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m vענטפערען טיילארס
סטרייק א מיט

אין פארפ״רען לאזען ניט זיך שטעט אנדערע פון טײלארס ליידיפ די ז#יען
שיקאגא.

הא־ שױן, וױיסעז יעזער אוגזעיע ױ•
 נאסעס טיױאר לייריס צאא געיױסע א נען
 אסא־ אן אין פארא״נ־גט זיך ■צ־יןאנא םון

 זיי• געםאדערט, האבעז ז<• און סיא״־צאן
 20 ארונםערלאזען ואלען ארנײטער ערע

 *ר־ די האבצן •צנ־רות. די pc אואצענט
 דעם *ו צויצטיםעז :עחא-ט ;־ט נײטער

 ארניי־ די דערפאר האנען נאסעם די און
יצעטער. די פון אױסנע׳צי׳אצען סעו

 טײ־ ריידים די האס םיטװאר אעצסצן
o i t f ע־104 לאקאר שימןגא, פון יוניאן>, 

 דעס אין םטרײין. א פים ענסםערס
 דרײ ארינער םארװיחעי־ט זימפן סטרייצ

 שע־ צװאנצינ א םון ארנײטער, ךונדערט
 סטרייק דעם אגפירען dpii ױניאן די םער.
זיין געצװאוננען װעיען נאסעם די נ<ז

 די אױןי ארב״טער די נעםען *ו צודיק
איצט. ביז װי נארינגוננען זעינע
 און יארק גױ פוז טײלארס ליידים די

 אױםגעפאדערט װערען ׳צטעט אנדערע
p זיך אאזען צו גיט t  tP v t iv c אנענ־ די 
 קומען צו באסעס, שיהאגא׳ר די פון טען

 די ססעבען. הייםט, דאס או־גייטעז, אהין
 ׳צטעט אנדערע די םון טיילארס לײדיס
 אויב אױפצופאםעז, נענעטען אויד װערען

 װעוט ארבייטעז, ךי ױאו •צעפער די אין
שיקאנא. םאר ארבייט יןיין געטאכט נ*ט

 טייאארם אײדיס די אז האסען, טיר
 אויפ* ;ענוי דעם אױף וועאען אודעטום םון

 לײדיס די העאפען װעט דאס און םאסעז
 זיי־ געוױנען גינער *צײזאנא פון טיירארס

האטוי• נעועכטען ער

 םאכער דרעם און װײםט דער no נארו
ױ ױניאן, :םאלנט ו
נויארה. סט., טע21 װעםט 16
סט. םפריננ 29

(חאואעס). עװעגױ צװײטע 2015
נואנפס. ראוד, באסטאן 1315

■ ברוסאין. עווענױ, גרעהעס 60
גראנזװיל. )םם. סעקטעז 229

 די *י| בויינגען אויך tro טאן געאדער
ױניאנם. לאיןאא פאאנענדע ײ פון אפיםעם

,6 יאשאא ױניאן, עםבראידערערס
טט. טע150 איםט 394

,20 אאשאא ױניאז רײנקאוטסאכער
סט• טע17 ײעסט 22

אא• ױכיאן, ארנייטער וזױדדרעסעס
 םטריט. טע17 ײעסט 22. ,41 סאא

 לאיןאל ױניאז, דרעםםייקערס ט׳צילדרענם
םט. טע17 װעסט 22 ,50

 אאקאא ױניאן װאיריןערם נודם װײט
עווענױ. צװייטע 117 ,62

אא־ ױניאז, םייקערס דרעס האםטױם
עװענױ. אעקסיננטאז 724 ,90 קאא

לא־ ױגיאן סייאסמענם איז קאיירהס
םט. טע118 װעםט 71,131 קאל

ג טינ ק ®ון מי או ט קל ײ ל ר ע ש  ט
ט נואר ע אוו ד. ס אנ סל רו

).1 זייפז וון (יילוס
 דער ארבײטער^איבער די פון םליכט סטע

העיםען׳׳. צו רוסלאנד ווע?ט
̂ודיםפיענטעז פון ׳ןוטוום א  האבען <ן»יי

װערטער. די נאגרײט
 די ד*ן בארירט פײגבערג כרודער

 איגדוס־ קלאוק דער אין צײט *אעכטע
 די \m — ער זאנט — וױיס ער םריע.

 צו קוםעז רוסיןאנד װעאען קאאוקמאפער
 האיבען דעם געבען כאלד װעיען און חייןי
 בא־ סריער ׳עוין איז עס װי ארבײט, טאג

 זיכעד אבער איז עס געװארען. ^יאסען
 װאיט סיזאן דער וחנן אז ־ - ער זאנט —

 חי״אוקםאכער די װאיטאן גוטער, א געװען
o םאר געגעכען n טאג גאנצעז א צװעח 
 אפימ געוױס, װערען זײ איז ארבײם.

 האיל• דעם געבען צײט, ׳עיעכטער דער אין
 אויוי דאן פאדערט ער ארבייט. טאג גצן
 די םון אױפצוטאגען גלײך טיעעריײט די

 ארבײט טאג האלבעז דעם פאר ארכײטער
ױגיאן. דער פון אפיס אין נרײנגעז עס און

 דער אױן־י רעדט זין זזןיביגען דעם אין
 מע• שעהן, ב. ברודער רעתער, צװטצר

 ער .1 יאקאי םון *עדדעעו־סעיזרעטאר
ט  חערשט װאס נױט *צרעיואיכע די מי^ר

 אג־ ,ד אױף םאדעדט און רוסיאנד אין
 דער שאר נעמען צו באלד זץי װעזצנדע

ארבײט. חייםס
 דער אז אן, ער םאגגט #אםת איו עס

 אױ רוסלאנד פאר *רבײט טאג חאילנער
 זאנט — אכער זיף. צוואנג קײן ױט
 קייגעם אױוי װערט דאס כאטש — ער
 יצדער דאר איז ארױפנעצװאונגען, גיט

 םאר־ איגטערנײשאנאצ דער &ון מיטגיליד
 א*ן הונגעריגע די פאר געבעז צו םייבטעם
 און אדבייט. טאג האלבען דעם רוסי״אנד

 א זעהר איז 6צײ איצטיגע די װאס #דאס
 צוריקהאיטען קײנעם דאר,ײ ̂זאעכטע,

 די װײיל םארקערט, פליכם. זײן םאז םון
̂ײדעז ,קלאוקניאכער  אױך, אלײן איצט י

 אין יענע מיטםילעז םער נאד זיי דארםען
•פרעקייך. אזוי יײדעז װעיכע רוסיאנד,

 םון מענעדזשער דער סלוצקי, ̂ויודער
 דער געװען איז אםיס, ״אינדעיענחגנט״

דערס ער אויך רעדנעד. נעקסטער  דאס ̂ו̂י
 רוס־ איצטיגעז דעם פון כילד טרויעדיגע

<אנד.
 ער זאגט — צייטעז געװען זײנעז עס

 רי געעיײזט האט אגד5רוס װען •—
 איחר װעלם די דארוי דאריכער וועלם,

ער זאנט — רוסיאנד םען.5חעי ןויצםער

 די און װעיט דער םרן האםנונג די איז —
 איע מיט העיםעז איר דארפען ארבײטער

 רופט ־— הונגער דורכ׳ן טעגליכקײטען.
 גרוײ א רוסאאגד איז יעטארבט — אויס ער

 רעװאיױ די ׳עטארבט עס אידעאל, סער
 ארבײטער די און באװעגונג, ציאנערע
דערראזען. ניט עס טארען גיט, עס דארפען
אונ־ געװען איז רעדגער לעצסער דער

 העאלצר, ברודער פרעזידענט, וױים זער
.17 יואיןא? םון סעקרעסאר דער

 אין גערעדט וזאט העלאער ברודער
 פייער םיט ער האט גערעדט און ענגלײע

קראםט. און
 — חורבן רוס^אנד׳ס אױןי װײגען ניט

 געקױ אהער םיר זײגען — אויס ער רוםט
 דאס ראטעײעז געקומען דינען םיר מען.

 און !אונטערגײן איר אאזען ניט ^אנד,
 די נאר ניט דארט מען דארוי ראטעװען

 םארצערען, װייל הוננער דער װאס ילעבענס
-  ̂עבעגס די מיט צוזאםעז דארוי מעז -

 רוס^אנד װאס אידעאל, דעם ראטעװען
םאר. זיך מיט יעטעלט

 האט אפלאדיטמענטעז םון דוגער א
װערטער. די נאנרײט

 ט׳צעראײט אנװעזענדע די פון אײנער
 דאס וציע,5רעזאי ״א םארגסלאגעז האט
̂דער די אז באיפאיסט, מיטינ; דער  םאר נעי
 סאאעקםירט זאל ארבײט טאנ האלבען דעם

 די װאכען. צוױי נעקסטע די איז װערעז
 די &ון דאס םאר, אויך יטלאגט רעזאלוציע

 ניט זאיל צװעק דעם פאר געיט געזאםערםע
 םאר אויםגאבען קײנע װעדעז געפאכט

אריבערשיקומ. דער און זאםלונג דער
 דאס אז דערסילערט, טיפערמאן דער

 םון נעװארען בא^יאסעז םריער שויז איז
 די ױניאן. דער םון קאםיטע רעליף דער

 א ארויס רוםען טמערמאן םון װעדפער
 רעזאיןוציע די און אפי?אדיססע:טעז סך

אײנ׳עטימיג. אנגענומען װעדס
 םון אדרעםען די םון צעטעיל א איז אט

 געאט דאס װאו אםיסעס, ױניאן אאע די
 גע־ זאא ארבײט טאג האלבעז דעם םאר

:װערען בדאכט
יארק. נױ סטריט, טע23 איםט 40
יארס. נױ ׳םט. טע2 איסט 35

(האר^עם). עװ. לעהסינגטאן 1714
̂ין• #סט. מעקיבען 99 ברוין

בראנזוױ*. ״םט. סעקמאן 219
סיםי. דזשערזי סט., סאנטגאםערי 76

נוארס. סם., מאנטנאסערי 103
ואינט םון אםיסעס *לע די אין ר̂ז

ס פר מ א ם ג ען צו ט ש ר ל ע א  ט
עג א אױה ט ט פון מ- ױנ ש  דז

ד. אר א ב
).1 זײפ ®ון Dלוrו

 מר. מיט געקוםען איז ער אלײן. קומעז
 סיגאר די םון פרעזידענט דער ױיררןינס,
 א און ױניאז אינטערנע^אנאיל םאכעדם

 עקזעקוטיװ דז^ענערא? זײער םון טײא
• בארד.

 גאפר אז זאגעז, צו איבעריג איז עס
 בא־ האבען באגילײטער זײנע םיט ■ערס
 װארימע א כארד דדמאינט בײם קומען

ער דער אױםנעסונג,  ארבײםזגר גרײדגר̂ו
 א באהומזא האט אאייז, גאמפערס םירער,
אװאציע. גרויםע

זײ• באגי?ײטער זײנע םיט גאמאערס
 םא־ דז^אינט בײם בעטען געסומען גען

 ױניאן סיגארמאכערם די פאר היאוי ראאע
 א איצט מאכט װעאכע יארק, נױ פון

 דעם ארגאניזירען צו בעסער ״דרײװ׳/
ײ האט בארד דזשאינט דער און טרײד,  ז

 ל. ברודער צוגעזאגט. םאילשטענדיג דאם
 דזשאינט םון טשערםאן דער יינקאװסקי,

 יער־ און גאמיערס באגריסט האט בארד,
 און רעת הארציגער יןורצער א מיט קינס
געסט. די צו װארט ראס געגעבעז האט

 באדויערט זעהר האט •וירקיגם םר.
 גע־ ניט האט שאעזינגער פרעזידענט װאס

o אויוי זײז האנט n .האט ער מיטינג 
 פירערשאםט, שאעזינגער׳ם געילויבט זעחר

 גרויםער א םון םירער א אילם טאהט זײן
ארגאניזאציע.

 שטארסען א געמאכט דאן האט ער
 זיד סיגארמאכערם די העאםען צו איי^

ארגאניזירען. בעסער
 צװישען ער האט ׳ םארבײגײענדמ,

^ם  א<ןציע׳n די אז געזאגט, אויף אנד
 גרויס םוז זיר םארמעסטעז דער יאנד, אין

נײע די ױניאנם, די צוצובחנכען קאפיטא^

 אלםע־ און םאכער סעםפעל סיילארס, דדים
wen 3 מסאל יוניאן ווארסערס

םיסינג םמםנמר דזשענעראל א
װערען אפנעהאאטען ײעט

סקפסעםכער מסען דמס ױנםסאג
אװענט אוהר 8

ר אץ א ײג ל, ל ע טי ע ע14 ט ט. ט ד און ס אנ ק ע װ. ס ע
:אדרעםירען םיטיננ חנם וועצען רעדנער ntofitfo די

ױניאז. מאכער קצאוט םעכעדז׳מר דדפזנעראצ •ימכערנ, י.
V. ,נערענטינקייט״ די פון דעדאיאואר יאגןזװםקי.

ױי :ווערען פארהאנדעלם םיםיע חןם אויף וועיען טראנען וױכפױגע *ו
ױ .1 ר «ו ו ו » ען כ צ מ צן ט א מ • ®אר חילו^ די ע

ט • ע ױ ד. מןו אנ סל רו
ס 2 ט ע ע ט װ ב א ר ם א ען ב ער ע די װ ײנ ט ע מ ע צ אנ  ל

ר אין ע ס ד ײדי רינג ל א ײל ע. ט ױ ט ס דו אינ
»c םיטימ. חנם אויו* זײן צו 3 לאסאצ פון סיסגציד יעײנז סיז םצינם די איז

װ םי ד עקזעלןו ר צ א אל ב  2 לצכן
ן׳ . , ש, £ . , י : פ ד או ק ט ע סעק. סענ• .י

L6 פרײסאג,
א- דעם פון םראנען אמ־םנערוםענע  נ
 דע״ «ו פירט א«ס — םצחםודפעריאד

 אד זאיעז ארנ״טער אמעריקאנער די אז
 אר־ ■אליטייצ זייו פון םראכטען םאננען

 עתאנא• עס זייגען זײ װי אזוי נאגידרט
 גארד דז׳פאינט הלאוסמאנער די םי׳ט.

אײאדירם, װארים עס חאבען דפלעגאטןן
 ווע- אפנע׳אטעיט זיר האט נאםפערס

 אידי׳פע די 1סי װאוקס ריזיגען דעם נען
 TN װאם יואטפםם־ג״סט דער און ױגיאנם

ײ. אין דא ו פי< *איד ז י  פחנטד ניט ז
 «ו פרעמד ניט וײט איר אוז אײן־ *ו

r זײן אגנעפאננען ער חאם — םיר u n 
 םאד• נאזונדערער א טיר םאר איז עם —

t םיטיננ א ביי זיין צו גענינען it אוא 
 איז. אייערע װי ארנאניזאציאן קעמםענדע

 פון ױניאגם אידי׳צע די נעדענק איר
 זיי• אט און נעװען זײ זיינען אם אמאצ.

ײ נען  — אנער איצט םאר׳צװאונדען. ז
 ננורוז די !אונטערשיד אן פאר װאס

 אינטערנע־ די ארנאגיזאציאז, אײער פון
ד װאירקערם נארםענם צײריס ׳צאנאל  ױ

 איחן יוריזים דיזעז אין אנצוהאלםען יאן,
 אונםאר• איז ■אזיציעס א״נגענוםענע

 זיכער, בין איך װי פוכקט און נצ״כבאר.
 גין אזױ זון, די אויטגײן װעט מארנען אז

 פי- איצטינער אייער אויף או זיכער, איר
 און װײםט די םיט האםןי צאדעצטיער

 :עװאונען װעט םאנופעמםשורערם ררעם
 ארנאניזאציאז אייער םיט נײן, װערען.
 זיף מער טאנוםעהט׳אורערס ׳צױן קאנען

 און באצצ״ פוט״ » סיט װי טפיאעז ניט
 דאס אײערע בתים בעצי די זײ, זאצען

 איצטינעג רער איז זינען אין האנצן נוט
 חויפטזעכלױ זיף םאדערט *ייט ׳פווערער

ײז טרײ  >— נאװענוננ ארבײטער ̂די ז
טרײ.״ טרײ,

 «אר א בצויז נאטירציר, איז דאם
 וואס רעדע, ׳ציינער דער םוז װערםער

 tv טענציר, נעהאצטען. האט נאמפערם
 נאנ* די אינערנעכען װעלעז׳׳ציעטער טיר
רעדע. צע

 האנען םאכערםי סינאר די װענען
 די פון דערצײיט •וירשינם און נאספערם

 דאזי־ דעם איז ׳צסלאםערײ און איבצען
 פלאוק• די פון םארצאננט און טרײד נען

ײ העצפען צו םאכער  אויוי ארנאניזירען ז
 קצאוסםא־ די זיי, װי םאםען־׳פטײנער א

 נעװארעז. ארנאניזירט זײנען אצײן כער
 זעחר נעםט די האט נארד דז׳צאינט דער

 םאר־ םײערצץ■ און *פצארירט ׳צטארש
חילוי• נויטינע אצע צו-נענעז ׳צאראכען

 גאםפערם האט אװעיוניין, םאר׳ן
 דז׳צויגט פון םיניטם די געאויבט ׳צטאדח
 םארצױמו נעהערט האט ער װאס באארד,׳

 םאריע־ דאם חאצ. אין אנפוםען זײן גײ
 חאט אננערענענחײםען ױניאן די פון זעז

 די אין נעקצוננען — ער זאגט — אים
 חאט ער .און פאעזיע, גוטע װי אויערען
 אנטריי־ םאר צאננער םעהרעםער געאויבט

רעיארט. ׳ציינעם אזא בען
 סאג־ נעווען אויך םיטינליױינען בײם
 ספק* «ײז, טאסם אאנדאז, מאיר גרעםםאן

j און נעווערקשאפטעז, די םון רעטער i 
,פארווערטס״. םון אאננ,

עםען צו וואו

ס ׳ ד ר ס נ י ש א ל
רעסטאראן חאום

סטױט. טע2ו װעםט סו
ײ א האבען מוזען חײם זייער פון װייט ארבייטעז װעאכע מענ׳צען די װי  ,צ

 גע־ רײן, פריט״ איז עםעז זײ װאם אז זײן, זיכער זאאצן זײ וואו חײם״ טע
ם פון אױך נעניםעז און ?ונד, | dim עתאנאםיש. זיי פאר איז dp װאס ת im 

אין ippp פוכמז ארבײטער די דארפעז דערנר״נפן *ו דאם

.do סע12 װ. io רןספאראן, .לאשעססים
און וױיםט חןר פון באארד חעאיגם דער ®ון אפים דעם (לעגען

יוניאן). םייקערם דרעם
או ניט איז רעםטאוראנט אאטינםקי׳ט אין tro צו ■א»ץ א נ u  v  trop, 

tp א פאו םאאצײט גע׳פטאקען ro ro ,וואו ארט אן אויך נאר ■רײז dp איז 
מ די ױי  שר וארט <ױיא ױניאן, םײס?רס op־n און וױיסט די םיז חיים יו

ן ר מ מ ײ רג מז זיך * א  *ו D««mptp$pt PDODPnpva די tpapn און צוז
tp w ip o n טרײד טאנ־ט?נאיכ? נויםיג? זיי?רע ipjmid און jpt'DPt זיך 

ײ וױ •ונתט חייםיט, אזױ חיים. ד?ר אין זיך נ
ײ ־  ז?א־ די טאפץרס, באכוטט טען וואו ייאאץ, אויו איז אאסיגםשי נ

p rn c  n, םאי םאאצײגמז נע׳פםאקע pvdpd •\m דײאנן* n $ m א־• 
tro זיד w אײ?רע .ooppvb

מר, ײ  זינער איחר opit רצסטאװ־אנם, אאטינםהיז אין קוםט *רב
trv n tw  pn סים׳ז אי jpop י םים אי מז י o איחר און •ייי w ג׳ר זיד 

M ip אץ פיניז « m״• .nwwro rn p  optpt

sp נעדעגקם it( op: יי»י• גראוגד יארק, נױ ס̂ט סע21 ױעסס סג

 p>* lit ■רנײסער
 סאויײ׳ אע;דער,

 יי |1א א״ו, גיגט
ײ| «jm וועאט »  ׳
1« ר p i י א

 החזהתי בצדקתי
ארפח. ואא I

).6 ב״ו, (»ױנ#
 גערענפע• טײן יז

 ויך ייד חאל» מײפ
 ווצל ייז אטארקי

אילאזעז. ניפ איחר

יוניאן וואירסערם נארםענט לײדיס אינםערנעשאשל דער פון wiw אמעיעלער
n iO B tO lW T •New York, Friday, Sept. 23,1921 1921 , .Vol. III. No. 39םעפטעםבער טען23 פרײטאג,

ױ קאםפרזםםיגקײם ן ו פילאדעלפיער פ
שט וױיסםםאכער אלעסען איבעררא

1 ..
 גע־ װערען םעטעלםענטם נ»ך — געזעחן. נישט טאל קיץ נ»ר פילאדעלפיא חאט קעססער נסגײססערטע אזעלכע

 און קאםםם־פלאץ אויפ׳ן זײנען זיגםאן םארים װיים־פרעזידענט .טער1 און שלעזינגער DJp’tp• — מאכט.
ip'opno חעל• ב«לד לאנד גאנצען איכער׳ן טון לאקאלם אינטערנעשאנאל די זאלען — ססרײקער. כראװע די

!פינאנציעל םטרייקער די פען
 אונזער אין אוטימיטטען PDopרJ די
̂ורנעי ניט מאא ס״ן זיר חאגען ױניאן  פ

 און וױיםט די סײדאאד, די tv שטעאט,
^h פון דר?סםאכער p iii5’p, מיט־ די 

 p^ptv זיינשן ,16 אא?*א ■ון נאידער
rou .אא?* אינערראשעז ױי םטרײסער 
tro םיט פיספסאוסםעשײט, זײער טיט 
 tpt״n זײ װאס P’nptp jim מוט דעם

 *PMV זיד Dpn סטרײק חנר ויגט ארויס,
 נא״ troP^v פין tnpn זיי און הױנעז,

 נאװאונ־ פיינם |1א םריינט האוגדערט.
piim די tw קאניױ״אוםט דפם דעדפן s 

סטרײקפד.
 איבער־ זײנען •אעמפן tie םעחר און
 זײ נופא. נוןאפכאטים די דערסח רא־צט

 םטריי־ די שון זזאאטמנ prow די חאט
 זייענדינ נצטראפ?[. חנעל » וױ שער

 נאו׳ז יאגי רpײt 1אי אריינגעטאן בסדר
 otvppt נישם נאו ױו זיי חפנעז דאאאר,

 1P>pii ארבייםער tnp«t tv פפר׳צט?א?ן,
 װידער־ tPPvaro אזא גענ?ן זײ

 ויי?ר איז נפאפנפטים, די ׳צטאנד.
 נ*ר וױ tv גפרעכ?נט tpapn נאינדחײם,׳

v T סאטף תר t dpii םארציחען, ניפעא 
 צר 1?אױם tronpt ארנײטער די עא?ן11

pn דע־ וועאפן זיי און ש?ו»ר ךי אין 
 איתענד פאר ארבייטען םוזעז מאאט

 וחד ,dpdvp די זײ, װאס ,pnv ױעאכ?ן
* גקבעז. tv נענונ נוט ז״ן אען

tpipn בער זײ* v esvvpt !פאאשע 
 שױן dp זײ וױיסעז איצטער און חשמן,

מן איצטער נוט. נאנץ ײ  די שייז יו
 אין זאך לייז tv נאאענ»טיס חארצאאזע

 ניס ארגײטער ״זײערע״ dpii מעאט רpד
די י1אוי ,1VBW די איז צוריקנר?ננען

□-----------------------------------
ס ו י נ נ ױי ז ו א ^ פ ל א ח נ י *

^8 נוםער ״Bכטיגקײp.גע

 נע־ זײ האט tro ױאס באדיננוננעז נייע
 p״t« די ארבייטען. 1צ צוױגנען װ<ואט

 גע• האט באסעם די «ז באדיננוננען״
”t טײנט p ארנייטער די װי ז*ד, אנדער 
 חוננער־ א םאר זײ ניי ׳צקאאםען זאאען

 צו חוצפח די נעחאט ׳דןובען די j אויו
 t p א א ז ארבײטער די ,דאם עאען11
 זיי Dpti צ״ט דער איז t ר p ג ג ו ח

רע• ני׳צט ׳צוין בא׳צעפטינט, זייז וועאען

t דעצדיג it די האבפן סיז*נס. םאעה די 
 חוננערען, אויב 1 נײן געזאנט ארבייטער

 .v p 1 י י ר ט ס איבער׳צט םיר ײעאען
פו איו חוננערעז, pits׳ טױ tro יב1א  י

 איײ םטרײקענדינ, ןpרpננ1ה צו בעסער
 זיצען 1צ !ארגײטענדיג הונגפרען 1צ דער

 וי ס»ר אוצרות יצאםען אוז הוננערינע
 םארנרע־ א געװים ד»ך איז נאאעבאטים

).4 ז<<ט אויןי (׳•לוס

 ױניאן ארבײטעו עמנראדערי כאנאנז
״M ״אפעז כעגעז קאמו» אץ

װ קעגען םטרײק א פיחרט ױניאן די צ
פירכ די

פו יעלף
 אן װיל פיימען די פון אײנע — םרייד.

ט אן ענ ד פאר ױניאן די און ינגער1שלע פ^זי

op די םון iאין פירםען םע
 קלאגט און אינדזשאנקשאן

שאדענערזאץ. $50,

 שי פון םײמרס לײדיס
 דעם געוױנען סאגא

. ססרײס
 טייאצרט אײדיס די םון םטרײק דער

 טיט• די געםעטעאט. איז ׳ציראנא אין
t גאידער it האנען 104 אאשאא נזער1א 

געמאװען. םולישטענדיג םטרייה דעם
 *VP םטרײק דפר pc ט׳צערמאן דער

אונז: שרייבט טיטע
 דאם אייך, איך שרײכ םרײד ,םיט

 ניײנעשא״ רער אינפר נעזינט האנפן מיר
 דפר 1אי אסם׳ן. טייאארם איידים םענער

 נאסעם די איו סאםוי דעם פון היץ
 ערט1ו יצנײ «ױ נעװארעז, צוחנען אםם׳ן

מן.״ דער אנטהעגען 1חנע1צ
dpi t גע׳ציבטע די it סטרייפ קורצעז 

• אזוי: איז
 טײאאר אײדים צאחא געױיםע א

 זיף^ענרינ• האבען ׳ציתאנא פון באםעס
 באםע״האבפן דיזע ן1א אםם׳ן.. אן דעט

 ארוג־ זײ זאאען ארבייטער די םאראאננט
 שכירווו, די פון יראצפנט 20 םעראאזען

 נישט דאם האנפז ארבײטער די ווען און
)Ditv 4 ו״ס אויף.(

O
t2״ o. ןש״ חנןיש., ד. םאשס — ײ«ו. די ivaipyt סיפינג נ**רד l i t 25 ד*מל. דדפײקאנסאז. סשאראס —
t״A o ינפעונע««:אל *ונזער עגינים^ון«

רעפארטער ססץף v—•port יעי ייז
pm j A 0” f״tpjpv .גא»י*ען tro itv 

t it ויי■. עראיער יעי
u סי»>ג; .5 זיים i i v n  p i נ*ןרד t it חןר 

אאננ?ר. ל• — מניוז• ?ס*כןר1קל«
«a<o ••n׳ii'aipptpy t it  ttu נאארד 

tn שעחנחאאץ. י. — &. ל*ק*ל
f6״ D. ל*• יתי*ן ערס«נער1רי דעי »ין 

 i ל«מל חןײ?ר. ח׳צ• — .17 ק#ל
 נ?רנארד — *ontripopo. ךער איז

tnpr•
n מײיפיײנגלז עיאפע •7 יייט t חאלגצז 

tpa ואד *דנ״פ apiipt סל*גד.1ר • 
l •*־8v Uj י*?*ד [it סי«דיד i t  as 

?jp p jr .ועגןר
ג**יץ״גיכעל. רןב*קפ*ד׳ס וון .8 ז״ט

 אין נ?מעאדעט שױן האנען טיר וױ
 צוריה, מאר א טיט ,נערעכטינסײט״ דער

 עמבראידע־ באנאז די tie םאנכע האבען
 די סיז גראדע און םאנוםעקטי^רערם, רי
 אנ• דעם נעבראכען טרײד, אין PDDPנר

 ?טבר<ויד?רי באנאז דער סיט ריםענט
 ג?םא- אח 66 אאשאא מניאן, ארבײסער

 np»pr pרpזײ איז ארנייטער די רערט,
 tie ■ראצענט 30 אתגטעראאזען זאאען

 גע»רוים האט מניאן די ׳צכירות. די
 םא• די אבער אויםנאײכען זיך זײ מיט

 ״־P נעמאאט נים האכעז רםpר1tט׳!ppם1;
 נעפאדערט האגען די קאספראטיםעז, נע
p 30 די tit חאבען זײ ווען אח ■ואצצנט 

 זײ האבען באהומען Dtvppt גיט דאם
vcnm\ רב״טער11 אויםשאיםען no די 
 אאש־אוטס. געםאכט חאבען זײ שעפער,

 Dnpbotppa dpi י1י1א חאם ױגיאן די
 איז, »אט5ל1רעז רpד איז םטרײקס מיט
i דאם n איב איצט םאאהערם קאםףpר 

שעיער. 12
 פיהרט ױניאן די װאס סטרײס דער

 נאא?באטיס. די ני& שטארס נעםעאט אז,
 פײט. tpi’DDn דעס זײ גיט ימיאן די
fp 1אי 'w n ג?םעאם dp פירםע די. ניט 

ro מעסט tie 30 בראדערם, ריכםער l4 
 אין אנגעשאאנט האט פירםע די סט.
 פ*ינ10 פאר מניאז דער קאורט »רים10

 םאר־ ן1א ,דעמעדזשעפ״ דאא?ר טויז?נט
 ײ1■ר? tpipp אינדזשאנק׳צאז אן אאמט
 ײאאינםתי, אםיי ׳«א?זיננ?ר, דעתט

im ד?ר iv iv o אח 66 אאהאא םיז pp-

 ם»רה?ר דעי ױניאן. נאנצער ד«ר נען
no טענ די םארקוםען י1דאי הײם ד«ר 
רט.1הא ם״ריס אין

 איז זיינעז ױאם שע«ער pאנדער די
t זיינעז סטרײס it פירסעז םאאנענדע די: 
 טעddph 23 119 כראדעדסד* יארמס

j .dd עמבראידערי נאװעאטי םיאינערי 
 עם־ קאיא סם.; טע36 װעםט 36 סיז

t 133 בראידערי it םט.ן טע23 װעסט 
)e itv 2 ז״פ יף1א.(

ף
SSSS

 עדױקיי־ פון נאטיצען די לעזט
דעפארטםענט. שאנאל

 טאן «ו קוק י צו ייה ־געװײג®
 ייחר ווען םאל יעדעם A ?ײט אויןי
̂גערעכמיגקײמ׳׳. די לעזפ

 נאמיצען עזימקי״יאניל די איז
 װעט A זייט אויף גע*יגט איחר װאס
 גײעס אזעלכע געויגען ^םעגדיג איחר

̂ןןנאל פון  װאס דעיארםמענט, עדױקײ
 איחר װיסען. «ו איגםערעסירט אײך

 איי• נון נײעס װינפיגע דארט געפיגט
 בא• ארבײטער דער «ון און מניאן ער

װעגוגג.
אוטײלוגג. יענע ם*ל אלע זעחט

 מאכער וױיסם דער פון באארד חשאינט
ו מיטינגען ױסטױקט חפם יזדאז

 (ןוננ׳ר מאך אעצטע שױן האבען מיר
 דפר פון באארד דזשאינט דער »ז װיזעז,
 אעצ־ האט מניאז, דרעםםאכפר און װײםט
t *ו נעספר גפטמען זיו טפנם '» n v-» 

 טיר אינתסטןיפ. דער אין שעיער די רען
 די אויוי *tvii אעצטע אננ^װיזעז האבעז

 ארוס נפמאכט וופרפן װאם ופם״,1אבאא״
 אר־ ארנאניזירטע ניט די און רp•pש די

 אנצר זין אױםגפםןודערט מערעז נייטער
מנייאן. דפר tv שאיםעו

 איצט ױערט װאס מיטעא, ייםער11צ א
dupupjiv, שאפ-םײ דיסטריסט זיינען 

האאט Dנpאײדזש dpjpd רpדpי טינגעז.

 די no ארבייטפר די טיט םיטינגען א■
דיסטריקם. זײן פון שפפער
 דזשענןך דער האאפערין, ברודער ווי

 דזשאינט דעס טון םעגפרזשער ראא
 ביד די זיינען איבער, אונז גיט באארד

:dp און ױײםט דער פון אײדזשפנטם 
npisroopn ג איצטער ױניאןpשroאט 

 םאר־ טיז גאזונדער א נטער1א נעװארען
 בח־ יעדער נ?טאיך, אנטװארםאינסײט.

dpi זעהן, צו ינ1מח איז אײדזשענט tv 
 היין זײן ניט זאאען דיסטריסט זײן אין

פאך. דעס tie שעפער ניט־צרנאניזירטע
)4 a«i ipia Ditv.(

v חשענעראל פוז מיטעג יעהרמעו ־ פערטער r n  m

 יעגצז״ קלײגעד — וואלמז גדויסע .9 ז״ס
ײנ• טאביסם. ג. —  ״in מלירעס • ,

י. גחום — עדיכ»).5( סזדצל.~
ךי §ון סימגייךעדצצוא די .1• זײם

ז ײע• י ע י  יציס. נױ אין יותצלס יגמי
י ״ י נ י ן ״ ״ ור«ייסװ.• טײנס׳וגב״ײ ^

יאי עלצק••! וועגעז אסיו דזד _ .11ם_י,ז
יזני
:גער.

קייוי־
צ װז^צן «סוו —  ייז ײידזשעגמ גימעס

מגנ י — ױגייז♦ ©•נזני
ן צו ױי .12 0זײ .ג ״דך — געזוגא, ויי

tm קודצע דוב«װסקי. iM r.
1'<1 .a n< <■___«

o n ,דעם מאנטאנ QPeaPD tro26- 
n 10 סמר, p r’ tv וועט פדיח, דער איז 
 םײ פערט?א־י?הראיכער דער tptptp דך

 נאארד עכזעקוםיװ ראאpנpשtד פון טיכג
 דער מניאז. נאאvשpתroינv npttiv פון

 װע• troאvהpנBV םאא דאס װעט' םיםיננ
t n |פיא איvדpאDיp, ים׳ז1א ?rvtB-nov 
אן npttiv וואו  נרוי־ v איז שטעהט יװי
נעהאא• 6װע סיטינכ דער שאאבם. סער

\pv m tn i \ t u מארזשעסטיס״ ״האםעא 
 םי־ עױענױ, דזשירארד און םםריט בראד

 נע־ אאעז1 צושריםטעז ptv אאדעאפי?.
באראוי אב. סעסרעטזזר צו tPipn שיפט
Dptptptpttv o אויוי n .אדרעס

 םון םיטיננ יעהראיכער פערםעא דער
ipd חש?נ?ראא ipptpp איז באארד m pt

v .האט גאראןי סעקרעטער װיכםינ?ר 
 אינטערע• tv םיטיננ צוס םארפארטינט

 עראײנני־ ptv די tit רעוארט ס»טען
ipo אעצטע די אין ױניאן אונזער אין 
 ארויס• נעווים dpii װאס םאנאטעז, דריי

.DP'Dipon סך v רוםעז
 שאע־ DנpזידpרB dpii נאײכעז דאס

t באריכטען זיננער it איז טעםינהײט דין 
t ;*ײט רroצpא דער it גאסײאיגעז זײז 
 בא־ די םיט האנםערענצען ptv די 1אי זיך

 אינ־ נארםענט אײדיפ דער pv אעבטטיט
 pv שםעדט, םארשײחןנפ pv דוםטריפ

 סא־ op־rt pv װײסט די טיט באזונרפרם
t נופןסטשורערם it .םיאאדעאםיא
 dpii טאג־ארתוננ tit אויבען־אן

ברור די פון שטרײס דער שטעהן נממיס

 םיאזד איז רpכvמDpדר tiv װײסט װע
 םםרייקער די סיז did דער רעאםיא.

 און באװאונדערוננ אומעדוס ארוים רוצט
 אחים־ םארםעהאען ניט זינער ועט1 דאם

o אויף באגײסספרוננ צורוםען n ,סיסינג 
 dpii םיטיננ דער װאס װארט, דאם און

 סטרײ־ די jitt םטרײס דעס װענען זאנען
 ארױס־ צײט זעאבער רער אין װעט ?ער,

 באנײסטערוננ |1א טוט מעהר נאר דוםען
 דעס ברעננען 1צ סטרײקער, די צווישפן

ענר. !ינרײכע! א 1* סאםוי גיגאנםישעז
 נאנצע v פאר שטעהעז דעם nn א
 dvii פראנעז װיכטיגע הענםט פון רייע
 באטראכטצן, דארפען װעם טיםיננ רער

 •OriB מײנינ ניט פאר אייזונג א געםינעז
טרײדס. אונזמרפ pv אעםפן



דאהאט*. נארטח אין ריק#ל
 אנ״עריהא אץ םאחװ עחפטעד דער

 אםט !י»ן פון גאװערג^ר א צװיהצוחםען
̂דן״  םאופד װעט א^טימוגג םאליןס א ר
 טען28 דעם דאקאטא, נארטח po סען

אקטאכער.
 ארביײ אוגסגיױוטע pc אױגען די

 אויף געריכטעט ז״ן \ועלען יאנד פון טער
 טואץ וױיצ ׳טאג יענעם דאקאטא נארטח

 pip ני׳טט איז דאהאטא גאוטח װאס דעם
 די אבער עינען סטײט אעדוסטדיערער

 דעם מיט םארבוגדען ?יעען װאס פאיןטען,
 דער םון רמןאל-ועפעועגדום דאדגען

 םאר איגטערעס און וױנטיגק״ט גחנםטער
 חנם םיט ׳פײכות א האנען װאט די, אצע

 די געגען מאסען ארנײטער די מון קאטף
 םאיזטען, די הערשמה אינדוסטריעלע

po ,פאצגעגדע: זייגען יןורצען
ro  181« po םרעיזיער גאװעמאר 

 יןאנדידאט דער אלס געװארען עמועהיט
no מא״ א מיט יליעג נאךפארטיזען דער 

 םאר שטיםען. טױזענד 50 םון יאויטעט
 ערװעחלט וױדער ער איז יאהוען צוױי

 טוײ 15 םון טסיאריטעט א מיט געװארען
 גע״ ער האט הערבסט יעצטען און וענט,

 טוײ 6 ב<ױ? פון מעחרהײט א פראגעז
 גע• האט ליעג יארטיזען נאן די ו*נד.
 פלאטםסרם א אױף װאחלעז די po ועט
no אײ קאנמראצ און סטײט־אײגענטום 

 איגדוםטריעז, םונדאםענטאלע די םד
 תבואח־עיע• מיחלען, די א״ג״פליסעגדע

 סטייט די און ח״זער שלסכם וױיטארען,
 ילי־עג די חאט רעםארםעז סלע די נסגה.

 גוט־ארגאנידר• דער טראץ דװכנעפיהרט
אפאדציע. ,ביטערעו* און םער

נאדפסרטי״ דער געגעז אפסדציע די
 םון בסשטאצען איז זועיכע *ענ, אן9

 םל״ש־מאגגסטען חנואה־סיעיווצסנטען,
 גע־ חאט הענדלער, סטריטער װאל און

 אין סױםדרוס וןאנסרעטען איחר םונאן
 אסאסײ װאוטערס ״אינדעפענדענט דער

 לןאםיטע״ ״סנטי־טסונצי דער אײשאן׳/
 טס־ םסרזשסװערטע םסרבליבענע די און

 ןועא־ פסרט״עז, גרויסע צװײ די pc שינען
 צו געװארען צוגעאאזט נישט זײנען כע

 עטליכע אעצטע די פאר קארעטע רעד
 הא־ וןאםיטיס״ ״סיטיזעג׳ס די אט יאהר.

 באנה סטײט די נרעכען צו געזוכט נען
 פאר׳פירײטעז צו דאהאטא, נארטה םון

 דער װעגען םאר^ױמדונגען און <ע^ס
 אאע אין אדטיניסטראציע נאךפאדטיזען

 צײטונ״ האנטראלירטע װאל־טטריט םון
 םארםאסטען איצט זיך האבען און גען

 דער םון בעאמטע חויסט די צוריקצורופען
 בא״' דער אױף אדמיניסטראציע סטײט

 געזעא־ ״אומארענטיליכעך סון מולדױנג
דינסם.״ עאסטליכער

 •ארטיזען נאן דער םאר נידערלאגע א
 יןילאפ ערנסטער אן זײן זיכער װעט ליעג
 פארמערס די pc באװעגונג דער םאר

#p זיך באשרײען צו נארטודװעסט דער 
 מאנאפאציס־ א*עראײ םון נעגעא די םון

 װאצ״סטריטער אוז ספעקולאגטעז טעז,
 זיג א םאריןעהרט, און, סראצענטניקעס,

ע דער םאר  איהר םארזיכערען װעט ״י
 אײנ- װעט און געגענט יענער אץ מאכט

 די אט םאריאגען םאל אלע םאר מאל
 נישט חידױפ p'P ס׳איז באנדעס. אלע

 קאםיטאליס״ די אין םײ װאס דעריבער,
 קרײזען ארבײטער די אין סײ און טימע
 אוםגעדו^ד און שפאנונג טיט מען װארט
 ריקאל־רע־ דעם םון אױסגאנג דעם אױוי

po.Dn:jnjfD דאקאטא. !ארטח

 «ר• די חעיפם יארק ניז אזױ וױ
בײםסלאזע.

 דורות צופונםטינע די םאר דא, לאמיר
 פח אײנצעלהײטען אײגיגע םאדצײכענעז

 האט יארק נױ װאס אױפטועז, גרויסע די
 אץ ארבײטסצאזע די םאוי דורכגעםיהרט

ײאך. לעצטע pc מ׳שך דעם
 ער- האט ענרײט האמישאגער פאאיס

 אר״ טױזעגד 600 די געגען טלחטה מלערט
 נױ אין םרויען את טענער בײטסלאזע

יארס.
 האלטעז צו געװארעז םארבאטען ם׳איז

 העצ• צו סיטעל א אלס שסלאםעדאה׳פענס
ארבײטסלאזע. די םען

 גע־ חאבען מענ^עז טױזענד 26
 זיי כדי רעה בלויע 360 גענען קעםםט
 עסענװארג, צום צ^וסען האנעז ?אלען
 םאר האט באסטאן פון נול״ ״םר. װאס

אנגעגרײט. זײ
 םאר• צו נעװארען םארבאטעז ס׳איז

ארב״טס• pc םיטיגגען פאר האלס דענען
, A ___ לאיע

נעזעץ פרירליכע, 3000 ער׳פםע די
 האבען ײאס בויםצל״תיכלאה טכסענדע

 סהווער הופעך סון רײזע זייער אנגאהױבען
p i טײלער די םון ריכטוגג דער pc די 

 ענדײם האטיישאגעי האט ארבײטסצאזע,
 :עהױ זיינען די זואנען po צוריסגעמיהם

 אגגעיאדען זײנען די אז סורא, אױס טען
 םראפא״ ראדיקא^ע p« וןדאםאא* םים

גאגדע.

