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 סר#סיטירער סון ליסט « :פארלאנגם
 אױא שארערט ogn רצזאלוציע, ppa רי
m דעם rtp iD צושטעיען1צ ח»ארטסע;ט 

g םיר־ פערזאגען, איינצעילנע םון ליםט 
 ראנען װעינע קארפארײשאנס, און םעם

 ■ראשיט ■ראצענט 26 ארינעו נעטאכט
o אין n ״נע־ איו יאהר, םארנאננענעם 

 די און קאננרעם, איז געװארען טײנלט״
o r a נעםאכט נאטירציך, תאט, לאנד פון 

o װענען שוױיג א n גאנצען »■PB
 די האבעז חרשים ng■ לעצטע רי סאר
 קא־ םיעיע אפגעגענען צייטוננען ענגצישע

 דעזער־ פון ליסטען די פאר פצאץ לוםס
 ליםטעז, דאזינע די םצעסערם. אוז טירם
 גע־ גישט זייגען *רויםנעװיזען, זיך חאט
d• די און צוזאםעננע׳שטעלט, גענוי ווען p i 
 געװאצדי־ » אויפנעהויבען האט לאנר םון
 יענע אין Dgn דעם, מחםת ליארם נען

 1סי נעםען געשונען זיך האבען ליםטען
 אויסנעציי־ זיך האבען ogn סאלראטען,

 ׳פפעטער זײנען אוז םצזזמה, דעו אין כענט
 דער פון געװארען אנטלאסען עהרענהאסט

 נא־ די מאכט בעק האננרעםמאן ארםײ•
ו פירמעם, גרויםע די »ז שוצוינונג י נ ,  די
 סריגם״ דעם אויןי געװירהט האנען ניזגעס״

 ליס- די פארעפענטליבען צו דעפארטמענט
 אפצוצי־ דעם דורך כדי םלעקערם, םיז טען
 איײ זייערע םון אויפמערפזאםקײט די הען

pjpj רעזאצוציע די געשעםטען. לינפע 
D in g o םוז.די נמטען .די או דעריבער 

 אבזיכטיויר ארער געשעישם האבען װאס
ipapjpjjg םון םוטעז די סלענער אצס 

 פאר פראפיםען און אײנקונשטען, זײערע
 אין געװען איז אםעריקא Dgn צייט דער
 זוערען םארעםענטליכט זאצען טצחםה, דער

פונליפום. םאר׳ן
 צו נניא j"p זײז כישט דארוי טען
 דער םיט גע׳טעהן װעט עם Dgn טרעפען,

 ניט היינםאל םםתםא װעט זי רעזאלוציע.
 קאםיטע די םון װערען ארויםנענראכט

 יע זי װעט םעז אויב און שוםצאדען.
 מיט זי װעט סאננרעס, אין אריינברעגנען

 װע־ םאוזוארפען סאיאריטעט ריזיגער א
 אום־ דאם אויב און הכלצ. צטובת רען,

 רעזאלוציע די און פאםירעז זאצ גלויבליכע
 זינער, װי מעהו עם איז דורכנעהען, זאל
tv ג־ט װעט צייטוננ ״אנשטענדינע״ יזיין 

 אזוינע םארעפענטליכעז צו זיד אייצסן
 אנטהאלטען דכער װעלען װעלכע ליסטען,

 איצטינע םריהערדיגע, איחרע םון נעטען
אדװערטײזער. צוקוגםטיגע 1או

m m *
נאהענט שלום ״טעכנישער״

 דעם םון צילען הויפט די םון אײנער
 חאנגרעס־טערמין, ספעציעלען איצטיגעז

 דורכ־ די איז דערצעהילט, אונז מען חאט
 שלום רעזאלוציע,װעגען א פון םיהרונג

 עלח שוין עסטרײך. און דײטישלאנד םיט
 אן געהט סעשאן ספעציעלע די װי *ואכען

 דורכגע־ ניט רעזאלוציע אזא איז נאך און
געװארען. םיהרט
 ױלי טען4 דעם ביז אז אונז, זאגט םע

 װע־ אנגענןמען רעזאלוציע מין אזא װעם
 דער האט צוריק װאכעז עטליכע מיט רען.

 רעזאלוציע, נאקס די אנגענומען םענאט
 ערקלערונג. מלחסה די צוריק ציהט װעלכע

 רע־ דעם םון םיהרער רעפובלײזאנער די
 אז האבענדיג, מורא הויז, •רעזענטאנטען

 אוײ ײעלען רעזאלוציע דאזיגער דער לויט
 םלחמדדגעזע־ אלע זוערען בטל טאםאטיש

ו האכען צען, י  די אנצונעמען אנטזאגט ז
 איהר אנשטאט האבען און רעזאלוציע

 ער• װאס רעזאלוציע א םארגעשלאגען
 צױ f\H שלום׳/ פון ״צושאאנך א קלערט

 װײט־ אבער טעכנישער דאזיגער דער ליב
 גאנ־ דער זיר האט אונטערשײד געהענדען

חדשים. צװײ אויף םארצױגען עסס צער
 ענד- ם׳איז אז באריכטעט, ווערם איצט

 בא־ װעלכע אשרה, א צו געתוםען <יך
 סע־ די װאס דעם, אין אײגענטליך שםעהט

 םאדע־ די גאכנעגעבעז האט סאםיטע נאט
 איבערגעבליבענע די ״האוז״* םון רונגען

 אין םארבלײבען װעלען געזעצען םצחסח
 ״צױ א האבען וועלען םיר און פראםם
שלום״. םון שםאנד
n יאוד םלחםח די םון אױטאקראםיע 

 װעט עם אויב און אלזא, פארבלײבם חנן
 אגי־ ברײטע א ווערעז אויםגעחויכעז נישם

 םון פרײהײט די געװינען צו צוריק מ»ציע
•o n גא־ ק^נסטיטוציאגעלע אנדערע און 

 •א־ און עקאנאמישע *T וועלעז ראנםיען,
 אג״ לאגג נאך אאנד םון חערשער ליםישע
אויטאמראטיע. רי חאלםען

m *  *
 צו נאחענם םםרײק קוילען ענגלישער

סעםעלמענט. א
n ענר די פון שטעלונג אנסשלאסענע 
 חד א דורך עז3חא וחנלמ םיימנרס, <ישע

 אוםנינסטײ די נימתעשטיםט פעחמחם
n און אײגענטימעד די פיז באדמגונגען 

 םטרײס, דעם פארטצוזעצעז באשאאסען
 נאכ- װירקונג. איחר גצחאט קענטיג האט
 נעסטרײסט חאנען םימערם די וױ דעם

 •אראלײ וױ כמעט אח װאמן 13
®p שםע־ עגגצאנה

 םון אנגעגאנגען זײנען קאנםערענצען
 רעפע- דעם פון רעזולטאטען די װען #טאג

 ;געװארען םאועפעגטליכט זײנען רענדום
 םײנערס די אז באריכטעט װערט עס
 אײגגע־ שוין זײנען אײגענטיםער די און

 ניז װארטען און אגרימענט אויןי»ן גאנגען
 באשלײ װעט קאבינעט םיניסטארען דער
 איצט אויך איז רעגירונג די אױכ סען

 םאר םונט םיליאן 10 אסיגגירען צו גרייט
 קוילען דער פון דיסטריקטען אריםע די

 א באשאםט אגרימענט דער אינדוםטריע.
 װײדזשעס״ אװ ״סקײל שטאנדהאםט

 צװי־ פראפארציע געװיסע א אײן שטעלט
 שרײבט און שכירות און פראפיטען שען
 אגרי• דער װעלכער םאר צײט די םאר

גילטיג. זײן זאל סענט
 ״גערעכטיג־ נוםער דאזיגער דער װעז

 װעט אעזער די דערגרײכען װעט הײט״
 םי־ םטרײה הויאען ענגלישער דער שוין

 טײלוױיזע די פון גענעדיגט. זײן לײכט
 מײנערם די אז זעהן, צו איז באריכטעז

 אין באזונדערס געוואונען, םיל האבען
 זײנען װעלכע שכירות, םון פרט דעם

 א אויף געװארען אװעקגעשטעלט איצט
 אז מערקוױודיג, ס׳איז באדעז. סאלידעז

 איז סטרײק םון צײט גאנצער דער םאר
 געװארען באארבײט ניט מײן אײז קײן

סקעבס. דורך

 פאר געזעץ קריימינאל נײער דער
שלום-צײטען.

 םיט באקאנט שוין זײנען לעזער די
 רעאקציאנע־ דעם םון שטריכען ױזיפט די

 װאשינגטא־ דעם אין ביל סטוירלינג רעז
 באשאפען צו זוכט װעלכער סענאט, גער

 ״בונטאװשטײ געגעז געזעץ שטרענגען א
 לעצ־ געזעץ. אנטײסעדישאז אן קעס׳/

 געפעהרליכער דאזיגער דער איז װאך טע
p► געװארעז באטראכט ביל i קאםיטע דער 
 אין װערען םארהאנדעלט באלד װעט און

סענאט.
סטערלינג־ דער אז האםען, צו איז עם

 און גרינג אזוי דורכגעהן נישט װעט ביל
 עס, װילען פארטײדיגער זײגע װי שנעא
 רײהע א םון באסעמםט װערט ביל דער

 װערט עס ארגאניזאציעס. נאציאנאלע
 געזעצען עסזיסטיחןנדע די אז אנגעװיזען,

 זיך םפראװען צו בכח פאלשטענדיג זײנעז
 א pit םארברעכען און פארברעכער מיט

 דע־ האן געזעץ ״םעדישאז״ סםעציעלער
 צו םעהר נאר :צװעס אײן האבען ריבער

 אין אז רעדע, םרײע אונטערדריקצן צו
 אנגעװענדעט ער װעט װירקליכקייט דער

 פאליטישע איז עלואנאמישע געגען װערען
 נישט אפייצו טרויען װעלכע ראדי?אלען,

 ביל דער אז ;גװאלד־מאכט װעגען
 נאך פרעס דער אויף צענזור א עטאבלירט

 םארעפענכד זײנען שריםטען די אײדער
ליכט.

 געקראגעז ביל דער האט װאד לעצטע
 םער־ דער אין געננער שטארקעז א גאך
 האט װעאכער בארא, סענאטאר םון זאן

 װאס אמענדמענט, אז ארײנגעבראכט
 רעגירונגס־פארשטע־ יעדער אז םאדערט,

 בא- צו בירגער א שטערט װעלכער הער,
 פריװילעגיען און רעכט די םיט זיד נוצען
 קאנס״ דער םון גאראנטירט זײנען װאס

 שםאטען, םאראײניגטע די םון טיטוציע
 טור״' יאהר א םיט װערען באשראפט זאל
געלט־שטראף. דאלאר טויזענט 10 און םע

 עכד נאד ענטהאלט אםענדמענט דער
 םאר- אײנער אזשלכע. פונסטען ליכע

 שטעחןן צו באמטע רעגירונגס װעהרט
 ס׳איז וועלכען פאר אגיטאציע געזעצליכע

 אמענד־ האנסטיטוציאנעלען אדער געזעץ
 ביר• די םארזיכערט צװײטער א ;מענט

 פון אבלאװעס און ארעסטען געגעז *גער
 אין געווען אזױ זײנען װאס מין, דעם
 רעזשים, פאלמער דעם בעת םאדע דער

װ. אז. א.
 דאזינע די מיט אז קאאר, ס׳איז

 צו בארא סענאמאר זוכט אטענדסעגטס
 בוכשטאב כײזװיאמעז חנם פאראליזירעז

 די ביל. סטערלינג דעם םון גײסט און
 אויב סענאט, איז עלעםענטעז ליבעראלע

 שטיצען וועלכע אזעלכע, דא !יינעז עס
 ווכם װאס אםענדםענם, בארא דעם,

 דעם םיז ״צײנער״ די ארויסצודײסעז
 בירגעך די באשיצען און ביצ סטערלינג

̂ חם<ןר. אםיציעצען געגען
* * *

 פײער- און פאליצײ פון םטרייק דער
קװעבעק. אין לײם

תולידזש, א םארםאנט לןאנאדא אויב
 אויבד Tt געלעגענחײם א איצט ער ױאט

 אק װערען דערהױבען איז צוצײכעגעך
 װײס־יחד אסעריתאנער אונזער וױ םשיז,

 גאוועתאר אצט #האט וועלכעד זידעגם,
 צונרןד חעלדיש אזױ סאסאטשוזע̂מ פון
o כען n םרײת»6 יאליצײ באםטאנער 
m פײער און «אלי*י inואר׳םסעגט

a m

 אוםגליס־ תר אין פייערעז פיצע און נען,
 םאדערונ־ שחופליבע די שט*דט. לינער

 וזעכערוננ » זײנען סטרײסערם די פון נען
 חאלב א און דאלאר « םון נעהאלט אין

 28 םיז זייגען שכירות זייעחנ וואך. א
ײ און װ«»ו, א ראצאר 37 ביז  ענטזאנען ז
 וזעכע־ נרויםםוטיגע די אגצונעהםען זיך

 אר• »ן װאם ײאך, » םענט 76 םון רוננ
ײ האט בןזארד ביטריישאן  צוגע׳פסה׳• ז

ענט.
 איבע* די און סװעבעה פון טעיאר דער

ה ענטזאגעז צײט jqjw םרוםע ריגע  יי
 סטרײ־ די טיט םארהאנדצעז צו גאטירציו,

 אזעלכע אין זיך םיהרט עם װי הערם.
 םסעב א רעקרוטירען צו סען זוכט פאצען,
 ארויםנערופען םען האט אויך ארטײ.

אוז אררגוננ״ ״האלטען צו סאצדאטען

n פרײטסג, m i a n .אי שוי n ח m
 (וועצנער פ״ערלײט די םח םיחחןר דער
 נאציאגא■ תם פיו ■רעזידענם דער איז
 א פארנאנד, ארגייטער קאטויאישעז לען

 איו אתאיניזאציע), סאגםערוואטױת גאגץ
 עטציכ״ נאד מווארען. אנערקעגם שוין

 אוו געװארען געםאכט זיינען ארעםטען
 דערטרינמ צו גרײט איז רעגירוגנ די

נלוט. איין םםרייס דעם
ײז םענ נמ ר י »  צײטוננעז די ,אז זי
 ■יידושעס פראנט זײערע אפנעכעז וועצען

 םעשױת נישנדגעשטוינענע אצערצײ פאר
 סטרײקערס. די גענען אטאיועס װילדע און

 פאנא• איז אז ערװארטען, צו אויר ם׳איז
 ליצידזש צװייטער א אויפשטעחן װעט דא

 א»• חייס אונז בײ אױך װעט װעצכער
 העצדענטאטעו זײנע םאר װערען צאדירט

םםרייסערס. די געגען

 פױחצײפינ דעס' װעגען װערםער פאר א נאך
םקנין נרודמר נענעם פאז־שטאר

p איו :n# פארשטאר• דעם װעגען אז 
 זא־ צו נויטיג איז םענין ברוחנר בענעם

 אויסדרײ עכ העז מעז װי מעהר, םיל גען
רעזאלוציע. באדויערונגס א אין קען

חנו םון טעטינקײט דער מיט ח  נ
 םריהעסםע די םארבונדען איז מענין

 קלאו?־ דער םון געשיכטע דער אין עפאכע
 די אין יארס. נױ אין ױניאן פרעסערס

 די װען ,1910 פאר יאהרען, פריהערדיגע
 ארגאניזירטע ניט טױזענטער צעהנדליגע

 ארײעעשטדאםט האבען קלאוקמאכער
 זײנען און ױניאן קלאוקמאכער רער אין

ײ טאנ, צו חײנט ביז פארבליבען דארט  זי
 שטאנדוזאפ־ געװען ניט ױניאנס די נען

ײ טיג.  יעדעז צו אויםצעבען םלעגען ז
 געװינען םלעגען אלע, ניט און סיזאן,

ױ גיך. אזוי אח םאדערונגען,  םלעגט ממן ו
 מען םלעגט באנדלעך, די צו צוכאפען זיך

ױניאן. חןר װעגען םארגעסען
 גע־ איז פרעסעס די אנבאלאנגט װאס

 אדער 1907 םון יאהרען די אין לונגען
 באגײסטערטע םךן הילף דער םיט 1908

 צוי אינדאסטריאלניגןעס, אליסטעןnאי
 איבער ?אנאר םון װניאן א ארגאניזיען

 גע־ אבער איז ױניאז די מאן. טויזענט
 זיך האט װעלכע בלום, שעהנע א אען

 פאר- און ׳פארנאנח^מעבליט באיץ־שנעל
^ן װיאנעט װ ע זוךאויםגאנג. דעם םיט ג
 גע־ געװען זײנעז יאהרען יענע אין

 מיט זײנען װעלכע מענשען, צעהלטע
 זײער אױח געשטאנעז הארטנעקיגסײט

 געדאנס דעם גע^דיגט האבען פאסטעז,
 אויף ױניאן א איז ארגאניזירט זײן צו

^ן דיזע םון אײנער שטענדי^ אנ  פי
איז ער .םענין. ה ברודער געווען איז

^ר אז נעז,  א געװען איז מעניז ח. בר
o איז מאן ױניאן n װארט. םיז זיז פולעז 

 גרעסערען א םאוטראטען האט ער צי
 קײן גאר אדער אמט קלענע^ א אדער
 גע״ איםער איז מעגין געהאט, ניט אםט
 זײן פלענעה םיט פול און אקטיװ װען

 ארבײטער, ברידער :געווען איז מאטא
ו האלט ױגיאן, •un אין ארײז י  איהר אן ז

םצסט!
o םאר געווען איז עס n •דזשענעראל 
 אצגעםיהרט האט םען .p 1910& סטרײק

 ארגאניזירען צו קאטפײן ענעמישען אן
 צוזא״ מענין, ברודער קלאױןמאמגר. די

 ארײננעהראנען האט זיגמאן בר. םיט מען
 הא• זײ װאו שאפ, זײער ױניאן דער אין
 געפרע• (םארקאװיטץ), געארבײט בען

 פרעסער יעדען םיט נע׳טענה׳עט דיגט,
 טע,14 אויוי מארקעטם די אין באזונדער.

 סאצון א אין סטריטס, לודלאװ און טע17
 זיך פלעגעז עס װאו סטריט, רידזש אויןי

 הוױ• זיר און קלאויןםאכער צוזאםענסומען
 םאטיײ חײםע און ביר גלעזעל א מיט קען

 א געטראםען נאר האט ער װאו און טאס,
 ארײן. ױניאז דער אין נערופעז פרעסער,

 זײן ביז פארבליבען ער איז אזוי און
 גע״ בעט צום איהם האט סראנההײט

לעגט.
 בר^ר אז נאטירליר, געײעז איז עס
pjyo און שרײבען צו פעדץגקײט זײן םיט 

 ער וזערען. לאזעז אימער זיד זאל רײרץ[
 רעיןאר• אלם אםט דעם פארטראטען האט
 ביז בראנקס סעהשאז אין סעקרעטער דינג
 די װעז ׳ צוריק. מאנאטעז דרײ טיט

 צו נעצװאונגעז איהם האט הראנקהײט
r״n| מיטינגען. די מיט זיר

אינטערעס לעבהאפטען א נעמענדיג
מענין האט אינטערעםעז ױניאן ךי אין ׳1906 יאהר אין יארק נױ אין געסוםען
 אינדוםטריע םון אנהענגער אן געווארען

 מיטגעארבײט האמ און_ ױגיאניזם לזנן
 גע־ האט װעלכער זעמאן, ברותר מיט

 ארגאניזי־ צו דאמאלסט םארזוכען מאכט
D די רען iyonB אינדאסט־ די אונטער 

װאימןערם. ריעל
 מעניז ברוחנר געמראםען האב איך

 סעקרע־ םינאנס אלס ,1909 דזשולאי אין
 װי ם,nנאכ ?ורץ ,35 לאסאל םיז טער
 די ארײננעטראטזנן זײנען איהם אין

 םיגף־ אינדעפענדענם ^ פיז מעםבערם
 אז געהײסעז, האט עס ױניאן. סענטיגער

 פאראײניגט. זיך האבען ױניאנס צװײ די
 גע־ ניט אבער האט פאראײנעונג דיזע

ט קײן געבען ^ר  איך, מעמבערס. הו
 דא־ נעהראנען האב מעםבער״ נײער אלס

אכציג. אוז דריי נומער □n מאלסט
 nnnn געסענם איד האב דאן זינם

i ביז צײט גאנצע די םעניז n םון ענדע 
 צױ איהם מים האב איך לעבען. זײן

 מיםגעארבײט שאפ, איז געארבײט זאמעז
i איז n םארשײ איז באארד, עהזעקוטיװ 

v im ,האםיטעס tw nyB^ p, די בײ 
 געקענט האב איך טיטינגען. סעקשאן

 וועאכע חסתנות, זײנע װי מעלות זײנע
in איז זײנען yon a  in v  i m vitfv 
̂כעז איתענד םחןמד נים םאס  םענ- ווע
 באווע־ א אין אהטיװ איז 1װעלכע שעז,
זא״ זיכזס־הײט םיט קען אץי או? טנס

 אדער זאנען צו עטװאס געהאט 1איפע
 אמיסגעגעבען עס האם און אויסצוזעצען

1א ליד1םינ n 1הלארע א אין שוײםטליך, 
 װען אפילו און אך.1שפ 1ע1צײגענ1איבע
 אײנ״ געװען ניט איהם מיט זײט 1איה

 רע־ געמוזט זיך 1איה האט פארשטאנען,
 גע״ איז iy װײל םײנונג זײן מיט כענעז

׳ קאנזעהװענט. און לאגיש װעז
 ברױ פון אנ^העז עם1 עהחזז 1לאםי

i n .מעט1געװי האט 1וועלכע מענין, ה 
 גיע1ענע צײט, זײן פעהיגקײטען, זײנע

i צו y i פון אויפהאלטען און אויםבויאונג 
î זאל ױניאן. 1אונזע n p נאכ־ 1מעםבע 

 מיטיננען, די באזוכען בײשפיל, זײן טאן
 דער אין אגע1ם 1יעדע אויח זיך אפתפען

 צוײ 1אימע ניט פאסיװ, זײז ניט ױניאז,
 אכטען1ײנט1א 1נא האפ, םיט׳ן שאקלען

 נע• צומאא אבלעםעז,1פ ױניאן די אין זיד
 אײז מיט יטיק.1ה עכטיגטע1בא א בען
ײז ט,1װא  װע״ דאסאלסט און אסטױו, ז
 אנרע•1פ לעבהאפטע, א האבען 1םי לען

 מיט װעט װעלכע אתאניזאציאז, סױוע
 עהאנאמײ צו ײזען1שפ טעםם שנעלענען

 איז םאועעסעחגגעז גײםטעע און שע
 האט עם װאס צו לעבען, אועײטעדס דעם

 בענער1שטא1םא 1אונזע אויד עבט1נעשט
in n n, ,̂יז  מעטיגקײט וײ\ דורד טמ

יאהו־. פוםצעהן גענויע 1םא
•35 לאק. םעםב. סלאוױן, מ.
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י ויי1י
.WflDO ,איןזײנצז

אן ם & ח ע נ

*u n i

ם ה א ל
•Iגיײגעס״דע רױ סיחלען

M♦''
m»'׳fSfesC'r

.• > <
. ■ ;I‘,

U I J U  11 A il f

פרעסע דער אץ אינםערנעשאנאל אונזער פון ענינים
 לעצט׳נר סון דער,נערעכטיגײטט״ אין
 וע״ פולען ט געדרוסט םיר הטבען װ»ך

י װענען פצרט  ױניטי די םון עפענונג ו
 חײס זוסער די )■»רס טײרעסט אין הדז
 אין דרעסמאנער און װײסט אונזערע פון
 טרײ• געעפענט זיד חטט װ*ם יארפ, נױ

ױני. ־טעז17 דעם ט»נ
 ױניטי אייגציגע די ניט איז דאס אנער

 טאר־ אינטערנעשאגאל אונזער ווטס חויז״
 ער.1חיי ױניטי גאך ה^בען טיר ם^נם.

 פארץסט פון דער צו לאיין אין נעקסטע די
 ,16 לןוקאי פון חויז ױגיטי די איז פ#רה,

 די םילאדעלטיא. פון װײםטסאכער די
 » טרװילא, אין זיך נעפינט הױז ױניםי

 פי* פון װײט ניט ל^נטרי־ילאץ יצעהנער
טי די לאדעלפ•*.  אזױ ניט איז חױז ױני

 איז עס ■»רק, פ*רץסט פון די זוי נרויס
 ■ונקט אי« עס און שעחן, »זױ פונסט ןובער
 םיט• פילארעלפיער די ם«ר באקװעם אזיי

 «ו אינטערנעשאנאל אונזער פוז גל*דער
 דער װאפײשאז. זײער דארט פארבריינגען

חן אין דערזעלבעו איז .ױכיטי־נײסם״  ניי
 די און פרײלאכהײט, זעצבע די •לעצער,
שײנקײט. און רײנקײט זעצביגע

טי םילאחןצפיער די  זיך חאט חויז ױני
 זוג״ סצנצערט, שעהנעם א טימ געעםענט

 צװייטען א אויף ױגי. ־ט«ז19 דעם טאנ
 יעזער די וועלעו צייטוננ רער 1אי פלאץ

 .Muvcy דער װצנען בצריכט א געםיגען
 םאר־ א אביסעל אםח איז ב־אריכם דער.

 אונזער נים איז דאס אנער שפמםמםער,
 די ווען געסריגעז, dp חאגען םיר שזצד.

 איז ווטך לטצטע שון ,נערעכטיגסײם״
 איתר אנפר אפנעדרותט. געווען שויז

 אײדער שפצטער בעסער דאו, װײםם
 אטטײלוננ, דער אין דא, גיט. ה״נכ^צ

 •HP אן איכערצוגענען שאדעז גים וועט
 דעם זונטאנ, ערשינען איז װאם טאריאל

 םילאדעלםיער דער איז דזשון ־טעז19
 צדײ רער ״םארווצרטם.״ םון אויםנאנע

 טאנ זעצבעז דעם ערשינען איז םאריאל
ו חאט חויז ױניטי די װאם י  נע־■ דארט ז

:פאלנס װי זיך צעזט און עםצנט
 דער פון ערעפענונג די ״הײנט

טי הויז ױני
 ױניטי די ipjpdp זיך װעט ״הײנט

 םייקערם דרעס און װײסט די םוז הויז
 פרעכטינען א םיט ,16 לאקאל יוניאן

 זיך װעלען עם װעצכען אין האנצערט
 די און נרויםע.ט«צ»גטען, נאטייצינעז

 טאל אצע איז ענעטגנוננ הויז ױגיטי
 דער פאר עראייגגיס אינרויסע געװען

גאוועגוננ. אידישער.»רבייםער נאנצער
םי ״די  חערציכמר א איז הויז ױני

 פון אײנינפײם װאס דעם, םון בײשפיצ
 טיט נאך אויפטאן. ipp ארבײםער

 ווײסט די «ײנ?ן צוריס יאר עסל'נ«
ײ חיצםצאז. געווען רםppםײ דר?ם אח  ז

 און ױניאן קײן נעהאט גיט האבען
 •Vi שרעתליר א נעותן איז pצאג רp”ז

”Vi |PJ װײדזש?ם זייער? דריקםע. t• 
 ארכייט םון 1שטונד? די אח סצײן, ויעז

t״ip j צנ?־ די צאננ?. ז?הר ג?ותן* 
d״p j ,גאהאנדצונג po?pii ארביײ די 

 נא־ tnv"i פת נץקראנען האבפז םער
opd, נ איזpװpאונ »ן זpרטרpנליכp. 
p םון באיואוםטזײן רער tn ארבײטער 
ײ. איז ?רװאכט ענדציך האט ײ ז  ז

ארנאניזי• צו אנגעהויב?ן ויך 1האב«
 ארז נ?װאר?ז אין ױניאן זײער ;ר׳נז

 און םעכטיג?ר און שם»רה?ר נרעסער,
 ג?צאזט באצד ױך האט אײנםצוס איהר

 ארכיי־ די צװיש?ן בצויז נים פיהצ?ן
 צװישען אויך זאנד?רן םרײר, םון טער

 חאנ?ן v&vn םאנופ?סטשור?רס, די
ו םוז ipn אז אייםנעפונען, י  דער טיט ז

 איז bv אז — און רעכעג?ן, ױניצו
ײ, םאר בעםער םיצ  ור«קטיש?ר פיצ ז
פרידען. אין ױניאן -un מיט צענען צז

 איז אײנינסײט רptדי דאנק א .אוז
iP טענציו iip w פאר un- צו ױניאז 
 איחד? וואו חויו, ױניטי # שאםעז

 ם»רבר?ננען jviVP זאצעז מעםבערם
 פריי®־ *un אויף ײאקײשאנם זייער?
הײם. אײנענ?ר זייער אין נאםור
ױנ* מײהערם דועם אח ווײסט .רי

 אױך או? ?צ״ן־קעפיג נים אב?ר איז 1יא
 איהר? נצױז נים ?:ג־הערצינ. נים

 ברענגען פאר ivtvp O'oddvb אײגענע
 די נאר מאקיישאנס, ran't דארט?ן
 אונאניזא־ »רבײט?ר אן אצם ױניאז,
 פצינט איוזר נ?פיחצם אויך האט ציאז,

 ױגיטי ־un פזן jpn’O די jpjpbp צו
 ,oipoDPD איחוש פון םרײנד פאר הףז

 טאכט דאס ארבײטער. זײנפז וועצכ?
 אצנעםייג?ם »ן פאר וזױז ױניטי די

נאםור. םריתר ״un אויןי הםקדש נית
 מעמב?רס די װאם ׳opn «אויס?ר

»און ױניאז ״un פון »pnp חא• פריינד 
tP i תר  «*m וזײם, זום?ר אייג?נ? זי
w דא־ טויזענט פערוױג איב?ר סאםט 

אי׳ ײ הײמק ׳ ip ז trn r די pdopo אןן 
p נאגץ פאר שפימ םרישסםע די rops 

ל «רײי?ז,  טט־ גיט וױל װניאן די וויי
ips פוז !אפיסארפ קיינצ i n ױניםי

רעו«רטער. סטע,ז א פון
»»f קריג׳נו י«ן r m m ד«ר *ויןי 

W 1אי ניטוי״ ®יײעי  n דט P*•*
np«D טען

tm •11 ,די tm v י r♦ «1> ר* nיו
V גרױסע g איז in v w  |1M 
 קרײופן,״ טרנײט׳נר אידישצ די אין
 ופרט זעחט, איחר ווי עדיטטריטצ, דער

 נ«1» ווצחט «ט טיײז. זיר םטר
 *p ו ואוט װצרט ovווי טוױ איז dp װאס

 t*M י»8פילאדע? אין חויז ױגיטי די זטגט.
v אח גרױםע ״א m v )ױ אץ *ט1אואײ 

מן.״ ארגײטער אידישע ןןײ

ipdjimדעם ־ ipo m ij ip i»  m vp זינ
 *׳is סהוירט און װײסט ,100 צאסאצ פוז

o ipp װ«רט ױגיאן,״ v a v iv r v rnאין ן 
א*טען פון ״פארװעוטם״ שי?*;א׳ר רעם
 געשינטע איגטערעסאנטע גאנץ א ױגי,
p««id א ns ,*I0MP אצטען »ן פון o אין 

v א ipjpp ,1919 יאחך o v t  ip o «iipi 
avoW נאטען סיט׳ן p איד טטרייפ דער 

 פארניטערטער! » זעחו געויען דעםאצט
סף g 1ױניא רעד gogppi חאט און

 איד ארעסטצן, געװען ז״נען dp קרגנות.
• צרוח. חטינים נ< און דזשאנ?שאנס  חן

פאר- |piipj גיט גאך loo .pm< איז מאצט
inggp g מיט׳ן אײגינט r y r n דער פון 

 איז טטו»»ק חור און ױגיטו ?צאוקמאבער
ir( נעשטיצט דעםאצט ig iiV סיט g •נר״ 

g אונזער טון חאנט טער ip ip r n* אפיס 
יארק. גױ אין
«ip ip 1 איז טטו»»טp«««fig פארצארצן 

)jpugap, ױניאן ו» אנער jpjpp Dgn רער 
p די *is«P g נעשיהרט םירמא y jg i צייט 

 pjp« Dgn צוריפ ױאגפן צװײ טיט און
 |,g«jv npn םיט נץמאגט שצום םירטפ

i פאר איז דאם n יוניאן ip d «i i i  g ויג 
j און p j מאריס i«pd«i מר גיט  אין אי

DD ip inge.,1אי ״ ipp iip, די pgo p ig* 
ipd טון «usgp d pjp• באנריסט און o n 

d jp s Idpd פירטא. דער סיט ip :שר״נט 
דעם םון P«>gP א צינט םיר ,פיר

 ־D«ng איו וו?צנער ,1gשpנgשnאיג
ip ignp] ipopjpj דושאדזש פון ip tg i 

o 19 דײוויד, n״ipo ,או»גוטט X m
o די נענע} n i םייפערס סקוירט און 

.100 צאפאצ ױניאז,
*o n אינחשאנפשטן m  ogn 

 פיצי• סד. צו ipopipio«ng דזשאדזש
g ,ipeeg ip מאנד דדעס און ספוירט 
in w o p p t, ײ n פרויען די ipopii נ g 

 מעחר םאר גפסטרײפט tpagn בײטפר
o און װיידזשפם s n  ogn אד ־•*1 צו 
o 1אי גאניזירט. n אינדזש״נתשאן 

n וופרט nשצפזיני נפנדזשטםין םאנט 
 גינצנומ, .g׳n נותצסטן, דזש. ג®*,

 דאנ• אױוט װייס, ראוז ספויצמאו, נ.
 ר, איז גיסליז א. נרידספי״ נ. ראו•,

־ גטלדכפרג
n n» 1» איינער איז אינדזשאנפשטן 

n וואט שטרעננםספ די  gשgדזש ogn 
 נאס g צו ארויסנענעבען איז dp ײעז

n g  tp ip i״npo.
י ogn 1919 אוינוםט *זײט  jg«jv י

unpjpam נים g «ו חאפנוננ, ד« iipj*« 
 ױנ• די פאו ש»■ קצאפםער׳ס סו. נען
ogn m» 2 נענוי? נאר און יאז g ,סר 

ipeoo lp סאגסאג, נעסיינט o n 
ipd13 ,1ױ;יא א דזשון o jp s n ig טיס 

i«op די פוז נאארד דזשאינט די ig lp 
onpp 100 יספאל פסו ױניאנם.

