
ליננעוגעםײנער
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.
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New York, Friday, May 27, 1921 ,27 םאי טען  Cjn ,פיייטאג

ל א אנ ש ע ערנ ס  אינ
to oo או ל א אר ד  פ

״ ל ל א ה ה או י ו י נ ״
 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.

או נ א ס נ ער ד ע ד אי כר ם  ע
אן ני ס יו אר mני ױ פ

ד ע פ טײ א לנ א ם א
 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.
 נאקומעז דארפען זײ און ארנייטען ניט

־ 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
 «םלױ ארום זיו טדאגען צ״ט לעצטע די

 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
 עוים נרויסער nn אוז נעװ׳ןן פול שוין
 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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ױז ה ^ פ ױני
 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
)2 זיי© יױא (שמס

 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

 יאנאװסחי• ש. — לואיס סט. יין ״ע ג.
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
 ב. דר. — געזונם וײן צו װי בוירד. װ.

דובאװסקי.
 *ון דירעקטאיי אםועסען קורצע .18 ?ײט

יאקאל̂נ ייגאערגיזאאגאל ךי
ײומד•״ ~ 18 אח it( u דיט
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דעניש. ה מ«קם םון

 אץ װאחלען די פון חנל סך דער
איטאליע

 -ג#ר עפעס חאט פרעס אדערידןאנער די
 רעצטע רי װעגען װעזען ק״ן נעמאבט ניט

 דט איז דאס און איטאריע. אין װאחרען
 די רייעגען מיר װען זאך. צוםאר קײן

 כיסתר* דינען װערכע באדיכטען, קײבעי
ט  רעאין״ די אז נײר, זעהען גע:ױ, ניט וױי
 גרענ־ א געהאט האט איטאריע אין ציע

גידערראגע. צעגדע
 יעװאדד פון קאםו״ן דעם טראץ

 איטאליעגער די װאס טעראר, דיגען כואח
 פאטשיכטען, די *חונדערט־פראצענטיגע״,

 עט־ יעצטע די םאר אגגעפיחרט האבען
 איבערםארעז טארדעז, טראץ חד״פים, ליכע

 ראדײ סאציאריססעז, אױף םאנראטעז און
 אײבײטעי, איןטױוע פאליטייפ און לארען
 ארבײטער םון צעױעטערען דעם טראיו

 םארזאכד סאציאריפטישע און טענופרעז
 סאציאליסטע די האבעז יוגגס־ויעצער,

 איטאזיען א\ן ארבײטיגנײפארטרעטער און
 לעצטע די אין םאריארען גארנישט ככיעט

 זײ־י באריכסעז רעצטע די לױט װאהלען.
 סאציאריס־ 134 געװארען ערװעחיט נען
 םון הכה סן א יזאמוגיסטען, 15 און טען
 סאציאיליס־ 156 די אנטחעגען ,149
 םארלאטענט. םריהערדיגען דעם אין טען
 רעגירונג די אז געדעניזען אבער םוז מען

 געוױםע צעפאיםעםט און צויפניטען האט
 װאו װאהר־דיסטריקטעז, אינדוסטריעוע

 באזונ״ געװען זיינען סאציאריסטען די
 די םארגרעסערט האט און שטארק דעדס
 אגרי־ די אין דיסטרײ־וטען װאהל צאוזל

 דעם טראץ אבער געגענדען. לוויטורעיע
 איגדוסטריעלע איע כמעט האבען אלעם

 סאציאריסטישע ערװעהלט דיסטרײןטען
 גרױסע מיט קאנדידאטעז ארבײטער און

מאיאדיטעטען.
 שװאר״דפיאה׳דיגע סארברעכערישע די

 װי זײנעז םאםשיסטי די פון טעטיגחײטעז
 געװא״ אגערקעגט און אפכעשאצט געהעריג

 די םארה. איטאריענישעז דעם םון רען
 ערװעחלט האבען פראצענטיגע״ *הוגדערט
 הכיל סך א פון דעפוטאטען 28 אינגאנצעז

 פארט״י סאציאליסםישע די .500 םוז
 מעבטיגסטע די וױיטער אױןי פאוביץיבט
 די און איטאליע,־• אין פארטײ םאייט״פע

 דער וועילקז װאהיען די פון רעזויטאטען
 איהר פארטצוזעצעז םוט צוגעבען פארטײ

טעטיגיױיט. חגױאלוציאנערע ניזאהעריגע

 געריכטען די אױנ רעגירונגס־באויכטען.
 פון עגטיעײדוגנ די טאכען בטור װערען

 אז טײגען, דאס װעט באארד, לײבאר דער
 דאר• אמאר וױחנר װעט פראגע גאנצע די

 אוג״ וױיטערע און װעחנן אויםגעגומען םען
 די װערען, געטאכט װעיען טערזוכונגען

 אונ• נײע א װען אז דכער, זײנען ױגיאגס
 געמאכט װעט ילאגע ויער פון טערזוכונג

 וסנט עםעגטריכקײט, פורער דער אין װערען
 ‘״טכירות-פאר א פארחיטען צו געלינגען זײ

 אג״ דעם אוגטערגראבט װאס קיענערונג,
 רעבעגס״סטאג״ אטעדיקאנעם גענומענןם

דארד.

(::fsM

 די פון שכירדת םארקלענערםע די
אייזענבאהךארבײטער.

 דער םון נייעס שטיק װיכםיגסטע די
 ׳פכירות־םאר־ די איז װאך םארגאגגענגער

 ארבײטער, קיאסען אלע םון קיענערוגג
 אײזעג״ די אױוי באשעםםיגט זײנען װאס

 ענט־ די אײזענבאחן״יליניעס. און באהגען
 האט יטכירות די םארקלענערען צו ׳שײדונג
 לײבאר סטײטס ״ױנײטעד די נעסאכט
 די באטראכט האט זי וױ נאנדעם באארד״

צײט. טאג אײן ברויז םראגע
 םאר אז מסתטא, װײסעז יעזער די

 איײ די האבען וואכען עטייכע יעצטע די
 צױ אײן אין געהאיטען זענבאהךױניאנס

 סטא־ טאטעריאלען, באארד דער ׳שטעלין
 ארבײם״ די װעגען פאקטען און טיסםיקס

 ײע־ אײזענבאהנעז, די אױןי נאדינגונגען
 און ארבײטער די פון פארדינסטען די נען
 צו כדי האטפאניעס, די םון פראםיטיז די

 קאם־ די פון פאדערוננעז די אז כאװײזעז,
 אמןר אומבאגרינדעט. םאלשטענדיג נען
 געיטענקם קענטיג, האט, באארד לײבאר די

 םאה־ אלע די צו אויפםערקזאסקײט װעגיג
 געקרא״ האבעז קאםםאניעס די און טען,
 שכירות די נעװאלט. האבען זײ װאם גען
 גע־ װעלעז ארבײםער םיליאן צװײ פון

ווערען. עניטעז
ענטיטײ״ דאזיגע די וױ :אכדעם באלד

 די האבעז געװארען, געסאכט איז דונג
 אײזעגבאהךױניאנס די םון פאױטטעהער

 באיטפרעבעז צו סאנפערענץ א םארריפעז
 םאר פלעגער אױסארבײטעז און לאגע די

 באשיאסען ס׳איז קאםוי. װײטערדיגען
 ;עריכטען, די צו אפעלירעז צו געװארעז

 באמלוס דעם אוטװארפען זאלען די אז
 ס׳װעט אױב באארד, לײבאר דער םון

 כאשלוס דאזיגער דער אז װערען כאװיזען
 םאקטען די םיט אײנמלאנג אץ ניעט איז
 האכען ארבײטער די װאס ציםערעז און

 װעט מע פארגעלײגם. דעם׳באארד םאר
 פאר״ צו אדדער געריכט א סריגעז צו זוכען

 די שנײדזנן צו קאניפאניעם די װערען
 ענטשיײ ווזןלען געריבםען די ביז טכירות

 עם• דויערען האן דאס אפיעל. דעם דעז
 דינען ארבײטער די וױי< םאנאטעז, ליכע

 םארקלע־ די באקעספעז צו ענם׳פלאסען
 ביז נעריכנדאינםטאנציען אלע איז נערונג
 ווערעז געםאכט דט יועלעראבער שריט

נױםיג. אויב חאורט, סוירים צום
 אר• די אין איינדרױן אלנעםײנער זתר
 עגכדפײתנג די או איז, סרײזעז נײטער

 ענטמפחנבם באארד לײבאר חנר ®ון
 װאס צים$ח, און םאקםען די ניט לחלוםין

 פארגע- חאבען םאױפםעהער יוגיאן די
 איגגאג״ כםעם זײנען ותלכע און לײגם,

אפיציאלע דודך געײארעז באשטעטיגט צען

יארק. גױ אין טעסט״ ״ליטעראסי ד;ר
 מאד• סטײט יארק נױ אין רעאקציע די
 און וױיטער. און וױיטער ארו יפירט
 האבען זאל זי אז קענטיג, נייעט ס׳איז
א אױף אםילו אפצו״טטעלען זיך בדעה
רגע.

 אײגער װאס עסזאמענס שטרענגע די
 װערען קאן ער אײדער דורכםאכעז דארןי

ױ םון און לאגד םון בירגער א  יארק נ
 פאר געגוג שטדענג ;ײפט זיינען סטײט,

 ס׳איז און אלבאגי, םון רױט־יעגער די
 פאר׳ן פארצדלײגען געװארעז כאיפיאסען

 סטײט״ דער צו אטענדמענט נײעם א םארק
 נײטט יןאגען װאס די אז קאגסטיטוציע,

 נייעט זאלען ענגרי״פ יפרײבען איז רײענעז
בירגעה קײן װערעז קאנען

 װעט אמעגדכיעגט דאדגער דער אויב
 טױ״ צענדליגער װעלען װערען, אגגענומען

 לענדער, אגדערע םון ארבײטער זעגטער
 ביר־ אטעריקאנער װערען װייען װעלכע

 נייטט־גע• אלס װערען םארבראקירט נער,
ײ װאס דערםאר; וױגיטטע  ניט קאגען ז
 דאס ענגיײפ. קײן יפרײבעז און לײעגען

 גע• די פון אבזיכט דער איז אײגעגטליך
 אטעגד״ דעם האבען װעיכע זעצגעבער,

 איע דורכגעפיהרט. רעפערענדום מע:ט
ױ מעהר נייעט דינעז תירוצים אנדערע  ו

 העכסט ס׳איז היפאקריטסטװא. און ליגעז
ײן צו כדי אז באהויפטען, צו אידיאטײט  ז

 ענגלייש קאנען מעז מוו בירגער גוטער א
 גרױטע ^יראך. אנדער קײן ני״שט און

 פרי־ די איז זיך געםיגען עגגיייט םון קעגער
 און אמעריקא, פון ׳פטאטען אלע פיז זאנס
 לאנד םון בירגערטום ארבײטענדע דאס
 ליטע־ מיט באריהםען וואש װעניג זיך קאז

קענטניסען. רארי׳פע
 םון בירגעד די אז האםען, צו ם׳איז

 ארונטער• אמענדמענט דעם װעלעז סטײט
 דער םון צײכען א ס׳איז אבער שטימען.

 םריײ םון יאהרהונדערט א נאך אז צײט,
 נאטו• א ווערען םון געביט דעם אויזי הײט

 אלבאניעו די האבען בימער, ראלידרטער
 מומצױ נויטיג םאר געםונען םאליטישענס

 פון הוייכדזײלען די םון אײנעם ווארפען
 ערוואד־ און אינסטיטוציעס אטעריקאנער

 זאלען יארק נױ פון בירגער די אז טען.
גוטחײסען. שריט אזא

n קאךטאפ. אין רעװאלוציע
 גױ םון עדױקײשאן״ אװ *באאדד דער

 ערשטען דעם נעהטעז דכעז אין װעט יארק
 קראמאילע. און בונט גענען שריט נרױסצז

 ערשט^רגעפיחר״ דעם מיט באװאפעגט
 אזייעיי םאדעדט וועלכער נעזע״ז, יאסק טען
 שװעדען זאל לעהרעריז און לעהרער דער

 םאמיז אני *אליטישער איוזר אדער זײן אז
 סקול סיטי דער האט וישר, כשר אי?

 ערקילעהרט, עטינגער סופעראינטענדענט
 װאס לעהרעריז, א הײםאנס, סארא אז

 סקווזיל בראנקס א םון קינדער די לערעגט
 וועדען ארויסגעטריבעז מוז קאכען, צו װי
 צי טרייהײט שווערם זי צי סקוהל, םון

ױט. צי אנאנדער מיט אילץ
 אז וױל עטיננער סופעראינטענדענט

 אױןי לזאך-לעהרעריז דאזעע די זאי מע
 פון ליטשענס די םיז םארטרײב^ אייביג

 סופעראעטענ״ דער שולען. יארקער נױ די
אמת׳עז• איס וואחנז ו הייטאנס מיס אז נעהאט, םורא האט דענט

jn דאומ חיילח ואי n n r צוי טר^חײמ 
עז מסק׳ס ®אײ אמם אזױ אח ■ױנציי
אן  אד און סקול-סיסטעם דצר איז ני״נ
 ארנײט רעװאלוציאנאחו איחר פיחרען

 די ®ון סקאװאראחנס און טע• די אין
 עד און ״טול^טשענס/ פאטדיאטישע

 ספעציעיער א טיט געװעגדט דף האט
 אז #עדױ?ײשאן אװ באאדד דער צו כיושח

 לעחמנרידלןעכין נעפעחרלינע די זאל מע
 ױ צי ארצאײגס שול ®ון ארױסיאגפן

 איז ױ \זײל ׳דט צי טרײחײט שװערט
o סון מיטגליד » געװען איו ױ אדער n 

 סאציאליסט״טער דעד פון פריגער ייגקען
ט״• או ו

 כאארד דעם פון לןאמיטע ספעציעיע א
 ארדסגע• דנען אין װעט עדױלןײשאן אװ
 דאזיגען דעם אינפד ענטשײדוגג אן כען

 גענײגט ז״נען מיר פאל, מערמוױרדמען
 עטיגגער פון וױלען דער אז גלױבען, צו

 און טעו n אז און װערען געטאן װעט
 שטאט גרױסער אונוער פון געדרענטשעס

 סא־ דעד פון װערען געראטעװעט װעלען
 אינ־ דריטען דעם און רעװאיוציע ציאלער

טערנאציאנאל.

 אין אוגטערזוכונג באראח׳ס סענאטאר
אינדוכטריע. קמידער דער

 קומענדע די אין או אויס, לןוקט עס
 ?״ן טככד אוגז סען װעט װאכען עטליכע

 םון אונטערזוכוגג אױספיחרליכער אז טיט
 גאנצען איבעד׳ן איגדוסטריע חיײדער ײיי•

<אנד.
 מיט אז טסתניא, געדעגקען יעועד די

 מא• סענאטאר האט צװ־יק װאכען עטיינע
 אין ארײגגעבראכט העמשיר, נױ פון זעם,

 די אונטערזוכען צו רעזאיוציע א סענאט
 איז לאנד פרל ױניאנס מאכער קיײדער

 אמעריקאנעם דעם פאר פצזו־ע^ען או
 טאח״ און מעטאדען שױרערליכע די סאלה

 דאזיגע די ױניאנס. דאזיגע די םוז טיס
 בא• געװען אומאפיציעל איז רעזאלוציע

 שגײדער םון רעזאלוציע די אלס קאנט
 און שפראך אץ םיי װײל אסאסיאײשאן,

 שלא־ א געמערקט דך האט גײסט אין סײ
v im ערחלעהרוננעז די צו עהנליכי,ײט 

 חא־ װאס לאיערס די פון ארגומענטען און
 די נייז קריי״דצת דעם אנגעפיהדט כעז

 אטאלגאמײ״ דער \vm שנײדער״באסעס
 בא־ סעגאטאד אבער האט שםעטעד טעד.
 ;ענעךרעזאלוציע. א אריעגעבראבט דאה

 m ס׳זאי אז געפאדערט, האט וועלכע
 בלויז ניט אונטערזוכונג אז ווערען מאכט

 גאנצער דער פון נאר װניאנס, די םיז
 זיך ז̂א טע כדי אינדוסםדיע, סל״דעד

 ■רא־ jm אורזאכעז די צו דעמרונטעװעז
 צװי־ סכסוכים רי װי גוט אזױ םיטירונג

חבתים. בעלי און אדבײטער די שעז
pc אז באריכטעם, װערט װאשינגטאן 

 האט סעגאט־קאמיםע באטרעפעגדע די
 אױב רעזאלוציע. באחןח׳ס גוטגעהײסעז

 געמאכט װעט װערען, אמענוטעז װמט זי
 דער אין אונטערזוכונג גענױע א װערען

 דױע־ װעט װאס אינדוסטדיע קלאדהיננ
 אויפ״ זיכער וועט און װאכען עםליכע רעז

 סיי שאלןסעז איגטערעסאנטע גאנץ דעקעז
 און קל״דער אויף ■דײזען הױכע די וועגען

 אוטדוהמך ״אינדוסטריעלע די װעגען סײ
טדײדם. נאדעל די אין

סורעט־ די סיסטעם, ?אנטראקטינג די
 איז עיןדסכדרט האט דואס סיסטעם, שא■
ײ ױניאנס די א״דער אינדוסטריע דער  זי
 איצטיגער זייער צו אױסנעװאססעז נען

 פאדבינתגגעז(אױב רי סאכט, פון סדרגח
 אםאל• דער צוױשען עקזיסםירען) אזוינע

 ארגאניזאציעס, ■אליטישע איז גאמײטעד
 אסאסיאײשאנס שנײדער די פון ראל די

 דאס — קאמיײן, שאפ אוען דעם אין
 ווערעז, אויסגעפארשט גענױ װעט אלעס
 וחד דערװיסען דך וועט עױלם דער אואן

 אטת׳עז ארױסגעזאגטע נישט פילע געז
 פאר״ אוז ליגענס פילע וועגעז וױ גוט אזוי

גע־ צעיױקם זײנעז ודעלכע לױטדונגעז,

שלאןפ פ»רץ הײנט
אן נעהטט

ם ס - ערן ק א !ל
ױ ®יחלען ®ריח דזןר יוין ריעמ איחר ייוז נײ־נעכױרן^ ו

טי״ ■ראטעסט ערשטעד דער
 איגחשאנקשאן קעגען טיננ
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 vi0 *״p איגדזישאנק׳ןןןון אן אין האט נער
 אױסנעמייא• זיך אמאמאסײטעד דער נען

 קא• ו־עס די;ען מ״ען קאורטס די אז נען,
 ׳טטארק ח׳^זחיט דיזען האט ער ■•טאל.

 על•8טי ער או געזאגט, און אטאקירט
 1פארתיא;ע w עטענטריר איחס ענדזשט

קאורט. אף האגטעריט טאר איחס
אי — אנשיײגען, ריכטער דער סיר ,ז

 ער זאל — אויסנע׳עריען, גאט»ערס האט
 םון טעי איך און קאורט אין רופען מיר

 <אנד, 1גאנ«ע צוס ארויס׳טרײען דארט
 דז׳טאדז׳עעש אינדזשאגהשאז די גראד אז

 די *ו און נעזעץ «װם פאררעטעד זײ;ען
 אין האג איך יאגד. פון אינסטיטויעאנם

 נעזאנט ניט קײנניאל רענען גאגווע( מיין
 װאס דאם טאן זאלעז זיי אז הײנעם, «ו

 װא?ט א׳ד געטאן. ניט ײאיט איייז איר
ען ותן :עפאמט, ניט  V* ארױס נעסט י

 גרייט נין איו מיר. \vm אינדז׳טאגס׳טאז
 כייט פאלנען. נים און פריזאן אין געחן צו

 א•;־ די סען װעט גױטעל אנדער ק״ן
באקעמפען.״ נ־ט דדפאניושאגט

 נע־ אויך עד האט םארנײנעחענדיג
 ארנײסם״י*־ גרײםער דעד װענען רערט

 <א'נד. א־ן א*«ט חער׳טט עס װאס זיגידים
 *,״יןאפ די כא׳פולדיגט חןם אין האט עד

 אננע• אח יגינדוסטריע״, דעד פון טאנען
 פאדװאר• אומפעהינע זייגען זיי אז וױזען
• טער.

 אין ארנייטםאאזע מיייאן עטליכע *די
 *־,אױסנ קדאפט פיי סיט ער האט — <אנד

ו סיט ׳פטעלען — ׳פדיעז י  אינ־ אן פאר ז
 םון אונפעחיגהייט דער גע:עז טמענט>יד

 אינדוסטריען די פארװאלטען וועיכע די,
ױ די אויף «ײגט דאס אוז יאנד. םון  ניי

 האיטען וױלען ײעלבע די, פון װילינקײט
צו׳שלאנען. און צוח־יהט אדנייטער די

לא:ד, אין רײכטום פיל אזוי דא איז av״
 אוים׳ן ענטװיקעלט איז אינדוסטריע די

 נערעטעכייפ א איז עם נראד, חעכםטען
 K'1 הוננער דא איז דאר אלעס; אױף

 איי• זייז וחזט עם וױ לאגנ אזױ און יאנר,
 נא־ רי איבער ארומנעהן װעט ײאם נער,
 ארבייט, קײן ;עפינעז קענענדינ ניט טען,
 פאמיליע, זיין איז זיר אױםצוהאיטעז אום
 .■רינ־ די אז װייזען,' עס ײעט יאננ אזוי
 פיהרער איןוטינע די און םינאנס״ פיז צעז
 נאנקדיגם.״ זײנען אינדוטטריע פון

אפלא־ שטארק איז רעד גאמפערם׳עס
 נע־ אויםנענזמעז איז עד געװארען. דירט

 אפלאדיםםע;• יעטורמדעע מיט ווארען
טען.

 נעװען אויך זיינע; מיטינג דעם 1אוי
 שטערען נעײאלט האבעז ײאס אזעילכע,

 ארבייטער איטער דער ײעז גאמפערםן.
 רערען אױסנעשטעלט זיך האט פיהרער
 זיי בוה.״ ״יג םאכען פרובירט זיי האבען
 און *אהל אין סלײן געװען אבער זיינען

 דעתרייכט. וױים ניט האט ״בוח״ דער
ױינינ צו געװען זײנען זיי  *ו צאהיל אין ו

ײ ײי טומעי, נרויםעז א מאכעז  האבען ז
ײ טא;. נעײאיט אודאי דאס  דעם האבען ז

 טי־ דער צושםערעז. נעקאנם ניט סיטינג
 נע• דורכנעםיהרט ערםאיניייר איז טיננ

 *ום סווי, *ום ב־ז אנפאננ םון װארעז
 נעפאופט האבען וואם יענינע די טראץ

׳פםערוננען. טאבען

ט גרױסער ד ^ ^  דער צו עו
הױז. װדטי ®ת ערעפנונג

)1 זײט ®ה (שלוס
 ײעיען װאקײשאן, זײער םאר אהין רען

חרטדז. קײן האבען ניט גמװיס
 ױניטי די םאר רעדזשיסםרירוננ די

 די גאמ. םויען איז שוין איז הויז
 באארד דזשאינט םון אפיסעם ברענטש

 אינדוסטריע דרמס און וױיסט דער איז
 ארױסהעלםען םארגעניגעז םיט װעלען

 ווא. אםיס, חוייט דעם ארבײט דער אין
 16 אין איצט, זיך רעדזשיסטרירט מעז

.6 רום םטריט, םע21 װעסט
 אױםמעריד אמאל נאר מאכען מיר

 רעדזשיס״ זיך געהט מעז ווען אז זאם,
 האבען אוםבאדיננט מעז מוז טרירען,

 אוכד איז עס ױגיאףביכעל, דעם זיר םיט
 װעלכען צו וױסען צו נויטיג באדינגט

 זיר הומען װאס די, באיאנגען עס יאחאל
 זיך רעדזשיסטרירט רעדזמיסטרירען.

שױן. טאקע באצײטענס,

 ױניאן עמבראידערערם כאנ*ז
 אםאלגאמײ• די מאר $500 ניט

סםדײלןעך. טעד
« |ta («לום ״ )1 ז

 ון6 םםרײס דעם צו בײטראנ אומער וואס
 גרעםער זיח נים קאן די׳אםאמאסײםעד

סאמשנט. איצטימך דעם אין
 *וואםען אז אויך, םאמאנגען .םיר

 עיהען םיר וואם נעלד, סוםע חןר םים
 יי *ו איגערשימן אויד איתר זאיט אייו,

 בעס־ אונזעחן םםרײהער *םאינאםייםעז־
n נסםזס. אזן ווינימנ 

איתד. .בריחנמיד
יוניאז׳ דיבאגא^פסנראיתרערם

*
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ם ד מ ע ה ו ד עסז. דעם # ׳ ו א ג מ נ פי ן1 םי ו

ס יער ר ע נ א מ ^ או * ני ו ל י א ס 22 מ
 איז נאארד «קז. חוס פון טיט׳נג א

 טען2 דעס סא;טא;, אונעהאיטען:ע־וארע;
. נרורער לא»,  געװען איז ׳פאפירא י

טיעערניאן.
 צו־ א פאר יעוט סעהרעטער רער
 װענען האטיטע גרױוןנס רער פון •צליפט

 א דונעסטער, ברודער \vm קראנען די
 אין נאאיד, עקזעקוטיװ דעם פון רעמעו
 ארייג־ פאר פאדהיאגט װערט ער װערנען
 נעטיען אוז פריידטאנען אין דך רייפעז

*ד. נאס׳עס דעש
 ווארט דאם סריגט דונעםטעד נרודער

 פי״ לײהענט ער און פארטיידינען «ו זין
 אז ,IV ניט ער אגער סיאגען, די פון לע
 םון פרייז דעם ײע;ען נערעדט יא האט ער
 פון מעסבער א מיט גארמענט נעוױסען א

 געדא• א־הם האט און קאסיטע «רײז וער
 אנער ביייגער, אניםעל עם ראכען *ו ג׳ען
עו  ער און געהערט ניט דאם חאט באס ו
 יטע־ *ו נעדענקט נ*ט פאי קײן אויף לאט

 ארנייטער די םון אינטערעסען די וינען
 האט ער אז צונענעבען האט ער ״טאו. סון

האנדלען. *ו אזױ אונרענט אן נעטאן
 םון ט׳עערמאן דער רייפטעל, ברודער

 אפאינטעט איז װאם קאטיטע סיעיטעל די
 אונ• *ו קאכי. גרױוענם דער ניי געװאדען
 בא• קײם, דובעםטערם ברודער טערזוכעז
 אז קאסיטע, דער פון נאטעז איז ריכטעט

 א אפגעהאאטען האבען די װי דעם נאך
 דובעס* פון ארבייטער די מיט מיטינג ׳שא■

ײ זײנען ׳טאי טערס  םעס־ *ום נעקומעז ז
 איז דובעסטער ברודער אז באעאום, טען

 דעריבער קילאנען, אאע »'ז ׳פולדיג זיכער
ײ רעקאטענדירען  דובעסטעו נרודער אז ז

 עקז. דער םון װערען אויסגעיטאאםען זאל
 האא־ טארען ניט ער זאי אויר 1או נאארד

 װעל־ אדער ט׳שערמאן אאם אמם היין טען
 קוםענדע די םאר אמט אנדער א־ז עם כעז

מאנאטען. זעקס
 קאמיטע דער םון רעקאניענדיייעאן די
נעהײסען. נוט װעדט

 רעפארט דער פארנעלעזעז װערט עס
 קא• עקזאםיגײ׳שאן און אבדזיטעקשאז םון

 אעפקאײיט׳ט, ברודער ײעאכע פיז מיטע
 אינטערנע׳טא־ דער פון פרעזידענט וױים
 ציינם ער טשערמאז• נעװעז איז נאי,
 ערהאיו־ »יז צו׳טריםט ספעיטעא א אז י1אוי
 פון באארד עסז. דער פון נעײאדען טעז

״ די אז פארלאננענדיג ,22 יאקאר  צוו
 זײנען דאם קאסיטע, דיזער םון מעסבערם

 זאלען װיידער, און ארענזאהן ברידער די
 אבדזשעיד דער פוז װערעז אױסנע׳פלאםעז

 אונסער ׳טטעהעז זיי װײא קאםיטע, ׳טאן
 מי־ ױניאז צוברעכעז העאםען אין קאאגעז
 1םו ארבייט די ׳טטערעז אין און טיננען

 עקזע־ די נעםינט דעריבער ױניא;, דעי
 האבען מענשען אזעאכע אז באארד, קוטױו

 אויוי זײן צו נים רעבט מאראאימ ק״ז
רןאמיטמ. דיזער

 אאע דיזע אנבאטראכט אין נעםענדיג
 האט םעטגערס *װײ דיזע גענעז יזלאגעז

 באשיאםען קאםיטע אבדזשעיו׳פאז די
 מ־טע זײער פון אײםע דיזע אױסצומאיסען

 אבער ארבײט, ז״ער סים אנצונעהן און
 װירס־ דאז האבען אחננזאהן אוז װײדער

ײ קאאירען. זייעחו געציינם איך  זײנען ז
 איבערינע די נעארדערט איז אריינגעקומעז

 נע־ עלעקטעם זיינעז ײאס מעםבערם דריי
 צו נאייר סיטיננ, םעמבעו־ א בײ ײארען

הא־ יענע און רום, םיטיננ דעם םאראאזען
 די און ארדער, זײער אזיםנעפ^לנט נען

עאעקטעט איז װעאכע האםיטע, ספע׳טעא

ײ געװארצז  עהיעמוטױו ד^ענע״אא דע• נ
 פון עיעה׳צאגס די סוועדוױיזען צו נאארד

 ,22 יאקאי פאר כאאדד עקזעסוטױו דער
 אין אייגצינע די פארניינצן דאן זײ;ען

 אד זיינען און קאמיטע אנדז־צעקיטאן דער
 יעדען און ארנײט. זייער ריט געגאנגען

 אין געאאפעז איז װאם ?אנדױאטען די פון
ײ חאנען נאארד עקזעקוטיװ דער  :ענע• ז
ײ און טרייער עחראינםטען דעם נעז  דער נ

va'ntfp שיין געװען ניט אנסאלום איז 
 די 1םי יעדער דינטונג פארא װאס פראנע

 קא־ אנדדפעק׳טאן די האט. האנדידאטען
 זינען, אין «אך אײן ;עהאט האט סיטע

 און אונפארטײאי׳ט זיין צו איז דאפ און
 זיין װעיעז קאנדידאטען די אוינ זעהן צו

 עקז. דער אױף דינען צו וױג־טעכסװערט
״ נאארד.  קאג* 35 עתזאמינירט האנען ז

 אנ־ זײנעז דריי װעאנע םון דידאטען
 דערינער זייגען און נעװארען דז׳שעקטעט

 דיגען 42 און נאלאט, אױפ׳ן ארויף ניט
רײ פאמענדע די נוטנעה״םען;עװאדען.  ו

 דייװ :באיאט פון ארונטערנענומעז זײנען
 געװא־ םעםטגעשטעיט איז עם — פרומקין

 געוױסע א ניי האט םרוםסין דיזער רען
ױ געװארםעז געאענענהײט  בוף ױניאן זי

 גע• איהם און סענעדזשער פון פנים א'|
ניט טאן ױגיאן היין מעהר װיל ער אז זאגט
יײו•

 קאמיטע די — נראװעטצסי םיאים
 י>מנ ניט איז ער אז אױסנעפונען האט
 ער WP דעריבער און טר״ד אונזער אין
 קאנדישאנס די םיט באקאנט נוט זײן ניט
 יטעפער, די אין ארבײטער אונזערע םון
 עקזעקו־ קיין יעצט ער קען דעריבער און

זיין. ניט מעמבער באארד טיװ
 אי״ איז עם — מיאער בענדז׳פאםיז

 1װע ,1919 אין אז געװארען בערצײנט
 רזיטע־ דעם געהאט האט ױניאן אונזער
 איע נאכהער האט און םטרײס נעראא

 פון פראצענט 10 מיט נעטעקסט מעמבערם
 מיאער דיזער האט ײיידזיעעס, ןייערע
 פרא־ 10 די צאהאען נעװארט ניט אאײן
 םעמ־ אנדערע נעיאזען ניט אויד און צענט
 יוא־ די צאהלע;. יטא■ זײן םון בערם
 איז ■ערזאן אזא אז דאוום, געםינט טיטע

 אינטערע־ די םאדםרעטען צו פאםיג ניט
 איחם נעהמט און ארגייטער די םון סען

באיאט. פון אדאפ
 איז קאמיטע דער פון רעפארט דער

 נרעםטער דער םיט נעװארעז אױםנעהערט
 עקזעקוט־װ דעם םון אויפטערקזאםקייט

נעװארען. ;וטנעהײטען און באארד
 רעפארט דער אויםכענומען װערט עם

 םון קאמיטע עאעה׳פאז םפע׳שעיו דער םון
 אין באארד, עתזעסוטיװע דז׳טענעראא

״ װעאכעז ײ אז אויוי ציינעז ז  מוזען ז
 קאנסט־- די נאבקופעז אאעס םוז פריהער

 און אינטערנע׳פאנאא אונזער פון םוציע
 בא־ פארזיכטיג זעחר זיי האבעז דעריבער
 מעטבער־ די פון בא׳פאום דעם םראכט

 האבען צו דרעסםאכערם די פון םיטיננס
 אל• אן ניי אװענט אייז איז עיעקיטאנם
 דאס איז כא קודם מיטיננ. געםיינעם

 קפנע דערינער און אונקאנסטיטו׳טאנאל,
 או אײנ׳שטימען. ניט אזעלכעם צו זײ

ײ קאנעז צװײםענם  אז דערלאזעז ניט ז
 אויםגע• זאלען מעמבערם צאהא נרעסטע די

ו ווערען שאאטעז י  די אין גאטײליגען צו ז
ײ װאם דעם צואיב װאהלעז  ניט װעאען ז
 סומען קאנעז ניט אדער ײעצען,

 װאאט עם מיטיננ. אלנעמײנצם צום
 א נעװארען באנאננעז אייגםאר דעם םים

 די םיז טאיאריטעט די נענען םארברעבען
 װעלכע נחפע קל״נע דיזע םון םעםבערס

 בײ עאעהשאנם האבען געװאלט האבען
 צו דארטען און טיטינג אלנצםײנעם אן

 די האט חןריבער ײאוטם. כאפעז קאנען
 אייר אז אז 1בא׳פליםע געםוזט האםיטע
 ווע־ אפנעהאלטען זאל עלעק״טאן טאניגער

i n נע׳פטעלט זאלען באקסעס באלאט אין 
in w ױניאן חןר םון אםיסעם אלע איז 

ן אפ־ ווערען עם װאו יאעצער אין אויר יו
I םיטיננען. שאפ נעהאלטמן i n* רעפארט

י פון ו ׳ «ד»11 י
חײפען.
א רעו פארסויעזען װעיא עס אי  חוו

 ev ומרנען אץ גאארד דז׳פאינט דצר פון
ױ איז ײו אי «י אי i י m n u ' i רמוארא 
T ח׳א׳וג׳וריר גיאשאו•, נרודער פון P U fl 

גאארד, חי»א*גא דעם פון טער
מיו1 װערט ועפאדט דער נ  •1דםמ רי

 אױסנאפ דער ריט ס/ןן״<וטגעת או| טיוט
*mi רי װ«;«| טײי ד«ס פוו
m («טאגט נ#ו דארוי ד«ס ג«ן m א 

פייט, גע״יערער
«י 1<י ר«»ארא ז«רנ«ן אין ײ׳«פ*גט י

אי p אויו «רט1י 1ני n nנרו• א< גט 
דא• iao יר«ן1פאר< וו*ט ד«ר«ט«גפ«ײ

v אין יאר w ועסיטפ אין דאר 101 |1א 
פ«י א ד דו*ט װ «י ר ניי  זײ״ מ«טרא<«ן1י

»v•אר צופ ו  ױ י׳ױז. ;יטי1• ד«ר פון ניי
um PVfW די !יטח״פען נ*ט ח«ן גאארד 

 גופ נאארד רויפאינט ד«י )is האגדמנג
 נרויער פון פאומפט ו«ם פאנ«ן צו

t w v b v, ט נפארד ו1ד•«חז«קוטי ױנ  וי
«i» ii t יד פיפ אנפארטרױט איז איינ«ר 

 פאיאגפ• זיין דיר«הפ «י m דפו««יו«ר
ג«יט. ד• פאר װ^רטל-ו

eye ,פעלרעטעו, פנדלר

ן ער אי ס ד ױ ס ד אר ן םײל ל או ק טו ו מן מ « נ
אן, ני 3 לאהאל יו

b« אוגוער ip»ip׳h ל««• חאט נ<ואוד 
 דעד פאו •לאן א אױסגעאוגײט םעגם

 און פ«?י«ט«ר פינאגץ פאר עיצליפאן
 «יג«ר11 נ«דם,8פ« נאאדד עמזעקוטיװ

 ואל«ן מ«פנ«רם נ««ר«1א אז ײינטינ איז
ו י נא?«נ«ן. איחם מיט ז

 •p« איצטיגעל ועל א־ו נאװאוםט װי
 ניז ג«יוען נאיפטיטט נאאלד זעהוטױו
 *V( פאר׳פטאנען איז «ם און דזיטולאי,

 «אל דז׳צויאי ראנאט אין א< װארען,
tp» i פאר ערע?׳צאן ׳טטאטפינדען n־» 

 ,iVBnPVB פינאגם און נאארו ?וטיװ
 צױ «רט1ו לאלאל אונזעל װי י1א« |1א

 נרענטיפעם, דריי פון זאטעגנע׳עטעיט
 א » נארענטיגט 1אי זײ פון יעתר און

פ«יג«נדע ראס איז פארטרעטער׳פאפט,
BiPvtPV i'11 ני׳טלאםען n  : in B u w

 D1V3SV8 19 פון נאיעםעחן זאי באארר
 אױן* װערען צוזאטענגע׳פטעלט זאל און

jnJ»j?MB םעמעפי״ «ם1 |1ם :פפוסן
 H ירענט׳צ ׳טטיק־יענ״דער אוז 1מײת«

B פח j 01מעםנ« עקזעחוטיװ n ליידיס 
 י1 ;ם1מעמנ« .ip« 8 «נט׳פ1נ 1טיילא

 צי «גטיגט1נא זײן זארען איטאריענער
 lie 3 פון פארטרעטעריטאפט א האבען

 *P« 3 11א טיילארס לײדים 8 י1
אײ זעהוטױו א  זאלען טעסנעדס נ

m װעחלט1« » n יי•1אלט« די פון 
Dip»tp» i אמייטעה ׳פאן n׳n •נא 
B מיט 1אר n זא־ 1«טע1סעק פינאנין 
in עמועהלט i» i» ii א 1י1א T fj» rn 

 זארעז עיעח׳טאן n און נאלאט, ראל
 װ«ט 1װעלנע טאג, אײז אין םארקומען

 ט1אנאגפי צולונפט 1נאח«נסט« «ר1 אין
i ײעו־עז. n פה טערסיז IVBBPW o n 

ivb ipv ipv אױף «אל«ײן 11באא I( סא־ 
 דז׳פענױארי 1ני חײסט, אם1 נאטען,
1922, 1 im»סינען1ט« י1 זאיען 1ױיט 

 אױוי «ײן ד1נאא עחזעקוטיװ 1אונז« פון
 אין איז «ם ײי |1א נעױען, מי יאחר, אײן

’m v מיט אםיייא״טעו יאקאי o n 
n׳e. 11נאא,

i עיעױפאן די אום און n  tie ,חז» 
 אין «ן1׳פטאטפינ קענען זאל באארד
 א•1ג«ו נא׳טיאסען איז זשויאי,1 מאנאט

 חאנען זארען נ^ט״טעם י1 דאס רעז,
n יי1 אין נאסינײ׳שאן אייז 1צ iw iB B 
ײ — ייטס,1 i נ n און 1טײלא דיידים 

 נא^יניי• זן י«ט1 נחמט׳פ איטערײ׳פאן
o 7 !יענסטאג, שאן nט«ן n׳ne, ניי 
o n ׳פטייד׳ענײ* און טייסערם םעםפעל 
m דער i n i ׳טנת נאמיניי׳שאן זיין וועט 

4 o nט«ז n׳iie, ניי און o n איטאלי׳ד 
» נער ; ן ו jw װעט נ ip ib b נאםי• די 

o 11 ׳שבת ניי׳טאז nטען n׳ie.| אין 
i n עיעױפאן ניי נאםינ״׳שאן פח צײט 
 IVJJio'nBaiBB איע קענען מען װעט

 אנזמעױשאנס, אויםצומו־ען װי מאבעז,
זיין, װ«י«ן אזוינע יב1א

o n  |ib פיאן אננענעבענעס אױנען 
i«’ חאם n ,צוזא־ ׳טטעיט וועלכער טייל 
 1צ מעגליכפייט די יאאיזי, 1אונז« מען
 אי« זאך אײנצינע די אט«ן,1ט1פא זײן

n נאר, » i: iB  in tm פאײ מעמב«רס 
 1ח«לפ« און נויםװענדינתייט י1 ׳טגמהן

 גײםס*ם«חמ«ן1א אן צוזאמענ״טטעלען
ױ ,1נאאר עהזעחוטיװ  «ס חאנען 1מי ו

V מאנאםען 6 ױ געהאם
 I»ii יעצט, נאד אי« טײנונג טײן נאך

i n קאס־ אין חאיט נאארד עקזעקוטיװ 
 זעחר jib ארב״טעז, נןװיםע פליטען

iw r a 1פא וױכטיניןײט m •אתאני 
מל זאציאן, ו nno 1צ אני י  ײנצד1א ז

 אגציימן את אײנצןלח״נמן, איז יאוקן
 עפמיוד 1ני«1א ארבײם,,וועימ מטע די

ך אױפנעםאז האט באארד םיװ a חו n 
 נא• זיינען ױפלמ די, טזןו״טין. סורצען
p די םיט קאנט jn » iir״P3PPV ,jjm 

i n וחד גןחאט, חאט באארד עהזעוטיװ 
נעלתען איהס איז עם אז צונעבען, לען
אניזאציאן.1א פעסטן א tvoBr צו * * יי

i פאײנ«ז אונמר אין n  , a iB in* 
 את־ מחר טײקער סעטפןל די מאנענדינ

j 1צ זיך טעחל דיז, 1צ טױו n ’ o n w J i’ B 
 פאו־פןחלט 1סי האנמן ױניאן, זייער טיט
m אין iw in נ•1א יערסאנעז צו צייט 

t״rw 1צ זיד מעחד לײם,1׳פאי־ט׳»ן 
m ^ n r o r a סיט o n חד מספפי 

 אונזע־ jib סף א םאר װייל פארטסענם,
n יט1 עקזיםםירט מאפ־ם׳פערלייט m 

o. ?אפ. פיז סייל p או־יינ* «ײ בײ איז 
D3P3P1P3, 1 איPP” 0 1PB0P0 i n איז

ip ם*יל א נים גאוי o m u  i n  jib ספפח̂ו
jpoBtip ׳פטעלט װפלכפ

W

d 1יסע1א אויסנאחטע, א»ן pi סעטפעל 
o jp oo iB B n, און ;o t r ײל חלילח« 

 קאגטרא• 1צ ויי נאטען1פא איהס איז «ס
 אױס־ ׳טױן op ייד וואט א«ױ נײן, ען,1לי

 צים ליף1נאטי װיריוט עס און געארנייט,
o 1פא אי ׳ט-ענטען v i ,אױף אי ׳עאפ 

b 1פא p i ׳ סעטועלi p t ' jb, עס jpp 
0 8 i׳m, א אז ip o 'hvj ,װעל• יערזאן 

 ip*• ױידצענסץערטע א1א ;יט איו 1נ«
 אונגע• ;אנץ חענען «יר ואל זענלינק״ט,

 סיזאן• גאגצען א אפאלנייטען ׳עטעוט
 גיט אפימ איהס «»ר טאן1ט׳פע m און

jvm B אױפ ,1קאל ?ינג1ואי1 א 1פא 
ײ מל 1אנ;ענו»«;ע אן איז אס1  טײל א נ

o לײטע1ט׳»ע pi לועמפעל on ו ניט» 
ײ ע!,1חאנטראלי  M פאר פרעגען ני׳פט ז

»1ײא  גע• יעצט ויי 1מי װאלטען ,11א ?י
 —אויסנאחפ, קײן מאנען צו ניט נעטען

 עליוינט ניט זאל 1מאנ« סעמפעל היין
jn p n ימ•1אי11 א אחן ארנ״ט?ז 1צ? 