 א םארעםענטציכט חאט הייצען מעיאר
 אצע און מאגופעקגמףרעדס רי צו כ?ישח

 או *טאוט, pם ארנײטסגענער אגדערע
 װעצ• םארזאטרוגג, א אײגרוםען ואצען זײ
 צע• נײעם א ארײגבצאזען זעחן זאצ כע

̂׳טע די pא כעג^טעם  גע׳עעפ• םאר׳חצ
 ארבײטסצאזע די כדי יאוה, נױ םון טעז

באשעפטעוגג. קרעען זארען
חא• ארבײטסגעבעד רי װי נאכדעם

 האבען ערשטויגוגג םון ערהאצט זיך בען
 װעקײ^אן א נעמען צו באשצאסען די

 צו האבען צו צייט כדי טעג עטציכע םאר
 ציגט װאס חכמה טיפע די דערגרונטעװען

 אומשטערבציכער דער pn םארבאמען
 סעיאר עקסעצענץ״ ״זײן םון בחטח

חאיצען.
גע• ניט גארנישט דעחוײל איז סעחר

 צױ יענער, זאגט װי ״אבער נעװארעז, טאן
איבערינ. איז םיצ

 ארכײטםיאזע ®וז דעםאגסטראציעס
ענגלאנד. אץ

 איז םראגע, אירצאגרישער דער נאף
 דער ארבײטםלאויגסײט םון קריזים דער

 חיטעצ דעם אױןי װאצסען געדיכטסטער
pc .װאכען פאר צעצטע רי םאר ענגצאגר 

 גאר אס ענערגישע םארגעסומען זײגען
 po דעטאנסטראציעס םרידציכע קײז ניט

 עגג־ םון ^טעדט םיעצע אין ארבײטסלאזע
 גע• וײגען דעםאנסטראציעס די צאנד.
 פארא״ ph םארם דער po געײארען םאכט

 אבער רעגירונג, חגר צו פעטיציעס און דעז
 סאליצײ, חנר מיט צוזאםענשטויטען

 שטאנ־ אײמזרנע po עטעיןענם ^טײנער,
 ראצ באדײטענדע א גע^פיעצט האבען גען

 דעטאנ־ אזוינע וואו איבעראל, כמעט
םארגעקוסען. זײנעז סטראציעס

 ערנ־ אן זעהר צאגע די איז צאנדאז איז
 באצײםענס איו דזמארדזמ צאיד סטע.

 זײן י1אוי ויר געםיגט po געװארען קראנס
 אויםצונע־ זיך עגטזאגט ער זואו דאט^ע,

 םאחשט/ד ארבײטער po באאמטע מען
 בא׳פפחד איהם םיט װיצען װעלכע הער,
 געפרואװט ויך האט ער צאגע. די כען

 דורף האנםערענץ אזא pc אויסדרעהעז
 גסר־ דעם םון ס׳סאן אז אויםרײד, דעם

 די אבער םיײווײסײ ארויסקומען ניעט
 בס־ (דיסטריהט ארבײטער־מעיארם אכט

 נתםעצ נישט זײנעז לאגדאז פון אםטע)
 און םײנוננ םרעםיער׳ס דעם םון געװארען

 *בארױערענדיג אז געענטפערט, האבען
 זײ געםינען לוראנפחײט, פרעמיערס דעם

 מא• זײער םאצגען צו נויטיג םאר אבער
 םיט אנצוגעהן און אי^ערצײגונגען ראלע
 דעם pc י אנבאטראכט אין מיסיע זײער

 ארבײטס־ די םאר אויםזיכט שרעסליכען
לאזע״.

 ניט זײנעז װערטער דאזיגע די ב*טש
 זײ אין זיר םיחלט דאך סלארע, קײן גאר
 ארבײטעו די מצד אנשצאסענהט אן

 רעגירונג דער םון םאדערען צו םיהרער
 םײ דער פאר הילןי וױכטיגע און בסאדעע
 די ארבײט. אויםער זײגעז װאס ליאגען,

 אויסזיכטען די po ערענסטע אן איז לאגע
 עחגנםכס װי םעהר זײנען װינטער םאר׳ן
 באלד, װערעז געטאן ניט װעט צםעס אויב
 םארװאגד־ םעגליר זיו הריזיס דער װעט
קאטאסטראםע. נאציאנאלעו ס אין לען

? סטרײקען שאפםען די װעלען
 אײ• אםעריקאנער די םון שאפמען די

 רעםערענדום א דורך האבען זעגכאהנעז
 שניט רעם גענען סטרײמען צו באשלאטען

 הראםט אין סריץ איו װאס וױידזשעס, איז
ױצי. לעצטען
הסצ־ ס ארום אן ריהרט בסשלוס דער

 גװאצדיגע ס ^ורבײטער. מיליאז בען
 געװא• אפגעגעבען איז שטיסען מעהרוזייט

 אבער װײתש־םסײצס, נײע די געגען רעז
 ווערען גערוםעז נישט װעט סםרײק דער

 װעט באסרד צײבאר רײלװײ די אײדער
 סר- װעגען רוצם נײע די םארעםענטליכעז

 שאם־ די וועלען דאן באדיגגוגגעז. בייטס
 רוצס די אױב שטימעז ססאל ײידער מעז

 װע־ צוריקגעװיזען אדער אנגעגופעז זאלעז
 בסשםיםט סרום אזוי װעט עס און ׳רען

 שטעלונג רי װאם םאל איץ מיט װערעז
 בא־ אין סאי p't זאל ארבײטער די פון

 סאי און שכירות םאדקלענערמע די צו צונג
 בסדימונ- סרבײטס נײע די צו באצוג אין
 דאר• רוצס״ ״װארקימען דאױגע רי גען.
 נאציא- די םון פלאץ דעם םסרנעםען טען

 געוחנן זײנען זיאס אגריםענט נאציאצע
po םצחםח. דער בעת יןראפט

 םסרױם• פריח נאד נסטיראיו, ס׳איז,
 אײזענ• די אויף סטרייס ס צי צוזאגעז
 אויב םארקוםען. װירהליר װעט בסחנעז

 די שטיצען וחנלען בראדערחודס פאר די
 מעגציו גאנץ עס איז ױגיאנם, שספמנלס

 פארסליזירט אינדכען װעט לאנד דאס סז
 אויןי סטרײפ גענערסצ א דווץי ווערען

 םענליך, אויר ס׳איז אײזענבסהנען. אלע
 אײזענגסחן די און באארד לייבאר דער אז

 געװײ אױף סײגגעהן ײעלעז לןאספאניעס
̂אזס צו כדי קאטפראטיסעז סע סארהיטען

 אונ״טעו די פון שטיםונג די סטױיש.
ro ערנסטע אן po .די עגט׳פצאםעגע

 סוױנע סגדעחנ און שכירװ/״שנײחנגעז
 ליײ חגר און אײזענבאחנצן די םצד טריט
 מא• עטציכצ צעצטע די םאר באארד באר

 ארגײטער די אנגעםיחלט האבען נאטען
 פאסירונגעז ערנסטע םון מעגציכסײט די

 po ענטויסטוגג, po ערביטערונג מיט
•אסירונגען עתםטע םון מעגציכתײט די

 אױםגעטלאסען. גארניט איז
״«—

םינג« אין קאםימע םענאט די
 םײנערס מיןר׳מענרע די װי נ«וכדעם

 חיי־ זייערע *ו *וריהגעהערט זיך ח*נעז
 םוני און היגי פיחרער זייערע און מען,

 וי פון צעחנד<ינ פאר » מים צוזאםען
 דעם י1אוי זײנעז, מיינערם טעטיגערע

 נאוױיזעז,/ ״נעפיכסטע״ פון גךונד
 איז — םאיד, אין נעװארען אכגעהאאגט

 פריד־ רוחיג, געײארען םינגא אין לאגע די
 דארןי םע געזע־ראוךאררנונגסמעםינ. ליך,

ד *ווײ אז נאטירייו, םאתעסען, כי׳פט  ו
 םעם׳ם אנהע< פון טאלראטפן נימענטען

 םא׳שיןיבישסען שיטען, אוםט סיט ארםיי
 צושטאנד הרינס נאוטאג׳ס נאװעונאו און

געמנט. יענעם אין »צץ נאך זיך נעפינען
 רוח וי צעעטערט װאם אייגצינע דאט

o פון נעםיטציכהייט און n אין צענעז 
 אונטערזר אזוי־נערוםענע די איז מימא
םענאט, אמעריקאנער פון פאםיטע כונגס

 צוױי בצויז פון איצטער נא׳פטעחט ויעצנע
 אה גאוטאן סענאטאר — אונטערוונער

ױי דאזיגע די ׳*ארםרידז׳פ. םמנאטאר  *ו
 11א גע׳פעםט ניט זיף חאנען סעגאטאתן

 סײנערס רי *ו mw *ו נע׳מיאוס׳ט ני׳פט
 אויםצױ נ״דצאן־ ציױועגטענע זײערע אין

 פאר קוםט עס אײנענטציך וואט געםינען
 אז מיננא. פון עיאכטםעיתר די אויף

 יואו ואר אינרינע אז איז אונםערזוכוננ רי
 טײן״אײגענ־ די װאס דעם, פוז זעחען סען

 איחר םיט צוםרירען ני׳פט זײנען טיםער
 םענאטארע! די געבעטען טאקי ןזאנען און

 ארער װא׳פיננטאן, i״p אוועשצוםאחרען
ײ װאוחין  נא• די זײ״ צאזעז און װיצען ז

 פיהרער רי טיט וױיצ צורוח, צענאטים,
 שו״ זיך זיי וועצען נונט«וו^ט׳פיסעם און
 ננעריגע.־ דער םיט סוראווען, איז עם ױי

 איז ריכטער רי גאוועמאר, רעם פון חיצו•
 גענם־ :עדוננענע די — נויטיג אוינ —

טערס.
 איבעררא׳טט זײן נאמיט װעצען טיר

 די םאצגען ותצען םענאטארען די אוינ
 גײציי־ איפאחרען און mp •ראשטי׳פע

̂ז צייט זועצען ?ײ טענם.  •רא־ *ו חאנ
 םוני היני, װי דעם גאך װיזיט א נאך װען
 ווע• אפנץ׳גדטפט װעצען איבערינע די און
 איינענע םיט רז׳פורי אײנענער אן פון רעז

 די דא איז װאס אצעסמז, נאן ריכטער.
 צײט הײז זיי האבען װאט ? א״צענייט

ווא׳פיננטאן? םון טענאטארעז די ני׳פט,1

25 לאסאל פון כאױנם מארד עסזעסוםיוו
 באארד עקועיץםיװ דער פון טיטיננ א

 ,25 צאקאל ױגיאן, סאכשר וזײםט דער פון
 1«ם13 דעם נ«ײאח« אפנעהאצטען איז

 םע21 וועסט 16 אין 4921 םעפטעםבער,
 צינא םון פארזיץ דעם אוכטער םטריט,
גווטאן.
 םון האטיטע א צונעצאזען װערט עם

 און דעפענס פרױאנערם .פאציטיקאצ די
 קא־ די נראדװײ. 857 האםיטע״, חנציןי
 ארנאניזאציע זײער ערסיערט, םיטע
 באםרײען צו האםפײן ענערגישען אן םירט

 נענאםעז, אנדערע 5 און קצייז װראננעצ,
 םון נעװארען םאראורטײצט זײנען װעצכע

 װעצכע און :עםעננניש, יאהר 99 גיז 5
 «ד םעדעראצער דער אין אצינד שטאנטען

 נ<ר װערט עס םעקסעם. אין ניטענשערי
דאצער. 25 טיט זיי שטיצעז «ו שצאםען
 דזשוינט דער פאתעצעזען װערט עם
 ?עפטעם־ טען7 דעם פון באריכט באאוד

 געחײסען נוט װערט זעצנער דער און מר
 אמענדטענט on פון אױםנאםע דער מיט

 דזשוינט דעם no שאכסטיטוציע רn צו
 נעװארעז םארנעשצאנען איז װאם באאור,

 גע־ געחײםען גוט איז און 22 צאקאצ סון
 א טיט באארד רזשוינם on םון װ<«רען

 װערט עם דריטעצ. צװיי םון םאיאריטעט
 אםענד־ ריזען צורישצואװײזען באשצאםען

 דזשוינט on אויםצוםארערען און םעגט
 באטראכ־ אטאצ נאך זאצ ער אז באארד,

 םארגע־ איז װאס אםענדםענם רעם טען
 עקזעקוםױו אונזער סון נעװארעז שצאנען
 באארד דזשוינט דער װעצכען און באארד,

 גידערנע־ םיטיננ צעצםען כײם האט
שםימט.

 סאונםרי אומאמאניזירםע די װעגען
 אויםנעםא־ םעסרעםער \•m װערט שעפער
 on צי אמאצ נאד שרייבען צו דערט

 צו זײ אויםםאדערען און באארד רזשוינט
 די םיט שנעצםטען אס װי קאנםערירען

 אינטערניישא־ דער פון באאטטע הויפט
o װענעו נאצ• m  t« ,on נעטאז זאצ 

 אננע־ חןר אין שנעצסםען אם װאט װערען
צעגענחייט.
 העטססיטשיגנ און טאסיננ די װענען

 קאםיםע א »ז באשצאםען, װערט שעפער
 מד האצפערין, ברוחנר םיט זעחן זיר זאצ

 דזשאינט on םון םענעדזשער נעראצ
 אויםצר איחם םיט צוזאםען און באארר,

 ארנאניו^ו צו אזוי װי פצאז א ארבײםען
 פןן באשטעהט סאטיםע די שעפער. ריזע
םעןצ. אברחם און זיענ סעם נודםאן, צינא

 בארינ־ קאםיטע ארנאניזאציאנם די
 נויטיגע אצע נעםאכט האט זי *ז טעם,

 מעסבערשיפ on פאר אראנדזשמענטם
 •on 15 י1אוי גערוםזמ איו װאם מיםינג,

 א סאר שצאנט און סעפטעמכער טען
in באריכט 3n ארדנוננ. טאנעם  jib 

 אררי טאגעס on סיט צוזאמעז קאם־טע
in נוננ w נעהייםען. מם

 סון באריכט א םארנעצעזען װערט «ם
 איז װאם סאנםערענץ ערױקײשאנאצ דעם

 געםײנ־ נעװארען אפנעהאצטען צעצםענם
 סאםיםעם צאתאצע *צע צװישעז שאססציך

באריכם in אינטערגײשאגאצ. in פון

נעהײםען. נוט און דיםקוטירט װערט
 נוט ווערט באריכט סאםיטע סינאנץ
געחײםעז.

ivonppo in אויפםערהזאם מאכט 
tvotppipv iy i נאארד tv םיט in אױגד 

 .׳n םון גאצתנעת טים סי| שציםוננ
 א אויס אוני םעצט כאאח־ עקזעקוטיװ

o»«tfn גע־ אידישע אײגיגטע1םא י1 צו 
 וביגשטײן1 א1דא םים װערששאםסעז.

 on םארטרעטע] צו עו־װעחצט ווערט
ג^^ננעזיג. םים פןן *צאץ

 טא־ tan פון ivonoivo יענ,1 סעם
 שצאנט ענטש1ב העמםטיטשערם אוץ סעו־ם

 םע1אוםארגאניוי n 1םא ציםצעט א 1פא
oiypyo סון שעפער ם1העםסט«טש« אוין 

 ט1װע ציםצעט in יע.1אינמםט «ר1אונ
 אמאניואציאנס in צו איבעתעװיוען

 צונ׳ד Ditnt ויעג במחמ־ און קאטיטע,
 פצאץ דעם אויף קאםיטע iptn צו זעצט

 צורישגע* אמ װעלכע סיצער, םאפיע סון
 WP וי וואם on צהיכ mvtipj צויגעז

אטענײמ. ניט
 אוניער tv פאתעשצאנען, װערט עם -

 םאײ א שיימן זאצ נאאװ עסזעשיטיװ
ipono בײטםצאזע1» פאר סאונםיצ צום 
 run in אין איז חעדשװארםערם װעםעס

 נעהיי• גוט ם1װע םארשצאנ in םסוצ.
 עחועהצט ט1װע נורמאן טים אוז םען
.lyopioivo אצס

 דיםשױ א םאתעסימען 1אי שצום צום
 יר 1«אונז פון בעםט |1א װאצ צוס סיע

 נעnםא^שײ ט1בארי «(1װע עם ניאן.
 בא• באשטיםטען הײן צו אכער אנען,1ס

 ט1װע עם נעהוםען. ניט מען איז שצוס
 *iWtv’1 *צע י1 אז באשצאםען, רארום

 װערען אויפגענומען זאצען פונקטען טע
yi ppin מיטיננ געקםטען on בײ  no• 

 םי• in װעירט דערט־ט באאת/ סוםיװ
̂סען. טיננ נעשצ

«.0 חשײקאבםאן, טשארלם
■ י ■■■■״

אז אנ ױ ב ע ד אי ר ב מ עי ע ט ײ ב ר  א
אן ץ ץני ען קאמןש א עג • ג ע; פ א  ״

פ״ א ש

).1 ו״• •ון (׳ילוס
 טע30 איםט nn'vasp, 16 םעמומ

nw, 222 םט.; ifooy tMoPna .װ 
אגווח. נאד און םט., טע28

in די ’vw p' ױניאן, אי־בײטער 
 1או א־נאניוצ־ט, גוט איו ,66 צאהאצ

 רעם שאר ייטעט1בא1םא גוט אויך איז
on װעם ױגיאן די סאטוי.  tnn’t 
 אכ־ ניט םוןי, !יני־ײכען א צו 1בי שאםו•

 בא• די וואם שטעתנגעז אצע די טענדיג
 סאכען. צו ױניאן in וונען צעבאטים

 רי נח שעםםען זועצען 1נײטע1א די
 טאושטײן, םומנז װעצען באצעבאטים

 צי באיץכמינט !יינען אועייםער די אז
צעבען. א מאנען
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פרעסע רער אץ אינםערנעשאנאל אונזער פון ענינים
- - Tf lס פ*ז » —י - ״ ־ i f r.wtta״, י —-י ״ר״ - ״------imm-————

 <ווטײצוננ די *! חײנט פאנגען סיר
 דירעשט ניט נאצאנגט װאם עגין אן מ־ט
 שטװס m איז דאס אוטײצונג. m אין
 אין שפאלטונג וי װאםער, נצאו א א־ן
iv i 1ס<וציאציססישע 1«אידישע nvo* 

צציע.״1
opnn ניט 1ג* פאסימננ וי חאט 

 אינטערנעש<י;אר. אונזער םיט טאן צו
טאן. צו יע ov האט 1אנ« אינמרעהט
״נו־ די אין נאו :1סא א״ד שטעצט

 פע• אידישע די װען צייטען״ אצטע טע,
 דןר פיז טײצ » נעװען נאך איו ער«ציע1
 אין ■ארטײ םאציאציםטישער 1nוציtם

iv םיז ״באםעס״ די האנען אמעריהא, i 
 אונזער ״נעשטאנען״ נסדר *ציע1ע1ם«

 •Pi״ יהאנען זײ אמוז, אינטערנעשאנאצ.
 װאשען, טעטפע אזעצנע מיט שטאנען״

 דעמרײנט. ניט נע*ו1ע איז האט װאם
iv געװען דט דאר איו דאס 1אנע 't 
 נעשאנט. ניט ijwm חאנען וײ ,1שוצ

 ניט װיפיצ נאטש דאך, מען האט עמאצט1
in מעחר חאצטען געמווט זיו אױ, o 

״מעסיג״. 1ווענינע
,I״t טשער ivonm יך1 האן מעז

 איצטעי, סאן װעצען צייטע די *ט װאס
 נאך עװעט1םארשע ויך חאגעז די װעז

imw אמטעתיד דף חאנץן און ,צינהס״ 
״lynpsvo an 21 שפיצען צו נומען .! 

 די צוגעמאכט האנץן זיי װעז איצטער,
 טאס־ די נעשלוננען ivoinv און אויבען

 חא־ װעצנע פונקסען, nyo 21’3 1הײע
 באװע־ ארבײטער in אין אבט1גענ נען
 רייסערייעז םיצ אזוי וועצט in 1םי נוננ
n זיה 1הא U®׳ > שפאצטונגעו און n■ 
 ציי־ ףי אט ײאס שטעצען1פא צײכט 1בע
 ,ארינער אשען1םט די ווען מיינעז, טע

 ױניאנס״ די אין שאטוי on צוטראנעז
i  ” t itm״m יר די אין קאמוי ״» פון 

 צוױשען קאמף א ניס זיי מיינען ניאנם״
 1נייטע1א צװישען קאייטאצ, און ארבייט

r א מײנט, ״קאמוי״ א באם. און ip 
 צװייטען. א און אמייגער אײן צװישען
 אײמרייםע־■ דאם מיינט, די בײ ״קאםוי״

 •3n» םיט פון,צינקע״ זיך צײישען ניש
ro ױצא פועצ in און טע״,  re in, 

n  on אט אוים 1גוצע נאצענאטים nn 
 און אינטערעםען ny״t 1םא י״1״קאמ

 וױ 1מעח נאך 1נײסע1א די םאו״שקצאפען
געװעחנציך.

 אריינטראנען סין 1נעםאח in אויי
 ואנענאנטען on אט ױניאנס י1 א־ז

 אננע• די.נערעבטינקייט״ חאט ,שאםןי״
 אויפנעפא• און יה,1צי צאננ ׳טייז װיז«!

on B in א נעחמען צו טס״1,םירװע 
שטעצוננ.

 נאטיץ ^rtmi»n»p»w * יייי טיי
 *roonyt״ די אין שינען1ע 1אי װאס

: 1921 יאניאו/ טען21 םון ?ײט״
 קא־ די ■רעסע, סאציאליסטישע ״די .

ױניאנס די און םוניםטען
 גאנצע 1אונזע איו נאשאכט, וױ

 nnw אין yen• םאציאציםםישע
נאצש^ויסטיש. ס1שטא םיםפאטיען

חא־ יהא,1אםע אין רא ?אמוניטסען, וי
IV3 די y'ttyona םאר־ די דא ויין צו 

iy'0 סאותטיזט. on סון 1שטעהע r 
no פון מאםינים אני די ytn סאםױ 

 אר״ די !1א ײנצודרינג¥!1א V* ניסמן
a״iyo ,ױניאנס tyanow «t און 
 טיםvlp »1 ױס9 וײwfipavpi ואן

in  n» D’pnpii תוחז no דרימן 
 צו iyav ױי ntv אינ^תאציאנאצ.

 \pipp ױניאנס נוי׳אישע גתיסס די
nytato צושוטעז, נאמיט שאטוניסטסן 

 ײז9ק װי 4כחײ ny״t איס זײ יפטען1
*in וײ נרוים וױ ty>i>t ניט t״y: ,i■ 

tyt סאציאציסטישע אידישזנ «אר די 
in ױניאנס,  o in rtva  ya>tnt 

 *yj Piדא איחם 9i»t — ,פארװערםם״
in  tntni jya פויער onnp —

t» ,irta האט  tyo9vnyt ,םיט אמײם 
שטאצצײ nan םיט tyo iy ימצמ

in- י
 אײן ניט אונו סאצט נאטירציר,

 נאגי די tv נצדאג^ in גדנוט v אוייי
•yov אין yon■ סאציאציםטישז! צע

in אח רייוא,  Diruttva ״ivb*
pruvanvorui «יין זאי װערטס״,

 p*opvo ימיאדנחנממ׳מר חײ סים
שװייגט. זי iyav ימוםתיססמן. יי ®יז
 גד tyatyt צו װארט ײ|9 ני« חאט יי

tvavo paftn ,twwyo n  o* jw א 
ױגיאנס. די אונםצחײגחאמן ®•ײיו

איםי־ ייז יאד t«״ײייגצז *ייי«ײ
ײ׳ ״ ■יי J■״ ■ «י:יגבר<»« 1» ײ  איזמ־צ אײ/איז י■חנמנ יי ײײי *י

tro v ^ ’Q ש סי ס ױי tie דאדום ^ו
ת irw 1 םיצא3 זי״ו Jvrױגצי• י■

tw .1ייגיאדנתנ« ע1י . in• איז

טער,1רעסא סטע,צ א פץ

‘4ra וי | i r ועךעיא«יע״. דןו »>ן« — •
•layp דע■ ען1״*ויג;י«י* lyiyu י«י»1

'*t געי8״ס«11 וי — ״.01#ױוי יי» 
‘tya •'ײדןצויע ײ( »n ״«ו*• י1 אויס

 »ןר« *ia »,־ן ״*puns ו״עי — נע״.
ודעסדע. און א״געגע וון ניײייינדןי*

oy, צויט iv trv ,מײנוננ iy i tie 
נאנצע די tv װינטיגיוייט, נרעסטער

■yoyi און in  ointitva *1״ס•
 נאנץ מיט אמיסקומען װערטס״.ואיען

yiv?P גיט, צװײפיעז 1סי ים.1דנו 
re ט*י, א נאד עס ערה*צען1װי •yn 
iy גען i ׳צטעיונג no ״OBiyni*oצו ״ 

 נעװען װאיט עס ױניאנם. אונזערע
oeiymvo* in משונח׳מנ,  tvn״ 

ytvio iy איז oiro א אדיוי װאצט i 
 שאטוניסטען, י1 סיט חאיטען געקענט

iyav שט זײן נדיy»אוי• ז״ן אצ.1 צו
ivo» in• סער  no ,ytvio in r 

oiynט.1ײא שסארחען זיין זאגען ״ 
inyo ,טיר ;אך n  nv oy tv ,typtyi 
 yeyia 1נאנצע אונזער no סציבט

קאטןי ענערנישען אן אויפצונעחמען
איו iya*t .iyayia*iv’in יי

 סוחות• in מיט נאחאנט vovia ךי
 yatvo איז שט1חע װ*ם צומישעניש,
yiytrv pe ,אט1 און ױניאנם dv איז 

 אונטערצושעצען ציר1געסעח סציר1װי
 •py י1 טאמענס איצטיגען oyi אין

smir.'BO'i צושט * ױדאןnyנױy 
ntna״.

iy i iyav ״Doiytnvo״ v׳t מיס 
p1״ «ontai yiv9P״ on ?ytyn ניט 

iy  .ivotpytoniv ניז ט1נעװא חאט oy 
1 ivoipyt nvאין שפאצטוננ י nyo in־ 

y»wi( און any איצט •ytD’tiv iy nv 
im p װארט. ויין נעזאנט און צשון, מיט

iy װאס װארט דאס און i ״סאר־ 
ooivnאין נעזאנט, ה*ט ״ v יאצ,1יט*1ע 

 נראדע איז ,lyaovnoyo טען9 סיייטאנ,
 jyayt יא װעצעז 1םי שטארש. און ח|yש
אויסצוגען. iva v צויז3

oiyn 9a Ditp נעטאכט v טך Pan 
y סיז y v in y o . i n,פון י1צוי1סא אין ״ 

v v גאנצער nyoo’tpy. די yopviva• 
 vanv .y:ytji9yt, גאמ א nv ריסטיס

oty9 :
•yiyo סאציאציסט׳שע yישTא ״די
inM אין חאט ראצי¥ vo פון m*v 

i" t־nvoonpy iy r m r נארגישט 
i אויוי חאט זי ן.yשאפyנ n אי^יש^y 

iyo ” aiv אויפנעפױט. נאמישט נאם
 נאנץ ויאט אם,1 אױםזאנען 1לאמי איז

n yrtyn1״ : jyoי y’vviyiyo חאט 
 דף ,lyovryt ניט אצ״ז זיר ו9אפי

nn אויסנעפױם. ניט 'ין9» ’v -מיט 
in ’9i ױ חאט ארנאניזאציע 1איה און 

yroivo lyotpva — פיתשה in  no 
Vina• אניטאציאנס 1ישע1אי

y’w 9װיי און iyiyo ,i נאר־ חאט
p נישט itvv i\ אויסנע״ נארנישט און 
 פאר־ און נאוכישס חאט זי אוז נויט

d גאמישט, מאנט iiv i אױך זי האט 
”j ניט p טציכ־1פאראנטװא סון געסיצ 

”Pit ניט חאט ד 9וױי און ?ייט• p״
 ארום1 םאראנטײארטציכשייט, סין 9פי

ea«9 ntv ,t nv אויוי jyana — 
tyana. וחגי׳נז אייוי

nv dvi יר.״91שטסג1סא גאנץ 
tyne to, ינ9צו ,rv9a nv 9yuve 

tvyjvt on tvo'inya'v סאציטישעו 
 oy ותצכעז איז ,9v’iveny pe 9םיי

eunt שארוי נאנץ on iPiPit D inyi 
 סאר־ ivavn iyo9vaeav י1 ײאס ספסיר

ye*ttv eavtuvן n םאציאציט* איױשע 
tnynya*v pat ,vpnyav nv IPO צום 

o9״, o9n » n  oy tvtt ויך n  tvtyii 
ױניאנס.

oiyn oy נעזאגט:
ro ^ ״  pat 0 י1 וױצזגן’na iy in 

ivavo ovtpiyoonv y’vtnnya in 
 :װיפםינעם mp oyay נאך אויוי

/e9yn ,נייע iye« tveyya אין
צוזא־ .צום 9yp’BtrovnviB איז

mvajyo,״ jyevpn Pivor oiyn* 
y’vvinvo in  pa tyevi i*v o n 

o«pnynyatv n״ Bin jyem po 
aiv pa״iyo .ייניאנס t 9vt oy״t 

n יכס9פ in  pa m ’Pto’o n  pa
r v r t r tw יי*3או* צו יוניאנס די אין

t pa unnypva in  iaa iyo« ית־ 
 אתאניואציא־ pe iyroo«j tv יאנס

nraivB iy9pi« סיס׳ן jyo’t i 
o n.״ anv jnyvuyevnn n  ev 

jyavn 9vt n איתפנד ya9tw םםשות־ 
in ’o typ ,utonva y r i צו ya9ytv 

j r ’iwnp אזן vtv tv , jp 'W i 
 דורזזסלנה־םחוסח, v pv סישסצש
ivp ovn אינגאנצצן M ptave atm 

in ױניאג^ ישצ1אי t pv צז9ווי n 
piyoB’tv rw שירש־ urtva in  pa•

in n e r \ ■מן דא ײ  נײ#׳ןד״1א די יז
pv יײ pv •la  e<s ivoayp גאדי«ד

ניו ......... ..................

•9vny«a T yn v i’9vt'wvp in  «v>

a i i׳
iva  unya אצעי avti ײ» ns m an 

n v  a<i a d a  ,iw ivnw  m i

» i
ta ,ivave oat ויי aa mat די apn* 

vauvo,!׳ ivmvpniv iptpw  oan 
pv נאשיטעז .ivaaiiaa pv 

ta ,lynyeinvo i»e די pa vno 
t pv ^ ,vaivivo in״wap iy 

ivava חיגע וי tVBB'navP, מעלצן 
ereyiyervivo ויין ivo ivnrn tv 

ynpoao, װי i״ny ״pv a i ev'va
aiv vpnyov״ive,״ mi ro  ivvn 

 iitiao, יעדעל : lytnvn נײצ״טענס
oyn ovn וײט זײעד םון esaevi 

iviyn 1 צו ivivorארנייט י i i  no 
otv’tn, צו ?po *iovp on ivivei 

ym ’V n 1 ײטער31א IMMי *va 
 yn ooeypva* יאננ ntv ovn סעס,

ntv ,ivi ניטער na ,man ooo#pva 
voav in* סאנען iy9yn 1מי n e r n 
1ישע1אי אוגזער iv* אונשעײיר וט9
אװענונג.3־1ייטע31א

1 ivavn lyinv* y r9iinvvאי• י 
i״aiv ye״*yt pv r t  ejg>ayj iyo

 נעחוננערט, pv op״ioov; מוטשעט,
v״m זיי on  oovryjBV tvavn 

eooypytonv pv םװעטיננ״סיסטעם
n צו טעגציכס״ט pv yonu ivavn 

ypivor .יוניאנס iy9yn re  pv 
otra ניט אוסן m V’ tv ,ivan9iy 
eivo 9 װיסטעgt y ijv»en איד 
ivo|שצאננ ׳ m  no •רעײאײציאנע 

aim oyova n  |yo9yn ytvio iy i 
h צו  |yavo ױניאנס inn ’oriv pv 

ovi P’tv סװעטינג oyoo'D.
ivay9 to יעצס v׳,IVMV9 v iva 

ivo tvn ,onnp jyiyo'a m vnr 
ivoovp n v i טיט •jv ivooni m 

in ״שסרײננוננ  ivo oyova ,i  IMM 
mva iv'tn n ױניאו ארבייטער  pv* 

 *n’O n ,ivont זיי זאצען און גונגעז.
vn ya>yn ,yivvinyo in  po in* 

iya נארנישט ;ivrn  va9yn ,enay 
ivotpyt אויוי ivtJtv nv imioivo 

m vt ; Muyttvanyonaiv זײ ■ni 
iinvo m v ’ tv ,ivo צו n  in ve r 

aiv״po o ,ױניאנס tnv po eyn 
ov nt iv i ntv invn eooypva 

aiv n  oooypva oiyn״po o אי־ 
ya’9iv t ,שוואים iv r’i ovn 9סי Pi״ 

iyai9myo סין yai9iyonv n שוג־ 
איהם.״

uv ,vt>v־oeiynivo* in  ovn t  ״9
iv״poojiy ,i דערפיחצט t in  po o 

oivtt yroan on און  otvtytomv. 
ivo iv״p יע. t i ניט oan9iy ,«ימח 
 איר־ םון 9yנשטv on מאכעז oy םענ
reye in װעצנער גענד y iv ’v t^n n* 

P״ann oyova n  IPo9yn» 9vt ovn ,e 
n צו  ivavo ױניאנס jn ’oriv pv צד 

ovi P*i םװעטיננ po vtv ."ovoo'D• 
 tie |yiyn eooypva אויך eyn טיגסײט

y9v איגערגענענענע pv באװאוסטזינינע 
טרייד־ױניאניםטען.

* * *
i,' ניי ’n lypiv״tvayn iyavoee 
 ivnvt jynyt שם סונח ייד אנג9 ׳שויו
 -eyp yntna ס9א ,lypineo pan אצס

tvn ,iyo זייערע נאר ivayn o'ovanva 
 pv ױגיאן. in סיט ivonytjuv זיד
v״in  !vsviayto'iv evn oy in •איצ 

iy re װייסט iod ivavo״pv p א*9סי 
ivavn ,via9n פימ •yti nt : etnova 

iv9 ויר n  ive9vn וױיסט po ivavo 
t |y9yn ?vio9n v ro״ ivninomv 

 po iveovnr nv״t וױ סוט, 9םי אזױ
 *no 9vo אײן ניט שױן ivavn piv’ ניי

nya ,tvtinyjoniv iyn ויי yj tv rif* 
idvp ? אין שטאגעו

onne oy אונו ovi ,|y9netye*o 
lyavooo'nt nvniv סון v»o9n v9io 

yatna n  |yo9vny»nv ivavn אױסנע־ 
v״otya, און t״ ivo m  invn 03וי9ןע 

po 3 אין טיער אצעiv  in״•yttva iyo 
.MU

nv אן in  nv 9ynvony ר9סי» 
po yaiuenv iy ’o9n ,םאתתרטם״, 

iMvn oiirit ,ivaoyevye tvo ll on 
: otvtyj ntv an

, . .  v nv IM״t Diyp’nee די .
iyoiyoo” tva שםיםוננ iveeyp pv 

re ts pv tuna ; זיי ■ive tveypi 
1 ogn ,on m o  ayaye n  t 9jvoי 
•va pa o9ytny jo tiv  tvrn ivayr 
 jvivovj pv otvopyon• יסצײ̂{9

ovi tv ,|yo«n oiyp"ioo »i .|y« 
oaoypyi ttfo iya9yit ,vevp v nv 

invn ; װײמן ויי ־ *nt m v ttr n 
ointropyauvo ,i «ן9  pa ; וײ 

novp on in ’Pivo tv ,iv9n'o םײנט 
y i opr na ivayn »t ovn ov9v tv 

ovi •inv9iva m  tvrvn וױימן 
ioo n״t eavo ovi pv oiyp« סאו 

t .ivaeyp yttna va9vtv״ tvayn 
9 in n tr>אנ iyun i r t  o'tayj, י» 
•yn in y  myo oooypytonv ivayn 

prfw נינ ipo iy ,סאחימדצוננען
o ווי מנשאיכזג v rtr, מנשצימנ

iviyn ivo׳׳,
ntv nv •y i ,װײס *vatv ov m 

e«v9 די oeivmva, |io vmpvim.״ 
imm )y iiyo iy  ivra9vt oyi pv 

v lyaytyiiyaiv ?1« iyav״•no y r j
pa iy«u די oyi pa wm o ^ססרײ 

w oiyny i|yrn  ovn *i po די i*ieo׳
po iiyp די pone i**9tt tyrn ovn 

novp אץ.9ס pv ו*י אויו tyavn צי •vi 
pj*oio iy i |yiyn ira״po e ססדיי• די

e»y9 ,name i yra9yi o y i iyp׳,
ivayn i*o. יר» iv i גיט eiypyi 

iv ,|y9yonvo די lym nvva 
 l**t |y9yn oiyp*ie oyn pv װײסט

VI oyn ,lyooyp y r*i9yn ya9ytv* 
etyt א סיס d*ivd p*ity iyo iyo 

po e tn n n t o**n ivemv ,ivon 
9 9vjyry jivery inיס1יי eiyoivj 

n ,oiypryn* א וײנסן •jnoiv myt 
yuyn ערראשו;ג3אי .ro  ivo 

ipiyeo’uva n ״איו  lyitivnva 
po oiv*nojy on די ieo״oiyp, 

v etviyi eyn. ,גאראף *lyevipye 
viyrytiyerv iy,? טרעושורער i po 

*i נין איו ir נעװען nv ע9סי jiooyp 
oeypia יזױ nt ivim »nr ayn איו

P” ioo yen tyeyj ivayn־e*iaiv, 
iyio>nv9*o *i ivay װייסט pv 

o oyn״m ttvn omv ivrm oiyp 
ivayn *n .novp iva*9ivn iy n  pv 
jyoitu v pv r t  ivom  v ernvo 

i  .ivavn *n iv9yit r t* גאגצע *i*v 
t*a idvp pv p*t eyn 9v;yry;ive 

on סוןי,״ וינרײנען
lyrnyjyo iy i ,npann ov*9v 

in  po װײסט •eiyp” o oyn in 
eivtya oyn iyun : ד T .יי t ayn 

•yenvo etvpyi on 9yei**p iv t 
tv iv9 9* אירytv po iym*o ir t  pa 

trt*i P in v .ivoovp vntna ya 
oy tv ,iyjioy»nv t v  ayn idvp 

itaa v t*v צו n|* אן po inror in 
iy*o9n v9io * i *it vntvtuvny vtv 

 oy .iyuv oiypnoom pv װייסס
itaa v nv צו po inn*o in  pn 

3 ya9ytv ,yniPyn ya9ytv״ »•o 
B*ipreanvt ivo ivoovp yoive 

in  po oiyaovo yetynto *i nt יר 
eyn *iovp in  o*n .ivrn jy*a

ivaviaytonv א איו פיחצ *intpivo
oiVSeyo lyojytne *i nr ya*9 y n 

*n tv uteav n  ,iyr* ivtttv po 
 jyevfyon *n pv- 1סי pv שטײגס
 סאנײס־ myo i*o pv omv טענציו
 ivonu on ivo pv ויי פאר טעמנג

ya9yn ,novp| 1םי inma סים אן 
ntv סיצ oiinavavnva’v״. 

lie iy tr r ’0 vm niyavnyaiv pv 
yoHy on pv oiyn ,m** די ro -iyu t 

tt 9vn״oavtyt iyo :
 omv «t תסען nt9a ניט ״אוז

ntv 9םי ntv ,utm rvnva 9סי va• 
iovp po in,* יי3 גײסטערוננ n ’O *i 

nn tyt ויי yoo” jva omv lyoti- 
 v9p y9v ,,a utirutvnva• און מונ

ntyp;yroan |yo מענשען yt pv• 
 lypin ointropyougo yatvo נאו

Mtmitvttva onv.
pv איחר וױיסט oyi onvtt איו f 

oyi איז iv o m, ײײסען זיי 9װײ 
 •9צי ויינעז ןײ I tyooyp זײ פאחואם
otvttva^ יי» pv:po lyrn\ םיס 

pv m n t סיט I r9yer״ 
oy איו riya*v ואיעו, צו tnv tv 
onno צו vtv inyn םיינוננ *rv  tyjytt 

pv iyavooo*nt ntyp” ioo nyt •םי 
*i  oy iytt ,1VJ oonniyaiv ,v*o9n v 9

yeu םיינוננ po ootp םארשיידענע 
onno ov .|y9yttP ,װאס אונו ytn 

laayn oiypnioo צו ארויםנעצייגס זיד 
i 9yn ntv ,tuna ntv pn״in o tv  pv v 

3 omv fyoti, *n ovtt ,iypyir-אנײס 
3 jm nrvnva pv Mtiyoײ oan v9v 

lynyo n typ in.סימ ״ •oyp ya9MV 
ieo in  oyn iyo״y t k pn ontyi p 

.lytyrvn

ר ע ט ש ר ט ע ס ע סןו ע הר א  Tie י
פן ט יוני ל ע ר ח ע ט ענ ם

י ןו ■׳■■׳
yopy jyo5 on Ibiytiy lytto’o• 

eoyo-onr iyo l in  pn oyn ,nya 
po 181 יתיאז pv ,lyotye e9yn איסס 

|ye9vnv»nv oiyn eyn ,.eo yol7 
pv o9vpy9 9tuyrynyorv * i pe נױ 

.ptyi
tnv9yi m צי int nnoe i n די .tpy 

o irtepyi y9v ,o9vpy9 * i pe ormya 
v tvayn ovp |yoo*otn pv שייפות 

i n  o*e ^אינסטיםוצי yiynytyny pv 
*vi i n  pv Iran ly tttv  pv \pvjpo 

v o n ru v i .99aa eevr9yt צױייסמ
סאל•



ױניאנס. לאקאל ױ און עױוקײשאן
 ױניאנס ל8ס?5 אוגזערע »ון צסחל *

 מעחר אדױםנעוױזען djvuyv* חאנען
 טע־ עדױסײיאאנאל אוגוער א»ן א־כטערעס

 סריהעי• ווען אירגענד װי סינחייס
 P'85p די סון םרױען־נדענט׳ש דעם בײ

 '8י לעצטען ה*ט ,0 י*י,אד סיגישעוס,
 פא״ •!!װעםטער גערעדט אװענט ;ערשטאג

 »ײ »ן נענענ׳נז ה*ט זי יואהען. ס. ד»
 עדױקיי׳טאנאל אינזער אינער נערבליס

 ווערנע אננעוױוען און ננרל טעט־גקייט
 אנקומענ־ דעם םאו שטעהט עס ארנייט

 די פאר 171*117337 האט זי סיז*ן. דען
 עס װאם טש3נוע דעם סון סיטגיירער

 סענטערס ױניטי די אין :ערעיענט װערט
 *י דעם א*ן זיך אויםנעםאדערט זײ און

 געהאט ראנען רייד די או נאטיילינען.
 װ״«ט מיטגלידער די אױןי װיושגג א

 מיםגאידער די םון םילע ד*ם פאקט, רער
?לאסעז. די אי) םאױפרינען זיך »*נען
 מיטנלײ סעסיגע די אוז נאאמטע די

 האנען GO און 41 יאקאלס די פון ךער
 צו ארנייט, דער 1צ גע״פטאק גענומען זיר

 מיטנאידער «ײערע םאראינסערעסירען
 פון טעטינקייט עדױקײ׳פאנאל דעו סיס

 נײ ײעלען, זיי אינטערנע׳פאנאל, אונועי
 17צװיש אגיטירען נעלעגענחייטען אאע

 נאטײליגען זיך זןואען די מיטנלידער די
 טעג־ ױניטי אונזערע סון פלאסען אין

 נעוױם זיי װעלען דעם סיט און סערס,
ארבייט. דער אין מיט־העיםען סך א

 איז נאאםטע די געװען, נוט זואיט עס
 '8ל אנדערע די םון מיטנאירער טעטעיג

 זעל־ דאס טאן זאאען יאוק ניו אין ס5קא
 צו מיטנעהאלםען סך א ײאיט Dtp נינע,

 טע־ עדױהייט^ונאל די »אפולער מאנען
 פו[ סאסען ברייטע די צוױשען טמקייט
 םיטגאי• די מ־טגלידעדיפאפט. אונזעי

 דער אי; נאטײאינען זין־ וױלען װאם רער
 פון אםיס אין נאשוניען קאנען ארנײט,

 ■אטםלעטס, דעםארטמענט ןדױקיײפאנאל
 צו רעדז־פיסטרי>־פ<ון־קארדם און כאײנקס

 יר די ביי סאסען די צוױשען סארטיילען
 װ. אז. א. ׳פאפ״טיטיננען טיטינגען, גיסן
 רום סיויוער, ױני*) 31 אי) א־ז אפיס דער

1003. ..
 די םון םיטגאידער טעטיגע די זאאען

 םיט־ זיי זאלען ילן*,1 צו ?ורען *?אלס5
 װיכטיגער און ניצאיכער דער אין רעלםען

 צוױ־ נילדוננ פאדפפרייטען םון ארכ״ט,
 איג־ אונזער םון מאסען נרױםע די שען

•וניאן. טערנע׳פאנאל
* * •

קורםען. די פון גאשרײכונג א
 חאבען אודאי, נערענקען אעזער די וױ

 נעגזאכט, באקאגט צוריס *ײט א מיט *זיר
 ״נע* די אין באיפרייבען װעלען מיר ראם

 װע־ װאס סורםען אלע די רעכטיגהיים״
 אונ־ אין װערעז נענענעו סיזאן דעם <ען

 ארנײטער אין און סעגטערם ױניטי זערע
אוניװערןיטעט.