 די• tPJPii זיר oonongDjpia *וו?ן
jpt ^זי po«ag p n it  inps tpo no> 
o און n  inpt אנססגג *i>0gp o n  iia 

ogn 100 צאסאצ ogn דורנג?מאכט 
n 1אי פלױז י שאפ?ז *ו זיך n ארניײ

שיפאנא. אין נאװץנוננ טער
o «אין n מאנאט ngvapo, אין 
A917 און װײסס צײדים די «ײנ?ן 
o n t צו סםרייק אין ארויס םײפסרס 

 ogn ipjppnpjg צו opogs «n צװינג?ז
o p n פון n« זייז *ו ארנײסאר gng• 

 ignga npopa iprnp* צו און ניזירט
iP « m און gn .o p m ” ii n p o n s,|

fc«« 1919 1אי װי, ogn תשאדזש
 אינ• |g |P3P)P)D«ng באצתוין,

n דזשאנקשאן n  ipapa ,ױניאן ipapa 
o■ אצס של?זיננ?ר׳ז in ’ t n פון n n

p אח אינטערניישאנאצ ig  tpapa •צא
posgga plgp.

n, און טײולאר יתיאן •gn i r n o 
nogp fjnmivPi,» אנגעפירט בען
dopp«■ o אוז n n n n  ««nn ong •זײ 
fpa נאבראכט tn g iip j אין fiM ongp 

in g n p i ipjw pj ײ אז שוצמג  gn• ז
o n  ipsgnapi jpa .אינתשאנסשאן

 סד ogn באצמױן ,תשאתש
Dpn«3 o םטױו שטראפט n  ,npjono 

 onpn««nn סילו n פון אייחשסנס
n ױניאן n  g tpolgnp) ogn npslpn 
tpapa ,70 סיס אינדזשאנפשאנס jpo 

> שי i, 75 סיס igoTM סאצ ת n 
fgoan ign  opd 6 םיס IPOgiga

r אח דזשײי  s ig n o r m a n  lo o׳T
 npoaw oanarp) np ogn 2 זינגע־׳ז

n*>n napno■

epa ,nysngn, ■  *ga |pj««i וימנױ
*m  oo na 1 0 11• ipignpi gayngp 

w ag , w g ia  »jp• <piWJ ,פצאן 
ז ן ן  ngn ,|gonpa«> ,jprin ליפשיץ, ו

rn g n v a  •ngo ,np jri, גאד פ״טי 
»♦o >pj«o npo f i m v  «ogj ,npt

IPi««i npugojg ,?gs |1א פ׳לנעיט
ivngiipi \ v o ? » m 1אי ig oaopgjgp« 

 גאר nng« 4 nps«g א»צט אין
nogp i»o«ni iP tn חש״ל איץ זיצט 

nvi «nnpn, דער opji«3 npjpipnvf 
■r  ii•  ggoaipn g o;g ,givim««g 

a y s 1ס»ססאו*שע .p««noo 
 זיר lyucgip .no ogn ,un ״זייט

yJשo iyo ארס nyaava סון ig«ji« nyn 
 1צ nungo inp« oooypga ogn |1א
1”« |y r i« « rg .•שי

yn#| װײס רען »•n tip vBVwvt «n 
»n» y« את סטרייקם »»n o««n iy

ivoogp «n no nyag 1פ| poyp y in* 
tya jyp ,yc ערשט •ga «n tyygggg 

oyn na «io««n 100, ייו igpgi |ig
o'nyoBgiP rm yrnp אין שאו n 

yn««n| סון ,ny»yr yon«i«jgng «n
w . r s י ״ י י י ״ ״ ״ ”״

n״ g n i ,איצט e r g r n  n  i n 
iyo«im g |y«gayMg ggn *noga
j«t«;gng 1* !,,•ogp D;g’ig f« ;« rg

n  iyn ,סייײאף פחיאן »»*ang yaiyn 
a |yo״ ««>nytn t«g ,oojyongj o«n 

 lyaam oyn no njyroiony nnyi זיג
n  iynyoo««jg3 סיסנליתר V  ns

n זיי ioo סיל g  o«o ivoam m gt 
n  » g n y  iyn«n g ip inn«o nma 

ang» on«ipo y, ״ ig  n«f«Jgng w 
lie nyo««3ng o n i no««n tiM oyn 

n שיפאגא,  no nyjga o n  nyono 
ojyongi o<»» אינטפתיישאנאל n 

gp«nyog )10 ig«n« onypvgn״. 
ogn איי g |io lyo ’ igp  ny*mp g 

igD־-i«i«jgng «n ogn *io*p iyonyo«a 
i yoןןײײטעי jib שיקאנא a g i )yarn 

•W P iin v i
* * *

 ms tyagn p«nw ivsgn ««nצ g טיט
n sy  n  \ v m  lynigoys פון gopwip* 

p««noo n אין סטרײפ כעו n  .Igoogs 
no m אי« i go .nyjynipngo g lynys 

n« נאל׳ןפאטיס iyagn סארלא• ליפפדשט 
in סיזאז א inoyo  nn««n מ»ס n n 

«n ,ig«Ji>«« ײ «tysingD r ו  iyagn 
 ׳׳lg««« nyagopigip n* lyayna 1צ חמא

ogn ov •igooga no ויר nyag יסגזד1א 
.m n sg  r« s  jy ig i 

n איו .  i«  yagso’ io nysgooga nyn 
p« לאנג ניט איז ׳ צייט i tynvs p«nn• 

opmn א n n  «n ,p«ianya«g nwmp 
noo״ogn p ו י  ny «n fit* iya«mysjg ז
ogn ו י  iya«s n«o tyalyii ,os«nsyys ז

yp«ong n n  .nya«g gn> איז iya«noys 
io| ■לעזט 1ייי «. ס ’t ױ i פאמט ו

עז טײי איג־ ״
7 n n,־nogp nyj«nogsn0 םון n 

•ys n«t ogn npago pigip nysgooga 
.os«nsy

jsio«nga n *אום  iyo««nsg3 w 
 sy«i o;g«n« nyago piglp nyn פיז
 אסא־ oyoga «n ,j«ny«ys איחר ער3אי

 ys«s««g אין jyno איר am סיאײשאז,
yoos«oa«n n  iyaynya«g nyonyn 

אין קאסןי iros’nsngo j» סאזיסען
y«noons«g pigip *in.

ogn ,1920 ,npaeyiigs iv o l o n, 
n« ,ניס אסאסיאײשאן *”P ru vavug 

o n  lyagnaysig ,nm*ogo v i א<רײ 
n םיס איחרען מענט n .ױניאן
,iyo7 o n יאנואמ n ogn .« .n« 

aw אײיסנזשיקם אסאסיאײשאן  g־ 
lyrvivnsm* «ו חגג  nyo««ano in v 

wamsonnoB ynn«g «n «ng tg םיס 
n n אלס יוניאן opngp׳n זיינפן 

lyogarga «t ogn iaa ,lylntysanin 
i סיט האנײפז צו n r א»ד3 איינפם

n n.
אסאסיאײ״ »n ויך ogn נעשמיצט

n אויוי צײס nysp» 1צ שאן n אלנצ־ 
nyai’nooms’g nps««o אוז ogJgpy•«

o שפר i’ P iy a ^ y n n ’S אויד װי 
n װינספז, nyjgmpgyn «n אויא f r m 

ojniynays tyagn לאנה אין 
n ,«t,« אסאסיאײשאן ogn ן  זי

nyag באיד nn«o 1•« os’ «nP3«o

«n ,naim ip«7«•
jyfl«njM y>pn«n

•n*«i
ooiya«nig y>yin«ii/׳ n ipagn« •אונײ 

jyn'opyigp g o<s onyoo^w nyg

ipagn noinsyo m ' l  o n די 
nys««o «n pal ,nywopiglp, פארלצף 

•Jn  r i  tpogtfgpnyn pip««» |pt 
nyoopo א;סשלאם»י׳״ס ip •פארסיי 

»ip««» ,poavrnpo««aig y n r ’ i iP i’ i 
tpagne ipopp> I't'a y'PW'jji^ •

 ngo ipj««» ipagn* אײדמ ,נלויז
 סאיממ•1פיי«א נסלענאטיס, |1וי •׳ןר
p i«i,אסאסיאײסאן׳סיטגליחס*, ס*י ״ 

ipiopo tpa«mp«g ipagn ס*ט n n
«(,g«S1

pmo, n n,״ lg r« reg o «  «n no 
pa«mpjjg n«t ogn npnn«o| *׳'ip>pg 

np««f ״P iin a״o״ ipa«inp«g ogn 
•gn nn«ao«o pnp««f ,ivu*ii*ngo 

oronyipn ipa״ ,lgir*«g«ogeg ♦n 
 קײן אפילו epos איז op nyaipn 1פי

t«s«o גיט pa«iayj,|
pe2 o n  ,m otryign,| ,ן מו  ו

n ogn« חשאינט •oga «n no nngga 
s nyjgo״ip ,nn איחר tpanypao 

noo o סיטימ, n  ony?pnp״»•Bg p 
os«niypi pp«p סיט n n אויסכאנמ 
g pa«ioy «n»  ago yonoB׳»p״

paipn ,nym ro אזן חייסלען n..  r ׳
tystm ״y»g| שאפ״ ryr>gog, |M

ang״Dy'P«nigP'DB״״
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דעפארפםענם עדיוסײשאנאל פון נאםיצען
 װעגען לעפאנס די צו אײנלײטוגג די

באװעגונגי ארבײטער דער
עס׳ וױ צוםרידען זעהר זײנען מיר

 די געװארען אויםגענומען עומן םון אין
 דער איבער יזעסאנס די צו אײנלײטונג

 געדרוקט איז װאס באװעגוגג, ארבײטער
 ״גערעכטיג־ נומער רעצטען אין נעװארען

 איגע־ זיך ה;?בען יעזער אײניגע טייט׳/
 צוםרידענ־ :רױס אויסדריקע;דיג רוםען,
 א•" דיזער אין פיטיטור דער טיט ךןײט

ט״טנג.
 מיסםארשטענדנײ אױסצוטײדען כרי •

 װערעז״ געזאכט אמאל נאן■ דא דארוי סען
 לע־ קאמפייטע חײן ניט זייגען דאס אז

 אײנרייטונגעז ביויז זײנען דאס םאנס.
 װערט װאס פונקט יעדער לעסאנס. די צו

 1אי װערט בארירט, איעלײטוננ דער אין
 א געגענשטאנד זעיבען םון רעסאן דעם
 “דא דארןי כיען באארבײט. ברייטער םך

 די אין געפינען צו דערװארטען ניט ריבער
 זאנען קאן טען װאפ אדעס ןוײגלײטונגען

 אײנלײ־ די :עמגגיטטאגד. דעם מל־כער
 ספעצי־ געװארען געיעאפעז זײנען טומען

 קיא־ רי פון שילער די אױסצוהעיןסען $ל
 זעלביגע דאס און תסאנס, זייערע אין סען

 קומענדען דעם װערען געטאן אויך וועט
גרױסע א עס איז יפייער די פאר סיזאן♦
«י * *חילוי.

ענגלאנד. פון גרוס א
 אונזער האט צוריס טעג םאר א מיט

 א געהאט דעפארטמענט צדױחײשאנאל
 עגנ־ םון קיאי הענרי כיר. גאסט, השוב׳ען

 א םון מאבר דער איז קי־אי מר. לאנד.
 עחאנאמײפע איבער בוך גוטבאװאוסטען

 מיטגריד םראמינעגטעד א און פראגען
 איז ער פארטי׳/ לײבאר ״בריטיש די םח

 יוערער א צײט געװיםער א םאר געווען
 עדױיוײשאנאל ״ארבייטער׳ס דעם אין

 און ענמאנד םון קארעדדט״ ױניאן טרייד
 מיט פאראינטערעסירט *טטארלן איז ער

 םאר־ האט ער בכמ. בילדונג ארבייטער
 צײט, יע:;ערע א אפיס אונזער אין .בראכט

עדױקײשא״ אונזערע מיט באחענענדיג זיך

 אויסגע־ חאט ער און טעטעק״טען, נאל
 אר־ דער םיט צוםרידעגחײט סך א דריקט

 געטאן. אונו םון װערט עס וױ און #בײט
 רע־ בעסטע די »ז #פטימטיאײנגע האט ער

 דעטאילט, נאר באקומען מען קאן זולטאטען
urn װערט טעטיגקײט עדױסײ^אנאי? די 

 י וױ ;ופא, ױגיאנס טרײד די פון אגגעפירט
 אינטערגיײ אוגזער םון געטאן װעףס עס

ױניאן. יפאנאל
י * *

 קאוגםיל סטודענטען םון אויספאחר
רעגען• דעם צומב אפגעלײגט

 לעצטען רעגען דעם אכטענדיג ניט
 ארום דאך זײנען םריח, דער אין זוגטאג

 סאבוױי צום געקומען סענ״טען דרײסיג
 םאהרען צו סטדיט, טע1>׳7 אייוי סטײ״פאן

 אראנדדט־ די אבער אײינעגד. סיטי נאך
 דעם נא׳עלאסען האט סאמיטע מענטס

עגזא אויספאהר  אין זוגטאג ביז אפצ̂ו
 מען דזשו<ײ. טען10 דעם #פריח דער
 פוינט׳/ ״בריזי נאך אויספאהרען װעט
 װעט אויסםאהר דער אײיענד. ראנג

אמוזירענד. און העכסט.אנגענעם זײן
בי. די נעמען זאלען מיטגלידער די

 ברײטאן די סאבוױי, ברוקלין די טי., אר.
 שיםס בײם ארוגטעמעהן און ליק, ׳גיט׳ט

 דער אין אזײגער 9 סטיי׳פאן. בײם
̂ה  אפ־ דארט קאםיטע אונזער װעט םר

 װעט דארטען םון עולם. דעם װארטען
 םיט םאהרען און פיער צום צוגעהן מען

 מיט רײזע די פוינט״. ״בריזי צו שיוי א
 rxr עס און מינוטען 45 נעמט שיוי דער

 איז פוינט״ ״בריזי אין אנגענעם. זעהר
 און באדען, צום זיך פלאץ פיעער א דא

 אגדערע די אין װי געפאחט ניט איז דארט
םיעצער.

 םרײגט זײערע און מיטגלידער אונזערע
 ״ביײ האבען װאס די געלאיען. װערען

̂ען סוטס״ דיע ײ זאי  מען םיטנעטען. ז
 פאר א און לא:טט מיטנעטען אױך דארף
באקען. צו דאדטען םאטײטאס רויע

 דעם זונטאג, זיין װעט דאס געדענקט,
דזשולײ. טען10

ארכײסער אמעריסאנער דער פון נעש־כטע ױ
כאווענוננ -

לעוױן. טאקס םו?

י.) װ. גי ל. א. דער םון טערס סענ ױניטי די פון לעסאנס

2 לעסאן
אטעריקא. פון אנטדעקונג די

 צױ געװארען אגטדעתט איו אםעריקא
ב י  םאטעריא־ און עקאנאטישע געװיסע ל

 דורך װעגען די אורזאכען. <יסטישע
 האג־ דעם געפירט האט אײראפא װעלכע

 זײגען פערקער אזיאטישע די מיט דעל
 דעם אין געװארען אפגעשטעיט •לוצלינג

 װאס ׳דעם דורך חונדערט יאחר טען15
 אין ז1ארײנגעםאח איז קאנסטאנטינאפאי

 איז קאלומבוס טערקען. די םון הענט די
ים־קאפיםאנעז, פילע םון אײגער נעװען

 קײן װעג נײעם א געזוכט האבען װעלכע 'י
 אנטרעקט צוםעליג האט און אינדיע

אטעריקא.
ארכײטער. און ארכײמ

 געװען איז לאנד אנטדעקטע נײע די
 ײי אבער אוצרות. נאטירליכע םים ®ול

 גרויס װי און זײן נים זאל לאנד א דײך
 מען סה #זײן נים זאלען אוצרות איחרע

 אום ארבײט און מיח םארברויכעז דאך
 איז לאנד דאס רײכטום. די שעפען צו

 םון אײגענטום דאס געװארען ערקלערט
 חאבען װעלכע סעניג, יענעם אדער חנם
 םערזענליכע זײערע צװישען צוטײלט צם

הא־ אריסטאקראטען די אט אנהענגער.
 ארבײטען געװאלט ניט געװיס אלײן נען
װעל־ אגדערע געםינען געםוזט האבען און
 צװאנגס זײ. פאר ארבײםעז זאלען בע

 מענש יעדער וץען אוםםעגלױ איז ארכײט
 באאר־ צו לאגד גענוג חאם און םריי איז

׳נייטען.
 איםפארטירט א*.זא זײנען ארבײטער •

 פארארעמטע די אײראפא. םון נצװארען
 ארבײטער און פויערטום אײראפעאישע

 אמע־ קײן װערען אריבערגעבראכט םלעגען
 פארששלאםט זײ פלעגען ,דארט און דיקא

 און אריסטאסראטען די אט םון װערעז
w .1619 יאחר איז שאעטער, דינער 

 שואורצע ביענגעז געגוםען אויך מען חאט
אםריקא. םון שמלאםען
 אםעריקא אץ אן זיך ®אנגעז מניאנס
יאחרחונדערט. טען19 דעם נױמ
 באדיײ קײן ניטא איז עס וואנען בח
 אין פארזאמעלם ארכײטער צאחל מעגחנר

 ׳איבער־ טאנען צענטערס, *תחסטריעלע
p גימ יױניאגם קײו חױים 't. יאחר אין 

'P אםעריקא_נימא גאנץ אין איו

רקןר8י נױ וער &ון נאאוו דזשאינט טון ט־טינג - יוניאן ס?אושםאנער

ע8 כםעט זיינען  הא־ און האנדװערסער ל
 צו צײט דער מיט מעגיניכקײט די נאך בען
 װערק־ איעענעם זײער בײ ז״ך פאר זײן

שטאט.
ױגיאנס. פון ערשײנוגג די

 יאהר״ טען19 םון אנפאנג אין ערשט
 ערשײנען. צו א; ױניאנס הזיבען הוגדערט

 שטענדיג שליםט ױניאן םרימיטיװע די
 ̂א םאך איק פון ארבײטער בעויז אײן
 באציהונ־ קײנע האט ,און §<אץ אײן פון
 פא־ אגדערע םון ארבײטער טיט ניט גען
 אנדערע םון ארבײטער םיט אדער כען

 אנט־ זיך האבען ױניאנס אזוינע שטעדט.
 םון אנפאנג אין אסעריקא אין װיקעלט

 ערשיײ ױניאנם הונדעיט. יאהר טען19
 טעא״ געװיסע א צוליב ניט םאל קײן נען
 װעלכע א צוליב אדער ױניאניזם פון ריע
 לעבען דאס נאר טעאדיע, אנדערע איז עס

 אינ־ דער םיט ארױס. זײ רופט אליק
 צע״ די האבעז אנטוױקלונג דוסטדיעלער

 זײ. םיט צוזאםען און םאלען גענומען כען
 באשרײנגןונגען די געםאצען אויך ,זײנען

 םארשידענע די אין לערנער םון צאהל פוז
 דאס געװען, איז חןזולםאט דער פאכעז.

 םאר• שטארק זיך האט ארבײטער צאהל די
 האבען געבער ארבײטס די גרעסערמ.

 דעם שנײדען צו נעלעגענחײט א דערזעחז
 אר־ די םארלענגערעז צו און לוין ארבײטס

 גע־ האט דאס װ. ז. א. שטונדען, בײםס
 םאראיינײ צו זיר ארבײטער די צװאונגען

 אר־ די געגעז העםפעז צוזאמען און גען
בײטםמעבער.

ערשטער דער װגיאן^און ערשטע די

 האבען קאריענטערס םילאדעלפיער די
 םאך לאקאלע א אין שוין אמאניזירט זיך

.1791 יאחר אץ ױגיאן
 האםען יארקער נױ םון ארבײטער די

 14 םארלאנגען און 1802 אץ סטרײקען
דאלער. 10אנשטאט״ מאנאט א דאילער

יתיאנם. זםע6עח זױ םון מעטיגקײט
 ױגיאנס ערשטע די םון מעטינסײט די

:אין אױסגעדריקט זיך האט
מראנק־ איז טױםעז געגענױיטעע א(

פארזיכעחננ. חײם
די טעגליך וױ-װײט מגוליחנז ̂צו נ) נאדינטננען. ארמיסט

p ,צו n r iQ ז ®ון ז
JPMW

J  I

םרייטא^ באארד דז׳עאינט םון םיטינג
וזיטו(. טען24 דעם

קאםיטעם.
 דער פון אסרײטאר אן האהען, נאטהאן

 רערו־ האט װעי!כע )װעסע< טײער פירםע
̂ורי וײער *ירט  װען *ייט דער אין פעקט

 אנדערן אן אין איבערגעםופט האנען זײ
 פירםע די דאס יעצט ערסכערט <אפט,

 םאר־ ער און םא׳שינען, נאר צו שטעלט
 דער *ו ײערען צו רעאינסטייטעט ?אגנט

ארבײט.
איבערגענעבע! װערט אנג5םאר זיין

#ושים. צופ
*ושריפטען

 די אין דאס רעהאמענדירט 1 לאקאל
 זאי אײדז׳טענטס ביזנעם פאר עלע^טאגס

̂יוינג צװײ װעניגסטענם אם לען  פלע־ ש
 טער14 דער צװי׳טען װערען נעברויכט צער
 נענעגד דעם אין װייל סטריט, טער34 און

י באשעםטיגט זיינען  אונ־ פון ם״נטטע ו
מעםבערם. זערע

 און נוטנעחייםען, װערט צמוויםט דער
 עלעפ־ די צו װערען איבעוגעגעבען װעט
רער^טצכו״ש^ן. דעם מיט ק^מיטע ׳טאן

 צו לאםיטע א פאולאננט 3 לאלאל
ײ העצםען  טע־ פאר עלעקשאן זייער אין ז

באארד• עקזעקוטיװ און נערזיטער
 פרעם און גאלד אװנער, ברידער די
אפ^־גטעט. װערען
 נע־ װעט 3 <אקא< םון עלעק׳צאן די

טען.9 דעם דזשולײ װערען האצטען
D וױםען לאזט 9 צאקאל ip ײ  חאבען ז

 םאלא־ די אין העכערוננ די צוריסגעװיזען
 לאנ־ און קאפ^װיץ ברידער די םאר ריס

 ברודער גוטגעהײסען האבען און נער,
װאסײשאן. םיגקאװםלי׳ם

 דעם גראטולירט <#קאצ זעלבער דער
 געלוגגענעם דעם םאר נאארד דזשאינט
 אינ־ אוכזער אי) םכםוו דעם פון אויםאאז
 קא• קאנםערענץ דער דאנקט אין דוסטריע

 װאם דעם אין ארבייט זייער פאר מיטע
 ארונטערצולאזען ניט נעלונגען זיי איז עם

 םטעג־ יעצטינע אונזערע פון זאך קיין
 מאנוםעיזטשורערם די װאם און דאררם,

 צוריקצוצי־ געצװאונגען געװעזען ןײנען
פאדערונגען. ז״ערע הען

 װענען באריכטעט פייננערנ ברודער
 ער ׳פאפ. םאדאװסקי דעם אין םכםוך דעם

 לא־ די פון עטליכע און ער דאס קצערט עו
 בא• פירםע דיזע האבעז מענעדזיעערם קאיל

 אלעם בעאובנען זיי איז עם דאם אוז זוכט,
 נאכנענעבען האט פירמע די ׳פציכטעז. צו

 ניט װעלען טאיפיגען םפע׳עעל קיינע דאם
 ארביי־ די װען דאן אויםער װערען גענוצט

 םולע א בא׳פעפטינם זײן װעאען טער
 ארויםנע• ניט װעט ארבײם קייז װאך.
 דאן נאר קאנטראקטארם צו װערעז ׳שיקט

 םולע א אדבײטען װעלען ארבייטער די ײעז
 אויך האט ד^&ירדע אװערטיים. מיט װאר

 אזוי ארבײטער די נעכען צו צונעזאנט
 נרר מענליד. נאר ײי באשעפםינוננ שיעל
 נע־ האט ער דאס ערקלערט פייגבערנ דער
 דאם אוז ארבייטער די םיט סיטינג א האט

 נעװא־ געטאכט זיינען אראנדז׳פטענטס
 ארבײט. דער צו צוריק ז״ער;עהן פאר רעז

באריכט. דירעקטארם אװ באארד
 װ. םון ארכײטער די םון סאםיטע א

 עטליכע םיט דאס ערקלעועז רעכטטאן
 אױיפ־ באם זײער האט צוריק מאנאטען
 יענער אין און םאנוםעלטשוריננ נענענען

 אלס געדענקט ניט אםיס דער האט צײט
 לעצ* די םטר״ק. א אנצופיחרען פאסענד

 ארניײ צו אנגעםאננען ער האט צײט טע
 האטי־ די סקעבם. באשעםטינען און טען
 ער־ זאל םטרייק א דאם םארלאננט טע

 װעצ־ *רבייםער די אז או; ײערען, קלערט
 זא־ נעארב״ט םריהער דארט האכען כע
ווערען. צוריקנענוםען ילען

גוטנעהייסע?. װערט שארלאננ זייער
 םא־ ר. םח *רבייטער די פון קאטיםע א

 פון סםאפעז זיי דאם ערהלערען ראװםסי
 דע־ ■רעםיגנ דעם צוליב ארגייט דער

 נעהאט האבעז פרעםערם די ■ארםםענט.
 צו־ האבען איז םירםע דער םימ טראבעל

 די ארבײט. דער פון נעסטאפט דעם ליב
 די בא׳פעםטינען צו פרובירט האט שירפמג

 ױגיאן עסזאםיגערם דער םון מעםבערם
 ווען אוז מאשינעז״ די אויף פרעםען צום

 דער םון נעװארען געסםאפט זײנען דיזע
ײ האבען ױניאן, זײער בײ ארבײט  אנ־ ז

 צו דאס קלוירקס ישיפיגנ די נעשטעלט
 ענט־ זיך חאבעז אבער ארבייטער די סאן.
 לײםע, ניט־ױגיאן טיט ארב״עען צו זאנט

 נאנצער דער איז רעזילטאט א אלם און
ײ דרויסע!. אין ׳טא■  דאס םארלאנגען ז

ײ זאצ ױניאן די  אין ערקלערען אפיציעל ז
 דעפארםטענטס אלע איץ װייצ סטרייק,

 גרױוענ• אנגעװעהטאגטע פילע דא זײנען
 ווערען נעשליכטעם דארםען וועאכע סעם,

ײ בעשאר ארבייט. דער *ו צוריס געהען ז
 ערפלעדט קיים דיזער צו באצונ איז
:םאלגענדעם םיינבערנ ברודער
 נעווען איז סאדאװםקי נ. פירמע \־י
 אינ־ חאמז וועלכע ןרשטע די פוז איינע

 ן» צװי׳פען סאמימז״ םיעשעל סםאלירם
 האם ױניאן די םא׳פיניז. •רעס 14 אױך

פיו דער םים פאר׳פםןנתים א 1

 םולע אויס מאכצן ארנײטער װען״די דאן
 די אױף ראס און ײאר, * שטונדעז 44

 יזניאו ארנייסען נאד ואלען טא׳אינע-ן
 געי געםאכט איז עס װעלכע פאו לײטע,
v »וסארען m o> .צייט לעצטע די סקייל 

 שרי־ דעם אין פאתעםען םירםע די האט
 אפערירש אויך האט און אוסאך, העריגען

 צײטעו. סלעק די אין טא׳פינפן םפע׳פעל די
 28 מחאט כלויו חאנצן ארנ״טער די און

 העכםטען. אט װאך » ארנייט שםונדעז
 1װעגע סאםילײנם חאנען פרעםערס די

 זיינען פארהאנדלוגגען איז אפיס איז דעם
i סיט אגנענאננען n צו דאס פירםע 

 פירמע די חאט צײט דער דורך שליכטען.
 אנמטאם אננעפאננען טאנ נעװיםען א אין
 ׳*טונדען 3 נאר נענען «ו זיי ׳פטונדען 28
 אינערנע־ חאנען און — ארבײט טאנ «

 נעירעםס. ניט ארנייט נעמאכטע די לאזט
 איז דעס 1אוי ערסלערוננ םירנע׳ם דער

 •רעסערם די א« ניט װילען זײ דאס געװען
 און פולע א ײאר איין ארבייטען זאלען

 «רע• די לײדינ. ארוטנעחן אגרערע די
 פירמע די דאם ערקלערען אבער סערם
ט1א י1 האלט i אויוי נ״ n אז אום זײט 

ט1א נענוג חאבען װעלען זיי װעז  1פא נ״
 װערען נעפרעםט אן1 עס װעט װאך שולע »

י אויף  אז«ײ נאחױפטען זיי טאשינען. ר
 ינ1לע אתטצוגעחן אגעגען1 ניט האנע;

 זײ 1אנע נייט,1א קיין ניטא איז עם ען
 «ן1שטו: עםליכע ארבייטען ניט װילען

 -1א םיעל 1זעח א1 איז עס װען טאג א
yo• צו בײט n.| צוליב o n עו־קלש־ט 

D■ י1 האבען פ״נבעמ ברורער ipon ג׳ר 
 צו געטריים האט םירםע י1 און טטאפט,

 ליי• ױניאן ניט י1 טיט ivdvi■ דאס טאן
 אס1 פאראוחאנם האט װעלכעס טע,

o פון טטאוצן n אפ. נאנצעז?
iy i פארלאגג i n  lie װערם קאםיםע 

iv און אםים צום איבערנענעבען i i i3 
 לען1תאנ צו םאכט 1פולע םיט םיינבעת

סאדער;. װעלען אום׳עםענדען י1 װי לויט
iv n i3 אם1 אויך יכטעט1בא פייננערג 

 צוזאםענ־ ויך ןי1א1 װאם קאם״שאן י1
 װעט ם1ע1מאנופעקם׳עו י1 םים טרעפעז

o 27 מאנטאנ, םיטען צו אנפאננען nםעז 
i י1אוי ?אםיטע י1 דאם און ת־שון, n 

i סיז זיים n םון באעטעהן װעט ױניאן 
i י1 n ’ i3 ,תא«לא* און קין1סא גינפא 

in װיט־ע. n a ניז בלױז קאפלאוױם׳פ 
 געםר װעט מאן פערמ.<נענטער א װאנען

 איז עם װײל ■לאץ, זייז אויף װערען נען
 פיעל אװעלצונעבען אוטמעגליך איהם 1פא

j 1פא צייט n
D־i n i װײטער, באריכטעט םײנבעת

 אדערם1כ וױינעטײן טע1םי י1 זייט אם1
 מאנו־ Tאינסי 1איח אויפנענעכען האט

 איבערנעלא־ ױניאן י1 האט פעלטשורינג
 ב״ט1א קיי) אז קאםיםע:אכצוזוכען א זען
 װע־ געמאבם ניט זאל טע1םי 1יזע1 םון

o אין רען. n ■און !וביגעטײ] פון ל)א 
 או־ געםונען יעצם סאםיטע י1 חאט לעחי
in װײנשטײן פון בײט ^ in^ עו־• זײ 

 וואם זעלבע n אין װארע י1 אס1 קלערען
i בײ נעװען איז n איז פיז־םע 1«לעצט 

i• ׳פאפ. n און מבענעסײן םון גע׳ערײ 
 זעלמ י1 טאכעז זײ א« אבער איז לעװי

o װיינ׳פםײן ײי בײט1א in ^ i3 אנ־ און 
 1פא ם1׳»טא איז ס1«1מ*נופעקטמו דערע
^*o א תבאק, ם1םיע i״ n i ,או און חױז 
 לעצ* י11פא 1איה1 םא יטוין ן1בײס1א זײ
 1קײ האט עס אס1 און ,1יאה עטליכע טע

D װייגטפיין םיט ׳!וײכות in^ ia.
 א| דאם ערקלערם םייננעת 1ע1בװ

ip םון אסאונטאנט i נעמאנט חאם ױניאן 
 און רובאק, םיערם בײ אונטעחוכוננ אן
 *w אויםגעפונען איז ײטליבעס1 קיין אז

װארעז•
 צום גענעבעז1אינע ט1»ע קיים י1
םעס. לאנגער״ ל. . לען.1ה*נ צו אפיט

קײטעל• גאלדענע א פארלארען
 װײםםםאבער, און 1דרעםם»בע

!אױפםערקז»ס
im א אינזערעו־ v n, ;« ,ארכייטער 

 לא־1פא האם קרויניס, דײװ נאםעז מיט׳(
in י1 םון אײגעם אין קײטעל נאל^צ א 

 ױניצן׳ אונזער פון אםיםעם םאלגענדע
i* יט,1םט םפריננ 129 n וועםט 16 אין 
 םעם־ אונזערע פון 1װע סםןיט. טע21

 איז הייםעל, יזע1 נעםונען האם ץס בערם
 פון אשים אין אפצובחגננצ! עם נעבעטען

יט•1םם םע21 װעםם 16 ױניאן, 1אונזע
o 1»פ נאלוינונג גוםע n צוריהבחננ־

i ווענען זעחט .1גע n m  o n שעהנ־ 
o האלמ, n ̂ןניאז• 1אונזע םון עטער1םעס

ער &אר טיסעטם דװײ א  ‘טע בר
ע צו אטערס ט ר צי ח ע #ױתען• ר

איג* חוך חנם נאלאכ̂נ םאנען 1םי
^osjnso עדיוהיי׳פאנאל זער in נמז קעז

o *ו טיקעםם באסוסען ii» n n׳J ירײמו 
 מײ די .npdMvo בו־אתױיעז־ אלע פון

iw דארםען קעטס m נענוםען in jn םאר 
ט׳»״£ אחך־ ■®־זין ׳10 פון ,•אי־םיס״

האןבמז...................................—
יר1«

Ww.,m

פױי<

 פון דעפארטמענט אינדעפענדענט דער
כאארד, חשתט װעס אה זױיםט

ח#כט«ן י. פון
 דער םון רעפארט צ איבער דא גיב איך

דעפארם- אינדעפענחגנט דעם םון ארבײט
 דזשון ביז צוױיטען דעם טאי םון ;םע:ט
.1921 םערטען, תם

קאם«ליעטס.
נט דע נ דעפע נ י  דער דורך — א

 אטעגדעט קאמילײנטס 422 זײגען צײט
 געשליכטעט געװארען וײנען און געװאחנן

 גוגס- צו 282 :אוםן• םאלגענדען אויפ׳ן
 צוםרידענ- דער צו 61 ;יוניאז דער מען

 צורי?• זײנען 7 ;צדדים ב״דע פון הײם
 געל*זט מעז חאט 71 ;געװארען געצויגען

 איבעמע- איו קאמסלײגט אײן און םאלע;
לאיער. צום געװארען געבען

ט ס י י ו ן ו א ש י י א י ס א ס  85 — א
 אטענ״ און געמאכט זײנען ק#ם#ילײגטס

 אויס־ געװארען זײנעז און געװארען דעט
 דער גונסטען צו 57 :םאלגט װי געגליכעז

 געװא- געמאכט איז קאמילײגט 1;ױניאן
 גע• איז און אסאסיאײשאן דער םון רען

 10 גונסטען; איחר צו געװארען שליכמעט
 צױ דער צו געװארען געשליכטעט זיינען

זײגען 4 ן צדדים בײדע פון פרידענהײט
 מען האט 13 און געװארעז

םאיען. געילאזט
קאנטראלס.

 גע־ וױזיטען 396 זײנען צײט דער דורך
 זײנען 922 װעלכע םון געװארע[, מאכט
 אינדעאענדענט דעם םון שעפער אץ געװעז

 דזשאבער׳ס א אין אײנער דעפארטסענט
 דער םון שעיער אין 13 און רום סעםפעל

אסאסיאיושאן. װײסט
פםיטינגען. שאו

 דער דורך זײנען םיטימען שא• 257
 װעלכע םון געװארען, אפגעהאלטען צײט
 אינדע־ פון געװען זײנען םיטינגען 232

 און דזשאבערס פון 2 ;שעפער פעגדענט
שעפער. אסאסיאײשאז וױיסם םוז 23

מסטריקטען. «גדערע
:אפיס הארלעם

 אטענדעט דארט זײנעז צײט דער דורך
 זײנען עס און סאםפלײנטס 27 נעװארען

̂יכטעט 24 םאלגט: װי געװארעז געש
 צופרידענ• דער צו 3 און ױניאן דער פאר
 דאר• זײנען עס צדדים. בײדע פון הײט
 װי• שאס 26 געװארען געמאכט אויך טען

 גע־ איגעהאיצטען זײגעז עם און זיטען
מיטינגען. שא• 6 װארען

̂ :אםיס טאון דאון
 געווארען אטענדעט דארטעז זײנען עס

 געשליכ• זײנען זײ און קאספלײנטס 26
 24 :*אוםן פאלגענדען אױןי געװארען טעט

 םען האט 2 און ױניאן דער גונסטעז צו
̂אזם  ?יינען צײט דער דורך ם«אען. גע

 װיזײ 26 געײארעז געמאכט אויך דארט
טען.

:אםיס בראנקס
 האמילײגטס 10 געװען דארט זײנען עס

 געםאכט דארטען זײנען װיזיטעז 13 און
געװאחנן.

 ניט חאבען אםיסעס איבעיגע די
 דעם זינט רעיארטס, הײז ארײנגעשיקט

טען.30 דעם אפריל פון רעפארט *עצטען
,? -..... קײסעס. װיכטיגע

ך ר  חא־ רעפארט, דיזען פון צײט דער ר(
 דעמע־ למןוױדירטע האלעקםעט םיר בען

̂ס  אגרײ דעם אויםםאלגען ניט פאר דזש
:פירמעס םאלגענדע םון מענט
 פון קאמי., דרעס פוירל םירמע די

 צו אנגעחױבעז האט סט״ ־טע17 איסט 11
 קאטער א װאס ארב'יט די אליץ טאז

 דערײ האבען ארבײטער די אח טאן דאדף
 איז סײס די ארבײט. די נעװארפען כער

̂ט  םירמע די װי נאכדעם געװארען געסעטעי
̂ט האט  ליסװידיײ אלס דאלאר 35 באצאה
דעמעדושעס. טעד

̂בע _ךאס  דער מיט םאסירם האט זעי
 עװ. ־טע6 50̂׳ פון קאמפ. דרעס דזשאנעם

 אלס דאלאד 35 באצאחלט האט םירמע די
דעמעדזשעס. ליקװידײטעד

 עדעלסאן דזש. פירמע דער םיז אויו
x ־טע17 וועסט 44 פרן d אילעקםעט איז? 