1 .rm pאין פײנעם נאיטטימט ײעט אס
.180 ניט ׳טלענטעם חײן שא■

« * * י
 J1B אױפטערקזאטחײם י1 ציחען 1טי

 אז ,JP3V( צו אנטונג טעמנערס
ו זאלען יסעפער זײ׳ױע אין י  ײ;*1א ניט ז

o רימתס פון obppo י1 גאפץן in 8 i3, 
ipoppp i אין איז סט,1א11בא װי n צײט 

«jpo3B אין פארנעקוטען in  o v i •׳פא 
 גד חאנען וועלנע יסטרײטוננ?(, געװיסע

a טייל א אז ,01פיח n  jpno tPim ײ פ  ׳
 נאלד זיינפן «ײ jib ט״ל א יאז?ן,1פא

D( און אפיס אין נעחוטען P 'nov *וטסט) 
 18אנ ױינען op טניאן. m מיט נען
81 8)poipn ,n » i אױסצד זיך טרײען 

i לט?ן8נאה n  jib ,״( די ױניאן»JP 
 נאחאנט. on inpt טעטנערס אונזערע

ip «״ in o  jp b ib i םיט נוט־םאנפן i n 
 אין ארב״טען jp)8P זיי איידעל ן,8ײגי

׳עאפ, ױניאן א
* * *

ip i ,װ מיטיננpלכpאיז ר  נעזאלט י
o יענסטאנ,jpipn 1 אינעהאלטען n 

jvo24 ,נעװארען. אוגעלייגט איז מאי 
po’ npj אוממענליר בקן8ח אכען1אור )P* 
ip אז מאכט, i זאל סיטיננ P)im| !0801׳* 

B: ip׳ o p o r jpiph  v o •  . jn אנאנםי־ 
i n  jph ,jp i אפנ?חאיטעז ױעט סיטינג 

o ,jp iph, ,׳פאטצנערג
io p ippo 8 ?אל8י.

אר סאג סעג ה־ ױ פ  או

ד מ אי  ®אנראפ־ ו
ת נו נ ר ס

80(11 JPP1) 80(80 {1א,) JP029 o n 
 אטערי־ (אנץ איז ױעט טאי, jpo30 און
’(jp װאי חא, bp> b p ׳8 זידi n מאריוױ
 (*8■ אוחראינ?ר רי סאר (8O*)P0 א טעז

p))r po )pno  .nw np 8 8 i J אוז לייט 
 די 1אי opptriB סיס ײלי;ס1פ ױנ(?

pop3 jp הענס ו ip ii1**3 ן tie P)P ioי 
3iBB) in’ נענענדיג ipnp״ p 1פא t” t 
o ip( א jps” p דפס ip 3 חאט)  P*״

ie טט״ערם s  i)8B  bib י e*(8■ י e i 
n i)3 ip — 8 1או?ראי(פ די*j n. .

ip t* i ,!?צייכ ojm אז זײז n n w 
n ip s, רפס סימן א i n אזיצט3 װאס 

 א הארץ, טענ׳סליך א opn |P3״p אזא
 אומליפלינ• די סיפ פיחלס ײאפ חאדן

jib po b נא• איו איז אומליקלינ? אלזו 
b «ױ «ײ ד״ט p  .jPB>pn וופט i” i אן 

tnnp ,מאס צייכפז ’m p איד »» 
jp )n o 80.) א׳ן jpp'1800'n jpt’ i 

p•• די ס׳ט (אסען די אױף ii Bppn 
j n ט יונ• tw ליים p))i* די 18( זיין(•

)18 P,די אױן 1גא יילי(ס «)jib ipo b 
 ס5(« 08י jpopii 1םא אומ(ליקל'כ? די

o ipn .ח־ײ (?זאטפלט o in ) ih טים 
(pp3׳i איז פ׳נף pm ׳ *B 0)P»’ io 

 אח אופראינפ איז ייד jp)*bp( יתונױס
 awn•) dp3T פו| אנסמנ?נע די צוױטפן

o דדיי לאנד, im n זי״ און פעפ סים 
p סױזע(ם נזמדג n r a יתוםיס IPioPP

i*8 איו r םיה jppp io r אויס n p ” t
p m און אייד צו חפנסלפו pop3| } 

OBlpn י װיסיל סיס אינז ו  אי
i׳n r ,?אויסנ?דאו־םע נלייב 
 נוווחוונדערוגנ מים יןוקען לעך
ידסזעחן, opom רוזזימס צד

Eli

t"
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 ארנײט מחנג אח אמקמחנג ד
אינטערנעשאנאר דער פה

קאחען ם. פאניא פון
קאמיפע). עדױ?ײי»¥נ*ל (סעיךעטעײ

 דעספלןיאטיע
 אוגזער אין

^ ײו ני

(ןןיטזעצוגג),

 װאס סיסטעם, בילדונ; די
 אין טנטוױהעיט חאנען 1סי

איגטערדייעאגאר, אונזעד
 ארונטערגעפאיען דט אין
pc ניט איז און היסער 
 אונזערע אויף געװאיען טדױפגעצװאונגען

 גאג־ אוגזעד דעקדעטען. דורך סיטגויףעד
 די אױף גענױט איז ארנייט בילדוגג צע

 מיטגרידער. אוגעזדע pc נאדערפדיצען
 איז טעטעחײטעז אונזערע pc װאוקס דעד
 אב־ גוטע די pc אזױ דט רעזורטאט דער

 װאק; דעם pc וױ פירעד, די pc זינטען
vnva,\ אונ־י װאס איגטערעס, *ןןריגסנגדען 

 ארבייטער אין געסען סיטגײדער ?ערע
 יזאמיטע עדיױן״יעאגאר די אסת, נילדוגג.

 איע אין וױ אבער, אוכײט, ד• אן סױט
 אינטערניײ דער םון טעטיגיױיטעז אנדערע
 אנט״פײ״ און רעצטע דאס געהערט *עאגאל,

ארבייטער. די צו װארט דענע
זאל טע......י עדױל״שאנאר די כדי

T צו װערען גיט c זאי און ־י• צענטרא־ 
 בא• ע#.-אדפיאוסמ איהר אנװערען דט

 האבע מניאגס, ראקארע די מיט רירוגג
 נ י י ם־ ע ; ״פטענו־יגע א געכרינדעט סיר

ץ ע כ י ל ט פ א יע נ ע ר ע פ נ א  םון ק
 אונ־ ארע םון קאכייטעס עדױק״שאנאל די

 אפ הארט קאנםערענץ די לאיןאיען. זעוע
 מיט צוזאמען צײט, צו צ״ט פרן דצונגען

 דעם סעיזרעטאר, עדױקײשאנאל דעס
 עדיױ דער פון סעקרעטאר או; טיעערראן
 אונ־ באשםרעכען רי יןאיױטע. קײ״עאגאיז

 שטעיעז און טעטיגידיטעז נױדונג זעדע
 ערױקײ״פאגאי צום רעקאכיעגדאציעס צו

י דעפארטטענט.
t o וױיא וױיטער, נאך אבער געהען 

 אײ םוז געביט דעם אױןי אז גיױכען, סיר
 םאייעטע;״ הערשען דארןי בירדוגג בײטער

 דער אז גרױבען, נ״יר ראטיע.)דע:יאי דיגע
 פראן דעם אין דעה א האכען דארף יערער

 גופא, סטודענטען די אז און כיידונג םון
 דארפען כיעב״טעז, דערװאתסענע זײעגדינ

 םו) אױסװאד* דעם אין דעה א האכען אױך
יעהר״געגעניעטאנדען״

 די ערװעהיעז צענטערס ױניטי ,ד אין
 יעדען פון מיטניידער ,צוױ סטודעגטעז

 ־ ו ט ס דעם איז פארטרעטער איס קיאס
v אונזער אין .י י ס נ ו א ק ס ט ג ע 

 יעדער ערװעחיט ''ארב״טעראונױוערזיטעט
 אױפגאבע רי שארשטעהער. דרײ יןיאס י

 שטעהן צו איז קאונסילס סטודענטס די םון
 כייטגלײ די מיט בארירונג יפטעגדינער אין
 און פארראגגעז זײערע אויפנעמצן ׳דער

 טיט פארבינדונג א*ן יעטעהן און סײנונגעז
 זיי דעפארטטענט. עדױקײיפאנאר דעם

 קאנפערענצעז די אין אויך זיך באטײייגען
 ״פאיןויטי די יערער*פערסאג*\«י, דעם פון

 די פון טיטדידער דרײ קאנפערענסעס׳/
 םיטנלידער זײנען קאונסייס סטודענטס

 דער םון קאטיטע עקזעקוטיװ דער םון
 עדיױ רעם טיט צוזאטען לעהר־פערסאגאי.

 די באשטימט דעפארטטענט קײשאנאי
 אין לעהר־פראגראם ד;ם קאטיטע דאדגע

 צו צײט םון צװײנעז. פאר״פידענע דינע
 און סטודענטעז די ׳זץ־ פארזאטיעז צײט

 אונטער־ און פארװײלונגען אױןי ילערער ,ד
חאיטונגען.

 איז װאס געלט, דאס אז גיױבעז, מיר
 טע־ אונזערע פאר ;עװאדען באשטיםט
װע״ אױסנעגעבען דארף טיגיןײטען,

 ארגאניזא״ אונזר אז א?ױ, רען
m r מאס־ דעם״ קריגעז דעם םון זאל 

̂ז סימום  פלאן ביילדונג אונזער און ׳בענעם
 םא־ די טיט האנט אין האנט געחז זאל

 אמא־ איגדוסטדיעילער דער איז דערוננעז
 אונ- געבעז צו איז פילאן אונזעד דזאציע.

tװעגען באגריןי סלארעז א מיטגלידער עחנ 
 אין אינדוסטריע, דער פין כאדאיוטער דעם

 בא- מיט באשעפטיגט. זײנען וײ װעילכער
v:vp] ײ  •רא• צו באצונ אין םאקטעז מיט ו

שטופען, איצ איז פארטײיונג, איז דומציע
 טעק־ די •ילאנטאציע, כױםײאיל חןר פון
 םארטיגען דעם צו ביז םאברײזען, סט̂י

 אין אויםגעמאכט דוערט װאס ■ראדוסט,
 אוים־ צו •לאנעז מיר *יז שעפער״ וײערע

 אג• איע צו שטודיען אוגזערע מארײםען
איגדוסטדיען. דערע

 געים דאס .אז חאילטעז, םיר
 אױז• אױסגעגעבעז װערט וואס סיר װאס

 טעםע• עדױקײשאנאיל אוגזער יעמען
 נוצען פיי ברײנגען דאדף קײם

 נעבען צו מטדעכעז סיד ױניאן. אתזער
n םאר^וטענתים קלאדע א םיטגלידעד 

אינדוסטריע, דער איז •ראבילעמעז די טון
ײ וועיכער איז באשעםטיגט. ווערעז ז

t o ד םים שיחעא אונזערע באקענען% 
 דער אין און ■ראדוסציע, דער אק פאסטעז

 איע איז פראדוקטע;, די פון פאדםײיוגג
סײ אונזעחנ אינדוסטריע. דער מון סאזען .

 ייHi• 1 דעואיטסעגמ עױוקי^אגא? רער
̂נן און דרױןען, m צו פארלוױפ ifiiiM •מימ 
t קאסט שאר גייידער o ^חאפ «f 

 •oopvo «רס װ/ןרען נעגיױנט װעיען די
 די נאר שיאסען* איגוערע םאר ניכער

 סר״ סיס ערפאחהננ חאנען װאס ?עחועו,
 פאופאדטימן האגצן לןראסען, • ב״טער
טעמסט״גינער, אזערנע

 היסטאױ• די רערנען .ד?.עראסען1סי רעד
 עגט* איגדוסטריעיער דר םון פאקטען *פע

 אײראפא. אין און אמערייןא אין וױקרונג
 דױסטאר״פע דיזע מיט באלןאנט װערען זײ

 םון •פרוסען ציהען קאנען די און םאחטע,׳
 און געגענװארט, און םאמאגגעגהײט דעד
צױןונםט. דער אויױ גענענװארט דער םון

 און לאגע אדבײטעד די שטודירען ?ײ
 די װערנע דודך מעטאדעז, םאױפידעגע די

 אין האנט א באיןומען צו זוכעז ארבײטער
 איגדוסטריע, דער םון םארװארטוגג דער
 עגג• אין אויך אטעריקא, אין נאר ניט

 יענדעה אנדרע נאך און פראנלורײר יאנד,
 די מיט באקאנט אױך נאר אזױ װערען זיי

טרײד־מניאגיזם. אינ׳ם *פולען םאחפידעגע
 *פייער די װערען קיאסען אונזערע אין

 מיט װערק, וױכטיגסטע די מיט באקאנט
 די װעגען צײטיפריפטען, און ביכער די

 סאציאיער דער אין םראגען וױכטיגסטע
ענטוױקרונג.

! דעם װעגען אויר יעמען מיר  און צ
באװעגונג. קאאפעראטיװער דער פון צוועק
 אונ• אין געםאכט אויר װערט םארזוך א
 מיט שיילער די באקאגען צו יןיאסען, זעדע
 אמ אויף •סיכאלאגיע, םון יעהרע דער

חאנר• און דענקען מעניפליכען םון געביטען
• רען,

 בא״ צו םיר שטרעבען סיאסען די אין
 ■רינצייען גרונט די מיט יפילער די יאנען

 חײנטייי דער םון וױסענשאםטען איע םון
ציװיליזאציאז. גער

 די מיט באחאגט אויף זיי מאכען טיר
 דראטא• יאעטען, גרױסע די םון אידעארען

 מיר ילערנען דאס נאװעליסטען. און טודגען
 םארםא־ דיזע םון װערק די דווץ־ טאקע זיי,

 אינ״ װאס איעס לערגעז מיד לורוץ, סער.
וױסען. דארםעז טענשען טעימענטע

 טיטגלידער אונזערע אױך לערנן מיר
 אר? צייט, םרײע ױיער םארוױירען צו וױ
לעבען. פון הגאה האבען צו וױ

 עדיױןײשאנאא אונזער טעקסט־ביכער
 צוזא״ האט דעפארטמענט אונזערע פאי

 פון איסט א מעגגעיעטעלט סטודענטען.
םאר״ איבער טעקסט־ביכער

 רע־ מיר װאס געגענשטאנדען, שײדעגע
 אין מיטגלידער, אונזעדע צו קאמענדירען

 ארביײ אוגזער אין לערנען דאס צו באצוג
 ױגיטי־ די אין און אונױוערדטעט טער

 ספעציע־ געסאכט האבעז מיר סענטערס.
 ארױסגעבער די מיט אראגזיטמענטס לע
 צו װערק די באקומען צו ביכער די פון

 דע־ אונזער דורך פרײזען. רערוצירטע
 באקױ סטודעגטען די האבען םארטמענט

 פראצענט 30 און 25 מיט ביכער די טען
 צאחלען דאדפען װאלטען זײ װי ביליגער,

בוך־סטאר. א אין
 זאלען שיאער אונזערע כדי אוטל״נס.

ארויסנעח־ טעהר ײאס קאנען
 בריײ גיבען, מיר װאס אעסאנס די סון מען
 יע־ םון ״אוטאײנס״ אעהרער די פאר טען
 םאקטען די ענםהאלטען זײ לעסאן. דען

 געבויט, זײנעז לעסאגס די װעלכע אוץי
 דיסקוסיעס ארױס רופען װאס פראגען און
 נאכצודעגקען סטודענט דעם באװעגען און

 פאר־ װערען אוטלײגס די לעסאז. װעגעז
ײ קאײבען ױי סטודענטעז, די צו טײאט  ז

 אפצוםרײ דינען זײ און ״בײנדערס״ אין
 די שטודױם. דעם געדאגקען אין שען

 אונ• צו געשיקט אױך װערען ״אוטאײנס״
 יענע און יארק, גױ אויסער אאקאלם זערע

 אויף אעיןטשורס אראנזשירען אויך קאנען
טעמאם. זעלבע די

 די םון ערפאאג דעם פאר ואמפלעשס.
 איז גיבעז, מיר װאס הורסען

 זא־ װאס טעקסט־ביכער, שאםען צו גױטיג
 די קאאסען. אונזערע םאר זײן גוט לען

 ״דא !ײנען װאס טעקסט־ביכער מעהרסטע
 סטודענ- םאר עגטװעדער געשריבען זײנען

 אדער קאלעדזשעס, און הײ־סהואס םון טען
 דאס קאאםען. נידריגע די םון סינדער פאר
•ראבאעם. שווערער א איז

 האט דעפאדטמענט עדױקײשאגאל דעד
 פארםײאען און דרוקעז צו בדעה דעריבער
 אױס־ ײעאען װאס פאמפלעטס, אזעאכע
 אעמען. זײער איז סםודענטעז די העלפעז

 אעחרער אונזערע אז געפאאנט, װערט עס
אוז פאמפאעסס די פאדברײטען זאלעז

ײיסא,
 מווימ

?ונסצ און

צו ציער

 פילען ו/דנער דער צו
t o פעסטרע• די או #אנער

 פון דיט עסטעט״פע ױיצע,
פאדגאנלע״ דס טאר נילדוגג

 אונוער ס׳איו װערען, סיגט
 אוד אץ ענטוױשרען

 פעחג^יט‘ פטר inn א מיטגאידער זערע
 •np קאגען זארען די אז אזױ קוגסט, און
לענען. פון געגוס מעוור ;ען

 אץ דארןי *פעחגחײט נאף בענקעדיע‘ א
"  זאיען wf או אוױ װערע̂ן נאיפאםען ו

 טע• ♦עסוציגע די צו םאראנט א דערםיחלען
 אקטיװ ׳פטעיען רך זאיען און געטעגטס
 נאדיגגוגגען אוטסאדטארע די אגטלועגעז

 װאו גענעגטען/ ד אין און *פעפער די אין
װאױנען. די

 דאדגען דעם דעמױינען צו זיכען מיר
 ?ריגען טיר סיטרען, אײג־יגע דורך ציל

 צו טיהעטם מיטדידער אונזערע פאר
 קאנצער• פארש״דעגע פאר פרײז חעלפט

t ;פאריעטעױנגען טעאטער און טען o 
 סוזע״ די אין באווכען אױף ארגאניזירען

 א פון פירעד״פאפט דער אונטער אוםס
 ער?רערט װערנער יערער, קאספעטענטען

 זא־י רי ייון באדײטונג די ססודענטען די
דארט. זעהען ױי ױאס בעז,

i i i K ' I J l i ’i  h M M־'j־  M iX iik l
«in t מיר w rv « m r|

ז *חייקפ״ י tw ep די י im ,ײו חני  גד♦ ו
jnjftim »ו  i*m irw nnm פייאיידער 

tm am׳fn דעו;«מור. «ו ?ינע פון

 1• •נטװייןי׳נ: «ו ׳אמרענונג די
inn  iv ir a a 'o ig )•« אונזערע 

u םיטגרידער *»י«י re a l דער *ו 
ײ• lie י׳  i m װ«פ ח״כען, זוסער 

 *־p » אױי »רװ»רט^ט6 װעדען
ד ״ױניטי ד ורטן, טיער*טױו«ן  חוי

ר טעגריר ט»נט  *UN ;ie טױזענטער «
 טן טין »רנר״;גען8 *ו טרגייטער זערע

 חנר־ טון דעמטיןרטטיע tie ערע6טט»טס
 נטטיר, דער ne סי׳»ו דעם אויף ט,6י»ט

 אונ• אין גטרטמגס n» װ׳נידער *וױ׳ןןען
נאקװעטריניו״טעז. נעסטע די טער

אונזע• חאבען חױז״ ״ױדטי דער דורף
 און ׳טעחנחייט *ז נטוױוען, טיט^ידער רע

 מט־ די כיט רער זײגע; גטשװעסילינשײט
 טר• טז — אײ;*עמע, די סון נט»ט<יע
 טנדע• פטר tvy«?ve נויען sen גייטער,

 ייד, סייר טענעסענטס *טכזו«ינע או; וע
 טנ׳טטרײנניננען, יוטיןקטױוע דורך מטנען,

 ■** ערדייטעז טזט ׳אטטען זיך ססו אױך
ױ ראדיז  ם׳איז און רערפער. ױגיטי די ו

 דורך אז שאהט, דעס נאטירען «ו כדאי דא
 קרי* אונטערנעטונגען ה^עקטיװע אוױנע

 ערטא• װערטפורע טרגײטער אונזערע נען
 פארװארטען פון 'נעניט דעם אױןי חנג

אונטעדנעמוננען. ע י * י y א ס גרױסע
איגטע• װעקט דעוטרטטענט אוגזער

 סיטגיי• די און חײסען, ױגיטי די «װ רעס
iv דער 'y y ױז שאסט. טידמוס דעם ני

^^»====i 22I^I2S* - _ _ _
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 טענעדז׳ןןער דער ניסנעװ״ז, ד. גרודער
 ועזינ• חאט חופארטםעגט ר־פער דעם םון

 איז רעױגדייפטו זיין אטט. זײן פון נירט
 ענריגט דערנייט און נעװארען, אגנענוםען

 נא• ארבײטער דער אין רןאריערע די זיד
 די ח«ט װעיכער אײגעם, נאן־ פון װענוננ
 געװידטעט יעבען זײן פון יטחרען נעסטע

 איז דאפ ,y נאװעגונג. *רבײטער דעד
̂ונער ט נעװען  ,y זייט זיין פון ׳שריט ה

i טyיע איז נ־ט, t פעט«• iy .זינער זאגען 
 דך פאר חאט ער װאס אוגז פארדריסט

 אונו ניאנט װאס װעג, אזא אויםנעקריבען
 איחם נאדאנהען iy אוםמענליך זאנאר

 אין טעטינסייט יןוהרינער ילאננ זיין פאד
 נע־ סיר װאיטען דנער רייהען. אונזערע

iv סער n n tiy נעװעז w ;אן איחם נענע 
 פאר■ דטס האט עד װי אװענט, אפ׳פיעדם

ר, דינט. ע ״י  דאס מיר אבער,.חאגעז י
 :־ט װטיט דאם װײ< טאן, נעהאנט ניט

*טעחז. נען־לוננען
 פון פארדרוס דעט אטבאיאננט וואם
ױז מיר קאנעז רערבערס, אונזערע  זא• ני

 פייאזאםייט. נעםען דאם זארען זיי אז נעז,
o» •טטארקע א חאט קאפ־טאיליזם « ir y• 

 באמינוננ א־הר איז ‘מאטעגטא קראסט.
 איײ װאס כאלױנוגנ די וױ נרעסער פיע?
̂; נער  בא״ ארנייטער דער א־ן קד־נען ה

 טאנ״ נ״ר זעהען טארןע דערפאר װענונכ.
 פון רויבט קאו־טאייזם דער װי טע;?יך

 יורעםטען אונזערע פוז טאנכע אװעק אונז
ײ מאכט און  אדער דירעקטע זייערע א״ם ז

 דארןי דאש אבער דינער. אינדירעקטע
 א«נע• סאר^־ױיס־־ע!. נ־ם היינעם אונז
 דאך םיר װאקסען זאבען, איע פון זעהן
 װעיען מיר און מאנט איז און «אהא איז

אפנעזעחז פראגדעס אונזער פארטזעצען
׳צװעריגהייטען. איע פון

* * *

 דע־ ריפער פון םענעדז׳פער נייער דער
 ער םלואקי. ח. נרודער איז פארטמעגט

a כיז איז v r קטםפלײנט דער נעווען 
 דעוארט־ פראטעסטיװ דעם םון קצוירק
 ט איז ער באארד. דז׳פאינמ םון ניענט

 אונטער־ און ענערניע מיט פול סאז ױננער
 און אינטעליגענט איז נעמונגם־גייםט,

 טיט כאקאגט קיאד פארהעלטניסמעםיג
*ראביעטען. אונזערע
סוקםעס. איהם וױנ׳עען נײר יי * *

 סינד א נעווען איז וואם סויפין, מ. סר.
 בראס װ״נ־טסיין פירמע דער פון גליד
 טא־טינען SO פון ׳שא• » נעעפענט האט
 iy נעװענדעם זיך חאט אוז אאייז זיד םאר
 האט ער םעטרמעניט. ט פאר יוניאן דער

 איע אטנעשניטען חאס ער אז ערסילערם
 וױינ• פירמע דער סיט פארבינדומעז זיינע

 ניט לעננער חאט ער וױיל בדאס, •טםייז
 נאך םטרייס. דעם אויםחאלטען נעהענם
 ױניאן די חאט אונטערחאנדרוננעז לאננע

 נחי־ ט םיט הישיז, םי. מיט נעםעםעגם
אין וועט איגײט פײן t« ס«יויידיטי סער GERECHTIGKEIT
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 איינ• פאר װערען געטאכט ניט <פא• דיזען
 שארישטאנעו אױך איז נראפ. ׳טטיין

דארפעןי ארנייטער ארע »ז געװארען
ױניאן. דער פון װערעז ארױפגע׳טיקט

^ ♦ ▼
 װיינ׳פטײ) רואים פון ארנ״טער די
 אין טראנעי אכיסער חאמז״געהאט נראם.

 חא• ארבײטער די װאנען. ואר טעy<ע די
 יע־ ט מיט פארזינערם זײן געװארט נען
 פאר• קיין חאט פירםעי די טאכען. או נען

 האט זי נענען. ;עװאיט נ־ט זיכערוננ
פאר״ זיר זאי,יען ארבייטער די אז נעװאיט

 מיר, זאנען וױ װײל, נאט, אױוי יאזען י
 װע• א ׳פפ״זט ער ע גוטער. א איז נאט

o א אונטער רימעיל r] ײ עי װעט ״  ז
 או״ די חאנען ׳טפייזען. אױך א ם ת ס ס

 די און ארנייטען, געװאיט נים נײטער
 געויארען. נעשליכטעט ענדליך איז פראנע

 פארזינערוגג » גענעבעז חאט פירמע די
 וױנטער פאר׳ן ארבייט װאנע; 20 פאר

 20 1ז*י נאטש דערװײל זאי נו, םעזאן.
זעחן. םיר װעיוען װייטער װאבע;.

איי• קאספאני, קלאוק דז׳פואװענייל רי
 אנ׳טטעגדינסטע נעװעזענע אונזערע פון נע

 נע• נע׳שםרויכעיט יליידער א׳ז םירמעס,
ױ דער נענעז נעוינדיגט חאט און װארען  י

 אר״ געטאכט האט זי ײאם דערסיט ניאן
 נאטיר־ פירםע. סטרייקענדע א פאר נײט
מו א געװען דארטען איז <ױ װ  סםרייק ן
 ׳פנעל זיא ״קאדוי״ דער *נער ׳פא• א׳ז

 װאם דעם אויםער געװארען. נעװאונען
 װעט םעםלמענט, פון נאדיננוננען די לויט
ײז פירטע די ׳טוין  iy פארזיבטיג זעוזר ז
 ארנייטער, די חאנען זאנען, אזעלכע טאן
 א געסראנען אויר ׳מייז נאננ, איין םאר

 די אין ארבײט װאבען 26 פאר נאראנטיע
 דאס tv דענקען, מיר ײאכען. 30 נעקסטע

« * *זיע;. v איז
 און ראטהטאן רײזמאן פ־רנזע די
 .םון ניט וױים החנ) עין (קיין גאוער

 מען, ארנײט דארטען טען.”y שאעכטע
י בעםער ײאם און  באחאנדעיט פירמע ו

 איחר איז נרעסער ארז ארנײטער, איהרע
 יע־ אץ דארטען מיר וואנען סוקםעם.

 קאנטראקם, ¥ײט v געהאט שאו נעם
 טאנאט. דיזעז אױסגעחן דארןי װעיכער

 v נעטאכט אפיס דער האט נאטירליך,
 אנ־ אנרימענט. דעם נאנײעז ty פארזוך
 אבי• געלאזט «יך פירמע די האט פאנגט

 נאך אנער נעװענייר. װי דיננען, סעי
v געשיליכ־ איעם איז א׳כעררייד סליינעם 

 פון ^פרידעגחייט דער » נעװארען טעט
 געסראנען האט םירמע די .O’Tty ביידע

 די און נייע 6 נאך און ארבייטער ארע
 א נעסראנען דערםאר חאנען ארבייטער
 אר6 ארבײם וואכעך 48 פאר נאראנטי
יאהר. :עקםםען

<י * *
 Ufטpנטראvpײט•y װענעז רעדענדינ

 נים אייד סיר םוזען נאראנטיקס, און
a פאר^יכענען ty פאתעםען n קאנט־ 

 אונטערגעשרי־ װאך דיזע אי« ײאס ראהם
 קאייאן פירםע דער םיט געוואחנן 1נע

 v נעקראנען םיר האבעו דארםען בראס.
 אי| יאהר v ,פײם״ 62 פאו נאראנטיע

 יאחי v וואנען 2 ארבײט. ײאמז 60
ײ הרינען  בא־ הרינען אךן וואסײשאן ז
o>mpy. שווער אתז איו אוםזיםט ניט 

ty נעפינען v אײדזשענם. ניזנעם •
 דזשיו םען1 דעם סופט אפיט אונזער

 םם• מע9 קארנער עװזנגױ, סע2 144 נאו
 סםײוחנסאנםסאםינא איןדער 1אי דאס

r -pâ דתט דעם נעדענקם בילדינג. *iw
חעמער. רזע•

\rLz

דער ®ון קאמןש גרױםער דער
),אמאלגאמײטעד

_ •
 דעט כרעכען גיט קאגען קטמף גרױסען פון ױאבען צװאגציג אין פיער

 צו צוריקהעחר קיץ - ^גײדער די ®ון וױדעריפמגד *רגאדױרטען
^ 1 1 טטרגאגגענהײט. ®יגסטערער דער

jn* עס״ r  v צװאנצי;־ און םיער די
 סאמוי גיגאנטישען אוגזער פון װאף סטע

 שניײ דער אין צוריקברענגען om געגען
 שקיא- שא■ סװעט n אינחססריע דער

 קיאדינג אמאמאכױיטעד די םערי/
 ק״נ• זיר חאט טםפריקט אײ װאידחערס

 םאראויסצוזאגען אונטערנומען דט ס*י
 אנחטיטען. וועט קאמף דער יאגג וױ

t אנער o זיכער, געװעז שטעגדיג דינעז 
 גע־ ניט זאיען שנײדער די לאנג וױ אז

 קאמוי דעם אנצופיחרען ײזז צװאונגען
 זײ פוז אװעחצונעמען פארזוך א פעגען

n םארבע- און רעכטע אױסגעחעמםטע 
 טנײדער די װעיען באדינגונגען, סערטע

ױ אונטעמעבען, טני ױך ײ יאנג ו  זא־ ז
 h קעמפען. צו געצװאונגען דין דט יען

 קאמף םוז װאכען צװאנצע און םיער
 ארױסגעבראכט, בויט אזוי דאס ח#נען

 מינדעסטען דעם םארטריבען חאט עס אז
 ביי סײ און םרײנד די בױ ס״ צוױיפעל

 און אמאיגאפוײטעד דער םון שונאים די
 אר־ םארטגעשריטענער גאנצער דער םון

א?געטײן. אין נאװעגונג בייטער
 און םיער דער םון ענדע דער ״בײ

 נאך איז קאמף םון װאך צװאנציגסטער
 אומבא־ אזוי ■ונקט לאגע אמעמײנ^ די

 צוריק. יאחר חאיב א מיט װי שטימט,
מעגליכקײט ק״ן ק״נעם םאר איז עס

 די נאך יאנג װי םאראױסצוזאגען, דט^
 אנצױ זיין געצװאונגען װעלען ״פנײדער

 אבער איז זיכער קאמוי. דעם מיט געחן
 װײ גיגאנטיעען דעם מיט זאך אײן

 אװעקצױ פארזור דעם געגען דערשטאנד
ײ פון נעגיעז  פאזײ אויסגעקעםםטע די ז
 אײ ־ געמוזט שניידער די חאבען ציעס,

 דעם םון איניציאטארען חו בערצײגען
 אזא ניטא איז עס אז יאקאוט. ?ינלאזעז

 האבען קאן װאס װעיט. דער אין םאכט
 םארניכ־ צו םארשװערונג א איז ערםאיג

 ײאיר־ חלאדינג אמאיגאמײטער די טען
אםעריקא. אװ קערס
o״ i װײ צו איבעריג זײן גיט װעט 

 דעם םון פאזיציע אונזער דערחאלען
 איז יאקאוט דער װאס טאג עחעטען

 םון זײט דער םון געװארען. דעריףוערט
 גע־ געמאכט זײנען ארגאניזאציאן דער

 צו אנ׳פטדענגונגען נויטיגע איע װארען
 םארמײדען צו אזױ וױ װעג, א געםינען

 .װאס קאנפליקט. אינדוסטריעלען אן
 נוצען קײן געכראכט ניט ?ײנמאי האט
 די.,בערי װען אבער אינדוסטריע. דער

 א געװאיט דורכאויס האכען הבתים.
 אוים־ געמוזם װניאן די עס האט קאמף.

נעחמען.
 ?אמוי דעם םיז װאכען יאנגע די ״אין

 םארט־ געצװאוננען נאו זײנען מיר װאס
 דורכמאכען געמוזט מיר חאבען צוזעצען.
 גרויסע ברענגעץ איז עקזאםענס שװערע
* ?רבנות.

דערפרעהענ• און וױכטיגסטע דאס״
 קוסענדיג ניט װאס איז. ערשײנונג דע

םון װאכען שװערע און יאנגע די אויוי

 לײנד דעם איבעי דא דרוקען םיר )#
 **אדם*ריט׳/ נומעי לעצטעז «יז פיםיקעל

ן פיג«ז •!יציזלער מי ו  ״אמאלגאמיײ די ו
 . דעם »ון נאגריף * ארמיקעל-גים דער טןד״.

 אן ויחר« מניאן די װאס קאמןי, גדויסען
I װאבען. 25 «ייז

0*'
 ניט כדטגלידערי&אםט אונזער איז קאםוי,

 אויך איז זי נאר םארמאטערט, ניט נאר
 נרײטקײט און עגעמיע מיט פור יעצט

 םיע• די סיי קאםוי. דעם מיט אנצוגעהן
 אין נאך זײנען װאס ארבײטער, לע

 זיעג־ מעהרערע נאר די םײ p* יי«קיומ
 געסעטעלטע די אין ארבײטער רײכע

 גאנ״ םון שנײדער די אױך אזוי יפעפער,
 זײער טאן צו גרײט זײנען ראנד צעז
 ק;׳.נ־ גרויסען דעם דערפיהרען צו חיק

סוף. זיעגרײכען א צו פריהט
 פארבייבענע .סטרײק אין נאך ״די
 װי געזאגט, װארט זייער האבען יעעפער

ײ װאו מאנטאנ,. לעצטען געװעהגייר.  ז
 װעכענטליכען דעם אױסגעהערט האבען

 דעם פון צושטאגד דעם װעגען באריכט
 צױ ספעציעל האט באריכט דער סאםף.

 קעמםער בראװע די םרידענגעשטעיט
 פון מאשינערײ גאנצע די ײאס דערמיט,

 זײן, צו באדארף עס חי ארבײט, קאמןי
 פליכ־ זײנע ערפילט קאמיטע יעדעס אז

 די אין ארבײטער די אז אויך און ׳טעז
ײ ערםייעז װעלען און ערםילען שעיער  זי

 סאמף דעם שטיצען און םליכטע;, ערע
 אין צוריק זיין װעיען ארבײטער אלע ביז
 םון קאנטראל דעם אונטער שעפער די

ױניאן. דער
 אין ארבײטער זיעגרייכע די ״אױך

 רעצטע האבען שעפער געסעטעיטע די
 םאריגען װארט. זײער געזאגט װאך

 זײנען ארבײט. דער נאך גיײך מיטײאך,
 מאסענםאר־ םינוי געװארען אײנבארוםעז

 שעפער, געסעטעלטע די םון זאמיונגען
 צר דעם װעגען באריכט א אױסצוהערען

 פארזאמיונגען די קאמןי. םון שטאנד
 מיט נאר ניט אויסגעצײכענט זיך האכען

 גע־ די םון ארבײטער יעדער ײאס דעם
 םארםעיט ניט האט שעפער סעטעיטע

 גײםם. דעם מיט אויו נאר סומעז, צו
 זיך טײלען צו גרײטקײט דער מיט און

 בי־ יעדען ארבײטער חעמפענדע די מיט
ברויט. סען

 די פון ארבײטער םארזאמעלטע ״רי
 האלס די םון האבען *טעפער געסעטעאטע

 אז קעמפער. די צו אנזאג זײער גשיחט
 אנצױ זײן געצװאונגען װעלען זײ אויב
 דאן םעזאן, א נאך יואמוי דעם מיט געוזן

ײ װעיען  יעצ־ די נאר ניט אװעקגעבען ז
 .םאר־ זײערע פון פראצענט צעהן טיגע

 בא־ דער םאר װעיען זײ נאר דינסטען,
 אװעקגע־ אמאניזאציאן דער םון שיצונג

 זײערע םון טײי גרעסטעז דעם בען
 מיט־ אונזערע ;האבען דערמיט ׳פכירות.
 דעמאנסט־ מאל איבריגען צום גיידער

 יויעבע און איבערגעבענהײט זייער רירט
 קיא־ זײער און ארגאניזאציאן דער צו

סענבאװאוסטזײן.

 ר' ניט ברעגגען קל&נגען ם»לשע
רעזולמאטען. געוױנשטע

 װידערשטאנד. גלענצענדער ״דער
 אמאיגא־ דער םון מיטגלידער די ײאס

 דיזען אין ארויסגעצײגט האבען מײםעד
 סך א צרטלאגען האט האמוי. גרויסען

פאבריקאנטען. געװיסע םה חלומות זיסע
םאבריקאנ־ מאנכע האבען יעצטענס

 מי־ א אנװענדען גענומען דאריבער טען
אויסגע־ זײ פח שויז איז װאס טעי,

 דיזען םון אנםאנג אין געװארען ■רוםט
 פריחערדיגע דיערע איע אין און קאמוי

 אונטערגע״ ױניאן. דער אויף אטאקעס
 ארײנגע־ זיך האבען אגענטען ״פיקטע
 סטרײקערס די פון חאיס די אין כאפט

 אײניגע או קלאנגען. פארשפרײט און
 מיט געסעטעיט האבען םירמעס גרויסע

 בא• די םון חאסנונג די ױניאן. דער
 גע״ װארשייגליך איז םירמאס טרעפעגדע

 דערהע• װעלען שנײדער די װען אז װען,
 װעלען געסעטעיט, תאבען זײ אז רען,
 און ארבײט, דער צו לױםען לאזען זיך זײ

 און צומי׳עומ, א ארײנברענגען װעט דאס
 וױיטערדי־ דעם ״טעדיגען פילײכט װעט

קאמוי. פון נאגג גען
ועכ־ די איז סאי דיזען אויך ״אבער

 לא־ שנײדער די םאי׳טע. א געװען נונג
 א אין םארנארען גרינג אזוי ניט זיך זען

 זאר עס װען אז װײסען. זײ םאסטקע.
 װע־ סעטעימענט, א װעגען האנדיען זיך
 סוסעז ױניאן דער פון באאמטע די יען
 צו כרענגען נאר גיט און דירעקט זײ צו
 איבער״ װעיען זײ נאר נײעס, די זיי

 סעטעיסענט קײן אננעמען ניט הויפט
 קיאנג םאישער דער הסכמה. זײער אהן

 ערםאמ. קײן געהאט ניט דאריבער האט
 דײ אבער דאס מעג ארבײטער די םאר
 קילאנ־ אזעלכע אז װארנונג. א פאר גען
 נאך װעלען און פארשפרײט װערען גען

 אזוי װערען םארשםרײט װאריטײגליך
 םירמאס, םאראן נאך זיינען עס װי לאנג,
 םאר־ דער םון גיט זיך ענטזאגען װאס

 פאר• זײן דערפאר מוז מען שװערונג.
 באאײנפלוסען זיר לאזען ניט און זיכטיג,

קלאנגען. די םון

 תרײ״ד א זיך דערשלאגען ניט קאנען
סארהער.

פארשװע־ דער םון אדװאקאטען די״
 צו אמביציע אן געקראגען האבען רונג

 באאכד די קרײץ־םארהער א אויף נעמען
 ספעציעל ארגאניזאציאן, דער םון טע

 דער אין און לענג דער אין זיך לעגט
 לאסק דעם פון אךװאקאט דער ברײט

 איז װאס סטעװענסאן, ארטשי קאמיטע
 יואםפײן דער םון שטיצער די פון אײנער

אםאמאםײטעד. דער געגען
 די נעהמען צו פראבע ערשט^ ,די

 נע־ איז קרײ״דםארהער אויןי-א באאמטע
 חדשים אײניגע מיט געװאחןן מאכט

 אנ־ װאס נאר איז ״אדטשי״ װען צוריס. .
 מא־ לאקאוט די פון געװארעז געשטעיט

 קרינס־מיניסטער. געהילםס אלס כער
 עקזא־ וױ אנדערש, ניט געװאלט האט ער

 און שלאסבערג מסף ברידער די מינירען
 יע־ א נעװען איז דאס שיפלאקאז*. י. א.