 א'| טאו אנפאנכען עם װעלען מיר
 םיר און ,נערעכטינקייט״ נומער נעשסטעי

 אפטיילונג דער םין אעזער די אז חאםען,
 פון נא׳פרייבוע די נאכפאלגען װעלען
 די ;ענען. װעלען םיר װאם קורם יערען

 אינטערעסאנט זײן װעלעז נאשריינו»ען
* * *נאלערענט. און

 ױגיםי די אין װאך ערשםע די
םענטערם.

 װ«ר ערשטער דער םון נארינט דער
 או זױיזט, םענםערם ױניטי אונזעוע אין

 אונזערע פון מיםגלידער צ*חל נרויםע א
 די אין אײגגע׳שרינעז זיר האבען (אקאלס
 דארם נאך איז עם נאםירליר, טלאסעז.

 שייכט״ עס וױ םעחר. סך א פאר פלאץ דא
 ער־ דער זיין סיזאן איצםיגער דער <ועט

 יאהר םיטי גאנצע די אין פאאגר״כסטער
טעטינסײט. עדױש״שאנאש אונזער סון

די 1אי שוי] זיינען קלאסען «אהל א

 אנער נעװארען. פארמירט סענטערט
 ✓,יר םעחוערע גענו;, ניט נאך איו דאס
 ז*לען װערען. פארםירט דארפעז םען

 רע־ גאלד זיר םיטנלידער טעחר װאס
 זא״ קלאםען מעחר אלץ כדי דושיסטרירען,

װערען. םארטירט אען
̂וקאאם אונזערע איז  נעװים זיינעז ל

 אאנג גיט זייגען װאס מיטגאידער, נייע ד<ו
 געיןוםען וזאם נאר זיינען װאס אאנד, אין
 םאר* ניט רי אלע זאאען אייראפא. םון

 שאא־ די אין איינצושריינען זיו פעאען
 אין ה*בעז מיר זואס אנפאמער פאר סען
 די האנען םיר םענטערט. ױניטי אאע

 טיט ענגאיש אערנען *ו אעהרער נעסטע
אנםאננער. די

Dtp סאנען װאם רי םיט אויו נא״נען 
 סלאםען, חעכערע די אין באטייאיגען זיד
 אויך עננליש. חיײםקוא דארפען װאם די
 גרעם־ די מאאסען אונזערע אין באתוטען די

 רעדזשיםט־ די אויפרערקזאמסייט. טע
 דע־ דארף װ<וך צײייטער דער םון רירוננ
 ער־ דער 1אי ווי גרעםער נאו זיין רינער
םיזאן. פון ײאך שטער

 די איז געהט !ברידער און שװעםטער
 דעם אויןי וועט איהר לערנע), קאאםען

 חאבע;. ניט חרטה ש״ן קיינםאל
* • *

 ווערנאן םאונט אין לאקאל אונזער
עדױקײשאן. פאר זיך געםט

 אין ,113 אאהאל פון מיטגאיחגי ײ
 :ע;ײ ערנםט ײך האבען װערנאן, םאונט

 עסיעקוםיװ דעי עדױסיישאן. פאר ;יען
 ספע־ א רעם װענען נעהאט האט באארד
 *ו *וריס, ײאר א מיט םיטיננ ציעאען

 געװארען נעלאדען איז עם װעאנען
 סעסרע־ די קאהען, ס. םאניא שוועםםער

 דעפארט־ עדױפיישאנאל דעם פון טערין
טענם.

 בא* געװארען איז באראטוננ א נאו
 דעיארט־ עדױקײשאנאא דער שא*סען,

 א םיט לאקאל דעם באזארגען זאל סענט
 און נעשיכטע ״די איבער אעקטשורס קורם

 באװע־ ארבײטער דער פון יראנאעשיען
 גענעבען װעאען אעקטשורם די נוננ״.
 דער פון אםיס אין נאכמיטאג שבת ץוערען
ױניא].
 1אי טעטיגתײט עדױקיישאנאא די
 םים װערען נעץפענט װעט װערנאן טאונט

 םי־ דער קאנצערט. אןן מאם־מיטיע א
 אלעק־ פון װערען אדרעםירט װעט טינג

 סא־ ט• םאניא און םיטשענדאער םאנדער
 באטייאי־ זיך װעלען קאנצערט אין הען.
 םוזײ דער פון קרעםטען נאװאוםטע נען

^ װעאט. שאאישער
* * *

םענטערם. ױניטי די פון אדרעםען די
׳פאב*— םענטער ױניטי ם״ד איםט

 טער1נעבען. םטריט, טע4 ,63 םקוהל ליש
עווענױ.

 — :סענטער ױניטי ױײסטמאכערם
םט. טע20 איםט 320 ,40 סקול ואבליש

 פאנאיש — םענםער ױגיטי האואעם
עװ. טע3 נענען טט״ טע103 ,171 סשוא

 פאנאיפ — םענטער ױניטי נראנשס
 םרימען אח עװ. אינטערװ״ל ,64 פסוא

סטריט.
 — םענםער ױניםי בראנסס *װײטער

 און עװעגױ װאשינגטאז ,42 םהול פאכאיס
פארקװיי. קלערמאגט

פאב־ — םענטער ױגיטי זויליאםםבורנ
 םעשיבען און עװ. בושװיס ,147 םסוא סיס
ברושאין. םם״

פאב* — םענטער ױניטי נראנזוױאער
 עװ., גאענמאר און סםאון &A םקול איס

נרוקלין.
 באהוםען און ויך רעדזשיסםרירען

 םיםנאידער אונזערע קאנען אינפארמאציע
 רעפארנד עדױפײשאכאל פון אםיס אין

 און ,1003 רום סקװער, ױניאן 31 סענט,
ױניאנם. לאקאל די םון אםיסעס וי אין

מניס און פסיכאראניע פראסםישע
טיטשחענדלער. אלעקסאנדער םון

 אוניװעױ ארכײטער דעם אין געגעכען װעחמ װאס לעפציעם, די פון איגחאלט
ױגיאן. װארקערס גארמענט לײדים אינטערנײשאנאל דער פון זיטעט

(שאום)

a האנדלונג. אץ נאטראכטוננ
 נא* האגולוגנ אחן נאטראנטוגנען א.

א׳ אוזן האנדלוננען האםאעט. א שאפט  נ
קינאט. ראן א נאשאפט טראכטוגנ

 *װישען פארבינדוננ ריכטיגע א נ.
 ברענגט האגרלוננ און באטראנטוגנ

פראגרעס.
 זאכען םון באםדאכטונג גענויע נ.

 ■«־ ניט װע& איבערלייגוננ םאסםען, אןן
 געגענםײא, אין האנדלונג. די ראליזירען

 איג־ ריכטינעז, א «ו םיהרעז וועט יאם
האגדאען. טעלינענטעז

נעםעחראיו, איז האנדאוגנ נאינדע ד•
 פיוד םאלשע נאכנעהן םענשען מאגט דאם
 פונהט ן אטת׳ע ווי גוט אזוי םונהט רער,
 איבע־געגע־ זײגען װאט די, ווי נוט אזוי
פאםען• די פוז אינטערעםען די צו בען

 כאטראכ• א אהן האנדאען ײאם די ה.
 פער־ פון װערען פארפירט קאנען טוננ,

 סאננ׳ד פערזענאינען האבען װאם זאנען
שעחן. רײדען אדער טיזם,

.6
 זיינעז באהויפטונגען אלנעמייגע א.

 זין״ שטיצען זײ םײדעז װערט, גארנישט
נאוױיזען. און פאסטעז אויוי
 דײי אדער צוױי האנט איהר אויב נ.

 גוט ניט זײנעז װעאנע ױניאךבאאטטע,
 זא־ צו ניט רעכט קיין איהר האט גענונ,

נישט. טוינען ױגיאדנאאמםע אלע אז נען,

 זאנעז, נאד איהר האנט ריכטינ נ.
גישט. טויגען פערזאנען געװיםע יענע דאם

 װאאט באחויפטונג אלנעםייגע די ד.
 באװי• קאנען זאל עפ װעז ריכטיג, געװע:

 די םוז צאהא גרויסע א דאס װערען, זען
 תם פאר גיט טויגען ױניאן־באאטטע

, < אםט.
.6

 אנ־ פון געפיהאען די רעסיעשטירט א.
םענשען. דערע

 נישט םען t¥P נעפיהאען <ועגען ב.
 אדער דאם, נאײכט איהר ארגוטענטירען•

 פערזאג אײן ;יענעס נישט נאייכט איחר
 חאסט פערזאן צײײטער א איהר, אינט

עם. איז אזוי אט איהר.

ט נאײנט איהר ג.  אג־ זאל סען זי
 גאיינט כייגער געפיהאען. אייערע ריהרעז

ניט. עם
 נע־ יענעםם אן גרײפט איהר ווען ד.

 קענען םײנדאיך זײ איוזר מאכט פיהאעז
 אידעען אײערע דעםאלט מעגען און זיך.
נישט״אננעםען. זײ מען װעט גוט, װי ז״ן

p אן גרײפט איהר אויג אםשא, ח. i■
 נע־ פאטריאטישע אדער רעאיגיעזע, םעם

 אײערע נעג׳ח זײן יענער וועט פיהלען,
 עשאנאטישע אדער פאליטישע םאציאאע,
אנזיכםען.

געלע■ e»n איר װ»ס דאס :אנמערסונג
 ייז דאס גז)א. לעםאן דעו wt<s איז זץן

 אוים• לעס*נס, די *ו א״נלײפונג די בלויז
׳סאודױם. זייעו אין ׳*ולער די *וחעל*עז

וױיסםטאכער םילאדעלפיער פון האםפלוסםינסײם
לעטען8 איכערראשט

).1 זײ* *ון («לום
 םון דרעםמאכער און װייפ^ו די און כען.

 ¥*־ ייך םאלשטענדינ האכען פילאדעלפיע
 רעריבער דארןי 6ע ט*ן. צו דאם נעזאנט

 פון מיטנלידער אלע פון םאיכט די זיין
 נראװע די אינטערנעשאנאל אונזער

 זײ חוננערן. זײ אאזען צו ניט םטר״שער
 זײ און האמו• אלעמענם אונזער שעםפען
 פראחיאנט. םים װערען באזארנט דארפען

 שטע־ נויט, קיין אײדען ניט טפרען זײ
 פאר קאמי גרויםען רעם אט אין הענדיג
 1או נרויט םאר םרײהײט, און ברויט

שאפ. אין רעכט מענשאיכען
 וױיםט נראווע די פון םטרײש ד&ר

 םוז םיאאדעאפיא • אין דרעםמאכער און
 אינגמר• אע8 םיז קאםף דער ווערען נאײו

 ויד זאאען זיי װאו םיטנאידער, נעשאנאא
 ניט אופן בשום םאר עס געפינען. ניט

 די זאא חוננער דער אז ײערען, דערלאזען
 די איז צוריסםר״בען םטרײשער בראות
 אר אוגזערע אאסאאם די זאאעז שעפער.
 נפאררם דזשאינם די אויך אוז םערום,

 הוםען און פרא», די אױםנעחםען נאײר
היאוי. *ו םטרייסער בראווע די

איז םרית דער אין דינםטאנ דעם
 או שאעזינגער פחהידענט
זיגמא מ^רים פרעזידענט

^8פןא ײ א _ ט ר ן ד _ ע נ ן ^ ^ _ ^ ם ^

 װײם ערשםער
אין געםאהרען

 זיך געפינען ײפט םטר״סער אע8 סירט
^ו האלם. םטרייס די אין נ

 םטרײק דעם פון אאנע אלנעשײנע די
 געענדערט. נים נאר דערװ״לע זיך האט

 װײטער ווערען סעטעאםענטם אײנצעלנע
 םטרײסער די פון מאנכע און נעמאכט,
 נע• אין ארבײט דער צו אוט זיר קעהרען

 נרויםע די אבער שעפער. סעטעאטע
 קאםןי• אין גאך זיינען סטרײקערם צאהל

 ניט טאר םען אוז העאדיש קעםפען זײ
 פון צײט דער דורן־ זאאען זײ דערלפזען,

גויט. אײדען דארםען האמױ
 אסס׳ן דער םון באסעם די נאטירליר,

 דעראאזצן, צו ניט םיטעא »אע אן װענדען
 װערען. נעמאכט זאלען סעטעלמענטם «ז
 נעװײ 8 אז זיך, דערװיםען זײ נאר װי

 זײ אויפען סעטלעז, װיא באאעכפם םער
 זאא ער הארץ דאס שטארי!| איהם אד8ב

4טא גיט עם
 צו פאאיצײ, רי אן אויר רײצעז זײ

 צנער םטרײסער. די צו ברוטאא זיין
 1קײ העאפצן. נים נאר זײ ײעט אץ8 דאס

 ניס װעחט דרעסעם שייז און װײםטען
 געמאכט ניט װעט עם און — געמאכט,

 1פי םאדערונגען נערעכטע רי ניז ײערען,
ווערען. נאכנענעבעז װעט ארבייםער די

 באאד םטרייקער די אבער מוז םען
פינאנצימא. העאפען

מ נ אי ש ד ח ר « א ט־ מון ב ם  וויי
ר ע כ « אן מ ט ױני פ ײן ח ם־ »  די

ט ק ױ ען. ט ג טינ מי
).1 זײפ «יז (אלום

 װיםען, דארן• ביזנעס־אײדזשענט דער
 -18ױני 8 איי דיםטריהט זײן איז וועאכער

 אנשטרענ־ אאע און ניט, װעאכער און שאפ
 ‘טא צו ווערען נעטאכם דארםען נוננען

 נוטע פאו ױניאן־שעיןר שאעכםע די כען
 זא־ שאפם״ ״אפען די איז ױניאן־שעפער

ײערען• ױניאניזירט אעז
 אר־ שווערע נאנצע דיוע טיראיר,8נ
 אננעװאר־ נאנצע; איז נישט װערם בייט
 אאיין. אײדזשענט ביזנעם דעם אױוי פצן
 מענע־ די צו חעאםען ארבײט דער איז

 ,18ױני דער פון אםיםעם די םיז דזשערם
 די באאםטע, ניט־באצאחלםע די אויו און

 טיטנאידער די שעפער, די םו| טשעראײט
 דעאע־ די באארדם, עשזעקוטיײ די םוז

 וו. או. און באארד דזשאינט צופ נאטען
 אונ־ אטען8געח ווערם דיםטריסם יעדער
 די און באארד, דזשאינט פון אויג טער׳ז

 דאר־ ױניאן דער םון אײדזשעגםם ביזנעם
 וועא־ נאריכטעז, צײט צו צײט פון םעז
 חיגזיכט דער אין איז עס פראנרעס כעז

געווארען. נעםפכט•
 אתאגיזאציאנם־אר־ גאנצע די אט

 דער אונטער שטעזזם יוניאן רער אין נײט
mum רצר און באארד דזשאינט פון 

 םענעדזשער, םון דיחמציו סיעציעאער
 םע־ תשענעראל און חאנטטן, דזשואױפ
חאאפעריז. דזשייסאב נעדזשער

 8t8 ראפ ניכ^ פראנצ סיין איז ןם
 דרייװ ־ אתאניזאציאנס טישער8םיםטעס

tie ברןננען peu דער םאר טצן8רעוואט 
 ארניי־ רי פאר אױן םםיאא |1א מניאן

ג־8פא 8t8 טיס שעיןר. די יין סער

 םח ארנײט ־ ארנאגיזאציאנם מעםיגער
 אתאני־ נעסער סך 8 ולערען טרײד דער

 ײי אדער איצטער, עם 1אי ער »י זירס,
םריהער. ipu איתעגד נעװעז איז ער

ס ײדי ם ל ר א ײל א םון ט אג ק  שי
ען ױנ עו ם ג ע ק. ד ײ טר ם
).1 זיי■ פון (יילוס

 אויםנעשלא־ |ײ מען האט טאן, נעװאלט
שעיער. די |1ם סען

 נעענםפערט ױניאן די האם דעם אױןי
 האט לעכאםים8ב וי און םטרײק 8 מיט
 זיי אם11 אײנצעזעחן, אאמ נענוטען גיט

 גארניט מעלעז זיי אז |807פני1א האבען
 ריפגעצוײ1צ האבעז וײ אח אױםםירען

 םארהלע־ 1צ םאדעתנג, מילרע וײער גען
 הא־ ארבײטער די ן1א שניתו^ די נערעז

 רי אױוי ארנײטע} צוריסנעסערם זיו בען
איצט. 1בי *11 נאדינמגנצ! !עלבע
u* אוםעטום כטעט 1אי זעהט, איחר 

 ־1א 11פ טים8באאעב רי צרח. 7עאב1 די
 די שנײדען <ועצ<ן לטען811 ם1םעט

 אײנגעועדט, זיך האבען «ײ שניחת.
m צ פאררינע! ארבייטער די  נעלט״ םיא1,
 שכירות. ידי שנײדען דמא מיאמן ן1א
 אי ,1738 דאר מײםעז ר7ײם3אר די

18P m 7יצטינ8 די טיט 1אפ*א i's r 17ם 
 "OTP זיי און 17380 ניט אענען **|P יו1א

i*173 טען t i ענצמיש, נאנץ i8 ii י8נ 
 שניריח די ך1ז1טא א מאכען נפטעט די
ן.717ג7לקא1פא צו

 םיד 104 אאסאל )1פ 171םיםנאי די
 י<1 17א7שנ םי־&׳ן נדאגאאירען זיד גען
 יני י7י •0*0837783 717**1 173א*

 שטאריזער נאך יוניאז i7**t נפװים ײפט
17380. .....

*7גשר1921 סעפטעסגער, מען23 ײמאג.1פ ס ס3כ * » פ

 דער פון נאארר דזשאינט פון מיטינג
ױניאן קלאזקמאכער יארקער נױ

 דער םון םאנטגאםרי, ל. ^װעסטער
 םײרמאנט, םון םעדערײ^אן סטײט

 פינאנציעיצע םארילאנגט ׳װירדז^יניא,
 קוייצען וױרדז״עיניא װעסט די םאר שטיצע

 פאר־ איהר *ין שװעסטער, די גרעבער.
 אײ איבערביציק אן גיט ̂שטיצע, םאר לאנג
 קוייצען־ די כען5װעי סטרײק, דעם בער

 םיהרען. צו געצװאונגעז זײנעז גרעבער
 די אז וױיטער, ערקאערט ^ײעסטער די

 דער צו צוריהגעהן ניט װעלען מײגערס
 געװײ ניט װעילעז זײ װאנעז ביז ארבייט

ארבײטער. אילס רעכטע זײערע נען
 אי־ װערט שטיצע םאר םאראאנג דער

םינאנץ־האמיטע. דער צו בערגעגעבען
 די םון בא^טעהעגדיג קאםיטע, א

 םאר^אנ־ זיגמאן, מ. און באראזי ברידער
 װײסט די םאר שטיצע םינאנציע^ע גען
אדעילםיא. םון סטרײקערס דרעם און  ם̂י

 אײ איבערב^יק אן גיבען רעדנערס בײדע
 ערסאערען, בײדע און סטרײק דעם בער
 אנ־ ענט^אסעז זײגען סטרײקערס די אז

 דער אום םוןי. ביז׳ז ?אמף דעם צופירען
 םען דארוי ערםאילגרײך, זײן זאיל סטרײה
 דער גע*ד. םוםע גרויסע א האבען

 דעם ^טיצעז דארןי באארד רדפאינט
 יןאמף דער איז סטרײגן דער װײ* סטרײס,

 אינטערגײ• דער םון מעמבערס אאע םון
 איכערגע־ װערט םאראאננ דער ^אנא^.

דירעקטארס. אװ באארד די צו ^יקט
 זײן ארײן שיקט שאצבערג ברודער

 נאך ביזנעכדאײדזשענט א^ס רעזיגנײשאז
 םון םארלאנגט םײנבעת ברודער װי דעם,
 םאר ארבײטעז געחן זאא ער אז איהם
 רעזענײשאן זײז ) אםיס. האראעםער דעם

אנגענוםען. װערט
 אז באריכטעט, םעאנ^אמיטע די

 םײ א יעצט זאמעיצט הכנסת־אורחים די
 רעקאמענדירם זי און #םאנד ̂יאךדאיצאר

דא^אר. 300 םיט םאנד דעם שטיצען צו
 אז אינםארסירט, •םינאנץ־סאםיטע די

 לואמיטע״ דעםענס אינטערגײשאנא^ ״רי
 זײ און שטיצע, נאך געװענדעם זיך האט

 אויבענדערםאנטע די אז רעיןאמענדירעז,
 50 מיט װערען געשטיצט זאל באװעגונג

דאילאר.
 רעקאמענדירט קאמיטע זעילבע די
 מעכד אלטער אן קצײן, ברודער אז אייה
 וועמעז ױניאן, פרעסערם׳ דער םון בער

 א מאיל צװײ שטיצט באארד דזשאינט די
 םײ דער זאיל דא^אר, 25 צו מיט יאהר

 האילב־ די אויםצאה^ען נענץ״םעתרעטער
שטיצע. יכע5יעהרי

 רעקאמענדירט םינאנץ־קאמיטע די
 זאמע^ט װע^כע האטיטע, די אז וױיטער,

 זאל פריזאנערס, אידישע די פאר געלר
אר.5דאי 15 םיט װערען נעשטיצט

אױךי, באריכטעט פינאנץ־סאמיטע די
 עחזעלןױ און אקמױוע םון ?אםיטע א אז

 הא־ 1 ^אקאל םון מעםבערם באארד טױו
 עלס^ערענ• געװענדעט, איחר צו זיד בעז
 איו מעםבערס זײערע פוז אײנער אז דיג,

 םוזען םאמי^יע זײן מיט ער און קראנק
 לאס־ םאר שטאדט די םארצאזען ג^ײך

 ער^ערט, האט יןאםיטע די ענדזשעלאס.
 ברודער דעם געשטיצט האט 1 ̂אהאא אז

 ניט איז םוםע וועצבע אר,5דא 200 םים
 רע- קאםיטע די באהךגעלד. םאר געגוג

 באארד דזשאינט דער אז קאמענדירם,
 דא־ 200 מיט שטיצען ברודער דעם 5זא

^אר.
 םי• דער טון רזגהאפוענדאציעם אצע

גוטגעהײםען• װערעז נא^קאמיטע

 אװ באארד דעם םון באריכט דער
*ױטעט: דירעיוטארס

 ארבײמער געוועזענצ סון קאםיטע א
 אינ• סטעצערמאז און םעזעריטציןי םון

 אויבענדערמאנטע די דאס פארםירס,
 צוריס יאהר א םיט איז ווע^כע פירמע,

 צר צוםרידען איז דזשאבער, א געװארעז
 םאנוםעקטשוריגג די אין נעהז צו ריס

 ער^ויבען זײ וועמ ױניאן די ווען ביזנעס,
 מאשיגען. צעהן םיט שא• א עםענעז צו
 איז םירםע די אז ערקאערם, סאטיטע די

 ארבײמער, די באשעפטינעז צו צוםרידען
 •ריײ העמנחנ די גענוםע? האבען װעלכע

 אז םאר^אעם, האםימע די שא■. אין זעז
 צו ער<ױבען םירמע דער זא^ אפים דער

שאפ. א עפענען
 ווערם קאמיטע דער &יז םאר^אגג דער

אםי^ צום איבערגעגעבעז
 מעמבער א אבראםאװיטש, ברוחנר

 איו ער דאם אינםארםירס, ,9 ̂אהאא םיז
 בענ־ םר. םון געוואחנן ארונטערגעשמןט

 צו*יג שא•, טײ<אריננ ^ײדיס א — דער
 אבראםא• ברוחנר ווע^מנן ארגוסענם, אז
 םון פארסאז חנם גדט נעחאט האם טשיוי

 «ו פאר^אנגם ברודער דער םירטע. דער
רעאינסםײםעם. װערען

 איבערגעגעבעז ווערט פאר^אגג דער
אפיס. צום

גאר־ פון ארגײטצר די םון ת^פיםע א
זײעד ראס אעםארםירט, יײאנס 4אי יאז

 געװארען געפירט איז כער5װעי סטרײק,
 צװײ װי סעהר, םאר םירמע זײער געגעז

 די געװארען. געסעטע^ט שוין איז ײאכעז,
 פאר אז ווײטער, אינםארמירט ?אםיםע

 אײן םאר געקראגעז זײ האבען צײט דער
 קאמיטע די און בענעםיט, סטרײק װאןי־

 נאך זײ 5זאי אםים דער אז םארלאגגט,
אויסצאהילען. בענעםיט װאך אײז

צוריקגעװיזען. װערט פארלאנג דער
 גינז פון )5צא< אין 3( סטרײקערם די

 סטרײה־ זײער אז םארילאנגען, בראדערם,
 פון װײיל ײערעז, געהעכערט זאל בענעםיט

 קרי־ זיי װעיצכע בענעםיט, דאלאר 12 די
פאכען. יצעבען א ניט זײ הענען גען,

 .איבערגעגעבען װערט םארצאנג דער
אפיס. צום

 םאלגענ־ באריכטען מענעדזשערס די
דעס:

ילײ־ די אז באריכטעט, רוביז ברודער
 האט וױינשטיין ב. םידמע טײיצאר דיס

 נאך םיא^קאװ, ברודער ארונטערגעשיקט
 האט יןאםיטע ארביטרײשאן אן װי דעם

 בארעכ־ איז ברודער דער אז באשלאםעז,
פ^אץ. דעם צו טיגט

 עס דיסיןוטירט. װערט באריכט דער
 מא־ זאיל אםיס דער אז באשלאסעז, װערט

 רעאינ־ צו ברודער דעם םארזוך א כען
 ענט־ זיד װײנשטײן מר. װעט סטייטען.

 םיאלקאװ בר^דער צוריסצונעמעז זאגעז
 געגען שטעילונג א זאיל ארבײט, דער צו

װערען. גענומעז פירסא דער
 די אז באריכטעט, םלוצקי ברודער

 און גארדאז םירמעס די געגעז סטרײקס
 גע־ זײנעז קאץ און באומאן און ^ײאנם

געװארען. םעטעלט
 אז באריכטעט, בראדװי^ר ברודער

 גע־ םטרײק א ערקלערט האט אםיס זײז
 ניט־יױ א סאנטער, און ברוינשטײן גען

שאפ. ניאן
 זײן אז באריכטעט, באביטש ברודער

 געגען סטרײק א ערחצערט האט אםיס
דװארקין. און שטײז

 זײן אז באריכטעט, שארף ברודער
 די געגען םטרײקס ערי^ערט חאט אםים

פארדי שעפער: ניט־ױניאן םא^גענדע
 ם. #סא. גארמענט בארימער בראדערם,

סוסקאו. א. און מעסאנא
̂ערט אויך האט ער גע־ סטרײין א ערקי

 האט זי װיל שנײװײס, םירםע דער גען
 םטרײק דער ארבײט. געשניטען אאײן

 די װי דעם נאד געװארעז געסעטעילט איז
 זיר און דאילאר 44 באצאה^ט האט פירמע

 סאטער א באשעפטיגען צו םארםאיכטעט
װאך. םה סרעסערס און

געשילא־ מיטינג דער װערט דעם מיט
ג סעז•

סעסרעטער. ל«נגער, ל.
mmmrnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

סאנצערט סלאסישמר א
 הױז, מניסי דער פאר

םען28 אסםאכער
 םעטראפאליטאן םון דעםטין עמםי

!ינגען. װעט הוח א1אםע
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 פון נאארו עסזעהוםיװ׳ פון טיפיננען צוױי
22 לאסאל ױניאן דרהסטאכער דער

 כאארד עלןזעקוטיװ דער םוז זיצונג א
 ,22 לאקאל ױניאן, דרעםמאכער דער םון
 דינסטאג געװארען אפגעהאלטען איז

 ,1921 ־טען,13 דעם סעיטעמבער אװענט,
 דעם אונטער סט״ טע21 װעםט 16 איז

גאלדםטײן. ס. ברודער םון םאמיץ
 בארד דזשאינט דעם םון רעפארטם די

 אוי- םון זיצונגען דרײ ^עצטע זײנע פון
 םעפטעמבער און טען31 טעז,24 דעם גוסט
 פאר־ און אויםגענומעז זײנעז טען,7 דעם

 רע״ לעצטער דער געװארען. האנדעלט
 אונ־ װאס םארש^אג דעם ענטהאלט פארט

 דזשאינט די אוז געםאכט האט ̂אקאיצ זער
 אמענדירען צו אננענומען, האט באארד

 קאג־ דער פון 2 סעקשאז 4 ארטייןעל דעם
 אנגענו• זײנען רעפארטם די סטיטוציע.

געילײענט. װי אזוי געװארעז מען
 ראוז דזשײ, דזשײסאב םון לאמיטע א

 ערשי• זײנען סארבער סײמאן און מירסהי
 דער־ און באארד עיוזעסוטיװ דער םאר נעז

pגעװארען דערװעדיצט זײנען זײ אז לערט 
 טאון דאון דעם םון סיטגאידער די םיז

 אפגעהאל• װאס מיטינג בײם ברענטש
 אין טען8 חןם סעפטעמבער געװארען טעז

 די םארצואײגען כדי האא, בעטהאװען
 עטיליכע פון אויםשליםוגג די װעגען םראגע

 באארד. עסזעהוטיװ דער םאר מיטגילידער,
 קאמיטע, דער םין אײנער דזשײ, ברודער

 דעם םון מײנונג די אז דערק^ערט, האט
 אוים• אורטײל דער אז געװען איז כרעגטש

 םיטגלי־ אונזערע םיז עטליכע ש^יסענדיג
 געזעצ• געװארעז דורכגעםירט ניט איז רער
 באארד דזשאינט דער װי אזוי און יץ־.
 האט װאס קערפערשאפט, די געװען איז
 אינסטרױ זײ זײנען אויםגעש^אסען, זײ

 װאס מיטגלידער די םון געװארען אירט
 מי־ יענעם בײ םארזאמע^ט געװען זײנען
 לאהאלם, פארשײדענע די צו געהן צו טינג
̂עז װאם  דזשאינט דעם צוזאמען שטעי

 גאנצע די םארלעגען זײ םאר און באארד
 צו געסומעז זײנען ױי אמעלענענהײט.

 םאר־ דעם מיט באארד עהזעקוטיװ דער
 דעם םאר יןרעדענשעלס קריגעז צו ^אנג

 םיט־ צװײטער א םארבער, ברודער צװעין.
 דערהלערט האט קאמיטע, דער פצן גליד

 געװארעז דערװעחלט איז האמיטע די אז
 אויסשלי• די םארצולעגעז צװעק דעם םיט
 מיטגלידער אונזעחג םוז עטליכע םון םונג
 די װײל באארד, עיןזעקוטיװ דער םאר

 םארזאמעלט געװען זײנען װאס םיטגלידער
 ברענטש טאון דאון דעם םון םיטיננ בײם

 אויסגע- די אז מײנונג, דער מיט זײנעז
 פראצעסירט ריכטיג ניט זײנען שאאםענע
 איז פראצעדורע גאנצע די אז און געװארעז

 זײן. צו באדארפט האט עם װי ניט געוועז
 מיטגלײ די אז געזאנט, ער האט םוח צום
 םאראינ- נעװעז זײנעז מיטינג בײם דער

 סרא־ גערעכטעז א יןריגעז צו טערעםירט
 מיטגלידער. אויםגעשלאםענע די םאר צעס

 נײער א אז םארלאננט, דאריבער האט ער
 װערען, באװיליגט זײ םאר זאל פראצעס

 פגור־ װעט םראצעם נײער דער ביז אבער
 ארויס גיבעז ריכטער נײע די ביז און לןוממז
 צוריס דערװײל זײ זאאען אורטײל, זײער

 די ױניאן.׳ דער אין ווערען ארײנגענרמען
 גע• אםגעלעגט איז םארהאנדלעז צו זאך

 װמט באארד עהזעקוטיװ די ביז װארען
 אנדערע די םון באריכמעז די הערצן

מיטיננעז. ברענטש
 אינ־ םון מענעדזשער האכםאז, ברודער
 אנאנ• האט דעפארממענט, דעםענדענם

 דער אננעהױבעז זיר האט חײנט אז סירט,
 נאר װי אזוי איז יןאםפײז, אתאניזאציאנם

 מיטגלידער באארד עקזעקוטיװ עטאיכע
 זײערע צו געסוםען םריה דער אי! וײנעז

 םאנאנדערצוטײלען פ^עצער באשמימטע
 אז דאריבער, ער, םארלאנגט צירקולארס,

 יע־ צײט אין זייז זאיעז מיטנלידער אלע
•םריהמארגעז. דען

 װעגען האמיטע דער םון באריכםעז די
 אויפגענומען זײנעז םיטינגמן מעםבערם
 זיך האט דעבאטע הײסע א געװאחנן.

 םארשײחד די אויסהערענדיג ענטװײןעלם
 די באזוכט האבעז װעילכע האםיםעס נע

 מיטגלידער עטליכע םיטיננען. ברענםש
מ זײנען  האנדלען םאר נעװארען געטאדע̂י

 פון באשלוסען די םיס אײנקלאנג אין ניט
 דעבאטען די באארד. עקזעסוטיװ דער

 װי אזוי און צײם םף א םארנומעז האבעז
 געהומעז, ניט מעז איז באשלום הײן צו

 באשלןד איז שפעם, געווען איז עס װײל
 ספעציעלע א האבצן צו געװארעז סען

 דעם םעפטעמבער דאגערשטא^ זיצוגנ,
 םארטנע• װעט דיסקוסיע די ווען טעז,15

ווערעז. זעצט
 דרעם• דער םון זיצונג ספעציעלע א

 אפגעהאל־ איו ,2 לאיןאל ױניאן, םאכערם
 םעםטעםבער דאנערשטאג, געײארעז םען
15 o n.,סטריט. טע21 װעסט 16 איז מעז 

 ציימװײלינער אלס ראבינאװיץ ברודער
סארויןחננ^.

 רעזולטאטען די װעגען דיםסוםיע די
 װאס מיטינגעז, מעסבערס׳ לצצמע די םון

 סעםטעם־ נעװארען אפגעחאלםעז זײנעז
o 8 בעד n,געװא״ סאומגעזעצט איז טעז 
m אויס- חאם נאארד עמזעשטיװ די און 

ט פ ױ « י איחי י םימ נהי'םnװטריiiי

 וחגגען ?אםיטע דער םון האנד^ונג דער
 טאון דאון דעם םון מיטינגעז מעמבערס
 געװא״• באשיאסען איז עס אין ברענטש,

 םי• מעמבערם װעגען קאמיטע די אז רען,
ווערען• אפנעשאפט איננאנצען זאיל טיגגען

 פא״ א װערען עטאבלירט זאל עס כדי
 זא־ מיטינגען די אזוי װי סיסטעם סענדע

 דרעס־ בלויז אז און װערען געםיהרט לען
 װערען, צוגעילאזט זײ צו זאלעז םאכערס

 קאמיטע א אז געװארעז, באשלאסען איז
 אױסצוארבייטען װערען דערװעהלט זאל

 ארײנברײנגען און פלאן א דעם װעגעז
 װי שםעטער ניט רעקאמענדאציעס איהרע

 עהזעחוטױו דער םיז מיטינג נעקסטען צום
 די םיז באשטעהט סאמיטע די באארד.
 ראבי״ און לײבאװיץ ראטענבערג, ברידער
גאװיץ.
 אזוי אז געװארען באשלאםען איז עס

 איהר ארײנברײנגען װעט קאםיטע די װי
 זא- באארד, עקזעחוסױו דער צו באריכט

װערען. גערוםעז מיטינגען ברעגטש לען
 סםע• דיזעז םון באזוך דער װי אזוי
 בארד עקזעקוטױו דער םון מיטינג ציעלעז

 באשלאםען איז שװאכער, א געײעז איז
 םארהאנדלונג די אפצולעגען געײארעז

 האםיטע, דער םון םארלאנג דעם איבער
 בײם געװארען דערװעהלט איז װעאכע

 ערשײגען צו מיטיננ, ברענטש טאון דאון
 םאר און באארד עלוזעהוטױו דער פאר

 די װעגען םראגע די םארלענען איהר
םיטגלידער. געװיםע םון אױסשליסונג

 ארײגגעבראכט האט קאםיטע אםיל די
 װאס םיטינגעז, איהרע םון רעפארטס די

 אויגוסם געװאחט אםגעהאלטען זײנעז
 טען.owl 10 סעםטעמבער אוז טעז27 דעם
 גונד און געװארען אויפגענומען ױינען זײ

ן.nגעײא געחײסען
ד זײנעז צושריםטעז פארשיחגנע  חן

 עקזעקוטיװ די איז געװארעז האלטען
זיי. איבער געחאנדעלט האט באארד

 איו װעלכער שעחנהאלץ, ברודער
 עיןזע־ דער םון געװארעז אױסגעקליבען

 אר־ אונזער םארטרעטען צו באארד קוטיװ
 איז װעלכע קאמיטע, דער בײ גאניזאציע

 םארטרעטער אײן םון צוזאמענגעשטעלט
i •םיז לאקאל יעדען םיז n •אינטערנעשא 

 צו אויםגאבע די זיר אויזי האט און נאל,
o קאילעקטען n װײדזשעס, טאג האלבעז 

 םאנד א אהס װערעז געברויכט זאל װאס
 סא- םון הונגער־לײ^דע די העלםעז צו

 א ארײנגעבראכט האט רוסלאנד, װיעט
 דיזער םון טעטיגהײט תר װעגעז באריכט

 אויסגעהערם איז באריכט דער חאמיטע.
געװארען. גוטגעהײסעז און

in n n ,די םון אײנער ראמענבערג 
 סאנםערענץ דזשאינט רץר צו דעלעגאטען

 די םון קאמיטעם עדױהײשאנאל די םון
 אן אנגעשלאסעז זײנעז װאס לאיזאלס,

 אפ״ איז װעלכער אינטערגעשאנאל, דער
o 18 געװארעז געהאלטען nאויגוסט. טעז 

 קאנםערענץ. דער װענען באריכטעט האט
 די איבער תערהיצערוגג א געגעבען האט ער

 עדיר Dn װעגעז מעלדונגען םארשײ^ע
 סיזאן. נעיןםטן םאר׳ן םראגראם יןײשאנעל

ע הויםט די אז דערקלערט, האט ער ט א ^ 
 צו אזוי װי געװען זיא סאגפערענץ כײם

 דערגריײ צו פלענער און מיטלען נעםינען
 זײ כדי טDרשאnגליDמי גרויסע די כעז

 צו זיר געלעגעגהײט די אויםנוצעז זאלען
 אונזער םון געגעבעז װערט װאס בילדעז,

 םאלגענדע דאס און אינטערנעשאנאל.
מיטגלײ די געװארען: באשלאסעז איז
 קאםיטע עדױסײשאנאל יעדער םון דער

 איז שטונדען אםים געװיסע האבעז זאלען
 אין ױניאנס זײערע םון העדיוװאדערם די

 נאר גלײר װאו, םון אװענטעז געװיסע
 איג- געבעז זאלען זײ װאו ארבײט, דער

 װעלכע מיטגלירער, די צו םארמאציע
 עדױהײשא• דער װעגעז אנםרעגעז װעלעז

 אינטערנעשא• רn םון טעטיגקײט נאל
 גע• גוטגעהײסעז איז רעםארט אר1 נאל.
 געװארען באשלאסען איז עם און ןnײא
 אנצױ קאםיסע אונזער איגסטרואירען צו

 םאר- רץר םיט ארבייט, איחר מיט נעהז
 ארבײ־ זאל סאמיטע דיזע אז שטענדיגונג

 עדױסיײ דעם מיט געמײנשאפטליר םען
 אינטערנע־ דער םון דעפארטמענט שאנאל
שאנאל•
 האט האמיטע אםיס איז םיגאנץ די

 אוײ פון רעפארט איהר ארײנגעבראכט
o 22 נוםט n.אנדערעס צוױשען םען

:רע*ארט •in דערהלערט
 אראנ״ םינאנציעלע די צו באצוג *איז

 אויסגלײיי דארםען טיר װעלכע תשמענטם
 איני• אײד םיר וױלעז ,25 לאקאל מיט כען

 אינ״ m םון אוידיטארם די אז םארמירען,
 און ביכער די איבער קײןעז מערגײשאנאל

 ווערען םארפױג װעלון זײ ווי שנעל אזוי
 געמײנשאפבד א װעט ארבײם, !ײער מיט

 בײרון םון סאטיםעם די םון מיטינג ליכער
m גערופען לאמאלס in i די טאכעז צו ^די 
 צר רער וועגען אראנדזשםענטס לעצטע
לאקאלעז״. צײײ די םוז מײלונג
n n גוט און אויפגעגוםעז איז באריכם 

געװארען. נעהײסען
o^onn נע־ םימיננ דעל זיר חאט 

סע# ^חגחאלץ, י. שלאסעז.



