די חינפעי ״חאטילטאךחויז״ גדויסע 
קעטסקילס.) די פון געגענד «עחנסטער דעד אין זיך, באדען *ום ט״ך װױנדערלינען

נז צז ?וםען װאס םענ׳יעז, גרויסע די פאר נישט TT ׳עדעהט  זעחר זײנען זײ — יו
םענ׳יען. ניאט-א:געצױ;ע;ע טײגפאנע, װוווילע,

t o און שוײז בעסטע די םיר גיבען דעריגזי נע^עפטסאײט. יפאעכטע זײנען 
ר מדינונ; T וי ta n v ן ■רײזען קלײגע t מאבעז דעריבער יז o וואױ״ זעהר

גע^עםטעז. .אע
אוסכעריכט. קושט אדער )4 עו. 24 (חוירלודל םעלע^יירט «מיבט,

Nwlir4» Farm, Luzon Stat., Loch Sheldrake, Sull. Co., N. Y.
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םאנאנתז. זוכמד די תרר םםארעידז׳פ םרייע

I סארפעןם אלטע אײערע ארױם ניט ווארפמ
 ויע-עז םיר זײנען. *חפטאנד«ײ a םאר װאס אין אוים ניס פאכט

m ארױםנעםמ r נײ װי סאר״נטס אייערע טאנפו און סםויב םוז ש«ור

<J
CT ■• TW ol An and UMfc at, N. , 

M l  M■ nw-HW w

•  .  • 4

r.:

1י ״

il'

fc;



ר ע נ ײ ם ע וג ע נ נ י ל

נעטײגדע. זײן צו שאנדע h איז און בירגער גוטע אלע פון םארהאסט װערט

אץ

i,ooo.oo n$ צופױ־ צושטעלען װעלען װאס םעחאנעו צעהן עךשטע די פון יעדען צו
הא־ װאם מענשען די זײנען עם װער וױםען קענען זאל מען װעלכע חרך באװײזע

 די פארשפױימעו זאלען זיי אום באצאהלט געהראגען האבען זײ אדער אױסנעטראכט, אליץ בען
דערמאנט. וױיטער דא װערען װאס ליגענם געטיינע םאלשע,

 געבען װעלען מיר
י דענשטעלענדע '

אדער
 סטאק־ א אדער בעאמטער, א אדער דירעהטאר, א איז םארד הענױ מר. אז באוױיזען, װעלען װאם די

 ענטזאגען, זאל אמםאני)ר דיזע אז פאראוחאכט, האבען זאל דאס און האמפאני, דיזעך םח האלדער
•וועלכער אירגענד אױח ארבײטער אידישע איהרע נענען אונטערשיד איז עס װעלכען מאכען אדער
וױיזע. און ארט

אדער
 זי אדער יעצט, ענטזאגט קאטפאני דיזע אז באוױיזע צוםױדענשטעלענדע צושטעלען װעט עם ווער
איױען. דינען זײ וױייל דערפאר נאר ארבײטער ענטזאנט איז עס װען האט

אדער
אדער איז עס װאו לײטע, איו־ישע װעלכע אירגענד נעגען אונטערשיד,

זי אדער נעמאכט, האט קאמפאױ דיזע אז באוױיזע צוםױדענשטעלענדע צושטעלען װעט עם װער
ן----------------------- ־ -------------װעלר אירגענד ז

c איז, עס װען m וױיזע. און ארט װעלכע אירנענד

r האבען זיי לינענס. נעמײנע פאלשע אױבענדערמאנטע אלע אפ אבסאלוט לײקענען מיר p בחד 
 אײנפלוסרייכע גרעםטע די פריינד בעסטע איהרע צוױשען צעהלט קאמפאני דיזע ניט. גרונד סעל

^ איו אידען  נעמאכט ניט אונטערשיד קײן קײנמאל האט און אונטערשיד קיץ מאכט «י אטערי
 דעם צוליב איבערהױפט מענשען גענען אדער אנגעשטעלטע, איהרע פון װעלבע אירגענד געגע
 דאבײ מיר אםערען אםת, איז זאגען מיר װאס אז באשטעטייגען צו באוױיז א אלס אידען. זײנעו זיי וױיל

sio.ooo.oo געװארען. ערקלערט אױבען ס׳איז לױט באלוינונג אמ

s. יקאםפאנ רארילארד

 אנדערע פיעלע און העלמארם מוראדם, פון מאנופעקםשורערם
טאבאקם. און םיגארען גןלײנע םינארעםם, פון כרענדם קוואליםי

פרעזידענס.