 ״ארטשי׳ן׳/ םון ארויסטריט כערליכער
 קײן געהאט ניט האט עקזאמען דער װײ<

 אדװער־ צו איהם םאר װי צװעס אנדער
 גר א איז ער אז צײגען, און זיך, טײזען

 איהם זיך האט עם אינהוױזיטאר. טער
 באריכט דער און אײפגעגעבען. ניט אבער
 םאר באםעל דעם אטגעשאםט האט אלײן

j םארהער. א
 גע־ איז צוריק װאכען אײניצע ^מיט

 עסזאמינײ צו םארזון־י א געװארען מאכט
 דעם צוליעב הילמאן. סידני ברודער רען

 קלאגע א נעבראכט םריהער מען האט
 ענט־ ריכטער׳ס דעם אױסםאמען ניט אין

 גע־ איז חלאגע דער נאך גלײך שײדוננ.
 עחזאמיגירעז װעגעז םארלאנג דער וםעןזר

 מאל דאס אויך אבער הילמאן. ברודער
 אינהוױזיטארם. די געגאלטען ניט האט

 דער- האט װעלכער טירני, דזשאסטיס
 אננע־ גענוג זיד שוין האט ער אז סלערט,

 אין אינדזשאנחשאנס די ײעגעז הערט
 אפנעשאפט האט חאמוי, שנײדער דעם
 עיוזאמינירען צו באםעל נײעם דעם אויר

הילמאן. ברודער
אױסםאלגען ״ניט װעגעז םראנע ״רי

 תלאגע, א ריכטער/ פח ענטשײדונג די
 פירי די פון געװארען גענראכט איז װאס
 ח״דעינערג און נראדערס פרוחאו• מאס
 פון חענט די אין ;אר איז ײאויןי, און

 חאט פרײטאג םאריגען טירד. ריכטער
 אבער פארחער, דער םארסומען געזאלט

 או דערקיערט, חאט טירני דזשאסטיס
 אדװאקאטען די םאר ױי\ גענוג װעט עס
pc ״בריםס׳' צוצושטעלען צדדיס כײדע 

 בוייםס די אמומענטען). וגעשריבצנע
 חיץ אבער געװארען, צוגעשטעלט זײגען

 ארױסגעגעבען ניט נאו איז ענטשײדונג
געװארען.
 ני- ענטשײדונג קײן נאך איז ״אױך

 #אפיעל דעם װעגען פראגע דער אין טא
 םירמאם, די געמאכט חאכען עם װאס

 ,א•״ זימען עס אינדזשאנחשאנס װעמענם
 מעק׳• דזשאסטיס םון געװארען געשאםט

 אד־ די זייגען םרײטאג לעצטען אװאי.
 אין ערשינען צדדים בײדע pc װאקאטען
 אמומענםירען צו דױױזשאן אפעיײט

 אד־ דער אננעלעגענדױיט. דער װענען
 אבער האט םאברײןאנטען די םון װאקאט

 גייע צוצושטערען ערױיבניש נעבעטען
 איז םארלאננ דיזער און אפידײװיטס,

 איז אבער דערפאר געװארען. באװילעט
 גע• ױניאן דער םון אדװאקאטעז די אויך

 נאכדעם, צײט טעג אכט געװארען געכען
 צוגעשטעיט װעיען אםידײוױטס די וױ

 צוצו־ צײט האבען זאלען זײ אז װערען,
ענטםערס׳/ זײערע שטעלען

קאזאקען סטײט אמאל וױדער
אלבאני. אין *

אננעשטעל• קאר די pc סטרײק דער
 װעלכער אומגעגענד. און אלבאני אין טע
 געסעטעלט מאל אײן םריהער שוין איז

 אויס״ אמאל װידער האט געװארען
 ציײ ער און װאך יעצטע געבראכען

 גװאלד־ זעלבע די מיט אויס זיר כענט
 װי רעגירוגג, שטאדט דער מצד מעטאדען

 ״פױװא־ ״שטארקע׳/ יאנואר. אעצטען
 םטײט־קאזאקע^ און רעטעקטיװם׳' טע

 די און ̂אלבאני, אין וױדער געײעלטעװען
 רואס ״רײאטם׳/ װעגעז פויקעז צײטונגען

םארשאפען. ארבייטער די
האזאסען םטײט די זײגען נאטירליך

 װאפ געשלעגען אלע אין העלדעז הויפט די
ײ םאר. קוםען  צו אמי װי טױן װײסעז ז

 פיקעטס. און סטרײפערס םיט זיך כאגעהן
 אונ־ אז נאטירען, צו אינטערעסאנט ס׳איז

 װעל״ םילער, גאװערנאר ליבעראלער זער
 לײסװאוד אין אויס איצט זיך רוהט כער

* pc לטובות אויפטועז גװאלדמע זײנע 
 צײט חײן םארלארען נישט האט הכלל,

 אויסגעברא״ האט סטרײס דער נאר װי און
 אל־ קיח דעפעש א געהלאפט ער האט כען,
 רעגײ עטליכע אהין בחונגעז זאל םע באני

 כדי גארד״ ״נעשאנעל דעם םון מענטען
קאר־קאמפאניעם. ארימע די העיפעז צו

 דאזײ דער םארװאם ניט װײסען מיר
 מיליטערישער גלענצענדער העכסט גער

 דורכגע• נישט אהער ביז נאך איז שריט
 טאנ צװײטען דעם אוױי געװארען. םיהרט

 צוריחגעצױגען באםעהל דאזיגער דער איז
 אל• pc וואונק א לויט מסתטא געװארעז,

 דעםאנסטרא־ מיליטערישע אזא אז באני,
 קאזאהען די וױיל נויטיג. נישט איז ציע
 וועלען דעטעקטיװס״ ״פרױואטע די און
 סטרײקערם. די םיט ספראװען אלײן זיך

 אוג־ םון אויםטו גרויסער א אבער ס׳איז
 אז באװײזט, און גאװערנאר גרויסעז זער
 העל־ צו מיטלען אלע מיט גרײט איז ער

 אוײ אינדוסטריעלע די שטיצעז און םען
סטײט. יארק נױ םון טאריטעטען

&
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£)v קאהן. ם. םאניא םון איינדריקע). פאר

 חונדערטע די באטראכט חאב איך
 יעצטער דער אויף מענער און םרויען ױנגע

 װײסנדמאכער, די םון אונטערחאלטוננ
טי זײעד אין  זיך האבען און סענטער, ױני

ײ ומנר געװאונדערט, ײ זײנען. ז  זײנען ו
 םוזיקאלישער דער אין סארםיעםס געװען

 גע־ גאנץ נאכדעם חאבען און פראנראם
זיך. צוױשען םארנראכט םיטליך
 — V מענשען די אט דיגען וחנר —

 אקםײ די בײ גאכגעםרעגט דך איד האכ
 אט ?ומען דדעסמאכער. און וױיסס ות
 ױגיאך אין כאטײליגען זץ• םעגשען די

 זאגען 1 ױניאדמיםימעז די אויוי פראגען
 גע־ דארוי עס ווען װארט, ?ײער ארויס זײ

ם  זײנען '1 ױניאךפראבלעם א ײעותן יײז
 םיט׳ן פאראינםערעסירט איבערחױיט זײ

V ױניאן דיער פון יעכעז
 באקאנטע םײנע פון קײנער אכער

 עגטםע־ געסאנט גיט דעם אויו• סיר האם
 מיר חאבען םיםגלידער אקםמוע די יעז.

 םענ־ יענע גים קאנען די אז םאדזימנרם,
u מולם דעם פון םאנמ נלױז אז p 

די. זעחן פון בלויז דטס און זײ, נען
 זיײ םעשען יעגע וחנוי :םראגע n און
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I

ײ  און םאלק. ארבײסער םון קינדער זײנען ז
 אבער ארבײטער־הלאם. צום באלאנגען

 גע• זיך איר האב יולאס. ארבײטער דער
 פיעל אזוי אױוי צוטײלט דאך איז טראכט,

 םארשיעדענע מיט גרוסעס, םארשיעדענע
 װעיכער צו טא סײנונגען, און אנזיכטען

>' מענשען די אט באלאנגען גרויע
 אײנגעקוקט אמאל נאר זיך חאב איך

 גע־ מיר האט עס טון פנים׳ער זײערע אין
 צו גאר געהערען מענשען דיזע אז שײנט,

 גלײכ־ זײנען וועיכע מענשעז, •אסױוע די
 געםיהלט, האב איו און אלעס, צו גייטיג

 דעם םיט באגעהען די אז זאגען, צו \ײ וױ
 ארגאני- זײער קעגעז אומרעכט גרויסען א

ײ געװאיט םיר זיך האט עס זאציאן.  ז
ײ אויב םאײירען, ױי װיםיעל זאגען,  נע־ ז

 <ע- דעם אין אנטײל אסטמוען אז נים מען
 אנגעיע־ ױניאן די אין ױניאן, דער פון בען

 אק־ םין אזא דורך נאר װייל גענחײטען.
ײ האנען טױויטעט  זײער ענטװיסלען ז

ײ װאלט איר ■ערזעניויכקײט.  דער־ אויך ז
 וײער פאסיװיטעם, זײער װי צעחיט.

 םיע• םון םיסבסעס װערמ שםילשװײגען,
 אז און גאמען. זױער אין רעדען װאם לע,
w >״ םחזנז 8סו כ  די פאר לײדען ז
ן םאכען ^ ׳ ״ י םון נאםען י

 םיר זיר האט עם און שוױיגער. די אט
 םון אויםװעקען מענשען דיעזע געװאלט

 דער צו םליכט זײער טאן צו דרעמעי זײער
< ױניאן.

 איז עס װיכטיג װי איע; װײסען מיר
 טרײד־יױ אין ארבײטער אתאניזירען צו

 היאסעךבא־ זײ מאכען צו און ניאנס.
 װיכטיג אזוי פונקט ניט עם איז ײאוםט.

 אויםצואװע־ ארבײטער. די אױפצוקיערען
ײ אין קען  סאמעראדענ־ םאר םארלאנג א ז

 אינטע־ אן נעהמען צו װילען א און שאפט.
 אין און ױניאן, אײגענמר זײער אין רעם
 * אלגעמײן אין ארבײטער־באװעגונג דער

 אונטערגױ ויר האבען מענשען דיעזע
 װעג אױם׳ן זיך פאר אויםצוטאן עפעס מען
 נים זײ זאלען װארום אבער בילדונג. פון

 זײ, םאר איז עס געםעחרליר וױ אײנזעחען.
ײ וחנן ױניאן, דער םון םיטגלידער אים  ו

 לעבען דעם אין אנטײל סײן ניט נעחמען
 םענ־ צאהל סלײנע א און ױניאן דער םון
 y נאמען דיער אין האנדלען טון רעדען שען

 םון אויםדרו^ דעם באטראכם חאב איך
 יוען •נים׳ער, זײערע אױוי באגײסטערונג

ײ פאר האט סען  סטערעא■־ אין געוױזען, ז
 םון לאנדשאפםען שעחגא די נילדער, םישזנ
ן ימיםי-חױז דאר י וועל־ •אר^ פופטטט י

 םאר האט מײטעם דזשעני שװעסטער כע
ײ  די געזעחען האב איר און ערקלערט. ז

 גע־ זײערע אויוי שטאלץ דעם און םרײד
 ענט״ מיט האט רעדנערין די װען זיכטער,
 בא- אלעס דאס אט אז אנגעוױזען, ציסונג
 לאסאלם די םון מיטגיידער די צו יאנגט

אינדוסטריע. דרעס און װײסט דער אין
 מענ• די אט האבען זץי, םרענט עס און •

 זאל, דעם אנגעםילט האבען װעלכע שען,
 אלעם דאס אז םארשטאנען, pH געװאוסט

 דער דורך בלויז געװארען דערגרײכט איז
 ארגאניזא־• זײער םון מאכט האלעקטױוער

 אינטער- אונזער םון הילף דער מיט ציאן,
¥ יוניאן נעשאנאל

 געװען דארט איז זאכען אנדערע נאר און
 אונזער װי געוױזען, האבען װאס זעהן, צו

 ענטװיקל דער מיט זיך םארנעהםט ױניאן
 מיט־ די פון קערפער און גײסט םון לונג

 ״גימנאסטיק- די שטײגער א װי גלידער,
 םאנ• דאם און דזשימנײזױם אין דרילס״

עם טענצער. אײגענע אונזערע םון צען
 מענ- יענע אז האםעז, דאריבער זיר װילט
 אבענד, דעם םון אוחנק זײנען װאם שע\,

 טוט מניאן די װאם אײנגעזעהען, האבען
 חאבען זיי דאס און מיטגליעדער, די םאר
 זייזד איצוגעבען באשלאסמן םעסט זיך בײ
 אינמעלײ און ענערגיע םעהמחײטען, רע

 םון ענטװיסלונג װײםערער דער םאר גענץ
 א ױין זאל װאס ארגאניזאציאן, זײער
 כאווזד ארבײטער גאנצער דער םאר ברכח
נוע.
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אוגאניזאציאנס און טרײד
ט רואס י לו׳ ױ כײ דך טו או  קי

? באסטאן אין מאכער
:ועדאקטאו געגאסע װערטער

 גיט שאר ענטשורדיגען נױו װעם איהר
 װאש װאכען, עטריכע וױסען אײך לאזען

 לויאײר באסטאנער די עשעס כיאכען עס
 ביכער־; א געװען דא ז״גען מיר םאכער.

 סטרײה״ גענעראל דעם מיט םארנוטען
 שעב־ צוױיטען דעם זיגט שױן דױערט װאס
 מיר האבען איצט יאהר. דיזען שון רואר
קענען טיר און גיט צײט יזײן םעהר שױן
 ד שרײבען צו אײך עררויבען שױן זיך
ברױוערע. זען

־ דעם אודאי דאן־ געדענקט איהר י  י
 הא־ באסעס אוגזערע װאס בעס־בריװערע,

 װעיד אין ױניאן, דער צו צוגעשיקט בען
ײ כען  גרויסע די אנגעזאגט אוגז האבען ז

 אשגעברא״ איז אגרימענט דער אז גײעס,
 גא־ ערשטעז דעם געװען איז דאס כען.

 יע־ כאטש יאהר, יעצטען שון וועמבער
 געדארשט אגריטענט דער נאך האט בען
 דיזען פון יאגואר פושצעהנטען דעם ביז

יאהר.
 טױטען א אן אז דאך, וױיסט איהר

 שייז דאך איו דאס שארגעסען. מען מוז
 הא־ נאטור־געזעץ. שעסטגעשטעלטער א

שארשטארבענעם דעם טאקע טיר בען
פארגעסען. גלייך אגריכיענט

* * *
 טען2 דעם זינט שױן םטריײןען מיר

 ױגיאן די און יאהר, דיזען פון םעברואר
 װאס בארעבאטים סך א אלץ... נאך אעבט

 פאר אסאםיאײשאז דער מיט זיך האבען
 האבען אנגעקעהרט ניט גאר סטריײן דעם

 ױנ־ דער מיט שלום געםאכט בארד טאקע
 צוריקנעגאנ״ זײנען ארבײטער די און יאן
 ״יזע®" די האט דאס ארבײט. דער צו גען
 םארדרא־ שטארק אסאסיא״שאן דער םון

 די אז עס, זיך געשיקט װי סםײטש, סען.
 םאר־ װעניג אזוי זאאען קלאוידבאסעס

 די און ? רןילאס־סאאידאריטעט שטעהן
 ארױםגעשײןט גאײך האט אסאסיאיישאן

 ער־ באאעכאטים, אלע צו צירקואאר א
 פון אויפגאכע גרױסע די זיי סלעהרענדיג

 גע־ קאמף״ איהר אין אסאסיאיישאן דער
 האכען און געפאהר; שרעקליכער דער נען
ױ באלעבאטים יענע בײ געבעטען זיך  בײ ו

 אז זיר טאיסט1 אוגז, םיט ״קוםט :גזלגים
 צוזאט׳גן אאטיר און רײהען אונזערע אן

״ דער צו סוף א מאכען ! אז ױני
 אבער זיד האבען באיעבאטים יענע

ײ צירקואאד. דעם צו צוגעהערם ניט  ז
 דער פון ״קעפ״ די צו געזאגט האבען

ײו ״םארדרעהט :אסאסיאײשאן  אײע־ א
 אונ־ םאר^טעהען מיר קעפ... אײגענע רע

אײך.״ םון בעסער ביזנעס זערע
 אסאסיאײשאן דער אין געװארעז איז

 מאנוםעיד אנדערע סטײטש, :גװאאד א
 זעא־ דער איז םרײה זעאכען אין טשורערס

 פראפי• םאכען ארבײטען, עטאדם בער
 פאראעג־ םיט ישטעהן װעאען מיר און םען
 יוען װי i טאן גי^ט גאר און הענד טע
 װע־ מיר ? צואאזען זאך אזא דאס מען
 *הא״ פארארימט. ׳אומגליי«איך דאך־ רען
ײ בען  ארויס״ אײנציגוױיז אנגעהובען זיך ז

 נעםע־ און אסאסיאײ^אז דער םון רוהעז
 פי| רײהען די און ױנ\*ן דער םיט טעאט

 געוןא־ ^יטערער איז אםאסיאײשאן דער
 אאץ גענומעז, האט עס אעגגער װאס רען.

 געסאכם, םיר האמגז סעטעאמענטס םעהר
. .ביז ױ אך, .  — !איז דאס שרעקאיך ו
 אאײן, םיהרער סאםע די גרוסע, גאר די ביז

ײ אז םיהאען, געגומען חאכען  זײנען ז
 האבען און ױגיאן דער געגען מאכטאאז

̂ געסעטעאט.
 גרויסע גאר די ׳טױן האכען איצט און
 סאםע די אפגעסעטעאט. אויך פיהרער
 ׳טוין האבען אסאסיאײ^אן דער םון אײבעז
 סא״ און שעפער זײערע ערעפענט צוריק

 און ױניאן־אײט םיט גראדע קאאוסס כען
 אײג״ אאס ױניאן רער םיט פארהאנדאען

 עס אסאסיא״מאן. אז אאס ניט *עאנע,
 װאם •אר, א כאויז איבער נאך באײבען ־

ײ ײאס אויף נאך. װארםען  װארטען ז
ײ ניט. קײנער גאטיראיך װײס  קענעז ז
ײ־ ױי אז עפענט^יה צוגעבען ניט ■שוט  ז

 מסתמא זיי, װארטען טו נעמאאגען. גען
 ײאם טוםעא, דער אריבער זועט עס ביז
v אאייז חאבען ךײ tw v i,\ וע־־ דאן און> 
ײ \9ל ײ אז וױסען, אאזען מםיאערחײד ז  ז

ביזנעס. רעדען צו סארטיג זײנען
אסאסיאיי־ דער םון ירעזיחגנט דעד

 ער וױיא געסע^אם, נים נאך האט שאן
 זײנע אאע וועםעז. םיט גיט ■*וט חאט

 אנדערע אין באעעםטעם ?ײנען ארבײמער
 גאר עס פאסט װי דעם, חת און עעפער.

 דער סעםאען... צו פרעזידענם א מאר
 דארף וןאפיטאן דער אז װײס, •רעזידענט

ױן  צד די םאראאזעז צו אעצסער דער ז
ווארם^ ער אוז מיןי *סעטערטע

* * ♦
 קײן געוועז נים דא איז סיזאן דצר

marwm n ײ קאאמ״־מונעי זי

 טיר סיזאן. קוטעגדען דעם פאר די״עאנס
 אגריטענט, דעם אױך יעצט דיסחוטירען

 דעם נאגײען דארפען װערען פייר װאס
 אגדימענטס אאע וױיא דדטואײ, עריצטען

 גע־ באױז דיגען געראכט חאבען מיר װאס
 ערװאר־ מיר מאנאטען. זעקס םאד װען
 אין יטװעריגקײטען גרױםע קײן ניט טען

 T? גאױבט עס אגריטענט. דעם באנײען
 דר זאאען באאעבאטים די אז ניט, אונז
 אפיאו אױב און טאכען, גארײט װעאעז דא
 תיתי. מהיכא איז טאכען, גארײט דד יא

* * «*»
 וױא נרױועאע דיזען פון עגדע בייש

 איז אוגז אז דערצעה?ען, אױך א״ך א׳ך
 םטרײהער, זענצינ ארום פארברינען נאר

t וועאנע o םטריי• דיזע ישטיצען. טוזען 
 אין ארײז געקענט גיט גאך האנען רןערם

 שאריעטענד* א־ז עס און ארבײטען •טעשער
 סאלען, אאזעז ניט זיי װערען טיר אז איך,
ארבייט. קרינען װעיען זײ אױך כ־ז

םנײדער. אב. נרום, ס<ט

ט יא ענ מ ױ ט אדער אג ? ני

:רעראסטאר װערטער
דעג• װעאען לעזער םיאע אז מענאיו,

 נאר כעװען בעסער ס־א װאאט עס אז קען,
̂וםאנגען ניט  אז מענאיו, ;םדאנע דיזע אנ
 אז שעסיפיסטען. עטאיכע ׳שאסען װעט עס

 איר ענטוי׳עט. װערען- װעאען אייגיגע
 נרענענדע א איז עם אז גאױב, פערזענאיר

 װעאכע סראנע, סאמענטאאע א םראנע,
 סעט־ דער םון האאב װי סעהר אן ריהרט

 איז אינטערנע׳שא;אא, דער pc בעחטים
 טיר װעז נוצען שיא נעבראנט װאאט עס

 װי־ און פראגע דער אין קאאר זיין זאאען
האנדאען. צו װי סען

ױנ־■ אוגזערע זאאען :איז פראגע די
 מאנױ די מ־ט קאנטראקטען מאכען יאנם

i ניט אדער סעשטיטורערס
 באאעבא- די אז אמים, זיך צײגט עם

 זײן ניט װיאען אאנד נאנצען איבער׳ן טים
 (זײ ױניאךארנײטער. די צו ״נעבונדען״

 איגדיװײ םאכען נענען ניט נאר האבען
 ניגד איז ססעבס םים אנרימענטס דועאע
 אפי• ױניאן דער מיט אבער אייט, ױניאן
האנדאען). ניט זיי װיאען ציעא

 די צוױנגען ?1טא םיר זאאען װאם .
 קען אנריסמנטם, םיינען צו באאעבאטים

 מייס־ םםרייקם, דורן וועוען נעםא!
 אוינט םטרייק. דז׳שענעראא דורך טענס

 נא־ צו אום סטרייה, * ערקאעהרע; צו זין־
 אנרי־ א; אויף אונטערשרישט אז קוםען

מענט?
 געװיםען א איז ארבייטער די אויב

 און סםרייק איז ארונטער געהען שאפ
 צו נעצײאוננעז באם דער איז דעם דורך

 א םיר האנען דאן אנריםענט, אן סײנען
 בא• שאפ דיזען אין העז םעז אז באװייז,

אנרימענט. אן אהן אאעם כסעם סומעז
 צוזאםעננע־ איז ׳שאפ דער אויב און
 זיך רוםען וועכאע ארבייטער, םון שטעאם

 װערם דאן רוױ, ױניאג׳ם דעם אויף אפ ניט
 אין װערטאאז סיי װי םיי אגרימענט דער
 ב#ס דער װי דעם נאך אפיאו שאפ, אזא
נעםיינט. איהם האט

 װע־ קאעהרען צו אן נאר סען םאנגט -
 באאד םען קומט דאז םראגע, דיזער נען
 אנרי־ אן pc שטארס״ט די אז שאום, צום

 םדן שטארקייט דער אן אפ העננט סענטס
ױניאן. דער

שיאע. פאראז זײנען באװײזע
 ײעאכע באסעם, אז אשט, םרעשט עם

 אסאםי־ מאנוםעהטשורערם צו באאאנגען
 אארן־ א סיזא; מיטען אין םאכען איישאנם,

ײ װאם דעם, אויף הוקענדיג ניט אוט,  ז
 ױניאן. דער מיט קאנטדאהט א האבעז

 דער סיט באס, אזא נעאיננט עם אויב איז
 איינצופיה־ ארבייםער, נארישע פיז היאױ
 די איהם זיינעז דאז סקעב־שאפ, א רען

 װאא־ װעאכע מאנופעקטשורערם, אנדערע
 ױניאן דער מיט אנריםענט אויט׳ן םען

 דעם האאםען צו צוױננען נעדארפט איהם
םקנה. נאר איהם אנריםענט,

 pc צייט א*ן אדבײטער tv אבעי וױא
 א איהם ניט מען װען אװעקגעהן, םיזאן
 אז באס, דער שרייט מעחר, ראאאר ■אר

 םאר• און אנריםענט דעם ברעכט ױניאן די
 באייבען זאא ארנייםער דער אז אאננט,

 סאעק, אבער ווערט ארבייטען. איהם נײ
 פאתעסעז צו באס דער נים זיך *עהסט

 tv םאראאננם, און קאנטראקם דעם אן
 ארוג• איחם זאא ארנײםער זעאבער דער

װיירזשע^ די םון םעראאזען
 םים באקאנט איז סען מעהר װאם

P דיזער in e, םעז. זצחם םעחר *אץ m 
 די צװישען י»ומף שטענדינער » איו עס

 שאר םאנופעסטשודערם די אין ארבייםער
rv םעהר און בתים םעחר s 'cn a, ו און* 

.יאד »מי מחד נמ» איז אגריסצכט דצר

 אויס יווסט שטאנדוונשט דעם1סי
עו פוצושאסצן יאדש  פאר• ניט סעחר *ו
 סאנושעש־ די pe אנריסענט שײן ו*;;ען

ט׳עװעיס.
 איך וױא וױיטער, געח איו אײדער

 ‘0אױ ןעהר עס א־ז טעארעטיש אז ׳זא;ען
 ניט אז ז«גען, איף כזוז איירער נעוואאטען.

 די• אפחאאען אונזעדע אין טעמנערס איע
 שײן ;יט דארןי סען tv אינעדצײגט, נען

 ױ• ׳צטאדשע א חאט סען אױנ »וימענט,
v צוױיטע א «רױף שװיסט דאן ני^ן. ie* 

רעזוא• דער ענטםoנריv די זײנען :נע
 ישטארקע אדער ױגיאנס, שטאדקע םון טאט

 אגרי• פיז רעזואטאט רער דינען יוגיטנס
 נעװען, װאיט ענטפער גוטער א > מענט

 םארבונדען. ע» זײנען בײדע אז
 *VHV הודם מען הוןוט פאעצער סאננע אין

pp ניזירט iv o b■ v און ױניאן jv i נפקו־ 
 אנדערע אין און קאנטראסט. דעם סען

 tv [P01PV3 ערשט צו סען האט פאעצער
װו און מיגטייטעט, א מיט »ריס<נט  ד

 אין סעסנערם ארײנגענוסען אנריטענטס
ױניפן. יער

 אין אז ריכטיג, א*ז עם אױנ !גוט
 *iv צונעצויגען מען האט פאעצער איינינע
 גרימעגטס,v דודר ױניאז דער אין נייטעד

n דאר איו v i ,מענאיר tv אײ• זאא מען 
i ״t פון גינע p t Pivd, נ*ט װעט סען אױנ 

אגריסענטם. די האבען
iv איינט שאן סעז e  tv ,iv iv t אעצ* די

i די װאס יאהר פאר טע ip e i ’ v^ v״ iv> 
 סאמשעש־ די מ*ט אנריסענטם געהאט האט

 חאגעז שטעדט, שא־שידענע אין טשורער
 געאעגע;־ די נעהאט טער”רנv דיזע אפיאו
ט יצרנען און נאסערשען צו הייט ױי  די װי׳ו

iv נוצאיך t־v •וניאן c טער די  און ^ניי
p חױפט די או v  iv t טגריטענט דער ניט 

ד די נאר האנדיציאנען, די האאט ײ*ס  י
שטטרשייט, איהר און ניאן

ױ .  tv אױנ,1 איף זײן, ניט ז*א עם ו
ט י<ואצן טיי ײען  I"P סטנען וױיטער;י

 ני• א סעסנעריצ־פ די װ^אט אוריסענטם,
o סעא n  ivpvevt ערשטען B׳ iv׳ iv  iv 

 דער שון שטפישײט אסת׳ע די צװײ.
 געװאיע; פפרשאענערט ניט װאאט ױנישין
 טעמ• אינערגענאינענע רי װאס דעם צואינ
 *יפ ױניטו דער אין געװען ײאאטען נערס

 אינער• אײן מעמנערם. איצעוצײוסע
̂ון צ״נטער  װי סעחר װערט איז טטן ױגי

עו פון גמצװאוגגענע. צװיי ip ו i iv זי*ט 
 טטרטאיש געװאוגען ױניפו די אנער װ»אט
 tv אינערציינט, װ«יט עס פיא. זעחר

 זײ• פרנייטער די פארשטעחען עושטענס,
y ip ,װאאט צװ״טענס, אינטערעסען cv 

d ט3עראוי pi צו ייטער3פר inpo  IPQ1PV3 
 עס און ״.oipi3» op ipp װיירזשעם

 tv טענות, די סיט אװעשנעסאנט װאאט
י .B1P30P9 איהרע םאר׳פשיפשט ױניפן ו

op נאנץ אויך איז tv ,t Pipo אין 
 vd* אאענאטיס3 די װעאען סאעש פון צייט

 װייתשעס, פון רײסען און אאקאוטס נען
o n ווי. סיי ד*ו די טוען

 אין דך פיח.א איר ,t״t ניט זטא op װי
ip זעהדק א ip cn o iv ,איר אאנז t n ניט 
3 ;p ivtנ־ט סעהר זאאען מיר צו אשט'מט 

 ev• 3צואי קאנטראשטען שײן שאראאננען
 נטג• מײו םיט .ערשטענס, אורזאנע;. ;ינע
d צען p p io p i 3 די צו ,o ipsopoאיף ין 
iptpP ip גיט p in v i t"P ניט װיים און 
״ וױיט װי  און אנרימענט דעם חאאט^ ו
ip אטvה עס וױיט װי i ײ אגרירענם  אין ז

ip i .טען צו צװייטענס, ױניאן ppvd  ivp 
tvsvo סעהר o p u n e ו«וא סעז 3אוי 

oטדייppן ’tp ip דאנ?רש• אי| סאנטאג 
 ײיי• נעחן שאנען מיר צו דריטענם, ? טאנ

iiv דיזען pc ײםער3אר p»א פון רpט P, 
tv די װערענד v ip iivPiv dנריםp,נטס 

tppvt טיר jpivt •גייז
iv יעדענפטאס, e םיר t*v וױכ• א דאם

^p iv ie  p i און טא:, צו הייגט טרײד פון 
 כאטש װערען טעאטpopג Pvt ראס װען

in אוץי p i>נאטש איך ײאאט )״ ootvpp i 
ip איז האנדא?ן צו װי tn v שאםפאיצירטער 

 נױ צו ?הנאיר inpt איז װעאנע אאנע,
שובערט. ױם,ז יארק,

טע פער
ח א א נ

ר ע כ לי ר ח ע ס m«י נ ױ װ מ  m פ
ן ער פו פי ל ע ד א ל המאכעד פי או סלאו ני װ
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* ע ם ח # נ נ י י א
4 :2 אאלןאא

fl3or4,50 — — פאגד איגאכיזײ^אן
7994.10 -------------— —--------דױס

2038.40---------------------------)אנדס
470.50 — — — *י *עי<»יא״׳ואן

325.40 ----------------וא:ד ■דעסעי
170,00 —-------------------*םראוזגז
145.00 — --------------ואנד בילדינ;
i 87,00-------עקזאמיגײ׳יאן דאק*אי
28.20 —--------קאדדס סעסבער

$24875,10 — — — — צאשאל
:53 אאקאא

1035,25 — — »א:ד ארג^ניזײעאז
705,00 — —------— — דױס

335.00 ----------------------------®א:דס
אן «ײינ «י 195,00 ------------שי «י:י

25,00 ------------------ןא;ד בילדינג

$2295,25---------------------מאשאל
:09 אאקאא

2900.00 ------------ןאנד ארגאגיזײעאן
2890.80 -----------------------------דיוס

475.70 ----------------------------פא:דס
ײ «י «י :י 873.00 ------------שי אן1«י

233.00 ----------------«א:ד בילדינג

$0008.50 ------------------םאשאל
41

:םארשידענעס
1000.00 --------£א:דס 2 לאר,אל געליחען

280.50-------------------------------רזגנש
j ן עלגי u t •נעי בע---------------J59.03

$1320.13 —----------— םאשאל
386.40 ---------?ןוארשאל לעצצען נאלאנס

ענסעש-קסי
$85845.44 — *--------— מאשאל

--------------------- 18890.16

$16955,28 --------------באל»:ש קדי
65000,00 ------------איגדו-סשעד בילדונגס

rift 4000,00 ---------------------ים׳ידר
1066.30 ----------סשעסיס דױס 10,003

$77021,68 ---------------טאשאל

עואדעז: באארד דדמױנט ׳
$16000,00 — םאדשגיידדי שען1 דער 8ייו

13841,98 --------------דעשיצי® בילדונג
9700.00 —-----------ואנדס 2 לא?אל

1826.00 -------אסעססעגשס סאנישאדױש
עדאל 99.00 ---------אשעסמענפס ד̂ז

: ן ע כ א ג ס י ו א
$5סס.ססס —--------------oicjneo דױס

4458.00 -------ואגדס די *ו אוםגעקעחר®
4250.25 ----------------------ס»לארים

1230.00 --------------------דןגי״יאגס
1000.00 — באארד .9דז י♦ ג. אוגעצאחל*

783,00 ---------------בענעוי® סשרײק
423,05 —-------דױס §אר דיסמאונ®
410.50----------------------ורעשינג

330.00 ---------------אדװער»ײזמעגשס
317.00--------------------ועידס קאר

110.05----------באםשאן קײן קאמישע
103.50 -----------------------דױסצו
•v װארקערס לײדיס «ו געליחען
100:00 ----------------------ניאן

92.02 --------*----------א;ס1שעלע
50.00 ------------ביבזי די אוידישען

40.82  --------------קיעלע?םד
43.00י-------------------------דעגש

37.75 -------------------ןאר׳יידעכעס
32.08 ---------------זדןםוענש םשרײק

24.14  ------------------םשײ׳יאנעדי
19.80--------------------■אסשיידזצ

7.00---------?•זאסיג״׳יאז דאקשאד
3.00------— *צראשזגן צוייקגעגענען

$18800,10 ---------------------®אשאל

:לאקאים די ®ון פאנדס
: םאנד ביאתנג

3-----------------------שעקס דאלאר 5 .0 $5*1י)0
280.50 ----------דוטס טימיג; *אר רענ*

$083.50 -----------* — שאשאל

:ן ע ב א ג ס י ו א
 $1000.00 — *וימימור שאד אוגעצאחל®
225.00 — 9סאר*גײדז און איגטערעס*

184.00 — —----------— — קוילען
97.00 ------------------------«י?ש?גן
8יסס-------------—-------װיסער

$1514.09-----------------טאשאל
683.50 --------------------איעגאחסע

$831.10---------מ*י*י■
13010.79 ----------*דיחער §ון דעוי«י•

$13841.08 -------------צוזאנמז

 נ 2 אאקאל ס מנגעפי מראנקעז
 $14491.15 — קוואדטאל יעיצען •ון נאלאנש

864,00 ------קזואימל ייזצן אײמאמסצ

$i&845.i&------------ uroym
288.00 — — — מגעויו ױיסגצצאחי■

m
,leal ,n ט« ײ ק י ג י ט כ ע ר ע ג

י ו ד ן ו ש פ

לעוױן. .t פון)1עו*י;נ«8*ע« וון (עי«עמיו»

 ד ר v נ ר P נ ישטיטר ױ»ער תר
 ערפאמ נרױס געהטט ^וט I V י ו ו

ip אויןי i .ניחנע, r v  o v i ניט אנער 
i>vei» D נעץען ive ip i, װעאכען גא>ר 

ip הvט ip  .o cp io rp i אן נעװען איו 
ip געװ?חגאיו1אױםע « p  ip in p r .טאן 

ip, 1 חויר צו ניט שי»נש, o p v p p jmי 
ip ip v ן נתיס ו י׳ י ו  גע״ װי פנים ייין ני
 tv םיט פרי׳ס און opvopj pv שניצס

tp ױנענה א״בינע ip i pv חאט m v  ip 
tputtpi — נ די הפנעןvאpנvי1 םון טים 

oipovpo אתיסװאש* איהם געאאזט ניט 
tpo האט מעז און וניס׳ל ?)עחן דין פון 

 tppvi — איננעאשע באויו tpapipi א־חם
נע־ האט ip ײעיכע אין אי«!,1 אועינע

״ן אחיסוױיזען ראגט ^ m 1ױנענ ו v  tut■ 
 שטענדינ איז ip טעהר ניט און קייט,
tpupi מח 1אינ:ערע א ’o; א [ic 11נ ?p* 

ip טען, iv ,?נעאינט i p i  i p i v 1אינגסטע 
tmt פון op i 1סאטע אלטען, ip iv אזוי 

 ip און ׳פייא, אינ׳ם צוטשפעניש א גיאט
t'v מאא איע tv « v jp » n v אויוי װי 

 א?צטען נאנ׳ן אויסגעווצט שטארצ?ס,
P3»{ און ואננעפוחשט םאסאז, ivey i,! 

jitp שאשעטירם ניזשט״נעאט, שעחן i pv• 
pp געז i’> v,

ipov r׳ 1מי vtv ניט v  tPP’ ie געװעןי 
n ױננען דעם po אטביציע די v jip o 

 און ייר, ניי 1דכע געװצז t׳v ip וויעז.
ip האנען סנינים אױך  tv ,tpopjpuv 

 ראאען, װיכטיגע שפיי?ן נעסאנט װאאם
nov tpppoinvc>״p i’ ip3p 1מ?נשע, 

, opip״ie לײדען, אמיםװייוען iv i ,טאן 
jpPi i v i ; ער האט ipov ניט שײנםאא 
op אאע.vtv 1 צו צושוטען נעקאנט i םאר־ 

 נע• האט ipoPpn נעאינטען, ?אטעז6צוױי
 ipOvp עז,1איי םיא אדויםװייו?ן יארסט

v t, ,יטרייען dpvp ,חאט װאס אוטאן 
op i tponpaopiv שטאיהעז tvP iv 

pPvi p — פונאיקוס פונ׳ם t 'i חאט ppv 
ip טדפפיאט טאל ip d Pp i p i ?1שױשפיא, 
ip i דאם אין טעאטער. סוג׳ם באי?נאס 

tpn ,ipupi r זעלנע v אין חוייט־סולע די 
po p•• i p i איז m v i םיז PBPv tv,) 

ip אוטנאיקאינען ip?vep i v ,ipove 
 איגער אגט1ט וואם איינער, צי גניר,

pp׳ iv b c דינע פון יסוײם ip i i ’ P אויוי 
pv ,tp• אאטי די itiv אױף ארום געחט 

p in ’D iy i א i p ^ vbvj, נעגראכ?נער, א
םון ימט1צוק און צוהנייטעם פדש א ט מ

ז אלטהיים i יײחנז, ײ  pv• ד1נא נװיע 
V טרייסעאט t מר איז איחם׳ נײ p in 

 תםט װאס אוױנם, עפעס •V טוט און
op או־וים i ,פונ״ פונ׳ם איאאז שטארש?ז 

f׳ j® — נעשפיאט ײידער חאט ראיע איא 
ipo פונ׳ם באאענאס ו־ער v po. נעוי• און 

 סיואו נאנצען דורנץ תאט וױ<נז נארי
 דער ארומנעשטאאצעוועט ,tPOP•• rt* איז

ip זעיבינ^־ jp i’ ivpiD’ iv  ,ipoviBPJO’ iv 
 נ»י- ' כאשםיגשטער ירוטמטתטטעה

 ניט איהם jpo חאט ק״נםאל טשיש״.
tpsvo i בארר א צוײעיעז נעאאזט p i v 

 םתשעז ,opinpe׳ t״t אױוי קנייטש?ן
 פא־ פאיכ?װאטעך א אנטאן ״יער ינים׳

 -pi י1 מיט •VP שעהנעם וייז אייוי ײק
,1הא במיגע דיכטע

אח־ ’tP מינ i i אייד?נשאפטאיד האט 
i ניחנ?. י1 נעהאט ב א p האט op i tnv

i !אצבעז ג?קאנט ניט ט»טער p װאאט 
op 1 אייוי ביחנ? י1 פארכיומז ט נ i*ײכ 

ה נע׳שעפט׳ סטעז ip איז י tfp t i p i צייס 
 װעאכע י1אוי כיחנ?, די געחיסט ip האם

ip איז ג?׳»פיאט, חןט i p נעאיטען חאט 
אג״ז אםײ ט ח n» 1 י1 איז ייי״ p t” V-ײ 

 אריינ• איחם האט tpo מיכעי י1י ׳L״
o rop iipp i, איז tpo ניט איחם לאוט 

םיײמ׳נז  ip ויאס איז ײיל מר ײאס •ײי
W 1טא: tP»poriyB םענשען, אלןללײ 

 tpovo של?כםע, איז נוטזנ איטע, וננ?,
op i ארונד ניט און לאכ׳מ. ,1ײנ«1י »לם 
’B* נעײז r r p u v  ,iPOY’ ir p io ’ iv  j v

 ל'*עז אנגעפארבטע די םים שמייכאען
מ 1» p יױיז׳ r i ד א ^ ח ^י מ ויי 1י

tP* אלט איי י9 ii יאתו־, *וואנצינ
י י’י יע.ז״א י ײ ip אויי י i .?ניחנ ip 
װיז א ז מ ip ״ i נאל?באםיש א חײם 
ow ««׳, א vtfP t ײ p< נ i pv ip in p* 

ip ייר ס׳טוט ײאס אביסעל יואוסט i  p v 
א, ו ip חאט נײ י tptttvnpa d טיט ז p i 

ipo*ipbvpo po^inpiipi •i po ippn* 
ז י i י p חאם tv ,o rnsp i ײ» m 

jpe איחם םיט ױך •jp'B in.
pipdpo  v v t v  oovnpi o n  ip 

v ס׳וחגל?! ,ט צ t ט?ז ip* י1 ניי o ro iv 
Zאייר יײיט עס ?י! ®*׳ iv e איחם tpoip 
tP 4«געא««חײ י i” t tpinv• n זיך 

ל׳ז ג?גאגנעז, דעךײייל״ r י v ג?בא'ב?ז 
״יי׳ *יי ® ױ ״. י « ז י ’tP 1ב?מאי י i i חאט 

ר r ;נעעלם?רם נים י v  ip ג?בלימן 
י tp ײי יינ^ 1י o n p  a n  p v ,טאנ

os נונג ' ipiom v נעהאסט אוו װערען, צו 
ײ אין npi י1 חאנען װאס ,tpnpo י1  וי

iiv n  pip, אלץ, און pi tvopi r v  ovu* 
inptyiorv חאט טעאטער, pv װא־ען

tpnv Pt” * ,v ד?ל1שװי װי n o v a  pv, 
pv דאו ip  ovn ניי v t ,ועסיחלט iy  tv 

t'v ip  ,tnpipyiiv o•! iyovyo po ovu 
iy  ,o i’ c^yns ניי גלײנט *iv i t” t oyi 

.tyyyr tyv
ty iir  oyi שױשויאyר׳ס *lynvi v 

io  iyo״*y•• iy o iv  iy i  tyiiyi r v  u 
.iy io v i ycin• ly rn t r iy o

ttniyi r v  iy io v i ניט n y o ווי v 
y פוסצי!, 1יאח i” t iv i איז וי¥ר oyoivu 

tyuvt ty i"t ,מילך װי װײס t׳trie  r 
t lyaiyp t” t pv; iv זyבלינyו tv״ i 

iycv ,iiv האט וישייט11 ז״ן צוליב tyo 
i״ lycnyi איהם y i ר1אאטי iy io v i.״ 

tyoy•• iy i־v t  r v  iyo ” i r וײן אין iv* 
iy גיט נייט  ; o iv iy i |ynyi האט *yi 

 ,1דאלא yo^oy •i חוץ v tv װאוםט,
o װאס r ip  iy םון אמיס t״tyoy•• y i, 
ô דין האט iy ii o ir  t"P typ” i ויט; 

rv 'o דורכאױס v i yo iy iD i^ iyio iv* 
”y:yi צווישען iy םל«ט רישקייט^. V

tynyo אליין vא•vנyן t tie״y i •שרײ 
iyo״iy  tv ,;yivt tiv ,ty חאלט V t 
o,« א װי ,oyi ניי iv p r ii t” t tv iy i iy 
iyo א ײי צי vn’־t tv tvo״yovn t,^ 

tiv 1צ אושטאט p ’ t אן iyev״pv iv o 
p םים׳ן נייט?ן1א iv i^ בײט1א ip מיט׳ן 

o v i ip  Hv ■tve ׳pic 1 יך1א inpoיט 
מים רעכטס oyev אױסצוטאן ;עהאפט

t״ty• l• 1אבע i• 1ל1ש yi ly  ovn■ 
tpcivu אױף y iy iiv — יוי1א -y lvc •i 
yi ypvo rv• באםים  iy  .iyovyo tie 

v tiv iyi^p v tyn לםה שטיקעי nvi 
t pv ,w iy i״o iv iy i iy  t'v tyoy•• y i 

ו איז אבעי ,tynyi ניט י v• iy ז  r v 
iy נעײען  .o iv iy i עטיינט, האט! tv 

iy װאיט you tyon^yi ,אמת׳ע זאכען 
y^nviyo’ l ,װערק iph ב דיvאyבvטים 

v11 iyovyo tieלטty איהם .tvtv>Pi
i y i אאטילר tv tynyi t'v iy io v i 

ie  ly iy iy n y n ’ v״oy i tic n שוי־ יוננען 
tnytyi o שפיל¥ר, n  iy  .jy 'ii n v n y o 

