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—!ערפאלג גרויסער א צװעק דעם םאראינטערנעשאנאל זײ . קאנפטרענץ
 דע- שיקען יארק נױ אין לאקאלס אונזערע אלע פר עקזעקוטיװעם די

 אונ־ זיך נעםט באארד עקזעקוםיװ דזשענעראל דער ־- לעגאטען.
 די —־ ,םומע. ריזיגער דער םון דריטעל אײן שאפען צו גלײך מער

 רעזא־ א — טײל. זײער מאן אויך װעלען קא;טדי דער םון לאקאלם
 םעגליך, נאר אייז װאם אלעם םיט םטרײק דעם שטיצען צו לוציא
 באארד דזשאינט דער — באגײסטערונג. גרויס םיט אנגענוםען װערט

 יעדעז טעקסען צו באשליםמ ױניאן קלאוקםאנער יארקער נױ דער פון
 דאלאר טויזענד 30 — פאנד. דעם פאר דאלאר צוױי םיט םיטגליעד

 אי־ לאקאלם די צו אויםרוף באראף׳ם םעקרעטער !געגעבע שוין
^ לאנמ בער׳ן

 סעקרעטער װאם קאנפערענץ, המר
v v .נאםעז אין אײנגערופען האט באראו* אב 

Mפאר־ באארד עקזעקוטיװ דזשענעראצ פון % ׳ 
 ״פיםאס דער אין דאנעדשטאג, אבטאגען

 אין ערפאאג גרױסער א געװעז איז הויז״,
VJ: באאררס עהזעקוםיװ אצע הינזיבטען. אאע 

 האבען אאקאאס יארהער נױ אונזערע פון
 אויף האט עס פארםרעטער. געשיקט

באגײס־ גרויס געהערשט האנםערענץ דער
דזשע־ דעם םון באשצוס דעם םאר טערוננ
 אונזער םון באארד עקזעקוטױו נעראא

םער־ אעצטען דעם אויױ אינטערנעשאנעא
צו באפאאא, אין מיטינג יעהראיכען מעא : |

 מיט סםרײלו שטאהא גרויסען דעם שטיצען
 אמת איז עס דאאאר. מיאיאן םערמעא א

 אורטיײ אבער ריזינע, א איז סוםע די אז
 די פון װיאען שםארקען דעם םון אענדינ

 צו אאקאאס אונזערע פון סארטרעטער אעא ^
 געװיס סומע די װעט געאט, דאס שאםען

װערען. געשאםען §
 אויף זײנעז באראף סעקרעטער אחוץ 3*1

 אאע געװען אנװעזענד קאנפערענץ דעם
אינםערנע־ אונזער םון װײספרעזידענםעז

יארק. נױ אין זיך געפינען װעאכע שאנעא,
 דזשע־ דער זיעגמאן, מארריס ברודער

l.׳v באארד, דזשאינט םון מענעדזשער נעראא 
ע. דעם פון טשערםאן דער געװען איז טי מי

 צװעק דעם ™לאערס האכ ער װי נאכדעם
עואם, דער איז צוזאםענלוונםט, דעם פון

 צו אריבער גאײך ענטוזיאזם גרויס מיט
 שנעאסטען אם װי פארשאעגע פראקטישע - ד

 םון פארטרעטער די געאט. דאס שאפען צו
 האכען ױגיאנס אאקאא םארשײדעגע די

נא־ דעוי פאר באנײסטערונג מיט נערעדט
גע־ האבע; אאע אונטערנעםוננ. בעאער

 זײער דאס :עמייך, ׳מא; זעלבען אין רערט1 !ר0\
 ריזיגע די בעםטע דאס טאן װעט אאקאא

 העאפען צו שאפען, צו גיכער װאס סומע
פאר־ דעם אין סטרײה שטאא גרױסען דעם ^
ארבײטער יענע װאס לאמפו» ביטערטען ^

 פרינצים ױניאן דעם פאר אן איצט פיהרען
בארגע־ ״קאאעקטיװ פון אנערקענוננ פון

נינג״.
H , סעק. דער קאפאאװיטיט, פיאיפ ברודער

 םון באארד דזשאינט דעם פון טרעזשורער
 פארגעשאא־ האם ױניאן, קאאולומאכער דער
 איז װעאכע רעזאאוציע, ./אאגענדע די גען

 מיט געװארען אנגענוםען אײגשטיםיג
:ענטוזיאזם פיעא

 די דאס אנבעטראכט אין ״נעםענדיג
 אינדוסטריע שטאהא דער פון ארבײטער

 בײ א אין א־צט שטעהען אאנד דעם אין
 אדבײטסנע־ זײעי־ע גענען קאםפף טערען

 אײרער ענטזאגט, זיך האבען װעאכע בער,
 צו אויסגעבראכען, האט סטרײק דער

 װעאכען א״רגעני אויף אייער אנערקענעז,
 פון ױניאן דער מיט פארהאנדאען צו אוםן

און ארבײטער, די
 די דאס אנבאטראכט, איז ״נעמענדיג
 פאר־ זײנען אאנד דעם םון ,ארבײטסגעבער

 פיז אנשטרענגונגען די ברעכען צו אײניגט
 ארנאניזירט זײן צו ארבײםער שטאהא רי

 דורך פארפאאגונגען, םארשײדענע דורך
 אויף צוזאמענצוקומען זיך זײ, שטערען

 זײ װארפען דורך כייטינגען, פריראיכע
 און אומשואדיגערװײזע, פריזאנס די אין

 — מיטעא, געמײנע אזעאכע נאך דורך
 ארגאניזירסער דער םון פאיכט די עס איז

 װאס בעסטע דאם טאן צו ארבײטערשאפט
 סטרײ־ שטאהא די העאפען צו נאר \vv מען

װערען. עררײכט װעט זיעג זײער ביז קער,
 באשאוס דעם מיט אײנקאאנג איז ״און

 טי־ פערטעאיעהראיכען אעצטען דעם פון
 עקזעקוטױו דזשענעראא פון׳ם טי:ג

 איײ אינטערנעשאנאא אונזער פון באארד
 ^אפען צו ױניאן, װארקערס נארטענט די׳ס

 די שטיצעז צו דאאאר מיאיאן פערטעא א
;סטרײקערס יטטאוזא בראװע

 דאס באשאאםען, דעריבער עס ״זײ
 אינטערגע־ אונזערע פון עהזעהוטױועס די

 םארזאמעאט ׳יארק נױ אין אאיןאאס שאנעא
 באשאיסען ,1919 אקטאבער, טען3 דעם

 אין סומע דערמאנטע אויבען די יטאפען צו
 די דאס װאכען, עטאיכע געקסטע די

 באקױ אמשנעאסטעז װאס זאאען סטרײקער
שטיצע׳/ נויטיגע די מען

אונ־ אאע דאס ערװארטעט, װערט עס
איבער׳ן אאקאאס אינטערנעשאנאא זערע

 אםײ א ארױםאעגען װעאען אאנד נאנצען
 צווײ םון מיםנאידער די אויף טעהס ציעאען
 אאלןאאס די און צװעק דעם םאר דאאאר
 טרעזשוריס זײערע פון דערװײלע ײעאעז

געאט. דאס אויסאעגען
 נױ דער םון באארד דזשאינט דער
 פרא־ די האט ױניאז האאוקמאכער יארקער

 אװענט, שבת אעצטען אויםגענומעז גע
 קערפערשאםט דער פון מיטינג דעם אױף

 גע־ באשאאסען אײנשטימיג איז עס און
 צװײ פון טעהם א ארויפצואעגען װארען
 יױ דער םון מיטגאידער די אױה דאאאר

צװעק. דעם פאר ניאן
 די געװארען באשא^סען אויך איז עס
 מעסבער־ דער צו איבערצוגעבען פראגע

 איז עס װאוט. רעפערענדום א דורך שיפ
 קאאוקמא/ אונזערע אז זיכער, גאנץ ^בער
 דורכגע־ אאײן שוין האבען װעאגע כער,

 װי קעםפפע פארביסענע אזעאבע מאכט
 װעאען סטרײקער, שטאהא די פון דער

 שטיצען צו איז עס נױטיג װי פארשטעהן
 שטיםען װעאען זײ און סטרײהער דיזע
טעקס. דעם פאר

 דארםען סמרײקער שםאהא די אבער
 דער און ׳באאד טאקע שוין, שטיצע די דאך

 דער־ באשאאסען האמ באארד דזשאעט
 טויזענד דרײסיג געבען צו גאײך װײאע

 װע־ אױסגעאענט זאא געאט דאס דאאאר.
טרעזשוריס. אאקאא די פון רען

 זײט איהר !קלאוקםאכער בראװא,
 אר־ דער פון אװאנגארד דער אימער נאך

אםעריקא. אין באװעגונג בײטער
 דעם איבערגעבען אויך דא שוין אאמיר
 בא־ סעקרעטער װאס בריעף, אפיציעלעץ

 אלע צו ארויסגעשיקט װאך די האט ראף
 יױ אינטערנעשאנאל אונזער םון לאקאלס

:םאלגט װי זיך לעזט בריעף דער ניאן.
 זײט אאקאל. פון עקזעקוטױו דער ״צו

:געגריסט
 באארד עקזעקוטױו דזשענעראל ״דער

 האט ױניאן אינטערנעשאנאל אונזער פון
 מי־ יעהרליכען םעיטעא לעצטען אויפ׳ן

 ׳טאפען צו באיטלאסען באפאלא, איז טינג
 דאלאר מיליאן פערטעל א פון פאנד א

 איג־ יטםאהא דער אין סטרײקער די פאר
דוסטריע.
 זײט ארבײטער ארגאניזירטע אלס

 גרויםען דעם מיט באקאנט געװים איהר
 שקלאפעץ 350,000 די װעאכען לואפפף,

 די פאר אן פיהרען טראסט שטאהא פון
 מאא ערשטען צום װאכען. פינױ לעצטע

 אין סטרײק האםסטעד גרויסען דעם זײט
 האבען מאגנאטען שטאהא די װען ,1894

 פאר־׳ ערשטען דעם באוט אין דערטרונקען
 פאב־ שטאהא די אין ארבײטער די פון זוך

םארמד צו און ארגאניזירען צו זיך ריקען

̂ויפגזףאמאנען וױדער f אדג^נמר  ur י
 שטאהל פון ארויםצורײסען אוז סעסיםעז
r םיט שםעלם וועאכער טראסט, t םאר 

 תאםבינא־ קאפיטאליסםישע נרעסטע די
 םענשליכע םעהר — וועלט, דער אין ציע

 שטאהצ־ דער רעכט. און באדיעונגען
 גאנ״ דעם הילף זײן צו חאבענדיג טראםט,

 גאג- דער םיט סלאס, קאפימאליסטען צען
 זיך האט פרעסע, ?אפיטאליםטישער צער

 ױניאן דער םיט םארהאנדלען צו ענטז^נט
 אן װענדעט און ארבײטער שטאהיצ די םון

 דעם ברעכען צו םיטאעז י נידערינע אלע
ױניאן. דער םים צוזאםען סםרײס

 װאס ױניאן, אינטערנעשאנאל אײער
 ארביײ קעסםענדער דער םיז טײל א איז

 פיהלט, לאנד, דיזעז אין באװעגונג טער
 קוםען צו חוב הײליגעד איהר איז עם אז
 נאכדעם, םטרײקערס. שטאהל די היאף צו
זשענעראא די װי  באארד עסזעקוטיװ ̂ז

 חד אזיבענדערסאנטע די אנגענומען האט
 קאנ״ א םאררוםען גאײף זי האט זאאוציאז,

 1פי באארר על,זעק,*טױו דער פון פערענץ
 • יארק, נױ שטאט אין אאלאלס 23 אונזערע

 פיט אגגענוטען האט קאנפערענץ די און
 רעזא־ א ענטוזיאזם אונבאשרײבליכען אן

 פערטעל א םון םאנד א זאםאען צו אוציאן
 עםאיכע נעססטע די א־ן דאאער מיאיאן
 דערמאג״ אלע פון פראפארציאנעל װאכען,

 םים פארבונדעז זײגען װאם קאקאלס טע
 גארםעגט לײדיס אינטערנעשאגאצ דער

ױניאן. װארהערס
אינטערנעשאנאצ! דער פון סיטגאידער

 סםרײק שטאהצ דער ױי אזא סטרײק א
דעם פאר באדײטונג גרעסטע די האט

 צאנד דיזען פון קצאס ארבײטער גאנצען
 דאס װעלט. גאגצער דער פון אויך און
 אפ־ װעס עס װעאכען אן סטרײק, א איז

 אר״ גאנצער דער פון צוקונפט די הענגען
 אונ־ צאנד. דיזען אין באװעגוגנ בײטער

 אז באוױזען, אימער האנעז ױניאנס זערע
 עס נױטיג װי גוט זעהר םארשטעהעז זײ

 סאצידא״ און אײניגקײט ארבײטער איז
ריטעט.

 שטאהײ די אויב אז גיט, םארגעסט
 יזאםף, זײער פארצירעז װעאעז םמרײקער

 בא־ קאפיטאציסטען, איבריגע אצע װעאען
 פים די מיט טרעטען אנהויבמן צעבאטים,

ארבײטער. די פון רעכטע די
 מײ ספעשעא א רוםט אפ! ניט אײגט

 בא־ און ױניאן צאקאצ אײער פון טינג
 זאמ־ פון פראגע די װעגעז גאײןי שאיסט

 סטיא אינטערנעשאנאא דעם פאר געאד אען
 שריט ערשטען דעם פאר פאנד. סטרײסער

 פיט־ יעדער אז געװען בעסטע דאס װאאט
 װעט דאס און דאאער, א געבען זאא גאיד

 אר־ דער צו אוז װעאט דער םאר באװײזען
 מים שטעהען מיר אז באװעגונ:. בײטער

 שװעסטער אונזערע זײגען זײ אז זײ,
ברידער. און

ם ט ה ע ר כ ײ ס א ׳ב»רא,
סעה.־טרעזשורער. דזשענעראא

!שפיםען אלע קוםם קלאוקםאכער,

4f *.

 טעהס א ארויפצולעגען באשלאםען האט באארדם, עקזעקוטיװ אלע פון גוטהײםונג דער מיט באארד דזשאינט דער
 דיעזען פאר״ קאטןן. גערעכטען זײער אין סטרײקערם שטאל די העלםען פאר מעמבער יעדען אױןש דאלאר צוױי םון

 נאװעמ־׳פױיטאגאוןשבת׳מעמבערסמיטװאך,דאנערשטאג די פון װערען גענומען װאוט רעפערענדום א װעט צװעק
טען.8 און טען7 ׳טען6 טען,5 דעם בער

ען ם סי ען םען װעם ש ענ ע ױ אין ס ד ענ לנ א עס פ ם ט פון אפי ױנ ש װ דז א א 4:כ סס 0  5D23 אי
ט, רי ם ס 35 ם פ ט, טע2 אי רי ם ען 99 ס כ קי ע ם, ם רי ם ג ס י ל ה ױ ם, 219 נ ױ ט ס אן מ ה ע ל, ס װי אנו ר  נ

ו ז א ן ו אן א ם סיננ ס מ ױ, ל ענ װ ארלעס. ע ה

35
 אױ 9 לאהאלס עוועבױ, טע4 236—1 יאקאל :אפיםעס לאקאל פאלנענדע אץ שטימען קענען אױך װעלעו םעמבערס

ם־טריט. טע21 װעםט 57 — 64 לארןאל און טטד״ט, וטע4 א־סט 231 — 43 און 23 לאלאלם עװעניו, םעקאנד 822 -

ר, ע כ א ם ס או ל ט ס ט אײןןר סו פליכ
״•« *5*

ל א ט ד ש ע פ ײ כ ר ײסערס א טר ם און ם ט ען סו מ שפי
ען דעם םים ב ױ ל ר אז נ ע t די o ר איז ע םןז אונז א ר און ס ען װעס און מוז ע אונ װ ע װערען. נ

שאינס ד רז ר א א ק, כ או ל ט פ ר און פהויר ן פ ר ױ ע כ א אן מ ױני

ר ל. מ נ א ר. ל ע עפ ד עפ ם

«1 Mr > i י
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 סםױיקער שםאהל ױ פאר םיפינג - םאסס גרױםער
גארחןן סקװער םעדסאן אין שנת, חןפ ׳

 די ױגיאן, םעדעריײטעד םעגטראל די אםאלגאםײכזעד^ די איגטערנעשיאנאל^ די
 אםעריקאן די פאיטי/ םאציאליסםישע די ם^ריערם, די םײקערם^ זןע■

 קערסער- אײן אין ליענ מניאן םרייד וואוםעגם די און «ארםי לײבאר
פאס־ פייםצפעמריק, — םםרײק. שטאל דעם געדױנעז העלםען *ך שאפם

 — שבוצ דיזען גארדען סקררער םעדיםאן אין װאלש פ. םרענק און טער
 אדן ארבײט גתיסע דתע אגגעפאעען האם איגטערניישאנאל אונזער

םיט. העלםען אלע

אקטאבער, םען30 דעם דאנערשטאג,
 צװײםער * בעווארען אפגצהאלמעז איז

 יארקער נװ אאע די פון קאנפערענץ
 אין אעםערגײשאגאצ אומער פון אאכאאם
 פאס־ ז. װאו האטעא. סענמראא בראדוױי

 סםריײ שטאא די םון פיהרער דער טער
 אאיער, סםרײקזןרס די רוביז, ד. און קערס
 זײ און געײען אנװעזעגד זײנען
 די איז אאגע די געשיאדערט ה*בעז
 אײנצעאהײטען, אאע םיט געגענדעז שםאא
 זעהן געיזענט האט אײנער יעדער אז אזױ,

 קאפיטאאיסטישע די זײנען עס םאאש װי
 װעגעז באריכטעז זײערע אין צײטונגען

 שטעהן סטרײקערס די סמרײק. דעם
 װי •וגהם ענטשאאסען זײנען און םעסט

 די סםרייק. םון טאג ערשטען דעם אין
 פאר׳ן איו עס װאס געםאהר אײנציגע

 בײ דער אז םעגאיכקײט, די איז סםרײק
 אונגע־ דער םיט צוזאםען הונגער טערער

 הערשט װאם אוננעזעצאיכקײט הערטער
 טריײ ניט זאל שטעדטאעך שטאצ די אין
 זײערע אין צוריה סטרײקערס די כען

שקאאפעךםאבריקעז.
 אינטער־ אונזער פון םארשטעהער די

 נע־ זײנען םיםינג דיעזען בײ נײשאנאא
 װאם ערשטע דאס אז שאוס, צום קוסעז

 םאםענט, דיעזען אין נױטװעגדיג איז
 אוגזער וואס שםיצע פיבאנציעלע אויסעד

 אונטערגענױ זיך האט אינטערנײשאנאא
איז סטרײקערס, די פאר שאפען צו טעז

ס י נ כ ײ צ ר א פ ־ ט ל א ה נ אי

ײט 43 גוםער גערעכטיגק

 בוכװאאד• נ — יואד די .2 זײט
 א — ״ברידז^עס״ באפעסטיג:דג .3 זײט

 »•1סאדא צואיס דר.—געזונד פאר׳ן ;עפאחר
 פזך די װעגען פארדאטונגס־דעזאלוןניע.

ארעסםירםע. ליםיאזע
 באארד דזשאינם פון םיפיגג דער .4 זײט

 צאנגער. צ•—ױניאן קלאוקםאכער דער *ון
9 לאקאל מניאן מיניאזערס קלאוק דער אין
 באירד עקזעקוסױו האאסעריז. יזש• —

שעהנהאלץ. י• — 25 לאקאל פון סישינג
 בעדריה ראזע — פרויעךװעלם די .5 זײט

 דרעסםאכער און סקוירם די באינדער.
 וראנחנר. ה. — 23 לאקאל ױניאן

 אינמזגרנעשןך אונזער «ון ענינים .6 זײט
 רעפארטער. nyoo א—«רעסע דעד אין נזןל
— 64 לןקאל אין װאחלען די צו .7 זײם
 ם. — גרעניץ *ום רײזע » בריס. א• —

■עראשםײן.
םאוצינא — ליעבע נאך # .8 זײט

װאאמי.
 פרן געזעל׳אאוט קאאפעראשיװע די .9 זײט

 םעניז ה• — רינג ארבײשער
 ביכעל. נא*יץ רעזיאקפאר׳ס ®ון .10 זײט
 רעגי״ די און גרעבזגי קויחלען ,די .11 זײם

 I נעבאך גיםיערס, זעצדין. א. — רונג
 *■ העילער. דךע. — (®עייעגאן)

 *ום דע*ארש באי־אןי׳ס יעשעסלאר .12 זײם
*ין םישינג׳ ילחרליכען וזדםעל לע«*ען

 ׳ באארד. עקועקומיװ ד׳אעגעיייל
 קעניג וזעלל — םײדליד jjnrr* .13 ז״ט

 י r ו * ־נראס• גטתלי h• ליעדער
 זזגחם ארןייםער אםעריקאנער ייעין i .14 זייט

— וועלס ד^ר אין איז עי רו»ו ארדם זיך
לאגג ה•
 ״■!*4 ׳ iSWar קורצע .15 זײט

אדרוערםײבזזננטס. ימן אךן 1«#17,10 זײט«
ײפ iױג איז^ארס ,א«דיס ,20 ז t i80 אמאל

לען ץ

 גמװיסעז פארשאאםענעם דעם אויפײעקעז,
 ארבײטער אםעריקאנער ברייטער דער פון

 אז זעהן, סרז םען יארס. נױ םון באוועגוגג
ט  אג־ זאלען ױניאגס אידישע די גאר ;י

 אאע נאר קאםוי, ײזען אין נעםען םײל
יארח. גױ פון ױגיאגס אלע מרבײסער;״ון

 געווארען ערוועהלט איז קאםיםע א
 םון רעזואםאט אאם און צוועק, דיעמנן פאר
 דיע־ איז קאםימע דימזער פון ארבײם דער

 שטמנ־ א געײארען, אראנזשירט װאד זע
 שטאצ־ די פאר היאפסײןאםיטע דיגע

 םון באשטעהט קאםיטע די סטרײסערם,
 דער םון צװײגען אלע םין פארשםעהער

 נעכד יארק, נױ םון באוועגוננ ארבײטער
 גאר• אײדיס אינםערניישאנאא די איך:

אםאאגאםײטעד די ײאירסערס, מענט

■1

ג ^נ א  די םײקערם, קע« די װאירקערס, ק
 געווערסשאם־ אידישע . די םאריערס,

 w סי די יארק, גױ םון ױ עןי סי די טען,
 מרײד װאוםענם די ברױןאיז, םון ױ

 «ארטײ, סאציאאיסטישע די איענ, ױניאן
 ״םאר־ דער •ארטײ, אײבאר אםעריסאן די

י״^יאא^ די און וחניטס״
 גענױ גאײך זיך האט האםיםע דימזע

 סקײער םעדיסאן ארבײט. דער צו בען
 דיעזען םאר געװארען נענוםען איז גארדען

 דער נאװעםבער. םען8 דעם אבענד, שבת
דזשאן פון װערעץ אדרעסירט וועם םיטיגנ

fcir i r<ווןוריח ■ttMntiii mm ו— iM, *1̂ iwl?•! mי• 0י| י י ן j י1יי ̂י
 די םון םיהרער די םון יןענאן ד. י1דזשאזע

 און װאאש י. םרענק סםרײפערס, שםאא
 אינםערנײשאנאא, אונזער םון םיהרער

 ארגאניזא־^ אנדערע און אמאאנאםײטעד
ציאנען.
 די םון איינער זײן וועם מיטינג דער

 גע־ װען האט יארק נױ װאס ריעזיגסטע
 פרא־ גרויסע א זײן וועט דאס האט.

 םון בירגער רעכטדענקענדע אאע םון טעסט
 װערען װאס געמײנהײםען די געגען אאנה

 די סםרײהערס. שטאא די גענעז כאגאנגען
איהר אז ערװארטעט אינטערנײשאנאא

 דיע־ ארויסקוםען זאא םעםבערשיו גאנצע
 אר־ גאנצער דער םיט צוזאמען אבענד, זען

 אג־ איז יארח נױ םון באווענונג בייםער
 חנם און גאאיעז סקװער םעדיסאן םיאעז

 דער \vm פראטעסם איז ארום סקװער
םראסם.. שםאא םון אויטאקראםיע

 די פאר קאםיטע היאםס יארקער נױ די
 אינטער־ אונזער װעאכע םטרײקער, שטאא

 ױט זיך װעט ארגאניזירט האט נײשאנאא
 םעדיסאז אין מיטינג חגם םיט אסשטעאעז

 םאר־ קאםיטע די באויז. נארחנן סקװער
 ארבײטער אאע םון האנײענשאן א תםט

 fyDii דעם סאנםאנ, פאר ארנאגיזמציאנמן
 פאר •אעגער אאגעםײנע װאו נאװעםבער,

 װעאען סםרײקערס שטאא די םאר היאםע
װערען. או^סגעארבײט

 אין זײנען סערזאנעז םאאגענדע די
:ארבײט די טאן צו האמיטע דער

 חיא״ סידני דעניש, מ. שאעזינגער, ב.
 דזשױ סויםמאן, ם. צוקערמאז, מאקס מאן,
 קאחן, אוירנעסט האוארד, בען גערבער, אים

 4שנײ־ קאוםאין^.ראוז ם. דזש. האננאה, ד.
עבעמ, איז. דעימאן,  װאאינסיױ, א. פי

 ח. און ברעסאאװער ם. העאאער, דזש.
װאנדער.

 ארגאױזאציאגס־ פאר דאלאר 7 און 5 םים זיך מעקםען םיטגליעדער יי
 גע- אלגעמײנער דער איז !סיםםעם באנוס םיט׳ן ניעדער — ארבײט.

עפענט־ דעם אין קראםט גרויסע א געורארען איז ױניאן די — שרײ.
קלײדלאינד. פון לעבען ליכען

 ענ״ דעצעטבער טען14 קומענדען דעם
 טרײד־אגרײ דער קאיװאאנד אין זיך דיגט

 ױניאן ?אאותםאבער דער צװישעז מענט
 ױניאן די מאנופעקטשורערט. די און

 הענם די פאראעגט ניט דארט זיצט
 אויס* ײעט אגרימענט דער ביז װארט און

 פי־ א אן געהט עס געגענטײא, אין געהן,
 פאר־ גאנץ זײן צו טעטיגהייט כערהאפטע
 קומען, װעט צײט די ײען אז רערײטעט,

האאוק־שעפער די אין ארבייטער די זאאען

 נאר אגרימענט, נײען א נור ניט כאקומעז
 אזעאכע ארבײטס־באדינגונגען, נײע אויך

 אין קאאוקמאכער די שוין האבען עס װי
 און שיקאגא אין באסטאן, אין יארק, נױ
שטעדט. אנדערע םיעאע אין

 מענע- דער פעראשטײן, מ. ברודער
 װאך אעצטע איז ױגיאן דער םון דזשער
 אנ־ דער װעגען טאקע יארק, נױ אין נעװען

איבער, אונז גיט ער װי און נעאעגענהײט,

ר די ע פ ר רי ע כ א ען ם ט ײ רנ ױי א ען ד ד םונ או ש פ
ם ױ ר ע ס ױי ם ס אל־ ס ש

 באשאום דעם םיט איינסאאכגא-ז
u םנן n א שאפע, צו איגמערגע׳שיאנעצ 

 עם*א די *~t דאלאר מיציאן ®ערםעצ
 בא־ פאסער ריםער די האבען םסריײמרם,

 די־ אז כמגליכעס, אאעס מאז *ו עאאםען
 אינגמרנעמיאגעא דער םון באעצום זער
 אעבעז• אי; ווערמז רירכנעפיהרם זאל

 אהםאבער, םעז30 רעם ד^נערעםאג,
 םאזד א נעהאם םאכער דיפאר רי האכץ;
 שרא־ ריעזעד וחנגעז םארזאנזלונ; ציעלע

ת; א־ז םיםיננ ד«ר און נע  אײנער נעו
pie ר ךי וואס בזןנײםטמימסמע זזיי «  רי

מן ניאכער א ד די מהאם. אראל ה  ח
 פון באארר עסז. דער jib;סאפ^נריי׳פא)

ר ריפער חןר מ א  ר־פער די אז יוניאן, ם
מן זא^זוז 'םאכןר מ א ײ מםונדעז 3 א  א

 אנ־ איז ■םו־ײמרם, שםאל די פאר בײם
 ענ־ נרעםטע! דעם ם״ם נעזוארען נענוםען

י פון' נןופבערם זזונדעדגמ ו

 דיפער פיערע געטאן. און געזאגט
 שטונ־ דרײ די שױן ארבײטער מאכער

 ארבײםער די סטריעןערס. די פאר דען
 די פון אײנער בראס., װײגשטײן םח

 הא־ טרײד״ אין שעםער ריפער גרעסטע
 שסו;־ דדײ זײערע אפגעארבײט שױן בען

 סיעאע דעי. עאעקשאז דינםסאנ, דען,
 דער -ןון פארצויף אין געארבײט האבען

 אדבײטען װעאען איבעריגע די װאך.
 זונ־ אדער םען,8 דעם שבת הײגט, אדער
 ער־ םען נאוועמבער. טען9 דשם מאג,

 ריסער אי':צ#אנע די אז אויך ווארטעט
 אגדערע איז יעצט ארביײטען וואס מאבעד

 זייע* אײנצינוױיז ברענגען וחנאעז טרײדס,
שטונ־ דרײ די ס*ר םארדיענםטען ־ײזש

 מאכער ריפער די וױיא אםיס, אין דעז
 פאראיײןענען צו גאמור ?ײן נים האבען
 בײשםײע• א פון זיך אױסדדעהעז אדער

 זאך. הײאיגער א פאר רוגג
ר יפער1 בראווא, נ מ ״4 !מ

טעןדעצ.24 ץ פאו דך גרײםען קליװלאנר פון קלאוקםאכער
 םארבערײםונגס־אר־ די צו דארטען נעהם
לעבעדיג. זעהר כײט

 קאיװאאגד אין ױניאן קצאוקכיאכער די
 מיטנאײ• טויוענד פינף איבער שוין האט
 באמערהענסװערט באזוידערם און דער.
י ו ו צ ארום דאר פאיזט, דער איז י  י

ד נ ע ז י ו  זײנען מיטגציעדער די פון ט
 זײנען זײ םון כיעהרםטע די און פרױען

 מיס״ מענער אי-די מײדאעך. יזריסטציכע
אד א נעהםען פרויען די אי גאיעדער, ט  ש

 דער םון פיהרונג דער אין אנטייל קען
 העכסט ױניאן זײער פאר זײנען זײ *וניאן,

 מיטגאת־ פרויען די פאר !כאנײסטערמ
 סםעציעאע געשאפען ױגיאן די האט יער

 ^דזשימינײזױטס״ און ק^בס״ ^טוזיקאצ
 גאנ־ איבער׳ן באװאוסט. זײנען װעאכע

 • איו ױניאן קצאיקםאכער די שטאדס• צעז
 סאציא־ גרויסע א געװארען דארט בכרא

 דעם אין ראאע א שפיעאט װאס יוראפט, לע
קצױויאנד. פון אעבען עםענטאיכען

 דעם פאר זיך גרײט ױניאן די אאזא,
 אר־ אזא פאר אבער דעצעפבער. טען24

 נאך און געאט, האבען מען •דארף כײט
 ךי האבען צוריק װאכען םאר א מיט

 סםעשעא א םאר געשטיםט מיטגאיעדער
 םאר און דאצאר 7 מענער פאר טעקס,
 . א םאר איז טעקס דער דאאאר. 5 פרויעז
 פארבעוײך דער מיט אנצונעהן אױף םאנד

 צאהאןן מיםגאיעדער די און טוגס־ארבייט
^ איצ^, אםיאו װיאיגיזײט. גרױס מיט איהם

 צאהאט טרײד, אין םצעק איז עם כאםש -
 מען צוםרידענהײט, םיט טעהס דעם סען%

!באגײסםערוגנ מיט זאגען קען
 * ז*י וואם ענגעז1.םארבעסעי די צװישען

 וואןד זיד ג^פינט פאדאאננען װעט ױגיאן
 סתײא^ םיניפום באשטיטטע ארבײם,

 ־־ta נעבצאפסעז דעם פון אפשאםונג די
 סאס־ םון אפשאםוננ די נום־סיסטעם,
 : םװעט־שאפקן^, די מיט האנטראסטיננ

נ באדײטענדע א כואם, ועא און ו ו מו ע  ה
 יק^וןו נרויםען דעם אויט שכירות, איז

 פו דער ותגען סיטעא. אעבענם אויף
ױטאן חאס ארבײט וואך פון דיי

-
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•םרייטאג. דעם אן דארם זיך נואננט
ר מ * , x םיט בצױז ־נים . k d  k בא־ 

ם זי ױניאן. די זיך וארגמ ת  צו קוגזענ ו
 םאגוםע?טשױ זײ םיט פארהאנדצונגען די

 םטא־ םים פאלטען, סיט געצאדען רערם
 צױ דעם וועגען ציפערען אוז מיםטיקס

 שע־ די *ין ארבײטער די פון שםאנד
 װניאן די האט .צװעק דעם פאר פער.

 אינ־ פון סטעף גאנצען א אננעשטעלט
 אוגטער־ מאכעז װעצכע װעסטיגיימארס,

 נױטיגען דעם צו ־םערמיגען און זוכוננען
םאטער^אל.

 מד אדבײט די זת־־׳ט זעהט, איהר װי
 צעמןדיג און סיסטעםאטיש גאנץ טאן
 גע״ די ברענגען זיכער וועט דאס און

 קלאוקמאכעד די רעזוצםאטען. וױגשמע
 פערעלשטײן ברודער םיט קציװצאנד, אין

 גראטואירען וױרהליך זיך מעגען כראש,
 װאס ױניאן פעסטעד שעהנער, דעד מיט

 באזונ־ אויםגעבויט. שציסציך תאבען זיי
 אד־ די גראטוצירען זיך מעג אבער דערם

 איגםערנעשא- או׳נזער פון סיניסטדאציע
 ניט מאא הײן האם װעצכע ױניא;, נאא

 קאױד פון *ויג דאס *רוגטערגעגופען
צייטען, ערגםטע די אין אפיאו צאנד,

 רארט האט ױניאן טאבעד קראיח קײן װעז
עקזיסטירט. ניט פאקטיש

י ו ע י ו נ ־ ס נ א ד א  
עד צו עויננ של _ עז. פר

!שצעזינגער ברודער און םרײנד ווערטער
 צױ העכסט איז לאלאצ גאנצער דער
 און םיאטעצ אין וױזיט אייער םיט םרידען
 א״רעיז געיוראגען האט איעציגער יעדער

 די װעגען און אװצקפארזדען. א״ער גאן•
 נע־ םיר זײנען ?אאפעריישאן סטענדארד

 א םאר זיי אראפנעהםען געצײאונגען װען
 האבען זײ אן סטדײק אין האלב א און טאג

רעיז. א ראא. םינף ביז דרײ פון געחראגען
 נע־ האס פאר<ןער סאופעסט׳פורער דער
 איוזר װען סאנטאג, אח דאט אײער וכזען

 ײי גערעיזט, אצעסען ער האט זײט.אוועק,
 אייך גריס זעאבסט איך םארלאננ. אייער
 פאר־ ניט מאצ קײן װעא און הערצליך זעהר

 װי־ אײער און םרײנדשאםט אײער געסען
 צום געטאכט מיך האט איהר דא. זים

 פון ^וין אײך קאן איך װי אזוי םיהאען,
 נריסט לאתאא נאנצער דער אאנג. יאהרען

 און גוטעס אאעס אײך װינ׳פט און אײך
 ׳אמאר דא װידערזעהן אײך האפען מיד

 פון םיעא זעהר געאערענט האבען םיר װייא
אייך.

גרוס, םרײנדאיכען םיט
קאזאקאװ, נײטען

װאמיננטאן. סיאםעא, ,28 לאקאא סעק.

 דאלאד טױזענד ססו םארן
םאנד

 האלצ־ און העלער םון ארבײםער די
 הא־ סט״ טע10 איסט 35 שאפ, בערג׳ס

 דאל. 33.45 זיר צװישעז סאלעקטירט בעז
 צו םאנד, דאלאר טויזענד 100 דעם םאר

 שאפ־ דער רעאקציע. די כאקעםםען
 האט גארדאן, סעם ברודער משערטאן,

 טחןזשױ דעם איבערגעגעבען געלט דאס
 בא׳ אב. סעיןרעטער םאנד, דעם םרן רער

~ ראף.
 טשערמאן דער הײמאן, אײק כרודער

א א-לער און וױלקיגס פון א ^ או ל  ד,אט ק
 טוי־ 100 ם1מ םאר דאלאר 21 געבראכט

פאנד. דאלאר זענד

 און װײסט די אין סאלעקשאנם
 םאנד דעם םאר שעפער דרעם

רעאקציע רי באהעמפפען צו
קװיטירונגען: וױיטעדע

 סופיריאר םון ארבײטער די
 $6.00 אלטער דזשא דורך הא., דרעס

 דרעס סליח םון ארבײטער די
 1.50 ליכטםאן איזיראר דורך סא.,

v* אנעקסעלד םון ארבײםער וײ
̂א. וױיסט 2----------------------ל .0 0

v און גינםבערג םון ארבײטער די 
 10.75 — קאפטאל םעני דורך באםין,

און ווארעס םון ארבײטער די
3-------------------------אקסםאן, .60

4.25 ליעבערםאן זז. םון ארבײטער די

ה J םון מל כוו בו

) םםרײק קױהלעךםײנערם דער
 קויהאען די פון םםרײק גענעראא דער
 לעצטען אנגעהויבען ?יך האם םײנערס

ט שבת,  םיהחנר די פזן באםערול דעם «י
 425,000 די םוין ױניאן. םיעערס דער פון

 נע־ ארויסגערוםמן זײנען װאס מײנערס,
 גע־ הונדערט עטליכע באויז זײנען װארען,
 די אםילו אז אזוי ארבײטען, בליבען

 האט םםרייה דער דאסי צו, גיט *טײסז״
 איג־ קויאען די פאראליזירט םאלשםענריג

דוםטדיע.
 און אן איז סטרײק דער װי װיכטיג

 אזױ ניט װײט אבער ער ציהם זיך, םאר
 װי אינםערעם און אױפםערהזאםרױיט םיעל
 פון רעגירונג די װאס אינדזשאנקשאז, דער

 ארויס־ האט שטאאטען פאראײניגטע די
 סטריײ די םרן םיהרער די נעגען :ענוםען

 אין םאל ערשטעז דעם איז דאם קערס.
 שטא־ םאראײנינטע די פון געשיכמע י־ער

 דורך אפיציעא, זאל רעגירונג די אז אטען,
 אר־ ,תארצאםען מאפנינ ױרידיש״ר איחר

 צו פארבאטען זײ און װעג pדע כײטער
 אינדזשאנק־ דער איז דערוױיא סטרײהען.

 שבת נעהםטעז צײטװײליגער. א שאן
 די און םײנערם די םון לאיערס די װעלען

 אנחױבען רעגירונג דער םון פארשטעהער
 ענטשײדען װעט װעלכע װארט־שלאכט, א

 םארבלייבען זאל אינדזשאנהשאן דער אויב
ניט. אדער קראפט אין

 פין ארבײטערשאםט ארגאניזירםע די
 אונ־ דער איבער ערשטױנס אזוי איז לאנד

 אז רעגירונג, דער םון שםעלונ: ערהערטער
ה צו געהוםעז ניט איצט ביז :אך איז זי  זי

 און סויל אפענעם אן כױט ויי שםעחט אדן
װאס ? דאס איז װאס ? *הא :פרעגט

ײסט?״  זיך םען האט רארט און דא ה
 ערשטױנונג דער םון אויסגעטשוכעט שוין
 קלארע אךרעדען ישוין הויכט מען און

 אינ־ דער װי נאכדעם באלד דבורים.
 געװארעז, ארויםכענומען איז דשאנמשאן

 פרעזידענט דער לױאיס, ל. דזשאהן איז
 א מיט ארויס ױניאן, מײנערם דער םון

 דער וחןלכען אין סטײטמענט, פײערדיגען
 אלס פארדאםט רוערט אינדזשאנקשאן

 פונדאטענטאלע די אויף אטאקע פרעכע
 פיז אקט אז אלס לאנד, פון פרײדױיטען

 פאר־ דער נאטפערס, אויך אוזורפאטיע.
 גאםפערס, דיפלאםאטישער• זיכטינער,

 צא־ דעם װעגען צאי־ז און גאל סיט רערט
 ארבײ־ די בארויבט װאס אוקאז, רישען

 זײע־ פאדטײדיגען צו רעכט דער פון טער
אינטערעסען. עקאנאכײשע רע

 זיך גרײטען ארבײטער אײזענבאהן די
 איג־ דער אויב םטרײס, גענעראל א צו

 קראפט. אין פארבלײבען זאל דזשאנקשאן
 אויך מען רעדט אינדוסטריען אנדערע אץ

סטרײק. גענעראל א װעגען
 א םון איז אינדזשאנקשאן דער אז

 מאגנאטעז קויהלען די פאר װערט ינא&ער
 דעם נאך שוין װאס דערםון, זעהן םעז הען
 איהם האט ריכםער םעדעראלער רער װי

 ארוים םײנערס אלע זיינען ארױסגעגעבען,
 םרי־ דעם םיט אײנקלאנג אין סטרײק איז

 םיהרער. זײערע פון באפעהל הערדיגען
 םיט הוילען קײז נראבעז ניט קענט ״איהר

ײ די זיך לאכען אינדזשאנקשאז׳/ אן  מי
 פיהרערס די רענירונג. דער םון אויס נערס

 געבונ־ װי טאיױ זיינען םײנערס די פוז
 טא־ טאן, ריהר א ניט זיך זײקענען דענע,

 אויף אדער סטרײק װעגעז רעדען ניט רעז
 סטריײן דעם אוםן נים איז עס וועלכעז

 מײ־ די זיך הענען אויך ;דיריגירען צו
 םון נעלט דעם מיט באנוצעז ניט נערס
ד סטרײק פאר ױניאן אײגענעד זײער  מ

 ניט װערען קויהאעז קײן אבער נעפיט.
 אלעמען נאך דאך איז דאס און געגראבען

װיכטיגסטע. דאס

28.10--------טאמאל
$1056.12 — קוױטירט םוײהער

 $1084222 — צוזאםען
שעגהאלץ. י.

 און וױיסט לײדים טרעזש. סעק.
אז, ױני •26 ל*מ. התםטץקערס;

רעזאלוציע. עפאכע־פאכענדע אן
 םםרײק מײנערס דער װי דראסאםיש

 אײ סענזאציע די איז עס װי נרויס ;איז
 רעגירומ די װאס אינדשאנקשאן, דעם בער
 דעם דערשטיקען צו ארויסנענומעז האט

 איז װאס רעזאלוציע, א אבער איז סטרײה,
 ניט א םון נעװאחגז אנגענוםען טעג די

 פון םילײכם קערםערשאשט, אפיציעלער
 אין טראגט און באדײטוגג נרעסערער פיעל

 דער װי מעגליכקײםען, גרעסערע פיעל זיך
 איגדשאגקשאן דער און סטרײק. כױינערס

איהם. גענעז
מלן םיר  װאס רעזןולדציע, די דא םי

ענ־ רער פון געײארעז אמענוםען איז י

 אוייםערקאס לעזןר דעם םאכען םיר *)
 םיעערם דעם איבעד *דפיקעל אן אוין•

 דע̂ג אין ינדער^ויו ועלדי.ן, ». *ון ס«יײק
־«

יע־
איז

*hjK&rf-. י* — —

ײ אײ םעדמרײשאן סטײם סילװיעיא  לי
 קאנ־ ״עםוירדזשענסי״ איהר אויוי באר,

 םאצ״ ערשטען צום vm דאס וחננשאן.
«t קער־ ארבײמער האנסערוואסמוע א 

 א כםעם חנפרעזענםירט װאם פערשאםט,
 די םון אײנעם אין ארבײםער •מיליאן

 אין צענטערם איגדוםםריעלע גרעםטע
 I v צ ו נ א ב צו באשליסען אלי לאנד
ך י ט ז י ם ם ע ק ד י י ר ט ס ס א  א

ל א ע ם י ו ם צ ס י ו ןpא ע ם פ ם  ע
ע ש י ט י ל א . פ ם י י ה י י ר  לוים ם

 עקזעהוטױו רער האט רעזאלוציע, דער
 םטײט פענסילוױיניא דער םון תאונסיל

 די געקראגען לײנז^ר אװ םעדערײשאן
 אײ סטרײס גענעראל א רופען צו םאכט

 נא־ די פאל אץ סטײט נאנצען דעם בער
 װע רענירונגען שםאאט די און ציאנאלע

 םון אדבײטער די צוריהגעבען ניט לען
 רעדע אויף רעכט די שםאאט נעם

פארזאםלוגגס-םרײהײט.
 היםטארישער גרויםער איהר צולמנב
 װערטערליכע א דא מיר גיבען באדײםונג,

 שמעלען װיכטיגסטע די פון איבערזעצונג
;דעזאלוציע רער פון

 אין דאס אנבעטראכט. אין ,לעכמגנדיג
 זײנען •עגסילװײניא אין פלעצער םיעלע

 ריכ־ און זעלבסטהערשאםט עהזעקוטיװ
ע ־טערליכע כי ד א  די און זאטעל אין ^

 מיט <עטראטען װערען פאל^ ^וג׳ם רעכט
און ;םיס די

 םיר דאס אנבעטראכט, אין ״געםענריג
 אונזער םון םאל<ן דאם װען אז דענקען,
 און רעכם זײנע פון בארויבט איז שטאאט
 עד באזיצט אוםגערעבט*ג<*"ט, פין ל^דעט

 רעכט קאנסםיטוציאנעלע דאס *לץ נאך
 נאכגע• זאל וי אז רעגירונג, די בעטען צו

 צורירך און טענות גערעכטע וײערע •בען
דאריבער עם זײ םרײהײטען, די הערען

 פצנסילװײניא דער םון. ״באשלאםען,
 םארזא־ לײבאר, אװ פעדערײשאן סטײט
 אין האגײענשאן ספעציעלער א אויף מעלט

 ,1919 כאװעמבער, טען2 דעם פיטסבורג,
ט זיך װענדען טיר דאס  פעטישאן א מי
 םיז ספראול, םי. װיליאם גאװערנאר צום

 צו און פענםילװײניא, פון שטאאט אונזער
 פאלמער, םיטשעל װ. אטוירני־דזשענעראל

 פאדאײניגטע די םון רעגירונג דער פון
:זאכען פא^נענדע די צוליעב שטאאטען,

 געמאכט זאל שריטע אז ״ערשטענס,
 פון פאלק דעם צוריקצוגעבען באלד ווערען

 קאנסםיטוציאגעאע זײערע םענסילװײניא
 און עפע פו םרײע רעדע, םרײער פרן דעכט

;פארזאםלוגנ פרײער
 אונזער םון פאלה דאם אז ״צװײטענס,

 עיר אז נאראנטי, א הריגען זאל סטײט
 ריכטעה־ און זעלבסטזזגרשאפט זעקוטױוע

 און םארשװינדעז װעלען אנארכיע ליכע
̂ז  1ארי־ נימ װעלען פאלק םון בעאמטע די ־

און געזעץ, דעם פון גרעניצעז די בעמעהן
 פענ״ פון נאװערנאר רע^ אז ״דריטענם,

 זיצונג עיןסטרא אן רופען זאל סילװײניא
 העלפען צו אום לײטשור,bלעדזשי דער פון

 ל&נסטיטוציאנעלע אײנצופיהרעז צוריס
 האנד־ צו און פענסילװײניא איז םרײהײט

 געגען טריבונאל ספעציעלער א אלס לעז
 אײ אין שולדיג זײנען װעלכע בעאפטע, די

 םון שבועה די און נעזעץ דעם בערםרעטען
וױיטער עם זײ און ;אמט זײער

 די םארברעננענריג אז ״באשלאסען,
 רע־ דער צו פעטיציע געזעצליכע דאזיגע
 םון בירנער אלס ,Vd ערווארטען גירונג,

 די אין דינער אונזערע דאס פענסילוױיניא,
 צור^כט װעלעז עמםער נעזעלשאסטליכע

 װע־ און אונז נעגען אוםרעכט די מאכען
 געזעצליכע, אונזערי אויספיהרען לען

 םא־ קאנסטיטוציאנעלע און פארנינפטיגע
ב ן ו א דערוננען, י ו י א י ־ ז ע ו  ו

ן ע ן ל ע ל ע ם ר א ס ם א ו ד  צ
, ז א ט ט ע ו ם ו ן ע ו ז פ נ ו  א

ט ש ט י י ם ע נ ס י ו ן א ע ר ע ו  ו
ז י א ע ד ג י ז א ם ד כ ע ־ ר ע ו  ו

ן ע ך ל י ו י א ו י ו ר א ע ם י י ו  ו
ז ז י פ נ ו ן א ע ט ל א ה ע ג ק י ר ו  צ

, ן ע ר ע ו ן ו ו ן א י א א ז א ל . א  פ
ן ע ב א  ר v ד נ א! ;ן י י ק ר י ס ה

נ ע ו ו ס י ו יט« א י נ ־ װ א ג , ו צ
. י ם ך י ז ן ע צ ו נ ע;נ ו א ט  ר ז;
 ם ו א :ס, *יפ ם ר v ש י ם א נ א p ע

ו ן צ ע ג נ י ו ו י צ ד י ס א ־ ד א  י
ע ג י ן ז ן ז ט ײ ה ײ ר  ן y 5 א ז ש

ק י ר ו ט צ ר ח י ם ע ג נ י י ־ א ע  װ
; ז ע װייסער?!!; עס’ זײ און ר

ען פאר ‘אז .באשלאסעז, אזינ ד ם:  חו
 ^מזעקומװו חנם מיר אינסטרואירען צװעק

 םטײם .פעגםילוידוןיא דער קאוגםי^,סוז
ז אװ פעחןכ;י^אן נ ^ צ ז א נ ר א ^ מ ײ  א ל

ױן ^ ^ ^ א ײ רי ם גאגצען חנם איבמר ס

 אז צװיעען, צו בויםיג, םאר םיגען
ץ ע ײ און uram דעסיעמםירט זאל מז מ  ם
 דער אין וחנרען צוריקגעגעבען מיל הײט

 דער ®יז גאראנמידט איז וי ײי םארם
 שמא־ פאראיממםע די פון קאנםטיםוצי*

ט״ ®ענסילװיעיא םח און טען סםיי
 חנזולטאט חנר זיק נים ז^ל קם װאס

 פמנ־ דער <יח שכמלומ דאזיגצר דזנר־ םון
 װעם לײב*ר, אװ םעדערײשאן סילוױיניא

 גע־ דער אין ײעחגן פארצײכענט אמנר זי
 אלס כאװעגונג ארבליטער דער פון שיכטמ

 פ,ו ארױסטריט אקטיװער ערשטער דער
 פון ארבײטערשאםט ארגאגיוירטעד דעו־

 נישט פאר קאמפוי א אין םטײם גאנצען א
 א אין םאדערונגעז, ענ^קאנאםישע

 חנכטליכע און פאליטישע םאר קאםפו*
 גרויסע די איז דערײן אוז םאדערועען.