GERECHTIGKEIT—(JUSTICE)
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יונינאן װאירסערס נארםפנס לײױס אינטערנעשאנאל דער פװ ארנאן אפיציעלער
ru o a  » ojBMrs

I

New York, Friday, May 27, 1921 , 2 7 םאי טען  C jn פיייטאג, 

 אינסערנעשאנאל
tooo פאר דאלאו 

״ניויאוההאלל״
 םי־ יעחררינען פערטעי לעצטען צום

 עקזעהוטיװ דזשענערא? אונזער פון טינג
 אננעלומען ז״נען ױאיס סט. אין נטארד
 אינםטיטוציעס, פון ווומרישטען אײניגע

 *ױ די »װימען חילוי. שינ*נ«יעתר שאר
 ״נװ די שון איינער נעװען איז ׳שרישטען

לאי»״. יארש
 אינטערנע־ די איז אוישרישט חנם »ין
 שײ רי שאר נעװארען נאואגלט ׳עטנאי

 האט צײטוננ די ׳ןואס חילןי, נוןנוױעלע
 דערזער־ אין און נא^מען, שריחער ׳עוין
 *וליעב אז אננעוױזען, ווערט «יים נער

 דע• אםים שאסט שון פארפאמוננען די
 *ײטוננ די זיר געשינט •ארטסענט,

 איז און לאנע, ׳ןויעבטער א אין אי*ם
 םאריאננען *ו אסאר ווידער געלװאוננען

הייוי.
זיי־ װאם שונהטען, איע די *ווי׳שעז

 איז טאנעס״ארדנוננ, אוים׳ן נעװען גען
 םון *ו׳שריםט דער נעװאחנן אױפנענוסען

 נע־ נאשלאסץן איז עס איז ״לאיי״, די
 םוי־ םיט *ײםונג די ׳פטימן *ו װארען

דאיאר. זענד
 זיך האט חילוי פינאג*יעלער נאר

 ,עלם די פון סאמיםע א נעװענדעם אויד
 גע־ נעעטי*ט זיינען זיי סען״. סױרװיס

דאיואר. חונדערט םים ייארעז
 םון בא׳שיוםען אנדערע די ווענען

 די װעיען באארד עלזעסוטיװ דדפענעראי
 « שון ארטיסעל אין געםינען יזהער

־V דער פון 9 זייט אויוי יאנאװסלי,  ״
»ננ.

 עםכראידעדערס נאנאו
ױ פאר mניס יוניאן

אםאלנאטײפעד
 ױניאן עםבראידעחןרם נאגאו אונזער

 & גענעבען װאך vow? חאט 06 יאלא?
 אםאלנאםייםער די שאר דאיואר חונדערם

 נא־ מיט׳ן אײנליאמ אין סטרײימרם,
 עלזעהוטיװ דזמענעראי אונזער פון עיוס

 אין אמאיגאםײטעד די חעלםען *ו גאארו
 ליײדער די קענען לאמף נרויםען דעם

 צונע׳פיקט האט ױניאן די םאנרילאנטען. ־
 אינ־ אונזער םון אםים אין נערד סוכמ די

 םאלנענדען מיט׳ן צוזאםען טערנ״׳טאנאי,
ר ברױועי, מ מי איײן. זיך טאר רעדט ו

 אב. ברודער סעלרעטער, ,ווערםער
—באראף:
מז «סיר פי  די םאר םשעק א אייך דא ׳

 איבער־ דאס דאראר, חונדערט 5 שון םונמ
מן מ  ליאדיננ ,אםאינאמײטעד די *ו

 אונ־ איז דאם .אמעריקא״ אװ וזאירמרס
 דעם העיםץן צו נייטראנ קלײנער מר

 ארבייםער יענע טון לאםו• גרויםארטיגעז
 נאלעבאטים זיתרע פון יוסט דער לעמן

ען «ו זיי  ;םאר׳שקיאםעז און אונםערדר̂י
 צוריקצו״ נאסעס, די שון לוםט דער לעגען

מז  פון םיסםעם *ום ארנ״טער די טריי
ײ ׳פםיס־ארניים,  *ום *ורילוווםרײבען ז

םײעטיננ־םיםטעם. אמאיינען
 ױניאז, עמנראידעחןרם נאגאו ״די
 דז׳פאינט דעם טון טײ< א איז ,68 יאלאי
 אינ־ װײםם און דרעם דער איז נאארד