11 v tvo t y i i r  o y i r vױםען v o v n* 
iv טאאאנט, ט־׳טען t די v3לyנv•טtie D 

tyrv^ iyovyo װאק־ ט1טאלא זײן ניט 
ty jp iio ip  v t  tiv tyo. ,ס׳הייםט t״iy 

3”o iy i סוליס,1א pv o 'ly o v c iv c  o y i 
o y i ,אקט־אר׳ם ty i'^ yt o y i tic tyoip 

itv' pv .o iv• װי r v  iy io v i אליין 
1 i v ’opv P'Pיט o iypyi iy  o v i ,tvnyi 

ly 1צ באשטעהן ' i iv i iy c  tyivt איז •i 
iy  tv ,|yn v איהם האלס n i  v iv c•• 

ipo ^טאל«נ tyo p m iyo iiv  tv דראמא־ 
oivppi V אלט1ו וואס טאאאנט, ט״טען t 

tyooyoivc מיט n y i i 'v ײעצכען tic 
i• .1םא מיוחםים *y i r v  tp 'n vn y a 

nm l y o r i i  v ipn צו ty iy i אזyאכy 
iy-3״• o iy n, איז o y i ovn iy אאס¥ן 

r n y iv t  ,o i ' iy u v ,איהם iy  tK האלט 
n איהם io v o v n  tyo’ n i  v iv c און iy 
p!• מאלט iy ii y o i i i  iv cv cv i iy o, אז 

i• גאלyבvאלט11 טיםyאיהם ן yi i v i* 
., . .jytv?

 iyovyo v tPayi tnv jyo — זאל —
tyivt ocv iy io v i iyoPv iy i  oiy*c 

 tyrnyi, איך.זיי ױאלט — נערנארד׳ע!
”tyĉ קען איר װאם i שפילען. דו און t״ 

Ipdivu ױ באחאלטען. otioyi yאל י
1 oyn'o —1 אםאל אר tPoiPצײט י 

n פא»ט — v in y  tiv ייך ײסםעז1ם 3
^ יט1 דאך tyiyn «t — איהם.  איי־ א

.1בי
iy׳iyo v אר1 i  jib e טעאטער־װעאט 

r v דאם צוױי. די 1צ צמעשטאוען r v 
lyp ’ovP. i p i  tPUPi״ •pypivo dpvd 

pipe tie n םאן, p o  v!• ,1??אכ11 יאהר 
n tnptpio'iv ovn• םון !?מאכט i v i* 

tppvo p* םימ פלייש, o ro iv o rp io 'iiv 
ip ביי זױ ביינ?ר, it r ir v  tv, טיט v 

tpo ip rio ive, פנים, םײכטליכעז oVM 
ovn ?נא»ל אל tnptpio'iv, מי ip אלט1ו 
iV i־oipnpiB’ iv  ovn »מאקס ■ .1וױינ 

ovn tvoPppivo יף1א זיד oM ’bpi
ip עסאיר1ש i tie opninppi נע,1בי 

 tpnvn ovn ,tptwpo די jib ס׳חײםט,
P iv די i  r v  np .npiי 'lמvל p״t

ip p 'ovp ip 'nov נים jpiipi — רערצו 
ovn ניט איהס מען t'v  ip  .tv^ P iiY 

 VP* ״צטײםער״ הײן tpupi ניט אפילו
ovn np pv ,ip p ’O ?נעשוילם ־ו\¥ז1ז?אט

Pin'3 ip אויף i 1 א yo’ovP,אפשד אאע 
ip איינםאל iv כ'ן1דו מאל צװיי tpvivi 

tPii —  tvro ס׳פא«ם tPi'DVB dpbp 
dpi pv ivלpנJח סיט׳ז i  .ip p ’ovp tP 
 באל?בא־ יtpi 1״t tvoippuw pe פאל
p גים טים rv i” v n  tpupi ׳v .pr*tfie 

oopi >?שולדינ בים r v יר1א o n  Itnipi
pi* ניט קיינםאא ovn tins :ױבאיקום

jpiipi r v  ip  tPii אויא ip i בית־

v שאעןט טער t ילp טאל tpip^oive 
 •*opP״oiB די ניי tpppor נרייבען און

”ps שיינטאל «ip?c tiv לאך in p i  o*i| 
ip — פונלייװם צום  o ip ie  !,PUP •itv 

ip  .tpivto’ i iv  o v i אליין V t ovn 
*vp tpoopn opi iv e  tporvnpi ipov 

jyn r v  ovn ,iyp'o נעײעז; i v i װאס 
ovn 'o ,ty i נאפט1פא iyyy>» •i און 

d t v  otv^s א .1צ ויט ovn o y i n n 
y in ’ 3 • i ולאט iy  .oyp'ipyuv on*v 

ivD 'iii v iv c  ;yoivnyi v t  ovn ניז־ 
1 opvh iv  tv pv ,tvooyiיט tynyi 

o• *׳I'cyi iy װארט אשטיאר, קייז y ii •i o 
tpoopryi yo — זײן yp 'ovc yy iv i 

iv t .o’^ oocyry i yo’ iu  tie onyocv- 
i v  nyn • i pv ty iy i on*v ivo״dpi t 

o קלעוסטען v i ip  ovn ,ip ipovvo 
ipoocyn ip אױןי בײטען1א8אמי i *שטו 

i v i  —  ve אױך iy in 'o*opit’3 • i•• 
tyo tiv o iM sivc ivo ovn iyovyo  pc 

o•! oyi*'P otvP אי צג nyi pv dpi 
v t  dpi tiv iyovyo pc pynv ױ3 1צ  י

iv c  o v i —  oy: ט! פאל ?ײן o וי v i 
t" t ypvo i v i  r v ,אופואיק tvP iy  ovn 

i y i  tnv יט1 נ*ח;ע typ iy  •tvsyp זיך 
ip ניט y iiv״.oT oyy iw  r v  iy  ,iyo 

v iv o  ivo lvny i iy  ovn ty 'n v u y s 
tyou ,אחטיאד tyo tP3>Pii לvניט זט 

y 1 1צ 1צ r o s 'i i,אזוי אאען on'v •n 
r 11פעונא •n •itv tiv אלײן; v דגו 
 t״t tic ניט ,nyp’OVP t״P נעײעו

IP .־״,1זשא״ i'iiv e  oivpv! V t  ip  Dvn 
t מייטנו. זײז איהם tvivt 1צ iv *בער 

ovn i i v i ריש1צ איהם oivtp i, או ip, 
ivdIpp ivo, א'י i p p ’ovp v םיט *v i v 

ipw פען’ל1טי 'V■  tnv ,orovP,  n• ״
•tv pv ,p i p i iv  p ip אױוי pin’3 ip i

 קײט,1עפטי1ע1 1אי יושר tpupi ײאלט
i װאלט p, ,;מאר?עאסא d pi tPom vc 
ovp ipopv אלס אױבעדא! סאטע ivs*• 

ivp. '
P i’ t v i •i ,דריי ip i אאסpפיעסען- ר 

IPIPPC ,IPIV'DPV y i ” 3 • i tiv 1V3" 1C
,rm  pv t 'lp io v i ••3 tp iip is iv o  oev 

ipovpd dpi iv טײ, ינהעז טו i” iv3, זא־ 
ivi די אײגע Iiv ipoiPO'iBovP p ip iiv 
pppvre ipp'E.״

i  iponv• ,אועען tpn ז״• דרײ די
1 ipiיט t ,tpovtiv tpupi״ty i סיימ{־ די 

p״t נעז iv איינע •pi p ip n v  • i tpivu 
tPiPii iPD פיל יט1 װען 'iv  p ip i i v סאר־

11VHP3 •v , ip io n  •v •tP'ivolpp, 
v tyovn״y i i׳ip i  t 'v  ip  tv ,oo'OC 
ivoD y ii ״u n i״פאאקען״, און ״ ovn 

יהנע.3 א אזיוי נעװעז 1«ײ איי

 •iy3 ויך ovn rm אין ראטנער׳ן בײ
oiynvs i i v i ראוז מיט dpic.

1 r v  •tאםאאס iv i ויט l"P  tynyi 
tv tynyi r יאהו/ צװאנצ־! yא1ם v  •t 
v״o ropn ip rp ’pp ,ypyi״iy i םיס v 

o•!• typypno n v i און y i'i:y :y i3 •אוי 
tv ,osnyi v t  ovn oy tiv ,;yi איהר 

r פוית v ויט שיעמאל rm i — זי ווי 
I ױאלט ip iv  ,tyivionvc oyey pv tynyi 

,o lp iny iD 'iv  ijn v  ,oyey oT syy isv i 
vn ty* איז riv  •i pv ^ i y c  •i 

o iy isy i 1' i iy o r  tyo.
ovn iiv n y s איהו־ tyocny dip פאא 

3 tnytyiײ n n  pv t 'ly ic v i. א:עי 
d האט זי t v *׳jib oiypyi pi ,פריהער 

pur t*v •t tv ,tyivt tVP »w tiv 
tynyi אין ט3לי1פא ovn •i i v t ’v on*v 

v tynyi r מים v  •t .oiynyi on’ v״y i 
i  tic• פילע pyn iv b  ,ip3 itvriyovyo- 

iy i  P3 פאאyבvם vvD peטyאאזט ר 
ym’3 iy ארויוי i  t iv אזy3לפ, yאײ 

oyp’ ec״ tynyi r v  ty 'ii n ivny3 •n. 
n y r i tiv ט1םא ,iP3itv3*iyovyo 

ty לאר,1םיי איז םײישן ii'P r םיט •i 
y i 't n  oyi iy i'iv, אהטיאר. פארט t•• 
oev o i ’opiyopv ניט ovn עם oio דך 

iy אויו• i ע,1ביה tyilvc ••t נאו ניט 
iv וײ e  oipn ovn yos’ r y i זיי i p i 

̂.אט iy יף1א tPPiP ,,t — צ i •ליאל 
iv i i in  tiv yp טויאפטעז pv ••t ם׳אן1חא 

3 Dn'V |IB03א1יי.‘ ovtl DPIB IIVI 
p i^ m yv 3 םאל tnytyiעתאח־׳עז T iv 
Pin*3 iy i, איז ovn •t פיל osvioyi 

 עטליפש אײד איהם ovn זי איהם. םון
vyo ijn אױפ׳ן tnytyi טאל  t*« cv i* 

v ,0Bvnv33vi nyo;• 3 זי ovn1אל
r v  d vi un i ,oiypiyn, װײל o*i ovn iy 

tnytyionv פיי c iy u v ואם, אויפ׳ז •n 
iy אױוי i3־*v ttniyi r v  *t pv .yin 

iyovyo oy 1א1 i pv r iy s itv s  yocv, 
ip וראד i ir  ly inytr iy i אקםיאר yi ovn* 

שפיאס.
t'v  tp*n n v iiy s 3 אבןר ttniyiאױז 

 tprnrpi -איחו־ חאס ײאס ,7רזאכ1א איח
 יױפ־ א נאך גשתן איו op ; ipovpo אין

m אורזאכ? םיופ p i.
tnnv• p י1 cun rp

 םאר• א געפיאקערט איחר אין ח$ט איחחנ
 מטארס־י די װעגען ביחנע. דער םאר יאגג
ע סטע ראלצן טראגי׳שע און דראטאט̂י
ײ ױ איז ׳ציייען, געזעחן ח$ט ױ װאס  נ
 אױך דאס װארט זי אז געװען, זיכער דו

 כעסער פיל נ$ר און אױסשיחרען, געקאגט
 ואלע די ה$ט װעיכע אקטדיסע, די -גוי

 געװען־בא• אויר זיר איז ױ און גע^יייט.
 •נים אױסררױןספויןען איהר פון װאוסט

 $סט זיך !^פיענט אויגען. שײערדיגע און
 און יגעל9׳צ אנטחעגען אװעק׳צטעיעז

 אױםר :טעאטער אלײז זיר םאר ׳פפייעז
 און צערטליך װעיעז צארן, מיט כרױזען

 גע׳י טדעלעז, אטת׳ע מיט וױינען יװײד
 פא/ען געליבטען, א*הי טיט זיר זעגענען

 סצע״ ׳שװערע דורכגעהן — אונמאכט אין
 און טעאטער־׳עטיקער. באקאנטע םון נען
און זיכער צופריו־ען, עןגעון ז*א ױ

 בעסער דאס טאכט זי אז איכערצ״גט,
 חסרון אײן אקטריסע. אםת׳ער דער פון
 דך אין זי האט ביהנע דער פאר ג$ד

 נ׳יד־ צו איז זי :פיגור איהד — געזעחן
 דראםאטי• ׳טטארחע פאר געװאקסען •ינ
 אמת, איז, דאס ראאען. טראגײעע און יעע

 װיכ- ניט דאס איז דאך אבער חסרון, א
 אזױ אויף איהר זאל עס אז געגוג, טיג

 העי• ניט דעם צוליב זאי זי ̂עטערעז, װײט
 זײנען עס ביהנע. דער אױף ארױוי נען

 װע<- אקטריסעס. באריהטטע פאדאן דאר
 פיגו• גװאלדיגע אזעיכע ניט האבען כע
 געםײנט, נ$ך זי האט דערצו אוץ ;רעז
 זי וױ העכער. ביסער רעכט א איז זי אז

 אבער איז זי געװען״. אמת׳ן דער אין איז
 און טעאטער־קרייז, דעם םון וױיט געװעז

 ס׳זאל װער לױינעם געהאט :יט ה$ט זי
 בא• און צוםיהרען דערגעהנטערעז, איהר
 איהר םאר דאזיגעױ דער כױט מאכען קאנט

 איהר ה*ט נאך דערצו און צױבער״ײעיט.
 ליב־ א געװען גראד איז ײעלכע מאמע,

 אפגע־ איהר םון טעאטער, פון וזאגערין
 אוץ אקטריסע. אן זײן װיל זי װאס לאזט

 קאפ פון זיר ארויסמלאנען איהר געהײסען
 בײ איז מאמע די איז נארישקײט. די

 די װאס און געװען, טײער זעהר איוזר
 און נוט געװען איז געזאגט. האט םאםע

 האפ־ די דארום זייגען חײלינ. און סלוג
 דעד אויף ווען ארויםצוקומען איהרע נונגען
 אבער ה^ט זי עפװאכע; געװעז ביהנע

 אויםגע• ניט און םארנעסען געקאנט ניט
 אין עפעס און דערפוז. טראכטען ט1הע

 צונןך־ געטדײסט, איהר האט הארץ איהר
 גוטע די אז םאחשםראכען, איהר, זאגט
 און קומעז, איז עס װעז ג$ר װעט צײט

 גרוי- ^פילען אקטריסע, אן זײן װעט זי
ואלען. שטארקע ״סע

 געראט ליב זי ד.*ט אלץ םון מעהר
 מאמענ״ שרעקליכע די ביהגע דער אויףי
 פרוי די אדער נעליבטע די װעז :טען

 אדער געיליבטער איהר אז זיה דערװיסט
 ;באטדאנען םיאוס איחר ה$ט מאן דעד

 געטריבען װעדט מוטער די װען אדער
 דער״ צו םארצוױיפלונג און אומגליק דורך

̂גען איהר מארדעז  און טאר־י ־*•• קי;ר אי
 איבעריגע אילע די און — זעלבסטמארד

 בײ ווען שוידער, און שרעק פרן טאפענמען
 און הארצען אין שטיי װערט צוקוקער די
 דורצץ דורך לויםט כװאיליע קאיטע מין א

 און $טעם דעם אײן האיטען זײ און קאם.
 פאר־ שוין זאל סצענע די אז מ׳גארט,

 םוקס ראוז ה$ט דאס אט ־־־ איבערגעוזז
 ניהנע. י־ער אויױ זעהן צו געהאט ליב
 אויסגעגאגגען הארץ איוזר איז דאןי און
 ^באיטשיק/ אנגעקראכמעלטעז דעם נאך

 ניט ?ײנםאל האמ ײעלכער ײיען, בערנארד
 שצע• םױעררינעד א אין גענומעז אנטײל

 פלענט הצעגען ט״אגישע ײ בײ גע.
 די אגגעצונדען, װי װערען פנים ראוז׳ס
 זי איז קויהלען, ברענענדיגע װי אויגעז

 מיטגע־ מיטגעליטען. מיטגעשפייט, האט
 נאר ײי און מיטגעשוידערט. װײנט,

 ביהגע דער אויף באוױיזעז זיר ס׳םיענט
 וױען, בערנארד ספארט, באליבטער דער

 אריבערציהען פנים איהר אױו* ויר םרענט
 צױ םיט און שםײכעל, גחת׳דיגער א

 קױ איהם אויף זי פלענט ליפען עפענטע
 םיטנע- האבען איהרע אויגען די און קען,

האט זי און פנים: מיט׳ז שמײכעלט
 *אי, זאגען: װאלט זי וױ אויסגעזעהן

 לאננ גלידער... אילע איז איהם געזונד א
 ח$ם מ׳זעהט וױ — ער״ זאל לעבען
 מיט םרוי א ס׳זיצט אז קאר, א איז אפט

 א הינד, שעהנעם אויסערגעװעהנליד אן
 דערביײ די און הענד, די אויוי מלאך׳ל,

 לןע־ םרייעז, איבערהוייט מענשען, איגע
 קינד םולם אפרײםען ניט אויגען די נען
 זיי• און םיט, איהם מיט שםײכלען און

 צו איהם נעמען צו זיר ציהען הענד ערע
 ושלום חס ס׳זאל ציטערען, זײ 1או זיר,
jptd ניט עיעם איהם םיט kb.

״ פוםט.) (םארטזעצוננ

 טע״ ־בראדװײער פאר מיסעטם
פױיזעו• רעחצירטע צו אטערם

אונ• חרך דאם באקאנט, מאכעז מיר
 מען הען דעיארטםענט עדױקיישאנאל זער

 •ריי^ן רעדוציימע צו טיצעטס באהומען
 םײ די טעאטערע. בראדװײער אילע םיז

 םאר וחניעז נענומען אבער דארםמן קעטס
 מצחר. אדער פערזאן 10 פון א,יטיס״1״

 מצן סאן דעם וועגען אײנצעלהײטען מעד,ר
 עדיד אונזער םוז אםים אין דערװיםען זיר

 דזשאיי בײ אדער דעיאדםםענט, סײשאנאי
w .סקוחנר• װניאן 32 אין םעז

. ‘ V,



GERECHTIGKEIT
ukkii i . j -  A Labor Weakly
rUDli?hod etury Friday by tho intcrnatiuual LaiMaa' CUrrnent Workers Unlofl 
B a rM iv ^ v  i ״1,?“ ׳•״״{?■ ״ "  New Yo" ‘ ■ N• Y• 'r •' 8tuyv««»ot 1121.
5' Ji<Ann״t N̂ En’״.Hr*’ ,d•‘“  «. VANOKSKV, Editor.A. UAROFT, 3״c y-Trea». ABRAHAM TtJVIM, Bunin״•• Mff.
______ B»o»ciiptlon price paid In adYAnc*. $1.00 per year,
-V11 1״ ‘ - M  ____________ _ iN<■1 ״  ork, Vriday, M af27T  f«21
■t iivj'c-u >■ Becond 01»•• matter April20«! ,•!־־, at tho Pontotllco at Him  
, r r,..,,.״ . Yol*< N• V ״ . ndar tho act of Augunt 24, 1212.
Accoptanca for mailing at apeclct rate of poitago provided for In Section 1101 

Act of Octobor I, 1017, nuthorfoed on January 20, 101$.
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 דער אץ פרידען אױף אױסזיכטען
ר^אוק־אינדוסטריע.

 נומער ריזער װען ט*ג, דעם אין
 די אין זיין שױן װעט ״גערעכטיגקײט״

 אגטשידעך דארף יעזער, די םון הענט
 אדער ״פרידען :סראגע גרױסע די װערען

 יןראוױאינדוסטריע״. דער אין מלחמה
 דער אז מיר, וױגשען הארצען גאנצען פון

 די|: זאי יזאגפערעגץ דעם םון רעזויטאט
 ױגיאן טאכער קראוק גרויסע די םרידען.

ױי ניט, זוכט  עס װען יןריעג, קײן ניט ו
 װערען. אױסגעסיטען עהרע מיט נאר קען
 נאר האט ױניאן קראויזכיאכער גרויסע די

 דאס און שטרעבען, אײן געדאניז, איין
tm, טױזענדער צעהנדליגע איוזרע אז 

 געדייהען לעבען װעמעס םאר מעמבערס,
 םאראנטװארטיױ, tm ױ װאױלז״ן און

 ארבייט עהרליכער דורך קענען זאיען
 ניט זארען ;לעבען אנשטענדיג אן מאכען

 אין יעבען זײער אפםינסטערען דארםען
 אז גוט, אזױ רעבען חענען זאלען דחקות,
 אז םיהלען, זאר זײ םון אײנער יעדער

 זײן אז יעבעז, צו װערט איז יעבען דאס
איבערםיהט זיין דארםען ניט זאי גשמה

*#סארצוױיפלונג. ביטערער םיט
 גיזײכער צו םיד.רט*אױו ױניאן די
 םאראנטװארטריכקײט גרױסע א צייט
 כיעמבערשיפ, גרויסער איהר צו נאר ניט
 זי אינדוסטריע. גאנצער דער צו נאר

 יװילענען צו tm עס קלװ ניט וױ וױיס,
 ױ ז אייער גארדענע לייגט װאס חוחן, די

 םאדערונ־ אזעיכע שטעלען צו אז וױיס,
 זאיען װערכע ארבײטער, די םאר גען

 ניט, זי טאר שאדען, אינדוסטריע דער
 דאס מוז שפעטער אדער פריער וױיא

 אר־ די םון יעבען דעם אויף זיך אפרוםען
 םאדע־ איהרע ?ײנען דערםאר ב״טער.

 אין נעהסט זי געכיעסיגטע. זעהר רונגען
 זי און יאגע, איצטיגע די אנבאטראכט

 קײ־ מאנוםערןטיטורער די צו ניט ׳טטעיט
 זי װעיכע פאר פאדערונגען, גײע נע

 װיכ־ םייע געפינען זיכער געקאנט װאלט
 אז צוםרידען, איז זי טעמים. טיגע

מ י ו ו ר ע  בײ ביײבען עס זאי ו
 בארײט איז זי מעהר, נאך איטע. דאם
 םון םרט דעם אין כחות איהרע איע מיט

 אר־ גאמען דעם אונטער געחט װאם דאס,
 קא־אםערײ צו בײטער־פראדוקטיװיטעט,

 העי־ און מאנופעקטיעורערס, די מיט רען
 םאנוםעק־ די אז מעגליר, װײט װי םען

 מעהר זיך יןענען ניט זאלען ט״טורערס
ײ װאו םעלע, די אין באקלאגען  האבען ז

 מיר באקלאגען. צו זיך רעכט א געהאט
 מאנױ אוגזערע אױב אז דארום, גלױבען

 דוקא אויםען ניט זײנען םעקט׳טורערס
 קאנםערענץ םארקומענדע די מוז מיחמה,
 םון ביטורה גרויסע די זיך םיט ברענגען
 דער־ װעט װאס ב^ורה, א ;םרידעז
 טויזענ־ צעהנדליגע די בלויו ניט םרעהען

 אלע די בלויז ניט איז קיאוקמאכער, דע
 אדער דירעקט זײגען װאס טויזענדע,

 אינ״ דער מיט םארבוגדעז אינדירעקט
 עםענטרײ גאנצע די אויך נאר דוסטריע,

 גאנצע; אין און יארק נױ אין םײנונג כע
 הא־ קלאוידמאנוםעיוטשורעלס די <אנד.

 ארויס״ זיך ׳&אנם בעסטען דעם איצט בען
 םיעיל איס קייגער, פיעי איס צואוױיזען

 עהרענהאם־ םיעױ אלס און פראקטי׳שער,
 סאגוםעקט״ןןױ אנדערע פיעלע די װי טער,
 זײער איז איצט אז מיינען, װעיכע רער,

און רײסען זײ קענען איצט אז ױם־טוב,
ארבײטער״ דעם םוז שטיקער צופען **

 םאר^טאר־ צו צולעצט,*אום לאמיר
 םריע״ םאר ארגומענטען אונזערע קערען

 ברײגגען היאוק״אינדוסטריע דער אין דען
 בא־ דעם אין ארטיקעי אן םון ציטאטע א

 םאנט^י״ ״אטלאנטיק זמותאר וןאנטעז
 אונטער כאאז ם. ר. סון מאנאט דעם םון

 אין.אמערי• ״אידעךהעצערײ נאםען דעם
 גע־ געשריבען איז ארטיקעי. דער יןא״

 ער איז נאטירייך אידען. א םון װארען
 דעײ אין אידען״ צו םרײנדייד חעכסם
 םיט איד דער אבער קוסט צײט זעיבער
 מאבען ניט דך װייצ ער און אױנען, אפענע
 גע־ האבען וועלכע פאקטעז, די צו ביינד
 אין אידעךהעצערײ די אט מעגייך מאכט

 אז געװאונמעז, װאיטען םיר אסערײוא.
 איבער• זאיען מאנופעקטשורער אונזערע
 ביז אבער ארטיקעי, גאנצען דעם יײעגען

 צי• עטייכע גענוג זײן מוזען זועיען דאן
:טאטמז

ײ  דאט זעחען אםעריהאנער) (די ״ז
 ביזנעס, געװיסע קאנטראייחנן אידעז

 את טרײד, קילאדימ חום
ײ jm זײגען ויד, פחנגצז ו n ניוגעס 

קאג• pram ױי װײ< חנרמאר,

 אידישע די האט > אידען םון טראטרט
 קרײדער״האנדעי דעם םון באהערשונג

 פראגרעס, דעם םון ביישםיער א געוױזען
 ריכ־ דער אין װערען געמאכט קען װאס
 און םרידעסי אינרוסטריערען םון טוגג
 גא פון ניט געשטעיט װערען פראגען דיזע

 דערשרעקען ײערכע טעארעטיקער, רישע
 אידישער םון געשפעגסט דעם םאר ?ױ

 םון ניט ; װערט דער םון באהערשונג
 די םעהלען עס װעםען אנטיםעמיטען,

 עהרענהאםטיג• און רעכט םון אירעען
ױ און דענקענדע םון נאר קײט, ײי ה  ע

 געדענ• װעלכע אטעריקאגער, דענקענדע
 זײגען אידען די װען צײט, די נאך קען
 םארפאיגונג, םון אנטלאםען װאס נאר
n געזוכט האבען און r םון לאנד דעם אין 

םוײדןײט״.
*•

 דער װעגען אטת דער איז װאס און
 דער םרעגט > אינדוסטריע קרײדע<

 ענטםער, זיין איז אט און שרײבער.
 איכױצער אז ניט, גלױבען כײר װעלכער

 עס זאר טאנוםעקטשורער אונזערע םון
:באשטרײטעז קענען

האלדשנײדענ־ ״ארבייט־סװעטעריי,
 אונםע־ םאישטענדיגע א קאגיןורענץ, דע

 אײנצוגעהן און רןא־אםערירען צו היגקײט
 אינטרי־ ארב״טער, די טיט פשרות אױןי
 דאס — רעאקציע מלײגייכלױיט, ׳געס

 דער פון כאראקטעריסטיק די איז ארעס
 גליקריכערוױי־ כאטש און אינדוסטריע.

 מאנופעקטשו־ גרויסע די םון מאנכע ׳זע
 םארנינפטיג א ארױסגעוױזען האבען רער

 םאר־ זײערע אין גײסט פראגרעסױוען
 דאך ארבײטער, זײערע מיט הערטנישע

 די םון אײנע אין דאס אמת, עס איז
 ?ליידער־ דער אין אפטײלונגען גרויסע

 אי־ אן אײנגעשפארטיןײט, אינדוסטריע
 א און אינדיװידואריזם, בערטריבענער
 כאראקטעריזײ רעאקציע םאר׳עקשנ׳טע

אינדוסטריע׳/ די רען
 אין רעדענדיג אז זיכער, זײנען מיר

 קליידער־אינדוסטריע דער םון טאן דעם
 די זיגען אין געהאט גיט שרייבער דער דאט

 זאל עס אױב אבער לוי־אוק־אינדוסטריע,
 דע װעט קאטוי, א צו קומען חלײ:ה

 כאראקטעריסטײן םארדאכיענרע דיזעלבע
 אנ״ רעכט מיט מוזען ניט און קענען ניט

 אונזערע אױױ אױך װערען געװענדעט
 זיך זאלען >' הלאוק־מאנוםעלוטשורערס

 ארײנ־ גוט מאנוםעקטשורערס אונזערע
ײ און דעם, אין טראכטען  אײג״ װעלען ז

 אלס שטאנדפונקט, דעם פון אז זעהען,
ײ טארען מאנופעקטשורער, ע ש י ד י א  ז

 רע־ אזױ עקשנווז׳דיג, אזױ האנדלען ניט
ײ אקציאנער.  בײשפיצ א וױיזעז סוזען ז

ײ ליבעראליזם. אמת׳ן םון  ניט קענען ז
 געריס. די םון םוסר א אראפנעהמען זיך

 םון שרײבער דער באמערקט רעכט מיט
 קאג־ קריסטליכער ״דער אז ארטיקעל, דעם

 קוײ די און שטהאל־מילען די םון טראל
 עמער, םיעל נאר זײן זיך מעג יען־מינען

 קלײ־ די פון קאנטראל אידישער דער װי
 שטאהײמילען די אבער דער־םעקטארים,

 פון םארבאהאיטען זײנען מינען די און
 עוילם, אמעריקאנער דעם פון אויג דעם

 באריוד טעגייכער אין חומט יעדער אכער
 אין אידען יןלײדער־שא•. דעם מיט רונכ

 די איז זיך װארםעז ביזנעס״יעבען זייער
 זײערע יײענט װעיט גאגצע די אויגען״
 םינםטער םון שילדען די אויןי נעמעז

 אבער הומט ווער ; בראדװײ און עװענױ
 בעטלע־ םון שטאהי״מייעז די איז אמאל

 אנא־ םון קופער־מינען די אין אדער חעם
*i האנדא

.fa?׳׳

ענםםער. אן חײסט אלץ
 האט באארד לײבאר רײלראוד דער

 גאנצע אונזער כדי אז באעיאסען, שויז
 נים חלילח, זאל, םיסטעם אײזענבאחן

 װערען געמאכט מוז באנהראטירען, רוזען
 אײ־ די םון ניט וױידזשעס די אין שניט א

 א איבער םון גאר זענכאחדירעזידענטען,
 באיןאנם זײנען װאס ארבייטער, מיליאן

 װעט pd« דער דאס און *אנססילד״, אלס
 טען1 מם קראםם אין ארײנטרעטען

 רײי• דער מײנט אבער דערב״ דזשולײ•
 אחױו אפשטעיען. ניט זיר באארד ראוד
 זײנען ארבײטער אנסתילד מיליאן דעם
 זײערע אויר און ארב״טער, סקילד די דא

 און װערעז, געשניטען םוזעז וױידזשעס
ײ פאר אױך  ארײנטדע״ יסק דער װעם ז
 דזשוליי. ערשםען דעם קראפט אין טען

 נרא״ די דעם אויף ענםפערצן װאס־זשע
 מניאנם, פיער מעכםיגע די חנרחוד̂ס

 אימעננאחךארבײ- די טון םאר״ ״בץ די
 ®ון מאנטערענץ א pm pr®n די 1 םעד
» אױןי םשצרםצן דזשענפראל 600 ח

£ י &׳ & ■

o »ין גרארע דזטוסײ״ ער׳סטען n <ט*ג 
i ײען n סון ■םיו o n נן׳ארד רײיראוד 

קראסט. אין אר״נטרעטען יארןי
V ו דאס י  ,,אונסאר׳אטענדלין אניסעמע י

 «ו נראדערחודס די מײנען נס׳סף, םטח
poa o עסעס טאן «ו נאיעייסען n  iv iv i, 

ו דאנט ראף, װ^רט י  ראט״ סיער געװוןן ו
 דער אײדער עס, נא^ריסען *ו זאפער

poo ע יןראסט; אין ארייין טרעט  1וױי
״ קעגען רnא ט*ן, !ארגיט וױדער זיי  ז

 סאנסערעגץ די װאס דאן«װ טאן, גיט נאר
 I w קאנסערעגץ די > ;vvjmj אין נ»ר
 אט *ו חסנרח איוזר געבען גיט ויכעד ראך
 די וױידז׳וו־׳סנײדעריי. דאזיגער רער

 איז נראדערחודס די סון דארוס חא;דיונג
 נא• גאנץ ניט יסטעחט װאס א־ינעם, סאר

m די סון יסס2ט׳ די פיט הענט s i o 
אומנאגרײסריר. נאנץ הורס,

אנסאנכ. גוטער א
 טיטװאף סאררע«טען פון מיטיננ דער

 חא־ ov װעינען אױןי ױניאן, קוסער איז
 סיע־ און גאדסערס סעמױעי גערעדט כען
 אינדזיעאנל־ די געגעז רעדנער אגדערע יוע

 נע״ נארינטע!, ארע רויט איז, ׳סאךרנסה,
 זינער הוןוט ער ערפארג. גרױסער א װען
 אײנ־ טיפען א סאבען *ו פארפעהוט ניט

 דער סײנונג, עפענטריכע די אױף דרוק
 װענען האט «רעסע גאנצע די אז פאקט,

 נעסטער דער איו נערעדט, מיטינג דעם
 אונזער װארט ניט, װען דערצו. כאוױיז
 זי• איחם איז, וי װי עהרענהאםט, סרעםע,

 דא אנער מוז עס טױט־געיעװיגען, כער
 םארט אז» פאר אז װערען, באנ׳ערקט

 אזא אין און םיטינג איין איו חאססײן
 שד װי האי, קריינעם םארהעיטניסטעסיג

 ט,1ער״ אי«ט גענוג. ניט װ*יט ױגיאן, סער
 נעװארען, נעמאכט איז אנפאגנ דער אז

 אגיטאציע די װערעז אנגעהארטעז מוז
 אינ״ די און איכדזשאנפשאנם די נענען

 א•״ אן אהן דז׳פאנידשאדדו^אדז׳וועס
 אנגעפיחרט מוז האמפיין דער *פטעי.
 דאם ניז ׳פטארפײט, אזא מיט ווערען
 זאר דז׳צאדז׳ע ־ אינדז׳שאנקיעאן װארט

 עפענטריכער דער פון װערען כאטראכט
 ׳פיפוי״װארט, ערנסטער דער איס מיינונכ

 נננ, מםס, װערטער די ?ר׳שר, װי, אזוי
 און טרייד סענטראר דער ׳פװינדרער.

 דער מיט ;עפאכט האט חאונסיר ר״נאר
 דעם אינטערנײיואנאר אונזער םון הייוי

 מיזען אנער װעט ער ריט.8י ער׳פטעז
 א״דער מאכען, ׳פריטע מעהר םיעי םיער,

 אינ״ נענען לאטפײן דעם םון וױרחוננ די
אנס  צו אנםאכנען זיך ײעט דז״-יאנק̂״

יעבעז. אונזער אין פיהרען

 אין פונקטען ׳טװאכע און שטארקע
רעדע. גאםפערם׳עם

 די אז צו, גיבען פ״נד און פרײנד
 גע־ האט נאפוערס סעמוער װאס רעדע

ײ האלטען  נע־ איז נעלענענה״ט, דיזער נ
 און יפטארלסטע זיינע פון אײנע װען

 אונז, צוױ׳עען די וױרקוננםפוילםטע.
 אזא מציח א א־ז עם אז נױינען, וועאכע

 ארט׳ט־רעאק־ אזא נאד!עיס, וױ טענ׳טען,
 זיעע װעיכע און אײסצופײפען, צ־אנעי,
 *טעהנעי דער מיט פ־טינג צום געקוםען
 מצוה, דאזינע די ז־׳ין צו םקיים אבזיכט
ײ װאו נאר פארגעםען זיר האבען  זײ־ ז

 דעם הןובען זיי װעיט. דער א.ין נען
 א־הם אניצטאט ערט1נאפ פארהאטטען

 אפ^אדירט. ענטוזיאםטי׳פ אויםצופ״םען
 נע־ חרטה ׳טפעטער טטתרא ה#בען זיי

דאד איז עס *בער זינד, ז״ער אױוי האט
םארפאיען. נעװען •טוי;

**
 דין איז פונקט שטארקסטער דער

 דער םון אױסדרופ זײן געװען איז רעדע
 מלחמה די װאס ענטוישונג, ביטערער

 וועאמןר עד, געבראכט״ איהם פאר האט
ץ אדבעחױיגונג םון איז  לעבען גאנצען זי

 ארײנגע״ זיך חאט פאסיפיסט, א :עװען
ץ מיט כילחמה דער םאר װארפען  גאנ־ זי

 חונדערטער און הונדערטער פײער. צען
 אױ,יי באגראבעז איצט ליגען ארבײטער

 וױיל םראנקרײד, פון שיאכטפעלדער די
ײ האט גאםפערס, ״ער  אום געשיקט, ז
 און דעםאקראטיע. םאר חעמםעז צו

 זײגען אט ױצא.? •ועל דער איז װאס
 גע־ זיך חאבעז ״מיד װערטער: זײנע

אםעז אום שלאגען  אױ• ■אאיטישע אפצי̂״
ױ •נאכדעם און טאהראטיע,  איז דאס ו

 אונזעדע האבען געװאדען, אויסנעפיהרט
 אױפ״ געטאז נעהם א זיד אויבערהא׳רעז

 אױטאסרא• אינדוסטריעלע אן צוריכטעז
 גע״ אױסצופיהרעז, דאס אום און טיע.

 און טרעפט װאס םעטאדע, א זײ כדױכעז
 פון פונדאמענט סאסע דעם צושלאגט

 גאדאנ־ װעלכע דעטאקראטיע, אונזער
צו גליס און פרייחײט לעבעז, טירט

• יןינד״. און םדױ טאן, דעז
0 •

 אין ױנהט ?וטארקער צװייטער דער
ײן נעײען איו רעדע דין  וױדערהאיומ ו
 ?. אװ פ. א. דער פון באשלוס דעפ פון

i א.ז פענרואר לעצטעז n אינדז׳טאגס׳טאן 
ט װערען בארעדפם םוז ו ז  ניט .דויר י

 חאט אינדזזאונק׳טאז, אז ,ײעז םאלנעז.
 ארױםנענעבען, װערם װ־דע־האלם, ער
 ו׳י פאמײאלדינט װערען איחם דויד און

 פאד ®יר חאלטע? נירנעד, א םיז רעכםע
ז מ*ט ׳שטעחן צו בעםעי ײ כוזזות *י נ

i n 1פי נאראנםיע j r v w n o w  i n
 אינדז׳טאכי אן פאיגעז אײחט•

m o mסאר ארנײט װאש ׳
Jfc•, ? ־ 1

נצגדױגט נאטיערס װאס װארט, א —
̂נן צוס פיל^כט ן מאמ ̂ודיט י  wnm י

אדג״ט, צו
V

 רעדע !יין fm שטעלע עpטארF א נאר
tm אן וױיזט ער װעיכער אץ ד/ געװען# 
v פארנרעכען א tm ״עס אז m\ צי״ דעד 

 tm ־וױאס לאנה א אין אז וױייזאציע,
 #ערד-חוגעל אױפ׳ן ו״נסטצ די פילײנט

 די״ װאס ארב״טעד, טיייאן 4 דין זארען
 און אדנ״טען, צו וױױג און פעחיג גען

p̂ מפינען סעגען דט זאיען p ארנײט״ס 
 פון אינעדחױוט חאבען, •וגקטען ארע די

 חד נאזונדערס גצקמנגען גאמפערס׳ע̂ן
 שטאדןו אױך דאמס און װאיוציאגעד•

 די מפאדעדט חאט גאמפערס װען אבעי
 פון ארונטעדזעצונג) (די איטפיטשמענט

 אדױסגע• ער חאט סיחלען, װאן חשאדזש
 נאאױױ״ זאגדערבארע א וױרקריו װיזען
 דעש עס קוניט פארװאס ערשטעגס, טעט•

 ער אז חון, צי דושאדזש? נדוקייגער
 דזשאדזש א אז אטת, דעם געזאגט האט
no קומט קאייטאי, רעודעזעגטידען 

 כאשטראפ̂ט װערען צו דערפאד איחם
 גרדםעד א איהם קומט עס פארלןעדט,

 אײג• דער און עדשטער דער םאדט #דא;ק
 דעם געחאט האט װאס דזשאדזש, ציגער

 קא• אמת׳ז pn אין ארױסצוסומען מוט
 אימפיט־ עס זאר װעד צוױיטענס, ליר•
 נו, חנדרונג? די /׳ דזשאדזש דעם שעז
 אוסשול• גאד tm אלײן רעדדונג די און
 אינחשאנקשאך גאנצער דער אין דיג

 כאינד? מאכען דך װארום ניעעס?
 ארױמ• אמת׳ן דער אין טאמע װאדום

 די אויף שולד גאנצע די וױדפען
 וײגען װער וױחןר, און ̂עס?Mשא^tד

 םון טײל א ניט דדשאדזשעס? די עס
 װעמען ואל װער טו ‘רעדרונג* דער

 םאדערונג דעד מיט אט אימייכדעען?
 כאטש אז אדױסגעוױוען, גאספערס האט

 אונ• אין ׳צײט יעצטער דער אין האט ער
 א ;אר פעריאד, דראנדאון־שטורם זער

 דעג״ pn אבער געיערעגט, ביסעל היבש
 ;קראר איננאגצען ניט אלץ נאך tm קען
 דעם אין שונא דעם אימער נאר זעהט ער

 אדער דעם אין דזשאדזש, יענעם אדער
 אדער ̂ער אין מאנופעקטשורער, יעגעם
 ועהט ער גרופע. אײנצעלנער יעגער
 דער םון םאדפױלטסײט ניט-די אבער

 אײנצעײ די זעהט ער סיסטעם. גאנצער
 דעם ניט אבער זעהט עד בױמער, נע

 די ניט םאדלירעז מיר אבער װאלד״
 נאף 1אי גאטפעדם סעמועא חאםנונג.

 * םון אטאקעס די און ;ױנג זעהר זעוזר,
 אומ־ איהם װעלען ארבײט אױף קאפיטאל

 ריכטיגען צום ברענגען םאדטײדיליו
שטאנדווגקט•

רוסלאנד נאך רײזע םראנס סענאטאר
װעל• םדאנס, סענאטאר םון ציל דער

 אין געםאכט פאפולער זעהר זיר האט כעד
 אױם־ זײן םיט װעלט ראדיקאלער אונזער

 איז, רוסלאנד, מיט האגדעל פאד טריט
 נאבעל• און שעהגסטער דעד נאטירליה

 שטע• נאר זיך קען מענש א װאס כטער,
 קענען צו רײזע זײן דורך האפט ער לען.
 שהום צו םיהרען זאל װאס עטװאס, טאן

 איבער־ אן צו און פעאקער, די צװישען
 איצט איז װאס װעלט, דער פון בױאונג

 לײן זײז ניט קען עס צושרױםט. אזױ
 צי און ציל• נאבעלערער תײן בעסערער,

 דער ניט, צי אויסםיהרען עס װעט ער
 עס װעלכען םאר אזעלכער, איז אלײן ציל

 אנשטרענ־• גרעסטע די מאכען צו זיך ױינט
 מעגש, יעדער װעט געםיהל דעם אין גרננ.