ערשטע. די פון
 נאשפו׳ד װאן־ חיינטיגע װירען מיר

 נעויען זיינעז װאם ,ipppe• יאו * נען
 טייל זייער נרעננען *ו ערשטע די פון

 זיי װערען סיר רוסיאגד. סאװעט םאו
 װעל־ אין ארדנוגנ, דער אין אינערגענעז

 1אי אונז צו געיץמען זיינען זיי בער
ארבײ־ די יןופען עושטען 1אלע צוםאפים.

 לאספאני. און קױפען מא. פון טער
 1מ«זנאטע צ גאנצען אין איז שאפ דיזער
 זיײ שאפ םון ארבייטער די אבער אלט.

 װייסען זײ און ױגיאףלייטע אלטע נען
 װאו אונטער׳טייד אהן פייכטעז זייערע

 םון טיטערמאן דער ױך. נעפינען זײ
 נע־ האט אר׳טאװיט׳פ, מ. ברודער שאפ,

 *81 655 שון טשעק עריפטען דעם נראבט
 טראדי־ די דערטיט פארטזעצענדיג יאר,

v״v געװעזע״ דעם פון אובײטער די פון 
 זיי װעינען פון בראס. װ״נשטיין נעם

 בא־ װעיכער שאפ, דער טייל. א זײנען
 האט ער װען מאשינען, 40 םון עטעהט
 אזא נײצױשטײערעז באוױיזעז נעהענט
 דער װעגען איייז, זיר םאר רעדט סורע,

 עי־ װאס פר״נדשאםט, אוז איינינקייט
 דעםארט־ ארע צוױשען דארטען זיםטירט
 װירקריר איז ׳טאפ יענעם אין פענטס.

 אפע־ םאך. םון אונטעדשײר י%יז ניטא
 און םיני׳שער יואטער, םרעסעו, ייטאר,1

 בארעכטיג־ נליין־ ארע זײגען עהזאסיגעו
 פויען זייער אוים מצען און בימעו טע
 דעם םאר איינפלוס איינשטיםינען איז

שאפ. פון ארבייטער אלע פון כענעפיט
 װערען נעזאנט באצײטענס דא זאר

 טײל א אז םירמע, דער םון קרעדיט צום
 איז םומע אױנענדערםאנטער דער םון

 דעם קרשען, ט. מר. בײ נעיוארען גענענען
 ?ושען מר. שאפ. פון הנית בעל הויפט
 א םאכען צו ראיאר 161! צונעיענט האט

 נאטיױ דאדאר. םון םופע ניײכע
 זאגען און איהם מיר כאראנקען לין־

 בתים, נעלי צוױשען אז !לײכצייטינ,
 םאנכע אויך זיך נעםינען אוים, זעוזט

״דו׳טענטעמייט״•
שא• םון ארבייטער די הומען יעצט

די• םון טשערפאן דער סאן. און פ־דא
 צוזאמען ין,1זעל ם. ברודער שאם, זען

 נרר ארויםהעיםער נייםטינעז זײן םיט
צוטרא־ נעכראכט האבען םרידלאנד, דער
רוםיאנד. פאר 606 פאייצע אויש׳! נען
 ארבײטער די זין־ האכען ישאפ דעם א־ן

 בא־ האבען און נארען ;עלאזט ניט אויך
 צום ׳פאפירא מר. בעי־הב־ת זײער פערט

 אױך ראט ׳שאפירא סר, װיי< ישעװיזם,5נא
 דא<ער 700 םון טישעק א אריעגעזאיצען

 האנען ארבײטער די װאם סופע דער צו
א? ײייטער, מיר זאנען כײגעיעטײערט.

 ״םפארט״ א נאן־ אנטדעהט האבען מיר
באםעם. אונזערע צװישען
װי• ארבייטער, די אננאלאננט װאס

 זײ װאם נעיט דאם אז זאנעז, מיר לען
 םאר׳פאפט ניט אונז האט נענראנט האבען

 אין ׳פטימוננ, די װי פאמענינען םיי אזוי
 מיר געפונען. זיך האבען זײ װעלכער

קוקענ־ םארגענינען נעשעפט םיעוט האכען
 װאס םײערעל גליסהיכען דעם ״1אוי דינ

אויגעז. זייערע פון ארױשנעישטראיט חאט
 אפת׳ער דער איז נעבען םארט אזא אט

 און רופעז דארף מען װאם די צו אפרוו*.
אפעהירען, װײנען און בעטען און יטרייען

 איבערצײנם םעז — כיז אפעלירען 1אי
לי־ מיר װאם םארט, דעם אין זיינען זיי,
ניין. בעםטען. אם בען

םאכס, און ׳עאפירא ײי חברה םעט אזא
יאטען. אפת׳ע די זימען אזעלנע אט

!זײ י1אוי נעזונט א
עדעל־ םוז ארבייטער די סומען נעקסם

 אן נארדין ברודער סיט האנז און םאן
 קענט נאלדינ׳ען ברודער שפיצע. דער

 איז ער אז אייה ואגצז םיר און אלע איחר
ברײננענ־ ׳שאנדע, פאר ם י ו ר נעװען

 280 םון ״טישעהעלע״ קליינעם אזא דיג
 האט ער ײען מעהר. ניט אוז דאלער

 גע• ער האט טיצעק, דעם דעדלאננט אונז
 און ארונטעמעלאזט אוינען די חאלטען

 שנעל אזוי אפנעטראנען, נלייר ייר האט
 דער םון באפרײט איהם ראבעז סיר ײי

 צוזאםענ־ נעהאלטעז האט ער װאם מישא,
 נאכ־ פיננער. זיינע צװישען נעהארטיטעט

 האט ער :אנט׳צולדינט זיו ער האט הער
 סײן האבעז נאסעם זיינע אז נעײעז, סורה
חיילי״ אזא םאר נענעגען גיט םענט אײז

צוועס. נעז <•
 םיר ? 1טא נעזאלט מיר האבעז ײאם

 בא־ נאר און אנטשולדינט, איהם האבען •
 װאם ארבײטער. די און איהם ראנקט

 בעלי־ ויינע א« שולריג, נעבאך ער איז
!סאנסערוואטארם — ז־ינען בתים

ריט־ םון ארבייטער די קופען נאכהער
 די דאלער, 62 טיט קאםפאני קלאול צער

 שלאוק אכיעריסאן נארט די םון ארבייטעך
 ארבײטער די אוז יאלער 65 פיט קאספאני

 דאלער. 58 סיט ורע׳צ tpאון קאדעיש פון
 ער־ די םיז זײנען אויםגערעכענטע די אט

אפגערו־ אוגז ניי זיך האבען ײאס ׳טטע
 אלם דא זיי פאר׳שרײבען מיר או] פען

 רוסײפער דער ז־י װעט נעװיס אזעלכע.
דערםאר. באדאנקען םאלס

T, זאלען פארנעסעז. פיר איידער 
t װעלכע סורען, די אז װיסען, אלע c הא־

 פאר״שײ־ די פאר אנגעגעבען אױנען בען
 ריכ־ נאנצען אין ניט זייגען ׳פעפןר דענע
 ארויםגעלא־ טיר האנצן םעגטען די טינ.
 וועט האר דער אויןי קװיטיחננען רי יען.

 ,גע־ דער אין לעזען ער׳צט :אנהער איחר
 כרודעו נײ אינערגענעבען רעכסינה״ט״,
 דער פון מאנער הויפט דעם קאפלאװיטץ,

 דער* קאםיטע. רעליוי נאארר דז״פוינט
 םאר נעגענען םוםען די םיר האנען װיילע

מעסנערס. אונזערע אלע םון נאגריף דעם
 און ווילען װאם די זאך. א נאך און

p ניי־ זײערע מיט צואײלעז זיד ו ע נ א 
 באציי־ טאן דאם זאלען *טט״ערונגען,

 נע־ צו צוזאנען סױ תאגען יענע טענס.
 ־ כ י.י א אונזערע םאװעניר אלם בען

 ׳טטי־ די און ׳טאם דעם װעגען ע p י ר ד
 װאס אײנדרוס דעם לױט ׳טאפ םון טוננ

 די נעםאכט. t נ ו א אויןי האנען זײ
 גרויםען אין יטפעטער, קומען װעלען װאם

 צוואנען, ניט זאך קײן םיר האנעז םומעל,
 רעדאה* דער אז װיםען, מוזט איהר װייל
 האט ״נערעכטיגקײט״ דער םון טאר

 דעם װענען זאגען צו עטװאס ך י ו א
 און צייטוננ. ר ע ז ג ו א פון פלאץ

 זיי־ מיר װעלל, }׳ איהם מיט זיך קרינען
׳צטיםונג. אזא אין ניט יעצט נען

לעצטע. די פון
 גוטמוטינהײט דעד צו גענענזאץ אלם

 םון ארבייטער אויבענדערמאנטע די םון
 םיר װעלען ׳צעפער, אויבענדערמאנטע די

 בא־ װיל ײאס ׳שאפ, » נעבען אויך איױ
 לעצטע. די םון זיין װאוסטזינינערהײט

 קיין איז באדויערען, אונזער צו ׳טאפ, דער
 און ספינדעל םון ׳שאפ דער ײי אנרערער

ראזענטאל.
 פאר דיזעןי׳שאפ אונטעריצטרײכען םיר

 דער װײל ער׳טטענס, אורזאכען. צװיי
 װאם איינציגער דער דערװײל איז •שאפ
 אר־ שטונרען פ די װענען בעטען זיך לאזט
 װײל צװײטענס, איז רוסלאנד, םאר גייט

 tie אויםנאם אן נראדע איז ׳טאפ דיזער
 אומ׳טטענדען יעצטינע די אונטער ׳שעפער

 זעהר איז איכעראל װערענד םרייד. אין
 ארבייטער דיזע ארבייטען ארנײט, װינצינ
 18 פון אגריםעגט נאראנטיע א אונטער
װאכען.

 זיינען איבער, אונז ניט פען לויט
 און םיגי׳פעום פרעםערם, אפרײטארס, די

 זײער נענען צו װיליג נראדע ע^זאםינערס
 זײ ניט. ווילען קאטערם די נאר טייל,
 רעםערענדום א װי אנדער׳פ ניט װילען
 רעפערענדום, א אהן םראגע. דער איבער
 נע• קײן ניט בא׳פלום דער איז זײ, זאנען

זעצליכער.
 ׳פפארען צו סוםט עם װעז אז ?ענטינ,

 קאנסערװאטױר די זײנעז נראשעז פאר א
 םונ־ רעפארמען. ראדיקאלע םאר אויך םטע

 *לע נעראטעז םיר װאלטען רעסטװענען
 זיר צוהוקען צו ניט שאפ םון ארבייטער

 נע־ דערװײל זיי זאלען האטערס. די אויןי
 טעדטtip די װענעז און חלס, זײער בצן

נעבעז. עצח אן מסתםא זיך פעז װעט
 םאר־ האט זיהער און םריעד םירמע די
 דצם האט ױניאן די סאםו». איהר לארעז

 שאם דיזען אין דיםטשארדזש״ ״האלםייל
 שאפ םח ארבײטער די נאר דערלאזען, ניט
 6 די fie ארבײטער אײן נעלוננעז איז

 צייטינער זייעז־ דורך ארויסצולאזע!, ניט’
 זײערע גענעבען האבען זײ וואס חילוי,

 זײ אבער. זײ אנטשולדינען םיר באםעס.
).14 8״ז י1אוי («לוס

 ייר טיר חאגען צוריק לאנג כיט ערשט
 װאס דג, נװאלרינען דעס כדט נראטולירט

 םא;ױ רי אינער אפנעהאלטען חאבען סיר
 טיר און אםםאסיאיישאן, םעקטשורערם

 גארי• צוםיל געלענט ניט גאר זיך ראבען
 א״נציגע די װירסליך זענען פיר אז םעז

 זאף ?יין האט װאס אסעריסא אין ױניאן
 יעצ־ דעם אין נאסעס די נאננענענען ניט

 »?טױוע פילע ביי חאט דאך קריזים, טינען
 די נץללאוט 1 לא?אל םון םיטנלידער

 איינער יענער האט איגסטינקטיװ חארץ,
 אלעפען נאר נוט. צו ם׳איז אז נעפיהלט

tiy*n אונזערע דאם זײנען געטראכט, פיר 
 זאלען ויי 1א לייט םיינע אזעלכע גאםעם

 געװארע! איז װאם נאבנעבען? איעס
 צו רעבט דאס װי םאדערונגען, זייערע מיט

 וױי־ םון פארללענערונג דיםטשארדזשען,
 ארנײטס־ םון םארלענגערוננ אוז רזשעס,

 מיר האבען אונגעדולד םיט און שטונדען,
 אנ• װעט םעמאראנדום דער ביז געװארט
 געװאלט זיך ם׳האט ארבײטעז, םאננען
 וױר־ ױעט פעםאראנדום דיעזער װי זעהען

 דורנ־ וועט ער װען טרייד דעם אױף קעז
לעבעז• פראקטישען אין װערען נעם־הדט

דערװארט, זיך מיר האבען עגדליר
 דעם םון ארויםטריט ערשטער דער און

 ביוד קלאוהמאכער דער אויןי םטאר נייעם
 אבער םוסםעם, א נעײען װירקליך א*ז נע

 זיך צייגט עס ?לאוהםאכער. די פאר ניט
 א ערהאלטען האבען כאםעס די אז ארוים

 1אלײ חאנען זיי זיכער, בין איך װאס, זיג,
 ■ונ?ט אונשולדינער איין ערװארטעט. ניט

 מעםא־ דיזען איז ארייננעכאפט זין־ האט
 באלענאטים די פאקטיש גיט װאס ראנדופ

 ענטזאנען פון רעכט םאלשטענדינע דאס
 ריכטינען א האבען צו אום ארנייטער.

 דעם נעבען איבער דא איר װעל באנריף
 נע־ איבערגענען אונז איז ער װי םונקט
 די ביי םארטרעטער אונזערע םון װארעז

נאיעכאטים. רי פיט סאנםערענצען
 דא איך װיל טאן דאם נעח איך בעפאר

 איד די מיר, באטערקוננ. קל״גע א םאבעז
 םאר־ איינם, לאקאל ם־) םיטגלידער טױוע

 אנטייל חאבען װאס ?יינעם ניט דעכטמעז
ip ריזען םאבריצױען אין נעגוטען 8 i 

 דעם מאכען דאס װילען םאנכע װי םענט,
 דורנ* זענעז פיר פארסעהרט, אײגדרוס.

 וואם איינער יעדער אז אינערציינט, אוים
 פארחאנדלונ־ די אין נענוטען אנטייל חאט
 ריזער אז גערענקט ניט אלייז האט גען

 עס אויםדרײען. אזוי זיך װעט פונשט
 ארינינעלער דער אז םאהט, » אויר איז

 פעםא־ אין געשריבעז איז ער װי ■ונ?ט,
 נעפעחרלין־. אזוי ניט נאר איז ראנדום,

 פון אויםטײטשוננ לעצטע די אבןר לויט
 פראדוקט א אליין איז װאם קאםישאן, רער
 8 וױרהלױ דאם איז םעםאראנדום, םון

טרײד. דעם םאר נעםאהר
 לוײ ■ונ?ט אריניגעלער דער װי אם

ארבײטער) די חײםט (דאס ״מיר :טעט
 באלענאטים די נעבען צו זץ־ םארפליכטעז .

 עחרלי־ אן שאר ארבייט טאנ עהרליכעז אן
 נעװיסער א אויב איז װײדזשעס, טאג כען

 קאן עס װי טאן, ניט ואס װעט ארבײטער
 טויזענד זעבציג װאו טרײד 8 אין ■אםירען
 בעל דעי* זאל נאשעפטינט, זײנען םענשען

 ארנייטער דיזען רעכט דאם וואבען חבית
בא״ די ■לאץ. זײן םון אראיצושיפען

 דין ניט טוט ארנײטער דער אז װײזע
 די אויס װערען גענוטען זאלען פליכט

שא•״. פון רעהארדס
 •ונהט. אונשולדינער איין זיך דאנט

 אײגשטײ געװען פאל אלע דאר טיר זײנען
 םוילט טעםבער געװיםער א אויג אז טיג

ו1  דאס פלעגען םיר וױ אדער אונטער, י
 דזשאב, דעם אױןי סאלדזשערען אנרופען,

 דאס חאבעז םירפא גאטרעםענדע די זאל
 דזשאנ. פון ארונטערצושיסעז איהם רענט

 פון אויםטײטשונג די אנער סען ל״ענט
 דריי פון נאשטעהט װעלנע האפישאן, דער

 אםאסי• פראטעלטמו דער פון פיטנלידער
 געםיגען ױניאן, דער םון דרײ און איישאן

 גאר איז לעטעלע דעם פון <8 אוים םיר
 װאס אנשטאט און לייב, 8 נעײארען
 אתנטער געפאנט אייגער האט פריהער
 זיך ו8ם ץ8פל זיין tie װערעז נעשיהט

 רונטער8 יעצט ער האן אונטערםוילען,
 נענונ מאכען ניט פאר װערען נעשיקט
 ו~8 זיין װייל נעזאנט, בעםער ארנײט.

 זײן ווי נאנדעם טייער צו לאסט נײט
 די םוז די ריט םארגליכען װערט ארבייט

 אג־ מיט שא■. םון רנייטער8 נדערע8
 דורכשניטליכער דער אויב װערטער, דערע

 8 פראמצירען קאםט שאפ אין נארפענט
 אייז םון ינײט8 די און 1פרײ נעװיסען

 דער האט טײעו־ער, קאטט מלאנח בעל
 ענטזאנעז, צו איהם רעכט דאם נאלענאם

 ארבײטער דיזער לאנג װי הושענדיג גיט
שאפ. זעלבינען דעם אין נעארב״ט האט

 ניט אז דערצו, טירליו8נ נרעננט דאם
 םאל* די באםעם אונזערע חאבען נאר

 עס נאו אגטזאנונג פון רעכט שטענדינע
 עם םקייל. םיניםום דעם א■ אויך שאפט

 װעלע, עם אז םארשטענדליר, דאף איז
 שעפער די)ין8 רבייטער8 זייז םאל אלע

 טייע־ קאטםען וועט עס ארנייט װעםעס
 םיר זענען טעז8אויטאפ פײן װײל רער,
 רוים•8 סאנען ארבײטער אלע גיט און ניט,

 זעלנע די אין קלאוש שטיק דעם נרײננען
 לע8 באס דער װעט םאלנליך און צייט,
 םלאכח בעל דעם אױםהליינעז האנען מאל

 און טייערער ?אםט עס רבײט8 װעפעס
 װײס נאט איין און שיסען, רונטער8 איהם
 אױך פוםען. ivp ענדע די װען אםת רעם
 די אויב לאס םארשטענדליר, דאד איז

 רבײ־8 1איי tie צונענליכעז װערט רבייט8
 עס ארבײט װעםעם צװייטעז צום טער

 דער װעח8 שויז פאלט ט״ערער, לאסט
 כיה דאר מאנט עס ווײל םסייל, םיכיםום

 װי «8ל אזוי סרינט. איינער ױיפיל אויס
 ר־8ם ער טוז טייער פאסט ארנײט זײן

< ץ•8«ל דעם לאזען
 האנתרעטען א נרײננעז דא װיל איך

 פון איינעם אין פאםירט האט װאס פא;ט
 דער אזוי װי באוױיזען צו אום שעפער די

 אויםטייט־ די נאו ארבײט מעםאראנדום
 אויםדריהליד חאט םירםע נעװיסע א שוננ.

 דריי נעװיםע דאם ײייסט וי m ערקלערט,
 אוז •ראדוציח, םער ניט פאנען ארנײטער

 זיי* נעטאן חאבעז ארבייטער, דרײ די «ײ,
 לאסט דאך םירטע, די םאר בעטסאגט ער

 I8P םאלנליר און ט״ערער ארגײט זייער
 די םון איינער באשעםטיגען. ניט זיי זי

 וזאט און ד., 62 בלויז נעפראנעז האט דרײ
 צײיי• א ;יו8•ל איז יאר ■אר 8 רבייט8גע

 אר־ מעהרער, נעהראנען האט װידער טער
 זעלבען דעם אין יאזזר 18 שויז ער נײט

 באארד דזשאינט די חאט דאף און ץ,8פל
 ארביי• די און םטרײס קײן ערפלערט ניט
 אויםעז• !־יסטשארדזשט, בלייבען <»ר
 וועלנעז םלאכח, נצל ־יאחרינען18 דעם

 ארויפצונע־ צונעשטיטט האט םירםא די
 װאכעז. צוױי אױוי טרייעל 8 פאר .םען
 נעװארען ערהלערט ניט איז םטרייס דער

 םון אויםטײטשומ די לויט װײל מרםאר,
 נעהאם באלענאט דער חאט םעםאראנדום

 אר־ דרײ אלע דיםטשאררזשעז צו רעבט א
 געפאסט חאט ארנײט זײער װײל בײטער,
 אנדערע די פון ארבײם די וױ טייעחנר

שאי• זעלבען דעם אין ארנײטער
 דיזער נעפעחרליך װי באװײזם, דאס

 איז טרײה אונזער םאר איז םעםאראנדום
 סאר פראםט אין םארבלײבעז זאל ער אױב

 באלעכא* אתזערע חאכעז צײט נעוױסע א
 איבער ?יג נוואלדיגען 8 ערחאלםעז טים

 שותרינ- וועלמ אימענד איץ ױניאז די
 פאינט. א נעװינען האבע זײ פײטעז.

H וואאטעז צ?נר8סלאוסט די וועלמן םאר i 
 סאנאטען םםרײסען צו צוםרידעז ײעז

אנ^  לעצטע די באײיזמ חאמן עם וױ י
 פאר רעכט ״דאס איז ראט און קעםפע,

טרייצל״. א גאך דזשאנ דעם
 בא־ אונזערע BPV8 18 א דאך 1ם׳אי
 מע־8ם צײם יעדער *ו קאגען לעגאםים

 רבײם8 גאגדעל איין פארשרײגען *ו טען
ע וחנן נ י י !  אפריי־ אן י1»וי גממ גאו די

ײז וועט נאםירייד און טאר, »  אײ שויז
 רזשאב דין ייון םײערער, קאסטפן גײט

ח אי«  אונתרע או םויגג איחם םאר ׳יו
m פון זיינען נאלענאטים g נעהניי* טיינ 

i 818 װאט טפן m p הײ־ װעט טאן, זאד 
מ שײן לײקענען. גיט נ«ר ױי או  וויםיל נ

 ייייר םיי חאכעז םאכט איינעד ארבײט
א 1נלוי םיר סאנעז טאלנליר 1אי ניט.

ס ׳ י ק ם נ י ש א ל
Di$n רעססאראן

סטױט. טע2ן וועסט סז
 ״צוזיי• 8 האבען םוזען תײם ןײער םון װײט רנײטען8 װעלנע פענשען די
 מד רײן, םרי׳י״ 1י8 עםען זײ ויאס 18 דין, זיכעי זאלען זיי י8וו הײם״ מע

 6אי און עהאנאטיש. ייי פאר 1אי עם װאם רעם tie אױך געניםען און זדנד,
אין עטען קוטען ארבייטער די מופען דערנרייכען צו דאם

,CD 9Q12 װ. io רעספאראג לאשינםסים
און וױיםם דעד טון כאארד חשאינט דער םון אפים דעם (לעכען

- מניאן). םיקערס דרעם
 גוטען, 8 עסען צו *לאץ 8 נאר גיט 1י8 רעםטאוראנט לאשינםהי׳ם אין

 1אי DV וספו ארם 18 אויו נאר פרימ, םעםינעז 8 םאר מאלצײם נעשמאקען
 קד דארט 5<ױי ױגיאן, טייפערס דדעם און װייםט די םון חײם צװײטע די

 W נעלעגענווײט נאסות&טטצ די האבען און צוזאמען יך1 ארבײטער פען
 יך1 נעפיגמ און פואגצן טרײד טאג־גמגליכע נויטינע דיםהוםירעז!ײעחנ

חײם. חןר אין יד1 ניי װי ■ונפט תײםיש, אאי
זעל־ די סאפערם, באהוטט טען װאו פלאץ, 8 אויר 1אי לאשעםהי ביי

 *8• וועלמ פרימעז םעםעע ועחר פאר טאלצייטען נעשםאסע םרישע, בע
*אקעטם. אייעחג צו זיך סען

*noil איוזר ותם רעםטאוראנט, לאשינםהיז אין קוםט ארבייטער,
 מר ןיר ו»ט איחר »ח ■ריימו יי טים אי עסען םיט׳ן אי צוםרידעז יין1

rriV 1סריי אײנענעם אײער אין םינען B.\

טלאד, נראונד יארק, נױ םט״ jma וועםס 10 אדרעם: דעם געחןנקט

✓

ו

*1021 סעיטעםנער, טען23 םרײטאנ, ײ ק ג י ם ג ע ר ע r •נ

 האלכען דעם פה קורטירזנגען ערשםע
חסלאנד סאוועט פאר אונײט טאג

o אין n נעחונ• גומער חײנטיגען, 
i*p 18 ®יי סאננמו טינשײט״ m די 

y די פון יצויטירוננען ערשטע r  P18?P* 
o סאר יער, n ארנייט, טאנ חאלנןן 
 <ײ• װאס חסלאנד״ אין סאסצן די סאר
in סון o n װאס חוממר שרע?לינען 

 1אונ ניי 1אי ov איצט. דארט נושעוועם
סטער m געײען ניט  צוױימל, םי^
 !ייער (80 ווצלען ײאוקםאכער די דאם

 דורנסיח־ סינסטלױ װעלען און סלינט,
o n  in סוו נאשלוס i n ,צו ױניאן

 װאס רוסלאנד, ין8 סאסצן די רעלםעז
 פארשײרענע פון שרעסליד וי18 ליידצו

 tie םסעציעל איצטער און אנשיימגישען,
o n נאסא־ 1אי װאס חוגנער 1«שרע?ליכ 
לאנד. יאס לען

 פון קוױטירוגגען, ערשטע די א,1אל
 votnv די נעײען !ײגען װאס שעפער די

 18 תיינט יו1 םאנגןן ייסם״ יסר אין
ivpn i■ ווערען שעפער טאנכע םון 

 אר• אלע tie נפסצן די פארעםענטליכט
 ווים סוסמ דעױ םיט שאפ, אין ב״סער
מן. ז»ט יי1 פון יעדער »»  אנ• tie נ
ן ו ן  *Di>8n80 נלויז זוערט שעפער ו
i םון נאסען m לינט n ן פירסע» 
 אר־ די װאס סוטע גאנצע די און שאפ

o פון בייטער n נענעכען. האבען שאס 
iK 1אי דאם o in, טשעדלייט די װײל 
 אױסנע• ניט חאנעז שעפער די אט סון

 אין ארכייטער די סון ליסט די מאכט
 אננע• בלויז חאנען די שעפער. !ייערע
o נענעו n די און סירסע חנד ון6 נאסעו 
געבראכט. האכען זײ וואס סומע נאנצע

װיי• לינערשם טשערלייט די זאלען
 ס lie נפסען איע םארשריינען טער

8 אין סרכײטער r,■ װאם סוםע די איז 
i וועט נעגענמו, תאט זײ םון יעדער n r 
in סופע J ii8 i װערען. קװימירט

׳עחן1 צו 1אי אנער אינטערעסאנט
 ״ojponoo nrum ײאם סונמו די סון

 זײנען ארנײטןר די סינפטלױ װי לינט,
o סאר שכירוח די גענען אין נעװען n 

 «ד חאנעו זײ וױ ארנײם, טאנ האלב^
I סענט צום ריכםיג גענען

in די דינען אט ? y i:

̂ױטיחננען  שע• קלאוק די מון ר
 טאג האלבען דעם מאר פער

 אץ ליידענדע די פאר ארבײט
חסלאנד. סאוױעט

גיג«• יון ברוקגער יון ןןדבײ»ער
$ 68.00 ----------------------------גער־

 81 ביסס., ממערינץ ון6 ןןרבײמי
1VV דורך ®,nioo »ע27 װ.

160.00 -------------ר^זענבערג ■עערם#ן
 װ. 45 קיסידי, ב. ס. ■ון *רבײמער

*#י״נףיזגר־ דורכ׳ן ספו״ »ע20
 — (ןרבײפמר דוביג«*ײן מן

 402.76 דיל.) 26 •ירםע חול.; 877.76
 פזע25 ײ. 164 קלאוזנעה ק^חען«וון
 tetnpweivw דורג״ן םמרי®,

:קלײגמןןן
$6.46----------------- <־¥זעננ*ום

6.45---------------------פמועתער
4.27------------------------םםיפײו

4.46--------------------------סעם
6.46----------------------------בעג«

4.09------------------------®לעגק
4.09---------------------ליט׳ייץ

6.86--------------------גפקי9ל8■
4.64-------------------ווײזזגגבערג

5.45------------------------•י«ער
5.00-----------------------*עװיץ
3.88 —------------------אעמער

4.27--------------------«וכם«נזר
5.46 —. — —--------מסנסײיץ
5.00--------------------יןףימסקי
8.08----------------------■יסמןװ
5.45----------------------סיירפום

5.45-----------------•רידלינדער
8.88-------------------ליימזײץ
8.18----------------------גענדלעד
4.09--------—-----------?*זיוז*
3.18----------------------■יולין

/

 וחנרם וורבײםער t* יוען םאז קרעכ״ן
M £י[ געמיקם ארונסער V

 דיוען עגכדשיאסען אבער איז 1 לאהאל
 כיז בווקעמםען צו געצײג שמיס ט״ערען

 ער בח רוחען גיע וועלמז םיר זורונטער.
 עקזעקד די ווערע?. אוםנעװ*רפען ויעט
 םיםיג• re געםיענט ח*ם באארד טיװ
 עגם• vn און סרוונע עד1די איבער געז

̂וסעז יעיחון  נהר דיזען געגען צדויסגעטר
 גצכםיםצג שבת קוםעגדיגעז טארצנדונ^

 מיםינג מעםנער גרױסען c סיר ד-אבעז
w דחעלבע איבער יתיצו קויער איז n c. 
n עגםמיצמן זײנען טיד w m  w n 

n ז**עו גיעםבערס  pH oyopytHpi pn 
 •im צדלויגען bu וועיען םיר ׳שעפעד.

 ווערען גצװארמז \f>W כממבערס זעחו
 PH דד**בס די פין

. סענעדדצער״סעק. ^עיין, בערנארד

------------- yo«oup
-------------ק#סאל^

-------------- tmo
-------------

— —- — ?ו#נ*ו
----------- קלײנסןן

--------------- ;ןלןב
̂ך --------- סוסעמד

------------- סיללער
—-------------גןלד
------------װיץ3נער?

-------------- ס«עיר
-------------- סיגסנאך

----------------צװאדץ
------------- ק*חען

----------t’wrsyn
------------- חענ*ין

--------- סןסקיײיץ
 — — ,*ױץ8תולס*נ
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 לאקאל ®ץ מיטנדד •
 קראנקען • ®ון שטוורגט

סיגבער

 סען פארזיכטיג וױ וױיזפ װ#ס פאל א
פאיען. אזעינע אין זײן דארף

 חאט נאנלעסיגפייט אןמפארגענלינע
 lie טיםנליד א פון לעבען דאס נעלאסט
 »יץ.8לעפ? ח׳יאזעף נרװער ,36 יאפאל

 נאנצו( די יג׳גרצונעכען8 נדאי איז עס
 ײאר• א זײן ל8< «ס סאסירוג^ טרויפריגמ

אנדערע. פאר נוגנ
16 onנרוד®• איז אויגוסט 1םע 

 חעלםח ״ױניאז אין געפוםען לעפהאװיץ
 m סיגגער. קראנקפן א סיט םענטער״

 אין און נע׳פײאלעז געווען איו פימער
 זאלנ. נעלען א פפצס םיט נעװען נסדצקט

 סון דאקטױרים די tie איינצר רינקאף, דר.
 באלמם האט סענטער״, חעלטח .ױניאו

on נעזאגט חאט און פיננער on ,מאן 
o ראטעווען װיל ער אױנ יאס n ,סינמר 

 וואוגד, די אױפשני^ן נסלי מעו דארף
 דארט װאם מסטעריע די אױסרײנינען און

 nn אנןר »זופלינען.8 נעחאט ו*ו האט
 &8י אפגעזאנט אנסאלוט זיד האט םאן

אװעק. איז און טאן לאזען צו
 יוניאן פון» דיחז?םאר דער סרײם, דר.

 גע• פאל דעם װענען האט סענטער״ חעלט
 .86 לאהאל no אפיס דעם װיםען לאזט

 איחם מאז, on סיט נערעדט חאם מען
 באסר צו נעםאהר רn װענע! :עװארענט

Ipo ,בלוט׳םארניפטוננ dp האט IUT38 
 גע׳טענת׳ט האט ער נקחאלפצן. נים נאר
 ײאס יאפטאר, זא8 קרינען װעט ער אז

 אהן שינגער דפם אױםחײלען איוום ױעט
זאלנען. דורו שנים,

 נע• האט ער געווען, עס יז8 אזױ און
 ה״מישען א ,נארנעו״, א עתעץ םונען

 טיט ,חײלם״ ײאס ,פעלשער״,
i אזעלנע ״םאשטש״ n  08 UN in iiK ii 

 <80 צװײ .נעםריט״ איהם חאט ,רופא״
סאג. א

 סעג״ חעלם ,ייניאן םון רינקאף דד.
ipd" נאזונם נאכדעם חאם dpi אין םאן 
 גע־• שוין חאט םאטערי? די ;חײם זיין

e in im או| האנט איבער״ן פיננ?ר «ן
ip חאם ,oin8iiP i m i l  |ppi8ip dpi 
ip נליױ זאל jnpi צו חאםפיטאל א אין

o n  .IP0P> D8i IP11P081 אין םאל
 איח< צו jpi8orpiw וױיב י1 אױך שזין
 אנפו ״,18?ס8י on לג?ו8,פ <8« עי

in אלץ חאט םאן ipnrpj אז ip i •״סעל 
ip r אויסח״ל?ז איהס ומם o n םיננעון 
i ניט ף1דא ipo און r״m.אזוי. און ״ 
o»»» נליב?ן1פא ip איז i8orp ביז hjr 
ip Itp 8 איז ru p rp iגעשטאונצ) יז 

1P3OPO0PD IP013 on.
fDP»r צו ipiipi אוין איז op וחנן

ל8י w tpoii op*rpi יע שױן ip האס
 שגײ• לאזען נ?װאלט שוין eon און טאר

1P38 ,ip«'o o n  in שוין איז דאם 
pupa( טוים. פאר׳ן טינוט א

 די 1םא וואתוננ א זײן זאל יאס
 :־ <8i8rpiiPDi'8 אונזעו■ tie סיםנל^ר

moo lP38t P3>pt8 וחר זט8ל1פא נים 
ipo loo ipsot P3?pt8 on) •in ניט 

npi| קײן צו ,ipr>po.יי ״ ?o’ i ’iopo 
 גיט [Pi”? ״ipoiPD olvn ,ױניאן 1יי
8<?mpo |po, 1 צו ו[י jpopiי i n ’MO’e 
 לױ1ל?כ? א 1םא eiPoo'io poop? מ

io opi” tp”.» די סון ים1דאחטוי די 
 ויעען ipeipo o?pn ימיאן איו י?ס1פאי

ipoipiopp■ זײ סיט דך אט1נא IPiPii
pô«8 9*י poipp np ג?ן■8װײט
j 6.90---------;-------יעליקס

Ijnipo------------5.90 — — 
M.4----------—-------קופייעד

jpn*p----------------8.03 — —

829.48-------------------פ*פ*ל

םאגען

.34.55------------------ ♦l

> -i-iojj.



iw בער, ii

GERECHTIGKEIT
״  A Leber Weekly

t ubiiihed every f/iday by lb• International Ladles' Garment Wcriers* Union 
it ■ * ״ * * י • מ " יייי  N, Y. Ttl. fltuyresaat 111*.
i  «Ca אנג0,11׳  J ? ••14•*1 9 YANOMKY, EdHor.A. BAROF9\ *•C 'rTffU . A OR AH AM TUVIM, Business Mgr.

— flnbscrlptlon price paid u  advance, ft .00 per year.
VoL HI, No, 39,__________ New YofkTFridttyT^Sfpt 2^1921?
■entered as Second Class natter Ip rfi IS, lfadTatthePoetofflceat Now 
̂  ״ « Tort. N. Y., uodsr tb# act of August jA, 1911.
Acceptance for mailing at special rats of postage provided for In flection 1101 

Act of October 9, 1117, authorised on January tl, 1919.

| fly a rq p  jn g p jn jp פןן 
סיה. ארױםנעװארפענע

 אמ IDO"tptpb סט״ט יאריו גױ די
 אין קלאיען וױדער שױן נעהט (ייגאר

 סאשיטאריםטיישע צוױי די שון טירען די
 ננעדינ אזוי זײן לאלען "t או אארטייען,

 פלסטפסױ דיערע אין אר״ג-עטעיען און
 זיי־ י1אוי אננעמען װעלען זײ װאס םען,
mp ,םארקו־ דארפען װאם ?אנװענשאגס 
 אייני״ אויך טענ, יאר נעקסטע די אין סען
 ?ייענען םיר םאדערוננען. ארנייטער נע

 צא», װי :אליין זיך םדעגען םיר און ךאם,
 פעדערײ־ אוגזערע מעלען גאן־ לאננ ןןי

 רורנ־ אזא פײ אנהאלטען זיך םירער שא;
 סעהר נ^רי׳עער, ,tpovo'TPtpo't אויס
 איז װיפיעל ■אליסי? ׳פער^ינער נאך,
 וױ־ ? נאר צום סאכען צו זיך ־טיער דער
 םעדע־ אונזערע (אך װעלען יאהרען פיעל

 *opt דורכםאנען םוזען םיחרער דײ׳צאן
 םאר סיינמאל אום עקספעריטעגט, זע<נען

p)d צו סאל tpotp צו tpt אי־ סיארער 
 גאר־ חענען ארנ״טער די אז בערצייגוננ,

? םאליטיש מין אזא דורך נעײינען (ישט e00
 װאאטען םעדעד"**ךםיהרער די װען

ח. ד. יפטאאט־גאױבמע, געװען
 ארגײטער די אז גאױנען, װעאבע סענשען,

 איער־ דורך געװינען סעחר םיעא סאגען
 זיײ דורך זוי ארבייטער-געזעצע, גוטע לײ
גאמי׳פען ענערגי׳פען אר  װאלט קאמוי, עי̂ן

 געקאנט נאך ■*וליטײן דאזיגע די סען
̂גאפע םענ׳עעז, םאדפטעהן.  גאויבעז, יא

 אזוי װערען ניט יןאנען און ניט װערען
 טרויערע־ די דורך אםילו ענטטוטיגט ניך

 ליײ װעלכע מעניפען, ערפאהרוננ. סטע
 אויס* װעלען אידעע־פיקס, אז םון דען

 זײער םאר תירוצים םאר^ידענע חאערען
 װעאען ?ײ און סיסערפאלג, נידאיצטיגעז

 םײער, דעסזעלבען םיט ארבײטעז װײטער
 זײ איז עס װאס גיױבען,אז דעם אין אלץ
 ^וע- זײ װעט איצט, ביז געאונגען גיט
 קאגען גלויבט, אײנער אז געאינגזגן. טער
 ערםאוד קײן און אמומענטען קײנע גיט
 שליטה מינדעסטע די ה*בען ניט דונג
 םעדערײשאן דער מיט אבער איהם. אויף
 םאיל. דער ניט עס איז םיהרער איהרע און

 אנטי״^טאט־ אן איז גייםט גאנצער ?ײער
 געזעצ־ א זועגען זיך האנדעלט ליכער.
 ארבײטס־טא:, אכט־שטונדיגען ליכען
 םע־ דער םװן 9קא םאמע דער ארויס <ןוטט

 אנטי־ שטארקסטע די מיט רערײשאז
 אזא געגען אדגוםענטען עטאאטליכע

̂ט ■צאן.  ארביט־ װעגען עס זיך האנדעי
 קאורטס, אינדוסטריעיצ יןאורטס, רײשאז

 זאיצען װעלכע דארט, הײסען זײ וד און
 די סומט ־סטרײקס, ארבײטער םארװערען

 כוחות איהרע אלע «יט און םעדערײשאן
 פאדגע״ װערט דעם. ;עגען זיך זי װערט

 אד־ םאר אינ^ורענס םון פילאז א ^אאגען
 די סומט מטאאט, דעם דורך בײטסלאזע,

 אגטי^טאאטס דיזעלבע םיט םעדערײמאן
 םעלע, מײסטע די אין יע, ארגוםעגטען.

 דער צי דעם, װעגען םראגע א איז עס <וען
 אר־ די םאר אויפטאז oyny זאיל שטאאט
 זאלען ארבײטער די צי אדער בײטער,

 אין איעיגגןייט זײער דורך קריגען עס
 געגען סעדערײשאן די איסער איז #?אםף
 איז צװײטע. דאס פאר און עדעטע דאס
 און םעדערײשאן די אז הלאר, דאך עס

 אנטי• ניט אויב אי?, גײסט נאנצער איהר
 מיס״ זעהר יעדענםאילס זי איו ^טאאטיציך,

 קאן רעגירוגג די װאס דעם, צו טרױאי׳ט
 דאך איז ארבײטער. די םאר אויםטאן

 איםער םעדערײשאךםיהרער די מיר זעחען
 געזעצ״ פאר^ידעגע די שון לאביס די איז

 עס קוםט און וןעראעחןןאפטעז. געבעגדע
 םארגעסען קאכייײז, יאליטי׳שען א ערב
 אגטי־^טאאטליכסײט, גאגצע זײער אן זײ
 האגװ^אגס די צו עואדדרגא זײגען און
 םיט ■ארטײען לאפיטאליםטישע די םון

 טאד״ ניט דאס איז ילענחס״.8״ *אעראיי
נע?