 עד1ליקױידײי אלס דאלאד 35 נעװארען
— " ןןעךןזי ייאר דעמעדזשעס
און גרובער םירמע דער םון אײגער

 .wu ט/ג איסט 24 פון נרובער
 דער״ און קאטער א ייעדעז צװ פארגיצוסט

 געװארען קאלעסטעט דאילאר 25 אי? פ«ר
 דע־ ליקװידײטעד אלס םירמא דער םיז

מעדזשעש.
במחאנדלונג שלעכטע

 פון מיללערםאז, דזש. םירמא די.
 שטראםירט איז ׳.co ־טע23 וועסם 14«

 ״נױ דעד םאר דאלאר 50 סיט נעװארען
 אוםפא־ אז געברויכען םאר קאאל״ יארק

 ‘פארזוך א מאכען פאר איז שפראר סענז־־ע
שאפ. םון ארבײטער אז שאאגען צי

v די n v f סאביפ., דרעס קאנחארד
x ״מע24 וועסט 133 םיז d באאיײ חאם 

 חא־ ארבײטער די טשערמאן. דזנם דיגט
 זאך די *ון םטאפעדזש א געםאכט כעז
 די ווען נעווארען געסעטעלט שליסליך איז

באצאילמ א<; ענטשולדינם זץ־ האט פידםא
יסעד

 םון ארכ״טער די צו שפראך פאסענדע ן
 אגט״ געמוזט דד חאט פירסע די און שא■

̂דעען דאלאר 25 כאצאחילען און שו
חאלידייסם ליגעל װעגען

אױסגע• איז אונטערווכונג, אן נאר
 גײכיי א. x םירמע די אז געװארען, פונען
 גע- חאט סט. ״טע27 איסט 204 םון טער

 דעקארײשאן שא■ איחר אפען חאיןטען
 דעם אין חאבען ארנײטער מאנכע און דעי
 גאצאחלט האט פירמע די געאיבײ^ טאג
̂אר 25  דעסעדזשעס ליקוױדײטעד אלס דאי
 געװארען גערופען זײנען ארכײטער די און
 באארד. גריװענס דער צו

מירטעס מניאן קײן ניט םיט חמנדלונג
אויסגע־ איז אונטערזיכרגג אן נאד

 סאנארא פירמא די אז געװארען פונען
 װעסט 146 פון קאפפ. קאסטױם און דרעס

 ניט צו ארכײט ארויס שיקט סט. ״טע25
 הריגט און קאגטראקטארס ױניאן קײן

 דזשאכערס. ניט״ױניאן פון ארבײט אריץ
 דאיאר 100 באצאחלט חאט פירמע די

 אגרײ םון םארלעצונג דיזע םאר שטראף
מענט.
 דער דורך איך װאס סומע גאגצע די
 אז^בע םאר געװארען ?אלעקטעט צײט

באטיעפט אנרימעגט םון איבערטרעםונגען
דאלאר. 330

קײסעש אנדע^
 םון סאטער דער #ליק5פא xטשא

 145 פון חאפמאן און סימאנס םירמא דער
x ־טע31 װעסט d י1אוי שטענדיג האט 

 געענט־ סקײל די קריגט ער צו םראגע דער
 סא־ חגר איז סיזאז נאכ׳ן יא. אז פערט,

 ארכײט דער םון געװארען אפגעזאגט טער
 ער אז האטפל״נט א געםאכט חאט ער און

 װאך א דאלאר 35 געסראגען בלױז חאט
 גע־ דאיט חאט ער װאס צייט גאנצע די

 קא־ געלונגען*צו אױ מניאן דער אדנײם.
 פון אונטערשיד דעם איהם פאר לעקטען

 פאר פעי בעה דאלאר 45 ביז דאלאר 35
 חאט קאטער דער װאס צײט גאנצער דער

 איז דעם אױסער און שאפ איז געארבײט
̂עקטעט אויר  סון איחם פאר געװארען קא
 װײדזשעם װאכען צוױי פאר םירמא דער
̂אזעז םאר באלוינונג אלס  פלאץ. זײן פאר

 בא־ חאט סוהע תאלעקטירטע נאנצע די
 אנבאלאנגט װאס דאלאר. 191 טראסען

̂ונג די  איבער״ עס איז קאטער םון חאנד
 באארד גריװענס דער צו געװארען געגעבען

10 לאקאל פון
ץ1 חויז, '^ירינג דחנס םירמע די \ 

 ארונטערגע־ זזאט .bo ־טע21 װעטט 35
 אנט־ זץ־ חאט און טשערמאן חגם שיקט
̂ױפצונעהמען.* צוריק איחם זאגט  די או

 געװא־ געתפען זײנעז שאפ םון ארבײטער
 סםרײ־ טעג צוױי נאך און סטרייק אין רען
 צוריח אײנגעשטימט םירמע די האט שען

 1א נאר טשערמאן. דעם אדױםצונעמען
 געװארעז אויסגעפונען איז אונטערזוכונג

 ױניאן קײן ניט טיט האנדעט םירמע די אז
 ײידער זײנעז ארבײטער די דזשאבערם.

 א נאך און ס^רײק איז געװארען גערופען
 םירמע די איז סטרײק צװיײװאכיגעז

 איז סטרײה דער און ביזנעס ארויס־פון
געװארען. אויםנעגעבען

 27 םיז קאמפ., דרעס מניאן די
 םאר־ א געמאכט האט סט. ־טע24 װעסט

 ארביײ די פרײזען. די שנײדען צו זוך
 די און דעריאזען גיט דאס האבען טער

 אױסגעשלאסען ארבײטער די האט םירמע
 ערקלערהט גלײך איז סטרײק א שאפ. םון

אן. נאך געהט און געװארען
• װײדזשעס ^לעקטירטע

̂אר 3983  סאלעק־ »יז סענט 33 מיט דא
 איז װאס וױיחשמס, אלם געװאדען מעטע

 אינדעםענדענט פון אדבײטער צו געקומען
 דאל. 1336 איז סומע דער םון שעםער.

 די פון געװארעז סאלעקטעט סענט 59 מיט
 מיט דאל. 2646 און אײדזשענטס כיזנעס

 סון געװארען קאלעקמעט איז סענט 74
 דער פון לאיער דער ראטהענבערג, מ. מר.

• ױניאן.
סעקױריםי

 דאל. 2100 חאלעיןטעט אויך האבען מיר
 האבען װאס םיומעס, פון םעסיוריטי עילס
 אג־ נײע אונטעתעשריבען צײט דער דורך

 םון אויך און ױניאן דער מיט רימענטס
p האבען װאס פירמעט ig געחאט פריהער 

 אדער אגרימענטס אונטערגצשריבען
 װאס טשעהס סעקױריטי אלס נענעבען בען

 טשעקס די האבען און צורי?געקומעז זײנען
 װי נאכדעם גוטע אוױי איבערגעביטעז

 אץ געװארען •גערופען זײנען סטרײהס
שעפער. זײערע

ביזגעס פדן ארויסגעהענמג
 דעם דזשון ביז ״סען2 דעם מאי פון

 זײערע פארמאכמ פירמעם 22 האבען ען4מ
ביעעם. פון ארױס און שעפער
 װאס פירמעס 6 תאבען צײט דער דורך

 זיך אינדענענדענט געװען פריחער זײגען
אסאסיאײשאן. דער אן אנגעשלאסען

ארבײט. אתאנמאציאנס
צײט דער דורד

J jlZ

W f_______________________

ײ׳ו 12 n יו n טאון e ; b'bm מ׳ן  יי
iTn 3 ;אםיס חארלעם n אפיס נראנלס 

 אפ־ס. אנזוױ<1ג חוכ׳ן ׳»*« 1 יו«
 • םטר״ק אין זיינען 1עע«ע n#;^״^

 קאםם, רעס1 ינאון1
 ׳ • קאחען. און חאראוױץ

pov< סאנופעמטיצורינג Slip.■
 6S8P. * װעס ■װסלי .

 . .1לעםע און 1עסגי1נ
.ovn רזעעניס

i װען n עפארטמענט1 ענט1א'נדעםענ 
 ארגאניזאציאנס• ד• אינערגענוטען האט

Dpn i איז ארנייט v i !סייא ■r'O P» i 
 זעהר געװען איז עם און 1פאראינע נעװעז
 האבען 1מי לועפער. װײםט י1 1אי סלאי

 טיר װעלנען 1אי ליפלעט א אחיסנעגענעז
 י1 א-ן 1ארנײטע י1 צי ט1אפעלי חאגען
 אינאנידרען זיר זאלעז זײ ׳עעגער א«ען

 ײט1שי1שא לישלעט דעם חאנען 1מי יייז
יסטריחט1 דעש ארום 1ע1טױזענ n 1אי

 דיסטרי?טעז די אהם און אפיס חויוט סיז
inpt די ר1די אשיסצס, ערע1אנ י1 ■ון

ip י1 פון נייט1» ענעמי׳»ע i ’ ia ?אן1םא 
o אין אנגע׳שטעלטע אלױוא, איז n ךןןון 

ju 1ע1נמ אױך און יסטלישט1 טאון iB 
 DV ױניאז. טייקעום באטאנחאל וי םון
in 12 נעלוננען אונז איז M W iiy  w נײע 

 דיס־ טאון ראון דעס אין יטעפער װײסט
ד האנען 1םי און יחט1ט  ט1ױניאגיזי יוי

i שון ישעפער עטלינע n אסאסי־ װייסט 
 נ»• ניט »ן1 ניז האבען װעלבע א״יצאז,

 ארנײסעה ױגיא; היין ׳וועשטיגט
 ׳ן1םא םארנער״טונגען מאנען מיר

iv׳ ױניאו t״p גיט סיזאן, נעחסטען iPB 
 אויס• װע־ייען ליסטען אווטערזוכט, װערען

 זײן צו כדי נעטאז װערט אלץ און נעמאכט
 ארגא• טאן צו ער1װי אגחויבען איז גרײט

 װעט op װי שנעל אזױ אועייט גיזאציאנס
 י1 אין בייט1» ױייזען צו אנחויבען זיר

׳שעםער.

שיקאגא פון אלערלײ
סקולטאן ה. פון

 װײטט פאר ^רגא^זאציאנם־קאטפיי(
דר<סטאעער אגן

 ליכט געװענליך קומט שטוךם א גאך
 םאר האנען םיר ווי גאכדעט ?וגענשײן, און

 ינא״ טיט ארומגעריסען ױך צײט לאגגע א
̂טערערקײ צוליכ חוגדערט, קאל  טויזע

̂ײניגקײטען  גאכדעם גרױסקײטען, און ק
 האט <אקא<ס) ;קלאוקמאכער צר p'H װי

 אל)5לא מאכעי (דרעס צר צוױיטען דעם
 אין דערטרינקען געװאגט פארקערט, אוז

 כאשילאםען ענדליך איז װאסער, לעפעל א
 ?ײגען מיר דאס איינשטימיג, געװארען

 זײט, א אן קריװדעט אונזערע א<ע אײ^
 םאראײניגטע טיט אלע זיך געטען מיר און

 גווא̂ל דער צו ארכײט, דער צו קרעםטען
 נאך די ארגאניזירען פון ארבײט דיגער

 דרעם־ און סקױרט ארגאגיזירטע ניט א*ץ
 טוי״ די אין זיך צעחילען װעינכע טאכער,
זעגדער.

 גינזבומ ברודער געטאן. און גערעדט
 עס און ארגאגײזער, אלס באשטימט װערט
 סירקולארס שטעט̂ע אין לעבעדיג װערט
 שאפ טויזענטער, די אין צושפרײט װערען

 אװענט, יעדען גערופען װערען םיטינגען
 מא< דיזען װעלען מיר אז שײגט עס און

 טראץ סוקסעם, באדײטענדען א מאכען
און שװערע, א איז ארבײט וי װאס דעם
אומדאנקבארע. א אנפאנג אין

. . .
 םיליפ כײ סעטלמענט װעגען

קלאשטער.״)
i 1917 1יאה אין האבען 1טי װען k c 

 בא־ opn י1 םיט קאניוי 1אונזצ לארען
 מאל צװײ איהם 1מי אגע,•1 לעבאטי̂נ

 מא־ ו«ע1נ א מיט איין־סאל :םארלאױען
o 1אונטע באקאנם נוםעסטיטורערם n נא־ 

 אס1 *סאםיאיישאן״, ,שייטינג י1 מעז
 ר1נ ״ם״םיננ יזע1 אט דאנק » געװען איז

 דרײ־ איבער געהאט האבען 1םי װאם ■ע״,
 גע־ זיינעז עס ארעסטען. ט11י1חונ צעחן
 װעלכע ויט־געבעד,1ב יזע1 דולכאוים װען

 ביטער־ dpi ט1קאו פון געקראנען האבעז
 לויט אונז, געוען אינתשאנק׳עאן סטען

 אשילו נעטארט ניט האנעז 1סי װעלנען
 ניט ׳שוין אויםצאהלען. בענעפיט פטרײל

 אנ־ אלע און ייקעטען זועגען ינ1ענ1ײ1
P” iod p ip i .איז עס אועייט ip o 'ip i 

m ססעציעלע א אונז 1םא o באהאנט צו 
 הנתים נעל יpe 1 1אײנע אש1 מאכען,

 1םי און אונז םיט נעםעטעלט ענדליך האט
 יר גוטעו צימליך א יעצט טען1א1 האבען

 װי אימימאװמענטס, אלע מיט שאפ, ניאן
 װ. ז. קאמיטעםא. ײז1■ טישערמאן, ׳עאפ »

 קאנען װעלען זינ יזען1 אי*עאצעז תכטינ
 נאנצע י1 שטעהען װעלכע יעניגע, י1 נאר

i םים צייט n ,װעלכע אוז אמאניזאציע 
 און אמ*לםט,1 איז עס װאם גענוי װײםעז

1 l i nפארנע־ איצטער ביו צײט נאנצע י 
in’ ?ופעז. v 1םא קאן אבער 1אײנע* 

 נויטװענ* םיהרעז סוז Dip אז /־טעהן,
iy עערװייזע'צו1 i ארנאניזי־ 1ליכע1ענ 

 יע, .1PBPB׳ גמיםע יגע1איבע י1 פון דוננ
 נע־ חאט ר ע ט ם א ל p ■ י ל י פ

 אורזאכע, קײן ניטא איו עס און כעטעלט,
 נאכסאל־ ניט זאלען יגע1איבע י1 װארום

o n  in .בײשייעל
 םון ינעז1בײטע1א און 1בייטע1א
 ■ינסום, און בערסענםילו• װײם, 1אוטו
 אלע אלע י1 און םיםלמצ ריבאס, נעט.

 צו איױ גלײר וױלינ זײנען 1מי אנדערע,
n י1 אין אונז װעט 1איה העלשען. o w p 

 1איה װאם ipipdoop ארפען1 װאכען פאר
« * *טאן. צו רענקט
p א ,1םי jyJyu אוים װײזט עס װי :n 
o n יאלסער נױ o:Sto*yoyo אין pw>p 

in־mb טרײד, ,,o וזאמענ־ נםםעז1« אן* 
nאונ טים שטוים y t כאםעם קלאוס tp 

o אבער ־ שיסאנא. אי| jp זײן ז^ר וועם 
 ips'M ביז ה¥כםנמנס פארלויםינ. בלויז

tniyoip}■ o n ,נאנח^ און םיזאן IPP 
װסט עס oipi װיםען ניט נאםירליך מען

i װעגען םעחר •) p •נגעיעגןנתײ* 
p i■ ון .עניניפ ד• י«ז געיינען איחר» 

י *וגזעי ג »זמע«*נאי1י I יי p . סן׳  יז
*ז נוויייתו » | יי זויינסיגןז ■P י'

 האבען צו װיכטיג יבער1ע1 איז oy ויין.
iokp » o זינעז, אין nאן ׳? ^ סגר  אוי
iy׳ צו iy ,םווען 1מי און צײט wa'tnזיין ״ 

iy’ דערינע־ ז*ל .oyi צו צוגע;רייט iy 
ס ̂ח־ צו אוס«״עט ניט נאו ה#וט ̂װ  באצ

 סןןן דאם אםעסםענט, סטר״ס oyi לען
 אין זןןל^ &יר אום טענליך, װי לyשנ אזוי
oyi םולע י1 האבען טאטענט :ויטינען 

ysvo געיעטעלט זיך האנען 1םי װ<וס 1געל 
 TPoyiDt'in ׳באשען. צו אויםנאבע אלס

̂בען  01שינישע yiyuiK זינען אין 1מי ה
 n אין זיינען װעלכע סאוערם, בןוט^ און

$yo'3v אםעםמעוט דיזען פון צאחלוננ
 1א1נ |yo>8« P3>jm און נטערשם^נ, ה
 באצןוח־ צו yשט1ע י1 פון זיין ארשט1¥ג
>ty, װען װייל oy זאל ivoip צו « io «p, 

 3צולי זײן 1א1ג נרויםען » צו «ם1 װעט
 אונ• מעהר אלץ נאך iviyii yלכyװ ייי,

 מלאנומ בעל yרyאנד י1 ײי טערדריקט
 זײ און ,1אל״ |yo”» זיי .i״io אין

 און ,iyu 1אימענ װי iyoy3 cip װייםען
yo| עלי־ ארפט1נל ניט נאמת װארט■# 
iyi עז3ה«» זיי זיי. צו o p נע־ אל״ין 

 י1 1■ אטת, אױ oy כאטש טא;, רארםט
 -yio און םיזאנס.זיינען, yטליכy צטעyל

 יג.1םײנעל צו נעװען ניט זיי, 1םא ציעל
y אין r i; אבער םאל i*o ניט זאך קיין 
ינו:נ.1ול1ענטי; ק״ן ויין

. . .
רעפארט סינאנציעלען אונזער װעגען
 ■ערםישער, א אדער אראבישער, אן
iy iu ש א נאר'̂  זיו חאט ינץ,1« רyאינ

 iy אן ארומנעזעהן םויט וײן 1פא טאג א
̂םyג י1 ניט װײם iy פון yשי i םעגשחײט 

 “jyo'u ניט װעלט יענער אויף tvsip און
 גיא־ iy האט |uv װיכםינ^ אזא לינ

 אויןי אומנלי?. נרויםען א 1םא םראכט
 וײנע yאל עןĉוyננyצוזאם iy האט שנעל

m חכםים מיניםטארען, v און 1נעבע 
 IP0B183 צו זיך זײ מיט אום מכשםיט

lyuyi |y״:t yאל טyכט :oyi ײעגען
 יואן טאג אײן אין »ז פײנוננ, in מיט
yo| ג דיyשיכטy םוז iy i טyנשח”D ניט 

 ניט iy38 שטעהט צ״ט י1 נ^.1אויםלע
iy ארט, איין אויױ i נענױ זיר האט טאנ 
iyo 1 און אװעקרוסען■ iy iנאך האט ינץ 
̂ואוםט ניט אלץ  ויןי oyu ער אזוי װי נ

yD'»iyi| מ י1 אזוי װיyגול האט נשהײט 
בט.yל

i'^ i:v סון 1אײנע נעסונעז זיך האט 
 אונטעו־ ויך הן>ט iy3^yn ,yo'iic זײן

 אײ־ אין 3תשא דיזעז מאכעז צו גענומען
yoi:’0 y y j( און iy אפנערופען זיך האט 

iy: די מיט ינץ1■ צום o w  niy»»o 
 נע־ י1 ינץיiy)'D3y ■1אלמ 1נתיםע״

 הטŷאשט נמןנשהײט in םון שיכטע
o אין נטלירyאײנ n : זײנען זיי U3ya* 
iy i ,זיך האבען נעװארען oiyouoyi און 
נעשטןורבען״ זyזײנ

in׳לnשyם די ron rw  y אײו 1םי 
o טים שײכות איז n סון ט3י1א3 סינאנץ 

im 1םא באאח־ חשאינם אונזזױ־ p o n 
1920. o iu » n  i n אינטע זעהר א איז“ 

y 24 און 1עםאנטע1 ru וײנען זש¥ס1■ײ 
oyuyp'»y«if םיט myt צי• באלערענת 
iP3» .iyo צוליב Dא^שײnנy •אורזא 

V3| איו iy סאוטינ סןונאט ^צטעז ערשט 
 סארנ< dstbv אויס לוהט און ען1נעװא
 w 1ש«טע מאנאםען opyt נאנצע יעצט,

iD זאנט וױ אבער עםענםליכען.1םא ip |ys 
iyoy3 ניס. סײנמאל אײחט* שסעםער iy 

in װעם yu  O3’>o:yonrt אין)tmopy 
0”P i'03y iy i, iyow.װילען דא ״ V o 
 ארײמענר עז3יזא 1טי Dip ,tyiifi יויז3

 אביםעל אױסנעגעבען און נעלט םך א מעז
 )tvspaum) D0PDP אונועוש און ,1װענינע
o יאנואר באשטאנען זײנען n סא ערשטעז 

o נײנצעחן in « n אייגם, צוזאנצע און 
מ וײ  טויזענה מוזן און חוגתרם סון םו
 זי־■ םים חולאו־ אכט זעכציג חונחט־ס 1םי

ip סיער בעצינ s 'in  .ojpd אתתר איז 
 1נ« שויחמ) אימר (שארםןנעז םודילום

im סון אנפאננ אין װעז p in n אכצינ 
o ען3זי טויזענה זיבען m « n נימו 
נײנציג און 1ניי םים חילאו• אכט

סוםם חנפארס

׳ *«

:י



.?m

23 לאק. מאכעו, דרעס און םקןירט ד נײ
װאנדעי. ח״ *ון

p עם v ו אינערינ» iv iv t דער אז 
 נעמאכט איז װאס סעטעאשענט, 1עצטע1

 םון טאנופעהטיטורערם די טיט נעװארען
iv רער d p v d s ib טר האט אסאםיאיישאן 

 מעמנערס, אונזערע םרירענמזוטעיט
m vt invnas סיליינע א *Ins זיי םון 

 די• חייזער אםאםיא״׳פאן די אין זײנען
 lie מעמנערם אאס בא״פעפטינט. רעהט
ײ ז״נעז ױניאז רער p נעװען אבער ז iv o r 

o אין םאראינטערעסירט n אויכנאננ tie 
 סאספעתטשו• די *װ״צען דיס*וט דעם

D im ענט* איז װעאנער ױגיאן, דער און 
 וישט צוריק, מאנאטען 10 מיט שטאנען
 אנדערע די tie םעםבערם װי,די װעניגער

 אסאסי־ די אין ארנייטען װעאבע אלאאס1
d הייזער א״׳טאן p v v i.

ײ tvasn vd״1 ױניאן אאס  גע• ז
 אונד זײן 1st םטרייק א אויב אז וואוםט,

 קעשפען דארםען זײ װערען פארמייראיר
 אויס ני״פט שאנט אאעשען, מיט זװנא״ו

 אשאסי• די אין DPDevrva װערען זיי צ'
 אינדי־ אדער דירעקט ישעפער איישאן
 אז נאטיראיה דארום איז עס רעקט.

 נע־ םיאען זיך זאאען מעםבערם אונזערע
 ועס lie אױסנאננ דעם שון הוינען

 װען נאר אינערחויפט — שטרײט
d איצטיגע ביז די tie קײנע v p׳*  ־S׳

 אונ־ נעווארעז. באריהרט ניט זײנען נען
mvt ױ•3 אויך זיך האבעז מעמבערם** 

 האמואיינטם, די *ו ערנםט זעהר נען
 אוטגערעכ־ שאנכע און נערענטע מאנכע

 lie נעװארען נעשאפט זיינען װעאכע טע,
 צײט דער דורך מאנופעדוט־טורערם די

 אננענאנגען. ז״נען קאנםערענצעז די ווען
 װיסענדיג ארבייטער, םאנכע אז נעמאיו,

״ אז  דער טון tsrpVDViB דעם האפען ז
 ארונ־ ניט זײ ?אן אם3 ד*ר און ױניאן

iv p 'n v o און ״אדװענטייח׳ט״ נעהמען 
a אױפ׳ן ״םאלדזיטערען״ v m. אוי)י 

 ארניי־ זיי אז עט, הייםט איוײש *ראםט
ניט. טען

pn| די v iv id נעװא־ דיםקוטירט איו
 נע־ אאע זיינען םיטיונען אונזערע נײ דען
 זיר t dv*1 אויב אז איינםאר׳שטאנען װען

 א איז נאהויוטוננ די אז ארויםציינען,
 ■רא־ די אוים ווצען מאנכע אז רינטינע,
 ניט פאר «ײ גיט ױניאן די װאס טעקשאן
 דאו־ אייט yalyw אז *ײעקען, עהראיכע

 פאראנטװארטאינ* צו װערען נעתםען פען
 דאם 1וױי װערען, דיםציפאינירט אין ג״ט

 דער צו צוטרויען דעם אונטער גראבט
 מאנופעקטעורער םון נאר ני׳טט ױניאן,

 אייט ױניאו אינערינע די פון אויר נאר
 סענ־ דעם tie אורטייאענדינ און עאפ. פון

 זיך צײנט מעםבערס, די םון טיםענם
 נע־ צו כארײט זיינען אאײן זיי אז ארױם,

 דאט אייטע. אזעלבע צו שטעאוננ א םען
 ראנוםעפט׳פורער א אז ניט, אבער סײנט
 עם װעטען צו צוט׳שעפען קאנעז זיר וועט
 ״סאאדז׳פערט״ עם אז ערהאערען, און איז

ר די האט דעם םאר דז׳שאב. אויפ׳ז  י
 עטאבאירט איז דערום און געזארגט, ניאן

 אומ־ פיין אז זעהן צו ?אשיטע א נעװארען
 אא• םארקומען. ניעט זאא נערעבטינהייט

 הא־ גיט װעט קאשיטע די אז האםען, טיר
 קייסעם אזעאכע װייא טאן, צו װאס נען

פאסירען. ני׳פט זועאען

 יר9 א« זין סײן ג״פט דטר ראט עס װײא
 «ין צאחל רי גואדע אראפיפטעאען זאאען

 זײ• סיר װ ut איירזיעענטס ניזנ׳נס
 זאאען סעמנערס די און נארענטינט נען

 װאאט Dm ויי. פאר ׳צטיכמן סוזען
 אנדער אן אויף אפאיגטטענטס חײס׳נן

m' אויף סאחורען טיר אופן. v יײגעס 
 מאר• הא| ער אז פעחיג זיך פיאט ײעאנער
 ןןואיחײ• אן שאנען צו אמט דעם טרעטען

 חיפאינט רער lie סואפ Din אין ׳טאן
נאארו.

ױ, דערװײםעו םיר  ויד חאמ עס אז י
 סקױרט םון אסאסיאײיטאן אן נענערינדעט

 נאקענט דט זײנען מיר יואגטראתטארס.
 נײ*גענרי.נדע• דןר lie אנזינטען די מיט
 האנטראסטארס פון אסאסיא״־עאן טער
 *W זיו חאנען זײ װעאנע ציאצן די און

 יע• אענען. אין דורכצוםיחרען ׳טטעאט
 זאך, איע סאאר אמז פאר איז דענפאאס

 פון םאואײגיגוננ א אז איז, דאס אוו
 עחראינע מיט לאנטראסטארם םיזױרט

 אאנג ׳עוין איז אױפנאנען און אבזיכטעז
 איג• יייערע נא׳ציצען iv געװעז, נױטיג

 זא• *ינטערעסען זייערע װאם טערעשען,
 זײ טענאינקײטען די און זיין, ניט אןן

 נאחאנדאען מיר װעאען דורכצושיהרען
באזוגדער.

n חד, צז r m u,» ממאי j
im  mvtiiM>«סיטי»«ן מ׳וטנוור ו( 

m u חא»ן טיר v h  v n m  Diyevvl 
D im  m 1» חדסאנט .in m

̂ן״ווע) חאנען מיר  אין געחאט זמאט
«n אווינע אאהאא אונזער ifN a en און 

 גא• ד«ד פיטימען■ נוט׳יורנועפיחרט^
iw קאםיטע יזאופ׳ס־ענץ חןר פון ריכט m 
a n סארראנדאונגען די •ון אױסנאנג 
 אסאסיאײ־ טאנופןקט׳אורערס דער סיט
m, גע• אויסמחערט אויפסעדקואס איז 

t• ויספוטירט אינטןאינענט און װארען i 
 פאתפ׳*אא»ן »י« *יע1רעואא א װארען,

 און נאארד עשזעיווטיװ Dm no נץװאחנן
u אײנטטימינ טיטינג Dm נײ איז n i t 

 «יד אונזפר אויס דריסט מײאוין, גוטמו
p איחר זעפוטױוע i r n אנעחןענונו און 

iv דאט װאפ קאמיטע יןאגפןחמץ וער 
 נא• די טיט פארחאנדאוננען די נעפיחרט

 ענסט• און טאקט איחר פאו אענאטיס,
 געאונ• אזא «ו גענראכט האט װאס סײט,
 *Iveys צופרידע^טעאענדען און גענעם
 •iitm דייע או זיכער זײגפן טיר טפנט,
 v»< פון ׳פטיטוננ די אױס דרישט אוציע

 ׳פטאאץ זײנען וועאנפ טפמנפרס, אונזערע
 איז אוגאניזאציא! אונזעד װאס em אדף

iviivj אינד, אין אײגצינע די פיאיינט 
 צייט דיזער ניי נאוױוען חאט ױעאנע

 וואס סטאנדערדס, די אויפצוחאאטען
 נעםערע די אין עטאנאיוט חאנען סיוי

יאחרען.

אפםײלונג פילאדעלפיער

U

 נאכ• האט נאארד עקתקוטיװ אונזער
 אננעװעח־ אאטע די םארהאנדעאט *טאא

 וואס :אאלאא אונזער tie םראנע טאנטע
 שעפער? קארפארײשאן די צו מען טוט
 אז ׳פאום, צוש געהוטען זײנען םיר און

 סטעוי אונזער פון שענ׳ש םיעציעאער א
 זאא וועאכמר װערען, אננעשטעאט זאא
ארבײנג דיזער םיט אונעכעז באױז «יך

 אונזער האט באארד דזשאינט די
 אונזערע tie אײנער כאװיאינט פאראאננ

 אר־ דיזער םאר װעט איידזעעגטם ביזנעס
װערען. אננע׳טםעאט נייט

 סעט־ אונזערע אויף םאדערען םיר
 עס װעאכע נעבען יזאנפן װעאכע נערם,

 אזעאבע װענען אינםפארשײ׳פאן איז
 אוג• tie אײנעם אין םעאדען צו עעפער

 אויןי סיטהעאפען אויך או| אפיםעם זערע
 זײ פאר יועם עם װײט ווי ײפנען, אנדערע
 פאר ארנײט דיזע םאבפן iv זײן םענאיר

ערםאאנ. אן

 טא־ א װי טט אזױ אאהאא, נזער1א
 זיי• װעאנע אאשאאט אנדערע פח יאריםעט

 דזשאינט דער אין אננעשאאםען גפן
 זאאען dv אז נעטטיםט האבען באארד

 איידדמנטס, ביזנעט פאו ױאחאען «*ין
 נע־ איז dv װי *■אינטכמנםם, אנ׳פםאט

 ניטט יעצט מיאען םיר איצם. ביז ווען
ד דפר פאר ר vbviאיו וופאמס ריידפו י

 —אפאינטטפנטס אדער װאהאען—ניאן,
 פארםאאפן. דעתױיאע איז נא׳פאאםען,

r» ײי .חא־מייצע״ זאנ  4נליי T« װ
D די מעאען ציים חןר םים אז ivssyD 

D אנער באטא̂ו vr תא־
ם אזן

 קעגען סטרײק דזשענעראל מעגליכער
 סוכ־טאנו״ און דזשאגערם די

* פעקטשוהןרס.
געװא• ארויסגפשילט איז װאר אעצטע

 קאאוש אין דז׳צאנערס די iv נריןי א רען
 יױ נזפר1א װאס נקםען1י די מיט טרייד

 סור איז אט אױםנעארבײט. האט ניאן
:נריעוי

 — :״דזשפנטעאמפן
v איחר װעט י1נרי דעם טיט צחאםפן i* 

 די מיט אגריטענט tie לאפיץ א פינען
 אײר שאאנפו טיר ױעאנע קאנדי׳טאנם,

 אין ארנייטער די סון נאסען אין פאר
 ססױרט ן1א קאאוק סיאאדעאפיפר דער

אינמסטריע.
 דארף פאראאנג דיזער אן נאוינען סיר

 זיי• םיר vpPvii ערלאעתנג, שטילעא א
נענען. iv צופרידען אײך נען

 evil אנרישענט דיזען ערהאאטענדינ
 ארניי* ארגאניזירטע די דאס זעהן, איהר
 אינ״ סלױרט און שאאוש דער lie טער

 נאשאא־ חאנען אפיאvיאאדB פון דוםטריע
 פאר* ז״ן זאאען דז׳שאמס־ם די דאם םען,

 זײ דאס ניאן;1י דער w אנטװארטאיך■
 mv״t vie שאכען אדער מיפען זאאען

,PPWP |<1א סוטם םקױרטט, קאאולם,
 ג•1א ?ײנען vsivu שעפער״ ײניאו אין

 לאאולםאכער דעד פון קאנטראא טער׳ן
 סאראנט* זיין זאאען זײ דאס ײגיאן.

 אנדע* |1א ױיידז׳פעם, די פאר מארטאיך
 א1 זיעען מעאכע האנדישאנם, מניאן רע
אנריטענט. אין

 t51יחBvאננ זײנען םטענדערדט די
 טענטערם אנדערע אאע איז dvdpid שיט
ne טיר און אאנד אין אינחםטריע נזער1א 

 אייננ¥פיחרט אױך דארן״ דאס אז דענלען,
פיאאדעאםיא. אין װערען

 אייר טיט זײן וװפרידען עאען11 טיר
 iveip 1אי ivopii■ אאע די אויפצונץשפן

iv סעטעאטענט. ריינדאיכען6 א
 אן »ײר tie jmvn iv צרױארטען םיר
| om וױ שפעטץר ניט ענטפער irn 

.1021 טען,30
|1א ס1סאא באאור דז׳שאינט

יוכיאן, סאנעז ירט1סש
קאױרש.״ טשיוי קאר■, .3

m ׳אויס װײזט dv וױ vtiw  tvpjvi 
jv זײ אז דזשאנערס, iv ii זיך ivnm io 'w 

iv און ימיאן, im פיו v n m אא איזDv 
 סטרײל דז׳ןוענעראא א ivon iv פארטיג,

lie 31 און דזשאנערם אאפD *סאנופעש 
iv iveip iv tv זיי ט׳פורערס, im iv iv א 

o w t f v a v o. אאv וײנפן ?אטיטעס iv* 
o invn סארטיג איז אאעט ;נעװארען iv 
iven טטרייש. תש«עראא א

irn מאא vאא איז ױניאן אונמו v j 
 אויפאד ורײט איאט אױר איו און נרייט

ivonvi ^סרידאי• א &אר פארחאנדמנג 
tvs .סיר ספטפאטפנט i״vj| פאד• נייפט 

 אוינ סטרייקם, ש״נע אין אינטערעסירט
 *yp זי♦ אז ,tvpim DivD*k׳n די אנער

 ארנ״ט סלענ טאנ;ז iv אױספיחחןן נען
 IVIVP גרײט טיר זײנען פיאאדעאפיא אין
קאמף. א אױםוװנעמען זײ

געסעטעלט. ק». און געםזאן
 אעצטע נעמעאדעט חאנפן טיר י11
 אױך לא. גססזאן׳אח םירטפ די חאט מאך

 א דז׳טאבערס. tmvn טריי^ געװאאט
o' דארט איז סטרייש i t f t n v נעױארען 

 פיר* די דאט סטריילען אך11 א גאד |1א
n ארנייטער, ד> iven טופישט מ׳ז r v 

ivd סארטרעםער א מיט m  tieי.ניאן י( 
אױ חאט פירטע די חאט ן1א

םאר״ |1א ארכייט^ רילגענוטען
 ארבײט די סאמן iv ײײטער ivdbibb׳

w |1א איגסײד, m n  iv ײ  ימיאן א זיד נ
JK P

עלעקשאן. פץ רעזולטאט דער
11 vovvlסאמ־ סארנעמשען איז אר

 |1א nvempvo ראאvנvחש פאר שאן
IV■ m |1א אײחשסנטס ניזנעם iv ilia- 
 פאד s ןmא11vנ עײתחאט זײנסו זאנ׳מ

 ;םאנדאער ט. nvempvD תשסנסראא
 ן1א דאשכלי ט. — אײחש׳ןנטס ניזנפס

אקין.1כ א.
2 יאש• vo>4 נײכאוער״ א.

vנאויז גיס אי« ס in* ײן1סט1א11נא(
 פאדאא• ניט טאטעריפא חאנסן מיר וזאס
im דאש גאר שאודי׳אאגס, אוגזפרס «ן 

im ovi זיו חאנען נאאענאטיס ד אז
iv פי< אזױ אויוי iv s n  s t is v i נ1א םיט 
pmv tvuvi iv זײ דאס iiin iv v i tv r ’ t 

A״i *יוױח׳ון i u r v r m  n v איז oyii 
דאס פחןחפן. אט׳יטארשסט׳ןן »1א דארף

ױ iviivi אי« ני ױאס ,om דאגש א מו
r s דער מאס אמאגיוירט, טט וײנסן 

 אונזער״ נײ גספיחא סאאידאדיסעטס
divdsvd און סנטוױלעאט שטארי) איו 

 ,פייטען״ \vwשאאושסאנסר די מאס
ivn vssm n״t סאר v ,אױי ן1א נױטיג

I tv rt י
ivow סו א m האט פראגען |1א 

 ״פרא* װעגעז פמקט em ארױסגעמפען
im דאששאן״,  lie  tw אס,11 סאטי׳שאן 

i טיט פארשמגדניסס די לױט n אסא: 
 פון װערען פטאנאיו־ט דארי סיאײשאן,

m ” D ,פארטרעטפר• גאײנער טיט סדדיס 
 לאשי־ א אאם אי דינען זאא װאס שאפט,
iv vs אשפאײנטש פארשידענע סעטאען? 

tm אױך און m e r iv פראנאמטען די tie 
 שאיען iv אזױ ווי אינדוסטרי¥, אונז׳ד

 פאר״ לאגען זאאען אז;ארמ¥נטס מענאיך,
 פרײז א אויף םארלעט אין imvn קױפט
פאר׳ן ^גענגאיר מאנען oy 1st װאס

מן jvd’ip iv נרײ  o>iy.
 אננאאאננט אס11 אז נאױנ^, םיר

no v iv id  im ראדאששא!״■, oyii דיזע 
vd*smp אמ־ ט׳ט ניזי שטארש וײן גיט? 