 םאלײ זײנע זײן ניט זאאען עס װעיכע
 וױנשען איהם איבערציעונגען, טישע < *

 סענא• טוט אגב ערםאלג״ בעסטען דעם
 ;עמט ער װאס גוט, זעהד פדאנס טאר
 אטע־ פין איבערזעצעי• אן מיט זיר סיט

 קענען זיר זאל ער װעמען אויזי ריהא,
 עס אז אזוי, און םאדלאזען, םאלשטענדינ

 םון זײן קענען ניט םארדאכט p'P זאל
 סע• װאלט נאטירליו, םארםיהרט. װערען
 אביסעל פארשטאנען אלײן םראנס נאטאר
 בעםער״ נאר געװען עס װאיט רוסיש,
 כאטש איז אונמעגאיו, איז דאס אז אבעד
 ײ י א אן מיט נעמט ער װאס גנט,

איבערזעצער. ם ע כ ע ג

h םון לעזער די פאר בשורח גוטע 
״דזשאסטיס״ דער

ײז אויף  אין צוזאםענהונפט יעצטער ז
 עקזע־ דזשענעראיל דער האט לואיס, סט.

 גיכען אין גאר באשלאסען באארד ?וטיװ
 אויסגאבע ענגלישע די םאמרעסערען צו

 אונזער ״גערעכטיגקײט״, דער פון
 אזױ״ זײמעז, 4 גאנצע אויוי ״דזשאסטיס״

 םיל אזוי כמעם ענטהאלטעז װעט זי דאם
ױ לעזע־שטאז•  *נערעכםיגחײט״. אונזעד ו

 שוין האלט עס אז זץ־, םארשטעחט עס
ר איז דערבײי איי  בי• נאר װערען וחגם •
 דזשע־ דער אז יאסירען, אױך w לעער,
 איינ• אויך זאל באארד עהזעקוטיװ :עראל

 דער פין םארגרעסערונג א צו וױליגען,
 האבען זאל ױ אז גום̂ז ״גערעככױגלןײט״

ױ זײטען, 20  גאנצע דאס גמװען tm זי ו
 געשעחן זאל דאס בדי יאחר. עדשםע

 שריײ לעזער n גים דארפעז ניכער, װאס
 יחנזידענט צו דירעסט גאר #»וגז צו כעז

 דזשענעריל דעם צו אדער שלעזעגער,
טקװעי• ױגיאז 31 באארד, יװ % . ן
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 סצד סארין׳ון דעם מיט פאמר״ו אין
 איו נאסטאן, אין סיטיגג טעי־יעחײיגע!
iv r o v s  m »אונועי סון ®יטי v r n* 

אײ עהזעסוטױו נעגעלאי א  א•;•ס ג«װען נ
 •TP פיל פיל, א אי און מוזיגער, ף1ע רער

צערעי•
o אױו• נעת n נאססאן אין ®•ט־נג 

 זײ• אסט און נעישטולערט, מציצ עש ךאט
vo פון נװאייעס ר• גען sav i m •געגאנ 
ו חאט ov װײל חידער־חויר, רסיס נען י  ז

 ינ•11 וױנטינע גאמ װעגען עלא;רערטנ
iv *ין׳ערע is ic, איז i v i 1דע סון מיטיגנ 

 סט. אין נאאוד עהועלוטיװ דדעענעלאי
 חחי• סאײוערטניסמעסיג א געװען <ואיס

ip j, ניט איז מאניע1חא העדסענדע די 
vi׳o ivo s אפילו עז1געװא yvnp « is e 

ע. i פונלט און װ״י v i 1ױנטע 1זערבע• 
«i אין !VPiyo צו איז i״k׳ i ,װאס צײט 

i ט.1ױע1ע1 חאבען ט־טיננען ע1ניי וי n 
 נניענ נעמיערט האט נאסטאן א־ן ריטיננ

i װאר• נאנצע א n ;לױ סט. א*ן סיטינ 
o האט איס iv n y i ױו  אי טעג. 3 בי

i איז זיצוננען זעקם v i חיעענעראר ytpy• 
i סיט טיג1פא נעװעז באארד טט־װ v i 

טאנעס״אלדנוננ. גאנצער
i געװען 1נא װאילט נאט־רליד, y i •מיג 

 די ניסעל » אױםצוציהען ח׳עח דעסטער
o נעפאנט ליינט 1זעח עס װאיט צייט, in* 
 אין אם1. איז, אסת דער װערען. ט1נעפיה

 געװא־ ארײנגעיליינט איז ז*«וסנעז זעקס די
t n אכט. פון בייט1א o i n ’ t y i j •׳ןןיע 

 װייס• די און נאראו׳ סעהרעטאר ,1זינגע
 אינ• אזױ ביים1געא האנען ורעזידענטען

 געװען נזעגריך 1איז.נא עס װי טענסױו,
 ׳}ולעללינע באמת די *ויוי אכטענליג ניט

 נע־ 10אם׳ עס א*ז טײלװ״ז יארענינע.
i ויען v i אנטלויםען צו 1דנע װאס װאונ׳פ 
i םון v i טי'<■ ;יואיס סט. איז ענעני׳ןן1ב 

i אויר ויייז s o iv i, ײי vo• װ iV T in•לע 
onov האט זיננער i א,יס ׳*יקאגא, איז ױיז 

n זיך v o in״iv i י1 מיט v r o ig i פיאוש״ 
i Vh 2*opvciiso, צײט אין זײן און iv 
n v iv c itfp  i n צוױשען i v i אטצקטױו1י 

i אוז v i נױ אין ױניאן ’*P i. וױ ov זאא 
» tvosn «אע אבער ךין, גיט  נײט נײט1נ׳

) Pirn נאנץ א v in in s o, זונטאנ און 
vnv:׳i שױן איז גאבמיטאנ 1אוה ly u n t 

i גאנצעד i ’ oipviPV t e iv iv m 11באא 
vuvi; װענ אויפ׳ן pm v נױ נאך *»P7, 

 IviRii פון פלױולאגל בארט־מאר, נאסטאן,
 מיטינג. צום tvoipvi זיינען זײ
 אין אז ivj״Mv נאר ;v^vn 1מי ivn י

i v i איז צייט זעי־בער iv v i» i i v i דזיצע־ 
ii*oipvtpv i »iv j באארר s״iv is ? v ii 

i* זיין צו געװארע• iv iv m מיטינן א בײ 
ivo שין ן1ופ׳1»ײננץ s®p iv?p i v i ,ױניאן 

 בא־ vooovn י1 זײן iv פנים טקני אום
i פון אטטע v i ,אויך און אינטצמיי׳טאנאל 

iv ivn iv װעט זיי, פון װארט נוט א i v i 
 באנריף, » טאכצן קאנען ?״כט זיך לעזער

 1פא צייט מייגינ 1נא נצבאיבצן איז dv אז
ױינײ נאך טאדט.-•: י1 זעהן iv נעסט די  ו

 ov זאנט טע; װי ן״,1טא טחי n ״טו נער
צנגריש. אין

 1מי האבצז א*ם1ל םט. יוי1א p*?o א
o אנק1 א נעבאפט, דאר n אױטאטאב־ל־ 

 האט מניאן 1קלאוקטאכע י1 װאם רייד,
 דאס נצסט. י1 לככוד םאראנ״-יטאלטעט

 דאס 11א voovo אם1 געװען מ־רקלױ איז
 סט. איז זיאו?טאכצר די װאס עצהנסטע,

 1םא צן1אױם?לצ געקאנט האבצן לואים
o n פיו פאלנצנינצן PV > m v iv m  d v i־ 

ivoipvi 11באא. o v u v is u v i גע־ איז 
nvi i װארצז v i^ iv’״ o .1אנצ נאנלעט 

b״ov i v i גצװארצן נאף איז iv ׳ov»b, 
i איז v i 1ג יםנענצבען1א פצאןVא?n,אוץ ן 
’ivo איז oiatD אױױ |1אר<11נצ o n י•1א 

 האבען ט*ר ור^כען ך11ד ,1טאמאביל־ריי
 אנ• vp* ה• אים,1י םט. אז דעװואוסט, זיך

v i n אונזצר אין ׳פטעדט נמיםע iv o ’ i i i 
 םון א״נענטלױ באשטצהט רעי־בל׳ק,

 װאו די, איז עטאדט אייז :עטעדט צװײ
 *Pvii און נאזצצט, זיך האט אריטקײט די
 אנצו־ אנגענעם איבערינם ניט איז sv כע

 lvov> iv 1ײניגצ11 נאר זיכצר )1א קוקען,
 װאם ט,1׳פטא צװ״םצ א און ;דארט

iv אז איז 'n o s ינ1א ׳ן1םא םאתצנינצן 
ivpipivjv, י1אז איז אלצם 1װא inytr, דײז 

 מי ,1א11 ן1-א אױפנעואסט. זאמפול איז
’IVD אן ניט חויבט מען ׳שיינט, עם ii iv 
nnv םיו  l” P, אלצם םוז און יט1נ ה״ן םון 

jn v u v םאכט ױאס o n םט. ארימצז 
’I. באװענט אזוי אםט לואים lo v n o r  Tim
m 1■א א םים האבצז 1סי  iv o iv ii 
o פאנט n אב םיטיננ, קלאוקאמכערvר iv 

iv 1■א א בלויז װי מעהר, סיל פאח־ינט n• 
 נעא־ילם ניט זיך 1מי װאלטען אח ט<ר•

1 tvov:?vivo*vסין וױכטיגםנמ אם o n, 
jyo איז װאם ipvnvo רי 'וי1א Dpyt ויצונ־ 

o n  pc ivi תשצנעראל ivoipvtpv
t ײאלטען נאאלד, o אסעטע־ ויך נעסעגט 

ינות.1בא טעהר איחם אױוי לעז
i n די פיז איינער נעמצז איז סיטיננ

בײגע• זvחאב םיר אם1י טסטע,1סםע’נאני
n< א זײט װאוינט v « v .צייט

 סחד tie אמינקוטסן נײם גלייר ׳פוין
י י ז ”o אי i i«־mv i r o i n ,t n םײ

׳ זיי

י  עפזעסו• דזיטענעראל דעס סון ארנייט דער סון שנעלק״ט און ׳טטילק״ט ו
 לואיסער סט. דער סון סנים קגלת דער לואיס, סט. אין נאארד טױו

איגטערנײ׳טא״ דער סון נאאמטע חעגסטע ױ iv ירניאן קלטוקסאכער
 דער טיטינג. דעם אוי,ז רעדען די סון נאראקטעריסטיק קורטע 8 נאל.

ײ אויטמםטניל־רײד, ןו ײו זיטונ• די iv קאטיטעס די לואיסעם. סט. ^ו
 סינאנסען די װעגען ױארט א נטארד. טיװ1עקזעק דזשענעראל טון גען
אינטערג״שאנאל. דער סץ

יאנאױפקי. ■v פון

1 iv iv p iv is  vo iv ii .!vvivo voרי ואס 
 1סא או׳פגצטאן חאט איגט^ג״׳וואנאל

i זיי. i ; i v i׳iv in v v  i v b 1י11 חאט חאר• 
oo?’ nvi t >p 1«י i v i •^לאננ־אנחאיט

v i v iנטוlאםטי׳'.V’v* ii8  v̂u
p״iv ijim h  i ,דאס ניט yiyroiM vim 

i v n v i, לי אױוי יג1אנטצנ ניט r n די |1א 
M״P01VOM®V1J11 0״V pc1 ״’JVUIV אין

dvi םי»ר ivvimi o v i po ,טאג t״iv i 
o ממש n  ]10 iv ivu v i o i ' in o p v iv

״ חאט אס1 סגיס. ית3ק א*ן 03M13V1 ו
ivoovo i v i איע [1א גג,1טיס8׳ ;^v iv i 

o?iy o v i |V3ViviP’ i iv  ivsvn , iv n v i 
זיף. po voovo אס1

t חאפצן ?״נסאל נאר o נ*ט o ivnv i 
MtM ׳VMD0»1O’Dlf, אין IM'IVVIMP*!״ 

*iM iv iv irn  iv n w  iio  n n  v i iv u m 
im o vipvd .דאי. אם1 י11 אוי,1גא אנ 

iv חאט o iv iv i 1י1א iv o ?m i n טovא :
M״P r i1 0״ IVU” 11V1 י JIM ,1V0” 31Mאר

i 11’ חאט v i vט1א iim tvwtfpvi, ,נ״ ,iim
 *IV 01V D1M11 DV1M CM1 י11 י11א !),”10

ev .jviM ארױסנעזאנט «אל שטצן iivi 
Mv iv n v a ’M pm״v i,] י1 אז iv ivm v* 

i d ראט יטאסט :m3m3״yvnp j יסגע•1א 
v״v iv i  vo:v3 י1 מיט vddj'vim p 

'סטצנטען.1א«לא
 יסנצצײבצנט1א tim זיד חאט ov |1א
ii v זיין מיט iv i״o־MPoyi 03vi'tviB* 

iv איז ivsivii מיט׳ס, i ליבלינג tie .םט 
iv  .iv3M®pim?p ivo*mi? ו״ עס האט 

 p'nv 1יאח m מיט נעמינען iv נעחאלסצן
 מינײ [31M”0, 10־1M" PC DVDO’D י1

 •1א יעטונד״ניער m |io 44 טום־סס״לם,
 ז״ iv iv האט ליך,1נצטי ב״טס־ױאו.

11 ,01V1V1י M JM1 1״V3'M C’JVO 1V3V1י 
jic jvjmio ,װאם מיט טרייד iv האט 

OVI VOIVOMUMD V'M |1C JVOnVlO’HM 
jvDVii .בייחאל
i i״o־o iv i ’ i v n 11א נארענ־צט״ן 

n״o־j '0 3 V T tv ii 1א קאהן ד. פאניא| 
i v i ׳ib1״ jio i v nn׳ יזע3 iK, ״  vim ז

ivagn אױםנעצייכענטע אין *Vi im  ] V in 
ננ.1זאמי1םא vipvs* ,i ט1םי

iv n v i  iv o v v l i v i איז y ie  ivnvi•
3’1 ISO .1V13*IV?  ̂ OIVTt״-tsv Vt 

jvoi:*® vs’ l חאט iv נצקאנט ניט 1גא 
oiv ivoip ט,1װא o liv  i v i א־הט האט 

 3PD3M jit* V3,*1 י1 ארױסװ״זען אלט1ג^
איחס האט pm איחם. iv פיהלט iv װאס

ivonv ic iM א טיט in iy m n אסיאו 
ױ1» o?iv i איו י v i יווטיל IV1MHV1, ]או 

cMtPivoD'iM ivoosvn i »יט וואט v i• 
p״d זיר iv o iypy iiv ״ן v ז iv i אי• פון

11 1V3*״V01V0? ׳[.V11102
iv חאט iv i iva’M oiviyi ט3רא 

nyoj<M lytiis lie״׳iv  .3MJMV חאט 
1V’100113'M V1*0 I’M nvs tM ,]Vt’11V»M 

jyo'iit'Vi iv 11׳oPVoi3MO י1 האנצן iiv*״ 
1 D1VOV111M0 ,DV2't111 יDirOO” 01M* 

jvi, ״ נעטאן גוט, און ?ורץ>iv ״ט31א
ivim «103*3100 po ז״ װי ov iven 

 vimp iv״t וױםיל ״,ims׳pmido:mpvi״
i איו ניוסט, n n  iysM? piMip i אין ״ v i• 

V1V11M V?M I'M JIM V'100113'M ■אינה
jv 'io o, מאס i״ynr o v i ivohm jvj 

i v i  jio ,אס1 ניט נאו אינט^ניי׳עאנאל 
 lie jviMnyi tvoiivipyuM ניט מינלעסטצ

 א־נ• י1 מאס ריט ,omudv .ivd״3im י1
!.V1'V?M0B׳ אטתivts 3 אנאל2'”ג1¥ט

iv מאט tvnm oivivj ,װאױארנייט 
ivoovn iv איז ױאס i 1אױפט -iv i tie 

nvo3'M”׳iv  .?s3MB חאט opmviD'iM 
i״j ,1 אס,11 אס,11 אז א־בערצ״נוננV3M 

ovi 1יפט1א דאזינען vis jvivu ש״נסטע 
ovi jio nins v i ׳Mjis ״ ניט»I'M j 

iso 1 טטאגר׳  .jvos'nso ivאס Dvn 
 1איח ניז ivoovp אינטצלנײשאנאל די
?Vl'IMI '1 JVIVJ JIM ,HVOVOM ;vow 

 גיט ט3מא |”P איו צנטיפלאםצנה״ט
 טינ־ ovi מיט jvcovp iv נעגונ שטארק
jyuevi זיג. א יוי1א יצאגם

Jim n ip ,נוט o v i jio PH i3” M i v i 
jio iv אייוי םײ סיט־נג 3sopim?p n .סט 
ivn יוי1א ם״ Jim ױאיס iM .נ v. .איז נ 
ivnvi א ov pm  , w o  mvt האט vi* 

8 vi?m i v i  o c iyn״iv im ,M 'ov i iv i׳?o 
ו האט אלײן איחם י iMi n* ז  o i ' i lv i 

JIO Vl” 1 VlinVOMOD'IM TiPTII w 
p i s * w אים1ל סט. נאר .pm v Jim 

jim א־צט jvivp זיד 1רי jv ipvpp ' iiv
?M*IVlVm 1VI11M JIO JVIHV'T '1 iv 
3 ivoipvipv11אא, vaivn ו האנצן י  אנ* ז

iM O dv iM i jvusoy i, דאי ,jvo in  o v i 
i אין j״i נאר 3האי v i יח,1פ jim זיד 

o m iv v i ,דאי *טבת jvo21 ov i, וואלבי 
oiviiM. איז נוייפ נאד

tim• ז״ jviro'o א־ז m  ivnvi נאנ 
ipv ?Mivivtrn ivv. טיט באארה i n 

,11V 1פו אויםנאהם i ״ i Jio״oivi'tvi»*o

םרערען
י. נחום םון

 םרערען שטילע מיר צו קומען
:נאבט םיטען א אין
 מײנע, אוטגעריכטע טרערען, —

? געבראכם אייך האט װער

 גסיםה־קרעטפען די געזעהן האםט —
קינה קלייגעש א פץ
 צװײגען גרינע װי נעזעהן און

וױנה דער אראס ברעכט

 םלעקען די כלוט סון געזעהן האםט
 שנ״ וױיסען אויס׳ן

 שטילקײם דער אין װען נעהערם און
געשרײ. עטיצענם

 בילדער אלע איצטער האכען
 — דערװאבט, כליק דײן פאר

 נעקומען זײר צו םיר ז״נען
נאנם״. טיטען דער אין

 חאט 1V31VH ,mimp'iv jib סחורטאן ח.
JVB1M111V011M 3V0 '1 UPOVl V1M11 ויד. 

1« JIM ,V'VMIVDM |Mיינ a .V .1 IVI DM11, 
 vivo m jvp'b*׳ IV 0! ♦ I נאיוולאסען האט

inivivrn ,vqhii ,איחס iv 1נאי זאי
IV1V11 oinvi, 0”11 און‘*IMP 01VTIV1I

pa *poumi טאראנטא pm iv3?vii ׳J'ib 
.11M1011 J'M IVOMIM® V)'j” N 1MD 

iiv '1 iyo*iM" ״»om ivnvi y?M ivi 
a o ו וראץ iy i'iv u. ׳*vis'll ,ivii'ivMi 

VII 0” 11 ,1M1M3 ,as 1V0V1PV0 1M1V1* 
0 M'lMD ,B'O'flMPBV? .0 / i jyoiVTI.

o ,ivum h  .n ,jvpm?. ,ניגפא n׳B.חאל״ ״ 
n  ,jiv•׳ivimi .m ,iv*vn .B׳.o ,j” ob 

■jib ?MoPMivi iv i jim ivim ״•anvi
• טמס״ט״

a׳Ma t » ivnno osnov ivavn i* 
iv נױט ריחטט i ׳Plviis”,® סיט ivaivn 

iv i .3 ג .vיחאט. aiMV21״ .oאס pm 
iva't ,אדת *vii opivoMa no ov ivas 

im ,jvi ט״יװייו vhv ov HMi׳jv3'ib 
1 ,opmc ovi iv jvivnא•1 מאר אס1 אס 

jya געהאט טיו .ovo'omp 3'ivn i'imi 
im ,t m v® .ױאיס סט vo'aM pm? צױ

11”0 1MB ISO1*׳V8 ,OVO'OMP V1VT'B
im ,t< װ״ל a׳w w l  iv i i ,מינוט iv•

niVlV?V«M 1VP1M' 1'1 '1 a?*״t',M ,|VO 
iv א׳טטימטivnvi 3 גיט i jvii .ג ,a .v 

 קאטיטעס די jvasn ױאיס. .o גאך םאהדט
p״j טזנ צ״ט oNnyi ויר lvo3*iivo*iM 

IVagP OVO'OMP ,'1IM 'V 'IIM .1V11 I'M
 iim tie 1'ivn mvi jvomMB* סאי אס1

v ivi״Mp m ivnvi i'Ha pm ev ,e* 
o׳,ivomIvo iv in a  ,m'b>vim?'b jib vo 

jyayio'iiM ?mi ?.Mis^ynyoi'M ' i  im 
o m׳?mpm? iviymiMa m imc ivoimb

JIM ,M'B?V1M?'D J'M 1V3M0 01'IPO JIB
vo'omp m, |'א *mi .oio lie iMtiyi iv i 
jib v v i'ii שיסאנא imb סאציאייסטי• א 

ivs'?ivo iv« ,צ״טוננ *vim?i ” i omii 
.BIMP'B' J'M JV11

' oiv״a אין i  pm v?vb n׳Jin” B 
iimm3 11'oipvtpv ?Mivivni jib ניט 

p jvnvi״i גאנץ o n  t'M .vi'ooi'i
IN ,JV1M11V1 |V0M?B'M3 t'M ?MB (VOB’IV 

t1 IVI1׳VlVB?.* אסיס lvamvoiiM ?Ml 
piviv?v» m vvimi ' i״o, װאמם ov איו

*OI'IPO '1 1MB iyolMB'0 M I'O'll 
1 JV1VHV1 IVSMOOI'IPO '1 IM V̂SM®או

iv3mopim' p iv i iv .אין ױניאן iiv״jvo 
Boiv .a .v .i i חאט סאל n״im ,jn 

no iv ויר i n  iva'M jvi'ihpiv  mvo
*M'VMO 1V3'?1V0 M JIB 1110V11V011M 

'?00”J'M 1110” V 1VB ׳JMMP'B
to mvo? האט piM' v i. i n  ombvi

1'?" MP,3 ??״ OVOV1111א11אא *PVT1 
oimo ישטיצע פאליאננט ראס iv i jio 

3 ?.mimb'Vuvo i'm״3 לאסען2א׳*Mioiv 
1 [viי jib vow א״ן .im?M1 oivt'io 

jvoisn i*o im ,jim ״pie ײם3 יא 
1 tie j'ivיך1א א1 ואי ׳שאנם”אנ •yiiM 
11'*VI IV0M?B'M3 I'M OV IM ,JV1V11 JVI

jvopvp iv iviMii 1 סים  י1 א?אר100
PM !V00'111'10*0PV 11 ײט11 י11א יו1א' 

vivtvnvi viviiiM jio א״נעם מצנליך
11”0*S I'M I'M iya?V11 ,JV01V1'IV1B 

111'IM JIM 0'*nPlM1P 3'?1V D'll IVO* 
iniVDIPOIM V3'?P'?101M VIVI•

t ov״jvoiPviiM jvi• נאך *iv mvo 
 ?א«ט1םא איו ov va?vn t'M jvob'?b׳

jvimhvi פוז חי?ף viivoi'm i n׳mimb,? 
ivaM ״?iy i י1 חאס t Jio voo*'o״ i n 

ivi"?bm onovi .a .v .i יף1א '*ooi'i m
0"V VIVI, פאסש ,DV'VMt'lMlIM V?M 

va?vn 1 ויו צן3חא onivnviהי?ןי, אר 
JIM ,JVODl'IIMD VO'111 V1V” I JV3MH 

11 1V01 א?ט” Vrt 0D1M1M3 T?PTI1־?
11 ov jvii ,jvoם«יױ 1א1 א?ט jvnvi. 
*vnvoi'M i n  jib jvoimi'b n  ivbm 

w* יט1? א?,3שא tno jio oiMiyi ovi 
IM ,IlMOOIV MtM J'M O'l |V3” I IVI

mi jvo? זיר jvo?n iv jvi'iimd jviMP 
jvo jvovn ,v?m ױאיט *ea pm o?miivi 

.jvo?vn O01M1
1 ?Ml OV1א1 א JV1V11 tVI'IIVUM 

JIB JV3M10'irP” 100 VO'111 '1 *I'lM 
ivovv? iv i .3 צייט vovv? '1 pa •סא 

D0'eviva*P”\ e  jvaMn jvomi א?ײן 
”10 00 1?Ma JIO V010 M IV131?riMD 
1 03VIי1 03חײ .1א?א *PlMBni'M 

J"BOMP OIM'VNI'IMIIM i n  ,OlMtr
JvaMn יר1א .jvoio v i'i'i oinMcvi

'1 I'M 1V3M 0” V 1V3?Vt i n  IV
MiMBunvoi'M i n  jib noian? ײייס 

i omii ,va?vtM jvnvi o*i' חאט *vi 
vos o דארפט n  lie .j"t,ססצנט omii 

a .v j  iv i. האס t i'iM tVDMlma״j 
?*i n  JV01PV11” 1M I'M U'O'O tvovv 
n?1 ״ ovn o'nvi .?m vo m t'i?aאס
*OVO VO'111 1VI31M .1V01P3” 1M 0?V1 

m e  w i b  Bvn •Itnva ׳jmo ireviB 
in 1איח n  ivas ,oa'?o”? 0” איו i n 

MiMtrvnyoi'M i n  jib iimobiv n s i? 
p o 'i o m״iM Bin jim ,m iw iv? i i 

a .v .i i האט n. ניט p jnvivi״*ivo i 
'?1MB 13M?1M0 o n  JV?'01V IV D” P3 

)DV'VMI'IMIIM Vin'B׳1MB JIB חי?|י
3 ov jvasn va?vii׳iniiiM oi'iimb ib*
.jnvii n  e r e r

I•'..
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 איז צײטוגגען ארעויקאגעו די פון
 סד וױכטעע ם*ו קומען עס אז #ועחן *ו

 גרױס-פא- א״ראפ״ער אין ׳פעחעד״פען
 די אז או״ן, פאחט דעד ״פױן ליטיין,

 דער און גט־פראצעסען סעגסאציאגעיע
 טרעטען נעדודער יןאריענטיער-דעטסי

 םארערניעטער די אױף •לאץ ?ייער «9
 ר^ד־דדצאדדדש׳ס צו צ״טונגען די םון

n ,עריןלערומ, אן - נריאנ׳ס אדעד רעדע 
אװ״ז, א איו  דיפראטאטײש־פא־ די fM נ

 אײראיא אץ ׳שפיעל דיטי״ש׳רױיטערי׳פע
 סענ־ םון •שטוםע א צו דערגר״כט חאט

 איהר מעוזר װאס וױרחייך, און סא*יע,
 וחד באריכטען די אין אר״ן דף ל״עגט

 ענטוױחלונגען, ■אליטי״שע רעצטע די גען
 עס א? זץי, איהד איבערצ״גט מעהר איץ

 צוױיטער m דורכגעפיררט איצט ווערט
 םרידעגס־ דער םון אחט סענסאציאגערעל
טראגײיזאצעדיע.

 מען האט צ״ט ישטית א פון ימױן
 איז ארעם ניט אז באסערקען, געקאגט

 צװײשען אז ;ער״עס די צוױיעען גיאט
 פארגעיןו־ איז ענגראנד און םראנחריץ•

 ברײםער אר״ן װערט װעיכעו ריס, א מען
 דרנים םראניזרײדס אז בר״טערן און

 וזאר־ צום ניט דזישארדדשען לאיר ז״גען
 אױסגע־ עס האט אױסערלץ־ אנער ץען.

־ ברױז םאר קוכיען דארט אז זעוזען,  די
 ■ארי• צוױ״שען גומס־םאחפיעדענהײטען

 גע־ האט מען דייראטאטען. און טײזער
 איו גענומען, ארגעטײן אין אז, ,״ואוסט,
 םראנלןוײו יאזען צו צוםדידען זמגיאנד

 דייטיטען. די טוטישען און סטראיפען
 דיפלאטא• איוזר זין־ ה#ט ענגיאנד אמת,

 יאיד און זאגען, צו אזױ סטיל טײשען
r r n * m ײן מאר אלע גיט האט  גי

 אולטי־ םראנקר״ך׳ס אױף געװען מסכים
 פארוזאנדיוג• םון מעטאדע מאטוטדעער

 מיינוננס- איע אבער ישונא, מיט׳ז גען
 אױסגעגלייכט זײנען םאחפײדעגדױיטען

 א.־ז טיו־עז, פארטאכטע הינטער נעװארעז
 געװעז איץ נאך טען איז װעיט דער םאר

 זיגעס־ אײן םון ״פותפים םרײנדייכע
םירטע.

 פאר־ ברײט סעז האט אגער איצט
 גרױס״ די םון טירען די נאנדערגעעפענט

 תאן עולם דער און חדרים יאליטי״פע
 םאר קומען ׳פותםים די צװי״טען אז #זעהן

 ר1אם*״ נאך װעיעז װעיכע רײסערײען,
 ישותםות. גאנצער דער צו סוןי א מאכען

 מיחמה, געעגדינטע ערישט די ניט ױען
 ענגיאגד מיט פראנרןרײך װעיכער איז

 םארקניפט, אינטים אזוי געװען זײגען
 די צוױ״שען אז זאגען, נעקאנט מען װאיט
 םארקומען דכען איז װעט יענדער צוױי

ברוןי. א
 מען קאן איז׳ יאגע די ערנסט װי

 לאיד אז איײן, דעם םון *שוין אורטײיען
 ארױסגעטרא־ טחיקה די האט דדשארדדש

 א ווען עפענטייכקײט. דער אין נען
נאך בסרט און סכסון־, דיפיאטאטײעער

 חנמרײנט #סױנות םױיגדייכע צוױיעען
 איע״ *צױן טוו jpo א? #טרמח אוא צו

 םייגונג^ *עםעגטרינעו דער צו יירען
 — סעטפח״ט״, דער פון ״אורטײר צוס
 •ויד סיט מטעהען צו אן ov חױנט דאן

 סען דארף ס״גומ עםעגטריכע די װעה
 h אץ קאן טען ?טן ני חיאגעה אױף

 חדריט דיייאטאטי״פע צוגעטאכטע
 ♦פװעריגלן״טען, יעגע אדער n ״שריכטען

 סוגרא־ א איז ׳צװעריגחײט n אז אבער
 עטװאס ישטעחט קאן אין אז טענטאיע,
 דעטאג״ אפענע טען טאכט װיכטיגעס,
 אױםגעבראכטער אן מיט סטראציעס

 צו אאיעיס מיט מ״נוננ, עםענטייכעד
 פדינ• געדעכטיגק״ט, צו טעטשה״ט, דער

װײטער. אזױ און ציסען
 װעלט די אז #אטת אייגעגטרץ• ס׳איז

 דין םאר דז״שאדזשען יאיד אפרארירט
 אכער ׳שיעזיעדםראגע, דער אין ישטעױנג

 יאיד אז נישט, גאו םײנט דאס
̂׳עס  דאס, זײנען מאטיװען דדשארדז

 איז ענגיאגד אז און זאגט, ער װאס
 אופד דעם איבער אויםגעבראכם וױרקייך

 גע־ באגעהן וױל םראנקרײר װאס רעכט,
 בעת ז״נען עס אויב •פונא. דעם גען

 ניעמות, גאאױוע געװען טלחטח דער
 דערחויבענע אין געגיױבט האבען װאס

 קרבנות אומאײגעננוציגע און מאטױוען
 םעל־ גערעכטיגחײט, םון טזבח אױם׳ן

 דער די חאט װ., אז. א קער״גיײכהײט
 דיאלאטא• די'גאנצע אימאה װערסײיער

 יאחר ואר לעצטע די םאר ארגיע טײשע
 חײנט, געמאכט. קריגער םיעי נעװיס
 אדער ענגיאנד אז ניט, ״שוין מען גרױבט

 װעיכע אדער םראנקרײו אדער אמעריקא
 אױ• אין איז גרױסמעכט די םון ס׳איז

 עיעס אױסען יאייטיק סערייכער
 איטפע־ און עראבערונגען חוץ אנדעױט

 בא• אין און םארכאױנגען. ײאייסטי״שע
 אמת מעהר גאו דאס איז ענגיאנד צו צוג
 יענדער. איכעריגע די צו כאצוג אין װי

 פאטענט היסטארײטען א האט ענגיאנד
 ;הייאסריטסטװע דיפיאטאטי״טער אויוי
 א איז כריטאגיע גרוים םון סימבאי דער
 םא״ װעיט״פאייטיק דער אין און יײב

חלס, יײב׳ס דעם בריטאניע גרויס דערט
 םאדדעכטעען ניט מען קאן אויך

 װײכהארציגהײט אין דזישארדזיש׳ען לאיד
 געדענ־ דארף מען יטונא. באזיגטען צום
 עמיאנד, אין װאהיען יעצטע די אז יזעז,
ײז און דזשארדז׳ט לאיד װען  האאייציע ז

 געגפ־ נאמען א מען האט געזיגט, האבען
 װי עיעס׳עאן, אז עיעידעא ״קאחחי בען

 לעכערליח און פײערװערה פאטריאטײצע
 ריכ• דער איז סטדאיטונקעס יטדעקליכע

 די געװען זײנען דייט״שען די פון טונג
 זעיכער דער האט דאם הויפט־א׳־ישוס.

̂ט לאיד  דײטש־ אז ראכעז18פארל דזיעאדז
 דעם אז איצדינג, םאר צאהלען װעט לאגד

 מינדסטע די אז הענגען, מען װעט יױיזעד
װערען ארויסגעוױזען ניט װעט מילדקײט

!...״אמעריסא סי־ן םז ״״.14
*עליע»#ז). א (במעש

ל«נג. ה. םון

 אפ. ניט אײך איך לאז חײנט —
 װיל איר מיטנעהטען. םיך םוזט איחר
 אײ־ אונז םאר באװעגו:;. היגע די זעהז

 אר־ אמעריל«א;ער די דאך איז ראאעער
 א ביך, םארמאכם א באוועגומ כײטער

 מיט מיך דטע נעהםט יאנד, פא^לאסעז
 ארבײטער־מיטינג. אמערײואנער אן צו

 ם׳רעדט װאס װעגען העכען װיל איך
ײ וואס װעגען דארטען,  די טראכטען ז

 מיט וועה, זײ םהוט װאס אמערײןאנער,
ײ וואס  װאו און זיך באגײסטערען ז

 — מיט מיר נעהמט צארן. זײער סאיט
נעחמען מיך װעט איהר ׳יא א

 אינטע־ גרינער א םרײנה א סײנער
 םון געקומעז יאנג גיט ער׳מט ייגענט,

 צו געװענדעט עס ?יך האט אײראיא,
 פחךטה בעוז האבען אויגען די און סיר

 זעהן וועט ער איהם. בײ נעםינקעלט
 און אמעריהא; אמת׳ע די אםעריקא,

 דאך יאקט זי זעהן. איהר ל י ו ו ער
ציחט... זי רוםט, זי אזוי,

 מיר מיט איז פרײנד םיין װען אח
 אביסעל בראדװײ איסט םון נעגאנגעז
 צײם גאנצע די ער חאט ארויוי, אאטאון

 האט ער װי חגדען, *ו אויפנעחערם נים
 אמע־ אין זײן צו נזמזטרעבם םאל אלע

 ארבײ־ אםעריקאנער די זעהן און ריקא
באורעגוגנ. םער

 מײן האט — םארישםעהט, איהר —
 ארים אונםער׳ן נעהאיטעז מיך פרײנד

 ש(י\ זיד חאב איך — גע׳טענה׳ט, און
 באוחד ארבײטער דער אין נאטײלמט

- יענדער דרײ פון מגג  רוסלאנד, אין ־
 רוסלאנד אין ענגיאנד. און דייםמיאנד

 דאר־ איז אויטגעחאדעווצם, זיך ײיד חאב
 באסױ גאותנומסתחױחוגג םײז סאן
pro יפטודײ אוועס איך בין מיעטער ן

?pr טארכאאט גין און דײנמויאנד אין

 דעעד m נרױס^ר חנר ׳צוגא, חוס
v חאט װאחיען די בײ v rn,\ ױ  h אוױ ו

ד^ט׳צען♦ רז דך נא^חען ענדעגדעד
 ודדעד עגגראגד איו אסאר מיט אח

K לאיד גנאי׳טע, פװטע א i i i p r t i 
 ױ אױנ אז פדאניןו״ד, איצט סטדאיפעט

 װעט איטאף דעס אוחיסען נייפט װעט
 פרא;״ די ערענסטעס* עפעס פארוןוטען

 אװעקגעלימט *ױן חאט •רעס צױד״פע
 חעפ״ טראדיציאגערע איחד דיט א אן

יייז ^ײידטאדר^כקייט איחד ריכקײט,
 וחנד• דט מיט ענגיענדער די אטאקידט

ױ וױידק״ט, געד  h אגתגױפען חאט ױ ו
מיחטח. פון ברען דעם אין דײט״עען

״עלע• װעגען ױך חאגדעלט אפיציעל
נארענאטע• דארטען זאל עס װער

 יצלעזיע דײט׳טראגד, צי ■ױלען — װען
r איז n און טעטאיעז אין •;# 

ײ זאי מען אױנ אוצרות, נאטור דערע  נ
 װעט *עיעזיע צונעחמען איצט דײטישלאגד

 אונטעד װערען צעדרײןט איגגאנצעז ד
 קאנטױנוציע, ריזיגער דער פון יאך דעם
 אדױפ• איהר אויף האכען עיײס די װאס

 גע• איצט װעדט םדאנקויץ• געיײגט.
 נמטח-יאליטיאער װאחנדדגע פון ®יחרט

 םיט זוכט ױ און *שטאאטסל״ט, אג״שטאט
 דײטטיאנה דער״פטיקען צו מיטלען אלע

 כוכשזטעכלי• דעם אין ד פארניכטען צו
 ק׳די• דיצט װעט דימדשלאגד אױכ .pt כעז

;t\ צאחיעה קא;ען ג^ט ר װעט יפלעזיע 
 די װעיען צאהיעז, נמזט אױנ~ז^וחנט
 י•4װ אדײנדרינגען ארמײען םדאנצױזי״טע

 דער איז דאס — דײט^יאנד אין טעד
 םדאנהרײד און ײאן. אויסכעאדבײטער

ױי  חא• :ישט זאל דײט״שיאנד אז גראדע ו
 זאיעז ארמײען איחרע אז צאחיעז, נעז

 םיייסאריסטיײ די דײטיטלאגד. םארנעטעז
w פדאג־• גאגצע די איז דאס (איז קיײוע 

ױי רע.ירונג) צויזישע  דײטמ• םון מאכען ו
 אמאל חאט דײטיטלאנד װאס דאס לאגד

 געגענ• רוחר די עלזאס״לאדײן. םון געמאכט
 וײ• חוייעה איז רײר דינען וועלכע #טעז
 איגדוס• דער םון ♦טטיצע הויפט די גען

 פראנקרי׳יך דויא דײנדטיאנד.' טריעלער
 געגענטען, רוחר די זץי םאד םארכאפען

 אינדוסטדיען, דײט?זע די אאראליזידען
 צו םעהיגש״ט דײט״שילאנד׳ס ■אראליזירען

צאהיען.
 םון שיה״איגגעא דער איז פױיען

 פארנעמען זאל יױלען אויב פדאנקר״ה
ױ גוט אזױ זײן עס װעט ?ןלעזיע  פדאגק־ ו

 א םארנומען. טעריטאריע די האט דיץ־
 ״טטארהערע א מײנט פוילען ״טטארקע

ץי ם׳לאזט םראגהרײר.  קלוונ• די גלויבען ז
 א גע^יאסעז האט םדאנהרײד אז גען,

א• לױט ■ױלען, מיט אפטאך געהײטען  ̂װ
 װעיען ארמײען םראנצױזישע די כעז

 מערב םון דײטשלאנד איז אדײנדרינגעז
 א ארױסוױיזען װעט דײ^לאנד םאל אין

■א- די געגען װידערישטאנד מיליטערײטעז

 באװעגונג ארבײטער דער םון נעװארען
 בין מלחםה דער נאך גיײך ;דארטען

 אױך בין און עגגיאגד קײז אװעק איר
״טעטיל/ געװארען דארטען
 געװאלט מיר םרײנד םײן האט דאס

 באקאנט?זאפט א םאר װאס דערצעהיען,
 באװעגונג ארבײטער דער װעגען האט ער
געלעבט. האט ער װאו לענדער, די אין

 וױכםיג טאקי מיר איז עס און —
 געהאלטען אלץ ער האט — װיסען, צו

 םארװאס מיר, מיט אײנ׳טענה׳גען אין
 אמעריקאנער די װײזען איהם מוז איך

 זיך קלײב איך — באװעגוגג. ארבײטער
 םאר־ איהר יאהר, עטייכע בלײבען צו דא

̂׳.. ײן. אױן־ מסתמא װעי, ׳שטעהט  ז
 וועגען וױסען איר װיל דא; ״טעטיג״

 ארבייטער אמעריקאנער די װאס
ײ װאס װענען חױם׳עז,  און טראכטען, ו

 ■ראבלע־ ע ר ע י י ז זײגען עס װאס
מען...

— םיהרעז< אײד וועל איד ׳יא —
 איך — םארזיכערט, איהם איר האב
 םארואכד א אין ארײנםיהרען אײך וועי

 םיטינגען האבען עס װאו יוגנס־פיאץ,
 נמד סאי .און ארבײטער אידישע סאי

̂שע, אםעריקאנער... ״גוי׳אישע״, אידי
אוםעטום, געט^ז איר חאב אזוי —

מיט באסענען געװאלט ויר האב איך ווען )
 פרײנד םײן חאט — םראגען, ארבײטער

 צו געגאננעז בין איר ־־־ גערעדט. אי״ו
 אאגערעדט. איז רוסיאנד םון מיטינגען.