0
0 0

 קען אעזער מאנבעד אז #טודא האנען מיר
 אוגזערע צו םיר ׳שרײבען דאס אז דעניוען,
 פעדערײיטאז דעד צו געדאנהען אײגענע

 אטת׳ען דעד אין אז ;םיחרער איחרע און
 טאאטלױ.8א;סי״? אזױ גארניט זײ זײנען
 עדי״ איץ באטיש ציטיחגז דא מיר װיאען

 פעדעריײ ״אכמריקאן דעם םון סאריעל
 פון עײטאריעאס, אזעאבע (און מאניסם״

 הונ• די אין דא זײנען גײסט, דעםזעאכעז
 סעחןריייטא• ״אםעריחאז דעם אין דערםע

 פא• כיאכעז קאאר וועט וועאכער גיסט״),
א י1אוי חאבען מיר אז יעזע-, %*

 דער פון ^טעאוגג די אינערטריכען ניט
^טאאט. צום םעדעד״יטאן

 איבעד־ איז עדיטאריעא דאזיגער דער
 :בוך גאמיערס׳עס סעמועא אין געדרויןט
 איו װאס עם*אאיער^ טהי ענד ״אײבאר

 װאס מף, א ער^ינען, אאגג ניט עדפט
 אט אעזעגסװערט. זעד״ר אורכא, אגב איז,
:עדיטאריעא דער איז

 וון עצאבלירפ געזעין, אנא־אפוונדען ״אן
 רעגירוגגס• וון אויסגעויחרפ װערנו געזע״ן,

 װערא װאױלזײן צרבײמערס דעם *גענ^ען.
t דירעקטעז זײן טון אװעקגעגוםען w.ראל 

 דאס געװארען, דעםצנסטװר® אבער איו עס
 צילען ערןאגצםייע *ון אויאיחרוגג די װען

 רעגירוג;ס״באאמ#ע, צו איבעוגעגעבען װער»
 ״ײאד. ארגאניזאציע ??*:אמ״וע די װערט
 װאם נאוןי־צירקעל, דער פ»ר ?וםם אזוי

 לעבענס־קראומ די און כח דעם אוגטער גדא:®
 פון באאיצונג ויכערער אײגציגער דעו פון
 עטאב״ חאבען מרײדס םאגכע ארבײטער. די

 דורד ארבײטס־מאג ״אםונדי;ען8 דעפ לירט
̂ס געזעץ. דעם  די אויםגעפירם ח*בען ד

 ארגאניזא• ?ײער און םיזורי, וון םײנערס
 צוזןך און אװאכער, אלץ געװאיעז איז ציע
 מי ®א^װאוגדען אויך איז דעם םיט מען

 קא• פון םײגער די פארט׳פריט. פון ג״ייסט
 געזעץ״בײ די ןיא אז באחויוטען, לאראדא

 אכט״אטונ• אן דא איז ל,אלאר«דא פון נער
rytpriyT, אנט־ איין גיטא אבער איז עס 

מינען...״ די אין ^רבײטס־טא; גער1«טונד
 םעדע־ די אז האאר, אאזא עס איז
 ב^ום זיינען םיוזרער איהרע און רײשאן

 זײ ?ןטאאטם־גאױביגע.• קײן ניט אוםן
 אר־ די וױיניג <ו' ערפאהרונג, םוז װײסען
 אר־ די אוי̂ו םאראאזעז זיר קעגען בײטער

 און שטאאט םון בײטער־פרײנדאיכקייט
 ערמאערען םארט מען סען װי טו געזעצע,
 די צו בנוגע האנדאוגגען מאדנע זײערע

 חאייטאאיס־ צװײ די םון װאהא־סאמיײנס
 דערמיט זײ םײנען •ארטײען? טי^ע

 געװעהנ• אונז, םאר איז װאס אזעאכעס,
 אדער סוד, טיפער א שטערבאיכע, איכע
 צײט־םאר־ םארט א ךײ בײ באויז עס איז

 וױכטיגערעס גיטא איז עם אז טרייב:
 און ארבײט, אן אויר דאס איז טאן, צו

 אין דעם װעגען םען ^רײבט אויחא, אגב
 דאס אז זיין, יןען עם צײטוננען? די

 אויף עגטפער ריכטיגער דער איז אעצטע
 אומזים־ אן קריגט מען םראגע. אונזער

 צײטונגען. די אין אדװערטײזטענט טעז
 סומט זואס םראגע, די איז דאן אבער,
 אדװער־ דעם פון םעדערײ׳טאן דער ארױס

 אדװערטייד סארט אזא קאן ? טײזמענט
 באװאוסט־ דענקענדען, אײן כאטש סענט

 מוו ? איהר צו צוציהען ארבײטער זיניגען
 אדװערטײזמענט, סארט אזא דוקא ניט

 װײ גװאאדעען אזא ארויס צײגט װעאכער
 דער און טעאריע דער צװי׳פען דער׳פירוך
 דוקא םעדערײמאן דער םון יראקטיק

 אײ װירהאיכער איהר אין שאדעז איהר 1
 ^גאניזירען םון ארבײט דער אץ בײט,

 ׳םארשטאר• און נאדניט־ארגאניזירטע די
 זײגען װעאכע די, באפעסטיגען איז ?עז

*? ארגאגיזירט שױן
 פראנע איינפאנע דיזע •עטעצען םיר

 פיחרער, איהרע און פעדערײ׳פאן דער «ו
 דאנקבאר זעהר נעווען װאצטען םיר און

 םארענט־ איחר זאצ וועלנער דעסיענינען,
 םארענט־ ניט קען זי אוינ 1או םערעז.
 געװאצנ> םיד װאצםען דאן װערעז, םערט

 װע־ אננעהאצטען האז עם צאמ װי וױםען,
 ביי• די םון איינס ? פיהרונג סין אזא רען
 ערקצערען טוז פעדערײ׳טאן די אדער :דע

 טעאריע אנט־־׳שטאאטציכע נא;צע א־הר
 האנדצען םוז זי אדער םאצשע, א אצס

 איוזרע פ־ט אײנסצאננ אין םאאשםענדינ
 קאן אייביג ניט לעהרען. און פדינציפען

!קאנזעסווענט ניט אזוי האנדלען דאך מען

 אר־ פדן פראגע דער צו װארט א נאך
נײםםלאינקײם.

 אימיצער אז נאויבציך, הוים איז עס
 האג־ די אז האפען, זאא ארב״םער רי פון

 אײננא• אדבײםסלאזינקײט, פאר פערענץ
 וחנט חארדינ^ פרעזידענט םון רופען
 פאדבעםערען האר א אױף נאױ כאט־ש

 שען איבערהויפם יאנע. ׳שרעקאיכע די
 תר 1» עטװאם ערװארטעז גיט מז

 םענאיך, זעחר איו עס וױי< קאגפערענץ,
 זאלןן סאנםערענץ דאזיגער דער אייוי אז
 םאר־ וײן נים נאנצען 1אי איבייטער די

 אין ייייר יייי הארדינג װארים טיאטען.
j פאל דעם : ^ r .ער אױםגעהאלטען *

 גמוען, קײן קיאסען, פײן ניט אגעײוענט
 זײ• עם ארעריקאנעי. פון גאו וױים ער
 ׳פטאנד• חאודימ׳ס םון ארנייטסלאז נעז

 נאר ארנײטעו, ריליאן 6 היין ניט וונחט,
 ער װעט ;ו, ;אסערישאנער סיליאן ?עפס

 אדערילא• קאנפערענ־ז דער צו איינראדען
 געפי• ש^גען גלױגט, ער װעלנע, נער,
 אר• אייגלאדען ריטעל. רינטינען א נען

 םאו• נאר שאנען זײ 1 סיפוגע ? נייטער
 זאי שריזים פון צ״ט דער פאר אז לאגגען,

 •0 געזעצליכער א %וערען אײננעפיחרט
 יע• א) אדער, ;ארבייטס״טאנ ׳עטונדינער

 וױי־ װאס מאנעז זעהן זאר ארנייטעד דער
 נמילא ׳פױן װעלען דאן ארבײט, ניגער

 בא׳פעפטי• הרינען אויו ארנײטםלאזע די
 פיענער. כדטוגענע אזעצכע נאך און ;נוגג

 עצות אזעלנע צוליב אז דף, םארשטעחט
 אפגע־ נאגצען א*ן שאנפערעמ די קאן

 איינ־ שױן האט ראס װי װערען, נדאכען
 <ואם שאנשערענץ, א טיט פאסירט סאל
 חאט װילסאן פרעזידענט געװעזענער דער

 נלײנער, טאשי איז דערםאר אײנגערוםען.
 װאס זיין זאלען קאנפערעגץ דער צו אז

 סיין גאר טאקי אדער ארנײטער, ווײגיגער
 אװםקוםען ויעט dp אסת, ארבייטער.

 אהן חאםאעט נע׳שפילט ײא?ט םען װי אזױ
 סענ־ ניט איז עס װאס אנער האמלעם, »

 םעג־ איז טעאטער־ניחגע, דער אױוי יויד
 פא״ אונזערע פאליטי׳פער. דער אױוי ליר

 אזעלכע זייגען קאםעדיאנטען ליטישע
 האמלעט ׳פפילען סאנען זײ אז קינסםלער,

האטצעט. א אהן
«

ארבייטס• דאזינע אױף*די איז אלזא,
 חארדינג פרעזידענט פו| שאנםערענץ לאזע
 שען וואט טו חאםעז, צו װאט ניטא גאר
 יוערט םראנע וי און ? טאן םארט מען

 איז עס טאנ. יעדען םיט ברענענריגער
 זיינעז מיציאן 0 די װאס דאס, בלויז גים
 עםװאם, גיט איז דאס כאט׳פ ארבײם, אחן

 זוערען אװעקנעמאכט לייכט אזוי קען װאם
 ארמײ דאזיגע די אנער האנד. דער טיט

 ײי חענגט, חונגעריגע און ארבייםסלאזע
 נאנ• די אינער יפוועדד דאםאסלי׳פער דער
 די ארנײטער־נאווענעג. ארגאניזירטע «ע

 גע־ ווערע) ארנײטער די פון זוײרז׳טעם
 םאר׳פידעכע אין רחמנות אחן שניטען

 שרעסליר זיינעז ארבייטער די טרײדס.
 ארנייטען רײעז זײ • אויםגענראנט.

 ארויםצױ דאך, אבער הוננער־לוין, א םאר
 בלוטינע אזא קענען שאטןי אין געהן

 םיליאן 0 די מורא. זיי האבען אכזרױת,
 שטארהםטע די איז דאס — חוננערינע

 וױידזשעם די און קאפיטאל. םון «אפע
 ניו זוערען, נעשניטען יאנג אזוי װעצען

 זינער םאלשטענדינ זיין װעט האפיטאל
ײ  שוין איז שניידעז װ״טער נאד אז זיך, נ

 חי״ זיך ער ײעט דאן ניז און אוממענלין־,
 שטארש־ זײן טיט זיו צושײרען םון טעז
 חוננער״ליידער. טיליאן 6 רי װאםע, סטע

 *ו םיםלען זוכעז נאד װעט ער פארשערט,
 ארבײטס־ די םוז ארםײ די םארנרעםערען

 ער קאן אומנעשטערט מעחר אצץ לאזע.
 און װײדזשעם־שניידעריי זייז מיט אנגעהז

 ארנײטעד די פון אװעסרוינען זײן טיט
 אין האנעז זײ יועצכע רענט, אנחגרע אלג
 שאמוי, לאננ־יאהריגען א פון טשך דעם

 די אז יןלאר, דארום איז עם ערװארבען.
 ניט איז ארבײטםלאזינקייט םון פראנע

 פיז ניט זאמ נרױםע די זײן ניט קען און
 נאר שאפיטאל, פון ניט איז רענירוננ דער
 איז עם אוינ זעלבסט. ארבײטער די פון
 םענש־ סון רחטנות, פין נעפיהל דער גיט

 אומגליסלי־ זײערע טיט םיםפיהלען ליכען
 זײנען וואם שװעםטער, און ברידער כע

 טרינ חןר זײן עם fte ארבײט, אויסער
 no װאט זעלבסטערהאצטוננ אײנענער פון

rאינ״ טיפען א מחםען «ו צװיננעז ״ 
 ארבײטסלא־ םיליאן זעקם די אין טערעם

 הא״ װאט אלזא, יפראנע וי בלייבט זע.
? טאן זײ נען

 ער סעג דעם, י1אוי ענטפער דער און
 וזענסם פאר אנדערע פוז װערען באטראכט

 טײ• אונזער גאר אנער איז אומפראסטיש,
 די לײזעז סען װאס אײנציגער, דער נוננ,

 אוטשטענדעז. איצטיגע רי אונטער פראנע
 אטעריקאן די ענטפער. דער איז אט און

 שגעל אזוי דארוי לײבאר אװ םעדערײשאן
 שאנ־ עסםטרא אן אײגבארוםען םענליר װי

 פראנע אײנציגע די בלויז פאר ^וענשאן
 דער אויןי און ארנײטצזלאזעהײט, פון

 א װערען אננענוםען ואון• שאנוחגגשאן
 שריזים פון צײט דער םאד אז רעזאלוציע,

 ניט טרײד קיין אין ארבייטער שײן טאר
 מא^ א שטונדעז 4 װי טזןוור, ארבײטער

 פון חעלפט די סריגען צו איינװיליגעז און
 איצס, קרינם ער װאם וו״דזשעם, די

 שםזנדען פיר אגחורע די פאר א« בתנאי,
 די, ארבײטעז פצעצער זייערצ אויא ױעלעז
לעדיג. ארום געהען ץועלכע

 דאס שענען, סיר ײ&נע ױניאן״ איין
 חאם ױניאן, שריפםזעצער אידישע די אי«
 איממר איו dp jpn צוריס, יאחר?ן םיט

 סאשין, ליינאטײפ יי ג?װארצן םיהרט
 opnPDiripi זיו נאשלום אזא אס חרך

 pa»» ױ איז איצט •און אוגטצרגאנ^ פון
 םיר װאט ױניא̂נ שטארקסטא די םון

 אויפסר ברײסצן איהר דאנס א האנמ.
 ?חזאלםצן ןין ױ האט שגאאיזפ קל?רםעז

 שוין װאאם וא^ גים fpn .|P3P? נײם
 4ל*נו9<« נים ײד סייז איחר פון לאננ
פיט tpnp( מ«ליר איז ױאס ראם, און

pטליכp ‘םאי צוריק יאחר צװאציג און 
 זײן דארף דאס ױניאן, שלײנ?ר איין

ip אין מצגליר tjw או: פאד צייטptר 
^ננ. נאנצעו אוו ^נ ט ײ  אוכיי• די אונ

 װע• )חא;דל?ן אזוי ^pn pלנpװ טצר,
>tP װארים, פאיליר^. נארניט נאטת 

 צאהל די װ?ר?ז װעט dp נרצסצר װאס
 װעט טעחר אלץ ארגײטסלאז^ די פון

 אזו/ ,Dpוױידזש די שנײדען נאס רpד
״ אז אױסרומ?!, װעט נטילא דאס  •p» ו
 אד• ןpשטו:ד אכט פאר הריגען גאלד לוו\

 דאר איז פיר. פון opשtוױיד די נייט
 וױי• די אגשםאט אי pp:'^a פיל פיל,

 געהן זאלען ןpשטונד פיר די פון דזשצם
 אז שאפיטאליסט, פון dpjpi״pp די אין
אעז זיי  ארנייטס־ די צו נעחז בשסצר ̂ז

 נױט גרויס?ר רpײt דורך PDPpn לאז?,
ריהר פרייי^ ^דען שמידען און פענטץן

* * * ױניאז־סאן. lpאמאניזירט dpt פון
ױ |pj״r סיר אבער  נ׳ד ניט זיר נ

 pנ”טpאלנ די גוט צו ״ ipjpp םיר נארט.
 אז װײםען, מיר און )נונגpר־נאװpארכײט

 א וױ םארסלינג?!, װעט pימDש רptאו;
 איז זואס אבער, װיסטע. דער איז poשטי

 ־pnpD־TPo״DW אידישצ רptאוג סנוח
 פאר ײז5א דאר זיו חאלט זי נו»ף
 נאם?ז, א חאט זי און ראדיסאל, זצחר
 האט װאס אין אנץר ראדישאלע. א אלס
 אוי־ אױסנ?דריסט, ראדישאליזס איחר זיו

 איו איצט ף פראזען ראדיקאלצ אין סער
ip r ,טאטצנט «ip זי tPP דורך ווירסלױ 

 רpאטת׳ װאס נאוױיז?!, חאגדלוננ איחר
 אז זאנצן, לאםיר נאםייט. ראריסאליזס

 Ppd’tt א זייגעז שניידער־טרייד opr אין
I'tnpM רער פון po ,איז ארנייםםלאז 

 צײט, פול? די איגײט^ דריט?ל צוױי
:jp און ’t^ d פולצ די n״Dpim. לאםיר 

 צװי• פאל רצר איז זעלנ? דאס אז זאנצן,
 ררעם־םאכער סלאזשסאכער, prpr«4 ש?ן

 יױ אונזערע זאלען װארום װ. אז. א.
 איצ־ דער איז אז אויספיחרצן, ניט ניאנפ
 *pnpj װצלבע אל?, זאל?ן צרח np טינצר

 חאב?ן ארנאניזאציעס, prpuw «ו רצן
 װ?לעז dp אטת, V טאן צו op«p דאך
 הא• pDPpn פילע, צייט א פאר ipt<״
 וואס ,opt דווך־ ארביים װאך pPid א נען
 tp״t טיט טיילעז זיך iptio jpPp» זײ

 נארניט, האנען װאס די, סיט ארנייט
tp^ איז op איז דאס או סלאר, ניט 

tpt צו װי טיטעל, איינצעצר IPDpt 
 p:d'w* זיינ?ן זואס ױניאנס, PTpאונז
 איז ? טיח פיל אזוי םיט ג?װארצן נויט

dp איז דאס אז סלאר, ניט tpt -איינצי 
tpj ,די קענען באשיצעז >ו זיך װי טיטל 
? גאס opr פון ײטpטלינpזTpאונ

**• .

 ביט. אויך *לאן tpt איז גײ גאנץ אוז
' טוט ױניאן קלאושםאנ?ר אונזעו־ ^dpj'J 

 אתוערםייזם זו?רט dp חיגזינט. tpt אין
 אז אונזערע לאשאלם םײםטע די פון

 ארבײט?ן ניט זאל ארבײטער פײן
 שא■ איז Tpצp^לpאל ipn אװצרטײם שיין

 רp•pש פילצ אין פארגוטען. ניט זיינ?ז
 tpt פון צוטיילוגנ א פאר אויד שוםט

 שאי. אין ארבייטצי 'T צװיש?ן ארבײט
^ גוט. אזוי װייט, אזוי  ניט איז dp אנ

 איז גענוםען ניט װצרען op נ?נונ. ײײט
 שאפ, אויםצרן טויזענטער די אננאטראכט

 ווא• שליגג־און־שלאנ^ אתס jpnpa װאס
 שטאף א אהן מאנאטעךלאנג און כעך

 דאס אפילו װערט opr nn א ארבײט.
pPpd’d טי& חרכנ?פיחר& גיט tpT גאנ־ 

 באשלוס, אזא נאר שטרעננש״ט. צער
 אר־ ביסעל א כאטש האנצן מוזעז אלע אן

 שורכנצפיחרט, vPrnp און ננpשט^ בײם,
ipopt jpp דאס לאנע. איצטינע רי 

ױניאנס. אונזעןיע איצט חאבצן ווארט

וועלטעל. םאציאליםטישער אידישעך אונזער אין בומניגע נײע די
״ רי }dp, אז n ,וואס ארגאניזאציע 

 סא־ אידישע ,רי אלס נאשאנט ג?ווצן איז
 איז ײעלכ? ״ptwtptpo ציאליסםישע

 ט.»מב־םויט,”צ לאגנ? א םאר נצװען
 גע<ואוסט, ניט אנרערש חאט psPpn און
 נאר ווי רײתן, זיד פון tP340 צו װי

TJpoproD'm’: פון tpt סאציאליםטי־ 
 Tptpp אונזצרפ שוין סוז פארטײ, ש?ר
 .PDPT■ טצנליכ?ר tpt תרו נאשאגס זײן
 צו נויטיג גיט פאר dit4t חאלט?ז מיר

 װעגען װארם אינצרע?( אן פארליר?ז
opr, ,סאציא* די זואס לאם״ װי אויס?ר 

 איצט פיחל?ז זיך סוז פארטיי ציסטישפ
 1פו נצװארען פטור איז זי מאס <וט, גאגץ
 װענינ, נאר ראס חםץ... שטיש?ל אזא

 נוט גאנץ חאבפן iptjpo לאזיגפ די װײל
 סון ארויםטריט זײפר m סארשטאנצז,

tpt טאכפז ניט וופט ■ארטיי l” P גרוי׳ 
 נא* ?ײ חאנ?ן אטצרישז^ אין תשם סען

אז רpT iprpppTP'W שיאס׳מ
ipvd זײ ״np ,vtptm גיט 'wopt tpnpi 
n די n u ?ארנייםש-באװעגוננ. איזײש 

 יר prptiw אלפ אגדפרש נים
 אז אנשליסצן זיך סהפן ניאגס

tpe*n dpt .פיאר־ אינט?רגאציאכאל 
onpev שײנלם חאט ואס אויו או «יה 

 בא־ איז dp ווייל אינ?רגזד*ראשצן, נים
 זיײ dp tpid מואלדעע פאר װאס תאכ̂ג

n\ די Tpas .jpiJiBrtnD pvtvr דאר 
tpt n»n פאחמרםם״. tPJttpi םאי 

ipa גױםינ y w y rw אײגמאל tdd אלזג 
 לפ־TP«wyiP» TPDTDT 010 א DTP 7א0

im אט מנצן vvnp  n .ימיאךברצכ?ר

נגז רעג׳ גר
%

לײנז ק - וואידקען גרױסער
טאכיאם. ג. םון

 פארקלע- צו האנפערענץ שינגטאנער װ« בעפארשטעחעגדער דער (װעגעל
מי די ;באװאפנונגען לי נערען  קלײגע לעצטע לי און אנטוידונגען סע ג

. האפנונג).

otpojpppjtpt dp פוז טאג דעד זיך 
vipipeipp tpt, וזאס o;PT'tpTi חאױ 

 פאר־ צו כדי ,jptnp»nnp האט דיננ
 די iptpjpPptpd פון םדאגצ ,T ןpהאגדל

’DPT tPO זיך opn זי באװאפגוננ^• inJD 
ip o ii נאװpמנp,פון יאהרצײט צום ר dpt 

'jpd נאך שטילשטאגל װאםען. it) dpt 
 op Tpoipnpi װאס און הרינ. לטpו<

 |prpn װײנינ?ר אלץ טאנ, tpt אט קוםט
 obvj Tnpo אלץ איחר, אויף האפנוגנצן רי

ippjbp ליכט?ל דאס dpt lib ,ז נלױנ?ז«

ipd opn א£שtppPpd ,T |pi’mi«3 T, 
חן, opr זײ top ש#פ?ן  t, אז צײנו

TDPprnortfo אזוי ניט איז oipnpi, און 
 אין — אשיטר איז שטא^פונשט opr פון

ipdppP א — חכל סך ptpjpPp •נאװאפ 
n: א װי tpd’Pw גאך נוננ  .pd'it 

ipPpn tppPpd •מוץ dpt פאײ בלויז 
 זײ אז םײנ?ז, tP^pn זיי ,iptp» ט?םפט

t״iPJ שויז tpdt, און tpt jpn שטװס 
dpii ,אויסגר?כ<ן tp opn זײ IPdpto 
os'tpioid. נאנץ

»td נאװאפנונ;?! נחיס? < ?ייי pnt’T ip״ PTprt tpt״D פון dpt אויוי שלוס tpt 
װ?לט..

djptvptb tPii צום איז האװינג 
TP1שטP טאל ipdippid' itk טייט tpt אי־ 

1D PPT| א PאנP̂ PDנPPPTDD »T TDD r־ 
 אױ זיו האט ,ipmuddudd't פון נצחננ

n  ipapn jpoiip: didpo ,האפנומ to 
 שריט װיכטיג?ר א oddopj װ?רט ?גדליך

ט^ צו ײאל  אויפצוחא• אוז JP3P< נײם ת
tj'p p i'Tpo'p dbt |p«pr פון IPT’td 

jpo m אױןי p tpt 1« חאט 
t»d׳pjpt'k שטא^ אזוי זײטקp ,נ?וואלט 

 פון iptpii o«tddd זאל רענשה״ט n אז
tpt שטpג^ינp^ טלחםח, פון סכנת n  lie 
 םיליטא־ םונ׳ם. ipoddP PJגלינpרט^pאום
 גשוא׳ א׳יז ipo 1א נאװאליזם, און ריזם
ipt אפםיםיםטיש. נאנץ ipo אנ־ חאט 

jpd’wpj צו tpt jpipn \rv n קאנפזד 
pjpt װי נים ipipn צוזאמ?נשונפט, א 
־p ל p t א ם .צו ppnp אלם האט װאס

 ומד ווי ר4:נאװאפנונג^ ,T ז p t p נ
ip: װאס ׳טריט, א p*io ip« pt3 *itdt 

. נ ג ו נ פ א ו ו ט נ  tpt אין חאם iPb א
PDPTB, אין DIPT'tPT■ IPDPWPJ 1חא~

m»t׳ipditpj piptpbjbp d : אננד ,לי 
 פון כוגאלי? די• ״.npTPtJBP װאפנונגם

 *pi האט נלויבען און בטחון אפטיםיזם,
הויך. שלאנצן

tpd»tp tpt אויםצוניכטצרצן T’ 
 IPiipi איז אפטימיסטצן נלויבינ? ראזינצ

■DiPT'tPT האח־יננ׳ס tpvd OTDii אין 
 — אלייז זpנהײטpנpלpאנכ pנ^ישpלDאו'

tpt שטאטם tddptPpd ז ה ו י. tp 
 זיר הא^?לט dp אל נצמאנט, Tלאp האט .

 ,riPTPDiDP אכטװאפנומס אן אום ניט
Tpi א אום NPTPDjipp א נ צו } p T ־

 איז ddt און באוואיפנונגצן, n ז ע צ p נ
 בא־ tpt םיט .rTPT:« dpbp נןור שוין

 אן שאז באװאפנוננצן די פון גרענעצונג
 װיג• גאנץ ipt'td פון זאד די זיד tdb און
 Tpr tipbd ם׳שאן .iptpii באװאר?נם צינ

o»dtpt ?pr'Ti של?נ?רו:נ1פ» א no די 
 • ט ס א p ווײנינ?ר א אבים?ל לאטטען,

i p t d d י ו » מ י ן י 6פ 1. TP3D 
ttpiw  tpt שײנ פוז opn פון opr ניט 

iptptd' id ו» jp«pn םיט TPi'TipnMir 
tppppd• די פון ■pp 'T אי.נ?ר סכנח

בא^ענעצוננ אזא םיט .ttpd נאך

װיכ־ אס1 און podpd דאס אי« ראם און
tdd נששיכטש נאנצשי tpt אין טינסטצ

^ipo py?DT n פון חוצפח h אונז.
*op pdPpii ipp'n זײנ?ן >tviip אויך
d״p:'J ש^«יבTp פון .oBTphtddהאט ״

״,ooTpmDD, opr נצצװאןננשן ?נשליר
oivaenv, ייען16ב» צו זיך no ,או|, זײ

א•1אויםנשש« אן אנצונשהםשן צװײטצגם,
pjpd, צו בנונש שטשלוננ ?1שלא Ptt

״פאו־ tpt האט ג?װיס .1ױגיאדצו׳צטשר?
Dtp: op "dotpii?טאנאטשן םיט טאן ט

ipn , w w אגגשוי• איהם האב?ז 1םי
Pt| אייןי ,TTDfiPl TPTJPTDD’tpP TPT

און שײנםאל. ווי ^,pטpשפ tpdpd אנ?ר
אויף אלכ?ל1סשאנ אזינ?רtpt 1 האט אזױ
tjpo״tdd חאט tp זײנג pou זײן

איצט איז dp לזפט. וײ אויסנ^ייגינט
.ipn איז ipn ,(popPd tdd קלאר

•• •
ט גוטצן איין נאד א ט ל  די האט ^
 *pj זיך סים שיאלטוננ pddp״j דאזינ?

DP ,03DT3 איז P"J D IPTDItPl IPTD3P1 
,tpt צייטוננ  jpddj opt tpo« d וחד 

tpp,איז \ושלפ?ר ״ tpt פון אתאז opr
3”*TDD tPP'DD'PD'PDD IPP’T’D DP 

 tptd םיגאריםצט, זײ איו Tpלפpװ באנה
opd'td'do n זײ ױי  ,tPoi’ tnD3 1פי 

P'PDTPTPD TPT, איז װאס IPS'PdTDD 
י1 ■ארםײ. םאציאליטטײצצר tpt םיט

’tp prn טײל?נױג1או צייטוננ, D tio* 
vov -א איו נוםצלען, צוויי TP3PP Tnpt,* 

J« םיט פול איז זי P3P3 *iddp| י1 אט 
 IPTPbPW *ו 1נא |P3it P3>m נםשית,
 ניט כאד «ײ האנ?ן אלײן נאטש אלצט,

 *dp פ?היגשײם poojnro וײ ײיז?|בא
 ניי־ tpt ורינ׳מן Vo אויפצומתן. ײאס

« לאננ?? א *ייםוגנ «י  J5DDTP |1א 1«ג
t’D 10אי T P T 3 P M 3 D M D •אל 

PotipiTDB v.) חאם וי װאס כייט, t

 נאנצע אפ1 ן.pooלא ptpup הוצאות,
 א•1י זיין jpppn זײ און זיי פיתלט פאלש

 זיך 1עלע11 באװאפגוננצן pנ”לp טעסט.
 *OOPODT■ דאס ,1װײניג? סך א פיל?[
 ptpidjp א סד א האבען OPII נ?פיל

 און ,O11T3TPTD0 צזם tpotp צו אותאך
p:dtd זיף ipPpii tpt’jpt און tpt»d וײ

TD TIM״ UW IPlIfP־”T IPD' ״PDOPPJ 
טלחםח״.

 צנגלאגה 3אוי :אטתזן tpt אין
pp'tpdd, ,יאפאן T 'tp;«td איטא• און 

 אויס־ ?ז1טיליאר אגשטאט |P>pn לי?ן
3 |P3PJי1או> םיליאנ?ן לויז »”ptp אר־ 

opr T 1 פלאט?ן, און םײ?ז in  opnי 
 באזייטינס גאויז ניט tddpj סלינס
iptpii, זי «op גיט ונלל כלל אויך 

jptpii TP3PPP. װ שויסpלpאטת׳צ י1 ן
 צו iprpno'tD ניט םלחמות פון אוחאכצן

ipt'od’tpp שוים און «t ipPp'ײ־ ש ^  פ
pjpt ינות1ם ippptdtdd צו סיי װי סיי 

tpo’n i צו זיך i ’tp — א י1אוי זיין זאל 
pלpנp^pל?ן — 3סאסשטא ן?« psPp? n 

ipodptp, װאס ip>pn ן1איינלא? opr 
 op״3 א צו נאט שרינס אוש'טיגצן1 לוט3

n 3 י1אוי טאלצייט p  tptס י ו ר ג ײ p 
 ׳טטארק אזוי פונשט tppvn אײאפנוננ?ן,3
•1אװ»פנונג?p 3 נ י י ל P יי3

*DPT3 tpt אפילו האט אן 3אנהוי פון

 otPT'tPTi צו אצוג3 אין אפטימיסט טער
 IVT'bb׳ ottopa pjptpdjdp חאודינג׳ס

 dpt אויןי tpj'P װאס ,dppdom פירע די
 קאנ־ tpt אט tth — שלוס צוס װעג

 opippj צייט א tpsd חאט טצן סערענץ.
TPti’D H TT1T י1 אט י1אוי ■DPPDDB, 

ipo אייג• זיר ג?װאלט צייט א חאט 
vovmv,\ ז« t״ ptt^ װי dp איז *tdd 

 ווי• op'tnn .to tpsd -iptpii שאט?ז
poPpmpi אוגTPD^פוננ”שטpן jpipn 

ppiwds npTPoiDP ,t m ,dpt ניט 
mpo,צו ווי ־ ippp;ptjd3 אװאפנונ•3 די 

ipj, 1 האנצןV3' ik n  iPD'nD'tD onopj 
-TP3'3'1̂ 3 PtJDPTl 'T |1B

ppddd■ pods'Ptpdpj ,t איז tpt 
 וטי םי .pjptpdidp tpt tie פערזאנאל

n״t tpii ? החולפים  op |pj, װאס pn* 
h אוי(י |P3PJ אפטוגג ipotdt לען i  opt 

 )id קינד potkp שװאפ?, אס1 װאו גל,0
 *PiBTP tp3'>tpdpj א I'D ליגס שלום

 ג׳ד אױס1נוא איז חאט ipo חייט?
 זעלבע ,t זיין jpppn dp 3אוי אז װאוסט,

DP IPOPll ,TPD3PH איז P3P1PJTP3'D| 
n  lVTDiipa אויפפאסונג t:'P opt TP3'D 

 אויס• odtdtpi iP3Dn װאס ײצרםאיל, איז
«3t״djpt'Td opt jpo נאך אשטאט1ט 

tpo'itj tpt ,סלחםה p ipo opnצו• |״ 
 האט •iponimp קאנצן ניט נחח םיל
ipo אז האפט,5ג אבצר tpeopo ptptjd 

 טי•3װי tpt tdd iptpii tPDiTpi װעלע|
tpj און TPD'ni .אויפנאפצ

pd»tp 't אט אין אגטױשומ opt 
PP'TPOD tip PPM) IP01PP) t'D DTI 

*PT TP)MP'TPOD '1 |P)” t TPII .DOt(
 ptppo* ? סאנפשרצנץ tpt צו לשגאטפן

tdd ,סץנאטאר לאתש, ט?נ»טאר ױחז 
tidiitpdd ליחו און? otT. אלץ *jpo 

 IP)pn ippt'd P3?pt 'T ?ן3חא װאס שען,
tp)  חא־ װאס ,ipdjpo ,T װי שלום און '

ipd נשסאנט — tptd פאי־אליזירם — 
opt אין שלופ TDDWPO .P'DOTpn לאחש 

 TP))pn)D 6אל אװאוסטt'D 3 ספצצישל
 שט?נ* פון און כאװאסנונגצן pd'IT( פון

D'TPBPDTD3 .)J10''T)tV DJ'TP IPJ'T* 
אין ipPpd ddt tpsd א'ז אלץ װי טישצר

װןןסערעל... סלארעס א ױנט
(פאלקס־מאטיװ).

נחום םון

 װאםערעי קלארעס א רינט

 — אראפ, באת פוג׳ם

 מײדעלע, ױצען, ניט כלײב
צאפ. גרױעם בידן

 װאסערעל, ד*ס רינט אנן רינט

 — קײם, דער אין זיך פלעכט

 אױםװײנען אויגען די װעםט

איוזם. אויף װארטענדיג

 — עפעלע, out ווערט צײטיג
 ;ערד דער אויןז עס םאלט

 — אויספאלען, דיר װעט עס ווער
גאשליט. 1אי יענער

 װאסעלעל, דאם רינט און רינט

ת פונ׳ם  — אראפ, בא

 נױידעלע, דצען, ניט בלײב

, —.צאפ גרױעם ביז׳ן

10 P'PWP)PT TP)PP'TPOD TPT| ■סצנא 
 ipopo איינעגטלי̂נ dpt,אח1נא טאר

OPT ,PPT'D nPTPDJDP TPPJD) TPT |1D 
tpsPpii ,vivo חאט Tnpo װי •Vi P>i 

iid otpt דטילט• tpt too גויטיגפייט 
 TTiT j'tp fie סננת רי iptp)p?ptdd צו

tpt ;אפשאפוג Dt'TDO'P'O tie נא• און 
 ojpt'IPT■ אוין האט איהס װאליוס.
jj'ttdt, צו פאל ;עחאלטצן אויס, װ״זט 
dp'tdt^ און ״פאסיפיסטיש״, *ו Vi 

 װאט ן,pגשpמ ץ;ptpojdp tpt צו שישט
3 ipjdpטחון,3 אחיסחסען אופךניט אין 

DPT IPJPTD11M3 DDT IPTPII "t tD .שלוס
 PJ'OS'tt P)PT"DTDD .Tnpo (אך

no ipiitj ,פאלש )p iit,| װאס p j"t| וײ
D DT'DPTPOJ'DTDD TPS|  JP3DH אלוס, '

TPT O'D OJPT'tPT■ 01» OPT)P11P) T't 
IPODTOTDO |” t IPPDt " I  tD ,}J1TPTD0 

3" DTPtOD) JPVOPD .PJPTPDJDP TPT 
 TPT tie IPOD) I'D DTPTDDP) DP 0חא

T ,)JDP11D3 TPD"3TD TPJDP'TPOD' א׳ • 
 נא• t'D — DP'ypt'JKJTD ip'no pל'טיש

PJPtPtIP) 'T |10 DTPB1D 'T lie |PO, 
— IPODT̂ DD PJ'OOJIPIV (ID Pl'OP'D 
 ״t חאט OJPT'tPT■ tpt ישט.JT(א און

^ ל ,TPOTPtl von td■ ■ OJDtP( א
t tpsd״Tp לאננ1סא T .oP'otp o 'j'

J1BKBBD TPT TDD POD3 |PJ"t) 0א11
tie ,סלחסות T' װאס ipjdtd אויוי t״pip 
 שרצ־ tiM ipt”< צו־ות, vfo אויפ DPצ”■ל

ipJptt ,)'tp no ipp װאשי(גטאן(יט אין 
TP” f .DTOJPtPTIPT |” t שטיס opn 

" P ipppn: (יט t  .iprpn oipnp”| שוס 
IPSDn o 'j npT.

P  ̂ Pr'TJPPO'tD 'T no IPOPJ 'TלP־ 
)OP'PD, װאס iprpn שוין *DP ,ojtfDTPT 

ipj אויך n tnpt״JtJODn J 'j) אחיסמ־ 
tpjdto tie .jpb״t, ,למשל opn אלס 

o«'tn שליח ,it■ .|I'T3 tp'Opt•  tpotp 
ipo optPpo. אויכ און l" t  opn |D'T3 

t'D ,OB'in TPT 1ש| ' OP03 D'IDTDB |'D 
TPOPTOTDB PJ'TPS'D 'T tD ,TP3't

3' 'tpjdto׳Tpt opt no i**t jpppn ,d■ 
tps ,ש(יט p )" t ,ipjpTdp p j'* t .tp ddii

IPDDJP) DJJU'tP,(.״ K tD ,|P3'1M IV 
0 DPBP OPtt |D'T3|א IPTPS'tTDO TDD

tpt *i' id ipt ' to dpt ,װ?לט ipo tio שוין 
'*J .11'DDJ D'TJ'P ,11'DDJ Tnpt l ” t 

it  tps' אלץ o in i אס Tpjptpnpj tpt
 DO TD) OD'PDP'TJ'D |1D* 00אצ'אל'0
3 1PTPTײ J1D” noiJ D toPTPDJDP TPT)

t'D מיליטאריזם, םראנקרײנ׳ס םון  DDil 
11 ,0<P11 TPT t'D Tpoorp TPT OP'D0א 

I'TDO TDOPJ TPJ” PP |"P  O'J OP'D t'D 
 םיליטאריןם ■רײסישצר tpt װי שלום,
1914 TDD (PUP) DP t'D.
|’D OJDOTPT IPiPn (POP) P3'>JP

o'o jjDnjpeDtiy די no dp'pdjpPpt
'OP •IP'PVO'D 110 ,TJDPJJP |1B ,|D*M 

TPT 11B rJPTPDJDP D I" t opn ״אלםצר 
P'TTDID״ *PT O'J IPJDP DD11 ,PJP' lie 

IPT — און *JD — |P>TJ«n ,TP'P TPT 
dtpt, אין ײי tpt שוראך ,iPPOTg tie 

 אלע און ם»פט־פ»לא(ס מאכס, פלאטען,
ptptjd אליסישע |1א די«לאמאםישע■ 

PJ'OP'D 'T vsfvn *I'ID ,)” PPJTPBDJP 
iid ,T 3 שטיצט לטpװ tײ tpt P3Ppn 

dpt I ^יג3pשט no שלום 'd tP3"P3TBD 
|.3tD0 חולה d no צו׳שטאנד

ojpts dp טצל3לי שלײן איין נאר iid 
3 to ,))upon" אס T' אלצ nnp ואל 

TDD IDOD'ID DPBP OTgO PJPTPOJDP 'T 
DPT 01של. PTPDP3 'T |P11 t'D DgT

tpt tie jju" o ps'Pojpbp אל1 װצלט 
ײ3 jpoDtiP 'T IPPV11D3* שטארש און ם

TPPJPD 'T .ODJ1P װילצן אלײן DT1D' 
nos ipPw ם?לק?ר n אויפ און שלום i 

IPO'tt און iPTPn, װאס iptdo opn op* 
ipo די אפשר װעלען װאשימטאן, אין 

 tptd ■אליטיהער און דיפלאםאטען אלטע
 1פיל? זיד (פאליטישענם) אליסיקאנ^#

 שריט poptpjdp אנצונעמען :עצװאוננען
*pj nD Tprps't שלום dpt מאכען »
3 .TPDJ't1י1ל TP IPJPO |PO OPn IDT* 

rJPTPDJDP TPJDOJJ'K’Dn 'T tD ,|POT*n 
opn יט) t| rpn opt lie* ״  P'BDP |” P 

T ipjjpts O') opn ,dptjjdp' סאילער
|•PODo?itpr pj'TP'no זעלכע

DP .PJDTD D PPDO t'D DDT TP3D 
או ח(  rjpTPBJDP 'T צי אװאוסס,o*j 3 א

| ipoiptdb opn פײ pjpdd טירען tptd 
posdotdd, צי prn'D םארהאנדלונגען 

 jpbp tpt tie* ליפס 1אי םארקופען װעלען
”D ייין iptpii זײ tptd טליכהייט, npj.

iPTDHPJ tPJDTOPJJ"TD t'D OKJPD t'D 
.IPT'O PJPDD OTPTDD DDn P'PtPDtPT D 

ODJPD TPT TP3D אײלס אלײן 'T O'J T t 
 איצ־ יו3 '1 און ,.IPopjntJD אלוצי?1צ1

DTOD'J'OTD TPT |1& IPJJ^TJDn PJ'O* 
ipjdp r t יס) o 'o  itnpoo")D3 י*1נל

•V'ODODPB'T TPJPBD TDD t'D 't tD ,|P3 
«n די 3אוי pdjdp TP)DOJ)'rt»n*

DDT 3'1D ,PO” npJ D |" t  ?Dt DPT לצצ־ 
po אל1 ליפםעל האפנװנס —IPPJDPD'iD 
'i• שױש זאנען פאראױם tpo )po דאן id 

tppjdj tpt .ואך opn idt דאס l ” t 
.niinn pjp)” dסיט ״ poPd n 

 דאן |.P)Pdd זעלבע די מיט און ותנים
 *tpii no װיד^רחאלוננ א ויין ddt ם

 די (ים האם סײנןך װ?לכען נאך םאיל,
podtj’o צו אומאך IPPJP3•
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יארק נױ אץ לאקאלם אנדערע
טראכטענבערג. אלעקםאגדער טון

י.) װ. נ. צ. א. דעפארממענט רעהארד און ריסױרםש םון (דירעקטאר

אװ דרעס

 המלב־יאחרליכען טען5 פון רעזולםאט
.1921 דדשולאי, צענזוס,

,2
 רעזומײ ארטײןעל, עױשטען דעם אין
 לעצטען דעם םון רעזויטאט דעם רעגדינ
 מיטגלײ איגטערנעישאנאל די םון צעגזוס

 וױפיל אױױ באטראכט מיר האבען דער,
 םיטנלידער די גוט״שטעחענד זײגען עס

 זײ־ װאס לאי«אלס די צו באלאנגען װאס
 באארד דךטאינט צום אנגעישלאסעז געז
 יארק. גיו אין ױגיאן קלאױןטאכער דער םון
 13 די םון מיטנלידעחשאםט איצטיגע די

 םיט געװארען סארגייכען איז יאקארס
 לאקאלס די פון מיטגלידערישאםט דער
 די אױכ זעוזן, צו צורײן, חדישים <) בױט

 זיך האט םיטנלידער צאהל נוט״יפטײענדע
 ץ• םאריןלענערט. אדער םארגרעסערט

 פרא״ דער דאס געוױזען, האבען ציפער
 אין מיטגלידער גוט״פטײהענדע פון צענט

 געחױבען זץ־ האט לאקאלס דאזיגע די
 פרא־ 74 םון חד?&ים זעקס לעצטע די אין

 זעל־ םיט׳ז פראצעגט. 88 במעט צו צענט
 װעלען ארטיקעל יענעם םון אגגאנג גען
 םון רעזולטאט דעם באטראכטען איצט סיר

 לאקאלס אגדערע די באצונ איז צענזוס
אין ױניאן אינטערגעיטאנאל אונזער םון
* * *יאריו. נױ

מיטגלידער. דױס־צאלענדע
 דער םון מיטגלידער מעהרסטע די

 די חוץ א יארק, נױ אין אינטערנעישאגאל
 זיך געםינען ױניאן, קלאוקםאכער דער םון
 צוזא־ ישטעלען װאס לאקאלס זעקס די אין
 דדשאינט גײ־געגרעדעטען דעם כעז

 איג־ דרעס און וױיסט דער אין באארד
 ײעיכע לאקאלס, אנדערע די ,דוסטריע.