רעזאלוציע. דער םון באדײטונג

װאהלען. די גאך
גי־ עלעקשאן, נאך באאד יאהר אלע וױ

 פײ־ פײדשעס אפ צײטונגען די כען
 װאה־ די װעגען באריכםען די צו דזשעס

 נאנצען דעם איבער און יארת נױ אין לען
 מד װאהלען די זײנעז יאהר דאס לאנד.

 רמזול״ די און װיכסינע, קײן נישט װען
 באשטיםמע קײן אפ ניט שפ*גלען טאטען

 יארק נױ אין טענדענצען. פאליטישע
 אבער דורכםאל, א געהאט םעמעני האמ
 םאר אננעםען הזים דורכפאל דעם הען םען

 רי אנשטאט װײל פאלס״, פון *שטיםע א
 גע־ ערװעהלט זײנען האנדידאםעז טעםעגי
 איז װאס דער און רעפובליהאנער, װארען
 מען אז װײסט םאליטיקס, אין גרין נישט
 אוי^ קאטשערע א אויסגעבימען דא קאט

 די זיך פרעהען באזונדערס פאםעלע. א
 אונטער״ נױבויתער, װאס צײטונגען,

 ערוחנהלט איז געגעךקאנדידאט, מײער׳ם
 װאם דעם אױח קוקענדיג נישט נעװארען,

 נא- און םארבראמירם איהם האט מוירםי
 זײן אויןי אונםערםײער אוירװין םינירט
 איז נױבורגער דערזעלביגער אבעד פלאץ.
 דער םון מיטגליעד א דעמאקראם, א נעווען

 עטליכע םים ערשט ביז פארטײ, טאמאני
 סיט געזוארעז איז און צוריח, װאכען
 האט םוירםי װען רעפובליהאנער, א אמאל
 נװאלריגע הײז םארבראקירט. איהם

 פון בירגער די ה$ב?ן עס, הײםט מציאה,
געכאפט. ניט דא יארק נױ

באריה־ זיך םענען סאציאליסטען די
 ער־ האבען זײ זיענ. גרויסען א מיט מעז

 אל־ םינױ און אסעמבליםעז םינף װעהלט
 װאס אלדערמען, צװײ די פאר דערמעז.

 צוגעהרא־ זײ האבעז םארלארעז, האבען זײ
 גערענ־ םוז מען אסעמבלימען. דרײ גען
װאו דיסטרײןטען, אלע איז כמעם אז הען
 האבען שטארק, זײנען סאציאליםטען די
 האנרידאטען, םױזשאן געהאט זיך געגען ײ

 פיעל םון זיעג זײער איז דעם דורך און
 םיט םארגלײד אין באדײטונ־ג. גרעסערער

 אין סאציאליםטען די האבען יאהר לעצטען
 שטי־ פראצענט 30 צוגעקראנען יארה נױ

 פראצענט 14 באקומען האבען און םען
 אפגענעבען זײנעז װאס שםימען אלע םון

סטײט. אין געװאחנן
 ווערט סאציאליםטען די םון זיעג דער

 די אז זיך דערםאנט מעץ װען נרעסער נאך
 א װאהלען די צו געגאנגעז אי פארטײ

 האמוניס״ די און לינקע די צושםאלטענע.
 באטײלינם ניט נאר ניט זיך־ האבען טעז
 װי־ אויח האבען, זײ — װאהלען די אין

 רעם נעשםערט געקעגט, האבעז זײ םיעל
 באװײט, דאם האםפײן. סאציאליסטישען

 אפ־ דאםעלטער דער םון איז פארטיי די אז
 נאר, געײארעז, שװאכער ניט שפאלמוגג
 אײנהײטליו, םעהר געװארעז םארגןערט,

שטארקער. פאלגליך און
 װאהלעז די זײנעז םאסאטשוזעטס איז
 אישו• וריכטיגער א סיט פארבונדען געײעז

 ערװעהלם װידער איז קולידזש גאװערנאר
 נע־״ פיז פלאטפאדמע דער אויף געװארען

 או̂י גערעדט, פשוט ארדנונג״, ארן זעץ
 ראם ױניאךםרעםערײ. םון פלאטפארם דער
 װעל־ הולירזש, גאווערנאר דערזעלבמר איז

 רעם דעחפטיקט ברוטאל אזוי האט כער
 האט ער סםרימן. פאליצײ באסטאנעד

 םים געגעךקאנדידאט זײן איבער נעזיעגט
שטיםען. 100,000 פיז מאיאריטעט א

 פרעד־ באמעךןןען, צו אי^װערט עס
 בעט הראנקען פון זיך האם װילקאן דענם

 הולירדט אט.זןעם גראטולירען״צן ;עאײלמ
 "פרע דעי 6נ1זא איז, װאס דענ, זײן מיט

^ זידענט, ] ארדטנג• און עןעץג ןמו גא
װײזט\\ײ םר.

וײ»נ*ויגד פאר

C E R E C H T  C K E 1 T  ““ "“ ״,י* ,׳ “.ד",“לו *of the International Ladle■ Qai* 
sen t Worker■ Unlon, Office, SI Union Square, New York. N. Y. 
B.. Schleslnser, President; 8. Yanofsky, ESdltor; A. Baroff, Secretary*
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^ «ז הענענוז״יס ײז  םים־ עד וועםע; בדם װ
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True translation tied with the 
Postmaster at New York CHy on 
Not. 7, 1S19, as required by the Act 
of Congress approved Oct 6th, ,1917. 
known as the **Trading with the 
Enemy Act."

ענגלאנד. אץ זיעגען ארבייטער
 אפנעהאלמען םעג די וײנען לאגדאן אין

 ארביײ די און װאהלעז שטאדם נעורארען
 זיצנ, םערגןװירדיגען א געהאם האבען טער

מן זײ וױ גרעםעחנן פיעל א א  אלײן ה
 םון געגענדמן םילע אין ערװארםצם.

 זײערע אלע ערוועהלט זײ האבען שטארם
 ארײ רײכע אין אםילו און קאנרידאטעז,

 זייעדע * זײנעז גענענדען םטאקראטישע
געװארען. ערװעהלם אויך האנדידאטען

מ א ם מאכט צגגלאנד נ  ריזול־ די סי
 אר- די וואהלען. לאנדאנער די פון טאםען
מן כייטער ײטוג שיז צ  אלס אויס זיי טײט

 קאפיםאציגד דער פון םוח פון אנהויב דעם
 קא־ די פאליטיק. אין הערשאםם םישער

 ערשםוינם זײגעז צײםומען פיטאליסםישע
 רײ דעפ עדקלערען צו װי נים װײסען און

ויעג. זיגען
 שטעהט רעגירונג דזשארדזש׳ם ללאיד

 וחנרם דאם םיםלעך. היהנערשע אױף איצט
 זײ דארט װײל צוגענעכען, אלעםען פון

טד םון ניט זיינען װאהלען שםאט ײן־  ק
 אבער זײ ציינצן באדײמונג, ציאנאלער

 נימ איז עם בלאזט. װינט דצר װאוהין
 אד־ די םוז זיעג דער אז אוםװארשײנליך,

 װיכ־ צו םיהרעז װעט לאנראן אין בײטער
 פא־ עגגלישעד דער אין ענדערוגגען טינע

 אויםער־ װי גוט *זוי אינערליכער ליטיק,
ליכער.

ער ש ד ס8ח נ ו8ג י ר ח א ו פ ע ו8י ניו ו ע ? סי ו  
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ע ײ ״ ״נ ס ר חן ״ ;׳ ׳ ו

ע8ב ם םינ ם ע ״ פ ס ע ש דז ױ כ ױל ין8 ״ ט
פ ע ן8פ י8נ ו ד נ ו ז ע נ
םאדאןן לואים דר. פון

).a<*M דמ«ול ױניאן אוגזער «וז דיזראר (חויאמ

םארעפענטלי• צו *יעל אומער איז עם
 נע־ װעלען מאם ארטיתצען םעריע א כען
 נעװענליכען רעם פארעטעהן צו גען

 ד^ם לאםיר םון, װיכםינהײט די סענעען
 זעל־ דער אין .“,םויל־הײדז׳צין ^נרופען,

 רעם ערקלערען אויף םיר װעלען צײט נער
 שלעכ־ און גוטער צװימען אונטעושיעד

 לע־ דעם װעם דאס דענטאל־ארבייט. טער
 םאר־ װעם איהר ;1קוסע צוניץ נום זער

 דער װ^ם םינסטער, דער אין זײן אפארען
 םויג אין דארטען אייך םום דענםיסם

עס. טום ער װארום און
 אנדערע אלע אין וױ דענטיסטרי, אין

 אל־ די װערצן •ראקטישע^ויםענשאפםעז,
 םארזוארםען םעטאדען אפגעלעבטע

 טעהר גײע, אנגעווענדעט וחורען עם און
 די װאתם םעט^ודען. נויסענשאפטליכע

ט זײנען ניט, םויגען מעטאדען אלטע  ני
 עם זײנען זועלכע אזן צוםרידענשטעלעגד,

 זועל־ ״די הױפטזעכליןי םעטאדמן, גײע די
 אין *ראסטיצירען אין באנוצט װערען נע

אן אונזער  דאס — קליניק, דענםאצ ױנ
 םאר מאכען מלאר דא זו-לען םיר װאס איז
לעזער• די

 םען םאכט שלעי? דענטאל ױניאן 1אי
 .פיסםט םעז װאירה״. ״ברידזש קײן ניט
 פאסט םען ״בדידזשעס״, קײן אײן״ ניט
 גאלד־ צײהן אײערע אויף ארויף ניט

קעפם. אדער הראונען
? װארום

יאה־ םיעלע נאר װײל װאס. םאר אט
 זײע־ אין האבעז דענטיםטעז די װאס רען
 זא־ ?אן םעז באנוצט. זיר פראקטי?ע רע

 מא־ םיט באנוצט. ז״ך צוםיעל שויז געז,
 ארויפפאקען םיט ברידזש־ארבײט, בען

 אויסנעםױ םען האט ,otyp אדצר קראונען
 טוײ צו אנגעהױבען ניט האם דאס אז נען
אנפאנג. סאמע םון ;עז

 זעהר רײן, ניט ראס איו ערשםענס,
 גאנץ עס איז צװײטענס, סאניטארי. ניט

 אדער גומען דעם באשעדיגט און שעדליף
זיצען. צײהן די וועלכע איז יאסלעס, די

 פאר צאהן א אפםײלען דארח װען
 סאכען צו אום גויטיג, איז גאלד־קעפ, א
 פארגיכ־ צו אדויפפאסען, זיד זאל קעפ די

 און צאהן. רעם פוז טײצ גרױסען א טען
 אפ־ צופיעל אביסעל װערט צאהן דער װען

 ער דעלי?אט, זעהר ער ווערט נעםײלט,
 ביםלעכ־ פאנגט און אפגעשװאכט װערט

 גיצדעמער זײן אונטער םוילען צו אן װײז
 אבער טאקע גיאנצט אויבען םון קרויז.

i עס םוילט אונטעז פון
 דעם ארום צײהן די װאם, נאך הײנט

 דעם םון באריהרט אויף װערעז צאהן
 אפגע״ ווערען זײ *ייר איז שלײםשםײן

 דער אויב און אונטערנעגראבען. שװאכמ,
 װידער איז אפגעפײלט. נים װערט צאהן

 םלײש, אין ארײן העפ די גןריכט צרות,
 גע־ צײם דער םיט װערט און בלוטעט עס

מװאלעז.
 ראונסp אנבעצאנגט װאם איז ׳דאם

 םאר נעהםען איצם צאסיר ?עפס* אדער
צוױי בײשפיעצ א

 ברידזש א צוגעטשעפעט װערט עס װעצכע
 דאס צײהן. גיצדערגע אדער װייסע, פון
 דער אין ערשײנומ געווער«גציכע א איז

 פאכם עס דענטיסטרי. םון פראקםי?ע
 צײחן דיזע גום װי אונטערשיעד p'p גים

 םיט טוזען זײ צוזאםענגעשטעצט. װערעז
 ?צײבט עס װאו נעסט א װערען צײט דער
 אנדערע און עסען שון׳ם ברעקלאך אן זיד

 דאן םויצ. איז v\ גצפינט וואס 1שטאםצ
שטענ־ מויצ, אין ויך געםינט װאס גאצד די

 ןמגע• װערם סלתע, איז אײננעםונקם דיג ־
 גאצד די װײצ נאו/ באזונדעדס נדיפען.

 ארבײט דער אין געברױכט װאס׳װערם
 דאס םארט. נידדיגען גאנץ א םון איז
 װאם דאס צו גערור שצעכטעז א צו גים

 די םח שפאצטען די אין אן זיד ?צייבט
 םױצט עס אין צײהן קיגסטציכע מאצשע

דארטען•
 םון׳ס צושטאנד שצעכמער דער אט

 אצגעםיײ דעם אויף שהעכט װירקט מויצ
 פאציעגט. דעם םון געזונד־צושטאנד נעם

 הראנקער א אםט מײנט מויק קראנקע א
 תאן הערפער םענשציכער דער קערפער.

 געװיםע, א צו ביז בצויז װידערשםעהען
 םײ םון אעעגריםען װערט ער װען גראד,

•1קראבע
 וױדער־ ערםאצגרײף האנען צו אום
 סיקראכען די פוו אננריף דעם שטעהען

 באדינגוננ. ערשטע די רײנציכקײט איז
 נאטיר־ נױטיג, אבםאצוט איז רײנציכקײם

מ צוזאמען ליר,  היגיענישע אנדערע טי
 נאר־ שטײגער א װי נױטװענדיגקײטעז,

 אומשטענ־ ארומיגע נוטע עסען, האםטעס
 צו־ — ארבײמ, שװערע צז ?ײן ניט דעז,

 שטרעבען ארבײטער די װעצכע שטענדע,
באתוםען. צו כסדר

שצעכם, א^ז ?ערפער רײנער קיין ניט
 נעםאהר. א איז םזיצ ריעע נים א #בער

 אחנר נוםען, דעם דאס שעדיגט נןור ניט
 װאס עםעז Dip ז$ונדעח יאסצעס, די

 טים אויס זיד םישם צוהײט דארט װערט
 דארם ציגט יואם שטאח פױצענרען דעם

 פאר־ באשטענדינ די ארוט און אונטער
בריחשעס. פיקסטע

 פאר־ מיסר^בען, אדער באקטעריא,
 מענש־ דעם אין שנעצ גאנץ זיף מעהרען

 װארים־ בצויז דארםעז זײ קערפער. ציכען
 םון אבװעזענהײם די און פײכםקײם ?ײט,
ט אוםרײנער, א אין ציכט.  געזונטצר מ
 שפײז־ די אעעשאטעז. זײ זײנען םויצ

 פונהט איז ד^רטען, םויצט װאס ברעהי^אך
 זײ בעסטען. אם גצײכען זײ װאס דאס

 ער־ אזעצכע איז נעסטען שויז זיך םאכעז
 גיט קאן צײהךבערשםעל די װאו טער

אויסצורײנעעז• זײ דערגרײכען
ד װארום אודזאכע די איז ר*ס ײ  א

 זײנען bsyp און ברידזשעס געםי?סטע
ק זײ געזונד. םארץ נעםעהרציף אזוי ײנ  ז

 באקטעריא, םאר נ^שטען םאצשטענדיגע
 א׳ םאראורזאכען זײ איז מיקראבען, םאר
מענשען מעהרםטע די װי צרות, םעהר סף t

מ צעצסען דעם אויף סי  דשאינט &ון םי
 גא־ ערשטען דצם אווענט, שכת באארד,

 די געװ^רען אויםגענוםמן tnt װצמבער,
ײע די שצ^דציך און פײנדציד װי פראגע,  ,נ
 װאה צעצםע געהאנדעצם ד״^ם ותצס״

ײ אויוי אםאקע װיצדער איהד םיט רעז  י
 צו דערסיט םײנעגדמ שצעזיעער, דמגם

 די *יגמעדגײש#נאצ. אוגזעד שמרינצן
ט און צאנג איז םראגע  אדוסנערעדט נריי

 *ננעגוסעז נאכדעם איז עס אזן נאװאחנן
מ נעז^רצן ענ אצנ  פארדאםמנס־דעזא־ ט

—:צוציאן
 דןוס אנבאטראכט, איז *געהםענדינ

 אדגאן ^פיציעצער דער װעצט״, ״גײע די
 םע־ סאציאציסםישעד אידישער דער <וון

 טע;30 פון אויסגאבע דער אי^ דעראציע,
 א ^•גצדדוסט געוו*רעז איז א<}םאבער,
 אויף אמאקע םיאוסע מנזװיצעע,
ר אוגזער פון שלצױמעי סרעזירעגט  אי

 גרונד, דעם אויןי ײני*!, טערמיש^נאצ
 געשיתט ה#ט שצעזינגאר •רעזידענט וואס

 באוואזסםען צום בר'&* *רױואטען א
און ;אוגטערםײער םעםיועצ צ^יעד,

איז דאס אגבאסרשכט, ״אין  רJ6צp ט׳
^נ יעסנן &*ד  םענשע, נדעןyp^נכטז
 כריף, יענעם אין דאס פואדאודמײצ, א אהן
ם וועצכען ^ין  אויטריכטיג נאנץ ס^ער

 סעםועצ םר. צו אנעדקענומ •יתמ אויםגעו
 גיצציכעד גוטער, זײן שאד אוגטערטײער,

 דער געצײסטעט האט ער װאס ארבײם
 פ#ר צעצםע די אין באוועגונג אדבייטער

 מוטינען זײן פאד באזוגדערס און יאהר,
^ דינ סיי אי m פרײע פ m ע א\ץ י  םא־ פי'
און איגסםיםוציעס, ציאציםסישע

אנבאטראכט, אין װידער ^נעהםענדמ
 אױך ווערם בריע^י יענעם אין כאטש דאס

 אר־ די װאס האדויעחןן א אויסגעדרוקט
 דער ־פיז עצעםענםעז םײנדציםג בײטער

 די שעדיגען צו געזוכט האבען נצועצ^י&ט
 אוגטער־ אוידװין זון, זײן פזן האגדידאטור

 םי; ייכטער אצס געצאםען איז װאס םײער,
 נעהטע; צו דעם רורך אום ?אורט, סופרים

 בריעף דיזער קען—פ^טצר- זײז םון נקםה
 אצס פארשטאנען װערעז ניט אופן בשום

 איבםערנײשא־ דער טון אינדארסטענם אן
אן נ*אצ מי און פאנדידאטור, זײן םאר י

*Ptnm דער דאס אגבאטראכט, ״אין

 אק וזאמ ומצם״ *נײע די םון טאר
עינע נעסאבט צי*ם צעצטער  DMdk אי

H ונ*אן,י קצאזקטאכער אוכזמר אויןי tji* 
 מפר• אויוי כצױז זיך כאגדיגדעז װאס קען

 תאס פערזעגצימגן אויוי פאקםען, דדעתםע
 n דערסים םײנענדי׳ג טאראורטײצ, און

 n און ארגאכי^ציאן אוגזער שעדעזנן
 דער אויוי ציכט שצעכסע א ווארפצן

און דערשיפ;
אז דער דאס ^איגאנבאטראכם, ר ע  ר

 צײםומ אױכעגדעדמאנטעד דער פון טאר
 ארגאנמיךיז רי פון גאגמז אין כסדד חגדט

 אוגזערן פון נאטען אין «רבײטער, טע
 כ*םש .^רנאניזא:יאנען, און ױניאגס
 m א קײנעם ער פארטרעט פאקמיש

 פאראנמװאימד איז איז איר אײגענעם זײן
ײטד זײן אויסעד ?יעעם צו װארטציך  א

 מםבי• זשורנאציסטישע ?צײנציכע נע,
דאדיבער צס זײ ;צץעס

 דזשאיגם דער דאס ״באשצאסען,
 ױגי*ן קצאו?מאכער דער יםון באארד
 1דיעוע צו םארדאםוגג .די אויס דריהט

 פאצש־• און צי׳גענס םון קאסםײן העסצימן
 אוגזאר ױניאן אונזער געגעז שײכמז

 איח־י און ארג^גיזאציאן איגטערנײשאנאצ
װידער עס זײ און ;םיהרער רע

 0אוי רריקען מיר דאס ״באשצאסען,
 אנערקעגמג ערגסטע עהרציכע, אונזער

 דיענסםע און ארבײט גרױטער דער יאר
 אוגזער פאר שצעזינגער פרעזידענט .£ין

 mn פאי און ױניאן, אינטערנײשאנאל
 אץ צאנד דעם פון באוועגוננ מדבײטער
 ײף שטצלצן כױר דאס א<ן אצ<עםייז,

ר די צוריקשצימ־ערענדינ זײט זײן מ  א
 ותנצכע שפױרער, צײנציכעp די םון העז

 אלן שלעזינגער׳ס אז אײגענםליך, וױיסען
 געווארצן נעטאן אימער זיעען

ס מיט תי  אוגזוך צו אעער־געגעכענחײט נ
איגמערעסען. דע

מא• דאס באשצאסען, אויך עס ״זײ
ר זאלען רעזאצוציאז דיעזער פון פיעס  ח
 ״נערעכםיגקײט׳/ די צו ווערעז שיקט
 גױ די און פאדווערטס״ ײעצמ״, *נײע
^קאצצ״ יארק

ר  דער פון כאארד דזשאייגט חן
כמי• ריפער און סקוירט קלאוק,

ס. כער ױאנ ױ

נ8 ע8ר ס ר ר8 ניזי ע ם ײ רן8פ רנ ע מ8ב ױ ד או ײ  פו
ע ױ פון ש םי ל א ע פ ם ר טי ם ע א8 אין אר ק ר ע ט
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 םון באםרײאונג דער םאר נאוועגוננ די
 געםינען װאס נעםאנגענע, פאציטישע רי

 און געםענגניסען אמעריקאנער די אין זייףי
 זײער אזיף װארטענדינ בײצ, אונטעד

 סאנתרע־ א אנגענוטען שוין האט פראצעס,
ר. טען ^ א ר א צענ־ םון קאנםערענץ א כ

 נױ אין זyערםערשאםטp ארבייםער טראצצ ,
I ,םעדעריײ אמעריקאן די װעצכער אין יארק 

 ױך האט םארמראטעז, איז צײבאר אף שאן
 רער םון צװעק דער נעגרינדעט. צעצטענט

ד דער אזיןי װיר?ען צו איז קאנפערמנץ ח
 אצגעסײנע אן ארויסגעבען זאצ זי ניערונג

 פאראור* זײנען וואם די םאו אסנעסטיע
 אונ־ זיד געםינען אדער געװארען, טײלם

פארברעכענס. פאציטישע םון ?ינאגען טער
 װאס ?ערפערשאםטען ארבייםער די
 pצװע •דעם פאר םאראיעיגט זיןי האבעז
 ױניאז םעדערײטעד סענםראצ די :זײנען

 ױניאן צײבאר סענטראל די ;יארח נױ סון
 נע־ אירישע םעראײניגםע די ;ברו?לין פון

 ױניא, טרײד װיםענס די ;װערקשאפםען
 אװ םעדעריישאן אםעריהאן די און ציענ

 יאר־ נױ איהר דורך םארטראטען צײבאר
םרײני. ױה ארגאנײזער קער

 םון שטיצע די ויף הינטער האבענדינ
 ערװארטענדיג און ױגיאנס ארבײטער די
 די האבען םאציאציםטען די םון שטיצע די

 װעצכע באװעגוננ דער םון איניציאטארעז
 ׳גאנצען איבער׳ן באורעגונג א פא?םיש איז

 װען וױיט, נים שוין איז טאג דער אז צאנד,
 פאצימישער פאר געשרײ אצגעסײנער דעד

 דער אין װערצן דערהערט װ^ם אמנעסםיע
 רע־ די אז און הויפטשםאדט אסעריקאנער

פאדערוננ. די נאכנעבען װעט גירונג
 אנגעהויבען זיד ר.אט באװענוגנ די

 יאר? נױ אין צוריג םאנאםען עטציכע מיט
 םײ עטציכע שטעדט• אנדערע איז נאד און

 ויינען םארשטעהער ארגײםעד םון ממגען
 וחוצכע נצװארעז, אפגעהאצטעז דאן זינם

אײנשמיםיו האבען

׳־

True translation filed with the 
Postm aster at New York City on 
Nor. 7, 1919, as required by the Act 
Of Congress approved O ct 6th, 1917, 
known as the "Trading with the 
Enemy Act."

 צייס דער איז װאס אנבאטראכט ״אין
 אוגםער״ װערט םרירענס־טריטי די װאס

מד די איז זיר געפינען נעשריבעז,  אמערי
 װאר־ בעיצ אונטער און נעםעננניסע נער

 נחיסונ א פראצעסען זײערע אוי^ טענדיג
 פארכ^ל וועמעס םרויען און םענער צאהצ
#כארא?טער פאציםי^עז א םון זײנעז כענם

— איז
ר אצע איז װאס אנבאטראכט, ״אין  ח

 װעצמנ אײראפא אין צענדער םאסראטישע
 די אנגעפיהרט אונז מיט צוזאםען האבען

 גאראנטירט אםנעסטיע םולע איז מצחםה,
 אינרוםטריע־ פאציטישע. אצע צג געװארען

 מצחםח, דער םון געגנער רעציניעזע און צע
עס ?ײ דאירבער

 םון זין דער איז עם אז ״באשצאםעץ,
 וױימעד אז דעצעגאםען, פאדזאםעלטע די

 פאליהישע אײנשפאחנן אדער אנצו?צאגעז
 דעםאקראטי• דעם געגען איז םארבחגכער

 פרײהײטס־טרא־ די און אידעאציזפ שען
 וױי־ עס זײ און ;צאנז* אונזער םון דיציעס

— טער
 םים אנקלאננ אין אז ״באשצאסען,

 פרעזידענט דעם אויף מיר םאדערעץ דעם
 דעם און שטאאטעז פאראײניגםע די םון

 נויםװצגדיג־ דער צו מריעגס־־טיניםטער
 א נאראנטירען גצייף זאצ ער אז קײט,

 יאצע די םאר אמנעסטיע םאצשטענדיגע
 אנטר אדער םאראורטײצט זײנען װאם

 פאציםי• זײערע צוציעב געװארען קצאגט
 אימר״ רעליניעזע אדער עהאנאמישע שע,

2 צײגונגען׳*.

 ®י̂נ פון <אשטעהט ?אנםערעגץ די
 ארכײםער ימדער פון סיסנציעדעי

צומ איהד צו איז װאס פערשאפט

̂י• ח
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האםיטעס. אויםגענומען װערען עס
 ארבײ־ ״טענדעייער די םון האמיסע א -

 אין זײנצן זײ אז אינפארסירט, םער
 און ?אנדישאנס בעסערע םאר םםרײק

שטיצזנ. םינאנציעלע םאראאנגען זײ
 ׳פטיצען צו זײ באשלאסען װערט עס

דאלאר. 50 םים
 ,1 אאלן. םיז מעמבער א ססיט, ברודער ־

 עראויבען איהם זאא םען אז םארלאנגט,
 דער צו ארבײט דער צו ארױפצוגעהן צוריה

סאדאװססי. ר. םירמא
באװיליגט. װערט פארלאנג זײן .

 פרעס־ פרינטינג םון-רער קאטיטע א
 שטי־ םינאנציעאע פארלאגנט ױניאן מעגם

 זײ װייא אז ערקלערה יואםיטע די צע.
ײ םון ארדער דעם געפאאגט ניט חאבען  זי

 זײ לןריגען דארום אינטערנעשאנעל, ער
 אעצ״ דער פרן שטיצע פינאנציעאע קײן ניט
 זיײ אנצופיהרען אויף סערםערשאםט םער

םטרײק. ער
 װערט קאמיטע דער פון םאראאנג דער

 אפי־ דזשענעראא די צו איבערגענעבען
םערס.
 דעם םון לאמיטע ,,רעקדיאשאן״ די

 דער םון ברפנטש טען10 און טען5 טען,3
 אינםארמירט, פארטיי סאציאאיסטישער

 ענטערטײנמענט אן האבען װעאען זײ אז
 דזש. דער אז פאראאננען זיי און באא און

 דער טיקעטס. נעםען די בון זאא באארד
 דער צו איבעדגענעבען װערט סאיאאגנ

לאמיטע. שינא;*(
צושריםטען. םאיגעאעען װערען עכ
 אינפארסירען 11 און <1 אאקאאס די

 םון צושריםט א ערהאאטען האבען זײ אז
מ איז איגטערנלשאנעל דער על  פא־ סעז וו

 $1.50 דעם באצאהאען צז אײױ זיי דערט
 ,1918 םון אסעסםענט רעסאנסטראהיטא;

 איױם־ האט אינטערנעיטאנעא י־י װעאכע
 די מעםבערס. אאע איהרע אױף ג^אענט

 דזשאינט דער אז פאראאננען אאקאאס
םראגע. די אױפנעמען זאא באארד
 דיס־ א ארויט רוםען צושריפטעז די

 מיינוגגעז םיעאע וױ נאכדעם *וסיאן.
 באשלאסען װערט אויסגעדריגןט, מערען

 סעקרעטערע אאקאא אאע פון םיטיגג א אז
 אפ״ זאא קאפלאוױץ ברודער מיט צוזאמען

 צו קומען זאאעןי זײ און װערען נ^האאטען
. באשלוס אלנעסיינעם אן .י

 האבען אז<זײ אינםארםירט 1 צאיואא
 ךזש. ־םון פראטאקאאען די נוטגעדױיסען

און18 טען,11 דעם םון באארד  טען25 טען
* ־ אקטאבער.
 האבעץ אזזזיי אינםארמירט, 21 לאילזאל

 די־־באסטאנער םון שטיצע די צוטנעחײסען
 טײ־ דזשױרגיםען די פאר און •אאיסלײט

אארס.
 האבען זײ אז אינםארטירט 82 •אאהאא ;

 אקסא־ פון פראטאהאלען די ג^טגעחײסען
טען.11 דעם נער

 םאר באדאגלועז םאאיס באסטאנער די 5;
 האט באארד דדטאיגט די װאס ׳&טיצע יער
K געגעבען. זיי

זײע־ װי אזוי א? פאראאגגט 80 אאקאא
 דעם אויח סטרײק אין זיינען םעטבערס ז*ע

 די זאא באארד, דז׳טאעט פון םאראאנג
 מעמבערס דיזע צאהאען באארד דדטאעט

בענעפיט. טרײק6'
צוריקגעױיזען. װערט צױטליפט דער

 ״עסאנסיפײטאר׳/ דעם פון קאכייטע א ׳•• >
 םאר ארױסגעגעבען װערט װאס 'שימאנאדן

 פינאנ־ פאראאננען ארבײטער, מװארצע י1
יטטיצע. *יעאע

ד:׳יז חן  צו איבערגעגעבען װערט םאריאנג ־
קאםיטע. םינאנץ למר

 די אויף נעפט באארד חטאינט די *
 רע־ די װאס אטאקע דער װעגען ראגע6^

 גע־ האט װעאט׳׳ ״נײער דער םון דאקציע
 םאר ׳טאעױנגער ב. פרעידענט ט^ט־אויו*

 אונטער־ סעמועא םײ. צו ברי־עןי 8׳jyiW׳
 םאר געאאםען איז עס זוהן װעמעס ׳מײער,־
 אוי&דרייןענדיג ריכטער, קאורט ־^ו»*רים

W עאעמענט געװיסעד א װאס באדזיערען
 קאנדידאט דעם אטאקירט יאוײן נױ
ב ע אי  (סעמױעא םאטער זיין װאס דעם, ^ו

 שטעאונג א גענומען האט נטערמײער)1א1
 די אנגעריהרט האבען װאס םראנען •#>ן

םענ־ טפעציעא און בירגער די םון כטע1<ר
געדאנק. פרײען םון׳ם ־

^ ם’; ע רעזאאר א םארגעאעעז דאן װערט י
 דער אין װערען געיטיקט זאא װאס

 דער אין אויך און פרעסע »יבײמער1:
רעדא?־ דעם םארדאםענדיג װעאט״ ,

ר #  פרעזײ אונזער אױױ זײןראטאקע טאר ״
 גוטגעהײסען.־ װערט רעזאאוציע די מנט.1̂־

V - ער־ װערען םעםבערס םאאנענדע די 
 האטיטע רעפערענדום דער ־אין וועהאט

סטיעא די פאר ^סעסםענם דעם
U. 1«  ̂ ‘ 1. . G\
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םיטיגגען. אונזערע

 הענ־ קאטץ, לוו^נער, םינק, :סטרײקערס
בריק. און לןאפאאן עגאי, דעאכיאן,

םרא־ די אז באריכטעט, זיגסאן ברודער
 אין ם^טינען ארײגגעקוםענע די װעגען גע

 גאכדעם געװארען. אױפגענומען איז טרײד
 געװא־ דיסהוטירט אאנג איז םראגע די װי

 אפאינ־ צו געװארען בא׳טאאסען איז רען,
 װאנדער ברידער די םרן קאםיטע א טע;

 און (סעקרעטער) קאטאער (טיטערמאן),
 אונ־ ספעציעצע א מאכען צו האאפערין,
 םאשײ די װאו שעפער די אין טערזוכוננ

 אױס־ און געװארען עטאבאירט זײנען נען
 אונזערע עפעקטען זײ װײט וױ געפינען

 אינסטרױ װערט קאםיטע די ארבײטער.
 ארבײט דער צו נעםען גאײך זיך אירט

באריכטען. שנעאער װאס קענען זאא זי אום
וױיטער, באריכטעט זיגםאן ברודער

 איז בױרא אײבאר א םון םראגע די אז
 מיינונגספאר־ און• געװארען אויםגעכומען

 אויסגעיטפראכען זײנען יטײדענהײטען
 םון עטאבאירונג די װי אזוי געװארען.

 באשטים־ א פאראאנגט אינסטיטושאן אזא
 אויך װערט םאאן, םיסטעםאטי^טען אה טעז
 םון אפאינטעט קאםיטע א םראגע דיזע אין
 קאםאא־ (ט^טערמאן), קאטאער ברידער די

 ברעסאאװ אאנגער, (סעקרעטער), װיץ
 באאד װעט קאמיטע די באביט׳ט. און

 עס װאס זעהן און םראגע די אױפנעהמען
װערען. געטאן יזעץ

 װאוט רעםערענדום א םון םראגע די
 העאפען םאר טערס דאאאר צװײ די װעגען

 קאמפױ זײער אין סטרײקערם סטיעא די
באשאא־ װערט עס און אױםגענומען װערט

סטרײ־ שטאהל די צו פליכמ אונזער םיטװאר, םארקומען זאא װאוט דער אז סען
 טען,5 שבת, און םרײטאג דאנערשטאנ,

 די אין נאװעמבער, טען8 און טען7 טען,6
 אײ־ אין און באארד חטאינט םון אפיסעס

 װײטער װערט עס אפיפעס. אאקאא ניגע
 זאא האסיטע באאאט א אז באשאאסעז,
 באארד. דזשאינט בײם װערען אפאינטעט

נעיטאאסען. מיטיננ דער װערט דעם םיט
סעקרעטער. לאנגער, ל.

 זײנען װעאכע םיטינגען ברענטש די
 אײ די צואיעב געװארען אונטערגעבראכען

 אנגעפאנ־ װידער האבען םובים ױם דישע
 ארן װאך, אעצטע םונקציאנירען צו נען

 הא־ מיר װעאכען םיםינגען די פון אײנער
 באזוכען צו נעאעגענהי^ט די געהאט כען
 געװען איז שבת, אעצםען בראנזװיא אין

; ערםאאגרײך. זעחר
שאעכ־ זעהר דעם אױף קוקענדיג ניט

 גאנץ געװעז מיטינג דער איז װעטער טען
 דיזען פיז מעםבערס די און באזוכט נום

 אינטערעס גרוים מיט האבען סעקשאן
 װאס רעפארט פיגאנס דעם אויסגעהערט

 די םאר געװארען אפגעגעבען זײ םאר איז
 מיט איז רעזארט דער מאנאטען. 6 אעצטע

געװארען. אנגענומען צופרידענוזײט
 דיסקוטירט זײנעז מיטיגג דיזען אויױ
 םראגען. טרײד םארשיעדעגע נעװארען
 שטעי־ די אויף אן צײגען מעכיבערם אײניגע

 אין גענומען האט ױניאן די װאס אונג
 םאר־ זיך האט באס זײער ווזגן שאפ, זײער

 אםאאיגע די צו זיך אומצוקעהרען נאוסט
 די םון ארונטערנעהמען פון צײטען גוטע

 אר־ װײניג געװארעז איז עס װען םרײזען
 דער אויסגעדריקט װעיט עס און בײט,

 מעכד די װעאען גאר ניט דאס נעדאגק,
 םא־ װעאכען אירגענד עראויבען ניט בערס

 םאר־ די םארקאענערען צו נוםעסטשורער
 אאעם מיט אויך ײעאען זײ נאר דינסטען,
 םאר־ צו ױניאן דער העאפען סעגאיכען
 קױ דעם צו געװינסען אונזערע שטאיקען

סיזאן. םעגדען
* * *

שז מיר װען
__

 שטימען צײאען דיע ;רײבע;
 דאאאר 2 דעם װעגען םעפבערס אוגזערע

 אר־ שטאהל סטרײהענדע די פאר טעיןס
 אונזערע דאם זיכער, זײנען מיר בײטער.

 אי־ װי אזוי םאא, דיזען װעאען מעכ־בערם
ברידעראיכע אמת׳ע ארויסװײזע; ׳סער

װ ו עסזעקוםי ר א א טיננ נ 25 ל8ילאס פון מי
 פון באארד עקזעקוטױו םיז סיטינג דער

 אא־ ױניאז, דרעסמײלוערס און װײסט דער
 אװענט, דינסטאג אפגעהאאטען ,25 קאא
 בעט־ אין ,1919 אלטאבער, טען28 דעם

 טשער־ אאס זײדמאן ם. בר. האא, חאװען
— טאן.

 רעםארט קאמיטעס רעאיעױ און םינאנץ
 אנדערעס צװישען אױםגענומען. װערט
:באשאאסען װערט
 פאר דאאאר 100 בײצושטײערען )1

קאמםײן. סאשעאיסט סײד איסט דער
 פאר דאאאר 25 בײצושטײער;^ )2

קאטפײן ױניאן טרײד בראנזוױאעי דער

 יער צו דאאאי 15 בײצושטײערען )3
נוירסערי. דעי היבױ
 די צו דאאאר 15 בײצושטײעחון )4
 אף אינסטיטושאנס טשאריטי ױניטי

דזשערוזאאעט.
 קא־ פינאנץ דער פון .דײװידסאן, בר
 מעם־ 1א:י*ער די דאס באריכטעט מיטע,
 שױעס־ נעמאיך קאמיטע, דער פון כערס
 אטענדעץ םרידמאן, מאאי און מינץ םער
 באשאא־ װערט עס םיטינגס. די צו ניט
 מעכיבערס. אנדערע ערװעהאען צו סען

 ער־ װערען בארטאאא און העראיך ברודער
.;׳ . װעהאט

 דעם פרן מיטיננ דעם פון באריכט דער
 אח װאס ברענטש, דאזךטאון אידישען

 אלר טען23 דעם אפגעהאאטעף.געװארען
 פאאנענדעס; אויפנענוםען. װער^ םאבער,

:באשאאסען װערט
עאעיר־ די דאס רעקאמענדאציאן, די )1
 באאאטס סעמפא דרוקעז קאמיטע שאן
 טשער־ שאפ די צו ארוי-סשי^עז זײ און

ד)איין אײטם א ו  עאעקש^ס״ די בעםאר ו
 מעג־: די האבען זאאען מעמבערם די אום

 קאנ־, די מיט באהענעז צו זיך/ איכקײט
 אויס׳ן צוריקגעװיזען ;ו^עלט דידאטען,

 ווען באארד, עקז. פון באשאוס םון נרונד
 אויםגענוםען אי װאהאען פון םראגע די

 רעגו• און רואס זעאבע די דאס נעװארען,
 געװארען געפאסם זײנען יואס אײשאנס,

 זאא׳ען עאעקשאנס, -פרי^ורדיגע ״די אין
 ־איז; אויך איצט. הראפט איז זײן אויך

 עס װי אזױ וױיא סורצע, א;צו צײט די
 װאהאען די דאם נעװארעז, באשאאסען איז

 און טען7 טען,6 דעם םארסוםען זאאען
נאתעמבער. טען8

 פון טיטיגג םפעציעאען א jycn צו )2
שען.דאון דעם ^פאר בחןנטש טאון אידי

 אײנ־ און נאװעסגער םען5 דעם טיט^־אך,
 מיט מיטינג, צום קאנדידאטעז די לאדען

 םרינציפען די דיסקוטירעז צו צװעק דעם
פלאטפארמען. זײערע פון

 םיג־ םון באשםעוזענד קאמיטע, א )3
 און שענםעצד אםיבא, האױויץ, קעלשםײן,

 מיט ערוועהלט װערם טשערמאז, ראזבערנ
 און םלענער אויסצוארבײטען םולמאכט

 צו אום אראנדזשםענםס נױטיגע די טאכען
 שטאא סטרײקענדע די פאר פאנד א שאפען

ארבייטער.
 םאר דאלאר 200 בײצושטײערען )4

 געםי־ וועלכע פאליסאײט, באסטאנער די
סטרײק. אין װאכען 9 שוין זיך ;ען

 איטאליענישען םון מיטטײלונג א
 װעאכען אין פארגעלעזען, ^שרט ברענטש

 םי־ אעצטען זײער בײ דאס ערקלערען זײ
 מערי אמיבא, ס. אנטאניא, ל. זײנעז טיננ

 םרענק פאזיא, א. קריװעלי, א. באניבאסע,
 מלױוא פרענק און מארינא א. ליבערטי,

צום דעלענאטען אלס געװארען ערװעהלט
 אױ טשעםבער איטאליען פרן קאנװענשאן

לײבאר.
 מיטינג בײם געשאסט רעזאלוציאן, א

 פאר־ װערט ברענטש, איטאליעגישען פון
 פראטעסטירען זײ װעלכען אין געלעזען,

 װערען װאס טיסבאהויפטונגען, די געגען
 פראפא־ װעלפעיר דער פיז פארשפרײט

 חא- װ^ס כיא^יװען די װעגען ליעג, נאנדי
 םא־ צו אטיאליענער די באװאויגען בען

 רעזאלױ די לאקאל* באזונדערעז א דערען
 װעוט עס איז אויפגענוכיעז װערט ציאן

 אונ־ א״ן זי פארעפענטליכען צו באשלאסען
• י צײטונגען. זערע

 װערט רעפארט דירעהטארם אװ באארד
 בא־ װערט פאלגענדעס און •אויפגענוטען

. . :שלאסען
 פון האנדלונני די גוטצוהייסען )1

 דן אננעמעז און דירעקטארס אװ באארד
 װעלכןצ סעטיאס, דזשעני פון 'רעזיגנײשאן

 םו| געװארען איסא־־כענעבען איז פראגע
דירעקטארס; אוו באארד: צום באארד עקז.

 פון האנדלוננ די גוטצוהײסען )2
 דער צו באצונ אין דירעחטארס אװ באארד

הא. דרעם :סעטדאםאליס
סעקרעטער שעהגהאלץ, י.

r י T

 סםיױמערס, העאדישע דיזע צו נעפיהאען
 װעצס קאפיט^וליסטישע סןנצע די װעאכע

 און הוגגער װי.דורך אנרערש ניט װיא
 ארלײם. דער צו צורי? טרײבען קעאם

 *כרױ די אז װעגדען קאםיטאליסטען די
 די ן1ם ־אװעקצננעהםען געװאאד טאאסטע

 עאעמענטארע געװעהנאיכע, די ארבײטער
 א האבען םון ארגאניזירם, דין צו רעכטע
 דער־ ניט טאר נאטיראיך, דאס, ױניאן.
 קױ מוזען ארכײטער אאע װעמוז♦! אאזען

 אין סטרײקער שטאהא די היאח צו מען
 קאםן*, ביטערען דעם

 אא״ אונזער פון באארד עקזעהוטיװ דער
 אונזערע םיז שטיםוננ די װיסענדיג קאא,

 האט סטרײק, דיזען באצוג אין םעסבערס
 דעם פון רעקאמענדײשאן די געהײםעז גוט

 אינטערנעשאנאא אאע פון קאנםערענץ
 פאראוי־ זאא אאהאא יעדער דאס אאהאאס

 סופע די טרעזשורי זײן פון אויסאעגפן םיג
 פאר םעםכער יעדען פאר דאאאר אײן םון

 ניט, צװײםעא איז^ײן עס היאםע. כאאדיגע
 צופרי־ מיט װעאען סעםבערס אונזערע אז

 דעם פון האנדאונג די גוט־הײסען דענהײט
באארד. עקזעקוטיװ

* * *

 זיך דארפען פינישערם ארבײטסלאזע
רעדזשיסטרירען.

 עקזעקױ דער פון באשאוס דעם אויט
 װאם פינישער יעדער דארף באארד מיװ

 שאפ, א איז פאאץ קײן אז גיט האאט
 נא־ זײן אאקאא פון אםיס אין ארײגגעבעז

 אבסאאוטע אן איז דאס אדרעס. און מען
 װיכ־ דאס איז ערשטענס, נויטװענדיגלוײט.