 »1ייט1נאח vtn נױסן םיר ■ליינטס.
 אונזערע tv אוסטזיין,1נאו em אױי

ivayn divsovo אין נעארנײם אימער 
 זייער טמנדיו אייט, מניאן ױי ivdvd די

טאג עחראיכען אן טאכענדיג pv פאינט
iv אזיט ארנײם ii tiv  .m no mv«t נ•1א 

mvt שץםגערט tvlvn האבען זיגען אין 
tv פאראאננט דאט מי מחר אײגפנטאיו 

ivs גים fie םיםםאר־ סך א ומט די 
 אױסגעטי־ חינויכט דימן איז שמנתיפ

imvn in. דער אננאאאננט װאפ |1א 
dvo' dsp יפגאנפ1א iv פראנ- יירעז1שט 
tie t v » l איו טרייד״ iv ivu םיד ,mvt 

otm ד ivivp אאן א אויסנעםינען נאםת■ 
1st dsm פאר גייאיד דין i n אינדוסט־

vn די |1א ts’ iv מעט ivisp צדשטיסען 
o «ײ n איז i s i מיר 1װײ נוט, דאי1א 
t״w  W אין פאראינמרעםירט, אױך

11 o nדין1אױ iv t jiv  no .א1א טרײד
im גיט, ’n dvii נדירח די דין iv :אונז 

o s i tvUm o lvo tv lv די VDDPVJ •עטאי
ivd מ siss .נאװײזען

d ip m v d  m vtuv שױן, װייםעז tv 
tvo חאט נאארד תשאינט דער s lrva 

 נחנסס־ פאד is^pVIv חאגץן iv מידער
 אפאינטשענטס. אנשטאט אײתשנעטס,

 ■אר VDVV7 די נעהאט חאבץז סיר י11
’iv ii .in s חאם כאארד דזשאינט די
pmv m• א s ’ i s פארביטסז o n -סיס

D isrypvlv |ie ove אפאינטמענטס מיט 
1”ii iviivj dv p v אן1 1גי p v ז iv 

iv !v גיט עיעל׳שאן tie סיסטעט iift 
ils e iv.

m v u iv חאנען עד1י1טיטג T t אין 
in’ יחעח־יגע1פ די n s ניט ovuva מיט 
t״ijm n m vD  |va” 1pivo’ iv  o a n  iv, 

i ״|•t iv .נאדארןי ov מי n  m v i  v 
v אלםיװיטעט l  jiv  I v p s I  iv ip v  ne* 

Ivp איינס tvasn 1סי n  iv ivuva 
r iv s a  o i ’ s r n  tie iv lv p v l D«mnvo 

t” t iv םאר cv tv ly ii v o  n s  isd pv Iv 
o חיי״יטמ■ m v i i  d vv ’  .tvasn עם דך 

D1V30V0 n, 1 אן v t i ivױ v ii ,,t ' i t v־ 
T t  i n אין ts rp v lv  i v p i יגען,1באטײ 

נ1א m טיר י s n  iv ls t ױ װײטעו־ אױוי  אי
d is v p v iv איז n  i n s  ,is ’ i p  iv tn v 

iv o m in v lv t  v  ivasn iv ls t  dtviivj 
cv .oo iv cD i'sav  pm v m n v o 

n v y iv  tv o n  is  T t  ou tn i נחיםע 
1st ■,n v a e v o יוי1א tv o iv p lv o rv  tv 

מsניp אין tvvuva ic זvינDד iv םים זיד 
T t iv 03’ 1d iv ” t is o  jiv  o s n  ■m t 

t iv  ov •tS’ it ’  i n  tv jtv יננט1א3ם1א 
n נויטי^ o  tv פינישערס *iv d  T t  iv ls t 

m ’ o n v o r v די אין iv  in n v i i| א יוי1א
iv סטזינינען1וא1א3 e  tvo’ o r  je iv ױ

מז א תו מ valv מ ii יי» iv i« t tvp in אם 
 ivoov די ivovrive iv •אממרסט׳ח

t אק n

tsrpve n v tJ iv ויינעו מיםינגען 
u n v o r iv n e iv  w o  in vu v t נא־ 

pv dvii ,eait געװים m vnm e iy tv 
vddpvi n  J J iP ’m v סיטיננמ iv lv ii 

- ivum  tvelvnviBs אה11סיס iva6 o n 
r o in a  iv l ’ iiM s ia  ,,v l im םיטעם 

t 1 טעןom 9 שט^ o  .,v l imיאעז 
jt דששײ p v די SMpovtmvoenv םיו

n סזן סינ״מרס די » r a  iv iv o m n׳ 
tvin no ivons o v r r o in a  i r ’ f m

v i a■ ״
■M | ftM M  Mi#«Mpn iTi# w ii i i

י ײ ז
t

hj״ ־׳
Ms t

nn ידעם פױיטאג, s i יײד »9י199191 י,או * <ן *ו • נוו

(m vT iw w • n* m inytiy)ון• tמןוױן, ״

)UlIVtBIft.(;
.9

IV01PV1 PV DS1I ,PIS1VI TV"! im
ivoseive om אין i«  ■sp״*vt p v  ,i 

m װען snva innvvim  iv)׳ im  lie 
vos’ rv i ivvivi. ,עחטטענם ive ivp 

s p ניט v  dsi •vp’p i  sts tvsnvi 
ivp is i  pv ; n«t vrlinyev i אױס־ זיד 

 .1שסי ivviki im נישט1וא םיט אזען1
i ls a  ivlseivesnv ivp dv אין u n is, 

ve די נײ riv ינע1עט im s  .ivo iv ii 
dvii ov jiv , i l ’ i i imvii 0V11 11VI1V1 

s mvn נאנצער. n iv is  ,Isiivpd, 
o vn .,iis i צוזאטעננרעכען v״n  im 

11St1V3 .JVlP’HDIV T t 0V11 VDV'I
iv מוו  |iv ivopi r ls  tie װעטן |nvt 

jvn’viv ,invnv3 איחס ’v ײן יוי1א» 
וייט.

PV11S PV 1VI0V1 אין IVPDIS'OPV
p v  n sn va  .oitnsDon מיט נעזעסען 

is■ » 1טישע א ביי נעהאנטע. *Is im 
iv osn ivd א איחס ,tsnevi paivii 

t |ivאין נעזעצט זיך חאכען ״ ?.v pp ii s 
DDpinvi n — םיין — IVDivii 

iv* — ̂וננעהויבען ividvi ראט ip  v tv
Dv'nn'im  d1sii ivp וײן iv iv i” v 

imi ,ivasa 1 ויst איחם ami pv l” t 
.is 'dpv iv imvii iv

— •TV PinVI D’11M 
3 OV’ V Dlvn tv t vtv ,11vn —0ײ

.imvii D’lpo
pv חאט ושטנעד ’itv ’ l l  ,D lfim m 

ײ  נעװא־ געבארען pv •sp pv איחם נ
vtv tvoveive iv p iv iv i v tn טין 

T t Ivt ov ii ,P’DtnvDwnD אושפײ 
*Iv ii pv pv P in  pv I 'n vn va  «a in 
*v i i  vpivdp  v ivavn 1st u s i n 

viv3’v jiv שאטיעע  ,v is i״ivi ,איחם 
tiv .d האט זי tv 'ן,11נעמא iv1*o 

iv חאט i n  jib m liiv n  n  o ln m n
VDV'B,״.

tiv jv p s in n  T t ovn n v n v i
m באאם אױ viiva, אױםחעחונתנ e n 

d אאטען 'iv id v i .נעשיכטע
— nvt iddivp dv 'v| װאס p v  o n 

vnv iv — האי*ח י1 אזוינם id v i ovn־ 
 ויפען1ג oivpvi uni o1sn — נעב׳מ

vtv זאך ? pv זי pv העפםם שוין iiv* 
T ױ נעתצדינ, t ivp ניט iv o iv m n 

i אױוי n •חאט וי מימט o lv iiv i ניס 
tv , n n iv אם1 זאא גאך 1אנענ הײנס 

•iv ivn  o in ’BviB’ iv
 v אויפנעשטעאם זיך ovn 11בערנא

ת ivת iv iv lt, און iv ו האט י  מי ’itv ו
n נע׳טעשם  |V3’ iniVB»iv .אוינען iv 

ovn נעמיינט ניס iu  ,invnvpvnv איהם 
ovn אויט׳ן אײנזיצען ועאאזט נים .r o l l

— ovn ניט, נעח —  v l” ii v r t
1 — tvovavi ividvi1אםי in n.

iva*״nv |nvi 1וױ איך —  ovn —  o 
n v i געואנט. אומעריו

rvt — .װאם ויף tv , in  o iv 1םי 
n v in ײעאען n״oDpmr n  tv ? v l 

iv i  v iopa ,Tt. װאם pv דא iv שחד 
iv o v ii pv ov ?T t ivp אינטעחד 

o ורענען 1ױי איך זאף. סאנטע n םיט
in n  m.

’p נעונאוד l iv  T t ovn .נעזעצט
’va גאמיט איו אס1 — IinvBvs vtv 

ovn — nvt איהם iv id v i ייסט1געם — 
 וי .1ש*י v יmvo 11 ניט אךpv 1 אס1

 עז1ש*י ivp n tv איבעו־צײגען, in 1מי
i« טהעאטער, n  p v  dvii S אונגאיש ? 
on  ivt ,אסת ivdv3 in  o lv ii uni 

’p םטו1װא איוור? pt געווען lv  in 
 װאאםט n װען זאך, vtv ividvi ניט
 םײנמג םיין ? ovnvi סיטינ m ואם

IVBlvmvonv |«1v oolvt n  tv ,pv. 
tv נים אג1יפ ט,1װא l pv iva»v 1טי 

in n• איד ח»ד• װײםםו םייטננ טײן 
m* וי tv וינש*, ביז  iv p iv w  v ovn 

dv ODVii n מאטי׳שען  pv ,divIvd 
ovn m אאייז lvenvB  i n  pv invt 
 דאס״סר איו Ivii אי*ם jnivivlB איר
”pv |V3 איננאנמן זען in v 3 ’v אוײינ־

n׳ m  V P ivo r v t i v  m  iv e  jvIvdb,
 *vi ניט 1סײנמא נאך חאםס ײ מאס

dvii h טיר ע*יאנג i  o o n iiv e איך 
Itm ניס a in  pn  ivivp11 ״ |nvt pvי 
n״a oyii איתי ייייי  inm BD in n

m ׳p v  pvib שױז nvnv3  pe־׳I 
vovvl p נעיחנז 'tvidvi pv iva'visD 

ivoivn אין חאבען dpviivib’iv omv 
p v  iv  pv ,*npopv o n  o rm it pv 

.d i 'dvtvdi’mtvb pv m v r ’i  pnsiw 
:o istv i iv  ovn namoDniiB

iv וי t ״יילעז

is i ,ivov3 is i  pv  — issvi איתד 
s o s i 1V>'*riS׳OP’S If .is s  P 

או, if is זי ts י  ,ivjumvaiv in  ovn 
lODvn ,vonops vm* * יייי lsnvi i s 

ps ivsviav ivivp * isnn ,און איחר 
vi osn in*׳v tv ,ivist איחר i■ •  m 
 נחד pip ויט osn וי כפחת, אויף טומט

vivo Ivp,ןוס ױייסט זי נט ivivav iv in 
pit iv b v  is i  ovn dsi pv ,1'« s א 

po n«’1p n רפואח  IV3II101VDIHB 
is זי איחה n n  ovn אפשר »ivsnv 

T t ו» s i tooivp osn jto m  in n 
m  pv ? iv iv liv איו *vopv o 'l is i 

itv pi ,mvt iv e ivon׳ dsi svii if 
tsno, מי its, וי ,ivonviva T t ovn 

in זי װי n  ovn, מי ? invtoiiv dvii if 
Dvnse ,ןוט v t*v dsi tv״n  po v i 

pv ev urn p v  dsh iv is i VDDP1VOO 
in ט1עש«י1 s tiv iנ11־ו ״ o איד סיר״ י ls it 

PM ivivp iv eypie s isd  olns«V3 
la in,.
pv ויין r isn va  p ir  osn ivmsn 

osn iv  in  ,eo iow iiv esnvi i1va
*OSI .|V)StDi11S OIVPV) O') IS) DSI 

ovn iv  ts ,tviSDViye ivas osn iv i 
i׳v סיס שױן  on׳,ivivip »v1 iVDisi o 

iv p iso r 1vo<a s  tveuv) osn iv  pv 
vpois 0 ׳ון1ש*י 'ops n  vm4׳סרונ 

ls  n —׳ddvh p אױן יאד n  tvasn 
n)vinv(״iv e ׳*■׳(n lvny) v in 
o se s ii׳o ,n s i v r׳voDpisor n  o 

*jrts i איו i1׳s a׳ts ,iv p איו asn 
)ns ניס)v׳ie׳itv vp ivo r valvts tva״ 

ii iv is i׳ s״a n v״p v 'o .D in 1אםש 
v׳is io iv in ,  tm is i i/  valvts so’( ׳

n s iv dip • iv is i״n s t o  1* v1״o 
a t o  invn״iv n1.׳st n  |viivis1bd 

nva e lvo rv iD 'iv  T t osn iv )o s i 
v is )  n(*׳t .on״ t״oiv pviis iv i 

ns ivolv״osn ivdsdivd i n  .e 
isb 1• איחםv)is) is* 0״  osn iv  dsp 

osn ov id  ,tvanrvi זיר iiv io 'n s*׳ 
|V*)V))'V jvtio dv dvii iv  ts ,ivt 
v׳is iv a״ )•n rv i tviiv) p v  dv .|VD 

its ,iva,1 ׳st iiv n v a  ts ניט ,tvoifl 
"*0 1st IV TO ,DVIP V PV DSI tv 
tv(״ pv n v i ts ,nov vpve pv dv ts 

 n tv ,1vesn v pv tvo v טיס נעװען
1v) s ovnv) ovn׳n ivea׳t iv e i״v i 

 ivivp ״t dvp *ײט w)s) n *א״צעס
D ויס pv d׳p o«ri tv pv ויף 'nsnva. 

ii n vnva  ts ,ovv״n  •nm ,ovlv d 
m״aivvnvaiv ״yov,■׳ vn o •אויו v 

t .|biv in i s  n v(״ o in v ) ivavn 
v) T t pv׳mfv׳p ir  osn iv id vi .o 

iiv n v a  mvo|יס ׳) pv o in ev i ויס 
1st iv  ,en*v tvovav( אײנ׳פטיםען oiv 

v1b.| יט) s ’* m iv is t,״ *V) iv  p v 
 j*dv pv •mir s «ן1װא

T נאך t osn jnvipviiB o 'livn va 
a is  i n  IV IVODV) ivdsbivd i n״o 

s pa ivanrv) pv שטיש oavi i n  pv 
iv,|1 ״viiv) iio* אױוי ויך 0״ r  is»  s 

n pv ivivorviB iiv ,tn׳i r v i  i n״ 
iv  nm ,vao pn |V11V) p v  dv »ii ,jva 

*y ii S TIV |V0"31V IVODV) T t osn 
PV IVDSBIVD |VD1V DV1 |1V .VO 
D1V) |"1v IV tv ,|V1SBV))"S DD1V(

s i T t אויו *V) is )  p v  iv  onsn ,■s 
a ivpu  tvn״ iv  ts ,Tt שױינט tv s i 

v'nov iv ,pivii Dyrnm vo'i nov 
pijmoorp, םיט ivavn bvp o w n n 

*V) p v  iv  dsii ,ivdv'b ylv n  pe 
iv ivnvi ivmvnv 3י11« שר״נען .rtfivn 

t tvasn isoioas(״ n T t׳*v i i n 
tvtvivnsD osn ividvi pv ivbbid 
i n  .pnsnva ive  v ivan rv iiv  n 

*sodvb o vv  p ir  T t ovn ivovvl 
n n  pv, .ovnvp״i n  ovn ivo nvo 

tnm orv) ivovbivb םיס a״in 
m v t ,טיס ראאזן m ntva t'nvnva 

pv םיט ivom pv .imutva pn s i 
t׳a is  p״ts ,invtvioiTB T t iv  osn o 

tm nsn ,װיסעז v ts׳n  iso in״ts ,o 
v d si׳t ניט mvs װי r  s1*׳, o') ts 

VtSIB, DW1"3 T t 0>sn01( ״ )TT 
t o v  om ivonv pv .obvIp1״ipd t 

•n s i it is ,|vd ii 1st it tv ,imvan 
iv o ,•nvnva ,iv id  • ivpm roD Tt 

n iv ױיס,1 וי tv וױסען, וים  ts״o ת׳ם* 
w״o no iv ש»יא. v  pv  it tv ,ivi• 

a״ h tv tv ,Tt״pv or»ns> jib d 
tv isb  is  r ls  d si oonvi iv •יםת 

oolst — זמ1ש*י ntv װי oolsn n 
m םאקע  osn —  vima s t iv  nmyi 

tvosbtvb סיס is  **nv))״v׳tuvo׳e v
י ני» ״Drgn חאנען שורא ײײם ״

ivas ovn iv  jvnnva p v 'o ts , is i 
—“ aזיר, ״ «iv  i

dv ivn ,iv*״(* חני p איו V) vpbo* 
o is ivt nov is T 'v  ivn, ו י  ivnvi י

iso ivp issדי ניו ״ r1*׳ osn ו י  V*(ו
iv  ovn o pd v גיט )iv d  ts ,001V11V 

l is t 1» װ״סט ivw st im .נע׳צינטע .10.
D3S 011* ,IVDVir )VD VD’ lDV D'D

s וייגשר *P יי *יי *נעני״ •osp v*)*t
אניו  im pv I'nvnvD,» גיי ivovtvt י

no ivpinov) osn'o״ D liirv ) pv ״■ 
ivt)*nvi pm n נ*העי> s i ייייו״ v׳in 
 mvv איחס ivavivi pv v״*1■ סיג׳ס

v ov .iv« װי l’B r i׳vjbs ivnv) t* 
tv ,oavo די *ilvonsD׳1((׳ T t 1st 

m)s׳a1*n |va וױ «כס, נ*ו iv pv 
ivnvi v ״t •ivdvvo אסת׳ן iv  iVJi’ t 

ivoD P iinv inv im  id  ,m lnv inv 
v dv .nvnva ivnvi im ) pv׳t סיס 

d im*1 איחפ  ivnvi, װי « ,ivosd 
iv  t* ,ip p  pit t i* ir n  « osn osn 

ו י הnv ני• י *ofii ויי ii iv  pv איחס 
i«׳ א *מסעי iv i  1vpj, און sd im  ,iv* 

1 ,ivoשוין 1וי*)dvii'd osn ivo'11 iva 
iiv* ויין.  is is )  ivnv) 1V3S p v  ov 
 esn I'nsnva pv ״־pop* im :זיר

ivo isn im  ojvpvi od p ir  T t.״ pv 
e s i *I ovn : oasiovi osn nvnva
DVII 7 |V)VP DSI it 0V11 ?tSnOVPBD

v po ivuma p וי ins ivivp׳in 1סױ 
valvts 7 רייד *dsi if ovn n v i nt p 

ivivp 7 אויסחאאטען
isnovi pip s  osn w o rn ״ אויף !I

: o)stV) pv iv)"t
n isd  idv( —״ivps)|» o i. איר 

tio נױטינ nv)iv rvnv.| 1איח ,onvi 
7 ivdIvpiso

1aivo s i  iso lvp iso  is )  1st —*״ 
v o  —  o is tv i n s n v a  osn —  iva 

vpoivn 1v« id,  is •  s  tv l’• •  ivljm״.
vr*D tvoDV) osn tsolvpivo| די 

n ivas osn iv  .|vdisp)״o נ»ס *Dins 
dsii iv)i)vnvs ivIib am iv isn v( 

(*VDisP tie osnvi iso  v is  osn iv 
r1*׳. *V) p ir  ovn ov ts ,DViM pv 
*vonsB  im  i* D)vns) *its ivoivn 

ns) ivnvi on’v p v  ,«i1׳T lnviB  o 
B’ i*|׳ ts ,ivas •iwntn די IVdisp 

isb׳1  ivi די *oonvi ’ its m —  iv i'i 
ivo 7 ניט זיף|v rse  div

B lvo rv» iiv  T t osn iv idsi. 
1vi1b n s i osn —  n s iiv a —■׳s  d 

isevi ivt ״ IS ivovns■ IS) asn'D 
ivoip iv ivovo im* נ׳חאנ  D)stvn 
n s t חיינס iv  UVDS״i i ’p'o .vi 

ovn iv׳*<  ,dds ו י T *ווי ססתסא ו i

— i 1s0״. nvi, יג1א e e l’ll \ i 
ost ivas ו י ניט. ו

—11*01 *0 S DM)0* ט,1יS1 IVOPiQ
o — D)*tvj p s i osn — ,iv i׳ivivn i 

|.vo*ti* mv(
1’ *iv  P|״ pv צימער, צוױיטען *p 
v׳v מיס *רויסנע?וטען i1*a איו rn  m* 

em pv ovp,
— o ,ooip׳,n w iy s  .iV)o*i ivdo 

*t ii איו 3  1vn|״ pmv, ,מ-נאיט) 
Ivn ivo*o .|*d1vpi*o iveo'o איף 

ו י i *י  p i r* ניט .IVBVio
*»ivnvi p v  i*olVPi ינ1א׳11ס i f• 

ewo3V< אויפ׳ן pv  iv  ,ivvi*n נעװען 
olvoioiv pv ivp*inv — האם T t iv 

ob*3V) od מ*ס ivivbdiv iv .איחר 
t״ t״|.v»*)vioinv |vi 
•SP im  nvn oviv vo  oino'o— 

va’lDV pv oistvi tsolvpivo osn — 
3 — 011V D1PD׳V |nvi 1VDV3 1vn 
n1״l* B)11״ V T t |V1״DDl'11 .Vl 

v |nvi ire v 71כיםע
n p 3״1a איו ,I(״ — ir׳ pv Di׳
pm.

isolvpiso אנשגסחאן האט- t|״ Din 
.i)«n pv ivpvor oin ivodvi pv

 1 0*(*י11( —
1D —'*)1־ D
|.vii*)V)Dins pv  iv 

t ivoDvioinv osn nvnva׳y ls i p 
.DP1PV))"1* pv vivrvp po 

pit pv pn* IV DP1P DD'D V3'1DV
.V is i

1L
1 n*nv3 .oji’Ip'd(״iv  di׳n  p 

pv v iv  Dnvor ,vivrvp pv v is i 
-tvo .01*11 IV .1VBV)P o s i OP’n 
*S in m  p ivo r ,pnv ooip isoIvp 

1V Tt owt IV .0)V1V)B'1V pv IVP
.)iv n r  oovnos pv

 osn .(is איחם opip( בערנארד.
mvo im  p v ?

a ,s׳ii pa'a םארקעלםאן. i im3׳sn 
iv) •ivoip etiov( אטהעשט iv n r, 

a T t eava״.)Dona n 
i״t osn גערנארד. t * o אזױ 

7 01'DVB OSI DS11 7 0)V1V)B*1V
cDip.( (שארםזעצונג

ודיםפ דער פון נאארד עסזמסוםיװ פװ םיםיננ
25 מס»ל יוניאן םאמר

iveipvtpv d'iib ))ivn is lo v i s 
n vss װ״סט v is*)p  ivaso׳*V)BS t 

imsnvi tvolsn אװענט, סאנטאנ IV020 
.00 V021 ODVII 16 pv ,1621 ,p m

ib״n v ro  ro m s is ro  p d״.n 
pv ,tvtmynsB o ivn oenn*  s 
ipoipvtpv om ivom o ts i ivo ivalm i 

n v s s״ i  i) 'o  ivopvn r o s i׳ovn sb
1*B IVDVDK |V)SP OD די *OV VODPVJ
l׳npvtpv d' iib ivd 'o'o n  tvasn va 
o׳i iv  n * s3  n׳n  osn om a איו •i i 
v׳oi'BV) pv imvnv) pimp o ױך o v v 

eipvtpv im  .ivo'BPsn pv׳n v s s  n 
s oyoi'va* nv isb  em o iv n v a

,7VDB0 Vtsi IVOOVlir '1 fIB VO'OSP 
o׳i׳ t ,)vt ovo im na pv iso tib׳ 
•ivanva iv

ivaovo ,im)*) in ev  iv o o v iir 
m ivomoiMB ,nvsa  ii'oipvtpv tie 

1pna nm׳r  ,ro iv ia  iv i׳i»  op׳p 
v׳tm in׳v»)i׳om  jib ivaovo o i*  v 

oipvtpv׳v  .n vsa  n׳tm in*»  w׳
*S lra a  o ivn py pv ,ivodvds o ivn 

n ivtsi nr tvo׳iv iip n a  em tvo 
ivaovo im i*  is  tvinnnv nr ro iv ia 

i t v  t iv .יאא*ז o ivn  ivompvo im 
im אױך a׳om  ivom ivtsi nt e)s ioe 

n* iv lnvinv iv roama ivop is ia״ 
oipytpv om is b  oivaovo׳,n v s a  n 

nt n s  ,ivaovo l  r e in a  ey iisn  pv 
im״t אויססימן m  o*n osovnp mv 

p v  ra im a .ענםײטפאם
im  po tvoismv oivn oon ri* * 

'*••IV02 pv tvol "D1SB w o o ls 
laovo* םים דיסםו־יקס t nt dovp*o*״ 

o v m n *  pm •sn ,isttipopv iv 
a oivn ov .p m  ivo26 om i־* > a n  iso  

nt tv e flr. iv is i M O  ive  ivoip

קמנםיל: 1לײכא און טרײדס סענטרמל
311 *i s i,ינ*1 ינשט״ן Isom, נון• 

״.n׳1
r פאראײניגטע v. ערקש«פטען11גע:

n י1סי si*ro׳ro, ״«a *r * i׳S i,
iv u ro ls  rvs i.

n*sa o i'ir t i om mb D ivan im 
[iv iptviynvfi divii ivdIS om tie 

nv)oi(״.ivo
sa m*׳v ״|i* םראום קאםיסע '1

l*alyn iv p יכט1 m  ivo ic dvi pe 
JV)"t VD'OVP iv i  pe oiyaovD v is 

dvivui* ivnvi• ז״נען *ױך *i ׳dV)v 
o׳o׳m ))״*im na tmvnvi im siv 

ivm yiVD  i* i* )*m  im  ,pivalsn 
im  om pe•)׳ im na pv ,nvva 

i»m * ivo  ,tsoesn ׳( «ח*oim ivam 
Divooissm. אױך tie voDssa v im is 

nv*a D i'irn  om. ג״ם d'd))׳ *p 
o* גייגיליד im vion נעװארען *i* iv i 

ii im  pe u s e r״pv ,v'id d id 'v do 
is T •*״(ovi האט לאטיטע די lo e* r 

ov)V סיטינו pv eaviova אויםנעאר־
a״ sn s׳)st׳*ts im 'Biyiv ivivIb 0)s 

y*P)*ns)*׳*ip om isb  p'sasp o 
o tmivo׳n* .i*t׳n  iy r ׳•pm Vi־* 

*sp D is'vspasns im  pe ow siavo 
iin va  ivoipjfipv pe imvii osn vons 
im  o s i ,ivoslrsa oivn ivodvds 
tmmsBB'iv 1st n vsa  inoipvtpv 

■ tvontvivosti* nvsa o m m  om 
sn*») ׳pe 1 קאנםעחזנץ s v im 'n sB 

S> jrim די hb ovo׳osp דיש•! insB* 
esn ivIsp פיאיאײטעד זיינען* o׳om o 

t pv nvsa  o m m״*mvoi'vivB iv i 
o׳P)*ns im  pv o i׳**a is o)s״o 

n im  pe״oo ׳*jn o o n i די DivovTs 
p׳)•ivpi'o ism sesa ,60 ivpvi is 

oivosp IvpsI ׳pv 10 IvpsI i r n
ov) na 39*׳  IvpsI iv iv ls o)״••*r 
(׳Bm ivo״ai*o׳i* יר1ט sn׳D׳ s vn* 

p i׳**IS ts tmn'Diviv iv iy ia  d)s*
").DSP 0)V*SP)V(

im זיד osn יס

»*?

\ i

V

m
&■:■4f



*212112i2JL2JL2
GERECHTIGKEIT

_ . . . A Labor Wookly ׳
Published eyery Friday by tha Intornatlonal Ladle•’ Oarmant Worker•* Unlo» 
» *X 1“ ״ S? 8,*uw•• New York. N. Y. Tel. Stuyreaant USI.
A ■®1■• י“• 1״1־ ״ ״“■1י dant *8 YANOFSKY, Editor.
A. UAKOFF, Sec’y-Treaa. ADRAHAM TUVIM, Business Mgr.

Subscription price paid in advance, $1.00 per year.
Sew Y o rk  F r id a y  J u ly  1 153[No 27.

® tl• • **• Second Class matter April 16, 1020, at the' Postofflce a f Narf־
York. N. Y., under the •ct of August 24, 1911.

Acceptance for mailing at specie! rate of postage provided for In flection 1101 
Act of October 8, 1917, authorised on January 25, 1919.

נאטק־ניכעל ועתמפארס פון
 רוע־ לעזער אונזערע רואם מיט עטװאס,

אײנמארשטאגען. זײן געװים לען
 בא־ ערגסטע ׳ק«:גע םאר דױיס צו

בײקופען, זיי עס קען ווער טראנטונגען.
 סא־ אין אײנררעםלען ניט און
 נאך איז עס נ#ר V טיטען סע

 בײם אײן דרעפעי:ט אײנער װען 'גוט,
 באטראכטוגג טיפע די טוט דאן לעזען.

 אבער אםטער גוטעס. עפעס אויף ךאך
 אײג־ קען רעזער רער גיט אז עס, ■אסירט
 םיךען זײן מיט קען ער ניט און שי#םען,

 איעענטיױ װאט אויסגעםיגען, געחירן
ױי  ניט דארום װאלט שרייבער. דער ו

 זומער פןןור די םאר אז פראן, א געװען
 גע״ שרײבער ערגםטע די זארען סאנאטען

>' װעקײשאן א ׳טען

 נוצ־ וױ און קאנגרעסעו זוםערדיגע ךי
זײנען. זײ לאז

 שװער אזוי אײנעם אן לװפט עס װען
 “נ$ א אדבערצולײענעז און אגצושרייבען

 שווער װי טו קאמם, הארבען א םון טיץ
 טאג״אײן־טאגי־ זיצען צו זײן יפוין עס טוז

 אן האיט װאס ק*גװענש*ן, א אויף אויס
 ערװאר־ מען קען װאכען* צװײ גאנצע

 גי'עם א װארט, נײ א נייעס, עםעס טען
 םארמאטערטע, מאסע דער םון געד־אנק

 לןען װאם i געהירנס רדץ פון סארנרענטע
 אי־ די וױ זײ, םון מעהר ערװארטען סען

 םרא־ איט־באקאנטע די פון בער׳חזר׳ונג
 דעג־ אין כ אװ ם. א. די ה*ט אט y זען

 װאכען. צװיי גאנצע אםגעשוױצט װער
 * אױסגעשוױצט אזוינס זי האט װאס איז

 אויע״ דאס אלטע, דאס אימער נארניט.
 און געהערטע. שוין דאס נעדראשענע,

 הי'ץ. די V שולדיג איהר, סײנט איז, װאס
 שעה|« ,ittp דענקען ניט קענען סענשען
 זײע־ר אין זיך באדען זײ װען גאבעל,
 װער ?אגען, ניט אונז איהר קענט ׳מוױיס.

 די אין לואנװעניטאנס אויסגעםראכט ד.אט
 נא־ סאםע די װען היצען, ברעגענדיגע

> ארבײט אנגעשטרענגטע געגען איז טור
*

אבי• םון כאטלן יואנװעג^אז, אנאנדער
 אײ ם. א. די װי כאראקטער, אנאנדער סער

 אםגעהאהטען איצט װערט קאנװענשאן, כ
 אינטערנאציא״ די איז דאס מאסקװע. אין

 קאםוניסטיל&ער דער םון קאנװענשאז נאלע
 אומל&טענדען אנדערע אונטער יארטײ.

p װאלט w מין אזא םון איײן אידעע די 
 צו באדארםט מאסחווע אין מאנװענשאן

 ויך, דערמאנט אםעינירען. שטארק אונז
 םרא־ עכט״צארי׳טע דער אין מאסקװע, אץ

 אפ״ װערט דארט מאסקװע, װאסגאװנער
 אינטערנא־ קאמוניסטי׳טע א געהאיטען
 די אך, אבער, !קאנװענשאז ציאנאלע

 סא<>ע ̂וטארס מאכעז די אומ^טענדעז,
 מיר װאס דעם, םון גרױסקײט גאנצע די

 א חײסט עס אמת, דערלעבט. חאבען
 אינטערגא־ דריטען דעם פון קאגװעג^אן

 קאםוניסטי• דיזער אויף אכער ציאנאל,
W װערען, צוגעגעבעז מוז קאנװענ^אן 

m םארזור האםוניסטישער גאנצער דער 
 אן איז עם דורכםאל. א דערוױיל איז

 אויױ לאנװענ^אן, אינטערנאציאנאילע
 ארביי- די םון םארטרעטער די ווע^כער

 מײנעז לעגדער םארמידענע די *ין טער
 וזײל אזוי, ניט און ניט־זײן. זײער תרך

 נאר דארט, זײן געװאלט ניט װאלטעז זיי
 קאנװענשאז דער םון אויםטוער די וױיל

 זאל עם ארײנצולאזעז, זײ מורא חאבען
ײ  און ׳צאדען. ניט אויג בײז קײז חלילה ז

 מאס־ איז ײעלכע היץ, גװאלדיגע די רערצו
 װי שטארלער, נאד םיהלען זיד מוז מװע

 זיי דאך לײדעז דארט װײל אנדערשװאו,
 היץמןראנקהײטע] א<ערלײ םיז מענשען

 דער- און װיגטער־מאנאטען, די אין אפילו
 זאך אײנציגע סײז ניט מעז הערט םאר
 ול1ז װאס לןאנװענשאן, דאזיגער דעד םון

 עפעס אז האפעז, מאכען לןענעז איינעם
 דאד קעי קאמוניםטישע אונזערע וועלען

אויםטאן.
eee

 •אר לעצטע די דא מיר חאכעז אט און
 ?אטוענ• סאציאליסטישע א מעג
 סא• םאר׳ן צײט די דעטראיט. אין שאן

 םו< ערנםטע. זעחר א דא איז ציאליזם
 איז, סאציאליסטישעראארטײ נאנצער 1דע
 שױן שפאלטונגען, פארשידענע די דאנמ א

 וחוג אילטער דער געבליבען. טט נאר כאלד
ץן צז ארױסגצװיזען דד  דער, ניט ז

־* דער צו םיחרמ

 אז םארגען, שרײ הײגט, שרײ עולם.
 אז באנקראט׳/ איז האפיטאריזם ״רער

 זיך דערגעהנטערט קופט, רעװאלוציע די״
 בלייבט עולם דער און ריזען־שריט׳/ טיט

 געפא־ איצט זיך װאהט עס אײדקאיט.
 די פון אורטײהס־קראפט גאנצע די דערט

 אויםצױ פארטײ דער םון העפ גרעסטע
 ארײנ־ זאל װאם אזערכעס, עפעס טאן

 סאציאהיס״ די אין יענען נײ א ברענגען
 צו באװעגונג. ראריקארע די אין טי׳עע,

 געלאסעגע, א קיחרע, א זיך םאדערט דעש
 םון באטראכטוגג העכסט־םארזיכטיגע א

 קוםט שטאנדפונקטען. ארע םון ראגע דער
 זודיג״הײסען דעם אין צוזאפען זיך טען

 רעדען אײן א̂י האיט םען און דעטראיט,
 עט־ ערװארטעז טען קען רײד. ארטע די

 סאגװענ• םין אזא פון םרוכטפולעס װאס
 אלטען זײן מיט הילתרויט קומט * שאן

 ײי באװיזען, האט פיחמה די אז פזפון,
 און קאפיטאליזם, דער איז עס באנקראט

 סא־ דער איז עס לעבענס־נױטװענדיג װי
 און בערגער װיקטאר \ןופט ציאליזם;

 ־,םאדגעסענ דיקטאטור, יעדע גענען רעדט
 פראלעטאריאט םון דיקטאטור די אז דיג,
 סאציאליסטישע די םוז אײנע פארט איז

 וויל און ענגדאוזל, אן קוםט ;אנײפאמינס
 רעװאיוציע בארדיגע די װי אנדערש, ניט
 טאקע איז יאננ װי זױיל אםעריהא, אק
 דער םיט שם־לעז צו זיך אאי ׳שיער דער

וױיסעז מיר כאטש און בורזשואזיע..:
 שריי־ טיר בעת רעזויטאט, דעם ניט נאו
 זיף יןענען מיר אבער .שורות, דיזע בען

 עס אױב אז, זאגען, צו נביאות םארגינען
 אפשפאלטונג, אן נאך םארקומען ניט װעט
 געװעהנליכע אזא שוין איז דאס װאס
 סאציאליסטישע אוגזערע זיך װעיען זאך,
ײ בלײבען, װעט איעס און צוגעהן, קעפ  וו

 גאר- װאלט קאנגרעס קײן װי אזוי געװען,
 V װאס צוליב איץ און םאדגעקומען. ניט

 אונ• די היץ, די אך, היצען. די צוליב
 איײ מאטערם װאס היץ, ערבארמליכע

 םענשען די ניט יאזט און אוים אזוי נעם
טאן. טראכט א טיםער אביסעל

e
 אין האנגרעס אונזער םיט דאסזעלבע

 קען און שוױצט און זיצט װאשינגטאן.
 םאר״ ׳פליסען צו װי רעזאלוציע, אזא אםילו

 ריכטיג ניט דײטשלאנד, מיט םרידען מעי!
 אזעלכע םון שוין רעדט װער פארםאסען.