 *וריס <אננ ניט חאט ײעלמר דוםטריע,
 םםרייש, מגעראל א חרבנעםאבם איײז

m אונזער און m ו האט י  באדײטענד ז
 <ײד, אונז םוט עס און אויםנעליידינם,

)2 זײט אדף (׳שיוע

לעמילעד״. בשוח ,די
 אז םײ *אגגען נאסען דעס ױ;*עד

 ווינסת־ זעחר » דייקעז גיםעי דעם ייין
 *מ*ער״לעבען, «י| עחזעחלוגג ממג*ע

 לע״ ז. *ר״בער מלוונמולען דעס *ון
י ®9י •1וזי י  עמעחלוגג לענגערע 9 י

געגד•9^י זעתד אנעד
 *ו גי» לעוער \»מוזנח urm סיי

̂״עחלוז ̂ן •**יײיימן ;י •njnnjr די לזנו

 rp זאי - ועי חמאףימנ איז מאנטאג
!ארנײטען געהן ניט קלאוקמאכער

 דן>• דעם אשגעהאלטען װערט אםס׳ן ■ראטעקטױו דער םיט קאנשערענץ «
שעשער, #ראטעקטױו די שן ערלײט טש די צו װארט » — נערשטאג,

 דעחא־ איז מאי, טען30 דעם םאנטאנ,
 די שון איינער איז דאס דעי. ריישפז

 ללאוק• דער אין טוכים ױם געזעצליכע
 קלאול קיין און יארק, נױ פון אינדוםטריע

 דעם אין ברענטיעעם אלע פון מאכער
טאג. ד«ם אין אובײטען ניט טאד טרײד
 אויםמערלזאם װערען ללאוססאכער די

 איצטי־ די אונטער חײנט, דאס געטאכט,
 אינדוםטריע, דער איז אומשטעגדען גע

 מאל, אצע װי מעהר נאך נױטיגער, איז
 אשנעהיט שטחוננ זאל טונ ױם רער אז

 טאנטאנ דארפען ללאולמאכער די װערעז.
ײ און ארנייטען ניט  נאקומעז דארפען ז

־ טאנ. רעם פאר באצאהלט
 קאאוק דער פון נאארד דזשאינט דער

 גאזונדערם מאצ דעם װעט אינדוסטריע
 אויפנע־ װעט עס װאן־. דעד אויף זײז

 לצאול־שא• קיין אין אז װערען, סאסט
 עלזעלױ די װערען• געארבייט ניט זאצ
 זײ־ װאם צאלאצס, אצע פון באארדם טיװ
 דזשאינט דעם אז אמע׳פצאסען נען

 סאםיטעס ארויםשילען װעצעז נאארד,
 עס װאו דיםטריקט, נאנצען דעם אינער

 אז אויפצושאםען, ׳טעשער, זיר נעפינעז
 יענעם זאצ ױניאן דער םיז מיםגציד ליין
 ײעט מען ײאם די ארבײטען. ניט טאנ

 װע״ נערוםען װעצען שאש » אין טרעפען
 װעצען און באארד גריװענם צום רען

װערען. באשםראפט שטרעננ
 נע־ מאנטאנ זײן דארפען שעשער די

 ניט האבען לצאוק־טאכער די און שלאסען
 דעם אין נעהן צו װאס נאך טאנ יענעם

 זיך. נעםינען ׳פעשער די ויאו דיסטריסם,
 לי־ טאנ יענעם סצאוקסאכער די זאצען

 פאמיציען זייערע םיט פארברעעען נערשט
שעשער. די ארום ארומדרעהעז ניט זיר און

 געמעלדעט נעװען שוין איז עם װי
 ,גערעכטיגל״ט״ תר איז װאר צע«טע
 לאנפערענצןן די נאנייט װידער װערעז

 ״שראטעסטיװ די איז ױניאו דער *וױשען
 קאנפערעדז א נאך אםאםיאײשאן״.