 םון פלאן דעם מיט פארבינדוגג אין טיג
 דער װאס בױרא אײבאר א עטאבאירען

 אוג־ אויס. יעצט ארבײט באארד דזשאינט
 וױכטיג וױ געװיס װײסען מעםבערס זערע
 אונזער םאר זײן װעט אינםטיטוציע אזא

 דאם םיטהעאםען דארםען אאע און ױגיאן
 איצט, נאך איבערוזױסט און שאםען. צו

 זעהר איז װאך, פון ארבײטען םיר װען
 איײ א האבען זאא ױניאן די דאס װיכטיג

 יעדער צו קאנען זאא מען כדי בױרא, באר
 צאהא די איז עס נרױס װי װיסען, צײט

 מיטגא\עדער. ארבײטסאאזע אונזערע פון
 קריגען מיר װען אז נויטיג, אויך איז דאס

 איבײ־ םאר םאנוםעקקשורער א םון קאא א
 שט^גאען הענען גאײך זיך מיר זאאען טער
 מעטבערס אונזערע מיט םארבינדונג איז

באשעםטיגט. ניט זײנען װאס
 אונזערע דאס דעריבער, האפען מיר

 און םאיכט זײער טאן װעאען מעמבערס
 אונטערנעהמונג דיזע מאכען העאםען 1אונז
ערסאאג. אן םאר

♦ * *
אל די שאנ ײ ױק ײט עד אונזער אין ארב

לאקאל.
 ער־ בעפאר איז װאס אױפרװ* אן פון
 בא״ שוין איז צײטונג, אונזער אין שיענען

 דיזע דאס מעמבערס אונזערע צו לאנט
 אה־ םעהר די אײנגעאאדען האט קאםיטע

 זײ אאקאא, אונזער םון מיטגאיעדער טיװע
 עדױיןײ־ די אנפיהרען מיטהעאםען זאאען

מעהבערם. אונזערע םאר ארבײט שאנאא
 אין זיך שטעאענדיג ?אמיטע, דיזע

 קא־ עדױהײשאנאא דער מיט פארבינדונג
 וזאט אינטערנײשאנאא, דער םין מיטע

 םע־ אינטערעסאנטע א זעהר אראנזשירט
 זײנען אעלטשורער די אעקטשורס. ריע

 דעד אין טוער און שרײבער פראמינענטע
 אנאנ־ װעט לורצאיך באװעגונג. ארבייטעד

 אעיןטשורס סעריע גאנצע די װערען סירט
ערע מיריהאםען, און  מיטנאיע־ דא^אונז

 דיזער מיט באנוצען זיכער זיך װעאען דער
 אויסנוצען וועאען זײ און געאענענהײט

 האבען זײ װאס שטונדען פרײע זײערע׳
 םטרײה, אעצטען דעם דורך אויםגעקעםפט

צװעק. װיכטיגען א פאר
.9 אאקאא באארד עקעזיןוטיװ
/ שי מענעדשער. האלפערין, דז

 און םעסרעטערע פאר וױכטי־נ
 אונזעדע םון מענעחשערס

!לאקאלם . • _;
 יי «ו םאכען באקאנם ד<ו וױצעז מיר

 אלמ 1שי םענעדזעערם און םעהרעםערע
 יארה. נױ םון לןושאלם »ינטעתעשאכאצ

 בא־ די דאם סאנםרים, די פון װי ןוט אזוי
 זייערע אין םעםינקײם דעד ווענען ריכמען

 נעדרוהם ה^בען יוילען זײ װאס לאטאלם,
 ה«' םיר םוזען נוםער, לויםענדען דעם אין
 דינ־ וױ שפעמער נים רעדאקציע אין בען

 אוייי אױך זיך באזניחם זעלבע םטאנ..דאם
«נן • ע ח «ונ ס חנ בריעי־׳פרײבער• m מו

v אדעוי דאר «ו םעןשאגיס i r מקאכא־ 
 םאג• פון פראגי סאציאלער אדער םישער
ק ניט אז ערווארטעם^ וחנרם עס  אי

 איבעדהויסם װיכםיג — םראגע װיכטיגמ
 bjn אויף וועם — םרױען ארבײםער םאר

 םרויעך םיעא״םארשפרעכענדען דאזיגען
 און אויפגענוםען ׳,קאגגרעם ארבײםער

 וחד האפןונםאיך, זחנרען. ארוםגעמןדנן
 דורכ־ זיןי האבען גים .סניעה nfp םיר לען

 ךץ םים צײט .*ו צײם גןון צושגסומסעו
 די וועגען וחואם״ ״פרויזש Sm פון אעזזגר

 דאזיגען םונ׳ם אויםםוען און אדכײםעז
 ך ע ױ ר ם אינס^רנאציאנאאען ערשםען

 װאט ס, y ר ג נ א p ר ם.ע י י ב ר א
ר קומם א ^ ט צ  אזױ װאשינגםאן, אין אי

 עטאיכע yצטyא די אין עס, האמנן םיר וױ
מז, א  האנד־ און םראנ^ די םים געםאז וו
ם אוגנען  םרויען־ אינטעראצניאנאא^ םונ׳

 איצט ווזןרם װאס קאנגרעס, דאקםוירים
ט יאלק נױ אץ געהאאטזנן  ־ayo סאגאט זינ
^ ב ם ע ’ ם

ענ דאזעצ וױ לי ען/ *כמריקעו אוו . » 
עין אח ודםזמ״ מד ױגגע גים א  אד
אציע  תמע־י א שוין עקזיםםירט זי ;טו

m .ע אבער צײט ע  אואצ• שרײבעריגס, ױ
חנ אן ערשט הױבען װאס כע ע  שדײ־ די

ײ — בער־קארתרען  דמר «ז חאמנן ו
 אוזין געחאנס גים צוסריט קיק “ליעג0

מן ?ײנען צנו ײנג ר  אזאלי נאר געווארעז א
 שוק זיד חאבעז וואם שרײכערינס, כע

מד דער אין נאםזנן א צרווארבען א מ ר מ  אכ
זשורנאליסםיס. אדזגר ליטעראםור

 אקזי־ יארק נױ# yםyגרינדyנײ־ג די
א די צוצוציה^ איצט זוכם לי^רי ע  מ

o און שרײבערינס y w in n w מונ׳ם 
 קאאאםד םון םאתואטזןם זשורנאאיםםיש^

םnyאוניװ ביא  VI העאםען זײ און םyי
 ״אקזיאחד די װאס דורבדזנם, ענםװיקאען

 באצי־ עננעחןר איז ברענג^ זײ וחגם רי״
 אײ און שךײבערעס yרyאטy די םים זצנג

^. yרארישyט ם ^ רי א ם אוי
אחן ״נױ די םyװ אוםן אזא אויוי  י

 צעגםונר װיכטיגער א ומנרזגן אקזיאיערי״
^ פאר א ^ ש מ ם רי , ש ז ^ א  דראםא־ פ

 דמר ארום װ. א. א. רyצײכנ ״םורג^
wאקזיאיyװ >>ריyאyגים גרופיחח ?יןי ז 

 pronyo8̂ ת[ר םון רyדyםיטגאי ב<ויז
ען/ |ya אװ גyלי מ אי װי  מיטגאיזד אייף־ נ

 *אוטאדס׳ ,“ל'& ״דראםא חןר םון חגר
מ־ yאכyאז yרyאנד אגן טעל אינ

ז.yרשאפםyרפyק yאyטו

(בלינדער) כעדריק ר*מ «ה
C8G8QBQ8C

 אמםערנזסייאנאלער .ערשםער . דער
 דער ק&נגרעט.אק פתיעדארבײםער
המ־ אין געעפענט :װעלם־געשיכםע

ם אויןי ס םי אד׳ ע פי ד אנ ע ב מ ם א ה ר ^ י י  מ
מ און ד ^נ ע מ ם ײ אג ג ־׳ שי ; רעדע, טי

y באגדםיעאד סים נאך ^ n} ןדםגערז 
 סשוןכא־ שויאישע, םון םארםרצמערינס די

y און סצאװאקישע ^ y a ארבױםער-אוײ 
גאניזאציעס.
י סטיכנאווא, םאדאם  טשעכא־סאא־ ו

ױוען האט דע^גאםהע, yישpװא  אעעו
 ־yםארברעב און ײטpנראיכyש חנר אויח

ט ש^י  וועאמח אונםער סיסטעם, א םון רי
y « r אר־ צו נעצוואוננצ! וײגצן ?יגדער 

ײם^, — םענשע\ yנyDpרװאy און ב
 הוג־ םון שטארםנן און אעדיג ארוםצוגעהן ו
• . נער• ;

 ״?ינדער דעם פון עבאט גרצים םיס
ם בױראל ״  אײבארי׳ אװ ״דעפארמםענם אינ׳

געךןצ־ רyאנpוייyאס די באשואדיגט האט
ג: ג עןו  גאײכגיאמיג־ רyרגיבאיכאומפא אין ג
ט ; y דער צו ?יי ^ D ינדער־ארבײם, סון? 

און ^ ציםעחגן םיט האם זי | ױז  ךי באו
ט •־ ^  דאם װאם וױר?ונג, yנדyDויp כ

ם^טעז םיי^צײנדגע ײנ  אינ־ דער אין אר
j ידעם אױף האם דוסטריע p^ : רyםיזיש '

 םמז28 דאם דינםמאג, םאראכמאמז
ם זיך האם אסםאבש/  םױ אyשאנp^ג אק׳

פ װאשיגגםאז, אין זוסוום״ נ מ ע  חגר מ
Bnyםyפרותז־ אינםזסמאציאנאאצו־ ר 

מר ײ ס ארב  דעה־װעאםמע״ איז ?אעחו
שיכםע.

 געהאאםען זײנצן עחנפטגנם-רזנדעס
r w r n\ ראביגם, רעיםאגד םרס. םון 

nyonpyo פרויען׳ס נאזױאגאאער דער םון 
 סי. אוטזגר םיז און טרײד־ױניאז

 נאציאנא־ דער פון פרעזידעגט סםױארט,
חןױתגגס־אגגזד פון םעדעראציע * אער
י־“' אםע.1שםז

 yאyםי פ\ן ןyגראסyועכדטעאDnJבא
 ארגאני־ yBHטDאציאאיo און ארבײמר־

 זײנען זועאט גאגצער דער איבער זאציעס
אחון, דערהאאטצן עחגםענוגג רyד צו ^ו  ג

 זײ־ iy־אםuyאyועם״טDבאגרי די צװישען
 העג־ ארטור פון yאײג אויף געװען נען

^  רyכטיגyםזרyד םון קאפ djh אן,1ד
ײ רyבריטיש א•ו פ ^ ם ײ ב ר  — yאײג ;א

ם םון ת  די םון טyיטDאp צעגםראאען ׳
y און ; סypסא*יאאיסמ yדישyשװ r'K 
 ןyאציאאיסםישD oin םון

׳ , םרוי^־פאראײן.
ר א<ם חן מנ ם םארזי  Dy-u^p פול

 רעי־ םרס. געװאחנז אויםגע?איב^ן איז
 רע־ ערעםנוגגם אזהר אין ראביג^ םאנד

אנדעחגס צמישעז ראביגס םרס. האט רע

 ױנגע העלםען צו םריועךפאראײן א
שחייכערינ^ אםעריקאנער

 ־j־'uya איצט זיך האם יאר? גױ אין
 םרייעז אסגצזעהצנצ םון םאראײן » דעט

 איסע־ אסערי^אנער םין וחןאט חזי
ט זשורנאאיםטית, און ראטור  צװצק דצם םי

ער ױגנצ דוצאםען צו  שרײבעי אמרי?»נ
 זyאויסביאד און צגטוױ?אצן צו זיר רינם

 זשורנאאיםםישע און טאאאנטען זײערע
^ רער םצהיגקײטען. ם א פאראײן םונ׳ם נ

ענטוױ?אונג. גײםטיגצר און
ד האבצן םראגע זצאבער חגד איבצר  נז

 אר־ םון םארמחןםערינם די אייד חנדט
 איי־ נאד םון און בעאגיצן םון גצנםינא,

אצנדער. ניגצ
 ?אנגרעס רעם אין זײנען איצט ביז

 עס אבער אצגדער, זיצבצעהן םארטראמצז
 אג־ זאאען םצג די או ערווארםצמ, ווערם

n  jyoip דעאעגאם?צס פארשפעטיגטצ 
iy ווצאכצ אצגדער, צםאיכע נאך םון j''i 

ת דצר אױזי ײ גצװאחנן. םארהאלםצן ר
n מעז װאס אצנדצד, זיצבצעהן  זי

ס אױפ׳ן שוין ע ר ג  זײגען; םארםראםען, ^
ד, #צעאאנד ^י אנ ר  בעאגיעז, איטאציען, ם

 דצנמאי?, גארוחוגיצן, שוױיץ, שפאניען,
 טשעכא״סאא־ םצרניצן, פױאצן, שווצדצן,
jrp*m ,און ארגצגםיגא יאפאן, איגדיצן 

קאנארא.
 צוגצשיקט האבצן םתיצן דייטשצ די

 פון גצשי?ט איז תעלבע ŷגראםyצyם א
yרסאניyג דצר rפ רyדyראציy םרוי^־ פון 

 בא' דעם אויס דריקט װעלבץ און קלובען,
 םרױצז־אר־ דײטשצ די ךײ וואם דױצרצן,
 אין באםײאיג^ נים זיד fyjyp בײטצר,

 װאס ?אנגרצם, איגםערנאציאנאקע* רעם
tram ^די װאשיגגטאן. אין ״גצהאאמ 

 — םרױצן דyאגpריyאם די פון איינאאדונג
 די צו איו — טעאצגראמצ די טyאדyמ

.oyB? צו אגגעשמצן םרויצן דײםשצ

נעזאנם
p ״וואם n  iyp וױ פאסצנדצר נאר 

 ;אאצן ווצאט דער פון םרדען די אז דאם,
am  ^ ' '> pd' w אי־ מאםצגט איצםיגצן 

 םאיכ־ םואע וײצרע זיך אויןי בצרצוגצהםצ!
iyo םאראגםװארטאיכ אוןpײטyדי ? ז 

 םענש־ דצר pb בויצר די זײגען םרוי^
 איז הצנד אוגזצרע אין :ראסצ איכער

 לצ־ איבצר׳ן ןוױםזיכם רי רמרויטyאנם
 צו חוב דצר איעגט אונז אויף און בצן,

 םצנש־ א^ד־אנםארטרויטצ דאם נאשיצען
 1אי גצםאהרען צאע נאגלן לעבען ליכע

 געזעאשאםטאײ yאיצםיג ׳די. שם^וגגצן.
 זײן םוז ארמוגג אינחםשייצאע אח כע

w צו גרייט m y ik i אפ אונזערyנyם 
־; ארויסטריט.

 וחןחגן נצםאכט נים קצךםעהר ^עס
p'p צ?סםאראםא־ רער םים קאםפראטים 
 שטונדצן אאנגע םיט ;פרויצן םון ציע

v: און ארבײט v w !שכירות iyp oy 
 *THP ?ײן ןyרyור ojn>nya ניט רyנגyא

 און ארבײםסלאזיגקײט מיט פראמיס
y ו^אס ארימקײט, j" i| םרא^ זײPטyםון ז 

 ארד״ רyאשאפטליכyזyנ הײנטיכער ד^ר
. ׳ נונג!״

 בא־ די אד,yבאנדפי טyמארגאר מיס
yoonn ארבײט בריטישעyר-םיהרy״רין 

* אינ׳ם האט ^y; ד םוןyבריטיש רyאר־ ר 
 םרס. אויף oiyED:yya בײטער־פארטײ

^D:ya׳Dy .איהר אין באגדיסונגם־רעדע 
:געזןוגט בןונדפיזןאד מיס ה$ט תגדע

 ארביײ די פון אויפמער?ואמ?ײט ״ידי
 געריכטעט איצם איז עגגיאנד אין

 וחג?ט, רyגאנצ תגר םזן םרוי^ די אױח
ן און ײ  ־yii םרויען, די זײ, ,אז ז
שאפ^ ןyלפyה איצט לז*ן  ם$רם V:" א בא
 אראפ־ ו^א וחנצםן צױויליזאצי^ פון

 פארדאר־ הײנטיגע די זיף םון םרייסל^
y^ya םאדניכט אוןyנדy ^ד פון ם#רמyר 

ציװיליזאצי^. רyאאט
 רyאונז נקטyבאשר און שװ«ר ״ײי

 ז^א בויאונג nyii’opnoDJ^p פאר םאכט
^ cyi אויף זײן ניט םיג  ,Diruajp הײג

iy:yp םיר □^ny *  אוים־ םיעא ועהר י
 ־ya:y אן םון אויפבויאונג רער אין ט*ז
 יפיויאונג; א אין םרײנדשאפט, רער
 נ־.yנםשלאסy און ווייכען ןyטDyD א םו״ן

 ן,yנםyאינסםרום די |yj?" דאס הײט...
 צו?ונפט דער אק וועאען םיר yאכyװ םיט

3^iyD8 זןרוחנר^ן זיף פאר און 'yjy 
שםיע־ טיר וועאכע צו זאכעז, yגום  *א*
lya, עב און מ 09 ־װעאב^ ^לי  צו HTO א

מ, םון די אעב^. i אי n ,םארזאמעלםע 
 **רבייםער־באוחד דער ־צו באלאגגצן װ^ס
ד8זדעם בויען מיר f» םיהלען גוגג, ח נ  ו

 נאד צױויליזאצייצ. רyנײ דצר םון מצנט
 lyiyp סאלאײטגצנצ און אײניג?ײט ד*יר
jy^y ?•ך םיר iny ציוױאײ רי^טיגצ א 

ע;  nr^Twl ארבײטצר רי ביו נים זאצי
& ורשאען ותלם גאגצצר & מ ײ ר ם * ד ± # 

ײ ^ייז עכם< *\ ד^בען טיך <ןן י

*־t סצםבצרס אונזצרע או ״װיא איך
 ױ\ וועאען טיז^ון in>opy: אז #וױםען לען

p נישם ארבײטצן;אין ?אנצן נישם 'p צזך 
 לצדזשימיסײס א אןן שאם, דזשיטיסײס

 געןײי א ה^ם װ^ם דצר \ײ\ נור האןי שאפ
 cpr ױאו שאפ א ארבײםצר. צ#הא גענדע

 די #פמ[סער אלם םאמצר דצר ארבײם
^ אלם םצכםצר ש י נ  פאר א נאזי און םי

 אלס אאנדםלײם *דצר םשםתה דצר םון
p p אפצרײמ^רם, p| '0< ״ ^ ^ 'r n y 

 ,bnyaoyo yרylאונ און זײן. ניט שאפ !
 שצ״ אזצלנע אין נאך זיך גצםינ^ ווצלכצ ,

 סי^אן ^opy; צום jyno וײ װצלצן םער,
 דיזצ oy?8 ט^ן װעם ױני^, די םאראאז^

jny צו לײטע ij»  iy3y3 .ר- דזשאבם מ  אי
 בערײט זײן וחגט אאP8ל nyn^ ד״ויפט

y3>y?» jyo>ynD'n8 ארבײטyר pm גוײ 
 אנדצר *ן prcipic \v?]m וײ ביז םיג,

1,. ארבײם. דער צו פלאץ

 וױ שאפק^ זײץ בײ ןyר.אאטyג זיך ה^ט
 נ/ר םורא זיד ה^ט און #געוו^ איז זי ?ליק
 ארגא־ די ;yii $רט, םון ריהרשן צו האם

 ארביײ Dpשיyג ה^ט yo'oijp ניזאציאנס
^ שאפ אײן םח ג צו ס ױ ר  א אין א
ײט^ װ jy ארבײט, צו צ ^ n זײ VI 

 [.m געװאלט נישט און זyאױםב»האאט
woטליכy םים ^בער  y ש'פעטyר ^ ײנ  ז

 םיט ז$ל |yo פארלאנגם און געקום^ זײ
 האם רy כ^וםש ז,yטאyם הבית 5ya רyזײ

y: די ד.אםyג נישם ^ M שינ^ צאזזא  םא
y די האםyג נישם אויך און ro 'u צאהל 

 װײט, אזוי זy<^נצyג איז oy מלאכות. בעלי
^ םאנוםע?םשורערם אז ב א  איז רטyאפyג ה

 לyב צו ^yj ,yryjyi ypKo פיאײכם
 צושר^ײ אאז^ זיף זאאען זײ אבי םלאכות,

 אין ןyארבײם ;yny2 זײ אז זאמןן און קען
ױגיאן די םיט שאפ, נעוויסען דעם
 וועם oy ביז ,ly^oyo װאאםyג נישם האם
 און ,טאשינע, צאהל yro*u די זײ נים

 אפ־ האט ב&\ װי אyשג אזוי און ן.yנשyפ
o^yoyoya 8 זיך האם מע\ און.DTyiyipyv

^ אין אפהאלם חצר שי ס ױ ר אײנ די א
 םסתמא איז םרוי^ yדײטש די צו לאידונג

מז ^נ סג ױ ר א־ די װאס מרפון, א ? רי מ  א
 לטyצװײפyג שטארת האבען \v>no רyנ

רונג הינע די צו  דיײ ןyראויבyס.yװ ^גי
 אין רyאה ארײנצוקומ^ רyבירג טשע

 נםרא־yצ די םים ijnyno רyTאי לאנד,
ן.yשאאסyג פארמעא איז םעכטע לע

 אויף רyנדyל yנyפארטראם די פון
 םון yגאציyאyד די האט ?אנגרעס םyד
»ijny לאנד ^ . צ ^ן טי ש

n פראבלyםyםים #ן y^jrn אג״ חגר? 
 שםע־ די אח ן.yפסיגyבאש זיך oyii נתןס
 צו נעהמען ואא קאנגרעם רזגר װאס אונ^
y& רyנyי אתןר רץר * o, בא־ ווצם דאס 

 גופא. סyקאנגר אויפ׳ן ןyרyװ שטיכט
o רyד אז איז, פלאן רyד y u ^ p זאא 

 חגזא־ און ןyפארשלאג די אויט זyהאנדא
ט ודעאען װאס ̂סyלוצי כ ^  םון ווערען ג

y ךי :jn y '^ 8 fi דyאyגאציy,בא״ די און ם 
iy סyאנגרp פונ׳ם ןyשיוס :w באטראכם 

ג yלyאפיצי די אלס װערען נ ^ ם םון ש

ײ^ מיר ד חפמז צו נאנאמאא מר  אי
mm אן ש ^ ^ ס םינג W וחגאכע מי 'i\ 
y< א פאר שוין m נישט צײט i^K o y a 

 חגר דורןי• אםילו ןyר.אב מיר געיוארען.
ש צװײ D»,iyj צײם ^yנyםיסעגען ראל 

 1א ןyװyג איז רyצםyל nyi y^jm פון
y.סאן װײסס, איהר װי רםאצג yo| אבער 

ל ?ײ\ א ^י ש ז  yqn| נישם מיטינגען ד
 םיםיעען ראאyנyדזש ן.yװאכ צװײ yאא

א איז Dy ררען ען ו.ר ŷרופyג דארפ^  י
 די . פארהאנרלען. צו פראגע* ראאyנyדזש

 אצמל־ און ייניאן תגר פון ארבײם רוםינצ
yj^o םראג מרײדyדיסשםיוים דאדפען ן 
^ן רזשענעראל װי רy!םaו וחנרען סינ  םי
^ אנ  וואט דאם pit .iyרyװ ןyהארמyג ?

 םיטינ״ סעהשאן ?ײן צטyי ביז האמגן םיר
 חנרפאר^ז אײנםאר איז האםyג נישט בען

 קו־ צו זיף ןyםויא רםyפבyם yרyאונז וױיא
oy .]yo א אםילו איז T^DiyDy

 חנר דאס איו לײחנר נור \,v^r צו ראס
 1א יעצמ פון אז אבמר, האפע. סיר אדת.

ly^jni זיך *iny ir רpמבyאנפאנצ^ רס 
 fyoip יא און iyvoinyoj'K צו מעהר

 Jא צו זyװאכ צוױי אין אײנםאל
 מצן13 דצם ד^נצרשטאנ גצדצנקם אאזא,

אוועםמר ס צרשםצר דצר איז נ מין  םי
 מןנד אײערע או זעהט, און אלײן ?ומם

o אין ארבײטער n ײ^ ואיעז שאי׳  <וי א
JUno א םאר סיטיגנצ[ די סצכען און סען

ר yאא איין. זיך שרײבם און ויואוינונג  ?ו
גארנים. אײך oאםp oy םרײ, זײנצן צמן

oiyojyo ײניםי א^נכמגרנײשאנאל די
סאבליפ nנyפאאג די אין ויך: * * * * :ס?ולס
 פאבאי? ^yo:yo ױניםי סייד איםט

.jniy yocny אוין סטרימ yo4 ,63 סקוא
ר װײסס מ א פאב־ סעננןער, ױניםי מ

סםריט. ya^O איסט 230 .40 ם?ול ל«ז
 פאבאיפ ^yo3yo־ ױניםי בראנשס ״%■ •

ל ארן סםרים iyo^< ,54 ;סקוא װיי ר ^  אינ
ױ. תנ ^ ן

 פאבאי? ער,5םענ ױניםי בראגוװיא ־ ׳>
 וװחגגײ(^ נםארyנא און סטאן ,84 ם?וא

בראנזװיא.
 אא־ mrnivu אצע םון מיםנציעחור

ח אאצם ו גרױם א י  T? באניצמ יאר׳ק, נ
o t j גצצענעגהיים דעד! a ,

 ?צא־ 1אי ?ורםעז אצתםשורס, די כאםש >
yo; אל אין אנ ש ײ רנ ^  ױניםי אינ

 y!רyװ זײ און אן, שױן \nvג רסyנםyס
 נאך אח באזוכם, טם סינyאםניםםyם»רה
 םעהר םאר פלאץ דא אלץ דארם אבער

ר. ^ אי םנ ײ וױרקאיך, איז עס את׳ מי  צי
נו  םיכד םעהר װארום ארדרו*ו,6א׳ ײס,1מו

nנל rםון ר mm\x גיו אין לא?אלם 
מן יאר? י נ א ט זיך ג ר מים גי  -ivuftvi ת
^ צום זײ, גיט דיער.ױגיאן װ$ם זזייט  א

^םוזירען. צו זיך p48 טנן
rmp, די םאר רעדזשיסםריישאגס 

*i ?לאצ^ז y o n y j זיד ?אץ םעז אן, אצץ 
שרײב^ נאןל  |.yoyj אײנםײל <און אײנ

ס אוײננצהן בא<יז דארםט איחר  אין,אםי
p לאקאל פון,אײער t םארשרײמנן. זיך 

 bpy*in אײגשרײבען אויך קאנס.זיך איחר
םי די אץ תי ק נצהם סענמערס* י o א n 

w it iB o o o s v r m' ד םי צג ײ סין ס י י א



V fim  w i m * * * * * * * !  m  m
W'wwn n w ויך^ןווצנד־עמ האט 

p®* םטייטכמנם * פאר דעם
ר T« האט *םארותרמס״ מ ײ  די פיז א

 אז אויסנעדריקם, קאמיטע םעםצםעגט
די גזנמענם *םיצו װאצטען זײ .

 באויז נױ״יארק, אק װי שסונדען זעאבע
ײ נאר פערציג, את פיער מן ו א  נע- ה
 פמנו־ די סון צאנע די אי*;אכם נוםען

 פאר ארדערס זײ וױיצ םעקטשורער,
 ארײנגעקוםען 1שוי זײנעז סיז*ון דעם
 סיזאן אין שטעט צו געװען *יו עס און

ארױםצוציהצן. םיעצ אזױ
 גע- געםאכט *גריםענט,איז *דעד

 נעקסטען בי? יאהר אייז ®אי װארעז
ו עס און אקטאבער, צ ז  אז .האםעז אי

 ארדנונג, בעסטער אין געהן װעט אצעם
 קא- א ערוועהצט ױניאן די האט יעצט

 דער צו װענדען זיך זאצ װעצכע םיטע,
 טחגנטאן םון ױניאן אייבאר סענטראל

 א האבען אױך זאיצ לאקאצ דער אום
 פאנד א דארטען. םארטרעטערשאפט

 מעטבערס די םון געשאפען װערען װעט ,
 טחגזשורי דער אין זײן זאא עס אום

 אזעל־ דאדפען װעט מען אויב מיטאען
 װערען איינגעפיהרט אויך װעט עס כע.

 עהנ־ און ױניאניזם װעגען צעקטשורס
 זאאען מיטגאיערער כדי פר»גען צ״כע

 1פראגע די מיט װערען באקאנט םעהר
 נאהענט־ אם אן זײ ריהרט װעאכע
סטען.

 אז דערמאחנען, צו איבעריג און עס
 ארגאגיזא־ ראדיקאצע םרענטאנער אאע

 העצםען צו ויך פארםאיכטען ציאנעז
 ױניאן םאכער רײנקאוט דער מאראליש

ערפאצג״. איהר וױנשען און
 װעצכער צאקאצ, יונגעז נײעם א פאר

 װאבען, ־אכט — זיעבען באויז עקזיסטירט
קאטםאי״ שעהנער א מירקאיך דאס איז

ארטער םפזעןן « פון רעפ

 גזד םיצד *זא, דורכצוקופמנז, ארבײםער
 איוזר םאר כמנשען טאהטאאזען חנדם,

 אזא פון האנדצונגען די ? קאוירק טשיעף
 גיערצרמע אזא האט וועאכעד מעגשען,
 געװיס וועט ארבײםער די וועגען םײנונג

 טרא״ אדויסצורופען ניכער םיהרען מוזען
 הײנט אויםצוםיידען, עס אײדער בעא
עסק?... גאנצער דער טויג װאס

 יענער םון גאאוקםאכער די נעגען געםאכט
 גע־ דעםאאט זיך האבען םיר און ^*טאדט

 גע־ דאס האם קערא יענער צו װאונדערט,
 בעצי זײנע פון צױשםיםונג דער םיט טאן

 אטא־ דער םרן טאנופעקטמוחנר די ׳בתים
 אײגענטאיך דאך זײנען װעאכע סיאײ״פאן,

 אויןי אידעה רוסישע רוב דאס אויך אאײן
 עם האט קאוירק״ ״נױטיעף זײער זועאכע

גע׳מסור׳ט. אזױ
גאכ־ איז אנגעאעגענהײט דער װעגעז

 ״םאר־ ^יקאגא׳ער אין׳ם עריפיעכען דעם
 דעם םון סטײטטעןט קורצער א װערטס״

 אסא־ דערםאד»נטער דער פון פרעזידענם
 עי װעאכען קאהן, הערי* םר. סיאײיגיאן,

 דער פון פארםרעטער א צו געטאנם חאט
 איז אט ׳עיקאגא. אין ױניאן קאאוקםאכער

 האט ״פארװערטס״ ״ציקאגא׳ער דער װאס
:שױבעןינע דעם װעגען

 פירטע דער פון קאהן, ״הער:
 םיאװאקי 1238 בראס., ?אהן ט״טאראס

 פרעזידענט דער איז װמאכער עװענױ, •
 םוט און קאאו? וועסם ״נארד דער פון

 רעםרעזענ־ א צו האט אסאםיאײשאן״,
 ױניאן קאאוסםאכער דער םון טײטיװ

 אדער ער דאס געאײקענט, אפיציעא
 מעמבערס זײערזן םון װעאכער אירגעגד

 נעהאט װעג װעאכען אירגענד אין האט
 דעכ אין סטײטםענט דעם סיט טאן צו

ױ/ אפארעא ״װימענס װ ע  סעפ םון ר
 פ; געשריבען טען27 דעם טעםבער

 קוברי סטענאײ קאוירק טיטיעןז זײער
 אויסנעדריקט אויך זיך האט ער נער.

קײנםאי סײנעם פון איז תוברינער אז

 צום רײזע שאעזיגנער׳ם פרעזידזננט '
 אינ־ ארויסגעױוםעז האט קאוסם פאסיפיק
 אין קרײזען: פא^טיערענע אין סעחגסע

 םון סרײזעז די אין װי קרײזען ארכײטער
 עטאיכע שוין איז עם סאגזפעקטיטורער.

 מען און צוריקגעקוטען איז ער וױ וואכען
 םרע־ דער אין דעם װעגען אאץ נאך רעדט

 װעגען נאך איז װאך אעצטע ער״טט .סע.
o r t סטײטםענט אענגערער א ער^יענען 
 םון צײטונג די װעיר׳/ ״וױסענס דער אק
 אײדיס דער אין מאנופעקטיטורערס ך

יארק. נױ םון אינדוסטרי נארטענט
 װײטע די איז מ^נופאקטור דער אין
 אפהענגיג שטארק געװען איסער וועסט

 םון װעסט, םידא דער און איסט דער םון
 בא־ םקוםות יענע פון סוחרים די וואנען
 םאר׳ן פראדוקטען פארםינע די ציחען

ך זעאביגע דאס ויזאנדעא. אוי ד  געװען אי
 ארטײ־ואען די אויך יואײדער, פרויעך םיט
 דאנען פון באצויגען רוב דאס מען וזאט

 פאסיםיה בײם דארט; יוײא
ם האוסט י : ז  זעאבסטשםענ־ קײן געײעז אי

 דאס אינדוסטריע, ענמוױקעאםע דיגע
םראדוצירען. צו דארטען אצײן

 מיט אטאא, געװען אאץ אבער איז דאס
 ? עסה דער הײנט איז װי צוריק. 'אהרעז
 א מקוםות יענע אין דארטען זואקסט

 אדער אינדוכטריע, זעאבסטיטסענדיגע
 מאנר אונזערע פון קרײזען די אין ? גיט

 גאנץ זיך מען א-גטערעסירט פעקטישורער
 םון םארטרעטער א און דעם מיט טטארס

אינ־ דעם װעגען האט װעיר״ ״װיסענס די

 די אין איז צוריק וואכען עטאיבע םיט
 דאס געמעאדעט, געװען ״נערעכםיגקײט״

 גע־ זיך האט דזשוירזי נױ טרענטאז, אין
 אינ- אונזער פון אאקאא נײער א גרינדעם

 איז אאקאא דער ױניאן. טערנע^אנאא
 םען אבער ױנגער, גאנץ א טאקע נאך

 ״פיײ די אין איהם װעגען יטױן יפרײבט
 גוטער א נאטיראיך איז דאס פערס״.

 א איז אאקאא דער אז צײגט, דאס סיסז;
 אינםערעסע ארויס רופט און אעבעךגער

אעבען. עפענםאיכען דעם אין
 אױס״ אן אין געפינען סיר װאס אט און
 דז^וירזי נױ פאר ״פארװערטס״ פון נאבע

 רײנקאוט נײעם אונזער װעגעז סטײט
:אאקאא םאכער

 צו האט טרענטאן פון 87 ״אאקאא
 זײט דעג, ערשטען זײן פארצײכענען

 אונטעד געװארען ארגאגיזירט איז ער
 גאר־ אײדיס ״אינטערנע׳טאנאא דער

 און אמעריקא״. אװ װארקערס םענט
 8 — 7 א מיט גאגצען אין איז דאס

 בא׳טטעהט זיעג דער צוריק. װאכען
װעא־ אדער סטרײק, א געוױנען אין ניט

כאסעס די סים ׳&טרייפ איז עט 1כעאט m ^אעזיגגער. פרעדדעגט .נממוױד
 געקומען. ניט ערנםטעס יןײן צו איז עססטײס אזא געװאחנן אויםאריזירט ניט

 מאנופעקטשורערס רײנקאוט די װײא
 אונטערג^ריבען האבען טרעגטאן םון

 אוים ױניאן, דער מיט אנרימענט דעם
 א םון געװארען צוגעשטעאט זײ איז עס

 אאקאא, טרענטאנער דעם פון קאטיטע
 דדש/ד פון׳ם װעתסאער א. םיט צוזאמען

 שטונ־ די יארק. נױ אין אפיס :עראא
 א און פערציג און זעקס זײנעז דען

 פום־ און צװײ אנשטאט װאך א האאב
 אי; הענערונג די יעצט. ביז װי ציג

 פוםצעהן פון אויס טאכט װײדדטעס
 עס פראצענט. דרײסע און פינף ביז
 ײאך־ געװארעז אײנגעפיהרם אויך איז

 צ^פריעדען: זײנען בײדע און ארבייט,
ארבײטער. די און באסעס די

 זא־ צו געהאט דעם װעגען האט ער װאס
 געװארען איבערגעגעבען איז דאס װי ג*ן,
—:צײטונג דערטאנטער יענער אין

 אוים׳ן סאנוםעקטישורער (רי ״זײ
 ארי־ באװיזען האבען קאוסט) פאסיפיק

 אינ- םיעאע בערצוטראנספארטירען
עגטװיק־ זײ און איסט די פון דוסטריען

אײגענע, אן ׳טנעא גאנץ דארטען אען
פראדוקציאז״. זעאבסטיטטעגדעע א

 זײנען עס זיך, פאריטטעהט ״עס
 סוז מען װאט סחורות פיעאע דא נאך
 די פון אימפארטירען גא;צען אין גאך

 זױ װעסט, טידא דער פון איז איסט
 פרא־ אנדערע :אך און ױהאען)ר אמ״טא,

 דער אבער אנבעאאנגט װאס דוקטען.
 ארטיקאען ^נדערע פון פאבריקאציע

 אײגענע, אן אײנגעפיהרט דא^ט װערט
 זײ אויב פראדוקציא;. אונאפהעננינע

 אין אונ^פחענניג װערען דאיט װעאען
 אר־ באקאײדונגס פון פדאדוקציאן דער

זעהן. צו א*בעי :אך באײבט טיקאען

 א געװעז װאאט עס סאכען. צו מענם
 קאאוק אין ארבײטער די םון טעות
 םון מעםבערס די אז גאזיבעז, צו טרײד

אסאסיאײשאן״ קאאוק װעסם ״גארד די
 טשיעח זײער םון מײנונג די טײאען

צוגעגעבען׳/ ער האט תאוירק,
 די אז עס הײסם יטוין, מיר וױיסען

 קאאוס װעסט ״נארד דער פון מיטגאיעדער
 פאר־ ניט זײנען אסאסיאיײטאז״ סוט און

 םײנונג די ניט טייאען איז אנטװארטאיך
״ט׳טיעף אונגעאוטפערטעז זײער פון

 פאר א םיט ״נערעכטיגסײט״ די אין
 בא״ רעדאקטאר דער האט צורי^ װאכען
 דעם םון באשאוס דעם געמאכט קאנט

 דעם אױח באארד, עקזעהוםױו דזשענעראא
 אין םיטינג יעהראיכען פער^זעא אעצטעז

 זאא שאעזינגער פרעזידענט דאס באפאאא,
 אויםצואעבען, אײראפא נאך פאהרען

 גרינ־ נײ דאס אויף געזאגט, בעסער אדער
 םארבאנד אינטעדנאציאנאאען דעם דען
 דער איבער ױניאנס ־ ♦טנײדער די פון

 האט צוריק צייט קורצער א טים ײעאט.
 געהאט ״פארװערטס״ יארקער נױ דער

 דער איבער עדיטאריעא אן דעם װעגען
̂שאוס ) n 'w 20 זײט.(

!שטימען אלע קומט
 לא־ באארד עקזעקוטיװ י. נ. די פון קאנפערענץ דזשאינט דער

 ױניאן װארקערם גארמענט לײױעס אינטערנעשיאנאל דער פון קאלם
 יעדען או̂י דאלאר צװײ םון האטבעשלאםעןארױםצולעגעןאטעקס

 גערעכטען זײער אין סטרײקערם שטאל די העלםען םאר מעטבער
 װערען גענומען װאוט רעםערענדום א װעט צװעק דיעזען םאר ר,אמה.

— מעמבערם די פון

שבת און פרײטאג דאנערשטאג,
טען.׳8 און טען7 ׳טען6 דעם נאװעמבער

םען ענ םען װעם שטי אםען ן5ס ע אין צוז לנ ע ז ױעצער די  פ
או או ױ ד ל ו ענ ען ר הל א ר וו א ד עסז. פ ר א א ר פון נ ע  ױ־ ד
אן ען. װעלען ני ם סו אר פ

ױיסס , ו ר מ א ס מ ער םו ײ ט א כ ־ ױ צו פלי ױי ם ס ל א ם  ש
ס ר ע ט און ס ט םען סו םי ם ש עס ,.םי ען, ד ױנ ל ײער אז ג  ז
w ר איז ע ר און w אונז װ ע עם און ם ען וו אונ װ ע נ

 אבער איז צײט זערבע־ דער אין
 סערקװירדיגען א מערקען צו דארט

 דער פון צװײגען טאנכע אין װאוקס
 ספעציעא אינדוסטריע, םרויעךקאײדער

אנדז^ע־ אאס וױ *טטעדט אזעאכע אין
 פיער טים פראגציסקא. ס־<ז און אעס י

 אנדז^עאעס אאס אין איז צוריק יאהר
םאכער, װײסט דױיפעאע א באױז געװען

 דארט פאך דעם אין איז טאג צו הײ;ט י
 אזעאכע 4,000 אםװעניגסטענס םאראן

 גרוײ זײנען שעפער דיזע *דבײטער.
 צװי׳פען זיך געפינען עס םאדערנע, ס/ן,

 באשעפםיגט דיגען עס װאו אזעאכע זײ :
ארבײטער. 700 \

אינדוסט־ סוט און קאאוק די אױך
 אין פראגחןסירט פיעא דארם האט דיע \ --

 סאן אין יאהר. עטאיכע אעצטע רי4
 טרײד האאומ דער זיך האם םראנציסתא '}
 אאס אין װי אױסגעברײט ווענינער ץ
 .דער אויך זעאביגע דאס ■אנדזשעאעס. :

םט ױי  דיזע בײדע טרײד. דרעם איז ^!;ו
 אזעאכע איבער איצט שטײנען ?שםעדט ׳
f סינסינעטי, וױ םאך דעם םון צענטערען 

. ט ס  דער םון םאאידא, אחגר לואיס ^
 ניט זיך קאנען זײ כאטש װעסט, םידא

ם ?־  אנבאאאנגט װאס פאדגצײכען זיי פי
 און ססוירםס םון פאבריקאציע רי |
 דרעסטייקערס וױיסט לײדיעם דארטיקצען.״. גודם וודױיט ך

5, x .י. וג נ. ל
'^נקרעטער שעהנחאלץ, י.

ב עקזע^טיװ
 ר%ם תאבען צורי^ װאכעז פאר א םיט
 װעגען איבערגעגעבעז אפטײאונג דער

 טשיעף דער װאס ראסעךהעצע ױאוסע
און קאאוס ווזןםרו ״נארד דער פון ירק

גריק א. מו

־ערשײגט, ״געחגכטיגסײט״ ןזי זײם
 דער פון צושרייפט ארשמע די דאפ איז

 איז עס און ױני^ן, מופמנחאצ«אכער
n גראדע i p מן, צו סך  דאס ורײא שריי

 בא״ די בײ פארבצײמנן װעם 1919 יאתר
י*ד«ר. היסמארישער f מענהאאמאכעד

 םיז סטרייק דזשענעראא דעם j םי«
 *פגעשאפט אאקאא אוסער־ האט 1919
 און מאשיגען, אײגענע •®ח סיםממם דעם
 מא־ צו זיד ־םספתרט עם װאס אאעם אויך
 גידאען, סיצס, װי באטענהאצס,. די כען

 םינישען אויןי און מא^ין די אאײן םיססען
דיג v באםענהאאס. די פענ  סים־ דעם אפ^ו

j טעם pחוץ א איז מאשינען, אײגעגע 
 פאד געװינס גרעסמעד דעך איז דאס װאס

 אאקאיל אונזעד איז מעמבעערם, או׳נזעדע
 מיט־ פוא־בארעכטיגטער א געװאייז אויך

 אעטזגתעשיאנעא גרויסער דער פון גאיעד
 קײ־ ױגיאן. װאיד^ערם גאדמענט אײדיעס

 זאגען, קענען נישט מעהר שױן וועט נער
 קײן נישט איז באטענהאאמאכעד א דאס

 ױניאן קײן ניט איז ״פראאעטאוייער׳/
מאן. ביזגעס א גאר איז אד דאם םאן,

 האט םטרײ? דזשעכעראא אעצט^ דעד
 גע־ װאאט עס און אפגעשאפט אצעס דאם
 דער שרײבען. צו דעם ^גנען פיעצ וחנן

 אבער איז שרייבען יעצטיגעז מיז צוועס
 אוגזער ^יז װאהאעז גמתטטע די װעגען

 אא־ מיד װעאען איבריגע דאס און צאהאא,
םאא. צװײטען א אזיף זען

* * ♦
 דיענס- מיטינג, אאקאא נעהסטען צום

 די װעט גאװעמבער, טען11 דעם ׳טאג
 רעגןאטענ־ א ארײנברענגען עהזע^וטױו

 אײ־ ביזנעם פון עאעיןשאן װעגען דײשאן
 דעם פאר אאקאא אונזער פאר דזשענטס
אן1מ»*ט* די ^אחר. נעחטטאז פ ״י  דיאט י

 מינאריטעט א און רעפארט מאיארי׳טעט א
 רע־ רעפארט מאיאריטעט דער ט.ירעפא

 אא־ בײם באײבען זאא עס ר.אטענדירט
 זא־ אײדזשענפס ביזנעס צװײ ׳ה. ד. ׳טען
 זײן זאא אײנער װערען. ערװעהאט אען

 אויך און מענעדזשער־םעקרעטער תגר
 מעמבערס, פון קאמפאײגטס צו אםענדען

 קאנטראא־ די טאן זאא צװײטער דער און
 אין אויפפאסעז זאא ער ה., ד. ארבײט,

 באטעגהאא ארבײטעץ זאאען שעפער די
 :אאקאיל אונזער פון מעמבעדס מאכער,

 אײגענע אן האבען זאא באס דער דאפ
 נישט זאאען באטענהאאס די און מאשין

 בא־ אויטסײד אין ווערען ארױסגעשיהט
 דארףז ער קורצעז, אין שעפער. טענהאא

 אגרימענט, דעם םון פונקט דער דאס זעהן
 געמאכט זאאען באטענהאאס אאע דאס

 האבען זאא באס דעד און אינסײד װערען
 אפ־ זאא מאשין, באטענהאא אײגעינע אן

װערען. געהיט
 רעקאמעג־ דעפארט מינאריטעט ךעד

 מענע־ אאגןאא אײן באױז דאס דידט,
 װעאכער װערעז, ערוועהאט זאא דזשער

 די פון רן»ט.פאײנטס די צו אםעגדעז /?אא
 ארבײט קאנטראאינג די און מעםבערס

 פון ווערען געטאן זאא צװײטען דעם םון
 באארד, דזשאינט דעם יפון אפיסערם די

אײדזשענטס. ביזנעס זײגע דודך
 מעמ־ אונזעדע ערקאעףען דא װיא איך

 מינא־ דער פון ט)שטאנדפונר דעם בערס
קורצען איז מוזען װעא איך ריטעט:

 פון אאגעמײז אין ארבײט די ערקאערען
 באאי׳ד .דזשאינמ דער ׳פון אפיםעדם די

אפים. אףנזער .פון אויר אוז
 באארד דזשאינט די פון ארבײט די

 רער פון מעמבערם די .יואר אפיסעס
 :צווײפאכע א איז ױניאן מאכעד קאאוק

קאנטראא. )2 און קאטפאײנטם, )1
 אײז װען דאס מײנט, האמפאײגטם

 דעם פון ווערס ױניאן דער פון מעמבער
 אין אופן וועאכען אירגענד אויף באס
 ער יןוטט באהאנדעאט, גוט נישט יטאפ

 קאטפאײגען. מענעדזשער צום אפיס איז
 אײ־ כיזנעם א שיי>ט פענעדזשער דער

 אױסצופארשען חאמפאײגט דעם דזשענט
 סעמ־ דעט פון בעסמען צום סעטאעז און

בער.
 םענע־ יעדעד דאס םײנט, קאנטראא

 ביז־ צאהא געוױםע א ארויט שיקט דזשער
 דיס־ זױן אין יעדער אײדזשענטס, נעס

 שעפער אאע אין אױב נאכצוזעהן טריקט,
 אפגעה״ט, ק^עדי^אנס ױניאן די װערען

 טעם־ ױניאז זײנען ארבײטער אאע אויב
 דעם לױט געאדבײט װערט עס צי בערס,

 דער מים דעם־באס צוױשען אגריטענט
 אױך איז זעלבע דאס װ. ז. א. ױגיאן

 לא־ יעצט אפיס. אונזער פון ארבײט די
 דזש. די אין זיך עס ארבײם וױ זעהן, מיר

 אײנע־ אונזער א*ך אין אפ־סעס באארד
; אפים. צאסאא נעם

 אאקאצס די \וי אאתאאס, אאע כטע&
4 $ » 48 PR » , 2 3  4 1  JL1, גיבען

 צאהא געוױטע א באארד דזשאינט דער צו
 צו פראפארציאנעא זשעגטס,Tא' ביזגעס

 אאקאא, יעדען פיז מעמבערס צאהא דער
 אפאינ־ װערען אי^^מננטג^ ביזנעס די

 זײגען און באאדד דזשאינט דער ־םון טעט
 דזשאינט דער צו פאראגטווארטאיך

 ארבײט די װערט דעדפאר באאהד.
 דער צו און פינקטאיר און גוט געטאז

 אא־ דערםאנטע די פון צויוריעהעגהייט
ד די װערען ערשטענס, װײא האאס.  בי

 דער טון צוטײאט אײדזשענטס געס
 און דיסטייהטעז, אין באארד דזשאינט

 סעק־ און שעפער צאהא זיין האט יעדער
 װען איז צװײטענס, אטענדען. צו שאן

 א אין ארויף יןומט אײדזשעיט ביזנעס א
 אפערײטאר, אן אאײז זײז ער מעג שאפ

 פאיכם זײן איז ,1 אאקאא פון מעמטער א
 פרע- אפערײטאר, דער אי דאם זעהן, צו ,

 פי־ און מאכעד סע־כיפעא שנײרער, ׳סעד
 זאאען און אײט ױניאן זײן זאאעץ נישער

קאנדישאנס. ױניאן די אונטעד ארבײטען
 ,64 אאהאא, אונזער און 10 אאקאא

 דער םון טײא א זײנען מיר אבװאהא
 אײגע־ זײעחע האבען באאארר, דזשאינט

 צוי אטענדען צו אײדזשענטס ביזנעס נע
 זײערע פון קאמפאיעטס און קאנטראא

 בין 10 אאקאא פאר טיאא, מעמכערס.
 מען אבוואהא זארנע; צו מדזױב ניט איך

ײ געתט עס דאס זאפט, עצט בײ.ז הי  אוי
 סיסטעם דעם באוועגונג שםאדלזע א אז

 דורך ארבײט די טאן און אפצױפאפען
 אא״ אנדערע די װי ב$ארד, דזשאעט דער

 אונ־ יעצט אינטערעסירט מיד קאאס.
 בענעםיט צום און אאקאא אײגענער זער
 טיט איך, רעתאפיענדיר אאקאא רעם פון

 איבערגע־ און ערנסטיוײט גאנצער מײן
 צום «ון ביאא ייוביאן דער צי בענחײס

 ״טי־ דעם ־•,ם^ מעזי*פט צו בפרט, לאקאצ
:װארום אט און רע§ארט. נאריטעט״

 לאקאא אונזער זינס אן, 1916 פון
 א:ערהענען.די צו נישט באשילאסען האט

 האט און שאפס באטענהאא אויטסײד
 אין ארײנצושטעאען אױסגעםיהרט אויך

דאס פונקט, א אגדימענט דאמאאסדיגען

I וועחנז געסזוכט
t W F P t\ װערען ?אאוקס די וואו שאפ 

 געצת• נישט יעצט ניז נאר איז געסאטנ^
 דורכצוםיחרען. פאצקאם פונשט dP נען

 בא־ םעסבערס אייניגע וױ אומנעגןעתרט,
 װעא־ טוז שאפיאגס צו נאך קוםען הוייטען,

 ארױסגעטרא־ װעדען באטענהאצס די כע,
 םיז יאהר, דרײ די באנטשעס. די אין גן\

 תירוץ, א געווען נאןי איז ,1919 ביז 1916
 באטעג־ די װיאען שעפער פיעאע אין דאס

 ארײג־ נישט מאשיגען <ןײן האאמאכעד
 ארבײט די ווערט דערפאר און שטע^עז

 םון אפשאפונג דער סיט ארױםגעשײוט.
 אן, סטרײרן אעצטען פון מאשינען אײנענע

 איז עס אװעק. פראכע די שוין פאאט
 סך א און סיזאן גאנצער א אװע^ שוין

 ארבײט די אדױס אאץ גאך שיקען שעפער
 זיצען םע־מבעיס אזנזערע און אױטסײד

 איך און דאטקע. שפיעאעז אוץ אפיס אין
 יעצט א*ז פראגע די דאס באט^ען, װיא
 די אין וױיא וױכטיגסםע. די אונז ביי

 צײט אעצטע די װערט שעפער :רעסערע
 דער און ב^טענהאאס, ״פײפט״ געטאכט
 מעטבערס אונזערע ׳פון אויסקוק גאנצער

 אבי־ יא מאבען װאס שעפער די אויף איז
 װערם די םון אױב און ׳ב$טענד.אאס עאס

 דא; ארויסכעשיקט, ארבייט סײא א :#ך
 זיצען צו טעםערס אונזעדע פאר באײבט

 צו ארבײט די הוגגעדעז. און אצ״יס אין
 געמאכט זאאען באטענה^אס די אז זעוזן

 ק^נטראא־ארבײט. הײסט אינסײד, װערע;
 אונז בײ װערט עס וױ זעה; אאיטיר און

דורכגעפיהרט.
 אםיס אונזער פון םענעידזשעד דער .