 אוים־ װי אדער, ענטװאםנונג, װי םראגען,
 זאל לאנד אין לאגע די אז עםעס, צוטאן
 עם איז זי אויב ״נארמאל׳/ צוריק װערען

 דעם װעגען געװעז, אפאי איבערהױפט
 םון ניט זיך ריהרט דאס גארניט. םרעגט
 קאנגרעט־ אונזערע זיצען װאם טו ,ארט.
 װא^ינגטאס׳ אץ סענאטארען און לײט

 אויזי ניט בעסער זיך זײ צוםאהרעז װארום
 װאל• װעניגסטענס דאטשעס/׳ זײערע

 פון נעהאט הנאה אביסעל איײן זײ טען
 אונזע- זײנען דערצו נײן, אכער לעבען.

 ;םאטריאטען גרויסע צו נעזעצגעבער רע
 װאויל־י לאזען זיך װעלען זײ הײסט, װאס
̂־י אזא אין איז לאגד דאס בעת געהן,  קר

 יאיז צ עס ױי קענען װי 1 לאגע טישער
 אין אבער צוגעהן, היץ םון כאטש בדאי

 מוזען שוױצען סענאט p# און קאנגרעס
 װײם*עס וױ זעהן, עולם דאי זאל זײ.

מארטירערטום. ןײער געהט
• י

 די*רא?ע *לעז8׳ש ניט װייע* סיר אבער
 אונזערע אויף װײוען און סארטירער, םו|

 ׳שו׳יץ סארטירער. פאר םאכען ניט יעזער
 ,קאג־ די איבער עדיטאריעל לאגנער *ו א

 Dpfs צו איבערנעהז וועלעז םיר נרעםען.
 וױכטינ, ווענינער םיל איז װאט אנדערעס.

 ווע־ םיר וואם אוז סאננרעםען, אונזעדע װי
 שורות. עטיויבע מים אי׳אםר׳עז קענען יעז
— פון ip יײדעז םיי

ױ אין ארבײםםדאזע די יארק. נ
 in זיינעו עם װיםיל איהר, וױיסט

 א נאך V יארק גױ איז ארנײטס^אזע
 אי«ם זײנעז אויםרעכענוננ נענויע גאנץ

ון6 ל\קיםא א יארס נױ אין ארבייטםיאז
 איו םענ׳פע!. טויזענד חונרערמ מא< םיער
jn jn[ אבעד <ײכם, אוים עם זיך רעדם 

 נים דעם, ווענען טראנט א ניט איחר אז
 ט6<וי חיץ, נתיםע די אויוי אכטענדינ

«’T ארינער m i ײב. איבער׳ן סעיט א> 
 ארנייטס* םענ׳מז םויז׳מד חונרערם םיער
 כממ טויזענד חונדזרט םיער יאז.

ײ װי ניט, װייםען  סאג דעם וועיען ז
ױי »י .מריעמז,

» ז״עדע װעז דעם, :אך נעך  קגײדער אינ
̂זאגען זיך װע?ען יך1 *ן,  ויגען. או א
 אטת*׳»וי• אן ׳ןורעקקיכע, א גיט דאס איז

 ד^ס, ג*ר נאטראכט ראגע> דעררינע
 *VO טױזענד חוגדערט פ־ער ךי אז

 און פרוי א ®אםיהיעז, טםטתא ה*בען ׳טען
 איז <״ט אריגמ פאר וױי< קינרער, פאר א
 איזץ נאו :עבורט*יו*;טר*ר םון התםט די
 ע2הױ.גערי דאש אווי, געהיימנים, טיפע »

 דעם אין ז״נען נפ׳פות חאזב־נאקעטע און
̂וטענט איצטיגען  גיט רא יארק נױ אין ט
 מאי צװײ און מיכיאן א װי װעניגער,
 באנרײ• װעט איחר און טויזענד, הונדערט

tve יער פון עגרסטהייט טורא׳דינע די 
ראנע.

*
 V דעם פון ארויםקופען קען װאסז׳פע

 ער כיזות, ארע טיט ארבייט םוח דער
 ווע• קען וואם דערגעה!, געװארט װא<ט

 יאס אנער יאגע, שרעקליכע אזא םון רען
 ניא הערפען עם ד#ם צרח, נאנצע די איז

 ברייבט ארעם און ̂נ׳פטרענגונגען, ארע
 םאר־ אזוי נעהיימניםםו?, ישיעה<ױ אזוי

 אט • זערכםט. יעבען דאס װי זיגעלט,
 דער אט װעט באלר או אונז, זיך דוכט

 ארויםסוםעז עיוענד און הוגגער גאנצער
 ׳ןןאור אין םארטריינען װעט נאם, אוים׳ן

̂וט װאע אאעם, און איע אריין תחתיה  ח
 אוננהיס, דיזען ױעיוט די אויןי נעבראכט

 א ׳פעחנערע, א בויען נעמען זיך װעט און
̂יקליכערע,  װעיט. ׳עכרדינע מעהר א ג

 האפ־ די tv האיט לאננ אויוי ניט אבער
 זײנען עם אז זיד, דערפאנען םיר נוננ.
 אג־ און קריזיםען, אזעלכע געװען ׳פוין

ארויס־ זאל עלענד דער דאס דעם, שטאט

 ח«וט נאט ביז פארברעכער, דער געײעז
 זיי אומי אגנע׳שיהט האט און נעהאיםען,

 א־נםלוענ־ אלערלײ עפידעםיעם, אלערליי
 זיינען זײ ;כאיעריעם טיםוםען, .ציעם,

 צעהנ״ די אין טויזענדע, די אין נעםאלען
 איז קריזיס דער און טויזענדער, דליגע
 אויך אי*ט עם װעט םאריבער. נעװען

 צו־ אײנפאך ווערט םוח דער }זיין אזוי
 זויז רעם. ווענען קלערענדינ ׳פפאלטען

 םועז דאס װי ,tnv>p ניט טאמי בעםער
 איד םעיאר, אונזער אלדערפע;, אונזערע

 דער םון קאפיטאנען אונזערע פרעסע, זער
אנ־ *ו איבער נעהען םיר און אינדוםטריע,

נאטיצעי. קייעעם אנדער • __ _
 ׳טוין 22 לא£אד פאר עקזעסוטיװע אן

^־אויםערװעהלט.׳
װעי־ אלע, איהר !עפי נוזםו /חנ׳ו,

 געפיהלט און נעציםערט, אזוי האבען כע
 באציי־ ׳פוין און אוננליקליך אזוי זיד

 י*י פאריוארענ׳ג די באוױינט אזוי טענס
 22 לאקאיל םון .דעםאקראטיע נערויבםע

 אינטערנע׳שאנאל, דעםפאטי׳פע די דורך
 האט רעמאקראטיע די נעטרייםט. זײט

 אינטערנע׳אא־ ארע אינער טריאוטפ־רט
 דאנער׳טטאנ לעצטעו נאל־פאליטי׳פענם.

 עס־ אן פאר ײאהיעז די ענדליר האבען
 ׳עטאטנעפונען, 22 ראקאל פון זעקוטיװע

 אויסנע־ • דינים, אלע לוים איז, עם און
 וועײ סערפעדפאפט, די געװארען װעהלט

 םיהרע־ די זײן צו בא׳פערט איז עם כער
ה טרייסט .22 יאקאל פון רין  םרעהט יי
 עלזעקוטיוזפ דער אין זײנעז עם ׳זיך

 רעאהציא־ אלע נים נעװארען אױםנעװעלט
 וועלכע חלילה, כוחות, פינםטערע :ערע,
 זאי ױניאן זײער אז זעהן, בלויז װילען
 ריכטי־ די אױן־ נאר נעדײהען, און לעבען

 האל־ װעלכע מענ״פען, די ליכםיגע, די נע,
 ין6 קאםוניזם, םון םאקעה דעם הויך טען

 הויכע אנדערע אלע פון און רעװאלוציע,
 5ני נעװיס װעלעז װעלכע און אידעאלען,

 זײ םארנלױוערפ. װערען 22 לאקאל לאזען
 אויו• םרײבען זעחן איהר נעװים וועלען

עטיו נחםו נחםו, ווענ. ריכטינעז דעם

 קעמן םיר אנבאטרעפט, אונו װאט
 אזא פין םארנע:ינען רעם האבען ניט

 כים םינוט א אויו• האבען םיר טרײםט.^
מ־ אן םאר װאהלען די אז נעצװייפעלם,  ׳

 סייז דאס איז םארהוםעז, וחןלען זעקוטױוע
 גיט באלאט־צעטעל םון ײעם־ קאנדידאט

 זא׳לען dp וועלכע װערען, אראפנענוםען
 «ר אזיב איבערצײגוננען, זיינע זײן ניט
 פדאפעסיאנע־ אלס באקאנם גיט נאר איז
 נעוואוםפ, האבען םיר רוחע־שטערער. לער
 אריינםײפענלינ אינטערנ?עאנאל, די אז

 נעחאט חאט וואהיען, די אין םאל דאם זיד
 נאר״ װי זאך, אנרער קייז ניט איז-זינעז

ײן זאלען װאהלמז די אז  אסו«• ריבטינן, ו
 ון6 ?ןיםנליד יערער אז דעמאהראטיטע,•

 מענלינקײם די האבעז זאי יוניאן דער
 האנ־ דעם םאר עטיסע זײן איצזנעבען

 וױרדיג םאר האלט ער יועלכען דידאט,
 dp איז אזוי איז ײערמו• «ו ערוועהלט

 םאתעיזוםעז זײנען וואחלעז די נעווען.
 דער פון הטנחח ׳פטרעננער דער אונטער

i ווי אוז״ האםיטע אינטפרנע׳פאנאל t 
 די זיינעז צונענעבען. אלנעםײז ווערט

 אפת, העכםם־עהרענהאפם. נעווען וואתילען
 נ>ם זיד חאם מקםבעחפי• נדױםע די

 דאס אבער וואחיעז. די איז באטײלינט
 דערצו סימלימײט די זאד. איתי איז

נעחאט. זי חאט

 װעוען, אויםערײעחלט וױרער װעט פערס
 אוױסנעװי• זיך האט ורעדרענט, ארס
 שאג• די נאיר ײי רינטינ. זיין צו זען

 ארױםצו׳צפע• נעחאט נ־ט ח«וט װענ׳פאן
 ואי װאס אײנעם, גאמוערם׳ען גענען <ען
 זאד, רער געטרײ פעחר פעחינ, סעהר זיין
י זאר װעלנער אײנעם, ניט אױך און י  ו
 טע• ואס אױף אוגטעױפיידען איחם פון

 ארנייטער די אויוי pip יייו 1»י ועסטע
ז נאװענוננ, י  •אריסים אלגעפ״נע די י

tie טוײר־ױניאניזם אפערי?אנער דעס 
 גאפיערס׳ו׳ פון אויםנייט אן ראר װאים

 און וױרר. חעכסט נעװען ױאיס׳ן י1אוי
 אז נניאות, װײטער זאנעו װייען טיר
 חי• דעס אויוי ער^ינען גיט װעט עם ביז

 טר״ר״יוניאניסט״צער אונזער פון םעי
 אזוי זיין זאל װאס פענש, א נאװענוננ

 עחו• אזוי און •*•ולער, אײי איז פעחיג
 ניט ו*ל 1מע ײאם װײל נאםיער?, ווי ליך,

 אנער אידעען, איטעגם דעם tpjpn זאנעז
 סײנעיר צװײפעלט עחרליכק״ט זײן אין

 װידער אוז ווידער ןאפפערס װעט ניט,
 פון ורעזידענט אלם װערען, אױםערװעחלנו

ל. אװ פ. א. דער
 נאנר װצן ■אסירעז, קאן פאל א נ*ו

 אן פאו פיאץ פאנען פוזען װעט וערם
 כאראת־ דער ײען איז, דאם אוז אנדערען,

 אפערי• דער פון נאננ נאנזמנר דער טעו,
 טיט זיר װעט ארנייטער־באװעגוננ שאנער
 ניט מען ipp דאם אנער ענדערעז. אפאל

 שאנ־ איצטינע די עוװארטעז. שנעל אזוי
 נעפאנם שיאר נאנץ עס האט װענשאז

 נאפ־ ניט איז עט איינעם. יעדען פאר
 עס נאװענוננ. די םיחרט וועיכער וערם׳

 נאמ• םיחרט װעיכע באווענוצנ, די איז
 א•4 איז באליבט אזוי א'ז ער פערס׳ן.
 שטארשסטער איחר איז ער װייל פולער,

 אויםדרוס. נאראשטעריםטישםטער און
p דעם אונטער אפשר m אונ• גאגיז פון 

ן עקאנאםישע געװעהנליכע  אופשטענ̂ו
 אנגע־ באווענונג ארבייטער אונזער וועט
 װעט דאן און װענדוננ, ראדיקאלערע א פעז
 ײעל־ פיחרער, איחר נעפינען נאטירליך, זי,

 ג«ד פון פלאץ דעם םארנעםע; זאל נער
׳פפעטער. ניט און פריחער ניט •1«ערס׳

 דער אלן ןווםײלט דעלעגאציע אונזער
־פר«גע.1גאםפערנ

 אויפ• זײנען וועלנע פראנען, אלע איז
 שאגװענשאן, דער אויןי נעװארען נעהויבען

 חאט לאנװעגשאן די װעלכע איבער און
 אוד איז אורטײל, איחר געבען באדארםם

 נעװע; דעלעגאציע אינטערג״שאגאל זער
 .׳ גע־ גיט םיר חאבען וױיניגםטענם אײנינ.
 םיינוגנםלפארמידעגחייט סײן פח הערט

 פון פראגע דער אץ נאר זײ. צװישעז
 אונזעי זיר חאט פרעזידענט פאר וואײל

 האש טײל אײן נעשפאלטען. רעלעגאציע
 *װײטע א אמ לואיםעז, נעשטיםטיפאר

 ניט, נאד װײסען טיר נאספערסען. פאר
 ?ואיםען. םאר נעשטיםט האט זײ םון ווער
 אנער װיכטינ. אזױ ניט איז דאם נאר

 « מאר װאם אויף םיר, וײנען טשיקאווע
 דעלפ־ אונזערע פון פאר א האבען נרוגד
 זיכער לואיםען. פאר נעשםיםט נאטען

 םעחר איז לואים טר. װײל דערפאר, ניט
 נאם- װי רעװאלוציאנער, טעחר ראריקאל,

 םאל. דער ניט דאר איז Din ײייל «ערם,
 אנ־ װעלכען טא נרונד, דער ניט אויב און

 V חאגען נעשאנט זיי האבעז גרונד חורען
 אז נעחןנהט, חןובען זײ *ז יײז, תאז עם
dp אםאל חאבען צו נויםיג און וױנטינ איז 
 נעבי־ נאר איז ראם אי, איבערבייט. »ז

 ניט, סאכט ליאפצע, « אויל שון־ א םעז
 א דאס איז אזוי, אױב נייעם. עפעס אבי

 ptin םאכען םיר נרונד. סנא&ער נאנץ
 װאס וואוטער, אםערישפנער .דעס פון

 נ«ך רעיובליקאגער דעס םאר שטיםט
 א פון אננעליםען זיך האט ער װי דעם,

 און אדםיניסטראציע דעםאשראםישער
 tv זאגעז, םיד און פארשער̂ג *זוי פונשט

 אם^ענסענדער אן נים האנרעלם אזױ
 זעלגע om אײנער tVP אי*ט איז םענש,
 דעיעצא־ אונזערע םון ■אר א יוענען זאנען

 אפערי־ דער םון קאנותנישאן דער צו טעז
 איז dp לייבאר. פעדעריײ*אז-אװ קאן

פארדרא̂ג א וױרהליך
V

 אבער חאט אינצידענט דאזינער יעי
 שפאל־ דאזינע די זיים. נוםע זיין אױך
 זאך. אזא אז נעםאכם, סלאר חאם מונג

 דעםפאםיזם, »י תאנ̂נ אייזערנע tv ײי
 אינטערגיישאנאל. דפר אין ניםא איז

 װײסען טיר דעלענאטעז, דדײ אדעי «מיי
 איינםאר־ נעוחק נים זײנעז וױפיל, ניט

 זיך די חאבפז איבערינע, די טיט ש»ונען
 לוים געזזאנדעלם, אין נארנים.נע׳עעםם,

 ד*ס, פאי איבערצײנונג. בלסערער זייער
 זיי־ פון םוט דעם נעהאט ח*בען זײ וואס
 וואס דאם, פאר אח איבערצײנוגגעז, ערע
dp שײן נעװארעז אמעײענדאם ניט איז 

 פיז נאםעז דפם אין דיהםאטור זאנ?נאנםפ
 איו«י אםת׳ן רpד אין כאטש איינינסײ̂נ

 סרעדיט פיל קומט דשרפאר נ?ווען, גיט
 פפםט־ איהר און אינטעיניישאנאל דער

 םײנוננם״פריײ םון יאליםי נעשםעלםע־
הײט.

 א םומענם וועג ווארם א נאך
איבערלצזעגדינ

n tP J a w r v

 חתדערם פיער די

נא־ אתזער

# 0

1021ורײטו
v inptלדpרlpa, ̂נר ט׳וי#ר, אוגזער  •וונז
v e n t, זײ װ«ס ואטטישענם, אוגזערע 
 װאס און רעס. װצנען שוױיג א נאןען

 ארניי• פרגאניזירםער אוגזער פנח איז
 פאר־ גפוניט זי איו i נאװעגונג טער

d אין אינטעועםױט p i, װאם ip yp* • 
ן  איי• זייןנחו יארפ. גױ אין נפשות טיל̂י

v m זיר נעשינען שװשסטשר, און נרירער 
 דאס איז 1 נױט אויםערסטעד *jn אין
ײ נאר דארוי װ«ס פראנע, א ניט  אוד ׳ז

tnpt אינטערעסירען. מעחר ארנייטער 
tn« טלע »י p u אמן  נעושד אין פי

 “ארני וידכע זיי, ישן יגען,ז t ש«פט
»p| חיי;פ, נא,־ ivj't,׳ tp>pv, w % t. tv

̂ורפען ניט זײ  שא■ פון װערען ארויסנפװ
 רpנםטp̂ דעו פון אפפער די װערען און

 דארןי װאמ 1» אלנעמײן, אין און 1 גױט
 גרויסע, שיט נאװענוננ אדנייטער אן סען

 tv ,DP'Va'VViiy א־״״טעי פעכטינע
 טוי• חונדערטע װע; צ־יט, *1» אין גראדע
 איז ארכײטסלטז, ז״נען רpט”ארנ זענטע

 װאס נארניס חאט און טוינ, און שטוס זי
נ<ןי פארצושלא־ װאס נןורניט אין זאנען, *ו

V
 פאו םאמעגט דער איז איצט ניין,

 צו כאווענוננ רpארנייט גרויסער רpאוגז
 ארבייט. דער צו ענערניש זיך נעפען
 פילעס ivp זי 1 סאן זי האז װאם «בער,

 חרך־ שװײנען. גיט זי טאר נ< פורם טאן.
 אויסנע־ םוז פאס־םיטינגען אוגצעחלינע

 -p; DDPDpi■ פ?כטינ?ר v (Pipit דרישט
 ציװיליזא- vtv גצנען ארדנונג, אזא נצן

»’P, װאס tv (vtv> itn ר  חונדצרט פ̂י
̂ולצן פענשצן טויזצנט  שטאר׳ דארפען ז

 ניט װילצן די ווייל ניט, חונגער, פון בצן
 ;v.p ניט חאט פײנער וױי< כ«ור *־בייטצן,

 גיו סראפט. ארנייםס וייצר פאר גצנרױך
 פון װערעז אױפנציצטורעםט דארןי י*רס

 איז dp װײט װי און פראטצסט. דצס אט
 Dרנײv װצרעז נצשאפעז דארף פצנליה

vDצ?נדלינע ר dp .pd jpp id ד* דינצן 
 גוי• pnpitv pיל0 און סיען, *ו «פו<ס
p ro ?אויםצופױ^. ארבײפ?ן שחל׳ש 

tp, נעטאן ניט איצט דאס זאי װארום ip ii 
tpn דװץי סאן םען DPI ראטעװעז D in 

>jpap צ םוןpנדלינp און nונדpרטp טוײ 
jn jp t 1 נפשות

V
 פר־ די װײניג. נאר איז ראס אב?ר

ip בײט?ר jv p י1אוי פאר<טו?ן ניט ויך 
d p i, שטארט די װאס cp ii .(ײ םא  ו

 *רב"ס<\ר, אלס םטן. oyap םזזען אל״ן
 שסר?נג לי tptio ט?ר,”ױנ'ארארב אלס

 וײ?רע אין \-,v*vv רעpײt אין אןיפ^אם^
p״t איז ם?קטאריס, ip ,םינ?ז Difii tv 

 וו?רען אפנ?ל?גט tpp*t וױיגיג?ר
 op ארבייט װיםיל tv און ארבייט, דער פון
r v ,ו*ל דא dp װ צוטײלטpרpנ<ײו ז 

*•PPv tp r ’ it

 יוגי^נם די אין ױניאנס, pnptjtv אין
 רpד אם װ?רט נט?רגײשטנאל,,א דער פון

 חנר א'| ארבייטס־טיילונג פון פוינצי■
 דורכטד מענליך װײט װי ,pp?d פון צייט
d t p. ניט נאר איו אונו און ippjoMV• 

jpd חשרשן, צו tv ײ?ר איתענד vt> ןיך 
 utTDt.״v nprtrt דער אויוי טוטלאנשו

 IVDP( נים זעלבע Din זאל װארוס טא
ן 1ײשרע י  pרpנדv איו םרײדס, pרpנדv י

 צו ניט זיך פטישרט דערצו '1 ױניאנט
 אײ־ רשײאלוציאנשר, v שאםיניסט, v וײז
”v t נאר מרוי מר t ,גוםשד v •דענששנ 
 t«t פארשטעחן זאל dv» רױני^ךםוון, דע

 tv װיסשז, צו אוס אינטערשם, אײגשנשם
 רנייטסלאזש8 צאחל נרויסש vtv טים

עי 1פי שגמנד דעד ווערט  r>v ױניאן י
inpoדי ביו שאקשלדינ, םעתר און ־ pj'tin 
”ptv>DD חוננשריגש םחגח 3iv, •מדצײיי 

tvp \ v v im  pd?pd אין tpmvt אוםומוױ 
tPD יובישון אונזשרע tPuiooPD, װי 

 חנר• t'v dp וײז. ניט tpPvt ייי שטאיל
ivdגיט ־ p״i ^נאד פייווגטראפי v מײ 

ppb מן צו טיייי ױ מר  tPtt מ<נםט, י
 גי• רptונv טיט טיילזז זיו ײ?לזמ םיד
jpd די מיט נרויט pj’iptpin.

V
 רvD טא r>v פין פ?הר נאר

m *ײט m : rv גרינדליך און DDvrpiav 
 וואלט אויד רנײט.rDרטײpװv 1ײעי«

dp שײן נאתיט נ?ײען PDnp זאה tv 
DJPt'ib 400 an וועז איצט, v  tpnpa dp 

 גר?סט?ר ד?ר סיט זאל ל׳זיי^ כייטער^
 *mD די ווערען ב?ןיאױפנעחו שנמורשײט

w |די םי pnv״OD .וואו שטונד?ן 
 איער ,tv 48 ,נעקריבעז עס שםזןחם

או א׳ שטונד?ן 44 אפילו  *tppp די איז וו
pod שטוגחע, צאחא «dv ר  ארניײ חן
 אײכ־ ניט וואיום V ארב״ט?ן tto טער

 ארבײטם־װ*ד, שטונדינ? v 36 פיתחנז
 דאס אויכ ארגײטמן. p?v זאלעז 1אי

 וחד אױסג?סירט נאלד jptvp ניט וו?ט
 »wpiiVD שטארקע גרויס̂ז v אנער יעז׳
ברייגג?ן. נו*?ן גאר !יכער tvp חנס פאר

מעקסיקא מיט סכםוד אױל אלט־נײער דער
in T y t . « פון

D אט in אויפ* באלדינ? די דין דארוי 
ט?ר npptf’ ניי ד?ר פיז נאבע  ג>ד ^ב״

f ײענוננ. iv iv  , i t i דארוי ם?נלױ ווי
 פון פיטיננ נרויס?ר א זpרpװ ipp ידימ?רו

art ניז פון מוונסיל לייבאר סעגמיאל 
ijp איז jp jo iv, אױ«י v y r n\ די

 פאראיי• די צוױ׳צען סנסוו דער
 איצט t׳v vp'oppa און שטאאטען גינטע

 — ועריאד ;ײעס א אין 1אר״ננ?טראט?
 *■6דיפלא אפענע פון פעריאד דעם אין

 סטײט אונזער פ»,־ה»ני;ו;נען. ט״עע
d טשארלס אונטער ועפארטסענט jv iv v 

 אױגעד p>v אותשג^וארפ?ן האט ױחז
 “tv װילסאן דער פון סעטאדעז גלאצ^יש

P 'p v^ o^'d איז און tPD ippjo 'nv טיט 
ipv-typ pjpbv. ,ניט וערט ױחז טר tv 

v p ’ dppd חױך אין pvppt’ ptpt ,םראזען 
̂ון װי  רעוט ער .tvnvvj dp חאט װילפ

n אויף און דגורים פלייצע v« >שוםט פי 
קרעדיט. רvרפpד איחס

rv פיט סנסוך ד?ר  vp'dppo נעווען״ 
rv װע* אלץ פארגלייב^ װעט און איצט 
 IPP װאס ואך, לנערyרזpד און אײן גען

dp'^ pjd’iv װערlp קורומנן אײן טיט 
tptipi rv !אויל — װארט  dp אויל• אן 
 נים, inpo אן. אגפאע פון סבסוך אינער
do’>v כ״ם p tv״pb| צום חאט װילסטן 
 v DPav צוטשעפען זיך opivip; אױ<

 «נא• די שטײגער v וױ אישו, ווירדיגע
ip פון לײדיגוננ jv p 'ipov- אין פלאג״ 

o iV T tv n  vp'bovd d pi, ווען Oppo' 
ipjvp צלופר׳שט חאנען אםיצירען :•p 
 vp’ipov IV* פיט שיפ?ל v אויוי שאסען

 דער tv נעפיחוט האט װאס פאחן, נער
 *VP’ivov דורך p'pvaipv צייטוױיליגער

 אױל־ ip^’tvP’DPPD dpi tpnvo נער
 אױ< rv ױחו סר, ם«ר .vp'dovu פארט
ip .D וױנטינע געגונ א אלילן 'jpiprv 

tv r די»לאמאטיש איז w אין ריידפן IV 
ipotpr)poj’v •מ״| זיין שיריר vנpר 

 pyo tv• חאט ער .ipmvpp v inpt איז
vp'o נעזאנט iDDPii : rtv  mpeptsiv 

tppptppnv די ipjvpnpov >אױ *porn 
ipd pi איו אויל דײן ddpi; ניט אױנ 

 IPinv’ P• דיינ iv npit און אך tv וײן װעצו
j ’rritpipo וױ vt otn> ניט t״tהטט ׳ 

ip זיך i טיט סנסוו נייעד vp’oppo ״;>> 
tic ipuvdpj די tPMtPiMmvD פ»י v 

 חוונדעל״ אוו ״פריינדשאםט פון טריטי
י |y:nnpuv אי|  חאט |PMtPi;vnivD ו

p*tru דער iptvP’ipov סטייט D ivip i* 
ip אױם onpt dp מענט. i tv דע״ סטײט 

•djpooiv אגדעד קײן נעפונען גיט האם 
T אנצוהויב^ אויסװענ t טיט טרינ?ן 

vp'dppo, צוריה נאר װי ivd  tPJJVDiv* 
 PPDvn ]iv. פרײנרשאפט ווענעז האנדלען

rtv ױ ז*ל וױ״איינער  tv ארײנרײסען י
 V איחס ipsvo און חויז אין שכן זיין

 ip tv ,tpipppip תרביי tiv סטאנדאל
tpipppip v t ipoipp:  rv אין איחם 

 dp. הטט פנים vtv ליבע.
ip דנט יאהר עםלינ? pditip די i 

ipjv p ’dppd ,?ארונ* חאט װאס ר?װאלוצי 
ovptpnpo מן דעס  די ipj״t ,tvn טי

tP»in*vv3 pr'ovovPan צװישעז *pov 
vpn טיט ip iipj vp’oppo אינריג ניט 
 נאציחוננען די חייסט, דאם ב׳צוח. שוח

 ,tpspiavtsv tPitvt ניט קיינמאל זיינען
 װילסןון tpn ,tPo«v poonp די rv אפילו
 tv vp'dppo נאר »רמײ tv געשיקם חאט

 אין אפילו װילא. באנדים תס נאכיאנען
'Ptp סטייס תד האט ציימעז o iv ip i־ 

otpo געחאט oppo t'v ipcpiDivB v,־ 
vp ,די סיטי ipjvp'oppo חױפט .D ivor 
r די v  DtvtnpopioiVD אבער •V i D'j 

t"P tPti .אנשטאדם פולע v •פולנאםאל 
-vaov (nprotpovi'tpPa) tpot'ospo 

tpsvn ip ivo דארט םיר ovnpt גיט 
inpo װי mpo3 v־nnvov3ov, מען ײי 

tpr'ovBVPV'i t'D'iv tv op ODti לשון 
i  r t iv ro  v —׳pdv׳*pm■ p>v iv d  .i 

im vDvaarotpoa v r v  tpppnv pr«o
•J'03P0>VDV3>1D v ,tt o u  'it v  optia 

ipo. פון i t v o r  tvm ovevPB 'i d p i 
*■v inp t ip s*  T tn p o rv  ip i  r v  op 

ip o 't ii. לױט op tptr'DVoi^V'i d p i־ '
*V30V 1P01'03P0PVBV3P1D V IPP DPP
,iiv>  v  t'v  n>3 tpiptt D P 'rp i im v o 

onpotr oytt אין tp u n ra iv B י1 סיס 
v  i n i  iv io o v 3 o v  d pi o p 'r  dvh 

ppijvn jtv 0Bvcn יסי1ט t"iD  jtD.״ 
Pit( 1מנ אײז ip i  r v  tp o v io ivo  t 'v 
itv״rt>3 ip o דװך I 'P bv ' i  rn v tro  v 

tv t" iiv 3  iptnovov^ D 'i v  em  t'v 
0B« ךי vtm j"iB״ tp r 'iiv די •tpp " i iv 

v p ip ' tiv  ip o jiv  opj'n  ip i״P i פון 
n:p"0 די jp iyj ip r o o j 'j  v iv  tpp " i iv

o p r  « i> ijvn pjpomtpojv נע די די 
't p p iv ױניאן טױיד u iip n v i אתיסוױי־ 

t iv  i ' t  |Pt״j אןיף ip jn p n p j ip i חויו 
piv> ip פון t 'o v 'v  ip i. און opu נױ 

IP I t'V  UUP11V3 P t 'l IPUVBtV P1V' 
i'3• יפטוננ,1  d p i jp t" ii n  opr ■fin 

UDP11V3 1PO” 31V IP I IV JP11 (p ro 
1PO” 31V '1  J1V ,IJVP IPVtVt DPI t'V 

itv'. נאװזמומ  t">v DPI •pn  DP11
tp ip ii p iv o r, איז jib intro אלץ P iv o r 

ip i  r v  ,o” p rrto o iv iiv 3  in 'v  t'v 
p in 'v  tie 0 ” ptv>p ,ציעלעז t tv, וחמי 

U ארגדג■ ,D 't'ip  t r ip ' tpjptpjvs iv
I g ^  nv tPoipivB סי 

— BPD"1V31VD t" t  |1V

tiv>1D

V ip t r s ' i iv אגפאננען ף1ו1 ספסון 
■tpu tp iivn iv װעועו .v יטי1ס jib 

*«i; bv 'i '׳,pyuvn (iv vsvp׳i״ i •«נ 
די o ט1ו tp i'v rv  ip ro v 'tt ip i טיט VP'BPPB,

iv מעשח ױ סאנען tvppn p ip 1סי
*ו די אינלתענשן iiv'ps. ז

ip יער tvp 'iv o v (׳ipop iD iv t'ppo i, 
ip iv נמשיס • i n v  ,im vogpov 

I'Pipd vd  ,I’ PBV 'i r t iv r o, האט •p«V 
tPtJiPiJvniVD iPttv■ דעי סיט tVJPisv 

v ipjph » סי  i יטי1ט no ״O B v n r 'iD 
p i;vn  it1 '13 <,״ tP"tV3 ip;pp tvי 

tiv tPM^•( ילע in'M3 p r 'o v o v, װי 
i ' t  ip  »vn ,tpoivtnp tv ipupt t'v  op 

pt;v׳:׳VD'iD| אייוי " •p r iy u r  PDMiJ v 
I'tV —* 27 דעם op iia Dp;po>vnvD 

V3 ip i  I'V״ ;'*ODJVP IPtVP'DPPO 1PO 
,P'VIO

tpr't p in t די tvBvpp י1 *ייטעז 
pov itv vp'dppo tpr'itv* נאצידונגען

1'IPO'ItVPw '1 ,1P0P3 IPIVttPJ VP"
vtv ippvbipd'v די rv iirn  ip;vp'ipov 

tP3vn eipor .אױפגעחערט oppo 'i״' 
tP3vn ipjvp אויפגעחעוט '•oopiv tv 

nrpo v ,!PPiDtvP ipjvp '.ipov ip i 
ovtt יט חאט® ■ ■v r  P'ltv inv1 ivv 
ivd* מיט טלחמח v tv געטױזרט ניס  ,i 

 אויך ovn ovtt 1ײ tyovvor א״נינטע
t"t n>ro >vt tvop'ti tv tvipi רט1נעפי

nv ,ipo pippd אלץ לענסינג. ססייט
m  m>n d ipt  tpupt rv׳ip i tpr 
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ipp'psupi ipiips צייט י1 און t'v 

v 10 רייוי ויירשליר  iv d  tp iv twיטי tie 
*ppitvn tiv o a v n r 'it,״ tPti ניט ip i 

.27 סונקט
ipivp'ipov '1 onpor 27 opr■ ip i 

 v מי vp’oppo אין tpopiporv אויל
 tpipii opjib dpi לויט .tPvn אין נײן

1 P3'Pi'OV3 pr'JVP'DPPo pPv'ײכטי 
ipo, סיי up ipi t ivװי ,״ ipt"or v 

tip ipi ipotiv tiv ,ijrrpti, װי v 
pipijv tiv ipBip ,P'iv ipj” o r מינ*p 

ip>m, .נאציאנאלידרט "t oo"n om 
 nsiPo '1 tiv p?ve גאנצעו oiv אלאננען3

pip” t jib tpopjiv "t »3pi v ovn •פרי 
dppo |pj"t "t iv ,ipo'o;pt"v povii־' 

ip iv ,ipn '3  ip:vp ניט '•oppo t"p 
.ipn '3 ip« p

iptvpnpov itn ססייס otpooivBPi 
v•׳ i OToopom■ PV« P3'Pdp t'ir ovn

OP11B DPI tPl יף1א IP DVil 03111 DPI 
■PVo '1 1P3V ovn ,IIPI'PO'BJVP t'V 
*PPO tv ,OiPBOtPPl U ll'tPI IPIVP'D 

v rv  VP’O זעלנםטשטענדיג tiv iivP 
tm 'tpi ptr'itpPD'iv t” P חאט t"p

ip i“ ניט ivd  Dvr n n  v tPivt tv in 'v 
P'vio'odivp v זי •tponpiiv Pvt

11' 1P1 D11VPV30V OVit t'V  om־' 
t ips'Pospi ipiv <iprn״d pi tic o

« וך.030
«1 ipr'opm■ ip i ױיס cppo ovn*' 

mpo ip iiv  tv ovnpj VP.
,opnaiivor (pr'opm• d pi (id 

ovn די o'mpo'pi i r i ' in  iptvp'oppo 
vp'ipov ivd  tv די און ip iv p 'ipov 

ipD'nt t"p r v  ,tpopiporv P'iv אמ־ 
ip iv  ,os"P3 ow » i n  tv I'enpo .נים

VP'DPPO tv IP0P11V Pvt IP® tP'DV 
-iiv p'tv on tPi't'PvJV'wi.V' Pvt 
*riv 'vvi o'i ip iv 't tPP ,u p  i n  ipo

tPBOVB IV IP«103'11"V PPV IPI'I'P
1'Dn. ,P'iv o n  tn 'in p tn  tv ,P'tv־'

in און on  ipto ivd o iv io אויי׳ evu
1' tpsvn IPOD'PVO'IVP IPIVP'IPOV 

 איינענטום op&pn |1א א״נגצרינטעט
O'l D'J IPP VP'DPPO "t *nv 03P1
t'V  JV* IPP VP’OPPO DV11 .!PJPP1PJV 

OPPO V tPJ"PB'11V אויי 'PPDPD tPIP 
OBVVPJO'IV 01P11 0V11 <P't», 1»י DV1 

rv ניס inpo 1' ײי .i nינח1ס י t»v 
1 ,dpivזין גױטיגט רענימננ י t'v 

 ־panto pPv'vvo po'ttpj ive ר.ננסות
ttv IPJJupo אויו tPPnvvv3 tv •rtv 

op .m3in yr'UPPo'iv pin'v איז *n 
ip s'i 1 ניט tv 03pi ,tt inpoי '*jp i 

Pyp'or v ipj'ip װגג  Pvt חכנסח tic 
P'VPIIVI• P'tv 1P3” 1 IPI. 