דעם דאנער־פטאנ, ווערטאןגעהאצטען

 אז ערװארטעט, װערט עס דאי. טען26
 צדדים נ״רע זאצען לאנפערשמ דעם אויף

 אץ איינםארשטענרניס אן צו קומען
סכסון־. איצטינען דעס

 ק״ן או זאנען, צו אינערינ איז עס
 װערען נעסאכט דט װעט םעטערטענט

 דער פון האמיטע לאנפערענ׳ז דער שון
 מען אױנ חשבון. איחר אויף ױניאן
 א »ו לאנפערענץ דעם אױוי קוטען ײעט

 פאמעבראכט עם ײעט נאשלופ, נעװיסען
̂ן װערען  םאר און נאארד דזשאינט פאו

 דעם נאטטימען. צו ױניאן גאנצער דער
 מיטנצידער די װעצען מאצ, אלע װי סאא,

 לעצ* דאס זאנען «ו האבען ױניאן דער פון
װארט. טע

 פרא־ די פון טשערלײט די צו א,־וארט
שעסער. טעקטיװ

 מענערזשער דער רונין; דזש. ברודער
 דעם פון דױויזשאן״ ״יראטעקטױו פון

 דאם וייסען, אונז צאזט גאארו, דזשאינט
ו טדאגען צ״ט לעצטע די י  «םלױ ארום ז

 פון מאנופעסטשורערם טאנכע אז בעז״,
 ״א״ננע• האנען ״יראםעקטױו״ , דער

 צו דעשאראםענטס״ באזונדערע םיתםט״
 מא־ צו זוכען זיי אז און דרעםעם, מאכען

 אז ארכייטער, די אויןי אײנדרוש אן כעז
 דארט אז און צײן״, ״אנדער אן איז דאס
װיצ... מעז װאם טאן שויז מען מענ

 1אי ריכטיג. ניט געײיס איז דאם
 בא• םיר מאכען ױניאן דער פון נאםען
 נע־ דארוי דרעסעם די ניי דאם שאנט,

 *־־ זעצבע די אונטער װערען ארבייט
 עם סלאוסס. ביי װי בײטם־באדינגוננען

 דעשארט־ װעיכעז אין אויס ניט מאכט
״ געמאכט, ײערעז דרעםעס די םענט  ז

 יוניאדלייט 1פי ײעיעו נעמאפט דארפעז
 די אין באדיננוננען. ױניאן אונטער און

 שעשער שראטעשםױו די םיז ט׳טערא״ט
 צו אױפנעפאדערט באזונדערס װערען

o אױף אױםשאסען n. אדער דרעםעם 
 אונ־ װערע; נעמאבט דארוי אצעם סצאוקס,

ייניאדנאדיגגוגגצן■ זעלנע די ט«ר

 קעגען טיװנג פראטעסט ערשטער וער
ערפאלג אן אינחשאנקשאנס,

a 18 אװענט, מיטײאך nמאי, טען
 אשנעהאצטען האא ױניאז ק־םעי' א.ין איז

 םיטיננ, פראטעםט ערשםער דער נעװארען
 װערען װאם אינדזשאנששאנס די קעגען

 ױניאנס. ארבייטער קענען ארױסגעגעבען
 פון נעײארען אייננערופעז איז םיטיננ דער
o n קאונ־ צײבאר און םריידם ״סענטואצ 
 ײ1קז צענטראלע די יארש״, נױ אװ םי<

 אין ױגיאגס אסעריקאנער די םון שאפט
יארק. נױ נרייטער
nנערופען נעזאצט האט טיטינג ר 
 היאט מען שצאץ, נרעסערעז א אין װערען
 רער קרינען. נעקאנם גיט יצאץ אזא אבער

 איבעתע־ ײערט גארדען ססווער סעדיםאז
 װי האצם, נרויסע רעnאנ די איז םאכט,

 מען האט ארמאריס, די אי? שטײנער א
 םארדינ־ נעײאצט ניט צײעק דעם םאר
 71 זיינען װ*.ם שאציטישענס די נען.