 דער שע&עך. םון איסט א ארײן קריגט
 םון שעםער. 700 בײ ענטהאאט איסט

 רעדזשיס־ נישט 200 גענויע זײנען די
 זיײ שעםער 200 די אונז. בײ טרירט

 סטריט ער938 דער פון צואװארםען נען
 אונזער בראדוױי. איסט ארונטעד ביז

 10 מיט אװעק געהט אײדזשעגט ביזנעס
 נ^כצוזוכע: אום געגענד א אין קארדס

 בא־ די אז װידקען צו און שעפער 10 די
 אינסייד. ארבײט די טאכען זאאען סעס
 אטאא און װאך א םאא דרײ ער טוט ד^ס
 דאס ײיסען, אויר םוזט איהר מעהר. :^ך

 נישט האט אײיזשענ-ט ביזנעס אונזער
 סטאפען צו אויגגאריטעט דירעקםע קײן ן
I טשער־ שאפ דעם געבע; צו אדער שאפ, א 
גיט טען װען ארדעד. ׳טטהענגען א סאן 1
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̂ן) » (כשע־ז פערלעטײן. ם. םון ^עלי

̂ן בלאנט װאם באןןרד $  אויס־ װילהעלם׳ס קײזער ציט בירגער אצעריקאנער אן — צרות ן
װאונ־ שיקאגא׳ס אין װאונדער גאש׳ס — אײביגקײט. די און :אטור די — זעחן.
 אי־ ערשטען דעם פון מיגיסטערשע » מיט ארעם אונטער׳ן װעלט־בירגער — דער.

נאזיןד. השיננו א מאנען םוזען בײטער־אוגױוערסיטעט

 װאם זאכען, װיכטיגסטע די םון אײנע
 פון ב^וארד עקזעקוטיװ דזשענעיאצ דער
 בײ אויםגעטאן האט אינטערנעשאגאצ דער
 איז יארק, גױ באפאלא, אין מיטיגג דעם

 װי נאפדעם םאיצס, ניאגארא צו רײזע א
 פרא־ װיכטיגע אזעצכע באשצאסען מ׳האט

 דזשוריסדיק־ די בײשפיעצ, צום װי, נען,
 און קלאו?מאכער די צװישען שאךפראגע

 גאראנטיע די שיקאגא, םון װײסטםאכער
 קלאוקכאכער טאצידא׳ר די פון פראבלעםע

 פארשטאנען, אלע מיר האבען װ., ז. א.
 צו פאמענט דער געל,וםען איז יעצט אז

 נערװען אונזערע און מארף אונזער געבען
םאר געשטאנען איז וױיסאן רוה. אביסעצ
רײזע דער צו םארטיג ,געהאט 1 בײ־ יצעבעדיגער א אצס אויגען אוגזערע

 סא־ ענד אסדער דער פון ארויס גלײף
 אט־ אזא אין צעבענדיג אאזא, סעדזשעס.
 די באגרײפען אן מען הויבס פאםפערע,

 זא־ װאונדערציכע װאס הײלוגגס־קראפט,
 מענשליכע ערשיטערטע אויח האבען כען

נערװען.
 װײס־פרע־ שימאגא׳ר אונזער װען און
 א טאבען צו געראטען אונז האט זידענט

 פאר־ זײן איז םאלס, ניאגארא צום רײזע
אד  גע־ אנגענוניען געגנערשאםט אהן שי
• .1װארע
 האט װײס־םרעזידענט ריהרעװדיגער א
 און אױטאמאביצס דרײ םארזאחגט גצײף

אלעכ מיר האבען ארום מינוט םאר א אין

 לאזען ניט מארך דעם מ׳טאר אז שפיעל,
איבערארבײםע;. צוםיעיצ

 די געשטעלט דאן זיף האט אלזא,
 מ׳קען װעג א םאר װאס דורף :פראגע

 ביסער א געבען טוחות אונזערע דאס
רוה.

 דאם םארטרעטער, שיקאגא׳ר אונזער
 װײס־פרעזי־ שילאגא׳ר אונזער הײסט
 ארויסגעהאאפען. באאד אונז האט דענס,

 בי־ א אויס, װײזט ׳:אף האט מארך זײן
 װאונ־ זעהן, ״װאונדער געארבײט. סעא
 ערקוױהענד ארבײט ו^אס זאןי, א איז דער
 אז און פארף״. אוים׳; ערםרישענד א\ן

 שיסאגא פון װײס־סרעזידעינט אןנזער
 גאוי־ זיכער איהם מען םעג עםעס, זאגט
 אפשא״ צו קוםמ עס. װען סםעציעא בען,
 שי־ וױיא װאונדער, פון װערסה דאס צען

 מיט אנגעםיקעװעט דאר איז אאײן קאגא
 םארבראכט האט װאס דער, און װאונדערז

 שטאדט, אזא אין יאהרען בעםטע זײנע
זאכען. אזעאכע אפצושעצען װי וױיס

 שייןאגא׳ר די בײשפיעא, צום נעהטט,
 זיעבען גאט׳ס םון איינס — יארדס םטאס

 ענד א״ן םון נעהםט מען װאו װאוגדער,
תומען עס און דבר־אחר אןבצדיוגען א

 םון אײנעם אין זיך האט קיעכצענדיג
 אר״ינגעקאטשעט גאײך אויטאמאביאם די

 געװעהנ־ איהס נאך אעםקאװיט^ט. אונזער
 אוגזער גאײף זײ נאף און קאהען, ליר

 אמדור, םרײנד אונזער באראױ. םרײנד
 אונטער חאף־ארבײט םיז זארג דער מיט
 צואעגט ברײטאיןי זיך האט קעםקע, זײן
 הא- אזוי און אויטאמאביא. צװײטען אין
 צוזעצט אנידערע דאס נאף .אי־- זיד בען

 און סוױשטשענריג איב/גריגע. אונזערע
 א כיאשינען די זיך האבען פישטשענדיג,

םאהרען. מיר און געטאן אאז
 זײ און באפאאא צװישען געגענד דער
 שעה־ מערקוױרדיג א איז פאאס ניאגארא

 שעהנ־ דיעזע זיך ד,אט ספעציעא . נער.
 גאאנץ םואען איהר אין ױסנעצײגט קי;ט

 געהאאםען האט זון די םארנאכט. יענעם
 דער םון שטראהאען די און םארגעהן אין

 צויבעראיף זיר האבעז זון םארנעהענדער
 גרא־ און בױמער די אויוי א^עשפיעגעאט

 וועא־ מיט האאירען, םארשיעדענע םיז זען
רײף. אזוי איו געגענר דער כע

 אט־ גאצנע די נעד.ענד, דער אוםט, די
 אויםערגע״ אן געמאכט האט מאםםערע

װירקונג. באצויבעחגנדע װעתגאיכע,

 געחן ערשם עד דארןי זןנסצוער
שאעט שעד גאאו־ד דז עדז  די \(t< מג

 איידזשעגג^ ביןגעס א נאך־ טריקם
w צוױעען גזגחן איחם םיט זאא כער n 
 איגסײד♦ באסעגהאאס A מאכען צו כאס

 ס׳יםצמפ׳ אזא באר נעטען דארף װיפיעא טו
? ?אגטראאירעז צו שעפער 200

 און סיסםעם, איצטיגען אונזער נאך
 עס וױא רעפאדט םאיארייםמט דער װי

 חור• נאד וועט ארבײטען, וױיטער זאא
 םטרײקם, דזשענצראא צװײ נאד זײז פען

 ביז יאהר דרײ צו מאא צװײ ה., ד.
 אײ־ ביזנעס אונזער דירך ײעאעז שזגםער

 דע״• און ווערען. סאגטראאירט רזשענט
 ארױס- אאץ באםענהאאס די װעאען וױיא

 שא•״ אויטסײד די אין װערען געשיקט
§P/ קעס.

אױטעט, רעפאױט מינאײטעמ דער
 ואצ קאגטראאינג פון ארכײט די דאס

 דזשאינס דעד צו װערען איבערגענעבען
 ר6םע אדער 40 איהרע אאע און ב$אדד,
 וױ נום אזוי זאאען, אײדזשענטס ביזנעס

 דאס זעחן דארפעז זײ דאש װײסען זײ
 אי| ארבײש װאס אםשא, פרעסער, דער

 m און םאן ױניאן א זײן דארף שאפ
 קאנדישאנס, ױניאן אונטער בײטען

 m זעה^ צײט זעאבער תןר אין אויך זײ
 ןjpjiri געכיאנט זאאען באםעגחאאט די

h מאכער באטענהאא דעד און אינסײד it 
 םיס ,64 אאקאא םון מאן ירניאן א זײן

 :pm ,64 אאתאא פון יןארד װאר?ינ: א
 מענשען 40 דאס זײן, זיכער מענט איהר

 דיס• קאאוח אאנצען דעם איבער צוטײאט
 אויטאריםעט דירער^טער דער מיט טריגןט

 וחד און קענען באארר, דזשאיגט דער פון
ד אײן װי אױפטאן מעהר געװיס אען  בי
אאקאא. אונזער פון אײדזשיענט געס

 מיט־ אונזערע דאס האפען צו איז עס
 זײ פאר אז פאדשטעהן, װעאעז נאיעדעד

 װעאען זײ װען בעסער סך א זײן װעט
ם אטנעהסעז  ביזיי די אז פיאפאדשאן, רז

 באאחד דזשאינט -פון אימ־זשעגט נעס
ען  באט־ענהאאמא״ די קאנטראאידען זא̂י

 שטײ װעאען זײ און שעפער די אין כע־ױ
דעם. פאר ביען

גרוס, ױכיאן מיט
, ק ו ר ב א.

.64 לאקאי טשעערמאן
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 האט ונםאאות״,. נסים אי, אי, ״אי,
 שטיםע. א הערען געראזט פי*ציונג זיך
 שטיםע װעמעס געװאוסט ניט האבען טיר
 פאר־ גאײך האבען מיר אבער איז, דאס

 םון שטיפע די זײן פוז דאס אז שטאנען,
 איעדעא דיעזעס װײא ־װײסט־טאכער, א

 איעדעא, װײםטמאכער באהאנט א איז
 וױ שנעא אזוי איכיער העדס איהר װאס
הי ך קומט אי צוזאמען. זײ מיט נאר ד
 די אײך זײנען םאאק מערקװירדיג א

 אי, אי, :שרײען זײ נאר װײסט־מאכער.
 מיטינ־ זײערע בײ דאס שרײען זײ אי.
 סאװע־ זײערע בײ דאס שרײען זײ ;גען

 און ארעם קאונסיאס זײערע בײ טען,
 קאנסער־ ראדיקאאע, םראגרעסיװע, ;רײך

 שרײען אאע מיסעלמעסיגע, און װאטױוע
אי. אי, אי, : זײ

 צוגאסען זיף האס אי״ אי, ״אי, דער
 חאט עם און װ^אדער, און פעאדער איבער

 נאםור גאנצ^ ז־יי אז אויסגעדאכט, זיר
 װײםט״ דעם םון שטימע די מיט. זינגט

 געװא- אונטערגעכאפט גאײף איז כיאכער
 סקוירט־ די םון פארטרעטער דעם םון רען

 שטימעאע, דינינקע א אפילו — פאכער
שטיפע. א פארט אבער

אױטאמא־ אונזער אין צװײען אויו*
 םון שעהנקײט די אויס, װײזט האט, ביא
 װירהונג קײן זינגען דאם און נאטור דער
 גע־ זײ זײנען םארטראכט געמאכט. ניט

 םראבאעמען אדער זארגען שװער זעסען.
 גע־ זײערע פארנומען אוים, װײזט האבען,

 גע־ איז געזיכטער זײערע אויף דאנלוען.
 איז האלפערין ערנסט. טיעםער א צעגען

 זיכער און וױנקער אײן אין געזעסען זיף
 מך אוראי — הײם דער םון געטראכט

 דעם בײ טוען ברידער די װאס טראכט
 אלטער אונזער און באארר; עקזעקוטיװ

 געײיס האט װעלכער יאגאװסהי, םרײגד
 אנארכיזם, אמאאיגען זײן פון געטראכט

 קומען צו פראק א םאר װאם אין אדער
 ארבײ- ״םרײער דער םון ױבילעאום צום
 געדאנהען אײגענע מײנע שטימע״. טער

 וועלם דער אין נעשטראמט גלאט האבען
 אנגצ״ איד האב װילענדיג ניט און ארײן,

 װײסט־םא• אונזער ארויסהעלםען םאנגען
-ונםלאות,..״ נםים אי, אי, ״אי, כער.״

 א און שטונדע די אריבער איז שנעא
 חח*נ און נעווםט, רײזע די װאם םערטעא,

 ד1ארי' אוטאםאביצען אונזערע זיןי האבען
 נצז0 איגעשםעאט זיןי און ^געגאיטשט

װאסער־פאאען. באריחםטע י
בומזמ׳י צו אוגםעגליד איו עס
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ם פ א ר ד י|#1װאםירעז די סעכםיג וױ םןן א עז יי ס י י ^ו ^ w קצייד, ענ

מ ן מ חן חתונה דער א*ז ימים *ד ד מ  םון •ר*פ«נירוננ * גז
ם מ ע מן םאםענגז, י  מ*ם;ך דער כיז אויפגעריחרט םײדעל, א ו

ט הארמז, איהר יפון ניש  גע־ זיך האם אנדדע׳ן *». זיך גי
 .» פױם *לייז, זאא אױסחציימס, װעט ער וואס די אז װאצמ,

 םאראור־ אלע סיז זיר אסזאנענדמ &־*ײע, א גשםה, ליכטעעד
? די שעגימץ *יהם םייל*ז, ױ  שענקען — תע, דער א<ז םון ם

מ דער מיט ײ ה ר מ ט צחגבע, זיין אין זי  אז זיכערהײט, דער מי
 שום סײז נים דארןי מען p* — נענת איז ליזובע אמ.די בצומ

םארבינדוננ. זײער פארזיכעדען צד כדי ׳ג«עץ פון באשיצו>נג
 פאר־ ניט שכל איהר םיט מורײלואיז ה*ימ װאס פאר
 נשםה, אומרוהיגע איגדרצ׳ס אין פאר <ןוםט עס וואס שכ»נצז,

 ווענען עריגעדמגען םרויעריגע סים פוצ געווען גאד איז װאס
 געגעג־ דער פון געווארען פאר׳םם׳ם איו וואס רןינדהייט, זייז

 מארי-לױ מוטער? און פ#<מד זײן צוױשען שנאה זײטיגעד
 זיך װאלט זי װען באהזןרשען, געלמנט צייכט איהם הא& איז

 אנ־ איהרע באקאנט געװע; זײגען איהס *פנמגעבען. איהם
 פדײע נאהזמט זיײנען איהם m טנװאוסם, ה#ט זי שױאתנדז,

 אײנער װאס ׳ווארס אױםץ זיד חאלטעז װאס פארבינדוננעו,
 פדייע אז געגלױבם, האט אנדרע נעגעבען. צדוײטען דעם האם‘

 מד זיעען װאס די, װי מאדאליש, מעהר זײנעז פאת:ינדועען
 *פט האט װאס חתונה, פון געזעצען די פון געװארען הײציגט

 דאס האט מארי־לואיז זקן. א םיט מײדעל ױנג א פארנונחנן
 צודיחנעהאל־ שםום, תבליבעז ד איז דאך־ איז געװאוסס אלץ
 פרזןה־ אזױ האמון שוועסםער איהרע װאס צײט, חגר איז סזך
איהם. ארדם געדזישט ^יך

אנ־ זיך האט — ק^קעםערײ?" בלויז האס איז ״אפש׳ר
 אױף נעווארט האט זײט זיין .פון ער און געפרעג^ אלײז ירע

 נשםה באתאלסענעם דעם *פען אדויםברעעען זאל וואס עפעם,
 אין בלויז זעהט זי אז םעג^יך, מײדעל. דעם שץ געפיהל
 װאס לעבען, שװערען דעם פון זיך באפרײען צו מיטעל א אגדדע
 טאן צו גרײט זײנען זײ אז םײדלעך, רי אוין^ אזוי דדמןט

יאך. דאזיגען דעם פין באםדײעז צו זיך נאר אבי ׳אלץ
 א נרײט זײנען איהם אויױ אז נעפיהלט, ה^ט אנדדע

 ׳לע*ני א\ן ראזא שװמסטער. פיג^ אלע זיר מאן צר װארױ
 קײג־ האבען קאמישקײט, נעמאכםער זײצר אויף קוקצגדיג ניט

 איהם פאר ארױםצואימײזעז צועאל א דורכנעלאזען יניט מאל
 איהם, רײצען און בריסט זײערע ה$ר, שמעעקעגדיגע זײערע

 ראלען, די געלעדענט זיר זײ האבען איהם אויוי• או םעגליה
 אפילו אינדעדע. פאר שפיעלען געקליבעץ זיך האבעז זײ וואס

 איהם פױט בלײבעץ צו מיטלען אלע אױסנענוצט האט סעליגא,
 ער װען מאל לעצסע דאס געװען איז דאס אױג. אויף א\ינ
 מאםעגט, א אויםגענוצט האט זי ורל^יב.K אויף געװען איז
 אין געװען זײנען שװעסמער עלםערע די און מיםער די װען

 פאנ־ ^יז גענאנגעז דאטאלס גאך זײנעז אימערע די און פאריז
 בא־ צו מיטעל אנדער קײן געהאט ניט האט אנדדע סיאן.

 ה^ט ער װײל אנסלױפען, ןוו וױ #<עץ איהר פון זיך פרײען
 װאלט װאס חיה׳לע, א מים לעבען זײן פארביגדען געװאלט גיט
 זשעני בלויז נשטה. זײז פיז פארלאנגען די באפרידיגם ניט
 קײנ־ האט װאס שױעסטער, די פון אײגציגע די געיוען איז

 איהם צו באצױגען זיך האט זי איהם. םים קאקעטירט גיט מאל
 קעז מען װעלכעז צו ברודער, עלטערען אן םים װי חבד, א *ו װי
אונבאצוואונגעז. יםרי/ װענדען זיך

רעטעגיש, אײגציגע רי געװעץ איז מארײלואיז יא,
 אײנציגע די נעװען איז זי לעזען, געדארפט האם מען ודאס

 דער געװען איז זי באזיגען, צו •פאמעשטאנען איז װאס גשמז/
 פאױערײבע• געװען גרײט איז ער ותלכצן אויןי בלאט, דײנער

איהם. פאד געעפענט נאד tt וואלם ער אויב נאמען, זײן

 איחר אדומאנר. שטודמיש זיך מײקצען
 מעכםײ דיעזעז םים סיטמצױג*ז ותוים

yry>ip כאטוד־וואונדזנר, מנן 'o סעכטיגע 
 וױ־ װײס װער םאלען װעלכע וואסעדעז,

 זיך שטעלצן און י$הרעז טױזענדער םיעל
טינוט. א אםילו אפ גיט
 םיליא־ ;קומען דודות געהען, דורות •
 בא־ װאונידער דיעזע האבען מעניטעז נ*ן

 דאס ומלעז פױליאנעז ;אײך פאר םראכט
 סעכ־ די און — אײך נאך כאטראכםען

 א ®1אוי װערעז שטראמעז די פזן טיג?ײט
ט חאר  בא־ א םאר וואם פארקלאנערט. ני

 בא־ פארבײגעהענדע די בױר, האבען טרעף
ם? דיעזער כעגען שאפענײפען, ײבעקיי  א

 קעם־ םיר שםרייטעז, מיר װאנדיען, םיר
לאנג? װי ^בער — פםען

•ון *ידיש
נירענבערג אברחם

(ראמאן)
װאלםי פאלינא טון

& :שםייכעל זו דורכגעלאפעעז איז פנים פאדזארגטעז  np נ
 הןזבען געשריחק, און *ריגערײען געלעכטער, אויפ׳ן הזןנדע

מ די נ ו 4#»רבײם^א^פנןןמ םיעל סײדלעך י
ט — ט איהר אםת, גי ת  םיגמזמנפמן ?ײ ארליימן, םדד ו

ך? םים אמאל נ^ך ח דןוס ןי ^ לעצםנר דער א א פ  פאר ש
דדנ געז^וגט האם — אפפאהרעז, ײןם  ודאס צייט, דער pk אנ

מע ה^ט בעריל מאדאם ב תי א  שאכט־ .גרזיםע p* געפאמט פ
ע די פזן ארבייט די לעז מײדצעך. טדםעלדיגצ דאדג

 זגס *יך זנרלױב הארזמח גאנצזס םון געװים! יא, —
ײךי  זייערע םיס טויב םיך זײ סאכען אן פדיה דער פון א

 האט צעאני׳ן ווון ראזזג׳ן םון »*ײד גדױסען צום !גזגשרייען
 אגגע־ םיר »יז עס אזן אפגעקזגצעלט קאץ די הײנט ני^ך זיך

ט קוטען  אד־ דער צו ארוטטצרצזש^עפעז זײ פיה נרױס סי
 שכדיכ אױ׳ס דעד פק נדר די געעפענס ה^ם עסיץ !בײט

 איז איז m םרית דער פון צאווארםען. אלץ דא ה^ט זי און
 נעװא׳ פארר^קט זייגען ^זײ טוםעל! שרעקליכער א ציסער

מ n איז זיי בײ או מײנעז, קעז מען בנאםנות, !רען  ה^ט קז
איבערגעדרעהם. עפעם זיך

פארטיך, גרזיסען א מיט טעלינא ארײגגעקומען איז עס
 ױך n שלײד. ארויסמשאחמע איהד -פארדעהט ה^ט װאס

ד און ותגרמעך לעצםע מוסער׳ס דעד הערענדיג צעשטייכעלם  צ
:געלײגט
 זעלבסט־ איז עם די אונז בײ זיך דרעוזען אודאי —

 טום־ פױו/ ןיננען דעדפאר ױנג, זײנען מיד ! פארשטעגדליך
ז ניט קעגעז בױר אח מיד \7ל מ י ק אױןי ז םי אי  זאגט אד

? גערעכט גיט מיר זײנמץ #אנדרע אליח,
 אבדרע פארבײגעגאנגעז איז םעלינא לויכטענדע די און

ד האממ עס זואו פעגםםער, צום צוגעיןומען איז און נעפו־ ז

יקלארקמאכער בריידער ! 
 < םיעלא פיעלע, אז גלויב, *ץי

 *un םון געהערט עטוואס האבעז
 ארבײבו פון געזעלשאפט ראטיװער

 באק גענוי גויטיג ^בער איז עם
 דמר פון געבורט דעם מים ורערען

איהר מיט געזעלשאפם, ראטיווער

— 4פונקזײא איז
 צוו םאנאםעז 9 אדער 8 מיט

 ו אדער 7 םון גרופע א זיך כען
 ברענטשמם םארשיעדענע םון כערם

 גריגחמ װעגען צוזאמעעערעדט ר. ».
 * jrtjrn און געזעלשאםם, קא^פעראםיװע

 0א9נעהאל טאקע ר.*בען מעמצערם נרופע
 ' :ושח םעם *דבר כלל: אלטען דעם פון

 If H געהאילסען גלײך האבען זײ און הרבה״,
 '4אונסנרץ ארגאניזירם זיר האבען םיטיגג^

װע ג^םען | געזעלשאפט ״ק^פעראםי » I 
ד גלײןי ד«אבען זײ ריגג״. אצבײטער מ ח  א

 ברענכמממ. די צו צרשריפט א געשיהט
 נלײך זיך האבען ברענטשעס אײגיגע

 2 צו ערוזעהלט ד-אבען נ^רופען..
 פון געװאחנן זײגען מיטינגען די גאטמן.

 ' אמי• באזוכם. בעסער אלץ מאל צו מאל
• אויסגעארבײס זײנען צײט דער טער  . מ

עחני )1 :רולס םאלגענדע װארען י
 ומד?<. ױט םיט אנשליסען זיןי קעז ברעגמש

 פון םוםע דער אויף שערם, 10 װי גיגער
< ברענטשעם, די )2 דאלאר; 50  רועלמ

 צאחלען זאלען אנשליםען, זיך װעלען
 מך די ביז קװארטאל, יעדען דױס 1.50

ח געעפענט װעט בעהערײ פלאנטע ח ת  ן ו
 צו טרייע! זאלען ברענטשעס דיעזע )3

 S? י^ל• שער פאר םעםבערס ?ײערע טאכען
 ■ יי קױ״ טטענסנויעגי אם זאלען וועלכע דערס,

 יעדעוי )4 דאלאר; 5 פאר שער 1 פען
 אײגצאח- רארף ^ר־ד^לדער אײנצעלנער

מ אײנטריטס־נעלד. סענט 25 לען ע  רי
 | אויבען־דערםאג• די אויף װי םעגטיגע 25
ד צו אויף געהן װעלען דױם 1.50 טע  ח
 ■ עתס«נג• םעגליכע םארשיעדענע די קען

 סטײשא• םאסטײדזש, פרינטינג, װי ׳םעס
 געלדמר די )5 און םיטינג־רומם, און נערי

 וועחנן געריהרט נים טארעז שערס די םון
 : געילאנ• די ביז עקסםענסעס קײגע אויף

 ער־ וחנם בעהערײ קאאפעראטױוע טע
װערען. עפעגט

 v\ ןקי האבען ברענטשעס םעהרערע װען
 מעהר געװאחע איז עס און אנגעשלאסעז,

 כױר האבען טרעזשורי, אונזער אין געלד
 .% קאפי• א מיט איגהארפארירט, גלײך זיך

 י האמנן םיר דאלאר. טויזענד 50 פון טאל
ך םשארםער, א אתיסגענומען גלײך  - ג

 םונקציאני־ אגגעהויבען און שערס דרוקט
 T/3 קאאפעראטױחנ געזעצליכע א אלס רען

 יארק נױ םון געזעצע די לוים זעלשאפט,
 מעחר גאך זיך האבען עס װען סטײט,

 גזך מיר האבען אגגעשלאםען, ברענטשעס
 עקזעקוטױועם די םון קאגפערענץ א רופען

 P’ ברעג־ די םון מעםבערס אקטיװע און
 •־?! שער־ א גערוםען אױןי האבען מיר . סשעס

: . מיטינג. האלדער
 70 איב^נר םיר האבען טאג צו הײגט

 ד בוד אוגזער אן אנגעשלאםענע ברענטשעס,
^ םאר םובסקרײבער האבען מיר

 פון סום* דער אויף שערס ;ײנצעלנע
 i;״ םאר־ קעש און דאלאר טויזענד 10 *רום

 וױ דאלאר. טויזענד 4 איבער מיר .עגען
 אר־ הלאוקפאכער, ברידעד זעהט, *יוזר
ײט  ׳ גאנץ זיך באװעגט עס גוט, וגאנץ זיך :

גאס. אידישער אונזער אויף לעבעדיג
 און מאנאםען, הײסע פאר די אין

 . • קעכד םון צײט דער אין יעצט, פפעציעל
 ־♦'ל עטוואם מעםיגלןײט אונזער איז פײן.

 :;י: םאר טאקע און געװארען, לאנגזאמער
 :: קאנפערענץ א מיר רופען צװעק ױיעזען

 מיר ברענטשעס. אנגעשלאסענע 70 די פון
 אויפלעבען חאנםערענץ דער תרך װילען

 נאך און ארבײם, די םארשטארהערען און
 קאג־ דיעזען מיט מיר באצװעקען עטװאס
 צז• גלײך מאכען מעגליר צו — פערענץ

 קא־ דער פון ערעםנונג דער צו צוםרעטען
באקערײ. ?יפעראטױוער

 געהן לאמיר ברידער! און םרײנדע
 באלאנטנן* מיר װאו ברענטשעס, די אין

 •: ברעג־ אונזערע אז פארלאנגען, לאמיר
 ערװעהלען און אויסתלײבען זאלען טשעם

 2 צו מעמבערס איזטיװסטע זײערע פון
 חנם םון קאנםערענץ צום דעלעגאטען

 חפען םיר װעלכען נאװעפבער, טען12
 1 אלע לאםיר בילדינג. ״פארװערטם״ אין

 £ Tפאראײניכטערחי אלע לאמיר קומען.
 & ד״עלפען און זיך אנשםרענגען ארבײטען,

i אונםערגעןך קאאפעראטױוע דיעזע בויען

 איהר איז עס וואס ארבײמ, אן געמאז.» לאנג פון ?זײז עס האס
 רער pc דערשצאגען םידורצן. צו לאנג געװען באשערט ניט

 אײנ־ זי א*ז םאראימזאמטע, א איז שװאבע א אײגזאםקײט,
 םון אװעקנעהעגדינ אײנגעשלאפען, שטיל אװענד אן אין ם^ל

 מאץ, דעם אהן געלעבט, האט זי ווי שטיל אזוי םזנקט לעבעז
זוהן. דעם אהן

 נאך געהוםען, אהײם טאל צווײטע דאס איז אנדרע װען
 איג־ גרויסען דעם אויןי פארבדאכט יאהר דרײ האט ער װי דעש
 סים׳ז נעשלאפעז לאנג םון געהאט מוטער זײן שזין האט זעל,

 האט זי מעגליף/ װעלמנן, מים טאן, איהר נעבען שלאןי אייביגעז
געטאכט. שלים

אײנ־ פאלשטענדיג אײנזאם, דערפיהלט זי האט אנדרע
זאם.

 איד.ם האט סרוי־מר א יאהר. דרײסיג נעװען אלט איז ער
ש, באהערשם. אני כ  אװעה ער אי? םיעל, מדאכטענדיג גיט ^

 פוםם, צו נעווען איז הױז, אײנעץ זײן הויז. שכנישען דעם אין
 קבר, א םון אײנדרוק דעם אנדרע אויױ געמאכט האם ער

 םול געװיתםעז, פון נעץ א מים באדעקם האט נאטור די וועמען
הראפט. װילדער מיט

 ״נוטע די גענומעז אנדרע האט טראכטענדמ, לאנ; נים
 אימנרלאזענדינ #ארײן פעלדער די איז פיהדען

 אוםרזה, פאד געוועז Dtp r* װאס ערקלעחגן, זאל צײט די אז
 שטילקײט דער אין הארץ, זײן איז אויפגעהויבען זיך האט װאם

d געהערט ניט זיך האט עס זואו 4תויז 1זײ פו: ip פון רוישעז 
קיײדלעך. וױיבעדישע

װערט װאס
? ון6 מיר? געדויערען לאנג וױ או:ז

 איהר הויבט געדאנקען דיעזע בײ
 טרײסם א זוכען צו ^ 1אלײ •לוצלונג

 דער־ פלוצלונג װערם איהר און זיף, פאר
 װעז אויגען, אײגענע אײערע אין הזיבען

 אי; םענש, דער אז זיף, דערמאנט איזזד
 דאף באהערשם עקזיסטענץ, קורצער ן*ק
מ די אוי  אויס, איהר נוצם אײבינקײט, ד

 אײביג־ דיעזער פון קראפם די אײז צאמט
 פראדוצײט *ין ליכט יאשאשס איז מיי״ט

עלעקםריציטעט.- איהר פון
ײו גיבען װאםער־שםייצען שטארקע  א

 pip א כאפס איהר געזיכט. אין סלאפ א
 ?ומען, שפריצען די װאנען פון אונטען,

 װא־ די װי אזוי אײף, זיך דיוכט עס און
 ונעדאנהעז אײערע נעלעזען האבעץ סערען

 מעהר מיט זײ פאלען ענםפער אלס און
 זײ של^וגען כעם מיט און ארונסער האסט
 אטעריקאנערינס י אוים־. װאם :שרײען און פ;ים אין אײף

 װי ביזטו? װער !אויסגוצ/ש װע; נוצען,
 אונז נוצט דו װ^ס דאם, געדויערט לאגג
 אזוי מיליאנען געזעהן האבען מיר ? אוים

n r ,מילי*־ זעהז נאך וועיען סיר און דו 
 קײן ^ןין װעט דיר פון װען אנדערע, נען

 אונז גוצםט דו בלײבען. ניט געדעבניש
 באשעפעגיש פארבײגעהענדע די אוים?!

 אײבינ־ די אונז, — !אויס אונז נוצט
!קײט

זיף, דוכט זיף, הערט — !כא ׳כא ׳כא
 אונטען, פון געלעכטער, א אונםען &ון

 ידעם ^פ זיך שלאגען װאסערעז די װאו
 באניסס םרישער א שםראם א און נרונט.

געזיכט. אײער נױעדער
 איהר אװעקרײםעז. זיף װילט איהר

 אויף אײםערזיכטי׳ג אײפערזיכטיג, װערם
 װילט איהר נאטור־אײביגקײט. דיעזער

 אײך לאזט עס אבער אװערןנעהז. שױן
ס.  די ארונטער. וױיטער הוקט איהר ני

pi קא־ א װאסערען די אין *פ שפיעגעלט 
 פארשיעדענע םון ליכט א ליכט. לידטע

 אין װאםער דעפ פון זיף ציהט ?אלירען
 •5צוזאמעג^ רעגענבויגען, א הויף. דער

 דימענט־ מיליארדען מיליאנען, פון שםעלט
 און זיף שפי^עלט בריליאנטלער און לעך

 איהר װאסער. דעם אין זיך לאסטשעט
 אויגען, אײערע אײן גראבט איהר קוקט,
 דיע־ פון סוד דעם דעדגעהז װילט איהר

 פאר אבער איז עס לעבען. אײביגען זען
 א זײט איהר זאן. פארבארגענע א אײף

 די איז דאס בעו^ םארביעעהער, א נאסט,
אלײץ^ אײבינקײט די אײביגקײט,

 װא־ אײן ניט איז פאלס ניאגא־א די
 עם װאםער־פאלען. סף א נאר סער־פאל,

 װאו הויפט־פלעצער, צוױי ׳דא אבער זײנען
 דאם צוזאמען. זיף קומען שטראמען די

 אײנער שטראמען. םעכטיגםטע די זײנען
 זיף געםינט שטארקערער, דער דיעןע, םון

 דער און ׳זײט אםעריקאגער דער אויף
 שװאכע־ אבער גרעסערער דער צװײטער,

זײט. קענעדער דער אויף זיך געפינט רער,
 וואסער־ קענעדער די אגצוקוקען אום

 גרע־ דעם אריבערגעהן מען דארף 4ע5א0
 זיף ציהט װאס ניאגארא, טײף דער גיץ.
 ׳דער דאס איז וואסער־םא׳לען, דיעז/ן םון

קענעדע. און אםעריהא צװישען גדענעץ
p א n j דעם איבער אריבערנעװארפעז איז 

 לאזט אפצאהל םעגט 10 פאר און מייך, *־
 אױף זײט אײן םון אריבעחנעהן אײך מען
צװײטען. דעם

 צעהך די באצאהלט אלע האבען מיר
 ארי־ אנגעםאגגען האבען םיר און סעגםיגע
בריה. 1אינטערגאציאנאלע דעם מרגער.;

װיצ־ א זייענדיג לעפהאװימש, אוגזער
א דער pc לינג  אין הוםעגדיג אםה טוו/נ

 וואוגדער, דעם געצײנט אונז בריק מיטען
m אין םוט איין מיט שטעהן סען ער אזןי 

 א אין אנדערער דער מיט אח לאסד אײן
 געצײגם אונז האט ער לאגד. צװײמען

 אונטערנעשסײכעלט און װאונדער דעם
 !יחמצעם די אי, וואנצעם. די אונםער

ױמנדמ  האס סינוט, דער 1אי די אזיף ק
ט, הארץ זײ וױ אזדי סיר ^ג  די אז מז

 צדות. אנט^ז דא אדנז זחולען װאמרעס •
ײ חײסען !עיתס טו njp.נאד :  צר־וגטרא ז

9W דאד וו^לס געחםען 7trm P o \vrrn

מנליזשזג. דיעד מי« זיד שעמען ^וועסםעד דע
 רחמנות א איז עס !מארי־לוא*? דאס, איז נאריש װי —

שעני; אװעק, ױ פיהר קוקען. צו דיר אױוי  זײט איהר ז
קאמיש. בײדע

< סאדאם נעבען שטעהענדינ  דער םח אנדחג האט בער
 אוים־ תאט נשמה זײן איז ;םײדלעך ױנגע די באטראכם זײן

 םא־ װי זעהענדע געלעכטער, מיט געםישט פדייד א כעפלאסס
׳ צאי. לאגמן איהר געשאקעלט ציטערדינע א האם רײלואיז
 ארונטער־ זײט איהר אנדרע, אייין, איהר זעהם אט —
 מארײלואיז !הימעל קלאדעז םון דדנער א װי אונז, צו געפלעז

 רעדענדיג, אוגז צװישעז !געװארען פארשטײנערט ממש איז
 עם איז !אזױ זיך בעאונרוזזיגט זי װאס פאר ניט איך װײס
ם מסד*פעז זי האט אחזר װאם מאל, ערשטע דאם ניט דאך  ט
ט !אנגעטאז נאנצען אין אסת? ני

םאד־ חדכנעשארט מארי״לואיז זיך האס פײל, א װי ׳גיך
 װאס מארנעגדאק, שמאלען צו עטוואס איהר אין אנדרע בײ

 ארוים־ און ברוםם איהר און פיס איהרע ארוםגעכאפט m האם
 פאדםען דוגדע די אלייז, איהר פאר *אוגבאװאוסט געבראכט,

קערפער. איהר פון
דעד איז אדױפגעהז איך-וועל ^ון א׳נדדע, ׳דא בלײבט —

 לעצ־ דעם פאדמאכענדיג בעריל, סאדאם געזאגם האט — הויך
מז _ שאבטעל. י

 זײ דאריםען סמאר, די אויסרױכערעז ורעל איך ביז —
 איד«ר זןןרלויבט — אאנעענטםערט. אנדדע דזאט — פארםיג זײז
ײל םיר װ ר ? נארטעז איז דודכשפאצירעז זיך א

 אדױסגעי־ עד איז ענםפער, סײז אייז״ ווארטענדינ גיט
 גאהענט־ דער געװען איז דאם םענסטער: ךורכ׳ן שפרוננצן

 צע־ װאונדערליך די צװישען ארײן. נארטען איז ורעג ססער
 אין געװען איז וואם וואנד, אלםער דער און קוסטען װאיוסענע

t אנדעדע און צםײ מימ באװאקכחגז כאנצען i נזד ציזזענזײמ 
עז מײדלעך די איז וויהסען, ^ פ ע עג  איבער בלוםענבעעט א אי

 װינקעל שאםעכדיגע דאס באנק. אײנגעפאלענער האלב דער
 אנדרע בלוםען. פח געװארעז אײננעהילם גאנצען ^יז איז

 םאררויכערט און האלב־דונהעלהײט דעד אין געזעצמ זיך האט
פאר־ מיט צר רויך בלויעז דעם םיט צוזאטען סיגאד. א

 טזן נעלאכ□ אנדרע האט שדועל, דער בײ שנתהענדיג
 זיך האבעז זשעני און מארי־לואיז :מײדלעך אויפגערעגמע די

 שטי־ אנדרע׳ס •נאר פענסטער, פון ארויסצושפרינגען געסליבעז
פלא^ן. אויפץ דזעחנן פארגליװעדם געטאנם זײ האט סע

 היינם אײך זאל איך אז װילט איהר אויב גיכער, ׳נו —
פריהשסמהנז. נעדעז

 צזוײ די ווי ניט, זעהט ער אז געײאכט, זיך האט אנדדע
 פארבליבעז אלץ זײנען זײ קאקעטירעץ. שװעסטער אינגערע

 האר, צולאזטע מים איהס פאר זיך געדרעהט און ציכיער אין
 יןענען זיי זאל ער כדי צװײטער, דער צו אײנע זיך געדריקט

זײטען. אלע פון זעה;
אנגעםאן, זײן ניט װעט פינף, אלע איהר איחר, אױב —

 ניט אײך איך װעל ארום, שעה האלבע א אין שפעטםטען אם
מיטגעהמען...

רא־ װי װערטער זײנע ענדינען צו באוױזען נים האט עד
, :קארידאר איז צוקוױטשעם זיך האבען לעאני און זא

 אונז װיל ער אונז, נאך געקוטען איז אנדרע םאדאם, —
 ארויפ־ שוין װעלען מיר און ארונטער קום ;פריהשטיקען געמען
געהן.

הרעפ די איבער טריט םון קלאנג א דעדהערט זיך האם עס
 זואם מנריל, מאדאם םון שטימע וױינענדמע די דעדנאך —

נעענדיכט. איז ארבײט די צי געפרעגט, האט
 א טיר האלב־פאדסאכםע די האם ׳דארע דוונד, געלער דער

ט געטאז שסופ  בילען םרײדיגען ׳א םיט און מארדע דער סי
אנדרע. אױף געטאן װארןי א זיך

׳דארע שױן איז אם װײם, ניט איז מאמע די !אזזא —
 זא־ צו כדי כלױז מארי־לואיז, באסערתט סעכאניש האם —
 זיך אזױ זױ געוואוסט ניט האט זי װײל דוערםער, פאר א גען

 װאס ׳קאפ צולאזענעם דעם מיט צימער םון ארויסצושאדען
 אונשולדיג ױגג, א םון אויסזעהן דעם צוגעגעבען איהר ד»אט

מײדעל.
 הױב א מיט צימער אין ארײנגעחויםעז איז בעריל סאדאם

 אח האגד די אנדרע דערלאנגט האט זי פזיסט. דער אזיפ
איהר איבער ארבײםם־םיש. צום בלי? א געװארפען פארזארגט

 שװארצע פון געגלעט װעהס פיגור בויגיטג די װי זעזזן צו
שמראבמז.

 זיך בײ פאנאנדערצונעםמן גענומעז וױתנר האם אנדדע
ט אלע די תאפ אין  געהאט האם ער וואם פלענעה ?צאדע גי

ה באשליםען צו געווען צײט איז עט צו?ונפט. זײז װעגען  זי
ן איז עס ט ׳ י י  זואלט וואס פרױ, א זיך אויסצוקלײבען צ
 געבארעז *יהם װאלט שיקזאל, זײז גמגוםען הצנד איהױע אין

שטאם. זײן פארםנעזעצמ וואלטען וואס ?ינחנר,
 דך גענארסט דו אז איבעדצײגען, זיך םען [VP װי אבער

p די פרײנדין, די אז <יט, m װעל־ װעגען מוה הערלינע די 
 נעליעבטע, א װײב, אמת א; זײן דיר װעס חלומ׳סט, דו כער

 תען װעד ? לעבען נאנצען אױפ׳ן באנלייםשריז איבערגעגעבענע
 בלױז גיט איז איהר צו ציהם אם1ו געםיהל, דאס אז װיסען,

ט נעװאדען אױפגעוועקט איז װאם פארלאנג דער  פערזאן א מי
 •פאראוים מיידעל יונג א דען קען געשלעכט! צװײטען פון

 א^ז n װען פיהלט, זי װאס אױפרעגרנג, די צי באשיטימען,
ע איז — חתן, איזזר נעבעז  נײ־ די בלויז גיט און ליעבע אטת׳

pc ,פון געװארען אולםגערעגט איז װאם געשלעכמ 
? מאן מיט נאזחענטלןײט ערשטער דער

ט האט אזוי אכ ר ט  אײ פ־אנטאזיע זית איז זײז אנדרע, מ
 םאר־ חאט װאס םארי-לאומ, פון ביל^• ראס אויפגעשטאגען

 איהר איהם פת פארשמזןל;ש צו כדי פעגואר איהר מאכט
כרוסנ^

 יך1 פאדטחיאן סיד װעט װאם םײדעל, דאם איז װאו
 חיג־ אהן גזוכנתג, אהן אפגעבעז זיך װעט ׳איחם צו צוײקען

 האלםען אידזם ורעט ױ וראס דערפאר, בלויז געדאנהען, סער
 גע־ דייז, אײ ער וואס דערפאר, בלויז ציעב^ איהד פאר װירדיג

ט א^ ! pאדoש זונט,  צונעדריתט עד װאליט ליעבע װיפיעל טי
 ואס1 מיא־על, אז׳נשולדע אן — אוצד דעס הארצען זיק צו

נאװאוםטזינמ. פרי< אפגענעבעז איהם זיד װאלט
 דאס באטראכםעז צו צוגעװעןזנם געווען איז װאס אנדדע, •־

 ראסעז, פון את ערד דער פון זיך פרוכטפערען אוגאויםהערציכע
 האט מען װאם ׳דעם אין ערגימרוגג אן עפעם נעפיחלם האם

 דאר^ וױיב א זץי נעמט צד אײדער אז געפאדערט, איהם םה
ך האם אגדחנ׳ז פארפליכטונג^. עפעם געבען אר  נעדאכם ד
p א איז חתונה די אז 'D, צו צוסריתז װײניג האט כמח אז 

 האט צערעםאניע חתונה דער פון עםעגטלימץיט די איהם;
מ; ןיין אגגעדיחרם עז מ די צני טי ײדיי װ  זואס באימדמונגע!, צ
ע ױמן זיך האמ כצא ^ pm נאפאל*ן, ?אלמאן צי באו
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 גאנ א רוישען גענומען אנדרע אר-ום האט אםאל ...מיט
 דעי «1אוי ארויסגעלאזט האם כמז רואס פיעע׳ל, סחגה מ

 איה: כדײ שטיל, אראפגעלאזען זיך פינף-האבען אלע פרײ!
u -בא פאירהאנגען די אוגטער פון האבען זײ איבערדאשען 

 בליל צעשטרײםען א מיט פארםראכט, זיצט ער אז טערקם,
 קלאגג־לאז םיגאר. פארלאשעגעם א האנד דער אין האלט און

ptr v ײ  זיך געטאז ווארו» א און מארידאר דעם דמ־מאגאנגאן ו
 א;־ איז לאכענדינ איהם. ציפען גענוםען אח באנק דער אױױ
 אפפרעטענ־ מײדלעך, די און פיס די אויף אויפגעשפרוגגצן דרא
 אנגעהוי- אדן הענד די פאר נענופמן זיד האבעז איהם, pc דיג
ליעחגל. תינדיש א זינגזח בעז

ײ  זײ געםוטעלט. זיך, געדרעהם און געזונגצן האב^ \
 בא־ דעם םון ױגענד, זייער פון פאר׳שכור׳ט געװעז זײנען

 אז באװאוסםזײן, דעם פון שעהנהײט, זײער פון ויאוםטזײן
 זיי־ פוץ ײאוילנערוך דעם מיט אנדדזנ׳ן אויך פאר׳שכור׳ען זײ

ם לײבער, טרישע עדע  זייער םון נואנםען צערמלימן די טי
 װעלכע אוגטזןד ליםען, זײערע פון דויט?ײמ דער פױמ הױנ^

חױת, בײ װי שארפע, און שמארקע ארױסנעגלאנצמ האבען עס
צײן.