1' *P'111POJ1V ,JJtl'JPI IPJVP'IPOV
ntpo ' i  ovn ,iv'vvioD’j'o iv  o'jvo 

tpjppipjv oPvttVJ O'J. זי '•P3pj rv 
,tnvo IP r'T It' DPI Ttv ODPC |P3 

P ovn vp’oppo tv j'UPOB'tnvs" 
IPJVP'IPOV IPI'PD'DJVP tv O'J 03P1 

OPPO '1 DVtt OPPO IP I .01DJPJ” V*'
oj” PpjB'tiv ovn j j ii'jp i ipjvp אױןי 

'*ipov '1 tpsvn p'vpnvi• P’tv i n 
•itv oPnvvpj ipi'vnvi■  P'tv im v p 
*O'tlV I'tV |P3V1 "t .odpovib ipo
)PD'JS'tPIP DDPOV1V 1POJ1V IP01JPJ 
3” IV V'tV JJII'JPI. IPJVP'DPPO IP I

rv  ,nv tiv .ipo'jnB■ »"J tPsvu די 
n זסך  t'3 tpoBi? m  rv  tpjjvnpj 

JVDpuv ovn P'vm oo'J'oiv jjm vn* 
IVD 'O'lO V tPJPII IPJJlPlJVniVB tPJ 

Pnjvn tiv O״ Bvru"iB.״
V O'D IPOIPPJD'HV tni' .10 rv  tm 
i n  iv jjippor r't tpjpn cjpod” oo
OVn IP 1P3PP11 I'V ,PJV1D IPJVP'DPPO

inpt rv  ip tv ,oipppip ״B'־:pp'»'pj״ 
 IPPPDrjn'iBtv כיט ןיו װעט ער tv און

iVJ ,o jyorn jviv ipr'DPVia v o'o
P'11 ip סיינטסל IPPOPD >V3 PPV IVD

o sn  om tpjpn pjvie pPp'D'vj'ib  n 
o ״im'PO'BJVP״ iv vp'dppo פון n 

ip ji'3  ivjvp'ipo v  tie oiojpj" v. 
tpr'iiv r'jp jv ' ' i  tv ,t"t ivp'd
DVtt IPDV31VD IV VP'IPOV |tM UVPJJP 

ovn p'lvo'ipo p'iv inpo יד1א dpvp
0"OD iptjtv IPP” VtViPOJ1V OPI'ttPJ 

P'DVJ'ID o n  IPPOPO tv D1POD1VBP1־ 
t'V DV1 1P3V .VP'DPPO O'O *tIDSD IPP

mprn v *tt inpo. גיס
1' Ot"tt OP '11 ,JJtl'JPI IVJP13V 

POPJD'tV DPVttPJ O'l IPIV OV'f,D'tV( 
1030 o nן VJ'ID V TIV VP'IPOV D'O־' 

tpiva |pPr■• װי r  op״rv  Di זי *pj 
'•VIO'DDIVP o n  IP3P11V3VJ 0” 11 tpn 
-i n  tv 031TPJ ovn |1V opil■ tpppiv 
•v r  tv—pptiv tpr'opviD o n  tP3” i i 

in  ipjv p 'dppo i n  ivb  noisn ipd־' 
ipo  ps'pdp .jpn in jv  tv *rtv—« n 

o n  IVJ ווי *rv  tm םיס אחיס t"t 
od״"Jn  ipjv p 'dppo '1 ovn ,ojpoo 

m • 25 tie jjtipspn v o i'opinn Jin־ 
•t'tv dppo oivbdpp o n  •t'tv 

P'tv• װי v1'״ in  vj — tPJVt Pvt ip j 
nun איך און n  tPoPvn Pptt לאר.1שניי 

•tPD'VJ'i■ in  vj ,ip i'vJ'iv ooP'tt n 
J1DJ3H IVJ P'11 I'V

PJ t'V DP tv ,IP3PJ1Y ttO tPO ttv־ 
vtt i n  tP'Dv .jtv ip jiPp v inpt tpn־ 

t'j i n  tie ejnJVDtfnvp ip jv p jj'r 
*ippiv ״טײסס״ ovn נים oPpd" iivpj 

o sn  ipj'uporPvD i n  rv פיז nד
))16 o*'t Ttv DiPr

mm r® זײס w אױף
ר. ם. פון ע ם סו ל ע ר ע ■

 דיר םיר אויג אױף אױג כין
 נעפינען, נים ווארם קיץ קען און

ץ צײכןןן א װ»ס  ןי
 זעי, ומןגלװוטער סיץ סון

 דין ךײכען v זאל װאס
 דינען, עדות »ן פאר און

 דו דים כדר, סאר כיוסם ױאס
שוױןי^. סיץ האםט באשטיגען

ם יענער אזיןן  ווארס <מ זיי
 אםת םיץ אימגעחילם ימס

j אק jn y ^ r פײער, סון 
 גיום, סון שיײזןרזןן. אין
r שווער און v געבען «ו םיר 
 רםז םינדםםןןן דןם דיר
ױ s און ם׳שוױעם, ו u n, קלימם און 

ען דיץ בלומ״ םיץ pn װןו

Vt,-,
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n דעם «<,ib*ivגערעכטיגקײמ10 » i ,1921 דזאװלזד

צןזאםען ברעכט אפ״ ״פרײם :םי קא־װאזענ םאק דער
היגדעם. ל. סון ״גערעכפיגקײ®״). די ®»ר (סנעניעל

p אין in סאקתא־װאנזע־ דער ׳ןןוין װעט 
 די פאר iv oopi ,װעדכער פראצעס טי
 קהץנער דער pv װ<וכען םיר צטע9ל

 מאםם. העדהעם, שטעדטעי זזיםטארי׳טער
 םאי׳טטענ־ א טיט און — ענדע «ו ןיין

 *כנעיןראנטע. די סון נאפרייאוננ דינער
 םאר־ רער po עדות צעהנדליגע די זוארים

 נע־ םארנערופעז זײנען װאם טײדיגונ,
 *י־ נענצלין־ האבען ײאך, 9צט9ל זואדען
 דיםט־ דעם שון ,אויםזאנונג״ די שראפט

 בא• צװיי די אז עדות, אטאתי׳ס ויקם
 איטיא־ הלאםעךבאװאוםםע ׳אוילדינטע
 און סאקקא :יקאי־אי ארבײטער, ליענישע

 ד0 דאם זיינען װאגזעטי נארטהאיאםעא
 הא־ װעיכע ״האלר־אפניקעס״, די װען
̂ען ,1920 אסו־יל, טען15 דעם נען  באםא
 םליי־ דער סון ■עי־םייסטערם צוױי די

̂־יס me׳ מארריל און טער  1אי םעקט
 צום ?יי רערשאסען מאסס., נריינטרי,

 18,000 זיי po צונעמפען אןן טויט
 װעלכע סיאנע, גאנצע די און דאיאר.

 ״שריים־ ׳טװארצעסטע די סון אייכע איז
 אויוי געװארען נעטאכט איז װאם א*ס״,

 נים־ װערט שיהרער, אופייטער נעטרייע
 הייזעל. קארטען א װי צוםאיוען לעכװײו

 קאצ־ אטוידני דיםטריסם ,lyiyppiv דער
 אכ־ רעכט םיט איצט ײערט װעלבער מאן,

 םי־ ״מאםאטש״עטם׳ער דער נערופען
 מןלח, זײן איין אליין שױן זעהט קערט״

צונעבען. ניט נאך דאם װיל ער אנױאהל
 םריהער אך1 מען סאט אײנענטליך

i געוואוםט, n  tv כאאעז װעט אנקלענער 
 אפ״. ״פר״ם זײן טיט מפלס נרויםע א

 ארנייטער־ איטאליעני׳צע צוױי די י1אוי
 סאנאטעז «אר א סיט וױיל םיוזרעו,
 אננעםאנ־ ןיך האם ■ראצעס דיזער אײחװ

p i| צוםעליגערװייזע זיך סען האט i n* 
 װאם לוםפערײ, גרויםער א םון מאוסט

 שאצ־ פרױערינ־באריהמטער ךערזעלבער
 םראצעס דעם אין באנאנגען האט סא|
 מאנאט אין איז װעלכער װאנזעטי, םוז

 םאראור־ יאהר לעצטעז םון נאוועםבער
 םטײט־ יאהר 15 צו נעװארען טיילט
 שלא־ "B>f ,םרײם א אויוי אויך פויזאן

 ,1919 דעצעםבער, טען24 דעם אז נע,
 א אױוי אפ״ ״האלד א נעמאכט ער האט

 אײ־ מאסס. בר^דזשװאטעך, אין הע׳פיר
 ■רא־ װאנזעטי דעם אי] עדות די םון נער
 װאס קוילעז, די אז ערקלערט, חאט צעם
 אין שיםערײ דער נאף נעםונעז האט םען

 אםת׳ע רןיין ניט זיינעז ברידז׳טװאטער,
 ײערט װאם שראט, איינםאכע נאר קוילעז,

 קאנעז און פױניען, ש־םען צו נאנוצט
 ווען טענ׳צען. קיין טױטעז ניט סאלנליר

 רי סארהאנדלען אוועס איז דזשורי רי
 דזשורי־לײם די פון איינער איז סייס

 די םון איינע זעהן צו נעײארע! נײנערינ
 שראט־ א אנשטאט אנער קוילען. שראם

 דער־ אטוירני דיםטריקט דער האט הױל
 פאר א דזשוראר נײנערינען דעם לאננט
 שינמן אין באנוצט ײערען װאס פוילען,
 יא האנען וועלכע שאט״), (״באן הירשעז
 דזשורי־ליייט די איז מענשען. א טױטזון

 איבערםאל דער אז איבערציינט, וייענדיג
 אבזיכט דער מיט נעײאיעז נעמאכט איז
 שול־ נעפונען װאנזעם־׳ז האבען םױטען, צו

 םאר מארד־םארזור, און רויב אין דינ
אריזאן. סטײט אײנינע סומט עם וואס

 דעם באמערסט האט ריכטער דער אבצי .
זוון אנקלענער דעם םון ״טריק״ לוטאינעז

 נאנאד ניט האט ער װעלכע — רוינער״
 םעגער צװײ און םרויען אבט װארים נעז,

 צײט, רער אין אז גע׳פװארען, האנען
 אין שיםערײ די פארנעקוטען איז װאם

̂טי, חאט נרידזמװאטער,  זועלכער וואנז
 םיט״יעדלער, א נעװען לעצטעגס איז

 מאםם. פלימאוםח, אין םיש זיי םארקויפט
 די נרידז׳פוואטער. פון װ״ט טייל 28

 בא׳פט*;עז, ז״גען וועלנע לייט, דז׳שורי
 יענ־ קאנםעמואטיװע םון אויסשליםליך

 די נלויבען צו ענטזאנט זיך האנצן קים,
 איטא־ נעווען אלע זײנעז זײ װ״ל עדות,

זאך. אנדער ?יין םאר ניט און ליענער,
 םא»~ האט װאם םאל, צװייטער א

 דעם אין מפלח ?אצטאנ׳ם אויסנעזאנט
 געװען איז אפ״ ״םרײם סאהא־װאנזעטי

 םריהער, װאכען צװײ םיט פוגקט װאס
 זיך האט טרייעל איצטיגער דער איידער

 קאםי־ ,דעםענס דער צו איז אגנעהויבען,
 םאלהא, דע טרס. א איינע געקוםעז טע״

 אין דאלםעטשערין, איםאליענישע אן
 ד<ר־ און דעדהעם, איז קאודט סופיריאר

 1שא דאלאר טויזענט 60 םיט אז צעהלט,
 דער םיט אנפלענער דעם ,םיקםען״ םען

 װעלען װאנזעטי אזן סאקא און פאליצײ
 פראצעע א אחז נאר װערען באםרײט

 נע־ זי האט נעלט, די םיט צוזאםען און
 אננע־ די טון לאיערס די דארםען •ןאגט,

 דאסוםעכ אלע אינערגעבען אויך קלאנטע
 םאר־ עס זיך. בײ האבצן זיי װאס טען,

 לא־ םארטײדיגוננם די אז זיר, שםעהט
 דער םון ׳אליחות דער אין האכען יערם

 א געזעהן דאלטעטשרין א־טאליענישער
 דיםטריקט דעם פון טריק ^צינען

 זײ און זײ, אינטערצוקויפעז אטוירני
 קארט. אין םארקלאגט גאלד איהר האנצן

 אױםצר זיך געלוננען איז נחור׳טע דער
 האט איגצידענט דער אבער דרעהען,

 אנשלענער דעם דיםקרעדיטירט םיאום
משרתים. זיינע םיט

 וער האט פראצעם םון אנפאננ אין
 װעלכער םיקערט״ ,םאסאט׳פוזעםם׳ער

 אין זאר ק״ז פאר אפ ניט זיו שטעלט
 אינטעלי• צװײ די שיהען צו װעלט דער

 צום ארכייםער א־טאליענישע נענטע
 נע־ גיט נחת קייז טשער״, ״עלעסםריק

 באאײנ־ די םיטהעלםער, זײנע םון האט
 עדות, םוםצינ די םון עדות. םלוםטע

 5 נלוי« האבעז םאררופעז, וואט ער װאס
 אלם באשולדינטע די ,דערסענט״ «ײ םון
 ברײנטרי דער אין ״האל־אפניהעם״ די

 בוה־ א עדות, די םון אײנע רױבעריי.
 מארייל ענד סלײטער דער אין היפערין

 <ו'עז אז דערצעהלט האט שוה־םעקטארי,
 צר זי אז שיםערײ, די דערהערט האט זי

 פזור־ נעזעהן און םענםטער צום נעלאפעז
 וועל־ איז אויטאםאביל, אז ניילויםענדע

 *זין מענער, צווײ געזעסעז זיינעז עם כען
 א נעהאלטען האט מענער די םון איינער

 6דעו האנט, לינקער דיעד איז רעװאלװער
 באחױיפ• זי האט רעוואאוער, מים׳ז מאן

סאקקא. װי אויםנעזערן האט טעט,
 נענעבען האט זי װאם ענטפערס די םוז

 האט םארטיידימנג, חןר םון לאיער דעם
 אב• האט זי אז ארויםגעצײגט, אבער ייד

 ניט רעװאלײער״ .מיט׳ן מאן דעם םאלוט
 זי װאו אפיס, דער װייל זעהן, נעקאנט

 צײײט׳עז אוים׳ז זיד נעםינט נעזעםעז איז
 א>נד נעײען איז אויטאמאביל דער ;םלאר

און אםים םון זױיט פוס הונדערט נעםעהר

איד םאדנער א
(*עליעפאז)

כאראןש. «ב. םון

 םרײנד, נרופע א געװעז םיר־זיינעז
 םארגעםען צו געגארט האבען וועלכע

 םאסי און לעבען, װאכעריגען דעט *ביםעל
 און םראנלרייך. אין גאם װי טאן לעב א

 ווי א׳ױםפיחרען בעםער עס טען קאן װאו
? היים ױניטי שעהגןר דער אין

 םיר זיינען אט און נעטאן, און נעזאנט
ױניטי. — נז־עח ארבײטער דעם אין

 אטת געװען טאהי װאלט אלעם און
 איד. מאתער דער אט ניט װען נז־עדנ׳דינ,

 פאר־ לענען דאט םםש אוכז ףאט *ר
ביםערם.
 זיך דאבט ער איז פוק, אוים׳ן אזוי,

 זאנען האן tvs םענשעל, װאוילער א נאו
tv עו װעט װאנט דער אױןי פלינ א אפילי 

טאן. ריהר א גים
 װאם ׳עחגס, v פאר װאם דאך און

 צונעטײלט. אונז ער האט יםורים א «ור
 םאר־ לעבען נז־עדן אונזער פשוט חאם <נו

ניהינום. אםת׳ן אן אין וואנדעלט
t זיצצן אט o ײ  געדעקםען ׳שעהן v נ

איז עין־חחג קײן אפעטיט חנר ׳סיי»
x*ru
 אויוי נהרחבח ליכם ימרימ נאגצער א

די

 אוים, זיך ציהען הענט די אפעםים;
 נםױן דעם װידערשטעהן נים קענם איהר

 טאן געם v ניכער שוין װילט איהר —
 גים פלוצלונג נאר הערינג, שםיקעל א

 זיך קוקם איהר ציה, » אײך איז עפעם
 װײ־ זײן איחר באנענעט דא און ארום,

 איחר װאט פוים ׳אטיל, און בליק, כען
:*רוים ווי אזוי ער זיםצט הערען, קאנט

!״ עםען? ״העריננ
 נעזאלצען איז עם נעפערליר, איז ״עם

 אום־ זעהר איז עם טאג̂צ דעם רײצם און
־ !..•*געזונט
 אויפנע־ בלײבען אײערע דענט די און
 הגאפ װילט איחר פלאפם, הארץ די צױנען,
o פןן האנעז n ,דאם װינאלו אבער לעבען 

 אײו קאן הערינג אוטשולדינע שטיקעל
 זיין וועם ווער סא נעזונט, צום שאחןן

 צױ געזזנם דעם ריזיקירען און נאריש אזוי
םארנענינען? םינוט v ליב

 זיך רוסען בגננח, כסעט םאםעלאף, און
חענמ.״. טרײםמנרע די צוריפ.

 רײדניד דעם אויןי װירער היתם איחר
 איתר צטװאס, זונס איחר םיע, רעקטען

o מםילזס װילס n און חוננער, גרױםען 
p* איץ־ ווערט עם u n r• ווויפ,

 גע* האט זי װעחרענד און טינוט, א םוס
 אין געהאלםען האם מאן דער װאט זעהן,
 נעקענם גיס זי האט האגט, לינקער דער

 דער אין געהאלטעז חאט ער װאם ועהן,
 אנטיוע־ געװען איז וואס האנט, רעבםער

 V עדות, צװייםער א אויגען. איהרע גען
 ארכײט זומן נענאננען איז װעלכע פרוי,

 האט םעקטארי, ׳שוה סלייטער דער אין
 צו צונעקוםען איז זי װען אז ערקלערם,

 וי1 געװאוסם ניט זי האט םעקטארי דער
 אםיס. עטפלאימענט אין ארײן נעהט מען

 1אי נעזאגט, זי האט פעקטארי, דער לעבען
 אוי־ לעבען ;אויטאםאביל אן נעשטאנען
 מ־אן בלאנדער א נעשטאנע( איז טאםאביל

 טוג* א געלענען איז מאשיז אונטער׳ן און
 אוײ צום צונענאננען איז זי םאן. קעלער

 *טונקעלען דעם נעםלענט אוו טאטאביל
 געלענען איז זועלכעד (םאלא׳ז), מאן״

 נעהט מעז װי אויטאםאביל, אונטער׳ן
 י1אוי אפים. עםפלאיםענט דעם אין אריין
 אויס״ נראדע האט זי װאוום םראנע דער

 איז װאס מאן, רעס םרענען צו נעהליבען
 נים און אויטאמאביל אונטער׳ן געלעגען

 ־ ע i איז וואס ״1טא .בלאנדען דעם
 אויטאמא• ז ע ב ע ל ן ע נ א ט ש

 חלשות אין געםאלען ״עלות״ דער איז ביל
̂גגן נעםוזט זי האט מען »ון  ארויםטר
רו̂ג קארט פון

 ס,1םאי דער איז טערקײירדינ און,
 םאר־ בײם האבען םרױען ביידע די וואס
 הװינםי אין קאורם נידערינען א איז הער

 ״פאזי• ניס זיינעז זיי אז נע׳טענה׳עם,
 םוז איינער געײען איו םאקקא צי טעו״

 האבען זײ װאם ,האלד־אפניקעם״ די
 געלעמן אדער אויטאטאביל, איז נעזעהז

אויטאםאביל. אונטער׳ן
 עדות, ״װיכטינע״ דרײ אנדערע די
 װעלען נעדענקט האט קאצמאן וועלכע

 םלא; טײפעלשע; זיין אויםפיהרען איהם
 אי־ אוםשולרינע צװײ די דער׳פטיקען צו

 םיא־ א איינעי געװען, זיינען טאליענער,
 צופעלינערװײזע איז װעלכער םיקסער, נא

 ׳אי־ די װען שםעדםעל אין ארײננעקומעז
 ,דער־ האט און פארנעקוםעז איז םעריי

 די םוז איינעם אלם װאנזענםי׳ז קענט״
 געווען איז עדות צוױיסער דער ;שיסער

 נרײנםרי םון ״נעיטםאן״ ריילראוד דער
 אוי־ דעם נעזעהן חאט כט״שאן,װעלכער

 פאר£ײםלײ באנדיטען די םיט טאםאביל
 צװישען און ״ראנאטסע״ זייז לעבעז הען
 עי האט נעזאנט, ער האט נאנדיטען, די

 פינפמער דער און סאססא׳ן.• באמערקט,
 א םעלםער, דזשאזעל נעװען איז עדות

 וועל־ ױננערםאן, אידישער באםטאנער א
 דער 1אי סאטער שוח אלם ארבײט כער
 ,האלד רער װעלכער לעבען םעהטארי שוה
םארנןסוםען. איז אפ״

 דורכ׳ן אז דערצעוילט, האט םעלסער
 ער האט רום ?אטיננ זייז איז םענםטער
 אויטאםאביל, באנדיטען דעם דערזעהן

 איינעם ,געזעהן״ האט ער װעלכען אין
 דער םאקקא׳ז. — באשולדינםע די םון

 מיר װעלכען ײענעז םעלםער, מר. זעלבער
 איז שםעטער, אביסעל רײדען ײעלעז
 װערען צו באשטראםט נעםאהר איז איצט
שװעי־ען. םאלש םאר

 אױבענ• די םון ״באװײזע״ די־ מיט
 סאצ־ שוין האט עדות עטליכע דערמאנטע

י1אוי איז ער אז אײננעזעהן אלײן םאז

ײן םיט צרות גרױםע  אכןר אנפלא̂נ ו
 •id צוזאםענברעכוננ פאלשםענדינע דאם
f in זיר האט *■״ ,םרײם נאנצען t in t• 

 די |jm פרייםאנ, לעצטען עשט םאננען
 אױסצו־ אננעםאננען האט פארםײדינוננ

n הערעז n ’v ,שורות דיזע ײען און עדות 
 אוטנעםעחר שוין חאבעז געשריבען װערען

 די גצזעחן האנצן וועלנע עדו̂ו דרייסיג
 שםחד נאהענטער נאנץ א no באגדיטען

 נאשולדיגטע די אז ערסלערט, קע,
 די צו עחנליר ניט פאל סײן פאר זײנען

 <ור האכען זײ װאס ״חאלדאפניסעם״,
 זיד געפינעז עדות די צװישען זצחן.

 כראקםא[, פון לייט ביזנעם פראםינענטע
 אין ניזנעם םאר נעווען דאן זײנעז ױעלכע

 קארגעקו־ איז שיםערײ די ווען ברײנטרי,
 םון ארנייםער אײנינע 1אי װירס א סען.
 וועל־ ברײנטרי, אין םעהטארי שוח דער
o גוט גערענפען נע n די םון אויסזעחז 

 עדות, צװיי מעחר, נאך רויבערם. אםת׳ע
 האבען שיױםאבריס דער פוז ארנייטער

 ׳םון צװיי שאנד״סלאץ צום צוגענאנעלט
 נע־ האט אײנער עדות. קאצמאנ׳ס

 ,נעים־ דעם pfi אױםזאנוננ די פםל׳ט
 ערקלערט קאורט אין האט װעלכער טען״

i אז n סאר באנדיטצן דער פון שאושער 
 (םאקפא). םאן״ ״םונהעלער א נעװען אי«
 נעשווא־ האט ׳ןדות םארסיידינוגגם ךגר
 האט םעז״ ״געים זעלבער דער ,אז רען

i אז געזאנם, איהם n דרײ־ אויםאטאביל 
 און םאן• נלאנדער א נעװען נאר איז װער
i n עדות צווייטער i n  tie •םארטײדי 
 אידליס דעם ארויםנעשטעלט חאט נוננ

 שםוצינםטע די םוז אײנעם 1םא םעלםער׳ז
 דער״ םריהער שוין ווי פעלסעל, ליננערם.

 ער אז נעזאנט, סאורם אין האט מאנט,
 ״האלר־אפניהעס״ די געזעהן״ ״נום האט
 אלם םאסקא׳ן דערקעגט האט ער אז און,

i זאנט זײ. po איינעם n םארטײדי־ 
 מר אין• תאטער שוח א אויך ערות, גונם

 נעאר• האט פעלםער וואו רום, זעלבער
o ט׳האט װען אז בייט, ip n in שי־ די 
 גענוםען חאבעז באנדיטעז די pא םערײ
 םעלםער האט םענםטער די אין שיםען
 םענסטער, צום נעהענדינ גיט 1גא באלד,

טיש... אונטער׳ז באהאלטען זיך
o 1אויםע n, װאם i n אפ״ ״םרײם

 צוזאםעננע- איננאנצעז כםעט שוין •איז
i םוז לאיערם n האבען אכעז,1ב n םאו״ 

 צושטעלען צו םארשפראכען ינומ1טײ
 װאו םלעצער י1 הײסט, דאפ ״אליבים״,

 וואנזעםי pא םאהקא באשולזײגטע, די
i איז נעװען זײכעז n םון צײט o n א•1ט 
 ןם און י1יינט1ב אין אפ״ ״חאלד נישען

i איז אז האםען, צו איז n הים־ מליינעל 
o שםעדטעל טאלישער jm in, װאו o n 

 םארכעסוסען איז 1774 אסטאבער, טען6
 אנ־ דאט וחגלכע קאנװענשאן שטער1ע י1

 װאס באשליםע״, ״םאפאלקער די גענוםען
 שװעבעלע ערשטע י1 אננעצונ^ האבען

 י1 םארנא^רנעםלאהערט האס װאפ
 בא־ ניט װעט רעװאלוציע, אײעריקאנער

 פארברעכען שװארצער אזא ען1ווע נאמצן
 באנאנ* צוריש יאהר םינןי םיט איז עם ווי
 אי! םראנציססא סאן אין זעװארעז נען

o n בילינט און מוני פון פראצעם

ם י ט א נ ■
 ®ון אפים טעםפאלארי דער
 כײ יעצ® זיך געפינט 23 לאקאל
 עײ. זװזײטע 228 אין ,35 לאקאל

 אױפץ םטריט, טע14 קאתער
פלאר. טען6

i n ’tt םײערען צום הענט י1 זיך רוסעז 
 v דיח־ זױ עפעם, !האלט 1נא טאכל,
i 1’» 1איח זעהט כישוף, nאוי־ םילז־ע י 

inא נעז n  p איהז• הערס n װײכע 
שטיםע.

o חלח, יוו־ים, פאטייטאם, m v, •לאק 
 v אוים רעכט איז רעכענט ער און שען.״.

 גיס טאל tins װאט צעטעל לאננעז נאגץ
i םיט ער זאנט טחםת, עםעו, n װייכער 

o סין זוערם מען שטיםע, n ...ספט ope 
prum עם איז ט19אוםנעלוםפ זײן םײנט 

נעזונט. צום ליך1שע םאשי איז
ײ 1םי זיצען אזוי אט pא o נ n שעחן 

v וואו טיש, נעדעקטעז jn ’oivo םאכלים 
 1וועלכע אפעטיט, נתיסען 1אונזע רייצעז

}.909 אײר po סאנט און רט9םאד
i שרײט — עסס, סס....9 טם....9' n 
o פי| הנאח האב און DD9 טים,9אפ n 

v 1אכע ?,9ב9ל m\ זיצט אונז i n םאד־ 
^ די םיט 1אי י9נ i םיט אויגסן, סי n 

o און ,0191 און ,9שסים 19װײכ in אחן 
םוו*. v אהן ר,9אױפה

,19זוי צו .איז ,19 זאנט !״בארשטש
D9 חארץ םאר׳ן סכנח א איז.J. םלי>ש 
 או} }9בלוט י1 רייצס 09 שצדליר, איז

 חלילח שנאפס! וױלת אייך םאכט־
סס. 9אםת׳ איז 09 וחם,

 09 |.90אפח' נאט אײו זאל !9.שאם
o io o irw אײך טאבט איז }9ײ1נע די 

פארםאטערם. po שוואך
 אנט,99נ זײן םוזצן ,19 זאנס ,אייש*,

סשי־ די אח ,9׳19אני ניט און — אםאזױ

in’ — ? ״סםוקען  סי* v םוז ציח 9
אחן• 19אײ אין נאנעל א םײנם גארעםעל

*19ש הר9י }9זײנ םאכלים 9זים .שײש,
 קראנשהייט• ר9צוק סאראוחאכען און ליך

 םיטז א איז ,19 זאנט אס,1 ? 9ליב״
 נ»־ v פשוט איז 09 אבנארםאליטעם, םון
nשpט  נמתמםש.9 נאר שאםט1םא און ״
09 o o n iw, ,יםט19װ9צ צופיצצלט o n 
n״ v גס1א1פאר און o n 19 נאנצשןP־ 

190.
 םילת י1 אייך אויןי tppip כסװ און

in און ן9אוינ 'i i און i n i t י1 לט9םורם 
 כאפט שרשש א םװא, v און ,9שטים 9ווײכ
 אוז tnpo’v 19צ19ה אונזערש ום:1א אונז

 ניט שאנפן 1*סי },909 ניט שאנצן 1סי
 םון חגאח |9האב ניט שאנצן 1םי סוײנששן,

o n 19לעב.
אד אונז אויןי זיך האס וואם !נײאלד

i צט9י9< n י1 םיט איל rfiv a אויגפז
po שםיםש. 19וױיכ

 9ױע 919M1V אױר תזםנות האט
t אז ניט otvJin לפבשנם, o ײז9נ 19זאל 

i םון־ n ױנג אזױ ווצלט 
o אוכז סון אױעש נעםט n םשישאווען
I {9TV

 םילדמ זײ אט אוועפ אונז סון סס9נ
 איהר אויב שטינ̂פ 93מײ די },9אויג

ntf‘n,9 גים װילם 9t«v tv{ סאד }9זאל 
r אוז אלםנוח בלײממ m m ר1 שינדער» 

jPur 1• JF7 •י4 מטסיס‘
o n

y :h

&ע41

i

שטיםונג געענדערםע א
i 19 םעג 9צט9ל די n  poװאך 19שט 

 א^גאנ־ שטיםונג די זיך חאט האנווצנשאז
 ־9נ i90>9tin איו און נחא־ם99ג ן9צ

ipointp ווייוס שוין ויך װפס שסיטוננ 
 טייגס |.9יג1ענ שאנווצנשאן די אויס
s וי tv ניט, אבער a is n m i שטיםוננ 

 *ivo 191א באג״ססערונג, moo *ו אין
נעלאםענקײט. טעהר צו ^עהוט,

 נ׳ד זיינצן נשאן־םענ9שאנו\ pootp די
«jp, האב איך װי t« גפשילדפרט״ שוין 

PV 0909 •9fiP'TI9t {9שט19 י1 אי 
 סשא 9ר9שװ v ײי »זוי שאנװענשאדטענ

 און 19צ19ה נס909ל8 י1אוי נעלעגען
 19אינ |9האגג9נ זײנצן באלשענם 919שוי

 צר v 09 איז איצט שםיםוגט אלעםעגם
9 o in n ^שםימונ

v איז ווינט pvtאנװענ־ י1 איו — ־? 
nviw.{ שאז t o in n tv

 09 ,םאליםיש. מיט טאן צו האט צם
o טיט טאן צו האט n ,צו לואים־שאטפײן 

 אלס ס,19ם»ינ יpo 1 לואיס, ל. }9תועהל9
191 po otn't9io .אנשטאט ל. אװ פ. א 

׳ן.019נאמפ
jn צו ן9ב*שלאס אסילו האב איך n 
 צו 1נא פאליטיש קאנװענשאן 191 חענען
}.919װ ט1י1בא א1 מוז ם9 19אכ לעצט.
 איו שאנײענשאן־טענ 9שט19 י1 אין

i n י9נ |9װ9נ קאםפײן 019אנטײנאמס 
i גצװאוםט, האבען אלע סאל<ן, n  tv 

 הוילםט־ י1 םון סטײחשט9ג 1אי ?אםפיין
o 1אי און ;}9צײטוננ n ק  אינ־ יא דינ

1909190 to{ י19ג po טלאםט, שטאהל 
 בינתננ1סא אין אנען,1פ םעקםיקאנער און

ovp i איז ;גטום9סט־אײנ1חוי םיט n* 
 האט 09 19אנ סאנאנדצתצםאלצ}. פײן
' J9B1VP האטשינסאז, onti9i ניט i  {to* 

 צוליב חלילה ניט זײן, וויל 19לכ9וי מע־ס״
נדע91אםיגי1 י1 באװעגוננם־װאוילזיין,

i אי} םאכס n .ײיל און ל. אװ ס. א i n 
9ii9t ivo{ און },9ויס11 אין ס׳}19נאטפ 

 טסײ יto{ 1 לואים tv ,ot9ttV3 האט 19
 ■ntvp v אלס }9הר9ערשל ויך זאל ס19נ

J3V1
tn 1אי v iw  o in titv  i9o.

v {pm *יך װאלט w יח«ט1*שאנ19ג9ג 
1יײ091אג1י v {to 1׳019גאמם צו  יכ־19

 נ•9 צי ovitvio באשטימםצ v מיט טוננ
1 in nסון פאליסים י i n .ל. 1א ם. א 

tttin י1 װאלט titv ניט P«^vn9«v 
 של$«םיפײ נלייד יר1 }9װאלט 09 לןןננ.
 *vobv 9שטיטמv3 םיט םראקציעם צילט

 P9ttv װאלט שאכװענשאן די און פועען
 ־9אינט }91גרעםע א נאך םיט נאננ 1איח

i n  .o n אױך זואלט םראשציאנס־שאםוי 
i 1 9 ג א 1 0 י1 193אי }91193 n  PD 

שאנװענשאן.
*nvi'o סאל. 191 ניט איו אם1193א
09 1 }.9Pi” i9 i־91 איז לואים װאם אס 
ovi'iivp }91װא  v, 03א1נ האטV13911 

 9סױי91אג1פ י1 צו 19019191 ׳ן019אטפ1
n09 |.9נאט9לii o n  {93911 iv i םיד 

in 1צ }9oipo'iv אד1 n צ־-9ל '1םיי אין 
n י•1י1נ טען in?11 ״ r v193הא 1צ 3יטי 
 -pvio תיין יט1 איז tv 09 },91וי אי}

9 ציאנס־שאמף im v  in v  93?9tv ivo 
i אין פאליסיס n .1 <. אוי ם• א pvוײל 

i ניט אמ אס1 n 9 ױעצז םאלPv ר11צ 
om voin  1919' .o in ױאט ױך ivo 

in v  ,0190OV1 m vip  v 9ש19ס{ po
 pv tvo9 19< איהם |93הא אםיס ו״ז

i 91 םיס צט11כא זיך װאלם nהײט1919ל 
v o }9391 צו nלטin  {io f iin ’t9io t9 
 ל־9ז191 איז 193V שלאפ; א ל. •iv ס. א.