 נייעם דעם מיט םארבונדען ניט זייגען
 אר־ עםברױדערי זיינען באארד דזישאיגט

 און קימאנא די <>), לאקאל (םון בײטער
 דרעסמאכער, ט״שילדדענס מאכער, ראפער

 מא־ פעטיקאוט ארבײםער, װהײט־גודס
 דרעס־ קאםטום םאכער, רײנקאוט כער,

תלױרקס. ריטייל די און כיאכער
אל״ םוג״ם םאנאנדערטיילוגג די זיגט

 לא־ באזונדערע דרײ אין 25 לאקאל טען
 רעד םאר׳ז געװארעז מעגליך איז יואלס
 געגויעז א סאכען צו דעפארטמעגט ?ארד

 מיטגלידער דױס־צאהלעגדע םון צענזוס
 אױע אויםלאזענדיג לאקאלס, די אם אין
 הינטעױפטמליג נמװען זײנען װאם די,

 לויט׳ן װאבען. דרײםיג און גײן פון מעהר
 איז באארד דזישאינט דעם פון פארלאננ

 לא• דרעס און וױיסט די םון צענזוס דער
 מיט דזשון, איז געװארעז געםאכט קאלס

 אנדעדע די אין װי םריהער חודש א
לאיזאלפ.

סך״ דער זײגעז ציפערעז םאלנעגדע די
 דױס״ גוכד^םעהענדע, צאהל דער םון הכל

 לאקאלס, די םון םיסנלידער, צאהלענדע
 דז׳פאינט צום אמע׳טלאס^ זײנען װאס

 אינ״ דרעם און װײסט דער אין באארד
:דוסטריע
12,163 ----------------- 22 לאקאל
3,088 ----------------- 25 לאקאל
1,179 ---------------- 60 לאקאל
145 ----------------- 58 לאקאל
1,358 ----------------- 66 לאקאל
6,927 ----------------- 89 לאקאל

. 24,860 — צוזאםען
 צוגערעכענט װערען נאר דאח* דעם צו
 װעלכע ,10 לאקאל םון חאמערם 2,000
 דזש. דעם אן אננןךשלאסען אויד ?ײנען־

 מיר האבען 10 לאקאל (דעם באארד.
 איבער־ האבען סיר װען אדײנגערעבענט,

 לאקאלס די םון רעזולטאטען די געגעבען
ױניאן). גןלאוקמאכער דער םון

 פארשיײ די םון מיםנלידער צאהל די
 יאריז, נױ איז לאקאלס אגדערע דע:ע

 און נײז םון פעריאד א פון באזיס אױפ׳ן
 טען1 דעם נעװעז איז ײאכעז, ררייסינ

 םיט צוזאמען .8327 — 1921 דזי&ולאי,
 און װײסט n םיז מיםגלידעחשאםם דער

 רע־ 33,687 עס װערט לאקאלס דרעס
 םיטגלידער־ די דעם צו-צו גאך מען כעגט

 האט ױגיאן, קלאוקמאכער די םון ̂שאםט
 דװס־ א איגטערנעשאנאל די יארק נױ זיא

 81389 סון םיטגלידער^ןאפט צאהלענדיגע
 און זיבען אין םארםײלט איז וועלכע

לאקאלס. צװאגציג
 דעד םון צאהל ריכטיגע די גאטירלין,

 גרעסער. סך: א איז םיטנלידערעאפט
 די אין צײט שלעכטער דער צוליב װארים
 טיט־ סךי א זײנעז אינדוסטריעז, דאזיגע
 פױט הינטעד׳אטעליג געבליבעז גלידער
 װעלען זיי און דמס־צאחלמגעז, 1זײעח
 יױ דער אין גוט״יטטעהענד װערען געוױס

 םאר־ זיך װעט צײט די וױ גיו אזוי גיאז
 פון נױטגלידער״עאפט ־ אוגזעד בעסערען.

 װערען גערעבעגט דעריבער קאן יאײק נױ
.90,000 ארום

םיםגלידער. גוט-שטעהענדיגע
 לא־ קלאותסאכער די בײ וױ ■ונלןט

 םארזוך א געמאכט םיר האבען קאלס,
 סיט־ די םון צאהל די טעלען8םעסטצו?

 קומען וועלכע לאקאלס, די אט אין גלידער
 זעקס אוז דרײצעהן םון פעריאד א אוגטער

 װאס הייסט, דאס זואכען. צװאנציג און
 דרײצען װי מעהר ניט דױם *שולדיג ?ײנען
 דאס װאכען. צװאגציג און זעיןס אדער

 אינטערעסאנט באזונדערס געװען איז
 םיטגלײ אלע כמעט װײא אויסצוגעםמען,

 ;םרױען זײנען לאהאלס די אט פון דער
 םײדעל^ע דאר זיינען זײ סון רוב דאס

 די אט צװישען םארגלײר א און ױגיאגס.
 קלאוקמאכער די מיט װניאנס מײדעל״טע

 כאצוג איז אז געוױזען, האט לאקאלס
 מיכר גוט־ישטעהעגדעע םון פראצענט דעם

 דרײצעחן םון באזים דעם אױוי גלידער,
 ישטעהען װאכען, צײאנצינ און זעקס אדער

 גוט, אזוי פונקט ױגיאנס מײדעא״טע די
 יר לאקאל די װי בעסער, ניט נאר אויב

געישלעכט. צװײטען םון ניאנס
 זיײ םרויעדארבײטער אױב םראנע, די

 אן האבען צו םאראינטערעסירט אזוי נען
 זיײ ארבײםער מענער די װי ארגאגיזאציע

 ריםקױ אן לאנג םון ישױן װערט עס, נעז
 האבען פרויען װאס צײט דער פון טירט,

 גע־ װערט עס ארגאניזירען. גענוטען ?יך
 םרויעך די דאם באהױפטעט, װיינליך

 אין רעגולער אזוי ניט זײגען ארבײטער
 םע־ די זײנעז עס װי דױס־צאהלען זײער

 קא• דעריבער דאס און נער־ארבייטער,
 אזעלכע אויםבויעז םרויען די ניט נעז

 האבען עס װי ױגיאגס, םעםטע סאלידע,
סענער־ארבײטער. די

? מיר זעהען װאס אבער
 אינ• דער םון מיטגלידערישאםט די

 װארקערס גארמענט ליידיס טערנעישאגאל
 א צוטײלט, גלײר כמעט איז ױניאנן
 םיז צענזוס דער ׳ םרויען. זײבעז העלפט

 גןךשלעכטער די באצוג אין יאהר לעצמען
 מיטגלידער־ אוגזער דאם געװיז^ן, האט

 52 םון באישטאנען דעמאלט איז מאםם
מענער. םראצענט 48 און םרויען פראצענט

 איז ױניאז אינטערנעשאנאל אונזער
 אמאניזא״ ארבײטער גרויסע אײנציגע די

 גרוײ אזא האט װאס לאנד, דעם אין ציע
 איז עס איז םרויעךםיטגלידער, צאהל סע

 וױסען, צו אינטערעסאנט זעהר דעריבער
 װאס שטעהעז, מיטגלידער די אט אזוי װי

 טרײד־ױניאך ערשטע די אגכאלאננט
 פאק־ די דױם. פון צאהלעז דאס םליכט,

 אויםגע־ װערען װאם דעם, באצוג איז טען
 דע• װעט צענזוס, איצטיגעז דורכ׳ז דעקט
 פאר זײן אינטערעסאנט געװיס דיבער
מיטגלידער?*אםט. גאנצער אונזער

.1 םאבעלע
 גומשמעהענדיגע םון פארםײלוגג די

 און דרעס די אין םיטגלידער
 די אץ אױך און לאקאלם, וױיסמ

 נױ פון לאקאלס אגדערע עטליכע
 זעקס פוז פערלאד א לױט יארק,

װאכען. צװאנציג און
)1921 טען,30 דזטון (צעגזוס

טעמ־ וון %
 וואס בערעי■

 מולדיג איז
ביז 1 §ון
יואנעז״ 20

—  1
—  2
— 3
— 4
— 5
—  6
— 7
— 8
— 9
—  10 
—  11 
—  12
— 13
— 14

- 6
• 41 

22
• 131 
. 60
• 46 
. 89 
. 62

50 
. 25 
-  90

 ־ 58
־ 20

93.4 —
90.6 —
90.1 —
88.6 —

88.4 — 
88.0 —

87.0 —
86.6 —  

853 —
85.1 —
83.2 —
80.7 — 
75.9 —

88.2 — דורכ^ניםליך
* .2 טאבעלע

 םיבד גום־^ממעהעגדע פרן פארטײלוגג
 דרעס און װײסט די אין גלידער

 יארק, נװ פון לאקאלם אגדערע ארן
 דרײצעהן פון פעוײאד דעם לוימ

װאכען.
)1921 טען,30 דעם דדשון (צענזוס

 םענד *ון %
 זואם בעראי■

אולדיג איז

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10
11
12
13
14

-------131 —
-------------------66 —

-------62 —
-------50 —
-------90 —
-------58 —
-------25 —

— — 22 —
-------46 —
-------89 —
-------60 —*
--------------20 —

דורכשניטליך

i *װ
װ 13

ביו
ו•

743 —
72.4 —
71.8 —
66.4 —
58.8 —
56.6 —
55.9 — 
54.3 —
52.0 —
51.9 — 
51.8 —
49.0 — 
36.2 —
56.7 —

. 1:.י

 דערזעהענדינ ם«רנײנעהער, גײגעריגע
 ײײ נעװןולט ה$>בען טויטען־װ^נען, דעם

□tv גע׳עט^רבען. איז עם װער
 בארבער־םאופ בײם איז װן»ס מ#ז, דער

 דער צו זיך און נעיטטאנעז, אננע־עפארט
 צונע־ טויט םון פר^צעדורע אויסערליכער

 פרע־ די *ו ענטפערס ,פןוני״ ה#ם קוקט,
. געגעכען. נענדע

? נע׳עט$רבען דא איז װער —
םענ׳ש. » —
? פרוי א צי 1מא א —
צװײ. די פון אײנער —
? ױגגער « צי אלטער אז —
געצעהלט. נים יאהרען די כ׳האב —

? איבערנע^אזען 1יזינדע סך א —י
!םך א זיין זאיצ )'םך א ~
קינדער? ק^יינע —
 מיט אײניקלאך אויםנענעבענע. —

א^ערלײ. אור־אייניקלאך.
— if,- םענש ע^טערער »ן דאס איז 
!נעװען

פל־ז. ױ »tk אידעגע, א?םע אז %-
? אאט װי —
נעווען. ניט ברית איהר אויוי בין —
ד5בא צו?אכט. זיך האבעז ארומ׳נע די
 פארשעטט װי אזוי ז*ך זיי האבען אנער
 אוםטי:ק*יט, נ־ט־פ^טעגדער זייעד פאר
 זײ האבעז צושםײכאענדינ טרויערינ איז
 ״אײביג אז דערמיט, פאדענטפעו־ם זיר

”t״ אז ניט׳׳, טען יעבט P 1ז#־.לע א־גגערע 
 ־טםארבט, װאס ״דער אז שטארבען״, ניט

 יאהר 70 א א*ז אז חובות״ אלע באצאלט
 שרעיד אז טוים, זײן ארע זיי װעלעז אדוש

ט נאר א*ז ליר נ י י ו שםארבןן... צו ו

 סי< אלםיםשקער קליין־נעװיקםינער א
 s אונםער הערלאר גרויע געהרײזעלטע

 שטריפעי פראםטעז א םיט קעפ, באי׳ם
 םילא דער םיםעז אין איי סארנארטעלט,

 פעקען גרויםען א םיט טויט ווענען סאםיע
 העזז םיט און ארײננעםאצען נאם טשואינג

אנבאטע!. נענוםען םחורח טײעחן די
 ן אידען בײ נעזעהז װער .האם —

 ד האבען — נאטצ טשואיננ םים לױה
 חנזז םיט פוטקעם צדקה די טיט אידען

 חוצפה אוי האט װאם דעם, אױף קוקענדינ
 פאר אונטעמעשלאגען, פרנםה זײער דיג

נעםרמגט. דדיםלין־
 טױטע די פאר םאנל נוטער ם׳א —

 זאי — אפנערופעז. אײנער זיר האט —
 זזבר׳טענ איהרע צו איהר םיט דאם מעז

 ארי וועלם יענער אויף ציינער, אהן װאם
בערשיקען.

 פעקעדזש » גיהעל א טשוגגאם, —
 םוחו דער האם — !דאים א פאר צװײ
 להכעינ אויוי װי נר״י^או, נײיע די מים

 ■Vi פושקעם, צדקה די מיט אידעז די
I דאים 8 פאר צװײ — :׳®ריען

 אײי האט — !פרנםה שעהנע » —
נעטא;. זאנ א פושסע א םיט נער

- !שעחנערע א איז דיינע —  חאנ -
 שפא נרײזלאך גרויע רי םיט אידעל דער

או » טיט טיש,  * אױגע?, בלויע נ#ו נ
נעטאן. פינטעל
 — 1 בויעלע אלטער «ן ט», זעח, —

 מענשעי נאם טשואיננ אוים׳ז קינד א האם
אננעװייעז.

 ווײ אננג5צו זיר האנען ארוטינע די
םויםעדווא■ דעם זיך םאר דערזעהן דעד

r נעםינען 1 םאבעלע לויט o >לאקא
 ■רא• 93.9 טיט <יםט דעם פון בראש 66

 e p v ז פון פעריאד דעם און צע:ט,
ײאכעז. נ י צ נ א ו ו צ ן ו א

 93.4 פיט 6 צאקאל הוםט נאבדעם *
 פרא־ 90.6 טיט 41 לאקאל פדאצענט;

 :יראצענט 60.1 טים 22 אל7לא ;צענט
 לא• ;יראצענמ 88.6 טים 131 אאקאא

 א<7לא •ראצענם: 88.4 םיט 60 אל7
 טיט 89 לא?אל ;פראצעגט 88.0 םיט 46

 86.6 םיט 62 ?אסאל ;פראצענט 87.0
 :■ראצ. 85.6 טיט 60 לאלאל ;■ראצענט

 לאקאל ; ■ראצעגט 83.2 םיט 90 אל7לא
פראצענט. 75.9 םיט 20

 שטײגער, זעלבען אויט׳ן אראנזשירט
 ײ י ר ד פון ■עריאד א םון באזים אוים׳ז

ן ח ע  דער זיר נאקוםט !, פע א ו ו צ
 צו איז עס ײי רעזולטאט, םאלנענדער

.2 טאבע<צ דער םון זעהן
 י1אוי ער׳שםער דער איז 41 לאקאל

פראצענם. 76.4 ויינע םיט ליםט דעם
 743 מ־ט 131 לאהאל קוםם דאן

 פרא־ 72.4 טיט 66 לאקאל םראצעגם;
 :פראצענם 7L8 םיט 62 לאקאל ;צענם

 לאקאל ;פראצענם 65.4 מיט 50 לאקאל
 58 צאהאל ;פראצענט 58.8 םים 90

25 א*7<א ;פראצענט 56.6 סיט
 םיט 6 לאקאל פראצענט; 55.9 סיט
 52j0 םים 22 לאקאל ;פראצענט 54.3

 פרא־ 51.9 םיט 46 אל7לא ;פראצענם
 ;פדאצענט 51.8 ט>ט 89 לאקאל ;צעגט

 לא־ און וראצעגט 49.0 סיט 60 לאקאל
פראצענט. 36.2 מיט 20 קאל

 מינמלידער צאהל גאנצער דער םון
 ,58 ,25 ,22 לאקאלס די װאם ^4360

 לעצ־ דעם נעהאט האבען 89 און 66 ,60
 און נ״ז א םון נאוים אוים׳ן דזשון טען

 געװען זײנען פעריאד, מאכעז דרייסינ
 זיינען ײאס •ראצ. 88.6 אדער 22,036

 םון פעריאד אונטער׳ן ארונטעתעלוטען
 ,13^77 און ײאכ׳ח, צװאנציג און זעקם
 שול־ זיינען ו^לכע פראצענט, 53.4 אדער

 13 1סי מעהר ניט םאר דױם נעזוען דינ
.ײאכען.
 לא־ םארשיידענע אכט אנדערע די
 מיטגלידער צאהל גאנצע וועמעם קאלם,

 — 1921 דזשולײ, מען1 דעם נעווען איז
 86.8 אדער ,7,661 נעהאט האבען 8^27

 פע־ דעם אונטער קוםעז וועלכע פראצענט,
 און װאכען צײאנצינ און זעקם סון ריאד

 זיי־ װעלכע יראצענט, 62.2 אדער ,5,496
 דױם זייער טיט ה־נםער׳טםעליג געװעז נען

וואכען• דרייצעהן װי םעהר נישט
 tic םיטנאידערשאפט א םון אלזא,

 װאם לאקאיס 14 אלע די םון ,33,687
 צר זײנעז װעלכע זיד, םאר דא האבע םיר

 םרייעד םון רונ דאס זאםעננעשטעלט
 אדצר ,29,697 נעװען זיינען ארבײטער,

 נע־ שולדיג זײנען װאם יראצענט, 88.2
 אוז זעקם םאר ווי טעהר נישט דיוס וועז

 55.7 אדער ,18,773 און װאכעז צװאנצינ
 נעווען שואדינ זײנען װעלכע ■ראצענם,

וואכען. דרײצעהן ײי םעהר נישם
 פראצענט דעם אלזא, םארנלייכזגגדינ,

 די א*ן טימנאידעד נוט־שםעהענדעע םיז
 די פיז די סיט לאקאלס דרעס און זוײםט
 י1אוי אז םיר, נעפינעז לאקאלס, קלאוס

 ווא־ צװאנצינ און זעקם םון באזיס דעם
 נעםט בײדען. בײ נלײך כםעט איז כען

).15 וײ« אײ^ («לום

 ואל ער אפנעקעדט, איהם םין זיך און נעז
זעהן^. גיט לאכען זײער

 ?ערידזשעס אין נייכיס םימ םרויען
 םע־ צום סםריט פון טוםצל איז זיך האבען

 גע־ האבצן זײ נעשםופם. הויז נעמענם
 הויז דעם אין ם׳איז ווער װיסען, וואאט

 נאײכ־ דערװיםענדינ, זיך און נעשטארנען
 כעשטופט, ײעגעאאך די וױיםער נילטינ
 על־ פארשםאדגענערם דער װי אזױ עפעם
 לע־ יאתרינען לאגנ א י י ז װאלם טער
נעזיכערט... נעז

 האט סאופ סאלירםער בארבער׳ם דעם
 דער אוז דרעהען. אײן איז נעהאלםען זיך

 געשטאנעז, אנגעשפארט איהם אן איז װאט
 געשארענע קורץ םיט ווײבעא א צו האם
געזאגט: םיאאםאםיש בײבי א און האר

 איז אזוי — י"1וי5ל איז ,םאטש —
 אזוי אלץ זיך ם׳דרעהט לעבען. דאם

 דער אין זיך ס׳דרעהט גיז ארא^ ארא•,
ארײן. ערד

— איז. עם װאם איז דאם יעם. —
צוגענעבען. זי האם

נײ״ א געװען אםאל אויך נין איך —
 געשםײ• ליבליר איהר צו ער האט — ני

נעאט.
 לאך א זי האט — I םעי דאנט ױ —.

4ג?טא
 נעםאכטען א ער האט — יעם, —

 ױננע א?א און — ארויסגעלאזען. זיפץ
 ״נע׳באב׳טע, קײן גים נאר איהר, וױ מאטע

 די אויױ מיך האט האר, ע נ ג א ל םיט
*vi א(| ארומנ^וםען און נעראלטען הצנט
---------- <ױײ3 אין ג»ױקעאם און יגושט

 איהב «י האט — !אינאזי דהאטם — .
אונכמרבראכ^.

? אינאו* װאט םאר — *
 טיש¥7טא ד האט — !ביקאס —

•jivpvib* זיך גרױםקײמ vםאכטvנ נױט
— nvt ,דאר פלירםעז זײ װי נאר 
*נדע■' אן ןיך האט — לויה... א «1אוי

1321B סיעפמעטנער, מען23 פר־ײםאג, » « p a » B 3 m y  i

 במנעם פאר עלעקשאן װעגען אמת דער
יוניאן קלאוקמאכער דער אין אײדזשענטס

 ט^2 םוז ,גערעכטינקײט״ אין
iv»ve»VD נאלדנערנ נרוחגר שרייבט 

no לעור אונזער צו נאצונ 1אי ,9 לאהאל 
v ;voלpvשKפון ן ^ov:t איידזשענט 

dviiv^ d : י
י חאבעז װ*ס ל*?«לען, די .חאבען  ״

 *גיט**יע אז *:*עפירט עלע?«*ו, לאנכט
 װ«;ען ביז לא?אלעז, אנדערע די *װי«ען

 אויןי סאיאריטעם V געױאוגען 1הו);ע ז״
 אויםגעקואען: איז עס און ,eזי< : ןײ~•
 עלעק־ פאד געאטיטט חא:ען לו)־,לם •>נןו

kc v ארן t■ ;א״ן און ,•,ינטסענטס 
 פין ענטזאגט זיך e*n — 82 — לאן#ל

 פאליטיןער ?לוגע רי דאן חןןבען ׳*טיטען.
 יע־ אויםפרונירט נאארד דזשאינפ דער פון
 :•)נגעגע־ ניט און דוײדעל טעכנישען דען
 לא־ דאי*ריטעט די כון !א־לאנ; דעם בען

 או־לאקאל באאלאםען, תאבען זײ קאלען.
 י״ער געײעז איז װאס שטיםען. טוז 82

 «*ר שטימען װ״ט 81 לאקאל אז ץ רעכנונג
 ?ל״• א א-ז דאט װײל ושוט, אוא>גטטץ::ם

 *ו האבעז םררא װעט ער און לאקאל נעך
 *ירער די שאי טארלאנג דעם ;עגען ג״ן
 זיין דאטאלם װעט באאוד, דזעאינט «ון

 ײעט געגעז. שינף און עלעקטאן שאר «ינף
 בא־ *ו באארד וז׳»*ינט דער שאר נל״בען
 װאלט בןןאיד דז׳שאינט די װ< און ;אליסען

שוין." דאן איר װ״טט נא׳טלאםען,
 נאלד־ ברודער אז באװײזען, צו אום

 װײם און אונפאראנטװארטליך, איז בערנ
iv װאםער אױוי ניט  oPvn ,איז Dvii ,איר 
 כ־vרv״נ רער פון■ רעיאלטאר לי;ער מײן

 לvװ איר IV״׳ זײן, טוחל מיר טינקייט״,
 בא־ רvרמאנטvנדvאויב רער אױוז םיך

 לvאבים זיר 82 לאקאל הױפטונג.רועגעז
ז.vלvאפשט רvלעננ

 האט ד״רעלטארם א« באארד די
מיר tyזאל צו פראנע: די !!,או־פנענוט

 אפוינטכמגנטם מיט פארטזעצען װײטעד
 זא־ ov צו אד¥ר נטם,vדזש”א ב־זנעם םון
tvP בײ איז פראגי! די על^טאנם. זײן 

 דטvרvארומנ לאננ און ברײט זעהר אונז
 נ*vארגומ שטארסע די דאנס א .■tvװארvנ

tvo באארר די האט עלעקשאנם, געגען 
 נ*vאמpvר צו 1¥נאשלאם Dטארpvדיר אװ
 ױ־ די אז באארד, יזשאינט ד»־ צו Ivדיר
 טיט שארםזעצ^ װײטער זאל גיאן

ם־אײדזשענטם.vביזנ םון DנטvאינטמBא
ivi רעקא־ די האט נאארר דזשאינם 

 טארםpvדיר אװ באארר די םון vנדאציvמ
ר אױך ^  מאל א און ארוםנערעדט םיל ז

 א אויר, האבען tvenw^m טvיאריט
 ivivi ארגוםענט¥ןן vpשטאר די ראגק

 אפאינט־ פאר נעשטיפט עלי<?שאגם,
פענטם.
 אײדזש^טם םvביזנ םוז םראנע די

 אנמרירמ האט באארד דזשאינט נײם
«H־ra־Dnyqy 9 ,3,1 :לאקאלם 11 פון, 

 רר רעם און 82 ,48 ,35 ,23 ,17 ,11,10
 די םון nvnv’ בוענטש. סיש־פוילישעז

*vcivpmviD'i בײם האט לאהאלם 
 םון רשאםטvטvםארטר א באארד דזשאינט

ען, םינוי ט א ^  רוםיש־פױלי־ דער און ד
 םארטחגט^ א בלויז האט ברענטש שער

 צוזאםען דעלענאטען. צװײ פין שאםט
 דארפטvנ vםראנ ושר איבער האב^ אל<א

ל׳»אטען.1יז 52 שטימן
פאר האנעז באארד דושאינט בײם

לאנגער ל. פון

 אוו באארד רער םין נדאציעvאטpvר חגר
 1סי דעלענאטעז די שט'טטvג טארםpvדיר
 .82 און 48 ,35 ,17 ,10 ,3 :לאפאלם די

un tv iv iר ־pvאםvגדKציv, םאר PV>V* 
 רvטvםארטר רי נ¥שטימט האבען שאן,

 רוםיש סון און 11,9,1 :לא?אלס די םון
Bוילישvברענטש. ן

”Vi| 11 לאקאל םון ןvגאטvלvד די t 
 17האנ זיי נאר אפוינטמענטם, פאר נעװעז

 װײל דערסאר, שאנם,pvלv םאר שטיםטvנ
nv’ 't נאך האט לאהאל BKnvi א מיט 
 דזשאינט לי אז באשלאסען, צוריק צייט

 םון םארם רי אנפיח« צורי? זאל באארד
vלpv.ד^ע־ רי םון שריט דעם אין שאנם 

 די אז מיר, tvnvr ,11 לאקאל םון נאט^
 באארד דזשאינט צום ט^יס7פאדטר

v:w; םון נאשליםע די מיט זיך t^  v״
 Vi• די צו װאם רעס, טראץ מטניערם.

 אפ^רט |7האב 11 ילאקאל םון ן7גאט7ל
 דאף ,Dנטvאפאיגטמ םאר 17ארגוט«ט די

װ״ל *\,vvv>v םאר ^שטימט זיי ןvהאב
vלpvד נעװעז איז שאןvפאר• און װילעז ר 

v״t םון לאננ iv .מעמבערס
 נאארד יזשאינט דעם םון באשלום ר1רי
^ םאר לאקאלם די צו נענאנג^ איז  זיי

 לא־ v^k צוריהװייזונג. רvאד גוטהײםונג
 זײ װי ^nvBBivvJ באלד ן7האב ?אלם

o אויף ןvהvשט n חנם םח באשלום 
 אזוי האט 82 לאלאל נאארד. דזשאינט
 1אי הטvשט ער װי נעענטםערט, ניט

 mVi אב^ האט לאקאל םראנ^
 די ״אז ^•?לערענדינ, ר,vנטםv אן שי?ט

 זי און וױכטיג ניט זײ פאר איז yw®־
 רעvDvגר די םון װ^ען באיטלאםען דארף

לאקאלס״.
גיט האט 82 אא?אל םוז ^טפער רyד

v״p אונט^ i אומשטvנדvג זpvצר אנט
 באארד דזשאינט םvד tvלvשם tvפריד
 w )1 :אורזאכען vיעלBפרינצי םאר

 דזשאינט םvד םון טײל א זיי^דינ לא?אל,
 ירטDvרyינטKפאר זייעגדיג און גאארד

 חאט אג^טעז, dvii^ םון vik^ דער איז
 □Vi פוו )2 מײגוננ. א האבען נערארםט
 <ר3 האט לאא?ל דער לכעןvװ צושריםט,

 ערסל^נדינ באארד, דזשאינט צום שי?ט
 איז םראג^ אין נײטראליטעט «ײן

 לא• אז אײנררו?, ר1ח ןvװארvנ נעשאם^
 זיין ארויםזאגען װאלטvג װאלט 82 קאל

 גחד די םאר מורא האט ער נאר מײגוננ,
ivc־y .ש י¥ישר לאקאלם  םאר־ םיט ^נ

 חןר או הז,vםארשט am שטאנד
 tvn ה^רלוננ, אזא האט באארד דזשאינט

 נעבען שון זvארויסדרעה זיך װיל לאקאל א
 nv װײל דערםאר םראנע, א צו ענטם^ אן

 אדער ד¥ם טיט זvאײנרײם ניט ויך װיל
 א .tVP'iP^ »?אנט ניט ,dviv' םיט

 ?לײז, אתר גרוים זײן ער טענ לא?אל,
V זײן זאנעז ער זאל '^b יע־ אין םיינוננ 
 באארד דזשאינט חגר וועז םראנ^ דער

 זאל לאפאל א װי זאך, אזא ערלויבט װאלט
«iv צו זvהאב מורא t אל¥ צו טײנונג א 

 *py t״P האטvג ניט ער וואלט צײטען,
אויוי רעכט דאם זיםטענץ־בארעכטינוננ.

 רvד tviivi איז דאם טײנונג, פר״ע א
 סיז ר^גנאט¥ז יי פון מאטיװ אײנצינער
 אױפנע־ חאנען זיי װעז באארד, דזשאיגט
 זאלעז זײ א« ע?«אםיכערם, די םאושוט

 חגר אין שטייען זיי װי ,iviv>piv זיר
אנעגטען. dvipp םון פראגע
אורזאנע, די טיױ זעחען aw' ביו

 נאארד וושאינט םyד ג¥טאכט האט װאס
 ^טפער. אן 82 לאהאל פון iiny*mfi צו

tvn װאלט נאלדב^ג ר1נרוח )tviiy א 
אן ^ו  נא* tvרvםvב א Pvd'p א םיט •

 ארגאני־ טא?ראטיש^1ח א jvivw י1גרי
 פאו־ זאך אזא דאך ער װאלט זאציאן,

שטאנען...
 װיל 82 לאקאל מיט צוזאמענהאננ אין

 גאלד־ ווי ■סיכאלאג, רvגװאלדיג אזא
 םון "onyvc״ די װאם ןvDvטר רג,vב

 טpvבאצװ האנ^ נאארר חשאינט דעם
 ג^ואלט, גאר tvהאב זײ װאס ,nvi מיט

 :זאנט iv שטיט^. זאל 82 לא?אל אז
 קליינ׳ױ, א איז לאא?ל װי ״אזוי
 אפאינט־ םאר שטימטvג דאך ער װאלט

 די װאלט דאםאלםט מורא, אוים נטםvמ
 װאלט נלײף. אוץי צוטיילט tvuvi םראנע

 באאור דזשאינט צום געבליכען yin®* די
 באארד דזשאינט דער און נאשליםען, צו

אפאיגטמענטם״. באשלאם^ ײאלט
 אונזיגינע אן ,vp’PivnvP א איז דאם

 באהויפ־ אונםאראנטװארטליכע אן און
טוגג

 נטvבvרvאויםנ שויז איך חאב אויבען
 ביים lvחאב vלכvװ ,tvרשאםטyBרvp די

 אפאינט־ םאר שטימטvנ נאאור י־זשאינט
 םאר ג¥שטימט ןvחאב vpPvii און נטם,vמ

 •y»K אויך tvאוינ האב איך שאן.pvעל1.
ט^,  11 לאא?ל םון ל«אט^7ד די אז יי

 זײ גאר אפאינטמ^טם, פאר געװען זיינען
 ד^םאר, ןKשpvלv םאר שטיכיט7נ האב^

 באשלאםען האבען oiviava yiv»n װייל
vלpv.ז מר שאזvלבvנאב־ האט םאל ר

.23 און 3 לאלאלם די מיט פאםירט
 •mvipnw חאנ^ oiV2ava זײערע אויך

ivt ר דיpvאמyדזשאינט םו) נדאציע 
 K .Iשאpvלv באשלאםען און באארר

i־pm אוינענ־ צװײ די םון באשלום דעם 
 וועלכער צד, רvר איז לא?אלם vרמאנטvד

 םאר באארד יזשאינט בײם ivuvi איז
vלpvשאנD םיט געווארען םארנרעס^ט 

 אםילו װאלט 82 לאקאל ײעז שטימעז• סג
 באשלאם^ םיר^ם די םאר מורא״ ״אוים

 ראן װאלט 7םראנ די און נטסvאפאינטם
 דזשאינט דעם םאר ivp»Ppvj מאל א נאך

 בא־ ער װאלט װי נאשלים^, צו באארד
 ־PvPv אדער אפאינטטענטט שלאםען,
 *pypy באשלאםען וואלט ער שאנם?

 ווייל ? װארום אנחןרש. ניט און שאן,
 *VI דאמאלם װאלטען עלעלשאן םאר

 און 23 ,11,9 ,3 ,1 לא?אלם די שטימט
 vpPvii נטש,vבר חםיש־פויליש^ חגר

nאבvםארטר א צוזאמ^ זvטvםון רשאפט 
 װאלט^ שאזpvעל tvivi ישטימן. 27

 און 48 ,35,17 ,10 לאקאלם ד< שטיםטvג
32 yppyii םארטר א האבעןvטvרשKםט 
שטימען. 25 פון

נטvלB dv״ אויף: זאגט רגvנאלדב
 *PV צום אז ױכיאן, אונזער אין םירען זיך

 Ijnvn פל«עז tvאנדידאטp tvזאםיניר
ש^ לארעןvאײמ ארבײטער םון מ^

.tvרופvאכנ צווײטער א צו װײבעל
jy זיי נו, — i« t נע־ ניט נאך דאך 

שטארבען.
נאו• ivpvP וײ וייט. דאטס —
 גע* איז viva רvדינyבvל א און —
IVP'Pj צי —
שנײמר. דאםםקעז א —
— םארג^ און iv לענט הייגם —
!װײטער ער לענט —

 ד^בײ־שטעהער די זיך האבען װידער
 םיט באגענענדיג וױיטןןר זיך און צולאכט

 טױטעךװאגע! םון זyשויב שווארצע די
i געװאתן עונסטער

— tvo tv ,4 לאנט לעבטVD
 ווען וױיגען גים נאר י1דאר מען —

געבױרען, ם׳ווערט װען נאר ט׳שטארכם,
א ווערט איז למבען ם׳נאנזמ עט, —

. . .י »ו•5
זא< ארוים.״ זי ם׳מראגט ששא... —

 פאר־ די דורן זיך האט — ״.5שטי וײן
vaivaiti .^דורכנעטראג

 ווען צייט אײנציגע די איו דאם —
 די אױןי פרויען אריםע אונז, ט׳טראנט

 * טרויערינ אײנע זיך האט — !העגט
נעטאן. זזכטח

 *yp אזא אין ם׳םירם ותן און —
צוגענעמן. צװײטע א האט — רירזש,
 םרויעז, לעבערינע פון וױים איד —

 —.barn די אױוי זײ טראנען נמנער ױאם
 רער צו בארבער־סצופ נײם נמז חגר חאט

ם^ גע אג׳  צתעשםיײ נאדײטוגנ םיט נ
כעלם.