םאצגם) (פארטועצוע

 זונגע־ אונז מעז האם םשינאװניקעס אצע
םרמנען. שטעלען םאנגען

 גאנצער דער םיז בירגער א בין איף
 קײן ניט עקזיסכױרען מיר פאר װעלם.

 אנעד־ ׳דא זיעען ךײ אזיב און גרענעצען.
״ גיט זײ איך ?עז  אונ־ הערעז זיך צאזט ־
שכדסע. ס/יאנאװס?י םריעד זער

באוױי־ סרייעם לעםקאזויטש אונזער
 נים איז ער אז ומופתים, אותות סים זעז

 אונ־ קיח ױם אזן נענעראל דייםשער ?יק
 ציים דער אין אז ;באלשעוױק גארישער

 האם רעוואלזציןנז אונגאוײשער דער פון
 בײ רעוואצוציאן ידי אננזמײהרט גאר ער
םײלארס. צי^דיעס יארקזןר נמ די

 םאניא אמזער אזײק דך סישט עס
 פאר- סעז דואס פראםעסםירם, זי ?אזזז.

 מך דײטשע זיעען םיר אז אונז, דעכםיגם
 אחןזידענ־ זײ גאר איז n בעת נעראלעז,

אדבײםעד־אדנײוער- ערשםען דעם םון סק

 איז עם װען מאמענט, אזא אין םפעציעצ
קאנװענשאן^ דער צו נאהענט אזוי

p זײט צװײםען צום צו קומען מיר m.
 צװײ־ דער אויף זיך דאכט שױן זײגען מיר
 בא־ א םיר הערען םצוצלוננ זײם. טער

 װי זעהען מיר אפצושטעלען. זיך פעהצ
 צעםתאוױטש׳ען האלטען זשאגדארען צװײ

 װאנ־ די םיט בערדעצ זײן באטראבטען און
 זשאנדאיען די סון אויגען ׳די אין צעס.
מ: די געזעהן װי אזוי זיך האט א ר  ם
 די דבר? בעצ דער דאם, ער איז װער

̂״העז װאגצעט  װיצ־ ?ײזער װי אזוי אוים ג
 געגעראצ װי אזוי בערדעצ די העצם׳ם;

 ?ער&ער דעם פון געבוי דער צודענדאחי׳ם,
 ער סעז ײער־זשע . o'pp בעצא װי אזוי

? ײן  יענער pc בעצ־םצאבה א זיבער ז
רהײז.^ וײט

מ שוץ ם׳האמ  ארײעעגױ אצעכמע או
צוזאסענחםעגדיג pw חדד׳עצ א אק מען

אטעריטא. אק זיטעט
 אפליקײשאנס די מים לצים אזנזערע

 פא־ זײער אין סײסערם ערשםע די םאר
 גאנץ װערט צאגע די אז באגרײםען, שעט

 אדויסצורוהען אן זיןי הויבען — ערנסם,
 גע־ נאר האבען םיר נאזאד. השיבנו
 ה^־ זאל זואס ערשטעז, דעם אױף ווארט

 — איז צױפען, אנצופאננעז מוט דעם בעץ
ס געהעזי צוצעצט זײ. גאך םיר  או:* אחי

 קאהז׳ טיס פױט יאנאװסלױ פרײנד זערע
 װײזם — הענד ידי מיט מאכענדיג בײדע
 גע־ וױ אנדערע די אײנע צײגענדיג אויס,
זײגען. זײ רעכט

 “?א יעדעי צוריק, פאהרען םיר
 בלים יאנאווכרך םר^נד אונזקר םראכט,

 נים הען זאף אזא אז באשצדס, פעסםען א
 אז אוז זחגרען, םאישוױגעז ניס םאר און

ײעי דער pir זניייך טוז פראטעםט א  ״ז״
ותיחו!- טעדרוקיגא סבר^ר ארבײםעד
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ס פון ױ א ס ס א ד ע ל ־ נאםײן ר ע כ כי
ט ײ  !הזזנדלען צו צ

g פטרײק, םײנער ?ױלען g סטרײק 
 םון איז טענישען, סיליאן האיבען g טון

gig םונדgפע:טgםון אינדוסטריע, אער 
 פון לעבען דאפ eg הענגט עס וחנלכער ■-3

tmnio ,גע־ די אונטער זאגאױ װאלט לאנד 
 םאראינ־ געםוזט אוכױשטענדען ווענליכסטע
 צו ארבײםער, יעדען זיף םים נמנרעסירען

 א געהערען. נ*ט ז*ל ער עאך װעאכען |-£רך
סטרײק, דער װען איצט, שױן •שימא

רע־ דער פון זיןי ארײנפיישען דאס דורך
 אינ־ אן ארױסנעהמען איהר דורך גירונג,

 g פון אײנכי^ל סיט איז ן,$1דזש$:יך
 און גרעבער קויאען דעם צוױשען סכסוןי

גע־ אוסג^ואנד^לט םינעךאײגענטיפער *- ־
 צװײ האספף g אין םכםוןי g אין וו^רען .

 פאראײניגטע די און מיינער דעם שען
!שטאאטילז

האנד־ איבערראשענדע איצטיגע די
 דעם געםאכט האם רעגירונג דער םו; לונג # |

אינ־ װ$ס זאך, g פאר ^ײקר־סמריימ
 נאר םײנער, דעם באויז ניט םערעםירט 1

 ארביײ יעדען פאראיגטערעסירען םוז נואס
 זיר ז$לם איהר װיפיעא װארים, םער.
רע־ די אז ,pn סםלפל און חקירה׳ן גים

 אבער ריכטלג, לטyנדgהyג האם גירונג
 וזאט האנדלונג איהר םיט אז פאקט, ושר

־igp דער םון אויסגעפעקט רעגירונג די
 ארב*־ פון סטרײח־רעכט •דאס סםיטוציע ?

 אװעקגע־ גיט אופן ב״שום קען חןר מער,
װערעז. !?וט׳עאט

— סײת ארגופענטס רgפ — דא
 tmgn סײנער די אז ךן^יעז, *וגענעבען

 ערחאעהרענ־ שער״ז, ניט זעו,ר מהאנדעאט /
 אנםאננ אין איצט, סטרײק, g איצט דיג *-

pa ,תן וױנםער וױכ־ אזוי זײנען קויאען ו
 באשיצען צו זיד אום הויז, פאר׳ן סיי טיג
W| םאב־ די פאר סײ העאטען, בײזע די

_ i.... ,םײ און אײזעגבאהנען די פאר סײ ךיקען
נד,gאויםא רואינירטע y^'ng דאם ®אר
Dgii שט אזוי זיף נויטיגטgדp אונ־ אין

 זיגעgד די אז זײז, אgז הויאען. וערע ^
באװײז.| g איז כױינעדם די פון האנדאונג

 װען ,rg ; זיגקײטgהארצא פיטוט׳ער פון
 ביסעא g געפיהאט װ^טען מײגער די

 רעזידע:ט1 אפ״טא, װי, טעניטאיך, מעהר
מענישעז, נוטהערציגע אנדערע און ןgוױאס

 נעדארפט און געפעגם געװיס זײ װאאםען
jp ^ » g  mj₪t אײף סטרײק זײער g ,ווען צײט 

 געהאט װאי׳טען מיגען־אײגענטיפער די
ט * ײ ר עג ^ g היבישען pgno ,הויאען gזוי 

 די םארחויםען געקענט אטעןgװ זײ אז 9
 םעםעז באזונדערען g רgג מיט פויאען

״go עטאיכע פון משך דעם רgפ פראםיט
 :סטים^ציע,gp דער אין — אבער נאטען.

pgu ארבײטער רעם גאראנטירט Dgi 
ט איז סםרײקעז, צו רעכט  זיאבע קײן פי

גוטהערציג־ פון תנאי דער דערמ^ט גיט
אב״ איז סטרײקען צו רעכט ר$ם קײט.

 דער איז םטרײק דער װען אפיצו מולום, ׳
שאעכםסהײם. און בײזקײם םון חןזואטאט

ארוים־ טgד. רעי:יערונג די tg ,gr^g איצ׳ם,
g אן נענוםען rp ig rn i 'g; םידד די געגען 

^ זײ װעאכען דורך סטרײה, םון רער ט
 אפיאו םינגער g םיט tgo דיהר g נים חנן

 קומט סםרײה, םונ׳ם פיהרונג דער ®אר
 םיט דעם ורךogn 1 רעגירונג די tg *ױס,

v קלBg Bgגעםעpט Dgi פון רעכט 
סםריײזען.

o n g n n, םםרײהען, מען ?ען וױ tg
ױי *ו ^״ tW םעהרערע ^דער £ gnya םארען 

 דעם וועגען רײדען גים אםילו זיך צוױשען
עען ׳יע םאמער און םםוײיק,  שוין זײ זי

gpנס•ירgDgרס ! gטgדדטענעראל ירני 
 זײנע אין קלאר גאנץ עס םאכט ומלםער

ײן םון ערהלעהרונגען מיעלע  גתיסער ז
 «ng קען סםרײק g Tg ,P3gT ער מאט.

ױידנגען, אהן סידירע^אפם,  אן ing אנו
^ ו^נעמײנעם ט «ל װערען. אנגעפיהרט ני

 דורך איז םיהרזנר די לדgב «>אגליה.וױ
, i g c W ם*ן צו םארבאםמז 

pijn אלס ע. מןן  אויך m םיהרער, «ץחנ
געבראנען. באלד װערען םםרײק

m

jm

&

ט, אויך איז עס ^ אר  ױניאן g rg ב
 סיי־ סטרײס, g פיהרען ניט cnpi:g קען
 ־gp איהר אין געאד סgעטװ האט זי דען
 די וױכםיג. זעהר איז געאד Dgi סע.

 זײ כאנדט עסען, ךgך םוזען סטרײקער
 דורך ;g זיך זײ גרייםען ניט. ארבײטען

 ייז ווען צײט, דער אט פאר igױני וײער
 ניט iv^gr זײ Tg ארבײטען, גיט רועלען

 ױגיי־ די הונגער. פו; שטארבען דארפען
גאנץ g טgה jg'ip מײן טעד

ig מעלטgנגעזg םומע היבשע e דעם 
 מי־ 15 האט יTg 1 הײסט, עס ;צווע?

 ig מיט רעגירונג די ?ומט אאר.gד ןאלי
igirpjgtrnpg ער?לעהרט און# Tg דgס 

D ניט רgט ig'ip דער פון נעאד ip '^ i:g 
n איז װערע;. in ig ,רעגיע־ די װערטער 

tn אויב ,Tg באשל^שען, טgה רונג y ^ g 
 םײנער־ דעם ברעכען צו סעגאיך נים אח

ד װערען כעןgגעבר ער אgז סםרײ?, ר  ת
הונגער.

 Dgi פ^שירט ogii ,Dgv^y T'g סgד
, Tg אין אgם ערשטע g p '^ g רעגײ די 

 רא־ די יףT אויף איבערנעהמען אא1 רונג
 Tg ;סטרײררברעכער דירע?טען g פון איע

 געגען ארבײטס־געבער, צום זאנעז אgr זי
 אין D*'ng jy^'T ארבײטער די װעמען

 tgל װײםענס, םון שטעה דו :סטרײ?
 אױף p״״rtDD דעם איבער נעהם אץי #מיד
D אחרױת! מײן ig rp ig rn i'g  nngii 

ײר^ס נעגען  נײעס. ?ײן ניט |y:"T סטר
ucgדי ־ D ig rp jg rtirg איפער םלעגען 

 ארבײטס־׳גע״ די םון װערען ארויסגענומען
 דא ארבײטער. ענדעpסטרײ די געגען בער

 איבערגע־ אלײן רעגירונג די האט אבער
 מינען־אײגענט•״ ‘׳די פון ראליע די נופען
 טײנער די אז אויס, ופטp עס דער.

ײ םינען די געגען ניט איצט סטרײקען  אי
גע׳ סעם׳/ געגען נ^ר גענטיפער,

 פאראײניגטע די פון רעגירונג דער גען
 פון רעגירונג די וױ אזוי און שטאאטע;.

 רעפרעזעג״ שטאאטען םאראײניגטע די
 אמערייואנער גאנצע Dgi זיך כױט טירט

 האבען, מײנערס די אז עס, הײסט p̂אgפ
 g ערר^ןהרט עס, מײנענדיג רניםgג

P ' ^ d געגען ogi גאנצע i g p '^ g ̂
 איצטיגער דער איז דערפאר אט ! אקgם

 באדיײ העכסטער דער פון מײנער־סטרײ?
ט ?ען סgװ טונג, י ^  איבערטריבען ג

װערען.
o 1אי עס g i מ ערשטעgאין ל yog־
 םאראײ־ די םיז רעגירונג די סgװ ריקא,
 ,iTg i'T אידענטיםיצירט טעןggשט ניגטע

lyniyDg:^אײגענטי״ ?לאס דעם םיט ״ 
 אין ארבײטס־געבער אאסp דעם פיט מער,

 געגען ?אמפף אין iveg 'irg יךT שטעאט
ארבײטער־?לאס. דעם

 ער?לעהרונגען ?ײנע תירוצים, ?ײגע
 םא?ט רעזgלp כעזgאײנפ דעם pg ?עגען

 דער T'g דערפאר און פארדונ?לען. ניט
 העכסטער םון מײנער־סטרײ? איצטיגער

 װאס ארבײטער, יעדעז רgם װיכטיג?ײט
 ארבײטס־ p'T װער זײן, גים לgT רgפ ױין

''|.T ניט לgז געבער
 און בינעטgp p'T און פרעוידענט דער

 םאר אײנשטיםיג jyi''T oyni:gp דער
 םאר־ דער םאר האנדלונג, זיגערgד דער

 ארבייטער םון רעכט דעם םון שװעכונג
^. צו ײי ^ לויט סטר נ ו  ײ~1 מײנונג, א

n״T :עץ v געני״ ?ײן ניט זעהר גרינדע 
 ארײנ״ דך עס העלםט װאס אבער נענדע.

 װאם ? פא^עמיפע g אין ״t מיט צולא^ן
n'T ידער געגען דעבאטירען העלםם 'jgng 

 םאר DgTi ? רעגיערוגג g םון כםgמ טער
g ווערדע ivagp געגען ארגומענטען אלע 

 אינ- אן װארים ? igrpigtrrirg אן
T-g ig^pig^n נים p'p .םאלנט שפילכעל 

 דער בלייבט אינדדטאנ?שאן, דעם איהר
 די בלײבען םיהרערשאםט, g אהן סטריי?

w? הוגגערינ, סטרײי^גר w סםרײ־ צוױי 
 ^,t צוױשען װארט g אױסרײדען נים קער
pg סםרײס ־דער m געבראכען. געהן 

 איג־ דעם נים וײעדער איהר פאלגם
אמע־׳ארײנגעיוארסען וחןרס דושאנ?״ש¥ז,

lif f ii P W rF t ער צ איי ם5גי ײ מ  »יז י
n* ענד. *ו תדוױשןו rr  Dgir איז הע^םס

gig פאל Dip ,ארגומעג־ דאם טענה׳ן
מירען?

 עס און העלפען, ניט ?ען עס גײן,
g העלפען. ניט וועט i נ ?עןgהעלפמן ר 
g ,n^gp g n אײן g r פאראײניגטער 

nogp ארבײטערשאפט, נאנצער דער פון 
 רgנ סײנערם, די ןטיט סיטפאטיע אין גיט

 m״ig: דער םון לעבען סאםע Dg־p פאר
 פאר — ־ngi םעהר באװעגוננ, ארבײטער

 פון רעכטע עלעפענטארסטע y*2gD די
 1בי iyi’'T Dgii ארבײטער. און בירגער

 און הײליג לסg pngiTyi באטראכט איצט
 סיט !ײנעז װעלכע און אונבאריהרבאר,

 גע־ םארשװעכט גרויזאם אזוי Egלp אײן
רען.g*ו

 איבער־ טgה רעגירונג די װי פונ?ט
 פון סטרײ? פון לאסט גרויסע די גענופען

 אײ־ איהר אויף םינעךאײגענטיסער די
n אחרױת, גענע ^ g i  'iTg אר״ די איצט 

 איבערנעהמען לאנד גאנצען פון כײטער
 זײער אויף טײנערס ז״י פרן סטרײת דעם

 סטרײק־ סgד בלויז ניט pg עס אחרױת.
 גע־ װערט Dgii םײנערס, די פון רעכט

g^-^ פיס, די מיט :ig עס Dgn T'R 
 Dgii ארבײטער, יעדען םון סטרײ?־רעכט

 די צו װעה און ;.yng^g3 איצט װערט
ny:gpny^g ,ענען זײ װען ארבײטער? 

 װיר?ליף טgה ןgד ,גהן.1אײ: גיט עס
^ א ש ע  אלע פאר שטונדע לעצטע די נ

 פרײהײ־ וײערע אלע פאר רעכטע, זײערע
 צו פארדאטט זײ זײנען דאן טען.

° י שקלאפערײ. אפת׳ער
 ארבײטער? די ^ag עס פארשטעהען

 פון ערנסט?ײט גאנצע די ,,t כאנרײפען
 דער Tg זײ, פארשטעהען לאגע? -ער

 דורך אח טײנערס די פון ר,אכיף איצטיגער
g זײנען עס ?negp זײער דורף און i 

^ tt זײנען ארבײטער די Tg ספנים,  פ
p □gpלgװעלכע די, דעם. װעגען ר gn״ 

 אץ גמהאיםען אלײן זיד איצט Tבי כען
jng : p 'g{ ט  jyTg^־ הויך־?לינגענדע פי

ע/pgדעמ״ נועגען טי א  בא־ צו tg הויבמן ר
 און װיר?ליכ?ײט, שרע?ליכע די נרײפען

 רײדען, צו אנדערש גאנץ tg הױבען זײ
 גע־ לא*ג ניט ערשט ביו ^gn זײ װי

 צױװעלען *בער, T'g םראגע די רעדט.
 ? ן ע ל ד נ g ה צו םוט דעם ה$ב?[ ױי

 פעגען און — װערטער, וײנען איצט װײל
 *gip גאנץ g פון — שארף, וױ ײן1 זײ

 ע’צpgרע שװארצע די באדײטונג. פער
 או״״ די װעאען האנדעאט. זי ניט. רעדט

 שװערע די איז Dgi ? האנדלען בײטער
 דער פון טg איז פע;ט.gפ פון פראנע

 װײטערער גאנצער דער eg העגגט געgפר
 ארבײטער־באװעגונג. דער פון לgזpשי

 גע״ ארבײטערשאפט yuvt'igang די װעט
 דעם םאכען און פוט נויטיגען דעם פינען
 איהר םאר םײנער־סטרײקער די פון קאפף

 מה דאן גערעטעט. אלעס איז דאן קאפף,
 טויט־?לאפ. איהר ?ריגען רעאקציע די

 פרײד«ײטס־?אפו^ דער װעט ראן ניט, אויב
 עס T'n צײט היבשע g רטעןgװ פוזען
 פענשען, דור נײער g אויפשטעהן װעט

 ptg און פײג אווי דין ניט װעלען װעלכע
 װעלכער דור, איצטיגער דער װי ז,gהילםל

 כח דעם ניט זיף אין געםינען ניט װעט
 Dgi םאר ?עפפפען צו םוט דעם ניט און

 לעבען, זײן אין גרעסטע און טײערסטע
פענש. אלס סײ און ארבייטער אלס סײ

פרײדסעםלער. «לס ױניאן, די
 םון סע?רעטער העללער, דדט. םרײנד

tg פאכער ריפער דער 'ip, דיס?וטירענדע 
 ״גע־ נוםער לעצטען אין רטgרעפ pn אין

 בלעפעןgרB־pסלע די איבער ח[כטיג?ײט״
 ״Ign םון סיסטעם איצטיגען דעם אונטער
 םאר־ צװײערלײ אויף tg ארבײט,

 די רעדוצירען צו oyDga די פון זוסזן
 רעןgגעװ הלטgגעצ typn Dgii פרײזען,

 באריכ״ ער און ביוי, םון צײט דער אין
rw ע?זע?וטױו דער Tg טעט, g3 דער פון 

 גע־ טgה 17 אלpgל tg’ip מאכער ריםער
ע די םאר לײזונג ריכטיגע די םונען ג ^  ד

Bרgדירע?טען״״ א םון םאל אין : בלעמען 
 פארדיענס־ די ארוגטערצושגײדען םאתוןי

 סטרײ?. g שוט6 ער?לעהחנן מען tto מען,
 םון םאתוך, צװײטעז דעם םון פאל איז

 ,V'ib םון שנײדען ״אעדירע?טעך דעם
T'g לײדגג, די ogi ארבײטער סײן gr ̂
 פאר אלײן מאכען צו ערלויבט p'T ניט
p ייד n a  g, גgד רgאיבערגעל סgזעt 

g דער צו װערען 'jv.; װעט, ױניאן די 
gלgT^ איצט פון tg סעטלען וױיטער און 
BרײT.ען

tvng מיר î גgרניט 'ty^VT^D'ig DgTi 
 ברענ״ נאר װעט ער אויב ̂זgלB דעם נעגען

̂ g ט.gולטTרע געײינשטמן דעם נען
מ ער שיינט פאל בעםםען אין  זײן צו או

Dgii pyirtyTg ך וועט  אזוי ivrĝ ניט זי
 #1gi ט8איבערד.וי אויספיהרען. לײכם
,צו םארלאנג g פון םעלע אזעלכע אויב

 סארטאהרען, זיך זאל׳גז ■רייזעך שגי״דעז
tpp זײ tP3gn |g ^ p הענד איחרזו אױזי 

 כחות i*3gn וועט זי וױ ארבייט, מעהר
אויםצוםיהרען.

 םיעל g gד vh עס rg שײנט, אומ
 מאכען צו 'TTg װי פלאז *":**בערעד

 איבער trגדערg גאנץ דענ?ען ogn דעם
 ־tPT'na םון אנגעאעגענהײט ^Tgn'1 דער

שנײדערײ.
 דער DgiT מעלה, די טg)ד פאאן אוטער
 דורכ־ איהם ?ען ן י י ל g ארבײטער

v פאאן ׳דער פיהרען. tt : ר ע ד ענ ^  פ
 ארבײ־ דער <gT מיניםום״פרײז דעם רgפ

 ײעניגער, ניט און סעהר נים ליםערען םער
 װעט םgב דער ארבײט. מיניפום g װי
 גgט ערשטען דעש ףgנ באלד, שוין 3זי

, ארבײט, נע:עgאויפגעט ן ^  דורך Tg כ
 ?נאפע א רgג ער טgה פרײז דעם שנײדען
 כעןgפ םיר אויב און, געכאפט, פציאה

 םון נאטור דער אין טעות p'p ניט רgנ
 װעט ער או זיכעה מיר דינען באס, דעם

 דירעק־ דין אויח סײ ty3gp חרטה באיד
 פאר־ אינדירעקטען זײן אויף סײ און טען
 רgנ װעט ער פרײזען. שנײדען צו זוך

 װי דין שױן ^gt עס אז װעאען, אאײן
געװען.
 מיר זעהען דיט אנדערער דער פון

 ^אויב— סלע?־טײם אין װארום אײן, ניט
 איצט, אויך ^gT — סאע? טא?ע 1אי עס

 ארבײטער די װ^ײםיםטעם, דעם אונטער
ך טײלען נימ מעגליך, װײט װי  מיט ד

Tg 'iTg ,gT r ארבײט, דער g  og*n יעדער 
gTכ ?ענען לgעס פארדיענען. עפעס ^ש 

T'g ג דארוםgרניט TTg> װעג, אויםען Tg 
 מיט באנוגענען זיך ^gr ארבײטער די

 כדי װײדזשעס, Tig סקײל םיניפום דעם
g עס זאאעז ע ל gn,  אײנער אײדער ^

ר ג ט ?ריגען לעןgז עטליכע ^ ^ צ א  די ב
*y^yT ביזי, דער אין װי פרײזען, הויכע 

ף ןyלgז און י ל ^  וי1א Iyכgפ ן yT ו מ פ
 באײ־ ס^רניט לgT oy אז ארבײט, לyפי

tya ט צוtg םאר ^ י 4אנרזזי״ פ
 ״yn g tyTiyi לטgװ אומ, שײנט ̂סgד

yDרyאון ר g גyרyכטyרyפלאן. ר gבy,ר 
, ך י ל ר ^  צו צוטרױ^ זyםול tV3gn מיר נ

 ריםעך דער פון yםיטgp Tv^Tpylpy רyד
טוט. ,t Dgn וױיס וי Tg ,ig'jp רyכgפ

 שטאהל-םטרײקער די פ»ר הילף
אויסגעצײכענט. אן געהט

 ״inpyD ר,yסטgם םר. פון באחף רyד •
 םי־gp־pסטרײ רyד םון רyזשורyר־טרyט

^י/ די פון טע ט ײ ב ר א ^ ט  באידײ״ טgד, ש
 ױנ״ yרyTאונ אז רצו,yד לםעזgהyג נדyט

 g רgג מיט ןgט ony: g זיף ^gT י^נס
 אויסםיהרונג רyד פאר חש? ןyרyכאזונד

 ראלyנyשTד םyד פון באיטלוס Dyi פון
Tpyעpבײצושטײ באארד וטיװyרעg t 

 ל״gשט דעם רgפ רgלgד ןgמילי לyרטyם
 1געווע 1אי באזוך ר׳םyםטgפ סטרײ?.
 די םאר .האט רy וױיל רםיט^yד װיכטיג

 קאלסgל נעyדyפארשי די פון ןyגאטyלyד
i כט^gפyג רgלp גאנץ v i  tg שטgל־ 

 יעטאױ גאנצער דין מיט tg הטyג סטרײ?
 ערע1אונ סעyפר yגאגצ די Tg און ?ײט,

.gpרמyט oyi מיט ^לם Bשוט^y ,ליגענס 
T tyn’ םgד כטyם gנשטyד װי אװי ̂לyר 

? ײ ר ט ם ^ ט  ״gברyוג tyiiyj שוין לטgװ ש
 ענדTטוי Tg ,T'g 300 פא?ט רyד ן.yכ

 און סטרײ?, אין tyi''T רyא־ארבײטgשט
ogi שט די אין ארבײט דיgל־מילyאיז ן 

yTאון הר yT^ ,און צרה׳דיג Tg סטרײ־ די 
nyp װyלyן tt ניט ^inyppn״ty ד צוyר 

 רyײT געווינען ty^^i >'T .ארבײט,
nogp, ^ ײד  הונ״ yרסטyביט yago די ס

'T טyװ ר־נויטyג רצו.yד םרײב^ '
gט g^ ogiג טyמgאונ כטyTרy ױנ־

'D3g ו י  ארבײט דער צו tgט צו □ny: g ז
 ־gn מיר חש^ ן1באװנחגח g רgג מיט

־ רyנום אין ^יין ןyב ג טי כ ^ ג ״
 פאנכע Dgii ,nm אריך* tyT'iiyi:g ?ײט״

 נאלgשyרנyאינט רyTאונ פון אלסpgל
tyngn אויפגyטgד אין ןyדא הימיכט. ר 
 באשלום םyד אויף tyT''ii:g םיר װיל^

ר רyד םון ע אכ מ ^ ם tg רי 'i r לpg17 אל, 
Tg יעדyמיטגלי רyבײשטײ זאצ ףy3רע t 

 םgד .pyv^ Din םאר רבײטg שטונדען
^ -ניט מײנט ג ני חנ  yלyםי אין און ו

pyD^ ר דרײ װי א ^ tm' םון ד y מיט־ 
 ןyמgTצו אױםפאב^ טyװ דאס ד.yגלי

yoio g היבש םוןy yטליכriypiD y* דg־ 
 די ןyגראטוליר הערצליך ןyװיל מיר לאר.
 גרויספױ איהר צו ױניאן רyכgפ רyרים

^ ג  יי Tg ,tyegn און.וױלען באשלוס טי
 ןyצװיש רyהמgכgנ yלyפי tyngp טyװ
in די in jg לpgםיז אלס ynypi'g  i n־ 
 טyװ ארבײםענדיג טיכטיג 'irg נאל.gש
 ־nggn ראלyנyשTד חנם פ*ח באשלוס ר1ח

 מען און ,tnyii פארװירסליכט גיןי גאר
 “װיכ רyרyװײט צו צוטרע&*ן tyiyp טyװ

ריכטונ•• !ע^מנר איןוךער ארבײט טיגער
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True translation filed with the 
Postm aster a t New /York City on 
Nov. 7, 1919, as required by the Act 
of Congress approved Oct. 6th, 1917, 
known as the ״‘Trading with the 
Enemy Act.”

y די פון p־״udd רyיד ^n i ױהלען? 
in םאר רyבyגר ^ y p װײדTשyאון ס V2- 

inyo 1אי Dארװאנדyלט yj״
gp g pg tmgn^ צװישyארבײ־ די ז 

 1אי Dy ח!גירונג. רyד און Dנgױני‘רyמ
 ןyנgבאר קויהל^ די Dgii װירדיג,pרyמ

vnyov\ ^צ אנ ד אין איננ נ רו ^ ט נ  און הי
^t^Tg ד גרויסםוטיג גאנץyר ^ijn y 

T tyeoypTVD'Tgײyאםף. ר?
Dy רײד^ צו םריה צו איצט אח yii־

^ g פאר Dgn צו דעם, גען ט א ט ל ^  ר
n די װאס ĝשpנgאינדזש די w:; האט 

tyjya tyoiiyiD'ng רעם ty n̂'Tp גרyבער 
 זיף נדטyװ ד^ש .tyיד.רD טyװ סטרײ?

 װאס שריט רעyוױיט די tg םיעל עהר1
 די ,iTg װי און נעדזמען טyװ חגגירוגג די

 אויף tyלyװ ױניאנס רyאנpריyםg גרויסע
ג די אויב ן.yרyגטםy חנם נ רו ^  Dyii ר

ך ^ ױ  די םון םיהד^י די אחגסטיר^ן ו
ty^Tip די אויב און גו^בער tngDjyT^g״ 
אין ארויסרוםען באמת ױני^נס

gTg םאל g גyנyאויח סטרײ? ראל gלy 
jyjng3 אלס yנטםyד אויף רyם gרyסט 

y םון רyםיד.ר די םון n y -ir^ rp ip .n ̂
typ זיף yנטװיpלyאן עהר1 ן yרנסטy לא־ 
yi, װאס gT^ גר זידyנyצyמיט ז g ביר־ 

Dy jynpnya אבער איז g גרויסyר 
pdd בײ אויב yT'D צדדים TT DyiT 

tyi'b ד גענוג מוטyרפיד.רDin ty אמף? 
 פון רyגיכ שלוס. לאגיש^ זײן צו 1בי

 מי־ אין ^ןyשט בלײמח ױי וחגלען אלץ
jyD, װgרטyט^ אוים׳ן ן ױי  מא״ צו צד צו
tg די בע\ 'oy^g יחנרװײל און gTלעt זיף 

^ ל נ ײ ר  T'g Dy װי און לײט yDU א
ty riiy דyמיט סכסוך ם g ^ ? טי  ש
 סטרײק רyד Dyii אלץ פון רyגיכ פשרה.

 אויס־• זײן װאס ^yDina ןyריהלp די םון
 ypשטאר g tinyii ,t"T ניט ^gT נאנג

 װאה־ yגדyומp די םאר אישו yליטישgם
 אר־ רypשטאר g מיט יאהר g רyאיב לזןן

.yD אין בײט^-פארטײ  לינגyשט די ^
ץנג רyד םזן ^־  װי T'g סטרײ? oyi צו ר

g און רyנגyנהg די םאר געװאונשען n g״ 
 פארטײ. ארבײטער רyד םין רyירTני
gבyר די װאס רyולט^gטyז gTלyניט ן 

 אכ־(*ב1ב רyליטישgפ רyדyי טyװ זײן,
 tyגעװ T'g oy Tg ,tyDy:^ tyTio טער

אויס־ בטyשל g און רyלgpיTרי g ער.ר1

ט רyד םון שריט נערעבעננזער  רyד םין די
 איויס־ yדמיניסטראציg רyראטישpgמyד

t« tircnyiw שאנ?שאן1אינד Din tyjyi 
 סטרײק־ די פארהאלטען צו און סטרײ?
 טyװ לyסיט רyד אפילו אויב םאנדם.

 ?ויהלען־ די זyלםyה ovn און tyליגגyג
: ןyנgרgכ ^y D ^ g y; די pויהלyן־גרױ 

ty3 נאך g די אויף יאהר האלב gלטy 
 ipyT רםארyד nyag oy DyTT כאדינגונגען,

 ראטישערpgמln רyד זyטDgp טײער
 ־D'Tpy yגאנצ איהר פענליך —פארטײ׳

r :y o.
 הרyT ארויס זיף־ DnyT פא?ט אײן

 נהײט,yגyנגעלg רyגאנצ רyד םון כולט
 לונגyשט איהר פיט װאס ,1אי דאט און
 די האט טטרײק רyבyגר קויהאעז nvi צו

 ןyכgברyפגg yדפיניסטראציg לוילסאן
 פון ארבײטער פאסען גרויסע -די סיט

v איצט 1בי דזאט עס yלכyװ לאנד, i- 
 און באװאוסטדין פאליסישער רער פעהלט

tyngn y^yiT ל דיyצטy יgהרyאין ן g 
 ־,ר^ראטיgםyד די געשטיצט פאס רyDנרוי
 לפניס ׳1אי ,T װאס רפארyד פארטײ שע

zw doi'W'u, ײ.1 צו םרײנדליף געװעז 
 ־gDyi די און װילסאן פר. געווען איז עס

 יאהר אין האט װאס פארטײ, ?ראטישע
ט 1916 ר ה ^ רכג  אכט״ אדאמסאן oyT דו

m̂ זyשטונד y ן1אײ די םאר ה א  אר־ ^
 לyםי הרyT האט שריט רyד און רyכײט

^ םר. ןyלפgהyנ  צו הלטyרװy װילסאג׳
oy צו זyרyװ ''i g טy.ל די רםיןyצטy 

 אדםיניסטרא״ װילסאן רy•ך םון האנדלונג
/ Tgצי r o g  DT''iig3 y באשלא־ האט ױ 

y^ iveg  tyo^ די סיט ^ ט י בי ר  Dy א
p'p T'g צװײםyניט, ל Tg ה דאgנדyלט 

 ר.yבyז־גרyויד,לp די וועגען T'^n ניט זיף
 דyויהלp די נעבען אינדזשאנקשאן רyד

 אויב פראב^ g װי רnyם ניט 1אי רyבyגר
yר oyiT ג איצטyלינגy,װ ןyר די טyגי־ 

 לyמיט ןyלבyTמyד ty-uywg !יכער רונג
^ די צו באצוג אין אויף ט ײ ב ר א ך ה א  ב

םטרײ?. g ערב אויך זyהyשט yלכyװ
ג די האט לוט:yשט איהר מים נ רו ^  ר

 איה־ צד זyלכyװ אויף געוריזען ?לאר גאנץ
^ yר מפאטי  איז Dרyפפgג פר. .ty:''T סי
Tיכyגער רyכט y \vuר onyT די אין ^  ל

 גרוי־ די םון םארייר g זyלונגpנטװיy yט
yo גyלד״אינסyרyDyד געבען צו זyר pgiT־ 
yDנדyפאכט ארבײטער ר g צװײ ״קלאם 
 גאפפערס מר. װאס . אויגעך/ די ןyש

ג די Tg איז, גטgTרyד ניט האט נ רו ^  ר
 האנד אין האנד יכטTהינ דער איז הטyג

 רyבg געלד־אינטערעטען, כרויסע די מיט
 פיהרער די לעהרטpרy אפען tyngn ראס

קויהלען־גרעבער. די פון

 אום״ די tyayn pרבליyאיב רyורצp א
 Din צו געבראכט jyDgn ogii ןyנדyשט

 רyד tyjyii באגרי^* א \1געב( oyTi ?ריזיס
j רyד םון לונגyשט i n 'i i n

 ןyDgשלyג זyבgה lynyii ןyויהלp די
 ארטיני־ ?ױהל^ רyד םיט אפמאך אן

iDD־y ^ g וואס 1917 אין Dgn גyדארפט 
 מלחמה די װי לאנג אזוי ?ראפט אין ײן1

oyiT גyדויyרŷן iyDg ל ניטyגlנyי1ו ר 
.1920 אפריל, tyD31 Dyד 1בי

 אין ןgנשyנװgp רyצטyל רyײT אויף
שױז־ די רyוםT ןyצטyל ?ליװלאנד

 מלחמה די Tg הרט,yלpרy רyבyרrןyל
 ״tyDgTi oyi מיט נדיגטyyג זיך האט

ף און שטילשטאנד ^  רyזײ זיף האט ם
 נדיגט.yyג נירו;גyר רyד מיט קאנטראקט

T,, הgבyאויסג דעריבער ןyארבײט g 
yn 'n בארא־ ?ויהלען די צו פ^דערונגען 

tyi, װעילכע T,, דורכפיה־ געװאלט האבען
^ דורך ײ אנ צװי־ טpg:טרgק רעם ב

 DpyT g :ty:''T ןyרונגyדgפ די שען
 טאגי־ םינף א ארבײטס־ט^;, רyשטוגדיג

:y און ארבײטס־װ^י g ג נ ^ כ ע  םון ה
 ן.yנסטyם'ארדי yרyײT אויף נטyצgפר 60
 אויף זg;שyנװgp רyד האבען*אויף ױי

 ראל־yנyג g אין ארויסצוגעהן tעDgבאשל
l סטרײ?  nviטyן unDyvigjםאל אין ״ 

 רונ־yדgם די ײעלען ןyנgז״בארyויהלp די
.tyבyכגgנ ניט גען

 Dyi און ןgנװענשgp רyד צװישען
 ־yנםgp דרײ וyומpyרנgם tyr'T סטרײ?

 און tנעgבאר ?ויהל^ די צװיש^ tנצעyר
 נ־yרyנםgp yלg די nyDy־o קויהלען די
 nga םיט טTgלyגDאוי ייך בעזgה ןyצ

t צײטונגעץ די נישט. y r ^ y i  tV3gn, 
^ די זײנען שולדיג אז ב ע ר ^ג ל ה ױ ? 
n* רהײדyט^שנpyאר׳D tyDgn yלכyװ g 

 םא־ yײערT םון ןyזgפלgרg לטgװyג נישט
ty::m n. ד■yפר רyזידyײיד די פון נט? 

^ ב ^ גו ־ ^ r בערg Dgn לו>.^, ל y
pלy^הרט tyjyTi Tg די tViinyiga האט 

tyD כסyניט װי ט Dארהאנדyאון לט Tg 
 רטyBםgyג tt tyo האט צײט yגאנצ די

 זיף האט מלחמה די צי y:g^־ רyד וועגען
 cyד 3gi ניט. רyדg נדיגטyyג שוין

y צװײטעד רyד םון דורכפאל ^ y o :g p 
 ױניאן רyד םון נטyידTyםר רyד טgה

 לויט ארדע^ סטרײק Dyi זyבyארויסגעג
ן.gנשyנװgרן nyi- םון באשלוס Dyד

 דער אײדעי װאך א אופגעם^ר
דער טgח T'3 טgה סטרײ?

 שטאא־ פאראײניגטל די םרן נטyידTפרע
 .אן ארויםגעלאזט ן,gDװיל װאידראו ן,yט

 ער װעלכע״ איז ^לעהרונגpרy yנטליכyעפ
לי פין םטרײק רyד Tg ערקלעהרט, טgה

_________ניט v* רyגחנב קויהלען
, נימ י ן י ^ ע  1אי בארעכסמם ים1 ג

אר ם מ וחןרט ער וואס תר ױ  אד
פאכט די װ< צײט g אין

ע■  זײ י^חציחנן צו ננונגעזyנשטרg ם
tyo ל די םוןyבyנD־םיטלyגע־ ניט און ̂ן 

3^yT 1אי yד רyרDחנר װאם אר •jgp 
 T’3 האט גירונגyר רyד םיט טרא?ט

 n האם םלחםח די װײל ,Din:yy; ניט
3gj ניט :Di'^iyy דערםאר און twyp ו 

pױהלyן־גרyבyניט ר ^ ט ש ס י רו  נײ< א
 ,1920 םערץ, tyol Dyד ביז םאד^מנג^

tyiT דy1 ?אנטרא?ט ר oynיף P in jy*
ט רyד ^ ד ^ ר  קױמלעך רyד םון פ

 n)jyyi םyד אױף ‘האט tg'jr Dרyבyגר
n וױלס$ן גטyידTyרB Tg רט,yם in y 'ii ; 

 tyT'TTy:ig האט רy שפר^כט
 ו דעם 3gi גyט yטליכy םיט Dgii Dyד

 v ׳ayiyiD'ng טgה ןgDוױל נטyידTyפר
y pnרpלyהרונג )w w ויה^ן־גח^ די? 

B׳ oyi אירטgטyװ רy האט רyכ p i f e 
cy אויף yyTyj זgהיבישgפר i 0 גרונ׳דgii| 
p ח. (ד. איהט פאר נדיגק'יטyנויטװ די g 

^ שוין T'g מלחמה) ב אי ר א  i,װין• סר, פ
tgo אײנמ האטgל DTioya םא.כען • 

, לואיס מר. האט טעות, ט ^ ל ן| ^  או
טDyד ,yה ותgט yג רyמgבאצוןג אין כט 

:רעבער. קויהלען די צו
 ױדיטעד nyi טgה סטרײ? Dyד ערב
 ארױסגעט• ראלyנyשTד רניgאט סטײטס

tyo אינד אןTשgגקשtg םיד»חנר די גענען# | 
Tg ז ױיgלעt דDy ?נים סטרײ tyen, אז 
 און tyנםיחרg נים סטרײ? טyד ty^gt ױ<
Tg זײ gTלעtt t ט ניטgרyבאנוצען ן 

 חנר אין רyלדyג yרטgשםyגBg די מיט
yogp אױסצוצאחלען ױניאנס די םון 

Dטרײק־בyנy.םיטס
אויסגעברא״ רyבg איז פטרײ? רyד

iy צו ןyכ i באשטימטyשטוגד רy יאון 
־ y 425לg טyכמ ^ י ו  ?ויהלען װײכע ט
g:ארבײם♦ די גטyלyקגyװg האבען רyבyגר p

טyםאקט אלע די םון און ש  ״״׳??Tt לםyד
 אלע״ וױ בולט ־nyo םאקס אײן ארוים

gנדyרy ד אוןDg ^רעגירוגנ די אז אי 
Dgn מ צוסgד אין לyנעשיכ־ ר

א םון yט ? ^ מ  אינ״ אן tyooy:oing א
 קנאפען א םון סטרײ? g tyy: ןgשpנgשTד

 העכערע םאי רyארבײט ןgםילי האלב^
* , שטוגד^. yרyירצp און DyשTװײד

 ®ון האנדלונג רyד צו טDנטראgp אלס
 גע״ typ yאדמיניסטראצי װילסאן רyד

 רg-דgyט םון האנדלונג די ̂,yiT בראכט
Dim'Ty געװען אין ער ררען רהװעלט, îB, 

niPnrp.iyD םון צייט רyד אין 'n: oyi 
n מיט סטרײק בערyגר  g"־tnyv יאהר 

 י1אוי געשטעלם יך1 האט רy װען צורי^
 געצװאונ• און ארבײטער די פון זײט רyד

־vTP די גען ^ ;mn־yjg; אן צו קוסען צו 
סטרײקער, די סיט אויסגלײך

 יאויס דלהט ניט, שטעהט לטyװ די
ארט. אײן אוין״

o־ג gנ פערסy.ך באר  םיעל, ngp אי
 םאר־ איך איהס. םיט מיטלײד פיעל הר1ד

 נשמה זײז םון לײו^ן די רgלP 1iTg הyשט
^ Tg ביי y o g o  tV3'ovy' Din איך typ 
tt ה ניטyלםעt מיטצולײדyםיטצד און ז 

איהם. מיט םיהל^
ענגלישע-צײטונ־ yגליכyט די Tŷ איך

ypל איך געז. 'g  Ty ; ל איךyצװײ־ א ז 
 אלע, ty5< אין — דריטע g Tyל איך ;טע

" מיט זוך איך !ty p ^  ymya אין 'tiny 
 ןyםיצy םון װארט גוט א םאר yלypװינ

ty:yn דDy ״גרyאלד נד tyo/  *yD ׳
 איך ^.gmy tng רyבg .Dרyםogג לyםו

pDyi ב  yרצרײסענדgה y^yT די ראלyא'
בילד:

 די פאר ןy׳DרyBמgג לטyDטרײ מען
 װי רחםנות. אהן נשםה ױין םון לאצעז

 נאר זיך D'ey: oy גאל און גיפט לyםי
 yנטסטyליגyאינט די םון Dimye די אין

pאBיטאליסטישy ^ ב ײ ר  oy רטyװ ש
 טyכם ,tyאלט ײן1 אין שפריצטyארײנג
 :גשםה דין איץ און רyBרyp ןyטpלyםארװ

tyo איהס, שטופם tyo איהט, שטויטט 
oypno tyo םון לאכט סען אין איהס 

 !! װאלדyג ג^ואלד, װאלד,yג און, איהט,
 ״y3ig tt "T ;yngn װאס ? װאס םאר

Tאויו^ עצט ty o '^  t"T לyבעt ? אוי! 
.y: רסyBסgנ ״ ^

 פאר רyרונטK הויט די tyo שינדט
 Dyד אין שולדיג אמ ? זyנס״מיטלyבyל

 גאםפערס! — איהר? טpנyד רyװ —
 פאר פאס g רדסgנדלyל די רײס^

,t'R ם איז  וױ רyרyנדK קײן שולדיג ת
ר װארום . גאםפערס. דאך אין שכל מ

g פלײנyװאלט :די) סענה׳ן (אמי ר
 און פײגלינג xtk געװען ניט גאספערס

ט  tyogo אוםװיסענרע די נאכגעלאפען נ׳
 ־eg נטypגע י?רות דעפ דאך ר ע װאלט

זײ האט ער צװײ.—אײנס שטעלען
 פון ״אםת״ Dyד ty:gT געדארפט בילויז

 האט ער ך. 'T טoyנ י?רות דער רואנען
 דער אז ןyלערpרy אײנפאך געדארפט זײ

 רyארבײט די װאפ דעם פון קוסט יהרות
 ארבײטען א׳ון ((ײרושעס הויכע שריגעז
 װעניג־ אם .oyfg דאס ן.yשטונד קורצע

 ראט^ דארםטyג די רy האט נסyםט
ן או ע ר י ב ו ר פ נ צ ס  yריgyט דיזע י
 ty:gT:g דארפטyג האט רy יקרות. פון

gלy ױניאז ^ ר ה  אפסטא״ זאלעז זײ אז םי
 רונ״yדgפ yרyאנד yלg און םטרײקס םען
tyj אם סאנאטען 6 א םאר D:yooi'jyTT 
 צו — רעכט האט oy ןץער tnyT דאן און
 רyד Tg שרײ^ װאס ס״ypװיyלשg״ב די

 ״םרא״ אונפא^שעסטער פון קוסט י?רות
 ביר־ yאנשטענדיג̂, די אד^ר פיטירונג״

 ״yog ״פאטריאטישע״ די לאנד״, םון רyג
ר ײגעןT װאס רyנgpדי בערצ":נ  רyד 1$*'

 םרא־ רyנערטyלpרgפ g פון ?וסט י?רות
 ?ורצע די פון tyoipy: איז װאס דוהציאן,
 ־y::g ;y2gp רyארבײט די װאפ שטוגדען

ty::gD צו ^ ט ײ ב ר א
 פאליס DyT ty;m t'k װאס הײנט

 סכח PK װאפ און באסטאן? אין סטריי?
 ty:yiT װאס און סטרײק? שטאהל דעמ

 און .(װאקײשאז) סטרײ?? פרינטינג םyד
 און ן?yרםg:גשgל די רועגען איז װאס

 װאם און רס?yטיםסמ די זypסטרײ לוא׳רום
D,די דך כונטעװען iyj"o? וואלט gTg

 װאלט גאספערם װען געװען םעגליך ^
 פרעטענדירט האס ער װאס דאס נעװען

 םון אנהענגער פייערדיגער א — p'T צו
 איז אײגענטוט א^פריװאט געדאנ? םyד

 םאד״ את גאספערס ניט• קײנסאל הײליג?
 באלשע־ א Tאי ער אלעס. דאפ מאםקירט,

װיס.
 yרדינטgפ ניט yr^yTg Tלע איף ווען

t: אויח אטאקעס 'e r^ o g פארקלעסט 
 סgד פאנגט לgס oy2:«o הארץ. דאס מיר
 דער בײ דרײ־ןען און שטי?ען PTg tg סיר

^ שװער אײנפאןי Tאי עס אז נשסד., ב י  א
 א ארויסשיסען אדער ,no איך צוטראגען.