Vito in’ האט צייט 193 9.
n 93ל911 װײסט, 19י1 ים1מא 9o rv*

־9ײ 1« אים׳ן1ל ן93י1091 19האב עם }9ס
o v i’iiv p  v in ? םיט װייםט, 1911 }1א 

 t Divio jvoi'irovn nmo'1 9לכ9ײ
oiiv יג119ײט318 ים,113 זײז אין ttv’ 

01900V1 {9191 pivor{׳ ?
יךooii ovi 1 }1א .0191.111« טעו איי

V■ 91 י1אויV10 9PV.{
.9019T119 V איז I9iviD JV019111VP יי *י מlציהv3 י1

־tniV נעהאט 1אםיל יז1ש J93VP םיר־
*’93VP J09{ 91 י}1ש V OV193־1919ל 

o 1צ חייט n  { i9t נאנצען iio v i03־trii 
93ivD in i9 P io  n  ;i9 in n  onv,{ 

 pv 01911סריה־סא זײ אין ן91שלא װצלכצ
po j903Viivc םאמטײגס״, ,ראשי וײ 

 io{ }9שסיצ 9איג991ש י1 פײ יײ} איױ
 pv ;1193 91צדי911 }1א 9119שטײג די

o אין זיי} n {ײצלם־בסריהטטע,po 31H 
 *93 י9tnvi{ 10{ 1. |1א }״.901י11'9ל0

מי״ ̂לאראלא אין י  זײז pv ;ם«־י»ם ש
i9ro39io i איז אםילי n '־« ,01901 
i — יזאים״ n 19001ח9ש l90«3iv אנ־ 

o>9ii i איז שסאלם n ; אין }91191 אלזא 
49<1סלי oi’ip נשםוו י1 1מא ו־,9צ9פל

loaniooniio אלץ אך3 |9ס 1אי *n il 
9<vt |9ivrio m pv •o in{ נים }notr
iv{ סייןדיסמםירם rum,{ 91סרא| in 

י 1909«ל פאי ש9• י י ס י מאםונן 9ל
»1 pv ivrM iiivp m ס׳אח »n ii־o i9.

די

פעדערײשאן
 אמעריקאן דער

לײבאר
ב#מר#כמוגגען), — י1ברי טער3(

ל«נג ח- םון

העכסםער דער אויח קאגווענ^אן די
 n כלויז איז עס «ז נים, אבער םייגט

 קאנװענ• די קאגווענ^אן. v ש י ם י ל * ■
 גרויס םון פראגען אויף א• זיך רוםט עאן

 י1אוי םראגען, אלע אויף — באדײטונג
̂כע דארו• באװעגונג ארבײטער ־.ן3 װע  

 ווען מאםענםען, םארחאן אארוםען. זיך
 און הויד אויוי זיך חײבם ק^נווענשאן די

 ארבײטער 1א רעדט עס אז םיהלט, איהר
•ארלאמענט.

 א•״ ויד אויםקוםען נעװיס מיר װעט עס
 נרױםע און װיכטיגע סך א אױוי צדמםעילעז

 סאגײענשאן די װע^כע איבער םראגען,
 װעל־ איבער און גארנים כםעט דיסקוםירט

 םאר גיט דיסקוםיאן קײן גאר קוםט עס כע
 רעזאלוציעס זײ איבער אן ם׳נעהשט —

 באסער- איז עס װעלכע אהן אײגשטיםינ,
 דיס״ װערען פראגען טאנכע אבער קונגען.
איגטעיליגענט. און ברײט קוטירט

 ײעגען פראגע א דיסקוםירמ ײערט אט
̂נגרעס םון םאדלאנגען  אײנצױ געזעץ א ק

 אילטע — סענשאן״ אײדזש םיהרען
 קרעען זאלעז ארבײטער ״אויםגעשאילטע״

אעגסי^ געװיסע א
 אריעגזך איז דעם װעגען חנזאילוציע די

 םאשיגיסטען. די פון געװארען טראגען
 קאםי־ האנװענשאן דער םון באריכט דער
 רע־ באמראכט םראגע די חאם וועלכע טע

 איבערגעבעז עס ט׳זאיצ אז קאמענדירמ,
 םעדערײ• דער םון קאוגסיל עהז. צום
 און באטראכטונג געגויערע א םאר שאן
 די געםינעז וועט קאונםיל דער װען דאן,

 דער זאל דורכצוםיהרען דאס םעגציכקײט
דעם. צו נעחמען זיך קאונסיל
 קא־ דער מיט אונצופריחןן ניט ם׳איז
 עם אבער :רעחאמענדאציעס מיטע׳ס

̂ם  גע־ וואלט עס אז באמערקונג, א םא
י אז פאםט,  א האבען זאיל ל. אזי פ. »• י
 סאציאלע םון פראגראם םולען און נאנצען

 ״אלד «ז םארלאנגעז װארים ;פאדערונגעז
 אנווײזעז גלײך מען מוז פענסיע איידזש

 ;קוםען זאל פענסיע־פאנד דער וואנען םון
oppo-onw לױ1שײ1א11 in v po • 
11, 11 }IO DP90 v90 01911 י 0אV3n  V, 

v ,9ov3n 9oivon9oi’v {v ח־9כסל 
9191919HV T }9אסײליג3 09 ו־ענדע• t

o n  pv 01911 09 .{9 o v ^ n אריע־
i ,9םר» י1 אכס1391 n  iv איז שסאאט 

9 1צ יפ1מח iivt{ 91ילםלא1 אלטע פאר 
 I9nvtV3 םארװאס ט19מ׳םר ;כירנער

i |90סאלדא 9לם9שייפ9נ n  po ־9םי?יט
 lio i90v^vo,י1 יטiv| 1 םײ1א ר9ריש
"f״D1V 19ל9י1001ד1אי 191
 19ײטv pv 13 דעבאטע v איז ם9

!”00. IV{ 9 1י119391193איtP9 o n־ 
o }9יל191 1צ קאעםיל שומימ n  {9i9ii 

t י}1ש }9ם אט1 iv 091 ט1םטתאי1אי 
ivfiiP9tP9 1צ שאמסיל v m ’Pioivo 

 םאחד סאציסלע 9ײט1ב טיט סראט־אם
91111.{
 יט13י1א שריט, 19ו!יכטינ א אי« אם1

p״i 19יש1היסטא, i n  ivo אםערישאן 
in 9 iiv iv״0 r .לייכאר

9iv נאך י93א id  v י1 |90ל0191 האט 
99ivi v ivo קאנװענשאן  fiivoo9i -זי 

 ,91V1D 9יש1”א י1 יט1 .0985 111צ
 D9 tV ,03יt’1911 0א1ם׳ 93ל911 י1י1א
 v איז לוט3 9חײם סף v |9ono’iiv אל1

 האט 9לכiv{ 911 111םײל1צ שאן19111קא
o ,91 זיר n i9 9 iםיטליך״ iiv 11.סריי- 

o סלזא ניט ליך.״ n  I9i9ii, ױאם 19איב 
I901P 0911 U1P190V3 V איר .1909שפ 

9}־iv3i9t״v די םײ} iv ie, 9פרײט 1 19* 
1 ,O inי P V 1 K , 9V1  {91911 91K10,* 

”1V {911V319t{ 11 י1 }91 V09 י PV צר 
3 }901P9119 ייP1 שא!,19111שא V  א־ י צ 1

י ז י ל א 9נ 1{ v0 19ס־ 9ל v u i* 
נ 9טאל י 1א ס1 .9י1ם {
I9ii9i o }91911 ז91זיי 09 n חווא־ צװײ 

 י-1סצ3 זין האט 9לכ9ײ ,91אײ :ם9צי1ל
tv ,9iv 1 1צ יז1ל3 בען io  i nי v״i9i־ 

1910V3 0109 91911 19זאלP9101V{ יס11צ 
»1 i9 i pv u iT in  i n 1פרײ ivo 

jv’vvoivooivio ואל O Tvnn intm. 
 19oii9ioiiv האט ,9צי1אל19י 9צװײט י1

o n 3 נאנצעןviB*Div,vvt'Pviv,9vi* 
 ־1ײ1א pv iviviPvtn 9ײט11צ י1 ם.9ל

1191 i9 ivio9iאח h  po 1םא יתיאז
V {10 19P90V00190 9לV11109ל DTO’V־ 

i אין ן.9טו־י n אל  ־91 01911 ציאז1^
o in 911 ן,9־עציי10 י1 וממען *vivלכע 

o n i'iw i p v  p’?3 io n  i9 tiiv — די 
ovip’9 גלײפהײס, po סו־עציפא} von 

1ל91 93לײ1 |1א 9 1 ט9 ײ  IVO 19ה
o 1 09 אלעםעז; i9 iiדי 01ציםי או־ט 

iv n n v Jp n, אװ o in i9 o n i’V1א ; ״| 
09 01911 ,U lT in  19111V tV ,{9P11911V 
 njnnv pv סױ»־ם,9119>איצטu 01911 װי

 PV 09 '11 B90PM3 9ל9טרי0111א' 9צ1א1
 9ארלײקv pm 0 ^119געארד1אײ איצס

PB מ סו־ימיאימ, 9ו־ױס1 רי  ־־׳ ײיי
- 9ם1י1אײ1סא די

 *ivo זיך אל1 ל. אװ ס. .V יtv 1 רט,9םאד
inspp'iw v ivo {9obo9P צי }9סליכס

 19ציפ1י1פ 9K”oviPVsyi־i'in_ יענע 1צ
 גלייפ־ 19אםת׳ }iv סרייחײס ר9אםת' םון

o 9 חײם. n  oPvאין ים1ש }9רשס m 
 IV 1סא תזאלוציאן י1 01שלא ריפםת?

o אי} יש19חר9ת193אי n ן9ל9ידוסטר1אי 
 *1911V ״פאבליש — nvP {io ם9סיסט

vo םיט םום191סאלקס־איי שיי,״ n  V* 
 אויס־ oi9it 09 םסרײסלטומ. שרסטישע
in זאנט,9ג װישליך  tv ■וצ״יגצי po 
 09H9119UV יאל רשיס״911א ,יאבליש

 ארגאני־ }9וץסטרי1אי 9 ל V אויױ }919»
ittoiiv oi't ס.1סאריישא1שא

 פסריכ־ האט 9?אטיט oiv'vPvtn י1
9i«no 9Pi i93'v i'ii9  צוטײלט. ויך 0

D9D'iV'vo v I9ii9i אארט9ר v {iv •םי 
iv* האס iv{ 09 'פארם.91 ט9יס1א1  r t 

v {9UV091 .שלספס
in ט9אריט1טי די  po ־01ציא1רעואל 

i אויף לט9שט91 יך1 האט שאםיטע n זײט 
i n  po איז און ציאן.1זאל91 ר9צװייט 

 1V'VO '1 .190"11 I9UV191'090 או1
i9 i {io זיך חאט קאםיטע ם1איואלוצ1ח 

pvo, ערקלעהרט ivo 1911א ,פאפריש 
n שיפ״  {ivטאpרv9טיש iiiDPvmvo 

 lie טראנספארט־סיםטעם גאגצען דעם םון
?iiv, 9{ 1 י93א האטou9io'iivהארץ י 

i n  lio 1 האם ;ציאן1דעזאל iv o inי 
in ס90י1א1םי  |io ט־קאםי־1איצ1•ירעזאל 
 ר9סײ intm םיט ן901א119א« ויך 90

ליכשיים.
 90V19{ 110<91 '1 1יIV'DIPO 0'1 י1

 נים פאםש ,91חישי א |9ii9i pv ״1,םלא
 l9iviD י1 ליפ1צ ,1ישי1ו־— יסערע3 קײן

ID 1901V1101V {IV{ 01צ 191191 |”א 
}.9«וײט

 ם1צ געװארען פיהרס910י1אר 1אי ם9
10VP* 99 10{ 91 צײייTV '1 : |9n'V־ 

93{ m i'in  i n הר9ס אלץ : ojf’vpno 
po 9n איז 'v  n װאס 19091 איסר לאזען 

 י•11צ 1BDVP V {91191 PV 09 •191י1911
o n  \vv ואלים־1י11י11יסטיש*אי31א1א 

 ״שא־9םאציאליסטיש iiv pivi9i 19טיש
iv •W 'oo'iio{ 9 פאטשn'V i9 t'i*{ 

1191 }903V091 PV *IOVP1אי יר1א |91א 
ivo r9i9i v {9HVP1V0 po 9ivio  i n 

ivo o in w i'V 9ארכייטסלאז, i n  {iv 
0 001P «lBOVPrI991'V9אל "3 1א *n90 

 סאל 9אל oi9ii או} 01שא19װ1רײשאז־שא
i^' םיט }9יט1שט9ג n  p v  ,ocvom 

9P1 *)OVP ip i'tip{ י.1י1א 191191 םאל P't 
 “901אי אנבאלאננט ovu הויה 1900390

 19אסיש1פילא }iv שמסשאפט נז,91לי
ויך. 19ל3י13

09 1 pv3 קיין יט ,noאסי־ דײ אטש 
o לט911 ראריסאלע 9ל9צי n  I919H o i9 i 

 «'*VP'190V{ 19190 9צ1א1 די tv ,1י1911
 091 מ*ם בוים91 איז 1לײבא אװ שאז
 פי־ יV{. 1 ;1}־פלא9רופ1 ן9יסםיש31אנא

 }iv א־הי לט91פאסלי 93ל9י1 ,9לאואשי
no 1 0193צײ 'v9ציפ1יי1־פ111ר,{ pv רי 

 סאט «t |iv פילאזאסיע כיםטישע1אנא
pvd, ת1ל9ם 9אל o n  po nmiDo {iv 

1 0011 9tV10 {"P .DP31V1V0י O'HV 
itv' פיל op9Bon די יי3 נ1שטיםו1צ און 

nם 9tvio: יll' 1 ס,lvשl9l1lVP־IV׳ט”^9
 װעלכע די, 1אי רעגיחנג עסטע3 די

 מענינסטען.״ אם ט1רעגי
pv פײ povsn in אציא־ 193אי! 

in v  ,{n't»5vi 1אי ן93שםאאטלי1פא- 
t9'ioon פ11צ א םיט» '*ovipvon {io 

W שאנמי־אל, }9ש 'o o '3 iv iv  191 pv
i9Pivi9i־po nvi די i^ r''in9o *סיס 

DV {91V1191 03V1391D'11V i n *ס-1של 
I91V1191 01'1»'01VD PV 10{ 19 .19ט
 }ID 1V091P9D 193רלי09י ײ,10 }0שא11
91 i n9־ש«םיט01ציא1ז«ל iiv 191אײ 
1 |ioםױד ארבײםער 9טסט191לי901אי י 

pv i n 11לא, iv{ 01י1פארטײ tnvii9 i 
ii o'90 םיט 'n i{ 1191שלא ?1שטא און.

i ס«ט !עזיגם n סאציאליסטיש־שאטר 
 }90U9UV איז 09 צים.1י10 19ניסםיש

i n  {io uvi*|ypivi9i i n  jnvuyi םי־ 
o9on»i 1אי i n 9ם־שאםים1ציא1«ל19ר, 

1 po ruvn  i n1909שט1יא}־פא11י י 
110 «i  po9טאל19תום Iiv .19'iooni'v

o n  pv o p t ii9i i93vo o n n  3'iv 
I9ii9i i93't 09 p םאל, v די lie n n

1 o v ^ n19 פאםם '1 }10 ,1א1ײfi"31V.
iv i''i1׳ pv n n  o91191 יט{ o n  {io 

ovu ,o 1םי n n יס1א ויו ן913צײ o'o 
 t'v 09 193» ;i9tno 9'צט1ש91הר9ש

I9ii9i 190190 איז לןעישU1V pv o n 
10{ 91 V001911 }93טלי3שי. OO'IO J"t 

i n i  tv ,I9ii9i p v  piviyi די P'iioi9־ 
in* לומ  tv ,P'livs v p v  vp'iyov {io

 l"P סאט 0צ'1י1■ 19*ליםםיש11ײ1א'גר'
ovi .{9t סאםמ d v ip iv 3 tio pv fi'i 

0 191VP'19QVאלש VII'H 'll'V IV PV*
 otpi {iv •01V19119 ovo םאל?, ליםםיש

i'v  i9ivp'i9ov o n  po {nviiyi pv* 
n 1צ },9יל1י 1סי 1צ ? אליזם1ױד1י1  ,o'l 
m וײ }93םר" pmttyi 9ימונאכױש9 i'in 

 ־9י pv 1090 1090 אלץ 19091צי193א'
 ם19כ919אויסנ סאט 19 ס.9:שצי
וײ 93ל911 ,19יט11מס־0לשא9ז91

1ײ0191י101צ 19I11V צז 0 191 09 I'M
ivo 9 גיס איז ס9 ײײל'nov t"p םאלשס־

1 .m i'in91910 |9ועצ91אטור־{ tuv גיט 
I ,039של 191V 011 191”! יײ 1* ' t l  ” t 

9P{ 01919119 סאט ,19רש90 }1א. ItV*
 לשאסס#*io| 191 9191 נעזעצען י1 אויו

 }iv i9V9t9i עשאנאסישע י1 ,9צי 1עײאל
 אג־ ,DT0190111V 19 OVO ,'Itv 1אל3י11

o |9ל9שט זיך שסאט n  |9i9i, 1םי װאס 
9tio{ 191א 19093 זיי 1לאםי |,9םאל 

pv 1919P 9{ *11' 90093 זײiin'P •איג 
191 }10 I90n שאסס. <*9191 ר91”091אל 90

oy סון איז i n נאציאגאלחאצ־אנם־חד 
1 m vnyi 19011910'HV 193V 9'*1>V1י 

o },9ל9שט in  oy ivn ר 191911 זיו« 
B א!יו 19*יאגאליויו ivocirio  9>v 

J'O'IV {91V11911V091 pv |.9ל0'0  ovi 
1 }io ooyo'ivo 110 pm9סים י.{ V0* 

p't ovo ooyo'i י*11י11אי ׳טע1שש9שאר׳ 
 O'tv• יט11נ1יא1ש1לט־א911 ײסליסטישש

1939191 9 iivט,109ושל V3iv ovu tv* 
1 ים־סראגספארסאציאן לאעט 0911' l'V* 

livryiiyoול iv'H' oiyo'D זיך Voi"P> 
*IVP 0131T191 V {901V1119011V O'l

טראל•
 jft'i I9ii },91191 טאנ lyo'in א יא,
”I91VH91 OTfiipo'i |9i םראנען t.

 חוליגיאנס־ און רעגימגגם־חאם
אײנפלום.

*11” 3^91 m9{ 1 19ל0םיH90V3 
OVO ,JJVfiyillVP 19031 1צV 1J1T191 

ניט זאל פ9 9סארמ סאוט v פאר ױאס
revive lyiyooi'o V {IK ,{” t.□

 n• 9יסטיש19אשס1פא די םון 9אײג
3 pc o nרם׳ן9אםפ I91191 PV 1זיי n n 

 po |911לא1א91V10, 91911{ 0 191 אי|
191 m i'iy i אינשו־ |9םםלאז”3אר אן

1 .o in9 }93הא |9'סט1םאשי יii''iv* 
^iv'v. 1 ם9י םאר }91טיא vin vי tn 

01V'*1>V«0'90 0־VP11צ 09 0א»  י*119'
91.{ 09 |1M 90V391 V I91V1191 *'V

lytuv 193 אל1שא91ר901אי oin'tyio* 
povon ו911'19של IV O191V091 OVO 

 0iv'»i>vnn* יovmvo 1 ,111109רקל9
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«ן צוױשען אונטערשיד דער
פארמאן א און .עקזאמינער
«?זפי!. י, ם. פון

j ‘

י:.

■ :י

 זײנעו װ#ס און nyrcgtpy t'N ogii י
 װעד אין ,yigne דיזע i אױםגאנע! וײנע
 םאראינטערעסירמ ׳עטארק זיינען עם כער

 ניז נאך איז טענשען, טויוענד אריבער
 נע• פארענטםערט געחערינ ווי גיט היינט

ivngii. םארמאנט אינדוםטריע אונזער 
 סאנאראן־, הרײנע און דז׳טאנערם גרויםע
 סאנאיאה וןקריינע א רושאנערם גו־ױסע

ogii ארבײטען ngo ,איי־ יעדער און זײ 
 pv* אינער׳ן םײנוננ אגדער *ן תאט גער

זאםינער.
 באסעם גרױסע די טיט איהר רעדט

 נײ איז עהזאמינער זײן *ז :ןײ זאגען
 רעדט םארמאן״; ״אםיםטענט דער איחם
 דער :זיי ואגען דז׳אאנערם רי םיט איחר

 טיין ,nvtrnvtyo םײן איז עשזאםינער
 רי טיט איחר רעדט ;םואעראינטענדענט

p״>ypj'i זײער שױן איז נאםא<אך 
 nyn אז jyigt אײניגע :סײנונג«וטײ<ט
ogn nyregtpy אנ״ און א<יין איך נין 

ynn פארםאן :עסזאםיגער דעם רוםען 
; *it' עם קומט נאסעס. די ווענען וױיט 

*nn i יע״ :חו׳פך גאר זיך טחוט ױניאן 
 אנדער אן תאט איירזמענם oyit'3 דער

 אי* םאר׳פטעיוננ אנדער אן קאנםעאוויע,
 עקזא *ן איז עס אזוינס ogii דעם בער

 םמער די םיט איז זעלנע ogn סינער.
שעפעה םאריפירענמ די פון <ײטע

ט׳צערמ*! ש*< א הערען קענט איתר
 טאקע אטת׳ן אין איז סאן דיזער :זאנען .

 כיי׳ם דאו ׳עטעהט ער אבער פארםאן, א
 *ו איחם איר צוױננ טו נו פינור,
 וױ־ אנ׳אנדערער םאן. ױגיאן א ווערען

 עיד nn חלמאי ■רעטענזיע, א חאט דער
 נעגע־ האט ש*פ נעװיםער א פון ןאםינער

 נארםעגטס כעװיסע ארכײטער די 1צ נען
 איז עהזאטינער דער אוינ םיפםען. *ו

 אז אייס, קוםט טא ם*ן ױניאן א יא pits׳
 ארנייט ypg דורכאאזעז ׳עוין רארןי ער
ט זיי אפיצו און  ער עהזאםינירען. ני

onyt די םוז עקזאמינער אן אז אײן, ניט 
 עקזאםינירען און עסזאםינירען ארנײם

פיקםען. צו נעכען :אםאי אויך סײנם
 דעם װענען באנריןי כאאטי׳עער דיזער

 און צרות נאר אונז גרײננט עקזאםינער,
 ארבייט די איז ^טעדוננ גרויסע א איז
 אונ־ איז עם ױניאן. <אקא< איגוער םון
 ס<אהר דאריכער אויםנאנע איצטינע זער
 םאר• ,82 אאקא< םיר, װאם םאנצן «ו

 טיר עקזאםינער. װארט אונםער׳ן עטעחען
 דיזע מאכען קאאחר מיט אז נאויבען,

 בא־ די סאר װערען מענייר װעט פראגע
 נוט אזוי ׳עעפער די באזיכען װאם אמםע

 זייער טאן צו עאפ־ט־שעראייטע רי פאר וױ
ױניאז. אונזער *ו פאינט

 םאר־ ,עקואםינער״ װארט דעם אונטער
 דורכקו־ דאיף װאס םענש א מיר ׳פםעחעז

 (דאס אפרייטען; נאכ׳ן ארבײט די הען
 נילי־ די אץ נעטאז םעחרםטענם װערט
 מאכען רארםעז אפר״טארס ויאו איין גערע

 ניט איז שװאליטים פאר און קוואנטיטיס
 די אנמארהעז דארף װאס זארנ.) זײער

 ,,פרעםע נאכ׳ן רארף, און חאאם באטאן
 דעם אויםדרייפעז און בעלםס די אנפינעז

 זיץ זאא ער אז קאוט, אהער דז׳פעקעט
 נאטאנס. די אנטארקעז איז םייז אוים׳ן

 צתע װערען גארםענטס די װי נאנדצנ
 אננענעהט, װערען נאטאגט און טעקט
 נייעם א איבער עקזאםימר רער דארןי

 אפי נארטענט, שארטינען דעם דורכהוקען
 די אויפעפעגען און צויטען די דיינינען

 ער :װארט איץ םיט פאיטם. םארגעחטע
 זעחן, אוז םלאכח די עסזאמיניחע דארוי

dp tv די אויט נעמאכט, גוט זײן זאא 
 אלע םאכען און פלאטץ םון םאדערוע

 װע־ נעםחאז דארםען וואם גאייניגפײםען
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i ך• #^ןעך jroMii •♦♦גיוע f  r y u  tytjp 
tn^rw לײכ• ועמל געחסמ דסן yp If ♦י 
♦■if3y ,f^itani 1 סילין ay oyuוyלii a• 

P i ti ,pa epyc in  *Ifiifi מי Pirp״ 
T f i  op ■yn piopai■ ♦1 mi ,riao H i•♦״ 

W  .ivsifpfBMB bm opoa • r  t»a ,ain 
 tfo ױעלנער pa ,f^itoupa tr pa ןסןל,

p r״ M bm|» ̂סעד קײן  aia •o^yottyf ות
ospp ,init«Pf«i5yt y i m  17W if 

 3iy•♦♦ ד♦ |f3yn if •ויסויחחח גיס סיחי
»יי מ א ז •1מ י ijni fi♦!♦♦• m אײו ו y•♦

aifsf♦ fOMifi r  ir♦♦? Bf .|f«fP■ f i•
ifjp jp iys* ■װעלב •apfinyo an  tfsyo 

♦•UfnaMj a ia i lyspaiaiyp pa m u
p ײמ♦״ געז i קעמעז •♦•n  m  tw

•י׳ געימז׳ • i די ויגטעד ! r w r e i i • 
jn fif pa a♦♦■ p» aai^a■*■♦ די i p!•♦ 

cyi a n r  * i• נלמה ••fwroia n  iyw ia 
Pa ■f ■♦♦n fn ,ijMa scot ♦t pa , in 

o• סזןוליד, n  in  if■■• h  im o  t ןג״• 
p m  i r o t  lyapnaiyp p i  m i* * p m n 

fa t m  .ifO ftM fM P■ /»♦» «• לזייי
•m m irrp fr iio o  p»p tfp t ifo n iy  an

• ־* ־■■>•

p a i, - ;ז ■*י׳

ל, אװ .b א. ד®• r« סאנװענשאו smi ף
ײ ?י ן ( • יי ״ l ו l,(

o װממן /ין ד*רפ«ן גויזצמגו n פ«ד 
Ijrosro.

o*n*o ;!עדייג/ט iiir«n ו ו  n• י
יאגס**״גס<וס.1<י

ר א״ד׳נר  ס״ג« סיס װײסער m יי
י |,1ג*סו*נסונ« ױ ײי  אפ׳אטעלען זיר »

n דאס ן t i צװיי די פון i>*m* / '» 
n v tn*  v z m דעלע־ ש*נאל”»ינס*וג 

you( רײנגענר*נט, חאנען« 
3"n (ו״גצ *ivonyti •געוו*רען

 ניים*ל, סיט )*ג»ו איינן *ון
טייע די איו דאס  איג• װענען ר׳נזי

ח׳צאנל׳צאגפ.
 װיי• טיטגלױער איגטצמ*׳**;*? די

t* ,|yo ״ער) *t'N I* '**t';*n איינע 
 פון געפלאנט *שט ײערט מצרנע די, פון

on מ*וט p ;*rn i'N**׳r t״o׳e. די 
 דושא ניט *גאר ויר נ**יתט תזאמציע

 *ננעלעגענח״טע!. אי;סערנצ׳**;א< אויף
o n  on* oonyi ov איגדז׳צאניד נ*נצען 

* *I און *י*ג oy צו וונט iw 'icms די 
vy/w נ*װעגונג, *רגייסער 

 ז*לוציאנס•1ח רyד סון נ*ויגט נײס
yo'ogp די אז jytu*P׳t t*e?* אינ• די 

 חאט ivonytt* y'*t?*tn ס׳נרנע׳עאונאל
ו י  דער סון דיםסוסיאן. » u>yp'ttoty ו

*gysgn y n tw n n  ?* tg rynyo r ײ׳ד 
o 1*ג n יואיס גערעדס iy ttn, נערלין 

'.t'j*ot» און
o אויוי *סנע׳סטעלט זיר ח*ט גערלין n 

 yo'ogp רעזאלוצ׳אנס די װ*ס וונקט,
 »ו רעזאלוציאן, דער אין *יגעלוטעלט ח*ט

 *רײנ• ניט ויך ?*רטס די ס*רען תרם*ר
o*״iy ן  װײל *רנײטער po רענט׳נ די יי

 סחורח״ארט־קעל״ t«p ניט איז ״*רנײס
 אין ק*טאריטי״). y נ*ט t'N »"נ*ר

yי*טיN חזר lר ytyi׳?t'N Bt*e רנײט* 
ir־nno * י* n־yp'D>( ער חאט ojgtyj.

 יי1* װי נעפעחיעז, כיט t'N *נטאניני׳ן
 די נ*ח*נתלס Jtwy*»3 רyײט3•ר די

« *yot*onytw צאן  פר*גע. ־ אינדדשא̂נ
 *־py אינרזשאנקישאנס |yooyp*s דyoאוי

י ײעז יײ פ*ינ*| גיט נ*סיש,  ne צײט 1י
 אויד עס ז*ל מען «ז ער, וױ< ססרײקס,

3*yooyp| ,דירך ואייטײצ " *p v m״*? 
voonm«3tvo יאליטיק. ײסעד3«ר 

אינ• די סון D'^nynn ח*ט לא«¥ר
ynyo׳in  ; D t*trpt*m t'N  >*t*e- 
n* ס*חנט m ,וועל״ איגט׳נתע׳שאנאלס 

nn o *ילאדירעז מ n אף ס. א. דןר פון 
”t סאלגען *ו ניט ל. P ׳שאנפ׳שאנס1אינד

על איז אוז  »t typnenn *ײט ער3^ז
ו  אין תאכדלזנ! צו אויס סוטט oy ײ*ן ׳יי

 '־pyt אזיך חאט דערפיי ;םאלען נעוױסע
 ם׳חאס ם*רװ*ס ?אנווענשאן, די ׳ן*ם3

אינטער־ *ן jyt'tiytpnt* tnn'* פ*ר
t װענען רעזאלוציע נע״צאנאל ii'N׳pt*e* 

t'N n .לאגמר׳ס ׳צאנס, n קאנ־ נעײעז 
tt'opnoo, י צוסo p r* און שלאנענד און 

t* ,o rw D t*on 1אונ סון איטיצער ווען 
v v iv o  v m\ ד*רוי זאנ;ן, «ו וו*ס ח*ט 

yר T t די סאר ״שרעסען״ וואס וחנניג 
ytyop*ityrrvt ...גנוים״

דער־ פיים שוין ח*לטען םיר t» און
o פיז צזןהלען n n מענשען״ ״א״נענע פון
t <*סיר r|' אויו y t* tn n| די n n,

o*n o װאס v נאוי, שװעסטער נעחאלטען 
 עדיױ רy3אי yo'o*p פאנװענ׳צאן די ווזן

t*r«p רעו*רט. איחר צונעשםעלט ח*ט 
o מ*ט נאוי *וחנסמר ?n y n n פון o n 

n n  lie  Dtyoon**n t*r"ptny •איכ
w i/rynyo) יונ־ *נדערע נערופען און 

 1פ*נװענש* די נ*פ*וט*ן. ד*ס י*נס
 זאל ל. אוי ם. *, די t* ,proyMw1 /זאס

 סאםי־ עדיופײשן מרסאנענטע * זזאכע!
*t ׳צטודירעז צו צע r” ptny־iy«nc און 

 דעפארנר עדױקיישאן עטאנליײזז דעלמז
י םענטס  צענטערם יוניאן טרײד איק 1י

o םיט ל«גד• ן n ח*ט oy T t ׳פוועס־

ױי־. דעדיניננ, ג
סקעטשינג דיננ,
דרײיינג און

 םיסגום לײדינג פין
̂ר קיגחןר יי) קלייד

ע ט ד י ר ט ם ו י י ס * נ * ש ע  ם

3 7 po oaifiiy if■•ס יז
ttsvnyt• 5 יזp 2 3• ■בת

אלןאדעמי ®עשסו טאדערן די
U 701 רום ס̂ם םע44 װעסט 4

ifayf® ypoTr o r  ifvpry.

אױסשליסליך קױמט

̂מוםניא i k/8 םחמ .

nyo און כאנוצט נאף tie o>nyynn חד 
I*B,״׳piny איגטעתע׳עאנאל

 ,i*e״׳pi'iy tviyn rntinyn ׳צוין און
 חאט i**tyn;*p די *ז ייייד״ שייו װייסט

n אינדארםירט io*p o n טיט׳צער ךי פון 
 *•3 רי tviyi סטייט נויארפ פיז ױניאנס

po*> n y i*'*p o n  vdj* p3־» 'o.
צאנאל די *ו P'ii* נ*י *<וציעס,n 1- אינטש*̂נ

 דער פון y'*i>*tyn אינתשאנה׳צ*! די
 די נעװארען איצט איז אינטערנע׳צאנאל

pvnיאHnאיy |פי ny*t*t nn נאװענוננ, *רפ״סער
n, םון חגזאלוציע צװייטע nyorn nn• 

 ארנאני• *ו *גען1נ«צ יף1 ח*ט נעשאנאל
*»oy ,|yo” ntyiy>y»rot*'y ח*ט 

t* ,o«*>n*o א. די t. «3”< או*n ז*ל

0<T

 און onyp'twn* ynnאי ןynואיnooאינ
 tye>yn צו n'0*3 *לnoנyם ׳צטאדםייטע

n, אינסעמעשאנאל *n |yn't't*tn, לײ־ 
ny«yiv o;yon*i on |די אי yt">p 

 tyoiiVit* t'N y'*i>*tyn די .n*?oyo׳»
 םיט :tnrange אין ny*: געװארען,

;eynty»*c ]ytgonyn צו גויםינ איז דעם
y'*i>gtyn ,n נ*טראכט איז tyngiiyi 

 ov און yo'o*p*ot*'y*t't*in* nyn םון
 איגטער• v$* pc אי *הים״ זיו װ״זט

 tyt'B׳nv זיינען ײעילכע ױניאנס, ;ע׳צאנאל
nypn n*o ,אוגוער איז ?אמיםע nyot'N• 

 Nt'tNtnN ,n- גלילליכםםע. 'n נעשאנאל
 סאטי־ אויסנעחעיט חאט yo'ttgp ציאגם
 •:•K פ״ onnyynyn האנען ictvn טעס,

ty'nBDin, 60* טען •־ואו ngt o"3n •צטוג* 
ivn * .צולינ װאך o't'nptg'ti' oyn 
 איינ־ שארלארצן ױניאנס האכעז nt*P אין

 אינתס־ ,n אינער קאנטראל און פלוס
 מנפת ,n .tyoynon*D "t װעלנע טריען,

 אראש־ זיו חאט oyrtT'it tn״tc׳ סון
ױג־ אלע כםעם פון oyp 'n אויף נעלאזען

<*?&«•> ’

 אינטעתע׳פ*• nyttin .nt<* פון יאגם
 אין װעלכע איינציגע, די פון t'N גאל

אוםבאשעדיגם. און onn'nNsoiN אמיס
 װאונחד ױניאגס PNi*»ynyDi'N און

in ױ  'it* גוי ?אנװענעאן, nn גײ י
ogn חאט on'o*i און •oiyn'tyn של׳ד 

 די iHiyPnyynyn "t 't'3 איו זיגנער
ngoo.," פון n 1אי האנשעוענצץן לעצטע 

n.״no pigpp nypרgנוי
jniySnyynyn אייה tg אויד nynns 

n םון *נטאניגי n אינטעמעשאנאל t'N 
 *yeo * ,yo'ogp igvpyiugp « אין אריין

T דאדםען oyu װאם סאטיטע, ציעלע t 
u צו װענדען iv iy n  nypgnvnye nyn, אין 

 1»לטצ אן אויפצוםאהנען װע׳טינגטאן,
 nyn פון נאר ,nyo"3n* קומט וואם חוב,

־n:y j'D'iPngo איך װעל צייט, מלחמה ' 
 אנ־ און PNtg^yjnyoi'N nynw טיט נשן

^3gnD*3 ig טיט nyװ'יט נעהן iyiugp־■ 
טוגגען.
t o מוזען o n  nge jytg> nypg ov

:*.ms tyoopy

•*

 דער איז שפארזאמרױט
ערפאלג פון פונדאמענט

 ריעא׳ פון פעױאדע א געװען איז יאהר דיזען פון מאנאט 6 ערשטע ױ
 װערען צוױקגעשטעלט זאל ביזנעס אלע דאם דאמיט אום חשאסטטענט,

 װ ססס,ס איבער האבען צײט דיזער דורך און באדען, געזונטען אח»א
פון בעזיצער גליקליכע די זײן צו געפונען זיך דעםאדטארס אונזערע ®ת .