 אויםגעהאדעוועט, זיר איך האב דארטען
 האב םראגען ארבײטער רוסישע די און

ױ געקענט, איר  אױך אכער אלײן. זיד ו
 קנגיאנד אין אסיױ און דײנדפיאנד איז
 שגעל אזױ געוחנן. מװער נים מיר איז
 צו נעחן צו אנגעםאמען האנ איך וױ

m דערוואוסם, דך yn םיםיעאן,

נ*

 ארבײטער דײם׳שען דעם מיט האי־ם עס
 עננרי־שען דעם מיט און דייט׳עלאנד אין

ענניאגד. אי[ ארבייטער
̂וב זיך ביי נעטראנם, אפייו איך ה

 ענטו״צם. װערען װעט סר״נד מײן אז
 דער־ קענען דא ער װעט ניך אזוי ניט

 אסעריסא־ די אזוינס איז ov װאס נעהן,
 גע־ אבער באוועגוננ. ארנייטער נער

 נים אייב ניט. איהם עם איך האג זאגם
 גאנ«וען, איז באװענונג ארנייטער די

 ארכייטער דער םון פראנען װענען אבער
 איך וזאב חעחוז, דאך ער װעם נאווענונג
וױםעז. טאקי זיי ער זא/ טא נעקלערט,

 ,חעדנער אין ארײן זײנען מיר און
 נעװעזענעם יײםעאום״, װאירקערס
 א אין נעווען איז ov האל. בעםהאװען

 הא־ דאנערשטאנ אבענד. דאנערשםאג
 אונזערמ סאי • סיטיננעז דארטען נען

 ,סענטראר דער סאי און םאכער װײסט
 די — לואונסיר״ לייבאר און טדײד

 ױני• אלע סון העראער׳סאפט מנםראיע
יארק. ניו גרייטער םון אנס

נע־ םריינד םייז אי« — נוט, נום, —
 זײן טאהי םיר וועיען — *וםרידעז, ווען
 ארנײםער איד״פע פון סיטימ א ניי סאי
מ־ אמת׳ע פוז סאי און אמעריקא אין  א

נוט.״ נוט, ריהאנער,
ײ זײנען דאס אט —  אונזערע ז
ם איהם איר חאב — מאכער װײסם  ניי

 חין אויף אננעמיזען זאל איז ארײננאננ
 אוו סײדיאך עיאצירענדע *יריה איז

לײם. ױנגע
 ער־ נעווען ניט נאר איז םיטינכ דער
 ױננע און סײדלאו גרויען ויינען עםענט,

גע׳פמועסם. און נע׳פםאנען לייט
 אר־ אידיעזן אונזעחו זיינפז דאס —
 מחם פײז, םיין, אםערילא, איז ב״םער

ײניו זיי נאר, ר ז  אכיעדיסאני־ אלע ײי
אמעריקאניזירט.״ נאנוועז אין זירט,

 ןױפרידעז נעווען איז פרײנד םיין
באמערקם: אין

ײ —  אידײןמ די פיז ססתסא רעדען ז
וואס אםעריקא, יייז פרא״ח ארנײט*־

pn~»
u חעדם אכער — p, — ר ח*ם»

r אין י'אק*ן v f lv. אויו ,ס׳איז , מו  זי
 נ׳ד איז איקאך געחיימר אוא אױג אז

ivapn ,iv ivuv i iv e ^ r פגגייאע די 
iv דיײאסאט־׳פע w a r ייט גאנ׳וע די* 

דערפון. געװאוסט
nvj״vo י *וױ׳פען ז אוסאגע םיסנלי• ו

r׳tm תר פון דער V | m — איו דאס 
 פראנהריױ, סארבאטע!. אױסרריקייך

n אזױ אי« װ«לנע w r פאראיגסעחן־ 
u סון מסדסמ׳ןנץ דער אין סירט n •נא 

 געוײגמן ני׳פט זינער ajni ליג״ פיאנןן
 ס׳װעט אױנ סינייאטי, או| •רעסט׳ז׳פ פיל
ו י ל״ן זי אז ארױסװײמן, ו  ער׳פ• די איז י
ve אינסריגירען «ו vm\ נא׳פױסען די 
<יג. חןר פון

 איעס דאס ווײסט וז׳פארח׳פ ראיד
 דעד קארט. טחסף זיין ט»ייט ער און

 איספעױא־ גריטימען פון פאד׳פטעחער
ה װיל, ייזס  אז דעײאזען נישט גאטיײי

 איחר אױס׳פפרייטען זאל פדאגקרײר
 און אײנפיוס ■אליטימען איחר נזאנט,
 לעג־ די אין סעטינל״טען vלvטריoא•נח

 האנען אדער געוחוז דיגען װעיבע דער
 פננליישען;רױס־ פון יאנד־פערדער די זיין

 קונח. גוטער א איז ד״ט׳פלאנד קא»יטאל.
 פילע נילינ ■ראחצירען קאן דייט׳פלאגד

 נוי־ נריםאניע גרדס װעלנע אין זאנען,
 םילע קױפען לאן דײט׳פלאנד זיך. יגט

 קאלא• ענגלי־פע די װעלגע מאטער-אלעז,
 איז עס פארקױפען. *ו דןאבען ניעס

 עננלאנד פון אינטערעסען די אין דארינעו
״ן אין עקזיסטירען זאל דײט׳פלאנד אז  ז

 עשסילד אן אלס הונח, אלס נץנוג ׳פטארס
 א־נד ענגלי׳פער דער פעיד. אטא«יא;ם
 לאנקורענץ די געבואנעז האט ■עריאליזם

 איז ער און איסיעריאליזס ד״טיפען פון
 דייט׳ס־ איצרשטעלעז. דא זיך צוםריתן

 נעםעהר• סייז נישם סעחר ׳פוין אי« לאנר
 א איז זי פאוקעהרט, קאגקורעגט. לינער

 װעלצער םיט לא;ד א קונח, געװינ׳פטער
 אויב.םראנלריױ ביזנעס״. ״טאז מ׳סאן

 איינפלוס• און ׳פטארס *ו װערען זאל
 דײט׳שיאנד, םון חיפנון דעם אויף רײך
 םאר׳ז םארלארען זײן סלחםח די וועט

 אנשטאט װייל איטאעריאליזם, נריטי׳פען
 אויפ־פטעהן וחןם דײט׳סלאנד ׳פטאדהער א
 דער איז װאס — םראנקרײו, ׳ןוטאריוע א

V חילוק
 ?ופעטער. װי נוט אזוי איז איצטער

 דעם אן אננענאפט זיר האט ענגלאנד
̂,עזיער  םאר אײנמאל נדי אינצידענט ׳•

 נאט׳יס, פדאנקרייר נעבעז «ו טאל איע
 באלענאטעיוען לאזעז ני׳פט זי װעט רע אז

 אײנ״ נייפט זיד זי זאל און איידאפא, אין
בוזים. אין םױגעלאר חייז רײדעז

 װעט קריזיס יפאעזיע דער װ*ס סיט
 נילזט םארהעלנאיסמעסינ איז ענדינען, זיך

 רי צװי׳פען אז זעהן, מיר אבעד ײיבטיג,
 װעד־ דעם און פלחסח דער פוז דואינען
 באווײ ׳פויז דך האבעז ״•פמם׳/ סאלער

 צוקונפט־נער א פון נע׳פוענםטער זע;
 נא־ רעװאלוציאנערע די אויב און מלחםח,

 נרױס• די פון לענדער די איז װענוננען
 ני• אין ײערען רייוי נישט וועלעז סעבט

 ווי־ סארס נאט גרױזאמער דער װעט כען,
 אינער אומנע׳פטערט העו״פען אמאל דעד

 אויסנעסוגסשעםער דער פוז ׳פיקזאלען די
מענ׳פחיים.

 דים־ זיי — נעטאן. בא■ א ■לוצלונג ויך
 סאװיעט־רום־ װענען אבער דאך קוטירען

 םאוױעט איבער ארטיקלען װעגען לאנד״
רוםלאנד!..

 — זיך/׳ איהר חידו׳פ׳ט װאם —
 פאר־ — געטאן, םרעג א איחם איך חאב
ײ זאל װאם  אינ־ ניט רוסלאנד םאװיעט ז

}טערעסירען
 נעיטםא־ ער האט — יא, אבער —
V אמעריקא מכח איז ײאס און — סעלט,
ײ — אייך, אםעריקא װענען רעדען ז

נעעגטםערט. קורץ איוזם אץ־ חאב —
 די צװייפען םארבראכט חאגצן סיר
 איך צײט. לעננערע א מאכער װײםם

 צו גרופע סון נעםיהרט םרײנד םיין האב
 דער ביז געווארט, האבען מיר נח*ע.
 םריינך מ״ן נעעםעגט. ןיך האט סיטיננ

אונצופרידעז• נענליבען אבער איז
 קענעז ניט אםעריסא איך וועל דא —

 ער האט — ״נוײם״ די צו טוםם זעהן,
o — נע׳»לע«ט. םיך m דא זיי רעדען 
 האט איהר טערפינען. חםישע אין אלץ
־ וייערע אינער אםילו מומרט, דאד • » 

 טער־ רוסי׳פער א אין «ײ רעדען פראנען
 םיר דאך איחר׳ט טוםט, םינאלאניע.

אםעריקא... װייזען צו סאחפיראבען
 פון סיםינג צום ארויוי זײנען םיר

י ,סענםראל י י קאונסיל״. ליינאר און םי
נוי׳־ סיט באזעצם זאאל • נרויסער א , 

ם״ן ו ניט וואו אי  אבער איד, א ײי
ם״ אלע בגמנם םעחרסטענם, אי מי׳ ,

 םיין פרעגט — V אםעריטאנער —
םריינד.
איך. ענטפער — יא, —
 נאמערלט — צוםרידצן... איד ביז —

מםײכעלט.״ און פריינד םיק
זאנם — אםעריקאנער... סאטי —

ײז עטיל װיילע א גאך ער,  מצם־ איז י
 אי! זאאל דעם נליסען זײנע סים טענדינ

 ■ניםער זייערע — אנוועזענדע. אלע
 אםע־ זיינען דאם אז עדוו^ זאגען אלייז

_____ ריתאנער...
ט — פרענ — צוטרידעןצ איהר ויי

די-------------------------- און ®־

#

ארבײטער די און לײכעלם ױניאן די
i סיט חײנט dv חאלט װ• n ױדאד 
 דדייס*ג> יאחר א ׳צוין / נאװצגונג ל״נעי

n די אלץ הצי א־ו ייי iv t יייז ארגופענכצז 
o װעגןן צורופען n. אײ• דאו חעיט סען 
 דערפאר אגיטירצן צו אויף ניט נעגטליר

 קרײזען. ןראלעטארי׳פ* די אין נרויז גיט
 פאד־ צו אדטאציאנס־שטסיטעס וױפ־ל

 ‘Vi ׳צוין זײנען ױניאן־ליינעלס שורײטען
tנעװא נרינדעט n ר יעצסע די איז^» 

יאחרען? צעהגדליג
 אױס• דעיםון זיך האס וואט אנער

 אױסגע• מען האט װיפיל }נע״איעז
o 1 פ־הרט ’ a i n נא־ א איו נעפ־ז אט 
 זשור״ טריידױניאניסטימען א אין רינט
 טעג דיזע א־ז װאט סיטיננ, א װענען נאי

 •*וטלאנד, אין געװארען אונץהאיטצז
o ם־ט ארעגאן, n ״אויפצולעטען״ צװעה 

 פאר באװעגונג די פאד׳פטאריוען צו און
 איי־ לאנד, נאנצען א־ן ױדאן־ליינעלס

 אר־ ארנײטער וױכטינע און איטע נינע
 םאר־ געװעז דארטען זײגען גאדזאצ'#;ען

 לייבעל דער אױך דארונטער מויאטען,
 אמער•• דעד פ.ין דעיארטפענט טרי״ד

 פאד־ ov לײנאר. אװ פעדעריי׳שאן קאן
 םפעציעל זיינען דעם אין אז זיך, שטעהט

 ױניאגם, די נעײען םאראינטערעםידט
 אנ• איז עס װי נעיומען איז עס װעלנע

 מארקעט. אין לייבעלם דיערע צוהאלטען
 חאט מעז אז אויו, זיך פאר׳פטעהט עס

 צו און וױיטער אגיטירען צו נא־פיאסען
 אזוי ■ונקט דעיפאר, פאנד א נאך לואםען

 לבעvאז פריחעריגע אלע אױף ווי
אפיפות...

 בא• דאזינען ד*ג רעזענדינ )אוז"<יט
 דער אן דעיט׳יגט זיך איר האב רינט,
 — צוריק 18 יאהר א פ־ט ׳עוין — צייט

 ׳פי״צען צו נעהאט אױך האב איך װען —
 ױניאך די פאר אניטאצ־אנס־ארטיסלען

 דער,ירא־ םוז רעדאקטאר אלס לייבעים,
 װאם װאכענבלאט א וועיט״, יעטאר״צער

 געװעדה׳פאפ• איד״טע םאראיינינטע די
 וואס און ארױםנענעגען דאן האבע; טען
 נעלד־׳שוױנד• םון אױסגעגאננעז נעבער איז

צײט. טאנאט עטליכע (,א זוכט
o זאנען אייד וחנל איר 1אי n ,אמח

 האגען נעדאנקען פרעחלינע ;יט ;אר אז
 אדױםנערופעז עראינערוננען דאדנע די

 נענױ זיר חאנען טח סיין אין סיר. אין
 און ■עסעמיםטי׳פע. אלץ אייינרײסעז סעז

 ע ס י ס ר ו ק י • * זאנע[, צו זא אייף,
געדאנלען.

 געװארען מיר איז אונמוטיג זןחר יא
 זו־ גענומעז האב איך ײען הא־צען, אױם׳ז

 און נרינדליכען א טאטע ענטפער, א; כען
ו םאר ענטפער באפײדענענדען י  אלײן, ז

 ר א פ :םראנע דער אויןי נטטה, סײן פאי
ם א ו ן ו ע צ י ט פ י עס ׳ ״ ד ו  א

ע ט ר י ז י נ א ר נ ע ם י י נ ר  א
א ט ו י נ ו ז ן א ו א ד א ו ו  ש

נ י נ ע ע װ ר ע י י ע ז נ ע נ י י  א
V ס ל ע נ י י י

n א זעוזר איז עס אז אה, v o 'i און 
i r n o־,n :v ;a .אגי־ אלע די אט םראגע

ײ אויגען ײ םם׳ןן איהם נ פינקלען. ז
i n אין איז מיטיננ nכרען. כםען 
 און אויוי רעדנערישטעהען נאך רעדנער

t n n, נאר און ’i n v ת ז  אין בחןכט ו
o א אױם זאאל m o r אפלאדיםםענ־ פון 
i טען. n ,הונ עםליכע פורםnםאר־ רט 

 סאר־ טיעזי ז״נען ױניאנס, םון עטעהער
 װער״ די ׳פליננם ספן א־נםעערםירם.

רעדנער. די םון םער
 חייר, טאן) ױנכער א רערט עס
 האר, nנלאנ םים ריהרענדי^ שיא;ק,
 ײג^ ■נים. פרי־שער א אוינען, נלאהע

 ׳שטר iv בלוט. די איהם אין קאבט עם
 םײז איחם. אין ברויזם ױגענד די רעםם.
 ױננעז דעם װאס ניט פאר׳פטעחט 1םרײנ

iv n v i איחם איז ער אבער אזױ. בריהט 
געפעהיען.

 באםערסט —ױגענד אמיריקאנער —
iv, גליטליך זיך פיהלט און .

iv אםת׳ע די אפעריתא, דאך זעהט
- אדערייוא...
n  ovא ׳פױן םאן. אלטער אן דט 

^. א! ניסער » «וינ ײננ  האר די א
 אויםנ^א־ש^. אניסעל אוינען די נואה.

o ז.vנראכvנ האלב ׳שםינמ די in  iv 
 iv און אפעלי^דינ, הארץ, סיט אבער

tnאל און .jvovih ױהרם vn  v זיר 
v וו׳נז און חנבוד, יראת א מיט 1איי  iv־: 

w דיגט :vv  , j n n איחם i n עולם 
 — אפלאדיםנמכטעז, אייאדיםמנטזמ,

אוואצי¥... א!
— n r  iv םון H iirm t iv, — 

t צו זא;ט o װיםענדינ נים ,1פריינ םיין 
i װאס n נ?ד אגי׳פ1ם אזױ חאם 1«אל 

ךזיין םאהיעז t אי n n — 1אלטזן אן
w p ; אױגען; אלטע ;נעסו־אכם סן־ א 

tvnvtvĵ. סן־ א
מ די סאכט םײינד סײז  כאממוננ׳

t םותגט איז o :
o ײאס וחנגמ אמי■ — inw «n •זץ 

»י  טיין אױןי וואױםזמדיג ניט און — ין
»tvbo, צומלייום גלייד:

m םסתםא, — m wmmr* T tV flm״
po יונג׳מ

מ ; י w ײ a n o r n ד אנ ח

קרטנץ. ®ילי• *ון

 tvelvn ױדאז־יײנעלם די פאר טא/יעס
ױ ov*v דאו tv א ו o io נאנvp.פאר־ ס 
o זאל ■•ואס n זיין אזױ ? tvo ײבט1לו 

o האיט tvo און א־טיקלע; n v i נא־ צו 
n״ivt, נוט װי ov 1פא איז o v i גא;־ 

tvv ײאס אײנצוםיחרען קיאס 1ארנײטע 
invo לייבעים, יוביאן די וױיטער און IiM 
 mvi iv װאלטען טרייײיודאנס די וױפיל
o ך1דו זvװאונ n ]א־ז און ללאפס אי 

». אז. א. װ., אז. א. איינפױס,
 איינענסליר לאך פאר׳צטעהט לאס

in v  ׳עכל פ׳פוט׳ן סיט אליין, 1איינע 1
o פון אדטאציעס ׳פום אחן 1נא iv ; iv i 
 ov 1<ובע לאמיטעס. לvלײנ ױדאן איז

ן ט1יה1  י1 םיט ארט שון ניט דאף זי
 ovtv הטvז ov אין ל״בעיעס דאדגע

ױ אוים,  י1 נעלעכעלט סתם װאלט tvo ו
tvon סיט לופט iv פאמאם^ און i״vj 

טעט... סיט 1א*י»
 זיי* אלנומעגטען און כמנות vאל די

ivv י1 איץ איינ^טריו v^ vt. װאם 
 Ivp vז”נאװ איז נעלאנלעז נייע 1פא
1 tvo1װ? )'עפ'נ¥ן4אױם א ov ivp

ivjvp ’ P, זיינעז לײבעלם ױנ־ןון אז 
 און נבלל ארבײטער 1פא ניצליך העכסט

’tvoo י1 פא• ja ’ P ’T ' i o און ט;׳1נם 
tvo tvn און ׳טײיבט tvo םאל אגיטילט 

 אױםצוײיסען נעװעהנלין־ tvo זוכט זיי,
vo י1 ^  v^ vt ם,אנ םיט נעלאנהעןyל 

 י1 איץ נלײבט ov װערטעל• אנלערע
vo:v' yo ly i, אן אין נאר t n n w 

i״ib׳ v, אז ov סיאום ניט זאל tv.ivr 
t 1 צו אלץ איײן זיר 1פא v - t t n n 'i iי 

אגיםאצ־אנס־סראזען. זעיבע
v איר און i־i«o איין װי אויה זיר 

תז ראי, *ovDv oo: האב איר ו iov ו'yi• 
Ivp^ אן 1םא נוסח נייעם גען 'd ^איב 

 1טי איז ,osvn<״ ױניאן פון tvvi; י1
 אזױ װי נאר, ̂ילדעלען צו א״נגעפאי׳ען

ivp tvo ומען ׳טנעל און ליינם נאנץ? 
i צו אפילו ױך1;ענ זײעד ך1דו n סא־ 

נאולח. צ־אליםטי׳שער
יי•1 אדביים^ אלע ,1איח זעהט אט,

 זא־ אל^ליי קױםען צוזאמען־צו זיר דען
tvo און לייבעלס. יוניאז מיט כלויז 

ypno נים »tv r ,tsnn אםילו ov זאל 
ov tv צו ׳שװער ןיין r iP י1 ביי •y ip 

ה אכט1 מער.  אײנ־ וייז tv? װאס זי
iyo״1 און 1vפאב o, ױ  באשלוט? אזא ו

 צו נאיטאטס? סיט סםיייקס ײאס צו
 ם?י1סטא סאאי^אטױוע אפילו װאס

1 ivp tvoאר *o n 151 און אויסםיחרען 
jvo” T, װען tvo װי א• ראכט *y rw 

ioםא ריג,  vp,  ניט סוטינ 1אי עהיליר "
:i*' רויםעז צו v : i ײvלבv ^אזזן זאכ 

לײבעלס. ױניאן
iv* י1 וחזן או/ o ” o i, י1 אפילו 

*v o i't ’ j* p װאלסען אױפנעקלערטע, און 
vp*o י אט ו ז 1נ א 1» ל > ו נ »  ו

sv~ םיט נלויז ivoipvj*■ ניט און i*m 
tv* װי אה, — װאונ׳טען םרוסע מיט און 

n״t אלצ געײען װאלםצן ov םעכטינ v 
?אפיטא• י1 שנעל װי אוז נאניזאציא:ען1א

 • סטר״הער ivjvj קאולטס י1 םון לונ:¥ן
i וחןגען n ױני״ י1 געגען פאר׳שװ^וננ 
 ״אםען yov 1איה תפט וױ אנס;

« סםתסא שא■?״ «o n  tv רעיט 
tvo ; ײי ׳נו t n

ivoo — אס,1 גיט ניין, — :v .איך
— «o*n tvjy־v n?

— tvovn 11לאג1איי...
?1לאנ1אײ —
!יא —
 1םי הוייט־םראנע די איז אס1 —
}םיטיננ
j ׳ן1טי ם,1ווא — iv t...

vo* געװארען איז 1ײנ1פ טיין ’ o> 
iv* ז״נעז 1סי ענטױ׳שם. o נעבליבען 

או ם¥|.1װא i נ n דיס?וסיאז tvaim 
o זיך האס ov — 1לאנ1אײ m « « iM 

 א אימיצער װאם עזאלוציאן,1 א װענען
 פיא־ צו פאמעשלאנען האט חןלענאם

tviv: tn 'o o vo ׳ס1ענגלאנ o 'rv o אין 
i נאר — 1לאנ1איי n היאט דיםהוסיאן 
tvo אננעלע־ לאסאל¥ 1איבע באו־יכט׳ןם 

tvoorova. י *o liv  i n  iv o ׳שוין האס 
ה tהv̂גnסארנאנ גענומען  דיס־ ק״ן זי
 םארמטוםען. ניט סעהר ׳פוין איז הוםיאן

o n n  t” P חאט in vo  tvo ניט ntnvi?“ 
ov •tvo איו tn*vva און ׳פטיל — 

לאננװיילמ...
 — םײינה םײן זאגט — סוסם, —
•tnvi ׳ן1םי קוסט

 עס נאס. אױם׳ן אמיס ויינען 1םי
 די 1אבע ;׳שפעסלאן־ נעומן מוין איז
נעהות׳פעם. האט נאס

 איײ לטע5׳טם5אױםנ חױכע די אױןי
מן 5זעת ײ ^ ני ײ5ל5 פלױגען5נ זיינ  ײי

o i5o 5« םיםJnn*5J או,15נסס5ם  י
i איז 15חאנ 5יכ5ײ n פון טװאו־צסיים 

i n ױ אויםנעזעתען, נאכס  םייעװיגע ו
 די 1איבע אוןםקן, ; פױגלען ווילדע

 אויםאסאנילס געיאגס זיך חאנען (,50נא
ײ וד. נ«טרומ^ און  נתיס א װאלםעז ז

י אױי אננפואגט; י

 נענױ• זין װאלטען ו;;ע;1עגי1 ליפט״צע
ivj גלױנ איר !ױניאגס 1טריי י1 1פא 

 ױ־ דורד אז עם,1 אין oovc נאנ׳ז ח״נט
 לויאפ או־פפיהלען tvo ivp ניאךל״נעלס

i װי )פיל אזיי n א l o o  in v jv iP H,?• 
• .invo נאו 1אפ׳צ

1אנע ivp ,o אלץ איי אס1 ir iv i די 
vp*o tv 1נייטע1א rn ם v ט ס 
 זיי tvii און ט i י ז י ג נא i א

tחvטe׳1פא v נ י פ נ י l ו i t• 
v i v ג י י א y נ t v o * P P  v* 

v i ט נ י א  v ע ם t . אייר n, אט 
iv 1אי tn װעלבע פדאנע, ל״נעי ױכיאן 

ov נלי? tvoenv פון מײנט iv אזױ 
t ׳פטויסען ?ליינליך, 1אי אײנםאר o ו»ר 

m אויו׳ אן * ivoPvt i v i, װעלנער פון 
i 1אי באװ«וננ 1ארבייטע י1 v i 1נאנצע 

 און פיל אזױ אלץ נאו עט1ליי װעלט
ױ איז, אס1 און ק.1ל»טא  עס זאנט tvo ו
תו ײט׳פ1 אויוי  דער 1אונפעחשטא; «

 זײ־ איב״טער־סאםען די אח, טאסען״.
 און !1אוסוױםענ אזוי אלץ נאר אר1 נען

iv n ,צײט װיםיל װײסט ovii ov נאו 
 צום ivoip טא?ע רועיען זײ ביז נעסען,

 עטאנד אין ױין װיר?לױ און ׳פנל
ן י י ל ו א * V ’ i ן |3 ו ו א  צ

? אודנונג vivoyo א t v פ א ס
n איז ןvovאל נאו *  iv i״ivo אליין 

 צחת. vא*יאלo ז״נע vאל איז ינ1שול
iv ניט און אלײן, ער יא, i ,אפיטאליסט? 

ivo iv ii 1י1 לאמיר און הויט. זיין ט1׳פינ 
 םוינע• ען1”יינר1א ניט און נאי̂׳ ניט א1

iv i אז בוזים, אין iv i איז יאט1אל¥טא1פ 
vp»o טאנ צו חײנט עוין vnvo 1םא און 

 vi• סאציאליסט״פע א tv:n*i*״:* טינ
פאפט iv שון חורנות י1 י1אוי ̂ז i א״? 

o פיטאליסטיש^ i* & v m. ,צױ אה 
in׳ vo t לײכט, איז *ivn איז נױעז צו 

 האבען אך1 י11אtvo ! iyn 1 יט אזוי
vlv'*y«o צו קענםניםע v'io,; אם,1 און 

 1א ovi אל׳ז 1נא םעחלט אוסנליק, צום
 tvo tvp 1אלײ המט סיט קלאס. כייטעל

 ׳פא־ דאחי tvo tvii אויפטאן, פיל ניט נאר
ovev tvo ,ס א אלס נייעס i ט ס i  v 

v i נ א ר א פ  v i, 1נא no tvo 
tvo*n iv iv i באױנדעי־ע ivoi'Pi'nvc, 

vd^djvp vlv’*y»o, סיט איז, 1¥טאלאנס 
l ם,1ײא אייז o r. ,׳שכל, יא — 
o n איז ip 'v iv i.

”t ארבייטער י1 ארtV3*n 1 אט P
v״t tvopylv צו אםילי ניט פכל’ iv אײ־ 
:ivovidiko viv איז לאםענט,1«א א איו 
o א i* o r־io1* in*o.« ײעלען מאו טא 

ntfnyinv i* l עם זיי o r  o n  tvovi
iy o v io i* o  y r o o i, בױערס נעניטע 

tv o o iiv i”* א אןoת׳v סאציאליסטײ 
v r נג1נ11א ? i v i ’ lp  t n  tvo o iv ii 
i און n i  i v o n l ’ oyj א o lio, ים•1א או 
r1א טאנד n א yi*H*iivi ?

 ל5איס1סא נט1ני׳ 1איח !ניין אה,
tvo*n 1 ם״נע ,1מי אױוי'i v i i io  vo או־ 

 מאס ,ivokt 1א״ םוז 1אי אסער סייטער,
אלע 1נא האו־צעז ים׳ן1א חיינט םיהל 1אי

tvo*n t n 1זי o ivp ’ i iv i נמיםע 
vo קלאודס iv ii ,tvn vo האבען o m v i 

 אױם׳ן 1אי ;סיל ים׳ז1א 1היי טoלאvנ ן1א
 היײ טענעניענט י1 איב^ 1הױ הימעל,

iv t נדטפרייט נאסט י1 1זי האט i v i i r 
i. ן1א v ’o

 אין 1י1א טוסעלט יתא1אמע —
iv o v s r  i n האס — 51טמ8נאסט־׳ 

i ,1יינ1פ םיין n א'נםעל'נענם tio איי״ 
 א 1נא ט1א11 א 1םע1יסנעװא11א אפא,1

i לאננען i n ” o r״tv i.
tv האס 1אי iM irv i.
 אמעריײ 1אי nvt נאםען די י1י1א —

 1צ אננעפאגגע; 1סר״: סײן האט — קא,
ײ אבער — מװסלען, tv י1 נ iro 'o ? 

 סיח־ 1סי tvovovi 1אײ 1א1 האס 1אי
tvt” n t n םיטיננ^ י1 בײ יהא1אםע 

 איין ביי ״.tvnvtvi ניט 1נא ov האס 1אי
iw סיטי« i o i i ; מיינמז א ביי* — 

 אכיעריקא... קײן סיך ס1םיה ...1לאנ1אײ
אמעריקא... סײן 1סי ייננט10

ליבען איז 1ײנ1ם םיין ענםוייעט. ̂נ

 ארבײטער ®ין סטודענםען ױ צו
אוניװערס־טעט.

iv די t iw  tio tv o in io o ארבײסןױ 
 •ivo יעיםי די פיז ן1א םעט,יס1אוניװזן

tv lv ii ,o ivo א האבען  זתםאג, םינג״1אן.
tv o in io o  i n  . j i r n  tvo6 o n •האנ 

 אנדפ•1א נױסינפ אלפ עױן םאסם םיל
o פאו• םענםס n נ•1א זאלפז אתיספאהת 

o n  tv p in v i in ' i io n o  n v t ם1דאס 
o 1פא Ivoפא נים אח v i r סאג *v im 

»v אנת׳*נמגטם.1א r o m  o n v 'u v i־ 
m מםאסט נאקאנט טער  n n  trum 

*ייםוננ-

 דעם נאו •אסירומען, כאוטעע יעצטע
 דעם פון צוזאמעגנרוך חעכסצדטרױריגען

ען גאנצען  אינ״ ארנײטער סאציאריסט̂י
 זא״ אײך מוז איך יא, — טערנאציאגא^

 p א ט י נ ב י ו ל ג אץי אז גע?,
ע ר ע י י ן א ע ט ײ ק נ י ח ע ו ם  צ
ז ע י ו ן נ ו ו א ן צ ע ר ח י  פ

 לעײ סך א נאך מוזט איחד . ן י ס א
:v,\ סך א מאזלען, און פאיןען סף א 

ן ע ק ג ע ג ד י ד נ ע ט ^ ט ס ב י ע  ז
ן און ע ד ע ק י ט י ר ר ה י , ז ן י ס  א
 םארגעמען יןענען טאקע װעט איחר ביז

 די פון כורזישואז״ע, דער פון ילאץ דעם
 ספעציא• אונטערנעמער, יןאפיטאריסטיישע

רע;ירעד. און נערעהרטע ליסטעה
נאטראכט, און ארום דך קוקט אט

 אײגצױ שטאנד אין ניט זייט איחר וױ
 לײ• ױדאן א״גענע אײערע אפילו םיהרען
 אױוי ש(לר די ניט דא װארפט און כעלס,

 איחר נײן, באסעס. די אױוי אנדערע,
 אנדערע קריטײןערען ?זולדיג. אי״ן זײט
 אז ׳צײט איז עס אבער יײכט, זעהר איז

 םעהר װאס ׳שלאנען איײן דן־י זאלט איהד
חםא. על ישטאריוער װאס און

 רוא<ט געזעלישאפט קאפיטאייסטישע די
 װען געהאלטען, ניט סעהר טאג אײן זיד
 גע־ טאקע װאיטען טאסען ארבײטער די

ר האט ה ע ד מ נ א ט ע ׳ ר א ן ם ו  א
 װאלטען זײ ײען און ע, ס י נ ט נ ע ק

ג געװען באמת י נ י י ־ א א ס ן ו  א
ן ש י ד א ד י ל ע ע ׳ י ו ו ד צ י  ז

, ן י ס ו ו
 אױף בין איר אז זאגען, װעט איהר

 פעסימיסטי׳ש, צו ;עװארען ערטער דער
 טוג־ צו דורך ײעלט דער אויןי קוק איך אז

 דאס אבער אזױ. זײן זאי ברייען/ לעלע
 די אז ,פאקטען די ניט םארט ענדערט

 דורךי איצט מאכט כאװעגונג ארבײטעד
 קריזיס ביטערעז און ״עװערעז זעחר א

 ױנייטעד 0ר איז און ענגלאגד איז אפילו
 זײנען ױניאנס טרײד די װאו סטײטס,

 די אז איז ^טארקסטע, און עיםסטע די
 גיפ־ איהר אױױ איבעראי הױבט רעאחציע

שיאננעףקאם. טיגען
 אזוי װי םרענ, און איץ טראכט איר

 אײנםיח• קענען ארבײטער די עס װעלען
 ארד־ סאציאי־פאליטי^ע בעסערע א רען

 םארטגעשרײ און חײנטיגע די אין װי נונג,
 זײ װען רענדער, קאפיטאליםטישע טענע
 םראױות־ אײנצוריכםען םעחע ניט זײנעז
 אױפהאל־ זאגאר און קאאפעראציעס טײוע

 אצי״ אט יײבעלס? ױניאן זײערע טען
 הונדערט איבער מױן דאד מען טירט
 און םטארס, קאאפעראטיװע םאר יאהר
 אמת׳ן אין ארבייטער די האבען װאס

 װאלט װעלכער װעג, דיזעז אױוי אויםגעטאן
 סא־ דער צו פיהרע; געקעגט זײ דאד

גאולה? ציאלער
 צום טעהר אלץ איד קום יעדעגפאיס

 ארנצײ־ די אנװײזען דארױ מען אז של(ס,
 ע כ א ו שו ע ר ע י י ז אױוי טער

ן ע ט י י ן ז ו ן א ע ג י י י צ י  ז
ע ר ע י י ע ז נ ע ג נ ײ . א ת ו נ ו ר ס  ח

 פען װי מיטינגען, אויף הערען זײ װען
 :ױי צו זאגט כיען װי אלץ, זײ לױבט־
 איהר טוער, די בויער, די עס זײט ״איהר
 ראײ אויף רײכטימער, איע עס לןאפט
 אינדױסטריע״לע גאנצע די עס זיר האלט

ײ מײנען — װ. אז. א. װעילט״  גלוײ און ז
 םע- די טאקע ש(י\ באזיצען זיי אז בען,

 זײנעז װעלכע קענטניסע, און היגקײטעז
ן צו גויטיג ע ר י ז י נ א ג ר  אלעם, א

ן צו ע ט ל א װ ר א  טד גאנצע די ם
 עם איז לײדער ארבייט. זעל^אםטליכע

ײ דארױ מען אזױ. ניט וױיט  ישטענדיג ז
 אז ׳איז אפת דער און אמת, דעם זאגען

 פראלד לערנעז סך א נאר דארםעז זײ
 ליי- צו ישטאנד אין זײז צו אום טיצירען,

 סא־ ריכטיגער א םון םונדאמענטע; די גען
סיסטעם. ציאליסטײשער

 םױײ און ^ברױט קראפאטקינ׳ס
 םאםט םון םארבאטען דדיט״

אםיע
 א םון רעדאקטאר א לןאריאיטרעסקא,

 האט צײטונג, איטאיליענישער ראדיחאלער
 כד6פא יארקער נױ םון בריןי א געיןראגעז

 m איהם, טעלדעט ממן װעלכען איז אםיס,
 םאסט דורך ״שיקען צו םארבאטען איז עס

 םרײ• און ״ברויט בוך חראםאטקיג׳ס
חײט״.

 אי־ א; שיקען ■רובירם האט טרעסקא
 בוף דעם םון איבערזעצונג טאליענימע

 געלאזט איהם האט מען און פאסט ■ער
 אי• ניט בוך דעם וועם פאסט די אז װיםען,

• בערשיהען.
 מיט ערישינען איז װערה קראפאטיזיג׳ס

 ערמי• זײנען דאן דגט צוריק. יאהר 20
 עע• אין בוך דעם םון איבערזעצונגעז גען
 ענג• «ראכען.r אנדערע איסיםיי און איש

 םרײחײם״ און ״ברויט פון קאייעס אישע
לײברור &בל'<ז די פון צירקואירט װערעז

 קראפאטסילס נאך איז קיינכמוא אוז ריס
 עיט״ די געוו*חנו. גע׳פסא׳ם ניט בוך
 מס פארקױםען פירמעס אםעריקאנצר סטע
 אײנ״ ניט איצם ביו איז סיעצם און בוך

 די םאחטפרייםעז מםעחון צו געפאאעז
 אםע״ הראאאטסין. •עמער םון מריםםען

*ודיט^ ט׳יין גאנץ טרינם ריקא
imiTalk.
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װ א n ך פ n r s פוו יוניאן חנה פוז 
י איטאליען אז ערך־ארבײטער ;

ג םון בױרה ו

:M*W

 איטצ־ סון ױניאן ,ערד־ארנײטער די
ע״ p «1 עקזיסטירט יי ro •צװאנציג עוך 

 *רום ױניאן רי חאט וויינט יאחר.
 אינטערעסאנט און מיטנרידער. 700,ססס
 pc םעתרעטערי רזיןענעראל די װאס איז,
 םינארא פרױ, א איז אמאניזאץיע דער

 רןם האיט זי איטאנעיי. ארגענטינא
 און יאהר 10 מצטע די זײט pro אמט

 וױדער־ער־ אײנשטיריג מאי איע זוערט
 םון רירער הויוט דער איו זי זועוויט.

 אר־ קעמפענוע און נרצםטע די pc אײנע
יאנד. אין גאניזאציעם
 עי״ אן pro איז אלטאבערי סינארא

 אױוי נאר רעדט זי אנער םרוי. טערע
 ענער• און קראפט אוא מיט םארזאמיונגען

 באװאונדערען. צו נאמת איז ov או גיע,
 אינטער• אן איהר סיט נעהאט האנ איך

 רער pc אפים הוי*ט אין וױט, אין װיאו
 םון אונאניזאציע ארבײטער איגעםײנער

 פראנ־ איז נעוצז־ט האנען םיר איטאייע.
 ארנײ־ דער אין ׳טוין ארנייט זי צױזיש.

 prow 18 איט איז ?י זינט באװענוננ טער
 דער מיט נאהאנט גוט זעהר איז און יאהר

 יאנד. איז נאװעגונג ארבייטער נאנצער
 יעבענםמם* און סראפט די באזיצט זי

 ערד־ארביי• איטאריענישע די פון טיגקייט
 ערטעוע אן pro איז זי כ«ט׳פ טער.
 סך א נראציעז, און באװעניויו וי איז םרוי,

 אםים הױסט דער ױנגע. מאנכע װי םעהר,
באיזאגנא. אין אױ ױניאן איהר פון

 ז׳טות־ נעװען זיינען חאר ״טײנע
 ארביי• אננעהויבען חאב איר װען שװארץ,

 זי האט — אמאניזאציע, דער פאר טעז
ײ — אויסנערופען,  נעװארען גרוי זיינען ז

אתאניזאציע״. דער םון ריענםט אין
 דא םרוי עו׳פטע די נעװען בין ״איך

 מען אז נעםאדערט, ר,אט װאס יאנד, אין
 םון םיטנדידער םאר םרויען צויאזען ןאר
 חאב איך ■ארטײ, םאציאליםט״טער דער

 נאנצער דער םון ארבײטער די ליעב
 איך האב איעס םון מעהר אנער װעיט,

ײ !ערד־ארבייטער די ליענ  האבען, ז
 אםשר עס װיים איך און חםמנות, אמת,

 עס :עהם אין אנעו איעמען, םון נעסער
 יזיעכ איר !ליענ זיי האב און נוט םאר אן
 זיי־ ?ײ װעיםור ניי ערד, די ליעב און זיי
 םעהיגק״• םיינע איע באשעםטינט. נען
ײ איך כיב טען  א• זיי נינ איד אװעק, ז
 איוץ איז דאס — ענערגיע, נאנצע ם״ן

זײערם״.
 םארטנעזעצט זי האט — יאהר 18 ״צו

 1פאר׳ אניטאטאר אן נעװארעז איר 1ני —י
 אר• רי מיט נעװען בין איך סאציאליזם.

 אריינ־ דעמאיט ניו״ף נין איר און בײטער
 אגראר־באװענונג אין נעװארען נעצוינען

 דורך ערר־ארבייטערו. פון (באװענוננ
 אמאני־ דער סיט גין איר ײאם צײט דער

 נע־ איז נעהאט חתונה איך האב זאציע,
 מײן םון זאך i״p אבער הינדער, האט

 גע־ ניט טיר האט רעבען •ערזענליכען
ױניאן. דער םאר ארבייט דער אין שםערט
 איםאייע אין אנראר־באווענוננ ״רי

 אין מאנטוא אין אננעפאגנען זיך האם
 םון יאנע צרח׳דינע די מען ,1884 יאהר

 סטרייס. א ארויםנערוםען האט בויערען די
 םאר־ גענומען זיד חאט ׳עפעטער אגיסעל

 באװענונג, קא־אפעראםױוע די עירײםען
 םיצי• איז אז׳ט דערנרייכט האט וועלכע

 רעאקציאנערע די חאט 1894 אין <יען.
 נעװיםער א םאר כאווענוננ די תנירוננ

אונטערדריסט. צ״ט
 פאר־ דורכגעמאכט האט באװענוננ ״די

 װע־ אטאל נרארען, און שםופען שיידענע
 ביז גרעםער, אםא< אוז קלענער רענדינ

 באווענוננ דיעזע װען ,1893 יאהר דעם
 1898 אי) ײאסם־נעםאן. שטארסען א האט
 אבער רעאקציע, א נעסוםעז וױדער איז

 װאם אורזאר, די נעװען איז רעאסציע יענע
 םאציא־ שטארהע א ארויםנערוםעז האט

 איז 1900 יאהר אין אניטאציע. ליםטישע
 ארנאניזא״ ערשםע די נעװארען נע׳שאםען

 ארנאניזא־ יענע ערד־ארבײטער. pe ציע
 םארבעםערוננס־ נערוםען.רי זיך האט ציע

 זיך גענומען ניך האט ״ליעג״ די <יענ״.
 איהר פיז אה <אנד אינער׳ן םארשורייםען

 אונןער ארױםנעוואקסען נאכדעם איו
ארנאניזאציע. חײנטמע
 ערד־ די םון סאננרעם ערשםער .דער

 א נעווען איז איטאליע אין ארבײטער
 נעװען איז דאם ■אסיריננ. היםםארישע

 איטא־ םונ׳ם צוזאםענקונםט ערשםער דער
 ער־ דער צו אראלעםאריאט, ליענישען
 איו ואס בורזשואזיע. דער pc שםזינוננ

 נאציא• א פין באראםוננ ערשםזן די ועויעז
 ברייםע א באשאםען צו כאראהםער נאיצען

 םיז רעלמנאטען די נאווענונג ארבייטער
 שױן חאבען <אנד איבער׳ן ״ליןנס״ די

 פון םעםבערשי■ א פארטראטצן רעםאלט
 בא־ דארט זיינען עס א\ן טױזענד, 152

וראביע־ ערנםטע גאנץ נעװארען םראכט

.p c תאנ־ יענעם אױו• דיםסוםיע א 
o ru די םארלאמען צו נעסונמן נמן איז 

 סא־ א ותן pא יאנד, pc נאציאנאיויזירונג
 נעשטיםט האנען דעלענאטען יאריטעט

o םאר n, ראטצסט א נעסזםען איז■ pc 
בלױז.חד prow זייגען װאם joxr< תנע

 א#גערי• זיך חאנען זיי איז ■ונריהאנײט״,
 חאננרעס דער פעדעראציע.. דער pc םען

 האט עס — נעענדיגט, ניט אבער זיר האט
 * אמאניזאציע, די גענרינדעט דאמאיט ויך

 די טאנ, צו ח״נט ניז חאבען טיר װאם
 אי• אין ערד־ארנ״טער די pc סעדעראציע

 זיך םאננט אן רעמאיט pc pא טאייע.
 אמאנייזרטער דער pc גע׳טיכטע די אן

איטאייע. איז באװענוננ ארבײטער
םעדערא״ די האט אנסאננ סאםע ״סון

 און קיאםעךכאראקטער, א נעהאט ציע
 שריפטריר אוז מינרריך אננעםיהרט האט

 האט זי וראואנאנדא. ■רארעטארישע א
 ריכטינען דעם םארנעיטטערט זיר מיט

■ראיעטאריאט.
 נענומען נרייר חאט פערעראציע ,די
 טרוי־ די פארבעםערען צו סאםוי א פיהרען
 צו ערד־ארבייטער, די סיז ראנע ערינע

 און שכירות היאנעריגע די םארנרעםערען
 יאננעז זעהר דעם אפצוסירצען אניסעי

 עק• דעטאיט חאט װאס ארבײטם־טאנ,
 שטונ־ 14 ארבײטעז סיענט מעז זיסטירט,

טאנ. א דען
ריי ״אין  נעװארען איד גין 1905 או

ארנאניזאציע. דער סיז טעיורעטערי די
 געװען איז לאננרעם ערשטער ״אונזער

 ,1901 נאװערבער, צטעז5 און טען4 דעם
 איז קאנגרעס צװייטער א באראננא. אין

 און טעןcm 7 געװארען אונעהאיטען
ארנאכיזאציע די .1906 אין א«ריי, טען8

p קריויס א דורנגעטאנט דאן חאט m חאט 
”prnipw |W סיר — סארקיענצרט, זיך t 
מעםנערשי■ א מיט קאננרעם יענעם צו

77,500 no. איז פאנגרעם דריטער אונזער 
 .1908 יאחר אין םארטש, אץ םארנעיווטען

 נרוים וױרער סעסגערשי■ די איז דעסארט
 186 אינער געחאט חאנען מיר געװען,

 חאנען 1911 אין מיטנרידער. טױזענר
 םיםגרי• aoo.ooo ארום נעחאט שוין מיד

רער.
 די דערגריינט מיר חאבען 1920 ״אץ

 איז דאס מיטגרירער. 800,ססס pe צאחר
 סעדעראציע די װאס צאחר, נרעסטע די

 *V(חאבען םיר נעהאט. איז װען וזאט
 רעמרײכען צו 1921 יאחר אין רעכענט

 ראנע ואליטישע די אנער מידיאן, א ביז
דעם. אין נעשטערט אונז חאט

 ״סא־ די זיך אויןי איצט האנען ״מיר
 אנסא־ ז״ערע און ׳;;׳ס־טי״־אנשיקענע׳ט,

 גע־ טײלװייז חאט ארנ״טער די אױןי דען
 שרע־ זיך זאיען ארנייטער די אז װירחט,

 ארנאניזאציע. אונזער אן אנצושריסען י,ען
 אויד סאיעז אורזאנע זעינער דער פאר

 סיטגדידער. אונזערע סון מאננע אײע?
 רעם, צו געװאױנט ׳טוין זיינען מיר אנער

 צו און נעװינען צו נעװאוינט זײנען םיר
 געװינען, מיר םוזעז ענדע צום פאררירע!,

ארבײטער. די צו נאיאננט צוקונסט די —
 •רא• סונ׳ם טייל א איוס וױיסען, ״מיר

 א זיר םאר חאבען םיר דאם יעטאריאט,
 װארסט נורושואזיע די ?אמוי. שװערען

 ניט גאר װיי 9א זייטען איע אויוי זיר
 אר־ די אינער מאכט איהר pc נאכיאזען

 ענט־ אנער ivc»»p ארנייטער די בייטער.
 זאף i״p pא רעכט, זייער פאר שיאםען

ײ גיז אפשרעקען, ניט די װעט  װעלען ז
ע־  ניט «אנ איך אויםיועניפעז. וענט ז״

 זיי־ מיר װייל אויםפעמפען, נאר געוױנען,
ארגאניזאציאן״. ?עמפענדע א נען

דוכאװםקי כ. דר. פון
ד ן נ ו ז ע ג

vt-6׳

 א אין קערפער זײן אוימצוחאלטען אום טאן, ,yp ארבײטער אן װאס זאכען,
 ארבײיי צו געצװאונגען איז ער רואס דעם, -ראץ צושטאנד, געזוטען

י טעןאץאשאפ.