 װײסען □gn גזלנים, yלכyזg אויף פלוך
 אכזיכט, רyײT צו ry:y־n לױין םון ניס

טרער. ^ ןyפארגיס tic איך אדער
 זיך איהר קענט נעבעך. פערסogג אןי,

 נשסה t"T פון :gopyn פyד זyלyרשםgפ
 ogה רy ענטױשונג? רyרyביט gTg נאף

 ״דהי ״דעכי^־אסי״... פאר געװארט ףgד
לײבאד.״ אװ אספירײשאן ע:ד האופ
 y:y' םון רyאײנ יעצט T'g פערסogג

 צו בטyרלyד tyngn װעלנע אוסגלי?ליכע,
iy*׳t צו דעםTאoפון ענברוד gyo ny ''T* 

oyn. ער vnvi אין אלײן, יעצט דף t,'T 
 ן.yבyל זײן פון לעבערליכקײט רyנצgג

 סyאל און פרעדיגט,yג האט ער Dgn אלעס
Dgn מיט און — געגלױבט, האט ער gTg 

ט ;לויבען ןyםײערדיג ע ײ ^־  פאר״ צו ג
 tyoip — ,tyego די צװישען ןyשםרײט

 איהם שטעל^ א׳ין צוריק איהס צו יעצט
 — ר,yצינג yדליכyכyל ^עלבע אר,-פ
פאייש... פאלש, םאלש,

 הײן ;y2gn Dyריgyט דײנע
 אויף iogT Dyד אין ארײן זייגמען זײ ניט•

בויעט...yג ױ' האסט דו לכעןyװ
 אין גאספערס׳ן סיר פאר איד זעה אט

^iצטyל די אין טריאוטף £,<לע\ זײן y  y- 
ט אין איהם pyT איך יאהר^. yכ ^נ ס

־yog, רער (\t ןg;שyגװgק pyp פאול,בײ

tgpn םyדyרײשgלײב אװ ןg.ר og פיהרט 
' :try און ^tyלדאטgס רעגיסענט א ער ,t 

 toדgDש די טריט. בײ טרים ,3g3 איהפ
 Dg סוןיק. yיליטערי^טo םון הילכט

 רעװױאיגן g אויױ tyo'igi ער שםילהט
uyDD.ס די ־gלדאטyפארב^: איהפ געהן ן 

 פאד שײנם פניס pn ז.yלוטירgס און
 פיהרטyצוג איהם צו םען טgה אט גלי?.

 נ$ר בעזĝ װעלכע רוטען,pרע סחנה א
 W אײדער ברכה ױין tyngp געװאלט

 pg דעס^?ראסי םאר זyםoyp pyng געהן
py םיט היסעל פרײען אוגטער׳ז שטעהט 
 P'T pc פראנט אין האפ ןyטT:טבלויy אן

 אפלא־ די ברכה. t"T זײ גיט און האטעל
 ווו^רט דערyי התלדבית. gTg סיט רירע\

Tײנyר T'g דאן ty ;g^iv גyװgרyאײ ז 
 די גיט Dרyפogג לאגד. גאנצען בער׳ן

 —־ ביכה. זיין פאול ינטyר פון זyרוטpyר
^ סין אזא הײנט איף Tלע Dg און ר פ

 צייטוננען, די פון רyאײנ אין בשורה ליכע
 יװערטער yo'ru ,yD'm סיט זyגעשריב

 ŷלyװ זײ ט.yלא:דyג לדאטעזgס 500״
ן נױטיג, אויב און, באװאכען, ^ ל ס י ו  א

 לעז אט און .‘ן׳ y ס י ש און tyD*^ די
 םאל• 1000״ נײעס: לypשטי א נאף איך

 •y::g \v)"i "T י. ר y ג אץ דאטעז
 נעי האבען ױניפארם, ^ןאער דער אין טאן
 riypgDC״ די טראנען און געװעהר, נוג

 םאו האבען סטרײ?ערס די y^yn ז,yהיטל
 ״,סלחסח. םון צײט אין געסאכט ױי

DDg^:gp gTg א"ג• אײף יאר קען
בםרט םארררוס.- פאר ןyפרעסcאוי פאך

 עך װאס אלעס ז.D̂רyםogג איהם,
 Dgn אוי\י pg ןyםgגעש און געבויעט האס

yר Dgn זײן:yxig הgםאר געלײגט םנוגג 
 חנבט^ מלגנשליכע םון רומyיכTםאר רyד

 'T ח*ט רy tyoyn רyארבײט די פאר
 ogn פארטרא^ן, ŷבyל ןyנאנצ

(י םארװאגחנלט ג3^וצלי9 אײן ^ j > ־ן׳ , י ־• י')ז . y■i.A



*ס ק ע * mמאמז םימר, רי f\ גמד• די
D W  PDO ־ ך א ו ו איינגעפיהרם

טאט ם י י ב' ר «  שכד<ד*רגײם *מו
 ar דאלער א םי! ס<ןייל םיניםום * םים

 פארמד םרייד *גדערע נאך *ון שטוגדזג
 וואס *צעס געמאן האבען םיר סערונגען.

 אונ״ העצפען צד געיחגז מעגליןי נאר איז
 א פאר קאםוי דעם איז םיםגצידעד זערע

מן ע  שטײ־■ אצץ נרױםצן, דעם אונםעד צ
 דאס םאכען, צו םעגליןי איז יקרות געגחןן

 קאי״ זאצ *ױנדוסטרחן גארכזענט לײדיס די
 װעל־ ארבײטער, די אדײגנעםעז צורמן געז
 טיצײ פון צזדיקמקעזזרט זיך האבען כע

ם דעדטים אום דיענטט, םעד  םא־ ענגער ני
מו די כעז תל  אק געבציבען. דא זײכען ו

 in דװ־כנעפיהרט דאס איז שםעדט םך א
ת די סםרייתס, אהן װארעז צ ד א  און פ

 אינטערנעשא־ אונזעד פון פרעסםיש דער
 ארבי־יט אונערםידציכע די און יזניאן נאל
 צאהצ א אח שצעױננעד סרזןזידענט ®ח
 אר־• און װײס־שחנײדענםצז אונזערזז פון

ג אמ גאנײזער,  געוױנען צז געותז מנו
 מיםנצידער אונזערע וואס פאדערוננזגן די

מז א אנס צ$קאצ זײערע דדחי וז תי  ארױס־ י
נעשםעצכס

 איז?ד וױ יאמן, נױ אין אבעד דאף •
 נעװארען ארײכגעצױנען מיר זיינען וױיסט,

 קאםף פארביםענעם ביםערען, זעהר א אין
מ ארן ווײסם דערי אין ח חסטרת, ד  אינ

 הזנדעדטער, אאגעקאסס אדנז האט װע׳צמנ
 אדנ־ םין בייטדאג דןןר דא^ערס. םריזעכדע

 בצזיז קאםוי, ח?ם צו אינםעדנצש$נעל זער
ן י לם, י  םוײ 90 *יבמד באסראםען האם נז

דאצער. זעגד
 מיר האבען קאמן• '*ייעיעז כדויסען »

 םון אינדוסטמע קלאדק דעד איז נעהאט
 איז װאם קאםז* א קענעדע, טאראכסא

 איז און גראדען פארשידזננצ דורכתנאנגען
 גונםטען צו געתארען געסעסעצט ענדליך

 *ינטעדנעש^נאצ אונזער ארבײטערי ד»
טױ־ 25 אפגעקאסט סטרײת דיזצר האם

מדבאזײננ^רכײסג o ױז זו♦א און ^ו n 
ח באארר דאצאיגט  זיודכצרסיזד םולועען א

i n םדז ®•ו־^ונגען יצו אטסג ואמנז, דיזע 
ר ^ םעאנציעאע אינטערנעשאנאצ מ  י,1ח
ר םון אםדד ״8מ*דאר זײ זײנען — מ  ־

אםעסםענם. דעם צאהצעז
ה ^י ר רמ עתעחנז אן װי  וואאם תי

. קענצז קדים םען מן מי  ז*ל ׳דאס זדעז מ
 מאסשמאב^ » פאר זוערען אנגענוכמז

 שימונןו «ן םאכער קצאוק די װאצםען
 אםעס־ דעם באצאדו^ח דאדםמנן נים אדיך

ם ד חאבעז %ײ װאריט #מננ א  אײנ־ אויןי י
תרט ^י  גױ די װי םםאגדארדס גײע די ג
 פארצאג״ צו אהנע םאכער ?יצאוק יארקער

:yr אעטעהנע־ דער בײ ע5פינאנצ*צ 
 קצאוק די נאד עפעס װאס און שאגאל״
 תאובען זמצבע דאם ? שיתוננא pc םאכער

 pa מאכער קצאוק די םעגה׳ן אויף דאך
 קלױױ מאנמחואצ, םינםיגעטי, באםטאן,

 אנדערע גאף םון און פיצאדעצפיא צאנד,
 קאנען אויך װאצטעץ דאםזעצבע שבמדכג
 יארה, נױ םון מאכער רײנקאוט די טענה׳ן

 פצעצער. אנדערע און שיהאגא באםטאז,
 ארגומענט זעצבען דעם זאצעז װארום או]
 ױגיאנס םאכער װײםט די געברויבעז נים
? יארק נמ חוץ א שטעט אצע פס

 מאכער װײסט יארקער נױ דעם אויף
 קצאוק טאראנטא׳ער דעם אויף םטרײק,
 אר־ אנדערע זײ ־אױף ־אק םטרײק סאכער

 איגמער־ די האט האטפײנס גאגיזאציאנם
 דא־• 200,000 *רום פארברויבם נעשאנאצ

 יעדען איצטער נאך מוזען םיר און צער
 אפ־ געצד, סומען גרויסע צאהצען םאנאט

 דע־ האבען מיד װאס חובות די צוצאהצען
 די םיט אגצוגעהן סאכען געםוזט םאצט

 דאס װיצען אבער, שײנם עס װי סטרײקס.
 יעניגע זײ אנבאםראכט אין נעמעז גים

 אם אדגוםענס. דאזעען דעם בדענגעז װאס
 פת בעאםםע מאנכע םס אתוםענט דעד
ם דעם שאינ  מנזגן ארױס טרעט באארד ת
 *יג־ אזנזער פזן םונדאסענם סאמע דעם

 דעכ־ איהרע געגען יוגיאז, טעתעשאנאצ
 געפיהרט וואצט דאם פ^יפסעז, *ח פמז

 אדגא־ אונזער פון םאדוואנדלונג דער צו
 אויפנעצאפענעד איזער, א *דן ניזאציאז

 םרן דזשאינט:באאדדס, \mx צאקאצם םאסע
 טאז ווא׳צם שײצ באזונדער ־יעדעד וועצכער

 פאר געווען גוט וואצט װאס דאס בצױז
 דאײבער מאך איף נוצעץ. אײגענעם דעם

 די דעם, אויןי אױםסצרהזאם באזונדערס
 חשזמע־ דעם פון םיטנצידער יאדקעד נױ

 סאנ־ וועצב* םון באאדד, עקזעהוטיװ ראצ
 פה׳ד♦ בעאמטע אויך ־דינען זײ םון כע

ם דעם םון צאגןאצס שאינ  נאך באאדד. ח
ע םײז עו  בא־ װאס פדאגע א דאס איז סי

 אונ־ פזז עקזיםטענץ סאםע דעם ריהרט
 אי־ װײטעדדי:ער אתזער איץ ױניאז זעד

אקטױױטעט. איז בײט
װאך). מןקסםע (ש׳צוס

ו האט און ארויסגערעדם איד י  m ז
n ציעצן, ׳צו ערשםענס  m 

 צוױמ פראנצױזיש רעדען טאסצ
 םארשמ איטיצער גיט p#n צו זעהן
געזאגט. תאט זי װאס

 וי אצע גצײכגיצםיג װי זעהעגדיג
פי£ ווערט^*, פאר די צו נעבציבעז

(סהיצע)

קעגיג נודןזזעלל

מ צדוישען ײ צעהצם באזאנטע ס
 בצשטעתגו, װעצםו פאםיצי^ א ־איי^ זיד

מ 1פו צצפמרן^ n אױםער םצי  .באיעס ע
 פאשיציע דשד צו אט <*יידעצ• 1אײ און
 -י חאטש אפט, גאגץ ארויח איד הום

 םיר זײנען װעצבע םײנז^ פרײנד איבריגע
מ װי ציעב וחננעער נים  בא־ םענשע^ די
זעצטען. זעהר איך זוף

 איך וױים 1אד.י אזױ ציהם םיר זואם
 אדער מײדעצ, די אז "\,t קען עס ניט;

 װאוי־ דארט װײצ םײדצעך, די ריכסיגער,
 זײנען םײדצעך, םרעטדע צוױי אױף־ נען

שע די דאס  וױרקט װאם הראפט טאמעטי
 טענ־ ױנגען א מיר, אויןי אנציהענד אזױ
 עצ־ די דאם זײגען םיצייג^ אדער שען.

 םרײנדציכע זעהר זײנען װעצכע טערען,
 זיײ םיצײכט און מענשען, צוגעצאזענע איז
 מיט באיס, די קעדער, זײערע גאר עס נען

 צו אינטערעסאנם זעהר איז עס וועםזנן
 שצעפען און רײסעז װאס פארברענגען,

אדױן. אזוי םיר
 פער- די זײן ניט אבעז- זאצ עס ווער

 זעהן, צו א&ט אזוי גאר איןי װעםען זאנען,
 מאקי דערפאר אלע, םיר זײ זײנען ציעב

זײ״ בײ גאםט אםםער אזא »יף בין
 אזוי טיר, זײער אוין^ נאר איך עפעז

 םרעהציף סוצ אײן אין אצע כמעט רוםען
! הע״ירי דא איז אט — אוים:
 םיר באפאצט װארימקײט מאדנע א

צ דעם אריבער נאר טרעט איך װען ע  ^ו
pc הויז. זײער

 זײערע םון אוי^ זיך הויבען אצע
 און באיס די סײ יעדער, און פצעצער
באםען עצג^רען די p* סי^דצןגר

זיצען. צום פצעצער זײערע אן םיר
 צו דארט מען איז םרײנדציף א:וי

 רעכט מיף זעץ איף אײדער :אך אז םיר,
 םרעגען צו אן שוין טיר מען הויבט אװעק
 פאר־ און ארבײט איך צו םאף, איף װאס
 זײ צוערשט, ?וטען םראגען די אט דין.

 פאטער פון געשטעצט גאטירציך ווערען
 װי־ באיס די װיצען נאכהער מוטער, און
ו אזוי װי סען  צעצטע די פארברענ; אי

 םאר־ באדדערקעם, צוױי די און צײט,
 אויף בציקען צוערשט װארםען שעםטע,

 שװעסטער, זײער אויף נאכהער און זײ
 םרע־ און שטיבערקע גרויסע א איז װעצכע

. זיך אםוזיר איןי צו שטיצ גען
 װארטענדיג װי אזוי שטיםערקע די

 כאפט נעצעגעגהײט, גינסטיגע א אויף
 זיר ער קען אזוי וױ — אונםער: גצײך

סײדעצ? א דען האט ער אםוזירען,

 צו ערװארם ד^בעז זײ װײצ חגרפאר
 א אח צוױי רוי מעהר' איהר םון רעז

 פארשעהסשןמ א זי תאט װערטער,
 געווארם און סיר אויף געװארפען

עגטפעיען. עסעם איהר
 דיזע םיר זײנען מאםעגטאן

 גע־י ארויסגעזאגם זיעען װעצכיע ווערטער,
 בדס חױן פוצע א כםעט פאר װארען

 jpnגעוגא געפעצען ניט זעהר םענשעז,
 &ר אנגעתײממ מיר עש האט באצד אבער

מיד* ציעבם זי אז הערענדיג, פדעהען,
ר דרײסטקײם איהר םאר מ  האב א

 אז ענמפאר, דעם סיט באשטראשט איהר
® צו אן ניט הויבט איך ^ שטעהז  פאר

 װאס נאר םיר האט זי װאס םון װארט
געזאגט.
 שסי# א געװעז דאןי זײט איהר —

ד זאצם װארום פראנקרײך, אין צײט ח  יי
? םראנצויזיש קײן םארשטעהען ניט

ה מײן גיט איז דאם װייצ — מני  פ
צויזיש.
 געװאיען זי איז ־— הײםט, װאם —

&ר צװײ שוין — בײזצאך, אביםעצ &נ \ 
ן אז  װערםער פאר דיזע אט זיןי צערן אי

אד איז עס אז איהר, זאגט םוף צום און  נ
? םראנצויזיש קײן ניט

 אײנגעתאצםאן האבען תויז אין אצע
 איז נעצעכטער זײער פארשטיקט און

d.t האב איך נאר k פאר• געקצגט ניט 
צאםנן. צו t הי אנגעהויבען און שםיסען
 י0געוואח אוםעטיג איז שטיפערקע די
א האט געזיכמ רויםציכער פוצער איהר

באארד) עקזעקונױװ חשענעראל פון םיטיע יעתרליכען פערטעל לעצטען צום רעפארט ב«ראף׳ם (סעקרעטער

 װײדזש״סמזיאס, םיניםום און וואך בײטס
 אינ־ סום אח קצאוק דעי אין וױ

 מ. פאניא •רעזידענטיז וױיס דוסטריע.
 דער מיט צוזאםען געאדבײט האט ?אהן

 האט איז צאקאא דעם םון קאסיטע סטרייק
 סטיײן דעם םיהרען םיטנעהאילנמז פיעצ

 נא־ םםרײק• דעם סעטלעז בײם אויך איז
 מעג־ אצע גענעבעז אויך איף האב םירציך

 האט תאמיםע סםרימן די װאם היצפע ציכע
םארצאנגט.

 סי־ רעינהאוט דער װעגען רעדענדיג
 קאמפײן דעם וועגען יארק, נו אין םואציע

 שוין איך װיצ םטענדארדס, העכערע פאר
 דעם דאם םאקט, דעם דערמאהנען אױך

 זעצבער דער אין האט קאםפײן זעצבען
 םא־ קאוט רעין די אנגעםיהרט אויך צײט
 אויך באסטאן. םון ,7 צאקאצ ױניאן כער

 האםפײן א אגגעםיהרט םען האט ךארט
 אגדערע געװיסע און שכרות העכערע פאר

פארבעםערועען.
 גערױ איןי בין אויגוםט טען20 דעם

 האב איד ײאי באםטאז אין געװארעז םען
טעג א בייג/נוואויגט  די וועצכען אויױ מי

 זײער געפײערט האבען םאכער קאוט רײן
 האט װאס םטרײק א נאף זיעג, גרױסען

 געװאו־ האבען זײ װאכען. צװײ געדויערט
 א און ארבײטס־װאך שטונדיגע 44 א גען

שכירות. די אין העכערוגג באדײטענדע

 ױניאן ־״an אין דאס זעהען צו נעפחנהם
 אםת׳זןר ®ן גײסם א וױדק^יןי הערשט

ברידער׳ציכקײכג
 צאקאצ באזוכט אויך דארם האב איף י
 יוניאן מאכער דד־עם און װײסט די ,49
 א אין זיף געםינט ױניאז די באסםאן. אין

 צא־ אונזעחנ »צע צזשטאנד. פײנעט גאנץ
 צוםדי־ געװען זײנען ב^מטאן אין קאצס

ת םיט דען  שםעהעז כדין מיט באזוף, מי
 דינען באזונדערס און טעג פאר א זײ םים

 אויפטערקדאםקײט דער פון צופרידען זײ
 ארנ־ פון געשענקט תמיד ויי ווערם װאס
אפים. דזשענעראצ זער

 האב םאנאטען פאר צעצםע די דורך
 טיםינגען םיעצע אין נעטפען אנםײצ איןי
 דער טון באארד עקזעקוםידו דעם םון

 25 צאקאצ ױכיאז דדעסםאכער את װײסט
 געווארען איינגעצאדעז אײך ביז איך איז
 קײ־ עםציכזנ אין ארביםדײםאר אן זײן צו

 םאנר־ די און 25 צאקאצ צװישען סעם,
פעתטשורער.

 צו כדאי איז 25 צאלןאצ םון רעד^נדיג
 ײניאן גרויסעד דיזער אץ דאס באמערקעז,

 אי־ ביסעצ היבש א פאר צעצםענס קוסט
 ארגא־ דער אין אונרדהינקײם. נערצ^כע

 װעצ־ עצעםעגמ, אן פאראז אח גיזאציאז
 ערנסט נאנץ זאמח/ צ^מיר װיצ, כער

 צשון זי־יער אק צאקאצ׳, דעם אויםבעסערעז
 צא־ דעם אין ״^יײינצוברעגגעז עב^ הייעם

 םיי־ כ^ין צויט דעטאקרםיע״. םעהר תאצ
 T םון פאצנע דורעקםע » דאס איז טנג,
 ארױם־ זיך האמ וואס אוםררהינקײט נער

 דרעס אדן וױיםט םאנכע צדדישען געוױזעז
 גרױ־ צעצםען דעם םון שצום בײם םאמנר

 די אמ אז איז, מיינוננ םײן םםרײק. סען
 צאקאצ דעם איז דא את װאס שטתנבונ^

 ארנאנױאציאנם די אויסבעסעדען פאר
 אויפמעריןזאםקײט באקוםעז דארןי םארם,

מג אונזער פדן  דארןז פראגע וײ ב. עק. ד
ט זיך דארפען מיר והנרען, םTיטpדיס  מי
 דארף ov פאדאינטעחגסירען, םעהר דעם

 גע־ ניט זאצ זאך די װערען, אויפנ^פאסם
 ד^ר אין זאצ עס וױיט, צו ווערען םדיבעז
 עק־ אזע^כע געפאכט.װערען ניט ױניאז

 ױניאן דער קאנעז וחנצכע ספעדײסענטען,
טאן. שאדען גתיס

 םיטגציעדער און פרעזידענט נרודער
 פון באארד עקזעקוטיװ דזשענעראצ «א{
an* גארטענט צײדיס אינטערנעשאנאצ 

:ױניאן ו^רקערס
 אונזער אויף איך בין װײסם, איהר וױ 1

 אין מיטינג יעהרציכען םערטעצ *עצטען
 אפענ״ אויף געזוארען הראנק ®יצאדעצםיא

 אװעק־ נעמחט מיך האם מען אוז דיסיטים
 אפע״ »ץ ם»י תאספיםאצ א אין נעהםען
 האספיטאצ דעם איז ביז איך האציע.

 םאבאםען צוױי איבער פאד *ארבציבעז
 ערהאילט, גאנצען אין זיך האב איך ביז און
 אוועתצובציײ געצװאועען געװען איך גין
ײ א םאר אפיס דזשענעראצ םון בען  די

 ר.אכ אלזא, זעהמ, איהר װי מאנאטען.
 ארבײטע^ נעקאבם נים אםים אין איך

 האב איך יאוזר. פערםעצ » םאד כמעט
 איד וואס דעם, םיט באנונענען געםוזם זיך

 אונזער װי צוגעקוקם װײטענס םון האב
a דער און אעטערנעשאנאצ m באאדי 

 אנ־ האבעז ױניאן הצאותסאכער דער נוון
 סםענ־ נײע די םאר קאםו* דעם נעפיהרט

 םון נ אינדוסי קצאוק דער אין דארדס
שםעדט. אנדערע םון און יארין נױ

 אפיס אין קומען צוריק מײן נאך גצײך
 ױניאן, מאכער קאוט רעין אונזער האט

םארבארײטונ־ מאכען גענוםען 20 *איןאצ

 באר- די מײדצעך, צרוײ אגדערע די
 םײערצ א און איבער זיר הרסעז דערקעס,

 ‘שװארץ־גצאנ זײערע אין 1א זיד צינדט
אױגען... ציגע

 םרא- אזעצכע אויף איר ניב נאטירציר
:יט. ענםפער קײן גען

 הערשט שטיצקײט אונאננענעהםע אן
װײצזס א

ברידער, די םון אײנער שיםט פצוצצינג
 קצעגע־ קײן ניט און װיצצער גרויסער א

 ארויס שװעסטער, זײז פון אפלאכער רער
דעיבײ: באמערקענדיג געצעכטער א מיט
 דאס זיף האט זי װי נאר, זעהט —־

םארשעסט.״ אביסעצ
 נצײף קריגט ער אז זיף, םארשטעהט

 שטעכעדיגע האצב ^אר א ארײנגעזאגט
 שטי־ דער פון װערטער ערנסטע האצב און

שטיצ* בצײבט ער און םערקע
 טיש צום טהעע דערצאנגט םוטער די

 אן נײ דאס פון הויבט שטיםערקע די און
געשפרעף/ איבערגעריסעגעש דעם

 צו זיך זי װענדט — װײסט, איהר —
 או־- ארבײט, איף װאו שא• אין — מיר,
םײדעצ. פראנצויזישע 8 אויך בײט

 איך םארשטעה — װאס? איז נו, —
דעם. מיט אויסען איז זי וואם ניט

 אויסגע־ באצד שוין מיר זי האט —
זי. ענדיגט — םראנצויזיש, רעדען צערנט
 זיף איך פארװאונדער ־— טאקי? —

 בצויע קצוגע די אין גלײד איהר קוק און
 ׳עס הײסט ׳דאך סיד װעצען — אױגען,

םראנצױזיש. דעדען צוזאםען קענען באצד
 אייז, זי שטיםט — יא, יא, —

? רעד איך אזוי װי הערען וױצט איהר
 װאס הערען םאקי וױצ «יך מגװיס, —

 — שנעצ, ניט רעדט אבער קענם, איהר
אויסגענומען. איהר כױט איך ה$ב

אויע־ זײערע אנגעשפיצם האבען אצע
 װעם שטיפערקע די אזוי װי הערען צו רען

םרא־נצויזיש. רעדעז באלד
דיר) ציעב (איך — װאו, דפ׳אמעי —

איהדע אננעבוסען, בלאסקייםאנגע אוייף אי? באװעגומ עהנציכע אןפרעזידעגט סטרײנס גענעראצ א פאר  ניט יארלן נױ אין דעםאצט איז שצעזינגער
 שײ איז םארנומעז געװען איז ער נעװען,
 אבער ?צױוצאנד. אין אח פאנא

 די אױםנעהמעז כצײך געםוזט האם מצז
 האב דזשוצײ טען23 דעם ארן ס^טואציע

 פון זיצזננ ספעציעצע א אײננערוםען ודך
 דעם םח פױטגציעדער יארקער נװ אונזערע

 אױן* באאדד. עיוזעקוטיװ דזשענעראל
o n צאקאצ םון סטריײן דער איז טיטינג 
 טאקע און געװארען גוטגעהײסען 20

 טען24 דעם אויוז־צױמארגענס, גצײך
 גע־ א געװארעץ ערקצעהרט איז דזשוצײ
 אינ־ קאוט רעין דער איז סטרײק נעראצ

אומנעגענד. און יארק נױ םון דוסטרי
 בצויז געדױערט האט סטרײק דער

 גע־ איז רעזוצטאט דער און טעג 10 ארום
 אינדוסטרי קאוט רעין דער אין דאס װען
װאך־ארבײט, געװארען זאײנגעםיהרט אי
פערציג און םיער א

ת » דאלער. זענד  נאןי םיר האמון דעם ח
 קאנד ארנאניזאזױאנס סך א אונםערנוםען

ײמן, ומוצכע פלזוצער, פיעצע אק פײנם  ז
 פון געװארעז םינאנסירט זיך, פארשטעהט

ר  אונז האם דאס און אינטעתעשאגאל, ת
 א איצם, נאןי אונז קאסט אח אפגעקאסט,

 בא־ גרויס מיט מוו איך אזן נעצד. סןי
ר דאס זאגעז, דזתרען  רעקאנסטראק״ רז

 האלב א אוז דאלעי א פיז אסעסמענט שאן
 ארױפגעלענט איז וועצפער מיטנציד פער

 םא־ צו אום מיטנצידער, די אויף נעווארעז
 דער אט מים אנצוגעהן מענציך םאר כען

 האט ארבײט, ארגאניזאציאנס נתיסצד
עלע באנענענט ויך פי ט׳  שװעריגקיײ םי

יארק♦ נױ אין ספעציעצ טעז,
 פאר דאס געמאכם, אזוי זץי האם עם

 האט סםדייק, מאכעד קצאו^ לעצטען דעם
ט חגר שאינ  קלאוק חןר פוז באארד ת

 אײגזנגעם אץ ארויםגזסצענט מניאן מאכער
 םיםגלתד פער דאלאר 5 פון אסעםםענם

 צאגןאלס, באארד דזשאיגט אצע די אוין*
 םםרײה פאר׳ן פאנד א שאםען צו אום

 אױסזיכט איז געװ^ דאן שוין איז װאס
 אינדוס־ תצאוקס יאריןער נױ דער אין

 אסעםםקנט פון׳ם אײנםאנען דאס טריע.
 צוזאמעננעשטויםען נאטירציף, זיך, האט

 אינטערנעשא־ דעם םון אײנמאנען מיט׳ן
 אזם אסעססענם. רעקאנסםראקשאץ נאל

 קא־ פח שוועריגקײט, די אויסצדסיידען
 און אײן אי[ אםמסםענטס צװײ לזסמען

 פון בעאםטע די האבען צײם, זעצבער דער
ט דעם שאינ  צאקאצס די פו[ און באארד ח
 דאצער 5 דעם אין דאס םארזיכערט, אונז

 קאצעקטען שױן זײ װעצען אסעסםענט
 עם .1.50 פון אסעסטענם אונזעה

 דאצער 5 דעם פון דאס נעדױיםען האט
 באארד דזשאיגט דער װעט אסעםבמנט

 א און םאנד םטרײת פאר׳ן &60 נעטען
 אינ־ דער איבערגעגען זי• וחנצען 3-50

 טא<ןע דאם איו אזוי און םערנעשאגעצ.
 דער געװארען. םארשטאנע! דעטאצט
 אנאנ־ דאס אפיצו האט באארד דזשאיגט

 אונ־ אין אדװערטײזמענטס די אין סירט
 דעם םון האצעהשא[ דעם םאר •רעסע, זער

 ציי־ אבער, מוז איף אסעסמעגנס דאלער 5
 באארד רזש. חןר דאס זאגצן, איצט דער,
 םארשפרע־ דעם דורכגעפיהרט נים האט
 דאם נאף וזאט אפי־ס תשצנעראצ דער כמן;
 האבען מיר כאםש באיצטעז, ניט געצד
 דעם אנגזנפרעגט מאצ אײנע^ שױן

 דאם פארצאנגט און באארד, דזשאינט
 םריהערדיגער דער צויט װעצכע, נעצד,

 פאר דאס דאך ער האם םאדשגמנדיגונג^
' איינגע־מאגנס אונז

מן אודאי א מו ח  פין׳ם במאמטע םאנ
א דזשאינט  ז̂י דערפאר; תירוץ באארד׳

 רע־ אונזער וױ אזױ דאס נעסאיר^ .סענח׳ז
 דסר איז אםעםםענט קאנסמראידצאז

 םעם־ דער אויף מו^ורען ארויפגעצעגם
• שי ר  אײנצוםיהדען צוחןנן דעפ סאר מ

 הע־ אעדוםטריע גארםעגם לײריס דער אין
(. נ ח ם,41לזנםמס־מ» מ ד אויםצי־ און חוי

 אוגזער ,54 צאקאצ םון געװארען פיהרט
 שיקאבא. אין ױניאן מאכער קאוט רײן

 א געוראונעז האכעז ארבײטער יענע אויף
 װאף־אר־ װאר, ארבײטס שטוגדיגע 44

שכירות. אין העכערונג א און בײט
 דארט איך האב באםםאז אק זײענדיג

 קצאדק דעד םיט קאנפערענץ א געהאם
 צו־ אססאםיאיישאז, טאנופעקטשורערס

 דזשאינט דער פון םארטרעטער מיט זאסען
 םא־ לצאוק באםטאנער דער םון באארד

 האבען קאנפערענץ דער אויױ ױניאן. כער
 דעם אונטערגעשריבען און םארעגדיגט מיר

 אינדוסטריע. קצאוק דער אין אגרימענם
 צעצ״ פון׳ם נאך געצויגע[ זיך האט זאף די

 איז קרײזען ױניאן די אין און ספרינג טען
 הא־ מיר װאס געװעז צופרידען גאנץ טען
 איף םארענדיגט. ערפאצגרײך עם בען

 םיטינג א בײגעװאוינט אױןי דארט האב
מיר האם עס און באארד דזשאינט פון׳ם

 גיד באצױגצז טהוי א פיט װי זײנעז גען
*| היםלען בצויע צווײ n װארען: מ זי

 צײדעגשאפנד און געװארען פארװאצהענט
 געסוהמ זײ האבען װעה םיט םוצ ציך

 װעצמד שפימצ, אויםן דא מיר אויף
איהר. געגען געהאנגען איז

 אסאל נאף בעסער םרעגם איהר —
 בצדײםזןן עס װאס םראנצויזקע אײער

 האט זי װעצכע װערטער, פאר די
 אוגטעדכדא• א*ר האב — אזיסג/ןלערנט,

שכד<• אגגעװע־טאגסע פײנציכע די כעז
W קײט.

 געזיכם איהר ױידער זיך האט באצד
 האבען װאצקענס די רויט, אין נעפארבט

חיבד די און פארשוײנדען צו אמעהױבעז ל»גע• פ^נאנציעלע די
 האבען יאהר צעצטען םון סוף בײם

 אײזי ארויפמנלענם װייסם, איהר װי סיר,
 דזשענעראיצ א טעםבערשיס גאנצער דער

 מיכד א אוין^ דאצער 1.50 םון אסעסמענט
ט דעם םון צװעה דער גציעד. ענ מ ס מ  את א
 דורןי ױניאן אונזער פארזארגען צד נעווען,

 •ע־ ״רעלאנסטראקשאז דער םון צײט דער
 בעסער אום און צאנד, דעם אין ריאדע״

 אונ־ אין שאניפיין א אגםיהרען קענען צו
 אר־ קירצערע פאר אינדוסטריעז זערע

 שכיחת. הצכעחג םאר און בײטס־שטונדעז
 באטראכט גוט זאך די דאן האבעז מיר
 אנגענו״ אײנשטיםיג נאכדעם איז דאס און
באארד. דעם פון געװאדען מען

 דעם אנוױמען ניט דא דארף איך
p אויםםו גרויסען t אינ׳טעתעשא־ אונזער 

 רעקאנסםראק־ דער אט דורך ױניאז נאצ
 זאגען, דדײםט גאכץ םעג מעץ ײט.rשאז
 און ציעצ, יעדעז עררײכם האבען מיר דאס
 עדרײכט מיר האבצז םעלע, מאנכע אין

 אנפאמס זקי האבעז םיר װי טעהר נאך
 םאתעקוםען איז דאס פארגעשטעצט. גאר
 נאנצען איבעד׳ז שםעדם, פיעצע איז

 האט ייניאז אינםעתעשאנאל די צאנד.
 םיעלע םיםגלידעד אונזערע םאר כאקומען

 אייננע־ האבעז םיר פארבעסערונגען;
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זא:ם: און עדיטאריעצ צאנגען א סײםס״
 װאס שטארק זעהר אונז פרעהט עסא

 איז און געװארען געזונט איז גאכיפערס
 קאנ־ אינדאסטריעצ צום צוריק געקומען
 איז אויס, אבער װײזט עס װי םערענץ•

 געװארשן געזונד פאצקאם ניט נאך ער
 אז איהר, האט באװײז א ג. י ט ס י י ג

 דער געגעגשטעצען געװאגט זיך האט ער
 אז לאפיטאצ םון םאדערונג ױשר׳דיגער

 אויםדרע־ קענען ניט זיףי זאצ ״ארבײט״
 די םון פאדאנטװארטציכקײט, פון הען

 הצײ־ דעם צוציעב געזעצע, אנטי־טראסט
 קאמא־ אײ נאט א׳יז (צײבאר אקט״. טאן

י־יטי).
 םאר־ הען שיקזאצ, זײן איז גאכיפערם,

 װיצסאן. פרעזידענט צו װעחגן גציכען
 א געװען ניט איז צוריק יאהר אײן טיט
 ניט זאצ וױצסאן פרעזידעגט װאס זאך

 דאס זאצ צאנד דאס און געזאגט חאבען
 בא־ :רעסםער דער םיט אויפכא&ען ניט

 געװען איז איהם פון אצעס גײסטערוננ.
 װארט יעדעס זײן ױשר׳דיג. און שכצ׳דיג

 אנ־ דעם םאר רמזים מיט םוצ געװעז איז
 װעצט. שעהנע און גוםע נײע, א םון קומען
 יעצט װאס אצע וױיסט איהר — איצט

 גצױ־ נעװאצט ניט זאנאר האט םעז >דז.
 םאליםי־ םיעצע חראנק. איז ער אז בען

 אנצוהע־ געבעז צו נעטרײט האבען שענס
ש  פא־ צוציעב זיןי ״מאכט״ ער אז יעני

 םיט איז זעצבע דאס אורזאכען. ציםישע
 צײט א אמאצ געװעז איז עס גאטפערס׳ן.

 יעדעס זײן װעז צירי^) צאננ נים (גאר
 טע־ איבער נעװארען צוםראגען איז װארם

 גאנצער דער איבער צעגראןז־דראטען,
 אצס געװארען געריהמט איז און וועצט,

 האט מענש א װאס חכםה גרעסטע די
 נעבאף —־ יעצט און זאנען, נעקענם װען
 זײן םיז ארויס קומט װאס זאך קײז —

 ! מאד טו, אזן ׳נימ םוינ מויצ,
 ש*יץ א אויזי יעצט שטזגהט גאטפערס .׳

ים. םיטץ נרעגעצס וועלכעד בארג^

 טריט אײן לײן יאזט װאס װאגס, נער
םארװערטס. מאכעז ניט

 אין װי געהאט שוין האם גאטפערס
 קאמא־ אײ נאט איז ״יײבאר זײן קעשענע

 האט מיגוטען אנגענעהטע װיפיעל דיטי״.
 יעצט פארבראכט. פראזע דיזער מיט ער

 אינדאס־ דעם אין געזעסען איז ער װען
 גע־ אודאי האט און קאגפערענץ טריעצ
 ארײנ* װעט דאס און אט ׳אט אז מײנט

 אבער אנגעשריבעגע די אין געשריבען
 דארף קאפיטאצ, פון געזעצען שטאריןערע

 צררוגען חלום זײן דערזעהן נעבאך ער
 װיצען אנהענגער זײנע און גערי װערען.

 פאר־ תורה. דיזער פון הערען ניט גאר
 זײ זאצ נאטפערס אז װיצען זײ קערט,

 ״צײ־ אז םויצ, אײגעגעם זײן מיט צוגעבען
 העצ־ זײ זאצ און לאמאדיטי^ אײ איז גאר
 ױניאנם ארבײטער אװעקשטעצען פען

 װי געזעץ פון שטופע זעצבער דער אױןי
 >^טי■ אצע אז װיצען זײ קארפארײשאנס.

 אנגע־ קענען אויך זאצען געזעצע טראסט
 אז אזוי ױניאנס, געגען װערען װענדעט

*P טאן קענען מען זאצ נרט, א םון םאצ 
 מען װאס ױניאגם, אנדערע אצע סיט
 און ױניאן העטעדס די מיט נעטאן חאט

 מיט׳ן דאס רוםען זײ ארבײטעד. !ייערע
 םאראנט־ גצײכע די״ גאםען שעחנעם

סאפיטאצ״. איז ארכײט םון יוארטליכסײט
 (פײ געװארען הראנה איז גאםפערם

 םון צײט דער אין פארדרוס) םון *״כט
 ער װען ה^םערענץ. אינדאסםדיעצ דעם
 זיף טוט דא װאס דערהערט אבער וואט
 ארונטערגע״ זיף־ ער האט ״צײבאר״ מיט

 געסומען און בעט מראגקעז פון שצעפט
ט און קאנפערענץ, צוט  צעצםע זײנע מי

 פון צעבען דאם םארטײדיגט *ןדעםטען
 סאםאתטי״.־ איי ט א נ איז '*לײבאר

 געקענט אגדערש נעבעך ער האט װאס און
 ניט, מיר אזוי זיך אונטערגעבע! טאן?

*V ?גיט i , * •
יארק ״נױ די דעמ וועמן שרייגט *

בלעטלעך האניע־שעע שטודם. פאר׳ן
 פײגעל׳ שרײען בויםער די אק

 ציהעז׳ וואלקען שודערע
 טײנעל שרײען שםדרעם םארן

ציהעז• װאלקען די און

 שנדלער, מײנע, נשםה שטיל,
 קוםען• שטזרעם דעם זעה
 ליבטיג און אזוי שסיל וועט ער

•ttJDp שטודעם םיםן

 דריי.. זײנען זײ
 אװענםעז, עם נעםט און

 דרײ• אלע זיך זײ פארטאכען
 צװייטען אנטקעגען אײנם — צװײ
דריטע, דאם

 זײ. אריבער דעבעלע א דױ
 זיך פארמאכען אזוי

 בלעטלעך קאניע־שינע
םעלד." אין פארנאכט

אין.גארטעז•
 בעזעהן• ניט הײנט םאג נאנצען א זון די האב איך

מ׳ זיר װיזלקײז איכער האבען װמלקעז די ױגי  געצ
 אװײקגעפלויגען גיט ערגעין אין דאך זײנען און
געזעײז• ױט הײנם טאג נאנצעז א pt די האב איך

ט םענשען זועגינ זײנען נארטען אק  נעיועז• היינ
 רענען אויף אלץ נעשריגען נאד האבען פײנעל די

 װעגען די אױ,פ שטענדיג װי איז אבער האנארא
זונענשירעטעל• איהר םיט נענאנגען זיך שפאצירען

 הייד• דעד אץ אביסעל לויטערער עם ווערט איצט
 צו• שױן זיך םאכען בלעםלעך קאנמךשינע די

 גארטען אין געהענדינ לײכטער זיך דערפיהל איך און
b*זײן־ עחדץ ס׳םח זעאונטערנאננ !אדביגעד ׳

 זײן. װעטער שעהן װעם םארנעז נפתלי,
 אויף, קוימען דעם םון זיך הויבט װאם רױך, דער

 •£1ארוי נלײך הימעל צום זײל װײםער א װי געהט,
ױץ. ה־עםער שעהן וועט םארגען

 זײםעז־ זיינע מי קוקט איז שטעהט ער
 הא־ *לע נעהאט ה#בעז װעלכע בלאזעז,

 װאכ זון, דער סון רעגענבױנען, םון לירען
 םארלירעז *רויםנעשייננ^ זײ אייף האט

 ד• װאס כםארע דער איז קאליר, זײער
אננעטראנען. זיןי םים האבען װאאקענם

«י איינע פאאצען זײ אנדעדע. די נ
 אי־ *וטראנען וחןרט קארטעךחייזקע זײן
 בייהזז דעם פון יטים, זיבען אלע בער

 ער איהם. ארום הערשט װאם שטורעם
 סיקם פוםםקײם, וױיטער דער אין ?וסם

קוקם... און
מ םאר איהם זעח איד י  און אוינען םי
.־ ־ < i ׳tttiKspj ~~ םראכם

 גארטען פאטערם איהר אין האנארא װעם םאתען
 ;געהן שפאצירען שװעםטערעל איהר טיט

 באשירעםען זי װעט שירעטעל העלרויט א
. • געזיכט. איהר רױטלען און זון, םון

 טריט דיעע באטעדקען זאםד אין וועט זי
 סןזיכט. איהר ווערען וועט פארבעעד און
 װאונדערען זיך זי װעט שוועםםערעל איהר םאר און
.. • «דן» שירעטןןל פוץ פאלט דויםקיים ם׳א—
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u m r* די און יגעװ*ח»ז בלוי 
םעז״ יצייגען װידער מנו

ד ם*רםנעזעצם איז געע^רעך נ׳
, ,״״■

ר ע מ ע  א ארויוי לןוטט אביםעצ צו &
 א אח ױנגע א םרײנדין, א םיינע ;

 און םיר, צו צו גצײך צױםם מ
 און הענד וױיסע איהרע א־ים

du*h p איד ווען פרייד םון אונטער אזש 
ײ געהם  שטארק. זײ דרילן און ז

ךי  אין סיר םון צאזען בארדערתעס ..זז׳
ען ט םאםעגם דיז  גצײ ארונטעד-וײערע ני

jnי r ff i ארײנ־ דער אױף מוקען אזן מױגען 
ש םי  םאראכטונג, װעניג ניט מתמנדערי

ען מ ט אב־ןר עס !י ארױס. ני
 איז םיידעצ די װעמען שטיפעףקע די $■*.

ך ױ  װי מעהר עטװאס זעהט פריעדין א •
 מיר, צו שיידעצ דער םון מרייגדשאםם

 זי אגב קאנםדאאירעז. זיך קעז זי $בער
 םראנצויזקע דער איבערםרענען אר1 וואט
 שראנ־ אויף זאגט םען אזוי װי אםאל גאןי

 דאן... און דיר, ליעב איך — : *וח«פ
f הוײ צוזאמען זיך קומען צוױי די אז 

ן מען מ  צו הערצער און םינקצען צו אן *ו
 אויף די און ער1 אויף קו?ט די <&א*זןן.

עמר.  עפעס צעזען ארױס^צו זוכט מען י
 דער צו אײנע װינקט מען אויגען, די םון

 אויף בציקען מיט אגוױיזענדיג צוױימער
םיר.

:v * W נים זיף מאף א&ער ארץ, עס זעה 
 גע־ א פארפיהריכלוםר׳שט איך **םענדע.

?ד1אא ט ו  װיצלער, דעם ברורער, איהר מי
 ער- איז װאס סהיצ^ געװיםע א וחננען

 זשורנאצ ותכענטאיכען דעם אין שי*נען
 אנהענ־ שטארקער א איז ער וחןאכען פון

נער.
 אונזער װערט — דזה, נאר, זעה — • י

ס, ע טו  אנגענו־ >\צט שױן האט װעאכער ש
 איבערגע־ כאראקטער, ערנסטען אן םען

iro n ארײגקומענדער, װאס נאר ד^י םון 
 — מענשען, פױט הויז א זיצען עם —

פינגער, א םיט זיןי אוי^ א; וי

̂ר ־ !־ל̂־

W| איהר זיך, צוױשען גאר רעדע, זײ 
 געזעישאםט־ ניט גאר אויס װײזם ?^ם,
םארװאוח*. איהר זי ענדיגט — איה

 אאדען מיר און זיף ענט^ואדיגען ׳םיר
 זײ דיסחוסיאן. דער צו אײן אאעםעז וײ

 אײנ־ אונזער אץ םארגעניגען סיט נעסעז
<אמנג

 מען רעבאטירט שאעטער וױיאע א
ױ|  דעם װעגען היץ מיט און אעבעדיג מ

 ער״ געװיםער א םון העצדין אדער ומאד
*עחאונג.