י אסאונטם. שפאר
 נארמאלען מעהר א מיט שױן קומט יאהר דיזען פון העלפט צוױיטע די

 איעע םון נעברױך מאכען צו אײר לאדען מיר אױסתוק. געזונדטען און
 װאס אלעס ארום נעמען װאס דעפאוטטענטס אונזערע אלע פוץ אדער
נײנקינג. צו שײכות א האט

m נים לײגס
%

דעפא• אונזערע םון אײנער װערען אױך זאלט איהר צײט די איז ט צ ע י
זיטארם.

 סוטען דעם ניז דעפאנױט נעלדער אלע
 אינםערעםם סױנען וחןט דזשולאי
דזשולאי וםען דעם פון

דעפארטמענט אױםלענדישע
 אױפ• םערזענליכע פובליקום דעם געבען צו צושטאנד א אץ זײנען מיר י

דערהײם. אץ וױ גוט אזוי אױסלאנד אין פאםונג

 ווארש^ אין אםיסעס םיט םארטרעטער אײגענע אונזערע האבעו מיך.
A6 לוהםענבורגא נאלעריא

 מעגליכקײט די אונז געבען װאם אײנױכטונגען םפעציעלע האבען מיר
אין דאלערם םטײטם ױױיטעד אי־ן אױסצאהלען צו

 פױלען ױארש^
אוננארן בודאפעםט,

 ' לאטוױא ױגא,
עסטרײר זויען,

 לאטוױא ליבױ,
ליטא קאװנא,

 אירנענד אדער טראנםפער, קײבעל אדער ארדער מאנע טשע̂ל בײ
װעלט. דער טײלען אלע אץ געלדער װעלכע_אױםלענדישע
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 באארד חש. r® מעטיגסײטען
 דרעם און וױיסט דער אץ

אינחםטױע.
p (׳ולום i ■1 זײ(

 שאפ־טי־ ריםטריקט איינצורוםען שלאסען
 די וױ ?ויט דיםטריקט יעדען םון םיגגען,
 ביד די צוױשען םארטײלט זיינען שעפער

 אויף ױניאן. דער tic איירזשענטם נעם
 בא־ אנװעזענדע די םאר וועט מיטיעעז די

 אינטערעםאנ־ םיאע זוערעז נעםאכט פאנט
 יריײ די םון םעםאען דאס םכח זאכען, טע
 אנ־ נאך און םיזאן קוםענדען סאר׳ן זען

ru n .אננעאענענהײטען
דזשענע־ דער האאפערי[, ברודעו װי

 באארד, רזש. דעם םו) מענערזשער ראצ
 דיםט־ ערשטע די װעיען איבער, אונז «יט

 pc װערעז נערוםען מיטיננען שאפ ריסט
 זײנעז ««אם שעפער, אםאסיאיישא) די

 ברודער םון םענעדזשמענט דער אונםער
 צוערען נערופעז װעיען נאכרעם חארװיץ.

םענערזשעו־ט. אנדערע די םון שעםער די
 דרעם און ײײםט אצע פון ארבײטער די

 אז אױפפאסען, םפעציעל דארשע; שעפער
 נע־ זאא ארבייט דער בײ עםבראידעוי די

עםבראידערם. ױניאן םוז װערען םאכט

 בא־ ךי סאטערם. םיט אויך גאייכען ראם
 די 1שנייר« אאײן ניט iru»D אעבאםים
 װע־ נעשניטען דארף ארנײט די ארגייט,

 און האטערם די פאטערם. ױניאן םון רען
̂ידעחנרס די  זעא־ רער צו באלאגנען עטבר

 אאע פח םאיכט די איז עס אח ױניאן בער
 «ו אויםצופאםעז, םאכער דרעם און װייםט
 װערען, באשעםטינט זאאען קאטערם ױניאן

 נזד זאאען עםבר^ידערים די דאס און
עםבראידערערם. ױניאן פון ווערען מאכט

 שאפ־ דעם םרעזענטירען
טשערמאן.

 פריד־ כ. רזש. םון ארבײטער די םיר,
 םארזא־ םטריט, םע21 װעםט 48 טאן,

 פרע־ האכען טיטיננ, ישאפ א בײ פערט
 ברודער טשערםאן, שאפ אונזער זענטירט
 פיז, דײםאנד ׳טעהגער א םיט בײגע^

 גמ־ האט ער װאם ארבײט נוטער דער פאר
 ער וואש צײט גאנצער רער פאר אײםטעט

 ביי־ ברודער טשערםאן. ׳טאפ נעװען איו
 אויף נעװארען ריעאעפטעט אויר איז געא

 טאן װעט ער אז האםען, טיד ווייטער.
 אי) װי צוקונםט דער אין ארבײט זײן
קאםיטע. שאפ די םארגאנגענהייט. דער

i לאקאל פון םעםנערס i
אדפםערהזאם

 מעימ־ אז געװארען אעםארמירט זיינען מיר
 אפען אץ אריץ דך כאםען לאקאל אונזער פון בערס
 אהן ארבײטען אוץ שעםער, הארםאריישאן אדער
ױניאן. דער םון וױסען דעם

 אז באשלאםען, דארום האט לאקאל אונזער
 י אר־ װערעו געפונען װעט װאם מעטבער יעדער

 געשטראכען זיכער װעט שאם, אזא אין בײטענדיג
ױניאן. דער םה װערען

11 לאהאל כאארד עסזעסוםיװ
, ת ר ע ם נ ע ש p ט m

9 ױניאן, פינישערס קלאוק
im,־ארשמע p

נמממו סעקשאן רעגעלע
װערען אפגעהאלםען װעלען

דזשזלײ םען6 דעם םיםוואך,
* :האלם פאלנענדע אין

:טאון ןדאון
.52 רום םטוײט, קלינטאן 151 האלל, קלינםאן אין

רלעם:
םטריט. טע103 איםט 143 בילדינג, ר. א.

:בראנקס
עװענױ. דריםע 3875 קאסינא, לאנדאן

— ברענטש: !לײדי־ם
עװענױ. צוױיטע 228 כילדינג, אפים אין

—:ברענטש |בראנזוױלער
 ]229 לײםעאום, לײכאר אין דזשולײ, טען9 דעם שב̂ו םיטען װעט

םטריט. םעקםאן

 פארהאנדעלט םיםינגען דחע כײ װעלען טרײד םון פראנען װיכםינע
פעהלען• גיט םאר אײך םון קיינער [װערען.

ו װ ם ו ס ה ז ס ד ע ר א א ל כ א ס א ל
טענעוזשער. סארסיז, אידדאר

f י ־ ״ '

ביכלאך. ױניאן אייערע םיט ברעננט — ב. נ.

mאזגםמחY

$2.50 pti□ $ 1 5 0  —

2441 נרעםערםי טעלעפאן
 פרעם לעאנארד ױ

יארק נױ ׳םט. טע23 איסט 42

מײסענ פעםערן
או|

י1י

 םטױסט נעלערענט װערט
אינדיוױחל.

שםונקןןל נאכט און כײטאנ
f איו לעתען «ון מעםאחנ אונוער r ’ tyto 

 װאו״ ליין«ון חאלסייל דער •אר זוגעפאסט
 א(( םףיילדרענס דזאוניאר^ םיםעס, jortס

נאוסענאס. איגאאנםס
 H ם«כם יחר8 אייחןר אוגז זעחם

םיסמײ^ ״

 דעדי־ פון תאלעחש ליעוײנג
מימןינג םעטערץ און נעב

ילויפגa דןזייגןי וראקםיתןל
דירעקטאר. ראזזןגפעלד, י• פראפ.

 יארי^ ניו םט., טע14 איסט 222
ז ״ו ײי f (י t s פע8 ■ון jm jr(

w₪mwb₪₪m w₪m₪a₪ma₪mmm₪m₪m₪₪₪₪am mss₪₪um ■ i rn₪ ₪₪ ₪m ₪ ₪₪ ₪a₪₪ m
[h ״ v/״.v# -wv9׳j.׳:9׳,'v9y/״v9:: 35!א : ׳A*y j l ג ry*y j <׳ t; j :<•<׳<י<׳ 1 ̂ |

ם תז ה ד ט א ם ױי ם ו ר ע כ א מ
ם א דןו ר ע מ פ ױ א

f*
n

 כאנוצען באםעם מאנכע דאם אנבאטראכט אץ נעטענױג
באשעפ־ צו ניט תיחצי^ חרך״םארשידענע ציי־ט סלס אץ יעצט דך

r מינן P פאר םפעציעל םריתעם סעטלען אױד און קאטערס 
 דארום אנױמענט, אונזער מיט אײנקלאננ אי־ן ניט ארבײט שטיק
:משערליי־טע שאפ די םפעציעל אױםגעפאדערט, איהר זענט

אױב יזגיאן דער r« אםיםעם דיי אץ מעלדען צו ערשטענם,
;תאטער קיץ נימ באשעםטיינט באם אײער • * .

 באראטען צו זיד אפי־םעם, יוניאן די אין מ־םט צװײטענ^
םרײזעע םעטעלט איהר בעפאר

^ נדטנרו

יוני םײ&ערס וױיםם אןן װעסס כאארה דזשאינט
m ח»«עױן, חש.

;עדזשער.
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 סכסוך אױל אלט־נײער דער
ana ^׳ טעתםיק

l p««< 9.(# •1י9(
 טעק־ ארויםציליינען חננירוגג סעססיסאנער

יאגד. 1אי זיר ניי סעס
זיי• אינטזתסען אויל פםערימג׳נר רי

 דער סיט אומצופרידען שםטרק אנער נען
 רעגירונג. אנתגאן תר םון «*ליםי נײער

 טעפס נעחעמרםער חנר t• טענח׳ז, זײ
 אם׳ן• גאר זא< אויר,פאנשימאצת״. איז

 טעסםיקא פון רעכט דאס אנערפעמן ויהא
 זי וועם עפספארט, אויל דעם םעקםעז צו

זיך װעט עם װאנען ניז טעסםע! לאננ אזױ

 ״m 11■ אויל ארױסיװפיתחמ לוינמו ניט
םיפא.
 Mm מ׳מסיפא t»ייר״ םארשימחט עם

1טא זי •(P װאס װאתם ט»ן. ניט עס
 •היפנ׳נפאסיצט ווןרט װאם אױ< םיט׳ן

״יז איחר 1» ײי « יי ג r ײיי i 8דו 
 • אויןי פ*רנאט זי in רואיגירט אלײן
אוי(״ פון •תיספיתר ח»ם איפן

 dv אי« םונךעסטװעג«ן טענח • אנער
W די t» ,1«•זימר׳ו • איז «ס און Im*

iw w n j» m w » p «חונ M 1נא«י W 
ײ װאפ ד«ס טראץ סקריוען, װייטמר  ז

IM י חרד אױל. אױסמװ״קפאין יורן■ 1י

איכעראל, פארלאנגט גרעדואײטס תרונבארג קאטפעטענטע
ײ סורם ■ראקטימל • נ

ג ר א כ נ ו ר ת
אייס נרויםען און צוקונפט אוםאפהענגינע א פראםעםיע, נוטע א פארזיכערט

ג י ג י י ז ע ד
 סקעטשיננ און םיטיננ מ־ײפיננ, נרײדיננ, םייסיננ, פעםעח

 תלעמט װערט גארמענטס, קינדער און םרױען םענער, םון
 | איינצעלהייטצ; פראקטישע און װיםענשאפטליכע אלע כיט

 .4 כיו 10 םון טענליר אינםטראהשאגס אינדיװידועלע
 .6 אום אװענט םרײטאנ און טיטװאך מאנטאנ,

 נעס״ די אידעען, מאדעמע םיםטעם״, םוירים ״נייער דער
 טױרמס. ריזענייבעל רעזולטאטען, טע

אדעוי טעלעפאגירט שרײבט, אײנצעלחײטען םעחר םאד
קוטט.

אתאדעמים. דעדינינג ר,רונבארג
.1893 אין עטאבלירט

N B W Y O R K  C H I C A G O
235-297 I1FTH AVENUE 109-115 9. DEARBORN STREET
PhaMi M«U«on Square 2140 Phone, Central 4771

 סרונכאת, ט. פרעד׳ק םוז דירעהציע די אונטער לערער, קאמפעטענטע זעסם
ifoent a אויו און א. אװ א. ם• ם. םוז מעראל נאלד א נאסומען האט וועלכער n 

ארניין^ חןר 1אי אויסצײננונג פאר ,1893 אין אויםשטעלוננ לועלט דער םון נרײז

ר ע כ א מ רן או ל ק
- אויפטערהזאםו

 מע• ביזנעס־אײדזשענטם פאר אפליקײשאנם
 אפיס דעם אץ װערען אױםגעמאכט יעצט נען
 טע23 איסט 30 באארד, חשאינט דער פון

פלאר. טען4 אויפ׳ן םטריט,
 סען במנעם־אײחשענטס פאר אפליקײשאגס

 צוטען דעם פון טאג יעדען אױםמאבען טען
 אין אוחר 9 פון חשוליי, טען2 ביז-דעם דזשמ
 קע־ שגת אווענד. אץ אוהר 6 ביז סריה דער
 שפע• ניט נוערען געמאכט אפליקײשאנס נען

מיטאג. אוהר 2 בױ וױ טער
 װעלכע ױ< אױסטאכען קענען אפליקיישאנס

 דער אץ מעמבערס יאהר צװײ צו שױן זײנען
 גוטשטעהענדע זײנען װעלכע און ױניאן,

לאסאל^ זײערע םון מיטגלידער
 מעמ• די אויםמאכען נאר קענעו אםליקיישאנם

 ן, לאשאלס די צו באלאנגען װעלכע בערש
^2 און 48 ^6 ,23 ,17 ׳ח ,10 ,9 ,3

ײו םיט גרום, מניאן »־

יוניגאס, טאכער ריפער און םוטס קױרט,0 הלאו^ באארד דזשאינם

ם̂ע לאנגער, ל.

קרינינג .קארפעט
tm פאו נעיזלינם פארפפטס

ם 8 נ ע ד א ם ד א י
 חעפער און ס. io «ז ראגם

סאגאטצז. זונמר די יודך םטארעיח׳■ פרייע

ם פ ר # ם ח י ם נ ד ר ע א ר ע ײ ע א ט ל « » ר « כ

or נדד 4«זײג זײ צושםאנד ■ פאו װ»ס איז «ױט ניט טאכם 
t ארזיסנצםע! r t r יײ«ומ םאסמ און שםױב סון שפזד Bojwvp גײ ײי

1

n p« וױקפרןי• אײןר

ל ו ו ו ם ס נ ר ױ כ
f lo w

-9199,

R i M
dsjt ipw  v
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1110 — — — jya»m
טיט
1נלוי

ען ל ה א צ נ ײ א
 לײנטזו, אין 91אינערי דאס

•ניאחיוגגען. ם•»ט(ינ«
»1500 P? •25 סטײיס או־עיע ! T I
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1  m  0TOH1» o r •ATliFACTlOK ^  W

A*m* tw  vm 
m  pmsom 1יור

n r Ifw, ױחר, • 1גי זונסינ 9 וווהר 10 גיו אגוני

בעקער ל. בארנעט
pro®• hr אססאםעםדיסס

Ava* ■rone
216 C a d  Broadw ay

1709 Pitkin Ava, Brooklyn

זעחר װערמ סדיוער ume dm ועזײנערס
■ראנגסו ל ע עד «י פ

 ״jtb און לעתע גו כם“
פארדיענען! צו געלד
טו חוגחנדםי m ^י e n אױט־ «ױן

b w  m rm n  yamמז T« ויול ™ מריז f i
D נעהםט ip  a  B in 

ײ מ י -—

סלןור כדםשעל
סן און ױ ר נןך ו

ײ ד• ט׳י ד  ו m 9טױ נ
מג ײג דן תז טי ורײדענ סײפמ^ «

»d r c p אימדספ w סים a n

,rar n fist b t jw  r
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ts לאהאל יוניאן וױססםאנעו ®ילאדשלפימר די וון זזח יוניםי דער פוו יןוןפענונג נמנמנהן
ayn ,p rti ive lO  an  ,jyajit זיו 

a jv iatl װייסט ד פון חױז ױגיטי די pa 
a m וועינע ,16 יאשאל ױניאן ט״קערס 

a v m ארוױיא, אין זין iasyp •םייט 
 װייסט חונדערט פינןי ana pa ומלפיא,

a m  fit• רײנט זייעוע און סײסעדט» 
 ayn oa 91‘ טמועוענד. געװען זײנען

mat a avian ניי טטיסונג םרקחיינע 
n. די ia tfiu y

g דײכער o ia a iyp דורבנעפירט איז 
*m yna איז aPa דיזען פון נאטײיינפד

a iaw yp געשיטנען חאנען a a ra ia n־• 
.laa jaea 'iyp

j נרורער i ,עד6ממנןדו׳ חד רײזנעמ 
a און ווייפט w פון m ײניזטז, סײשערפ 
i איז n  tanai און ט׳פערמפן ayn ia 
n איז n  la a iip  a װינ• די אױםנעדרישט 

i םון טיגה״ט n חויז ױניטי iaa* די 
i* סײפמרפ דרעס און וזײפט n  fit גטד 

iaa .ער טרגאניזאפיטן ayn אין אויו
ia זיין pa ױיןי  ta ,a iy ta i n n 1אי

1םי סאגפערענץ a «ו געװארעז גערוטען

a טרטץ .aaeys די n  pa ayn o n 
fa שיין איז איחס w פוטריםט t גע־ ניט 

in ואגט y n a i ווענמן ayn די w aiaosyp 
anaam געחפען איז ao ,;n a v i פו 

o y i oyn iao y ...אין סיינט pyo די 
 אום־ laPaav .|aPan מפנופעסט׳פורערם

aa o n a i ,91 — פטדערוננען ia  ayn• 
aan —  a;yt י  נאננענען. ניט ױדאן ו

n עניטו י1 a a v  r a טעםבערם די און 
י ta טזױ, אײניג זײנען י  ש״ן laayn ו
 ז״עחנ פאר laPaav ia זין־ ניט םורא

IB Jinnyo.
tn אויםנענוטען איז רעחנ ויין yua J 

 eyn ער ווען נאנ״םטערוננ. גרויס םיט
 ערtauacauy 1 דאן זיך ayn געעגדיגט,

o ריינער iaatyp.
i n מענדאיין naaaapiy די פון 

a און װייפט a n ױני»ן םײקערס ayn נע־

 pyo as'Paa און בעםטעס, זיין (ייסטעט
in איז y iw  laonajo 'ny la• נטד o n 

faunas ayn םיס apaooa ,ױחז nPa ii 
ayn נעװאונען PDiiypyao׳'oa;aiPya a 

la. איחר םאר טעדאל in  taeu
aopai אוים׳ן o y iiy n נעװען איז 

la די ra 'o  iy r " a n p 'i םיז i n ױניטי 
 געטאנ*ט ײאונדערנפר ayn זי און חויז

ar'oypp זוי טענץ« ta איז זי as'Paa 
tnyna i ia ona» 'n y  Pyo. םיט אייו 

id ױחז  arnan  non ip jyipai ayn 
 עטלי- נעםוזט ayn זי pa <אדיםםע:מען

Pya as .אױפטרעטען
i די n  no uuaana אי« חויז ױניטי

12 ao’Pian v tvnasיפ־ די און איינניס 
ja גיגש a iy i ia rv  aoPaii טגיו׳ד נעויעז 
uat,־ o n  taPan ניט <אננ פארנענינען

.ja aa ryo

ער און ענד ד ען כל ט ק ט ני אכ ם אכגע #ווערען, נ

GERECm GKEIT—(JUSTICE)

 a>a םיז ארנײטפר

in ia P, •פאראיי 

די און אייה גינט

aan aPan ויח 

la ר a י י א

 חחזסתי בצריןתי
ארפה. ולא

),9(אױב,כ״«,
•t »גןרעכ»יג• 1ם 

 ויד איד ח*ל« קי«»
 װעל ױן יז»»י̂ק
לאזען.1א 8ני איחר

יתיאן מאירהערם נ̂רםענם לײדיס אינםערנעשאנאל פװוער ארנאן #פיציעמר
=1
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אן קלאוקםאנער פילאחךפיער א- ױני  נ
חשאנערס ױ קענען סםױיק א שליםם

אױך און םאנופעקמשורערס קלאוק די םימ קאנםעריענצען חאבען װעם — םילאדעלפיא. אין שלעזינגער •רעדדענמ
םאנוםעקפזשורערס. דרעס און װײסט די םימ

 ױני, טען28 דעם אװענט, דינסםאג
 םילא־ םון ױגיאן קלאוקמאכער די זזאט

■ איז םימינג םאס א געהאט דעלפיא ײ ) 
 םיטינג יענעם אויף און לײסעאום. באר
 א געװארעז אנגענוםעז אײנשטיםיג איז

 שעיער די אין סטרײק א םאר רעזאלוציע
Jא דזשאבערם די םון lמאנוםעק־ םאב די 

 װערט רעזאלוציע דער םיט םשורערם.
 דזשאינט צום מאכט די איבערגעגעבעז

 דעם אין סטרייק, דעם רופמן צו באארד
 םעגלױ, איז עם און םאםענט, נינסטיגען

 װערען געלעזען װעלעז שורות די בעת אז
דערסלערט. זײן שוין םטרײק דער זאל

 דער װעלכען י1אוי םיטינג, םאס דער
 איז ,געװארען, באשלאסען איז סטרײק
 אכטענ־ ניט ענטוזיסטישער. אן געווען

 גרוײ דער איז װעטער הײסען דעם דיג
 ?לאוס־ םיט איבערפילט געװעז הא? סער

 אויסדרי־ געקוםען זײנען ײעלכע סאכער,
 דזשא־ די קעגעז ענטריסטוננ זײער הען

 סאב־םא־ די םון אויםהאלמער די בערם,
 זאנענאנטע די און נוםעקטשורערס,

םארײשאךשעפער״
םילאדעל־ פון גײבאוער א. ברודער

 לעצטען איז אעעװיזען שוין האט פיא
 םאדע־ די אויןי ״גערעכטיגקײט״ גוםער
 דזשא־ די האט ױניאן די װאס רוגבען
 םא־ ױניאן די ארויםגעשטעלט. בערם
 זיך זאלעז דזשאבערס די דאס דערט,

 ארבײט זײער מאכען צו םארפליכטען
 קאנ״ ױניאז אונטער שעפער, ױניאן איז

 װילען אבער, שײנט עם װי דישאנפ.
 די זיך אויױ נעחמעז דזשעבערס די ניט

 םאר־ וױלען זי ;פאראגטװארטליכקײט
 םאב• די בײ ארבײם זײער םאכען זעצען

 ״קארפרײשאן די אין און קאנטראקטארם
 זײן צו שײנט סטרײק א און שעפער״.

אומםארםײדליר.
 דערתלערט גענױ גאנץ האט דאס
 םון םענעדזשער״ דער הארפ, ברודער

 פי- אין ױניאן קלאוקמאכער דער
דער געוועז איז װעלכער לאדעלםיא,

אינהאלט־םארצייכנים

 וחנלכען אויוי םיטינג דעם פון טשערמאן
 געװארען. באשלאסען איז סטרײס דער

 געװארען אדרעסירט איז םיטינג יענער
 ברױ װײם־פרעזידענט, טעז1 אונזער םון

 געפאה־ איז וועלער זיגםאן, מאריס דער
 נױ פון םפעציעל םיםינג דעם אויף רעז

 ארבײטער־ אלטען חנם םון און יארק,
 הא־ עס / װײנבערג. ח. jjto אגיטאטאר,

 בא־ די םון אײגיגע גערעדט אויך בען
בארד. דזשאינט דעם םון אמטע

 םען6 דעם דערםריה, אין םיטװאך
 גע־ שלעױנגער פרעזידענט איז דזשולײ,
 וחגט, ער םילאדעלפיא. אין םאהרען
 בעת קאמף״פלאץ אוים׳ן זײן עס, הײסט

 די אױב אױסבחןכען, וועט םלחסה די
 לעצםער דער אין ניט וועלען דזשאבערם

 גע־ זאל סכסיד דער אז איעגעחן, םינוט
 אוםן. םרידליען א אויוי װערען סעטעלט

 אײנגעגען, ניט זיך װעם דאס אױב
סטרײק. דעם םיחרען העלםען ער ימט

 דארט װעט שלעזינגער !רעזידענם
 װײסט די מיט קאנפערענצען האבען אױך
צו אום מאגופעסטשורערס, דרעם א^

 אינ־ יענער אין אגריםענם דעם באנײען
 די צװישעז אפםאך דער דוסטריע.

 די און ,15 לאקאל ױניאן, װײסטמאכער
 םאנוםעסטשורערם דרעס איז וױיסט
 גיל־ געוועז איז םילאדעלפיא םון אסס׳ן

 בא־ די און דזשולײ םאנאט דעם ביז ט״ג
 דארםען צדדים בײדע צװישעז ציהונגען

ורערען. אײננעשטעלם וױדער
 ױניאן םאכער דרעס און װײסט די

 ארגאניזרט גוט איז פילאדעלםיא אין
 פאר־ מעגליכסײטען אלע סיט וועט און

 מיטנלי־ איהרע םון רעכםעז די טײדיגען
דער.

 װערט — כסדר, עס געהט אזױ. און
 םאנגט שטארט, אײן אין פארטיג מען
 שטאדט. צװײטער א איז א{ עס ?יך

 שםענדיג ב״ח זײנען בעאאמטע אונזערע
 סײ ארבײט, דער אט םיט פארנוטען
 םאר־ מען װערט זוםער. םײ װינטער,

 אן זיך םאנגט דא, סכסוך א םיט טיג
 אבער םילט דאס דאיטען. סכסוך נײער א

 לע־ םיט קאםף, מיט ימיאן אונזער אן
טעטיגקײט. און בען

«*

קלאוק ד נײ םעטעלמענט פר?ליכער

 סיי־ ליױיס אין װאחרען
 טא־ סעםפעל אץ לאדס
3 לאפאל ױניאן נער

 יעפקאוױנמז סעםועל וױיס־פרעזידעגט
סעק.־םעגעדזשער. םאר גאםיגירמ

tom מאכער«יז

28 עםער ״גערעבפױגקײט״

 ד.,דעניש. םאהס — ײאד. ײ .2 וייט
 ױ- בושלערס בווגרידעדס, עקזיםינערס,

אשפיז• י. ם. — .82 לאקצל גיאן
 ל. — ױניאז. דמר אין אלערליז .3 ײט1

 אין ד^וליי אער4 דער םינהעלשםײז.
ווויז. ױנימי די

#ײ» *ון םיאיגג דער .4 ײט1  באארד ח
איגדוםםרי̂ז דרעס און װייסם דער אין
דרעסםא־ קאסםום די םאקאװ. ק. ס.—

בערנאד־ י. — .90 לא?אל ױגיאן נעד
ס<ןי.

 אין חויז יונימי אין פזעג ואר » .5 זײם
 תאהז. ם. םאגיא — •ארק. *ארעסא
 דעיארפד עדױקײשאגאל *ון גאאיצען

ענ». ם
ן .6 ?ײט  •ע* .0 — ביסלאד. *ו אלעם וו

ױ״ קלאוקםאכער דער אין ראלשטײן^
סהורםאז. ח. — *יקאגא. און ניאן

אעװין. ?. — לעםילאד. כשוןי די .7 זײט
̂ר׳ס «ון .8 זי*ם  גאציץעיכצל. רעדאש

 קעגען — יאואן און ענגלאנז־ .9 ?ײט
ראדוצהי. א. — ליתי זעלדיז. א. — ז ײעםצו

JM יי .W זייט I אםזך דער און הינײעגײאז
W״• - • ײ ^ ״ מי am• ״ t miיי a l

’ao די םון םארלויי אין י Paa aavaP 
laoyn איו la ir ta P a  a s n ’ f n t איי־ 

yw אין נעווען pya ניגע p 'v, די אין 
jaaa iaa j'a ן» laouapiypp ia ia i ר  י

inapaPyp i ניטז.• n צוױ־ אנריטפנם 
i שען n די און ױניפן piypp םאנוסעיד 

 אויםנע• אםאםיאײשפנם-^איז םשורערס
 אום־ נעװארען איז ̂אנע די און נאננען

a די נפשטיסט. iacoyoay נ^וא־ איז 
in א tan aau y  Paa'o און •a in ' t n 

la ן u ’ taPv איו in n y ta i אהין ,inat 
! lyaa i lap oa ayn .און װערען ia איז 

janai a i y i i אין laoaaP i n 8 זױיט 
in n ’B iv iy  ,Pya םיט םאחזאנײוננפן די 

o די in ira p ao M ya 1פא .aiacPaaaa y
ia  ayn Pya a a n a  a y i זיך a iy i 

aa po m ia m yo  aPaara iaa. ,ואים>
8 laaaaP pcאונז פון יםיננ*a ia r h  â 
*n  ayn ia  •n ays nnsipafpa Pa i 

aa 'jpauy aPya סאמינתננען די a ,a 
a די in ta ap aeu ya  ptyPp און אסס׳ן 

a נעל״נט sa e n n c  o n ױ 1סא scjyp־ 
ja a s n
a y i צװײםע Pya איו a iy i  ia נע־

in װען s n n y o אין i n  w  , la iu n 
i n  pc lyeoaiuyp א««*יסאן in a c”־ 

*jy  a p yo n  ayn la  .iyo»P ny  t y r
סאנר '1 םיט <וננען1האנ1סא נעהויבען

o in ira p a o. איז ia s y נױטען אין 
aא«נעסא v ia  .ty ria iu yp  i n  ia  in n 

ty r ia iu y p  i n  i y i, ינ1י?סאהרענ1צו 
ia i« n  pa, איז tao'poiyo i n 'n  ia 

a את שי?אגא אין iaa איעיגפ i ' i in a a 
lax אײניגע נאך בײט.1א ד» in acsyp 

pe lanaam םים ao ױ piypp טאגר 
a ian rap aa איז אסאסיאיישאנס jaa 

w  taaipat א .aiaaPaaaa ibs ’ Pt t o 
aiaaPacao i n ' אין piypp i n 

TP איז שיפאגא, pc אינו־וססוײע ina 
aiaoPaaao ■ ont גיי אין ’i n  •Piy 

iaaPa ,אגריםעגם a m ru a e a  aPa ana 
r און i ” n׳P” papf^ אין בשיינס D cn p 
o גיז y i , la o o a tn ^זם ביז חייסנ» 

o n  pc •pa .אלוא יאחו־ oa בלייבט 
rPa נײס Po oa •laaPa״r«  iao 

asPai11 j n r a v « joaPav n 
r דאס j o / f i ייי

 די אז זאגען, צו איבערינ איז .עס
 ױניאן קלאוקמאכער חןר פון םיטגלידער

 סע־ םיט׳ן צוםרידעז זײנען שיקאנא איז
 צײט דערזעלבער אין זײנעז און טעלמענט

 וועלכער מיט ױניאז, זײער אויןי שטאלץ
 װא• חנבענען. זיך םוזען באלעכאטים די

 ארכײטער די װאו דאך, וױיסט איחר רים
 דארט ארגאניזאצחן, םעסטע א ניט האבעז
 סעטעל• םרידליכע קיינע ניטא זײנעז

 שלא־ בסדר זיך םען םוז דארם מענטס,
םאכט. מעז װאס טריט יעדען פאר געז,

 שיקאגא אין קלאוקמאכער אונזעחנ
 םרידלי• דעם םיט גראטולירען זיך םעגען

 אין איצט שטעהען ױי סעטעלמענט. כען
 די םון ארבײטצר די םיט שורה אײן
 הא־ װאם ארנאניזאציעס, וחגניגע גאנץ
 ;אונטערצוגעבען גיט זיך באװיזען בעז

 די בײ בלײבען צו באוױזעז האבען װאס
 פרײ האבעז זײ װאס עראבערומען, אלע
 חנר דורך זיך, םאר אויםנעקעמםט הער

ױניאן. ?ײער פון מאכט

̂ע? סא םען זא? סאכער. סעכו
 אדער דער לאסאל װעלכען צו

 איצט — געהערט, אמאל האט
I לאקאל .םוז םיטנלידער את

 דעו אין אײדזשגןנםס בױנעם פאר װאהלען די
דו שחענסשרשןדשרנ ױניאן סלאוסםאנער

f און די,עקזאגדנײשאן g v p j f r m y בט«רד חשאינט פון קאםיםע״
שבת. דעס םיםען jy םאנגט

nor laaxaP איז נאבס1סא ypras* 
tao די כעװארען bd'P אפליקאנםען סאר 
i אייתשענםם ביזנסס 1פא n  pc 

laoyapiypp ,אזן ױניאז o n  jio r  o n 
Pirn jyo9" סאנגס y; רי םיסעז .*pa 
ao’oyp tyrparm און זאסיניישאן a״ 

oyp i n  *we .n ays o ry rn  pc,־ 
ta c ia i aa ייר aPa taiPaa די ayn 

taoyn אויסנעסאכט iae o :y r” P'P«a 
pa o ביזנפם a ia m « a זיי *pa taPan 

m a n  o ir o a t זיעמ זײ «י w m ao 
o n  tppanac .די אסט aa'ayp 

o iap 'Pca o n  aPabr נעװיסע ta ia ic 
i " i a  m  taian »  בנמ uuanaa ױגי

laoaapiyPp i n  taian pa יתיאן 
w> jn o a ױ נסו o iacrna נאר o ian

ti& fi

װע• דזשולײ, טען9 ^גם שבת, דעם
 ליײ דער אין וואחלען װיכטינע זײן לען
 t מאכער סעםפעל און טײלארם דיס

p װעיען װאהלען די .3 לאקאל ניאן, t 
 ?•עק אן פאר סעחדמענעדזשער, א פאר

 םארי װאס קאמיטע א פאר און באארד
פאנד♦ בענעםיט ?ראנקען דעם װאלםעט

אודא/ געדענקען לעזער אונזערע וױ
 צוזאמענ־ א 3 לאיןאל איצטיגער דער איז

 םון ױניאנס, לאהאל צװײ םון שטעלונג
 און טײלארם ״לײדיס געװעזענער דער

 *לאסאל ױניאן, ארבײטער אלטערײשאן
 און שניידער שטיס ״די פון און ",80

 די ".3 לאהאל ױניאן מאכער םעםפעל
 זײנען לאקאל דעם 1אי וואחלען איצטיגע

 באזונדעחג צװײ די םון זינם ערשטע די
 איז עם אײנער. געװארען איז לאקאלס

 אץ זאל מעז צײט גענוג אװעק ניט נאר
 װער םארגעסען, האבען שוין ױניאן דער
 ; 80 לאק. פוז װער און 3 לאק. םון איז עס

 װער אוז טײלאר לײדיס א איז עס װער
 סאן מען סאכע̂ר סעמפעל א איז עס

ײאחלעץ... ״הײסע״ ערװארםעז דעריבער
 אפשר איז טאקע דעם װעיען אוץ

װארט. א ?אגען צו כדאי
 איצ־ דעם םון מיטגלידער די זאלעז

 אל• די אימעקעז שויז 3 לאקאל טיגען
 3 לאחאל איז 80 לאקאל םון ליניע טע

ײ זאלען  איבערטל אלם שטיםעז געהן ז
״ דעם םון םיטגלידער בענע י ט צ י  א

 די םאר שטימען און 3 לאקאל ז y נ
 מענשעז, םעהיגסטע די םאר בעסטע,

ײ צי  אדער טײלארס, לײדיס זײנען ז
םארנעסען מעז זאל םאכער. סעמפעל

 יענער
זײגען

 און 3 לאקאל .םון
 פעחיגסטע, און בעסםע די פאר שטיסט
 אםבעסטען לאסאל דעם זאלען װעלכע

םארװאלםען.
 נויי איז א\יב קוים, גלויבען םיר

o װצגען ווארט א זאנעז צו טיג n •קאנ 
 סעקדמע- פאר באלאט אוים׳ן דידאט

 םע- ברודער לאקאל. דעם םוז נעדזשער
 נאך םיטגליד א איז לעםקאװיטש מועל
 איו ער אײדער .3 לאחאל אלטען םונ״ם

 װײכדיחנזי• אלס גצװארצן צרוועחלט
 איז אינטערנעשאנאל אונזער םון דענט

 געוחנן צייט יאהר עטליכצ םאר ער
nאינדעפענחננט פון םענעדזשער |ד* 

 פון באארד דזשאינם םון דיװיזשאן״
 אוים״ האט ער ױניאץ. קלאוקמאער דער

 גזל איז ער װען אסט יענעם גענעבען
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