 נוטטוטינ זי חאמ — « שאט אח, —
« ױ װיל — מואנט
װהאי? —

א םענםם י1םײ נאם, טשואינג — •-

n yp v i^ דאים א פאר טו I
!היר נע־ארי —
? םײדווא? ם׳ױר םיסעם, טעי, —

םאראוים ארון םאר׳ן איז וואם חגר
ivukivi וזאנט םיט׳ן שטום אלעםען האט 
אפטחגט^. גענעטען
 טאן7אננ |,7ךװאנ7טוים פון סאן דער

 האט ױניםארם, א און הוט צילינחנר א אין
 און צועם«ט ברײט װאנעז םון טיולאן־ די

 אוײנ־ ארון דעם ם׳חאט װי wn נא־ך זײ,
םארמאכט. װאזשנע אזוי געשט^ט,

 אימי־ האט — I אםעריהע ם׳זײן —
iw הא־ פאר א װי אזוי און נעטאז זאנ א 
 םארװאונחגרט זוי איהם אויןי זיך נעז

pipvmik w זײגע אױוי m^ עו האט 
 םאנאנדער־ ,חכםד,״ זײן םון ײן5א זיך

נעלאכט.
!איהם אויןי שםחח א —
l »אם הנאח, איחם ם׳טוט — " t 
 םרעם־ ?ײן ניט און געהאט ט׳איהם סאטע

1 אימנע דע
— p■' 1 םטיל
 פאר־ דער םון <רובים נאתענטע די

 אוי־ «אר די צו זיר חאבען שטארבענ<א*
 נע• זײנען זײ געטאן. לאז א טאטאבי^מ

 חא־ אױטאטאביצעז די װיםיל םעחר ומז
 האט ײאם רעו ארײננעטען. נעפאנט נען
 שםחה טרויערינער תר צי םחותנים די

 א אין זיך וזאט אױםנעגמן, גערארםט
 די ניט איז דאם .jviibvi םארלענענחײם

 םאר־ דשר צאלען װעיעז זייער םוז םראגע
 אפנעבען, pin ivdvvP דעם שטאר^ער

נעבזען. ,ראיד״ א װעלען פון נאו
— pi6o אױטא• אן אין זיף גןנוועז מט 
מן 5םאבי חנן׳ו ר^  ליכטיג האט זון די רו

דינע7לעב די נעװאריטט. און נעשײנם

tv j” t דערצז Kינטייטvלט iviivi, און dv 
 אי־ vph איין האט עולח, אן tviivi איו

 מ׳האט װאס ןvלאזpvג טרוגז׳דיג זיך חגנע
 זיך םאשיז א נאך אויןי איחרטוועגען םוז
ט ניט ^  ״אל^ vאיהר איז זי ?אטט^, נ

V־p'K אן מאשאל^׳ i'v i” K לי^גיצ׳ג■ 
IV11V1.
 “ivp'k די צו האט^ vנvםארvגBא די

 *V(און םאכטvנ העגט די מיט געבליבענע
 P'j־P«' א צו װאלטען זיי װי קוקט,

ן.vםארvנpvאװ
 nvn װאו ארט אוים׳ן איז באלר און

 נ¥שטאנ^, רשט7 איז מאגען שװאר^ר
 ?ינושר־ און ,tvoipyiw tvאסטp־PיBש א

 און חורלאך אין זיך נרו«יר«ריג לאך,
 םאר־ נדיגvpטא אײנצינווײז, און פארלאך
m iyT r^ y־ i ,^פיגור tv j’u אװpv טאג־ 

•tvv
 וױתר האט — !לאיף איז םאטש —

זאנט.7נ בארט^םצופ טײס םאז דער
װײבעל, די חאט — !איט nyo ױ —

 •Vi םאך א האנט םיט׳ז v׳טpאp׳vנ די
 איהר םיט לא̂ז נעװאצט זיך און טאז

 אפ־ זי האט iy װי ,tnv: װייםער בײבי
̂ז  זי אז tvpy( איהר טvװ «ר :געהאל

 1אי זי װיל ? הע םרײ. העירקאט א װיל
נא? ם?vי ארײן? שא■ טאר̂ט

^ איהם טvװ זי נא. מאן, איהר שי
 שױן אירס ער זאא און נעזאנט. זי האט

typyi אױך. שײוו א
 טאן ר1די צולאכט. זיך ןvpהא אלע ־

:אויך טארבער־סלופ טײם
 ר7 האט — לויח vpהליvםר אזא —
 דא װאוינם iv צייט נאו איז — נ^»ט

 1פײ הרvז זיך הא̂ב 7אל .tvװvג נים
ם״.7נדזשאי7«

ערש• :װאפ צויינ אט און טאיוענוננ,
dim ,Diyo וארטייאיש־ פון ויכער ױין צו 

”djvd ױן ;?ייט iiv, ײ זײנען ivtwo 
 tvnvj אײגגעלאו«ן, tvnvn tviv®! װאם

vp>vih חא?ען װאס ddihiivi רוןר צו 
 kp* רער פון evav יא וױיסט ?אנדיראט

owvn ניט״. אדער
 טיר .tvuvi אזױ וױר?<ױ איז דאם
tviyPo ^אויטסײר א״נלאד ivo,  און ^

 ?ארד דזשאינט דער חאט צייט דער םיט
ik װארום אויפגעח^ט. דאס b iv i t 
 ניט האנ^ ■ערזאג^ אויטסײד די ווײ<

ivu פארשטאגען ik זיינע םיט טרייד 
 אלם און ן,vמvלp«רא ליצױט1¥אט7

 םארשטײן אנט7גע ניט זיי האט^ vpלvאז
^ צו ײנ  bvii'p א וייז צו פעחיג איז א
) גיט. אי־ער נטvאג

py םארשט דאר איזv,אום אז נדלױ 
ײנ^  om* ניזנעם א זיין ivpwp זאל א

 טר״ד. וײן םארשטיין צו^שט רv םוז
 םון טרייד ושם סיט נאלאנט זיין טוו ער
v i□ ,און םינישער אפרײטאר ■ivp in. 

tvn ר^ אחגר םיניש^ אפרײטאר, אן■ 
 ■לאץ זיין םון אמגטעמעשיטט רטvװ םיר

 דערםאר טpשיvרגvארונט גיט רv װערט
 tvtvP אדער שרייט^ ניט קאן ער װײל

 פאר טpשיyרנvארונט ווערט רv ;עננליש
ט «ײן  אורזאט^ vרvנדM םאר אד^ אר^
ih שא■. אין b iv i ד»רפvחא?^ מיר ן 

 םארשטײן זאל^ vpPvii ivpjvik ביזגעם
 פאר• Dנvאנ pvjpp א צו טוייד. חגם

 אור• ר י מ tv^p דאם טרייד, dvp שטייט
ן.vרזאנv■ אױטסיידיגע ניט און |y□״<

 אור־ ניט סאן <עו>אן אויטסייד אז אז
 א אונזערען םון ivo״pj’pvb די tvP״D־

^ ש  א פאר ןvננvרp אייך איך וועא ^נ
:אליין נאלרט^־ג׳ן avi טיישפיל

עטל'« םיט האט נאלרבערג טװוץר
’dphovjd יאו ik pmv אפליטײשאן אן 
 זאםינירטpv איז ער .am* ניזנעס א פאר

 זיי ■עוואנ^. אויטםײד פון בעײארץן
 הא־ װעלטע פראנען, לטvשטvג איס האב¥ן

tvo טיט שייכות א pvp באווע• ארטײטער 
»ppyppivvi iv. די האט ער גוננ. ib 
tvo אים האט ppypvyi נאלאט רעם אויף 
tvpvn ,o־i«״okp ויינע און w ipvivo 

pvp סיט איס האנ^ נאלוינט, האט צויט 
 נאט׳»־, געײען איי װאס ערוױילט. טזל
tvn איז 7 געװאורעז ערװײלט איז ער 
 אנ«ט, dvipp nvi’nvD א tviiyi ער

 םון הםכמח יי זyסרינvג חאט ער נאטש
 ניט האטען װאם ןvנשyמ אױטםײוינע

 !1כײ ״■ארטײאישפײט״? פון װאוםטyנ
 שור די אין tvשלאנvנ ?רינ^ םלעגט ער

 םאי און רסvpמvמ ypytiiK פון סאי פער
 א iviivj איז iv װײל הטתים, Pyp די םון

 pinnp איז אג«ט. ovjpp צרח׳רינער
 vpPvii p״p א אויןי ivppmpvp גאלדטעוג

 ?אמפליצירט, טיםעל א tviiyp נלויז איז
 ארױם״ טמ״ארםט נאטח^ אםים דער האט

viv צװײ אטאר אוז א״נעם שיק^ iiK 
 םארריכ־ זאל¥ן yppyii ,ivpivik טיזנעם

 געמאכם. קאלש האנל py װאם ראט טען
 פשוט נעויעז אים אויוי איז מאל סvמאנכ

 oin פארלאז^ םל¥נט ער רחמנות. א
 divPd און נעזיכט ivp״Pp א מיט אפיט
IVPhp vo מיט ivdip צוריה 'n• 

 אונפעהינ און צרח׳דיג װי בעדויס,
tn איז t־םאnרpח iv i ער האט אםים אין 
 אוײ וועאען צו חוצפח װײטער »חאט רvpא

 װיי־ האט iv .omv dvipp א פאר םען
□nv אויםנovאנער יישאן,7אפלי אן אכט 
 איז vpPvii טאטיט^ זאמינ״שאןpv די

 ױניאן, דער םון ןvנשvס פון tvבאשטאנ
.tvpװvנpצורי אוליס״שאן זײן האט

pרודvגאלד^ג ר Dump זיין אין 
 iVDvn opvpsvq פון tvoyi צװיי כריני

iv םאר האלט pnvt ״tvv'Pvo "vi'nvD 
iv״t זײ און i דורpנvםאלtv כײם hppv 
ivd. א« זאנט, ער nrm p שטײנ?ערנ( 

 vipmv* איז 9 לאחאצ jib טאנדידאט א
 שטיל. רעדט ער װייל ן,vװאוvנ װיזען
^ דא ?ײנעז ױניאן אוגז¥ר1אי פאטש ז  א

yp װאצטען װאם אײרזשמטם ביזנעם 
 וי tip □Ppyn א tynypDiy ג¥?אגט גיט

 tfvavvi האט ^אמיסג די װאם פראנ^
pד1רyשטײנ רypרנ׳t.

pד1רyגאלר רypגעװען ניט איז ת p״t 
^i ר1ח אין רypסyם t p y”^ אםיטע? 

 tynyn 1צ שמם ny װי ניט, װײס איך און
 אױפמבדעײ חגר אז D״nnyp’t אזא טיט

 yאצ םיט אנטpאp pא רyד1רp רyטאנט
 אז typwiv 1י1ש לאםיר .tyפראנ ױניאן

n y p j* ^  ntnnp אל םיט ?אקאנט איןy 
’t״t ,tyםראנ מניאן iPp Dy tvi פראנען 

tvi'Dpy^p yppyn 1¥פארנ¥ם 1צ אײנעט 
 נאצײ ? אײחש¥נטס dvipp tic אפים אן

nyp אמאצ אױך האט onyDPiyyj םרא־ 
 e ?נyאנ Dyipp א tvnvi jjn ער pk גען,

 סאםיטע שאן”זאמינpy חײ־יארמע די
dp’i>iv האט i ים1א אוyאיי־ ױאם ושם ר 

 ד.א• יר1א ny דארף tv®*« רטyנטפy רyג
tvn םאר שטײגטעמ ושחנן. 1צ יצ1מ א 
 אב^ רמאז,y:נ1י ny?'iHH נאנץ א איז זיך
 — שטיצע א *myt איז יםשפראר1א זיין

 יעיאן מיט זי. רטyח tvo װאם קױם
 ער באסאנט. ניט יך1א iv איז םראנען

 ן,ypyנyנiא ניט מניאן תר מיט זיר חאט
 דער בײ ¥יקל¥רט האט אלײן iv װי ױייצ,

 גע־ ניט רy האם קאפיםע, עפזארינײשאן
 איז ער מ״צ דשם, םאר צײט I"P האט

 .y>w נאנט רער אין יאר ty 11אננlמ
jnypn^j ע?זאםיי• די אז יך1א זאנט



___________________________ ia
 ברױ • צוריקגעװיוען האט יןאםיטע גײש\
 ברודער דער וױיד דערםאר מייזער דער
 דער אױף ענטםערען צו ענטזאגט דןי חאט

 מײ־ דא זײגען 9 ראיןאי אין צו םואגע
 ער װאס און סאר״סידענהייטען נונגס

 אױב יזאמיטעס׳׳. ״♦סא• װעגען ייענקט
 ברױ װעיכע אורזאכע די וױרקריך איז דאס
 עקזאמי• די האט *ן, גיט גאידכערג דער

 דער־ געהאנדערט, ריכטיג קאמיטע גײיטאן
 *םי• אן זײן וױי אייגער װעז װײי םאד
 און אויםגע״טפראכען, זיין ער טוז סער,
 זײ־י פארבארגען הארטען דןי אין ניט טאר

 װעיכע אניעױאוגגען, און םריגציפען נע
ru״ א האבען n גיט יוגיאן. דער בייט 

 גיט מייער׳ז ברודער כיעז האט דעם םאר
 אז איז כיירער באיאט. אױפ׳ן גע״פטערט

 ניט באזיצט ער נאר מאן, ױניאן איטער
 די אגענט. ביזנעס א םאר יןװאריטעט די

 צוזאמעגנע־ האבען װעיכע ■ערזאגען
 װאי• יזאמיטע עחזאמיניײטאן די יטטעיט

 ױניאן דער אין פראץ קיין געהאט גיט טען
 גע• װארטעז זיי װען עכיטער םארנעכיען צו

 אױסגעםײ אפריקאנט אן צו גיין רארםט
 מ״נמגס־ הער״סען ראיזאר זיין אין צו נען

 עיוזאמיגיי• די האט םאר׳צידענהײטען.
 הער־ עס אז געװאוסט ניט קאםיטע יעאן
 יא־ אין םאדטידענהײטעז מײגונגס ׳טען
 מײ• 1 יאקאי אין ניט העױעען 7 9 י«אר

 װעיכען איז ? םאריפידענהײטעז נונגס
 יוײן ניט העריטעז יאקאיס אוגזערע םון

V מיינונגס-פאר׳טידענהייטעז
 סייער׳? ברודער ניט האט םען אז

 ענט־ םאר באיאט אױפ׳ן ארױפגעיפטעיט
 דײניןט ער װאס ענטםערעז צו זיך זאגען
 עס קומט װי יןאמיטעס׳/ ״יטאם װעגעז
 האם חאמיטע אן1עיןזאםינײ- די װאם

 קוירצ־ נ. באיאט אױם׳ז ארויםגעיטטעלט
 װעיכער ,9 יאיןאר םון מעמנער א מאן,
 ער־ האםיטע ערןזאסינײ^אן דער ביי האט

 םאר איז ער דאס אםען און םרײ יןילערט
 א םאר אויר איז ער און קאמיםעס״ ״״צאם

 ױניאן. דער איז פאייסי ראדייןאיער מער
 װעײ קוירצםאז, ברודער דעם םער, נאך
 אױסגע^סראכענער העכסט א איז כער

 -דריטער דער איז װעיכער איז ראדייואי,
 דורכ־ די םון באיאט אוים׳ן סאבסטיטוט

 אםיס דער האט קאנדיראטען, געםאיענע
 אין אנצו׳עטעיעז אים אום רוסעז .גע״טיקט

אגענט. ביזנעס איס אפיס י־עם
 די אז זיך באקיאגט גארדבערג ברודער

 םאר גע^טימט האם קאמיטע עיעיףצאז
 קענען װעיכע מעמבערס איטאייעני״טע

 א דאס איז ^רײבעז. און לעזען ניט
 םארנרע־ א איז דאס אויכ V םארברעכען

 בארד דדטאינט די יאר נעקסטען װעט כען
 ניט סאנען ײאס די אז כא״טייסען, יואנען
 קאנען ניט זיך זאיען ״ערײנען און יעזען

 גע־ אפיסערס. םון װאיען אין באטײריגען
 דעסא־ גיט געװען װאלט געזעץ אזא װיס

 סע״ םארברעכערי^. העכסט און יןראטײע
 יעצטעז אין האס להבדיל, לאסק, נאטאר
 י־י אז ביל א םאמעשלאגען אױך סענאט
 קאנען װעלכע סטײט נױארק אין בירגער

̂יבען און לעזען ניט  בארויבט זאיען ׳טר
 רעכט יעדער רעכט. יטטים םון װערעז

 ״זילכערנעם״ דעם האט מעניט דעניוענדער
ביל. י־עם םאר פארדאכיט סענאטאר

 װיכטיגעז א נאך ברעגגט נאילדבערג
 W?v5v םיז טאג דעם אין ״אז :םאיוט
 אײעק״ מענעדדטער דיסטריקט א זיך יזאט

̂טטעלט  ביזנעס סטעוי נאנצען זײן מיט גע
 גע־ און פלאץ פאלינג א פאר אײרז^ענטס

 זײ אויב אז קלאוהמאכער די סטרא^עט
 זײ װעיעז נײע, די םאר יעטימעז ײעאעז

 כרענגט װארום ױגיאן." די צוברעכען
 םון נאמעז דעם גאלדבערג ברודער ניט
 גע־ האט ער װי ׳גוט אזוי מעגעדדעער רעם

 םיט םארבינדוננ איז נעםען צװײ כראכט
 ברר װעז ? קאמיטע זאםיגײ^אז)ער דער
 מיט םארבינדונג איז האט גאלייבערג דער
 גאסעז דעם אנגעגעבען ניס םאקט רעם
 די םון אײנס איז מענעדד&ער דעם םון

 םײגלמג א איז ער ענטװעדער בײדע:
ליגנער. א איז ער אדער

q אנכאלאגגט װאס p א אז םארןט 
 נע־ עאע^אז םון טאנ דעם האט ברודער
 איז אמת. עס איז אױג, בלויע א קראנעז

 די אדער קאמיטע עלעיו^אן די דעם םאר
 -ער ? םאראנטװארטליד בארד דדטאינט

 דעם מיט איז ברודער באםרעפענדער
 בארד דזשאינט צום נעקומעז יואםפלײנט

 אין אים האמ אימיצער אז ערהלערט און
 דער גע^לאגען. עלעק^אז פון טאג דעם

 צופרײ העכסט געװען איז בארד דזשאיגם
 און #ל«אםפלײנט זײן אויםצוגעסען דען
 האט ?ס װער געםרעגט, אים האט מען װעז
 די באשולדיגט ער האם געשלאגען, אים.

 וױיס טאג הײנטיגען ביז׳ן װעלט. גאנצע
 אים האט עס ווער נים ברודער דער נאך

 דעד חאט איצט ביז גאך און געיעלאנען.
 װאס ערק^ערען, געהאנט גיט געשלאגענער

 איטאױ דעם אין ארבײט װאס ער, האס
 א געװעז אח ד^דטעז און דיסטריקם נער

 םאז צו געהאם שטיםעז, צו •יאץ פאאינג
 וױ V «לאץ יאלינג דאנטאונער דעם בײ

 אהין ער איז װאס נאך און אהיז ער הוסט
י גאמען?1» * *

#גױס ױניאדסםישע? טרײד םים
.36 לאקאי םיז םעםבער לאנגער, ל.
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חמװסקי ב. דר. פון

 « — פעטקײט. רעדוצירען צו וױ
 סעטענט — ענטפער. אן ארד פראגע

פון רעמצירער «לס םעדיצינס םעדיצינם
פעטקייט.

 סיינפ סון 78 י<ויזפי םון מעגנער א
ט מאיס, :׳;!י״נ

 װפיט איף :דונפװסקי דר. ״װערטער
 רפס פ פ*ר זײן ד«קנאר זעהר אײך

פאל. מיין איז
 6 מיט פוס 5 איט, יאר 32 נין ״איו
 יע«ד פונט. 17ס װענ און רייר, איננדעעם

 נעײ^רען אוגטערוונט איך ניז יאר טען
 אינ׳פורעגס <״וי א פון דאקטאר א פון

 יפפ נעזאגט ס־ר האט ער און יואמפאניע,
 דארןי איר װי רער פונט צ0 מיט װענ איך

 איו יפס אויו פיל איײן איך װעגען.
 עקסערםייזעס די פון מאננע צוםיי. װעג

 ״געועכ• דער אין באיערײנט איר װאם
 פון מער פאר נעטפ; איו האנ טיגה״ט״

 איך דאס •טײנט מיר און צייט, יאר א
 פאריי• «וו אנ׳»טאט געוױכט נאך נעוױן
רעו•
 נא• םרוי םײן האט *וריק יאנג ״ניט .

 נעווי• א דאס אדװערטײזמעגט אן רעריוט
 נעװמן איז װעיכע זינגערי;, אסערא םע

 געוױםע א אױסנעפונען האט םעט, זעהר
 זי האט ׳טײ דיזע טרינקענדינ און טהיי,

פונט. 86 דעדוצ־רט
^רי־ חאט זיננערין א«ערא ריזע אננ

 דיזע פון װערט די װענען בויויעם א כען
 איי• יערען *ו׳שיהען«וו עס װעט און טיי,
 נוקלעט ריזען אין נאר• װיל ױאם נעם,

 ׳״עדייה ניט איז טײ די דאם זי שרייבט
 דאס מענ מענ׳ש םעטער יערער ראס און

 «ור *ו דארום אײך נעט איר םרינקעז.
טײ. דיזער װענען מיינינג אייער נען

 אייער םאר סאי סיי אייך דאנחענדיג
.״-------------אייער, םרײנדייכסײט,

 WP< דייעז ענטפערעז צו אנ׳שטאט
 מיר חאבען ,ניין,״ אײנפאכען אן מיט

 אויםםירייכען אן נעבען iy באשלאסען
 די פאר ״נערעכטינחיים״ די 1אי ענטםער

רעזער. םעטע *נדערע איע םוז נוצעז
דער־ חומט קערוער אין םעטס םיל צו

 גחד איז ׳שפייז םון אייננאמע די װאס םון
 םארמע דער אין אויסנאנע, די װי סער
 נרעםט׳נ די יןערפער. םון טעטיניוייט םון

 ויערט עסען מיר װאס ׳שפײז די םון טייל
 דעם גיט דאס ענערגיע. םאר םארכרויכט

 באוועגען *ו זיך מענליכק״ט א קערפער
ארנייטען. און

 פאר־ װערט שפייז מאס קיענערע א
 יזערפער רעם םארריכטען צו אױןי ברויכט

 סיר אױב װאהסען. אים העילםען און
 מוז דארפעז, סיר װי שפייז ײענינער עםעז
 טע• זײן םאר םארברויכען יןערפער דער

 װאם ישפײז דעם פון טיי< א אױן־ טינקייט
 ימר״ דעם םאררינטעז צו אויױ נײן דארף
 דערפאר װאוסס. זײן אויןי און פער,

 נע״ פארלירט םענ׳ש אזא דאם םיר, זעהען
װיכט.

 דער וױ םער פייל, «ו עסען מיר װען
 עקדסטענץ זײן פאר חאבעז דארף קערפער

 א■* איבערינע דאם װערט טעטינחײט, אוז
 פון םארמע דער אין קערפער אין נעליינט
פעםס.
 וװ V דארום םיינט םעטקייט פיל צו
 אויםנאנע, י^יינע צו א אײננאמע, נרויםע
 םאר• איינער ווען צוזאמען. בײדע אדער
 סוז פאיםפענט, ער וױ נעלט מער דינט
 זעלבע דאם באצאנט. א נאייבען אים דאך
 םײנם םעטפייט פעטסײט. די םיט איז

 דער שפייז. םון איבערפילום אן ■שוט
 רעדר צו װי װענ נארמאצעו אײנצינער

 די פארסצענעחןן צו איו םעטסייט צירען
 די פארגרעסערעז ׳שפײז, םון אייגנאםע

 צױ ביידע אדעו יןערפע־ םון טעטינהייט
זאמען.

נצייד. אצע נים אנעד ז״נען ׳שפייזעז
 נ׳ט שפייזען נעוױסע פון מאם קציינע א

 נרויםע » ווי אייננאםע םער חערפער דעם
 גיסעי חצייז א ׳שוייז. אנדער אן פון טאם

 םער קערפער דעם נ*ט ױטער אדער האנינ
 אזעאמ םון סאם נרױסע » וױ ענעתיע

 װי ■ונקם ביי׳שפיצ, *ום קרויט, ווי ש*ײז
 איז ׳פטיפ נאאד דאצער צען קצייגער א

 דאיער. האצמר זיצבעתער א וױ כמןר פיצ
 עם באנרייפען דענ׳שען םעטע טערםםע די

 קוואנ־ חנר אין װײניגער עםעז ייי אוז גיט,
 םון היואייכמט חנר אין כיט *בער ט־טעט,
 ישווער אזוי ױ« פאר איז דערםאר יטפיח.

פעטקיים. זייער רעדוצירעז צו
 די ייענעז ווערכמר •*ר א יעצם און

 נע־ ווערען ײאס םעדיצינס פאר׳שײדעגע
 איס געוױנם. רעדוצירעז צו אױןי ברױכם

 ויי דאם זאנעז, זײ ײענען םען קאן כאצ א
 איט ׳*עילד• «יעי ניייאי אצע זיינעז

 װיר־ םעדיצין אזא םוז װירקואם, זײן צו
 זאצ ער דאס *ווי, קעדפער אױפ׳ז קען

 דער אדער טפייז די פארברענעז ענעיפר
 אױפנעמען שאנעז נאדגים ז*י קערוער

 די פוז טײ< נרויםע * םארנרױכעז און
|.pdv סיר ײאם שפײז

זיי־ םעםינפײםעז ייוע 1פי נײחו איז
עסמ׳פיאצי, לז׳נייױ, טער־צ־נעז דיזע נען

 קרפדןע די פון געגרױגט װערען זײ װען
 װײט וױ אויןי װײסען;יט װעינע זעלנסט,

 װייט »י אױוי און רעדוצירען iwv« וײ
 )וײגען סיט<«ן רעדוצירונגס די ?ועריױ

פפצ. ספעציפיען זײער אין
 איז דערסאנט, איר װעינע ׳טײ די
 מעד־צינס פעטעגט שיצע רי פון א״נע
 צו סיטער פ פצפ נעגרױנט װעוען װאס

 צײנט• םון מצט סער װאס ארױסקריגען
 סיט סע׳צח די מענ־שען, vevc ניױגינע

 טײ־צװיינ דיזע חאט װאס ■שטריסע, רער
 אױך .nsM ;יט פ׳שוט אז אױסנעפונען,

 אג• חאט אקטדיסע tv tv אמת, ניט איו
 האט rv װ«נען נײויעט on גע׳פרינען
 *jv װערט ניזנ«ס גאנצץ די געחראגען■

 סעדיצין oiyai/a רע;ויאו v פיו נעםױט
 *V8 פייש ;עוױינרינע די סיט ?טמוטני,

נענרױכען. קטמפטגיס דיזע װאם טאדען
 *M1V «1 האט tv evtt נריוי an סון

 «ױ נעזvn «ײ on ׳סיר זעחעז נע׳שיקט,
i<׳vi m נ׳ננעטען אײו פון ער־שט i( 

w אוױ גיק האט tv װי אזוי נאר v 
 נצויו i״v גײ טױן ספן געט געענטפןרט,

 מגט• ניט וועט איד אױג וזויצר. זינען
 אין נריןי, v גייר סדיגטן tv װעט פערען,
 «סי<*יע<ע v איס ײעט סען װעצכען
 דא• פינוי נצױז נעטעז ,T’V פ»ר טונה״

 ניט r»v ivt ײעט איר אוינ און יער,
n« ניו פרימן tv װעט ענטפערען, n 

 נצויז נעסען װ«ט יעצטער דער יון נריוי,
v״t ,חוג• סיט «יין װעט דאס און יאיער 

 איז סעדיצין דפר װי סער סצנט דערט
:פ¥<»גחד איז ׳פיוס דער װערט.

מר״ Tin װאס דערםון פזמט םצטסײט
 חא״ רטרןי ער ווי טפײז טער פרינט וער
 mm n װי arti איינצינער חנר נען.

 1זײ צו tw װײנינער עסען צו איז צירען
r אצײן עיוסערםײז םעטיג. םער v גים 

 םארשיעגערונ; v מיט עקםערסייז גענונ.
i אין n מוז עםט, טען װאס ׳שפײז םאס 

 םי< » םון פעיע מערסטע די אין חעצםען
 נוצ־ זיינען |”<v םעדיצינס םעטקייט.

 טעדליד אוז גיט, חעיפען זײ װען <אז
.ovtn’ii יא זיינען זײ אוינ

 טיר װיצען נעיענענח״ט ייןער נײ
n דאס נאטערקצז, v אמוערט״זמענטס 

 פערזא• אײנמצנע פון יעזט איר װאם
 נע• קורירט »יײז ״זיינעז װעיבע נען

 lirapn «ײ װאס סעדיצץ א םון װארען
 ווי• זײ און ענטדעקט צופא< א דורך

 זיי״ יט8 םרײ א״ו יט8 ט״י׳זן זיך יען
n v ,וטיקעז אי*ד און ערפארוננעז* M 

 tw«״ מעדיצין״ זייער פון נא׳שריינומ
o םעיסס. n אדװערםײוען IV8VJ pv 

 אן גיח, v ,tvtiv■ איינצעצנע אן פון
m חארוענטער, א אקטריםע, v אזױ tv 

 *V8W v איז ,tvnpa ״אומשוידינפר״
n נענרױ• םעיקערם ■עטענס די װאס 

 nsp״w די *ײט. צאננע א ׳שוין נען
 *ovp די פון אדװערטײזםענטס נרױסע
 די tnvMve חאנען זעיבסט •אניס
 אטאצ םצ׳ונפן «יי װאס ײירקוננ נרויסע
 איו עוצם דפר עוצם. אויפן האנען
 שוין גצוינם און invitPJ קייגער פארט

 אמאר סימנט עד ווי נצינד אזױ ניס
 יייפנןן פצענט ער ויאס איעס נצויבען

אדווערטייד מעדיצין יעםענט די איז
tnajw די סענטס.  dp*jv»ovp חד 

 אדווערםײזען, פון טריס דיזען tv רום
t נאמעז אין i t נמגשען, פרױואםע im• 

 די יײייײפז ניכער וועט דאס tv קעגדיג,
*D1PPVO.״

 אין on זייז מװזז מוזען טיר און
 עס נעציננט פעצע זאחי נמיסמד א גאר
 ניישסיצ, »וס אסטםאטיהער, tv זײ•
 tvnw נזװיסע א on צעזט ער מען

 in םח געציסעז tiv חאט מעיבער
 »סא< v תרד ovn יןראנקחייט זעצנער

 מצכפר1 תרך «נדי«ין v אױסגע״נעז
 tw oimppjo’iv טצײן זיד טn מי

 ד1פט rv ער dvh ׳nvspjin”8 אױס
j«  tnvuvi מיצ צרח גרױםער אזא tv 

n<״ איפ ױיסעז tptn טייי גאנ׳י in tit אםטטט tram נמדיציז, דיזןר 
nער נקט w ד ער האט אט ^  נע־ ײי

tv tPtno עדיינען •’oo^vn’v nv 
tPrijra tpr, יח ip גייױ שיפם nmv 

 opbo v■ םים אדרעס |1א נאטען זיין
tiv אױסחינפטע. די(זיסימ קרינ?ז צו

tprip פרעט ip ־*ר»דיפט א m tie 
 jrnpii jfjvtovp rvnpo ■עטענם

 tpoivoinipo'io on נעבמיכט םvח
 .טומוס׳, tpavt i* ppijpii v ײי טךס

 אדװ?רטײד poPptv rv נים נצױבם
jp<»o א«< זיעקו זײ נשגסס.

 װניםי סטודענסען«ן די «ך
 אוןיוןארגממנר סענטערס

אונװורדמעם.
פו ײניצמ ייצ א  193*1 יואא »וי
 וײמו ptfisiJMim יײעמ ױן געםוי•
r׳i W’״ i» ױגי גזגנעימז

im ײ •דחנאזנו. rm מנייא■ זאיוז 
fm ײז ײי• ײו ומיעו "pw* ך  ו

81 Mspmtm ניו ימײיי׳ ײנייו J1T
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W1M •  in  1'* jnv ו מ♦♦■ מי♦• 
f? •11 ײ• װעייעו •♦ינןוי i r u t, או 

ov ואי ארגי^צי/ ו♦• ׳•יייצז •i l f f iM  ♦it 
it♦ 7 ♦•1 ו♦• in י♦1 •♦ײיצז •  •pm יאד 

• •in •♦1 נ•̂ ♦♦ ••?• in, •נןען װא MM
י w 1•♦ לעיימי • גן • i♦• •M 1דא 

in•• די•ו  .•• ii• ינעסיץ ••ו• ahpm 
im |י*צז11 ••♦^♦^1 fi ♦ינײ«ןי ײ ני• 

^ irn#n•♦ מינייגעי; • •n m נצלן«• י״ 
M* 1••י»צ די fM • i f  »♦1•  /1♦• .n in 
 ttfiNisnysM• ]fppiif#s ואי •♦♦•י• װ♦
I• 1 ײMM AWVn p v v r י♦• • י • • •

M ו♦• •yn •y •♦ ׳סודא fip n ,אי •11• מוו
11♦ Jim«ii i♦♦? fin M't §v V* 09**1 i**p 

i  •y m•♦ ,תאנען I vo \p w•♦ ״ •Iflyti,
urn ^ y s ^ iy in ••  •n  fp•♦ i♦• ■nwn 

.TPht 1♦• •iiyyj ♦11• iy•♦• w**t vo 
4 ׳אסןל אופר T1J iny• 1♦♦• •yn •y fyn 

 ♦<•♦*my• ••nay f♦♦• «<j »yn •y 11 און
ty j'iy j vo lylyn toy: 11 ••י • •n•נקעל*

W לואמיטע סמרײה m ** /108 .p ifi
vjin «yn oy װידא^ו myn i f  v/iyiiyj 

y< יי > ^ r גפויח׳ i♦• fo•? iy♦♦• to 
o r  n« pi*f •  •♦• in in y i •m ipyj

iy•♦♦ •♦ססס׳ן •♦♦לאי• לייי ly n y t r if  no 
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o 11• 40ױני iyM» נ*ג?**ס, r ♦0 יV993 

in נ♦• חאנעז  •yi♦♦• tyjnp oiow די 
^ י  •♦♦•ו נמנען lyo^yn •♦♦ ואי syn ײ

i••יי ♦♦?״» in ^ i» r i ד •♦« ײיד•♦♦• 
•1• •yii >y to m * i  I9i**i i♦• 11• 0v i 

•♦♦* »♦♦•, <*9P*09 ywm • tnyr«i iy• 
IM יי מי ’ iu  oyi ly ty iir  ly^yn oyor 

Aooph װאש ♦•n in•• 4 וייysyiyi 
W — נ» 4 *. fi 1• vo Jirtnyfiy ♦i 

WO0 iy*MJy0♦•#• fHM oyi 11• f i• 
iyiy* yiym • sm•  m*ip im m ĵ vo p• 

i*• װאייען in in  •  my• ••nyi in♦• p 
w אלק  ••nyi ••n in♦• ♦̂•♦n ^•m••

i» j«uya 1 וןי• •r  i*w1•̂♦♦ ײמז
«♦•1 ♦♦•9* jjiim I m  iy, ד•! ®,liioy

i •וין \vv*i iy•♦••^ימי״נד 9ho ײ •« f• 
4W in  n iy  oyi tysyn p • ,oiopoz 

vjin •yn in•♦ מ1גי  iyi♦♦• w ♦»1 4י
♦♦•!♦♦• iy»ny iy i •♦• •♦ r•• ly iiy j iy i 

Spo, חאמן MiMiiyi p i•  i«o, ל9 סוןי ןו
♦! winn װלען סו• ro rn i ♦i p • iy

in y ii p •  !•••n 180 גיו *לי?*יד 1יסמ 
my♦. ו ן ו י ג fir•♦♦? o ן n  4y * f  p&pio 

oyi i • •  45 1♦• I t  p i in i♦ • i• •  • i i 
lynya^yy iyoioiy;•♦ iy i p t  ifn y• •לי 

H*••♦ װאי• i ♦i irn n y iif  lyoys in 
90, pvospo ון״לאמו• •yn• lytii• P* 

i r  naTo ♦1 ♦n ♦11• p« ,«♦♦1 iy i״iys 
m♦• wy?װאל• ״ fio ty iy iiy i iy•♦? oy 
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1M •♦i • w y i •♦J iy>Ntn• ya^jyny• 
מז ײ מל on t♦• m 9119,♦ •יז יי n ♦•♦ii 

i f: חאנען סיד o itfy i •♦1 1 o ip i ***19בל 
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*0*90 *moo1• ivoio* in♦• •♦0 ,i* in  *o*n 
9*9***o y iy tii•  p • lyijm  iy® ir«• •y ii 

rv*• i**p 1**1 o*s 0911 09 10 ,*no סיי 
•noyn״ i r 1דײ yii• לוי• זיד וו^יקליד 
n »11 19נ p tw  * i m *o 9000* * i♦̂♦ ••וו 

t i l  oi yaiyg 9**109» 909190190*0 9**»**o 
*9*0 00*0 *,90**10 00*0 ♦11 *i r n* 

M ifito  n♦• tf* o  P • 09*090 00*0,1yn 
m.•♦ •ויא pfim ייאנמ
fi״ i f —H״ — ♦♦•I1®• ׳ op i9*rp •♦*

9® ♦*ii ,iy **® m rv  p •♦j!♦♦ 19**990 י0
op*** o*oo**o ו י א y•♦ ו *  yo*o***o p 

n» in•♦*®  won M Ym *nrobno ייי״® 
tw יד •יײ♦• m tfy i 0*2 09 vnw ׳•r 

op •♦נ »fi»  MP*np*om *9 רwo**o י♦•

0

ד * י
r» n

n ip  .ly^iiopmi♦♦• p« iy, ד •  רי!
 ••!•ל. inyi «♦! !אד

1 ^♦••jy iy i•• •yii — j ».4יערע 
1 *»mi» o 11 •נאל♦ ♦•in •9• װןל* oy

OH- .____________ . . 1 9. — iy • r••• — ערלאד♦♦• —
op ••♦191911 ואדעועניל, nys סיר yp•
yii o 0*2 •♦♦ד ן r  1•  4y;ym• באלד 
1 y•♦♦^ o r  4nyr#•♦ װייל oy ו♦• 
90*20 *11 ^ryo | i|9*190**9 90001*9« ל, 
l*o .9*190• p • •חן i pm סלגעםײן •i«f 

p i•  ?♦• oy 10 ,Pihw on lyoipyj vo  ty«
 y« ♦•,1 גלויבען םיר «ון xyiw 1• ןביסעל

 ארגי♦•, די ן1» סיח ד♦ לױנען ♦♦ד װעס ס;
 עס 1ב* •װע״לײגעז״ טײעז •yii •♦חד א•11

yn» יע זאל מען װאס ׳ע#װאס אױיסקומען 
&*רע£ע:טליכען. **ס1 1• •♦♦• *ון קענען
 «•־•♦♦ר iyiyp .םיר— 4יצבעחצטײ1 נ״

iyi גאנץ • • •mve, 9029*10 איומיגע ו♦ אז 
 •בםא- io גאיני• איז 1ק-»ר^1?לא •♦ן •♦♦«

 ז♦ װי בס,9*1ס אזוי •♦ז ז♦ «ז .,n ד״ ,901*1
 א נאי ס*ו *1 ;געװען נ♦• ?♦♦גסאל נאך •♦?

 ■•ר• עטליכע די •♦« ••רגלײו •♦ן •לןגורג
 4װױסע מיי ■ראסיעריטי. •ון יאחר ;ןגגענע

 צײטזןן. ערגערע געװען גאד זײנען oy אז
vo קלאו?- די װען *♦♦•, • 1• זיר מרמאגען 

lynyi m»**i 1 ysgo ■♦און •רבייטסלאז אזו 
no* ,חא־ ?י♦ וון •♦לע סו נוימ-באדערוטיג 
192 i f  inyi ttioy i דז^אנס, אגמיע •p 

lymt געװען *ly v in חאבען ?י♦ װען »m9 
o •&ת> 40• •י oyiy ווגען r געװען איז 

̂טא־י ♦♦!P כםעט נאד איז oy װען 4יי  קלױ
>iy גיט גיאן1י iynyi# אגער ijn iy o r• 

oyi «♦1 i r ,צײט״ איצטיגע ד♦ אז ואקט 
 ני« וױי• :אד אבער איו 4אי זי װי •לזןנט

 •לענטע ♦ענע »♦? םען אז p• עד;סטע. ♦1
•♦♦•iyo •yii 4yoipyiiyo♦• iy אויד •♦!iy 

 חױיט• די .tyoipiy•♦• *ײ• איצטיגע *1
 io• •11 דעם סארליוען :יט :אר 1•♦ אד1

4ניא1י די יוי1» לד1• ד♦ iyoi«n 0*2 מלד

ty® •n ייצ• יאיקער•* r  •• iy ד חסל«עז♦? 
oyi• ד בײy11 •לעכט ױןדים ױגיאן, י♦ oy 
 סןל טויזעגט גאד א♦•• געװען װאל• 4•♦

 •װאר געװען מאל• ניאן1י די pm עיגעיו
 ויל ס♦* — 4•רײ מ. muon דדי

 lyspn ן y « 1 נ גרױס און וארגעגיגען
 4י1ל#»רזנת^מיס iy•♦♦ •♦בערגעלײסג• םיד

ofii חיים דו. ס♦• •וזאסען ׳איחי PNivio 
 אמיסגעגעכען חא• גאלדסט^ן סימי דר, »ון
 סאניטאר♦ אװ גאארל וו«ומו דער סאר

 iyn .190191 חעלטח ♦!!♦אן p» קא:&ראל
 אס11 אלעס, געואל;• נאר װאלטען סענסען י♦

in•♦ איחר ן1א — אח, דעס אין וײ זאגט 
o אזעלכעס, ;יט •1דא !א;ט n איז •iy ii 

 געלעב• 9P0M זײ װאלטען — 4••לגע 1•
•non ,געלעבמ, לןגג אזו♦ נ♦• און יםים
11♦ »iny 00 געלעבט. ײן1 ן1א *to,* ,לם«ל 
 •אר־ כעס און *קניח נ סועל1װע «'ס1סי גן

/lyiny♦ ד♦ ?ייצען ?לוג ♦ii pN ינ»יגn♦ 1 ׳
 •ונוער עועס חאט ורעג•, און 1•♦ז דאס

m• 7 0 כעש און קגאח 902**0 i .•גארגי 
 יאחחנן ד♦ •לײן ?יך •:♦יד• םען א• 1נא
 •1סיסלע in•♦ מעלנע אחןי ײיסלסה די ••.

 %יד זאל מען מ♦ #•«ראו 1סלארע ס 1*ס
iny• y *190029•♦♦ 4אויו*יחרע iy, 11**ס 

 1אי סטען1ח 1•♦בע ♦■•,iniys•♦ •■חאנדלוגג
 4yoy iy•♦• ,osiniMi• 1»יכע נג,1קעל*1סא

 ♦♦•pi»n ד♦ 1איבע 4«ײ יי אינער 4«ריגקע
« •♦בעי ,lyoiyp וון  — זיוען 4געח 40•

 י♦, פ«ר װער• גיייסזנן 1®י ח1ל iy•♦♦ םאנען
 .lyinp 1• ?♦♦ן non איחם עלען1ו וועלבע

iy ױאס געלד דאס i חא• ח1ל ;oypy• דעם 
io״ n•נטראל״ סאניטןד♦ אװ בןאח• יג•? 

P» 1צעגטע חעלטח 1ניא1״י מס/  ני• חאט ׳
ip yn  •jn :ym •• •:•pyi 0 •חןי yiyoya 

m ,o» זאך. r  lo t  p 1פא ♦♦•iy •אלגע 
y iy tii•  in  l i i t y i oyi i«o •♦♦31•  yr»o 

oy in♦• w •יסיסעד, h im יעדער אז כ«מ 
 «ײד זאלען זי♦, *װיסען םיר ן1י #1»ײנע

oi• hmmmi 1«« נײעם» mיםים ינת o^iri.
\  S  \  \

!אױםםערסז̂ם לאהאלס פון סעהרעטערע
 חרב־ זיר געבעטעז װערען צאקאצס אינטערנעשאנאצ די פין npvnppo די

 נע־ א םװיט, פיליפ נעװיסער v אוינ שיקאגא, פון 81 <פ?אצ טיט צושרײנען
 אנ־ זיר אפציקיישאן tv אויסגעמאכט האט ,81 צא?אצ םון מעמנער װעזעגער
 אינטשעס 6 םום 6 ס»צראט, געװעזענער א איז םוױט ױניאן. דער tv צושציםעז

חויך.
.kp* 81{* סון םעסרעטער צום ׳שרײנט

.111 ,J. ZULEY, Sec’y, Local 81, 1815 W. Division St, Chicago
NWS

11 • • • ׳ • • • • • ,

ר ע כ א מ ס ע ר ד
ל ®ת א ק א . .22 ל

מיסינגען כרענסש וױכםיגע ױיחע 8
ר ע ד ®ון

22 לאקאל ױניאן דרעסםאכער
ט ע ען װ ט ל א ה ע <ג עו א ר ע װ

װאר נעסססן *
ט ש ט א ר װ ע כ ױ ע ס די ד ט ענ מ ס אנ ר ®ת אנ ע אן ד  װני

ר איז ר ת ע כ לי עג ר ט ע ש די ע, אי ס ע או ■ר ם װ ם ע ע  װ
ט מ טי ר ע װ ד עז א ר ע ר װ ע אג ד ץ. און ט א ל ■ א

23 לאסאר כאארד עסזעסוםיװ
םרעזש. סעק. שעחנהאלץ, י.

״נערעכפמסײפ״ ד פץ לעזשר ף פאר ודנסינ
 חאלמ איחר ײדער װאומתג״ אייער פון נעםופט ח»ט איהר אױכ

 אױב אדרער. נייעם אייער אפים אונמןר אין וױסען ל*זט םופען״ כײם
*ייפװ̂נ די נאקוםען נימ ידחר וועט ניט,

; t נ»טעז................ ........................... .............
. *. • * אדרעם אלטער . . . ». •*׳.. . . • • . • • ,,׳ .* •• .

............................................. .. אדרעס נייער
• • t • »o u »yoynjn • • • • • • *Du /®pm

:אדרעסירט
GERECHT1GKE1T

• U lU t a H ,  MMrYwk.