 פאר טעטא אאץ איםער נעמען םיר -*
 װאו ערצעהאונג אן דיסקוםיאן אונ?ער
ראאע. הויפס די י&פיעאט ליעבע

 סען ^יקט דיסקוטירט םען וועהרענד
 ליעבאײ אזעאכע באיקען מיט איבער זיןי
נאהענטע. כע,
 דער־ צו זיף אין זוכט מײדעא יעדע -

העאדין, דער pc אײגענשאפםען די ?ענען
 טיט זיף גרויסט און נאטיראיכע גוטע די
באיעס. ךי געגעז ןײ

 און ד^םזעאבע אויך טוען באיעס די
 בײדע די «ז ׳עס טרעפט אײגטאיצ ניט

 העאדען די װעגען רעדענדיג גזדפאעכטער
 רעדען צו אז הויבען ערצעהאונג אז גייז

 און אויבען און העאדען די אצס זיך וועגען ^
 ע^טערען די ביז ^אנג אזוי זיך ריהםעז

׳און שפעט שוין איז עס אז דערמאנען
שלאםען. געהן צו צײט ׳עוין איז עס אז

 טײדאעף די זיך כאפען ער^טט דאן
 די דאס זײנען זײ ניט אז באיעס, ^און

װע־ זײ און ערצעהצוגג דער םון ^וזעאדעז
טרויערינ... רען |

 אבער באחער^ט םרויעריגהײט די
 שםיפערינס דער און םײנע אאנג ניס

 װעא באלד אז #װײסט זי וױיא פרײגדיז,
 באאד אז באנאײטען, אהײם איהר איך

און נאד«ענט אזוי םיר, נעבען זײן n י*עט
^ א א

v3 ײם  איםער איד םיהא זיף געזעגנען ג
 חענד מיידעאשע די פיז דריס חײסעז דעס

 הענד װארימע דיזע אט זיןי וױאם ?גס
^ ם ײנ ״< ןופל^זען נים ן

"gP ת מ im סימוה מ 5 p ביי הערצער די 
 דער םקנא זײנען זײ און סײד^עך די

אהײם. באנליים איך וועםען מרי׳ינדיז
םערקזן די ט עםי ם ע ר םון נ הרע סי  אי
ען מ אוינ י טער נ ר &אלגט ארונ ף םי א ט נ  םי
ק אױמ־ע ג םי ט ר׳ ט און בליקען ח ײ ל אנ  ב

ז יר4, ׳!!םיגען. די *ו בי
ן ווען י ר לאז א טער נעהן זי  םין ארונ

w די n e ך אי ר׳ ע חר םן{ װי ח ל אי ײ םוי  רי
ר םאר די זיןי ח ם אי צ ם־ אי או װ א אוננ

» : וחןרםער '
עי ם א א׳ םעי װאו, ד א '* « ז׳ או. .. וו

M

 זיך זעהם ארבײטער אטעריקאנער דער
דער אץ אמ ער וואו ארום,

לאנס ה. גוון
װעלמ

— געשיכטע איצט מאכען םיר אויך
 אםע־ םון ארבײטער ארגאניזירטע רי #םיר

ריקא.
 איצט םיר שטעהען םסנים, אאע אויט

 פארביטערםען, אזא םון פנים אא פנים
 חאפיטאא צוױשען קאםפח םאר׳עקשנ׳טען

 גאד עס האט אםעריקא װאס ארבײט, און
 האט קײגער װאם און געהאט ניט קײנםאא

 הא־ םיר םאראױסגעזעדין. ניט אויף עס
 אדער פריהער אז געװאוםט, נאטיראיף בען

 װען און הומען, קאספף דער וועט שפעטער
 צוזאמענשטוים דער װעט קומען, װעט ער

 װאס שטורםדיגער, א העםטיגער, א עין
 טאן. טרײסע^ א אאנד גאנצע דאס װעט

 פאראויםגעזעהן, ניט אבער האט קײנער
 אזױ אויסברעכען וועט קאמפף דער אז

שנעא.
 םאננדער־ דאס סטרײק, שטאא דער

 יואנפע־ איגדוסטריעאען דעם םון םאאען
 די מײנערם, די פון האםפױ ,דער רענץ

 מײנער־םיהרער די םון האאטוגג מוטיגע
 זײ געגען ארויסטרעטונג שארםע די און
 וױיזט, אילעס דאס — רעגירונג דער םון
 גע־ א ביז האט װאס בית, שאום דער אז

 אונ־ אין איצט ביז געהערשט גראד װיסען
 זיך מעג מען אוועס. איז מדינה, זער
 אוים־ דער װאס אז ריכטען, איצזא שוין
 אא:ד אין ר,עמפפע איצטיגע די םון גאנג
 האט װאס הארמאגיע די זײן, ניט זאא

 ניט מעהר שוין װעט איצט ביז געהערשט
 קע־ *ניט םעהר שוין װעט לואפיטאא זײן.
 צו זוכט ער אז אנשטעא, דעם מאכען נען
 זיף נרייט תמיד איז אדן םריעדאיך זייז

 די םאר^אנגט. אדפ<נע װאס צוצוהערען
 פון װעט װיעדער, ארבײםער־באװעגונג

 אאע ?וקען שטארק װײטער און איצט
 װעט און הענד די אױף בית־זוכער שלום

 די צו ו5אםי מיסטרויאיש באציהען זיף
 די פון קוםעז װערען װאס םארשאעגע,

קאבינעטען. הויכע נאנץ
אואיס, ידזשאהן װאס ענטפער, דער

 געגע־ האט מײנערס, די פון םיהרער דער
 רןעגען׳פיר ״אײדער :רעגיערוננ דער בען

 מו־ מיר װײא אננעהמעז, ניט עצה אײער
 אונזע־ פון באשאיסע די אויסםאאגען זען
 איז ענטפער דיעזער — טיטדליערער״ רע

 װי־ ניט זיף האט װאס םראזע, ר«ײן ניט
 ארבײטער אן פון ארויסגעגאיטשט לענדיג

 ניט אויר זײנען זיכער מויא. פיהרער׳ס
 װע־ װעלכע סטײטמענטס, די םראזען קײן
 דעם פון ארויסגעגעבען יעצטענס רען

 אװ פעדערײשאן אםעריקען דער םון אפיס
 פראזעא־ פון װײט געװיס און אײבאר,

 רעדעס, בריאיאנטענע די זײנען לאגיע
 סע־ םון געהאאטען לעצסענס װערען װאס

כאמםערס. טױעא
 באװעגינג ארבײטער אמעריקאנער די

 ארויס־ םיעא צו זוכם און פראקטיש צו איז
 פארבעסערונגען םאמענטאאע צוהריגען

 באנו־ זיף זאל זי אז ארבײטער, די פאר
 װעאט ידער אין גאאט פראזען מיט צען

 ארבײטער־םיד.־־ אמעריקאנער די ארײן.
 אז װיסען, צו ניט קאוג צו זײנען רער

 הויך־קאינגענדע און סטראשונקעס םוסטע
 גאר־ םײנען און גארנישט זאגען םראזען
 רע־ און שטארק רעדען זײ װעז נישט•

 זײ אז סימן, א אאזא איז װאאוציאנער,
 אור־ האבען און םארביטערט אמת זײנען
םארכיטערט. זײז צו װאס פאר זאכען
 זיף םיהאט באװעגונג ארבײטער די

 דער בעת איז אאגד דאס ווען אאגענארט.
 דאם איז קריזים, א אין גזגװעז םאחמה
 װעאכע ארכײטער־באוועגונג, די געווען

 איצט פאראײכטערט. קריזים דעם האט
 אויף אומקוקען ניט אםיאו זיןי מען וױא

 אנער־ ניט אםיאו מען װיא איצט איהר.
 רעכט א האבען ארבײמער די אז קענען,

 םון ארבײטס־געבער די או פאראאגגען, צו
 זאאען אעדוסטריען םונדאםענטאאע די

 ,,קא־ פון פרינצים דעם אנערקענען אםען
 צואיעב דאר איז בארגײנינל״. אעקטיװ

 אינדוסטריע־ דער פאנאנדערגעםאאען דעם
• !קאנפערענץ אער

 זיך םיהאט ארבײםזןר־באוועגונג די
 אזוי געװען איז וחנאכע ױ, אפנענארם.

— אאנר פון אדסיניסטראציע דער געםריי
 אדמיני־ דערזעאבער םון איצט װערם זי

םארםאיצגגג סםראציע
— םאחםה, דער פלן פאראויף ״אין

ט אנ םפערס ז ן גא ט אי ע ײנ ע פון א ײנ  ו
ט, אעצטע ם עג ם ט ײ ט ײ די ואבען1 — ם  ם

אן נערס װיז ע סג ם ארוי מיז א רי ם א  םון פ
ײ סארס. העכסטען ם האבען ן ײ  געארב
ג י ד א ת ש מ ט א ײ כ צן ו אג טע ה עאי ײ 4נ ו

 גע־ האבען זײ װײא געארבײט, ד»אבען
 ארינ־ די םארוױדקאיכען העאפען װאאט
 וועאט• דער אויף דעםאקראטיע םון ציפען
 אבער״ איז ארבײט אפםערװיאיגע זײער

 סויהלען־ און הויהאעךבאראנען די םון
 די געװאחזן. אויםגענוצט שטארק םוחרים

 געווארען רײכער זײנען םײךמאגנאטען
 עגט״ אוים, װײזט #איז רענידונג די און

ט םאחמה־מיטאעז אנצונעהמען שאאםען  ני
 נאר םײנס, די םון אײגענטיםער די געגען
םײנער־ארבײטער״ד די געגען

 װאאט גאםםערס װי ניט, עס ?אינגט
 העררען גענארט, אונז האט איהר : געזאגט

 אז ארום, זיך זעהען מיר רעגירונגס־אײט.
גענארט!? אונז האט איהר

 װאם םארשטעאען, זיךי קען מען און
 הא־ װעאכע ידי, איבער איצם אעבען עס

 װאם היאף, דער צואיעב אז גענאױבט, בען
 געגעבען האט ארבײטער־באװעגונג די

 סאדזמה, דער פון צײט דער אין אאנד דאס
 ארבײ־ די באטראכטען לאנד דאם װעט

 אין פארטנערקע א פאר טער־באװענוגג
 פיהאען זײ לעבען. אינדוםטריעאען איהר

אפגעגארטע. וױ אי^ט זיך
סע־ םיהאען געװים זיף מוז אפגענארט

 מאחמה־צײט דער אין גאמפערס. מױעא
 םערזענליכ־ אםיציעאע אן געװען ער איז

 פרעזי־ אז םיד, קײן ניט איז עס קײט.
 זיןי האט בײשםיעא, צום וױאסאן, דענט
 גערע״ זיף און באראטען איהם מיט אםט

 האט גאםפערס םײנונג. זײן סיט כענט
 םיעא װירמאיד הריעג^ פון צײט דער אין .

 זיף חאט עם אח אאנד, דאס גצדיענט
 אזרי םוגקט אז אויסגעװיזפן, געוױס איהם

 פיעאע ארבײטער די פאר באקומט ער װי
 אנגעשטרענגטע ׳אוזן פארבעסערונגען

 מאחםה, דער םון צײט -דער אין העמפםע
 די װעץ איצט, קריגען אויןי עס ער װעט

 אויף איהר מיט און אװעק, איז מלחמה
 צװי־■ אוגרוהיגסײט אן עפעס אז מורא, די

 דעם העאםען ורעט ארבײטער די שען
 גערעכענט, אאזא, #האט גאטפערס שונא...

 אד־ די מאכען צו געלונגען איז איהם אז
 אמת׳ען דעם םאר לאנד פון מיניםטראציע

 דערפאר און ארבײםער, די םרן פרײנד
 צוזאפענ־ אפענער קײן נויטיג ניט דא איז

 זיןי קען אאעס קאפיטאל. מיט שטויס
 דער פון זזילױ דער פיט אויסנאעטען דא

רעגיעחינג.
או; — גאמפעדס, זעהט אבער איצט

 ארביי- אמעריקאנער גאנצע די איהם פיט
 צו קוםט עס װען אז — טער־באװעגונג,

 ארבײטער די האבען פאדערונגעז ערנסםע
 דער פאר װי אזוי פונקט שונאים זײערע

 נאןי און מעהר נאך איצט ארן מלחפה,
 פא־ איצט װײא שוגאים, גרעסערע אפשר
טעהר... ארבײטער די רערען
 באװעגונג ארבײטער אםעריקאנער די

 אעבענס־ געזונטען א זיף אין אבער האט
 גע־ זי װאם דאם, װעט דערפאר און כח

 אם־ אן פון לאגע א אין איצט זיך פעט
 א אין ארײנװארפען •ניט איהר ג־עגארטער,

 װעאען רעם דורך ערשט שטימונג. יאוש
 פא״ אעבענסמןרעםטעז די איהר אין זיןי

 קאפיטאא אויב און נאנדערשםיעאעז,
 דעם ציהען זי װעט פויסט, א אן שטעאט

שװערד.
 דער םון הױפט־פיהרער דער גאמפערס,
 נא־ באװעגוננ, ארבײטער אמעריקאנעד

 גרויסע אויסערגעװעהנאיד גרויסע, זיצט
 א און םיהרער א איז ער םעהיגקײטען.

 פערזענאיכקײט זײן אין סטראטעגײןער.
 מעיצות. אלעראײ פאראײניגט זיןי האבען

 םון םדה גרויסע די ער באזיצט באויז ניט
אא־ א אפשאצען יןען און איבעראעגטקײט

 גרוי־ א אויך איז עד אביעהטיװ. אסת נע
 סך א םארמאגט און אידעאאיסט סער

 אײדענשאםט גרענצאאזע א און התאהבות
 רער אויף םרײהײט פאר האמפף דעם םאר

 גרויסער א פון םיהרער ידער אאם וועאם.
 גא־ ער םיהאט באװעגונג, ארגאניזירטער

 און פאראסטװארטאיכקײט די טיראיך
און זאכען זעהט ער װי אזוי האנדעאט

 טא׳ שיין עד איז יאהחנן אין געענדיגט•
 וועאכער 1אי םביבח, די אבער אאט. קע
 םאא אאע האט באווענונכ די אעבם. ער

 א אױםצזכאפען ^יד אין ױגעטד גענוג
ײ א זיננען אנצוםאנגען און טאז נײעם  נ

איעד...
 האבען םאחםה־נאכוועהענישען די

 ארבײ־• אםעריקאנער די ארויםגעםיהרט
 מוז זי װאו וועג, א אויוי טער־באווענונג

 גרויסען דעם אויסצוםעכטען אנםאנגעז
 איהר םאר האט געשינטע די װאס קאםפף,

 גע־ איהרע שוין שאײםט זי באשטיםט.
 דער פון סיגנאא אוים׳ן װארט און װעהר

נעשיכטע.
 װעט סיגנאל דער אז ווײזען, סמנים

 צװי־ מאחמה גרויסע די און קומען באאד
 אנ־ זיד װעט ארבײט און קאפיטאא שען

 װעט דאם אױב װײם, ווזןר — םאנגען
םיצחסד״?... ענטגיאטיגע די זײן ניט

מו ענ ה ר ע ע די אנ ם ר נו  א
ס ײ . פון כ ה ר ר נ ע ד אנ װ

! רעדאקטאר װערטהער
 די אין פלאץ שטיהעל א אונז עראויבט

 אונזער אױסצודריהען ״גערעכטיגרןײט״•
 דעי װאנדער, הערי ברודער צו אנערקענוגג
 דרעם און סקוירט דער םון מענעדזשער

.23 אא<ןאא' ױניאן, מאכער
אוג־ אין װעז צײטעז געװען איז עס

 א עקזיסטירט האט ארגאניזאציאן זער
 די צװישען מיספארשטענדניס סארט

 טד איז עס צו םיהרער די און מעםבערם
 איז קריטיק ניט. צו גרונד א דערםאר װען
m זשעדנע נישט מען m, עהראיכע, צי 

 אהן קריטיקירט האט םען אונהעראיכע, צי
םאס. א

 עס צײט. א קומט אלעם אויף אבער
 ארגאניזאציאן אוגזער איז פאסירט האם

 גע־ האט דאס װאס ענדערונגען אזוינע
 דעם אױן* קוקען צו פעםבער דעם םאכט

 אכ־ און רעםפעהט םעהר מיט פיהרער
 װאס ארבײט גוטע ד־• שצצען און טונג,

 דער פון װאדיאזײן דעם םאר לייסטען זײ
 מעם״ די האט אזוי און ארגאניזאציאן.

 גױ די אנערקענט 23 אאקאא פון בערשיפ
 באאיעבטען איהר פון פיהרערשאםט טע

ט און װאנדער בר. םענעדזשער  איעב־ טי
ד איבעי*, םעטבערס די גיבען שאפט י ו  ד

 צו טשעראײטע, שאפ פארטרעטער #אונז
ד װערט&ואען שערינעם א װאנדער בר. ח  פ

 און אכטונג םיט אנערקענען מיר זענט.
 װאם ארבײט עהרליכע גוטע, די איעבע

 װעא־ מעםבעי־יכ, די פאר געטאן האט ער
 דער פאר און יעצט איהם באעהרעז כע

בכאא. ארגאניזאציאז אאגעטײנער
ניט, אויף פאמעסט מעםבערשיפ די

 פון אנערקענונג איהר אויס דריקט און
 עק־ נא:צער דער צו צוטרויען און אכטונג

 אנגעשטעאטע אאע און באארד זעקוטיװ
 געהאאםען האבען װאס אפיסעס די איז
 איז װאם דאם םאר 23 אאקאא םאכען צו

יעצט.
 : טשעראײטע פון קאםיטע די

 םרידבערנ. און אױױי פון כרעסלאו
 שואא,•*• און םרידמאן אארעגץ, םיז קאםץ,

 שום• נײטהעז םון גראגאװםהי,
5 עפשטײן. ב. פון .םשאדוױק,

 | קאמפ. סקוירט עליסיט םון יאסם,
ײן, שט רנ באונװיט. קארל פון כע

 נרא־ ױטעיל די םון אפיעל אן
ױניאן קלױרר,ם דעיױ און סעױ
װענ־ הלוירהס דעירי און נראסערי די

ו דען י ך זיר ביטע א םיט ז ארגאגיזיר־ ׳אי'
 פאטראגײ זאצט איהר אז ארבייטער, מע

װןים דעירים און נראםעדיס אזעלכע זירען > ^י hערשיי׳נומע;,'יאון״װי'ד*ם'זעהעיך
 צוזאםען איהם מיט ביצדען װעצכע שע\,

 אמעריקאנער דער םון םיהרערשאפט די
באװעגונג. ארבײטער

 דעם םון זיף צוריהצידזען זײן םאר
 ער־ ער האט קאנםערענץ איגחסםריעצען

 שװאנעך זײן איצם זינגם ער אז קצעהרט,
 ארויסטרע־ איצםיגע זײנע אבער ציעד.

 פארביג־ אין תמירונג דער געגען םונגען
 ״םײנערס די םון קאםסו* דעם מים דונג

נים ציעד דאס גאך האט ער אז ווײזען,

 אונ־ זעהט איהר װען געסעטעצט. האבען
 םראנעס, קיין ניט שטעצט םיקעטס זערע
ק פאציס די וױיצ  איהר ארעסטען.׳ זײ ק
 גע־ אונזער געײינען העל־פען דערםים װעם

י סמרײק. רעכטען
גרוס, ברודער םיט

 דעיי און גראסערי ריםעיל
,1232 לאק«ל יוױאן, קלױרקם

ױניאן. קלױרקס אינמ. .
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׳ גום י י צי י *יניערע צי

נע איז זי דערגרײכט. אונז האט שטאל־אינדוסטריע די אין קעמפפער העלדישע די פון שטימע די
:זאגט זי נשמות. און הערצער אונזערע צו װענדעט

צו מעמבער, יעדען צו און שאפ יעדער צו רופט לאקאל אונזער
ר,לאםען םון געפיהל און נשמה

 האר דענם
,אוואוםטזײן

 דינם װי שםעער ניט אםים אונזער אץ װערען געבראכט געלדער-זאלען געזאמעלטע אלע
 צײ דיעזער אץ װערען קוףטירט װעלען ביישטײערוננען אלע נאװעמבער. חטעז דדם ׳טאג

: • .< /• :• • ," טונג.
ל: א ץ ל א ל אן, ױנ' ר ע אנ ם ר מ פ .7ױ ו
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ען ס ע םו ש ע צ ד סו
 רעדאקמאר דןס ונוױשען

לעזער. די און
» איו עלום אײער — Jװײסטכדײ)ערי

מ ם^כען םיר ואל«ער. נזזנץ  אוגשער״ דעם :י
עען גלויבש, איחר וױ *זעד, װי  און ם*ן צ
ם הל»םען םיר •רוי. ון ב*ום ני  גע־ אײן או

צוױיםען. דעם ער-געד אדער בעסער אילעכס
 א:״ םיר םוזען *ייפ מןרזעלבעד אין
ען עס «ז ערמענען, ײג עייעלע דא ז  *ייויען• סי

ען עס װי איגםזד^סזנז, ײנ עלע דא ז  מעצי
 םיר חאבען דערפאר נאןנער־איגטערעסען.

 נײדזש, נ^זונדער א :ורויען-לעזעד אונזערין
 זאכען, באחאנדעלם װערען עס װעלכער אין

 פרויען, די מעהר אינשערעסידען קענען װעלכע
 אופן בשום $:ער טײגט ד«>ס מענעי די וױ

 םענער־ײעלט איגזער אז װילען, מיר אז גיט,
r די ז^ל n ' ’B .מיר ®*רקעחרש, איבערבחיםען 

 און ׳יא איהר לעזען םענער די *ז גלויבען,
 ב^־ מיר, הן^פען דאםגלייכען, נוצען. פיעל םיט

ט זיך -מגזןנען ט בלויז לעזערינס אונזערע גי  סי
ײ נוד ״פרויען־זועלש׳/ דער  אויך לעזען ז

 א װארים צײטוגג, דער אין אנדערעש ^לעס
ײ װאס דעם, חוץ ען ז ײנ  זײ זײכען שרויען, ז
ך ר^־  און סענער, די םיש נלייך םעגעען, או׳
 ז#- זײ װארום אורזאכע, קײן ניש# איז עס

 ז װי ׳דעם םיש זיך איגמערעסידען ניש לען
בכלל. װזןלש גאגצע די אינשערעסירמ

 אי- אישיקעל לאנגעד׳ס — בערמא!• ל.
 *״אינשער־ דער פון ערציחונגם־^רנ״ט די בער

סענז׳/ םיש פול געװען איז געמאנעל״
ײ די װעש ?ןארששעהען, םיר וױ און,  עדױקי

 אר־ איחר םיש אגגעחן פמקע ״אן־ק^טישע
 ס׳װערט ריכשונג. אגגעװיזענער ער אין בײש

 סיזאן קוםענדען דעם אין געטאן, #לעס
 די ברײכגען ערציחונגס־שעשיגקײש די ז*ל

 געװאלד טיש נןזשירליך, רעזולשןםען. בעסשע
 טענער םענ^זעה ערװאקםענע אויןוי םען קען
ען, און חרנג פיוי ם ק״ןיערצי  ארוישצװינ״ ני
צװיעעץ מז צו איז עפ אבער נען.

 וױיספד קלאוקם*כער, דער ■ון טיטגלידער די
 ריינקאוש־ט#כער הגודס־ם*>כער,2װחײ ׳ם«נער

שערגא^־ דער פון ױגי^נס ?זנדערע און  אינ
 םישגליעדער, צאחל ^ענוגעגדע א דא איז נעל

 #בי־ פון װיכטיגקייש די פארשט^חען זועלכע
 שערײטװיליג זיך לעץ7ײ P* בילדונג םעלע

 אינ־ די װ#ס דנר-געלעגענחײט, מים באנוצען
ט םערנייש#יגעל ײ. ני ז

~ נ. טש. ״ נאנגעזעחען, עם האבען מיר מ
 אדווערטײזטענם. דער געװען יא איז עס און
 קומט װי : קשיא דיזעלבע געפרעגט האבען מיר

 עסאיז ד^ס געװען, איז ענטפער דעי־ און דןןס,
ט זעהר  סון אימיצען צו *ז װאהי־שײנלױ, :י

 ע-8א *ד. דער ז^ל צײטונג דער לעזער-פון די
 פשוט געװען עס װאלט דערפאר ארז ;לירעז

 סוםע הינאזע ג»ןנץ « א-ויסצואװ#רפען נאײש
צופריע־ ניט װײט# איז ענטפער דער געלד.

פ אזעלנזןס םעחו־ גוזןש ^חאמענשליך ®יילען.  ס
ען. ר םי - מ

מ. ד. ע  קיין געװען ניט ד$ איז עס — ב
. ״וױיס איםיצען װי^גאז ען ^  װארים ײ

 און נעםײגט האש ער »*ל,׳*ז דעם אנגעצוטען
 אויפג*;־ װעש זײנער בריף דער מז געװאוסש,

ײן, איז װערעז גוצש ך W איז קאםי  גיש אוי
 שארברעכען קײן■ און אוםגלי?, גרויסער קײן
 םרי^ דאס שמק*, א איז עס װארים ניט. אויך

 געחאלפען פיעל װירקליך ח*ש אוגשערםײער
 ,191)3 אין סטי־ייז זײער אין קלאוקםאבער די

 םעפס־ זעלבסטפ^ר׳צטענדליכער, א איז עס און
ט פיזרנעלטען װעלען צו נעפיחל לינער  9 מי
 א:־ אין נ*ו םען נעחמט •*בה. א פ^ר שובח

 מאכען אטןןל :$ך זיך קען עס אז ׳:א=ראבט
צז אזוי :ויטװענדי;, עס איז פא־, ^זא

 שםרענג־פייינצי־ דעם פדן געװיס, ה^נדלען.
ט עס איז ׳צש^נדפוגקט יעלען5  ;י־זרעבשפ צו ני

 שטרענג־פרינציפיעלען דעם פון אבעױ טיגען.
 ?::עה• באדארפט :יט טען. װאלט שטאגדפונקט

 א^ן אײך 19 באט אײנעי• װאס זאך, קײן סען
ט פון צײט י-ער  ד^ס גרונד, דעם אויף נוי
 לויש בער,9 ״אונזערע׳/ פון :ישש איז ער

ד ײ י  די אש צו ניש איחר ;עחערט נריף י
הי טענשען. יעלע5י־י:צי2טארק־7  פאי־■ אי

 טענשען טויזענדע צעהנדליכע װען אז שטעחט,
 דער פון פעתלען יאס אין קאםן״, אין ששעהען

 ־9ם קאםף צום קען הילף צײטלינער נוישיגער
 ן9ױני דעד ברענגען און סוןי שנעלען א כען

 ט^ר און גיט ןjrp גידערל^גע, םי־ויעריגע 9
 אזוי בלײבען קאטן• אזא פון פיחרער דער :יט

ט יעל.6רי:צי8שטיי^*  צו, דאם ^נער איהר גי
 זעלבסט... זיך פון איבעריגע אלעס שוין פא־גם

 פיע־ אין אי־ויסגעװיזען זיך האש אײנער ױען
ײן צו פעלע לע  איר און פר״גד, אםת׳ר אײער ז

 קענט *יײנדאזאפט, זיין מיט ב^גוצש זיך ח^ט
 קוםט עס װען האיש, אזוי בלײבען ניט איחר

ען רײחע אייער װײז  קלײנע 9 איהם אױיסצוא
 זיכער, םיר זײנען דעם חוץ א ;עפעליגקײט.

T9 עד ש9ײ *ערזעגליך כג עזי  פא^־ דאס געזזאש ^
 םעגליך, און ה״^נדלען. צר אזוי רעכש םענע9ח

 אונשערמײער׳ס אז געגלויבט, אויך ט9די ער
 ־9סו פון סטיס9זש 9 י9* ט9גדיד9? אלס זוהן,

 אין טען9רגע י9ג איז ער אויב קאורט, רים
ײן ש9ג איז םאטען, ז  אויס־ שלעכשער 9י9 יני

 װען אומשטענדען, אוגטער ט8אינערחוי װאחל,
ען י9פ ליםט9צי9ס א שון טוי9:דיד9? די  דיז
 דער שאנס. םינדעסטען דעם ניש ט9די מט9

 דעם חאט עי־ דאס דער, גור איז יזעחען9£
 לעטער־חעד דעם אויף גע^ריבע״ זײנעם כריף

על׳/9״אינטערגײש דער פון  פ>זר־ א איז ס9י :
ץ זאל ס9י זעחן,  .*וערעז• צוגעגעבען פען9 גןנ
ט ך9י ט9ח ער אבעי ען,1גי געקענט :י  אז וי:

 ב^נוצם אופן אזא אויף װעט נריף דער אט
 האט בריף דעי אז איז, פאקט דער װערען.

 מענע־ די װײלע. קורצע א צירקולײט בלויז
 האבען אונמעי־טײער־קאמהײן דעם pc דזשער

 בא־ האבען זײ *ז אײנגעזעהן, אלײן באלד
סען א כגען9ג ױי  דאך, זעהט איהר פעהלעי. ג

ט דערמיש זיך האש צײשונג אנדער קײן אז :י

^כע י ' עדו ^׳יייג אלצ מי
 װעגען \יײיןז *ו עשװאס סימ פאבען *ו כחות
ר ן זי ו ם עס ז« קען י  דורך אויסשיחדען ני

ס ׳ט9ג זי :קט9י רעכטס, עיעס ^ן  קוםם װען
עסק. םין 9י9 :ד9ח דער *ו איחר

ען םיד — פ. •D ־ ג ט ^י ײ «ען1ג> א«ן ני  ז
ב נער, ע אײך פאדששעחעז םיר אוי ו  קוטט םו ג

ײ נעסעד  ל9ם9 .^ש איחר װען פיס,9 זאז 1אי
ר און רבײגצחען,9£  אעדזענליך זיך ײעלזןן סי

פ םיר זוילען 9י דררכדײדען. ר׳ ו :ען,9ש9נ
 אז באחויאמעט, ניש ל9קײגט בען9ח םיר

ײנען קאגסיל־גרזנדער רשיעדז^זג9* די ש9  ז
 *ב־ װעלכע םעגשען, רגןינע9ײ9מ שלעכשע,
ײן׳ ן.9ױני די צובדעכען װילען ינטליך  דאם נ

 גיבען םיר גט.9געז ניש קייגםאל םיר בען9ה
 זײנען זײ צווישען םײסשע די אז צו, ;עדן
ײ ז9 טײנעז, און ערנסש, ;אגץ  לעס9 קענצז ז

 בער9 פידזרער, איצשיגע די װי מאכען, בעסער
 9 א;זיבשען גושע שייעלען גע£9־ דער אין

 אריב טעשיגקײט, זײער ליע.9י קלײנע כאנץ
 גלויבעז מיי־ װאס אײנגעב־;[, זיר זײ ל9ז זי

 דער פון *ושםעירנג א צי פיחייעז ק־;ז גיש, עס
 “9ר9דעש ;רויסעי־ א צו װעניגסטענם, ן,9מני
 שוען װילענדיג, :יש אזוי, אש אין ציע,9ליז
 פאר בלויז נוצען פ,*ז איז װאס אינייש, די זײ
ט אופן בשום בער9 באסעס, די  אר־ די י9פ ני

בײשעי־.
D. .,ריחרענד, זעחר איז יעל2א אײער — ד

 געװען י9: לטען9ײ געדיבשע אײערע װען און
י9 פ^רטעל־חלק 9 חעלשש 9 ו  ײאלשען רירענה ז

ײ םיר  אונזער לוים בער,9 געדרוקש. זיכער ז
 קענזןן דערפאר און ניט, זײ זײגזט םײנונג,

ײ םיר ט ז  נ-9 ס׳9ײ אי׳ פאיעפענשליכען. ני
 דער און אײך, פון געדױקש יע בען9ח דעי־ע
 עש איז דערםיט, געק״ויקש זיך ש9ח עולם
ײג זעחר שאקי ע וי  יער9 דנע.9ם און טי

ע  געױאוסש, גיט האבעז יגעגגע-9£ אונזעי
 דרו־ גיש שען םען ס9וי איז קעז םעז ם9וי

ניש, •פארשטעחען םיר ד;ר9 ; םיר דעי־9 קעז,

« אבער יV יחרען9 ני ת ך י
ז געשםא^ איז ‘נוגג י  '.אנחגחג י

 אונזער••! איז ר9רעדאקט סענחאפשער
 גןךופא, אײגענער אונזער און םײנוגג

י אונזעמג װעגדױיזער אײגציגע עי1י נז *ו ' 
 איו עס װי אװוער, ארך טעשיגקייט,

שובד^סט 9 איהם שאן *ו שד״נד 9 גלז
עז• געש^ז ך9י תי י

 רום9װ קשיא, די — לעוױן.
 וױ שדײבט, איחד ס9װ לץ׳9 םכוח

J פליכפע!/ זײערע ד9י- גיט קובען שעש9ב H 
 װערעז ביזנעס־אײדזשענשש די זןזװ

ט דורכגעיעדט ניש זיך רם,9ג ד טי ײז  א
פ ל״ן9 ד9נ נלײבש אײדזשענט, נעש  שאר־ גי

פ דענקען מיר ן^טשערש.  ןו«ן זאל עס ז9 ני
 אן דעם pc איצם כען9מ צו געזונד

ײן קען עש אנגעלעגעגחײט. ליכע  דז^י־״ ?9 ׳ז
 ער^י נאר אלעס, דאש וזײש אײדזשענט :יזנעש

ט זיך כט9ט מ! “ער װײל זעחענדיג, ני  ; גלוי
נן כח נוישיגען דעם הזיפען צו :יש כן תוי או  אוי

W בעד9 זעחען םיר דעם. ;עגזגן קאםיף א -0 t 
 יגע•ז9ד די c־9) איחר װארום אײן,

יז אײער אין אויפתויבען ;יש נ  צו ן.9ו
 גיט אויב איבערחוייש, ז9ױגי די דא זדען אי

Î׳־ • דעם? פאי g v
פ אודאי האנען מיר — פ. מ.  גצײ ני

 §ון ארוישקוםען װעש ו9ז די ז9 גלוינש,
 שוין לײגש נו, אזוי.״. פעדער אייער

י9 י9נ רט׳9וו יאסענדע ש9י *ו ו ם וױ ז  דן
ר װאס ז»ה 9 ש=עלונג,9ב 9 געײען איז  םי

ז9ס װעלען  און 4שא «ו צעחנטען 9 געז9י
חי װי אזיי  TTW װײס־ורעזיחןנ•, 9 זענש אי
 דדוק^ן צוניץ, ל9ש9 קוטם פײינדשאפש מעם
ײ  שלסח, באםזנח גלויבען מיר כאשאז עש, ט

ײן גצםעגט ט9ײ װיץ דער ז9  גע• װעניגער ז
 רדינען9פ לפ9« נײאגרא די אז און שערט,9ט

 װ* בעסער, ביסעלע9 װערעז צו בא«י*יבען
חי ’ן.9אוי*גע» ל9מ ש9י עס ש9ח אי

ר ע ען ד אג ? מ

ם ק א ל ־ פ ־ ז ז ;



מלחמה ענדזן(וון *
וועלט דער םאר גליק ברעננט

iJ3,|1*'1קצייד׳ם fp |h  87T .
 זומיימװי גב^נג מיינמטײן -r- ס. פ.
b בײ קדמען עס קענען n ,וױימר־כמון 

׳ - '־ .... דאון־סםמיר. . . - . ־ (אדװ. .

ש. צ jrJ» ווײםם *יחר .דחװמני  « מי
מי צי ע ױפי  «ו בארעכםינם. ז?נם איחר ו

 נױם־ ,,םסיישאנער אצע ׳ווין באהוםןן
פאר םרענט בוך־םטאים. איז םםעגדם

יחזך. * אי5ד* 100
צן א מ b בי m i 25 co fp. איהר 

צ $ פ נ י י א , ם פ י ו הד^חאס ק אי  זו? אח/
ל, פאר א ט מז ?אא־ ז?ך םארמאארם און א

f צ#קאצם די פון t j j n

װ ר פ ע ל ו א אנ ש ניי עו פ נ ס אי ױ ײ ם ל ענ ם ר א ס נ ר ע ס ר א אן וו | ״־:; יוני
gf'* 4 געװארען געשטזגיצט איז

װ ם פ ע ־ ן ד ע ם ־ מ ; ו ׳ ע כ א ם ן י א
I * 4 1

; י םון אױפזיכט פויצער ^אוגםער׳דער • *

. ר ס ד י א ו ן ל ן א ד א | ס
 אוניערע מיט צוזאמטן װעלכער דענטיסט, באוואוםטער זעהר און ערפאהרענער אלט אן

 נעבעו צו בעסט זײער טרײען װעלען מײער, דר. און עלליס דר. דענטיםטען, םריהערדיגע
 אונזערע פון ארבײטער די צו דענטיםטעױי וױרקזאמע און וױסענשאפטליכע עהרליכע,

טרײדס.
א ס׳ם)םאדא דר. ט ם א ם ם ײן ײע :ז

נארבעסערע גע י ל י טב י . נ ט י י ב ר א ־ ן ה א צ

ג כונ רזו ע ס ה און אונ ס א ײ - ר פר
:אםען איז אפים דענט;.ל דער

אבענד. 6 ביז םױה סו םון שבת אבענד. 8 ביז םריה סגסו םון פעגליך־
סט. וטע6 איםט 23 ארײננאמ םקװער. ױניאן 31 אםיס:

 םי־ אבםיהר סענדי םרוכט נעשםאסע די
 פון צײט חןר םיר נעםוזם האט טעצ

 דער װײצ מארקעט, םון אראפ םצחםה
שעי טײערער ציני  װאם שטאוי טעדי

 איז טארסאצאקם אין אריין סוכט
 די אין געװארען פארברויכט נענצציך
 ענדע די יעצט האלופיםעצער. מצחמה

 נייע נענראבט האט וועצכע מצחםה פון
 נע־ צוריק אויך ה*ט ציים&ן, נוטע

 םא־ אצע םיר רםואה נרויםע די בראכט
 די ״םארםאלאקם״ ציידענדע, נען

 איז ײאט מיםעצ אבםיהר פרוכם־הענדי
 קענדי טײערסםע די םון נעשמאקער

 א אין מאצען דעם אב ריינינט און
אננענעהם. און צייכט שטינדען פאר

 האצט און מאנען אוים׳ז ניט ציירעט
 אין קינרער אייערע םון מאגענרצעך די

 א צושטאנר. געזונטען און רײנעם
 א איז הויז אין מארמאצאסם באקםעצ

 מאנען נעזונטעז א םיר םארזיכערוננ
 מאנע; אצע םון פארהיטען װעם און

קראנההייטען.
?אקם. א ם50 און 25 ,10

 םים אדער סטארס דראנ נוטע אצע אין
פאםט.

MARMALAX COMPANY, 
NEW  YORK

 דארפט איהר פײ װיםיעצ איהר וױיםט
j j r v ף ־װ$ך1¥עצעקש הײנטינע םאר

 א שטונדעז 44 י^צט ארבי^ט איחר
 פאר׳ןןײי• דיינען 'ווײדזשעס אײערע וזאך.

א  א װאר, א דאצאר 50 הרינט אײנער 4י
 דריםער א וואן־, א דאצאר 55 צוױיםער

eo װ. ז. א. וואך » ח*צאר
 באצאהצעד אײך דארױ נאם דער וחנן

^ אוים ער רעכענט וויידזשעם, די פי  װי
 װיפיעצ נעארבייט, האט איהר ,׳■מתדןן
 דא! און נאטרעפם ׳פטונדע א א״ערע
ט מנ  זענט אהר װיםיעצ צו צוזאםעז ער חנ

װאך. דער םאר בארןכטינט
 בוכקיפער ב^ש׳. דעם האט קו^םער און

« ט; כ א ם  זיך איהר ;<£(ז£ — םעות? מ
» ? ױשר זײן אויף זען1פארמ) ד » f ״ , י י י ■ *
w ןן;. o* נײן!

ojr געװארען ארױסגעגענען יעצט אי 
 ״האוראי די זיך רופט ער •יײביכעא. »

 דעד לויט (וױידזיעעם רעחאגער״ רזײדז^
 רוײ אײך צײגט ניכעיצע דער עםונדע).

ט פי' תרי־גע; י־ארפט איהר ל9םי  רי אי
 געארבײט, ה#ט איהר װאס שטוגדען &וחל

8 ד*אאר 100 קריגט איהד װען זאגאר

 ד^לאר 67 ?ריגט איהר גײ^פיע^. צום
n שס(:* 37 געארבײם ה*ט יהר8 װאך^ון 

i n איהר דארםט װיפיעא װאך. חןי דורך 
nrinp ? ײ י

מם ביכעלע, נעםס-דעם ־  די אויף מי
 וחנט איהר און חואאר 67 םע<:נוון1ג*

IW גטונדען 37 םאר : םאלגענרע חןזס^ 
.$56.34 קריגמן אידזר ארםט-!
^ t - ם א ראלאר״ביו 1 סח *יו זעאבע י

װערען אפגעהאלטען װעט

ת, שנ ען !י ס אוו. פז ען אין נ װ א ה פ ע ל, כ א ס טע5 איסט 2io ה רי פ . ס
נאכםיטאג. זײגער א צוױי פונר,ט ז ‘

דעם םון טיטנליעדער ׳אײך םאר נױטיגער א זעהר איז מיטינג דיעזען םון צװעק דער
לארןאל.

 איצט את ענדליך און פ»נו/ רעליעוז א אין דך נױטיגט לאקאל אונזער וױ לאנג ײ־שוין
 פארלענען. אײר םאר םאנד רעליעופ א םמ םראנע די אט קאנען מיר װען ציימ די געאוםען

 אזא האבען צו באשלאסען שױן אױך און דיםקוטירט, שױן פראנע די האם דייעקזעסטיװ
םאנד

. אײנצעלהײטען. אלע ן5מי איבערגעבען דאס אײך טיר װעלען מיטינג בײם

עו אין . מ א װ נ ר פ ע ױו ד ם הסז ו עסז ר א א ל כ א ס א 3 ל
,4ד.רונין,פער

ס או ם הל ער ם ע אן פר 35 ^אסאל ױני
!אדפםערשזאם

ע ל ענו אן ר ש עס ען ם ע פי ד ען נ ל ל װן א ה ע נ פ א ד ע ל מנו שאן ר ע( פעה פיננ םי
װערען אפגעהאלםען װעצען

אנ, ם ש עו אנ ם ד ען13 דע ע; פ םנ ע װ א נ

ו מ נ א ר ח ו א *

 נא־ טען10 דעם םאנטאנ, םיטען װעט — יארק נװ ״איי״, םעששאן
םבער, םם. דעלענםי 77־79 אײ אבענד, אוהר 8 ווע

 נאוועםכער, םען8 שב̂ר םיםען װעם — בראמװיל ״די״, םעקשאן
אן 219 לײםעאום, לײבאר בראנזוױל אין םם. סעג̂|

 צו געלעגענהײטען וואונדערבארע די מיט בענוצען זיך זאל םרױ, און מאן ארבײטער, יעהער
 ־ נ ע ס י ו*ו ע ל א י צ א ם ן ו פ ל ו ק ם ד נ ע ר אין געגעבען װערען װאס שטדירען,

. tp א,פ ש
 םא* היםטאריע, םאציאליזם,• דיםקוטירען צו אינטעלעענט אימשטאנד זײן אײנער יערער

ן ליטיקס,עקאנאמיקסאוןדיאלע ע ט ע ל ב א ר ן ם ו . ם נ א ט
 געלד. טאכען צו ניט בעאבזיכטיבמ םקול די װעניג. זעהר קאםט םקול רענד אין ?זטוױרען צו

לאנע. דיער םערבעסערען צו ארבײטער די העלםען צו ציעל איהר איז עס
 ביל־ א מיט זיך םערזיכערען צו נעלענענהײט װאונדערבארע א אײך גיט ל ו ק ם ד נ ע די!<ר
 אץ אױך נאר עקאגאי־יקם, און היםטאריע םאציאליזם, םון םראגען אזעלכע אץ בלױז ניט דונג

 בעריכטען, נײעס גרעטער, קאמפאדשאן, דראמא, קונםט, ליטעךאטור, װיםענשאםט, נאטור
םראגען. אנדערע םײעלע און אקצענט ענגלישען דעם פערריכטען םםיקינג, פא?ליק

 זײ־ לער,טשורערס און לעהרערס די םעזאן. דיעזען םאר קורםען 30 אײף אםערט סקול רענד די
 רענד די וױיל אוניװערםיטעטען. גרעםמע די אין בלױז נעםינט איהר װעלכע אזעלכע, נען

אוניװערםיטעט. ארבײטעדם דעם איז סר,ול
 דר. דאנא, װ. ת פראם. ניערינג, פקאט פראפ. :װי נעמען, אזעלכע דא זײנען לעהרער די צו־ױשען
 א. רד. גרינבערג, םי. בענדזשאמין דד. גאלדענוױיזער, אלעקסאנדער ־פראם. טהאמאם, נארמאן

 װעלכע אנדערע, םיעלע און קעפםנער מ. לואיזע פראם. ת־רװיטש, m י. דר. גאלדװאטער, ל.
בעוואו^מ. גוט אזױ אױך זײנען
 איז עם אײנצעלחײט. יעדע אץ קורםען אלע דיזע בעשרײבט גולעטץ ל ו p •ם ד נ ע ר דער

 אוים. נעהמ אויםגאבע דײ אײדער קאפיע א קױגען דארוז אײנער יעדער װעלכען םון בוך, א
 .ל ו ק ס ד נ ע ר אין שטודירען װעלען וואלט איהר װעלכען קורם, א דא דארט זיכער איז עס
 אזא םאר • אונטערריכם גױנדליכען אזא בעקומען ױט איהר װעט פלאץ אנדער קײן אין און

 ד נ ע ר די װעלכע ׳ר,ורסען די אםערט אינםטיטוט ערציהונגס אנדער ר\ץ פרײז. קלײנעם
ל ו ק . ם ׳•- ״ ־•-••• ■ױטאײך
 קוטט אדער דדינט, בולעטין דעם םמ ר,אפיע א נאר שיקט קײן■:צײט. ניט םערליערט דארום

•:־ יארר,. נױ סטרימ, וםע 5 איםט ן םטל, רענד וס^ רום חדך. דך רעדט אוך
אלעיקלא־׳ ודיל ׳אפ נימ עם לענט £ בת ו2 םון זונטאגס אבענד^ אוהר סו ביז טעגליך אםען

האלל. ״פארװערטם״ אין — טאון דאון
עווענױ. טע3 3861 קאסינא, לאנדאן אין — בראנקס

 צי אױך אץ דך װענדעט עס ברידער, און שװעםטער
 מיטינגעו סעקשאן רעגולער אײנםיהרען צוריק זאלען מיר
 די־ צו אטענרען אייער מיט נישט. אדער װאכען צװײ אלע
 טאכט ררערען. געשליכטעט םדאגע די װעט מיטיננ זען

ערפאלג. אן םאר מיטינגען די דארום

ד משזעסוטיװ ־ ד א א אל כ ס א 23 ל
* %

71 , ף ע ד נ א שער• װ םעןדז

בראגתם די וואו־געןיאץ װעלכע פרעסערס אלע םון מיטינג א
אױןש םאררוםען װערט

אנ, ט אנ w ם o ,ר ע כ מ ע װ א הר 8 נ ד או ג ע כ  א
ן א ד אנ ל ץ א, א פינ א ע3 3875 פ ױ פ ענ װ ע

 געגרינדעט װעט ערפאלגרײך זײן װעט מיטינג דיזער אױב
 בראנקם. די אין מיטינג סעקשאן שטענדיגער א װעדען

:װערען פארהאנדעלט וןעט פאלגענרעם
• ■ ױניאן. דער פון ביזנעם רעגןלע די )1
 מעםבערס, ב#ארד עקזעקו.טיװ פאר נאםיניישאם ער׳טםע )2

בעאםטע. סעקשאן און מעעדזשער פרעזידענט,

װע םי מו ו ןןקז( ר א א אל כ ק א 35 ל
םענעדזשער. ברעםלאוו, דזשײ

אין אנעגך, •jfr.H 8 טען,10 דעם ן._אג,-ןאװעסבער . - .,י ןל
;,בראדװײ. קאר. עװע., מאנהעטען 16־י-18 פאלאס, ראיאל

«

 אין אבענל, ז־והר 8 טען,12 דעם נאװעםבער מיטװאך, — :ארק
,־ ■ עײ• טע5 1362 ר.»ל, םאררים מארנט .