ץ . טרײער דער א ? ײ צ
 הערען צו אויס אונז קומט אםטמאי

 אונ־ אויןי ענטפער אזא ארבײטער אן םיז
ע־ צו אום טהאז צו װאס ראטה, זער  זײן;
 םאר גוט זײגען עצות ארע דיעוע :זונד

 אבער צײט. םרײע םיעי האט װאס אײנעם
 גאנצ̂ע א דארף װעיכער ארבײטער, אן

 קײן האט יצא«, אין םארברײנגען טאנ
זאכען. אזעיכע םאר ניט צײט

 א םון ענטםער אזא קייגען מיר װען
 ארבײטער, אן איז װעיכער ■אציענע

 א איז ער דאס גיײך, מיר םאריפטעהען
 אפצוקױ ביויז זוכט װעיכער םוילענצער,

 טאז ניט וױל ער ווען חירוצים, מיט מען
םרעמד. איחם איז װאס זאך, געװיםע א

 אלע זוכט מענש דורכשניטליכער דער
 זאכען, זאכען. נײע אויםצומײדען מאל

 מע־ ער טוט געװאױנט, איז ער װעיכע צו
 זאך, א אבער אנשטרײנגוננ, אהן כאניש,

 איז װאס נעװאױנט, ניט איז ער װעלכע צו
 אױםצומײדעז, ער זוכט איהם, םאר ניי

 זאך גײע א צו וױיל לײכט, װי זײן עס מעג
 םון אנשטרײנגונג דענקען, זיר םאדערט

 אויסצױ מעניע יעדער זוכט דאס און מארך
מײחון.

 אר־ דער גיט גרונד זעלבען דעם אויס
 ארבײט ער דאס תירױז, דעם בייטער
 און ׳שא« אין טאנ גאגצען א איז מווער,

 אױןי געבען צו אכטונג ניט צײט יןײן חאט
געזונד. זײן

 אזױ ניט גאר עס איז ן אמת דער אין
 אײגענעם אוים׳ן נעבעז צו אכטוננ שװער
 גאנצען א ארבייט מען װען אפיױ געזונד

שאפ. איז טאנ
 אויןי מיטלען וױכטיגסטע די םון אײגע

 און עסען. איז געזונה דאס אױםצוהאיטען
 בעל• א מענש יעדער איז עסען זײן אויף
 אמת, איז עס איײן. זיד איבער חבית
 א שפיעיט םארדיענסט םון םראגע די דאס

 געלד װיפיעל באשטימען, אין ראיע גרויסע
 שפײז, אױף אויסגעבען קען ארבײטער אן

 דער ײעיכע אין שפײזען, די נראדע אבער
 טײערער, ניט זײנען זיד, נויטיגט קערפער

ױ בילעער, גיט אויב  שפײזען, םענסי די ו
 גחנסטע די אוים גיט מען וועלכע אויף
 שא- װאס און סארדיענסטען, די םון טײל
 דעם נוצען ברײנגען אנשטאט ׳אםט דען

חעריער.
 סאח־ברויט, אדער וױיזחנד נאנצע

 זומער־ אין (פרישע םרוכט •וטער, פױילד,
 ■רעזערוױר• אדער נעטריסענטע און צייט

 ווע• פארשידענע און װינטערצײט), טצ
 ילעזערװירטע, אדער פרישע דזשעטײנלס,

 נאחרונגס״מאטעריאיעז, אלע ענםחאיטען
 און #זיך נױםיגט קערפער דער וועלכע אין

 פלײש םענסי װי ביליגער, פיעל קאםטעז
•רעזערוױרטע. אדער פרישע פיש, און

 גיט בייינער, סאםט םייר קווארם א
 יײכ• איז און נאחרוננ, םעחר קעריער דעם
 #עחי אדער פלײש וױ סארדײען, צו םער

 T? חאבען ארבײםער םעחרסטע די אגער
 כאטש גיט עסען די ווען דאס אײנגערעדט,

 חאבען עווי, םיזןרםצל א םאג אין םאל אײן
ײ  "1 יוען »ון אדג״טעז, צו ניט בח קיח ו

אנײ אחנד חעוײע שטײמל א גים גקחםען

ײ האבען #עסען םאר׳ן שגאפס סעל  מײן ו
 זײ־ םארדײען ניט קענען און ניט איעטיט

• שנײז. ער
כחות. די נאר ניט שאפט שפײז די

 איטעגלײ אונזער םאר םארנוצען מיר װאס
 אונז אויר נאר באשעםטיגונג, כער

 איה אונזער קערפער, אונזער זעלבסט.
 כא־ אונזער און םעחמקײטען אונזערע
 פון באאײנםיוסט װערט איעס רארןטער,

 איז עס און עםען, מיר װאס ש«ײז, די
 שפ״ז, נאטירליכע אײנפאכע די גראדע

 קער• אונזער םאר בעםטען אם איז װאס
געזונד• אונזער םאר און ■ער

 זײנע דיהטירען ניט קען באס קײן
ײ ײאס ארבײטער,  יע־ און עסעז זאיעז ז

 װע־ װי ארבײטער, דורכשניטליכער דער
 ערלוײ גיכער זיר קען םארוײענט, ער ניג
ײז, נאטירליבע ■שוט׳ע, עסען צו כען  שי
 שפײזען, אוננאטירליכע םענםי די װי

יעצט. עסט ער װאס
 און ארט די איז םראגע צוױיטע א
 צו וױםיעל יסאס די און עסען םון וױיזע
 דער איז םראגען דיעזע אץ אויר עסען.

 זיך וױ באשטימען, צו סרײ ארבײטער
 שא■ אין ארבײט זײן און םיהרען, צו

טאן. צו ניט דערמיט האט
 װאס אז גלױבען, ארבײטער פיאנכע

 איז געזונטער אלץ עסט, מענש א מעהר
 אײנעד םעטס מעחר װאס יאון פר,

 זיכע־ אלץ קעריער, זײן אין אפ שיארט
 אנדערע געזונד. זײן מיט ער איז דער

 טאקי ״אט אפצוסומען זוכען ארבײטער
 װאס אז דענסענדיג, ניט״ גאר מיט

 קישקע, דער םון א• שפארט מען מעחר
 עסס־ בײדע דיעזע םען. חאט מעחר אלץ

 אדער םריחעי און םאישע, זײנען טרימעז
 דער צו מענשען דיעזע הומען טפעטער

ײ דאס אינערצײגונג,  א געחאט האבעז ז
 א מיט גוט איז עסען חשבין. אין טעות
ט מאס.  און הערפער םון גרויס דער יוי
 טוט. מענש א װאס ארבייט, דער קויט
 אויס״ אונמעגלידי איז עס װעהרענד און

 וױםיל ״לויט^ צום ■ינסםליר צורעכענעז
״ז  אויפעסצן דארןי ■ערזאז געוױסער א שי
 ,אד^ו מעחר אבער מעז קען טאג, יעדען

 םזונש א וױפיל באשטימעז גענוי װעגיגער
 לױט און ארבײט וײך יױט עסעז, דאדןי

 מעחד עסען קערפער. זײן פון נרויס ךי
 קערוער דער וױפיל וועניגער עסעז אחד
 פאוישװעגדע- א נאר גיט איז חאבען דארןי

ײ,  און געזוגד. פאד׳ן שעדליך אייד נאר י
 ארבײטער יעדער איז פאל דיזען אין אױך
חבית. אײגענער זײן

 פאר׳ן פראגע װיכטיגע זעחר צוױיטע א
 אטעמען. דאס איז קעריער פון געזונד

 די אין אױוי םײ־ נעמעז אטעמען מיר װעז
 נזד א ענטהאים װאס יופם פדישע יונגעז
 זויער ידאצענם) 20( •ראצענט ודסצז
 ביום דאס וועז אקסידדפען. אדעד שטאו•

 לוג״ די דורך געפאמפט וועדט חאדז פון
D נעטט גען in זױצד דיזען אױוי בלום 

 גאג• איגער׳ן איחם צופיחרם אח שטאו•
 קעראצר פוז סעטינח״ס די קזגרפער. צעז

זױצר םאןס חנר אן דד ייענדצט

 שסא• זױער אחן אםעמנז םיר װאס
 אהז טעטיג. ?ײן גיט העריער דער קעז

צר  niov קעדפער דער מוז שטאוי ווי
בען.

 פוז מעכאגיזם דער איז גליקליכערװײו
 א אפהעגדג גאנצען אין ניט אטעמען
 צי אטעסעז, מווען מיר װייען. אונזער

 טיפ• די אנעד גיט. דער יא װילען מיר
 די חײסט דאס אטעמען, דעם םון ק״ט
 אן;• אין ארײן קריגען מיר װאס לופט מאס
 נעװיסען א צו יא שטעחט לונגען, זערע
 אונזער פון קאגטראי דער אוגטער גראד

 טא- דאס װערט פיל אווי אױף און װייען,
םארגאכיעסעט. קי

 יואלטצר איז דרויסען םון לוםט די
 געפינט װאס לופט די וױ טרוקענער און
 דארום איז עס ילונגען. אונזערע אין ויר

 זאל לופט אײנגעאטעמטע די דאס גױטיג
 געמאכט םײכט און אנגעװארעמט װערען

 און ,iVHtf אונזערע גרײכט זי אײדער
נאז. די מיר האבעז דארויף
 װעניג װי שטוינען צו אבער איז עס

 אטע- צו נאז זייער געברויכען עס מעגשען
 זײער געברױכען מענשען מאנכע מען.
 דארןי םעז װאו זי שטווען צו אויף גאז
 פארשען צו י1אוי זי כאנוצעז םאגכע ניט.

 בא־ זייער זײז ניט דאחי עס װאס זאכען
 טיט זיר באנוצען אגדערע דאגח. בעס
 םאר׳ן פיהרעז קעגען זײ זאא טען אום איחר
 באנוצען מעגשען װעגיג זעחר אבער נאז,

 װעלכען צו צװעח דעם פאר נאז זײער
 אטעמען. צו — געװארען געשאםען איז זי

 אינ״ גאנץ א זעהן צו שטױנען צו איז עס
 גראדע ניט איז ■אציעגט, טעליגענטעז

 איחם הײסט מען װעז ארבײטער, ביױז
 זײ- אונטערזוכט מען (בעת טיף אטעמען

 און טויל דאס ברייט עםענט יונגען) נע
 ?יך/ אין ניט % אטעמען דעם ציחט
 אטע- דאס ניט גאר וױיסען מענ״עען דיזע
ײ נאז. דורכ׳ן מען דארף מען  אטעמען ז

 רעזול- דער און מויל דורכ׳ן געװעוזנלץי
 א צײט דער מיט קריגעז זײ אז ״איז טאט

ויואלז. אין ע^&צי:דונג כראגישע
 און גענוג טיוי ניט אױך אטעמען זײ
 שטאןי זויער כענוב ניט קריגט בלוט דיער

 דער• א-ז רעזולטאט דער (אחסידזשען).
 װאס םײער א פאר איז עס וױ זעלבער
לופט. םרישע גענוג ניט קריגט

לויה• װען באמערקט אמאל איהר חאט
 םרישע פון צוםלוס דער און ברענעז לען

 חעלע דאס םארקלענערט? װערט לופט
 ביסלעכװײז װערט הױהילעז די פון פײער

 באדעמט װערעז קויהלצן די און דונהעאער,
ײ ניט, ברענעז זײ אש. גרויע א מיט  ז

 בלאזען אנםאננען נאר זאי נאר. טליחעז
 קױהלען, אזעלכע אויף וױגט םרישער א

 גענוג צוקריגען נאר זײ זאיען חײסט, דאס
 םלאקערט םײער דאס און לופט, םרישע

ליכטיג. און העל נײ דאם םון אויף
אונ־ איז םאר קומט זעלבע דאס ױנסט

 אוער םאמדעסערעז מיר װען קערפער זער
 װאס יופט םרישע מאס די םארסלצנערען

איין. אטעמען מיר
 #וםט6 פר״שע גענוג אײן מיר אטעמען

 רעבעדיג, און ערפרישט זיר מיר םיחלען
 מען מעהד, ארבײטעז דאן זיר וױלט עס

 גע• מויערען גאנצע װאיט מען װי פיחלט
 װידער, םארקעהרט איבערקעהרען״ קענט

 מען װאו •לאץ א אין זיר מיר געםינען
 װאו לופט, פרישע גענוג חריגען ניט קעז
 און טיר װאו אננערױכערט, םיל איז עס

 עס ײאו און םארמאכט, זײנען פעגסטער
 זיך מעז פיחאט מענשען, םיל זיך געםינען

 יעדע שלעםעריג. און נאכלעסיג, פויל,
 עטװאם טאן צו טעטיג, זײז צו אמביציע
 פיײ דאס איגעשטארבען. װערט גרויסעס,

 אונםער בלויז טליחעט טעטיגקײט םון ער
 מיט ברענען ניט קעז עס אש, גרויסעז א
פלאם. ליכטיגעז העלען, א

 וױ םארשטעהן צו לײכט איז דערםון
 אםעמען טיױ, אטצמען צו איז עס נױטיג
 געלע־ יעדע אויסנוצעז און נאז, דורכ׳ז

 דער אויןי מעהר װאס זײז צו גענחײט
 אין טאג גאנצען א אפילו לוםט. םרײעד

 האילטען און טיף אטעמעז מען \vv שא■
 איךדי אויך איז עס אםען. םענסטער די

 זײן דאס זעהן צו באם םון אינטעיעסען
ײז זאל שא■  דאן װײל רײז און לוםטיג ז

 פילײסײ און בעסער ארבײטער די קענען
 דער װעז אבער^אםילו ארבײטעז. גער

 עם קענען ״גיט דאס פארשטעחט באם
 קײנער דורכפיהרען. ארגײטער די אויד
ײ װעט  פענ• די חאלטעז צו שטערען ניט ז

 דורכ׳ז י1טי אטעמען צו און אפעז סטעי
 אויןי שטערען ניט זײ חען ־קײנער נאז.

 זר און מיף אטעמעז צו צײט פרײע זייער
 אםט םרישע פיל אזױ אריעצוחריגען כעז
ױ יד נאר ו  און לונגעז, זייערע איז מע̂ג

 אױםצווזאל• אויוי םיל זעחר חעלפט דאס
 צױ נעזונדעז א אין קערפער דמם טען

שטאנד.

בתדערליכער מאו־ דאנה »
ד דער ביי ארנײטצר אן איך, אוי  ?י

p o r e .ױיו פאמ■., און בעלער א  היערםים ו
מן םדרי p אוי ro םיעפםטען p :k i רעם צו 

p שאדםשערםאן b ארבייטער די p c דער־ 
 םינאנציעלער וײער םאר םירםע, זמלנער

ײ װאם חילף,  יייז נענענעז םיר חאנען ו
v i ,סיאנה• נעווען בין איך ײאס צײט 

 50 בײגעשטייןרם חאט פירםן די אדך
סאױ איהר דריק איך וועלנע פאר דאלאר,

J> nn p roם׳ א ח ת ע ג

s - %,

י
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שמזעשען שורצע
 רעדאקמאר דעם צוױשען

u לעזער די און ::

 איו ד«ש :ײ\, — בראגדוױין. ש.
̂ס וױיל דערזאי, אזדי גיט דרוק:#ײ.  ד

ן *:גדטריבעז ̂לעבט זעיזר ו ל י  טעמא די וױי
ל ;אר ׳■ען :עסערע שיל » ןאידינט  H װי

x t ; o אויס קוםט ׳איחר דערטעחלט איחי .יױ 
 זי ?ען דערשאד און #אינעיטיי:ען

 *ום גיט אוילו קײנעם, צו ^ועלייעז גיט
/ ^;ענזנלער׳ש ב׳ ױי  אין װי #»אל דעם אין ו

 רייגעד, דער איז לענענס״ועלע, ^:דעדע »ל-
ל אמת נמקעצער  דער װי ריחרענדעי, וי

ליגען. אלצנפדאויסגעטראכםעד
 שאיעפענטלינט װעט — לזאזשדאן. ח.

 צום אי:ע-;ע;עבען וןדרעס אײ״ר װןרען.
 װאדעײנליך אזוין חאט װעלכער םענערזשעי׳

שןןרלןןגג. אײער ערוילט
 װי ׳ניט זעחען םיד — שובערט. ױסף

 דיס־ איחד ׳#מדען. קעז ^רטיקעל ^זרי
 אןנ»איטײאו«, ג#נץ ןרא;ע דיזע קוטירט

 װעלנער אוין״ קענטיג ״טזזיק איז עש כ#ט*
 א:ער סימשמטיען. אײערע זײנען עש זײט

ײן אײ:עי יעדער האט דער*ו  רענט, פולעס ז
 ׳זאל דאש װארום ׳אײן גיט זעחען מיר און

 טו־ מעחר בא׳סאוען אזיסדרוק, אײןר לויט
 ארגומע;־ פילע זײנען עס געװיס, םעל.
 אויב• ח«ט איחי װעלכע אגדימעגטש, שאר מען

 אונזער לויט זײנען, װעלשע און געלאזען#
 בי׳ צוס איז *ט װיכטיג. זעחר מיעונג,

 אגיי אז ,nan nw cv צי.3אי> >לאז«
ן קײ:עש נינדען :יט קען מענט ו  צדדי די ו

 »גרי ן>ן ןארחיט דאך #:ער נוים־שאד, א אין
 רײ־ שילע שון צײטען געװעחנלינע אין םענט

 ײעז ש^רגעקומעה װאלטען װעלכע סערייען,
 שילע בײ געװען. :יט װאלט ןגגײימעגט ?ײן
 צו װארט, ח#לטען צו עחרען״זמך מן עס איז

 *נדעו־ע בײ ®גרימענט. *ום געטײי בלײבען
 עשעגטלינער דער װעגען *ר#גע * עס איז

ײ ג»כט דאש און ׳מײ;ונ;  בײם זיך חןזלטען ז
 דיזע צײט. באאטיםםעד דער ביז אגריטעגט

 אין איחר ח#ט ארגוםענטען אגדערע און
 דאס אנער באריחרט. גיט ארםיקעל אײער

 א״ג־ אן אלס װערט, זיזן שארקלענערט^גיט
̂גע. דער איבער דיסשוסיאן א צו לײטו;;  שר

 זא;ען, אונז זיך װילם געלעגעגח״ם דער בײ
טעלט רינטיג גיט איז שר#גע די אז  גע־ ג̂ע

אגרימעגםס, קײן ניט אדער ׳יא :װארעז
אירגענד װען שיזל, # שון דען אידזר וױיסט

 ;ע־ חאבען זיך זאל סכסוך םטרײק *
 דער נאר אויב אגרימענם, *ן \r,t$ ענדינם
 קײן גאנצען אין געװען :יט איז סטרײק

̂ד ארבײמער? די שאר פןןרלאיעגער  ד#ן« :ן
 די אין צוריק געחן םוזען ארבײםער די װען

 באדיג־ די אויןי דורכאװס ארבײמען «ע*ער
 אגריםענט קײן איז באס, דעם שון גו:;ען

 ױגיאן די װען פ#ל, יעדען אין אבער ׳ניפ^
 ד*ן ארבײטער, די פאר אויס עועס פיחרט

ײן אויך שוין טוז  צוױשען אגריםענט אן ז
 גשקח קײן גיט אי? יעס צדדים. בײדע די

 ׳געי»ריבע;ער א איז אגיימענט דער צי מי:ח,
 אויןי בלויז איז #גריםענט דער צי :יט, צי

 מא:א• עטליבע אויף אדער װאבען עטליבע
 דאס ידאך אבער עש איז ^גרימענט םען;

ײ סערזענליכע אונזער בלויז אנער איז  מי
ײז מעגעז אנדערע נו:ג.  *גדזגי אז *וז ז

 ״גערעכ־ דער שון קאלומנען די און מײנו:;,
״ אוינ ואר אפען זיינען םיכקײט״  ז

ן :אר װעלען  אויסצודריקעז עטאנד אין זיי
 גאנץ אזוי און גוט אזוי געדאנלעה זײערע

 ?ידלער״עזי װעלבע אירגעגד ?חן אנאזטענדי;,
עם. טוט איהר ־ווי

 אזן אײו םיט צרח די — םרענקעל. ב.
ײ ד*ס איז, »;דערע שילע םיט  ש»ר• חאבען ז

 צװעק אםת׳ען דעם נאנצעז אין גאו געסען
 בריף, אײער לײענענדיג םרײד־ױניאן, א שון

 אײך ש*ר אײנדרולן, דעם אײגער קריגט
^ן די איז  װענעער, גים און מעחר :ימ ױ:י
 םעגאזען װעלכען אין קלוב, אליםי«ער8 » װי

ײן םשליל זיך קוטען  ■א־ שאראזידעגע איבער ז
 יזנ־ אדער דער וױבצלד און שיאגעה ליטיאזע

ע געװיסע חאם םיםגליד גער  איבעײ שאליט̂י
 חאר־ צום גיב אייד זײנען װעלנע *״גונגען,

 שארלאזען צו ומזדטן םונן איחר זײגט צען,
עי ײ אן די *ז שארגעסט, איחר קלוב. י  ױני

 שון איגאגיזאציע #.פריױױליגע נל קזדם איז
ױ צװעק דעם מיט טרײד אײן שון מעג׳צעז  ו

 םאםעגםאן וצרבעסערען צו מעגליד װײש
עי ״ אײנ• די איו דאס לאגע. עלאנאםיאע ז
אן, א ואר עקזיסםע^בארעכםיגונג *יגע  ױני
ײן נאר קען און איז איבעריגע אלעס ײ-ז ז

״מ *  ג»גץ געװען op װאלט אודאי צד.זי
אן די װען ̂יעחז׳ פון נאאזטאנען װ^לט ױני

ד םענאעז ײדגעזינטע *  •נדןך צלע איז ײיי
 דען עס איז אבער לעבען. שון י״טיש מ
 די װאלםזנז ם״נוגכ אײער לוימ ליד?געמ

 ל»?»ל« באזוגדער * חאבען נאדארוט ס״וטע
 זיך, פאר לאקאל א װידער *רײגעזאנעגע די
 קאםונישסצז די באזוגדער, סאגיאליסטען די

 װאלם באזונדען. צגארניסטען די באזונדעי,
? 9 -עייזגז5 ^בעי עש אן ײן ױגי  דער אין ״נ

 שאר׳י״דצנע פון טענשעז ?ײן םוזעז יײ-ייזז
 *אראיידענע איבער ריפמונגען ײיו ®ימומען

י י י עו«;י ן ײ נ  יעדער w *איאזפעחן״ םוזען י
ײו יצנט « ײי® ן א ײ און ו ^׳ מוג  דארןי סי

* טיי מ ײיז ױ יחגיעז. י ^ז י  םוזען ?או יי
ױנ־• יאר ױן ציל ajn אין ײיג̂י זזיי ייע

t

ן ײ יאז׳ ח י מ י • װי א ױי  די סעגליד ו
 דן אגער וייגען *ןסער יאגע. עקאגאסיאע

ן #«זג;אען ו  גלוײ װעלנע ויעען *זעלנע י
ן לאגע די *ז #בען ו  ן ע p אוג״טער די ו

 ןיי• טאםער ^דעי ן װערען ואיגצסערט « י ג
 איז עס צז גלויגען, װעלנע מעג׳יען, גען
 ארבייטעײלאגע ד♦ וראס זאד, ׳•לענטע » ;ןר

 םימונג זײעד לויט װײל *צינעשער*/ יוערט
̂ס פארבעסערונג צוריק ח«לט  מוסען ד

ן גיולח, דער *ין ו  װעלורגאוײײעגדעד דער ו
 גאר און א;ז,5סע צזעלגע — רעװןלוציע

 אין ניט ײאץ קײן 'װירקליד חאנעז מזעלנע
אן, דער  צו געחערעז ניט קען מען װײל ױני

 םען חויוט־ציל װעמעש םימ געזעל**»ט, א
 איז אלעש דאס א״;פאר*טאנען. :יט איז
ן א:ער בית. אלן• ו  *ון און בדיןי אײער ו

 חאל• טוז מען קענטיג, איז טענות אײערע
 אונ• ג#;ין די ̂ט װידערח^לען אײן אין טען

̂ל, א ג«ד אלזא אמת׳ען. :א^טרײטב«-ע  מ
ען טיד ײן זאל ױניאן די אז ׳דעם mvc ז״:  ז
ז  און «ן)ליטיאזע א גי&ד געװיסען » צו ני

 זי ארגײטער; די אזולע ש^ציאלע
ײן זאל  אונזװערזיטעט. זייעד #ז^;ען צו ז* ׳ז

̂ש *בער ̂ד ד ן ;יט מו ״  חוינט־צװעק דעד ז
אן. דער וון ן פריחער ױגי ו  עש איז אלץ ו

(  מ^;־טעגלינע די פאד קאטף״ארגאגיזאציע .
 ק»«יטאל. און ארב״ט צװיאזען :שוכיש1

 עײ איז חויוט־אויפ;«:ע איחר װען ׳.י*י*ט
 ואראײ• םיט פארגעחמען זיד זיך קען ׳ילט
 דאיף עש װעלכע אין איבייטען, מ:דערע ע;ע

 צלערלײ פאר פרייחײט פולסטע די ,ער׳צען
:״נונגען.

■אעזיע׳ מעדור איז עש — םעלדמאן. זרח
 ניט למ׳צל, ד?ך, קענט איחר ערצעחלונ;. י

־ דעש פון אזילדערוגג די ־;:עחטזגן אויו ן״  זו
ױ גדיילדערט שעחן  א פאד ׳איז עס ו

אוי־ אז זאגען, צו מײנען מיר ןשי״וג;,
 :#מור־ געװעחנלינע גצ:ץ צזעלכע אט .ד

 ער• אזיער אין ג^רגיט *אשידט ־יבײנונגעז
 דעש איחר דעדסאנט קויש קוים, *עחלונג.
 ג^דניט ניטא אפילו איז עש ׳דארט םענשען
 נמטור־ געאזילדערטע די אט װי דעש, װעגען

 און מענאזען, די אויף ןוירקען ערשײגונגען
̂ך  ערצעח־ נאמען דעם מיט עש איחד רווט ד

פארעפעגםליכעז. ניט עס קענען מיר לונג.
 באצװעקען ,״׳צמועסען׳ די — ליעװ. ב.

 לעזער די און רעד*קט#ר ^;ש בולענגען צו
ײ באציחונגען. געחנטעדע װאס אין  בי״ ז

טענדגיס בעשערע מ צװעקעז  צווי׳צען פא־̂י
 װ^לטען לעזער* זײגע און דעדאקצאר דעש
״ מז געדענקט, מיר  אפ׳צטוי״ ;אר װירקען ז

 סיר װאלטען לעזער, אוגזערע אויןי שענד
 אונז און אזמועסען. צו אויפגעחערט גלייך
 עטװאש םיט אײגער, יעדער אז #זיך דאכט

 דענ• גיט ̂:דעראז גאד קען ׳קאפ אין געחירן
 אבזינט די איז און געװען איז דאס אז #קען
 ד#ך געקאנט חאם ער רעדאקטאר. דעש פון

 גארגיט רעדאקטעיע, אנדערע פילע װי טאן,
 דױ־ אנןריזגען, פאראזײדענע אויף ע:=:עלען

̂ש קען  דרו• :יט און געפעלט׳ איחש װאס ׳ד
 דרוקבאר, :יט ו^• האלט ער װאש דאש, ?ען
 איז דאש ערקלעחרוגגען. אזוש אחן גאר און
 אונ־ לויט אבער, װעג. דײבםערער פיל דער
 :יט־ריכ־ דער געװען דאש װאלט טײנונג, זער

 אויטא־ :אמוז געו-וען װןזלמ דאס װעג. טי;ער
 אבער רעדאקטאר דער געח»_י:דעלט. קריןטיש#

 חאט עי־ זיך. פון בלאזען פון ניט ׳האלט
 זיך דערטיט און זיך, אויס׳טענח׳ז פון הנאח

 איז ולער,8א8 און באלינט נימ אויב מאבען,
 קעגען דערפאר פאראזטעגדליך. װעניגסטענס

 איגנא״ צו פארל#נג אײער עדפילען :יט מיר
 צו ניט *נשו*געז, אלע גיזנצען אין ריויען

 און ׳נזרײבען, ?ײן אויןי קײגעש ענשפערען
 גןןג־ אין גאר ^מועסען די ״אוישקאשירען״

 פון א״נע פאר עש חאלטען םיר נײן« צען.
 אפ־ גוצען־גרענגענדע און ײיכםיגע ג#כץ די

צײטונג. דער אין צײלונגען
 רעוערײשאך די )1 — גרינבעת. ב.
 אן איז געװארעז ארוס;ערעדט זע אזז פי־ןןגע

 דער אין צוליק װאכען עטליכע םיט #רטיקזןל
 געחאלטען ניט אבער חאנען םיר צײםונג.

טיג פאר  וױיל ׳דעט װעגען פיל רײדעז צו נוי
 װער־ דער געזוארען באקאנט איז עס װי גלײך

 יעדען פ»ר עס איז פרידענש־אפםמד שאלער
 זיג־ די װאש אז קלאר, גאנץ געװען מעגעען

 פון געחםען קענען נאר װעלען פעלקער רײבע
 אפשטןלען ניט זיך \ײ װעלען באזיגםע, די

 דורכפיחרען. עש װעלען און ׳זצך קײן פ»ר
 װעגען רײדען צו פיל דא איז זאזע װאש םו

, חאלטןן דעם? ״  מוסר־דרשח? א אששה ז
 אונזער פון געװען װאלם דאש נוןךיאז װי

ײ רופען 1זײט  װעם םך » ג:ניש? רויבער, ז
ײ עס  גע־ ניט םיר חאבען דערפאר !ארען ז

לטען םיג פאר •̂ח  דערםיט פארגעדוםען צו נוי
 דער שון נים זײנען מיר )2 ילאץ. דעם

 װע־ ^טציןםען פאראײגיגטע די אז םײגוגג,
 און אומ^טעגדען איצטיגע די אונטער לען

 זיך *דםעיסטראציע איצטיגער דער אונטער
 און נײאאנס״. אװ ״ליג דער אן אניצלישען

̂טאו  וואלם נײשאנש״ אװ ״ליג אמת׳ע אן כן
 װײל װעלט, דער פאר גליק צ װירקליד געװען

 דער צו געפיחיס צװײפעל אחן װאלם זי
 ^ליג די אנער איז מלחמות, שון פוזרטײדוגג

 ;עװארען וען#1גןף אין זי :ײ׳יאנש״^װי אװ
 דער פאר איגשטױמענט אן גאר װזנרסאל, אין

 י.1פרײחײטש־?*מ יעדען שון אונטערדרי?ונג
 וןיפיל אויזי ויל, אזוי אויןי דןרואר, און
ן זיך צוריקחןןלטען דאש ו  פון רעגירומ דער ו

 דא״ דער «טערט «םא«טען פאראײניגםע די
ו ליג ?יגער ו  לעבןך 9 װעיעז צו גײ*אנס ן
^ זאך, דעע  איצטיגע די דיגט פיל ®זוי ױי

 װילענדי^ ניט גאגץ כאט׳י אדסיניסטריניע,
זײגען םיר )3 ■ויןגרעס. וױי«מחנז דעם

' V-U&r: . י

צנטערנעשאנאל דעו פון  d w ,
'אדרעסען זײערע אןן ל

לאקאי
ײ קלאוק מיסעס׳ ע:י לײדיס׳ .1 רי  או

״J 1 ״/עװ טע4 238 — טאדס
 244 ,0קל^ױןמײקער םילאדעלפיער .2

יא, שילא״ #סט. טע8 ס״
 סעמפעל• און טײלארס׳ לײדיס .33

עװ״ לעקסיגגט^ן 725 — מייקערס,
י. ג.

א. 1023 — ױגיאן מלאוקמײקערם .4
ף מד. באלטימ#ר, סטי׳ באלטי̂מ

 װ. 1815 — ױגיאן קיאוקס״קערס .5
י»יל,אג^,אילל. סט., דױויזאזאן

G. 304 — װאירקערס עמבראידערי 
י. .נ סט., טע150 א.

 38 — ױניאן כיײקערס׳ רן\גקאוט .7
מאסש. בווסטאז, ש̂ט קאוזװעי

 — ײאירסערס גארמענט לײדיעס .8
פראנציסקא, סאן בלדג״, פילען 411

ל.3?
 228 — טײיארפ סוט און הלאוק .9

י. ג. #עװ. שעקאגד
 קאטערס גארמענט אמאלגאמײטעד .10

י. נ. שטריט, טע21 װעשט 7
אן קלאוקמײקערס .11  סעק־ 219 — ױני

ברזקלין. ׳כט. סאן
װאאיגג־ 724 — ױניאן פרעסערס .12

̂ן, ׳סט. מאן ̂סטז טאשס. ב
אן קיאוקמײקערס .13 וריגש 37 — ױני

קעננעיע. מאגטרעאל, א., שט״ ארטור
אן קלאוקמײקערס .14  בע־ 84 — ױני

קענ. טאראנמא, #שט. װערלי
 נ. 38 — ױניאן װײסטמײקערס .15

פא. פילא., שט., טע11
אן קאטערס .16  ביל• פראטוירנאל — ױני

1 ו. דינג, 1 עװס״ פרענקלין און ם;9,
̂. לואיז, שט. מ

אז ריםערמײקערם .17  סד 117 ־־־־ ױני
י״ נ. #עװ. ק#גד

 1815 ־־־ פרעסערס סוט און קלאוין .18
אילל. •פיקמג^ סט״ דױויז׳טאן װ.

 14^36 — ױניאן ?אטערס קלאוק .19
קענ. מאנטרעאל, סם״ קלארק

 װאירסערם, :ארמענט װאטערפרוןי .20
י. סם״ טע17 ײ. 22

מיזנט״ 103 —־ סײלארס לײזייעס .21
•ר־דז^ גוארק, סט״ גאמערי

אן סקױרטכיײקערס .23  א. 231 — ױני
י. נ. סט., ט;14

 724 — ױניאן סקוירממײק/ירס .24
מאשס. באסטיזן, #שט. װאשינגט^ן

אן װײסטמײקערס .25  װ• 16 — ױני
י. נ. סט״ טע21

אן קלאוקטײקערס .26  סו־ 305 — ױני
קלױולאנד, בילדינו., פיריאר

אז סקוירטמײקערס .27  סו־ 305 — ױני
קליװלאנד,-א. בילדינג, פיריאר

אז טײלארס לײדיעס .28 2713 — ױני
װא׳». שיאטעל, ׳סט. דז׳טעקסאן

אז םיגישערס קאאות .29 305 —* ױני
א. קליװלאנד, בילדינג, שופיריאר

 פע־ אדד 311 — ױניאן קאטערס .30
א, סינשינעטי, בילדינג, לאוס

 409 ־— ױניאן װאירקערס קארסעט .33
יקאנ ברידזאזפ^רט, בילדינג, װארנער

אן יואטערס קארסעט .34  237 ־~ ױני
קאננ. ברידזיםפארם, עװ״ קעפיטאל

 שעקאגד 228 — ױניאן פרעסערס .35
י. ג. עװ., ^

 דרעסמײ־ ענד טײלארס לײדיעם .36
ראקס־ סט. טיןוגשענד 191 — קערס
מאסש. בורי,

אז פרעסערס .37  סו«ירי*ר 305 — ױני
*. קליװלאנד, בילדינג,

 285 — ױניאן קאטערס קארסעט .39־40
ױ עװ״ גרינװימאז קאנ. חײווען, נ

אז װאירקערס קימאנא .41  22 — ױני
י. נ. שם״ םע17 װ.

 װעלען געזעצע רע^קציוןנערע די אז זיכער,
̂גרעס דעש  חעכסטעגש אפעטעדען. ניט פרו

ײ קעגען  איהש שטערען צײט * אויןי :אד ז
ײן אין  גאר ער װעט דערפיזי אנער ג#:ג. ז
 גרע־ א ד*ש מיט ;עחן אנחויבזןן קורצעז אין

 אגםי• «לע פון געשיכםע די אימפעט. שערען
 עדות בעסטער *לש דעט געזעצע ורײחײטלינע

 דוילען נימ, עס װײשען לאשקש די דערצו.
 נארישע זײער דערפאר און װישען, נים עש

 א מיט ים דעט שא^וארעז צו אגמטרעגגוגג
*■ענדעל.

ײאל״ רעוארטען די ׳יע — רײכאין. ב.
 גזך מאס געװיסער א צו ביז געקאגם טען

 אין פלאץ מעחי• פיל אבער װערעז. ?ירצם
 חוץ ־א גע*#פעז. גזש זיס װאלם צײטוגג דער
 פאר אז פארגעסען, :יט איחל דאלפט דעם

 דאש רעואיטען די זײנעז צײםוגג אונזער
 צו פאלשלאג אײער און װיגטיגשטע, םאמע

ײ דרוקען  אנגזד נים ^וין ?ען יעםים אין ז
 בא־ וואלט דאס װײל דעלפאײ, װעיען נוםען

 אוג• פון פילע פאל גדמאבם אװערער דײטעגד
ײ לעזער ?ערע לײענען. צו ז

 קומעגדע די זעחן או:ז קוםם —־ ם. ב.
 םיר קזןנעז ברין• אײער פון אפיס. אין װאך
̂פטעתן רינטיג :ים  גע־ םענות אײערע פאר
 אײדז«זנגט. • ביזנעס באטיעפענדעז דעם כען

 םע:זך דעש םים זיד ?עווט ילץ עון בעסער
לאמלי א^ער שון דזאזד

$A ױדאן קאטערס סוט און יולאוש — 
קליױלאוד. גילד♦^ סוויריאר 305

 חע״ 49 — װאימןערס גודס װחײט .43
«אסס» ׳װאוס»עד #סט. ריסאן

 — י♦ נ. אװ װאימןערס הארסעט .44
4G. לײדיעם אװ דעדינערס ױגײטעד

סט. »ע33 װ. 30 — װער
 — מגיאן װאירפערס פעטיקאוט .46

י. נ. #ס«. טע25 .11 105
 231 —• לןיאוהטײקערס אײטאליען .48

י. .3 #סט. טע14 א.
 װא• 919 — ױניאן וױיסטטײרןערס .49

מאשס. נאסטאן, סט,, אינגטאן
ױניאןד דרעסמײקערס טיעיילדוען׳ס .50

ױנ־ וואירקערם גצרטעגט1ייידיעס' .52
 לאש #סט, סורינג ש. m% — יאן

?אי. אגדדפעלעס,
 3147 — ױניאן טײלארס לײדיס .53

•א. פילאדעלפיא, #סט. גארדאן
1145 — ױדאן מײוןערס ריעקאוט .54

ייקאגא, /12 ד. אײלאנד נלמ
אילל.

י•1ו 724 — ױניאן קלאוקמײקערם .56
מאסש. באסטאן, סט״ שינגטאן

 סײקערס, באטאגהאוי און װײסט .58
י. נ. ׳סט. טע10 א״ 80

—מניאן פרעסערס סוט און הלאוק .61
 מאנפד י/א ס*., אדטחור ירינס 37

קענ. רעאל,
 —* ױניאן װאירקעדס גודס װהײט .62

י♦ נ. עמ./ סעקאנד 117
 אדד 311 — מניאן יןלאױןמײקערס .63

 עלם ן1א טע7 .11 נ. #חאל פעלאוס
א. סינשיננעטי, סטס״

 57 — ױניאן מײקערס באטאנהאל .64
21 .nי. נ. ס«., טע

 ־־־ ױניאן עמבראידערערס באנאגז .66
י. ג. שט., םע14 אי 220

 2139 — יוגיאן קיאוקמיײןערס .67 *
.9 טאלידא, שט./ טע12

 25 — ױניאן װאירקערס גארמענט .68
קאנ. חארטפארד, #סט. בלײק

 244 — ױניאן םיגישערס קלאוק .69
■א. פילאדעלפיא, סט״ טע8 ס.