 אר־ די איבער די,באלענאטים״ װעהנציך
 זא- מען אז נעװאלט ניט האבען מאריס,

 װאס ריכםער קענען *ראטעסטירען דארט
ר קענען אינדזשאנששאנם ארױם גינען  י

 שטעשט דעם אין אז מיינען, זיי ניאנס.
 אזעלכע האבען זיי און אויסורםעם, צופיר
 טעמפיען םאצדאטסקע זייערע איז רייר
הע־ען. יאזען נעװאלט ניט

 צ4ײ 1ױניא שושער דער איז 8.30 01א
n אוז נעװ׳ןן פול שוין n עוים נרויסער 
 די צו צונעהערם זיך אויפםערקזאם חאט

 די אויןי אננעװיזזן האנען װעצכע ךעדנער,
 גאגאמען װערט וואס אומנעתכטינקייט

 ,איג־ םיצע די ױרך ױגיאגס די
dnh וחנחנז FDVF7נס
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 צו פאחרם עולם נדויסער
 פון ערעפנונג ז־ער

ױניפ^הױז
 צוױי די מאר רײז9 ספעציעלער א

 טען18 דעם זונטאג, און שכת טעג,
דזשון. טען19 און

 און וױיסט די פון חויז ױניטי די
 װעט •ארק, םארעסט אין דרעסמאכער,

 דזשון. טען17 דעם םרייטאג, עםענען זיך
 גע־ דארט װעט דזשון, טען18 חןם #שכת

 קאנצערט גרויסארטיגער א װערען געכען
 דעו צו אז ערװארטעט, װערט עס און

 גרויסעו א ארויסקומען זאל ערעפענונג
 א/ מעגייה םאכעז צו כדי און עוים.
 ארויםיור זאילען מיטגלידער מעהר װאס
 אױסער נאטיײיך, טעג, ■אר די םאר מען
 גלײד שוין װעיען װאס מיטגיידער, די

 װאקײשאז, זײער םאר אחין קומען איצט
 טעג צװײ די סאר •רײז ער « ײעט —
געװעחגייך. וױ ביליגער, זײן

 חויו ױניטי די װערט טאג יעדען מיט
 םון מיטגייעדער די בײ ■אױלערער איץ

 אומע״ יארק. נױ אין יאקאיס אונזערע
 םון הויו ױניטי דער םוז מעז רעדט דעם

 א און דרעםמאכער, און װײסט אונזערע
 n זומער דעם זץ־ גרײטען מענשען סך

װאקײשאן. זײער םאר אחין קומען
װאונדער, קײן ניט גאר איז עס און

 אזוי. זײן זאי עס נאטירייך גאנץ איז עס
ײ װאס יאחאיס, די פון מיטגיידער די  זי

 זײנען זומער, יעצטען געװען דארט נען
 •ראכט־ דעם םאר באגײסטערט געחומעז

 םאר• איז נײעם גוטע די און ■יאץ, םויעז
 םיע־ ברײט. און װײט געװארען שירײט

 אומגע־ מיט דאריבער שוין װארטען יע
 ארויס־ אהין קאנען װעלען זײ װען דויד,

 נאטור שעהנער דער םון געניסען סאהרען
 ױיןסוס, דעם און רײכקײט דער םון און

 םון װינחעל יעדען אין זיך געםינט װאס
 װאס פיאץ, רײכען װאונדערבארען דעם
 און !צויבער נאטירייכען מיט םוי איז
 הויז ױניטי דער איז װעט ?ומער דעם
 םרײליכער, און אנגענעהמער נאך זײן
םאדד װעיען ײאס די, םאראיאהרען. װי

)2 זײט אױוי (שיוס

אינהאלט״פארצײכױס

22 נוםער ,גערעכטיגקייט״

 גע־ האבען רעדנער אילע אדױםנעגעבעז.
 אינ־ די קענען ביטערסײט מים רעדט

 םאר־ ניט דערביי האבען און .דזשאנקשאנס
 אינדזשאנקשאנס די דערמאנען צו ןםעלט

 אדױס־ צײט יעצטער דער אין װאס.זײנען
 אינטער־ אונזער חעגע; געווארען געגעבעז

 ױ־ װארחערס גארמענט לײדיס נעשאנאל
• ניאן.