35 ױדאן.לאקאל פרעסערס קלאוק
. ם א ז ת ר ע ט מ י ו א

מיסינג רעגעלשר א י
— םון —

יארס נױ פון פרעסער אלס
װערען אםנעהאצטען װעט

םע&סעםבעו &ען26 אװענ־ םאנםאג
ח ״ י ס ט ר ע װ «ו » אל, ״ ט 176 ה ם ״ א־ װ ד א ר נ

פרעסער כראנזװילער די
םיטען װעצען

םעפםעמכער סען24 שבת, דעם
ץ ר א ע ל ױ אנזו ר ר ב * ו נ ״ ם, ל םעאו vm 219 ליי ppc .ט ם

 און מיטיננען יי צי קומען צו געבעטען זיינען 35 צאסאצ םון םיטגצידער אצע
 טאגעס־ארד־ אױם׳ן דא זיינען עם ױניאן. דער פון צעבען אין נעםען אנט״ל

 איג• זיר דארםען טיטנצידער אצע װעצנע מיט פראנען, װיכטיגע זעהר נוננ
tn ’onvv. מיטיננען. די צו קוםען מיטגצידער אצע זאצען

ש. או, ח סל ע ר. בר ע ש דז ע ענ מ

 בושלערס באגראדערס, עערס, עהזאמ
ק 1 א ל למא.ל.גוױ.8מ
7787 םטײװעםאנט טעצ.םט. טע10 א. 78 :טפיס

 געלענענחײט א נעכען צו געװארען נאשלאםען איז טיטינג לעצטען כײם
שולדען זײערע אפצוצאחלען םעםבערם ריקשטעחענדע די

1921 אספאנער, ipdis דעם ניז
סטעםפ, א םענט 50 צאחלען מוזען םעםבער יעדער װעט דייט, דיזען נאר

ע, סײ ט ל ע סײ א ײ ען. נ ר ל שו
קראפט. אין ארײן דאן געהט םענט 650 די

 אױפםערק- אפישעלס ױניאן און שאפ־טשערלײטע די כעטען טיר
 בא־ צו שעפער, דיערע אין ארכײםען װאם מעםכערם די םאכען צו זאם

t זאפארט שולדען זײערע צאהלען
גרום, כוײדערליכען מיט

82 לאסאל כאארד עסזפסופיװ
ער, ט. שפיז, י. .0פרעזידענט. גרײנו םענ. סעק. א

ספעשעלןספעשעל
לאהאל מעטבמרס .קלאזקםאכעו

פםערסזאם!
ל ע ש ע פ ל ס א ר ע ענ ש ר ח ע ב מ ע ג מ טינ ט ו לארןאל םון טי ע װ

ען ד פינ ט א ט .ש

סעפםעמכער. פען24 דעם
הר 1 אג, או ט מי כ א ץ נ א

עװענױ m אוז סטױס m ױניאן״ הו&עו
או ען די װ אג ם טון טר דו אנ ר א מ ע ם און מ ע ען ד ע ט צ ע ם י ד  הרי
ץ ד א ױי ען ט ל ע ען װ מ ענו פג ױ ץ א ט א ױי ט ב ר טי קו ס ען די ער װ

ר ע ד ױ ר, ב ע כ א ט ק או ל ױ ה הר ו ט אי ה ע ר איז ז ע טי־ ד צ ע י
ר ע ג ג טינ ר טי ע ײנ ע די פון א ט ס ע ט כ ױ ס ו ד װא ען טי ב א ■• ה  א

ען ט ל א ה ע אר נ ע א פ נ אנ ט, ל ט ציי מ ץ קו ען א ס א  ער־ און מ
ט ר ע ל ר ט ע ײ נ א נ לו ע ם ץ ש ע א ®ראגען. ױז

גחם, נדם

i לאסאל כאארד עסזעסוםיװ
j ,דפדסערםאן. קאפלאז ר א רנ ע חן, ב ע םעקרעטער. מעג ש



I Tנ ? ר > מ6( י ^ ג ען פרײמאג,י מ ia סע«מעםכער, # a

ר אין ע ר ד ע פ ר רי ע כ א אן, מ  ױני
אל ק א 17 ל

).0 זײם •ון (*י*וס

 אוםוױסענד. ?עהר זעהר, נעבאך ז״נען
 מײנחען צו מיר האפען צוקוגםס דער אין

 צו אױפמערקזאמהײט ספעציערע אוגזער
 ג<ױ• מיר און *טא• דיזען םון ארבײטער די

 מיר און יאגג געמען ניט װעט עס אז נען,
 אױםהיערוננ נױטיגע די געבעז זיי װערען
ױגיאן. דער צו םריכטען דיערע װעגען

 א וױ יעצט זיינען כייטיגנען אוגזערע
 •טטוג־ פאר די קאגאר. װאסער לעבעדינער

 פאר־ כיעטבערס הונדערט ם$ר די װאס דען
 דאגער־צטאג יעדען סיטינג בײם ברײגגען
 םאר םארגעגיגען אטת׳ער אן איז אװעגט

 ז$רט איהר װעטען כײט אגװעזענדע. ארע
 די װענען איהר הערט רייו־ען, גיט יעצט

 קװע־ מעמבערס אתטיװע א*ע מיטינגעז.
 טי!אםענעיםאד די ברױז אן. פיטוט רען

 אונזערע צו ניט צייטעז היינטיגע קוניען
 רעבען, זיך אין האבעז װאס די נייטינגען.

 אונ־ פון םעטיגע די און ריהרעװדיגע די
 יעדען געםינען איהר י־,אנט רייהען זערע

 פאר־ אונזערע בײ אװענט דאנעריטטאג
זאדיונגעז.
 םאר יטפעט צו ניט אבער :אך ס׳איז

 ארוג־ נאך קאנט איהר פאחטלאםענע. די
 אפהענטיג־ און אומעט דעם טערװארפען

 דילעגסי 70 אין קומעז און זין־י און הײט
סטריט.

מיטנליד. לעבעדיגער א זײט
העללער. דזש.

ל 8 א אנ ש ע עונ ט ײ אינ  ױנ
ס טי ער ט ענ ױ אין ם  נ

ברורולין און יארר,
םעג• ױ:יטי אינטעינע״נאנאל א:ט

 ■*:- די אין אפען שוין זייגען טערס
 און יאר? גױ אין בילדיגגם סי,ול לירן
 גע״ זיינעז אדלעסעז די גרוקלין. אין

 ;א־ עדמקײאאנאל די אין דרוקט
טיצען.

 לא״ די וזן מיטגלידער די זארען
̂ס  *״גצויוריײ זיך פארטעלען ניט ̂אי
 אעטערעסאנטע קלאסען. די אין נען
 פאר זײנעז קורסען נארערענדע און

לערנען. קומט אגגעגרײט. אײך
מא:ט! איז וױסען :געדעניןט

אױסשדסריו הױ.ט
 טהעע ̂?אטניא

 פשאי גװעסאטשני
םהפע ילילי װהײם

Regent  9— C o o p e r  U n i o n

HARLEM CO-OPERATIVE 
PREPARATORY SCHOOL
EDUCATION at COST 

EDUCATION at CONVENIENCE
 אװענט םרייטאג און מיטװאך מאגטאג,
 דאגעױטטאג און דינסטאג אדער

צוזאמען. בײדע אדער אװענט
EDUCATION in COMFORTState Bank Boii.dino 

Fifth Ave. at 115 St. 
University 5149

 דעם אן זיך םאנגט טערמין דער
̂םטעסבער. טען21 ס

איצט. זיך רעדזיטיסטרירט
EDUCATION AT ONCE 

C o l l e g e  E n t r a n c e

 אונזערע פאטראנײזט
אדװערסײזערס

שיסאגא פינישערס 59 לאסאר וװ מעםבערס
הר ט אי ר ע ע װ ל ד א ענ ג רינ ט ד ר ע ד א פ ע פג ױ א

אסעסמעס ססרײס דעם כאצאלען צו
ל אזױ ע ך, װי שנ לי עג ט מ ק ענ ד ע ע ר,יץ אז נ ײ ר נ א ל כ ע• בי  װ
ט לען ען ני ב ע עג םג ױ ען אר ער ר םיידען װ ע ט ד ענ מ ס ע ס ט א ע  װ
ץ ען אין זי צ אנ ט. ג ל ל א צ א ב

ט ען מי כ לי ר ע ד ױ גרוס, ב

ױניאו פינישערס דרעס און סלאוה כארד עסז.
אי ל)ל אן. װ. ג. ל. ^ 59 א ױני

a גמייימ ••י
9mtve >$2.50 %$150.!!?ינ5מ•ד*ינ

1 rawז׳»ר»»n ײײמו מנייי
r* תײי־מ « •ממי •Mwn• ײ• ■ייי MM IMMI

jso נרענד 392 םערםילשטית, ם. חר*
^p»p_gjim ן^ poo p יח 1וײ era <pji>o»"owi» י

שעפעו קלאוק ף פװ טשערלײט
!אױפגעפאסט

ע ע אל ט ײ ל ר ע ש ױו די םון ט ט ק ע ט א ר ר פ ע פ ע  ש
ען ען דינ ט ע ב ע ען ג עננ ר ב צו ײנ ר ע א ר ע עו די מ ע װ נ  א

ען ם ע ץ אדר ם א ע ם ד ר םון אפי ע אן, ד ^ ױני ױ ם א ע  ד
ען3 ט 40 םלאר, ט ם ע23 אי ט ט ױ ט ס

ט ם מי רו רוכין דזשײ׳נ
ר ע ש דז ע ענ ױו מ ט ק ע ט א ר ס. פ אפי

ססעםשינג און דעזײנינג
ע א ר א ב ר ע ד אונ ע וו םי פע א !םר ! !

 גלײך «ן פאנגט — געלעגענהײט די ניט פארלירט
 מא־ דריי אץ סקעט׳עער נארמעגט א און מאנער פעטערן א װערעז קאנט איהר

 טאלאנט עהסטרא היין האבען ניט דארף מען ײיינינער. נאר איז אדער נאטען
 דראפ־ נריידיגנ, •עטערן־מ״הינכ, םון םיסטעם״ ״טאדערן דעם זיר אויםצולערנעז

ט׳מיל־ און םיםעם ליידים, םון דרײפינג און פיטיננ םהעטשיננ, נארםענט טיגנ,
דרעםעס. און סוטם קלאוקס, דרענס

 פרײזען. םעםינע׳—עקספערםען פראקטי׳טע פון לעםאנם פרױואטע
.4 ביז 2 םון נאכםיטאנ, ׳פבת , .9 ביז 7 שון אווענד װעלכען אירנענד הוטט

רן די ע ד א אן מ ש ע טי. ם ע ד א ק א
טעאטעו. בעלאםקא דעם אנטקענעז .701 רום םט., טע44 װעםט 114

2441 נרעםערםי טעלעפאן
ד די ר א אנ ע  םרעם ל

סט 42 ע23 אי ױ םט., ט יארת נ

רן ע ם ע ג פ נ סי ײ ם

I יו»

י י ר נ
ט ער ט װ ענ ר ע ל ע ט ג ס ױ ט  ם

ל. דו ױ ריו אינ
שטוגדען. נ«כט און בײטאג

 סועגיעל «יו לערנען פון מעטארע ױגזער
 װיו• יון לײן חןלסײל דער ■אר *וגעיאםט

 »ון סריילדרענס דז׳ימיױם, םיםעס, חעגם,
גארםעגטס. איגואגטס

א ם«כמ איחר אײדער אונז זעהט
םיסםײ^

ג ױנ ע ש לי ח ע ל א ײ פון ק ד ע  ד
נ נ י רן און נ ע ט ע ג פ נ סי ײ מ

ב>לד»»ס חנז״נער •ריקפיפעל
>j»m .רירעפטאר. ראזענפעיד, י

 יארק. ניו םם., טע14 איםם 222
jm> n איז jma (נוז״מז s(

* *’'׳■'׳ '4 /
-5817 ס*ײװעםעג® :®עלעוןן

ט ם ױי ן ו ו ר א ע כ א מ ם ן ת ד
89 22,10> 5̂ םיטנלױער d?8P85. no און 68 ,58 

%

םלעפ־ םיט׳ז זיך נאנוצפז וועלכע םריידם, אונזערע אין מאנוםעסם׳פוחןרם דא ז״נען עם
 אויך זײנען עס פאטערם. ק״ן נא׳פעםטינען וװ ניט דורך, איצט מאכען מיר װאם ■עריאד

עםיפ־■ די םים פרײזען פעםלען נײם אויםמנוצט ווערט *ײם עלענטע די װאו םעלע, דא
 ארנײםזנו די און םרײד איז אגוימעכט םון םארלעצוגנ א זײנעז זאכעז ניירע ארביימער.

 אין נצהםעז צו נעבעטען ווערען ט׳פערלײדים, און טעערצײט די באזונדערם שעפער, די םיז
- — םאלנענדע: ראם נאטראכט

אין וױםש גלײך עס לאזט קײן־קאטער, ניט כאעעפםינם כאס אײער אויב .1 |
, ױניאן. דער פץ אפים

2 I פאה פרייזען םעמעלם איהר איידער יוניאן דער פון אפים אין זיך כאראם 
) שטיק־ארבײטער. די

 זאלען שא• אייער אין כדײגגט םען װאם עםגראידערים די אז אויף, פאםט 3
 וױסען באלד עס לאזט ניט, םאסער .עםבראידערערם. ױניאן פון װערען געמאכם

ױניאן. חןר פון אפים אין

ט ס א ם אױןס פ ע ם ד ע ל ט אױח א ע טי ענ פ ען א ױג .א !i -  .

ױניאן עט2טײ \ױםט את נכעסס כאארה דזשאינט
^ חאלפשריז, וזש.

ל א ר ע ענ ש ר. ח ע ש דז ע ענ דייו5 ט

ו. ס. ם. אז ס א ם

ער. ט ע סר ע ס
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 װאנעז דרייצןחן פון ■ערי«וד דעם אנער
ײ חענעחנר א פדאצעגט דער איו  די נ

 איז עם — לאסאצם, דר׳מ אןן װייםט
פראצענט. 26 א טיט הענער

 װעחןן דערסלערט אפשר קאן דאם
 םרױעךמיטנצי* די װאם םאסט, דעם רורך
 ארער וואך, יעײנ דױס זייער צאהצען דער

 סלאוק־ די יועהרענד װאך. «װײטע יערע
 און אנצוסלייבען, טנע די האבען םאכער
 מאנאטען עטציכע פאד נאכדעם צאהצען

 ניזי םוג׳ם אנפאננ בײם אמאל, טיט דױם
 וחד ױניאגס םיידעל׳סע די אין םיזאן.

 סעחר פארהױםט דױס־םטעםפם די רען
 איינ• כםעט סויםען טיירלאו די חנגולער,

 אױגערםלעכליכער אן םטעםפם. ציגע
 אזן פרויעדלאקאלם די צװישען פארגצײר

 םארפויוי דעם וועגען טענער־לאקאלם, די
 צו זעסס נעײיזען האט סטעמפט, די פון

 לאשאלם. םרויען די נונסםען צו אײנם
 םװיעדלא־ די אין זיינען רורכשניט איז

 אײנצינע זעהס נעװארען פארסויםט קאצם
 איינצינען אײן אנטהעגען טטעספס

לאפאצס. מענער די• אין טםעם•
 דער אט או נים, םראנצ הײן איז עס
כא• אין װערען נענוסצן דאר(י םאהט

פאר• א געסאכט יוערט עם ttm טראנט,
ה צװישען גצײו « no ■ראמנט ח «ד1די

 צװײ די אט סון מיטנצירער שטעחעגדינע
 אינטעמעשא־ דער אין צאראצס טארטען

 צסד נײן כטעט דאס פאקט, וער נאל.
 ארוג• קוטען פרױען׳צאקאצס די פון טעצ
 11א eptt פון פעריאר אונטער׳ן טער

 העלפט א סון טעחר און װאכען, צװאגציג
 װא• דרייצצחן ן1פ פעדיאד דעם אונטןר

 ואס װינטיגשייט, גרויס סון איז •כען,
 פרויעד די פון מנסטען צו סך א רעדט«אד

אינטערגע׳צאנאל אוגזער אין צאסאצם
ױגיפז•

ם ע רל א ר ה ע ש טי ס אלי צי א  ס
ל א אנ ש ײ ק דיו ר ע ע ט ענ ס
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צװס. טעדיסאן און פארס צװי׳צען

ען צו דינג ר א ען א ם ס ױ ר ל נ א ח
 םענשען 600 ארײננעםען קאן

 םאחןוטעצונ־ נעצער, פאנצערטען, פאר
in, ײ. .1» און תוגות

 רוסם. םיטיגג און אפיםעם אױך
 נײנטנט. שפ;ט ניז מאג יעדען אםען

.9020 אטולעט טעצמםאז:

מנמןמרײ אץ סלאםישערכוד גופער א
ר םאר סובםקריפמאן יעדען םיט ת

שטיטע ארנײטעה ״פהײע
 ארנייטער מםטע אוז נרעםטע עצטסטע, די איז שטימע״ ארבייטער .פרייע די

 דער פאו •צאטפארמצ םרײן םוצשטעגדיג א האט אמעריקא. אין צײטוננ
פראנצן. ארגייטער און נעזעצשאםםציכע אצע םון דיםקוםיאן

ט טו ם ״ ע ײנ ץ ק ס קי ח׳ ב ט טו ט און ני א ר ה א ם פ ע ײנ r ק p
א ר ״ טו ט. ני

 פרייטאנ. יעדען דערשײנט טיטע״6׳ ארנײטער ״פרײע די
$2J0 םוכםקריפשאן יאר א םענט 6 קאפיע א־ינצעלנע

ער ד ע ר י ע ײ ר נ ע ב ױי ס ם ב ט סו ט תו א ץ נ ען א צ אנ ױי ג ם פ ע ײנ  א
ע די פון ד עג אלג ע s פ ש סי א ר. קל ע כ בי

m טורגענעװ:
 קינדער אץ פאטערם

חױןז פרחגישען « אין
ק ס. א םני ע ט ם

. ר נ ע טנ :זו
 וואפש די מיט נידער

קינדער םארטא׳ם
חסלאגד. אונטערערדישע -

דאלאר. 6 פאר םובםקריפשאן אײער םיט כיכער 5 אלע אדער

ע די ט ס ע ט ב ײ ה ענ עג ל ע ען צו ג פ א ש ײנ ד א ע זי ט ר גו ע כ אר בי פ
ד. ל ע ג ג ני ױי ו

צעזער n צו ניציג זער פארקויםט װערען ניכער נוטע פון אויםוואצ נרויםער א
שטיםן׳׳. אךבײםער ״םרייע דער טון

ט עז ע ל ײ ר פ ר די. ע ט ײ ב ר ע א ט טי ״I ש
ntUK ABBKITER 8TIMHE

.23 Rutgers Street, New  Y o rk  C ity

i לאסאל ױניאו ,?לאוקיאפערײטארס
י. מ. j י.

נאסיס ססעשעל
מןר איז אײך כרידער,  םלעק אױםעתעוועחנליכע די באקאנט זי

^ אין ס׳חערשט וואס רי  שעפער «אחל נרעסםע די אז וױיםען םיר ט
 חא• קלאוקטאבער חונדערטע װאכען. פולע קײנע אױם נים אדבײטען

 אין וחןרען ארױפגעזעצט םוזען זײ און דזשאכס קײן ניט גאר אבער בען
 זײ פאר כאקוםען *ו םענליכעם אלעם טוט אפים דער שעפער. די

 ארױם* אונז זאלט איחר אײך, פון אכער פאדערען םיר פלעצער.
 וױ שעפער אײערע אץ אפערייטארם פיל אזױ אחיף נעחםט ײעלפש.

טעגליך. נאר
 חעלפט *ון קלאוקםאכער כרידער אייערע *ו פליכט אײער טום

סיזאן. דעם װייחשעם װאבען ■אר א פארדמען אײך זיי

 בא־ װערען מאשינעז אלע במ אװערטײם ניט ארבייט
ט. עצ ז

טיט-נרוס.

̂םית-סאםיםע 1 לאסאל םוז דיקסז
*P9D םענעדושער #עחן, כערנארד .םעערםאן ^מ^לאן *-י

ם ע נ ר א רב ע ק ע נ
אססישען און אוסאמפױסס
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i לאקאל ױניאו .קלאזק«פערױט«רם
m .י. װ. ג. ל

םיטינגען סעקשאן רעגעלע
װערען אפנעחאלטען וועלען

סעפםעםכער, סען26 דעס אנענד, םאגםאנ
ט ק ר 7 םונ ח או

פלעאער: פאלגענדע די אץ

W  םטריט. קלינטאן 161 חאל, קלינםאן — i ®אין )1
ם ע רל א  סטריט. טע106 איסט 63 — ג ח

ס ק אנ ר עווענװ. פולטאן 16U אינסטיטוט, חשואיש כראגקם — :ב
B סטריט. סעקטאן 229 לײסעאום, לייגאר — בראנזװיל
fff

ווערען. פארחאנדעלט טיטינג דיזען כײ װעלען פראנען וױנטיגע זעחר
* 4« ־ ׳

גרוס, סיט

i יאסאל נארד עסזעסוטיװ
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אויםםפרסזאם
 אר־ לאזען צו ניט אױפנעפאדערט װערט איחר

 וואנען במ ארבײט נאכט לױו אײד בײ כײטען
 אפעי מימ פארנוטען ניט דינען ילעצער אלע

 עק• האטערס, פינישערם, פרעםע̂ר ױיםאר^
װ. .im זאטינע̂ר

 געחען םתאן, פארשפעטעטען דעם דאגה א
 איז עם לעדיג. ארנײטער פיעלע ארום נאר

 אײער םאר און לײטע ױניאן אלס פליכט אײער
 .עס אז זעהן, צו ארגײטער אלס טובה אײנענער

rp גיט זאלען  n טױיד. אץ נעהערם לעךג
ו . גחם״ װניאן טױיד נדט

קא-גגער, ל.

יוניאן סלואסםאכער כאארד דזשאינס
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 אױם זין צײכענען װעלכע חעטם, כרענדס נאריחםטע דרײ
 צו אפעלירען װעלכע און םעלות אויסערנעװעהנליכע םיט

 נאריהםט זײנען כרענדם דריי דיעזע קע■. םים סענ׳טען
) —:לאנד נאנצען איכער׳ן

קראפוט-נעפפ
קאננעטםאחפיניקס

 ד זײנעז בוענדס דךײ דיעזע אז נאחויפטען, נים וױל איך
 בעסטע די זײגען יײ אז גאר קויפען, קען נעלד װאס כעםםע

 דא צאלמ איחר װאם געלד די פאר קריגען קענט איחר זואס
 איחר ווען איבערצײגען אלײן דעם אין זיך קענם איחר

 םםיילם, pc אױסוואחל פארשידענארטיגען םיץ װעט«עחן
 קאלירען, סאלידע די םאטעריאלען, נוטע פראכטפאלע די
 םאר. עס דאן און — פרײזען די און ארגײם פארױבםיגע די

 איהר ;םםארם אנדערע אין חעטם כרעגדם די םיט גלײכען
ײ איחר קריעגט פאל לעדען אין אז אײנזעחן, דאן וועט  ג
פרײז. םעםיגערען פיעל א פ«ר ווערדע כעסערע םיר

«ן שטרעכ איך פשוט׳ע. א אי« דערפץ אורזאכע די  •jig צו
 איז. ארכײם וואם פארשטעהמ װאס עולס «ן עולם, דער
 אבגענע- חאבענדינ און אדבײטער; אלײן זייגען זײ װײל
 ארבײטער אידישער דער יאחחןן םײנע פון פיעלע גען

 אוטשםענדען, ארבײםער׳ם דעס וױסעגדינ און• כאװענוננ
 דערפאר און זײ םיט גערעכענט שםענדי; זיר איך חאכ

 אנדערע םיט פערגלײך אין איז װאם לײן, א ארײנגענוםען
צאחלט. איחר װאם פרייזען די פאר כעסםע די חעםם.

 מיין וױיסעז םיר, קעגען וועלנע ארגײטער, טױזענדער
 װאם די םאר אינטערעסען. זייערע צו איבערגעכענחײם

 א איכעמענען איך װיל כעקאנם, נים דעם םיט ־זײנען
 װעטט די כײ ען1געווא אגגענוםען איז װאס רעזאלוציע

. ױניאן. םאכער . . . ..........

• ו א י צ ו ל א ז מ י
.1921 ,7 סזניגחנםגער *ומוסאן!־- .י #רייני, ו«*רנמזןר

zv ימסערעס נרױנמז \ועגעו ווימיוומעבעו י״ד וומוגמוו ויו< «יי שערשאשם Mu זויסמ ייI סימר »ivorur ר אייער ייו » 
ײיוו זןןניעשיים iib ני• מ w  an ײוי^ 9 מיויייו •גניויפיו »וו « איו פיסמנ ״וי* »99י9 ייז דיננסט*. «o»nj י
װעו יי«ם ניד »•»« n» ו״. סי• mr 9«י*י י• ײיד ••,וונוניז•*

 דער נעיײסגתס Din *יזור •נבע־ איו גזנחנמנדי! >09י וו, ••רנאעלאנען 1«י סיטיגנ ז
Din זײם איחר )ttrjBDVf וײנם, יחי oiMiviit Mtg זייעז םאכער װעםםעז ־ *ו >«e ____ r.v ו,9*י9«ניז1י9 י«ד !אועהאױמי

ארנײםער ארנ*גיזירםע im ימ9 יאם דעי*»ר״ 1יא,|ינ* thi אוו סטיי חעם *יתי 19גײז9םר9י ינירשאנוא «ה יווײסדדיא
ועינזן. ראס סח»ן אויר י«?91 נעםחיה •יע< זעחר ogn »יד.ר זנימײ לייי.22

נרוס, ■רייגײימז םיט
נךnוrרעזDרעםער•pעo נרינבער^ ם.

 כרידער די כעדאנקען איך וױל געלענענחײט דיעזער כײ
 אינטע־ גרויםען זײער פאר יוניאן םאכער וועסט דער פון

 װעלכע ארבײטער טויזענדער די אץ ערפאלנ. םײן אין רעש
 װיליהאפען איר צוטרױ. זייער פאר םיר פאשראנחירען

 װעל האנדלונג• אױפריכטיגע און עחרליכע סיץ םים אז
צוטרױ. זייער פארדיענען שםענדיג איך

. . . .  .. J < ■■ SM *A*a»4*• '

7 י 4 ם נ ע ל ע ״ ד ט ר. ם א ן ק ע ל ל ע

 «לע שון פרבייםער
 םאראײ־ לענדער״

 די און אײו. גיגם
 זײן וועם ומלם

! ו ו ו ײ א

 חחזקתי כצדקתי
ארפח. ולא

»).נ״ו, (ייױג,
*t געי«ג«יג• ס״ן 
p«יך *•ו ח*יי ״» 

 ח«ל ײן ,p «י*י
,19ןוי»? גי■ ייחר

ו8יוני וואירסערם גארםענס רידיס אינסערנעשאנאל רער פון אתאן אפיציעלער
p u o B  s ס ו ג ז .New York, Friday, Sept. 30, 1921.Yol. 111. No. 40.1821 סעפטעםכער, טען30 םרײטאג,־ו

ם אינ ש ד ח ר א א ר אוו ווײספ פון נ ע אנ ם ס ע גיפ װ
 הןלפען וועלקן יוניאנס

גודם לעועו פענםי די
יודאו

םעפםעם־ טע]22 דעם דאנעױשטאנ,
 פון סטראננ, ב. ם. ריכטער האט בער,

 ארױםנענעבען קאורט, םופרים ברוסלינער
 לור םעכםי דער נענען אינדזשאנקשאן אן

 וועלכער ױניאן, ארבײטער נודם רער
 ארנײטער־ גאנצע די אויפנערורערט חאט

 איבער׳ן אויך און יארק נױ םון שאםט
 ארגייטער נודם לעדער םענםי די לאנד.
 נע־ « נעגען םםרייס 8 אן םיחרם ױניאן
 דער און דזשאםײקע, אין םירמע װיםער

 ערסלעחרט, פשוט נאנץ האם רינטער
 שאפ דעם ױניאז די םארוועהרם ער דאם

 \וי דין פיסעטען דאום םענ פיהעטען, *ו
םרידליך.

 ארויס־ האט״^אלזא, םטראננ וינטער
 רער נענען אינדזשאנקשפן (8 געגענען

 וןזונען נאך ער חאט דערבײ און ױניאן
tV א ארויםצואמײזען נױטיג םאר n בײ 
 ,איםינראנטען־ארביײ די צו שנאה סעל

 <8 אויס, הוםט םייגוגנ זײן לוים םער״.
 ארבײטעד איםינראנטען די כאטש ם׳דאחי

 האבען, זײ װײל פריואן, אין ארײנזעצען
 פון באנריוי םארנעם א — ער, ואגט —

 םך 8 צאנר אין אן םאכען און פרייהייט
טראבעצ״.

ר דער װאס אינדזשאנהשאן, דער  רי
 8 זעהר איז ארויםנענןבעז, האט טער

 אין נבלל, יזניאנם נענען םארביטערטער
 אר־ נאנעצ די אויםנערודערם האט דאם

בײטער־באוועגונכ
 ווענען איז בייםאנ סאנטאנ לעצםען

 8 נעװארען אפנץהאצםען םראנע דער
 קלונ, םיװיס אין תאנםערענץ םפעציעלער

 באטײלינט זיך חאבצן עם װעלמנז אין
 אזוי יארס. גױ םון ױניאנם *לע בםעט

 אינטערנע־ אונזער םון נאאםםצ אלזן וױ
 *8םיל אין נעווען מאנטאנ זײנען ׳פאנאל
 טיטיננ יעהרליכען םערסעל צום דעלםיא

 איז באארר, עסזעקוםױו דז׳שענעראל םון
 םאר־ געווען אינטעתעשאנאל אונזער

 דעגי׳ט, ד. םאקם ברודער דורן־ מראטען
 דזשאינט דער אפים.• יזשענעראל םון

 איז יוניאן שלאוהםאמר די םון נאארד
 םײגבערנ י. דיו־ד םארםראטעז נעװען

ננער.8ל ל. איז
 אויםנעטליבעז האם האנםעחןנץ דער

 העל• וועט וואט 3מ»םינ» םפעציעלע 8
 ארבייטער־ גודם לעדער פעכםי די פצן

 tan ג«ען קאמי רעם אנםיהרען ױניאז
דער אין אינדזשאנסשאן. שעגדליכצן

so,ooo .ל א פילא ד פאר ו
סםרייקער דערפיער

ט נ אי ש ד ח ר א ^ ר ךי פון ב ע אנ מ ק או ל אן ק ט ױני ס לי ש א ען צו כ כ ע ג ד ר א א ב  ש
אר אל ך אnד א אנג וױ װ ר ל ע ק ד ױי ט ט ס ע ױערען• װ געד

 םעטעל־ אײנצעמע נאר — ? געםײן אל אין םטרײק םיט׳ן עם ה«לט װי
 שלעזינגער׳ם פרעזיחןנט פוז װירקונג די — געטאכט. װערען םענטם
םטרייקער. בראװע די אויף רעדע

0זײט אויןי (שיום 3

 פילפדעלםיער די tic םטרײק דער
 פרײן שוין ־געחט כער8דרעםם און וײסט

 ווע8נר די אנער וואך טער5 דער אין
 נ״ם־8נ אזוי פונפט iw״t םםרײסער

 זיו וואלט ער וױ האםו•, ר׳ז8פ טערט
 1קא עס און אננעהױגען. נעכטען ער׳טט

 א צװייפןל, םינדעםטער דער «ײז ניט
םוטינ, און װ8כר אזוי פעםםען וועלען ״
 ניז געדױערעז, ותט םםרייס דער לאננ וי
 סא־ דרעם און װײסט דער פזן זינ 8 צו

דעלםיא.8םיל אין ױניאז כער
 סױ חאבען צוריק ײאך 8 םיט ער׳פט

 און םוט T8 נע׳שריבען, פלאץ דעם אויןי
 נענונ, םםרי״מר די חאבען תאםפםלוסט

 דתם און װײםט חארצלאזע די דאס און
 םטר־ פילאדעלםיע פון .מנוםעהםשורערם

 חונ• םון נייטש חנר אז גלויז, ייר לאזעו
 סטריײ די םון םום דעם בחוכען וועט גער
ipp די אין צוריק טרײנען זײ װןט און 

 «ײ, װאט נטדינגונמז, די אױןי שעפער
 נענונ ננעדינ וײן וועלזנן נאטץט, די אמ
 חאגען םיר און גענען, צו טרבײמער די

 , נלייך ױניאנם, אונזעחן לע8 צו *פעלירם
 נ*יעל,8פינ םםרײהער די קוםעז וזילזי «ו

 באםעס די םון טרוים זיםער דער אט נדי
וועחנן. אויםנערונען בטלד זאל

 שוין איז נע8ל די אנרערש װי און
!חײנט

 װײםט די םוז באארד דזשאינט חנר
ר8דחגםם און  יארס, נױ איז ױניאז מ

 םטרײק דעם שםיצעז צז באשלאםען האט
 סומע די יאלאר. טויזענד םוםצינ םיט
 טויזענט םינף צו אויםצאהלעז ער וועט

 נאאור דזשאינט דעל אזן וואך, 8 דאצאר
 ער׳פ״ דעם צוגעשיסט נלײך טאקע חאט
w םען vo דאלאר, טויזענד םינןי פאר 

 איז דאם איינצאחלוננ. ערשםע די לס8
י און שעחן זוי8 פונהם  אונזערע פון װ8נ
 יארס, נױ איז ררעסםאמר אח װײםט

 םילא־ די ימםפעז עס גואװ און tmrr וױ
 װאס דחנסםאמר, אוז וױיםט דצלםיער
אין םעלד, שלפנט אויםץ איצט שטעומן

 62 לאקאל ױױאן ארבײטעה גודס ןוהײט
 אונײפ טאג האלבעז א כאשטיסם

m חסלאנה םאוזעט
ע ר ע ט רי ען ו ג ג רו טי ױ ר. טון תו ע עי ש ־ ק או ל ?

ימ־ ארניינמר נודם װחײט אונזער
 אפ־ גיט באשלאםעז חאט 62 לאקאל יאו

 1אויםנעם האם און כלל פון צױשטעהן
 האל־ 8 גצבצז צו םיטגליחנר די דערט

 ליי־ חוגגער די םאר ארבײט טאנ נען
ru n נד.8רוםל םאותט• םון םאםעז 

י י  אייג־ *וריה לאננ גיט תאט יאקאל י
 ט׳פער־לײרים די םון םיטענ 8 נערוםען

 איז םיטינג יענעם אױוי און טרײד 1אי
 1ל חײנטינער אז נעײארעז, באשלאסעז

 וועל־ םון חנר זײן עם זאל נער׳טםאנ
1 זאלעו ארביןטער נודם ױהײט יי מו 8

 די ר8ם עכירות טאנ האלבען 8 מנמן
רוסלאנר. טאותט פיז צו08ס הונגערינע
 טעגעדזשער םון מײנונג חנר לויט

t«’ דער פון r, ײ׳ד דייווי^ וו. ברודער 
 פאך דעם pa ךטיטגלידער8ױני לע8 לעז

a לנען8אויםם n ױג־ זייער םון באשלוס 
o םאר נעבען און יאן n שבירות די צוועס 
o אחת ארבײט. ג8ט האצבען 8 פון n 

 18ױני די cgn טשערליידים םון םיטינג
 און םיטימען שאפ אײנגערוםען אייר
 ניטירט8 ווערט םיטינגען ריזע אלע אויןי

)6 זײט אױא (שלום

 םאר קפסו*, נרויסען רעם םון ברען סאמע
a n לענען pa יוג* ויי«ר פון עהזיסטענץ 

o נפג״סטערט װי ויארים .18' f זײנען 
iiwpj די a>׳n > n a ניו ססריימר 
 נפנ״ס״ םער נאך irum זיי םוזען איצט,
ליו אםת װי זעחענדיג טעוט, ר מ ר  op נ

ד אפנערופען y ט8ח  רו83 ינם8דזש ח
pa און וױיסט דער iP iU D on i 18ימי 
a אט םים יארל. נױ »ין n בפשיוס 

 «8 נעװיזען, נאארד ינם8דזש m ם8וי
ת די צו anp נאחגטצו 8 איז ער  נראו

 נאנצמן םיט׳ן םילאחמםיע אין םטרייימר
 און םפרשםעחט ער ס8י יון רצען,8ח

pa neap i ז8 פיהלט, n איז וױיםם די 
m אין דרעסטאנע a>n8> i, אויר איז 

pa neap in װייסט די io D m  pa 
sta׳ ניי פון נער  pa n a אםת i3׳n n 

מ tap a לי iM jan גיט p m an״J8 i* 
n i n׳M in, די או־ײנצונענצז וױ

ia סטר״ימר t סוט, סעתר t ,n״ m an 
m איצט. ניז נעחאט an ne oa i ױ 

 ijfp״ieo די פוײינצונעמן װירסונגעז,
in t®  ia t צו דדײסססײט״ tn n ’B in 

a n ניז םםר״ה a זינרײכעז nio, מי 
>at o a i aa> ניט .tn rn M  ttra ia i 

i n  iw a חשאינס pa n«aa די 
m וױיםט a o a m  pa שסעחט ז,8יוני 

o אין pie׳ n לייז;8 ניט חינזינט a 
n צוױיטער m  p ir  ra  anp ipotnat

n i t  tto>1׳ nי ie o  p iia ij״ipp, — 
oa i איז e t’ a m  i n ח־ א i םיז נ* n 

נױ pa ta'JV U3aopia>p 1םעכטינע
i •n׳ a

itja ia  n סון p*'ieo o n  tm t'o r 
tn a « w  o>nJamao ra יי•1פ יעצםעז 

n םיטיגג אױפ׳ז ,ejvna טאנ  pa׳DJ'ae 
rm aa, און P8״ tסממ 9»ינ a׳t ניס 

P83 ra*1 09 4918יי9< 908*ל13
p” io o  o n  iaa  t939J i t  ,tn a w j ito 

nan a ia צװײ > a i o jt t 'ie, 8י װי» 
i n סמוײס at> ניט ttoS im a.

tpan זיף 093 09 ito ’ia : נראװא 
ana is 1 i93aopia*P 0911 וױיסם |ia

! 19P8D
po t9” i  i i  pa ,at>a די tn a i3 

1׳a ססריימר 3 in9o 18J a i o ra  t 
e גיז »י noap t׳iaa נײסטעתננ ra, 

a a n r pa itJa> pa pa׳tnanW  t 
a 191*09010 סך. p ir  tpnpt otoaa n 

19**1 ta ,p*a o ra ם,1חל ויםפר o a i 
*i  193**10 0911 i 9» in  pa ro**s i n 

100**190 i9Jrw  t*a ,**i9oa^pr i t 
1 3 9J9* p ir  ttn tt o ra  .tn a n tJ 
090, m  pa eoann*>>o*o *1 ta
חוננד־ t9ia< נים o9n שסגסל9מ9ס*גס

tn 911013 די s*ia pa ,19B09P **»
o׳op9ouao t93**>3iaa |9װ*ל i9 iie 

n*ia ,זיי |9<9וי װײמנו״ ttmo ן9הס9נ
o n  i t  nw a ttsao  po tte sa io 

100**0, po 91*1911 o *i 0911 ra n זיי 
po 91*1911 0*1 0911 oan ;m * i*a n

91*19* *1 J38TP183 O lt 193**10 **I 
911 oan ,” 1 po190 |9ל<ano*ia pP9n 

1**19 19001 911 JR31*B pa0*1 19ל m 
3 *n ,m *i3 im a  p *p its090 סלד i t• 

)4 זײם n*ia (שאום

 דזשע■ פון םיפיננ חגר
 נאארזז עסזעס. נעראל

י אץפילאדעלפיא
n עת3 m r * i 9 װערעןi93׳*ie| 

i n  f*a 11*0*0 ער3לי1יעח סעל19ם po 
1883 1V01P91P9 >019191911 1911iaל

pa 10 8'םי’918ם*י paן9ל « .a i 
o in * tn a 0190991 191זינ9׳!ול oan 

n*io i n  pa lao iao 11*0*0 o n׳ o*o 
pa 9ia> i9 i*o ra  in  191911 n n  a 

19 .9*io o n i*a  o i9 o ia i o*i**> i n 
iaa 019)9118» oan׳P9 > a i9 i9 m  i־ 

***t 0811 ^>93810 *1 T)«83 11*D1P9t 
91| **1 |1D 93180 t9r*11t 18180 Ot9

a* *1 pm o i'ooa oiniroP9B iiM o* 
n*ia 191*119118 i* ia  oan 19 pa ,o ia* 
19oiam n tap 190 oan to a io  * i 

190 i9 ii ,o a iip it i9o i9na i i n  pa 
0911 n  ir* i8 3  >aoa in * n  i9 a ia i 
118*00190 11t«1*׳ pa Ol'DOa *1 I9* 

*11*018. ' 
19D91P90 oan o <יױ1 n s a i ד  מ

po o ia a n  p*t i9t9>iac 1901191 m
090**1901*8 19U18 po 190**P1 

iao  * i n*ia >a ia r9 i9 391*190׳ in **r 
.1908180 93ל*09 9099ל *1 *|8

naa3 11*01P91P9 >81919rn i n 
80 081 08Hל a 181 1903810M3 I t 
*i ■81 91*03*11 סך * io19מ9בל, i n  pa
 ,190 93עסלי 1919*1191 0911 11*0*0

- nna טימלץ• iru  9 tia i * i ינ•9של» 
191 o n  n*ia n  I9i**t naias pa •םי 

0*11 l9 o in *tn a  0**11 n m a  n a,
J1 ,1ײ0לש19• 19**0 ,1801*1 0*189

p םשלמאן, *o r in a i opao, *םאצחא 
38P**m , i9»9n  jp n  ,ao i*i n a o 

tn יז,19האאי a o  .0 a*iae, סעםמעל 
>8■ pat*a ,iao i**t .f>ao ,ro*napo9* 

191, ponaia* . r  pa im a n  .n,* חד 
n n  po laopa i ״o**pi*o3npi..״

o 0*0*11 03*183 |9ל10. 8 n  po 
 I900PP1 pa 191*091 1919ל *1 19ל911

19011 o**pi*o3n9i, i n  pa.״ ,
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ם.40 נומער ,גערעכםיגקײם״
 ימי חננימ. ד. מוהס — װיד די .2 זײם

 ח§ר יין #רביימער ׳•נײדער די ון9 וינ
מז — ל»נד חעמ. חנד ו

 וון באארד דזשויגט וון םיסמג .8 זײט
 לןןמערן י. — יונייז קלאוקםמבער חןר

»יי ױניוז בועלערס fiat •??#םיגןר  א
מ«יו. י. ם. — 82 ו

מן.9ג ל9נ9#עדױקײ A ?ייט  יעי »ין *י
 איזידאד — ס קיל9ל ן9ױני •יניייערס
סארקיז•

ײ .5 ?ײט  מאגמרעיל »ין נזני9וקם9קל די נ
•99מ מובערט. מםף —  לאקײי ״װ י
ווטסי^װסמי. י. — ס»

 ימ•9^ין.קל תװי»ירוגגעז װ״מרע .0 ?ייט
ו אעוןוי ן רוסל#גד. ו

 «ון בןארד דואויג» וון םימינג .T זײט
— ז9מני דרעססמכער יון װײס# דער
סאסטװ. ק• ס.

«ידביכעל.9נ ר׳ס9קמ9מזי «ון .8 זײט
 1יי װײסטםאכזגר ך« וון ד/ר .9 ?ײט

•רענאוױץ. '.׳ש- — חדייזנ9•יל
 סריטיקעדי דער — ימיםזןד יין .10 זײט

רײויז• טברחם — יעניזגלע
 4D — מליװלן^ד וון לערלײ9 .11 זײט
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