 שאפ־טשערטאןימי־ דעם םון רעזאלושאן די — :ק ע
 װעלצע/צװײ פון דאלא.- 5 מי.ט זיך טעקםען צו טינג

 גע• װ^ט שטאל־םטרײקער די םאר געהן זאל דאלאר
 עקזעקוטיװ וױכטיגע זעהר אנדערע און װערען שטימט

װערען. םארהאנדעלט װעלען אטענדײשאנס)רער

װמ ד עסזעסוטי ר א א אל נ ס א so ל

1063 גדעטערםי טעל.עווענװ פערטען238 אפיס

 די האט טױיד אין סלעק אונערווארטעטע די צוליעב
 בע־ ניט זאל אװערטײם קיץ דאם ־באשלאםען עקזעקוםיװע

 לײדיגע םאראן זײנען עס װאו שאפ װערעו;איןנקײן ארבײט
............ םאשינעו,

 אױםםאלגען ניט ארחןר דעם װעלען װאס:שעפעך די
 װע־ און קאמיטע נױװענט דער צו חיערען גערופען װעלען

װערען. באשטראפט שװער לען

ע די טיזו ל פון עקזעסו א ס א ...... 1 ל
̂; ײסינע̂י a °«ני• ק«°י?י. ׳«■ ײ«פו«י■ «■ • °««יס«

םלעצער בעשרענקטע.צאהל א סעןהאבען

taiuj
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נאנק פ
$65׳ooo׳ooo איבער ריסארםעס

%kב י  איהרטהוטביזנעםמיטאנדערעלענדעראדעראיהר ו
ML איםטארט דורך ביזנעם אייער םערט־עםערען דענקט 

 כענוצען צו זיך געלאדען איחר זײנט עקםטארם, אדער • ד
כאנק. םםײם דער סון פאםיליטיעם אויסערגעװעהנליכע די םיט

 לע־ קאםוירשאל קרעדיט, אװ לעטערס ארויס נעכען יר
 נאך דרעפטם און טשעקם טרעװלערם קרעדיט, אװ טערס

וועלם. דער פון טהײלען אלע
6 B* בע־ אויםלאגד, אין קרוכים זײערע חעלפען װילען װאם 
 טשעכא־ און גאליציע, רומעניע, פוילען, אין זאנדערם ^

I ,רעיםם גיליגסםע די םיט געלד שיקען קענען םלאװאקיע 
ב«נק. סטײט דער דורך

קארעםפאנד־ אונזערע פון אײניגע זײגען בײנק פאלנענדע די
א־יב-זזנד אין ענםם

ENGLAND
Credit Lyonnais, London. 

FRANCE
Comptoir National d’Escompte 
de Paris.

BELGIUM
Banque Generate Beige.

SWITZERLAND
Swiss Banking Corporation.

GERMANY
Deutsche Bank, Berlin.

HOLLAND
Rotterdamsche Bank Vereeniging.

CZECHO-SLOWAKIA
Bohmische Union Bank, Prague.

GERMAN AUSTRIA
Wiener Bank Verein, Vienna.

POLAND
Polska Krajowa Kasa Pozyczkowa, 
Warsaw.

 זייערע אין שםארקםטע און גרעםטע די זימען באנקען דיזע
 םרײנד אײערע צו נעלד שיקען װילט איהר אויכ לענדער.

 זיכער, זײן איהד װעט אונז, דורך שיקט דאן — קרובים און
 דעם רעכעגען טיר און װערען, כאזארגט שנעל װעט עם דאם

טאגעס־קורם. דעם לוים פרײז, ביליגםטעז

THE STATE BANK
יאר̂כ נױ סטױט. גרענד 37» און 376

, y :ברענטשעס
•. >, ioo י םםוץם; טע26 וועסם 7 סםריםן עסעקם‘ 

 עװעס. וועסםשעסםער און ױניאן '158 עוו.; פינפטע 1400
־ , ■׳ 4ברוקלי זןװענױם, םצזאון און פיטקין

,. ברוקלין. םםרים, װערעט און עווענױ גרעהעם
/
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חןליעןש ®שלם
קאנומןנשאן

אין ווערען אפנעהאלטען וועט

i פילאדעלפיא
א אין עלפי ד ל, א ע פ א ם ה א סנ ע ש ט.3 און פ ס ע ס ו

ת, ב ג ש א ט נ ו אנ ז ט אנ ג, און ם א ס ס ם ױנ ע  ד
עו און םעך,9 פםעו, ם ר סו ע כ מ ע אוו נ

ענל. אוהר 8 שבת, ערעםענונג אב

ע ס אל מ ש ם ענ ען פון בו צ אנ ד נ אנ תןלען ל ןײז ו
ען ם א ר ט ר א פ

עס אג ב ם דנונ ר װ א אן פ ש ענ װ אנ :ס

 ̂•

אווענד. שבת זיצונג, ערשטע
 לעאף. װ. ם. דר. — ערעםנונג

 טשערמאן. — קאהן אלע־םאנדער םר.
 םארשםעהער. םילאדעלפיער פון באנריםונגען

 קאםיםע. קרעדענשאל םאר װאחלען
צוקערםאן. ב. און ראטענכערג םארים אש, שלום פוז רעדען
ננריה. זונטאג זיצוננ, צוױיטע

 קאםיטע. קרעדעגשאל פון באריכט
 -- כעאםםע. און טשערםאן פאר װאהלען
 נייע און ארגאניזאציאנם רעזאלוציאנם, :קאםיטעם פון װאהלען

נאטינײשאן. פלענער,
 ’• אנםראגען. און םענעדזשער פון כאריכט
 זי־ דריטער דע־ פאר משערםאן װײם און טשערםאן פאר װאהלען

צד̂נ
, נאכמיטאג. זונטאנ זיצונג, דריטע

ען אדן באו־־יכט  נאלדבערג. דז׳ןז. שאפארד, םר. — אנפראג
ט כ רי א ט פון ב אינ ש שאן דז ױ םטריב טע. די םי א  ק

אן םי םקו כט. װעגען די בארי
 םערטער דער פאר וױים־טשערטאן און טשערמאן פאר װאהלען

זיצוננ.
םױ̂ד מאנטאג זיצונג, פערטע

 צוקער־ ב. — ארבײט רעליעןש דער אין צושםאנד איצטינער דער
,1 פונקםען: םאלנענדע ארוםנעםענדיג רעםעראט: טאן.

 איבערשיקען ,3 ;פעראײנען לאנדסלײט ,2 ;תילף באלדיגע
 קאנםםרוקטױוע ♦, ;שפײז און קלײדער געלד, יחידים םאר
 ’ יתוםינ^ ;נױפדג זײנען םאנדען וועלכע J5 ;הילף
פארשלאנען. נײע און דיםקוסיאן

זיצונג. ־טער5 דער צו װײם־טשערםאן און טשערםאן פאר װאהלען
נאכמיטאנ. טאנטאנ זיצונג, פעסטע

 פלענער. נײע און ארנאניזאציאן דועבען קאםיטע דער פון כאריכט
דיםקוםיאן.

םריד: דינסטאג זיצוננ, זעקסטע
 קאםיםע. רעזאלוציאנם פון באריכט

דיםקוסיאן.
זיצונג. טער7 דער צו וױים־םשערטאן און טשערםאן פאר װאהלען
נאכמיטאנ. דינםטאג דצונג, זיבעטע

אז םון באריכם ש ײ םינ א ע נ ט מי א ען. און ק םראנ  אנ
 װאהלעז.

שלום.
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 םימםזד או; כאר נרויםער עקםטרא אן
רומש־נססי. א־לא ארקעםטער ני

 ױניאגג^ םאםייעטים, לאדזשע(, וזברװז
ם^ ברענםשעם, ריננ ארבײםער ת על  וױ י

 םינל־ זיך פ«נ«ן •ערזאנןן •ריוואט אויך
םס פאר דען אין םיקעםם אח מגעםי

ט ס רי ט ע ם א ט עז און אי ש מי אפ
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jwo vr\"foo• םאמאשעװסקי. דמןרי

א5 !סרקטעס נרעםם*־ װאך! נ
jn־u דאס o s s v  j n » r היי־ און רייגםםינ 

ײו װאם לינםםע  נעזעהן אסאל האבען אי
■woam אירישען אץ
 נײע טאמאשעװםקיש באױס

 - אפערעטע
ליעד הײלעע דאם

^ נוםערען 28 םיט אנ  אײנצי־ רעם םון מז
 קאםיאזיטאכ אידישען אםת׳ז נען -

ן א ם ר ע י ה ה א  װ
 םםארם נרעםטע די םון קאםיאניע א םים
 עקסטרא אז 1או ביהנע אידישער רקר םון

 םים־ א אױך װי יערזאז, זעכציג םון כאר
.pjrum 24 פון ארהעטםער פאני
אלדבער^ ל. פרעזענםירם נ

װםקי, בארים שע ד םאםא װי ײ  קעםלער ד
 צוקערבער^ רעגינא קעםטין, םעם לער,
א װייסםאן, בעםי אז  יא־ ?לטן נרינםעלד, ו

 זיבעל, םאד. שײאר׳ז, װיליאם וועליער,
 נרינבער^ ה׳ םאנע, מאד. װילענםהי, םאד.

 און *זשעיטאן ה׳ נאלד, ה׳ נילםפאן, ח׳
 צװיי םיר 1האבע אויך זױ םינקעל״ ב«לא
r ' l ,םעראנ־ ת׳ און 1טובמא םאד. זיננער 
זא.

 אידישע! םון נעשיכטע דער איז יוען
 אדער נעזעהען נאך איהר האם סצאטער
 אזעלכע םו[ קאםנינאציע אזא נעהערם

 איהר װי צוזאםען זיננער, pa שוישפיעלער
 םאמאשעװםהי׳ם איז הערען און זעהן װעם
ליעד״? הײלינק ,ראס אפערעםע נייע

 מאטי־ זונטאנ און שכת אזוענד, םרייטאנ
 טען0 און טעז8 טען,7 חנם אווענד, איז נע

נאװעםבער

 װאהל׳ם און טאמאשעװםתי׳ס
אפערעטע נײע

ם א ע ד ײלינ ד, ה ע לי
m n n i f אהטען. 3 אין פראלאג א םיט 

 אידי* גרעסטע צוױי די םון אױםנעפיהרט
w װםקי ח׳ חנזשיסעחנ שע םא  אין םא
 םיט םוזיג, נוםערען 28 קעםלער. ה׳
 סון םא| 24 םון ארקעםמער םיםפאני א

 ה׳ דירענענם און קאםפאזיטאר אונתר
 אראנזשירט םענץ אלע װאהל, הערמאן

 פראדױםער ברארװ״ באריהםטען דעם םון
 הערי םון עםעתטען הונסם דודי, דען ה׳

װסקי. שע טאסא
 סא־ חגליעף און ױניאס ל*ודזשעז, חברזת,

 הע־ פערזאנע] ■רױואט אויך װי םיתטים,
 םאר םיפעטם אח בענעפיםם קריגען נע)

מר. «ו ווענדען צו זיך סיזאן. נײעם דעם
מענדעיסא;.

װיננ ר ר פל. אוי ע ם א ע ה ס
 1368 סטײװעםענם טעלעפאן,

 םענעחשער װילנער, םאקם
רירעקטאר. שװארץ, מארים

!וואו טע11!ײאך מע11

!ערפאלג גרעםטער
!איבערםראםען אלעס

טאג, ת פריי אנ און שג ט אנ זונ ם ײ  ב
װענד, און  און םען8 טען,7 דעם א

ען9 םבער ט װע נא

ירס6«רעזענ װילנער, ר. מאקם

ר ר ע ם ח ױ או ױן & א שוו
* I

ם ו ל ם ש ׳ ס ן נ י ל ע
םטע םוננ נרע שא

 — פרױ. אדער מאן ייעדעו פאר שטעלע אנשטנעדיגע אן
גוט. דך בעצאלט — לערנען צו נױננ

ם איהר אויד מנ ײניננ לעתען י חנזיינמד צרםאלנריימר אן װערען און דעז
 פער־ םרױען און מענער

נעלד. מעהר דינט
ם ם שען א אויף נע  קורם פראקטי
ע און םו כ רי םער  אין אונ

םיםשעל־םקוהלם.
 םיסעס פרויעגס, ױן דעזיעינב אין

ױ  וון קורס א ?ליידער. קיגדעי״ע י
 סקולס םיטשעל׳ס די אין אונטערריכוםג

 םעחר און «טעלע ב*לדיגע א מײנ®
 ךע• ץ ו c סקולס םיטשעלם די כעדמןלש.
 אוז גריזדינג םייקינג, •עשערן זיינינג,
 געווארעז געברינדעס זײנעז פיםינג

̂בעז או, יאחר 50 װי מעחר עחגרייכט חן
 סיסםעםס, נייע געדאנקען, נײע

 רע־ בעסמע םעטאדען, בעסםע
זולםאטען

 אויפםערקזאםקײט אינדױױדועלע
 סעסיגע חראסען. נאבט און םאג —

באדיננוננעז.
 םאר־ אדער מזגצעפ^ירט שרײבט,

 דע־ בוהילעט, םרײען א םאר אאננט
 אינםאר־ פוצע און םאנסמראציאז

מאציאן.
מיטװאך

םקוהלם דעזײנינג מיטשעל
יארק. נױ םט.) טע21 בראדוױי(קארנער 919־920

A3 גרעמערםי — םעלעפאן

SECOND AVL MAM
עװענױ. סמהאנד 35

 םענ. דדמענ. עדעלשפױין, יאזעןן ־
.1643 פארסײטה םעאעםאז,

אדווענס. אין װאכען 8 טיהעטס

 איבער פזן אורטייצ אײנמטימיגער דעד
 בײנע־ ה^בען װע׳צכע מענשען, 50,000

 יאזעןמ פון פארשטעאונג די װאהנם
שעהנ־ און יצעצטע רוםשינםקי׳ם
אפערעטא םטע

ן ו ג נ ס ׳ נ י כ ר ם ע . ד
ערפאלנ! ערפאלג! גרעםטער

אנג נומערען 30 עז ג
 מאםײ זונםאנ ^־ן שבת אוחגנר, פרײטאנ

 םען9 און 1טע8 טען,7 דעם אוחןנד, און נע
נאװעםבער

 אפע־ נײעסטע רומשינםקי׳ם יאזעןז
רעטע

רנינ׳ס דעם

 לעה• מודס א איהוי דארםט
רער?

 באװאוסטער דער גאלדכערג, ל.
 די האט ודעלכער שםיעלער, םיעדעיצ
 םרא״ זשעניע, נרויסען דעם סון הסכמה
 צעהרער דער אוער, יצעאפאלד םעסאר

 גאך און עלמאן םישא ציםבאציסט, םיז
v ‘יןינסטלער אנדערע

 שםיעלען פיעדעל אין לעסאנם גיט
 צו ספעציעצ *רייזעז, םעסיגע נאנץ צו

 קלאוקמאכער. םון ינדער%ק
:אדרעס

 בראנהס. עװ., עדען מאונט איסט 507
.1505 מריםאנט :טעלעםאן

 עאע־ עװענױ דריטע נעמט — ב. נ.
 םטריט טע171 בײ סטאפ און װײטעד

פארסװײ. קלעירכיאנט און

A. DELBON
שערס. שארפט און פיקםם

 עװעניו/ טע6 484*90
נװיארק.

םםריט. טע30 און טע29 1צוױשע
p י ... ...........  ־■ ~  *י י ■ ׳■׳ ^

ע ז י ג ר נ ו ט י י צ
ן אידישע •נדערע סיעלע אויך װי ו  י

ען, לי״אע ײפוננ ר נ  ז*ורנאלען און ביכן
די אין גצדדיהפ יחנחננ

קא. םרינטינג אם־טדדייט
יארק נין םט. קאנעל 196

■יענקליז. &425 מעלצוןן
 באדער j פון ליבדעטא

אזעף םח אויםנעםיהרט שינסקי י ם רו
 רע־ זאץ, לודיױנ ראזענשטײן, סעםױעצ

 ראזענ־ בארים האר^ ראזא פראגער, נינא
 לוב־ םעני לאקסעי, סאבינא םרס. םאל,

 יאקאב און תשייקאבסאן הײםי ריצקי,
 אפע־ דיזער אין זיך באטײאיגען םרענס
 טשאר־ ה׳ הײמאן. לואים אויך װי רעטע,

״אײבענױ.״ אלס נאטאנסאן לעם
 ®רא• ססו איז נגון רבינ׳ם דעם

פערםעקפג צענט
 אױס־ ארטיסםעז, פערזאנאל, םוזיה, אין

 שעהנםםער האסטױמען, רײכע שטאטונג,
מ שעהנע קאהר,  װאוג־ באצעטען. אזן םע

 איץ ארסעםםעו/ נחיסער עפעקםען, דער
הינזיכטען. אלע
ערטה $10 דאל. 1 פאר אםיץזמענמ וו

2441 נרעמערסי טעלעםאז
 םרעם לענארד די

י. נ. סטױט, טע23 איסם 42

ז י. ו א ר ה
בענערם און בעדדשעם

כר.  • ס. און םאם״עטיס ױניאנם, פאר
ארכײט. ױניאן םטריקטלי

יארק נױ םטריט. קלינטאן 134

שניצער, ל.

579 סק. םעדיש«ן *על.
ײםאנ, ת פר ב ץ ש אנ א ם  _ זונ

װענד, און  םען8 םען,7 דעם א
װעטכער םען9 נא

שםעלונגען לעצםע די < םון פאר

:■$ הירשביץש םרץ
»*לקס-?*םידין ר*ם«נםי«ע

 | פוםםע די
?רעפשמן

אג מ אנ װ#ך און ם ט ענד םי ןןוו

ע מ א ^ן איינז ש | םענ
ה גערהארד פון מ ם ם ױ ה

םטאג  נאוועםבער טען12 דעם דינ
פאר עהרענאבענד גרויםער דער
ן > > ב ש ר י n__ץ ר פ

י םון נעזעלשאםט קינםטלער די .08 
שפילצן וועם טעאטער״ אידיש נייע

ע ױ פ ס ^ פו מ שנ ם סרק
 *nw רײישן ײעם אליין הירשבייז ■רץ
אקטען. רי שען

 םןןר כילעם « שױן איהר האט
אװענד. יענעם

טעאטער געביל׳ס
 .4345 ארטשארד טעא. באוערי. 235
סענ» נאטי, הערי דירעק. געביא, מאקם

 ליבעי ״הײליגע נעביל׳ם מאקם
איבערטראפען. אלעס האט

1װאר טע11 !װאך םע11
 מאטײ זונטאג און שבת אווענד, פרײטאנ

 טען9 אזן טען8 טעז,7 דעם אװענד, און נע
נאװעםבער

צע די אנ ■#:. קאמפאני קינםטלער ג
מײסטערװ גרויסע געביא׳ס מאהס אין

 עליאם גאאדשטײן, דזשעני געביל, מאהס
 • '״ יאקאב שאפירא, גאצדע ראםהשטײן,
 ז •עפי׳ קאצמאן, יאקאב האכשטײז,

 יאהאב םינקאף, אײב סינהאו*,
 גראיער, אירא גאלדשטײן,

• איזײ און בצײכער םרידריך
אין חאלענדער דאר

 מײם־ גרױסע געביל׳ם מאקס
טערװערק

ע ג י ל ײ ע ה כ ע י ל
 םאר• א םיט אקטען, 4 אין םעיצאדראמא

געביל. מאקס םיז שפיעא
 קאמטאזיטאר אונזער םון מוזיק

םערלםוטער. ארגאלד
 *ז זיר טיקעטס און בענעפיטס װעגען

טעאםער. םון אםיס אין ווענדען

נארנעם



םטרײקער
 םעדערײטעדװניאן. סענטראל די
 :װ» גארמענט לײדיעם אינטערנעשיאנאל די
 ש. װארקע. קלאדינג אטאלגאמײטעד די
געװעדקשאםטען אידישע םאראײניגטע די

ױניאן. מײקערם קעפ ױנײטעד די
 ױניאן םאריערס אינטערנעשיאנאל די
 ליענ ױניאן טרײד וואומענס די
׳ פארטײ סאציאליסטישע די
פארטי. לײבאר אטעריקאן די

־ ר ע נ ד ע ר
הילמאן ס. פאםטער וױליאם

אוירוױן טש. קעננאן חש.
: פיץ מאגןס שלעדנגער ב.

עו־ ׳ ם ײ ם !ארכ ם ף צו סו ל ל די חי א ם ס ש ר ע ס ײ ר ם ױף שםדרםם !ס ץ א אנ ארה ניו נ  י
ע םינ לו ס ב ײ מ י ם כ ן ח מ נ ו אס א פ װ ר ע ו װ ע ג נ א נ ע עו נ ענ ם \זײ נ מ ם סו םיננ צו  ®או םי

ע ער ע איי ל א ר ם ענ מו צ אנ צי א ת אנ רנ ען. אין א ם א ם
I ( ו | • • » • •

, .;־׳ :j i;אין אינטערנעשיאנאל דער םון לאקאלם די םון אפיםעס אלע אין םרײ בעהומען צו טיחעטם

 פ ם. טשעדמאן האננא, י. עדװארד
 • װאלש פ. םרענה
םיטצםעטױק דזשאן

5«<י*;יתצ

ם ר א ײל אן ט ל װני א ס א ס so ל ר ע ײ ס פ ע  ד
ענ ו זי עו פו ם צ ע ס ל ױי ס ס

v אין טייא*רם ליידיס יארקער נױ די 
,80 ל*»אל ױניאן, שנײדער םעוייש^ן

 דעם געם״ערט אבענד שבת <עצמעז ח#ט
arf מרםאלגריײ זעהר לעצטען דעם ®ון 

 גענעראל לעצטען דעם דורף סםדייק.
 דער איז טײלארס לײדים די פון סטרייס
 ױניאניזירט םןולשטענדיג וױדער סרייד

j n ^ w i| םיטגליע־ די וױ ױניאז, די און 
 אורזא־ אלע וױרקליןי איצט ח*בען ^נר
מ  םון זיענ דער זיעג. דעם פײמרען it נ
רי  געװא־ געםייערט איז םײלארס אײדיס \.

V װאשינגטאן די פון אודיטארױם איז חנו 
 קאנ־ שעהנעם א דורןי חיײסקול, וווידוױנג 1

רעדען. פאסיגע פאר א איז
 אװענד םון שטחה בעל חױפט דער

M l •r סע־ פרעזידענט װײס אונזער געוועז 
t m i> .אעפקאװיטש ברודער אעפקאוױכדט 

 אאקאא, דעם פון ־מיטגאיעד ״\p ניט
i t טײאארס ליידיס דער םיט אבער איז 

אן ־' תי  פאר אעצטע די זייט ,80 מאא0 י
iiijp  H גע־ האט ער צזזאםענגעבונדען. עגג 

 ער און אױםלעבען צוריק מניאן די ה*לםען |
ר *יז חנ מן עו  דעם םון נור ניט םיהרער נ

 נור סטרײק ערםאאגרײכען ז*חר אצצסען $
*1N די װאס סטרײקס אגדערע פאר א פון 

 אעצטע די אין דורכגעמאכט יי*י*ז<חאט |
איכע |  עגדאיך איז טז״יד ידער ביז יאהר, ^ו
 געװא־ ארגאניזירט פאא?}טעגדיג װידער %
i ר*|. | t געװארען באעהרט דעריבער איז 
מו׳ן -  פון טשערמאן דער זײן צו כבוד ס

ם ג ח אבענד. ^
^י  אג־ זיף האט קאנצערט דער אײדער |'

 גע־ 6אעפקאװיטע ברודער האט נעםאנגען ;
 האט ער רעדע. אײנדרוקסםואע אן מאאםען

i: דער איבער איבערבאיק קורצען א טומבמן 
 יױ טײאארס אײדיעס דער םון געמיכטע ^
 ^טו־ םאחשײדענע די יארק, נױ אין מאן |
 םיעאע די דורכגעגאנגען, איז זי װאס פען ^
 אי• דורכגעמאכט, האט זי װאס *ריזיסען |
ר •־־ % װאס דורכפאאען, און זיעגען איהרע מ

 8־7 אעצטע די םון םאראויוי אין
ט, יאחר < א ה גרויסען איצםיגען דעם ביז מ

 חרך געװארע; נעװאונען איז עס װאס זיענ
 האט ער םםרײס. גענעראא אעצטען דעם

 די צו אפיעא װאריםען א םיט םארענדיגט
 םמסט װייטער עטעהן צו מיטגאיעדער,

 געטרײ אײניג, זײן צו ױגיאן, דער םיט
 אחגאניזאציאז, זײער צו איבערגעבען און
 מעהנע־ א םאר קאםף װײםערען דעם איז
אעבען. בעסערען און רען

 אויםגענומען רעדע די האט עואם דער
ענטוזיאזם. גרויס םיט

 קאנ־ דער נאכגעםאאגט דאן האט עס
 װעאכען אין םוזיס, קאאסישער םון צערט

 מאריס םידעא-שסיעאער, באװאוםםער חנר
 אויסגעציײ באזונדערס ויף האט ניטקע
כעגט.
 רעדע באגריסונגס װארימע גאנץ א
 סאציאאיםטײ דער געהאאטען אויןי האט
 עס און פענקין, דזישײקאב דזשאדזש, יעער
 באיןומעז האם ער אז זאנעז, צו איבריג איז

v אװאציע. גרויטע א
 געהאאטען״ אויד האט רעדע קורצע א

 אוים׳ן געאאםען איז װעאכע פענסין, םיסעס
 אאדערםאן, פאר טיקעט סאציאאיסםישען

 םארםאיכ־ זיך האבעז אנוועזענדע די און
 דעם םארענדיגען איהר העאםעז צו טעט

קאמפײן.
 װײס די און 1בארא אב. סעקרעטער

 עאמער און קאחן מ. פאניא פרעזידענטעז
 גע־ אנאנסירט זײנען װעאכע ראזענבערג,

 צוגע^יחט האבעז רעדנער, אאם װארען
 אונ- זײ םאר איז עס וױיא טעאעגראמעז,

 זײענדיג רעדעז, קומען צו געװען פעגאיך
 קאג־ און מיטינגען אנדערע ביי םאדנוכיען

םערעגצע;.
 האט באגײסטערונג באזונדער א

 די פון טעאעגראמע א ארױםגערופצן
 אאטע־ און טײאארם אײדיס סטרײקענדע

 לןאנעה־ הײװען, נױ םון שניידער רײשאן
 זײער גראדע איז שבח אעצטען טיקוט.
 זיעג א מים געװאיען געסעטעאט סטרײה

 סטר^יקער דיזע און ארבײטער, די פאר
 טעאע־ באגריסונגס א צוגעשיהט האבען
 שװעסטער יארקער נױ *ײערע צו גראמע

 זעא־ דעם אין האבען װעאכע ברידער, און
 הא־ זײ װאס זיעג דעם געפײערט טאג בען
 םרײ װאכען עטאיכע םיט געװאונען כעז

הער.
 יטעהנער, א געװען איז עס קורצען, אין

אײענד. גענוסרײכער און גײסטרײכער
סטעױ־רע^ארםער. א

 אונטעדגײ־ אונזער פװ עבינים
yorw דער «ץ שאפ<ל

).6 זײט סיז (שאוס '•.י
 ארויס נעהכמן םיר וועאכען םון םראגע

:אויסצוג פאאגעגדען דעם
 באארד עקזעהוטיװ דזשענעראא %י

 גאר־ אײדיס אינטערנעמאנאא די פון
 אמצטען איהר בײ האם װארקערס מענט

 אנצר באשאאםען באפאאא אין םיטינג
 אױםצובױען צוריח באוועגוגג א פאנגען

 םארכאגד אינטערנאציאנאאען דעם
 גאנ״ דער םון ארבײטער נאדעא די םון י

 דער וועט צװעק דיזען צו װעאט. צער
 אינטערנעמאנאא דער םון פרעזידמנט

 ױראפ, אין אפםאהרען ^אעדנגער ב.
 םארבע״ אין ^טעאען זיך װעט ער װאו
 אאע אין ױניאנס ^נײדער די מיט דונג

 צױ זײ זעבז װעט און אענדער דארטיגע
 אינטערנאצי• אן אױף זאמענצוברענגען

קאנגרעס. אגאאען
אײגענט־ שוין האט םארבאנד אזא

 דא־ טאחמה. דער םאר עקזיסטירט איך
 םרויען אטעריהאנער די זײנען םאאסם

 א דודך םארטראטען געײעז שניידער
 אינטערנע^אנאא, דער םון םארשטעהער

 אין ױניאנס שנײדער די וױ אזוי אבער
 זעהר געווען דאמאאט זײנען אמעדיקא

 גדויםען קײן דארטען זײ האבען שװאך,
 איצט האבען. געהענם ניט אײנפאוס

 און םרויעז אמעריקאנער די ייעז אבער
 שטארקסטע די האבען שנײדער מענער

 אין םאכען זײעחג םיז ארנאניזאציאנעז
 זײער װירקאיך עס איז װעאט דער

אײטענדע די װערען זאאען זײ םאיכט,

 n אגצײגען איח& און טערנאצי^גאא
תג : i וחנאמ אויןי ו t נעהן. זאא

אא די אג מ רג טע גאד־ אײדיס אינ
 »אי-5תא א פארדיענס ווארקערס םענמ
 עס אונםצרנעהסוננ. דיזער פאר םזננט

 נא- אאע דאס נים, צװײפעא קײן איז
 זיך וועאען אענדער אאע םיז דעא־מאכעז

 דעט אויף אפרוםען באגײס#ערומ םיט
 אויםצר םארבאנד אאטען דעם פארזוך
ךעס אעבען ײ 1אוי באײבעז װעם או  אי

 אײדיס אידישע די םאר כבוד א בינ
 אז אמערײןא, אין ארבײטער גארמענט

 װיכ־ דיזע ערשטע די נעװען זײנען זײ
 אויםצונעהםען״ ארבײט טיגע
 מיט׳ן אםפערען ניט זיך װעאען םיר

 ״םארװערטס״ םון שרײבער עדיםאריעא
 קאפר א הוםט אינטערנעשאנאא אונזער אז

 די אט •אנפאנגען װיעדער פאר פאימענט
 אויפצױ גײ דאס אױף ארבײט, גדויסע

 נא־ די םיז אינטערנאציאנאא דעם בויען
וועאט. דער םון דעא־אינדוסםריע

 דאס אז מיינען, האנען םעגשען מאגיע
 אונטערנעה־ וױכטיגע אזא ניט גאר איז

 שטארון װאם װעגען זײן זאא עם מונג
 אזוי. ניט אבער איז עס ײעיעז. צי נתפעא

 אוים־ געאינגען װירקאיך נאר ?אא עס וחנז
 םאדי־ אינטערנאציאנאאען אזא צובייעז

 נוצען גרויסע בחגנגען ער װאאט באנד,
 גאנ־ דער איבער ארבײטער שנײדער די

 די װאס אאײן דאס שויז װעאט. צער
 די װי אםשר םעהר ארבײטער, שנײדער

 אגדערען װעאכעז אירנענד םון ארב״טער
 אאנד אײן םזן ארום אפט װאנדערען פאך
 װעאט־פארבאנד אזא מאכט צװײטען, אין

יניצאיך. העכסט

די םון באפרײאוננ די םאר יארק נױ פון קעױערם לעטער
פױזאנערס פאליטישע

 גע־ האט ױניאן קעריערס אעטער די
 סענטראא יארקער נױ רער װיסען אאזט

 אינדא־ האט זי אז ױניאן, פעדערײטעד
 אנגענױ איז װאס רעזאאוציאן, דײ סירט

 באדיס, סענטראא אאע םון געװארען סען
 רעגי־ פעדעראאער דער םון •םאראאנגען צו

 פרי־ פאאיטישע אאע פאר אמנעסטיע רוגג
זאגערס.

 םאר־ סעריערס אעטער יארקער נױ די
 צו באװענונג די שטיצעז צו זיך פאיכטעז

 און פריזאנערס פאאיטישע די כאפרײען
 זאא באװעגונג די אז מיטהעאםעז, װעאען
 גאנצען איבער׳ן נאציאנאאע א װערען
אאגד.

 ךער ערעםענט שוין װערט טעג די
 עס װעאכע הערפערשאםט, דער םון אםיס

 דיזען םאר נעװארען ארגאניזירט איז
 סערפערשאם־ צענטראאע אאע פון צװעק

 יאר?. נױ גרײטער םון ױניאגס די םון טען
 אין אויך זיך שטעאט לןערפערשאפם די

 סאציא־ דער מיט דעם װעגען פארבינדונג
 םאר ארבײם די װאו פארטײ, איסטישער
 פריזאנערס םישע פאא־ די םאר אםנעסטיע

 אמאגיןיר־ אן אנגעהמעז דעם דורך *װעט
 דער פון ױניאנס גרויסע כאראקטער. טען

 םאר־ אײבאר אװ םעדערײשאן אמעריקאן
 דיזען פאד געאד סומען גרויסע שפרעכען

צװעס.

wm׳ Vי ־. ׳

K,

ר ע ל ע ד י אן מ רנ ר פון א ע אל ד אנ ש ע עו־נ ס ס אינ ע ױ ײ ס ל ענ ם ר א אן װאירסערס נ יוני
wm

PRICE 3 CEaMTSnew york, Friday, November 14, 1919. ׳i4 ,נאװעםבער פרײטאגVOL. I. No. 44.

 S35,ooo עושפע אונזערע
ספרייק שםאהל פאר׳ן

 דורך גענעבען דאלאר פערטעל־טיליאן ׳ דעם פון אינםטאלםענט ער׳טטער
 םעריטאן אין שבח לעצסען טיטיבג דעט אויף שלעזינגער פרעזידענמ

 גע• גע׳טאפען מיטינג דעם אויף איז צוזאםען אלעם — גארדען םקװער
 װאם םוםע, גרעםטע די — דאלאר. טױזענד 169 פון םוםע די ־ואחגן

העל־ צו אום ארבײטער־םיטיננ אן אויף געװארען געשאפען אמאל יז1-
 אײנבערופען גארדען, םקװער טעדיםאן אין םיםינג — סטרײקער ־.ען
 אויפ׳ן קבלה א — יארק• נױ אין באװעגונג ארבײטער גאנצער דער פון

פאםטער. ז. װיליאם פון טשעק

 ׳שטאטנעפונדען האט שכת רעצטעז
 אין מיטיננ היםטי^רישער נרויםער דער

 אום ערשטענס, גארדען, םקװער פעדים<ון
 שטאל- די פאר הי־לח באלדיגע שאפען צו

 באקאנם אדם צוױיםענס, אדן, סםוײײןער,
 מיט עואם אםעריקאנער דעם םאכען צו

 און סטרײה, פון צושםאנד ריכטיגען דעם
 פארקויפטע גאנצע די געגענצואװירקען

 װיא װעאכע פרעסע, קאפיטאאיסטישע
 גאויביגען דעם אײנרײדען אנדערש ניט

 שוין איז שטאא־ססרײק דער אז ׳עוצם
געבראכען. װי גוט אזוי

 גרויסען דעם אט פון ציע<ען בײדע
 אויפ׳ן געװארען דערגרײכט זײנען מיטינג

אופן. בעסטען
מעדי־ גרויסער דער אז אמת, איז עס

 אין געװען ניט איז גארדען סקװער סאן
 אראנ־ איז מיטינג דער פוא. גאנצען
 אזוי שנעא, צו עטװאס געװארען זשירט

 אדװער־ נוט געקענט ניט האט ער דאס
 גאנ־ דער איז דעם חוץ א װערעץ. טײזט

 מיט ארומגערינגעילט געװען סקולער צער
 דעטעקטיװם, און םאליסלײט םון קײט א

 פיעאע ארײנגעלאזען ניט האבען װעלכע
 אויסםרײד, פאיצשען דעם אונטער כיענשען

 און איבערפילט, שוין איז גארדען דער אז
 צוריקגעגאנ־ זײנען ארבײטער הונדערטע

 םאר פילאץ געװען איז הא?! אין כאטש גען,
 דאם אט אבעד טויזענד, עטיציכע נ$ןי

 מי־ דעם געשאדט װעניג דאף־ האט איצעס
 גע־ געשאפען איז מיטינג אויפ׳ן און טינג

 169 םון סומע דליבשע גאנץ די װארען
 װעט װאס סומע, א דאילאר, טויזעגד

 װא־ פאר נעקסטע די פאר דערלאזען גיט
 איבערהויפט שטאיצ־סטרײר,ער, די כען

 יצײדען צו קינדער, און פרויען זײערע
הונגער.
 האט סומע באדײטענדע ערשטע די

 אינטערנעשאנאיל אונזער בײגעשטי^זרט
שילעזינגער. פרעזידענט איהר דורך

 גע־ געזאמעלט איצט בייז שוין איז עס
 פערטעא דעם םון חשבון דעם אויף װארען
 אינסער־ די וועיצכען צו דאלאר, םייליאן

 טוי־ 35 םארםיציכטעט, זיף האט נעשאנאיל
 דער־ גלײף ש<עזינגער ד.אט דאקאר, זעגד

 די געקופען איז דאן טשעק. דעם <א;גט
 געזא־ שוין האט װעלכע אפאמאמײטעד,

 סערר און דאילאר, טויזענד הונדערט פעלט
 טשעה א געגעבען האט שיצאסבערג רעטער

 ׳געקומען זײנען דאן און סומע, די אױף
 און סומען קילענערע און גרעסערע אגדערע

 אז געפאכט, קיצאר גאנץ האבען אילע זײ
 װעט אדבײטער־באװעגונג יארהער נױ די

 זאא שמאצ־סטרײק דער אז דערלאזען, ניט
הונגער־נויט. די דורף װערען געבראכען

 םאל, צזוײטע; דעם אנבאטרעםט װאס
 רי פאסטער, און םיטצפעטריס האבען

 סטרײק, -דעם םון הויפט־פיהרער צוױי
 דעם איבערצײגט רעדען. זײערע דורך

 אויף קויןענריג ניט סטריייו, דער או עודם,
 שטעהט פארפאלמגגען, אכזריזת׳דיגע איע

 די אין איבײט די אז אייסנעצײכעגט,
 איז עס אז און געפאכט, ניט װערם פילען
 זאא ז• אז מינדעםטע,אריםזיכס, n ;יםא

דער װי לאנג אזױ זועהען; געסאהט■

 נאכגעבען ניט װעט גערי שטאא-קעניג
 אר־ צו זיך ארבײטער די פון רעכט דאס

 אײגע־ זײערע אויסװעהלען און גאניזירען
פארשטעהער. נע

 ז. װיליאם האט בריעו^ םאלגענידען
 פון אפיס דעם אין צוגעשיקט פ^סטער

:אינטערנעשאנאל דער
שלעזינגער: פרײנד טײערער

 א געפינען איהר װעט אײנגעשלאסען
 װאס דאלאר, טויזענד 35 די פאר קבלה

 בײגעסראגען האט ארגאניזאציאן אײער
 איןי קען װי שטאל־סטרײר־פאסד. צום

 גרױסארטיגע די םאר גענוג דאגקען אײןי
 שטאל-ארבײטער די צו אײערע שטיצע

 אײנצופיהרען קאפף העלדישען זײער אין
 פרײ־ צו עהנליכעס עטװאס װעניגםטענס

 איד ? שטאל־אינדוסטריע דער אין הײט
 איהר װאס דאלאר, יעדער אז זיכער, בין

 װעט קאפף, דיעזען אין ארײנלענען װעט
 ארגאניזאציאן אײער צו צוריקקעהרען זיף
כפלים. כפל פארם אגאנדער אדער אזא אין

 פיט און ׳פאל א נאף אײןי !דאנהענדיג
איך םארבלײב װיגשע, בעסטע די

אײערער, ברידער
ם א י ל י , ז. װ ר ע ט ס א פ

סעקרעטאר־סרעזשורער.

 לא־ ױניאן מאכער װײםט די
 א אוים װעהלט 25 קאל

עקזעקוטױוע נײע
W

ץ* ...

 איז שוין, װײםען לעזער אונזערע װי
 רעםערעניום־ א םארגעקופען װאף לעצטע
 דרעספאכער און װײסט דער אין װאוט
 עקזעקױ נײער א פאר 25 לאקאל ױניאן
טױוע.

 באשטעהט באארד עקזעקוטיװ דער
 אי־ דא ג-יבען מיר מיטגליעדער. 35 פון

 ער־ זײנען װאס די, םון נעםען די בער
 שטיפען צאהל די און געװארען, װעהלט

:באיןוםען האבען זײ װאס
דזשע־ ראוז ; l׳Q99 עפשטײן אננא

 י. ; 1,041 תאפלאן סערעה ; 1,041 געט
 פאױ ; 954 װײסגלאס ה. ; 976 לײבאװיץ

 ראטה־ ב. ; 900 גאלוב ה. ; 930 שטײן לין
 סערעה ; 793 פעקער איװא ; 880 שטײן

 ; 384 לופין אײברעהעם ; 399 גאלדמגרג
 ; 359 קאטץ פאללי ; 359 טשערנושין ד.

 ; 329 בלעכער פענני ; 350 בעקפאן אלגא
.310 ראקאף סיידי

קאהען לואיס :ברענטש פרעסערס
 לעװ פײער ; 768 זייבערבערג י. ; 922
767.

:ברענטש טאקערס
.900 עהרליף י. ; 948

:ברענטש בראנקסער
.830 לןראוס ר. ; 884

 ברענטש איטאליענער
 גיאנאנע פ. ;972 גוגליעלפא ל. ;986
 װידזשילאג־ פ. ; 960 בארטאלא א. ; 966
.846 ראננא דזש. ; 960 טע

— ספעקטאי י. : ברענטש ברוקלײן
.325 נאטהאנסאן ס. ; 853

אסטראװ־ פ. : ברענטש בראנזװילער
.335 סקי

 זילבערפאן

 בעררײט ל.

אראניקא ר.

ס ע ס א שאן כ ײ ט אסאםיא ער אד קי אן פ אנ ש  אינוז
ען שאן עג ער נ ס ד ענ ד לו שי עו ט ט א מ ס מ דו

אן אל ױני ה א so ל
 פון צייט דער אין םפרינג, לעצטען

 גױ אין סטרײק װײםטפאכער נרױסען
 דרעספײקערס טשילדרענס די ה$ט

 גענע־ א געהאט אויף 50 ל$קאל ױניאן
 געסע־ באלד איז װעלכער ראל־סטרײרן,

 קאל^קטױוען א דורף געװארען טעלט
 אבעי איז אגרימענט דער אגריפענט.

 אפגעברא־ שפעטער פאנאט פ*ר א פיט
 אננע־ האט ױגייאן די און געװארען עןכ

אינדיװײ געשעםטען די פיהרען פאנגען

ע םינ א־ װיכ ט ט אנ ק א  ב
נ נ ׳. כו

 איצט ערשײנט ״גערעכםעלױיט״ די
 ;געװעהנליף װי םריהער טןןג א פיט
 אנ־ פיטװאף פרעס צום געהען מיר

יעצט. ביז װי דאנערשטאג, שטאט
 שרײבער, ארטיקעל אוגזערע אלע

 הא״ און לאקאלס ךי פרן םעקרעםערע
 אוים־ רעריבער װערען רעספאגדעכטען

 מאטעמאל דעם צוצושיהען געםאדערט
 שפעט־ דער איז פאנטאג םריהער.

 ארײננעה־ קענען םיר װאס ט^-ג סטער
נופער. לױפענדען פאר׳ן זאכען פען

ע. י צ p א ד v ר

 באז,־:־ מאנופעקטשורער יעדען פיט דועל,
דער.

אײ־ זײט שוין זיך ציהט סכסרך דער
 פון בעאפטע ױניאן די פאנאטען. ניגע
 פאנוםעקטשו־ די אז טענה׳ן, ל^ןקאל דעם

 אגריפענט';עברא־ דעם ה$ט אסס׳ן רערס
 די אז אבער, טענה׳ט אסס׳ן די כען.

 און געבראכען אגריפענט דעם האט ױני^ן
 געװענדעט זיר אסס׳ן די האט איצטער

 צו ״אינדזשאנקשאן״ אן נ$ף קאורט אין
 סטרײקס רופען צו ױניאן דער םארװע,זרען

 דרעס טשילדרענס די םון שעפער די אין
פאנופעלוטשורערס.

 פארקופען װעט ק^ורט אין הירינג די ־
 פיר בעת טען,12 דעם פיםװאך, היינם,

 ספעיטעל דעם אין שורות, די שיײבען
 און ה^ורט, סוםרים פון 1 פארט טױרם,

 געריכט דער אויב זעהן, צו בלײבט עס
 ״אינדזש*גקש$ר אזא אםס׳ן דער װעט

ױניאן. דער געגען ארױםגעבען
 םארטרע- קאורט אין װעט ױניאן די

ל#נדאן. םאיר האנגרעםפאן ס)על טען
 אן איצט זיד םאנגט זעהט, איהר װי

 םון סדרה גײע א ױניאךװעלט אין
»״איגרזש^נקשאנס׳ 1

Bk !!

״ $ויע:שטײן פ. : ברענט^ט הארלעפער
365.

״ געװא• ערװעהלט ׳אלזא זײגען, עס
 « ער״ דארםען עס מיטגליעדער. 33 רען

 בראנזוױצ פון צװײ, נאף װערען װעהלט
 באלר װעט ד$ס און הארלעם, פון און

װערען. געטאן
 אין פארגעקומען זײנען װאהלען די
 טע21 װעסט 16 יוניאן, דער םון אפיס

 געשטיםט האבען מיטגליעדער די סט.
נאװעמבער. טען8 און טען7 טען,6 דעם

 םיר גיאטול־ירעז הארצען גאנצען פון
 םוך עקזעקוטױוע נײ־ערװעהלטער דער

v( די !ױניאן גרויסער דיעזער w v p iוע 
 קערפער־ פאראנטװארטליכע זעהר א איז

 דער םון שיקזאל גאנצער דער שאפט.
 הענד. איהרע אין פאקטיש ליגט ױניאן

 וועט עקזעקוטױוע די אז האפען, טיר
 פאראנטװארטליכ^ײט איהר םארשטעהן

 אופן בעסטעז אויפ׳ן װעס זי ׳דאס אוץ
 יױניאן, דער םון א״נסע־עסען רי דיענען

 איתר האט טעפבערשיפ :גרויפ די װאס
אנפארטרויט.

8
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אינהאלט־פ^רצײכנייס
.44 נוםער גערעכטיגקײמ

ײט — ססרײק מײנער דעם אין לאר.ע די :2 ז
בוכװאלד. נ.
 קא- מ. — גאי#נטי זאגענאנטע די .3 זײט

 ןרןך ארג»ז:יזאצי^:ס און טרײד װינסלי.
 קרימיןא־ ס. און גאלבער כיאקס — גען

, װיץ•
 — זיך נ^װעגט װעלט די װי .4 זײט

פוינטץ. סטוארט דזשוליעט
 א• — י*אד־ק>ן:גרעס28* אידישער .5 זייס

ןc :ריעף א גלאנץ.  י. י. — באסצאן ו
זאריצלוי.

 י. ב. — משוגע... זאגט םען װען .0 ןײט
מיטיגג ב^אייד עקזעקוט׳ױו גאלױטטײן.

קלאית־ שעהנהאלץ• י• 25 לאקא- שון
דאל. טװזענד 100 פאר׳ז ר,אלער,שא:ם שאפ___

קאםלאוױטש. פיליפ — ~פא:ד
ם  באל• קלאוקמאכער!אין די גװישען .7 די

 איז לעבעז גלושקאװ. ד. א — טימאי•
 דזשאיגט פון, אפיסעס די אין טעטיגקײט

רעפארטעך. סטעןפ א — באאײ
ײם  — (ראמאז•) ליעבע נאך געיעג א .H ז

װאלמי. פאלינא
 בא• די פאר נאװעגונג יוגיאן טײיד .0 זייט

ארעסטירטע. ״אריטישע די פון פרײאוגג
ט9 ביכעל. נאטיץ רעדאקטאר׳ם פון .10 י

 ״אונזערע״ און סטי־ײק קויהלען דער .11 זײט
 זײנעז װען מײכיאן. ב־ — קאנגרעס־לײט

 (פעליןך ? אמאינטערעסאנטסטען פיויען
לעבעריגער. דער — טאן)

 סרײ ךער — װעלט טעאטער דער אין A2 זײט
טיהעי.

 • *ום רעפארט באיאף׳ס סעקי־יעטעי־ .1:1 זײט
טינג פעיטעל־יעהרלינען רעסיטען ^ מי  ‘אי

באפאיא.
ײט ̂* (סקיצע) שסיד דער לײזער .14 ז  ' מ. ־

װאלם־ ל. א• —? ײאס פאר שמואלזאהז.
סאז

 בעדריס ראזע — פרויעז־װעלט די .15 זײט
צײפדבילך־ קא־^עידאסקאפישע בלינרער.

לעא. ס. דר• — לער
עמועסען. קויצע .10 זײט

טען אדװערטײזםעגפ^ — 19 און 18 ,17 זיי
 עדױקײאזאנאל איגםעינעשאנאל .20 זײש

 ורעזיג פון ערקלערונג אן פארטםעגט.
^לעזינגער.
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