 ױניאן, דרעסמײקערס און סקױרט .70
רןענ. טאלאנםא, עװ./ שפאדינא 208

 װאירקערס, ;ודס װהײט און דרעס .72
באלטימאר. שט., באלטימאל א. 1023

 יןאטערס גארמענט אטאמאםייטעד .73
שטרים, װאעינגטאן 724 — ױניאן

מאשש. באסטאן,
קיארק״ 10—ױניאן קלאוקמײקערס .75

מאשש. װאושםער, סט״ שאן
אן אפרי״טארס קלאוק .78  שרא• ־— ױני

 און טע11 ,9 ר. בילדיגג, םוירנאל
מא. לואיש, סט. עװ״ פלענקלין

123 —־ ױניאן טײרארס ילײריעס \70
קאנ. גרינװיט׳צ, עװ., חעמילטאן

אן קאטערס סוט און יןלאױן .81  ־־־ ױני
איל. ״ילואגא/ סט., טע13 .11 1857

 יױניאן בעגראדערס און בושלערס .82
#י ג. םט״ טע10 א. 78

אן יןאטערס .83  בעװערלי 84 ״— ױני
קענ.. טאראנםא, שט.,

םאי״יאנלא 715 — מניאן יןאטערס .84

 705 — ױניאן טיילארס לײריעם .86
קעג. ״ב. נ. דזאזאחן, סט. סם., מעין

 באקס — ױניאן מײקערס רײנקאוט .87
דז*. נ. טרענמאן, ,530

 דר׳׳גסמיײ ענד װײסט איטאליען .89
שט./ םזג21 װ. 16 — ױניאן קערס

י. .1
 — יוניאן דרעסמײקערס •רימועט .90

י• נ. #עװ. לעקשינגםאן 725
 בע־ 84 — מניאן פרעסערס קלאוק .92

קענ. טאראנםא, ׳סם. װערלי
 םײ״ לײדיס ענד מיײןערס סעטפעל .94

אר 305 — לארס ױי  ״בילדיגג שוי
.9 קלױולאנד,

אן װאירקערס לןארסעט .95  19 — ױני
קאנ. דענבורי, שם״ חאוומאן

 אילטערײשאן ענד טײלארס ^ײדיס .96
ס*. אוק 419 — ױניאן װאירקערס

ױ (חאום), קאנ. חימיעז, נ
 629 —־ ױניאן טײלארס לייוײעס .97

קאל. אנדזאזעלעס, לאש שם., םע3 װ.
 311 — ױניאן ירעסערס סקוייט .98

 און טע7 װ. ג. חאל, יעללאוס אדד
.9 םיגםעזנםי, שטש., עלם

 װאירקערם גודס ווחײם און וױיסט .100
 *יקא- ׳ם». װעללם ג. 29 — ױניאן

אילל. גא,
 ױנ־ װאירקערס טײאארס גארטענט .101

 ׳םם. באלםיםאר א. 1023 — יאן
םד. באלםיםאל,

24 — ױגיאן םײקערס רײגקאוט .102
קעג. םאגטלעאל, סט., גולבאולם

 דרעסםײקערס און װײסם אײדיס .103
 540 םעסיעל, לײבאר — ױניאן
יק»ל ינדי׳יעלעס, לאס #עײ. םײיצל
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 אינטעתע־ דער ®ת לאקאלס די

אדדעסען- דיערע און שאנאל

* •יוי • |1(׳ ״ >,19י
ן ט״י*דס י״דיעס ,101 164 — ױניי

r* ii ,n׳t*8Jj ׳•'?*' ,140(♦ ׳, ס#״ 
ײ. *י ג*,'

 נ״י*'* ״. 02G — ױניטו האטערס ,110
י.1< נאיייג׳*•, ״bo ס*ו

ד ג־ײקערם רײניןאוט ?ריװיאנד ,111 יי
 ניײי״, סוויריןו 306 — יאן

». ?•״מיימד,
 ױד מ*י,־לערס נאי־רענט *״דיעס ,112

 *,, .M י1»ר* ויינס 37 — •*[
«נ» ד?*י,8*ו8

 ױנ־ מאידחערס גארטצנט ריידיעס ,113
b ״bo ?8212 *, 7214 — י*ן u m 

i*ryu, ,׳, נ
ד טײקערס רײנלאוט ענר ראנער ,114 ױ

ױי 2030 — יאן סין, סם״ *  ו״
יס?«ופיז.11

 וױזייט־ און דחוסדייקעדס װייסט, ,115
**י 843*45 — ט״יןערס מדס  ני

. ,1 *י?,11,48 י, ״80 י י׳ י
 ױנ־ װאירקערם נארסעגט *יידיעס .118

 *ן,81?יי עװ, ר,?ין 1117 — יא|
*"*11,*

ױניאן, ט״לארס יו״דיעס ת*סט*ם .120
י. ,1 ער,80*ע8ר* סס״ **יעסםעד

ױניאן, דרעסנ״יקעדס ענד װ״םט .121
;?(!*i( 1 ״11? **:דיס ,ii* * j" ii. .די׳י

 ױנ״ װ*־רק?דם נארדענט ל״ריעס .123
 «עט?רס*ז ״eo םעין נ. 74 — יא)

1. .* יז

4 4

ס .124  אד ענ* פיטערס גארסענט ייידי
«׳* 411 — ױאירהערס טעד״י?*ן

קיי. *יס?*,1«ר* ס»ן ניירינג, ר?ן
12G. ױנ״ װאירהערס נאיטענט ל״דיעס 

ו*. *ז,81ס?ר? ,88 נ»?ס — >*;
 132 — ױדאן טיילארס ייידיעס .126

w, *?1 *״0 *ן8ח?סיי m m.
 .11 455 — ױניאן ?יאוהר״חערס .127

.1?* *װ,6עס80 ״80 מ?ין
 39 — ױניאן װאיריזערס ראנער .128

.oom קייסנרידו׳י, ״bo bio•*׳
 84 — ױניאז כזײלערס ר״נהאוט .129

.2«*,8*י*נ8 סט״ געװעריי
 ױניאן, ?יױרקם נארסענט ליידיעם .130

'. .1 ״11? י1ס?ק* 228
 םיילעם־ נארמענט ליידיעס ויטײל .131

b*׳ 175 — ױניאן לייט o ו* ױי,1נו
י. נ.

132. **?pi ױניאן װאירקערס נאטאז— 
׳, נ. ״80 ?829 .11 126

גלאטשטיץ יעקב
 װאס בוך, א פון נאמען דער איז

אץ אינגיכען דער״טײנט

אג ל או ״ פ װ ם ל הו ״

FARLAG “KULTUR”
48 Canal St., ־ New York.

9 לאקאל ױניאז, פינישעוס קלאוק
אױםמערר,זאם.

ע ל ע ג ע ו ו א ש פ ע יס ו ח ןי ע ג נ
ומחןן *פגעחאלטפן וו?*?ן

ז $5ססס, י $ נ 10,000

או, םוו עו דעם םי ם ש ו עו שו ח
חשללם.* פאלגענדע אין

— דאוןטאון:
עווענױ״ *װײנזע און סטריט ערשטע בילדינג, פיארענם

—:הארלעם
םטריט. טע103 איסט 143 כילדינג, ר. א.

—:נראנקס
עװענױ. דריטע 3876 קאסינא, לאנדאן

—:ברענטש לײדיס
עװענױ. *וױיטע 228 בילדינג, אפים אין

־ :ברענטש בראנזוױלער ־
םעקטאן 229 לײםעאום, לײבאר אין דזשון, םען4 ?זבת, םיםען וועט

 פארחאנדעלט םיטינגען דיזע גײ װעלען טרײד פון פראגען װיכטיגע
פעחלען. גיט טאר אייר פון קײגער ווערען.

סופיװ סזע ארד מ א אי ב ס א 9 ל
םענעחשער. סארקץ, אידראר

 ביכאעך ױגיאן די אז אויפמערהזאממײט אײער ציהען װיילעז מיר ב. נ»
?יך. םיט ביכעא אײער האט מיטיגען. דיזע בײ װערען געסטעמנט _ויעאען

ywvw ו m ifw/י
אין יןרדס א נעטען צו אײןיי פאר געאעגענדױיט אדיסערגעװעהנאיכע א;

דרעסעע און סקױרטס קאוט̂ס סומס, האפדנג און דעדינינג
פראקטי״פען, א פון *עיאער, יעדעז צו געגעבען װערט לעסאנס סרױואט נאזוגרערע,

דעזײנער• ערפאהרעגעם
איצט. וױ דעזײנערס פאר נאכפראגע די גרױס אזױ געװען דט טאא חײן איז עס

ש. י ט ק א ר b און א^נפאך מאדער̂ן איז לערנען אונזעד
מיטוואר. און דינסטאג מאנטאג, ־— נאכם״קיאסען

אינםארמײישאז. פאר טעאעפאנירט אדער יפרײכט
FRENCH AMERICAN FASHION PUBLISHING CO.

210 Fifth Avenue, New York, N. Y.
Telephone: Madiaon Square 5185.

״ץםיעי
nnvplinגער

r m אי « דיריס וויוור חו גרי ו מ• וי יײג• דןר ״ ־ «*נ<  ojyp איהר
 »״ אמנמרזומן

urew״ PM /ססד«ש. גרשנד • 9 3 סערםילשטײן

 גיו סיוליר •סוו ,
B31I3W אוחי •

■^<rrTMtTrn׳

v  > ;
fyomrfi זוגסאנ

yt
מ מיייו *. m•ימ« norwn ••י י cn ״־•״־״יו 2 $1.50 s r & 'S M f t $2.50 7^׳

?1$סיײ jnrum «ו נמושר מלמחנ
on 0*1• *mrm *גופד ית ניו־סנני יײאוי  n»w  u ײלמו ?•rvt>

ע ־ ־ ח
וװיז[רםסז(ם• גנם

S A U L  BIRNS
D C V 7N TO W N B R O N X W A SH . H E IG H T S B R O O K L Y N

m עװ. םעהאנד װעסטשעסטעו 813 סש. טע181 װ. 505 עװ. ייסקץ 1730
J99 907 גיאר  עװע. •ראסיעהם ניער

סםײשאז.
 עװ. ניהאיאס סם. קאר.

בילדיננ ׳כאנוױי
4

כסריס נאיו1» י9ו*

V IC T R O LA  —  tlM .

̂ינע איז קוםט i געאעגעגהײט דיוע ניט םאראירט  א
 נא־ אם איז וועאכע סטארס״ םיער אונזערע םון

 װעצכען אויס זיך קאײבט אוז אײה צי הענטסטען
 איהר גאר. װילם איהר פרייז װ^כעז צו און מאדעא

די הערעז יקענט

 סאנארא, ורקטראלא,
פאטהע, .גראפאנאלא,
עאיעז סאדןןרנאלא,

ט מאמינעז אנדערע אויד און  אור־י אדז זײמ בײ ויי
 זײנען אינםסרוםענסעז דיזע אאײז. זיד םאר כױילס

א־ צו קאאיער אדער פיני׳פ יעדעז איז געםאבט  *וי
 צד *ייד ov ייעצעז םיר טוירניכדפור. אײער צו סען

אבצאהאוננען. אײכםע זעהר םאר אחיים מיקעז

SONORA —  « 00.

mm

* -p a t h 81.260 כח |26 פיז סםיילם. מנדערע
נױס *ן חןפערעגס תײנע סון נסרסנטיעס קײנע אײך. םרױעז

אחזר 6 כיז זונםאג און ס/סנ אבעני יעדען אפעז זײממ

C O L U M B IA — m

עג פעטערן ס ײ מ
און

 סטריקמ נעלערענט ווערט
אינדיוױתל.

שטוגדען. נאנט און בײטאנ
 סיעציעל איז לערנען *ון מעטאדע אונזער

 וויו״ וון לײן חןלפייל דער טאר •וגעיאסם
̂וניא̂ר מיסזנס, מענס•  יון טאילדרענס דז

גארםעגטס. אינט»:טס
 א מ*כם איחד אײדער אונז זעחם

כדספױיק. ־
 דעדי• פון רןאלעחש ליעדינג

טײקינג פעטעח און נינג
 בילדינג. דעזײלער ■ראקטיקעל

 דיר׳מםאר• ראזענפעלד, י. פראפ.
*ארק. נױ סט״ טע14 איםם 222

 עװזג) טע8 און אע2 (•וויאען
.5817 ננא90סטימוצ :םזגלז»*ן

b b i p אױסשליסליר

א8ל8ס ני  פהעע ם

שני ם א ס ע װ ש צ  י8פ

ם ײ ד װוו מ ר ח ם

טפלאפאן

mEar.
:'>’ >V■:"־

.mb 1CTBZ7 Bm,* 1921 סר״טאג,

אג א ט עג״ ר ט א ר ױ • ע נ אי ר ק  או
ת.• קרבגו ם־ א אגר #

)3 זייט םוןן (?ולוס
 חפנען זײ וואם עטװאס קליידעד, ג״ע
 ז״ערע אין און נעזעחן ניט לאנג טױן

 איחר ?ץנט *ױגעיער קינרערשע נ״ו?,
 אט׳נרי?*• דיז?ר וועט :פראנע רי <?ז?ן

1עלפ *וגז *:לעי נעד 1#
 ערװאל• טױזענטע חוגדערטע ד• *ון
 «טװ;ע;<נ חיימיטוע, עיעגדע, סעג?,

c;• םון ׳טטעחען בעסטי?ם, וראנראם די 
 trt»t 12 װארטען װארטען... *ון וױיטען

 וועיען אידען *מערילאנער די אזוי װי
iv* ןיך e m ל•;• אפיעלי־פון דעם *ויוי 

 די װערען אם׳פו זעחן, «ו װארטען ו?ר,
 *ניוערס אמערילאנער די םון וער*עו

 טרערעז... סיורערשע די םון װערען װייף
 מעחר ׳טויז ימנען ?רװאקםענע די — זיי

 זיי• קװאיען טרערען זייערע װיינעז, ניס
אויסגעטריקענט... •!)ױן גען

 איחר לענט 1 אידעז פרײנד, ברידער,
 א»דו• גיט זיר און אייעל דיזען <עז?ן

}'םעז
 אוהאלטען ;עקענט ניט האבען מ־ר

 טויזענ״ די ?ועבטען in nvn שון האגט די
 אידי׳*? טויזענט? ?עחנדלינע און טע

 רע־ מוזען און ?ענען מיר אבער ררנגות,
 דף נעלוננען איז עס• װ?מעז די ט?ן

חאנט. גזינ׳ם פון ארױסצורייםעו
 ט1בל שונ׳ם ריין זיינען חענט אונזערע

 מארטירער טױזענטע ??חנדלינע די םון
iysyn ןר־ חאגען «*גראטטשצי?עס די/

18ט י־י ס ג גערעגטי
 װעט ??• אוגזערע אױוי *נ«ר ט*רדעט.

 װע*נע שרבנות די פון טולד די טארעז
רעטען. וױלען;•ט און ?עגעז טיר

 סלינגם עס גרױזאם, שליננט עס
 אונמענלו׳ליך נסעט איז עס חארציטי,

 :דאם םען מוז זאגען ו*נען,אנער «װ דאם
 טײא א פאיען װעט יוע• אונזעיע אױוי

 ?־1וי אידען סיל אוױ װאם יע׳ירד ד?ם פון
ײ װי נאנדעם ׳טויז אונטעמעחן יען  א'ז ז

 ■*נר*מ• םיז רעטען «ו זיר געיונגע)
 ד*ם מיינען םיר און הע:ט. ׳וונהוילס

 אין אייגעם, יעדען אונז, אײו, טאשע,
זיך. נעפינט אפיעל דיזער חןנט װעמענס
 צו נענזאנט װע־ט ט*נ טעג רער
 ון6 םלינטליננע די פאר י1חיל ׳צאפען

 װעט טען װאם סומע דער אן אותיאיגע.
ױ װענדעז זיר װעט טאפען  די נרױם ו

 און לײט ױננע טױזענטע זײן. ז*ר חילף
 א«עלי• אײו צו װעיעז פרײלינם ױנגע

 װיםיל גיט חיצוי. סאד ט*נ יענעם רען
 הונדערם דרײ די םאר גיט יוענט, איהר
 אוסגליק• טויזענט דנעצינ אוז פיגוי םיט
 הװדעיטע די םאר ניט יתומים, ?ינע

 םליכטלינ־ עלענדע חייטלאזע, טויזענטע
 רענ• נ*ר אייר איז עס װיפיל גיט גע,
 םון אומנליסליכםטע די חעלפען צו ליך
 די — װע*ט דער אױף אוםנליכע אלע

אולראינע. םוז םליכטליננע אירישע
 דעם טרןוגען צו ניט פארנעםט און

 ה״ן זאל טענ־טאג. סון געחיצ 1«חרע
 אוים׳ז ציינען ניט• זיד טאג יענ?ם איד
 ציי• א — עהרען־צייבען דיזען *חן נאם
 װא־ א שלאנט גרוםט זיין אין דאס נען
חארץ. אידי׳ט ײם

אמאלגאמײטעו
אהאאפעראטיװע

סיפטעם קלאדעג
אונטערנעמונג

יי פון געפיחרט

ד חן ײ ל עו פ ם ײ נ ץ או ױ א יארס נ
!ארכײמער די םון דירעקט קױפט
1 שאפ״ ,אפעז דעס כאקעםםען העלפט

ם פ ו װ ם ס א ם ז א ה ר ע װ א
 * פון ארדער *ו און פארטינע

n װאארעם װאלענע נעסטע

50< S32 TO
 אפ שאטט פלאן קאאפעראטױוער דער

פראפיטען. און אױםגאכען גיט־נויטינע

=

ד ע ם י י ם א נ ל א ם ג א ג י ד א ל ס
*ר*ו צודיטער נראחױי, »7

פ ע פ ס י ם

זעחר װערען גןלײועו פרדען פאר דעױינעדם
ו םעױאננם פיעל

 את לעוגע צו רײנט
טארדיענעזו n נעיד
tn לײטע הו:ר?רםע * n אויס־ שוין 
nw אונתו־ נעלערענט ovo י?צם און 

גונלד. פיעל «ײ פ?רדי?'נען

ש 8 איצט נעהטט טו

סקןל םיטשמל
 טיסעם טרױעז, פאר דעזײנינג אין
 קורם א קלײחור. קינדערשע און
 במי־ v כױינם םקוחל םיטשעל אין

נע־ נרויםע און *אזישאן יע^

 גארסענם *װ סקול םיטעעל די
^ מ ײנ  1כרײדינ םייקינ^ pumw ייי

םי״ און  •.uneJp טרױפן םאר םי
מר עטאבלירט o םיט יאוור 80 אי n 

עיםאלג נרעםט׳מ

 רעזולםטםען. כעםטע םעםאדען. בץסטע סיסטעטע[. נײע ייידןען. יעני
ן אתםערדיכם טוימטם * m i סל*םמ. אמט־ אח ס*ג

p ra •מדיגגונמנו
^ מ לי ״ייי dםי t b jo ט a o v טרימן א פאו x a iiv a ןאיײסטכטטרוו

W7\a tin •אויסקיטוסי
ירײםייג• jm םיםוואך :קלןןסען מכענד

MITCHELL DESIGNING SCHOOL
NEW YORK  •*)912-920. 21,־ BROADWAY (Cor

l< 4M

ר ע ם ײ נ ר נ א נ י ר
m ראדיןאלער שטארקסטער און גרעםטער דער 

מעלט. דער אױף ארדען ארכייטער איתשער

 $1,500,000—פ#רט#גט
 82,ססס—מיטגלידער
646 — נרענטשעם

מ ארב. חןר  «ןך שטיצם וי
 עק^םי• װיכםיגען יצז
ן אןן ו קאםןי. ■•ליטיאען י

 דעד איז רימ ארבייטער חןר
 «י• דער אין *ענאער קולטוד
בױזעגומ• ארבײטער דיאער

 אידישער אײנציגער תןר איז ױנג ארבײטער דער
 פאר סאניטאױום אי־עענעם אן האט װאס ארדען,

מיטגליעדער. קאנסאמפטיװ זײנע

גיו 18 םון עלטער אין אריינגענוםען ווערען םעטבערם
יאחר. 46

 !*ן נלייו ייד טליסט םיטנליעד, t«p נים נאד זיים אױזר טױנ

:יוענתן זיד ytri?׳o׳i« נ*ד

THE WORKMEN’S CIRCLE
.175 EAST BROADWAY, NEW YORK, N. Y

 און עסערס
 מינדעסערס

 דערעסען ײ^ם
גישם. זיך

ױ זעהן קוםט אויף כליהען קארשען די ו

פארם נאדיר׳ס
 רײנסטע דאס

 בעסטע ד$ס
̂ס  פײנסשע ד
רײנסטע יסס

 8 לעבעז חייד. •וס 1800 װאלקעגס. די חיגטער ^חאמילטאן-חויז׳׳ גרויסע (דאש
קעטסקילס.) די פון געגעכד שעחגסםער דער אין זיך. גאדען *וס טײך װאונדערלינען

 זעחר זײנען זײ — אונז גו ̂וסען װ$ס מענאען, גרויסע די •אר נישט זיד שרעהט
̂נגעצויגעגע א״:£*גע, װאוילע, מענשען. גיאט״

און בעסטע די מיר גינען מייבער געשעםטסאײט. ^אעכטע זײנעז מיר
 װאוײ זעהר מיר מאכעז דעריבער ױן ■רײזען קל״גע אחגקליך פאי מדיגונג

געשעםטעז. אע
אוםגעריכט. קומט ן$דער )4 עפ. 24 (חוירלוויל טעלעפוןנירם שרײבט,

Nadir*s Farm, Luzon Stat., Loch Sheldrake, Sull. Co., N. Y.

פ ע נ ו א רנ ע ס ע ב
ט םױפ םע א ען און אפפ ש אפפי

100 Ltncx Avtnue 
899 Prospect Avt* Broni

81• East Broadway 
1709 Pitkin Ava  ̂Brooklyn

?לינינג קארפעפ
ם»ר נעקלינט קארפעטם אאע

ט 8 נ ע ד א ס י א י
 העבער און ם. io םון ראנם

םאנאגתז. זוטעי רי דורד םםארעירזש מרייע

!כ^רפעמם לםע8 אײערע ארױס ניט װארפט
A י

 ווע??ז םיר וײנ?ן. ױי צושטאנר א םאר מאם איז אוים נים מאכם עם
נײ װי לאריעםס אייערע טאכעז און שטויב םון ש»ור יעדען ארױםנעטען

B. Tremont A n . and 110th St, N. 
Tel. 1522•»» WeetcheaterCARPET

•v.

או פראנײזם
*’0^  ■tf
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 פיגאנס* יעחרליכער פעדטעל
 כאאדד דדט. דעך פון נאױכט

פילאדעלפי^ פון
j״o n זייט »ן (<>

n פרעסעו in e
sj**w ןד«*י11? יע««ען — — 

מ* מס ---------------------קײןי

— ~ — — י

— *--------------- ■*ffyy;8<i«

—------— 8נ«י«ג •
i סאנד דעריןי

e:«k«j י יע««ןן ן י ןי װ --------ק

W.\ )ס
-
$i 550,55 

820,00

$1280,55

$1858,50

4MJM) — — — — אד*ןל0!( ד**ען
ar».uu — —«דעליןי r y  ursyjfj?<*<y

----------------- «•***«
215,00 — — — — — *VfujMsv*

12107,04 -----------------גןי׳ןנ•

:כוײנד ענ״ױוחשעגסי
יעצפען גןיןוס

----------- *trw ip  ijfffi
$1104,70

480,85

$1544,05 — — — — Nne$s
fifl ; יײיזיוא םאגד דעםעגס

$000,05 —------ ~ — — נעןןר ודן
Bjn 117,50--------— — קװאדפןל

— — — — — 100,00
$1078,15-------— — *¥»*י

i w י*יזון< ס$$נד סיח
$2027,90 ------—------:עוןר נן*$נס

287,85 ----------------------------------ועפ

̂ל ̂פ $2505,05 — — — — פ
̂אחלפ/ 151,00-------— — —.אויש

$2414,05 — — באלאנש

• ם»נד אסעסטעגט
$3408,80----------------------- י$ק¥י*

-------00 אל0לא1
̂וןאל — — — 53 ל

801,05 -----
101,30--------

̂צאל  $45<*2,06 — — — — צ
2000,00 ישעסס. $1,50 ,אױף איגמעדגעי•,

$2552,05 —-----------0ל»ג¥3

M.1810--------------------פ>נצעי»;ש»

ן $27807,38 וןנדס #לע *ין שןצאל

V געםיגט געלד די װאו t :
$13941.08 --------------דעויצ•■ נילדונג
jn rn* ס7סס.סס----------------נןשיו
1050.08 ------------------נענק ויועי״ש

looo.oo---------------- באגד ליבערפי
1000,15 ---------סטעמוס שײװינגס װןד

382.24 -----------------נעגון סעגסזרשל
188,05 —--------------נעגק ויועלס

25.18------------------װןלגא* »ע7
18,15-----------------י■1װ»ל »ע10

$27807.38 — —-------ט*צ¥ל

#סע?,״מרעז׳יויער סאנדלער, מ.

כעטראכט
כעם• פעקעדזש. א

ען- זײ פרי׳ט װי אכםז. ײנ  ז
 װאם ראפער דער איז עס

פײכקײם. פון זײ פערהים

 זעהם און אײנם פעררױכערט
עם אראםאםיש און םילד וױ

איי.

it : ״

z'i

כעשלוס
 וואוג״ דעם כעגרײפם יעצט

 אםת םון כלענד דערבארען
 אנדערע און מערקיש-בױרלי

 טאבא״ אמעריקאנער בעסםע
ג קען. י ם כ י  צוזאםעגע- ר

שטעלט.

שםערען:ץײ

ר ע ד ע י ר פ ז צ

 — *ופריעחה זײ שטעלען
 דער י״ ןדפריעדען וױ ״נאך

 נאכגעםאכם נים קען בלענד
ווערעז.

 פעסעדזשעם אין
 געפאסט .20 פון
 פיז םערחיםעז *ו

 אויו פייכסיןײט.
 <וםט רונדע איז

 ם < v נ י ז ר « *פ
נאפםעם נצעןי
j jo  tw

.yVjtטשעסםערפיעלדי 8 נור פראבירט איהר
• ׳ ■■׳•* , - - ־י' •r. - Z . :   . ־, ׳ ״ _  ̂  ̂ ►* ■■ •**r;Vי .V $̂  _ י
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ױנינאן װאירסערס נארםמנם לײדים אינסמרנעשאנאל דער פון תאן8 אפיציעלער
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 ״&ואטעק דער מיט האנפערענצען ף
פארטגעזעצט וזערען טױר

— נאנפערענץ״ נעקסטער דער אויף סעטעלםענט א ערװארטען קען ״מען
שלעזינגער. פרעױדעגט זאגט

 לעצטען אין אגאגסירט חאבען מיר װי
 בא״ װידער איז ״גערעכטיגקײט׳/ נוםער

 װאס סאנםערענצען, די געװארען גײט
 םרידייכען א כרײנגען צו באצװעקען

 םכסוך איצטיגען דעם אין םעטעלמענט
 נױ ®ון אינדוסטריע קיןווק דער אין

ונסירטער דער יארק.  קאנפערענץ א̂נ
 דא־ לעצטען געװארען איגעהאלטען איז

 סעטעיו־ קײן צו אבער אכענד, נערשטאג
 די געקומען. ניט איץ נאר םען איז מזנט
 אום״ אזוי אלץ נ$יר דאריבער, איז, <ואגע

םריחער. וױ באשטיטט,
 ״■ראטעיד דער םון םארטרעמער די
 ?אנםערענץ רעם צו וײנען אסס׳ן טיװ״

 זעקבע די סיט געחומעז אמאל װידער
 האט םען און םאדערונגען, »יז טענות

 װידער דעבאטירען נעהמען געדארםט
 םארטרעטער אונזערע ניי, דאס אויוי

 די אז דעריןלערט, וױדעראםאל זײ ד»אבען
 בשום םאחןרונגען זײערע װעט ױגיאן
 ז־יר איז מען און נאכגעכעז, ניט אוםז

 זיך באשלוס םיט׳ן צונאנגען װײטער
 נאד׳* אױף צוזאמענצוקומען םאל א נאד

* X.׳ ״ גאנםערענץ.
דזשענע־ און שלעזינגער פרעזידענט

 וועגען האבען םײנבערג מענעדזשער ראי;
 דאנערש- יעצטען םון קאנםערענץ דעם
 דזשאינט פון מיטינג צום באריכטעט מאג

 ױניאן. קיאוקמאכער דער םון באארד
 איבערגעגעבען האבען רעדנער בײדע
 דעם אוסי םארגעקומעז איז עס װאס

 דעלעגאטעז די און האנפערענץ, לעצטען
 צוגע״ זיך האבען באארד דזשאינט צום

 כאטש געשפאנטסײט, םיעל מיט הערט
 ניט איז באריכטען צו נייעס סך קײן

געװען.
 געשריבען װעדען שורות די בעת

 צדדים בײדע װען באקאנט ניט נאך איז
 דעם אויף טרעםען װידער זיך װעלען

 געװיס װעט װאס קאנםערענץ, נעקסטען
 ירעזידענט װערען. אפגעהאלטען טעג די

 האםנונגען, בעסטע׳ די האט שילעזינגער
 זײן װעט קאנםערענץ נעקסטער דער אז

 סכסוך. איצטיגען דעם אין יעצטער דער
 האט שורות די םון שרײבער דעם םאר
 םען אז םײנונג, זײן אויסגעדריקט ער

 נעקסטען דעם אויף דאס ערװארטען, פעג
 צדדים בײדע געװיס װעיען קאנפערענץ

 און אײנםארשטענדעניש, אן צו קומען
 געשא־ וועט סעטעלמענט פריעדליכער א

 עס אינדוסטריע. דער איז װערעז םען
װעלען שורות די װעז אז מעגייר, איז

 און נעקסטער דער זאל װערען, געלעזען
 םולען אין זײן שוין קאנםערענץ לעצטער

נאנג.

חנה m זזאהמז ד פוז רעזולטאם הןר
25 לאק̂א יזניאן װײסטסאכער

חויזיו ־י —
אװענד. פרײטאג דעם באארד עקזעקוטיװ נײעם םון אינסטאלײשאן

 איז מאי, טען26 דעם דאנערשטאג,
 װײסטמא־ דער אין וואהגען פארגעקומען

 עקזעקױ אן םאר ,25 לאהאל ױניאן, כער
דיער־ געווען זײנען דאס באארד. טיװ

s עױוי לאהאל די פון קאנפערעח חשאינפ
סאטיםעם הײשאנאל » ___________________

ם®. טע14 איסט 220 אין ארבײט דער נ#ך גלײך דזשון, טען9 דאנערשטאג,

 אלע םון קאנפערענץ דזשאינט א
 אינ־ די םון ?אםיטעס עדױסײשאנאל
ױ אין לאקאילס טערנײשאנאל  יארק, נ

 דא־ נעקסטען װעחנן אסגעהאלטען װעט
 נאך גלײך דזשוז, םעז9 דעם נערשטאג,

 באנאז דער םה אםיס איז ארבײט, דער
 אין ,66 לאקאל ױניאן, עסכראידערערס

• סםמט. טעז14 איסט 220
 מיט גערוםען װערט קאנםערענץ דער

 םון ארבײט די םאכען צו צװעה דעם
 דעפארטמענט עדױקײשאנאיל אוגזער

 אנ־ און ארבײט די מעהר״װירקזאם,
 נרעסע־ א איץ ברײנגעז זאל שטרײנגונג

ױניאן. דער םוז מיטגלידער די נוצען רען
 עדיױ אונזער םון װאונש דער איז עס

 יע־ מאכען צו דעפארטמענט, קײשאנאל
 םאראינ־ צו אנשטרײנגונג מעגליכע ךעי

טע־ עדױקײשאנאל •I יע• .אין טערעסיר־ען

 אונ־ פון צאהל גרעסערע א אילץ טיגקײט
ײ צװעק דעם סיט מיטגלידער זערע  זאלען ז

 פראבלעמען די םארשטעהן און לערנען
 פרינצי־ די און אינדוסטריע אונזער םון
 בכמ. באװעגונג ארבײטער דער םון פען
 עדױקײ־ דער האבעז דארף דעם םאר און

 קא־אפעראציע די דעאםרטםענט שאנא
 אין ױניאנס לאקאל אונזערע אלע םון

יארס. נױ גרויט
 דער װעט קאנםערענץ דעם אויף

 פארלײגען דעםארטמענט עדױקײשאנאל
 און סיזאן, נעקסטעז דעם פאר פלענער די
 אן םארקוםעז דערבײ נעװים װעט עס

 צו איז עס דיסקוסיאז. אינטערעסאנטע
 די םון םיטגלידער אלע אז ערװארטעץ,

 װעיען קאמיטעס ערױקײשאנאל לאקאל
 העיםען אוז קאנםערענץ דעם צו הומען

________)16 זײט אויף (שלוט __,

 װערס דרעםטאכער און וױ־םס ױ פון חױו ױניסי ױ
םיסינמו שאפ ױ כײ נמםאנט פאפולער

ערעםענונג־קאנצערט. אין םען נעה אײנטײל •װעט װאליער דזשעני

 זיך םארשפרײט ״ױניטײגײםט״ דער
 פון רײהען די אין מעהר און מעהר, אלץ

 אײ און דרעסמאכער, און װײסט אונזערע
 דעם םאהרען צו זיך מען גרײט בעראל
טי־אי־ םראכטםולער דער אין זומער  ױני
פארק. םארעסט אין מעגיע
 גע־ געמעלדעט, שוין האבען מיר װי
 צום ױניטי־איםעניע די איצט הערט

 און װײםט דער אין באארד דזשאינט
טײ דער און אינדוסטריע, דרעס ױני  ״

 לאקאל אלע אין זיך םארשםרײט גײסט״
 מאנ־ באארד. דזשאינט דעם םון ױניאנס

 זיך האבען ױניאן דער םון םיטגלידער כע
 אויף ארומצוגעהן םרײװיליג אנגענומען

אפגע־ װערען װאס דישאפ־מיטינגען,

 פארנאױיסוני םאכען שיסאנא פוז הלאוסםאנער
אגריםענס םױיד דעם נאגייען צו נען

וואך. לעצטע שיקאגא אין באזוך שלעזינגעדם פרעזידענם

 ־py דזשענעראל םון מיטינג דמם פון
 לעצטע לואיס, םט. אין באארד זעקוטיװ

 צוגע• שלעזינגער פרעזידענט איז ײײה
 גע־ דארם איז ער שיקאגא. איז םאהרען

 אײניגע געהאט חאט און מעג פאר א ייעז
םיםינגען. װיכטיגע
 א געהאט דארט ער חאט כי קודם

 חויפט די םים קאנפערענץ םאײויםעעז
 קיאױדםאנוםעתטשױ %ד פון כאאטטע

 אנפאנגען וועגען אסאסיאײשאן, רערס
 טרײד- דעם באגייען צו םארחאגדלוגגען

ט מג לי  אינדוסםריע קיאופ תר איז י
 T? דארוי װעלכער שטאדם, יענער םיז

 שלעזינ־ ירעזידעגם ענדיגצן. אינגיכעז
 םאר- א צו ?ײ םים נעהוםען איז נעי

קאנםערענצעז עארםאיע אז שטענתיס,
T ,ן אזוי אנמאננען  *וי ױ

 וחגט יארפ נמ איז סיטואציע ףיאמ י
גזד םכסיד חנר און כאשסיסם ןזײז ״י

JDWI90

 מאנוםעקטשורערס די צו ארויסשטעלען
 צװישען קאנםערענצען ?ומענדע די אויף
 גע- דער צו אסס׳ן. די און ױניאן דער

 שלעזינגער פרעזידענט װאם לעגענהײט,
 געװא• אײנגערוםעז איז געװען, דארט איז
 דזשאינט םון םיטינג ססעציעלער א רען

 אויף רלאו?־אינדוםטריע, דער אין באארד
 געװארען סקוטירטזד דינען עס װעלכען

 אגרימענט, דעם מכוח םראגען װיכטיגע
זאכען. אנדערע נאר און

 שײ פון סהולמאן ח. װײס־פרעזידענט
 דורכגעמאכט צוריק <אננ ניט חאם סאגא

 ער מאנען. אויפ׳ן אפעראציע שווערע א
 איז ער האםפיםאי. פון ורויס4 ^ייז איז
 םארנעדד צו וױחנר שװאך צו אבמר .נאך
 סעקרעטער־ט^• אלם פאסםען זײן םען

 שיהא־ אין באארד דזשאינט ®ון זשורער
 און םאג, צו סאנ פון זיך מנסערם צר גא.
nr תאפע צו איוm a אימיןען וחנם עד

ײ און אװענדען, די אין האלטען  פרא־ ז
 ״ױניטי־גײסט׳/ דעם דארט פאגאנדירען

טי די  פאפולע־ נאך אזוי װערט הויז ױני
 צװי• געװען, איצט ביז איז עס װי רער,
מניאן. דער םון מיטגלידער די שען

)15 זײט אױוי (שלוס

 דער צו דעלענאטען אונזערע
 ם. א. דער פון לןאנװענשאן

װעג אץ זיר גרײטען ל. אװ
 אמעריקאן דער םון קאנװענשאן די

 עםע־ זיך װעט לײבאר אװ םעדערײשאן
 קא־ דענװער, אין דזשון טען13 דעם נען

 א איז רענװעד ביז דאנען p״f ל^וראדא.
 דעיעגאטען אונזערע און מהלך, װײטער
ארײן. װעג אין שוין זיך נרײטען

 קאנװענשאן דער צו דעלעגאטען די
 ליײ אװ םעדערײשאן אמעריקען דער םון

 אײ־ אונזער אויף ערוועהלט ווערען באר
 יעצ־ אונזער אויף קאנװעגשאן. גענער

 זיינען שיקאגא אין ?אנװענשאן טער
 םער־ םאיגענדע די נעװארען ערװעהיט

 אויף ױניאן אונזער םארטרעטען צו זאנען
 :כ אװ ם. א. דער םון סאנװענשאז דער

 םאועי בר. און שלעזיגגער פרעזידענט
 בערלין ה. ברודער ,1 לאקאל םון מעטץ

 לאקאר פון לאנגער ל. בר. ,10 לאהאל םון
 66 לאהאל םון גאף מערי שװעסטער ,35
.89 לאסאל םון אנטאניני בר. און

 די זאי ערװארטעם, װערט עס װי
 זײן קאנװענשאן םעדערײשאן נע?סטע

 עפאכע־ אפשר אין אינטערעסאנט זעהר
̂נצ־ דער אין זײנען עס מאכענד.  ל

 אזעלכע גענוג םארגעהומען צײט טער
 אויםגעטריײ האבען װאס פאסירונגען,

 אין ארבײטער ארגאניזירטע אלע םעלט
 לאזען געװיס זיך װעט דאם און לאנד

 דער םון סאגװענשאן דער אויף םיהלען
 ארבײטער־ אמעריסאנער ארגאניזירטער

 דאס ניט, פראנע ?ײן איז עס שאםט.
 אינטערגײשא״ אונזער םון דעלעגאםען די

 םאםענט ם*ם'ן באנוצע זיך װעלעןן נאל
 פארםגע־ אוז װיכטיגע פארשלאגעז און

אז םעגליר, רעואלוציעס. שרימענע
,מ•

ײ װײסטמאכער די זינט װאהלען שטע  זי
 דרעס״ די םון געװארען אפגעטײלט נען

 בא־ װי לאקאלס. באזונדערע אין מאכער
 אין דרעסמאכער די באיאנגען װאוסט,
 לא־ אין װײסטמאכער די און 22 לאקאל

 נע־ איזא, ‘זײנען, וואחלען די .25 קאל
 בלויז םאכער. וױיסט די םאר בלויז װען

 לא־ םון מ^טגלידער רי װײםםמאכער, רי
 n אין שטיםען געהאנט האבען ,25 האל

װאחלען.
 תם םאר עלעסשאן דער װי אזוי

 ערש־ סןר געװען איז באארד עקזעקוטיװ
 זיך האבען װײסטמאכער נאר װאס טער,

 דער איז באטײלמען, איהם אין געקאנט
 םון אויםזיגט אונטער׳ן געװען עלעהשאן

 דזשענעראל םון יןאמיטע ספעציעלער א
 אינטערנײ־ דער םון באארד עקזעקוטיװ

 לעפ־ סעםױעל וױיס־־פרעזידענט שאנאל.
 םון טשערמאן דעי געװען איז קאװיטש

קאםיטע. עלעקשאן ספעציעלער דער
ױ איז װאהיען די םרן רעזויטאט דער ו
:םאלגם
 זיעען ברענטש דאוךטאון דעם םון

םרידמאז, מינני :געװאחןן ערװעהיט
 ס^םי אלטשולער, ראוז שאפירא, אירא

 גאל־ דזשערטרױד גודמאן, לינא מיללער,
 ליװאי, עננא םאנדעל, ראוז דענבערג,

 סיליא און רעזניק מערי ליטאו, מינני
טשײנאװיטץ.

 ער־ זײנען ברענטש טאקערס םון
 * אברהם און זײג סעם :געװארען װעהלט
סיגעל.
 ער- זײנען ברענטש בראנזװיל םון
 און רובינשטײז דארא נעװארען װעהלט

דרײזין. בעקי
 ערװעהלט זײנען ברענטש ברוקלין פון

לעוױן. נארא און גאנזעל אסתר געװארען
 װעט ב^ארד עהזעקוטיװ נײער דער

 םרײטא; דעם װערען אינסטאלירט
 עקזעקױ דער דזשון. טען3 דעם אבענד,

 םון װערען אינסטאלירט װעט באארד טיװ
 אינטער־ אונזער םון באאמטע הויפט די

 א זיין װעט םיטינג דער און נײשאנאל,
םײערליכער.

אעהאלט־םארצײכױם

23 נוםער ,גערעכטיגקײט״

 »ין דעניש. ד. םאקס — װ*ד די .2 זײט
אז מאבער ריפער דער — 17 לאקאל יוגי

העללער. דזש.
ל אוגזער פון ענינים .3 זײט  אעפזערגײש^̂נ

רעםארטער. סטעף א — פיעסע דער אין
ט  אר־ בילדוגג און אויפקלערונג די .4 זײ

 םאניא — איגטערניי**:*ל דעי פון בײפ
 דזאזועט פון םיצינג דער קאהן. מ.

— מניאן קל^וקםאכער די פון בןארד
לאנגער. ל.

ט חלען .5 זײ  אין קאמיטע רעליף א פאר .̂װ
 םימינג ברעםלאו. דזש. — 35 ל*ק*ל

— 22 לאקאל פון באארד עקזיוקוטױו פון
 דזשועסז פון םיטיגג דער סנדלר. ס.

ארד  אינ״ דרעס און וױיסט דער אין ̂ב
םאהאװ. ה. ם. — דוםטריע

ט  פראגען. ארגאניזאציאנס און טרײד .6 זײ
ם ײ — (ערצעחלוגג) לעמפלאך כשוןי די .7 ז

לעײיז. ג
ט ײ  נאטיץ־ביכעל. רעדאקטאר׳ס פון .8 ז
ט  גע־ פון םיטיגג פערטעל-יעחרליכער .9 זיי
יאנאװםקי• ש. — באארד עקזעק. נעראל ״

ט ײ  — ירעזידענם .אידיאלער״ ^ונזער .10 ז
ן גו־ום » זעלדיז. א. ו  (אזםײ חײם דער ו

אדלער. י. — פערײ)
ט ײ  רוסלאנד? אין אי*ם רעגירט װער .11 ז

 ם. — לידער ראבינאװיטש. ש. —
 ה• — ?י^געזונ® » פערעלםוםער.
בערענשטײז.

̂ער דער .12 זײם איז קאגא• •ארלאםענטארי
ע לי מ כי ״־־ יי וי ץױ ג3^ חמופ a דד• - נעזומי וײן

/
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