 רןנדע הויפט די רעדע, יטארםסטע די
 םון געװארען געהאיטעז איז אװענט, פון

 םון ורעזידענט דער גאמיערס, סעםועי
לייבאר. אװ פעדערײשאן אמעריקאז דער

 מי־ דעם אױזי האבען גאםיערס אױסער .
 די םון סיײיײאז, גערעדט אויך טינג

 טימ־ די םון קיהא, ארבײטער: ברויערי
 דער םון אמאנײזער דער םרײנ/ סטערס,

 םון חעתער א מעיליס. דד. און י. אוי ם. א.
 גערעדט האט יעצטער דעד װען װעסט. די

 געװארען םאיװאנדעאט םיטינג דער איז
 האאטען נעגעז פדאטעסט א אין אויך

 חאט רעדנער דער ווען יריזאן. איז דעבס׳ז
 אז זאגענדיג, נאםעז, דעבס׳עס דערמאנט

 איז יריזאן איז נאד איז דעבס װאס דאס
 רעאקציע דער פון צײכענס די םזן אײנער

 םארװאנדעילט סיטינג דער איז יאנד, איז
 םאר דעםאנסטראציע א אין געװארען
 נאך בעורען אבער שױן איז דאס דעבס׳ן.

די,אינדזשאגקשאנס. געגען רעדעס די
 אינדזשאנק• נעןען רעדע גאמיערס׳עס

 האט ער שארןי. זעחר נעווען איז שאנס
 אויוי איגעשטעלט ?יך צײם לעגגערע א

וועיד פון סיקלצז, וחנו
א (שמס ױ )2 זיי© י

 דעניש. ד. מאיוס — װיזד די .2 זײט
זײט. ערשםער דזןר וון «דוסען

̂יט .a זײט  מי• באאײ עקזעקוטױו פון רעפ
 ײיז סנדיר. ס. — 22 יאקאל גון טינג
 סעמפעיםאכער און טײרארם ל״דיס דער

שאטצבערג. ם. — a יאקאל ױניאן
 אר• בילדמג און אויוקלערוגג די .4 זײט

 םאניא — איגםערנ״שאנאל דער וון בייט
 ױניאן ריפערםאכער דער אין רןאהז. מ.

העילער. דזש. — 17 לאקאל
 אמאל• דער וון קאמןי גרויסער דער .5 ז״ט

 ױן אוגטערחאלט אן אויןי גאםײםעד.
 JS פאניא -־ דרעססאבער און װײסט
קאחז.

 ןראגען ארגאניזאציאנס אןן טרײד ». ז״ט
 ױסזי איז סנײדער אב. »ון בריןי —

 וון באריכט פינאנציעלער שובערט.
—ײניאן קלאוקמאכער וילאדעלפיער דער
• - סאנדלער♦ ם.

 — (ערצעחלוננ) לעםפלאך בשוןי די .7 זײט
ילעװיז. ז. *

גאטיץ־ביכעל. רעדאקטאר׳ם »ן .8 זײט
 ון1 מיטינג יעחרלינ״ןר פערםזגל דער .9 זײט

ן ״ע ג.  יאנאװסחי• ש. — לואיס סט. יי
י. גחום — טרערען'(;עדיכט)

 — ■אליפי? אײראוײער אביסעל .10 ױיס ,
אםע־ קײן םיד ברײנגט ביכװאיןד. נ.

לאנג. ה. — (ועליעטאז) ריקא
 ארנײ• די און לײבעלס ױגיאן די .11 זײט

הראנץ. םילי■ — מעי
 ערד• די וון פיחרערין די ורוי א .12 ?ײט

 אירא — איםאליע אין ױגיאן ארבײטער
ײן צו װי בוירד. װ.  ב. דר. — געזונם ו

דובאװסקי.
 *ון דירעקטאיי אםועסען קורצע .18 ?ײט

יאקאל̂נ ייגאערגיזאאגאל ךי
מד•״ ~ 18 אח it( u דיט ײו
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